
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

याङवरक गाउँपालिका  
गाउँ काययपालिकाको कायायिय  

 

 

 

 

स्थानीय वजार अनुगमन प्रलिवेदन २०७९ 

 

 

याङवरक गाउँपालिका 
थपुय पाँचथर 



स्थानीय वजार अनुगमन िथा लनरीक्षण प्रलिवेदन २०७९ 

१.  संलक्षप्त लववरण  

उपभोक्ता सँरक्षण ऐन २०७५ ले गणुस्तरीय वस्त ुतथा सेवा प्राप्त गने उपभोक्ताको सवैधाननक अनधकारको सँरक्षण तथा 

संवर्द्धन गने र उपभोक्तालाइ प्राप्त हकको प्रचलनका लानग न्यानयक उपचार तथा असामान्य मुल्य वनृर्द् र यसवाट हुने हानी नोक्सानी 

सम्वनन्ध ननयमनको व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको पररच्छेद २ मा  उपभोक्ता सँरक्षण सम्वनन्ध व्यवस्था अन्तगधत दफा ३ मा 

उपभोक्ताको अनधकार र दफा ४ मा वस्त ुतथा सेवाको ननयमनको व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २८ 

(१) मा कायधपानलकाले स्थानीय बजार अनगुमन सनमनत गठन गनध सक्ने ब्यबस्था रहकेो छ । सोही दफा बमोनजम याङवरक 

गाउँपानलका गाउँ कायधपानलकाको बैठक संख्या ७६-५ २०७९/०८० नमनत २०७९/६/१० को ननणधयानसुार याङवरक गाउँपानलका 

उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गनठत स्थानीय वजार अनुगमन सनमनतले नमनत २०७९/०६/१४ गतेका नदन याङवरक गाउँपानलकाको 

केन्र रहकेो वडा नं ४ को थपुध वजारमा अवनस्थत नवनभन्न पसलहरुको स्थलगत अनुगमन कायध सम्पन्न गरेको छ ।  

२.  अनुगमन िथा लनरीक्षणको उदे्दश्यः- 

क.  स्थानीय वजार अनगुमन गरी उपभोक्ताको अनधकार सँरक्षण गने । 

ख. गणुस्तरीय वस्त ुतथा सेवाको ननयमन गरी असामान्य मुल्य वनृर्द् र यसवाट हुने हानी नोक्सानीको  वारेमा 

सचेत गराउने । 

३.  वजार अनुगमनका िालग अपनाइएका लवलिहरु 

क. प्रत्येक पसलमा भएका सामानहरुको स्थलगत रुपमा अनगुमन तथा ननरीक्षण गररएको । 

ख. सामानको गणुस्तर तथा उपभोग गनध योग्य नमनत र नापतौलको वारेमा यनकन गररएको । 

ग. पसल तथा व्यवसायहरुको आनधकाररकताको लानग दताध कागजात तथा पान नं. र नवीकरणको वारेमा 

कागजात ननरीक्षण गरीएको । 

घ. खाद्य तथा अखाद्य वस्तकुो भण्डारीकरणको वारेमा जानकारी गराइ तत्काल छुट्याउन लगाइएको । 

ङ. म्याद समाप्त भएका सामान तथा वस्तहुरु छुट्याएर प्यानकङ गररएको र तत्काल नफताध गराइएको ।   

 

४.  अनुगमनको क्रममा लदइएको सल्िाह सुझावः 

 थपुध वजारमा भएका ननम्न अनसुारको पसलहरुको अनुगमनका क्रममा पाइएका तथा नदइएका सल्लाह 

सझुावहरु दहेाय वमोनजम रहकेोछ ।   

क्र 

स 

पसल तथा 

सञ्चालकको नाम 

तथा ठेगाना 

पसलको नकनसम नदइएको सल्लाह तथा सझुावहरु 

१ न्यौपाने नकराना पसल 

खेमनाथ न्यौपाने 

याङवरक - ४, थपुध 

पाँचथर 

नकराना पसल  १. मलु्यसचुी नववरण राख्ने  

२. पसलको वोडध राख्ने 

३. खाद्य तथा अखाद्य वस्त ुछट्याएर राख्न लगाइएको।  

२ जयनारायण न्यौपाने 

नकराना पसल 

जयनारायण न्यौपाने 

नकराना पसल  १. मलु्यसचुी नववरण राख्ने 

२. पसलको वोडध राख्ने 

३. खाद्य तथा अखाद्य वस्त ुछट्याएर राख्न लगाइएको। 



क्र 

स 

पसल तथा 

सञ्चालकको नाम 

तथा ठेगाना 

पसलको नकनसम नदइएको सल्लाह तथा सझुावहरु 

याङवरक - ४, थपुध 

पाँचथर 

४. म्याद नाघेको सामाग्री नववरण कोकाकोला ३ 

काटुन स्प्राइट ३ काटुन रहकेो उक्त सामान 

छुट्याएको र नडलरलाइ नफताध गराउनका लानग 

प्यानकङ गररएको ।  

३ याङवरक फे्रस हाउस  

हमे जवेग ुयाङवरक – 

४, थपुध पाँचथर 

मास ुपसल  १. मास ुराख्ने वा झणु्ड्याउने हुकको व्यवस्था 

नभएकोले तरुुन्त ल्याउन जानकारी गराइएको । 

२. मास ुपसलवाट ननस्कने फोहोरमैला व्यवस्थापन 

गरी स्वच्छ तथा गणुस्तरीय मास ुउत्पादन गरी 

नवनक्रनवतरणका लानग जानकारी गराइएको । 

३. भइुमा पोनतएको र सफा टायलको व्यवस्था गरेको 

नदनेखएकोले तत्काल गनधका लानग जानकारी 

गराइएको । 

४. शररर नभत्रको मास ु(नभत्र्याङ्स) र वानहरी मास ु

छुट्याएर राख्न लगाइएको ।   

४ दगुाधदवेी पोल्री हाउस 

तथा होटल याङवरक 

– ४, थपुध पाँचथर  

मास ुपसल नकराना 

पसल  

तथा होटल  

१. मास ुराख्ने वा झणु्ड्याउने हुकको व्यवस्था 

नभएकोले तरुुन्त ल्याउन जानकारी गराइएको । 

२. मास ुपसलवाट ननस्कने फोहोरमैला व्यवस्थापन 

गरी स्वच्छ तथा गणुस्तरीय मास ुउत्पादन गरी 

नवनक्रनवतरणका लानग जानकारी गराइएको । 

३. भइुमा पोनतएको र सफा टायलको व्यवस्था गरेको 

नदनेखएकोले तत्काल गनधका लानग जानकारी 

गराइएको । 

४. मास ुराख्ने फ्रीज सफा नभएकोले तरुुन्त 

सरसफाइमा ध्यान नदन ननदशेन नदइएकोछ ।  

५. वधशालावाट ननस्कने फोहोरमैला तरुुन्त सफा गरी 

कायध गनध जानकारी गराइएको 

६. होटलवाट ननस्कने फोहोरमैला तथा नवकार 

वस्तहुरुको उनचत व्यवस्थापनका लानग जानकारी 

गराइएकोछ ।  

५ जय शम्भ ुभेराइनटज 

याङवरक – ४, थपुध 

पाँचथर  

नकराना तथा सव्जी 

पसल  

१. मलु्यसचुी नववरण राख्ने  

२. पसलको वोडध राख्ने  

३. खाद्य तथा अखाद्य वस्त ुछट्याएर राख्न 

लगाइएको । 



क्र 

स 

पसल तथा 

सञ्चालकको नाम 

तथा ठेगाना 

पसलको नकनसम नदइएको सल्लाह तथा सझुावहरु 

६ प्रनमशा स्टोसध 

याङवरक – ४, थपुध 

पाँचथर 

नकराना पसल  १. मलु्यसचुी नववरण राख्ने  

 

७ अन ुसनुचादी पसल 

याङवरक – ४, थपुध 

पाँचथर  

सनुचादी पसल  १. मलु्य सचुीको अप्डेट राख्ने  

८ आनशष एण्ड हमेन 

नकराना पसल 

याङवरक – ४, थपुध 

पाचथर 

नकराना पसल  १. मलु्यसचुी नववरण राख्ने 

२. खाद्य तथा अखाद्य वस्त ुछट्याएर राख्न 

लगाइएको । 

 

९ श्रेक्ष्ठ नकराना पसल 

याङवरक – ४, थपुध 

पाँचथर  

नकराना पसल १. मलु्यसचुी नववरण राख्ने 

२. खाद्य तथा अखाद्य वस्त ुछट्याएर राख्न 

लगाइएको । 

 

 

५.   सुझाव िथा लसफाररसहरु  

१. दगुाधदवेी पोल्री हाउस, नकराना पसल तथा होटल याङवरक गा पा ४ थपुध पाचँथरवाट मास ुअस्वस्थ 

तथा अस्वच्छ मास ुउपभोक्तालाइ नवनक्र नवतरण गने दनेखएको साथै मास ुवध गदाध ननस्कन ेफोहोरमैला 

तथा दनुषत पानी समेत उनचत व्यवस्थापन नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनाले ननजलाइ कायाधलयमा 

वोलाइ वा आवश्यक व्यवस्थापन र गणुस्तर कायम गनधका लानग पत्र माफध त जानकारी गराउने ।  

२. उपभोक्ताको आधारभतु अनधकार प्रानप्तका लानग सवै वडामा भएका पसल तथा व्यवसायहरुको 

अनगुमन कायधलाइ प्रभावकारी वनाउने ।  

३. प्रत्येक वडामा नजल्ला नस्थत सरकारी ननकाय र उद्योग वानणज्य संघको समन्वयमा सवै व्यापारी तथा 

व्यवसायीलाइ आधारभुत व्यवसायको वारेमा जानकारीमलुक अनभमुखीकरण कायधक्रम सञ्चालन गने।   

 

६.   अनुगमनमा सँिग्न पदालिकारीहरु  

क्र 

स 

पदालिकारीको नाम थर लजम्मेवारी कैलफयि 

१ वावा मेन्याङवो (उपाध्यक्ष याङवरक गाउँपानलका)  संयोजक स्थानीय वजार अनगुमन 

सनमनत 

 

२ सनवन कुमार मावो (वडाध्यक्ष ४ नं. वडा कायाधलय) सदस्य स्थानीय वजार अनगुमन 

सनमनत 

 

३ प्रेम लक्सम (अध्यक्ष उद्योग वानणज्य सँघ थपुध शाखा) सदस्य स्थानीय वजार अनगुमन 

सनमनत 

 



क्र 

स 

पदालिकारीको नाम थर लजम्मेवारी कैलफयि 

४ लोक प्रसाद सवेुदी (अध्यक्ष थपुध वजार व्यवस्थापन 

सनमनत) 

सदस्य स्थानीय वजार अनगुमन 

सनमनत 

 

५ दल वहादरु दवेकोटा (प्रमखु नाँगी थपुध प्रहरी चौकी) सदस्य स्थानीय वजार अनगुमन 

सनमनत 

 

६ सागर तावाहाङ (प्रनतनननध स्वास््य शाखा याङवरक 

गाउँपानलका) 

सदस्य स्थानीय वजार अनगुमन 

सनमनत 

 

७ नेत्र कोइराला (स्थानीय पत्रकार याङवरक 

गाउँपानलका) 

सदस्य स्थानीय वजार अनगुमन 

सनमनत 

 

८ सवुणध नलम्व ु(शाखा प्रमुख पशपुंक्षी सेवा शाखा 

याङवरक गाउपानलका) 

सदस्य सनचव स्थानीय वजार 

अनगुमन सनमनत 

 

९ नदनलप कुमार चौधरी प्रहरी जवान नागी थपुध प्रहरी 

चौकी   

  

 

 

 

 

 


