
स्थानीम कृषष उऩज बफक्री केन्द्र स्थाऩना कामयक्रभ सॊचारन भाऩदण्ड, २०७७  

 

प्रस्तावना् कृषकफाट उत्ऩादनहनुे कृषष उऩजहरुको बफक्री षवतयण कामय स्थानीमस्तयभा सॊचारन 
गयी कृषष फजायसॉगको ऩहुॉचराई सहज य सयर फनाई व्मवसाषमक कृषषभा सॊरग्न कृषकराई 
प्रोत्साहन गने उदे्दश्मका साथ स्थानीम कृषष उऩज बफक्री केन्द्र स्थाऩना कामयक्रभ सॊचारन गनय 
“फजेट तथा कामयक्रभ कामायन्द्वमन सम्फन्द्धी एकीकृत कामयषवबध, २०७७ को दपा ४० रे 
ददएको अबधकाय प्रमोग गयी बबूभ व्मवस्था, कृषष तथा सहकायी भन्द्रारम, गण्डकी प्रदेशरे मो 
भाऩदण्ड फनाएको छ।  

 

१. प्राषवबधक ऩऺ  
क) मो कामयक्रभ व्मवसाषमक रुऩभा कृषष उऩज उत्ऩादन हनुे ऺेरभा वा आसऩासको ऩामक 

ऩने स्थानभा सॊचारन हनुऩुनेछ। 

ख) जजल्रा सदयभकुाभ फाहेकका फजाय ऺेर, मातामातका साधनहरु बनमबभत चल्ने सडकको 
छेउछाउ, स्थानीम तह यहेको केन्द्रभा मो कामयक्रभ सॊचारन गनुयऩनेछ। 

ग) कृषष उऩज बफक्री केन्द्र स्थाऩनाका राबग न्द्मूनतभ 0.5 योऩनी ऺेरपर बएको जग्गा 
हनु ुऩनेछ। 

घ) षवगतका वषयहरुभा स्थाऩना बई सॊचारन हनु नसकेका कृषष उऩज सॊकरन केन्द्रराई 
सभेत सधुाय गयी सॊचारनभा ल्माउन मो कामयक्रभ कामायन्द्वमन गनय सषकनेछ । 

ङ) कृषष उऩज बफक्री केन्द्रको प्रस्ताव तमाय गदाय बनभायणभा साझेदाय गने सॊस्थाको नाभ य 
ठेगाना¸ बनभायण स्थर¸ जग्गाको ऺेरपर¸ वाषषयक हनुे अनभुाबनत कायोफाय य राबाजन्द्वत 
हनुे कृषकहरु तथा उऩबोक्ता आददराइय सभेटेय तमाय गनुयऩदयछ ।   

च) मो कामयक्रभ कृषष सहकायी वा कृषक सभूहसॉगको साझेदायीभा सॊचारन हनुेछ। 

 

२. आबथयक ऩऺ  
स्वीकृत वाषषयक फजेटको ऩरयबधबबर यही देहामका कामयहरुभध्मे कुनै एक वा एक बन्द्दा वढी 
कामयका राबग कुर रागतको फढीभा ९० प्रबतशतसम्भ अनदुान सहमोग उऩरब्ध गयाउन 
सषकनेछ।  

क) षवक्री कऺ बनभायण¸ कम्ऩाउण्ड वार तथा तायफाय  

ख) बण्डायण कोठा बनभायण 

ग) तयाज,ु प्राष्टीक के्रट खरयद।  
 

 

 



३. भूल्माङ्कनका आधायहरु् 

क्र.सॊ. भूल्माङ्कनका आधायहरु अॊकबाय 
१. षवक्री केन्द्र बनभायण स्थरभा आवश्मक ऩूवायधायको उऩरब्धता  १० 

क सडक य बफजरुीको सषुवधा बएको  १० 

ख सडक सषुवधा ऩमुायउन सषकन े ५ 

२. बनभायण स्थरको जग्गा  १0 

क 1 योऩनी बन्द्दा फढी जग्गा आफ्नै स्वाबभत्वभा बएको   १0 

ख 0.5-1 योऩनी जग्गा आफ्नै स्वाबभत्वभा बएको   ९ 
ग 1 योऩनी बन्द्दा फढी जग्गा कजम्तभा १० फषयका राबग बरजभा बरईएको ७ 

घ    0.5-1 योऩनी जग्गा कजम्तभा १० फषयका राबग बरजभा बरईएको   ६ 

३. बफक्री केन्द्र नजजक वा आसऩासभा कृषष उऩजको व्मवसाषमकता   ३० 

क भाबसक 3० भे.टन बन्द्दा फढी सॊकरन हनुे  ३० 

ख भाबसक 1०- 3० भे.टन सॊकरन हनु े २० 

ग भाबसक 10 भे.टन बन्द्दा कभ सॊकरन हनु े 10 

4. कृषष उऩज सॊकरन हनु सक्न ेअवस्था     १५ 

क वषयबयी बनमबभत सॊकरन हनुे  १५ 

ख ६-८ भषहना सॊकरन हनुे   १० 

ग न्द्मून भाराभा सॊचम हनु सक्ने देजखएको ५ 

5. राबाजन्द्वत कृषक घयधयुी १५ 
क २० बन्द्दा फढी कृषक घयधयुी १५ 
ख १०-२० कृषक घयधयुी १० 
ग १० बन्द्दा कभ कृषक घयधयुी ५ 

6. अनदुानग्राहीको साझेदायी प्रबतशत १० 
क कुर रागतको 1० प्रबतशत बएभा ऩाॉच अॊक य थऩ प्रबत ५ प्रबतशत रागतको 

राबग १ अॊकका दयरे थऩ गयी अबधकतभ १० अॊक प्रदान गने। 
10 

 जम्भा 9० 
 

४. प्रस्तावसॉग सॊरग्न गनुयऩने कागजातहरु् 
क)  “फजेट तथा कामयक्रभ कामायन्द्वमन सम्फन्द्धी एकीकृत कामयषवबध, २०७७” को दपा १६ 

को उऩदपा ३ फभोजजभका कागजऩरहरु 

ख) सभूह/सहकायीको फैठक बनणयम प्रबतबरषऩ, 
ग) प्रस्ताषवत बनभायण स्थरको जग्गाधनी ऩजुायको प्रबतबरषऩ य जग्गा कयायभा बरई कामयक्रभ 

सॊचारन गनेको हकभा न्द्मूनतभ १० फषयको राबग प्रचबरत कानून फभोजजभ बएको कयाय 
सम्झौताको प्रबतबरषऩ। 



5. प्रस्तावको ढाॉचा् 
क. आवेदकको सॊजऺप्त ऩरयचम 

आवेदक सॊस्थाको नाभ् ठेगाना् 

कामयक्रभ सॊचारन गरयने स्थानको ठेगाना्  

 
प्रोऩाईट/अध्मऺको नाभ् 
सम्ऩकय  न् 

सम्ऩकय  व्मजक्त् 
सम्ऩकय  नॊ 

सॊरग्न हनु ेकृषक घयधयुी सॊखमा् 

  
ख. ऩूवायधायको अवस्था 
 बनभायण स्थरको ऺेरपर ...............: 
 षवद्यतु य ऩानीको आऩूबतय कसयी गरयनेछ, उल्रेख गनुयहोस ्। 

 
 
 

 बनभायण स्थरभा सडकको सषुवधा :भखुम सडकको नाभ.................. भखुम सडक य बनभायण स्थर 
जोड्ने सडक/फाटोको नाभ............ य भखुम सडकफाटको दयुी...............षक.बभ. य 
सडक/फाटोको षकबसभ............... 
 

ग. बनभायण गरयन ेकृषष उऩज बफक्रीकेन्द्र स्थरभा सॊकरन तथा षवषक्रषवतयण हनु ेकृषष उऩज सम्फन्द्धी 
षववयण 

क्र .सॊ.  

सॊकरन हनुे कृषष 
 उऩजको नाभ ऩरयभाण उऩज उत्ऩादन हनु ेऺेर  सॊकरन हनुे भषहना कैषपमत 

१           
२           
३           
      

      

      

वाषषयक कायोफाय ऩरयभाण :    वाषषयक कायोफाय (यकभभा):  
 
 
 
 
 
 
 



घ. सॊचारन हनु ेषक्रमाकराऩहरु 

क्र .सॊ.   षक्रमाकराऩ 
षववयण 

एकाइ ऩरयभाण दय जम्भा 
रागत 

कामायरमको 
अनदुान 

प्रस्तावकको 
साझेदायी 
यकभ 

क.  रागत साझेदायीभा सॊचारन हनुे 
१         

२         

३         

४         

ख.  आफ्नै रगानीभा सॊचारन हनुे 
१         

२         

३         

  जम्भा    

 

ङ. भाग गयेको जम्भा अनदुान यकभ् 

च. प्रस्तावकरे व्महोने यकभको स्रोतहरु् 

छ. प्रत्मऺ राबाजन्द्वत कृषक घयधयुी् 

ज. योजगायी बसजयना् 

झ. व्मवसाषमक मोजना् 

 

 नषवनतभ सोच )व्मवसाम सम्फन्द्धी कुनै नमाॉ सोच/प्रषवबध अऩनाउने बए उल्रेख गनुयहोस(् 

 
 

 कृषष उऩजको फजायीकयण कहाॉ य कसयी गनुयहनु्द्छ? 
 
 
 

ञ. अन्द्म  बफषम केही बए उल्रेख गनुयहोस ्। 
 

 


