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स्थानीय हाट बजार व्यवस्थापन तथा सचंालन काययवववि, २०७७ 

प्रमाणिकरि णमण िः-२०७७/१०/०८ 

णियमावली िं. ३१ 

प्रस्तावना: स्थािीय स् रमा उत्पाणि  वस् लुाई प्रवर्द्धि  था बजारीकरि गिध  था आवश्य ा र माग अिुसार खाद्यान्ि लगाय  अन्य 

अत्यावश्यक उपभोग्य वस्  ु था सेवाहरु सरल र सलुभ  ररकाबाट आपणू ध गिध, स्थािीय सरकार संचालि ऐि, २०७४ को िफा ११ को 

(ञ) को अणिकार प्रयोग गरर हाट बजार व्यवस्थापि  था संचालि गिध एवं वाञ्छिीय भएकाल,े  

स्थािीय सरकार संचालि ऐि, २०७४ को िफा १०२ र प्रशासकी कायधणवणि (णियणम  गिे) ऐि, २०७७ को िफा ३ ले णिएको 

अणिकार प्रयोग गरर णलख ुगाउँ कायधपाणलकाले यो कायधणवणि णमण  २०७७-१०-०७ को बैठकबाट स्वीकृ  गरर जारी गरेको छ । 

 

१. संविप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस कायधणवणिको िाम “स्थािीय हाट बजार व्यवस्थापि  था संचालि कायधणवणि,२०७७ रहकेो छ 

। 

(२) यो कायधणवणि  ुरुन्  प्रारम्भ हिुेछ । 

२. पररभाषाः णवषय वा प्रसंगले अको अथध िलागमेा यस कायधणवणिमा;  

(क) “अध्यक्ष” भन्िाले संचालक सणमण को अध्यक्षलाई बुझ्ि ुपछध । 

(ख) “कायधपाणलका” भन्िाले णलख ुगाउँ कायधपाणलका बुझ्िु पिधछ । 

(ग) “कायधणवणि” भन्िाल ेहाट बजार व्यवस्थापि  था संचालि कायधणवणि, २०७७ बुझ्ि ुपिधछ । 

(घ) “बजार” भन्िाल ेगाउँ कायधपाणलकाबाट व्यवणस्थ  हाट बजार बुझ्िु पछध । 

(ङ) “व्यवस्थापि  था सञ्चालि सणमण ” भन्िाले कायधणवणिको िफा ३ बमोणजम गणठ  सणमण लाई सम्झिु पिधछ । 

(च) “सिस्य” भन्िाले संचालक सणमण को सिस्य सम्झिु पिधछ, सो शब्िले सिस्य सणचवलाई सम े जिाउँछ । 

(छ) “सेवा शलु्क” भन्िाल ेव्यवसाय संचालि गिध उपलब्ि गराईएको स्थाि  था सणुविा बाप को भाडा, इजाज  शलु्क, प्रवेश 

शलु्क, िवीकरि शलु्क र अन्य सेवा शलु्क सम्झि ुपिधछ । 

 

३. सवमवत गठनः (१) गाउँ पाणलका स् रमा हाट बजार व्यवस्थापि  था संचालिका लाणग गाउँ कायधपाणलकाले िहेाय बमोणजम एक 

हाट बजार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सवमवत गठि गिछेिः 

(क) कायधपाणलकाको अध्यक्ष वा णिजले  ोकेको कायधपाणलका सिस्यिः  अध्यक्ष  

(ख) प्रमखु प्रशासकीय अणिकृ िः      सिस्य  

(ग) आणथधक णवकास सणमण का संयोजकिः     सिस्य 

(घ) सम्बणन्ि  वडाका वडाध्यक्षिः      सिस्य 

(ङ) हाट बजार णभत्र कम् ीमा ६ मणहिा िणेख व्यवसाय गि ैआएका व्यवसायी मध्येबाट सवधसम्म  णिवाधणच  भई वा सवधसम्म  

हुि िसकेमा १ स्टल १ भोट प्रिालीबाट णिवाधचि भएको १ जिा मणहला सणह  २ जिा प्रण णिणििः सिस्य 

(च) कृणष णवकास सणमण बाट मिोणि  १ जिािः    सिस्य 

(छ) राजश्व  था आणथधक प्रशासि शाखा प्रण णिणि १ जिािः   सिस्य 

(ज) उपभोक्ता णह  संरक्षि सणमण को प्रण णिणि १ जिािः   सिस्य 

(झ) गाउँपाणलका प्रहरी प्रमखुिः      सिस्य 
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(ञ) आणथधक णवकास शाखा प्रमखुिः     सिस्य सणचव 

 

४. सवमवतको काम कतयव्य र अविकारः सणमण को काम, क धव्य र अणिकार िहेाय बमोणजम हुिछेिः 

(क) बजारको णवकास, सम्वर्द्धि, णवस् ार, बजार स्थलको उपयोग  था बजारको फोहोरमलैा व्यवस्थापि सम्बन्िी िीण , णियम 

 था मापिण्ड  जुधमा गरर कायाधपणलकामा णसफाररस गि,े 

(ख) बजारको णवकास, सम्वर्द्धि, णवस् ार, बजार स्थलको उपयोग  था बजारको फोहोरमैला व्यवस्थापि सम्बन्िी कायधयोजिा 

बिाई लाग ूगिे, 

(ग)  बजारको भौण क पवूाधिारको सरुक्षा, संरक्षि, संचालि, संभार  था णवकास गि,े 

(घ) णबक्री स्थल, गोिाम, खािपेािी, णबजलुी, टेणलफोि, शौचालय, पाणकध ङ्ग सेवा उपलव्ि गराउिे, 

(ङ) णबणक्र गिध ल्याईएका खाद्यान्ि  था अन्य वस् ु  था सेवाहरुको अिगुमि गरर गिुस् र अणभवणृर्द् गिे, 

(च) बजार णभत्र व्यवसाय सञ्चालिका क्रममा कुि ैणववाि श्रजृिा भएमा व्यवस्थापि गिे, 

(छ) कृणष वस् ुको गे्रणडंग  था स् र णििाधरि गरर त्यस् ा बस् ुहरुको खररि णवणक्रलाई प्रोत्साहि गिे, 

(ज) बजार णभत्रको सेवा, सणुविाहरुको शलु्क णििाधरिका लाणग कायधपाणलकामा णसफाररस गिे, स्वीकृ  शलु्क असलु गिे,  

(झ) कृणष बजार सचूिा प्रिाली स्थापिा गि,े 

(ञ) बजारमा हुिे कृयाकलापहरुको णियणम  णिरीक्षि  था सपुररवेक्षि गि,े 

(ट) बजार सञ्चालि  था णवस् ारको लाणग जग्गा खररि, भवि णिमाधि, आवश्यक मेणशिरी औजार खररि गिे  था भौण क 

पवूाधिारहरु भाडामा णलि ेणििे, 

(ठ)  सम्भाव्य क्षेत्र वा वडाहरुमा आवश्यक ा अिुसार हाट बजारको स्थापिा, वडा स् रमा सणमण  णिमाधि, उक्त सणमण को काम, 

क धव्य र अणिकार एवं सञ्चालि सम्बन्िी व्यवस्था णमलाउि कायधपाणलकालाई सल्लाह सझुाब णििे, 

(ड)  बजार णभत्र व्यवसाय सञ्चालिको क्रममा व्यवसायीद्वारा कालोबजारी गरेको, गिुस् रहीि बस् ु  था सेवा णवक्री णव रि 

गरेको वा अन्य कुि ैप्रकारल ेउपभोक्ताको णह  संकुचि हिु ेगरर कायध गरेको पाईएमा व्यवसाय सञ्चालिमा रोक लगाई कािूि 

बमोणजम कावाधहीका लाणग णसफाररस गिे, 

(ढ)  छररएर रहकेा सािा-सािा बजारलाई आवश्यक ा अिुसार एणककृ  गिे, 

(ि) बजार णभत्र रहकेा संरचिाको णबमाको व्यवस्था णमलाउिे । 

५. सवमवतको बैठकः सणमण को बैठक व्यवस्थापिको व्यवस्था िहेाय बमोणजम हुिेछिः 

१) सणमण को बैठक आवश्यक ा अिसुार अध्यक्षले  ोकेको णमण , समय र स्थािमा बस्िेछ र बैठक बस्ि ेसचूिा कणम् मा 

चौणबस घण्टा अगावै सिस्यहरुलाई णिि ुपिेछ । 

२) सणमण को बैठकको अध्यक्ष ा अध्यक्षले गिेछ र णिजको अिुपणस्थण मा बैठकमा उपणस्थ  सिस्यमध्ये जेष्ठ सिस्यल े

बैठकको अध्यक्ष ा गिेछ । 

३) सणमण को कुल सिस्य संख्याको कणम् मा पचास प्रण श  सिस्य उपणस्थ  भएमा सणमण को बैठकको लाणग गिपरूक संख्या 

पगुेको माणििेछ । 

४) सणमण को बैठकमा वहुम को राय मान्य हुिछे र म  बराबर भएमा बैठकको अध्यक्ष ा गिे व्यणक्तल ेणििाधयक म  णिि 

सक्िेछ । 

५) सणमण को णििधय सणमण को अध्यक्षद्वारा प्रमाणि  गरी अणभलखे राणखिेछ । 

६) सणमण ल ेआवश्यक िखेेमा प्रचणल  कािूि बमोणजम कुि ैणवशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई सणमण ल ेबैठकमा आमन्त्रि गिध 

सक्िेछ । 

७) सणमण को बैठक सम्बन्िी अन्य कायधणवणि सणमण  आफैं ले णििाधरि गिध सक्िेछ । 
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६. स्टल वा स्थानको सेवा शुल्क सम्बन्िी व्यवस्थाः बजार स्थलबाट उपलव्ि गराईि ेस्टल वा स्थािको सेवा शलु्क णििाधरि 

गिाध सणमण ले िहेायका आिार र प्रकृया अपिाउिु पिछेिः 

(क) सेवा शलु्क णििाधरिका आिारहरुिः 

१) बजार स्थापिा र पवूाधिार णवकासमा भएको लगािी, 

२) बजार सञ्चालि र व्यवस्थापि खचध, 

३) भौण क संरचिा उपकरि र सणुविाहरुको ममध  सम्भार  था णबमा, 

४) बजारमा थप पवूाधिार णवकास एंव सणुविा णवस् ारका लाणग आवश्यक पि ेलगािी, 

५) जिशणक्तको उपयोग एंव उत्पे्ररिा खचध, 

६) आकणस्मक आणथधक िाणयत्व  था जोणखम व्यवस्थापिका लाणग आवश्यक रकम । 

(ख) सेवा शलु्क णििाधरि प्रकृयािः 

१) भाडामा उपलव्ि गराउि ेस्टल वा स्थाि  था सणुविाहरुको वगीकरि गिुध पिेछ, 

२) सेवा शलु्क णििाधरिको आिार बमोणजम खचध अिमुाि  था बजार क्षेत्र वररपरर प्रचणल  भाडा िर र अन्य शलु्क 

समे लाई मध्यिजर गरर बजार स्थलमा रहकेा स्टल वा स्थािको सेवा शलु्क णििाधरि गरर सणमण ल ेकायधपाणलकालाई 

णसफाररस गरी पठाउिु पिछे, 

३) कायधपाणलकाल ेस्वीकृण  गरेपणछ त्यस् ो सेवा शलु्क लाग ुहिुेछ, 

४) सेवा शलु्क णििाधरि गरे पश्चा  सम्झौं ा अिुसार बजार स्थलमा व्यवसाय गि ेव्यवसायील ेसो सेवा शलु्क अिुसारको 

रकम  प्रत्येक त्रैमाणसकको अग्रीम रुपमा आणथधक प्रशासि  था राजश्व शाखामा बुझाउिु पिछे, 

५) सेवा शलु्क प्रत्येक वषधमा पिुरावलोकि गररिेछ । 

 

७. स्टल वा स्थान संचालन तथा वगीकरण सम्बन्िी व्यवस्थाः स्टल वा स्थाि सञ्चालि र वगीकरि िहेाय बमोणजम हिुेछिः 

१) स्टल वा स्थाि प्राणिको लाणग णिविेकल ेव्यवसाय कर सम्बन्िी कायधणवणि, २०७७ बमोणजमका कागजा   था णववरि पेश 

गिुध पिछे, 

२) सणमण ले बजार स्थलमा प्राङ्गाररक कृणष उपज, जणडबुटी (औषिी)  था अन्य स्थािीय उत्पािि संकलि णबणक्र णव रिका 

लाणग कम् ीमा एक - एक वटा स्टल वा स्थाि छुट्याउिु पिछे, 

३) बजार स्थलमा स्थायी रुपमा एकै प्रकृण का व्यवसाय गिधका लाणग अिुमण   था स्टल णव रि गिध सणकिे छैि, 

४) व्यवसायीलाई स्टल वा स्थाि णव रि गिाध िफा ६ बमोणजम णििाधरर  सेवा शलु्क भन्िा घटी िहिुे गरर प्रचणल  खररि कािूि 

बमोणजम गररिेछ,  

५) स्टल वा कोठा प्रण वषध  ोणकएको शलु्क सणह  िणवकरि गिुध पिछे, समयम ैिवीकरि िगि े था त्रैमाणसक सेवा शलु्क 

िबुझाउि ेव्यवसायीलाई आणथधक ऐि बमोणजम जररवािा गररि,े १ वषध सम्म िणवकरि िगिे स्टलको इजाज पत्र स्व िः रद्द 

गररिेछ र बक्यौ ा रकम सरकारी बांकी सरह असलु उपर गररिेछ, 

६) स्टल  था कोठाको इजाज  प्राि गिे व्यणक्तको एकाघर पररवारको सिस्य बाहके अन्य कुिै पणि व्यणक्तले व्यवसाय गिध पाउिे 

छैि, 

७) व्यवसाय गिे व्यणक्तल ेसणमण ले उपलव्ि गराएको पररचय-पत्र लगाउिु पिेछ, 

८) थोक व्यवसायीले बाणढमा ३ जिा र खदु्रा व्यवसायीले बणढमा २ जिा कामिार स्टलमा राख्ि पाउिेछ । कामिारले सम े 

सणमण ल े उपलव्ि गराएको पररचय-पत्र लगाउि ु पिछे । कामिार पररव धि भएको अवस्थामा बणढमा ५ णिि णभत्रमा 

सणमण लाई जािकारी गराई पररचय-पत्रको व्यवस्था गिुध पिेछ, 

९) स्टल वा कोठा बाहके अन्य स्थािमा कृणष उपज बेचणबखिमा संलग्ि हिुे व्यवसायील ेसणमण बाट इजाज पत्र णलई णियणम  

रुपमा िणवकरि गरेको हिुु पिछे, 
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१०) व्यवसायील ेव्यवसाय सञ्चालिका क्रममा  था हाटबजारका णिि णबणक्र णव रि हिुे वस्  ु था सेवाहरुको मलू्य सचूी सबैल े

िखे्िे गरर प्रकाशि गरेको हिुुपिेछ, 

११) सणमण सँग अिमुण  िणलई  था सम्झौ ा बमोणजम बाहके कुिै व्यवसाय गिध पाईिे छैि, 

१२) माणथका खण्डहरुमा उल्लणेख  णियम णवपरर  कसैल ेकुि ैणक्रयालकलाप गरेमा सणमण ल ेिश हजार रुपैंया सम्म जररवािा 

गिध सक्िछे, 

१३) हाटबजार चल्ि ेणििको व्यवस्थापि सणमण ले णििाधरि गरे बमोणजम हुिेछ । 

 

८. सम्झौता सम्बन्िी व्यवस्थाः (१) व्यवासयीलाई स्टल णव रि गि ेप्रकृया समाि भए पश्चा  सणमण ले णिणश्च  अवणि  ोणक 

सम्झौ ाका लाणग सावधजणिक सचूिा जारी गिेछ र सणमण  र व्यवसायी बीच सम्झौ ा हुिँा णिम्ि णवषय उल्लेख गिुध पिछेिः 

(क) स्टलमा व्यवसाय गिे अवणि, 

(ख) िणवकरि गि ेप्रकृया, 

(ग) व्यवसायको प्रकृण , 

(घ) सेवा शलु्क अंक, 

(ङ) व्यापारीको एकाघर पररवारको सिस्यको िाम, थर र िस् ख , 

(च) सम्झौ ाका अन्य श धहरु सणमण को णसफाररसमा कायधपाणलकाको णििधय अिुसार हुिेछ । 

(२) माणथ जेसकैु लेणखएको भए  ापणि व्यवसायी संग हुि ेसम्झौ ा ५ वषध भन्िा बढीको हुिे छैि ।  र प्रत्येक आणथधक वषधको 

प्रथम त्रमैाणसकमा िवीकरि गिुध पिेछ । 

९. कमयचारी व्यवस्थापनः बजार व्यवस्थापि  था संचालि गिध आवश्यक कमधचारी कायधपाणलकाले व्यवस्थापि गिेछ । 

१०. बैठक भत्ता तथा अन्य सेवा सुवविाः सणमण को बैठक भत्ता र हाट बजार व्यवस्थापि गिध णजम्मेवारी पाएका कमधचारीहरुको 

थप सेवा सणुविा कायधपाणलकाल ेणििाधरि गरे बमोणजम हिुेछ । 

११. प्रवतवेदन पेश गनुय पननः सणमण लआेणथधक वषध समाि भएको ३० णिि णभत्र बजार सञ्चालि  था व्यवस्थापि सम्बन्िी भए गरेका 

सम्पिूध कायध  था आणथधक र भौण क णववरि सम्बन्िी वाणषधक प्रण वेिि कायधपाणलका समक्ष पेश गिुध पिेछ । कायधपाणलकाल े

प्रण वेिि संणक्षपीकरि  था पारर  गरर अिुमोििका लाणग गाउँ सभामा पशे गिुध पिछे । 

१२. सवमवतको कायायलयः सणमण को कायाधलय गाउँ कायधपाणलकाको कायाधलयमा रहिछे । 

१३. वनयम बनाउने अविकारः यस कायधणवणिको उद्देश्य पणू धको लाणग सणमण ल ेआवश्यक णवणियमहरु बिाई कायधपाणलकाबाट 

अिुमोिि गराई लाग ुगिध सक्िछे  । 

१४. आवथयक कायय प्रणाली सञ्चालनः बजार सञ्चालि  था व्यवस्थापिको आणथधक कायध प्रिाली प्रचणल  कािूि अिुसार सणमण  

माफध   ्गाउँ कायधपाणलकाले णििाधरि गरे बमोणजम हुिछे । 

१५. लोगो, लेटर प्याड र छापः सणमण को लोगो, लेटर प्याड र छापको छुट्टै व्यवस्था गिुध पिेछ । सो व्यवस्था िभए सम्मका लाणग 

कायधपाणलकाको कायाधलयको लोगो, लेटर प्याड र छाप प्रयोग गररिेछ । लोगो, छाप र लेटर प्याड अिुसचूी-१ र अिुसचूी-२ 

बमोणजम हुिेछ । 

१६. बािा अड्काउ फुकाउः यो कायधणवणि बमोणजम कायध सम्पािि गिाध कुि ै बािा अड्काउ परेमा सणमण को णसफाररसमा 

कायधपाणलकाको णििधय गरर त्यस् ो बािा अड्काउ फुकाउि सक्िछे । 

१७. बचाउः  यो कायधणवणि प्रारम्भ हिुु भन्िा अणघ बजार व्यवस्थापि सम्बन्िी भए गरेका कायध यसै कायधणवणि बमोणजम भएको माणििेछ 

। 
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अनुसूची-१ 

लोगो र छाप (वनयम १५ संग सम्बवन्ित) 
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अनुसूची-२ 

लेटर प्याड (वनयम १६ संग सम्बवन्ित) 

हाट बजार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सवमवत 

णलख ुगाउँपाणलका, ओखलढुगंा 

 

प.स. -          णमण िः- .................... 

चं. ििः-  

णवषयिः- 

 


