
       पोखरा महानगरपालि�का कृषि� महाशाखाको आयोजनामा संचालि�त (षिमतित :२०७५ असार २४) 

सरोकारवा�ा बीच कृषि� बजारीकरण सम्बन्धि&' काय(शा�ा गोष्ठीमा उठेका सवा�हरु संक�न 

उत्पादक कृ�कका समस्याहरु 

 उत्पादन योग्य जषिमनको अभाव 
 उन्नत तथा गुणस्तरीय षिबउ षिबजनको अभाव तथा आत्मषिनभ(र नहुनु 
 सहुलि�यत दरमा सहज कृषि� ऋण प्राप्त नहुनु 
 उत्पादनको आ'ारमा षिबमा �ागु नहुनु 
 आ'ुषिनक प्राषिबति' तथा प्राषिबति'कको समस्या 
 प्राकृतितक प्रकोप - असिसना, हावा, हुरी, बाढी तथा ब&य ज&तु�े पान; क्षतित
 शीत भण्डारको अभाव 
 यान्धि&?करण समस्या, चक@ भाडा दर
 उपयकु्त म�को अभाव 
 कृषि� योग्य जषिमनमा एकीकृत सम्पतित कर अरु जग्गा सरह हुनु 
 संक�न के&द्र तथा ढुवानी सेवा नहुनु 
 सिसचाइको अभाव 
 �ागत अनुसारको मलू्य नपाउनु 
 उपयकु्त के्ष?मा कृषि� बजार नहुनु
 कृषि� पेशा सम्माषिनत नहुनु 
 बास्तषिबक कृ�क�े सरकारी अनुदान नपाउनु   

समस्याका समा'ानहरु 

 भुषिम बैंक खाडा गरिर उत्पादक कृ�क समूह / उ'षिम�ाइ षिवतरण गनु(पन; 
 स्थानीय स्तरमा षिबउ उत्पादन गनु(पन; 
 कृषि� ऋण सहज र सर� रुपमा हुनुपन; तथा कृषि� फम( ति'तोमा ऋण उप�ब्' हुनुपन; 
 उत्पादनाका आ'ारमा बालि� षिबमा �ागु गनु(पन; 
 आ'ुषिनक प्रषिबति' तथा प्राषिबति'क उप�ब्' हुनुपन; 
 प्राकृतितक प्रकोप तथा ब&य ज&तुहरु बाट हुने क्षतितको क्षतित पूर्तित हुनुपन; 
 उपयकु्त तथा आवस्यक परकेा स्थानमा संक�न के&द्र, शीत भण्डार हुनुपन; 
 उन्नत षिबउ, म� तथा कृषि� औजार गुणस्तरीय सहज र सु�भ रुपमा उप�ब्' हुनुपन; 
 सिसचाइको ब्यबस्था हुनुपन; 
 �ागतको आ'ारमा उतिचत मूल्य षिन'ा(रण हुनुपन; 
 उपयकु्त ठाउमा बजारिरकरण गन( गाडीको व्यवस्था हुनुपन; 

थोक बजारका समस्याहरु 

 बजारीकरण मा सरकारी षिनकायको चासो कम हुनु 
 स्थानीय रुपाम ब्यबसातियक उत्पादन नहुदा अ&य ठाउ बाट आयात गनु(पन; 
 कमजोर सडक संजा� 
 हब;स्टिंस्टग, ग्रेडिंडग, प्याकेजिंजग, �ेबलिं�ग नभइकन बजारमा आइपुगु्न
 शीत भण्डारको व्यवस्था नहुनु 



 आयात गरिरएको बस्तु संग प्रतितसप'ा( गन( सक्ने गरिर स्थानीय उत्पादन नहुनु 
 बजारको माग अनुसार स&तुलि�त उत्पादन नहुनु 
 स्पष्ट कृषि� नीतित को अभावमा आयात तथा षिनया(तमा असहजता हुनु 
 कृषि� बजारहरुको जग्गाको स्वाषिमत्व कृषि� म&?ा�यको मातहतको षिनकायमा नहुनु 
 ब्यबसातियको �गानी असुरतिक्षत हुनु 
 कृषि� उत्पादनको �ागत मलू्य षिन'ा(रण नहुनु 
 उत्पादन स्थ� वा आयात गन; स्थानमा षिब�ादी अवशे� को चेक जाच नहुनु 
 थोक कृषि� व्यवसायी�ाई सु�भ कृषि� कजा( उप�ब्' नहुनु 
 मूल्य शृखं�ाको मुख्य पा? थोक व्यवसायी�ाई षिबचौलि�या र द�ा� जस्ता शब्द�े हतोत्साही बनाइनु 

खदु्रा ब्यापारिरका समस्याहरु 

 थोक षिबके्रताबाट सामान ल्याएर खदु्रा षिबषिक्र गदा( तौ� घट्नु 
 उपभोक्ता�े सामान छा&दा खेरिर नाश हुनु वा षिबग्रनु 
 सामानको गुणस्तर नहुनु, प्याकेजिंजग नहुनु 
 सामान १ षिदनमा नषिबक्ने हुदा तौ� घट्ने कुषिहने गुणस्तर घट्ने 
 सामान 'ेर ैखेर जाने हुदा नाफा कम हुने 
 मूल्य एकरुपता नहुनु 
 सामानको गुणस्तर नहुदा उपभोता�ाई बुझाउन गाह्रो, जस्तै २ केजी काउ�ी जोख्दा १ केजी पात डाठ हुनु 
 उपभोक्ता�ाई बजार मूल्य एक रुपता नहुदा बुझाउन गाह्रो हुने 
 ब्यबसाय गन( कृषि� ऋण उप�ब्' नहुनु 
 ढुवानीमा समस्या - १ क्यारटे सामान ल्याउद र १० क्यारटे ल्याउदा एकै भाडा 
 आति'कारिरक मलू्य सुची व्यवस्था नहुनु 
 रिरक्सा गाडीमा घर घर ैसामान बेच्न षिहडाल्ने हुदा ब्यापार नहुनु ( सस्तोमा कमस� सामन बेच्ने )
 प्�ान्धिस्टक प्रयोग�े वाताबरण षिबग्रने तथा षिबषिक्र मलू्य बढ्ने
 प्रांगारिरक सामान भनेर अरु सामग्री षिबषिक्र षिवतरण गन; 

उपभोक्ताको समस्याहरु 

 चाहेको समयमा चाहेको सामन उप�ब्' नहुनु 
 उपभोक्ता�े माक; टमा राखेको सामना जसरिर पषिन षिकषिनषिदनुपन; वा नराम्रो भयो भनेर गुनासो गन( नपाइने 
 नाप तौ�मा ठषिग हुने 
 जस्तो सामान पषिन अगा(षिनक भनेर बढी मलू्यमा षिबषिक्र षिवतरण गन; 
 सामानको गुणस्तर र उत्पादन के्ष?मा बेमे�  हुनु 
 खपत गन; बस्तुको गुणस्तरको ग्यारणे्टी नहुनु 
 कृषि� खरिरद षिबषिक्र गन; हरु सबै सुतिचकृत नहुनु 
 पस� षिपच्छे वा ठाउ षिपच्छे वा ब्याषिक्त षिपच्छे मूल्य फरक हुनु 
 कृषि� उपज सबै ठाउमा सहज रुपमा आपूर्तित नहुनु 
 षिबषिक्र गन( राखेको बस्तुको ग्रेडिंडग नहुदा खाने कुरामा भ&दा नखाने कुराम पैसा खच( हुने 
 सुषिनन्धिस्चत र ब्यबन्धिस्थत रुपमा गुणस्तर बस्तुको बजार नहुनु 


