
कोरोना भाईरस (COVID 19) का कारण भएको बन्दाबन्दी तथा ननशेधज्ञाका कारण दधुको संकलन तथा 
बजारीकरणमा भएका समस्याहरु र समाधानका उपायहरु सम्बन्न्ध बैठकको प्रनतवेदन 

  
कोरोना भाईरस (COVID 19) का कारण भएको बन्दाबन्दी तथा ननशेधज्ञाका कारण दधुको संकलन तथा बजारीकरणमा 
भएका समस्याहरु र समाधानका उपायहरु ववषयमा नमनत २०७८/०२/२० मा राविय वकसान आयॊगले आयोजना 
गरेको छलफल काययक्रममा दगु्ध ववकास संस्थान, दगु्ध ववकास वोर्य, दगु्ध के्षत्रका व्यावसायी, दधु उत्पादक वकसान 
तथा सहकारीका प्रनतनननध, व्यवसायी कृषक लगायत वकसान आयोगका सदस्य तथा सरोकारवालाहरूको सहभानगता नथयो 
। उक्त छलफल काययक्रममा सरोकारवालाहरूले ववनभन्न सल्लाह एवं सझुावहरू राख्न ुभएको नथयो । 

 
• दगु्ध ववकास संस्थानका महाप्रवन्धक रुद्र प्रसाद पौरे्लले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ९ प्रनतशत दगु्ध व्यवसायवाट 

प्राप्त भएको छ, २०२६ सालमा स्थापना भएको दगु्ध ववकास संस्थानले ५०० नलटर प्रशोधन क्षमता देन्ि शूरु 
गरेर हाल २ लाि नलटर प्रशोधन क्षमता सम्मको दधुको कारोवार गदै आएको छ । नेपाल भरी ८ वटा दगु्ध 
ववतरण आयोजना छन ्दधु प्रशोधन तथा ववतरण कायय भै रहेको छ । दगु्ध ववकास संस्थानले ८० प्रनतशत 
दधु दही २० प्रनतशत र पारर्र दधुको २० प्रनतशत वजार क्षेत्र ओगटेको छ । लकर्ाउनमा दहीको माग 
घटेको  छ ।दैननक १ लाि १० हजार नलटर दधु संकलन भएको छ हाल ९० हजार नलटर दधु प्रशोधन 
हनु्छ  ननषधेाज्ञाको कारणले ववराटनगर ववतरण केन्द्रवाट ३० हजार नलटर दधुको पाउर्र दधुमा कन्भसयन 
भैरहेको छ । संस्थानसंग धलुो दधु धेरै मात्रामा स्टक रहेको अवस्था छ र हाल ३१ म.े टन न्घउ जापान 
पठाउने प्रवक्रया अगार्ी वढेको छ । ननषधेाज्ञाको प्रभावले कृषकहरुलाई ननयनमत रुपमा दधुको भकु्तानी गनय 
सवकएको छैन ्। अवहलेको मखु्य कायय वजारीकरण भएता पनन वजार िमु्चीएको छ । संस्थानले सहनुलयत 
कजाय नलएर कृषकलाई दधुको भकु्तानी ददन पहल भै रहेको छ । राविय दगु्ध ववकास वोर्यमा एउटा कोष 
रािेर तत्काल समस्या समाधान गनय सहयोग पगु्ने नथयो ।यसले आउन ेददनका समस्याहरुलाइ समाधान गनय 
पनन सहयोग गनेछ र  दगु्ध ववकास वोर्यलाई वनलयो वनाउन ुपने छ ।  

 

• दगु्ध ववकास वोर्यका काययकारी ननदेशक र्ा. राजेन्द्र कुमार यादवले र्री के्षत्र कृवष के्षत्रको धान पनछको जीर्ीपी 
मा दोस्रो ठुलो ओगटको के्षत्र हो । यस के्षत्रमा दगु्ध सहकारी १७०० भन्दा वढी उध्दोगी ५५० र २० 
हजार भन्दा मानथलाई रोजगारी ददएको के्षत्र हो । रे्री व्यवसायको एक चेन हनु्छ । यही के्षत्रवाट भ्याल ु
चेनको अवधारणा नेपालमा नभत्रीएको हो । नेपालमा ५० प्रनतशत दधु घरेल ुउपयोगमा िपत हनु्छ हाल दधुको 
संकलनमा ४८ प्रनतशतले कमी आएको छ । यस समयमा २६०० मे टन वटर र ४००० मे टन धलुो दधु 
स्टक छ । यसलाई सम्वोधन गनय असहज पररन्स्थनतमा नमलेर समाधान तफय  जान ुपयो नया अवसर र नयााँ 
वजार िोज्न ुपयो । हामी संग र्री नर्भलपमणे्ट फण्र् छ यस यसलाई करीव ५० करोर् जती रकम थप भए 
हामीले सही स्थानमा लगानी गनय सक्थौ वा संघ सस्था र नीन्ज फामयलाई संरक्षण गनय सक्छौ । 

 

• केन्द्रीय दगु्ध उत्पादन सहकारी संघका अध्यक्ष नारायण प्रसाद देवकोटाले हामीले मात्र ५० प्रनतशत दधु मात्र 
वेचेका छौ ।कृषकले भकु्तानी नपाएको ३ मवहना भयो रोजी रोटी चलाउन समस्या छ आपतकालीन कोषको 



व्यवस्था हनु ुपयो । कृषकहरुले दधु स्टक गरी राख्न ेअवस्था छैन । भएको पाउर्र दधु  पनन ववक्री भएको 
छैन ्।राहत प्याकेज नभत्र दधु व्यवसायलाई रािे पनन मद्दत पगु्ने नथयो । मानननय मन्त्री ज्यूको अध्यक्षतामा 
वैठक वनस राहतददने भननएकोमा पनन लाग ु भएन यो इस्य ु प्रधानमन्त्री लेवलमा जान ु पयो । रे्री लाई 
आपतकालीन घोषणा गरेर कायय गनुय पयो । सरकारले दगु्ध ववकास संस्थानलाई लक्ष ददन ुपयो । वववक्रहनु 
नसकेको सरकाले नलन ुपयो । भकारीमा रािेर हदैुन ववक्रीको व्यवस्था गनुय पयो । वकसान आयोगको यो 
पहल कदमी राम्रो छ ररजल्ट आउन ुपयो । 

• यस्तै सहभानग मध्ये नेपाल रे्रर एसोएसनका नेपालका अध्यक्ष प्रलाद दहालले राजपत्रमा प्रकान्शत सूचनामा 
अत्यावश्यक वस्तमुा दधु उल्लेि छैन ्। दगु्ध जन्य प्रदाथयको ३=५ अवयको स्टक छ । सफ्टलोन ददन ुपयो 
वजेटमा आएन  दधु जन्य प्रदाथयलाई सरुक्षा कमी र स्कूलको ददवा िाजा काययक्रममा समावशे गरी िपत 
वढाउन ुपयो। 

• अकाय सहभागी राविय कृषक समूह महासंघका महासन्चव ररता वस्ताकोटीले नसमान्तकृत मवहलाले उत्पादन 
गरेको दधु आफ्नो आवश्यकतालाई परुा गरी वचत हनु आएको दधुवाट जीवन ननवायह हनुे हदुा वववक्र नभएमा 
दधु उत्पादनवाट पलाएन हनुे अवस्था छ । हाल ददएको ववमा वप्रनमयमलाइ १०० प्रनतशत वनाइ दधु 
उत्पादनलाई प्रोत्साहन ददनपुछय । तेस्तै सहभानग मध्ये अमतृ नतमल्सेना, सनुमत केनर्या दगु्ध व्यवसायी रािीय 
वकसान आयेगको पहल रारो छ स्टक रहेको रे्री जन्य वस्तलुाई वजारीकरण गनुय पयो भनु्न भयो । 

• साथै सहभागी मध्य े काश्की, लनलतपरु, काभ्र,े न्चतवन र झापा न्जल्लाका भेटेनरी अस्पताल तथा पशसेुवा ववज्ञ 
केन्द्रका प्रमिुहरुले होटेल रेषु्टरेन्टहरु वन्दका कारण िपत कम भएको अनौपचारीक रुपमा घरघरमा गएको 
अवस्था दवुानीमा केही समस्या छ । काभ्र े न्जल्लावाट ६० देन्ि ६५ प्रनतशत दधु कम गएको । वन्दा 
वन्दीको समयमा पनन पश ुउपचार सेवा प्रदान गररएको छ । न्चतवन न्जल्लामा मातै्र ३ लाि २० हजार दधु 
उत्पादन हनु्छ । न्चतवनमा ९ वटा संस्थागत रे्रीले दधुको कारोवार गरेका छन ्। भेक्सीनेशन पयाप्त छैन ्
िोरेत रोग लाग्ने अवस्था छ । दाना र साईलेक्स उत्पादन भै रहेको छ । कोनभर् १९ का करण 
वजारीकरणको समस्या छ संकलन केन्द्र तथा रे्रीले वटर उत्पादन  गरेर रािेको अवस्था छ तर वववक्र भएको 
छैन । लनलतपरु न्जल्लामा ढुवानीको समस्या छ । कृषकलाई पररचय पत्र वनाएर ददएका हनुाले केही सहज 
भएको छ । सहकारी माफय त दधु ववक्री गदाय प्रनत नलटर २ रुपैया अनदुान उपलब्ध गराएकोले कृषकहरुलाइ 
केही राहत नमलेको छ । झापामा गत वषय भन्दा यस वषय कम असर रहेको छ । कृषकहरुले नै घरघरमा 
गई दधु वववक्र गरर रहेका छन ्। 

• छलफलको क्रममा कृवष तथा पशपुन्छी ववकास मन्त्रालयका नननमत्त सन्चव श्रीमान ववमल कुमार ननमयलले यो 
दधु सम्वन्धी ववषयमा छलफल भएको पवहलो पटक हो । वजारको ववस्तार कसरी गने प्राईभेट सेक्टरलाइ 
पनन नलएर वजारीकरण कसरी गने । उपभोक्ता वढाउन ुपयो । हारा उद्ममीहरुलाई रे्री सम्वन्धी तानलम 
केन्द्रहरु संचालनमा ल्याउन ुपयो भने्न ववषयमा ववचार राख्न ुभयो । 

• अन्यमा राविय वकसान आयोगका अध्यक्ष प्रमे प्रसाद दंगालज्यवुाट छलफलमा उठेका ववषय वस्तमुाप्रकाश पादै 
छलफलको समापन गनुय भएको नथयो ।    


