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लहान नगरपाललकाबाट गररने बजार अनगुमन लनरे्दशिका, २०७५ 

 

स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७५ को र्दफा १०२ (२) ले दर्दएको अलिकार प्रर्ोग गरी लहान नगरकार्यपाललकाले 
लहान नगरपाललकाबाट गररन ेबजार अनगुमन लनरे्दशिका, २०७५ जारी गरेको छ ।  

 

प्रस्तावनााः  

नेपालको संवविान, २०७२ को अनसूुची-८ बमोशजम उपभोक्ता वहत संरक्षिाथय बजार अनगुमनको शजम्मेवारी स्थानीर् 
तहलाई तोवकएको हुुँर्दा सो संबैिालनक र्दावर्त्व कार्ायन्वर्नको लालग नेपाल सरकार मन्री पररषद्बबाट लमलत 
२०७३÷१०÷१८ मा स्वीकृत कार्य ववस्ततृीकरि प्रलतवेर्दनको अलिनमा रही संघीर् मालमला तथा स्थानीर् ववकास 
मन्रालर्बाट र्ो नमूना लनरे्दशिका तर्ार गररएको छ । उपभोक्ताको स्वास््र्, सवुविा र आलथयक वहत कार्म राख्न, 

उपभोग्र् वस्त ुवा सेवाको गिुस्तर, पररमाि एवं मूल्र्को अलनर्लमतताबाट उपभोक्तालाई संरक्षि प्रर्दान गनय, वस्त ुवा 
सेवाको उत्पार्दन स्थल वा भन्सार ववन्र्द,ु ढुवानी मागय, भण्डारि तथा संचर् स्थल, थोक तथा खदु्रा वववि स्थल र 
उपभोग स्थल लगार्तका ठाउुँहरूमा वस्त ुवा सेवा प्रर्दार्क वा लबिेताको व्र्वसावर्क कारोवारको र्दताय, नवीकरि, 

आपूलतय, मूल्र्, गिुस्तर, नापतौल, ववज्ञापन लगार्तका व्र्ापाररक विर्ाकलापको लनर्मन गनय तत्काल स्थानीर् तहबाट 
लनर्लमत रुपमा प्रभावकारी बजार अनगुमन गनय आवश्र्क भएकोले लहान नगरकार्यपाललकाले र्ो लनरे्दशिका जारी 
गरेको छ ।  
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पररच्छेर्द - १  

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ  

(क) र्स लनरे्दशिकाको नाम “लहान नगरपाललकाबाट गररने बजार अनगुमन लनरे्दशिका, २०७५” रहेको छ ।  

(ख)  र्ो लनरे्दशिका लहान नगरकार्यपाललकाबाट स्वीकृत भएको लमलत रे्दशख लाग ुहनुछे ।  

 

२. पररभाषा 

ववषर् वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स लनरे्दशिकामा,  

(क) “अनगुमन टोली” भन्नाले कार्ायलर्ले गठन गरेको बजार अनगुमन टोली सम्झन ुपर्दयछ ।  

(ख) “उपभोक्ता वहत संरक्षि सलमलत” भन्नाले नगरपाललका उपप्रमखुको संर्ोजकत्वमा गदठत सलमलत बझु्न ुपर्दयछ ।   

(ग) “कार्ायलर्” भन्नाले नगरपाललकाको कार्ायलर् सम्झन ुपर्दयछ ।  

(घ) “प्रर्दार्क” भन्नाले वस्त ुवा सेवाको उत्पार्दक, आर्ातकताय, भण्डारि वा ववविववतरि गने व्र्शक्त वा संस्था 
सम्झन ुपर्दयछ ।  

(ङ) “वस्त”ु भन्नाले उपभोक्ताले उपभोग वा प्रर्ोग गने वस्तकुो संलमश्रिबाट बनकेो पर्दाथय सम्झन ुपर्दयछ र सो 
िब्र्दले उपभोग्र् वस्तकुो लनमायिमा प्रर्ोग हनुे कच्चा पर्दाथय, रङ्ग, सगुन्ि वा रसार्नलाई समेत जनाउुँछ ।  

(च) “वविेता” भन्नाले वस्त ुवा सेवाको उत्पार्दक, पैठारीकताय, थोक वा खदु्रा वविेता, सेवा प्रर्दार्क सम्झन ुपर्दयछ । 
सो िब्र्दले होटल, लज, होषे्टल, खाजाघर संचालक आदर्दलाइ समेत जनाउने छ ।  

(छ) “स्थानीर् सरकार” भन्नाले नगरपाललकालाई सम्झन ुपर्दयछ ।  

(ज) “सेवा” भन्नाले व्र्वसावर्क सेवा, संचार सेवा, लनमायि तथा इशन्जलनर्ररङ सेवा, ववतरि सेवा, शिक्षा सेवा, वातावरिीर् 
सेवा, ववशिर् सेवा, स्वास््र् र सामाशजक सेवा, पर्यटन सेवा, मनोरञ्जन तथा खेलकुर्द सेवा, र्ातार्ात सेवा लगार्तका 
र्दस्तरु÷पाररश्रलमक ललई वा नललई प्रर्दान गररन ेसम्पूिय सेवाहरू सम्झन ुपर्दयछ ।  

(झ) “सलमलत” भन्नाले उपभोक्ता वहत संरक्षि सलमलत भने्न सम्झन ुपर्दयछ ।    
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पररच्छेर्द - २ 

उपभोक्ता वहत संरक्षि सलमलत 

  

३.  उपभोक्ता वहत संरक्षि सलमलत  

उपभोक्ताको वहत संरक्षि सम्बन्िी लबषर्मा आवश्र्क नीलतगत ब्र्वस्था गनय तथा बजार अनगुमन कार्यलाई मागयर्दियन 
एंव समन्वर्को लालग नगरपाललकाले उपभोक्ता वहत संरक्षि सलमलतको गठन गनेछ ।  

 

४. उपभोक्ता वहत संरक्षि सलमलतको गठन रे्दहार् अनसुार हनुछेाः 

(क) नगरपाललकाको उपप्रमखु - संर्ोजक  

(ख) नरपाललकाको प्रमखु प्रिासवकर् अलिकृत - सर्दस्र्  

(ग) शजल्ला प्रिासन कार्ायलर्को अलिकृत स्तरको प्रलतलनिी - सर्दस्र्   

(घ) खाद्य, गिुस्तर, औषलि÷जनस्वास््र्÷उद्योग बाशिज्र् हेने  

(उपलब्ि भए सम्मका क्षेरगत ववषर् हेने) िाखाका प्रमखु÷प्रलतलनलि - सर्दस्र्  

(ङ) स्थालनर् प्रहरी प्रमखु वा लनजले तोकेको प्रलतलनलि - सर्दस्र्  

(च) सम्बशन्ित उद्योग बाशिज्र् संघको प्रलतलनलि - सर्दस्र्  

(छ) उपभोक्ता वहत संरक्षिमा विर्ाशिल संस्था वा ब्र्शक्तहरु मध्रे्बाट  एक जना - सर्दस्र्  

(ज) कार्ायलर्को उपभोक्ता वहत संरक्षि हेने िाखा÷डेक्स÷इकाईका प्रमखु - सर्दस्र् सशचव  

  

मालथ उल्लेशखत व्र्शक्त बाहेक सलमलतले आवश्र्कता अनसुार अन्र् व्र्शक्तहरुलाई आमशन्रत सर्दस्र्को रुपमा बैठकमा 
बोलाउन सक्नेछ ।  

 

५. उपभोक्ता वहत संरक्षि सलमलतका काम कतयब्र् र अलिकार  

क. उपभोक्ता वहत संरक्षिको लालग आबश्र्क नीलतगत ब्र्वस्था गने ।   

ख. अत्र्ावश्र्क बस्तहुरुको माग र आपूलतयको अवस्था सम्बन्िी त्र्ाङ्क संकलन र मागको प्रके्षपि गने,  

ग. सलमलतले र्स लनरे्दशिकाको र्दफा (८) २ अनसुार गदठत अनगुमन टोलीद्वारा अनसूुची-१ को फारममा उल्लेख 
भए अनसुार प्रस्ततु गरेको बजार अनगुमन सम्बन्िी प्रलतवेर्दन मालथ ववश्लषेि गरी आवश्र्क लनरे्दिन दर्दने,  

(घ) उपभोक्तको वहत संरक्षि गनय आपूलतय व्र्वस्था र उपभोग्र् वस्त ुवा सेवाको छड्के अनगुमन गने,  

(ङ) बजार अनगुमन सम्बन्िी कामको मूल्र्ाङकन गने र टोलीलाई आवश्र्कता अनसुार मागय र्दियन गने ,  
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(च) नगरपाललकाको तफय बाट आवश्र्क उपर्कु्त लनरे्दिन, आरे्दि जारी गने, कार्यन्वर्न गने÷गराउने ।  

(छ) उपभोक्ता वहत ववपररत कार्य गने उपर आवश्र्क काननुी कारवाहीको लालग लनरीक्षि वा अनसुन्िान अलिकृत 
तोक्ने ।  

 

६. उपभोक्ता वहत संरक्षि सलमलतको बैठक सम्बन्िी कार्यववलि  

उपभोक्ता वहत संरक्षि सलमलतको बैठक मवहनामा एक पटक अलनवार्य रूपमा बस्न ुपनेछ । सलमलतको बैठकले 
आफ्नो कार्यववलि आपैm तर्ार गनेछ । र्सरी वैठक वस्र्दा कशम्तमा एक दर्दन अगालड वैठकको ववषर् सवहतको 
सूचना सर्दस्र्हरुलाई उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।  
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पररच्छेर्द - ३ 

बजार अनगुमन सम्बन्िी व्र्वस्था 

 

७. वस्त ुवा सेवाको र्दताय, आपूलतय, मूल्र्, गिुस्तर, नापतौल लगार्तका व्र्ापाररक विर्ाकलापलाई उपभोक्ता मैरी 
बनाउन नगरपाललकाले लनम्न व्र्वस्था गनुय पनेछाः 

(क) गिुस्तरीर् उपभोग्र् वस्त ुतथा सेवाको सहज र सवयसलुभ आपूलतय हनुे वातावरिको सलुनशितता सवहत उपभोक्ताको 
हक र वहतको संरक्षि गनय कार्ायलर्मा उपभोक्ता वहत संरक्षि डेक्सको व्र्वस्था गरी लनर्लमत र प्रभावकारी बजार 
अनगुमनको व्र्वस्था गने,   

(ख) बजार प्रिालीलाई प्रलतस्पिी र उपभोक्ता प्रलत शजम्मेवार तलु्र्ाउन प्रचललत काननुको कार्ायन्वर्नमा जोड दर्दने,   

(ग) उपभोक्ता शिक्षा सम्बन्िी सचेतना र बजार अनगुमनको कार्यर्ोजना तर्ार गरी उपभोक्ता वहत संरक्षिको 
ववषर्लाई वविेष प्राथलमकतामा राख्न,े  

(घ) उपभोक्तालाई सचेत र जागरूक तलु्र्ाउन वडा सलमलतको कार्ायलर्रे्दशख नै उपभोक्ता सचेतना लगार्तका 
कार्यिमहरु संचालन गने,  

(ङ) आफ्नो नगरपाललका अन्तगयत स्थावपत वा संचाललत उद्योग व्र्वसार्को र्दताय, नववकरि, लबल ववजक तथा लबिीको 
लालग राशखएका मालवस्त,ु नापतौल, गिुस्तर, लेबल, आपूलतय, आदर्दको अनगुमन गने,  

(च) तरकारी, फलफूल, माछा, मास,ु लमठाई पसल, डेरी, होटल लगार्तका खाद्य वस्तकुो लबिी स्थलको मापर्दण्ड 
तोक्ने र छुटै्ट फलफूल तथा तरकारी बजार र वििालाको व्र्वस्था गने,  

८.  बजार अनगुमन टोली गठन 

१. वस्त ु वा सेवा प्रर्दार्क व्र्वसार्को र्दताय, नववकरि, आपलुतय, मलु्र्, नापतौल, ववज्ञापन लगार्त व्र्ापाररक 
िृर्ाकलापको लनर्लमत एंव आकशस्मक अनगुमनको लालग नगरपाललकाले बजार अनगुमन टोली गठन गनेछ ।   

 

२. उपर्दफा (१) बमोशजम गठन हनुे अनगुमन टोलीमा रे्दहार् बमोशजमको पर्दालिकारीहरु रहनेछनाः 

क. नगरकार्यपाललको कार्ायलर्को उपभोक्ता वहत संरक्षि हेने डेक्सको प्रमखु - संर्ोजक  

ख. सम्बशन्ित वडाको अध्र्क्ष वा लनजले खटाएको सर्दस्र् - सर्दस्र्  

ग. सम्बशन्ित ववषर्गत क्षरेको प्रलतलनलि (उपलब्ि भएसम्म) - सर्दस्र्  

घ. स्थानीर् प्रिासनको प्रलतलनलि (उपलब्ि भएसम्म) - सर्दस्र्  

ङ. स्थानीर् सरुक्षा लनकार् (नेपाल प्रहरी) को प्रलतलनलि - सर्दस्र्  

च. उपभोक्ता वहत संरक्षिमा विर्ाशिल संस्था वा ब्र्शक्तहरु मध्रे्बाट मनोलनत एक जना - सर्दस्र्  

छ. उद्योग वाशिज्र् संघको प्रलतलनलि(उपलब्ि भएसम्म)एक जना सर्दस्र् - सर्दस्र्  
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ज. परकार महासंघ÷संचारकमी एक जना       - सर्दस्र्  

 

३. अनगुमन टोलीमा कम्तीमा ५ जना प्रलतलनलि संलग्न भइ बजार अनगुमन सम्बन्िी कार्य गररने छ । तर कुनै 
ववषर्गत के्षरको अनगुमन गने कार्यमा सम्बशन्ित ववषर्गत के्षरको ववज्ञ÷प्रलतलनिी अलनवार्य रुपमा समावेि गराउन ु
पने छ । ( लबषर्गत लबज्ञ वा प्रलतलनिी भन्नाले जस्तै खाद्य वा कृवष उपजको लालग खाद्य लनरीक्षक वा उपलब्ि 

नभएमा कृवष प्राववलिक बलुभmने छ ।)   

४. उपभोक्ता वहत संरक्षि हेने िाखा वा इकाइले मालसक रुपमा तोवकएको ढाुँचामा बजार अनगुमनको एकीकृत 
प्रलतवेर्दन कार्ायलर्मा पेि गनुय पनेछ ।  

  

९. बजार अनगुमन टोलीको काम, कतयव्र् र अलिकाराः 

र्दफा ८ (१) बमोशजम गदठत बजार अनगुमन टोलीले प्रचललत काननु बमोशजम रे्दहार् अनसुारका कार्यहरू गनुयपनेछाः-  

(क) बजार अनगुमनको पूवय कार्य र्ोजना र मालसक अनगुमन कार्यताललका बनाई स्वीकृतीको लालग सलमलतमा पेि 
गने, 

(ख) स्वीकृत कार्यर्ोजना बमोशजम  लनर्लमत रूपमा बजार अनगुमन गने र आवश्र्कता बमोशजम आकशस्मक वा 
वविेष अनगुमन गने,   

(ग) वस्त ुवा सेवाको र्दताय, आपूलतय, मूल्र्, गिुस्तर, नापतौल, ववज्ञापन लगार्तका व्र्ापाररक विर्ाकलापको अनगुमन 
गने,  

(घ) कालोबजारी, एकालिकार (लसशन्डकेट), लमलीमतोपूिय भाउ लनिायरि (काटेललङ्ग), कृलतम अभाव तथा बजार प्रवेिमा 
अवरोि गने जस्ता गैर प्रलतस्पिी व्र्ापाररक विर्ाकलाप भए÷ नभएको अनगुमन गने,  

(ङ) कुनै वस्तकुो अनशुचत व्र्ापाररक विर्ाकलाप (लमसावट÷गिुस्तरवहन) कम तौल भएको रे्दशखएमा÷भेवटएमा 
आवश्र्कता अनसुार त्र्स्ता वस्त ुजफत गने, नष्ट गने, कारोवार रोक्का गने वा बन्र्द गने लगार्तका कार्य गने,  

(च) उपभोक्ता वहत संरक्षि सलमलतबाट समर्–समर्मा दर्दइएका लनरे्दिन एवं आरे्दि बमोशजमका कामहरू गने ।  

(छ) संपन्न बजार अनगुमन प्रलतवेर्दन सोवह दर्दन कार्ायलर्मा पेि गनुय पनेछ ।  

  

१०.  बजार अनगुमन कार्यववलि 

१. बजार अनगुमन टोलीले बजार अनगुमन गर्दाय लनम्न ववषर्मा वविेष ध्र्ान दर्दन ुपनेछाः 

(क) लबिेता वा सेवा प्रर्दार्कले लनर्ामक लनकार्बाट काननु बमोशजम प्रर्दान गररन ेगरेको व्र्वसार् र्दताय  प्रमाि–
पर, स्थार्ी लेखा नम्बर (एब्ल)् को प्रमाि–पर, खाद्य अनजु्ञा–पर, औषिी पसल र्दताय प्रमाि–पर लगार्तका 
आवश्र्क कागजातहरु ललएको छ÷छैन हेने । साथै प्रमािपर लनर्लमलत रुपमा नववकरि भए÷नभएको हेने । 
प्रमािपर नललएको वा नववकरि गरेको नरे्दशखएमा बढीमा ७ दर्दन लभर सो कार्य गरी कार्ायलर्मा पेि गनय ललशखत 
लनरे्दिन दर्दने ।  
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(ख) लबिेता वा सेवा प्रर्दार्कले आफ्नो व्र्वसार्को साइनबोडय राखेको छ÷छैन हेने । नराखेको भए ३ दर्दनलभरमा 
राशख कार्ायलर्मा जानकारी दर्दन ललशखत लनरे्दिन दर्दन े।  

(ग) प्रर्दार्कले वस्तकुो वववि कक्षमा मूल्र् सूची राखेको छ ÷छैन  हेने । नराखेको भए ३ दर्दन लभरमा  

राशख कार्ायलर्लाई सो को जानकारी दर्दन ललशखत लनरे्दिन दर्दने ।  

(घ) माल, वस्तकुो पररमाि, मूल्र्, गिुस्तर र तौल दठक छ ÷छैन हेने,  

(ङ) प्र्ाकेशजङ्ग गररएको वस्तकुो लेबलमा उत्पार्दक वा पैठारीकतायको नाम, उत्पार्दन लमलत, उपभोग्र् अवलि वा  लमलत, 

अलिकतम खदु्रा मूल्र्, लमश्रि, भण्डारि र उपभोग गने तररका उल्लेख गररएको छ÷छैन हेने,   

(च) औषलि वा औषलिर्कु्त पर्दाथय भए सो को प्र्ावकङ्ग प्रर्ोग गने तररका उल्लेख छ÷छैन हेने । औषिीववज्ञ 
(फामायलसष्ट) औषिी लबिी स्थलमा भए÷नभएको एवं औषलि वविेता प्रमािपर समेत हेने ।  

(छ) उपभोग्र् लमलत नाघेको औषिी, प्रिोलित पानी, ववस्कुट, पाउरोटी लगार्तका खाद्य तथा उपभोग्र् वस्तहुरू फेला 
परेमा नष्ट गने,  

(ज) उत्पार्दन लमलत, उपभोग्र् लमलत केरमेट गरेको वा पनुाः लेबललङ्ग वा छपाई गरेको छ÷छैन हेने । पनुाः लेबललङ्ग 
वा छपाई गरेको पाईएमा त्र्स्तो वस्त ुजफत गने, वस्तकुो प्रकृलत अनसुार मचुलु्का गरी नष्ट गने,  

(झ) माछामास,ु फलफूल, तरकारी, लमठाई पसल, डेरी र होटल बििाला वा माछा मास ुववविस्थल सफासगु्घर र 
मापर्दण्ड अनसुार छ÷छैन हेने । नभएमा कसरुको प्रकृलत अनसुार सजग गराउने वा चेतावनी दर्दने तथा अटेरी गरेमा 
तोवकए बमोशजम र्दण्ड जरीवाना गने,  

(ञ) वविेता वा िेतालाई वस्तकुो ववलववजक जारी गरेको छ÷छैन हेने । ववल अलनवार्य गनय लनरे्दिन दर्दने ।  

(ट) कर लतनपुने लनकार्मा लनर्लमत रुपमा कर लतररएको छ छैन जाुँच गने । कर नलतररएको भए लतरेर ७ दर्दन 
लभर कर लतरेको प्रमाि सवहत ललशखत जानकारी कार्ायलर्मा पेि गनय आरे्दि दर्दने ।  

(ठ) बजारमा सावयजलनक स्थान लमचेर वा आवजजावतमा अवरोि पने गरी वा सवयसािारि जीवनर्ापनमा अवरोि 
गरी कुनै मालसामानको कारोबार गरेमा वा सावयजलनक स्थल अनालिकृत रुपमा ओगटेमा वा जथाभावव पावकय ङ गरेमा 
सो मालसामान तथा सवारी सािन कब्जामा ललई जफत गने वा आलथयक ऐन अनसुार जरीवाना गनय सवकनेछ ।  

 

२. नगरपाललकाले अनसूुची-२ मा उल्लेशखत वस्त ुर सेवाको अनगुमन गनय उपभोक्ता वहत संरक्षि हेने डेक्सलाई 
ललशखत कार्य वववरि तोक्न ुपनेछ । सोही आिारमा बजार अनगुमन टोलीले बजार अनगुमन सम्बन्िी कार्य गनुय 
पनेछ ।    
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पररच्छेर्द - ४ 

उजरुी सम्बन्िी व्र्वस्था 

११. उजरुी दर्दन सक्न े 

(क)  कुनै वस्त ुवा सेवाको वविेता वा प्रर्दार्कले उपभोक्ताको वहत ववपररत व्र्ापाररक विर्ाकलाप गरेको भलन  
कुनै पलन व्र्शक्तले उपभोिा वहत संरक्षि सलमलत वा बजार अनगुमन टोली वा कार्ायलर्को उपभोक्ता वहत संरक्षि 
हेने डेक्समा मौशखक वा ललशखत सूचना वा उजरुी दर्दन सक्ने,  

(ख) उपर्दफा (क) बमोशजमको लनकार्ले उजरुी वा सावयजलनक सञ्चार माध्र्मबाट प्राप्त सूचनालाई उजरुीको रूपमा 
ग्रहि गररने छ,   

(ग) उपर्दफा (क) वा (ख) बमोशजमको उजरुी वा अन्र् कुनै सरकारी लनकार्बाट अनगुमनको लालग लेशख आएमा 
सो लाई समेत उजरुीको रूपमा ग्रहि गरी बजार अनगुमन टोलीले अनगुमन तथा लनरीक्षि गनुय पनेछ,  

(घ) उपर्दफा (ग) बमोशजम अनगुमन तथा लनररक्षि गर्दाय वविेता वा सेवा प्रर्दार्कले प्रचललत काननु वा मापर्दण्ड 
ववपररत व्र्ापाररक विर्ाकलाप गरेको पाइएमा तत्काल कारवाही चलाउन ुपनेछ,  

(ङ) उपर्दफा (घ) बमोशजम अनगुमन टोलीले गरेको काम कारवाहीमा शचि नबझेुमा वविेताले प्रचललत काननु 
बमोशजम नगरपाललकाको उपप्रमखु  समक्ष ललशखत रुपमा उजरुी दर्दन सक्नेछ ।  
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पररच्छेर्द - ५ 

अनगुमन सम्बन्िी प्रकृर्ा 

  

१२.  अनगुमनको पूवय तर्ारी 

अनगुमन टोलीले अनगुमन गनुय पूवय रे्दहार्को तर्ारी गनुय पनेछाः 

(क) लनरीक्षि वा अनगुमनमा जान ुपूवय अत्र्ावश्र्क वस्त ुतथा सेवा मध्रे् कुन कुन ववषर्लाई पवहलो प्रथलमकतामा  
राख्न ेभने्न वकटान गरी ववषर्सूची तर्ार गनुयपनेछ ।  

(ख) अनगुमनमा जाुँर्दा अनगुमन गररने वस्त ुवा सेवासुँग सम्बशन्ित ऐन लनर्महरू, वववरि र चेकललस्ट साथै ललइ 
जानपुनेछ ।  

(ग) वस्त ुतथा सेवाको आपूलतय, वविी ववतरि, मूल्र्, गिुस्तर आदर्दको बारेमा पर्ायप्त सूचना र जानकारी हालसल 
गनुयपनेछ ।  

(घ) अनगुमन वा लनरीक्षि गनय जान ुअगावै ताललका बनाई आवश्र्क पने सािन सरुक्षा आदर्दको पूवय तर्ारी गनुय 
पनेछ ।  

 

१३. बजार अनगुमन गने प्रकृर्ा  

(क) बजार अनगुमन गर्दाय अनगुमनमा खवटइ जाने व्र्शक्तले आफ्नो पररचर् पर रे्दखाई बजार अनगुमन गनुयपनेछ । 
अनगुमन टोललका संर्ोजकले अनगुमनको आवश्र्कता बारे जानकारी गराउन ुपनेछ र सम्बशन्ित व्र्वसार्ीले लबना 
कुनै अवरोि अनगुमन गनय दर्दन ुपनेछ ।  

(ख) उपर्दफा (क) बमोशजम बजार अनगुमन गर्दाय सम्बशन्ित व्र्वसार्ीले बािा लबरोि गरेमा बािा लबरोि गनेलाई 
प्रचललत काननु बमोशजम कारवाहीको लालग सम्बशन्ित लनकार्मा अनरुोि गनय वा लेखी पठाउन सक्नछे ।  

(ग) अनगुमन टोलीले बजार अनगुमन गर्दाय वस्त ुवा सेवाको नमूना संकलन गनुयपने रे्दशखएमा प्रचललत कानून बमोशजम 
नमूना संकलन गरी सोको र्थाथय वववरि खलुाई सम्भव भएसम्म सम्बशन्ित व्र्वसार्ीको समेत र्दस्तखत भएको 
स्थलगत मचुलु्का बनाउन ुपनेछ । सम्बशन्ित व्र्वसार्ीले मचुलु्का र्दस्तखत गनय नमानेमा सोही व्र्होरा जनाई 
उपशस्थत व्र्शक्तहरूको रोहवरमा मचुलु्का तर्ार गरी आवश्र्कता अनसुार लसलबन्र्दी समेत गरी परीक्षिको लालग 
र्थालसघ्र सम्बशन्ित लनकार्मा नमूना सवहत लेशख पठाउनपुनेछ ।  

(घ) अनगुमन टोलीले बजार अनगुमन गर्दाय तत्काल केही सिुार गनुयपने रे्दखेमा सम्बशन्ित व्र्वसार्ीलाई अविी 
तोकी स्थलगत ललशखत लनरे्दिन दर्दई सिुार गनय लगाउन सक्नेछ ।  

(ङ) बजार अनगुमन टोलीले बजार अनगुमन गर्दाय कुनै वस्त ुतत्काल नष्ट नगरे जनस्वास््र्मा असर पने रे्दशखएमा 
त्र्स्ता वस्तकुो नमूना संकलन गरी प्रमािको रूपमा सरुशक्षत राशख अरू प्रचललत कानून बमोशजम आवश्र्क प्रविर्ा 
प¥ुर्ाई सम्बशन्ित व्र्वसार्ी र उपशस्थत व्र्शक्तहरूको रोहवरमा मचुलु्का गरी वातावरिमा असर नपने गरी त्र्स्तो 
वस्त ुनष्ट गनुयपनेछ । संकललत नमूना आवश्र्कता अनसुार पररक्षिका लालग प्रर्ोगिालामा पठाउन सवकनेछ ।  
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(१४) र्दण्ड जररवाना 

(क)  बजार अनगुमन टोलीले बजार अनगुमन गर्दाय सेवा वा वस्त ु राखेको स्थानको लनर्मानसुार जाुँचबझु वा 
खानतलासी गनय सक्नछे । खानतलासीबाट वस्त ुवा सेवाको वविी ववतरिमा अनशुचत वा अलनर्लमत कार्य गरेको 
पाइएमा आवश्र्कता अनसुार त्र्स्तो सेवा वा वस्तकुो प्रर्ोग वा लबिी ववतरिमा रोक लगाउन सक्नछे  तथा त्र्स्ता 
बस्त ुअनगुमन टोलीले कब्जामा ललई लनर्मानसुार कार्यवाही बढाउने छ ।  

(ख) अनगुमन गर्दाय कुनै कानूनी कारवाही गनुयपने रे्दशखएमा अनगुमन टोलीले सम्बशन्ित व्र्वसार्ीसुँग तरुून्त ललशखत 
स्पष्टीकरि माग गनय सक्नेछ ।  

(ग) अनगुमन टोलीको प्रलतवेर्दन वा नमूना परीक्षिबाट गर्दाय मदु्दा र्दार्र गनुयपने रे्दशखएमा प्रचललत कानून बमोशजम 
अनसुन्िान तहवककातको लालग लनरीक्षि अलिकृत तोक्ने गरी मदु्दा र्दार्र गनय सलमलतबाट लनियर् गराई र्थाशिघ्र 
अलभर्ोजन अलिकारी समक्ष आवश्र्क कागजात सवहत लेखी पठाउन ुपनेछ ।  

(घ) उपर्दफा (ग) बमोशजम लेशख आएमा सम्बशन्ित अलिकारीले प्रचललत कानून बमोशजम प्रविर्ा पूरा गरी न्र्ावर्क 
सलमलतमा मदु्दा र्दार्र गनुयपनेछ ।  

(ङ) उपर्दफा (क) बमोशजम अनगुमन टोलीले अखाद्य वस्त ु वा अन्र् वस्त ु नष्ट गर्दाय लागेको खचय सम्बशन्ित 
व्र्वसार्ीले नै व्र्होनुय पनेछ ।   

(च) अनगुमन गररएका माल वस्तकुो प्रकृलत अनसुार मचुलु्का उठाउन ुपनेमा मचुलु्का उठाउने, चेकललष्ट अनसुार 
भए नभएको हेने र नमूना परीक्षि ललनपुने भएमा स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ वा नगर सभाबाट शस्वकृत 
काननुमा व्र्वस्था भएकोमा सोही बमोशजम अन्र्था खाद्य लनर्मावली, २०२७ को लनर्म १० वा उपभोक्ता संरक्षि 
लनर्मावली, २०५६ को लनर्म २७ अनरुूप वा नेपाल गिुस्तर ऐन, २०३७ वा प्रचललत कानून बमोशजम नमूना 
संकलन गनुयपनेछ ।  

(छ) लनरीक्षि, जाुँचबझु वा खानतलासी गर्दाय उपभोग्र् वस्त ुरोक्का राख्नपुने भएमा स्थानीर् िासन संचालन सम्बशन्ि 
ऐन वा नगर सभाबाट शस्वकृत काननुमा व्र्वस्था भएकोमा सोही बमोशजम अन्र्था खाद्य लनर्मावली २०२७ को 
लनर्म १३ वा उपभोक्ता संरक्षि लनर्मावली, २०५६ को लनर्म २५, वा नेपाल गिुस्तर ऐन २०३७ र स्याण्डडय 
नापतौल ऐन २०२५ का प्रचललत कानून बमोशजम गनुयपनेछ ।  

(ज) स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ वा नगर सभाबाट शस्वकृत काननुमा व्र्वस्था भएकोमा सोही बमोशजम 
अन्र्था वस्त ुवा मालसामान लसलबन्र्दी गनुयपर्दाय खाद्य लनर्मावली, २०२७ को लनर्म १३ वा उपभोक्ता संरक्षि 
लनर्मावली, २०५६ को लनर्म २८ र २९ वा नेपाल गिुस्तर ऐन, २०३७ वा स्याण्डडय नापतौल ऐन, २०२५ वा 
प्रचललत कानून अनसुार गनुयपनेछ ।  

(झ) खाद्य प्रिोिन गनय आवश्र्क पने कुनै उपकरि जडान भै कुनै वस्त ुवा पर्दाथयको उत्पार्दन गररएकोमा अनगुमन 
गने लनकार्ले उत्पार्दन प्रिोिन कानून सम्मत भए नभएको हेरी नभएको भए त्र्स्तो स्थानमा लसलवन्र्दी गनय सक्नेछ 
। र्सरी लसलबन्र्दी गररएकोमा प्रिोिन उद्योगलाई लनशित समर्ाविी दर्दई आवश्र्क मापर्दण्ड पूरा गरी सिुार गनय 
लनरे्दिन दर्दन सवकनछे ।  
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(ञ) उपर्दफा (ि) बमोशजम लनरे्दिन दर्दएकोमा उद्योगले सिुारात्मक कार्यहरू गरी लसलबन्र्दी हटाई पाउुँ भनी 
कार्ायलर्मा लनवेर्दन दर्दएमा कार्ायलर्को टोलीले बजार अनगुमन गराई सिुार भएको पाइएमा लसलबन्र्दी हटाई दर्दन 
सक्नेछ । सिुार भएको नपाइएमा कानून बमोशजम कारवाही अगालड बढाउनेछ ।  

(ठ) वस्त ुवा सेवा के्षरमा अनशुचत व्र्ापाररक विर्ाकलाप (Unfair Trade Practices), कानूनद्धारा लनर्शन्रत वा 
लनषेलित व्र्ापाररक विर्ाकलाप (Restricted Trade Practices) र एकालिकारपूिय व्र्ापाररक विर्ाकलाप 
(Monopolistic Trade Practices) भए नभएको ववषर्मा समेत अनगुमनका िममा हेनुयपनेछ ।  
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पररच्छेर्द - ६ 

आचार संवहता 

  

१५. आचार संवहता 

बजार अनगुमन गनय जाने अनगुमन टोलीले लनम्न बमोशजमको आचार संवहता पालना गनुयपनेछाः 

(क) अनगुमन टोलीले अनगुमन गने स्थल र अनगुमन गररने वस्तकुो बारेमा सो कार्यमा संलग्न सर्दस्र्हरू बाहेक 
अरू कसैलाई पलन सो बारेमा पूवय सूचना वा जानकारी गराउन ुहुुँरै्दन,  

(ख) अनगुमनमा खवटने व्र्शक्तले आफ्नो नातागोता वा इष्टलमर कहाुँ अनगुमन गनय जान ुहुुँरै्दन,  

(ग) अनगुमन कार्यमा संलग्न कुनै पलन सर्दस्र्ले अनगुमन गने वविेता व्र्वसार्ीबाट कुनै पलन वकलसमको चन्र्दा, 
र्दान, र्दातव्र् वा उपहार स्वीकार गनुय हुुँरै्दन,  

(घ) अनगुमन गनय जाुँर्दा प्रर्दार्कहरूले दर्दएको सवुविा तथा आलत्र् स्वीकार गनुयहुुँरै्दन,  

(ङ) कुनै वकलसमको प्रलोभन वा मोलावहजामा पनुय हुुँरै्दन,  

(च) अनगुमनको कारवाही सम्बन्िी सूचना प्रवाह गर्दाय अनगुमन टोलीको नेततृ्व गने व्र्शक्तबाट मार प्रवाह गनुयपनेछ 
तथा अनगुमन टोलीमा रहन ेअन्र् सर्दस्र्हरूको जानकारी दर्दन ुहुुँरै्दन ्,  

(छ) बजार अनगुमन गर्दाय अनगुमन टोलीका पर्दालिकारीहरू प्रर्दार्क समक्ष मर्ायदर्दत तररकाले प्रस्ततु हनुपुने र 
व्र्वसार्ीको भण्डारि स्थल वा पसलबाट जथाभावी तररकाले माल वस्त ुलनकाल्न ु हुुँरै्दन ,  

(ज) अनगुमन टोलीका कुनै सर्दस्र्ले अनगुमन सम्बन्िी कार्य गर्दाय गोप्र्ता भङ्ग गने लगार्त अन्र् कुनै गैरकानूनी 
काम गरेमा कमयचारी भए प्रचललत कानून बमोशजम ववभागीर् कारवाही गनय र अन्र् व्र्शक्त भए टोलीबाट हटाई 
प्रचललत कानून बमोशजम कारबाही गनय सवकनेछ,  

(झ) मानव अलिकारवार्दी संघसंस्था, उपभोक्ता हकवहत संरक्षि कार्यमा संलग्न संस्थाहरू, ववलभन्न सञ्चार माध्र्ममा 
कार्यरत सञ्चारकमी प्रलतलनलिहरूले अनगुमन कार्यलाई सहर्ोग पगु्ने गरी अनगुमन प्रविर्ाको स्थलगत अवलोकन 
गनय सक्नेछन ्। तर सामान जफत गने, िलु्र्ाउने वा नष्ट गने वा लसलबन्र्दी गने कार्यमा सम्बशन्ित आलिकाररक 
कमयचारी वा प्रहरीद्धारा नै कार्य सम्पन्न गनुयपनेछ ।     
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पररच्छेर्द - ७ 

ववववि 

 

१६. बजार अनगुमन सलमलतको कार्यिम तथा बजेट 

(क) नगरपाललकाले आफ्नो स्रोत सािन र जनिशक्त प्रर्ोग हनुे गरी बजार अनगुमनका लालग आवश्र्क कार्यिम 
र बजेट प्राथलमकताका साथ बावषयक कार्यिममा समावेि गनुय पनेछ,   

(ख) नेपाल सरकारबाट बजार अनगुमनका लालग अनरु्दान प्राप्त भएमा सोही अनसुार कार्यिममा समावेि गनुयपनेछ,  

(ग) बावषयक कार्यिममा उपभोक्ता सचेतनाको कार्यिम समेत समावेि गनुयपनेछ,  

(घ) बजार अनगुमनको िममा नमूना संकलन गर्दाय प्रर्दार्कलाई वस्तकुो मूल्र् भकू्तानी गरी बील ललनपुने हनु्छ,  

(ङ) बजार अनगुमन टोलीमा खवटएका व्र्शक्तहरूलाई खाजाको व्र्बस्था गनुयपर्दयछ ।  

 

१७. स्थानीर् प्रिासनको कतयव्र् 

बजार अनगुमन गर्दाय अनगुमन टोलीले सरुक्षा लगार्तका आवश्र्क सहर्ोग माग गरेमा तत्काल त्र्स्तो सरुक्षा तथा 
सहर्ोग उपलब्ि गराउन ुस्थानीर् प्रिासनको कतयव्र् हनुेछ ।  

 

१८. असल लनर्तले गरेका काम बचाऊ  

र्स लनरे्दशिका बमोशजम बजार अनगुमन गर्दाय असल लनर्तले गरेका कामको सम्बन्िमा टोलीका संर्ोजक तथा 
सर्दस्र्हरू उपर कुनै कारवाही हनुे छैन ।  

  

१९. प्रचललत काननु बमोशजम हनु े

(क)  र्स लनरे्दशिकामा भएको व्र्वस्थाले प्रचललत काननु बमोशजम हनुे अन्र् अनगुमन कार्यलाई बािा प¥ुर्ाएको 
मालनने छैन ।   

 

२०. र्दण्ड सजार् 

स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ वा नगर सभाबाट शस्वकृत काननुमा व्र्वस्था भएकोमा सोही बमोशजम अन्र्था 
प्रचललत कानून (उपभोक्त वहत संरक्षि ऐन लनर्म, खाद्य ऐन लनर्म, औषिी वविी ववतरि सम्बन्िी ऐन लनर्म, कालो 
बजारी तथा अन्र् केही सामाशजक अपराि तथा सजार् ऐन, मास ु जाुँच ऐन, लगार्तका) अलिनमा रही बजार 
अनगुमनबाट र्दोषी पाइएका व्र्वसार्ी उपर काननुी कारवाही र र्दण्ड सजार् गनुय पनेछ ।  

 

२१. प्रलतवेर्दन 
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 (क) बजार अनगुमनको मालसक प्रगलत प्रलतवेर्दन अनसूुची-३ अनसुार तर्ार गनुयपनेछ ।  

 

२२. बािा अड्काउ फुकाउन ेअलिकार  

र्स लनरे्दशिकाको कार्ायन्वर्नमा कुनै बािा अड्काउ परेमा उपभोक्ता वहत संरक्षि तथा मूल्र्ाङ्कन सलमलतको वैठकबाट 
लनियर्का लालग बािा अड्काउ फुकाउ गनय नगरपाललकामा पठाईने छ ।   

 

२३. संिोिन  

र्स लनरे्दशिकामा थपघट गने अलिकार प्रचललत काननुको अलिनमा रही नगरसभाको हनुेछ ।  

  
  
 

  
  
  

 
 

 



i 
 

अनसूुची - १ 

(र्दफा ८ को उपर्दफा ४ सुँग सम्बशन्ित) 

श्री लहान नगरपाललका, 

लहान, लसरहा । 

ववषर्ाः- बजार अनगुमनको  मालसक प्रलतवेर्दन । 

  

आज लमलत २० ÷    ÷   रे्दशख २० ÷    ÷   सम्म लनम्न स्थानहरूमा बजार अनगुमन गर्दाय लनम्नानसुार रे्दशखएको 
व्र्होरा अनरुोि छ ।   

 

लस.नं. अनगुमन 
गररएको 
स्थान 

अनगुमन  
गररएको  
क्षेर÷प्रकृलत÷  

वस्तहुरू 

अनगुमनको  
वववरि (पररिाम,  

अवस्था र अन्र्  
कुरा)  
व्र्वसावर्क  
प्रलतष्ठा संस्था 

सामानको  
जफत÷  

बरामर्दी  
 नाम  
÷पररमाि 

नष्ट गररएको  
वस्त÷ुपररमा
ि  
नाम पररमाि 

लसलबन्र्दी  
गररएको  
मारा ÷  

संखर्ा 

गररएको  
नमनुा  
संकलन  
मारा÷संखर्ा   

कैवफर्त 

         

 

         

 

         

 

         

 

  
     

बोिाथयाः  

श्री संर्ोजकज्रू्  

उपभोक्ता वहत संरक्षि सलमलत ।  

 

  
  
  

  



ii 
 

अनसूुची – २ 

(र्दफा ९ सुँग सम्बशन्ित) 

  

(अ) अनगुमन गररने वस्तकुो वलगयकरिाः बजार अनगुमनको िममा लबलभन्न उपभोग्र् वस्त ुतथा सेवाको अनगुमनगनुय 
पने भएकाले उपभोग्र् वस्त ुतथा सेवाको लनम्नानसुार वलगयकरि गररएको छ ।  

समूह “क” –खाद्यान्न माछा÷मासजुन्र्÷तरकारी फलफूल÷रै्दलनक उपभोग्र्   

 (१) खाद्यान्न तथा खाद्य पर्दाथयहरू नून, शचनी, शचर्ा, कफी, मह, प्रिोलित पानी आदर्द ।  

 (२) अप्रिोलित, अियप्रिोलित वा प्रिोलित खाद्य पर्दाथयहरू,  

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

 (४) खाद्य पर्दाथय उत्पार्दन गने उद्योग,  

 (५) खाद्य पर्दाथय वविी ववतरि गररने वविीस्थल र भण्डारगहृ वा संचर् स्थल,  

 (६) खाने तेल, शघउ (वनस्पती शघउ समेत),  

 (८) र्दिु तथा र्दगु्ि पर्दाथयहरू र र्दिु प्र्ावकङ्ग गनय प्रर्ोग हनुे प्लावष्टक पाउचहरू,  

 (९) माछा, मास,ु अण्डा,  

 (१०) मसलाजन्र् पर्दाथयहरू (शजरा, मररच, अर्दवुा, लसनु, िलनर्ा, बेसार, ज्वानो, मेथी, ल्वाङ, सकुुमेल, अलैंची, र्दाशल्चनी 
र खसुायनी लगार्तका मसलाको रूपमा उपभोग गररनेपर्दाथयहरू)  

    

समूह “ख” औषिी एवं स्वास््र् सेवा  

(१) औषिी तथा औषिीजन्र् पर्दाथयहरू (पिपंुक्षी औषिी तथा जलडबटुीमा आिाररत औषिी समेत),  

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

(३) अस्पताल, नलसयङहोम, शक्ललनक आदर्द स्वास््र् सेवा प्रर्दार्क सस्थाहरु ।  

 

समूह “ग” रासार्लनक मल÷ववषर्दी÷ववउ लबजन÷कृवष औजाराः  

 (१) पिपंुक्षी आहार र त्र्समा प्रर्ोग हनुे कच्चा पर्दाथयहरू समेत,  

 (२) रासार्लनक मल, ववषार्दी, लबउववजन, कृवष औजारहरु,  

 

समूह “घ”इन्िनाः  

 (१) इन्िन भण्डारि, पेट्रोललर्म पर्दाथयको नापतौल, गिुस्तर मूल्र् तथा मापर्दण्डहरूको पररपालना,  
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समूह “ङ” लनमायि सामाग्रीाः  

 (१) ढुङ्गा, इटा, लगट्टी, बालवुा लगार्तका लनमायि सामाग्री तथा सोसुँग सम्बशन्ित उद्योग, भण्डारि स्थल र लबिी 
ववतरिस्थल ।  

 

समूह “च” िैशक्षक सामाग्रीाः  

 (१) पाठ्य सामग्री, स्टेिनरी लगार्तका िैशक्षक सामाग्रीहरु ।  

 (२) शिक्षा लनरे्दशिका अनसुार ववद्यालर्हरुको िूल्क आदर्द ।  

 

समूह “छ” होटल÷लज÷रेषु्टरा÷खाजाघर÷चमेना गहृ÷लजाः  

 (१) होटल÷रेषु्टरा÷खाजाघर÷चमेना गहृ÷लजको सरसफाइ तथा अन्र् व्र्वस्थापन  

 (२) प्रिोलित र अप्रिोलित वस्तहुरुको भण्डारि   

 (३) होटल, रेषु्टरा तथा लमठाई पसलहरूमा लबिी हनु ेपकवान तथा प्र्ाकेशजङ्ग गरी लबिी हनु ेखाद्य पर्दाथयहरू, 
हल्का पेर् पर्दाथयहरू, मदर्दराजन्र् पर्दाथय,  

 

समूह “ज” सलुतयजन्र् पर्दाथयाः  

 (१) सपुारी, पानपराग, सरु्र्ती, ववडी, चरुोट तथा सतुीजन्र् पर्दाथय ।  

 

समूह “झ” नाप तौलाः  

 (१) ढक, तराज ुलगार्तका नापतौलमा प्रर्ोग हनुे उपकरिहरू ।  

 

समूह “ञ” पिपंुक्षी हाट बजाराः  

 (१) पिपंुक्षी हाटबजार तथा लबिी स्थल ।  

 

समूह “ट” सौन्र्दर्य सामाग्रीाः  

 (१) ववलभन्न प्रकारका सौन्र्दर्य सामाग्रीहरु  

 (२) व्रू्वट पालयर÷सैलनु आदर्द ।  

 

समूह “ठ” ववद्यतुीर् सामानहरुाः  
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 (१) ववद्यतुीर् सामानहरू,  

 (२) इलेक्ट्रलनक्स सामानहरू ।  

समूह “ड” रङ्ग÷रोगनाः  

 (१) ववलभन्न कम्पलनका भवन सम्बशन्ि रङ्ग र रङ्ग रोगन संबन्िी सामाग्रीहरु ।  

 

समूह “ढ” गरगहनााः  

 (१) सनु, चाुँदर्द, वहरा, मोती, जवाहरत तथा सो बाट लनलमयत गरगहनाहरुको नापतौल एंव गिुस्तर ।  

 

समूह “ि” सवारी सािन  

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

 

समूह “त” अन्र्ाः    

(१) अन्र् उपभोग्र् वस्तहुरूको उत्पार्दन स्थल, प्रिोिन स्थल, ढुवानीको अवस्था, लबिी स्थलहरू,  

 

(आ) अनगुमन गररन ेसेवाको वववरिाः  

 (१) व्र्ापाररक सेवा  

 (२) संचार सेवा,  

 (३) र्ातार्ात सेवा,  

 (४) लबद्यतु सेवा,  

 (५) खानेपानी सेवा,  

 (६) ववज्ञापन सेवा अन्र् उपभोग्र् सेवाहरू,  

 (७) स्वास््र् सेवा,  

 (८) शिक्षा सेवा,  

 (९) ववशिर् सेवाहरु ।  
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अनसूुची - ४ 

(र्दफा १०  स“ग सम्बशन्ित) 

रै्दलनक बजार अनगुमन फारम 

(बजार अनगुमन फारमको प्रमाशित प्रलत सम्बशन्ित व्र्विार्ीलाई दर्दन ुपनेछ)    लमलताः.................. 

व्र्ापाररक प्रलतष्ठानको नामाः 

ठेगानााः 

प्रोप्राइटर वा फमय िनीको नामाः 

फोन नं. 

 

र्स कार्ायलर्को नतेतृ्वमा खवटएको बजार अनगुमन टोलीबाट तपाईको वविीस्थल÷गोर्दाम÷उद्योगको लनरीक्षि गर्दाय 
लनम्न अनरुूपको शस्थलत भेवटएकोले रे्दहार्अनसुार गनुय गराउन ुहनु लनरे्दिन दर्दइएको छ । 

ि.सं. वववरि भएको नभएको टोलीबाट दर्दइएको लनरे्दिन 

१. मूल्र्–सूची    

२. साइनबोडय    

३. व्र्वसार्र्दताय÷नवीकरि    

४. नापतौलको प्रमाि    

६. लेबलमा खलुाउनपुने कुराहरू स्पष्ट उल्लेख भए÷नभएको    

७. म्र्ार्द नाघेको सामाग्री    

८. स्थार्ी लेखा (एब्ल)् नम्बर÷खबतमार्दताय    

९. लबिी लबल दर्दने प्रविर्ा भए÷नभएको    

१०. खाद्य अनजु्ञा–पर (खाद्य उद्योगको लालग)    

११. मासकुो गिुस्तर सन्तोषजनक भए÷नभएको    

१२. लमठाईको गिुस्तर लगार्तका पक्षहरू सन्तोषजनक    

१३. ग्र्ाुँसको तौल, मूल्र् लगार्तका ववषर् सन्तोषजनक     

१४. खररर्द लबल÷नभएको    

१५. र्स अगालडको लनरे्दिनमा पालना    

१६. अन्र् कैवफर्तपूिय शस्थलत (खलुाउने)    

    

एक पटक दर्दइएका लनरे्दिनहरू पनुाः अनगुमन गर्दाय पालना नभएको पाइएमा प्रचललत कानून बमोशजम कडा कारबाही 
हनुेछ । 

 

लनरीक्षि टोली 

१. संर्ोजक श्री ............................. 
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२. सर्दस्र्श्री ............................. 

३. सर्दस्र्श्री ............................. 

४. सर्दस्र्श्री ............................. 

५. सर्दस्र्श्री............................. 

 

 

मलथ उल्लेशखत वववरि ठीक छ भनी उत्पार्दक÷लबिेताको नाम र सहीाः  

 

प्रलतष्ठानको छापाः 
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अनसूुची - ५ 

(र्दफा १४ सुँग सम्बशन्ित) 

मचुलु्का 

 

लसरहा शजल्ला लहान नगरपाललका वडा नं....... टोल.................................मा खडा गरेको घटनास्थल 
÷बरामर्दी÷खानतलासी÷शिलछाप लगाएको मचुलु्कााः 

१. उजरुी वा सूचनाको छोटकरी वववरिाः- 

२. चार वकल्ला सवहत खानतलासी÷बरामर्दी गररएको शचज वस्तकुो नमनुा तथा ठाउुँको वववरिाः- 

३. बरामर्द भएको सामान÷र्दसीको वववरि÷शिलछाप गररएको वववरिाः- 

 (क)  

 (ख) 

 (ग) 

 (घ) 

 (ङ) 

४. खानतलासी÷बरामर्दी भएको रे्दखे बमोशजम सवह छाप गने साक्षीाः- (नाम, वतन समेत) 

 (क)  

 (ख) 

 (ग) 

५. रोहबरमा बस्नेहरूको नाम, थर, उमेर, वतन र सवहछापाः- 

 (क)  

 (ख) 

 (ग) 

६. लनररक्षि टालीलेले मेरो उद्योग, गोर्दाम,पसलमा अनगुमन गर्दाय कुनै सामान वहनालमना भएको छैन । मालथ प्रकरि 
३ मा उल्लेख भएको शचज वस्त ुतथा सामानहरू ................. उद्योग, गोर्दाम, पसलबाट बरामर्द भएको हो । साथै 
टोलीले लगाएको लसल थान......छाप भएको दठक साुँचो हो भलन सवहछाप गनेाः- 

 (क)  

 (ख) 

 (ग) 
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७. कार्य तामेली गनेाः– 

 (क)  

 (ख) 

 (ग) 

 

लमलताः 

समर्ाः 
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अनसूुची - ६ 

र्दफा १४ सुँग सम्बशन्ित 

तारेख भरपाई 

पक्षाः........................................... 

ववपक्षाःशजल्ला ................................. गाउपाललका वा न.पा......................वडा नं. ................ स्थार्ी घर 
भई हाल ............................................. शजल्ला .............................. गाउपाललका वा न.पा वडा 
नं....................बस्ने श्री ......................................का नाती÷नालतनीश्री ...................................का 
छोरा÷छोरी बषय ................................ को ...................................................नामक व्र्वसार्का 
सञ्चालक श्री .................................. सम्पकय  नं. ..............। 

 

तारेख 

लमलत ........साल ....... मवहना .... गते ..........रोज दर्दनको समर् ..................बजे उपशस्थत हनुेछु भनी सही 
छाप गने । 

         हस्ताक्षराः 

         नामाः 

 

लमलत....................... साल.......................मवहना.......................गते ..........रोज दर्दनको समर् ..........बजे 
उपशस्थत हनुछुे भलन सही छाप गने । 

         हस्ताक्षराः 

         नामाः 

 

 

लमलत ....................... साल .......................मवहना ....................... गते ..........रोज दर्दनको समर् 
..........बजे उपशस्थत हनुछुे भलन सही छाप गने । 

         हस्ताक्षराः 

         नामाः 

            

प्रमाशित गने 

िरिुन प्रसार्द चौिरी 

लन. प्रमखु प्रिासकीर् अलिकृत 


