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माईजोगमाई गाउँपालिकाबाट गरिने बजाि अनुगमन लनरे्दलिका, २०७५ 

 माईजोगमाइगाउँपालिकाको प्रशासकीय काययलिलि (लियलमत गिे) ऐि, २०७५ को दफा ४ िे लदएको 

अलिकार प्रयोग गरी यो माईजोगमाई गाउँ काययपालिकािे यो माईजोगमाई गाउँपालिकाबाट गररिे बजार अिुगमि 

लिदेलशका, २०७५ जारी गरेको छ । 

प्रस्तावनााः िेपािको संलििाि, २०७२ को अिुसूची–८ बमोलजम उपभोक्ता लित संरक्षणार्य बजार अिुगमिको 

लजमे्मिारी स्र्ािीय तििाई तोलकएको िँुुदा सो संबैिालिक दालयत्व कायायन्वयिको िालग िेपाि सरकार 

मन्त्रीपररषद्बाट लमलत २०७३/१०/१८ मा स्वीकृत काययलिसृ्ततीकरण प्रलतिेदिको अलििमा रिी संघीय मालमिा तर्ा 

स्र्ािीयलिकास मन्त्राियबाट प्राप्त िमूिा लिदेलशका को आिारमा उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुलििा र आलर्यक 

लितकायम राख्न, उपभोग्य िसु्त िा सेिाको गुणस्तर, पररमाण एिं मूल्यको अलियलमतताबाट उपभोक्तािाई संरक्षण 

प्रदाि गिय, िसु्त िा सेिाको उत्पादि स्र्ि िा भन्सार लिन्दु, ढुिािी मागय, भण्डारण तर्ा संचयस्र्ि, र्ोक 

तर्ाखुद्रालिलि स्र्ि र उपभोग स्र्ििगायतका ठाउँिरूमा िसु्त िा सेिा प्रदायक िा लबिेताको व्यिसालयक 

कारोिारको दताय, ििीकरण, आपूलतय, मूल्य, गुणस्तर, िापतौि, लिज्ञापि िगायतकाव्यापाररक लियाकिापको 

लियमि गिय तत्काि स्र्ािीय गाउँपालिकाबाट लियलमत रुपमा प्रभािकारी बजार अिुगमि गिय आि्यकक भएकोिे 

माईजोगमाई गाउँपालिकाको गाउँकाययपालिकाको लमलत २०७५।२।१० को बैठकबाट पाररत गरी यो लिदेलशका िागु 

गरेको छ । 

परिचे्छर्द –१ 

प्रािम्भिक 

१. संलिप्तनाम ि प्राििाः (क) यस लिदेलशकाको िाम “माईजोगमाई गाउँपालिकाबाट गरिने बजाि 

अनुगमन लनरे्दलिका, २०७५” रिेको छ । 

 (ख)  यो लिदेलशका गाउँपालिकाको स्र्ालिय राजपत्रमा प्रकालशत भएको लमलतदेिख िागु हुिेछ । 

२. परिभाषााः लिषय िा प्रसंगिे अको अर्य ििागेमा यस लिदेलशकामा, 

(क) “अिुगमि टोिी” भन्नािे कायायियिे लिशेषज्ञ सलित गठि गरेको बजार अिुगमि टोिी सम्झिु पदयछ । 

(ख) “उपभोक्ता लित संरक्षण सलमलत” भन्नािे गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गलठत सलमलत   

बुझ्िु पदयछ । 

(ग) “कायायिय” भन्नािे गाउँपालिकाको कायायिय सम्झिु पदयछ । 

(घ) “प्रदायक” भन्नािे िसु्त िा सेिाको उत्पादक, आयातकताय, भण्डारण िा लिलिलितरण गिे व्यिक्तिा 

संस्र्ा सम्झिु पदयछ । 
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(ङ) “िसु्त”भन्नािे उपभोक्तािे उपभोग िाप्रयोग गिे िसु्तको संलमश्रणबाट बिेको पदार्य सम्झिु पदयछ र सो 

शब्दिे उपभोग्य िसु्तको लिमायणमा प्रयोग हुिे कच्चापदार्य, रङ्ग, सुगन्धिा रसायििाई समेत जिाउँछ । 

(च) “लििेता” भन्नािे िसु्त िा सेिाको उत्पादक, पैठारीकताय, र्ोक िा खुद्रा लििेता, सेिा प्रदायक सम्झिु 

पदयछ । सो शब्दिे िोटि, िज, िोषे्टि, खाजाघर संचािक आलदिाइ समेत जिाउिे छ । 

(छ) “स्र्ािीय सरकार” भन्नािे गाउँपालिका, िगरपालिकािाई सम्झिु पदयछ । िगरपालिका भन्नािे 

उपमिािगरपालिका तर्ा मिािगरपालिकाका समेतिाइ जिाउिे छ । 

(ज) “सेिा” भन्नािे व्यिसालयक सेिा, संचार सेिा, लिमायण तर्ा इिन्जलियररङ सेिा, लितरण सेिा, लशक्षा सेिा, 

िातािरणीय सेिा, लिलिय सेिा, स्वास्थ्य र सामालजक सेिा, पययटि सेिा, मिोरञ्जि तर्ा खेिकुद सेिा, 

यातायात सेिा िगायतका दसु्तर/पाररश्रलमक लिई िािलिई प्रदािगररिे समू्पणय सेिािरू सम्झिु पदयछ । 

(झ) “सलमलत” भन्नािे उपभोक्ता लित संरक्षण सलमलत भने्न सम्झिु पदयछ । 

परिचे्छर्द–२ 

उपभोक्ता लित संििण सलमलत 

३.  उपभोक्ता लित संििण सलमलत : उपभोक्ताको लित संरक्षण सम्बन्धी लबषयमा आि्यकक िीलतगत 

ब्यिस्र्ा गिय तर्ा बजार अिुगमि काययिाई मागयदशयि एंि समन्वयको िालग गाउँपालिकािे उपभोक्ता लित संरक्षण 

सलमलतको गठि गिेछ । 

४. उपभोक्ता लित संििणसलमलतको गठन रे्दिार् अनुसाि हुनेछ :  

(क) माईजोगमाईगाउँपालिकाको उपाध्यक्ष     – संयोजक 

(ख)  माईजोगमाई गाउँपालिकाको आलर्यक सलमलतका संयोजक    – सदस्य 

(ग) लजल्ला प्रशासि कायायिय िा इिाका प्रशासि कायायियका  अलिकृत प्रलतलििी  – सदस्य  

(घ) खाद्य, गुणस्तर, औषलि/जिस्वास्थ्य/उद्योग बालणज्य िेिे (उपिब्ध भए  

 सम्मका के्षत्रगत लिषय िेिे) शाखाका प्रमुख/प्रलतलिलि    – सदस्य 

(ङ) सम्बिन्धत उद्योग बालणज्य संघको प्रलतलिलि      – सदस्य 

(च) उपभोक्ता लित संरक्षणमा लियालशि संस्र्ा िा ब्यिक्तिरुमधे्यबाट  एक जिा – सदस्य 

(छ) कायायियको उपभोक्ता लित संरक्षण िेिे शाखा/डेक्स/इकाईका प्रमुख – सदस्य सलचि 

५.  उपभोक्ता लित संििणसलमलतका काम कतयब्य ि अलिकाि : 

(क)  उपभोक्ता लित संरक्षणको िालग आब्यकक िीलतगत ब्यिस्र्ा गिे ।  

(ख)  अत्याि्यकक बसु्तिरुको माग र आपूलतयको अिस्र्ा सम्बन्धीतथ्याङ्क संकिि र मागको प्रके्षपण गिे, 
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(ग)  सलमलतिे यस लिदेलशकाको दफा (८) २ अिुसार गलठत अिुगमि टोिीद्वारा अिुसूची–१ को 

 फारममा उले्लख भए अिुसार प्रसु्तत गरेको बजार अिुगमि सम्बन्धी प्रलतिेदि मालर् लिशे्लषण 

 गरी आि्यकक लिदेशि लदिे, 

(च) उपभोक्तको लित संरक्षण गिय आपूलतय व्यिस्र्ा र उपभोग्य िसु्त िा सेिाको छड्के अिुगमि गिे, 

(छ) बजार अिुगमि सम्बन्धी कामको मूल्याङकि गिे र टोिीिाई आि्यककता अिुसार मागय दशयि 

 गिे , 

(ज) गाउँपालिकािे लदएको अन्य लिदेशि र आदेशको कायायन्वयि गिे/ गराउिे । 

(झ)  उपभोक्ता लित लिपररत काययमा आि्यकक कािुिी कारिािीको िालग लिरीक्षण िा अिुसन्धाि 

 अलिकृत तोके्न । 

६.  उपभोक्ता लित संििणसलमलतको बैठक सम्बन्धी कार्यलबलि : उपभोक्ता लित संरक्षणसलमलतको बैठक 

आि्यककता अिुसार बसे्नछ । सलमलतको बैठकिे आफ्िो काययलिलि आफै  तयार गिेछ । यसरी िैठक िस्दा 

कििमा तीि लदि अगालड िैठकको लिषय सलितको सूचिा  सदस्यिरुिाई उपिब्ध गराउिु पिेछ । 

परिचे्छर्द –३ 

बजाि अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था 

७.   वसु्त वा सेवाको र्दताय, आपूलतय, मूल्य, गुणस्ति, नापतौि िगार्तका व्यापारिक लिर्ाकिापिाई 

उपभोक्ता मैत्री बनाउन गाउँपालिकािे लनम्न व्यवस्था गनुय पनेछ : – 

(क)  गुणस्तरीय उपभोग्य िसु्त तर्ा सेिाको सिज र सियसुिभ आपूलतय हुिे िातािरणको सुलिलिततासलित 

उपभोक्ताको िक र लितको संरक्षण गिय कायायियमा उपभोक्ता लित संरक्षण शाखा/इकाई/डेक्सको 

व्यिस्र्ा गरी लियलमत र प्रभािकारी बजार अिुगमिको व्यिस्र्ा गिे,  

(ख)  बजार प्रणािीिाई प्रलतस्पिी र उपभोक्ताप्रलत लजमे्मिार तुल्याउि प्रचलित कािुिको काययन्वयिमा 

जोड लदिे,  

(ग)  उपभोक्ता लशक्षा सम्बन्धी सचेतिा र बजार अिुगमिको कायययोजिा तयार गरी उपभोक्ता लित 

संरक्षणको लिषयिाई लिशेष प्रार्लमकतामा राखे्न, 

(घ)  उपभोक्तािाई सचेत र जागरूक तुल्याउि िडा सलमलतको कायायियदेिख िै उपभोक्ता सचेतिा 

िगायतका काययिमिरु संचािि गिे, 

(ङ)  आफ्िो गाउँपालिका अन्तगयत स्र्ालपत िा संचालित उद्योग व्यिसायको दताय, िलिकरण, लबि लिजक 

तर्ा लबिीको िालग रािखएका माििसु्त, िापतौि,गुणस्तर, िेबि, आपूलतय,  आलदको अिुगमि गिे, 
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(च)  तरकारी, फिफूि, माछा,मासु, लमठाई पसि, डेरी, िोटि िगायतका खाद्य िसु्तको लबिी स्र्िको 

मापदण्ड तोके्न र छुटै्ट फिफूि तर्ा तरकारी बजार र ििशािाको व्यिस्र्ा गिे, 

८. बजाि अनुगमन टोिी गठन : (१) िसु्त िा सेिा प्रदायक व्यिसायको दताय, िलिकरण, आपुलतय, मुल्य, 

िापतौि, लिज्ञापि िगायत व्यापाररक लियाकिापको लियलमत एंि आकि क अिुगमिको िालग  गाउँपालिकािे 

बजार अिुगमि टोिी गठि गिेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोलजम गठि हुिे अिुगमि टोिीमा देिाय बमोलजमको पदालिकारीिरु रििेछि :  

(क) कायायियको उपभोक्ता लित संरक्षण िेिे शाखा/इकाई/डेक्कको प्रमुख – संयोजक 

(ख)  सम्बिन्धत लिषयगत के्षत्रको प्रलतलिलि (उपिब्ध भएसम्म) – सदस्य 

(ग)   स्र्ािीय प्रशासिको प्रलतलिलि (उपिब्ध भएसम्म) –  सदस्य 

(घ) स्र्ािीय सुरक्षा लिकाय (िेपाि प्रिरी) को प्रलतलिलि – सदस्य 

(ड) उपभोक्ता लित संरक्षणमा लियालशि संस्र्ा िा ब्यिक्तिरु मधे्यबाट मिोलित एक जिा  – सदस्य 

(च) उद्योगिालणज्य संघको प्रलतलिलि(उपिब्ध भएसम्म)एक जिा सदस्य – सदस्य 

(छ) पत्रकार मिासंघ/संचारकमी एक जिा – सदस्य 

 (३) अिुगमि टोिीमा किीमा ५ जिा प्रलतलिलि संिग्न भइ बजार अिुगमि सम्बन्धी कायय गररिे छ । तर 

कुिै लिषयगत के्षत्रको अिुगमि गिे काययमा सम्बिन्धत लिषयगत के्षत्रको लिज्ञ/प्रलतलििी अलििायय रुपमा समािेश 

गराउिु पिे छ । ( लबषयगत लबज्ञ िा प्रलतलििी भन्नािे जसै्त खाद्य िा कृलष उपजको िालग खाद्य लिरीक्षक िा उपिब्ध 

िभएमा कृलष प्रालिलिक बुलझिे छ ।) 

 (४) उपभोक्ता लित संरक्षण िेिे शाखा िा इकाइिे मालसक रुपमा तोलकएको ढाँचामा बजार अिुगमिको 

एकीकृत प्रलतिेदि कायायियमा पेश गिुय पिेछ । 

९. बजाि अनुगमन टोिीको काम, कतयव्य ि अलिकािाः दफा ८ (१)बमोलजम गलठत बजार अिुगमि टोिीिे 

प्रचलित कािुि बमोलजम देिाय अिुसारका काययिरू गिुयपिेछः– 

(क) बजार अिुगमिको पूिय कायय योजिा र मालसक अिुगमि काययतालिका बिाई स्वीकृतीको िालग 

सलमलतमा पेश गिे, 

(ख) स्वीकृत कायययोजिा बमोलजम  लियलमत रूपमा बजार अिुगमि गिे र आि्यककता बमोलजम 

आकि क िा लिशेष अिुगमि गिे,  

(ग) िसु्त िा सेिाको दताय, आपूलतय, मूल्य, गुणस्तर, िापतौि, लिज्ञापि िगायतका व्यापाररक लियाकिापको 

अिुगमि गिे, 
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(घ)  कािोबजारी, एकालिकार (लसििकेट), लमिीमतोपूणय भाउ लििायरण (काटेलिङ्ग), कृलतम अभाि तर्ा 

बजार प्रिेशमा अिरोि गिे जस्ता गैर प्रलतस्पिी व्यापाररक लियाकिाप भए/ िभएको अिुगमि गिे, 

(ङ) कुिै िसु्तको अिुलचत व्यापाररक लियाकिाप (लमसािट/गुणस्तरलिि)कमतौि भएको 

देिखएमा/भेलटएमा आि्यककता अिुसार त्यस्ता िसु्त जफत गिे, िष्ट गिे, कारोिार रोक्का गिे िा 

बन्द गिे िगायतका कायय गिे, 

(च) उपभोक्ता लित संरक्षणसलमलतबाट समय–समयमा लदइएका लिदेशि एिं आदेश बमोलजमका कामिरू 

गिे । 

(छ) संपन्न बजार अिुगमि प्रलतिेदि सोलि लदि कायायियमा पेश गिुय पिेछ । 

१०. बजाि अनुगमन कार्यलवलि :  (१) बजार अिुगमि टोिीिे बजार अिुगमि गदाय लिम्न लिषयमा लिशेष ध्याि 

लदिु पिेछः 

(क) लबिेता िा सेिा प्रदायकिे लियामक लिकायबाट कािुि बमोलजम प्रदाि गररिे गरेको व्यिसाय दताय  

प्रमाण–पत्र, स्र्ायी िेखा िम्बर (एब््ल) को प्रमाण–पत्र, खाद्य अिुज्ञा–पत्र, औषिी पसि दताय प्रमाण–

पत्र िगायतका आि्यकक कागजातिरु लिएको छ/छैि िेिे । सारै् प्रमाणपत्र लियलमलत रुपमा 

िलिकरण भए/िभएको िेिे । प्रमाणपत्र िलिएको िा िलिकरण गरेको िदेिखएमा बढीमा ७ लदि 

लभत्र सो कायय गरी कायायियमा पेश गिय लििखत लिदेशि लदिे । 

(ख)  लबिेता िा सेिा प्रदायकिे आफ्िो व्यिसायको साइिबोडय राखेको छ/छैि िेिे । िराखेको भए ३ 

लदिलभत्रमा रािख कायायियमा जािकारी लदि लििखत लिदेशि लदिे । 

(ग)  प्रदायकिे िसु्तको लिलि कक्षमा मूल्य सूची राखेको छ /छैि  िेिे । िराखेको भए ३ लदि लभत्रमा 

रािख कायायियिाई सो को जािकारी लदि लििखत लिदेशि लदिे । 

(घ)  माि, िसु्तको पररमाण, मूल्य, गुणस्तर र तौि लठक छ /छैि िेिे, 

(ङ)  प्याकेलजङ्ग गररएको िसु्तको िेबिमा उत्पादक िा पैठारीकतायको िाम, उत्पादि लमलत, उपभोग्य 

अिलि िा  लमलत, अलिकतम खुद्रा मूल्य, लमश्रण, भण्डारण र उपभोग गिे तररका उले्लख गररएको 

छ/छैि िेिे,  

(च)  औषलि िा औषलियुक्त पदार्य भए सो को प्यालकङ्ग प्रयोग गिे तररका उले्लख छ/छैि िेिे । 

औषिीलिज्ञ (फामायलसष्ट) औषिी लबिी स्र्िमा भए/िभएको एिं औषलि लििेता प्रमाणपत्र समेत िेिे  

(छ)  उपभोग्य लमलत िाघेको औषिी, प्रशोलित पािी, लिसु्कट, पाउरोटी िगायतका खाद्य तर्ा उपभोग्य 

िसु्तिरू फेिा परेमा िष्ट गिे, 
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(ज)  उत्पादि लमलत, उपभोग्य लमलत केरमेट गरेको िा पुिः िेबलिङ्ग िा छपाई गरेको छ/छैि िेिे । पुिः 

िेबलिङ्ग िा छपाई गरेको पाईएमा त्यस्तो िसु्त जफत गिे,िसु्तको प्रकृलत अिुसार मुचुल्का गरी िष्ट 

गिे, 

(झ)  माछामासु, फिफूि, तरकारी, लमठाई पसि, डेरी र िोटि बिशािा िा माछा मासु लिलिस्र्ि 

सफासुग्घर र मापदण्ड अिुसार छ/छैि िेिे । िभएमा कसुरको प्रकृलत अिुसार सजग गराउिे िा 

चेताििी लदिे तर्ा अटेरी गरेमा तोलकए बमोलजम दण्ड जरीिािा गिे, 

(ञ)  लििेता िा िेतािाई िसु्तको लििलिजक जारी गरेको छ/छैि िेिे । लिि अलििायय गिय लिदेशि लदिे  

 (२) गाउँपालिकािे अिुसूची–२ मा उले्लिखत िसु्त र सेिाको अिुगमि गिय उपभोक्ता लित संरक्षण िेिे 

शाखा/इकाई/डेक्सिाई लििखत कायय लििरण तोकु्न पिेछ । सोिी आिारमा बजार अिुगमि टोिीिे बजार अिुगमि 

सम्बन्धी कायय गिुय पिेछ । 

परिचे्छर्द–४ 

उजुिी सम्बन्धी व्यवस्था 

११.  उजुिी लर्दन सके्ाः 

(क)  कुिै िसु्त िा सेिाको लििेता िा प्रदायकिे उपभोक्ताको लित लिपररत व्यापाररक लियाकिाप गरेको 

भलि कुिै पलि व्यिक्तिे उपभोिा लित संरक्षण सलमलत िा बजार अिुगमि टोिी िा कायायियको 

उपभोक्ता लित संरक्षण िेिे शाखा/इकाई/डेक्समा मौिखक िा लििखत सूचिा िा उजुरी लदि सके्न, 

(ख)  उपदफा (क) बमोलजमकोलिकायिे उजुरी िा साियजलिक सञ्चार माध्यमबाट प्राप्त सूचिािाई 

उजुरीको रूपमा ग्रिण गररिे छ, 

(ग)  उपदफा (क) िा (ख) बमोलजमको उजुरी िा अन्य कुिै सरकारी लिकायबाट अिुगमिको िालग िेिख 

आएमा सो िाई समेत उजुरीको रूपमा ग्रिण गरी बजार अिुगमि टोिीिे अिुगमि तर्ा लिरीक्षण 

गिुय पिेछ, 

(घ) उपदफा (ग) बमोलजम अिुगमि तर्ा लिररक्षण गदाय लििेतािा सेिा प्रदायकिे प्रचलित कािुि िा 

मापदण्ड लिपररत व्यापाररक लियाकिाप गरेको पाइएमा तत्काि कारिािी चिाउिु पिेछ, 

(ङ) उपदफा (घ) बमोलजम अिुगमि टोिीिे गरेको काम कारिािीमा लचि िबुझेमा लििेतािे प्रचलित 

कािुि बमोलजम गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष समक्ष लििखत रुपमा उजुरी लदि सके्नछ, 
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परिचे्छर्द–५ 

अनुगमन सम्बन्धी प्रकृर्ा 

१२.  अनुगमनको पूवय तर्ािी :   अिुगमि टोिीिे अिुगमि गिुयपूिय देिायको तयारी गिुय पिेछ :  

(क)  लिरीक्षण िा अिुगमिमा जािु पूिय अत्याि्यकक िसु्त तर्ा सेिा मधे्य कुि कुि लिषयिाई पलििो 

प्रर्लमकतामा राखे्न भने्न लकटाि गरी लिषयसूची तयार गिुयपिेछ । 

(ख)  अिुगमिमा जाँदा अिुगमि गररिे िसु्त िा सेिासँग सम्बिन्धत ऐि लियमिरू, लििरण र चेकलिस्ट 

सारै् लिइ जािुपिेछ । 

(ग)  िसु्त तर्ा सेिाको आपूलतय, लििी लितरण, मूल्य, गुणस्तर आलदको बारेमा पयायप्त सूचिा र जािकारी 

िालसि गिुयपिेछ । 

(घ)  अिुगमि िा लिरीक्षण गिय जािु अगािै तालिका बिाई आि्यकक पिे साििसुरक्षा आलदको पूिय तयारी 

गिुयपिेछ । 

१३.  बजाि अनुगमन गने प्रकृर्ााः 

(क)  बजार अिुगमि गदाय अिुगमिमा खलटइ जािे व्यिक्तिे आफ्िो पररचय पत्र देखाई बजार अिुगमि 

गिुयपिेछ । अिुगमि टोलिका संयोजकिे अिुगमिको आि्यककता बारे जािकारी गराउिु पिेछ र 

सम्बिन्धत व्यिसायीिे लबिा कुिै अिरोि अिुगमि गिय लदिु पिेछ । 

(ख)  उपदफा (क) बमोलजम बजार अिुगमि गदाय सम्बिन्धत व्यिसायीिे बािा लबरोि गरेमा बािा लबरोि 

गिेिाई प्रचलित कािुि बमोलजम कारिािीको िालग सम्बिन्धत लिकायमा अिुरोि गिय िा िेखी 

पठाउि सके्नछ । 

(ग)  अिुगमि टोिीिे बजार अिुगमि गदाय िसु्त िा सेिाको िमूिा संकिि गिुयपिे देिखएमा प्रचलित 

कािूि बमोलजम िमूिा संकिि गरी सोको यर्ार्य लििरण खुिाई सम्भि भएसम्म सम्बिन्धत 

व्यिसायीको समेत दस्तखत भएको स्र्िगत मुचुल्का बिाउिु पिेछ । सम्बिन्धत व्यिसायीिे 

मुचुल्का दस्तखत गिय िमािेमा सोिी व्यिोरा जिाई उपिस्र्त व्यिक्तिरूको रोििरमा मुचुल्का तयार 

गरी आि्यककता अिुसार लसिबन्दी समेत गरी परीक्षणको िालग यर्ालस्र  सम्बिन्धत लिकायमा िमूिा 

सलित िेिख पठाउिुपिेछ । 

(घ)  अिुगमि टोिीिे बजार अिुगमि गदाय तत्काि केिी सुिार गिुयपिे देखेमा सम्बिन्धत व्यिसायीिाई 

अििी तोकी स्र्िगत लििखत लिदेशि लदई सुिार गिय िगाउि सके्नछ । 
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(ङ)  बजार अिुगमि टोिीिे बजार अिुगमि गदाय कुिै िसु्त तत्काि िष्ट िगरे जिस्वास्थ्यमा असर पिे 

देिखएमा त्यस्ता िसु्तको िमूिा संकिि गरी प्रमाणको रूपमा सुरलक्षत रािख अरू प्रचलित कािूि 

बमोलजम आि्यकक प्रलिया पुस्टयाई सम्बिन्धत व्यिसायी र उपिस्र्त व्यिक्तिरूको रोििरमा 

मुचुल्का गरी िातािरणमा असर िपिे गरी त्यस्तो िसु्त िष्ट गिुयपिेछ । संकलित िमूिा आि्यककता 

अिुसार पररक्षणका िालग प्रयोगशािामा पठाउि सलकिेछ । 

१४.  र्दण्ड जरिवाना :  

(क)  बजार अिुगमि टोिीिे बजार अिुगमि गदाय सेिा िा िसु्त राखेको स्र्ािको लियमािुसार जाँचबुझ िा 

खाितिासी गिय सके्नछ । खाितिासीबाट िसु्त िा सेिाको लििीलितरणमा अिुलचत िा अलियलमत 

कायय गरेको पाइएमा आि्यककताअिुसार त्यस्तो सेिा िा िसु्तको प्रयोग िा लबिी लितरणमा रोक 

िगाउि सके्नछ  तर्ा त्यस्ता बसु्त अिुगमि टोिीिे कब्जामा लिई लियमािुसार काययिािी बढाउिे छ  

(ख)  अिुगमि गदाय कुिै कािूिी कारिािी गिुयपिे देिखएमा अिुगमि टोिीिे सम्बिन्धत व्यिसायीसँग 

तुरून्त लििखत स्पष्टीकरण माग गिय सके्नछ । 

(ग)  अिुगमि टोिीको प्रलतिेदि िा िमूिा परीक्षणबाट गदाय मुद्दा दायर गिुयपिे देिखएमा प्रचलित कािूि 

बमोलजम अिुसन्धाि तिलककातको िालग लिरीक्षण अलिकृत तोके्न गरी मुद्दा दायर गिय सलमलतबाट 

लिणयय गराई यर्ालश्र  अलभयोजि अलिकारी समक्ष आि्यकक कागजात सलित िेखी पठाउिु पिेछ । 

(घ)  उपदफा (ग) बमोलजम िेिख आएमा सम्बिन्धत अलिकारीिे प्रचलित कािूि बमोलजम प्रलिया पूरा गरी 

सम्बिन्धत लिकायमा मुद्दा दायर गिुयपिेछ । 

(ङ)  उपदफा (क) बमोलजम अिुगमि टोिीिे अखाद्य िसु्त िा अन्य िसु्त िष्ट गदाय िागेको खचय सम्बिन्धत 

व्यिसायीिे िै व्यिोिुय पिेछ ।  

(च)  अिुगमि गररएका माििसु्तको प्रकृलत अिुसार मुचुल्का उठाउिु पिेमा मुचुल्का उठाउिे, चेकलिष्ट 

अिुसार भए िभएको िेिे र िमूिा परीक्षण लििुपिे भएमा स्र्ािीय सरकार संचािि ऐि, २०७४ िा 

गाउँसभाबाट िस्वकृत कािुिमा व्यिस्र्ा भएकोमा सोिी बमोलजम अन्यर्ा खाद्य लियमाििी, २०२७ 

को लियम १० िा उपभोक्ता संरक्षण लियमाििी, २०५६ को लियम २७ अिुरूप िा िेपाि गुणस्तर 

ऐि, २०३७ िा प्रचलित कािूि बमोलजम िमूिा संकिि गिुयपिेछ । 

(छ)  लिरीक्षण, जाँचबुझ िा खाितिासी गदाय उपभोग्य िसु्त रोक्का राख्िुपिे भएमा स्र्ािीय शासि 

संचािि सम्बिन्ध ऐि िा गाउँसभाबाट िस्वकृत कािुिमा व्यिस्र्ा भएकोमा सोिी बमोलजम अन्यर्ा 

खाद्य लियमाििी २०२७ को लियम १३ िा उपभोक्ता संरक्षण लियमाििी, २०५६ को लियम २५, िा 

िेपाि गुणस्तर ऐि २०३७ र स्याण्डडय िापतौि ऐि २०२५ का प्रचलित कािूि बमोलजम गिुयपिेछ । 
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(ज)  स्र्ािीय सरकार संचािि ऐि, २०७४ िा गाउँसभाबाट िस्वकृत कािुिमा व्यिस्र्ा भएकोमा सोिी 

बमोलजम अन्यर्ा िसु्त िा मािसामाि लसिबन्दी गिुयपदाय खाद्य लियमाििी, २०२७ को लियम १३ िा 

उपभोक्ता संरक्षण लियमाििी, २०५६ को लियम २८ र २९ िा िेपाि गुणस्तर ऐि, २०३७ िा 

स्याण्डडय िापतौि ऐि, २०२५ िा प्रचलित कािूि अिुसार गिुयपिेछ । 

(झ)  खाद्य प्रशोिि गिय आि्यकक पिे कुिै उपकरण जडाि भै कुिै िसु्त िा पदार्यको उत्पादि 

गररएकोमा अिुगमि गिे लिकायिे उत्पादि प्रशोिि कािूि सम्मत भए िभएको िेरी िभएको भए 

त्यस्तो स्र्ािमा लसििन्दी गिय सके्नछ । यसरी लसिबन्दी गररएकोमा प्रशोिि उद्योगिाई लिलित 

समयाििी लदई आि्यकक मापदण्ड पूरा गरी सुिार गिय लिदेशि लदि सलकिेछ । 

(ञ)  उपदफा (ण) बमोलजम लिदेशि लदएकोमा उद्योगिे सुिारात्मक काययिरू गरी लसिबन्दी िटाई पाउँ 

भिी कायायियमा लििेदि लदएमा कायायियको टोिीिे बजार अिुगमि गराई सुिार भएको पाइएमा 

लसिबन्दी िटाई लदि सके्नछ । सुिार भएको िपाइएमा कािूि बमोलजम कारिािी अगालड बढाउिेछ  

(ठ)  िसु्त िा सेिा के्षत्रमा अिुलचत व्यापाररक लियाकिाप (ग्लाबष्च त्चबमभ एचबअतष्अभक), 

कािूिद्धारा लियिन्त्रत िा लिषेलित व्यापाररक लियाकिाप (च्भकतचष्अतष्खभ त्चबमभ 

एचबअतष्अभक) र एकालिकारपूणय व्यापाररक लियाकिाप (: यियउयिितष्अत्चबमभ 

एचबअतष्अभक) भए िभएको लिषयमा समेत अिुगमिका िममा िेिुयपिेछ । 

परिचे्छर्द –६ 

आचाि संलिता 

१५.  आचाि संलितााः बजार अिुगमि गिय जािे अिुगमि टोिीिे लिम्न बमोलजमको आचार संलिता पाििा 

गिुयपिेछ :  

(क)  अिुगमि टोिीिे अिुगमि गिे स्र्ि र अिुगमि गररिे िसु्तको बारेमा सो काययमा संिग्न 

सदस्यिरू बािेक अरू कसैिाई पलि सो बारेमा पूिय सूचिा िा जािकारी गराउिु हँुदैि, 

(ख)  अिुगमिमा खलटिे व्यिक्तिे आफ्िो िातागोता िा इष्टलमत्र किाँ अिुगमि गिय जािु हँुदैि, 

(ग)  अिुगमि काययमा संिग्न कुिै पलि सदस्यिे अिुगमि गिे लििेता व्यिसायीबाट कुिै पलि 

लकलसमको चन्दा, दाि, दातव्य िा उपिार स्वीकार गिुय हँुदैि, 

(घ)  अिुगमि गिय जाँदा प्रदायकिरूिे लदएको सुलििा तर्ा आलतथ्य स्वीकार गिुयहँुदैि, 

(ङ)  कुिै लकलसमको प्रिोभि िा मोिालिजामा पिुय हँुदैि, 

(च)  अिुगमिको कारिािी सम्बन्धी सूचिा प्रिाि गदाय अिुगमि टोिीको िेतृत्वगिे व्यिक्तबाट मात्र 

प्रिाि गिुयपिेछ तर्ा अिुगमि टोिीमा रििे अन्य सदस्यिरूको जािकारी लदिु हँुदैि् , 
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(छ)  बजार अिुगमि गदाय अिुगमि टोिीका पदालिकारीिरू प्रदायक समक्ष मयायलदत तररकािे प्रसु्तत 

हुिुपिे र व्यिसायीको भण्डारण स्र्ि िा पसिबाट जर्ाभािी तररकािे माि िसु्त लिकाल्िु  

 हँुदैि , 

(ज)  अिुगमि टोिीका कुिै सदस्यिे अिुगमि सम्बन्धी कायय गदाय गोप्यता भङ्ग गिे िगायत अन्य कुिै 

गैरकािूिी काम गरेमा कमयचारी भए प्रचलित कािूि बमोलजम लिभागीय कारिािी गिय र अन्य 

व्यिक्त भए टोिीबाट िटाई प्रचलित कािूि बमोलजम कारबािी गिय सलकिेछ, 

(झ)  मािि अलिकारिादी संघसंस्र्ा, उपभोक्ता िकलित संरक्षण काययमा संिग्न संस्र्ािरू, लिलभन्न 

सञ्चार माध्यममा काययरत सञ्चारकमी प्रलतलिलििरूिे अिुगमि काययिाई सियोग पुगे्न गरी 

अिुगमि प्रलियाको स्र्िगत अििोकि गिय सके्नछि् । तरसामाि जफत गिे, िुल्याउिे िा िष्ट 

गिे िा लसिबन्दी गिे काययमा सम्बिन्धत आलिकाररक कमयचारी िा प्रिरीद्धारा िै कायय सम्पन्न 

गिुयपिेछ ।  

परिचे्छर्द –७ 

लवलवि 

१६. बजाि अनुगमन सलमलतको कार्यिम तथा बजेटाः 

(क) गाउँपालिकािे आफ्िो स्रोत सािि र जिशिक्त प्रयोग हुिे गरी बजार अिुगमिका िालग आि्यकक 

काययिम र बजेट प्रार्लमकताका सार् बालषयक काययिममा समािेश गिुय पिेछ,  

(ख)  िेपाि सरकारबाट बजार अिुगमिका िालग अिुदाि प्राप्त भएमा सोिी अिुसार काययिममा 

समािेश गिुयपिेछ, 

(ग)  बालषयक काययिममा उपभोक्ता सचेतिाको काययिम समेत समािेश गिुयपिेछ, 

(घ)  बजार अिुगमिको िममा िमूिा संकिि गदाय प्रदायकिाई िसु्तको मूल्य भूक्तािी गरी बीि लििु 

पिे हुन्छ, 

(ङ)  बजार अिुगमि टोिीमा खलटएका व्यिक्तिरूिाई खाजा िापत भिा लदिुपिेछ । 

१७.  स्थानीर् प्रिासनको कतयव्याः बजार अिुगमि गदाय अिुगमि टोिीिे सुरक्षा िगायतका आि्यकक सियोग 

माग गरेमा तत्काि त्यस्तो सुरक्षा तर्ा सियोग उपिब्ध गराउिु स्र्ािीय प्रशासिको कतयव्य हुिेछ । 

१८.  असि लनर्तिे गिेका काम बचाऊाः यस लिदेलशका बमोलजम बजार अिुगमि गदाय असि लियतिे गरेका 

कामको सम्बन्धमा टोिीका संयोजक तर्ा सदस्यिरू उपर कुिै कारिािी हुिे छैि । 

१९.  प्रचलित कानुन बमोलजम हुनेाः 
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 (क)  यस लिदेलशकामा भएको व्यिस्र्ािे प्रचलित कािुि बमोलजम हुिे अन्य अिुगमि काययिाई बािा  

  पुर्याएको मालििे छैि ।  

२०.   र्दण्ड सजार्ाः स्र्ािीय सरकार संचािि ऐि, २०७४ िा गाउँसभाबाट िस्वकृत कािुिमा व्यिस्र्ा भएकोमा 

सोिी बमोलजम अन्यर्ा प्रचलित कािूि (उपभोक्त लित संरक्षण ऐि लियम, खाद्य ऐि लियम, औषिी लििी लितरण 

सम्बन्धी ऐि लियम, कािो बजारी तर्ा अन्य केिी सामालजक अपराि तर्ा सजाय ऐि, मासु जाँच ऐि, 

िगायतका)अलििमा रिी बजार अिुगमिबाट दोषीपाइएका व्यिसायी उपर कािुिी कारिािी र दण्ड सजाय 

गिुयपिेछ । 

२१. प्रलतवेर्दनाः (क)  बजार अिुगमिको मालसक  प्रगलत प्रलतिेदि अिुसूची–३ अिुसार तयार गिुयपिेछ । 

२२.  बािा अड्काउ फुकाउने अलिकािाः यस लिदेलशकाको कायायन्वयिमा कुिै बािा अड्काउ परेमा 

उपभोक्ता लित संरक्षण तर्ा मूल्याङ्कि सलमलतको िैठकबाट लिणययका िालग बािा अड्काउ फुकाउ गिय 

गाउँपालिकामा पठाईिे छ । 

२३. संिोिनाः यस लिदेलशकामा र्पघट गिे अलिकार प्रचलित कािुिको अलििमा रिी गाउँसभाको हुिेछ । 
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अनुसूची –१ 

(दफा ८ को उपदफा ४ सँग सम्बिन्धत) 

 

श्री ............गाउँपालिका 

लवषर्ाः– बजाि अनुगमनको  मालसक प्रलतवेर्दन । 

 

 आज लमलत २० /    /   देिख २० /    /   सम्म लिम्न स्र्ाििरूमा बजार अिुगमि गदाय लिम्नािुसार देिखएको 

व्यिोरा अिुरोि छ ।  

सि.
न.ं 

अनगुम
न 
गरिएको 
स्थान 

अनगुमन 
गरिएको 
क्षेत्र/प्रकृति
/ वस्िहुरू 

अनगुमनको 
ववविण 
(परिणाम, 

अवस्था ि 
अन्य कुिा) 

व्यविातयक 
प्रतिष्ठा िसं्था 

िामानको 
जफि/ 

बिामदी 

नाम 
/परिमाण 

नष्ट गरिएको 
वस्ि/ुपरिमाण 

नाम परिमाण 

सिलबन्दी 
गरिएको 
मात्रा/ 

िखं्या 

गरिएको 
नमनुा 
िकंलन 
मात्रा/िं
ख्या 

कै
फफ
य
ि 

         

         

         

         

 

          

बोिाथयाः 

श्री संयोजकजू्य 

उपभोक्ता लित संरक्षणसलमलत  
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अनुसूची –२ 

(दफा ९ सँग सम्बिन्धत) 

(अ) अनुगमन गरिने वसु्तको वलगयकिणाः बजार अिुगमिको िममा लबलभन्न उपभोग्य िसु्त तर्ा सेिाको अिुगमि 

गिुय पिे भएकािे उपभोग्य िसु्त तर्ा सेिाको लिम्नािुसार िलगयकरण गररएको छ । 

समूि “क” खाद्यान्न माछा/मासुजन्य/तिकािी फिफूि/रै्दलनक उपभोग्य  

 (१) खाद्यान्न तर्ा खाद्य पदार्यिरूिूि,लचिी, लचया, कफी,मि, प्रशोलित पािी आलद । 

 (२) अप्रशोलित, अियप्रशोलित िा प्रशोलित खाद्य पदार्यिरू, 

 (३) प्रशोलित खाद्य पदार्य उत्पादि गिय प्रयोग गररिे कच्चा पदार्य,  

 (४) खाद्य पदार्य उत्पादि गिे उद्योग, 

 (५) खाद्य पदार्य लििी लितरण गररिे लििीस्र्ि र भण्डारगृि िा संचय स्र्ि, 

 (६) खािे तेि,लघउ (ििस्पती लघउ समेत), 

 (८) दुि तर्ा दुग्ध पदार्यिरू र दुि प्यालकङ्ग गिय प्रयोग हुिे प्लालष्टक पाउचिरू, 

 (९) माछा, मासु,अण्डा, 

  (१०) मसिाजन्य पदार्यिरू (लजरा, मररच, अदुिा, िसुि, िलिया, बेसार, ज्वािो, मेर्ी,   

 ल्वाङ, सुकुमेि, अिैंची, दािल्चिी र खुसायिी िगायतका मसिाको रूपमा उपभोग गररिे पदार्यिरू) 

समूि “ख” औषिी एवं स्वास्थ्य सेवा 

 (१) औषिी तर्ा औषिीजन्य पदार्यिरू (पशुपंक्षी औषिी तर्ा जलडबुटीमा आिाररत औषिी समेत), 

 (२) औषिी उत्पादि गिे उद्योग तर्ा लबिी लितरण गररिे स्र्ि, 

 (३) अस्पताि, िलसयङिोम, ििलिक आलद स्वास्थ्य सेिा प्रदायक सस्र्ािरु । 

समूि “ग” िासार्लनक मि/लवषर्दी/लवउ लबजन/कृलष औजािाः 

 (१) पशुपंक्षी आिार र त्यसमा प्रयोग हुिे कच्चा पदार्यिरू समेत, 

 (२) रासायलिक मि, लिषादी, लबउलिजि, कृलष औजारिरु, 

समूि “घ” इन्धनाः 

 (१) इन्धि भण्डारण,पेटर ोलियम पदार्यको िापतौि,गुणस्तरमूल्य तर्ा मापदण्डिरूको पररपाििा, 

समूि “ङ” लनमायण सामाग्ीाः 
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 (१) ढुङ्गा, इटा, लगट्टी, बािुिा िगायतकालिमायण सामाग्री तर्ा सोसँग सम्बिन्धत उद्योग, भण्डारण स्र्ि  

  र लबिी लितरण स्र्ि । 

समूि “च” िैलिक सामाग्ीाः 

 (१)  पाठ्य सामग्री, से्टशिरी िगायतका शैलक्षक सामाग्रीिरु । 

 (२)  लशक्षा लिदेलशका अिुसार लिद्याियिरुको शूल्क आलद । 

समूि “छ” िोटि/िज/िेष्टुिा/खाजाघि/चमेना गृि/िजाः 

 (१) िोटि/रेष्टुरा/खाजाघर/चमेिा गृि/िजको सरसफाइतर्ा अन्य व्यिस्र्ापि 

 (२)  प्रशोलित र अप्रशोलित िसु्तिरुको भण्डारण 

(३) िोटि, रेष्टुरा तर्ा लमठाई पसििरूमा लबिी हुिे पकिाि तर्ा प्याकेलजङ्ग गरी लबिी हुिे खाद्य पदार्यिरू, 

िल्का पेय पदार्यिरू, मलदराजन्य पदार्य, 

समूि “ज” सुलतयजन्य पर्दाथयाः 

 (१) सुपारी, पािपराग, सुर्य ती, लिडी, चुरोट तर्ा सुतीजन्य पदार्य । 

समूि “झ” नाप तौिाः 

 (१) ढक, तराजु िगायतका िापतौिमा प्रयोग हुिे उपकरणिरू । 

समूि “ञ” पिुपंिी िाट बजािाः 

 (१) पशुपंक्षी िाटबजार तर्ा लबिी स्र्ि । 

समूि “ट” सौन्दर्य सामाग्ीाः 

 (१) लिलभन्न प्रकारका सौन्दयय सामाग्रीिरु 

 (२) वू्यलट पाियर/सैिुि आलद । 

समूि “ठ” लवर््दरु्तीर् सामानिराः 

 (१) लिद्युतीय सामाििरू, 

 (२) इिेक्ट्र लिक्स सामाििरू । 

समूि “ड” िङ्ग/िोगनाः 
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 (१) लिलभन्न कम्पलिका भिि सम्बिन्धरङ्ग र रङ्ग रोगि संबन्धी सामाग्रीिरु । 

समूि “ढ” गिगिना :  

 (१) सुि, चाँलद, लिरा, मोती, जिािरत तर्ा सो बाट लिलमयत गरगििािरुको िापतौि एंि ग’णस्तर । 

समूि “ण” सवािी सािन : 

 (१) याक्सी लमटर शुल्क र ररक्सा,  िगरबस आलदको भाडा आलद । 

समूि “त” अन्याः  

(१) अन्य उपभोग्य िसु्तिरूको उत्पादि स्र्ि, प्रशोिि स्र्ि, ढुिािीको अिस्र्ा, लबिी स्र्ििरू, 

 (अ) अनुगमन गरिने सेवाको लवविणाः 

 (१) व्यापाररक सेिा 

 (२) संचार सेिा, 

 (३) स्र्ि यातायात तर्ा ििाई सेिा, 

 (४) लबद्युत सेिा, 

 (५) खािेपािी सेिा, 

 (६) लिज्ञापि सेिा अन्य उपभोग्य सेिािरू, 

 (७) स्वास्थ्य सेिा, 

 (८) लशक्षा सेिा, 

 (९) लिलिय सेिािरु । 
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अनुसूची – ४ 

(दफा १०स“ग सम्बिन्धत) 

रै्दलनक बजाि अनुगमन फािाम 

(बजार अिुगमि फारमको प्रमालणत प्रलत सम्बिन्धत व्यिशायीिाई लदिु पिेछ) 

         लमलतः 

व्यापाररक प्रलतष्ठािको िामः श्री 

ठेगािाः 

प्रोपाइटर िा फमयििीको िामः 

फोि िं.:  

यस कायायियको िेतृत्वमा खलटएको बजार अिुगमि टोिीबाट तपाईको लििीस्र्ि/गोदाम/उद्योगको लिरीक्षण गदाय 

लिम्न अिुरूपको िस्र्लत भेलटएकोिे देिायअिुसार गिुय गराउिु हुि लिदेशि लदइएको छ । 

क्र.ि.ं ववविण भएको नभएको टोलीबाट ददइएको 
तनदेशन 

१. मलू्य–िचूी    

२. िाइनबोर्ड    

३. व्यविाय दिाड/नवीकिण    

४. नापिौलको प्रमाण    

६. लेबलमा खुलाउन ुपने कुिाहरू स्पष्ट उल्लेख 
भए/नभएको 

   

७. म्याद नाघेको िामाग्री    

८. स्थायी लखेा (pan) नम्बि/Vat मादिाड    

९. बबक्री बबल ददने प्रफक्रया भए/नभएको    

१०. खाद्य अनजु्ञा–पत्र (खाद्य उद्योगको लागग)    

११. मािकुो गणुस्िि िन्िोषजनक भए÷नभएको    

१२. समठाईको गणुस्िि लगायिका पक्षहरू िन्िोषजनक    
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१३. गयााँिको िौल, मलू्य लगायिका ववषय 
िन्िोषजनक  

   

१४. खरिद बबल/नभएको    

१५. यि अगाडर्को तनदेशनमा पालना    

१६. अन्य कैफफयिपणूड स्स्थति (खुलाउने)    

   

एक पटक लदइएका लिदेशििरू पुिः अिुगमि गदाय पाििा िभएको पाइएमा प्रचलित कािूि बमोलजम कडा 

कारबािी हुिेछ । 

लनिीिण टोिी 

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

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

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

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

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

 

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

मलर् उले्लिखत लििरण ठीक छ भिी उत्पादक/लबिेताको िाम र सिी 

प्रलतष्ठािकोछाप 

  



 

19 
 

अनुसूची – ५ 

(दफा १४ सँग सम्बिन्धत) 

मुचुल्का 

....................... लजल्ला .....................गाउपालिका./िगरपालिका उ.प.ि.पा./म.ि.पा. ................... िडा िं. ...... 

टोि.......मा खडा गरेको घटिास्र्ि /बरामदी/खाितिासी/लशिछाप िगाएको मुचुल्काः– 

१. उजुरी िा सूचिाको छोटकरी लििरणः– 

२. चार लकल्ला सलित खाितिासी/बरामदी गररएको लचज िसु्तको िमुिा तर्ा ठाउँको लििरणः– 

३. बरामद भएको सामाि/दसीको लििरण/लशिछाप गररएको लििरणः– 

 (क)  

 (ख) 

४. खाितिासी/बरामदी भएको देखे बमोलजम सलि छाप गिे साक्षीः– (िाम, िति समेत) 

 (क)  

 (ख) 

५. रोिबरमा बसे्निरूको िाम, र्र, उमेर, िति र सलिछापः– 

 (क)  

 (ख) 

६. लिररक्षण टािीिेिे मेरो उद्योग, गोदाम,पसिमा अिुगमि गदाय  कुिै सामाि लििालमिा भएको छैि । मालर् प्रकरण 

३ मा उले्लख भएको लचज िसु्त तर्ा सामाििरू ....... उद्योग, गोदाम,पसिबाट बरामद भएको िो । सारै् टोिीिे 

िगाएको लसि र्ाि......छाप भएको लठक साँचो िो भलि सलिछाप गिेः– 

 (क)  

 (ख) 

७. कायय तामेिी गिेः– 

 (क)  

 (ख) 

 

लमलतः– 

समयः– 
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अनुसूची – ६ 

दफा १४ सँग सम्बिन्धत 

तािेख भिपाई 

पक्षः........................................... 

लिपक्षःलजल्ला ................................. गाउपालिका िा ि.पा......................िडा िं. ................ स्र्ायी घर भई िाि 

............................................. लजल्ला .............................. गाउपालिका िा ि.पा िडा िं....................बसे्न श्री 

......................................का िाती/िालतिी श्री ...................................का छोरा/छोरी बषय ................................ को 

...................................................िाम व्यिसायका सञ्चािक श्री .................................. सम्पकय  िं. ..............। 

 

 

तारेख 

लमलत ........साि ....... मलििा .... गते ..........रोज लदिको समय ..................बजे उपिस्र्त हुिेछु भलि सिी छाप गिे । 

 िस्ताक्षरः 

 िामः 

 

लमलत....................... साि.......................मलििा.......................गते ..........रोज लदिको समय ..........बजे उपिस्र्त हुिेछु 

भलि सिी छाप गिे । 

 िस्ताक्षरः 

 िामः 

 

लमलत ....................... साि .......................मलििा ....................... गते ..........रोज लदिको समय ..........बजे उपिस्र्त हुिेछु 

भलि सिी छाप गिे । 

 िस्ताक्षरः 

 िामः 


