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पुष्प प्रवर्द्धन नीति, २०६९
(नेपाल सरकारबाट स्वीकृि तिति : २०६९/८/२९)

1. पृष्ठभूिी
भौगोतलक पररवेश, जलवायु, उपलब्ध स्रोि साधन र सं भावनाको आधारिा दिगो र व्यवस्स्िि पुष्प
ििा पुष्पजन्य बस्िुको उत्पािन ििा व्यवसाययकरणको लातग पुष्प प्रवद्र्धन नीति अति आवश्यक
िहशुस गररएको छ।यस नीतिको कायाधन्वयनबाट तनजी क्षेत्रको सहभातगिा अतभबृयर्द् भई
रोजगारीको अवसर सृजना हुने र आय आजधनको सािै बैिेस्शक िुद्रा सिेि आजधन हुने हुन्छ ।
पुष्प ििा पुष्पजन्य बस्िुको यवकास ििा प्रवर्द्धन गनध सकेिा रायिय अिधिन्त्रिा टे वा पुग्नुको सािै
गरीवी न्यू नीकरणिा सिेि योगिान पुग्ने अपेक्षा गररएको छ ।

2. बिधिान स्स्िति
हाल नेपालका ३५ स्जल्लािा लगभग ६०० भन्िा बढी कृषक घर पररवार व्यबसाययक पुष्प खेिीिा
सं लग्न रयह ४०,००० भन्िा बढी व्यस्ि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपिा यस ब्यवसायिा तनभधर रहे का
छन् । सय भन्िा बढी कट फ्लावर िोक ििा खुद्रा तबक्रेिाबाट बायषधक झण्डै ९१ करोडको
हाराहारीिा व्यावसाययक कारोबार भई रहे को छ । नेपालबाट यू रोप ििा भारि, जापान, िध्य पूव ध
लगायि एतसयाका अन्य िे शहरुिा पुष्प ििा पुष्पजन्य बस्िुको तनकासी बायषधक रु. १९ करोड
भन्िा बढी हुने गरे को र यस व्यवसायिा सं लग्न िक्ष ििा अधधिक्ष काििारहरुले वैिेस्शक रोगजारी
पाउने क्रि पतन बृयर्द् हुिै गएको छ । यस पररप्रेक्ष्यिा यस क्षेत्रलाई प्राितिकिा दिई अन्य
स्जल्लाहरुिा पतन यवस्िार गिै पुष्प एवं पुष्पजन्य ब्यवसायको कारोवार बढाउन सकेिा रािले अझ
वढी आतिधक फाईिा तलन सक्ने िे स्खन्छ ।

3. सिस्या र च ुनौिी
वीउ तबजन, िलखाि, तबषािी जस्िा पुष्प खेिीका लातग अति आवश्यक िातनने बस्िुहरु आज सम्ि
ु िा तनभधर हुन ु परे को छ । िक्ष प्रायवतधक जनशिीको कतिले गिाध रोग ििा
पतन अन्य िुलक
कीराको सही पयहचान हुन नसयक सम्पूण ध वाली नष्ट हुने अवस्िा रहे को छ । भारि ििा चीनबाट
तभतत्रने फूल ििा तिनका बोट तबरुवाको तनरोगीिाको जााँच गने प्रभावकारी सं यन्त्रको अभाविा
पुष्प खेिीिा बषेनी नयााँ नयााँ रोग ििा कीरा तभतत्रने हुिााँ यसिा गरे को लगानी सिेि जोस्खििा
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परर पुष्प उद्योग धरासायी बन्न सक्ने अबस्िा सृजना हुन सक्ने िे स्खन्छ । पुष्प खेिीलाई उच्च
िूल्यको बालीको रुपिा तलईएिापतन यसको अध्ययन, अनुसन्धान र पूवाधधार यवकास कायधक्रि
प्राितिकिािा नपरे काले अपेस्क्षि लगानी हुन सकेको छै न । यवत्तीय सं स्िाहरुको न्यू न लगानी,
उत्पादिि कटफ्लावरको उत्पािन स्िल िे स्ख स्िानीय बजार र अन्िरायिय बजारसम्ि पुयाधउने
उस्चि वािानुकुतलि ढु वानी साधनको अभाव सािै झन्झयटलो एवं लािो भन्सार प्रयक्रया यस
व्यवसायका च ुनौतिहरु हुन ् ।

4. नीतिको आबश्यकिा
पुष्प ब्यवसायको प्रवर्द्धनको लातग उत्पािन िे स्ख तबक्री तबिरण ििा उपभोिासम्ि उस्चि सिय
एवं अवस्िािा पुगन्ु जेलको िूल्य अतभवृयर्द् श्रृङ्गखला (Value chain) प्रकृयालाई ब्यवस्स्िि ििा
तनयन्त्रण गरी दिशा तनिे श गनध राज्यको स्पष्ट दृयष्टकोण हुन ु पने हुन्छ । यस सन्िभधिा “पुष्प
प्रवर्द्धन नीति” को आबश्यकिा िहशुस गररएको छ । नेपालिा पाईने तबतभन्न प्रजातिका र आतिधक
ु ो सािै नेपालकै
िहत्वका अन्य, पुष्प उत्पािन र ब्यवसायबाट रोजगारीका अवसर सृजना हुनक
िौतलक ििा रै िाने फूल, बोट तबरुवाको पयहचान गरी सं रक्षण ििा सम्बद्र्धन गनध सकेिा त्यसको
तनयाधिको ठू लो सं भावना पतन रहे को छ । िीघधकातलन कृयष योजना ििा रायिय कृयष नीति, २०६१
र वास्णज्य नीति, २०६५ ले प्रिुख तनयाधि योग्य वस्िु र वढी िोल जाने वालीको रुपिा यसलाई
प्राितिकिा दिइएिापतन यसको प्रवर्द्धनिा पयाधप्त जोड नदिईएको हुाँिा लगानी किाधलाई आकयषधि
गनध सयकरहेको छै न । चालु तत्रबषीय योजना (२०६७/२०६८–२०६९/२०७०)ले यसलाई
उच्च िूल्यको बस्िुको प्राितिकिािा राखी अयकधडलाई एक गााँउ एक उत्पािन कायधक्रि अन्िरगि
तनरन्िरिा दिनुको सािै आलं काररक फूलको गुणस्िरीय उत्पािनको लातग िूल्य अतभवृयर्द् श्रृङ्गखला
सुधारिा जोड दिईएको छ । पुष्पवाली अति नै जोस्खिपूण,ध चाडै तबतिएर जाने र यसको प्रयोग
तबशेष अवस्िािा हुने भएकोले उस्चि अवस्िा ििा सियिा उपभोिा सम्ि पुयाधउनु पने हुन्छ ।
उत्पादिि कटफ्लावरको उत्पािन स्िल िे स्ख स्िानीय र अन्िरायिय बजारसम्ि पुयाधउनका लातग
उस्चि वािानुकुतलि ढु वानी साधन, कि झन्झयटलो एवं छाटो भन्सार प्रयक्रया हुन आवश्यक
हुन्छ । सािै अध्ययन अनुसन्धानिा प्राितिकिा दिई उपयुि प्रतबतध यवकास गनध यस क्षेत्रिा
लगानी बढाउन अति आवश्यक हुन्छ । यस सन्िभधिा यस ब्यवसायलाई ब्यवस्स्िि गरी आन्िररक
बजारको सािै तनयाधिलाई प्रर्द्धन गनध पुष्प प्रर्द्धन नीति अति आबश्यक िे स्खन्छ ।
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5. लक्ष्य
पुष्प र पुष्पजन्य बस्िुको उत्पािन बृयर्द् गरी पुष्प व्यवसाय तबस्िार गनध, रोजगारीको अवसर सृजना
गनध, आयाि प्रतिस्िापन र तनयाधि प्रवद्र्धन गनधका सािै गरीवी तनवारणिा टे वा पुयाधउन र पुष्प
जैयवक तबयवधिा सं रक्षण गनध भरपिो उपक्षेत्रको रुपिा पुष्प क्षेत्रको यवकास गने ।

6. उद्बे श्य
६.१ पुष्प ििा पुष्पजन्य बस्िुको उत्पािन र उत्पािकत्विा बृयर्द् गने ।
६.२ पुष्प खेिी ििा व्यवसायिा तनजीक्षेत्रको सं लग्निा बढाउिै उत्पािनलाई प्रतिस्पधी बनाईध
आन्िररक वजार ब्यवस्िापन ििा तनयाधि प्रबद्र्धन गने ।
६.३ स्िानीय अनुवांस्शक पुष्प स्रोिको सं रक्षण र सम्बर्द्धन गने ।

7. नीति ििा कायधनीति
उर्द्ेश्य : १. पुष्प ििा पुष्पजन्य बस्िुको उत्पािन र उत्पािकत्विा बृयर्द् गने ।
७.१.१

नेपालका तबतभन्न भागिा पुष्प खेिी यवस्िार गनध पुष्प नसधरी स्िापना गनध प्रोत्सायहि
गररनेछ ।

७.१.२

ब्यवसाययक पुष्प खेिीको सं भावना भएका क्षेत्रिा पुष्प फािधहरु स्िापनािा जोड दिइने
छ । स्शस्क्षि बेरोजगार ििा सेवा तनबृत्त व्यस्ि वा सिुहलाई पुष्प ििा पुष्पजन्य
व्यवसाय स्िापना ििा सञ्चालनका लातग प्रोत्साहन गररनेछ ।

७.१.३

पुष्प व्यवसायको यवकास ििा यवस्िार गनध यससं ग सम्बस्न्धि सरकारी, गैरसरकारी ििा
प्रास्िक सं स्िाहरुसं गको सिन्वय ििा सहकायधिा अध्ययन ििा अनुसन्धान कायध गररने
छ । पुष्प क्षेत्रको प्रतबधी यवकास र प्रतबधी प्रसारिा सं लग्न सरकारी तनकायहरुिा
िक्ष जनशस्ि र भौतिक पूवाधधारको ब्यबस्िा गरी शशिीकरण गररने छ ।

७.१.४

पुष्प उत्पािन र उत्पािन उप्रान्िका प्रतबधीको सूची ियार गरी सं भाव्यिाका आधारिा
स्जल्ला कृयष यवकास कायाधलय, तनजी क्षेत्र ििा िुबैको सहकायधिा प्रतबधीको तबस्िार
गररनेछ ।

७.१.५

सं भाव्यिाको आधारिा कुनै स्जल्लािा कुनै तनस्िि प्रजातिका ब्यवसाययक पुष्प खेिी
हुन सक्ने पाइएिा त्यस स्जल्लालाई त्यस प्रजातिको पुष्प क्षेत्र घोषणा गरी िी ठाउाँिा
पूवाधधार यवकासका एयककृि प्याकेज ब्यवस्िा गनध प्राितिकिा दिइनेछ ।
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७.१.६

व्यवसाययक रुपिा पुष्प खेिी भएका पकेटहरुिा पुष्प ििा पुष्पजन्य व्यवसाय
प्रवर्द्धनको लातग तसं चाई, कृयष सडक, सं कलन केन्द्र, शीि भण्डार (कोल्ड स्टोरे ज,
कुतलङ च्याम्वर भएको ढु वानी साधन), िािीण यवद्युिीकरण, उपयुि कृयष प्रयवतधको
यवकास, प्रयोगशाला परीक्षण सेवा जस्िा व्यवसाय प्रवद्र्धनका पुवाधधारहरु सरकारी, तनजी,
सहकारी ििा गैर सरकारी क्षेत्र सिेिको सहकायधिा यवस्िार गररने छ ।

७.१.७

पुष्प व्यवसायको लातग चायहने रासायतनक िल, प्राङगाररक िल, यकटनासक, झारनासक,
रोगनासक यवषािी ििा कृयष सािािी आदि पुष्प उद्योग ििा पुष्प नसधरीले सम्बस्न्धि
तनकायको तसफाररसिा अन्य िुलकबाट आयाि गनध पाउने ब्यवस्िा तिलाईनेछ ।

७.१.८

पुष्प नसधरी ििा पुष्प फिधहरुले आवश्यक फूलका िाउ वोट तबरुवा (Mother Plant),
कलिी तबरुवाहरु, फूलको गानो ििा जराहरु, फूलको वीउ तबजन, तसाँचाई र बाली
सं रक्षणका उपकरणहरु, ग्लास हाउस तनिाधणका सािािीहरु, कुतलङ च्याम्वर भएको
ढु वानी साधन (Refrigerated truck) आयाििा लाग्ने कर िहसुल रकि आतिधक ऐनिा
ब्यवस्िा गरी सहुतलयि प्रिान गनध सयकनेछ ।

७.१.९

पुष्प खेिी र पुष्प ब्यवसायलाई तबद्यालय, यवश्वयवद्यालय / कले जहरूका पाठ्यक्रििा
सिाबेस गने पहल गररने छ । कृयष अनुसन्धान केन्द्र ििा कृयष िातलि केन्द्रहरूिा
पुष्प खेिी सम्बन्धी प्रायवतधक िातलि गराउने व्यवस्िा गरी पुष्प ििा पुष्पजन्य
व्यवसायको क्षेत्रिा जनशस्िको यवकास गररनेछ ।

७.१.१० शहरी क्षेत्रिा र सडक यकनारािा पुष्प र पुष्पजन्य बनस्पतिहरु लगाई सडक र शहरको
सौन्ियध बृयर्द् गने ििा वािावरण स्वच्छ राख्ने कायधलाई सरकारी, तनजी, सहकारी ििा
गैर सरकारी क्षेत्र सिेिको सहकायधिा यवस्िार गररने छ ।
७.१.११ पुष्प र पुष्पजन्य वस्िुहरु प्रशोधन गरी वानस्पतिक औषधीहरु, अत्तर र अन्य सौन्ियध
प्रशाधनका सािािीहरु उत्पािन गने उद्योगहरु स्िापनािा प्रोत्साहन गररने छ ।
७.१.१२ पुष्प खेिी ििा ब्यवसायलाई प्रबद्र्धन गनध यसलाई तबत्तीय सं स्िाहरुबाट प्रिान गररने
प्राितिकिा प्राप्त कजाधको क्षेत्र तभत्र पारी आवश्यक ऋण उपलब्ध गराईनेछ ।
७.१.१३ पुष्प व्यवसायको पररयोजना तधिोिा राखी कजाध प्रवाह गने व्यवस्िा ििा पुष्प
व्यवसाय प्रवद्र्धनका लातग कृषक सिुहको जिानििा ऋण प्रवाह गररने छ ।
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उर्द्ेश्यः २ पुष्प खेिी ििा व्यवसायिा तनजीक्षेत्रको सं लग्निा बढाउिै उत्पािनलाई प्रतिस्पधी बनाईध
आन्िररक वजार ब्यवस्िापन ििा तनयाधि प्रबद्र्धन गने ।
७.२.१

पुष्प ििा पुष्पजन्य व्यवसाय /उद्योगलाई रायियस्िरिा प्राितिकिा प्राप्त उद्योगको
रुपिा िान्यिा दिई सोयह अनुरुपका सुयवधा प्रिान गररनेछ ।

७.२.२

पुष्पजन्य बस्िु तनयाधििा आवश्यक पने प्याकेस्जङ साििी लगायि अन्य उपकरणहरु
आयाि गिाध कृयष उपकरणहरु सरहको भन्सार िहसुल लगाउने नीति अवलम्बन गररने
छ ।

७.२.३

पुष्प उत्पािन ििा पुष्पजन्य व्यवसाय / उद्योगलाई तबिा गराउन प्रोत्साहन
गररनेछ ।

७.२.४

पुष्प खेिीको यवकास ििा प्रवद्र्धनको लातग उत्पािन एवं उत्पािन पिाि उपभोिा
सम्ि पुग्ने िूल्य अतभवृयर्द् श्रृङखला को प्रकृयािा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धानिा
प्रातिकिाका दिईनेछ ।

७.२.५

पुष्प ििा पुष्पजन्य व्यवसाय/ उद्योगसं ग सं लग्न व्यवसायीहरुले पुष्प ििा पुष्पजन्य
बस्िुको

सहज

तनयाधि/ आयाि

लगायि

तबक्री

तबिरण

गनध पाउने

ब्यवस्िा

तिलाईनेछ ।
७.२.६

पुष्पजन्य बस्िुलाई अन्िररायिय बजार प्रणालीिा प्रवेश गराउनको लातग आवश्यक
पूवाधधारको यवकास गररनेछ ।

७.२.७

पुष्पजन्य उत्पािनको गुणस्िर कायि राख्न सं कलन, प्रशोधन, सं चय ििा ढु वानी प्रयवतधका
सािै वजार िूल्य जस्िा व्यावसाययक सेवा प्रिान गने कायधिा सरकारी ििा गैर सरकारी
क्षेत्रको सहभातगिािा व्यावसाययक सेवा केन्द्रको स्िापना ििा यवकास गररने छ ।

७.२.८

अन्िराधयिय बजारिा तनयाधि प्रवद्र्धनको लातग यवतभन्न उत्पािन स्िल/ सं कलन केन्द्र/
िोक बजारिानै भन्सार प्रकृया पुरा गरी सोझै वािानुकुतलि ढु वानी साधनको िाध्यिबाट
पुष्प ििा पुष्पजन्य वस्िुलाई बस/ ट्रेन/ अन्र्िरायिय यविानस्िलको जेट यविान सम्ि
पुयाधउने ब्यवस्िा तिलाईनेछ । सािै पुष्प र पुष्पजन्य वस्िुहरुको आयाि गिाध यसको
सं वेिनस्शलिालाई ध्यान दििै सरलीकृि भन्सार प्रकृयाको ब्यवस्िा गररने छ ।

७.२.९ पुष्प बीउ यवजन ििा उत्पादिि उत्पािनको खररि यवक्रीलाई व्यवस्स्िि गनध िे शका
प्रिुख स्िानहरुिा अत्याधुतनक प्रतबधीयुि बजार यवकास ििा तबस्िार गररनेछ ।
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७.२.१० नेपालका तबतभन्न भागिा पुष्प ब्यवसाय यवस्िार गनध कट् फ्लावर (िाजा फूल) पसल
खोली व्यवसाय गनध प्रोत्सायहि गररनेछ ।
७.२.११

सम्भाव्य अन्िरायिय बजारलाई लस्क्षि गरी अन्िरायिय बजारिा लोकयप्रय रहे का र
नेपालका प्रतिष्पधाधत्िक क्षििा उच्च रहे का पुष्प जन्य उत्पािनलाई प्रवद्र्धन र तनकासी
गनध यवशेष जोड दिईने छ ।

७.२.१२

युवा, ियहला, जनजािी ििा यपछडीएका बगधहरुलाई पुष्प व्यवसाय सं चालन गनध
प्रोत्सायहि गररनेछ ।

७.२.१३ नेपालिा पुष्प व्यवसायको सं भाब्यिा र िहत्वलाई प्रचार र प्रवद्र्धन गरी यविे शी लगानी
आकयषधि गनध अनुकुल वािावरण श्रृजना गररनेछ ।
७.२.१४ पुष्प व्यवसायको यवकास, यवस्िार ििा प्रवद्र्धनको लातग आवश्यक पने अन्य सेवा/
सुतबधा ििा कर छु ट नेपाल सरकारका अन्य स्वीकृि नीति अनुरुप उपलब्ध
गराईनेछ ।
उर्द्ेश्यः ३ स्िातनय पुष्प अनुवांस्शक स्रोिको संरक्षण र सम्बर्द्धन गने ।
७.३.१ नेपालका स्िानीय, रै िाने, फूल फुल्ने ििा नफुल्ने आलङ्काररक बोटतबरुवा पयहचान गरी
तिनको वैिातनक यववरण ियार गरर सुस्चकृि गररने छ र तनयतिि रुपिा लगि/ अतभले ख
अध्यावतधक गररनेछ । सािै नेपालिा भएको िौतलक ििा रै िाने आलङ्काररकबोट तबरुवाको
पेटेन्ट अतधकार सुरस्क्षि गररनेछ ।
७.३.२ नेपालको रायष्टकय फूल लाली गुराँ ास लगायि अन्य िौतलक ििा रै िाने फुल फूल्ने वा
नफुल्ने आलङ्ककाररक बोट तबरुवाहरु िध्ये व्यवसाययकरण गनध सयकनेलाई व्यवसाययकरण
गररने र प्रचतलि कानून अनुसार प्रतिबन्ध लगाईएका बोट तबरुवाहरुलाई प्रतिबस्न्धि सूस्चिा
सूस्चकृि गररने छ ।
७.३.३ जैयवक यवयवधिा सं रक्षणिा सहयोग पु¥याउन पुष्पजन्य वस्िुको स्िानीय सं रक्षण (In situ
Conservation) गिै

सहभातगिात्िक जैयवक यवयवधिा सं रक्षण क्षेत्र (Participatory

biodiversity conservation area) यवकास गररने छ । सािै Ex-situ conservation का लातग
रायष्टय आनुबांस्शक श्रोि केन्द्र (Gene Bank) िा सं रक्षण गररनेछ ।
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७.३.४ जैयवक यवयवधिािा आधाररि पुष्प बजार ििा पुष्प उद्योग/ ब्यवसायको यवकास गनध
प्रोत्सायहि गररनेछ ।
७.३.५ पयाधवरण र पयाधवरणीय सेवा प्रिान गने परागसेचक (Pollinators) र अन्य िीत्र जीवहरुको
सं रक्षण र दिगो पररचालनका लातग वािावरण िैत्री प्राङ्गाररक िल र जैयवक ििा प्राङ्गाररक
तबषािी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
७.३.६ पुष्पजन्य जैयवक यवयवधिाको सं रक्षण, सं वद्र्धन ििा िीगो उपयोगको लातग अध्ययन,
अनुसन्धान एवं प्रसारको कायधलाई प्रोत्सायहि गररनेछ ।

8. सस्िागि व्यवस्िा
पुष्प प्रवद्र्धन नीतिलाई कायाधन्वयनको लातग तनम्नानुसारको १२ सिस्यीय “पुष्प ब्यवसाय यवकास
सिन्वय सतिति” गठन गररनेछ ।
सस्चव, कृयष यवकास िन्त्रालय

सं योजक

सह–सस्चव, अिध िन्त्रालय

सिस्य

सह–सस्चव, वन ििा भूसंरक्षण िन्त्रालय

सिस्य

सह–सस्चव, वास्णज्य ििा आपूतिध िन्त्रालय

सिस्य

सह–सस्चव, उद्योग िन्त्रालय

सिस्य

िहातनिे शक, कृयष तबभाग

सिस्य

उप–सस्चव, ऐन तनयि परािशध शाखा, कृयष तबकास िन्त्रालय

सिस्य

कायधकारी तनिे शक, नेपाल कृयष अनुसन्धान पररषद्

सिस्य

फ्लोररकल्चर एशोतसएसन नेपालको अध्यक्ष / तनजको प्रतितनतध

सिस्य

कृयष उद्यि केन्द्रका, कायधकारी तनिे शक

सिस्य

पुष्प उत्पािक कृषक वा ब्यवसायीका प्रतितनतध

सिस्य

सह–सस्चव, कृयष ब्यवसाय प्रबद्र्घन ििा िथ्याङ्क िहाशाखा,

सिस्य सस्चव

कृयष यवकास िन्त्रालय

9. आतिधक पक्ष
पुष्प ब्यवसाय यवकास सिन्वय सतितिले पुष्प व्यवसायको यवकास ििा प्रवद्र्धन गनध आतिधक स्रोि
जुटाउन िे हायका कायध गनध सक्नेछ,
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(क)

तनकायको स्वीकृति तलई रायिय ििा अन्िरायिय सं घ सं स्िा एवं अन्य स्रोिबाट पुष्प
यवकास ििा अनुसन्धानको लातग रकि प्राप्त गने ।

(ख)

तबतभन्न पुष्प खेिी वा बजार व्यवस्िापन सम्बन्धी तसफाररस वा परािशध सेवा प्रिान
गरे वापि सेवा शुल्क तलन सक्नेछ ।

(ग)

10.

नेपाल सरकार ििा अन्य तनकायबाट अनुिान/ सहयोग प्राप्त गने ।

कानूनी व्यवस्िा

यस नीतििा उल्लेस्खि प्राबधानहरुलाई कायाधन्वयन गनध प्रचतलि कानूनिा पररिाजधन गनुध पने भएिा
आवश्यकिा अनुसार पररिाजधन गररने र िप कानुनी ब्यवस्िा गनुध पने भएिा सोको सिेि ब्यवस्िा
गररने छ । पुष्प ब्यवसाय यवकास सिन्वय सतितिले आफ्नो कायधतबतध आफै बनाउन सक्ने
छ ।

11.

अनुगिन र िूल्यांकन

स्िानीय िहिे स्ख केस्न्द्रय िहसम्िको पुष्प क्षेत्रको योजना िजुि
ध ा, अनुगिन ििा िूल्याङ्कनिा
सम्बस्न्धि सरकारी, सहकारी, तनजी र अन्य सरोकारवालाहरूको सं लग्निालाई सुतनस्िि गरी
सहभातगिात्िक एवं सिन्वयात्िक पर्द्तिलाई बढावा दिइनेछ । प्रस्िायवि नीतिबाट प्राप्त
प्रतिफलको अनुगिन ििा िुल्याङ्कन कृयष यवकास िन्त्रालयले गनेछ ।

12.

जोस्खि

पुष्प खेिी ििा पुष्पजन्य ब्यवसायबाट आतिधक कृयाकलाप, गरीबी न्यूनीकरण, खाद्य सुरक्षा र जैयवक
यवयवधिा सं रक्षण र वािावरणिा सािान्यिया सकारात्िक प्रभाव पने भएिा पतन नीति कायधन्वयन
गिाध खास गरी पुष्प उत्पािनिा प्रयोग हुने तबतभन्न रासायतनक पिािधको कारणबाट वािावरण र
िानव स्वास्थ्यिा आउने जोस्खिलाई सम्बोधन गने उपायहरुको अवलम्बन पुष्प यवकास सिन्वय
सतितिले गनेछ ।
द्रष्टब्यः “पुष्प जन्य वस्िु” भन्नाले पुष्प फािध ििा नसधरीले प्राकृतिक रुपिा उत्पािन गने बेनाध, बोट
यवरुवा, जरा, गानो, कटफ्लावर सिेिलाई जनाउाँछ ।
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