
कृषि बजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र संचालन व्यवस्थापन काययषवधि, २०७९ 

प्रस्तावनााः चचचचला गाउँपाधलकाको समदृ्ध चचचचला सखुी चचचचलाबासी नारालाई साकार बनाउन चचचचलावासी 
कृिकहरुको कृषि उत्पादन तथा बजारीकरणलाई प्रवद्धयन गनयका लाधग वान्द्छनीय भएकोले चचचचला 
गाउँकाययपाधलकाले यो काययषवधि तजुयमा तयार गरी लाग ुगरेको छ ।  

 

पररच्छेद-१ 

प्रारचभभक 

१. संचिप्त नाम र प्रारभभाः (१) यस काययषवधिको नाम “कृषि बजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र 
संचालन व्यवस्थापन काययषवधि, २०७९” रहेको छ । 

(२) यो काययषवधि तरुुन्द्त प्रारभभ हनुेछ । 

२. पररभािााः धबिय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस धनयमावलीमााः- 
क. “संयोजक” भन्नाले गाउँ काययपाधलकाको आधथयक षवकास संयोजक सभझनपुछय । 

ख. “वडाध्यि” भन्नाले गाउँ काययपाधलकाको धभत्रको वडाको वडाध्यि सभझनपुछय । 

ग. “काययपाधलका सदस्य” भन्नाल चचचचला गाउँपाधलकाको काययपाधलकाको सदस्य सभझनपुछय । 

घ. “प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत” भन्नाले चचचचलाको प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत सभझनपुछय । 

ङ. “गाउँपाधलका” भन्नाले चचचचला गाउँपाधलका सभझन ुपछय । 

च. “धबियगत शाखा” भन्नाले चचचचला गाउँपाधलकाको काययपाधलका अन्द्तरगतको धबियगत 
शाखालाई सभझनपुछय ।  

छ. “मत्स्यपोखरी गा.षव.स.” भन्नाले साषवकको मत्स्यपोखरी गाउँ षवकास सधमधत भने्न सभझन ु
पदयछ । 

ज. “ददददङ गा.षव.स.” भन्नाले साषवकको ददददङ गाउँ षवकास सधमधत भने्न सभझन ुपदयछ । 

झ. “कृषि व्यवसायी” भन्नाले गाउँपाधलकाधभत्रका सूचीकृत फमय/व्यचि कृिकलाई सभझनपुछय । 

 

 

 

 

 

 

 



पररच्छेद-२ 

कृषि बजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्रको गठन, दताय, काम कतयव्य र अधिकार 

 

३. बजार व्यवस्थापन सधमधतको गठनाः 
क.  लाधग सभवचन्द्ि बजार समटेीने वडाबासीको सात सदस्यीय बजार व्यवस्थापन सधमधत 

गठन गनुय पनेछ । 

ख. बजार व्यवस्थापन सधमधतको गठन गदाय स्थानीय कृिक व्यवसायी/आमा समूह/ 
सहकारी संस्था/ उद्योग वाचणज्य संघमा आवद्ध समूहहरुलाई प्राथधमकता ददन ुपनेछ । 
साथै, पाधलकाको  अधनवायय सहभाधगत गराउँन ुपनेछ । 

 

४. बजार व्यवस्थापन सधमधतको काम, कतयव्य र अधिकाराः 
क. सामान्द्य मूल्य धनिायरण सभवन्द्िमा धसदान्द्त स्थाषपत गने । 

ख. बजार सरसफाइ व्यवस्थापन सभवन्द्िमा धनणयय गरी काययन्द्वयन गने । 

ग. स्थानीय उत्पादन बढाउन तथा षवक्री षवतरण प्रवद्धयन गने । 

घ. वजार सन्द्चान सभवन्द्ि हनुे अधनयधमतता लगायतका कायय हनु नददने । 

ङ. ढुवानीमा अनदुान उपलब्ि गराउन ुकृिक वा संस्थालाई धसफाररस गने । 

च. बजार सन्द्चालन तथा व्यवस्थापन सभवचन्द्ि गाउँपाधलका सँग आवश्यक छलफल एवम ्
धनणयय गरी काययन्द्वयन गने । 

छ. बजारमा मददरा लगायत धनिेधित बस्त ुषवक्री षवतरण गनय नददने । 

 

५. बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन सभबचन्द्ि ब्यवस्थााः  

१. गाउँपाधलकामा एक बजार अनगुमन सधमधत गठनाः- 
क. आधथयक षवकास सधमधतका संयोजक   संयोजक 

ख. संवचन्द्ित वडाका अध्यि २ जना  सदस्य  

ग. काययपाधलका सदस्य १ जना   सदस्य 

घ.  कृषि व्यवशायी २ जना    सदस्य 

ङ. कृषि शाखा प्रमखु     सदस्य सचचव 

 

२. दफा (१) बमोचजमको सधमधतले आमचन्द्त्रत बोलाउन सक्नेछ । 

३. ढुवानीमा अनदुान उपलववब्ि गराउदा स्थानीयलाई पषहलो प्राथधमकता ददने र स्थानीय 
सहभागी नभएमा स्थानीय उत्पादन नाश हनुे धबधिने अवस्था भएमा बाषहरको षवके्रतालाई 
अनदुान उपलब्ि गराउन सक्नेछ । 

 



पररच्छेद-३ 

बजार लाग्ने स्थान, समय र ढुवानी सभबन्द्िी व्यवस्था  

६. बजार लाग्ने स्थान र समय सभवन्द्िी व्यवस्थााः  

१.  गाउँपाधलकामा उत्पादन भएका कृषि उपजको सहज षवक्री षवतरण प्रवद्धयनका लाधग 
गाउँपाधलकाको  साषवकको मत्स्यपोखरी र ददददङ गा.षव.समा एक/ एक वटा बजार 
केन्द्र सन्द्चालनमा ल्याइने छ ।  

२. पाधलकास्तरीय कृषि बजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र चचचचला गाउँपाधलकाको 
चचचचला बजारमा सन्द्चालनमा ल्याइने छ । 

३. दफा (१)  िेत्रमा पने सभवचन्द्ित वडाहरुले बैठक वसी आपसी सहमतीमा बजार केन्द्र 
तोक्नका लाधग काययपाधलका समि धसफाररस गनुय पने छ ।  

४. दफा (३) बमोचजम सभवचन्द्ित वडाहरुले गरेको धसफाररस बमोचजमको बजार केन्द्रलाई 
काययपाधलकाले अनमुोदन गने छ । 

५. दफा (१) र (४)  बमोचजमको बजार केन्द्रमा प्रत्येक मषहनाको पषहलो सोमबार र तेस्रो 
सोमबार कृषि बजार तथा कृषि उपज संकलन सन्द्चालनमा ल्याइने छ । 

६. दफा (५) मा तोषकए बमोचजमको ददनको भोधल पल्ट प्रत्येक मषहनाको  पषहलो 
मंगलबार र प्रत्येक मषहनाको तेस्रो मंगलबार दफा (२) बमोचजमको चचचचला बजारमा 
कृषि बजार तथा कृषि उपज संकलन कायय सन्द्चालनमा ल्याइने छ । 

 

७. ढुवानीमा अनदुान सभविी व्यवस्थााः  

क. बजारमा संकलन भएका स्थानीय उत्पादनहरु बजार पहुँचसभम पयुायउन गाउँपाधलकाले 
ढुवानीमा अनदुान उपालब्ि गराउन सक्नछे । 

ख. गाउँपाधलकाले उपलब्ि गराउने ढुवानीमा अनदुान न्द्यूनतम १०० केजी कृषि उत्पादनमा 
मात्र प्रधत केजी चचचचला बजार देचख खाँदवारी बजार सभम प्रधत केजी रु.४ का दरले र 
ददददङ बजार र मत्स्यपोखरी बजारबाट खाँदवारी सभम प्रधत केजी रु.५ का दरले 
अनदुान उपलब्ि गराइने छ । 

ग. दफा (क) बमोचजम ढुवानी गने कृिक, कृषि समूह, कृषि सहकारी संस्था कृषि शाखा 
सूचीकृत हनु ुपने छ । 

घ. दफा (ग) बमोचजम सूचीकृत व्यचि वा संस्थाले (ख) बमोचजम कृषि उत्पादन वा अन्द्य 
स्थानीय उत्पादन  ढुवानी गरेको अवस्थामा गाउँपाधलकाबाट अनदुान प्राप्त गनयका लाधग 
शाखाको अनगुमन प्रधतवदेन र बजार व्यवस्थापन सधमधतको धसफाररस पेश गनुय पने छ 
। 

ङ. अलैची  बाहेको स्थानीय उत्पादनमा मात्र ढुवानी अनदुान उपलब्ि गराइनछे । 


