“सम्रिद्धिको आधार कृद्धि, कृद्धि अम्रियानमा गैर आबाम्रसय नेपाली”

MUNAA
(Mutual Undertaking between NRNA & Agriculture Authority)

* Project Synopsis *
पर्
ू ण सामाजिक उत्तरदाययत्व सहितको ब्याबसाय

पररयोिनाको प्रकृति :
प्रदे श ३ लाई मुख्य आधार बनाएर यस क्षेत्रमा उत्पाददत कृषिजन्य बस्तुहरुलाई पायक पने स्थानमा
सँकलन केन्रहरु स्थापना गरी सँकललत बस्तह
ु रुलाई काठमाण्डु उपत्यकामा एक आधनू नक प्रशोधन
केन्र मार्फत राष्ट्रिय ब्राण्ड तयार गरे र आफ्नै आउट्लेट बजारहरु सँचालन गदै आन्तररक तथा बाह्य
मुलूक सम्म पुयाफएर बजाररकरण गने ।
Project Location :
1. Processing & Collection Centre (including Warehouse, Cold Store & Agri
Trade Centre) : Kathmandu Valley
2. Collection Centres (Including Warehouse & Cold Store) : Bidur, Melamchi,
Pachkhal, Dhulikhel, Jiri, Chitwan, Hetauda, Dhading…
3. Domestic Market : 3 categories Outlets
 Super Market
 Express Market
 Mobile Market (With Auction)
 Online / Home Delivery
4. International Market
 High Value : Vegetables, Fruits, Dry Foods & Herbal Products
Team :
Chief Patron : Hon. Minister Dawa Dorje Lama (MoLAC P3)
Patron : Hon. Shyam Basnet (Member, Policy & Planning Commission P3)
Chief Advisor : Dr. Yogendra Kumar Karki (Secretary, MoLAC P3)

Advisors :



Mr. Bhaban Bhatta (Presient, NRNA)
Mr. Hem Raj Dhakal (Chair, AEC FNCCI)

Executives :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Coordinator : Mr. Yuba Raj Gurung (Convenor, APC NRNA)
Deputy Coordinator : Mr. Arun Raj Sumargi (Member, FNCCI)
Member : Mr. Tilak Bhandari (Agriculturist, Scientist NRNA APC)
Member : Mr. Rajendra Devkota (Agriculturist)
Member : Mr. Bhola Dahal (Officer, CM Council of Minister P3)
Member : Mr. Basanta Nepal (Officer, MoEA&P P3)
Secretary Member : Mr. Diwas Raj Bista (U. Secretary, MoLAC P3)

Invited Advisor:





Miss. Janakee Gurung (Secretary NRNA)
Mr. Sonam Lama (Ex-RC Americas NRNA)
Mr. Amar Thing (Agcriculturist Expert Nepal)
Mr. Ekanath Khatiwada (APC Co-chair Asia Pacific, NRNA)

Invited Members:




Dr. Prem Bhandari (APC Co-chair, Americas NRNA)
Mr. Nawaraj Basnet (Chair NFGF)
Mr. Kapil Dev Thapa (Co-convenor, NRNA APC)

Address For Correspondence :
मुना कार्य दलको संपकय कार्य लर्
कृ षि प्रबर्द्यन सषमषि
गैरआबाषसर् नेपाली सषिबालर्
सुबर्य सम्शेर मागय , काठमाण्डु महानगरपाषलका - ४, बालुवाटार
Email : munaataskforce@gmail.com, yubaraj.gurung@nrna.org
Contact : +977 98511 49494, +977 98511 32561, +977 98450 91509
www.nrna.org/apc

अबधारर्ा :

नेपालको ननर्ाफहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यार्सानयक एर्ं प्रनतस्पधाफत्मक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गरी
दीगो कृषि षर्कासको माध्यमबाट जीर्नस्तरमा सुधार ल्याउने नेपाल सरकारको नननत तथा

कायफक्रमलाई सहयोग पुयाफउन, कृषि समूह तथा सहकारर मार्फत कृिकहरु सम्म पुगेर सहयोगग भूलमका
ननबाफह गनफका लागग एनआरएन समुदायले प्रबाशमा दे खेका, जानेका र सँभार्ना भएका कृषि अबधारणा,

उच्च प्रबबगध लगायत यस क्षेत्रसँग सँबष्ट्न्धत सबै क्षेत्रहरुमा के कसरी योगदान ददन सककन्छ भन्ने
बबियका लागग संघले एक 'कृषि प्रबर्द्फन सलमनत' ननमाफण गरे को छ । सलमनतले औधोगगक रूपमा प्राकृनतक

रबर खेतीको बबस्तार, प्राँगररक अलभयान, जनस्र्ास््यमुखी खार्द् तथा पौष्ट्रटक तत्र्को सुरक्षण र
जडडबुटी तथा आयुबेद अलभयान र प्रब्रर्द्फनमा बबियगत उपसलमनतहरु ननमाफण गरी काम शुरु गरे को छ ।

कृषि उपजहरुको सरल रूपमा बजारको ब्यबस्था, बबिादीहरुको न्युननकरण गदै उत्पादनलाई प्राँगररक

तर्फ उन्मुख गराउन, उत्पाददत बस्तुहरुको सर्ाइ, ग्रेडडङ, प्याकेष्ट्जङ सदहत मुल्य गरँखला कायम राख्न,

प्रशोधन र भण्डारण गनफ, ककसानहरुलाई असल कृषि अभ्यास गराउन, बहुमुल्य उपजहरुलाई
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुयाफउन, भबबश्यका सलिद्ध ककसान तयार गनफ, उत्पादकहरुलाई लसधै बजार
मार्फत उपभोक्ता सम्म जोड्नका लागग प्रशोधन केन्र सदहतको आधनू नक कृषि बजार ननमाफण र संचालन
गनफ गैरआबालसय नेपाली संघ, कृषि प्रबर्द्फन सलमनतले MUNAA (Mutual Undertaking between NRNA
& Agriculture Authority) पररयोजना अघी सारे को छ ।

उद्देश्य तथा लक्ष : (मन
ु ा कृद्धि बिार ककन ? )
1. कृषि उपजलाई आफ्नै बजार मार्फत स्र्च्छ, स्र्स्थ र गुणस्तर रूपमा उपभोक्ता सम्म
पुयाफउन ।
2. कृषि उपजको Post Harvest Lost (झण्डै २०-३०%) लाई रोकथाम गनफ ।
3. ककसान सहकाररको कृषि उपजलाई उगचत मुल्यमा ककननददन (Buy Back Guarantee) ।
4. ददगो तथा असल कृषि अभ्यास मार्फत ब्यबसानयक खेतीको षर्स्तार गदै प्राँगररक उन्मख
ु
गराउन ।
5. गैरआबालसय नेपालीहरुको सामदु हक लगानी, दक्षता र आधनु नक कृषि प्रबबगधलाई नेपाल
लभत्र्याउन ।
6. मूल्यशंख
ृ ला सदहत गुणस्तरीय सुननष्ट्श्चतता कायम गनफ ।
7. षर्चौललया नरहने गरी लसधै उत्पादक र उपभोक्तालाई जोड्न ।
8. कृषि पेशालाई मयाफददत र आकिफक बनाउदै ककसानको शसष्ट्क्तकरण गरी Future Farmer
तयार गनफ ।
9. आफ्नै ब्राण्डमा कृषिको राष्ट्रिय अन्तराफष्ट्रिय बजार बबस्तार गनफ ।
10.दे शलाई कृषिमा आत्माननभफर बनाउन ।

प्राबबधधक पक्ष :
काठमाण्डौ उपत्यका लभत्र आधनू नक प्रशोधन केन्र स्थापना गने । उपत्यका बादहर सम्भाषर्त
क्षेत्रहरुमा सँकलन तथा उप सँकलन केन्र स्थापना गरे र क्र्िी उपजलाई लसधै खररद गने । सँकलन
केन्रहरुबटै बस्तुको शुद्धता र गुणस्तर पररक्षण गरी खररद गने । प्रशोधन गने प्रबबगध बादहरबाट
ल्याउने । सर्ाइ, ग्रेडडङ, सदटफ कर्केसन, बबिादी पररक्षण, प्याकेष्ट्जङ र ब्राष्ट्ण्डङका प्रकृया अबलम्बन
गने । प्रशोधन तथा सँकलन केन्रहरुमा भण्डारण तथा शीत भण्डार राखखने । ढुर्ानीका लागग
यातायातका साधनहरुमा आर्श्यकता अनस
ु ार तापक्रम ननयन्त्रक प्रबबगध जडान गने । सप
ु रमाकेट,
आउटलेट र मोबाइल आउटलेटहरुमा पनन किज, डडपकिज जडान गररने । सफ्ट्र्ेयरमार्फत एप्स र
सामाष्ट्जक सन्जाल तथा मेडडया मार्फत बस्तुहरुको मुल्य ननधाफरण, बजारको अर्स्था, माग र
आपूनतफको जानकारी ददने । साथै खार्द् सुरक्षा, पोिणको जानकारी, मल बबउ र प्रबबधीको जानकारी
ददने । ताललम, प्रक्षक्षशण र अनुसन्धान र बबकासको पक्षलाई पनन सँग सँगै लैजाने

अनस
ु न्धान पक्ष :
ककसानलाई असल कृषिअभ्यास (GAP) गराउने । क्रलमक रूपमा प्राङररक तर्फ उन्मुख गराउने ।
ताललम प्रलशक्ष्णको ब्यबस्था गने, अनस
ु न्धान र प्रयोगशालाको स्थापना गने । पोिण र खार्द् सरु क्षा
बारे चेतना अलभबब्रद्धी गने । राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय बजारको ननयलमत अध्ययन र अनुगमन गने ।

बतणमान अवस्था :
११ बैशाख २०७६ मा प्रदे श ३ मुख्यमष्ट्न्त्रज्यूको बबशेि पहलमा एनआरएनए कृषि प्रबर्द्फन सलमनत र
कृषि मन्त्रालय प्रदे श ३ सँग प्रशोधन सदहतको आधनू नक कृषि बजार स्थापना र सँचालनको लागग
आबस्यक पूर्ध
फ ार र आधार तयार गनफ एक कायफदल मार्फत काम भै रहे को छ । सार्फजननक ननजी
साझेदारी मोडलमा एक पष्ट्ब्लक कम्पनी ननमाफणका लागग कानूनी परामशफ शुरु भै सकेको छ । कम्पनी
ननमाफणका लागग एनआरएन समद
ु ाय र ननजी क्षेत्र तथा कृिक संघ संस्थाहरु माझ सम्भाषर्त
संस्थापक सदस्यहरुको नामार्ली सँकलन शुरु भएको छ ।
पररयोजनाको ब्याबसानयक योजना ननमाफण गनफ काठमाडौं षर्श्र्बबर्द्ालय स्कुल अर् म्यानेज्मेण्ट
(KUSOM) लाई ददने ननणफय भै सकेको छ । प्रदे श ३ मा सकृय रहे का कृषिजन्य बस्तुहरुसँग
सम्बष्ट्न्धत उत्पादकहरुको प्रनतननगधमूलक ब्यष्ट्क्त, संघ संस्थाहरु सँग कायफशाला गोरठी गने तयारी
हुँदैछ । बाह्य प्रबबगधहरुको अध्ययन अबलोकन जारी छ । र मुख्यत पररयोजनाको लागग काठमाडौं
उपत्यका लभत्र आधनू नक प्रशोधन केन्र सदहत कृषि ब्यापार केन्रको लागग चादहने जग्गा, लामो
समयको ललजमा उपयोग गने गरी नेपाल सरकार र्ा कुनै सस्थाबाट प्राष्ट्प्तका लागग प्रयत्न जारी छ।

लगानीको अबस्था :
सार्फजननक ननजी साझेदारी मोडलमा पष्ट्ब्लक कम्पनी मार्फत सामदु हक लगानी जट
ु ाइनेछ । प्रदे श
सरकारले नननतगत तह, जग्गा तथा पूर्ध
फ ारमा सहष्ट्जकरण गररददनेछ र ब्याबसानयक योजना बनाउने
खचफ ब्यहोने छ । ब्यबस्थापककय पक्ष एनआरएन र ननजी क्षेत्रले हे नेछ । पब्लिक कम्पनी ननर्माण
पश्चमत हुने शेयर िगमनीकम सम्वन्धर्म व्यब्ततगत रुपर्म दश हजमर रुपैयमाँ दे खि दश िमि रुपैयमाँ सम्र्
िगमनी गना सककने र संस्थमगत रुपर्म दश हजमर रुपैयमाँ दे खि एक करोड रुपैयमाँसम्र् िगमनी गना सककने

प्रमवधमनको व्यवस्थम गनफ सक्नेछ । कृिकको उत्पादनको Buy Back Guarantee मन
ु ाले गरी ददनेछ
साथै हरे क कृिकले मुना बजारमा लगानी गने है लसयत पनन राख्न सक्नेछ । यसरी डायस्पोरा नेपाली
समद
ु ाय, नेपालको ननजी क्षेत्र र सरोकारर्ाला कृिक तथा कृषि सहकारर संघ संस्थाहरुको सामदु हक
अपन्त्र्मा लगानी जुटाइनेछ ।

मन
ु ा बिारको सम्िावना र प्रयतस्पधाण :
मुना कृषि बजारले स्र्स्थ प्रनतस्पधमा गदफ छ । ककसानलाई बजारको सुननष्ट्स्चततम गदफ छ । कृषि
उपजलाई आबस्यक सर्ाइ तथा प्रशोधन गरे र मात्र उपभोक्ताका लागग बजारमा पुयाफउछ । सँकलन

केन्रहरु ककसानको पायक पने स्थानमा हुने भएकोले ककसानले मुल्य रािो पाउने र उपभोक्ताले

सुपथ मुल्यमा सामान खररद गनफ सक्दछ । मुना बजारको पर्द्नत लभत्र बबचौललयाको स्थान छै न ।
सँकलन केन्र, ढुर्ानी प्रकृया, प्रशोधन केन्र र आउटलेट माकेटहरुमा उच्च प्रबबधी, शीत भण्डार,
र्ेयर हाउस, किजर डडपकिजरको ब्यबस्था गररने भएकोले बस्तुहरु ताजा रहनेछ । असल कृषि
अभ्यास मार्फत क्रलमक रूपमा ककसानले उत्पादन गने भएकोले प्राँगररक उन्मख
ु कृषि बजार हुनेछ ।

प्रमाखणकरण र ब्राण्डको ब्यबस्थाले षर्श्र्शननयता बढ्दै जान्छ । उच्च मुल्यका बस्तुहरुलाई बाह्य
मल
ु क
ू मा बजाररकरण गररनेछ । मन
ु ा बजार स्र्स्थ प्रनतस्पधाफमा षर्श्र्ाश राख््छ ।
Post Harvest Lost को मात्रा झन्डै २५ प्रनतशतको हारहाररमा छ, त्यसलाई मुनाले रोक्नेछ ।
बबिादी खार्द् बस्तुको कारण झन्डै ३५ प्रनतशतको हारहाररमा उपभोक्ताहरु प्रणघातक रोगका
लशकार भएका छन, त्यसलाई न्युननकरण गनफ मुनाले भूलमका ननभाउनेछ । कृषि पेशालाई
मयाफददत तथा सलिद्धी र बबकासको आधार बनाउन सहायक हुनेछ - मुना । राष्ट्रिय योगदानमा
मन
ु ाले बबशेि भलू मका ननबाफह गनेछ ।
Production & Linkage :
र्ुनम बजमरिे शुरुको अवस्थमर्म उत्पमदन क्षेत्रर्म अप्रत्यक्ष रूपर्म सहभमगग रहन्छ, बजमर लयबस्थम
साँगै उत्पमदन नननत पनन अबिम्बन गनेछ । 'डेर्ो-प्रोजेतट' को रूपर्म अनुकुितम हे रेर अनि
बढ्नेछ । 'कन््यमतट फमर्र्ाङ'को नननत अबिम्बन गदै Backward Linkage र Forward
Linkage को लयबस्थम गनेछ ।

पुँजु िको आयतन :
र्ुनम कृषि बजमरको अनुर्मननत कुि िगमनी पाँब्ु जको आयतन २ अरब ४१ करोड हुनेछ । यो
तहर्म गररने िगमननको बजमर लयबस्थमिे र्मत्र ननधमाररत सरकमरी 'प्रोकफट र्मब्जान' र्भत्र रहे र
पररयोजनमिमई ददगो रूपर्म साँचमिन गना सककन्छ । कृषिर्म दे खिएको बबद्दर्मन चन
ु ैनतिमई
सम्बोधन गना र उत्पमदक तथम उपभोततमिमई प्रत्यक्ष िमभ पुयमाउन यो स्तरको पररयोजनमको
अबधमरणम अनि समररएको हो ।

*** धन्यर्ाद ***
यब
ु राज गुरुङ
सँयोजक, मन
ु ा कायफदल तथा कृषि प्रबर्द्फन सलमनत
गैरआबालसय नेपाली संघ ।
लमनत : ३० ज्येरठ, २०७६

