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भाग १
कचनकवल गाउँपाललका

गाउँ काययपाललकाको कायायलय
स्थानीय सरकार संचालन ऐन,
२०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोलजमको कचनकवल गाउँपाललकाको गाउँसभाले स्वीकृत गरी जारी
गरेको तल लेलिए बमोलजमको ऐन सवयसाधारणको जानकारीको लालग प्रकाशन गररएको छ |

संवत् २०७* को कचनकवल गाउँपाललकाको बजार व्यवस्थापन ऐन

कचनकवल गाउँपाललकाको बजार व्यवस्थापन ऐन, २०७*

1

स्थानीय राजपत्र, लिलत २०७८/०४/०१

कचनकवल गाउँपाललकाको बजार व्यवस्थापन ऐन, २०७८
गाउँ सभाबाट पारित मिमत-२०७८-०३-२७
िाजपत्रिा प्रकामित मिमत-२०७८-०४-०१

प्रस्तावनााःनेपालको सबं िधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरे को अबधकारलाई प्रयोग गरी स्थानीय िजारलाई व्यवबस्थत गदै स्थानीय जनताका दैबनक
उपभोग्य वस्तहु रु, घरायसी प्रयोगका वस्तहु रु सववसल
ु भ ढगले बिक्री बवतरण र खरीद गनव, िजारलाई सफा, सग्ु घर, सन्ु दर राख्ने काम सहज
िनाउन, िजारमा गणु स्तरीय मालसामानको आपबु तव प्रणालीलाई व्यवस्थीत गरी मानव बहतका लाबग उपयोगी िनाउन, बतनको गुणस्तरको
मापन गरी गणु स्तर बनयन्रण गनवु पने आवश्यक भएकाले नेपालको सबं िधान धारा २२६ को काननु िनाउन पाउने अबधकार र व्यवस्थापकीय
अबधकार २२१ तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ (१) को अबधकार प्रयोग गरर गाउँपाबलकाद्वारा स्थानीय िजार
व्यवस्थापन ऐन २०७८ िनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारबभभक
१) सलिप्त नाम र प्रारम्भ :- यस एनको नाम “स्थानीय बजार व्यवस्थापन ऐन, २०७८” हुनेछ ।
२) यो ऐन गाउँ कायवपाबलकाको ऐन सभािाट पाररत भई स्थानीय राजपरमा प्रकाशन भएको बमबतिाट लागू हुनेछ ।
३) पररभाषा:- बवषय वा प्रसंगले अको अथव नलागेमा यस ऐनमााः–
क) “तोलकएको ठाँउ” भन्नाले गाउँ कायवपाबलकाले व्यापार व्यवसाय उद्योग सचालन गनवको लाबग बनधावरण गरे को स्थानलाई जनाउनेछ
।
ख) “तोलकएको लववरण” भन्नाले गाउँ कायवपाबलकाले पसल स्थापना गदाव बिक्री गनव अनमु बत प्रदान गरे को बवषयलाई जनाउनेछ ।
ग) “अनुगमन सलमलत” भन्नाले यसै ऐनको बनयम ११ (१) िमोबजम गठन भएको िजार अनगु मन गने सबमबतलाई सभझनु पदवछ ।
घ) “नामसारी” भन्नाले बवबधवत रुपमा एउटा व्यबि र कभपनी र फमवका नाममा दताव भएकोमा अको व्यबिका नाममा हक हस्तान्तरण
भई जाने प्रकृ यालाई जनाउनेछ ।
ङ) “प्रलतवलधधत” भन्नाले काननू ले मान्यता नबदएको स्थान खाद्य पदाथव र अषबध बवषाबध आबदलाई सभझनु पनेछ ।
(च) “कालो बजारी” भन्नाले खाद्यान्य र घरायसी प्रयोग औषधी जन्य वस्तहु रुको कृ बतम अभाव खडागरी काननू ले तोके को नाका भन्दा
िबढ मल्ू य बलइ बवकृ गररने कायवलाई सभझनु पदवछ ।
(छ) “व्यवसाय” भन्नाले ब्यबतिगत, सामबु हक तथा साझेदारीको रुपमा कभपनी, फमव वा संस्था दताव गरी सो माफव त यो ऐन तथा अन्य
प्रचलीत काननू िमोबजम गरीने सिै प्रकारका उत्पादन मल
ु क उद्योग, माल सामान खररद बवबक्र गने, थोक तथा खद्रु ा पसलहरु सेवा मल
ु क
तथा स्वास््य मल
ु क बतलनीक, औषधी पसलहरु तथा अस्पतालहरु, फलफुल तरकारी तथा मासु जन्य उत्पादन तथा बवक्री बवतरण गने
कायवलाई व्यवसाय भबनन्छ ।
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पररच्छे द–२
दताव नामसारी दाताव खारे जी तथा स्थान बनधावरण
४) दताय सम्बलधध प्रकृयााः–
(१) गाउँ कायवपाबलका बभर कुनै पबन प्रकारका उद्योग, स्वास््य बतलनीक अस्पताल व्यापार व्यवसायहरु तथा सेवा प्रदायक व्यवसायहरु
गाउँपाबलकाको स्वीकृ बत र दताव बिना सञ्चालन गनव पाइने छै न ।
(२) उद्योग, धन्दा, पसल स्वास््य बकल्नीक वा अन्य व्यवसाय गने व्यबि, फमव, कभपबनले दतावको तोबकएको ढाँचाको आवेदन फारम भरी
पेश गनवपु ने छ ।
३) यसरी पेश भएको फारम उपर सभिबन्धत अबधकारीले छानबवन गरी दताव गनव बमल्ने भए दताव गरी दतावको प्रमाण पर उपलब्ध गराउनु
पनेछ, तर दताव पवू व स्थानीय उद्योग वाबणज्य संघको बसफारीस अबनवायव हुनेछ । साथै नामसारी कारोिार पररवतवन ठे गाना पररवतवन गनवपु रे मा
उद्योग िाबणज्य सघको बसफाररस अबनवायव हुनेछ ।
(४) दताव गनव नबमल्ने भएमा कारण सबहत जानकारी गराउनु पनेछ ।
(५) तोलकएको ठाँउ र तोलकएको लववरण बाहेकमा व्यवसाय सच
ं ालन र लब्री  लवतरण गनय बधदेजाः सामान्यतया सामानको
अवस्था, त्यसले पाने वातावरणीय प्रभाव, ट्राबफक व्यवस्था, फोहोर मैला उत्पादन, मानव स्वास््यलाई प्रबतकुल असर पने जस्ता बवषयलाई
मध्य नजर गरी खास प्रकारका उपभोग्य तथा व्यवसाबयक सामान जस्ता राखेर बिक्री बवतरण गनव पाइने भन्ने बवषय तोबकए िमोबजम हुनेछ
।
६) दताय नलवकरणाः- गाउँ कायवपाबलकािाट दताव गरीएका उद्योग व्यवसाय तोबकए िमोबजमको शल्ु क बलइदताव र नबवकरण गनवु पनेछ ।
तर बवदेबश नागररकको हकमा व्यवसाय संचालन अनमु बत बददा दताव र नबवकरण शल्ु क फरक हुन सतनेछ ।
७) दताय िारेजीाः–
(१) देहायको अवस्थामा कुनै पबन फमव, कभपनी, उद्योग, व्यवसाय, बतलबनक , पसलको दताव खारे जी गरी साववजबनक सचू ना माफव त
जानकारी गराइनेछाः–
(क) लगातार ३ (तीन) िषव सभम नबवकरण नगरे मा,
(ख) दताव गररए अनसु ार काम नगरे मा,
(ग) पटक पटक सचेत गराउदा पबन भयाद नाघेका माल िस्तु बिक्री बवतरण गरे को पाइएमा,
(घ) दताव गरे को १(एक) वषव बभरमा पबन व्यवसाय र उद्योग सञ्चालन नगरे मा,
(ङ) तोबकएको स्थान भन्दा अन्य ठाँउमा पसल राखी सञ्चालन गरे मा,
(२) दताव खारे बज गनवु अबघ सनु वु ाईको मौका प्रदान गररनेछ ।
८) नामसारीाः– कुनै पबन पसल व्यवसाय, उद्योग, बिक्री गरी वा सो सञ्चालक वा प्रोपाइटरको बनधन भई नामसारी गनवु पने भए तोबकएको
ढाँचामा फारम भरी नामसारीको आवेदन गनवु पनेछ । यसरी आएको आवेदन उपर छानबवन र अध्ययन गरी अबधकार प्राप्त अबधकारीले
नामसारी गरी बदनु पनेछ ।तर बनयबमत नबवकरण नगररएको र तोबकएको ठाँउमा व्यवसाय सञ्चालन नगरे को फमव पसल बतलनीक कभपनी र
उद्योग व्यवसायलाई नामसारी गरीने छै न ।
९) उद्योग, पसल, फमय, स्वास््य लललनीक वाव्यवसायको लालग स्थान लनधायरण:-
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(१) सामान्यतया गाउँ कायवपाबलकाले पसल, उद्योग, व्यवसाय, बतलनीक अस्पताल सञ्चालनका लाबग स्थान बनधावरण गररनेछ । स्थान
बनधावरण गदाव सभभव भए सभम एकै प्रकारका फमव पसल बतलबनक कभपनी र उद्योग व्यवसाय लाई एकै ठाँउमा सञ्चालन गनव अनमु बत बदइने
छ।
(२) स्थान लनधायरण प्रकृया:- देहाय िमोबजम स्थान बनधावरण प्रकृ या हुनेछाः–
(क) सबमबत गठन गरी त्यसको प्रबतवेदनको आधारमा स्थानको छनौट गररने छ ।
(ख) स्थान बनधावरण गदाव ध्यान बदनु पने कुराहरु बिद्यतु , बपउने पानी, शौचालय, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरु क्षा प्रिन्ध, िाटो घाटो अबद
१०. उद्योग / फमय / पसल सञ्चालनमा प्रलतबधध:(१) बनभन स्थानमा बनभन अनसु ारका पसल, उद्योग, फमव, सञ्चालन गनव अनमु बत बदइने छै न |
क. मठ मन्दीर, साववजबनक तथा धामीक स्थल आसपास २०० बमटर बभर ध्रमु पान, मद्यपान, मबदरा, गृल उद्योग, फबनवचर उद्योग, ठुलो
आवाज अउने व्यवसायहरु ,माछा मासपु सलहरु राख्नपाइने छै न ।
ख. अस्पतालको ३०० बमटर आसपास मद्यपान, मबदरा, गृल उद्योग, फबनवचर उद्योग, ठुलो आवाज आउने व्यवसायहरु, माछा मासपु सलहरु
राख्न पाइने छै न ।
ग. बिद्यालयको २०० बमटर आसपास ध्रमु पान, मद्यपान, मबदरा, गृल उद्योग, फबनवचर उद्योग, ठुलो आवाज आउने व्यवसायहरु, माछा मासु
पसलहरु राख्न पाइने छै न ।
घ. पशपु न्छी िधशाला खल्ु ला रुपमा राख्न पाइने छै न ।
(२) मबन्दर अस्पताल वा बवद्यालय असपास अनमु बत नबलई उल्लेबखत कायव गरे कारिाही हुनेछ ।
(३) िैंक, बवबतय सस्था, ठुला सबपङ्ग महलहरुले व्यवसाय संचालन गदाव पाकीङ्गको अबनवावय व्यवस्था गरे को हुनपु दवछ ।
पररच्छे द–३
अनुगमन सलमलतको गठन, काम, कतयव्य र अलधकार
११. अनुगमन सलमलत गठन सम्बलधध व्यवस्थााः (१) िजारलाई बनयबमत अनगु मन गनव गाउँ कायवपाबलकाले बनभन अनसु ार को
प्रबतबनधत्व हुने गरी सबमबत गठन गने छ :क) संयोजक:- गाउँपाबलकाले तोके को गाउँ
कायवपाबलका सदस्य / वा सभिबन्धत वडाको वडाध्यक्ष
१ जना
ख) सदस्य:- गाउँ कायवपाबलकाले तोके को गाउँ
कायवपाबलका सदस्यहरु
२ जना
ग) सदस्य:- स्थानीय उद्योग िाबणज्य सघं अध्यक्ष वा प्रबतबनबध
१ जना
घ) सदस्य:- सभवबन्धत बवषय बवज्ञ
१ जना
ङ) सदस्य:- प्रथम नागररक समाज प्रबतबनबध
१ जना
च) सदस्य:- स्थानीय परकार मध्ये
१ जना
छ) सदस्य:- कायावलय प्रमख
१ जना
ु वा प्रबतबनबध
झ) सदस्य सबचव:- गाउँपाबलकाले तोके को सभिबन्धत क्षेर हेने (राजस्व / लघु उद्यम) कमवचारी १ जना
जम्मा = ९ जना
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१२) बजार अनगु मन सलमलतको काययकालाः– अनगु मन सबमबतको कायवकाल २ िषवको हुनेछ । गा.पा.ले उबचत ठानेमा सोबह सबमबतलाई
अको एक वषव कायवकाल थप गनव सतनेछ । तर सबमबतको संयोजक २ कायवकाल भन्दा िढी दोहोरीने छै न ।
१३. बजार अनुगमन सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार देहाय बमोलजम हुनेछाः– १) िजारको समग्र पक्षहरु व्यापार, पसल,
व्यवसाय, उद्योग, धन्दा, कल कारखानाको बनयबमत अनगु मन गने ,
२) अनगु मनमा देबखएका कमी कमजोरीहरुका हकमा सचेत मार गनवु पने भए तत्काल बलबखत रुपमा सचेत गने ,
३) दताव खारे जी, दण्ड जररवाना गनवु पने भए जररवानाको बकबसम, बिगो रकम समेत खोली गाउँपाबलका अध्यक्ष माफव त गा.पा.मा बसफारीस
गने ,
४) कबम कमजोरी सच्याउन बनदेशन गने ,
५) प्रत्येक पटकको अनगु मन प्रबतवेदन गा.पा.मा पेश गने ,
६) िजारलाई थप व्यवबस्थत गने कायव योजना वनाइ गा.पा.मा पेश गने ।
१४. अनुगमन िेत्र र लवषयाः– १) अनगु मन सबमबतले तपबशलका बिषयमा अनगु मन गनवु पनेछ:क) िजारमा िेचबिखन गररने उपभोग्य तथा व्यवसाबयक सामान, खाद्य पदाथवको गुणस्तर,
ख) खाद्यान्न, पेय पदाथव, औषधीहरुको उपयोग गने समय बसमा ,
ग) प्रबतिबन्धत औषधी, बिषाबद बिक्री तथा प्रयोग,
घ) बनधावररत मल्ु य सचू ी,
ङ) प्रबतिबन्धत ठाँउमा राबखएका र खोबलएका पसलहरु,
च) फुटपाथमा बिक्री गररने खाद्य पदाथवको गणु स्तर,
छ) गाउँ कायवपाबलकाद्धारा अनुमबत प्रदान गरे का उत्पाबदत पेय तथा खाद्य पदाथवको गुणस्तर,
ज) उपभोग्य तथा व्वसाबयक सामानको अभाव, कालो िजारी आबद ।
झ) खाद्य पदाथवको उपयोगको समय बसमा
ञ) प्रत्येक उत्पाबदत सामानमा प्रत्येक समयको उपभोग्य बमबत प्रष्ट  सग उल्लेख गररएको हुनपु नेछ |
१५. अनुगमन प्रकृयााः– १)सामान्यतया अनगु मनका लाबग बनभन तररका अवलभिन गररनेछ |
क. खल्ु ला अनगु मन:- साववजबनक जानकारी गरी वा बवना जानकारी प्रत्येक,
ख. गोप्य अनगु मन:- जनु सक
ु ै िखत,
ग. आवश्यकता अनसु ार अकबस्मक रुपमा पबन अनगु मन गररनेछ |
१६. गोपलनयतााः– अनगु मन गदाव प्राप्त भएका कबम कमजोरीहरु व्यबि, पसल फमव , कभपनी, उद्योग व्यवसायको नाम नतोबक
सववसाधारणको जानकाररको लाबग कुनै पबन सचार माध्यमिाट साववजबनक गनव सबकनेछ । तर नगर कायवपाबलकाद्धारा कारवाही गररएका,
दताव खारे ज गररएका, जरीवाना गररएकाहरुको हकमा भने संचार माध्यम माफव त साववजबनक गनव सबकनेछ ।
१७) अनालधकृत रुपमा सच
ू ना चुहावट गनय नहुनेाः– िाबहर साववजबनक रुपमा सचू ना बदने भबनएका बवषय िाहेक अरु कुनै पबन सचू ना
चहु ावट गनव पाइने छै न, कसै प्रबतपवू ावग्र बलने, अनबु चत लाभ बलने गरी सचू ना चहु ावट गरे त्यस्ता व्यबिलाई यसै बनयमावली अनरुु प
कारवाही हुनेछ ।
१८) अनगु मनको मच
ु ुल्का तथा अलभलेिाः– १) अनगु मन गदाव देबखएका कबम कमजोरीहरुको अबभलेख (सचु ी) िनाउनु पछव । भयाद
नाघेका माल सामान खाद्य पदाथव तथा औषधीहरु ,बमसावट खाद्य पदाथवहरु, प्रबतिबन्धत औषधी, गणु स्तरहीन खाद्य पदाथवहरुको अलग
अलग मचु ल्ु का िनाउनु पछव । मचु ल्ु काको साथमा छाँया बचर बलनु पनेछ । अनगु मनका लाबग तोबकएको फारम अनसु चू ी १ िमोबजम हुनेछ
२) उल्लेखीत कायव नगरे को भनी व्यवसायीले बजबकर बलएमा जाँच वा प्रमाणका लाबग चाबहने अवश्यक मारा राबख त्यसको छुटै ै मचु ल्ु का
खडा गरी जाँच गनपु ने भएमा सभिबन्धत बनकायमा पठाउनु पनेछ ।
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३) बनबवववाद रुपमा नष्ट  गनु पने देबखएका दफा १८ क िमोबजमका िस्तहु रु प्रहरी तथा सभभव भए सभम वबणज्य सघका प्रबतबनबध र भद्र
भलाद्मी राबख नष्ट  गनवु पनेछ । तर बववादीत वस्तहु रु जाँच भई नआए सभम नष्ट  गनव पाईने छै न ।
(४) अनगु मनका लाबग मचु ल्ु काको ढाँचा अनसु चू ी २ िमोबजम हुनेछ ।
१९ .अनगु मनको लस्टकर:- (१) प्रत्येक पसल उद्योग फमव कभपनीमा बनभन अनसु ारको बस्टकर अनगु मन पश्चात सिैले देख्ने स्थानमा टाँस
गररनेछ |
क. हररयो बस्टकर (गोलो बभर “धन्यवाद”):- कुनै खरावी र कमजोरी नपाइएमा ,
ख. रातो स्टीकर (गोलो बभर “सचेत रहनु होला“ ):- रटु ी सच्याउनु पने देबखएमा,
ग. कालो बस्टकर (गोलो बभर “आइन्दा गल्ती नगनवु होला“):- सजाय गनवु पने हकमा ,
घ ) पहेलो बस्टकर (गोलो बभर दताव प्रकृ यामा सामेल हुनहु ोला) दताव नगरर संचालन गररएका उद्योग व्यवसायहरुको हकमा
(२) कारिाही भई पाःु न व्यवसाय संचालन गनव अनमु ती भएमा वा रटु ी सच्याए पश्चात भने हररयो बस्टकर टाँबसने छ ।
पररच्छे द–४
थोक तथा खद्रु ा मल्ु य सचू ी र मल्ू य बनधावरण
सबमबत सभिन्धी व्यवस्था
२०. थोक तथा िुद्रा मुल्य सूची सम्बधधी व्यवस्था:- १) िजारमा बिक्रीमा राबखएका फलफुल, तरकारी, गल्लाबकराना, कस्मेबटक
सामानको अबनवायव मल्ु य सचू ी सािवजबनक गरे र मार िेच बिखन गनव पाइनेछ । मल्ु य सचु ी नराखी िेच बिखन गरे को पाइएमा यसै ऐन
अनसु ार दण्ड जररवाना हुनेछ ।
२) मल्ु य सचू ी अवधीाः देहायको पसलमा देहाय िमोबजमको मल्ु य सचू ी राख्ने समयसीमा बनधावरण गरीएको छ:१. सागसब्जी तथा फलफुलको प्रत्येक ३ / ३ बदनमा,
२. गल्ला बकराना पसल प्रत्येक ७ / ७ बदनमा
३. कस्मेबटक सामानमा िस्तक
ु ो मल्ु य बस्टकरमा राखी बिक्री गनवु पनेछ ।
४. एक दामको पसलमा एकलटमा खररद भएका सामान बिक्री पश्चात पनु मल्ु य बनधावरण गनवु पनेछ ।
२१. मुल्य सच
ू ी लनधायरण सलमलताः (१) बिक्रीमा राबखएका माल सामानको बिक्रीका मल्ु य बनधावरण गनव देहाय िमोबजमको प्रबतबनबधत्व
हुने गरी मल्ु य सचू ी बनधावरण सबमबत गठन गरीनेछाः–
क) फलफुल तरकारीका लाबग
सयं ोजक : तरकारी , फलफुलको थोक बिक्रेता मध्येिाट
सदस्य : तरकारी, फलफुलकोखद्रु ा बिक्रेता मध्येिाट
सदस्य : स्थानीय उद्योग िाबणज्य संघले तोके को
सदस्य : स्थानीय उपभोिा मध्येिाट
सदस्य सबचि – गाउँ कायवपाबलकाले तोके को िजार / उद्योग क्षेर कमवचारी हेने
ख) गल्ला बकरानाको लाबग
सयं ोजक : थोक बिक्रेता मध्ये िाट
सदस्य : खद्रु ा बिक्रेता मध्ये िाट
सदस्य : स्थानीय उद्योग िाबणज्य संघले तोके को प्रबतबनबध
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सदस्य : स्थानीय उपभोिा मध्येिाट
सदबस्य सबचि – स्थानीय कायवपाबलकाले तोके को सभिबन्धत क्षेर हने कमवचारी

१ जना
१ जना

ग. कस्मेबटक सामान र एक दामको सामानको लाबग बिक्रेता स्वयमले बिल अनसु ार मल्ु य स्टीकर टाँस्नेछन ।
घ. खास खास िेलामा मार मुल्य बनधावरण गनवु पने पसल जस्तै माछा मासु अण्डा बिक्रीका लाबग
१ खसीको मासक
ु ो लाबग
संयोजक :- मासु बिक्रेता मध्ये
१जना
सदस्य :- स्थानीय उद्योग िाबणज्य संघले तोके को व्यबि
१ जना
सदस्य :- सभिबन्धत बवषयको बवज्ञ
१जना
सदस्य :- स्थानीय उपभोिा मध्येिाट
१जना
सदस्य सबचि :- गाउँ कायवपाबलकाले तोके को कमवचारी
१ जना
२ माछाको लाबग
संयोजक :- माछा बिक्रेता मध्ये
१जना
सदस्य :- स्थानीय उद्योग िाबणज्य संघले तोके को व्यबि
१ जना
सदस्य :- सभिबन्धत बवषय बवज्ञ
१ जना
सदस्य :- स्थानीय उपभोिा मध्येिाट
१जना
सदस्य सबचि :- गाउँ कायवपाबलकाले तोके को कमवचारी
१ जना
३ कुखरु ाको मासु तथा अण्डाको लाबग
सयं ोजक :- कुखरु ाको तथा अण्डा बिक्रेता मध्ये
१जना
सदस्य :- दमक उद्योग िाबणज्य संघले तोके को व्यबि
१ जना
सदस्य :- मासु व्यवसाय मध्ये
१ जना
सदस्य :- उपभोिा मध्येिाट
१जना
सदस्य सबचि : नगर कायवपाबलकाले तोके को कमवचारी
१ जना
४. सगु रु , िंगरु ,राँगा ,भैसीको मासक
ु ो लाबग
सयं ोजक :- सगु रु , िगं रु ,राँगा ,भैसीको मासबु िक्रेता मध्ये
१जना
सदस्य :- स्थाबनय उद्योग िाबणज्य संघले तोके को व्यबि
१ जना
सदस्य :- सभिबन्धत बवषय बवज्ञ
१जना
सदस्य :- स्थानीय उपभोिा मध्येिाट
१जना
सदस्य सबचि :- गाउँ कायवपाबलकाले तोके को कमवचारी
१ जना
(२) उपरोि सबमबतले बनधावरण गरे को मल्ु य साववजबनक रुपमा सिैले देख्ने गरी िोडवमा लेख्नु पनेछ । त्यसको एक प्रबत न.पा.मा पेश गनवपु नेछ
।
२२. मल्ु य सच
ू ी लनधायरण सलमलतको काम कतयव्य र अलधकार:- (१) मल्ू यसचू ी बनधावरण सबमबतको काम, कतवव्य र अबधकार बनभन
अनसु ार रहेको छ :क) मल्ु य सचू ी राखे नराखेको बनररक्षण गने,
ख) मल्ु य सचू ी बनधावरण गने,
ग) मल्ु य सचू ी नराखेको भए राख्न लगाई बनयबमत गने,
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घ) बवक्रेता आफै ले मुल्य सचू ी टाँस्न पाउने कस्मेबटक र एक दरका सामानको बवल अनसु ार बनश्चत नाफा राबख मल्ु य सचू ीको बस्टकर टाँसे
नटाँसेको बनररक्षण गने । साथै सोही िमेबजम बस्टकर टाँस्न लगाउने
ङ) बस्टकर नटाँसेमा सचेत गने पनू सो कायव दोह्येयाएमा कारिाँहीका लाबग नपामा बसफाररस गने ।
२३) मुल्य सच
ू ी लनधायरण सलमलतको काययकाल :- (१) मल्ु य सचू ी बनधावरण सबमबतको कायवकाल २ वषव हुनेछ ।
(२) गा.पा.ले अवश्यक ठानेमा एक कायवकाल थप गनव सतनेछ ।
पररच्छे द–६
दण्ड सजाय र पुनरावेदन
२४. दण्ड सजाय :- (१)कुनै पबन व्यापारी, कभपनी, फमव, बतलनीक, अस्पताल उद्योग आबदलाई देहायको अवस्थामा देहाय िमोबजमको
दण्ड सजाय हुनेछाः–
क. दताव अनमु बत नबलई फमव कभपनी पसल वा अन्य व्वसाय
सञ्चालन गरे मा
रु.२,५००।–
ख. दताव अनमु बत नबलई उद्योग सञ्चालन गरे मा
रु.१०,०००।–
ग. तोबकएको स्थानमा वा अनमु बत बलएको स्थान
भन्दा अलग स्थानमा व्यवसाय गरे मा
रु.१,५००।–
घ. भयाद नाघेको उपभोग्य तथा व्यवसाबयक सामान बिक्री गरे मा
१. पबहलो पटक सचेत गराउने
२. दोस्रो पटक भए रु.१,०००।– देखी रु.५,०००।– सभम व्यवसायको प्रकृ ती हेरी जररवाना
३. पनु ाः दोहोरीएमा दताव खारे जी ।(दताव खारे जीमा परे का व्यवसाय लाई पनु ाः सोबह प्रकारको व्यवसाय सञ्चालन अनमु बत बदईने छै न)
ङ) गणु स्तर हीन खाद्य पदाथव बिक्री गरे मा
१. पबहलो पटक सचेत गराउने
२. दोस्रो पटक भए रु.१,०००।– देखी रु.५,०००।–सभम व्यवसायको प्रकृ ती हेरी जररवाना
३. पनु ाः दोहोरीएमा दताव खारे जी । (दताव खारे जीमा परे का व्यवसाय लाई पस्ु न सोबह प्रकारको व्यवसाय सञ्चालन अनमु बत बदईने छै न )
च. प्रबतिबन्धत औषधी बिक्री गरे मााः
१. पबहलो पटक रु. ५,०००।–
२. दोस्रो पटक भए रु. २०,०००।–
३ तेस्रो पटक भए दताव खारे जी
छ) खाद्य पदाथवमा अखाद्यय पदाथव बमसाई बवक्री गरे मा वा मानव स्वास््यका बहसािले बमसावट गनव नहुने पदाथव बमसावट गरी बवक्री गरे मााः
१. पबहलो पटक सचेत गराउने
२. दोस्रो पटक भए बमसावटको अवस्था मानव सेवा स्वास््यको प्रबतकूलता हेरी रु.१,०००।– देखी रु.५,०००।–सभम व्यवसायको
प्रकृ ती हेरी जररवाना गने
३. तेस्रो पटक भए रु १,०००० जररवाना गने
४. चौथो पटक भए पसल उद्येग व्यवसाय दताव खारे जी गने
ज) अनसु चू ी ३ मा उल्लेख भए वमोबजम खाद्य पदाथवमा अखाद्य िस्तु बमसाई िेचबवखन गरे मा ःाः–
क. पबहलो पटक सचेत गराउने
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ख. दोस्रो पटक भए रु.१,०००।– देखी रु.५,०००।–सभम व्यवसायको
प्रकृ ती हेरी जररवाना गने
ग. तेस्रो पटक दताव खारे जी गने
झ) िध गरी बिरी गनव बनषेध :- गाई गोरु कुकुर बिराला र संघीय काननू ले बनषेध गरे का र संरक्षणको सचू ीमा राबखएका पशपु न्छी,
जलचरहरु :- प्रचबलत काननू िमोबजम कारिाही चलाउन प्रहरीलाई लेबख पठाउने ।
ञ) मल्ु य सचू ी नराखेमााः
१ पबहलो पटक जरीवाना
रु १०००।
२ दोश्रो पटक जरीवाना
रु २०००।
३ तेश्रो पटक जरीवाना
रु ३०००।
४. तीन पटक जरीवाना गदाव समेत अटेर गरे मा दताव खारे जी सभिन्धी प्रकृ यामा हाली गापामा बसफारीस गने
ट) सजाय गनवु अबघ माबथ दफा १८ िमोजीम अनगु मन सबमबतले खडा गरे को मचु ल्ु कामा उल्लेखीत िस्तहु रुको जाँच वा प्रमाण राबखएकोमा
जाँच भई आएको कागज प्रमाण र िस्तल
ु ाई समेत आधार िनाउनु पनेछ ।
ठ) जरीवाना गनवु अगाबड सचेत गने । सचेत गदाव पबन अटेर गरे माबथ उल्लेख भए िमोजीम मल्ु य बनधावरण सबमबतले जरीवाना गनवु अगाडी
स्पष्ट ीकरण सोधी सफाईको मौका बदईनेछ ।
ड) दताव खारे ज गनपवु ने देबखएमा एक पटकको लाबग गा.पा.ले बनयम २४(१) ख िमोबजम जररिाना गरी व्यवसाय संचालन गनव अनमु बत
बदइनेछ । तर पनू सो कायव दोहोरीएमा दताव खारे जी गरी पनू सोही प्रकारको व्यवसाय गनव अनमु बत बदईनेछैन । जरीवाना वा दताव खारे ज गनवपु दाव
गापाले सफाइको मौका बदनु पनेछ ।
२५. अनुगमन सलमलतलाई कारवाहीाः १) देहायको अवस्थामा अनगु मन सबमबतलाई कारवाही हुनेछ :क. अनबु चत लाभका लाबग कसै सगं नगद बजन्सी बलएको पाइएमा,
ख. प्रबतिबन्धत सचू ना चहु ावट गरे मा ,
ग. अबधकार क्षेरको भन्दा िाबहरको काम गरे मा ,
घ. दाःु ख बदने र िदलाको भावनाले काम गरे मा ,
२) कारिाही गनवु अबघ सफाईको मौका बदईनेछ ।
२६. सजायका प्रकार र सजाय गने लनकाय :- (१) सचेत गराउने बनयम २४(१) झ िमोबजम अनगु मन सबमबतले
(२) दण्ड जररवाना र दताव खारे जी नगर कायवपाबलकाले
२७ कारबाही प्रकृयााः (१) अनगु मन सबमबतले बलबखत रुपमा सचेत गराउने वा बस्टकर टाँस्ने कायव गनव सतनेछ । सो कायव गदाव स्पबष्ट करण
सोबधरहनु पने छै न । तर सचेत गराउदा पबन अटेर गरे मा बलबखत स्पबष्ट करण सोधी थप कारिाहीको लाबग गापामा बसफारीस गनवपु नेछ ।
२) दण्ड जरीवाना वा दताव खारे जी सभिन्धी सजाय भने गाउँपाबलकाले मार गनव पाउनेछ । तर सजाय गनवभु न्दा अगाबड सनु वु ाईको मौका
प्रदान गनवपु नेछ । सजाय गदाव अनगु मन सबमबतका प्रबतिेदन र रायलाई समेत अधार िनाएर मार गापाले सजाय गनवपु नेछ ।
३) बनयम २४(१)झ को हकमा सोही िमोजीम हुनेछ ।
२८ पुनरावेदन सम्बधधी व्यवस्थााः (१) अनगु मन सबमबतले सचेत गने गरी टाँसेको बस्टकर बदएको सचेत पर वा बनयम २४ (१) झ
िमोबजम गररएको जरीवाना बनणवय उपर गाउँपाबलकाले गरे को बनणवय अबन्तम हुनेछ ।
(२) गाउँपाबलकाले गरे को बनणवय उपर गाउँसभाद्धारा गबठत ३ सदस्यीय पनु रावेदन सबमबत समक्ष ३५ बदन बभर पनु रावेदन गनव पाउने छ
। पनु रावेदन सबमबतले गरे को बनणवय अबन्तम हुनेछ ।
२९. नलकल लदनु पनेाः कारिाबह सभिन्धी बनणवय बमबसल सरोकावालाले माग गरे मा प्रबत पाना रु २०।– बवस का दरले दस्तरु बलई नतकल
बदनु पनेछ ।
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पररच्छे द–७
लवलवध
३०. बैंक तथा लवलिय सस्थाहरुले प्रत्येक आलथयक वषयको समय समाप्ती सगं ै कर चुक्ताको प्रमाणपत्र ललने गरेकोमा अब उप्रधत
कचनकवल गापा र स्थानीय उद्योग बालणज्यसघं मा सो को प्रलतलललप पेश गनयु पनेछ ।
३१) िारेजी र बचाउाः (१) यो बनयम लागू हुनु भन्दा अगाडी व्यापार व्यवसाय संचालनमा रहेका व्यवसायहरु यबह ऐन अनसु ार भए गरे को
माबननेछ ।
२) सो िमोबजम भए गरे को काम कारिाहीहरु यसै ऐन िमोबजम भए गरे को माबननेछ ।
३२. लनयम लनदेलशका बनाउन सलनेाः यस ऐनको अबधनमा रही गाउँपाबलकाले आवश्यक अन्य बनयम, बनदेबशका एवं कायवबवबध िनाउन
सतनेछ ।
पररच्छे द–४ को बनयम ११ को उपबनयम–८ संग सभिबन्धत
अनगु मनका लाबग तोबकएको फाराम
अनसु चू ी १
कचनकवल गाउँ कायवपाबलका िजार व्यवस्था
Joj;fosf] gfd M–
7]ufgf M–

laqm]tf M–

lsl;d M–
cg'udgsf] ldlt / ;do M– klxnf] ÷ bf];|f]÷ t];|f]
cg'udgdf k|fKt q'6L


cg'udg kl5sf] ;'emfj
k|bfg ul/Psf] l:6s/ M–
cg'udgsf] k|sf/ M– cfsl:ds / lgoldt
यो अनगु मन मेरो उपबस्थमा भएको हो, उपरोि बववरणको अनगु मन कसैको दवाव र प्रलोभनमा नपरी स्वतन्र दस्तखत पवु वक गररएको हो
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नाम थर
प्रोपाइटर र बिक्रेता
ठे गाना :िजार अनगु मन सबमबत
बमबत

दस्तखत :नाम थर :ठे गाना :बमबत

पररच्छे द ४ को दफा ११ को उप दफा ९ सगं सम्बलधधत
अनुगमन मुचुल्का
मेची अञ्चल झापा बजल्ला कचनकवल गाउँ कायवपाबलका वडा नं.........िस्ने श्री............................ को नाबत
श्री..................................................................को

छोरा

/

छोरी

/

पत्नी

िषव...............का

श्री

.................................................................................को फमव / पसल / उद्योग / व्यवसायको कचनकवल गाउँ कायवपाबलकाद्वारा
गबठत िजार अनगु मन सबमबतले बमबत ................. गतेका बदन अनगु मन गदाव तपबशल अनसु ारको कै बफयत देबखन आएकोले यो मचु ल्ु का
उठाइएको छ । देबखएका कै बफयतहरु यथा समयमा सधु ार गने बनदेशन गररन्छ । यो मचु ल्ु का मेरो उपबस्थबतमा उठाइएको हो । यसमा
लेबखएको बववरण झठ्ठु ा छै न ।
अनगु मनमा देबखन आएका कमीकमजोरी र रटु ीहरु
१
२
३
अनगु मन सबमबतको तफव िाट
दस्तखत
नाम थर :-

१. संयोजक

ठे गाना :-

२.

व्यवसायको नाम :-

३.

व्यवसायको ठे गाना :-

४.

सभपकव नं.

५.
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अनुसच
ु ी–३
ऐनको लनयम २३ सँग सम्बलधधत
बमसावट गनव प्रबतिन्ध
क. देहायमा उल्लेख भए अनसु ार कसैले पबन जनु सक
ु ै कामको लाबग बमसावट गनव प्रबतिन्ध हुनेछ ,
ख. नौनी वा खारे को बघउमा डाल्डा, कोला, बपडाँल,ु बपठो, बिस्कुट जन्य बमसाएर िेच्न,
ग. तोरी तेलमा आलस, बचउरी, पाभप आबदको तेल बमसाएर िेच्न,
घ. बमठाई ,पकौडा, पापड, जेरीमा अखाद्य रंग बमसाएर िेच्न,
ङ. भयाद नाघेका बिषाबद औषधी, सेभप,ु पेय पदाथव पनु ाः प्याक गनव पनु ाः बमसावट गरी प्याक गनव,
च. खसी िोकाको मासमु ा िाख्राको मासु वा अन्य मासु बमसाई बिक्री गनव,
छ. िेसारमा बपठो र अन्य अखाद्य धल
ु ो बमसाएर िेच्न,
ज. दधु मा पाउडर दधु र मैदा घोलेर िेच्न,
झ. परु ानो गेडागडु ीमा नयाँ बमसाएर िेच्न,
ञ. दधु मा पानी बमसाएर िेच्न,
ट. चामलमा ढुंगा तथा अन्य अखाध्य िस्तु बमसाएर िेच्न,
ठ. गणु स्तरीय प्रमाणीत िस्तहु रुमा गैरगणु स्तरीय अप्रमाणीत िस्तु बमसाएर िेच्न,

आज्ञाले,
कुमार िस्नेत
प्रमख
ु प्रशासकीय अबधकृ त
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