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भाग - २
कनकाई नगय हाट फजाय सॊ चारन तथा
व्मवस्थाऩन कामधपवलध २०७६

प्रस्तावना
कनकाई नगयऩालरकाको ऺेत्र लबत्र स्थापऩत बई सॊ चारनभा यहेका फजाय ऺेत्र य स्थानीम
कृपष उत्ऩादन व्मवसामको प्रवर्द्धन एवॊ व्मवस्थाऩन गनध एवभ् व्मवसामी फीच आऩसी
सम्फन्ध सुदृढ तथा कयायको भाध्मभफाट व्मवसाम गनध फजाय उन्भुख ऺेत्रका फजाय
व्मवस्थाऩ सलभलत (सॊ चारन तथा गठन ) गनध वान्छनीम बएकारे कनकाई नगयऩालरकाको
प्रशासकीम कार्रमधपवलध लनमलभत गने ऐन २०७४

रे ददईएको अलधकाय प्रमोग गयी

कनकाई नगयकामधऩालरकाफाट लनणधम गयी मो कामधपवलध फनाएको छ ।
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ऩरयच्छे द १
प्रायम्म्बक
१. सॊ म्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ "कनकाई नगय हाट फजाय सॊ चारन तथा
व्मवस्थाऩन कामधपवलध २०७६" यहने छ ।
(२) मो कामधपवलध तुरुन्त रागु हुनेछ।
२. ऩरयबाषा् लफषम वा प्रसॉगरे अको अथध नरागेभा मस कामधपवलधभा –
(क) "नगय प्रभुख" बन्नारे कनकाई नगयऩालरकाको प्रभुखराई सम्झनुऩछध ।
(ख) "फजाय" बन्नारे व्मवम्स्थत तथा स्थामी रुऩभा सेवा तथा वस्तुहरुको
कायोवाय गने
(ग)

"हाट

दताधवारा व्मवसाम गने ऺेत्र सम्झनु ऩछध ।

फजाय " बन्नारे कृपष उऩज रगामत अन्म स्थानीम उत्ऩादन पवक्री

गने उर्द्ेश्मरे सॊ चारन बएको हाट फजाय जो साप्तापहक वा लनमलभत
फजायराई सम्झनु ऩछध ।
(घ)

"कामधऩालरका" बन्नारे कनकाई नगयऩालरका नगय कामधऩालरका सम्झनु
ऩछध।

(ङ) व्मवसामी" बन्नारे लनमलभत वा अस्थाई रुऩभा सभान फेचपवखन गने व्मम्ि
वा सॊ घ सॊ स्थाराई जनाउॉछ ।
(च) "वडा" बन्नारे कनकाई नगयऩालरकाको कुनै वडा सम्झनुऩछध ।
(छ) "सलभलत" बन्नारे मस कामधपवलध फभोम्जभ गठन बएको सलभलतराई सम्झनु
ऩछध ।
ऩरयच्छे द २
फजाय सम्फन्धी व्मवस्था
३. फजायको स्थाऩना् (१) कनकाई नगयऩालरकाको आफ्नो ऺेत्रलबत्र स्थापऩत फजाय
फाहेक कुनै ऩलन स्थानभा अस्थाई फजायकव स्थाऩना वा घोषणा गनध सक्नेछ ।
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२. कृष सम्फन्धी सहकायी वा कृपष सम्फन्धी व्वसापमक सॊ स्थारे नगयऩालरकारे
तोकेको ऺेत्र बन्दा फापहय कृपष फजाय वा कृपष कायोवाय गनध चाहेभा
नगयऩालरकाको लसपारयषभा कृपष फजायको स्थाऩना गनध सक्नेछ ।
४. फजायको वगीकयण् (१) मस कामधपवलधकव दपा ३ फभोम्जभ स्थाऩना हुने फजायको
वगीकयण दे हाम फभोम्जभको हुनेछ्(क) थोक फजाय,
(ख) खुद्रा फजाय,
(ग) हाट फजाय,
(घ) सॊ करन केन्द्र ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको फजाय सञ्चारन वाऩत राग्ने शुल्क नगयऩालरकारे तोके
फभोम्जभ हुनेछ ।
(३) फजाय सञ्चारन सम्वन्धी अन्म व्मवस्था कामधऩालरकारे तोके फभोम्जभ हुनेछ ।
५. स्थानीम फजाय सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सलभलत गठन् (१) मस कामधपवलधको दपा
(३) फभोम्जभ स्थाऩना बएको फजायको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गनधको रालग दे हाम
फभोम्जभको ७ दे म्ख १३ सदस्मीम फजाय व्मवस्थाऩन सलभलत यहनेछ । कामधऩालरकाको
लनणधम अनुरुऩ सम्वम्न्धत वडारे सयोकायवाराहरुको बेरा गयी सके सम्भ सवधसम्भत रुऩरे
फजाय व्मवस्थाऩन सलभलत गठन गनुऩ
ध नेछ । सवधसम्भत सलभलत गठनको रालग तोपकएको
सभमावलध लबत्र ऩटक ऩटक वडारे प्रमास गनध सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ ऩटक ऩटक प्रमास गदाध ऩलन सवधसम्भत सलभलत गठन हुन
नसकेभा कामधऩालरकारे फजाय व्मवस्थाऩन सलभलतकव गठन गयी कामध सॊ चारन
गनेछ।
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(३) फजाय सॊ चारन तथा व्मवस्थाऩन सलभलत तऩम्शर अनुसाय गठन हुनेछ्
(क) अध्मऺ

१

(ख) उऩाध्मऺ

१

(ग) सम्चव

१

(घ) सह सम्चव

१

(ङ) कोषाध्मऺ

१

(च) सदस्म

४

(छ) सम्फन्धीत वडा सलभलतरे भनोनमन गये को स्थानीम व्मवसामी भध्मे

२

जना – सदस्म
२. नगय कामधऩालरकारे सम्फम्न्धत ऺेत्रको पवशेषऻ व्मम्ि भध्मे २ जना भनोनमन
गनध सक्नेछ । उल्रेम्खत सलभलतभा अध्मऺ सम्चव कोषाध्मऺ भध्मे कुनै एक
ऩदभा भपहरा सपकत कुर सॊ ख्माको ३३% भपहरा हुनछ
े न् ।
३. सलभलतको फैठक सम्फम्न्ध अन्म कामधपवलध सलभत आपैरे लनधाधयण गये फभोम्जभ
हुनेछ ।
४.सलभलतरे उर्द्ेश्म प्रालप्त तथा कामाधन्वमन गनध आवश्मकता तथा काभको अवस्था य
प्रकृलत हेयी आभम्न्त्रत रुऩभा सल्राहकायहरुराई फैठकभा आभन्त्रण गनध सक्नेछ
य आवश्मकता अनुसाय उऩ- सलभलत गठन गनध सक्नेछ ।
५. सलभलतको कामाधरम सम्फम्न्धत फजाय ऺेत्र नै यहनेछ ।
६. सलभलतको कामधकार ३ (तीन) फषधको हुनेछ ।
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७. मो कामधपवलध नगयऩालरकाफाट स्वीकृत बएऩलछ स्वीकृत बएको लभलत दे म्ख तीन
भपहना लबत्र नगय लबत्रका फजायहरुभा फजाय व्मवस्थाऩन सलभलत गठन गरयसक्नु
ऩनेछ ।
७. सलभलतको काभ कतधव्म य अलधकाय् मस कामधपवलधभा अन्मत्र व्मवस्था बए दे म्ख वाहेक
सलभलतको काभ कतधव्म य अलधकाय दे हाम फभोम्जभ हुनेछ्(क) स्थानीम स्तयभा व्मवसाम प्रवर्द्धन गनध आवश्मक नीलत तथा मोजना
तजुभ
ध ा गने ,
(ख) व्मवसाम प्रवर्द्धन गनध नगयऩालरका सॉग सभन्वम य सहकामध गने ,
(ग) व्मवसाम प्रवर्द्धन गनध नगयऩालरका सॉग सभन्वम य सहकामध गने ,
(घ) व्मवसामको प्रवर्द्धन गने सम्फन्धभा कामधक्रभ सॊ चारन गने ,
(ङ)

व्मवसामको प्रवर्द्धन गनध आवश्मक ऩने सीऩ प्रपवलध तथा अन्म
आवश्मक पवषमको उम्चत व्मवस्थाऩन गनध प्रवर्द्धनात्भक
कामधहरु गने ,

(च) तोपकए फभोम्जभको अन्म आवश्मक कामध गने ।
(छ) फजाय व्मवस्थाऩन सलभलतरे फजायको चौहदी तोकी नक्साङकन
फगीकयण गयी फजाय व्मवस्थाऩनका आवश्मक कामधहरु गने
।
८. व्मवसापमक कयाय गनध सपकने् (१)मस कामधपवलध फभोम्जभ व्मवसामकव प्रवर्द्धन गनध
कामधऩालरकाको स्वीकृलत लरई वा दुई बन्दा फढी ऩऺ फीच व्मवसापमक कयाय
गनधसपकनेछ ।

कनकाई नगय हाट फजाय सॊ चारन तथा व्मवस्थाऩन कामधपवलध २०७६

5

भाग २

खण्डः१

सङ्ख्ाः२४

लिलतः २०७६/१२/२८

९. जग्गा तथा बौलतक साधन उऩरब्ध गयाउन सपकने् कुनै व्मम्ि सॊ स्था वा लनकामरे
व्मवसाम गने प्रमोजनका रालग व्मम्ि पाभध वा व्मवसामी सभुह लभरेय फनेको
सलभलत सहकायीराई फजाय ऺेत्रको जग्गा तथा बौलतक सम्ऩलत कयाय उऩरब्ध
गयाउन सक्नेछ ।
१०. स्वालभत्व हस्तान्तयण नहुने् मस कामधपवलधको दपा १५ फभोम्जभ कुनै जग्गा वा
बौलतक साधन उऩरब्ध गयाएको अवस्थाभा कयाय गये को वा लरजभा लरएको
कायणरे भा१ जग्गा वा बौलतक साधनभा कयायका ऩऺको स्वालभत्व हस्तान्तयण हुने
छै न ।
११. ऩुन् कयाय गनध नहुने्

मस कामधपवलध फभोम्जभ कयाय गने ऩऺरे दोश्रो ऩऺको

सहभती नलरइ सोही लफषमभा तेश्रो ऩऺसॉग ऩुन् कयाय गनध ऩाउने छै नन् ।
१२. कयाय ऩूया गनुध ऩने सभम य तरयका् (१) कयायभा कयाय ऩूया गने सभम य तरयका
उल्रेख बएकोभा उल्रेम्खत सभम लबत्र य उल्रेम्खत तरयका फभोम्जभ कयाय ऩूया गनुध
ऩनेछ ।
(२) कयाय फभोम्जभको काभ गनध कयायभा कुनै सभम वा तरयका तोपकएको यहनेछ
तय सो काभ कुनै खास सभमभा वा कुनै खास तरयकारे भात्र गनध सपकने
यहेछ बने सोही सभमभा सोही तरयका फभोम्जभ गने गयी कयाय बएको
भालननेछ ।
(३) उऩदपा (२) भा रेम्खएको अवस्थाभा फाहेक कयायभा कयाय ऩूया गने सभम य
तरयका उल्रेख नबएभा उम्चत सभम लबत्र उऩमुि तरयका अऩनाई ऩूया गनुध
ऩनेछ ।
(१३) कयाय ऩूया गने स्थान्

(१) कयाय फभोम्जभ काभ ऩूया गनध कुनै लनम्ित स्थान

तोपकएको यहेछ बने सो काभ सोही स्थानभा ऩूया गनुध ऩनेछ ।
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(२) कयाय फभोम्जभ कुनै एक ऩऺरे अको ऩऺराई कुनै भारसाभान ददने
वा फुझाउने स्थान काययभा तोपकएको यहेछ बने सोही स्थानभा नै ददनु
वा फुझाउनु ऩनेछ ।
(३) कयाय फभोम्जभ काभ गने लनम्ित स्थान नतोपकएको तय सो काभ कुनै
खास स्थानभा भात्र गनध सपकने वा चरन व्मवहाय वा सव काभको
प्रकृलत अनुसाय कुनै खास स्थानभा भात्र गने ऩने पकलसभको यहेछ बने
सो काभ सोही स्थानभा गने गयी कयाय बएको भालननेछ ।
(४) उऩदपा (२) य (३) भा रेम्खए दे खी फाहेक अन्म अवस्थाभा कयाय
फभोम्जभ काभ गने स्थान कयायभा उल्रेख बएको यहेनछ बने कयाय
फभोम्जभ काभ गने ऩऺरे अको ऩऺराई भनालसफ भापपको स्थान
तोपकददन सूचना गनुध ऩनेछ य अको ऩऺरे ऩलन सो काभ गनध भनालसफ
भापपकको स्थान तोपकददनु ऩनेछ ।
१४. कयाय ऩूया गनुध नऩने अवस्था्

दे हामका अवस्थाभा कयाय फभोम्जभ काभ गनध

आवश्मक ऩने छै न।
(१) कयायको एक ऩऺरे अको ऩऺाराई कयाय फभोम्जभको दापमत्व ऩूया
गनुध नऩने गयी छु ट ददएभा ।
(२) फदय गयाउन सपकने कयाय फदय गयाउन ऩाउने ऩऺरे फदय गयाएभा
।
(३) अको ऩऺरे कयाय उल्रॊ घन गये को कायणफाट कयायको ऩरयऩारना
हुन नसक्ने बएभा ।
(४) मस कामध पवलधको कुनै व्मवस्था फभोम्जभ कयाय फभोम्जभको काभ
गनुध नऩने बएभा ।
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(५) कयाय गदाधको ऩरयम्स्थतीभा आधायबूत ऩरयवतधन बै कयायको
ऩरयऩारना गनध असम्बव बएभा ।
१५. कयाय दताध गनुध ऩने्

(१) मस कामध पवलध अन्तगधत सम्ऩन्न गरयएका कयायहरु

सम्झौता बएको लभलतरे ऩैंलतस ददन लबत्र सम्फम्न्धत वडा कामाधरमभा दताध गनुध
ऩनेछ ।
(२) उऩदपा

(१) फभोम्जभ कयाय दताध गदाध तोकए फभोम्जभको दस्तुय

राग्नेछ।
(३) दताध नगरयएको कयायको आधायभा नेऩार सयकाय वा अन्म लनकामरे ददने
सुपवधा वा सहुलरमत ददने प्रमोजनको रालग भान्मता प्राप्त गने छै न ।
(४) उऩदपा

(१) फभोम्जभ बएको कयायको आलधकारयक प्रलत वडा

कामाधरमको तोपकएको अलधकायरे अलनवामध रुऩरे याख्नु ऩनेछ ।
(५) उऩदपा

(१) फभोम्जभको कयाय दताध गनध दुवै ऩऺहरु स्वमभ् वा

उनीहरुको कानुन फभोम्जभको प्रलतलनलध उऩम्स्थत हुन ु ऩनेछ ।
(६) कुनै व्मवसामीरे कयाय दताध गनध ल्माएकोभा दताध गने अलधकायीरे मस ऐन
फभोम्जभ उल्रेख हुनऩने कुनै कुया उल्रेख नबएको वा अनुम्चत
प्रावधान उल्रेख बएकोभा सो ऩरयभाजधन गये य भात्र दताध गनध आदे श
ददन सक्नेछ ।
(७) उऩदपा (६) फभोम्जभ ददइएको आदे श कयायका ऩऺहरुरे ऩारना गनुध
ऩनेछ ।
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ऩरयच्छे द ३
पवपवध
१६. व्मवसाम दताध गनुध ऩने् (१) कयाय गयी व्मवसाम सञ्चारन गनध चाहने व्मम्ि पभध
वा एजेण्ड रगामतरे दताध नगयी व्मवसाम सञ्चारन गनुध हुदैन ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको व्मवसामको दताध प्रभुख प्रशासकीम अलधकृतरे
गनेछ ।
लनजरे अलधकृतस्तयको कुनै कभधचायीराई आवश्मकता अनुसाय मस्तो कयाय दताध गने
अलधकाय प्रत्मामोजन गनध सक्नेछ ।
(३) व्मवसाम कयाय दताध तथा शुल्क रगामतका अन्म व्मवस्था कामधऩालरकारे
लनधाधयण गये फभोम्जभ हुनेछ ।
१७. फचाउ् मस कामध पवलधभा जे रेम्खएता ऩलन नेऩारको प्रचलरत ऐन लनमभ सॉग
फाम्झएको हकभा स्वत् खाये ज बएको भालननेछ ।
१८. खाये जी् मस नगय ऺेत्र लबत्रका फजायहरुभा मस अम्घ गठन बएका फजाय
व्मवस्थाऩन सलभलतहरु मो कामधपवलध स्वीकृत बएऩलछ स्वत् खाये ज बएको भालननेछ ।

आऻारे

रुद्रप्रसाद न्मौऩाने

प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत
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