सम्वत् २०७५ सालको ऐन नं. १०
उपभोक्ता सं रक्षण सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गनन बनेको ववधेयक
प्रस्तावनााः गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गने उपभोक्ताको सं वैधाननक अनधकारको सं रक्षण

तथा सम्वर्द्नन गनन, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लानग न्यावयक उपचार प्रदान गनन
र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानन, नोक्सानी बापत क्षनतपूनतन उपलब्ध गराउन उपभोक्ता
सं रक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई सं शोधन र एकीकरण गनन वाञ्छनीय भएकोले ,
सङ्घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारम्म्भक
1.

सं म्क्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “उपभोक्ता सं रक्षण ऐन, २०७५”
रहेको छ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

2.

पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा, –
(क)

“अदालत” भन्नाले दफा ४१ बमोम्िमको उपभोक्ता अदालत
सम्झनु पदनछ।

(ख)

“अनुम्चत व्यापाररक तथा व्यवसायिन्य वियाकलाप” भन्नाले

(ग)

“उत्पादन” भन्नाले वस्तु बनाउने, तयार गने, प्रशोधन गने, पररणत

दफा १६ बमोम्िमको कुनै वियाकलाप सम्झनु पछन।

गने, सम्म्मश्रण गने, प्यावकङ्ग वा पुनाः प्यावकङ्ग गने, एसेम्बनलङ्ग
गने वा लेबल लगाउने प्रविया वा त्यस सम्बन्धमा अपनाइने
कुनै वा सबै प्रविया सम्झनु पछन।
(घ)

“उपभोक्ता” भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गने
व्यम्क्त वा सं स्था सम्झनु पछन।
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(ङ)

“उपभोक्ता सं स्था” भन्नाले उपभोक्ताको हक वहत सं रक्षण र
सम्वर्द्ननको उद्देश्यले प्रचनलत कानून बमोम्िम स्थापना भएको
सं स्था सम्झनु पछन।

(च)

“केन्रीय अनुगमन सनमनत” भन्नाले दफा २५ बमोम्िमको
केन्रीय बिार अनुगमन सनमनत सम्झनु पछन।

(छ)

“गुणस्तरहीन वस्तु” भन्नाले दे हायको कुनै अवस्था भएको वा
रहेको उपभोग्य वस्तु सम्झनु पछनाः–
(१)

दफा

६

बमोम्िम

लगाइएको

लेबलमा

उल्लेख गररएकोभन्दा कम गुणस्तर भएको

वा त्यस्तो वस्तुमा हुनपु ने आवश्यक तत्व
वा पदाथनको पररमाण घटाइएको वा अको
कुनै पदाथनको नमसावट गररएको,
(२)

मानव स्वास््यलाई हानन हुने गरी सडेको,
गलेको, फोहोरमैला, ववषादी

नमश्रण

गरी

तयार गररएको वा स्वास््यलाई हानन हुने

कुनै रसायन, रङ वा सुगन्ध प्रयोग गररएको,
वस्तुको केही वा सबै भाग कुनै रोगी वा

(३)

रोगकारक

पशु, पंक्षी

वा

हाननकारक

वनस्पनतबाट बनाइएको,
(४)

तोवकएको मापदण्ड पूरा नगरी उत्पादन,
ढु वानी, सञ्चय, भण्डारण वा नबिी गररएको,

(५)

उपभोग्य

वस्तुको

गुणस्तर

तोवकएकोमा

सोही बमोम्िम र नतोवकएकोमा उत्पादकले
उल्लेख गरे बमोम्िमको गुणस्तर नभएको,
(६)

यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको ननयममा
तोवकएको न्यूनतमभन्दा कम गुणस्तर वा
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अनधकतम

गुणस्तर

तोवकएकोमा

त्यस्तो

गुणस्तरभन्दा बढी भएको।
(ि)

“तोवकएको” वा “तोवकए बमोम्िम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत
बनेको ननयममा तोवकएको वा तोवकए बमोम्िम सम्झनु पछन।

(झ)

“ननरीक्षण अनधकृत” भन्नाले दफा ३२ बमोम्िम ननयुक्त वा
तोवकएको ननरीक्षण अनधकृत सम्झनु पछन।

(ञ)

“पररषद” भन्नाले दफा २२ को उपदफा (१) बमोम्िम गठन

(ट)

“प्रयोगशाला” भन्नाले

हुने उपभोक्ता सं रक्षण पररषद् सम्झनु पछन।
गुणस्तर

परीक्षण

उपभोग्य वस्तुको शुर्द्ता, पूणत
न ा वा
गने

उद्देश्यले

स्थापना

भएको

नेपाल

सरकारबाट मान्यता प्राप्त ननकाय सम्झनु पछन।
(ठ)

“मन्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको उद्योग वाम्णज्य तथा

(ड)

“लेबल” भन्नाले वस्तु वा वस्तु राम्खएको भााँडो वा त्यस्तो वस्तु

आपूनतन मन्रालय सम्झनु पछन।

वा वस्तुमा लेम्खएको, छावपएको, नलथो गररएको, म्चह्न लगाइएको,
इम्बोसन गररएको, समावेश गररएको वा अन्य कुनै वकनसमले

दे खाइएको ट्याग, म्चह्न, तम्स्वर वा अन्य वववरणात्मक वस्तु
सम्झनु पछन।
(ढ)

“वस्तु” भन्नाले उपभोक्ताले उपभोग वा प्रयोग गने वस्तु वा
वस्तुहरूको सम्म्मश्रणबाट बनेको स्वास््यलाई हानन, नोक्सानी
वा कुनै वकनसमको नकारात्मक प्रभाव (साइड इफेक्ट) नगने
पदाथन सम्झनु पछन र सो शब्दले त्यस्तो वस्तुको ननमानणमा

प्रयोग हुने कच्चा पदाथन, रङ, सुगन्ध वा रसायनलाई समेत
िनाउाँछ।
(ण)

“वस्तुको मूल्य” भन्नाले उत्पादन गदान तोवकएको मूल्य, लेबल
लगाइएको मूल्य, एम.आर.पी, आयात-प्रज्ञापन परमा तोवकएको
मूल्य वा उत्पादकले स्रोतमै तोकेको मूल्य सम्झनु पछन।
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(त)

“नबिेता” भन्नाले वस्तु वा सेवा नबिी ववतरण गने व्यम्क्त, फमन,
कम्पनी वा सं स्था सम्झनु पछन।

(थ)

“ववभाग” भन्नाले वाम्णज्य, आपूनतन तथा उपभोक्ता वहत सं रक्षण
ववभाग सम्झनु पछन।

(द)

“सेवा” भन्नाले ववद्युत, खानेपानी, टे नलफोन, सूचना प्रववनध, स्वास््य,
म्शक्षा तथा परामशन, यातायात, ढल ननकास, बैविङ्ग वा त्यस्तै

प्रकृनतका अन्य से वा सम्झनु पछन र सो शब्दले कानूनी, म्चवकत्सा
वा इम्िननयररङ्ग सेवालाई समेत िनाउाँछ।
(ध)

“रुवटपूणन उत्पादन” भन्नाले कुनै उत्पादन उपभोग गदान सामान्य
माननसले मनानसब तवरले अपेक्षा गने न्यूनतम सुरक्षाका

उपायहरू दे हायको कुनै कारणबाट नभएको कुनै वस्तु वा सेवा
सम्झनु पछनाः–
(१)

रुवटपूणन नडिाइन, ननमानण, प्रशोधन, नमश्रण वा
िडान,

(२)

रुवटपूणन प्यावकङ्ग, सं रक्षण वा भण्डारण,

(३)

रुवटपूणन प्रस्तुनत,

(४)

उत्पाददत वस्तु वा सेवाको प्रकृनत अनुसार
सम्भाववत िोम्खम वा खतरालाई ननयन्रण
गने पयानप्त उपाय वा पूवस
न ावधानीको अभाव,

(५)

बौवर्द्क सम्पम्िको अनधकार प्राप्त उत्पादन
कम्पनीले उत्पादन गरे कोभन्दा फरक वा
चोरी वा नक्कल गरे को उत्पादन।

पररच्छे द-२
उपभोक्ता सं रक्षण सम्बन्धी व्यवस्था
3.

उपभोक्ताको अनधकाराः (१) प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त
गने अनधकार हुनेछ।
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(२) उपदफा (१) को सवनसामान्यतामा प्रनतकूल प्रभाव नपने गरी
उपभोक्ताको हक, वहत र सरोकार सं रक्षण गने प्रयोिनको लानग प्रत्येक
उपभोक्तालाई दे हायको अनधकार हुनेछाः–
(क)

वस्तु वा सेवामा सहि पहुाँचको अनधकार,

(ख)

स्वच्छ प्रनतस्पधानत्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा
सेवाको छनौट गनन पाउने अनधकार,

(ग)

वस्तु वा सेवाको मूल्य, पररमाण, शुर्द्ता, गुणस्तर आदद
बारे सूम्चत हुने अनधकार,

(घ)

दुई वा दुईभन्दा बढी पदाथनको सनमश्रणबाट बनेको
वा उत्पाददत वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदाथनको मारा,
तत्व वा प्रनतशतको सम्बन्धमा उत्पादक, पैठारीकतान
वा नबिेताबाट िानकारी पाउने अनधकार,

(ङ)

मानव िीउ, ज्यान, स्वास््य तथा सम्पम्िमा हानन
पुर्याउने वस्तु तथा सेवाको नबिी ववतरणबाट सुरम्क्षत
हुन पाउने अनधकार,

(च)

अनुम्चत व्यापाररक तथा व्यवसायिन्य वियाकलाप
ववरुर्द्

उम्चत

कानूनी

कारबाही

गराउन

पाउने

अनधकार,
(छ)

वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानन, नोक्सानी
ववरुर्द् क्षनतपूनतन पाउने अनधकार,

(ि)

उपभोक्ताको

हक, वहतको

सं रक्षणका

सम्बन्धमा

अनधकारप्राप्त अनधकारी वा ननकायबाट उपचार पाउने
ु ाई हुने अनधकार,
वा सुनव
(झ)
4.

उपभोक्ता म्शक्षा पाउने अनधकार।

वस्तु वा सेवाको ननयमनाः (१) नेपाल सरकारले उपभोक्ताको अनधकारको सं रक्षण
गनन ननयनमत रूपमा वस्तु वा सेवाको आपूनतन मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, लेबल,
ववज्ञापन आददको ननयमन गनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोम्िम ननयमन गदान मन्रालयले दे हायका काम
गनेछाः–
(क)

वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, मूल्य ननधानरण र आपूनतन
व्यवस्था सम्बन्धी नीनत कायानन्वयन गने ,

(ख)

उपभोक्ताको हक वहतमा प्रनतकूल असर पने वा पनन
सक्ने

एकानधकार

वा

अनुम्चत

व्यापाररक

कृयाकलापको रोकथाम र ननयन्रण गने वा त्यस
सम्बन्धमा कायनयोिना बनाई कायानन्वयन गने ,
(ग)

दे शनभर खपत हुने वस्तु वा सेवाको माग र आपूनतन
म्स्थनतको ननरन्तर ववश्लेषण तथा समीक्षा गरी स्वच्छ
बिार कायम गने,

(घ)

वस्तु वा सेवाका उत्पादक, नबिेता वा ववतरकले

अवाम्ञ्छत तररकाले गरे को मूल्य ननधानरण वा वृवर्द्लाई
रोक्न र ननयन्रण गनन आवश्यक व्यवस्था गने ,
(ङ)

उपभोक्तालाई उम्चत मूल्य र सहि रूपमा खाद्य तथा
अन्य वस्तुको आपूनतन सुननम्ित गनन नेपाल सरकारको
पूणन वा आंम्शक स्वानमत्व भएका सं स्था वा ननिी फमन
वा कम्पनी माफनत आपूनतनको व्यवस्था सहि गने,

(च)

कुनै ववशेष पररम्स्थनतमा वा कुनै ठाउाँ ववशेषमा
तोवकएको

अवनधका

लानग

वस्तुको

अनधकतम

मौज्दातको पररमाण तोक्ने,
(छ)

नेपालनभर उत्पाददत कुनै खाद्य वस्तुको अभाव भएमा
त्यस्तो खाद्य वस्तुको ननम्ित पररमाण ननधानरण गरी
तोवकएको मूल्यमा उत्पादकबाट खाद्य वस्तु प्राप्त गने
र सवनसाधारणलाई नबिी गने ,
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(ि)

थोक

वा

खुरा

व्यवसायलाई

व्यवम्स्थत

गरी

सामान्यतयााः मूल्यमा एकरुपता कायम गनन आवश्यक
व्यवस्था गने,
(झ)

उपभोक्ताको

अनधकार

सं रक्षण

गनन

र

आपूनतन

व्यवस्थालाई ननयनमत गननको लानग कुनै वस्तु वा

सेवाको कृनरम अभाव हुन नददन वा सबै ठाउाँमा
ननयनमत वस्तु ववतरण गनन सम्बम्न्धत ननकायहरूसाँग
समन्वय गने,
(ञ)

वस्तुको नबिी ववतरण प्रणालीलाई ननयनमत गने र
अनुपयुक्त तवरले अभाव नसिनना गने वा कालोबिारी
गने काम वा अनुम्चत व्यापाररक वियाकलापलाई
ननयन्रण गने।

(३) उपभोक्ताको अनधकार सं रक्षण, आपूनतन व्यवस्था ननयनमत र वस्तु
तथा सेवाको मूल्य एवं गुणस्तर ननयन्रण गनन नेपाल सरकारले समय समयमा
आवश्यक नीनतगत र सं स्थागत व्यवस्था गनन सक्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोम्िमको व्यवस्था तोवकए बमोम्िम कायानन्वयन
गनुन पनेछ।
5.

वस्तु वा सेवाको गुणस्तराः (१) कुनै वस्तुमा अन्तरननवहत कुनै पदाथनको गुणस्तर
वा मापदण्ड ननधानरण भएको रहे नछ भने नेपाल सरकारले त्यस्तो वस्तु वा सेवाको
गुणस्तरको मापदण्ड तोवकए बमोम्िमको प्रविया पूरा गरी ननधानरण गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िम कुनै वस्तु वा सेवाको गुणस्तरको मापदण्ड
ननधानरण गरे को ववषयको सूचना नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा प्रकाशन गनुन
पनेछ।

6.

लेबल लगाउनु पनेाः (१) उत्पादकले आफूले उत्पादन गरे को वस्तुमा लेबल
लगाउनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िमको लेबलमा दे हायका कुराहरू उल्लेख गनुन
पनेछाः–
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(क)

उत्पादकको नाम, ठे गाना र उद्योगको दतान नम्बर,

(ख)

खाद्य पदाथन, औषनध र सौन्दयन सामाग्री िस्ता वस्तुमा
त्यस्ता वस्तुको नमश्रण, नमश्रणका तत्व, पररमाण र
तौल,

(ग)

गुणस्तर ननधानरण भएको वस्तु भएमा त्यस्तो वस्तुको
गुणस्तर,

(घ)

वस्तु उपभोग गने तररका र त्यस्तो वस्तु उपभोग
गरे बाट

हुन

सक्ने

नकारात्मक

प्रभाव

(साइड

इफेक्ट),
(ङ)

ननम्ित अवनधनभर उपभोग गररसक्नु पने वस्तु भए
त्यस्तो अवनध,

(च)

वस्तुको नबिी मूल्य, ब्याच नम्बर र उत्पादन नमनत,

(छ)

इलेक्रोननक, हाडनवेयर, ववद्युतीय वा याम्न्रक वा लामो
समयसम्म प्रयोगमा रहने वस्तु भए त्यस्तो वस्तुको
ग्यारे ण्टी वा वारे न्टी र ग्यारे न्टी वा वारे न्टी नमनत तथा
सो

वस्तुसाँग

आवश्यक कुरा,
(ि)

सम्बम्न्धत

कानून

बमोम्िम

अन्य

खण्ड (छ) बमोम्िमका अवस्थामा कुनै रुवट दे म्खएमा
त्यसको शोधभनान ददने वा ननम्ित अवनधसम्म ममनत
गररददने व्यवस्था,

(झ)

प्रज्वलनशील, दुघट
न नािन्य वा सम्िलै साँग टु टफुट हुन
सक्ने वस्तु भए त्यस्तो वस्तुको सुरक्षाको लानग
अपनाउनु पने पूवस
न ावधानी सम्बन्धी वववरण,

(ञ)

वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन
आउने अनधकतम खुरा नबिी मूल्य,
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(ट)

कुनै वस्तु प्रयोग गनुप
न ूव न कुनै प्रविया पूरा गनुन पने
भए त्यस्तो प्रविया र त्यस्तो प्रविया नपुर्याई प्रयोग
गदान हुन सक्ने हानन, नोक्सानी,

(ठ)

मानव

स्वास््यलाई

हानन,

पुर्याउने

खालका

पदाथनहरूको लेबलमा चेतनामूलक सन्दे श, म्चर वा
म्चह्नको प्रयोग,
(ड)

तोवकए बमोम्िमका अन्य कुरा।

(३) उपदफा (२) बमोम्िम लेबलमा उल्लेख गनुन पने कुराहरू
सवनसाधारणले बुझ्ने गरी नेपालनभर उत्पादन भएका वस्तु भए उत्पादकले र पैठारी
गररएका वस्तु भए पैठारीकतानले नेपाली वा अङ्ग्ग्रेिी भाषामा लेख्न ु पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोम्िम लेबल नलगाइएको वस्तु नेपालमा पैठारी र
वविी ववतरण गनन पाइने छै न।
(५) यस दफामा अन्यर िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन खुला रूपमा

नबिी गररने तरकारी, फलफूल िस्ता उपभोग्य वस्तु नबिी गदान यस दफामा
लेम्खएका कुरा उल्लेख गनन आवश्यक हुने छै न।
तर पैठारी भएका तरकारी र फलफूलमा लेबल लगाउनु पनेछ ।
पररच्छे द-३

वस्तु वा सेवाको बिारसाँग सम्बर्द् पक्षको दावयत्व
7.

उत्पादकको दावयत्वाः (१) उत्पादकले वस्तु वा सेवा उत्पादन गदान प्रचनलत कानून
बमोम्िम पूरा गनुन पने दावयत्वको अनतररक्त दे हायको दावयत्व पूरा गनुन पनेछाः–
(क)

गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा उत्पादन गने,

(ख)

वस्तुको लेबल ननधानरण गने,

(ग)

लेबलमा दफा ६ बमोम्िमका कुरा उल्लेख गने,

(घ)

रुवटपूणन उत्पादन नगने,
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(ङ)

आफूले उत्पादन गरे को वस्तु रुवटपूणन उत्पादन भई
त्यस्तो वस्तु बिारमा रहेको कुरा िानकारीमा आएमा
त्यस्तो वस्तु सिलन गरी नष्ट गने ,

(च)

वस्तु वा सेवाको उत्पादनका कारण उपभोक्तालाई

कुनै वकनसमको क्षनत भएमा सोको मनानसब क्षनतपूनतन
ददने,

(छ)

वस्तु वा सेवाको गलत वा भ्रामक ववज्ञापन वा प्रचार
प्रसार नगने,

(ि)

दुई वा दुईभन्दा बढी पदाथनको सनमश्रणबाट बनेको
वा उत्पाददत वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदाथनको मारा,
तत्व वा प्रनतशतको उपभोक्तालाई िानकारी ददनु पने,

(झ)

कानून बमोम्िम तोवकएका अन्य शतन पूरा गने।

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको दावयत्व पूरा नगरे को वा कुनै वस्तुको
उत्पादन, ननमानण, प्रशोधन, नडिाइन, सूर, तयारी, पैठारी, प्यावकङ्ग, लेबनलङ्गको िममा

भएको कुनै रुवट, कनम कमिोरी (नडफेक्ट) को कारण त्यस्तो वस्तु वा सेवा
उपभोग गदान कसै को म्िउ, ज्यान, सम्पम्िमा हानन, नोक्सानी भएमा त्यस्तो हानन,
नोक्सानी बापत त्यस्तो वस्तु वा सेवाको उत्पादक म्िम्मेवार हुनेछ र त्यस बापत
क्षनतपूनतन ददने दावयत्व ननिको हुनेछ।
तर,
(क)

िुन वस्तु वा सेवाको उपभोगको कारण हानन,
नोक्सानी

पुगेको

हो

त्यस्तो

वस्तुको

वास्तववक

उत्पादक हुन ु पने,
(ख)

िुन वस्तु वा सेवाको उपभोग वा प्रयोगबाट त्यस्तो
हानन, नोक्सानी पुगेको भननएको हो सोही वस्तु वा
सेवाको उपभोग वा प्रयोगबाट हानन, नोक्सानी पुगेको
प्रत्यक्ष कारण पुवष्ट भएको हुन ु पने।
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8.

पैठारीकतानको दावयत्वाः (१) पैठारीकतानले वस्तु पैठारी गदान कानून बमोम्िम पूरा
गनुन पने दावयत्वको अनतररक्त दे हायको दावयत्व पूरा गनुन पनेछाः–
(क)

परल मूल्यभन्दा बढी वा फरक नपने गरी पैठारी गनुन
पने,

(ख)

सम्बम्न्धत ननकाय वा अनधकारीले माग गरे को बखत
पैठारी गररएको वस्तु सम्बन्धी वस्तुको वववरण
उपलब्ध गराउने,

(ग)

प्रचनलत कानून बमोम्िम पैठारी गनन नपाइने वस्तु
पैठारी नगने ,

(घ)

तोवकए बमोम्िमका अन्य दावयत्व पूरा गने।

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन कुनै वस्तुको

गुणस्तर वा प्रकृनत बमोम्िम अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक पैठारी भएको

नमनतबाट छ मवहनापनछ उपभोग गनन नहुने वा नसवकने वा त्यस्तो अवनध समाप्त
भएपनछ उपभोग गनन ननमल्ने वस्तु पैठारी गनन पाइने छै न।
(३) कसै ले लेबलमा उल्ले ख गनुप
न ने कुरा उल्लेख नगरी वस्तु पैठारी

गरे कोमा त्यस्तो वस्तुको प्रयोगबाट कसै लाई हानन, नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो

हानन, नोक्सानी बापत पैठारीकतान म्िम्मेवार हुनेछ र त्यस बापत क्षनतपूनतन ददने
दावयत्व ननिको हुनेछ।
9.

ढु वानीकतानको दावयत्वाः ढु वानीकतानले प्रचनलत कानून बमोम्िम पूरा गनुप
न ने अन्य
दावयत्वको अनतररक्त दे हायको दावयत्व पूरा गनुन पनेछाः–
(क)

ढु वानी गररने वस्तुको प्रकृनत अनुसार ननधानररत अवनधनभर नै
ढु वानी गनुन पने,

(ख)

ढु वानी गदान वस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आउन नददने,

(ग)

ढु वानी गदान तोवकए बमोम्िम सुरक्षात्मक व्यवस्था तथा पालना
गनुन पने शतनहरू पूणन रूपमा पालन गने,
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(घ)

सम्बम्न्धत ननकाय वा अनधकारीले माग गरे को बखत वस्तुको
वववरण उपलब्ध गराउने,

(ङ)
10.

तोवकए बमोम्िमका अन्य दावयत्व पूरा गने।

सञ्चयकतानको दावयत्व वस्तुको सञ्चय गने सञ्चयकतानले प्रचनलत कानून बमोम्िम पूरा
गनुन पने दावयत्वको अनतररक्त दे हायको दावयत्व पूरा गनुन पनेछाः–
(क) वस्तु सञ्चय गदान त्यस्ता वस्तुको प्रकृनत अनुसार सतकनता अपनाउने,
(ख)

वस्तुको वकनसम वा प्रकृनत अनुसार गुणस्तरमा ह्रास नआउने
गरी तोवकए बमोम्िम सुरक्षात्मक उपाय अपनाई सञ्चय गने र
वस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आउने खालको कुनै काम नगने ,

(ग)

उत्पादकले उल्लेख गरे का वस्तुको लेबल वा वववरण फेरबदल
नगने,

11.

(घ)

सम्बम्न्धत ननकाय वा अनधकारीले माग गरे को बखत वस्तुको

(ङ)

तोवकएको सुरक्षात्मक उपाय अपनाउने,

(च)

तोवकए बमोम्िमका अन्य दावयत्व पूरा गने।

सञ्चयसाँग सम्बम्न्धत वस्तुको वववरण उपलब्ध गराउने,

नबिेताको दावयत्वाः वस्तुको नबिी गने नबिेताले कानून बमोम्िम पूरा गनुन पने
अन्य दावयत्वको अनतररक्त दे हायको दावयत्व पूरा गनुन पनेछाः–
(क)

ववना भेदभाव उपभोक्तालाई वस्तुको नबिी गने,

(ख)

वस्तुको वकनसम वा प्रकृनत अनुसार गुणस्तरमा ह्रास नआउने
गरी सुरम्क्षत रूपमा राख्ने र सुरम्क्षत रूपमा नबिी गने,

(ग)

सवनसाधारणले स्पष्ट रूपमा दे ख्ने बुझ्ने गरी वस्तुको मूल्य सूची
राख्ने,

(घ)

सम्बम्न्धत ननकाय वा पदानधकारीले माग गरे का बखत आफूसाँग
रहेको वस्तुको मौज्दात वा वववरण उपलब्ध गराउने,

(ङ)

वस्तुमा कुनै वकनसमको ग्यारे न्टी वा वारे न्टीको व्यवस्था भएमा
त्यस्तो व्यवस्थाको पालना गने ,
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12.

(च)

पवहले आउने उपभोक्तालाई पवहले वस्तु नबिी गने ,

(छ)

उपभोग्य वस्तु नबिी गरे पनछ त्यसको बील वा रसीद ददने,

(ि)

तोवकए बमोम्िमका अन्य दावयत्व पूरा गने।

सेवा प्रदायकको दावयत्वाः उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गने सेवा प्रदायकले कानून
बमोम्िम पूरा गनुन पने अन्य दावयत्वको अनतररक्त दे हायको दावयत्व पूरा गनुन
पनेछाः–
(क)

ववना भेदभाव उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गने,

(ख)

सवनसाधारणले स्पष्ट रूपमा बुझ्ने गरी सबैले दे ख्ने ठााँउमा आफूले

प्रदान गने सेवाको प्रकृनत र सो सेवा प्राप्त गरे बापत उपभोक्ताले
नतनुन पने मूल्यको सूची राख्ने,

(ग)

सम्बम्न्धत ननकाय वा अनधकारीले माग गरे का बखत आफूले

प्रदान गने सेवासाँग सम्बम्न्धत वववरण तथा कागिात उपलब्ध
गराउने,

(घ)

पवहले आउने उपभोक्तालाई पवहले सेवा प्रदान गने ,

(ङ)

उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरे बापतको रकम नलएपनछ त्यसको
नबल वा रसीद ददने,

(च)
13.

तोवकए बमोम्िम अन्य दावयत्व पूरा गने।

बिारको तह ननधानरण गने: उपभोक्ता अनधकार सं रक्षण गने, बिारको ननयम
(माकेट रुल) बमोम्िम बिार व्यवस्थापन गने तथा बिारलाई स्वच्छ तथा
पारदशी बनाउने प्रयोिनका लानग तोवकएको वस्तु वा सेवा सम्बम्न्धत उत्पादक

वा पैठारीकतानदेम्ख अम्न्तम उपभोक्तासम्म पुर्याउाँदा सं लग्न हुने बिारको तह
तोवकए बमोम्िम हुनेछ।
14.

वस्तु वफतान गनन सवकनेाः (१) कसै ले नबिेताबाट खररद गरे को कुनै वस्तु म्चि
नबुझी वफतान गनन चाहेमा सात ददननभर नबिेता समक्ष वफतान गनन वा त्यस्तो

वस्तुको सट्टा सोही मूल्य बराबरको त्यस्तै अको वस्तु वा आफूले त्यस्तो वस्तु
खररद गदान नतरे को रकम भ ुक्तानी नलन सक्नेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोम्िम वस्तु वफतान गदान नबिेताले मूल्यमा कटौती

गनन वा अन्य कुनै वकनसमको थप शुल्क नलन पाउने छै न।

(३) उपदफा (१) बमोम्िम वस्तु वफतान गदान त्यस्तो वस्तु खररद गदानका
बखत नबिेताले ददएको नबल वा रनसद दे खाउनु पनेछ।
(४) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन दे हायको
अवस्थामा वस्तु वफतान गनन वा सट्टा नलन सवकने छै नाः–
(क)

खररद

भइसकेपनछ

खररदकतानले

त्यस्तो

वस्तुको

गुणस्तर वा पररमाणमा पररवतनन गरे मा,
(ख)

ननम्ित अवनधनभर उपभोग गरी सक्नु पने प्रकृनतका
वस्तु भए त्यस्तो अवनध व्यनतत भइसकेको वस्तु
भएमा,

(ग)

दूध, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु िस्ता तुरुन्त

उपभोग नगरे मा सडी, गली िाने प्रकृनतका वस्तु
भएमा,

(घ)

खररद गरे को वस्तु प्रयोग गररसकेको भएमा,

(ङ)

नसलबन्दी गररएको वस्तु भए नसलबन्दी तोनडएको
भएमा।

(५) यस दफामा अन्यर िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन नसलबन्द
गरे को वस्तु भए नसल नतोनडएको अवस्थामा त्यस्तो वस्तु पन्र ददननभर वफतान
गनन वा त्यस्तो वस्तुको सट्टा सोही मूल्य बराबरको त्यस्तै अको वस्तु नलन
सवकनेछ।
15.

नबल वा नबिक राख्नु पनेाः (१) पैठारीकतान, ढु वानीकतान, सञ्चयकतान र नबिेताले

नबिी प्रयोिनको लानग खररद गरे का वस्तु वा सेवाको उत्पादक वा खररद नबल
वा नबिक आफूसाँग राख्नु पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको नबल वा नबिक सम्बम्न्धत अनधकारीले
मागेका बखत उपलब्ध गराउनु पनेछ।
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पररच्छे द-४
ननषेनधत कामहरू
16.

अनुम्चत व्यापाररक तथा व्यवसायिन्य वियाकलाप गनन नहुनाःे (१) कसै ले पनन
अनुम्चत व्यापाररक तथा व्यवसायिन्य वियाकलाप गनन वा गराउन हुाँदैन।

(२) कसै ले उपदफा (१) को प्रयोिनको लानग दे हायको कुनै काम
गरे मा अनुम्चत व्यापाररक तथा व्यवसायिन्य वियाकलाप गरे को मानननेछाः–
(क)

वस्तु वा से वाको वास्तववक गुणस्तर, पररमाण, मूल्य,
नापतौल, ढााँचा वा बनावट आदद ढााँटी, लुकाई, नछपाई
वा झुक्याई त्यस्तो वस्तु वा सेवा नबिी वा प्रदान
गने,

(ख)

झुठा वा भ्रमपूणन ववज्ञापन गने वा भ्रमपूणन ववज्ञापन
गरी वस्तु नबिी गने,

(ग)

वस्तु वा सेवाको हकमा मौम्खक, नलम्खत वा दृश्यबाट
दे हायका कुनै काम गनेाः–
(१)

कमसल
भएको

वस्तुलाई

ववम्शष्ठ

वा

गुणस्तर

स्तरमान, गुणस्तर, मारा, श्रे णी,

सं रचना, नडिाइन दे खाई नबिी गने,
(२)

पुननन ननमनत वा पुराना वस्तुलाई नयााँ हो भनी
दे खाइन वा झुक्याई नबिी गने,
घोवषत गररएका कुनै फाइदा नहुने अवस्थामा

(३)

पनन वस्तु वा सेवाको नबिी गदान झुठा र

भ्रमपूणरू
न पमा ववज्ञापन वा सूचना प्रसार गने,
त्यगत आधारनबना कुनै वस्तुको उपभोग

(४)

वा प्रयोगबाट त्यस्तो वस्तुको दावी वा
प्रत्याभ ुनत गने वा नबिी गने।
(घ)

कुनै वस्तु वा सेवाको वास्तववक लागतको आधारभन्दा
फरक आधारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार पने गरी मूल्य
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ननधानरण गने

वा कुनै प्रनतयोनगता, म्चट्ठा, अवसर

आददको लागत समेत समावेश गरी मूल्य तय गने वा
त्यस्तो मूल्यमा नबिी गने,
(ङ)

कुनै वस्तु वा सेवाको मूल्यमा दान, इनाम वा ननशुल्क
पाइने अन्य वस्तुको मूल्य वा लागत समावेश गरी
मूल्य ननधानरण गने वा त्यस्तो मूल्यमा त्यस्तो वस्तु
वा सेवाको नबिी गने,

(च)

कुनै

वस्तु वा

सेवामा

तोवकएको

गुणस्तर

वा

मानकभन्दा घटी हुने वा बढी हुने गरी वा त्यस्तो
वस्तु वा

सेवा

उपभोगबाट

उपभोक्तालाई

हानन,

नोक्सानी पुर्याउने गरी त्यस्तो वस्तु उत्पादन, नमश्रण
वा आपूनतन वा ओसारपसार वा सञ्चय वा नबिी गने,
(छ)

कुनै वस्तुको कृनरम अभाव सृिन
न ा, िम्माखोरी गने वा
नबिी गने,

(ि)

रुवटपूणन उत्पादनबाट नष्ट भएको वस्तुको मूल्य वा
व्यापाररक कारोबारको नसलनसलामा करार भएको
वस्तुको मूल्य समेत अन्य वस्तुको लागत मूल्यमा
समावेश गरी नबिी गने,

(झ)

कुनै वस्तुलाई ववस्थावपत गनन नक्कली वस्तु उत्पादन
वा पैठारी गने वा त्यस्तो वस्तुको नबिी गने,

(ञ)

नबिी गरे को वस्तु वा सेवाको नबल वा नबिक िारी
गनन इन्कार गने वा नबल वा नबिक िारी नगने वा
नबल नबिक िारी गदान थप रकम माग गने ,

(ट)

कुनै वस्तु उपभोग गदान उपभोक्तालाई हानन, नोक्सानी
वा क्षनत पुग्ने गरी नबषादी वा कुनै रसायनको प्रयोग
गने वा त्यसरी प्रयोग भएको वस्तु नबिी गने,
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(ठ)

उपभोग गररसक्नु पने अवनध व्यनतत भइसकेको

उपभोग्य वस्तु वा उपभोग गनन ननमल्ने वस्तुमा नयााँ
लेबल लगाई त्यस्तो वस्तु नबिी गने,
(ड)

उपभोग गनन नसवकने गुणस्तरहीन वस्तु पैठारी,
उत्पादन वा नबिी गने ,

(ढ)

व्यवसावयक सेवा प्रदायकले सेवाको मूल्य, गुणस्तर,
सेवा उपलब्ध गराउने स्थान र समय उल्लेख नगरी
सेवा प्रदान गने,

(ण)

उत्पादक, पैठारीकतान, ढु वानीकतान, सञ्चयकतान

वा

नबिेता वा त्यस्ता व्यम्क्त र अन्य व्यम्क्त, सं घ
सं स्थाको नमलेमतोबाट दफा १७ को उपदफा (१)
को प्रनतकूल हुने गरी नबिी गने,
(त)

कुनै वस्तु वा सेवा नबिी वा प्रदान गदान तोवकएको
व्यापाररक तहभन्दा बढी तह वा श्रं ृखला खडा गरी
नबिी वा प्रदान गने ,

(थ)

कुनै वस्तु वा सेवा नबिी वा प्रदान गनन कुनै सं रचना,
मानक वा मापदण्ड तोवकएकोमा त्यस्तो सं रचना,
मानक वा मापदण्ड पूरा नगरी नबिी गने।

17.

माग, आपूनतन वा मूल्यमा प्रनतकूल प्रभाव पानन नहुनाःे (१) कसै ले कुनै वस्तुको
उत्पादन, पैठारी, ढु वानी, सञ्चय वा नबिी ववतरणमा लागेको लागत र तोवकए

बमोम्िमभन्दा बढी मुनाफा नलई नबिी ववतरण वा ढु वानी वा वविी ववतरणमा
अवरोध गनुन हुाँदैन।

(२) कसै ले कुनै व्यम्क्त, सं स्था वा अन्य कसै साँग नमली दे हायका कुनै

काम गरी कुनै वस्तु वा से वाको माग, आपूनतन वा मूल्यमा प्रनतकूल प्रभाव पानुन
हुाँदैनाः–
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(क)

कुनै

वस्तुको

उत्पादनका

लानग

चावहने

कच्चा

पदाथनको कोटा ननधानरण गने वा कुनै वस्तुको उत्पादन
घटाउने वा त्यस्तै अन्य कुनै काम गने,

(ख)

कुनै वस्तु वा सेवा सम्ञ्चत गरी वा अन्य कुनै तररकाले
कृनरम अभाव खडा गने,

(ग)

ननधानररत समय वा स्थानमा मार वस्तु वा सेवा नबिी
गने वा त्यस्तै प्रकृनतका अन्य कुनै काम गने।

18.

वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा गनन नहुने अन्य कामाः कसै ले कुनै वस्तु वा सेवाको
सम्बन्धमा दे हायका कुनै काम गनन वा गराउन हुाँदैनाः–
(क)

िानीिानी कमसल वस्तुको उत्पादन, नबिी वा पैठारी गनन,

(ख)

कुनै वस्तु वा सेवालाई अको वस्तु वा सेवा हो भनी वा
न्यूनस्तरको वस्तु वा से वालाई उच्चस्तरको वस्तु वा सेवा हो
भनी ढााँटी वा झुक्याई नबिी गनन,

(ग)

उपभोक्ताको स्वास््यमा प्रनतकूल असर पने वस्तु वा सेवाको
उत्पादन वा नबिी गनन,

(घ)

एकै प्रकृनतका ववनभन्न वस्तु उत्पादन, पैठारी वा नबिी गनन,
व्यापारी वा व्यापाररक समूहहरू नमली त्यस्तो वस्तुको अभाव
नसिनना गरी मूल्य तथा आपूनतन व्यवस्थामा प्रभाव पानन,

(ङ)

एकै प्रकृनतको कुनै सेवा प्रदान गने एकभन्दा बढी व्यापारी वा
व्यापाररक समूहको नमलेमतोबाट चि प्रणाली, कोटा प्रणाली,
आलोपालो, खेप प्रणाली वा टोकन प्रणाली अपनाई सेवा सञ्चालन
गनन,

(च)

एउटा वस्तु खररद गदान अको वस्तु पनन खररद गनुन पने व्यवस्था
गनन।

18

पररच्छे द-५
वस्तु वा सेवाको मूल्य ननधानरण सम्बन्धी व्यवस्था
19.

अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु र सेवाको सूचीाः (१) नेपाल सरकारले नेपाल
रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी समय समयमा अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु
वा सेवाको सूची ननधानरण गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िमको सूचीमा अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य
वस्तु वा सेवाको अनधकतम मूल्य समेत तोक्नु पनेछ।
(३) नबिेताले उपदफा (१) बमोम्िमको वस्तु वा सेवा नबिी गदान
उपदफा (२) बमोम्िमको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी नबिी गनन वा गराउनु हुदैन।

20.

मूल्य सूची तथा दतान प्रमाणपर राख्नु पनेाः (१) उत्पादकले प्रत्येक वस्तुको कारखाना
मूल्य तथा नबिेताले नबिी ववतरण गने प्रत्येक वस्तुको थोक वा खुरा मूल्य र

सेवा प्रदायकले प्रदान गने सेवाको मूल्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी मूल्यसूची राख्नु
पनेछ।
(२) वस्तु उत्पादन गने उद्योग भए उद्योग दतानको प्रमाणपर तथा
व्यवसायको हकमा व्यवसाय दतान, इिाित पर नबिी स्थलमा सवनसाधारणले दे ख्ने
गरी राख्नु पनेछ।
(३) नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी तोवकए
बमोम्िम मूल्य सूचना केन्र स्थापना गनन सक्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोम्िम स्थावपत मूल्य सूचना केन्रलाई सम्बम्न्धत

म्िल्लामा रहेको उत्पादकले वस्तुको कारखाना मूल्य र थोक वा खुरा व्यापारीले

सम्बम्न्धत वस्तुको थोक वा खुरा मूल्य अननवायन रूपमा उपलब्ध गराउनु पनेछ।
21.

वस्तु वा सेवाको मूल्यको मापदण्ड ननधानरण गने व्यवस्थााः (१) उपभोक्ताको
अनधकार सं रक्षणका लानग तोवकए बमोम्िमको ननकायले तोवकए बमोम्िमको वस्तु
वा सेवाको मूल्य ननधानरण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गने छ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िम मूल्य ननधानरण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गदान
वस्तुको उत्पादन लागत, ढु वानी खचन, पैठारीकतानले कानून बमोम्िम बुझाएको
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भन्सार, कर, दस्तुर र वस्तु नबिी गदान तोवकएको प्रनतशतभन्दा बढी नहुने गरी
नबिेताले नलन पाउने मुनाफा रकम समेतलाई आधार मान्नु पने छ।
(३) उपदफा (१) बमोम्िम तोवकए बमोम्िमको ननकायले कुनै सेवाको
मूल्य ननधानरण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गदान त्यस्तो सेवा प्रदान गने व्यम्क्तको
ननयमन गने वा आचरण तथा काम कारबाही व्यवम्स्थत गने कानून बमोम्िम कुनै

ननकाय वा अनधकारी तोकेको भए त्यस्तो ननकाय वा अनधकारीले ननधानरण गरे को
मापदण्ड बमोम्िम तयार गनुन पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोम्िमको ननकाय वा अनधकारी तोकेको भए पनन

मापदण्ड ननधानरण नगरे को अवस्थामा मापदण्ड तयार गदान त्यस्तो ननकाय वा
अनधकारीको परामशन नलनु पनेछ।

(५) उपदफा (१) वा (३) बमोम्िम मूल्य ननधानरण सम्बन्धी मापदण्ड
तयार गदान त्यस्तो वस्तु वा सेवा प्रदान गरे बापत नलन पाउने अनधकतम मूल्य

भौगोनलक क्षेर, सेवाको प्रकृनत तथा ठाउाँ ववशेषको आधारमा फरक फरक हुने
गरी ननधानरण गनन सवकनेछ।
पररच्छे द-६
उपभोक्ता सं रक्षण पररषद्
22.

उपभोक्ता सं रक्षण पररषद्को गठनाः (१) उपभोक्ताको अनधकार सं रक्षण तथा
कायानन्वयन गने ववषयमा नीनत ननमानण गनन तथा यस ऐन बमोम्िम अन्य काम
गननको लानग एक उपभोक्ता सं रक्षण पररषद् गठन हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िमको पररषद्मा दे हाय बमोम्िमका अध्यक्ष तथा
सदस्यहरू रहनेछन्ाः–
(क)

उद्योग, वाम्णज्य तथा आपूनतन मन्री

(ख)

सम्चव, उद्योग, वाम्णज्य

तथा

- अध्यक्ष
आपूनतन

मन्रालय
(ग)

सम्चव, कृवष
मन्रालय
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- सदस्य
तथा

पशुपन्छी ववकास
- सदस्य

(घ)

सम्चव, भूनम व्यवस्था, सहकारी तथा गररवी
ननवारण मन्रालय

- सदस्य

(ङ)

सम्चव, अथन मन्रालय

- सदस्य

(च)

सम्चव, गृह मन्रालय

- सदस्य

(छ)

सम्चव, कानून, न्याय तथा सं सदीय मानमला
मन्रालय

– सदस्य

(ि)

सम्चव, स्वास््य तथा िनसं ख्या मन्रालय

– सदस्य

(झ)

अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाम्णज्य महासं घ

– सदस्य

(ञ)

अध्यक्ष, नेपाल नेपाल चेम्वर अफ कमसन

– सदस्य

(ट)

अध्यक्ष, नेपाल उद्योग पररसं घ

– सदस्य

(ठ)

अध्यक्ष, नेपाल राविय उद्योग व्यवसायी
महासं घ

(ड)

– सदस्य

उपभोक्ताको

वहतसाँग

हक

सम्बम्न्धत

ननकाय वा सं स्थामा कम्तीमा पााँच वषनको
अनुभव प्राप्त गरे का व्यम्क्तहरू मध्येबाट
कम्तीमा

एक

िना

मवहला

सवहत

मन्रालयले मनोनयन गरे को दुई िना
(ढ)

महाननदे शक, ववभाग

– सदस्य

–सदस्य सम्चव।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ड) बमोम्िम मनोनीत सदस्यको पदावनध
दुई वषनको हुनेछ र ननि एक अवनधको लानग पुनाः मनोनयन हुन सक्नेछ।
(४) उपदफा (३) मा िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन उपभोक्ताको

हक वहत ववरुर्द्को कुनै काम गरे मा वा पररषद्को काम, कतनव्य र अनधकार
ववपरीत हुने गरी काम गरे मा मन्रालयले त्यस्तो सदस्यलाई िुनसुकै बखत पदबाट
हटाउन सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोम्िम पदबाट हटाउनु अम्घ ननिलाई सफाई पेश
गने मनानसब मौका ददनु पनेछ।
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(६) पररषद्का अध्यक्ष तथा सदस्यले नेपाल सरकारले तोवकददए
बमोम्िमको बैठक भिा सुववधा पाउनेछ।
23.

पररषद्को बैठकाः (१) पररषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको नमनत, समय र स्थानमा
बस्नेछ।
(२) पररषद्को बैठक वषनमा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ र दुई बैठक
बीचको अवनध छ मवहनाभन्दा बढी हुने छै न।
(३) पररषद्को सम्पूणन सदस्य सङ्ग्ख्याको कम्तीमा पचास प्रनतशतभन्दा
बढी सदस्य उपम्स्थत भएमा पररषद्को बैठकका लानग गणपूरक सङ्ग्ख्या पुगेको
मानननेछ।
(४)

पररषद्को

अध्यक्षले

बैठकको

अध्यक्षता

गनेछ

र

ननिको

अनुपम्स्थनतमा सदस्यहरू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछ।
(५) बैठकमा आवश्यकता अनुसार ववनभन्न क्षेर, समुदायका ववज्ञ तथा
वैज्ञाननकहरुलाई आमन्रण गनन सवकनेछ।
(६) पररषद्को ननणनय पररषद्को सदस्य सम्चवले प्रमाम्णत गनेछ।
(७) पररषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववनध पररषद् आफैंले ननधानरण
गरे बमोम्िम हुनेछ।
(८) ववभागले पररषद्को सम्चवालयको रूपमा कायन सम्पादन गनेछ।
24.

पररषद्को काम, कतनव्य र अनधकाराः पररषद्को काम, कतनव्य र अनधकार दे हाय
बमोम्िम हुनेछाः–
(क)

उपभोक्ताको अनधकार सं रक्षण र प्रचलन, आपूनतन व्यवस्था र
वस्तु वा सेवाको मूल्य तथा गुणस्तर ननधानरण सम्बन्धी ववषयमा
नीनत ननधानरण गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गने,

(ख)

उपभोक्ताको अनधकार सं रक्षण सम्बन्धमा भइरहे का नीनतमा
सं शोधन, पररमािनन वा नयााँ नीनत बनाउनु पने भए सोको तिुम
न ा
गने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाब ददने,
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(ग)

उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा सुसूम्चत गराउन
उपभोक्ताको हक, वहत सम्बन्धी सूचना प्रचार प्रसार गने, गराउने,

(घ)

उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवाको मूल्य, गुणस्तर, पररमाण, शुर्द्ता
तथा अनुम्चत व्यापाररक वियाकलापका सम्बन्धमा सूम्चत गने
वा गराउने,

(ङ)

उपभोक्ता म्शक्षालाई माध्यनमक तहदे म्ख ववश्वववद्यालय तहसम्म
पाठ्यिममा समावेश गननको लानग आवश्यक नीनतगत व्यवस्था
गने,

(च)

उपभोक्ता अनधकारसाँग सम्बम्न्धत राविय तथा अन्तरानविय सङ्घ

(छ)

उपभोक्ताको अनधकार सं रक्षण तथा सम्वर्द्नन गनन आवश्यकता

वा सं स्थासाँग सहकायन गनन आवश्यक नीनत तिुम
न ा गने,

अनुसार प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहलाई ननदे शन ददने,
(ि)

तोवकए बमोम्िमका अन्य काम गने।
पररच्छे द-७

िााँचबुझ, ननरीक्षण र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था
25.

केन्रीय बिार अनुगमन सनमनताः (१) यस ऐन बमोम्िम उपभोक्ताको हक, वहत
सं रक्षणका लानग वस्तु वा सेवाको आपूनतन व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुर्द्ताको
अनुगमन वा सुपरीवेक्षणमा सं लग्न ननकायहरूबीच समन्वय गननको लानग केन्रीय
बिार अनुगमन सनमनत गठन हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िमको केन्रीय बिार अनुगमन सनमनतमा दे हाय
बमोम्िमका सदस्यहरू रहने छन्:-

(क)

सम्चव, उद्योग, वाम्णज्य तथा
मन्रालय
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आपूनतन
- सं योिक

(ख)

सहसम्चव, उद्योग, वाम्णज्य तथा आपूनतन
मन्रालय (आपूनतन हेने)

- सदस्य

(ग)

सहसम्चव, गृह मन्रालय

- सदस्य

(घ)

सम्चव, कृवष तथा पशुपन्छी ववकास
मन्रालय

(ङ)

- सदस्य

सम्चव, भूनम व्यवस्था सहकारी तथा
गररवी ननवारण मन्रालय

(च)

- सदस्य

महाननदे शक, खाद्य प्रववनध तथा गुण
ननयन्रक ववभाग

(छ)

- सदस्य

महाननदे शक, नेपाल गुणस्तर तथा नाप
तौल ववभाग

(ि)

महाननदे शक,

- सदस्य
औषनध

व्यवस्था

ववभाग
(झ)

महाननदे शक, ववभाग

- सदस्य
- सदस्य सम्चव

(३) केन्रीय बिार अनुगमन सनमनतको बैठक सम्बन्धी कायनववनध तोवकए
बमोम्िम हुनेछ।
26.

केन्रीय बिार अनुगमन सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकाराः केन्रीय बिार
अनुगमन सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकार दे हाय बमोम्िम हुनेछाः–
(क)

बिारमा दे म्खएका वस्तु वा से वाको अभावको पवहचान गरी
ु भ बनाउन आवश्यक पहल गने,
सवनसल

(ख)

बिारमा वस्तु वा सेवाको आपूनतन व्यवस्था, मूल्य, तौल, गुणस्तर,
शुर्द्ता आददका सम्बन्धमा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गने,
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(ग)

बिार अनुगमनको कायन सञ्चालन कायनववनध, अनुगमन टोली र
उपभोक्ता सं घ सं स्थाको आचारसं वहता नसफाररस गने ,

(घ)

बिार अनुगमन टोली तथा स्थानीय अनुगमन सनमनतको काम
कारबाहीमा समन्वय कायम गने ,

(ङ)

बिार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ताको हक, वहत
सं रक्षण गने र कानून कायानन्वयन गने ननकायलाई आवश्यक
ननदे शन ददने,

27.

(च)

उपभोक्ता सूचना केन्रको स्थापना गने,

(छ)

आवश्यकता अनुसार सनमनत वा उपसनमनत गठन गने,

(ि)

तोवकए बमोम्िमको अन्य काम गने।

प्रदे श बिार अनुगमन सनमनताः (१) उपभोक्ताको हक, वहत सं रक्षणका

लानग

आवश्यक व्यवस्था नमलाउन तथा वस्तु वा सेवाको आपूनतन व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर,
शुर्द्ता सम्बन्धी ववषयमा सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गननको लानग प्रदे श सरकारले
प्रदे श रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदे श बिार अनुगमन सनमनत गठन गनन
सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िमको

प्रदे श

बिार

अनुगमन सनमनतले

आवश्यकता अनुसार अनुगमन टोली वा उपसनमनत गठन गनन सक्नेछ ।
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(३) उपदफा (१) बमोम्िमको प्रदे श बिार अनुगमन सनमनतको काम,
कतनव्य र अनधकार तोवकए बमोम्िम हुनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोम्िमको प्रदे श बिार अनुगमन सनमनतको काम,

२८.

कारबाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदे श सरकारले बनाएको ननयम बमोम्िम हुनेछ।

स्थानीय बिार अनुगमन सनमनताः (१) यस ऐन बमोम्िम उपभोक्ताको अनधकार
सं रक्षणका लानग वस्तु वा सेवाको आपूनतन व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुर्द्ता सम्बन्धी

ववपषयमा बिारको स्थलगत सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गननको लानग सम्बम्न्धत गाउाँ
कायनपानलका वा नगर कायनपानलकाले स्थानीय बिार अनुगमन सनमनत गठन गनन
सक्नेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोम्िमको सनमनतमा आवश्यक सङ्ग्ख्यामा स्थानीय

तह अन्तगनतका ननकाय तथा उपभोक्ताको समेत प्रनतनननधत्व हुन ु पनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोम्िम गठन हुने स्थानीय बिार अनुगमन

सनमनतको काम, कतनव्य, अनधकार, कायनववनध तथा अन्य आवश्यक कुराहरू तोवकए
बमोम्िम हुनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोम्िम गठन हुने स्थानीय बिार अनुगमन सनमनतले
आवश्यकता अनुसार बिार अनुगमन टोली वा उपसनमनत गठन गनन सक्नेछ।
2९.

बिार अनुगमन टोली गठन गनन सक्नेाः (१) दफा १६ बमोम्िमको अनुम्चत
व्यापाररक वियाकलाप भए वा नभएको, दफा २० बमोम्िमको मूल्य सूची राखे
वा नराखेको, वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, पररमाण वा मूल्यको सम्बन्धमा ननयनमत

बिारको अनुगमन तथा ननरीक्षण गनन सम्बम्न्धत क्षेरको ववज्ञ र ननरीक्षण अनधकृत
समेत रहे को तोवकए बमोम्िम बिार अनुगमन टोली वा ववषयगत अनुगमन टोली
ु अनुगमन टोली गठन गनन सवकनेछ।
वा सं यक्त
(२) उपदफा (१) बमोम्िमको बिार अनुगमन टोलीले कुनै वस्तु वा
सेवाको गुणस्तर, पररमाण, मूल्य ननधानरण प्रवियाको सम्बन्धमा िानकारी नलन वा
सोधपुछ गनन सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोम्िमको बिार अनुगमन टोलीले उपदफा (२)
बमोम्िम िानकारी नलदा वा सोधपुछको नसलनसलामा सम्बम्न्धत उत्पादक वा

नबिेतासाँग आवश्यक कागिात तथा प्रमाण माग गनन सक्नेछ र त्यस्तो कागिात
वा प्रमाण पेश गनुन सम्बम्न्धत उत्पादक वा नबिेताको दावयत्व हुनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोम्िमको बिार अनुगमन टोलीले यस ऐन बमोम्िम
ननरीक्षण अनधकृतलाई भएको सम्पूणन अनधकार प्रयोग गनन सक्नेछ।
(५) उपदफा (१) बमोम्िमको अनुगमन टोलीले बिार अनुगमन तथा
ननरीक्षण गदान तोवकए बमोम्िमको बिार अनुगमन तथा ननरीक्षण फारमको प्रयोग
गनेछ।
३०.

िााँचबुझ वा ननरीक्षण गनन सक्नेाः (१) कसै ले अनुम्चत व्यापाररक वा व्यवसायिन्य
वियाकलाप गरररहेको, बिारमा एकानधकार कायम गरी वा अन्य कुनै तररकाबाट
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वस्तु वा सेवाको मूल्य वा आपूनतन व्यवस्थालाई प्रभाववत पाने काम गरररहेको वा
कमसल वस्तुको उत्पादन वा नबिी ववतरण गरररहेको वा यो ऐन वा यस ऐन
अन्तगनत बनेको ननयम ववपरीत काम, कारबाही गरररहे को छ भन्ने ववश्वास हुने
मनानसब कारण भएमा वा त्यस्ता कुराका सम्बन्धमा कुनै सञ्चार माध्यम वा कुनै

उिूर माफनत वा कुनै ननगरानी गने ननकाय माफनत सूचना आएमा मन्रालय वा
ववभागले सो सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक िााँचबुझ वा ननरीक्षण गनन, गराउन
सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िम ननरीक्षण वा िााँचबुझ गने सम्बन्धमा प्रचनलत
कानूनमा अनुगमन तथा ननरीक्षणको व्यवस्था भएकोमा सोही बमोम्िम र अन्य
अवस्थामा मन्रालयले तत्काल ननरीक्षण वा िााँचबुझ सनमनत गठन गनन वा यस
ऐन बमोम्िम गठन भएको कुनै सनमनतलाई वा ननरीक्षण अनधकृतलाई तोक्न
सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोम्िम िााँचबुझ वा ननरीक्षणबाट दोषी दे म्खएका
उत्पादक, नडलर, एिेण्ट, नबिेता, व्यम्क्त वा सं स्थालाई यस ऐन वा प्रचनलत कानून
बमोम्िम कारबाही हुनेछ।
(४) उपदफा (२) बमोम्िम तोवकएको सनमनत वा ननरीक्षण अनधकृतले

ननरीक्षण वा िााँचबुझ गदान त्यस्तो कायन यस ऐन अन्तगनतको भएको नदे खेमा

िााँचबुझ वा ननरीक्षण गररएको फाइलसाथ आवश्यक कारबाहीका लानग सम्बम्न्धत
ननकायमा पठाउनु पनेछ र त्यस्तो ननकायले पनन सो सम्बन्धमा भएको काम
कारबाहीको िानकारी त्यसरी लेखी पठाउने ननकायलाई ददनु पनेछ।
3१.

आकम्स्मक ननरीक्षण गनन सक्नेाः (१) ववभागले उपभोक्ताको हक, वहत सं रक्षणको
लानग बिारको आकम्स्मक ननरीक्षण गनन सक्नेछ।
(२) आकम्स्मक ननरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्िम
हुनेछ।

3२.

ननरीक्षण अनधकृत ननयुक्त गनन वा तोक्न सक्नेाः (१) बिार तथा आपूनतन व्यवस्थालाई
प्रभावकारी बनाई उपभोक्तालाई उम्चत मूल्यमा गुणस्तरयुक्त वस्तु वा सेवा सरल
एवं सहि रूपमा उपलब्ध गराउने कायनको अनुगमन गनन ववभागले तोवकए बमोम्िम

ननरीक्षण अनधकृत ननयुक्त गनन वा ननरीक्षण अनधकृतको रूपमा काम गनन नेपाल
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सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहको कुनै अनधकृत कमनचारीलाई तोक्न
सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िम ननयुक्त वा तोकेको ननरीक्षण अनधकृतको
योग्यता तोवकए बमोम्िम हुनेछ।
3३.

ननरीक्षण अनधकृतको काम, कतनव्य र अनधकाराः (१) कुनै ठाउाँमा असुरम्क्षत,
प्रनतकूल असरयुक्त वा गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन वा नबिी ववतरण भइरहेको
वा सेवा प्रदान गरे को वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको ननयम ववपरीत कुनै

काम कारबाही भइरहे को छ भन्ने ववश्वास हुने मनानसब कारण भएमा ननरीक्षण

अनधकृतले त्यस्तो ठाउाँमा आवश्यकता अनुसार िुनसुकै बखत प्रवेश गरी ननरीक्षण,
िााँचबुझ वा खानतलासी गनन, त्यस्तो काम गने व्यम्क्तलाई पिाउ गनन र मुद्दा हेने
अनधकारीको अनुमनतले अनुसन्धानको लानग सात ददनसम्म थुनामा राख्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िम ननरीक्षण, िााँचबुझ वा खानतलासीका िममा
वस्तुको उत्पादक, पैठारीकतान, ढु वानीकतान, सञ्चयकतान, नबिेता, सेवा प्रदायक वा

सम्बम्न्धत अन्य व्यम्क्तसाँग आवश्यक वववरण वा िानकारी वा बयान नलन
सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोम्िम ननरीक्षण, िााँचबुझ वा खानतलासी गदान
असुरम्क्षत, असरयुक्त वा गुणस्तर नभएको वस्तुको उत्पादन वा नबिी ववतरण
भइरहे को वा सेवा प्रदान गरे को वा यस ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको ननयम
ववपरीत काम कारबाही भइरहे को दे म्खएमा ननरीक्षण अनधकृतले त्यस्तो वस्तुको
तोवकए बमोम्िम नमूना नलई तोवकएको अवनधको लानग त्यस्तो वस्तुको उत्पादन
वा नबिी ववतरण गनन वा सेवा प्रदान गनन रोक लगाउन सक्नेछ।
(४) उपदफा (१) बमोम्िम बिार ननरीक्षण वा िााँचबुझ गने प्रयोिनको
लानग तोवकए बमोम्िम वस्तु वा सेवाको परीक्षण सूची तयार गनुन पनेछ।
(५) उपदफा (४) बमोम्िमको परीक्षण सूची अनुसार भएको नपाइएमा

ननरीक्षण अनधकृतले त्यस्तो वस्तुको नबिी ववतरणमा रोक लगाई तत्काल दफा
३९ बमोम्िम िररबाना गनन सक्नेछ।
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(६) उपदफा (२) बमोम्िम ननरीक्षण अनधकृतले गरे को काम कारबाही
सम्बन्धी प्रनतवेदन सात ददननभर ववभाग समक्ष पेश गनुन पनेछ।
(७) उपदफा (६) बमोम्िमको प्रनतवेदनमा उपदफा (५) बमोम्िम
िररबाना गररएको भए त्यस्तो वववरण समेत उल्लेख गरी प्रनतवेदन तयार गनुन
पनेछ।
(८) ननरीक्षण अनधकृतले ननरीक्षण वा िााँचबुझको नसलनसलामा उत्पादक

वा नबिेतालाई तत्काल कुनै आदे श ददन उपयुक्त दे म्खएमा त्यस्तो आदे श ददन
वा उपयुक्त सम्झेको अन्य कायन गनन सक्नेछ।
(९) ननरीक्षण अनधकृतले ननरीक्षण, िााँचबुझ वा खानतलासी गदान
अपनाउनु पने कायनववनध तोवकए बमोम्िम हुनेछ।
(१०) ननरीक्षण अनधकृतले ननरीक्षण, िााँचबुझ वा खानतलासी गदान कुनै

उत्पादक, नबिेता, ववरुर्द् कुनै कानूनी कारबाही हुनपु ने दे खेमा त्यसको वववरण
समेत प्रनतवेदनमा उल्लेख गरी ववभागमा वा आवश्यक परे कारण सवहत अन्य
सम्बम्न्धत ननकायमा पठाउन सक्नेछ।

(११) ननरीक्षण अनधकृतको अन्य काम, कतनव्य र अनधकार तथा ननरीक्षण

अनधकृतले ददएको प्रनतवेदन कायानन्वयन सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोम्िम
हुनेछ।
3४.

वस्तुको परीक्षणाः (१) ननरीक्षण अनधकृतले दफा ३३ को उपदफा (३) बमोम्िम
पररक्षणको लानग नलएका वस्तुको नमूना तुरुन्त सडी, गली िाने वस्तु भए तत्काल
र अन्य वस्तु भए त्यस्तो नमूना नलएको नमनतले चौबीस घण्टानभर नेपाल सरकारको
प्रयोगशाला वा नेपाल सरकारले मान्यता ददएको प्रयोगशालामा तोवकए बमोम्िम
पठाउनु पनेछ।
(२) ननरीक्षण अनधकृतले

नमूना परीक्षण गराउन उपदफा (१)

बमोम्िमको प्रयोगशालामा पठाउदा सं िेत नम्बर ददई पठाउनु पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोम्िम प्रयोगशालामा वस्तु परीक्षण गदान झुठा
पररणाम ददएमा वा लापरबाही गरे को पाइएमा त्यस्तो कमनचारीलाई कानून बमोम्िम
ववभागीय कारबाही हुनेछ।
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3५.

कमसल वस्तु िफत हुने वा नष्ट गररनेाः (१) दफा ३४ बमोम्िम परीक्षणको लानग

पठाइएको वस्तुको नमूना प्रयोगशालामा परीक्षण हुाँदा त्यस्तो वस्तु तोवकएको
मापदण्ड बमोम्िम गुणस्तर नभएको ठहररएमा त्यस्तो वस्तु िफत गररनेछ र
आवश्यकता अनुसार त्यस्तो वस्तु तोवकए बमोम्िम नष्ट गररनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िम वस्तुको िफत गरी नष्ट गररएकोमा त्यस्तो
वस्तु िफत वा नष्ट गदानको खचन सम्बम्न्धत उत्पादक, पैठारीकतान वा नबिेताले
व्यहोनुन पनेछ।

3६.

उिूरी ददन सक्नेाः (१) कुनै वस्तु वा सेवा प्रदायकले उपभोक्ता वहत ववरुर्द् वा

यस ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको कुनै ननयम ववपरीत कुनै काम कारबाही
गरे मा त्यस्तो कुराको िानकारी पाउने िुनसुकै व्यम्क्तले आफूसाँग भएको िानकारी

वा सबुद प्रमाण सवहत केन्रीय बिार अनुगमन सनमनत, ववभाग वा ननरीक्षण
अनधकृतसमक्ष नलम्खत वा मौम्खक वा ववद्युतीय माध्यमबाट समेत उिूरी ददन
सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िम उिूरी ददने व्यम्क्तले आफ्नो नाम गोप्य
राख्न चाहेमा त्यस्तो व्यम्क्तको नाम गोप्य राख्नु पनेछ।
(३) उिूरी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्िम हुनेछ।
3७.

सूचना च ुहाउनेलाई कारबाहीाः (१) दफा ३१ बमोम्िम हुने आकम्स्मक ननरीक्षण

वा ननयनमत रूपमा हुने अनुगमनको सूचना त्यस्तो ननरीक्षण वा अनुगमन नहुाँदै
च ुहावट गने रािसेवकलाई ववभागीय कारबाही हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको कायनमा सं लग्न गराइएका उपभोक्ता सं घ

सं स्थाबाट वा अन्य व्यम्क्तबाट सूचना च ुहावट भएमा त्यस्तो व्यम्क्त, प्रनतनननध वा
सं स्थालाई ववभागको महाननदे शकले ववगो खुलेकोमा नबगो बमोम्िम र ववगो
नखुलेकोमा पचास हिारदे म्ख एक लाख रुपैयााँसम्म िररबाना गनेछ र त्यस्तो
सं स्थालाई तीन वषनसम्म कालो सूचीमा समावेश गररनेछ।
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पररच्छे द-8
कसुर र सिाय सम्बन्धी व्यवस्था
3८.

कसुर गरे को मानननेाः कसै ले दे हायको काम कारबाही गरे वा गराएमा यस ऐन
अन्तगनतको कसुर गरे को मानननेछाः–
(क)

दफा ६ बमोम्िम लेबनलङ्ग नगरे मा वा लेबलमा झुठा कुरा
उल्लेख गरे मा,

(ख)

दफा ७, ८, ९, १०, ११ वा १२ बमोम्िम िमशाः उत्पादक,
पैठारीकतान, ढु वानीकतान, सञ्चयकतान, नबिेता वा सेवा प्रदायकले

आफ्नो दावयत्व पूरा नगरे मा वा दावयत्वको उल्ङ्घन हुने काम
गरे मा,
(ग)

दफा १४ बमोम्िम नबिेताले तोकेको अवनधनभर सामान वफतान
ननलएमा वा त्यस्तो मूल्य बराबरको सामान सट्टा नददएमा,

(घ)

दफा १५ बमोम्िम नबलवविक नराखेमा,

(ङ)

दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (क), (छ), (ञ) वा (ठ)
बमोम्िमको अनुम्चत व्यापाररक वियाकलाप गरे वा गराएमा,

(च)

दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ),
(च), (ि), (झ), (ट), (ड), (ढ), (त) वा (थ) बमोम्िमको
अनुम्चत व्यापाररक वियाकलाप गरे वा गराएमा,

(छ)

दफा १७ को उपदफा (१) वा उपदफा (२) को खण्ड (क)
बमोम्िमको माग, आपूनतन वा मूल्यमा प्रनतकूल प्रभाव पाने काम
गरे वा गराएमा,

(ि)

दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) वा (ग) बमोम्िमको
काम गरे वा गराएमा,

(झ)

दफा १८ ववपरीत हुने गरी काम गरे वा गराएमा,

(ञ)

दफा १९ को उपदफा (३) ववपरीत नेपाल सरकारले तोकेको
मूल्यभन्दा बढी हुने गरी नबिी गरे वा गराएमा,
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(ट)

दफा २० को उपदफा (१) वा (२) बमोम्िमको काम नगरे मा,

(ठ)

दफा २१ को उपदफा (१) बमोम्िम ननधानररत मापदण्ड ववपरीत
वस्तु वा सेवाको नबिी ववतरण गरे मा,

(ड)

दफा ५४ को उपदफा (2) बमोम्िम यस ऐन बमोम्िम
िााँचबुझ, ननरीक्षण वा अनुगमनको िममा सहयोग नगरे मा।

3९.

तत्काल िररबाना गनन सक्नेाः (१) दफा ३८ मा िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए
तापनन बिार अनुगमन, ननरीक्षण, िााँचवुझ वा खानतलासीको िममा तत्काल प्राप्त
प्रमाणबाट वस्तुको उत्पादक, ढु वानीकतान, सञ्चयकतान, पैठारीकतान, नबिेता वा सेवा
प्रदायकले दे हायको कुनै कसुर गरे को दे म्खएमा ननिलाई ननरीक्षण अनधकृतले
तत्काल दे हाय बमोम्िम िररबाना गनन सक्नेछाः–
(क)

दफा ३८ को खण्ड (घ) बमोम्िमको कसुर गरे वा
गराएमा पााँच हिारदे म्ख बीस हिार रुपैयााँसम्म,

(ख)

दफा ३८ को खण्ड (ङ) बमोम्िमको कसुर गरे वा
गराएमा दुई लाखदे म्ख तीन लाख रुपैयााँसम्म,

(ग)

दफा ३८ को खण्ड (ि) बमोम्िमको कसुर गरे वा
गराएमा पचास हिारदे म्ख एक लाख रुपैयााँसम्म,

(घ)

दफा ३८ को खण्ड (ट) बमोम्िमको कसुर गरे वा
गराएमा पचास हिारदे म्ख एक लाख रुपैयााँसम्म,

(ङ)

दफा ३८ को खण्ड (ड) बमोम्िमको कसुर गरे मा
बीस हिार रुपैयााँसम्म।

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको कसुर पटकपटक गरे मा पटकै वपच्छे
दोब्बर िररबाना हुनेछ।
(३) ननरीक्षण अनधकृतले यस दफा बमोम्िम तत्काल िररबाना गनुन पने
कारण र िररबाना गरे को रकम लगायतका सम्पूणन वववरण खुलाई तीन ददननभर
ववभागलाई िानकारी गराउनु पनेछ।
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(४) उपदफा (१) बमोम्िम तत्काल िररबाना गने गरी ननणनय भएको
नमनतले सात ददननभर सो िररबाना ननतने, नबुझाउने त्यस्तो वस्तुको उत्पादक,
ढु वानीकतान, सञ्चयकतान, पैठारीकतान वा नबिेता नबरुर्द् ननरीक्षण अनधकृतले दे हायको
कायन गनन सक्नेछाः(क)

िररबाना भएको रकम ननतरे , नबुझाएसम्म त्यस्तो
वस्तु नसलबन्दी गरी राख्ने,

(ख)

िररबाना भएको रकम ननतरे , नबुझाएसम्म त्यस्तो
वस्तुको उत्पादक, ढु वानीकतान, सञ्चयकतान, पैठारीकतान
वा नबिेताले उत्पादन, ढु वानी, सञ्चय, पैठारी वा नबिी
गने अन्य वस्तु समेत रोक्का राख्ने।

(५) यस दफा बमोम्िम ननरीक्षण अनधकृतले गरे को कायन उपर म्चि
नबुझेमा ववभागको महाननदे शक समक्ष पुनरावलोकनको लानग सात ददननभर ननवेदन
गनन सक्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोम्िम ननरीक्षण अनधकृतले गरे को ननणनयको ववरुर्द्
पुनरावलोकनको लानग परे को ननवेदन उपर ववभागको महाननदे शकले िे िो बुझ्नु
पने बुझी एक्काईस ददननभर सो सम्बन्धमा ननणनय गररसक्नु पनेछ।
(७) पुनरावलोकनको लानग ननवेदन गदान ननरीक्षण अनधकृतले गरे को
िररबानाको पचास प्रनतशत नगदै धरौटी दाम्खला गनुन पनेछ।
(८) पुनरावलोकनको लानग परे को ननवेदन उपर ववभागको महाननदे शकले
गरे को ननणनय अम्न्तम हुनेछ।
(९) ननरीक्षण अनधकृतले तत्काल िररबाना गने सम्बन्धमा अपनाउनु पने
अन्य कायनववनध तोवकए बमोम्िम हुनेछ।
४०.

सिायाः (१) कसै ले यस ऐन अन्तगनत कसुर माननने दे हायको कुनै काम गरे वा

गराएमा कसुरको मारा हेरी ववभागको महाननदे शकले दे हाय बमोम्िम सिाय गनन
सक्नेछाः–
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(क)

दफा ३८ को खण्ड (क) र (ग) बमोम्िमको कसुर
गरे वा गराएमा तीन मवहनादे म्ख छ मवहनासम्म कैद
वा पचास हिार रुपैयााँसम्म िररबाना वा दुबै सिाय,

(ख)

दफा ३८ को खण्ड (झ) बमोम्िमको कसुर गरे मा
तीन मवहनादे म्ख एक वषनसम्म कैद वा एक लाख
रुपैयााँदेम्ख तीन लाख रुपैयााँसम्म िररबाना वा दुबै
सिाय,

(ग)

दफा ३८ को खण्ड (ञ) र (ठ) बमोम्िमको कसूर
गरे मा तीन मवहनादे म्ख छ मवहनासम्म कैद वा पचास
हिार रुपैयााँदेम्ख एकलाख रुपैयााँसम्म िररबाना वा
दुबै सिाय ।

(२) उपदफा (१) बमोम्िम ववभागको महाननदे शकले गरे को ननणनय उपर
म्चि नबुझ्ने पक्षले पैँ तीस ददननभर सम्बम्न्धत म्िल्ला अदालतमा पुनरावेदन गनन
सक्नेछ।
(३) दे हाय बमोम्िमको कसुरमा दे हाय बमोम्िमको सिाय हुनेछाः–
(क)

दफा ३८ को खण्ड (ख) बमोम्िमको कसुर गने वा
गराउनेलाई दुई बषनदेम्ख तीन वषनसम्म कैद वा तीन

लाखदे म्ख पााँच लाख रुपैयााँसम्म िररबाना वा दुवै
सिाय,
(ख)

दफा ३८ को खण्ड (च) बमोम्िमको कसुर गने वा
गराउनेलाई दुई बषनदेम्ख पााँच वषनसम्म कैद वा चार

लाखदे म्ख छ लाख रुपैयााँसम्म िररबाना वा दुवै
सिाय,
(ग)

दफा ३८ को खण्ड (छ) बमोम्िमको कसुर गने वा
गराउनेलाई दुई बषनदेम्ख तीन वषनसम्म कैद वा तीन

लाखदे म्ख पााँच लाख रुपैयााँसम्म िररबाना वा दुवै
सिाय,
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(4) उपदफा (१) बमोम्िमका काम बाहे क यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत

बनेको ननयम ववपरीत अन्य कुनै काम कारबाही गने वा गराउने व्यम्क्तलाई दुई
वषनसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयााँसम्म िररबाना वा दुवै सिाय हुनेछ।
पररच्छे द-9
उपभोक्ता अदालत सम्बन्धी व्यवस्था
4१.

उपभोक्ता अदालतको गठनाः (१) यस ऐन अन्तगनतका दफा ४० को उपदफा
(1) बमोम्िम हुने मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दाको कारबाही तथा वकनारा गननको लानग
नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार
उपभोक्ता अदालत गठन गनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िम गठन हुने उपभोक्ता अदालतको मुकाम
तथा क्षेरानधकार सोही सूचनामा तोवकए बमोम्िम हुनेछ।
(३) उपभोक्ता अदालतमा दे हाय बमोम्िमका अध्यक्ष र सदस्य रहनेछन्ाः–
(क)

नेपाल

सरकारले

तोकेको

म्िल्लाको म्िल्ला न्यायाधीश
(ख)

सम्बम्न्धत
– अध्यक्ष

नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल न्याय
सेवाको

रािपरावित

दितीय

श्रे णीको

अनधकृत
(ग)

नेपाल

– सदस्य
सरकारले

तोकेको,

नेपाल

सरकारको रािपरावित दितीय श्रे णीको
अनधकृत

– सदस्य

(४) उपदफा (३) बमोम्िमको अध्यक्ष वा सदस्यहरू तोकेको सूचना
नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा प्रकाशन गनेछ।
(५) उपदफा (३) बमोम्िम नेपाल सरकारले म्िल्ला न्यायाधीशलाई
अदालतको अध्यक्ष तोक्नु अम्घ न्याय पररषद्को र नेपाल न्याय सेवाको

अनधकृतलाई अदालतको सदस्य तोक्नु अम्घ न्याय सेवा आयोगको परामशन नलनु
पनेछ ।
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4२.

अदालतको अनधकार क्षेरको प्रयोगाः (१) अदालतको अनधकारक्षेरको प्रयोग सबै
सदस्यले सामूवहक रूपमा गनेछन्।
तर कम्तीमा एक िना सदस्य उपम्स्थत रहेको इिलासले मुद्दाको
थुनछे क बाहेकको अन्य कायनववनधगत कारबाही र दुई िना सदस्य उपम्स्थत
भएको इिलासले थुनछे क लगायत अन्य िुनसुकै कारबाही गनन सक्नेछ।
(२) दुई िना सदस्य उपम्स्थत रहेको इिलासमा एकमत कायम हुन
नसकेमा मुद्दाको कारबाहीको ववषयमा भए अध्यक्ष सवहतको इिलास भए
अध्यक्षको राय बमोम्िम हुनेछ।
(३) अध्यक्ष उपम्स्थत नभएको इिलास भए ननयुम्क्तको आधारमा वररष्ठ
सदस्यको राय बमोम्िम हुनेछ। मुद्दाको ननणनय वा अम्न्तम आदे श भए अध्यक्ष
समक्ष पेश गररनेछ र ननिले समथनन गरे को राय अदालतको ननणनय हुनेछ।
(४) तीन िना सदस्य उपम्स्थत रहेको इिलासमा तीन िना सदस्यको
एक मत वा अध्यक्ष सवहत अको एक िना सदस्यको बहुमत कायम भए त्यस्तो
मत अदालतको ननणनय मानननेछ।
(५) उपदफा (४) बमोम्िमको इिलासमा मुद्दाको कायनववनधगत ववषयमा
तीन िना सदस्यको फरक फरक राय भएमा अध्यक्षको राय बमोम्िम र मुद्दाको
ननणनय वा अम्न्तम आदे श भए ननणनय वा अम्न्तम आदे श हुन नसकेको वववरण
उल्लेख गरी ननणनयको लानग सम्बम्न्धत उच्च अदालतमा पठाउनु पनेछ।
(६) उपदफा (५) बमोम्िम प्राप्त भएको मुद्दाको सम्बन्धमा उच्च

ु ाई हुनेछ र त्यस्तो इिलासबाट
अदालतको एक न्यायाधीशको इिलासमा सुनव

भएको ननणनय वा अम्न्तम आदे श नै अदालतको ननणनय वा अम्न्तम आदे श मानननेछ।
4३.

अदालतको अवहेलनााः (१) अदालतले आफ्नो अवहेलनाका सम्बन्धमा कारबाही
चलाउन सक्नेछ र अवहेलना गरे को ठहर गरे मा दश हिार रुपैँ यााँसम्म िररबाना
वा एक वषनसम्म कैद वा दुवै सिाय गनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन अनभयुक्तले
अदालतलाई सन्तोषिनक हुने गरी क्षमा याचना गरे मा अदालतले ननिलाई
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अवहेलनाको कारबाही नचलाई क्षमा ददन वा सिाय तोवकसकेको भए त्यस्तो
सिाय माफ गनन, घटाउन वा अदालतले तोकेको शतनमा मुलतबी राख्न सक्नेछ।
4४.

नमनसल वा कागिात उपलब्ध गराउनु पनेाः (१) अदालतले वा ववभागको

महाननदे शकले मुद्दाको कारबाहीको नसलनसलामा प्रमाणको लानग कुनै नमनसल,
नलखत, कागिात वा अन्य कुनै सबुद पेश गनन वा पठाउन कुनै व्यम्क्त, सं स्था वा

कायानलयलाई आदे श ददएमा त्यस्तो व्यम्क्त, सं स्था वा कायानलयले त्यस्तो नमनसल,
नलखत, कागिात वा प्रमाण अदालत वा ववभागको महाननदे शकले ननधानरण गरे को
अवनधनभर पेश गनुन वा पठाउनु पनेछ।
(२) कुनै व्यम्क्त, सं स्था वा कायानलयले उपदफा (१) बमोम्िमको आदे श

ु ाई वा वकनारा गनन बाधा पुगेमा
पालना नगरे को कारणबाट मुद्दाको कारबाही, सुनव
वा कुनै पक्षलाई अनुम्चत है रानी वा हानन, नोक्सानी भएमा अदालत वा ववभागको

महाननदे शकले त्यस्तो व्यम्क्त वा सं स्था वा कायानलय प्रमुखलाई पटकै वपच्छे एक
हिार रुपैयााँसम्म िररबाना गनन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) मा िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन त्यसरी
िररबाना गने आदे श भएपनछ त्यस्तो व्यम्क्त वा सं स्था वा कायानलय प्रमुखले
अदालत वा ववभागको महाननदे शकले ननधानरण गरे को अवनधनभर त्यस्तो आदे श

पालना हुन नसकेको कारण उल्लेख गरी िररबाना हुन नपने भनी अदालतमा वा
ववभागको महाननदे शक समक्ष ननवेदन गरे मा र सो ननवेदनको व्यहोरा मनानसब

दे म्खएमा अदालत वा ववभागको महाननदे शकले त्यस्तो िररबानाको आदे श रद्द गनन
सक्नेछ।
4५.

पुनरावेदनाः यस ऐन बमोम्िम अदालतले गरे को ननणनय उपर तीस ददननभर
सम्बम्न्धत उच्च अदालतमा पुनरावेदन गनन सवकनेछ।

4६.

ननणनय कायानन्वयनाः यस ऐन बमोम्िम अदालतले गरे को ननणनय वा अम्न्तम आदे शको
कायानन्वयन कुनै ननकाय वा अनधकारीले कायानन्वयन गने भनी ननणनय वा आदे शमा
उल्लेख भएकोमा सोही ननकाय वा अनधकारीले र त्यसरी उल्लेख नभएकोमा
सम्बम्न्धत म्िल्ला अदालतले कायानन्वयन गनेछ।

4७.

अदालतको ववघटनाः (१) नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी
अदालतलाई िुनसुकै बखत ववघटन गनन सक्नेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोम्िम अदालत ववघटन भएमा ववघटन हुाँदाका
बखतसम्म त्यस्तो अदालतमा दायर भई वकनारा हुन बााँकी रहे का मुद्दा, उिूरी वा
ननवेदन सम्बम्न्धत प्रादे म्शक क्षेरानधकार भएको म्िल्ला अदालतमा स्वताः सनेछन्।
4८.

मुद्दाको कारबाही र वकनारा सम्बन्धी ववशेष व्यवस्थााः दफा ४१ मा िुनसुकै कुरा
लेम्खएको भए तापनन सो दफा बमोम्िम अदालत गठन नभएसम्मको लानग यस

ु ाई र वकनारा गने अनधकार सम्बम्न्धत
ऐन बमोम्िमको मुद्दाको कारबाही, सुनव
म्िल्ला अदालतलाई हुनेछ।
4९.

ु गनुन पनेाः नेपाल सरकारले दफा ४१ को उपदफा (१) वा दफा ४७
सूचना टे बल

ु गनुन
को उपदफा (१) बमोम्िम प्रकाशन गरे को सूचना प्रनतनननध सभामा टे बल
पनेछ।
पररच्छे द-१०
क्षनतपूनतन सम्बन्धी व्यवस्था

५०.

क्षनतपूनतनको दाबी गनन सक्नेाः यस ऐन ववपरीत वस्तु वा सेवा नबिी ववतरण वा

प्रदान गरे को कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई शारीररक, माननसक, आनथनक, भौनतक
वा अन्य वकनसमको हानन, नोक्सानी हुन गएमा वा वस्तुको रुवटपूणन उत्पादनको

कारणबाट क्षनत पुग्न गएमा उपभोक्ता स्वयंले वा ननिको तफनबाट कुनै उपभोक्ता
सं स्थाले वा उपभोक्ता असक्षम भएमा वा ननिको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा

त्यस्तो उपभोक्ताको हकवालाले त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय,
ढु वानी, नबिी ववतरण वा प्रदान गने िुन व्यम्क्तको कारणबाट त्यस्तो हानन,
नोक्सानी भएको हो सोही व्यम्क्तबाट क्षनतपूनतन भराई पाउन अदालत समक्ष त्यसरी
हानन, नोक्सानी पुगेको नमनतले छ मवहनानभर उिूरी गनन सक्नेछ।
5१.

क्षनतपूनतन प्रदान गनुन पनेाः यस ऐन ववपरीत वस्तु वा सेवा नबिी ववतरण वा प्रदान
गरे को कारणबाट घाइते भएमा उपचार खचन, उपचार अवनधभर पाररवाररक म्स्थनत
अनुसार दै ननक गुिाराका लानग आवश्यक पने अन्तररम राहत रकम र क्षनतपूनतनको
नननमि परे को उिूरी उपर छाननबन गदान उपभोक्तालाई हानन, नोक्सानी पुग्न गएको
ठहर भएमा त्यस्तो हानन, नोक्सानीको आधारमा सम्बम्न्धत उत्पादक, पैठारीकतान,
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सञ्चयकतान, ढु वानीकतान, ववतरक वा नबिेताबाट क्षनतपूनतन बापतको रकम उपभोक्ता
वा ननिको मृत्यु भइसकेको भए कानून बमोम्िमको हकवालाले पाउनेछ।
5२.

क्षनतपूनतनको मापदण्ड ननधानरण गनेाः (१) अदालतले दफा ५१ बमोम्िम क्षनतपूनतन
बापत उपभोक्ताले पाउने रकम ननधानरण गदान दे हायका कुरालाई ध्यानमा राखी
ननधानरण गनुन पनेछाः–
(क)

पीनडत व्यम्क्तलाई पनन गएको शारीररक वा माननसक
कष्ट वा पीडा र त्यसको गम्भीरता,

(ख)

उपचार हुनसक्ने वकनसमको क्षनत भएकोमा उपचार
गराउन लाग्ने अनुमाननत खचन,

(ग)

शारीररक

वा

माननसक

क्षनतको

कारण

पीनडत

व्यम्क्तको आय आिनन गने क्षमतामा हुन गएको ह्रास,
(घ)

उपचार हुन नसक्ने वकनसमको शारीररक वा माननसक
क्षनत पुगेकोमा पीनडत व्यम्क्तको उमेर र ननिको
पाररवाररक दावयत्व,

(ङ)

वपनडतको मृत्यु भएकोमा ननिको आम्दानीमा आम्श्रत
ननिको पररवारका सदस्यको सङ्ग्ख्या र ननिहरूको
िीववकोपािननको नननमि आवश्यक पने न्यूनतम खचन,

(च)

पीनडत व्यम्क्तले दाबी गरे का कुरामध्ये उम्चत र
उपयुक्त दे म्खएका अन्य कुरा,

(छ)

उत्पादकतान, पैठारीकतान, सञ्चयकतान, नबिेता एवं सेवा
प्रदायकको आनथनक तथा व्यवसायको म्स्थनत।

(२) उपदफा (१) बमोम्िम क्षनतपूनतन ननधानरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
तोवकए बमोम्िम हुनेछ ।
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पररच्छे द-११
ववववध
5३.

अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनेाः नेपाल सरकारले दफा
१९ बमोम्िम ननधानरण गरे को अत्यावश्यक खाद्य वा अन्य वस्तु वा सेवा तोवकए
बमोम्िम सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गनन सक्नेछ।

5४.

सहयोग गनुन पनेाः (१) यो ऐन कायानन्वयन गने नसलनसलामा ववभागले स्थानीय
प्रशासन तथा प्रहरीको सहयोग मागेमा त्यस्तो सहयोग गनुन स्थानीय प्रशासन तथा
प्रहरीको कतनव्य हुनेछ।
(२) यस ऐन बमोम्िम िााँचबुझ, अनुगमन वा ननरीक्षण गने िममा त्यस्तो
िााँचबुझ, अनुगमन वा ननरीक्षण गने अनधकारी वा यस ऐन बमोम्िम खटाइएको

व्यम्क्त, टोली वा ननरीक्षण अनधकृतलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउनु सम्बम्न्धत
सबैको कतनव्य हुनेछ।
5५.

सं स्थाको दावयत्वाः (१) कुनै व्यापाररक सं स्थाले यो ऐन बमोम्िम कसुर हुने कुनै

कायन गरे मा त्यस्तो कायनको म्िम्मेवारी र दावयत्व त्यस्तो सं स्थाको मुख्य प्रशासकीय
अनधकारीको है नसयतमा काम गने अनधकारीको हुनेछ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन आफू मुख्य

ु न्दा अगावै भएका कसुरका सम्बन्धमा त्यस्तो व्यम्क्तले
प्रशासकीय अनधकारी हुनभ
सिायको दावयत्व व्यहोनुन पने छै न।
5६.

सूचना ददनेलाई पुरस्काराः (१) यस ऐन बमोम्िमको कसुर गरे को छ वा गनन लागेको
छ भन्ने कुराको सूचना ददने व्यम्क्तले ददएको सूचना बमोम्िम अनुसन्धान भई दायर

भएको मुद्दाको अम्न्तम वकनारा लागेपनछ असूल भएको नबगो रकमको दश प्रनतशत
वा दश लाख रूपैयााँमध्ये िुन कम हुन्छ सोही रकम त्यस्तो व्यम्क्तलाई पुरस्कार
ददइनेछ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन नेपाल सरकार
वा सं ङ्गदठत सं स्थाका कमनचारी वा नतनका पररवारका सदस्य वा अनुगमनमा
खवटएका उपभोक्ता सं घ सं स्थाका प्रनतनननध वा कमनचारी वा नतनका पररवारका
सदस्यले यस दफा बमोम्िम पुरस्कार पाउने छै नन्।
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(३) यस दफा बमोम्िम सूचना ददने व्यम्क्तको नाम, ठे गाना र ननिबाट
प्राप्त भएको सूचनाको वववरण गोप्य राम्खनेछ।
5७.

प्रचनलत कानून बमोम्िम मुद्दा चलाउन बाधा नपनेाः यस ऐन बमोम्िम कसुर ठहररने
काम अन्य प्रचनलत कानून अन्तगनत पनन कसुर ठहररने रहेछ भने त्यस्तो कानू न
बमोम्िम मुद्दा चलाउन यस ऐनले बाधा पुर्याएको माननने छै न।

5८.

नेपाल सरकार बादी हुनाःे यस ऐन अन्तगनतको मुद्दा नेपाल सरकार बादी हुनेछ।

5९.

मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी : (१) यस ऐन बमोम्िमको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको
अनुसन्धान ननरीक्षण अनधकृतले गनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोम्िम ननरीक्षण अनधकृतले अनुसन्धानको काम पूरा

भए पनछ मुद्दा चल्ने वा नचल्ने ननणनयको लानग सम्बम्न्धत सरकारी वकील समक्ष
पठाउनु पनेछ र सरकारी वकीलबाट मुद्दा चल्ने ननणनय भएमा ननरीक्षण अनधकृतले
मुद्दा दायर गनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोम्िम ननरीक्षण अनधकृतले मुद्दा दायर गदान दफा
४० को उपदफा (१) बमोम्िमको सिाय हुने कसूर सम्बन्धी मूद्दाको हकमा

ववभागको महाननदे शक समक्ष र दफा ४० को उपदफा (३) बमोम्िम सिाय हुने
कसूर सम्बन्धी मुद्दाको हकमा अदालत गठन भएकोमा अदालत समक्ष र अदालत गठन
नभएकोमा सम्बम्न्धत म्िल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गनेछ।
६०.

सं म्क्षप्त कायनववनध अपनाउनु पनेाः (१) यस ऐन अन्तगनत दायर भएको मुद्दाको
कारबाही र वकनारा गदान सं म्क्षप्त कायनववनध ऐन, २०२८ बमोम्िमको कायनववनध
अपनाउनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन तीन वषनभन्दा
बढी कैद सिाय हुने मुद्दामा सामान्य कायनववनध अपनाउनु पनेछ।

6१.

असल ननयतले गरे को कामको बचाउाः उपभोक्ता सं रक्षण पररषद्, केन्रीय अनुगमन
सनमनत, स्थानीय बिार अनुगमन सनमनत, ननरीक्षण अनधकृत वा नेपाल सरकार,

प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहको कुनै कमनचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत
बनेको ननयम बमोम्िम आफ्नो कतनव्यपालन गदान असल ननयतले गरे को काम
कारबाहीप्रनत ननि व्यम्क्तगत रूपले िवाफदे ही हुने छै न।
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6२.

यसै ऐन बमोम्िम हुनाःे यस ऐनमा लेम्खए िनत कुरामा यसै बमोम्िम र अन्य
कुरामा प्रचनलत कानून बमोम्िम हुनेछ।

6३.

ननयम बनाउन सक्नेाः (१) यो ऐन कायानन्वयन गनन नेपाल सरकारले आवश्यक
ननयम बनाउन सक्नेछ।
(२) दफा २७ बमोम्िम बिार अनुगमन सम्बन्धी कायनलाई व्यवम्स्थत
र प्रभावकारी बनाउन प्रदे श सरकारले आवश्यक ननयम बनाउन सक्नेछ।

6४.

ननदे म्शका, कायनववनध वा मापदण्ड बनाई लागू गनन सक्नेाः (१) मन्रालयले यस ऐन
र यस ऐन अन्तगनत नेपाल सरकारले बनाएको ननयमावलीको कायानन्वयन गनन
आवश्यकता अनुसार ननदे म्शका, कायनववनध वा मापदण्ड बनाई लागू गनन सक्नेछ।
(२) दफा २८ बमोम्िम बिार अनुगमन सम्बन्धी कायनलाई व्यवम्स्थत

र प्रभावकारी बनाउन सम्बम्न्धत गाउाँपानलका वा नगरपानलकाले आवश्यक
ननदे म्शका वा कायनववनध बनाई लागू गनन सक्नेछ।
6५.

खारे िी र बचाउाः (१) उपभोक्ता सं रक्षण ऐन, २०५४ खारे ि गररएको छ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िमको ऐन अन्तगनत भए गरे का काम कारबाही
यसै ऐन बमोम्िम भए गरे को मानननेछ।

भदौ २९, २०७५ मा बसेको प्रनतनननध सभाको बैठकले सं शोधन सवहत पाररत गरे को र
भदौ ३१, २०७५ मा बसेको राविय सभाको बैठकले यो ववधे यकलाई सं शोधनववना वफतान
पठाउने गरी पाररत गरे को व्यहोरा नेपालको सं ववधानको धारा ११३ को उपधारा (१)
बमोम्िम प्रमाम्णत गदनछु ।
.........................
कृष्ण बहादुर महरा
सभामुख
प्रनतनननध सभा

प्रनतनननध

सभाका

सभामुखबाट

प्रमाम्णत

यो

ववधेयक

नेपालको संववधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोम्िम
प्रमाणीकरण गदनछु ।

नमनताः २०७५/०६/०२

43

(ववद्यादे वी भण्डारी)
रािपनत

