
 

 

 
दहु ुँ गाउुँपालिका 

दहु ुँ राजपत्र 
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भाग - २ 

 

 

 

 

बजार अनगुमन ननरे्दनिका, २०७७ 

  

 स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ िे लदएको अलिकार प्रयोग गरी दहु ुँ गाउुँ काययपालिकािे यो “बजार 

अनगुिन लनदलेिका, २०७७” जारी गरेको छ । 

 

काययपालिकाबाट स्वीकृ  लिल  २०७७।०६।२२ 



प्रस्तावनााः 

नेपािको संलविान, २०७२ को अनसुचूी–८ बिोलजि उपभोक्ता लह  संरक्षणाथय बजार अनगुिनको लजम्िेवारी स्थानीय  हिा  

 ोलकएको ह ुँदा सो संबैिालनक दालयत्व कायायन्वयनको िालग नेपाि सरकार िन्त्रीपररषदबाट लिल  २०७३।१०।१८ िा स्वीकृ  

कायय लवस्  ृीकरण प्रल वदेनको अलिनिा रही संघीय िालििा  था सािान्य प्रिासन िन्त्राियबाट यो लनदलेिका  यार गररएको छ 

। उपभोक्ताको स्वास््य, सलुविा र आलथयक लह  कायि राख्न, उपभोग्य वस्  ु वा सेवाको गणुस् र, पररिाण एव ं िलू्यको 

अलनयलि  ाबाट उपभोक्तािा  संरक्षण प्रदान गनय, वस्  ुवा सेवाको उत्पादन स्थि वा भन्सार लवन्द,ु ढुवानी िागय, भण्डारण  था 

संचय स्थि, थोक  था खदु्रा लवलि स्थि र उपभोग स्थि िगाय का ठाउुँहरूिा वस्  ु वा सेवा प्रदायक वा लबिे ाको 

व्यवसालयक कारोवारको द ाय, नवीकरण, आपलू य, िलू्य, गणुस् र, नाप ौि, लवज्ञापन िगाय का व्यापाररक लियाकिापको 

लनयिन गनय  त्काि स्थानीय गाउुँपालिकाबाट लनयलि  रुपिा प्रभावकारी बजार अनगुिन गनय आवश्यक भएकोिे दहु ुँ 

गाउुँपालिकािे गाउुँकाययपालिकाको लिल  २०७७।०६।२२ को बैठकबाट पारर  गरी यो लनदलेिका िाग ुगरेको छ । 

 

पररच्छेर्द –१ 

प्रारनभभक 

१.संनिप्त नाम र प्रारभभाः 

(क) यस लनदलेिकाको नाि “ दहु ुँ गाउुँपालिकाबाट गररने बजार अनगुिन लनदलेिका, २०७७” रहकेो छ । 

(ख) यो लनदलेिका दहु ुँ गाउुँकाययपालिकाबाट स्वीकृ  भएको लिल  दलेख िाग ुह नेछ । 

२. पररभाषािःलवषय वा प्रसंगिे अको अथय निागिेा यस लनदलेिकािा, 

(क) “अनगुिन टोिी” भन्नािे कायायियिे लविेषज्ञ सलह  गठन गरेको बजार अनगुिन टोिी सम्झन ुपदयछ । 

(ख) “उपभोक्ता लह  संरक्षण सलिल ” भन्नािे गाउुँपालिकाका उपाध्यक्षको संयोजकत्विा गलठ  सलिल  बुझ्न ुपदयछ ।  

(ग) “कायायिय” भन्नािे गाउुँपालिकाको कायायिय सम्झन ुपदयछ । 

(घ) “प्रदायक” भन्नािे वस्  ुवा सेवाको उत्पादक, आया क ाय, भण्डारण वा लवलिलव रण गने व्यलक्त वा संस्था सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) “वस् ”ु भन्नािे उपभोक्तािे उपभोग वा प्रयोग गने वस् ुको संलिश्रणबाट बनेको पदाथय सम्झन ुपदयछ र सो िब्दिे उपभोग्य 

वस् कुो लनिायणिा प्रयोग ह ने कच्चा पदाथय, रङ्ग, सगुन्ि वा रसायनिा  सिे  जनाउुँछ । 

(च) “लविे ा” भन्नािे वस्  ुवा सेवाको उत्पादक, पैठारीक ाय, थोक वा खदु्रा लविे ा, सेवा प्रदायक सम्झन ुपदयछ । सो िब्दिे 

होटि, िज, होष्टिे, खाजाघर संचािक आलदिाइ सिे  जनाउने छ । 

(छ) “स्थानीय सरकार” भन्नािे गाउुँपालिकािा  सम्झन ुपदयछ ।  

(ज) “सेवा” भन्नािे व्यवसालयक सेवा, संचार सेवा, लनिायण  था इलन्जलनयररङ सेवा, लव रण सेवा, लिक्षा सेवा, वा ावरणीय 

सेवा, लवलिय सेवा, स्वास््य र सािालजक सेवा, पययटन सेवा, िनोरञ्जन  था खेिकुद सेवा, या ाया  सेवा िगाय का 



दस् रु/पाररश्रलिक लि  वा नलि  प्रदान गररने सम्पणूय सेवाहरू सम्झन ुपदयछ । 

(झ) “सलिल ” भन्नािे उपभोक्ता लह  संरक्षण सलिल  भन्ने सम्झन ुपदयछ । 

  

पररच्छेर्द–२ 

उपभोक्ता नित संरिण सनमनत 

 

३. उपभोक्ता नित संरिण सनमनत 

उपभोक्ताको लह  संरक्षण सम्बन्िी लबषयिा आवश्यक नील ग  ब्यवस्था गनय  था बजार अनगुिन काययिा  िागयदियन एवं 

सिन्वयको िालग गाउुँपालिकािे उपभोक्ता लह  संरक्षण सलिल को गठन गनेछ । 

४. उपभोक्ता लह  संरक्षण सलिल को गठन दहेाय अनसुार ह नेछिः- 

(क) दहु ुँ गाउुँपालिकाको उपाध्यक्ष                      – संयोजक 

(ख) दहु ुँ गाउुँपालिकाको आलथयक सलिल का संयोजक             – सदस्य 

(ग) लजल्िा प्रिासन कायायिय वा इिाका प्रिासन कायायियका अलिकृ  प्रल लनिी     – सदस्य  

(घ) खाद्य, गणुस् र, औषलि/जनस्वास््य/उद्योग बालणज्य हनेे (उपिब्ि भए  

    सम्िका के्षत्रग  लवषय हनेे) िाखाका प्रिखु/प्रल लनलि            – सदस्य 

(ङ) सम्बलन्ि  उद्योग बालणज्य संघको प्रल लनलि             – सदस्य 

(च) उपभोक्ता लह  संरक्षणिा लियालिि संस्था वा ब्यलक्तहरु िध्येबाट एक जना               – सदस्य 

 (छ) कायायियको उपभोक्ता लह  संरक्षण हनेे िाखा/डेक्स/इका का प्रिखु               – सदस्य सलचव 

 

५. उपभोक्ता लह  संरक्षण सलिल का काि क यब्य र अलिकार 

क. उपभोक्ता लह  संरक्षणको िालग आबश्यक नील ग  ब्यवस्था गने ।  

ख. अत्यावश्यक बस् हुरुको िाग र आपलू यको अवस्था सम्बन्िी  ्याङ्क संकिन र िागको प्रके्षपण गने, 

ग. सलिल िे यस लनदलेिकाको दफा (८) २ अनसुार गलठ  अनगुिन टोिीद्वारा अनसुचूी–१ को फारििा उल्िेख भए अनुसार 

प्रस्  ु गरेको बजार अनगुिन सम्बन्िी प्रल वदेन िालथ लवशे्लषण गरी आवश्यक लनदिेन लदने, 

(च) उपभोक्तको लह  संरक्षण गनय आपलू य व्यवस्था र उपभोग्य वस्  ुवा सेवाको छड्के अनुगिन गने, 

(छ) बजार अनगुिन सम्बन्िी कािको िलू्याङकन गने र टोिीिा  आवश्यक ा अनसुार िागय दियन गने, 

(ज) गाउुँपालिकािे लदएको अन्य लनदिेन र आदिेको कायायन्वयन गने/ गराउने । 

(झ) उपभोक्ता लह  लवपरर  काययिा आवश्यक काननुी कारवाहीको िालग लनरीक्षण वा अनुसन्िान अलिकृ   ोक्ने । 



६. उपभोक्ता लह  संरक्षण सलिल को बैठक सम्बन्िी काययलबलि 

उपभोक्ता लह  संरक्षण सलिल को बैठक िलहनािा एक पटक अलनवायय रूपिा बस्न ुपनेछ । सलिल को बैठकिे आफ्नो काययलवलि 

आफै  यार गनेछ । यसरी वठैक वस्दा कलम् िा  ीन लदन अगालड वठैकको लवषय सलह को सचूना  सदस्यहरुिा  उपिब्ि गराउन ु

पनेछ । 

 

पररच्छेर्द –३ 

बजार अनुगमन सभबन्धी व्यवस्था 

७. वस्  ुवा सेवाको द ाय, आपलू य, िलू्य, गणुस् र, नाप ौि िगाय का व्यापाररक लियाकिापिा  उपभोक्ता ितै्री बनाउन 

गाउुँपालिकािे लनम्न व्यवस्था गनुय पनेछिः- 

(क)  गणुस् रीय उपभोग्य वस् ु  था सेवाको सहज र सवयसिुभ आपलू य ह ने वा ावरणको सुलनलि  ा सलह  उपभोक्ताको हक र 

लह को संरक्षण गनय कायायियिा उपभोक्ता लह  संरक्षण िाखा/इका /डेक्सको व्यवस्था गरी लनयलि  र प्रभावकारी बजार 

अनगुिनको व्यवस्था गन,े  

(ख) बजार प्रणािीिा  प्रल स्पिी र उपभोक्ता प्रल  लजम्िवेार  लु्याउन प्रचलि  काननुको काययन्वयनिा जोड लदने,  

(ग) उपभोक्ता लिक्षा सम्बन्िी सचे ना र बजार अनगुिनको कायययोजना  यार गरी उपभोक्ता लह  संरक्षणको लवषयिा  लविेष 

प्राथलिक ािा राख्ने, 

(घ) उपभोक्तािा  सचे  र जागरूक  ुल्याउन वडा सलिल को कायायियदलेख नै उपभोक्ता सचे ना िगाय का काययििहरु 

संचािन गन,े 

(ङ) आफ्नो गाउुँपालिका अन् रग  स्थालप  वा संचालि  उद्योग व्यवसायको द ाय, नलवकरण, लबि लवजक  था लबिीको िालग 

रालखएका िािवस् ,ु नाप ौि, गणुस् र, िेबि, आपलू य, आलदको अनगुिन गने, 

(च)  रकारी, फिफूि, िाछा, िासु, लिठा  पसि, डेरी, होटि िगाय का खाद्य वस् कुो लबिी स्थिको िापदण्ड  ोक्ने र छुटै्ट 

फिफूि  था  रकारी बजार र वििािाको व्यवस्था गने, 

८. बजार अनुगमन टोली गठनाः-  

 १. वस्  ुवा सेवा प्रदायक व्यवसायको द ाय, नलवकरण, आपलु य, िलु्य, नाप ौि, लवज्ञापन िगाय  व्यापाररक लत्रयाकिापको 

लनयलि  एवं आकलस्िक अनुगिनको िालग  गाउुँपालिकािे बजार अनगुिन टोिी गठन गनेछ ।  

२. उपदफा (१) बिोलजि गठन ह ने अनगुिन टोिीिा दहेाय बिोलजिको पदालिकारीहरु रहनेछनिः 

क. कायायियको उपभोक्ता लह  संरक्षण हनेे िाखा/इका /डेक्कको प्रिखु –  संयोजक 

ख. सम्बलन्ि  लवषयग  क्षेत्रको प्रल लनलि (उपिब्ि भएसम्ि) –   सदस्य 

ग.  स्थानीय प्रिासनको प्रल लनलि (उपिब्ि भएसम्ि) –    सदस्य 



घ. स्थानीय सरुक्षा लनकाय (नेपाि प्रहरी) को प्रल लनलि –   सदस्य 

ड.. उपभोक्ता लह  संरक्षणिा लियालिि संस्था वा ब्यलक्तहरु िध्येबाट िनोलन  एक जना– सदस्य 

च. उद्योग वालणज्य संघको प्रल लनलि(उपिब्ि भएसम्ि)एक जना सदस्य –  सदस्य 

छ. पत्रकार िहासंघ/संचारकिी एक जना –     सदस्य 

३. अनगुिन टोिीिा कम् ीिा ५ जना प्रल लनलि संिग्न भइ बजार अनगुिन सम्बन्िी कायय गररने छ ।  र कुनै लवषयग  के्षत्रको 

अनगुिन गने काययिा सम्बलन्ि  लवषयग  के्षत्रको लवज्ञ/प्रल लनिी अलनवायय रुपिा सिावेि गराउन ुपने छ ।      ( लबषयग  लबज्ञ वा 

प्रल लनिी भन्नािे जस् ै खाद्य वा कृलष उपजको िालग खाद्य लनरीक्षक वा उपिब्ि नभएिा कृलष प्रालवलिक बलुझने छ ।)  

४. उपभोक्ता लह  संरक्षण हनेे िाखा वा इकाइिे िालसक रुपिा  ोलकएको ढाुँचािा बजार अनगुिनको एकीकृ  प्रल वदेन 

कायायियिा पेि गनुय पनेछ । 

९. बजार अनुगमन टोलीको काम, कततव्य र अनधकाराः– 

दफा ८ (१) बिोलजि गलठ  बजार अनगुिन टोिीिे प्रचलि  काननु बिोलजि दहेाय अनसुारका काययहरू गनुयपनेछिः– 

(क) बजार अनगुिनको पवूय कायय योजना र िालसक अनगुिन कायय ालिका बना  स्वीकृ ीको िालग सलिल िा पेि गने, 

(ख) स्वीकृ  कायययोजना बिोलजि लनयलि  रूपिा बजार अनगुिन गने र आवश्यक ा बिोलजि आकलस्िक वा लविेष अनगुिन 

गन,े  

(ग) वस्  ुवा सेवाको द ाय, आपलू य, िलू्य, गणुस् र, नाप ौि, लवज्ञापन िगाय का व्यापाररक लियाकिापको अनगुिन गने, 

(घ) कािोबजारी, एकालिकार (लसलन्डकेट), लििीि ोपणूय भाउ लनिायरण (काटेलिङ्ग), कृल ि अभाव  था बजार प्रविेिा 

अवरोि गने जस् ा गरै प्रल स्पिी व्यापाररक लियाकिाप भए/ नभएको अनुगिन गने, 

(ङ) कुनै वस् कुो अनलुच  व्यापाररक लियाकिाप (लिसावट/गणुस् रलहन) कि  ौि भएको दलेखएिा/भलेटएिा आवश्यक ा 

अनसुार त्यस् ा वस्  ुजफ  गने, नष्ट गने, कारोवार रोक्का गने वा बन्द गने िगाय का कायय गने, 

(च) उपभोक्ता लह  संरक्षण सलिल बाट सिय–सियिा लदइएका लनदिेन एव ंआदिे बिोलजिका कािहरू गने । 

(छ) संपन्न बजार अनगुिन प्रल वदेन सोलह लदन कायायियिा पेि गनुय पनेछ । 

 

१०.  बजार अनुगमन कायतनवनधाः 

 १. बजार अनगुिन टोिीिे बजार अनगुिन गदाय लनम्न लवषयिा लविेष ध्यान लदन ुपनेछिः 

(क) लबिे ा वा सेवा प्रदायकिे लनयािक लनकायबाट काननु बिोलजि प्रदान गररने गरेको व्यवसाय द ाय प्रिाण–पत्र, स्थायी िेखा 

नम्बर (एब्ि)् को प्रिाण–पत्र, खाद्य अनुज्ञा–पत्र, औषिी पसि द ाय प्रिाण–पत्र िगाय का आवश्यक कागजा हरु लिएको 

छ/छैन हनेे । साथै प्रिाणपत्र लनयलिल  रुपिा नलवकरण भए/नभएको हनेे । प्रिाणपत्र नलिएको वा नलवकरण गरेको नदलेखएिा 

बढीिा ७ लदन लभत्र सो कायय गरी कायायियिा पेि गनय लिलख  लनदिेन लदने । 



(ख) लबिे ा वा सेवा प्रदायकिे आफ्नो व्यवसायको साइनबोडय राखकेो छ/छैन हनेे । नराखेको भए ३ लदनलभत्रिा रालख 

कायायियिा जानकारी लदन लिलख  लनदिेन लदने । 

(ग) प्रदायकिे वस् कुो लवलि कक्षिा िलू्य सचूी राखकेो छ /छैन हनेे । नराखकेो भए ३ लदन लभत्रिा रालख कायायियिा  सो को 

जानकारी लदन लिलख  लनदेिन लदने । 

(घ) िाि, वस् कुो पररिाण, िलू्य, गणुस् र र  ौि लठक छ /छैन हनेे, 

(ङ) प्याकेलजङ्ग गररएको वस् कुो िेबििा उत्पादक वा पैठारीक ायको नाि, उत्पादन लिल , उपभोग्य अवलि वा  लिल , 

अलिक ि खदु्रा िलू्य, लिश्रण, भण्डारण र उपभोग गने  ररका उल्िेख गररएको छ/छैन हनेे,  

(च) औषलि वा औषलियकु्त पदाथय भए सो को प्यालकङ्ग प्रयोग गने  ररका उल्िेख छ/छैन हनेे । औषिीलवज्ञ (फािायलसष्ट) औषिी 

लबिी स्थििा भए/नभएको एव ंऔषलि लविे ा प्रिाणपत्र सि े हनेे । 

(छ) उपभोग्य लिल  नाघेको औषिी, प्रिोलि  पानी, लवस्कुट, पाउरोटी िगाय का खाद्य  था उपभोग्य वस् हुरू फेिा परेिा नष्ट 

गन,े 

(ज) उत्पादन लिल , उपभोग्य लिल  केरिटे गरेको वा पनुिः िेबलिङ्ग वा छपा  गरेको छ/छैन हनेे । पनुिः िेबलिङ्ग वा छपा  गरेको 

पा एिा त्यस् ो वस्  ुजफ  गने, वस् कुो प्रकृल  अनसुार िचुलु्का गरी नष्ट गने, 

(झ) िाछािास,ु फिफूि,  रकारी, लिठा  पसि, डेरी र होटि बििािा वा िाछा िास ुलवलिस्थि सफासुग्घर र िापदण्ड 

अनसुार छ/छैन हनेे । नभएिा कसरुको प्रकृल  अनसुार सजग गराउने वा चे ावनी लदने  था अटेरी गरेिा  ोलकए बिोलजि दण्ड 

जरीवाना गने, 

(ञ) लविे ा वा िे ािा  वस् ुको लविलवजक जारी गरेको छ/छैन हनेे । लवि अलनवायय गनय लनदिेन लदने । 

२. गाउुँपालिकािे अनसुचूी–२ िा उल्िेलख  वस्  ुर सेवाको अनगुिन गनय उपभोक्ता लह  संरक्षण हनेे िाखा/इका /डेक्सिा  

लिलख  कायय लववरण  ोक्न ुपनेछ । सोही आिारिा बजार अनगुिन टोिीिे बजार अनगुिन सम्बन्िी कायय गनुय पनेछ ।   

  

पररच्छेर्द–४ 

उजुरी सभबन्धी व्यवस्था 

११. उजुरी नर्दन सकनेाः 

(क) कुनै वस्  ुवा सेवाको लविे ा वा प्रदायकिे उपभोक्ताको लह  लवपरर  व्यापाररक लियाकिाप गरेको भलन कुनै पलन व्यलक्तिे 

उपभोिा लह  संरक्षण सलिल  वा बजार अनगुिन टोिी वा कायायियको उपभोक्ता लह  संरक्षण हनेे िाखा/इका /डेक्सिा िौलखक 

वा लिलख  सचूना वा उजरुी लदन सक्ने, 

(ख) उपदफा (क) बिोलजिको लनकायिे उजरुी वा सावयजलनक सञ्चार िाध्यिबाट प्राप्त सचूनािा  उजरुीको रूपिा ग्रहण गररने छ,  



(ग) उपदफा (क) वा (ख) बिोलजिको उजरुी वा अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट अनगुिनको िालग िेलख आएिा सो िा  सि े 

उजरुीको रूपिा ग्रहण गरी बजार अनगुिन टोिीिे अनगुिन  था लनरीक्षण गनुय पनेछ, 

(घ) उपदफा (ग) बिोलजि अनगुिन  था लनररक्षण गदाय लविे ा वा सेवा प्रदायकिे प्रचलि  काननु वा िापदण्ड लवपरर  व्यापाररक 

लियाकिाप गरेको पाइएिा  त्काि कारवाही चिाउन ुपनेछ, 

(ङ) उपदफा (घ) बिोलजि अनगुिन टोिीिे गरेको काि कारवाहीिा लचि नबझुेिा लविे ािे प्रचलि  काननु बिोलजि 

गाउुँपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रिखु सिक्ष लिलख  रुपिा उजरुी लदन सक्नेछ, 

  

  

 

पररच्छेर्द–५ 

अनुगमन सभबन्धी प्रकृया 

 

१२. अनगुिनको पवूय  यारीिः  अनगुिन टोिीिे अनगुिन गनुय पवूय दहेायको  यारी गनुय पनेछिः 

(क) लनरीक्षण वा अनगुिनिा जान ुपवूय अत्यावश्यक वस्  ु था सेवा िध्ये कुन कुन लवषयिा  पलहिो प्रथलिक ािा राख्ने भन्ने 

लकटान गरी लवषयसचूी  यार गनुयपनेछ । 

(ख) अनगुिनिा जाुँदा अनगुिन गररने वस्  ुवा सेवासुँग सम्बलन्ि  ऐन लनयिहरू, लववरण र चेकलिस्ट साथै लिइ जानपुनेछ । 

(ग) वस्  ु था सेवाको आपलू य, लविी लव रण, िलू्य, गणुस् र आलदको बारेिा पयायप्त सचूना र जानकारी हालसि गनुयपनेछ । 

(घ) अनगुिन वा लनरीक्षण गनय जान ुअगाव ै ालिका बना  आवश्यक पने सािन सरुक्षा आलदको पवूय  यारी गनुयपनेछ । 

१३. बजार अनुगमन गने प्रकृयााः 

(क) बजार अनगुिन गदाय अनगुिनिा खलटइ जाने व्यलक्तिे आफ्नो पररचय पत्र दखेा  बजार अनगुिन गनुयपनेछ । अनगुिन टोलिका 

संयोजकिे अनुगिनको आवश्यक ा बारे जानकारी गराउन ुपनेछ र सम्बलन्ि  व्यवसायीिे लबना कुनै अवरोि अनगुिन गनय लदन ु

पनेछ । 

(ख) उपदफा (क) बिोलजि बजार अनगुिन गदाय सम्बलन्ि  व्यवसायीिे बािा लबरोि गरेिा बािा लबरोि गनेिा  प्रचलि  काननु 

बिोलजि कारवाहीको िालग सम्बलन्ि  लनकायिा अनरुोि गनय वा िेखी पठाउन सक्नेछ । 

(ग) अनगुिन टोिीिे बजार अनगुिन गदाय वस्  ुवा सेवाको निनूा संकिन गनुयपने दलेखएिा प्रचलि  काननू बिोलजि निनूा 

संकिन गरी सोको यथाथय लववरण खिुा  सम्भव भएसम्ि सम्बलन्ि  व्यवसायीको सि े दस् ख  भएको स्थिग  िचुुल्का 

बनाउन ुपनेछ । सम्बलन्ि  व्यवसायीिे िचुुल्का दस् ख  गनय निानेिा सोही व्यहोरा जना  उपलस्थ  व्यलक्तहरूको रोहवरिा 

िचुलु्का  यार गरी आवश्यक ा अनसुार लसिबन्दी सि े गरी परीक्षणको िालग यथालसघ्र सम्बलन्ि  लनकायिा निनूा सलह  िेलख 



पठाउनपुनेछ । 

(घ) अनगुिन टोिीिे बजार अनगुिन गदाय  त्काि केही सुिार गनुयपने दखेिेा सम्बलन्ि  व्यवसायीिा  अविी  ोकी स्थिग  

लिलख  लनदेिन लद  सिुार गनय िगाउन सक्नेछ । 

(ङ) बजार अनगुिन टोिीिे बजार अनगुिन गदाय कुनै वस्  ु त्काि नष्ट नगरे जनस्वास््यिा असर पने दलेखएिा त्यस् ा वस् कुो 

निनूा संकिन गरी प्रिाणको रूपिा सरुलक्ष  रालख अरू प्रचलि  काननू बिोलजि आवश्यक प्रलिया प¥ुया  सम्बलन्ि  व्यवसायी 

र उपलस्थ  व्यलक्तहरूको रोहवरिा िचुलु्का गरी वा ावरणिा असर नपने गरी त्यस् ो वस्  ुनष्ट गनुयपनेछ । संकलि  निनूा 

आवश्यक ा अनुसार पररक्षणका िालग प्रयोगिािािा पठाउन सलकनेछ । 

 

(१४) र्दण्ड जररवानााः 

(क) बजार अनगुिन टोिीिे बजार अनगुिन गदाय सेवा वा वस्  ुराखकेो स्थानको लनयिानसुार जाुँचबझु वा खान िासी गनय 

सक्नेछ । खान िासीबाट वस्  ुवा सेवाको लविी लव रणिा अनलुच  वा अलनयलि  कायय गरेको पाइएिा आवश्यक ा अनसुार 

त्यस् ो सेवा वा वस् कुो प्रयोग वा लबिी लव रणिा रोक िगाउन सक्नेछ   था त्यस् ा बस्  ुअनगुिन टोिीिे कब्जािा लि  

लनयिानसुार काययवाही बढाउने छ । 

(ख) अनगुिन गदाय कुनै काननूी कारवाही गनुयपने दलेखएिा अनगुिन टोिीिे सम्बलन्ि  व्यवसायीसुँग  रुून्  लिलख  स्पष्टीकरण 

िाग गनय सक्नेछ । 

(ग) अनगुिन टोिीको प्रल वदेन वा निनूा परीक्षणबाट गदाय िदु्दा दायर गनुयपने दलेखएिा प्रचलि  काननू बिोलजि अनसुन्िान 

 हलकका को िालग लनरीक्षण अलिकृ   ोक्ने गरी िदु्दा दायर गनय सलिल बाट लनणयय गरा  यथालिघ्र अलभयोजन अलिकारी सिक्ष 

आवश्यक कागजा  सलह  िेखी पठाउन ुपनेछ । 

(घ) उपदफा (ग) बिोलजि िेलख आएिा सम्बलन्ि  अलिकारीिे प्रचलि  काननू बिोलजि प्रलिया परूा गरी सम्बलन्ि  लनकायिा 

िदु्दा दायर गनुयपनेछ । 

(ङ) उपदफा (क) बिोलजि अनगुिन टोिीिे अखाद्य वस्  ुवा अन्य वस्  ुनष्ट गदाय िागकेो खचय सम्बलन्ि  व्यवसायीिे नै व्यहोनुय 

पनेछ ।  

(च) अनगुिन गररएका िाि वस् कुो प्रकृल  अनसुार िचुलु्का उठाउन ुपनेिा िचुलु्का उठाउने, चेकलिष्ट अनसुार भए नभएको हनेे 

र निनूा परीक्षण लिनपुने भएिा स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ वा गाउुँ सभाबाट लस्वकृ  काननुिा व्यवस्था भएकोिा सोही 

बिोलजि अन्यथा खाद्य लनयिाविी, २०२७ को लनयि १० वा उपभोक्ता संरक्षण लनयिाविी, २०५६ को लनयि २७ अनरुूप वा 

नेपाि गणुस् र ऐन, २०३७ वा प्रचलि  काननू बिोलजि निनूा संकिन गनुयपनेछ । 

(छ) लनरीक्षण, जाुँचबझु वा खान िासी गदाय उपभोग्य वस्  ुरोक्का राख्नपुने भएिा स्थानीय िासन संचािन सम्बलन्ि ऐन वा गाउुँ 

सभाबाट लस्वकृ  काननुिा व्यवस्था भएकोिा सोही बिोलजि अन्यथा खाद्य लनयिाविी २०२७ को लनयि १३ वा उपभोक्ता 



संरक्षण लनयिाविी, २०५६ को लनयि २५, वा नेपाि गणुस् र ऐन २०३७ र स्ट्याण्डडय नाप ौि ऐन २०२५ का प्रचलि  काननू 

बिोलजि गनुयपनेछ । 

(ज) स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ वा गाउुँ सभाबाट लस्वकृ  काननुिा व्यवस्था भएकोिा सोही बिोलजि अन्यथा वस्  ुवा 

िािसािान लसिबन्दी गनुयपदाय खाद्य लनयिाविी, २०२७ को लनयि १३ वा उपभोक्ता संरक्षण लनयिाविी, २०५६ को लनयि २८ र 

२९ वा नेपाि गणुस् र ऐन, २०३७ वा स्ट्याण्डडय नाप ौि ऐन, २०२५ वा प्रचलि  काननू अनसुार गनुयपनेछ । 

(झ) खाद्य प्रिोिन गनय आवश्यक पने कुनै उपकरण जडान भ ैकुनै वस्  ुवा पदाथयको उत्पादन गररएकोिा अनगुिन गने लनकायिे 

उत्पादन प्रिोिन काननू सम्ि  भए नभएको हरेी नभएको भए त्यस् ो स्थानिा लसिवन्दी गनय सक्नेछ । यसरी लसिबन्दी गररएकोिा 

प्रिोिन उद्योगिा  लनलि  सियाविी लद  आवश्यक िापदण्ड परूा गरी सिुार गनय लनदिेन लदन सलकनेछ । 

(ञ) उपदफा (ण) बिोलजि लनदिेन लदएकोिा उद्योगिे सिुारात्िक काययहरू गरी लसिबन्दी हटा  पाउुँ भनी कायायियिा लनवदेन 

लदएिा कायायियको टोिीिे बजार अनगुिन गरा  सिुार भएको पाइएिा लसिबन्दी हटा  लदन सक्नेछ । सिुार भएको नपाइएिा 

काननू बिोलजि कारवाही अगालड बढाउनेछ । 

(ठ) वस्  ुवा सेवा के्षत्रिा अनलुच  व्यापाररक लियाकिाप (Unfair Trade Practices), काननूद्धारा लनयलन्त्र  वा लनषलेि  
व्यापाररक लियाकिाप (Restrictive Trade Practices) र एकालिकारपणूय व्यापाररक लियाकिाप (Monopolistic 

Trade Practices) भए नभएको लवषयिा सि े अनगुिनका िििा हनेुयपनेछ । 

 

पररच्छेर्द –६ 

आचार संनिता 

 

१५. आचार संलह ािः बजार अनगुिन गनय जाने अनुगिन टोिीिे लनम्न बिोलजिको आचार संलह ा पािना गनुयपनेछिः 

(क) अनगुिन टोिीिे अनगुिन गने स्थि र अनगुिन गररने वस् कुो बारेिा सो काययिा संिग्न सदस्यहरू बाहके अरू कसैिा  

पलन सो बारेिा पवूय सचूना वा जानकारी गराउन ुह ुँदनै, 

(ख) अनगुिनिा खलटने व्यलक्तिे आफ्नो ना ागो ा वा इष्टलित्र कहाुँ अनगुिन गनय जान ुह ुँदैन, 

(ग) अनगुिन काययिा संिग्न कुनै पलन सदस्यिे अनगुिन गने लविे ा व्यवसायीबाट कुनै पलन लकलसिको चन्दा, दान, दा व्य वा 

उपहार स्वीकार गनुय ह ुँदनै, 

(घ) अनगुिन गनय जाुँदा प्रदायकहरूिे लदएको सलुविा  था आल ्य स्वीकार गनुयह ुँदनै, 

(ङ) कुनै लकलसिको प्रिोभन वा िोिालहजािा पनुय ह ुँदनै, 

(च) अनगुिनको कारवाही सम्बन्िी सचूना प्रवाह गदाय अनगुिन टोिीको ने तृ्व गने व्यलक्तबाट िात्र प्रवाह गनुयपनेछ  था अनगुिन 



टोिीिा रहने अन्य सदस्यहरूको जानकारी लदन ुह ुँदनै,् 

(छ) बजार अनगुिन गदाय अनुगिन टोिीका पदालिकारीहरू प्रदायक सिक्ष ियायलद   ररकािे प्रस्  ु ह नपुने र व्यवसायीको 

भण्डारण स्थि वा पसिबाट जथाभावी  ररकािे िाि वस् ु लनकाल्न ु 

ह ुँदनै , 

(ज) अनगुिन टोिीका कुनै सदस्यिे अनगुिन सम्बन्िी कायय गदाय गोप्य ा भङ्ग गने िगाय  अन्य कुनै गरैकाननूी काि गरेिा 

कियचारी भए प्रचलि  काननू बिोलजि लवभागीय कारवाही गनय र अन्य व्यलक्त भए टोिीबाट हटा  प्रचलि  काननू बिोलजि 

कारबाही गनय सलकनेछ, 

(झ) िानव अलिकारवादी संघसंस्था, उपभोक्ता हकलह  संरक्षण काययिा संिग्न संस्थाहरू, लवलभन्न सञ्चार िाध्यििा काययर  

सञ्चारकिी प्रल लनलिहरूिे अनगुिन काययिा  सहयोग पगु्ने गरी अनगुिन प्रलियाको स्थिग  अविोकन गनय सक्नेछन् ।  र 

सािान जफ  गने, िलु्याउने वा नष्ट गने वा लसिबन्दी गने काययिा सम्बलन्ि  आलिकाररक कियचारी वा प्रहरीद्धारा नै कायय सम्पन्न 

गनुयपनेछ ।  

  

पररच्छेर्द –७ 

नवनवध 

 

१६. बजार अनुगमन सनमनतको कायतक्रम तथा बजेटाः 

(क) गाउुँपालिकािे आफ्नो स्रो  सािन र जनिलक्त प्रयोग ह ने गरी बजार अनगुिनका िालग आवश्यक काययिि र बजटे 

प्राथलिक ाका साथ बालषयक काययिििा सिावेि गनुय पनेछ,  

(ख) नेपाि सरकारबाट बजार अनगुिनका िालग अनदुान प्राप्त भएिा सोही अनसुार काययिििा सिाविे गनुयपनेछ, 

(ग) बालषयक काययिििा उपभोक्ता सचे नाको काययिि सिे  सिाविे गनुयपनेछ, 

(घ) बजार अनगुिनको िििा निनूा संकिन गदाय प्रदायकिा  वस् कुो िलू्य भकू्तानी गरी बीि लिन ुपने ह न्छ, 

(ङ) बजार अनगुिन टोिीिा खलटएका व्यलक्तहरूिा  खाजा वाप  भिा लदनपुनेछ । 

 

१७. स्थानीय प्रिासनको क यव्यिः बजार अनगुिन गदाय अनगुिन टोिीिे सरुक्षा िगाय का आवश्यक सहयोग िाग गरेिा  त्काि 

त्यस् ो सरुक्षा  था सहयोग उपिब्ि गराउन ुस्थानीय प्रिासनको क यव्य ह नेछ । 

 

१८. असि लनय िे गरेका काि बचाऊिः यस लनदलेिका बिोलजि बजार अनुगिन गदाय असि लनय िे गरेका कािको सम्बन्ििा 

टोिीका संयोजक  था सदस्यहरू उपर कुनै कारवाही ह ने छैन । 



 

  

 

 

१९. प्रचनलत कानुन बमोनजम िुनेाः 

(क) यस लनदलेिकािा भएको व्यवस्थािे प्रचलि  काननु बिोलजि ह ने अन्य अनगुिन काययिा  बािा प¥ुयाएको िालनने छैन ।  

२०.  र्दण्ड सजायाः 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ वा गाउुँ सभाबाट लस्वकृ  काननुिा व्यवस्था भएकोिा सोही बिोलजि अन्यथा प्रचलि  

काननू (उपभोक्त लह  संरक्षण ऐन लनयि, खाद्य ऐन लनयि, औषिी लविी लव रण सम्बन्िी ऐन लनयि, कािो बजारी  था अन्य 

केही सािालजक अपराि  था सजाय ऐन, िास ुजाुँच ऐन, िगाय का) अलिनिा रही बजार अनगुिनबाट दोषी पाइएका व्यवसायी 

उपर काननुी कारवाही र दण्ड सजाय गनुय पनेछ । 

२१. प्रनतवेर्दनाः 

(क) बजार अनगुिनको िालसक प्रगल  प्रल वदेन अनसुचूी–३ अनसुार  यार गनुयपनेछ । 

 

२२. बािा अड्काउ फुकाउने अलिकारिः यस लनदलेिकाको कायायन्वयनिा कुनै बािा अड्काउ परेिा उपभोक्ता लह  संरक्षण  था 

िलू्याङ्कन सलिल को वठैकबाट लनणययका िालग बािा अड्काउ फुकाउ गनय गाउुँपालिकािा पठा ने छ ।  

२३.संिोिनिः यस लनदलेिकािा थपघट गने अलिकार प्रचलि  काननुको अलिनिा रही गाउुँसभा सभाको ह नेछ । 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

अनुसूची –१ 

(र्दफा ८ को उपर्दफा ४ सँग सभबनन्धत) 

श्री दहु ुँ गाउुँकाययपालिकाको कायायिय¸ 

लहलकिा¸दाचुयिा । 

 

नवषयाः– बजार अनुगमनको  मानसक प्रनतवेर्दन । 

 

आज लिल  २० /    /   दलेख २० /    /   सम्ि लनम्न स्थानहरूिा बजार अनुगिन गदाय लनम्नानसुार दलेखएको व्यहोरा अनुरोि छ ।  

लस.न. अनगुिन 

गररएको 

स्थान 

अनगुिन गररएको 

के्षत्र/प्रकृल /वस् हुरु 

अनगुिनको 

लववरण 

(पररणाि 

अवस्था र 

अन्य कुरा) 

व्यवसालयक 

प्रल ष्ठा 

संस्था 

सािानको 

जफ /बरािदी 

नाि/पररिाण 

नष्ट गररएको 

बस्  ु

/पररिाण 

नाि/पररिाण 

लसिबन्दी 

गररएको 

िात्रा/संख्या 

गररएको 

निनुा 

संकिन 

िात्रा/संख्या 

कैलफय  

         

         

         

         

         

         

         



 

बोधाथताः 

श्री संयोजकज्य ू

उपभोक्ता लह  संरक्षण सलिल  । 

 

 

अनुसूची –२ 

(र्दफा ९ संग सभबनन्धत) 

 

(अ) अनगुिन गररने वस् कुो वलगयकरणिः बजार अनुगिनको िििा लबलभन्न उपभोग्य वस्  ु था सेवाको अनगुिन गनुय पने भएकािे 

उपभोग्य वस्  ु था सेवाको लनम्नानसुार वलगयकरण गररएको छ । 

समूि “क” –खाद्यान्न माछा/मासुजन्य/तरकारी फलफूल/रै्दननक उपभोग्य  

 (१) खाद्यान्न  था खाद्य पदाथयहरू ननू, लचनी, लचया, कफी, िह, प्रिोलि  पानी आलद । 

 (२) अप्रिोलि , अियप्रिोलि  वा प्रिोलि  खाद्य पदाथयहरू, 

 (३) प्रिोलि  खाद्य पदाथय उत्पादन गनय प्रयोग गररने कच्चा पदाथय,  

 (४) खाद्य पदाथय उत्पादन गने उद्योग, 

 (५) खाद्य पदाथय लविी लव रण गररने लविीस्थि र भण्डारगहृ वा संचय स्थि, 

 (६) खाने  ेि, लघउ (वनस्प ी लघउ सि े), 

 (८) दिु  था दगु्ि पदाथयहरू र दिु प्यालकङ्ग गनय प्रयोग ह ने प्िालष्टक पाउचहरू, 

 (९) िाछा, िास,ु अण्डा, 

  (१०) िसिाजन्य पदाथयहरू (लजरा, िररच, अदवुा, िसनु, िलनया, बेसार, ज्वानो, िथेी,    ल्वाङ, 

सकुुििे, अिैंची, दालल्चनी र खसुायनी िगाय का िसिाको रूपिा उपभोग गररने पदाथयहरू) 

 समूि “ख” औषधी एवं स्वास््य सेवा 

 (१) औषिी  था औषिीजन्य पदाथयहरू (पिपुंक्षी औषिी  था जलडबटुीिा आिारर        औषिी 

सि े), 

 (२) औषिी उत्पादन गने उद्योग  था लबिी लव रण गररने स्थि, 

 (३) अस्प ाि, नलसयङहोि, लक्िलनक आलद स्वास््य सेवा प्रदायक सस्थाहरु । 



समूि “ग” रासायननक मल/नवषर्दी/नवउ नबजन/कृनष औजाराः 

 (१) पिपुंक्षी आहार र त्यसिा प्रयोग ह ने कच्चा पदाथयहरू सि े, 

 (२) रासायलनक िि, लवषादी, लबउलवजन, कृलष औजारहरु, 

समूि “घ” इन्धनाः 

 (१) इन्िन भण्डारण, पेट्रोलियि पदाथयको नाप ौि, गणुस् र िलू्य  था िापदण्डहरूको पररपािना, 

समूि “ङ” ननमातण सामाग्ीाः 

 (१) ढुङ्गा, इटा, लगट्टी, बािुवा िगाय का लनिायण सािाग्री  था सोसुँग सम्बलन्ि  उद्योग, भण्डारण स्थि र लबिी 

लव रण  स्थि । 

समूि “च” िैनिक सामाग्ीाः 

 (१) पाठ्य सािग्री, स्टेिनरी िगाय का िलैक्षक सािाग्रीहरु । 

 (२) लिक्षा लनदलेिका अनसुार लवद्याियहरुको िलू्क आलद । 

समूि “छ” िोटल/लज/रेषु्टरा/खाजाघर/चमेना गृि/लजाः 

 (१) होटि/रेष्ट रा/खाजाघर/चिनेा गहृ/िजको सरसफाइ  था अन्य व्यवस्थापन 

 (२) प्रिोलि  र अप्रिोलि  वस् हुरुको भण्डारण  

              (३) होटि, रेष्ट रा  था लिठा  पसिहरूिा लबिी ह ने पकवान  था प्याकेलजङ्ग गरी  लबिी ह ने खाद्य पदाथयहरू, 

हल्का पेय पदाथयहरू, िलदराजन्य पदाथय, 

  सिहू “ज” सलु यजन्य पदाथयिः 

 (१) सपुारी, पानपराग, सरु्य ी, लवडी, चरुोट  था स ुीजन्य पदाथय । 

समूि “झ” नाप तौलाः 

 (१) ढक,  राज ुिगाय का नाप ौििा प्रयोग ह ने उपकरणहरू । 

समूि “ञ” पिुपंिी िाट बजाराः 

 (१) पिपुंक्षी हाटबजार  था लबिी स्थि । 

समूि “ट” सौन्र्दयत सामाग्ीाः 

 (१) लवलभन्न प्रकारका सौन्दयय सािाग्रीहरु 

 (२) व्यलूट पाियर/सैिनु आलद । 

समूि “ठ” नवदु्यतीय सामानिराः 

 (१) लवद्य ुीय सािानहरू, 



 (२) इिेक्ट्रलनक्स सािानहरू । 

समूि “ड” रङ्ग/रोगनाः 

 (१) लवलभन्न कम्पलनका भवन सम्बलन्ि रङ्ग र रङ्ग रोगन संबन्िी सािाग्रीहरु । 

समूि “ढ” गरगिनााः 

 (१) सनु, चाुँलद, लहरा, िो ी, जवाहर   था सो बाट लनलिय  गरगहनाहरुको नाप ौि एवं ग’णस् र । 

समूि “ण” सवारी साधनाः 

 (१) ट्याक्सी लिटर िलु्क र ररक्सा,नगरबस आलदको भाडा आलद । 

समूि “त” अन्याः    

(१) अन्य उपभोग्य वस् हुरूको उत्पादन स्थि, प्रिोिन स्थि, ढुवानीको अवस्था, लबिी स्थिहरू, 

 (आ) अनगुिन गररने सेवाको लववरणिः 

 (१) व्यापाररक सेवा 

 (२) संचार सेवा, 

 (३) स्थि या ाया   था हवा  सेवा, 

 (४) लबद्य ु सेवा, 

 (५) खानेपानी सेवा, 

 (६) लवज्ञापन सेवा अन्य उपभोग्य सेवाहरू, 

 (७) स्वास््य सेवा, 

 (८) लिक्षा सेवा, 

 (९) लवलिय सेवाहरु । 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

अनुसूची – ४ 

(र्दफा १०  संग सभबनन्धत) 

रै्दननक बजार अनुगमन फारम 

(बजार अनगुिन फारिको प्रिालण  प्रल  सम्बलन्ि  व्यविायीिा  लदन ुपनेछ)  लिल िः 

व्यापाररक प्रल ष्ठानको नाििः श्री 

ठेगानािः 

प्रोपाइटर वा फियिनीको नाििः 

फोन नं. 

यस कायायियको ने तृ्विा खलटएको बजार अनगुिन टोिीबाट  पा को लविीस्थि/गोदाि/उद्योगको लनरीक्षण गदाय लनम्न 

अनरुूपको लस्थल  भलेटएकोिे दहेायअनसुार गनुय गराउन ुह न लनदिेन लदइएको छ । 

क्र 

स 

नववरण भएको नभएको टोलीबाट 

नर्दइएको 

ननरे्दिन 

१. िलू्य–सचूी    

२. साइनबोडय    

३. व्यवसायद ाय/नवीकरण    

४. नाप ौिको प्रिाण    

६. िेबििा खिुाउनपुने कुराहरू स्पष्ट उल्िेख भए/नभएको    

७. म्याद नाघकेो सािाग्री    

८. स्थायी िेखा (एब्ि्) नम्बर/ख्ब िाद ाय    

९. लबिी लबि लदने प्रलिया भए/नभएको    

१०. खाद्य अनुज्ञा–पत्र (खाद्य उद्योगको िालग)    

११. िासकुो गणुस् र सन् ोषजनक भए/नभएको    



१२. लिठा को गणुस् र िगाय का पक्षहरू सन् ोषजनक    

१३. ग्याुँसको  ौि, िलू्य िगाय का लवषय सन् ोषजनक     

१४. खररद लबि/नभएको    

१५. यस अगालडको लनदिेनिा पािना    

१६. अन्य कैलफय पणूय लस्थल  (खिुाउने)    

 

 

  

एक पटक लदइएका लनदिेनहरू पनुिः अनगुिन गदाय पािना नभएको पाइएिा प्रचलि  कानून बिोलजि कडा कारबाही ह नेछ । 

लनरीक्षण टोिी 

१. संयोजक श्री ............................. 

२. सदस्यश्री ............................. 

३. सदस्यश्री ............................. 

४. सदस्यश्री ............................. 

५. सदस्यश्री............................. 

 

................................... 

िलथ उल्िेलख  लववरण ठीक छ भनी उत्पादक/लबिे ाको नाि र सही 

प्रल ष्ठानको छाप 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

अनुसूची – ५ 

(र्दफा १४ सँग सभबनन्धत) 

मुचुल्का 

दाचुयिा लजल्िा दहु ुँ गाउपालिका वडा नं. ......... टोि...................................िा खडा गरेको घटनास्थि 

/बरािदी/खान िासी/लििछाप िगाएको िचुलु्कािः– 

१. उजरुी वा सचूनाको छोटकरी लववरणिः– 

२. चार लकल्िा सलह  खान िासी/बरािदी गररएको लचज वस् कुो निनुा  था ठाउुँको लववरणिः– 

३. बरािद भएको सािान/दसीको लववरण/लििछाप गररएको लववरणिः– 

 (क)  

 (ख) 

४. खान िासी/बरािदी भएको दखे ेबिोलजि सलह छाप गने साक्षीिः– (नाि, व न सिे ) 

 (क)  

 (ख) 

५. रोहबरिा बस्नेहरूको नाि, थर, उिरे, व न र सलहछापिः– 

 (क)  

 (ख) 

 (ग) 

६. लनररक्षण टािीिेिे िरेो उद्योग, गोदाि,पसििा अनगुिन गदाय  कुनै सािान लहनालिना भएको छैन । िालथ प्रकरण ३ िा उल्िेख 

भएको लचज वस्  ु था सािानहरू ....... उद्योग, गोदाि,पसिबाट बरािद भएको हो । साथै टोिीिे िगाएको लसि थान......छाप 

भएको लठक साुँचो हो भलन सलहछाप गनेिः– 

 (क)  



 (ख) 

७. कायय  ाििेी गनेिः– 

 (क)  

 (ख) 

लिल िः– 

सियिः– 

अनुसूची – ६ 

र्दफा १४ सँग सभबनन्धत 

तारेख भरपाई 

पक्षिः........................................... 

लवपक्षिःलजल्िा ................................. गाउपालिका वा न.पा......................वडा नं. ................ स्थायी घर भ  हाि 

............................................. लजल्िा .............................. गाउपालिका वा न.पा वडा नं....................बस्ने श्री 

......................................का ना ी/नाल नीश्री ...................................का छोरा/छोरी बषय ................................ को 

...................................................नािक व्यवसायका सञ्चािक श्री .................................. सम्पकय  नं. ..............। 

 

 

 ारेख 

लिल  ........साि ....... िलहना .... ग े ..........रोज लदनको सिय ..................बज ेउपलस्थ  ह नेछु भलन सही छाप गने । 

 हस् ाक्षरिः 

 नाििः 

 

लिल ....................... साि.......................िलहना.......................ग े ..........रोज लदनको सिय ..........बजे उपलस्थ ह नेछु 

भलन सही छाप गने । 

 हस् ाक्षरिः 

 नाििः 

 

लिल  ....................... साि .......................िलहना ....................... ग े ..........रोज लदनको सिय ..........बज ेउपलस्थ  

ह नेछु भलन सही छाप गने । 

 हस् ाक्षरिः 



 नाििः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

आज्ञािे, 

िहिेबहादरु बि 

प्रिखु प्रिासकीय अलिकृ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


