
कानेपोखरी गाउँपालिकाको राजपत्र खण्डः ४, भागः १, संख्ाः १-६                    लिल ः२०७८/०१/२४ 

 स्थानी् बजार व्यिस्थापन  था अनुगिन ऐन, २०७७       23 
 

स्थानी् बजार व्यिस्थापन  था अनगुिन ऐन, २०७७ 

  

सम्ि ् २०७७ सािको ऐन नं.: ५  
सभाबाट पारर  लिल ः२०७७/११/२४ 
प्रिालणकरण लिल ः २०७८/०१/२४ 

प्रस् ािनाः 
कानेपोखरी गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र स्थानी् िस् ु  था सेिा बजारको व्यिस्थापन गने 

लजम्िेिारीिाई प्रभािकारी रुपिा का्ायन्ि्न गनय  था स्िच्छ बजारको िाध््िबाट गुणस् री् िस् ु िा 

सेिा प्राप्त गने उपभोक्ताको ििलिक हकिाई स्थानी्  हिा संरक्षण  था सिियन गनय, बजार व्यिस्थापन 

 था अनुगिन र उपभोक्ता लह  सरंक्षण  था सिियन सम्बन्िी कानूनी व्यिस्था गनय िाञ्छनी् भएकोि,े 
नेपािको संलििान, २०७२ को िारा २२६ बिोलजि ्ो ऐन कानेपोखरी गाउँपालिकाको 

गाउँसभाबाट पारर  गरी िागू गररएको छ । 

 

पररच्छेद-१ 
प्रारलम्भक 

१. सलंक्षप्त नाि र प्रारम्भः (१) ्स ऐनको नाि “स्थानी् बजार व्यिस्थापन  था अनुगिन ऐन, २०७७” 

रहकेो छ । 
(२) ्ो ऐन कानेपोखरी राजपत्रिा प्रकालश  भएको लिल  दलेख िागू हुनेछ । 

२. पररभाषाः लिष् िा प्रसंगिे अको अथय निागेिा ्स ऐनिाः 

क) “अनुलच  व्यापाररक कक्र्ाकिाप” भन्नािे ्स ऐनको दफा-१० बिोलजिको कक्र्ाकिाप सम्झनु 

पदयछ । 

ख) “उपभोक्ता” भन्नािे कुनै िस् ु िा सेिा उपभोग िा प्र्ोग गने व्यलक्त िा संस्था सम्झन ुपदयछ । 

ग) “उपभोक्ता संस्था” भन्नािे उपभोक्ता लह  सरंक्षण  था सिंियनको उद्दशे्् प्रचलि  कानून बिोलजि 
स्थापना भएको संस्था िा का्स् ो संस्थाको स्थानी्  हको गाउँ िा नगर स् री् शाखा सिे िाई 

सम्झनु पदयछ । 

घ) “का्यपालिका” भन्नािे गाउँका्ायपालिका सम्झन ुपदयछ । 

ङ)  “गुणस् रहीन िस् ु” भन्नािे ्स ऐनको दफा-१९ बिोलजिको अिस्था भएको िा रहकेो उपभोग्् 
बस् ु सम्झन ुपदयछ । 

च) “गुणस् रहीन सेिा” भन्नाि े कुनै सेिाको गुणस् र  ोककए िा दाबी गररएकोिा का्स अनुरुप 
नभएको भने्न सम्झनु पदयछ । 

छ) “ ोककएको िा  ोककए बिोलजि” भन्नािे ्स ऐन बिोलजिको लन्ि, का्यलिलि, लनदलेशका  था 
का्यपालिकाको लनणय्बाट िा प्रचलि  नेपाि काननूद्वारा  ोककएको भए सो बिोलजि  ोककएको 

सम्झनु पदयछ । 

ज)  “लनररक्षण अलिकृ ” भन्नािे ्स ऐनको दफा-२६ बिोलजि लन्ुक्त लनरीक्षण अलिकृ  सम्झन ु
पदयछ । 

झ) "पशुपन्छी िा कृलष बजार" भन्नािे पशुपन्छी, कृलष उपज िा सेिा प्रदान गने सबै प्रकारका िस्  ुिा 
सेिा बजार सम्झन ुपदयछ । 
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ञ)  “प्रदा्क” भन्नािे िूल्् िा दस् ुर िा पाररश्रलिक लिई िा नलिई सबै प्रकारका िस् ु िा सेिा लिक्री 
लि रण गने व्यलक्त, फिय, कम्पनी िा संस्था सम्झनुपदयछ । 

ट) “बजार अनुगिन टोिी” भन्नािे गाउँका्यपालिकाबाट ्स ऐनको दफा-२२ बिोलजि गठन गरेको 
बजार अनुगिन टोिी सम्झन ुपदयछ । 

ठ)  “िस् ु” भन्नािे उपभोक्तािे उपभोग िा प्र्ोग गने िस् ुको सलम्िश्रणबाट बनेको पदाथय सम्झनु 
पदयछ र सो शब्दिे उपभोग्् िस् ुको लनिायणिा प्र्ोग हुन ेकच्चा पदाथय, रङ, सुगन्ि िा रसा्निाई 

सिे  जनाउँछ । सो शब्दिे िूल्् लिई िा नलिई लिक्री लि रण गररने सबै प्रकारका िस् ुिाई 

जनाउनेछ । 

ड) “िेबि” भन्नािे उपभोग्् िस् ु िा उपभोग्् िस् ु रालखएको भाँडो िा का्स् ो उपभोग्् िस् ु िा 
उपभोग्् िस् ुिा िेलखएको, छालपएको, लिथो गररएको , लचह्न िगाईएको , ईम्बोसय गररएको, 

सिािेश गररएको िा अन्् कुनै ककलसििे दखेाईएको ट् ् ाग, लचन्ह,  लस्िर िा अन्् लििरणाकािक 

िस् ु सम्झन ुपदयछ । 

ढ) “सलिल ” भन्नािे दफा-२१ बिोलजि गरठ  बजार व्यिस्थापन  था उपभोक्ता लह  संरक्षण 

सलिल िाई सम्झनु पदयछ । 

ण) “सेिा” भन्नािे, लिद्यु , खानपेानी, टेलिफोन, सूचना  था प्रलिलि, सञ्चार, ढि लनकास, लि रण, 
लशक्षा , िा ािरणी्, बैंक  था लित्ती् संस्था, स्िास्थ्् र सािालजक सेिा, प्यटन, िनोरञ्जन  था 

खेिकुद सेिा, लनिायण, ढुिानी  था नलन्जलन्ररङ सेिा, ्ा ा्ा , लचकककासा िगा् का दस् रु िा 

पाररश्रलिक लिई िा नलिई प्रदान गररने सम्पूणय सेिाहरुिाई सम्झनु पदयछ । 

 ) “स्थानी् बजार” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रको िस् ु िा सेिा बजार सम्झनु पदयछ । 

थ) "हाट बजार" भन्नािे कानेपोखरी गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र दलैनक, अियसाप्तालहक, साप्तालहक, पालक्षक, 
िालसक रुपिा सञ्चािन हुने िस् ु िा सेिाको खररद, लबक्री हुने बजार सम्झन ु पछय । ्स 

शब्दाििीिे िार्ियक िा सांस्कृल क रुपिा िाग्ने िेिा, पिय आकदिाई पलन जनाउनेछ । 

 

पररच्छेद -२ 
स्थानी् बजार व्यिस्थापन सम्बन्िी व्यिस्था 

३. गाउँपालिकाि े बजार व्यिस्थापन  था उपभोक्ता लह  सरंक्षण सम्िन्िी गन े का्यहरुः (१) 

गाउँपालिकािे स्थानी् बजार व्यिस्थापन  था उपभोक्ता लह  संरक्षणसम्बन्िी दहेा्का का्यहरु 

गनेछः 

(क)  स्थानी् व्यापार, िस् ुको िाग, आपूर् य  था अनुगिन सम्बन्िी नील , काननू, िापदण्डहरु 

 जुयिा गरी का्ायन्ि्न र लन्िन गने, 

(ख) बजार  था हाट बजार सञ्चािन र व्यिस्थापन गने, 

(ग)  स्थानी् िस् ुहरुको उकापादन, आपूर् य  था लनकासी प्रक्षेपण, िूल्् लनिायरण र अनुगिनको 

काि गने, 

(घ)  स्थानी् व्यापार र िालणज्् सम्बन्िी पूिायिार लनिायण गने, 

(ङ)  स्थानी् िस् ु र सेिा व्यापारको िूल््  था गुणस् रको अनुगिन र लन्िन गने, 

(च)  स्थानी्स् रका व्यापररक फियको द ाय, अनुिल , निीकरण, खारेजी, अनुगिन र लन्िन गने, 

(छ)  स्थानी् व्यापारको  थ््ांक प्रणािी र अध्््न अनुसन्िान गने, 
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(ज)  लनजी  था गैरसरकारी क्षेत्रसँग सिन्ि् र सहका्य गने, 

(झ)  स्थानी् व्यापार प्रिियन, सहजीकरण र लन्िन गने, 

(ञ)  स्थानी् बिलिक सम्पलत्तको संरक्षण, प्रिियन र अलभिेखांकन गने, 

(ट) उपभोक्ता सचे ना अलभिृलि,उपभोक्ता जागरण  था सशलक्तकरण, उपभोक्ताको गुनासो 
व्यिस्थापन, जागरुक उपभोक्ता  था नैल किान लिके्र ािाई प्रोकासाहन गने,िलक्ष  

उपभोक्ताको िग  व्यिस्थापन र स्थानी् िस् ु  था सेिाको गुणस् र पररक्षण गन,े 

(ठ) स्थानी्स् रिा जनस्िास्थ््िा प्रल कुि असर पन े ककलसिका उपभोग्् िस् ुको िचेलिखन र 
उपभोग  था िा ािरणी् प्रदषुण र हालनकारक पदाथयहरुको लन्न्त्रण, अनुगिन  था 

लन्िन गने, 

(ड) िस् ु र सेिा बजारको व्यिस्थापन  था स्थानी् बजारको सुरपररिेक्षण  था अनुगिन गने । 

(ढ) स्थानी् बजार व्यिस्थापन सम्बन्िी  ोककए बिोलजिको अन्् का्य गने । 
(२) उपदफा (१) बिोलजि का्यहरु सम्पन्न गनय गाउँपालिकािे सरोकारिािाहरुसँगको सिन्ि्, 

सहका्य र साझेदारीिा आिश््क का्य्ोजना सलह  बजटे व्यिस्थापन र का्यक्रि लनिायरण गनेछ 

। 

 

पररच्छेद-३ 
उपभोक्ताको अलिकार  था बजारसगँ सम्बि पक्षको दाल्काि सम्बन्िी व्यिस्थाः 

४. उपभोक्ताको अलिकार सरंक्षण र सम्बियन सम्बन्िी व्यिस्थाः (१) गाउँपालिकािे उपभोक्ताको अलिकार 

सम्बियन र सरंक्षण गने व्यिस्था लििाउनेछ । 
(२) उपभोक्ताको अलिकार सरंक्षण गनय गाउँपालिकािे आिश््क नील ग   था संस्थाग  व्यिस्था गनय 

सके्नछ । 
(३) गाउँपालिकािे उपभोक्ता लह  संरक्षणको िालग िस्  ुर सेिाको आपूर् य, िूल्् ,गणूस् र, नाप िि, 

िेबि, लिज्ञापन आकदको लन्लि  बजार सुपररिेक्षण  था अनुगिनसम्बन्िी व्यिस्था गाउँ 

का्यपालिकािे  ोके बिोलजि हुनेछ । 
(४) गाउँपालिका लभत्र उपभोक्ता सचे ना अलभिृलि सम्बन्िी का्यक्रि सलिल िे  ोके बिोलजि हुनेछ । 
(५) िस् ु िा सेिाको बजारसगँ सम्बि पक्षको दाल्कािः 

(क) गाउँपालिका लभत्र िस् ु िा सेिा प्रदान गने प्रका्ेक उकापादक, आ्ा क ाय , ढुिानीक ाय, 

सञ्च्क ाय, लिके्र ा र सेिा प्रदा्किे प्रचलि  कानून बिोलजिको दाल्काि पूरा गनुय पनछे । 

 

पररच्छेद-४ 
द ाय, अनिुल , लसफाररस, निीकरण र खारेजी सम्बन्िी व्यिस्था 

५. व्यिसा् द ाय  था स्िीकृल सम्बन्िी व्यिस्थाः (१) गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र लबक्री लि रण गन ेउद्दशे््ि े

स्थालप  िस् ु िा सेिाका उकापादक, आ्ा क ाय, ढुिानीक ाय, सञ्च्क ाय, संकिनक ाय िगा् का 

प्रदा्क िा लबके्र ािे आफ्नो कारोिार सञ्चािन गदाय सम्बलन्ि  िडाको लसफाररसिा गाउँपालिकािा 

द ाय िा अनुिल  लिई कारोिार सञ्चािन गनुय पनेछ । 
(२) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै िस् ु िा सेिा व्यिसा् गने उद्दशे््िे स्थालप  हाट बजार, होिस्टे, पाटी 

प््ािेस, िहोकासि, िेिा िा प्ाय-प्यटनसँग सम्बलन्ि  र् ् ालफ्टङ, क््ानोनङ, प््ाराग्िाईलडङ 

िगा् का व्यिसा् कारोबार सञ्चािन गदाय गाउँपालिकािा द ाय िा अनुिल  लिई कारोबार 

सञ्चािन गनुय पनेछ । 
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(३) प्रदा्क िा लिके्र ािे आफूिे सञ्चािन गन ेकारोिारको प्रचलि  सङ्घ र प्रदशे कानून बिोलजि 

द ाय स्िीकृल  लिनुपने भए लिएको प्रिाणसिे  आिेदनका साथ पेस गनुय पनेछ । 
(४) उपदफा(१) र (२) बिोलजि पेस भएको द ाय िा अनुिल को आिेदनउपर गाउँपालिकािे छानलिन 

गरी द ाय िा स्िीकृ  गनय लिल्ने भए द ाय िा अनुिल  गरी द ाय प्रिाणपत्र उपिब्ि गराउनेछ । द ाय 

िा अनुिल  कदन नलिल्ने भए सोको स्पष्ट कारणसलह  आिेदन द ाय भएको लिल िे सा  कदन लभत्र 

आिेदकिाई जानकारी गराउनु पनेछ । 
(५) कुनै िस् ु िा सेिाको प्रदा्क िा लिके्र ाका हकिा द ाय िा अनुिल  प्रदान गनुय अलघ कुनै लनलि  

श य पािना गनुयपने िा  ालिि िा अलभिुलखकरण लिनपुने गरी का्यपालिकािे द ाय िा अनुिल  

सम्बन्िी का्यलिलि लनिायरण गनय सके्नछ । 
(६) गाउँपालिका लभत्र कुनै उद्योग िा िस् ु सेिा प्रदान गने उद्दशे््िे कसैिे प्रचलि  कानून बिोलजि 

कुनै फिय, कम्पनी, एजेन्सी, संस्था अन्् क्षेत्रिा सञ्चालि  उद्योग व्यिसा्को शाखा िा सम्पकय  

का्ायि् स्थापना िा द ाय गनय चाहिेा गाउँपालिकािे आिश््क प्रकृ्ा पूरा गरी द ाय गने िा 

द ायका िालग लसफाररस गनय सके्नछ । 
(७) द ाय,अनुिल   था लसफाररस सम्बन्िी अन्् व्यिस्था  ोककए बिोलजि हुनेछ । 

६. द ाय निीकरण गनुयपनेः (१) दफा ५ बिोलजि गाउँपालिकािा द ाय गररएका उद्योग, फिय, पसि, 
कारोबार, व्यिसा्, हाट बजार, िेिा, िहोकासि, प्ाय-प्यटनजस् ा प्रदा्किे प्रका्ेक िषय असोज 

िसान्  लभत्र  ोककए बिोलजि िाग्ने शुल्क िा दस् ुर बुझाई अनुिल  निीकरण गनुय पनछे । 
(२) उपदफा १ बिोलजिको सि्ािलििा नलिकरण नगरेिा २५ प्रल श  थप दस् ुर लिई पिष िसान्  

सम्ि नलिकरण गनुयपनेछ । 
(३) उपदफा १ र २ िा  ोककएको सि्ािलििा निीकरण नगने उद्योग िा व्यिसा्को हकिा सोही 

आर्थयक िषय भरर ५० प्रल श  थप दस् ुर लिएर नलिकरण गनुयपनेछ । 
(४) गाउँपालिकािा द ाय भएिा उद्योग िा व्यिसा् निीकरण गनुयपने सि्ािलि अको आ.ि. सिे  

लििम्ि गरी आएिा १०० प्रल श  थप दस् ुर लिई निीकरण गनुयपनेछ । 

७. द ाय  था अनिु ी खारेजी सम्बन्िी व्यिस्थाः (१) गाउँपालिकािा द ाय भएका सेिा प्रदा्क द ाय िा 

अनुिल  दहेा्को अिस्थािा सलिल िे खारेज गनय सके्नछ । 

(क) उद्दशे्् लिपरी  काि गरेिा, 

(ख)  ्स ऐन  था ्स ऐन अन् गय को लन्िको कम् ीिा  ीन पटक उल्िंघन गरेिा, 

(ग) स्िीकृल  बेगर  ोककएको स्थानभन्दा अन््तै्र कारोबार सञ्चािन गरेिा, 

(घ) आफूिे उकासजयन गरेको फोहोर िा अन्् पदाथयको उलच  व्यिस्थापन नगरेिा िा िा ािरणिा 

हालन नोक्सानी पुर् ् ाएिा, 

(ङ) अनुलच  व्यापाररक कक्र्ाकिाप गरेिा, 

(च)  ोककएका अन्् का्यहरु, 
(२) द ाय िा अनुिल  खारेजी गनुय अलघ सुनुिाईको ििका प्रदान गनुयपनेछ । 
(३) उपदफा (१) बिोलजिको खारेजीको लनणय् उपर सम्बलन्ि िे थाहा पाएको लिल िे २१ कदन लभत्र 

अध््क्ष सिक्ष पुनरािेदन गनय सके्नछ । 
(४) उपदफा(३) बिोलजि अध््क्षिे गरेको लनणय् अलन् ि हुनेछ । 
(५) प्रदा्क द ाय िा अनुिल को खारेजीसम्बन्िी अन्् व्यिस्था  ोककए बिोलजि हुनेछ । 

८. प्रदा्कि ेउद्योग, फिय, पसि, व्यिसा् सञ्चािन गदाय िापदण्ड पािना गनुयपनेः (१) प्रचलि  कानूनि े

 ोकेको गुणस् र िा िापदण्ड लभत्र रही उद्योग, फिय, व्यिसा्, कारोबार, सेिा प्रदान गने स्थिको 

पूिायिार  ्ार गरी प्रदा्किे व्यिसा् सञ्चािन गनुय पनछे । 



कानेपोखरी गाउँपालिकाको राजपत्र खण्डः ४, भागः १, संख्ाः १-६                    लिल ः२०७८/०१/२४ 

 स्थानी् बजार व्यिस्थापन  था अनुगिन ऐन, २०७७       27 
 

(२) उपदफा (१) बिोलजि गुणस् र िा िापदण्ड न ोककएको हकिा गाउँपालिकाि े ोकेको िापदण्ड 

िा श य पािना गनुय पनेछ । 

 

पररच्छेद -५ 
अनलुच  व्यापाररक कक्र्ाकिाप र बजार व्यिस्थापन सम्बन्िी व्यिस्था 

९. अनलुच  व्यापाररक कक्र्ाकिाप गनय नहुनेः (१) कसैि े पलन दहेा् बिोलजिको अनुलच  व्यापाररक 

कक्र्ाकिाप गनय िा गराउन पाईने छैन । 

(क) उपभोग्् िस् ु िा सेिाको िास् लिक गुणस् र, पररिाण, िूल््, नाप िि, ढाँचा िा बनािट 

आकद, िुकाई लछपाई िा झुक््ाई का्स् ो िस् ु िा सेिा लिक्री िा प्रदान गने, 

(ख) झुट्टा िा भ्रिपूणय लिज्ञापन गरी िस् ु िा सेिा लिक्री गने िा गराउने , 

(ग) उपभोग्् िस् ु िा सेिाको हकिा ििलखक,लिलख  िा दशृ््िाट दहेा्का कुन ैकाि गनःे- 

(१) किसि िस् ुिाई लिलशष्ट िा गुणस् र भएको स् रिान, गुणस् र, िात्रा, शे्रणी ,संरचना , 

लडजानन दखेाई लिक्री गने, 

(२) पुनलनर्िय  िा पुराना िस् ुिाई न्ाँ हो भनी दखेाई िा झकु््ाई लबक्री गने, 

(३) घोलष  गररएका कुनै फाईदा नहुने अिस्थािा पलन िस् ु िा सेिाको लिक्री गदाय झटु्टा र 

भ्रिपूणय रुपिा लिज्ञापन िा सूचना प्रसार गने,  

(४) उपभोग्् िस् ुको उपभोगबाट उपभोक्ताको कुन ैरोग लनको हुने भने्न  थ््ग  आिार लबना 

नै का्स् ो िस् कुो दाबी िा प्रका्ाभूल  गने िा लिक्री गने । 

(घ) कुनै उपभोग्् िस्  ुिा सेिाको िास् लिक िाग को आिारभन्दा फरक आिारिा उपभोग्् 

िूल््िा भार पन ेगरी िूल्् लनिायरण गरेिा िा कुन ैप्रल ्ोलग ा, लचठ्ठा, अिसर आकदको 

िाग  सिे  सिािेश गरी िूल््  ् गने िा का्स् ो िूल््िा लबक्री गने, 

(ङ) कुनै उपभोग्् िस् ु िा सेिाको िुल््िा दान, ननाि िा लनःशुल्क पाईने अन्् िस् ुको िूल््  

िा िाग  सिािेश गरी िूल्् लनिायरण गने िा का्स् ो िस् ु िा सेिाको लिक्री गने, 

(च) कुनै उपभोग्् िस् ु िा सेिािा  ोककएको गुणस् र िा िानकभन्दा घटी हुने िा बढी हुन े

गरी िा का्स् ो िस् ु िा सिेा उपभोगबाट उपभोक्तािाई हालन, नोक्सानी पुर् ् ाउन ेगरी 

का्स् ो िस् ु उकापादन, लिश्रण िा आपूर् य िा ओसार पसार िा सञ्च् िा लिक्री गन,े 

(छ) कुनै उपभोग्् िस् ुको अनुलच  सञ्च् िा कृलत्रि अभाि हुने गरी िुल्् बढाउने, जम्िाखोरी 

गने िा लिक्री गने, 

(ज) त्रुरटपूणय उकापादनबाट नष्ट भएको िस् ुको िूल्् िा व्यापररक कारोबारको लसिलसिािा 

करार भएको िस् ुको िाग  िूल््िा सिािेश गरी लिक्री गने । 

(झ) सक्किी िस् ुिाई लिस्थालप  गनय नक्किी िस् ु उकापादन गने िा का्स् ो उकापादनको लिक्री 

गने, 

(ञ) लिक्री गरेको िस् ु िा सेिाको लबि िा लबजक जारी गनय नन्कार गने िा जारी नगने, 

(ट) कुनै उपभोग्् िस् ु उपभोग गदाय उपभोक्तािाई हालन, नोक्सानी िा क्षल  पुग्ने गरी लिषादी 

िा कुनै रसा्नको प्र्ोग गन ेिा का्सरी प्र्ोग भएको िस् ु लिक्री गन,े 

(ठ) उपभोग्् िस् ु उपभोग गररसकु्नपने अिलि व्यल   भईसकेको िस्  ुिा उपभोग गनय नलिल्ने 

िस् ुिा न्ाँ िेबि िगाई का्स् ो िस् ु लिक्री गन े

(ड) उपभोग गनय नसककने गुणस् रहीन िस् ु पैठारी, उकापादन िा लिक्री गने, 



कानेपोखरी गाउँपालिकाको राजपत्र खण्डः ४, भागः १, संख्ाः १-६                    लिल ः२०७८/०१/२४ 

 स्थानी् बजार व्यिस्थापन  था अनुगिन ऐन, २०७७       28 
 

(ढ) उकापादक,आपूर् यक ाय, ढुिानीक ाय, सञ्च्क ाय िा लिके्र ा िा का्स् ा व्यलक्त र अन्् 

व्यलक्त,सङ्घसंस्थाको लििेि ोबाट िागेको िाग  र  ोककएभन्दा बढी िूल्् लनिायरण गन े

िा लिक्री गने, 

(ण) कुनै उपभोग्् िस् ु िा सेिा लिक्री गदाय  ोककएको व्यापररक  हभन्दा बढी  ह िा शंृखिा 

खडा गरी लिक्री िा प्रदान गने, 

( ) कुनै उपभोग्् िस् ु िा सेिा लिक्री िा प्रदान गनय कुनै संरचना, िानक िा िापदण्ड 

 ोककएकोिा का्स् ो संरचना , िानक िा  िापदण्ड पूरा नगरी लिक्री गन,े 

(थ) कुनै िस् ु िा सेिा लिक्री िा प्रदान गनय कुन ै संरचना, िानक िा िापदण्ड  ोककएकोिा 

का्स् ो संरचना, िानक िा िापदण्ड पुरा नगरी लिक्री गन े। 

१०. बजारको  ह लनिायरण सम्बन्िी व्यिस्थाः (१) गाउँपालिकािे उपभोक्ता हक लह  सरंक्षण गनय, 
बजारको लन्ि (िाकेट हि) बिोलजि बजार व्यिस्थापन गनय, बजारिाई स्िच्छ सिुभ  था पारदशी 

बनाउन  ोककएको कुनै पलन िस् ु िा सेिाको िालग बजार िा प्रदा्कको  ोककए बिोलजि  ह 

लनिायरण गनय सके्नछ । 
(२) उपदफा (१) बिोलजि  ोककए भन्दा बढी  ह का्ि हुन ेगरी कसैि ेपलन िस्  ुिा सेिाको लिक्री 

लि रण गनय पानने छैन । 

११. आपरू् य व्यिस्थापनः (१) गाउँपालिका क्षेत्रिा आिश््क िस् ु िा सेिाको बजार िाग अनुसार 

आपूर् यको व्यिस्थापन सम्बलन्ि  िस् ु िा सेिाको प्रदा्क िा लिके्र ाि ेगनुय पनेछ ।  
(२) सलिल िे िस् ु िा सिेाको िजारिा िाग अनसुार उकापादनको ििज्दा   था भण्डारणको 

अिस्थाका सम्बन्ििा लन्लि  लिशे्लषण गरी सोको आिारिा सम्बलन्ि  प्रदा्क िा लबके्र ा 

आपूर् य व्यिस्थापनका िालग आिश््क सहजीकरण गनेछ । 
(३) गाउँपालिका आफैिे िा साियजलनक लनजी साझेदारी िा सहकारी िा अन्् कुनै व्यिस्थापनका 

प्रकृ्ाबाट गाउँपालिकालभत्र िस् ु र सेिाको आपूर् य व्यिस्थापन गनय सके्नछ । 
(४) गाउँपालिका िा सलिल िे िागेको िस् ु र सेिाको ििज्दा  िा सञ्च् िगा् का लििरण 

 ोककएको सि्लभत्र सम्बलन्ि  प्रदा्क िा लिके्र ािे कदनु पनेछ । 
(५) अका्ािश््क िस् ु िा सेिाको आपूर् य व्यिस्थािाई असहज बनाउने उद्दशे््िे कसैिे पलन कृलत्रि 

अभािको सृजना, जम्िाखेरी, कृलत्रि िुल््िृलि र नाफाखोरी जस् ा का्य गनुय/गराउनु हुदँनै । 
(६) लिपद ् िा अन्् कुनै कारणिे बजारिा दलैनक उपभोग्् अका्ािश््क िस् ु िा सेिाको आपूर् य 

व्यिस्थािा गम्भीर संकट िा लिचिनको अिस्था आएिा गाउँपालिका का्स् ो िस् ु िा सेिाको 

बजार व्यिस्थापनिाई लन्न्त्रण गरी सहज आपूर् य व्यिस्था नभए सम्िको िालग कुनै लनजी, 

साियजलनक संस्था िा सहकारी िाफय   का्स् ो िस् ु र सिेाको लिक्री लि रणको व्यिस्था लििाउन 

सके्नछ । 
(७) आपूर् य व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्् व्यिस्था  ोककए बिोलजि हुनेछ । 

१२. िस्  ु र सिेाको लबक्री स्थि सम्बन्िी व्यिस्थाः (१) गाउँपालिका लभत्र िस् ु िा सेिाको व्यापार 

व्यिसा् गदाय द ाय िा अनुिल  प्राप्त गरेको स्थिि बाहके अन््त्र सेिा सञ्चािनिा  था िस् ुको लबक्री 

लि रण गनय/गराउन पानने छैन । 
(२) उपदफा (१) बिोलजि प्रदा्किे  ोककएको स्थि बाहके अन््त्र िा लनषेलि  क्षेत्रिा कसैिे पलन 

सेिा िा िस् ुको लबक्री लि रण गनय पाईने छैन । 
(३) िस् ु िा सेिा सञ्चािन िा लिक्री लि रण सम्बन्िी अन्् व्यिस्था  ोककए बिोलजि हुनेछ । 

१३. सपुथ िूल््को पसिको स्थापना  था सञ्चािन गनःे (१) गाउँपालिकािे दलैनक उपभोग्् िस् ुहरुको 
सहज र सुपथ िुल््िा उपिब्ि ाका िालग साियजलनक सहकारी  था लनजी क्षते्रसँगको सहका्यिा 

सुपथ िूल््का पसिको स्थापना  था सञ्चािन गनय/गराउन सके्नछ । 
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(२) सुपथ िुल्् सम्बन्िी अन्् व्यिस्था  ोककए बिोलजि हुनेछ । 

१४. स्थान र सि् लनिायरण गनय सके्नः (१) गाउँपालिकािे िस् ु िा सेिाको लबक्री लि रणका िालग कुन ै
लनलि  स्थान िा सि् लनिायरण गनय िा सो सम्बन्िी पूिायिार लनिायण गनय सके्नछ । 
(२) उपदफा (१) बिोलजि स्थान, सि् लनिायरण िा पूिायिार लनिायण गदाय एकककृ  बजार िा एकै 

प्रकारका फिय, पसि, कम्पनी, उद्योग व्यिसा्िाई एकै ठाउँिा सञ्चािन गने गरी द ाय िा अनुिल  

प्रदान गरी व्यिस्थापन गनय सके्नछ । 
(३) स्थान िा सि् लनिायरण सम्बन्िी अन्् व्यिस्था  ोककए बिोलजि हुनेछ । 

१५. िा ािरण सफा र  स्िच्छ राख्नुपनेः (१) गाउँपालिका क्षते्रिा कारोबार गने िस्  ुिा सेिा प्रदा्कि े
गाउँपालिका क्षेत्रको सरसफाई र स्िच्छ ािा हालन नोक्सानी गने कुनैपलन गल लिलि सञ्चािन गनय 

पाईने छैन । 
(२) कारोबार स्थि, सडक, बाटो सफा राख्नु  था आफूि ेउकासजयन गरेको फोहोरको उलच  व्यिस्थापन 

गनुय सम्बलन्ि  प्रदा्कको क यव्य हुनेछ । 

 

पररच्छेद-६ 
अका्ािश््क िस्  ुर सिेाको सचूी र िलू्् लनिायरण सम्बन्िी व्यिस्था 

१६. अका्िाश््क िस्  ुर सिेाको सचूी र िलू्् लनिायरण सम्बन्िी व्यिस्थाः (१) गाउँपालिकािे सि्-

सि्िा अका्ािश््क िस् ु िा सेिाको सूची लनिायरण िा अलिक ि उपभोग िुल्् लनिायरण गरी 

साियजलनक सूचना प्रकालश  गनय सके्नछ । 
(२) उपदफा (१) बिोलजि गाउँपालिकालभत्र  ोककएको अलिक ि िुल्् भन्दा बढी हुन ेगरी कसैिे पलन 

िस् ु िा सेिा लिक्री गनय पाईने छैन । 
(३) उपदफा (१) बिोलजिको अका्ािश््क िस् ु िा सेिाको सुची र अलिक ि उपभोग िुल्् सम्बन्िी 

अन्् व्यिस्था  ोककए बिोलजि हुनेछ । 

१७. िलू््सचूी  था द ाय प्रिाणपत्र राख्नपुन े सम्बन्िी व्यिस्थाः (१) िस् ु िा सेिा प्रदा्किे पसििा 

रहकेो प्रका्ेक उपभोग्् िस् कुो कारखाना िूल््  था लबके्र ा, लबक्री लि रण गन ेप्रका्ेक िस् ुको थोक 

िा खुरा िूल्् र सेिा प्रदा्किे प्रदान गने सेिाको शुल्क स्पष्ट रुपिा उल्िेख गरी िुल्् सूची राख्न ुपनछे 

। 
(२) उकापादक, लबके्र ा र सेिा प्रदा्किे खररद लबक्री सम्बन्िी लििलिजक दरुुस्  राख्नु पनेछ । 
(३) िस् ु िा सेिाको लिि िा लबजक गाउँपालिका, सलिल , अनुगिन टोिी र लनरीक्षण अलिकृ ि े

िागेका िख  उपिब्ि गराउनु पनेछ । 
(४) िस् ु िा सेिा लबक्री गदाय लबके्र ािे उपभोक्तािाई लिि कदनु पनेछ । 

 

पररच्छेद -७ 
गुणस् रसम्बन्िी व्यिस्था 

१८. गुणस् रहीन िस्  ु र सिेाको लिक्री लि रण गनय नहुनःे(१) कसैि े पलन गाँउपालिका क्षेत्र लभत्र 
गुणस् रहीन िस् ु र सेिाको उकापादन, पैठारी  था लबक्री लि रण गनय हुदँनै । गुणस् रहीन िस् ु भन्नाि े

दहेा्को कुन ैअिस्था भएको िा रहकेो उपभोग्् िस् ु सम्झनुपछय । 

(क)  ोककएको भन्दा कि गुणस् र भएको िा का्स् ो िस् ुिा हुनुपन ेआिश््क  काि िा पदाथयको 

पररिाण घटानएको िा अको कुनै पदाथयको लिसािट गररएको, 
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(ख) िानि स्िास्थ््िा हालन हुन ेगरी सडकेो गिेको िा फोहोरिैिा िा लिषादी लिश्रण गरी  ्ार 

गररएको िा स्िास्थ््िाई हालन हुने कुन ैरसा्न रङ िा सगुन्ि प्र्ोग गररएको, 

(ग) िस् ुको केही िा सब ै भाग कुन ै रोगी िा रोगकारक पशुपंक्षी िा हालनकारक िनस्पल बाट 

बनानएको, 

(घ)  ोककएको िापदण्ड पुरा नगरी उकापादन, ढुिानी, सञ्च्, भण्डारण र लबक्री गररएको, 

(ङ) उपभोग्् िस् ुको गुणस् र  ोककएकोिा सोही बिोलजि र न ोककएकोिा उकापादक िा 

पैठारीक ाय िा लबके्र ािे  ोके बिोलजि गुणस् र नभएको । 

१९. िबेि र उपभोग्् म््ाद  सम्बन्िी  व्यिस्थाः(१) गाउँपालिका लभत्र प्रचलि  काननू बिोलजि िेबि 

भएको िस् ु िात्र उकापादन, पैठारी, ढुिानी भण्डारण,  था लबक्रीको िालग राख्नु पनछे । 
(२) गुणस् रहीन िस् ु िा म््ाद गुज्रेको िस्  ु कफ ाय गने, नष्ट गन े सिे का दाल्काि सम्बलन्ि  

प्रदा्कको हुनेछ । 

 

पररच्छेद-८ 
सलिल  र बजार अनगुिन टोिीको गठन  था काि, क यव्य र अलिकार सम्बन्िी व्यिस्थाः 

२०. बजार व्यिस्थापन  था उपभोक्ता लह  सरंक्षण सलिल ः(१) ्स ऐन का्ायन्ि्न गनय गाउँपालिका 

लभत्र दहेा् बिोलजिको बजार व्यिस्थापन  था उपभोक्ता लह  संरक्षण सलिल को गठन हुनेछ । 

(क) गाउँपालिकाको उपाध््क्ष       - सं्ोजक 

(ख) गाउँपालिकािे  ोकेको एक जना िलहिासलह   ीन जना  
का्यपालिकाको सदस््      - सदस्् 

(ग) लजल्िा प्रशासन का्ायि्को प्रल लनलि(कम् ीिा रा.प. ृल ् क्षेणीको  
अलिकृ  स् र)        - सदस्् 

(घ) कानेपोखरी उद्योग िालणज्् संघको अध््क्ष िा प्रल लनलि िा व्यापार  
प्रिन्ि सलिल को अध््क्ष िा प्रल लनलि     - सदस्् 

(ङ) उपभोक्ता लह  संरक्षण सम्बन्िी संस्थाहरु िध््ेबाट गाउँपालिकािे  
 ोकेको गाउँ अध््क्ष िा प्रल लनलि      - सदस्् 

(च) गाउँपालिकाको उपभोक्ता लह  संरक्षण हनेे शाखाको प्रिुख िा  
लनरीक्षण अलिकृ         - सदस्् सलचि 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ) र (च) को लन्लुक्त र पदािलि  था सलिल को बैठक सम्बन्िी 

का्यलिलि  ोककए बिोलजि हुनेछ । 

२१. सलिल को काि क यव्य र अलिकारः(१) सलिल का काि क यव्य र अलिकार दहेा् बिोलजि हुनेछः 

(क) उपभोक्ता लह  संरक्षण  था स्िच्छ बजार व्यिस्थापन सम्बन्िी आिश््क नील ग  व्यिस्था 

गने । 

(ख) बजारिा स्िच्छ र प्रल क्पिी बनाउन उपभोक्ताको हकलह िा प्रल कूि असर पने िा पनय सके्न 

एकालिकार िा अनुलच  व्यापाररक कक्र्ाकिापको रोकथाि र लन्न्त्रण गने िा का्स 

सम्बन्ििा का्य ्ोजना बनाई िागू गने, 

(ग) अका्ािश््क िस् ुहरुको िाग र आपूर् यको अिस्था सम्बन्िी  थ््ाङंक सकंिन गरी िाग 

बिोलजि आपूर् य व्यिस्था सहज र सुिभ बनाउन आिश््क का्य गने, 

(घ) आपूर् य व्यिस्थापन सहज , सुिभ र पहुचँ्ोग्् बनाउन साियजलनक संस्था, सहकारी र लनजी 

क्षेत्रिाई प्रोकासाहन गन े। 
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(ङ) उपभोक्ताको लह  संरक्षण गनय आपूर् य व्यिस्था र उपभोग्् िस् ु िा सेिाको छडके अनुगिन 

गने, 

(च) उपभोक्ता लशक्षा सम्बन्िी सचे ना र बजार अनुगिनको का्य्ोजना  ्ार गरी िागु गने । 

(छ) उपभोक्ता गुनासो  था सुचना प्राप्त गनय गाउँ उपभोक्ता हटिाननजस् ा सेिा सञ्चािन गरी 

उपभोक्तािाई गुनासो गनय सहज सुिभ बनाई उपभोक्तािाई जा्ज िागको गुनासो गनय 

प्रोकासाहन  था पुरस्कृ  गने, 

(ज) बजार अनुगिन सम्बन्िी कािको िूल््ांङकन गरी अनुगिन टोिीिाई आिश््क लनदशेन गने, 

(झ) गाउँपालिकािे कदएको अन्् लनदशेन र आदशेको का्यन्ि्न गने, गराउने , 

(ञ) उपभोक्ता लह लिपरी  भएका का्यिा आिश््क काननूी कारिालहको िालग लनरीक्षण िा 

अनुसन्िान अलिकृ   ोके्न, 

(ट) गाउँपालिका लभत्र खप  हुने उपभोग्् िस् ु िा सेिाको िाग र आपूर् य लस्थल को लनरन् र 

लिशे्लषण  था सिीक्षा गरी िाग अनुसारको आपूर् य व्यिस्थापन गने, गराउने । 

(ठ) िस् ु िा सेिाका उकापादक, लिके्र ा िा लि रकहरुिे अिालञ्छ   रीकािे गरेको िूल्् िृलििाई 

रोक्न र लन्न्त्रण गनय आिश््क व्यिस्था गने, 

(ड) उपभोक्तािाई उलच  िूल्् र सहज रुपिा खाद्यान्न िगा् का अन्् दलैनक उपभोग्् िस् ुको 

आपूर् य सुलनलि  ा गनय नेपाि सरकारको पूणय िा आंलशक स्िालिकाि भएका संस्था िा लनजी 

फिय िा कम्पनीिाई प्रोकासालह  गने, 

(ढ) कुनै ठाउँ लिशेषको िालग कुनै िस्  ुिा सेिाको लनलि  अिलिका िालग अलिक ि ििज्दा को 

पररिाण  ोके्न । 

(ण) गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र उकापाकद  कुन ैखाद्यिस् कुो लनलि  पररिाण लनिायरण गरी  ोककएको 

िा उलच  िूल््िा उकापादक, भन्डारण, आ्ा क ाय िा लिके्र ाबाट खाद्य िस् ु प्राप्त ‘गरी 

सियसािारणिाई लिक्री लि रणको व्यिस्था गन,े 

( ) थोक िा खुरा व्यिसा्िाई व्यिलस्थ  गनय का्स् ो व्यिसा्सँग सम्बलन्ि  व्यापाररक फिय िा 

कम्पलनको नाि, ठेगाना ,उपभोग्् िस् कुो ििज्दा  िगा्  अन्् आिश््क लििरण खुिाउन 

िगाई उलच  िूल््िा एकरुप ा का्ि गनय आिश््क व्यिस्था गने, 

(थ) उपभोक्ताको हकलह  संरक्षण गनय र आपूर् य व्यिस्थािाई लन्लि  गनयको िालग कुन ैउपभोग्् 

िस् ु िा सेिाको कृलत्रि अभाि हुन नकदन िा सबै ठाउँिा लन्लि  रुपि उपभोग्् िस्  ु

लि रण गनय सम्बलन्ि  लनका्हरुसँग सिन्ि् गने, 

(द) उपभोग्् िस् ुको लबक्री लि रण प्रणािीिाई लन्लि  गने र अनुप्ुक्त  िरि ेअभाि लसजयना 

गने िा कािोबजारी गने काि िा अनुलच  व्यापाररक कक्र्ाकिापिाई लन्न्त्रण गने, 

(ि)  आिश््क ा अनुसार छड्के सुपररिेक्षण  था अनुगिन गरी कािायही गने, 

(न) आिश््क ा अनसुार बजार अनुगिन सलिल , बजार अनगुिन टोिी, लिष्ग  अनुगिन टोिी 

िा सं्ुक्त बजार अनुगिन टोिी गठन गने । 

(ऩ) गाउँपालिकाको आिश््क ा अनुसार केन्री्, प्रदशे स् री् बजार अनुगिन सलिल   था 

लिष्ग  अनुगिन सलिल हरुिाई बजार अनुगिन गनय सहजीकरण गने िा िेलख पठाउने । 

(प) सलिल का अन्् काि क यव्य र अलिकार  ोककए बिोलजि हुनेछ । 
(२) सलिल िे छड्के सुपररिेक्षण  था अनुगिन गदाय उक्त व्यिस्था प्रल कूि कसबैाट काि कारिाही 

भएको पानएिा, सुपररिेक्षण  था अनुगिन गररएको फाईिसाथ आिश््क कािायहीका िालग 

सम्बलन्ि  लनका्िा पठाउनु पनेछ । 
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(३) सम्बलन्ि  लनका्ि ेपलन सो सम्बन्ििा भएको काि कारिाहीको जानकारी सलिल िाई गराउन ु

पनेछ । 
(४) सलिल िे बजार छड्के अनुगिन गदाय ्स ऐन बिोलजि लनरीक्षण अलिकृ िाई प्राप्त सम्पूणय 

अलिकार प्र्ोग गनय सके्नछ । 

२२. बजार अनगुिन टोिीको गठनः (१) ्स ऐन बिोलजि अनुलच  व्यापाररक  था व्यिसा्जन्् 

कक्र्ाकिाप भए/नभएको, िुल््सूलच राखे /नराखेको, िस् ु िा सेिाको गुणस् र, िूल््, पररिाणका 

सम्बन्ििा लन्लि  रुपिा बजार अनुगिन  था लनरीक्षण गने दहेा् बिोलजिको गाउँपालिका बजार 

अनुगिन टोिी गठन हुनेछ । 

(क) गाउँपालिकाको उपभोक्ता लह  संरक्षण हनेे शाखाको प्रिुख   - सं्ोजक 

(ख) सम्बलन्ि  िडा सलिल को का्ायि्िे अनुगिनका िालग  ोकेको कियचारी - सदस्् 

(ग) स्थानी् प्रशासनको प्रल लनलि      - सदस्् 

(घ) स्थानी् सरुक्षा लनका् (नेपाि प्रहरी) को प्रल लनलि    - सदस्् 

(ङ) सलिल िे िनोन्न गरेको गाउँिा कक्र्ाशीि उपभोक्ता लह  सरंक्षणसँग  
सम्बलन्ि  संस्था िध््ेबाट एक जना िलहिा सलह  दईु जना   - सदस्् 

(च)  स्थानी् उद्योग िालणज्् सघंको प्रल लनलि िा व्यापार प्रिन्ि सलिल को  
प्रल लनलि एक जना        - सदस्् 

(छ) पत्रकार िहासंघ स्थानी् शाखाका प्रल लनलि एकजना                                   - सदस्् 

(ज) सलिल िे िनोन्न गरेको सम्बलन्ि  िस् ु िा सेिा क्षेत्रको लिज्ञ िा  
जानकार प्रल लनलि एक जना       - सदस्् 

(२) उपदफा(१) बिोलजि गरठ  बजार अनुगिन टोिीिे अनुगिन गदाय ्स ऐन बिोलजि लनरीक्षण 

अलिकृ िाई प्राप्त सम्पूणय अलिकार प्र्ोग गने सके्नछ । 
(३) बजार अनुगिन टोिीको काि, क यव्य र अलिकार  ोककए बिोलजि हुनेछ । 
(४) सलिल  र अनुगिन टोिीको बैठक  था सेिा श य सुलििा र भत्ता सम्बन्िी व्यिस्था  ोककए 

बिोलजि हुनेछ । 
(५) गाउँ का्यपालिका प्रका्ेक िडािा बजार अनुगिन टोिी गठन गनय सके्नछ । िडा बजार अनुगिन 

टोिीको काि क यव्य  था अनुगिन का्यलिलि  ोककए बिोलजि हुनेछ । 

२३. स्थानी् हाट बजार व्यिस्थापन सह्ोग सलिल ः (१) कानेपोखरी गाउँपालिका लभत्रका िुख्-िुख् 

बजार क्षेत्र हाट बजार  था परम्पराग  िार्ियक सांस्कृल क क्षेत्रसँग सम्बलन्ि  रही स्थानी् हाट बजार 

व्यिस्थापन सह्ोग सलिल  गठन गनय सककनेछ । 
(२) स्थानी् हाट बजार व्यिस्थापन सह्ोग सलिल  सम्बलन्ि  िडाका िडा अध््क्षको रोहिरिा 

स्थानी् उपभोक्ता  था सरोकारिािा पक्षको भेिाद्वारा गठन गनुय पनेछ । 
(३) स्थानी् हाट बजार व्यिस्थापन सह्ोग सलिल  लनम्न प्रकृल का हुन सके्नछन:् 

(क) स्थानी् व्यापार व्यिसा्सगँ सम्बलन्ि  बजार, 

(ख) साप्तालहक, अिय साप्तालहक, दलैनक सन्ध््ाकािीन हाट बजार, 

(ग) पशुपन्छी, कृलष बजार, 

(घ) परम्पराग  िार्ियक  था सासं्कृल क िेिा, जात्रा आकद । 
(४) स्थानी् हाट बजार व्यिस्थापन सह्ोग सलिल  अध््क्ष, उपाध््क्ष, सलचि  था सदस््हरु सिे  

रहकेो सा  जना दलेख ११ जनासम्िको गठन गनय सककनेछ । सलिल को पदािलि बढीिा  ीन 

िषयको हुनेछ । 
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(५) स्थानी् हाट बजार व्यिस्थापन सह्ोग सलिल को काि, क यव्य  था अलिकार  ोककए बिोलजि 

हुनेछ । 

 

पररच्छेद-९ 
बजार अनगुिन सम्बन्िी व्यिस्था 

२४. बजार अनगुिन गनुयपनःे (१) का्ायि्िे उपभोक्ताको हक अलिकार स्थालप  गरी बजार व्यिस्थापन 

गनय बजारको लन्लि  अनुगिनको व्यिस्था लििाउनेछ । 
(२) उपदफा (१) बिोलजि हुने बजार अनुगिन प्रकृ्ा र का्यलिलि  ोककए बिोलजि हुनेछ । 
(३) अनुगिनक ायिे अनुगिनका क्रििा व्यापार व्यिसा्ीसँग िानिोलचत्र बिोलजिको व्यिहार 

गनुयपनेछ । 
(४) बजार अनुगिनको क्रििा कािोबजारी  था अनुलच  व्यापाररक कक्र्ाकिाप गरेको पानएिा दफा 

३० बिोलजिको कारिाहीका िालग गाउँ का्यपालिकाको का्ायि्िे लसफाररस गनय सके्नछ । 
(५) अनुगिन सम्बन्िी अन्् प्रकक्र्ा  ोककए बिोलजि हुनछे । 

२५. आचारसलंह ाः अनुगिन गदाय  ोककए बिोलजि आचारसंलह ा पािना गनुय पनेछ । 

 

पररच्छेद -१० 
लनरीक्षण अलिकृ  सम्बन्िी व्यिस्था 

२६. लनरीक्षण अलिकृ को लन्लुक्तः (१) गाउँ का्यपालिकािे प्रचलि  काननू िा ्स ऐन िा  ोककए 
बिोलजिको बजार अनुगिन, अनसुन्िान  हककका  िगा् का काि गनय कुन ै अलिकृ   हको 

कियचारीिाई लनरीक्षण अलिकृ को रुपिा लन्ुलक्त गनय िा खटाउन सके्नछ । 
(२) गाउँपालिकािे आिश््क दखेेिा प्रचलि  नेपाि काननू िा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ िा प्रदशे 

व्यापार  था व्यिसा् ऐन बिोलजिको कुनै लनरीक्षण अलिकृ   ोक्नको िालग कुनै अलिकृ  

कियचारीिाई लसफाररस गने सके्नछ । 
(३) लनरीक्षण अलिकृ को पदिा लन्ुलक्त हुने व्यलक्तको ्ोग्् ा र अन्् व्यिस्था  ोककए ििोलजि 

हुनेछ । 

२७. लनरीक्षण अलिकृ को काि, क यव्य र अलिकारः (१) लनरीक्षण अलिकृ को अन्् काि, क यव्य र 

अलिकार दहेा् बिोलजि हुनेछः 

(क) उपभोग्् िस् ुको उकापादन, लबक्री लि रण गने िा कुनै सेिा प्रदान गरेको ठाँउिा प्रिेश गने, 

(ख) उपभोग्् िस् ुको उकापादन, लबक्री लि रण गन ेिा सेिा प्रदान गन ेव्यलक्तसँग आिश््क लििरण 

िा जानकारी लिन,े 

(ग) उपभोग्् िस् ुको उकापादन, लबक्री लि रण गने िा सिेा प्रदान गन े व्यलक्तसँग िा सो सगँ 

सम्बलन्ि  अन्् व्यलक्तसँग आिश््क ब्ान लिने, 

(घ) कुनै उपभोग्् िस् ुको परीक्षण गनय आिश््क दलेखएिा आिश््क पने पररिाणिा निुना लिई 

प्र्ोगशािािा परीक्षण गनय िगाउने, 

(ङ) कुनै उपभोग्् िस् ु िा सेिाको  काकाि उकापादन, लबक्री लि रण िा सेिा प्रदानिा रोक िगाउनु 

पने दलेखएिा सो रोक िगाउने, 

(च) कुनै उपभोग्् िस् ुको परीक्षण गनय आिश््क दलेखएको कारणबाट का्सको परीक्षणको िालग 

निुना लिनएकोिा प्र्ोगशािाबाट निुनाको परीक्षण भई नआए सम्िको िालग का्स् ा िस् ुको 

लबक्री लि रणिा रोक िगाउने ।  
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(छ) लनरीक्षण िा जाँच बुझको लसिलसिािा उकापादक िा लबके्र ािाई  काकाि कुनै आदशे लिन 

उप्ुक्त दलेखएिा सो आदशे कदने । 

(ज) आिश््क ा अनुसार अनुगिनका क्रििा उकापादन स्थि, गोदाि र पसिको खान िासी गने । 

(झ)  ोककए बिोलजिको अन्् का्य गने । 

२८. लनरीक्षण अलिकृ ि े अपनाउनपुन े का्यलिलिः (१) लनरीक्षण अलिकृ िे लनरीक्षण जाँचबुझ िा 

खान िासी गदाय अपनाउनुपने का्यलिलि प्रचलि  काननू बिोलजि िा  ोककए बिोलजि हुनेछ । 

 

 

पररच्छेद-११ 

कसरु र सजा् सम्बन्िी व्यिस्था 

२९. कसरु गरेको िालननःे (१) कसैिे दहेा्को काि कारबाही गरे गराएिा ्स ऐन अन् गय को कसरु 

गरेको िालननेछः 

(क) दफा ६(१) िा (२) लबपरी  द ाय िा अनुिल  नलिई कारोिार सञ्चािन गरे, गराएिा । 

(ख) दफा ७ बिोलजि निीकरण नगरी कारोबार सञ्चािन गरे, गराएिा । 

(ग) दफा ९ बिोलजि गुणस् र िा िापदण्ड पुरा नगरी कारोबार सञ्चािन गरे, गराएिा । 

(घ) दफा १० बिोलजि अनुलच  व्यापाररक कक्र्ाकिाप गरे, गराएिा ।  

(ङ) दफा ११ (२) बिोलजि  ोककएभन्दा बढी बजार  ह का्ि गरी लबक्री लि रण गरे, गराएिा । 

(च) दफा १२ (४) बिोलजि कसैिे पलन कृलत्रि अभािको लसजयना, जम्िाखोरी, कृलत्रि िूल््िृलि र 

नाफाखोरी जस् ा का्य गरे, गरेिा । 

(छ) दफा १३ (१) बिोलजि गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र िस्  ु िा सेिाको व्यापार व्यिसा् गदाय द ाय िा 

अनुिल  प्राप्त गरेको स्थििा बाहके अन््त्र सेिा सञ्चािन  था िस् ुको लबक्री लि रण गरे, 

गराएिा । 

(ज) दफा १३ (२) बिोलजि प्राद्किे  ोककएको स्थि बाहके अन््त्र िा लनषेलि  क्षते्रिा सेिा िा 

िस् ुको लबक्री लि रण गरे, गराएिा ।  

(झ) दफा १४ (२) लिपरी  बढी िूल््िा लबक्री गरे, गराएिा । 

(ञ) दफा १६ (१) बिोलजि प्रदा्किे िा ािरण स्िच्छ र सफा नराखेिा । 

(ट) दफा १७ (२) बिोलजि  ोककएको अलिक ि िूल््भन्दा बढी हुने गरी िस्  ुिा सेिा लबक्री गरे, 

गराएिा । 

(ठ) दफा १८ बिोलजिका का्य पुरा नगरेिा ।  

(ड) दफा १९ (१) बिोलजि गुणस् रहीन िस् ु र सेिाको उकापादन, पैठारी  था लबक्री लि रण गरे, 

गराएिा ।  

३०. जररिाना सम्बन्िी व्यिस्थाः (१) कसैि ेदफा २९ अन् गय  कसुर गरे, गराएिा कसुरको िात्रा हरेी 

लनरीक्षण अलिकृ िे दहेा् बिोलजि जररिाना गनय सके्नछः 

(क) खण्ड (क), (ग) र (ङ) बिोलजिको कसरु गने िा गराउनिेाई एक हजार रुपै्ाँदलेख २५ हजार 

रुपै्ाँसम्ि ।  

(ख) खण्ड (ख), (छ), (ज), (झ) र (ठ) बिोलजिको कसुर गन ेिा गराउनेिाई एक हजार रुपै्ाँदलेख 

२५ हजार रुपै्ाँसम्ि । 

(ग) खण्ड (घ), (च), (ञ), (ट) र (ड) बिोलजिको कसुर गने िा गराउनेिाई १५ हजार रुपै्ाँदलेख 

दईु िाख रुपै्ाँससम्ि । 
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(२) लनरीक्षण अलिकृ िे ्स दफा बिोलजि जररिाना गनुयपने कारण र जररिाना गरेको रकि 

िगा् को सम्पूणय लििरण खुिाई  ीन कदनलभत्र सलिल िाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोलजि जररिाना गने गरी लनणय् भएको लिल िे सा  कदनलभत्र सो जररिाना 

नल न,े नबुझाउन ेप्रदा्कलिरुि लनरीक्षण अलिकृ िे दहेा्को का्य गनय सके्नछः 

(क) जररिाना भएको रकि नबुझाएसम्ि का्स् ो िस्  ुिा सेिा लसिबन्दी गरेर राख्ने, 

(ख) जररिाना भएको रकि नबझुाएसम्ि का्स् ो िस् ु िा सेिाको उकापादन, ढुिानी, पैठारी िा 

लबक्री गने अन्् िस् ु  सिे  रोक्का राख्ने, 

(४) ्स दफा बिोलजि लनरीक्षण अलिकृ िे गरेको लनणय्  उपर लचत्त नबुझेिा लनणय्  भएको लिल िे 

१५ कदनलभत्र लजल्िा अदाि  िा उपभोक्ता अदाि  सिक्ष पुनरािेदन गनय सके्न । 

(५) अन्् दफाहरुिा जेसुकै िेलखए पलन ्स ऐन बिोलजि बजार अनुगिनका क्रििा गम्भीर प्रकृल को 

कसुरिा बाहके कि जररिानासम्ि हुन सके्न िा सािान्् प्रकृल का कसरुिा कसुरदारिे कसरु 

स्िीकारी सुिार गन े प्रल िि ा जनाएको अिस्थािा सलिल , बजार अनुगिन सलिल  िा नगर 

बजार लनरीक्षण अलिकृ ि े एउटा प्रदा्किाई फरकफरक प्रकृल को कसुरिा गरी बढीिा दईु 

पटकसम्ि सुिार गने ििका प्रदान गरी कारबाही स्थगन गनय सके्नछ । 

३१. सजा् सम्बन्िी अन्् व्यिस्थाः (१) दफा ३० िा उल्िेलख  जररिाना सम्बन्िी व्यिस्था बाहकेको 

कसुरिा प्रचलि  नेपाि काननू बिोलजि सजा् हुनेछ । 

(२) ्स ऐन बिोलजि गररएको जररिानाि े प्रचलि  कानून बिोलजि सजा् गनय बािा पुर् ् ाएको 

िालनने छैन । 

पररच्छेद-१२ 

उजरुी  था  हककका  सम्बन्िी व्यिस्था 

३२. उजरुी कदन सके्नः (१) ्स ऐन िा ्स ऐन अन् गय को लन्ि लिपरी  कुनै प्रदा्किे कुनै कसुर गरेको 

पानएिा गाउँपालिका िा सलिल  िा टोिी िा लनरीक्षण अलिकृ  सिक्ष उजुरी कदन सककनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको लनका् िा अलिकारीिे उजुरी िा साियजलनक सञ्चार िाध््िबाट प्राप्त 

सूचनािाई उजरुीको रुपिा ग्रहण गनय सके्नछ । 

(३) उपदफा (१) िा (२) बिोलजि प्राप्त उजुरी िा सूचना िा अन्् कुनै सरकारी लनका्बाट 

अनुगिनको िालग िेखी आएिा सलिल  िा बजार अनुगिन सलिल  िा बजार अनुगिन टोिीि े

एकआपसिा सिन्ि् गरी अनुगिन  था लनरीक्षण गनय सककनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोलजि अनुगिन  था लनरीक्षण गदाय प्रदा्किे ्स ऐनको लिपरी  व्यापाररक 

कक्र्ाकिाप गरेको पानएिा  काकाि कारबाही चिाउनेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोलजि अनुगिन टोिीिे गरेको काि कारबाहीिा लचत्त नबुझेिा प्रदा्किे सलिल  

सिक्ष लिलख  रुपिा उजुरी कदन सके्नछ । 

३३. सम्बलन्ि  लनका् िा अलिकारी सिक्ष िखेी पठाउन सके्नः (१) ्स ऐन बिोलजिको अनुगिन िा 

उजुरीबाट प्रचलि  काननू बिोलजि कुनै कसुर भएको िा भईरहकेो िा हुन सके्न सम्भािना सलिल  िा 

अनुगिन टोिी िा लनरीक्षण अलिकृ ि े दखेेिा सम्बलन्ि  लनका् िा अलिकारी सिक्ष छानलबन र 

अनुसन्िानका िालग िेखी पठाउन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि सम्बलन्ि  लनका् िा अलिकारी सिक्ष िेखी पठाएको लिष्िा सम्बलन्ि  

व्यलक्तिे जानकारी िाग गरेिा सलिल  िा अनुगिन टोिी िा लनरीक्षण अलिकृ िे जानकारी गराउन ु

पनेछ । 

३४. प्रचलि  काननू बिोलजि िुद्दा चिाउन बािा नपगु्नःे ्स ऐन बिोलजि कसरु ठहने कसरु अन्् 

कानूनबाट सिे  कसरु ठहररने रहछे भने का्स् ो कानून बिोलजि िुद्दा चिाउन बािा पने छैन । 
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३५. सचूना कदन,े अनगुिन  था अनसुन्िान काििा सह्ोग गनिेाई परुस्कृ   था प्रोकासालह  गनःे (१) 

्स ऐन बिोलजिको कसरुिा सूचना कदने  था अनसुन्िानको काििा सह्ोग गने व्यलक्तिाई 

कसुरदारबाट असुि भएको लबगोको २५ प्रल श  रकि का्स् ो व्यलक्त िा संस्थािाई पुरस्कार कदननेछ । 

(२) ्स ऐन बिोलजिको कसुरका सम्बन्ििा सही सचूना कदने र अनुसन्िान काि कारबाहीिा सह्ोग 

पुर् ् ाउने व्यलक्त िा संस्थािाई सूचना संकिन गदाय िा सूचना दददँा िागेको उलच  खचय रकि 

गाउँपालिकािे प्रोकासाहन स्िरुप कदनेछ । 

(३) ्स दफा बिोलजि सूचना कदने व्यलक्तिे चाहिेा नाि, ठेगाना  था लनजबाट प्राप्त भएको सूचना 

सम्बन्िी लििरण गोप्् रालखनेछ । 

पररच्छेद-१३ 

लिलिि 

३६. सलिल को का्यक्रि  था बजटेः (१) गाउँपालिकािे बजार व्यिस्थापन, अनुगिन  था उपभोक्ता 

सचे ना अलभिृलिको िालग िार्षयक का्यक्रि र बजेट लिलन्ोजन गनय सके्नछ । 

(२) नेपाि सरकार  था प्रदशे सरकारबाट बजार अनगुिन  था व्यिस्थापन  था उपभोक्ता लह  

संरक्षणको सचे नाको िालग अनुदान प्राप्त भएिा उपदफा (१) बिोलजिको का्यक्रििा सिािेश गनेछ 

। 

(३) गाउँपालिकािे बजार व्यिस्थापन, अनुगिन  था उपभोक्ता सचे ना अलभिृलिको िालग नेपाि 

सरकार, प्रदशे सरकार, सहकारी, लनजी क्षेत्र, उपभोक्ता लह  सरंक्षणसँग सम्बलन्ि  सङ्घ संस्थासँग 

साझेदारी का्यक्रि सञ्चािन गनय सके्नछ । 

३७. स्थानी् प्रशासनको क यव्यः सलिल , बजार अनुगिन सलिल  िा टोिी र लनरीक्षण अलिकृ ि ेबजार 

अनुगिनका क्रििा सह्ोग िाग गरेिा सुरक्षा िगा् का आिश््क सह्ोग उपिब्ि गराउन ुस्थानी् 

प्रशासनको क यव्य हुनेछ ।  

३८. असि लन् ि ेगरेका काि बचाउः ्स ऐन बिोलजि बजार अनुगिन गदाय असि लन् ि ेगरेका  

काििा अनुगिन गने व्यलक्त उपर कुनै कारबाही हुने छैन । 

३९. लन्िाििी,लनदलेशका, का्यलिलि िा िापदण्ड बनाई िाग ूगनय सके्नः (१) ्स ऐनिाई का्ायन्ि्न 

गनय गाउँपालिकािे आिश््क लन्ि बनाउन सके्नछ । 

(२) गाउँपालिकािे ्स ऐन र ्स ऐन अन् गय  बनाएको लन्िाििी का्ायन्ि्न गनय आिश््क ा 

अनुसार लनदलेशका, का्यलिलि िा िापदण्ड बनाई िागू गनय सके्नछ । लन्िाििी बनी नसकेको 

अिस्थािा गाउँ का्यपालिकािे आिश््क लनदलेशका, का्यलिलि िा िापदण्ड बनान िागू गनय बािा 

पुगेको िालनने छैन । 

आज्ञािे, 

गा्त्र श्रेष्ठ 

प्रिुख प्रशासकी् अलिकृ 


