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पन्छीपालन पालन नीति, २०६८
(नेपाल सरकारबाट तिति २०६८/०९/०१ िा स्वीकृि)

१.

पृष्ठभूति :
पालन व्यवसाय ववगि िीन दशक दे खि व्यवसावयकरण िर्फ उन्िुि हुदै गइरहे को छ ।
यस व्यवसायले िास गरी यािायाि, ववधुि, बजार जस्िा पूवाफधार ववकास भएका क्षेत्रहरुिा
उद्योगको रुप तलई सकेको छ । बदतलदो आहार ववहार, बढ्दो शहरीकरण एवं बढ्दो
पौष्टक िाद्य पदार्फहरुको उपभोग आदद कारणले पन्छीजन्य पदार्फहरुको उपभोगिा क्रतिक
रुपले वृवि भईरहे को हुंदा स्र्ानीय वजारिा यसको िाग ददनानुददन बढ्दो छ। यस
व्यवसायबाट पन्छीजन्य पदार्फहरुको आयाि प्रतिस्र्ापन िात्र नभई क्षेत्रीय र ववश्व बजारसं ग
प्रतिस्पधाफ गरी राविय आयिा वृवि गनफ सवकने प्रवल सम्भावना रहे कोछ ।
यस व्यवसायलाई ददशातनदे श गनफ िर्ा औद्योतगकरण िर्फ ददगो गति ददनको लातग ठोस
नीतिको आवश्यकिा िहसुस गरी राविय कृवि नीति, २०६१ र कृवि ब्यवसाय प्रबिफन नीति,
२०६३ को पररतध तभत्र रही नेपाल सरकारले “पन्छीपालन नीति, २०६८" जारी गरे को
छ ।

२.

ववगिका प्रयासहरुुः
नेपालिा आधुतनक कुिुरापालनको शुरुवाि तब. स. २०१४ सालिा पवहलो पटक ब््याक
तिनोकाफ, रोड आईलै न्ड रे ड, न्यु ह्याम्पसायर र ह्वाईट ले गहनफ जािका कुिुराको आयािबाट
भएको हो । कृिकहरुलाई उन्नि च्ला तबिरण गरी िासु िर्ा र्ुल उत्पादन वृवि गनफ
यो कायफक्रिको र्ालनी गररएको तर्यो । तब. सं. २०१७ सालिा परवानीपुर, बारािा
सेन्रल ह्याचरी स्र्ापना भई न्यु हेम्पसायर जािका िाऊ च्लाहरु आयाि गरी च्ला
उत्पादनको शुरुवाि गररएको हो । यसै क्रििा तनजी क्षेत्रको अग्रसरिािा उन्नि नश्लका
लेयसफ र ब्रोइलर च्लाहरु आयाि िर्ा तबक्री तबिरणको कायफ तब.सं . २०१९ सालबाटै
सुरुवाि भएिा पतन तब.सं . २०४० पतछ पन्छीपालनिा व्यवसावयकरण प्रकृयाले गति तलएको
दे खिन्छ ।

३.

विफिान खस्र्तिुः
नेपालिा पन्छीजािबाट उत्पाददि िासु र र्ुलको प्रति ब्यखि उपभोगस्िर न्यू न रहे को
िथयांकले दे िाएको छ । आ.व. २०६७/०६८ िा कुिुराको िासु ३६०५२ िे.टन र
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अण्डा ७० करोड गोटा उत्पादन भएको जसको औिि वाविफक वृविदर कररव ३.२ प्रतिशि
रहेको छ । कुिुराको िासु िर्ा र्ुलको औिि वाविफक उपलव्धिा प्रति व्यखि क्रिशुः
१.८२ वकलोग्राि र २छ गोटा रहेको छ । दे शको कूल िासु उत्पादनिा कुिुराको
िासुको योगदान कररव १३ प्रतिशि रहे को दे खिन्छ । हाल दे शिा ९८ वटा ह्याचरीबाट
वाविफक ५.७ करोड व्रोइलर च्ला र ५८ लाि ले यसफ च्ला उत्पादन भै वववक्र वविरण
हुंदै आएको छ । त्यसै गरी कररव २१० ठू ला दाना उद्योगबाट वाविफक ६ लाि ४६ हजार
िे.टन दाना उत्पादन हुने गरे को छ । व्यवसावयक कुिुरापालन क्षेत्रले िात्र कररव
१,००,००० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी ददएको छ । िसर्फ, पन्छी व्यवसायलाई िुलनात्िक
लाभ र प्रतिस्पधाफत्िक क्षििा वृवि गने अतभप्रायले पन्छीपालन नीतिको आवश्यकिा िहसुस
गररएको हो ।
४.

सिस्या र च ुनौतिुः
ु हरुको िुलनािा नेपालिा र्ुल र िासुको उत्पादन एवं उत्पादकत्व न्यू न
तछिेकी िुलक
रहेको छ । दानािा प्रयोग गररने कच्चा पदार्फहरुको कूल पररिाणको कररव ५० प्रतिशि
जति ववदे शबाट आयाि गररने हुंदा विेनी उ्ले ख्य रुपिा धनराशी ववदे खशएको अवस्र्ा छ
भने आयातिि कच्चा पदार्फको पतन गुणस्िर किसल भै उत्पादकत्व कि उत्पादन लागि
सिेि बढ्न गएको छ एवं सिय सियिा यस क्षेत्रिा दे िा परे को पन्छीजन्य िहािारी रोग
सिेि सिस्या र चूनौिीको रुपिा दे खिएको छ ।

५.

नयााँ नीतिको आवश्यकिा :
पन्छीजन्य िासु र र्ुलको उत्पादन िर्ा उत्पादकत्व बढाई प्रतिस्पधाफत्िक क्षििा अतभवृवि
गराउन उत्पादन सािाग्रीहरु जस्िै च्ला, दानाको कच्चा पदार्फ, औितध, िोप, उपकरण आदद
को िापदण्ड तनधाफरण, गुणस्िर तनयिन, िासु तबवक्र तबिरणको उखचि ब्यवस्र्ापन अपनाई
यस उद्योगको ददगो एवं सं स्र्ागि ववकास गनफ नयााँ नीतिको आवश्यकिा िहसुस गररएको
हो ।

६.

लक्ष्य :
पन्छी व्यवसायलाई प्रतिस्पधी र वजारिूिी उद्योगको रुपिा स्र्ावपि गरी प्रति व्यखि
प्रति विफ िासु र अण्डाको हालको उपलव्धिा क्रिशुः १.८२ वकलोग्राि र २५ गोटलाई
आगािी १५ विफ तभत्र िेव्वर गररने र जैतबक तबववधिाको सं रक्षण गररने लक्ष रहे को
छ ।
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७.

उद्देश्यहरु :
पन्छीपालन व्यवसायलाई प्रतिस्पधी बनाई पन्छीजन्य िासु िर्ा अण्डाको उपलव्धिालाई
वृवि गनफ र आयआजफन िर्ा रोजगारी सृजनािा टे वा पुऋयाउन तनम्न उद्देश्य तलइएको
छ ।
१. गुणस्िररय पन्छी िर्ा पन्छी जन्य पदार्फको उत्पादन र उत्पादकत्व वृवि गरी िाद्य
सुरक्षा िर्ा पोिण खस्र्तििा सुधार ्याउने र
२. पन्छी व्यवसायलाई आधुतनक, प्रतिस्पधी र वािावरण िैत्री बनाई आन्िररक िागको
आपूतिफ, आयाि प्रतिस्र्ापन गदै क्रिशुः तनयाफि प्रबधफन गने ।

८.

नीतिहरु :
८.१

िुलनात्िक लाभ र सम्भाव्यिाको आधारिा स्र्ानीय र उन्नि जािका पन्छीको
उत्पादन, उत्पादकत्व वृवि र ववकासको सार्ै ववस्िार गररने छ ।

८.२

पन्छी व्यवसाय िर्ा उद्योगस¤ग सम्बखन्धि उपकरण िर्ा कच्चा पदार्फको
उत्पादन िर्ा ववकास स्वदे शिै गरी उद्योगहरुिा लगानी प्रवाह गने अनुकूल
वािावरण बनाईने छ ।

८.३

पन्छी िर्ा पन्छीजन्य व्यवसायलाई उच्च प्रार्तिकिा प्राप्त कृवि उद्योगको
िान्यिा प्रदान गररने छ र सोही बिोखजि सुववधा प्रदान गररने छ ।

८.४

तनजी क्षेत्र, सं घ/सं स्र्ा र स्र्ानीय तनकायको सहभातगिा र सिन्वयिा पन्छी
व्यवसाय क्षेत्रिा आवश्यक पूवाफधार जस्िै वजारस्र्ल, वधशाला, प्रशोधन केन्र,
प्रयोगशाला आददको ववस्िार रसेवाको स्िरीयिा कायि गररने छ र िी क्षेत्रहरुको
आवतधक अनुगिन गररनेछ ।

८.५

आन्िररक िर्ा ववश्व बजारिा पन्छी िर्ा पन्छीजन्य वस्िुहरुको पहूं च बढाउन
िुलनात्िक लाभ र प्रतिस्पधाफत्िक क्षििा वढाईने नीति तलनेछ ।

८.६

भौगोतलक क्षेत्र अनुसार हावापानी सुहाउं दो सम्भाव्य क्षेत्रहरुिा प्राङगाररक उत्पादन
(Organic production) लाई प्रोत्सावहि गररने छ ।

८.७

पन्छीजन्य िहािारी रोगहरुको आशंकावाट पन्छीजन्य उत्पादनहरुको उपभोगिा
पनफ जाने असर र यसवाट उत्पादनिा पने प्रभावलाई न्यू तनकरण गररने छ ।

८.८

पन्छीजन्य पदार्फको उत्पादन गदाफ िानव स्वास्थय र वािावरणिा नकारात्िक
असर पुग्न ददईने छै न । त्यस्िो ब्यवसावयक उद्योग स्र्ापना पूव फ सािाखजक र
वािावरखणय प्रभाव िू्याकंन गररनेछ ।
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९.

रणनीति िर्ा कायफनीतिहरु :
९.१. िुलनात्िक लाभ र सम्भाव्यिाको आधारिा स्र्ानीय र उन्नि स्र्ानीय र
उन्नि

जािका पन्छीको ववकास र ववस्िार गररने छ ।

९.१.१ पूवाफधार ववकास भएका क्षेत्रहरुिा व्यवसावयक स्िरिा उन्नि पन्छीको
ववकास िर्ा ववस्िार गनफ प्रोत्सावहि गररने छ ।
९.१.२ प्रववतध ववस्िार गरी कृिकहरुलाई अतभप्रेररि गनफ िातलि, अवलोकन भ्रिण,
प्रदशफनी आददिा नववनिि् सूचना िर्ा सं चार प्रववतधको उपयोग गररने
छ ।
९.१.३ व्यवसायीहरुलाई इजाजिपत्र, सहििी, दिाफ लगायिका प्रकृयालाई सरलीकृि
गरी तछटो छररिो सेवा प्रवाह गररने छ ।
९.१.४ पन्छीजन्य उद्योग व्यवसायिा आवश्यक पने जैववक सािाग्री, नश्ल िर्ा अन्य
उत्पादन सािाग्रीको प्रववतध ववकास र अनुसन्धान गररने छ ।
९.१.५ पूवाफधार ववकास भएका क्षेत्रहरुिा व्यवसावयक स्िरिा उद्योग व्यवसाय
स्र्ापना िर्ा ववस्िार गनफ प्रोत्साहन गररने छ । पयाफप्त पूवाफधार ववकास
नभई सकेको

स्र्ानहरुिा वजार सम्भाव्यिाको आधारिा स्र्ानीय जाि

िर्ा ग्रातिण पन्छीलाई ववकास गररने छ ।
९.१.६ दै तबप्रकोप िर्ा प्रतिकुल अवस्र्ाबाट उद्योगको सं रक्षण गनफ वविा कायफक्रि
लागु गनफ प्रोत्साहन गररने छ ।
९.१.७ जनस्वास्थयको दृवष्टकोणले सं वेदनखशल पन्छीरोगको िहािारी र्ैतलएको
पन्छीलाई िानुफ वा हटाउनु वाहेक अन्य उपचारको व्यवस्र्ा नभएको
अवस्र्ािा त्यस्िा पन्छीहरु नष्ट गरी िोवकएको क्षतिपुतिफ उपलब्ध गराइने
छ ।
९.१.८ ववशेि लाभ िर्ा लोपोन्िूि भएका नश्लका पन्छीहरुको सं रक्षण, सं वधफन एवं
सदुपयोग गनफ प्रवधफनात्िक कायफक्रि सं चालन गररने छ ।
ाँ ली पन्छीहरु पालनका हकिा वन्यजन्िु पालन, प्रजनन् िर्ा अनुसन्धान
९.१.९ जग
कायफनीति, २०६० र दुलभ
फ वन्यजन्िु िर्ा वनस्पतिहरुको अन्िराविय
ब्यापार तनयन्त्रण िहासखन्ध (CITES: the Convention on International
Trade in Endangered Species) को प्रावधान तभत्र रही पालन गनफ लगाइने
छ ।

4

www.lawcommission.gov.np

९.१.१० पन्छीजन्य उद्योग व्यवसायको लातग आवश्यक उत्पादन सािाग्रीको गुणस्िर
राविय िर्ा अन्िराराविय स्िरिा पुऋयाउन तनयिन िर्ा प्रविफन गने
कायफलाई प्रभावकारी बनाईने छ ।
९.१.११ पन्छीको िाउ जािी (Parent stock) स्वदे शिा नै उत्पादन गनफ तनजी क्षेत्रको
लगानी आकविफि गराईनेछ र Specific Pathogen Free आयाि क्रतिक
रुपिा प्रतिस्र्ापन गररने छ ।
९.१.१२ पन्छी उद्योग व्यवसायबाट वािावरण सं रक्षण गनुक
फ ो सार्ै Bio-security
प्रदान

गनफ िोवकएको िापदण्डको आधारिा तनखिि क्षेत्रलाई रोग िुि

क्षेत्र घोिणा गररने छ ।
९.१.१३ कुिुराको ववतभन्न प्रजािीको दै ववक छनौट (Random sampling) तबतधवाट
अध्ययन र अनुसन्धान गरी उत्पादन क्षििाको नतिजा कृिकहरुिा सुसूखचि
गररनेछ ।
९.१.१४ तसिा पारीबाट आयाि हुने पन्छीजन्य पदार्फको सार्ै रोग ब्यातध तभतत्रन
नपाउनको लातग पशु क्वारे न्टाईनलाई सुदृढ बनाईनेछ ।
९.२.

पन्छी व्यवसाय िर्ा उद्योगसंग सम्बखन्धि उपकरण िर्ा कच्चा पदार्फको
उत्पादन िर्ा ववकास स्वदे शिै गरी उद्योगहरुिा लगानी प्रवाह गने अनुकूल
वािावरण बनाईने छ ।
९.२.१ सरकारी तनकाय, तनजी उद्यिी, सं घ/सं स्र्ा िर्ा स्र्ानीय तनकायको सिेि
सहकायफिा पन्छी बजार सू चना प्रणालीको स्र्ापना िर्ा ववकास गररने
छ ।
९.२.२

पन्छीक्षेत्रसं ग सम्बखन्धि रोग प्रकोपको अन्वेिण, अनुसन्धान, सतभफलेन्स,
तनयन्त्रण र तनराकरण गनफ तनजी िर्ा सरकारी तनकायहरुको सिन्वयिा
कायफववतध तनधाफरण गरी सेवा टे वा पुऋयाउन प्रयोगशालाहरुको सुदृवढकरण
गररने छ ।

९.२.३

सम्बखन्धि व्यवसायी, उद्यिी िर्ा स्र्ानीय तनकायहरुको सिन्वयिा पन्छी
िर्ा पन्छीजन्य ढु वानी िर्ा ववक्री वविरण प्रणालीलाई व्यवखस्र्ि गररने
छ ।

९.२.४

िासु िर्ा र्ुलको वतगफकरण, ले भतलञ् र गुणस्िर प्रिाखणकरण गने व्यवस्र्ा
तिलाईने छ ।
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९.२.५

कच्चा पदार्फको आपूतिफ सहज बनाई पन्छीपालन ब्यवसायको लागि कि
गनफ िर्ा प्रतिस्पधी बनाउन स्वदे शिा नै उत्पादन गनफ सवकने िकै, भट्िास
ु ी आदीको कृवि ववभागसं गको सिन्वयिा ववशेि कायफक्रि सं चालन
सुयि
फ ि
गररनेछ ।

९.३

पन्छी िर्ा पन्छीजन्य व्यवसायलाई उच्च प्रार्तिकिा प्राप्त कृखषि उद्योगको िान्यिा
प्रदान गररने छ र सोही बिोखजि सुववधा प्रदान गररनेछ ।

९.४

तनजी क्षेत्र, सं घ/संस्र्ा र स्र्ानीय तनकायको सहभातगिा र सिन्वयिा पन्छी

व्यवसाय क्षेत्रिा आवश्यक पूवाफधार जस्िै वजारस्र्ल, वधशाला, प्रशोधन केन्र,
प्रयोगशाला आददको ववस्िार गररने छ ।
९.४.१ भौतिक पूवाफधार ववकास भएका क्षेत्रहरुिा व्यवसावयक स्िरिा र्ुल, िासु उत्पादन
िर्ा उद्योग व्यवसाय सं चालन गनफ प्रोत्सावहि गररने छ ।
९.४.२ पन्छी िर्ा पन्छीजन्य पदार्फको व्यापाररक केन्र (Commercial Market Centre)
र तनयाफि प्रशोधन केन्र (Export Processing Zone) क्षेत्रगि रुपिा स्र्ापना गनफ
ब्यापारीक िर्ा तनयाफि प्रशोधन केन्र स्र्ापनाको लातग आतर्फक िर्ा प्रातबतधक
सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
९.४.३ तनखिि िापदण्ड ियार गरी स्र्ानीय तनकाय लगायि तनजी क्षेत्रलाई बधशाला
िर्ा िासु प्रशोधन उद्योग स्र्ापना गनफ प्रोत्सावहि गररने छ ।
९.५

आन्िररक िर्ा ववश्व बजारिा पन्छी िर्ा पन्छी जन्य वस्िुहरुको पहूंच बढाउन
िुलनात्िक लाभ र प्रतिस्पधाफत्िक क्षििा ववकास भएका क्षेत्रहरुको पवहचान गरी
पन्छीपालन िर्ा प्रशोधन उद्योग स्र्ापना एवं ववस्िार गररनेछ ।

९.६

भौगोतलक क्षेत्र अनुसार हावापानी सुहाउं दो सम्भाव्य क्षेत्रहरुिा प्रांगाररक उत्पादन
(Organic production) लाई प्रोत्सावहि गररने छ ।

९.६.१ व्यवसावयक रुपिा प्रांगाररक उत्पादन गने व्यवसायीलाई व्यवसावयक योजनाको
आधारिा कायफववतध बनाई नेपाल सरकारले िोके विोखजि अनुदान उपलव्ध
गराईनेछ । यस्िो व्यवसायको प्रवधफनको लातग प्राववतधक सेवा टे वाको प्याकेज
उपलव्ध गराईने छ ।

6

www.lawcommission.gov.np

९.६.२ राविय िर्ा अन्िराविय बजार तसि आबि गनफ आवश्यक अध्ययन िर्ा
अनुसन्धान गने र आधुतनक बजार सूचना प२तिको उपयोग गरी प्राङगाररक
उत्पादनको वजार पहुंच बढाइने छ ।
९.७

िासु िर्ा र्ुलको गुणस्िर कायि राख्न, व्यवसावयक कुिुरापालन एवं पंन्छीजन्य
उद्योगलाई प्रोत्साहन गनफको लातग व्याजिा अनुदान, उद्योगलाई आवश्यक पने

ू ाफ िर्ा उपकरण एवं ढु वानीका साधनहरुको शनरी पाटफपज
ू ाफ िर्ा
िेखशनरी पाटफपज
उपकरण एवं ढुवानीका साधनहरुको आयाि िर् िररदिा भन्सार िर्ा कर छु ट,
ववद्युि िहशुलिा छु ट सम्वखन्ध व्यवस्र्ा िौजुदा नीति, ऐन तनयि अनुसार सार्ै
वाविफक वजेट बिब्य अनुसार उपलव्ध गररनेछ ।
१०.

सस्र्ागि संरचना :
१०.१ तनजी सरकारी साझेदारी (Public Private Partnership) एवं सहकारीको अबधारणा
अनुसार पन्छी ब्यवसाय ववकास गनफ पन्छीपालन तनदे शक सतिति गठन गनफ
सवकने छ ।
१०.२ पन्छीपालन तनदे शक सतितिको तसर्ाररसिा पन्छीनीतििा आवश्यकिा अनुसार
सिय सापेक्ष पररिाजफन गनफ सवकनेछ ।

११.

आतर्फक दावयत्व :
११.१ सरकारी, तनजी क्षेत्र सहकायफको अवधारणािा तनदे शक सतितिको गठन हुने भएकोले
सरकारी क्षेत्रिा िात्रै दावयत्व नपने गरर तनजी क्षेत्रबाट पतन सतिति सं चालनको
लातग लागि व्यहोररने छ ।
११.२ सरकारी क्षेत्रबाट ददइने सहुतलयिलाई बाविफक कायफक्रििा सिावेश गरी प्रदान गने
हुंदा अतसतिि दावयत्व श्रृजना नहुने ।

१२.

कानूनी व्यवस्र्ा :
यस नीतििा उ्लेखिि अतधकांश प्रावधान सरकारी तनणफयबाट कायाफन्वयन गनफ
सवकनेछन् । ववद्यिान दाना ऐन, २०३३ पशु स्वास्थय िर्ा पशु सेवा ऐन, २०५५
िा सं शोधन गरी प्रभावकारी कायाफन्वयन गररने छ ।
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१३. अनुगिन िर्ा िू्यांकन :
१३.१ सतितिको अग्रसरिािा सम्बि सरोकारवालाहरुको सहभातगिा सुतनखिििा हुने गरी
सहभातगिात्िक अनुगिन िर्ा िू्याकङन ववतध अवलम्बन गररने छ ।
१३.२ पशु सेवा ववभाग र अन्िगफिका तनकायहरुले यो नीतिको कायाफन्वयन िर्ा
अनुगिनिा प्रत्यक्ष रुपिा सिन्वयकिाफको भूतिका तनवाफह गनेछन् ।
१३.३ यस नीतिको अखख्ियार गदाफ राविय कृवि नीति, २०६१ िर्ा कृवि ब्यवसाय
प्रबधफन नीति, २०६३ सं ग नबाखझने गरर कायाफन्वयन गररने छ । बाखझएको
हदसम्ि राविय कृवि नीति,२०६१ िर्ा कृवि ब्यवसाय प्रबधफन नीति, २०६३
अनुसार नै हुनेछ ।
१४. जोखिि :
यस नीतिको प्रभावकारी कायाफन्वयनबाट वािावरण सं रक्षण िर्ा जनस्वास्थयिा
अनुकूल प्रभाव पने हुंदा कुनै जोखिि बढ्न जाने छै न ।
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