प्रदे श राजपत्र
लुम्बिनी प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाम्शत

खण्ड ४) मुकामः िुटवल, पुस १० गते, २०७७ साल (अततररक्ताङ्क १५

भाग १
प्रदे श सरकार

मुख्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालयको सूचना
नेपालको सं ववधान िमोम्जम लुम्बिनी प्रदे शको प्रदे श सभाले िनाएको तल ले म्खए
िमोम्जमको ऐन सवासाधारणको जानकारीका लातग प्रकाशन गररएको छ ।
सबवत् २०७७ सालको ऐन नं. १०
िजार तनयमन तथा प्रततस्पधाा प्रवर्द्ान गने सबिन्त्धमा व्यवस्था गना िनेको ऐन
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प्रस्तावनाः

िजारमा

हुने

वियाकलापहरुको

तनयमन

तथा

अवाम्छछत

गततववधीहरुको तनयन्त्त्रण गरी िजार सं रक्षणको सुतनम्ितताद्वारा प्रदे श तभत्रको

व्यापार प्रवर्द्ान गना र स्वच्छ प्रततस्पधाा मार्ात उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु
तथा सेवा उपलब्ध गराई सवासाधारणको सुस्वास््य, आतथाक वहत तथा सदाचार
कायम राख्न कानूनी व्यवस्था गना वाछछनीय भएकाले ,
प्रदे श नं. ५ को प्रदे श सभाले यो ऐन िनाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारम्बभक

1.

सं म्क्षप्त नाम, ववस्तार र प्रारबभः (1) यस ऐनको नाम ''िजार तनयमन तथा
प्रततस्पधाा प्रवर्द्ान ऐन, 207७'' रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त्त प्रारबभ हुनेछ।

2.

पररभाषाः ववषय वा प्रसं गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,-

(क) "अदालत" भन्नाले प्रचतलत कानून िमोम्जम तोवकएको अदालतको
वाम्णज्य इजलास सबझनु पछा ।

(ख) "अध्यक्ष" भन्नाले पररषद्को अध्यक्ष सबझनुपछा ।

(ग) "अनुगमन अतधकृत" भन्नाले दर्ा १6 िमोम्जमको िजार अनुगमन
अतधकृत सबझनु पछा ।

(घ) "अनुगमन सतमतत" भन्नाले दर्ा 12 िमोम्जमको प्रदे श िजार
अनुगमन सतमतत सबझनु पछा ।

(ङ) "कालो िजार" भन्नाले प्रचतलत कानून िमोम्जम कालो िजारको
कसुर मातनने काया सबझनु पछा ।

(च) "तोवकएको" वा "तोवकए िमोम्जम" भन्नाले यस ऐन र ऐनअन्त्तगात
िनेको तनयममा तोवकएको वा तोवकए िमोम्जम सबझनु पछा ।
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(छ) "नार्ाखोरी" भन्नाले प्रचतलत कानून िमोम्जम नार्ाखोरीको कसुर
मातनने काया सबझनु पछा।

(ज) "तनदे शक" भन्नाले प्रदे श सरकारको उद्योग, वाम्णज्य तथा उपभोक्ता
वहत सं रक्षण तनदे शनालयको तनदे शकलाई सबझनु पछा ।

(झ) "तनदे शनालय"

भन्नाले

प्रदे श

सरकारको

उद्योग,

उपभोक्ता वहत सं रक्षण तनदे शनालय सबझनु पछा ।

वाम्णज्य

तथा

(ञ) "पररषद्" भन्नाले दर्ा ९ िमोम्जमको िजार तनयन्त्त्रण तथा प्रततस्पधाा
प्रिर्द्ान पररषद् सबझनु पछा ।

(ट) "प्रततष्ठान" भन्नाले वस्तु वा सेवा उत्पादन वा ववतरण गने कुनै र्मा,
कबपनी वा सङ्गठित सं स्था सबझनु पछा र सो शब्दले त्यस्तो र्मा,

कबपनी वा सं स्थाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तनयन्त्त्रणमा रहेका सहायक

कबपनी वा सोसँग आिर्द् र्मा, कबपनी वा सं स्था समेतलाई
जनाउँछ ।

(ि) "तिवि मूल्य" भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवाको तिवि वा ववतरण गरे

वापत प्राप्त हुने मूल्य वा कुनै प्रकारको भाडा, िीमा, शुल्क,

व्याजदर, ववतनमय दर, वप्रतमयम वा यस्तै अन्त्य कुनै प्रकारको रकम
सबझनु पछा ।

ु
(ड) "मठदरा" भन्नाले अन्न, र्लर्ूल वा अन्त्य कुनै स्टाचायक्त
वस्तुलाई

जीव रासायतनक प्रवियाद्वारा कुहाई वा अन्त्य कुनै तरीकािाट तयार
पाररएको अलकोहलयुक्त पदाथा सबझनु पछा र सो शब्दले रक्सी,
जाँड, छयाङ, म्व्हस्की, रम, जीन, ब्राण्डी, भोड्का, तियर, वाइन,

सेरी, सेबपेन, साइडर, पेरी, तमड, माल्टन, औद्योतगक अल्कोहल,

रे म्क्टर्ाइड म्स्प्रट, माल्ट म्स्प्रट, साइले ण्ट म्स्प्रट, तडनेचडा म्स्प्रट र
हेड्स म्स्प्रट समेतलाई जनाउँछ ।

(ढ) "मन्त्त्रालय" भन्नाले प्रदे श सरकारको वाम्णज्य तथा आपूतता मातमला
हेने मन्त्त्रालय सबझनु पछा ।
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(ण) "ववज्ञापन" भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवाको िजार प्रवर्द्ान वा प्रचार
(त)

प्रसारको लातग सावाजतनक रुपमा गराइएको जानकारी सबझनु पछा ।

"सदस्य" भन्नाले पररषद्को सदस्य सबझनु पछा र सो शब्दले
पररषद्को अध्यक्ष तथा सदस्य-सम्चव समेतलाई जनाउँछ ।

(थ) "सबझौता" भन्नाले दुई वा दुईभन्त्दा िढी व्यम्क्त वा प्रततष्ठानिीच कुनै
काम गना वा नगना तलम्खत वा मौम्खक रुपमा वा आचरणिाट गरे को

प्रचतलत कानून िमोम्जम कायाान्त्वयन गना सवकने वा नसवकने करार,

सबझौता, िन्त्दोिस्त वा समझदारी सबझनु पछा र सो शब्दले त्यस्ता
व्यम्क्त वा प्रततष्ठान िीच भएको तनणाय वा तसर्ाररस समेतलाई
(द)

जनाउँछ ।

"सावाजतनक स्थल" भन्नाले राज्य तथा सरकारी तनकाय, सं स्था वा
कायाालय, म्शक्षण सं स्था, पुस्तकालय, तातलम तथा स्वास््य सबिन्त्धी

सं स्था, ववमानस्थल, वायु सेवा तथा सावाजतनक सवारीका साधन,
िालकल्याण गृह, म्शशु स्याहार केन्त्र, िृर्द्ा आश्रम, अनाथालय, िाल
उद्यान

तथा

क्लव,

सावाजतनक

शौचालय,

उद्योग

तथा

कलकारखानाका कायास्थल, चलम्चत्र घर, सांस्कृततक केन्त्र तथा
नाट्यशाला,

होटल,

मोटल,

ररसोटा,

रे ष्टुरेण्ट,

िार,

भोजनालय,

चमेनागृह, लज, छात्र वा छात्रावास तथा अतततथगृह, रङ्गशाला,

कभडाहल, शारीररक सुगिन व्यायाम केन्त्र, पौडी पोखरी तथा पुल
हाउस, तडपाटामेण्टल स्टोर तथा तमनी माकेट, धमाशाला तथा धातमाक
स्थल,

सावाजतनक

सवारीका

प्रततक्षालय

तथा

वटकट

सुती

सेवनको

काउण्टर

लगायत त्यस्तै प्रकृततका अन्त्य सावाजतनक स्थललाई जनाउँछ ।

(ध) "सुतीजन्त्य

पदाथा"

भन्नाले

धुम्रपान

वा

तनतमत्त

ँ ी, तसगार, तमाखु,
िनाइएको वा उत्पादन गररएको च ुरोट, तिड
सुल्र्ा, कक्कड, कच्चा सुती, खै नी, गुट्खा, सुती वा यस्तै प्रकारका
अन्त्य सुतीजन्त्य पदाथा सबझनु पछा ।
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पररच्छे द-2
िजार तनयमन सबिन्त्धी व्यवस्था

3.

वस्तु वा सेवाको तनयमनः (१) प्रदे श सरकारले तनयतमत रुपमा वस्तु वा

सेवाको आपूतताको सुतनम्ितता गना तथा स्वच्छ प्रततस्पधाा प्रवर्द्ान गना
िजारमा हुने वियाकलापहरुको तनयमन तथा अवाम्छछत गततववधीहरुको
तनयन्त्त्रण गनेछ ।

(2) प्रचतलत कानून िमोम्जम आपूतता व्यवस्था तनयतमत गना वस्तु
तथा सेवाको मूल्य एवम् गुणस्तर तनयन्त्त्रण गना प्रदे श सरकारले आवश्यक
नीततगत र सं स्थागत व्यवस्था गना सक्नेछ ।
(3) उपदर्ा (१) िमोम्जम तनयमन गदाा मन्त्त्रालयले दे हायका
काम गना, गराउन सक्नेछ :(क) वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, मूल्य तनधाारण र आपूतता व्यवस्था
सबिन्त्धी प्रचतलत कानून र नीतत कायाान्त्वयन,

(ख) एकातधकार वा अनुम्चत व्यापाररक वियाकलापको रोकथाम र
तनयन्त्त्रण गने वा त्यस सबिन्त्धमा कायायोजना तनमााण र
कायाान्त्वयन,

(ग) प्रदे श तभत्र खपत हुने वस्तु वा सेवाको माग र आपूतता
म्स्थततको तनरन्त्तर ववश्लेषण तथा समीक्षा गरी स्वच्छ िजारको
सुतनम्ितता,

(घ) वस्तु वा सेवाका उत्पादक, तििेता वा ववतरकले अवाम्छछत

तररकाले गरे को मूल्य तनधाारण वा वृवर्द्लाई रोक्न र तनयन्त्त्रण
गना आवश्यक व्यवस्था,

(ङ) प्रचतलत कानून िमोम्जम स्थापना भएका व्यापाररक प्रततष्ठान
मार्ात हुने आपूतता व्यवस्थाको अनुगमन र सहजीकरण,
5
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(च) कुनै ववशेष पररम्स्थततमा वा कुनै िाउँ ववशेषमा तोवकएको

अवतधका लातग वस्तुको अतधकतम र न्त्यूनतम मौज्दातको
पररमाण तनधाारण,

(4) वस्तु वा सेवाको तनयतमत आपूतता र स्वच्छ प्रततस्पधााको
सुतनम्ितता गना तनदे शनालयले दे हायका काम गना, गराउन सक्नेछः(क) कुनै वस्तु वा सेवाको सबिन्त्धमा प्रचतलत कानून िमोम्जम
तोवकएको मापदण्ड पुरा गरे , नगरे को अनुगमन,

(ख) कुनै वस्तु सबिन्त्धमा प्रचतलत कानून िमोम्जमको ले वल
लगाएको वा नलगाएको अनुगमन,

(ग) उपभोक्ता वहतसबिन्त्धी प्रचतलत कानूनले तनषेध गरे का कामहरु
गरे , नगरे को अनुगमन,

(घ) प्रचतलत कानून िमोम्जम मूल्य तनधाारण गरी मूल्य सूची राखे,
नराखेको अनुगमन,

(ङ) थोक वा खुरा व्यवसायलाई सामान्त्यतयाः मूल्यमा एकरुपता
कायम गना आवश्यक व्यवस्था,

(च) अनुपयुक्त तवरले अभाव तसजाना गने वा कालो िजारी गने

काम वा अनुम्चत व्यापाररक वियाकलापलाई तनयन्त्त्रण गने
काया,

(छ) कुनै वस्तु वा सेवाको कृतत्रम अभाव हुन नठदन र आपूतता
व्यवस्था तनयतमत गना सबिम्न्त्धत तनकायहरु सँगको समन्त्वय।

4.

मठदरा तथा मठदराजन्त्य पदााथको उत्पादन र तििी ववतरणको तनयमनः (1)
मठदराको उत्पादन, पैिारी तथा ववतरण गने व्यम्क्त वा प्रततष्ठानले सो
कायाका लातग प्रचतलत कानून

िमोम्जम

तलएको इजाजतपत्र

कारोिार स्थलमा सिैले दे ख्ने गरी टाँस्नु पनेछ ।
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(2) मठदरा तििी ववतरणको इजाजतपत्र प्राप्त व्यम्क्तले तिहान दश
िजे दे म्ख राती नौ िजे सबम मात्र मठदरा तििी ववतरण गनुा पनेछ ।
(3) कसैले पतन इजाजतपत्र तिना वा इजाजतपत्रमा तोवकएको शता
ँ ैन ।
ववपरीत हुने गरी मठदराको उत्पादन, पैिारी वा तििी ववतरण गना हुद
(4) कसैले पतन प्लावष्टकको िोतल वा पोका (पाउच) मा मठदरा
ँ ैन ।
राखी उत्पादन, पैिारी तथा वविी ववतरण गना हुद
(5) अिार िषा उमेर पुरा नगरे को व्यम्क्तलाई मठदरा तििी
ँ ैन ।
ववतरण गना, गना लगाउन, सेवन गना ठदन वा गराउन हुद
(6) उपदर्ा (5) को प्रयोजनका लातग मठदरा वकन्ने व्यम्क्तको
उमेर अिार वषा पुगेको छ भन्ने ववषयमा तििेतालाई कुनै आशंका भएमा
तििेताले तनजको उमेर खुल्ने पररचयपत्र माग गना सक्नेछ र त्यसरी माग
गरे मा िेताले आफ्नो उमेर खुल्ने पररचयपत्र दे खाउनु पनेछ ।
ु ा
(7) मठदरा तििी गने इजाजत प्राप्त िार वा रे ष्टुरेन्त्टले िेलक
पाँच िजे भन्त्दा अम्घ र राती दश िजे भन्त्दा पतछ मठदराको खुरा तििी
ववतरण र कारोवार गना हुँदैन।
(8) कसै ले पतन सावाजतनक स्थलमा मठदराको तििी ववतरण र
कारोिार गना हुँदैन।
तर मठदराको तििी गने इजाजत प्राप्त िार वा रे ष्टुरेन्त्टलाई
मठदराको तििी ववतरण र कारोिारको लातग यो उपदर्ाको हकमा
सावाजतनक स्थल मातनने छै न ।
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(९) यस दर्ा वा प्रचतलत कानून िमोम्जम मठदराको उत्पादन,
पैिारी

वा

तििी

ववतरण

भए

नभएको

सबिन्त्धमा

मन्त्त्रालय

वा

तनदे शनालयले अनुगमन गना, गराउन सक्नेछ ।
(१०) उपदर्ा (९) िमोम्जम अनुगमन गदाा यस दर्ा ववपरीत
कुनै काया गने कुनै व्यम्क्त वा प्रततष्ठानलाई अनुगमन अतधकृतले पवहलो
पटक चेतावनी स्वरुप उपयुक्त आदे श वा तनदे शन ठदनेछ।
(1१) उपदर्ा (१०) िमोम्जम आदे श वा तनदे शनको पालना
नगरी अटे र गरे मा वा दोस्रो पटक यस दर्ा ववपरीत काया गरे मा त्यस्तो
व्यम्क्त वा प्रततष्ठानलाई तनदे शकले कसुरको गाबभीयाता हेरी एक लाखसबम
जररवाना गना सक्नेछ ।
(1२) स्थानीय तहले घरे ल ु प्रयोजनको लातग स्थानीय तहमा
उत्पादन तथा तििी ववतरण गने मठदराको स्थानीय कानून द्वारा तनयमन
गना सक्नेछ ।
(१३) कसैले पतन प्रचतलत कानून ववपररत मठदराको र्ुटकर
तििी गना तथा तनशुल्क ववतरण गना वा उपहार ठदन हुँदैन ।

5.

सुतीजन्त्य पदााथको उत्पादन र तििी ववतरणको तनयमनः (1) सुतीजन्त्य

पदाथाको उत्पादन र तििेताले प्रचतलत कानून िमोम्जम सुतीजन्त्य पदााथको
प्याकेट तथा र्यापसामा वववरण र चेतावनी युक्त सन्त्दे श तथा म्चत्र उल्लेख
गनुा पनेछ ।

(2) कसै ले पतन प्रचतलत कानून ववपररत सुतीजन्त्य पदाथाको
ववज्ञापन र प्रदशान गना हुँदैन ।
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(3) कसै ले पतन प्रचतलत कानून ववपररत सुतीजन्त्य पदााथको
ँ ैन ।
र्ुटकर तििी गना तथा तनशुल्क ववतरण गना वा उपहार ठदन हुद
स्पवष्टकरणः यस उपदर्ाको प्रयोजनका लातग ''र्ुटकर तििी'' भन्नाले
च ुरोट, तिडी, तसगारको म्खल्ली तििी गने काया सबझनु पछा ।

(4) कसैले पतन प्रचतलत कानून ववपरीत अिार वषा नपुगेका
व्यम्क्त र गभावती मवहलालाई सुतीजन्त्य पदाथा तििी ववतरण गना, गना
लगाउन वा तनःशुल्क उपलब्ध गराउन हुँदैन ।
(5) कसैले पतन प्रचतलत कानून ववपरीत सुतीजन्त्य पदाथाको
उत्पादन, तििी ववतरण तथा प्रदशान गना, गराउन वा सेवन गना वा गना
ँ ैन ।
ठदन हुद
(6) यस दर्ा ववपरीत काम गने व्यम्क्त वा प्रततष्ठानलाई अनुगमन
अतधकृतले पवहलो पटक चेतावनी स्वरुप उपयुक्त आदे श वा तनदे शन
ठदनेछ।
(7) उपदर्ा (6) िमोम्जमको आदे श वा तनदे शन पालन नगरी
दोस्रो

पटक

यस

दर्ा

ववपरीतको

काया गरे मा

त्यस्तो

व्यम्क्त

वा

प्रततष्ठानलाई तनदे शकले कसुरको गाबभीयाता हेरी एक लाख रुपैयाँसबम
जररवाना गना सक्नेछ ।

6.

वस्तु वा सेवाको गुणस्तरः (1) प्रचतलत कानून िमोम्जम कुनै वस्तुमा
अन्त्तरतनवहत कुनै पदाथाको गुणस्तर वा मापदण्ड तनधाारण भएको रहेनछ

भने प्रदे श सरकारले त्यस्तो वस्तु वा सेवाको गुणस्तरको मापदण्ड तनधाारण
गनेछ ।
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(२) कुनै वस्तु वा सेवाको तनधाारण भए िमोम्जमको गुणस्तर
कायम भए नभएको सबिन्त्धमा मन्त्त्रालय वा तनदे शनालयले अनुगमन गना
गराउन सक्नेछ ।
(३)

उपदर्ा

(२)

िमोम्जम

अनुगमन

गदाा

तनधाारण

भए

िमोम्जमको गुणस्तर कायम नभएको पाइएमा त्यस्तो वस्तु तथा सेवाको
तििी ववतरणमा मन्त्त्रालय वा तनदे शनालयले

तत्काल रोक लगाउन

सक्नेछ।
(४) उपदर्ा (३) िमोम्जमको काममा रोक लगाई वस्तु वा
सेवाको गुणस्तर कायम गना तनदे शकले उपयुक्त आदे श ठदन सक्नेछ ।
(५) उपदर्ा (४) िमोम्जमको आदे श पालना नभएमा तनदे शकले
कसुरको गाबभीयाता हेरी एक लाख रुपैयाँसबम जररवाना गना सक्नेछ ।
पररच्छे द-3
स्वच्छ प्रततस्पधाा प्रवर्द्ान सबिन्त्धी व्यवस्था

7.

प्रततस्पधाा ववपररतको काम मातननेः दे हायका काम कारवाहीलाई प्रततस्पधाा
ववपररतका वा प्रततस्पधाा तसतमत गने काम कारवाही मातननेछः-

(क) कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा ववतरण गने कुनै व्यम्क्त वा
प्रततष्ठानले प्रततस्पधाा सीतमत वा तनयन्त्त्रण गने उद्देश्यले त्यस्तै

वकतसमको वस्तु वा सेवा उत्पादन गने अन्त्य कुनै व्यम्क्त वा
प्रततष्ठानसँग एक्लै वा सामूवहक रुपमा प्रततस्पधाा सबिन्त्धी प्रचतलत
कानून ववपररतको कुनै सबझौता गनुा वा गराउनु,

(ख) प्रभुत्वशाली है तसयत भएको कुनै प्रततष्ठानले आर्ूले वा आफ्ना

सबिर्द् तनकाय मार्ात कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा ववतरण
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गदाा प्रततस्पधाा तनयन्त्त्रण गने उद्देश्यले प्रततस्पधाा सबिन्त्धी प्रचतलत
कानून ववपररत त्यस्तो है तसयतको दुरुपयोग गनुा वा गराउनु,

स्पम्स्टकरणः यस दर्ाको प्रयोजनको लातग ×प्रभुत्वशाली है तसयत"

भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा ववतरण गने कुनै व्यम्क्त वा
प्रततष्ठानले एक्लै वा समान प्रकृततका वस्तु वा सेवा उत्पादन वा

ववतरण गने अन्त्य प्रततष्ठान सँग आसपमा तमली त्यस्ता वस्तु वा
सेवाको नेपाल राज्यतभत्र वावषाक उत्पादन वा ववतरणको कबतीमा
चालीस प्रततशत वा सो भन्त्दा िढी वहस्सा ओगटे को है तसयत वा
त्यस्तो प्रततष्ठानले एक्लै वा समान प्रकृततका वस्तु वा सेवा उत्पादन

वा ववतरण गने अन्त्य व्यम्क्त वा प्रततष्ठानसँग तमली सबिर्द् िजार

प्रभाव पाना सक्ने वा आफ्ना तनणाय एकपम्क्षय रुपमा कायाान्त्वयन गना
सक्ने है तसयत सबझनु पछा।

(ग) कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा ववतरण गने प्रततष्ठानले एकातधकार
कायम गने वा िजारमा तनयम्न्त्त्रत व्यापाररक अभ्यास कायम गने

उद्देश्यले प्रचतलत कानून ववपररत समान प्रकृततको वस्तु वा सेवा
उत्पादन वा ववतरण गने अन्त्य प्रततष्ठानसँग गातभन, आपसमा तमल्न,

एक्लै वा आफ्नो सहायक प्रततष्ठानसँग तमली त्यस्तो प्रततष्ठानको
पचास प्रततशत वा सो भन्त्दा िढी शेयर खररद गना वा त्यस्तो
प्रततष्ठानको व्यवसाय कब्जा गरी ग्रहण (टे क ओभर) गनु,ा

(घ) कुनै तनकायले सावाजतनक रुपमा आह्वान गरे को िोलपत्रमा त्यस्तो
िोलपत्र पेश गने िोलपत्रदाताले प्रचतलत कानून ववपररत िोलपत्रमा
अतनयतमतता गनुा वा गराउनु,

(ङ) कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा ववतरण गने व्यम्क्त वा प्रततष्ठानले

प्रचतलत कानून ववपररत त्यस्तो वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा ववतरण
एकलौटी कारोिार (एक्सक्लुतसभ तडतलङ्ग) गनुा वा गराउनु,
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(च) कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा ववतरण गने व्यम्क्त वा प्रततष्ठानले

प्रचतलत कानून ववपररत त्यस्तो वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा

ववतरणको िजार तसतमत (माकेट रे म्स्िक्शन) गने गरी कुनै कारोिार
गनुा वा गराउनु,

(छ) कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा ववतरण गने व्यम्क्त वा प्रततष्ठानले

प्रचतलत कानून ववपररत िन्त्धनयुक्त तििी (टाइड सेतलङ्ग) को
कारोिार गनुा वा गराउनु,

(ज) कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा ववतरण गने व्यम्क्त वा प्रततष्ठानले
प्रचतलत कानून ववपररत प्रततस्पधाालाई तनयन्त्त्रण वा सीतमत गने
उद्देश्यले भ्रमपूणा ववज्ञापन गनुा वा गराउनु ।

8.

स्वच्छ प्रततस्पधाा कायम गनेः (1) मन्त्त्रालयले प्रचतलत कानून िमोम्जमको
स्वच्छ प्रततस्पधाा ववपररत वा प्रततस्पधाा तसतमत गने, गराउने काया भए
नभएको सबिन्त्धमा अनुगमन गना, गराउन सक्नेछ ।
(२) मन्त्त्रालयले उपदर्ा (१) िमोम्जम अनुगमन गदाा स्वच्छ
प्रततस्पधाा ववपररत वा प्रततस्पधाा तसतमत गने, गराउने काया भएको पाएमा
त्यस्तो कायामा तत्काल रोक लगाउन सक्नेछ ।
(३) उपदर्ा (२) िमोम्जमको काममा रोक लगाई स्वच्छ
प्रततस्पधाालाई प्रवर्द्ान गनाका लातग मन्त्त्रालयले उपयुक्त आदे श ठदन
सक्नेछ।
(४) उपदर्ा (३) िमोम्जमको आदे श पालना नभएमा मन्त्त्रालयको
सम्चवले कसुरको गाबभीयाता हेरी पाँच लाख रुपैयाँसबम जररवाना गना
सक्नेछ ।
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पररच्छे द-4
िजार तनयमन तथा प्रततस्पधाा प्रवर्द्ान पररषद्

9.

िजार तनयमन तथा प्रततस्पधाा प्रवर्द्ान पररषद्को गिनः (१) िजार तनयमन
तथा प्रततस्पधाा प्रवर्द्ान सबिन्त्धमा नीतत तनमााण गना तथा यस ऐन िमोम्जम

अन्त्य काम गनाको लातग एक िजार तनयमन तथा प्रततस्पधाा प्रवर्द्ान पररषद्
गिन हुनेछ ।
(2) उपदर्ा

(1) िमोम्जमको पररषद्मा दे हाय िमोम्जमका

अध्यक्ष तथा सदस्यहरु रहनेछनः(क) मन्त्त्री, उद्योग, पयाटन, वन तथा वातावरण मन्त्त्रालय

-अध्यक्ष

(ख) सम्चव, मुख्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालय

- सदस्य

(घ) सम्चव, आतथाक मातमला तथा योजना मन्त्त्रालय

- सदस्य

(ग) सम्चव, आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्त्रालय

- सदस्य

(ङ) सम्चव, भूमी व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्त्रालय

- सदस्य

(च) सम्चव, सामाम्जक ववकास मन्त्त्रालय

(छ) सम्चव, भौततक पूवााधार ववकास मन्त्त्रालय

- सदस्य

(ज) प्रदे श स्तरका उद्योग, िाम्णज्य सबिन्त्धी महासं घ/सं घको
प्रतततनतधत्व गने गरी मन्त्त्रालयिाट मनोनीत
कम्बतमा दुई जना मवहला सवहत तीन जना

(झ) उपभोक्ता वहतसँग सबिम्न्त्धत सं घ सं स्थाको
प्रतततनतधत्व गने गरी मन्त्त्रालयिाट तनयुक्त
दुई जना मवहला सवहत तीन जना

(ञ) सम्चव, उद्योग, पयाटन, वन तथा वातावरण
मन्त्त्रालय-सदस्य सम्चव

- सदस्य

- सदस्य

- सदस्य
- सदस्य सम्चव
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(3) उपदर्ा (2) को खण्ड (ज) र (झ) िमोम्जम मनोनीत
सदस्यको पदावतध दुई वषाको हुनेछ र तनज एक अवतधको लातग पुनः
मनोनयन हुन सक्नेछ ।
(4) उपदर्ा (3) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापतन यस ऐन
ववपररतको कुनै काम गरे मा वा पररषद्को काम, कताव्य र अतधकार
ववपररत हुने गरी काम गरे मा मन्त्त्रालयले त्यस्तो सदस्यलाई जुनसुकै िखत
पदिाट हटाउन सक्नेछ ।
(5) उपदर्ा (४) िमोम्जम पदिाट हटाउनु अम्घ तनजलाई सर्ाई
पेश गने मनातसि मौका ठदनु पनेछ ।
(6) पररषद्का अध्यक्ष तथा सदस्यले प्रचतलत कानून िमोम्जमको
िैिक भत्ता पाउनेछन्।

10. पररषद्को िैिकः (१) पररषद्को िैिक अध्यक्षले तोकेको तमतत, समय र
स्थानमा िस्नेछ।
(2) पररषद्को िैिक वषामा कबतीमा दुई पटक िस्नेछ र दुई
िैिक िीचको अवतध छ मवहना भन्त्दा िढी हुने छै न।
(3)

पररषद्को

सबपूणा

सदस्य

सङ्खख्याको

कबतीमा

पचास

प्रततशतभन्त्दा िढी सदस्य उपम्स्थत भएमा पररषद्को िैिकका लातग
गणपूरक सङ्खख्या पुगक
े ो मातननेछ।
(4) पररषद्को अध्यक्षले िैिकको अध्यक्षता गनेछ र तनजको
अनुपम्स्थततमा सदस्यहरू मध्येिाट छानेको सदस्यले िैिकको अध्यक्षता
गनेछ ।
(5)

िैिकमा

आवश्यकता

ववज्ञहरुलाई आमन्त्त्रण गना सवकनेछ।
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(6) पररषद्को तनणाय पररषद्को सदस्य सम्चवले प्रमाम्णत गनेछ।
(7) पररषद्को िैिक सबिन्त्धी अन्त्य कायाववतध पररषद् आर्ैंले
तनधाारण गरे िमोम्जम हुनछ
े ।
(8) मन्त्त्रालयले पररषद्को सम्चवालयको रूपमा काया सबपादन
गनेछ।

11. पररषद्को काम, कताव्य र अतधकारः पररषद्को काम, कताव्य र अतधकार
दे हाय िमोम्जम हुनेछः-

(क) आपूतता व्यवस्था र वस्तु वा सेवाको मूल्य तथा गुणस्तर तनधाारण
सबिन्त्धी ववषयमा नीतत तनधाारण गरी प्रदे श सरकार समक्ष पेश गने,

(ख) िजार तनयमन र प्रततस्पधाा प्रिर्द्ान सबिन्त्धमा भइरहेका नीतत तथा

कानून सं शोधन, पररमाजान गना र नयाँ नीतत िनाउनु पने भए सो को
तजुम
ा ा गने सबिन्त्धमा मन्त्त्रालयलाई आवश्यक सुझाव ठदने,

(ग) वस्तु वा सेवाको सबिन्त्धमा सुसूम्चत गराउन उपभोक्ताको हक, वहत
सबिन्त्धी सूचना प्रचार प्रसार गने, गराउने,
(घ) वस्तु वा सेवाको मूल्य, गुणस्तर, पररमाण, शुर्द्ता तथा अनुम्चत
व्यापाररक वियाकलापका सबिन्त्धमा सवासाधारणलाई सूम्चत गने वा
गराउने,

(ङ) स्वच्छ प्रततस्पधाािाट पने सकारात्मक प्रभाव र प्रततस्पधाा तसतमत गदाा
पने नकारात्मक असर सबिन्त्धी जनचेतना अतभवृवर्द् गने, गराउने,

(च) स्वच्छ प्रततस्पधाा प्रवर्द्ानमा दे म्खएका समस्या र ततनको समाधानमा
सबिम्न्त्धत तनकायलाई सुझाव ठदने,

(छ) स्वच्छ प्रततस्पधाा प्रिर्द्ान सबिन्त्धमा तनजी क्षेत्रसँग सहकाया गने,

(ज) उपभोक्ता अतधकारसँग सबिम्न्त्धत सं स्थासँग सहकाया गना आवश्यक
नीतत तजुम
ा ा गने,
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(झ) उपभोक्ताको अतधकार सं रक्षण तथा सबवर्द्ान

गना आवश्यकता

अनुसार प्रदे श मन्त्त्रालय वा स्थानीय तहलाई तनदे शन ठदने,

(ञ) तोवकए िमोम्जमका अन्त्य काम गने।

पररच्छे द-५
तनरीक्षण र अनुगमन सबिन्त्धी व्यवस्था

12. प्रदे श िजार अनुगमन सतमततः (1) उपभोक्ताको हक, वहत सं रक्षणका लातग
आवश्यक व्यवस्था तमलाउन तथा वस्तु वा सेवाको आपूतता व्यवस्था,
मूल्य, गुणस्तर, शुर्द्ता सबिन्त्धी ववषयमा सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गनाको
लातग दे हाय िमोम्जम प्रदे श िजार अनुगमन सतमतत गिन हुनेछ:(क)

म्चव, उद्योग, पयाटन, वन तथा
वातावरण मन्त्त्रालय

(ख)

म्चव (कानून), मुख्यमन्त्त्री तथा
मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालय

(ग)
(घ)

स

- सदस्य
- सदस्य

स

म्चव, भूतम व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्त्रालय

(च)

- सं योजक

स

म्चव, आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्त्रालय

(ङ)

स

- सदस्य

दे श प्रहरी प्रमुख, प्रदे श प्रहरी कायाालय प्रदे श नं ५ - सदस्य
दे शक, उद्योग, वाम्णज्य तथा उपभोक्ता
16
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वहत सरक्षण तनदे शनालय
(छ)

- सदस्य
प्र

दे श स्तरका उद्योग वाम्णज्य सं घ,

सँगिन मध्येिाट मन्त्त्रालयले मनोनयन

- सदस्य

गरे का एक जना प्रतततनतध
(ज)

उ

पभोक्ता हक, वहत तथा सं रक्षणको क्षेत्रमा
कम्बतमा दुई वषा वियाम्शल सं घ सं स्था मध्येिाट
मन्त्त्रालयले मनोनयन गने कबतीमा एक जना

- सदस्य

मवहला सवहत दुइा जना
(झ)

म

न्त्त्रालयको सबिम्न्त्धत महाशाखा प्रमुख

- सदस्य सम्चव

(2) प्रदे श िजार अनुगमन सतमततको िैिक सबिन्त्धी कायाववतध
तोवकए िमोम्जम हुनेछ ।
(3) उपदर्ा (१) िमोम्जमको प्रदे श िजार अनुगमन सतमततले
आवश्यकता अनुसार अनुगमन टोली वा उपसतमतत गिन गना सक्नेछ ।

13. अनुगमन सतमततको काम, कताव्य र अतधकारः (१) प्रदे श िजार अनुगमन
सतमततको काम, कताव्य र अतधकार दे हाय िमोम्जम हुनछ
े ः(क) उपभोक्ता वहत सं रक्षणको लातग आवश्यक नीततगत व्यवस्था
गना मन्त्त्रालयलाई आवश्यक सुझाव ठदने।

(ख) िजारमा दे म्खएका वस्तु वा सेवाको अभावको पवहचान गरी
ु भ िनाउन आवश्यक पहल गने।
सवासल
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(ग) िजारमा वस्तु वा सेवाको आपूतता व्यवस्था, मूल्य, तौल,
गुणस्तर, शुर्द्ता आठदका सबिन्त्धमा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण
गने, गराउने।
(घ) अत्यावश्यक वस्तुहरुको माग र आपूतताको अवस्था ववश्लेषण
तथा प्रक्षेपण गने, गराउने।

(ङ) कालो िजारी एकातधकार (तसम्ण्डकेट), तमले मतोपूणा मूल्य
तनधाारण (काटे तलङ) तथा िजार प्रवेशमा अवरोध गने जस्ता
गैह्र

प्रततस्पधी

गराउने।

(च) उपभोक्ता

वियाकलाप

वहतका

ववषयमा

भए

नभएको

सरकारी

अनुगमन

तनकाय,

व्यम्क्त

गने,
वा

सं स्थािाट प्राप्त सूचना वा उजुरी उपर आवश्यक कारवाही
गने, गराउने ।

(छ) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार तथा स्थानीय तहिाट हुने िजार

अनुगमन सबिन्त्धी कारवाहीको समन्त्वय तथा सहजीकरण
गने।

(ज) िजार अनुगमनको काया सञ्चालन ववतध, अनुगमन टोली र
उपभोक्ता सं घ सं स्थाको आचारसं वहता तसर्ाररस गने।

(झ) िजार अनुगमन लाई प्रभावकारी िनाउन आवश्यक कायािम
तयार गने।

(ञ) कानून कायाान्त्वयन गने तनकायलाई आवश्यक तनदे शन ठदने।
(ट) उपभोक्ता सूचना केन्त्रको स्थापना गने।

(ि) आवश्यकता अनुसार अनुगमन टोली गिन गने।
(ड) तोवकए िमोम्जमका अन्त्य काम गने।
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(२) सतमततले आर्ूमा तनवहत अतधकार प्रदे श सरकार अन्त्तगातका
कुनै कायाालय, पदातधकारी, उपसतमतत, िजार अनुगमन टोली तथा स्थानीय
तहलाइा समेत प्रत्यायोजन गना सक्नेछ।

14. अनुगमन टोली गिन गना सक्नेः (१) यस ऐन िमोम्जम अनुगमन सतमततले
तनयतमत रुपमा िजारको अनुगमन तथा तनरीक्षण गना तोवकए िमोम्जमको
िजार अनुगमन टोली र अनुगमन तसतमततले आवश्यकता अनुसार वा
ु अनुगमन टोली गिन गना सक्नेछ।
ववषयगत अनुगमन टोली वा सं यक्त

(2) उपदर्ा (१) िमोम्जमको िजार अनुगमन टोलीले कुनै वस्तु
वा सेवाको गुणस्तर, पररमाण, मूल्य तनधाारण प्रविया लगायत वस्तु वा
सेवासँग सबिम्न्त्धत ववतभन्न ववषयका सबिन्त्धमा जानकारी तलन वा सोधपुछ
गना सक्नेछ।
(3) उपदर्ा (१) िमोम्जमको िजार अनुगमन टोलीले उपदर्ा
(२) िमोम्जम जानकारी तलँदा वा सोधपुछको तसलतसलामा सबिम्न्त्धत
उत्पादक वा तििेतासँग आवश्यक कागजात तथा प्रमाण माग गना सक्नेछ
र त्यस्तो कागजात वा प्रमाण पेश गनुा सबिम्न्त्धत उत्पादक वा तििेताको
दावयत्व हुनछ
े ।
(4) उपदर्ा (१) िमोम्जमको िजार अनुगमन टोलीले यस ऐन
िमोम्जम अनुगमन अतधकृतलाई भएको सबपूणा अतधकार प्रयोग गना
सक्नेछ।
(5) उपदर्ा (१) िमोम्जमको अनुगमन टोलीले िजार अनुगमन
तथा तनरीक्षण गदाा तोवकए िमोम्जमको िजार अनुगमन तथा तनरीक्षण
र्ारमको प्रयोग गनेछ।
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15. जाँचिुझ वा तनरीक्षण गना सक्नेः

(१) कसैले अनुम्चत व्यापाररक वा

व्यवसायजन्त्य वियाकलाप गरररहेको, िजारमा एकातधकार कायम गरी वा
अन्त्य कुनै तररकािाट वस्तु वा सेवाको मूल्य वा आपूतता व्यवस्थालाई

प्रभाववत पाने काम गरररहेको, कमसल वस्तुको उत्पादन वा तििी ववतरण
गरररहेको, यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तगात िनेको तनयम ववपरीत काम,
कारवाही गरररहेको छ भन्ने ववश्वास हुने मनातसि कारण भएमा वा त्यस्ता
कुराका सबिन्त्धमा कुनै सञ्चार माध्यम वा कुनै उजूर मार्ात वा कुनै

तनगरानी गने तनकाय मार्ात सूचना आएमा मन्त्त्रालयले सो सबिन्त्धमा
तत्काल आवश्यक जाँचिुझ वा तनरीक्षण गना, गराउन सक्नेछ।

(2) उपदर्ा (१) िमोम्जम तनरीक्षण वा जाँचिुझ गने सबिन्त्धमा
मन्त्त्रालयले तत्काल अनुगमनटोली गिन गना वा यस ऐन िमोम्जम गिन
भएको कुनै अनुगमन टोली वा अनुगमन अतधकृतलाई सो काम गना तोक्न
सक्नेछ।
(३) उपदर्ा (१) िमोम्जम जाँचिुझ वा तनरीक्षणिाट दोषी
दे म्खएका उत्पादक, तडलर, एजेण्ट, तििेता, व्यम्क्त वा प्रततष्ठानलाई यस
ऐन र प्रचतलत कानून िमोम्जम कारवाही हुनेछ।
(४) उपदर्ा (२) िमोम्जम गिन भएको टोलीले अनुगमन वा
जाँचिुझ गदाा त्यस्तो काया प्रचतलत कानून िमोम्जमको कसुर भएको
दे म्खएमा

जाँचिुझ

वा

अनुगमन

गररएको

र्ाइल

साथ

आवश्यक

कारवाहीका लातग मन्त्त्रालय मार्ात सबिम्न्त्धत तनकायमा पिाउनु पनेछ र
त्यस्तो तनकायले पतन सो सबिन्त्धमा भएको काम कारवाहीको जानकारी
मन्त्त्रालयलाई ठदनु पनेछ।
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16. िजार अनुगमन अतधकृत तनयुक्त गना वा तोक्न सक्नेः (१) िजार तथा
आपूतता

व्यवस्थालाई

प्रभावकारी

िनाई

उपभोक्तालाई

उम्चत

मूल्यमा

गुणस्तरयुक्त वस्तु वा सेवा सरल एवं सहज रूपमा उपलब्ध गराउने
कायाको अनुगमन गना तनदे शनालयले तोवकए िमोम्जम अनुगमन अतधकृत

तनयुक्त गना वा अनुगमन अतधकृतको रूपमा काम गना प्रदे श सरकारको
कुनै अतधकृत कमाचारीलाई तोक्न सक्नेछ।

(२) उपदर्ा (१) िमोम्जम तोवकएको अनुगमन अतधकृतले यस
ऐन िमोम्जम अनुगमन अतधकृतको काम, कताव्य र अतधकार प्रयोग
गनेछ।

17. अनुगमन अतधकृतको काम, कताव्य र अतधकारः

(१) कुनै िाउँमा

असुरम्क्षत, प्रततकूल असरयुक्त वा गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन वा तििी
ववतरण भइरहेको वा सेवा प्रदान गरे को वा यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तगात

िनेको तनयम ववपरीत कुनै काम कारवाही भइरहेको छ भन्ने ववश्वास हुने
मनातसि कारण भएमा अनुगमन अतधकृतले त्यस्तो िाउँमा आवश्यकता

अनुसार जुनसुकै िखत प्रवेश गरी तनरीक्षण, जाँचिुझ वा खानतलासी गना
सक्नेछ।
(२) उपदर्ा (१) िमोम्जम िजार तनरीक्षण वा जाँचिुझ गने
प्रयोजनको लातग तोवकए िमोम्जमको िजार अनुगमन तथा तनरीक्षण
र्ारमको प्रयोग गनुा पनेछ।
(३) उपदर्ा (१) िमोम्जम तनरीक्षण, जाँचिुझ वा खानतलासीका
िममा वस्तुको उत्पादक, पैिारीकताा, ढु वानीकताा, सञ्चयकताा, तििेता,
सेवा प्रदायक वा सबिम्न्त्धत अन्त्य व्यम्क्त वा प्रततष्ठानसँग आवश्यक वववरण
वा जानकारी माग गना वा ियान तलन सक्नेछ।
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(४) उपदर्ा (१) िमोम्जम तनरीक्षण, जाँचिुझ वा खानतलासी
गदाा असुरम्क्षत, असरयुक्त वा गुणस्तर नभएको वस्तुको उत्पादन वा तििी
ववतरण भइरहेको वा सेवा प्रदान गरे को वा यस ऐन वा यस ऐन अन्त्तगात
िनेको

तनयम

अतधकृतले

ववपरीत

त्यस्तो

काम

वस्तुको

कारवाही
तोवकए

भइरहेको

िमोम्जम

दे म्खएमा

नमुना

तलई

अनुगमन
तोवकएको

अवतधको लातग त्यस्तो वस्तुको उत्पादन वा तििी ववतरण गना वा सेवा
प्रदान गना रोक लगाई तत्काल दश हजार रुपैयाँ सबम जररवाना गना
सक्नेछ।
(५) अनुगमन अतधकृतले तनरीक्षण वा जाँचिुझको तसलतसलामा
उत्पादक वा तििेतालाई तत्काल कुनै आदे श ठदन उपयुक्त दे म्खएमा
त्यस्तो आदे श ठदन वा उपयुक्त िानेको अन्त्य काया गना तनदे शन ठदन
सक्नेछ।
(६) उपदर्ा (३) िमोम्जम अनुगमन अतधकृतले गरे को काम
कारवाही सबिन्त्धी प्रततवेदन सात ठदनतभत्र तनदे शनालय समक्ष पेश गनुा
पनेछ।
(७) उपदर्ा (६) िमोम्जमको प्रततवेदनमा उपदर्ा (४) िमोम्जम
गररएको जररवाना र उपदर्ा (५) िमोम्जमको आदे शको वववरण समेत
उल्लेख गरी प्रततवेदन तयार गनुा पनेछ।
(८) अनुगमन अतधकृतले तनरीक्षण, जाँचिुझ वा खानतलासी गदाा
कुनै उत्पादक, तििेता ववरुर्द् कुनै कानूनी कारवाही हुनपु ने दे खेमा सो को
कारण सवहत त्यसको वववरण समेत प्रततवेदनमा उल्लेख गरी तनदे शनालय
वा आवश्यकता अनुसार मन्त्त्रालय मार्ात अन्त्य सबिम्न्त्धत तनकायमा
पिाउन सक्नेछ।
22

खण्ड ४) अततररक्ताङ्क १५ प्रदे श राजपत्र भाग १ तमतत २०७७।०९।१०
(९) अनुगमन अतधकृतले तनरीक्षण, जाँचिुझ वा खानतलासी गदाा
अपनाउनु पने कायाववतध तोवकए िमोम्जम हुनछ
े ।
(१०) अनुगमन अतधकृतको अन्त्य काम, कताव्य र अतधकार तथा
अनुगमन अतधकृतले ठदएको प्रततवेदन कायाान्त्वयन सबिन्त्धी व्यवस्था तोवकए
िमोम्जम हुनेछ।
18. वस्तुको परीक्षणः (१) अनुगमनको िममा दर्ा 17 को उपदर्ा (४)
िमोम्जम परीक्षणको लातग तलएका वस्तुको नमुना तुरुन्त्त सडी, गली जाने
वस्तु भए तत्काल र अन्त्य वस्तु भए त्यस्तो नमुना तलएको तमततले चौिीस
घण्टातभत्र

पररक्षणका

लातग

प्रचतलत

कानून

िमोम्जम

मान्त्यता

प्राप्त

प्रयोगशालामा तोवकए िमोम्जम पिाउनु पनेछ।
(२) अनुगमन अतधकृतले नमुना परीक्षण गराउन उपदर्ा (१)
िमोम्जमको प्रयोगशालामा पिाउँदा सं ङ्केत नबिर ठदई पिाउनु पनेछ।
(३) उपदर्ा (१) िमोम्जम प्रयोगशालामा वस्तु परीक्षण गदाा झुिा
प्रततवेदन ठदएमा वा लापरवाही गरे को पाइएमा त्यस्तो कमाचारीलाई प्रचतलत
कानून िमोम्जम ववभागीय कारवाही हुनेछ।
19. कमसल वस्तु जर्त हुने वा नष्ट गररनेः (१) दर्ा 18 िमोम्जम परीक्षणको

लातग पिाइएको वस्तुको नमूना प्रयोगशालामा परीक्षण हुँदा त्यस्तो वस्तु
तोवकएको मापदण्ड िमोम्जमको गुणस्तरयुक्त नभएको िहररएमा त्यस्तो

वस्तु जर्त गररनेछ र आवश्यकता अनुसार त्यस्तो वस्तु तोवकए िमोम्जम
नष्ट गररनेछ।
(२) उपदर्ा (१) िमोम्जम वस्तु जर्त गरी नष्ट गररएकोमा
त्यस्तो वस्तु जर्त वा नष्ट गदााको खचा सबिम्न्त्धत उत्पादक, पैिारीकताा
वा तििेताले व्यहोनुा पनेछ ।
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पररच्छे द- ६
ववववध
20. उजूरी ठदन सक्नेः (१) कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा तििी ववतरण
गने व्यम्क्त वा प्रततष्ठानले उपभोक्ता वहत ववरुर्द् वा यस ऐन वा यस ऐन

अन्त्तगात िनेको कुनै तनयम ववपरीत कुनै काम कारवाही गरे को कुराको

जानकारी पाउने जुनसुकै व्यम्क्तले आर्ूसँग भएको जानकारी वा सिुद्

प्रमाण सवहत मन्त्त्रालय, अनुगमन सतमतत, तनदे शनालय, अनुगमन अतधकृत,
सबिम्न्त्धत स्थानीय तह वा मन्त्त्रालयले तोकेको म्जल्लाम्स्थत कायाालय

समक्ष तलम्खत वा मौम्खक वा ववद्युतीय माध्यमिाट समेत उजूरी ठदन
सक्नेछ।
(२) उपदर्ा (१) िमोम्जम उजूरी ठदने व्यम्क्तले आफ्नो नाम
गोप्य राख्न चाहेमा त्यस्तो व्यम्क्तको नाम गोप्य राख्नु पनेछ।
(३) उजूरी सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हुनछ
े ।
21.

आकम्स्मक तनरीक्षण गना सक्नेः (१) तनदे शनालयले उपभोक्ताको हक, वहत

सं रक्षणको लातग िजारको तनयतमत र आकम्स्मक तनरीक्षण गना, गराउन
सक्नेछ।
(२) आकम्स्मक तनरीक्षण सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम
हुनेछ।
22. सूचना च ुहाउनेलाई कारवाहीः (१) दर्ा 21 िमोम्जम हुने आकम्स्मक

तनरीक्षण वा तनयतमत रूपमा हुने अनुगमनको सूचना त्यस्तो तनरीक्षण वा
ँ ै च ुहावट गने राष्ट्रसेवकलाई ववभागीय कारवाही हुनेछ।
अनुगमन नहुद
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(२) दर्ा २१ िमोम्जमको कायामा सं लग्न गराइएका व्यवसावयक
सं घ सं स्था वा उपभोक्ता सं घ सं स्थािाट वा अन्त्य व्यम्क्तिाट सूचना च ुहावट
भएमा त्यस्तो व्यम्क्त वा प्रतततनतध लाइा तनदे शनालयको तनदे शकले प्रचतलत
कानून िमोम्जम जररवाना गनेछ र त्यस्तो व्यम्क्त वा सं स्थालाई तीन
वषासबम कालो सूचीमा राम्खनेछ ।
23.

चेतावनी युक्त आदे श वा तनदे शन ठदन सक्नेः (1) यस ऐन िमोम्जम तनयुक्त

वा तोवकएको अनुगमन अतधकृतले अनुगमन, जाँचिुझ वा तनरीक्षण गदाा यो
ऐन ववपरीत काया भएको पाएमा त्यस्तो काया नगना चेतावनी युक्त आदे श
वा तनदे शन ठदन सक्नेछ ।
(2) उपदर्ा (1) िमोम्जमको आदे श उल्लं घन गने व्यम्क्त वा
प्रततष्ठानलाई तनदे शकले एक लाख रुपैयाँसबम जररवाना गना सक्नेछ ।
24. जररवाना गना सक्नेः यस ऐन िमोम्जम अनुगमन गदाा अनुगमन टोली वा
अनुगमन अतधकृतले ठदएको प्रततवेदन हेदाा कुनै व्यम्क्त वा प्रततष्ठानले

पटक-पटक यो ऐनको गंभीर उल्लं घन गरे को दे म्खएमा तनदे शकले त्यस्तो

व्यम्क्त वा प्रततष्ठानलाई कसुरको गाबभीयाता हेरी एक लाख रुपैयाँ सबम
जररवाना गना सक्नेछ ।

25. पुनरावेदनः (१) यस ऐन िमोम्जम ठदएको आदे श उपर म्चत्त निुझ्ने

व्यम्क्तले तीस ठदन तभत्र एक तह मातथको अतधकारी समक्ष पुनरावेदन गना
सक्नेछ ।

(२) यस ऐन िमोम्जम अनुगमन अतधकृतले गरे को जररवाना उपर

म्चत्त निुझ्ने व्यम्क्तले सबिम्न्त्धत म्जल्ला अदालत समक्ष तीस ठदन तभत्र
पुनरावेदन गना सक्नेछ ।
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(३) तनदे शक तथा मन्त्त्रालयको सम्चवले गरे को जररवाना उपर
म्चत्त निुझ्ने व्यम्क्तले अदालत समक्ष तीस ठदन तभत्र पुनरावेदन गना
सक्नेछ ।
26. सहयोग गना पनेः यो ऐन िमोम्जम अनुगमन, जाँचिुझ वा तनरीक्षणको काया
गदाा

स्थानीय

प्रशासन,

प्रहरी,

स्थानीय

तह

वा

अन्त्य

सरकारी

र

सरोकारवाला तनकायले अनुगमन टोली वा अनुगमन अतधकृतलाई आवश्यक
सहयोग गनुा पनेछ ।
27. प्रचतलत कानून िमोम्जम कारवाही गना िाधा नपनेः यस ऐन िमोम्जमको
कसुरमा कुनै व्यम्क्त वा प्रततष्ठानलाई जररवाना गररएको भएतापतन प्रचतलत
कानून िमोम्जम कसुर िहररने कामका सबिन्त्धमा त्यस्तो कानून िमोम्जम
मुद्दा चलाउन वा कारवाही गना यस ऐनले िाधा पुर्याएको मातनने छै न ।
28. जर्त गना सक्नेः अनुगमन, तनरीक्षण वा जाँचिुझको िममा प्रचतलत
कानून

िमोम्जम

अवैध वस्तु वा मालसामान

र्ेला परे मा अनुगमन

अतधकृतले प्रचतलत कानून िमोम्जमको ररत पुर्याई जर्त गना सक्नेछ ।
29. असल

तनयतले

गरे को

कामको

िचाउः

पररषद,

अनुगमन

सतमतत,

तनदे शनालय, अनुगमन टोलीको सदस्य वा कमाचारी र अनुगमन अतधकृतले
यो ऐन वा यो ऐन अन्त्तगात िनेको तनयम िमोम्जम आफ्नो कताव्य पालन
गदाा असल तनयतले गरे को काम कारवाही प्रतत तनज व्यम्क्तगत रुपले
जवार्दे ही हुने छै न ।
30. तनयम िनाउन सक्नेः यो ऐनको उद्देश्य कायाान्त्वयन गना प्रदे श सरकारले
आवश्यक तनयमहरु िनाउन सक्नेछ ।

26

खण्ड ४) अततररक्ताङ्क १५ प्रदे श राजपत्र भाग १ तमतत २०७७।०९।१०
31.

तनदे म्शका, कायाववतध, मापदण्ड िनाउन सक्नेः यो ऐन र तनयमावली
कायाान्त्वयन गना मन्त्त्रालयले आवश्यक तनदे म्शका, कायाववतध, मापदण्ड
िनाई लागु गना सक्नेछ ।

प्रमाणीकरण तमततः 207७/०९/१०
आज्ञाले,

राजेन्त्र थापा

प्रदे श सरकारको सम्चव

२७
प्रकाशनः लुम्बिनी प्रदे श, आन्त्तररक
27 मातमला तथा कानून मन्त्त्रालय

