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मौरी प्रवर्द्धन नीति-२०७३
१.

पृष्ठभूमी
आदिमकाल िे खि नेपालमा स्थानीय एपपस फ्लोररया, एपपस डोसाधटा, एपपस ले बोररयोसा,
एपपस सेराना जािका मह उत्पािक मौरीहरुको बासस्थान रपह आएको छ । मौरी
प्रकृतिको अनुपम वरिान हो । यसले प्रकृति िोहन गरी सुपाच्य िाद्यवस्िुको रुपमा
मौरीजन्य वस्िु उत्पािन गिधछ । मौरीबाट मातनसहरुले मह, कुट, शाहीिुराक, प्रपोतलस,
मौरी पवष प्राप्त गनध सपकन्छ । मौरी सुसभ्य सामाखजक जीवनशैलीको एक अनुकरणीय
प्रतिक बनेको छ । मौरीले परागसेचन सेवाबाट िेिीबालीको उत्पािकत्व र जैपवक
पवपवधिाको प्रवर्द्धनमा पतन अहम भूतमका तनभाउँछ । केही िशक यिा पविे शबाट
ल्याइएको यूरोपेली मौरी एपपस मेतलफेराको व्यावसापयक पालन गररिै आएको छ । यहाँ
जैपवक पवपवधिाको सुतनखिििाको लातग िथा परासेखचि बालीहरुमा उत्पािकत्व वृपर्द्
गराउन मौरीको योगिान अपररहायध रहे िापतन परागसेचनको लातग अति महत्वपूण ध
मातनएको स्थानीय जंगली मौरीहरुको घट्िो सं ख्या र घरपाला एपपस सेरानाको र एपपस
मेतलफेराको

कमजोर

गोला

व्यवस्थापनका

कारण

दिनानुदिन

पयाधवरणीय

सेवा

(परागसेचन) र मह उत्पािन िुवैमा नकारात्मक प्रभाव पनध थाले को छ । यसको लातग
नीतिगि व्यवस्था गरर मह उत्पािनमा वृपर्द् र पयाधवरणीय सेवामा अतभवृपर्द् गनध मौरीको
पवकास िथा प्रवर्द्धन गनुध आजको आवश्यकिा रपहआएको छ । यसै अनुरुप मौरीपालन
व्यवसायलाई दिशातनिे श गनध रापिय कृपष नीति २०६१, कृपष व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति
२०६८, कृपष जैपवक पवपवधिा नीति २०७० र कृपष पवकास रणनीति २०७२ लाई
समेि आधार बनाई मौरी प्रवर्द्धन नीति २०७३ लागु भएको छ ।
२.

पवगिका प्रयासहरु
सं स्थागि

पवकासक्रमलाई

हे िाध

नेपालमा

आतथधक

वषध २०२२/०२३

िे खि

कृपष

पवभागबाट सामान्य सेवा टे वा प्रिान गिै पव.सं . २०२९ सालबाट आयोजना स्िरमा
मौरीपालनको आधुतनकीकरण प्रारम्भ भएको हो । क्रमश प्रत्येक वषधको वापषधक
कायधक्रम र बजेटमा मौरीपालन कायधक्रमको तबस्िार गररिै आएको छ । नेपालमा
सवधप्रथम पव.सं . २०४० मा मौरीपालन पवकास शािा, गोिावरीको पवतधवि स्थापना
भयो । सो कायधक्रमलाई थप तबस्िार गनध नेिरल्याण्ड सरकारको सहयोगमा पव.सं .
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२०४४ िे खि २०५० सम्म मौरीपालन िातलम िथा प्रसार सेवा आयोजना लागु भई मौरी
सम्बन्धी चेिना अतभवृपर्द् गरे को हो । मौरी सम्बन्धी कायधक्रमहरु मौरीपालन पवकास
शािा गोिावरी, मौरीपालन पवकास कायाधलय, भण्डारा खचिवन (ित्कालीन मौरीपालन
केन्र गोकणध) र ७५ वटा खजल्ला कृपष पवकास कायाधलयहरुबाट मौरीपालन सेवा पवस्िार
भईरहेको छ ।
३.

विधमान खस्थति
नेपालमा व्यवसापयक रुपमा बजारमूिी िवरबाट मौरीपालनको व्यापकिा नभएपतन
शुरुवाि भने भएको अवस्था छ । केही वषध यिा आधुतनक मौरीपालन प्रपवतध तभतिएपतन
ग्रातमण स्िरमा अझै त्यस्िो प्रपवतधको पवकास गनध बाँकी छ । सरकारी तनकायहरुले
मौरी व्यवसाय प्रवर्द्धनको लातग आतथधक वषध २०७०/०७१ िे खि युवा लखिि मौरीपालन
कायधक्रम सं चालन गिै आएका छन् । व्यवसापयक कीट पवकास तनिे शनालयको पतछल्लो
ँ लन (२०७१/०७२) अनुसार नेपालमा २१३२०० मौरीगोला रहे को र यी मध्ये
आक
कररब ३५००० एपपस मेतलफेरा र १७७२०० एपपस सेराना रहे को अनुमान छ ।
यसबाट नेपालमा हाल वषेनी २०५० मे.ट. मह उत्पािन भई आयाि प्रतिस्थापन भई
तनयाधिको

सम्भावना

रहे को

खस्थति

छ

(व्यावसापयक

कीट

पवकास

तनिे शनालय,

२०७१/०७२) । स्पष्ट नीति र पयाधप्त आतथधक, प्रापवतधक एवं नैतिक समथधन सपहिको
उच्च प्राथतमकिा प्राप्त भएमा पवद्यामान प्राकृतिक भौगोतलक र वनस्पति पववधिाहरुको
सिुपयोग गरे र नेपालमा (सेराना ५ लाि र मेतलफेरा ५ लाि) िश लािसम्म मौरीगोला
पाल्न र (सेराना ५ लाि × १० के.जी. का िरले ५ हजार मे.टन र मेतलफेरा ५ लाि
×४० के.जी. का िरले २० हजार मे.ट.) २५ हजार मे.टन सम्म मह उत्पािन गनध
सपकने सम्भावना रहे को छ । चरन िेिको पवकास र पवस्िार एवं सुदृपिकरण गरे मा
थप मौरी गोला पवस्िार गरर सोही अनुसार मह उत्पािनमा वृपर्द् गनध सपकन्छ ।
४.

समस्या र च ुनौिी
नेपालमा मह र मैन लगायि अन्य मौरीजन्य उपजहरु उत्पािन र उत्पािकत्वको प्रशस्ि
सम्भावना भएर पतन अपेखििरुपमा यसको प्रवर्द्न गनध सपकएकै छै न । महको आन्िररक
आवश्यकिालाई पूरा गरर गुणस्िरीय मह तनयाधि गनध च ुनौतिको रुपमा िे खिएको छ ।
नेपालले महको तनयाधि व्यापार पवस्िार गनध पवश्व व्यापार सं गठन (WTO) लगायि
यूरोपपयन यूतनयनका सम्बर्द् रािहरुको मह सम्बन्धी गुणस्िर मापिण्ड र पवषादि िथा
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अवशेष अनुगमन योजना र रापिय नीति िथा आचारसं पहिाको स्पष्ट एवं पकटानी व्यवस्था
गरर महको गुणस्िर कायम गनध िथा मौरीजन्य उपजहरुको बजारको सबलीकरण गनध
ु े
अवश्यकिा छ । मौरी चरणमा कमी, वन िेिसं ग सं स्थागि साझेिारी प्रयास नहुनल
ु ा साथै यािायािको कदठनाईका कारण भै रहे को
चरन िेिको पवकास र पवस्िार नहुनक
प्राकृतिक चरनको पतन पूण ध उपयोग हुन सपकएको छै न ।
५.

नयाँ नीतिको आवश्यकिा
कृपष व्यवसाय सम्बन्धी तबतभन्न तमतिमा जारी भएका पवतभन्न ऐन तनयम िथा नीतिहरुले
मौरीपालन प्रवर्द्धन र त्यसको आतथधक पिलाई सामान्य रुपमा सम्बोधन गरे िा पतन स्पष्ट
नीतिको अभावमा अपेखिि रुपमा उपलखधध हाँतसल गनध सपकएको छै न । नेपालको
मौरीपालनलाई प्रतिस्पधाधत्मक व्यवसायको रुपमा रुपान्िरण गरी अतिररक्त आयआजधनको
माध्यम बनाएर गररबी न्यूतनकरणमा टे वा पुयाधउने िथा व्यवसापयक मौरीपालन र स्थानीय
प्रजािीका मौरीहरुको सं रिण गरी पयाधवरणीय सेवा (परागसेचन) प्रवर्द्धन गरी जैपवक
पवपवधिा सं वर्द्धन गने पररदृश्यको पररकल्पना गररएको छ ।

६.

लक्ष्य
नेपालमा मौरीपालनलाई एउटा प्रतिस्पधाधत्मक र व्यावसायको रुपमा पवकास गिै
रोजगारीको अवसर सृजना गरर, महको आयाि प्रतिस्थापन र तनयाधि गने यस नीतिको
लक्ष्य रहेको छ ।

७.

उद्देश्यहरु
७.१

मौरी चरणको सुधार, सुदृिीकरण र समुखचि प्रयोग, गोला व्यवस्थापन, आवश्यक
ँ ी, पूवाधधार, प्रापवतधक ज्ञान र सीपमा सबै मौरीपालकहरुको पहुँचमा अतभवृपर्द्
पूज
गने साथै उपजहरुको पवपवतधकरण गने ।

७.२

मौरीजन्य उपजहरुको उत्पािन/उत्पािकत्व बिाउने, लागि घटाउने, गुणस्िर
सुधार

गने, मौरीजन्य उपजहरुको रापिय र अन्िरापिय बजार प्रवर्द्धन गने िथा

व्यापार सन्िुलन गने ।
७.३

रै थाने र स्थानीय मौरीहरुको सं रिण सं वर्द्धन गने र मौरी गोलाहरुको सं ख्यात्मक
वृपर्द् गरी परागसेचन सेवाको अतभवृपर्द् गने ।
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७.४

मौरीपालन पेशामा परम्परागि मह खशकारी, आतथधक िथा सामाखजक रुपले
पपछतडएका वगधहरुलाई मूल प्रवाहीकरण गरर गररबी न्यू तनकरणमा सहयोग गने ।

८.

मौरी प्रवर्द्धन नीतिहरु
उल्लेखिि नीतिहरु सं बोधन गनध िे हाय िे हाय बमोखजम मौरी प्रवर्द्धन नीति र कायधनीति
तनमाधण गररएको छ :

ँ सम्बखन्धि नीति र कायधनीति
उद्देश्य ७.१ सग
८.१

प्रजातिगि व्यवस्थापन
८.१.१ एपपस मेतलफेरा प्रजािीय छनोट गिै िराई, तभिी मधेश िथा सम्भाव्य
पहाडी िेिमा र

एपपस सेराना सेरेनाको सं रिण र प्रजािीय सुधार गरी

उच्च पहाडी िथा पवधिीय िेिमा तबस्िार गररने छ ।
८.१.२

चरनको

उपलधधिा

यािायािको

सुपवधा

िथा

भारवहन

िमिा

(Carrying capacity) का आधारमा एपपस मेतलफेरा वा एपपस
सेरानालाई सबै ठाउँ (िराई, पहाड, उच्च िेि) का चरनमा पूण ध
सिुपयोग हुने गरी स्थानान्िरण गरी अतधकिम उत्पािन तलईनेछ ।
८.१.३ उच्च पवधिीय िेिमा पाइने एपपस सेरेना सेराना उपजाति (Subspecies) को सं वर्द्धन प्रवर्द्धन गनध तिनीहरुको प्रजनन केन्र स्थापना
गरी अन्य िेिहरुमा प्रसारण गररने छ।
८.१.४ उच्च पहाडी िेिमा क्रमश एपपस ले वोररयोसा, िराई र तभिी मधेशमा
एपपस डोसाधटा र कछाड र तभिी मधेश िेिमा एपपस फ्लोररया जस्िा
स्थानीय जंगली मौरीहरुको सं रिण र सं वर्द्धन गरी परसेखचि बाली िथा
वन्य वनस्पतिहरुको जैपवक पवपवधिा वृपर्द् गने ।
८.१.५ नेपालमा उत्पािन िथा पवकास गनध नसपकएका नयाँ प्रजािीका गोला,
रानु िथा प्याकेज मौरी आयाि गनुध अखघ प्रापवतधक, आतथधक िथा
पाररखस्थतिक प्रभाव र पररणामहरुको अध्ययन र पवश्लेषण गररने छ ।
८.२

मौरी चरन सुदृपिकरण र व्यवस्थापन
८.२.१

मौरी चरन िेिको सवेिण गरर पािो बनाई त्यसको आधारमा चरन
िेिको (कृपष िथा वन) भौगोतलक नक्सा ियार गने िथा चरन िेि
िोपकने छ ।
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८.२.२ चरन िेिको भारवहन िमिाका आधारमा चरन उपलधध गराउन
आचारसं पहिा लागु गररने छ ।
८.२.३ कृपष-वन िेिी, वन वृिारोपन, पाकध र रापिय प्राकृतिक सं रिण
िेिहरुमा गररने वृिारोपण कायधक्रमहरुमा कखम्िमा २५ प्रतिशि
मौरी चरन वनस्पति समावेश गने व्यवस्था तमलाइने छ ।
८.२.४ मौरी चरन मौरीपालनको आधार भएकोले सबै मौरीपालकहरुले आफ्नो
सेरोफेरोमा उत्कृष्ट मौरी चरन हुने वनस्पति लगाउन प्रोत्साहन गररने
छ ।
८.२.५ मौरी आकषधण हुने बोट पवरुवाहरुको फूल फुल्न लागेका िथा
फुतलरहे को अवस्थामा छँटनी कटानी नगनधको लातग सम्बर्द् सरकारी
गैर-सरकारी एंव स्थानीय सामुिापयक सं स्थाहरुमा चेिना अतभवृपर्द्
गराइने छ ।
८.२.६ कृपष िेिको बालीहरुको चरनमा मौरी चराउन रोकिोक गनध नहुने,
बाली पूणध रुपमा फूल फुले को बेला पवषािी प्रयोगलाई तनरुत्सापहि
गनध जनचेिनामुलक कायधक्रमहरु सञ्चालन गररने छ । यस्िो बेलामा
पवषादिको प्रयोग गनुध पने भएमा प्रापवतधकहरुको अतनवायध रुपमा
तसफाररस तलनु पने व्यवस्था गररने छ ।
८.२.७ च्युरी, मौवा लगायि मौरी मैिी वनस्पति हुकाधउने व्यखक्त/सं स्था लाई
अनुिान दिने व्यवस्था गररने छ ।
८.२.८ भारवहन िमिा र आचार सं पहिाको आधारमा वन िेि (सामुिापयक
वन, तनजी वन र रापिय तनकुञ्ज) हरुमा सहज रुपमा मौरीपालन
गनधमा सहयोग पुयाधइ दिगो पवकासको पहल गररने छ ।
८.३

मौरी स्थानान्िरण व्यवस्थापन
८.३.१ मौरी स्थानान्िरणलाई मौरीपालन पवकास कायाधलय, खजल्ला कृपष
पवकास कायाधलय, स्थानीय मौरीपालक कृषक समूह र उद्यमीहरु र
ु
अन्य सरोकारवालाको सं यक्त
सतमतिबाट चरन पािोको आधारमा
सं योजन गराइने छ ।
८.३.२

मौरीपालक

सञ्जाल,

सं घ,

सहकारी

िथा

व्यावसापयक

मौरीपालकहरुलाई नै नयाँ चरन स्थलको िोजी गनध उत्प्रेररि गरी
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सम्भाव्य िेिमा नेपालको कुनै पतन िेिमा चराउन लान पाउने
व्यवस्था गररने छ ।
८.३.३ पहाडी

भेकको

खचउरी

लगायि

प्रशस्ि

चरन

भएका

िेिमा

स्थानान्िरण पहुँच पवकास गनध सम्बर्द् तनकायहरुमा पहल गररने
छ ।
८.३.४ स्थानान्िरणकै क्रममा रहे का मौरीलाई एम्बुलेन्स जस्िै अत्यावश्यक
सेवा सरह पवना रोकिोक लै जान सक्ने व्यवस्था गराइने छ ।
८.४ मौरी रोगव्याधी व्यवस्थापन
८.४.१

रोग सं क्रतमि मौरी िथा मौरीजन्य उपकरणहरुको आयाि एंव
आन्िररक वसार पसार गनध रोक लगाइने छ ।

८.४.२

मौरीको गोलामा प्रतिबखन्धि प्रतिजैपवक, गन्धक र सुिीजन्य पिाथध
साथै अवशेष रहने जोखिम भएका रसायनको प्रयोग तनषेध गररने
छ ।

८.४.३

प्रमुि उत्पािन िेिका मौरीपालकहरुको सरल पहुँचतभि मौरी रोग
पपहचान, परीिण िथा तनिान सुपवधा पवकास गररने छ ।

८.४.४

रोगको रोकथाम िथा तनयन्िणमा प्रतिजैपवकी न्यू निम प्रयोग गराउने
र प्रतिजैपवक प्रयोग गरे को ६ हप्तासम्म मह काढ्न नहुने सचेिना
पवकास गररने छ ।

८.४.५

मौरीका रोगव्याध व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने कम जोखिमी औषतधको
आयािमा भन्सार महशुल छु ट गररने छ।

८.४.६

मह पररिण प्रयोगशालालाई अन्िरापिय मापिण्ड अनुसार प्रवर्द्धन र
व्यवस्थापन गररने छ ।

८.५

मह खशकार व्यवस्थापन एंव बासस्थानको संरिण
८.५.१

मह खशकारीहरुलाई व्यवखस्थि गरी एपी टु रीजमको पवकास गिै अन्य
प्राकृतिक मौरीहरुको बासस्थानको समेि सं रिण गररने छ ।

८.५.२

ठू लाठू ला

पूवाधधार

पवकासको

मूल्याङ्कन

अध्ययनमा

मौरीको

क्रममा

गररने

बासस्थान

वािावरणीय

आश्रयस्थल

र

प्रभाव
तिनको

स्थानान्िर समेि सम्बोधन गनुप
ध ने व्यवस्था गररने छ ।
८.५.३

मह खशकारी वगधलाई मह खशकारको परम्परागि पवतधलाई सांस्कृतिक
महत्वको रुपमा जगेनाध गने र सुरखिि र व्यवखस्थि िररकाले मह
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काढ्ने पवतध अपनाउन पवशेष िवरले प्रखशखिि र प्रोत्साहन गररने
छ ।
८.५.४

जंगली

मौरीहरुको

सं रिणका

कायधक्रमहरु

सरोकारवाला

तनकायहरुसँगको सहकायधमा सञ्चालन गररने छ ।
८.६

मह उत्पािन िथा बजार व्यवस्थापन
८.६.१

मह

उत्पािन,

पवकासमा

असल

मौरीपालन

अभ्यास

(Good

Beekeeping Practices) अवलम्बन गनध प्रोत्साहन गररने छ ।
८.६.२

प्रमुि उत्पािन िेिको सरल पहुँचतभि सरकारी, सहकारी, तनजी िेि
र मह सं कलकहरुलाई कम से कम महको प्रारखम्भक भौतिक अवस्था
र खचसान परीिण गने सुपवधा उपलधध गराउन सहयोग पुयाधईने छ ।

८.६.३

मह उत्पािन, सं कलन, प्रशोधन, वसार पसार एंव भण्डारण गने
उद्यमीहरुले प्रत्येक चरनमा स्रोि सुचक पववरणहरु सुरखिि राख्ने र
िाद्य मापिण्ड अनुसारका औजार, उपकरण, भाँडा, विधनको प्रयोग
गरी गुणस्िर कायम गनध प्रोत्साहन गररने छ ।

८.६.४

पवतभन्न प्रकारका महको उत्पािन िथा बजारीकरणको लातग बजारको
सम्भाव्यिा अध्ययन गरी बजारलाई सुतनखिि र सुदृपिकरण गररने
छ ।

८.६.५

परम्परागि उत्पािनका अतिररक्त पयाधप्त पूवाधधार सम्पन्न मौरीपालक
कृषक, सञ्जाल, समुह िथा उद्यमी व्यवसायीहरुलाई मौरी मैन, चोप
(Propolis), कुट, शाहीिुराक (Royal Jelly) पवशेष प्रकारको मह
उत्पािन चाका, क्रीष्टल, एकल स्रोिको मह आदि पवखशष्ट सामाग्री
उत्पािनका लातग प्रोत्सापहि गनध िातलमका अवसरहरु प्रिान गररने
छ । नेपालमा उत्पादिि मह र मौरीजन्य उपजहरुको पवपवतधकरणको
पवषयमा प्रचार प्रसारको व्यवस्था गररने छ ।

८.६.६

महको भौगोतलक र वनस्पतिक श्रोि मौरीको प्रजािी र मह कािे को
पवतधका आधारमा महलाई ले वतलङ्ग गनध प्रोत्साहन गररने छ ।

८.६.७

मह सं कलन, भण्डारण िथा प्रशोधन स्थल र पवक्री प्रवर्द्धनका लातग
भौतिक पूवाधधार पवकासमा तनजी िेिसँग सहकायध गररने छ ।

८.६.८

महको आन्िररक िपि प्रवर्द्धन गनध आयुवेदिक उद्योग, राशन
व्यवस्था गने ठू ला सरकारी तनकाय, अस्पिाल, पवद्यालय, होटे लसँग
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कारोबार गने मह उत्पािक िथा व्यवसायीहरुलाई पवशेष सहयोग
गररने

छ ।

८.७ प्रोत्साहन र अनुिान
८.७.१

िुलनात्मक लाभका आधारमा मौरीपालनको पवकास र पवस्िारमा
सघनिा र तिव्रिा ल्याउन पवद्यमान अनुिानको स्िर वृपर्द् गररने छ ।

८.७.२

रानी उत्पािन, बैपकङ्ग र आपूतिध गनध र व्यवसाय स्थापना गनध चाहने
िमिावान उत्सापह उद्यमीहरुलाई रानी व्यवस्थापन सामाग्री आयाि
गनध र व्यवसाय स्थापना गनध पवशेष अनुिान सपहि प्रोत्सापहि गररने
छ ।

८.७.३

तनजी िेिका मौरीपालन सम्बन्धी सञ्जाल, सहकारी, समुह िथा
उद्यमीहरुलाई मह सं कलन, भण्डारण, मह प्रशोधन एकाइ, प्राथतमक
रोग तनिान सुपवधाको पवकास एंव एपपस सेराना, एपपस सेरेना सेरेना र
एपपस मेतलफेराको गोला छनौट िथा नश्ल सुधारका लातग पवशेष
िवरले प्रोत्सापहि अनुिानको व्यवस्था गररनेछ ।

८.७.४

मौरीजन्य व्यवसाय जस्िै घार र उपकरण तनमाधण, आधारचाका
तनमाधण, मह वा मौरी उपजको सं कलन, प्रशोधन आदिमा तनखिि
प्रतिशि वा िोपकएको रकम अनुिान दिने व्यवस्था गररने छ ।

८.७.५

मौरीपालन व्यवसायको मूल्य श्रृङ्खलाको आधारमा व्यवसायीहरुको
अतभलेि अध्यावतधक गरी छु ट्टा छु ट्टै िहमा अनुिान दिने व्यवस्था
गररने छ । एकै व्यखक्त वा समुहले िोहोरो अनुिान तलने पररपाटीको
अन्त्य गनधका लातग कुनै पतन गैर सरकारी स्विे शी वा पविे शी सं घ
सं स्थाहरुले पतन कुनै स्थान पवशेषका व्यवसापयहरुलाई अनुिान दिने
िालका

कायधक्रमहरु

सञ्चालन

गनध

चाहे मा

नेपाल

सरकारको

मौरीपालन सम्बन्धी काम गने सरकारी तनकायको स्वीकृति र समन्वय
गरे र माि अनुिान दिने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागु गररने
छ ।
८.७.६

मौरीपालक कृषकहरुबाट पवतभन्न कृपष बालीहरुमा परागसेचनबाट
पुयाधएको योगिानको उच्च मूल्याङ्कन गिै सो बापिको अनुिान दिने
व्यवस्था तमलाइने छ ।

८.७.७

प्रतिफलमा आधाररि अनुिान प्रणालीको पवकास गररने छ ।
8
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८.८ मौरीपालनमा कजाध
८.८.१

कृपष पवकास बैंक, वाखणज्य बैंक िथा अन्य पवत्तीय सं स्थाहरु माफधि
मौरीपालनमा लगानी गनध व्यवस्था गररने छ ।

८.८.२

मपहला, ितलि एंव पपछतडएका समुिायलाई समुह जमानी िथा तधिोमा
ऋण प्रिान गनध पहल गररने छ ।

८.८.३

प्रमुि उत्पािन िेिहरु (Growth Centers) मा मौरी पालक कृषक,
कृपष सञ्जाल र तनजी मह कारोबारी, एंव श्रोिकेन्रहरुलाई अन्िररम
मह भण्डारण सञ्चालन गनध सस्िो सरल ऋण सुपवधा प्रिान गररने
छ ।

८.९

बीमा नीति प्रवर्द्धन
मौरीपालन व्यवसाय र मह कारोवार एंव स्थानान्िरण र वसार पसारमा रहे का
मौरी िथा मह

समेिमा जोखिमहरुबाट जोगाउन कम्पनीबाट बीमा नीति पवकास,

पवस्िार र अवलम्बन गररने छ ।
८.१० करछु ट नीति
८.१०.१

व्यावसापयक

मौरीपालनका

लातग

कर

छु टका

व्यवस्थाहरु

कर

सम्बखन्धि कानुनमा उल्लेि भए बमोखजम हुनेछ ।
८.११ मौरीपालन अनुसन्धानको व्यवस्था
८.११.१ मौरीपालनका पवतभन्न पिहरुमा आवश्यक अनुसन्धानका लातग नेपाल
कृपष अनुसन्धान पररषि, कृपष वन पवश्वपवद्यालय, कृपष िथा पशु
पवज्ञान अध्ययन सं स्थान, कृपष पवभाग र सम्बर्द् कायधक्रमहरु िथा
कायाधलयहरु, सम्बर्द् अन्य तनकायलाई पक्रयाशील िुल्याइने छ ।
८.११.२ कृपष वन पवश्वपवद्यालय, कृपष िथा पशु पवज्ञान अध्ययन सं स्थान, कृपष
अनुसन्धान पररषि एंव गैर सरकारी सं स्थाहरुमा स्विे शी पविे शी
पवश्वपवद्यालयहरुसँग सम्बन्धन गरी अनुसन्धान र शोध प्रबन्ध ियार
गनध सक्ने व्यवस्था गनध जोड दिइने छ ।
८.११.३ मौरीपालन

अनुसन्धानको

तनतमक्त

प्रस्िापवि

सबै

सरकारी,

अधध

सरकारी एंव गैर सरकारी सं स्थाहरमा आवश्यक साधन र सुपवधाको
पवकास गनध जोड दिइने छ ।
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८.१२ जनशखक्त पवकास
८.१२.१ मौरी रोग, मौरी प्रजनन, मौरी व्यवस्थापन, मौरीपालन प्रसार िथा
िातलम, उत्पािन पवकास, बजार व्यवस्थापन आदि पवतभन्न पिमा िि
जनशखक्तको

पवकास

गररने

छ

।

यस

कायधमा

मौरी

पालक

कृषकहरुलाई पवशेष अवसरहरु उपलधध गराइने छ ।
८.१२.२ कृपष अनुसन्धान पररषि िथा कृपष वन र पवश्वपवद्यालय, कृपष िथा
पशु पवज्ञान अध्ययन सं स्थानमा िि जनशखक्तको पवकास गररने छ ।
८.१२.३ गैर

सरकारी

िेि

र

तनजी

िेिका

औद्योतगक

प्रतिस्ठानहरुमा

मौरीपालनको पवतभन्न िेिमा स्िरीय सेवा प्रिान गने िििा पवकास
गनध प्रोत्साहन गररने छ ।
८.१२.४ मौरीपालन स्रोिकेन्रहरुबाट सेवा पवस्िार गनध िातलमका अवसर प्रिान
गरी िििा बिाइने छ ।
८.१२.५ कृपष पवभाग, कृपष अनुसन्धान पररषि, कृपष िथा पशु पवज्ञान
पवश्वपवद्यालय, कृपष वन पवश्वपवद्यालयको िमिा अतभवृपर्द् गने िालका
िातलम िथा पाठ्यक्रमको पवकास गररने छ ।
८.१२.६ कृपष सम्बन्धी व्यावसापयक खशिण प्रखशिण प्रतिष्ठानहरुमा मौरीपालन
पवशेष पाठ्यक्रम तनमाधण गरी समावेश गराउन सम्बर्द् तनकायहरुसं ग
पहल गररने छ ।
ँ सम्बखन्धि नीति र कायधनीति
उद्देश्य ७.२ सग
८.१३ महको गुणस्िर तनधाधरण, प्रमाणीकरण र पवषादि अवशेष तनयन्िण
८.१३.१ नेपाली प्राकृतिक महको प्राङ्गाररक पवशेषिाहरु पररभापषि र प्रमाखणि
गरी तिनको सं रिण व्यवस्था गररने छ ।
८.१३.२ महमा पवषादि अवशेष, अन्िरपिाथध (Inter material)

गह्रौ धािुहरु

(Heavy metals), एन्टीवायोटीक्स आिीको तनयन्िण जस्िा अवशेष
अनुगमन योजना (Residue monitoring plan) सँग सम्बखन्धि
कायधक्रमहरु पवकास गरी कायाधन्वयन व्यवस्था गररनेछ ।
८.१३.३ अवशेष परीिण र प्रमाणीकरणका लातग मान्यिा प्राप्त प्रयोगशालाको
सेवा तलन सम्बर्द् तनकायहरुसँग समन्वय गररने छ ।
८.१३.४ मौरीपालक िथा मह कारोवारीहरुलाई अन्िरापिय समुिाय र बजारका
गुणस्िर मापिण्ड, असल मौरीपालन अभ्यास (Good Beekeeping
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Practices)

एंव शिधहरुका सम्बन्धमा समुखचि प्रखशिण दिइने

छ ।
८.१३.५ नेपाली महको विधमान स्िरमान (Standard) ियार गरी परागको
आधारमा व्यावहाररक र यथाथधपरक बनाइने छ ।
८.१४ महको बजारीकरण व्यवस्थापन
८.१४.१ नेपाली महमा लाग्ने कर न्यू तनकरण र सरलीकरणका पहल गररने
छ ।
८.१४.२ भन्सार महशुल वृपर्द् गरी पविे शी मह आयािलाई व्यवस्थापन गररने
छ ।
८.१४.३ उत्पािकत्व वृपर्द्, गुणस्िर र उत्पािन लागि कम गराइ नेपाली
महको रापिय िथा अन्िरापिय िेिमा व्यापाररक प्रतिस्पधाध बिाउने
प्रयास गररने छ ।
८.१४.४ रापिय अन्िरापिय मेला, प्रिशधनीहरुमा नेपाली-हमाली मह, अगाधतनक
मह, पवशेष प्रकारका मह िथा गोलाको प्रिशधन गराउनेिफध प्रोत्साहन
गररने छ ।
८.१४.५ नेपाली महको पपहचान हुने गरी गुणस्िर व्यवस्थापन ट्रेड माकध िथा
साझा लोगोको पवकास गररने छ ।
८.१४.६ जंगली मौरीको मह काढ्िा मौरी पयधटन (Bee Tourism) को प्रवर्द्धन
हुने िालका कायधक्रमको तनमाधण गररने छ ।
८.१५ स्िरीयकरण, अनुगमन र तनयमन
८.१५.१ मौरीपालनका पवतभन्न स्िर र िमिा पररभापषि गने व्यवस्था तमलाइने
छ ।
८.१५.२ प्राकृतिक र प्रशोतधि महको पररभाषा र गुणस्िर (Standard) को
समीिा र अवश्यकिा अनुसार पररमाजधन गररने छ ।
८.१५.३

यसरी

तनधाधरण

गररएका

आधार

िथ्याङ्कस्िर

िथा

मापिण्डहरु

(Standard & Specifications) सरकारी तनकाय लगायि अन्य सबै
सम्बर्द् सरोकारहरु समि प्रसार र अनुगमन गररने छ । अनुगमन
गिाध गुणस्िरका मापिण्डहरु, अवलम्बन गरे का आधारहरु, अतभले ि
र प्रयोगशाला परीिणलाई समेि ध्यानमा राखिनेछ ।
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८.१५.४ मौररघार, उपकरण तनमाधण उद्योग र मौरीपालन श्रोिकेन्रहरुको र
उत्पादिि सामाग्री समेिको तनखिि मापिण्ड बनाई सो मापिण्ड
खजल्ला

कृपष

अनुसारका

श्रोिकेन्रहरुले

पवकास

कायाधलय

मौरीपालन

शािा कायाधलयहरुको तसफाररसमा व्यावसापयक

वा
कीट

पवकास तनिे शनालयमा ििाध िथा नपवकरण गराएर माि कारोबार गनध
पाउने व्यवस्था गररने छ।
ँ सम्बखन्धि नीति र कायधनीति
उद्देश्य ७.३ सग
८.१६ परागसेचनका लातग मौरी पररचालन िथा व्यवस्थापन
८.१६.१ कृषकहरुमा परागसेचनको महत्व र मौरीको उपािे यिा बोध गराउन
पवशेष प्राथतमकिा दिइने छ ।
८.१६.२ बालीनालीमा फूल फुलेको बेला कीटनाशक पवषादि छनुध बाली
उत्पािक

र मौरीपालक

कृषक

िुबैलाई

हातनकारक

हुन्छ भन्ने

चेिनाको पवकास गराउने िालका कायधक्रमलाई प्राथतमकिा दिइने
छ ।
८.१६.३ वागवानी फामध िथा फलफूल िेिी कृषकहरु सबैलाई मौरी प्रयोगमा
ल्याउन प्रोत्सापहि गररने छ ।
८.१६.४ मौरी तमि जीव भएकाले यसको बचावट र सं रिण गनध कृषकहरुलाई
जागरुक गराउने िालका कायधक्रमलाई प्राथतमकिा दिइने छ ।
८.१६.५ परागसेचनको आवश्यकिा, यसको महत्व र उपािे यिा सम्बन्धी
अध्ययन अनुसन्धानको क्रममा मह नपाने मौरी, जं गली मौरी र अन्य
परागसेचीसँगको प्रतिस्पधी हुने िवरबाट अगाडी बिाइने छ ।
ँ सम्बखन्धि नीति र कायधनीति
उद्देश्य ७.४ सग
८.१७ आतथधक िथा सामाखजक रुपले पपछतडएका वगधको मूल प्रवापहकरण
८.१७.१ आतथधक िथा सामाखजक रुपले पपछतडएका (मपहला, ितलि, आदिवासी,
अपांग आदि) कृषक समुह र वगधहरुलाई समुहगि रुपमा मौरीपालन
अपनाउन पवशेष िवरले प्रोत्सापहि गररने छ ।
८.१७.२ मौरीपालन सम्बन्धी िातलम, शैखिक भ्रमण एंव अन्य प्रसार र
सं गठनात्मक कायधक्रमहरुमा पपछतडएका वगधको सहभातगिा सुतनखिि
गररने छ ।
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८.१७.३ मपहला िथा पपछतडएका वखन्चि वगधका लातग पवशेष कायधक्रम प्याकेज
ल्याइने छ जसमा थप सहुतलयि र प्रोत्साहन हुने छन् ।
८.१७.४ जंगली अवस्थामा रहेको मह खशकारको चेिना जगाई व्यवखस्थि
िवरबाट मह खशकार गरी मौरी पयधटनलाई चाडको रुपमा ग्रहण गरी
अगाडी बिाउने ।
८.१८ संस्थागि पवकास
८.१८.१ मपहला एंव पपछतडएका वखञ्चि वगधलाई सं स्थागि रुपमा सं गदठि गने,
मौरीपालन श्रोिकेन्रहरुको स्िर वृपर्द् गने र उनीहरुको लातग सेवा
िथा आपूिल
ध ाई सुदृि गराउने िालका कायधक्रमलाई प्राथतमकिा
दिइने छ ।
८.१८.२ मौरीपालनको सवोपरी पवकासको तनतमत्त प्रमुि उत्पािन िेिहरुको
सहज पहुँचमा मौरी रोग तनिान र व्यवस्थापन सपहिका मौरी पालन
कायाधलयहरु तबस्िार गररने छ ।
८.१८.३ कायधरि

मौरीपालन

श्रोिकेन्रहरुको

मूल्याङ्कन

गरी

आवश्यकिा

अनुकुल स्िर वृपर्द् गररने छ ।
८.१८.४ पपछतडएका वगधका मौरीपालकहरुलाई समुह/सहकारी/सं घमा सं गदठि
गरी पवशेष कायधक्रम प्याकेज दिइने छ ।
८.१८.५ मौरी प्रवर्द्धनको लातग आवश्यक पने कायधक्रमहरुको कायाधन्वयन र
पवस्िार गिाध एकद्वार प्रणाली माफधि सम्बखन्धि तनकायमा पठाउने र
कायाधन्वयन गराउने व्यवस्था तमलाइने छ ।
८.१८.६ खजल्लाको चररचरन िेि सम्भाव्यिा िथा आवश्यकिाको आधारमा
खजल्लाका मौरी पकेट िेिहरु छनौट गरी मौरीको मूल्य श्रृङ्खलाको
आधारमा क्लष्टर तनमाधण गरी मपहला, युवा एंव पपछतडएका वगधलाई
प्रोत्साहन हुनेगरर लखिि कायधक्रम तनमाधण गरी अनुिानको व्यवस्था
गररने छ ।
९.

संस्थागि सं रचना
सरकारी तनजी िथा सहकारीको साझेिारी अवधारणा (Public Private Partnership)
अनुसार हाल मौरीपालन िथा मौरीजन्य उत्पािन पवकास कायधक्रममा प्रत्यि वा परोि
िवरले कृषक, सहकारी सं घ सं स्थाहरुलाई समेट्ने गरर मौरीपालन सेवा पवस्िार िथा
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मौरीजन्य उत्पािन पवकास सम्बन्धी मौरी प्रबर्द्धन नीतिमा आवश्यकिा अनुसार समय
सापेि पररमाजधन गनध सपकने छ ।
१०.

आतथधक पि
यो नीति र यस नीति वमोखजम मौरीपालनको िेिका कायधक्रम कायाधन्वयन गनध नेपाल
सरकार वा पविे शी सं घ सं स्थाहरुको िफधबाट प्राप्त हुने अनुिानमा सरकारी बजेट प्रणाली
माफधि बजेटको माध्यमबाट व्यवस्थापन गररने छ । मौरीपालन िफध युवाहरुको आकषधण
वृपर्द् भएकोले युवा लखिि कायधक्रमका लातग पवशेष बजेटको व्यवस्था गररने छ ।

११.

कानुनी व्यवस्था
यस नीतिको प्रभावकारी कायाधन्वयन गनधको लातग आवश्यकिा अनुसार एन, तनयम िथा
तनिे खशका, कापयधवतध वा मापिण्डहरु िजुम
ध ा गररने छ ।

१२.

अनुगमन र मूल्याङ्कन
यस नीतिको प्रभावकारी कायाधन्वयन गनधको लातग अनुगमन र मूल्याङ्कनमा सं स्थागि
सं रचनामा उल्ले खिि सरकारी कायाधलयहरु िथा अन्य सरोकारवाला सं घ सं स्थाको
सं लग्निालाई सुतनखिि गरर सहभातगिात्मक एंव समन्वयात्मक पर्द्तिलाई बिावा दिइने
छ । अनुगमन र मूल्याङ्कनमा सं योजनकोभूतमका कृपष पवकास मन्िालय वा यसले िोके
वमोखजमको सरकारी तनकायले गने छ ।

१३.

जोखिम
यस नीतिको प्रभावकारी कायाधन्वयनबाट महको उत्पािन िथा उत्पािकत्व वृपर्द्,
परागसेचन कृया प्रवर्द्धन भै बाली उत्पािनमा वृपर्द् हुने िथा वािावरण सं रिणमा सहयोग
हुने हुनाले जोखिम हुने िे खििै न ।

१४.

बाधा अड्काउ फुकाउने
यस नीतिको कायाधन्वयनको तसलतसलामा कुनै बाधा अड्काउ परे मा वा समस्या उत्पन्न
भएमा कृपष पवकास मन्िालयले त्यस्िो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक तनणधय
गनेछ ।
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