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  कृषि हाटबजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र ननर्ााण तथा सञ्चालन कार्ाषिनि, २०७५ 
 

 

 

प्रस्तािना: 
 

भनूर् व्र्िस्था, कृषि तथा सहकारी र्न्द्रालर् अन्द्तर्ातको आ.ि.2075/076 को िाषिाक 
कार्ाक्रर् अनसुार व्र्ािसाषर्क उत्पादन क्षेर तथा शहरी इलाका नभरका स्थानीर् तह, कृिक सर्हु, कृषि 
सहकारी संस्था, एिं बजार षिकास सनर्नतहरु सँर् लार्त साझेदारीर्ा कृषि हाटबजार, कृषि उपज संकलन 
केन्द्र ननर्ााण तथा सञ्चालन सम्बन्द्िी कार्ाक्रर् सवु्र्िस्स्थत ढंर्बाट र्ना बाञ् छनीर् भएकोले र्स 
र्न्द् रालर्ले “कृषि हाटबजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र ननर्ााण तथा सञ्चालन कार्ाषिनि, २०७५” तर्ार 
र्रेको छ । 

 

पररच्छेद- १  

प्रारस्म्भक 

  
1. संस्क्षप्त नार् र प्रारम्भ :  (1) र्स कार्ाषिनिको नार् ×कृषि हाटबजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र 
  ननर्ााण तथा सञ्चालन कार्ाषिनि, २०७५‘‘ हनुछे । 

  (२) र्ो कार्ाषिनि तरुुन्द्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

 

2. पररभािााः नबिर् िा प्रसँर्ले अको अथा नलारे्र्ा र्स कार्ाषिनिर्ा:- 
क. “साझेदार  संस्था”  भन्नाले स्थानीर् तह, उद्योर् बास्णज्र् संघ, कृषि व्र्िसार् सँर् सम्बस्न्द्ित 

सहकारी संघ /संस्था, कृषि उपज िजार षिकास सनर्नत, कृिक सरू्ह, पकेट क्षेर/ब्लक 
सञ्चालक सनर्नतलाई सम्झन ुपछा । 

ख. “साझेदारीर्ा कृषि हाटबजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र ननर्ााण तथा सञ्चालन” भन्नाले 
साझेदार संस्थाको प्रस्तािका आिारर्ा प्रदेश र्न्द्रालर् अन्द्तर्ातका ननदेशनालर् िा कृषि ज्ञान 
केन्द्रले साझेदार संस्था सँर् करार सम्झौता अनसुार तोषकएको रकर् अनदुान सहर्ोर् प्रदान 
र्री त्र्स्तो साझेदार संस्थाको लर्ानी सरे्तर्ा कृषि हाट बजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र 
ननर्ााण तथा सचालंन र्ने कार्ालाई सम्झन ुपछा ।  

र्. “कृषि उपज बजार पूिाािार” भन्नाले कृषि उपज उत्पादन तथा बजारीकरण सरँ् प्रत्र्क्ष 
सरोकार राख् ने देहार् बर्ोस्जर्को कार्ालाई सम्झन ुपछा :-     

1. कृषि उपज षिक्री षितरणको लानर् बजार सेड िा भिन ननर्ााण र्ने, 
2. कम्पाउण्ड िाल, तारिार, ररटेननङ्ग िाल ननर्ााण र्ने, 
3. भण्डारण कोठा, कार्ाालर् कोठा, सूचना कक्ष, कारोिार स्थान ननर्ााण र्ने, 
4. खानेपानी सषुििा सम्बन्द्िी पूिाािार, पालोपहरा कक्ष, शौचालर् ननर्ााण र्ने,  
5. कृषि हाट बजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र ननर्ााण एिर् ् सञ्चालनका लानर् 

आिश्र्क अन्द्र् सषुििा तर्ार र्ने ।   
   

घ. “सनर्नत” भन्नाले उपभोक्ता सनर्नत िा ननर्ााण सनर्नत िा िजार सनर्नत सम्झन ुपछा । 

ङ. “स्थानीर् तह” भन्नाले स्जल्ला सर्न्द्िर् सनर्नत िा नर्रपानलका िा र्ाउँपानलका सम्झन ुपछा । 

मा.मन्त्रीज्यूबाट स्वीकृत 
मममत २०७५/०८/०५ गते 



 

 

च. “र्ापदण्ड” भन्नाले कणााली प्रदेश सरकार िाट तजुार्ा भएको “कृषि िजार पिुाािारहरुको लानर् 
अपनाईने आिारभतू सता तथा प्राथनर्कताका आिार (Criteria) हरु, २०७५” लाई सम्झन ु
पछा। 

 

छ. “र्न्द्रालर्” भन्नाले कणााली प्रदेश भनूर् व्र्िस्था, कृषि तथा सहकारी र्न्द्रालर् सम्झन ुपछा । 

ज.  “ननदेशनालर्” भन्नाले प्रदेश र्न्द्रालर् अन्द्तर्ातका कृषि षिकास ननदेशनालर् तथा पशपंुक्षी 
तथा र्त्स्र् षिकास ननदेशनालर् सम्झन ुपछा । 

झ. “कार्ाालर्” भन्नाले र्न्द् रालर् र्ातहतका अनदुान प्रिाह र्ने ननकार्लाई सम्झन ुपछा । 

 

 

पररच्छेद- २  

कार्ाक्रर् सञ्चालन प्रकृर्ा 
 

3. सूचना प्रिाह तथा प्रस्ताि आव्हान : सूचना प्रिाह तथा प्रस्ताि आव्हान देहार् बर्ोस्जर् हनुेछ:- 
 

1. कार्ाालर्ले प्रचनलत सािाजननक खररद ऐन तथा ननर्र्ािलीले तोकेको म्र्ाद ददई ननर्र्ानसुार 
प्रषक्रर्ा परु् र्ाई अनसूुची-१ अनसुारको ढाँचार्ा सूचना  प्रकाशन र्री  प्रस्ताि आव्हान र्नुा पनेछ। 
सम्बस्न्द्ित सरोकारिाला सबैको जानकारीका लानर् स्थानीर्  एफ.एर्.बाट  सरे्त सो  सम्बन्द्िी  

सूचना  प्रचार  प्रसार  र्ना सषकनछे । 

 

2. प्रस्ताि पेश र्ना इच्छुक साझेदार संस्थाले “प्रदेश सरकारबाट ननर्ााण र्ररने कृषि िजार 
पिुाािारहरुको लानर् अपनाईने आिारभतू शता तथा प्राथनर्कताका आिार (Criteria), २०७५” 
को अनसूुस्च-२ र्ा उस्ल्लस्खत बुदँाहरु सरे्टी अनसूुची-३ अनसुारको ननिेदन साथ अनसूुची-४ 
िा अनसूुची-५ बर्ोस्जर् प्रस्ताि पेश र्नुा पनेछ । 

 
 

4. प्रस्ताि रू्ल्र्ाङ्कन तथा छनौट: प्रस्ताि रू्ल्र्ाङ्कन तथा छनौट देहार् अनसुार हनुेछ :- 
 

1. प्रस्तािको रू्ल्र्ांकन तथा छनौटको आिार र र्ापदण्ड अनसूुस्च-२ र्ा केस्न्द्रत रषह रू्ल्र्ाङ्कन 
फारार् तर्ार र्री छनौट र्नुा पनेछ । 

2. रू्ल्र्ाङ्कन तथा छनौट सनर्नत देहार्ानसुार हनुेछ:- 
क. षििर्सँर् सम्बस्न्द्ित अनिकृत िा कार्ाालर् प्रर्खुले तोकेको प्रनतनननि, - संर्ोजक 
ख. आनथाक शाखा प्रर्खु, सम्बस्न्द्ित कार्ाालर्     - सदस्र्  
र्. खररद ईकाइ प्रर्खु, सम्बस्न्द्ित कार्ाालर्      -सदस्र्-सस्चि 

 
3. सनर्नतले आिश्र्कता अनसुार बैठकर्ा षिज्ञहरुलाई आर्न्द्रण र्ना सक्नेछ । सनर्नतले बढीर्ा 

तीन िटा बैठकबाट कार्ा सम्पादन र्ररसक्न ुपनेछ ।  
4. सनर्नतले आिश्र्कता अनसुार आफ्नो कार् कारिाहीलाई िस्तपुरक बनाउन सनर्नतका 

सदस्र्हरु र्ध्रे्बाट एक जना संर्ोजक र बढीर्ा २ जना सदस्र् रहेको उप-सनर्नत र्ठन र्री 



 

 

रू्ल्र्ाङ्कन प्रनतिेदन नलन सक्नेछ । उप-सनर्नतको बैठक बस्न ु परेर्ा बढीर्ा दईु िटा 
बैठकबाट कार्ा सम्पादन र्नुापनेछ । 

5. रू्ल्र्ाङ्कन तथा छनौट सनर्नतको कार्, कताव्र् र अनिकार देहार्बर्ोस्जर् हनुछे :- 
क) स्थलर्त अध्र्र्न, अिलोकन र्री प्राप्त प्रस्ताि उपर प्राषिनिक र आनथाक दृषिकोणले 

षिश्लिेण र रू्ल्र्ाङ्कन र्नेछ ।  
ख) आिश्र्कता अनसुार उप-सनर्नतलाई छनोट सम्बन्द्िी अनिकार बाहेक अन्द्र् अनिकारहरु 

प्रत्र्ार्ोजन र्ना सक्नछे। प्रत्र्ार्ोस्जत अनिकार िर्ोस्जर्को कार्ा सम्पादन र्री सनर्नत 
सर्क्ष आिश्र्क रार् तथा नसफाररस सषहतको प्रनतिेदन पेश र्नुा पनेछ । 

र्) सनर्नतले सर्ग्र षििर्िस्तकुो अध्र्र्न र षिश्लिेण र्री उपर्कु्त प्रस्तािहरुको र्ोग्र्ताक्रर् 
नलि तर्ार र्री अस्न्द्तर् नलि प्रकाशन र्नेछ । 

घ) सनर्नतले रू्ल्र्ाङ्कन सम्बन्द्िी कार्ा र्दाा प्रस्ताि पेश भएको अस्न्द्तर् नर्नतले ७ ददन नभर 
प्रस्ताि छनौट र्ने र्री रू्ल्र्ाङ्कन प्रनतिेदन तर्ार र्नुा पनेछ । उक्त म्र्ाद नभर छनौट 
र्ना नभ्र्ाउने भएर्ा उस्चत कारण र आिार खलुाई पनु: बढीर्ा ७ ददनको म्र्ाद थप र्ना 
सषकनछे । 

ङ) रू्ल्र्ाङ्कन सनर्नतले रू्ल्र्ाङ्कन प्रनतिेदन तर्ार र्रर सकेपनछ आिश्र्क रार् तथा नसफाररस 
सषहत कार्ाालर्का प्रर्खु सर्क्ष पेश र्नुा पनेछ । 

6. कार्ाालर्ले छनौट भएका प्रस्तािहरुको षििरण खलुाई ७ ददनको म्र्ाद ददई सम्झौता र्ने 
आशर्को सूचना जारी र्नुा पनेछ । 

7. छनौटर्ा परेका प्रस्ताि उपर उजरुी नपरेर्ा छनौट भएको ८ औ ं ददन देस्ख ३ ददन नभर 
सम्झौता र्ना आउने र्री नछटो सािन र्ाफा त सम्बस्न्द्ित प्रस्तािकताालाई सूचना ददनपुनेछ । 

8. छनौट भएका प्रस्ताि उपर उजरुी परेर्ा ७ ददन नभरर्ा उजरुी उपर आिश्र्क ननणार् र्री 
सक्न ुपनेछ । 

9. सम्बस्न्द्ित कार्ाालर् र छनौट भएको प्रस्तािदाता नबच अनसूुची-६ बर्ोस्जर् सम्झौता र्नुा 
पनेछ। 

 

5.  ननर्ााण प्रकृर्ा: कृषि हाटबजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र ननर्ााण प्रषक्रर्ा देहार् अनसुार हनुेछ :- 
1. र्स कार्ाषिनि  बर्ोस्जर् साझेदार संस्थासँर् साझेदारीर्ा कृषि उपज बजार पिुाािार ननर्ााण 

र्नाको लानर् प्रस्ताि स्िीकृत भैसकपनछ सम्बस्न्द्ित अनदुानग्राहीले प्रचनलत सािाजननक खरीद ऐन 
र सािाजननक खररद ननर्र्ािली अनसुार ननर्ााण कार्ा उपभोक्ता सनर्नत िा ननर्ााण व्र्िसार्ी 
र्ाफा त र्राउन सषकनेछ ।  

2. उपभोक्ता सनर्नत र्ाफा त र्ररने कार्ाका लानर् सबै पक्षको कार् कताव्र् दाषर्त्ि र अनिकार 
खलु्ने र्री एक सम्झौता र्नुा पनेछ ।त्र्स सम्झौता परर्ा आर्ोजना कार्ाान्द्िर्न, साझेदारी 
तथा बजार सञ्चालन सम्िन्द्िी शताहरु उल्लेख हनुछेन ्।  

3. ननर्ााण कार्ाको नडजाईन, ईषिरे्ट, प्राषिनिक नाँप जाचँ, सपुररिेक्षण, रननङ्ग बील तथा कार्ा 
सम्पन्न बील तर्ारीको लानर् र्न्द्रालर् अन्द्तर्ातका ननकार्हरु/ स्थानीर् तहहरुबाट उपलब्ि हनु े
ईस्न्द्जननर्र/सिईस्न्द्जननर्र प्राषिनिकबाट र्राउन,े तर सो जनशस्क्त उपलब्ि नभएर्ा अन्द्र् 
सरकारी ननकार्को प्राषिनिक जनशस्क्तबाट बजार ननर्ााणको कार्ा र्राउने र अन्द्र् सरकारी 
ननकार्को प्राषिनिक पनन उपलब्ि हनु नसक्न े अिस्थार्ा नेपाल ईस्न्द्जननर्ररङ्ग पररिद् बाट 



 

 

ईजाजत प्राप्त ईस्न्द्जननर्र/सिईस्न्द्जननर्र िा  सो कार्ाका लानर् नेपाल सरकारबाट ईजाजत प्राप्त 
फर्ाबाट सेिा नलन सषकनछे । 

4. उपभोक्ता सनर्नत र्ाफा त कृषि उपज बजार पूिाािार ननर्ााण हुँदा ननर्ााण कार्ा उपभोक्ता सनर्नत 
आफैले र्नुा पने छ र र्स्तो कार्ा उपभोक्ता सनर्नतले  सि-कन्द्रर्ाक्टरद्धारा  र्राउन पाईन े
छैन ।  

 

 

6.  अनदुान रकर् तथा भकू्तानी प्रषक्रर्ा  : अनदुान रकर् तथा भकू्तानी प्रषक्रर्ा देहार् अनसुार हनुेछ :- 
    
1. अनदुान रकर् स्िीकृत बजेटको पररनि नभर रही लार्त अनरु्ान अनसुार सम्झौताका शतार्ा 

उल्लेख भए अनसुार उपलब्ि र्राईनेछ । र्स कार्ाक्रर् अन्द्तर्ात कृषि उपज बजार पिुाािार 
ननर्ााण कार्ाका लानर् र्ररएको लार्त इषिरे्ट तथा साझेदारीर्ा ननर्ााण र्ना स्िीकृत रकर्को 
कस्म्तर्ा २० प्रनतशत रकर् सम्बस्न्द्ित साझेदार संस्थाले अननिार्ा रुपर्ा जटुाउन ु पनेछ । 
साझेदारीर्ा कृषि उपज बजार पिुाािार ननर्ााण कार्ाका लानर् प्रस्ताि छनौट भएपनछ, स्िीकृत 
रकर्को बढीर्ा ५ प्रनतशत रकर् रननङ्ग नबलका आिारर्ा कट्टी हनुे र्री कार्ाालर्ले 
कस्न्द्टन्द्जेन्द्सीको रुपर्ा छुट्टर्ाउन सषकनेछ । उक्त कट्टा र्ररएको कस्न्द्टन्द्जेन्द्सी रकर् र्न्द् रालर्, 

ननदेशनालर् र स्जल्ला स्स्थत कार्ाालर्बाट ननर्नर्त रुपर्ा र्ररने अनरु्र्न ननरीक्षण, सचुना 
प्रकाशन, बैठक, प्रचार प्रसार र प्राषिनिक खचा आदद स्शिाकहरुर्ा खचा र्नुापनेछ । 

 

2. र्स कार्ाक्रर् अन्द्तर्ातको अनदुान रकर् स्िीकृत कार्ाक्रर् अन्द्तर्ात तोषकएको स्थानर्ा कार्ा 
लक्ष्र्र्ा तोषकए बर्ोस्जर्का कृषि उपज बजार पूिाािारहरु ननर्ााण िा सदुृढीकरण र्ने कार्ार्ा 
र्ार खचा र्ररनछे । 

 

3. भकु्तानी प्रकृर्ााः अनदुानग्राहीलाई बढीर्ा ३ षकस्तार्ा देहार् अनसुार अनदुान रकर् भकु्तानी 
र्ररनेछ । 

क) सम्झौता भएपनछ कार्ार्ोजना, पेश्की र्ार्को ननिेदन, बैंक सरुक्षण िा बीस प्रनतशत 
कार्ा सम्पन्द् न हनु ेप्रर्ाण पेश र्रे पनछ पेश्कीको रुपर्ा प्रथर् षकस्ता िापत अनदुान 
रकर्को   २०% भकु्तानी, 

ख) पचास प्रनतशत कार्ा सम्पन्न भएपनछ सम्पूणा बील भपााई सषहत पषहलो षकस्ता फर्छ्यौट 
र्री जम्र्ा 3० % पषहलो रननङ्ग बीलको रुपर्ा भकु्तानी, 

र्) सबै कार्ा सम्पन्न भई कार्ा स्िीकार प्रनतिेदन सषहत अस्न्द्तर् प्रनतिेदन प्राप्त भएपनछ 
5०% तेस्रो तथा अस्न्द्तर्  षकस्ताको रुपर्ा भकु्तानी । 

घ) भकु्तानी हुँदाका बखत अनदुानग्राहीले र्ने लार्त सहभानर्ताबाट पनन भकु्तानीको 
अनपुातर्ा कार्ा सम्पन्द् न र्ररसकेको हनु ुपने तथा सो कुरा बीलहरुर्ा स्पि देस्खएको 
हनुपुनेछ । 

ङ) भकु्तानीका अन्द्र् प्रकृर्ाहरु प्रचनलत सािाजननक खररद ऐन तथा ननर्र्ािली बर्ोस्जर् 
तथा अन्द्र् सम्बस्न्द्ित प्रचनलत काननुहरु बर्ोस्जर् हनुछे । 

च) सम्बस्न्द्ित कार्ाालर्बाट उपभोक्ता सनर्नत र्ाफा त ननर्ााण कार्ा भएको अिस्थार्ा 
उपभोक्ता सनर्नतको बैंक खाता र्ाफा त अनदुान रकर् उपलब्ि र्राइनेछ ।  



 

 

छ) उपभोक्ता सनर्नत िा ननर्ााण व्र्िसार्ीले  रननङ्ग बील तथा तोषकएको ननर्ााण कार्ा 
सकी कार्ासम्पन्न बीलको आिारर्ा रकर् भकु्तानी नलन सो कार्ाको सपुररिेक्षण तथा 
प्राषिनिललक नाँप जाँचको लानर् नलस्खत ननिेदन ददएको सात ददन नभर कार्ाालर्ले 
ननर्ााण कार्ाको अनरु्र्न, सपुररिेक्षण तथा सम्पन्न कार्ाको प्राषिनिक रू्ल्र्ाङ्कन (नापँ 
जाँच) र्री भकु्तानीको व्र्िस्था नर्लाउन ुपनेछ । 

 

 

 
7. अन्द्र् व्र्िस्था: कृषि हाटबजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र ननर्ााण सम्बन्द्िी अन्द्र् व्र्िस्था देहार् 
अनसुार हनुेछ :- 

 

1. र्स कार्ाषिनि अन्द्तर्ात साझेदारीर्ा षिकास र्ररएका बजार पूिाािारहरुको स्िानर्त्ि लर्ानीको 
अनपुात अनसुार र्न्द्रालर् तथा सम्िस्न्द्ित साझेदारहरु बीच संर्कु्त रुपर्ा रहनेछ । उक्त 
सषुििाको उपर्ोर् कृषि उपज बजार प्रर्ोजनर्ा र्ार र्ना सषकनेछ । र्सरी षिकनसत 
पूिाािारहरुर्ा स्थानीर् तह िा साझेदार संस्थाले कार्ाालर्को पूिा स्स्िकृनत बेर्र कुनै प्रकारको 
फेरबेदल िा संरचनाको स्िरुप पररिातन, पनुननार्ााण िा भत्काउने कार्ा र्ने छैन । 

2. नननर्ात पूिाािारको दरुुपर्ोर् भएको पाईएर्ा उक्त पूिाािारहरु प्रदेश सरकारले आफ्नो 
स्िानर्त्िर्ा नलई सञ्चालन व्र्िस्थापन र्नेछ । 

  
 

3. र्स कार्ाक्रर् अन्द्तर्ातको आर्ोजना कार्ाान्द्िर्नर्ा कुनै सर्स्र्ा उत्पन्न भएर्ा देहार् अनसुार 
र्दठत स्जल्लास्तर ननदेशन सनर्नतबाट सर्स्र्ाको सर्ािान हनुेछ :- 

 

क) कार्ाालर्को प्रर्खु       -संर्ोजक 
ख) प्रनतनननि, सम्बस्न्द्ित स्थानीर् तहले तोकेको जन प्रनतनननि    -सदस्र्  
र्) अनिकृत प्रनतनननि, कृषि ज्ञान/पशसेुिा षिज्ञ केन्द्र     -सदस्र्  
घ) सम्बस्न्द्ित साझेदार संस्थाबाट १  जना      -सदस्र्  
ङ) प्रनतनननि, सम्िस्न्द्ित उद्योर् िास्णज्र् संघ १ जना     -सदस्र् 
च) कार्ाालर्को कृषि अथा षिज्ञ िा सो नभएर्ा  

संर्ोजकले  तोकेको   अनिकृत    - सदस्र् सस्चि 
 

 
 



 

 

पररच्छेद-३ 
अनरु्र्न रू्ल्र्ाङ्कन 

 
8. अनरु्र्न र्लु्र्ाङ्कन : कार्ाक्रर् कार्ाान्द्िर्नको क्रर्र्ा र्न्द् रालर्/ननदेशनालर्/कार्ाालर्ले आिश्र्कता 

अनसुार अनरु्र्न सनर्नत बनाई जनुसूकै सर्र्र्ा पनन अनरु्र्न र्ना सक्नेछ । 
 

पररच्छेद-४ 

षिषिि 

9. परुस्कार तथा कािााहीको व्र्िस्थााः परुस्कार तथा कािााहीको व्र्िस्था देहार् अनसुार हनुेछ:- 
 

क. तोषकएको सर्र् भन्द्दा अर्ानड, तोषकएको र्ापदण्ड र र्णुस्तरर्ा कार्ा सम्पन्द् न र्ने 
अनदुानग्राही र सम्बस्न्द्ित कार्ार्ा संलग्न कर्ाचारीलाई प्रोत्साहन स्िरुप र्न्द् रालर्बाट  कदर 
पर सषहत सािाजननक रुपर्ा परुस्कृत र्री सम्र्ान र्ररनछे । 

ख. सम्झौता तथा कार्ातानलका बर्ोस्जर् कार्ा नर्ने अनदुानग्राहीलाई अनदुान रकर् उपलब्ि 
र्राइन ेछैन । 

र्. अनदुान रकर् दरुुपर्ोर् र्रेको पाइएर्ा प्रचनलत कानून बर्ोस्जर् कारिाही र्री सरकारी बाँकी 
सरह असलु उपर र्ररनेछ । 

घ. र्स्ता अनदुानग्राहीहरुलाई भषिष्र्र्ा सेिा सषुििा नददने र्री कालो सूचीर्ा रास्खनछे । 

 

रिव्र्: र्स कार्ाषिनिर्ा अन्द्र्र जेसकैु उल्लेख र्रेको भएता पनन प्रचनलत सािाजननक खररद ऐन, 
ननर्र्ािली, कणााली प्रदेश आनथाक कार्ाषिनि ऐन, ननर्र्ािली, कणााली प्रदेश खचा र्ापदण्ड ननदेस्शका 
तथा अन्द्र् प्रचनलत ऐन, ननर्र्ािलीर्ा उल्लेख भएकोर्ा सोही बर्ोस्जर् हनुेछ । 

 

10. बािा अड्काउ फुकाउनाेः  
क. र्स कार्ाषिनि कार्ाान्द्िर्नको क्रर्र्ा कुनै बािा अड्काउ परेर्ा सो फुकाउन े अनिकार 

र्न्द्रालर्को हनुेछ  

ख. र्स कार्ाषिनिलाई आिश्र्कता अनसुार र्न्द्रालर्ले संशोिन तथा पररर्ाजान र्ना सक्नेछ । 

 



 

 

अनसूुची-१ 

दफा ३ को उप-दफा १ सरँ् सम्बस्न्द्ित 

 

अनदुान रकर् उपलब्ि र्राउनका लानर् प्रस्ताि आव्हानको सूचना 
 

सूचना । सूचना ।। सूचना ।।। 
र्स ......................................................................................को आनथाक ििा............. को 
िाषिाक स्िीकृत कार्ाक्रर् अनसुार .......     अनदुान रकर् उपलब्ि र्राउन ेकार्ाक्रर् रहेको हुँदा 
............................ स्जल्लाका इच्छुक कृिक सर्हु, कृषि सहकारी, उपभोक्ता सनर्नतबाट दरखास्त 
आव्हानको लानर् र्ो सूचना प्रकास्शत र्ररएको छ । र्ो सूचना प्रथर् पटक प्रकाशन भएको नर्नतले 
............ ददन नभर ..................कार्ाालर्र्ा तपनसल अनसुारका कार्जातहरु एिं अनसूुची ...... 
अनसुार व्र्िसाषर्क र्ोजना सषहत आिेदन सषहत प्रस्ताि आव्हान र्ररएको छ । र्स सम्बन्द्िी थप 
जानकारीका लानर् ..................................र्ा सम्पका  र्ना सषकनेछ ।  
 
आिश्र्क कार्जात: 
1. संस्था दतााको प्रर्ाण परको प्रनतनलषप 
2. कृषि व्र्िसार्र्ा आिद्ध सम्बस्न्द्ित सहकारी िा उपभोक्ता सर्हु िा कृिक सरू्हले  सूचना अिनि 

नभर कृषि हाट बजार तथा सङ्कलन केन्द्र ननर्ााण तथा सञ् चालन र्ना सहकारीको हकर्ा 
सञ् चालक सनर्नतको अन्द्र्को हकर्ा संस्थार्त ननणार् र  षिननर्र् िा षििानको प्रनतनलषप  

3. हाट बजार तथा सङ्कलन केन्द्र ननर्ााण तथा सञ् चालन र्ने अनसूुची.........अनसुारको प्रस्तािना 
4. सम्िस्न्द्ित स्थानीर् तहको नसफाररस पर 
5. सहकारी र ननजी फर्ाको हकर्ा र्त आ. ि. को संस्थाको लेखा पररक्षण भएको प्रनतिेदन 

फोटोकपी  
6. सहकारी र ननजी फर्ाको हकर्ा र्त आ. ि .सम्र् कर िझुाएको िा कर छुट भएको भए 

सम्िस्न्द्ित कार्ाालर्को प्रर्ाण 
7. सहकारी संस्थाको तफा िाट कारोिारर्ा सहभानर्ताका लानर् आनिकारीक प्रनतनननि तोकेको ननणार् 

प्रनतनलषप  
8. जग्र्ाको क्षेरफल र स्िानर्त्ि िा हकभोर् खलु्ने प्रर्ाण परको प्रनतनलपी  
9. प्रनतिद्धता पर 
10. अन्द्र् आिश्र्क कार्जातहरु 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनसूुस्च-२ 

दफा ३ को उप-दफा 2 सरँ् सम्बस्न्द्ित 

 

कणााली प्रदेश सरकारबाट ननर्ााण र्ररन ेकृषि बजार पूिाािारहरुको लानर् अपनाईन ेआिारभतू शता तथा 
प्राथनर्कताका आिारहरु (Criteria)2075 

 

स्जल्लाहरुबाट कृषि बजार पूिाािार षिकास ननर्ााण सम्बन्द्िी प्राप्त हनुे र्ार्को प्रस्तािहरुलाई छनौट र्री 
कार्ाक्रर् सञ्चालन र्ना ननम्न बर्ोस्जर्का आिारभतू शता तथा प्राथनर्कताका आिारहरु ननिाारण र्ररएको 
छ । 

 

1. जग्र्ाको व्र्िस्था 
 

1.  प्रस्ताषित बजार ननर्ााण÷सदुृढीकरणका लानर् छनौट भएको जग्र्ाको स्िानर्त्ि सरकारी िा 
कार्ाालर्िा सरू्ह÷सहकारी िा सँर्दठत ननजी क्षेर (उद्योर् बास्णज्र् संघ जस्ता सारू्षहक पेशार्त 
षहतका लानर् सँर्दठत ननस्ज क्षेरका संस्था सरे्त) र्ा हनु ुपदाछ । 

2.  जग्र्ाको स्िानर्त्ि जग्र्ािनी रै् रहने र्री जग्र्ािनीले उक्त जग्र्ाको भोर्ानिकार लस्क्षत बजार 
पूिाािार षिकास, षिस्तार एिं बजार सञ्चालनका लानर् ननाःशलु्क एिं ननाःशता रुपर्ा सम्िस्न्द्ित 
कृषि ज्ञान केन्द्र÷स्थानीर् बजार सञ्चालक सनर्नतलाई हस्तान्द्तरण र्नुा पनेछ । 

3.  त्र्स्तो जग्र्ाको स्िानर्त्ि व्र्स्क्त षिशिेर्ा रहेको अिस्थार्ा प्रस्ताषित आर्ोजना÷सहर्ोर्का लानर् 
ननिेदन पेश र्नुा पूिा सम्बस्न्द्ित जग्र्ािनीले सो जग्र्ाको स्िानर्त्ि सम्बस्न्द्ित कृषि ज्ञान 
केन्द्र÷बजार सञ्चालक सनर्नतलाई हस्तान्द्तरण र्नुा पनेछ । 

4.  त्र्सरी स्िानर्त्ि हस्तान्द्तरण हनु नसक्ने अिस्था भएर्ा जग्र्ािनन र सम्बस्न्द्ित कृषि ज्ञान केन्द्र÷ 

स्थानीर् बजार सञ्चालक सनर्नत बीच ददघाकानलन (कस्म्तर्ा २०–२५ बिा अिनिका लानर्) 
जग्र्ा भाडार्ा नलन ेददने सम्झौता र्री जग्र्ा प्राप्त र्नुा पनेछ । 

5.  आिश्र्क जग्र्ाको क्षेरफलको सन्द्दभार्ा अनसुची १ र्ा उल्लेख भए बर्ोस्जर्को र्ापदण्ड लारू् 
हनुेछ । 

 

 

2. कार्ार्त स्ितन्द्रता 
 

1.  जग्र्ाको स्िानर्त्ि रहेको जग्र्ा िनी, ननस्ित अिनिका लानर् जग्र्ा प्राप्त र्रेको ननकार्÷संस्था िा 
अस्ख्तर्ारिालाबाट पूिाािार ननर्ााणकार्ा पिात स्थाषपत कृषि उपज बजार स्थलको कार्ाक्रर् 
तजुार्ा, कार्ाान्द्िर्न र सेिा शलु्क ननिाारण तथा सङ्कलनर्ा कृषि उपज बजार स्थल सञ्चालक 
सनर्नतलाई पूणा स्ितन्द्रता ददइन ुपने । 

 

3. कृषि उपज बजार स्थलको कार्ा क्षरे तोषकनपुने 

 

1.  प्रस्ताषित कृषि बजार पूिाािार ननर्ााणको प्रस्तािक स्थानीर् तह भएको अिस्थार्ा पूिाािार 
ननर्ााणकार्ा पिात स्थाषपत हनुे कृषि उपज बजार स्थलको कार्ा क्षेर अनग्रर् रुपर्ा तोषकन ु
पनेछ । 



 

 

2.  बजारको कारोिार स्तर र सषुििार्ा आिश्र्क सिुार÷षिस्तार र्ना नसषकने भई अको बजार 
सञ्चालनर्ा ल्र्ाउन ुपने अिस्थार्ा िाहेक उक्त स्थाषपत बजारको सहर्नत षिना तोषकएको बजार 
कार्ा क्षरे नभर अको बजार स्थलको ननर्ााण र्ना स्िीकृनत प्रदान नर्ने तथा त्र्स्तो स्िीकृनत 
बेर्र कसैबाट त्र्स्तो कार्ा भएर्ा सो कार्ार्ा रोक लर्ाउन आिश्र्क कारिाही र्ने र्रर 
नलस्खत प्रनतिद्धता सरे्त जनाउन ुपनेछ ।  

 

4. अनतक्रर्ण हनु नहनु े

 

1.  अनदुान सहर्ोर्को लानर् प्रस्तािकले बजार ननर्ााण स्थलर्ा कुनै षकनसर्को व्र्स्क्तर्त÷ननजी घर, 
टहरा, पसल िा सािाजननक÷सार्दुाषर्क भिन÷संरचना आदद भएर्ा सोको षििरण सरे्त खलुाउन ु
पनेछ । 

2.  आिश्र्क भएर्ा त्र्स्तो संरचना आफ्नै लार्तर्ा बजार पूिाािार ननर्ााण पूिा हटाईने भने्न 
सम्बस्न्द्ित व्र्स्क्त÷संस्थाहरुको र्ञ्जुरीनार्ा सरे्त संलग्न राखी पेश र्नुा पनेछ ।  

3.  सम्बस्न्द्ित कृषि ज्ञान केन्द्रले आिश्र्क ठानेर्ा कार्ाक्रर् स्िीकृनत िा आर्ोजना शरुु र्नुा भन्द्दा 
पूिा त्र्स्ता संरचना हटाउन लर्ाउन सक्नेछ । 

 

5. सञ्चालन प्रकृर्ा 
 

1.  बजार पिाािार ननर्ााणकार्ा पिात स्थापना हनु ेकृषि बजार स्थलहरुको सञ्चालन ‘‘कणााली प्रदेश 
कृषि उपज बजार स्थलको व्र्िस्था तथा सञ्चालन सम्बन्द्िी ननदस्शका, 2075” बर्ोस्जर् र्ठन 
भएको सञ्चालक सनर्नत र्ाफा त हनु ुपनेछ । 

 

6. प्रस्ताि पेश र्ने 

 

1.  प्रस्ताषित कृषि बजार पूिाािार ननर्ााणको प्रस्तािकले र्ानथ उल्लेस्खत शता अनसुार हनुे र्री 
सम्बस्न्द्ित कार्ाालर्र्ा अनसूुची-3 (नर्ा ंबजार पूिाािार ननर्ााणको लानर्) र अनसूुची-4 (परुाना 
बजार पूिाािारको र्र्ात सिुार तथा पूिाािार सषुििा षिस्तारका लानर्) र्ा उल्लेख भए अनरुुपको 
ढाँचार्ा प्रस्ताि पेश र्ने छन ् । र्ानथ उस्ल्लस्खत शताहरु परुा भए, नभएको र्षकन र्री 
सम्बस्न्द्ित कृषि ज्ञान केन्द्रले उपर्ुाक्त र्ापदण्डको आिारर्ा छनौट र्नेछ । 

 

7. प्राथनर्कताका आिारहरु  
  षिशिे पररस्स्थनताः– 

र्दद कुनै स्थान र िस्त ु षिशेिलाई लस्क्षत र्री बजार पूिाािार ननर्ााण र्ना अनत आिश्र्क भएको 
खण्डर्ा त्र्स्तो औस्चत्र्तालाई ध्र्ानर्ा रास्ख र्न्द् रालर् स्तरीर् ननणार् र्राई र्स षकनसर्का बजार 
पूिाािार षिकास ननर्ााणका कार्ाक्रर्हरुलाई सरे्त कार्ाान्द्िर्न र्ना सषकनेछ ।  
 



 

 

 

8. कृषि उपज बजार केन्द्र ननर्ााणको लानर् आिश्र्क न्द्रू्नतर् क्षेरफल र प्राथनर्कता प्राप्त 
पूिाािारहरु 

qm=;+= ahf/ :ynsf] 

k|sf/ 

Go"gtd cfjZos If]qkmn  k|fyldstf k|fKt k"jf{Wff/x? 

! yf]s ahf/ ! ljufxf jf !# /f]kgL sDkfp08 jfn, Pk|f]r /f]8, zf}rfno, 

sfof{no, ;"rgf s]Gb|, :6f]/÷uf]bfd, 

vfg]kfgL 

@ v'b|f ahf/ !=% sÝf  िा १ रोपनी :6n, :6f]/, vfg]kfgL, zf}rfno 

# ;+sng s]Gb| !=% sÝf िा १ रोपनी ;]8, :6f]/, tf}lng] ;'ljwf, vfg]kfgL, 

;"rgf–;+rf/ ;'ljwf 

$ xf6 ahf/ 

-;+sng s]Gb| 

;lxtsf]_ 

  

$=% sÝf िा ३ रोपनी 
;]8, zf}rfno, vfg]kfgL, ;"rgf– 

;+rf/ ;'ljwf 

% xf6 ahf/ 

-;+sng s]Gb| 

afx]ssf]_ 

 

$ sÝf िा २.5 रोपनी 
;]8, zf}rfno, vfg]kfgL 

 

नोटाः  ठुला  शहरी  क्षेर  तथा  नर्रपानलका िा र्ाँउपानलका क्षेरर्ा  बजारको  प्रकृनत  र कारोिारको 
स्तर अनसुार प्राषिनिक संभाव्र्ता अध्र्र्न र्री जग्र्ाको क्षेरफल ननिाारण र्ना सषकन ेछ । षहर्ाली 
क्षेरर्ा सार्ान्द्र्तर्ा पहाडी क्षेरको कस्म्तर्ा आिा क्षेरफल हनु ु पनेछ । र्ानथ उल्लेख भए बर्ोस्जर् 
बाहेकका अन्द्र् बजार संरचनाहरु स्थापना र्नुापने अिस्थार्ा पनन प्राषिनिक संभाव्र्ता अध्र्र्न र्री 
जग्र्ाको क्षेरफल ननिाारण र्ररनेछ । 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनसुचुी -३ 

दफा ३ को उप-दफा 2 सरँ् सम्बस्न्द्ित 

 

ननिेदनको ढाचँा 

                                    

                                                                     नर्नत 

षििर्ाः ............................... अनदुान रकर् उपलव्ि र्रर पाउ । 

 

श्रीर्ान ्........................... ज्र् ु 

........................................... 
र्होदर् 

 हार्ी/र् ननम्न नलस्खत प्रस्तािना फारर् (क) र्ा दस्तखत भएका व्र्क्तीहरु/व्र्क्ती िाट ...                   
स्जल्ला...                र्ापा/नपा िडा न...... र्ा पने ...............        नार्क कृिक 
सर्हु/कृषि सहकारी संस्था/सञ्चालक सनर्नत/उपभोक्ता सनर्नतले   ..................     कार्ा संचालनका 
लानर् अनदुान रकर्को आिश्र्कता परेकोले रु १० को षटकट टास र्रर अनसूुची ...... र्ा संलग्न 
फारर् भरर र्ो प्रस्तािना पेश र्रेका छौ/छु । 

                          

 ननिदेक 

          सर्हु/कृषि सहकारी संस्था/सञ्चालक सनर्नत/उपभोक्ता सनर्नत 

   अध्र्क्ष/प्रनतनननिको दस्तखत 

                              नार्ाः 
                                पदाः                                      

                       सम्पका  फोन नं 

                                  नर्नताः                                        

                               संस्थाको छाप 
 



 

 

अनसूुची-४ 

दफा ३ को उप-दफा 2 सरँ् सम्बस्न्द्ित 

 

नर्ा ंबजार पूिाािार ननर्ााणको लानर् प्रस्तािको ढाचंा 
 

1. कस्तो बजार संरचना ननर्ााण र्ना खोजको हो ? प्रस्ताषित ननर्ााण कार्ाको संस्क्षप्त पररचर्ात्र्क 
जानकारीाः  

2. ननर्ााण कार्ा र्ररने जग्र्ाको क्षेरफल 

  2.1 जम्र्ा क्षरेफल.......... 
  2.2 प्रस्ताषित ननर्ााण क्षरेको के्षरफल............... 
  2.3 ननर्ााण कार्ा पिात खलुा क्षेरको के्षरफल................. 
  2.4 भोर्ानिकार र स्िानर्त्ि कसर्ा ननषहत छ.................... 
3. ननर्ााण कार्ा र्ररने जग्र्ाको छनौटका आिारहरु 

 ३.१ कस्तो स्थानर्ा ननर्ााण कार्ा र्ररने हो ? भौर्ोनलक अिस्स्थनतको षििरण 

 ३.२ कनत जनसंख्र्ालाई सेिा पगु्छ ? जनसंख्र्ा ...........  

३.३ बजार केन्द्र ननर्ााण पिात र्ाउं/बजार/शहर आददसँर्को ननकटता र दरुीको अिस्था....... 
4. ननस्कानसत फोहर व्र्िस्थापन र्ने प्रकृर्ा कस्तो हनुेछ..............  
5. ननर्ााण संरचनाको पूिाािारको प्रकृनत र षहर्ाल पहाड र उपत्र्काको भरू्ोल सहुाउँदो अलर् अलर् 

ढाँचार्ा र्न्द् रालर्बाट स्िीकृत प्रारस्म्भक नक्सा तथा नडजाईन को षििरण(छुटै्ट संलग्न 
र्ने).............. 

6. ननर्ााण संरचनाको लार्त ईषिरे्ट (छुटै्ट पानार्ा संलग्न र्ने).............. 
7. साझेदारहरु सरे्तबाट ननर्ााण र्ने भए त्र्स्ता साझेदारहरुको षििरण (नलस्खत प्रनतबद्धता भएको 

पर) 
8. साझेदार संस्थाबाट हनु ेलार्त सहभानर्ता र अन्द्र् र्ोर्दानको षििरण................ 
9. ननर्ााण प्रकृर्ा – अर्ानत, ननर्ााण व्र्िसार्ी, उपभोक्ता सनर्नत िा कृिक सरू्ह िा सहकारी को 

र्ाफा त ननर्ााण हनुे हो उल्लेख र्ने । 

10. उपभोक्ता सनर्नत िा कृिक सरू्ह र्ाफा त ननर्ााण हनुे हो भने सनर्नतका पदानिकारीहरुको 
नार्ािली तथा सहकारी र्ाफा त सञ् चालन हनुे हो भन ेसञ् चालक सनर्नतकका पदानिकारीहरुको 
नार्ािली छुटै्ट संलग्न र्ने 

11.  बजार सञ्चालनर्ा कुन संस्था र सनर्नत र्खु्र् स्जम्रे्िार हनुे हो सोको षििरण 

12. प्रस्ताषित बजार स्थलर्ा कुनै षकनसर्को व्र्स्क्तर्त र ननजी घर, टहरा, पसल िा सािाजननक र 
सार्दुाषर्क भिन र संरचना आदद छ षक छैन  छ भने उल्लेख र्रर उक्त संरचना कसरी हटाउन े
हो सो को प्रकृर्ा उल्लेख र्ने । 

13. ननर्ााण कार्ाका अपेस्क्षत उपलस्ब्िहरु  
१३.१ व्र्िसाषर्क उत्पादन क्षेरको षिस्तार (कुन कृषि बालीको उत्पादन क्षरे कनत षिस्तार 

हनु्द्छ रोपनी िा षिघा उल्लेख र्ने) 
१३.२ उत्पादनर्ा बषृद्ध (र्खु्र् र्खु्र् कृषि बालीको उत्पादन खलुाउने) 

 १३.३ बजार केन्द्र स्थापना भए पनछ बजार लार्त कर् हनु्द्छ  हुँदैन ) 



 

 

१३.४ बजार प्रकृर्ाको सरलता र सहजता (बजार केन्द्र स्थापना भए पनछ कृषि उपजको 
बजारर्ा परु् र्ाउन सस्जलो हनु्द्छ हुँदैन उल्लेख र्नुाहोस) 

१३.५ अनरु्ाननत कृषि उपजको कारोिार (ताजा तरकारी/फलफूल/खाद्यान्न/र्ाछा/ 
र्ास/ुपशपुस्न्द्छ अन्द्र्) को पररर्ाण उल्लेख र्ने .................... 

14. लस्क्षत/लाभास्न्द्ित क्षेर तथा सरू्हाः बजार केन्द्रको स्थापनाले कुन-कुन  पकेट के्षर र कनत 
जनसंख्र्ा लाभास्न्द्ित हनु्द्छन ्उल्लेख र्ने ......................  

 

 

 

 

 

 

 प्रस्ताि पेश र्ने ननकार्  ................................................  
 सम्बस्न्द्ित ननकार्को अध्र्क्ष/ प्रशासकीर् प्रर्खुको नार् .............................................. 
 दस्तखताः          नर्नताः 
 कार्ाालर्/संस्था/ननकार्को छाप 

 

नोटाः र्ानथ प्रस्तािर्ा र्ार् भएका षििरणहरु अननिार्ा रुपर्ा पेश र्नुा पनेछ, अन्द्र्था छनौट प्रकृर्ाको 
लानर् र्ान्द्र् हनु ेछैन । 

  



 

 

अनसूुची-५ 

दफा ३ को उप-दफा २ सरँ् सम्बस्न्द्ित 

 

 परुाना बजार पिुाािारको र्र्ात सिुार तथा पूिाािार सषुििा षिस्तारका लानर् प्रस्तािको ढाचंा 
१ बजारको संस्क्षप्त जानकारी  

क. बजारको षकनसर् (खरुा/थोक/संकलन केन्द्र/हाटबजार) ......... 
ख. स्थानीर् उत्पादन पररर्ाण (रे्.ट. /दैननक र बाषिाकर्ा) 
र्. हालको कारोिारको पररर्ाण (रे्.ट. /दैननक र बाषिाकर्ा) 
घ. स्थापना नर्नत ........ 
ङ. कारोिारर्ा संलग्न सदस्र् संख्र्ा........ 

२ हाल बजार सञ्चालन भैरहेको प्रकृर्ााः कुन कार्ाषिनि िा ननदेस्शका बर्ोस्जर् बजार सञ्चालन 
 भैरहेको छ ।(बजार संचालक सनर्नत/उपभोक्ता सनर्नत/संस्थार्त/व्र्स्क्तर्त) 
३ ितार्ान अिस्था 
 (सनर्नतको आर् स्स्थनत र र्ौज्दात रकर् कनत छ ?) उल्लेख र्ने 

४ बजार पूिाािार (भिन)को कुल क्षेरफल 

 (हाल बांकी रहेको खलुा क्षरेफल सरे्त उल्लेख र्ने) 
५ फोहर व्र्िस्थापन कसरी भै रहेको छ र सर्स्र्ाहरु भए उल्लेख र्ने................... 
६ थप र्र्ात सिुार तथा ननर्ााण र्नुा पने कार्ाहरु.................... 
७ र्र्ात सिुार तथा ननर्ााण कार्ा र्नुाको कारण ............. 
८ ननर्ााण संरचनाको प्रारस्म्भक नक्सा (नडजाईन)............. 
९ अि ननर्ााण र्ररने र र्र्ात सम्भार र्ररने संरचनाको लार्त ईषिरे्ट र नक्शा नडजाइन ......... 
१० बजार स्थलर्ा कुनै षकनसर्को व्र्स्क्तर्त/ननजी घर, टहरा, पसल िा सािाजननक/सार्दुाषर्क 

भिन/संरचना आदद छ षक छैन ? छ भने उल्लेख र्रर उक्त संरचना कसरी हटाउन ेहो सो  को 
प्रकृर्ा उल्लेख र्ने ........... 

 

१२ साझेदारहरु भए त्र्स्ता साझेदारहरुको नार् नारे्शी षििरण (नलस्खत प्रनतबद्धता भएको र्ार) 
१३   साझेदार संस्थाबाट हनुे लार्त सहभानर्ता/अन्द्र् र्ोर्दान उल्लेख र्ने................ 
१४ ननर्ााण प्रकृर्ा – अर्ानत, ननर्ााण व्र्िसार्ी, उपभोक्ता सनर्नत िा कृिक सरू्ह िा सहकारी को 

र्ाफा त ननर्ााण हनुे हो उल्लेख र्ने । 

१५  उपभोक्ता सनर्नत िा कृिक सरू्ह र्ाफा त ननर्ााण हनुे हो भने सनर्नतका पदानिकारीहरुको नार्ािली 
तथा सहकारी र्ाफा त सञ् चालन हनुे हो भने सञ् चालक सनर्नतका पदानिकारीहरुको नार्ािली छुटै्ट 
संलग्न र्ने 

१६ ननर्ााण कार्ाका अपेस्क्षत उपलस्ब्िहरु  
१६.१ व्र्िसाषर्क उत्पादन क्षेरको षिस्तार (कुन कृषि बालीको उत्पादन क्षरे कनत षिस्तार 

हनु्द्छ रोपनी िा षिघा उल्लेख र्ने) 
१६.२ उत्पादनर्ा बषृद्ध (र्खु्र् र्खु्र् कृषि बालीको उत्पादन खलुाउने) 

 १६.३ बजार केन्द्र स्थापना भए पनछ बजार लार्त कर् हनु्द्छ  हुँदैन ) 



 

 

१६.४ बजार प्रकृर्ाको सरलता र सहजता (बजार केन्द्र स्थापना भए पनछ कृषि उपजको 
बजारर्ा परु् र्ाउन सस्जलो हनु्द्छ हुँदैन उल्लेख र्नुाहोस) 

१६.५ अनरु्ाननत कृषि उपजको कारोिार (ताजा तरकारी/फलफूल/खाद्यान्न/र्ाछा/ 
र्ास/ुपशपुस्न्द्छ अन्द्र्) को पररर्ाण उल्लेख र्ने .................... 

   १६.६ उस्चत र्ल्र् प्रानप्त िा अन्द्र्र्ा पाने प्रभाि (बजार केन्द्र स्थापना भए पनछ कृषि िस्तकुो  
 र्णुस्तर बषृद्ध हनुे र्ा कृषि िस्तलेु उस्चत रू्ल्र् प्रानप्त र्ने भए उल्लेख र्ने) 
   १६.७कृषि उपजको (ताजा तरकारी/फलफुल/खाद्यान्न/र्ाछा अन्द्र्) कारोिार पररर्ाण र र्ल्र् कनत 
 बढ्छ ? 

१७) लस्क्षत/लाभास्न्द्ित क्षेर तथा सरू्हाः बजार केन्द्रको स्थापनाले कुन पकेट के्षर र कनत जनसंख्र्ा 
 लाभास्न्द्ित हनु्द्छन ्? उल्लेख र्नुाहोस 

 
 

प्रस्ताि पेश र्ने ननकार्  ................................................  
 सम्बस्न्द्ित ननकार्को अध्र्क्ष/ प्रशासकीर् प्रर्खुको नार् .............................................. 
 दस्तखताः          नर्नताः 
 कार्ाालर्/संस्था/ननकार्को छाप 

 

नोटाः र्ानथ प्रस्तािर्ा र्ार् भएका षििरणहरु अननिार्ा रुपर्ा पेश र्नुा पनेछ, अन्द्र्था छनौट प्रकृर्ाको 
लानर् र्ान्द्र् हनु ेछैन । 

      



 

 

  

अनसूुची-६ 

 दफा ४ को उप-दफा ९ सरँ् सम्बस्न्द्ित 

 

सम्झौता परको नर्"ना 
  र्ो सम्झौता पर.............कार्ाालर्/केन्द्र (र्स पनछ पषहलो पक्ष भननएको) र ................. 
सर्हु/सहकारी संस्था/सञ्चालक सनर्नत/उपभोक्ता सनर्नत......      र्ा.पा /नपा             िडानं.              
टोल (र्स पनछ दोस्रो पक्ष भननएको) बीच तपनसलको शता िर्ोस्जर्को कुराहरुलाई पालना र्ने कुरा 
र्ञ्जुर र्ररन्द्छ ।  
1. र्ो सम्झौता, सम्झौता भएको नर्नत ............. देस्ख प्रारम्भ भएको र्ानननछे र र्ो सम्झौतार्ा संलग्न 

स्िीकृत इषिरे्ट िर्ोस्जर्को कार्ा र्थास्शघ्र संचालन र्रर नर्नत २०७५   साल   र्षहना     
र्तेसम्र्  संम्पन्न र्रेर आिश्र्क कार्जात सषहत दोस्रो पक्षले पषहलो पक्ष सर्क्ष पेश र्नुा पनेछ।                                        

2. र्स सम्झौता बर्ोस्जर्को ननर्ााण तथा र्र्ात सम्भार सम्बन्द्िी कार्ा दोस्रो पक्ष आफैले र्नुापनेछ। 
दोस्रो पक्ष आफैले नर्री अन्द्र् व्र्स्क्त िा संस्था र्ाफा त र्राउन पाइने छैन । 

3. प्रथर् पक्षले दोस्रो पक्षलाई इषिरे्ट अनसुारको कार्ा सञ्चालन र्ना र्ोजनाको प्रकृनत अनसुार िढीर्ा 
तीन षकस्ता िा एकर्िु रकर् देहार् बर्ोस्जर् भकु्तानी र्ररने छ,  
1. सम्झौता भएपनछ कार्ार्ोजना, पेश्की र्ार्को ननिेदन, बैंक सरुक्षण िा बीस प्रनतशत कार्ा 

सम्पन्द् न हनु े प्रर्ाण पेश र्रे पनछ पेश्कीको रुपर्ा प्रथर् षकस्ता िापत अनदुान रकर्को 
२०% भकु्तानी, 

2. पचास प्रनतशत कार्ा सम्पन्न भएपनछ सम्पूणा बील भपााई सषहत पषहलो षकस्ता फर्छ्यौट र्री 
जम्र्ा 3० % पषहलो रननङ्ग बीलको रुपर्ा भकु्तानी, 

3. सबै कार्ा सम्पन्न भई कार्ा स्िीकार प्रनतिेदन सषहत अस्न्द्तर् प्रनतिेदन प्राप्त भएपनछ 5०% 
तेस्रो तथा अस्न्द्तर्  षकस्ताको रुपर्ा भकु्तानी । 

4.  सम्झौता िर्ोस्जर्को कार्ा संचालन तथा सम्पन्नको लानर्  पषहलो पक्ष र्ाफा त अनदुान स्िरुप रु.                 
(अक्षरेपी                           )  र दोस्रो पक्षको लार्त सहभानर्ता  रु.        
(अक्षरेपी                          )  व्र्होररनेछ ।                                                                      

5. दोस्रो पक्षले सम्झौता बर्ोस्जर्को पिुाािार ननर्ााण तथा र्र्ात सम्भारका लानर् सम्झौतार्ा सर्ािेश 
र्ररएको श्रोत िाहेक अन्द्र् कुनै सरकारी, रै्ह्र सरकारी संघ संस्थािाट सहर्ोर्, अनदुान  आदद प्राप्त 
र्ररने भए प्रथर् पक्षलाई जानकारी र्राउन ुपनेछ । 

6. दोस्रो पक्षले सम्झौता बर्ोस्जर्को कार् र्दाा प्रथर् पक्षबाट खषटएका प्राषिनिकहरुले ददएको 
ननदेशनको पालना र्नुा पनेछ । 

7. पूिाािार ननर्ााण तथा  र्र्ात सम्भार र्दाा दोस्रो पक्षले ननर्ााण तथा र्र्ात सम्भारको संरचनार्त 
षििरण र लार्त खलुाई सिासािारण सबैले देख्न ेर्री सािाजननक स्थानर्ा सम्पूणा षििरण सषहतको 
सािाजननक सूचना पाटी राख्न ुपने छ । 

8. दोस्रो पक्षले ननर्ााण कार्ाको सािाजननक जानकारीका लानर् Public Audit र्राउन ुपनेछ ।       
9. सम्झौता बर्ोस्जर्को ननर्ााण तथा र्र्ात सम्भार सम्बन्द्िी कार्ा सोही आ.ि. नभर सम्पन्न र्नुा पनेछ।                         
10. प्रथर् पक्षले दोस्रो पक्षलाई भकु्तानी ददंदा प्रथर् पक्ष सर्क्ष षिल पेश भएको नर्नतले सात ददन नभर 

सम्बस्न्द्ित दोस्रो पक्षको नार्र्ा एकाउन्द्ट पेई चेक र्ाफा त भकु्तानी ददनेछ ।            



 

 

11. दोस्रो पक्षको लापरिाहीको कारणिाट कार्ा सम्पन्न नभई हानन नोक्सानी भएर्ा त्र्सको सम्पूणा 
स्जम्रे्िारी दोस्रो पक्षले नलनछे ।  

12. दोस्रो पक्षले सम्झौताको शता र कार्ा तानलका बर्ोस्जर् .......... नर्नत सम्र् र्ो सम्झौता िर्ोस्जर्को 
सम्पूणा कार्ा (नडजाइन र इषिरे्ट अनसुार) पूणा रुपर्ा सम्पन्न र्री सञ्चालनर्ा ल्र्ाउनेछ ।                                  

13. सम्झौता बर्ोस्जर्को ननर्ााण तथा र्र्ात सम्भार सम्बन्द्िी सम्पन्न भई कार्ा स्िीकार प्रनतिेदन अनरुुप 
संरचना हस्तान्द्तरण भैसकेपनछ सो को र्र्ात सम्भार सम्बन्द्िी कार्ा सम्बस्न्द्ित दोस्रो पक्षको हनुेछ ।                                                                  

14. सम्झौता बर्ोस्जर्को कार्ा र्ने सम्बन्द्िर्ा कुनै षििाद आएर्ा प्रथर् पक्षको ननणार् अस्न्द्तर् र्ानननछे।                                                       
15. र्ो सम्झौतार्ा उल्लेख भएका कुराहरुर्ा र्स िर्ोस्जर् र अन्द्र् कुराहरुर्ा प्रचनलत ऐन ननर्र् अनसुार 

हनुेछ । 
 

पषहलो पक्ष                    दोस्रो पक्ष   
          
दस्तखत  :-                                                 दस्तखत :-                   
नार् :-                                                     नार् :-                          
पद :-                                                      पद :-                       
नर्नत :-                                                   नर्नत :-                   
कार्ाालर्को छाप :-                                         संस्थाको छाप :-                                                  
                                         

 
रोिर 

दस्तखत :-                                                       दस्तखत :-           
नार् :-                                                          नार् :-             
ठेर्ाना :-                                                         ठेर्ाना :-              
नर्नत :-                                                          नर्नत :-    



 

 

अनसूुची-७ 

(दफा......सरँ् सम्बस्न्द्ित) 
ahf/ k"jf{wf/ lgdf{0fsf] ;DefJotf cWoogsf] 9+frf  

 

!_ k|:tfljt ahf/ sf] lsl;d M    ;+sng s]Gb|  xf6jhf/  s[ifs jhf/  

@_ jhf/ ;+rfng x'g] :yfgsf]  7]ufgf M  

#_ jhf/ lgdf{0f ug]{ OR5's ÷ lhDd]jf/ ;:yfsf] gfd M  

$ lgdf0f{ sfo{sf] nflu pknJw hUufsf] ljj/0f M 

$=! hUufsf] If]qkmn slt 5 <  

$=@ k|:tfljt lgdf{0fsf] k'jf{wf/sf] If]qkmn dfq slt 5 <  

$=# lgdf{0f sfo{ kZrft afFsL /xg] v'nf hUufsf] If]qkmn slt x'G5÷5 <  

$=$ hUuf tyf k'jf{wf/sf] :jfldTj s;df lglxt 5 <  

%_ lgdf{0f sfo{ ul/g] hUufsf] 5gf}6sf cfwf/x?  

%=! ef}uf]lns cjl:ylt -lxdfn, kxf8, pkTosf, le/fnf], d}bfg s:tf] :yfgdf lgdf{0f sfo{ 

ul/g] xf] <_  

%=@ hg;+Vof -slt hg;+VofnfO{ ;]jf k'U5 <_  

%=# ahf/ s]Gb| lgdf{0f kZrft ufp+÷ahf/÷zx/ cflb;+usf] lgs6tf / Jofkfl/s ;DaGw s:tf] 

x'G5 <  

%=$ glhssf] /fhdfu{ b'/L M======== ls=ld= 

%=% glhssf] xf6jhf/ ÷;+sng s]Gb|sf] b'/L ==== ls=ld=  

%=^ ;]jf k'Ug] If]q ufpFkflnsf, gu/kflnsf, j8f, j:tL ======================================pTkfbg 

ks]6x? =================================== 

^_ ;fem]bf/L ug{ OR5's ;+:yf eP pNn]v ug]{==========   

&_ ;fem]bf/ ;+:yfaf6 Joxf]l/g]  nfut ?=   

*_ ahf/ :yn ;+rfns ;ldlt u7g, ePsf]  gePsf]  

(_ k|:tfljt jhf/ :yndf jt{dfg cj:yf M jhf/ ;+rfng e}/x]sf]  gePsf]  

!)_ k"jf{wf/ lgdf{0f sfo{ M  

 -s_ yk lgdf{0f       -v_ k'/fgf] e} /x]sf]df dd{t ;Def/    

!!_ olb o; clw jhf/ ;+rfng e} /x]sf] 5 eg] 6x/f, k"jf{wf/ / cGo ;+/rgf slt 5g\  < 

!@ o; clw jhf/ ;+rfng ePsf] eP b}lgs / aflif{s d'Vo sf/f]jf/ x'g] afnL tyf j:t' vl/b 

ljlqm kl/df0f pNn]v ug]{, 

 

 

  

 प्रस्ताि पेश र्ने ननकार्  ................................................  
 सम्बस्न्द्ित ननकार्को अध्र्क्ष/ प्रशासकीर् प्रर्खुको नार् .............................................. 
 दस्तखताः          नर्नताः 
 कार्ाालर्/संस्था/ननकार्को छाप 

 

नोटाः र्ानथ प्रस्तािर्ा र्ार् भएका षििरणहरु अननिार्ा रुपर्ा पेश र्नुा पनेछ, अन्द्र्था छनौट प्रकृर्ाको 
लानर् र्ान्द्र् हनु ेछैन । 


