
कृषि षिकास कार्ाान्िर्नको लागि षिभिन्न सभितिहरुको िठन 

१. पषृ्ठिूभि (Background) 
 

 देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशि योगदान गने र कररब दरु्ह तिर्ाई जनसंख्याको  
रोजगारी, जजविकोपाजहन र आम्दानीको मुख्यश्रोि, खाद्यसुरक्षाको आधार स्िम्भ र गरीबी तनिारणको 
प्रमुख क्षेत्रको रूपमा ररे्को कृवि क्षेत्रको भूममका नेपालको राजरिय अथहिन्त्त्रमा अत्यन्त्िै मर्त्िपूणह ररे्को 
छ । सन ्२०२२ सम्म नेपाललार्ह अतिकम विकमसि देशको दजाहबाट विकासोन्त्मुख देशमा स्िरोन्त्नति 
गने लक्ष्य र्ामसल गनह उच्च, ददगो एिम ्समाबेशी आर्थहक बदृ्र्ध आिश्यक पने र सो आर्थहक बदृ्र्ध 
र्ामसल गनह अथहिन्त्त्रको मेरूदण्डको रूपमा ररे्को कृवि क्षते्रको आधुनीकककरण, व्यिसातयकरण, 
औद्योर्गकरण र विविर्धकरण गनुह पने अतनिायह देखखन्त्छ ।  
 कृवि बागमिी प्रदेशको मुख्य आर्थहक आधार र यस प्रदेशका जनिाको मुख्य पेशा र जीिन 
तनिाहर्को मुख्य श्रोि पतन र्ो । नेपालको कृवि (कृवि र पशुसमेि) उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान 
कररब १६% देखखन्त्छ। यस प्रदेशको भूगोल जसमा दर्माली, पर्ाडी र मभत्री मधेश क्षेत्र ररे्को छ । यस 
भूगोलले धेरै प्रकारका कृवि बस्िुको उत्पादनका तनम्िी प्राकृतिक आधार प्रदान गरेको छ । यस 
प्रदेशमा िरकारी, फलफूल, दधु, अण्डा, माछा, मासु, जडडबुटी, खाद्यान्त्न, च्याउ, मर् िथा नगदे बाली 
उत्पादनको प्रचुर संभािना छ । प्राकृतिक सौन्त्दयह, विमशरट संस्कृति, स्थानीय िथा रैथाने िालीको 
प्रचुरिा आददको कारणले यस प्रदेशमा कृवि-िन पयहटनको उल्लेख्य संभािना छ। खाद्यान्त्न न्त्यून 
ररे्का कारण यस प्रदेशमा प्रति र्काई जममन र कृवि श्रममकको उत्पादकत्ि िदृ्र्ध माफह ि खाद्य 
स्िार्धनिा र्ामसल गनुह आिश्यक छ। कृविमा यतिको सम्भािना रु्ुँदारु्ुँदै अझ पतन यस प्रदेशका 
कतिपय जजल्लार्रू खाद्यान्त्नमा आत्मतनभहर रु्नसकेका छैनन ् । कृवि उत्पादन सामाग्रीको अपयाहप्ि 
उपलब्धिा (आपूतिह), खेिी योग्य जममनमा पयाहप्ि मसचंार्ह सुबबधा पुर् याउन नसक्नु, पूबाहधार विकासको 
न्त्यून अिस्था, आर्थहक रूपले सकृय उमेर समूर्को जनशजक्ि ददनानुददन पलायन रु्ने अिस्था, 
अव्यिजस्थि िररकाबाट बढदै गएको निीन विकासको प्रकोप िथा जलिायु पररििहनका कारण श्रजृजि 
समस्यार्रूले गदाह यस प्रदेशको कृवि क्षेत्रमा आशातिि उपलब्धी र्ामसल गनह चनुौिीपूणह ररे्को िथ्य 
सिहबबददिै छ ।  
 तयनै समस्यार्रूको समाधान गदै दीर्हकालीन कृवि योजना (Agriculture Perspective Plan, 1995 

- 2015) को समापन पश्चाि ्कृवि क्षते्रको विकासलार्ह ददशातनदेश एिम ्मागहदशहन गनह नेपाल सरकारले 
२० बिे (सन ् २०१५ देखख २०३५ सम्म) कृवि विकास रणनीति-एडडएस (Agriculture Development 

Strategy) २०७२ साल श्रािण १० गिे स्िीकृि गरी कायाहन्त्ियनमा ल्याएको छ । यो रणनीतिले आर्थहक 
िदृ्र्धलार्ह गति ददने, जीिनस्िर मार्थ उकास्ने, खाद्य िथा पोिण सुरक्षामा योगदान ददने, खाद्य 
सम्प्रभुिा उन्त्मुख आत्मतनभहर, ददगो, प्रतिस्पधी एिम ्समाबेशी कृवि क्षते्रको पररकल्पना गरेको छ भने 
सुशासन, उच्च उत्पादकत्ि, नाफामुखी व्यिसायीकरण र प्रतिस्पधाहत्मकिा िदृ्र्ध यस रणनीतिका 
चारिटा सम्भागर्रू छन ् । यो रणनीतिले नेपालको कृवि क्षते्रको बबद्यमान समस्या, चुनौिीको 
बबश्लेिण गरी अबको २० बिहमा गररने कायहक्रमर्रू, कायहक्रम कायाहन्त्ियन प्रकृया र बबर्धर्रू, 
अनुगमन, मूल्यांकन आदद  कामर्रुको समीक्षामा आधाररि ररे्र 10 ििे कायहयोजना र मागहर्चत्र जारी 
गरेको छ । िर र्ाल यसको कायाहन्त्ियन अत्यन्त्िै कदिन रु्ने सम्भािना देखखन्त्छ र अन्त्य कारणर्रूको 
अलािा यसका दईु िटा प्रमुख कारणर्रू छन ्(१) नेपालको संविधान २०७२ लागु भए पश्चाि ्नेपालको 



प्रशासतनक संरचनामा आमूल पररििहन भर् देश संर्ीय प्रशासतनक संरचना गएको र (२) कृवि 
विकासका लार्ग अत्यािश्यक र नभई नरु्ने सरकारी, गैरसरकारी िथा अन्त्य तनकायर्रू बीचमा रु्नु 
पने समन्त्ियको कमम अथिा अभाि पतन एउटा िूलो समस्याको रूपमा मर्सुस गरीएको छ ।  

 
 

२. औगित्र् (Justification): 
 कृवि क्षते्र विमभन्त्न तनकायर्रू बीच फैमलएको र धेरै सरोकारिालार्रू समािेश भएको क्षते्र र्ो । 
कवि विकासको कायह सफल रु्नलार्ह धेरै मन्त्त्रालयर्रू, तनकायर्रू र कायाहलयर्रूले प्रभाविि गरीराखकेो 
रु्न्त्छ र तयनीर्रूको सर्योग र समन्त्िय बबना कृवि विकासले गति मलन नसक्ने र पूणह सफल पतन 
नरु्ने कुरा बबगिका अनुभिले देखाई सकेको छ । यस क्षेत्रलार्ह विगिमा गररएका समीक्षा र 
मूल्यांकनले केर्ी कायाहन्त्ियन व्यबधानर्रू (नीतिगि जस्थरिाको अभाि, कमजोर समन्त्िय, एकककृि 
योजनाको अभाि, कमजोर कायाहन्त्ियन आदद) देखाएको छ ।बाह्य रूपमा कृवि क्षेत्रलार्ह 
राजरिय/अन्त्िराजरिय सन्त्दभहर्रू, बैदमशक अनुदान िथा लगानी, भारि िथा अन्त्य देशको संरक्षक्षि कृवि 
क्षेत्र एिम ्मौसमी िथा अन्त्य जोखखमले प्रभाविि गदहछ । त्यसकारण कृवि क्षते्रको सम्पूणह र अपेक्षक्षि 
विकास संर्ीय कृवि िथा पशुपन्त्छी विकास मन्त्त्रालय िा प्रदेश स्िरीय भूमम व्यिस्था, कृवि िथा 
सर्कारी मन्त्त्रालय र तयनीर्रू अन्त्िगहिका कायाहलयर्रूको एकल प्रयासबाट सम्भि छैन। कृवि क्षेत्रको 
विकासका लार्ग कृवि मन्त्त्रालय र यस अन्त्िरगि ररे्का तनकायर्रूका साथ ैभूमम संगको तनकायर्रू, 
बैक िथा सर्कारी संगै वित्तीय संस्थार्रू, मसचंार् र उजाह, िन िथा बािािरण, उद्योग बाखणज्य, 
बीमाका तनकायर्रू, सडक र पूबाहधार एिम ्शैक्षक्षक संस्थार्रू संगको समन्त्िय अत्यन्त्िै आिश्यक ररे्को 
कुरा दीर्हकालीन कृवि योजना (Agriculture Perspective Plan) को असफलिाबाट प्ररट रु्न्त्छ ।  ककनकी 
दीर्हकालीन कृवि योजना असफल रु्नुका कारणर्रू मध्ये प्रमुख कारण तयनै कृवि संग सम्बजन्त्धि 
तनकायर्रू बीचमा समन्त्िय नरु्नु ररे्को िथ्य अध्ययनर्रूले देखाएको छ । कृवि क्षेत्रको सुधार एिम ्
विकास कृवि मन्त्त्रालय र यस अन्त्िगहिका कायाहलयर्रूको मात्र नभएर समग्र राज्य प्रणालीको 
सरोकारको वििय र्ो र रु्नु पतन पदहछ । 
 कृवि विकासको कायह केन्त्रमा कृवि मन्त्त्रालयर्रू (संर् र प्रदेश) र यी अन्त्िगहिका 
कायाहलयर्रूबाट सचंामलि कायहक्रमर्रू मात्रको एकल प्रयासले सम्भब छैन ककनकी कृविको लार्ग मल, 
उन्त्नि बीउ, नश्ल, बजार, मेमशनरी, आधुतनक प्रबबर्ध र कृवि प्राबबर्धक आददको साथसाथै मसचंार्, 
सडक, कृवि ऋण, कृवि जन्त्य उद्योग, बाखणज्य, िन र बािािरण पतन त्यतिकै मर्त्िपूणह र जरूरी छ 
। जसको अभाि िा कमी भएमा कृवि विकासको सम्भािना न्त्यून रु्न जान्त्छ । त्यसकारण कृवि 
मन्त्त्रालय र यस मािर्िका तनकायर्रूले संचालन गने आ-आफ्नो कायहक्रमर्रू माफह ि कृवि विकासको 
अमभयानलार्ह नेितृ्ि गने र कृवि विकासको कायहलार्ह अतिआिश्यक रु्ने मसचंार्, कृवि सडक, कृवि 
ऋण, उद्योग, बाखणज्य, िन िथा िािािरण आदद सबै तनकायर्रूले आ-आफ्नो कायहक्रम माफह ि कृवि 
विकासको कायहमा सर्योग र समन्त्िय गरी राख्नु पदहछ ककनकी तयनीर्रूको सर्योग र समन्त्िय विना 
बबगिको जस्िै कृवि विकास आशा िा अपेक्षा गरे अनुसार नरु्न सक्छन ्।  

 तयनै िथ्य िथा बबगिका अनुभिर्रूको आधारमा प्रदेश स्िरमा एउटा यस्िो सयंन्त्त्र अथिा 
तनकायको आिश्यकिा मर्सुस भएको/गररएको छ जसले कृवि विकासको अमभयान कायहमा आिश्यक 
रु्ने सबै सरकारी िथा तनजी क्षेत्रका तनकायर्रू बीच सुमधुर सम्बन्त्ध र समन्त्िय कायम गरी कायहक्रम 
कायाहन्त्ियन, यसको अनुगमन र मूल्यांकन, एिम ् कायहक्रम कायाहन्त्ियनमा देखखएका/आईपरेका 



समस्यार्रूको समाधान गदै कृवि विकासलार्ह गति ददन सकोस ् । यो संयन्त्त्र िा सममतिको तनमाहण 
भूमम व्यिस्था, कृवि िथा सर्कारी मन्त्त्रालय मात्रले तनणहय गरी बनाएमा कतिपय तनकायर्रूले यस 
संरचना िा सममतिलार्ह त्यति मर्त्ि नददने पतन सम्भािना ररे्को कुरा बबगिका अनुभिले देखाई 
सकेको रु्नाले यस्िो सममतिर्रुको तनमाहण उच्चस्िरीय तनणहयबाट भयो भने प्रभािकारी रु्ने, सबैलार्ह 
मान्त्य पतन रु्ने र यी सयंन्त्त्रर्रु गिनको उद्देश्य पतन प्राप्ि रु्ने भएकोले यस्िा संयन्त्त्रर्रु गिन 
जरूरी ररे्को देखखन्त्छ । 
 

३. उद्देश्र् (Objectives): 

बागमिी प्रदेशको सबाांर्गण आर्थहक विकासको लार्ग सबैभन्त्दा मर्त्िपूणह ररे्को कृवि क्षते्रको विकास 
भूमम व्यिस्था, कृवि िथा सर्कारी मन्त्त्रालयको एकल प्रयासले सम्भि नभएको सत्यलार्ह सबैले 
मर्सुस गररसकेको छ। यस मन्त्त्रालयको कृवि विकासको अमभयानमा कृवि मन्त्त्रालयको साथसाथै मुख्य 
मन्त्त्री िथा मन्त्त्रीपररिद् को कायाहलय, प्रदेश नीति िथा योजना आयोग लगायि मसचंार्, कृवि सडक, 
उद्योग बाखणज्य, वित्तीय संस्थार्रू आदद सबैको कायाहलयर्रू र तनकायर्रूको सर्योग र समन्त्िय 
अत्यन्त्िै आिश्यक ररे्को रु्नाले यो प्रदेश स्िरीय कृवि विकास समन्त्िय सममति िथा प्रदेश स्िरीय 
कृवि विकास कायाहन्त्ियन सममति गिन गनह लार्गएको र्ो । सममतिर्रुको मुख्य उद्देश्य तनम् नानुसार 
रु्नेछः 

• कृवि विकास कायहक्रमको लार्ग आिश्यक रु्ने तनकायर्रू (अथह, मसचंार्, कृवि सडक र 
अन्त्य पूबाहधारर्रू, कृवि ऋण, उद्योग र बाखणज्य, िन िथा िािािरण आदद) बीचमा 
समन्त्िय कायम गने र आपसी सर्योग र समन्त्ियको आधारमा कायहक्रम संचालन गने । 

• कृवि विकासको कायहक्रम कायाहन्त्ियनमा देखखएका/आर्हपरेका समस्यार्रू (समन्त्िय लगायि 
अन्त्य) समाधान गदै प्रदेशको कृवि विकासको अमभयानलार्ह सफल बनाउने, 

• कृवि विकास कायहक्रमको समय समयमा अनुगमन मूल्यांकन गरी त्रूदट र गल्िीर्रू 
सच्याउुँ दै कृवि विकासका लक्ष्य र अपेक्षक्षि उपलब्धी प्राप्ि गरी यो प्रदेशलार्ह समुन्त्नि र 
समधृ्द प्रदेश बनाउने । 

 

एडडएस तनमाहण रु्ुँदा एकात्मक शासन प्रणाली ररे्को र र्ाल संर्ीय शासन प्रणाली स्थापना भएको 
सन्त्दभहमा िीन िर्को सरकारमा कृवि विकासको कायाहन्त्ियनमा सुधार ल्याउनको लार्ग भूमम व्यिस्था, 
कृवि िथा सर्कारी मन्त्त्रालय, बागमिी प्रदेशले केर्ी नयाुँ संयन्त्त्रर्रु  र त्यस संयन्त्त्रर्रुको काम, किहव्य 
र अर्धकारको प्रस्िाि गरेको छ । 

4. प्रादेभिक कृषि षिकास सिन्िर् सभिति [Provincial Agricultural Development 

Coordination Committee (PADCC)] 

प्रदेशको कृवि विकासलार्ह अमभयानको रूपमा अगाडड बढाउन कृवि विकासको लार्ग अति आिश्यक र 
नभई नरु्ने सर्योगी तनकायर्रू िथा World Bank, ADB, JICA, USAID आदद लगायिका दाि ृ संर् 
संस्थार्रु बीच समन्त्िय कायम गरी समन्त्ियात्मक रूपमा कायहक्रमर्रू संचालन गनह यो प्रदेश स्िरीय 
कृवि विकास समन्त्िय सममतिको गिन गररएको छ । यस सममतिको संरचना, काम, किहव्य र 
अर्धकार िथा बिैक तनम् नानुसार रु्नेछ । 

4.1. संरिना  



क्र.सं. पद संस्था 

१ अध्यक्ष सर्चि, भूमम व्यिस्थाा, कृवि िथा सर्कारी मन्त्त्रालय 

२ सदस्य प्रतितनधी,  प्रदेश नीति िथा योजना आयोग 

3 सदस्य प्रतितनधी, जजल्ला समन्त्िय सममति (प्रदेश राजधानी ररे्को जजल्ला ) 

4 सदस्य प्रतितनधी, मुख्यमन्त्त्री िथा मन्त्त्री पररिदा्को कायाहलय 

5 सदस्य प्रतितनधी, रे्टौडा उपमर्ानगरपामलका 

6 सदस्य प्रतितनधी, आर्थहक माममला िथा योजना मन्त्त्रालय 

7 सदस्य प्रतितनधी, आन्त्िररक माममला िथा कानाून मन्त्त्रालय 

8 सदस्य प्रतितनधी, उद्योग, पयहटन, बन िथा िािािरण मन्त्त्रालय 

9 सदस्य प्रतितनधी, सामाजजक विकास मन्त्त्रालय 

१0 सदस्य प्रतितनधी, भौतिक पूिाहधार विकास मन्त्त्रालय 

१1 सदस्य प्रतितनधी, खाद्य प्रविर्ध िथा गुण तनयन्त्त्रण कायाहलय 

१2 सदस्य प्रतितनधी, प्रादेमशक उद्योग िाखणज्य संर् 

१3 सदस्य प्रतितनधी, नेपाल कृवि अनुसन्त्धान पररिद् 

१4 सदस्य प्रतितनधी, कृवि मशक्षण संस्था 

15 सदस्य प्रतितनधाी, जजल्ला सर्कारी संर्, मकिानपुर 

16 सदस्य प्रतितनधाी, कृवि व्यिसाय संर् 

17 सदस्य प्रतितनधी, कृवि विकास िैंक 

१8  
Development Partners (World Bank, ADB, IFAD, JICA DANIDA, WFP, USAID, 

DFID, AusAID, UNWomen आदद)  
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२0 सदस्य-सर्चि 

प्रमुख, योजना िथा अनुगमन मर्ाशाखा (प्रादेमशक एडडएस कायाहन्त्ियन सर्योग 

र्काईका संयोजक), भूमम व्यिस्था, कृवि िथा सर्कारी मन्त्त्रालय 

२1  आमजन्त्त्रि (बढीमा 5 जना) 

 
 

4.2. सभितिको काि, किाव्र् र अगिकार 



• कृवि र मसुँचार् बीच समन्त्िय (खासगरी प्रदेशको मसुँचार् रे्ने मन्त्त्रालय र भूमम व्यिस्था, कृवि 
िथा सर्कारी मन्त्त्रालय बीच समन्त्ियका साथै केन्त्रीय मसुँचार् संग पतन समन्त्िय) गने। 

• प्रदेश सरकारका कृवि विकाससंग सम्बद्ि अति मर्त्िपूणह तनकायर्रू (आर्थहक माममला िथा 
योजना मन्त्त्रालय, सामाजजक विकास मन्त्त्रालय, भौतिक पूबाहधार मन्त्त्रालय, कृवि सडक, 
उद्योग र बाखणज्य र्ने कायाहलय आदद) बीच सुमधुर सम्बन्त्ध र समन्त्िय अमभिदृ्र्ध गने ।  

• जजल्ला समन्त्िय सममतिर्रू माफह ि स्थानीय िर्र्रू संग सुमधुर सम्बन्त्ध र समन्त्िय कायम 
गरी कायहक्रम सचंालन गने ।    

• प्रदेश स्िरीय सरकारी क्षेत्र, तनजी क्षेत्र (प्रादेमशक उद्योग बाखणज्य संर्, कृवि जन्त्य उद्योग र 
अन्त्य साना िथा मझौला उद्योग), सर्कारी र ककसानका संर्संस्थार्रू बीच समन्त्िय गने। 

• सरकारी क्षते्र र राजरिय/अन्त्िराजरिय गैर-सरकारी संस्थार्रू बीच समन्त्िय गने । 
• कृवि अनुसन्त्धान, कृवि प्रसार र कृवि मशक्षा (शैक्षक्षक संस्थार्रू) बीच समन्त्िय अमभिदृ्मभ गरी 

सर्कायहमा कायहक्रम सचंालनको िािािरण कायम गने । 

• प्रदेश स्िरको कृवि विकास र खाद्य िथा पोिण सुरक्षा (भूमम व्यिस्था, कृवि िथा सर्कारी 
मन्त्त्रालय र स्िास्थ्य िथा जनसंख्या रे्ने सामाजजक विकास मन्त्त्रालय) बीच समन्त्िय 
अमभिदृ्मभ गने।  

• सम्बजन्त्धि सबै जजम्मेबार संस्थार्रूमा नीतिगि, प्रशासतनक एिम ् कानूनी पररििहनर्रूलार्ह 
प्रिद्हधन गरी कृवि विकास र यसलार्ह आगामी सन ्२०३५ सम्म ददशातनदेश गने कृवि विकास 
रणनीतिको कायाहन्त्ियन सुतनजश्चि गने । 

• भूमम व्यिस्था, अन्त्िगहि कृवि िथा सर्कारी मन्त्त्रालय र कायाहलयर्रूबाट सचंालन गररएका 
कायहक्रमर्रू, कृवि विकासका लार्ग यस प्रदेशमा संचालनमा ररे्का संर्ीय सरकारका 
कायहलयर्रूका साथै कृवि विकासका लार्ग सर्योगी तनकायर्रू (मसुँचार्, सडक, िन िथा 
िािािरण आदद) को कायहक्रमको समेि समीक्षा गने र तनदेशन ददने।   

• प्रदेश स्िरका सम्बजन्त्धि कायाहलय र तनकायर्रू बीच समन्त्िय बदृ्र्ध गरी कायाहन्त्ियनमा 
देखखएका समस्यार्रू समाधान गने । 

• दाि ृ तनकायर्रुबाट संचामलि (प्रदेश र स्थानीय िर्स्िर) कायहक्रमर्रुको अनुगमन, तनरीक्षण 
िथा सर्जीकरण गने/गराउने 

• कृवि विकास कायाहन्त्ियनमा सर्ायिा उपलब्ध गराउने प्राविर्धक सर्योगका लार्ग आयोजना 
तनदेशन सममति (Project Steering Committee) का रुपमा काम गने । 

• सबै स्थानीय िर्मा कृवि विकास सम्पकह  व्यजक्ि राख् ने । 

• आिश्यकिा अनुसार प्रदेश िथा स्थानीय िर्मा कृवि विकास/एडडएस समन्त्िय िथा 
कायाहन्त्ियनको लार्ग सममति(र्रु) खोल्न सक्ने । 

4.3. सभितिको बैठक बस्नेेः 
• यो सममतिको मुख्य काम कृवि र यससंग सम्बद्ि तनकायर्रू बीच समन्त्िय अमभिदृ्मभ 

गनुहका साथ ै तयनीर्रूले कायाहन्त्ियन गरेका काम र कायहक्रमर्रूको अनुगमन, मूल्यांकन र 
समीक्षा गरी अपेक्षक्षि प्रतिफल प्राजप्िमा सर्योग गनेछ ।  

• सममतिको बिैक प्रत्येक चौमामसकमा एक पटक (बिहको ३ पटक) बस्नेछ ।  



• भूमम व्यिस्था, कृवि िथा सर्कारी मन्त्त्रालयको योजना मर्ाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्िमा 
ररे्को एडडएस कायाहन्त्ियन सर्योग र्काईले यस सममतिको सर्चिालयको काम गनेछ। 

 
 
5. प्रादेभिक कृषि षिकास कार्ाान्िर्न सभिति [Provincial Agriculture Development 

Implementation Committee (PADIC)] 

प्रदेशको कृवि विकासलार्ह अमभयानको रूपमा अगाडड बढाउन कृवि विकासको लार्ग अति आिश्यक र 
नभई नरु्ने तनकायर्रूमा कायहक्रमर्रू संचालन गनह यो प्रदेश स्िरीय  कृवि विकास कायाहन्त्ियन सममति 
(PADIC) गिन गररएको छ । यस सममतिको संरचना, काम, किहव्य  र अर्धकार िथा बैिक 
तनम् नानुसार रु्नेछ । 
5.1. संरिना  

क्र.सं. पद संस्था 
१ अध्यक्ष प्रमुख, कृवि विकास तनदेशनालय 

२ सदस्य प्रतितनधी, प्रदेश नीति िथा योजना आयोग 

३ सदस्य प्रतितनधी, मुख्यमन्त्त्री िथा मन्त्त्री पररिदा्को कायाहलय 

४ सदस्य प्रतितनधी, आर्थहक माममला िथा योजना मन्त्त्रालय 

५ सदस्य प्रतितनधी, आन्त्िररक माममला िथा कानाून मन्त्त्रालय 

६ सदस्य प्रतितनधी, उद्योग, पयहटन, बन िथा िािािरण मन्त्त्रालय 

७ सदस्य प्रतितनधी, सामाजजक विकास मन्त्त्रालय 

८ सदस्य प्रतितनधी, भौतिक पूिाहधार विकास मन्त्त्रालय 

9 सदस्य प्रमुख, पशुपन्त्छी िथा मत्स्य विकास तनदेशनालय 

10 सदस्य प्रमुख, कृवि व्यिसाय प्रिद्हधन, सर्योग िथा िामलम केन्त्र 

11  सदस्य प्रमुख, पशु सेिा िामलम केन्त्र 

१2 सदस्य प्रतितनधी, प्रादेमशक उद्योग िाखणज्य संर् 

१3 सदस्य प्रतितनधी, नेपाल कृवि अनुसन्त्धान पररिद् 

१4 सदस्य प्रतितनधी, कृवि मशक्षण संस्था 
१5 सदस्य प्रतितनधी, जजल्ला सर्कारी सरं्, मकिानपुर 

१6 सदस्य प्रतितनधी, कृवि व्यिसाय संर् 

१7 सदस्य प्रतितनधी, कृिक  

१8  Development Partners (World Bank, ADB, IFAD, JICA DANIDA, WFP, USAID, 

DFID, AusAID, UNWomen आदद) 
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20 सदस्य-सर्चि प्रमुख, योजना, कायहक्रम िथा अनुगमन शाखा, कृवि विकास तनदेशनालय 



२1  आमजन्त्त्रि (बढीमा 5 जना)  

 
 
 
 

5.2. सभितिको काि, किाव्र् र अगिकार 

• आन्त्िररक (सािहजतनक र तनजी) र बाह्य दिैु श्रोिर्रुबाट श्रोि पररचालन भएको सुतनजश्चि 
गने। 

• सम्बद्ध सन्त्त्रालय र सरोकारबालार्रुलाई कृवि विकासका कायहक्रमर्रु र आयोजनार्रु स्थानीय 
िर् देखख प्रदेश िर्सम्म कायाहन्त्ियन गराउनमा सर्जीकरणका लार्ग मागहतनदेशन गने । 

• प्रादेमशक कृवि विकास समन्त्िय सममति र प्रदेश नीति िथा योजना आयोगको संलग्निामा 
कृविको आिर्धक मूल्यांकन गने र सुझािर्रुको समायोजना गने । 

• भविरयमा आिश्यकिा अनुसार कृविका कायहक्रमर्रुलाई संस्थागि संरचनार्रुमा समायोजना 
गने। 

• आिश्यकिा अनुसार प्रादेमशक कृवि विकास समन्त्िय सममतिलाई सर्योग गने । 
• सममतिले एडडएस योजना िजुहमा टोलीलाई योजना िजुहमाको लार्ग आिश्यकिा अनुसार सिै     

सरोकारर्रुलाई सर्योग गनह तनदेशन गने । 

• कृवि विकासको प्रयोजनको लार्ग संर्ीय सरकारबाट प्राप्ि आर्थहक सर्योगको साथै प्रदेश 
सरकारको बबतनयोजजि बजटेबाट सचंामलि आयोजना र कायहक्रमको अनुगमन, मूल्यांकन र 
समीक्षा गरी सम्बजन्त्धि कायाहन्त्ियन गने कायाहलय िा तनकायर्रूलार्ह तनदेशन ददने । 

• दाि ृ तनकायको सर्योग साथै दाि ृ तनकायबाट जजल्ला-जजल्लामा सचंामलि कायहक्रमर्रुको 
अनुगमन, तनरीक्षण, दोर्ोरोपना र्टाउन समन्त्िय गने आदद ।  

• प्रदेश िर्मा एडडएस डेस्क यातूनट स्थापना गने ।  

 

5.3. सभितिको बैठक बस्नेेः 
• प्रादेमशक कृवि विकास कायाहन्त्ियन सममति (PADIC)  को बिैक चौमामसक रुपमा (ििहमा 3 

पटक) बस्नेछ। 
• भूमम व्यिस्था, कृवि िथा सर्कारी मन्त्त्रालयको योजना मर्ाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्िमा 

ररे्को एडडएस कायाहन्त्ियन सर्योग र्काईले यस सममतिको सर्चिालयको काम गनेछ । 

(उक्ि सममतिर्रु भूमम व्यिस्था, कृवि िथा सर्कारी मन्त्त्रालय, बागमिी प्रदेशका माननीय 
मन्त्त्री दािा दोज ेलामाज्यूबाट २०७७ भार ३० गिे (सपे्टम्बर १५, २०२०) स्िीकृि) 


