अवधारणा पत्र

‘हाम्रो कोशिस’ पररयोजना
सामाशजक उत्तरदाशयत्व सशहतको व्यावसाय
पष्ृ ठभुमी

वर्तमान अवस्थामा नेपाल लगायर् सारा ववश्व अकल्पननय नोवेल कोरोना भाइरस (कोभभड १९)को महामारीबाट

उत्पन्न असामान्य ववषम ् पररस्स्थनर्बाट गस्ु िरहको छ । कोरोना भाइरसबाट हुन सक्ने संक्रमण र क्षनर्लाइत
न्यनु नकरण वा अन्त्यको लागग राज्यले सकारात्मक कद्म चाल्दै २०७६ चैत्र ११ गर्े दे खि दे शव्यापी बन्दाबन्दी
(लकडाउन) गरे को अवस्था छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण उत्पन्न प्रनर्कूल अवस्थाले नेपाली
उपभोक्र्ाहरु स्वस्थ र स्वच्छ िानाको चपेटामा परररहेको र पनत सक्ने िर्रा औँल्याएका छन ् । संववधानको धारा

३६ र िाद्य सम्प्प्रभर्
ु ा ऐन २०७५ ले हरे क नागररकलाई ‘पयातप्र्, पोषणयक्
ु र् र्था गण
ु स्र्रीय िाद्यमा ननयभमर्

पहुुँचको अगधकार प्रत्याभूर् गरे र्ा पनन वर्तमान पररस्स्थर्ीमा स्वस्थ र स्वच्छ िाद्य पदाथत उपलव्धर्ा र बजार
आपर्
ु ी ट्डकारो चन
ु ौर्ीको रुपमा िडा भएको छ ।

कोरोनाको संकटकाभलन समय व्यवस्थापनको लागग कृवष क्षेत्रका ववज्ञ, पत्रकार, मानवअगधकारकमी र्था

उपभोक्र्ाहरुको समह
ु ले र्त्काल स्वस्थ, स्वच्छ र कोरोना भाइरस रहहर् िाद्य पदाथत बजार आपर्
ु ीको लागग
यथाभसघ्र पहल थाल्न सरोकारवालाहरुलाइत आग्रह गरररहे को ववहदर्ै छ । हालको असहज अवस्थामा एकार्र्त

उत्पादकहरुले उत्पाहदर् बस्र्ह
ु रुको बजार उपलब्धर्ाको अभाव र उगचर् मल्
ु य नपाएरको अवस्थामा कुहहएर, ववगग्रएर

नास भएको छ भने अकोर्र्त उपभोक्र्ाहरुलाई दै ननक अत्यावश्यक स्वस्थ र स्वच्छ कृवष उपजहरु पयातप्र् र
ननधतक्क रुपमा बजार आपुर्ी नभइरहे को अवस्था छ । अहहलेको समयमा बन्दाबन्दीले गदात पसलमा जाने अनक
ु ु लर्ा

नभमल्न,ु समयमा चाहेको बस्र्ु ककन्न नपाउनु र िाद्य पदाथत पनन भाइरस संक्रमीर् होला भन्ने मनोवैज्ञाननक त्रास
र संक्रमण सम्प्भावना व्याप्र् रहे को छ । यस असहज पररस्स्थर्ीमा नेपाल सरकारले चालेको कदममा सहयोग र

सहकायतको लागग मन
ु ा कृवष भलभमटे डले मन
ु ा बजार अन्र्गतर् ‘हाम्रो कोशिस’ पररयोजना शरु
ु गनत लागगरहे को छ ।
जसले बजारमा उपलब्ध कृवष उपज मध्ये भान्छामा चाहहने अत्याबश्यक र्रकारी र्था र्लर्ुललाइत सङकलन,
सरसर्ाइ र्था sanitized पानीले धोएर
आपर्
ु ी गने कोभशस गने छ ।

भसलबन्धी प्याक बनाइ बबक्री केन्र र मोवाइल भ्यान मार्तर् बजार

हाम्रो कोशिसको उदे श्यहरुः

गैह्रआवभसय नेपाली संघले नेपाल सरकारसंगको सहकायतमा मन
ु ा कृवष भलभमटे ड स्थापना गरी कृवषको स्वस्थ
आधुननकीकरण, व्यवसानयकरण, ननयातर् प्रवतद्धन, आयार् प्रनर्स्थापन र कृवषमा रोजगारीको अवसर श्रज
ृ ना गने

जस्र्ा योजना बनाईरहुँदा अकल्पननय कोरोना भाइरसको ववपवि आएको छ । हुन र् मुना कृवष भलभमटे डले स्वच्छ,
स्वस्थ र सामास्जक उिरदानयत्व सहहर्को आधनु नक बजारको ननमातण संगै ककसान र्ोसत र्यार गरी प्रत्यक्ष
उत्पादनमा जाने र मन
ु ा ब्राण्डले Safe Food बाट Organic मा पुग्ने लक्ष्य सहहर् कायतक्रम अगाडी बढाइतरहे को

छ र्र उक्र् कायत परु ा हुन र गण
ु स्र्रीय ब्राण्ड सहहर् बजार स्थापना गनत थप समय लाग्ने छ । यद्दपी ‘हाम्रो
कोशिस’ वर्तमान ववषम ् चन
ु ौर्ीपुणत घडीमा नेपाल र नेपालीको सहयोग र सद्भावमा समवपतर् सामास्जक उिरदानयत्व
सहहर्को व्यावसाय रहने छ ।

•

हरे क नेपालीको भान्छामा अहम ् स्थानमा रहेको र्ल उल्लेखिर् र्रकारी र्था र्लर्ुलहरुको सरल र्ररकाले

बजारमा उपलब्धश्रोर् र साधनको प्रयोगबाट Sanitized पानीले धोएर स्वस्थ र स्वच्छ र्रकारी र्था र्लर्ुलको
बजारमा आपर्
ु ी बढाउने र बस्र्ह
ु रुको माग र उत्पादन बबश्लेशणको आधारमा पोषणयक्
ु र् स्थाननय रै थाने िाद्य
पदाथत प्रवद्धन गने ।

ताजा तरकारीहरुः हररयो सागपार्, भसमी, बोडी, काुँक्रो, गाुँजर, गोलभें डा, काउली, बन्दा, ब्रोकाउली, िुसातनी,
मुला, हररयो लसुन र्था प्याजको पार्, भेन्टा, भभन्डी, र्भसत, आलु, च्याउ

फलफुलुः स्याउ, अंगुर, केरा, अनार, सुन्र्ला
मसला बालीुः अदव
ु ा, लसन
ु

•
•

अन्युः बजार ववश्लेषणमा आधारीर्
यस चुनौर्ीपुणत पररस्स्थनर्मा बजारमा पहुच ् पुग्न नसकेर घाटा व्यहोरीरहे का उत्पादकहरु र बजार आपर्
ु ी
कमीका कारण बढी मल्
ु य नर्रे र पनन अस्वस्थकर िाद्य पदाथत ककन्न बाध्य उपभोक्र्ा ववच समथतन मल्
ु य
कायम गरी सामन्जस्यर्ा प्रवद्धन गने ।

यस ववषम पररस्स्थर्ीमा नेपाल सरकारले चालेको कदममा सहयोग र सहकायतको लागग मुना कृवष भलभमटे डले

‘हाम्रो कोशिस’ पररयोजनाबाट स्वच्छ, स्वस्थ र गण
ु स्र्रयक्
ु र् िाद्य आपर्
ु ीका साथै यस संग सम्प्बस्न्धर्
अस्थायी संयन्त्र र साधान उपलब्धर्ाको लागग र्ीनै र्हका सरकार, संघसंस्था, सहकारी र ननजी क्षेत्रको
भूभमकालाई उगचर् रूपमा संयोजन गनत कोभशस गने ।
काययगत विधीुः

मुना कृवष भलभमटे डले बर्तमान बजारमा उपलब्ध कृवष उपज मध्ये भान्छामा चाहहने अत्याबश्यक र्ाजा र्रकारी

र्था र्लर्ुललाइत उपलव्धर्ा र बजार माग अनुसार ववभभन्न संकलन केन्र, ववक्री केन्र र्था प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष
उत्पादक मार्तर् संकलन गरी सरसर्ाइत केन्र सम्प्म ढुवानी गनेछ र उक्र् केन्रमा सरल प्रववधीबाट स्जवाणु र्था

ववषादी रहहर् बनाइत भसलबन्दी प्याकेटमा मन
ु ा ब्राण्ड मार्तर् ववक्री केन्र र मोवाइल भ्यानबाट घर घरमा पय
ु ातएर
बजार आपर्
ु ी सहज गने योजना बनाएको छ । साथै संक्रमणको जोखिमर्ाबाट बचाउन संलग्न मानवश्रोर्लाइत उगचर्
सुरक्षाका सामाग्रीहरू अननवायत प्रयोगको लागग जोड हदइनेछ । यस पररयोजना हाल कम्प्र्ीमा ३ महहनाको लागग
योजना गररएकोछ । यसलाइत बजार मल्
ु याङ्कनको आधारमा आवश्यकर्ा अनुसार ववस्र्ार गदै लगगनेछ ।
बजार प्रक्रिया

ढुवानी

संकलन केन्र

सरसर्ाइ केन्र

ववक्री केन्र

सरसफाइ तथा निमयलीकरण प्रक्रिया

सर्ा पानीबाट
सर्ाइत

स्याननटाइजर

पानीबाट सर्ाइत

प्याकेस्जङ

सर्ा पानीबाट
सर्ाइत

पानी सुकाउने

ब्रास्ण्डङ

हानिकारक जजिाणुलाइय निमल
ुय ीकरणमा प्रयोग गिय सक्रकिे पदाथय

•

क्लोरीन यक्
ु र् रसायनः क्यास्ल्सयम हाइपोक्लोराइट (Calcium Hypochlorite, सोडडयम हाइपोक्लोराइट

(Sodium Hypochlorite), ब्रोमो-क्लोरो रसायन (Bromo-chloro compounds ), क्लोरीन डाइअक्साइड
(Chlorine Dioxide)
• बेककङ सोडा (Baking Soda – NaHCO3)
• पेरोअक्सीएभसहटक एभसड (Peroxyacetic Acid), आयोडडन (Iodine), वोजोन (Ozone)
माथी उल्लेखिर् पदाथत मध्ये ववज्ञहरुले बेककङ सोडा (NaHCO3)लाइत प्रयोग गने सल्लाह हदएका छन ् र यो सस्र्ो
र सस्जलै बजारमा उपलव्ध पनन छ । क्लोरीन युक्र् रसायन प्रयोगको लागग सम्प्बस्न्धर् सरकारी ननकायबाट
आगधकाररक उपलव्धर्ा चाहहन्छ । यसको लागग मन
ु ा कृवष भलभमटे डले आवश्यक कोभशस जारी राख्ने छ ।

