मेलम्ची नगरपाललकाको बजार अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था गनन बनेको ववधेयक ,
२०७५

प्रस्तावना :

उपभोक्ताको स्वास््य, सुववधा र आलथनक वित कायम राख्न तथा उपभोग्य

वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परीमाण एवं मूल्यको अलनयलमतताबाट उपभोक्तालाई सं रक्षण
प्रदान गनन तथा व्यापाररक वियाकलापको लनयमन गनन बाञ्छनीय भएकोले,

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन¸ २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) बमोजजम
मेलम्ची नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

पररच्छे द –१

१.

२.

प्रारजम्भक

सं जक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “मेलम्ची नगरपाललकाको बजार
अनुगमन ऐन, २०७५” रिे को छ ।

(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ िुनेछ ।

पररभाषा : ववषय वा प्रसं गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,
(क)
(ख)

“कायनपाललका” भन्नाले नगर कायनपाललका सम्झनु पछन ।
“टोली” भन्नाले

दफा ७ बमोजजम गठन भएको बजार अनुगमन

टोली सम्झनु पछन ।
(ग)
(घ)
(ङ)

"नगरपाललका" भन्नाले मेलम्ची नगरपाललका सम्झनु पछन ।
“प्रमुख” भन्नाले नगरपाललकाको प्रमुख सम्झनु पछन ।

“उपभोक्ता” भन्नाले कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग
गने व्यजक्त वा सं स्था सम्झनु पछन ।

(च)

“उपभोग्य वस्तु” भन्नाले उपभोक्ताले उपभोग वा प्रयोग गने वस्तुको

सं लमश्रणबाट बनेको पदाथन सम्झनु पदनछ र सो शब्दले उपभोग्य
वस्तुको लनमानणमा प्रयोग िुने कच्चा पदाथन, रङ्ग, सुगन्ध वा
रसायनलाई समेत जनाउँछ ।
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(छ)

“वविेता” भन्नाले वस्तु वा सेवाको उत्पादक, पैठारीकतान, थोक वा
खुद्रा वविेता वा सेवा प्रदायक सम्झनु पछन र सो शब्दले िोटल,
लज, िोष्टे ल, खाजाघर सञ्चालक आलदलाई समेत जनाउँछ ।

(ज)

“सलमलत” भन्नाले दफा ३ बमोजजमको बजार अनुगमन सलमलत
सम्झनु पछन ।

(झ) “सेवा”

भन्नाले

व्यवसावयक

सेवा, सं चार

सेवा,

लनमानण

तथा

इजन्जलनयररङ सेवा, ववतरण सेवा, जशक्षा सेवा, वातावरणीय सेवा,

ववजिय सेवा, स्वास््य र सामाजजक सेवा, पयनटन सेवा, मनोरञ्जन तथा
खेलकुद सेवा, यातायात सेवा लगायतका दस्तुर वा पाररश्रलमक
ललई वा नललई प्रदान गररने सम्पूणन सेवािरू सम्झनु पछन ।

(ञ) “लेवल” भन्नाले उपभोग्य वस्तु वा उपभोग्य वस्तु राजखएको¸ भांडामा
लजखएको¸ छावपएको¸ इम्बोस्ड गररएको¸ समावेश गररएको वा

(ट)

अन्य वववरणात्मक वस्तु सम्झनु पछन ।

“अनुजचत व्यापाररक वियाकलाप” भन्नाले कुनैपलन उपभोग्य वस्तु
वा सेवाको वास्तववक गुणस्तर, परीमाण, मुल्य, नापतौल, ढांचा वा

बनावट आलद ढांटी वा झुक्याई त्यस्तो उपभोग्य वस्तु वा सेवा

वविी ववतरण वा प्रदान गने, अन्य व्यजक्तले उत्पादन गरे को
उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर¸ परीमाण, मुल्य, नापतौल, ढांचा वा
बनावट आलदमा असर पारी वविी ववतरण गने कायन सम्झनु पछन।
पररच्छे द–२

३.

बजार अनुगमन सलमलत

बजार अनुगमन सलमलत : (१) नगरपाललका लभत्र रिेका बजारको अनुगमनको
लालग एक बजार अनुगमन सलमलत रिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजजमको सलमलतको गठन दे िाय बमोजजम िुनेछ :(क)
(ख)

नगरपाललकाको उपप्रमुख

–सं योजक

स्थानीय तिको उद्योग बाजणज्य सं घको प्रलतलनलध एक जना
–सदस्य
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(ग)

स्थानीय तिमा उपभोक्ता वित सं रक्षण िे ने सं स्था वा
ब्यजक्तिरु मध्येबाट एक जना

४.

–सदस्य

(घ) सं योजकले तोकेको अलधकृत

–सदस्य सजचव

सलमलतको काम, कतनब्य र अलधकार : सलमलतको काम, कतनब्य र अलधकार
दे िाय बमोजजम िुनेछ :-

(क) उपभोक्ता वित सं रक्षणको लालग बजार अनुगमनको योजना
बनाउने,

(ख) अत्यावश्यक बस्तुिरुको माग र आपूलतनको अवस्था सम्बन्धी
(ग)
(च)

त्याङ्क सं कलन गने,

बजार अनुगमन सम्बन्धी प्रलतवेदन मालथ ववश्लेषण गरी
आवश्यक लनदे शन लदने,

उपभोक्तको वित सं रक्षण गनन आपूलतन व्यवस्था र उपभोग्य
वस्तु वा सेवाको अनुगमन गने टोलीलाई लनदे शन लदने,

(छ)

बजार अनुगमन गदान उपभोक्ता वित ववपररत कायन भएको
अवस्थामा

५.

प्रचललत कानून

लसफाररश गने ।

बमोजजम

कारवािीको

लालग

सलमलतको बैठक : (१) सलमलतको बैठक मविनामा कम्तीमा एक पटक
बस्नेछ।

(२)

सलमलतको बैठक सं योजकले तोकेको लमलत, समय र स्थानमा

(३)

सलमलतका तत्काल कायम रिे को सदस्य सं ख्याको पचास प्रलतशत

बस्नेछ।

भन्दा बढी सदस्यको उपजस्थलत भएमा सलमलतको गणपूरक सं ख्या पुगेको
मालननेछ ।

(४) सलमलतको बैठकको लनणनय बिुमतको आधारमा िुनेछ ।

(५) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सलमलत आफैंले लनधानरण

गरे बमोजजम िुनेछ ।
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पररच्छे द –३

६.

बजार अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था

उपभोक्ता मैत्री बनाउने : (१) सलमलतले वस्तु वा सेवाको दतान, आपूलतन, मूल्य,
गुणस्तर, नापतौल लगायतका व्यापाररक वियाकलापलाई उपभोक्ता मैत्री बनाउन
दे िाय बमोजजमको व्यवस्था गनुन पनेछ:(क)

गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सिज र
ु भ आपूलतन िुने वातावरणको सुलनजितता सवित
सवनसल

उपभोक्ताको िक र वितको सं रक्षण गनन लनयलमत र
प्रभावकारी बजार अनुगमनको व्यवस्था गने,
(ख)

बजार

प्रणालीलाई

प्रलतस्पधी

र

उपभोक्ता

प्रलत

जजम्मेवार तुल्याउन प्रचललत कानुनको कायनन्वयनमा
जोड लदने,
(ग)

उपभोक्ता

जशक्षा

सम्बन्धी

सचेतना

र

बजार

अनुगमनको कायनयोजना तयार गरी उपभोक्ता वित
सं रक्षणको ववषयलाई ववशेष प्राथलमकतामा राख्ने,
(घ)

उपभोक्तालाई
सलमलतको

सचेत

र

कायानलयदे जख

जागरूक
नै

तुल्याउन

उपभोक्ता

सचेतना

लगायतका कायनिमिरु सं चालन गने,
(ङ)

वडा

आफ्नो नगरपाललका अन्तगनत स्थावपत वा सं चाललत

उद्योग व्यवसायको दतान, नववकरण, लबल ववजक तथा
लबिीको

लालग

राजखएका

मालवस्तुको

नापतौल,

गुणस्तर, लेबल, आपूलतन आलदको अनुगमन गने,
(च)

तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, लमठाई, डेरी, िोटल
लगायतका खाद्य वस्तुको लबिी स्थलको मापदण्ड

तोक्ने र छु ट्टै फलफूल तथा तरकारी बजार र
वधशालाको व्यवस्था गने, गराउने ।
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७.

बजार अनुगमन टोली गठन : (१) वस्तु वा सेवा व्यवसायको दतान, नववकरण,

आपुलतन, मुल्य, नापतौल, गुणस्तर लगायत व्यापाररक वियाकलापको लनयलमत एंव
आकजस्मक अनुगमनको लालग एक बजार अनुगमन टोली गठन िुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजजमको टोलीमा दे िाय बमोजजमका सं योजक तथा

सदस्य रिनेछन् :(क)

नगरपाललका प्रमुखले तोकेको नगर कायनपाललकाको सदस्य
–सं योजक

(ख)

अनुगमन िुने सम्बजन्धत वडाको वडाध्यक्ष वा लनजले
तोकेको वडासदस्य एक जना

(ग)
(घ)

-सदस्य

स्थानीय सुरक्षा लनकाय (नेपाल प्रिरी) को प्रलतलनलध
एक जना

–सदस्य

उपभोक्ता वित सं रक्षण सं स्थाको प्रलतलनलध एक जना
–सदस्य

(ङ)

उद्योग वाजणज्य सं घको प्रलतलनलध एक जना
–सदस्य

(च)

सं चारकमी एक जना

–सदस्य

(३) बजार अनुगमन गदान जुन ववषयको वारे मा अनुगमन गने िो सो

ववषयसँग सम्बजन्धत व्यजक्तलाई समावेश गराउनु पने छ ।
(४)

उपदफा

(२)

बमोजजमको

टोलीमा

सं योजकले

तोकेको

नगरपाललकाको कजम्तमा राजपत्र अनंवकत प्रथम श्रे णीको कुनै एक कमनचारी
सदस्य सजचव िुनेछ ।

(५) अनुगमन गदान टोलीको सुरक्षाको लालग आवश्यक सं ख्यामा प्रिरी

तथा अन्य सियोगको लालग नगरपाललकाका कमनचारीिरू टोलीमा समावेश
८.

िुनेछन ।

टोलीको काम, कतनव्य र अलधकार
बमोजजम िुनेछ:-

: टोलीको काम, कतनव्य र अलधकार दे िाय
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(क)

सलमलतको

लनदे शन

बमोजजम

पूव न

बमोजजम

बजार अनुगमन

कायनताललका बनाई बजार अनुगमन गने,
(ख)

स्वीकृत

कायनयोजना

कायन

योजना
गने

आवश्यकता बमोजजम आकजस्मक वा ववशेष अनुगमन गने,
(ग)

र
र

वस्तु वा सेवाको दतान, आपूलतन, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल,

ववज्ञापन लगायतका व्यापाररक वियाकलापको अनुगमन
गने,
(घ)

कालोबजारी, एकालधकार (लसजन्डकेट), लमलीमतोपूणन भाउ

लनधानरण (काटे ललङ्ग), कृलतम अभाव तथा बजार प्रवेशमा
अवरोध गने जस्ता गैर प्रलतस्पधी व्यापाररक वियाकलाप
भए, नभएको अनुगमन गने,
(ङ)

कुनै वस्तुमा अनुजचत व्यापाररक वियाकलाप, लमसावट,
गुणस्तरविनता र कम तौल भएको दे जखएमा वा भेवटएमा

आवश्यकता अनुसार त्यस्ता वस्तु प्रचललत कानून बमोजजम
जफत गने, नष्ट गने, कारोवार रोक्का गने वा बन्द गने
लगायतका कायन गने,
(च)
९.

सलमलतको लनदे शन बमोजजमका अन्य कायन गने ।

बजार अनुगमन कायनववलध : (१) टोलीले बजार अनुगमन गदान लनम्न ववषयमा
ववशेष ध्यान लदनु पनेछ :(क)

लबिेता वा सेवा प्रदायकले लनयामक लनकायबाट कानुन
बमोजजम प्रदान गररने गरे को व्यवसाय दतान प्रमाण–पत्र,

स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) को प्रमाण–पत्र, खाद्य अनुज्ञा–
पत्र, औषधी पसल दतान प्रमाण–पत्र लगायतका आवश्यक
कागजातिरु ललएको छ, छै न लनरीक्षण गने । साथै

प्रमाणपत्र लनयलमलत रुपमा नववकरण भएको नभएको िे ने ।
प्रमाणपत्र नललएको वा नववकरण गरे को नदे जखएमा सात
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लदन लभत्र प्रमाणपत्र ललई वा नववकरण गरी कायनपाललकाको
कायानलयमा पेश गनन ललजखत लनदे शन लदने,
(ख)

लबिेता वा सेवा प्रदायकले आफ्नो व्यवसायको साइनबोडन
राखेको छ, छै न िे ने तथा नराखेको भए सात लदनलभत्रमा
राखी कायनपाललकाको कायानलयमा जानकारी लदन ललजखत
लनदे शन लदने,

(ग)

प्रदायकले वस्तुको वववि कक्षमा मूल्य सूची राखेको छ,
छै न

िेने

र

नराखेको

भए

सात

लदन

लभत्रमा

राखी

कायनपाललकाको कायानलयलाई सोको जानकारी लदन ललजखत
लनदे शन लदने,
(घ)

माल, वस्तुको परीमाण, मूल्य, गुणस्तर र तौल लठक छ, छै न
िे ने,

(ङ)

प्याकेजजङ्ग

गररएको

वस्तुको

लेबलमा

उत्पादक

वा

पैठारीकतानको नाम, उत्पादन तथा उपभोग्य लमलत, अलधकतम
खुद्रा मूल्य, लमश्रण, भण्डारण र उपभोग गने तररका उल्लेख
गररएको छ, छै न िे ने,
(च)

औषलध वा औषलधयुक्त पदाथन भए सोको प्यावकङ्गमा प्रयोग
गने

तररका

उल्लेख

छ,

छै न

िेने

तथा

औषलधववज्ञ

(फामानलसष्ट) औषलध लबिी स्थलमा भए, नभएको एवं
औषलध वविेता प्रमाणपत्र समेत िे ने,
(छ)

उपभोग्य लमलत नाघेको औषलध, प्रशोलधत पानी, ववस्कुट,

पाउरोटी लगायतका खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुिरू फेला
परे मा वविेताकै खचनमा नष्ट गने,
(ज)

उत्पादन तथा उपभोग्य लमलत केरमेट गरे को वा पुनः

लेबललङ्ग वा छपाई गरे को छ, छै न िे ने तथा पुनः लेबललङ्ग

वा छपाई गरे को पाईएमा त्यस्तो वस्तु जफत गने, वस्तुको
प्रकृलत अनुसार नष्ट गने,
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(झ)

माछामासु, फलफूल, तरकारी, लमठाई पसल, डेरी, िोटल,
बधशाला वा माछा, मासु ववविस्थल सफासुग्घर र मापदण्ड

अनुसार छ, छै न िेने र नभएमा कसुरको प्रकृलत अनुसार
सजग गराउने वा ललजखत चेतावनी लदने ।
(ञ)

वविेता वा िेतालाई वस्तुको ववलववजक जारी गरे को छ,
छै न िे ने र ववल अलनवायन गनन लनदे शन लदने ।
पररच्छे द–४

१०. उजुरी लदन सक्ने : (१)

उजुरी सम्बन्धी व्यवस्था
कुनै

वस्तु

वा

वा

बजार

अनुगमन

सेवाको

वविेता

वा

प्रदायकले

उपभोक्ताको वित ववपररत व्यापाररक वियाकलाप गरे को भनी कुनै पलन व्यजक्तले
बजार

अनुगमन

सलमलत

टोली

वा

कायानलयमा मौजखक वा ललजखत सूचना वा उजुरी लदन सक्नेछ ।

कायनपाललकाको

(२) उपदफा (१) बमोजजमको लनकायले सावनजलनक सञ्चार माध्यमबाट

प्राप्त सूचनालाई समेत उजुरीको रूपमा ग्रिण गनन सक्ने छ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजजमको उजुरी वा अन्य कुनै सरकारी

लनकायबाट अनुगमनको लालग लेखी आएमा सो लाई समेत उजुरीको रूपमा
ग्रिण गरी बजार अनुगमन टोलीले अनुगमन तथा लनरीक्षण गनुन पनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजजम अनुगमन तथा लनरीक्षण गदान वविेता वा

सेवा प्रदायकले प्रचललत कानुन वा मापदण्ड ववपररत व्यापाररक वियाकलाप

गरे को पाइएमा तत्काल कारोबार बन्द गनन लगाई प्रचललत कानून बमोजजम
सम्बजन्धत लनकायमा कारवािी चलाउन नगरपाललकाले लेखी पठाउनु पनेछ ।
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पररच्छे द–५

अनुगमन सम्बन्धी प्रवकया

११. अनुगमनको पूव न तयारी :
गनुन पनेछ :-

(क)

अनुगमन टोलीले अनुगमन गनुन पूव न दे िायको तयारी

लनरीक्षण वा अनुगमनमा जानु पूव न अत्यावश्यक वस्तु तथा

सेवा मध्ये कुन कुन ववषयलाई पविलो प्रथलमकतामा राख्ने
भन्ने वकटान गरी ववषयसूची तयार गनुप
न ने,
(ख)

अनुगमनमा

जाँदा

अनुगमन

गररने

वस्तु

वा

सेवासँग

सम्बजन्धत ऐन लनयमिरू, वववरण र चेकललस्ट साथै ललइ
जानुपने,
(ग)

वस्तु तथा सेवाको आपूलतन, वविी ववतरण, मूल्य, गुणस्तर
आलदको बारे मा पयानप्त सूचना र जानकारी िालसल गनुप
न ने,

(घ)

अनुगमन वा लनरीक्षण गनन जानु अगावै ताललका बनाई
आवश्यक पने साधन सुरक्षा आलदको पूव न तयारी गनुप
न ने ।

१२. बजार अनुगमन गने प्रवकया : (१) बजार अनुगमन गदान अनुगमनमा खवटइ
जाने व्यजक्तले आफ्नो पररचय पत्र दे खाई बजार अनुगमन गनुप
न नेछ । अनुगमन

टोललका सं योजकले अनुगमनको आवश्यकता बारे जानकारी गराउनु पनेछ र
सम्बजन्धत प्रदायक वा वविेताले लबना कुनै अवरोध अनुगमन गनन लदनु पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोजजम बजार अनुगमन गदान सम्बजन्धत प्रदायक,

वविेता वा अन्य कसै ले बाधा लबरोध गरे मा बाधा लबरोध गनेलाई प्रचललत

कानुन बमोजजम कारवािीको लालग सम्बजन्धत लनकायमा अनुरोध गनन वा लेखी
पठाउन सक्नेछ ।
(३)

अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन गदान वस्तु वा सेवाको नमूना

सं कलन गनुप
न ने दे जखएमा प्रचललत कानून बमोजजम नमूना सं कलन गरी सोको

यथाथन वववरण खुलाई सम्भव भएसम्म सम्बजन्धत प्रदायक वा वविेताको समेत
दस्तखत भएको स्थलगत मुच ुल्का बनाउनु पनेछ । सम्बजन्धत प्रदायक वा
वविेताले मुच ुल्कामा दस्तखत गनन नमानेमा सोिी व्यिोरा जनाई उपजस्थत
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व्यजक्तिरूको रोिवरमा मुच ुल्का तयार गरी आवश्यकता अनुसार लसलबन्दी
समेत गरी परीक्षणको लालग यथाशीघ्र सम्बजन्धत लनकायमा नमूना सवित लेखी
पठाउनुपनेछ ।
(४)

टोलीले बजार अनुगमन गदान तत्काल केिी सुधार गनुप
न ने दे खेमा

सम्बजन्धत प्रदायक वा वविेतालाई अवधी तोकी स्थलगत ललजखत लनदे शन लदई
सुधार गनन लगाउन सक्नेछ ।
(५)

टोलीले बजार अनुगमन गदान कुनै वस्तु तत्काल नष्ट नगरे

जनस्वास््यमा असर पने दे जखएमा त्यस्ता वस्तुको नमूना सं कलन गरी प्रमाणको

रूपमा सुरजक्षत राखी अरू प्रचललत कानून बमोजजम आवश्यक प्रविया पुर्याई
सम्बजन्धत प्रदायक वा वविेता र उपजस्थत व्यजक्तिरूको रोिवरमा मुच ुल्का गरी

वातावरणमा असर नपने गरी त्यस्तो वस्तु नष्ट गनुप
न नेछ । सं कललत नमूना
आवश्यकता अनुसार परीक्षणका लालग प्रयोगशालामा पठाउन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजजमको जनस्वास््यमा असर पने वस्तु वा अखाद्य

वस्तु नष्ट गदान लागेको खचन सम्बजन्धत प्रदायक वा वविेताले नै व्यिोनुन पनेछ।

१३. कारवािी

गररने : (१) टोलीले बजार अनुगमन गदान वस्तु वा सेवा राखेको

स्थानको लनयमानुसार जाँचबुझ वा खानतलासी गनन सक्नेछ । खानतलासीबाट
वस्तु वा सेवाको वविी ववतरणमा अनुजचत वा अलनयलमत कायन गरे को पाइएमा

आवश्यकता अनुसार त्यस्तो सेवा वा वस्तुको प्रयोग वा लबिी ववतरणमा रोक

लगाउन सक्ने तथा त्यस्ता बस्तु अनुगमन टोलीले कब्जामा ललई प्रचललत
कानून बमोजजम कारवािी गनन सक्नेछ ।

(२) अनुगमन गररएका माल वस्तुको प्रकृलत अनुसार मुच ुल्का उठाउनु

पनेमा मुच ुल्का उठाउने, चेकललष्ट अनुसार भए नभएको िे ने र नमूना परीक्षण

ललनुपने भएमा प्रचललत कानून बमोजजम मुच ुल्का उठाउने तथा नमूना सं कलन
गनुप
न नेछ ।

(३) लनरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गदान उपभोग्य वस्तु रोक्का राख्नुपने

भएमा प्रचललत कानून बमोजजमको प्रविया पूरा गनुप
न नेछ ।
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(४) खाद्य प्रशोधन गनन आवश्यक पने कुनै उपकरण जडान भै कुनै वस्तु

वा पदाथनको उत्पादन गररएकोमा अनुगमन गने लनकायले उत्पादन प्रशोधन

कानून सम्मत भए नभएको िे री नभएको भए त्यस्तो स्थानमा लसलवन्दी गनन
सक्नेछ । यसरी लसलबन्दी गररएकोमा प्रशोधन उद्योगलाई लनजित समयावधी
लदई आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी सुधार गनन सलमलतले लनदे शन लदन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजजम लनदे शन लदएकोमा उद्योगले सुधारात्मक

कायनिरू गरी लसलबन्दी िटाई पाउँ भनी कायनपाललकामा लनवेदन लदएमा टोलीले
बजार अनुगमन गराई सुधार भएको पाइएमा लसलबन्दी िटाई लदन सक्नेछ ।

(७) टोलीले वस्तु वा सेवा क्षेत्रमा अनुजचत व्यापाररक वियाकलाप,

कानूनद्धारा लनयजन्त्रत वा लनषेलधत व्यापाररक वियाकलाप र एकालधकारपूणन
व्यापाररक वियाकलाप भए नभएको ववषयमा
िे नप
नु नेछ ।

समेत अनुगमनको िममा

(८) टोलीको प्रलतवेदन वा नमूना परीक्षण गदान वविेताले कानून ववपररत

गरे को दे जखएमा वविेता वा प्रदायकलाई प्रचललत कानून बमोजजम आवश्यक
कारवािीको लालग सम्बजन्धत लनकायमा सलमलतले लेखी पठाउनेछ ।

१४. जररवाना गनन सक्ने : (१) टोलीलाई अनुगमनमा बाधा अवरोध गने तथा यस
ऐन बमोजजम टोलीले लनदे शन लदए बमोजजम काम नगरी जानी जानी अटे र गने
वविेता वा प्रदायकलाई टोलीले बढीमा पाँच िजारसम्म जररवाना गनन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजजमको जररवाना वापत प्राप्त िुने रकम स्थानीय

सजञ्चत कोषमा जम्मा गनुन पनेछ ।

१५. जचि नबुझेमा उजुरी लदन सक्ने : (१) टोलीले गरे को काम कारवािीमा जचि
नबुझ्ने वविेता वा प्रदायकले प्रमुख समक्ष ललजखत रुपमा उजुरी लदन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजजमको उजुरी मालथ छानववन गनन प्रमुखले कुनै

एक अलधकृतस्तरको कमनचारीलाई समयावलध सवित जजम्मेवारी तोक्नु पनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजजम तोवकएको अलधकृतले छानववन गरी सोको

प्रलतवेदन प्रमुखसमक्ष पेश गनुन पनेछ ।
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(४)

उपदफा

(३)

आवश्यक लनणनय गनेछ ।

बमोजजम

प्राप्त

प्रलतवेदनको

आधारमा

प्रमुखले

पररच्छे द –६

आचार सं विता

१६. आचार सं विता पालना गनुन पने : बजार

अनुगमन

बमोजजमको आचार सं विता पालना गनुप
न नेछ :(क)

गनन

जाने

टोलीले

लनम्न

अनुगमन टोलीले अनुगमन गने स्थल र अनुगमन गररने
वस्तुको बारे मा सो कायनमा सं लग्न सदस्यिरू बािे क अरू
कसै लाई पलन सो बारे मा पूव न सूचना वा जानकारी गराउन
निुन,े

(ख)

अनुगमनमा खवटने व्यजक्तले आफ्नो नातागोता वा स्वाथन
भएको स्थानमा अनुगमन गनन जानु निुन,े

(ग)

अनुगमन कायनमा सं लग्न कुनै पलन सदस्यले अनुगमन गररने
वविेता वा प्रदायकबाट कुनै पलन वकलसमको चन्दा, दान,
दातव्य वा उपिार स्वीकार गनन निुन,े

(घ)

अनुगमन गनन जाँदा वविेता वा प्रदायकिरूले लदएको सुववधा
तथा आलत्य स्वीकार गनुन निुन,े

(ङ)
(च)

कुनै वकलसमको प्रलोभन वा मोलाविजामा पनुन निुन,े

अनुगमनको कारवािी सम्बन्धी सूचना प्रवाि गदान अनुगमन

टोलीको नेतत्ृ व गने व्यजक्तबाट मात्र प्रवाि गनुप
न नेछ तथा

अनुगमन टोलीमा रिने अन्य सदस्यिरूको जानकारी लदनु
निुन,े
(छ)

टोलीले बजार अनुगमन गदान मयानलदत तररकाले प्रस्तुत
िुनपु ने

र प्रदायक वा वविेताको भण्डारण स्थल वा

पसलबाट जथाभावी तररकाले माल वस्तु ललन निुने ।
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१७. ववभागीय कारवािी िुने : टोलीका कुनै सदस्यले अनुगमन सम्बन्धी कायन गदान
गोप्यता भङ्ग गने लगायत अन्य कुनै गैरकानूनी काम गरे मा कमनचारी भए

प्रचललत कानून बमोजजम ववभागीय कारवािी गनन र अन्य व्यजक्त भए टोलीबाट
िटाई प्रचललत कानून बमोजजम कारबािी गनन सवकनेछ ।

१८. अवलोकन गनन सक्ने : उपभोक्ता िकवित सं रक्षण कायनमा सं लग्न सं स्थािररु र
ववलभन्न सञ्चार माध्यममा कायनरत सञ्चारकमी प्रलतलनलधिरूले अनुगमन कायनलाई
सियोग पुग्ने गरी अनुगमन प्रवियाको स्थलगत अवलोकन गनन सक्नेछन् ।

१९. समान जफत, धुल्याउने, नष्ट गने : यस ऐन बमोजजम अनुगमन गदान कुनै
समान जफत गने, धुल्याउने वा नष्ट गने वा लसलबन्दी गनुन पने भएमा टोलीले

कजम्तमा स्थानीय दुई जना भद्र भलादमी तथा सुरक्षाकमीको रोिबरमा मुच ुल्का
तयार गरी कायन सम्पन्न गनुप
न नेछ ।

पररच्छे द –७
ववववध

२०. खाजा भिा : बजार अनुगमन टोलीमा खवटएका व्यजक्तले बजार अनुगमन
गरे को लदनको लालग नगर कायनपाललकाले तोके बमोजजमको खाजा भिा वापतको
रकम पाउनेछन् ।

२१. सियोग गनुन पने : बजार अनुगमन गदान टोलीले सुरक्षा लगायत अन्य आवश्यक
सियोग माग गरे मा त्यस्तो सुरक्षा तथा सियोग उपलब्ध गराउनु सम्बजन्धत
लनकायको प्रमुखको कतनव्य िुनेछ ।

२२. असल लनयतले गरे का काम बचाऊ : यस ऐन बमोजजम बजार अनुगमन गदान

असल लनयतले गरे का कामको सम्बन्धमा टोलीका सं योजक तथा सदस्यिरू
उपर कुनै कारवािी िुने छै न ।

२३. प्रचललत कानुन बमोजजम िुने : यस ऐनमा भएको व्यवस्था यसै ऐन बमोजजम र
अन्यमा प्रचललत कानुन बमोजजम िुनेछ ।

२४. प्रलतवेदन : (१) टोलीले बजार अनुगमन गरे को तीन लदनलभत्र प्रलतबेदन तयार
गरी सलमलतमा पेश गनुन पनेछ ।
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(२) सलमलतले यस ऐन बमोजजम बजार अनुगमन गरे को ववषयको

प्रलतवेदन

प्रत्येक

आलथनक

नगरसभामा पेश गनुन पनेछ ।

२५. लनयम,

लनदे जशका,

कायनववलध

वषनको
र

शुरूवातमा

मापदण्ड

नगरकायनपाललका

बनाउन

सक्ने

:

यस

माफनत
ऐनको

कायानन्वयन गनन नगरकायनपाललकाले आवश्यक लनयम, लनदे जशका, कायनववलध र
मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।

प्रमाजणकरण लमलतः
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