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प्रस्तावना - 

मुलुकमा खाद्यान्न,तरकारी,फलफुल,नगदेवाली, पशुजन्य उत्पादन लगायतका बिभिन्न कृषि उपजहरुको माग तथा उत्पादनमा समेत 
िदृ्धि हुदै आएको छ । कृिकहरुिाट उत्त्पदत कृषि उपजहरुिाट कृिक, व्यापारी, उपिोक्ता समेतलाई लािात्न्वत गनन व्यवत्थथत तथा 
प्रततथपिानत्मक िजार प्रणालीको षवकास तथा व्यवथथापन गनन आवथयक िएकोले नगरपाभलकाले यो कृषि वजार तथा व्यवथथापन 
तनदेभशका २०७६ त्थवकृत गरी लागु गरेको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारत्भिक 

१॰संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 
(क) यो तनदेभशकाको नाम ×नगर थतरीय कृषि वजार तथा व्यवथथापन तनदेभशका २०७६" रहेको छ । 
(ख) यो तनदेभशका तुरुन्त प्रारभि हुनेछ ।  

२॰ परिभाषा: विषय िा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ननरे्दशिर्कामा,  

(क) ×कृषि वजार" िन्नाले फलफुल, तरकारी, तलेहन, दलहन, मसलावाली, पुष्प, च्याउ ,मह, खाद्यान्न, माछा, मास,ु अण्डा 
लगायतका िथतु वा सभमततले तोकेको अन्य खाद्य तथा कृषि वथतु र कृषि  उत्पादन सामग्री समेतको खरीद बिक्रि सभिन्िी 
कृयाकलाप गनन यस तनदेभशका िमोत्जम व्यवथथापन गरीने थथान सभझनु पदनछ । 

(ख) ×कोि"िन्नाले सभमततलाई प्रातत नगद तथा त्जत्न्स समान समेतलाई सभझनु पदनछ । 
(ग) ×कृषि वस्तु" िन्नाले कृषि क्षते्रिाट उत्त्पदत फलफुल, तरकारी, तलेहन, दलहन, मसलावाली, पुष्प, च्याउ ,मह, खाद्यान्न, माछा, 

मासु, अण्डा जथता ताजा वा नाशवान िथतु र सभमततले तोकेको अन्य खाद्य तथा कृषि उपज र कृषि  उत्पादन सामग्री 
समेतलाई सभझनु पदनछ । 

(घ) ×नगरपालिका" िन्नाले घोडाघोडी नगरपाभलका सुखड, कैलाली लाई सभझनु पदनछ । 
(ङ) ×कृषि थोक वजार" िन्नाले पनुः बिक्रि षवतरण हुनेगरी पााँच क्रकलो वा सो िन्दा िढी कृषि िथतुको खरीद षवक्रि हुने उद्देययले 

संचाभलत थथान सभझनु पदनछ । 
(च) ×कृषि उपज संकिन केन्द्र" िन्नाले उत्पादन क्षेत्रिाट कृषि उपज खरीद गरी वा संकलन मात्र गरी अन्यत्र िजारमा िेचबिखन 

गने उद्देययले संचाभलत थथान सभझनु पदनछ । 
(छ) ×कृषि खुरा" िजार िन्नाले कृषि वथतु उपिोक्ताको लाधग फुटकर रुपमा खरीद बििी गने उद्देययले संचाभलत िजार थथल 

सभझनु पदनछ । 
(ज) ×अध्यि"िन्नाले सभमततको अध्यक्ष सभझनु पदनछ । 
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(झ) ×सदस्य" िन्नाले सभमततको सदथय सभझनु पदनछ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउने छ । 
(ञ) ×सेवा शुल्क" िन्नाले िजारमा उपलब्ि गराईएको सेवा वा सुषविावाफत सभमततलाई प्रातत हुने इजाजत शुल्क ,प्रिेि िलु्र्क, 

स्र्ान तर्ा नननमथत संिचना उपलब्ध गिाए िाफतर्को भाडा िा अन्य सेिा िलु्र्क सम्झन ुपर्दथछ । 

(ट) ×र्कायथपानलर्का" भन्नाले घोडाघोडी नगिपानलर्कार्को र्कायथपानलर्कालाइ सम्झन ुपर्दथछ । 

 

 
परीच्छेद-२ 

समिमिको गठन,काि कितव्य र अमिकार 
३.नगर स्तरीय कृषि वजार व्यवस्थापन सलमततको गठनः (१) कृषि संकलन केन्र र खुरावजारको संचालन एवं व्यवथथापन गनन 
देहाय िमोत्जम कृषि वजार व्यवथथापन सभमतत गठन हुनेछ । 

(क) नगरपाभलकाको प्रतततनधि(िजार थथल रहेको वडाका वडा अध्यक्ष) -अध्यक्ष 
(ख) नगर क्षेत्र भित्रको सकृय कृिक समुहिाट एक जना महहला सहहत दईुजना प्रतततनधि - सदथया 
(ग) खुरा िजार र संकलन केन्रमा इजाजत भलइ तनतयमत कारोिार गने ( तरकारी र फलफुल व्यापारी िाट २(दइु )जना,माछा 

मासु िाट १(एक ) गरी 3 जना  व्यापारी प्रतततनधि                             - सदथया 
(घ) प्रमुख प्रशासक्रकय अधिकृत वा तनजले तोकेको  अधिकृतथतरको एक जना  प्रतततनधि- सदथय 
(ङ) कृषि शाखा प्रमुख                                            -सदथय सधचव  

(२)आफ्नै श्रोत िाट वजार व्यवथथापक तनयुत्क्त  निए सभमका लाधग नगरपाभलकाको कृषि शाखा प्रमुख वा शाखाले तोकेको 
कमनचारीले िजार व्यवथथापक तथा सदथस सधचवको रुपमा कायन गने छ । 
४.सलमततको काम,कततवय र अधिकारःसभमततको काम,कतनवय र अधिकार देहाय िमोत्जम हुनेछ – 

(क) िजारको षवकास ,षवथतार र गुणथतरीय सेवा प्रवाहगने सभिन्िमा कायनयोजना िनाइ लागु गने छ । 
(ख) िजार संचालनका लाधग आवथयक पने कमनचारी दरिन्दी,सेवा सतन र सुषविा एक्रकन गरी थवीकृततका लाधग नगर 

कायनपाभलकामा पेश गनेछ  

(ग) यो तनदेभशकाको उद्देयय कायानन्वयन गनन कायन षवधिहरु िनाइ थवीकृततका लाधग नगर कायनपाभलकामा पेस गने छ । 
(घ) िजारको षवकास,षवथतार र वजारिाट प्रातत हुन सक्ने सेवाका सभिन्िमा प्रचार प्रसार गने । 
(ङ) कृषि उत्पादक,व्यापारी ,उपिोक्ता ,संघ,संथथा तथा अन्य सभित्न्ित तनकायलाई वजार सेवा ,सुषविा उपलब्ि गराउने । 
(च) कृषि वजारको िौततक सुषविाको संरक्षण ,ममनत संिार तथा संवद्निन गने । 
(छ) वजार संचानल सभित्न्ि कुनै समथया उत्पन्न िएमा सो सामािान गने । 
(ज) सभमततले िाषिनक थवीकृत िजटे तथा कायनिमको पररधि भित्र रहेर खचन गने । 
(झ) िजारको हदघनकालीन षवकास र षवथतार पेश िएको गुरु योजना थवीकृत गने । 
(ञ) गुणथतरहीन अखाद्य वा भमसावट युक्त तथा उपिोक्ताको थवाथ्यमा प्रततकुल असर पने उपज/िथतु खररद बििी गनन 

नपाईने व्यवथथा भमलाउने । 
(ट) प्रमाणणक नापतौल प्रणाली (standard weight and measuring system)तथा आधिकारीक तनकायिाट प्रमाणणत/थवीकृत नाप 

तौल षवपररत कायन गरेको पाइएमा सामग्री/उपकरण जफत गरी कारवाही गने । 
         ५.सदस्यको पदावधिः(१) पदेन सदथय िाहेक अन्यसदथयहरुको पदावधि सभमतत चयन िएको भमततले ३ ििनको हुनेछ र तनजहरु 
पुनःतनवानधचत       हुन   सक्नेछन । 

(२)उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेणखएको िएतापतन  सभमततको पदेन सदथय िाहेकका अन्य सदथयहरुको लगातार दइु 
पदावधि िन्दा िढी पटक वहाल हुन सक्ने छैन । 
(३)सभमततले अवथयक देखेमा सरकरी कमनचारी ,कुनै थवदेशी वा षवदेशी संथथाको प्रतततनधि षवशेिज्ञ वा सल्लाहकारलाइ 
सभमततको िैठकमा आमन्त्रण गनन सक्रकन्छ । 
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 ६.सदस्यहरुको योग्यताःयस तनदेभशका िमोत्जम गठन हुने संचालक सभमततको सदथय हुनको लाधग देहाय िमोत्जम योग्यता 
पुगेको हुनु  पनेछ – 

(क) नेपाली नागरीक  

(ख) २५ विन उमेर पुगेको  

(ग) कुनै अदालतिाट कैद सजाय िएको रहेछ िने सो िुक्तान िएको पााँच विन पुरा िएको । 
(घ) कृषि उपज िजार कोि वा सभपषि अपचलन गरेको प्रमाणणत निएको । 
(ङ) प्रचभलत कानुनले अयोग्य नठहरीएको हुनुपने । 

७.सलमततको बैठक र तनर्तयः(१) सभमततको तनयभमत िैठक प्रत्येक महहनामा एकपटक अध्यक्षले तोकेको थथान,भमतत र समयमा िथनेछ 
। 
(२) सभमततको िैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ र तनजको अनुउपत्थथततमा िैठकमा उपत्थथत सदथयहरु मध्येिाट जेष्ठ सदथयले 
गनेछ । 
(३)सभमततमा िहुमतको तनणनय मान्य हुनेछ र मत वरावर िएमा िैठकको अध्यक्षता गने ब्यत्क्तले तनणानयक मत हदनसक्नेछ । 
(४) िैठकको तनणनय अध्यक्ष र सदथय –सधचवले प्रमाणणत गनुन पनेछ । 
(५)सभमततको िैठक सभित्न्ि अन्य कायनषवधि सभमततले तनिानरण गरे िमोत्जम हुनेछ । 

८.गर्पुरक संखयाः सभमततको कुनै सदथय संख्याको कत्भतमा ५१ एकाउन्न प्रततशत सदथयहरु उपत्थथत िएमा सभमततको िैठकको 
लाधग गणपुरक संख्या पुगेको मातननेछ । 
९.उप-सलमततको गठन गनत सकनेःसभमततले आफ्नो कायनसंचालनमा सघाउन सभमततका कुनै सदथयको संयोजकत्वमा उप-सभमतत गठन 
गनन सक्ने छ र त्यथतो उप-सभमततको काम ,कतनव्य र अिकार सभमततले तनिानरण गरे िमोत्जम हुनेछ । 
१०.सलमततको कायातियःसभमततको कायानलय कृषि िजार परीसर भित्र रहने िएतापतन कायानलय संचानल नहुनजेल सभम नगर कृषि 
षवकास शाखािाट संचालन गरीनेछ । 

परीच्छेद ३ 

कृषि बजार दतात,अनुगमन र नषवकरर् 

११.संकिन केन्द्र तथा कृषि बजार दतात सम्बन्न्द्ि व्यवस्थाः 
(१) संकलन केन्र तथा कृषि िजार सभमततको दतान घोडाघोडी नगरपाभलकामा गरीनेछ । 
(२) सभमतत दतान गदान देहायका मापदण्ड एवंम  प्रक्रिया पुरािएको हुनुपने छ । 

(क) िजार थथापनाका लाधग यथेष्ट रुपमा जग्गाको क्षेत्रफल उपलब्ि हुनुपनेछ । 

(ख) कारोवारको अवथथा  

(ग) िाटोको सुषविा 
(घ) अन्य िजारहरुको साभमतयता  

(ङ) कृषि उपजको उत्पादनको अवथथा  

१२.नषवकरर् सम्बन्न्द्ि व्यवस्थाःसभमततले प्रतके ३ विनमा दतान नषवकरण गराउनु पने छ ।नषवकरणको आवेदन साथ उक्त अवधिको 
सभमततको लेखापरीक्षण प्रततवेदन र िथतु अनुसारको कारोिार(परीमाण र रकम ) समेत सलंग्न राणख पेस गनुन पनेछ ।सभमतत दतान गने 
तनकाय िाट नै नषवकरण गरीनेछ । 
१३.बजार पुवातिार षवकासका िाधग सरकारी िगातन प्राप्त गनत देहायका मापदण्ड एवं प्रकृया पुराभएको हुनुपनेछ । 

(क) िजारको थथापना वा पुवानिार षवकास गनन प्राषवधिक रुपमा सभिाव्य हुनुपने । 
(ख) िजार केन्रले चचकेो /चधचनने जग्गाको थवाभमत्व सावनजतनक वा संथथागत तनकायमा रहनुपने र सो को उपयोग िजार 

संचालन प्रयोजनका लाधग मात्र हुनेगरी उक्त जग्गा उपलब्ि हुनुपने छ ।कृषि िजारको थथापनाको लाधग आवथक जग्गा 
व्यवथथा गनुन यस नगरपाभलकाको कतनव्य हुनेछ । 

(ग) िजार केन्रले चचकेो /चधचनने जग्गाको थवाभमत्व,साि भसमाना र िोगचलन पुणनतःषववाद रहहत तथा कुनै प्रकारको अततिमण 
वा णखचोला निएको हुनुपने । 
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(घ) प्रथतावक तनकाय/लािग्राहीद्िारा  िजारको संचालन ,िजार िाट हुने आभदातन खचनको िााँडफााँड र षवतरण तथा अन्य आधथनक 
एवं व्यवथथापकीय त्जभमेवारी र दातयत्वहरुको िहनका साथै तनदेभशकाको पुणन रुपमा परीपालन गने व्यहोराको मन्जुरीनामा 
पेश गरेको हुनुपनेछ । 

१४.अनुगमन सम्बन्न्द्ि व्यवस्थाः 
 नगरपाभलकािाटसभमततको काम कारवाही तथा िजार कारोवार का सभिन्िमा नगर प्रमुख वा अनुगमन सभमतत ले जुनसुकै िेलापतन 
तनररक्षण गनेछ र आवथयक परेको कागजात उपलब्ि गराउनु सभमततको कतनव्य हुनेछ ।  

पररच्छेद -४ 

सलमततको आधथतक व्यवस्था 
१५.सलमततको कोिः(१) सभमततको एउटा छुटै कोि हुनेछ ।सभमततको कोिमा देहायका रकमहरु रहनेछन र सभमततको सिै खचन सो 
कोिवाट व्यहोरीने छ । 

(क) नेपाल सरकार िाट,प्रदेश सरकार िाट र थथातनय तनकाय िाट   प्रतत रकम  

(ख) सेवा सुषविािाट प्रातत शुल्क र रकम , 

(ग) षवभिन्न ब्यत्क्त वा संघ,संथथािाट प्रातत रकम , 

(घ) षवदेशी सरकार /अन्तरात्ष्िय संघ,संथथािाट प्रातत सहयोग 

(ङ) अन्य तनयभमत स्रोतिाट प्रातत रकम । 
(२)सभमततलाई प्रतत रकम नेपाल राष्ि िैंकिाट िैंक्रकग कारोिार गनन मान्यता प्रातत िैंकमा खाताखोली जभमा गनुन पने छ । 
(३)षवदेशी सरकार वा अन्तरात्ष्िय संघ,संथथािाट आधथनक तथा प्राषवधिक सहयोग प्रातत गदान नेपाल सरकारको पुवन थवीकृत भलनु पनेछ 
। 
(४)सभमततको खाता संचालन सभमततको अध्यक्ष र सदथय-सधचव को संयुक्त दसतखतिाट हुनेछ । 
१६.आधथतक प्रशासनः(१) सभमततको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारिाट थवीकृत ढााँचामा राणखने छ। 
(२)सभमततको लेखा परीक्षण आधथनक कारोवारको आिारमा चाटनडन एकाउण्टेण्ट वा रत्जष्टडन लेखा परीक्षकिाट आधथनक ििन सक्रकएको ३ 
महहना भित्र गराउनु पनेछ । 
(३)सभमततले आधथनक विन समातत िएको ततन महहना भित्र वाषिनक आय व्यय षववरण सहहतको प्रततवेदन घोडाघोडी नगरपाभलका मा 
िुझाउनु पने छ । 
(४)सभमततले आय व्ययको सभमततले आय व्ययको बिवरण प्रतके महहनामा सुचना पाटीमा सुचना टााँस गरी सावनजतनक गनुन पनेछ । 
(५)लेखा परीक्षण वाट प्रातत प्रततवेदन आधथनक कायनषवधि तनयमावली ,२०६४ अनुसार कायानन्वयन गनुन पनेछ । 
(६) सभमततले आधथनक कायनगदान /गराउदा नेपाल सरकारको प्रचभलत एन,तनयम र आधथनक कायनषवधिको अधिनमा रहह सभमततको थवीकृत 
×आधथतक प्रशासन कायतषवधि" िमोत्जम गनुन गराउनु पने छ । 
(७)सभमततको सभपुणन आधथनक कारोवार र खचनको षववरण सभमततको तनयभमत िैठकद्िारा अनुमोदन गरउनु पने छ । 
१७.कृषि उपज बजार स्थिको बगीकरर्ः कृषि उपज िजार थथल कुल िाषिक आयको आिारमा देहाय िमोत्जमको िगीकरण गररनेछ 
। 

(क) िाषिनक रु ५० लाख िन्दा िढी आय हुने िजार थथल×  क " वगन । 
(ख) िाषिनक रु २० लाख देखी रु ५० लाख सभम  आय हुने िजार थथल×ख " वगन । 
(ग) िाषिनक रु २०लाख सभम  आय हुने िजार थथल×ग " वगन । 

१८.बजारको खर्त व्यवस्थापनःिजारको खचन व्यवथथापन देहाय िमोत्जम गरीनेछ । 
(क) ×  क " वगनका िजारले कुल आयको ७० प्रतशत रकम तनयभमत िजार संचालन गनन (कमनचारी तलि ,ििा,िैठक ििा ,षवजुली 

पानी ,टेलीफोन तथा अन्य िैपरी खचन आदी ) तथा ममनत संिार कायन र जग्गा उपयोग गरेवाफत लाग्ने रकममा व्यहोने र ३० 
प्रततशत रकम थथायी तनमानण कायन गनन छुट्याउने । 

(ख) ×ख " वगनका िजारले कुल आयको ८० प्रतशत रकम तनयभमत िजार संचालन गनन तथा ममनत संिार कायन र जग्गा उपयोग 
गरेवाफत लाग्ने रकममा व्यहोने र २० प्रततशत रकम थथायी तनमानण कायन गनन छुट्याउने । 
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(ग) ×ग " वगनका िजारले कुल आयको ९० प्रतशत रकम तनयभमत िजार संचालन गनन तथा ममनत संिार कायन र जग्गा उपयोग 
गरेवाफत लाग्ने रकममा व्यहोने र १० प्रततशत रकम थथायी तनमानण कायन गनन छुट्याउने । 

(घ) थथातनय तनकाद्िारा संचाभलत िजार िाट उठेको कुल रकमको कभतीमा २५ प्रततशत रकम सोहह िजारको पुवानिार 
तनमानण/षवकारमा खचन गनुन पनेछ । 

 
 
 
 

पररच्छेद -५ 

वजार व्यवस्थापन तनयमन तथा अनुगमन सम्बन्न्द्ि व्यवस्था  

 

१९. अनुगमन सलमततः कृषि िजार सभित्न्ि देहाय िमोत्जमको सभमतत रहने छ – 

(1) नगरउप-प्रमुख – संयोजक  

(2) इलाका प्रशासन कायानलय प्रमखु वा प्रतततनि एक जना        – सदथय  

(3) प्रमुख प्रशासक्रकय अधिकृत–सदथय  

(4) इलाका प्रहरी कायानलय प्रमुख                                        –सदथय  

(5) नगर उद्योग वाणणज्य संघको अध्यक्ष –सदस ्

(6) कृषि शाखा प्रमुख वा तनजले तोकेको वजार हेने प्रतततनधि ( कृषि प्राषवधिक)–सदथय  

(7) प्रमुख प्रशासक्रकय अधिकृतले तोकेको व्यत्क्त –सदथय सधचव  

२०.अनुगमन सलमततको काम कततव्य र अधिकारःसभमततको काम कतनव्य र अधिकार देहाय िमोत्जम हुनेछ। 
(1) िजार व्यवथथापन सभमततले गरेका क्रियाकलापको अनुगमन गरी सझाव सल्लाह  हदने । 
(2) िजार संचालन सभमततले समािान गनन नसकेको षविय हरुमा समन्वय गरी समािान गनन तनयमन सभमततमा राय पेश गने । 
(3) सभमततका कृयाकलापहरुको समय समयमा अनुगमन तथा तनररक्षण गने । 

(4) प्रचभलत कानुन अनुसार मापदण्ड अनुरुप तोक्रकएका  िथतु खरीद षवक्रि िएनिएको हेने । 
(5) कानुन षवपरीत कामगरेको पाइएमा तत्काल उत्पादक तथा व्यापारीलाइ कारवाहह कालाधग तनयमन सभमतत लाइ भसफारीस गने 

। 
(6) उत्पादक र उपिोक्ता षवचमा हुने मुल्य श्रङृ्खला मा  आउने षवचौभलय प्रथा अन्त्ये  गने । 

२१बजार व्यवस्थापन तनयमन सलमततः 
(1) नगर प्रमुख                                           – संयोजक  

(2) इलाका प्रशासन कायानलय प्रमखु वा प्रतततनि एक जना        – सदथय  

(3) प्रमुख प्रशासक्रकय अधिकृत                               –सदथय  

(4) इलाका प्रहरी कायानलय प्रमुख                             –सदथय  

(5) नगर थतरीय उद्योग िाणीज्य संघको प्रततनिी               –सदथय 

(6) कृषि शाखा प्रमुख                                       –सदथय सधचव  

२२ बजार व्यवस्थापन तनयमन  सलमततको काम कततव्य र अधिकारःसभमततको काम कतनव्य र अधिकार देहाय िमोत्जम हुनेछ। 

(1) िजार व्यवथथापन सभमततलाई तनतत तनदेशन हदने । 
(2) िजार संचालन सभमततले समािान गनन नसकेको षविय हरुमा समन्वय गरी समािान गने । 
(3) सभमततका कृयाकलापहरुको समय समयमा अनुगमन तथा तनररक्षण गने । 
(4) अनुगमन सभमततिाट प्रातत भसफारीस अध्ययन गरी समथया समािान गने । 
(5) दफा २४ अनुसार िंग गनन सक्ने छ । 
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पररच्छेद -६ 

स्टि वा स्थान षवतरर् सम्बन्द्िी व्यवस्था 
२३.स्टि वा स्थान षवतरर् सम्बन्द्िी व्यवस्थाः वजार थथलिाट उपलब्ि गराईने थटल,थथान आदीको िाडा तनिानरण गदान सभमततद्िारा 

देहायका आिार र प्रकृया अपनाईने छ । 
(१) भाडा तनिातरर्कोआिारहरुः  

(क) वजार थथापना र पुवानिार षवकासमा िएको लगातन  

(ख) िजारको संचालन , व्यवथथापन खचन , 

(ग) िौततक संरचना ,उपकरण र सुषविा हरुको ममनत संिार तथा षवमा खचन , 

(घ) िजारमा थप पूवानिार षवकास एवं सुषविाका षवथतारका लाधग आवथयक पने लगातन, 

(ङ) जनशत्क्त षवकास तथा उत्पे्ररणा खचन , 

(च) आकात्थमक आधथनक दातयत्व तथा जोणखम व्यवथथापनका लाधग आवथयक पने रकम , 

(छ) अन्य संथथा वा तनकायसंग  सभमततले भलज वा करारमा जभमन वा टहरा वा सटर भलई िाडामा लगाउनु पदान यस तनदेभशका 
िमोत्जम िाडा तनिानरण गनन नसक्रकने अवथथामा त्जल्ला िाडा तनिानरण सभमततले तनिानरण गरेको िाडा दरलाई मातननेछ । 

(२) भाडा तनिातरर्को प्रक्रियाः 
(क) सभमततले िाडामा उपलब्ि गराउने  ,थथान अहदको वधगनकरण गने , 

(ख) िाडा तनिानरणको आिार िमोत्जमको खचन अनुमान तथा िजार क्षेत्र वररपरी प्रचभलत िाडादर समेतलाइ मध्यनजर गरी 
आवधिक िाडा िदृ्धिदर समेतको प्राषवधिक प्रथताव तयार गने , 

(ग) सभमततले िाडा तनिानरण सभित्न्ि प्राषवधिक प्रथताव नगर कायनपाभलका वाट थवीकृत गराइ सो को आिारमा िाडा तनिानरण 
गने छ। तर उक्त िाडादर िजार क्षेत्र आसपास प्रचभलत समान प्रकारको थटल,थथानको औसत  िाडादर िन्दा कत्भतमा पतन 
१० प्रततशत सथतो हुनेगरी कायम गररनेछ । 

(३)सभमततले कुल थटल टहरा वा कोठा वा थथानहरु मध्ये १० प्रततशत कृषि सहकारी संथथा र कृिक समुहको लाधग छुट्याउनु पनेछ । 
(४)थटल सभित्न्ि सभझौता िएपतछ सभमततिाट तनिानरण गरीएको शुलक िाषिनक रुपमा राष्ि िैंकको औित मुल्य िदृ्धिदर अनुसार 
िदृ्धि हुनेछ । 
(५)सभमततले प्राङ्गारीक कृषि उपजलाइ कत्भतमा १ र IPM वाट आएको उपजलाइ कत्भतमा १ वटा थटल छुट्याइनेछ । 
(६)सभमतत संग सभझौता गदान सभमततले तोकेको िाडाको कत्भतमा ३ महहनाको रकम िरौटी भलइ थटल वा थथान उपलब्ि गराउने 
पनेछ । 
(७)सभमततले एकपटकमा िढीमा ५ ििनसभमको लाधग थटल वा थथान उपलब्ि गराउन सक्नेछ । 
(८) एक पररवारलाई एक वटा मात्र थटल वा थथान उपलब्ि गराइनेछ । उपलब्ि गराइएको थटल वा थथान कसैलाइ िाडामा लगाएको 
पाइएमा सभमततले सभझौता रद्दगरी थटल िाडामा भलदा राखेको िरौटी जफत गनेछ र सो को सुचना सभित्न्ित पक्षलाइ हदइनेछ ।  

पररच्छेद -७ 

षवषवि 

२३.पदाधिकारी तथा सदस्यिाइ तनिम्बन गनत सकनेः पदाधिकारी तथा सदथयले देहायको कसुर गरेमा तनजहरुलाई व्यवथथापन 
सभमततले ततनमहहना सभम तनलभिन गनन सक्ने छ । 

(क) आधथनक अतनयभमतता गरेमा  

(ख) पदीय अत्ख्तयाररको दरुुपयोग गरेमा  

(ग) शात्न्त सुरक्षामा खलल गने कायन गरेमा । 
२४.सलमततिाई भंग गनत सकनेः (१) देहायको अवथथामा अनुगमन सभमतको भसफारीसमा तनयमन सभमततले,िजार सभमतत िंग गरी 
अको व्यवथथागनन सक्ने छ । 

(क) सभमततमा रहेका पहदिकारी तनथकृय रहह सभमतत मनोन्वयन िएको ६ महहना सभम पतन िठैक िथन नसकेमा  
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(ख) सभमततलाइ हदएको तनदेशन पालन नगरेमा । 
(ग) सभमततको हहत बिपरीत हुने कायन गरेमा वा आधथनक अतनयभमतता गरेको पाईएमा  

(२) उपदफा (१)िमोत्जम सभमतत िंग गन ्न अगावै सभमततका सिै पदाधिकरी तथा सदथयलाई सफाईको मौका हदनु पदनछ । 
२४.बरबुझारथःतनवतनमान सभमततले नवगठीत सभमततलाई आफ्नो त्जभमाको सभपुणन त्जत्न्स,नगद ,आय व्यय षववरण तथा कागजात १५ 
हदन भित्र िुझाउनु पने छ र सो को जानकारी नगरपालीकालाइ हदनुपने छ । 
२५.बजारको स्वालमत्वः जग्गा तथा िौततकपुवानिारहरुमा पुणन थवाभमत्व नगरपालीकको रहने छ । 
२६.व्यवसायीिे पािन गनुतपने आर्रर्ःिजार थथलमा व्यवसाय गनन चाहने व्यापारी वा व्यवसातयले देहायका आचरण पालन गनेपने छ 
। 

(क) इजाजत प्रातत व्यापारी /व्यवसातयले प्रचभलत कानुन िमोत्जम ततनुनपने सभपुणन करहरु व्यवसाय नषवकरण गदान कर चुक्ताको 
प्रमाण पेश गनुनपने छ । 

(ख) िजार व्यवथथापन सभमततलाइ आफुले प्रयोग गरेको सुषविा िाफत िुझउनु पने िाडा वा अन्य शुल्क िुझाउदा व्यवथथापन 
सभमततको खातामा जभमा गरेको िौचर पेश गनुनपने छ । 

२७.तनदेलशका संसोिनःनगरपाभलकाले यो तनदेभशका आव्यकता अनुसार संसोिन एवं पररमाजनन गनन सक्नेछ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनुसुधच -१ 

सभमततले प्रयोग गने लेगो तथा छाप 

 
 
 
 
 
 

अनुसुधच-२ 

घोडाघोडी नगरपाभलका 
नगर कायनपाभलकाको कायानलय ,सुखड ,कैलाली 

दतान नं. -………….. 

भमततः -……………... 

नगर थतरीय कृषि िजार तथा व्यवथथापन सभमतत  

दतान प्रमाण पत्र 
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नगर थतरीय कृषि िजार षवकास तथा व्यवथथापन तनदेभशका,२०७६को दफा ११(१) िमोत्जम घोडाघोडी नगरपाभलका वडा 
नं……………………………..लाई भमतत २०७६/…../……मा थोक/संकलन केन्र/खुरा िाजारको रुपमा दतान गरी यो प्रमाण पत्र प्रदान गररएको 
छ । 

…………………………… 

दतान गने अधिकरी  

भमतत …………………… 

 

 

 

अनुसुधच-३ 

नषवकरणको ढााँचा 
ि.सं व्यवथथापन सभमततको नाम  दतान भमतत सदथयता भलएको 

भमतत  

सदथयता नषवकरण 
गने भमतत  

कैक्रफयत  
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