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बजार व्र्वस्थापन तथा अनुगमन लनदनलिका, २०७५ 

कमल गाउँपाललका, झापा 

 स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ िे लदएको अलधकार प्रयोग गरी किि 

गाउँकायषपालिकािे किि गाउँपालिकाको बजार व्यवस्थापन तथा अनगुिन लनदलेिका, २०७५ 

जारी गरेकोछ । 

 प्रस्तावनाः 

 नेपािको संलवधानको अनसुचूी–८ बिोलजि उपभोिा लहत संरक्षणाथष बजार अनगुिनको 

लजम्िवेारी स्थानीय तहिाई तोलकएको हुदँा सो संवधैालनक दालयत्व कायाषन्वयनको िागी स्थानीय 

सरकार संचािन ऐन, २०७४ को अलधनिा रही किि गाउँकायषपालिकाबाट यो लनदलेिका तयार 

गररएको छ । यस गाउँपालिकाका उपभोिाको स्वास््य, सलुवधा र आलथषक लहत कायि राख्न, 

उपभोग्य वस्त ुवा सेवाको गणुस्तर, पररिाण एव ंिलू्यको अलनयलितताबाट उपभोिािाई संरक्षण 

प्रदान गनष, वस्त ु वा सेवाको उत्पादन स्थि वा भन्सार लवन्द,ु ढुवानी िागष, भण्डारण तथा संचय 

स्थि, थोक तथा खिुा लवलि स्थि र उपभोग स्थि िगायतका ठाउँहरूिा वस्त ुवा सेवा प्रदायक 

वा लबिेताको व्यवसालयक कारोवारको दताष, नवीकरण, आपलूतष, िलू्य, गणुस्तर, नापतौि, लवज्ञापन 

िगायतका व्यापारीक लियाकिापको लनयिन गनष तत्काि यस गाउँपालिकाबाट लनयलित रुपिा 

प्रभावकारी बजार अनगुिन गनष आवश्यक भएकोिे किि गाउँकायषपालिकाको लिलत 

२०७५।०१।०७ को बैठकबाट यो लनदलेिका पाररत गरीएकोछ । 

 

पररच्छेद –१ 

प्रारलम्िक 

१) संलक्षप्तनाम र प्रारम्िः 

(क) यस लनदलेिकाको नाि “किि गाउँपालिकाको बजार व्यवस्थापन तथा अनगुिन 

 लनदलेिका, २०७५” रहकेो छ । 

(ख) यो लनदलेिका किि गाउँकायषपालिकाबाट स्वीकृत भई किि गाउँपालिकाको स्थानीय 

 राजपत्रिा प्रकालित भएको लिलत दलेख िागहुुनेछ । 
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२) पररिार्ाः  

 लबर्य वा प्रसंगिे अको अथष निागिेा यस लनदलेिकािा, 

(क) “अनगुिन टोिी” भन्नािे किि गाउँकायषपालिकाको कायाषियिे लविेर्ज्ञ सलहत गठन 

 गरेको बजार अनगुिन टोिी सम्झन ुपदषछ । 

(ख) “उपभोिा लहत संरक्षण सलिलत” भन्नािे किि गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको 

 संयोजकत्विा गलठत सलिलत सम्झन ुपदषछ । 

(ग) “कायाषिय” भन्नािे गाउँपालिका गाउँकायषपालिकाको कायाषिय सम्झन ुपदषछ । 

(घ) “प्रदायक” भन्नािे वस्त ुवा सेवाको उत्पादक, आयात कताष, भण्डारण वा लवलि लबतरण 

 गने व्यलि वा संस्था सम्झन ुपदषछ । 

(ङ) “वस्त”ु भन्नािे उपभोिािे उपभोग वा प्रयोग गने वस्तकुो संलिश्रणबाट बनेको पदाथष 

 सम्झन ुपदषछ र सो िब्दिे उपभोग्य वस्तकुो लनिाषणिा प्रयोग हुने कच्चा पदाथष, रङ्ग, 

 सगुन्ध वा रसायनिाई सिेत जनाउँछ । 

(च) “लविेता” भन्नािे वस्त ुवा सेवाको उत्पादक, पैठारीकताष, थोक वा खिुा लविेता, सेवा 

 प्रदायक सम्झन ुपदषछ । सो िब्दिे होटि, िज, होष्टिे, खाजाघर संचािक आलदिाइ 

 सिते जनाउने छ । 

(छ) “स्थानीय सरकार” भन्नािे गाउँपालिकािाई सम्झन ुपदषछ ।  

(ज) “सेवा” भन्नािे व्यवसालयक सेवा, संचार सेवा, लनिाषण तथा इलन्जलनयररङ सेवा, लबतरण 

 सेवा, लिक्षा सेवा, वातावरणीय सेवा, लवलत्तय सेवा, स्वास््य र सािालजक सेवा, पयषटन 

 सेवा, िनोरञ्जन तथा खिेकुद सेवा, यातायात सेवा िगायतका दस्तरु।पाररश्रलिक लिई 

 वा नलिई प्रदान गररने सम्पणूष सेवाहरू सम्झन ुपदषछ । 

(झ) “सलिलत” भन्नािे उपभोिा लहत संरक्षण सलिलत भन्ने सम्झन ुपदषछ । 

(ञ) “बजार व्यवस्थापन सलिलत” भन्नािे किि गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रका स्थानीय 

 बजारहरुको प्रवि्धन र व्यवस्थापनको िागी गठन भएको बजार व्यवस्थापन सलिलत भन्ने 

 सम्झन ुपदषछ । 
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पररच्छेद–२ 

उपिोक्ता लहत सरंक्षण सलमलत 

 

३) उपिोक्ता लहत संरक्षण सलमलतः  

उपभोिाको लहत संरक्षण सम्बन्धी लबर्यिा आवश्यक नीलतगत ब्यवस्था गनषतथा बजार 

अनगुिन कायषिाई िागषदिषन एवं सिन्वयको िागी गाउँपालिकािे उपभोिा लहत संरक्षण 

सलिलतको गठन गनेछ । 

 

४) उपिोक्ता लहत संरक्षण सलमलतको गठन देहार् अनुसार हुनेछः 

(क) किि गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष .....................................संयोजक 

(ख) किि गाउँपालिकाको आलथषक सलिलतका संयोजक ..............सदस्य 

(ग) लजल्िा प्रिासन कायाषिय वा इिाका प्रिासन कायाषियका अलधकृत प्रलतलनधी 

 ............सदस्य  

(घ) खाद्य, गणुस्तर, और्धी।जनस्वास््य।उद्योग बालणज्य हनेे (उपिब्ध भए सम्िका क्षेत्रगत 

 लबर्य हनेे) िाखाका प्रिखु।प्रलतलनलध .............. ...सदस्य 

(ङ) सम्बलन्धत उद्योग बालणज्य संघको प्रलतलनलध.........................सदस्य 

(च) उपभोिा लहत संरक्षणिा लियालिि संस्था वा ब्यलिहरु िध्येबाट १ 

 जना.............सदस्य 

(छ) कायाषियको उपभोिा लहत संरक्षण हनेे िाखा।डेक्स।इकाईका प्रिखु ......... सदस्य 

 सलचव 

 

५) उपिोक्ता लहत संरक्षण सलमलतको काम कतयब्र् र अलधकारः 

क) उपभोिा लहत संरक्षणको िागी आबश्यक नीलतगत ब्यवस्था गने ।  

ख) अत्यावश्यक बस्तहुरुको िाग र आपलूतषको अवस्था सम्बन्धी त्याङ्क संकिन र िागको 

 प्रक्षेपण गने, 

ग) सलिलतिे यस लनदलेिकाको दफा (८) २ अनसुार गलठत अनगुिन टोिीद्वारा अनसुचूी–१ 

 को फारििा उल्िेख भए अनुसार प्रस्ततु गरेको बजार अनगुिन सम्बन्धी प्रलतवदेन िालथ 

 लवशे्लर्ण गरी आवश्यक लनदिेन लदने, 

(घ) उपभोिको लहत संरक्षण गनष आपलूतष व्यवस्था र उपभोग्य वस्त ु वा सेवाको छड्के 

 अनगुिन गने, 

(ङ) बजार अनगुिन सम्बन्धी कािको िलू्याङकन गने र टोिीिाई आवश्यकता अनसुार 
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िागषदिषन गने  

(च) गाउँपालिकािे लदएको अन्य लनदिेन र आदिेको कायाषन्वयन गने ।गराउने । 

(छ) उपभोिा लहत लवपररत कायषिा आवश्यक काननुी कारवाहीको िागी लनरीक्षण वा 

 अनसुन्धान अलधकृत तोक्ने । 

 

६) उपिोक्ता लहत संरक्षण सलमलतको बैठक सम्बन्धी कार्यलबलधः 

उपभोिा लहत संरक्षण सलिलतको बैठक िलहनािा एक पटक अलनवायष रूपिा बस्न ु पनेछ । 

सलिलतको बैठकिे आफ्नो कायषलवलध आफै तयार गनेछ । यसरी बैठक बस्दा कलम्तिा तीन लदन 

अगाडी बैठकको लबर्य सलहतको सचूना  सदस्यहरुिाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद –३ 

बजार अनुगमन सम्बन्धी व्र्वस्था 

 

७) वस्तु वा सेवाको दताय, आपूलतय, मूल्र्, गुणस्तर, नापतौल लगार्तका व्र्ापारीक 

 लक्रर्ाकलापलाई उपिोक्ता मैत्री बनाउन गाउँपाललकाले लनम्न व्र्वस्था गनुय पननछः– 

(क) गणुस्तरीय उपभोग्य वस्त ु तथा सेवाको सहज र सवषसिुभ आपलूतष हुने वातावरणको 

 सलुनलितता सलहत उपभोिाको हक र लहतको संरक्षण गनष कायाषियिा उपभोिा लहत 

 संरक्षण िाखा।इकाई।डेक्सको व्यवस्था गरी लनयलित र प्रभावकारी बजार अनुगिनको 

 व्यवस्था गने,  

(ख)  बजार प्रणािीिाई प्रलतस्पधी र उपभोिा प्रलत लजम्िवेार तलु्याउन प्रचलित काननूको 

 कायषन्वयनिा जोड लदने,  

(ग) उपभोिा लिक्षा सम्बन्धी सचेतना र बजार अनगुिनको कायष योजना तयार गरी उपभोिा 

 लहत संरक्षणको लबर्यिाई लविरे् प्राथलिकतािा राख्ने, 

(घ)  उपभोिािाई सचेत र जागरूक तलु्याउन वडा सलिलतको कायाषिय दलेख नै उपभोिा 

 सचेतना िगायतका कायषििहरु संचािन गने, 

(ङ)  आफ्नो गाउँपालिका अन्तगषत स्थालपत वा संचालित उद्योग व्यवसायको दताष, नलवकरण, 

 लबि लवजक तथा लबिीको िागी रालखएका िािवस्त,ु नापतौि, गणुस्तर, िेबि, 

 आपलूतष,  आलदको अनगुिन गने, 

(च) तरकारी, फिफूि, िाछा, िास,ु लिठाई पसि, डेरी, होटि िगायतका खाद्य वस्तुको 

 लबिी स्थिको िापदण्ड तोक्ने र छुिै फिफूि तथा तरकारी बजार र वधिािाको 

 व्यवस्था गने, 
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८) बजार अनुगमन टोली गठनः 

१) वस्त ु वा सेवा प्रदायक व्यवसायको दताष, नलवकरण, आपलुतष, िलु्य, नापतौि, लवज्ञापन 

 िगायत व्यापारीक लत्रयाकिापको लनयलित एवं आकलस्िक अनगुिनको िागी  

 गाउँपालिकािे बजार अनगुिन टोिी गठन गनेछ । 

२) उपदफा (१) बिोलजि गठन हुने अनगुिन टोिीिा दहेाय बिोलजिको पदालधकारीहरु 

 रहनेछनः 

क) कायाषियको उपभोिा लहत संरक्षण हनेे िाखा।इकाई।डेस्कको प्रिखु ...............संयोजक 

ख) सम्बलन्धत लबर्यगत क्षेत्रको प्रलतलनलध (उपिब्ध भएसम्ि) ........ सदस्य 

ग) स्थानीय प्रिासनको प्रलतलनलध (उपिब्ध भएसम्ि) .................सदस्य 

घ) स्थानीय सरुक्षा लनकाय (नेपाि प्रहरी) को प्रलतलनलध .................सदस्य 

ड) उपभोिा लहत संरक्षणिा लियालिि संस्था वा ब्यलिहरु िध्येबाट िनोलनत एक जना 

 ...........सदस्य 

च) उद्योग वालणज्य संघको प्रलतलनलध (उपिब्ध भएसम्ि) एक जना .......... सदस्य 

छ) पत्रकार िहासंघ।संचारकिी एक जना....................................सदस्य 

 

३)  अनगुिन टोिीिा कम्तीिा ५ जना प्रलतलनलध संिग्न भइ बजार अनगुिन सम्बन्धी कायष 

 गररने छ । तर कुनै लबर्यगत के्षत्रको अनगुिन गने कायषिा सम्बलन्धत लबर्यगत क्षेत्रको 

 लवज्ञ।प्रलतलनधी अलनवायष रुपिा सिाविे गराउन ुपने छ । ( लबर्यगत लबज्ञ वा प्रलतलनधी 

 भन्नािे जस्तै खाद्य वा कृर्ी उपजको िागी खाद्य लनरीक्षक वा उपिब्ध नभएिा कृर्ी 

 प्रालवलधक बलुझने छ ।) 

 

४)  उपभोिा लहत संरक्षण हनेे िाखा वा इकाइिे िालसक रुपिा तोलकएको ढाँचािा बजार 

 अनगुिनको एकीकृत प्रलतवदेन कायाषियिा पेि गनुष पनेछ । 

 

९) बजार अनुगमन टोलीको काम, कतयव्र् र अलधकारः– 

   दफा ८(१) बिोलजि गलठत बजार अनगुिन टोिीिे प्रचलित काननू बिोलजि दहेाय  

  अनसुारका कायषहरू गनुषपनेछः– 

(क)  बजार अनगुिनको पवूष कायष योजना र िालसक अनुगिन कायषतालिका बनाई स्वीकृतीको 

  िागी सलिलतिा पेि गने, 

(ख) स्वीकृत कायषयोजना बिोलजि लनयलित रूपिा बजार अनगुिन गने र आवश्यकता   
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  बिोलजि आकलस्िक वा लविेर् अनगुिन गने,  

(ग)  वस्त ुवा सेवाको दताष, आपलूतष, िलू्य, गणुस्तर, नापतौि, लवज्ञापन िगायतका व्यापारीक 

  लियाकिापको अनगुिन गने, 

(घ)   कािोबजारी, एकालधकार (लसलन्डकेट), लििीितोपणूष भाउ लनधाषरण (काटेलिङ्ग), कृलति 

  अभाव तथा बजार प्रविेिा अवरोध गने जस्ता गरै प्रलतस्पधी व्यापारीक लियाकिाप  

  भए। नभएको अनगुिन गने, 

(ङ)  कुनै वस्तकुो अनलुचत व्यापारीक लियाकिाप (लिसावट।गणुस्तरलहन) कितौि भएको  

  दलेखएिा।भलेटएिा आवश्यकता अनसुार त्यस्ता वस्त ुजफत गने, नष्ट गने, कारोवार  

  रोक्का गने वा बन्द गने िगायतका कायष गने, 

(च)  उपभोिा लहत संरक्षण सलिलतबाट सिय–सियिा लदइएका लनदिेन एव ंआदिे   

  बिोलजिका कािहरू गने । 

(छ) संपन्न बजार अनगुिन प्रलतवदेन सोलह लदन कायाषियिा पेि गनुष पनेछ । 

 

१०) बजार अनुगमन कार्यलवलधः  

(१) बजार अनगुिन टोिीिे बजार अनगुिन गदाष लनम्न लबर्यिा लविेर् ध्यान लदन ुपनेछः 

(क) लबिेता वा सेवा प्रदायकिे लनयािक लनकायबाट काननू बिोलजि प्रदान गररने गरेको 

 व्यवसाय दताष  प्रिाण-पत्र, स्थायी िेखा नम्बर (PAN) को प्रिाण-पत्र, खाद्य अनजु्ञा-पत्र, 

 और्धी पसि दताष प्रिाण-पत्र िगायतका आवश्यक कागजातहरु लिएको छ।छैन हनेे । 

 साथै प्रिाणपत्र लनयलिलत रुपिा नलवकरण भए।नभएको हनेे । प्रिाणपत्र नलिएको वा 

 नलवकरण गरेको नदलेखएिा बढीिा ७ लदन लभत्र सो कायष गरी कायाषियिा पेि गनष 

 लिलखत लनदेिन लदने । 

(ख)  लबिेता वा सेवाप्रदायकिे आफ्नो व्यवसायको साइनबोडष राखकेो छ।छैन हनेे । नराखकेो 

 भए ३ लदनलभत्रिा रालख कायाषियिा जानकारी लदन लिलखत लनदिेन लदने । 

(ग)  प्रदायकिे वस्तकुो लवलि कक्षिा िलू्य सचूी राखकेो छ।छैन  हनेे । नराखकेो भए ३ लदन 

 लभत्रिा रालख कायाषियिाई सो को जानकारी लदन लिलखत लनदिेन लदने । 

(घ)  िाि, वस्तकुो पररिाण, िलू्य, गणुस्तर र तौि लठक छ ।छैन हनेे, 

(ङ)  प्याकेलजङ्ग गररएको वस्तकुो िेबििा उत्पादक वा पैठारीकताषको नाि, उत्पादन लिलत, 

 उपभोग्य अवलध वा  लिलत, अलधकति खिुा िलू्य, लिश्रण, भण्डारण र उपभोग गने 

 तररका उल्िेख गररएको छ।छैन हनेे,  

(च)  और्धी वा और्धीयिु पदाथष भए सो को प्यालकङ्ग प्रयोग गने तररका उल्िेख छ।छैन 

 हनेे । और्धी लवज्ञ (फािाषलसष्ट) और्धी लबिी स्थििा भए।नभएको एव ंऔर्धी लविेता 
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 प्रिाणपत्र सिते हनेे । 

(छ)  उपभोग्य लिलत नाघकेो और्धी, प्रिोलधत पानी, लवस्कुट, पाउरोटी िगायतका खाद्य तथा 

 उपभोग्य वस्तहुरू फेिा परेिा नष्ट गने, 

(ज)  उत्पादन लिलत, उपभोग्य लिलत केरिटे गरेको वा पनुः िेबलिङ्ग वा छपाई गरेको छ।छैन 

 हनेे । पनुः िेबलिङ्ग वा छपाई गरेको पाईएिा त्यस्तो वस्तु जफत गन,े वस्तकुो प्रकृलत 

 अनसुार िचुलु्का गरी नष्ट गने, 

(झ) िाछािास,ु फिफूि, तरकारी, लिठाई पसि, डेरी र होटि बधिािा वा िाछा िास ु

 लवलिस्थि सफासुग्घर र िापदण्ड अनसुार छ।छैन हनेे । नभएिा कसरुको प्रकृलत अनसुार 

 सजग गराउने वा चेतावनी लदने तथा अटेरी गरेिा तोलकए बिोलजि दण्ड जरीवाना गने, 

(ञ)  लविेता वािेतािाई वस्तकुो लबिलवजक जारी गरेको छ।छैन हनेे । लबि अलनवायष गनष 

 लनदिेन लदने । 

२) गाउँपालिकािे अनसुचूी–२ िा उल्िेलखत वस्त ु र सेवाको अनगुिन गनष उपभोिा लहत 

 संरक्षण हनेे िाखा।इकाई।डेक्सिाई लिलखत कायष लववरण तोक्न ुपनेछ । सोही आधारिा 

 बजार अनगुिन टोिीिे बजार अनगुिन सम्बन्धी कायष गनुष पनेछ । 

 

पररच्छेद–४ 

उजुरी सम्बन्धी व्र्वस्था 

११)  उजुरी लदन सकनेः 

(क)  कुनै वस्त ु वा सेवाको लविेता वा प्रदायकिे उपभोिाको लहत लवपररत व्यापाररक 

 लियाकिाप गरेको भलन कुनै पलन व्यलििे उपभोत्ता लहत संरक्षण सलिलत वा बजार 

 अनगुिन टोिी वा कायाषियको उपभोिा लहत संरक्षण हनेे िाखा।इकाई।डेक्सिा िौलखक 

 वा लिलखत सचूना वा उजरुी लदन सक्ने, 

(ख)  उपदफा (क) बिोलजिको लनकायिे उजरुी वा सावषजलनक सञ्चार िाध्यिबाट प्राि 

 सचूनािाई उजरुीको रूपिा ग्रहण गररने छ, 

(ग)  उपदफा (क) वा (ख) बिोलजिको उजरुी वा अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट अनगुिनको 

 िागी िेलख आएिा सोिाई सिते उजरुीको रूपिा ग्रहण गरी बजार अनगुिन टोिीिे 

 अनगुिन तथा लनरीक्षण गनुष पनेछ, 

(घ) उपदफा (ग) बिोलजि अनगुिन तथा लनररक्षण गदाष लविेता वा सेवा प्रदायकिे प्रचलित 

 काननू वा िापदण्ड लवपररत व्यापारीक लियाकिाप गरेको पाइएिा तत्काि कारवाही 

 चिाउन ुपनेछ, 

(ङ) उपदफा (घ) बिोलजि अनगुिन टोिीिे गरेको काि कारवाहीिा लचत्त नबझुेिा लविेतािे 
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 प्रचलित काननू बिोलजि गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सिक्ष लिलखत रुपिा उजरुी लदन 

 सक्नेछ, 

  

पररच्छेद–५ 

अनुगमन सम्बन्धी प्रकृर्ा 

 

१२)  अनुगमनको पूवय तर्ारीः  

 अनगुिन टोिीिे अनगुिन गनुषपवूष दहेायको तयारी गनुष पनेछः 

(क)  लनरीक्षण वा अनगुिनिा जान ुपवूष अत्यावश्यक वस्त ुतथा सेवा िध्ये कुन कुन लबर्यिाई 

 पलहिो प्रथलिकतािा राख्ने भन्ने लकटान गरी लबर्यसचूी तयार गनुषपनेछ । 

(ख)  अनगुिनिा जाँदा अनगुिन गररने वस्त ुवा सेवासँग सम्बलन्धत ऐन लनयिहरू, लववरण र 

 चेकलिस्ट साथै लिइ जानपुनेछ । 

(ग)  वस्त ुतथा सेवाको आपलूतष, लविी लबतरण, िलू्य, गणुस्तर आलदको बारेिा पयाषि सचूना र 

 जानकारी हालसि गनुषपनेछ । 

(घ)  अनगुिन वा लनरीक्षण गनष जान ु अगाव ै तालिका बनाई आवश्यक पने साधन सरुक्षा 

 आलदको पवूष तयारी गनुषपनेछ । 

 

१३) बजार अनुगमन गनन प्रकृर्ाः 

(क)  बजार अनगुिन गदाष अनगुिनिा खलटइ जाने व्यलििे आफ्नो पररचय पत्र दखेाई बजार 

 अनगुिन गनुषपनेछ । अनुगिन टोिीका संयोजकिे अनुगिनको आवश्यकता बारे 

 जानकारी गराउन ुपनेछ र सम्बलन्धत व्यवसायीिे लबना कुनै अवरोध अनगुिन गनष लदन ु

 पनेछ । 

(ख)  उपदफा (क) बिोलजि बजार अनगुिन गदाष सम्बलन्धत व्यवसायीिे बाधा लबरोध गरेिा 

 बाधा लबरोध गनेिाई प्रचलित काननू बिोलजि कारवाहीको िागी सम्बलन्धत लनकायिा 

 अनरुोध गनष वा िेखी पठाउन सक्नेछ । 

(ग)  अनगुिन टोिीिे बजार अनुगिन गदाष वस्त ुवा सेवाको निनूा संकिन गनुषपने दलेखएिा 

 प्रचलित काननू बिोलजि निनूा संकिन गरी सोको यथाथष लववरण खिुाई सम्भव 

 भएसम्ि सम्बलन्धत व्यवसायीको सिते दस्तखत भएको स्थिगत िचुलु्का बनाउन ुपनेछ 

 । सम्बलन्धत व्यवसायीिे िचुुल्का दस्तखत गनष निानेिा सोही व्यहोरा जनाई उपलस्थत 

 व्यलिहरूको रोहवरिा िचुलु्का तयार गरी आवश्यकता अनसुार लसिबन्दी सिते गरी 

 परीक्षणको िागी यथालसघ्र सम्बलन्धत लनकायिा निनूा सलहत िेलख पठाउनपुनेछ । 
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(घ)  अनगुिन टोिीिे बजार अनगुिन गदाष तत्काि केही सधुार गनुषपने दखेिेा सम्बलन्धत 

 व्यवसायीिाई अवधी तोकी स्थिगत लिलखत लनदिेन लदई सधुार गनष िगाउन सक्नेछ । 

(ङ)  बजार अनगुिन टोिीिे बजार अनगुिन गदाष कुनै वस्त ुतत्काि नष्ट नगरे जनस्वास््यिा 

 असर पने दलेखएिा त्यस्ता वस्तकुो निनूा संकिन गरी प्रिाणको रूपिा सरुलक्षत रालख 

 अरू प्रचलित काननू बिोलजि आवश्यक प्रलिया पयुाषई सम्बलन्धत व्यवसायी र उपलस्थत 

 व्यलिहरूको रोहवरिा िचुुल्का गरी वातावरणिा असर नपने गरी त्यस्तो वस्त ु नष्ट 

 गनुषपनेछ । संकलित निनूा आवश्यकता अनसुार पररक्षणका िागी प्रयोगिािािा पठाउन 

 सलकनेछ । 

 

(१४) दण्ड जररवानाः 

(क)  बजार अनगुिन टोिीिे बजार अनगुिन गदाष सेवा वा वस्त ुराखकेो स्थानको लनयिानसुार 

 जाँचबझु वा खानतिासी गनष सक्नेछ । खानतिासीबाट वस्त ु वा सेवाको लविी 

 लबतरणिा अनलुचत वा अलनयलित कायष गरेको पाइएिा आवश्यकता अनसुार त्यस्तो सेवा 

 वा वस्तकुो प्रयोग वा लबिी लबतरणिा रोक िगाउन सक्नेछ  तथा त्यस्ता बस्त ुअनगुिन 

 टोिीिे कब्जािा लिई लनयिानसुार कायषवाही बढाउने छ । 

(ख)  अनगुिन गदाष कुनै काननूी कारवाही गनुषपने दलेखएिा अनगुिन टोिीिे सम्बलन्धत 

 व्यवसायीसँग तुरून्त लिलखत स्पष्टीकरण िाग गनष सक्नेछ । 

(ग)  अनगुिन टोिीको प्रलतवदेन वा निनूा परीक्षणबाट गदाष िदु्दा दायर गनुषपने दलेखएिा 

 प्रचलित काननू बिोलजि अनुसन्धान तहलककातको िागी लनरीक्षण अलधकृत तोक्ने गरी 

 िदु्दा दायर गनष सलिलतबाट लनणषय गराई यथालिघ्र अलभयोजन अलधकारी सिक्ष आवश्यक 

 कागजात सलहत िेखी पठाउन ुपनेछ । 

(घ)  उपदफा (ग) बिोलजि िेलख आएिा सम्बलन्धत अलधकारीिे प्रचलित काननू बिोलजि 

 प्रलिया परूा गरी सम्बलन्धत लनकायिा िदु्दा दायर गनुषपनेछ । 

(ङ)  उपदफा (क) बिोलजि अनगुिन टोिीिे अखाद्य वस्त ुवा अन्य वस्त ुनष्ट गदाष िागकेो 

 खचष सम्बलन्धत व्यवसायीिे नै व्यहोनुष पनेछ ।  

(च)  अनगुिन गररएका िाि वस्तुको प्रकृलत अनसुार िचुलु्का उठाउन ुपनेिा िचुुल्का उठाउने, 

 चेकलिष्ट अनसुार भए नभएको हनेे र निनूा परीक्षण लिनपुने भएिा स्थानीय सरकार 

 संचािन ऐन, २०७४ वा गाउँ सभाबाट लस्वकृत काननूिा व्यवस्था भएकोिा सोही 

 बिोलजि अन्यथा खाद्य लनयिाविी, २०२७ को लनयि १० वा उपभोिा संरक्षण 

 लनयिाविी, २०५६ को लनयि २७ अनुरूप वा नेपाि गणुस्तर ऐन, २०३७ वा प्रचलित 

 काननू बिोलजि निनूा संकिन गनुषपनेछ । 
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(छ)  लनरीक्षण, जाँचबझु वा खानतिासी गदाष उपभोग्य वस्त ु रोक्का राख्नपुने भएिा स्थानीय 

 िासन संचािन सम्बलन्ध ऐन वा गाउँ सभाबाट लस्वकृत काननूिा व्यवस्था भएकोिा 

 सोही बिोलजि अन्यथा खाद्य लनयिाविी २०२७ को लनयि १३ वा उपभोिा संरक्षण 

 लनयिाविी, २०५६ को लनयि २५, वा नेपाि गणुस्तर ऐन २०३७ र स्ट्याण्डडष नापतौि 

 ऐन २०२५ का प्रचलित काननू बिोलजि गनुषपनेछ । 

(ज)  स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ वा गाउँ सभाबाट लस्वकृत काननूिा व्यवस्था 

 भएकोिा सोही बिोलजि अन्यथा वस्त ु वा िािसािान लसिबन्दी गनुषपदाष खाद्य 

 लनयिाविी, २०२७ को लनयि १३ वा उपभोिा संरक्षण लनयिाविी, २०५६ को लनयि 

 २८ र २९ वा नेपाि गणुस्तर ऐन, २०३७ वा स्ट्याण्डडष नापतौि ऐन, २०२५ वा 

 प्रचलित काननू अनसुार गनुषपनेछ । 

(झ)  खाद्य प्रिोधन गनष आवश्यक पने कुनै उपकरण जडान भ ैकुनै वस्त ुवा पदाथषको उत्पादन 

 गररएकोिा अनगुिन गने लनकायिे उत्पादन प्रिोधन काननू सम्ित भए नभएको हरेी 

 नभएको भए त्यस्तो स्थानिा लसिवन्दी गनष सक्नेछ । यसरी लसिबन्दी गररएकोिा 

 प्रिोधन उद्योगिाई लनलित सियावधी लदई आवश्यक िापदण्ड परूा गरी सधुार गनष 

 लनदिेन लदन सलकनेछ । 

(ञ)  उपदफा (ण) बिोलजि लनदिेन लदएकोिा उद्योगिे सधुारात्िक कायषहरू गरी लसिबन्दी 

 हटाई पाउँ भनी कायाषियिा लनवदेन लदएिा कायाषियको टोिीिे बजार अनुगिन गराई 

 सधुार भएको पाइएिा लसिबन्दी हटाई लदन सक्नेछ । सधुार भएको नपाइएिा काननू 

 बिोलजि कारवाही अगाडी बढाउनेछ । 

(ठ)  वस्त ु वा सेवा के्षत्रिा अनलुचत व्यापारीक लियाकिाप -Unfair Trade Practices_, 

 काननूद्धारा लनयलन्त्रत वा लनर्लेधत व्यापारीक लियाकिाप -Restrictive Trade 

 Practices_ र एकालधकार पणूष व्यापारीक लियाकिाप -MonopolisticTrade 

 Practices_ भए नभएको लबर्यिा सिते अनगुिनका िििा हनेुषपनेछ । 

 

पररच्छेद –६ 

आिार सलंहता 

१५)  आिार संलहताः  

बजार अनगुिन गनष जाने अनगुिन टोिीिे लनम्न बिोलजिको आचार संलहता पािना गनुषपनेछः 

(क) अनुगिन टोिीिे अनुगिन गने स्थि र अनगुिन गररने वस्तकुो बारेिा सो कायषिा संिग्न 

 सदस्यहरू बाहके अरू कसैिाई पलन सो बारेिा पवूष सचूना वा जानकारी गराउन ुहुदँनै, 
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(ख)  अनगुिनिा खलटने व्यलििे आफ्नो नातागोता वा इष्टलित्र कहाँ अनगुिन गनष जान ुहुदँनै, 

(ग) अनगुिन कायषिा संिग्न कुनै पलन सदस्यिे अनगुिन गने लविेता व्यवसायीबाट कुनै पलन 

 लकलसिको चन्दा, दान, दातव्य वा उपहार स्वीकार गनुष हुदँनै, 

(घ)  अनगुिन गनष जाँदा प्रदायकहरूिे लदएको सलुवधा तथा आलत्य स्वीकार गनुषहुदँनै, 

(ङ) कुनै लकलसिको प्रिोभन वा िोिालहजािा पनुष हुदँनै, 

(च)  अनगुिनको कारवाही सम्बन्धी सचूना प्रवाह गदाष अनगुिन टोिीको नेततृ्वगने व्यलिबाट 

 िात्र प्रवाह गनुषपनेछ तथा अनगुिन टोिीिा रहने अन्य सदस्यहरूको जानकारी लदन ुहुदँनै ् 

(छ)  बजार अनगुिन गदाष अनुगिन टोिीका पदालधकारीहरू प्रदायक सिक्ष ियाषलदत तररकािे 

 प्रस्ततु हुनपुने र व्यवसायीको भण्डारण स्थि वा पसिबाट जथाभावी तररकािे िाि 

 वस्त ुलनकाल्न ुहुदँनै , 

(ज)  अनगुिन टोिीका कुनै सदस्यिे अनगुिन सम्बन्धी कायष गदाष गोप्यता भङ्ग गने िगायत 

 अन्य कुनै गरैकाननूी काि गरेिा किषचारी भए प्रचलित काननू बिोलजि लवभागीय 

 कारवाही गनष र अन्य व्यलि भए टोिीबाट हटाई प्रचलित काननू बिोलजि कारबाही गनष 

 सलकनेछ, 

(झ)  िानव अलधकारवादी संघसंस्था, उपभोिा हकलहत संरक्षण कायषिा संिग्न संस्थाहरू, 

 लवलभन्न सञ्चार िाध्यििा कायषरत सञ्चारकिी प्रलतलनलधहरूिे अनगुिन कायषिाई 

 सहयोग पगु्ने गरी अनगुिन प्रलियाको स्थिगत अविोकन गनष सक्नेछन ् । तर सािान 

 जफत गने, धलु्याउने वा नष्ट गने वा लसिबन्दी गने कायषिा सम्बलन्धत आलधकाररक 

 किषचारी वा प्रहरीद्धारा नै कायष सम्पन्न गनुषपनेछ ।  

  

पररच्छेद–७ 

बजार व्र्वस्थापन सलमलत 

 

१६)  बजार व्र्वस्थापन सलमलत 

स्थानीय बजारका बालसन्दाहरुको लहत संरक्षण तथा सफा, स्वच्छ, सनु्दर र व्यवलस्थत बजार 

क्षेत्र लनिाषण, प्रवधषन तथा व्यवस्थापनका िागी गाउँपालिकाको िातहतिा रहने गरी प्रत्येक 

बजार क्षेत्रिा एउटा बजार व्यवस्थापन सलिलत रहनेछ । 

 

१७) बजार व्र्वस्थापन सलमलतको गठन देहार् अनुसार हुनेछः 

(क) स्थानीय बजारका बालसन्दाहरुको आि भिेाद्धारा चयन/लनवाषलचत व्यलि (आदीवासी 

 जनजाती, दलित-१ जना/िलहिा-३ जनासलहत) ….. ७ जना 
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(ख) स्थानीय बजारका बालसन्दाहरुको आि भिेाद्धारा चयन/लनवाषलचत स्थानीय व्यापारीहरु 

 िध्येबाट ................................................१ जना 

(ग) गाउँकायषपालिकाद्धारा िनोलनत..........................................१ जना 

 (िालथ उल्िेलखत व्यलिहरुिध्येबाट गाउँकायषपालिकािे १ जनािाई संयोजक तोक्नेछ र 

 उि संयोजकको संयोजकत्विा बसेको पलहिो बैठकिे अन्य पदालधकारीहरुको 

 लजम्िवेारी लवभाजन गनेछ पदालधकार लवभाजन गदाष कोर्ाध्यक्ष पदिा अलनवायष िलहिा 

 हुनपुनेछ ।) 

 

१८) बजार व्र्वस्थापन सलमलतको काम कतयब्र् र अलधकारः 

(क) बजार क्षेत्रिा रहकेा सावषजलनक सम्पतीहरुको पलहचान, खोज तिास र सरुक्षाको िागी 

 आवश्यक पहि र सावषजलनक सम्पत्तीको संरक्षणिा गाउँपालिकाको लनदिेन बिोलजि 

 कायष गने, 

(ख) सडक,सावषजलनक ऐिानी, प्रती िगायतका जग्गा, लिची गरैकाननूी रुपिा कुनै पलन 

 संरचना लनिाषण गनष रोक्ने कायषिा आवश्यक पहि गने आफूिे रोक्न नसक्ने अवस्था 

 आएिा तत्काि गाउँपालिकािा जानकारी गराउने र गाउँपालिकाको लनदिेन बिोजि 

 कायष गने, 

(ग) बजार क्षेत्रका सडक िगायत व्यापारीक क्षेत्रिा घरपािवुा चौपाया, पि,ु पंछी खलु्िा 

 रुपिा छाडा छोड्ने कायषिा रोक िगाउन आवश्यक पहि गने तथा उल्िेलखत कायषहरुिा 

 रोक िगाउन गाउँपालिकाबाट भएका नीलतगत व्यवस्थाको कायाषन्वयनिा 

 गाउँपालिकाको लनदिेन बिोलजि कायष गने, 

(घ) बजार के्षत्रिा उत्सजषन हुने फोहोर व्यवस्थापनको िागी गाउँपालिकाको लनदिेन बिोलजि 

 आवश्यक कायष गने, 

(ङ) बजार के्षत्रका सडकको के्षत्रालधकार लभत्रको जग्गािा रहकेा गरैकाननूी रुपिा लनिाषण 

 गररएका घर, टहरा, संरचना, सुँगरु।बंगरुका खोर, गाई गोठ िगायतका सम्पणूष संरचनाहरु 

 हटाउन सडक सम्बलन्ध काननू तथा प्रचलित काननू अनसुार गाउँपालिकाको लनदिेन 

 बिोलजि आवश्यक कायष गने गराउने, 

(च) स्थानीय बजार व्यवस्थापनका िागी आबश्यक नीलतगत तथा काननूी ब्यवस्था गने 

 कायषिा गाउँपालिकािाई आवश्यक पराििष र सहयोग गने, 

(छ) बजार क्षेत्रिा लनयलित रुपिा िाग्ने हलटया, ििेा तथा पवष उत्सव जस्ता कायषहरु 

 संचािनको िागी उपयिुाको आधारिा गाउँपालिकािा आवश्यक लसफाररि गने 

(ज) बजार क्षेत्रिा गररने लवकास लनिाषण सम्बन्धी कायषिा आउने लववाद लनरुपणिा आवश्यक 
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 सहयोग गने, 

(ज) अत्यावश्यक बस्तहुरुको िाग र आपलूतषको अवस्था सम्बन्धी त्याङ्क संकिन र िागको 

 प्रक्षेपण गने कायषिा आवश्यक सहयोग गने, 

(झ) यस लनदलेिकाको दफा (८) २ अनसुार गलठत अनगुिन टोिीद्वारा गररने अनगुिनिा 

 आवश्यक सिन्वय र सहयोग गने, 

(ञ) उपभोिाको लहत संरक्षण गनष आपलूतष व्यवस्था र उपभोग्य वस्त ु वा सेवाको छड्के 

 अनगुिन र लनरीक्षणिा आवश्यक सहयोग गने, 

(ट) उपभोिा/बजारका बालसन्दाहरुको लहत लवपररत कायष भएको पाइएिा तत्काि 

 गाउँपालिकािाई जानकारी गराउने र त्यस्तो अलनयलित कायष रोक्न गाउँपालिकाबाट 

 लनदिेन भए बिोलजि कायष गने गराउने, 

(ठ) बजार व्यवस्थापनको िागी िालसक तथा बालर्षक कायषयोजना तयार गरी स्वीकृतीको 

 िागी गाउँपालिकािा पेि गने तथा कायषयोजना बिोलजि भएका कायषहरुको प्रगती 

 लववरण िालसक रुपिा गाउँपालिकािा पठाउने, 

(ड) वस्त ुवा सेवाको दताष, आपलूतष, िलू्य, गणुस्तर, नापतौि, लवज्ञापन िगायतका व्यापारीक 

 लियाकिापको अनगुिन गने कायषिा सहयोग गने, 

(च) गाउँसभाबाट तोलकएको सेवा िलु्क, दस्तरु, राजश्व, कर तथा दण्ड जररवानाको रकि 

 असिुउपर गने कायषिा गाउँपालिकाको लनदिेन बिोलजि कायष गने, 

(ण) गाउँपालिकाबाट सिय सियिा भएका लनदेिन र आदिेको कायाषन्वयन गने/गराउने । 

 

पररच्छेद –८ 

लवलवध 

 

१९) बजार अनुगमन सलमलतको कार्यक्रम तथा बजेटः 

(क) गाउँपालिकािे आफ्नो स्रोत साधन र जनिलि प्रयोग हुने गरी उपभोिा लहत संरक्षण, 

 बजार व्यवस्थापन तथा बजार अनगुिनका िागी आवश्यक कायषिि र बजटे 

 प्राथलिकताका साथ बालर्षक कायषिििा सिावेि गनुष पनेछ,  

(ख)  नेपाि सरकारबाट बजार अनगुिनका िागी अनदुान प्राि भएिा सोही अनसुार 

 कायषिििा सिावेि गनुषपनेछ, 

(ग)  बालर्षक कायषिििा उपभोिा सचेतनाको कायषिि सिते सिाविे गनुषपनेछ, 

(घ)  बजार अनगुिनको िििा निनूा संकिन गदाष प्रदायकिाई वस्तकुो िलू्य भिूानी गरी 

 बीि लिन ुपने हुन्छ, 
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(ङ)  बजार अनगुिन टोिीिा खलटएका व्यलिहरूिाई खाजा वापत भत्ता लदनपुनेछ । 

(च) बजार व्यवस्थापन सलिलतको संचािन खचष व्यवस्थापन गाउँपालिकाबाट तोलकए 

 बिोलजि हुनेछ । 

 

२०)  स्थानीर् प्रिासनको कतयव्र्ः  

बजार अनगुिन गदाष अनगुिन टोिीिे सरुक्षा िगायतका आवश्यक सहयोग िाग गरेिा 

तत्काि त्यस्तो सरुक्षा तथा सहयोग उपिब्ध गराउन ुस्थानीय प्रिासनको कतषव्य हुनेछ । 

 

२१)  असल लनर्तले गरेका काम बिाऊः  

यस लनदलेिका बिोलजि बजार अनगुिन गदाष असि लनयतिे गरेका कािको सम्बन्धिा 

टोिीका संयोजक तथा सदस्यहरू उपर कुनै कारवाही हुने छैन । 

 

२२)  प्रिललत कानून बमोलजम हुनेः 

(क)  यस लनदलेिकािा भएको व्यवस्थािे प्रचलित काननू बिोलजि हुने अन्य अनुगिन 

 कायषिाई बाधा पयुाषएको िालनने छैन ।  

 

२३)  दण्ड सजार्ः 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ वा गाउँसभाबाट लस्वकृत काननूिा व्यवस्था भएकोिा 

सोही बिोलजि अन्यथा प्रचलित काननू (उपभोिा लहत संरक्षण ऐन लनयि, खाद्य ऐन लनयि, 

और्धी लविी लबतरण सम्बन्धी ऐन लनयि, कािो बजारी तथा अन्य केही सािालजक अपराध 

तथा सजाय ऐन, िास ुजाँच ऐन, िगायतका) अलधनिा रही बजार अनगुिनबाट दोर्ी पाइएका 

व्यवसायी उपर काननुी कारवाही र दण्ड सजाय गनुषपनेछ । 

 

२४) प्रलतवेदनः 

(क) बजार अनुगिनको िालसक  प्रगलत प्रलतवदेन अनसुचूी–३ अनसुार तयार गनुषपनेछ । 

 

२५) उपिोक्ता लहत संरक्षण सलमलतको बैठक सम्बन्धी कार्यलबलध 

उपभोिा लहत संरक्षण सलिलतको बैठक िलहनािा एक पटक अलनवायष रूपिा बस्न ु पनेछ । 

सलिलतको बैठकिे आफ्नो कायषलवलध आफ्नै तयार गनेछ । यसरी बैठक बस्दा कलम्तिा तीन 

लदन अगाडी बैठकको लबर्य सलहतको सचूना  सदस्यहरुिाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 
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२६)  बाधा अड्काउ िुकाउने अलधकारः 

यस लनदलेिकाको कायाषन्वयनिा कुनै बाधा अड्काउ परेिा उपभोिा लहत संरक्षण तथा 

िलू्याङ्कन सलिलतको बैठकबाट लनणषयका िागी बाधा अड्काउ फुकाउ गनष गाउँपालिकािा 

पठाईने छ । 

 

२७) संिोधनः 

यस लनदलेिकािा थपघट गने अलधकार प्रचलित काननूको अलधनिा रही गाउँकायषपालिकाको 

हुनेछ । 

अनुसूिी –१ 

(दिा ८ को उपदिा ४ सग सम्बलन्धत) 

श्री कमल गाउपाललका 

गाउँकायषपालिकाको कायाषिय, झापा 

प्रदिे न ं१ 

लवर्र्ः– बजार अनुगमनको  मालसक प्रलतवेदन । 

लिलत २० /    /   दलेख २० /    /   सम्ि लनम्न स्थानहरूिा बजार अनगुिन गदाष लनम्नानसुार दलेखएको व्यहोरा 

अनरुोध छ । 

लस.न.ं अनुगिन 

गररएको 

स्थान 

अनुगिन 

गररएको 

क्षेत्र/प्रकृलत/व

स्तुहरू 

अनुगिनको लववरण 

(पररणाि, अवस्था र 

अन्य कुरा) 

व्यवसालयक प्रलतष्ठा 

संस्था 

सािानको 

जफत/ 

बरािदी 

नाि / पररिाण

 नष्ट 

गररएको 

वस्तु/पररिाण 

 

नाि पररिाण 

लसिबन्दी 

गररएको िात्रा/ 

संख्या 

गररएको निुना 

संकिन 

िात्रा/संख्या 

कैलफयत 

         

         

बोधाथषः 

श्री संयोजकज्य ू

उपभोिा लहत संरक्षणसलिलत । 

 

अनुसूिी –२ 

(दिा ९ सगं सम्बलन्धत) 

 

(अ) अनुगमन गररने वस्तुको वलगयकरणः  

बजार अनगुिनको िििा लबलभन्न उपभोग्य वस्त ुतथा सेवाको अनगुिन गनुष पने भएकािे उपभोग्य 

वस्त ुतथा सेवाको लनम्नानसुार वलगषकरण गररएको छ । 
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समूह “क” 

खाद्यान्न माछा/मासुजन्र्/तरकारी िलिूल/दैलनक उपिोग्र् 

(१) खाद्यान्न तथा खाद्य पदाथषहरू ननू, लचनी, लचया, कफी, िह, प्रिोलधत पानी आलद । 

 (२) अप्रिोलधत, अधषप्रिोलधत वा प्रिोलधत खाद्य पदाथषहरू, 

 (३) प्रिोलधत खाद्य पदाथष उत्पादन गनष प्रयोग गररने कच्चा पदाथष,  

 (४) खाद्य पदाथष उत्पादन गन ेउद्योग, 

(५) खाद्य पदाथष लविी लबतरण गररने लविी स्थि र भण्डार गहृ वा संचय स्थि, 

 (६) खान ेतेि, लघउ (वनस्पती लघउ सिते), 

(८) दधु तथा दगु्ध पदाथषहरू र दधु प्यालकङ्ग गनष प्रयोग हुने प्िालष्टक पाउचहरू, 

 (९) िाछा, िास,ु अण्डा, 

 (१०) िसिाजन्य पदाथषहरू (लजरा, िररच, अदवुा, िसुन, धलनया, बेसार, ज्वानो, िथेी, 

ल्वाङ, सकुुिेि, अिैंची, दालल्चनी र खसुाषनी िगायतका िसिाको रूपिा उपभोग गररने 

पदाथषहरू) 

समूह “ख”  

और्धी एवं स्वास््र् सेवा 

(१) और्धी तथा और्धीजन्य पदाथषहरू (पिपुंक्षी और्धी तथा जलडबटुीिा आधाररत 

और्धी सिेत), 

 (२) और्धी उत्पादन गन ेउद्योग तथा लबिी लबतरण गररने स्थि, 

 (३) अस्पताि, नलसषङहोि, लक्िलनक आलद स्वास््य सेवा प्रदायक सस्थाहरु  

समूह “ग”   

रासार्लनक मल/लवर्ादी/लवउ लबजन/कृर्ी औजारः 

 (१) पिपुंक्षी आहार र त्यसिा प्रयोग हुने कच्चा पदाथषहरू सिते, 

 (२) रासायलनक िि, लवर्ादी, लबउलवजन, कृर्ी औजारहरु, 

समूह “घ”  

र्न्धनः 

(१) इन्धन भण्डारण, पेरोलियि पदाथषको नापतौि, गणुस्तर िलू्य तथा िापदण्डहरूको 

पररपािना, 

समूह “ङ” 

 लनमायण सामाग्रीः 

(१) ढुङ्गा, इटा, लगिी, बािवुा िगायतका लनिाषण सािाग्री तथा सोसँग सम्बलन्धत उद्योग, 

भण्डारण स्थि र लबिी लबतरण स्थि । 
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समूह “ि” 

 िैलक्षक सामाग्रीः 

 (१) पाठ्यसािग्री, स्टेिनरी िगायतका िलैक्षक सािाग्रीहरु । 

 (२) लिक्षा लनदलेिका अनसुार लवद्याियहरुको िलू्क आलद । 

समूह “छ”  

होटल/लज/रेिुरा/खाजाघर/िमेना गृह/लजः 

(१) होटि/ रेषु्टरा/ खाजाघर/ चिनेा गहृ/ िजको सरसफाइ तथा अन्य व्यवस्थापन 

 (२) प्रिोलधत र अप्रिोलधत वस्तहुरुको भण्डारण 

(३) होटि, रेषु्टरा तथा लिठाई पसिहरूिा लबिी हुने पकवान तथा प्याकेलजङ्ग गरी लबिी हुन े

खाद्य पदाथषहरू, हल्का पेयपदाथषहरू, िलदराजन्य पदाथष, 

समूह “ज” 

 सुलतयजन्र् पदाथयः 

 (१) सपुारी, पानपराग, सरु्षती, लवडी, चरुोट तथा सतुीजन्य पदाथष । 

समूह “झ” 

 नाप तौलः 

 (१) ढक, तराज ुिगायतका नापतौििा प्रयोग हुने उपकरणहरू । 

समूह “ञ”  

पिुपंक्षी हाटबजारः 

 (१) पिपुंक्षी हाटबजार तथा लबिी स्थि । 

समूह “ट”  

सौन्दर्य सामाग्रीः 

 (१) लवलभन्न प्रकारका सौन्दयष सािाग्रीहरु 

 (२) व्यलूट पािषर/सैिनु आलद । 

समूह “ठ”  

लवदु्यतीर् सामानहरुः 

 (१) लवद्यतुीय सािानहरू, 

 (२) इिेक्रलनक्स सािानहरू । 

समूह “ड”  

रङ्ग/रोगनः 

(१) लवलभन्न कम्पलनका भवन सम्बलन्ध रङ्ग र रङ्ग रोगन संबन्धी सािाग्रीहरु । 
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समूह “ढ”  

गरगहनाः 

(१) सनु, चाँलद, लहरा, िोती, जवाहरत तथा सोबाट लनलिषत गरगहनाहरुको नापतौि एवं गणुस्तर  

समूह “ण”  

सवारी साधन 

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

समूह “त”  

अन्र्ः 

(१) अन्य उपभोग्य वस्तहुरूको उत्पादन स्थि, प्रिोधन स्थि, ढुवानीको अवस्था, लबिी 

स्थिहरू, 

 (आ) अनुगिन गररने सेवाको लववरणः 

  (१) व्यापारीक सेवा 

  (२) संचार सेवा, 

  (३) स्थि यातायात तथा हवाई सेवा, 

  (४) लबद्यतु सेवा, 

  (५) खानेपानी सेवा, 

  (६) लवज्ञापन सेवा अन्य उपभोग्य सेवाहरू, 

  (७) स्वास््य सेवा, 

  (८) लिक्षा सेवा, 

  (९) लवलत्तय सेवाहरु । 

 

अनुसूिी – ४ 

(दिा १० सगं सम्बलन्धत) 

दलैनक बजार अनगुिन फारि 

(बजार अनगुिन फारिको प्रिालणत प्रलत सम्बलन्धत व्यवसायीिाई लदन ुपनेछ) 

लिलतः………. 

व्यापारीक प्रलतष्ठानको नािःश्री ................................... 

ठेगानाः 

प्रेोपाइटर वा फिषधनीको नािः 

फोन नं. 
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 यस कायाषियको नेततृ्विा खलटएको बजार अनगुिन टोिीबाट तपाईको लविीस्थि/ गोदाि/ 

उद्योगको लनरीक्षण गदाष लनम्न अनरुूपको लस्थलत भलेटएकोिे दहेायअनसुार गनुष गराउन ुहुन लनदिेन 

लदइएको छ । 

 

क्र.स.ं लववरण िएको निएको 
टोलीबाट 

लदर्एको लनदनिन 

१. िलू्य-सचूी    

२. साइनबोडष    

३. व्यवसाय दताष/नवीकरण    

४. नापतौिको प्रिाण    

६. िेबििा खिुाउनपुन े कुराहरू स्पष्ट उल्िेख 

भए/नभएको 

   

७. म्याद नाघकेो सािाग्री    

८. स्थायी िेखा (PAN) नम्बर /VAT िा दताष    

९. लबिी लबि लदन ेप्रलिया भए/नभएको    

१०. खाद्य अनजु्ञा–पत्र (खाद्य उद्योगको िागी)    

११. िासकुो गणुस्तर सन्तोर्जनक भए/नभएको    

१२. लिठाईको गणुस्तर िगायतका पक्षहरू 

सन्तोर्जनक 

   

१३. ग्याँसको तौि, िलू्य िगायतका लबर्य 

सन्तोर्जनक  

   

१४. खररद लबि/नभएको    

१५. यस अगाडीको लनदिेनिा पािना    

१६. अन्य कैलफयत पणूष लस्थलत (खिुाउने)    

   

एक पटक लदइएका लनदिेनहरू पनुः अनगुिन गदाष पािना नभएको पाइएिा प्रचलित काननू 

बिोलजि कडा कारबाही हुनेछ । 

लनरीक्षण टोली 

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

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

३. सदस्यश्री ............................. 
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४. सदस्यश्री ............................. 

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

िलथ उल्िेलखत लववरण ठीक छ भनी उत्पादक/लबिेताको नाि र सही 

प्रलतष्ठानकोछाप 

अनुसूिी – ५ 

(दिा १४ सगँ सम्बलन्धत) 

मुिुल्का 
 

झापा लजल्िा किि गाउँपालिका वडा नं.......टोि.........................िा खडा गरेको घटनास्थि 

/बरािदी/खानतिासी/लििछाप िगाएको िचुलु्काः– 

१. उजरुी वा सचूनाको छोटकरी लववरणः– 

२. चार लकल्िा सलहत खानतिासी/बरािदी गररएको लचज वस्तकुो निनुा तथा ठाउँको लववरणः– 

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

 (क)     

(ख)    

(ग)    

(घ)    

(ङ) 

४. खानतिासी/बरािदी भएको दखे ेबिोलजि सलह छाप गन ेसाक्षीः– (नाि, वतन सिते) 

 (क)    

(ख)    

(ग) 

५. रोहबरिा बस्नेहरूको नाि, थर, उिरे, वतन र सलहछापः– 

 (क)     

(ख)    

(ग) 

६. लनररक्षण टािीिेि ेिरेो उद्योग, गोदाि,पसििा अनगुिन गदाष  कुन ैसािान लहनालिना भएको छैन 

। िालथ प्रकरण ३ िा उल्िेख भएको लचज वस्त ुतथा सािानहरू .......... उद्योग, गोदाि,पसिबाट 

बरािद भएको हो । साथै टोिीिे िगाएको लसि थान................................छाप भएको लठक 

साँचो हो भलन सलहछाप गनेः– 

 (क)      
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(ख)     

(ग) 

७. कायष ताििेी गनेः– 

 (क)      

(ख)     

(ग) 

लिलतः– 

सियः– 

अनुसूिी – ६ 

दिा १४ सगँ सम्बलन्धत 

तारेख िरपाई 

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

लवपक्षः .................लजल्िा...................गाउपालिकारनगरपालिका वडा नं......... स्थायी घर भई 

हाि ...................लजल्िा ...................... गाउँपालिका र नगरपालिका वडा नं. ....... बस्ने श्री 

...................................... का नाती/नालतनीश्री .......................... का छोरा/छोरी बर्ष 

........................... को ................................................... नािक व्यवसायका सञ्चािक 

श्री .................................. सम्पकष  नं. ...........................। 

 

तारेख 

लिलत ........साि ....... िलहना .... गते ..........रोज लदनको सिय ..................बज ेउपलस्थत हुनेछु 

भलन सही छाप गन े। 

 हस्ताक्षरः 

 नािः 

 

लिलत ....................... साि .......................िलहना ....................... गते .......... रोज लदनको 

सिय .......... बज ेउपलस्थत हुनेछु भलन सही छाप गने । 

 हस्ताक्षरः 

 नािः     

 
 


