कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार सं चालन िनयमावली, २०७७
ूःतावना : ूशासिकय कायर्िविध (िनयिमत) गन ऐन २०७५ को दफा ३ को अिधकार ूयोग गरी ूदे श नं.
१ को ूदे श सरकारले दे हायका िनयमह
१.

सं िक्ष

बनाएको छ ।

नाम र ूारम्भ: (१) यस िनयमावलीको नाम "कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार

सं चालन िनयमावली, २०७७" रहे को छ।
२.

(२) यो िनयमावली तु न्त ूारम्भ हुनेछ।

पिरभाषा: िवषय वा ूसँगले अक अथर् नलागेमा यस िनयमावलीमा,-

(क) "अध्यक्ष" भ ाले िनयम ९ बमोिजम गिठत कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार िवकास
सिमितको अध्यक्ष सम्झनु पछर्।

(ख) "करार" भ ाले मन्ऽालय र यस िनयमावली बमोिजम छनौट भएको िविश ीकृत सहकारी सं घ
िबच ूचिलत कानून बमोिजम भएको सम्झौता सम्झनुपछर्।

(ग) "कृिष उपज वा वःतु" भ ाले कृिष क्षेऽबाट उत्पािदत फलफूल, तरकारी, दुधजन्य तथा माछा
मासु जःता ताजा वा नाशवान वःतु सम्झनु पछर्।
(घ) "तोिकएको" वा "तोिकए बमोिजम" भ ाले यस िनयमावली अन्तगर्त बनेको िविनयममा तोिकएको
वा तोिकए बमोिजम सम्झनु पछर्।

(ङ) "बजार" भ ाले कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार सम्झनु पछर्।

(च) "मन्ऽालय" भ ाले भूिम व्यवःथा, कृिष तथा सहकारी मन्ऽालय सम्झनु पछर्।

(छ) "सदःय" भ ाले सिमितको सदःय सम्झनु पछर् र सो शब्दले सदःय-सिचवलाई समेत जनाउँदछ।

(ज) "सिमित" भ ाले िनयम ९ बमोिजम गिठत कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार िवकास
सिमित सम्झनु पछर्।
(झ) "सहकारी" भ ाले ूचिलत सहकारी ऐन बमोिजम गठन भएको सं घ वा सं ःथा सम्झनु पछर्।
(ञ) "सेवा शुल्क" भ ाले बजार ःथलमा फामर्र याडर्मा कारोवार गनर् उपलब्ध गराए वापत बजार

सं चालन गनर् छनौट भएको िविश ीकृत सहकारी सं घ वाहे क अन्य कारोवार गनलाई िलईने बजार
सेवा शुल्क सम्झनु पदर्छ।

(ट)

"सं घ" भ ाले सं घीय सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ९ वा ूदे श सहकारी ऐन, २०७६ को दफा

८ बमोिजम दतार् भएको िविश ीकृत सहकारी सं घ सम्झनु पदर्छ ।

(ठ) "ःटल" भ ाले बजार ःथलमा कृिष उपजको कारोवार गनर् छु

ाईएको िनि त क्षेऽफललाई

सम्झनु पछर्।
३.

बजार व्यवःथापन तथा सं चालन सम्वन्धी व्यवःथा: (1) नेपाल सरकारबाट मोर
गाउँपािलका वाडर् नं. १ मा िनमार्ण सम्प

िजल्ला कटहरी

भई व्यवःथापन र सं चालनका लागी ूदे श नं. १ को ूदे श

सरकारलाई हःतान्तरण गिरएको कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार व्यवःथापन तथा सं चालन
िविश ीकृत सहकारी सं घ माफर्त गरीनेछ।

(२) उपिनयम (१) बमोिजम को सं घ र मन्ऽालय िवचको आपसी समझदारी गरी शतर् तोकी
ूचिलत कानुन बमोिजम करार सम्झौता गरी बजार व्यवःथापन र सं चालन गरीनेछ ।
(३) उपिनयम (२) बमोिजम बजारको रे ख दे ख, समन्वय र िनयमनको लागी यसै िनयम
बमोिजम एक बजार िवकास सिमित रहनेछ ।

३क. िनदशक सिमित: (१) िनयम ९ बमोिजम गठीत कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार



िवकास सिमितलाई आवँयक िनदशन िदन एवम् अन्य िनकायह सँग समन्वय गनर् दे हाय
बमोिजमको िनदशक सिमित रहनेछ:
(क) मन्ऽी, भूिम व्यवःथा, कृिष तथा सहकारी

मन्ऽालय

- अध्यक्ष

(ख) ूमुख, िवराटनगर महानगरपािलक◌ा

- सदःय

(ग)

अध्यक्ष, कटहरी गाँउपािलका

- सदःय

(घ)

सिचव, मुख्यमन्ऽी तथा मन्ऽीपिरषद◌्को

- सदःय

कायार्लय
(ङ)

सिचव, आन्तिरक मािमला तथा कानुन मन्ऽालय

- सदःय

(च)

सिचव, भौितक पुवार्धार िवकास मन्ऽ◌ालय

- सदःय

(छ)

सिचव, भूिम व्यवःथा, कृिष तथा सहकारी मन्ऽालय

-सदःय

(ज)

ूमुख, पशुपंक्षी तथा मत्ःय िवकास िनदशनालय

- सदःय

(झ)

ूमुख, कृिष िवकास िनदशनालय

- सदःय

(ञ)

अध्यक्ष, जनिूय मा.िव., कटहरी

सञ्चालक

- सदःय

सिमित
(ट)

अध्यक्ष, कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार िवकास सिमित

-सदःय सिचव

(२) िनदशक सिमितका अध्यक्षले आवँयकता अनुसार सिमितको बैठक बोलाउन सक्नेछ।



पिहलो सं शोधन ारा थप गिरएको ।

३ख. िनदशक सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकारः िनयम ३क बमोिजमको िनदशक सिमितको काम,



कतर्व्य र अिधकार दे हाय बमोिजम हुनेछः

(क) कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार िवकास सिमित ारा समाधान हुन नसकेका
समःयाको समाधान गन।

(ख) अन्तरमन्ऽालय वा िनकायसँग सम्बिन्धत िवषयको बारे मा समन्वय गन।
(ग)
४.

बजार स ालन एवम् व्यवःथापन सम्बन्धमा सिमित तथा बजार स ालन तथा व्यवःथापन
गन िविश ीकृत सहकारी स लाई आवँयकता अनुसार िनदशन िदने।

िविश ीकृत सहकारी सं घको योग्यता: बजार व्यवःथापन तथा सं चालन गनर् ूःताव पेश गन िविश ीकृत
सहकारी सं घको योग्यता दे हाय बमोिजम हुनेछ:

(क) किम्तमा तीस सदःय भएको

(ख) िविनयममा फलफूल तथा तरकारीको व्यापार सम्बन्धी उ ेँय रहे को
५.

(ग) किम्तमा पन्ी करोड सं ःथागत पूंजी भएको

िविश ीकृत सहकारी सं घको छनौट ूकृया: बजार सं चालन तथा व्यवःथापनको लागी िविश ीकृत
सहकारी सं घ छनौट सम्बन्धी व्यवःथा दे हाय बमोिजम हुनेछ:

(क) मन्ऽालयले पन्ी िदनको म्याद सिहतको सूचना राि य ःतरको दै िनकमा ूकाशन गनुप
र् नछ ।

(ख) बजार सं चालन गनर् योग्य िविश ीकृत सहकारी सं घले अनुसूची-१ बमोिजमको ूःताव पेस गनुर्
पनछ ।
(ग)

मन्ऽालयले मन्ऽालयको सिचवको अध्यक्षतामा वढीमा तीन सदःयीय कायर्दल गठन हुनेछ र

त्यःतो कायर्दलले छनौटको मापदण्ड िनधार्रण गरी ूःतावक मध्येबाट उत्कृ

िविश ीकृत

सहकारी सं घ छनौट गरी मन्ऽालयमा िसफािरस गनछ।तर एक माऽ सं घले अवेदन िदएमा
कायर्दलले त्यःतो सं घको योग्यता र क्षमताको जाँच गरी मन्ऽालय समक्ष िसफरीस गनछ ।
(घ)

खण्ड (ग) र (घ) बमोिजम िसफरीस गरीएको सं घसं ग मन्ऽालयले करार गनछ ।

(ङ)

खण्ड (ङ) बमोिजम करार गदार् आपसी समझदारीमा शतर् तय गरी ूचिलत कानून बमोिजम करार
गरीनेछ ।

(च)
६.

करार अवधी किम्तमा पाँच वषर्को हुनेछ र करार अविध आवँयकता अनुसार बढाउन सिकनेछ।

िविश ीकृत सहकारी सं घले पालना गनुप
र् न शतर्ह : बजार सं चालनका लािग छनौट भएको िविश ीकृत
सहकारी सं घले पालना गनुप
र् न सतर्ह

दे हाय बमोिजम हुनेछ:

(क) बजार सं चालनका लािग छनौट भएको िविश ीकृत सहकारी सं घले बजार सं चालनका बममा

बजारःथलमा कुनै ःथायी सरं चना थपघट गनुप
र् रे मा सिमितमा ूःताव पेश गरी सिमितको अनुमित

िलएर गनुप
र् नछ ।



पिहलो सं शोधन ारा थप गिरएको ।

(ख) बजार सं चालन तथा ब्यवःथापनका सम्बन्धमा िविश ीकृत सहकारी सं घले आफुले समाधान गनर्
नसकेका समःयाह
समःयाह

(ग)

सिमित समक्ष पेश गनुप
र् नछ। समितलेले आफै समाधान गनर् नसकेका

मन्ऽालयमा पेश गरी मन्ऽालयबाट िन पण गनुप
र् नछ ।

िविश ीकृत सहकारी सं घले बजार सं चालन तथा ब्यवःथापन गदार् बजारःथल िभऽ ःटल
ब्यवःथापन, िविभ

ु तथा पानी ब्यवःथापन,
कृिष उपज िवबी ःथल, फोहोर ब्यवःथापन, िव त

िवषादी तथा गुणःतर पिरक्षण,पाले पहरा ब्यवःथापन आिद काम आफै गनुप
र् नछ ।

(घ)

र् न भएमा मन्ऽालयले आवँयकता अनुसार िनमार्ण
बजारःथलमा पुिँ जगत सं रचना आिद थप गनुप
गनर् सक्नेछ र बजारःथलमा आवँयक पुिँ जगत िनमार्णमा िविश ीकृत सहकारी सं घले सिमितको

िःवकृतीमा आफ्नै लगानीमा तथा मन्ऽालयसँगको लागत सहभािगतामा समेत िनमार्ण कायर् गनर्
सक्नेछ ।

(ङ)

यी िनयमावली लागु हुन ु भन्दा पिहले ूचिलत कानून बमोिजम िनवेदन माग गिर ःटल िवतरणका

लािग ःवीकृत भएकालाई िविश ीकृत सहकारी सं घले बजारःथलमा कारोवारका लािग सहकारीको
िनयम अनुसार ब्यवःथा िमलाउनु पनछ ।

(च)

बजारःथलमा साना िकसानह ले ल्याउने वःतुह को खरीद िवबीका लािग िविश ीकृत सहकारी
सं घले उपयुक्त कायर्िविध तयार गरी

सिमितको ःवीकृतीमा आवँयक ब्यवःथा िमलाउनु पनछ।

(छ) बजारःथल उपलब्ध गराए वापत िविश ीकृत सहकारी सं घले सिमितलाई भाडा िनधार्रण सिमितले
िनधार्रण गरे बमोिजमको भाडा अधर् वािषर्क पमा उपलब्ध गराउनु पनछ ।
(ज)

बजारःथलमा िवबी िवतरणका बममा बजार सं चालन गन िविश ीकृत सं घ वाहे कका अन्य

ब्यापारीह लाई बजार सेवा शुल्क तथा पािकर्
िविश ीकृत सहकारी सं घ आफैले

(झ)
७.

शुल्क सम्बन्धमा सिमितवाट िनणर्य गराई

उठाउने ब्यवःथा गनुप
र् नछ ।

िविश ीकृत सं घले करारमा उल्लेख भए बमोिजमको सतर् अनुसार बजार सं चालन गनुप
र् नछ ।

भाडा िनधार्रण सम्बन्धी व्यवःथा: (१) बजारको भाडा िनधार्रण गनर् दे हाय बमोिजमको भाडा िनधार्रण
सिमित गठन हुनेछ:

(क) मन्ऽालयको सात वा आठ तह वा सो सरहको अिधकृत

-सं योजक

(ख) ूदे श सहकारी सं घको ूितिनिध

-सदःय

(ग) ूदे श उ ोग बािणज्य महासं घको ूितिनिध

-सदःय

(घ) िजल्ला ूशासन कायार्लयको ूितिनिध

-सदःय

(ङ) बजार िव

मध्येबाट एकजना ूितिनिध

(च) िविश ीकृत सहकारी सं घको एकजना ूितिनिध

-सदःय
-सदःय

(२) उपिनयम (१) बमोिजमको सिमितले दे हाय बमोिजमका आधारमा भाडा िनधार्रण गनुप
र् नछ:
(क) बजारको िनमार्णको लागत
(ख) बजार व्यवःथापन खचर्

(ग) बजार िनमार्ण गदार्का बखत भएको सम्झौताका पक्षह लाई उपलब्ध गराउनु
पन िनयिमत रकम ।
८.

करार भं ग हुन सक्ने अवःथा: दे हायको अवःथामा करार उल्ल न भएको मािननेछ :
(क) िनयम ६ मा उल्लेख भएका िवषयह का अितिरक्त सं झौता भएको एक वषर्मा पिन बजार सं चालन
गनर् नसकेमा ।

(ख) करारमा उल्लेख गिरएको भाडा अधर् वािषर्क पमा सिमितलाई उपलब्ध गराउन नसकेमा।

(ग) िनयम ६ बमोिजमको सतर्ह

पालन नगरे को पाइएमा त्यःतो सतर् पालन गनर् बारम्वार सिमितबाट

िदइएको िनदशन पालन नगरे मा ।तर यस खण्ड बमोिजम करार भं ग गदार् सम्बिन्धत सं घलाई

सफाई पेश गन मौका िदईनेछ।

९.

सिमितको गठन: (1) कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार िवकास सिमित नामको एक सिमित
गठन गिरनेछ।
(2) उपिनयम (१) बमोिजमको सिमित मा दे हाय बमोिजम अध्यक्ष तथा सदःय रहने छन्:
(क)

मन्ऽालयले तोकेको किम्तमा नव तहको अिधकृत

(ख)

िवराटनगर महानगरपािलकाले तोकेको अिधकृत ूितिनिध

- सदःय

(ग)

मन्ऽालयले तोकेको एक जना बजार िव

-सदःय

(घ)

.......................................................................

(ङ)

बजार सं चालन गन िविश ीकृत सहकारी सं घले तोकेको ूितिनिध एकजना

(च)

ूदे शभरका सहकारी सं घ सं ःथाह बाट ूितिनिधत्व हुने गरी िविश ीकृत



सहकारी सं घले तोकेको दुई जना िकसान ूितिनिध

(छ)

सं घीय कृिष तथा पशुपंक्षी िवकास मन्ऽालयले तोकेको ूितिनिध

(ज)

तात्कािलन एिककृत कृिष थोक बजार िनमार्ण उपभोक्ता सिमित, कटहरी,
मोर का एकजना ूितिनिध

(झ)



ूदे श सहकारी सं घले तोकेको एक जना ूितिनिध

पिहलो सं शोधन ारा हटाईएको ।

- अध्यक्ष

- सदःय

- सदःय
- सदःय

-सदःय
-सदःय

(झ१)

वडा अध्यक्ष, कटहरी गा.पा. वडा नं १

(झ२)

कटहरी





-सदःय

गा.पा. वडा नं. १ को वडा कायार्लयको िसफािरस बमोिजम

ःथानीय

सं घ

सं ःथा,

क्लब

मध्येबाट

२

जना

गाउँपािलकाले तोकेको एक जना मिहला सिहत २ जना िकसान

(झ३)



-सदःय

ूितिनिध

-सदःय

(झ४)

अध्यक्ष, तत्कािलन जग्गा सं रक्षण सं व र्न सिमित

-सदःय

(ञ)

मन्ऽालयले तोकेको एक जना अिधकृत ूितिनिध



-सदःय सिचव

(३) उपिनयम (२) को खण्ड (ग), (ङ), (च), (झ), (झ२) र (झ३) बमोिजमको



सदःयको पदाविध तीन वषर्को हुनेछ र िनजह

दुई कायर्काल भन्दा बढी सदःय हुन पाउने

छै नन्।

१०. सदःयको योग्यता: सिमितका पदे न सदःय बाहे कको अन्य सदःयको योग्यता दे हाय बमोिजम हुनेछ:
(क) नेपाली नागिरक,

(ख) सहकारी सं घ वा सं ःथाको सदःय भइर् आिधकारीक ूितिनिधत्व भएको,
(ग) ूचिलत कानूनले अयोग्य नठहिरएको ।
११. सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार: सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार दे हाय बमोिजम हुनेछ:
(क) बजारको भौितक पूवार्धारको

सुरक्षा, सरं क्षण, स ालन, सम्भार तथा िवकास गन,

(ख) सिमितका तफर्बाट थप िवषयमा करार वा सम्झौताह

गनर्, गराउन ःवीकृित ूदान गन,

(ग) बजारःथलमा िवषादी िमसावट भएका तथा अःवःथकर कृिष उपज वा वःतु बजारमा िबबी िवतरण
सम्बन्धमा बजार सं चालन गन िविश ीकृत सहकारी सं घलाई िनदशन िदने,

(घ) िविश ीकृत सहकारी सं घसँगको समन्वयमा बजारको िवकास तथा सम्व र्नका लािग योजना तजुम
र् ा
गन,

(ङ) कृिष बजार सूचना ूणाली ःथापनाको आवँयक ब्यवःथा गनर अन्य कृिष थोक बजार सं ग
सम्बन्ध राख्ने,

(च) सहकारीका सदःयह , कृषक तथा सिमितका कमर्चारीलाई तालीम ॅमणको व्यवःथा गन,



पिहलो सं शोधन ारा थप गिरएको ।



पिहलो सं शोधन ारा थप गिरएको ।



पिहलो सं शोधन ारा थप गिरएको ।



पिहलो सं शोधन ारा थप गिरएको ।



पिहलो सं शोधन ारा सं शोधन गिरएको।

ःथानवाट बजारःथल सम्म पुग्ने सडकको ःतरो तीको लािग ूदे श सरकारसँग समन्वय

(छ) िविभ

गरी ूदे श सरकारवाट बजेटको ब्यवःथा गन,
(ज) बजार ःथलिभऽ रहे का सं रचनाको वीमाको ब्यवःथा गन,
(झ) बजार ःथापनाको लािग २०६८ चैऽ ९ मा भएको सम्झौता अनुसार सम्झौताका पक्षह लाई
करारबाट आएको रकम उपलब्ध गराउने ।
१२. सिमितको कोष: (1) सिमितको एक छु ै कोष हुनेछ ।

(2) उपिनयम (1) बमोिजमको कोषमा दे हायका रकमह
(क) ूदे श सरकारबाट ूा

रहने छः

रकम,

(ख) सं िवधान र ूचिलत कानून बमोिजम िवदे शी सरकार वा व्यिक्त वा सं ःथा वा
अन्तरार्ि य सं घ सं ःथाबाट ूा
(ग) सं घसं ग गरे को करारबाट ूा
(घ) अन्य ौोतबाट ूा

हुने रकम,

रकम,

रकम।

(३) सिमितको कोषमा रहने रकम नेपाल रा

बकबाट ःवीकृित ूा

कुनै पिन “क” वगर्को

वािणज्य बकमा खाता खोली जम्मा गिरने छ।
(४) सिमितको नामबाट गिरने सबै खचर् उपिनयम (२) बमोिजमको कोषबाट व्यहोिरने छ।
(५) सिमितको कोषको स ालन सिमितको अध्यक्ष र सदःय सिचवको दःतखतबाट हुनेछ र

कोषको लेखा व्यवःथापन तथा सं चालन मन्ऽालयले तोकेको लेखा अिधकृतबाट हुनेछ।
(६) उपिनयम (२) को खण्ड (ख) बमोिजम रकम ूा

गदार् नेपाल सरकारको ःवीकृित

िलनु पनछ ।

(७) कोषको रकम खचर् यो िनयम बमोिजम सिमितले ःवीकृत गरे को िवषयमा हुनेछ ।

१३. लेखा अिधकृतको काम, कतर्व्य र अिधकार: लेखा अिधकृतको काम, कतर्व्य र अिधकार दे हाय बमोिजम
हुनेछ:

(क) सिमितको कोषको आिथर्क ूशासन सं चालन गन,
(ख) आम्दानी खचर्को लेखा राख्ने,
(ग) लेखा िववरण तयार गन,
(घ) सिमितको कोषको आन्तिरक तथा अिन्तम लेखा परीक्षण गराउने र बे जु िनयिमत गन गराउने।

१४. कोषबाट गरीने खचर् सम्बन्धी व्यवःथा: कोषको खचर् दे हय बमोिजमका कायर्ह मा गिरने छ:

(क) बजार ःथापनाको लािग िमित २०६८ चैऽ ९ मा भएको सम्झौता अनुसार सम्झौताका पक्षह लाई
उपलब्ध गराउनु पन रकम उपलब्ध गराउन,
(ख) बजार क्षेऽको ममर्त सं भार तथा थप पुवार्धार िनमार्ण गनर्,
(ग) ूशासिनक खचर् ।
१५. सिमितको बैठक: सिमितको बैठक सम्बन्धी व्यवःथा दे हाय बमोिजम हुनेछ:

(क) सिमितको बैठक आवँयकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको िमित, समय र ःथानमा बःने छ र
बैठक बःने सूचना किम्तमा चौिवस घण्टा अगावै सदःयह लाई िदनु पनछ।

(ख) सिमितको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनछ ।

(ग) सिमितको कूल सदःय सं ख्याको किम्तमा पचास ूितशत सदःय उपिःथत भएमा सिमितको
वैठकको लािग गणपूरक सं ख्या पुगेको मािनने छ।

(घ) सिमितको वैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गन
व्यिक्तले िनणार्यक मत िदन सक्नेछ।

(ङ) सिमितको िनणर्य सिमितको सदःय सिचव ारा ूमािणत गिर अिभलेख रािखनेछ।

(च) सिमितले आवँयक दे खेमा ूचिलत कानून बमोिजम िवदे शी वा ःवदे शी कुनै िवशेष

वा

सल्लाहकारलाई सिमितको वैठकमा आमन्ऽण गनर् सक्नेछ।

(छ) सिमितको वैठक सम्बन्धी अन्य कायर्िविध सिमित आफैले िनधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ।
१६. लेखा र लेखा पिरक्षण: लेखा र लेखा पिरक्षण सम्बन्धी व्यवःथा दे हाय बमोिजम हुनेछः
(क)

सिमितको आय व्ययको लेखा, ूदे श सरकारको ूचिलत कानून बमोिजम
रािखनेछ।

(ख)

सिमितको आन्तरीक लेखा पिरक्षण रिज डर् लेखा परीक्षकबाट गराइनेछ।

(ग)

सिमितको अिन्तम लेखा परीक्षण ूचिलत कानून बमोिजम हुनेछ ।

(घ)

ूदे श सरकार, भूिम ब्यवःथा, कृिष तथा सहकारी मन्ऽालयले चाहे मा

(ङ)

सिमितले आय व्यय िववरण चौमािसक

ँ ाउन सक्नेछ।
सिमितको िहसाब िकताब जुनसुकै बखत जाँच्न र जच

पमा सावर्जिनक गनुप
र् नछ ।

१७. उपसिमित गठन गनर् सक्ने: (1) सिमितले आफ्नो कायर् स ालनमा सघाउ पु¥याउन आवँयकता अनुसार
उपसिमित गठन गनर् सक्नेछ ।
(2) उपिनयम (1) बमोिजम गिठत उपसिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार तथा वैठक
सम्बन्धी कायर्िविध सिमितले िनधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ ।

१८. सिमितका कमर्चारी: सिमितका लािग आवँयक कमर्चारीह

मन्ऽालयबाट काजमा खटाउनु पनछ।

१९. बैठक भ ा तथा अन्य सुिवधा: सिमितको अध्यक्ष तथा सदःयले
कानूनबमोिजम हुनेछ ।

पाउने बैठक भ ा ूचिलत

२०. अिधकार ूत्यायोजन: सिमितले आवँयकता अनुसार आफ्नो केही अिधकार कुनै सदःय वा सिमितको कुनै
अिधकृत कमर्चारीलाई ूत्यायोजन गनर् सक्नेछ।

२१. ूितवेदन पेश गनुप
र् न: सिमितले आिथर्क वषर् समा

भएको नब्वे िदन िभऽ आफूले गरे को कामको वािषर्क

ूितवेदन मन्ऽालय समक्ष पेश गनुर् पनछ र त्यःतो ूितवेदनको सं िक्ष

िववरण सावर्जिनक गनुर् पनछ ।

२२. ूदे श सरकारले िनदशन िदन सक्ने: ूदे श सरकारले सिमितलाई समय समयमा िनदशन िदन सक्नेछन र
त्यःता िनदशनको पालना गनुर् सिमितको कतर्व्य हुनेछ।

२३. ूदे श सरकारसँग सम्पकर्: सिमितले ूदे श सरकारसँग सम्पकर् राख्दा भूिम ब्यवःथा, कृिष तथा सहकारी
मन्ऽालय माफर्त राख्नु पनछ।

२४. सिमितको कायार्लय: सिमितको कायार्लय कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजारमा रहनेछ।

२५. िविनयम बनाउने अिधकार: यस िनयमावलीको उ ेँय पूितर्को लािग सिमितले आवँयक िविनयमह
बनाउन सक्नेछन र यःता िविनयमह

मन्ऽालयबाट अनुमोदन भएपिछ माऽ लागू हुनेछ । बजार

स ालनका िवषयमा कानूनी सल्लाह मन्ऽालयले उपलब्ध गराउनु पनछ ।

२६. भाडा छु ट िदन सिकने: मन्ऽालयले बजार सं चालनलाई दीघर्कालीन ढ ले व्यविःथत गनर् शु
भाडामा आंिशक वा पुणर्

बषर्मा

पमा छु ट िदन सक्नेछ । तर त्यःतो अविध बढाउन पाईने छै न।

२७. िनयमावली सं सोधन वा खारे ज गन: ूदे श सरकारले यो िनयमावली आवँयक्ता अनुसार सं शोधन एवं
पिरमाजर्न तथा खारे ज गनर् सक्नेछ।
२८. बाधा अडकाउउ: यो िनयमावली बमोिजम कायर् सम्पादन गदार् बाधा अडकाउ परे मा सिमितको िसफािरसमा
मन्ऽालयले िनणर्य गिर त्यःतो बाधा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ।

२९. लोगो तथा लेटरप्याड सम्बन्धमाः सं चालक सिमितको लोगो र लेटरप्याड अनुसूची-२ र ३ बमोिजम
हुनेछ।

३०. खारे जी र बचाउ: (१) यो िनयम ूारम्भ भए पिछ

कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार स ालन

िनयमावली, २०७६ ःवत: खारे ज हुनेछ र त्यस अन्तगर्त बनेका कायर्िविधसमेत खारे ज हुनेछ।

(२) यो िनयम लागु हुन ु पूव र् कायार्न्वयनमा रहे को कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक

बजार सं चालन िनयमावली, २०७६ बमोिजम भए गरे का काम यसै िनयम बमोिजम भए गरे को मािननेछ।

अनुशूची- १
(िनयम ५ को खण्ड (ख) सँग समबिन्धत)
िविश ीकृत सहकारी सं घले पेश

गन ूःतावको ढाँचा
िमित :२०../../

ौी........................................

.................................कायार्लय
...........................।
िवषय :बजार सं चालनको ूःताव ।
महोदय,

हामी ..................... नाम भएको िविश ीकृत सहकारी सं घ, कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक

बजार सं चालन िनयमावली, २०७७ अनुसार कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार सं चालन गनर् ईच्छु क
भएकोले दे हाय बमोिजमको िववरण खोली

ूःताव पेश गरे का छौ ।

सं घ सम्बन्धी िववरण
क) ूःतावक सं घको नाम :
ख) ठे गाना :
ग)

दतार् नं. :

घ)

कायर्क्षेऽ :

ङ)

िवषयगत वगीर्करण :

च)

सदःय सं ख्या :

ज)

ँ ी :
जगेडा पूज

ँ ी :
छ) शेयर पज

झ) जम्मा बचत रकम :
ञ) जम्मा िरण रकम :
ट)

पिछल्लो आ.व.को नाफा/ घाटा :

ठ)

बजार व्यवःथापन र सं चालन गन छु ै कायर्योजना

अनुसूची – २

(िनयम २९ सँग सम्बन्धीत)

अनुसूची – ३

(िनयम २९ सँग
सम्बन्धीत)

