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मंगला गाउँपाललका 

स्थानीय राजपत्र 
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भाग–२   

िंगला गाउँपाबलका 

 

मंगला गाउँपाललकाबाट गररने बजार अनगुमन लनरे्दशिका, २०७5 

मंगला गाउँपाललकाको प्रिासकीय काययविलि (लनयलमत गने) ऐन, २०७5 को र्दफा 4 ले दर्दएको अलिकार 
प्रयोग गरी मंगला गाउँ काययपाललकाले यो मंगला गाउँपाललकाबाट गररने बजार अनगुमन लनरे्दशिका, २०७5 
लमलत 2075/01/12 को मंगला गाउँ सभाको बैठकिाट पाररत गराई जारी गररएको । 

प्रस्तािना :   

नेपालको संवििान, २०७२ को अनसूुची - ८ बमोशजम उपभोक्ता वित संरक्षणाथय बजार अनगुमनको शजम्मिेारी 
स्थानीय तिलाई तोवकएको िुँर्दा सो संबैिालनक र्दावयत्ि कायायन्ियनको लालग उपभोक्ताको स्िास््य, सवुििा र 
आलथयक वित कायम राख्न, उपभोग्य िस्त ु िा सेिाको गणुस्तर, पररमाण एिं मूल्यको अलनयलमतताबाट 
उपभोक्तालाई संरक्षण प्रर्दान गनय, िस्त ुिा सेिाको उत्पार्दन स्थल िा भन्सार विन्र्द,ु ढुिानी मागय, भण्डारण तथा 
संचय स्थल, थोक तथा खदु्रा विवि स्थल र उपभोग स्थल लगायतका ठाउँिरूमा िस्त ुिा सेिा प्रर्दायक िा 
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लबिेताको व्यिसावयक कारोिारको र्दताय, निीकरण, आपूलतय, मूल्य, गणुस्तर, नापतौल, विज्ञापन लगायतका 
व्यापाररक वियाकलापको लनयमन गनय तत्काल स्थानीय गाउँपाललकाबाट लनयलमत रुपमा प्रभािकारी बजार 
अनगुमन गनय आिश्यक भएकोले मंगला गाउँपाललकाले गाउँ सभाको लमलत 2075/01/12 को बैठकबाट 
पाररत गरी यो लनरे्दशिका लाग ुगरेको छ । 

पररच्छेर्द –१ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भः 

(क) यस लनरे्दशिकाको नाम “मंगला गाउँपाललकाबाट गररने बजार अनगुमन लनरे्दशिका, २०७5” रिेको छ । 

(ख) यो लनरे्दशिका मंगला गाउँ/नगर सभाबाट स्िीकृत भएको लमलतरे्दशख लाग ुिनुेछ । 

२. पररभाषाः विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस लनरे्दशिकामा, 

(क) “अनगुमन टोली”भन्नाले कायायलयले वििषेज्ञ सवित गठन गरेको बजार अनगुमन टोली सम्झन ुपर्दयछ । 

(ख) “उपभोक्ता वित संरक्षण सलमलत” भन्नाले गाउँपाललकाका उपाध्यक्षको संयोजकत्िमा गदठत सलमलत बझु्न ु
पर्दयछ ।  

(ग) “कायायलय” भन्नाले गाउँपाललकाको कायायलय सम्झन ुपर्दयछ । 

(घ) “प्रर्दायक” भन्नाले िस्त ुिा सेिाको उत्पार्दक, आयातकताय, भण्डारण िा विविवितरण गने व्यशक्त िा संस्था 
सम्झन ुपर्दयछ । 

(ङ) “िस्त”ु भन्नाले उपभोक्ताले उपभोग िा प्रयोग गने िस्तकुो संलमश्रणबाट बनकेो पर्दाथय सम्झन ुपर्दयछ र 
सो िब्र्दले उपभोग्य िस्तकुो लनमायणमा प्रयोग िनुे कच्चा पर्दाथय, रङ्ग, सगुन्ि िा रसायनलाई समेत जनाउँर्दछ 
। 

(च) “वििेता” भन्नाले िस्त ुिा सेिाको उत्पार्दक, पैठारीकताय, थोक िा खदु्रा वििेता, सेिा प्रर्दायक सम्झन ु
पर्दयछ । सो िब्र्दले िोटल, लज, िोषे्टल, खाजाघर संचालक आदर्दलाइ समते जनाउने छ । 

(छ) “स्थानीय सरकार” भन्नाले मंगला गाउँपाललकालाई सम्झन ुपर्दयछ ।  

(ज) “सेिा” भन्नाले व्यिसावयक सेिा, संचार सेिा, लनमायण तथा इशन्जलनयररङ सेिा, वितरण सेिा, शिक्षा सेिा, 
िातािरणीय सेिा, विशिय सेिा, स्िास््य र सामाशजक सेिा, पययटन सेिा, मनोरञ्जन तथा खेलकुर्द सेिा, यातायात 
सेिा लगायतका र्दस्तरु/पाररश्रलमक ललई िा नललई प्रर्दान गररने सम्पूणय सेिािरू सम्झन ुपर्दयछ । 

(झ) “सलमलत” भन्नाले उपभोक्ता वित संरक्षण सलमलत भने्न सम्झन ुपर्दयछ । 
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पररच्छेर्द–२ 

उपभोक्ता वित संरक्षण सलमलत 

 

३. उपभोक्ता वित संरक्षण सलमलत 

उपभोक्ताको वित संरक्षण सम्बन्िी लबषयमा आिश्यक नीलतगत ब्यिस्था गनय तथा बजार अनगुमन काययलाई 
मागयर्दियन एंि समन्ियको लालग गाउँपाललकाले उपभोक्ता वित संरक्षण सलमलतको गठन गनेछ । 

४. उपभोक्ता वित संरक्षण सलमलतको गठन :  

    उपभोक्ता वित संरक्षण सलमलतको गठन रे्दिाय अनसुार िनुेछ : 

(क) मंगला गाउँपाललकाका उपाध्यक्ष                                        - संयोजक 

(ख) मंगला गाउँपाललकाको आलथयक विकास सलमलतका संयोजक               - सर्दस्य 

(ग) शजल्ला प्रिासन कायायलय िा इलाका प्रिासन कायायलयका अलिकृत प्रलतलनिी       - सर्दस्य  

(घ) खाद्य, गणुस्तर, औषलि/जनस्िास््य/उद्योग बाशणज्य िेने  

  (उपलब्ि भए सम्मका के्षत्रगत विषय िेने) िाखाका प्रमखु/प्रलतलनलि            - सर्दस्य 

(ङ) मंगला गाउँपाललका उद्योग बाशणज्य संघको प्रलतलनलि                          - सर्दस्य 

(च) उपभोक्ता वित संरक्षणमा वियाशिल संस्था िा ब्यशक्तिरु मध्येबाट  एक जना      - सर्दस्य 

(छ) कायायलयको उपभोक्ता वित संरक्षण िेने िाखा/डेक्स/इकाईका प्रमखु            - सर्दस्य सशचि 

 ५. उपभोक्ता वित संरक्षण सलमलतका काम कतयब्य र अलिकार:    

 क. उपभोक्ता वित संरक्षणको लालग आबश्यक नीलतगत ब्यिस्था गने ।  

 ख. अत्यािश्यक बस्तिुरुको माग र आपूलतयको अिस्था सम्बन्िी त्याङ्क संकलन र मागको प्रके्षपण गने, 

 ग. स लमलतले यस लनरे्दशिकाको र्दफा (८) २ अनसुार गदठत अनगुमन टोलीद्वारा अनसूुची - १ को फारममा 
उल्लेख भए अनसुार प्रस्ततु गरेको बजार अनगुमन सम्बन्िी प्रलतिरे्दन मालथ विश्लषेण गरी आिश्यक लनरे्दिन 
दर्दने, 

 घ. उपभोक्तको वित संरक्षण गनय आपूलतय व्यिस्था र उपभोग्य िस्त ुिा सेिाको छड्के अनगुमन गने, 

 ङ. बजार अनगुमन सम्बन्िी कामको मूल्याङकन गने र टोलीलाई आिश्यकता अनसुार मागय र्दियन गने , 
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च. गाउँपाललकाले दर्दएको अन्य लनरे्दिन र आरे्दिको कायायन्ियन गने/गराउने । 

छ. उपभोक्ता वित विपररत काययमा आिश्यक काननुी कारिािीको लालग लनरीक्षण िा अनसुन्िान अलिकृत 
तोक्ने । 

६. उपभोक्ता वित संरक्षण सलमलतको बैठक सम्बन्िी काययलबलि: 

     उपभोक्ता वित संरक्षण सलमलतको बैठक मविनामा एक पटक अलनिायय रूपमा बस्न ुपनेछ । सलमलतको 
बैठकले आफ्नो काययविलि आफै तयार गनेछ । यसरी िैठक िस्र्दा कशम्तमा तीन दर्दन अगालड िैठकको विषय 
सवितको सूचना सर्दस्यिरुलाई उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

 

पररच्छेर्द –३ 

बजार अनगुमन सम्बन्िी व्यिस्था 
 

७.  िस्त ुिा सेिाको र्दताय, आपूलतय, मूल्य, गणुस्तर, नापतौल लगायतका व्यापाररक वियाकलापलाई उपभोक्ता 
मैत्री बनाउन गाउँपाललकाले लनम्न व्यिस्था गनुय पनेछ :– 

(क) गणुस्तरीय उपभोग्य िस्त ुतथा सेिाको सिज र सियसलुभ आपूलतय िनुे िातािरणको सलुनशितता सवित 
उपभोक्ताको िक र वितको संरक्षण गनय कायायलयमा उपभोक्ता वित संरक्षण िाखा/इकाई/डेक्सको व्यिस्था 
गरी लनयलमत र प्रभािकारी बजार अनगुमनको व्यिस्था गने,  

(ख) बजार प्रणालीलाई प्रलतस्पिी र उपभोक्ता प्रलत शजम्मेिार तलु्याउन प्रचललत काननुको काययन्ियनमा जोड 
दर्दने,  

(ग) उपभोक्ता शिक्षा सम्बन्िी सचेतना र बजार अनगुमनको कायययोजना तयार गरी उपभोक्ता वित संरक्षणको 
विषयलाई वििेष प्राथलमकतामा राख्न,े 

(घ) उपभोक्तालाई सचेत र जागरूक तलु्याउन िडा सलमलतको कायायलयरे्दशख नै उपभोक्ता सचेतना लगायतका 
काययिमिरु संचालन गने, 

(ङ) आफ्नो गाउँपाललका अन्तगयत स्थावपत िा संचाललत उद्योग व्यिसायको र्दताय, नविकरण, लबल विजक तथा 
लबिीको लालग राशखएका मालिस्त,ु नापतौल, गणुस्तर, लेबल, आपूलतय,  आदर्दको अनगुमन गने, 

(च) तरकारी, फलफूल, माछा, मास,ु लमठाई पसल, डेरी, िोटल लगायतका खाद्य िस्तकुो लबिी स्थलको 
मापर्दण्ड तोक्ने र छुटै्ट फलफूल तथा तरकारी बजार र िििालाको व्यिस्था गने, 
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८.  बजार अनगुमन टोली गठन :   

 १. िस्त ुिा सेिा प्रर्दायक व्यिसायको र्दताय, नविकरण, आपलुतय, मलु्य, नापतौल, विज्ञापन लगायत व्यापाररक 
वियाकलापको लनयलमत एंि आकशस्मक अनगुमनको लालग गाउँपाललकाले बजार अनगुमन टोली गठन गनेछ 
।  

२. उपर्दफा (१) बमोशजम गठन िनुे अनगुमन टोलीमा रे्दिाय बमोशजमको पर्दालिकारीिरु रिनेछन : 

क. कायायलयको उपभोक्ता वित संरक्षण िेने िाखा/इकाई/डेक्सको प्रमखु              - संयोजक 

ख. सम्बशन्ित विषयगत क्षेत्रको प्रलतलनलि (उपलब्ि भएसम्म)                    - सर्दस्य 

ग. स्थानीय प्रिासनको प्रलतलनलि (उपलब्ि भएसम्म)                           - सर्दस्य 

घ. स्थानीय सरुक्षा लनकाय (नेपाल प्रिरी) को प्रलतलनलि                          - सर्दस्य 

ड. उपभोक्ता वित संरक्षणमा वियाशिल संस्था िा ब्यशक्तिरु मध्येबाट मनोलनत एक जना   - सर्दस्य 

च. उद्योग िाशणज्य संघको प्रलतलनलि (उपलब्ि भएसम्म) एक जना सर्दस्य             -  सर्दस्य 

छ. पत्रकार मिासंघ/संचारकमी एक जना                                   - सर्दस्य 

३. अनगुमन टोलीमा कम्तीमा ५ जना प्रलतलनलि संलग्न भइ बजार अनगुमन सम्बन्िी कायय गररन ेछ । तर 
कुनै विषयगत के्षत्रको अनगुमन गने काययमा सम्बशन्ित विषयगत के्षत्रको विज्ञ/प्रलतलनिी अलनिायय रुपमा 
समाििे गराउन ुपने छ । ( लबषयगत लबज्ञ िा प्रलतलनिी भन्नाले जस्तै खाद्य िा कृवष उपजको लालग खाद्य 
लनरीक्षक िा उपलब्ि नभएमा कृवष प्राविलिक बशुझने छ ।)  

४. उपभोक्ता वित संरक्षण िेने िाखा िा इकाइले मालसक रुपमा तोवकएको ढाँचामा बजार अनगुमनको 
एकीकृत प्रलतिरे्दन कायायलयमा पेि गनुय पनेछ । 

 

९. बजार अनगुमन टोलीको काम, कतयव्य र अलिकारः– 

र्दफा ८ (१) बमोशजम गदठत बजार अनगुमन टोलीले प्रचललत काननु बमोशजम रे्दिाय अनसुारका काययिरू 
गनुयपनेछः– 

(क) बजार अनगुमनको पूिय कायय योजना र मालसक अनगुमन काययताललका बनाई स्िीकृतीको लालग सलमलतमा 
पेि गने, 

(ख) स्िीकृत कायययोजना बमोशजम  लनयलमत रूपमा बजार अनगुमन गने र आिश्यकता बमोशजम आकशस्मक 
िा वििेष अनगुमन गने,  
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(ग) िस्त ु िा सेिाको र्दताय, आपूलतय, मूल्य, गणुस्तर, नापतौल, विज्ञापन लगायतका व्यापाररक वियाकलापको 
अनगुमन गने, 

(घ) कालोबजारी, एकालिकार (लसशन्डकेट), लमलीमतोपूणय भाउ लनिायरण (काटेललङ्ग), कृलतम अभाि तथा बजार 
प्रिेिमा अिरोि गने जस्ता गैर प्रलतस्पिी व्यापाररक वियाकलाप भए/ नभएको अनगुमन गने, 

(ङ) कुनै िस्तकुो अनशुचत व्यापाररक वियाकलाप (लमसािट/गणुस्तरविन) कम तौल भएको रे्दशखएमा/भेवटएमा 
आिश्यकता अनसुार त्यस्ता िस्त ुजफत गने, नष्ट गने, कारोिार रोक्का गने िा बन्र्द गने लगायतका कायय गने, 

(च) उपभोक्ता वित संरक्षण सलमलतबाट समय समयमा दर्दइएका लनरे्दिन एिं आरे्दि बमोशजमका कामिरू गने  

गराउन।े 

(छ) संपन्न बजार अनगुमन प्रलतिरे्दन सोवि दर्दन कायायलयमा पेि गनुय पनेछ । 

१०.  बजार अनगुमन काययविलि : 

 १. बजार अनगुमन टोलीले बजार अनगुमन गर्दाय लनम्न विषयमा वििषे ध्यान दर्दन ुपनेछ : 

(क) लबिेता िा सेिा प्रर्दायकले लनयामक लनकायबाट काननु बमोशजम प्रर्दान गररने गरेको व्यिसाय र्दताय  
प्रमाण - पत्र, स्थायी लेखा नम्बर (PAN) को प्रमाण - पत्र, खाद्य अनजु्ञा - पत्र, औषिी पसल र्दताय प्रमाण - पत्र 
लगायतका आिश्यक कागजातिरु ललएको छ/छैन िेने । साथै प्रमाणपत्र लनयलमलत रुपमा नविकरण 
भए/नभएको िेने । प्रमाणपत्र नललएको िा नविकरण गरेको नरे्दशखएमा बढीमा ७ दर्दन लभत्र सो कायय गरी 
कायायलयमा पेि गनय ललशखत लनरे्दिन दर्दने । 

(ख) लबिेता िा सेिा प्रर्दायकले आफ्नो व्यिसायको साइनबोडय राखेको छ/छैन िेने । नराखेको भए ३ 
दर्दनलभत्रमा राशख कायायलयमा जानकारी दर्दन ललशखत लनरे्दिन दर्दने । 

(ग) प्रर्दायकले िस्तकुो विवि कक्षमा मूल्य सूची राखेको छ /छैन  िेने । नराखेको भए ३ दर्दन लभत्रमा 
राशख कायायलयलाई सो को जानकारी दर्दन ललशखत लनरे्दिन दर्दने । 

(घ) माल, िस्तकुो पररमाण, मूल्य, गणुस्तर र तौल दठक छ/छैन िेने, 

(ङ) प्याकेशजङ्ग गररएको िस्तकुो लेबलमा उत्पार्दक िा पैठारीकतायको नाम, उत्पार्दन लमलत, उपभोग्य अिलि िा  
लमलत, अलिकतम खदु्रा मूल्य, लमश्रण, भण्डारण र उपभोग गने तररका उल्लेख गररएको छ/छैन िेने,  

(च) औषलि िा औषलियकु्त पर्दाथय भए सो को प्यावकङ्ग प्रयोग गने तररका उल्लेख छ/छैन िेने । औषिीविज्ञ 
(फामायलसष्ट) औषिी लबिी स्थलमा भए/नभएको एिं औषलि वििेता प्रमाणपत्र समते िेने । 

(छ) उपभोग्य लमलत नाघेको औषिी, प्रिोलित पानी, विस्कुट, पाउरोटी लगायतका खाद्य तथा उपभोग्य िस्तिुरू 
फेला परेमा नष्ट गने, 
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(ज) उत्पार्दन लमलत, उपभोग्य लमलत केरमेट गरेको िा पनुः लेबललङ्ग िा छपाई गरेको छ/छैन िेने । पनुः 
लेबललङ्ग िा छपाई गरेको पाईएमा त्यस्तो िस्त ुजफत गने, िस्तकुो प्रकृलत अनसुार मचुलु्का गरी नष्ट गने, 

(झ) माछामास,ु फलफूल, तरकारी, लमठाई पसल, डेरी र िोटल बििाला िा माछा मास ुविविस्थल सफासगु्घर 
र मापर्दण्ड अनसुार छ/छैन िेने । नभएमा कसरुको प्रकृलत अनसुार सजग गराउने िा चेतािनी दर्दने तथा 
अटेरी गरेमा तोवकए बमोशजम र्दण्ड जरीिाना गने, 

(ञ) वििेता िा िेतालाई िस्तकुो विलविजक जारी गरेको छ/छैन िेने । विल अलनिायय जारी गनय लनरे्दिन 
दर्दने । 

२. गाउँपाललकाले अनसूुची -२ मा उल्लेशखत िस्त ु र सेिाको अनगुमन गनय उपभोक्ता वित संरक्षण िेने 
िाखा/इकाई/डेक्सलाई ललशखत कायय वििरण तोक्न ुपनेछ । सोिी आिारमा बजार अनगुमन टोलीले बजार 
अनगुमन सम्बन्िी कायय गनुय पनेछ ।   

 

पररच्छेर्द–४ 

उजरुी सम्बन्िी व्यिस्था 
 

११. उजरुी दर्दन सक्नःे 

(क) कुनै िस्त ुिा सेिाको वििेता िा प्रर्दायकले उपभोक्ताको वित विपररत व्यापाररक वियाकलाप गरेको 
भलन कुनै पलन व्यशक्तले उपभोिा वित संरक्षण सलमलत िा बजार अनगुमन टोली िा कायायलयको उपभोक्ता वित 
संरक्षण िेने िाखा/इकाई/डेक्समा मौशखक िा ललशखत सूचना िा उजरुी दर्दन सक्न,े 

(ख) उपर्दफा (क) बमोशजमको लनकायले उजरुी िा साियजलनक सञ्चार माध्यमबाट प्राप्त सूचनालाई उजरुीको 
रूपमा ग्रिण गररने छ,  

(ग) उपर्दफा (क) िा (ख) बमोशजमको उजरुी िा अन्य कुन ैसरकारी लनकायबाट अनगुमनको लालग लेशख 
आएमा सोलाई समेत उजरुीको रूपमा ग्रिण गरी बजार अनगुमन टोलीले अनगुमन तथा लनरीक्षण गनुय पनेछ, 

(घ) उपर्दफा (ग) बमोशजम अनगुमन तथा लनररक्षण गर्दाय वििेता िा सेिा प्रर्दायकले प्रचललत काननु िा 
मापर्दण्ड विपररत व्यापाररक वियाकलाप गरेको पाइएमा तत्काल कारिािी चलाउन ुपनेछ, 

(ङ) उपर्दफा (घ) बमोशजम अनगुमन टोलीले गरेको काम कारिािीमा शचि नबझेुमा वििेताले प्रचललत 
काननु बमोशजम गाउँपाललकाको उपाध्यक्ष समक्ष ललशखत रुपमा उजरुी दर्दन सक्नछे, 
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पररच्छेर्द–५ 

अनगुमन सम्बन्िी प्रकृया 
 

१२. अनगुमनको पूिय तयारी :  अनगुमन टोलीले अनगुमन गनुय पूिय रे्दिायको तयारी गनुय पनेछ : 

(क) लनरीक्षण िा अनगुमनमा जान ु पूिय अत्यािश्यक िस्त ु तथा सेिा मध्ये कुन कुन विषयलाई पविलो 
प्रथलमकतामा राख्न ेभने्न वकटान गरी विषयसूची तयार गनुयपनेछ । 

(ख) अनगुमनमा जाँर्दा अनगुमन गररने िस्त ुिा सेिासगँ सम्बशन्ित ऐन लनयमिरू, वििरण र चेकललस्ट साथै 
ललइ जानपुनेछ । 

(ग) िस्त ुतथा सेिाको आपूलतय, वििी वितरण, मूल्य, गणुस्तर आदर्दको बारेमा पयायप्त सूचना र जानकारी िालसल 
गनुयपनेछ । 

(घ) अनगुमन िा लनरीक्षण गनय जान ुअगािै ताललका बनाई आिश्यक पने सािन सरुक्षा आदर्दको पूिय तयारी 
गनुयपनेछ । 

१३. बजार अनगुमन गने प्रकृयाः 

(क) बजार अनगुमन गर्दाय अनगुमनमा खवटइ जाने व्यशक्तले आफ्नो पररचय पत्र रे्दखाई बजार अनगुमन 
गनुयपनेछ । अनगुमन टोललका संयोजकले अनगुमनको आिश्यकता बारे जानकारी गराउन ुपनेछ र सम्बशन्ित 
व्यिसायीले लबना कुनै अिरोि अनगुमन गनय दर्दन ुपनेछ । 

(ख) उपर्दफा (क) बमोशजम बजार अनगुमन गर्दाय सम्बशन्ित व्यिसायीले बािा लबरोि गरेमा बािा लबरोि 
गनेलाई प्रचललत काननु बमोशजम कारिािीको लालग सम्बशन्ित लनकायमा अनरुोि गनय िा लेखी पठाउन 
सक्नेछ । 

(ग) अनगुमन टोलीले बजार अनगुमन गर्दाय िस्त ुिा सेिाको नमूना संकलन गनुयपने रे्दशखएमा प्रचललत कानून 
बमोशजम नमूना संकलन गरी सोको यथाथय वििरण खलुाई सम्भि भएसम्म सम्बशन्ित व्यिसायीको समते 
र्दस्तखत भएको स्थलगत मचुलु्का बनाउन ुपनेछ । सम्बशन्ित व्यिसायीले मचुलु्का र्दस्तखत गनय नमानेमा 
सोिी व्यिोरा जनाई उपशस्थत व्यशक्तिरूको रोििरमा मचुलु्का तयार गरी आिश्यकता अनसुार लसलबन्र्दी 
समेत गरी परीक्षणको लालग यथालसघ्र सम्बशन्ित लनकायमा नमूना सवित लेशख पठाउनपुनेछ । 

(घ) अनगुमन टोलीले बजार अनगुमन गर्दाय तत्काल केिी सिुार गनुयपने रे्दखेमा सम्बशन्ित व्यिसायीलाई 
अििी तोकी स्थलगत ललशखत लनरे्दिन दर्दई सिुार गनय लगाउन सक्नेछ । 

(ङ) बजार अनगुमन टोलीले बजार अनगुमन गर्दाय कुनै िस्त ु तत्काल नष्ट नगरे जनस्िास््यमा असर पने 
रे्दशखएमा त्यस्ता िस्तकुो नमूना संकलन गरी प्रमाणको रूपमा सरुशक्षत राशख अरू प्रचललत कानून बमोशजम 
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आिश्यक प्रविया परु् याई सम्बशन्ित व्यिसायी र उपशस्थत व्यशक्तिरूको रोििरमा मचुलु्का गरी िातािरणमा 
असर नपने गरी त्यस्तो िस्त ु नष्ट गनुयपनेछ । संकललत नमूना आिश्यकता अनसुार पररक्षणका लालग 
प्रयोगिालामा पठाउन सवकनछे । 

१४. र्दण्ड जररिाना : 

(क) बजार अनगुमन टोलीले बजार अनगुमन गर्दाय सेिा िा िस्त ुराखेको स्थानको लनयमानसुार जाँचबझु िा 
खानतलासी गनय सक्नेछ । खानतलासीबाट िस्त ुिा सेिाको वििी वितरणमा अनशुचत िा अलनयलमत कायय 
गरेको पाइएमा आिश्यकता अनसुार त्यस्तो सेिा िा िस्तकुो प्रयोग िा लबिी वितरणमा रोक लगाउन सक्नेछ  
तथा त्यस्ता बस्त ुअनगुमन टोलीले कब्जामा ललई लनयमानसुार काययिािी बढाउने छ । 

(ख) अनगुमन गर्दाय कुन ैकानूनी कारिािी गनुयपने रे्दशखएमा अनगुमन टोलीले सम्बशन्ित व्यिसायीसँग तरुून्त 
ललशखत स्पष्टीकरण माग गनय सक्नेछ । 

(ग) अनगुमन टोलीको प्रलतिेर्दन िा नमूना परीक्षणबाट गर्दाय मदु्दा र्दायर गनुयपने रे्दशखएमा प्रचललत कानून 
बमोशजम अनसुन्िान तिवककातको लालग लनरीक्षण अलिकृत तोक्ने गरी मदु्दा र्दायर गनय सलमलतबाट लनणयय 
गराई यथाशिघ्र अलभयोजन अलिकारी समक्ष आिश्यक कागजात सवित लेखी पठाउन ुपनेछ । 

(घ) उपर्दफा (ग) बमोशजम लेशख आएमा सम्बशन्ित अलिकारीले प्रचललत कानून बमोशजम प्रविया पूरा गरी 
सम्बशन्ित लनकायमा मदु्दा र्दायर गनुयपनेछ । 

(ङ) उपर्दफा (क) बमोशजम अनगुमन टोलीले अखाद्य िस्त ुिा अन्य िस्त ुनष्ट गर्दाय लागेको खचय सम्बशन्ित 
व्यिसायीले नै व्यिोनुय पनेछ ।  

(च) अनगुमन गररएका माल िस्तकुो प्रकृलत अनसुार मचुलु्का उठाउन ु पनेमा मचुलु्का उठाउने, चेकललष्ट 
अनसुार भए नभएको िेने र नमूना परीक्षण ललनपुने भएमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ िा गाउँ 
सभाबाट शस्िकृत काननुमा व्यिस्था भएकोमा सोिी बमोशजम अन्यथा खाद्य लनयमािली, २०२७ को लनयम 
१० िा उपभोक्ता संरक्षण लनयमािली, २०५६ को लनयम २७ अनरुूप िा नेपाल गणुस्तर ऐन, २०३७ िा 
प्रचललत कानून बमोशजम नमूना संकलन गनुयपनेछ । 

(छ) लनरीक्षण, जाँचबझु िा खानतलासी गर्दाय उपभोग्य िस्त ु रोक्का राख्नपुने भएमा स्थानीय िासन संचालन 
सम्बशन्ि ऐन िा गाउँ सभाबाट शस्िकृत काननुमा व्यिस्था भएकोमा सोिी बमोशजम अन्यथा खाद्य लनयमािली, 
२०२७ को लनयम १३ िा उपभोक्ता संरक्षण लनयमािली, २०५६ को लनयम २५, िा नेपाल गणुस्तर ऐन, 
२०३७ र स्याण्डडय नापतौल ऐन, २०२५ का प्रचललत कानून बमोशजम गनुयपनेछ । 

(ज) स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ िा गाउँ सभाबाट शस्िकृत काननुमा व्यिस्था भएकोमा सोिी 
बमोशजम अन्यथा िस्त ु िा मालसामान लसलबन्र्दी गनुयपर्दाय खाद्य लनयमािली, २०२७ को लनयम १३ िा 
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उपभोक्ता संरक्षण लनयमािली, २०५६ को लनयम २८ र २९ िा नेपाल गणुस्तर ऐन, २०३७ िा स्याण्डडय 
नापतौल ऐन, २०२५ िा प्रचललत कानून अनसुार गनुयपनेछ । 

(झ) खाद्य प्रिोिन गनय आिश्यक पने कुनै उपकरण जडान भै कुनै िस्त ुिा पर्दाथयको उत्पार्दन गररएकोमा 
अनगुमन गने लनकायले उत्पार्दन प्रिोिन कानून सम्मत भए नभएको िेरी नभएको भए त्यस्तो स्थानमा 
लसलिन्र्दी गनय सक्नछे । यसरी लसलबन्र्दी गररएकोमा प्रिोिन उद्योगलाई लनशित समयाििी दर्दई आिश्यक 
मापर्दण्ड पूरा गरी सिुार गनय लनरे्दिन दर्दन सवकनेछ । 

(ञ) उपर्दफा (ण) बमोशजम लनरे्दिन दर्दएकोमा उद्योगले सिुारात्मक काययिरू गरी लसलबन्र्दी िटाई पाउँ भनी 
कायायलयमा लनिरे्दन दर्दएमा कायायलयको टोलीले बजार अनगुमन गराई सिुार भएको पाइएमा लसलबन्र्दी िटाई 
दर्दन सक्नेछ । सिुार भएको नपाइएमा कानून बमोशजम कारिािी अगालड बढाउनेछ । 

(ठ) िस्त ुिा सेिा के्षत्रमा अनशुचत व्यापाररक वियाकलाप (Unfair Trade Practices), कानूनद्धारा लनयशन्त्रत िा 
लनषेलित व्यापाररक वियाकलाप (Restrictive Trade Practices) र एकालिकारपूणय व्यापाररक वियाकलाप 
(Monopolistic Trade Practices) भए नभएको विषयमा समेत अनगुमनका िममा िेनुयपनेछ । 

 

पररच्छेर्द –६ 

आचार संविता 
 

१५. आचार संविताः बजार अनगुमन गनय जान ेअनगुमन टोलीले लनम्न बमोशजमको आचार संविता पालना 
गनुयपनेछ : 

(क) अनगुमन टोलीले अनगुमन गने स्थल र अनगुमन गररने िस्तकुो बारेमा सो काययमा संलग्न सर्दस्यिरू 
बािेक अरू कसैलाई पलन सो बारेमा पूिय सूचना िा जानकारी गराउन ुिुँरै्दन, 

(ख) अनगुमनमा खवटने व्यशक्तले आफ्नो नातागोता िा इष्टलमत्र किाँ अनगुमन गनय जान ुिुँरै्दन, 

(ग) अनगुमन काययमा संलग्न कुनै पलन सर्दस्यले अनगुमन गने वििेता व्यिसायीबाट कुनै पलन वकलसमको 
चन्र्दा, र्दान, र्दातव्य िा उपिार स्िीकार गनुय िुँरै्दन, 

(घ) अनगुमन गनय जाँर्दा प्रर्दायकिरूले दर्दएको सवुििा तथा आलत्य स्िीकार गनुयिुँरै्दन, 

(ङ) कुनै वकलसमको प्रलोभन िा मोलाविजामा पनुय िुँरै्दन, 

(च) अनगुमनको कारिािी सम्बन्िी सूचना प्रिाि गर्दाय अनगुमन टोलीको नतेतृ्ि गने व्यशक्तबाट मात्र प्रिाि 
गनुयपनेछ तथा अनगुमन टोलीमा रिने अन्य सर्दस्यिरूको जानकारी दर्दन ुिुँरै्दन ्, 
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(छ) बजार अनगुमन गर्दाय अनगुमन टोलीका पर्दालिकारीिरू प्रर्दायक समक्ष मयायदर्दत तररकाले प्रस्ततु िनुपुने 
र व्यिसायीको भण्डारण स्थल िा पसलबाट जथाभािी तररकाले माल िस्त ुलनकाल्न ुिुँरै्दन , 

(ज) अनगुमन टोलीका कुनै सर्दस्यले अनगुमन सम्बन्िी कायय गर्दाय गोप्यता भङ्ग गने लगायत अन्य कुन ै
गैरकानूनी काम गरेमा कमयचारी भए प्रचललत कानून बमोशजम विभागीय कारिािी गनय र अन्य व्यशक्त भए 
टोलीबाट िटाई प्रचललत कानून बमोशजम कारबािी गनय सवकनछे, 

(झ) मानि अलिकारिार्दी संघसंस्था, उपभोक्ता िकवित संरक्षण काययमा संलग्न संस्थािरू, विलभन्न सञ्चार 
माध्यममा काययरत सञ्चारकमी प्रलतलनलििरूले अनगुमन काययलाई सियोग पगु्ने गरी अनगुमन प्रवियाको 
स्थलगत अिलोकन गनय सक्नेछन ्। तर सामान जफत गने, िलु्याउन ेिा नष्ट गने िा लसलबन्र्दी गने काययमा 
सम्बशन्ित आलिकाररक कमयचारी िा प्रिरीद्धारा नै कायय सम्पन्न गनुयपनेछ ।  

 

पररच्छेर्द –७ 

विविि 

 

१६. बजार अनगुमन सलमलतको काययिम तथा बजेटः 

(क) गाउँपाललकाले आफ्नो स्रोत सािन र जनिशक्त प्रयोग िनुे गरी बजार अनगुमनका लालग आिश्यक 
काययिम र बजेट प्राथलमकताका साथ बावषयक काययिममा समाििे गनुय पनेछ,  

(ख) नेपाल सरकारबाट बजार अनगुमनका लालग अनरु्दान प्राप्त भएमा सोिी अनसुार काययिममा समाििे 
गनुयपनेछ, 

(ग) बावषयक काययिममा उपभोक्ता सचेतनाको काययिम समेत समािेि गनुयपनेछ, 

(घ) बजार अनगुमनको िममा नमूना संकलन गर्दाय प्रर्दायकलाई िस्तकुो मूल्य भकू्तानी गरी बील ललन ुपने 
िनु्छ, 

(ङ) बजार अनगुमन टोलीमा खवटएका व्यशक्तिरूलाई खाजा िापत भिा दर्दनपुनेछ । 

 

१७. स्थानीय प्रिासनको कतयव्यः बजार अनगुमन गर्दाय अनगुमन टोलीले सरुक्षा लगायतका आिश्यक सियोग 
माग गरेमा तत्काल त्यस्तो सरुक्षा तथा सियोग उपलब्ि गराउन ुस्थानीय प्रिासनको कतयव्य िनुछे । 

१८. असल लनयतले गरेका काम बचाऊः यस लनरे्दशिका बमोशजम बजार अनगुमन गर्दाय असल लनयतले गरेका 
कामको सम्बन्िमा टोलीका संयोजक तथा सर्दस्यिरू उपर कुनै कारिािी िनुे छैन ।  

१९. प्रचललत काननु बमोशजम िनुःे 
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(क) यस लनरे्दशिकामा भएको व्यिस्थाले प्रचललत काननु बमोशजम िनु े अन्य अनगुमन काययलाई बािा 
परु् याएको मालनने छैन ।  

२०. र्दण्ड सजायः 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ िा गाउँ सभाबाट शस्िकृत काननुमा व्यिस्था भएकोमा सोिी बमोशजम 
अन्यथा प्रचललत कानून (उपभोक्ता वित संरक्षण ऐन लनयम, खाद्य ऐन लनयम, औषिी वििी वितरण सम्बन्िी 
ऐन लनयम, कालो बजारी तथा अन्य केिी सामाशजक अपराि तथा सजाय ऐन, मास ु जाँच ऐन, लगायतका) 
अलिनमा रिी बजार अनगुमनबाट र्दोषी पाइएका व्यिसायी उपर काननुी कारिािी र र्दण्ड सजाय गनुय पनेछ 
। 

२१. प्रलतिेर्दनः 
(क) बजार अनगुमनको मालसक  प्रगलत प्रलतिरे्दन अनसूुची–३ अनसुार तयार गनुयपनेछ । 

 

२२. बािा अड्काउ फुकाउने अलिकारः यस लनरे्दशिकाको कायायन्ियनमा कुन ैबािा अड्काउ परेमा उपभोक्ता 
वित संरक्षण तथा मूल्याङ्कन सलमलतको िैठकबाट लनणययका लालग बािा अड्काउ फुकाउ गनय गाउँपाललकामा 
पठाईने छ ।  

२३. संिोिनः यस लनरे्दशिकामा थपघट गने अलिकार प्रचललत काननुको अलिनमा रिी गाउँ सभाको िनुछे । 
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अनसूुची  - १ 

(र्दफा ८ को उपर्दफा ४ सगँ सम्बशन्ित) 
 

श्री मंगला गाउँपाललका  

बालबयाचौर, म्याग्र्दी 
४ नं. प्ररे्दि, नेपाल 

 

विषयः– बजार अनगुमनको  मालसक प्रलतिेर्दन । 

 

आज लमलत २०  /     /   रे्दशख २०  /     /    सम्म लनम्न स्थानिरूमा बजार अनगुमन गर्दाय लनम्नानसुार 
रे्दशखएको व्यिोरा अनरुोि छ ।  

लस.नं. अनगुमन 
गररएको स्थान 

अनगुमन गररएको 
के्षत्र/प्रकृलत/िस्तिुरु 

अनगुमनको वििरण 
(पररमाण, अिस्था र 

अन्य कुरा) 

भएको/रे्दशखएको/
पाईएको  व्यिोरा 

कैवफयत 

  
 

    

 

व्यिसावयक प्रलतष्ठान संस्थाको सामानको जफत/ बरामर्दी 

लस.नं. नष्ट गररएको िस्तकुो नाम नष्ट गररएको िस्तकुो/पररमाण 

 

कैवफयत 

 
 

   

संकलन तथा लसलिन्र्दी गररएका बस्तिुरुको वििरण 

लस.नं. बस्तिुरुको 
नाम 

लसलिन्र्दी गररएको 
मात्रा/संख्या 

गररएको नमनुा 
संकलन मात्रा/संख्या 

कैवफयत 

 
 

    

 

         

बोिाथयः 
श्री संयोजकज्यू 

उपभोक्ता वित संरक्षण सलमलत । 
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अनसूुची - २ 

(र्दफा ९ संग सम्बशन्ित) 
 

(अ) अनगुमन गररने िस्तकुो िलगयकरणः बजार अनगुमनको िममा लबलभन्न उपभोग्य िस्त ु तथा सेिाको 
अनगुमन गनुय पने भएकाले उपभोग्य िस्त ुतथा सेिाको लनम्नानसुार िलगयकरण गररएको छ । 

समूि “क” - खाद्यान्न माछा/मासजुन्य/तरकारी फलफूल/रै्दलनक उपभोग्य  

 (१) खाद्यान्न तथा खाद्य पर्दाथयिरू नून, शचनी, शचया, कफी, मि, प्रिोलित पानी आदर्द । 

 (२) अप्रिोलित, अियप्रिोलित िा प्रिोलित खाद्य पर्दाथयिरू, 

 (३) प्रिोलित खाद्य पर्दाथय उत्पार्दन गनय प्रयोग गररने कच्चा पर्दाथय,  

 (४) खाद्य पर्दाथय उत्पार्दन गने उद्योग, 

 (५) खाद्य पर्दाथय वििी वितरण गररने वििीस्थल र भण्डारगिृ िा संचय स्थल, 

 (६) खाने तेल, शघउ (िनस्पती शघउ समते), 

 (८) र्दिु तथा र्दगु्ि पर्दाथयिरू र र्दिु प्यावकङ्ग गनय प्रयोग िनुे प्लावष्टक पाउचिरू, 

 (९) माछा, मास,ु अण्डा, 

  (१०) मसलाजन्य पर्दाथयिरू (शजरा, मररच, अर्दिुा, लसनु, िलनया, बेसार, ज्िानो, मेथी,   

 ल्िाङ, सकुुमेल, अलैंची, र्दाशल्चनी र खसुायनी लगायतका मसलाको रूपमा उपभोग गररने पर्दाथयिरू) 

  

समूि “ख” औषिी एिं स्िास््य सेिा 

 (१) औषिी तथा औषिीजन्य पर्दाथयिरू (पिपंुक्षी औषिी तथा जलडबटुीमा आिाररत       
औषिी समते), 

 (२) औषिी उत्पार्दन गने उद्योग तथा लबिी वितरण गररने स्थल, 

 (३) अस्पताल, नलसयङिोम, शक्ललनक आदर्द स्िास््य सेिा प्रर्दायक सस्थािरु । 

समूि “ग” रासायलनक मल/विषार्दी/विउ लबजन/कृवष औजारः 

 (१) पिपंुक्षी आिार र त्यसमा प्रयोग िनुे कच्चा पर्दाथयिरू समते, 

 (२) रासायलनक मल, विषार्दी, लबउविजन, कृवष औजारिरु, 
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समूि “घ”इन्िनः 

 (१) इन्िन भण्डारण, पेट्रोललयम पर्दाथयको नापतौल, गणुस्तर मूल्य तथा मापर्दण्डिरूको पररपालना, 

समूि “ङ” लनमायण सामाग्रीः 

 (१) ढुङ्गा, इटा, लगट्टी, बालिुा लगायतका लनमायण सामाग्री तथा सोसँग सम्बशन्ित उद्योग, भण्डारण स्थल 
र लबिी वितरण स्थल । 

समूि “च” िैशक्षक सामाग्रीः 

 (१) पाठ्य सामग्री, स्टेिनरी लगायतका िैशक्षक सामाग्रीिरु । 

 (२) शिक्षा लनरे्दशिका अनसुार विद्यालयिरुको िूल्क आदर्द । 

समूि “छ” िोटल/लज/रेषु्टरा/खाजाघर/चमेना गिृ/लजः 

 (१) िोटल/रेषु्टरा/खाजाघर/चमेना गिृ/लजको सरसफाइ तथा अन्य व्यिस्थापन 

 (२) प्रिोलित र अप्रिोलित िस्तिुरुको भण्डारण  

      (३) िोटल, रेषु्टरा तथा लमठाई पसलिरूमा लबिी िनुे पकिान तथा प्याकेशजङ्ग गरी  लबिी िनुे खाद्य    

          पर्दाथयिरू, िल्का पेय पर्दाथयिरू, मदर्दराजन्य पर्दाथय, 

समूि “ज” सलुतयजन्य पर्दाथयः 

 (१) सपुारी, पानपराग, सतुी, विंडी, चरुोट तथा सतुीजन्य पर्दाथय । 

समूि “झ” नाप तौलः 

 (१) ढक, तराज ुलगायतका नापतौलमा प्रयोग िनुे उपकरणिरू । 

समूि “ञ” पिपंुक्षी िाट बजारः 

 (१) पिपंुक्षी िाटबजार तथा लबिी स्थल । 

समूि “ट” सौन्र्दयय सामाग्रीः 

(१) विलभन्न प्रकारका सौन्र्दयय सामाग्रीिरु 

(२) व्यूवट पालयर/सैलनु आदर्द । 
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समूि “ठ” विद्यतुीय सामानिरुः 

(१) विद्यतुीय सामानिरू, 

(२) इलेक्ट्रलनक्स सामानिरू । 

समूि “ड” रङ्ग/रोगनः 

 (१) विलभन्न कम्पलनका भिन सम्बशन्ि रङ्ग र रङ्ग रोगन संबन्िी सामाग्रीिरु । 

समूि “ढ” गरगिना : 

 (१) सनु, चाँदर्द, विरा, मोती, जिािरत तथा सो बाट लनलमयत गरगिनािरुको नापतौल एंि गणुस्तर । 

समूि “ण” सिारी सािन : 

 (१) याक्सी लमटर िलु्क र ररक्सा,  नगरबस आदर्दको भाडा आदर्द । 

समूि “त” अन्य :  (१) अन्य उपभोग्य िस्तिुरूको उत्पार्दन स्थल, प्रिोिन स्थल, ढुिानीको अिस्था, लबिी 
स्थलिरू, 

 (आ) अनगुमन गररने सेिाको वििरण : 

 (१) व्यापाररक सेिा 

 (२) संचार सेिा, 

 (३) स्थल यातायात तथा ििाई सेिा, 

 (४) लबद्यतु सेिा, 

 (५) खानेपानी सेिा, 

 (६) विज्ञापन सेिा अन्य उपभोग्य सेिािरू, 

 (७) स्िास््य सेिा, 

 (८) शिक्षा सेिा, 

 (९) विशिय सेिािरु । 
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अनसूुची - ४ 

(र्दफा १०  स“ग सम्बशन्ित) 

रै्दलनक बजार अनगुमन फारम 

(बजार अनगुमन फारमको प्रमाशणत प्रलत सम्बशन्ित व्यििायीलाई दर्दन ुपनेछ)  लमलतः 

व्यापाररक प्रलतष्ठानको नामः श्री 
ठेगानाः 
प्रोपारइटर िा फमयिनीको नामः 
फोन नं. : 
यस कायायलयको नेततृ्िमा खवटएको बजार अनगुमन टोलीबाट तपाईको वििीस्थल/गोर्दाम/उद्योगको लनरीक्षण गर्दाय 
लनम्न अनरुूपको शस्थलत भेवटएकोले रे्दिायअनसुार गनुय गराउन ुिनु लनरे्दिन दर्दइएको छ । 

ि.सं. वििरण भएको नभएको टोलीबाट दर्दइएको लनरे्दिन 

१. मूल्य- सूची    

२. साइनबोडय    

३. व्यिसायर्दताय/निीकरण    

४. नापतौलको प्रमाण    

६. लेबलमा खलुाउनपुने कुरािरू स्पष्ट उल्लेख भए/नभएको    

७. म्यार्द नाघेको सामाग्री    

८. स्थायी लेखा (PAN) नम्बर/Vatमार्दताय    

९. लबिी लबल दर्दने प्रविया भए/नभएको    

१०. खाद्य अनजु्ञा- पत्र (खाद्य उद्योगको लालग)    

११. मासकुो गणुस्तर सन्तोषजनक भए/नभएको    

१२. लमठाईको गणुस्तर लगायतका पक्षिरू सन्तोषजनक    

१३. ग्याँसको तौल, मूल्य लगायतका विषय सन्तोषजनक     

१४. खररर्द लबल/नभएको    

१५. यस अगालडको लनरे्दिनमा पालना    

१६. अन्य कैवफयतपूणय शस्थलत (खलुाउने)    

एक पटक दर्दइएका लनरे्दिनिरू पनुः अनगुमन गर्दाय पालना नभएको पाइएमा प्रचललत कानून बमोशजम कडा कारबािी 
िनुेछ । 

लनरीक्षण टोली 
१. संयोजक श्री ............................. 
२. सर्दस्य श्री ............................. 
३. सर्दस्य श्री ............................. 
४. सर्दस्य श्री ............................. 
५. सर्दस्य श्री............................. 
 

मलथ उल्लेशखत वििरण ठीक छ भनी उत्पार्दक/लबिेताको नाम र सिी 
प्रलतष्ठानको छाप 
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अनसूुची - ५ 

(र्दफा १४ सँग सम्बशन्ित) 
मचुलु्का 

 

म्याग्र्दी शजल्ला मंगला गाउँपाललका ................... िडा नं. ...... टोल.......मा खडा गरेको 
घटनास्थल/बरामर्दी/खानतलासी/शिलछाप लगाएको मचुलु्काः– 

१. उजरुी िा सूचनाको छोटकरी वििरणः– 

२. चार वकल्ला सवित खानतलासी/बरामर्दी गररएको शचज िस्तकुो नमनुा तथा ठाउँको वििरणः– 

३. बरामर्द भएको सामान/र्दसीको वििरण/शिलछाप गररएको वििरणः– 

 (क)  

 (ख) 

 (ग) 

 (घ) 

४. खानतलासी/बरामर्दी भएको रे्दखे बमोशजम सवि छाप गने साक्षीः- (नाम, ितन समेत) 

 (क)  

 (ख) 

 (ग) 

५. रोिबरमा बस्नेिरूको नाम, थर, उमेर, ितन र सविछापः- 
 (क)  

 (ख) 

 (ग) 

६. लनररक्षण टालीलेले मेरो उद्योग, गोर्दाम,पसलमा अनगुमन गर्दाय  कुनै सामान विनालमना भएको छैन । मालथ 
प्रकरण ३ मा उल्लेख भएको शचज िस्त ुतथा सामानिरू  .  .  . उद्योग, गोर्दाम,पसलबाट बरामर्द भएको िो 
। साथै टोलीले लगाएको लसल थान .  .  . छाप भएको दठक साचँो िो भलन सविछाप गनेः- 
 (क)  

 (ख) 

 (ग) 

७. कायय तामेली गनेः- 
 (क)  

 (ख) 

 (ग) 

लमलतः-      समय: - 
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अनसूुची - ६ 

र्दफा १४ सँग सम्बशन्ित 

तारेख भरपाई 

पक्षः........................................... 
विपक्षःशजल्ला ................................. गाउपाललका िा न.पा......................िडा नं. ................ स्थायी 
घर भई िाल ............................................. शजल्ला .............................. गाउपाललका िा न.पा 
िडा नं....................बस्ने श्री ......................................का नाती/नालतनी 
श्री...................................का छोरा/छोरी बषय ................................ को 
...................................................नामक व्यिसायका सञ्चालक श्री .................................. सम्पकय  
नं. ..............। 

 

 

तारेख 

लमलत ........साल ....... मविना .... गते ..........रोज दर्दनको समय ..................बजे उपशस्थत िनुेछु भलन 
सिी छाप गने । 

          िस्ताक्षरः 
          नामः 
 

लमलत........... साल............मविना.........गते ..........रोज दर्दनको समय ..........बजे उपशस्थत िनुेछु भलन 
सिी छाप गने । 

          िस्ताक्षरः 
          नामः 
 

लमलत .......... साल .........मविना ......... गते ........रोज दर्दनको समय ..........बजे उपशस्थत िनुेछु भलन 
सिी छाप गने । 

          िस्ताक्षरः 
          नामः 
 

  आज्ञाले  

  विष्ण ुप्रसार्द पौडेल 

प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 


