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उपभोक्ता सं रक्षण नियमावली, २०५६
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०५६।५।३१
सं िोधि
उपभोक्ता सं रक्षण (पहिलो सं िोधि) नियमावली, २०७०

२०७०।१।३०

उपभोक्ता सं रक्षण ऐि, २०५४ को दफा ३० ले ददएको अनधकार प्रयो

री

िेपाल सरकारले दे िायका नियमिरू बिाएको छः–
१.

सं शक्षप्त िाम र प्रारम्भः (१) यी नियमिरूको िाम “उपभोक्ता सं रक्षण नियमावली,
२०५६” रिे को छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ िुिछ
े ।

२.

पररभाषाः हवषय वा प्रसं ले अको अर्थ िला ेमा यस नियमावलीमाः–
(क)

“ऐि” भन्नाले उपभोक्ता सं रक्षण ऐि, २०५४ सम्झिु पछथ ।

(ख)

“मन्त्रालय” भन्नाले िेपाल सरकार, आपूनतथ मन्त्रालय सम्झिु पछथ ।

( )

“कायाथलय”

भन्नाले

िेपाल

सरकार, आपूनतथ

मन्त्रालय

निरीक्षण

अनधकृतको कायाथलय सम्झिु पछथ ।
(घ)

“उजुरी” भन्नाले दे िायका कुिै हवषयका सम्बन्धमा उजुरवालाले
नलशखत रूपमा
(१)

रे को दावी सम्झिु पछथः–

अिुशित व्यापाररक हियाकलापसँ

सम्बशन्धत कुिै काम

कारबािीमा कुिै व्यापारी सं लग्ि रिे को ।
(२)

उजुरवालाले खररद

रे को वा खररद

िथ मञ्जुर

रे को कुिै

उपभोग्य वस्तु कमसल भएको ।
(३)

उजुरवालाले प्राप्त

रे को वा प्राप्त

िथ मञ्जुर

ु ी वा कमी रिे को ।
कुिै हकनसमको त्रट
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(४)

निधाथररत मूल्य भन्दा बढी मूल्य नलई उपभोग्य वस्तु वा
सेवा

नबिी

हवतरण

वा

प्रदाि

रे को

वा

िे

नियत

राखेको ।
(५)

उपभोक्ताको जीउ, ज्याि, सम्पशिमा खतरा वा जोशखम पुग्िे
वा पुग्ि सक्िे हकनसमका उपभोग्य वस्तु नबिी हवतरण
रे को वा

(६)

िे नियत राखेको ।

ऐि, यस नियमावलीमा वा अन्य प्रिनलत कािूिको हवपररत

उपभोक्ताको िक हितमा प्रनतकूल असर पिे हकनसमको कुिै काम
कारबािीमा कुिै व्यशक्त वा सं स्र्ाको सं लग्िता रिे को ।
(ङ)

िे दे िायका कुिै व्यशक्त वा सं स्र्ा

“उजुरवाला” भन्नाले उजुरी
सम्झिु पछथः–
(१)

उपभोक्ता,

(२)

उपभोक्ता सं स्र्ा,

(३)

िेपाल

सरकार

वा

िेपाल

सरकारको

पूण थ

वा

आंशिक

स्वानमत्व भएको कुिै सं स्र्ा ।
(४)

एकै प्रकृनतका सामूहिक हितसँ

सम्बशन्धत एक वा एक

भन्दा बढी उपभोक्ता ।
(ि)

“सम्बशन्धत व्यशक्त” भन्नाले उपभोग्य वस्तु उत्पादि
हवतरण

िे , आयात

िे, नबिी

िे व्यशक्त सम्झिु पछथ र सो िब्दले त्यस्ता

व्यशक्तिरूको अनधकृत प्रनतनिनधलाई समेत जिाउँछ ।
३.

ररक्त पदको पदपूनतथः पदावनध पूरा ििुँदै पररषद्का कुिै मिोनित सदस्यको पद
कुिै कारणबाट ररक्त िुि आएमा बाँकी अवनधको लान
पहिले पूनतथ

४.

ररएको िो सोिी प्रहियाबाट पूनतथ

सो पद जुि प्रकृयाबाट

ररिेछ ।

िेपाल सरकारले सदस्यको पदबाट िटाउि सक्िेः पररषद्का कुिै सदस्यले
पररषद्को उद्देश्य र हित अिुकूल काम
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सरकार

हवश्वस्त भएमा

िेपाल

सरकारले

त्यस्तो

सदस्यलाई जुिसुकै

बखत

सदस्यको पदबाट िटाउि सक्िेछ ।
तर यसरी पदबाट िटाउिु अशघ सम्बशन्धत सदस्यलाई सफाई पेि

िे

मौका ददइिेछ ।
५.

िे भिा तर्ा सुहवधािरूः पररषद्को कामको नसलनसलामा कुिै

सदस्यले प्राप्त
सदस्यले िेपाल

.......



नभत्र वा बाहिर र भ्रमण

िे भ्रमण भिा तर्ा सुहवधािरू पररषद्ले निधाथरण
६.

उपभोक्ता शिक्षा बारे पाठ्यिममा समावेि
वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा सूशित
सेवा उपभो

िथ िुिे र

िुथ परे मा यस्तो सदस्यले प्राप्त
ररददए बमोशजम िुिेछ ।

राउिेः (१) उपभोक्तालाई उपभोग्य

राउिको लान

के कस्तो उपभोग्य वस्तु वा

ु स्तर िभएका उपभोग्य वस्तु वा सेवा प्रयो
ण

बाट पिथ सक्िे प्रभाव आददका सम्बन्धमा जािकारी

राउिको लान

उपभोक्ता शिक्षा सम्बन्धी आवश्यक िैशक्षक पाठ्यिम तयार
(२) उपनियम (१) बमोशजम तयार
मन्त्रालयसँ

समन्वय कायम

पाठ्यिममा समावेि

७.

राउि आवश्यक व्यवस्र्ा

िेछ ।

िेः उपभोक्ताको िक हित सं रक्षण,
ु स्तर सम्बन्धी हवषयमा
ण

िे सम्बन्धमा िेपाल सरकारलाई सुझाव ददिु अशघ पररषद्ले हवनभन्न

सं स्र्ािरूलाई

सेनमिारिरूमा सिभा ी
८.

िेछ ।

ररएको पाठ्यिम मन्त्रालयले शिक्षा

आपूनतथ व्यवस्र्ा र उपभोग्य वस्तु वा सेवाको मूल्य,
उपभोक्ता

उपभोक्ताको

िक

राई सुझाव सं कलि

हित

सम्बन्धी

हवषयक

ोष्ठी,

िेछ ।

उपभोक्ता शिक्षा बारे जििेतिा ज ाउिेः पररषद्ले उपभोक्ताको िक हित सं रक्षण
िथ तर्ा उपभोक्ताका अनधकारका सम्बन्धमा उपभोक्तालाई जा रुक



पररषद्ले

री हवनभन्न तिका हवद्यालय तर्ा हवश्व हवद्यालयको

ोष्ठी, से नमिार, आददबाट सुझाव सं कलि
िीनत निमाथण

दाथ सो

पहिलो सं िोधिद्वारा शझहकएको ।
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सरकार सम्बशन्धत निकाय र उपभोक्ता सं स्र्ाििरूसँ
व्यापक रूपमा प्रिार प्रसार
९.

समन्वय कायम

री उपभोक्ता शिक्षा बारे जििेतिा ज ाउिेछ ।

ु स्तर सम्बन्धी िीनत निधाथरणः मन्त्रालयले उपभोग्य वस्तुको
ण
िीनत निधाथरण

री

ु स्तर सम्बन्धी
ण

ु ,
दाथ त्यस्तो उपभोग्य वस्तु उत्पादि भएको मुलक

ु स्तर
ण

ु ले सो उपभोग्य
निधाथरण सम्बन्धी राहिय तर्ा अन्तराथहिय सं स्र्ा र नछमेकी मुलक
वस्तुका सम्बन्धमा कायम
िीनत निधाथरण
१०.

ु स्तरलाई आधार मािी
ण

रे को

ु स्तर सम्बन्धी
ण

िेछ ।

मूल्य निधाथरण सम्बन्धी िीनत निमाथणः (१) मन्त्रालयले कुिै उपभोग्य वस्तुको
मूल्य निधाथरण सम्बन्धी िीनत निमाथण

दाथ त्यस्तो उपभोग्य वस्तुको उत्पादि

ला त, ढु वािी खिथ, आयातकताथले प्रिनलत कािुि बमोशजम बुझाएको कर, दस्तूर र
उपभोग्य वस्तु नबिी

दाथ नबिेताले नलि पाउिे मुिाफा रकम समेतलाई आधार

मािी उपभोग्य वस्तुको मूल्य निधाथरण सम्बन्धी िीनत निमाथण

िेछ । यसरी

मन्त्रालयले उपभोग्य वस्तुको मूल्य निधाथरण सम्बन्धी िीनत निमाथण
उद्यो

दाथ िेपाल

वाशणज्य मिासं घ र िेपाल िेम्बर अफ कमिथको परामिथ नलि सक्िेछ ।
(२) मन्त्रालयले कुिै सेवाको मूल्य निधाथरण सम्बन्धी िीनत निमाथण

दाथ

त्यस्तो सेवा प्रदाि

िे व्यशक्तको िक हित सं रक्षण र आिरण तर्ा काम

कारबािी व्यवशस्र्त

िे सम्बन्धमा प्रिनलत कािुि बमोशजम मान्यता प्राप्त कुिै

निकाय वा अनधकारी भए त्यस्ता निकाय वा अनधकारीको परामिथ नलई र त्यस्ता
निकाय वा अनधकारी िभए, निजले प्रदाि

रे को सेवाको औशित्यतालाई दृहि त

री सेवाको मूल्य निधाथरण सम्बन्धी िीनत निमाथण

िेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोशजम मन्त्रालयले मूल्य निधाथरण सम्बन्धी िीनत
निमाथण

दाथ त्यस्तो सेवा प्रदाि

रे बापत नलि पाउिे मूल्य भौ ोनलक क्षेत्र तर्ा

ठाउँ हविेषको आधारमा फरक िुिे
११.

नबिी हवतरण प्रणाली नियनमत
व्यवस्र्ालाई नियनमत

री निमाथण

िथ सक्िेछ ।

िेः उपभोक्ता िक हित सं रक्षण र आपूनतथ
मन्त्रालयले कुिै उपभोग्य वस्तुको कृनत्रम

िथको लान

अभाव िुि िददि वा सबै ठाउँमा नियनमत रूपमा उपभोग्य वस्तु हवतरण
4
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सम्बशन्धत

निकायिरूसँ

प्रणालीलाई नियनमत
१२.

समन्वय

िे व्यवस्र्ा

री

वस्तुको

नबिी

हवतरण

िेछ ।

अत्यावश्यक वस्तु सुपर् मूल्यमा उपलब्ध
िे सम्बन्धमा सवथसाधारणको लान
मूल्य बृहि भएको कारणले

उपभोग्य

राउिेः उपभोक्ताको िक हित सं रक्षण

अत्यावश्यक मानिएका उपभोग्य वस्तुमा

उपभोक्तालाई सो उपभोग्य वस्तु उपयो

िथ

कदठिाई परे को छ भन्ने ला ेमा मन्त्रालयले त्यस्ता उपभोग्य वस्तुिरू हकटाि
री िेपाल सरकारले सुपर् मूल्यमा उपभोग्य वस्तु नबिी हवतरण

िे व्यवस्र्ा

िथ सक्िेछ ।
१३.

सुपर् मूल्यका पसलिरू खोल्िे व्यवस्र्ा
सं रक्षण

िथको लान

िेपाल



िेः मन्त्रालयले उपभोक्ताको िक हित

======== का हवनभन्न ठाउँमा आवश्यकता अिुसार सुपर्

मूल्यमा पसलिरू खोल्ि आवश्यक व्यवस्र्ा
१४.

िेछ ।

मूल्य सूिी राख्ने सम्बन्धमाः हविेताले उपभोग्य वस्तु नबिी
वस्तुको र्ोक र खुद्रा मूल्य स्पि दे शखिे

दाथ प्रत्येक उपभोग्य

री अिुसूिी –१ बमोशजमको ढाँिामा

मूल्य सूिी राख्नु पिेछ ।
१५.

उपभोग्य वस्तुको ले बलमा खुलाउिु पिे अन्य कुरािरूः (१) उत्पादकले ऐिको
दफा ९ बमोशजम उपभोग्य वस्तुको लेबलमा खुलाउिु पिे अन्य कुरािरू दे िाय
बमोशजम िुिेछिः
(क)

कुिै उपभोग्य वस्तु कुिै निशित समय भन्दा अशघ प्रयो
रे मा बढी राम्रो िुिे भए सो कुरा ।

(ख)

उपभोग्य वस्तुमा लाग्िे सबै कर समावेि

री िुि आउिे

अनधकतम खुद्रा नबिी मूल्य ।
( )

कुिै उपभोग्य वस्तु प्रयो

िुथ पूव थ कुिै प्रहिया पूरा

पिे भए सो प्रहिया र सो प्रहिया िपु¥याई सो प्रयो
िुिे िािी समेत ठू लो अक्षरमा लेख्ने ।


पहिलो सं िोधिद्वारा शझहकएको ।
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(घ)

स्वास््यलाई िािी पु¥याउिे खालका पदार्थिरूको लेबलमा
अनिवायथ रूपमा “यसको सेवि स्वास््यको लान
छ” भन्ने िेताविी उल्लेख

िािीकारक

िुथ पिेछ ।

(२) ऐिको दफा ९ र उपनियम (१) बमोशजम लेबलमा लेख्न ु पिे कुरा
िलेशखएको उपभोग्य वस्तु कसैले आयात

रे मा त्यस्ता वस्तु आयात

व्यशक्तले िै त्यस्ता कुरािरू उपभोग्य वस्तुको लेबलमा उल्लेख
हवतरण
१६.

िे

री नबिी

िुथ पिेछ ।

उपभोग्य वस्तु वा सेवाका सम्बन्धमा

िथ ििुिे अन्य कामः कसैले पनि कुिै

उपभोग्य वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा ऐिको दफा १० मा लेशखएको कामको
अनतररक्त दे िायका कुिै काम
(क)

राउि िुँदैिः

िथ

एकै प्रकृनतका हवनभन्न व्यापारी वा व्यापाररक समूििरू नमली कुिै
उपभोग्य वस्तुको अभाव नसजथिा

री मूल्य तर्ा आपूनतथ व्यवस्र्ामा

प्रभाव पािथ ।
(ख)

एक वा एक भन्दा बढी व्यापारीिरू वा व्यापाररक समूििरू नमली
ु
प्रनतस्पधाथलाई कुशठठत तुल्याई सं यक्त
रूपमा मूूूूूूूूूूूल्य निधाथरण
िे ।

( )

कुिै सेवा प्रदाि
आपसी

सम्झौताका

सं िालि
(घ)

एउटा

िे एक भन्दा बढी व्यापारीिरू वा समूििरूले
आधारमा

नसठडीकेट

प्रणाली

अपिाई

सेवा

िथ ।
उपभोग्य

वस्तु खररद

अनिवायथ रूपमा खररद

दाथ

िुथ पिे

अको

उपभोग्य

वस्तु पनि

री नमशित नबिीको व्यवस्र्ा

िथ ।
१७.

कायाथलयको

स्र्ापिाः

िेपाल

सरकारले

बजार

तर्ा

प्रभावकारी बिाई उपभोक्ताको िक हित सं रक्षण
अिुसार शजल्लाको सदरमुकाममा कायाथलयको स्र्ापिा

आपूनतथ

व्यवस्र्ालाई

िथको लान

आवश्यकता

िेछ । यसरी स्र्ापिा

िुिे कायाथलयको सं ठिात्मक स्वरूप, कायथक्षेत्र र काम, कतथव्य तर्ा अनधकार
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िेपाल सरकारले

िेपाल राजपत्रमा सू ििा प्रकािि

री तोहकददए बमोशजम

िुिेछ ।
१८.

निरीक्षण

अनधकृतको

नियुशक्तः

कायाथलयको प्रमुख भई काम

(१)

नियम

िथको लान

१७

बमोशजम

स्र्ापिा

भएको

िेपाल सरकारले प्रिनलत कािुि

बमोशजम प्रत्येक कायाथलयमा एक एक जिा निरीक्षण अनधकृत नियुक्त

िेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोशजम निरीक्षण अनधकृतको नियुशक्त िुि िसकेको
अवस्र्ामा िेपाल सरकारले उपभोक्ताको हित सं रक्षणमा कायथरत रिे का िेपाल
सरकारका अन्य कुिै अनधकृतलाई निरीक्षण अनधकृतको रूपमा काम
लान

तोक्ि सक्िेछ । यसरी निरीक्षण अनधकृत तोहकएको सू ििा िेपाल

राजपत्रमा प्रकािि
१९.

िथको

िुथ पिेछ ।

निरीक्षण अनधकृतमा नियुशक्त िुिको लान

योग्यताः निरीक्षण अनधकृतको पदमा

नियुशक्त िुिे व्यशक्तको योग्यता दे िाय बमोशजमको िुि ु पिेछः
(क)

रिायििास्त्रमा स्िातक उत्र्तीण

रे को, वा

(ख)

फामेसीमा स्िातक उत्र्तीण

( )

फूड टे क्िोलोजीमा स्िातक उत्र्तीण

(घ)

जिस्वास््यमा स्िातक उत्र्तीण

(ङ)

कािुिमा स्िातक उत्र्तीण

(ि)

बजार व्यवस्र्ापिमा स्िातक उत्र्तीण

(छ)

कुिै हवषयमा स्िातक उत्र्तीण

रे को, वा
रे को, वा

रे को, वा

रे को, वा
रे को, वा

री उपभोग्य वस्तु वा सेवाको

ु स्तर निधाथरण तर्ा परीक्षण सम्बन्धी हवषयमा कम्तीमा एक
ण
महििाको तानलम प्राप्त
२०.

रे को ।

निरीक्षण अनधकृतलाई अिुसन्धाि, तिहककात र दायरी सम्बन्धी तानलम ददिु पिेः
निरीक्षण अनधकृतले

पदीय शजम्मेवारी पूरा

िुथ भन्दा अ ावै

निजलाई ऐि

बमोशजमको कसूरको अिुसन्धाि तिहककात प्रहियाका सम्बन्धमा व्यविाररक
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जािकारी ददिको लान

अिुसन्धाि, तिहककात र दायरी हवषयको तालीम ददिे

आवश्यक व्यवस्र्ा मन्त्रायलले
२१.

िेछ ।

निरीक्षण अनधकृतको अन्य काम, कतथव्य र अनधकारः ऐिमा उशल्लशखत काम,
कतथव्य र अनधकारका अनतररक्त निरीक्षण अनधकृतको अन्य काम, कतथव्य र
अनधकार दे िाय बमोशजम िुिेछ ।
(क)

प्रदाि
(ख)

िे वा कुिै सेवा

उपभोग्य वस्तुको उत्पादि, नबिी हवतरण
रे को ठाउँमा प्रवेि

िथ ।

उपभोग्य वस्तुको उत्पादि, नबिी हवतरण
प्रदाि

िे

व्यशक्तसँ

आवश्यक

हववरण

िे वा सेवा
वा

जािकारी

नलि ।
( )

िे वा कुिै सेवा

उपभोग्य वस्तुको उत्पादि, नबिी हवतरण
प्रदाि

िे व्यशक्तसं

वा सो सँ

सम्बशन्धत अन्य व्यशक्तसँ

आवश्यक बयाि नलि ।
(घ)

कुिै उपभोग्य वस्तुको परीक्षण

िथ आवश्यक दे शखएमा

आवश्यक पिे पररमाणमा िमूिा नलई प्रयो िालामा परीक्षण
िथ ल ाउि ।
(ङ)

कुिै उपभोग्य वस्तु वा सेवाको तत्काल उत्पादि, नबिी
हवतरण वा सेवा प्रदािमा रोक ल ाउि आवश्यक दे शखएमा
सो रोक ल ाउि ।

(ि)

कुिै उपभोग्य वस्तुको परीक्षण
कारणबाट

त्यसको

परीक्षणको

िथ आवश्यक दे शखएको
लान

िमूिा

नलइएकोमा

प्रयो िालाबाट िमुिाको परीक्षण भै िआएसम्मको लान
त्यस्ता बस्तुको नबिी हवतरणमा रोक ल ाउि ।
(छ)

निरीक्षण

वा

जाँिबुझको

नसलनसलामा

उत्पादक

वा

हविेतालाई तत्काल कुिै आदे ि नलि उपयुक्त दे शखएमा सो
आदे ि ददि ।
(ज)

कुिै ठाउँमा खाितलासी
8
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(झ)

निरीक्षण वा जाँिबुझको नसलनसलामा उपयुक्त सम्झेको अन्य
कायथ

२२.

िे ।

उजरु ीः (१) कसैले ऐि वा यस नियमावली हवपरीत उपभोक्ताको िक हित
प्रनतकूल कुिै काम

रे मा वा

िे प्रयत्न

रे मा उजुरवालाले मन्त्रालय वा

सम्बशन्धत निरीक्षण अनधकृत समक्ष अिुसूिी –२ बमोशजमको ढाँिामा उजुरी ददि
सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम ददइिे उजुरीमा दे िायका कुरािरू स्पि
रूपमा खुलाइएको िुि ु पिेछः–
(क)

ऐि वा यस नियमावली हवपरीत उपभोक्ताको िक हित
प्रनतकूल काम

िे वा त्यस्तो काम

िे प्रयत्न

िे व्यशक्त

वा सं स्र्ाको िाम र ठे ािा ।
(ख)

खठड (क) बमोशजमको काम कारबािीबाट भएका िािी
िोक्सािी वा िुि सक्िे सम्भाहवत क्षनतको हववरण ।

( )

प्राप्त

रे को उपभोग्य वस्तु वा सेवामा रिे को त्रहु ट वा

कमीको हववरण ।
(घ)

उजुरीमा उशल्लशखत हववरणलाई पुष्ट्ाँई िुिे हकनसमका
सबू त प्रमाण ।

(३) यस नियम बमोशजम ददइिे उजुरी उजुरवालाले त्यस्तो उजुरी

िे

कारण भएको नमनतले सात ददिनभत्र ददइसक्िु पिेछ ।
२३.

निरीक्षण, जाँिबुझ वा खाितलासी

िथ सक्िेः (१) नियम २२ बमोशजम कसैको

उजुरी परे मा वा ऐि वा यस नियमावली हवपरीत कुिै काम कारबािी भइरिे को
छ भन्ने हवश्वास िुिे मिानसब कारण भएमा मन्त्रालय वा निरीक्षण अनधकृतले
उपभोग्य वस्तु उत्पादि, नबिी हवतरण वा पररविि भै रिे को कुिै ठाउँमा

ई

त्यस्तो ठाउँमा भइरिे को काम, सो काममा ला ेका व्यशक्तिरू, सो ठाउँको
वातावरण तर्ा त्यस्तो ठाउँमा दे खेका सामाग्री, वस्तु, पदार्थ, औजार र साधििरूको
निरीक्षण, जाँिबुझ तर्ा खाितलासी

िथ
9
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(२) उपनियम (१) बमोशजम निरीक्षण, जाँिबुझ तर्ा खाितलासी

िुथ पूव थ

मन्त्रालय वा निरीक्षण अनधकृतले सम्भव भएसम्म त्यसरी निरीक्षण, जाँिबुझ तर्ा
खाितलासी

िुथ पिे कारण सहितको पिाथ खडा

िुथ पिेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोशजम पिाथ खडा

ररएको अवस्र्ामा सम्बशन्धत

व्यशक्तले सो को िक्कल नलि िािे मा प्रिनलत कािूिको रीत पु¥याई िक्कल सारी
सराई नलि पाउिेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोशजम निरीक्षण, जाँिबुझ वा खाितलासी

र्र्िे

निरीक्षण अनधकृतले अनिवायथ रूपमा अिुसूिी –३ बमोशजमको पररियपत्र आफ्िो
सार्मा राख्नु पिेछ ।
२४.

निरीक्षण, जाँिबुझ वा खाितलासी

दाथ अपिाउिु पिे कायथहवनधः (१) नियम २३

बमोशजम निरीक्षण अनधकृतले कुिै ठाउँको निरीक्षण, जाँिबुझ वा खाितलासी
दे िाय बमोशजमको प्रहिया पूरा
(क)

िुथ पिेछः

सम्बशन्धत व्यशक्तलाई सूििा ददएर मात्र निरीक्षण, जाँिबुझ
वा खाितलासी

(ख)

( )

दाथ

िुथ पिे ।

निरीक्षण, जाँिबुझ वा खाितलासी नलं दा यर्ासम्भव सू योदय
भई सू याथस्त िभएसम्मको समयमा मात्र

िुथ पिे ।

निरीक्षण, जाँिबुझ

वा

नसलनसलामा

उपभोग्य

िमूिा

वस्तुको

खाितलासीको
परीक्षणको

लान

कुिै

नलएकोमा

यर्ासम्भव कुिै व्यशक्तलाई साक्षी राख्नु पिे ।
(घ)

निरीक्षण, जाँिबुझ वा खाितलासी
हकनसमको िािी िोक्सािी ििुिे

(२) उपनियम (१) बमोशजम निरीक्षण,

दाथ यर्ासम्भव कुिै

री नलिु पिे ।

जाँिबुझ वा खाितलासी

िे

नसलनसलामा निरीक्षण अनधकृतले सूििा ददं दा ददं दै पनि सम्बशन्धत व्यशक्त वा अरू
कसैले निरीक्षण, जाँिबुझ वा खाितलासी
निरीक्षण

अनधकृतले

स्र्ािीय

जाँिबुझ वा खाितलासी

िे अिुमनत िददई बाधा नबरोध

भलाद्मीिरूलाई

िथ सक्िेछ ।
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२५.

उपभोग्य

वस्तु रोक्का राख्न

सक्िेः

(१) यस नियमावली

अनधकृतले निरीक्षण, जाँिबुझ वा खाितलासी

बमोशजम निरीक्षण

दाथ कुिै उपभोग्य वस्तु रोक्का राख्नु

आवश्यक दे खेमा त्यस्तो उपभोग्य वस्तु नसलबन्दी

री सम्बशन्धत व्यशक्तको

शजम्मा ल ाई नियम ३१ बमोशजम प्रयो िालाबाट िमूिा परीक्षण वा हवश्लेषण
भई िआउन्जेलसम्मको अवनधसम्मका लान

रोक्का राख्न सक्िेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोशजम निरीक्षण अनधकृतले रोक्का राखेको उपभोग्य
वस्तु सम्बशन्धत व्यशक्तले आफ्िो शजम्मा नलिु पिेछ र त्यसरी शजम्मा नलँदा
त्यसको दुई प्रनत भरपाई तयार

री एक प्रनत निरीक्षण अनधकृतले र एक प्रनत

सम्बशन्धत व्यशक्तले नलिु पिेछ ।
(३) यस नियम बमोशजम रोक्का राशखएको कुिै उपभोग्य वस्तु सडी
जािे प्रकृनतको भई रोक्का राशखएको अवनधमा सडी

एमा

ली

ली सोको िािी

िोक्सािी प्रनत िेपाल सरकार वा निरीक्षण अनधकृतले कुिै हकनसमको जवाफदे िी
बिि
२६.

िुथ पिे छै ि ।

रोक्का राखेको उपभोग्य वस्तु शजम्मा िनलएमा कब्जा

िुथ पिेः (१) नियम २५

बमोशजम निरीक्षण अनधकृतले रोक्का राखेको उपभोग्य वस्तु सम्बशन्धत व्यशक्तलाई
शजम्मा ल ाउँदा नलि मञ्जुर ि रे मा निरीक्षण अनधकृतले त्यस्तो उपभोग्य वस्तु
आफ्िो कब्जामा नलिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम कुिै उपभोग्य वस्तु निरीक्षण अनधकृतले
आफ्िो कब्जामा नलएमा सम्बशन्धत व्यशक्तलाई त्यस्तो भरपाई ददिु पिेछ ।

२७.

उपभोग्य वस्तुको िमूिाः (१) यस नियमावली बमोशजम निरीक्षण, जाँिबुझ वा
खाितलासी

दाथ वा नियम २५ बमोशजम कुिै उपभोग्य वस्तु रोक्का राख्दा

निरीक्षण अनधकृतले त्यस्तो वस्तुको िमूिा नलिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम उपभोग्य वस्तुको िमूिा नलँदा निरीक्षण
अनधकृतले परीक्षण वा हवश्लेषण

राउिे प्रयोजिको लान

िघटाई त्यस्तो उपभोग्य वस्तुको िमूिा नलिु पिेछ ।
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(३) उपभोग्य वस्तुको िमूिा नलँदा निरीक्षण अनधकृतले त्यस्तो िमूिा
सम्बशन्धत व्यशक्तलाई ददि, परीक्षण वा हवश्लेषणको लान
कायाथलयमा समेत राख्नको लान

प्रयो िालामा पठाउि र

छु ट्टा छु ट्टै भाँडा नभत्र राखी नसलबन्दी

िुथ

पिेछ ।
(४) निरीक्षण अनधकृतले यस नियम बमोशजम प्रयो िाला र कायाथलयमा
पठाउिको लान

नलएको उपभोग्य वस्तुको िमूिा बापत प्रिनलत मूल्य सम्बशन्धत

व्यशक्तलाई ददिु पिेछ ।
२८.

भाँडोलाई नसलबन्दी

िे तररकाः निरीक्षण अनधकृतले नियम २९ को उपनियम

(३) बमोशजम उपभोग्य वस्तु राशखएको भाँडोलाई दे िाय बमोशजम

री नसलबन्दी

िुथ पिेछः
(क)

भाँडोनभत्र राशखएकोमा उपभोग्य वस्तुको िाम तर्ा पररमाण,
र सांकेनतक सं ख्या भए सो समेत भाँडो बाहिर स्पि अंहकत
री,

(ख)

भाँडोनभत्र राशखएको उपभोग्य वस्तु ि ुहिि वा बाहिर आउि
िसक्िे

२९.

नसलबन्दी

री बन्द

री नबको ल ाई,

( )

नबको खोल्ि िसक्िे

री हवको र भाँडो धा ोले बाँधी,

(घ)

नसलबन्दी िउप्काई भाँडोलाई खोल्ि िसक्िे

री ।

दाथ स्पि छाप ल ाउिेः (१) निरीक्षण अनधकृतले उपभोग्य वस्तु

राशखएको भाँडो नसलबन्दी

दाथ सो भाँडोको कम्तीमा हवनभन्न

िार ठाउँमा

सम्बशन्धत व्यशक्त र निरीक्षण अनधकृतले आ–आफ्िो िाउँको छाप स्पि बुशझिे
री नसलबन्दी

िुथ पिेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोशजम सम्बशन्धत व्यशक्तले नसलबन्दी

री िददएमा

निरीक्षण अनधकृतले स्र्ािीय भलाद्मीिरूलाई साक्षी राखी सो भाँडोको कम्तीमा
हवनभन्न िार ठाउँमा आफ्िो िाउँको छाप स्पि रूपले बुशझिे
पिेछ ।
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३०.

िमूिा परीक्षणको लान
उपभोग्य

वस्तुको

प्रयो िालामा पठाउिेः (१) यस नियमावली बमोशजम

िमूिा

राखी

नसलबन्दी

प्रयो िालामा पठाउँदा दे िाय बमोशजम

ररएको

भाँडो

परीक्षणको

लान

री अिुसूिी –४ बमोशजमको ढाँिाको

फाराम भरी पठाउिु पिेछ ।
(क)

भाँडोलाई सुरशक्षत सार् प्याहकङ्ग

री धा ोले बाँधी त्यसरी

धा ो बाँनधएको िार ठाउँमा आफ्िो िाउँको छाप स्पि
बुशझिे

री

नसलबन्दी

िे

वा

प्रयो िालाको

प्रिनलत कािूि बमोशजमको तररकाबाट नसलबन्दी
(ख)

नसलबन्दी

री प्याहकङ्ग

ितथ

वा

िे ।

ररएको भाँडो बाहिरी आवरणमा

उपभोग्य वस्तुको िाम, पररमाण तर्ा सांकेनतक सं ख्या समेत
स्पि उल्लेख

िे ।

(२) उपनियम (१) बमोशजम प्रयो िालामा िमूिा पठाउँदा सो िमूिा
नलएको सात ददिनभत्र िुलाक वा यातायातको कुिै साधिद्वारा पठाउिु पिेछ ।
३१.

िमूिाको परीक्षण वा हवश्लेषणः (१) यस नियमावली बमोशजम परीक्षण वा
हवश्लेषणको लान

पठाइएको भाँडो प्राप्त भएपनछ प्रयो िालाले त्यस्तो भाँडो र

प्याहकङको बाहिरी आवरणमा ला ेको नसलबन्दी समेत ठीक छ छै ि जाँिी
त्यसको अनभलेख राखी प्याहकङ्ग र भाँडोलाई खोल्िु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम भाँडो खोली सकेपनछ प्रयो िालाले परीक्षण
वा हवश्लेषण

री त्यसको प्रनतवेदि अिुसूिी –५ बमोशजमको ढाँिामा कायाथलय

समक्ष पठाउिु पिेछ ।
३२.

िमूिाको पुिः परीक्षण वा हवश्लेषण
क्षनतपूनतथ व्यिोिुथ पिे मुद्दासँ
हवश्लेषण

िथ सहकिेः (१) ऐि बमोशजम सजाय िुिे वा

सम्बशन्धत उपभोग्य वस्तुको िमूिा पुिः परीक्षण वा

राउि सम्बशन्धत व्यशक्तले िािे मा निजले आफूसँ

िमूिाको भाँडो सहित मुद्दा िे िे अनधकारी समक्ष निवेदि

रिे को त्यस्तो

िथ सक्िेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोशजम निवेदि परे पनछ मुद्दा िे िे अनधकारीले पुिः
परीक्षण वा हवश्लेषण

राउि मिानसब ठिराएमा त्यस्तो निवेदिसार् प्राप्त भएको
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भाँडोलाई कुिै अन्य प्रयो िालामा पठाउिेछ र त्यसको सू ििा कायाथलयलाई
ददिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम पठाइएको िमूिाको भाँडो प्राप्त भएपनछ
प्रयो िालाले उपभोग्य वस्तुको िमूिा परीक्षण वा हवश्लेषण

री त्यसको िनतजा

अिुसूिी –६ बमोशजमको ढाँिामा मुद्दा िे िे अनधकारीकिाँ पठाउिेछ ।
३३.

पुिः परीक्षण वा हवश्लेषणको लान

ला ेको खिथ सम्बशन्धत व्यशक्तले व्यिोिेः

नियम ३२ बमोशजम कुिै उपभोग्य वस्तुको िमूिाको पुिः परीक्षण वा हवश्लेषण
दाथ ला ेको खिथ सम्बशन्धत व्यशक्तले व्यिोिुथ पिेछ ।
३४.

रोक्का वा कब्जा भएको उपभोग्य वस्तु फुकुवा

िेः रोक्का वा कब्जा

उपभोग्य वस्तुको िमूिालाई परीक्षण वा हवश्लेषण
वस्तु जि सुरशक्षत, असरयुक्त र

दाथ प्रयो िालाले सो उपभोग्य

ु युक्त छ भन्ने ठिराएमा कायाथलयले रोक्का वा
ण

कब्जा भएको उपभोग्य वस्तु फुकुवा
३५.

ररएको कुिै

िेछ ।

प्रनतवेदिः (१) यस नियमावली बमोशजम निरीक्षण, जाँिबुझ वा खाितलासी
ररसकेपनछ निरीक्षण अनधकृतले काम सहकएको नमनतले तीि ददिनभत्र दे िायका
कुरािरू खुलाई मन्त्रालय समक्ष नलशखत प्रनतवेदि पेि
(क)

िुथ परे को ठाउँ

त्यस्तो निरीक्षण, जाँिबुझ वा खाितलासी
तर्ा

(ख)

िुथ पिेछः–

त्यस्तो

कारण ।
ठाउँमा

फेला

परे का

उपभोग्य

वस्तु र

सोसँ

सम्बशन्धत अन्य हववरण ।
( )

फेला परे का उपभोग्य वस्तु रोक्का वा कब्जा
त्यसरी रोक्का वा कब्जा

(घ)

िुथ परे कोमा

िुथ परे को कारण ।

उपभोग्य वस्तुको िमूिा नलिु परे कोमा सो नलिु परे को
कारण ।

(ङ)

उपभोग्य वस्तु रोक्का राख्दा उपभोग्य वस्तुको िमूिा नलँदा
के कनत उपभोग्य वस्तु कुि रूपमा भाँडोमा राखी नसलबन्दी
14
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ररएको छ र त्यस्तो भाँडो के कनत कामको लान

किाँ

किाँ पठाइएको छ ।
(ि)

त्यस्तो निरीक्षण, जाँिबुझ र खाितलासी पनछ सो सम्बन्धमा
िुथ पिे बाँकी काम कारवािीको हववरण ।

३६.

प्रनतवेदि कायाथन्वयिः (१) नियम ३५ बमोशजम निरीक्षण अनधकृतबाट प्रनतवेदि
प्राप्त भएपनछ मन्त्रालयले त्यस्तो प्रनतवेदिका सम्बन्धमा आवश्यक जाँिबुझ
र त्यसरी जाँिबुझ
सम्बशन्धत

दाथ र्प हववरण वा जािकारी नलिु पिे दे शखएमा मन्त्रालयले

व्यशक्तसँ

कायाथन्वयि

िेछ

आवश्यक

हववरण

वा

जािकारी

नलई

सो

प्रनतवेदि

िे सम्बन्धमा उपयुक्त आदे ि ददि सक्िेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोशजम मन्त्रालयबाट भएको आदे ि बमोशजमको
काम
३७.

िुथ पिे कतथव्य सम्बशन्धत व्यशक्तको िुिेछ ।

निरीक्षण अनधकृतलाई बाधा हवरोध

िथ ििुिेः यस नियमावली बमोशजम निरीक्षण

अनधकृतले निरीक्षण, जाँिबुझ वा खाितलासी
अरू कसैले बाधा हवरोध
३८.

दाथ निजलाई सम्बशन्धत व्यशक्त वा

िथ िुँदैि ।

निरीक्षण अनधकृतको आदे िको पालिा

िुप
थ िेः (१) यस नियमावली बमोशजम

निरीक्षण अनधकृतले निरीक्षण, जाँिबुझ वा खाितलासीको नसलनसलामा सम्बशन्धत
व्यशक्तलाई कुिै आदे ि ददएकोमा सम्बशन्धत व्यशक्तले निरीक्षण अनधकृतले ददएको
आदे ि पालिा

िुथ पिेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोशजम निरीक्षण अनधकृतले ददएको आदे ि उपर
शिि िबुझ्िे व्यशक्तले त्यस्तो आदे ि पाएको तीस ददिनभत्र मन्त्रालय समक्ष उजुरी
ददि सक्िेछ र त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा मन्त्रालयले
िुिेछ ।
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३९.

िुथ पिेः यस नियमावली बमोशजम निरीक्षण अनधकृतले निरीक्षण जाँिबुझ

सियो
वा

खाितलासी

दाथ

आवश्यक सियो
४०.

जािकारी

सम्बशन्धत

कायाथलय

तर्ा

प्रिरीले

िुथ पिेछ ।

राउिु पिेः

नियम २२

अिुसन्धाि तर्ा तिहककात
वा खाितलासी

व्यशक्त, सम्बशन्धत

बमोशजम उजुरी

परी

सो

उजुरी

उपर

िे सन्दभथमा निरीक्षण अनधकृतले निरीक्षण, जाँिबुझ

दाथ प्राप्त त्य वा प्रयो िालाबाट प्राप्त प्रनतवेदिको आधारमा

उजुरी बमोशजम सम्बशन्धत व्यशक्त उपर मुद्दा िलाउि िसहकिे अवस्र्ा भएमा
उजुरवालाको

अिुरोधमा

मुद्दा

ििलाउिु

सम्बशन्धत उजुरवालालाई जािकारी
४१.

क्षनतपूनतथ

सम्बन्धी

उजरु ीः

कारणका

बारे मा

कायाथलयले

राउिु पिेछ ।

(१)

कसैले

उपभोक्ताको िक हित प्रनतकूल िुिे
हवतरण वा प्रदाि

पिे

ऐि

वा

यस

नियमावली

हवपररत

री कुिै उपभोग्य वस्तु वा सेवा नबिी

रे को कारणबाट कुिै उपभोक्तालाई िािी िोक्सािी िुि

त्यस्तो व्यशक्तबाट क्षनतपूनतथ भराई पाउिको लान

एमा

ऐिको दफा २२ बमोशजम

अिुसूिी –७ बमोशजमको ढाँिामा उजुरवालाले क्षनतपूनतथ सनमनत समक्ष उजुरी

िथ

सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम ददइिे उजुरीमा दे िायका कुरािरू खुलाउिु
पिेछः
(क)

ऐि वा यस नियमावली हवपररत उपभोक्ताको िक हित
प्रनतकूल काम

(ख)

िे व्यशक्तको िाम र ठे ािा ।

खठड (क) बमोशजमको काम कारवािीबाट भएको िािी
िोक्सािी वा क्षनतको हववरण ।

( )

प्राप्त

रे का उपभोग्य वस्तु वा सेवामा रिे का त्रहु ट वा

कमीको हववरण ।
(घ)

उजुरीमा उशल्लशखत हववरणलाई पुष्ट्ाँई िुिे हकनसमका
सबूद प्रमाण ।

(ङ)

दावी

रे को क्षनतपूनतथ रकम ।
16

www.lawcommission.gov.np

४२.

प्रनतवादीलाई प्रनतउिर ददिे म्याद जारी
सो

उजुरीको

एक

प्रनत

िक्कल

तत्सम्बन्धमा आफ्िो प्रनतउिर पेि
४३.

िेः नियम ४१ बमोशजम उजुरी परे मा

प्रनतवादीका

िाममा

िे म्याद जारी

पठाई

ददिनभत्र

िुथ पिेछ ।

उपभोग्य वस्तु वा अन्य सबूद प्रमाण परीक्षण वा हवश्लेषण
प्रनतवादीको प्रनतउिर परे पनछ उजुरवालाले पेि

सात

िथ पठाउि सक्िेः

रे को उपभोग्य वस्तु वा कुिै

सबूद प्रमाण प्रयो िाला वा हविेषज्ञबाट परीक्षण वा हवश्लेषण

िथ आवश्यक छ

भन्ने क्षनतपूनतथ सनमनतलाई ला ेमा क्षनतपूनतथ सनमनतले त्यस्तो उपभोग्य वस्तु वा
सबू त प्रमाण परीक्षण वा हवश्लेषणको लान

प्रयो िाला वा सम्बशन्धत हविेषज्ञ

किाँ पठाउिेछ ।
४४.

क्षनतपूनतथ सनमनतले कुिै साक्षी, सबूद प्रमाण उपशस्र्त

राउि वा शझकाउि सक्िेः

(१) नियम ४१ बमोशजम क्षनतपूनतथको लान

आफू समक्ष परे को उजुरी उपर

दाथ कुिै साक्षी सबूद प्रमाण उपशस्र्त

राउि वा शझकाउि पिे आवश्यक

निणथय

दे खेमा त्यस्तो साक्षी, सबूद प्रमाण आफू समक्ष सात ददिनभत्र उपशस्र्त
पेि

राउि वा

िथ क्षनतपूनतथ सनमनतले उजुरवालालाई वा सम्बशन्धत व्यशक्तलाई आदे ि ददि

सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको आदे ि प्राप्त भएको सात ददिनभत्र त्यस्तो
साक्षी, सबूद प्रमाण क्षनतपूनतथ सनमनत समक्ष उपशस्र्त

राउिे वा पेि

िे कतथव्य

उजुरवाला वा सम्बशन्धत व्यशक्तको िुिेछ । यसरी साक्षी, सबूद प्रमाण क्षनतपूनतथ
सनमनत समक्ष उपशस्र्त ि राउिे वा पेि ि िे व्यशक्तलाई क्षनतपूनतथ सनमनतले
पाँििजार रुपैयाँसम्म जररवािा
४५.

िथ सक्िेछ ।

क्षनतपूनतथ ददलाई ददिेः (१) नियम ४१ बमोशजम क्षनतपूनतथको लान
क्षनतपूनतथ सनमनतले आवश्यक जाँिबुझ

री क्षनतपूनतथ भराउि आवश्यक दे खेमा

भएको िािी िोक्सािीको वास्तहवक मूल्यांकि
क्षनतपूनतथ ददलाई ददिु पिेछ ।
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(२) क्षनतपूनतथ सनमनतले उपभोक्तालाई िारीररक क्षनत िपु ेको अवस्र्ामा
उपभोग्य वस्तुको सट्टा अको उपभोग्य वस्तु ददलाई ददि पनि सक्िेछ ।
४६.

क्षनतपूनतथ सनमनतले निणथय
निणथय

दाथ अपिाउिु पिे कायथहवनधः (१) क्षनतपूनतथ सनमनतले

दाथ क्षनतपूनतथ सनमनतका सबै सदस्यिरूले सामूहिक रूपले निणथय

अनधकारको प्रयो

िे

िेछि ।

(२) क्षनतपूनतथको निणथय

दाथ क्षनतपूनतथ सनमनतको अध्यक्षको उपशस्र्नत

अनिवायथ िुिेछ ।
(३) क्षनतपूनतथको निणथय

दाथ क्षनतपूनतथ सनमनतका सदस्यिरू बीि मत

हवभाजि भएमा बिुमतको रायलाई क्षनतपूनतथ सनमनतको निणथय मानििेछ ।
(४) क्षनतपूनतथ सनमनतको निणथयको नसलनसलामा मत हवभाजि भई बिुमत
कायम िुि िसकेमा अध्यक्षको राय अशन्तम िुिेछ ।
४७.

उज ुरी उपर निणथय

िुथ पिे अवनधः (१) प्रनतउिर दाशखला भएकोमा सो नमनतले

ु ाि भएको नमनतले पन्र
प्रनतउिरपत्र दाशखला िभएकोमा सो िुिे म्याद भक्त
ददिनभत्र क्षनतपूनतथ सनमनतले आफू समक्ष परे को उजुरी उपर निणथय

ररसक्िु

पिेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा लेशखएको भए तापनि कुिै उपभोग्य
वस्तुको

परीक्षण

वा

हवश्लेषण

िुथ

पिे

भै

प्रयो िालामा

पठाइएकोमा

प्रयो िालाबाट परीक्षण वा हवश्लेषण भै आएको नमनतले सात ददिनभत्र क्षनतपूनतथ
सनमनतले आफू समक्ष परे को उजुरी उपर निणथय
४८.

ररसक्िु पिेछ ।

निधाथररत समयमा क्षनतपूनतथ बुझाउिु पिेः क्षनतपूनतथ सनमनतको निणथय अिुसार कुिै
उपभोक्ताले नियम ४५ बमोशजम क्षनतपूनतथ पाउिे भएमा त्यस्तो क्षनतपूनतथ पाउिे
री निणथय भएको नमनतले सात ददिनभत्र क्षनतपूनतथ ददिु पिे ठिर भएको सम्बशन्धत
व्यशक्तले सम्बशन्धत उपभोक्तालाई क्षनतपूनतथ ददिु पिेछ ।
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४९.

निणथय कायाथन्वयिः (१) क्षनतपूनतथ सनमनतको निणथय बमोशजम क्षनतपूनतथ ददिु पिे
कतथव्य भएको सम्बशन्धत व्यशक्तले सम्बशन्धत उपभोक्तालाई नियम ४८ को
म्यादनभत्र क्षनतपूनतथ िददएमा उजुरवालाले क्षनतपूनतथ सनमनतको निणथय कायाथन्वयि
िुिको लान

क्षनतपूनतथ सनमनतमा निवेदि ददि सक्िेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोशजम निवेदि परे मा क्षनतपूनतथ सनमनतले सम्बशन्धत
व्यशक्तलाई उपशस्र्त
क्षनतपूनतथको

रकम

राई सात ददिनभत्र क्षनतपूनतथ ददलाई ददिेछ । यसरी
ददलाउि

िसहकएमा

व्यशक्तको सम्पशि नललाम नबिी

प्रिनलत

कािुि

बमोशजम

री क्षनतपूनतथ सनमनतले

सम्बशन्धत

क्षनतपूनतथको रकम

सम्बशन्धत उपभोक्तालाई भराई ददिेछ ।
५०.

नियतले
नियतले
जररवािा
५१.

रे को उजरु ीको खारे जीः उजूरवालाले कसैलाई दुःख ददिे

दुःख ददिे नियतले

रे को उजुरीलाई क्षनतपूनतथ सनमनतले खारे ज
उजुरी

िे

उजुरवालालाई

क्षनतपूनतथ

िेछ र यसरी दुःख ददिे

सनमनतले

एकिजार

रुपैयाँसम्म

िथ सक्िेछ ।

केन्द्रीय अिु मि सनमनतः (१) उपभोक्ताको िक हित सं रक्षण
उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूनतथ व्यवस्र्ा, मूल्य
सम्बन्धमा सुपरीक्षण तर्ा अिु मि
राजपत्रमा सूििा प्रकािि

ु स्तर, िुिता आददका
ण

िथको निनमि िेपाल सरकारले िेपाल

री एउटा केन्द्रीय अिु मि सनमनतको

(२) उपनियम (१) बमोशजम

िथको लान

ठि

िेछ ।

दठत केन्द्रीय अिु मि सनमनतमा दे िायका

सदस्यिरू रििेछिः
(क)

सिसशिव, आपूनतथ मन्त्रालय

(ख)

कम्तीमा पाँि वषथदेशख उपभोक्ताको िक
हितसँ

- सं योजक

सम्बशन्धत कायथमा उल्लेखिीय काम

दै आएका उपभोक्ता सं स्र्ािरूमध्येबाट
प्रनतनिनधत्व िुिे
तीिजिा

री िेपाल सरकारले तोकेको
- सदस्य
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( )

कम्तीमा तीि वषथदेशख उपभोक्ताको िक हितसँ
सम्बशन्धत क्षेत्रमा उल्ले खिीय काम

दै आएका

महिलािरूमध्येबाट िेपाल सरकारले तोकेको
एकजिा

- सदस्य

(घ)

प्रनतनिनध, स्वास््य मन्त्रालय

- सदस्य

(ङ)

प्रनतनिनध, केन्द्रीय खाद्य अिुसन्धाििाला

- सदस्य

(ि)

प्रनतनिनध, मूल्य अनभबृहि कर हवभा

- सदस्य

(छ)

प्रनतनिनध, िेपाल उद्यो

- सदस्य

(ज)

कािूि अनधकृत, आपूनतथ मन्त्रालय

(झ)

उपसशिव, मूल्य अिु मि िाखा,

वाशणज्य मिासं घ

- सदस्य

आपूनतथ मन्त्रालय
(३) यस नियम बमोशजम

- सदस्य सशिव

दठत केन्द्रीय अिु मि सनमनतको काम, कतथव्य,

अनधकार, कायथहवनध तर्ा अन्य आवश्यक कुरािरू िेपाल सरकारले तोहकददए
बमोशजम िुिेछ ।
५२.

शजल्ला अिु मि सनमनतः (१) उपभोक्ताको िक हितको सं रक्षण

िथको लान

उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूनतथ व्यवस्र्ा, मूल्य

ु स्तर, िुिता आददका
ण

सम्बन्धमा

आवश्यकता

सुपरीवेक्षण

तर्ा

अिु मि

िथको

लान

शजल्लािरूमा िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूििा प्रकािि
अिु मि सनमनतको

ठि

अिुसारको
री शजल्ला

िेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोशजम

दठत शजल्ला अिु मि सनमनतमा दे िायका

सदस्यिरू रििेछि ।
(क)

प्रमुख शजल्ला अनधकारी

- सं योजक

(ख)

प्रनतनिनध शजल्ला हवकास सनमनत

- सदस्य

( )

शजल्ला सदरमुकाम रिे को ि रपानलका वा
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ाउँ हवकास सनमनतको प्रनतनिनध

- सदस्य

(घ)

प्रनतनिनध, उद्यो

वाशणज्य सं घ

- सदस्य

(ङ)

शजल्ला नभत्र रिे को उपभोक्ता सं स्र्ािरूमध्येबाट
िेपाल सरकारले तोकेको कुिै एक उपभोक्ता
सं स्र्ाको प्रनतनिनध

(ि)

- सदस्य

प्रिासकीय अनधकृत, शजल्ला प्रिासि कायाथलय
वा प्रमुख शजल्ला अनधकारीले तोकेको शजल्ला
शस्र्नत कुिै सरकारी कायाथलयको अनधकृत - सदस्य सशिव

(३) यस नियम बमोशजम

दठत शजल्ला अिु मि सनमनतको काम, कतथव्य,

अनधकार, कायथहवनध तर्ा अन्य आवश्यक कुरािरू िेपाल सरकारले तोहकददए
बमोशजम िुिेछ ।
५३.

उपसनमनतिरूको

ठिः (१) ऐिको उद्देश्य पूनतथको लान

दे िायका उपसनमनतिरू

ठि

िेपाल सरकारले

िथ सक्िेछः

(क)

उपभोक्ता शिक्षा र जा रण उपसनमनत ।

(ख)

प्राहवनधक उपसनमनत ।

( )

मूल्य अिु मि उपसनमनत ।

(घ)

आपूनतथ व्यवस्र्ा उपसनमनत ।

(२) उपनियम (१) बमोशजम

ठि िुिे उपसनमनतिरूको काम, कतथव्य र

अनधकार िेपाल सरकारले तोहकददए बमोशजम िुिेछ ।
५४.

मापदठड बिाउि सक्िेः (१) मन्त्रालयले पररषद्को परामिथमा उपभोग्य वस्तु वा
सेवाको मूल्य तर्ा

ु स्तर निधाथरण सम्बन्धमा आवश्यक अिुसार मापदठड
ण

बिाउि सक्िेछ ।
(२)

उपनियम

(१)

सवथसाधारणको जािकारीको लान

बमोशजम

बिाइएको

मापदठड

िेपाल राजपत्रमा प्रकािि
21
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५५.

निदे शिका बिाई ला ू
कारवािीिरूलाई

िथ सक्िेः ऐि वा यस नियमावली बमोशजम

व्यवशस्र्त

िथको

आवश्यक निदे शिका बिाई ला ू
५६.

लान

मन्त्रालयले

पररषद्को

िुथ पिे काम
परामिथमा

िथ सक्िेछ ।

अिुसूिीमा िे रफेर वा र्पघटः िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सू ििा प्रकािि
री आवश्यक अिुसार अिुसूिीमा िे रफेर वा र्पघट

द्रिब्यः–

केिी िेपाल कािू ि सं िोधि

िथ सक्िेछ ।

िे ऐि, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका िब्दिरूः–

“िी ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” ।

अिुसूिी –१
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(नियम १४ सँ

सम्बशन्धत)

मूल्य सू िीको ढाँिा
िी ........................................ .............. .... (नबिेताको िाम)
मूल्य सू िी
ि.सं .

उपभोग्य वस्तुको िाम

पररमाण (प्रनत के.जी.÷ईकाई)

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
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अिुसूिी –२
(नियम २२ को उपनियम (१) सँ

सम्बशन्धत)

उजरु ीको ढाँिा
िी ...................... ................................................................... िढाएको
उजरु ी
हवषयः
(उजुरवालाको पूरा िाम, र्र र ठे ािा)
हवरुि
(उपभोक्ताको िक हित प्रनतकूल काम

िे वा त्यस्तो काम

िे प्रयन्त

िे व्यशक्तको

पूरा िाम, र्र र ठे ािा ।
१.

उजुरीको व्यिोराः (प्रनतवादीको काम कारवािीबाट भएको िािी िोक्सािी वा िुि
सक्िे सम्भाहवत क्षनतको हववरण)

२.

अन्य हववरणः (उपभोग्य वस्तु वा सेवामा रिे को त्रहु ट वा कमीको हववरण)

३.

सबूद प्रमाणः (उजुरीमा उशल्लशखत हववरणलाई पुष्ट्ाई िुिे सबूद प्रमाण)
इनत सम्वत ............... साल ...............

ते ................... रोज िुमभ

उजुरवालाको सिीः
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अिुसूिी –३
(नियम २३ को उपनियम (४) सँ

सम्बशन्धत)

िेपाल सरकार
आपूनतथ मन्त्रालय
िं.

निरीक्षण अधिकृतको
दव
ु ै काि दे खििे

निरीक्षण अनधकृतको िाम र र्रः

पासपोर्ट साइजको
फोर्ो

सिी
नमनतः
प्रमाशणत

िे अनधकारीको

सिीः
िाम र र्रः
पदः
नमनतः
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अिुसूिी –४
(नियम ३० को उपनियम (१) सँ

सम्बशन्धत)

पत्र सं ख्याः

नमनतः

िी ............. ................
................................
................................
उपभोक्ता सं रक्षण ऐि, २०५४ र उपभोक्ता सं रक्षण नियमावली, २०५६ बमोशजम
नसलबन्दी भएको भाँडोनभत्र राशखएको उपभोग्य वस्तुको िमूिा परीक्षण वा हवश्लेषणको
लान

दे िाय बमोशजम हववरण उल्लेख

री यसै सार् पठाइएको छ । सो भाँडो प्राप्त

िुँदाको अवस्र्ा र उपभोग्य वस्तुको परीक्षण वा हवश्लेषणको िनतजाको प्रनतवेदि यस
कायाथलय समक्ष पठाई ददिु िुि अिुरोध

दथछु ।

१.

नसलबन्दी भएको भाँडोको सं ख्याः

२.

उपभोग्य वस्तुको िाम र पररमाणः

३.

अनभलेखमा दररएको उपभोग्य वस्तुको िमूिाको िम सं ख्याः

४.

प्याहकङ्गको बाहिरी आवरणमा लेशखएको सांकेनतक सं ख्याः

५.

भाँडो र प्याहकङ्गको बाहिरी आवरणमा ल ाइएको नसलबन्दीको िमूिाः

६.

उपभोग्य वस्तुको िमूिा नलएको नमनत र स्र्ािः

७.

परीक्षण वा हवश्लेषण

८.

अन्य कुिै कुरा खुलाउि आवश्यक भए सो कुरािरूः

िुथ पिे कुरािरूः

कायाथलयको िामः

निरीक्षण अनधकृतको

कायाथलयको छापः

सिीः

नमनतः

िाम र र्रः
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अिुसूिी –५
(नियम ३१ को उपनियम (२) सँ

सम्बशन्धत)

परीक्षण÷हवश्लेषण प्रनतवेदि
यो प्रमाशणत
लान

ररन्छ हक िी ........ .............. बाट पररक्षण वा हवश्लेषणको

पत्र सं ख्या ..... ....... र नमनत ........ .

को पत्र सार् पठाएको िमसं ख्या

.............. को उपभोग्य वस्तुको िमूिा ....... ............. राशखएको भाँडो सं ख्या .....
... नमनत .......

मा प्राप्त भयो र सो भाँडो प्राप्त िुँदाको अवस्र्ा र खोली सकेपनछ प्राप्त

उपभोग्य वस्तुको परीक्षण वा हवश्लेषण
छि

रे पनछ दे शखएका िनतजािरू समेत दे िाय बमोशजम

:

१.

भाँडो र प्याहकङ्गको बाहिरी आवरणमा भएको नसलबन्दीको अवस्र्ाः

२.

परीक्षण वा हवश्लेषण

३.

परीक्षण वा हवश्लेषण िनतजाः

४.

परीक्षण वा हवश्लेषण िनतजा बारे आफ्िो मन्तव्यः

री अपिाइएका हवनधः

प्रयो िालाको िामः

हवश्लेषककोः

प्रयो िालको छापः

सिीः

प्रयो िालाको ठे ािाः

िाम र र्र

नमनतः

दजाथः
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अिुसूिी –६
(नियम ३२ को उपनियम (३) सँ

सम्बशन्धत)

परीक्षण÷हवश्लेषण प्रनतवेदि
यो प्रमाशणनत

ररन्छ हक िी ................ बाट परीक्षण वा हवश्लेषणको लान

पत्र

सं ख्या ... ....... र नमनत ......... को पत्र सार् पठाएको िमसं ख्या ........... को
उपभोग्य वस्तुको िमूिा .........राशखएको भाँडो सं ख्या ....... नमनत .... मा प्राप्त भयो र
सो भाँडो प्राप्त िुँदाको अवस्र्ा र खोली सकेपनछ प्राप्त उपभोग्य वस्तुको परीक्षण वा
हवश्लेषण

रे पनछ दे शखएका िनतजािरू समेत दे िाय बमोशजम छिः

१.

भाँडो र प्याहकङ्गको लान

बाहिरी आवरणमा भएको नसलबन्दीको अवस्र्ाः

२.

परीक्षण वा हवश्लेषण

३.

परीक्षण वा हवश्लेषण िनतजाः

४.

परीक्षण वा हवश्लेषण िनतजाबारे आफ्िो मन्तव्यः

री अपिाइएका हवनधः

प्रयो िालाको िामः

हवश्लेषककोः

प्रयो िालको छापः

सिीः

प्रयो िालाको ठे ािाः

िाम र र्र

नमनतः

दजाथः
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अिुसूिी –७
(नियम ४१ को उपनियम (१) सँ

सम्बशन्धत)

क्षनतपूनतथ उजरु ीको ढाँिा
िी .......... ........................ ........................

िढाएको

उजुरी
हवषयः
(उजुरवालाको पूरा िाम, र्र र ठे ािा)
हवरुि
(उपभोक्ताको िक हित प्रनतकूल काम

िे वा त्यस्तो काम

िे प्रयत्न

िे

व्यशक्तको पूरा िाम, र्र र ठे ािा ।
१.

उजुरीको व्यिोराः (प्रनतवादीको काम कारवािीबाट भएको िािी िोक्सािी वा िुि
सक्िे सम्भाहवत क्षनतको हववरण)

२.

ु ी वा कमीको हववरण)
अन्य हववरणः (उपभोग्य वस्तु वा सेवामा रिे को त्रट

३.

सबूद प्रमाणः (उजुरीमा उशल्लशखत हववरणलाई पुष्ट्ाई िुिे सबूद प्रमाण)
उजुरवालाकाको सिीः
इनत सम्बत .............साल .................

29

ते .............. रोज िुमभ ।

