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पत्रसंख्या: २०७७/७८  

च.नं.:             र्मर्त: २०७८।०३।३१ 

प्रसे ष्ट्रवज्ञप्ती 
मूलकुभर फैर्लएको कोरोना भाइरस (कोर्भड-१९) को महामारीको कारण जारी बन्दाबन्दी।र्नशेिाज्ञा तथा ष्ट्रवर्भन्न प्राकृर्तक 
प्रकोपले 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 तरकारी, फलफूल, मत््यपालक, च्याउ उत्पादक, पषु्प उत्पादक, चचया उत्पादक, कफी उत्पादक र अलैची 
उत्पादक समेतका ष्ट्रकसानले आफ्नो उत्पादनको बजार गमुाउन ुपरेकोछ । य्तो अव्थामा राष्ट्रिय ष्ट्रकसान आयोगले कृष्ट्रि 
के्षत्रमा देचखएका सम्या र समािानका उपायहरुका ष्ट्रवियमा कृिक, कृष्ट्रि उद्यमी, नेपाल सरकार र सम्बचन्ित सरोकारवालाहरु 
बीच ष्ट्रवर्भन्न चरणमा अन्तरष्ट्रिया कायििम संचालन गरेको र्थयो । छलफलबाट प्राप्त सझुावहरू समतेलाई समेटेर तपर्सलका 
ष्ट्रवियहरुमा नेपाल सरकारका सम्बचन्ित र्नकाय तथा सरोकारवाला र्नकायहरुबाट आवश्यक नीर्तगत तथा कायििर्मक 
व्यव्था हनु र र्तनको प्रभावकारी कायािन्वयन गनि राष्ट्रिय ष्ट्रकसान आयोग हार्दिक अष्ट्रपल गदिछ । 

 

• मल तथा बीउ र्बजन ढुवानी, र्बिी ष्ट्रवतरण तथा उपलब्ितामा सु् तता आएकोले सहज आपूतीको व्यव्था गररन ु
पने,  

• कृष्ट्रि जन्य ब्तकुो व्यवच्थत बजारीकरण गनिका लार्ग कृष्ट्रि एम्बलेुन्सको व्यव्था गररन ुपने, 
• कृष्ट्रि श्रर्मक, उत्पादक ष्ट्रकसान र कृष्ट्रिजन्य सामाग्री ढुवानी र बजारीकरण गने कृष्ट्रि उद्यमीलाई कोरोना भाइरसबाट 

सरुचक्षत राख्न खोपको व्यव्था गररन ुपने, 
• चचया, कफी, माछा, तरकारी, च्याउ, पषु्प उत्पादक कृिकहरूका लार्ग सरल र सहरु्लयत दरको कजाि, प्रभावकारी 

ष्ट्रवमा र राहतका अन्य कायििम घोिणा गररन ुपने, 
• फलफूल र तरकारी उत्पादन गने ष्ट्रकसानहरु आफ्नो उत्पादन स्तो मूल्यमा ष्ट्रवचौर्लयालाई बेच्न वाध्य छन । 

य्तो अव्थामा कृिकको उत्पादनको उचचत मूल्यको सरु्नचितताको लार्ग नेपाल सरकार र सम्बचन्ित 
सरोकारवालाहरुबाट आवश्यक पहल गररन ुपने, 

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

• र्निेिाज्ञाको समयमा च्याउ व्यवसाय ज्यादै प्रभाष्ट्रवत भएको, बजारको अभावमा प्रायः सवै नष्ट भएको, तत्कालै बजार 
सामान्य अव्थामा फष्ट्रकि न ेनदेचखएको अव्थामा च्याउ उत्पादक ष्ट्रकसानलाई राहत प्रदान गनि उनीहरुलाइ ष्ट्रवना 
र्ितो ऋणको ब्यव्था, ५० प्रर्तशत ढुवानीमा अनदुान र च्याउको बीमा सहज रूपमा हनुे व्यव्था र्मलाउन ुपने, 

• र्निेिाज्ञाको समयमा पूष्प व्यवसाय ज्यादै प्रभाष्ट्रवत भएको र बजारको अभावमा प्रायः सवै नष्ट भएको, तत्कालै बजार 
सामान्य अव्थामा फष्ट्रकि ने नदेचखएको अव्थामा पूष्प उत्पादक ष्ट्रकसानलाई राहत प्रदान गनि उनीहरुले र्लएको 
कजािको ब्याज १ बििको र्मनाह गनुिपने, १ प्रर्तशत व्याजमा सलुभ कजाि उपलब्ि गराउन ुपने, बन्दाबन्दी अवर्िभरको 
ष्ट्रक्ताको पूनतािर्लका गरी ष्ट्रक्ता साने व्यव्था र ५० प्रर्तशत ढुवानीमा अनदुानको व्यव्था गररन ुपने,  

• अर्मला जातका फलफूलहरूमा र्सट्रस र्ग्रर्नङ (Citrus greening) को सम्या रहेकोले तराइ तथा पहाडबाट बेनाि 
ढुवानी गदाि आन्तररक क्वारेन्टाइनलाई व्यवच्थत गररन ुपने,  
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• चजल्लागत रूपमा ष्ट्रवतरण गररएको रासायर्नक मल कृिकको माग अनसुार प्रयाप्त नभएकोले चचया तथा कफीको 
बगानमा मलको अभावको कारण चचया उत्पादन घटेकोले समयैमा माग अनसुार मल ष्ट्रवतरण प्रणालीलाइ व्यवच्थत 
गररन ुपने, 

• र्नयाितजन्य कृष्ट्रि ब्त ुचचया तथा कफीको र्नयाति प्रविदन गनिका लार्ग नेपाल सरकारले नीर्तगत सिुार गरी उत्पादक, 
उद्यमीलाई प्रोत्साहन गने कायििमहरू संचालन गररन ुपने,  

• चचयामा ष्ट्रविादीको अवशिे देचखएकोले तेश्रो मूलकमा र्नयाित गनि असहज पररच्थर्त भएकोले चचया उत्पादक कृिक, 
व्यवसायी तथा कामदारहरुलाई सचेतनामूलक कायििमहरू संचालन गररन ुपने, 

• अन्तराष्ट्रियबजारमा अगािर्नक अथोडक्स चचयाको माग िेरै भएकोले सो को लार्ग आवश्यक नीर्तगत ब्यव्था गरर 
सो अनसुार कायििम कायािन्वयन गररन ुपने,  

• अन्तराष्ट्रिय बजारमा चचया ष्ट्रविी गरेवापत कृिक व्यवसायी उद्यमीहरूलाई र्ददै आएको र्नयाित अनदुान  (incentive) 

ष्ट्रवगत २ बिि देचख नपाएकोले सोको उपलब्िता हनुे व्यव्था गररन ुपने,   

• बन्दाबचन्दको कारण अन्तराष्ट्रिय उडानमा अवरूद्ध भएकोले चचयाको नमूना (Sample)  पठाउन सम्या भएकोले नेपाल 
सरकारले आवश्यक सहजीकरण गररन ुपने, 

• कफीको उत्पादन के्षत्र ष्ट्रव्तार लगायत ष्ट्रवर्भन्न अनसुन्िनात्मक कायिलाई ष्ट्रवशेि जोड र्दइन ुपने,  

• अलैचीमा ष्ट्रवर्भन्र खालका रोगको प्रकोप आएकाले सोको र्नयन्त्रणका लार्ग ठोस कायििमका साथै बजारीकरणमा 
आवश्यक सहजीकरण गररन ुपने,  

• कृष्ट्रिमा र्दईन ेअनदुानहरू सोझै कृिकले नै पाउने ब्यव्थाका लार्ग आवश्यक व्यव्था गररन ुपने,  

• नेपाली कफीको आन्तररक बजार प्रवदिन गनि ष्ट्रवशिे कायििमहरू संचालन गररन ुपने,  
• ष्ट्रवदेशी माछा आयातमा र्नयन्त्रण गदै आन्तररक उत्पादनमा जोड र्दन ुपने, माछाको आन्तररक ढुवानीमा सम्या 

भएकोले सहज ढुवानीको लार्ग सहजीकरण गररन ुपने, 
• नेपाली मत््य के्षत्रमा भरुा माछाको बजार प्रविद्धनमा जोड र्दइन ुपने,  

• मत््यपालन क्षेत्रमा यातायात तथा ढुवानीमा देचखएको सम्याका कारण माछाका दाना, ष्ट्रफड्स तथा सप्लाइमा सम्या 
देचखएकोले ढुवानीमा आवश्यक सहजीकरण गररन ुपने,   

• कालीमाटी समेत अन्य थोक बजारमा उत्पादक ष्ट्रकसानका लार्ग ्थान उपलब्ि गररन ुपने, 
• माछाको बीमा प्रकृयालाई सरलीकृत गरी मत््यपालक कृिकले सहज रूपमा बीमा गनि सक्न ेवातावरण र्नमािण गररन ु

पने, 
• माछाका भरुा उत्पादन ह्याचरी र्नमािणको लार्ग आवश्यक कायििम तजुिमा गरी कायािन्वयन गररन ुपने,  

• चजउँदो माछा ढुवानी तथा ष्ट्रविी ष्ट्रवतरण गनिका लार्ग अचक्शजन जर्डत भ्यान र ष्ट्रवर्भन्न ्थानमा व्यवच्थत माछा 
माटि ्थापना गररन ुपने, 

• सघन माछा पालन प्रष्ट्रवर्ि, सौन्दयि माछा पालन प्रवदिनका लार्ग सरकारी नीचज क्षते्रको साझेदारीमा कायििम संचालन 
गररन ुपने, 
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• माछा भरुा ढुवानी गदाि अचक्सजनको अभावले असहज वातावरण भएकोले भरुा ष्ट्रवतरण प्रणाली व्यवच्थत गनि आवश्यक 
पहल हनुपुने,  

• समग्र कृष्ट्रि क्षते्रमा कोर्भडको प्रभावहरू अध्ययन गरर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीघिकालीन योजना तयार गरी 
कायािन्वयन गररन ुपने,  

• कृष्ट्रि तथा पशपुालन के्षत्रमा कृष्ट्रि ष्ट्रवमाको ष्ट्रव्तार गररनपुने 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, 
• मल, बीउ, र्संचाई, भण्डारण लगायतका कृष्ट्रि कायिमा प्रयोग हनुे ष्ट्रवद्यतुमा ७५ प्रर्तशत अनदुानको व्यव्था गररन ु

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

 
       

 

 डा. प्रमे प्रसाद दंगाल 

अध्यक्ष 

राष्ट्रिय ष्ट्रकसान आयोग   


