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भेरम्ची नगयऩालरकाको फजाय अनगुभन सम्फन्धी व्मवस्था गनन फनेको ऐन , 

२०७५ 
 

प्रस्तावना :  उऩबोक्ताको स्वास््म, सवुवधा य आलथनक वहत कामभ /fVg तथा 
उऩबोग्म वस्त ुवा सेवाको गणुस्तय, ऩयीभाण एवॊ भूल्मको अलनमलभतताफाट 
उऩबोक्ताराई सॊयऺण प्रदान गनन तथा व्माऩारयक विमाकराऩको लनमभन 
गनन फाञ्छनीम बएकोरे,  

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन¸ २०७४ को दपा १०२ को 
उऩदपा -!_ फभोजजभ भेरम्ची नगय सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

   ऩरयच्छेद –१ 

प्रायजम्बक 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ “भेरम्ची नगयऩालरकाको 
फजाय अनगुभन ऐन, २०७५”  यहेको छ । 

(२) मो ऐन तरुून्त प्रायम्ब हनुेछ ।  

२. ऩरयबाषा : ववषम वा प्रसॊगरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा, 
(क)  “कामनऩालरका” बन्नारे भेरम्ची नगयकामनऩालरका 

सम्झन ुऩछन ।  

(ख)  “टोरी” बन्नारे दपा ७ फभोजजभ गठन बएको 
फजाय अनगुभन टोरी सम्झन ुऩछन ।  

(ग)  "नगयऩालरका" बन्नारे भेरम्ची नगयऩालरका 
सम्झन ुऩछन । 

(घ)   “प्रभखु” बन्नारे नगयऩालरकाको प्रभखु सम्झन ु  

ऩछन । 

(ङ)  “उऩबोक्ता” बन्नारे कुनै उऩबोग्म वस्त ुवा सेवा 
उऩबोग वा प्रमोग गने व्मजक्त वा सॊस्था सम्झन ु
ऩछन । 

(च)  “उऩबोग्म वस्त”ु बन्नारे उऩबोक्तारे उऩबोग वा 
प्रमोग गने वस्तकुो सॊलभश्रणफाट फनेको ऩदाथन 
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सम्झन ु ऩदनछ य सो शब्दरे उऩबोग्म वस्तकुो 
लनभानणभा प्रमोग हनु ेकच्चा ऩदाथन, यङ्ग, सगुन्ध वा 
यसामनराई सभेत जनाउॉछ । 

(छ)  “वविेता” बन्नारे वस्त ु वा सेवाको उत्ऩादक, 

ऩैठायीकतान, थोक वा खदु्रा वविेता वा सेवा प्रदामक 
सम्झन ुऩछन य सो शब्दरे होटर, रज, होषे्टर, 

खाजाघय सञ्चारक आददराई सभेत जनाउॉछ । 

(ज)  “सलभलत” बन्नारे दपा ३ फभोजजभको फजाय 

अनगुभन सलभलत सम्झन ुऩछन । 

(झ) “सेवा” बन्नारे व्मवसावमक सेवा, सॊचाय सेवा, 
लनभानण तथा इजन्जलनमरयङ सेवा, ववतयण सेवा, 
जशऺा सेवा, वातावयणीम सेवा, ववजिम सेवा, 
स्वास््म य साभाजजक सेवा, ऩमनटन सेवा, भनोयञ्जन 
तथा खेरकुद सेवा, मातामात सेवा रगामतका 
दस्तयु वा ऩारयश्रलभक लरई वा नलरई प्रदान 
गरयने सम्ऩूणन सेवाहरू सम्झन ुऩछन । 

(ञ)  “रेवर” बन्नारे उऩबोग्म वस्त ुवा उऩबोग्म वस्त ु
याजखएको बाॊडाभा रजखएको¸ छावऩएको¸ इम्फोस्ड 
गरयएको¸ सभावेश गरयएको वा अन्म वववयणात्भक 
वस्त ुसम्झन ुऩछन ।  

(ट) “अनजुचत व्माऩारयक विमाकराऩ” बन्नारे कुनैऩलन 
उऩबोग्म वस्त ु वा सेवाको वास्तववक गणुस्तय, 
ऩयीभाण, भलु्म, नाऩतौर, ढाॊचा वा फनावट आदद 
ढाॊटी वा झकु्माई त्मस्तो उऩबोग्म वस्त ुवा सेवा 
वविी ववतयण वा प्रदान गने, अन्म व्मजक्तरे उत्ऩादन 
गयेको उऩबोग्म वस्तकुो गणुस्तय¸ ऩयीभाण, भलु्म, 

नाऩतौर, ढाॊचा वा फनावट आददभा असय ऩायी 
वविी ववतयण गने कामन सम्झन ुऩछन।  
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ऩरयच्छेद–२ 

फजाय अनगुभन सलभलत 

३.  फजाय अनगुभन सलभलत : (१) नगयऩालरका लबत्र यहेका फजायको 
अनगुभनको रालग एक फजाय अनगुभन सलभलत यहनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको सलभलतको गठन देहाम 
फभोजजभ हनुेछ :- 

(क)  नगयऩालरकाको उऩप्रभखु   –सॊमोजक 

(ख) स्थानीम तहको उद्योग फाजणज्म सॊघको 
प्रलतलनलध एक जना                    –सदस्म 

(ग) स्थानीम तहभा उऩबोक्ता वहत सॊयऺण 
हेने सॊस्था वा ब्मजक्तहरु भध्मेफाट एक 
जना                        –सदस्म 

 (घ) सॊमोजकरे तोकेको अलधकृत 

            –सदस्म सजचव 

४.  सलभलतको काभ, कतनब्म य अलधकाय : सलभलतको काभ, कतनब्म य 
अलधकाय देहाम फभोजजभ हनुेछ :- 

(क)  उऩबोक्ता वहत सॊयऺणको रालग फजाय 
अनगुभनको मोजना फनाउने,  

(ख)  अत्मावश्मक फस्तहुरुको भाग य आऩूलतनको 
अवस्था सम्फन्धी त्माङ्क सॊकरन गने, 

(ग)  फजाय अनगुभन सम्फन्धी प्रलतवेदन भालथ 
ववश्लषेण गयी आवश्मक लनदेशन ददने,  

(च) उऩबोक्तको वहत सॊयऺण गनन आऩूलतन 
व्मवस्था य उऩबोग्म वस्त ुवा सेवाको 
अनगुभन गने टोरीराई लनदेशन ददने, 

(छ)  फजाय अनगुभन गदान उऩबोक्ता वहत 

ववऩरयत कामन बएको अवस्थाभा प्रचलरत 
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कानून फभोजजभ कायवाहीको रालग 
लसपारयश गने । 

५. सलभलतको फैठक : (१) सलभलतको फैठक भवहनाभा कम्तीभा एक 
ऩटक फस्नेछ।  

(२)  सलभलतको फैठक सॊमोजकरे तोकेको लभलत, सभम य 
स्थानभा फस्नेछ। 

(३) सलभलतका तत्कार कामभ यहेको सदस्म सॊख्माको 
ऩचास प्रलतशत बन्दा फढी सदस्मको उऩजस्थलत बएभा सलभलतको 
गणऩूयक सॊख्मा ऩगुेको भालननेछ । 

(४) सलभलतको फैठकको लनणनम फहभुतको आधायभा       
हनुेछ । 

(५) सलभलतको फैठक सम्फन्धी अन्म व्मवस्था सलभलत 
आपैं रे लनधानयण गये फभोजजभ हनुेछ । 

 

ऩरयच्छेद –३ 

फजाय अनगुभन सम्फन्धी व्मवस्था 
६.   उऩबोक्ता भैत्री फनाउने : (१) सलभलतरे वस्त ु वा सेवाको दतान, 

आऩूलतन, भूल्म, गणुस्तय, नाऩतौर रगामतका व्माऩारयक विमाकराऩराई 

उऩबोक्ता भैत्री फनाउन देहाम फभोजजभको व्मवस्था गनुन ऩनेछ:- 

(क)   गणुस्तयीम उऩबोग्म वस्त ु तथा सेवाको 
सहज य सवनसरुब आऩूलतन हनु ेवातावयणको 
सलुनजितता सवहत उऩबोक्ताको हक य 
वहतको सॊयऺण गनन लनमलभत य प्रबावकायी 
फजाय अनगुभनको व्मवस्था गने,  

(ख)  फजाय प्रणारीराई प्रलतस्ऩधी य उऩबोक्ता 
प्रलत जजम्भेवाय तलु्माउन प्रचलरत 
काननुको कामनन्वमनभा जोड ददने,  
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(ग)  उऩबोक्ता जशऺा सम्फन्धी  सचेतना य 
फजाय अनगुभनको कामनमोजना तमाय गयी 
उऩबोक्ता वहत सॊयऺणको ववषमराई 

ववशेष प्राथलभकताभा याख्न,े 

(घ)  उऩबोक्ताराई सचेत य जागरूक तलु्माउन 
वडा सलभलतको कामानरमदेजख नै उऩबोक्ता 
सचेतना रगामतका कामनिभहरु 
सॊचारन गने, 

(ङ)  आफ्नो नगयऩालरका अन्तगनत स्थावऩत 
वा सॊचालरत उद्योग व्मवसामको दतान, 
नववकयण, लफर ववजक तथा लफिीको 
रालग याजखएका भारवस्तकुो नाऩतौर, 

गणुस्तय, रेफर, आऩूलतन आददको 
अनगुभन गने, 

(च)  तयकायी, परपूर, भाछा, भास,ु लभठाई, 

डेयी, होटर रगामतका खाद्य वस्तकुो 
लफिी स्थरको भाऩदण्ड तोक्ने य छुटै्ट 
परपूर तथा तयकायी फजाय य 
वधशाराको व्मवस्था गने, गयाउने । 

७.  फजाय अनगुभन टोरी गठन : (१) वस्त ुवा सेवा व्मवसामको दतान, 
नववकयण, आऩलुतन, भलु्म, नाऩतौर, गणुस्तय रगामत व्माऩारयक 
विमाकराऩको लनमलभत एॊव आकजस्भक अनगुभनको रालग  एक 
फजाय अनगुभन टोरी गठन हनुछे ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको टोरीभा देहाम 
फभोजजभका सॊमोजक तथा सदस्म यहनेछन ्:- 

(क) नगयऩालरका प्रभखुरे तोकेको नगय 

कामनऩालरकाको सदस्म     –सॊमोजक 
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(ख) अनगुभन हनुे सम्फजन्धत वडाको 
वडाध्मऺ वा लनजरे तोकेको वडासदस्म 
एक जना         -सदस्म 

(ग) स्थानीम सयुऺा लनकाम (नेऩार प्रहयी) 
को प्रलतलनलध एक जना       –सदस्म 

(घ) उऩबोक्ता वहत सॊयऺण सॊस्थाको 
प्रलतलनलध एक जना           –सदस्म 

(ङ) उद्योग वाजणज्म सॊघको प्रलतलनलध एक 
जना                                              –सदस्म 

(च) सॊचायकभी एक जना       –सदस्म 

(३) फजाय अनगुभन गदान जनु ववषमको वायेभा अनगुभन 
गने हो सो ववषमसॉग सम्फजन्धत व्मजक्तराई सभावेश गयाउन ु ऩने 
छ ।  

(४) उऩदपा (२) फभोजजभको टोरीभा सॊमोजकरे 
तोकेको नगयऩालरकाको कजम्तभा याजऩत्र अनॊवकत प्रथभ शे्रणीको 
कुनै एक कभनचायी सदस्म सजचव हनुेछ ।  

(५) अनगुभन गदान टोरीको सयुऺाको रालग आवश्मक 
सॊख्माभा प्रहयी तथा अन्म सहमोगको रालग नगयऩालरकाका 
कभनचायीहरू टोरीभा सभावेश हनुेछन ।  

८. टोरीको काभ, कतनव्म य अलधकाय  : टोरीको काभ, कतनव्म य 
अलधकाय देहाम फभोजजभ हनुेछ:- 

(क)   सलभलतको लनदेशन फभोजजभ ऩूवन कामन 
मोजना य कामनतालरका फनाई फजाय 
अनगुभन गने, 

(ख)  स्वीकृत कामनमोजना फभोजजभ फजाय 
अनगुभन गने य आवश्मकता फभोजजभ 
आकजस्भक वा ववशेष अनगुभन गने,  
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(ग)   वस्त ु वा सेवाको दतान, आऩूलतन, भूल्म, 

गणुस्तय, नाऩतौर, ववऻाऩन रगामतका 
व्माऩारयक विमाकराऩको अनगुभन गने, 

(घ)  कारोफजायी, एकालधकाय (लसजन्डकेट), 

लभरीभतोऩूणन बाउ लनधानयण (काटेलरङ्ग), 

कृलतभ अबाव तथा फजाय प्रवेशभा अवयोध 
गने जस्ता गैय प्रलतस्ऩधी व्माऩारयक 
विमाकराऩ बए  नबएको अनगुभन गने, 

(ङ)  कुनै वस्तभुा अनजुचत व्माऩारयक 

विमाकराऩ, लभसावट, गणुस्तयवहनता 
य कभ तौर बएको देजखएभा वा बेवटएभा 
आवश्मकता अनसुाय त्मस्ता वस्त ु
प्रचलरत कानून फभोजजभ जपत गने, 

नष्ट गने, कायोवाय योक्का गने वा फन्द 
गने रगामतका कामन गने, 

(च)  सलभलतको लनदेशन फभोजजभका अन्म 
कामन गने । 

९.   फजाय अनगुभन कामनववलध : (१) टोरीरे फजाय अनगुभन गदान 
लनम्न ववषमभा ववशेष ध्मान ददन ु ऩनेछ :- 

(क) लफिेता वा सेवा प्रदामकरे लनमाभक 
लनकामफाट काननु फभोजजभ प्रदान 
गरयने गयेको व्मवसाम दतान प्रभाण–ऩत्र, 

स्थामी रेखा नम्फय (प्मान) को प्रभाण–

ऩत्र, खाद्य अनऻुा–ऩत्र, औषधी ऩसर 
दतान प्रभाण–ऩत्र रगामतका आवश्मक 
कागजातहरु लरएको छ, छैन लनयीऺण 
गने । साथै प्रभाणऩत्र लनमलभलत रुऩभा 
नववकयण बएको नबएको हेने । 
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प्रभाणऩत्र नलरएको वा नववकयण 
गयेको नदेजखएभा सात ददन लबत्र 

प्रभाणऩत्र लरई वा नववकयण गयी 
कामनऩालरकाको कामानरमभा ऩेश गनन 
लरजखत लनदेशन ददने, 

(ख)  लफिेता वा सेवा प्रदामकरे आफ्नो 
व्मवसामको साइनफोडन याखेको छ, छैन 
हेने तथा नयाखेको बए सात ददनलबत्रभा 
याखी कामनऩालरकाको कामानरमभा 
जानकायी ददन लरजखत लनदेशन ददने, 

(ग)  प्रदामकरे वस्तकुो वववि कऺभा भूल्म 
सूची याखेको छ, छैन हेने य नयाखेको 
बए सात ददन लबत्रभा याखी 
कामनऩालरकाको कामानरमराई सोको 
जानकायी ददन लरजखत लनदेशन ददने, 

(घ)  भार, वस्तकुो ऩयीभाण, भूल्म, गणुस्तय य 
तौर दठक छ, छैन हेने, 

(ङ)  प्माकेजजङ्ग गरयएको वस्तकुो रेफरभा 
उत्ऩादक वा ऩैठायीकतानको नाभ, 

उत्ऩादन तथा उऩबोग्म लभलत, अलधकतभ 
खदु्रा भूल्म, लभश्रण, बण्डायण य उऩबोग 
गने तरयका उल्रेख गरयएको छ, छैन 
हेने,  

(च)  औषलध वा औषलधमकु्त ऩदाथन बए सोको 
प्मावकङ्गभा प्रमोग गने तरयका उल्रेख 
छ, छैन हेने तथा औषलधववऻ 
(पाभानलसष्ट) औषलध लफिी स्थरभा 
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बए, नबएको एवॊ औषलध वविेता 
प्रभाणऩत्र सभेत हेने, 

(छ)  उऩबोग्म लभलत नाघेको औषलध, प्रशोलधत 
ऩानी, ववस्कुट, ऩाउयोटी रगामतका 
खाद्य तथा उऩबोग्म वस्तहुरू पेरा 
ऩयेभा वविेताकै खचनभा नष्ट गने, 

(ज)  उत्ऩादन तथा उऩबोग्म लभलत केयभेट 
गयेको वा ऩनु् रेफलरङ्ग वा छऩाई 
गयेको छ, छैन हेने तथा ऩनु् रेफलरङ्ग 
वा छऩाई गयेको ऩाईएभा त्मस्तो वस्त ु
जपत गने, वस्तकुो प्रकृलत अनसुाय नष्ट 
गने, 

(झ)  भाछाभास,ु परपूर, तयकायी, लभठाई 
ऩसर, डेयी, होटर, फधशारा वा भाछा, 
भास ु ववविस्थर सपासगु्घय य भाऩदण्ड 
अनसुाय छ, छैन हेने य नबएभा कसयुको 
प्रकृलत अनसुाय सजग गयाउन ेवा लरजखत 
चेतावनी ददने । 

(ञ)  वविेता वा िेताराई वस्तकुो ववरववजक 
जायी गयेको छ, छैन हेने य ववर 

अलनवामन गनन लनदेशन ददने । 
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ऩरयच्छेद–४ 

उजयुी सम्फन्धी व्मवस्था 
१०.  उजयुी ददन सक्ने : (१)  कुनै वस्त ु वा सेवाको वविेता वा 

प्रदामकरे उऩबोक्ताको वहत ववऩरयत व्माऩारयक विमाकराऩ गयेको 
बनी कुनै ऩलन व्मजक्तरे फजाय अनगुभन सलभलत वा फजाय अनगुभन 
टोरी वा कामनऩालरकाको कामानरमभा भौजखक वा लरजखत सूचना 
वा उजयुी ददन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको लनकामरे सावनजलनक सञ्चाय 
भाध्मभफाट प्राप्त सूचनाराई सभेत उजयुीको रूऩभा ग्रहण गनन सक्ने 
छ । 

(३) उऩदपा (१) वा (२) फभोजजभको उजयुी वा अन्म 
कुनै सयकायी लनकामफाट अनगुभनको रालग रेखी आएभा सो राई 
सभेत उजयुीको रूऩभा ग्रहण गयी फजाय अनगुभन टोरीरे अनगुभन 
तथा लनयीऺण गनुन ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ अनगुभन तथा लनयीऺण गदान 
वविेता वा सेवा प्रदामकरे प्रचलरत काननु वा भाऩदण्ड ववऩरयत 
व्माऩारयक विमाकराऩ गयेको ऩाइएभा तत्कार कायोफाय फन्द गनन 
रगाई प्रचलरत कानून फभोजजभ सम्फजन्धत लनकामभा कायवाही 
चराउन नगयऩालरकारे रेखी ऩठाउन ुऩनेछ ।    
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ऩरयच्छेद–५ 

अनगुभन सम्फन्धी k|lj|mof 
११.  अनगुभनको ऩूवन तमायी : अनगुभन टोरीरे अनगुभन गनुन ऩूवन 
देहामको तमायी गनुन ऩनेछ :- 

(क)  लनयीऺण वा अनगुभनभा जान ु ऩूवन 
अत्मावश्मक वस्त ुतथा सेवा भध्मे कुन 
कुन ववषमराई ऩवहरो प्रथलभकताभा 
याख्न ेबन्ने वकटान गयी ववषमसूची तमाय 
गनुनऩने, 

(ख)  अनगुभनभा जाॉदा अनगुभन गरयने वस्त ु
वा सेवासॉग सम्फजन्धत ऐन लनमभहरू, 

वववयण य चेकलरस्ट साथै लरइ जानऩुने, 
(ग)  वस्त ुतथा सेवाको आऩूलतन, वविी ववतयण, 

भूल्म, गणुस्तय आददको फायेभा ऩमानप्त 
सूचना य जानकायी हालसर गनुनऩने, 

(घ)  अनगुभन वा लनयीऺण गनन जान ुअगावै 
तालरका फनाई आवश्मक ऩने साधन 
सयुऺा आददको ऩूवन तमायी गनुनऩने । 

१२.  फजाय अनगुभन गने k|lj|mof: (१) फजाय अनगुभन गदान 
अनगुभनभा खवटइ जाने व्मजक्तरे आफ्नो ऩरयचम ऩत्र देखाई फजाय 
अनगुभन गनुनऩनेछ । अनगुभन टोलरका सॊमोजकरे अनगुभनको 
आवश्मकता फाये जानकायी गयाउन ुऩनेछ य सम्फजन्धत प्रदामक वा 
वविेतारे लफना कुनै अवयोध अनगुभन गनन ददन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ फजाय अनगुभन गदान 
सम्फजन्धत प्रदामक, वविेता वा अन्म कसैरे फाधा लफयोध गयेभा 
फाधा लफयोध गनेराई प्रचलरत काननु फभोजजभ कायवाहीको रालग 
सम्फजन्धत लनकामभा अनयुोध गनन वा रेखी ऩठाउन सक्नेछ । 
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(३)  अनगुभन टोरीरे फजाय अनगुभन गदान वस्त ुवा 
सेवाको नभूना सॊकरन गनुनऩने देजखएभा प्रचलरत कानून फभोजजभ 
नभूना सॊकरन गयी सोको मथाथन वववयण खरुाई सम्बव बएसम्भ 
सम्फजन्धत प्रदामक वा वविेताको सभेत दस्तखत बएको स्थरगत 
भचुलु्का फनाउन ु ऩनेछ। सम्फजन्धत प्रदामक वा वविेतारे 
भचुलु्काभा दस्तखत गनन नभानेभा सोही व्महोया जनाई उऩजस्थत 
व्मजक्तहरूको योहवयभा भचुलु्का तमाय गयी आवश्मकता अनसुाय 
लसरफन्दी सभेत गयी ऩयीऺणको रालग मथाशीघ्र सम्फजन्धत 
लनकामभा नभूना सवहत रेखी ऩठाउनऩुनेछ । 

(४)    टोरीरे फजाय अनगुभन गदान तत्कार केही सधुाय 
गनुनऩने देखेभा सम्फजन्धत प्रदामक वा वविेताराई अवधी तोकी 
स्थरगत लरजखत लनदेशन ददई सधुाय गनन रगाउन सक्नेछ । 

(५)  टोरीरे फजाय अनगुभन गदान कुनै वस्त ुतत्कार 
नष्ट नगये जनस्वास््मभा असय ऩने देजखएभा त्मस्ता वस्तकुो नभूना 
सॊकरन गयी प्रभाणको रूऩभा सयुजऺत याखी अरू प्रचलरत कानून 
फभोजजभ आवश्मक प्रविमा ऩरु् माई सम्फजन्धत प्रदामक वा वविेता 
य उऩजस्थत व्मजक्तहरूको योहवयभा भचुलु्का गयी वातावयणभा असय 
नऩने गयी त्मस्तो वस्त ुनष्ट गनुनऩनेछ। सॊकलरत नभूना आवश्मकता 
अनसुाय ऩयीऺणका रालग प्रमोगशाराभा ऩठाउन सक्नेछ । 

(६) उऩदपा (५) फभोजजभको जनस्वास््मभा असय ऩने 
वस्त ुवा अखाद्य वस्त ुनष्ट गदान रागेको खचन सम्फजन्धत प्रदामक 
वा वविेतारे नै व्महोनुन ऩनेछ। 

१३.  कायवाही  गरयने : (१) टोरीरे फजाय अनगुभन गदान वस्त ु वा 
सेवा याखेको स्थानको लनमभानसुाय जाॉचफझु वा खानतरासी गनन 
सक्नेछ। खानतरासीफाट वस्त ु वा सेवाको वविी ववतयणभा 
अनजुचत वा अलनमलभत कामन गयेको ऩाइएभा आवश्मकता अनसुाय 
त्मस्तो सेवा वा वस्तकुो प्रमोग वा लफिी ववतयणभा योक रगाउन 
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सक्ने तथा त्मस्ता फस्त ुअनगुभन टोरीरे कब्जाभा लरई प्रचलरत 
कानून फभोजजभ कायवाही गनन सक्नेछ । 

(२) अनगुभन गरयएका भार वस्तकुो प्रकृलत अनसुाय 
भचुलु्का उठाउन ु ऩनेभा भचुलु्का उठाउन,े चेकलरष्ट अनसुाय बए 
नबएको हेने य नभूना ऩयीऺण लरनऩुने बएभा प्रचलरत कानून 
फभोजजभ भचुलु्का उठाउने तथा नभूना सॊकरन गनुनऩनेछ । 

(३) लनयीऺण, जाॉचफझु वा खानतरासी गदान उऩबोग्म 
वस्त ुयोक्का /fVg'ऩने बएभा प्रचलरत कानून फभोजजभको प्रविमा ऩूया 
गनुनऩनेछ । 

(४) खाद्य प्रशोधन गनन आवश्मक ऩने कुनै उऩकयण 
जडान बै कुनै वस्त ु वा ऩदाथनको उत्ऩादन गरयएकोभा अनगुभन 
गने लनकामरे उत्ऩादन प्रशोधन कानून सम्भत बए नबएको हेयी 
नबएको बए त्मस्तो स्थानभा लसरवन्दी गनन सक्नेछ । मसयी 
लसरफन्दी गरयएकोभा प्रशोधन उद्योगराई lglZrt सभमावधी ददई 
आवश्मक भाऩदण्ड ऩूया गयी सधुाय गनन सलभलतरे लनदेशन ददन 
सक्नेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोजजभ लनदेशन ददएकोभा उद्योगरे 
सधुायात्भक कामनहरू गयी लसरफन्दी हटाई ऩाउॉ बनी कामनऩालरकाभा 
लनवेदन ददएभा टोरीरे फजाय अनगुभन गयाई सधुाय बएको 
ऩाइएभा लसरफन्दी हटाई ददन सक्नेछ ।  

(७) टोरीरे वस्त ु वा सेवा ऺेत्रभा अनजुचत व्माऩारयक 
विमाकराऩ, कानूनद्धाया लनमजन्त्रत वा लनषलेधत व्माऩारयक विमाकराऩ 
य एकालधकायऩूणन व्माऩारयक विमाकराऩ बए नबएको ववषमभा 
सभेत अनगुभनको िभभा हेनुनऩनेछ । 

(८) टोरीको प्रलतवेदन वा नभूना ऩयीऺण गदान वविेतारे 
कानून ववऩरयत गयेको देजखएभा वविेता वा प्रदामकराई प्रचलरत 
कानून फभोजजभ आवश्मक कायवाहीको रालग सम्फजन्धत लनकामभा 
सलभलतरे रेखी ऩठाउनेछ ।  
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१४. जरयवाना गनन सक्ने : (१) टोरीराई अनगुभनभा फाधा अवयोध गने 

तथा मस ऐन फभोजजभ टोरीरे लनदेशन ददए फभोजजभ काभ नगयी 
जानी जानी अटेय गने वविेता वा प्रदामकराई टोरीरे फढीभा ऩाॉच 
हजायसम्भ जरयवाना गनन सक्नछे। 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभको जरयवाना वाऩत प्राप्त हनुे 
यकभ स्थानीम सजञ्चत कोषभा जम्भा गनुन ऩनेछ ।  

१५. जचि नफझेुभा उजयुी ददन सक्ने : (१) टोरीरे गयेको काभ 
कायवाहीभा जचि नफझु्ने वविेता वा प्रदामकरे प्रभखु सभऺ लरजखत 
रुऩभा उजयुी ददन सक्नेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभको उजयुी भालथ छानववन गनन 
प्रभखुरे कुनै एक अलधकृतस्तयको कभनचायीराई सभमावलध सवहत 
जजम्भेवायी तोक्न ुऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभ तोवकएको अलधकृतरे 
छानववन गयी सोको प्रलतवेदन प्रभखुसभऺ ऩेश गनुन ऩनेछ । 
  

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ प्राप्त प्रलतवेदनको आधायभा 
प्रभखुरे आवश्मक लनणनम गनेछ । 
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ऩरयच्छेद –६ 

आचाय सॊवहता 
१६.  आचाय सॊवहता ऩारना गनुन ऩने : फजाय अनगुभन गनन जाने टोरीरे 

लनम्न फभोजजभको आचाय सॊवहता ऩारना गनुनऩनेछ :- 

(क)  अनगुभन टोरीरे अनगुभन गने स्थर 
य अनगुभन गरयने वस्तकुो फायेभा सो 
कामनभा सॊरग्न सदस्महरू फाहेक अरू 
कसैराई ऩलन सो फायेभा ऩूवन सूचना वा 
जानकायी गयाउन नहनुे, 

(ख)  अनगुभनभा खवटन े व्मजक्तरे आफ्नो 
नातागोता वा स्वाथन बएको स्थानभा 
अनगुभन गनन जान ुनहनु,े 

(ग)  अनगुभन कामनभा सॊरग्न कुनै ऩलन 
सदस्मरे अनगुभन गरयने वविेता वा 
प्रदामकफाट कुनै ऩलन वकलसभको चन्दा, 
दान, दातव्म वा उऩहाय स्वीकाय गनन 
नहनुे, 

(घ)  अनगुभन गनन जाॉदा वविेता वा 
प्रदामकहरूरे ददएको सवुवधा तथा 
आलत्म स्वीकाय गनुन नहनु,े 

(ङ) कुनै वकलसभको प्ररोबन वा भोरावहजाभा 
ऩनुन नहनुे, 

(च)  अनगुभनको कायवाही सम्फन्धी सूचना 
प्रवाह गदान अनगुभन टोरीको नेततृ्व 
गने व्मजक्तफाट भात्र प्रवाह गनुनऩनेछ 

तथा अनगुभन टोरीभा यहने अन्म 
सदस्महरूको जानकायी ददन ुनहनुे, 
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(छ)  टोरीरे फजाय अनगुभन गदान भमानददत 
तरयकारे प्रस्ततु हनुऩुने य प्रदामक वा 
वविेताको बण्डायण स्थर वा ऩसरफाट 
जथाबावी तरयकारे भार वस्त ु लरन 
नहनुे । 

१७. ववबागीम कायवाही हनुे : टोरीका कुनै सदस्मरे अनगुभन सम्फन्धी 
कामन गदान गोप्मता बङ्ग गने रगामत अन्म कुनै गैयकानूनी काभ 
गयेभा कभनचायी बए प्रचलरत कानून फभोजजभ ववबागीम कायवाही 
गनन य अन्म व्मजक्त बए टोरीफाट हटाई प्रचलरत कानून फभोजजभ 
कायफाही गनन सवकनेछ । 

१८. अवरोकन गनन सक्ने : उऩबोक्ता हकवहत सॊयऺण कामनभा सॊरग्न 
सॊस्थाहरु य ववलबन्न सञ्चाय भाध्मभभा कामनयत सञ्चायकभी 
प्रलतलनलधहरूरे अनगुभन कामनराई सहमोग ऩगु्ने गयी अनगुभन 
प्रविमाको स्थरगत अवरोकन गनन सक्नेछन ्।  

१९. सभान जपत, धलु्माउने, नष्ट गने : मस ऐन फभोजजभ अनगुभन 
गदान कुनै सभान जपत गने, धलु्माउने वा नष्ट गने वा लसरफन्दी 
गनुन ऩने बएभा टोरीरे कजम्तभा स्थानीम दईु जना बद्र बरादभी 
तथा सयुऺाकभीको योहफयभा भचुलु्का तमाय गयी कामन सम्ऩन्न 
गनुनऩनेछ ।  
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ऩरयच्छेद –७ 

ववववध 

२०. खाजा बिा : फजाय अनगुभन टोरीभा खवटएका व्मजक्तरे फजाय 
अनगुभन गयेको ददनको रालग नगय कामनऩालरकारे तोके 

फभोजजभको खाजा बिा वाऩतको यकभ ऩाउनेछन ्। 

२१.  सहमोग गनुन ऩने : फजाय अनगुभन गदान टोरीरे सयुऺा रगामत 
अन्म आवश्मक सहमोग भाग गयेभा त्मस्तो सयुऺा तथा सहमोग 
उऩरब्ध गयाउन ुसम्फजन्धत लनकामको प्रभखुको कतनव्म हनुेछ । 

२२.  असर लनमतरे गयेका काभको फचाऊ : मस ऐन फभोजजभ फजाय 
अनगुभन गदान असर लनमतरे गयेका काभको सम्फन्धभा टोरीका 
सॊमोजक तथा सदस्महरू उऩय कुनै कायवाही हनुे छैन ।  

२३.  प्रचलरत काननु फभोजजभ हनुे : मस ऐनभा बएको व्मवस्था मसै ऐन 
फभोजजभ य अन्मभा प्रचलरत काननु फभोजजभ हनुेछ ।  

२४.  प्रलतवेदन : (१) टोरीरे फजाय अनगुभन गयेको तीन ददनलबत्र 
प्रलतफेदन तमाय गयी सलभलतभा ऩेश गनुन ऩनेछ । 

    (२) सलभलतरे मस ऐन फभोजजभ फजाय अनगुभन गयेको 
ववषमको प्रलतवेदन प्रत्मेक आलथनक वषनको शरुूवातभा 
नगयकामनऩालरका भापन त नगयसबाभा ऩेश गनुन ऩनेछ ।  

२५. लनमभ, लनदेजशका, कामनववलध य भाऩदण्ड फनाउन सक्ने : मस 
ऐनको कामानन्वमन गनन नगयकामनऩालरकारे आवश्मक लनमभ, 
लनदेजशका, कामनववलध य भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ । 

 

प्रभाजणकयण लभलत्  २०७५ सार साउन १३ गते 
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