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उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ 
                                                                 िपेाल राजपरमा प्रकाशित नमनत  

                                                                  २०७६/१२/०३ 

 
उपभोक्ता संरक्षण ऐि, २०७५ को दफा ६३ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी िेपाल 

सरकारले देहायका नियमहरू बिाएको छ। 

पररच्छेद-१ 

प्रारशभभक 

1= संशक्षप्त िाम र प्रारभभ : (१) यी नियमहरूको िाम “उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६”  

रहेको छ। 
(२) यो नियमावली तरुुन्त प्रारभभ हिुेछ । 

2= पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथथ िलागेमा यस नियमावलीमा,- 

(क)  “ऐि” भन्नाले उपभोक्ता संरक्षण ऐि, २०७५ सभझिपुछथ ।  

(ख)  “महानिदेिक” भन्नाले ववभागको महानिदेिक सभझिपुछथ। 

पररच्छेद-२ 

उपभोक्ता संरक्षण सभबन्िी व्यवस्था 

3= वविेष पररशस्थनत मानििे:  ऐिको दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (च) को प्रयोजिको 
लानग िेपाल राज्यभर वा कुिै ठाउँ वविेषमा सकु्खा, अिाववृि, अनतववृि, भकूभप, बाढी, 
पवहरो, आगलागी जस्ता प्राकृनतक प्रकोप तथा महामारी वा आकशस्मक वा अप्रत्याशित वविषे 
कारणबाट सशृजत पररशस्थनत वा यदु्ध वा आन्तररक द्वन्द्व जस्ता पररशस्थनतलार्थ वविेष पररशस्थनत 
मानििेछ। 

4= िीनतगत व्यवस्थाको कायाथन्वयि: (1) ऐिको दफा ४ को उपदफा (३) बमोशजम िेपाल 
सरकारले गरेको िीनतगत व्यवस्था कायाथन्वयि गिथ छुटै्ट संस्थागत व्यवस्था गररएकोमा सोही 
निकायले र त्यस्तो संस्थागत व्यवस्था िगररएकोमा ववभागले त्यस्तो िीनतगत व्यवस्थाको 
कायाथन्वयि गिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम िीनतगत व्यवस्थाको कायाथन्वयि गदाथ ववभागले अन्य 
सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय वा उपभोक्ता संस्थासँग समन्वय र सहकायथ गिथ सक्िेछ।   

५.   वस्त ु वा सेवाको गणुस्तरको मापदण्ड नििाथरण: (१) ऐिको दफा ५ को उपदफा (१) 
बमोशजम कुिै वस्त ुवा सेवाको गणुस्तर वा मापदण्ड नििाथरण गदाथ िेपाल सरकारले देहायको 
आिार नलि सक्िेछाः- 
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(क)  त्यस्तो वस्त ु वा सेवाको सभबन्िमा अन्तराथविय सङ्घ, संस्थाले नििाथरण 
गरेको गणुस्तर सभबन्िी मापदण्ड,  

(ख)  त्यस्तो वस्त ु वा सेवा उत्पादि गिे अन्य मलुकुले नििाथरण गरेको 
गणुस्तर सभबन्िी मापदण्ड। 

(२) उपनियम (१) बमोशजम वस्त ु वा सेवाको गणुस्तरको मापदण्ड नििाथरण गदाथ 
सभभव भएसभम त्यस्तो वस्तकुो उत्पादक वा सोसँग सभबशन्ित प्राववनिक ज्ञाि भएका ववज्ञसँग 
समेत परामिथ गिुथ पिेछ। 

(३) उपनियम (१) बमोशजम नििाथरण गररएको मापदण्ड ववभागले सावथजनिक गरी 
आफ्िो वेबसार्टमा समेत राख् ि ुपिेछ। 

६.   पैठारीकताथको दावयत्वाः पैठारीकताथले कुिै वस्त ुपैठारी गदाथ ऐिको दफा ८ को उपदफा (१) 
मा उल्लेख गररएको दावयत्वको अनतररक्त वस्तकुो प्रकृनत अिसुार ववभागले तोके बमोशजमका 
अन्य दावयत्व समेत पूरा गिुथ पिेछ।  

७.   ढुवािीकताथको दावयत्वाः ववभागले ढुवािीकताथले कुिै वस्तकुो ढुवािी गदाथ वविेष सरुक्षात्मक 
उपाय अपिाउि ु पिे भिी तोवकददएकोमा त्यस्तो वविषे सरुक्षात्मक उपाय अवलभबि गिुथ 
सभबशन्ित ढुवािीकताथको दावयत्व हिुेछ।    

८.   सञ्चयकताथको दावयत्वाः कुिै वस्त ुसञ्चय गदाथ त्यस्तो वस्तकुो सञ्चयबाट जिस्वास्थमा पिथ सक्ि े
प्रनतकूल प्रभावबाट बचाउि र वस्तकुो गणुस्तर कायम गिथ आवश्यक प्रकाि तथा आर्द्थता 
कायम हिुे गरी त्यस्तो वस्तकुो सञ्चय गिुथ सभबशन्ित सञ्चयकताथको दावयत्व हिुछे।  

९.   नबके्रताको दावयत्वाः कुिै वस्त ुनबक्री गदाथ त्यस्तो वस्तकुो प्रयोग सभबन्िमा उपभोक्ताले कुिै 
जािकारी माग गरेमा तत्सभबन्िी जािकारी ददि ुसभबशन्ित नबके्रताको दावयत्व हिुछे।  

१०.  सेवा प्रदायकको दावयत्वाः आफूले प्रदाि गिे सेवाको गणुस्तर, त्यसबाट उपभोक्तालार्थ हिुसक्ि े
लाभ र त्यस्तो सेवा उपभोग गदाथ उपभोक्ताले पालिा गिुथपिे कुिै ितथ भए सो समेतको 
जािकारी उपभोक्तालार्थ ददि ुसभबशन्ित सेवा प्रदायकको दावयत्व हिुछे ।  

 ११. बजारको तह नििाथरण: िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकािि गरी वस्त ुवा सेवाको 
प्रकृनत अिसुार त्यस्तो वस्त ुवा सेवाको बजारको तह नििाथरण गिेछ । 

तर कुिै वस्त ुवा सेवाको बजारको तह नििाथरणको सभबन्िमा प्रचनलत कािूिमा छुटै्ट 
व्यवस्था भएकोमा सोही बमोशजम हिुेछ। 

१२.  वस्त ुवा सेवाको मूल्यको मापदण्ड नििाथरण : (१) िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा 
प्रकािि गरी वस्त ु वा सेवाको मूल्य नििाथरण सभबन्िी मापदण्ड तयार गिे निकाय तोक्ि 
सक्िेछ ।त्यसरी मूल्य नििाथरण सभबन्िी मापदण्ड तयार गिे निकाय तोक्दा त्यस्तो निकायले 
कुि कुि वस्त ुवा सेवाको मूल्यको मापदण्ड नििाथरण गिे हो सो समेत उल्लेख गिुथ पिेछ। 



 

3 
 

(२) उपनियम (१) बमोशजम तोकेको निकायले वस्त ु वा सेवाको मूल्य नििाथरण 
सभबन्िी मापदण्ड तयार गदाथ ऐिको दफा २१ मा उशल्लशखत आिारका अनतररक्त देहायको 
आिारमा त्यस्तो वस्त ुवा सेवाको मूल्यको मापदण्ड तयार गिुथ पिेछाः- 

(क) वस्त ु वा सेवाको मूल्य नििाथरण सभबन्िी अन्तराथविय असल अभ्यास 
(र्न्टरिेििल बेि प्राशक्टस), 

                 (ख) वस्त ुवा सेवाको बजारको तह, र 

(ग)  उपनियम (१) बमोशजमको मूल्य नििाथरण सभबन्िी मापदण्ड तयार गिे 
निकायले तोके बमोशजम वस्त ु वा सेवाको प्रकृनत अिसुार नलि पाउि े
मिुाफा।  

(३) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि कुिै वस्त ुवा सेवाको मूल्य 
नििाथरण सभबन्िी मापदण्ड तयार गदाथ त्यस्तो वस्त ु वा सेवाको वास्तववक लागतमा अवसर 
लागत, चन्दा, उपहार, व्यवसायीको आफ्िै कारणले नतिुथ परेको वा नतिुथपिे दण्ड, जररबािा, 
हजाथिा तथा सभबशन्ित वस्तकुो उत्पादिसँग असभबशन्ित अन्य वस्तकुो लागत, मूल्य 
नििाथरणको मापदण्डमा तोवकएको िीषथक वा रकम भन्दा फरक हिुे गरी मूल्यमा समावेि गरी 
मूल्य नििाथरण गिथ वा गराउि हुँदैि। 

(४) उपनियम (२) बमोशजम कुिै वस्त ुवा सेवाको मूल्यको मापदण्ड नििाथरण िभएको 
अवस्थामा मन्रालयले सभबशन्ित ववषयगत मन्रालयसँग परामिथ गरी त्यस्तो वस्त ुवा सेवाको 
मूल्य नििाथरण सभबन्िी मापदण्ड तयार गिथ सक्िछे। 

(५) यस नियममा अन्यर जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि प्रचनलत कािूि बमोशजम 
सभबशन्ित सरकारी निकाय वा सावथजनिक संस्थािबाट हिुे गरेको वस्त ु वा सेवाको मूल्य 
नििाथरण सभबन्िी मापदण्डको हकमा सोही बमोशजम हिुछे। 

१३.  वस्त ुवा सेवाको मूल्य सूची राख् िे: (१) नबके्रताले आफूले नबक्री ववतरण गिे प्रत्येक वस्त ुवा 
सेवाको कर र अन्य िलु्क सवहतको मूल्य सूची नबक्री, ववतरण स्थलमा स्पि देशखि,े बशुझि े
गरी राख् ि ुपिेछ। 

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि देहायको अवस्थामा छुटै्ट 
मूल्य सूची राख् ि आवश्यक पिे छैिाः- 

(क)  प्रत्येक वस्तकुो प्याकेट वा त्यस्तो वस्त ु राशखएको भाँडोको बावहर त्यस्तो 
वस्तकुो मूल्य उल्लेख भएकोमा, 

(ख)  ववद्यतुीय माध्यमबाट वस्त ुवा सेवाको मूल्य सूची निरन्तर प्रदिथि गररएकोमा, 

(ग)  कुिै वस्तकुो प्याकेटमा एकभन्दा बढी वस्त ुराशखएको र त्यस्तो प्याकेटमा 
वस्तकुो प्रनत एकार् मूल्य उल्लेख भएकोमा, वा  
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(घ) वस्त ुर सेवाको मूल्य सूची वा मेि ुराशखएकोमा।  

 

 

पररच्छेद-३ 

पररषद् तथा बजार अिगुमि एवं निरीक्षण सभबन्िी व्यवस्था 

१४.  पररषद्को अन्य काम, कतथव्य र अनिकाराः ऐिको दफा २४ मा उशल्लशखत काम, कतथव्य र 
अनिकारको अनतररक्त पररषद्को अन्य काम, कतथव्य र अनिकार देहाय बमोशजम हिुेछाः- 

(क)  उपभोक्ताको हक, वहत संरक्षण तथा उपभोक्ता शिक्षा, सचेतिाको लानग 
उपभोक्ता संस्थालार्थ पररचालि गिथ सभबशन्ित निकायलार्थ निदेिि ददि,े  

(ख)  उपभोक्ताको हक, वहत संरक्षणको लानग प्रदेि सरकार तथा स्थािीय तहबाट 
सञ् चालि गररिे कायथक्रमको गणुस्तरीयता तथा एकरूपता सभबन्िमा ववश्लषेण 
गरी सभबशन्ित निकायलार्थ आवश्यक सझुाव ददि।े 

१५. केन्र्द्ीय बजार अिगुमि सनमनतको बैठकाः (१) केन्र्द्ीय बजार अिगुमि सनमनतको बैठक 
आवश्यकता अिसुार सो सनमनतको संयोजकले तोकेको नमनत, समय र स्थािमा बस्िछे। 

  (२) केन्र्द्ीय बजार अिगुमि सनमनतका पचास प्रनतितभन्दा बढी सदस्य उपशस्थत 
भएमा सो सनमनतको बैठकको लानग गणपूरक सङ्खख्या पगेुको मानििेछ । 

(३) केन्र्द्ीय बजार अिगुमि सनमनतमा बहमुतको राय मान्य हिुेछ र मत बराबर 
भएमा बैठकको अध्यक्षता गिे व्यशक्तले निणाथयक मत ददिेछ । 

(४) केन्र्द्ीय बजार अिगुमि सनमनतको बैठकमा आवश्यकता अिसुार ववनभन्न 
ववषयगत क्षरे, निकाय वा संस्थाका पदानिकारी वा ववज्ञलाई आमन्रण गिथ सवकिछे। 

(५) केन्र्द्ीय बजार अिगुमि सनमनतको बैठक सभबन्िी अन्य कायथववनि सो सनमनत 
आफैले नििाथरण गिथ सक्िछे। 

(६) केन्र्द्ीय बजार अिगुमि सनमनतका संयोजक र सदस्यले बैठकमा भाग नलए 
बापत पाउिे बैठक भत्ता िेपाल सरकार, अथथ मन्रालयबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोशजम 
हिुेछ।  

१६.  केन्र्द्ीय बजार अिगुमि सनमनतको अन्य काम, कतथव्य र अनिकार : ऐिको दफा २६ मा 
उशल्लशखत काम, कतथव्य र अनिकारको अनतररक्त केन्र्द्ीय बजार अिगुमि सनमनतको अन्य 
काम, कतथव्य र अनिकार देहाय बमोशजम हिुछेाः- 



 

5 
 

(क)  उपभोक्ताको हक, वहत संरक्षण सभबन्िमा िेपाल सरकार, पररषद् वा 
मन्रालयले ददएको निदेिि बमोशजम अिगुमि तथा सपुरीवेक्षण कायथलार्थ 
प्रभावकारी रूपमा कायाथन्वयि गिे, गराउिे, 

(ख)  ऐिको दफा 26 को खण्ड (छ) बमोशजम गदठत सनमनत वा उपसनमनत 
माफथ त गरे गराएको काम कारबाहीको आिारमा एकीकृत प्रनतवेदि 
तयार गरी मन्रालय समक्ष पेि गिे,  

(ग)  प्रदेि बजार अिगुमि सनमनतसँग समन्वय गरी बजार अिगुमि तथा 
सपुरीवेक्षण सभबन्िी कायथलार्थ प्रभावकारी बिाउि अन्य आवश्यक काम 
गिे।  

१७.  प्रदेि बजार अिगुमि सनमनतको काम, कतथव्य र अनिकाराः (१) ऐिको दफा २७ को 
उपदफा (१) बमोशजम गदठत प्रदेि बजार अिगुमि सनमनतको काम, कतथव्य र अनिकार 
देहाय बमोशजम हिुेछाः- 

(क)  ऐिको अिीिमा रही उपभोक्ताको हक, वहत संरक्षणको लानग नियनमत 
रूपमा बजार अिगुमि गिे, गराउिे, 

(ख)  उपभोक्ताको हक, वहत संरक्षण गिे सभबन्िमा िेपाल सरकार, प्रदेि 
सरकार, पररषद् वा मन्रालयले ददएको निदेिि बमोशजम अिगुमि 
कायथलार्थ प्रभावकारी रूपमा कायाथन्वयि गिे, गराउिे, 

(ग)  बजार अिगुमि गदाथ कसैले ऐि तथा यस नियमावली ववपरीत कायथ 
गरेको देशखएमा कारबाहीको लानग तरुून्त ववभाग वा सभबशन्ित निरीक्षण 
अनिकृत समक्ष लेखी पठाउिे। 

  (२) प्रदेि बजार अिगुमि सनमनतले बजार अिगुमि गदाथ केन्र्द्ीय बजार अिगुमि 
सनमनत तथा ववभागसँग समन्वय गिुथ पिेछ।  

१८.  स्थािीय बजार अिगुमि सनमनतको काम, कतथव्य र अनिकाराः (१) ऐिको दफा २८ को 
उपदफा (१) बमोशजम गदठत स्थािीय बजार अिगुमि सनमनतको काम, कतथव्य र अनिकार 
देहाय बमोशजम हिुेछाः- 

(क)  ऐिको अिीिमा रही उपभोक्ताको हक, वहत संरक्षणको लानग नियनमत 
रूपमा स्थािीय बजार अिगुमि गिे, गराउिे, 

(ख)  बजार अिगुमि सभबन्िी कायथलार्थ प्रभावकारी बिाउि प्रदेि बजार 
अिगुमि सनमनतसँग समन्वय गिे, 

(ग)  उपभोक्ताको हक, वहत संरक्षण गिे सभबन्िमा िेपाल सरकार, प्रदेि 
सरकार, पररषद्, मन्रालय वा ववभागले ददएको निदेिि बमोशजम 
अिगुमि कायथलार्थ प्रभावकारी रूपमा कायाथन्वयि गिे, गराउिे, 
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(घ)  अिगुमिको क्रममा ऐि तथा यस नियमावली बमोशजमको व्यवस्था 
पररपालिा भएको िपार्एमा ऐि तथा यस नियमावली बमोशजमको 
व्यवस्था कायम गिथको लानग निशित अवनि तोकी सभबशन्ित उत्पादक, 
ववतरक वा नबके्रतालार्थ आदेि ददिे, 

(ङ) कसैले ऐिको दफा ३८ बमोशजम कसूर हिुे कुिै कायथ गरेको पार्एमा 
कारबाहीको लानग ववभाग वा सभबशन्ित निरीक्षण अनिकृत समक्ष लेखी 
पठाउिे, 

(च)  उपभोक्ताको हक, वहत संरक्षणको लानग स्थािीय स्तरमा सचेतिा 
अनभवृवद्ध गिे। 

(२) स्थािीय बजार अिगुमि सनमनतको बजार अिगुमि सभबन्िी कायथववनि 
सभबशन्ित स्थािीय तहले नििाथरण गरे बमोशजम हिुेछ।  

१९.   बजार अिगुमि टोली गठि गिथ सक्िाेः (१) ऐिको दफा २९ को प्रयोजिको लानग ववभागले 
कभतीमा राजपरावित ततृीय शे्रणीको कमथचारीको िेततृ्वमा अिगुमि गररि े वस्त ु वा सेवा 
सभबन्िी ववज्ञ, निरीक्षण अनिकृत, सरुक्षा निकायका पदानिकारी एवं अन्य निकाय वा 
संस्थाका प्रनतनिनि समेत रहेको आवश्यक सङ्ख ख्यामा बजार अिगुमि टोली गठि गिथ 
सक्िेछ।  

 (२) उपनियम (१) बमोशजम अिगुमि टोली गठि गदाथ अिगुमि गररिे वस्त ुवा 
सेवाको प्रकृनत, स्वरुप र प्राववनिक पक्षको आिारमा वस्त ु वा सेवाको नियमि गिे 
सभबशन्ित नियमिकारी निकायका प्रनतनिनि, िेपाल सरकार तथा प्रदेि सरकारका सभबशन्ित 
निकायका अनिकृत प्रनतनिनि समेत रहिे गरी ववषयगत वा संयकु्त अिगुमि टोली गठि गिथ 
सवकिछे। 

(३) बजार अिगुमि टोलीले ऐि तथा यस नियमावली बमोशजम बजार अिगुमि 
तथा निरीक्षण गदाथ अिसूुची-१ बमोशजमको बजार अिगुमि तथा निरीक्षण फारमको प्रयोग 
गिुथ पिेछ। 

(४) उपनियम (१) बमोशजम कुिै अिगुमि टोली गठि गरेकोमा ववभागले सोको 
जािकारी मन्रालय र सभबशन्ित नियमिकारी निकायलार्थ ददि ुपिेछ।  

(५) वस्त ु वा सेवाको आपूनतथ व्यवस्था, मूल्य, गणुस्तर सभबन्िी नबषय समेत 
अिगुमि र सपुरीवेक्षण गिथ मन्रालयले आवश्यक व्यवस्था नमलाउि सक्िेछ।  

२०.  आकशस्मक निरीक्षण गिथ सक्िे: (१) ऐि वा यस नियमावली ववपरीत कुिै कायथ भर्रहेको वा 
हिु लागेको जािकारी कुिै माध्यमबाट ववभागमा प्राप्त हिु आएमा महानिदेिकले त्यस्तो 
कायथ भर्रहेको वा हिु लागेको स्थािको तत्काल आकशस्मक निरीक्षण गिथ सभबशन्ित 
निरीक्षण अनिकृतलार्थ आदेि ददि सक्िेछ। 
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(२) उपनियम (१) बमोशजमको निरीक्षण अनिकृतले त्यस्तो स्थािको आकशस्मक 
निरीक्षण गरी चौबीस घण्टानभर महानिदेिक समक्ष प्रनतवेदि पेि गिुथ पिेछ।  

२१.  निरीक्षण अनिकृतको योग्यता: (१) देहायको योग्यता पगेुको व्यशक्त निरीक्षण अनिकृतको 
पदमा नियशुक्त हिु योग्य हिुछेाः- 

(क)  कुिै ववषयमा कभतीमा स्िातक तह उत्तीणथ गरेको र िेपाल सरकारको 
कुिै सेवाको कभतीमा राजरांवकत ततृीय शे्रणीको अनिकृत पदमा कायथरत 
रहेको,  

तर कुिै ववषयको वविेष ज्ञाि आवश्यक पिेमा त्यस्तो ववषयमा 
कभतीमा स्िातक गरेको हिुपुिे। 

(ख) वस्त ु वा सेवाको गणुस्तर नििाथरण तथा परीक्षण सभबन्िी ववषय वा 
कािूि, न्याय वा अपराि अिसुन्िाि सभबन्िी ववषयमा मान्यताप्राप्त 
संस्थाबाट कभतीमा तीस ददिको तानलम प्राप्त गरेको ।  

    (२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि िेपाल न्याय सेवामा 
कायथरत अनिकृत वा यो नियमावली प्रारभभ हुँदाका बखत ववभाग र अन्तगथत कायाथलयमा 
वा प्रचनलत कािूि बमोशजम अपरािको अिसुन्िाि तहवककात सभबन्िी कायथ गिे सरकारी 
निकायमा कभतीमा छ मवहिाको कायथ अिभुव भएको अनिकृत कमथचारी निरीक्षण 
अनिकृतको रूपमा काम गिथ योग्य मानििछे।  

२२.   निरीक्षण अनिकृतको नियशुक्ताः (१) ववभागले नियम २१ बमोशजम योग्यता पगेुका ववभाग वा 
अन्तगथत कायथरत अनिकृत कमथचारीलार्थ आवश्यकता अिसुार निरीक्षण अनिकृतको रूपमा 
नियकु्त गिथ सक्िेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोशजम आवश्यक सङ्खख्यामा निरीक्षण अनिकृत नियकु्त गिथ 
िसवकएमा ववभागले िेपाल सरकारका मन्रालय, ववभाग, कायाथलय वा अन्य सरकारी 
निकायमा कायथरत कुिै अनिकृत कमथचारीलार्थ सभबशन्ित मन्रालय, ववभाग वा सरकारी 
निकायको सहमनतमा र प्रदेि सरकार वा स्थािीय तहमा कायथरत कुिै अनिकृत 
कमथचारीलार्थ सभबशन्ित प्रदेि वा स्थािीय तहको सहमनतमा निरीक्षण अनिकृतको रुपमा 
काम गिे गरी तोक्ि सक्िेछ।  

(३) यस नियम बमोशजम निरीक्षण अनिकृत नियशुक्त गदाथ वा तोक्दा त्यस्तो निरीक्षण 
अनिकृतको भौगोनलक कायथके्षर समेत खलुाउि ुपिेछ।  

(४) उपनियम (1) वा (२) बमोशजम निरीक्षण अनिकृत नियकु्त गररएको वा 
तोकेको सूचिा र निजको वववरण ववभागले आफ्िो वेबसार्टमा राख् ि ुपिेछ। 
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२३.   पररचयपर लगाउि ुपिेाः (१) निरीक्षण अनिकृतले निरीक्षण, जाँचबझु वा खाितलासी गिे 
क्रममा ववभागले उपलब्ि गराएको अिसूुची-२ बमोशजमको ढाँचाको पररचयपर अनिवायथ 
रूपमा लगाउि ुपिेछ। 

   (२) सरोकारवाला व्यशक्त वा अनिकार प्राप्त निकायले पररचयपर हेिथ चाहेमा त्यस्तो 
पररचयपर निजलार्थ देखाउि ुनिरीक्षण अनिकृतको कतथव्य हिुेछ। 

२४.  निरीक्षण, जाँचबझु वा खाितलासी गदाथ अपिाउि ुपिे कायथववनिाः (१) निरीक्षण अनिकृतले 
ऐि तथा यस नियमावली बमोशजम निरीक्षण, जाँचबझु वा खाितलासी िरुु गिे क्रममा 
व्यवसायस्थलमा प्रवेि गदाथ सोको नलशखत सूचिा अिसूुची-३ बमोशजमको ढाँचामा सभबशन्ित 
वस्तकुो उत्पादक, ववतरक, नबके्रता वा सेवा प्रदायकलार्थ ददि ुपिेछ।  

             (२) उपनियम (१) बमोशजम सूचिा ददएपनछ निरीक्षण अनिकृतले निरीक्षण, 
जाँचबझु वा खाितलासी गिुथ पिे वस्त ु वा सेवासँग सभबशन्ित उद्योग, गोदाम, व्यापाररक 
पररसर, घर कभपाउण्ड, ढुवािीको सािि वा अन्य कुिै ठाउँमा प्रवेि गरी निरीक्षण, जाँचबझु 
वा खाितलासी गिथ वा सभबशन्ित व्यशक्तसँग तत्सभबन्िी कुिै कागजात वा वववरण माग गिथ 
सक्िेछ । 

             (३) उपनियम (२) बमोशजम खाितलासी गिुथ अशघ निरीक्षण अनिकृतले सभबशन्ित 
उत्पादक, ववतरक, नबके्रता वा सेवा प्रदायक वा खाितलासी गररिे उद्योग, गोदाम, व्यापाररक 
पररसर, घर कभपाउण्ड, ढुवािीको साििको ििी वा निजको प्रनतनिनिबाट खाितलासीको 
काममा संलग्ि व्यशक्तको जीउको तलासी नलि लगार्थ खाितलासी गिे स्थािमा प्रवेि गरी 
खाितलासीको काम सभपन् ि गरेको व्यहोराको अिसूुची-४ बमोशजमको ढाँचामा मचुलु्का 
तयार गिुथ पिेछ। 

             (४) निरीक्षण अनिकृतले उपनियम (१) बमोशजम निरीक्षण, जाँचबझु वा खाितलासी 
गदाथ निरीक्षण वा जाँचबझुको प्रयोजिको लानग अिसूुची-५ बमोशजमको वस्त ु वा सेवाको 
परीक्षण सूची तयार गरी त्यस्ता वस्त ुवा सेवा परीक्षणको लानग िमिुा समेत सङ्ख कलि गिथ 
सक्िेछ।  

  (५) निरीक्षण अनिकृतले निरीक्षण, जाँचबझु वा खाितलासी गदाथ अिसूुची-१ 
बमोशजमको अिगुमि तथा निरीक्षण फारम समेत प्रयोग गिुथ पिेछ।  

             (६) उपनियम (१) बमोशजम निरीक्षण, जाँचबझु वा खाितलासी गिे कायथमा कसैले 
बािा अवरोि गरेमा निरीक्षण अनिकृतले त्यस्तो बािा अवरोि गिे व्यशक्तलार्थ मिानसब समय 
ददई सो स्थािबाट हट्िको लानग सूचिा ददि ुपिेछ।त्यसरी सूचिा ददँदा िहटेमा वा प्रवेि 
गिथ बािा अवरोि गरेमा निरीक्षण अनिकृतले आवश्यकता अिसुार बल प्रयोग गरी त्यस्तो 
बािा अवरोि गिे व्यशक्तलार्थ हटार्थ वा सभबशन्ित भविको कुिै झ्याल, ढोका, छेशस्किी 
खोली, तोडी नभर प्रवेि गरी निरीक्षण, जाँचबझु वा खाितलासी गिथ सक्िेछ।  
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(७) उपनियम (१) बमोशजम निरीक्षण, जाँचबझु वा खाितलासी गदाथ सो स्थािबाट कुिै 
वस्त ुबरामद गिुथ परेमा त्यस्तो वस्त ुवा सोको िमिुाको वववरण उल्लेख गरी वस्तकुो ििी र 
उपलब्ि भएसभम स्थािीय तहका प्रनतनिनि वा कुिै सरकारी कमथचारी र स्थािीय व्यशक्तको 
रोहबरमा अिसूुची-६ बमोशजमको ढाँचामा बरामदी मचुलु्का तयार गिुथ पिेछ।त्यसरी तयार 
गरेको बरामदी मचुलु्काको एक प्रनत सभबशन्ित व्यशक्तलार्थ ददि ुपिेछ। 

(८) उपनियम (७) बमोशजम तयार गरेको बरामदी मचुलु्कामा साक्षी बस्ि ेमानिस फेला 
िपरेमा वा उपशस्थत व्यशक्तहरूले साक्षी बस्ि र्न्कार गरेमा निरीक्षण अनिकृतले मचुलु्कामा 
सोही व्यहोरा जिार्थ आफूले दस्तखत गरी नमनसल साथ राख् ि ुपिेछ। 

(९) खाितलासी नलँदा कुिै व्यशक्तको िरीरको तलासी नलिपुरेमा सो समेत नलि 
सवकिछे र तलासी नलिपुिे व्यशक्त मवहला भएमा निजको िरीरको तलासी मवहला कमथचारीबाट 
नलि ुपिेछ।  

(१०) निरीक्षण, जाँचबझु वा खाितलासी गदाथ व्यवसायको प्रकृनत अिसुार यथासभभव 
सूयोदयदेशख सूयाथस्त नभरको समयमा गिुथ पिेछ। 

(११) निरीक्षण, जाँचबझु वा खाितलासी गदाथ यथासभभव कसैको निजी वा सावथजनिक 
सभपशत्तमा हानि िोक्सािी िहिुे गरी गिुथ पिेछ। 

(1२) निरीक्षण अनिकृतले ऐि तथा यस नियमावली बमोशजम गरेको निरीक्षण, जाँचबझु 
वा खाितलासीको अनभलेख अिसूुची-७ बमोशजमको ढाँचामा राख् ि ुपिेछ।  

२५.  निरीक्षण अनिकृतको अन्य काम, कतथव्य र अनिकार : ऐिको दफा ३३ मा उशल्लशखत काम, 
कतथव्य र अनिकारका अनतररक्त निरीक्षण अनिकृतको अन्य काम, कतथव्य र अनिकार देहाय 
बमोशजम हिुेछाः- 

(क) निरीक्षण, जाँचबझु वा अिसुन्िािको नसलनसलामा कुिै गणुस्तरहीि वा 
उपभोक्ताको स्वास््यमा प्रनतकूल असर पािे वस्तकुो नबक्री, ववतरण 
भर्रहेको वा सेवा प्रदाि गरेको देशखएमा त्यस्तो वस्त ु वा सेवा 
व्यवसायमा प्रयोग भएको वस्तकुो प्रयोगिाला परीक्षणको लानग आवश्यक 
पिे हदसभमको पररमाणमा िमिुा नलि े र त्यस्तो िमिुालार्थ गणुस्तरमा 
फरक िपिे गरी सरुशक्षत तररकाले वस्तकुो प्रकृनत अिसुार नििाथररत 
प्रवक्रया पूरा गरी नसलबन्द गिे, 

(ख)  खण्ड (क) बमोशजम िमिुा नलएको वस्तकुो नबक्री, ववतरणमा तीस 
ददिसभम रोक लगाउि,े  

(ग)  ऐि वा यस नियमावली ववपरीत हिुे गरी कुिै वस्त ुवा सेवाको उत्पादि 
वा नबक्री, ववतरण भएको पार्एमा त्यस्तो वस्त ु वा सेवाको उत्पादि 
स्थल, नबक्री वा ववतरणस्थल नसलबन्द गिे, 
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 (घ) ऐि वा यस नियमावली ववपरीत कुिै कायथ गिे व्यशक्त भाग्ि वा उभकि 
सक्िे देशखएमा वा निजलार्थ तत्काल पक्राउ िगरेमा अिसुन्िािमा 
प्रनतकूल असर पिे देशखएमा प्रचनलत कािूि बमोशजम मदु्दा हेिे 
अनिकारीको अिमुनत नलर्थ पक्राउ गिे, 

(ङ)  अिसुन्िािको क्रममा ििास्पद व्यशक्तलाई प्रचनलत कािूि बमोशजमको 
प्रवक्रया पूरा गरी तारेखमा राख् िे, िरौटी वा जमािी नलई छाड्ि ेर िरौटी 
वा जमािी ददि िसकेमा प्रचनलत कािूि बमोशजम थिुामा राख् िे ।  

२६.  प्रनतवेदि कायाथन्वयिाः (१) ऐिको दफा ३३ बमोशजम निरीक्षण, जाँचबझु वा खाितलासी 
गररसकेपनछ निरीक्षण अनिकृतले सात ददिनभर देहायका कुराहरू खलुाई ववभाग समक्ष 
प्रनतवेदि पेि गिुथ पिेछ:- 

(क)  निरीक्षण, जाँचबझु वा खाितलासी गिुथ पिाथको कारण, 

(ख)  निरीक्षण, जाँचबझु वा खाितलासी गररएको वस्त ुवा सेवासँग सभबशन्ित 
वववरण, 

(ग)  निरीक्षण, जाँचबझु वा खाितलासी गदाथ फेला परेका वस्त ुर त्यस्तो वस्त ु
रोक् का वा कब्जा गिुथ परेकोमा त्यसरी रोक् का वा कब्जा गिुथ परेको 
कारण र सोसँग सभबशन्ित वववरण, 

(घ)  वस्तकुो िमिुा नलर्एकोमा त्यस्तो िमिुा परीक्षणको लानग पठार्एको 
नमनत, 

(ङ)  तत्काल जररबािा गररएकोमा त्यसरी जररबािा गिुथपिाथको कारण र 
जररबािाको रकम, 

(च)  निरीक्षण, जाँचबझु वा खाितलासी पनछ सो सभबन्िमा गिुथपिे बाँकी 
काम, कारबाहीको वववरण, 

(छ)  निरीक्षण, जाँचबझु वा खाितलासीको क्रममा सभपन् ि गिुथपिे तर सभपन् ि 
गिथ िसवकएका कुिै कुरा भए सोको वववरण । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम प्राप्त प्रनतवेदिबाट सो सभबन्िमा थप अिसुन्िाि गिुथ पिे 
वा कुिै वववरण वा थप जािकारी नलि ु पिे देशखएमा महानिदेिकले सभबशन्ित निरीक्षण 
अनिकृतलार्थ निशित अवनि तोकी थप अिसुन्िाि गिुथपिे ववषय, जािकारी वा वववरण माग्ि ु
पिे ववषय समेत खलुाई पिुाः अिसुन्िाि गिथ वा त्यस्तो वववरण पेि गिथ लगाउि सक्िेछ। 

(३) उपनियम (१) बमोशजमको प्रनतवेदिमा कुिै ववषयमा अको निकायबाट आवश्यक 
व्यवस्था वा कारबाही हिुपुिे भिी नसफाररस भएकोमा त्यस्तो नसफाररसको कायाथन्वयिको लानग 
सो प्रनतवेदिको एक प्रनत सभबशन्ित निकायमा पठाउि ुपिेछ।  
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(४) उपनियम (३) बमोशजम अन्य निकायमा कायाथन्वयिको लानग प्रनतवेदि पठाएकोमा 
त्यसको कायाथन्वयिको अवस्थाको बारेमा महानिदेिकले समय समयमा सभबशन्ित निकायबाट 
आवश्यक जािकारी नलर्थ प्राप्त वववरण ववभागको वावषथक प्रनतवेदि वा वेबसार्ट माफथ त 
सावथजनिक गिुथ पिेछ।  

      (५) यस नियम बमोशजम प्राप्त प्रनतवेदिको कायाथन्वयि गिे, गराउि े शजभमेवारी 
महानिदेिकको हिुेछ। 

२७.  वस्तकुो परीक्षणाः (१) ऐिको दफा ३४ को उपदफा (१) बमोशजम कुिै वस्तकुो िमिुा 
परीक्षणको लानग प्रयोगिालामा पठाउँदा त्यस्तो वस्तकुो प्रकृनत अिसुार आवश्यक पररमाणमा 
िमिुा सिलि गरी  प्रयोगिाला परीक्षणको लानग नििाथररत मापदण्ड अिसुारको भाँडो वा 
प्याकेटमा राखी नसलबन्दी गरी पठाउि ुपिेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोशजम सिलि गररएको वस्तकुो िमिुा नसलबन्दी गदाथ देहाय 
बमोशजमको प्रवक्रया अपिाउि ुपिेछाः- 

(क)  नसलबन्दी गदाथ भाँडो वा प्याकेटनभर राशखएको वस्तकुो गणुस्तर वा 
पररमाणमा फरक िपिे, िचवुहिे वा बावहर आउि िसक्ि ेगरी बन्द गिे, 

(ख)  सील ितोडी वस्त ु राशखएको भाँडो वा प्याकेट खोल्ि िनमल्िे गरी 
नसलबन्दी गिे, 

(ग)  परीक्षणको लानग राशखएको वस्तकुो भाडँो वा प्याकेट बावहर त्यस्तो 
वस्तकुो िाम, पररमाण, सङ्ख केत िभबर र सािनेतक सङ्खख्या (कोड 
िभबर) भए सो समेत स्पि रुपमा उल्लेख गरी सिनलत वस्तसुगँ 
सभबशन्ित व्यशक्त र निरीक्षण अनिकृतले नमनत उल्लेख गरी दस्तखत  
गिे । 

(३)  यस नियम बमोशजम िमिुा नलएको वस्त ुप्रयोगिाला परीक्षणको क्रममा खचथ 
हिु ेवा खेर जािे रहेछ भि ेत्यसरी खचथ वा खेर गर्थ बाँकी रहेको वस्त ुपिुाः प्रयोगमा आउि 
सक्िे भएमा त्यस्तो वस्त ुसभबशन्ित उत्पादक वा नबके्रतालार्थ भरपाई गरी वफताथ ददि ुपिेछ।  

२८.  वस्त ु िि गिे: (१) ऐिको दफा ३४ बमोशजम वस्तकुो िमिुा परीक्षण गदाथ त्यस्तो वस्त ु
नििाथररत मापदण्ड वा गणुस्तरको िभएको ठहररएको कारणबाट िि गिुथ परेमा वा िमिुा 
नलर्एको वस्त ु सभबशन्ित उत्पादक वा नबके्रताले वफताथ िलगेमा वा लैजाि र्न्कार गरेमा 
अिसूुची-८ बमोशजमको ढाँचामा मचुलु्का तयार गरी सोको अनभलेख राखी त्यस्तो वस्त ुिि 
गिुथ पिेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोशजम कुिै वस्त ुिि गदाथ त्यस्तो वस्तकुो कुिै भाग वा अंि 
पिुाः प्रयोगमा ल्याउि वा उपभोग गिथ िसवकिे गरी िलु्यार्थ, खाडल खिी जमीिमा परुी वा 
जलार्थ वा जिस्वास््य वा वातावरणमा प्रनतकूल असर िपगु्ि ेगरी िि गिुथ पिेछ। 
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(३) उपनियम (२) बमोशजम कुिै वस्त ुिि गररएकोमा सो वस्त ुिि गदाथका बखत 
उपनियम (१) बमोशजम तयार गररएको मचुलु्काको एक प्रनत सभबशन्ित वस्तकुो उत्पादक वा 
नबके्रतालार्थ ददर्थ अको प्रनत निरीक्षण अनिकृतले नमनसलसाथ राख् ि ुपिेछ। 

 

पररच्छेद-४ 

उजरुी, जररबािा तथा क्षनतपूनतथ सभबन्िी व्यवस्था 

२९.  उजरुीमा खलुाउि ु पिे कुरा: (१) कुिै वस्त ु वा सेवा प्रदायकले ऐि वा यस नियमावली 
ववपरीत कुिै काम कारवाही गरेको सभबन्िमा ऐिको दफा ३६ को उपदफा (१) बमोशजम 
उजरुी ददँदा देहायका कुराहरू खलुाई अिसूुची-९ बमोशजमको ढाँचामा ददि ुपिेछ:- 

(क)  ऐि वा यस नियमावली ववपरीत काम कारवाही गिे व्यशक्त वा 
संस्थाको िाम र ठेगािा, 

 (ख)  खण्ड (क) बमोशजमको व्यशक्त वा संस्थाले उत्पादि वा नबक्री गरेको 
वस्त ु वा प्रदाि गरेको सेवामा देशखएको रवुट वा निजको काम 
कारबाहीबाट भएको हािी िोक्सािी वा क्षनतको वववरण, 

(ग)  उजरुीकताथको िाम, ठेगािा र सभपकथ  िभबर, 

(घ)  उजरुीको व्यहोरालाई पवुि गिे जािकारी वा सबदु प्रमाण । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम उजरुी ददँदा ववद्यतुीय माध्यम (फ्याक्स, र्मेल, 
टेनलफोि आदद) बाट पनि ददि सवकिछे। 

(३) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि उजरुीकताथले आफ्िो 
िाम गोप्य राख् ि चाहेमा त्यसको कारण उजरुीमा खलुाउि ुपिेछ। 

(४) उपनियम (१) बमोशजमको ढाँचामा िभएको कारणबाट मार कुिै उजूरी उपर 
कारबाही गिथ बािा पिे छैि।  

३०.  उजरुी दताथ गिुथपिेाः (१) ऐिको दफा ३६ बमोशजम केन्र्द्ीय बजार अिगुमि सनमनत समक्ष 
प्राप्त हिु आएका उजरुीका सभबन्िमा सो सनमनतले त्यस्तो उजरुीको अनभलेख राखी आवश्यक 
कारबाहीका लानग त्यस्तो उजरुी तरुून्त ववभागमा पठार्थ ददि ुपिेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोशजम केन्र्द्ीय बजार अिगुमि सनमनत माफथ त वा सोझै 
ववभागमा प्राप्त हिु आएका उजरुी ववभागले तरुून्त दताथ गरी सोको निस्सा सभबशन्ित 
उजरुीकताथलार्थ ददि ुपिेछ।   

(३) कसैले ऐिको दफा ३६ बमोशजम निरीक्षण अनिकृत समक्ष उजरुी ददएकोमा 
निरीक्षण अनिकृतले त्यस्तो उजरुी ववभागको दताथ वकताबमा दताथ गिथ लगाउि वा उजरुी 
आफैले बशुझनलर्थ सोको निस्सा तत्काल उजरुीकताथलार्थ ददि ुपिेछ। 
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(४) यस नियममा अन्यर जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि कसैले कुिै ववद्यतुीय 
सािि माफथ त वा ववभागमा उपशस्थत भर्थ मौशखक उजरुी ददएकोमा त्यस्तो उजरुीको व्यहोरा 
अिसूुची-९ बमोशजमको ढाँचामा वटपोट गरी उजरुीकताथ उपशस्थत भए निजबाट सिाखत गरार्थ 
महानिदेिकले तोकेको अनिकृतबाट प्रमाशणत गरार्थ उजरुी वकताबमा दताथ गिुथ पिेछ। 

(५) उजरुीकताथले उजरुीमा आफ्िो पररचय गोप्य राख् ि चाहेको कुरा उल्लेख गरेकोमा 
ववभागले त्यस्तो उजरुीकताथको सभबन्िमा छुटै्ट अनभलेख खडा गरी त्यस्तो अनभलेख 
महानिदेिक वा निजले तोकेको अनिकृतको शजभमामा राख् ि ु पिेछ र उजरुी दताथ वकताबमा 
ववभागले नििाथरण गरे बमोशजम सिते िभबर राखी उजरुी दताथ गिुथ पिेछ। 

31. उजरुीको अिसुन्िाि तथा तामेलीाः (१) नियम ३० को उपनियम (२) वा (४) बमोशजम 
ववभागमा दताथ भएको उजरुीको सभबन्िमा आवश्यक अिसुन्िाि गिथ महानिदेिकले निरीक्षण 
अनिकृतलार्थ तत्काल आदेि ददि ुपिेछ।  

(२) नियम ३० को उपनियम (३) बमोशजम निरीक्षण अनिकृत समक्ष प्राप्त हिु 
आएका उजरुीको सभबन्िमा निरीक्षण अनिकृतले तत्काल अिसुन्िाि प्रारभभ गिुथ पिेछ। 

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोशजम अिसुन्िाि गदाथ देहायको अवस्था ववद्यमाि 
भएमा अिसुन्िाि अनिकृतले त्यस्तो उजरुी तामेलीमा राख् ि महानिदेिक समक्ष नसफाररस गिथ 
सक्िेछाः-  

(क)  उजरुीमा उशल्लशखत व्यहोरा झटु्टा वा काल्पनिक भएमा वा त्ययकु्त 
िदेशखएमा,  

(ख)  त्यस्तो उजरुीमा उशल्लशखत व्यहोराको सभबन्िमा सो उजरुी पिुथ अशघ 
सोही ववषयमा कसैको उजरुी परी वा िपरी कारबाही िरुू भर्सकेको वा 
ववभागबाट एक पटक अिसुन्िाि तथा तहवककात भई टुङ्गो लानगसकेको 
देशखएमा, वा  

(ग)  उजरुी उपर तत्काल कारबाही अशघ बढाउि आवश्यक सबदु प्रमाण 
पयाथप्त िभएको देशखएमा। 

(४) उपनियम (३) बमोशजम अिसुन्िाि अनिकृतबाट तामेलीमा राख् ि नसफाररस भर्थ 
आएका उजरुीका सभबन्िमा महानिदेिकले आवश्यक जाँचबझु गरी तामेलीमा राख् ि वा सो 
उपर थप अिसुन्िाि गिथ आदेि ददि सक्िेछ। 

(५) यस नियममा अन्यर जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि उपभोक्ताको हक, 
वहत ववपरीत हिुे गरी भएको कुिै काम कारबाहीको सभबन्िमा कुिै सञ्चार माध्यम वा 
सामाशजक सञ्जालमाफथ त सावथजनिक भएका सामग्रीलार्थ समेत ववभागले उजरुीको रूपमा नलर्थ 
आवश्यक जाँचबझु गिथ सक्िेछ। 

३२.  तत्काल जररबािा गदाथ अपिाउि ुपिे अन्य कायथववनि: (१) ऐिको दफा ३९ को उपदफा 
(१) बमोशजम तत्काल जररबािा गिुथ परेमा निरीक्षण अनिकृतले अिसूुची-१० बमोशजमको 
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ढाँचामा आदेि पचाथ खडा गरी सोको एक प्रनत त्यस्तो जररबािा नतिुथपिे व्यशक्तलार्थ बझुार्थ 
सोको भरपाई समेत गराउि ुपिेछ।   

(२) उपनियम (१) बमोशजम जररबािाको रकम नििाथरण गदाथ निरीक्षण अनिकृतले 
ऐिको दफा ३९ को उपदफा (१) र (२) को अिीिमा रही सभबशन्ित व्यशक्तले गरेको 
कसूरको प्रकृनत, त्यसको मारा र त्यसबाट उपभोक्तामा पिथसक्िे प्रनतकूल प्रभाव समेतको 
आिारमा नििाथरण गिुथ पिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोशजम जररबािाको आदेि ददँदा निरीक्षण अनिकृतले 
जररबािाको रकम, त्यस्तो जररबािा बझुाउिे स्थाि (बैिको िाम, खाता िभबर) र जररबािा 
दाशखला गिुथपिे अशन्तम नमनत समेत तोवकददि ुपिेछ। 

(४) उपनियम (१) बमोशजम निरीक्षण अनिकृतले ददएको आदेि सभबशन्ित व्यशक्तले 
बशुझनलि र्न्कार गरेमा वा सो कायथमा कुिै बािा अवरोि गरेमा निरीक्षण अनिकृतले स्थािीय 
प्रहरीको सहयोगमा त्यस्तो जररबािाको आदेि निजलार्थ बझुाउि लगाउि सक्िेछ। 

(५) निरीक्षण अनिकृतले ऐिको दफा ३९ बमोशजम आफूले गरेको तत्काल 
जररबािा सभबन्िी आदेिको अनभलेख अिसूुची-११ बमोशजमको ढाँचामा राख् ि ुपिेछ । 

३३.  क्षनतपूनतथ नििाथरणाः ऐिको दफा ५२ बमोशजम अदालतले क्षनतपूनतथ रकम नििाथरण गदाथ हािी, 
िोक्सािी वा क्षनत बापत पीनडत पक्षले प्रचनलत कािूि बमोशजम गरेको बीमा बापत कुिै रकम 
प्राप्त गरेको वा िगरेको, त्यस्तो रकम प्राप्त गिथ सक्िे अवस्था भएको वा िभएको र निजलार्थ 
हािी, िोक्सािी वा क्षनत बापत कुिै सरकारी वा गैरसरकारी निकायबाट कुिै सेवा सवुविा 
प्राप्त भएको वा िभएको सभबन्िमा समेत ववचार गिुथ पिेछ।  

पररच्छेद-५ 

ववववि 

३४.  सपुथ मूल्यमा खाद्य वस्त ुवा सेवा उपलब्ि गराउिे : (१) िेपाल सरकारले ऐिको दफा १९ 
बमोशजम नििाथरण गरेको अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्त ु वा सेवाको सूची अिसुारका 
वस्तकुो नबक्री ववतरणको लानग मन्रालयले सावथजनिक संस्थाि वा निजी के्षरसगँ समन्वय 
गरी आवश्यक स्थाि र सङ्खख्यामा सपुथ मूल्य पसल वा सावथजनिक ववतरण केन्र्द् सञ् चालि 
गिे व्यवस्था नमलाउि सक्िछे। 

        (२) प्रदेि सरकार वा स्थािीय तहले अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तकुो सहज 
नबक्री ववतरणको लानग स्थािीय व्यवसायीसँग समन्वय गरी आवश्यक स्थाि र सङ्खख्यामा 
सपुथ मूल्य पसल वा सावथजनिक ववतरण केन्र्द् सञ् चालि गिे व्यवस्था नमलाउि सक्िेछ। 

             (३) उपनियम (१) वा (२) बमोशजम सपुथ मूल्य पसल वा सावथजनिक ववतरण 
केन्र्द् सञ् चालि गदाथ स्थािीय मवहला समूह वा कृवष सहकारीलाई प्राथनमकता ददि 
सवकिछे।  
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             (४) िेपाल सरकारले चाडपवथको अवसरमा बजारमा अत्यावश्यक वस्तकुो आपूनतथ 
व्यवस्थालाई सहज बिाउि िेपाल सरकारको पूणथ वा आशंिक स्वानमत्वमा रहेका संस्थािबाट 
सहनुलयत मूल्यमा अत्यावश्यक खाद्य वस्त ुनबक्री ववतरण गिे व्यवस्था गिथ सक्िेछ।  

३५.   अनभलेख राख् िाेः ऐि तथा यस नियमावली ववपरीत गरेको कसूरको सभबन्िमा कुिै व्यशक्त वा 
संस्था ववरुद्ध मदु्दा चलार्एको वा अन्य कुिै कारबाही गररएको वा निजलाई कालो सूचीमा 
राशखएकोमा ववभागले सोको अनभलेख अिसूुची-१२ बमोशजमको ढाँचामा राखी त्यसको 
जािकारी सभबशन्ित निकायलाई समेत ददि ुपिेछ।  

३६.   निरीक्षण अनिकृत हेरफेर गिथ सक्िेाः देहायको अवस्थामा ववभागले जिुसकैु बखत निरीक्षण 
अनिकृत हेरफेर गिथ सक्िछेाः- 

(क)  कुिै कारणबाट निरीक्षण अनिकृत आफ्िो पदमा बहाल िरहेमा, 
(ख)  कुिै कारणले निरीक्षण अनिकृतबाट अिसुन्िाि, तहवककात गिथ वा 

गराउि उपयकु्त िहिुे वा निजबाट त्यस्तो कायथ सभपन् ि हिु सक्ि े
िदेशखएमा, 

(ग)  अिसुन्िाि, तहवककातको कायथ सभपन् ि िहुदैँ निजको सरुवा, बढुवा भर्थ 
अन्य कायाथलयमा रमािा भएमा। 

तर सरुवा भएको अनिकृतलार्थ निरीक्षण, जाँचबझु वा अिसुन्िािको 
कायथ सभपन् ि िभएसभम निरीक्षण अनिकृतको रुपमा काममा लगाउि 
बािा पिे छैि। 

३७.  अिसूुचीमा हेरफेर वा थपघट गिथ सक्िे: मन्रालयले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकािि गरी  
आवश्यकता अिसुार अिसूुचीमा हेरफेर वा थपघट गिथ सक्िेछ।  

३८.   खारेजी र बचाउ : (१) उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ खारेज गररएको छ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजमको नियमावली अन्तगथत भए गरेका काम कारबाही यसै 
नियमावली बमोशजम भए गरेको मानििछे।  
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  अिसूुची-१ 

  (नियम १९ को उपनियम (३) तथा नियम २४ को उपनियम (५) सँग सभबशन्ित) 

अिगुमि तथा निरीक्षण फारामको ढाँचा 
उपभोक्ता संरक्षण ऐि, २०७५ को दफा २९ र ३३ बमोशजम बजार अिगुमि टोली/निरीक्षण 
अनिकृतले आज नमनत .... साल ......मवहिा .... गते ....... बार ....... बजेको समयमा ..........को 
अिगुमि, निरीक्षण, जाँचबझु वा खाितलासीको क्रममा भरेको फारम । 

क्र.स. अिगुमि तथा निरीक्षणको वववरण कैवफयत 
1= १

.
1
0 

सामान्य वववरणाः  

1.1 कभपिी, संस्था वा फमथको िाम:-  

1.2 व्यवसाय दताथ िं. र नमनत:-   

1.3 व्यवसाय दताथ गिे निकाय:-   

1.4 कभपिी, संस्था वा फमथको व्यवसावयक उद्देश्य:-   

1.5 कभपिी, संस्था वा फमथको ठेगािा:-    

1.6 सञ्चालकको ठेगािा र सभपकथ  िं. :-  

1.7 र्जाजतपर वा अिमुनतपर िं. (नलिपुिेको हकमा) र नमनत :-  

1.8 िाखा/गोदाम सङ्खख्या:-  

1.9 र्जाजतपर वा अिमुनतपर जारी गिे निकाय :-   

1.10 िापतौल सभबन्िी उपकरणको प्रमाणीकरण/िवीकरणाः-  

1.11 र्जाजतपर वा अिमुनतपर िवीकरण भए/िभएको (गिुथपिेमा) :-  

1.12 प्याि/भ्याट दताथ िं. :-  

1.13 कर चकु्ता वा कर दाशखला वा भयाद थप :-  

2. ऐि तथा नियमावली ववपरीतका काम कारबाही 
 

                          वववरण गरेको िगरेको कैवफयत 

2.१. ऐिको दफा ७ देशख १२ सभम तथा नियमावली 
बमोशजमको दावयत्व पूरा वा उल्लङ्घि गरेको वा 
िगरेको, 

   

2.२. झठु्ठा वा भ्रमपूणथ ववज्ञापि गरी वस्त ुनबक्री गिे गरेको 
वा िगरेको, 

   

2.3. कमसल वस्तलुाई ववशिष्ठ वा गणुस्तर भएको 
स्तरमाि, गणुस्तर, मारा, शे्रणी, संरचिा, नडजार्ि 
देखाई नबक्री गिे गरेको वा िगरेको, 

   

2.4. पिुनिथनमथत वा परुािा वस्तलुाई ियाँ हो भिी नबक्री    
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गिे गरेको वा िगरेको, 
2.5. घोवषत गररएका कुिै फार्दा िहिु े अवस्थामा पनि 

वस्त ुवा सेवाको नबक्री गिे गरेको वा िगरेको, 
   

2.6. त्यगत आिार नबिा कुिै वस्तकुो उपभोग वा 
प्रयोगबाट त्यस्तो वस्तकुो दाबी वा प्रत्याभनूत गिे 
वा नबक्री गिे गरेको वा िगरेको, 

   

2.7. कुिै वस्त ु वा सेवाको वास्तववक लागतको 
आिारभन्दा फरक आिारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार 
पिे गरी मूल्य तय वा नबक्री गिे गरेको वा 
िगरेको, 

   

2.8. कुिै वस्त ु वा सेवाको मूल्यमा दाि, र्िाम वा 
निाःिलु्क पार्िे अन्य वस्तकुो मूल्य वा लागत 
समावेि गरी मूल्य नििाथरण गिे वा त्यस्तो मूल्यमा 
त्यस्तो वस्त ु वा सेवाको नबक्री गिे गरेको वा 
िगरेको, 

   

2.9. रवुटपूणथ उत्पादिबाट िि भएको वस्तकुो मूल्य वा 
व्यापाररक कारोबारको नसलनसलामा करार भएको 
वस्तकुो मूल्य समेत अन्य वस्तकुो लागत मूल्यमा 
समावेि गरी नबक्री गिे गरेको वा िगरेको, 

   

2.10.कुिै वस्त ु वा सेवा तोवकएको गणुस्तर वा 
मािकभन्दा घटीबढी हिु े गरी वा उपभोगबाट 
उपभोक्तालाई हानि, िोक्सािी परु् याउिे गरी वस्त ु
उत्पादि, नमश्रण, आपूनतथ, ओसारपसार, सञ्चय वा 
नबक्री गिे गरेको वा िगरेको, 

   

2.11.  कुिै वस्त ु ववस्थावपत गिथ िक्कली वस्त ु उत्पादि, 
पैठारी वा नबक्री गिे गरेको वा िगरेको,  

   

2.12. कुिै वस्त ुवा सेवाको कृनरम अभाव नसजथिा गिे, 
जभमाखोरी गिे वा नबक्री गिे गरेको वा िगरेको 

   

 २.१३  कुिै वस्त ु उपभोग गदाथ उपभोक्तालाई हानि, 

िोक्सािी वा क्षनत पगु्िे गरी ववषादी वा कुिै 
रसायिको प्रयोग गिे वा त्यस्तो वस्त ुनबक्री गिे 
गरेको वा िगरेको, 

   

2.1४.  उपभोग गररसक्ि ु पिे अवनि व्यनतत भर्सकेको 
वस्त ुवा उपभोग गिथ िनमल्िे वस्तमुा ियाँ लेबल 
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लगाई त्यस्तो वस्त ु नबक्री गिे गरेको वा 
िगरेको, 

2.1५. उपभोग गिथ िसवकिे गणुस्तरहीि वस्त ु पैठारी, 
उत्पादि वा नबक्री गिे गरेको वा िगरेको, 

   

 २.१६ व्यावसावयक सेवा प्रदायकले सेवाको मूल्य, गणुस्तर, 

सेवा उपलब्ि गराउिे स्थाि र समय उल्लेख 
िगरी सेवा प्रदाि गिे गरेको वा िगरेको, 

   

2.1७. कुिै वस्त ुवा सेवा नबक्री वा प्रदाि गदाथ तोवकएको 
व्यापाररक तहभन्दा बढी तह वा शृ्रङ्खला खडा 
गरी नबक्री वा प्रदाि गिे गरेको वा िगरेको, 

   

2.1८. संरचिा, मािक वा मापदण्ड तोवकएकोमा सो पूरा 
िगरी वस्त ुवा सेवा नबक्री वा प्रदाि गिे गरेको 
वा िगरेको, 

   

2.1९. व्यवसायी वा त्यस्ता व्यशक्त र अन्य व्यशक्त वा सङ्घ 
संस्थाको नमलोमतोबाट कसैले कुिै वस्तकुो 
उत्पादि, पैठारी, ढुवािी, सञ्चय वा नबक्री 
ववतरणमा लागेको लागत र तोवकए बमोशजम 
भन्दा बढी मिुाफा नलई नबक्री ववतरण वा ढुवािी 
वा नबक्री ववतरणमा अवरोि गिे गरेको वा 
िगरेको, 

   

2.२०. कुिै वस्तकुो उत्पादिका लानग चावहिे कच्चा 
पदाथथको कोटा नििाथरण गिे वा कुिै वस्तकुो 
उत्पादि घटाउिे वा त्यस्तै अन्य कुिै काम गिे 
गरेको वा िगरेको, 

   

2.२१. वस्त ुवा सेवाको मूल्य नििाथरण सभबन्िी मापदण्ड 
ववपररत वस्त ुवा सेवाको नबक्री ववतरण गिे गरेको 
वा िगरेको  

   

 २.२२. ऐि तथा नियमावली ववपरीतका अन्य काम 
कारबाही 

         (क) ....... 
         (ख) ....... 
         (ग) ......... 

   

3. अन्य काम कारबाहीको वववरण    
 3.1 व्यवसायको सार्िबोडथ सबैले देख् िे गरी राख् ि े वा    
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टाँस्िे गरेको वा िगरेको,  
 3.2 ढक तराज ुतथा िापतौल मेनसिको प्रमाणीकरण तथा 

दरुुस्त राख् िे गरेको वा िगरेको, 
   

 3.3 नबक्री स्थलमा भयाद समाप्त भएका वस्त ुसद्दे 
मालवस्तसुँगै नमसाएर राख् िे वा त्यस्तो वस्त ुनबक्री 
गिे गरेको वा िगरेको, 

   

 3.4 सेवाग्राहीले देख् ि सक्ि ेगरी भयाद समाप्त भएका 
वस्तकुो सिलि के्षर (एक्सपायर जोि) को व्यवस्था 
र प्रयोग गरेको वा िगरेको, 

   

 3.5 माग भएको बखत वस्तकुो स्टक देखाउि ेवा 
स्टकको वववरण हेिथ ददिे गरेको वा िगरेको, 

   

 3.6 रवुटपूणथ उत्पादि वा प्याकेशजङ् गिे गरेको वा 
िगरेको, 

   

 3.७ खाद्य र अखाद्य वस्तहुरु छुटै्ट राखी नबक्री गिे 
व्यवस्था गरेको वा िगरेको, 

   

 3.८ सरसफाई र फोहोरमैलाको व्यवस्थापि गिे गरेको वा 
िगरेको, 

   

 3.९ नबक्रीस्थल वा ढुवािी सािि र प्रवक्रया वा भण्डारणमा 
उशचत सरुक्षा व्यवस्था गिे गरेको वा िगरेको, 

   

 3.1० व्यवसायसँग सभबशन्ित मापदण्डको पालिा गरेको 
वा िगरेको, 

   

 3.1१ उपभोक्ता संरक्षण ऐि, २०७५ र नियमावली,  
मापदण्ड वा निदेशिका बमोशजम पालिा गिुथ पिे  
अन्य कुराको पालिा गरेको वा िगरेको, 

   

 3.1२ वस्तकुो नबक्रीमा टे्रडमाकथ  लगायतका बौवद्धक 
सभपशत्तको चोरी वा िक् कल गरेको वा िगरेको, 

   

 

४. िमिुा सभबन्िी वववरण : 
क्र.सं. वस्तकुो िाम ब्याच 

िं. 
कोड िं. (िमिुा 
नलँदा ददर्ि े) 

वस्तकुो 
पररमाण 

मूल्य कैवफयत 

        

       

 

५. संलग्ि कागजात : 
५.1 तत्काल जररबािा गरेको भए सोको कारण र जररबािा रकम:  
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५.2 निरीक्षणको क्रममा कुिै आदेि र निदेिि ददएको भए सोको संशक्षप्त वववरणाः  

    ५.3 अन्य कागजाताः 
६. मानथ उल्लेख भए बमोशजमको वववरण मेरो/हाम्रो उपशस्थनतमा तयार पाररएको र यसमा उशल्लशखत 

व्यहोरा ठीक, साचँो हो र यसको एक प्रनत बशुझनलए ँभिी सहीछाप गिेको,-  

 दस्तखत : ...... 
 िाम, थर : ..................................... 

७. साक्षीाः(स्थािीय व्यशक्त वा स्थािीय तहका प्रनतनिनि) 

क्र.सं िाम, थर र ठेगािा (पदिाम र सभपकथ  िभबर समेत) दस्तखत 

   
   

 

८. अिगुमि, निरीक्षण गिे टोलीको वववरणाः 
क्र.सं. टोलीमा संलग्ि व्यशक्त पद निकाय दस्तखत 
     
      
     
     

   ९.  निरीक्षण, जाँचबझु वा खाितलासी गिे निरीक्षण अनिकृतको,- 
  (क) दस्तखताः 
        (ख) िाम, थराः 

 र्नत सभवत ्................साल ........मवहिा...गते रोज....  मा िभुम ्। 



 

21 
 

अिसूुची-२ 

(नियम २३ को उपनियम (१) सँग सभबशन्ित) 
    निरीक्षण अनिकृतको पररचयपरको ढाँचा 

 
 िेपाल सरकार 

उद्योग, वाशणज्य तथा आपूनतथ मन्रालय 

वाशणज्य, आपूनतथ तथा उपभोक्ता वहत संरक्षण ववभाग 

निरीक्षण अनिकृत पररचयपर 

 

 पररचयपर िं. :  

 िाम, थर : 
 कमथचारी सिेत िं. :  

 बहाल रहिे नमनत :    

  

  निरीक्षण अनिकृतको  दस्तखत :   
     
 

 

पररचयपर जारी गिेको,-  

दस्तखत : 
पद :  

नमनत :    

 
 

  र्द्िव्याः यो पररचयपर कसैले पाएमा सभबशन्ित कायाथलय, शजल्ला प्रिासि कायाथलय वा िशजकको 
प्रहरी कायाथलयमा बझुाई ददि ुहोला । 

फोटो 
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अिसूुची-३ 

(नियम २४ को उपनियम (१) सँग सभबशन्ित) 
निरीक्षण/जाँचबझु/खाितलासी सभबन्िी सूचिा 

प.सं.: 
च.िं.:              

          नमनत : 
श्री ............................................. 

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

 ववषय :- निरीक्षण/जाँचबझु/खाितलासी गिे सभबन्िमा  । 

 

............. वस्त/ुसेवाको उत्पादक/ववतरक/नबके्रता त्यस उद्योग/कभपिी/संस्था/फमथ/.................... ले उपभोक्ता संरक्षण ऐि, २०७५ को 
दफा ............. ववपरीत हिुे गरी देहायको कायथ गरे गराएको भिी ववभाग/कायाथलयमा परेको उजरुीको सभबन्िमा सोही ऐिको दफा ३३ 
बमोशजम त्यस उद्योग/कभपिी/संस्था/फमथ/ .........................को कारोबारस्थल/गोदाम/व्यापाररक पररसर/घर कभपाउण्ड लगायत 
कारोबारसँग सभबशन्ित स्थल वा ढुवािी साििको खाितलासी गिुथ परेको हुँदा सो स्थािको निरीक्षण गिथ, खाितलासी गिथ वा  कारोबारसँग 
सभबशन्ित कागजात, खाताबही एवं ववद्यतुीय सािि लगायत माग गरेका अन्य सूचिा, कागजात एवं प्रमाण उपलब्ि गराउि र  आवश्यकता 
अिसुार नसलबन्द गिे कायथमा सहयोग परु् याउि ुहिु उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ को नियम २४ को उपनियम (१) बमोशजम यो 
सूचिा ददर्एको छ । 

         निरीक्षण अनिकृतको,- 
         दस्तखत : 
         िाम : 
         नमनत : 
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अिसूुची-४ 

(नियम २४ को उपनियम (३) सँग सभबशन्ित) 

 खाितलासी मचुलु्का 
...................शजल्ला ..............महािगरपानलका/उपमहािगरपानलका/िगरपानलका/गाउँपानलका, वडा िं.........शस्थत ...............स्थािमा 
....................... िाममा रहेको .................... उद्योग/कभपिी/संस्था/फमथले गरी आएको कारोबारको सभबन्िमा उपभोक्ता संरक्षण ऐि, २०७५ 
को दफा ३३ बमोशजम निरीक्षण, जाँचबझु वा खाितलासी गिुथपिे भएकोले तपाईको स्वानमत्व, भोगचलि, शजभमा वा नियन्रणमा रहेको यस 
उद्योग/कभपिी/संस्थाको पररसर/घर कभपाउण्ड/निवासस्थािमा अनिकार प्राप्त हामी तपनसल बमोशजमका व्यशक्तले सभबशन्ित ििीबाट वा निजको 
प्रनतनिनिबाट हाम्रो जीउ तलासी गरार्थ उशल्लशखत स्थािको निरीक्षण, जाँचबझु वा खाितलासी गरी यो मचुलु्का तयार गरी पेि गरेका छौं।  

तपनसलाः 
१. खाितलासी गिथ प्रवेि गिे व्यशक्तको जीउ तलासी नलिे व्यशक्तको िाम, थर र ठेगािााः 

(क) .............. 
(ख) ............ 

२. निरीक्षण, जाँचबझु वा खाितलासीको संशक्षप्त व्यहोरााः 
३. मानथ उशल्लशखत व्यहोरा ठीक साँचो हो भिी सवहछाप गिेको िाम, थर र ठेगािााः 

(क) घरििी/वस्त ुवा व्यवसायको ििी वा निजको प्रनतनिनि):  

(ख) स्थािीय प्रनतनिनि (सभभव भएसभम): 
४. काम तामेल गिेकोाः 

(क) दस्तखत, िाम, थराः 
(ख)  दस्तखत, िाम, थराः             

५. निरीक्षण अनिकृतको,- 

 (क) दस्तखताः           

     (ख) िाम, थराः 
                                                                

 

र्नत सभवत ्............... साल ........ मवहिा .......... गते .......... रोज िभुम ्। 
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अिसूुची-५ 
(नियम २४ को उपनियम (४) सँग सभबशन्ित) 

िेपाल सरकार 

उद्योग, वाशणज्य तथा आपूनतथ मन्रालय 

वाशणज्य आपूनतथ तथा उपभोक्ता वहत संरक्षण ववभाग 

वस्त ुवा सेवाको परीक्षण सूची तथा िमिुा 
क्र.
सं. 

वस्त ु
वा 
सेवा
को 
िाम 

उत्पादक, ववतरक, 
नबके्रता वा सेवा 
प्रदायकको िाम, 

ठेगािा 

परीक्षण वा 
िमिुा सिलि 
गरेको नमनत र 

पररमाण 

िमिुा 
जाँच 
गरेको 
नमनत 

जाँच गरेको 
प्रयोगिाला 

प्रयोगिाला 
परीक्षणको 
पररणाम 

हिुपुिे गणुस्तर वा 
पररमाण  

कैवफयत 

         

         

         

 

 प्रमाशणत गिे अनिकृतको,- 
   दस्तखत : 

िाम : 
नमनत: 
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अिसूुची-६ 

(नियम २४ को उपनियम (७) सँग सभबशन्ित) 

बरामदी मचुलु्काको ढाँचा 
वाशणज्य, आपूनतथ तथा उपभोक्ता वहत संरक्षण ववभाग/ ............................... कायाथलयबाट खवटई आएका निरीक्षण अनिकृत श्री ............................... 
सवहतको टोलीले..................... शजल्ला .................. महािगरपानलका/उपमहािगरपानलका/िगरपानलका/गाउँपानलका वडा िं. ............. शस्थत 
......................  स्थािमा निरीक्षण/जाँचबझु/खाितलासी गरी देहाय बमोशजमको वववरण सवहत यो मचुलु्का तयार गररएको छ। 

१. उजरुी/सूचिाको छोटकरी वववरणाः-  

२. खाितलासी गररएको घर, जग्गा ठाउँ (चार वकल्ला सवहत) र वस्तकुो वववरणाः- 

३. बरामद भएका वस्त,ु कागजातको वववरणाः- 

क्र.सं वस्तकुो िाम पररमाण एकार् मूल्य दर (रु.) जभमा  

(रु.) 

ब्याच िं. कैवफयत 

        

        

 

४.   खाितलासी नलर्एको घर, जग्गा, ठाउँ, वस्त ुवा सेवा व्यवसायको ििी वा निजको एकाघरको व्यशक्त वा प्रनतनिनिको, 
िाम, थर र ठेगािा : ................................................................. 

     दस्तखताः ............................................ 
५.   हाम्रो रोहबरमा उशल्लशखत वस्त ुबरामद भएको हो भिी सहीछाप गिे साक्षीकोाः 

  (क) िाम, थर र उमेर:    ठेगािा:     दस्तखताः 
  (ख) िाम, थर र उमेर:    ठेगािा:     दस्तखताः 

६.   स्थािीय तहका प्रनतनिनि (सभभव भएमा):  

७.   काम तामेल गिेाः 
 

………………………. 

र्नत सभवत ्............... साल ........ मवहिा .......... गते .......... रोज िभुम ्।      निरीक्षण अनिकृत 

 

 

अिसूुची-७ 
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(नियम २४ को उपनियम (१२) सँग सभबशन्ित) 
िेपाल सरकार 

उद्योग, वाशणज्य तथा आपूनतथ मन्रालय 

वाशणज्य आपूनतथ तथा उपभोक्ता वहत संरक्षण ववभाग 

निरीक्षण, जाँचबझु वा खाितलासीको अनभलेख 

क्र.सं   उत्पादक, ववतरक, 
नबके्रता वा सेवा 
प्रदायकको िाम,  ठेगािा 

निरीक्षण, जाँचबझु वा 
खाितलासी गरेको नमनत               

निरीक्षण, जाँचबझु वा 
खाितलासीको व्यहोरा 

निरीक्षण अनिकृतले 
ददएको आदेि 

 
 

कैवफयत 

      

      

      

 

प्रमाशणत गिे अनिकृतको,- 
दस्तखताः 
पदाः  

िामाः 
नमनत: 



 

27 
 

 
अिसूुची…८ 

(नियम २८ को उपनियम (१) सँग सभबशन्ित) 

वस्त ुिि गदाथ तयार गिुथ पिे मचुलु्काको ढाँचा 
 

निरीक्षण अनिकृत श्री...........सवहतको टोलीले................ शजल्ला ............ महािगरपानलका/उपमहािगरपानलका/िगरपानलका/गाउँपानलका वडा िं. 
............. शस्थत उद्योग/ कभपिी/ संस्था/ फमथ / ............... बाट सिलि गरेको  देहायको वस्तकुो िमिुा ............. प्रयोगिालामा परीक्षण गदाथ 
मापदण्ड बमोशजमको िभर्थ गणुस्तरहीि भएको कुरा प्रनतवेदिबाट प्रमाशणत भएकोले ऐिको दफा ३५ को उपदफा (१) बमोशजम जफत गरी पिुाः 
प्रयोग हिु िसक्िे गरी जमीि मनुि खाडल खिी गाडी/ आगोमा जलार्थ/टुक्रा पारी (यस बाहेक अन्य कुिै तररकाले िि गरेको भए सो व्यहोरा समेत 
उल्लेख गिे) िि गररएको व्यहोरा साँचो हो । 

तपनसल 

क्र.सं वस्तकुो िाम पररमाण एकार् दर  

(रु.) 

जभमा  

(रु.)  

ब्याच िं. उत्पादक कं. कैवफयत 

         

         

 

काम तामेल गिेाः 
रोहबराः  

वस्तकुो ििी वा सभबशन्ित उत्पादक वा नबके्रताको सहीछाप: 
निरीक्षण अनिकृतको,- 

दस्तखताः 
िाम, थर: 

र्नत सभवत ्.................... साल ........... मवहिा .............. गते ........... रोज िभुम ्। 
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अिसूुची-९ 

(नियम २९ को उपनियम (१) र नियम ३० को उपनियम (४) सँग सभबशन्ित) 

उजरुीको ढाँचा 
श्री केन्र्द्ीय बजार अिगुमि सनमनत/ 

वाशणज्य,आपूनतथ तथा उपभोक्ता वहत संरक्षण ववभाग/ 

निरीक्षण अनिकृत । 

 
............ शजल्ला,............. िगरपानलका/गाउँपानलका वडा िं. ....... टोलाः......... मागथ....... शस्थत........... वस्त ुउत्पादक/ ववतरक/नबके्रता/सेवा 
प्रदायक श्री........................ (व्यशक्त वा  संस्थाको िाम) ले उपभोक्ता संरक्षण ऐि,२०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ ववपरीत हिेु 
गरी देहाय बमोशजमको कायथ गरेको हिुाले निजलार्थ कािूि बमोशजम कारबाही हिुको लानग यो उजरुी गरेको/लेखार्थ ददएको छु । उजरुीमा उल्लेख 
गरेको व्यहोरा मैले जािे बझेुसभम साँचो छ । 
1= उजरुी कताथको िाम, थराः 
2= ठेगािा र सभपकथ  िभबराः 
3= उजरुीको संशक्षप्त व्यहोरााः 

(वस्त ुनबके्रता वा सेवा प्रदायकले गरेको रवुट वा काम कारबाहीबाट उपभोक्तालार्थ भएको/हिु सक्िे 
 हािी, िोक्सािी वा क्षनतको संशक्षप्त वववरण उल्लेख गिे) 
उजरुी दताथ नमनताः                                   उजरुीकताथको दस्तखताः 

4= मौशखक वा कुिै माध्यमबाट उजूरी प्राप्त भएको भए सो वटपोट गिेको िाम, थर र दस्तखताः 
5= उजरुी प्राप्त भएको व्यहोरा प्रमाशणत गिे अनिकारीको िाम, थर, दजाथ र प्रमाशणत गरेको नमनताः 

मौशखक उजरुीकताथको दस्तखत (उपलब्ि भएमा)....... 
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 अिसूुची-१० 

(नियम ३२ को उपनियम (१) सँग सभबशन्ित) 

तत्काल जररबािाको आदेि पचाथको ढाँचा 
 

     ववषयाः जररबािा गररएको बारे । 

 

श्री ....................................... 
............................................. 
................................................ 
 

तपाई सञ्चालक वा ििी रहेको ............ .................. ..................... ....................... कभपिी/फमथ/ संस्थाले उपभोक्ता संरक्षण ऐि, २०७५ 
को दफा ३८ को खण्ड ...............बमोशजमको कसूर गरेको देशखएकोले तपाईलाई सोही ऐिको दफा ३९ को उपदफा (१) को खण्ड (क)/ 
(ख)/(ग)/(घ)/(ङ) बमोशजम रु. ........................(अक्षरेपीाः ................) जररबािा गररएको छ । सो जररबािा आजका नमनतले सात ददिनभर 
यस ववभाग/कायाथलय (कायाथलय कोड िं. .......................) को िाममा .........................बैिमा राजश्व िीषथक िं. .............मा रकम जभमा 
गरेको बैि भौचरको दोश्रो प्रनत यस ववभाग/कायाथलयमा पेि गिुथ हिु यो आदेि गरेको छु। उक्त अवनिनभर जररबािा रकम िबझुाएमा सोही ऐिको 
दफा ३९ को उपदफा (४) बमोशजम थप कारबाही हिेु व्यहोरा समेत जािकारी गराउँदछु ।   

         साथै, यो आदेिमा शचत्त िबझेुमा यो आदेि प्राप्त गरेको सात ददिनभर उशल्लशखत जररबािाको ५० प्रनतित रकम यस ववभाग/कायाथलय 
(कायाथलय कोड िं............................) को ...................................बैिशस्थत िरौटी खाता िं. ...................मा जभमा गरेको सक्कल बैि 
भौचरको तेस्रो प्रनत सवहत ववभागका महानिदेिक समक्ष पिुरावलोकिको लानग निवेदि गिथ सवकिे व्यहोरा समेत जािकारी गराउँदछु। 

अन्य आदेि वा निदेिि भएाः         

 

1.               निरीक्षण अनिकृतको,- 

2.              दस्तखत: 
3.              िाम, थराः 

र्नत सभवत ्..................... साल............... मवहिा............. गते रोज............ िभुम ्। 
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 अिसूुची-११ 

(नियम ३२ को उपनियम (५) सँग सभबशन्ित) 
िेपाल सरकार 

उद्योग, वाशणज्य तथा आपूनतथ मन्रालय 

वाशणज्य, आपूनतथ तथा उपभोक्ता वहत संरक्षण ववभाग 

तत्काल जररबािा सभबन्िी आदेिको अनभलेखको ढाँचा 
(आ.व. २०...../...) 

क्र.सं. उजरुी 
दताथ िं. 
र नमनत 

उजरुीकताथको 
िाम वा कोड 

िं. 

उजरु गररएको 
व्यशक्त वा संस्थाको 
िाम र ठेगािा 

उजरुीको संशक्षप्त 
व्यहोरा 

जररबािा 
रकम 

 

जररबािा 
बझुाएको नमनत 

पिुरावलोकि गरेको 
भए सो उपर निणथय 
भएको नमनत र सोको 

संशक्षप्त व्यहोरा 

कैवफयत 

         

         

         

         

         

प्रमाशणत गिे अनिकृतको,- 
दस्तखताः   

िाम, थर: 
नमनताः 
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अिसूुची-१२ 

(नियम ३५ सँग सभबशन्ित) 
मदु्दा चलार्एको/अन्य कारबाही गररएको/कालो सूचीमा राशखएको व्यशक्त वा संस्थाको अनभलेखको ढाँचा 

 

क्र.सं. व्यशक्त 
वा संस्था 

कारबाहीको वववरण कैवफयत 

मदु्दा चलार्एको       जररबािा गररएको कालो सूचीमा 
राशखएको     

अन्य 
कारबाही 

 

अनभयोग(कसूर)  निणथय 
नमनत  

सजाय जररबािाको 
रकम  

निणथय 
नमनत  

बझुाएको 
नमनत 

कारण अवनि   
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