
लिखु गाउँपालिका यसम, ओखिढुुंगा  

प्रदेश नुं.-१ 

 

लिखु गाउँपालिकाद्वारा प्रकालशत  

 

भाग-२ 

नेपालको संविधानको धारा २२२ िमोविम गवित गाउँ सभाले धारा २२६ को उपधारा 

१ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा १०२ उपदफा ३ को अवधनमा रवि 

स्थानीय िाट बिार व्यिस्थापन तथा संचालन काययविवध, २०७७ वलख ु

गाउँपावलकाले सियसाधारणको िानकारीका लावग प्रकाशन गररएको छ । 

स्थानीय हाट बजार व्यवस्थापन तथा सुंचािन काययलवलि, २०७७ 

प्रमावणकरण वमवतिः-२०७७/१०/०८ 

वनयमािली नं. ३१ 

प्रस्तावना: स्थानीय स्तरमा उत्पावदत िस्तलुाई प्रिर्द्यन तथा बिारीकरण गनय तथा 

आिश्यता र माग अनसुार खाद्यान्न लगायत अन्य अत्यािश्यक उपभोग्य िस्त ुतथा 

सेिािरु सरल र सलुभ तररकाबाट आपवूतय गनय, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 

को दफा ११ को (ञ) को अवधकार प्रयोग गरर िाट बिार व्यिस्थापन तथा संचालन 

गनय एिं िाञ्छनीय भएकाले,  
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स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ र प्रशासकी काययविवध 

(वनयवमत गने) ऐन, २०७७ को दफा ३ ले वदएको अवधकार प्रयोग गरर वलख ुगाउँ 

काययपावलकाले यो काययविवध वमवत २०७७-१०-०७ को बैिकबाट स्िीकृत गरर िारी 

गरेको छ । 

 

१. सुंलिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययविवधको नाम “स्थानीय िाट बिार 

व्यिस्थापन तथा संचालन काययविवध,२०७७ रिकेो छ । 

(२) यो काययविवध तरुुन्त प्रारम्भ िुनेछ । 

२. पररभाषाः विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययविवधमा;  

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले संचालक सवमवतको अध्यक्षलाई बझु्न ुपछय । 

(ख) “काययपावलका” भन्नाले वलख ुगाउँ काययपावलका बझु्नु पदयछ । 

(ग) “काययविवध” भन्नाले िाट बिार व्यिस्थापन तथा संचालन काययविवध, २०७७ 

बझु्न ुपदयछ । 

(घ) “बिार” भन्नाले गाउँ काययपावलकाबाट व्यिवस्थत िाट बिार बुझ्नु पछय । 

(ङ) “व्यिस्थापन तथा सञ्चालन सवमवत” भन्नाले काययविवधको दफा ३ बमोविम 

गवित सवमवतलाई सम्झन ुपदयछ । 

(च) “सदस्य” भन्नाले संचालक सवमवतको सदस्य सम्झन ुपदयछ, सो शब्दले सदस्य 

सवचिलाई समेत िनाउँछ । 

(छ) “सेिा शलु्क” भन्नाले व्यिसाय संचालन गनय उपलब्ध गराईएको स्थान 

तथा सवुिधा बापतको भाडा, इिाित शलु्क, प्रिेश शलु्क, निीकरण शलु्क र 

अन्य सेिा शलु्क सम्झन ुपदयछ । 
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३. सलमलत गठनः (१) गाउँ पावलका स्तरमा िाट बिार व्यिस्थापन तथा संचालनका 

लावग गाउँ काययपावलकाले दिेाय बमोविम एक हाट बजार व्यवस्थापन तथा 

सञ्चािन सलमलत गिन गनेछिः 

(क) काययपावलकाको अध्यक्ष िा वनिले तोकेको काययपावलका सदस्यिः 

 अध्यक्ष  

(ख) प्रमखु प्रशासकीय अवधकृतिः      सदस्य  

(ग) आवथयक विकास सवमवतका संयोिकिः    सदस्य 

(घ) सम्बवन्धत िडाका िडाध्यक्षिः      सदस्य 

(ङ) िाट बिार वभत्र कम्तीमा ६ मविना दवेख व्यिसाय गद ै आएका व्यिसायी 

मध्येबाट सियसम्मत वनिायवचत भई िा सियसम्मत िुन नसकेमा १ स्टल १ भोट 

प्रणालीबाट वनिायचन भएको १ िना मविला सवित २ िना प्रवतवनवधिः सदस्य 

(च) कृवष विकास सवमवतबाट मनोवनत १ िनािः    सदस्य 

(छ) रािश्व तथा आवथयक प्रशासन शाखा प्रवतवनवध १ िनािः   सदस्य 

(ि) उपभोक्ता वित संरक्षण सवमवतको प्रवतवनवध १ िनािः   सदस्य 

(झ) गाउँपावलका प्रिरी प्रमखुिः      सदस्य 

(ञ) आवथयक विकास शाखा प्रमखुिः     सदस्य 

सवचि 

४. सलमलतको काम कतयव्य र अलिकारः सवमवतको काम, कतयव्य र अवधकार 

दिेाय बमोविम िुनेछिः 

(क) बिारको विकास, सम्िर्द्यन, विस्तार, बिार स्थलको उपयोग तथा बिारको 

फोिोरमैला व्यिस्थापन सम्बन्धी नीवत, वनयम तथा मापदण्ड तिुयमा गरर 

कायायपवलकामा वसफाररस गने, 
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(ख) बिारको विकास, सम्िर्द्यन, विस्तार, बिार स्थलको उपयोग तथा बिारको 

फोिोरमैला व्यिस्थापन सम्बन्धी कायययोिना बनाई लाग ूगने, 

(ग)  बिारको भौवतक पिूायधारको सरुक्षा, संरक्षण, संचालन, संभार तथा विकास 

गने, 

(घ)  वबक्री स्थल, गोदाम, खानेपानी, वबिुली, टेवलफोन, शौचालय, पावकय ङ्ग 

सेिा उपलव्ध गराउने, 

(ङ) वबवक्र गनय ल्याईएका खाद्यान्न तथा अन्य िस्त ुतथा सेिािरुको अनगुमन गरर 

गणुस्तर अवभिवृर्द् गने, 

(च) बिार वभत्र व्यिसाय सञ्चालनका क्रममा कुनै वििाद श्रिृना भएमा 

व्यिस्थापन गने, 

(छ) कृवष िस्तकुो ग्रेवडंग तथा स्तर वनधायरण गरर त्यस्ता बस्तिुरुको खररद 

विवक्रलाई प्रोत्सािन गने, 

(ि) बिार वभत्रको सेिा, सवुिधािरुको शलु्क वनधायरणका लावग काययपावलकामा 

वसफाररस गने, स्िीकृत शलु्क असलु गने,  

(झ) कृवष बिार सचूना प्रणाली स्थापना गने, 

(ञ) बिारमा िुने कृयाकलापिरुको वनयवमत वनरीक्षण तथा सपुररिेक्षण गने, 

(ट) बिार सञ्चालन तथा विस्तारको लावग िग्गा खररद, भिन वनमायण, 

आिश्यक मेवशनरी औिार खररद गने तथा भौवतक पिूायधारिरु भाडामा वलने 

वदने, 

(ि)  सम्भाव्य क्षेत्र िा िडािरुमा आिश्यकता अनसुार िाट बिारको स्थापना, 

िडा स्तरमा सवमवत वनमायण, उक्त सवमवतको काम, कतयव्य र अवधकार एिं 

सञ्चालन सम्बन्धी व्यिस्था वमलाउन काययपावलकालाई सल्लाि सझुाब 

वदने, 
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(ड)  बिार वभत्र व्यिसाय सञ्चालनको क्रममा व्यिसायीद्वारा कालोबिारी 

गरेको, गणुस्तरिीन बस्त ु तथा सेिा विक्री वितरण गरेको िा अन्य कुनै 

प्रकारले उपभोक्ताको वित संकुचन िुने गरर कायय गरेको पाईएमा व्यिसाय 

सञ्चालनमा रोक लगाई काननू बमोविम कािायिीका लावग वसफाररस गने, 

(ढ)  छररएर रिकेा साना-साना बिारलाई आिश्यकता अनसुार एवककृत गने, 

(ण) बिार वभत्र रिकेा संरचनाको वबमाको व्यिस्था वमलाउने । 

५. सलमलतको बैठकः सवमवतको बैिक व्यिस्थापनको व्यिस्था दिेाय बमोविम 

िुनेछिः 

१) सवमवतको बैिक आिश्यकता अनसुार अध्यक्षले तोकेको वमवत, समय र 

स्थानमा बस्नेछ र बैिक बस्ने सचूना कवम्तमा चौवबस घण्टा अगािै 

सदस्यिरुलाई वदनु पनेछ । 

२) सवमवतको बैिकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ र वनिको अनपुवस्थवतमा 

बैिकमा उपवस्थत सदस्यमध्ये िेष्ठ सदस्यले बैिकको अध्यक्षता गनेछ । 

३) सवमवतको कुल सदस्य संखयाको कवम्तमा पचास प्रवतशत सदस्य उपवस्थत 

भएमा सवमवतको बैिकको लावग गणपरूक संखया पगुेको मावननेछ । 

४) सवमवतको बैिकमा ििुमतको राय मान्य िुनेछ र मत बराबर भएमा बैिकको 

अध्यक्षता गने व्यवक्तले वनणाययक मत वदन सक्नेछ । 

५) सवमवतको वनणयय सवमवतको अध्यक्षद्वारा प्रमावणत गरी अवभलेख रावखनेछ । 

६) सवमवतले आिश्यक दखेेमा प्रचवलत काननू बमोविम कुनै विशेषज्ञ िा 

सल्लािकारलाई सवमवतले बैिकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

७) सवमवतको बैिक सम्बन्धी अन्य काययविवध सवमवत आफैं ले वनधायरण गनय सक्नेछ 

। 
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६. स्टि वा स्थानको सेवा शुल्क सम्बन्िी व्यवस्थाः बिार स्थलबाट उपलव्ध 

गराईने स्टल िा स्थानको सेिा शलु्क वनधायरण गदाय सवमवतले दिेायका आधार र 

प्रकृया अपनाउन ुपनेछिः 

(क) सेिा शलु्क वनधायरणका आधारिरुिः 

१) बिार स्थापना र पिूायधार विकासमा भएको लगानी, 

२) बिार सञ्चालन र व्यिस्थापन खचय, 

३) भौवतक संरचना उपकरण र सवुिधािरुको ममयत सम्भार तथा वबमा, 

४) बिारमा थप पिूायधार विकास एंि सवुिधा विस्तारका लावग आिश्यक पने 

लगानी, 

५) िनशवक्तको उपयोग एंि उत्प्रेरणा खचय, 

६) आकवस्मक आवथयक दावयत्ि तथा िोवखम व्यिस्थापनका लावग आिश्यक 

रकम । 

(ख) सेिा शलु्क वनधायरण प्रकृयािः 

१) भाडामा उपलव्ध गराउने स्टल िा स्थान तथा सवुिधािरुको िगीकरण गनुय 

पनेछ, 

२) सेिा शलु्क वनधायरणको आधार बमोविम खचय अनमुान तथा बिार क्षेत्र 

िररपरर प्रचवलत भाडा दर र अन्य शलु्क समेतलाई मध्यनिर गरर बिार 

स्थलमा रिकेा स्टल िा स्थानको सेिा शलु्क वनधायरण गरर सवमवतले 

काययपावलकालाई वसफाररस गरी पिाउन ुपनेछ, 

३) काययपावलकाले स्िीकृवत गरेपवछ त्यस्तो सेिा शलु्क लाग ुिुनेछ, 

४) सेिा शलु्क वनधायरण गरे पश्चात सम्झौंता अनसुार बिार स्थलमा व्यिसाय 

गने व्यिसायीले सो सेिा शलु्क अनसुारको रकम  प्रत्येक तै्रमावसकको 

अग्रीम रुपमा आवथयक प्रशासन तथा रािश्व शाखामा बझुाउनु पनेछ, 
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५) सेिा शलु्क प्रत्येक िषयमा पनुरािलोकन गररनेछ । 

७. स्टि वा स्थान सुंचािन तथा वगीकरण सम्बन्िी व्यवस्थाः स्टल िा स्थान 

सञ्चालन र िगीकरण दिेाय बमोविम िुनेछिः 

१) स्टल िा स्थान प्राविको लावग वनिेदकले व्यिसाय कर सम्बन्धी काययविवध, 

२०७७ बमोविमका कागिात तथा वििरण पेश गनुय पनेछ, 

२) सवमवतले बिार स्थलमा प्राङ्गाररक कृवष उपि, िवडबटुी (औषधी) तथा अन्य 

स्थानीय उत्पादन संकलन वबवक्र वितरणका लावग कम्तीमा एक - एक िटा 

स्टल िा स्थान छुट्याउन ुपनेछ, 

३) बिार स्थलमा स्थायी रुपमा एकै प्रकृवतका व्यिसाय गनयका लावग अनमुवत 

तथा स्टल वितरण गनय सवकने छैन, 

४) व्यिसायीलाई स्टल िा स्थान वितरण गदाय दफा ६ बमोविम वनधायररत सेिा 

शलु्क भन्दा घटी निुने गरर प्रचवलत खररद काननू बमोविम गररनेछ,  

५) स्टल िा कोिा प्रवतिषय तोवकएको शलु्क सवित नविकरण गनुय पनेछ, समयमै 

निीकरण नगने तथा तै्रमावसक सेिा शलु्क नबझुाउने व्यिसायीलाई आवथयक 

ऐन बमोविम िररिाना गररने, १ िषय सम्म नविकरण नगने स्टलको इिाितपत्र 

स्ितिः रद्द गररनेछ र बक्यौता रकम सरकारी बांकी सरि असलु उपर गररनेछ, 

६) स्टल तथा कोिाको इिाित प्राि गने व्यवक्तको एकाघर पररिारको सदस्य 

बािके अन्य कुनै पवन व्यवक्तले व्यिसाय गनय पाउने छैन, 

७) व्यिसाय गने व्यवक्तले सवमवतले उपलव्ध गराएको पररचय-पत्र लगाउन ुपनेछ, 

८) थोक व्यिसायीले बावढमा ३ िना र खदु्रा व्यिसायीले बवढमा २ िना कामदार 

स्टलमा राखन पाउनेछ । कामदारले समेत सवमवतले उपलव्ध गराएको पररचय-

पत्र लगाउनु पनेछ । कामदार पररितयन भएको अिस्थामा बवढमा ५ वदन वभत्रमा 

सवमवतलाई िानकारी गराई पररचय-पत्रको व्यिस्था गनुय पनेछ, 
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९) स्टल िा कोिा बािके अन्य स्थानमा कृवष उपि बेचवबखनमा संलग्न िुने 

व्यिसायीले सवमवतबाट इिाितपत्र वलई वनयवमत रुपमा नविकरण गरेको िुन ु

पनेछ, 

१०) व्यिसायीले व्यिसाय सञ्चालनका क्रममा तथा िाटबिारका वदन वबवक्र 

वितरण िुने िस्त ुतथा सेिािरुको मलू्य सचूी सबैले दखेने गरर प्रकाशन गरेको 

िुनपुनेछ, 

११) सवमवतसँग अनमुवत नवलई तथा सम्झौता बमोविम बािके कुनै व्यिसाय गनय 

पाईने छैन, 

१२) मावथका खण्डिरुमा उल्लेवखत वनयम विपररत कसैले कुनै वक्रयालकलाप 

गरेमा सवमवतले दश ििार रुपैंया सम्म िररिाना गनय सक्नेछ, 

१३) िाटबिार चल्ने वदनको व्यिस्थापन सवमवतले वनधायरण गरे बमोविम िुनेछ । 

 

८. सम्झौता सम्बन्िी व्यवस्थाः (१) व्यिासयीलाई स्टल वितरण गने प्रकृया समाि 

भए पश्चात सवमवतले वनवश्चत अिवध तोवक सम्झौताका लावग साियिवनक सचूना 

िारी गनेछ र सवमवत र व्यिसायी बीच सम्झौता िुदँा वनम्न विषय उल्लेख गनुय पनेछिः 

(क) स्टलमा व्यिसाय गने अिवध, 

(ख) नविकरण गने प्रकृया, 

(ग) व्यिसायको प्रकृवत, 

(घ) सेिा शलु्क अंक, 

(ङ) व्यापारीको एकाघर पररिारको सदस्यको नाम, थर र दस्तखत, 

(च) सम्झौताका अन्य शतयिरु सवमवतको वसफाररसमा काययपावलकाको वनणयय 

अनसुार िुनेछ । 
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(२) मावथ िेसुकै लेवखएको भए तापवन व्यिसायी संग िुने सम्झौता ५ िषय भन्दा 

बढीको िुने छैन । तर प्रत्येक आवथयक िषयको प्रथम त्रैमावसकमा निीकरण गनुय पनेछ । 

९. कमयचारी व्यवस्थापनः बिार व्यिस्थापन तथा संचालन गनय आिश्यक कमयचारी 

काययपावलकाले व्यिस्थापन गनेछ । 

१०. बैठक भत्ता तथा अन्य सेवा सुलविाः सवमवतको बैिक भत्ता र िाट बिार 

व्यिस्थापन गनय विम्मेिारी पाएका कमयचारीिरुको थप सेिा सवुिधा काययपावलकाले 

वनधायरण गरे बमोविम िुनेछ । 

११. प्रलतवेदन पेश गनुय पननः सवमवतलआेवथयक िषय समाि भएको ३० वदन वभत्र बिार 

सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सम्बन्धी भए गरेका सम्पणूय कायय तथा आवथयक र 

भौवतक वििरण सम्बन्धी िावषयक प्रवतिेदन काययपावलका समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

काययपावलकाले प्रवतिेदन संवक्षपीकरण तथा पाररत गरर अनमुोदनका लावग गाउँ 

सभामा पेश गनुय पनेछ । 

१२. सलमलतको कायायियः सवमवतको कायायलय गाउँ काययपावलकाको कायायलयमा 

रिनेछ । 

१३. लनयम बनाउने अलिकारः यस काययविवधको उद्दशे्य पवूतयको लावग सवमवतले 

आिश्यक विवनयमिरु बनाई काययपावलकाबाट अनमुोदन गराई लाग ुगनय सक्नेछ  । 

१४. आलथयक कायय प्रणािी सञ्चािनः बिार सञ्चालन तथा व्यिस्थापनको 

आवथयक कायय प्रणाली प्रचवलत काननू अनसुार सवमवत माफय त ्गाउँ काययपावलकाले 

वनधायरण गरे बमोविम िुनेछ । 

१५. िोगो, िेटर प्याड र छापः सवमवतको लोगो, लेटर प्याड र छापको छुटै्ट व्यिस्था 

गनुय पनेछ । सो व्यिस्था नभए सम्मका लावग काययपावलकाको कायायलयको लोगो, 

लेटर प्याड र छाप प्रयोग गररनेछ । लोगो, छाप र लेटर प्याड अनसुचूी-१ र अनसुचूी-

२ बमोविम िुनेछ । 
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१६. बािा अड्काउ फुकाउः यो काययविवध बमोविम कायय सम्पादन गदाय कुनै बाधा 

अड्काउ परेमा सवमवतको वसफाररसमा काययपावलकाको वनणयय गरर त्यस्तो बाधा 

अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । 

१७. बचाउः  यो काययविवध प्रारम्भ िुन ुभन्दा अवघ बिार व्यिस्थापन सम्बन्धी भए 

गरेका कायय यसै काययविवध बमोविम भएको मावननेछ । 
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अनुसूची-१ 

िोगो र छाप (लनयम १५ सुंग सम्बलन्ित) 
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अनुसूची-२ 

िेटर प्याड (लनयम १६ सुंग सम्बलन्ित) 

हाट बजार व्यवस्थापन तथा सञ्चािन सलमलत 

वलख ुगाउँपावलका, ओखलढंुगा 
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