
 

कोरोना भाईरस (COVID 19) का कारण भएको बन्दाबन्दी तथा ननशेधज्ञाका कारण कुखरुाको मास ु र अण्डा 
उत्पादन बजारीकरणमा भएका भएका समस्याहरु र समाधानका उपायहरु सम्बन्न्ध बैठकको प्रनतवेदन 

 
कोरोना भाईरस (COVID 19) का कारण भएको बन्दाबन्दी तथा ननशेधज्ञाका कारण कृषि तथा पशपुन्छीजन्य उत्पादन तथा 
बजारीकरणमा भएका समस्याहरुको समाधानको लानि राषिय षकसान आयोिले सम्बन्न्धत सरोकारवालाहरुसंि छलफल िने क्रममा 
नमनत २०७८।०२।२१ शकु्रबारका ददन कोरोना भाईरस (COVID 19) का कारण भएको बन्दाबन्दी तथा ननशेधज्ञाका कारण 
कुखरुाको मास ु र अण्डा उत्पादन बजारीकरणमा भएका समस्याहरु र समाधानका उपायहरु षवियमा भर् ुअुल बैठक तथा छलफल 
कायकु्रम राषिय षकसान आयोिका अध्यक्ष डा. प्रमे प्रसाद दंिालज्यूको अध्यक्षतामा संर्ालन िररएको नथयो । 

 

यस कायकु्रममा राषिय षकसान आयोिका अध्यक्षज्यू, सदस्यज्यूहरु, सदस्य सन्र्व लिायत सन्र्वालयका कमरु्ारीहरुको उपन्स्थनत 
रहेको नथयो । सरोकारवाला ननकायहरुको रुपमा कृषि तथा पशपुन्छी षवकास मन्रालयका नननमत्त सन्र्व (पशपुन्छी षवकास तफु) 
डा श्री षवमल कुमार ननमलु, पशसेुवा षवभािका उपमहाननदेशक, डा. नम्रता नसंह, उपमहाननदेशक, पशसेुवा षवभाि,  डा. र्न्र 
ढकाल, वररष्ठ पश ुषवकास अनधकृत,  डा. न्शतल काजी शे्रष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल भेटेनरी एसोनसएसन,  िणु र्न्द नबष्ट, अध्यक्ष, नेपाल 
पोन्रि महासंघ, िणेश बहादरु कुबरँ, अन्खल नेपाल कुखरुा पालक षकसान संघ, बाबरुाम अनधकारी राषिय ब्यबसायीक कृषि तथा 
पशपुालक षकसान महासंघ नेपाल, ररता बस्ताकोटी महासन्र्व राषिय कृिक समूह महा,संघ, उद्धव अनधकारी, खाद्यका लानि कृषि 
अनभयान, देबेन्र कंडेल, व्यावसायीक कुखरुापालक कृिक, कैलाली,  डा.अशेि भट्टराई, पोरिी व्यावसायी,  नबबेक भट्ट, केन्रीय सन्र्व, 
नेपाल ह्यार्री उद्योि संघ, राजेन्र लानमछाने अध्यक्ष, नेपाल कुखरुा व्यवसायी मन्र्, न्र्तवन, षकरण आर्ाय,ु अध्यक्ष, एसोनसयशन 
अफ नेपाली एिृकरर्रल जलाुनलष्ट लिायत परकार तथा संर्ारकमीहरु उपन्स्थत हनुभुएको नथयो । उक्त छलफल कायकु्रममा 
सरोकारवालाहरूले षवनभन्न सरलाह एवं सझुावहरू राख्न ुभएको नथयो । 

 

• बैठकको सरुुमा बन्दाबन्दी तथा ननशेधज्ञाका कारण कुखरुाको मास ु र अण्डा उत्पादन बजारीकरणमा भएका समस्याहरु 
र पश ुसेवा षवभािले िरेका पहलहरुको बारेमा पशसेुवा षवभािका सूर्ना अनधकारी, वररष्ठ पशषुवकास अनधकृत, डा.र्न्र 
ढकालले प्रस्तनुतकरण िनु ुभएको थयो ।  

• कोनभड सरुु भए पश्चात षवभािका न्जम्मेवार प्राषवनधक कमरु्ारीहरु पनन कोनभडको षवरामी भएको हनुाले प्रभावकारी कायहुरु 
संर्ालन िन ुर सेवा प्रभावमा कठीनाई भएको नथयो ।  

• यस अवनधमा २।३ स्थानमा वड ुफ्लकुो आउट बे्रक भयो र यसलाई ननयन्रण िनकुो लानि आपतकानलन बैठक बसी 
रोि ननयन्रण िन ुसफल भएको ।र हाल पनन ननयनमत रुपमा पोष्ट सभेलेन्स भई रहेको छ । पनछरलो पटक फेरी 
रानीखेत रोिको प्रभाव देखा परेको छ र यस रोिको संक्रमणलाई ननयन्रण िनकुो लानि पशसेुवा षवभाि, नेपाल भेटेरीनरी 
एसोनसयशन र नीन्ज क्षेरको सहकायतुामा अध्ययन टोलीले काय ुिरर रहेको छ । 

• कोनभडबाट शृ्रन्जत पशपुन्छीजन्य पदाथ।ुवस्तहुरुको उत्पादन र आपूती व्यवस्थापन तथा सहज बजारीकरणको लानि 
उद्योिी व्यावसायीहरुको सझुाव र पषृ्ठपोिण सषहतका नीनतित सधुारका लािी कृषि तथा पशपुन्छी षवकास मन्रालयमा 
पहलको लानि अनरुोध भएको छ । 

• नीनतित व्यवस्थाको लानि आिामी आ.व.को नीनत तथा कायकु्रममा केही षवियहरु समावेश भएता पनन बजेटमा यथेष्ट 
मारामा सम्वोधन भएको छैन । 

• पशसेुवा षवभािको उपमहाननदेशक डा. नम्रता नसंहले आयात ननयाुतको अनिुमन कायषुवधी अनसुार षवभािले काय ुिरररहेको 
छ । १२ बुँदेलाई सरोकारको पषृ्ठपोिण नलएर कृषि तथा पशपुन्छी षवकास मन्रालयमा पठाउने ।दानालाई नै केन्न्रत 
िरेर मकै र भट्टमासको उत्पादनको लानि आिामी आ. व. को अनभयानमखुी कायकु्रममा समावेश भएको छ । 

 



 

• नेपाल भेटेनरी एसोनसयशनका अध्यक्ष डा. न्शतलकाजी शे्रष्ठले ित वि ुअनत आवश्यक सेवामा नसमेषटएको भेटेनरी सेवालाई 
हाल आकन्स्मक सेवाको रुपमा रहेको छ र २४ घण्टा सेवा संर्ालनमा छ । 

• रारीमा मार (रानत ९ बजे देन्ख षवहान ९ बजे सम्म) ढुवानी िन ुपाउने व्यवस्थाले अफ्ठारो परेको छ । 

• पशपुालक तथा पन्छीपालक कृिक र व्यावसाषयहरुलाई प्राषवनधक सेवा ददनको लानि टोल फ्री नम्वर संर्ालन िन ु
लानिएको छ । 

• रानीखेत रोिको संक्रमणबाट कुखरुापालक कृिकहरु धेरै मारमा परेका छन । र यस वि ुअझै धेरै जषटलता थषपएको छ 
। राज्यका सम्बन्न्धत ननकायले यस षवियमा थप अध्ययन िनकुो लानि तथा राज्यको प्रनतवद्धता जाहेर हनु ुपने आवश्यकता 
भएको छ । यस षवियमा हालेमालो र सहकाय ुिन ुनेपाल भेटेनरी एसोनसयशन र नीन्ज क्षेर पनन तयार रहेका छन । 

 

• नेपाल पोरिी महासंघका अध्यक्ष श्री िणुर्न्र नबष्टले सबैभन्दा पषहले षकसानको पररभािा र षकसानको विीकरण िनु ुपर् यो 
र सोही अनसुार नीनत कायकु्रम संर्ालन िररन ुपने । व्यवसाषयकरण, यान्न्रकरणका कुरा िररन्छ तर नीनत बनाउदा 
न्जषवकोपाजनुको मार कायकु्रम बन्ने िरेको छ । कृषि क्षेरको बजेट ज्यादै न्यून रहेको छ । राषिय योजना आयोि र 
अथ ुमन्रालयले कृषि क्षेरलाई प्राथनमकता रान्ख श्रोत र साधनको बाँडफाँड िनु ुपदुछ । 

• कुखरुापालन, दानाको व्यवस्थापन कृिक।व्यवसायी आफैले िन ुसक्दछन तर मास ु र अण्डाको बजारीकरणको लानि 
राज्यका ननकायले सहन्जकरण िररददन ुपदुछ । 

• कुखरुामा हाल देन्खएको रानीखेतको संक्रमणलाई न्यूकरण िनकुो लानि खास पहल िनु ुपदुछ र यसको लानि कुखरुा 
षवकास सनमनतको बैठक ननयनमत बस्न ुपने र समाधान िनकुो लनि पहल िनु ुपदुछ । 

 

• अन्खल नेपाल कुखुरा पालक षकसान संघका अध्यक्ष िणेश बहादरु कँुवरले कुखरुा पालक कृिक तथा व्यावसायीलाई 
यातायातको समस्या भएको छ । रानतको समयमा मार सवारी साधान िडु्न पाउने भएको हनुाले समाग्री नलएर जान 
पाउने तर फकुन नपाउने प्रहरीले सवारी साधनलाई रोक्न ेभएको हनुाले दाना तथा कुखुरा बोकेका सवारी साधानलाई 
ननवाुध र्रन ददन ुपदुछ । 

• उच्र् प्रषवनध र यान्न्रकरणमा आधाररत भएर संर्ालन भएका ठूला तथा व्यवसाषयक फामहुरुको कारण कुखरुा पालक 
साना कृिकहरु मारमा परेका छन ्र षवस्ताषपत हनुे अवस्थामा पिेुका छन। यस अवस्थामा प्रभावकरी रुपमा कायकु्रम र 
साना कृिकहरुलाई कसरी संरक्षण िन ुसषकन्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । कुखरुापालक साना षकसानहरुको 
लानि राहतको कायकु्रम रयाएर संरक्षण िन ुर षवस्थषपत हनुबाट जोिाउन जरुरी रहेको छ । लाित मूरय भन्दा कम 
मूरयमा मास ुतथा अण्डा नबषक्र िन ुकृिक वाध्य भएका छन । 

• कुखरुापालक कृिकको लानि सरल र सहनुलयत कजाु, प्रभावकारी षवमा र क्षनतपूतीको कायकु्रम रयाउन जरुरी रहेको छ 
। 

 

• राषिय ब्यबसायीक कृषि तथा पशपुालक षकसान महासंघ नेपालका अध्यक्ष बाबरुाम अनधकारीले ठूला व्यावासषयक 
कुखरुापालकहरुको कारण साना षकसानहरु समस्या परेको छ । ठूला व्यावसाषयले दाना, अण्डा र कुखरुाको बजार 
ननयन्रण िरेको हनुाले साना षकसान तथा सहकारीको लानि कृषि तथा पशपुन्छी षवकास मन्रालय, पशसेुवा षवभािले साना 
षकसानलाई संरक्षण िने नीनतित व्यवस्था िनु ुपने ।र्रलाको मूरय ननधाुरण िररन ुपने । 

 
• पोरिी व्यावसायी डा. अशेि भट्टराईले कोनभड शरुु भए पश्चात कररब २ मषहना ह्यार्रीबाट र्रला नबषक्र भएन, दानाको 

अभावमा षकसानहरुले कुखरुा िाड्न ु पने अवस्था भयो । दानाको आपूती िनकुो लानि प्रशासनबाट पनन सहजीकरण 
नभएको । २ वि ुअिाडी सोयाको भन्सार महशलु १ प्रनतशत नथयो ित वि ु५ प्रनतशत र अषहले ९ प्रनतशत भएकोछ र 



मकैको ित वि ु१ प्रनतशत नथयो यस वि ु५ प्रनतशत भएको छ जसले िदाु दानाको मूरयमा धेरै बढेको छ । त्यसैले 
िदाु दानाको कच्र्ा पदाथ ुआयातमा भन्सार महशलुमा छुटको व्यवस्था भएमा दाना सस्तो पने र कुखरुापालक षकसानहरु 
लाभान्न्वत हनुे नथए । 

 
• नेपाल ह्यार्री उद्योि संघ केन्रीय सन्र्व, नबबेक भट्टले ित वि ुपनन कोनभडको कारण र न्शत भणडारको अभावले िदाु 

कुखरुाको मास ुनष्ट िररएको नथयो । बजेटमा भनेका कुरा कायाुन्वयन होस । षकसानहरुले मंहिोमा दाना तथा कुखरुाको 
र्रला खररद िरेर कुखरुा पालन िरेको अवस्थामा कोनभडको कारण मास ुनबक्री नभएको न्शत भणडारको व्यवस्था िनु ु
पने । दाना उत्पादनको लािी आयात हनुे कच्र्ा पदाथमुा भन्सार महशलु कम िन ुवा छुट िनकुो लानि पहल िनु ुपने, 
कृषि सधुार शरुकको रुपमा उठाएको रकम कहाँ जान्छ ?  सरकारले कृषि सधुार शरुक मकै र भट्टमास उत्पादन िने 
षकसानलाई सहयोि हनु ुपने हो तर कहाँ कसरी खर् ुभएको छ । वेरोजिारहरु षवदेन्शएका छन तर यहाँ कामदार पाईदैन 
। नेपालमा उत्पादन भएको मकै र भट्टमास र षवदेशबाट आयात भएको तथ्याङ्कमा मेल खाएको देन्खदैन ।  

 
• नेपाल कुखरुा व्यवसायी मन्र्, न्र्तवन, अध्यक्ष, राजेन्र लानमछानेले बजेट भािणमा नपरेको कुराहरुलाई कृषि तथा पशपुन्छी 

षवकास मन्रालयमा १२ बदेु पर पठाएको त्यसको कायाुन्वयन होस । ित वि ुभन्दा यस वि ुकेही सहज भएता पनन 
कुखरुाको दाना तथा र्रला ढुवानीमा समस्या रहेको छ ।दानाको कच्र्ा पदाथमुा भन्सार महशलु छुट हनु ुपदुछ । 

 
• कखरुा व्यवसायी मन्र् न्र्तवनका कायकुारी अनधकृत न्शव प्रसाद वरालले कोनभडको कारण भएको ननशेधज्ञाको कारण 

न्जरला प्रशासन कायाुलयले खुरला िरेको २।३ घण्टाको समय पयाुप्त भएको छैन र मास ुतथा अण्डा सहज रुपमा 
उपभोक्ताम समक्ष परु् याउन सषकएको छैन । यसको समाधानको लानि िृह मन्रालयले सवै न्जरला प्रशासशन 
कायाुलयहरुलाई पोरिी संि सम्बन्धी सवारी साधानलाई ननवाुध संर्ालन हनु ददनको लानि व्यवस्था िरर ददन ुपदुछ । 

 
• राषिय कृिक समूह महासंघ महासन्र्व ररता बस्ताकोटीले कृिकहरुले सधै दधु पोख्न,े कुखरुा िाड्ने िने समस्या कषहले 

समाधान हनुे हो । साना कृिकहरुलाई संरक्षण िनकुो लानि राज्यको ध्यान जान ुआवश्यक रहेको छ । राज्यको बजेट 
र कायकु्रमको उन्र्त कायाुन्वयन हनु ुपदुछ । 

 
• खाद्यका लानि कृषि अनभयान उद्धव अनधकारीले नडलरमा आधाररत भएर कुखुरापालन भएको छ । केही समस्या भए पनन 

दाना उद्योिी, र्रला उत्पादक तथा मास ुव्यावसायी घाटामा छैनन होला यदद घाटामा छन भन ेत षकसान न ैछन ।कुखरुा 
पालक षकसानको आम्दानी सनुनन्श्चत िररन ुपदुछ र साना षकसानको लनि संरक्षण िनु ुपदुछ । 

 
• काठमाण्डौबाट धनिढी सम्म कुखरुाको पेरेन्ट परु् याउन को लानि १८।२० घण्टा लाग्छ यसको लािी आवश्यक पहल 

िनु ुपनेछ । 

 
• कृषि तथा पशपुन्छी षवकास मन्रालयका नननमत्त सन्र्व (पशपुन्छी षवकास तफु) डा. षवमल कुमार ननमलुले सहभािीहरुले 

उठाउनभुएको न्जज्ञाशामा प्रनतषक्रया दददै आवश्यक सहकाय ुिने प्रनतवद्धता जनाउन ुभयो । 

• अन्यमा राषिय षकसान आयोिका अध्यक्ष  डा. प्रेम प्रसाद दंिालज्यूवाट छलफलमा उठेका षविय वस्तमुा प्रकाश पादै 
छलफलको समापन िनु ुभएको नथयो । 

 

 


