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बन्दिपुर गाउँपान्िकाको कृन्ि बजार न्निेन्िका, २०७७

प्रस्तावनााः
खाधान्न, तरकारी, फलफुल, नगदेवाली, पशुजन्य उत्पादन लगायतका ववविन्न कृ वि उपजहरुको माग तथा उत्पादन बृद्दी हुदै
आएको छ। उत्पावदत कृ वि उपजहरुको प्रबददन गरर कृ िक, व्यापारी बीच सहकायद तथा साझेदारीमा कृ वि बजार स्थापना कायदक्रम
संचालनलाई पारदशी, प्रिावकारी बनाइ बजारमुखी कृ वि ब्यबसावयकरण गनुदको साथै उपिोक्ता समेतलाई लािावन्वत गनद व्यववस्थत तथा
प्रवतस्पधादत्मक बजार प्रणालीको ववकास तथा व्यवस्थापन गनद वान्छनीय िएकोले,
बवन्दपुर गाउँपावलकाको कृ वि तथा पशु ऐन २०७५, कृ वि ब्यबसाय प्रबददन ऐन २०७४ को दफा ३६ बमोवजम एवं स्थानीय सरकार
संचालन ऐन को दफा १०२ (२) ले वदएको अवधकार प्रयोग गरर बवन्दपुर गाउँपावलका गाउँ कायदपावलकाको ..............बैठकबाट पाररत गरी
लागु गररएको छ ।

पररच्छे ि—१
प्रान्भिक
१. संन्िप्त नाम र प्रारभिाः (१)यो वनदेवशकाको नाम “कृ वि बजार व्यवस्थापन वनदेवशका, २०७७’’ रहेको छ ।
(२)यो वनदेवशका बवन्दपरु गाउँपावलकाबाट स्वीकृ त िएपवछ तरुु न्त लागु हुनेछ ।
२. पररिािााः वविय वा प्रसंगले अको अथद नलागेमा यस वनदेवशकामा,
(क) “कृन्ि बजार” िन्नाले फलफुल, तरकारी, तेलहन, दलहन, मसलावाली, पष्ु प, च्याउ, मह, खाद्यान्न, दधु तथा दग्ु ध पदाथद,
माछा, मास,ु अण्डा लगायतका वस्तु वा सवमवतले तोके को अन्य खाद्य तथा कृ वि वस्तु र कृ वि उत्पादन सामाग्री समेतको
खररद वबवक्र सम्बन्धी कृ याकलाप गनद यस वनदेवशका बमोवजम व्यवस्थापन गररने स्थान सम्झनु पददछ ।
(ख) “कोि’” िन्नाले सवमवतलाई प्राप्त नगद तथा वजन्सी सामान समेतलाई सम्झनु पददछ ।
(ग) “कृन्ि वस्तु’” िन्नाले कृ वि क्षेत्रबाट उत्पावदत फलफुल, तरकारी, खाद्यान्न तेलहन, दलहन, मसलावाली, पुष्प, च्याउ, मह,
दधु तथा दग्ु ध पदाथद, माछा, मास,ु अण्डा, जस्ता ताजा वा नाशवान वस्तु र सवमवतले तोके को अन्य खाघ तथा कृ वि उपज र
कृ वि उत्पादन सामाग्री समेतलाई सम्झनु पददछ ।
(घ) “पिु वस्तु’” िन्नाले वजववत पशपु क्ष
ं ी, पशजु न्य उत्पादन पदाथद सम्झनु पददछ । पशु बजार िन्नाले पशु तथा पशजु न्य
उत्पादन पदाथद ववक्री ववतरण हुने उद्देश्यले संचावलत स्थल सम्झनु पददछ । यसले पशु हाट बजार, पशु संकलन के न्र एवं
मासु बजारलाई समेत जनाउँछ ।
(ङ) “कृन्ि थोक बजार” िन्नाले पुनः वबक्री ववतरण हुने गरी पाँच के .जी वा सो िन्दा बढी कृ वि बस्तुको खररद वबक्री हुने
उद्देश्यले सचं ावलत स्थल सम्ं झनु पददछ ।
(च) “कृन्ि उपज संकिन के दर” िन्नाले उत्पादन क्षेत्रबाट कृ वि उपज खररद गरी वा संकलन मात्र गरर अन्यत्र बजारमा बेच
ववखन गने उद्देश्यले संचावलत स्थल सम्झनु पददछ ।
(छ) “कृन्ि खरु ा बजार” िन्नाले कृ वि वस्तु उपिाक्तोहरुका लावग फुटकर रुपमा खरीद वबक्री गने उद्देश्यले सचं ावलत बजार
स्थल सम्झनु पददछ ।
(ज) “न्कसान बजार” िन्नाले कृ िकहरुले उत्पादन गरेको कृ वि उपज कृ िक स्वयं वा प्रवतवनवधले उपिोक्तालाई वबक्री वबतरण
गने स्थललाई सम्झनुपददछ ।
(झ) “इ बजार” िन्नाले इलेक्ट्रोवनक मेवडयाको प्रयोग गरर अनलाइन/अफलाइन माफद त वछटो, छररतो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान
गने गरर वववधवत रुपमा दताद िएको संस्था िन्ने बुझ्नपु ददछ |
(ञ) “न्वकास िाखा’” िन्नाले बवन्दपुर महागाउँमा रहेका कृ वि ववकास शाखा िन्ने सम्झनपु ददछ ।
(ट) “अध्यि” िन्नाले कृ वि उपज बजार संचालक सवमवतको अध्यक्ष सम्झनु पददछ ।
(ठ) “सिस्य” िन्नाले कृ वि उपज बजार संचालक सवमवतको सदस्य सम्झनु पददछ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउने छ ।
(ड) “सेवा िुल्क” िन्नाले बजारमा उपलब्ध गराईएको सेवा वा सुववधा वापत सवमवतलाई प्राप्त हुने स्टल िाडा बाहेकको
इजाजत शुल्क,प्रवेश शुल्क सम्झनु पददछ ।
(ढ) “बजार व्यवस्थापक’” िन्नाले यस वनदेवशका बमोवजम तोवकएको बजार व्यवस्थापक लाई सम्झनु पददछ ।
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(ण) “न्निेिन सन्मन्त” िन्नाले वनयम २८ अनुसार गवठत सवमवतलाई सम्झनुपददछ ।
(त) “सच
ं ािक सन्मन्त” वनयम ३ अनुसार गवठत सवमवतलाई सम्झनुपददछ ।

पररच्छे ि—२
सन्मन्तको गठन, काम कततव्य र अन्िकार
३. कृन्ि बजार व्यवस्थापन सन्मन्त गठनाः
(१) कृ वि थोक बजार, संकलन के न्र, वकसान बजार र खुरा बजारको संचालन एवं व्यवस्थापन गनद देहाय बमोवजम कृ वि बजार
व्यवस्थापन सवमवत गठन हुनछे ।
(क) बजार स्थल रहेको वडाको प्रवतवनवध
- सिस्य
(ख) बवन्दपुर गाउँपावलकाको कृ वि÷पशु सेवा प्रवववधक मध्येबाट १ जना
- सिस्य
(ग) बजारको मुख्य प्रिाव क्षेत्रवित्रको सकृ य समुह, सहकारी, कृ िक संजाल मध्येबाट छनौट िएको १ जना मवहला सवहत
३ जना प्रवतवनवध
- सिस्य
(घ) खुरा बजार र संकलन के न्रमा इजाजत वलई वनयवमत कारोवार गने १ जना मवहला सवहत २ जना व्यापारी प्रवतवनवध सिस्य
(ङ) उपिोक्ताको संस्थागत वनकाय मध्येबाट वसफाररस िइ आएको १ जना
- सिस्य
(च) बजार व्यवस्थापक,
- सिस्य—सन्चव
(२) उपवनयम (१) को सवमवतका सदस्यहरु कृ िक प्रवतवनवध र व्यवसायी प्रवतवनवधको चयन सवदसम्मवत वा उपवस्थत िएमध्येबाट
बहुमवतय प्रणालीबाट गररनेछ ।
(३) उपवनयम (१) को सवमवतका अध्यक्षको वनवादचन उपवनयम (१) बमोवजमको सदस्यहरु मध्येबाट सवदसम्मवतबाट गररनेछ,
सवदसम्मती हुन नसके मा कृ िक, व्यापारी र सदस्य हरु मध्ये बाट बहुमवतय प्रणालीबाट गररनेछ ।
(४) उपवनयम (१) बमोवजमको अध्यक्ष पदको वनवादचनमा व्यवस्थापक, सदस्य सवचव, जनप्रवतवनवध तथा कृ वि, पशु सेवा
प्रावववधक बाहेकको सदस्यलाई मात्र मतावधकार हुनेछ।
(५) खण्ड (च) मा जुनसुकै कुरा लेवखएको िएतापवन सवमवतले आफ्नै श्रोतबाट बजार व्यवस्थापक वनयुवक्त निए सम्मको लावग
बवन्दपरु गाउँपावलकाले व्यवस्थापन गनद सक्ट्नेछ ।
(६) सहकारी, गैर—सरकारी सस्ं था तथा वनजी क्षेत्रको छाता सगं ठन उद्योग बावणज्य सघं जस्ता सगं वठत सस्ं थाद्घारा सचं ावलत
बजारको संचालक सवमवतमा सम्बवन्धत संस्थाको तफद बाट क्षमताबान र वक्रयावशल सदस्यमध्ये बाट छनौट गरी ३ जना
ब्यबसायी र सोही संस्था वा लािावन्वत क्षेत्रबाट ३ जना कृ वि उत्पादनमा संलग्न सवहत ६ जना ब्यबसायी (कवम्तमा २ जना
मवहला), उपिोक्ताको सस्ं थागत वनकाय मध्येबाट वसफाररस िइ आएको १ जना, सम्बवन्धत वडाको प्रवतवनवध १ जना र
बवन्दपुर महागाउँको कृ वि ववकास शाखाबाट १ जना गरी ९ जनाको सवमवत गठन गनपुद नेछ ।
(७) ब्यावक्तगत फमद वा कम्पनी सँग साझेदारीमा संचावलत बजारको हकमा फमद वा कम्पनीले तोके को १ जना अध्यक्ष कम्तीमा १
जना मवहला सवहत सवहत ३ जना, लािावन्वत कृ िक प्रवतवनवध ३ जना, बवन्दपुर महागाउँको कृ वि वा पशु सेवा शाखाबाट १
जना, उपिोक्ताको सस्ं थागत वनकायबाट १ जना र बजार सचं ालन हुने वडाका वडा प्रवतवनवध १ जना समेत गरी जम्मा ९
सदस्यीय ब्यवस्थापन सवमवत गठन हुनेछ । संकलन के न्रको लावग उपिोक्ताको संस्थागत सहिावगता अवनवायद हुनपु ने छै न |
(८) सवमवतको म्याद समाप्त हुनु िन्दा कवम्तमा १५ वदन अगावै वनवादचन हुनु पनेछ । सो अववधमा वनवादचन हुन नसके मा बवन्दपुर
गाउँपावलका ववद्यमान सवमवतले नै कायद गने गरी बढीमा ६ मवहनाको म्याद थप गनद सक्ट्नछे । यसरी व्यवस्था गररएको
सवमवतद्वारा िए, गरेका काम कारवाहीलाई वनवादवचत सवमवतले गरे सरहको मान्यता प्राप्त हुनेछ ।
(९) सिस्यहरुको पिावन्िाः (१) सदस्यहरुको पदाववध अध्यक्ष वनवादवचत िएको वमवतले ३ विदको हुनेछ,
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(२) उपवनयम (८) मा जनु सुकै कुरा लेवखएको िए तापवन यो वनदेवशका लागु िएपवछ अध्यक्ष पदमा एकै व्यवक्त लगातार
दईु पदाववध िन्दा बढी हुन सक्ट्ने छैन ।
(३) सवमवतले आवश्यक देखेमा सरकारी कमदचारी, कुनै स्वदेशी वा ववदेशी सस्ं थाको प्रवतवनवध, ववशेिज्ञ वा
सल्लाहकारलाई सवमवतको बैठकमा आमन्त्रण गनद सक्ट्ने छ।

४. सन्मन्तको काम, कततव्य र अन्िकार : सन्मन्तको काम, कततव्य र अन्िकार िेहाय बमोन्जम हनु ेछ,—
(क) बजारको ववकास, ववस्तार र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गने सम्बन्धमा कायदयोजना बनाई लागु गने,
(ख) बजार संचालनको लावग आवश्यक पने कमदचारी दरबन्दी, सेवा शतद र सुववधा यवकन गरी स्वीकृ वतका लावग बजार वनदेशन
सवमवतमा पेश गने,
(ग) सरोकारवाला समक्ष कृ वि बजारको सम्बन्धमा आवश्यक सुचना सम्प्रेिण गने,
(घ) बजारको ववकास, ववस्तार र बजारबाट प्राप्त हुन सक्ट्ने सेवाका सम्बन्धमा प्रचार प्रसार गने,
(ङ) कृ वि उत्पादक, व्यापारी, उपिोक्ता,सघं , सस्ं था तथा अन्य सम्बवन्धत वनकायलाई बजार सेवा, सवु वधा उपलब्ध गराउने,
(च) कृ वि बजारको िौवतक सुववधाको संरक्षण, ममदत सिं ार तथा संवर्धन गने,
(छ) बजार संचालन सम्बन्धी कुनै समस्या उत्पन्न िएमा सो समाधान गने,
(ज) बजार स्थलवित्रको फोहोर व्यवस्थापन गरी स्वस्थ वातावरण कायम गने,
(झ) वाविदक स्वीकृ त कायदक्रम तथा बजेटको पररवध वित्र रहेर कायदक्रम संचालन गने,
(ञ) गुणस्तरह्ीीन, अखाद्य वा वमसावटयुक्त तथा उपिोक्ताको स्वास््यमा प्रवतकुल असर पने उपज÷वस्तु खररद— वबक्री गनद नपाइने
व्यवस्था वमलाउने,
(ट) प्रमावणक नापतौल प्रणाली तथा आवधकारीक वनकायबाट प्रमावणत स्वीकृ त नाप तौल ववपररत कायद गरेको पाइएमा सामग्री÷उपकरण
जफत गरी कारवाही गने,
(ठ) रोगी पशुपंक्षी एवं पशुजन्य पदाथद वबक्री ववतरण गनद नपाइने व्यवस्था वमलाउने,
(ड) उवचत स्थानमा बध गरी उवचत वचस्यान कायम गरी िण्डारण तथा ढुवानी गरेको माछा, मासु मात्र वबक्री गनद आवश्यक व्यवस्था
वमलाउने,
५. सल्िाहकार सन्मन्तको गठन: वनयम ३ को उपवनयम (१) बमोवजमको सवमवतलाई आवश्यकता अनसु ार सहयोग एवं सल्लाह वदन
सवमवतले ३ जना सदस्य रहेको एक सल्लाहकार सवमवत गठन गनद सक्ट्ने छ ।
६. सिस्यको योग्यता: यस वनदेवशका बमोवजम गठन हुने संचालक सवमवतको सदस्य हुनको लावग देहाय बमोवजम योग्यता पुगेको हुनु
पनेछ—
(क) नेपाली नागररक,
(ख) २१ विद उमेर पगु ेको,
(ग) बजार स्थलको कायदक्षेत्रवित्र बसोबास गरेको
(घ) नैवतक पतन हुने फौजदारी अवियोगमा अदालतबाट दोिी प्रमावणत निएको वा कुनै अदालतबाट कै द सजाय िएको रहेछ िने सो
िुक्तान िएको पाँच विद पुरा िएको हुनु पने ।
(ङ) मगज नवबग्रेको,
(च) कृ वि उपज बजारको कोि वा सावदजवनक सम्पवि अपचलन गरेको प्रमावणत निएको ।
७. पि ररक्त हुने: देहायको अवस्थामा सवमवतको सदस्यको पद ररक्त हुनछे (क) कुनै सदस्यको मृत्यु िएमा ।
(ख) अन्यत्र बसाई सरी गएमा ।
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(ग)सदस्यले आफ्रनो पदबाट वदएको रावजनामा सवमवतबाट स्वीकृ त िएमा सवमवतका सदस्य तथा सदस्य—सवचवले आफ्नो पदबाट
रावजनामा वदँदा अध्यक्ष समक्ष, तथा अध्यक्षले रावजनामा गदाद सवमवत समक्ष पेश गनेछन् । यसरी पेश हुन आएको राजीनामा
सवमवतको बहुमत सदस्यको वनणदयद्घारा स्वीकृ त वा अस्वीकृ त गनद सवकनेछ ।
(घ) कुनै सदस्यको योग्यता वनयम ६ बमोवजमको नरहेको प्रमावणत िई वा वनयम ३० बमोवजम कारवाही िई बजार व्यवस्थापन वनयमन
सवमवतद्घारा वनजलाई पदबाट हटाइएमा ।
(ङ) कुनै सदस्य ववरुद्घ सवमवतका कवम्तमा पवन दईु वतहाई सदस्यको वनणदयद्घारा उवचत र पयादप्त कारण सवहत पदबाट हटाउन गररएको
वलवखत उजुरी जायज िएको सम्बवन्धत वनकायको रायको आधारमा सो सदस्यलाई बजार व्यवस्थापन वनयमन सवमवतद्वारा पदमुक्त
गररएमा ।
८. वनयम ७ बमोवजम कुनै सदस्यको पद ररक्त िएमा सो को जानकारी सवमवतले तुरुन्त बवन्दपुर गाउँपावलकामा जानकारी वदनुपनेछ ।उपरोक्त
जुनसुकै कारणबाट ररक्त हुन आएको कुनै सदस्यको पदमा वनजको बाँकी पदाववध सम्मको लावग जुन प्रकृ याबाट पदपुवतद िएको हो
सोही प्रकृ याको आधारमा पदपुवतद गररनेछ ।
९. सन्मन्तको बैठक र न्नणतय:
(१) सवमवतको वनयवमत बैठक प्रत्येक मवहनामा एकपटक अध्यक्षले तोके को वमवत र समयमा सवमवतको कायादलयमा बस्नेछ ।
(२) सवमवतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गने छ र वनजको अनपु वस्थवतमा बैठकमा उपवस्थतसदस्यहरु मध्ये जेष्ठ सदस्यले गनेछ ।
(३) सवमवतमा बहुमतको वनणदय मान्य हुनेछ र मत बराबर िएमा बैठकको अध्यक्षता गने व्यवक्तले
वनणादयक मत वदन सक्ट्नछे ।
(४) बैठकको वनणदय अध्यक्ष र सदस्य—सवचवले प्रमावणत गनपदु नेछ ।
(५) सवमवतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायदवववध सवमवतले वनधादरण गरे बमोवजम हुनेछ ।
१०. गणपुरक संखयााः सवमवतको कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रवतशत सदस्यहरु उपवस्थत िएमा सवमवतको बैठकको लावग
गणपुरक संख्या पुगेको मावनने छ ।
११. उप—सन्मन्तको गठन गनत सकनेाः सवमवतले आफ्नो कायद सचं ालनमा सघाउ पु¥याउन सवमवतका कुनै सदस्यको सयं ोजकत्वमा उप—
सवमवत गठन गनद सक्ट्ने छ र त्यस्तो उप—सवमवतको काम, कतदव्य र अवधकार सवमवतले वनधादरण गरे बमोवजम हुनेछ ।
१२. सन्मन्तको कायातियाः सवमवतको कायादलय सम्बवन्धत कृ वि/पशु बजार पररसर वित्र रहनेछ ।

पररच्छे ि—३
कृन्ि बजार ितात, अनुगमन र नन्वकरण
१३. ितात सभबदिी व्यवस्थााः(१) यस वनदेवशका बमोवजम वववधवत् गठन िएको कृ वि बजार व्यवस्थापन सवमवत गठन िएको ६० (साठी)
वदनवित्र सवमवत गठनको वनणदय प्रवतवलप सवहत बवन्दपुर गाउँपावलका कायदलयमा दताद गराउनु पनेछ । अन्य कृ वि उपज /वकसान बजार,
संकलन के न्र को कृ वि ववकास शाखामा दताद गने र खरु ा बजार/ वबवक्र के न्र को हकमा सम्बंवधत वाडद कायादलयमा ब्यबसाय दताद
गराउनपु नेछ |
(२) बजार सवमवत दताद गदाद देहायका मापदण्ड एवं प्रकृ या पुरा िएको हुनु पने छ ।
(क) बजार स्थापनका लावग आवश्यक जग्गाको व्यवस्था हुनपु ने ।
(ख) कारोवारको अवस्था
(ग) बाटोको सुववधा
(घ) अन्य बजारहरुको सावमप्यता
(ङ) कृ वि उपजको उत्पादनको अवस्था
१४. नवीकरण सभबन्दि व्यवस्थााः सवमवतले प्रत्येक बिदमा सस्ं था दताद नववकरण गराउनु पनेछ । नववकरणको आवेदन साथ उक्त
अववधको सवमवतको लेखा पररक्षण प्रवतवेदन र वस्तु अनसु ारको कारोवार (पररमाण र रकम) समेत संलग्न रावख पेश गनुद पनेछ । सवमवत
दताद गने वनकायबाट नै नववकरण गररनेछ ।
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१५. बजारमा पुवादधार ववकासका लावग सरकारी तथा गैह्र सरकारी लगानी प्राप्त गनद देहायका मापदण्ड एवं प्रकृ या पुरा िएको हुनु पनेछ ।
(क) बजारको स्थापना वा पुवादधार ववकास गनद प्रवववधक रुपमा सम्िाव्य हुनुपने ।
(ख)
बजार के न्रले चचेको/चवचदने जग्गाको स्वावमत्व सावदजवनक, सस्ं थागत वा करारमा रहेको हुनु पनेछ । कृ वि बजारको
स्थापनाको लावग आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गररवदने बवन्दपुर गाउँपावलकाकोीे आवश्यकतानुसारको सहयोग हुनछे ।
(ग)बजार के न्रले चचेको/चवचदने जग्गाको स्वावमत्व, साँध वसमाना र िोगचलन पुणदतः वववाद रवहत तथा कुनै प्रकारको अवतक्रमण वा
वखचलो निएको हुनुपने ।
(घ) प्रस्तावक वनकाय÷लािग्रावहद्धारा बजारको संचालन, बजारबाट हुने आम्दानी खचदको बाँडफाँड र ववतरण तथा अन्य आवथदक एवं
व्यवस्थापकीय वजम्मेवारी र दावयत्वहरुको बहनका साथै वनदेवशकाको पुणद रुपमा पररपालना गने व्यहोराको मन्जुरीनामा पेश गरेको
हुनुपनेछ ।
१६. अनगु मन सभबदिी व्यवस्थााः बवन्दपरु गाउँपावलका र यस अन्तगदतका सम्बवन्धत कायादलयबाट सवमवतको काम कारवाही तथा बजार
कारोवार जुन सुकै बेला पवन वनररक्षण गनेछ र माग गरे अनुसारको वववरण तथा कागजात उपलब्ध गराउनु सवमवतको कतदव्य हुनेछ ।
अनुगमन कतादले वनयवमत रुपमा बजारको अनगु मन गरी समस्या समाधान गनुदपनेछ समस्या समाधान हुन नसके को वबियमा वबकल्प सवहत
बजार व्यवस्थापन वनयमन सवमवत समक्ष पेश गनदु पनेछ ।

पररच्छे ि—४
सन्मन्तको आन्थतक व्यवस्था
१७. सन्मन्तको कोिाः(१) सवमवतको एउटा छुटै कोि हुनेछ । सवमवतको कोिमा देहायका रकमहरु रहने छन् र सवमवतको सबै खचद सो
कोिबाट व्यहोररने छ ।
(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारबाट सवमवतलाई प्राप्त रकम,
(ख) सेवा, सवु वधाबाट प्राप्त शल्ु क र रकम,
(ग) ववविन्न व्यवक्त वा सघं , सस्ं थाबाट प्राप्त रकम,
(घ) ववदेशी सरकार÷अन्तरावष्रय सघं सस्ं थाबाट प्राप्त रकम,
(ङ) अन्य वनयवमत स्रोतबाट प्राप्त रकम,
(२) सवमवतलाई प्राप्त रकम नेपाल राष्र बैकबाट बैवकगं कारोवार गनद मान्यता प्राप्त बैंकमा खाता खोली जम्मा गनुद पुनेछ ।
(३) ववदेशी सरकार/अन्तरावष्रय संघ संस्थाबाट आवथदक तथा प्रावववधक सहयोग प्राप्त गदाद बवन्दपरु महागाउँको स्वीकृ वत वलनु पनेछ ।
(४) सवमवतको खाता संचालन सवमवतको अध्यक्ष र बजार व्यवस्थापक (सदस्य—सवचव)को संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।
१८. आन्थतक प्रिासनाः(१) सवमवतको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारबाट स्वीकृ त ढाँचामा रावखने छ ।
(२) सवमवतको लेखा परीक्षण आवथदक कारोवारको आधारमा चाटदडद एकाउण्टेन्ट वा रवजष्टडद लेखापरीक्षकबाट आवथदक विद समाप्त
िएको वमवतले ३ मवहनावित्र गराउनु पनेछ ।
(३) सवमवतले आवथदक विद समाप्त िएको तीन मवहना वित्र वाविदक आय व्यय वववरण सवहतको प्रवतवेदन बवन्दपुर गाउँपावलकामा
बुझाउनुपने छ ।
(४) सवमवतले आय व्ययको वववरण प्रत्येक मवहनामा सुचना पाटीमा सुचना टाँस गरी सावदजवनक गनुदपने छ ।
(५) सवमवतले आवथदक कायद गदाद÷गराउँदा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, बवन्दपरु गाउँपावलकाको प्रचवलत ऐन, वनयम र आवथदक
कायदवववधको अवधनमा रही सवमवतको स्वीकृ त “आवथदक प्रशासन कायदवववध’’ बमोवजम गनदु गराउनु पनेछ ।
(६) सवमवतको सम्पणु द आवथदक कारोवार र खचदको वववरण सवमवतको वनयवमत बैठकद्धारा अनमु ोदन गराउनु पनेछ ।
१९. कृन्ि उपज बजार स्थिको वगीकरण र कोिमा जभमा रकम खचत गने व्यवस्थााः कृ वि उपजबजार स्थलको कुल वाविदक आयको
आधारमा देहाय बमोवजमको वगीकरण गररनेछ ।
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(१) वाविदक रु ५० लाख िन्दा बढी आय हुने बजार स्थल, “क” वगद ।
(२) वाविदक रु २० लाख देवख रु ५० लाखसम्म आय हुने बजार स्थल, “ख” वगद ।
(३) वाविदक रु २० लाखसम्म आय हुने बजार स्थल, “ग” वगद ।
२१. बजारको खचत व्यवस्थापनाः बजारको खचद व्यवस्थापन देहाय बमोवजम गररने छ ।
(१) “क” वगदका बजारले कुल आयको ७० प्रवतशत रकम वनयवमत बजार सचं ालन गनद (कमदचारीतलब, ििा, बैठक ििा, वबजल
ु ी,
पानी टेलीफोन, सरसफाई, सुरक्षा तथा अन्य िैपरी खचद आदी) तथाममदत संिार कायद र जग्गा उपयोग गरे वापत लाग्ने िाडा रकम
व्यहोने र ३० प्रवतशत रकमस्थायी वनमादण िौवतक संरचना कायद गनद छुट्याउने ।
(२) “ख” वगदका बजारले कुल आयको ८० प्रवतशत रकम वनयवमत बजार सचं ालन गनद तथा ममदत सिं ार कायद र जग्गा उपयोग गरे
वापत लाग्ने िाडा रकममा व्यहोने र २० प्रवतशत रकम स्थायी वनमादण कायद गनद छुट्याउने ।
(३) “ग” वगदका बजारले कुल आयको ९० प्रवतशत रकम वनयवमत बजार संचालन गनद तथा ममदत संिार कायद र जग्गा उपयोग गरे
वापत लाग्ने िाडा रकममा व्यहोने र १० प्रवतशत रकम स्थायी वनमादण कायद गनद छुट्याउने ।

पररच्छे ि—५
कमतचारी सभबदिी व्यवस्था
२२. िरवदिी स्वीकृत गनेाः सवमवत अन्तगदत आवश्यक पने कमदचारीको दरबन्दी बजार व्यवस्थापन
सोको जानकारी बवन्दपुर गाउँपावलकालाई दगराउनु पनेछ ।

वनयमन सवमवतले स्वीकृ त गने छ

२३. कमतचारी सभबदिी व्यवस्थााः(१) सवमवतको कायद संचालनको वनवमि सवमवतले आफ्नो आवथदक क्षमताको आधारमा बजार
व्यवस्थापन सवमवतद्धारा स्वीकृ त दरबन्दीको आधारमा कमदचारी व्यवस्था गनद सक्ट्नछे ।
(२) यस वनदेवशका बमोवजम सवमवतको लावग आवश्यक कमदचारी पदपुवतद गनद देहाय बमोवजमको “पदपुवतद उप—सवमवत” रहनेछ ।
(क) सम्बवन्धत सवमवतका अध्यक्षले तोके को सदस्य,

- अध्यि

(ख) बवन्दपरु गाउँपावलकाको प्रवतवनवध,

- सिस्य

(ग) बजार व्यवस्थापक

- सिस्य

(३) सवमवतको कमदचारीहरुको पररचालन र आवथदक लगायतका सेवा सम्बन्धी सुववधाहरुको पुणद दावयत्व सवमवतमा हुनेछ ।
२४. व्यवस्थापकको न्नयुन्क्ताः (१) सवमवतले बजार व्यवस्थापकको वनयुवक्त गनेछ ।
(२) उपवनयम (१) बमोवजम वनयुवक्त गदाद खुल्ला प्रवतस्पधादको आधारमा गनेछ ।
२५. व्यवस्थापक योग्यतााः व्यवस्थापक पदको लावग देहाय बमोवजमको योग्यता पगु ेको हुनुपनेछ ।
(१) नेपाली नागररक,
(२) २१ विद पुरा िएको
(३) कृ वि अथदशास्त्र वा अथदशास्त्र वा व्यवस्थापन वा ववकास प्रशासन ववियमा स्नातक गरेको, तर खुरा बजार, वकसान बजार तथा
संकलन के न्रको हकमा कवम्तमा १२ कक्षा उवतणद िएको हुनुपनेछ |
(४) कानुन बमोवजम कुनै पवन वकवसमको सजाय नपाएको िवन स्व घोिण गरेको हुनुपने,
२६. काम कततव्य र अन्िकाराः व्यवस्थापकको काम कतदव्य र अवधकार देहाय बमोवजम हुनछे ।
(क) आफु मातहतका कमदचारीहरुको रेखदेख र वनयन्त्रण गने ।
(ख) सवमवतको वनणदय कायादन्वयन गने गराउने ।
(ग) बजार व्यवस्थाको लावग आवश्यक वाविदक अल्पकावलन तथा दीघदकालीन योजना तजमुद ा गरी सवमवत समक्ष पेश गने ।
(घ) कृ वि बजार ववकास संग सम्बन्धीत ववविन्न वनकायहरु संग समन्वय रावख कायद गने ।
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(ङ) आवथदक उिरदायीको रुपमा काम गने ।
(च) सवमवतले तोके को अन्य कायदहरु गने÷गराउने ।
(छ) सवमतको बैठकमा सदस्य सवचव िइ काम गने ।

पररच्छे ि — ६
स्टि वा स्था न्वतरण सभबदिी व्यवस्था
२७. स्टि वा स्थान न्वतरण सभबदिी व्यवस्थााः बजार स्थलबाट उपलब्ध गराइने स्टल, स्थान आवदको िाडा वनधादरण गदाद देहायका
आधार र प्रकृ या अपनाइनेछ ।
(१) िाडा न्निातरणको आिाराः
(क) बजार स्थापना र पुवादधार ववकासमा िएको लगानी,
(ख) बजारको संचालन, व्यवस्थापन खचद,
(ग) िौवतक संरचना, उपकरण र सुववधाहरुको ममदत संिार तथा वबमा खचद,
(घ) बजारमा थप पुवादधार ववकास एवं सुववधा ववस्तारका लावग आवश्यक पने लगानी,
(ङ) जनशवक्त ववकास तथा उत्प्रेरणा खचद,
(च) आकवस्मक आवथदक दावयत्व तथा जोवखम व्यवस्थापनका लावग आवश्यक पने रकम,
(२) िाडा न्निातरणको प्रकृयााः
(क) सवमवतले िाडामा उपलब्ध गराउने स्टल, स्थान आवदको ववगदकरण गने,
(ख) िाडा वनधादरणको आधार बमोवजको खचद अनमु ान तथा बजार क्षेत्र वररपरर प्रचवलत िाडादर समेतलाई मध्यनजर गरी
आववधक िाडा बृवद्धदर समेतको प्रस्ताव तयार गने,
(ग) सवमवतले िाडा वनधादरण सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेपवछ बवन्दपुर गाउँपावलकाबाट स्वीकृ त गनेछ । तर उक्त िाडादर बजार क्षेत्र
आसपास प्रचवलत समान प्रकारको स्टल, स्थानको औसत िाडादर िन्दा बढी हुने छै न।
(घ) कृ िक, कृ वि संजाल, कृ िक सहकारी तथा कृ िक समुहमा आबद्ध कृ िकहरुद्वारा संचालन गररने स्टलहरुको िाडादर अन्य
तोवकएको िाडा दर िन्दा २० प्रवतशतसम्म सस्तो हुनपु नेछ । मवहलाहरु द्वारा संचावलत स्टलहरुमा लाग्ने िाडादरमा २०
प्रवतशत सम्म छुट वदनुपनेछ ।
(३) सवमवतले कुल स्टल टहरा वा कोठा वा स्थानहरु मध्ये २० प्रवतशत कृ वि संजाल, कृ वि सहकारी संस्था र कृ िक समुहको लावग
छुट्याउनु पनेछ, सो को लावग बवन्दपुर गाउँपावलका कृ वि ववकास शाखाको वसफाररस पेश गनुदपनेछ ।
(४) स्टल सम्बन्धी सम्झौता िएपवछ सवमवतबाट वनधादरण गररएको शुल्क दईु दईु बिदमा समय सापेक्ष पुनरावलोकन गररनेछ ।
(५) सवमवतसँग सम्झौता गदाद सवमवतले तोके बमोवजमको रकम धरौटी वलई स्टल वा स्थान उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(६) सवमवतले गोप्य वसलबन्दीको माध्यमबाट व्यवसाय दताद गरेको व्यवक्त वा फमदलाई दरखास्त आवहान गरी शुरुमा एक पटकमा
बढीमा ३ विदसम्मको लावग स्टल वा स्थान उपलब्ध गराउन सक्ट्ने छ । सो पश्चात प्रत्येक ३, ३ बिदमा वसलबन्दीको माध्यमबाट
दरखास्त आवहान गरी स्टल छनौट गररनेछ ।
(७) एक पररवारलाई एक वटा मात्र स्टल वा स्थान उपलब्ध गराईने छ । उपलब्ध गराईएको स्टल वा स्थान कसैलाई िाडामा लगाईएको
वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग िएको पाइएमा सवमवतले एकतफी सम्झौता रद्द गरर स्टल िाडामा वलदां राखेको धरौटी जफत गने छ र
सोको सुचना सम्बन्धीत पक्षलाई वदने छ ।
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पररच्छे ि—७
नीन्तगत र प्रान्वन्िक न्नयमन सभबन्दि व्यवस्था
२८. कृन्ि बजार न्निेिन सन्मन्ताः
(१) कृ वि बजार सम्बन्धी नीवत वनदेशन एवं समन्वय गने वनम्नानुसारको वनदेशन सवमवत हुनेछः
(क) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष

बवन्दपुर गाउँपावलका

(ख) प्रमुख
(ग) वडा अध्यक्ष

अध्यक्ष

प्रमुख प्रशाशकीय अवधकृ त
बजार क्षेत्र हेने

सदस्य
सदस्य

(घ) अध्यक्ष

उधोग बावणज्य संघ

सदस्य

(ङ) प्रमुख

योजना ववकास शाखा, -अनुगमन

सदस्य

(च) प्रवतवनवध

कृ वि बजार

सदस्य

(छ) अध्यक्ष

उपिोक्ता हक वहत संरक्षण

सदस्य

(ज) प्रमख
ु

कृ वि ववकास शाखा

सदस्य सवचव

(२) सवमवतले आफ्नो बैठकमा बढीमा २ ( दईु ) जना सम्बवन्धत वबिय वबज्ञलाई आमन्त्रण गनद सक्ट्नछे ।
२९. कृन्ि बजार न्निेिन सन्मन्तको काम कततव्य र अन्िकाराः
(क) बजार व्यवस्थापन सवमवत तथा अनुगमन कतादले गनद नसके का समस्याहरु समाधान गने ।
(ख) अन्तरवनकाय सँग सम्बवन्धत ववियको बारेमा समन्वय गने ।
(ग) नीवतगत ववियमा मातहतका सवमवतहरुलाई आवश्यकता अनुसार वनदेशन वदने ।
(घ) कृ वि बजारहरुको प्रावववधक व्यवस्थापन तथा वनयमन गने ।
(ङ) बजार सचं ालन सम्बन्धमा वववाद आएमा आवश्यक वनदेशन वदने ।
(च) सबै प्रकारका बजारहरुको लावग आवश्यक पने कमदचारी प्रशासन तथा आवथदक प्रशासन वबवनयमावली स्वीकृ त गने ।

पररच्छे ि—८
न्वन्वि
३०. पिान्िकारी तथा सिस्यिाई न्निभवन गनत सन्कनेाः पदावधकारी तथा सदस्यले देहायको कसुर गरेमा वनजहरुलाई व्यवस्थापन
सवमवतले तीन मवहनासम्म वनलम्वनमा राख्न सक्ट्नेछ ।
(क) आवथदक अवनयवमतता गरेमा,
(ख) वनदेवशकाको बवखदलाप हुने गरी कायद गरेमा
(ग) शावन्त सुरक्षामा खलल गनद कायद गरेमा ।
३१. सन्मन्तिाई िंग गनतसकनेाः(१) देहायको अवस्थामा बजार व्यवस्थापन वनदेशन सवमवतले वनयम ३ बमोवजम गवठत सवमवत िंग गरी
अको व्यवस्था गनद सक्ट्नेछ ।
(क) सवमवतमा रहेका पदावधकारी वनस्कृ य रही वनवादवचत वा मनोनयन िएको ३ मवहनासम्म एउटा पवन बैठक बस्न नसके मा,
(ख) सवमवतलाई वदएको वनदेशन पालना नगरेमा,
(ग) सवमवतको वहत ववपररत हुने कायद गरेमा वा आवथदक अवनयवमतता गरेको पाईएमा ।
(२)उपवनयम (१) बमोवजम सवमवत िगं गनुद अगावै सवमवतका सबै पदावधकारी तथा सदस्यलाईसफाईको मौका वदनु पनेछ ।
बवन्दपुर गाउँपावलकाको कृ वि बजार वनदेवशका, २०७७
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३२. कृन्ि बजार संचािन सभबदिी न्बिेि व्यवस्थााः वनयम ३१ बमोवजम सवमवत िंग िएमा सवमवत गठन सम्बन्धी व्यवस्था
निएसम्मको लावग बजार व्यवस्थापन वनदेशन सवमवतले अको व्यवस्था गनद सक्ट्नेछ ।
३३. बरबझ
ु ारथाः वनवतदमान सवमवतले नवगवठत सवमवतलाई आफ्नो वजम्माको सम्पुणद नगदी, वजन्सी, आय व्यय वववरण तथा कागजात १५
वदनवित्र बुझाउनु पनेछ र सोको जानकारी बवन्दपुरगाउँपावलकालाई वदनु पनेछ ।
३४. बजारको स्वान्मत्वाः कुनै कारणवश बजार संचालन हुन नसकी िंग िएमा सो बजार िाडामा वनमादण िएको िए जग्गा बाहेकको
स्वावमत्व तथा सरकारी तथा सावदजवनक जग्गामा वनमादण िएको िए सो को स्वावमत्व बवन्दपरु गाउँपावलकामा रहनेछ । व्यावक्त, फमद
तथा सगं वठत संस्थाले संचालन गरेका िएमा लगानीको आधारमा स्वावमत्व रहनेछ ।
३५. बीमा सभबदिी व्यवस्थााः बजारहरुको स्थायी िौवतक संरचना, मेवशन—उपकरण एवं सवारी साधनहरुको बीमा,व्यवस्थापन
सवमवतले गराउनु पनेछ ।
३६. सन्ु विा सभबदिी व्यवस्थााः सवमवतका पदावधकारी एवं कमदचारीले सवमवतको कामको वसलवसलामा वा नेपाल सरकारको कुनै
कायदक्रममा सहिागी हुँदा वनजहरुलाई प्रदान गररने भ्रमण खचद लगायतका सुववधाहरुको हकमा सवमवतको आवथदक वववनयमावलीमा
तोवकए बमोवजम हुनेछ । कमदचारी बाहेक सवमवतका पदावधकारीहरुलाई तलब ििाको सुववधा हुने छै न ।
३७. िािाि
ं न्वतरण बजारको स्थापना वा सचं ालनमा सल
ं ग्न जग्गादाता, स्थावनय साझेदार वा सहयोगी वनकाय÷सघं सस्ं थालाई त्यस्तो
साझेदारी वा सहयोग वापत लािांश प्रदान गनपुद ने अवस्थामा वनजहरुको लगानीको आधारमा सवमवतले खदु मुनाफाको ५० प्रवतशत
िन्दा बढी नहुने गरी उपलब्ध गराउन सक्ट्नेछ । सो िन्दा बढी मुनाफा ववतरण गनुद पने िएमा बवन्दपुर महागाउँको स्वीकृ वत वलनु पनेछ ।
३८. स्थान, समय तोकन सकनेाः गाउँपावलका वा वडा कायदलयले सवदसाधारणको सुववधा, सर—सफाई तथा पावकिं ग, रावफक व्यवस्थापन
समेतको कायदलाई दृवष्टगत गरी कृ वि उपजहरुको खररद वबक्री कायदको लावग यस वनदेवशकाको प्रवतकुल नहुने गरी वनवश्चत स्थान, समय र
प्रकृ या तोक्ट्न सक्ट्नेछ।
३९. व्यवसायीिे पािन गनतपु ने आचरणाः बजार स्थलमा व्यवसाय गनद चाहने व्यवसायीले देहायका आचरण पालना गनपुद नेछ ।
(क) इजाजत प्राप्त व्यवसायीले प्रचवलत कानुन बमोवजम वतनुदपने सम्पुणद करहरु वतरी नववकरण गदादको समयमा कर चुक्ताको प्रमाण
पत्र समेत पेश गनदपु ने छ ।
(ख) बजार व्यवस्थापन सवमवतलाई आफुले प्रयोग गरेको सवु वधा वापत बझु ाउनु पने िाडा वा अन्य शल्ु क बझु ाउदा व्यवस्थापन
सवमवतको खातामा जम्मा गरेको िौचर पेश गनपदु ने छ ।
(ग) इजाजत प्राप्त व्यवक्त आफैं ले पररचयपत्र फोटो सवहत देवखने गरी व्यापार गनपदु नेछ
(घ ) स्थानीय उत्पादन िएको अवस्थामा सोही बस्तल
ु ाई प्राथवमकताका साथ बजाररकरण गनदपु नेछ ।
(ङ) व्यवसावयले आफुले गरेको कारोबारको मावसक वववरण सवमवतले तोके बमोवजम उपलब्ध गराउनपु ने छ साथै कृ वि उपजको
वबक्री मूल्य सूवच सबैले देख्ने गरी राख्नुपनेछ ।
४०. न्निेन्िका संिोिनाः बवन्दपुर गाउँपावलकाले आवश्यकता अनुसार यो वनदेवशका संशोधन एवं पररमाजदन गनद सक्ट्नेछ ।
४१. प्रचन्ित कानुन बमोन्जम हनु ेाः यस वनदेवशकामा िएका कुराहरु यसै बमोवजम र निएका कुराहरु प्रचवलत कानुन बमोवजम हुनेछन् ।

आज्ञािे
िहे ि सुवेिी
प्रिुख प्रिासककय अलिकृत

बवन्दपुर गाउँपावलकाको कृ वि बजार वनदेवशका, २०७७
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