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भाग–२
पााँचखाल नगरपाललका
पााँचखाल नगरपाललका बजार अनगु मन सम्बन्धी लनर्देलिका, २०७६
प्रस्तावनााः प्रत्येक उपभोक्ताको गणु स्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गने संवैधालनक हकलाई सलु नलित गरी उपभोक्ताको स्वास््य, सलु वधा र
आलथिक लहत कायम राख्न उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गणु स्तर, पररमाण एवं मल्ू यको लनयलमत र उलचत मल्ू यबाट उपभोक्तालाई संरक्षण
प्रर्दान गनि नगरपाललका क्षेत्रलभत्रका वस्तु वा सेवा प्रर्दायक वा लवक्रेताको व्यवसालयक कारोवारको र्दताि, नवीकरण, आपलू ति, मल्ू य,
गणु स्तर, नापतौल, लवज्ञापन लगायतका व्यापाररक लक्रयाकलापको लनयमनको लालग लनयलमत रुपमा प्रभावकारी रुपमा बजार अनगु मन
गरी उपभोक्ता लहत संरक्षण गनिको लालग स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ११ को उपर्दफा (२) ञ ले लर्दएको अलधकार
प्रयोग गनि पााँचखाल नगर कायिपाललकाले यो लनर्देलिका बनाई लागू गरे को छ ।
पररच्छे द - १
प्रारलभिक
१. सलं िप्त नाम र प्रारभिाः
(क) यस लनर्देलिकाको नाम पााँचखाल नगरपाललका वजार अनगु मन सम्बन्धी लनर्देलिका, २०७६ रहेको छ ।
(ख) यो लनर्देलिका स्थानीय राजपत्रमा प्रकालित भएको लमलतर्देलख प्रारम्भ हुनछ
े ।
२. पररिाषााः लवषय वा प्रसंगले अको अथि नलागेमा यस लनर्देलिकामा;

(क) "अनगु मन टोली" भन्नाले कायािलयले लविेषज्ञ सलहत गठन गरे को वजार अनगु मन टोली सम्झनपु र्दिछ ।
(ख) "उपभोक्ता लहत सरं क्षण सलमलत" भन्नाले नगरपाललकाको उपप्रमख
ु को संयोजकत्वमा गठन भएको सलमलत सम्झनपु र्दिछ ।
(ग) "कायािलय" भन्नाले नगरपाललकाको कायािलय सम्झनपु र्दिछ ।
(घ) "प्रर्दायक" भन्नाले वस्तु तथा सेवाको उत्पार्दक, आयातकताि, भण्डारण वा लबक्री लवतरण गने व्यलक्त वा संस्था सम्झनपु र्दिछ ।
(ङ) "वस्त"ु भन्नाले उपभोक्ताले उपभोग वा प्रयोग गने वस्तुको सलम्मश्रणबाट बनेको पर्दाथि सम्झनपु र्दिछ र सो िब्र्दले उपभोग्य वस्तुको
लनमािणमा प्रयोग हुने कच्चा पर्दाथि, रङ्ग, सगु न्ध वा रसायनलाई समेत जनाउाँछ ।
(च) "लवक्रेता" भन्नाले वस्तु वा सेवाको उत्पार्दक पैठारीकताि थोक वा खद्रु ा लवक्रेता सेवा प्रर्दायक सम्झनपु र्दिछ । सो होटेल लज होस्टेल
खाजा घर सचं ालक आलर्दलाई समेत जनाउाँर्दछ ।
(छ) "नगरपाललका" भन्नाले पााँचखाल नगरपाललकालाई सम्झनपु र्दिछ ।
(ज) "सेवा" भन्नाले व्यवसालयक सेवा, संचार सेवा, लनमािण तथा इलन्जलनयरीङ सेवा, लवतरण सेवा, लिक्षा सेवा, वातावरणीय सेवा,
लवत्तीय सेवा, स्वास््य र सामालजक सेवा, पयिटन सेवा, मनोरञ्जन तथा खेलकुर्द सेवा, यातायात सेवा लगायतका र्दस्तरु /पाररश्रलमक
ललई वा नललई प्रर्दान गररने सम्पणू ि सेवाहरु सम्झनपु र्दिछ ।
(झ) "सलमलत" भन्नाले उपभोक्ता लहत सरं क्षण सलमलत सम्झनपु र्दिछ ।

पररच्छे द - २
उपिोक्ता लित सरं िण सलमलत
३. उपिोक्ता लित सरं िण सलमलताः उपभोक्ताको लहत सरं क्षण सम्बन्धी लवषयमा आवश्यक नीलतगत व्यवस्था गनि तथा बजार
अनगु मन कायिलाई मागिर्दििन एवं समन्वय गनिको लालग नगरपाललकाले उपभोक्ता लहत सरं क्षण सलमलतको गठन गनेछ ।
४. उपिोक्ता लित सरं िण सलमलतको गठन देिाय अनुसार िुनेछाः
(क) नगरपाललकाको उपप्रमख
ु

-संयोजक

(ख) प्रमख
ु प्रिासकीय अलधकृ त

-सर्दस्य

(ग) नगरपाललकाको आलथिक सलमलतका संयोजक

-सर्दस्य

(घ) लजल्ला प्रिासन कायािलय तथा इलाका प्रिासन
कायािलयका अलधकृ त प्रलतलनलध

-सर्दस्य

(ङ) खाद्य, गणु स्तर, औषलध/जनस्वास््य/उद्योग वालणज्य वा उपलब्ध
भए सम्मका क्षेत्रगत लवषय हेने िाखाका प्रमख
ु /प्रलतलनधी
(च) सम्बलन्धत उद्योग बालणज्य सघं को प्रलतलनलध

-सर्दस्य
-सर्दस्य

(छ) उपभोक्ता लहत संरक्षणमा लक्रयालिल संस्था वा व्यलक्तहरु मध्येबाट
एक मलहला सलहत र्दईु जना

-सर्दस्य

(ज) स्थानीय सरोकारवाला व्यलक्तहरुमध्येबाट एक जना

-सर्दस्य

(झ) कायािलयको उपभोक्ता लहत सरं क्षण हेने िाखा/डेक्स/इकाईका प्रमख
ु -सर्दस्य सलचव

५. उपिोक्ता लित सरं िण सलमलतको काम कततव्य र अलिकाराः
(क) उपभोक्ता लहत संरक्षणको लालग आवश्यक नीलतगत व्यवस्था गने;
(ख) अत्यावश्यक वस्तुहरुको माग र आपलू ति अवस्था सम्बन्धी त्याङ्क संकलन र मागको प्रक्षेपण गने;
(ग) सलमलतले यस लनर्देलिकाको र्दफा ८ (२) अनसु ार गलठत अनगु मन टोलीद्धारा अनसु चू ी -१ को फारममा उल्लेख भए अनसु ार प्रस्तुत
गरे को बजार अनगु मन सम्बन्धी प्रलतवेर्दनमालथ लवश्ले षण गरी आवश्यक लनर्देिन लर्दने;
(घ) उपभोक्ताको लहत सरं क्षण गनि आपलू ति व्यवस्था र उपभोग्य वस्तु वा सेवाको छड्के अनगु मन गने;
(ङ) बजार अनगु मन सम्बन्धी कामको मल्ू याङ्कन गने र टोलीलाई आवश्यकता अनसु ार मागि र्दििन गने;
(च) नगरपाललकाले लर्दएको अन्य लनर्देिन र आर्देिको कायािन्वयन गने/गराउने;
(छ) उपभोक्ता लहत लवपरीत कायिमा आवश्यक काननू ी कारवाहीको लालग लनरीक्षण वा अनसु न्धान अलधकृ त तोक्ने ।

६. उपिोक्ता लित सरं िण सलमलतको बैठक सभबन्िी कायतलवलिाः उपभोक्ता लहत सरं क्षण सलमलतको बैठक मलहनामा एक पटक
अलनवायि रुपमा बस्नु पनेछ । सलमलतको बैठकले आफ्नो कायिलवलध आफै ाँ तयार गनेछ । यसरी बैठक बस्र्दा कम्तीमा तीन लर्दन अगाडी
बैठकको लवषय सलहतको सचू ना सर्दस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

पररच्छे द ३

बजार अनुगमन सभबन्िी व्यवस्था
७. वस्तु वा सेवाको दतात, आपूलतत, मूल्य, गुणस्तर, नामतौल लगायतका व्यापाररक लियाकलापलाई उपिोक्ता मैत्री
बनाउन नगरपाललकाले लनभन व्यवस्था गनतु पनेछाः(क) गणु स्तरीय उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सवि सल
ु भ आपलू ति हुने वातावरणको सलु नलितता सलहत उपभोक्ताको हक र लहतको
संरक्षण गनि कायािलयमा उपभोक्ता लहत सरं क्षण िाखा/इकाई/डेक्सको व्यवस्था गरी लनयलमत र प्रभावकारी बजार अनगु मनको व्यवस्था
गने;
(ख) बजार प्रणालीलाई प्रलतष्पधी र उपभोक्ता प्रलत लजम्मेवार तुल्याउन प्रचललत काननू को कायािन्वयनमा जोड लर्दने;
(ग) उपभोक्ता लिक्षा सम्बन्धी सचेतना र बजार अनगु मनको कायियोजना तयार गरी उपभोक्ता लहत सरं क्षणको लवषयलाई लविेष
प्राथलमकतामा राख्ने ;
(घ) उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक तुल्याउन वडा सलमलतको कायािलयर्देलख नै उपभोक्ता सचेतना लगायतका कायिक्रमहरु संचालन गने;
(ङ) आफ्नो नगरपाललका अन्तगित स्थालपत वा सचं ाललत उद्योग व्यवसायको र्दताि, नवीकरण, लबल लवजक तथा लवक्रीको लालग
रालखएका मालवस्त,ु नापतौल, गणु स्तर, लेबल, आपलू ति आलर्दको अनगु मन गने;
(च) तरकारी, फलफूल, माछा, मास,ु लमठाई पसल, डेरी, होटल लगायतका खाद्य वस्तुको लवक्री स्थलको मापर्दण्ड तोक्ने र छुट्टै
फलफूल तथा तरकारी बजार र बधिालाको व्यवस्था गने ।

८. बजार अनुगमन टोली गठनाः
(१) वस्तु तथा सेवा प्रर्दायक व्यवसायको र्दताि, नवीकरण, आपलू ति, मल्ू य, नापतौल, लवज्ञापन लगायत व्यापाररक लक्रयाकलापको
लनयलमत एवं आकलस्मक अनगु मनको लालग नगरपाललकाले वजार अनगु मन टोली गठन गनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोलजम गठन हुने अनगु मन टोलीमा र्देहाय बमोलजमको पर्दालधकारीहरु रहने छन:् (क) कायािलयको उपभोक्ता लहत सरं क्षण हेने िाखा/इकाई/डेस्कको प्रमख
ु

-संयोजक

(ख) सम्बलन्धत लवषयगत क्षेत्रको प्रलतलनलध उपलब्ध भएसम्म

-सर्दस्य

(ग) स्थानीय प्रिासनको प्रलतलनलध उपलब्ध भएसम्म

-सर्दस्य

(घ) स्थानीय सरु क्षा लनकाय नेपाल प्रहरीको प्रलतलनधी

-सर्दस्य

(ङ) उपभोक्ता लहत संरक्षणमा लक्रयालिल संस्था वा व्यलक्तहरु मध्येबाट मनोलनत एकजना

-सर्दस्य

(च) उद्योग वालणज्य सघं को प्रलतलनलध (उपलब्ध भएसम्म) एक जना

-सर्दस्य

(छ) पत्रकार महासघं /सच
ं ारकमी एकजना

-सर्दस्य

(ज) सम्बलन्धत वडाका वडाध्यक्ष

-सर्दस्य

(३) अनगु मन टोलीमा कम्तीमा ५ जना प्रलतलनलध सल
ं ग्न भई बजार अनगु मन सम्बन्धी कायि गररनेछ । तर कुनै लवषयगत क्षेत्रको
अनगु मन गने कायिमा सम्बलन्धत लवषयगत क्षेत्रको लवज्ञ/प्रलतलनलध अलनवायि रुपमा समावेि गराउनु पनेछ ।
(लवषयगत लवज्ञ र प्रलतलनलध भन्नाले जस्तै: खाद्य वा कृ लष उपजको लालग खाद्य लनरीक्षक वा उपलब्ध नभएमा कृ लष प्रालवलधक बलु झनेछ)
(४) उपभोक्ता लहत संरक्षण हेने िाखा वा इकाइले मालसक रुपमा अनसु चू ी -१ को ढााँचामा बजार अनगु मनको एकीकृ त प्रलतवेर्दन
कायािलयमा पेि गनिु पनेछ ।

९. बजार अनगु मन टोलीको काम कततव्य र अलिकाराः
र्दफा ८ (१) बमोलजम गलठत बजार अनगु मन टोलीले प्रचललत काननू बमोलजम र्देहाय अनसु ारको कायिहरु गनपिु नेछः(क) बजार अनगु मनको पवू ि कायि योजना र मालसक अनगु मन कायिताललका बनाई स्वीकृ लतको लालग सलमलतमा पेि गने,
(ख) स्वीकृ त कायियोजना बमोलजम लनयलमत रुपमा बजार अनगु मन गने र आवश्यकता बमोलजम आकलस्मक वा लविेष अनगु मन गने,
(ग) वस्तु वा सेवाको र्दताि, आपलू ति, मल्ू य, गणु स्तर, नापतौल, लवज्ञापन लगायतका व्यापाररक लक्रयाकलापको अनगु मन गने,
(घ) कालोबजारी, एकालधकार (लसलन्डके ट), लमलेमतोपणू ि मल्ू य लनधािरण (काटेललङ), कृ लतम अभाव तथा बजार प्रवेिमा अवरोध गने
जस्ता गैर प्रलतष्पधी व्यापाररक लक्रयाकलाप भए/नभएको अनगु मन गने,
(ङ) कुनै वस्तुको अनलु चत व्यापाररक लक्रयाकलाप (लमसावट/गणु स्तरहीन), कम तौल भएको र्देलखएमा आवश्यकता अनसु ार त्यस्ता
वस्तु जफत गने, नष्ट गने, जररवाना गने, कारोवार रोक्का गने वा बन्र्द गने लगायतका कायि गने,
(च) उपभोक्ता लहत संरक्षण सलमलतबाट समय-समयमा लर्दइएका लनर्देिन एवं आर्देि बमोलजमका कायिहरु गने
(छ) अनगु मन सम्पन्न भएपलछ बजार अनगु मन प्रलतवेर्दन सोही लर्दन कायािलयमा पेि गनिु पनेछ ।
१०. बजार अनुगमन कायतलवलिाः (१) बजार अनगु मन टोलीले बजार अनगु मन गर्दाि अनसु चू ी -३ मा उल्लेलखत र्दैलनक बजार
अनगु मन फारम प्रयोग गरी लनम्न लवषयमा लविेष ध्यान लर्दनु पनेछः
(क) लवक्रेता वा सेवा प्रर्दायकले लनयामक लनकायबाट काननू बमोलजम प्रर्दान गररने गरे को व्यवसाय र्दताि प्रमाण-पत्र, स्थायी लेखा नम्वर
(PAN) को प्रमाण-पत्र, खाद्य अनज्ञु ा-पत्र, औषलध पसल र्दताि प्रमाण-पत्र, लगायतका आवश्यक कागजातहरु ललएको

छ/छै न हेने साथै प्रमाणपत्र लनयलमत रुपमा नवीकरण भए/नभएको हेने । प्रमाणपत्र नललएको वा नवीकरण नगरे को र्देलखएमा
बढीमा ७ लर्दन लभत्र सो कायि गरी कायािलयमा पेि गनि लललखत लनर्देिन लर्दने ।
(ख) लवक्रेता वा सेवा प्रर्दायकले आफ्नो व्यवसायको साइनबोडि राखेको छ/छै न हेने । नराखेको भए तीन लर्दनलभत्रमा राखी कायािलयमा
जानकारी लर्दन लनर्देिन लर्दने ।
(ग) प्रर्दायकले वस्तुको लवक्री कक्षमा मल्ू य सचू ी राखेको छ/छै न हेने । नराखेको भए तीन लर्दन लभत्रमा राखी कायािलयलाई सो को
जानकारी लर्दन लललखत लनर्देिन लर्दने ।
(घ) माल, वस्तुको पररमाण, मल्ू य, गणु स्तर र तौल लठक छ छै न हेन,े
(ङ) प्याके लजङ्ग गररएको वस्तुको लेबलमा उत्पार्दक वा पैठारीकतािको नाम, उत्पार्दन लमलत, उपभोग्य अवलध वा लमलत, अलधकतम
खद्रु ा मल्ू य, लमश्रण, भण्डारण र उपभोग गने तररका उल्लेख गररएको छ/छै न हेन,े
(च) औषलध वा औषलधयक्त
ु पर्दाथि भए सो को प्यालकङ्ग प्रयोग गने तररका उल्लेख छ/छै न हेने । औषलधलवज्ञ (फामािलसष्ट) औषलध
लबक्री स्थलमा भए/नभएको एवं औषलध लवक्रेता प्रमाणपत्र समेत हेने,
(छ) उपभोग्य लमलत नाघेको औषलध, प्रिोलधत पानी, लवस्कुट, पाउरोटी लगायतका खाद्य तथा उपभोग्य वस्तहु रु फे ला परे मा नष्ट गने,
(ज) उत्पार्दन लमलत, उपभोग्य लमलत के रमेट गरे को वा पनु ः लेबललङ्ग वा छपाई गरे को छ/छै न हेने । पनु ः लेबललङ्ग वा छपाई गरे को
पाइएमा त्यस्तो वस्तु जफत गने, वस्तुको प्रकृ लत अनसु ार मचु ल्ु का गरी नष्ट गने,
(झ) माछामास,ु फलफूल, तरकारी, लमठाई पसल, डेरी र होटल, बधिाला वा माछा मासु लवक्री स्थल सफा सग्ु घर र मापर्दण्ड अनसु ार
छ/छै न हेने । नभएमा कसरु को प्रकृ लत अनसु ार सजग गराउने वा चेतावनी लर्दने तथा अटेरी गरे मा तोलकए बमोलजम र्दण्ड जरीवाना गने,
(ञ) लवक्रेता वा क्रेतालाई वस्तुको लवल लवजक जारी गरे को छ/छै न हेने लवल अलनवायि गने लनर्देिन लर्दने ।
(२) नगरपाललकाले अनसु चू ी-२ मा उल्लेलखत वस्तु र सेवाको अनगु मन गनि उपभोक्ता लहत सरं क्षण हेने िाखा/इकाई/डेक्सलाई लललखत
कायि लववरण तोक्नपु नेछ । सोही आधारमा बजार अनगु मन टोलीले बजार अनगु मन सम्बन्धी कायि गनिु पनेछ ।
पररच्छे द -४
उजुरी सभबन्िी व्यवस्था
११. उजुरी लदन सकनेाः
(क) कुनै वस्तु वा सेवाको लवक्रेता वा प्रर्दायकले उपभोक्ताको लहत लवपरीत व्यापाररक लक्रयाकलाप गरे को भनी कुनै पलन व्यलक्तले
उपभोक्ता लहत संरक्षण सलमलत वा बजार अनगु मन टोली वा कायािलयको उपभोक्ता लहत संरक्षण हेने िाखा/इकाई/डेक्समा मौलखक वा
लललखत सचू ना वा उजरु ी लर्दन सक्नेछ ।
(ख) साविजलनक सञ्चार माध्यमबाट प्राप्त सचू नालाई समेत उजरु ीको रुपमा ग्रहण गररनेछ ।

(ग) बाँर्दु ा न.ं (क) वा (ख) बमोलजमको उजरु ी वा अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट अनगु मनको लालग लेलख आएमा सो लाई समेत
उजरु ीको रुपमा ग्रहण गरी बजार अनगु मन टोलीले अनगु मन तथा लनरीक्षण गनिु पनेछ ।
(घ) बाँर्दु ा न.ं (ग) बमोलजम अनगु मन तथा लनरीक्षण गर्दाि लवक्रेता वा सेवा प्रर्दायकले प्रचललत काननू वा मापर्दण्ड लवपरीत व्यापाररक
लक्रयाकलाप गरे को पाइएमा तत्काल कारवाही चलाउनु पनेछ ।
(ङ) अनगु मन टोलीले गरे को काम कारवाहीमा लचत्त नबझु मे ा लवक्रेताले प्रचललत काननू बमोलजम नगरपाललकाको उपप्रमख
ु समक्ष
लललखत रुपमा उजरु ी लर्दन सक्नेछ ।

पररच्छे द - ५
अनुगमन सभबन्िी प्रलिया
१२. अनुगमनको पूवत तयारीाः अनगु मन टोलीले अनगु मन गनिु पवू ि र्देहायको तयारी गनिु पनेछः
(क) लनरीक्षण वा अनगु मनमा जानु पवू ि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा मध्ये कुन कुन लवषयलाई पलहलो प्राथलमकतामा राख्ने भन्ने लकटान
गरी लवषय सचू ी तयार गनिु पनेछ ।
(ख) अनगु मनमा जााँर्दा अनगु मन गररने वस्तु वा सेवा साँग सम्बलन्धत ऐन लनयमहरु, लववरण र चेकललस्ट साथै ललई जानपु नेछ ।
(ग) वस्तु तथा सेवाको आपलू ति, लवक्री लवतरण, मल्ू य, गणु स्तर आलर्दको बामाि पयािप्त सचू ना र जानकारी हालसल गनिपु नेछ ।
(घ) अनगु मन वा लनरीक्षण गनि जानु अगावै ताललका बनाई आवश्यक पने साधन सरु क्षा आलर्दको पवू ि तयारी गनपिु नेछ ।
१३. बजार अनुगमन गने प्रलियााः
(क) बजार अनगु मन गर्दाि अनगु मनमा खलटई जाने व्यलक्तले आफ्नो पररचय पत्र र्देखाई बजार अनगु मन गनिु पनेछ । अनगु मन टोललका
सयं ोजकले अनगु मनको आवश्यकताबारे जानकारी गराउनपु नेछ र सम्बलन्धत व्यवसायीले लवना कुनै अवरोध अनगु मन गनि
लर्दनपु नेछ ।
(ख) बजार अनगु मन गर्दाि सम्बलन्धत व्यवसायीले बाधा लवरोध गरे मा बाधा लवरोध गनेलाई प्रचललत काननू बमोलजम कारवाहीको लालग
सम्बलन्धत लनकायमा अनरु ोध गनि वा लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(ग) अनगु मन टोलीले बजार अनगु मन गर्दाि वस्तु वा सेवाको नमनू ा सक
ं लन गनपिु ने र्देलखएमा प्रचललत काननू बमोलजम नमनू ा संकलन
गरी सोको यथाथि लववरण खल
ु ाई सम्भव भएसम्म सम्बलन्धत व्यवसायीको समेत र्दस्तखत भएको स्थलगत मचु ल्ु का बनाउनु
पनेछ । सम्बलन्धत व्यवसायीले मचु ल्ु का र्दस्तखत गनि नमानेमा सोही व्यहोरा जनाई उपलस्थत व्यलक्तहरुको रोहवरमा मचु ल्ु का
तयार गरी आवश्यकता अनसु ार लसलबन्र्दी समेत गरी परीक्षणको लालग यथालसघ्र सम्बलन्धत लनकायमा नमनू ा सलहत लेखी
पठाउनु पनेछ ।

(घ) अनगु मन टोलीले बजार अनगु मन गर्दाि तत्काल के ही सधु ार गनपिु ने र्देखमे ा सम्बलन्धत व्यवसायीलाई अवलध तोकी स्थलगत
लललखत लनर्देिन लर्दई सधु ार गनि लगाउन सक्नेछ ।
(ङ) बजार अनगु मन टोलीले बजार अनगु मन गर्दाि कुनै वस्तु तत्काल नष्ट नगरे जनस्वास््यमा प्रलतकुल असर पने र्देलखएमा त्यस्ता
वस्तुको नमनू ा संकलन गरी प्रमाणको रुपमा सरु लक्षत राखी अरु प्रचललत काननू बमोलजम आवश्यक प्रलक्रया पयु ािई सम्बलन्धत
व्यवसायी र उपलस्थत व्यलक्तहरुको रोहवरमा मचु ल्ु का गरी वातावरणमा असर नपने गरी त्यस्तो वस्तु नष्ट गनिु पनेछ । सक
ं ललत
नमनू ा आवश्यकता अनसु ार परीक्षणका लालग प्रयोगिालामा पठाउन सलकनेछ ।

१४. दण्ड जररवानााः
(क) बजार अनगु मन टोलीले बजार अनगु मन गर्दाि सेवा वा वस्तु राखेको स्थानको लनयमानसु ार जााँचबझु वा खानतलासी गनि सक्नेछ ।
खानतलासीबाट वस्तु वा सेवाको लवक्री लवतरणमा अनलु चत वा अलनयलमत कायि गरे को पाइएमा आवश्यकता अनसु ार त्यस्तो
सेवा वा वस्तुको प्रयोग वा लबक्री लवतरणमा रोक लगाउन सक्नेछ तथा त्यस्ता वस्तु अनगु मन टोलीले कब्जामा ललई
लनयमानसु ार कारवाही बढाउनेछ ।
(ख) अनगु मन गर्दाि कुनै काननू ी कारवाही गनिपु ने र्देलखएमा अनगु मन टोलीले सम्बलन्धत व्यवसायीसाँग तुरुन्त स्पष्टीकरण माग गनि सक्नेछ
।
(ग) अनगु मन टोलीको प्रलतवेर्दन वा नमनू ा परीक्षणबाट मद्दु ा र्दायर गनपिु ने र्देलखएमा प्रचललत काननू बमोलजम अनसु न्धान तहकीकातको
लालग लनरीक्षण अलधकृ त तोक्ने गरी मद्दु ा र्दायर गनि सलमलतबाट लनणिय गराई यथालिघ्र अलभयोजन अलधकारी समक्ष आवश्यक कागजात
सलहत लेखी पठाउनपु नेछ ।
(घ) बाँर्दु ा न.ं (ग) बमोलजम लेखी आएमा सम्बलन्धत अलधकारीले प्रचललत काननू बमोलजम प्रलक्रया परू ा गरी सम्बलन्धत लनकायमा मद्दु ा
र्दायर गनपिु नेछ ।
(ङ) बाँर्दु ा न.ं (क) बमोलजम अनगु मन टोलीले अखाद्य वस्तु वा अन्य वस्तु नष्ट गर्दाि लागेको खचि सम्बलन्धत व्यवसायीले नै व्यहोनिपु नेछ
(च) अनगु मन गररएका माल वस्तक
ु ो प्रकृ लत अनसु ार मचु ल्ु का उठाउनपु नेमा अनसु चू ी -४ बमोलजम मचु ल्ु का उठाउने, चेकललष्ट अनसु ार
भए/नभएको हेने र नमनू ा परीक्षण ललनपु ने भएमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, नगर कायिपाललका/सभाबाट
स्वीकृ त काननू मा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोलजम अन्यथा खाद्य लनयमावली, २०२७ को लनयम १० वा उपभोक्ता संरक्षण
लनयमावली, २०५६ को लनयम २७ अनरुु प वा नेपाल गणु स्तर ऐन, २०३७ वा प्रचललत काननू बमोलजम नमनू ा संकलन
गनिपु नेछ ।
(छ) लनरीक्षण, जााँचबझु वा खानतलासी गर्दाि उपभोग्य वस्तु रोक्का राख्नपु ने भएमा स्थानीय िासन सचं ालन सम्बलन्ध ऐन वा
कायिपाललका/सभाबाट स्वीकृ त काननू मा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोलजम अन्यथा खाद्य लनयमावली, २०२७ को लनयम
१३ वा उपभोक्ता संरक्षण लनयमावली, २०५६ को लनयम २५ वा नेपाल गणु स्तर ऐन, २०३७ र स्ट्याण्डडि नापतौल ऐन,
२०२५ का प्रचललत काननू बमोलजम गनिपु नेछ ।

(ज) स्थानीय सरकार सच
ं ालन ऐन, २०७४ वा नगर कायिपाललका/सभाबाट स्वीकृ त काननू मा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोलजम
अन्यथा वस्तु वा मालसामान लसलबन्र्दी गनपिु र्दाि खाद्य लनयमावली, २०२७ को लनयम १३ वा उपभोक्ता संरक्षण लनयमावली,
२०५६ को लनयम २८ र २९ वा नेपाल गणु स्तर ऐन,२०३७ वा स्ट्याण्डडि नापतौल ऐन, २०२५ वा प्रचललत काननू अनसु ार
गनिपु नेछ ।
(झ) खाद्य प्रिोधन गनि आवश्यक पने कुनै उपकरण जडान भै कुनै वस्तु वा पर्दाथिको उत्पार्दन गररएकोमा अनगु मन गने लनकायले
उत्पार्दन प्रिोधन काननू सम्मत भए नभएको हेरी नभएको भए त्यस्तो स्थानमा लसलबन्र्दी गनि सक्नेछ । यसरी लसलबन्र्दी
गररएकोमा प्रिोधन उद्योगलाई लनलित समयावलध लर्दई आवश्यक मापर्दण्ड परू ा गरी सधु ार गनि लनर्देिन लर्दन सलकनेछ ।
(ञ) बाँर्दु ा न.ं (झ) बमोलजम लनर्देिन लर्दएकोमा उद्योगले सधु ारात्मक कायिहरु गरी लसलबन्र्दी हटाई पाउाँ भनी कायािलयमा लनवेर्दन लर्दएमा
कायािलयको टोलीले बजार अनगु मन गराई सधु ार भएको पाइएमा लसलबन्र्दी हटाई लर्दन सक्नेछ । सधु ार भएको नपाइएमा
काननू बमोलजम कारवाही अगाडी बढाइनेछ ।
(ट) वस्तु वा सेवा क्षेत्रमा अनलु चत व्यापाररक लक्रयाकलाप (Unfair Trade Practices), काननू द्धारा लनयलन्त्रत वा लनषेलधत
व्यापाररक लक्रयाकलाप (Restrictive Trade Practices) र एकालधकारपणू ि व्यापाररक लक्रयाकलाप (Monopolistic
Trade Practices) भए/नभएको लवषयमा समेत अनगु मनका क्रममा हेनिपु नेछ ।

पररच्छे र्द -६
आचार संलहता
१५. आचार सलं ितााः बजार अनगु मन गनि जाने अनगु मन टोलीले लनम्न बमोलजमको आचार संलहता पालना गनपिु नेछः
क) अनगु मन टोलीले अनगु मन गने स्थल र अनगु मन गररने वस्तुको बारे मा सो कायिमा सल
ं ग्न सर्दस्यहरु बाहेक अरु कसैलाई पलन सो
बारे मा पवू ि सचू ना वा जानकारी गराउनु हुर्दाँ नै ,
ख) अनगु मनमा खलटने व्यलक्तले आफ्नो नातागोता वा इष्टलमत्र कहााँ अनगु मन गनि जानु हुर्दाँ नै ,
ग) अनगु मन कायिमा सल
ं ग्न कुनै पलन सर्दस्यले अनगु मन गने लवक्रेता व्यवसायीबाट कुनै पलन लकलसमको चन्र्दा, र्दातव्य वा उपहार
स्वीकार गनिु हुर्दाँ नै ,
घ) अनगु मन गनि जााँर्दा प्रर्दायकहरुले लर्दएको सलु वधा तथा आलत्य स्वीकार गनिु हुर्दाँ नै ,
ङ) कुनै लकलसमको प्रलोभन वा मोलालहजामा पनिु हुर्दाँ नै ,
च) अनगु मनको कारवाही सम्बन्धी सचू ना प्रवाह गर्दाि अनगु मन टोलीको नेतत्ृ व गने व्यलक्तबाट मात्र प्रवाह गनिपु नेछ तथा अनगु मन
टोलीमा रहने अन्य सर्दस्यहरुको जानकारी लर्दनु हुर्दाँ नै ,

छ) बजार अनगु मन गर्दाि अनगु मन टोलीका पर्दालधकारीहरु प्रर्दायक समक्ष मयािलर्दत तररकाले प्रस्ततु हुनपु ने र व्यवसायीको भण्डारण
स्थल वा पसलबाट जथाभावी तररकाले माल वस्तु लनकाल्नु हुर्दाँ नै ,
ज) अनगु मन टोलीका कुनै सर्दस्यले अनगु मन सम्बन्धी कायि गर्दाि गोप्यता भङ्ग गने लगायत अन्य कुनै गैरकाननू ी काम गरे मा कमिचारी
भए प्रचललत काननू बमोलजम लवभागीय कारवाही गनि र अन्य व्यलक्त भए टोलीबाट हटाई प्रचललत काननू बमोलजम कारबाही
गनि सलकनेछ,
झ) मानव अलधकारवार्दी संघ संस्था, उपभोक्ता हकलहत सरं क्षण कायिमा संलग्न संस्थाहरु, लवलभन्न सञ्चार माध्यममा कायिरत
सञ्चारकमी प्रलतलनलधहरुले अनगु मन कायिलाई सहयोग पग्ु ने गरी अनगु मन प्रलक्रयाको स्थलगत अवलोकन गनि सक्नेछन् । तर
सामान जफत गने, धल्ु याउने वा नष्ट गने वा लसलबन्र्दी गने कायि सम्बलन्धत आलधकाररक कमिचारी वा प्रहरीद्धारा नै सम्पन्न
गनिपु नेछ ।

पररच्छे द -७
लवलवि
१६. बजार अनुगमन सलमलतको कायतिम तथा वजेटाः
(क) नगरपाललकाले आफ्नो श्रोत साधन र जनिलक्त प्रयोग हुने गरी बजार अनगु मनका लालग आवश्यक कायिक्रम र बजेट
प्राथलमकताका साथ बालषिक कायिक्रममा समावेि गनिपु नेछ,
(ख) नेपाल सरकारबाट बजार अनगु मनका लालग अनर्दु ान प्राप्त भएमा सोही अनसु ार कायिक्रममा समावेि गनपिु नेछ,
(ग) वालषिक कायिक्रममा उपभोक्ता सचेतनाको कायिक्रम समेत समावेि गनपिु नेछ,
(घ) बजार अनगु मनको क्रममा नमनू ा सक
ु ो मल्ू य भक्त
ु ानी गरी बील ललनपु ने हुन्छ,
ं लन गर्दाि प्रर्दायकलाई वस्तक
(ङ) बजार अनगु मन टोलीमा खलटएका व्यलक्तहरुलाई खाजा बापत भत्ता लर्दनपु नेछ ।

१७. स्थानीय प्रशासनको कततव्याः बजार अनगु मन गर्दाि अनगु मन टोलीले सरु क्षा लगायतका आवश्यक सहयोग माग गरे मा तत्काल
त्यस्तो सरु क्षा तथा सहयोग उपलब्ध गराउनु स्थानीय प्रिासनको कतिव्य हुनेछ ।
१८. असल लनयतले गरेका काम बचाउाः यस लनर्देलिका बमोलजम बजार अनगु मन गर्दाि असल लनयतले गरे का कामको सम्बन्धमा
टोलीका संयोजक तथा सर्दस्यहरु उपर कुनै कारवाही हुने छै न ।
१९. प्रचललत कानून बमोलजम िुनेाः यस लनर्देलिकामा भएको व्यवस्थाले प्रचललत काननू बमोलजम हुने अन्य अनगु मन कायिलाई
बाधा पयु ािएको मालनने छै न ।

२०. दण्ड सजायाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ वा नगर कायिपाललका/सभाबाट स्वीकृ त काननू मा व्यवस्था भएकोमा सोही
बमोलजम अन्यथा प्रचललत काननू उपभोक्ता लहत संरक्षण ऐन लनयम, खाद्य ऐन लनयम, औषलध लवक्री लवतरण सम्बन्धी ऐन
लनयम, कालो बजारी तथा अन्य के ही सामालजक अपराध तथा सजाय ऐन, मासु जााँच ऐन लगायत अन्य प्रचललत नेपाल
काननू को अलधनमा रही बजार अनगु मनबाट र्दोषी पाइएका व्यवसायी उपर काननू ी कारवाही र र्दण्ड सजाय गनपिु नेछ ।
२१. प्रलतवेदनाः बजार अनगु मनको मालसक प्रगलत प्रलतवेर्दन अनसु चू ी -१ अनसु ार तयार गनपिु नेछ ।
२२. बािा अड्काउ फुकाउने अलिकाराः यस लनर्देलिकाको कायािन्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ परे मा उपभोक्ता लहत सरं क्षण तथा
मल्ू याङ्कन सलमलतको बैठकबाट लनणियका लालग बाधा अड्काउ फुकाउ गनि नगरपाललकामा पठाइनेछ ।
२३. सश
ं ोिनाः यस लनर्देलिकामा थपघट गने अलधकार प्रचललत काननू को अलधनमा रही नगर कायिपाललका/सभाको हुनेछ ।

अनुसच
ू ी-१
(दफा ८ को उपदफा ४ साँग सभबलन्ित)
श्री पााँचखाल नगरपाललका
लवषयाः बजार अनुगमनको मालसक प्रलतवेदन ।
आज लमलत २० / / र्देलख २० / / सम्म लनम्न स्थानहरुमा बजार अनगु मन गर्दाि लनम्नानसु ार र्देलखएको व्यहोरा अनरु ोध छ ।
लस. न.ं

अनुगमन गररएको
स्थान

अनुगमन गररएको
क्षेत्र/प्रकृ लत/वस्तुहरु

बोधाथिः
श्री सयं ोजक ज्यू
उपभोक्ता लहत सरं क्षण सलमलत ।

अनुगमनकोलववरण
(पररणाम, अवस्था
र अन्य कुरा)
व्यवसालयक
प्रलतष्ठान/संस्था

सामानको जफत/
बरामर्दी नाम/
पररमाण

नष्ट गररएको
वस्तुको नाम /
पररमाण

लसलबन्र्दी गररएको
मात्रा/संख्या

गररएको नमूना
संकलन / मात्रा /
सख्ं या

कै लफयत

अनुसच
ू ी -२
(दफा ९ साँग सभबलन्ित)
अनगु मन गररने वस्तु र सेवाको वगीकरण
(अ) बजार अनगु मनको क्रममा लवलभन्न उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको अनगु मन गनिपु ने भएकाले उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको लनम्नानसु ार
वगीकरण गररएको छ ।
समहू 'क' - खाद्यान्न: माछा/मासजु न्य/तरकारी/फलफूल/ र्दैलनक उपभोग्य
(१) खाद्यान्न तथा खाद्य पर्दाथिहरु ननू , लचनी, लचया, कफी, मह, प्रिोलधत पानी आलर्द ।
(२) अप्रिोलधत, अधि प्रिोलधत वा प्रिोलधत खाद्य पर्दाथिहरु,
(३) प्रिोलधत खाद्य पर्दाथि उत्पार्दन गनि प्रयोग गररने कच्चा पर्दाथि,
(४) खाद्य पर्दाथि उत्पार्दन गने उद्योग,
(५) खाद्य पर्दाथि लवक्री लवतरण गररने लवक्रीस्थल र भण्डारगृह वा सचं य स्थल,
(६) खाने तेल, घ्यू (वनस्पती घ्यू समेत),
(७) र्दधु तथा र्दग्ु ध पर्दाथिहरु र र्दधु प्यालकङ्ग गनि प्रयोग हुने प्लालष्टक पाउचहरु,
(८) माछा, मास,ु अण्डा,
(९) मसलाजन्य पर्दाथिहरु (लजरा, मररच, अर्दवु ा, लसनु , धलनया, बेसार, ज्वानो, मेथी, ल्वाङ, सक
ु ु मेल, अलै ाँची, र्दाललचनी र खसु ािनी
लगायतका मसलाको रुपमा उपभोग गररने पर्दाथिहरु,
समिू 'ख': औषिी एवं स्वास््य सेवा
(१) औषधी तथा औषधीजन्य पर्दाथिहरु (पिपु ंक्षी औषधी तथा जलडबटु ीमा आधाररत औषलध समेत),
(२) औषलध उत्पार्दन गने उद्योग तथा लवक्री लवतरण गररने स्थल,
(३) अस्पताल, नलसिङहोम, लक्लनीक आलर्द स्वास््य सेवा प्रर्दायक संस्थाहरु ।

समुि 'ग': रासायलनक मल/लवषादी/लबउ लवजन/कृलष औजाराः
(१) पिपु क्ष
ं ी आहार र त्यसमा प्रयोग हुने कच्चा पर्दाथिहरु समेत,

(२) रासायलनक मल, लवषार्दी, लबउलवजन, कृ लष औजारहरु ।

समहु 'घ' इन्धन:
(१) इन्धन भण्डारण पेट्रोललयम पर्दाथिको नापतौल, गणु स्तर, मल्ू य तथा मापर्दण्डहरुको पररपालना ।

समहू 'ङ' लनमािण सामाग्रीः
(१) ढुङ्गा, इटा, लगट्टी, बालुवा लगायतका लनमािण सामग्री तथा सो साँग सम्बलन्धत उद्योग, भण्डारण स्थल र लवक्री लवतरण स्थल ।

समहू 'च' िैलक्षक सामाग्री:
(१) पाठ्य सामग्री, स्टेिनरी लगायतका िैलक्षक सामाग्रीहरु,
(२) लिक्षा लनर्देलिका अनसु ार लवद्यालयहरुको िल्ु क आलर्द ।

समहू 'छ' होटल/लज/रे ष्टूरा/खाजा घर/चमेना गृह/लजः
(१) होटल/रे ष्टुरा/खाजा घर/चमेना गृह/लजको सरसफाइ तथा अन्य व्यवस्थापन,
(२) प्रिोलधत र अप्रिोलधत वस्तहु रुको भण्डारण ,
(३) होटल, रे ष्टुरा तथा लमठाई पसलहरुमा लबक्री हुने पकवान तथा प्याके लजङ्ग गरी लबक्री हुने खाद्य पर्दाथिहरु, हल्का पेि पर्दाथिहरु,
मलर्दराजन्य पर्दाथिहरु ।

समहू 'ज' सलू तिजन्य पर्दाथिः
(१) सपु ारी पानपराग सतु ी लवडी चरु ोट तथा सतु ीजन्य पर्दाथि ।

समहू 'झ' नापतौलः
(१) ढक, तराजु लगायतका नापतौलमा प्रयोग हुने उपकरणहरु ।

समहू 'ञ' पिपु क्ष
ं ी हाट बजारः
(१) पिपु क्ष
ं ी हाटबजार तथा लबक्री स्थल ।

समहू 'ट' सौन्र्दयि सामग्रीः
(१) लवलभन्न प्रकारका सौन्र्दयि सामाग्रीहरु
(२) ब्यलू ट पालिर/सैलुन आलर्द ।

समहू 'ठ' लवद्यतु ीय सामानहरुः
(१) लवद्यतु ीय सामानहरु
(२) इलेक्ट्रलनक्स सामानहरु ।

समहू 'ड' रङ्ग/रोगनः
(१) लवलभन्न कम्पनीका भवन सम्बन्धी रङ्ग र रङ्ग रोगन सम्बन्धी सामग्रीहरु ।

समहू 'ढ' गरगहनाः
(१) सनु , चााँर्दी, लहरा, मोती, जवाहरत तथा सो बाट लनलमित गरगहनाको नापतौल एवं गणु स्तर

समहू 'ण' सवारी साधन:
(१) टेम्पो, नगर बस, ट्रयाक्टर, ररक्सा, ट्याक्सी आलर्दको भाडा ।

समहू 'त' अन्यः
(१) अन्य उपभोग्य वस्तहु रुको उत्पार्दन स्थल, प्रिोधन स्थल, ढुवानीको अवस्था, लवक्री स्थलहरु ।

(आ) अनगु मन गररने सेवाको लववरणः
(१) व्यापाररक सेवा,
(२) सञ्चार सेवा,
(३) स्थल यातायात तथा हवाई सेवा,
(४) लवद्यतु सेवा,
(५) खानेपानी सेवा,
(६) लवज्ञापन सेवा अन्य उपभोग्य सेवाहरु,
(७) स्वास््य सेवा,
(८) लिक्षा सेवा,
(९) लवत्तीय सेवाहरु ।

अनुसच
ू ी-३
दफा १० साँग सभबलन्ित
दैलनक बजार अनगु मन फारम
लमलतः
व्यापाररक प्रलतष्ठानको नामः
ठे गानाः
प्रोप्राइटर वा फमि धनीको नामः
फोन न:ं
यस कायािलयको नेतत्ृ वमा खलटएको बजार अनगु मन टोलीबाट तपाईको
ाँ लबक्रीस्थल/गोर्दाम/उद्योगको लनरीक्षण गर्दाि लनम्न अनरुु पको
लस्थलत भेलटएकोले र्देहाय अनसु ार गनिु गराउनु हुन लनर्देिन लर्दइएको छः
क्र. स.ं
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.
१६.

लववरण
मूल्य - सूची
साइनबोडि
व्यवसाय र्दताि/नवीकरण
नापतौलको प्रमाण
लेबलमा खल
ु ाउनुपने कुराहरु स्पष्ट
उल्लेख भए/नभएको
म्यार्द नाघेको सामाग्री
स्थायी लेखा (PAN) नम्वर र
(VAT) मा र्दताि
लवक्री लबल लर्दने प्रलक्रया भए/नभएको
खाद्य अनुज्ञा पत्र (खाद्य उद्योगको
लालग)
मासक
ु ो गणु स्तर सन्तोषजनक भए/
नभएको
लमठाईको गुणस्तर लगायतका पक्षहरु
सन्तोषजनक
ग्यााँसको तौल, मूल्य लगायतका
लवषय सन्तोषजनक
खररर्द लबल
यस अगाडीको लनर्देिनमा पालना
अन्य कै लफयतपूणि लस्थलत (खल
ु ाउने)

भएको

नभएको

टोलीबाट लर्दइएको लनर्देिन

एक पटक लर्दइएका लनर्देिनहरु पनु ः अनगु मन गर्दाि पालना नभएको पाइएमा प्रचललत काननू बमोलजम कडा कारबाही हुनेछ ।
लनरीक्षण टोली
१. संयोजक श्री …………………..
२. सर्दस्य श्री …………………..

३. सर्दस्य श्री …………………..
४. सर्दस्य श्री …………………..
५. सर्दस्य श्री …………………..

…………………..
मालथ उल्लेलखत लववरण ठीक छ भनी उत्पार्दक लवक्रेताको नाम र सही

प्रलतष्ठानको छाप
द्रष्टव्यः बजार अनगु मन फारमको प्रमालणत प्रलत सम्बलन्धत व्यवसायीलाई लर्दनपु नेछ ।

अनुसच
ू ी-४
(दफा १४ साँग सभबलन्ित)
मच
ु ल्ु का
काभ्रेपलाञ्चोक लजल्ला पााँचखाल नगरपाललका वडा नं ......, …… टोलमा खडा गरे को घटनास्थल/बरामर्दी / खानतलासी/
लिलछाप लगाएको मचु ल्ु काः१. उजरु ी वा सचू नाको छोटकरी लववरणः२. चार लकल्ला सलहत खानतलासी/बरामर्दी गररएको लचज वस्तुको नमनु ा तथा ठाउाँको लववरणः३. बरामर्द भएको सामान/र्दसीको लववरण / लिलछाप गररएको लववरणःक)
ख)
४. खानतलासी बरामर्दी भएको र्देखे बमोलजम सलह छाप गने साक्षीः - (नाम वतन)
क)
ख)
ग)
५. रोहवरमा बस्नेहरुको नाम, थर, उमेर, वतन र सलहछापःक)
ख)
६. लनरीक्षण टोलीले मेरो उद्योग, गोर्दाम, पसलमा अनगु मन गर्दाि कुनै सामान लहनालमना भएको छै न । मालथ प्रकरण ३ मा उल्लेख भएको
लचज वस्तु तथा सामानहरु ……….. उद्योग, गोर्दाम, पसलबाट बरामर्द भएको हो साथै टोलीले लगाएको लसल थान ……… छाप
भएको लठक सााँचो हो भनी सलहछाप गनेःक)
ख)
ग)
७. कायि तामेली गने:-

क)
ख)
लमलतः
समयः

अनुसच
ू ी-५
(दफा १४ साँग सभबलन्ित)
तारेख िरपाई
पक्षः पााँचखाल नगरपाललका
लवपक्षः ……….. लजल्ला ……. न.पा. / गा. पा. वडा न.ं … स्थायी घर भई हाल ……….. लजल्ला ……. न. पा./ गा. पा.
वडा न.ं … बस्ने श्री ……….. को नालत/ नालतनी श्री ………… को छोरा/छोरी वषि …… को …………………. नामक
व्यवसायका सञ्चालक श्री …………………… सम्पकि न.ं …………… ।
तारेख
लमलत ……….. साल ……….. मलहना ….. गते …….. रोज लर्दनको समय ……… बजे उपलस्थत हुनछ
े ु भनी सही छाप गने ।
हस्ताक्षरः
नामः

लमलत ……….. साल ……….. मलहना ….. गते …….. रोज लर्दनको समय ……… बजे उपलस्थत हुनछ
े ु भनी सही छाप गने ।
हस्ताक्षरः
नामः

आज्ञाले,
प्रमख
ु प्रिासकीय अलधकृ त
लोक बहार्दरु भण्डारी

