
 

 

कृषि तथा पशपुन्छी षिकास मन्रालय 

ससिंहदरिार, काठमाडौँ 
 

कोसिड १९ महामारीको समयमा कृषि क्षरेले अपनाउनपुने सरुक्षा मापदण्ड (Protocol) 

स्िीकृत समसत:२०७७/०३/१९ (मा.मन्त्न्रस्तरीय) 
 

षिश्वव्यापी महामारीको रुपमा कोसिड १९ रोग देशिर फैसलएको छ । नेपालमा कोसिड १९ रोगको 
सिंक्रमण कम गनन अन्य षिकल्पका असतररक्त देशव्यापी बन्दाबन्दी (Lockdown) कायानन्ियनमा रहेको छ। 
बन्दाबन्दी (Lockdown) को अिसिमा तथा बन्दाबन्दी नरहेको अिस्थामा पसन कृषि कमनलाई सनयसमत नराखे 
सनकट िषिष्यमा खाद्य तथा पोिण असरुक्षाको अिस्था आउनसक्ने सम्िािना रहेको तथा कोसिड-१९को 
सिंक्रमण जोन्त्खम पसन हनुे िएकोले सतकन ता अपनाउन आिश्यक छ। यसै सम्बन्िमा समसत 
२०७७/०२/२८  गतेको मन्त्न्रपररिदको सनणनय अनसुार कृषि तथा पशपुन्छी के्षरका गसतषिसिहरु जस्तै 
कृषि प्रसार सेिा, पश ुसेिा, कृषि, पशपुन्छी तथा मत्सस्य उत्सपादन, प्रशोिन तथा सामग्री व्यिस्थापन, बजार 
सिंचालन तथा बजारीकरण, खाद्य उत्सपादन तथा सबक्रीषितरण, र अनसुन्िान लगायतका कायनहरु सरुन्त्क्षत 
तिरले सनयसमत रुपमा सिंचालन गनन कृषि तथा पशपुन्छी षिकास मन्रालयले यो प्रोटोकल स्िीकृत गरी 
लागू गरेको छ। 

 

१. सािनजसनक सेिा प्रिाहमा अपनाउन ुपने प्रोटोकल 

▪ कायन न्त्जम्मिेारीलाई पनु: िगीकरण गदै कायानलय प्रमखुले कमनचारीको आलोपालो (shift)  समलाई 
कायानलयको सेिा सिंचालन गने । 

▪ कमनचारी आिागमनको लासग आिश्यकता अनसुार सिारी सािनहरुको व्यिस्थापन गने।  

▪ कायानलय प्रिेश गनन अगाडी (Prescreen Test ) तापक्रम तथा लक्षण पषहचानको व्यिस्था गने ।   
▪ कायानलयमा उपन्त्स्थत हुुँदा सामान्त्जक दूरी (कन्त्म्तमा २ समटर) को पालना सनयसमत गने,  गणुस्तरीय 

स्यासनटाइजर र  मास्क असनिायन प्रयोग गने व्यिस्था समलाउन।े 

▪ कायानलयमा सेिाग्राहीको सिडलाई व्यिस्थापन गनन टोकन प्रणालीको अिलम्िन तथा contact tracing 

का लासग सम्पकन  नम्िर सषहतको सेिाग्राही लगबकुको व्यिस्था गने ।  

▪ कायानलय पररसरको सरसफाईमा षिशिे ध्यान ददन।े ििन, कायनकक्ष, कायनकक्ष सिरका मेससनरी, 
फसननचर, आदद र प्रयोग गररएका सिारी  सािनहरु सनरन्तर सफाई र समय-समयमा सनसिंक्रमण गने 
व्यिस्था गने । 

▪ शौचालयको सरसफाई र शौचालयमा साबनु पानीको व्यिस्था गने । 
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▪ कायानलयमा Virtual meeting / Video Conferencing, Mobile Apps तथा Digital Marketing Platform 

को प्रयोगमा बढािा ददने । 

▪ षकसानलाई सेिा प्रदान गनन Dedicated Telephone Number को व्यिस्था गने तथा सम्पकन  असिकृत 

तोकी सम्िि िए सम्म षिद्यतुीय सेिा प्रदान गने। 

▪ सिंक्रमण हनुे सम्िािना िएको क्षेरमा अग्रिागमा काम गने, Prescreen Test  मा सिंलग्न कमनचारी 
तथा षििादी अिशेि द्रतु षिश्लिेण इकाईमा कायनरत कमनचारीहरुको लासग असनिायन रुपमा गणुस्तरीय 
व्यन्त्क्तगत सरुक्षा सामग्री (Personal Protective Equipment)  को व्यिस्था गने/गराउने। 

▪ कायानलयमा रहेको क्यान्त्न्टनको प्रयोगलाई सनरुत्ससाषहत गने, प्रयोग गनुनपने अिस्था िएमा सरुक्षात्समक 
षिसिहरु अपनाई सिंचालन गने।  

▪ कोसिड १९ को शिंका लागेमा मासथल्लो तहको कमनचारीलाई जानकारी गराउन े तथा तत्सकाल 
पररक्षण गरी न्त्चषकत्ससकको सनदेशन अनरुुप गने गराउन।े 

▪ कमनचारीहरु अत्सयािश्यक कामको न्त्शलन्त्शलामा बाषहरी न्त्जल्ला जान ुपरेमा सम्बन्त्न्ित न्त्जल्ला प्रशाशन 
कायानलयबाट अनमुती सलई स्िास््य सरुक्षाको उपाय अिलम्बन गदै सम्िि िएसम्म चार पािंग्र े
सिारी सािनको प्रयोग गने।  

▪ महामारी ग्रस्त क्षेरमा गएको िा जान ु पने िएमा फषकन एपसछ कन्त्म्तमा १४ ददन छुटै्ट कोठामा 
(Home Quarantine) मा बस्न ु पने व्यिस्था कायानन्ियन गने िा नेपाल सरकारले सिंक्रमणको 
पररन्त्स्थसत हेरी जोसनिंग (Zoning) गरेमा सोषह अनसुार गने गराउने। 

▪ पशपुन्छी रोग अन्ििेण प्रयोगशालामा कोसिड १९ को पररक्षण कायन समते िैरहेकोले षिश्व स्िास््य 
सिंगठन तथा षिश्व पशसु्िास््य सिंगठनले सनिानरण गरेको मापदण्ड अनसुार बायोसेफ्टी अपनाई रोग 
सनदान सेिा सिंचालन गने र सनयसमत तथा आकन्त्स्मक रोग सनदान, आकन्त्स्मक रोग सनयन्रण, पूिन 
तयारी तथा ससिनलेन्स कायनक्रम समेत षिश्व पशसु्िास््य सिंगठनले सनिानरण गरेको मापदण्ड अनसुार 
सिंचालन गने। 

▪ गणुस्तर परीक्षण तथा सनयमन कायन र िेटेररनरी न्त्क्लसनकल सेिा प्रिाह गने प्राषिसिकले व्यन्त्क्तगत 
सरुक्षाका साििानी अपनाई सेिा प्रिाह गने तथा टेसलिेटेररनरी काउन्सेसलङ्ग जस्ता प्रषिसिमाफन त 
सेिा प्रिाह गने। 

▪ कृसरम गिानिान तथा पश ुनश्लसिुार सेिा प्रिाह गने प्राषिसिकले व्यन्त्क्तगत सरुक्षाका साििानी 
अपनाई सेिा प्रिाह गने ।कोरोना परीक्षण गने तथा सामान्त्जक दूरी कायम गरी सबशिे साििानी र 
सतकन ताका साथ कायन सम्पादन गने ।व्यन्त्क्तगत सरसफाई, उपकरणको सरसफाई तथा सनसिंक्रमण 
तथा मास्क, पन्जा लगायतका व्यन्त्क्तगत सरुक्षामा ध्यान ददने। 

▪ प्रयोगशाला तथा प्लान्ट, पशपुन्छी र खाद्य क्िारेन्टाइन सेिासिंचालनमा सामान्त्जक दूरी कायम गरी 
सबशेि साििानी र सतकन ताका साथ कायन सम्पादन गने।  
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▪ आयात सनयानत सबन्दमुा कायनरत कमनचारीहरुले स्िास््य तथा जनसिंख्या मन्रालयले जारी गरेको 
'कोसिड-१९ रोग को महामारीका समयमा आयात सबन्दमुा अपनाउन ुपने सरुक्षा सबसि' असनिायन 
पालना गने। 

 

२. कृिकले षफल्डमा काम गदान अपनाउनपुने प्रोटोकल 

• श्रसमक बीच पयानप्त दूरी (२ समटर) ससुनन्त्ित गनन बाली लगाउने, गोड्ने, काट्ने/उठाउन ेकायनको 
लासग एक व्यन्त्क्तलाई एक एक चक्ला/गह्रा तोकेर काम गने।  

• काम गदान, षिश्रामको समयमा, खाजा िा न्त्चया खाने बेला, आितजाित गदान कन्त्म्तमा २ समटरको 
दूरी कायम राख्नने, र व्यन्त्क्तगत सरुक्षाथन मास्क लगाउन।े  

• कृषिजन्य कायनहरूमा मेन्त्शनहरूको प्रयोग गनन समल्ने स्थानमा मेन्त्शनको प्रयोग गने, सकेसम्म थोरै 
मासनसहरू सिंलग्न हनु।े कृषि  मेससनरीहरुको  प्रयोगअन्त्ि र पसछ  साबनु पानीले  हात िनुे। मने्त्शन 
लगायतका अन्य सरसामान, उपकरणहरूको प्रयोगमा लैजानअुन्त्ि पसछ राम्रोसिंग सनमनलीकरण गने। 

• कृषि कायन गदान एकै ददनमा एकै ठाुँउमा िेरै व्यन्त्क्त िेला/सिंलग्न नहनु।े 

• कृषि कायनमा कुनै सिंददग्ि िा सम्िाषित सिंक्रसमतलाई काममा नलगाउन।े 

• पशपुन्छी स्याहार गदान सरुन्त्क्षत तरीकाले काम गने।  

• पशपुन्छी फामनमा कायन गदान छुटै्ट लगुा र जतु्ताको प्रयोग गने।  

• पशपुन्छीका खोरमा सनयसमत सनसिंक्रमण गने।  

• पशपुन्छीहरूको स्िास््यको ख्याल गने, पशपुन्छीमा स्िास््य सम्बन्िी कुनै समस्या देखापरेमा 
सम्बन्त्न्ित स्थानीय तहका िा नन्त्जकमा रहेका पशसेुिा प्राषिसिक िा िेटेररनरी अस्पताल तथा सबज्ञ 
केन्द्रका प्राषिसिकसिंग सम्पकन  राखी ब्यिस्थापन गने।  

• पशपुन्छीसिंगको सम्पकन  सिंिि िएसम्म कम गने र िरपालिुा पशपुन्छीलाई जिंगली जनािरको 
सम्पकन मा आउन नददन।े 

 

३. उत्सपादन, प्रशोिन तथा सामग्री व्यिस्थापनमा अपनाउन ुपने प्रोटोकल 

▪ उत्सपादन तथा प्रशोिनमा सिंलग्न दैसनक ज्यालादारी कमनचारीहरुलाई सामान्त्जक दूरी (कन्त्म्तमा २ 
समटर) कायम गने, सािनु पानीले हात िनु े व्यिस्था, गणुस्तररय स्यासनटाइजर र  मास्क असनिायन 
प्रयोग गने व्यिस्था समलाउन।े 

▪ दैसनक ज्यालादारी कमनचारीहरुको व्यिस्थापन गदान सानो समूहमा पररन्त्चत तथा सिंक्रमण निएको 
समदुायबाट पररचालन गने साथै स-साना समूह बनाई काम गने के्षर षििाजन गने ।  

▪ उत्सपादन तथा प्रशोिन कायनमा प्रयोग िएका, हनु सक्न ेसामग्रीको यथोन्त्चत रुपमा सनसिंक्रमण गने 
व्यिस्था गने।  

https://drive.google.com/file/d/1Prz1sPcQv04O9ToqlWkTsf7txsnROhNo/view?usp=sharing
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▪ कृषि तथा पशपुन्छी फामन सिर दैसनक रुपमा आिश्यक पने कमनचारीहरुलाई फामन केन्द्र सिरै 
आिासको ब्यिस्था समलाउन।े 

▪ दैसनक ज्यालादारी कमनचारीहरुको खाजा तथा खानाको सिंिि िएसम्म स्ियिं व्यिस्थापन गनन लगाउन े
तथा िाडाकुुँ डाको साझा प्रयोग नगने।  

▪ सनयसमत ज्यालादारी कमनचारीहरुलाई कोरोना परीक्षण गराउने तथा उत्सपादन तथा प्रशोिन कायनमा 
प्रयोग िएका दैसनक ज्यालादारी कमनचारीहरुको  सम्पकन  नम्िर सषहतको लगत अद्यािसद्यक गने।  

▪ सामग्री व्यिस्थापन गनन समूहगत पद्धसतको अिलम्बन गनन असिप्ररेरत गने।  

▪ बाषहरबाट खररद गररन े कच्चा पदाथन, बोरा, प्लाषिक ब्याग, झोला, आददलाई िण्डारण र प्रयोग 
गनुनअन्त्ि सनसिंक्रमण गने। 

▪ कम श्रम लाग्ने प्रषिसिको अिलम्िन गने।  

▪ कृषि तथा पशपुन्छी उत्सपादन फामनमा असल उत्सपादन अभ्यास अिलम्बन गने। 

▪ जैषिक सरुक्षाका उपायहरुलाई कडाईका साथ पालना गने। 

▪ पशपुन्छी तथा मत्सस्य फामनहरुमा सनयसमत सरसफाई तथा सनसिंक्रमण कायनहरु गने तथा उत्सपादन 
तथा प्रशोिन कायनमा प्रयोग िएका, हनु सक्ने सामग्रीको यथोन्त्चत रुपमा सनसिंक्रमण गने व्यिस्था 
गने र प्रयोग गनुनअन्त्ि षकटाणरुषहत बनाउन सनसिंक्रमण गने। 

▪ पशपुन्छीमा सनयसमत खोप लगाउने तथा परन्त्जिी सबरुद्धका औिसि खिुाउने। 

▪ षिश्व पशसु्िास््य सिंगठनले तोकेको मापदण्ड अनसुार सरुक्षा षिसिहरु अपनाई पशपुन्छी तथा मत्सस्य 
उत्सपादन र प्रशोिन कायनहरुका औजार उपकरणहरु प्रयोग गनन सषकने तथा सनयसमत सरसफाई 
तथा सनसिंक्रमण गने।  

▪ खाद्य उत्सपादन तथा सबक्रीषितरणमा सहिागी हनुे खाद्य व्यिसायी तथा कामदारहरुले खाद्य प्रषिसि 
तथा गणु सनयन्रण षििागले जारी गरेको 'कोसिड –१९ रोगको महामारीको अिस्थामा खाद्य 
उत्सपादन तथा सबक्रीषितरणमा सहिागी हनु े खाद्य व्यिसायी तथा कामदारहरुले अपनाउन ु पने 
साििानी' अनसुार कायन गने। 

 

४. ढुिानी, बजार सिंचालन तथा बजारीकरणमा अपनाउन ुपने प्रोटोकल  

▪ नेपाल सरकार/प्रदेश/स्थानीय तहले व्यापार, व्यिसाय गनन खलु्ला गरेका स्थानहरुमा रहेका कृषि, 
पशपुन्छी तथा मत्सस्य उपज बजारस्थलहरुमा सम्िद्ध व्यिसायीहरुले पिंजा तथा मास्कको असनिायन 
प्रयोग गने, हातलाई स्यासनटाइज गने, तथा न्यूनतम २ समटरको सामान्त्जक दूरी कायम गरी सिंचालन 
गने। 

▪ बजारस्थल प्रयोग गने आम उपिोक्ताहरुका लासग ज्िरो नाप्ने Thermal Gun को प्रयोग गरी सो 
को आिारमा मार बजारसिर प्रिेशको व्यिस्था गने साथै सफा पानी र सािनुले हात िनुे िा 
स्यासनटाइज गने प्रिािकारी व्यिस्था सम्िद्ध बजार व्यिस्थापन ससमसतले समलाउने तथा सम्पकन  
नम्िर सषहत लगत राख्न।े  
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▪ सम्िन्त्न्ित बजार व्यिस्थापन/सिंचालन ससमसतहरुले कोसिड-19िाट सरुन्त्क्षत रहन अपनाउनपुने 
साििानीका िारेमा बजारका व्यिसायीहरु तथा आम उपिोक्ता र कृिकहरुलाई सनयसमत सचेत 
गराउन ुपने। 

▪ कृिकहरुको उत्सपादन बजारमा लैजान ुअन्त्ि तथा व्यिसायीहरुले उत्सपादन थलोिाट सिंकलन गदान 
िा बजारस्थलमा कृिकहरुमाफन त खररद गदान उत्सपाददत बस्तकुो यथोन्त्चत सरसफाई तथा 
सनसिंक्रमणमा षिशिे ध्यान ददने। उत्सपादन तथा मूल्य शृ्रिंखलाका हरेक सबन्दमुा सरसफाई, प्रारन्त्म्िक 
प्रशोिन लगायतका षक्रयाकलापहरु गदान सरुक्षाका सिै षिसिहरु अिलम्िन गने। 

▪ थोक र खदु्रा षिक्रीका लासग अलग अलग समय तोकी सोही अनरुुप ठूलो सिंख्यामा सिडिाड नहनु े
ससुनन्त्ित गरी कारोिार गनुनपने तथा आिश्यक परेमा स्थानीय प्रशासनको समेत सहयोग सलन।े 

▪ बजारहरुमा काम गने मजदरुहरुको स्िास््यमा षिशेि सजगता अपनाउन ु पनेछ। त्सयस्ता 
मजदरुहरुलाई सरुक्षाको लासग आिश्यक सिै सामग्रीहरु जस्तै मास्क, पञ्जा, सेसनटाइजरजस्ता 
सामग्रीहरु आिश्यकता अनसुार सनयसमत रुपमा उपलव्ि गराउनपुने ।साथै, कोसिड-19 को शिंका 
लागेमा िा लक्षण देन्त्खएमा बजारमा कायनरत सबैको परीक्षणको व्यिस्था समलाउन।े  

▪ कृषि, पशपुन्छी तथा मत्सस्य उपज तथा खाद्य सामाग्रीहरु षकनबेच गदान यथासम्िि नगदको कारोबार 
नगने। षकनबेच गदान एक व्यन्त्क्तले प्रयोग गरेको मोबाइल िा अन्य उपकरणहरु (ढक, तराज,ु 
आदद) अको व्यन्त्क्तले यथासक्य प्रयोग नगने। प्रयोग गनन परेमा सनसिंक्रमण गरेर मार प्रयोग गने। 

▪ कृषि, पशपुन्छी तथा मत्सस्य उत्सपादन स्थलमा उत्सपाददत िस्तकुो सिंकलनका लासग जाने िा अन्य 
स्थान/मलुकुिाट ढुिानी गरी कृषि उपजहरु बजारमा ल्याउन प्रयोग गररने ढुिानीका सािनहरुलाई 
सनसिंक्रमण गनुनपने साथै सो ढुिानीको सािन चलाउने चालक तथा सह चालकको समेत सरुक्षाका 
लासग उन्त्चत प्रिन्ि समलाउन ुपने। 

▪ िर-िरमा तरकारी, फलफूल, माछा, मास,ु अन्डा, दगु्ि तथा अन्य खाद्य सामाग्रीहरु डेसलिरी गने 
व्यन्त्क्तको सनरन्तर कोरोना परीक्षण गररएको  हनुपुने।ढुिानी गने सािन, टोकरीहरुको सनयसमत 
सनसिंक्रमण िएको हनुपुने। 

▪ अन्यर मलुकुिाट आएका कृषि, पशपुन्छी तथा मत्सस्य उपजहरुको आिश्यकता अनसुार जोन्त्खम 
षिश्लिेण गरी बजारमा आपूसतन गने व्यिस्था समलाउन ुपने। 

▪ कृषि, पशपुन्छी तथा मत्सस्य उपज बजारस्थलमा अनसिकृत व्यन्त्क्तको प्रिेशलाई कडाईका साथ 
सनिेि गने।  

मासथ उल्लेन्त्खत साििानीका असतररक्त नेपाल सरकारले कोसिड १९रोगको सिंक्रमण सनयन्रण सम्बन्िमा 
गरेका/गररन ेआदेश, सनदेशन तथा सािािानी समेत असनिायन रुपले पररपालना गने/ गराउने। 


