
 

 

 

 

रामपरु नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
  खण्ड: 1    संख्या: 6           लमलि: 2074/12/08 

भाग -2 
 

 रामपरु नगरपालिका  

      स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोजजम रामपरु           

नगरपालिकाको नगर काययपालिकािे बनाएको िि िेजखए बमोजजमको लनदेजिका 
सर्यसाधारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ। 

 

 

रामपरु नगरपालिकाको  

      बजार अनगुमन लनदेजिका, २०७४ 
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प्रस्िार्ना :  

नगरपालिकामा उपभोक्ताको स्र्ास््य, सवुर्धा र आलथयक विि कायम राख्न, उपभोग्य र्स्ि ु र्ा 
सेर्ाको गणुस्िर, पररमाण एरं् मूल्यको अलनयलमििाबाट उपभोक्तािाई संरक्षण प्रदान गनय, र्स्ि ुर्ा 
सेर्ाको उत्पादन स्थि र्ा भन्सार वर्न्द,ु ढुर्ानी मागय, भण्डारण िथा संचय स्थि, थोक िथा खदु्रा 
लबक्री स्थि र उपभोग स्थि िगायिका ठाउँिरूमा र्स्ि ु र्ा सेर्ा प्रदायक र्ा लबके्रिाको 
व्यार्सावयक कारोबारको दिाय, नर्ीकरण, आपूलिय, मूल्य, गणुस्िर, नापिौि, वर्ज्ञापन िगायिका 
व्यापाररक वक्रयाकिापको लनयमन गनय ित्काि नगरपालिकाबाट लनयलमि रूपमा प्रभार्कारी 
बजार अनगुमन गनय आर्श्यक भएकािे रामपरु नगरपालिकािे प्रिासकीय काययवर्लध (लनयलमि 
गने) ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोजजम नगर काययपालिकािे बजार अनगुमन लनदेजिका, २०७४ 
िजुयमा गरी िागू गरेको छ ।  

 

पररच्छेद –१ 

प्रारजभभक 

1. संजक्षप्त नाम र प्रारभभः      

क) यस लनदेजिकाको नाम “रामपरु नगरपालिकाको बजार अनगुमन लनदेजिका, २०७४” रिेको 
छ। 

ख) यो लनदेजिका प्रमाणीकरण भएको लमलिदेजख िागू िनुेछ।  

2. पररभाषा  : वर्षय र्ा प्रसंगिे अको अथय निागेमा लनदेजिकामा,  
क)  “अनुगमनटोिी”भन्नािे  कायायियिे  वर्िेषज्ञ  सविि  गठन  गरेको  बजार अनुगमन 

टोिी सभझनुपदयछ ।  

ख)  “उपभोक्ता  विि  संरक्षण  सलमलि”  भन्नािे  नगरपालिकाका  उपप्रमुखको संयोजकत्र्मा 
गठठि सलमलि बुझ्नुपदयछ ।     

ग) “कायायिय”  भन्नािे  रामपुर  नगरपालिकाको  कायायिय  सभझनुपदयछ।  

घ)  “नगरपालिका”  भन्नािे  रामपुर  नगरपालिकािाई  सभझनुपदयछ।  

ङ)  “प्रदायक”  भन्नािे  र्स्िु र्ा  सेर्ाको  उत्पादक ,  आयािकिाय ,  भण्डारण र्ा लबवक्र 
वर्िरण गने व्यजक्त र्ा संस्था सभझनुपदयछ।  

च)  “र्स्िु”  भन्नािे  उपभोक्तािे  उपभोग  र्ा  प्रयोग  गने  र्स्िुको  संलमश्रणबाट  बनेको  पदाथय 
सभझनुपदयछ  र  सो  िब्दिे  उपभोग्य  र्स्िुको  लनमायणमा प्रयोग  िुने कच्चा पदाथय,   
रङ्ग ,   सुगन्ध र्ा रसायनिाई समेि जनाउँछ ।       

छ) “ लबके्रिा”  भन्नािे  र्स्िु र्ा  सेर्ाको  उत्पादक ,  पैठारीकिाय ,  थोक र्ा खुद्रा वर्के्रिा ,  सेर्ा 
प्रदायक सभझनुपदयछ । सो िब्दिे िोटि ,  िज ,  िोस्टेि ,  खाजाघर संचािक 
आठदिाई समेि जनाउनेछ ।    

ज) “स्थानीय  सरकार”भन्नािेरामपुर नगरपालिकािाई  सभझनुपदयछ।  
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झ) “सेर्ा” भन्नािे व्यार्सावयक सेर्ा, संचार सेर्ा, लनमायण िथा इजन्जलनयररङ सेर्ा, वर्िरण सेर्ा, 
जिक्षा सेर्ा, र्ािार्रणीय सेर्ा, वर्त्तीय सेर्ा, स्र्ास््य र सामाजजक सेर्ा, पययटन सेर्ा, 
मनोरञ्जन िथा खेिकुद सेर्ा, यािायाि सेर्ा िगायिका दस्िरु/पाररश्रलमक लिईर्ा नलिई 

प्रदान गररने सभपूणय सेर्ािरू सभझनपुदयछ ।    

ञ) “सलमलि” भन्नािे उपभोक्ता विि संरक्षण सलमलि भने्न सभझन ुपदयछ ।  

 

पररच्छेद–२ 

उपभोक्ता विि संरक्षण सलमलि 

3. उपभोक्ता विि संरक्षण सलमलि उपभोक्ताको विि संरक्षण सभबन्धी वर्षयमा आर्श्यक 
नीलिगि ब्यर्स्था गनय िथा बजार अनगुमन काययिाई मागयदियन एरं् समन्र्यका िालग 
नगरपालिकािे उपभोक्ता विि संरक्षण सलमलिको गठन गनेछ ।  

 

4. उपभोक्ता विि संरक्षण सलमलिको गठन देिाय अनसुार िनुछे  :  

क) नगरपालिकाको उपप्रमखु : संयोजक  

ख) नगरपालिकाको आलथयक वर्कास सलमलिका संयोजक : सदस्य 

ग) ईिाका प्रिासन कायायियका अलधकृि प्रलिलनलध : सदस्य  

घ) खाद्य, गणुस्िर, औषलध/जनस्र्ास््य/उद्योग र्ाजणज्य िेने 

(उपिब्ध भएसभमका क्षेत्रगि वर्षय िेने िाखाका  प्रमखु/प्रलिलनलध : सदस्य 

ङ) सभबजन्धि उद्योग र्ाजणज्य संघको प्रलिलनलध : सदस्य 

च) उपभोक्ता विि संरक्षणमा वक्रयािीि संस्था र्ा व्यजक्तिरू मध्येबाट एकजना : सदस्य  

छ) कायायियको उपभोक्ता विि संरक्षण िेने िाखा/इकाईका प्रमखु : सदस्य सजचर्   

 

5. उपभोक्ता विि संरक्षण सलमलिका काम, कियब्य र अलधकार : 
क) उपभोक्ता विि संरक्षणका िालग आर्श्यक नीलिगि ब्यर्स्था गने।   

ख) अत्यार्श्यक बस्ििुरूको माग र आपूलियको अर्स्था सभबन्धी ि्याङ्क संकिन र मागको 
प्रक्षेपण गने,  

ग) सलमलििे यस लनदेजिकाको दफा (८) २ अनसुार गठठि अनगुमन टोिीद्वारा प्रस्ििु गरेको 
बजार अनगुमन सभबन्धी प्रलिरे्दन मालथ वर्श्लषेण गरी आर्श्यक लनदेिन ठदन,े   

घ) उपभोक्ताको विि संरक्षण गनय आपूलिय व्यर्स्था र उपभोग्य र्स्ि ु र्ा सेर्ाको छड्के 
अनगुमन गने,  

ङ) बजार अनगुमन सभबन्धी कामको मूल्याङ्कन गने र टोिीिाई आर्श्यकिा अनसुार 
मागयदियन गने,  

च) नगरपालिकािे ठदएको अन्य लनदेिन र आदेिको कायायन्र्यन गने/ गराउने ।  

छ) उपभोक्ता विि वर्परीि काययमा आर्श्यक काननुी कारर्ािीका िालग लनरीक्षण र्ा 
अनसुन्धान अलधकृि िोक्न े।   
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6. उपभोक्ता विि संरक्षण सलमलिको बैठक सभबन्धी काययवर्लध उपभोक्ता विि संरक्षण सलमलिको 
बैठक मविनामा एक पटक अलनर्ायय रूपमा बस्नपुनेछ । सलमलिको बैठकिे आफ्नो 
काययवर्लध आफै ियार गनेछ । यसरी बैठक बस्दा कभिीमा िीन ठदन अगालड रै्ठकको 
वर्षय सवििको सूचना सदस्यिरूिाई उपिब्ध गराउनपुनेछ ।  

 

पररच्छेद –३ 

बजार अनगुमन सभबन्धी व्यर्स्था 
 

7. र्स्ि ुर्ा सेर्ाको दिाय, आपूलिय, मूल्य, गणुस्िर, नापिौि िगायिका व्यापाररक वक्रयाकिापिाई 
उपभोक्ता मैत्री बनाउन नगरपालिकािे लनभन व्यर्स्था गनुय पनेछ :–  

क) गणुस्िरीय उपभोग्य र्स्ििुथा सेर्ाको सिज र सर्यसिुभ आपूलिय िनु े र्ािार्रणको 
सलुनजिििा सविि उपभोक्ताको िक र वििको संरक्षण गनय कायायियमा उपभोक्ता विि 
संरक्षण िाखा/इकाईको व्यर्स्था गरी लनयलमि र प्रभार्कारी बजार अनगुमनको व्यर्स्था 
गने,  

ख) बजार प्रणािीिाई प्रलिस्पधी र उपभोक्ता प्रलि जजभमेर्ार िलु्याउन प्रचलिि कानूनको 
कायायन्र्यनमा जोड ठदने,  

ग) उपभोक्ता जिक्षा सभबन्धी सचेिना र बजार अनगुमनको कायययोजना ियार गरी उपभोक्ता 
विि संरक्षणको वर्षयिाई वर्िेष प्राथलमकिामा राख्न,े  

घ) उपभोक्तािाई सचेि र जागरूक िलु्याउन र्डा सलमलिको कायायिय देजख नै उपभोक्ता  
सचेिना  िगायिका काययक्रमिरू संचािन गने,   

ङ) आफ्नो गाउँ र्ा नगरपालिका अन्िगयि स्थावपि र्ा संचालिि उद्योग व्यर्सायको दिाय, 
नर्ीकरण, लबि वर्जक िथा लबक्रीका िालग राजखएका मािर्स्ि,ु नापिौि, गणुस्िर, िेबि, 

आपूलिय आठदको अनगुमन गने,  

च) िरकारी, फिफूि, माछा, मास,ु लमठाई पसि, डेरी, िोटि िगायिका खाद्य र्स्िकुो लबक्री 
स्थिको मापदण्ड िोक्ने र छुटै्ट फिफूि िथा िरकारी बजार र र्धिािाको व्यर्स्था 
गने,   

8. बजार अनगुमन टोिी गठन :   

1. र्स्ि ुर्ा सेर्ा प्रदायक व्यर्सायको दिाय, नवर्करण, आपूलिय, मूल्य, नापिौि, वर्ज्ञापन िगायि 
व्यापाररक वक्रयाकिापको लनयलमि एंर् आकजस्मक अनगुमनका िालग नगरपालिकािे 
बजार अनगुमन टोिी गठन गनेछ ।  

2. उपदफा (१) बमोजजम गठन िनुे अनगुमन टोिीमा देिाय बमोजजमको पदालधकारीिरू 
रिनेछन ः  

 

क) कायायियको उपभोक्ता विि संरक्षण िेने िाखा/इकाईको प्रमखु :   संयोजक  
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ख) सभबजन्धि वर्षयगि क्षेत्रकोप्रलिलनलध :      सदस्य  

ग) ईिाका प्रिासन कायायियको प्रलिलनलध :      सदस्य  

घ) ईिाका प्रिरी कायायियको प्रलिलनलध :      सदस्य  

ङ) उपभोक्ता विि संरक्षणमा वक्रयािीि संस्था र्ा  

ब्यजक्तिरू मध्येबाट मनोलनि एक जना :      सदस्य  

च) उद्योग र्ाजणज्य संघको प्रलिलनलध एक जना सदस्य :    सदस्य  

छ) पत्रकार मिासंघ/संचारकमी एक जना :      सदस्य  

3. अनगुमन टोिीमा कभिीमा ५ जना प्रलिलनलध संिग्न भई बजार अनगुमन सभबन्धी कायय 
गररने छ । िर कुनै वर्षयगि क्षेत्रको अनगुमन गने काययमा सभबजन्धि वर्षयगि क्षेत्र को 
वर्ज्ञ/प्रलिलनलध अलनर्ायय रूपमा समारे्ि गराउन ुपनेछ । लबषयगि वर्ज्ञ र्ा प्रलिलनलध भन्नािे 
जस्िै खाद्य र्ा कृवष उपजका िालग खाद्य लनरीक्षक र्ा उपिब्ध नभएमा कृवष प्रावर्लधक 
बजुझनेछ ।  

4. उपभोक्ता विि संरक्षण िेने िाखा र्ा इकाइिे मालसक रूपमा अनसूुची १ बमोजजमको 
ढाँचामा बजार अनगुमनको एकीकृि प्रलिरे्दन कायायियमा पेि गनुय पनेछ ।  

 

9. बजार अनगुमन टोिीको काम, कियव्य र अलधकार :– दफा ८ (१) बमोजजम गठठि बजार 
अनगुमन टोिीिे प्रचलिि कानून बमोजजम देिाय अनसुारका काययिरू गनुयपनेछ :–   

क) बजार अनगुमनको पूर्य कायययोजना र मालसक अनगुमन काययिालिका बनाई स्र्ीकृलिका 
िालग सलमलिमा पेि गने,  

ख) स्र्ीकृि कायययोजना बमोजजम लनयलमि रूपमा बजार अनगुमन गने आर्श्यकिा बमोजजम 
आकजस्मक र्ा वर्िेष अनगुमन गने,   

ग) र्स्िरु्ा सेर्ाकोदिाय, आपूलिय, मूल्य, गणुस्िर, नापिौि, वर्ज्ञापन िगायिका व्यापाररक 
वक्रयाकिापको अनगुमन गने,  

घ) कािोबजारी, एकालधकार (लसजन्डकेट), लमलिमिो पूणयभाउ लनधायरण (काटेलिङ्ग), कृलत्रम 
अभार् िथा बजार प्ररे्िमा अर्रोध गने जस्िा गैर प्रलिस्पधी व्यापाररक वक्रयाकिाप 
भए/नभएको अनगुमन गने,   

ङ) कुनै र्स्िकुो अनजुचि व्यापाररक वक्रयाकिाप (लमसार्ट/गणुस्िरिीन) कम िौि भएको 
देजखएमा/भेवटएमा आर्श्यकिा अनसुार त्यस्िा र्स्ि ुजफि गने, नष्ट गने, कारोबार रोक्का 
गने र्ा बन्द गने िगायिका कायय गने,  

च) उपभोक्ता विि संरक्षण सलमलिबाट समयसमयमा ठदइएका लनदेिन एरं् आदेि बमोजजमका 
कामिरू गने ।  

छ) सभपन्न बजार अनगुमन प्रलिरे्दन सोिी ठदन कायायियमा पेि गनुयपने छ ।  

 

10. बजार अनगुमन काययवर्लध :  

1. बजार अनगुमन टोिीिे बजार अनगुमन गदाय लनभन वर्षयमा वर्िेष ध्यान ठदनपुनेछ :   
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क) लबके्रिा र्ा सेर्ा प्रदायकिे लनयामक लनकायबाट कानून बमोजजम प्रदान गररने गरेको 
व्यर्साय दिाय प्रमाण–पत्र, स्थायी िेखा नभबर (एब्ि  को प्रमाणपत्र, खाद्य अनजु्ञापत्र, 

औषधी पसि दिाय प्रमाणपत्र िगायिका आर्श्यक कागजाििरू लिएको छ/छैन िेने। 
साथै प्रमाणपत्र लनयलमि रूपमा नर्ीकरण भए/नभएको िेने। प्रमाणपत्र नलिएको र्ा 
नर्ीकरण गरेको नदेजखएमा बढीमा ७ ठदनलभत्र सो कायय गरी कायायियमा पेि गनय 
लिजखि लनदेिन ठदने। 

ख) लबके्रिा र्ा सेर्ा प्रदायकिे आफ्नो व्यर्सायको साइन बोडय राखेको छ/छैन िेने। 
नराखेको भए ३ ठदन लभत्रमा राखी कायायियमा जानकारी ठदन लिजखि लनदेिन ठदने। 

ग) प्रदायकिे र्स्िकुो लबवक्र कक्षमा मूल्य सूची राखेको छ/छैन िेने नराखेको भए ३ 
ठदनलभत्रमा राजख कायायियिाई सोको जानकारी ठदन लिजखि लनदेिन ठदने ।   

घ) माि, र्स्िकुो पररमाण, मूल्य, गणुस्िर र िौि ठीक छ/छैन िेने,    

ङ) प्याकेजजङ्ग गररएको र्स्िकुो िेबिमा उत्पादक र्ा पैठारी किायको नाम, उत्पादन लमलि, 

उपभोग्य अर्लध र्ा लमलि, अलधकिम खदु्रा मूल्य, लमश्रण, भण्डारण र उपभोग गने िररका 
उल्िेख गररएको छ/छैन िेने,  

च) औषलध र्ा औषलधयकु्त पदाथयभए सोको प्यावकङ्ग प्रयोग गने िररका उल्िेख छ/छैन 
िेने।औषधीवर्ज्ञ(फामायलसस्ट) औषधी लबक्री स्थिमा भए/नभएको एरं् औषलध वर्के्रिा 
प्रमाणपत्र समेि िेने।  

छ) उपभोग्य लमलि नाघेको औषधी, प्रिोलधि पानी, लबस्कुट, पाउरोटी िगायिका खाद्य िथा 
उपभोग्य र्स्ििुरू फेिा परेमा नष्ट गने,   

ज) उत्पादन लमलि, उपभोग्य लमलि केरमेट गरेको र्ा पनुः िेबलिङ्ग र्ा छपाइ गरेको छ/छैन 
िेने ।पनुः िेबलिङ्ग र्ा छपाइ गरेको पाइएमा त्यस्िो र्स्ि ुजफि गने, र्स्िकुो प्रकृलि 
अनसुार मचुलु्का गरी नष्ट गने,  

झ) माछामास,ु फिफूि, िरकारी, लमठाई पसि, डेरी र िोटि बधिािा र्ा माछा मास ुलबवक्र 
स्थि सफा सगु्घर र मापदण्ड अनसुार छ/छैन िेने । नभएमा कसरुको प्रकृलि अनसुार 
सजग गराउने र्ा चेिार्नी ठदने िथा अटेरी गरेमा िोवकए बमोजजम दण्ड जररर्ाना गने,    

ञ) लबके्रिा र्ा के्रिािाई र्स्िकुो लबि लबजक जारी गरेको छ/छैन िेने । लबि अलनर्ायय गनय 
लनदेिन ठदने। 

ट) बजार अनगुमन गदाय अनसूुची 3 को ढाँचामा दैलनक अनगुमन फारम ियार गनुयपनेछ। 

 

2. नगरपालिकािे अनसूुची २ मा उजल्िजखि र्स्ि ुर सेर्ाको अनगुमन गनय उपभोक्ता विि 
संरक्षण िेने िाखा/इकाईिाई लिजखि कायय वर्र्रण िोक्न ुपनेछ ।सोिी आधारमा बजार 
अनगुमन टोिीिे बजार अनगुमन सभबन्धी कायय गनुय पनेछ।  

क) लबके्रिा र्ा सेर्ा प्रदायकिेआफ्नोव्यर्सायकोसाइनबोडयराखेको छ/छैन िेने। नराखेकोभए 
३ ठदनलभत्रमा राखी कायायियमा जानकारी ठदन लिजखि लनदेिन ठदन।े  
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ख) प्रदायकिे र्स्िकुो लबवक्र कक्षमा मूल्यसूची राखेको छ/छैन िेने नराखेको भए ३ 
ठदनलभत्रमा राजख कायायियिाई सोको जानकारी ठदन लिजखि लनदेिन ठदने ।  

ग) माि, र्स्िकुो पररमाण, मूल्य, गणुस्िर र िौि ठीक छ/छैन िेने,    

घ) प्याकेजजङ्ग गररएको र्स्िकुो िेबिमा उत्पादक र्ा पैठारी किायको  नाम, उत्पादन लमलि, 

उपभोग्य अर्लध र्ा लमलि, अलधकिम खदु्रा मूल्य, लमश्रण, भण्डारण र उपभोग गनेिररका 
उल्िेख गररएको छ/छैन िेने,  

ङ) औषलध र्ा औषलधयकु्त पदाथय भए सोको प्यावकङ्ग प्रयोग गने िररका उल्िेख छ/छैन िेने। 
औषधीवर्ज्ञ (फामायलसस्ट) औषधी लबक्री स्थिमा भए/नभएको एरं् औषलध वर्के्रिा 
प्रमाणपत्र समेि िेने।  

च) पनुः िेबलिङ्ग र्ा छपाइ गरेको पाइएमा त्यस्िो र्स्ि ुजफि गने, र्स्िकुो प्रकृलि अनसुार 
मचुलु्का गरी नष्ट गने,  

छ) माछामास,ु फिफूि, िरकारी, लमठाई पसि, डेरी र िोटि बधिािा र्ा माछा मास ु
लबवक्रस्थि सफा सगु्घर र मापदण्ड अनसुार छ/छैन िेने। नभएमा कसरुको प्रकृलि 
अनसुार सजग गराउने र्ा चेिार्नी ठदनेिथा अटेरी गरेमा िोवकए बमोजजम दण्ड जररर्ाना 
गने,   

ज) उपभोग्य लमलि नाघेको औषधी, प्रिोलधि पानी, लबस्कुट, पाउरोटी िगायिका खाद्य िथा 
उपभोग्य र्स्ििुरू फेिा परेमा नष्ट गने,   

झ) उत्पादन लमलि, उपभोग्य लमलि केरमेट गरेको र्ा पनुः िेबलिङ्ग र्ा छपाइ गरेकोछ/छैन 
िेने।  

ञ) लबके्रिा र्ा के्रिािाई र्स्िकुो लबिलबजक जारी गरेको छ/छैन िेने । लबि अलनर्ायय गनय 
लनदेिन ठदने।  

 

पररच्छेद–४ 

उजरुी सभबन्धी व्यर्स्था 
11. उजरुी ठदन सक्नःे  

क) कुनै र्स्ि ु र्ा सेर्ाको लबके्रिा र्ा प्रदायकिे उपभोक्ताको विि वर्परीि व्यापाररक 
वक्रयाकिाप गरेको भनी कुनैपलन व्यजक्तिे उपभोक्ता विि संरक्षण सलमलि र्ा बजार 
अनगुमन टोिी र्ा कायायियको उपभोक्ता विि संरक्षण िेने िाखा/इकाईमा मौजखक र्ा 
लिजखि सूचना र्ा उजरुी ठदन सक्ने,  

ख) उपदफा (क) बमोजजमको लनकायिे उजरुी र्ा सार्यजलनक सञ्चार माध्यमबाट प्राप्त 
सूचनािाई उजरुीको रूपमा ग्रिण गररने छ,   

ग) उपदफा (क) र्ा (ख) बमोजजमको उजरुी र्ा अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट अनगुमनको 
िालग िेजख आएमा सोिाई समेि उजरुीको रूपमा ग्रिण गरी बजार अनगुमन टोिीिे 
अनगुमन िथा लनरीक्षण गनुय पनेछ,   
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घ) उपदफा (ग) बमोजजम अनगुमन िथा लनरीक्षण गदाय लबके्रिा र्ा सेर्ा प्रदायकिे प्रचलिि 
कानून र्ा मापदण्ड वर्परीि व्यापाररक वक्रयाकिाप गरेको पाइएमा ित्काि कारर्ािी 
चिाउन ुपनेछ,  

ङ) उपदफा (घ) बमोजजम अनगुमन टोिीिे गरेको काम कारर्ािीमा जचत्त नबझेुमा लबके्रिािे 
प्रचलिि कानून बमोजजम नगरपालिकाको उपप्रमखु समक्ष लिजखि रूपमा उजरुी ठदन 
सक्नेछ,   

 

पररच्छेद–५ 

अनगुमन सभबन्धी प्रकृया 
12. अनगुमनको पूर्य ियारी : अनगुमन टोिीिे अनगुमन गनुयपूर्य देिायको ियारी गनुयपनेछ : 

क) लनरीक्षण र्ा अनगुमनमा जानपूुर्य अत्यार्श्यक र्स्ि ुिथा सेर्ा मध्ये कुन कुन वर्षयिाई 
पवििो प्राथलमकिामा राख्न ेभने्न वकटान गरी वर्षय सूची ियार गनुयपनेछ । 

ख) अनगुमनमा जाँदा अनगुमन गररने र्स्ि ुर्ा सेर्ासँग सभबजन्धि ऐन लनयमिरू,  वर्र्रण र  
चेकलिस्ट साथै लिई जानपुनेछ  ।  

ग) र्स्ििुथा सेर्ाको आपूलिय, लबक्री वर्िरण, मूल्य, गणुस्िर आठदको बारेमा पयायप्त सूचना र  
जानकारी िालसि गनुयपनेछ  ।  

घ) अनगुमन र्ा लनरीक्षण गनय जान ु अगारै् िालिका बनाई आर्श्यक पने साधन सरुक्षा 
आठदको पूर्य ियारी गनुयपनेछ ।  

13. बजार अनगुमन गने प्रकृयाः    

क) बजार अनगुमन गदाय अनगुमनमा खवटईजाने व्यजक्तिे आफ्नो पररचय पत्र देखाई बजार 
अनगुमन गनुयपनेछ । अनगुमन टोिीका संयोजकिे अनगुमनको आर्श्यकिाबारेजानकारी 
गराउन ुपनेछ र सभबजन्धि व्यर्सायीिे लबना कुनै अर्रोध अनगुमन गनय ठदनपुनेछ  ।  

ख) उपदफा (क) बमोजजम बजार अनगुमन गदायसभबजन्धि व्यर्सायीिे बाधा लबरोध गरेमा 
बाधा वर्रोध गने िाई प्रचलिि कानून बमोजजम कारर्ािीका िालग सभबजन्धि लनकायमा 
अनरुोध गनय र्ा िेखी पठाउन सक्नेछ ।  

ग) अनगुमन टोिीिेबजार अनगुमन गदाय र्स्ि ुर्ा सेर्ाको नमनुा संकिन गनुयपने देजखएमा 
प्रचलिि कानून बमोजजम नमनुा संकिन गरी सोको यथाथय वर्र्रण खिुाई सभभर् 
भएसभम सभबजन्धि व्यर्सायीको समेि दस्िखि भएको स्थिगि मचुलु्का बनाउनपुनेछ । 
सभबजन्धि व्यर्सायीिे मचुलु्का दस्िखि गनय नमानेमा सोिी व्यिोरा जनाई उपजस्थि 
व्यजक्तिरूको रोिर्रमा मचुलु्का ियार गरी आर्श्यकिा अनसुार लसिबन्दी समेि गरी 
परीक्षणका िालग यथािीघ्र सभबजन्धि लनकायमा नमनुासविि िेजखपठाउनपुनेछ ।  

घ) अनगुमन टोिीिे बजार अनगुमन गदाय ित्काि केिी सधुार गनुयपने देखेमा सभबजन्धि 
व्यर्सायीिाई अर्लध िोकी स्थिगि लिजखि लनदेिन ठदईसधुार गनय िगाउन सक्नेछ ।  
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ङ) बजार अनगुमन टोिीिे बजार अनगुमन गदाय कुनै र्स्ि ुित्काि नष्ट नगरे जनस्र्ास््यमा 
असर पने देजखएमा त्यस्िा र्स्िकुो नमनुा संकिन गरी प्रमाणको रूपमा सरुजक्षि राखी 
अरू प्रचलिि कानून बमोजजम आर्श्यक प्रवक्रया परु् याई सभबजन्धि व्यर्सायी र उपजस्थि 
व्यजक्तिरूको रोिर्रमा मचुलु्का गरी र्ािार्रणमा असर नपने गरी त्यस्िो र्स्ि ु नष्ट 
गनुयपनेछ । संकलिि नमनुा आर्श्यकिा अनसुार परीक्षणका िालग प्रयोगिािामा पठाउन 
सवकनेछ ।  

 

14. दण्ड जररर्ाना :  

क) बजार अनगुमन टोिीिे बजार अनगुमन गदाय सेर्ा र्ा र्स्ि ुराखेको स्थानको लनयमानसुार 
जाँचबझु र्ा खान ििासी गनय सक्नेछ । खान ििासीबाट र्स्ि ु र्ा सेर्ाको लबक्री 
वर्िरणमा अनजुचि र्ा अलनयलमि कायय गरेको पाइएमा आर्श्यकिा अनसुार त्यस्िोसेर्ा र्ा 
र्स्िकुो प्रयोग र्ा लबक्री वर्िरणमा रोक िगाउन सक्नेछ िथा त्यस्िा र्स्ि ु अनगुमन 
टोिीिे अनसूुची 4 बमोजजमको ढाँचामा मचुलु्का गरी कब्जामा लिई लनयमानसुार 
काययर्ािी बढाउनेछ ।  

ख) अनगुमन गदाय कुनै काननुी कारर्ािी गनुयपने देजखएमा अनगुमन टोिीिे सभबजन्धि 
व्यर्सायीसँग िरुून्ि लिजखि स्पष्टीकरण माग गनय सक्ने छ । सो का िालग अनसूुची 5 
बमोजजमको ढाँचामा िारेख भरपाई ठदन सक्नेछ। 

ग) अनगुमन टोिीको प्रलिरे्दन र्ा नमनुा परीक्षणबाट गदाय मदु्दा दायर गनुयपने देजखएमा 
प्रचलिि कानून बमोजजम अनसुन्धानको िालग लनरीक्षण अलधकृि िोक्नेगरी मदु्दा दायर गनय 
सलमलिबाट लनणयय गराई यथािीघ्र अलभयोजन अलधकारी समक्ष आर्श्यक कागजाि सविि 
िेखी पठाउन ुपनेछ ।  

घ) उपदफा (ग) बमोजजम िेजख आएमा सभबजन्धि अलधकारीिे प्रचलिि कानून बमोजजम 
प्रवक्रया परुा गरी सभबजन्धि लनकायमा मदु्दा दायर गनुय पनेछ ।  

ङ) उपदफा (क) बमोजजम अनगुमन टोिीिे अखाद्य र्स्ि ुर्ा अन्य र्स्ि ुनष्ट गदाय िागेको 
खचय सभबजन्धि व्यर्सायीिे नै व्यिोनुय पनेछ ।  

च) अनगुमन गररएका माि र्स्िकुो प्रकृलि अनसुार मचुलु्का उठाउनपुनेमा मचुलु्का उठाउने, 
चेकलिस्ट अनसुार भए नभएको िेने र नमनुा परीक्षण लिन ु पने भएमा स्थानीय सरकार 
संचािन ऐन, २०७४ र्ा नगरसभाबाट स्र्ीकृि कानूनमा व्यर्स्था भएकोमा सोिी बमोजजम 
अन्यथा खाद्य लनयमार्िी, २०२७ कोलनयम १० र्ा उपभोक्ता संरक्षण लनयमार्िी, २०५६ 
को लनयम २७ अनरुूप र्ा नेपाि गणुस्िर ऐन, २०३७ र्ा प्रचलिि कानून बमोजजम नमनुा 
संकिन गनुय पनेछ ।  

छ) लनरीक्षण, जाँचबझु र्ा खानििासी गदाय उपभोग्य र्स्ि ु रोक्का राख्नपुने भएमा स्थानीय 
सरकार संचािन ऐन, २०७४ र्ा नगरसभाबाट स्र्ीकृि कानूनमा व्यर्स्था भएकोमा सोिी 
बमोजजम अन्यथा खाद्य लनयमार्िी २०२७ कोलनयम १३ र्ा उपभोक्ता संरक्षण 
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लनयमार्िी, २०५६ को लनयम २५, र्ा नेपाि गणुस्िर ऐन, २०३७ र स्यान्डडय 
नापिौि ऐन २०२५ र्ा प्रचलिि कानून बमोजजम गनुयपनेछ ।  

ज) र्स्िरु्ा मािसामान लसिबन्दी गनुयपदाय स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ र्ा 
नगरसभाबाट स्र्ीकृि कानूनमा व्यर्स्था भएकोमा सोिी बमोजजम अन्यथा खाद्य 
लनयमार्िी, २०२७ कोलनयम १३ र्ा उपभोक्ता संरक्षण लनयमार्िी, २०५६ कोलनयम 
२८ र २९ र्ा नेपाि गणुस्िर ऐन, २०३७ र्ा स्यान्डडय नापिौि ऐन, २०२५ र्ा 
प्रचलिि कानून अनसुार गनुयपनेछ ।  

झ) खाद्य प्रिोधन गनय आर्श्यक पने कुनै उपकरण जडान भै कुनैर्स्ि ुर्ा पदाथयको उत्पादन 
गररएकोमा अनगुमन गने लनकायिे उत्पादन प्रिोधन कानूनसभमि भए नभएको िेरी 
नभएको भए त्यस्िो स्थानमा लसिबन्दी गनयसक्नेछ । यसरी लसिबन्दी गररएकोमा 
प्रिोधन उद्योगिाई लनजिि समयार्लध ठदई आर्श्यक मापदण्ड पूरा गरी सधुार गनय 
लनदेिन ठदन सवकनेछ । 

ञ) उपदफा (झ) बमोजजम लनदेिन ठदएकोमा उद्योगिे सधुारात्मक काययिरू गरी लसिबन्दी 
िटाई पाऊँ भनी कायायियमा  लनरे्दन ठदएमा कायायियको टोिीिे बजार अनगुमन 
गराईसधुार भएको पाइएमा लसिबन्दी िटाई ठदन सक्नेछ । सधुार भएको नपाइएमा 
कानून बमोजजम कारर्ािी अगालड बढाउनेछ ।  

ट) र्स्िरु्ा सेर्ा क्षेत्रमा अनजुचि व्यापाररक वक्रयाकिाप (Unfair Trade Practices),कानूनद्वारा 
लनयजन्त्रि र्ा लनषलेधि व्यापाररक वक्रयाकिाप (Restrictive Trade Practices) र 
एकालधकारपूणयव्यापाररक वक्रयाकिाप (Monopolistic Trade Practices) भए नभएको 
वर्षयमा समेि अनगुमनका क्रममा िेनुयपनेछ ।  

 

पररच्छेद –६ 

आचारसंवििा 
 

15. आचारसंवििाः बजार अनगुमन गनय जाने अनगुमन टोिीिे लनभन बमोजजमको आचारसंवििा 
पािना गनुयपनेछ :  

क) अनगुमन टोिीिे अनगुमन गनेस्थि र अनगुमन गररने र्स्िकुा बारेमा सो काययमा संिग्न 
सदस्यिरू बािेक अरू कसैिाई पलन सोबारेमा पूर्य सूचना र्ा जानकारी गराउन ुिुँदैन,  

ख) अनगुमनमा खवटने व्यजक्तिे आफ्ना नािागोिा र्ा इष्टलमत्र किाँ अनगुमन गनय जान ुिुँदैन,  

ग) अनगुमन काययमा संिग्न कुनै पलन सदस्यिे अनगुमन गने लबके्रिा व्यर्सायीबाट कुनै पलन 
वकलसमको चन्दा, दान, दािव्य र्ा उपिार स्र्ीकार गनुयिुँदैन,   

घ) अनगुमन गनयजाँदा प्रदायकिरूिे ठदएको सवुर्धा िथा आलि्य स्र्ीकार गनुयिुँदैन,  

ङ) कुनै वकलसमको प्रिोभन र्ा मोिाविजामा पनुयिुँदैन,   
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च) अनगुमनको कारर्ािी  सभबन्धी सूचना प्रर्ाि गदाय अनगुमन टोिीको नेितृ्र् गने 
व्यजक्तबाट मात्र प्रर्ाि गनुयपनेछ िथा अनगुमन टोिीमा रिन े अन्य सदस्यिरूको 
जानकारी ठदनिुुँदैन । 

छ) बजार अनगुमन गदाय अनगुमन टोिीका पदालधकारीिरू प्रदायक समक्ष मयायठदि िररकािे 
प्रस्ििु िनु ु पने र व्यर्सायीको भण्डारण स्थि र्ा पसिबाट जथाभार्ी िररकािे माि 
र्स्ि ुलनकाल्न ुिुँदैन ।  

ज) अनगुमन टोिीका कुनै सदस्यिे अनगुमन सभबन्धी काययगदाय गोप्यिा भङ्ग गने िगायि 
अन्य कुनै गैरकाननुी काम गरेमा कमयचारी भए प्रचलिि कानून बमोजजम वर्भागीय 
कारर्ािी गनय र अन्य व्यजक्त भए टोिीबाट िटाई प्रचलिि कानून बमोजजम कारबािी गनय 
सवकनेछ। 

झ) मानर् अलधकारर्ादी संघसंस्था, उपभोक्ता िकविि संरक्षण काययमा संिग्न संस्थािरू, वर्लभन्न 
सञ्चार माध्यममा काययरि सञ्चारकमी प्रलिलनलधिरूिे अनगुमन काययिाई सियोग पगु्ने गरी 
अनगुमन प्रवक्रयाको स्थिगि अर्िोकन गनय सक्नेछन  । िर सामान जफि गने, 

धलु्याउने र्ा नष्ट गने र्ा लसिबन्दी गने काययमा सभबजन्धि आलधकाररक कमयचारी र्ा 
प्रिरीद्धारा नै कायय सभपन्न गनुयपनेछ ।  

 

पररच्छेद –७ 

वर्वर्ध 

 

16. बजार अनगुमन सलमलिको काययक्रम िथा बजेटः  

क) नगरपालिकािे आफ्नो स्रोि साधन र जनिजक्त प्रयोग िनुेगरी बजार अनगुमनका िालग 
आर्श्यक काययक्रम र बजेट प्राथलमकिाका साथ र्ावषयक काययक्रममा समारे्ि गनुयपनेछ,  

ख) नेपाि सरकारबाट बजार अनगुमनका िालग अनदुान प्राप्त भएमा सोिी अनसुार 
काययक्रममा समारे्ि गनुयपनेछ,  

ग) र्ावषयक काययक्रममा उपभोक्ता सचेिनाको काययक्रम समेि समारे्ि गनुयपनेछ,  

घ) बजार अनगुमनको क्रममा नमनुा संकिन गदाय प्रदायकिाई र्स्िकुो मूल्य भकु्तानी गरी 
लबि लिनपुनेिनु्छ,  

ङ) बजार अनगुमन टोिीमा खवटएका व्यजक्तिरूिाई खाजा र्ापि भत्ता ठदनपुनेछ ।  

 

17. स्थानीय प्रिासनको कियव्य : बजार अनगुमन गदाय अनगुमन टोिीिे सरुक्षा िगायिका 
आर्श्यक सियोग माग गरेमा ित्काि त्यस्िो सरुक्षा िथा सियोग उपिब्ध गराउन ुस्थानीय 
प्रिासनको कियव्य िनुेछ ।  

18. असि लनयििे गरेका काम बचाउ : यस लनदेजिका बमोजजम बजार अनगुमन गदायअसि 
लनयििे गरेका कामको सभबन्धमा टोिीका संयोजक िथा सदस्यिरू उपर कुनै कारर्ािी 
िनुेछैन। 
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19. प्रचलिि कानून बमोजजम िनुःे यस लनदेजिकामा भएको व्यर्स्थािे प्रचलिि कानून बमोजजम 
िनुेअन्य अनगुमन काययिाई बाधा परु् याएको मालनने छैन ।  

20. दण्ड सजाय : स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ र्ा नगरसभाबाट स्र्ीकृि कानूनमा 
व्यर्स्था भएकोमा सोिी बमोजजम अन्यथा प्रचलिि कानून (उपभोक्त विि संरक्षण ऐन लनयम, 

खाद्य ऐन लनयम, औषधी लबक्री वर्िरण सभबन्धी ऐन लनयम, कािोबजारी िथा अन्य केिी 
सामाजजक अपराध िथा सजाय ऐन, मासजुाँच ऐन, िगायिका) अधीनमा रिी बजार 
अनगुमनबाट दोषी पाइएका व्यर्सायी उपर काननुी कारर्ािी र दण्ड सजाय गनुयपनेछ ।  

21. प्रलिरे्दन : बजार अनगुमनको मालसक प्रगलि प्रलिरे्दन अनसूुची 1 अनसुार ियार गनुयपनेछ 
। 

22. बाधा अड्काउ फुकाउन े अलधकार : यस लनदेजिकाको कायायन्र्यनमा कुनै बाधा अड्काउ 
परेमा उपभोक्ता विि संरक्षण िथा मूल्याङ्कन सलमलिको बैठकबाट लनणययका िालग बाधा 
अड्काउ फुकाउ गनय नगरपालिकामा पठाइनेछ ।  

23. संिोधन : यस लनदेजिकामा थपघट गने अलधकार प्रचलिि कानूनको अधीनमा रिी 
नगरसभाको िनुेछ। 
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अनसूुची –१ 

(दफा ८ कोउपदफा (४) सँग सभबजन्धि) 
 

प्रलिरे्दन 

 

श्री रामपरु नगरपालिका, पाल्पा ।   

 

वर्षयः– बजार अनगुमनको मालसक प्रलिरे्दन । 

 

आज लमलि २०........./...../........देजख २०........./ ...../........सभम लनभन स्थानिरूमा बजार अनगुमन गदाय लनभनानसुार देजखएको 
व्यिोरा अनरुोध छ ।  

 

लस.
नं. 

अनगुमन 
गररएको स्थान 

अनगुमन गररएको 
क्षते्र/प्रकृलि/र्स्ििुरू 

अनगुमनको वर्र्रण 

(पररणाम, अर्स्था र अन्य 
कुरा) 

सामानको 
जफि/बरामदी 

नष्ट 
गररएकोर्स्िु

/पररमाण 

लसिबन्दी 
गररएको 
मात्रा 

/संख्या 

गररएको 
नमनुा 
संकिन 

मात्रा/संख्या 

कै
वफ
यि 

व्यर्सावयक प्रलिष्ठा संस्था नाम/पररमाण नाम/पररमाण 

                  

                  

                  

 

बोधाथयः  

 श्री संयोजकज्यू, 
 उपभोक्ता विि संरक्षण सलमलि । 
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अनसूुची –२ 

(दफा 10(2) सँग सभबजन्धि) 
अनगुमन गने र्स्ि ुर सेर्ा 

1. अनगुमन गररन ेर्स्िकुो र्गीकरणः बजार अनगुमनको क्रममा वर्लभन्न उपभोग्य र्स्ि ुिथा सेर्ाको 
अनगुमन गनुयपने भएकािे उपभोग्य र्स्ि ुिथा सेर्ाको लनभनानसुार र्गीकरण गररएको छ ।   

क) समूि “क”–खाद्यान्न/माछा/मासजुन्य/िरकारी फिफूि/दैलनक उपभोग्य  

1. खाद्यान्न िथा खाद्य पदाथयिरू ननु, जचनी, जचया, कफी, मि, प्रिोलधि पानी आठद ।  

2. अप्रिोलधि, अधयप्रिोलधि र्ा प्रिोलधि खाद्य पदाथयिरू,  

3. प्रिोलधि खाद्यपदाथय उत्पादन गनय प्रयोग गररने कच्चा पदाथय,  
4. खाद्य पदाथय उत्पादन गने उद्योग,  

5. खाद्य पदाथय वर्क्री वर्िरण गररने लबक्रीस्थि र भण्डारगिृ र्ा संचय स्थि,  

6. खानेिेि, जघउ (र्नस्पिी जघउ समेि),  
7. दूध िथा दगु्ध पदाथयिरू र दूध प्यावकङ्ग गनयप्रयोग िनुे प्िाजस्टक पाउचिरू,  

8. माछा, मास,ु अण्डा,  
9. मसिाजन्य पदाथयिरू (जजरा, मररच, अदरु्ा, िसनु, धलनया, बेसार, ज्र्ानो, मेथी, ल्र्ाङ, 

सकुुमेि, अिैंची, दाजल्चनी र खसुायनी िगायिका मसिाको रूपमा उपभोग गररने 
पदाथयिरू)  

 

ख) समूि “ख” औषधी एरं् स्र्ास््य सेर्ा 
1. औषधी िथा औषधीजन्य पदाथयिरू (पिपंुक्षी औषधी िथा जलडबटुीमा आधाररि 

औषधीसमेि),  
2. औषधी उत्पादन गनेउद्योग िथा लबक्री वर्िरण गररनेस्थि,  

3. अस्पिाि, नलसयङिोम, जक्िलनक आठद स्र्ास््य सेर्ा प्रदायक संस्थािरू  

 

ग) समूि “ग” रासायलनक मि/वर्षादी/लबउ लबजन/कृवष औजारः  

1. पिपंुक्षी आिार र त्यसमा प्रयोग िनुे कच्चा पदाथयिरू समेि,  

2. रासायलनक मि, वर्षादी, लबउवर्जन, कृवष औजारिरू,  

 

घ) समूि “घ” इन्धन: 
1. इन्धन भण्डारण, पेट्रोलियम पदाथयको नापिौि, गणुस्िर मूल्य िथा मापदण्डिरूको 

पररपािना,  
 
 



खण्ड 1 संख्या 6 लमलि २०७४/12/08 

 

रामपरु नगरपालिकाको बजार अनगुमन लनदेजिका , 207414 

 

 

ङ) समूि “ङ” लनमायण सामग्रीः 
1. ढुङ्गा, इटा, लगट्टी, बािरु्ा िगायिका लनमायण सामग्री िथा सोसँग सभबजन्धि उद्योग,  

भण्डारण  स्थि र लबक्री  वर्िरण  स्थि  ।  

 

च) समूि “च” िैजक्षक सामग्रीः 
1. पाठ्यसामग्री, स्टेसनरी िगायिका िैजक्षक सामग्रीिरु ।  

2. जिक्षा लनदेजिका अनसुार वर्द्याियिरुको िलु्क आठद । 

 

छ) समूि “छ” िोटि/िज/रेस्टुरा/खाजाघर/चमेना गिृ/िजः  

1. िोटि/रेस्टुरा/खाजाघर/चमेना गिृ/िजको सरसफाइ िथा अन्य व्यर्स्थापन  

2. प्रिोलधि र अप्रिोलधि र्स्ििुरुको भण्डारण  

3. िोटि, रेस्टुरा िथा लमठाई पसििरूमा लबक्री िने ु पकर्ान िथा प्याकेजजङ्ग गरी लबक्री 
िनुेखाद्य पदाथयिरू, िल्का पेय पदाथयिरू, मठदराजन्य पदाथय,  
 

ज) समूि “ज” सिुीजन्य पदाथयः 
1. सपुारी, पानपराग, सिुी, वर्डी, चरुोट िथा सिुीजन्य पदाथय ।  

 

झ) समूि “झ” नापिौिः  

1. ढक, िराजिुगायिका नापिौिमा प्रयोग िनुे उपकरणिरू ।  

 

ञ) समूि “ञ” पिपुक्षी िाटबजारः 
1. पिपुक्षी िाटबजार िथा लबक्री स्थि । 

 

ट) समूि “ट” सौन्दयय सामग्रीः 
1. वर्लभन्न प्रकारका सौन्दयय सामग्रीिरू  

2. ब्यवुट पाियर/सैिनु आठद ।  

 

ठ) समूि “ठ” वर्द्यिुीय सामानिरुः  

1. वर्द्यिुीय सामानिरू,   

2. इिेक्ट्रोलनक्स सामानिरू ।  

 

ड) समूि “ड” रङ्ग/रोगनः  

1. वर्लभन्न कभपनीका भर्नसभबन्धी रङ्ग र रङ्ग रोगन संबन्धी सामग्रीिरू। 
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ढ) समूि “ढ” गरगिना: 
1. सनु, चाँदी, विरा, मोिी, जर्ािरि िथा सोबाट लनलमयि गरगिनािरुको नापिौि एंर् गणुस्िर 

।  

 

ण) समूि “ण” सर्ारीसाधन 

1. याक्सी लमटर िलु्क र ररक्सा, नगरबस आठदको भाडा आठद ।  

 

ि) समूि “ि”अन्यः 
1. अन्य उपभोग्य र्स्ििुरूकोउत्पादन स्थि, प्रिोधन स्थि, ढुर्ानीको अर्स्था, लबक्री 

स्थििरू,  

 

2. अनगुमन गररन ेसेर्ाको वर्र्रणः  

1. व्यापाररक सेर्ा  

2. संचार सेर्ा,  
3. स्थि यािायाि िथा िर्ाईसेर्ा,  
4. लबद्यिु सेर्ा,  
5. खानेपानी सेर्ा,  
6. वर्ज्ञापन सेर्ा अन्य उपभोग्य सेर्ािरू,  

7. स्र्ास््य सेर्ा,  
8. जिक्षा सेर्ा,  
9. वर्त्तीय सेर्ािरू । 
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अनसूुची – ३ 

(दफा १० सँग सभबजन्धि) 
दैलनक बजार अनगुमन फारम 

(बजार अनगुमन फारमको प्रमाजणि प्रलि सभबजन्धि व्यर्सायीिाई ठदनपुनेछ) 
 

लमलि :........................... 
व्यापाररक प्रलिष्ठानको नाम  :......................................................... 
ठेगाना  :............................................................................................................... 
प्रोपाइटर र्ा फमय धनीको नाम :.................................................................................. 
फोन नं.  :............................................................................................................ 
यस कायायियको नेितृ्र्मा खवटएको बजार अनगुमन टोिीबाट िपाईको लबक्रीस्थि/गोदाम/उद्योगको 
लनरीक्षण गदाय लनभन अनरुूपको जस्थलि भेवटएकोिे देिाय अनसुार गनुय/गराउनिुनु लनदेिन ठदइएको छ 
।     

क्र.
सं. 

वर्र्रण भएको नभएको टोिीबाट ठदइएको लनदेिन 

1.  मूल्य–सूची     

2.  साइनबोडय     

3.  व्यर्सायदिाय/नर्ीकरण     

4.  नापिौिको प्रमाण     

5.  िेबिमा खिुाउन ु पने कुरािरू 
स्पष्ट उल्िेख भए/नभएको  

   

6.  भयाद नाघेकोसामग्री     

7.  स्थायी िेखा (PAN) 
नभबर/VAT मादिाय  

   

8.  लबक्री लबि ठदने प्रवक्रया 
भए/नभएको  

   

9.  खाद्य अनजु्ञा–पत्र(खाद्य 
उद्योगको िालग)  

   

10.  मासकुो गणुस्िर सन्िोषजनक 
भए/नभएको  
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11.  लमठाईको गणुस्िर िगायिका 
पक्षिरू सन्िोषजनक 

   

12.  ग्याँसको िौि, मूल्य िगायिका 
वर्षय सन्िोषजनक 

   

13.  खररद लबि/नभएको     

14.  यस अगालडको लनदेिनमा पािना     

15.  अन्य कैवफयि पूणय जस्थलि 
खिुाउने  

   

 

एक पटक ठदइएका लनदेिनिरू पनु : अनगुमन गदाय पािना नभएको पाइएमा प्रचलिि कानून 
बमोजजम कडा कारबािी िनुेछ ।  

 

लनरीक्षण टोिी   
1. संयोजकश्री  .............................  

2. सदस्य श्री .............................  

3. सदस्य श्री .............................  

4. सदस्य श्री .............................  

5. सदस्य श्री.............................  

 
 
 
 
 
 

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

मालथ उजल्िजखि वर्र्रण ठीक छ भनी उत्पादक/लबके्रिाको नाम र सिी 
प्रलिष्ठानको छाप 
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अनसूुची – ४ 

(दफा १४ संग सभबजन्धि) 
मचुलु्का 

पाल्पा जजल्िा, रामपरु नगरपालिका ................... र्डा नं. ...... टोि.......मा खडा 
गरेकोघटनास्थि/बरामदी/खानििासी/जििछाप िगाएकोमचुलु्का :–  

1. उजरुी र्ा सूचनाको छोटकरी वर्र्रण :–  

2. चार वकल्िा सविि खानििासी/बरामदी गररएको  

जचज र्स्िकुो नमनुा िथा ठाउँको वर्र्रण : 
3. बरामद भएको सामान/दसीको वर्र्रण/जििछाप गररएको वर्र्रण :–             

क)  
ख)  
ग)  

4. खानििासी/बरामदी भएको देखे बमोजजम सवि छाप गने साक्षी :– (नाम, र्िन समेि) 
क)  
ख)  
ग)  

5. रोिबरमा बस्नेिरूको नाम,थर,उमेर,र्िन र सविछापः–  

क)  
ख)  
ग)  

6. लनररक्षण टािीिे मेरो उद्योग, गोदाम,पसिमा अनगुमन गदाय कुनै सामान विनालमना भएको 
छैन ।मालथ प्रकरण ३ मा उल्िेख भएको जचज र्स्ि ुिथा सामानिरू ....... उद्योग, गोदाम, 

पसिबाट बरामद भएको िो । साथै टोिीिे िगाएको लसि थान......छाप भएको ठठक साँचो 
िो भलन सविछाप गनेः–   

क)  
ख)  
ग)  

7. कायय िामेिी गनेः–  

क)  
ख)  
ग)  

 
 

लमलि :–  

समय :–   



खण्ड 1 संख्या 6 लमलि २०७४/12/08 

 

रामपरु नगरपालिकाको बजार अनगुमन लनदेजिका , 207419 

 

अनसूुची – ५ 

दफा १४ संग सभबजन्धि 

िारेख भरपाई 

 

पक्ष :...........................................  

वर्पक्ष : जजल्िा ................................. गाँउ/नगरपालिका......................र्डा नं. ................ 

स्थायी घर भई िाि ............................................. जजल्िा .............................. न.पा र्डा 
नं....................बस्ने श्री ......................................का नािी/नालिनीश्री 
...................................का छोरा/छोरी बषय.................. 
को...........................................नामक व्यर्सायका सञ्चािक श्री .................................. 
सभपकय नं. .....................।   

 

िारेख 

लमलि ........साि ....... मविना .... गिे..........रोज ठदनको समय ..................बजे उपजस्थि 
िनुेछुभलन सिी छाप गने।  

िस्िाक्षर : 
नाम : 

 

लमलि....................... साि.......................मविना.......................गिे ..........रोज ठदनको 
समय ..........बजे उपजस्थि िनुेछु भलन सिी छाप गने।  

िस्िाक्षर : 
नाम : 
 

लमलि ....................... साि .......................मविना ....................... गिे ..........रोज 
ठदनको समय ..........बजे उपजस्थि िनुेछु भलन सिी छाप गने।  

िस्िाक्षर : 
नाम : 

 
 
 

प्रमाजणकरण लमलि : २०७४ चैत्र ८ गिे   

आज्ञािे 

यमेन्द्र उपाध्याय 

प्रमखु प्रिासकीय अलधकृि 


