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उपभोक्ता सं रक्षण ऐन, २०७५
प्रमााणकररण ममामि
२०७५।६।२
सं वि् २०७५ सालरो ऐन नम्बर १०

उपभोक्ता सं रक्षण सम्बन्धक रानूनलाई सं शोधन र एरीररण गनन बनेरो ऐन
प्रस्तिावना गुणस्तिरीय वस्तिु िथा सेवा प्राप्त गने उपभोक्तारो सं वैधामनर अमधराररो सं रक्षण िथा
सम्वर्द्नन गनन, उपभोक्तालाई प्राप्त हररो प्रचलनरा लामग न्याययर उपचार प्रदान गनन र
उपभोक्तालाई हुन सक्ने हामन, नोक्सानक बापि क्षमिपूमिन उपलब्ध गराउन उपभोक्ता सं रक्षण
सम्बन्धक रानूनक व्यवस्तथालाई सं शोधन र एरीररण गनन वाञ्छनकय भएरोले,
सङ्घकय सं सदले यो ऐन बनाएरो छ।
पररच्छे द-१

प्रारम्म्भर
1.

संम्क्षप्त नामा र प्रारम्भ (१) यस ऐनरो नामा “उपभोक्ता सं रक्षण ऐन, २०७५” रहे रो
छ।
(२) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ।

2.

पररभाषा यवषय वा प्रसङ्गले अरो अथन नलागेमाा यस ऐनमाा, –
(र)

“अदालि” भन्नाले दफा ४१ बमाोम्िमारो उपभोक्ता अदालि सम्झनु
पदनछ।

(ख)

“अनुम्चि व्यापाररर िथा व्यवसायिन्य यियारलाप” भन्नाले दफा १६
बमाोम्िमारो रुनै यियारलाप सम्झनु पछन।

(ग)

“उत्पादन” भन्नाले वस्तिु बनाउने, ियार गने, प्रशोधन गने, पररणि गने,
सम्म्माश्रण गने, प्यायरङ्ग वा पुन प्यायरङ्ग गने, एसेम्बमलङ्ग गने वा ले बल
लगाउने प्रयिया वा त्यस सम्बन्धमाा अपनाइने रुनै वा सबै प्रयिया
सम्झनु पछन।

(घ)

“उपभोक्ता” भन्नाले रुनै वस्तिु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गने व्यम्क्त वा
सं स्तथा सम्झनु पछन।

(ङ)

“उपभोक्ता सं स्तथा” भन्नाले उपभोक्तारो हर यहि सं रक्षण र सम्वर्द्ननरो
उद्देश्यले प्रचमलि रानून बमाोम्िमा स्तथापना भएरो सं स्तथा सम्झनु पछन।
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(च)

“रेन्रीय अनुगमान सममामि” भन्नाले दफा २५ बमाोम्िमारो रेन्रीय बिार
अनुगमान सममामि सम्झनु पछन।

(छ)

“गुणस्तिरहीन वस्तिु” भन्नाले दे हायरो रुनै अवस्तथा भएरो वा रहे रो
उपभोग्य वस्तिु सम्झनु पछन –
(१)

दफा

६

बमाोम्िमा

लगाइएरो

ले बलमाा

उल्ले ख

गररएरोभन्दा रमा गुणस्तिर भएरो वा त्यस्तिो वस्तिुमाा
हुनपु ने आवश्यर ित्व वा पदाथनरो पररमााण घटाइएरो वा
अरो रुनै पदाथनरो ममासावट गररएरो,
(२)

माानव

स्तवास्त्यलाई

फोहोरमाैला, यवषादी

हामन
ममाश्रण

हुने
गरी

गरी

सडे रो, गले रो,

ियार

गररएरो

वा

स्तवास्त्यलाई हामन हुने रुनै रसायन, रङ वा सुगन्ध प्रयोग
गररएरो,
(३)

वस्तिुरो रेही वा सबै भाग रुनै रोगक वा रोगरारर पशु,
पं क्षक वा हामनरारर वनस्तपमिबाट बनाइएरो,

(४)

िोयरएरो माापदण्ड पूरा नगरी उत्पादन, ढु वानक, सञ्चय,
भण्डारण वा मबिी गररएरो,

(५)

उपभोग्य वस्तिुरो गुणस्तिर िोयरएरोमाा सोही बमाोम्िमा र
निोयरएरोमाा

उत्पादरले

उल्ले ख

गरे

बमाोम्िमारो

गुणस्तिर नभएरो,
(६)

यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेरो मनयमामाा िोयरएरो
न्यू निमाभन्दा

रमा

गुणस्तिर

वा

अमधरिमा

गुणस्तिर

िोयरएरोमाा त्यस्तिो गुणस्तिरभन्दा बढी भएरो।
(ि)

“िोयरएरो” वा “िोयरए बमाोम्िमा” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेरो
मनयमामाा िोयरएरो वा िोयरए बमाोम्िमा सम्झनु पछन ।

(झ)

“मनरीक्षण अमधरृि” भन्नाले दफा ३२ बमाोम्िमा मनयुक्त वा िोयरएरो
मनरीक्षण अमधरृि सम्झनु पछन।

(ञ)

“पररषद” भन्नाले दफा २२ रो उपदफा (१) बमाोम्िमा गठन हुने
उपभोक्ता सं रक्षण पररषद् सम्झनु पछन।
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(ट)

“प्रयोगशाला” भन्नाले उपभोग्य वस्तिुरो शुर्द्िा, पूणि
न ा वा गुणस्तिर परीक्षण
गने उद्देश्यले स्तथापना भएरो नेपाल सररारबाट माान्यिा प्राप्त मनराय
सम्झनु पछन।

(ठ)

“मान्रालय” भन्नाले नेपाल सरराररो उद्योग, वाम्णज्य िथा आपूमिन
मान्रालय सम्झनु पछन।

(ड)

“ले बल” भन्नाले वस्तिु वा वस्तिु राम्खएरो भााँडो वा त्यस्तिो वस्तिु वा वस्तिुमाा
ले म्खएरो, छायपएरो, मलथो गररएरो, म्चह्न लगाइएरो, इम्बोसन गररएरो,
समाावेश गररएरो वा अन्य रुनै यरमसमाले दे खाइएरो ट्याग, म्चह्न, िम्स्तवर
वा अन्य यववरणात्मार वस्तिु सम्झनु पछन।

(ढ)

“वस्तिु” भन्नाले उपभोक्ताले उपभोग वा प्रयोग गने वस्तिु वा वस्तिुहरूरो
सम्म्माश्रणबाट बनेरो स्तवास्त्यलाई हामन, नोक्सानक वा रुनै यरमसमारो
नरारात्मार प्रभाव (साइड इफेक्ट) नगने पदाथन सम्झनु पछन र सो
शब्दले त्यस्तिो वस्तिुरो मनमाानणमाा प्रयोग हुने रच्चा पदाथन, रङ, सुगन्ध वा
रसायनलाई समाेि िनाउाँछ।

(ण)

“वस्तिुरो माूल्य” भन्नाले उत्पादन गदान िोयरएरो माूल्य, ले बल लगाइएरो
माूल्य, एमा.आर.पक, आयाि-प्रज्ञापन परमाा िोयरएरो माूल्य वा उत्पादरले
स्रोिमाै िोरेरो माूल्य सम्झनु पछन।

(ि)

“मबिेिा” भन्नाले वस्तिु वा सेवा मबिी यविरण गने व्यम्क्त, फमान, रम्पनक
वा सं स्तथा सम्झनु पछन।

(थ)

“यवभाग” भन्नाले वाम्णज्य, आपूमिन िथा उपभोक्ता यहि सं रक्षण यवभाग
सम्झनु पछन।

(द)

“सेवा” भन्नाले यवद्युि, खानेपानक, टे मलफोन, सूचना प्रयवमध, स्तवास्त्य, म्शक्षा
िथा परामाशन, यािायाि, ढल मनरास, बैयिङ्ग वा त्यस्तिै प्ररृमिरा अन्य सेवा
सम्झनु पछन र सो शब्दले रानूनक, म्चयरत्सा वा इम्िमनयररङ्ग सेवालाई
समाेि िनाउाँछ।

(ध)

“रुयटपूणन उत्पादन” भन्नाले रुनै उत्पादन उपभोग गदान सामाान्य माामनसले
मानामसब िवरले अपेक्षा गने न्यू निमा सुरक्षारा उपायहरू दे हायरो रुनै
रारणबाट नभएरो रुनै वस्तिु वा सेवा सम्झनु पछन –
(१)

रुयटपूण न मडिाइन, मनमाानण, प्रशोधन, ममाश्रण वा िडान,

(२)

रुयटपूण न प्यायरङ्ग, सं रक्षण वा भण्डारण,
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(३)

रुयटपूण न प्रस्तिुमि,

(४)

उत्पाददि वस्तिु वा सेवारो प्ररृमि अनुसार सम्भायवि
िोम्खमा वा खिरालाई मनयन्रण गने पयानप्त उपाय वा
पूवस
न ावधानकरो अभाव,

(५)

बौयर्द्र

सम्पम्िरो अमधरार प्राप्त उत्पादन

रम्पनकले

उत्पादन गरे रोभन्दा फरर वा चोरी वा नक्कल गरे रो
उत्पादन।
पररच्छे द-२

उपभोक्ता सं रक्षण सम्बन्धक व्यवस्तथा
3.

उपभोक्तारो अमधरार

(१) प्रत्येर उपभोक्तालाई गुणस्तिरीय वस्तिु वा सेवा प्राप्त गने

अमधरार हुनेछ।
(२) उपदफा (१) रो सवनसामाान्यिामाा प्रमिरूल प्रभाव नपने गरी उपभोक्तारो
हर, यहि र सरोरार सं रक्षण गने प्रयोिनरो लामग प्रत्येर उपभोक्तालाई दे हायरो
अमधरार हुनेछ –
(र)

वस्तिु वा सेवामाा सहि पहुाँचरो अमधरार,

(ख)

स्तवच्छ प्रमिस्तपधानत्मार माूल्यमाा गुणस्तिरीय वस्तिु वा सेवारो छनौट
गनन पाउने अमधरार,

(ग)

वस्तिु वा सेवारो माूल्य, पररमााण, शुर्द्िा, गुणस्तिर आदद बारे सूम्चि
हुने अमधरार,

(घ)

दुई वा दुईभन्दा बढी पदाथनरो सममाश्रणबाट बनेरो वा उत्पाददि
वस्तिुमाा

रहे रा

त्यस्तिा

पदाथनरो

माारा, ित्व

वा

प्रमिशिरो

सम्बन्धमाा उत्पादर, पैठारीरिान वा मबिेिाबाट िानरारी पाउने
अमधरार,
(ङ)

माानव िकउ, ज्यान, स्तवास्त्य िथा सम्पम्िमाा हामन पुर्याउने वस्तिु
िथा सेवारो मबिी यविरणबाट सुरम्क्षि हुन पाउने अमधरार,

(च)

अनुम्चि व्यापाररर िथा व्यवसायिन्य यियारलाप यवरुर्द् उम्चि
रानूनक रारबाही गराउन पाउने अमधरार,

(छ)

वस्तिु वा सेवारो प्रयोगबाट भएरो हामन, नोक्सानक यवरुर्द् क्षमिपूमिन
पाउने अमधरार,
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(ि)

उपभोक्तारो

हर, यहिरो

सं रक्षणरा

सम्बन्धमाा

अमधरारप्राप्त

ु ाई हुने अमधरार,
अमधरारी वा मनरायबाट उपचार पाउने वा सुनव
(झ)
4.

उपभोक्ता म्शक्षा पाउने अमधरार।

वस्तिु वा सेवारो मनयमान (१) नेपाल सररारले उपभोक्तारो अमधराररो सं रक्षण गनन
मनयममाि रूपमाा वस्तिु वा सेवारो आपूमिन माूल्य, गुणस्तिर, नापिौल, ले बल, यवज्ञापन आददरो
मनयमान गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमाोम्िमा मनयमान गदान मान्रालयले दे हायरा रामा गनेछ –
(र)

वस्तिु वा सेवारो गुणस्तिर, माूल्य मनधानरण र आपूमिन व्यवस्तथा
सम्बन्धक नकमि रायानन्वयन गने,

(ख)

उपभोक्तारो हर यहिमाा प्रमिरूल असर पने वा पनन सक्ने
एरामधरार वा अनुम्चि व्यापाररर रृयारलापरो रोरथामा र
मनयन्रण गने वा त्यस सम्बन्धमाा रायनयोिना बनाई रायानन्वयन
गने,

(ग)

दे शमभर खपि हुने वस्तिु वा सेवारो मााग र आपूमिन म्स्तथमिरो
मनरन्िर यवश्लेषण िथा समाकक्षा गरी स्तवच्छ बिार रायमा गने,

(घ)

वस्तिु वा से वारा उत्पादर, मबिेिा वा यविररले अवाम्ञ्छि
िररराले गरे रो माूल्य मनधानरण वा वृयर्द्लाई रोक्न र मनयन्रण गनन
आवश्यर व्यवस्तथा गने,

(ङ)

उपभोक्तालाई उम्चि माूल्य र सहि रूपमाा खाद्य िथा अन्य
वस्तिुरो आपूमिन सुमनम्िि गनन नेपाल सरराररो पूण न वा आंम्शर
स्तवाममात्व भएरा सं स्तथा वा मनिक फमान वा रम्पनक मााफनि
आपूमिनरो व्यवस्तथा सहि गने,

(च)

रुनै

यवशेष

पररम्स्तथमिमाा

वा

रुनै

ठाउाँ

यवशेषमाा

िोयरएरो

अवमधरा लामग वस्तिुरो अमधरिमा माौज्दािरो पररमााण िोक्ने,
(छ)

नेपालमभर उत्पाददि रुनै खाद्य वस्तिुरो अभाव भएमाा त्यस्तिो खाद्य
वस्तिुरो

मनम्िि

पररमााण

मनधानरण

गरी

िोयरएरो

माूल्यमाा

उत्पादरबाट खाद्य वस्तिु प्राप्त गने र सवनसाधारणलाई मबिी गने,
(ि)

थोर वा खुरा व्यवसायलाई व्यवम्स्तथि गरी सामाान्यिया माूल्यमाा
एररुपिा रायमा गनन आवश्यर व्यवस्तथा गने ,
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(झ)

उपभोक्तारो अमधरार सं रक्षण गनन र आपूमिन व्यवस्तथालाई मनयममाि
गननरो लामग रुनै वस्तिु वा सेवारो रृमरमा अभाव हुन नददन वा
सबै ठाउाँमाा मनयममाि वस्तिु यविरण गनन सम्बम्न्धि मनरायहरूसाँग
समान्वय गने ,

(ञ)

वस्तिुरो मबिी यविरण प्रणालीलाई मनयममाि गने र अनुपयुक्त
िवरले अभाव मसिनना गने वा रालोबिारी गने रामा वा अनुम्चि
व्यापाररर यियारलापलाई मनयन्रण गने।

(३) उपभोक्तारो अमधरार सं रक्षण, आपूमिन व्यवस्तथा मनयममाि र वस्तिु िथा
सेवारो माूल्य एवं गुणस्तिर मनयन्रण गनन नेपाल सररारले समाय समायमाा आवश्यर
नकमिगि र सं स्तथागि व्यवस्तथा गनन सक्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमाोम्िमारो व्यवस्तथा िोयरए बमाोम्िमा रायानन्वयन गनुन
पनेछ।
5.

वस्तिु वा सेवारो गुणस्तिर

(१) रुनै वस्तिुमाा अन्िरमनयहि रुनै पदाथनरो गुणस्तिर वा

माापदण्ड मनधानरण भएरो रहे नछ भने नेपाल सररारले त्यस्तिो वस्तिु वा सेवारो
गुणस्तिररो माापदण्ड िोयरए बमाोम्िमारो प्रयिया पूरा गरी मनधानरण गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमाोम्िमा रुनै वस्तिु वा सेवारो गुणस्तिररो माापदण्ड मनधानरण
गरे रो यवषयरो सूचना नेपाल सररारले नेपाल रािपरमाा प्रराशन गनुन पनेछ।
6.

लेबल लगाउनु पने

(१) उत्पादरले आफूले उत्पादन गरे रो वस्तिुमाा ले बल लगाउनु

पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमाोम्िमारो ले बलमाा दे हायरा रुराहरू उल्ले ख गनुन पनेछ –
(र)

उत्पादररो नामा, ठे गाना र उद्योगरो दिान नम्बर,

(ख)

खाद्य पदाथन, औषमध र सौन्दयन सामााग्रक िस्तिा वस्तिुमाा त्यस्तिा
वस्तिुरो ममाश्रण, ममाश्रणरा ित्व, पररमााण र िौल,

(ग)

गुणस्तिर मनधानरण भएरो वस्तिु भएमाा त्यस्तिो वस्तिुरो गुणस्तिर,

(घ)

वस्तिु उपभोग गने िरररा र त्यस्तिो वस्तिु उपभोग गरे बाट हुन
सक्ने नरारात्मार प्रभाव (साइड इफेक्ट),

(ङ)

मनम्िि अवमधमभर उपभोग गररसक्नु पने वस्तिु भए त्यस्तिो अवमध,

(च)

वस्तिुरो मबिी माूल्य, ब्याच नम्बर र उत्पादन ममामि,

(छ)

इलेक्रोमनर, हाडनवेयर, यवद्युिकय वा याम्न्रर वा लामाो समायसम्मा
प्रयोगमाा रहने वस्तिु भए त्यस्तिो वस्तिुरो ग्यारे ण्टी वा वारे न्टी र
6
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ग्यारे न्टी वा वारे न्टी ममामि िथा सो वस्तिुसाँग सम्बम्न्धि रानून
बमाोम्िमा अन्य आवश्यर रुरा,
(ि)

खण्ड (छ) बमाोम्िमारा अवस्तथामाा रुनै रुयट दे म्खएमाा त्यसरो
शोधभनान ददने वा मनम्िि अवमधसम्मा मामानि गररददने व्यवस्तथा,

(झ)

प्रज्वलनशकल, दुघट
न नािन्य वा सम्िलै साँग टु टफुट हुन सक्ने वस्तिु
भए त्यस्तिो वस्तिुरो सुरक्षारो लामग अपनाउनु पने पूवस
न ावधानक
सम्बन्धक यववरण,

(ञ)

वस्तिुमाा लाग्ने सबै प्रराररा रर समाावेश गरी हुन आउने
अमधरिमा खुरा मबिी माूल्य,

(ट)

रुनै वस्तिु प्रयोग गनुप
न ूव न रुनै प्रयिया पूरा गनुन पने भए त्यस्तिो
प्रयिया र त्यस्तिो प्रयिया नपुर्याई प्रयोग गदान हुन सक्ने हामन,
नोक्सानक,

(ठ)

माानव स्तवास्त्यलाई हामन, पुर्याउने खालरा पदाथनहरूरो ले बलमाा
चेिनामाूलर सन्दे श, म्चर वा म्चह्नरो प्रयोग,

(ड)

िोयरए बमाोम्िमारा अन्य रुरा।

(३) उपदफा (२) बमाोम्िमा ले बलमाा उल्ले ख गनुन पने रुराहरू सवनसाधारणले
बुझ्ने गरी नेपालमभर उत्पादन भएरा वस्तिु भए उत्पादरले र पैठारी गररएरा वस्तिु भए
पैठारीरिानले नेपाली वा अङ्ग्ग्रेिक भाषामाा ले ख्न ु पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमाोम्िमा ले बल नलगाइएरो वस्तिु नेपालमाा पैठारी र मबिी
यविरण गनन पाइने छै न।
(५) यस दफामाा अन्यर िुनसुरै रुरा ले म्खएरो भए िापमन खुला रूपमाा मबिी
गररने िररारी, फलफूल िस्तिा उपभोग्य वस्तिु मबिी गदान यस दफामाा ले म्खएरा रुरा
उल्लेख गनन आवश्यर हुने छै न।
िर पैठारी भएरा िररारी र फलफूलमाा ले बल लगाउनु पनेछ ।
पररच्छे द-३

ाँ सम्बर्द् पक्षरो दाययत्व
वस्तिु वा सेवारो बिारसग
7.

उत्पादररो दाययत्व

(१) उत्पादरले वस्तिु वा सेवा उत्पादन गदान प्रचमलि रानून

बमाोम्िमा पूरा गनुन पने दाययत्वरो अमिररक्त दे हायरो दाययत्व पूरा गनुन पनेछ –
(र)

गुणस्तिरीय वस्तिु वा सेवा उत्पादन गने,

(ख)

वस्तिुरो ले बल मनधानरण गने,
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(ग)

ले बलमाा दफा ६ बमाोम्िमारा रुरा उल्लेख गने,

(घ)

रुयटपूणन उत्पादन नगने,

(ङ)

आफूले उत्पादन गरे रो वस्तिु रुयटपूण न उत्पादन भई त्यस्तिो वस्तिु
बिारमाा रहे रो रुरा िानरारीमाा आएमाा त्यस्तिो वस्तिु सिलन गरी
नष्ट गने,

(च)

वस्तिु वा सेवारो उत्पादनरा रारण उपभोक्तालाई रुनै यरमसमारो
क्षमि भएमाा सोरो मानामसब क्षमिपूमिन ददने,

(छ)

वस्तिु वा सेवारो गलि वा भ्रामार यवज्ञापन वा प्रचार प्रसार नगने ,

(ि)

दुई वा दुईभन्दा बढी पदाथनरो सममाश्रणबाट बनेरो वा उत्पाददि
वस्तिुमाा रहे रा त्यस्तिा पदाथनरो माारा, ित्व वा प्रमिशिरो
उपभोक्तालाई िानरारी ददनु पने,

(झ)

रानून बमाोम्िमा िोयरएरा अन्य शिन पूरा गने।

(२) उपदफा (१) बमाोम्िमारो दाययत्व पूरा नगरे रो वा रुनै वस्तिुरो उत्पादन,
मनमाानण, प्रशोधन, मडिाइन, सूर, ियारी, पैठारी, प्यायरङ्ग, ले बमलङ्गरो िमामाा भएरो रुनै रुयट,
रममा रमािोरी (मडफेक्ट) रो रारण त्यस्तिो वस्तिु वा सेवा उपभोग गदान रसै रो म्िउ,
ज्यान, सम्पम्िमाा हामन, नोक्सानक भएमाा त्यस्तिो हामन, नोक्सानक बापि त्यस्तिो वस्तिु वा
सेवारो उत्पादर म्िम्माेवार हुनेछ र त्यस बापि क्षमिपूमिन ददने दाययत्व मनिरो हुनेछ।
िर,
(र)

िुन वस्तिु वा सेवारो उपभोगरो रारण हामन, नोक्सानक पुगेरो हो
त्यस्तिो वस्तिुरो वास्तियवर उत्पादर हुन ु पने,

(ख)

िुन वस्तिु वा सेवारो उपभोग वा प्रयोगबाट त्यस्तिो हामन, नोक्सानक
पुगेरो भमनएरो हो सोही वस्तिु वा सेवारो उपभोग वा प्रयोगबाट
हामन, नोक्सानक पुगेरो प्रत्यक्ष रारण पुयष्ट भएरो हुन ु पने।

8.

पैठारीरिानरो दाययत्व (१) पैठारीरिानले वस्तिु पैठारी गदान रानून बमाोम्िमा पूरा गनुन पने
दाययत्वरो अमिररक्त दे हायरो दाययत्व पूरा गनुन पनेछ –
(र)

परल माूल्यभन्दा बढी वा फरर नपने गरी पैठारी गनुन पने,

(ख)

सम्बम्न्धि मनराय वा अमधरारीले मााग गरे रो बखि पैठारी
गररएरो वस्तिु सम्बन्धक वस्तिुरो यववरण उपलब्ध गराउने,

(ग)

प्रचमलि रानून बमाोम्िमा पैठारी गनन नपाइने वस्तिु पैठारी नगने,

(घ)

िोयरए बमाोम्िमारा अन्य दाययत्व पूरा गने।
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(२) उपदफा (१) माा िुनसुरै रुरा ले म्खएरो भए िापमन रुनै वस्तिुरो गुणस्तिर
वा प्ररृमि बमाोम्िमा अन्यथा व्यवस्तथा भएरोमाा बाहे र पैठारी भएरो ममामिबाट छ
मायहनापमछ उपभोग गनन नहुने वा नसयरने वा त्यस्तिो अवमध समााप्त भएपमछ उपभोग गनन
नममाल्ने वस्तिु पैठारी गनन पाइने छै न।
(३) रसै ले लेबलमाा उल्ले ख गनुप
न ने रुरा उल्ले ख नगरी वस्तिु पैठारी गरे रोमाा
त्यस्तिो वस्तिुरो प्रयोगबाट रसै लाई हामन, नोक्सानक हुन गएमाा त्यस्तिो हामन, नोक्सानक
बापि पैठारीरिान म्िम्माेवार हुनेछ र त्यस बापि क्षमिपूमिन ददने दाययत्व मनिरो हुनेछ।
9.

ढुवानकरिानरो दाययत्व

ढु वानकरिानले

प्रचमलि

रानून

बमाोम्िमा

पूरा

गनुप
न ने

अन्य

दाययत्वरो अमिररक्त दे हायरो दाययत्व पूरा गनुन पनेछ –
(र)

ढु वानक गररने वस्तिुरो प्ररृमि अनुसार मनधानररि अवमधमभर नै ढु वानक गनुन
पने,

(ख)

ढु वानक गदान वस्तिुरो गुणस्तिरमाा ह्रास आउन नददने,

(ग)

ढु वानक गदान िोयरए बमाोम्िमा सुरक्षात्मार व्यवस्तथा िथा पालना गनुन पने
शिनहरू पूणन रूपमाा पालन गने,

(घ)

सम्बम्न्धि मनराय वा अमधरारीले मााग गरे रो बखि वस्तिुरो यववरण
उपलब्ध गराउने,

(ङ)

िोयरए बमाोम्िमारा अन्य दाययत्व पूरा गने।

10. सञ्चयरिानरो दाययत्व वस्तिुरो सञ्चय गने सञ्चयरिानले प्रचमलि रानून बमाोम्िमा पूरा गनुन
पने दाययत्वरो अमिररक्त दे हायरो दाययत्व पूरा गनुन पनेछ –
(र) वस्तिु सञ्चय गदान त्यस्तिा वस्तिुरो प्ररृमि अनुसार सिरनिा अपनाउने,
(ख)

वस्तिुरो यरमसमा वा प्ररृमि अनुसार गुणस्तिरमाा ह्रास नआउने गरी िोयरए
बमाोम्िमा सुरक्षात्मार उपाय अपनाई सञ्चय गने र वस्तिुरो गुणस्तिरमाा ह्रास
आउने खालरो रुनै रामा नगने,

(ग)

उत्पादरले उल्ले ख गरे रा वस्तिुरो ले बल वा यववरण फेरबदल नगने,

(घ)

सम्बम्न्धि मनराय वा अमधरारीले मााग गरे रो बखि वस्तिुरो सञ्चयसाँग
सम्बम्न्धि वस्तिुरो यववरण उपलब्ध गराउने,

11.

(ङ)

िोयरएरो सुरक्षात्मार उपाय अपनाउने,

(च)

िोयरए बमाोम्िमारा अन्य दाययत्व पूरा गने।

मबिेिारो दाययत्व

वस्तिुरो मबिी गने मबिेिाले रानून बमाोम्िमा पूरा गनुन पने अन्य

दाययत्वरो अमिररक्त दे हायरो दाययत्व पूरा गनुन पनेछ –
9
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(र)

यवना भेदभाव उपभोक्तालाई वस्तिुरो मबिी गने,

(ख)

वस्तिुरो यरमसमा वा प्ररृमि अनुसार गुणस्तिरमाा ह्रास नआउने गरी सुरम्क्षि
रूपमाा राख्ने र सुरम्क्षि रूपमाा मबिी गने,

(ग)

सवनसाधारणले स्तपष्ट रूपमाा दे ख्ने बुझ्ने गरी वस्तिुरो माूल्य सूचक राख्ने,

(घ)

सम्बम्न्धि मनराय वा पदामधरारीले मााग गरे रा बखि आफूसाँग रहे रो
वस्तिुरो माौज्दाि वा यववरण उपलब्ध गराउने,

(ङ)

वस्तिुमाा रुनै यरमसमारो ग्यारे न्टी वा वारे न्टीरो व्यवस्तथा भएमाा त्यस्तिो
व्यवस्तथारो पालना गने,

12.

(च)

पयहले आउने उपभोक्तालाई पयहले वस्तिु मबिी गने,

(छ)

उपभोग्य वस्तिु मबिी गरे पमछ त्यसरो मबल वा रसकद ददने,

(ि)

िोयरए बमाोम्िमारा अन्य दाययत्व पूरा गने।

सेवा प्रदायररो दाययत्व उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गने सेवा प्रदायरले रानून बमाोम्िमा
पूरा गनुन पने अन्य दाययत्वरो अमिररक्त दे हायरो दाययत्व पूरा गनुन पनेछ –
(र)

यवना भेदभाव उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गने,

(ख)

सवनसाधारणले स्तपष्ट रूपमाा बुझ्ने गरी सबैले दे ख्ने ठााँउमाा आफूले प्रदान
गने सेवारो प्ररृमि र सो सेवा प्राप्त गरे बापि उपभोक्ताले मिनुन पने
माूल्यरो सूचक राख्ने,

(ग)

सम्बम्न्धि मनराय वा अमधरारीले मााग गरे रा बखि आफूले प्रदान गने
सेवासाँग सम्बम्न्धि यववरण िथा रागिाि उपलब्ध गराउने,

(घ)

पयहले आउने उपभोक्तालाई पयहले सेवा प्रदान गने,

(ङ)

उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरे बापिरो ररमा मलएपमछ त्यसरो मबल वा
रसकद ददने,

(च)
13.

िोयरए बमाोम्िमा अन्य दाययत्व पूरा गने।

बिाररो िह मनधानरण गने: उपभोक्ता अमधरार सं रक्षण गने, बिाररो मनयमा (माारेट
रुल) बमाोम्िमा बिार व्यवस्तथापन गने िथा बिारलाई स्तवच्छ िथा पारदशी बनाउने
प्रयोिनरा लामग िोयरएरो वस्तिु वा सेवा सम्बम्न्धि उत्पादर वा पैठारीरिानदेम्ख अम्न्िमा
उपभोक्तासम्मा पुर्याउाँदा सं लग्न हुने बिाररो िह िोयरए बमाोम्िमा हुनेछ।

14.

वस्तिु यफिान गनन सयरने (१) रसै ले मबिेिाबाट खररद गरे रो रुनै वस्तिु म्चि नबुझक
यफिान गनन चाहे माा साि ददनमभर मबिेिा समाक्ष यफिान गनन वा त्यस्तिो वस्तिुरो सटा ा सोही
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माूल्य बराबररो त्यस्तिै अरो वस्तिु वा आफूले त्यस्तिो वस्तिु खररद गदान मिरे रो ररमा
भ ुक्तानक मलन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमाोम्िमा वस्तिु यफिान गदान मबिेिाले माूल्यमाा रटौिक गनन वा
अन्य रुनै यरमसमारो थप शुल्र मलन पाउने छै न।
(३) उपदफा (१) बमाोम्िमा वस्तिु यफिान गदान त्यस्तिो वस्तिु खररद गदानरा बखि
मबिेिाले ददएरो मबल वा रमसद दे खाउनु पनेछ।
(४) उपदफा (१) माा िुनसुरै रुरा लेम्खएरो भए िापमन दे हायरो अवस्तथामाा
वस्तिु यफिान गनन वा सटा ा मलन सयरने छै न –
(र)

खररद भइसरेपमछ खररदरिानले त्यस्तिो वस्तिुरो गुणस्तिर वा
पररमााणमाा पररविनन गरे माा,

(ख)

मनम्िि अवमधमभर उपभोग गरी सक्नु पने प्ररृमिरा वस्तिु भए
त्यस्तिो अवमध व्यमिि भइसरेरो वस्तिु भएमाा,

(ग)

दू ध, फलफूल, िररारी, मााछा, माासु िस्तिा िुरुन्ि उपभोग नगरे माा
सडक, गली िाने प्ररृमिरा वस्तिु भएमाा,

(घ)

खररद गरे रो वस्तिु प्रयोग गररसरेरो भएमाा,

(ङ)

मसलबन्दी गररएरो वस्तिु भए मसलबन्दी िोमडएरो भएमाा।

(५) यस दफामाा अन्यर िुनसुरै रुरा ले म्खएरो भए िापमन मसलबन्द गरे रो
वस्तिु भए मसल निोमडएरो अवस्तथामाा त्यस्तिो वस्तिु पन्र ददनमभर यफिान गनन वा त्यस्तिो
वस्तिुरो सटा ा सोही माूल्य बराबररो त्यस्तिै अरो वस्तिु मलन सयरनेछ।
15.

मबल वा मबिर राख्नु पने (१) पैठारीरिान, ढु वानकरिान, सञ्चयरिान र मबिेिाले मबिी
प्रयोिनरो लामग खररद गरे रा वस्तिु वा सेवारो उत्पादर वा खररद मबल वा मबिर
आफूसाँग राख्नु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमाोम्िमारो मबल वा मबिर सम्बम्न्धि अमधरारीले माागेरा
बखि उपलब्ध गराउनु पनेछ।
पररच्छे द-४

मनषेमधि रामाहरू
16.

अनुम्चि व्यापाररर िथा व्यवसायिन्य यियारलाप गनन नहुने (१) रसै ले पमन अनुम्चि
व्यापाररर िथा व्यवसायिन्य यियारलाप गनन वा गराउन हुाँदैन।
(२) रसै ले उपदफा (१) रो प्रयोिनरो लामग दे हायरो रुनै रामा गरे माा
अनुम्चि व्यापाररर िथा व्यवसायिन्य यियारलाप गरे रो माामननेछ –
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(र)

वस्तिु वा सेवारो वास्तियवर गुणस्तिर, पररमााण, माूल्य, नापिौल, ढााँचा
वा बनावट आदद ढााँटी, लुराई, मछपाई वा झुक्याई त्यस्तिो वस्तिु
वा सेवा मबिी वा प्रदान गने,

(ख)

झुठा वा भ्रमापूण न यवज्ञापन गने वा भ्रमापूण न यवज्ञापन गरी वस्तिु
मबिी गने,

(ग)

वस्तिु वा सेवारो हरमाा माौम्खर, मलम्खि वा दृश्यबाट दे हायरा
रुनै रामा गने –
(१)

रमासल वस्तिुलाई यवम्शष्ठ वा गुणस्तिर भएरो स्तिरमाान,
गुणस्तिर, माारा, श्रे णक, सं रचना, मडिाइन दे खाई मबिी गने,

(२)

पुनमन नममानि वा पुराना वस्तिुलाई नयााँ हो भनक दे खाइन वा
झुक्याई मबिी गने,

(३)

घोयषि गररएरा रुनै फाइदा नहुने अवस्तथामाा पमन वस्तिु
वा सेवारो मबिी गदान झुठा र भ्रमापूणरू
न पमाा यवज्ञापन वा
सूचना प्रसार गने,

(४)

ि्यगि आधारमबना रुनै वस्तिुरो उपभोग वा प्रयोगबाट
त्यस्तिो वस्तिुरो दावक वा प्रत्याभमु ि गने वा मबिी गने।

(घ)

रुनै वस्तिु वा सेवारो वास्तियवर लागिरो आधारभन्दा फरर
आधारमाा उपभोक्ता माूल्यमाा भार पने गरी माूल्य मनधानरण गने वा
रुनै प्रमियोमगिा, म्चट्ठा, अवसर आददरो लागि समाेि समाावेश गरी
माूल्य िय गने वा त्यस्तिो माूल्यमाा मबिी गने,

(ङ)

रुनै वस्तिु वा सेवारो माूल्यमाा दान, इनामा वा मन शुल्र पाइने
अन्य वस्तिुरो माूल्य वा लागि समाावेश गरी माूल्य मनधानरण गने वा
त्यस्तिो माूल्यमाा त्यस्तिो वस्तिु वा सेवारो मबिी गने ,

(च)

रुनै वस्तिु वा सेवामाा िोयरएरो गुणस्तिर वा माानरभन्दा घटी हुने
वा

बढी

हुने

गरी

वा

त्यस्तिो

वस्तिु वा

सेवा

उपभोगबाट

उपभोक्तालाई हामन, नोक्सानक पुर्याउने गरी त्यस्तिो वस्तिु उत्पादन,
ममाश्रण वा आपूमिन वा ओसारपसार वा सञ्चय वा मबिी गने,
(छ)

रुनै वस्तिुरो रृमरमा अभाव सृिना, िम्मााखोरी गने वा मबिी गने ,
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(ि)

रुयटपूणन उत्पादनबाट नष्ट भएरो वस्तिुरो माूल्य वा व्यापाररर
रारोबाररो मसलमसलामाा ररार भएरो वस्तिुरो माूल्य समाेि अन्य
वस्तिुरो लागि माूल्यमाा समाावेश गरी मबिी गने ,

(झ)

रुनै वस्तिुलाई यवस्तथायपि गनन नक्कली वस्तिु उत्पादन वा पैठारी गने
वा त्यस्तिो वस्तिुरो मबिी गने,

(ञ)

मबिी गरे रो वस्तिु वा से वारो मबल वा मबिर िारी गनन इन्रार
गने वा मबल वा मबिर िारी नगने वा मबल मबिर िारी गदान
थप ररमा मााग गने,

(ट)

रुनै वस्तिु उपभोग गदान उपभोक्तालाई हामन, नोक्सानक वा क्षमि
पुग्ने गरी मबषादी वा रुनै रसायनरो प्रयोग गने वा त्यसरी प्रयोग
भएरो वस्तिु मबिी गने,

(ठ)

उपभोग गररसक्नु पने अवमध व्यमिि भइसरेरो उपभोग्य वस्तिु वा
उपभोग गनन नममाल्ने वस्तिुमाा नयााँ ले बल लगाई त्यस्तिो वस्तिु
मबिी गने,

(ड)

उपभोग गनन नसयरने गुणस्तिरहीन वस्तिु पैठारी, उत्पादन वा मबिी
गने,

(ढ)

व्यवसाययर सेवा प्रदायरले सेवारो माूल्य, गुणस्तिर, सेवा उपलब्ध
गराउने स्तथान र समाय उल्ले ख नगरी सेवा प्रदान गने,

(ण)

उत्पादर, पैठारीरिान, ढु वानकरिान, सञ्चयरिान वा मबिेिा वा त्यस्तिा
व्यम्क्त र अन्य व्यम्क्त, सं घ सं स्तथारो ममाले मािोबाट दफा १७ रो
उपदफा (१) रो प्रमिरूल हुने गरी मबिी गने ,

(ि)

रुनै वस्तिु वा सेवा मबिी वा प्रदान गदान िोयरएरो व्यापाररर
िहभन्दा बढी िह वा श्रं ृखला खडा गरी मबिी वा प्रदान गने,

(थ)

रुनै वस्तिु वा सेवा मबिी वा प्रदान गनन रुनै सं रचना, माानर वा
माापदण्ड िोयरएरोमाा त्यस्तिो सं रचना, माानर वा माापदण्ड पूरा
नगरी मबिी गने।

17.

मााग, आपूमिन वा माूल्यमाा प्रमिरूल प्रभाव पानन नहुने (१) रसै ले रुनै वस्तिुरो उत्पादन,
पैठारी, ढु वानक, सञ्चय वा मबिी यविरणमाा लागेरो लागि र िोयरए बमाोम्िमाभन्दा बढी
माुनाफा मलई मबिी यविरण वा ढु वानक वा मबिी यविरणमाा अवरोध गनुन हुाँदैन।
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(२) रसैले रुनै व्यम्क्त, सं स्तथा वा अन्य रसैसाँग ममाली दे हायरा रुनै रामा गरी
रुनै वस्तिु वा सेवारो मााग, आपूमिन वा माूल्यमाा प्रमिरूल प्रभाव पानुन हुाँदैन –
(र)

रुनै वस्तिुरो उत्पादनरा लामग चायहने रच्चा पदाथनरो रोटा
मनधानरण गने वा रुनै वस्तिुरो उत्पादन घटाउने वा त्यस्तिै अन्य
रुनै रामा गने,

(ख)

रुनै वस्तिु वा सेवा सम्ञ्चि गरी वा अन्य रुनै िररराले रृमरमा
अभाव खडा गने,

(ग)

मनधानररि समाय वा स्तथानमाा माार वस्तिु वा से वा मबिी गने वा
त्यस्तिै प्ररृमिरा अन्य रुनै रामा गने।

18.

वस्तिु वा सेवारो सम्बन्धमाा गनन नहुने अन्य रामा रसै ले रुनै वस्तिु वा सेवारो सम्बन्धमाा
दे हायरा रुनै रामा गनन वा गराउन हुाँदैन –
(र)

िानकिानक रमासल वस्तिुरो उत्पादन, मबिी वा पैठारी गनन,

(ख)

रुनै वस्तिु वा सेवालाई अरो वस्तिु वा सेवा हो भनक वा न्यू नस्तिररो वस्तिु
वा सेवालाई उच्चस्तिररो वस्तिु वा सेवा हो भनक ढााँटी वा झुक्याई मबिी
गनन,

(ग)

उपभोक्तारो स्तवास्त्यमाा प्रमिरूल असर पने वस्तिु वा सेवारो उत्पादन वा
मबिी गनन,

(घ)

एरै प्ररृमिरा यवमभन्न वस्तिु उत्पादन, पैठारी वा मबिी गनन, व्यापारी वा
व्यापाररर समाूहहरू ममाली त्यस्तिो वस्तिुरो अभाव सृिना गरी माूल्य िथा
आपूमिन व्यवस्तथामाा प्रभाव पानन,

(ङ)

एरै प्ररृमिरो रुनै सेवा प्रदान गने एरभन्दा बढी व्यापारी वा व्यापाररर
समाूहरो ममालेमािोबाट चि प्रणाली, रोटा प्रणाली, आलोपालो, खेप प्रणाली
वा टोरन प्रणाली अपनाई सेवा सञ्चालन गनन,

(च)

एउटा वस्तिु खररद गदान अरो वस्तिु पमन खररद गनुन पने व्यवस्तथा गनन।
पररच्छे द-५

वस्तिु वा सेवारो माूल्य मनधानरण सम्बन्धक व्यवस्तथा
19.

अत्यावश्यर खाद्य िथा अन्य वस्तिु र सेवारो सूचक

(१) नेपाल सररारले नेपाल

रािपरमाा सूचना प्रराशन गरी समाय समायमाा अत्यावश्यर खाद्य िथा अन्य वस्तिु वा
सेवारो सूचक मनधानरण गनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमाोम्िमारो सूचकमाा अत्यावश्यर खाद्य िथा अन्य वस्तिु वा
सेवारो अमधरिमा माूल्य समाेि िोक्नु पनेछ।
(३) मबिेिाले उपदफा (१) बमाोम्िमारो वस्तिु वा सेवा मबिी गदान उपदफा (२)
बमाोम्िमारो माूल्यभन्दा बढी हुने गरी मबिी गनन वा गराउनु हुाँदैन।
20.

माूल्य सूचक िथा दिान प्रमााणपर राख्नु पने (१) उत्पादरले प्रत्येर वस्तिुरो रारखाना माूल्य
िथा मबिेिाले मबिी यविरण गने प्रत्येर वस्तिुरो थोर वा खुरा माूल्य र से वा प्रदायरले
प्रदान गने सेवारो माूल्य स्तपष्ट रूपमाा उल्ले ख गरी माूल्यसूचक राख्नु पनेछ।
(२) वस्तिु उत्पादन गने उद्योग भए उद्योग दिानरो प्रमााणपर िथा व्यवसायरो
हरमाा व्यवसाय दिान, इिािि पर मबिी स्तथलमाा सवनसाधारणले दे ख्ने गरी राख्नु पनेछ।
(३) नेपाल सररारले नेपाल रािपरमाा सूचना प्रराशन गरी िोयरए बमाोम्िमा
माूल्य सूचना रेन्र स्तथापना गनन सक्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमाोम्िमा स्तथायपि माूल्य सूचना रेन्रलाई सम्बम्न्धि म्िल्लामाा
रहेरो उत्पादरले वस्तिुरो रारखाना माूल्य र थोर वा खुरा व्यापारीले सम्बम्न्धि वस्तिुरो
थोर वा खुरा माूल्य अमनवायन रूपमाा उपलब्ध गराउनु पनेछ।

21.

वस्तिु वा सेवारो माूल्यरो माापदण्ड मनधानरण गने व्यवस्तथा

(१) उपभोक्तारो अमधरार

सं रक्षणरा लामग िोयरए बमाोम्िमारो मनरायले िोयरए बमाोम्िमारो वस्तिु वा सेवारो माूल्य
मनधानरण सम्बन्धक माापदण्ड ियार गने छ।
(२) उपदफा (१) बमाोम्िमा माूल्य मनधानरण सम्बन्धक माापदण्ड ियार गदान वस्तिुरो
उत्पादन लागि, ढु वानक खचन, पैठारीरिानले रानून बमाोम्िमा बुझाएरो भन्सार, रर, दस्तिुर र
वस्तिु मबिी गदान िोयरएरो प्रमिशिभन्दा बढी नहुने गरी मबिेिाले मलन पाउने माुनाफा
ररमा समाेिलाई आधार माान्नु पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमाोम्िमा िोयरए बमाोम्िमारो मनरायले रुनै सेवारो माूल्य
मनधानरण सम्बन्धक माापदण्ड ियार गदान त्यस्तिो सेवा प्रदान गने व्यम्क्तरो मनयमान गने वा
आचरण िथा रामा रारबाही व्यवम्स्तथि गने रानून बमाोम्िमा रुनै मनराय वा अमधरारी
िोरेरो भए त्यस्तिो मनराय वा अमधरारीले मनधानरण गरे रो माापदण्ड बमाोम्िमा ियार गनुन
पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमाोम्िमारो मनराय वा अमधरारी िोरेरो भए पमन माापदण्ड
मनधानरण नगरे रो अवस्तथामाा माापदण्ड ियार गदान त्यस्तिो मनराय वा अमधरारीरो परामाशन
मलनु पनेछ।
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(५) उपदफा (१) वा (३) बमाोम्िमा माूल्य मनधानरण सम्बन्धक माापदण्ड ियार गदान
त्यस्तिो वस्तिु वा सेवा प्रदान गरे बापि मलन पाउने अमधरिमा माूल्य भौगोमलर क्षेर,
सेवारो प्ररृमि िथा ठाउाँ यवशेषरो आधारमाा फरर फरर हुने गरी मनधानरण गनन
सयरनेछ।
पररच्छे द-६

उपभोक्ता सं रक्षण पररषद्
22.

उपभोक्ता संरक्षण पररषद्रो गठन (१) उपभोक्तारो अमधरार सं रक्षण िथा रायानन्वयन
गने यवषयमाा नकमि मनमाानण गनन िथा यस ऐन बमाोम्िमा अन्य रामा गननरो लामग एर
उपभोक्ता सं रक्षण पररषद् गठन हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमाोम्िमारो पररषद्माा दे हाय बमाोम्िमारा अध्यक्ष िथा
सदस्तयहरू रहनेछन् –
(र)

उद्योग, वाम्णज्य िथा आपूमिन मान्रक

- अध्यक्ष

(ख)

सम्चव, उद्योग, वाम्णज्य िथा आपूमिन मान्रालय

- सदस्तय

(ग)

सम्चव, रृयष िथा पशुपन्छी यवरास मान्रालय

- सदस्तय

(घ)

सम्चव, भूममा व्यवस्तथा, सहरारी िथा गररवक
मनवारण मान्रालय

- सदस्तय

(ङ)

सम्चव, अथन मान्रालय

- सदस्तय

(च)

सम्चव, गृह मान्रालय

- सदस्तय

(छ)

सम्चव, रानून, न्याय िथा सं सदीय मााममाला मान्रालय– सदस्तय

(ि)

सम्चव, स्तवास्त्य िथा िनसं ख्या मान्रालय

– सदस्तय

(झ)

अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाम्णज्य माहासं घ

– सदस्तय

(ञ)

अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ रमासन

– सदस्तय

(ट)

अध्यक्ष, नेपाल उद्योग पररसं घ

– सदस्तय

(ठ)

अध्यक्ष, नेपाल रायिय उद्योग व्यवसायक माहासं घ

– सदस्तय

(ड)

उपभोक्तारो हर यहिसाँग सम्बम्न्धि मनराय वा
सं स्तथामाा रम्िकमाा पााँच वषनरो अनुभव प्राप्त
गरे रा व्यम्क्तहरू माध्येबाट रम्िकमाा एर िना
मायहला सयहि मान्रालयले मानोनयन गरे रो दुई िना – सदस्तय

(ढ)

माहामनदे शर, यवभाग
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(३) उपदफा (२) रो खण्ड (ड) बमाोम्िमा मानोनकि सदस्तयरो पदावमध दुई
वषनरो हुनेछ र मनि एर अवमधरो लामग पुन मानोनयन हुन सक्नेछ।
(४) उपदफा (३) माा िुनसुरै रुरा ले म्खएरो भए िापमन उपभोक्तारो हर यहि
यवरुर्द्रो रुनै रामा गरे माा वा पररषद्रो रामा, रिनव्य र अमधरार यवपरीि हुने गरी रामा
गरे माा मान्रालयले त्यस्तिो सदस्तयलाई िुनसुरै बखि पदबाट हटाउन सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमाोम्िमा पदबाट हटाउनु अम्घ मनिलाई सफाई पेश गने
मानामसब माौरा ददनु पनेछ।
(६) पररषद्रा अध्यक्ष िथा सदस्तयले नेपाल सररारले िोयरददए बमाोम्िमारो
बैठर भिा सुयवधा पाउनेछ।
23.

पररषद्रो बैठर

(१) पररषद्रो बैठर अध्यक्षले िोरेरो ममामि, समाय र स्तथानमाा

बस्तनेछ।
(२) पररषद्रो बैठर वषनमाा रम्िकमाा दुई पटर बस्तनेछ र दुई बैठर बकचरो
अवमध छ मायहनाभन्दा बढी हुने छै न।
(३) पररषद्रो सम्पूण न सदस्तय सङ्ग्ख्यारो रम्िकमाा पचास प्रमिशिभन्दा बढी
सदस्तय उपम्स्तथि भएमाा पररषद्रो बैठररा लामग गणपूरर सङ्ग्ख्या पुगेरो माामननेछ।
(४) पररषद्रो अध्यक्षले बैठररो अध्यक्षिा गनेछ र मनिरो अनुपम्स्तथमिमाा
सदस्तयहरू माध्येबाट छानेरो सदस्तयले बैठररो अध्यक्षिा गनेछ।
(५)

बैठरमाा

आवश्यरिा

अनुसार

यवमभन्न

क्षेर,

समाुदायरा

यवज्ञ

िथा

वैज्ञामनरहरुलाई आमान्रण गनन सयरनेछ।
(६) पररषद्रो मनणनय पररषद्रो सदस्तय सम्चवले प्रमााम्णि गनेछ।
(७) पररषद्रो बैठर सम्बन्धक अन्य रायनयवमध पररषद् आफैंले मनधानरण गरे
बमाोम्िमा हुनेछ।
(८) यवभागले पररषद्रो सम्चवालयरो रूपमाा रायन सम्पादन गनेछ।
24.

पररषद्रो रामा, रिनव्य र अमधरार पररषद्रो रामा, रिनव्य र अमधरार दे हाय बमाोम्िमा
हुनेछ –
(र)

उपभोक्तारो अमधरार सं रक्षण र प्रचलन, आपूमिन व्यवस्तथा र वस्तिु वा
सेवारो माूल्य िथा गुणस्तिर मनधानरण सम्बन्धक यवषयमाा नकमि मनधानरण गरी
नेपाल सररारसमाक्ष पेश गने,
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(ख)

उपभोक्तारो अमधरार सं रक्षण सम्बन्धमाा भइरहे रा नकमिमाा सं शोधन,
पररमाािनन वा नयााँ नकमि बनाउनु पने भए सोरो ििुमा
न ा गने सम्बन्धमाा
नेपाल सररारलाई आवश्यर सुझाब ददने,

(ग)

उपभोक्तालाई वस्तिु वा सेवारो सम्बन्धमाा सुसूम्चि गराउन उपभोक्तारो
हर, यहि सम्बन्धक सूचना प्रचार प्रसार गने, गराउने,

(घ)

उपभोक्तालाई वस्तिु वा सेवारो माूल्य, गुणस्तिर, पररमााण, शुर्द्िा िथा
अनुम्चि व्यापाररर यियारलापरा सम्बन्धमाा सूम्चि गने वा गराउने,

(ङ)

उपभोक्ता

म्शक्षालाई

मााध्यममार

िहदे म्ख

यवश्वयवद्यालय

िहसम्मा

पाठ्यिमामाा समाावेश गननरो लामग आवश्यर नकमिगि व्यवस्तथा गने ,
(च)

उपभोक्ता

अमधरारसाँग

सम्बम्न्धि

रायिय

िथा

अन्िरानयिय

सङ्घ

वा

सं स्तथासाँग सहरायन गनन आवश्यर नकमि ििुमा
न ा गने,
(छ)

उपभोक्तारो अमधरार सं रक्षण िथा सम्वर्द्नन गनन आवश्यरिा अनुसार
प्रदे श सररार वा स्तथानकय िहलाई मनदे शन ददने,

(ि)

िोयरए बमाोम्िमारा अन्य रामा गने।
पररच्छे द-७

िााँचबुझ, मनरीक्षण र अनुगमान सम्बन्धक व्यवस्तथा
25.

रेन्रीय बिार अनुगमान सममामि (१) यस ऐन बमाोम्िमा उपभोक्तारो हर, यहि सं रक्षणरा
लामग वस्तिु वा सेवारो आपूमिन व्यवस्तथा, माूल्य, गुणस्तिर, शुर्द्िारो अनुगमान वा
सुपरीवेक्षणमाा सं लग्न मनरायहरूबकच समान्वय गननरो लामग रेन्रीय बिार अनुगमान
सममामि गठन हुनेछ।
(२)

उपदफा (१) बमाोम्िमारो रेन्रीय

बिार अनुगमान

सममामिमाा दे हाय

बमाोम्िमारा सदस्तयहरू रहने छन्:(र)

सम्चव, उद्योग, वाम्णज्य िथा आपूमिन मान्रालय

(ख)

सहसम्चव, उद्योग, वाम्णज्य िथा आपूमिन

- सं योिर

मान्रालय (आपूमिन हे ने)

- सदस्तय

(ग)

सहसम्चव, गृह मान्रालय

- सदस्तय

(घ)

सम्चव, रृयष िथा पशुपन्छी यवरास मान्रालय

- सदस्तय

(ङ)

सम्चव, भूममा व्यवस्तथा सहरारी िथा गररवक

(च)

मनवारण मान्रालय

- सदस्तय

माहामनदे शर, खाद्य प्रयवमध िथा गुण मनयन्रण यवभाग

- सदस्तय
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(छ)

माहामनदे शर, नेपाल गुणस्तिर िथा नाप िौल यवभाग

(ि)

माहामनदे शर, औषमध व्यवस्तथा यवभाग

(झ)

माहामनदे शर, यवभाग

- सदस्तय
- सदस्तय

- सदस्तय सम्चव

(३) रेन्रीय बिार अनुगमान सममामिरो बैठर सम्बन्धक रायनयवमध िोयरए
बमाोम्िमा हुनेछ।
26.

रेन्रीय बिार अनुगमान सममामिरो रामा, रिनव्य र अमधरार

रेन्रीय बिार अनुगमान

सममामिरो रामा, रिनव्य र अमधरार दे हाय बमाोम्िमा हुनेछ –
(र)

ु भ
बिारमाा दे म्खएरा वस्तिु वा सेवारो अभावरो पयहचान गरी सवनसल
बनाउन आवश्यर पहल गने,

(ख)

बिारमाा वस्तिु वा से वारो आपूमिन व्यवस्तथा, माूल्य, िौल, गुणस्तिर, शुर्द्िा
आददरा सम्बन्धमाा अनुगमान िथा सुपरीवेक्षण गने ,

(ग)

बिार अनुगमानरो रायन सञ्चालन रायनयवमध, अनुगमान टोली र उपभोक्ता
सं घ सं स्तथारो आचारसं यहिा मसफाररस गने,

(घ)

बिार अनुगमान टोली िथा स्तथानकय अनुगमान सममामिरो रामा रारबाहीमाा
समान्वय रायमा गने,

(ङ)

बिार अनुगमानलाई प्रभावरारी बनाउन उपभोक्तारो हर, यहि सं रक्षण
गने र रानून रायानन्वयन गने मनरायलाई आवश्यर मनदे शन ददने,

27.

(च)

उपभोक्ता सूचना रेन्ररो स्तथापना गने,

(छ)

आवश्यरिा अनुसार सममामि वा उपसममामि गठन गने,

(ि)

िोयरए बमाोम्िमारो अन्य रामा गने।

प्रदे श बिार अनुगमान सममामि (१) उपभोक्तारो हर, यहि सं रक्षणरा
व्यवस्तथा ममालाउन िथा

वस्तिु

वा

लामग आवश्यर

सेवारो आपूमिन व्यवस्तथा, माूल्य, गुणस्तिर, शुर्द्िा

सम्बन्धक यवषयमाा सुपरीवेक्षण िथा अनुगमान गननरो लामग प्रदे श सररारले प्रदे श रािपरमाा
सूचना प्रराशन गरी प्रदे श बिार अनुगमान सममामि गठन गनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमाोम्िमारो प्रदे श बिार अनुगमान सममामिले आवश्यरिा अनुसार
अनुगमान टोली वा उपसममामि गठन गनन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमाोम्िमारो प्रदे श बिार अनुगमान सममामिरो रामा, रिनव्य र
अमधरार िोयरए बमाोम्िमा हुनेछ।
(४) उपदफा (१) बमाोम्िमारो प्रदे श बिार अनुगमान सममामिरो रामा, रारबाही
सम्बन्धक अन्य व्यवस्तथा प्रदे श सररारले बनाएरो मनयमा बमाोम्िमा हुनेछ।
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२८.

स्तथानकय बिार अनुगमान सममामि (१) यस ऐन बमाोम्िमा उपभोक्तारो अमधरार सं रक्षणरा
लामग वस्तिु वा सेवारो आपूमिन व्यवस्तथा, माूल्य, गुणस्तिर, शुर्द्िा सम्बन्धक यवपषयमाा बिाररो
स्तथलगि सुपरीवेक्षण िथा अनुगमान गननरो लामग सम्बम्न्धि गाउाँ रायनपामलरा वा नगर
रायनपामलराले स्तथानकय बिार अनुगमान सममामि गठन गनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमाोम्िमारो सममामिमाा आवश्यर सङ्ग्ख्यामाा स्तथानकय िह
अन्िगनिरा मनराय िथा उपभोक्तारो समाेि प्रमिमनमधत्व हुन ु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमाोम्िमा गठन हुने स्तथानकय बिार अनुगमान सममामिरो रामा,
रिनव्य, अमधरार, रायनयवमध िथा अन्य आवश्यर रुराहरू िोयरए बमाोम्िमा हुनेछ।
(४) उपदफा (१) बमाोम्िमा गठन हुने स्तथानकय बिार अनुगमान सममामिले
आवश्यरिा अनुसार बिार अनुगमान टोली वा उपसममामि गठन गनन सक्नेछ।

2९.

बिार अनुगमान टोली गठन गनन सक्ने (१) दफा १६ बमाोम्िमारो अनुम्चि व्यापाररर
यियारलाप भए वा नभएरो, दफा २० बमाोम्िमारो माूल्य सूचक राखे वा नराखेरो, वस्तिु
वा सेवारो गुणस्तिर, पररमााण वा माूल्यरो सम्बन्धमाा मनयममाि बिाररो अनुगमान िथा
मनरीक्षण गनन सम्बम्न्धि क्षेररो यवज्ञ र मनरीक्षण अमधरृि समाेि रहे रो िोयरए बमाोम्िमा
ु
बिार अनुगमान टोली वा यवषयगि अनुगमान टोली वा सं यक्त
अनुगमान टोली गठन गनन
सयरनेछ।
(२) उपदफा (१) बमाोम्िमारो बिार अनुगमान टोलीले रुनै वस्तिु वा सेवारो
गुणस्तिर, पररमााण, माूल्य मनधानरण प्रयियारो सम्बन्धमाा िानरारी मलन वा सोधपुछ गनन
सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमाोम्िमारो बिार अनुगमान टोलीले उपदफा (२) बमाोम्िमा
िानरारी मलाँदा वा सोधपुछरो मसलमसलामाा सम्बम्न्धि उत्पादर वा मबिेिासाँग आवश्यर
रागिाि िथा प्रमााण मााग गनन सक्नेछ र त्यस्तिो रागिाि वा प्रमााण पेश गनुन सम्बम्न्धि
उत्पादर वा मबिेिारो दाययत्व हुनेछ।
(४) उपदफा (१) बमाोम्िमारो बिार अनुगमान टोलीले यस ऐन बमाोम्िमा
मनरीक्षण अमधरृिलाई भएरो सम्पूण न अमधरार प्रयोग गनन सक्नेछ।
(५) उपदफा (१) बमाोम्िमारो अनुगमान टोलीले बिार अनुगमान िथा मनरीक्षण
गदान िोयरए बमाोम्िमारो बिार अनुगमान िथा मनरीक्षण फारमारो प्रयोग गनेछ।

३०.

िााँचबुझ वा मनरीक्षण गनन सक्ने

(१) रसैले अनुम्चि व्यापाररर वा व्यवसायिन्य

यियारलाप गरररहे रो, बिारमाा एरामधरार रायमा गरी वा अन्य रुनै िररराबाट वस्तिु
वा सेवारो माूल्य वा आपूमिन व्यवस्तथालाई प्रभायवि पाने रामा गरररहे रो वा रमासल
20

www.lawcommission.gov.np
वस्तिुरो उत्पादन वा मबिी यविरण गरररहे रो वा यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेरो
मनयमा यवपरीि रामा, रारबाही गरररहे रो छ भन्ने यवश्वास हुने मानामसब रारण भएमाा वा
त्यस्तिा रुरारा सम्बन्धमाा रुनै सञ्चार मााध्यमा वा रुनै उिूर मााफनि वा रुनै मनगरानक
गने मनराय मााफनि सूचना आएमाा मान्रालय वा यवभागले सो सम्बन्धमाा ित्राल
आवश्यर िााँचबुझ वा मनरीक्षण गनन, गराउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमाोम्िमा मनरीक्षण वा िााँचबुझ गने सम्बन्धमाा प्रचमलि
रानूनमाा अनुगमान िथा मनरीक्षणरो व्यवस्तथा भएरोमाा सोही बमाोम्िमा र अन्य अवस्तथामाा
मान्रालयले ित्राल मनरीक्षण वा िााँचबुझ सममामि गठन गनन वा यस ऐन बमाोम्िमा गठन
भएरो रुनै सममामिलाई वा मनरीक्षण अमधरृिलाई िोक्न सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमाोम्िमा िााँचबुझ वा मनरीक्षणबाट दोषक दे म्खएरा उत्पादर,
मडलर, एिेण्ट, मबिेिा, व्यम्क्त वा सं स्तथालाई यस ऐन वा प्रचमलि रानून बमाोम्िमा
रारबाही हुनेछ।
(४) उपदफा (२) बमाोम्िमा िोयरएरो सममामि वा मनरीक्षण अमधरृिले मनरीक्षण
वा िााँचबुझ गदान त्यस्तिो रायन यस ऐन अन्िगनिरो भएरो नदे खेमाा िााँचबुझ वा मनरीक्षण
गररएरो फाइलसाथ आवश्यर रारबाहीरा लामग सम्बम्न्धि मनरायमाा पठाउनु पनेछ र
त्यस्तिो मनरायले पमन सो सम्बन्धमाा भएरो रामा रारबाहीरो िानरारी त्यसरी ले खक
पठाउने मनरायलाई ददनु पनेछ।
3१.

आरम्स्तमार मनरीक्षण गनन सक्ने (१) यवभागले उपभोक्तारो हर, यहि सं रक्षणरो लामग
बिाररो आरम्स्तमार मनरीक्षण गनन सक्नेछ।
(२) आरम्स्तमार मनरीक्षण सम्बन्धक अन्य व्यवस्तथा िोयरए बमाोम्िमा हुनेछ।

3२.

मनरीक्षण अमधरृि मनयुक्त गनन वा िोक्न सक्ने

(१) बिार िथा आपूमिन व्यवस्तथालाई

प्रभावरारी बनाई उपभोक्तालाई उम्चि माूल्यमाा गुणस्तिरयुक्त वस्तिु वा से वा सरल एवं
सहि रूपमाा उपलब्ध गराउने रायनरो अनुगमान गनन यवभागले िोयरए बमाोम्िमा मनरीक्षण
अमधरृि मनयुक्त गनन वा मनरीक्षण अमधरृिरो रूपमाा रामा गनन नेपाल सररार, प्रदे श
सररार वा स्तथानकय िहरो रुनै अमधरृि रमानचारीलाई िोक्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमाोम्िमा मनयुक्त वा िोरेरो मनरीक्षण अमधरृिरो योग्यिा
िोयरए बमाोम्िमा हुनेछ।
3३.

मनरीक्षण अमधरृिरो रामा, रिनव्य र अमधरार

(१) रुनै ठाउाँमाा असुरम्क्षि, प्रमिरूल

असरयुक्त वा गुणस्तिरहीन वस्तिुरो उत्पादन वा मबिी यविरण भइरहे रो वा सेवा प्रदान
गरे रो वा यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेरो मनयमा यवपरीि रुनै रामा रारबाही
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भइरहेरो छ भन्ने यवश्वास हुने मानामसब रारण भएमाा मनरीक्षण अमधरृिले त्यस्तिो ठाउाँमाा
आवश्यरिा अनुसार िुनसुरै बखि प्रवेश गरी मनरीक्षण, िााँचबुझ वा खानिलासक गनन,
त्यस्तिो

रामा

गने

व्यम्क्तलाई

पिाउ

गनन र

माुद्दा

हे ने

अमधरारीरो

अनुमामिले

अनुसन्धानरो लामग साि ददनसम्मा थुनामाा राख्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमाोम्िमा मनरीक्षण, िााँचबुझ वा खानिलासकरा िमामाा वस्तिुरो
उत्पादर, पैठारीरिान, ढु वानकरिान, सञ्चयरिान, मबिेिा, सेवा प्रदायर वा सम्बम्न्धि अन्य
व्यम्क्तसाँग आवश्यर यववरण वा िानरारी वा बयान मलन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमाोम्िमा मनरीक्षण, िााँचबुझ वा खानिलासक गदान असुरम्क्षि,
असरयुक्त वा गुणस्तिर नभएरो वस्तिुरो उत्पादन वा मबिी यविरण भइरहे रो वा से वा
प्रदान गरे रो वा यस ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेरो मनयमा यवपरीि रामा रारबाही
भइरहेरो दे म्खएमाा मनरीक्षण अमधरृिले त्यस्तिो वस्तिुरो िोयरए बमाोम्िमा नमाुना मलई
िोयरएरो अवमधरो लामग त्यस्तिो वस्तिुरो उत्पादन वा मबिी यविरण गनन वा सेवा प्रदान
गनन रोर लगाउन सक्नेछ।
(४) उपदफा (१) बमाोम्िमा बिार मनरीक्षण वा िााँचबुझ गने प्रयोिनरो लामग
िोयरए बमाोम्िमा वस्तिु वा सेवारो परीक्षण सूचक ियार गनुन पनेछ।
(५) उपदफा (४) बमाोम्िमारो परीक्षण सूचक अनुसार भएरो नपाइएमाा मनरीक्षण
अमधरृिले त्यस्तिो वस्तिुरो मबिी यविरणमाा रोर लगाई ित्राल दफा ३९ बमाोम्िमा
िररबाना गनन सक्नेछ।
(६) उपदफा (२) बमाोम्िमा मनरीक्षण अमधरृिले गरे रो रामा रारबाही सम्बन्धक
प्रमिवेदन साि ददनमभर यवभाग समाक्ष पेश गनुन पनेछ।
(७) उपदफा (६) बमाोम्िमारो प्रमिवेदनमाा उपदफा (५) बमाोम्िमा िररबाना
गररएरो भए त्यस्तिो यववरण समाेि उल्ले ख गरी प्रमिवेदन ियार गनुन पनेछ।
(८) मनरीक्षण अमधरृिले मनरीक्षण वा िााँचबुझरो मसलमसलामाा उत्पादर वा
मबिेिालाई ित्राल रुनै आदे श ददन उपयुक्त दे म्खएमाा त्यस्तिो आदे श ददन वा उपयुक्त
सम्झेरो अन्य रायन गनन सक्नेछ।
(९) मनरीक्षण अमधरृिले मनरीक्षण, िााँचबुझ वा खानिलासक गदान अपनाउनु पने
रायनयवमध िोयरए बमाोम्िमा हुनेछ।
(१०) मनरीक्षण अमधरृिले मनरीक्षण, िााँचबुझ वा खानिलासक गदान रुनै उत्पादर,
मबिेिा, यवरुर्द् रुनै रानूनक रारबाही हुनपु ने दे खेमाा त्यसरो यववरण समाेि प्रमिवेदनमाा
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उल्लेख गरी यवभागमाा वा आवश्यर परे रारण सयहि अन्य सम्बम्न्धि मनरायमाा पठाउन
सक्नेछ।
(११) मनरीक्षण अमधरृिरो अन्य रामा, रिनव्य र अमधरार िथा मनरीक्षण
अमधरृिले ददएरो प्रमिवेदन रायानन्वयन सम्बन्धक व्यवस्तथा िोयरए बमाोम्िमा हुनेछ।
3४.

वस्तिुरो परीक्षण

(१) मनरीक्षण अमधरृिले दफा ३३ रो उपदफा (३) बमाोम्िमा

परीक्षणरो लामग मलएरा वस्तिुरो नमाुना िुरुन्ि सडक, गली िाने वस्तिु भए ित्राल र
अन्य वस्तिु भए त्यस्तिो नमाुना मलएरो ममामिले चौबकस घण्टामभर नेपाल सरराररो
प्रयोगशाला वा नेपाल सररारले माान्यिा ददएरो प्रयोगशालामाा िोयरए बमाोम्िमा पठाउनु
पनेछ।
(२) मनरीक्षण अमधरृिले नमाुना परीक्षण गराउन उपदफा (१) बमाोम्िमारो
प्रयोगशालामाा पठाउाँदा सं िेि नम्बर ददई पठाउनु पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमाोम्िमा प्रयोगशालामाा वस्तिु परीक्षण गदान झुठा पररणामा
ददएमाा वा लापरबाही गरे रो पाइएमाा त्यस्तिो रमानचारीलाई रानून बमाोम्िमा यवभागकय
रारबाही हुनेछ।
3५.

रमासल वस्तिु िफि हुने वा नष्ट गररने

(१) दफा ३४ बमाोम्िमा परीक्षणरो लामग

पठाइएरो वस्तिुरो नमाूना प्रयोगशालामाा परीक्षण हुाँदा त्यस्तिो वस्तिु िोयरएरो माापदण्ड
बमाोम्िमा गुणस्तिर नभएरो ठहररएमाा त्यस्तिो वस्तिु िफि गररनेछ र आवश्यरिा अनुसार
त्यस्तिो वस्तिु िोयरए बमाोम्िमा नष्ट गररनेछ।
(२) उपदफा (१) बमाोम्िमा वस्तिुरो िफि गरी नष्ट गररएरोमाा त्यस्तिो वस्तिु
िफि वा नष्ट गदानरो खचन सम्बम्न्धि उत्पादर, पैठारीरिान वा मबिेिाले व्यहोनुन पनेछ।
3६.

उिूरी ददन सक्ने (१) रुनै वस्तिु वा सेवा प्रदायरले उपभोक्ता यहि यवरुर्द् वा यस ऐन
वा यस ऐन अन्िगनि बनेरो रुनै मनयमा यवपरीि रुनै रामा रारबाही गरे माा त्यस्तिो
ाँ भएरो िानरारी वा सबुद प्रमााण
रुरारो िानरारी पाउने िुनसुरै व्यम्क्तले आफूसग
सयहि रेन्रीय बिार अनुगमान सममामि, यवभाग वा मनरीक्षण अमधरृिसमाक्ष मलम्खि वा
माौम्खर वा यवद्युिकय मााध्यमाबाट समाेि उिूरी ददन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमाोम्िमा उिूरी ददने व्यम्क्तले आ्नो नामा गोप्य राख्न चाहे माा
त्यस्तिो व्यम्क्तरो नामा गोप्य राख्नु पनेछ।
(३) उिूरी सम्बन्धक अन्य व्यवस्तथा िोयरए बमाोम्िमा हुनेछ।
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3७.

सूचना च ुहाउनेलाई रारबाही

(१) दफा ३१ बमाोम्िमा हुने आरम्स्तमार मनरीक्षण वा

मनयममाि रूपमाा हुने अनुगमानरो सूचना त्यस्तिो मनरीक्षण वा अनुगमान नहुाँदै च ुहावट गने
रािसेवरलाई यवभागकय रारबाही हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमाोम्िमारो रायनमाा सं लग्न गराइएरा उपभोक्ता सं घ
सं स्तथाबाट वा अन्य व्यम्क्तबाट सूचना च ुहावट भएमाा त्यस्तिो व्यम्क्त, प्रमिमनमध वा
सं स्तथालाई यवभागरो माहामनदे शरले मबगो खुलेरोमाा मबगो बमाोम्िमा र मबगो नखुलेरोमाा
पचास हिारदे म्ख एर लाख रुपैयााँसम्मा िररबाना गनेछ र त्यस्तिो सं स्तथालाई िकन वषनसम्मा
रालो सूचकमाा समाावेश गररनेछ।
पररच्छे द-8

रसुर र सिाय सम्बन्धक व्यवस्तथा
3८.

रसुर गरे रो माामनने रसैले दे हायरो रामा रारबाही गरे वा गराएमाा यस ऐन अन्िगनिरो
रसुर गरे रो माामननेछ –
(र)

दफा ६ बमाोम्िमा ले बमलङ्ग नगरे माा वा ले बलमाा झुठा रुरा उल्ले ख गरे माा,

(ख)

दफा ७, ८, ९, १०, ११ वा १२ बमाोम्िमा िमाश उत्पादर, पैठारीरिान,
ढु वानकरिान, सञ्चयरिान, मबिेिा वा सेवा प्रदायरले आ्नो दाययत्व पूरा
नगरे माा वा दाययत्वरो उल्ङ्घन हुने रामा गरे माा,

(ग)

दफा १४ बमाोम्िमा मबिेिाले िोरेरो अवमधमभर सामाान यफिान नमलएमाा
वा त्यस्तिो माूल्य बराबररो सामाान सटा ा नददएमाा,

(घ)

दफा १५ बमाोम्िमा मबल मबिर नराखेमाा,

(ङ)

दफा १६ रो उपदफा (२) रो खण्ड (र), (छ), (ञ) वा (ठ)
बमाोम्िमारो अनुम्चि व्यापाररर यियारलाप गरे वा गराएमाा,

(च)

दफा १६ रो उपदफा (२) रो खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (ि),
(झ), (ट), (ड), (ढ), (ि) वा (थ) बमाोम्िमारो अनुम्चि व्यापाररर
यियारलाप गरे वा गराएमाा,

(छ)

दफा १७ रो उपदफा (१) वा उपदफा (२) रो खण्ड (र) बमाोम्िमारो
मााग, आपूमिन वा माूल्यमाा प्रमिरूल प्रभाव पाने रामा गरे वा गराएमाा,

(ि)

दफा १७ रो उपदफा (२) रो खण्ड (ख) वा (ग) बमाोम्िमारो रामा
गरे वा गराएमाा,

(झ)

दफा १८ यवपरीि हुने गरी रामा गरे वा गराएमाा,
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(ञ)

दफा १९ रो उपदफा (३) यवपरीि नेपाल सररारले िोरेरो माूल्यभन्दा
बढी हुने गरी मबिी गरे वा गराएमाा,

(ट)

दफा २० रो उपदफा (१) वा (२) बमाोम्िमारो रामा नगरे माा,

(ठ)

दफा २१ रो उपदफा (१) बमाोम्िमा मनधानररि माापदण्ड यवपरीि वस्तिु वा
सेवारो मबिी यविरण गरे माा,

(ड)

दफा ५४ रो उपदफा (2) बमाोम्िमा यस ऐन बमाोम्िमा िााँचबुझ, मनरीक्षण
वा अनुगमानरो िमामाा सहयोग नगरे माा।

3९.

ित्राल िररबाना गनन सक्ने (१) दफा ३८ माा िुनसुरै रुरा लेम्खएरो भए िापमन
बिार अनुगमान, मनरीक्षण, िााँचबुझ वा खानिलासकरो िमामाा ित्राल प्राप्त प्रमााणबाट
वस्तिुरो उत्पादर, ढु वानकरिान, सञ्चयरिान, पैठारीरिान, मबिेिा वा सेवा प्रदायरले दे हायरो
रुनै रसुर गरे रो दे म्खएमाा मनिलाई मनरीक्षण अमधरृिले ित्राल दे हाय बमाोम्िमा
िररबाना गनन सक्नेछ –
(र)

दफा ३८ रो खण्ड (घ) बमाोम्िमारो रसुर गरे वा गराएमाा पााँच
हिारदे म्ख बकस हिार रुपैयााँसम्मा,

(ख)

दफा ३८ रो खण्ड (ङ) बमाोम्िमारो रसुर गरे वा गराएमाा दुई
लाखदे म्ख िकन लाख रुपैयााँसम्मा,

(ग)

दफा ३८ रो खण्ड (ि) बमाोम्िमारो रसुर गरे वा गराएमाा
पचास हिारदे म्ख एर लाख रुपैयााँसम्मा,

(घ)

दफा ३८ रो खण्ड (ट) बमाोम्िमारो रसुर गरे वा गराएमाा
पचास हिारदे म्ख एर लाख रुपैयााँसम्मा,

(ङ)

दफा ३८ रो खण्ड (ड) बमाोम्िमारो रसुर गरे माा बकस हिार
रुपैयााँसम्मा।

(२) उपदफा (१) बमाोम्िमारो रसुर पटरपटर गरे माा पटरै यपच्छे दोब्बर
िररबाना हुनेछ।
(३) मनरीक्षण अमधरृिले यस दफा बमाोम्िमा ित्राल िररबाना गनुन पने रारण र
िररबाना गरे रो ररमा लगायिरा सम्पूण न यववरण खुलाई िकन ददनमभर यवभागलाई
िानरारी गराउनु पनेछ।
(४) उपदफा (१) बमाोम्िमा ित्राल िररबाना गने गरी मनणनय भएरो ममामिले
साि ददनमभर सो िररबाना नमिने, नबुझाउने त्यस्तिो वस्तिुरो उत्पादर, ढु वानकरिान,
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सञ्चयरिान, पैठारीरिान वा मबिेिा यवरुर्द् मनरीक्षण अमधरृिले दे हायरो रायन गनन
सक्नेछ (र)

िररबाना भएरो ररमा नमिरे , नबुझाएसम्मा त्यस्तिो वस्तिु मसलबन्दी
गरी राख्ने,

(ख)

िररबाना

भएरो

ररमा

नमिरे , नबुझाएसम्मा

त्यस्तिो

वस्तिुरो

उत्पादर, ढु वानकरिान, सञ्चयरिान, पैठारीरिान वा मबिेिाले उत्पादन,
ढु वानक, सञ्चय, पैठारी वा मबिी गने अन्य वस्तिु समाेि रोक्का राख्ने।
(५) यस दफा बमाोम्िमा मनरीक्षण अमधरृिले गरे रो रायन उपर म्चि नबुझेमाा
यवभागरो माहामनदे शर समाक्ष पुनरावलोरनरो लामग साि ददनमभर मनवेदन गनन सक्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमाोम्िमा मनरीक्षण अमधरृिले

गरे रो मनणनयरो यवरुर्द्

पुनरावलोरनरो लामग परे रो मनवेदन उपर यवभागरो माहामनदे शरले िे िो बुझ्नु पने
बुझक एक्काईस ददनमभर सो सम्बन्धमाा मनणनय गररसक्नु पनेछ।
(७) पुनरावलोरनरो लामग मनवेदन गदान मनरीक्षण अमधरृिले गरे रो िररबानारो
पचास प्रमिशि नगदै धरौटी दाम्खला गनुन पनेछ।
(८) पुनरावलोरनरो लामग परे रो मनवेदन उपर यवभागरो माहामनदे शरले गरे रो
मनणनय अम्न्िमा हुनेछ।
(९) मनरीक्षण अमधरृिले ित्राल िररबाना गने सम्बन्धमाा अपनाउनु पने अन्य
रायनयवमध िोयरए बमाोम्िमा हुनेछ।
४०.

सिाय (१) रसैले यस ऐन अन्िगनि रसुर माामनने दे हायरो रुनै रामा गरे वा गराएमाा
रसुररो माारा हेरी यवभागरो माहामनदे शरले दे हाय बमाोम्िमा सिाय गनन सक्नेछ –
(र)

दफा ३८ रो खण्ड (र) र (ग) बमाोम्िमारो रसुर गरे वा
गराएमाा िकन मायहनादे म्ख छ मायहनासम्मा रैद वा पचास हिार
रुपैयााँसम्मा िररबाना वा दुबै सिाय,

(ख)

दफा

३८

रो

खण्ड

(झ)

बमाोम्िमारो

रसुर

गरे माा

िकन

मायहनादे म्ख एर वषनसम्मा रैद वा एर लाख रुपैयााँदेम्ख िकन लाख
रुपैयााँसम्मा िररबाना वा दुबै सिाय,
(ग)

दफा ३८ रो खण्ड (ञ) र (ठ) बमाोम्िमारो रसू र गरे माा िकन
मायहनादे म्ख छ मायहनासम्मा रैद वा पचास हिार रुपैयााँदेम्ख
एरलाख रुपैयााँसम्मा िररबाना वा दुवै सिाय ।

26

www.lawcommission.gov.np
(२) उपदफा (१) बमाोम्िमा यवभागरो माहामनदे शरले गरे रो मनणनय उपर म्चि
नबुझ्ने पक्षले पैँ िकस ददनमभर सम्बम्न्धि म्िल्ला अदालिमाा पुनरावेदन गनन सक्नेछ।
(३) दे हाय बमाोम्िमारो रसुरमाा दे हाय बमाोम्िमारो सिाय हुनेछ –
(र)

दफा ३८ रो खण्ड (ख) बमाोम्िमारो रसुर गने वा गराउनेलाई
दुई बषनदेम्ख िकन वषनसम्मा रैद वा िकन लाखदे म्ख पााँच लाख
रुपैयााँसम्मा िररबाना वा दुवै सिाय,

(ख)

दफा ३८ रो खण्ड (च) बमाोम्िमारो रसुर गने वा गराउनेलाई
दुई बषनदेम्ख पााँच वषनसम्मा रैद वा चार लाखदे म्ख छ लाख
रुपैयााँसम्मा िररबाना वा दुवै सिाय,

(ग)

दफा ३८ रो खण्ड (छ) बमाोम्िमारो रसुर गने वा गराउनेलाई
दुई बषनदेम्ख िकन वषनसम्मा रैद वा िकन लाखदे म्ख पााँच लाख
रुपैयााँसम्मा िररबाना वा दुवै सिाय ।

(4) उपदफा (१) बमाोम्िमारा रामा बाहे र यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेरो
मनयमा यवपरीि अन्य रुनै रामा रारबाही गने वा गराउने व्यम्क्तलाई दुई वषनसम्मा रैद
वा िकन लाख रुपैयााँसम्मा िररबाना वा दुवै सिाय हुनेछ।
पररच्छे द-9

उपभोक्ता अदालि सम्बन्धक व्यवस्तथा
4१.

उपभोक्ता अदालिरो गठन

(१) यस ऐन अन्िगनिरा दफा ४० रो उपदफा (1)

बमाोम्िमा हुने माुद्दा बाहे र अन्य माुद्दारो रारबाही िथा यरनारा गननरो लामग नेपाल
सररारले नेपाल रािपरमाा सूचना प्रराशन गरी आवश्यरिा अनुसार उपभोक्ता अदालि
गठन गनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमाोम्िमा गठन हुने उपभोक्ता अदालिरो माुरामा िथा
क्षेरामधरार सोही सूचनामाा िोयरए बमाोम्िमा हुनेछ।
(३) उपभोक्ता अदालिमाा दे हाय बमाोम्िमारा अध्यक्ष र सदस्तय रहनेछन् –
(र)

नेपाल सररारले िोरेरो सम्बम्न्धि म्िल्लारो
म्िल्ला न्यायाधकश

(ख)

नेपाल सररारले िोरेरो, नेपाल न्याय सेवारो
रािपरायिि दििकय श्रे णकरो अमधरृि

(ग)

– अध्यक्ष
– सदस्तय

नेपाल सररारले िोरेरो, नेपाल सरराररो
रािपरायिि दििकय श्रे णकरो अमधरृि
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(४) उपदफा (३) बमाोम्िमारो अध्यक्ष वा सदस्तयहरू िोरेरो सूचना नेपाल
सररारले नेपाल रािपरमाा प्रराशन गनेछ।
(५) उपदफा (३) बमाोम्िमा नेपाल सररारले म्िल्ला न्यायाधकशलाई अदालिरो
अध्यक्ष िोक्नु अम्घ न्याय पररषद्रो र नेपाल न्याय सेवारो अमधरृिलाई अदालिरो
सदस्तय िोक्नु अम्घ न्याय सेवा आयोगरो परामाशन मलनु पनेछ ।
4२.

अदालिरो अमधरार क्षेररो प्रयोग (१) अदालिरो अमधरारक्षेररो प्रयोग सबै सदस्तयले
सामाूयहर रूपमाा गनेछन्।
िर रम्िकमाा एर िना सदस्तय उपम्स्तथि रहेरो इिलासले माुद्दारो थुनछे र
बाहेररो अन्य रायनयवमधगि रारबाही र दुई िना सदस्तय उपम्स्तथि भएरो इिलासले
थुनछे र लगायि अन्य िुनसुरै रारबाही गनन सक्नेछ।
(२) दुई िना सदस्तय उपम्स्तथि रहे रो इिलासमाा एरमाि रायमा हुन नसरेमाा
माुद्दारो रारबाहीरो यवषयमाा भए अध्यक्ष सयहिरो इिलास भए अध्यक्षरो राय बमाोम्िमा
हुनेछ।
(३) अध्यक्ष उपम्स्तथि नभएरो इिलास भए मनयुम्क्तरो आधारमाा वररष्ठ सदस्तयरो
राय बमाोम्िमा हुनेछ। माुद्दारो मनणनय वा अम्न्िमा आदे श भए अध्यक्ष समाक्ष पेश गररनेछ
र मनिले समाथनन गरे रो राय अदालिरो मनणनय हुनछ
े ।
(४) िकन िना सदस्तय उपम्स्तथि रहेरो इिलासमाा िकन िना सदस्तयरो एर माि
वा अध्यक्ष सयहि अरो एर िना सदस्तयरो बहुमाि रायमा भए त्यस्तिो माि अदालिरो
मनणनय माामननेछ।
(५) उपदफा (४) बमाोम्िमारो इिलासमाा माुद्दारो रायनयवमधगि यवषयमाा िकन
िना सदस्तयरो फरर फरर राय भएमाा अध्यक्षरो राय बमाोम्िमा र माुद्दारो मनणनय वा
अम्न्िमा आदे श भए मनणनय वा अम्न्िमा आदे श हुन नसरेरो यववरण उल्ले ख गरी मनणनयरो
लामग सम्बम्न्धि उच्च अदालिमाा पठाउनु पनेछ।
(६) उपदफा (५) बमाोम्िमा प्राप्त भएरो माुद्दारो सम्बन्धमाा उच्च अदालिरो एर
ु ाई हुनेछ र त्यस्तिो इिलासबाट भएरो मनणनय वा अम्न्िमा
न्यायाधकशरो इिलासमाा सुनव
आदे श नै अदालिरो मनणनय वा अम्न्िमा आदे श माामननेछ।

4३.

अदालिरो अवहेलना (१) अदालिले आ्नो अवहेलनारा सम्बन्धमाा रारबाही चलाउन
सक्नेछ र अवहेलना गरे रो ठहर गरे माा दश हिार रुपैँ यााँसम्मा िररबाना वा एर वषनसम्मा
रैद वा दुवै सिाय गनन सक्नेछ।

28

www.lawcommission.gov.np
(२)

उपदफा

(१)

माा

िुनसुरै

रुरा

ले म्खएरो

भए

िापमन

अमभयुक्तले

अदालिलाई सन्िोषिनर हुने गरी क्षमाा याचना गरे माा अदालिले मनिलाई अवहे लनारो
रारबाही नचलाई क्षमाा ददन वा सिाय िोयरसरेरो भए त्यस्तिो सिाय मााफ गनन, घटाउन
वा अदालिले िोरेरो शिनमाा माुलिबक राख्न सक्नेछ।
4४.

ममामसल वा रागिाि उपलब्ध गराउनु पने (१) अदालिले वा यवभागरो माहामनदे शरले
माुद्दारो रारबाहीरो मसलमसलामाा प्रमााणरो लामग रुनै ममामसल, मलखि, रागिाि वा अन्य
रुनै सबुद पेश गनन वा पठाउन रुनै व्यम्क्त, सं स्तथा वा रायानलयलाई आदे श ददएमाा त्यस्तिो
व्यम्क्त, सं स्तथा वा रायानलयले त्यस्तिो ममामसल, मलखि, रागिाि वा प्रमााण अदालि वा
यवभागरो माहामनदे शरले मनधानरण गरे रो अवमधमभर पेश गनुन वा पठाउनु पनेछ।
(२) रुनै व्यम्क्त, सं स्तथा वा रायानलयले उपदफा (१) बमाोम्िमारो आदे श पालना
ु ाई वा यरनारा गनन बाधा पुगेमाा वा रुनै
नगरे रो रारणबाट माुद्दारो रारबाही, सुनव
पक्षलाई अनुम्चि है रानक वा हामन, नोक्सानक भएमाा अदालि वा यवभागरो माहामनदे शरले
त्यस्तिो व्यम्क्त वा सं स्तथा वा रायानलय प्रमाुखलाई पटरै यपच्छे एर हिार रुपैयााँसम्मा
िररबाना गनन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) माा िुनसुरै रुरा लेम्खएरो भए िापमन त्यसरी िररबाना गने
आदे श भएपमछ त्यस्तिो व्यम्क्त वा सं स्तथा वा रायानलय प्रमाुखले अदालि वा यवभागरो
माहामनदे शरले मनधानरण गरे रो अवमधमभर त्यस्तिो आदे श पालना हुन नसरेरो रारण
उल्लेख गरी िररबाना हुन नपने भनक अदालिमाा वा यवभागरो माहामनदे शर समाक्ष मनवेदन
गरे माा र सो मनवेदनरो व्यहोरा मानामसब दे म्खएमाा अदालि वा यवभागरो माहामनदे शरले
त्यस्तिो िररबानारो आदे श रद्द गनन सक्नेछ।

4५.

पुनरावेदन

यस ऐन बमाोम्िमा अदालिले गरे रो मनणनय उपर िकस ददनमभर सम्बम्न्धि

उच्च अदालिमाा पुनरावेदन गनन सयरनेछ।
4६.

मनणनय रायानन्वयन

यस ऐन बमाोम्िमा अदालिले गरे रो मनणनय वा अम्न्िमा आदे शरो

रायानन्वयन रुनै मनराय वा अमधरारीले रायानन्वयन गने भनक मनणनय वा आदे शमाा
उल्लेख भएरोमाा सोही मनराय वा अमधरारीले र त्यसरी उल्ले ख नभएरोमाा सम्बम्न्धि
म्िल्ला अदालिले रायानन्वयन गनेछ।
4७.

अदालिरो यवघटन

(१) नेपाल सररारले नेपाल रािपरमाा सूचना प्रराशन गरी

अदालिलाई िुनसुरै बखि यवघटन गनन सक्नेछ।
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(२) उपदफा (१) बमाोम्िमा अदालि यवघटन भएमाा यवघटन हुाँदारा बखिसम्मा
त्यस्तिो अदालिमाा दायर भई यरनारा हुन बााँरी रहे रा माुद्दा, उिुरी वा मनवेदन सम्बम्न्धि
प्रादे म्शर क्षेरामधरार भएरो म्िल्ला अदालिमाा स्तवि सनेछन्।
4८.

माुद्दारो रारबाही र यरनारा सम्बन्धक यवशेष व्यवस्तथा

दफा ४१ माा िुनसुरै रुरा

लेम्खएरो भए िापमन सो दफा बमाोम्िमा अदालि गठन नभएसम्मारो लामग यस ऐन
ु ाई र यरनारा गने अमधरार सम्बम्न्धि म्िल्ला
बमाोम्िमारो माुद्दारो रारबाही, सुनव
अदालिलाई हुनेछ।
4९.

ु गनुन पने नेपाल सररारले दफा ४१ रो उपदफा (१) वा दफा ४७ रो
सूचना टे बल
ु गनुन पनेछ।
उपदफा (१) बमाोम्िमा प्रराशन गरे रो सूचना प्रमिमनमध सभामाा टे बल
पररच्छे द-१०

क्षमिपूमिन सम्बन्धक व्यवस्तथा
५०.

क्षमिपूमिनरो दाबक गनन सक्ने यस ऐन यवपरीि वस्तिु वा सेवा मबिी यविरण वा प्रदान
गरे रो रारणबाट रुनै उपभोक्तालाई शारीररर, माानमसर, आमथनर, भौमिर वा अन्य
यरमसमारो हामन, नोक्सानक हुन गएमाा वा वस्तिुरो रुयटपूण न उत्पादनरो रारणबाट क्षमि
पुग्न गएमाा उपभोक्ता स्तवयं ले वा मनिरो िफनबाट रुनै उपभोक्ता सं स्तथाले वा उपभोक्ता
असक्षमा भएमाा वा मनिरो माृत्यु भइसरेरो अवस्तथामाा त्यस्तिो उपभोक्तारो हरवालाले
त्यस्तिो वस्तिु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, ढु वानक, मबिी यविरण वा प्रदान गने िुन
व्यम्क्तरो रारणबाट त्यस्तिो हामन, नोक्सानक भएरो हो सोही व्यम्क्तबाट क्षमिपूमिन भराई
पाउन अदालि समाक्ष त्यसरी हामन, नोक्सानक पुगेरो ममामिले छ मायहनामभर उिुरी गनन
सक्नेछ।

5१.

क्षमिपूमिन प्रदान गनुन पने यस ऐन यवपरीि वस्तिु वा सेवा मबिी यविरण वा प्रदान गरे रो
रारणबाट घाइिे भएमाा उपचार खचन, उपचार अवमधभर पाररवाररर म्स्तथमि अनुसार दै मनर
गुिारारा लामग आवश्यर पने अन्िररमा राहि ररमा र क्षमिपूमिनरो मनममाि परे रो उिुरी
उपर छानमबन गदान उपभोक्तालाई हामन, नोक्सानक पुग्न गएरो ठहर भएमाा त्यस्तिो हामन,
नोक्सानकरो आधारमाा सम्बम्न्धि उत्पादर, पैठारीरिान, सञ्चयरिान, ढु वानकरिान, यविरर वा
मबिेिाबाट क्षमिपूमिन बापिरो ररमा उपभोक्ता वा मनिरो माृत्यु भइसरेरो भए रानून
बमाोम्िमारो हरवालाले पाउनेछ।

5२.

क्षमिपूमिनरो माापदण्ड मनधानरण गने (१) अदालिले दफा ५१ बमाोम्िमा क्षमिपूमिन बापि
उपभोक्ताले पाउने ररमा मनधानरण गदान दे हायरा रुरालाई ध्यानमाा राखक मनधानरण गनुन
पनेछ –
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(र)

पकमडि व्यम्क्तलाई पनन गएरो शारीररर वा माानमसर रष्ट वा पकडा
र त्यसरो गम्भकरिा,

(ख)

उपचार हुनसक्ने यरमसमारो क्षमि भएरोमाा उपचार गराउन लाग्ने
अनुमाामनि खचन,

(ग)

शारीररर वा माानमसर क्षमिरो रारण पकमडि व्यम्क्तरो आय
आिनन गने क्षमािामाा हुन गएरो ह्रास,

(घ)

उपचार हुन नसक्ने यरमसमारो शारीररर वा माानमसर क्षमि
पुगेरोमाा पकमडि व्यम्क्तरो उमाेर र मनिरो पाररवाररर दाययत्व,

(ङ)

यपमडिरो माृत्यु भएरोमाा मनिरो आम्दानकमाा आम्श्रि मनिरो
पररवाररा

सदस्तयरो

सङ्ग्ख्या

र

मनिहरूरो

िकयवरोपािननरो

मनममाि आवश्यर पने न्यूनिमा खचन,
(च)

पकमडि व्यम्क्तले दाबक गरे रा रुरामाध्ये उम्चि र उपयुक्त दे म्खएरा
अन्य रुरा,

(छ)

उत्पादरिान, पैठारीरिान, सञ्चयरिान, मबिेिा एवं सेवा प्रदायररो
आमथनर िथा व्यवसायरो म्स्तथमि।

(२) उपदफा (१) बमाोम्िमा क्षमिपूमिन मनधानरण सम्बन्धक अन्य व्यवस्तथा िोयरए
बमाोम्िमा हुनेछ ।
पररच्छे द-११

यवयवध
5३.

अत्यावश्यर वस्तिु वा सेवा सुपथ माूल्यमाा उपलब्ध गराउने नेपाल सररारले दफा १९
बमाोम्िमा मनधानरण गरे रो अत्यावश्यर खाद्य वा अन्य वस्तिु वा सेवा िोयरए बमाोम्िमा
सुपथ माूल्यमाा उपलब्ध गराउने व्यवस्तथा गनन सक्नेछ।

5४.

सहयोग गनुन पने (१) यो ऐन रायानन्वयन गने मसलमसलामाा यवभागले स्तथानकय प्रशासन
िथा प्रहरीरो सहयोग माागेमाा त्यस्तिो सहयोग गनुन स्तथानकय प्रशासन िथा प्रहरीरो रिनव्य
हुनेछ।
(२) यस ऐन बमाोम्िमा िााँचबुझ, अनुगमान वा मनरीक्षण गने िमामाा त्यस्तिो
िााँचबुझ, अनुगमान वा मनरीक्षण गने अमधरारी वा यस ऐन बमाोम्िमा खटाइएरो व्यम्क्त,
टोली वा मनरीक्षण अमधरृिलाई आवश्यर सहयोग पुर्याउनु सम्बम्न्धि सबैरो रिनव्य
हुनेछ।
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5५.

संस्तथारो दाययत्व (१) रुनै व्यापाररर सं स्तथाले यो ऐन बमाोम्िमा रसुर हुने रुनै रायन
गरे माा

त्यस्तिो

रायनरो

म्िम्माेवारी

र

दाययत्व

त्यस्तिो

सं स्तथारो

माुख्य

प्रशासरीय

अमधरारीरो है मसयिमाा रामा गने अमधरारीरो हुनेछ।
(२) उपदफा (१) माा िुनसुरै रुरा ले म्खएरो भए िापमन आफू माुख्य प्रशासरीय
ु न्दा अगावै भएरा रसुररा सम्बन्धमाा त्यस्तिो व्यम्क्तले सिायरो दाययत्व
अमधरारी हुनभ
व्यहोनुन पने छै न।
5६. सूचना ददनेलाई पुरस्तरार (१) यस ऐन बमाोम्िमारो रसुर गरे रो छ वा गनन लागेरो छ
भन्ने रुरारो सूचना ददने व्यम्क्तले ददएरो सूचना बमाोम्िमा अनुसन्धान भई दायर भएरो
माुद्दारो अम्न्िमा यरनारा लागेपमछ असूल भएरो मबगो ररमारो दश प्रमिशि वा दश लाख
रूपैयााँमाध्ये िुन रमा हुन्छ सोही ररमा त्यस्तिो व्यम्क्तलाई पुरस्तरार ददइनेछ।
(२) उपदफा (१) माा िुनसुरै रुरा लेम्खएरो भए िापमन नेपाल सररार वा
सं ङ्गदठि सं स्तथारा रमानचारी वा मिनरा पररवाररा सदस्तय वा अनुगमानमाा खयटएरा
उपभोक्ता सं घ सं स्तथारा प्रमिमनमध वा रमानचारी वा मिनरा पररवाररा सदस्तयले यस दफा
बमाोम्िमा पुरस्तरार पाउने छै नन्।
(३) यस दफा बमाोम्िमा सूचना ददने व्यम्क्तरो नामा, ठे गाना र मनिबाट प्राप्त
भएरो सूचनारो यववरण गोप्य राम्खनेछ।
5७.

प्रचमलि रानून बमाोम्िमा माुद्दा चलाउन बाधा नपने यस ऐन बमाोम्िमा रसुर ठहररने रामा
अन्य प्रचमलि रानून अन्िगनि पमन रसुर ठहररने रहे छ भने त्यस्तिो रानून बमाोम्िमा माुद्दा
चलाउन यस ऐनले बाधा पुर्याएरो माामनने छै न।

5८.

नेपाल सररार वादी हुने यस ऐन अन्िगनिरो माुद्दा नेपाल सररार वादी हुनेछ।

5९.

माुद्दारो अनुसन्धान र दायरी : (१) यस ऐन बमाोम्िमारो रसुर सम्बन्धक माुद्दारो अनुसन्धान
मनरीक्षण अमधरृिले गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमाोम्िमा मनरीक्षण अमधरृिले अनुसन्धानरो रामा पूरा भए
पमछ माुद्दा चल्ने वा नचल्ने मनणनयरो लामग सम्बम्न्धि सररारी वरील समाक्ष पठाउनु पनेछ
र सररारी वरीलबाट माुद्दा चल्ने मनणनय भएमाा मनरीक्षण अमधरृिले माुद्दा दायर गनेछ।
(३) उपदफा (१) बमाोम्िमा मनरीक्षण अमधरृिले माुद्दा दायर गदान दफा ४० रो
उपदफा

(१)

बमाोम्िमारो

सिाय

हुने

रसूर सम्बन्धक

माुद्दारो

हरमाा

यवभागरो

माहामनदे शर समाक्ष र दफा ४० रो उपदफा (३) बमाोम्िमा सिाय हुने रसुर सम्बन्धक
माुद्दारो हरमाा अदालि गठन भएरोमाा अदालि समाक्ष र अदालि गठन नभएरोमाा सम्बम्न्धि
म्िल्ला अदालि समाक्ष माुद्दा दायर गनेछ।
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६०.

संम्क्षप्त रायनयवमध अपनाउनु पने (१) यस ऐन अन्िगनि दायर भएरो माुद्दारो रारबाही र
यरनारा गदान सं म्क्षप्त रायनयवमध ऐन, २०२८ बमाोम्िमारो रायनयवमध अपनाउनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) माा िुनसुरै रुरा ले म्खएरो भए िापमन िकन वषनभन्दा बढी
रैद सिाय हुने माुद्दामाा सामाान्य रायनयवमध अपनाउनु पनेछ।

6१.

असल मनयिले गरे रो रामारो बचाउ उपभोक्ता सं रक्षण पररषद्, रेन्रीय अनुगमान सममामि,
स्तथानकय बिार अनुगमान सममामि, मनरीक्षण अमधरृि वा नेपाल सररार, प्रदे श सररार वा
स्तथानकय िहरो रुनै रमानचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेरो मनयमा बमाोम्िमा
आ्नो रिनव्यपालन गदान असल मनयिले गरे रो रामा रारबाहीप्रमि मनि व्यम्क्तगि रूपले
िवाफदे ही हुने छै न।

6२.

यसै ऐन बमाोम्िमा हुने यस ऐनमाा ले म्खए िमि रुरामाा यसै बमाोम्िमा र अन्य रुरामाा
प्रचमलि रानून बमाोम्िमा हुनेछ।

6३.

मनयमा बनाउन सक्ने (१) यो ऐन रायानन्वयन गनन नेपाल सररारले आवश्यर मनयमा
बनाउन सक्नेछ।
(२) दफा २७ बमाोम्िमा बिार अनुगमान सम्बन्धक रायनलाई व्यवम्स्तथि र
प्रभावरारी बनाउन प्रदे श सररारले आवश्यर मनयमा बनाउन सक्नेछ।

6४.

मनदे म्शरा, रायनयवमध वा माापदण्ड बनाई लागू गनन सक्ने (१) मान्रालयले यस ऐन र यस
ऐन अन्िगनि नेपाल सररारले बनाएरो मनयमाावलीरो रायानन्वयन गनन आवश्यरिा
अनुसार मनदे म्शरा, रायनयवमध वा माापदण्ड बनाई लागू गनन सक्नेछ।
(२) दफा २८ बमाोम्िमा बिार अनुगमान सम्बन्धक रायनलाई व्यवम्स्तथि र
प्रभावरारी बनाउन सम्बम्न्धि गाउाँपामलरा वा नगरपामलराले आवश्यर मनदे म्शरा वा
रायनयवमध बनाई लागू गनन सक्नेछ।

6५.

खारे िक र बचाउ (१) उपभोक्ता सं रक्षण ऐन, २०५४ खारे ि गररएरो छ।
(२) उपदफा (१) बमाोम्िमारो ऐन अन्िगनि भए गरे रा रामा रारबाही यसै ऐन
बमाोम्िमा भए गरे रो माामननेछ।
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