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बेनी राजपत्र  

बेनी नगरपालिकाद्वारा प्रकालित  

खण्ड:१                सखं्या:     १०        लिलत: १ फाल्गुण २०७५  

भाग–२ 

 
 

बेनी नगरपालिकाको 

बजार अनुगमन लनरे्दलिका, २०७४ 

                                                                                                                           नगर कार्यपालिकाबाट पाररत लमलतिः २०७४/१२/२३ 

      k|:tfjgfM  नेपािको संलिधानिे,   उपभोक्ता लित संरक्षणार्थ बजार अनगुिनको लजम्िेिारी स्र्ानीय तििाई तोकेकोिे स्र्ानीइ 

उपभोक्ताको स्िास््य, सुलिधा र आलर्थक लित कायि राख्न, उपभोग्य िस्त ुिा सेिाको गुणस्तर, पररिाण एिं िूल्यको अलनयलितताबाट 

उपभोक्तािाई संरक्षण प्रदान गनथ, िस्तु िा सेिाको उत्पादन स्र्ि िा भन्सार लिन्द,ु ढुिानी िागथ, भण्डारण तर्ा संचय स्र्ि, र्ोक तर्ा 

खदु्रा लिलि स्र्ि र उपभोग स्र्ि िगायतका ठाउँिरूिा िस्त ुिा सेिा प्रदायक िा लबिेताको व्यिसालयक कारोिारको दताथ, निीकरण, 

आपलूतथ, िूल्य, गुणस्तर, नापतौि, लिज्ञापन िगायतका व्यापाररक लियाकिापको लनयिन गनथ तत्काि स्र्ानीय नगरपालिकाबाट लनयलित 

रुपिा प्रभािकारी बजार अनगुिन गनथ आिश्यक भएकोिे बेनी नगरपालिकाको लिलत २०७४/१२/२३ को बैठकबाट लनणथय गरी यो लनदलेिका 

िाग ुगरेको छ । 
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पररच्छेद –१ 

प्रारलम्भक 
१. संलक्षप्त नाि र प्रारम्भ: 

(क)  यस लनदलेिकाको नाि “ बेनी  गरपालिकाबाट गररने बजार अनगुिन लनदलेिका, २०७४” रिेको छ । 
(ख)  यो लनदलेिका  स्िीकृत भएको लिलतदेलख िाग ुिुनेछ । 

२. पररभाषा:लिषय िा प्रसंगिे अको अर्थ निागेिा यस लनदलेिकािा, 
(क) “अनगुिन टोिी” भन्नाि ेकायाथियिे लििेषज्ञ सलित गठन गरेको बजार अनगुिन टोिी सम्झन ुपदथछ । 
(ख) “उपभोक्ता लित संरक्षण सलिलत” भन्नाि ेनगरपालिका उपप्रिुखको संयोजकत्ििा गलठत सलिलत बुझ्न ुपदथछ ।  
(ग) “कायाथिय” भन्नािे नगरपालिकाको कायाथिय सम्झन ुपदथछ । 
(घ) “प्रदायक” भन्नािे िस्त ुिा सेिाको उत्पादक, आयातकताथ, भण्डारण िा लिलिलितरण गने व्यलक्त िा संस्र्ा सम्झन ुपदथछ । 
(ङ) “िस्तु” भन्नाि ेउपभोक्तािे उपभोग िा प्रयोग गने िस्तुको संलिश्रणबाट बनकेो पदार्थ सम्झन ु पदथछ र सो िब्दिे उपभोग्य 

िस्तुको लनिाथणिा प्रयोग िुने कच्चा पदार्थ, रङ्ग, सुगन्ध िा रसायनिाई सिेत जनाउँछ । 

(च) “लििेता” भन्नािे िस्त ुिा सेिाको उत्पादक, पैठारीकताथ, र्ोक िा खदु्रा लििेता, सेिा प्रदायक सम्झन ुपदथछ । सो िब्दिे 

िोटि, िज, िोष्टिे, खाजाघर संचािक आलदिाइ सिेत जनाउन ेछ । 

(छ) “स्र्ानीय सरकार” भन्नाि ेबेनी नगरपालिकािाइ सम्झन ुपदथछ । सारै्  नगरपालिका भन्नाि ेबेनी नगरपालिकािाइ बुझाउँछ ।  

(ज) “सेिा” भन्नािे व्यिसालयक सेिा, संचार सेिा, लनिाथण तर्ा इलन्जलनयररङ सेिा, लितरण सेिा, लिक्षा सेिा, िातािरणीय 

सेिा, लिलिय सेिा, स्िास््य र सािालजक सेिा, पयथटन सेिा, िनोरञ्जन तर्ा खेिकुद सेिा, यातायात सेिा िगायतका 

दस्तुर/पाररश्रलिक लिई िा नलिई प्रदान गररने सम्पणूथ सेिािरू सम्झन ुपदथछ । 

(झ) “सलिलत” भन्नािे उपभोक्ता लित संरक्षण सलिलत भन्न ेसम्झन ुपदथछ । 
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पररच्छेद–२ 

उपभोक्ता लित सरंक्षण सलिलत 

 
३.  उपभोक्ता लित संरक्षण सलिलत 
 उपभोक्ताको लित संरक्षण सम्बन्धी लबषयिा आिश्यक नीलतगत ब्यिस्र्ा गनथ तर्ा बजार अनगुिन कायथिाई िागथदिथन एंि 

सिन्ियको िालग नगरपालिकािे उपभोक्ता लित संरक्षण सलिलतको गठन गनेछ । 

     उक्त सलिलतिा दिेायका सदस्यिरु रिने छन्: 

(क). बेनी नगरपालिको उपप्रिुख      – संयोजक 

(ख). बेनी नगरगरपालिकाको आलर्थक लिकास सलिलतका संयोजक       –  सदस्य 

(ग) लजल्िा प्रिासन कायाथिय िा इिाका प्रिासन कायाथियका  अलधकृत प्रलतलनधी – सदस्य  

(घ) खाद्य, गुणस्तर, औषलध/जनस्िास््य/उद्योग बालणज्य िेने (उपिब्ध भए  

    सम्िका के्षत्रगत लिषय िेने) िाखाका प्रिुख/प्रलतलनलध       – सदस्य 

(ङ) सम्बलन्धत उद्योग बालणज्य संघको प्रलतलनलध       – सदस्य 

(च) उपभोक्ता लित संरक्षणिा लियालिि संस्र्ा िा ब्यलक्तिरु िध्येबाट  एक जना – सदस्य 

 (छ) कायाथियको उपभोक्ता लित संरक्षण िेने िाखा/डेक्स/इकाईका प्रिुख      – सदस्य सलचि 

४. उपभोक्ता लित संरक्षण सलिलतका काि कतथब्य र अलधकारस ्उपभोक्ता लित संरक्षण सलमलतका काम कतयब्र् र 

अलिकार दिेाए बिोलजि िुनेछ 

क. उपभोक्ता लित संरक्षणको िालग आबश्यक नीलतगत ब्यिस्र्ा गने ।  

ख. अत्यािश्यक बस्तुिरुको िाग र आपलूतथको अिस्र्ा सम्बन्धी त्याङ्क संकिन र िागको प्रके्षपण गने, 
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ग. सलिलतिे यस लनदलेिकाको दफा (७) ९२० अनसुार गलठत अनगुिन टोिीद्वारा अनसुूची–१ को फारििा उल्िेख भए अनसुार 

प्रस्तुत गरेको बजार अनगुिन सम्बन्धी प्रलतिेदन िालर् लिशे्लषण गरी आिश्यक लनदिेन लदने, 

(च) उपभोक्तको लित संरक्षण गनथ आपलूतथ व्यिस्र्ा र उपभोग्य िस्त ुिा सेिाको छड्के अनगुिन गने, 

(छ) बजार अनगुिन सम्बन्धी कािको िूल्याङकन गने र टोिीिाई आिश्यकता अनसुार िागथ दिथन गने , 

(ज) नगरपालिकािे लदएको अन्य लनदिेन र आदेिको कायाथन्ियन गने/ गराउन े। 

(झ) उपभोक्ता लित लिपररत कायथिा आिश्यक काननुी कारिािीको िालग लनरीक्षण िा अनसुन्धान अलधकृत तोक्ने । 

५. उपभोक्ता लित सरंक्षण सलिलतको बैठक सम्बन्धी कायथलबलधिः  

    १.  उपभोक्ता लित सरंक्षण     सलिलतको बैठक िलिनािा एक पटक अलनिायथ रूपिा बस्न ुपनेछ । सलिलतको बैठकिे आˆनो कायथलिलध  

   आफै तयार गनेछ । यसरी िैठक िस्दा कलम्तिा तीन लदन अगालड िैठकको लिषय सलितको सूचना   सदस्यिरुिाई उपिब्ध गराउन ु

पनेछ । 

  २.   बैठकको सेिा सलुबधािरु कायथपालिकाका सदस्यिे पाए सरि िुनेछ । 
 

पररच्छेर्द –३ 

बजार अनुगमन सम्बन्िी व्र्वस्था 

६. बजार अनगुिन गनेिः िस्त ुिा सेिाको दताथ, आपलूतथ, िूल्य, गुणस्तर, नापतौि िगायतका व्यापाररक लियाकिापिाई उपभोक्ता िैत्री 

बनाउन नगरपालिकािे लनम्न व्यिस्र्ा गनुथ पनेछ :– 

(क)  गुणस्तरीय उपभोग्य िस्त ुतर्ा सेिाको सिज र सिथसुिभ आपलूतथ िुने िातािरणको सुलनलितता सलित उपभोक्ताको िक र 

लितको संरक्षण गनथ कायाथियिा उपभोक्ता लित संरक्षण िाखा/इकाई/डेक्सको व्यिस्र्ा गरी लनयलित र प्रभािकारी बजार 

अनगुिनको व्यिस्र्ा गने,  

(ख)  बजार प्रणािीिाई प्रलतस्पधी र उपभोक्ता प्रलत लजम्िेिार तुल्याउन प्रचलित काननुको कायथन्ियनिा जोड लदने,  
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(ग) उपभोक्ता लिक्षा सम्बन्धी सचेतना र बजार अनगुिनको कायथयोजना तयार गरी उपभोक्ता लित संरक्षणको लिषयिाई लििेष 

प्रार्लिकतािा राख्ने, 

(घ)  उपभोक्तािाई सचेत र जागरूक तुल्याउन िडा सलिलतको कायाथियदलेख नै उपभोक्ता सचेतना िगायतका कायथिििरु संचािन 

गने, 

(ङ)  आफ्नो नगरपालिका अन्तगथत स्र्ालपत िा संचालित उद्योग व्यिसायको दताथ, नलिकरण, लबि लिजक तर्ा लबिीको िालग 

रालखएका िाििस्त,ु नापतौि, गुणस्तर, िेबि, आपलूतथ,  आलदको अनगुिन गने, 

(च) तरकारी, फिफूि, िाछा, िास,ु लिठाई पसि, डेरी, िोटि िगायतका खाद्य िस्तकुो लबिी स्र्िको िापदण्ड तोक्ने र छुटै्ट 

फिफूि तर्ा तरकारी बजार र िधिािाको व्यिस्र्ा गने, 

७.  बजार अनुगमन टोिी गठन :   

१. िस्त ुिा सेिा प्रदायक व्यिसायको दताथ, नलिकरण, आपलुतथ, िुल्य, नापतौि, लिज्ञापन िगायत व्यापाररक लत्रयाकिापको 

लनयलित एंि आकलस्िक अनगुिनको िालग  नगरपालिकािे बजार अनगुिन टोिी गठन गनेछ ।  

२.   . उपदफा (१) बिोलजि गठन िुने अनगुिन टोिीिा देिाय बिोलजिको पदालधकारीिरु रिनेछन : 

क. कायाथियको उपभोक्ता लित संरक्षण िेने िाखा/इकाई/डेक्कको प्रिुख – संयोजक 

ख.  सम्बलन्धत लिषयगत के्षत्रको प्रलतलनलध (उपिब्ध भएसम्ि) – सदस्य 

ग.  स्र्ानीय प्रिासनको प्रलतलनलध (उपिब्ध भएसम्ि) –  सदस्य 

घ. स्र्ानीय सुरक्षा लनकाय (नेपाि प्रिरी) को प्रलतलनलध – सदस्य 

ड.. उपभोक्ता लित संरक्षणिा लियालिि संस्र्ा िा ब्यलक्तिरु िध्येबाट िनोलनत एक जना– सदस्य 

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

छ. पत्रकार ििासंघ/संचारकिी एक जना – सदस्य 

३. अनगुिन टोिीिा कम्तीिा ५ जना प्रलतलनलध संिग्न भइ बजार अनगुिन सम्बन्धी कायथ गररने छ । तर कुनै लिषयगत के्षत्रको 

अनगुिन गने कायथिा सम्बलन्धत लिषयगत के्षत्रको लिज्ञ/प्रलतलनधी अलनिायथ रुपिा सिाििे गराउन ुपने छ । ( लबषयगत 



6 
 

लबज्ञ िा प्रलतलनधी भन्नाि ेजस्तै खाद्य िा कृलष उपजको िालग खाद्य लनरीक्षक िा उपिब्ध नभएिा कृलष प्रालिलधक बुलझने 

छ ।)  

४. उपभोक्ता लित संरक्षण िेने िाखा िा इकाइिे िालसक रुपिा तोलकएको ढाँचािा बजार अनगुिनको एकीकृत प्रलतिेदन 

कायाथियिा पेि गनुथ पनेछ । 

८.  बजार अनगुिन टोिीको काि, कतथव्य र अलधकार:– 

    दफा ७  बिोलजि गलठत बजार अनगुिन टोिीिे प्रचलित काननु बिोलजि देिाय अनसुारका कायथिरू गनुथपनेछ:– 

(क) बजार अनगुिनको पिूथ कायथ योजना र िालसक अनगुिन कायथतालिका बनाई स्िीकृतीको िालग सलिलतिा पेि गने, 

(ख) स्िीकृत कायथयोजना बिोलजि  लनयलित रूपिा बजार अनगुिन गने र आिश्यकता बिोलजि आकलस्िक िा लििेष अनगुिन 

गने,  

(ग) िस्त ुिा सेिाको दताथ, आपलूतथ, िूल्य, गुणस्तर, नापतौि, लिज्ञापन िगायतका व्यापाररक लियाकिापको अनगुिन गने, 

(घ) कािोबजारी, एकालधकार (लसलन्डकेट), लििीितोपणूथ भाउ लनधाथरण (काटेलिङ्ग), कृलति अभाि तर्ा बजार प्रिेििा अिरोध 

गने जस्ता गैर प्रलतस्पधी व्यापाररक लियाकिाप भए/ नभएको अनगुिन गने, 

(ङ) कुनै िस्तुको अनलुचत व्यापाररक लियाकिाप (लिसािट/गुणस्तरलिन) कि तौि भएको देलखएिा/भेलटएिा आिश्यकता अनसुार 

त्यस्ता िस्त ुजफत गने, नष्ट गने, कारोिार रोक्का गने िा बन्द गने िगायतका कायथ गने, 

(च) उपभोक्ता लित संरक्षण सलिलतबाट सिय–सियिा लदइएका लनदिेन एिं आदेि बिोलजिका काििरू गने । 

(छ) संपन्न बजार अनगुिन प्रलतिेदन सोलि लदन कायाथियिा पेि गनुथ पनेछ । 

९.  बजार अनुगमन कार्यलवलि : १. बजार अनगुिन टोिीिे बजार अनगुिन गदाथ लनम्न लिषयिा लििेष 

       ध्यान लदन ुपनेछ : 

(क) लबिेता िा सेिा प्रदायकिे लनयािक लनकायबाट काननु बिोलजि प्रदान गररने गरेको व्यिसाय दताथ  प्रिाण–पत्र, स्र्ायी 

िेखा नम्बर (PAN) को प्रिाण–पत्र, खाद्य अनजु्ञा–पत्र, औषधी पसि दताथ प्रिाण–पत्र िगायतका आिश्यक कागजातिरु 
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लिएको छ/छैन िेने । सारै् प्रिाणपत्र लनयलिलत रुपिा नलिकरण भए/नभएको िेने । प्रिाणपत्र नलिएको िा नलिकरण गरेको 

नदलेखएिा बढीिा ७ लदन लभत्र सो कायथ गरी कायाथियिा पेि गनथ लिलखत लनदिेन लदने । 

(ख)  लबिेता िा सेिा प्रदायकिे आˆनो व्यिसायको साइनबोडथ राखकेो छ/छैन िेने । नराखेको भए ३ लदनलभत्रिा रालख 

कायाथियिा जानकारी लदन लिलखत लनदिेन लदने । 

(ग)  प्रदायकिे िस्तुको लिलि कक्षिा िूल्य सूची राखकेो छ /छैन  िेने । नराखेको भए ३ लदन लभत्रिा रालख कायाथियिाई सो 

को जानकारी लदन लिलखत लनदेिन लदने । 

(घ)  िाि, िस्तुको पररिाण, िूल्य, गुणस्तर र तौि लठक छ /छैन िेने, 

(ङ)  प्याकेलजङ्ग गररएको िस्तुको िेबििा उत्पादक िा पैठारीकताथको नाि, उत्पादन लिलत, उपभोग्य अिलध िा  लिलत, 

अलधकति खदु्रा िूल्य, लिश्रण, भण्डारण र उपभोग गने तररका उल्िेख गररएको छ/छैन िेने,  

(च)  औषलध िा औषलधयकु्त पदार्थ भए सो को प्यालकङ्ग प्रयोग गने तररका उल्िेख छ/छैन िेने । औषधीलिज्ञ (फािाथलसष्ट) 

औषधी लबिी स्र्ििा भए/नभएको एिं औषलध लििेता प्रिाणपत्र सिेत िेने । 

(छ)  उपभोग्य लिलत नाघकेो औषधी, प्रिोलधत पानी, लिस्कुट, पाउरोटी िगायतका खाद्य तर्ा उपभोग्य िस्तुिरू फेिा परेिा नष्ट 

गने, 

(ज)  उत्पादन लिलत, उपभोग्य लिलत केरिेट गरेको िा पनु: िेबलिङ्ग िा छपाई गरेको छ/छैन िेने । पनु: िेबलिङ्ग िा छपाई 

गरेको पाईएिा त्यस्तो िस्त ुजफत गने, िस्तकुो प्रकृलत अनसुार िुचुल्का गरी नष्ट गने, 

(झ) िाछािास,ु फिफूि, तरकारी, लिठाई पसि, डेरी र िोटि बधिािा िा िाछा िास ुलिलिस्र्ि सफासगु्घर र िापदण्ड अनसुार 

छ/छैन िेने । नभएिा कसरुको प्रकृलत अनसुार सजग गराउने िा चेतािनी लदने तर्ा अटेरी गरेिा तोलकए बिोलजि दण्ड 

जरीिाना गने, 

(ञ)  लििेता िा िेतािाई िस्तकुो लििलिजक जारी गरेको छ/छैन िेने । लिि अलनिायथ गनथ लनदिेन लदने । 

२..  नगरपालिकािे अनसुचूी–२ िा उल्िेलखत िस्त ुर सेिाको अनगुिन गनथ उपभोक्ता लित संरक्षण िेने िाखा/इकाई/डेक्सिाई लिलखत 

कायथ लििरण तोक्न ुपनेछ । सोिी आधारिा बजार अनगुिन टोिीिे बजार अनगुिन सम्बन्धी कायथ गनुथ पनेछ ।   
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पररच्छेद–४ 

उजरुी सम्बन्धी व्यिस्र्ा 

१०.  उजरुी लदन सक्न:े 

(१)  कुनै िस्त ुिा सेिाको लििेता िा प्रदायकिे उपभोक्ताको लित लिपररत व्यापाररक लियाकिाप गरेको भलन कुनै पलन व्यलक्तिे 

उपभोिा लित संरक्षण सलिलत िा बजार अनगुिन टोिी िा कायाथियको उपभोक्ता लित संरक्षण िेने िाखा/इकाई/डेक्सिा 

िौलखक िा लिलखत सूचना िा उजरुी लदन सक्न,े 

(२)  उपदफा (१) बिोलजिको लनकायिे उजरुी िा सािथजलनक सञ्चार िाध्यिबाट प्राप्त सूचनािाई उजरुीको रूपिा ग्रिण गररने 

छ,  

(३)  उपदफा (१) िा (२) बिोलजिको उजरुी िा अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट अनगुिनको िालग िेलख आएिा सो िाई सिेत 

उजरुीको रूपिा ग्रिण गरी बजार अनगुिन टोिीिे अनगुिन तर्ा लनरीक्षण गनुथ पनेछ, 

(४) उपदफा (३) बिोलजि अनगुिन तर्ा लनररक्षण गदाथ लििेता िा सेिा प्रदायकिे प्रचलित काननु िा िापदण्ड लिपररत व्यापाररक 

लियाकिाप गरेको पाइएिा तत्काि कारिािी चिाउन ुपनेछ, 

(५) उपदफा (४) बिोलजि अनगुिन टोिीिे गरेको काि कारिािीिा लचि नबुझेिा लििेतािे प्रचलित काननु बिोलजि 

नगरपालिकाको उपाध्यक्ष िा उपप्रिुख  सिक्ष लिलखत रुपिा उजरुी लदन सक्नेछ, 

पररच्छेद–५ 

अनुगिन सम्बन्धी प्रकृया 

११.  अनगुिनको पिूथ तयारी :  अनगुिन टोिीिे अनगुिन गनुथ पिूथ देिायको तयारी गनुथ पनेछ : 
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(क)  लनरीक्षण िा अनगुिनिा जान ुपिूथ अत्यािश्यक िस्त ुतर्ा सेिा िध्ये कुन कुन लिषयिाई पलििो प्रर्लिकतािा राख्ने भन्ने 

लकटान गरी लिषयसूची तयार गनुथपनेछ । 

(ख)  अनगुिनिा जाँदा अनगुिन गररने िस्त ुिा सेिासँग सम्बलन्धत ऐन लनयििरू, लििरण र चेकलिस्ट सारै् लिइ जानपुनेछ । 

(ग)  िस्त ुतर्ा सेिाको आपलूतथ, लििी लितरण, िूल्य, गुणस्तर आलदको बारेिा पयाथप्त सचूना र जानकारी िालसि गनुथपनेछ । 

(घ)  अनगुिन िा लनरीक्षण गनथ जान ुअगाि ैतालिका बनाई आिश्यक पने साधन सुरक्षा आलदको पिूथ तयारी गनुथपनेछ । 

१२. बजार अनगुिन गने प्रकृया:(क)  बजार अनगुिन गदाथ अनगुिनिा खलटइ जान ेव्यलक्तिे आˆनो  

    पररचय पत्र देखाई बजार अनगुिन गनुथपनेछ । अनगुिन टोलिका संयोजकिे अनगुिनको आिश्यकता  

    बारे जानकारी गराउन ुपनेछ र सम्बलन्धत व्यिसायीिे लबना कुनै अिरोध अनगुिन गनथ लदन ुपनेछ । 

(ख)  उपदफा (क) बिोलजि बजार अनगुिन गदाथ सम्बलन्धत व्यिसायीिे बाधा लबरोध गरेिा बाधा लबरोध गनेिाई प्रचलित काननु 

बिोलजि कारिािीको िालग सम्बलन्धत लनकायिा अनरुोध गनथ िा िेखी पठाउन सक्नेछ । 

(ग)  अनगुिन टोिीिे बजार अनगुिन गदाथ िस्त ुिा सेिाको निूना संकिन गनुथपने देलखएिा प्रचलित काननू बिोलजि निनूा 

संकिन गरी सोको यर्ार्थ लििरण खिुाई सम्भि भएसम्ि सम्बलन्धत व्यिसायीको सिेत दस्तखत भएको स्र्िगत िुचुल्का 

बनाउन ुपनेछ । सम्बलन्धत व्यिसायीिे िचुुल्का दस्तखत गनथ निानिेा सोिी व्यिोरा जनाई उपलस्र्त व्यलक्तिरूको रोििरिा 

िुचुल्का तयार गरी आिश्यकता अनसुार लसिबन्दी सिेत गरी परीक्षणको िालग यर्ालसघ्र सम्बलन्धत लनकायिा निूना सलित 

िेलख पठाउनपुनेछ । 

(घ)  अनगुिन टोिीिे बजार अनगुिन गदाथ तत्काि केिी सुधार गनुथपने देखेिा सम्बलन्धत व्यिसायीिाई अिधी तोकी स्र्िगत 

लिलखत लनदिेन लदई सुधार गनथ िगाउन सक्नेछ । 

(ङ)  बजार अनगुिन टोिीिे बजार अनगुिन गदाथ कुनै िस्तु तत्काि नष्ट नगरे जनस्िास््यिा असर पने देलखएिा त्यस्ता िस्तकुो 

निूना संकिन गरी प्रिाणको रूपिा सुरलक्षत रालख अरू प्रचलित काननू बिोलजि आिश्यक प्रलिया पयुाथई सम्बलन्धत 

व्यिसायी र उपलस्र्त व्यलक्तिरूको रोििरिा िचुुल्का गरी िातािरणिा असर नपने गरी त्यस्तो िस्त ुनष्ट गनुथपनेछ । 

संकलित निूना आिश्यकता अनसुार पररक्षणका िालग प्रयोगिािािा पठाउन सलकनेछ । 
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१३.र्दण्ड जररवाना : (क)  बजार अनगुिन टोिीिे बजार अनगुिन गदाथ सेिा िा िस्तु राखेको स्र्ानको लनयिानसुार जाँचबुझ 

िा खानतिासी गनथ सक्नेछ । खानतिासीबाट िस्त ुिा सेिाको लििी लितरणिा अनलुचत िा अलनयलित कायथ गरेको 

पाइएिा आिश्यकता अनसुार त्यस्तो सेिा िा िस्तकुो प्रयोग िा लबिी लितरणिा रोक िगाउन सक्नेछ  तर्ा त्यस्ता बस्तु 

अनगुिन टोिीिे कब्जािा लिई लनयिानसुार कायथिािी बढाउने छ । 

(ख)  अनगुिन गदाथ कुनै काननूी कारिािी गनुथपने देलखएिा अनगुिन टोिीिे सम्बलन्धत व्यिसायीसँग तुरून्त लिलखत स्पष्टीकरण 

िाग गनथ सक्नेछ । 

(ग)  अनगुिन टोिीको प्रलतिेदन िा निूना परीक्षणबाट गदाथ िुद्दा दायर गनुथपने देलखएिा प्रचलित काननू बिोलजि अनसुन्धान 

तिलककातको िालग लनरीक्षण अलधकृत तोक्ने गरी िुद्दा दायर गनथ सलिलतबाट लनणथय गराई यर्ालिघ्र अलभयोजन अलधकारी 

सिक्ष आिश्यक कागजात सलित िेखी पठाउन ुपनेछ । 

(घ)  उपदफा (ग) बिोलजि िेलख आएिा सम्बलन्धत अलधकारीिे प्रचलित काननू बिोलजि प्रलिया परूा गरी सम्बलन्धत लनकायिा 

िुद्दा दायर गनुथपनेछ । 

(ङ)  उपदफा (क) बिोलजि अनगुिन टोिीिेेे अखाद्य िस्त ुिा अन्य िस्तु नष्ट गदाथ िागेको खचथ सम्बलन्धत व्यिसायीिे नै 

व्यिोनुथ पनेछ ।  

(च)  अनगुिन गररएका िाि िस्तकुो प्रकृलत अनसुार िुचुल्का उठाउन ुपनेिा िुचुल्का उठाउन,े चेकलिष्ट अनसुार भए नभएको 
िेने र निूना परीक्षण लिनपुने भएिा स्र्ानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ नगर सभाबाट लस्िकृत काननुिा व्यिस्र्ा 
भएकोिा सोिी बिोलजि अन्यर्ा खाद्य लनयिाििी, २०२७ को लनयि १० िा उपभोक्ता संरक्षण लनयिाििी, २०५६ को 
लनयि २७ अनरुूप िा नेपाि गुणस्तर ऐन, २०३७ िा प्रचलित काननू बिोलजि निूना संकिन गनुथपनेछ । 

(छ)  लनरीक्षण, जाँचबुझ िा खानतिासी गदाथ उपभोग्य िस्त ुरोक्का राख्नपुने भएिा स्र्ानीय िासन संचािन सम्बलन्ध ऐन िा 

नगर सभाबाट लस्िकृत काननुिा व्यिस्र्ा भएकोिा सोिी बिोलजि अन्यर्ा खाद्य लनयिाििी २०२७ को लनयि १३ िा 
उपभोक्ता संरक्षण लनयिाििी, २०५६ को लनयि २५, िा नेपाि गुणस्तर ऐन २०३७ र स्ट्याण्डडथ नापतौि ऐन २०२५ 
का प्रचलित काननू बिोलजि गनुथपनेछ । 

(ज)  स्र्ानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ नगर सभाबाट लस्िकृत काननुिा व्यिस्र्ा भएकोिा सोिी बिोलजि अन्यर्ा िस्तु 
िा िािसािान लसिबन्दी गनुथपदाथ खाद्य लनयिाििी, २०२७ को लनयि १३ िा उपभोक्ता संरक्षण लनयिाििी, २०५६ को 
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लनयि २८ र २९ िा नेपाि गुणस्तर ऐन, २०३७ िा स्ट्याण्डडथ नापतौि ऐन, २०२५ िा प्रचलित काननू अनसुार गनुथपनेछ 
। 

(झ)  खाद्य प्रिोधन गनथ आिश्यक पने कुनै उपकरण जडान भै कुनै िस्त ुिा पदार्थको उत्पादन गररएकोिा अनगुिन गने 
लनकायिे उत्पादन प्रिोधन काननू सम्ित भए नभएको िेरी नभएको भए त्यस्तो स्र्ानिा लसििन्दी गनथ सक्नेछ । यसरी 
लसिबन्दी गररएकोिा प्रिोधन उद्योगिाई लनलित सियािधी लदई आिश्यक िापदण्ड परूा गरी सुधार गनथ लनदिेन लदन 
सलकनेछ । 

(ञ)  उपदफा (ण) बिोलजि लनदिेन लदएकोिा उद्योगिे सुधारात्िक कायथिरू गरी लसिबन्दी िटाई पाउँ भनी कायाथियिा लनिदेन 
लदएिा कायाथियको टोिीिे बजार अनगुिन गराई सधुार भएको पाइएिा लसिबन्दी िटाई लदन सक्नेछ । सुधार भएको 
नपाइएिा काननू बिोलजि कारिािी अगालड बढाउनेछ । 

(ठ)  िस्त ुिा सेिा के्षत्रिा अनलुचत व्यापाररक लियाकिाप (Unfair Trade Practices), काननूद्धारा लनयलन्त्रत िा लनषेलधत 
व्यापाररक लियाकिाप (Restrictive Trade Practices) र एकालधकारपणूथ व्यापाररक लियाकिाप (Monopolistic 

Trade Practices) भए नभएको लिषयिा सिेत अनगुिनका िििा िेनुथपनेछ । 

पररच्छेद –६ 

आचार सलंिता 

१४.  आचार संलिता: बजार अनगुिन गनथ जान ेअनगुिन टोिीिे लनम्न बिोलजिको आचार संलिता पािना गनुथपनेछ : 

(क) अनगुिन टोिीिे अनगुिन गने स्र्ि र अनगुिन गररने िस्तुको बारेिा सो कायथिा संिग्न सदस्यिरू बािके अरू कसैिाई 

पलन सो बारेिा पिूथ सूचना िा जानकारी गराउन ुिँुदैन, 

(ख)  अनगुिनिा खलटने व्यलक्तिे आˆनो नातागोता िा इष्टलित्र किाँ अनगुिन गनथ जान ुिँुदैन, 

(ग) अनगुिन कायथिा संिग्न कुनै पलन सदस्यिे अनगुिन गने लििेता व्यिसायीबाट कुनै पलन लकलसिको चन्दा, दान, दातव्य िा 
उपिार स्िीकार गनुथ िँुदैन, 

(घ)  अनगुिन गनथ जाँदा प्रदायकिरूि ेलदएको सुलिधा तर्ा आलत्य स्िीकार गनुथिँुदैन, 

(ङ)ें  कुनै लकलसिको प्रिोभन िा िोिालिजािा पनुथ िँुदैन, 

(च)  अनगुिनको कारिािी सम्बन्धी सूचना प्रिाि गदाथ अनगुिन टोिीको नेततृ्ि गने व्यलक्तबाट िात्र प्रिाि गनुथपनेछ तर्ा 
अनगुिन टोिीिा रिने अन्य सदस्यिरूको जानकारी लदन ुिँुदैन ्, 
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(छ)  बजार अनगुिन गदाथ अनगुिन टोिीका पदालधकारीिरू प्रदायक सिक्ष ियाथलदत तररकािे प्रस्तुत िुनपुने र व्यिसायीको 

भण्डारण स्र्ि िा पसिबाट जर्ाभािी तररकािे िाि िस्तु लनकाल्नु  
िँुदैन , 

(ज)  अनगुिन टोिीका कुनै सदस्यिे अनगुिन सम्बन्धी कायथ गदाथ गोप्यता भङ्ग गने िगायत अन्य कुनै गैरकाननूी काि गरेिा 

किथचारी भए प्रचलित काननू बिोलजि लिभागीय कारिािी गनथ र अन्य व्यलक्त भए टोिीबाट िटाई प्रचलित काननू बिोलजि 
कारबािी गनथ सलकनेछ, 

(झ)  िानि अलधकारिादी संघसंस्र्ा, उपभोक्ता िकलित संरक्षण कायथिा संिग्न संस्र्ािरू, लिलभन्न सञ्चार िाध्यििा कायथरत 

सञ्चारकिी प्रलतलनलधिरूि ेअनगुिन कायथिाई सियोग पगु्ने गरी अनगुिन प्रलियाको स्र्िगत अििोकन गनथ सक्नेछन ्। 
तर सािान जफत गने, धुल्याउने िा नष्ट गने िा लसिबन्दी गने कायथिा सम्बलन्धत आलधकाररक किथचारी िा प्रिरीद्धारा नै 

कायथ सम्पन्न गनुथपनेछ ।  
 

पररच्छेद –७ 

लिलिध 

१५. बजार अनगुिन सलिलतको कायथिि तर्ा बजेट:(क) नगरपालिकािे आˆनो स्रोत साधन र जनिलक्त प्रयोग िुने गरी बजार 

अनगुिनका िालग आिश्यक कायथिि र बजेट प्रार्लिकताका सार् बालषथक कायथिििा सिािेि गनुथ पनेछ,  

(ख)  नेपाि सरकारबाट बजार अनगुिनका िालग अनदुान प्राप्त भएिा सोिी अनसुार कायथिििा सिािेि गनुथपनेछ, 

(ग)  बालषथक कायथिििा उपभोक्ता सचेतनाको कायथिि सिेत सिािेि गनुथपनेछ, 

(घ)  बजार अनगुिनको िििा निूना संकिन गदाथ प्रदायकिाई िस्तुको िूल्य भकू्तानी गरी बीि लिन ुपने िुन्छ, 

(ङ)  बजार अनगुिन टोिीिा खलटएका व्यलक्तिरूिाई खाजा िापत भिा लदनपुनेछ । 

 

१६  स्र्ानीय प्रिासनको कतथव्य: बजार अनगुिन गदाथ अनगुिन टोिीिेेे सुरक्षा िगायतका आिश्यक सियोग िाग गरेिा तत्काि 

त्यस्तो सुरक्षा तर्ा सियोग उपिब्ध गराउन ुस्र्ानीय प्रिासनको कतथव्य िुनेछ । 
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१७. असि लनयतिे गरेका काि बचाऊ: यस लनदलेिका बिोलजि बजार अनगुिन गदाथ असि लनयतिे गरेका कािको सम्बन्धिा 

टोिीका संयोजक तर्ा सदस्यिरू उपर कुनै कारिािी िुने छैन । 

१८. प्रचलित काननु बिोलजि िुने:(क)  यस लनदलेिकािा भएको व्यिस्र्ािे प्रचलित काननु बिोलजि िुने अन्य अनगुिन कायथिाई 

बाधा पयुाथएको िालनने छैन ।  

१९. र्दण्ड सजार्: स्र्ानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ नगर सभाबाट लस्िकृत काननुिा व्यिस्र्ा भएकोिा सोिी बिोलजि अन्यर्ा 

प्रचलित काननू (उपभोक्त लित संरक्षण ऐन लनयि, खाद्य ऐन लनयि, औषधी लििी लितरण सम्बन्धी ऐन लनयि, कािो बजारी तर्ा 

अन्य केिी सािालजक अपराध तर्ा सजाय ऐन, िास ुजाँच ऐन, िगायतका) अलधनिा रिी बजार अनगुिनबाट दोषी पाइएका व्यिसायी 

उपर काननुी कारिािी र दण्ड सजाय गनुथ पनेछ । 

२०. प्रलतवेर्दन: (क) बजार अनगुिनको िालसक  प्रगलत प्रलतिेदन अनसुूची–३ अनसुार तयार गनुथपनेछ । 

२१.बाधा अड्काउ फुकाउन ेअलधकार: यस लनदलेिकाको कायाथन्ियनिा कुनै बाधा अड्काउ परेिा उपभोक्ता लित संरक्षण तर्ा िूल्याङ्कन 

सलिलतको िैठकबाट लनणथयका िालग बाधा अड्काउ फुकाउ गनथ नगरपालिकािा पठाईन ेछ ।  

२२. संिोिन: यस लनदलेिकािा र्पघट गने अलधकार प्रचलित काननुको अलधनिा रिी नगरकायथपलिकाको िुनेछ । 
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अनुसूची –१ 

(दफा ७ को उपदफा ४ सगँ सम्बलन्धत) 
श्री  बेनी नगरपालिकाको कायाथिय 
म्याग्दी 

लिषय:– बजार अनगुिनको िालसक प्रलतिेदन । 

 

आज लिलत २० /    /   देलख २० /    /   सम्ि लनम्न स्र्ानिरूिा बजार अनगुिन गदाथ लनम्नानसुार देलखएको व्यिोरा अनरुोध 

छ ।  

लस.नं. अनगुिन 

गररएको 

स्र्ान 

अनगुिन 

गररएको 

के्षत्र/प्रकृलत/ 

िस्तुिरू 

अनगुिनको लििरण 

(पररणाि, अिस्र्ा र 

अन्य कुरा) 

व्यिसालयक प्रलतष्ठा 

संस्र्ा 

सािानको 

जफत/ 

बरािदी 

 

नाि/पररिाण 

नष्ट गररएको 

िस्त/ुपररिाण 

नाि 

पररिाण 

लसिबन्दी 

गररएको िात्रा 

/ संख्या 

गररएको 

निुना 

संकिन 

िात्रा/संख्या  

कैलफयत 

         

         

         

         

बोधार्थ: 
श्री संयोजकज्य ू
उपभोक्ता लित संरक्षण सलिलत । 

 

अनुसूची –२ 
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(दफा ८ सगँ सम्बलन्धत) 

 

(अ) अनुगमन गररने वस्तुको वलगयकरण: बजार अनगुिनको िििा लबलभन्न उपभोग्य िस्त ुतर्ा सेिाको अनगुिन गनुथ पने 

भएकािे उपभोग्य िस्त ुतर्ा सेिाको लनम्नानसुार िलगथकरण गररएको छ । 

समूि “क” –खाद्यान्न माछा/मासुजन्र्/तरकारी फिफूि/रै्दलनक उपभोग्र्  

 (१) खाद्यान्न तर्ा खाद्य पदार्थिरू ननू, लचनी, लचया, कफी, िि, प्रिोलधत पानी आलद । 

 (२) अप्रिोलधत, अधथप्रिोलधत िा प्रिोलधत खाद्य पदार्थिरू, 

 (३) प्रिोलधत खाद्य पदार्थ उत्पादन गनथ प्रयोग गररने कच्चा पदार्थ,  

 (४) खाद्य पदार्थ उत्पादन गने उद्योग, 

 (५) खाद्य पदार्थ लििी लितरण गररने लििीस्र्ि र भण्डारगिृ िा संचय स्र्ि, 

 (६) खान ेतेि, लघउ (िनस्पती लघउ सिेत), 

 (८) दधु तर्ा दगु्ध पदार्थिरू र दधु प्यालकङ्ग गनथ प्रयोग िुने प्िालष्टक पाउचिरू, 

 (९) िाछा, िास,ु अण्डा, 

  (१०) िसिाजन्य पदार्थिरू (लजरा, िररच, अदिुा, िसुन, धलनया, बेसार, ज्िानो, िेर्ी,   

 ल्िाङ, सुकुिेि, अिैंची, दालल्चनी र खसुाथनी िगायतका िसिाको रूपिा उपभोग गररने पदार्थिरू) 

  

 

 

 

 

समूि “ख” औषिी एवं स्वास््र् सेवा 
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 (१) औषधी तर्ा औषधीजन्य पदार्थिरू (पिुपंक्षी औषधी तर्ा जलडबटुीिा आधाररत  

    औषधी सिेत), 

 (२) औषधी उत्पादन गने उद्योग तर्ा लबिी लितरण गररने स्र्ि, 

 (३) अस्पताि, नलसथङिोि, लक्िलनक आलद स्िास््य सेिा प्रदायक सस्र्ािरु । 

समूि “ग” रासार्लनक मि/लवषर्दी/लवउ लबजन/कृलष औजार: 

 (१) पिुपंक्षी आिार र त्यसिा प्रयोग िुने कच्चा पदार्थिरू सिेत, 

 (२) रासायलनक िि, लिषादी, लबउलिजन, कृलष औजारिरु, 

समूि “घ”इन्िन: 

 (१) इन्धन भण्डारण, पेट्रोलियि पदार्थको नापतौि, गुणस्तर िूल्य तर्ा िापदण्डिरूको पररपािना, 

समूि “ङ” लनमायण सामाग्री: 

 (१) ढुङ्गा, इटा, लगट्टी, बाििुा िगायतका लनिाथण सािाग्री तर्ा सोसँग सम्बलन्धत उद्योग, भण्डारण स्र्ि र लबिी 

लितरण  स्र्ि । 

समूि “च” िैलक्षक सामाग्री: 

 (१) पाठ्य सािग्री, स्टेिनरी िगायतका िैलक्षक सािाग्रीिरु । 

 (२) लिक्षा लनदलेिका अनसुार लिद्याियिरुको िूल्क आलद । 

समूि “छ” िोटि/िज/रेषु्टरा/खाजाघर/चमेना गृि/िज: 

 (१) िोटि/रेषु्टरा/खाजाघर/चिेना गिृ/िजको सरसफाइ तर्ा अन्य व्यिस्र्ापन 

 (२) प्रिोलधत र अप्रिोलधत िस्तुिरुको भण्डारण  

              (३) िोटि, रेषु्टरा तर्ा लिठाई पसििरूिा लबिी िुने पकिान तर्ा प्याकेलजङ्ग गरी  लबिी िुने खाद्य पदार्थिरू, 

िल्का पेय पदार्थिरू, िलदराजन्य पदार्थ, 

  समूि “ज” सुलतयजन्र् पर्दाथय: 
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 (१) सुपारी, पानपराग, सुर्थती, लिडी, चुरोट तर्ा सुतीजन्य पदार्थ । 

समूि “झ” नाप तौि: 

 (१) ढक, तराज ुिगायतका नापतौििा प्रयोग िुने उपकरणिरू । 

समूि “ञ” पिुपंक्षी िाट बजार: 

 (१) पिुपंक्षी िाटबजार तर्ा लबिी स्र्ि । 

समूि “ट” सौन्र्दर्य सामाग्री: 

 (१) लिलभन्न प्रकारका सौन्दयथ सािाग्रीिरु 

 (२) व्यलूट पािथर/सैिनु आलद । 

समूि “ठ” लवदु्यतीर् सामानिरु: 

 (१) लिद्यतुीय सािानिरू, 

 (२) इिेक्ट्रलनक्स सािानिरू । 

समूि “ड” रङ्ग/रोगन: 

 (१) लिलभन्न कम्पलनका भिन सम्बलन्ध रङ्ग र रङ्ग रोगन संबन्धी सािाग्रीिरु । 

समूि “ढ” गरगिना : 

 (१) सुन, चाँलद, लिरा, िोती, जिािरत तर्ा सो बाट लनलिथत गरगिनािरुको नापतौि एंि गणुस्तर । 

समूि “ण” सवारी सािन 

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

समूि “त” अन्र्:   (१) अन्य उपभोग्य िस्तुिरूको उत्पादन स्र्ि, प्रिोधन स्र्ि, ढुिानीको अिस्र्ा, लबिी स्र्ििरू, 

 (आ) अनुगमन गररने सेवाको लववरण: 

 (१) व्यापाररक सेिा 



18 
 

 (२) संचार सेिा, 

 (३) स्र्ि यातायात तर्ा ििाई सेिा, 

 (४) लबद्यतु सेिा, 

 (५) खानेपानी सेिा, 

 (६) लिज्ञापन सेिा अन्य उपभोग्य सेिािरू, 

 (७) स्िास््य सेिा, 

 (८) लिक्षा सेिा, 

 (९) लिलिय सेिािरु । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

अनसुचूी – ४ 
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(दफा ९  सँग सम्बलन्धत) 

दलैनक बजार अनगुिन फारि 

(बजार अनगुिन फारिको प्रिालणत प्रलत सम्बलन्धत व्यििायीिाई लदनु पनेछ)  लिलत: 

व्यापाररक प्रलतष्ठानको नाि: श्री 

ठेगाना: 

प्े ्राोपाइटर िा फिथधनीको नाि: 

फोन नं.: 

यस कायाथियको नेततृ्ििा खलटएको बजार अनगुिन टोिीबाट तपाईको लििीस्र्ि/गोदाि/उद्योगको लनरीक्षण गदाथ लनम्न अनरुूपको लस्र्लत 

भेलटएकोिे देिायअनसुार गनुथ गराउन ुिुन लनदिेन लदइएको छ । 

क्र.सं. लववरण भएको नभएको टोिीबाट लर्दइएको लनर्देिन 

१. िूल्य–सूची    

२. साइनबोडथ    

३. व्यिसायदताथ/निीकरण    

४. नापतौिको प्रिाण    

६. िेबििा खिुाउनपुने कुरािरू स्पष्ट उल्िेख भए/नभएको    

७. म्याद नाघकेो सािाग्री    

८. स्र्ायी िेखा (PAN) नम्बर/Vatिादताथ    

९. लबिी लबि लदने प्रलिया भए/नभएको    

१०. खाद्य अनजु्ञा–पत्र (खाद्य उद्योगको िालग)    
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११. िासकुो गुणस्तर सन्तोषजनक भए/नभएको    

१२. लिठाईको गुणस्तर िगायतका पक्षिरू सन्तोषजनक    

१३. ग्याँसको तौि, िूल्य िगायतका लिषय सन्तोषजनक     

१४. खररद लबि/नभएको    

१५. यस अगालडको लनदिेनिा पािना    

१६. अन्य कैलफयतपणूथ लस्र्लत (खिुाउने)    

एक पटक लदइएका लनदिेनिरू पनु: अनगुिन गदाथ पािना नभएको पाइएिा प्रचलित काननू बिोलजि कडा कारबािी िुनेछ । 

लनरीक्षण टोिी 

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

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

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

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

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

 

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

िलर् उल्िेलखत लििरण ठीक छ भनी उत्पादक/लबिेताको नाि र सिी 

प्रलतष्ठानको छाप 
 

 

 

 



21 
 

अनसुचूी – ५ 

(दफा १३ सगँ सम्बलन्धत) 

मुचुल्का 

 

....................... लजल्िा बेनी नगरपालिका उ.प.न.पा./म.न.पा. ................... वडा नं. ...... टोि.......मा खडा गरेको 

घटनास्थि /बरामर्दी/खानतिासी/लििछाप िगाएको मुचुल्का:– 

१. उजुरी वा सूचनाको छोटकरी लववरण:– 

२. चार लकल्िा सलित खानतिासी/बरामर्दी गररएको लचज वस्तुको नमुना तथा ठाउँको लववरण:– 

३. बरामर्द भएको सामान/र्दसीको लववरण/लििछाप गररएको लववरण:– 

 (क)  

 (ख) 

 (ग) 

 (घ) 

 (ङ) 

४. खानतिासी/बरामर्दी भएको रे्दखे बमोलजम सलि छाप गने साक्षी:– (नाम, वतन समेत) 

 (क)  

 (ख) 

 (ग) 

५. रोिबरमा बस्नेिरूको नाम, थर, उमेर, वतन र सलिछाप:– 

 (क)  
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 (ख) 

 (ग) 

६. लनररक्षण टािीिेिे मेरो उद्योग, गोर्दाम,पसिमा अनुगमन गर्दाय  कुनै सामान लिनालमना भएको छैन । मालथ प्रकरण ३ मा 

उल्िेख भएको लचज वस्तु तथा सामानिरू ....... उद्योग, गोर्दाम,पसिबाट बरामर्द भएको िो । साथै टोिीिे िगाएको लसि 

थान......छाप भएको लठक साचँो िो भलन सलिछाप गने:– 

 (क)  

 (ख) 

 (ग) 

७. कार्य तामेिी गने:– 

 (क)  

 (ख) 

 (ग) 

लमलत:– 

समर्:– 

  

 
 

 

 

 

 



23 
 

 

अनसुचूी – ६ 

दफा १३ सगँ सम्बलन्धत 
तारेख भरपाई 

पक्ष:........................................... 
लिपक्ष:लजल्िा ................................. न.पा......................िडा नं. ................ स्र्ायी घर भई िाि 
............................................. लजल्िा .......................न.पा िडा नं....................बस्ने श्री 
......................................का नाती/नालतनीश्री ...................................का छोरा/छोरी बषथ ................................ को 
...................................................नािक व्यिसायका सञ्चािक श्री .................................. सम्पकथ  नं. ..............। 

 
 

तारेख 

लिलत ........साि ....... िलिना .... गते ..........रोज लदनको सिय ..................बजे उपलस्र्त िुनेछु भलन सिी छाप गने । 
 िस्ताक्षर: 
 नाम: 

 
लिलत....................... साि.......................िलिना.......................गते ..........रोज लदनको सिय ..........बजे उपलस्र्तिुनेछु 
भलन सिी छाप गने । 
 िस्ताक्षर: 
 नाम: 

 
लिलत ....................... साि .......................िलिना ....................... गते ..........रोज लदनको सिय ..........बजे उपलस्र्त 
िुनेछु भलन सिी छाप गने । 
 िस्ताक्षर: 
 नाम: 

 



24 
 

 
 

 

 

 

आज्ञािे, 
छलविाि सुवेर्दी  

प्रमुख प्रिासकीर् अलिकृत 
 

 


