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हेटौंडा उपमहानगरपालिका 
                स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन ऐन, २०७८ 

                                                              

 

प्रस्तावनााः   

नेपािको संववधानको अनसूुची -८ मा स्थानीय वस्त ु तथा सेवा बजारको व्यवस्थापन गने जजम्मेवारी स्थानीय 
तहिाई एकि अलधकारको रूपमा व्यवस्था गररएकोिे स्थानीय बजार व्यवस्थापन गरी स्वच्छ बजार को माध्यमबाट 
गणुस्तरीय वस्त ु तथा सेवा प्राप्त गने उपभोक्ताको मौलिक हकिाई स्थानीय तहमा संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गनध बजार 
व्यवस्थापन तथा अनगुमन र उपभोक्ता वहत संरक्षण तथा सम्बर्द्धन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गनध आवश्यक भएकोिे 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगर 
सभािे यो ऐन जारी गरेको छ।    
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पररच्छेद–१  

प्रारजम्भक 

 

१.  संजक्षप्त नाम र प्रारम्भाः क) यस ऐनको नाम हेटौंडा उपमहानगरपालिका स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन 
ऐन, २०७८ रहनछे । 

ख) यो ऐन हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको नगर सभाबाट स्वीकृत भई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाजित भएको लमलतदेजख 
िागू हनुेछ ।  

२.  पररभाषााः ववषय वा प्रसंगिे अको अथध निागेमा यस ऐनमााः  

क) “अनजुचत व्यापाररक वियाकिाप” भन्नािे यस ऐन को दफा १० बमोजजमका वियाकिाप सम्झन ुपदधछ ।  

ख) “उपमहानगरपालिका” भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिकािाई सम्झन ुपदधछ ।  

ग) “उपभोक्ता” भन्नािे कुनै पलन वस्त ुवा सेवा उपभोग वा प्रयोग गने व्यजक्त वा संस्था सम्झन ुपदधछ । 

घ) “उपभोक्ता संस्था” भन्नािे उपभोक्ता वहत संरक्षण तथा सम्बर्द्धनको उद्देश्यिे प्रचलित कानून बमोजजम स्थापना 
भएको संस्था वा त्यस्तो संस्थाको स्थानीय तहको नगर स्तरीय िाखा समेतिाई सम्झन ुपदधछ ।  

ङ) “कायधपालिका” भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको नगर कायधपालिका सम्झन ुपदधछ ।   

च) “गणुस्तरहीन वस्त”ु भन्नािे यस ऐनको दफा १९ बमोजजमको अवस्था भएको वा रहेको उपभोग्य वस्त ुसम्झन ु
पदधछ। 

छ) “गणुस्तरहीन सेवा” भन्नािे कुनै सेवाको गणुस्तर तोवकए वा दाबी गररएकोमा त्यस अनरुुप नभएको भने्न सम्झन ु
पदधछ। 

ज) “तोवकएको वा तोवकए बमोजजम” भन्नािे यस ऐन बमोजजमको लनयम, कायधववलध, लनदेजिका तथा कायधपालिकाको 
लनणधयबाट वा प्रचलित नेपाि सरकारको कानूनद्वारा तोवकए बमोजजम सम्झन ुपदधछ ।  

झ) “लनरीक्षण अलधकृत” भन्नािे यस ऐनको दफा २५ बमोजजम लनयकु्त लनरीक्षण अलधकृत सम्झन ुपदधछ ।  

ञ) “वस्त”ु भन्नािे उपभोक्तािे उपभोग वा प्रयोग गने वस्तकुो सलमश्रणबाट बनेको पदाथध सम्झन ु पदधछ र सो 
िब्दिे उपभोग्य वस्तकुो लनमाधणमा प्रयोग हनुे कच्चा पदाथध, रङ्ग, सगुन्ध वा रसायनिाई समेत सम्झन ु
पदधछ। 

ट) “बजार अनगुमन टोिी” भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकाबाट यस ऐनको दफा २३ बमोजजम गठन गरेको 
बजार अनगुमन टोिी सम्झन ुपदधछ ।  

ठ) “प्रदायक” भन्नािे मूल्य वा दस्तरु वा पाररश्रलमक लिई वा नलिई सबै प्रकारका वस्त ुवा सेवाको वववि ववतरण 
गने व्यजक्त, फमध, कम्पनी वा संस्था सम्झन ुपदधछ ।  

ड) “िेबि” भन्नािे उपभोग्य वस्त ु राजखएको भााँडो वा त्यस्तो उपभोग्य वस्त ु वा उपभोग्य वस्तमुा िेजखएको, 
छावपएको, लिथो गररएको, जचन्ह िगाइएको, इम्बोसध गररएको, समावेि गररएको वा अन्य कुनै वकलसमिे 
देखाइएको ट्याग, जचन्ह, तजस्बर वा अन्य वववरणात्मक वस्त ुसम्झन ुपदधछ । 
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ढ) “सलमलत” भन्नािे यस ऐनको दफा २१ बमोजजम गदठत बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता वहत संरक्षण 
सलमलतिाई सम्झन ुपदधछ। 

ण) “सेवा” भन्नािे ववद्यतु, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रववलध, सञ्चार, ढिलनकास, ववतरण, जिक्षा, वातावरणीय, बैक तथा 
ववत्तीय संस्था, स्वास््य र सामाजजक सेवा, पयधटन, मनोरञ्जन तथा खेिकुद, लनमाधण ढुवानी तथा इजन्जलनयररङ , 

यातायात, जचवकत्सा िगायतका दस्तरु वा पाररश्रलमक लिई वा नलिई प्रदान गररने सम्पूणध सेवाहरुिाई सम्झन ु
पदधछ ।  

त) “स्थानीय बजार” भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्र लभत्रको वस्त ुवा सेवाको बजार सम्झन ुपदधछ ।  

थ) “स्थानीय प्रिासन” भन्नािे जजल्िा प्रिासन कायाधिय, मकवानपरुिाई सम्झन ुपदधछ ।  

 

 

पररच्छेद–२ 

स्थानीय बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था 
 

३.  हेटौंडा उपमहानगरपालिकािे बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता वहत संरक्षण सम्वन्धी गने कायधहरुाः १) हेटौंडा 
उपमहानगरपालिकािे स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता वहत संरक्षण सम्बजन्धत देहायका कायधहरु गनेछाः  
क) स्थानीय व्यापार, वस्तकुो माग, आपूलतध तथा अनगुमन सम्बन्धी नीलत, काननु, मापदण्डहरु, तजुधमा गरी 

कायाधन्वयन र लनयमन गने,  

ख) बजार तथा हाटबजार सञ्चािन र व्यवस्थापन गने,  

ग) स्थानीय वस्तहुरूको उत्पादन, आपूलतध तथा लनकासी, प्रके्षपण, मूल्य लनधाधरण र अनगुमनको काम गने,  

घ) स्थानीय व्यापार तथा वाजणज्य सम्बन्धी पूवाधधार लनमाधण गने,  

ङ) स्थानीय वस्त ुर सेवा व्यापारको मूल्य तथा गणुस्तरको अनगुमन र लनयमन गने,  

च) स्थानीय स्तरका व्यापाररक फमध दताध, अनमुलत, नवीकरण, खारेजी, अनगुमन र लनयमन गने,  

छ) स्थानीय व्यापारको त्यांक प्रणािी र अध्ययन अनसुन्धान गने,  

ज) लनजी तथा गैरसरकारी के्षत्रसाँग समन्वय र सहकायध गने,  

झ) स्थानीय व्यापार प्रवर्द्धन, सहजीकरण र लनयमन गने,  

ञ) स्थानीय सावधजलनक सम्पजत्तको संरक्षण, प्रवर्द्धन र अलभिेखीकरण गने,  

ट) उपभोक्ता सचेतना अलभववृर्द्, उपभोक्ता जागरण तथा सिजक्तकरण, उपभोक्ताको गनुासो व्यवस्थापन, जागरुक 
उपभोक्ता तथा नैलतकवान वविेतािाई प्रोत्साहन गने,  

ठ) स्थानीयस्तरमा जनस्वास््यमा प्रलतकूि असर पने वकलसमका उपभोग्य वस्तकुो बेचलबखन र वातावरणीय 
प्रदूषण र हालनकारक पदाथधहरूको लनयन्त्रण अनगुमन तथा लनयमन गने,  

ड) वस्त ुर सेवा बजारको व्यवस्थापन तथा स्थानीय बजारको सपुररवेक्षण एवम ्अनगुमन गने,  

ढ) स्थानीय बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी तोवकए बमोजजमको अन्य कायध गने,  
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ण) हेटौंडा उपमहानगरपालिका के्षत्रलभत्र उत्पादन हनुे तथा वववि ववतरणका िालग राजखएका दैलनक उपभोग्य 
वस्तहुरुको गणुस्तर परीक्षण गनध प्रयोगिािा संचािन गने।   

२) उपदफा (१) बमोजजमका कायधहरु सम्पन्न गनध हेटौंडा उपमहानगरपालिकािे सम्बजन्धत सरोकारवािाहरूसाँग 
समन्वय, सहकायध र साझेदारीमा आवश्यक कायधयोजना सवहत बजेट व्यवस्थापन र कायधिम संचािन   
गनेछ ।  

  

पररच्छेद–३  

उपभोक्ताको अलधकार तथा बजारसाँग सम्बर्द् पक्षको दावयत्व 

 

४.  उपभोक्ता अलधकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन सम्बन्धी व्यवस्थााः १) उपभोक्ताको अलधकार संरक्षण गनध हेटौंडा 
उपमहानगरपालिकािे आवश्यक नीलतगत तथा संस्थागत व्यवस्था गनेछ ।  

 २)  हेटौंडा उपमहानगरपालिकािे उपभोक्ता वहत संरक्षणको िालग वस्त ुर सेवाको आपूलतध, मूल्य, गणुस्तर, नापतौि, 

िेवि, ववज्ञापन आददको लनयलमत बजार सपुररवेक्षण तथा अनगुमन सम्वन्धी व्यवस्था गनेछ ।  

३)  हेटौंडा उपमहानगरपालिका के्षत्रलभत्र उपभोक्ता सचेतना अलभवृवर्द् सम्बन्धी कायधिम संचािन गररनछे ।  

 

५.  वस्त ुवा सेवा बजारसाँग सम्बर्द् पक्षको दावयत्वाः हेटौंडा उपमहानगरपालिका के्षत्र लभत्र वस्त ुवा सेवा प्रदान गने 
प्रत्येक उत्पादक, आयातकताध, ढुवानीकताध, संचयकताध, वविेता र सेवा प्रदायकिे यस ऐन तथा प्रचलित कानून 
बमोजजमको दावयत्व पूरा गनुधपनेछ ।  

 

पररच्छेद–४  

दताध, अनमुलत, लसफाररस, नवीकरण र खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था 
 

६.  व्यवसाय दताध तथा स्वीकृलत सम्बन्धी व्यवस्थााः १) हेटौंडा उपमहानगरपालिका के्षत्रलभत्र ववविववतरण गने उद्दशे्यिे 
स्थावपत वस्त ुवा सेवाका उत्पादक, आयातकताध, ढुवानीकताध, संचयकताध, संकिनकताध िगायतका प्रदायक वा लबिेतािे 
आफ्नो व्यवसाय सञ्चािन गदाध सम्बजन्धत वडाको लसफाररसमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा दताध वा अनमुलत लिएर 
मात्र कारोबार सञ्चािन गनुधपनेछ ।  

२)  हेटौंडा उपमहानगरपालिका के्षत्रलभत्र कुनै वस्त ुवा सेवा व्यवसाय गने उद्देश्यिे स्थावपत हाटबजार, होमस्टे, 

महोत्सव, मेिा वा पयधटनसाँग सम्बजन्धत र् याफवटङ्ग, क्यानोलनङ, प्याराग्िाइलडङ र ड्रोन िगायतका व्यवसाय 
कारोबार सञ्चािन गदाध उपमहानगरपालिकामा दताध वा अनमुलत लिई कारोबार संचािन गनुध पनेछ ।  

३)  प्रदायक वा लबिेतािे आफूिे सञ्चािन गने कारोबारको प्रचलित संघ र प्रदेि कानून बमोजजम दताध स्वीकृलत 
लिनपुने भए लिएको प्रमाणसमेत आवेदनका साथ पेि गनुध पनेछ ।   

४)  उपदफा (१) र (२) बमोजजम पेि भएको दताध वा अनमुलतको आवेदन उपर उपमहानगरपालिकािे छानलबन 
गरी दताध वा स्वीकृत गनध लमल्ने भए दताध वा अनमुलत प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउनछे।दताध वा अनमुलत गनध 
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नलमल्न े भए सोको स्पष्ट कारण सवहत आवेदन दताध भएका लमलतिे सात ददनलभत्र आवेदकिाई जानकारी 
गराउनपुनेछ ।  

५)  कुनै वस्त ु वा सेवाको प्रदायक वा लबिेताका हकमा दताध वा अनमुलत प्रदान गनुध अजघ कुनै लनजित ितध 
पािना गनुधपने वा तालिम वा अलभमखुीकरण लिनपुने गरी कायधपालिकािे दताध वा अनमुलत सम्बन्धी कायधववलध 
लनधाधरण गनध सक्नछे ।  

६)  हेटौंडा उपमहानगरपालिका लभत्र कुनै उद्योग वा वस्त ु वा सेवा प्रदान गने उद्देश्यिे कसैिे प्रचलित 
काननुबमोजजम कुनै फमध, कम्पनी, एजेन्सी, संस्था दताध गनध चाहेमा उपमहानगरपालिकािे दताध वा आवश्यक 
लसफाररस गनध सक्नछे ।  

७)  दताध अनमुलत तथा लसफाररस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनुछे ।  

 

७.  दताध नवीकरण गनुधपनेाः दफा (६) बमोजजमका हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा दताध गररएका उद्योग, फमध, पसि 
कारोबार, व्यवसाय, हाटबजार, मेिा, महोत्सव, पयधटन जस्ता प्रदायकिे प्रत्येक वषध असोज मसान्तलभत्र तोवकए 
बमोजजम िाग्ने िूल्क वा दस्तरु बझुाई नवीकरण गनुधपनेछ । 

 

८. दताध तथा अनमुलत खारेजी सम्बन्धी व्यवस्थााः १) हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा दताध भएका वा अनमुलत लिएका 
व्यवसायको देहाएको अवस्थामा सलमलतको लसफाररसमा उपमहानगरपालिकािे खारेज गनध सक्नेछाः 

क) िगातार तीन वषधसम्म नवीकरण नगरेमा,  

ख) उद्देश्य ववपररत काम गरेमा, 
ग) यस ऐन तथा ऐन अन्तगधतको लनयमको कजम्तमा तीन पटक उल्िंघन गरेमा, 
घ) स्वीकृलत बेगर तोवकएको स्थानभन्दा अन्यत्र सेवा सञ्चािन गरेमा, 
ङ) आफूिे उत्सजधन गरेको फोहर वा अन्य पदाथधको उजचत व्यवस्थापन नगरेमा वा वातावरणमा 

हानीनोक्सानी परु् याउने, 
च) अनजुचत व्यापाररक वियाकिाप गरेमा, 
छ) तोवकएका अन्य कुराहरु।   

२) दताध वा अनमुलत खारेजी गनुध अजघ सनुवुाईको मौका प्रदान गररनछे ।  

३) उपदफा (१) बमोजजमको खारेजीको लनणधय उपर सम्बजन्धतिे  २१ ददनलभत्र प्रमखु समक्ष पनुरावेदन गनध 
सक्नेछ ।  

४) दफा (३) बमोजजम प्रमखुिे गरेको लनणधय अजन्तम हनुेछ ।  

५) दताध वा अनमुलतको खारेजी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनुेछ ।  

 

९.  प्रदायकिे उद्योग, फमध, पसि, व्यवसाय सञ्चािन गदाध मापदण्ड पािना गनुधपनेाः १) प्रचलित कानूनिे तोकेको 
गणुस्तर वा मापदण्डलभत्र रही उद्योग, फमध, व्यवसाय, कारोबार, सेवा प्रदान स्थिको पूवाधधार तयार गरी प्रदायकिे 
व्यवसाय संचािन गनुध पनेछ।  
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२) उपदफा (१) बमोजजम गणुस्तर वा मापदण्ड नतोवकएको हकमा उपमहानगरपालिकािे तोकेको मापदण्ड वा 
ितध पािना गनुधपनेछ।  

पररच्छेद ५ 

 अनजुचत व्यापाररक वियाकिाप र बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था 
 

१०. अनजुचत व्यापाररक वियाकिाप गनध नहनुाेः कसैिे पलन उपमहानगरपालिका के्षत्रलभत्र देहाय बमोजजमको अनजुचत 
व्यापाररक वियाकिाप गनध वा गराउन पाइने छैनाः 
१)  उपभोग्य वस्त ुवा सेवाको वास्तववक गणुस्तर, पररमाण, मूल्य, नाप, तौि, ढााँचा वा बनावट आदद ढााँवट, िकुाई, 

लछपाई वा झकु्याई त्यस्तो वस्त ुवा सेवा वववि वा प्रदान गनध, 
२)  झटु्टा वा भ्रमपूणध ववज्ञापन गने वा भ्रमपूणध ववज्ञापन गरी वस्त ुवा सेवा वववि गने वा गराउने, 
३)  उपभोग्य वस्त ुवा सेवाको हकमा मौजखक, लिजखत वा दृश्यबाट देहायका कुनै काम गनेाः  

क)  कमसि बस्तिुाई ववजिष्ट वा गणुस्तर भएको स्तरमान, गणुस्तर, मात्रा, शे्रणी, संरचना लडजाईन देखाई 
वववि गने,  

ख)  पनुाःलनलमधत वा परुाना वस्तिुाई नयााँ हो भनी देखाई वा झकु्याई वववि गने, 

ग)  घोवषत गररएका कुनै फाइदा नहनुे अवस्थामा पलन वस्त ुवा सेवा वववि गदाध झटु्टा र भ्रमपूणध रुपमा 
ववज्ञापन वा सूचना प्रसार गने, 

घ)  उपभोग्य वस्तकुो उपभोगबाट उपभोक्ताको कुनै रोग लनको हनुे भने्न त्यगत आधार लबना नै त्यस्तो 
वस्तकुो दावी गरी वववि गने, 

४)  कुनै उपभोग्य वस्त ुवा सेवाको वास्तववक िागतको आधार भन्दा फरक आधारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार पने 
गरी मूल्य लनधाधरण गरेमा वा कुनै प्रलतयोलगता, जचट्ठा, अवसर आददको िागत समेत समावेि गरी मूल्य तय 
गने वा त्यस्तो मूल्यमा वववि गने, 

५)  कुनै उपभोग्य वस्त ुवा सेवा को मूल्यमा दान, इनाम वा लनाःिलु्क पाइने अन्य वस्तकुो मूल्य वा िागत 
समावेि गरी मूल्य लनधाधरण गने वा त्यस्तो मूल्यमा त्यस्तो वस्त ुवा सेवा वववि गने, 

६)  कुनै उपभोग्य वस्त ुवा सेवामा तोवकएको गणुस्तर वा मानक भन्दा घटी\बढी हनुेगरी त्यस्तो वस्त ुवा सेवा 
उपभोगबाट उपभोक्तािाई हानी नोक्सानी परु्याधउने गरी त्यस्तो वस्त ुउत्पादन, लमश्रण, आपूलतध, ओसारपसार, 

सञ्चय वा वववि गने,  

७)  कुनै उपभोग्य वस्तकुो अनजुचत सञ्चय वा कृलत्रम अभाव हनुे गरी मूल्य बढाउन,े जम्माखोरी गने, 

८)  त्रवुटपूणध उत्पादनबाट नष्ट भएको वस्तकुो मूल्य वा व्यापाररक कारोबारको लसिलसिामा करार भएको वस्तकुो 
मूल्यसमेत अन्य वस्तकुो िागत मूल्यमा समावेि गरी वववि गने, 

९)  सक्किी वस्तिुाई ववस्थावपत गनध नक्किी वस्त ुउत्पादन गने वा त्यस्तो उत्पादनको वववि गने, 

१०)  वववि गरेको वस्त ुवा सेवाको ववि लबजक जारी गनध इन्कार गने वा लबि ववजक जारी नगने, 
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११)  कुनै उपभोग्य वस्त ुउपभोग गदाध उपभोक्तािाई हानी, नोक्सानी वा क्षलत पगु्न ेगरी ववषादी वा कुनै रसायनको 
प्रयोग गने वा त्यसरी प्रयोग भएको वस्त ुवववि गने, 

१२)  उपभोग्य वस्त ुउपभोग गररसक्नपुने अवलध व्यलतत भइसकेको वस्त ुवा उपभोग गनध नलमल्ने वस्तमुा नयााँ 
िेबि िगाई त्यस्तो वस्त ुवववि गने, 

१३)  उपभोग गनध नसवकन ेगणुस्तरहीन वस्त ुपैठारी, उत्पादन वा वववि गने,  

१४)  उत्पादक, आपूलतधकताध, ढुवानीकताध, संचयकताध, वविेता वा त्यस्ता व्यजक्त र अन्य व्यजक्त, संघसंस्थाको लमिोमतो 
बाट िागेको िागत र तोवकएभन्दा बढी मूल्य लनधाधरण गने वा वववि गने, 

१५)  कुनै उपभोग्य वस्त ुवा सेवा वववि गदाध तोवकएको व्यापाररक तह भन्दा बढी तह वा शंृ्रखिा खडा गरी वववि 
वा प्रदान गने,   

१६)  कुनै उपभोग्य वस्त ुवा सेवा वववि वा प्रदान गनध कुनै संरचना, मानक वा मापदण्ड तोवकएकोमा त्यस्तो 
संरचना, मानक वा मापदण्ड पूरा नगरी वववि गने। 

 

११. बजारको तह लनधाधरण सम्बन्धी व्यवस्थााः १) उपहानगरपालिकािे उपभोक्ता हक वहत संरक्षण गनध बजारको लनयम 
बमोजजम बजार व्यवस्थापन गनध बजारिाई स्वच्छ, सिुभ तथा पारदिी बनाउन तोवकएको कुनै पलन वस्त ुर सेवाको 
िालग बजारमा प्रदायकको तोवकए बमोजजम तह लनधाधरण गनध सक्नेछ ।  

२) उपदफा (१) बमोजजम तोवकएभन्दा बढी तह कायम हनुे गरी कसैिे पलन वस्त ुवा सेवा वववि ववतरण गनध 
पाइनेछैन।  

 

१२. आपूलतध व्यवस्थापनाः १) उपमहानगरपालिका के्षत्रमा आवश्यक वस्त ु वा सेवाको बजार मागअनसुार आपूलतध 
व्यवस्थापन सम्बजन्धत वस्त ुवा सेवाको प्रदायक वा वविेतािे गनुधपनेछ ।  

२) सलमलतिे वस्त ुवा सेवाको बजारमा मागअनसुार उत्पादन, आयात, मौज्दात तथा भण्डारण अवस्थाका सम्बन्धमा 
लनयलमत ववश्लषेण गरी सो को आधारमा सम्बजन्धत प्रदायक वा लबिेतािाई आपूलतधका िालग आवश्यक 
व्यवस्थापन गनेछ।  

३) उपमहानगरपालिका आफैं िे वा सावधजलनक लनजी साझेदारी वा सहकारी वा अन्य कुनै व्यवस्थापनबाट 
उपमहानगरपालिका लभत्र वस्त ुर सेवा आपूलतध व्यवस्थापन गनध सक्नछे ।  

४)  उपमहानगरपालिका वा सलमलतिे मागेको वस्त ुर सेवाको मौज्दात वा सञ्चय िगायतका वववरण तोवकएको 
समय लभत्र सम्बजन्धत प्रदायक वा लबिेतािे ददनपुनेछ ।  

५)  अत्यावश्यक वस्त ु वा सेवा आपूलतध व्यवस्थािाई असहज बनाउन े उद्देश्यिे कसैिे पलन कृलत्रम अभाव, 

जम्माखोरी, कृलत्रम मूल्यववृर्द् र नाफाखोरी जस्ता कायध गनध गराउन ुहुाँदैन ।  

६)  ववपद वा अन्य कुनै कारणिे बजारमा दैलनक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्त ुवा सेवाको आपूलतध व्यवस्थामा 
गम्भीर संकट वा ववचिनको अवस्था आएमा उपमहानगरपालिकािे त्यस्तो वस्त ु वा सेवाको बजारिाई 
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व्यवस्थापन, लनयन्त्रण गरी सहज आपूलतधको व्यवस्था नभएसम्मको िालग कुनै लनजी सावधजलनक संस्था वा 
सहकारी माफध त त्यस्तो वस्त ुवा सेवाको वववि ववतरण व्यवस्था गराउन सक्नेछ ।  

७)  आपूलतध व्यवस्था सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनुेछ ।  

  

१३.  वस्त ुर सेवाको वववि स्थि सम्बन्धी व्यवस्थााः १) उपमहानगरपालिका क्षेत्रलभत्र वस्त ुवा सेवा व्यापार व्यवसाय 
गदाध दताध वा अनमुलत प्राप्त गरेको स्थिमा बाहेक अन्यत्र सेवा सञ्चािन तथा वस्तकुो वववि ववतरण गनध गराउन 
पाइन ेछैन ।  

२) उपदफा (१) बमोजजम प्रदायकिे तोवकएको स्थि बाहेक अन्यत्र वा लनषलेधत के्षत्रमा कसैिे पलन सेवा वा 
वस्तकुो वववि ववतरण गनध पाइनेछैन। 

३) वस्त ुवा सेवा सञ्चािन वा वववि ववतरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनुेछ।  

 

१४. सपुथ मूल्यको पसि स्थापना तथा संचािन गनेाः १) उपमहानगरपालिकािे दैलनक उपभोग्य वस्तकुो सहज र सपुथ 
उपिब्धताका िालग सावधजलनक सहकारी तथा लनजी के्षत्रसाँगको सहकायधमा सपुथ मूल्यका पसिको स्थापना तथा 
सञ्चािन गनध गराउन सक्नेछ ।  

२) सपुथ मूल्य पसिको मािवस्तिुाई कसैिे पलन बढी मूल्यमा वववि गनध गराउन पाइनेछैन ।  

३) सपुथ मूल्य सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

  

१५. स्थान र समय लनधाधरण गनध सक्नाेः १) उपमहानगरपालिकािे वस्त ुवा सेवा प्रदायकको वववि ववतरणका िालग कुनै 
लनजित स्थान वा समय लनधाधरण गनध वा सो सम्बन्धी पूवाधधार लनमाधण गनध सक्नेछ ।  

२. उपदफा (१) बमोजजम स्थान समय लनधाधरण वा पूवाधधार लनमाधण गदाध एकीकृत बजार वा एकै प्रकारका फमध, 
पसि, कम्पनी, उद्योग, व्यवसायिाई एकै ठाउाँमा सञ्चािन गने गरी दताध वा अनमुलत प्रदान गरी व्यवस्थापन 
गनध सक्नेछ ।  

३. स्थान वा समय लनधाधरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनुछे ।  

 

१६. वातावरण सफा र स्वच्छ राख्न ु पनेाः १) उपमहानगरपालिका के्षत्रमा कारोवार गने वस्त ु वा सेवाका प्रदायकिे 
उपमहानगरपालिका के्षत्रको सरसफाइ र स्वच्छतामा हानी नोक्सानी गने कुनै पलन गलतववलध सञ्चािन गनध पाइन े
छैन ।  

२) कारोबार स्थि, सडक, बाटो, सफा राख्न तथा आफूिे उत्सजधन गरेको फोहरको उजचत व्यवस्थापन गनुध 
सम्बजन्धत प्रदायकको कतधव्य हनुेछ ।  

 

पररच्छेद ६ 

 अत्यावश्यक वस्त ुर सेवाको सूची र मूल्य लनधाधरण सम्बन्धी व्यवस्था 
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१७) अत्यावस्यक वस्त ु र सेवाको सूची र मूल्य लनधाधरण सम्बन्धी व्यवस्थााः १) उपमहानगरपालिकािे समय समयमा 
अत्यावश्यक वस्त ुवा सेवाको सूची लनधाधरण वा अलधकतम उपभोक्ता मूल्य लनधाधरण गरी सावधजलनक सूचना प्रकाजित 
गनध सक्नेछ ।  

२) उपदफा (१) बमोजजम उपमहानगरपालिका लभत्र तोवकएको अलधकतम मूल्य भन्दा बढी हनुेगरी कसैिे पलन 
वस्त ुवा सेवा वववि गनध पाइने छैन ।  

३) उपदफा (१) बमोजजमको अत्यावश्यक वस्त ुवा सेवाको सूची र अलधकतम उपभोक्ता मूल्य सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनुेछ ।  

 

१८. मूल्यसूची तथा दताध प्रमाणपत्र राख्नपुने सम्बन्धी व्यवस्थााः १) वस्त ु वा सेवा प्रदायकिे पसिमा रहेको प्रत्येक 
उपभोग्य वस्तकुो कारखाना मूल्य तथा वविेतािे वववि ववतरण गने प्रत्येक वस्तकुो थोक वा खदु्रा मूल्य र 
सेवाप्रदायकिे प्रदान गने सेवा िूल्क स्पष्ट रुपमा उल्िेख गरी मूल्यसूची राख्नपुनेछ । 

२) उत्पादक, वविेता वा सेवा प्रदायकिे खररद वववि सम्बन्धी लबि, लबजक दरुुस्त राख्न ुपनेछ। 

३) वस्त ुवा सेवाको लबि लबजक उपमहानगरपालिका अनगुमन टोिी र लनरीक्षण अलधकृतिे मागेका बखत उपिब्ध 
गराउनपुनेछ।  

४) वस्त ुवा सेवाको वववि गदाध उपभोक्तािाई अलनवायध लबि ददनपुनेछ ।  

 

पररच्छेद ७  

गणुस्तर सम्बन्धी व्यवस्था 
 

१९. गणुस्तरहीन वस्त ुर सेवा वववि ववतरण गनध नहनुाेः १) कसैिे पलन उपमहानगरपालिका के्षत्रलभत्र गणुस्तरहीन वस्त ुर 
सेवाको उत्पादन, पैठारी तथा ववविववतरण गनुध हुाँदैन।गणुस्तरहीन वस्त ुवा सेवा भन्नािे देहायको अवस्था भएको वा 
रहेको उपभोग्य वस्त ुवा सेवा सम्झनपुदधछाः 
क) तोवकएको भन्दा कम गणुस्तर भएको वा त्यस्तो वस्त ु मा हनुपुने आवश्यक तत्व वा पदाथधको पररमाण 

घटाइएको वा अको कुनै पदाथधको लमसावट गररएको, 
ख) मानव स्वास््यिाई हानी हनुे गरी सडेगिेको, फोहर मैिा, लबषादी लमश्रण गरी तयार गररएको, स्वास््यिाई हानी 

हनुे कुनै रसायन, रङ वा सगुन्ध प्रयोग गररएको,  

ग) उपभोग्य वस्तकुो केही वा सबै भाग रोगी पिपुन्छी वा हालनकारक वनस्पलतबाट बनाइएको, 
घ) तोवकएको मापदण्ड पूरा नगरी उत्पादन, ढुवानी, सञ्चय, भण्डारण वा वववि गररएको, 
ङ) उपभोग्य वस्तकुो गणुस्तर तोवकएकोमा सोही बमोजजम र नतोवकएकोमा उत्पादक, पैठारीकताध वा वविेतािे तोके 

बमोजजमको गणुस्तर नभएको।  

 

२०.  िेबि सम्बन्धी व्यवस्थााः १) उपमहानगरपालिका लभत्र प्रचलित कानून बमोजजम िेबि भएको वस्त ुमात्र उत्पादन, 

पैठारी ढुवानी, भण्डारण तथा ववविको िालग राख्नपुनेछ।  
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२) गणुस्तरहीन वस्त ुवा म्याद गजु्रकेा वस्त ुवफताध गने, नष्ट गने, समेतका दावयत्व सम्बजन्धत प्रदायकको हनुेछ ।  

३) िेबि वववरणमा अंग्रजेी वा नेपािी भाषा र अन्य वववरणहरु प्रष्ट बजुझने गरी उल्िेख गनुध पने छ ।  

 

पररच्छेद ८ 

 सलमलत र बजार अनगुमन टोिीको गठन तथा काम कतधव्य र अलधकार सम्बन्धी व्यवस्था 
 

२१. बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता वहत संरक्षण सलमलताः १) यस ऐन कायाधन्वयन गनध हेटौंडा उपमहानगरपालिका के्षत्र 
लभत्र बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता वहत संरक्षण सलमलतको गठन देहाय बमोजजमको हनुेछाः  

क) उपमहानगरपालिका उपप्रमखु                                                            – संयोजक  

ख) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत                                  – सदस्य 

ग) जजल्िा प्रिासन कायाधिय मकावनपरुको प्रलतलनलध                       – सदस्य  

घ) मकवानपरु उद्योग वाजणज्य संघको अध्यक्ष वा प्रलतलनलध                  – सदस्य  

ङ) सलमलतिे मनोनयन गरेको नगरमा वियािीि उपभोक्ता वहत   
संरक्षणसाँग सम्बजन्धत संस्था मध्येबाट एकजना मवहिा सवहत दईुजना    – सदस्य  

च) घरेि ुतथा साना उद्योग कायाधियका प्रमखु वा प्रलतलनलध              – सदस्य  

छ) खाद्य प्रववलध तथा गणु लनयन्त्रण कायाधियका प्रमखु वा प्रलतलनलध        – सदस्य  

ज) जजल्िा प्रहरी कायाधियका प्रमखु वा प्रलतलनलध                      – सदस्य  

झ) उपमहानगरपालिकाको बजार लनरीक्षण अलधकृत                   –  सदस्य  

ञ) सामाजजक ववकास महािाखा प्रमखु                                 - सदस्य सजचव  

२) उपदफा (१) बमोजजम गदठत सलमलतको पदावलध तथा बैठक सम्बन्धी कायधववलध तोवकए बमोजजम हनुेछ ।  

 

२२.  सलमलतका काम कतधव्य र अलधकाराः १)  सलमलतको काम कतधव्य र अलधकार देहाय बमोजजम हनुेछाः  

क)  उपभोक्ता वहत संरक्षण तथा स्वच्छ बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक नीलतगत व्यवस्था गने, 

ख)  बजारिाई स्वच्छ र प्रलतस्पधी बनाउन उपभोक्ताको हक वहतमा प्रलतकूि असर पने वा पनधसक्न े
एकालधकार वा अनजुचत व्यापारीक वियाकिापको रोकथाम र लनयन्त्रण गने वा त्यस सम्बन्धमा 
कायधयोजना बनाई िागू गने,  

ग)  अत्यावश्यक वस्तकुो माग र आपूलतधको अवस्था सम्बन्धी त्यांक संकिन गरी माग बमोजजम आपूलतध 
व्यवस्था सहज र सिुभ बनाउन आवश्यक कायध गने, 

घ)  आपूलतध व्यवस्थािाई सहज, सिुभ र पहुाँच योग्य बनाउन सावधजलनक संस्था, सहकारी र लनजी 
क्षेत्रिाई प्रोत्साहन गने,  

ङ)  उपभोग्य वस्त ुवा सेवाको  अनगुमन गनधको िालग बजार अनगुमन टोिीिाई लनदेिन गने,  

च)  उपभोक्ता जिक्षा सम्बन्धी सचेतना र बजार अनगुमनको कायध योजना तयार गरी िाग ुगने,  
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छ)  उपभोक्ताको गनुासो तथा सूचना प्राप्त गनध नगर उपभोक्ता हटिाइन जस्ता सेवा सञ्चािन गरी 
उपभोक्तािाई उजरुी वा गनुासो गनध प्रोत्साहन गने, 

ज)  बजार अनगुमन सम्बन्धी कामको मूल्याङ्कन गरी अनगुमन टोिीिाई आवश्यक लनदेिन गने,  

झ)  उपमहानगरपालिकािे ददएको अन्य लनदेिन र आदेिको कायाधन्वयन गने गराउन,े 

ञ)  उपभोक्ता वहत ववपररत भएका कायधमा आवश्यक कानूनी कारबाहीको िालग लनरीक्षण वा अनसुन्धान 
अलधकृत तोक्न,े  

ट)  उपमहानगरपालिका के्षत्र लभत्र खपत हनु े उपभोग्य वस्त ु वा सेवाको माग र आपूलतधको लनरन्तर 
ववश्लषेण तथा समीक्षा गरी माग अनसुारको आपूलतध व्यवस्थापन गने गराउन,े 

ठ)  वस्त ुवा सेवाका उत्पादक, वविेता वा ववतरकहरुिे अवाजन्छत तररकािे गरेको मूल्य वृवर्द्िाई रोक्न 
र लनयन्त्रण गनध आवश्यक व्यवस्था गने,  

ड)  उपभोक्तािाई उजचत मूल्य र सहजरुपमा खाद्यान्न िगायतका अन्य दैलनक उपभोग्य वस्तकुो आपूलतध 
सलुनजित गनध नेपाि सरकारको पूणध वा आजंिक स्वालमत्व भएका संस्था वा लनजी फमध वा 
कम्पनीिाई प्रोत्साहन गने, 

ढ)  कुनै ठाउाँ वविषेको िालग कुनै वस्त ुवा सेवाको लनजित अवलधका िालग अलधकतम मौज्दात पररमाण 
तोक्ने,  

ण)  उपमहानगरपालिका के्षत्रलभत्र उत्पाददत कुनै खाद्यवस्तकुो अभाव भएमा त्यस्तो खाद्यवस्तकुो लनजित 
पररमाण लनधाधरण गरी तोवकएको वा उजचत मूल्यमा उत्पादक, भण्डारक, आयातकताध वा वविेताबाट 
खाद्य वस्त ुप्राप्त गरी सवधसाधारणिाई वववि ववतरणको व्यवस्था गने, 

त)  थोक वा खदु्रा व्यवसायिाई ब्यवजस्थत गनध त्यस्ता व्यवसायसाँग सम्बजन्धत व्यापाररक फमध वा 
कम्पनीको नाम, ठेगाना, उपभोग्य वस्तकुो मौज्दात िगायत अन्य आवश्यक वववरण खिुाउन िगाई 
उजचत मूल्यमा एकरुपता कायम गनध आवश्यक व्यवस्था गने,  

थ)  उपभोक्ताको हक, वहत संरक्षण गनध र आपूलतध व्यवस्थािाई लनयलमत गनधको िालग कुनै उपभोग्य वस्त ु
वा सेवाको कृलत्रम अभाव हनु नददन वा सबै ठाउाँमा लनयलमत रुपमा उपभोग्य वस्तकुो ववतरण गनध 
सम्बजन्धत लनकायहरुसाँग समन्वय गने,  

द)  उपभोग्य वस्तकुो वववि ववतरण प्रणािीिाई लनयलमत गने र अनपुयकु्त तवरिे अभाव लसजधना गने वा 
कािोबजारी गने काम वा अनजुचत व्यापाररक वियाकिापिाई लनयन्त्रण गने, 

ध)  आवश्यकता अनसुार छड्के सपुररवेक्षण तथा अनगुमन गरी कारबाही गने, 

न)  आवश्यकता अनसुार  बजार अनगुमन टोिी, ववषयगत अनगुमन टोिी वा संयकु्त बजार अनगुमन 
टोिी गठन गने,  

प)  उपमहानगरपालिकाको आवश्यकता अनसुार केन्द्रीय, प्रदेिस्तरीय बजार अनगुमन सलमलत तथा ववलभन्न 
ववषयगत अनगुमन सलमलतहरुिाई बजार अनगुमन गनध सहजीकरण गरी व्यवजस्थत अनगुमन गने वा 
गराउने, 
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फ)  सलमलतको अन्य काम, कतधव्य र अलधकार तोवकए बमोजजम हनुेछ ।  

२)  सलमलतिे छड्के सपुररवेक्षण तथा अनगुमन गदाध यस ऐनको व्यवस्था प्रलतकूि कसैबाट कामकारबाही भएको 
पाईएमा सपुररवेक्षण तथा अनगुमन गररएको फाईि साथ आवश्यक कारबाहीका िालग सम्बजन्धत लनकायमा 
पठाउनपुनेछ।   

३)  सम्बजन्धत लनकायिे पलन सो सम्बन्धमा भएको कामकारबाहीको जानकारी सलमलतिाई गराउनपुनेछ ।  

४)  सलमलतिे बजार छड्के अनगुमन गदाध यस ऐन बमोजजम लनरीक्षण अलधकृतिाई प्राप्त सम्पूणध अलधकार प्रयोग 
गनध सक्नेछ ।  

 

२३. बजार अनगुमन टोिीको गठनाः १) यस ऐन बमोजजम अनजुचत व्यापाररक तथा व्यवसायजन्य वियाकिाप भए 
नभएको, मूल्य सूची राखे–नराखेको, वस्त ुवा सेवाको गणुस्तर मूल्य पररमाणका सम्बन्धमा लनयलमतरुपमा बजार 
अनगुमन तथा लनरीक्षण गनध देहाय बमोजजमको उपमहानगरपालिका बजार अनगुमन टोिी गठन हनुेछाः  

क) दफा २१ बमोजजमको सलमलतिे तोकेको उपमहानगरपालिकाको कायधपालिका सदस्य      – संयोजक 

ख) सामाजजक ववकास महािाखा प्रमखु                                              - सदस्य 

ग) जजल्िा प्रिासन कायाधियको प्रलतलनलध                                            - सदस्य 

घ) घरेि ुतथा साना उद्योग कायाधियको प्रलतलनलध                                      - सदस्य  

ङ) ववषयगत कायाधिय वा महािाखा/िाखाका प्रमखु वा प्रलतलनलध                         - सदस्य 

च) उपभोक्ता वहत संरक्षण सम्बन्धी संस्थाहरु मध्येबाट उपमहानगरपालिकािे तोकेको प्रलतलनलध - सदस्य  

छ) मकवानपरु उद्योग वाजणज्य संघको प्रलतलनलध एकजना                              - सदस्य   

ज) पत्रकार महासंघ मकवानपरुका प्रलतलनलध एकजना                                -  सदस्य   
झ) नगर प्रहरी प्रमखु/इन्चाजध                                                  -  सदस्य   
ञ) उपमहानगरपालिकाको लनररक्षण अलधकृत                                     - सदस्य सजचव  

२)  उपदफा (१) बमोजजम गदठत बजार अनगुमन टोिीिे अनगुमन गदाध यस ऐन बमोजजम लनरीक्षण अलधकृतिाई 
प्राप्त सम्पूणध अलधकार प्रयोग गनध सक्नेछ ।  

३)  बजार अनगुमन टोिीको काम, कतधव्य र अलधकार तोवकए बमोजजम हनुेछ ।  

४)  सलमलत र अनगुमन टोिीको बैठक तथा सेवा ितध, सवुवधा र भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोजजम   
हनुेछ ।   

५)  उपमहानगरपालिकािे प्रत्येक वडामा बजार अनगुमन टोिी गठन गनध सक्नेछ । वडा बजार अनगुमन 
टोिीको काम कतधव्य तथा अनगुमन कायधववलध तोवकए बमोजजम हनुेछ ।  

 

पररच्छेद ९  

बजार अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था 
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२४. बजार अनगुमन गनुध पनेाः १) उपमहानगरपालिकािे उपभोक्ताको हक अलधकार स्थावपत गरी बजार व्यवस्थापन गनध 
बजारको लनयलमत अनगुमनको व्यवस्था लमिाउनछे  

२)  उपदफा (१) बमोजजम हनुे बजार अनगुमन प्रविया र कायधववलध तोवकए बमोजजम हनुेछ ।  

३)  अनगुमन कताधिे अनगुमनका िममा प्रदायकसाँग तोवकए बमोजजमको आचारसंवहता पािना गनुधपनेछ ।  

४)  अनगुमन सम्बन्धी अन्य प्रविया तोवकए बमोजजम हनुेछ ।  

 

पररच्छेद १०  

लनरीक्षण अलधकृत सम्बन्धी व्यवस्था 
 

२५. लनरीक्षण अलधकृत लनयजुक्ताः १) उपमहानगरपालिकािे प्रचलित कानून वा यस ऐन वा तोवकए बमोजजमको बजार 
अनगुमन, अनसुन्धान िगायतका काम गनध कुनै अलधकृत कमधचारीिाई लनरीक्षण अलधकृतको रुपमा लनयजुक्त गनध 
सक्नछे।  

२) उपमहानगरपालिकािे आवश्यक देखेमा प्रचलित नेपाि कानूनमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ वा प्रदेि 
व्यापार तथा व्यवसाय ऐन बमोजजमको लनरीक्षण अलधकृत वा कुनै अलधकृत कमधचारीिाई लसफाररस गनध 
सक्नेछ ।   

 

२६. लनरीक्षण अलधकृतको काम, कतधव्य र अलधकाराः(१)लनरीक्षण अलधकृतको अन्य काम कतधव्य र अलधकार देहाय 
बमोजजम हनुेछाः  

क)  उपभोग्य वस्तकुो उत्पादन, वववि, ववतरण  गने वा कुनै सेवा प्रदान गरेको ठाउाँमा प्रवेि गनध, 
ख)  उपभोग्य वस्तकुो उत्पादन, वववि, ववतरण  गने वा सेवा प्रदान गने व्यजक्तसाँग आवश्यक वववरणमा जानकारी 

लिन,े 

ग)  उपभोग्य वस्तकुो उत्पादन, वववि, ववतरण गने वा कुनै सेवा प्रदान गने व्यजक्तसाँग वा सोसाँग सम्बजन्धत अन्य 
व्यजक्तसाँग आवश्यक बयान लिन,े 

घ)  कुनै उपभोग्य वस्तकुो परीक्षण गनध आवश्यक देजखएमा आवश्यक पने पररमाणमा नमनुा लिई प्रयोगिािामा 
परीक्षण गनध िगाउन,े 

ङ)  कुनै उपभोग्य वस्त ुवा सेवाको तत्काि उत्पादन, वववि, ववतरण, वा सेवा प्रदानमा रोक िगाउन आवश्यक 
देजखएमा रोक िगाउन,े 

च)  कुनै उपभोग्य वस्तकुो परीक्षण गनध आवश्यक देजखएको कारणबाट त्यसको परीक्षणको िालग नमनुा 
लिइएकोमा प्रयोगिािाबाट नमनुाको परीक्षण भई नआएसम्मका िालग त्यस्ता वस्तकुो वववि ववतरण गनध 
रोक िगाउन,े 

छ)  लनरीक्षण वा जााँचबझुको लसिलसिामा उत्पादक वा लबिेतािाई तत्काि कुनै आदेि ददन उपयकु्त देजखएमा 
सो आदेि ददन,े  

ज)  आवश्यकता अनसुार अनगुमनका िममा उत्पादन स्थि, गोदाम र पसिको खानतिासी गने, 
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झ)  तोवकए बमोजजमको अन्य कायध गने ।  

 

२७.  लनरीक्षण अलधकृतिे अपनाउन ुपने कायधववलधाः लनरीक्षण अलधकृतिे लनरीक्षण जााँचबझु वा खानतिासी गदाध अपनाउन ु
पने कायधववलध प्रचलित कानून बमोजजम वा तोवकए बमोजजम हनुेछ ।   

 

पररच्छेद ११  

कसरु र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था 
 

२८.  कसूर गरेको मालननाेः कसैिे देहायको काम कारबाही गरे गराएमा यस ऐन अन्तगधतको कसूर गरेको मालननेछाः  

क)  दफा ६ (१) वा (२) ववपरीत दताध वा अनमुलत नलिई कारोवार संचािन गरेगराएमा ।  

ख)  दफा ७ बमोजजम नवीकरण नगरी कारोबार सञ्चािन गरे गराएमा ।  

ग)  दफा ९ बमोजजम गणुस्तर वा मापदण्ड पूरा नगरी कारोबार सञ्चािन गरे गराएमा ।  

घ)  दफा १० बमोजजम अनजुचत व्यापाररक वियाकिाप गरे गराएमा ।  

ङ)  दफा ११ (२) बमोजजम तोवकए भन्दा बढी बजार तह कायम गरी वववि ववतरण गरे गराएमा ।  

च)  दफा १२ (५) बमोजजम कसैिे पलन कृलत्रम अभावको लसजधना, जम्माखोरी, कृलत्रम मूल्यवृवर्द् र नाफाखोरी 
जस्ता कायध गरे गराएमा।  

छ)  दफा १३ (१) बमोजजम उपमहानगरपालिका क्षेत्रलभत्र वस्त ु वा सेवाको व्यापार व्यावसाय गदाध दताध वा 
अनमुलत प्राप्त गरेको स्थिमा बाहेक अन्यत्र सेवा सञ्चािन तथा वस्तकुो वववि ववतरण गरे गराएमा ।  

ज)  दफा १३ (२) बमोजजम प्रदायकिे तोवकएको स्थि बाहेक अन्यत्र वा लनषेलधत के्षत्रमा सेवा वा वस्तकुो 
वववि ववतरण गरे गराएमा।  

झ)  दफा १४ (२) ववपरीत बढी मूल्यमा वववि गरे गराएमा ।  

ञ)  दफा १६ (१) बमोजजम प्रदायकिे वातावरण स्वच्छ र सफा नराखेमा ।  

ट)  दफा १७ (२) बमोजजम तोवकएको अलधकतम मूल्यभन्दा बढी हनुेगरी वस्त ुवा सेवाको वववि गरेगराएमा ।  

ठ)  दफा १८ बमोजजम मूल्य सूची तथा दताध प्रमाण पत्र राख्न ेकायध पूरा नगरेमा ।  

ड)  दफा १९(१) बमोजजम गणुस्तरहीन वस्त ुर सेवाको उत्पादन, पैठारी तथा ववविववतरण गरे गराएमा ।   

 

२९. जररवाना सम्बन्धी व्यवस्थााः १) कसैिे दफा २८ अन्तगधत कसरु गरे गराएमा कसरुको मात्रा हेरी लनरीक्षण 
अलधकृतिे देहाय बमोजजम जररवाना गनध सक्नछेाः 

क)  खण्ड (क), (ग), (ङ) र (ञ)  बमोजजमको कसूर गने वा गराउन ेिाई ५ हजार रुपैयााँ देजख २५ 
हजार रुपैयााँसम्म।  

ख)  खण्ड (ख), (छ), (ज), (झ) र (ठ) बमोजजमको कसूर गने वा गराउन ेिाई २ हजार रुपैयााँ देजख २५ 
हजार रुपैयााँसम्म ।  
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ग)  खण्ड (घ), (च),  (ट) र (ड) बमोजजमको कसूर गने गराउनेिाई १५ हजार रुपैयााँ देजख दईु िाख 
रुपैयााँसम्म ।  

घ)  मालथ उल्िेजखत जररवाना वापतको रकम कायाधियको संजचत कोषमा आम्दानी गररनछे। 

२)  लनरीक्षण अलधकृतिे यस दफा बमोजजम जररवाना गनुधपने कारण र जररवाना गरेको रकम िगायतको 
सम्पूणध वववरण खिुाई तीन ददनलभत्र बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता वहत संरक्षण सलमलतिाई जानकारी 
गराउनपुनेछ ।  

३)  उपदफा (१) बमोजजम जररवाना गने गरी लनणधय भएको लमलतिे ७ ददनलभत्र सो जररवाना नलतने नबझुाउने 
प्रदायक ववरुर्द् लनरीक्षण अलधकृतिे देहायको कायध गनध सक्नेछाः 
क)  जरीवाना भएको रकम नबझुाए सम्म त्यस्तो वस्त ुवा सेवा लसिबन्दी गरेर राख्न।े  

ख)  जरीवाना भएको रकम नबझुाए सम्म त्यस्तो वस्त ुवा सेवाको उत्पादन ढुवानी पैठारी वा वववि गने 
अन्य वस्त ुसमेत रोक्का राख्न।े  

४)  यस दफा बमोजजम लनरीक्षण अलधकृतिे गरेको लनणधय उपर जचत्त नबझेुमा लनणधय भएको लमलतिे १५ 
ददनलभत्र सम्बजन्धत जजल्िा अदाित समक्ष पनुरावेदन गनध सक्नेछ ।  

५)  अन्य दफाहरुमा जनुसकैु िेजखएपलन यस ऐन बमोजजम बजार अनगुमनका िममा गम्भीर प्रकृलतको कसरुमा 
बाहेक सामान्य प्रकृलतका कसूरमा वा कमजोरीिाई कसरुदारिे कसूर स्वीकार गरी सधुार गने प्रलतबर्द्ता 
जनाएको अवस्थामा बजार अनगुमन टोिी वा बजार लनरीक्षण अलधकृतिे एउटा प्रदायकिाई फरक फरक 
प्रकृलतको कसूरमा बढीमा दईु पटकसम्म सधुार गने मौका प्रदान गरी कारबाही स्थलगत गनध सक्नछे ।  

 

३०.  सजाय सम्बन्धी अन्य व्यवस्थााः १) दफा २९ मा उल्िेजखत जररवाना सम्बन्धी व्यवस्था बाहेकको कसरुमा प्रचलित 
नेपाि कानून बमोजजम सजाय हनुेछ ।  

२) यस ऐन बमोजजम गररएको जररवानािे प्रचलित कानून बमोजजम सजाय गनध बाधा परु्याधएको मालनने छैन ।  
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पररच्छेद १२ 

उजरुी सम्बन्धी व्यवस्था 
 

३१. उजरुी ददनसक्नाेः १) यस ऐन वा यस ऐन अन्तगधतको लनयम ववपररत कुनै प्रदायकिे कुनै कसूर गरेको पाइएमा 
हेटौंडा उपमहानगरपलिका नगरकायधपालिकाको कायाधिय, उपमहानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता 
वहत संरक्षण सलमलत, बजार अनगुमन टोिी वा लनरीक्षण अलधकृत समक्ष उजरुी ददन सक्नेछ । 

२)  उपदफा (१) बमोजजमको लनकाय वा अलधकारीिे उजरुी वा सावधजलनक सञ्चार माध्यमबाट प्राप्त सूचनािाई 
उजरुीको रुपमा ग्रहण गनध सक्नेछ ।  

३)  उपदफा (१) वा (२) बमोजजम प्राप्त उजरुी वा सूचना वा अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट अनगुमनको िालग 
िेखी आएमा सलमलत वा बजार अनगुमन टोिीिे एक आपसमा समन्वय गरी अनगुमन तथा लनरीक्षण गनध 
सक्नछे ।  

४)  उपदफा (३) बमोजजम अनगुमन तथा लनरीक्षण गदाध प्रदायकिे यस ऐनको ववपररत व्यापाररक वियाकिाप 
गरेको पाइएमा तत्काि कारबाही चिाइनेछ ।  

 

३२. सम्बजन्धत लनकाय वा अलधकारी समक्ष िेखी पठाउन सक्नाेः १) यस ऐन बमोजजमको अनगुमन वा उजरुीबाट प्रचलित 
कानून बमोजजम कुनै कसूर भएको वा भइरहेको वा हनु सक्ने सम्भावना सलमलत वा अनगुमन टोिी वा लनरीक्षण 
अलधकृतिे देखेमा सम्बजन्धत लनकाय वा अलधकारी समक्ष छानववन र अनसुन्धानको िालग िेखी पठाउन सक्नेछ ।  

२) उपदफा १ बमोजजम सम्बजन्धत लनकाय वा अलधकारी समक्ष िेजख पठाएको ववषयमा सम्बजन्धत व्यजक्तिे 
जानकारी माग गरेमा सलमलत, अनगुमन टोिी वा लनररक्षण अलधकृतिे जानकारी गराउनपुनेछ।  

 

३३. सूचना ददन ेअनगुमन तथा अनसुन्धान काममा सहयोग गनेिाई परुस्कृत तथा प्रोत्साहन गनेाः १) यस ऐन बमोजजमको 
कसूरमा सूचना ददने तथा अनसुन्धानको काममा सहयोग गने व्यजक्तिाई कसूरदारबाट असिु भएको जरीवानाको 
ववढमा १५ प्रलतित रकम सम्म त्यस्तो व्यजक्त वा संस्थािाई परुस्कार ददन सवकनछे ।  

२)  यस दफा बमोजजम सूचना ददने व्यजक्तिे चाहेमा नाम, ठेगाना तथा लनज बाट प्राप्त भएको सूचना सम्बन्धी 
वववरण गोप्य राजखनेछ।  

पररच्छेद १३  

ववववध 

 

३४. सलमलतको कायधिम तथा बजेटाः १) उपमहानगरपालिकािे बजार व्यवस्थापन अनगुमन तथा उपभोक्ता सचेतना 
अलभवृवर्द्को िालग वावषधक कायधिम र बजेट ववलनयोजन गनेछ।  

२)  नेपाि सरकार तथा प्रदेि सरकारबाट बजार अनगुमन, व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता वहत संरक्षण सचेतनाको 
िालग अनदुान प्राप्त भएमा उपदफा (१) बमोजजमको कायधिममा समावेि गने छ ।  
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३)  उपमहानगरपालिकािे बजार व्यवस्थापन, अनगुमन तथा उपभोक्ता सचेतना अलभववृर्द्को िालग नेपाि सरकार, 

प्रदेि सरकार, सहकारी, लनजी क्षेत्र, उपभोक्ता वहत संरक्षण साँग सम्बजन्धत संघसंस्थासाँग साझेदारी कायधिम 
संचािन गनध सक्नछे। 

 

३५. स्थानीय प्रिासन माफध त आवश्यक सरुक्षा माग गनध सक्नाेः बजार अनगुमनका िममा आवश्यक सरुक्षा जरुरी भएमा 
स्थानीय प्रिासनसाँग माग गनध सवकनेछ ।  

 

३६. प्रलतस्थापनाः यस ऐनिे हेटौंडा उपमहानगरपालिका स्थानीय बजार व्यवस्थापन ऐन, २०७६ प्रलतस्थापन गरेको छ। 

 

३७. ऐन संिोधनाः आवश्यकता, प्राथलमकता एवम ् सन्दभधिाई समेत मध्यनजर गरी हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगर 
सभािे प्रचलित कानूनसाँग नबाजझने गरी यस ऐनमा आवश्यक थपघट तथा हेरफेर गनध सक्नेछ । 

 

३८. लनयमाविी, लनदेजिका, कायधववलध वा मापदण्ड बनाई िागू गनधसक्नाेः यस ऐनिाई कायाधन्वयन गनध 
उपमहानगरपालिकािे आवश्यक लनयमाविी, लनदेजिका, कायधववलध र मापदण्ड बनाई िागू गनध सक्नेछ । 

 

 

 

प्रमाणीकरण लमलत २०७८/११/०२ 

 

 

आज्ञािे, 
जिवराज चौिागाई 

प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 
 


