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प्रसे ष्ट्रवज्ञप्ती 
मूलकुभर फैर्लएको कोरोना भाइरस (कोर्भड-१९) को महामारीको कारण जारी बन्दाबन्दी।र्नशेिाज्ञाले कृष्ट्रि तथा पशजुन्य उत्पादन, 
उत्पादनमा प्रयोग हनुे कृष्ट्रिजन्य सामग्रीहरुको उपलब्िता तथा ढुवानीमा भएको अवरोिको कारणले कृिकहरुको उत्पादन ठूलो 
पररमाणमा क्षर्त भएको र ष्ट्रकसानहरुले ठूलो मात्राको घाटा व्यहोनुि परेकोछ । खासगरी पशपुालक, दगु्ि उत्पादक, तरकारी, 
फलफूल, मत््यपालक, कुखरुापालक, अन्डा उत्पादक, च्याउ उत्पादक समेतका ष्ट्रकसानले आफ्नो उत्पादनको बजार गमुाउन ु
परेकोछ । य्तो अव्थामा राष्ट्रिय ष्ट्रकसान आयोगले र्मर्त २०७८ जेष्ठ १९, २० २१ र २२ मा कृष्ट्रि क्षेत्रमा देखखएका सम्या 
र समािानका उपायहरुका ष्ट्रवियमा नपेाल सरकार र सम्बखन्ित सरोकारवालाहरु बीच अन्तरष्ट्रिया कायििम संचालन गरेको र्थयो 
। छलफलबाट प्राप्त सझुावहरू समेतलाई समेटेर तपर्सलका ष्ट्रवियहरुमा नेपाल सरकारका सम्बखन्ित र्नकाय तथा सरोकारवाला 
र्नकायहरुबाट आवश्यक नीर्तगत तथा कायििर्मक व्यव्था हनु र र्तनको प्रभावकारी कायािन्वयन गनि राष्ट्रिय ष्ट्रकसान आयोग 
हार्दिक अष्ट्रपल गदिछ । 

 

• कृष्ट्रि सामाग्री कम्पनी र साल्ट टे्रर्डङ्ग कपोरेसनमा रासायर्नक मल मौजाद अव्थामा रहेको भएता पर्न आन्तररक ढुवानीमा 
अवरोि शृ्रजना भएको देखखएकोले नेपाल सरकार तथा सम्बखन्ित र्नकायबाट यो अव्थाको अन्त्य गरी मल, बीउको सहज 
आपूती तथा ष्ट्रवतरण गने र सोको अध्यावर्िक सूचना प्रवाह हनु कृष्ट्रि तथा पशपुन्छी ष्ट्रवकास मन्त्रालयबाट तत्काल पहल 
गररन ुपने,  

• रासायर्नक मल खररदका लार्ग Government to Government (GtoG) माफि त गदाि सबै ष्ट्रहसावले उपयकु्त हनुे देखखएकोले 
समय मै खरीद प्रकृया अगाडी बढाउन नपेाल सरकारबाट तत्काल पहल गररन ुपने, 

• मल ष्ट्रवतरण प्रणालीमा कृिकको माग अनसुार प्रयाप्त नभएको र केही खजल्लाहरुमा कृिकले सहज रूपमा मल प्राप्त गनि 
नसकेको भन्ने गनुासो आएकोले खजल्लाको मागअनसुार ष्ट्रवतरण प्रणालीलाई व्यवख्थत गररन ुपने, 

• कृष्ट्रि सामाग्री कम्पनी र साल्ट टे्रर्डङ्ग कपोरेसनलाई मलमा प्रदान गररने आगामी आ.व.को अनदुान रकम पेश्कीको रूपमा 
चाल ुआ.व. मा उपलब्ि गराईन ुपने, 

• मल तथा बीउ र्बजन ढुवानीमा अवरोि  र रोकतोकका कारण र्बिी ष्ट्रवतरण तथा उपलब्ितामा सु् तता आएकोले सहज 
आपूतीको व्यव्था गररन ुपने,   

• दूग्ि ष्ट्रकसानहरुको बक्यौता रकम अष्ट्रवलम्व भकु्तानी गररन ुपने,   

• दूग्ि उत्पादक ष्ट्रकसान, व्यावसायी र दूग्ि उद्योगहरुलाई सहरु्लयत दरको कजाि उपलब्ि गराईन ुपने,  

• य्तै खालका महामारी तथा अनके प्राकृर्तक प्रकोप पदाि दूग्ि ष्ट्रकसान र दूग्ि उद्योगीहरुलाई राहत परु् याउने उदे्धश्यले 
राष्ट्रिय दगु्ि ष्ट्रवकास वोडि अन्तरगत रहन ेगरी एउटा छुटै्ट कोि ्थापना गररन ुपने,  

• पशमुा गररने कृर्तम गभाििानको कायिलाई प्रभावकारी रुपमा ष्ट्रव्तार तथा सो को लार्ग आवश्यक पने र्लक्युईड नाईट्रोजनको 
यथाखशघ्र व्यव्था गररन ुपने । 

• हाल कुखरुामा फैर्लएको रानीखेत रोगको संिमणबाट कुखरुापालक कृिकहरु िेरै मारमा परेका छन र कोर्भडको 
महामारीसंगै यसले थप जष्ट्रटलताको रुप नलेला भन्न ेअव्था नरहेकोले राज्यका सम्बखन्ित र्नकायले यस ष्ट्रवियमा थप 
अध्ययन गरी आवश्यक कदम चार्लन ुपने,  

• कुखरुाको मास,ु अण्डा तथा दाना ओसारपसार गनि रात्री समयमा मात्र सवारी सािन गडु्न अनमुर्त भएकोले य्ता सामाग्री 
ढुवानी गनि गन्तब्य तफि  जााँदा सहज भए पर्न फकि दााँ अवरोि शृ्रजना भएको भन्ने गनुासो आएकोले त्य्ता सािनलाई 
र्नवािि संचलन हनु र्दईन ुपने,  
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• कुखरुापालक कृिकको लार्ग सरल र सहरु्लयत दरको कजाि, प्रभावकारी ष्ट्रवमा, राहतका कायििम घोिणा गररन ुपने, 
• दानाको लागी आवश्यक पने कच्चा पदाथि आयातमा लगाईएको भन्सार तथा कर महशूलमा पनुरावलोकन गरी दाना 

उद्योग तथा मकै र भट्टमास उत्पादन गने ष्ट्रकसानको ष्ट्रहतमा हनुे गरी महशूल र्निािरण गररन ुपने,  
• यर्तवेला आाँप र र्लचीको उत्पादन समय भएको तर बजारहरु र्नशेिाज्ञका कारण बन्द भएकोले प्रर्त्पिी बजारको अभाव 

भएको छ । यसैले फलफूल उत्पादन गने ष्ट्रकसानहरु आफ्नो उत्पादन स्तो मूल्यमा ष्ट्रवचौर्लयालाई बेच्न वाध्य छन । 
य्तो अव्थामा कृिकको उत्पादनको उखचत मूल्यको सरु्नखितताको लार्ग नेपाल सरकार र सम्बखन्ित सरोकारवालाहरुबाट 
आवश्यक पहल गररन ुपने, 

• यो समय फलफूलका ष्ट्रवरुवा लगाउन ेसमय भएकोले ष्ट्रवरुवा उत्पादन, ढुवानी र लखक्षत ष्ट्रकसानहरु समक्ष सहज रुपमा 
परु् याउन ढुवानीमा सहजीकरण गररन ुपने,  

• र्निेिाज्ञाको समयमा पूष्प व्यवसाय ज्यादै प्रभाष्ट्रवत भएको, बजारको अभावमा प्रायः सवै नष्ट भएको, तत्कालै बजार सामान्य 
अव्थामा फष्ट्रकि ने नदेखखएको अव्थामा पूष्प व्यवसायी ष्ट्रकसानलाई राहत प्रदान गनि उनीहरुले र्लएको कजािको ब्याज १ 
बििको र्मनाह गनुिपने, बन्दाबन्दी अवर्िभरको ष्ट्रक्ताको पूनतािर्लका गरी ष्ट्रक्ता साने व्यव्था र पूष्प व्यवसायका लर्ग 
१ प्रर्तशत व्याजमा सलुभ कजाि उपलब्ि गराईन ुपने, 

• र्निेिाज्ञाको समयमा खजउंदो माछाको बजारीकरणको लार्ग आवश्यक पने अखससजनको सभिसलुभ आपूती गररन ुपने,  

• बन्दाबन्दी।र्नशेिाज्ञाको आदेशमा कृष्ट्रि तथा पशपुन्छी उत्पादन सामग्री तथा उपजलाई अर्त आवश्यक व्तकुो रुपमा 
सूचीकरण गररन ुपने,  

• कृष्ट्रि तथा पशपुालन क्षेत्रमा कृष्ट्रि ष्ट्रवमाको ष्ट्रव्तार गनुि पने र ष्ट्रवगत वििहरुमा प्रदान गररदैं आएको ष्ट्रवमाङ्क रकमको ७५ 
प्रर्तशत अनदुानलाई कायम गररन ुपने,  

• आत्मर्नभिर भएका कृष्ट्रि व्तमुा आयात रोष्ट्रकन ुपने र ष्ट्रवतरण प्रणालीलाई च ु् त दरुु्त बनाईन ुपने, 
• चैते िान र्भत्र्याउनेसमय हनु लागकेोले उक्त िानको न्यूनतम समथिन मूल्य तत्काल तोष्ट्रकन ुपने,  

• मल, बीउ, र्संचाई, भण्डारण लगायतका कृष्ट्रि कायिमा प्रयोग हनुे ष्ट्रवद्यतुमा ७५ प्रर्तशत अनदुानको व्यव्था गररन ुपने, 
• कृष्ट्रि क्षेत्रमा लगानी बषृ्ट्रद्ध गनि २ प्रर्तशत ब्याजमा ऋण प्रदान गररन ुपने, 
• कृष्ट्रि औजार र सािनहरुमा पूणि रुपमा भन्सार छुटको व्यव्था गररन ुपने, 
• ष्ट्रकसानहरुको हकष्ट्रहत र अर्िकार संरक्षणको लार्ग ष्ट्रकसान कोि खडा गरी ष्ट्रकसानको ष्ट्रहतमा कल्याणकारी कायििम 

संचालन गररन ुपने, 
• गररब तथा श्रमखजवी ष्ट्रकसानहरुलाई रासन काडिको व्यव्था गरी दैर्नक उपभोग्य व्तहुरुको उपलब्ि गराईन ुपने,  

• कृष्ट्रि क्षेत्रको योगदान अनसुार बजेट ष्ट्रवर्नयोजन गररन ुपने । 

 

कोर्भड लगायत र्बर्भन्न प्राकृर्तक प्रकोपका कारण कृष्ट्रि क्षते्रमा भएको क्षर्तको आकंलन गरी ष्ट्रकसानको लार्ग आवश्यक राहतका 
ष्ट्रवशेि कायििम संचालन गररन, यो अव्थामा पर्न ्वा््य मापदण्डलाई पूणि रुपमा पालना गरी आन्तररक बजार र ढुवानी 
सेवालाई अष्ट्रवलम्व र्नयर्मत रुपमा संचालन गनि नपेाल सरकार र सबै सरोकारवाला र्नकायहरुसंग हार्दिक अष्ट्रपल गदिछौ । 
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