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ठाकुरबाबा नगरपामिकाको कृषि उपज बजारीकरण िथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काययषवमध, २०७८ 
 

प्रस्िावनााः नगरपामिकामित्रका षकसानहरुबाट उत्पादिि कृषि उपज मबक्री गनय, स्थानीय स्िरिा उत्पादिि 
सािाग्रीहरुको संरक्षण, प्रवधयन िथा बजारीकरणिा सहयोग गनय िथा षकसानहरुिाई व्यवसाषयक बनाई कृषि बजार 
प्रवधयनिा टेवा पयुायउनका िामग "ठाकुरबाबा नगरपामिकाको प्रशासकीय काययषवमध (मनयमिि गने) ऐन, २०७५ को 
िफा ४ बिोजजि नगर काययपामिकािे यो काययषवमध बनाई िागू गरेको छ। 

पररच्छेि-१ 

प्रारजम्िक 

१. संजक्षप्त नाि र प्रारम्ि  :   

(१) यो काययषवमधको नाि “ठाकुरबाबा नगरपामिकाको कृषि उपज बजारीकरण िथा व्यवस्थापन सम्वन्धी 
काययषवमध, २०७८” रहनेछ। 

(२)  यो काययषवमध स्थानीय राजपत्रिा प्रकाशन िएको मिमििेजख िागू हनुेछ । 

२. पररिािा : षविय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययषवमधिा, 
(क) æनगरपामिकाÆ िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपामिकािाई सम्झन ुपछय।  

ठाकुरबाबा नगरपामिका 
स्थानीय राजपत्र 
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िाग-२  
ठाकुरबाबा नगरपामिका  
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(ख) æकायायियÆ िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपामिका नगर काययपामिकाको कायायिय, सैनवार बदिययािाई 
सम्झन ुपछय। 

(ग) æकोिÆ िन्नािे कृषि उपज बजार व्यवस्थापनका िामग सञ्चािन हनुे कोििाई सम्झन ुपियछ। 

(घ) æसमिमिÆ िन्नािे कृषि उपज बजार व्यवस्थापनको प्रस्िाव अध्ययन िथा छनौट समिमििाई सम्झन ु
पियछ।     

(ङ) æकृषि उपजÆ िन्नािे नगरपामिका मित्र उत्पादिि (िरकारी, फिफूि, िसिा/ििहन/िेिहनबािी, 
खाद्यान्न िगायि) वस्िहुरुिाई सम्झन ुपियछ ।  

(च) “सङ्किन केन्र, मबक्री केन्र िथा मनकाय” िन्नािे मबक्री िथा प्रवधयनका िामग सञ्चामिि पसििाई 
सम्झन ुपछय। सो शब्ििे कृषि सहकारी िथा कृिक सिहु/समिमि सिेििाई सिेट्िछ ।  

 

पररच्छेि-२ 

प्रस्िाव आह् वान सम्वन्धी व्यवस्था  

३. प्रस्िाव िथा मनवेिन सम्वन्धी व्यवस्था:  

(१) नगरपामिकािे यस नगरपामिका के्षत्रमित्र कृषि उपज बजार व्यवस्थापनका िामग सङ्किन केन्र, सपुथ 
िूल्य पसि, ठेिा िगायि सहकारी पसि सञ्चािन गनय ईच्छुक व्यजिहरुसँग प्रस्िाव आह् वान गनयका 
िामग कजम्ििा ७ दिने सूचना मनकाल्नछे। 

(२) उपिफा १ बिोजजि िाग गररएको प्रस्िाविा यस नगरपामिकामित्र स्थायी बसोबास गने नागररकहरुिे 
अनसूुची १ बिोजजिको ढाँचािा मनविेन दिन सक्नछेन।्  

(३) अनसूुची १ बिोजजिको मनविेन साथ िोषकएका कागजािहरु अमनवायय रुपिा संिग्न राख्नपुनेछ। 

 

पररच्छेि-3 

प्रस्िाव अध्ययन िथा छनौट समिमि र अनगुिन समिमि 

४. प्रस्िाव अध्ययन िथा छनौट समिमिाः  

(१)  िफा ३ बिोजजि प्राप्त िएका प्रस्िावहरु छनौट गनय िथा सञ्चामिि सङ्किन केन्र, सपुथ िूल्य पसि, 
कृषि उपज ठेिा, सहकारी पसिहरुद्धारा सञ्चामिि षक्रयाकिापहरुको मनयिन गनयका िामग नगरपामिको 
कृषि काययक्रि सञ्चािन िथा अनिुान सम्वन्धी काययषवमध, २०७५ (िोश्रो संशोधन, २०७७) बिोजजिका 
पिामधकारीहरु रहने गरी प्रस्िाव अध्ययन िथा छनौट समिमि र अनगुिनको कायय कृषि काययक्रि 
अनगुिन समिमििे गनेछ। 

(२)  समिमििा आवश्यकिानसुार अन्य जनप्रमिमनमध, कियचारी िथा व्यजिहरुिाई सिेि आिजन्त्रि सिस्यको 
रुपिा बोिाउन सषकनेछ।  

(३) समिमिको काि, कियव्य र अमधकाराः प्रस्िाव अध्ययन िथा छनौट समिमिको काि, कियव्य र अमधकार 
िेहाय बिोजजि हनुेछ। 

(क) सङ्किन केन्र, सपुथ िूल्य पसि, ठेिा िगायि सहकारी पसि सञ्चािन गनय ईच्छुक व्यजिहरुसँग 
प्रस्िाव िाग गनय सूचना प्रकाशन गने मनणयय गने। 

(ख) सिय सीिामित्र प्राप्त िएका मनविेनहरु अध्ययन गरी अनसूुची २ बिोजजिको छानमबन िथा 
िूल्याङ्कन गरी िािग्राहीहरुको छनौट गने।  

(ग) छनौट िएका िािग्राहीहरुसगँ सम्झौिा गनय अनिुमि दिन ेमनणयय गने। 
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(घ) सिय-सियिा छनौट िई सञ्चािनिा रहेका पसिहरुको मनयिन गरी आवश्यक मनिेशनहरु 
दिन।े 

(ङ) कृषि उपज बजार व्यवस्थापन घमु्िी कोिको प्रिावकारी रुपिा पररचािन गने। 

 

५. बैठक सम्वन्धीाः  

(१) छनौट िथा अनगुिन समिमिको बैठक कजम्ििा तै्रिामसक रुपिा एक पटक िथा आवश्यकिानसुार 
बस्नेछ। 

(२) समिमिको बैठकिा सहिागी हनुे पिामधकारीहरुिाई नगरपामिकाको मनयिानसुार बैठक ित्ता 
दिइनेछ। 

 

पररच्छेि-4 

सम्झौिा सम्वन्धी व्यवस्था 
६. सम्झौिा सम्वन्धी व्यवस्थााः  

(१) कृषि उपज बजार व्यवस्थापन सम्वन्धी प्रस्िाव अध्ययन िथा छनौट समिमििे छनौट गरेका 
िािग्राहीहरुसँग नगरपामिकािे अनसूुची-३ बिोजजिको ढाँचािा िईु आमथयक वियको िामग सम्झौिा गनय 
सक्नेछ । 

(२) सम्झौिा बिोजजिको कायय नगने िािग्राहीसँग सम्झौिा नवीकरण हनुे छैन। 

 

पररच्छेि-5 

कृषि उपज बजारीकरणका िामग घमु्िी कोि 

७. कृषि उपज बजारीकरणका िामग घमु्िी कोि सम्वन्धी व्यवस्थााः 
(१) नगरपामिकािा कृषि उपज बजारीकरण घमु्िी कोि रहनछे। 

(२) “कृषि उपज बजारीकरण घमु्िी कोि” को नाििा प्रिखु प्रशासषकय अमधकृि र िेखा अमधकृिको 
संयिु हस्िाक्षरबाट सञ्चािन हनुे गरी नेपाि सरकारबाट िान्यिा प्राप्त बैङ्किा छुटै्ट खािा खोिी खािा 
सञ्चािन गररनेछ।  

(३) कोििा िेहाय बिोजजिका रकिहरु जम्िा गररनेछाः 
(क) सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हनुे रकि 

(ख) प्रिेश सरकारबाट प्राप्त हनुे रकि 

(ग) नगरपामिकाबाट षवमनयोजजि रकि 

(घ) अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकि 

(४) नगरपामिकासँग सम्झौिा गरेका िािग्राहीको बैङ्क खािािा सम्झौिा बिोजजि कायय प्रगमिको आधारिा 
२ षकस्िािा रकि उपिब्ध गराईनेछ ।  

(५) सो रकिबाट िािग्राहीिे कृषि उपज सङ्किन केन्र िथा कृषि बजार सञ्चािन गनुयपनेछ। 

(६) कृषि उपज बजार व्यवस्थापनका िामग सञ्चािन हनुे काययक्रि िागिको कुि ७५ प्रमिशि सम्ि 
सम्झौिा बिोजजिको रकि कोिबाट उपिब्ध गराईने छ । कोिबाट उपिब्ध गराईएको रकिको 
१० प्रमिशिसम्ि िािग्राहीिे पसि व्यवस्थापनिा खचय गनय सक्नेछन ्िने बाँकी रकि सम्झौिािा 
उल्िेख िएको मिमिसम्ि अमनवायय रुपिा नगरपामिकाको कोििा षफिाय गनुयपनेछ । 



 
 

 

खण्ड: 4     संख्या: 7     मिमि: २०७8।03।०8 

(७) यदि कुनै िािग्राहीिे कोििा जम्िा गनुयपने रकि सम्झौिािा उल्िेजखि मिमिसम्ि पमन कोििा जम्िा 
नगरेिा वा व्यवसाय सचुारु नगरेिा मनजको चिअचि सम्पजत्तबाट सिेि सो रकि असिु उपर गनय 
बाधा पने छैन। 

 

पररच्छेि-6 षवषवध 

८. फोहर व्यवस्थापन सम्वन्धिा: कृषि उपज बजार िथा सङ्किन केन्रबाट मनस्कने फोहरिैिाको व्यवस्थापन 
गने जजम्िा सञ्चािकको रहनेछ ।  

९. व्याख्या:  (क) यस काययषवमधको अजन्िि व्याख्या गने अमधकार नगर काययपामिकािा रहनछे । 

(ख) यस काययषवमध प्रकाशन हनुिुन्िा अजघ िएका षक्रयाकिापहरु िथा सूचना प्रकाशन कायय यसै 
काययषवमध बिोजजि िएको िामननेछ ।   

१०. संशोधन िथा खारेजीाः आवश्यकिानसुार नगर काययपामिकािे यो काययषवमध संशोधन िथा खारेज 
गनय सक्नेछ।  
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अनसूुची-१ 

(िफा ३ को उपिफा २ सँग सम्वजन्धि) 
कृषि उपज बजारीकरणका िामग घमु्िी कोि पररचािन गनयका िामग दिने मनवेिनको निूना 

 

मिमिाः ………………….. 

श्री प्रिखु प्रशासकीय अमधकृिज्यू, 
ठाकुरबाबा नगरपामिका 
सैनवार, बदियया। 

षवियाः कृषि उपज बजारीकरण घमु्िी कोि पररचािन गने सम्बन्धिा । 

 

 प्रस्ििु षवियिा कृषि उपज बजारीकरण िथा व्यवस्थापन सम्वन्धी काययषवमध, २०७८" को िफा (३) उपिफा १ 
बिोजजि ठाकुरबाबा नगरपामिकाको मिमि २०........../....../...... गिे प्रकाजशि सूचना अनसुार नगरपामिकासँगको साझेिारीिा 
……………………………………………………………………………… सञ्चािन गनय चाहेकोिे आवश्यक कागजाि संिग्न राखी यो मनवेिन पेश 
गरेको छु।  

िपमसि 

1. मनवेिकको नािथराः.......................................................................................................... 
2. फियको नाि: .................................................................................................................. 
3. स्थायी ठेगानााः.............................................. 4. सम्पकय  नं................................................. 
5. ना. प्र. नं.............................. जारी मिमिाः............................जारी गने जजल्िााः......................... 
6. ……………………………………………………………………… सञ्चािन गनय चाहेको स्थानाः..................................................... 
7. िागि अनिुान: रु................................... 

................................. 
मनवेिक:............... 

संिग्न कागजािहरुाः  

१. नेपािी नागररकिाको प्रिाणपत्रको प्रमिमिषप 

२. वडा कायायियको मसफाररस 

३. ………………………………………… सञ्चािन गने जग्गाको जग्गाधनी प्रिाण पजुायको प्रमिमिषप 

४. …………………………………… सञ्चािन गने घर मनवेिकको निए घर वहाि सम्झौिा 
५. बैङ्किा खािा खोिेको िए चेकको प्रमिमिषप 

६. व्यवसाय ििायको प्रिाणपत्रको प्रमिमिषप 

७. करचिुाको प्रिाणपत्रको प्रमिमिषप 

८. …………………………………………सञ्चािनको िामग कायययोजना 
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अनसूुची 2 

िफा 4 को उपिफा ३(ख) सँग सम्वजन्धि 

…………………………………………………………….. सञ्चािनका िामग िािग्राही छनौटको िूल्याङ्कनका आधारहरु 

 

प्रस्िावकको संस्थाको नाि र षकमसिाः ......................... 
ठेगानााः ............................. 
क्र. सं. आधारहरु अङ्क 

1. प्रस्िावकको संस्थागि अवस्था, क्षििा र अनिुव:  

1.1 5 वियिन्िा बढी               (20)  

1.2 २ िेजख ५ वियसम्ि             (15)  

1.3 १ िेजख २ वियसम्ि             (10)  

1.4 ६ िषहना िेजख १ विय िन्िा कि   (0)  

2 आवेिकको आमथयक अवस्था   

2.1 िगानीका िामग बैङ्क िौज्िाि िएको (10)  

2.2 िगानी गने प्रमिवद्धिा षवजत्तय संस्थाबाट प्राप्त िएको (5)  

2.3 आमथयक श्रोि समुनजश् चि निएको (0)  

3 फियको सञ्चािक  

3.1 िषहिा िए (5)  

3.2 परुुि िए (0)  

4 स्थानीय उत्पािनको अवस्था   

4.1 आफैँ  उत्पािन गने (10)  

4.2 उत्पािन नगने (0)  

5 व्यवसाषयक योजना संिग्न  

5.1 रहेको (5)  

5.2 नरहेको (0)  

6 िागि साझेिारी   

6.1 50 प्रमिशि िन्िा िामथ (10)  

6.2 25 िेजख 50 प्रमिशि िन्िा िामथ (5)  

6.3 २५ प्रमिशि िन्िा कि (0)  

 जम्िा  

राय िथा सझुावाः ............... 
अगामड बढाउने/नबढाउन ेप्रष्ट धारणासषहिको कारण उल्िेख गनेाः  

िलु्याङ्कन किायको  

हस्िाक्षर:............ 
नाि:............... 
मिमि:................ 

(नोट: िामथ उल्िेजखि छनौटका आधारहरु प्रस्िाव अध्ययन िथा छनौट समिमििे आवश्यकिा अनसुार फेरबिि गनय सक्नेछ।) 
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अनसूुची ३ 

(काययषवमधको िफा 6(१) सँग सम्वजन्धि) 

………………………………………………………………………………… सञ्चािन सम्वन्धी 
 

सम्झौिा-पत्र 

  ठाकुरबाबा नगरपामिकाको कृषि उपज बजारीकरण िथा व्यवस्थापन सम्वन्धी काययषवमध, २०७८" बिोजजि मिमि 
...... गिे प्रकाजशि सूचना अनसुार …………………………. सञ्चािनका िामग ठाकुरबाबा नगरपामिका, नगर काययपामिकाको 
कायायिय सैनवार बदियया (यसपमछ प्रथि पक्ष िमनने) र .........................फियका ...................... सञ्चािक " (यसपमछ 
िोस्रो पक्ष) बीच .................... सञ्चािनका िामग िेहाय बिोजजिको शियहरू पािना गने गरी िवैु पक्ष सहिि िएकािे यो 
सम्झौिा उल्िेजखि शियहरुको अमधनिा रही गररदियौँ मियौँ। 

१. सम्झौिा गररएको कािको षववरण काययक्रिको 
 

 

 

 

 

२. काययक्रि सञ्चािनको सियावमध  

शरुु मिमि  

सम्पन् न हनुे मिमि  

काययक्रिको कुि अवमध (दिन/िषहना)  

३. काययक्रिको कुि िागि  

३.१ यस काययक्रिको कुि िागि अनिुान रू. ....................... (अक्षरुपी................................. िात्र) रहेको छ जनु 
मनम्नानसुार व्यहोररने छ । 

काययक्रिको बजेट जम्िा रकि रु. 
अनिुान रकि (बेहोने पक्षिे प्रथि)  

काययक्रि सञ्चािक/छनौट िएका प्रस्िाविािा (िोस्रो पक्षिे 
व्यहोने रकि) 

 

कुि जम्िा  

3.2 प्रथि पक्षिे काययषवमधको िफा ७ बिोजजि ……………………… सञ्चािनका िामग प्रगमिका आधारिा रू. .................. 
(अक्षरूपी .................................) िात्र िोस्रो पक्षिाई २ षकस्िािा उपिब्ध गराउनेछ । 

४. बैङ्कको षववरण 

बैङ्कको नाि िथा ठेगाना  

बैङ्क खािाको नाि  

बैङ्क खािा नं.  

बैङ्क खािा षकमसि  

खािा सञ्चािकको नाि  

४. सम्झौिाका शिय एवं अवस्थाहरू (Terms and Conditions)  

1. सम्झौिाको बुँिा नम्बर २ िा उल्िेख िएको काययक्रि शरुू िएको मिमिबाट ३० दिनमित्र िोस्रो पक्षिे 
सरोकारवािाहरूिे िेख्न ेगरी सूचना पाटी/होमडयङ्ग बोडय राख्न ुपनेछ ।  

2. अनिुान रकि िोषकएको कायययोजना अनरुूप यसै सम्झौिासँग संिग्न िामिका ३ अनसुार स्वीकृि बजेट िामिकािा 
उल्िेख िएका शीियकहरूिा िात्र खचय गनय पाइनेछ ।  

कािको षववरणाः .................................................... 
पसि संचािन स्थानाः ....................................... 
फियको नािाः ......................................... 
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3. ित्कामिन अवस्थािा सािाग्रीहरूको खररि िर शरुू िागि अनिुान िर िन्िा बढी िई िागि िूल्य बढेिा सो बढेको 
िूल्य िोस्रो पक्षिे नै व्यहोनुय पनेछ ।  

4. यस सम्झौिा अनसुार सहिमि िएका षक्रयाकिापहरूिा कुनै संशोधन गनुय परेिा िबैु पक्षहरूबीच सहिमि िई गररनेछ।  

5. िोस्रो पक्षिे प्रथि पक्षको पूवय मिजखि स्वीकृिी मबना षवजत्तय सीिािन्िा बाषहर खचय गनय पाउने छैन। 

6. स्थानीय स्िरिा उत्पािन िएको कृषि उपजिाई प्रचमिि िररेटिा प्राथमिकिाका साथ खररि गनुयपनेछ।  

7. काययक्रिका िामग प्रिान गररने रकिको सही सिपुयोग,  सन्िोिजनक प्रगमि िथा प्राप्त षवजत्तय प्रमिवेिनको आधारिा 
अनिुानको मनकासा दिइनेछ ।  

8. काययक्रि अवमधिा वा सो पश्चाि िोस्रो पक्षिे प्रथि पक्ष वा प्रथि पक्षको आवश्यकिा अनरुूप काययक्रिको स्थि िथा 
व्यवसाषयक क्षेत्रको मनवायध रूपिा मनरीक्षण गनय दिन ुपनेछ ।  

9. काययक्रि सञ्चािनको क्रििा व्यवसायको प्रस्िाषवि षक्रयाकिापिा पररवियनहरू हनु सक्ने जायज कारणहरू िएिा 
प्रथि पक्षिाई सियिा नै मिजखि जानकारी गराउन ुपनेछ र कुनै िहत्वपूणय पररवियन हनुे अवस्थािा प्रथि पक्षको 
स्वीकृिी अमनवायय मिनपुनेछ ।  

१0. िोस्रो पक्षको बैङ्क खािा षववरण मनम्न बिोजजि हनुेछ र यदि काययक्रि सञ्चािन अवमधिा यी षववरणहरूिा कुनै 
पररवियन हनु गएको हकिा प्रथि पक्षिाई ित्काि जानकारी गराउन ुपनेछ । 

11. ……………………………………….. सञ्चािनको कुि िागिको ७५ प्रमिशि सम्ि सम्झौिा बिोजजिको रकि कोिबाट 
उपिब्ध गराईने छ ।कोिबाट उपिब्ध गराईएको रकिको १० प्रमिशिसम्ि िािग्राहीिे पसि व्यवस्थापनिा खचय 
गनय सक्नेछन ्िने बाँकी रकि सम्झौिािा उल्िेख िएको मिमिसम्ि अमनवायय रुपिा कोििा षफिाय गनुयपनेछ। 

12. िोस्रो पक्षिे कोििा षफिाय गनुयपने रकि सम्झौिािा उल्िेजखि मिमिसम्ि पमन जम्िा नगरेिा वा व्यवसाय सचुारु 
नगरेिा िोस्रो पक्षको चिअचि सम्पजत्तबाट सिेि सो रकि असिु उपर गनय बाधा पने छैन । 

13. कृषि उपज बजार िथा सङ्किन केन्रबाट मनस्कने फोहरिैिाको व्यवस्थापन गने जजम्िा िोस्रो पक्षको रहनेछ साथै 
उपिोिाको स्वास््यिा प्रमिकुि असर गने गणुस्िरहीन वस्िहुरु मबक्री गनय पाईने छैन।  

1४. िवैुको सहिमि िएिा उल्िेजखि बुिँाहरु थप/घट गनय सषकनेछ ।   

िोस्रो पक्षको िफय बाट प्रथि पक्षको िफय बाट 

हस्िाक्षराः हस्िाक्षराः 

सञ्चािक प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि 

नािाः नािाः 
पिाः पिाः 
सम्पकय  नं.M  
छापाः छापाः 
ठेगानााः              
मिमिाः मिमिाः 

साझीहरुाः 
हस्िाक्षराः 
नािाः               

पिाः 

हस्िाक्षराः 
नािाः 
पिाः 

आज्ञािे 

रािहरर ररजाि 
प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि 


