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भौयी प्रवर्द्धन नीतत –२०७३ 
 

१.ऩषृ्ठबतूभ 

 

आददभकार देखि नेऩारभा स्थानीम एपऩस फ्रोरयमा , एपऩस डोसाधटा , एपऩस रेफोरयमोसा , एपऩस सेयाना 
जातका भह उत्ऩादक भौयीहरुको फासस्थान यपह आएको छ । भौयी प्रकृखिको अनऩुभ वयदान हो । 
मसरे प्रकृतत दोहन गयी सऩुाच्म िाद्यवस्तकुो रुऩभा भौयीजन्म वस्त ुउत्ऩादन गदधछ । भौयीफाट 
भातनसहरुरे भह , कुट, शाहीियुाक, प्रऩोतरस, भौयी पवष प्राप्त गनध सपकन्छ । भौयी ससुभ्म साभाखजक 
जीवनशैरीको एक अनकुयणीम प्रततक फनेको छ । भौयीरे ऩयागसेचन सेवाफाट िेतीफारीको 
उत्ऩादकत्व य जैपवक पवपवधताको सॊवर्द्धनभा ऩतन अहभ ्बतूभका तनबाउॉछ । केही दशक मता 
पवदेशफाट ल्माईएको मूयोऩेरी भौयी एपऩस भेतरपेयाको व्मावसापमक ऩारन गरयदै आएको छ । महाॉ 
जैपवक पवपवधताको सतुनखितताको रातग तथा ऩयासेखचत फारीहरुभा उत्ऩादकत्व वपृर्द् गयाउन भौयीको 
मोगदन अऩरयहामध यहेताऩतन ऩयागसेचनको रातग अतत भहत्वऩूणध भातनएका स्थानी म जॊगरी भौयीहरुको 
घट्दो सॊख्मा य घयऩारा एपऩस सेयानाको य एपऩस भेतरपेयाको कभजोय गोरा व्मवस्थाऩनका कायण 
ददनानदुदन ऩमाधवयणीम सेवा (ऩयागसेचन) य भह उत्ऩादन दवैुभा नकायात्भक प्रबाव ऩनध थारेको छ 
। मसको रातग नीततगत ब्मवस्था गरय भह उत्ऩादनभा फपृर्द् य ऩमाधवयणीम सेवाभा अतबफपृर्द् गनध 
भौयीको पवकास तथा प्रवर्द्धन गनुध आजको आवश्मकता यपहआएको छ । मसै अनरुुऩ भौयीऩारन 
व्मवसामराई ददशातनदेश गनध यापष्डम कृपष नीतत २०६१ , कृपष ब्मवसाम प्रवर्द्धन नीतत २०६८ , कृपष 
जैपवक पवपवधता नीतत २०७० य कृपष तफकास यणनीतत २०७२ राई सभेत आधाय वनाई भौयी 
प्रवर्द्धन नीतत २०७३ राग ुगरयएको छ । 

 

२. पवगतका प्रमासहरु 

 

सस्थागत पवकास क्रभराइ हेदाध नेऩारभा आतथधक वषध २०२२ /०२३ देखि कृपष पवबागफाट साभान्म 
सेवा टेवा प्रदान गदै पव.सॊ. २०२९ सारफाट आमोजना स्तयभा भौयीऩारनको आधतुनकीकयण प्रायम्ब 
बएको हो । क्रभश प्रत्मेक वषधको वापषधक कामधक्रभ य फजेटभा भौयीऩारन कामधक्रभको तफस्ताय 
गरयदै आएको छ । नेऩारभा सवधप्रथभ पव.सॊ. २०४० भा भौयीऩारन पवकास शािा , गोदावयीको 
पवतधवत स्थाऩना बमो । सो कामधक्रभराई थऩ तफस्ताय गनध नेदयल्माण्ड सयकायको सहमोगभा 
पव.सॊ.२०४४ देखि २०५० सम्भ भौयीऩारन तातरभ तथा प्रसाय सेवा आमोजना राग ुबई भौयी 
सम्फन्धी चेतना अतबवपृर्द् गयेको हो । भौयी सम्फन्धी कामधक्रभहरु भौयीऩारन पवकास शािा , 

गोदावयी, भौयीऩारन पवकास कामाधरम , बण्डाया खचतवन (तत्कारीन भौयीऩारन केन्र गोकणध) य ७५ 
वटा खजल्रा कृपष पवकास कामाधरमहरुवाट भौयीऩारन सेवा पवस्ताय बईयहेको छ ।  

 

३. वतधभान खस्थतत 

 

नेऩारभा ब्मवसापमक रुऩभा वजायभखुि तवयवाट भौयीऩारनको ब्माऩकता नबएऩतन शरुुवात बने 
बएको अवस्था छ । केपह वषधमता आधतुनक भौयीऩरन प्रतफतध तबतिएऩतन ग्रातभण स्तयभा अझै त्मस्तो 
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प्रतफतधको पवस्ताय गनध वाॉपक छ । सयकायी  तनकामहरुरे भौयी व्मवसाम प्रव र्द्धनको रातग आतथधक 
वषध २०७०/०७१ देखि मवुा रखऺत भौयीऩारन कामधक्रभ सॊचारन गदै आएका छन ्। व्मावसापमक 
कीट पवकास तनदेशनारमको ऩतछल्रो आॉकरन (२०७१ /७२) अनसुाय नेऩारभा २१३२०० 
भौयीगोरा यहेको य मी भध्मे करयफ ३५००० एपऩस भेतरपेया य १७७२०० एपऩस सेयाना यहेको 
अनभुान छ । मसफाट नेऩारभा हार वषेनी २०५० भे.ट. भह उत्ऩादन बई आमात प्रततस्थाऩन बई 
तनमाधतको सम्बावना यहेको खस्थतत छ (व्मावसापमक कीट पवकास तनदेशनारम , २०७१।०७२) 
।स्ऩष्ट नीतत य ऩमाधप्त आतथधक , प्रापवतधक एवॊ नैततक सभथधन सपहतको उच्च प्राथतभकता प्राप्त बएभा 
तफद्यभान प्राकृततक बौगोतरक य वानस्ऩततक पवपवधताहरुको सदऩुमोग गयेय नेऩारभा (सेयाना ५ राि 
य भेतरपेया ५ राि) दश रािसम्भ भौयीगोरा ऩाल्न य (सेयाना ५ राि × १० के.जी का दयरे ५ 
हजाय भे.टन य भेतरपेया ५ राि × ४० के.जी.का दयरे २० हजाय भे.ट) २५ हजाय भे.टन सम्भ 
भह उत्ऩादन गनध सपकने सॊबावना यहेको छ । चयन ऺेिको पवकास य पवस्ताय एवॊ सदुृपढकयण 
गयेभा थऩ भौयी गोरा पवस्ताय गरय सोही अनाुसाय भह उत्ऩादनभा फपृर्द् गनध सपकन्छ । 

 

४.  सभस्मा य चनुौती 
 

नेऩारका भह य भैन रगामत अन्म भौयीजन्म उऩजहरु उत्ऩादन य उत्ऩादकत्वको प्रशस्त सम्बावना 
बएय ऩतन अऩेखऺतरुऩभा मसको प्रवर्द्धन गनध सपकएको छैन । भहको आन्तरयक आवस्मकताराई ऩयुा 
गरय गणुस्तयीम भह तनमाधत गनुध चनुौततको रुऩभा देखिएको छ । नेऩाररे भहको तनमाधत व्माऩाय 
तफस्ताय गनध पवश्व ब्माऩाय सॊगठन ( WTO) रगामत मूयोपऩमन मूतनमनका सम्फर्द् याष्डहरुको भह 
सम्फन्धी गणुस्तय भाऩदण्ड य तफषादद तथा अवशेष अनगुभन मोजना य यापष्डम नीतत तथा 
आचायसॊपहताको स्ऩष्ट एवॊ पकटानीव्मवस्था गयी भहको गणुस्तय कामभ गनध तथा भौयीजन्म 
उऩजहरुको फजायको सवरीकयण गनध आवश्मकता छ । भौयी चयनभा कभी , फन ऺेिसग सस्थागत 
साझेदायी प्रमास नहनुरेु चयन ऺेिको पवकास य पवस्ताय नहनुकुा साथै मातामातको कदठनाईका 
कायण बैयहेको प्राकृततक चयनको ऩतन ऩूणध उऩमोग हनु सकीएको छैन । 

 

५. नमाॉ नीततको आवश्मकता 
 

कृपष व्मवसाम सम्फन्धी तफतबन्न तभततभा जायी बएका तफतबन्न ऐन तनमभ तथा नीततहरुरे भौयीऩारन 
प्रवर्द्धन य त्मसको आतथधक ऩऺराई साभान्म रुऩभा सम्फोधन गयेता ऩतन स्ऩष्ट नीततको अबावभा 
अऩेखऺतरुऩभा उऩरखब्ध हाॉतसर गनध सपकएको छैन ।नेऩारको भौयीऩारनराई प्रततस्ऩधाधत्भक 
व्मवसामको रुऩभा रुऩान्तयण गयी अततरयक्त आमआजधनको भाध्मभ फनाएय गरयफी न्मूनीकयणभा टेवा 
ऩ-ुमाउने तथा व्मावसापमक भौयीऩारन य स्थानीम प्रजाततका भौयीहरुको सॊयऺण गयी ऩमाधवयणीम सेवा 
(ऩयागसेचन) प्रवर्द्धन गयी जैपवक पवपवधता सॊवर्द्धन गने ऩरयदृश्मको  ऩरयकल्ऩना गरयएको छ । 
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६. र  ऺ

 

नेऩारभा भौयीऩारनराई एउटा प्रततस्ऩधाधत्भक य व्मावसामको रुऩभा पवकास गदै योजगारयको अवसय 
सजृन गरय, भहको आमात प्रततस्थाऩन य तनमाधत प्रवधर्द्न गने मस नीततको रऺ यहेको छ । 

 

७. उद्देश्महरु  
 

7.1 भौयी चयनको सधुाय , सदुृढीकयण य सभखुचत प्रमोग , गोरा व्मवस्थाऩन , आवश्मक ऩूॉजी , 

ऩूवाधधाय,  प्रापवतधक ऻान  य शीऩभा सफै भौयीऩारकहरुको ऩहुॉचभा अतबवपृर्द् गने साथै 
उऩजहरुको पवपवधीकयण गने । 

७.२ भौयीजन्म उऩजहरुको उत्ऩादन /उत्ऩादकत्व फढाउने , रागत घटाउने , गणुस्तय सधुाय गने , 

भौयीजन्म उऩजहरुको यापष्डम य अन्तयाधपष्डम फजाय प्रवर्द्धन  गने तथा व्माऩाय सन्तरुन गने 
। 

७.३ यैथाने य स्थानीम भौयीहरुको सॊयऺण सॊवर्द्धन गने य भौयी गोराहरुको सॊख्मात्भक वपृर्द् गयी 
ऩयागसेचन सेवाको अतबवपृर्द् गने । 

७.४ भौयीऩारन ऩेशाभा ऩयम्ऩयागत भह खशकायी , आतथधक तथा साभाखजक रुऩरे पऩछतडएका 
वगधहरुराई भूर प्रवाहीकयण गरय गयीतफ न्मूनीकयणभा सहमोग ऩ-ुमाउने । 

 

८. भौयी प्रवर्द्धन नीततहरु  
 

उल्रेखित उदे्दश्महरु सॊवोधन गनध देहाम फभोखजभ भौयी प्रवर्द्धन नीतत य कामधनीतत तनभाधण गरयएको छ   

उद्देश्म ७.१ सॉग सॊम्वखन्धत नीतत य कामधनीतत 
८.१. प्रजाततगत व्मवस्थाऩन 
८.१.१ एपऩस भेतरपेया प्रजातीम छनोट गदै तयाई , तबिी भधेश तथा सम्बाव्म ऩहाडी ऺेिभा य 

एपऩस सेयाना सेयेना को सॊयऺण य प्रजातीम सधुाय गयी उच्च ऩहाडी तथा ऩवधतीम ऺेिभा 
तफस्ताय गरयने छ  

८.१.२ चयनको उऩरब्धता मातामातको सपुवधा तथा बायवहन ऺभता (Carrying capacity)का 
आधायभा  एपऩस भेतरपेया वा एपऩस सेयानाराई सफै ठाउॉ (तयाई , ऩहाड, उच्च ऺेि) का 
चयनभा ऩूणध सदऩुमोग हनुे गयी स्थानान्तयण गयी अतधकतभ उत्ऩादन तरईनेछ  

८.१.३ उच्च ऩवधतीम ऺेिभा ऩाईने एपऩस  सेयेना  सेयाना उऩजातत (Sub-species) को सॊव र्द्धन 
प्रवर्द्धन गनध ततनीहरुको प्रजनन ्केन्र स्थाऩना गयी अन्म ऺेिहरुभा प्रसायण गरयने छ  

८.१.४ उच्च ऩहाडी ऺेिभा क्रभश एपऩस रेवोरयमोसा , तयाई य तबिी भधेशभा एपऩस डोसाधटा य 
कछाड य तबिी भधेश ऺेिभा एपऩस फ्रोरयमा जस्ता स्थानीम जॊगरी भौयीहरुको सॊयऺण 
य सॊवर्द्धन  गयी ऩयसेखचत फारी तथा वन्म वनस्ऩततहरुको जैपवक पवपवधता वपृर्द् गने ।  
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८.१.५ नेऩारभा उत्ऩादन तथा पवकास गनध नसपकएका नमाॉ प्रजातीका गोरा , यान ुतथा प्माकेज 
भौयी आमात गनुध अखघ प्रापवतधक , आतथधक तथा ऩारयखस्थततक प्रबाव य ऩरयणाभहरुको 
अध्ममन य पवश्लषेण गरयने छ । 

 

८.२. भौयी चयन सदुृपढकयण य व्मवस्थाऩन 

८.२.१ भौयी चयन ऺेिको सबेऺण गरय ऩािो फनाई त्मसको आधायभा चयन ऺेिको (कृपष तथ 
फन) बौगोतरक नक्सा तमाय गने तथा चयन ऺेि तोपकने छ । 

८.२.२ चयन ऺेिको बायवहन ऺभताका आधायभा चयन उऩरब्ध गयाउन आचायसॊपहता राग ु
गरयने छ । 

८.२.३ कृपष–वन िेती , वन वृऺ ायोऩण , ऩाकध  य यापष्डम प्राकृततक सॊयऺण ऺेिहरुभा गरयने 
वृऺ ायोऩण कामधक्रभहरुभा कखम्तभा २५ प्रततशत भौयी चयन वनस्ऩतत सभावेश गने 
व्मवस्था तभराइने छ ।  

८.२.४ भौयी चयन भौयीऩारनको आधाय बएकोरे सफै भौयीऩारकहरुरे आफ्नो सेयोपेयोभा      
उत्कृष्ट भौयी चयन हनुे वनस्ऩतत रगाउन प्रोत्साहन गरयने छ ।।  

८.२.५ भौयी आकषधण हनुे फोट तफरुवाहरुको पूर पुल्न रागेका तथा पुतरयहेको अवस्थाभा 
छॉटनी कटानी नगनधको रातग सम्वर्द् सयकायी गैय –सयकायी एवॊ स्थानीम साभदुापमक 
सॊस्थाहरुभा चेतना अतबफपृर्द् गयाईने छ ।      

८.२.६ कृपष ऺेिको फारीहरुको चयनभा भौयी चयाउन योकतोक गनध नहनुे , फारी ऩूणधरुऩभा पूर 
पुरेको फेरा पवषादी प्रमोग राई तनरुत्साहीत गनध जनचेतनाभरुक कामधक्रभहरु सञ्चारन 
गरयने छ । मस्तो वेराभा पवषादीको प्रमोग गनुध ऩने बएभा प्रापवधीकहरुको अतनवामध 
रुऩभा तसपायीस तरन ुऩने व्मवस्था गरयने छ ।  

८.२.७ च्मूयी, भौवा रगामत भौयी भैिी फनस्ऩती हकुाधउने  व्मखक्त/सॊस्था राई अनदुान ददने 
व्मवस्था गरयने छ । 

८.२.८ बायवहन ऺभता य आचाय सॉपहताको आधायभा फन ऺेि (साभदुापमक फन , तनजी फन य 
यापष्डम तनकुञ्ज) हरुभा सहज रुऩभा भौयी चरय चयन गनध गयाउन ऩाउने व्मवस्था गरयने 
छ । 

८.२.९ फन ऺेिसॊग जोतडएका गा.पव.सहरुभा फसोफास गदै आएका स्थातनम फातसन्दा , कृपष 
उद्यभी वा फन उऩबोक्ताहरुर्द्ाया भौयीऩारन गनधभा सहमोग ऩु माधई ददगो पवकासको ऩहर 
गरयने छ । 

  

८.३. भौयी स्थानान्तयण ब्मवस्थाऩन 
८.३.१ भौयी स्थानान्तयणराई भौयीऩारन पवकास कामाधरम , खजल्रा कृपष पवकास कामाधरम , 

स्थानीम भौयीऩारक कृषक सभहु य उद्यभीहरु य अन्म सयोकायवाराको सॊमकु्त 
सतभततफाट चयन ऩािोको आधायभा सॊमोजन गयाइने छ ।  
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८.३.२ भौयीऩारक सञ्जार, सॊघ, सहकायी तथा ब्मवसापमक भौयीऩारकहरुराई नै नमाॉ नमाॉ चयन 
स्थरको िोजी गनध उत्प्ररेयत गयी सम्बाव्म ऺेिभा नेऩारको कुनै ऩतन ऺेिभा चयाउन 
रान ऩाउने व्मवस्था गरयने  छ ।  

८.३.३ ऩहाडी बेकको खचउयी रगामत प्रशस्त चयन बएका ऺेिभा स्थानान्तयण ऩहुॉच पवकास 
गनध सम्वर्द् तनकामहरुभा ऩहर गरयने छ ।  

८.३.४ स्थानान्तयणको क्रभभा यहेका भौयीराई एम्फरेुन्स जस्तै अत्मावस्मक सेवा सयह पवना 
योकतोक रैजान सक्ने व्मवस्था गयाईने छ । 

 

८.४.भौयी योगव्माधी व्मवस्थाऩन 
८.४.१ योग सॊक्रतभत भौयी तथा भौयीजन्म उऩकयणहरुको आमात एवॊ आन्तरयक वसाय ऩसाय 

गनध योक रगाईने छ ।  

८.४.२ भौयीको गोराभा प्रततवन्धीत प्रततजैपवक , गन्धक य सूततधजन्म ऩदाथध साथै अवशेष यहने 
जोखिभ बएका यसामनको प्रमोग तनषधे गरयने छ ।  

८.४.३ प्रभिु उत्ऩादन ऺेिका भौयीऩारकहरुको सयर ऩहुॉचतबि भौयी योग ऩपहचान , ऩयीऺण 
तथा तनदान सपुवधा पवकास गरयने छ ।  

८.४.४  योगको योकथाभ तथा तनमन्िणभा प्रततजैपवकी न्मूनतभ प्रमोग गयाउने य प्रततजैपवक 
प्रमोग गयेको ६हप्तासम्भ भह काढ्न नहनुे सचेतना तफकासगरयने छ ।  

८.४.५  भौयीका योगव्माध व्मवस्थाऩनभा प्रमोग हनुे कभ जोखिभी औषतधको आमातभा बन्साय 
भहशरु छुट गरयने छ । 

८.४.६ भह ऩरयऺण प्रमोगशाराराई अन्तयाष्डीम भाऩदण्ड अनसुाय प्रवर्द्धन  य ब्मवस्थाऩन गरयने 
छ । 

 

८.५. भह खशकाय व्मवस्थाऩन एवॊ फासस्थानको सॊयऺण 
८.५.१ भह खशकायीहरुराई व्मवखस्थत गयी एऩी टुयीजभको पवकास गदै अन्म प्राकृततक 

भौयीहरुको फासस्थानको सभेत सयऺण गयीने छ  ।  

८.५.२ ठूरठूरा ऩूवाधधाय पवकासको क्रभभा गरयने वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन अध्ममनभा 
भौयीको फासस्थान आश्रमस्थर य ततनको स्थानान्तय सभेत सम्फोधन गनुधऩने व्मवस्था 
गरयने छ । 

८.५.३ भह खशकायी वगधराई भहखशकायको ऩयम्ऩयागत तफतधराई साॊस्कृततक भहत्वको रुऩभा 
जगेनाध गने य सयुखऺत य ब्मवखस्थत तरयकारे भह काढ्ने पवधी अऩनाउन पवशेष तवयरे 
प्रखशखऺत  य प्रोत्सापहत गरयने छ । 

८.५.४ जॊगरी भौयीहरुको सॊयऺणका कामधक्रभहरु सयोकायवारा तनकामहरुसॉगको सहकामधभा 
सञ्चारन गरयने  छ । 
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८.६.भह उत्ऩादन तथा फजाय व्मवस्थाऩन 
८.६.१ भह उत्ऩादन , तफकासभा असर भौयीऩारन अभ्मास (Good Beekeeping Practices) 

अवरम्फन गनध प्रोत्साहीत गयीने छ ।  

८.६.२ प्रभिु उत्ऩादन ऺेिको सयर ऩहुॉचतबि सयकायी , सहकायी, नीखज ऺेि य भह 
सॊकरकहरुराई कभ से कभ भहको प्रायखम्बक बौततक अवस्था य खचसान ऩयीऺण गने 
सपुवधा उऩरब्ध गयाउन सहमोग ऩमुाधईने  छ । 

८.६.३ भह उत्ऩादन , सॊकरन, प्रशोधन, वसाय ऩसाय एवॊ बण्डायण गने उद्यतभहरुरे प्रत्मेक 
चयणभा स्रोत सचुक पववयणहरु सयुखऺत याख्न ेय िाद्य भाऩदण्ड अनसुायका औजाय , 

उऩकयण, बाॉडा, वतधनको प्रमोग गयी गणुस्तय कामभ गनध प्रोत्साहन गरयने छ । 

८.६.४ पवतबन्न प्रकायका भहको उत्ऩादन, तथा फजायीकयणकोरातग फजायको सम्बावमता अध्ममन 
गयी फजायराई सतुनखित य सदुृपढकयण गयीने छ ।  

८.६.५ ऩम्ऩयागत उत्ऩादनका अततरयक्त ऩमाधप्त ऩूवाधधाय सम्ऩन्न भौयीऩारक कृषक , सञ्जार, सभहु 
तथा उद्यभी व्मवसामीहरुराई भौयी भैन , चोऩ (Propolis), कुट, शाहीियुाक (Royal Jelly) 

पवशेष प्रकायको भह उत्ऩादन चाका , क्रीष्टर, एकर स्रोतको भह आदद पवखशष्ट साभग्री 
उत्ऩादनका रातग  प्रोत्सापहत गनध तातरभका अवशयहरु प्रदान गरयने छ ।नेऩारभा 
उत्ऩाददत भह य भौयीजन्म उऩजहरुको पवपवधीकयणको पवषमभा प्रचाय प्रसायको 
ब्मवस्था गरयने छ  

८.६.६ भहको बौगोतरक य फनस्ऩततक श्रोत भौयीको प्रजाती य भह काढेको पवतधका आधायभा 
भहराई रेवतरङ्ग गनध प्रोत्साहन गरयने छ ।  

८.६.७ भह सकॊ रन , बण्डायण तथा प्रशोधनस्थर य पवक्री प्रवर्द्धन  रागी बौततक ऩूवाधधाय 
पवकासभा तनजीऺेिसग सहकामध गरयने छ । 

८.६.८ भहको आन्तयीक िऩत प्रवर्द्धन  गनध आमवेुददक उद्योग , याशन व्मवस्था गने ठुरा 
सयकायी तनकाम , अस्ऩतार, पवद्यारम, होटरसग कायोवाय गने भह उत्ऩादक तथा 
व्मवसापमहरुराई पवशेष सहमोग गरयने छ । 

  

८.७. प्रोत्साहन य अनदुान  
८.७.१ तरुनात्भक राबका आधायभा भौयीऩारनको पवकास य पवस्तायभा सघनता य ततव्रता 

ल्माउन पवद्यभान अनदुानको स्तय वपृर्द् गरयने छ ।  

           ८.७.२ यानी उत्ऩादन , फैपकङ्ग य आऩूततध गनध चाहने ऺभतावान उत्सापह उद्यभीहरुराई यानी 
व्मवस्थाऩन साभग्री आमात गनध य व्मवसाम स्थाऩना गनध तफशेष अनदुान सपहत 
प्रोत्सापहत गरयने छ ।  

८.७.३ नीखज ऺेिका भौयीऩारन सम्फन्धी सञ्जार , सहकायी ,सभहु तथा उद्यभीहरुराई भह 
सॊकरन बण्डायण , भह प्रशोधन एकाइ , प्राथतभक योग तनदान सपुवधाको पवकास एवॊ 
एपऩस सेयाना, एपऩस सेयेना सेयेना य एपऩस भेरीपेयाको गोरा छनौट तथा नश्ल सधुायका 
रातग  पवशेष तवयरे प्रोत्सापहत अनदुानको व्मवस्था गरयनेछ ।  
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८.७.४ भौयीजन्म व्मवसाम जस्तै घाय य उऩकयण तनभाधण , आधायचाका तनभाधण , भह वा भौयी 
उऩजको सॊकरन , प्रशोधन आददभा तनखित प्रततशत वा तोपकएको यकभ अनदुान ददने 
व्मवस्था गरयने छ   

८.७.५ भौयीऩारन व्मवसामको भूल्म शृ्रङ्खराको आधायभा व्मवसामीहरुको अतबरेि अध्मावतधक 
गयी छुट्टा छुटै्ट तहभा अनदुान ददने व्मवस्था गरयने छ । एकै व्मखक्त वा सभहुरे दोहोयो 
अनदुान तरने ऩरयऩाटीको अन्त्म गनधका रातग कुनै ऩतन गैय सयकायी स्वदेशी वा पवदेशी 
सॊघ सॉस्थाहरुरे ऩतन कुनै स्थान पवशेषका व्मवसापमहरुराई अनदुान ददने िारका 
कामधक्रभहरु सञ्चारन गनध चाहेभा नेऩार सयकायको भौयीऩारन सम्फन्धी काभ गने 
सयकायी तनकामको स्वीकृतत य सभन्वम गयेय भाि अनदुान ददने व्मवस्थारई कडाईका 
साथ राग ुगरयने छ । 

८.७.६ भौयीऩारक कृषकहरुफाट पवतबन्न कृपष वारीहरुभा ऩयागसेचनफाट ऩु -माएको मोगदनाको 
उच्च भूल्माॊकन गदे सो फाऩतको अनदुान ददने व्मवस्था तभराईने छ । 

८.७.७ प्रततपरभा आधायीत अनदुान प्रणारीको पवकास गरयने छ ।  

 

८.८.भौयीऩारनभा कजाध  

८.८.१ कृपष पवकास फैंक , वाखणज्म फैंकहरु तथा अन्म पविीम सस्थाहरु भापध त  भौयीऩारनभा 
रगानी गनध व्मवस्था गरयने छ ।  

८.८.२ भपहरा, दतरत एवॊ पऩछतडएका सभदुामराई सभूह जभानी तथा तधतोभा ऋण प्रदान गनध 
ऩहर गरयने छ ।  

८.८.३ प्रभिु उत्ऩादन ऺेिहरु (Growth centers) भा भौयी ऩारक कृषक , कृष सञ्जार य नीखज 
भह कायोवायी , एवॊ श्रोतकेन्रहरुराई अन्तरयभ भह बण्डायण सॊचारन गनध सस्तो सयर 
ऋण सपुवधा प्रदान गरयने छ ।  

 

८.९. पवभा नीतत प्रवर्द्धन 

 

भौयीऩारन व्मवसाम य भह कायोवाय एवॊ स्थानान्तयण य वसाय ऩसायभा यहेका भौयी तथा भह 
सभेतभा जोखिभहरुफाट जोगाउन कम्ऩनीफाट फीभा नीतत पवकास, पवस्ताय य अवरम्फन गरयने छ । 

 

८.१०.कयछुट नीतत  
८.१०.१ व्मावपमक भौयी ऩारन का रातग कय छुटका व्मवस्थाहरु कय सम्फखन्धत काननुभा 

उल्रेि बए फभाखजभ हनुेछ ।  

 

८.११. भौयीऩारन अनसुन्धानको ब्मवस्था  
८.११.१ भौयीऩारनका पवतबन्न ऩऺहरुभा आवश्मक अनसुन्धानका रातग नेऩार कृपष अनसुन्धान 

ऩरयषद, कृपष फन पवश्व पवद्यारम, कृपष तथा ऩश ुपवऻान अध्ममन सॊस्थान, कृपष पवबाग य 
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सम्वर्द् कामधक्रभहरु तथा कामाधरमहरु , सम्वर्द् अन्म तनकामराई पक्रमाशीर तलु्माईने 
छ । 

  ८.११.२ कृपष वन पवश्वपवद्यारम, कृपष तथा ऩश ुपवऻान अध्ममन सॊस्थान, कृपष अनसुन्धान ऩरयषद 
एवॊ गैयसयकायी सॊस्थाहरुभा स्वदेशी पवदेशी पवश्वपवद्यारमहरुसॉग सम्फन्धन गयी 
अनसुन्धान य शोध प्रफन्ध तमाय गनध  सक्ने व्मवस्था गनध जोड ददइने छ । 

८.११.३ भौयीऩारन अनसुन्धानको तनतभि प्रस्तापवत सफै सयकायी , अधधसयकायी एवॊ गैय सयकायी  

सॊस्थाहरुभा आवश्मक साधन य सपुवधाको पवकास गनध जोड ददइने छ ।  

८.११.४  नेऩार कृपष अनसुन्धान तथा पवकास कोष अन्तयगत प्रस्तावहरु भाग हदुा भौयीऩारनभा 
आवश्मक अनसुन्धानको रातग पवशेष प्राथतभकता ददन जोड ददइने छ । 

 

८.१२. जनशखक्त पवकास 

८.१२.१ भौयी योग , भौयी प्रजनन , भौयी व्मवस्थाऩन , भौयीऩारन प्रसाय तथा तातरभ , उत्ऩादन 
पवकास, फजाय व्मवस्थाऩन आदद पवतबन्न ऩऺभा दऺ जनशखक्तको पवकास गरयने छ । 
मस कामधभा भौयी ऩारक कृषकहरुराई तफशेष अवसयहरु उऩरब्ध गयाईने छ ।  

८.१२.२ कृपष अनसुन्धान ऩरयषद तथा कृपष य फन पवश्वपवद्यारम , कृपष तथा ऩश ुपवऻान अध्ममन 
सॊस्थानभा दऺ जनशखक्तको पवकास गरयने  छ । 

८.१२.३ गैय सयकायी ऺेि य तनजी ऺेिका औद्योतगक प्रततष्ठानहरुभा भौयीऩारनको पवतबन्न 
ऺेिभा स्तयीम सेवा प्रदान गने दऺता पवकास गनध प्रोत्साहन गरयने छ । 

८.१२.४ भौयीऩारन स्रोतकेन्रहरुफाट सेवा पवस्ताय गनध तातरभका अवसय प्रदान गयी दऺता 
फढाईने छ । 

८.१२.५ कृपष पवबाग , कृपष अनसुन्धान ऩरयषद , कृपष तथा ऩश ुपवऻान पवश्वपवद्यारम , कृपष वन 
पवश्वपवद्यारमको ऺभता अतबवपृर्द् गने िारका तारीभ तथा ऩाठ्यक्रभको पवकास गरयने 
छ ।   

८.१२.६ कृपष सम्फन्धी व्मावसापमक खशऺण प्रखशऺण प्रततष्ठानहरुभा भौयीऩारन तफशेष ऩाठ्यक्रभ 
तनभाधण गयी सभावेश गयाउन सम्फर्द् तनकामहरुसॊग ऩहर गरयने छ । 

 

उद्देश्म ७.२ सॉग सॊवखन्धत नीतत य कामधनीतत 
८.१३ भहको गणुस्तय तनधाधयण, प्रभाणीकयण य पवषादद अवशेष तनमन्िण  

८.१३.१ नेऩारी प्राकृततक भहको प्राॊगारयक पवशेषताहरु ऩरयबापषत य प्रभाखणत गयी ततनको 
सॊयऺण व्मवस्था गरयने छ ।  

८.१३.२ भहभा पवषादद अवशेष , अन्तयऩदाथध ( Inert material) गह्रौं धातहुरु (Heavy metals), 

एन्टीवामोटीक्स आददको तनमन्िण जस्ता अवशेष अनगुभन मोजना (Residue 

Monitoring Plan) सग सम्फन्धीत कामधक्रभहरु पवकास गयी कामाधन्वमन व्मवस्था 
गरयनेछ ।  

८.१३.३ अवशेष ऩयीऺण य प्रभाणीकयणका रातग भान्मता प्राप्त प्रमोगशाराको सेवा तरन सम्वर्द् 
तनकामहरुसॉग सभन्वम गरयने छ ।  
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८.१३.४ भौयीऩारक तथा भह कायोवायीहरुराई अन्तयाधपष्डम सभदुाम य फजायका गणुस्तय 
भाऩदण्ड, असर भौयीऩारन अभ्मास (Good Beekeeping Practices) एवॊ शतधहरुका 
सम्फन्धभा सभखुचत प्रखशऺण ददईने छ ।  

८.१३.५ नेऩारी भहको वतधभान स्तयभान  (Standard) तमाय गयी ऩयागको आधायभा व्मावहारयक 
य मथाथध ऩयक फनाईने छ । 

 

८.१४. भह को वजारयकयण ब्मवस्थाऩन 
८.१४.१ नेऩारी भहभा राग्ने कय न्मूतनकयण य सयतरकयणका रातग ऩहर गरयने छ ।  

८.१४.२ बन्साय भहशरु वपृर्द् गयी पवदेशी भह आमातराई ब्मवस्थाऩन गरयने छ ।  

८.१४.३ उत्ऩादकत्व वपृर्द् , गणुस्तय य उत्ऩादन रागत कभ गयाई नेऩारी भहको यापष्डम तथा 
अन्तयाधपष्डम ऺेिभा व्माऩारयक प्रततस्ऩधधता फढाउने प्रमास गरयने छ । 

८.१४.४ यापष्डम अन्तयाधपष्डम भेरा , प्रदशधनीहरुभा नेऩारी –पहभारी भह , अगाधतनक भह , पवशेष 
प्रकायका भह तथा गोराको प्रदशधन गयाउनेतपध  प्रोत्साहन गरयने छ । 

८.१४.५ नेऩारी भहको ऩपहचान हनुे गयी गणुस्तय ब्मवस्थाऩन टे्रड भाकध  तथा साझा रोगोको 
पवकास  गरयने छ । 

८.१४.६ जॊगरी भौयीको भह काढ्दा भौयी ऩमधटन  (Bee Tourism) को प्रवर्द्धन हनुे िारका 
कामधक्रभको तनभाधण गरयने छ । 

८.१५. स्तयीमकयण अनगुभन य तनमभन   
८.१५.१ भौयीऩारनका पवतबन्न स्तय य ऺभता ऩरयबापषत गने ब्मवस्था तभराईने छ ।  

८.१५.२ प्राकृततक य प्रशोतधत भहको ऩरयबाषा य गणुस्तय (Standard) को सतभऺा य  
आवस्मकता अनसुाय ऩरयभाजधन गरयने छ ।  

८.१५.३ मसयी तनधाधयण गयीएका आधाय तथमाॊकस्तय तथा भाऩदण्डहरु (Standards & 

Specifications)सयकायी तनकाम रगामत अन्म सफै सम्वर्द् सयोकायवाराहरु सभऺ 
प्रसाय य अनगुभन  गरयने छ । अनगुभन गदाध गणुस्तयका भाऩदण्डहरु , अवरम्वन 
गयेका आधायहरु, अतबरेि य प्रमोगशारा ऩरयऺणराई सभेत ध्मानभा याखिनेछ । 

८.१५.४ भौयीघाय, उऩकयण तनभाधण उद्योग य भौयीऩारन स्रोत केन्रहरुको य उत्ऩादीत साभाग्री 
सभेतको तनिीत भाऩदण्ड फनाई सो भाऩदण्ड अनसुायका श्रोतकेन्रहरुरे खजल्रा कृपष 
पवकास कामाधरम वा भौयीऩारन शािा कामाधरमहरुको तसपारयसभा व्मावसापमक कीट 
पवकास तनदेशनारमभा दताध तथा नपवकयण गयाएय भाि कायोफाय गनध ऩाउने व्मवस्था 
गरयने छ । 

 

उद्देश्म ७.३  सॉग सॊवखन्धत नीतत य कामधनीतत 
८.१६ ऩयागसेचनकोरातग भौयी ऩरयचारन तथा ब्मवस्थाऩन 

८.१६.१ कृषकहरुभा ऩयागसेचनको भहत्व य भौयीको उऩादेमता फोध गयाउन तफशेष प्राथतभकता 
ददईने छ । 
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८.१६.२ फारीनारीभा पूर पुरेको फेरा कीटनाशक पवषादद छनुध वारी उत्ऩादक य भौयीऩारक 
कृषक दवैुराई हातनकायक हनु्छ बने्न चेतनाको तफकास गयाउने िारका कामधक्रभराई 
प्राथतभकता ददईने छ ।  

८.१६.३ वागवानी पाभध तथा परपूर िेती कृषकहरु सफैराई भौयी प्रमोगभा ल्माउन प्रोत्सापहत 
गरयने छ । 

८.१६.४ भौयी तभि जीव बएकोरे मसको फचावट य सॊयऺण गनध कृषकहरुराई जागरुक 
गयाउने िारका कामधक्रभराई प्राथतभकता ददईने छ । 

८.१६.५ ऩयागसेचनको आवश्मकता, मसको भहत्व य उऩादेमता सम्फन्धी अध्ममन अनसुन्धानको 
क्रभभा भह नऩाने भौयी , जॊगरी भौयी य अन्म ऩयागसेचीसॉगको प्रततस्ऩधाध हनुे तवयफाट 
अगातड फढाईने छ । 

 

उद्देश्म ७.४  सॉग सॊवखन्धत नीतत य कामधनीतत 
८.१७ .आतथधक तथा साभाखजक रुऩरे पऩछतडएका वगधको भूर प्रवापहकयण  

८.१७.१ आतथधक तथा साभाखजक रुऩरे पऩछतडएका (भपहरा , दतरत, आददवासी, अऩाॊग आदद)  
कृषक सभहु य वगधहरुराई सभूहगत रुऩभा भौयीऩारन अऩनाउन तफशेष तवयरे 
प्रोत्सापहत गरयने छ ।  

८.१७.२ भौयीऩारन सम्फन्धी तातरभ , शैखऺक भ्रभण एवॊ अन्म प्रसाय य सॊगठनात्भक 
कामधक्रभहरुभा पऩछतडएका वगधको सहबातगता सतुनखित गरयने छ । 

८.१७.३ भपहरा तथा पऩछतडएका वखन्चत वगधका रातग पवशेष कामधक्रभ प्माकेज ल्माईने छ 
जसभा थऩ सहतुरमत य प्रोत्साहन हनुे छन ्। 

८.१७.४ जॊगरी अवस्थाभा यहेको भह खशकायको चेतना जगाई व्मवखस्थत तवयफाट भह खशकाय 
गयी भौयी ऩमधटनराई चाडको रुऩभा ग्रहण गयी अगातड फढाउने । 

 

८.१८ सॊस्थागत पवकास  
 ८.१८.१ भपहरा एवॊ पऩछतडएका वखन्चत फगधराई सॊस्थागतरुऩभा सॊगदठत गने , भौयीऩारन 

श्रोतकेन्रहरुको स्तय वपृर्द् गने य उनीहरुकोरातग सेवा तथा आऩूततधराई सदुृृृढ 
गयाउने िारका कामधक्रभराई प्राथतभकता ददईने छ । 

८.१८.२ भौयीऩारनको सवोऩयी पवकासको तनतभि प्रभिु उत्ऩादन ऺेिहरुको सहज ऩहुॊचभा भौयी 
योग तनदान य व्मवस्थाऩन सपहतका भौयी ऩारन कामाधरमहरु तफस्ताय गरयने छ ।  

८.१८.३ कामधयत भौयीऩारन श्रोतकेन्रहरुको भूल्माॊकन गयी आवश्मकता अनकुुर स्तय वपृर्द् 
गरयने छ । 

८.१८.४ पऩछतडएका वगधका भौयीऩारकहरुराई सभूह /सहकायी/सॊघभा सॊगदठत गयी पवशेष 
कामधक्रभ प्माकेज ददईने छ । 

८.१८.५ भौयी प्रव र्द्धनको रातग आवश्मक ऩने कामधक्रभहरुको कामाधन्वमन य पवस्ताय गदाध 
एकद्वाय प्रणारी भापध त सम्फखन्धत तनकामभा ऩठाउने य कामाधन्वमन गयाउने व्मवस्था 
तभराईने छ । 
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८.१८.६ खजल्राको चरयचयन ऺेि सम्बाव्मता तथा आवश्मकताको आधायभा खजल्राका भौयी 
ऩकेट ऺेिहरु छनौट गयी भौयीको भूल्म शृ्रङ्खराको आधायभा क्रष्टय तनभाधण गयी 
भपहरा, मवुा एवॊ पऩछतडएका फगधराइ प्रोत्साहन हनुेगरय रखऺत कामधक्रभ तनभाधण गरय 
अनदुानको व्मवस्था गरयने छ । 

 

९.सॊस्थागत सॊयचना  
 

सयकायी, तनजी तथा सहकायीको साझेदायी अवधायणा (Public Private Partnership) अनसुाय हार 
भौयीऩारन तथा भौयीजन्म उत्ऩादन तफकास कामधक्रभभा प्रत्मऺ वा ऩयोऺ तवयरे कृषक , सहकायी सघ 
सस्थाहरुराइ सभेटने गरय भौयीऩारन सेवा तफस्ताय तथा भौयीजन्म उत्ऩादन तफकास सम्फन्धी भौयी 
प्रवर्द्धन तनदेशक सतभतत गठन गनध सपकनेछ । तनदेशक सतभततको तसपारयसभा भौयी प्र वर्द्धन नीततभा 
आवस्मकता अनसुाय सभम साऩेऺ ऩरयभाजधन गनध सपकने छ । 

 

१०. आतथधक ऩ  ऺ

 

मो नीतत य मस नीतत वभोखजभ भौयपऩारनको ऺेिका कामधक्रभ कामाधन्वमन गनध नेऩार सयकाय वा 
पवदेशी सॊघ सॊस्थाहरुको तपध वाट प्राप्त हनुे  अनदुानभा सयकायी फजेट प्रणारी भापध त फजेटको  
भाध्मभफाट व्मवस्थाऩन गयीने छ भौयीऩारन तपध  मवुाहरुको आकषधण फपृर्द् बएकोरे मवुा रखऺत 
कामधक्रभका रातग पवशेष फजेटको व्मवस्था गरयने छ ।  

 

११.काननुी व्मवस्था 
 

मस नीततको प्रबावकायी कामाधन्वमन गनधको रातग आवस्मकता अनसुाय ऐन , तनमभ तथा तनदेखशका , 

कामधपवतध वा भाऩदण्डहरु तजुधभा गरयने छ । 

 

१२.अनगुभन य भूल्माङ्कन  
 

मस नीततको प्रबावकायी कामाधन्वमन गनधको रातग अनगुभन य भूल्माङ्कनभा सॊस्थागत सॊयचनाभा 
उल्रेखित सयकायी कामाधरमहरु तथा अन्म सयोकायवारा सॊघ सॊस्थाको सॊरग्नताराई सतुनखित गरय 
सहबातगतात्भक एवॊ सभन्वमात्भक ऩर्द्ततराई वढावा ददईने छ । अनगुभन य भूल्माङ्कनभा सॊमोजनको 
बतूभका कृपष पवकास भन्िारम वा मसरे तोके वभोखजभको सयकायी तनकामरे गने छ । 

 

१३. जोखिभ  
 

मस नीततको प्रबावकायी कामाधन्वमनवाट भहको उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व फपृर्द् , ऩयागसेचन कृमा 
प्रवर्द्धन  बै वारी उत्ऩादनभा फपृर्द् हनुे तथा वातावयण सॊयऺणभा सहमोग हनुेहनुारे जोखिभ हनुे 
देखिदैन ।  
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१४. वाधा अड्काउ पुकाउने  
 

मस नीततको कामाधन्वमनको तसरखशराभा कुनै फाधा अड्काउ ऩयेभा वा सभस्मा उत्ऩन्न  बएभा कृपष 
पवकास भन्िारमरे त्मस्तो फाधा अड्काउ पुकाउन आवश्मक तनणधम गने छ । 

  
 
 
 


