जैमभनन नगयऩामरका

कपी,कागती, अरैंची, सुन्तरा य भह खरयदबफक्री तथा ब्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामयववधध, २०७६
जैमभनन नगयकामयऩामरकाको फैठकवाट स्वीकृत मभनत २०७^।७।२०

प्रस्तावना

जैमभनी नगयऩामरकाभा उत्ऩादन हुने कृवि उऩजराई ववमिष्टटकृत गदै सहज य सयर फजायको ब्मवस्थाऩन गयी कृिकवाट
उत्ऩाददत वस्तुहरुको सहज वजायीकयण गयी कृिकको भनोवर उच्च याख्दै सभद्
ु ी जैमभनीवासी वनाउने
ृ ध जैमभनी य सख
उद्दे श्मरे कपी, कागती, अरैंची, सुन्तरा य भह खरयद तथा ब्मवस्थाऩन प्रबावकायी फनाउनका राधग कपी, कागती, अरैंची,

सुन्तरा य भह खरयद तथा ब्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामयववधध वनाउन फाञ्छनीम बएकोरे जैमभनन नगयऩामरकाको प्रिासकीम
कामयववधध ननममभत गने ऐन, २०७४ को दपा ३ फभोष्जभ जैमभनन नगय कामयऩामरकारे मो कामयववधध जायी गये को छ ।
प्रारम्भिक

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM
-१_ मस कामयववधधराई जैमभनी
कामयववधध, २०७६Æ बननने छ ।

नगयऩामरकाको ‘कपी, कागती, अरैंची, सुन्तरा य भह खरयद तथा ब्मवस्थाऩन सम्फन्धी

-२_ मो कामयववधध तरु
ु न्त प्रायम्ब हुने छ ।
२. ऩररिाषा:

वविम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयववधधभाM

क) “नगय सबा” बन्नारे जैमभनी नगयऩामरकाको नगयसबाराई सम्झनु ऩनेछ ।

ख_ “कामयऩामरका” बन्नारे जैमभनी नगयऩामरकाको नगयकामयऩामरका सम्झनु ऩनेछ ।
ग_ “प्रभुख” बन्नारे जैमभनी नगयऩामरकाका नगय प्रभुखराई सम्झनु ऩनेछ ।
घ_ “उऩप्रभुख” बन्नारे जैमभनी नगयऩामरकाका उऩप्रभुखराई सम्झनु ऩनेछ ।

ङ_ “प्रभुख प्रिासकीम अधधकृत” बन्नारे जैमभनी नगयऩामरकाका प्रभुख प्रिासकीम अधधकृतराई सम्झनु ऩनेछ ।
च_ “वडा अध्मऺ” बन्नारे जैमभनी नगयऩामरका मबत्रका आ-आफ्नो वडाका वडा अध्मऺहरु सम्झनु ऩनेछ ।
छ_ “नगयऩामरका” बन्नारे जैमभनी नगयऩामरकाराई सम्झनु ऩदयछ ।

ज) “समभनत” बन्नारे दपा ३ फभोष्जभको कृवि उऩज खरयदबफक्री तथा ब्मवस्थाऩन समभनतराई सम्झनु ऩदयछ ।

झ) “केन्र” बन्नारे सन्दबय अनुसाय वडागत खरयदबफक्री तथा ब्मवस्थाऩन केन्र वा खरयदबफक्री तथा ब्मवस्थाऩन केन्रराई
सम्झनु ऩदयछ ।

३= खररदब्रिक्री तथा ब्यवस्थाऩन समितत रहने
1.

कपी, कागती, अरैंची, सुन्तरा य भह खरयदववक्री तथा ब्मवस्थाऩन सम्फन्धी ननणयम गनयका राधग एक समभनत यहनेछ ।

2. समभनतराई खरयदबिक्री तथा ब्मवस्थाऩन समभनत बनननेछ ।
3.

समभनतभा ननम्नानस
ु ायका सदस्म यहनेछन M—

अ. कामयऩामरकाको आधथयक ववकास समभनतको प्रभख
ु

सॊमोजक

इ.

नगयकामयऩामरकाका आधथयक ववकास समभनतका सदस्महरु

सदस्म

उ.

कागती उत्ऩादक कृिक सभूहका प्रभख
ु वा प्रनतननधी एक जना

सदस्म

आ. प्रभुख प्रिासकीम अधधकृत सदस्म
ई.

कपी उत्ऩादक कृिक सभूहका प्रभख
ु वा प्रनतननधी एक जना

ऊ. अरैंची उत्ऩादक कृिक सभह
ू का प्रभख
ु वा प्रनतननधी एक जना

ऋ. सुन्तरा उत्ऩादक कृिक सभूहका प्रभख
ु वा प्रनतननधी एक जना
ऌ. भह उत्ऩादक कृिक सभूहका प्रभुख वा प्रनतननधी एक जना

4. समभनतरे आफ्नो फैठकभा एक ऩटकभा फढीभा ३ जना सम्भ आभन्त्रण गनय सक्नेछ ।

सदस्म
सदस्म
सदस्म
सदस्म

5. सन्दबय अनस
ु ाय सभूहका सदस्म भध्मे जुन उत्ऩादनको वविमभा ननणयम मरनु ऩने हो सो उत्ऩादन सॉग सम्फष्न्धत
सभह
ू का प्रभख
ु वा प्रनतननधधराई भात्र वैठकभा आभन्त्रण गरयनेछ ।

6.

समभनतभा नगयऩामरकाको आधथयक ववकास िाखा प्रभुख य कृवि िाखा प्रभुख ऩदे न सदस्म हुने छन ् । कृवि िाखा
प्रभुखरे सदस्म सधचवको बूमभका ननबाउने छ ।
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४. समिततऱे खररद ववक्री र ब्यवस्थाऩन गने

1.

जैमभनी नगयऩामरकाभा उत्ऩादन हुने कपी, कागती, अरैंची, सुन्तरा य भह मस कामयववधध फभोष्जभ खरयद गयी उधचत
ब्मवस्थाऩन गनुय समभनतको कतयव्म हुनेछ ।

2. कपी, कागती, अरैंची, सुन्तरा य भह खरयद गनुय अनघ समभनतरे प्रत्मेक आधथयक वियको राधग खरयद दय य ववक्री दय
ननधाययण गनुय ऩनेछ ।

3.

समभनतरे तोकेको दयभा कपी, कागती, अरैंची, सुन्तरा य भह समभनतराई बफक्री गने नगने सम्फन्धभा कृिकको ननणयम

अष्न्तभ हुनेछ ।
4. समभनतरे तोकेको दयभा कृिकरे बफक्री गनयका राधग खरयद बफक्री ब्मवस्थाऩन केन्रभा आफ्नो कपी, कागती, अरैंची,
सुन्तरा य भह ल्माएभा समभनत वा केन्ररे नाऩ जाॉच गयी तोककए फभोष्जभको भूल्मभा खरयद गनुय ऩनेछ ।

5. बुक्तानी प्रकृमा सम्फन्धभा समभनतरे ननणयम गनेछ ।
6.

बुक्तानीका राधग नगयऩामरकारे समभनत वा समभनतको ननणयम फभोष्जभको यकभ केन्रराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।

7. खरयद गरयएको कपी, कागती, अरैंची, सुन्तरा य भह बफक्रीको राधग समभनतरे आवस्मक ब्मवस्थाऩकीम कामयहरु गनेछ
।

५. समिततऱे िूल्य तनधाारण गने
1.

समभनतरे उत्ऩादन ऩरयभाण, उत्ऩाददत वस्तुको गण
ु स्तय, फजाय बाउ, बफक्री गनय सक्ने भूल्म य सम्ऩण
ू य रागत जस्ता
वविमराई ध्मान ददई खरयद य ववक्री दय ननधाययण गनेछ ।

2. दय ननधाययण गदाय कृिकको उत्ऩादन रागत बन्दा कभ हुने गयी ननधाययण गनय ऩाइने छै न ।
3. कृिकको उत्ऩादन रागत ननधाययण गदाय ववउ, भर, औिधी जस्ता कृिकरे प्रत्मेक विय गनुय ऩने आधथयक रगानीराई
रागत भूल्मको आधायभा गणना गनुय ऩनेछ ।

4. कृिकरे िुरुभा गनुय ऩने श्रभ, सीऩ तथा आधथयक रगानीको गणना गदाय उक्त फारी वा व्मवसामको उत्ऩादनको
तोककएको कुर उत्ऩादन वियराई एक वियको अनऩ
ु ातभा ननकारी वावियक दय ननधाययण गनुय ऩनेछ । हारको बफक्री दय

बन्दा रागत भल्
ू म फढी यहे को अवस्थाभा वावियक दयको ५० प्रनतित सम्भ भात्र हार उत्ऩादन वियको रागत भल्
ू मभा
जोड्न सककनेछ ।

5. उऩमक्
ुय तानस
ु ाय दहसाव ननकाल्दा बफक्री दय खरयददय बन्दा कभ हुने ष्स्थनतभा समभनतरे हार उत्ऩादन वियको कृिकको
ऩरयश्रभराई ५० प्रनतित सम्भभा नघटाई गणना गनय सक्नेछ ।
6.

ववक्री दय गणना गदाय ब्मवस्थाऩकीम खचय सभेत जोड्नु ऩनेछ ।

६. खररदब्रिक्री तथा ब्यवस्थाऩन केन्द्र रहने

1.

समभनतरे नगयऩामरकाको केन्रभा एक खरयदबफक्री तथा ब्मवस्थाऩन केन्र स्थाऩना गनय वा केन्रको काभ गने गयी
उऩदपा २ फभोष्जभ कसैराई तोक्न सक्नेछ ।

2. समभनतरे केन्रको काभ गनयका राधग नगयऺेत्रभा यहे का सयकायी ननकाम, कक्रमामिर सहकायी सॊस्था, दताय बएका कृिक
सभूह वा ईच्छुक व्माऩायी वा अन्म व्मवसानमक प्रनतटठान वा सॊस्थाहरुराई केन्रको रुऩभा काभ गने गयी सम्झौता गयी
काभभा रगाउन सक्नेछ ।
3.

समभनतरे वडाभा आवस्मकता अनस
ु ाय वडागत खरयदबफक्री तथा ब्मवस्थाऩन केन्र स्थाऩना गनय वा केन्रको काभ गने
गयी उऩदपा ४ फभोष्जभ कसैराई तोक्न सक्नेछ ।

4. समभनतरे ववमबन्न वडाहरुको हकभा वडा कामायरम वा वडाभा कक्रमामिर सहकायी सॊस्था, दताय बएका कृिक सभूह वा

ईच्छुक व्माऩायी वा अन्म व्मवसानमक प्रनतटठान वा सॊस्थाहरुराई केन्रको रुऩभा काभ गने गयी सम्झौता गयी काभभा
रगाउन सक्नेछ ।

5. केन्रको राधग ब्मवस्थाऩकीम खचयको स्रोत समभनतरे जुटाउनु ऩनेछ । स्रोत नजुटेय केन्र नचल्ने अवस्था आएभा सो

को जानकायी प्रभुखराई गयाउनु ऩनेछ । मस्तो जानकायी आएभा प्रभख
ु रे उऩप्रभख
ु य प्रभुख प्रिासकीम अधधकृत सॉग
ऩयाभिय गयी आवस्मक ब्मवस्था मभराउने छ ।

७= खररदब्रिक्री तथा ब्यवस्थाऩन प्रकृया
1.

आफ्नो कृवि उऩज केन्रराई बफक्री गनय चाहने कृिकरे आफ्नो उत्ऩादन, उत्ऩादन ऩरयभाण, बफक्री गनय चाहेको उत्ऩादन
ऩरयभाण बफक्री गनय ल्माउने ददनको कष्म्तभा १ साता अवागै मरखखत वा भौखखक वा पोन वा इभेरवाट जानकायी
गयाउनु ऩनेछ ।

2. कृिकरे बफक्रीका राधग तोककएको खरयदबफक्री ब्मवस्थाऩन केन्रभा ल्माएको उत्ऩादनको दहसाव वा वववयण दरु
ु स्त याखी
केन्ररे कृिकराई तोककएको भूल्मरे खाभे फयावयको यकभ य एक प्रनत

ननस्सा ददनेछ ।
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3.

प्रत्मेक ककसानको दहसाव छुट्टा छ्टट्टै दे खखने ववस्तत
ृ दहसाव केन्ररे याख्नु ऩनेछ ।

4. खरयद गरयएको कृवि उऩजको दै ननक वववयण समभनतभा ऩठाउनु ऩनेछ ।

5. समभनतरे तोकेको बफक्री भूल्मभा नघट्ने गयी खरयद गरयएको कृवि उऩजको बफक्री गयी केन्ररे दहसाव दरु
ु स्त याख्नु ऩनेछ
।

6.

आगाभी साताको प्रत्मेक ददन वडागत केन्रभा खरयद हुने कृवि उऩजको वववयण केन्रराई एक साता अगावै उऩरब्ध
गयाउनु ऩनेछ ।

7. समभनतरे तोकेको भूल्मभा वडागत केन्रवाट बफक्री नहुने अवस्थाभा कुन उऩज कनत ऩरयभाणभा बफक्री हुन नसक्ने हो
सो को मरखखत वववयण तमाय गयी नछटो साधनवाट वडागत केन्ररे केन्रराई तत्कार जानकायी गयाउनु ऩनेछ ।
8. उऩदपा ७ फभोष्जभको कृवि उऩज वडा केन्ररे तत्कार खरयदबफक्री तथा ब्मवस्थाऩन केन्रभा ऩठाउनु ऩनेछ ।

9. वडा केन्रवाट प्राप्त कृवि उऩजको आवस्मकता अनस
ु ाय केन्र वा समभनतरे नाऩ जाॉच गयी स्वामभत्व आपैरे मरई प्राप्त
बएको कृवि उऩजको तोककएको भूल्म वडा केन्रराई साप्तादहक रुऩभा बुक्तानी ददनु ऩनेछ ।

10. वडागत खरयदबफक्री तथा ब्मवस्थाऩन केन्रको ब्मवस्थाऩनको ष्जम्भेवायी सम्फष्न्धत वडा अध्मऺ य वडा कामायरमको
हुनेछ । मस काभभा वडा कामायरमरे सम्फष्न्धत वडाभा कृवि तपय कामययत वा आवस्मकता अनस
ु ाय अन्म कभयचायीराई
ऩरयचारन गनय सक्नेछ ।

11. समभनतरे आपैरे ब्मवस्थाऩन नगयी केन्र वा वडा केन्रराई अधधकाय प्रत्मामोजन गये को अवस्थाभा सम्फष्न्धत केन्ररे

मस कामयववधध फभोष्जभको कृवि उऩज सॊकरनका राधग आवस्मक ऩने ब्मवस्थाऩकीम वस्तुहरुको ब्मवस्था गयी समभनत
सभऺ समभनतरे तोके फभोष्जभको ब्मवस्थाऩकीम खचयको बक्
ु तानी भाग्न सक्नेछ ।

८= वडागत खररदब्रिक्री तथा ब्यवस्थाऩन केन्द्रऱे गनना ऩने कायायहरु
1.

कृिकरे ल्माएको मस कामयववधध फभोष्जभको कृवि उऩजको नाऩतौर तथा साभान्म चेकजाॉच गयी उऩमोगको राधग
मोग्म दे खखएभा ननधायरयत भूल्म अनस
ु ायको यकभ कृिकराई बुक्तानी ददई कृवि उऩज खरयद गने ।

2. खरयद गरयएको कृवि उऩज य बुक्तानी गरयएको यकभको दहसाव दयु स्त याख्ने ।
3.

खरयद गये को कृवि उऩजको वडागत केन्रवाटै बफक्री गने ।

4. बफक्रीवाट आएको आम्दानीको दहसाव दरु
ु स्त याख्ने ।

5. बफक्री हुन नसकेको कृवि उऩजराई प्माककङ गये य खरयदबफक्री तथा ब्मवस्थाऩन केन्रभा ऩठाउने ।
6. खरयदबफक्री तथा ब्मवस्थाऩन केन्रवाट आपूरे ददएको कृवि उऩजको यकभ बुक्तानी मरने ।

7. कृिक सॉग कृवि उऩज खरयद गनयको राधग आवस्मक यकभ खरयदबफक्री तथा ब्मवस्थाऩन केन्रवाट आवस्मक ऩये भा
ऩेश्की मरने ।

8. वडागत खरयदबफक्री तथा ब्मवस्थाऩन केन्रको सयसपाइ रगामतका ब्मवस्थाऩकीम कामयहरु गने ।

८= खररदब्रिक्री तथा ब्यवस्थाऩन केन्द्रऱे गनना ऩने कायायहरु
1.

वडागत खरयदबफक्री तथा ब्मवस्थाऩन केन्ररे ल्माएको मस कामयववधध फभोष्जभको कृवि उऩजको तौर ऩग
ु ेभा ननधायरयत
भूल्म अनस
ु ायको यकभ वडागत केन्रराई बुक्तानी ददई कृवि उऩज खरयद गने ।

2. खरयद गरयएको कृवि उऩज य बक्
ु तानी गरयएको यकभको दहसाव दयु स्त याख्ने ।
3.

खरयद गये को कृवि उऩज बफक्री गने ।

4. बफक्रीवाट आएको आम्दानीको दहसाव दरु
ु स्त याख्ने ।

5. बफक्री हुन नसकेको कृवि उऩजको राधग फजाय खोजी गने य वेच्ने ।
6. बफक्री हुन नसकेको कृवि उऩजको ववक्री नहुॉदाको प्रत्मेक ददन य वडागत केन्रवाट अधिभ जानकायी बएको कृवि
उऩजको वाये भा समभनतराई अधिभ जानकायी गयाई आवस्मक ननकासा भाग्ने । समभनतरे ददएको ननदे िन ऩारना गने ।

7. समभनतरे वोराएभा समभनतको फैठकभा उऩष्स्थत हुने ।
8. बफक्री गदाय घाटा रागेभा घाटा रागेको कृवि उऩजको ऩरयभाण य यकभको पेहरयस्त वनाई समभनत सभऺ यकभ
ननकासाका राधग ननवेदन गने ।

9. समभनतरे उऩरब्ध गयाएको यकभ बुक्तानी मरने ।

10. वडागत खरयदबफक्री तथा ब्मवस्थाऩन केन्रवाट कृवि उऩज खरयद गनयको राधग आवस्मक यकभ समभनतवाट आवस्मकता
अनस
ु ाय ऩेश्की मरने ।

11. खरयदबफक्री तथा ब्मवस्थाऩन केन्रको सयसपाइ रगामतका ब्मवस्थाऩकीम कामयहरु गने ।

८= खररदब्रिक्री तथा ब्यवस्थाऩन समिततऱे गनना ऩने कायाहरु

Page 3 of 4

1.

खरयदबिक्री तथा ब्मवस्थाऩन केन्ररे बफक्री हुन नसकेको कृवि उऩजको जानकायी गयाएभा उक्त कृवि उऩजको वजायको
खोजी गने ।

2. फजाय बेदटएभा खरयदबिक्री तथा ब्मवस्थाऩन केन्रराई जानकायी गयाई बफक्री गने वातावयण मभराउने ।
3.

खरयदबिक्री तथा ब्मवस्थाऩन केन्रराई आफ्नो दै ननक आम्दानी खचयको दहसाव दरु
ु स्त याख्न रगाउने ।

4. खरयद बफक्रीवाट आएको रगानी तथा आम्दानीको दहसाव दरु
ु स्त याख्ने ।

5. बफक्री हुन नसकेको कृवि उऩजको राधग फजायको खोजी गने । मरराभ गनुय ऩने बएभा आवस्मक ननणयम मरने ।
6. केन्ररे भागेको वविमभा ननकासा ददने ।
7. नगयऩामरका कामायरम वा नगयऩामरका वा नगयसबारे ददएको ननदे िन ऩारना गने ।

8. नगयऩामरका कामायरम वा नगयऩामरका वा नगयसबारे वोराएभा फैठकभा उऩष्स्थत हुने ।
9. नापा वा घाटाका सम्फन्धभा नगयऩामरकाराई जानकायी गयाउने ।
10. कृवि उऩज खरयदबफक्री तथा ब्मवस्थाऩन सम्फन्धभा नीनतगत सुझाव ददने ।

11. उत्ऩाददत वस्तुको खरयदबफक्री तथा ब्मवस्थाऩनराई सहज वनाउन सयोकायवारा ननकाम सॉग आवस्मक सभन्वम गने ।
12. समभनतरे आवस्मक दे खक
े ा मस कामयववधधको कामायन्वमनका राधग आवस्मक अन्म कामयहरु गने ।
13. खरयदववक्रीको ववश्रेिण गयी बुक्तानीका राधग नगयऩामरका कामायरमराई मसपारयि गने ।

९= िैंक खाता
1.

समभनतरे आवस्मक ठानेभा आफ्नो छुट्टै दहसाव याख्नका राधग वैंक खाता खोल्न सक्नेछ .

2. छुट्टै दहसाव वा वैंक खाता नबएको अवस्थाभा केन्ररे बफक्री गयी आम्दानी गये को यकभ साप्तादहक रुऩभा
नगयऩामरकारे तोकेको वैंक खाताभा जम्भा गनुय ऩनेछ ।

3.

समभनतरे आवस्मक ठानेभा आफ्नो आम्दानीवाट छुट्टै कोि खडा गनय सक्नेछ ।

4. कोि खडा गये को अवस्थाभा नगयऩामरकारे कोिराई औधचत्म हे यी वावियक अनद
ु ान उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।

१०= ब्रिववध
1.
2.

मो कामयववधध रागू गनय आवस्मक ऩने ननणयमहरु कामयववधधको अधधनभा यही समभनतरे गनेछ ।

मो कामयववधध कामायन्वमनभा कुनै फाधा वा सभस्मा उत्ऩन्न बई कामायन्वमनभा अप््मायो ऩये भा कामयऩामरका फैठकको
ननणयमानस
ु ाय सॊिोधन गयी कामायन्वमन गरयने छ ।
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