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हररवन नगरपालिकाबाट गररने बजार अनुगमन लनरे्दलिका, २०७५ 

प्रस्तावना : 

उपभोक्ताको स्वास्््, सलुवधा ि आलथिक लह  का्ि िाखन, उपभोग्् वस्  ुवा सेवाको गणुस् ि, परििाण एवं 

िलू््को अलन्लि  ाबाट उपभोक्तािाई संिक्षण प्रदान गनि, वस्  ुवा सेवाको उत्पादन स्थि वा भन्साि लवन्द,ु ढुवानी 

िागि, भण्डािण  था सञ्च् स्थि, थोक  था खदु्रा लबक्री स्थि ि उपभोग स्थि िगा् का ठाउँहरूिा वस्  ुवा सेवा 

प्रदा्क वा लबके्र ाको व््ाावसाल्क कािोवािको द ाि, नवीकिण, आपलू ि, िलू््, गणुस् ि, नाप ौि, लवज्ञापन 

िगा् का व््ापारिक लक्र्ाकिापको लन्िन गनि नेपािको संलवधान, २०७२ को अनसुचूी ८ बिोलिि उपभोक्ता 

लह  संिक्षणाथि बिाि अनगुिनको लिम्िेवािी स्थानी्  हिाई  ोलकएको ह दँा सो सवैधालनक दाल्त्व का्ािन्व्नको 

िालग  त्काि हरिवन नगिपालिकाबाट लन्लि  रुपिा प्रभावकािी बिाि अनगुिन गनि आवश््क भएकोिेस्थानी् 

सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११(२)ञ.(१) िे लदएको अलधकाि प्र्ोग गिी्स नगिपालिकािे नगि 

सभाको लिल  २०७५।१२।२७ को बैठकबाट पारि  गिी ्ो हररवन नगरपालिकाबाट गररने बजार अनुगमन 

लनर्देलिका, २०७५िाग ुगिेको छ । 

पररच्छेर्द १ 

प्रारलभभक 

१. संलिप्त नाम र प्रारभभ: 

(क) ्स लनदलेिकाको नाि “हररवन नगरपालिकाबाट गररने बजार अनुगमन लनर्देलिका, २०७५” 

िहकेो छ । 

(ख)  ्ो लनदलेिका हरिवन नगि सभाबाट स्वीकृ  भएको लिल दलेख िाग ुह नेछ । 

२. पररभाषााःलवष् वा प्रसंगिे अको अथि निागेिा ्स लनदलेिकािा, 

(क) “अनुगमन टोिी” भन्नािे का्ािि्िे लविेषज्ञसलह  गठन गिेको बिाि अनगुिन टोिी सम्झन ु

पदिछ । 

(ख) “उपभोक्ता लहत संरिण सलमलत” भन्नािे नगिपालिकाका उपप्रिखुको सं्ोिकत्विा गलठ  

सलिल  बझु्न ुपदिछ ।  

(ग) “कायाािय” भन्नािे हरिवन नगि का्िपालिकाको का्ािि् सम्झन ुपदिछ । 
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(घ) “प्रर्दायक” भन्नािे वस्  ु वा सेवाको उत्पादक, आ्ा क ाि, भण्डािण वा लबक्राी लव िण गने 

व््लक्त वा संस्था सम्झन ुपदिछ । 

(ङ) “वस्तु” भन्नािे उपभोक्तािे उपभोग वा प्र्ोग गने वस् कुो सलम्िश्रणबाट बनेको पदाथि सम्झन ु 

पदिछ ि सो िब्दिे उपभोग्् वस् कुो लनिािणिा प्र्ोग ह ने कच्चापदाथि, िङ्ग, सगुन्ध वा िसा्निाई 

सिे  िनाउँछ । 

(च) “लबके्रता” भन्नािे वस्  ुवा सेवाको उत्पादक, पैठािीक ाि, थोक वा खदु्रा लबके्र ा, सेवा प्रदा्क 

सम्झन ुपदिछ । सो िब्दिे होटि, िि, छात्रावास, खािाघि संचािक आलदिाई सिे  िनाउने छ । 

(छ) “स्थानीय सरकार” भन्नािे हरिवननगिपालिकािाई सम्झन ुपदिछ ।  

(ि) “सेवा” भन्नािे व््वसाल्क सेवा, सञ्चा सेवा, लनिािण  था इलन्िलन्रिङ सेवा, लव िण सेवा, 

लिक्षा सेवा, वा ाविणी् सेवा, लवत्ताी् सेवा, स्वास््् ि सािालिक सेवा, प्िटन सेवा, िनोिञ्िन 

 था खेिकुद सेवा, ्ा ा्ा  सेवा िगा् का दस् िु/पारिश्रलिक लिई वा नलिई प्रदान गरिने सम्पणूि 

सेवाहरू सम्झन ुपदिछ । 

(झ) “सलमलत” भन्नािे उपभोक्ता लह  संिक्षण सलिल  सम्झन ुपदिछ । 

पररच्छेर्द२ 

उपभोक्ता लहत संरिण सलमलत 

३.  उपभोक्ता लहत संरिण सलमलत: उपभोक्ताको लह  संिक्षण सम्बन्धी लवष्िा आवश््क नील ग  व््वस्था 

गनि  था बिाि अनगुिन का्ििाई िागिदििन एंव सिन्व्को िालग नगिपालिकािे उपभोक्ता लहत संरिण 

सलमलतको गठन गनेछ । 

४. उपभोक्ता लहत संरिण सलमलतको गठन दहेा् अनसुाि ह नेछ: 

(क) हरिवन नगिपालिकाको उपप्रिुख – सं्ोिक 

(ख) हरिवन नगिपालिकाको आलथिक सलिल का सं्ोिक – सदस्् 

(ग) इिाका प्रिासन का्ािि्का अलधकृ  प्रल लनलध – सदस्् 

(घ) खाद्य, गणुस् ि, औषधी/िनस्वास्््/उद्योग वालणज्् हनेे (उपिब्ध 

भएसम्िका के्षत्रग  लवष् हनेे) िाखाका प्रिखु/प्रल लनलध 

– सदस्् 

(ङ) सम्बलन्ध  उद्योग वालणज्् संघको प्रल लनलध – सदस्् 

(च) उपभोक्ता लह  संिक्षणिा लक्र्ालिि संस्था वा व््लक्तहरु िध््ेबाट  एक िना – सदस्् 

(छ) का्ािि्को उपभोक्ता लह  संिक्षण हनेे िाखा/डेक्स/इकाईका प्रिखु – सदस्् सलचव 
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५. उपभोक्ता लहत संरिण सलमलतको काम, कताव्य र अलिकार 

क. उपभोक्ता लह  संिक्षणको िालग आवश््क नील ग  व््वस्था गने ।  

ख. अत््ावश््क वस् हुरुको िाग ि आपलू िको अवस्था सम्बन्धी  ््ाङ्क संकिन ि िागको 

प्रक्षेपणगन,े 

ग. सलिल िे ्स लनदलेिकाको दफा (८) २ अनसुाि गलठ  अनगुिन टोिीद्वािा अनुसूची–१ को 

फािििा  उल्िेख  भए अनसुाि प्रस्  ु गिेको बिाि अनगुिन सम्बन्धी प्रल वेदन िालथ लवशे्लषण गिी 

आवश््क लनदिेनलदने, 

ङ. उपभोक्तको लह  संिक्षण गनि आपलू ि व््वस्था ि उपभोग्् वस्  ुवा सेवाको छड्के अनगुिन गने, 

छ. बिाि अनगुिन सम्बन्धी कािको िलू््ाङकन गने ि टोिीिाई आवश््क ाअनसुाि िागिदििन गने, 

ि. नगिपालिकािे लदएको अन्् लनदिेन ि आदिेको का्ािन्व्न गने/गिाउने । 

झ. उपभोक्ता लह  लवपरि  का्ििा आवश््क काननुी कािवाहीको िालग लनिीक्षण वा 

अनसुन्धानअलधकृ  ोक्ने । 

६. उपभोक्ता लहत संरिण सलमलतको बैठक सभबन्िी कायालवलि:उपभोक्ता लह  संिक्षण सलिल को बैठक 

िलहनािा एकपटक अलनवा्ि रूपिा बस्न ुपनेछ । सलिल को बैठकिे आफ्नो का्िलवलध आफै  ्ाि गनछे । 

्सिी बैठक बस्दा कलम् िा  ीनलदन अगालड बैठकको लवष् सलह को सचूना सदस््हरुिाई उपिब्ध गिाउनु 

पनेछ । 

पररच्छेर्द ३ 

बजार अनुगमन सभबन्िी व्यवस्था 

७. वस्तु वा सेवाको र्दताा, आपूलता, मूल्य, गुणस्तर, नापतौि िगायतका व्यापाररक लक्रयाकिापिाई 

 उपभोक्ता मैत्री बनाउन नगरपालिकािे लनभन व्यवस्था गनुापनेछ: 

(क) गणुस् िी् उपभोग्् वस्  ु  था सेवाको सहि ि सविसिुभ आपलू ि ह ने वा ाविणको 

सलुनलि  ासलह  उपभोक्ताको हक ि लह को संिक्षण गनि का्ािि्िा उपभोक्ता लह  संिक्षण 

िाखा/इकाई/डेक्सको व््वस्थागिी लन्लि  ि प्रभावकािी बिाि अनगुिनको व््वस्था गने,  

(ख) बिाि प्रणािीिाई प्रल स्पधी ि उपभोक्ता प्रल  लिम्िेवाि  लु््ाउन प्रचलि  काननुको 

का्िन्व्निािोड लदने,  
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(ग) उपभोक्ता लिक्षा सम्बन्धी सचे ना ि बिाि अनगुिनको का्ि्ोिना  ्ाि गिी उपभोक्ता लह  

संिक्षणको लवष्िाई लविेष प्राथलिक ािा िाखने, 

(घ) उपभोक्तािाई सचे  ि िागरूक  लु््ाउन वडा सलिल को का्ािि्दलेख नै उपभोक्ता 

सचे नािगा् का का्िक्रिहरु संचािन गने, 

(ङ) आफ्नो नगिपालिका अन् गि  स्थालप  वा संचालि  उद्योग व््वसा्को द ाि, नलवकिण, 

लबिलविक  था लबक्रीको िालग िालखएका िािवस् ,ु नाप ौि, गणुस् ि, िेबि, आपलू ि,  आलदको 

अनगुिन गने, 

(च)  िकािी, फिफूि, िाछा, िास,ु लिठाई पसि, डेिी, होटि िगा् का खाद्य वस् ुको लबक्री 

स्थिकोिापदण्ड  ोक्ने ि छुटै्ट फिफूि  था  िकािी बिाि ि वधिािाको व््वस्था गने, 

८. बजार अनुगमन टोिी गठन: 

१. वस्  ु वा सेवा प्रदा्क व््वसा्को द ाि, नवीकिण, आपलु ि, िलु््, नाप ौि, लवज्ञापन िगा्  

व््ापारिक लक्र्ाकिापको लन्लि  एंव आकलस्िक अनगुिनको िालग नगिपालिकािे बिाि 

अनगुिन टोिी गठन गनेछ। 

२. उपदफा (१) बिोलिि गठन ह ने अनगुिन टोिीिा दहेा् बिोलििका पदालधकािीहरु िहनेछना् : 

क. का्ािि्को उपभोक्ता लह  संिक्षण हनेे िाखा/इकाई/डेक्कको प्रिखु – सं्ोिक 

ख. सम्बलन्ध  लवष्ग  क्षेत्रको प्रल लनलध – सदस्् 

ग. स्थानी् प्रिासनको प्रल लनलध   

घ. स्थानी् सिुक्षा लनका् (नेपाि प्रहिी) को प्रल लनलध – सदस्् 

ङ. उपभोक्ता लह  संिक्षणिा लक्र्ालिि संस्था वा ब््लक्तहरु िध््ेबाट 

िनोलन  एक िना 

– सदस्् 

च. उद्योग वालणज्् संघको प्रल लनलधएक िना – सदस्् 

छ. पत्रकाि िहासंघ/संचािकिी एक िना – सदस्् 

३. अनगुिन टोिीिा कम् ीिा ५ िना प्रल लनलध संिग्न भई बिाि अनगुिन सम्बन्धी का्ि गरिने छ । 

 ि कुनलैवष्ग  के्षत्रको अनगुिन गने का्ििा सम्बलन्ध  लवष्ग  के्षत्रको लवज्ञ/प्रल लनलध अलनवा्ि 

रुपिा सिावेि गिाउन ुपने छ । ( लवष्ग  लवज्ञ वा प्रल लनधी भन्नािे िस् ै खाद्य वा कृलष उपिको 

िालग खाद्य लनरिक्षक वा उपिब्ध नभएिा कृलष प्रालवलधक बलुझने छ ।)  
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४. उपभोक्ता लह  संिक्षण हनेे िाखा वा इकाइिे िालसक रुपिा  ोलकएको ढाँचािा बिाि अनगुिनको 

एकीकृ  प्रल वेदन का्ािि्िा पेि गनुि पनेछ । 

९. बजार अनुगमन टोिीको काम, कताव्य र अलिकार:दफा ८ (१) बिोलिि गलठ  बिाि अनगुिन टोिीिे 

प्रचलि  काननु बिोलिि दहेा् अनसुािका का्िहरू  गनुिपनेछ:- 

(क) बिाि अनगुिनको पवूिका्ि्ोिना ि िालसक अनगुिन का्ि ालिका बनाई स्वीकृ लाको िालग 

सलिल िा पेि गने, 

(ख) स्वीकृ  का्ि्ोिना बिोलिि लन्लि रूपिा बिाि अनगुिन गने ि आवश््क ा बिोलिि 

आकलस्िक वा लविेष अनुगिन गने,  

(ग) वस्  ु वा सेवाको द ाि, आपलू ि, िलू््, गणुस् ि, नाप ौि, लवज्ञापन िगा् का व््ापारिक 

लक्र्ाकिापकोअनुगिन गने, 

(घ) कािोबिािी, एकालधकाि (लसलन्डकेट), लििलाि ोपणूि भाउ लनधाििण (काटेलिङ्ग), कृलत्रि अभाव 

 था बिाि प्रवेििा अविोध गने िस् ा गैिप्रल स्पधी व््ापारिक लक्र्ाकिाप भए/नभएको अनगुिन 

गन,े 

(ङ) कुनै वस् कुो अनलुच  व््ापारिक लक्र्ाकिाप लिसावट/गणुस् िहीन,कि  ौि 

भएकोदलेखएिा/भेलटएिा आवश््क ाअनसुाि त््स् ा वस्  ुिफ  गने, नष्ट गने, कािोवाि िोक्का गन े

वा बन्द गनेिगा् का का्ि गने, 

(च) उपभोक्ता लह  संिक्षण सलिल बाट सि्–सि्िा लदइएका लनदिेन एवं आदिे बिोलििका कािहरू 

गन।े 

(छ) सम्पन्न बिाि अनगुिन प्रल वेदन सोही लदन का्ािि्िा पेि गनुि पनेछ । 

१०. बजार अनुगमन कायालवलि: 

१. बिाि अनगुिन टोिीिे बिाि अनगुिन गदाि लनम्न लवष्िा लविेष ध््ान लदन ुपनेछः 

(क) लबके्र ा वा सेवा प्रदा्किे लन्ािक लनका्बाट काननु बिोलिि प्रदान गरिने गिेको 

व््वसा् द ाि  प्रिाण–पत्र, स्था्ी िेखा नम्बि (PAN) को प्रिाण–पत्र, खाद्य अनजु्ञा–

पत्र, औषधी पसि द ाि प्रिाण–पत्र िगा् का आवश््क कागिा हरु लिएको छ/छैन हनेे 

।साथै प्रिाणपत्र लन्लि  रुपिा नवीकिण भए/नभएको हेने । प्रिाणपत्र नलिएको वा 
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नलवकिण गिेको नदलेखएिा बढीिा ७(सा ) लदनलभत्र सो का्ि गिी का्ािि्िा पेि गनि 

लिलख  लनदेिन लदने । 

(ख) लबके्र ा वा सेवा प्रदा्किे आफ्नो व््वसा्को साइनबोडि िाखेको छ/छैन हनेे । निाखकेो 

भए ३ लदनलभत्रिा िाखी का्ािि्िा िानकािी लदन लिलख  लनदिेन लदने । 

(ग) प्रदा्किे वस् कुो लबक्रीकक्षिा िलू्् सचूी िाखेको छ/छैन  हने े । निाखेको भए ३ लदन 

लभत्रिा िाखीका्ािि्िाई सोको िानकािी लदन लिलख  लनदिेन लदने । 

(घ) िाि, वस् कुो परििाण, िूल््, गणुस् ि ि  ौि लठक छ/छैन हनेे, 

(ङ) प््ाकेलिङ्ग गरिएको वस् कुो िेबििा उत्पादक वा पैठािीक ािको नाि, उत्पादन लिल , 

उपभोग््  अवलध वा लिल , अलधक ि खदु्रा िूल््, लिश्रण, भण्डािण ि उपभोग गने  रिका 

उल्िेख गरिएको छ/छैन हनेे,  

(च) औषलध वा औषलध्कु्त पदाथि भए सोको प््ालकङ्ग प्र्ोग गने  रिका उल्िेख छ/छैन हने े

।औषधीलवज्ञ (फािािलसष्ट) औषधी लबक्री स्थििा भए/नभएको एवं औषलध लवके्र ा 

प्रिाणपत्र सिे  हनेे । 

(छ) उपभोग्् लिल  नाघेको औषधी, प्रिोलध  पानी, लबस्कुट, पाउिोटी िगा् का खाद्य  था 

उपभोग््  वस् हुरू फेिा पिेिा नष्ट गने, 

(ि) उत्पादन लिल , उपभोग्् लिल  केििेट गिेको वा पनुः िेबलिङ्ग वा छपाइ गिेको छ/छैन हेने 

। पनुः िेबलिङ्ग वा छपाइ गिेको पाइएिा त््स् ो वस्  ुिफ  गने, वस् कुो प्रकृल  अनसुाि 

िचुलु्का गिी नष्ट गने, 

(झ) िाछािास,ु फिफूि,  िकािी, लिठाई पसि, डेिी ि होटि वधिािा वा िाछा,िासु 

लबक्रीस्थि सफासगु्घि ि िापदण्ड अनसुाि छ/छैन हनेे । नभएिा कसिुको प्रकृल  अनसुाि 

सिग गिाउने वा चे ावनी लदने  था अटेिी गिेिा  ोलकए बिोलिि दण्ड िरिवाना गने, 

(ञ) लबके्र ा वा के्र ािाई वस् कुो लबिलबिक िािी गिेको छ/छैन हनेे । लबि अलनवा्ि गनि 

लनदिेन लदने । 
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२. नगिपालिकािे अनसुचूी–२ िा उल्िेलख  वस्  ु ि सेवाको अनगुिन गनि उपभोक्ता लह  संिक्षण 

हनेेिाखा/इकाई/डेक्सिाई लिलख  का्ि लवविण  ोक्न ु पनेछ । सोही आधाििा बिाि अनगुिन 

टोिीिेबिाि अनुगिन सम्बन्धी का्ि गनुि पनेछ ।  

पररच्छेर्द४ 

उजुरी सभबन्िी व्यवस्था 

११.  उजुरी लर्दन सकनेाः 

(क) कुनै वस्  ु वा सेवाको लवके्र ा वा प्रदा्किे उपभोक्ताको लह  लवपरि  व््ापारिक लक्र्ाकिाप 

गिेकोभलन कुनै पलन व््लक्तिे उपभोक्ता लह  संिक्षण सलिल  वा बिाि अनगुिन टोिी वा 

का्ािि्को उपभोक्ता लह  संिक्षण हनेे िाखा/इकाई/डेक्सिा िौलखक वा लिलख  सचूना वा उििुी 

लदन सक्नेछ । 

(ख) उपदफा (क) बिोलििको लनका्िे उििुी वा सावििलनक सञ्चाि िाध््िबाट प्राप्त सचूनािाई 

उििुीको रूपिा ग्रहण गरिनेछ,  

(ग) उपदफा (क) वा (ख) बिोलििको उििुी वा अन्् कुनै सिकािी लनका्बाट अनगुिनको िालग िेलख 

आएिा सो िाई सिे  उििुीको रूपिा ग्रहण गिी बिाि अनगुिन टोिीिे अनगुिन  था लनिीक्षण 

गनुि पनेछ, 

(घ) उपदफा (ग) बिोलिि अनगुिन  था लनरिक्षण गदाि लवके्र ा वा सेवा प्रदा्किे प्रचलि  काननु वा 

िापदण्ड लवपरि  व््ापारिक लक्र्ाकिाप गिेको पाइएिा  त्काि कािवाही चिाउन ुपनेछ, 

(ङ) उपदफा (घ) बिोलिि अनगुिन टोिीिे गिेको काि कािवाहीिा लचत्त नबझेुिा लवके्र ािे प्रचलि  

काननु बिोलिि नगिपालिकाको उपप्रिखु सिक्ष लिलख  रुपिा उििुी लदन सक्नेछ, 

पररच्छेर्द५ 

अनुगमन सभबन्िी प्रकृया 

१२.  अनुगमनको पूवा तयारीाः  अनगुिन टोिीिे अनगुिन गनुि पवूि दहेा्को  ्ािी गनुि पनेछः 

(क) लनिीक्षण वा अनगुिनिा िान ु पवूि अत््ावश््क वस्  ु  था सेवा िध््े कुन कुन लवष्िाई 

पलहिोप्राथलिक ािा िाखने भन्ने लकटान गिी लवष्सचूी  ्ाि गनुिपनेछ । 

(ख) अनगुिनिा िाँदा अनुगिन गरिने वस्  ु वा सेवासँग सम्बलन्ध  ऐन,लन्िहरू, लवविण ि 

चेकलिस्टसाथै लिई िानपुनेछ । 
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(ग) वस्  ु  था सेवाको आपलू ि, लवक्री लव िण, िूल््, गणुस् ि आलदको बािेिा प्ािप्त सचूना ि 

िानकािीहालसि गनुिपनेछ । 

(घ) अनगुिन वा लनिीक्षण गनि िान ुअगावै  ालिका बनाई आवश््क पने साधन सिुक्षा आलदको पवूि 

 ्ािीगनुिपनेछ । 

१३. बजार अनुगमन गने प्रकृया: 

(क) बिाि अनगुिन गदाि अनगुिनिा खलटई िाने व््लक्तिे आफ्नो परिच्पत्र दखेाई बिाि अनगुिन 

गनुिपनेछ । अनगुिन टोिीका सं्ोिकिे अनुगिनको आवश््क ा बािे िानकािी गिाउनु पनेछ ि 

सम्बलन्ध  व््वसा्ीिे लबना कुनै अविोध अनगुिन गनि लदनुपनेछ । 

(ख) उपदफा (क) बिोलिि बिाि अनगुिन गदाि सम्बलन्ध  व््वसा्ीिे वाधा लविोध गिेिा वाधा 

लविोधगनेिाई प्रचलि  काननु बिोलिि कािवाहीको िालग सम्बलन्ध  लनका्िा अनिुोध गनि वा 

िेखी पठाउन सक्नेछ । 

(ग) अनगुिन टोिीिे बिाि अनगुिन गदाि वस्  ु वा सेवाको निनूा संकिन गनुिपने दलेखएिा 

प्रचलि काननूबिोलिि निूना संकिन गिी सोको ्थाथि लवविण खुिाई सम्भव भएसम्ि सम्बलन्ध  

व््वसा्ीको सिे  दस् ख  भएको स्थिग  िचुुल्का बनाउन ु पनेछ । सम्बलन्ध  व््वसा्ीिे 

िचुलु्का दस् ख  गनि निानेिा सोही व््होिा िनाई उपलस्थ  व््लक्तहरूको िोहवििा िचुलु्का  ्ाि 

गिी आवश््क ा अनसुाि लसिबन्दीसिे  गिी पिीक्षणको िालग ्थालिघ्र सम्बलन्ध  लनका्िा 

निनूासलह  िेखी पठाउनपुनेछ । 

(घ) अनगुिन टोिीिे बिाि अनुगिन गदाि  त्काि केही सधुाि गनुिपने दखेेिा सम्बलन्ध  व््वसा्ीिाई 

अवलध ोकी स्थिग  लिलख  लनदिेन लदई सधुाि गनि िगाउन सक्नेछ । 

(ङ) बिाि अनगुिन टोिीिे बिाि अनगुिन गदाि कुनै वस्  ु  त्काि नष्ट नगिे िनस्वास्््िा असि 

पनेदलेखएिा त््स् ा वस् कुो निनूा संकिन गिी प्रिाणको रूपिा सिुलक्ष  िाखाी अरू प्रचलि  

काननू बिोलिि आवश््क प्रलक्र्ा पिुा्् ाई सम्बलन्ध  व््वसा्ी ि उपलस्थ  व््लक्तहरूको 

िोहवििा िचुलु्का गिी वा ाविणिा  असि नपने गिी त््स् ो वस्  ु नष्ट गनुिपनेछ । संकलि  

निनूाआवश््क ाअनसुाि परिक्षणका िालगप्र्ोगिािािा पठाउन सलकनेछ । 

१४. र्दण्ड जररवाना: 
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(क) बिाि अनगुिन टोिीिे बिाि अनगुिन गदाि सेवा वा वस्  ुिाखेको स्थानको लन्िानसुाि िाँचबझु 

वा खान िासी गनि सक्नेछ । खान िासीबाट वस्  ु वा सेवाको लबक्री लव िणिा अनलुच  वा 

अलन्लि  का्ि  गिेको पाइएिा आवश््क ाअनसुाि त््स् ो सेवा वा वस् कुो प्र्ोग वा लबक्री 

लव िणिा िोक िगाउन सक्नेछ  था त््स् ा वस्  ु अनगुिन टोिीिे कब्िािा लिई लन्िानसुाि 

का्िवाही बढाउने छ । 

(ख) अनगुिन गदाि कुनै काननूी कािवाही गनुिपने दलेखएिा अनगुिन टोिीिे सम्बलन्ध व््वसा्ीसँग 

 रुून्  लिलख  स्पष्टीकिण िाग गनि सक्नेछ । 

(ग) अनगुिन टोिीको प्रल वेदन वा निनूा पिीक्षणबाट गदाि िदु्दा दा्ि गनुिपन े दलेखएिा प्रचलि  

काननूबिोलिि अनुसन्धान  हलकका को िालग लनिीक्षण अलधकृ   ोक्ने गिी िदु्दा दा्ि गनि 

सलिल बाट लनणि् गिाई ्थालिघ्र अलभ्ोिन अलधकािी सिक्ष आवश््क कागिा सलह  िेखी 

पठाउन ुपनेछ । 

(घ) उपदफा (ग) बिोलिि िेखी आएिा सम्बलन्ध  अलधकािीिे प्रचलि  काननू बिोलिि प्रलक्र्ा पिूा 

गिी सम्बलन्ध  लनका्िा िदु्दा दा्ि गनुिपनेछ । 

(ङ) उपदफा (क) बिोलिि अनुगिन टोिीिे अखाद्य वस् ु वा अन्् वस्  ु नष्ट गदाि िागेको 

खचिसम्बलन्ध  व््वसा्ीिे नै व््होनुि पनेछ ।  

(च) अनगुिन गरिएका िाि वस् कुो प्रकृल  अनसुाि िचुुल्का उठाउन ु पनेिा िचुलु्का उठाउने, 

चेकलिष्टअनसुाि भए नभएको हनेे ि निनूा पिीक्षण लिनपुने भएिा स्थानी् सिकाि संचािन ऐन, 

२०७४ वा नगि सभाबाट स्वीकृ  काननुिा व््वस्था भएकोिा सोही बिोलिि अन््था खाद्य 

लन्िाविी, २०२७ को लन्ि १० वा उपभोक्ता संिक्षण लन्िाविी, २०५६ को लन्ि २७ अनरुूप 

वा नेपाि गणुस् ि ऐन, २०३७ वा प्रचलि  काननू बिोलिि निनूा संकिन गनुिपनेछ । 

(छ) लनिीक्षण, िाँचबझु वा खान िासी गदाि उपभोग्् वस्  ु िोक्का िाखनपुने भएिा स्थानी् 

िासनसञ्चािन सम्बन्धाी ऐन वा नगि सभाबाट लस्वकृ  काननुिा व््वस्था भएकोिा सोही 

बिोलिि अन््था  खाद्य लन्िाविी,२०२७ को लन्ि १३ वा उपभोक्ता संिक्षण लन्िाविी, २०५६ 

को लन्ि २५, वा नेपाि गणुस् ि ऐन, २०३७ ि स्ट््ाण्डडि नाप ौि ऐन, २०२५ का प्रचलि  

काननू बिोलिि गनुिपनेछ । 

(ि) स्थानी् सिकाि संचािन ऐन, २०७४ वा नगि सभाबाट लस्वकृ  काननुिा व््वस्था भएकोिा 

सोहीबिोलिि अन््था वस्  ुवा िािसािान लसिबन्दी गनुिपदाि खाद्य लन्िाविी, २०२७ को लन्ि 



 

11 
 

१३ वा उपभोक्ता संिक्षण लन्िाविी, २०५६ को लन्ि २८ ि २९ वा नेपाि गुणस् ि ऐन, २०३७ 

वा स्ट््ाण्डडि नाप ौि ऐन, २०२५ वा प्रचलि  काननूअनसुाि गनुिपनेछ । 

(झ) खाद्य प्रिोधन गनि आवश््क पने कुनै उपकिण िडान भै कुनै वस्  ु वा पदाथिको उत्पादन 

गरिएकोिाअनुगिन गने लनका्िे उत्पादन प्रिोधन काननू सम्ि  भए नभएको हिेी नभएको भए 

त््स् ो स्थानिा लसिवन्दी गनि सक्नेछ । ्सिी लसिबन्दी गरिएकोिा प्रिोधन उद्योगिाई लनलि  

सि्ावधी लदई आवश््क िापदण्ड पिूा गिी सधुाि गनि लनदिेन लदन सलकनेछ । 

(ञ) उपदफा (ण) बिोलिि लनदिेन लदएकोिा उद्योगिे सधुािात्िक का्िहरू गिी लसिबन्दी हटाई पाउँ 

भनी का्ािि्िा लनवेदन लदएिा का्ािि्को टोिीिे बिाि अनगुिन गिाई सधुाि भएको पाइएिा 

लसिबन्दी हटाई  लदन सक्नेछ । सधुाि भएको नपाइएिा काननू बिोलिि कािवाही अगालड बढाइनेछ 

। 

(ट) वस्  ु वा सेवा के्षत्रिा अनुलच  व््ापारिक लक्र्ाकिाप (Unfair Trade Practices), 

काननूद्वािालन्लन्त्र  वा लनषेलध  व््ापारिक लक्र्ाकिाप (Restrictive Trade Practices) ि 

एकालधकािपणूि व््ापारिक लक्र्ाकिाप (Monopolistic Trade Practices) भए-नभएको 

लवष्िाासिे  अनगुिनकाक्रििा हनेुिपनेछ। 

पररच्छेर्द ६ 

आचार संलहता 

१५.  आचार संलहतााः बिाि अनगुिन गनि िाने अनगुिन टोिीिे लनम्न बिोलििको आचाि संलह ा पािना 

 गनुिपनेछ:- 

(क) अनगुिन टोिीिे अनगुिन गने स्थि ि अनगुिन गरिने वस् कुो बािेिा सो का्ििा संिग्न सदस््हरू 

बाहके अरू कसैिाई पलन सो बािेिा पवूि सचूना वा िानकािी गिाउन ुह दँनै, 

(ख) अनगुिनिा खलटने व््लक्तिे आफ्नो ना ागो ा वा इष्टलित्र कहाँ अनगुिन गनि िान ुह दँनै, 

(ग) अनगुिन का्ििा संिग्न कुनै पलन सदस््िे अनगुिन गने लवके्र ा व््वसा्ीबाट कुनै पलन 

लकलसिकोचन्दा,दान, दा व्् वा उपहाि स्वीकाि गनुि ह दँनै, 

(घ) अनगुिन गनि िाँदा प्रदा्कहरूिे लदएको सलुवधा  था आल ्् स्वीकाि गनुिह दँनै, 

(ङ) कुनै लकलसिको प्रिोभन वा िोिालहिािा पनुि ह दँनै, 
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(च) अनगुिनको कािवाही सम्बन्धी सचूना प्रवाह गदाि अनगुिन टोिीको ने तृ्व गने व््लक्तबाट िात्र 

प्रवाहगनुिपनेछ  था अनगुिन टोिीिा िहने अन्् सदस््हरूको िानकािी लदन ुह दँनै ्, 

(छ) बिाि अनगुिन गदाि अनगुिन टोिीका पदालधकािीहरू प्रदा्क सिक्ष ि्ािलद   रिकािे प्रस्  ु 

ह नपुने िव््वसा्ीको भण्डािण स्थि वा पसिबाट िथाभावी  रिकािे िाि वस्  ुलनकाल्न ुह दँनै , 

(ि) अनगुिन टोिीका कुनै सदस््िे अनगुिन सम्बन्धी का्ि गदाि गोप्् ा भङ्ग गने िगा्  अन्् कुनै 

गैिकाननूी काि गिेिा कििचािी भए प्रचलि  काननू बिोलिि लवभागी् कािवाही गनि ि अन्् व््लक्त 

भए टोिीबाट हटाई प्रचलि  काननू बिोलिि कािबाही गनि सलकनेछ, 

(झ) िानव अलधकािवादी संघसंस्था, उपभोक्ता हकलह  संिक्षण का्ििा संिग्न संस्थाहरू, लवलभन्न 

सञ्चाििाध््ििा का्िि  सञ्चािकिी प्रल लनलधहरूिे अनगुिन का्ििाई सह्ोग पगु्ने गिी 

अनगुिन प्रलक्र्ाको स्थिग  अविोकन गनि सक्नेछन ्।  ि सािान िफ  गने, धलु््ाउने वा नष्ट गन े

वा लसिबन्दी गने का्ििा सम्बलन्ध  आलधकारिक कििचािी वा प्रहिीद्वािा नै का्ि सम्पन्न गनुिपनेछ ।   

पररच्छेर्द ७ 

लवलवि 

१६. बजार अनुगमन सलमलतको कायाक्रम तथा बजेट : 

(क) नगिपालिकािे आफ्नो स्रो  साधन ि िनिलक्त प्र्ोग ह ने गिी बिाि अनगुिनका िालगआवश््क 

का्िक्रि ि बिेट प्राथलिक ाका साथ वालषिक का्िक्रििा सिावेि गनुि पनेछ,  

(ख) नेपाि सिकािबाट बिाि अनगुिनका िालग अनदुान प्राप्त भएिा सोही अनसुाि का्िक्रििा 

सिावेिगनुिपनेछ, 

(ग) वालषिक का्िक्रििा उपभोक्ता सचे नाको का्िक्रि सिे  सिावेि गनुिपनेछ, 

(घ) बिाि अनगुिनको क्रििा निूना संकिन गदाि प्रदा्किाई वस् कुो िूल्् भकू्तानी गिी लबि लिनु 

पने ह न्छ, 

(ङ) बिाि अनगुिन टोिीिा खलटएका व््लक्तहरूिाई खािा वाप  भत्ता लदनपुनेछ । 

१७.  स्थानीय प्रिासनको कताव्याःबिाि अनगुिन गदाि अनुगिन टोिीिे सिुक्षा िगा् का आवश््क सह्ोग 

िाग गिेिा  त्काि त््स् ो सिुक्षा  था सह्ोग उपिब्ध गिाउन ुस्थानी् प्रिासनको क िव्् ह नेछ । 
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१८. असि लनयतिे गरेका काम बचाऊाः ्स लनदलेिका बिोलिि बिाि अनगुिन गदाि असि लन् िे गिेका 

 कािको सम्बन्धिा टोिीका सं्ोिक  था सदस््हरू उपि कुनै कािवाही ह ने छैन । 

१९.  प्रचलित कानुन बमोलजम हुनेाः्स लनदलेिकािा भएको व््वस्थािे प्रचलि  काननु बिोलिि ह ने अन्् 

अनगुिन का्ििाई बाधा परु् ् ाएको िालनने छैन ।  

२०. र्दण्ड सजाय:स्थानी् सिकाि संचािन ऐन, २०७४ वा नगि सभाबाट लस्वकृ  काननुिा व््वस्था भएकोिा 

सोही बिोलिि अन््था प्रचलि  काननू (उपभोक्ताा लह  संिक्षण ऐन लन्ि, खाद्य ऐन लन्ि, औषधी लवक्री 

लव िण सम्बन्धी ऐन लन्ि, कािो बिािी  था अन्् केही सािालिक अपिाध  था सिा् ऐन, िास ुिाँच 

ऐन, िगा् का) अलधनिा िही बिाि अनगुिनबाट दोषी पाइएका व््वसा्ी उपि काननुी कािवाही ि दण्ड 

सिा् गनुिपनेछ । 

२१. प्रलतवेर्दन: बिाि अनगुिनको िालसक प्रगल  प्रल वेदन अनसुूची३ अनसुाि  ्ाि गनुिपनेछ । 

२२.  बािा अड्काउ फुकाउने अलिकार : ्स लनदलेिकाको का्ािन्व्निा कुनै बाधा अड्काउ पिेिा उपभोक्ता 

लह  संिक्षण  था िूल््ाङ्कन सलिल को बैठकबाट लनणि्का िालग बाधा अड्काउ फुकाउ गनि 

नगिपालिकािा पठाइने छ ।  

२३. संिोिनाः ्स लनदलेिकािा थपघट गने अलधकाि प्रचलि  काननुको अलधनिा िही नगिसभाको ह नेछ । 
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अनुसूची १ 

(र्दफा ८ को उपर्दफा ४ सँग सभबलन्ित) 

श्री हरिवन नगिपालिका 

सिािही । 

लवषयाः– बजार अनुगमनको  मालसक प्रलतवेर्दन । 

 

आि लिल  २०  //दलेख २०  //सम्ि लनम्न स्थानहरूिा बिाि अनगुिन गदाि लनम्नानसुाि दलेखएको व््होिा अनिुोध छ ।  

क्र.सं. 

अनुगम

न 

गररएको 

स्थान 

अनुगमन 

गररएको 

िेत्र/प्रकृलत/

वस्तुहरू 

अनुगमनको 

लववरण 

(पररणाम, 

अवस्था र अन्य 

कुरा)व्यवसालय

क प्रलतष्ठा संस्था 

सामानको 

जफत/बराम

र्दनाम 

/पररमाण 

नष्ट गररएको 

वस्तु/पररमा

णनाम 

पररमाण 

लसिबन्र्दी 

गररएको 

मात्रा/सं

ख्या 

गररएको 

नमुना 

संकिन 

मात्रा/सं

ख्या 

कैलफय

त 

         

         

         

 

बोधाथिः 

श्री सं्ोिकज्् ू

उपभोक्ता लह  संिक्षण सलिल  । 
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अनुसूची २ 

(र्दफा ९ सँग सभबलन्ित) 

(अ) अनुगमन गररने वस्तुको वलगाकरणाः बिाि अनगुिनको क्रििा लवलभन्न उपभोग्् वस्  ु  था सेवाको 

अनगुिन गनुि पने भएकािे उपभोग्् वस्  ु था सेवाको लनम्नानसुाि वलगिकिण गरिएको छ । 

समूह “क” –खाद्यान्न माछा/मासुजन्य/तरकारी फिफूि/र्दैलनक उपभोग्य 

(१) खाद्यान्न  था खाद्य पदाथिहरू ननू, लचनी, लच्ा, कफी, िह, प्रिोलध  पानी आलद । 

(२) अप्रिोलध , अधिप्रिोलध  वा प्रिोलध  खाद्य पदाथिहरू, 

(३) प्रिोलध  खाद्य पदाथि उत्पादन गनि प्र्ोग गरिने कच्चा पदाथि,  

(४) खाद्य पदाथि उत्पादन गने उद्योग, 

(५) खाद्य पदाथि लवक्री लव िण गरिने लवक्रीस्थि ि भण्डािगहृ वा संच् स्थि, 

(६) खाने  ेि, लघउ (वनस्प ी लघउ सिे ), 

(७) दधु  था दगु्ध पदाथिहरू ि दधु प््ालकङ्ग गनि प्र्ोग ह ने प्िालष्टक पाउचहरू, 

(८) िाछा, िास,ु अण्डा, 

(९) िसिािन्् पदाथिहरू (लििा, िरिच, अदवुा, िसनु, धलन्ा, बेसाि, ज्वानो, िेथी, ल्वाङ, सकुुिेि, 

अिैंची, दालल्चनी ि खसुािनी िगा् का िसिाको रूपिा उपभोग गरिने पदाथिहरू) 

समूह “ख” औषिी एवं स्वास््य सेवा 

(१) औषधी  था औषधीिन्् पदाथिहरू (पिपुंक्षी औषधी  था िलडबटुीिा आधारि  औषधी सिे ), 

(२) औषधी उत्पादन गने उद्योग  था लबक्री लव िण गरिने स्थि, 

(३) अस्प ाि, नलसिङहोि, लक्िलनक आलद स्वास््् सेवा प्रदा्क सस्थाहरु । 

समूह “ग” रासायलनक मि/लवषाार्दी/लवउ लबजन/कृलष औजाराः 

(१) पिपुंक्षी आहाि ि त््सिा प्र्ोग ह ने कच्चा पदाथिहरू सिे , 

(२) िासा्लनक िि, लवषादी, लबउलविन, कृलष औिािहरु, 

समूह “घ”इन्िनाः 

(१) इन्धन भण्डािण, पेट्रोलि्ि पदाथिको नाप ौि, गणुस् ि िलू््  था िापदण्डहरूको परिपािना, 

समूह “ङ” लनमााण सामाग्ीाः 

(१) ढुङ्गा, इटा, लगट्टी, बािुवा िगा् का लनिािण सािाग्री  था सोसँग सम्बलन्ध  उद्योग, भण्डािण 

स्थि िलबक्री लव िण स्थि । 
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समूह “च” िैलिक सामाग्ीाः 

(१) पाठ्् सािग्री, स्टेिनिी िगा् का िैलक्षक सािाग्रीहरु । 

(२) लिक्षा लनदलेिका अनुसाि लवद्याि्हरुको िलू्क आलद । 

समूह “छ” होटि/िज/रेषु्टरा/खाजाघर/चमेना गृह/िजाः 

(१) होटि/िि/िेष्ट िा/खािाघि/चिेना गहृ/ििको सिसफाइ  था अन्् व््वस्थापन 

(२) प्रिोलध  ि अप्रिोलध  वस् हुरुको भण्डािण  

(३) होटि, िेष्ट िा  था लिठाई पसिहरूिा लबक्री ह ने पकवान  था प््ाकेलिङ्ग गिी लबक्री ह ने 

खाद्यपदाथिहरू, हल्का पे् पदाथिहरू, िलदिािन्् पदाथि, 

समूह “ज” सुलताजन्य पर्दाथााः 

(१) सपुािी, पानपिाग, सलु ि, लबडँी, चिुोट  था स ुीिन्् पदाथि । 

समूह “झ” नाप तौिाः 

(१) ढक,  िाि ुिगा् का नाप ौििा प्र्ोग ह ने उपकिणहरू । 

समूह “ञ” पिुपंिी हाट बजाराः 

(१) पिपुंक्षी हाटबिाि  था लबक्री स्थि । 

समूह “ट” सौन्र्दया सामाग्ीाः 

(१) लवलभन्न प्रकािका सौन्द्ि सािाग्रीहरु 

(२) व््लूट पाििि/सैिनु आलद । 

समूह “ठ” लवदु्यतीय सामानहराः 

(१) लवद्य ुी् सािानहरू, 

(२) इिेक्ट्राोलनक्स सािानहरू । 

समूह “ड” रङ्ग/रोगनाः 

(१) लवलभन्न कम्पनीका भवन सम्बलन्ध िङ्ग ि िङ्ग िोगन संबन्धी सािाग्रीहरु । 

समूह “ढ” गरगहनााः 

(१) सनु, चाँलद, हीिा, िो ी, िवाहि   था सो बाट लनलिि  गिगहनाहरुको नाप ौि एंव गणुस् ि । 
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समूह “ण” सवारी सािन 

(१) ट््ाक्सी लिटि िलु्क ि रिक्सा, नगिबस आलदको भाडा आलद । 

समूह “त” अन्याः  

(१) अन्् उपभोग्् वस् हुरूको उत्पादन स्थि, प्रिोधन स्थि, ढुवानीको अवस्था, लबक्री स्थिहरू, 

(आ) अनुगमन गररने सेवाको लववरणाः 

 (१) व््ापारिक सेवा 

 (२) संचाि सेवा, 

 (३) स्थि ्ा ा्ा   था हवाई सेवा, 

 (४) लवद्य ु सेवा, 

 (५) खानेपानी सेवा, 

 (६) लवज्ञापन सेवा अन्् उपभोग्् सेवाहरू, 

 (७) स्वास््् सेवा, 

 (८) लिक्षा सेवा, 

 (९) लवत्ती् सेवाहरु । 
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अनुसूची ४ 

(र्दफा १०  सागँ सभबलन्ित) 

र्दैलनक बजार अनुगमन फारम 

(बिाि अनगुिन फाििको प्रिालण  प्रल  सम्बलन्ध  व््विा्ीिाई लदन ुपनेछ) 

 लिल ः 

व््ापारिक प्रल ष्ठानको नािः श्री 

ठेगानाः 

प्रोपाइटि वा फििधनीको नािः 

फोन नं. 

्स का्ािि्को ने तृ्विा खलटएको बिाि अनगुिन टोिीबाट  पाईको लबक्रीस्थि/गोदाि/उद्योगको लनिीक्षण गदाि 

लनम्न अनरुूपको लस्थल  भेलटएकोिे दहेा्अनसुाि गनुि गिाउनु ह न लनदिेन लदइएको छ । 

क्र.सं. लववरण भएको नभएको टोिीबाट लर्दइएको 

लनर्देिन 

१. िलू््–सचूी    

२. साइनबोडि    

३. व््वसा्द ाि/नवीकिण    

४. नाप ौिको प्रिाण    

६. िेबििाखिुाउनपुने कुिाहरू स्पष्ट उल्िेख 

भए/नभएको 

   

७. म््ाद नाघेको सािाग्री    

१. िलू््–सचूी    

८. स्था्ी िेखा नम्वि(PAN) /िलू्् अलभवलृि 

कििाद ाि 

   

९. लबक्री लबि लदने प्रलक्र्ा भए/नभएको    

१०. खाद्य अनुज्ञा–पत्र (खाद्य उद्योगको िालग)    

११. िासकुो गणुस् ि सन् ोषिनक भए/नभएको    

१२. लिठाईको गुणस् ि िगा् का पक्षहरू 

सन् ोषिनक 

   

१३. ग््ाँसको  ौि, िूल्् िगा् का लवष् 

सन् ोषिनक  

   

१४. खरिद लबिभए/नभएको    

१५. ्स अगालडको लनदिेनिा पािना    
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१६. अन्् कैलफ् पणूि लस्थल  (खुिाउने)    

एक पटक लदइएका लनदिेनहरू पनुः अनगुिन गदाि पािना नभएको पाइएिा प्रचलि  काननू बिोलिि कडा कािवाही 

ह नेछ । 

लनिीक्षण टोिी 

१. सं्ोिक श्री ............................. 

२. सदस््श्री ............................. 

३. सदस््श्री ............................. 

४. सदस््श्री ............................. 

५. सदस््श्री............................. 

 

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

िलथ उल्िेलख  लवविण ठीक छ भनी उत्पादक/लबके्र ाको नाि ि सही 

प्रल ष्ठानको छाप 
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अनुसूची ५ 

(र्दफा १४ सँग सभबलन्ित) 

मुचुल्का 

सिािहीलिल्िा हरिवन नगिपालिकावडा नं. ...... टोि.......िा खडा गिेको घटनास्थि 

/बिािदी/खान िासी/लििछाप िगाएको िचुलु्काः– 

१. उििुी वा सचूनाको छोटकिी लवविणः– 

२. चाि लकल्िा सलह  खान िासी/बिािदी गरिएको लचि वस् कुो निनुा  था ठाउँको लवविणः– 

३. बिािद भएको सािान/दसीको लवविण/लििछाप गरिएको लवविणः– 

 (क)  

 (ख) 

(ग) 

४. खान िासी/बिािदी भएको देखे बिोलिि सलहछाप गने साक्षीः– (नाि, व न सिे ) 

 (क)  

 (ख) 

५. िोहबििा बस्नेहरूको नाि, थि, उिेि, व न ि सलहछापः– 

 (क)  

 (ख) 

६. लनिीक्षण टोिीिे िेिो उद्योग, गोदाि,पसििा अनगुिन गदाि  कुनै सािान लहनालिना भएको छैन । िालथ 

प्रकिण ३ िा उल्िेख भएको लचि,वस्  ु था सािानहरू ....... उद्योग, गोदाि,पसिबाट बिािद भएको हो । 

साथै टोिीिे िगाएको लसि थान......छाप भएको लठक साँचो हो भलन सलहछाप गनेः– 

 (क)  

 (ख) 

 (ग) 

७. का्ि  ािेिी गनेः– 

 (क)  

 (ख) 

 (ग) 

लिल ः– 

सि्ः– 
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अनुसूची ६ 

र्दफा १४ सँग सभबलन्ित 

तारेख भरपाई 

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

लवपक्षः.......................लिल्िा  ......................गाउापँालिका वा नगिपालिका वडा नं. ....... स्था्ी घि भई हाि 

.....................लिल्िा ................................................. गाउापँालिका वा नगिपालिका वडा नं...........बस्न े

श्री ......................................का ना ी/नाल नी श्री ...................................का छोिा/छोिी वषि .......... को 

...................................................नािक व््वसा्का सञ्चािक श्री .................................. सम्पकि  न.ं 

...............................................। 

तारेख 

लिल  ........साि ....... िलहना .... ग े ..........िोि लदनको सि् ..................बिे उपलस्थ  ह नेछु भलन सही छाप 

गन।े 

 हस् ाक्षिः 

 नािः 

लिल  ........साि ....... िलहना .... ग े ..........िोि लदनको सि् ..................बिे उपलस्थ  ह नेछु भलन सही छाप 

गन।े 

 हस् ाक्षि: 

 नािः 

लिल  ........साि ....... िलहना .... ग े ..........िोि लदनको सि् ..................बिे उपलस्थ  ह नेछु भलन सही छाप 

गन।े 

 हस् ाक्षि: 

 नािः 

आज्ञाि,े 

 टीकािाि ढकाि 

प्रिखु प्रिासकी् अलधकृ  


