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k[i7e'ld M 

laZje/ cfOk/]sf] sf]/f]gf efO/;sf] ;s+qmd0f tyf sf]le8 !( /f]usf] k|sf]kaf6 cy{tGqdf gs/fTds c;/ 

kg{ uPsf] 5 . pQm k|efjaf6 pTkfbg ,ljt/0fdf k|ToIf k|efj k/]sf] 5  . dfu / cfk"lt{df c;Gt'ng  

cfOk/]sf] 5 . ahf/ c:yJo:y aGb} u/]sf] cj:yfnfO{ dWogh/ ub}{ o; kfrFkf]v/L yfªkfn ufpkflnsfsf] 

sfo{kflnsfsf] ldtL @)&^÷!@÷% ut] a;]sf] a}7sn] ahf/ ;ldtLdf b]xfoadf]lhdsf] ;+oGq /xg] ul/ ahf/ 

cg'udg sfo{nfO{ ldtL @)&^÷)!÷)* b]vL @)&^÷)!÷!( ;Dd ;~rfng ul/of] . 

cg'udg ;ldtLn] afhf/df b]lvg] cg'lrt Jofkfl/s lqmofsnfk , sfnf]ahf/L , ld;fj6 tyf u'0f:t/lxg kbfy{ 

/ j:t'sf af/]df lgodg tyf lgoGq0fsf] k|of; u5{  . cg'udg eg]sf] ahf/nfO{ k|lt:kwL{ , cg'zfl;t, 

dof{lbt tyf pkef]Qmfd'vL agfpg] x'g'k5{ . o;f] ug]{ d'Vo lhDd]jf/L /fHo / Joj;foL :jodsf] x'G5 . o;df 

pkef]Qmfn] ahf/df pknAw j:t' tyf ;]jf cfvfF lrDn]/ dfq} k|of]u ug]{ ug{'x'b}g . u'0f:t/xLg j:t' tyf 

;]jfsf] k|of]uaf6 kg]{ Ifltsf] e/kfO{ st}af6 kfpg ;lsb}g . clxn] xfd|f] b]zdf oxL eO/x]sf] 5 . To:t} clxn] 

ahf/df /x]sf] ;a}eGbf 7'nf] a]ltly pTkfbgstf{n] h:tf] pTkfbg uof]{ pkef]Qmf ;f]xL pkef]u ug{ tof/ 5g\ 

eGg] xf] . 

sfg'gL Joj:yf 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f $$ df k|To]s g]kfnLsf] pkef]Qmf lxt ;'/lIft u/]sf] 5 . To;df ;]jf tyf j:t' 

k|of]u ubf{ s'g} pkef]QmfnfO{ k/]df ;DalGwt kL8sn] To;sf] e/kfO{ ltg'kg]{ Joj:yf 5 . pkef]Qmf ;+/If0f P]g 

, @)&% n] u'0f:tl/o j:t' tyf ;]jf k|fKt ug]{ pkef]Qmfsf] ;+j}wflgs clwsf/sf] ;+/If0f tyf ;Da4g ug{ , 

pkef]QmfnfO{ k|fKt xssf] k|rngsf nflu GofoLs pkrf/ k|bfg ug{ / pkef]QmfnfO{ x'g ;Sg] xfgL , gf]S;fgL 

afkt Ifltk'lt{ pknAw u/fpg pkef]Qmf ;+/If0f ;DalGw sfg'gL Joj:yf /x]sf] 5 . 

kl/efiff 

1. pkef]Qmf 

pkef]Qmf eGgfn] pkef]u j:t' jf ;]jf pkef]u jf k|of]u ug]{ ;j{;fwf/0f JolQm, ;d'x jf ;+:yfnfO{ hgfFp5 . 

2. pkef]Uo j:t' 

pkef]Uo j:t' eGgfn] pkef]Qmfn] pkef]u jf k|of]u ug]{ j:t' jf j:t'x?sf] ;ld>0faf6 ag]sf] :jf:YonfO{ 

xflg,gf]S;fgL jf gs/fTds k|efj gug]{ kbfYf{ a'lemG5 . 

 

 



 

 

 

3. उपभोक्ताको अधिकार  

o उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले देहायका ९ वटा उपभोक्ता अधिकारहरुको ब्यवस्था गरेको छः 

o सहज पहूँचको अधिकार, 

o प्रधिस्पिाात्मक मूल्यमा वस्िु वा सेवाको छनौट गना पाउन ेअधिकार, 

o वस्िु वा सेवाको मूल्य, पररमाण, शुद्धिा, गुणस्िर आदद बारेमा सूधचि हुन पाउने अधिकार, 

o दईु वा दईु भन्दा बदि पदाथाको सधमश्रणबाट बनेको वा उत्पाददि वस्िुमा रहकेा त्यस्िा पदाथाको मात्रा, ित्व वा 

प्रधिशिको बारेमा जानकारी पाउने अधिकार, 

o मानव जीउ, ज्यान, स्वास््य िथा सम्पधिमा हाधन पु¥याउने वस्िु िथा सेवाको धबक्री धविरण बाट सुरधक्षि हुन 

पाउने अधिकार, 

o अनुधचि व्यापाररक िथा व्यवसायजन्य दक्रयाकलाप धवरुद्ध उधचि कानूनी कारवाही गराउन पाउने अधिकार, 

o वस्िु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हाधन, नोक्सानी धवरुद्ध क्षधिपूर्िा पाउने अधिकार, 

o उपभोक्ताको हक, धहिको संरक्षणका सम्वन्िमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा धनकायबाट उपचार पाउन े वा 

सुनुवाई हुन ेअधिकार, 

o उपभोक्ता धशक्षा पाउने अधिकार । 

4. उत्पादकको दाधयत्व 

o गुणस्िरीय वस्िु िथा सेवा उत्पादन गने, 

o वस्िुको लेबल धनिाारण गने, 

o लेबलमा ऐनले िोके बमोधजमका कुरा उल्लेख गने, 

o त्रुरटपुणा उत्पादन नगने, 

o आफूले उत्पादन गरेको वस्िु त्रुरटपूणा उत्पादन भई त्यस्िो वस्िु बजारमा रहकेो कुरा जानकारीमा आएमा त्यस्िो 

वस्िु संकलन गरी नष्ट गने, 

o वस्िु वा सेवाको उत्पादनको कारण उपभोक्तालाई कुनै दकधसमको क्षधि भएमा सो को मनाधसव क्षधिपूर्िा ददने, 

o वस्िु वा सेवाको गलि वा भ्रामक धवज्ञापन वा प्रचार प्रसार नगने, 

o दईु वा दईु भन्दा बिी पदाथाको सधमश्रणबाट बनेको वा उत्पाददि वस्िुमा रहकेा त्यस्िा पदाथाको मात्रा, ित्व वा 

प्रधिशिको जानकारी ददनुपने, 

o कानून बमोधजम िोदकएका अन्य शिा पूरा गने । 

 
 
 

5. िुवानीकिााको दाधयत्व  

o िुवानी गररने वस्िकुो प्रकृधि अनुसार धनिााररि अवधिधभत्र नै िुवानी गनुा पने, 



o िुवानी गदाा वस्िुको गुणस्िरमा ह्रास आउन नददन,े 

o िुवानी गदाा िोदकए बमोधजम सुरक्षात्मक व्यवस्था िथा पालना गनुापने शिाहरु पूणा रुपमा पालना गने, 

o सम्बधन्िि धनकाय वा अधिकारीले माग गरेको बखि वस्िकुो धववरण उपलब्ि गराउने, 

o िोदकए बमोधजमका अन्य दाधयत्व पूरा गने । 

6. सञ्चयकिााको दाधयत्व  

o वस्िु सञ्चय गदाा त्यस्िा वस्िकुो प्रकृधि अनसुार सिकािा अपनाउने, 

o वस्िुको दकधसम वा प्रकृधि अनुसार गुणस्िरमा ह्रास नआउने गरी िोदकए बमोधजम सुरक्षात्मक उपाय अपनाई 

सञ्चय गने र वस्िुको गुणस्िरमा ह्रास आउने खालको कुनै काम नगने, 

o उत्पादकले उल्लेख गरेका वस्िुको लेबल वा धववरण फेरबदल नगने, 

o सम्बधन्िि धनकाय वा अधिकारीले माग गरेको बखि वस्िकुो सञ्चयसूँग सम्बधन्िि धववरण उपलब्ि गराउने, 

o िोदकएको सुरक्षात्मक उपाय अपनाउने 

o िोदकए बमोधजमका अन्य दाधयत्व पूरा गने । 

7. धबके्रिाको दाधयत्व  

o धवना भेदभाव उपभोक्तालाई वस्िुको धबक्री गने, 

o वस्िुको दकधसम वा प्रकृधि अनुसार गुणस्िरमा ह्रास नआउने गरी सुरधक्षि रुपमा राख्ने र 

सुरधक्षि रुपमा धबक्री गने, 

o सवासािारणले स्पष्ट रुपमा देख्ने बुझ्ने गरी वस्िुको मूल्य सचूी राख्ने, 

o सम्बधन्िि धनकाय वा पदाधिकारीले माग गरेका बखि आफूसूँग रहकेो वस्िुको मौज्दाि वा 

धववरण उपलब्ि गराउने, 

o वस्िुमा कुनै दकधसमको ग्यारेन्टी वा वारेन्टीको व्यवस्था भएमा त्यसको पालना गने, 

o पधहले आउने उपभोक्तालाई पधहले वस्िु धबक्री गने, 

o उपभोग्य वस्िु धबक्री गरी सकेपधछ त्यस्को धबल वा रधसद ददने, 

o िोदकए बमोधजम अन्य दाधयत्व पूरा गने । 

 

8. सवेा प्रदायकको दाधयत्व  

o धबना भेदभाव उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गने, 

o सवासािारणले स्पष्ट रुपमा बझु्ने गरी सबैले देख्न ेठाउूँमा आफूले प्रदान गन ेसेवाको प्रकृधि र सो 

सेवा प्राप्त गरे बापि उपभोक्ताले धिनुा पने मूल्यको सूची राख्ने, 

o सम्बधन्िि धनकाय वा अधिकारीले माग गरेका बखि आफूले प्रदान गन े सेवासूँग सम्बधन्िि 

धववरण िथा कागजाि उपलब्ि गराउने, 

o पधहले आउने उपभोक्तालाई पधहले सेवा प्रदान गने, 

o उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरे बापिको रकम धलएपधछ त्यसको धबल वा रसीद ददने, 

o िोदकए बमोधजम अन्य दाधयत्व पूरा गने । 



9. उत्पादक वा पठैारीकिााल ेलबेलमा खलुाउन ुपन ेकुराहरु 

o उत्पादकको नाम, ठेगाना र उद्योगको दिाा नम्बर, 

o खाद्य पदाथा, औषधि र सौन्दया सामाग्री जस्िा वस्िुमा त्यस्िा वस्िुको धमश्रण, धमश्रणका ित्व, 

पररमाण र िौल, 

o गुणस्िर धनिाारण भएको वस्िु भएमा त्यस्िो वस्िकुो गुणस्िर, 

o वस्िु उपभोग गने िररका र त्यस्िो वस्िु उपभोग गरेबाट हुन सके्न नकारात्मक प्रभाव(साइड 

इफेक्ट), 

o धनधिि अवधिधभत्र उपभोग गररसकु्न पने वस्ि ुभए त्यस्िो अवधि, 

o वस्िुको धबक्री मूल्य, ब्याच नम्बर र उत्पादन धमधि, 

o इलेक्रोधनक, हाडावेयर, धवद्युिीय वा याधन्त्रक वा लामो समयसम्म प्रयोगमा रहने वस्िु भए 

त्यस्िो वस्िुको ग्यारेण्टी वा वारेण्टी र ग्यारेण्टी वा वारेण्टी धमधि िथा सो वस्िुसूँग सम्बधन्िि 

कानून बमोधजम अन्य आवश्यक कुरा, 

o ग्यारेण्टी वा वारेण्टी भएको अवस्थामा कुनै त्रुरट देधखएमा त्यसको शोिभनाा ददने वा धनधिि 

अवधिसम्म ममाि गररददने व्यवस्था, 

o प्रज्वलनशील, दरु्ाटनाजन्य वा सधजलैसूँग टुटफुट हुन सके्न वस्िु भए त्यस्िो वस्िुको सुरक्षाको 

लाधग अपनाउनु पने पूवासाविानी सम्बन्िी धववरण, 

o वस्िुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउन ेअधिकिम खुद्रा धबक्री मूल्य, 

o वस्िु प्रयोग गनुापूवा कुनै प्रदक्रया पूरा गनुा पने भए त्यस्िो प्रदक्रया र त्यस्िो प्रदक्रया नपु¥याई 

प्रयोग गदाा हुन सके्न हाधन, नोक्सानी, 

o मानव स्वास््यलाई हाधन पु¥याउने खालका पदाथाहरुको लेबलमा चेिनामूलक सन्देश, धचत्र 

वा धचन्हको प्रयोग, 

o िोदकए बमोधजमका अन्य कुरा । 

10. खररद गररएको वस्ि ुदफिाा गना सदकन े 

• कसैले धबके्रिाबाट खररद गरेको कुनै वस्िु धचि नबुझी दफिाा गना चाहमेा साि ददनधभत्र धबके्रिा समक्ष दफिाा गना 

वा त्यस्िो वस्िुको सट्टा सोही मूल्य बराबरको अकााेे वस्िु वा आफूले त्यस्िो वस्िु खररद गदाा धिरेको रकम 

भुक्तानी धलन सके्नछ । यसरी वस्िु दफिाा गदाा त्यस्िो वस्िु खररद गदाा धबके्रिाल ेददएको धबल वा रसीद देखाउनु 

पनेछ । 

• िर, देहायको अवस्थामा वस्िु दफिाा गना वा सट्टा धलन सदकने छैनः 

o खररद भैसकेपधछ खररदकिााले त्यस्िो वस्िुको गुणस्िर वा पररमाणमा पररविान गरेमा, 

o धनधिि अवधिधभत्र उपभोग गररसकु्न पने प्रकृधिका वस्िु भए त्यस्िो अवधि व्यधिि भइसकेको वस्िु भएमा, 

o दिु, फलफूल, िरकारी, माछा, मासु जस्िा िुरुन्ि उपभोग नगरेमा सडी, गली जाने प्रकृधिका वस्ि ुभएमा, 

o खररद गरेको वस्िु प्रयोग गररसकेको भएमा, 

o धसलबन्दी गररएको वस्िु भए धसलबन्दी िोधडएको भएमा । 

• धसलबन्द गरेको वस्िु भए धसल निोधडएको अवस्थामा त्यस्िो वस्िु पन्र ददनधभत्र दफिाा गना वा त्यस्िो वस्िुको 

सट्टा सोही मूल्य बराबरको त्यस्िै अकााेे वस्िु धलन सदकनेछ । 



11. गुणस्िरहीन वस्ि ु 

o लेबलमा उल्लेख गररएको भन्दा कम गुणस्िर भएको वा त्यस्िो वस्िुमा हुनुपने आवश्यक ित्व वा पदाथाको 

पररमाण र्टाईएको वा अकााेे कुनै पदाथाको धमसावट गररएको, 

o मानव स्वास््यलाई हाधन हुने गरी सडेको, गलेको, फोहोरमैला, धवषादी धमश्रण गरी ियार गररएको वा 

स्वास््यलाई हाधन हुने कुनै रसायन, रङ वा सुगन्ि प्रयोग गररएको, 

o वस्िुको केही वा सबै भाग कुनै रोगी वा रोगकारक पशु, पंक्षी वा हाधनकारक वनस्पधिबाट बनाईएको, 

o िोदकएको मापदण्ड पूरा नगरी उत्पादन, िुवानी, सञ्चय, भण्डारण वा धबक्री गररएको, 

o उपभोग्य वस्िुको गुणस्िर िोदकएकोमा सोही बमोधजम र निोदकएकोमा उत्पादकले उल्लेख गरे बमोधजमको 

गुणस्िर नभएको, 

o िोदकएको न्यूनिमभन्दा कम गुणस्िर वा अधिकिम गुणस्िर िोदकएकोमा त्यस्िो गणुस्िर िोदकएकोमा त्यस्िो 

गुणस्िरभन्दा बिी भएको । 

12. अनधुचि व्यापाररक िथा व्यवसायजन्य दक्रयाकलाप 

o वस्िु वा सेवाको वास्िधवक गुणस्िर, पररमाण, मूल्य, नापिौल, िाूँचा वा बनावट आदद िाूँटी, लुकाई, धछपाई वा 

झुक्याई त्यस्िो वस्िु वा सेवा धबक्री वा प्रदान गने, 

o झुठा वा भ्रमपूणा धवज्ञापन गने वा भ्रमपूणा धवज्ञापन गरी वस्िु धबक्री गने, 

o वस्िु वा सेवाको हकमा मौधखक, धलधखि वा दषृ्यबाट देहायका कुनै काम गनेः 

1. कमसल वस्िुलाई धवधशष्ठ वा गुणस्िर भएको स्िरमान, गणुस्िर, मात्रा, शे्रणी, संरचना, धडजाइन देखाई धबक्री गने, 

2. पूनधनर्माि वा पूराना वस्िुलाई नयाूँ हो भनी देखाई वा झकु्याई धबक्री गने, 

3. र्ोधषि गररएका कुनै फाइदा नहुने अवस्थामा पधन वस्िु वा सेवाको धबक्री गदाा झुठा र भ्रमपूणा रुपमा धवज्ञापन वा 

सूचना प्रसार गने, 

4. ि्यगि आिार धवना कुनै वस्िुको उपभोग वा प्रयोगबाट त्यस्िो वस्िुको दावी वा प्रत्याभूधि गने वा धबक्री गने । 

o कुनै वस्िु वा सेवाको वास्िधवक लागिको आिारभन्दा फरक आिारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार पने गरी मूल्य 

धनिाारण गने वा कुनै प्रधियोधगिा, धचठ्ठा, अवसर आददको लागि समेि समावेश गरी मूल्य िय गने वा त्यस्िो 

मूल्यमा धबक्री गने, 

o कुनै वस्ि ुवा सेवाको मूल्यमा दान, इनाम वा धनशुल्क पाइने अन्य वस्िुको मूल्य वा लागि समावेश गरी मूल्य 

धनिाारण गने वा त्यस्िो मूल्यमा वस्िु वा सेवाको धबक्री गने, 

o कुनै वस्िु वा सेवामा िोदकएको गुणस्िर वा मानकभन्दा र्टी वा बिी हुने गरी वा सेवा उपभोगबाट 

उपभोक्तालाई हाधन, नोक्सानी पु¥याउन ेगरी वस्ि ुउत्पादन, धमश्रण वा आपूर्िा वा ओसारपसार वा सञ्चय वा 

धबक्री गने, 

o कुनै वस्िुको कृधत्रम अभाव सजृना, जम्माखोरी गन ेवा धबक्री गने, 

o त्रुरटपूणा उत्पादनबाट नष्ट भएको वस्िुको मूल्य वा व्यापाररक कारोवारको धसलधसलामा करार भएको वस्िुको 

मूल्य समेि अन्य वस्िुको लागि मूल्यमा समावेश गरी धबक्री गने, 

o कुनै वस्िुलाई धवस्थाधपि गना नक्कली वस्ि ुउत्पादन वा पैठारी गने वा त्यस्िो वस्िुको धबक्री गने, 

o धबल वा धबजक जारी गना इन्कार गने वा धबल धबजक जारी गदाा थप रकम माग गने, 

o कुनै वस्िु उपभोग गदाा उपभोक्तालाई हाधन, नोक्सानी वा क्षधि पुग्न ेगरी धवषादी वा कुनै रसायनको प्रयोग गन े

वा त्यसरी प्रयोग भएको वस्िु धबक्री गन,े 

o उपभोग गररसकु्न पने अवधि व्यधिि भइसकेको वा उपभोग गना नधमल्ने वस्िुमा नयाूँ लेबल लगाई धबक्री गने, 



o उपभोग गना नसदकने गुणस्िरहीन वस्िु पैठारी, उत्पादन वा धबक्री गने, 

o व्यवसाधयक सेवा प्रदायकले सेवाको मूल्य, गुणस्िर, सेवा उपलब्ि गराउने स्थान र समय उल्लेख नगरी सेवा 

प्रदान गने, 

o उत्पादक, पैठारीकिाा, िुवानीकिाा, सञ्चयकिाा वा धबके्रिा वा त्यस्िा व्यधक्त र अन्य व्यधक्त, संर् संस्थाको 

धमलेमिोबाट कुनै वस्िुको उत्पादन, पैठारी, िुवानी, सञ्चय वा धबक्री धविरणमा लागेको लागि र िोदकए 

बमोधजमभन्दा बिी मुनाफा धलई धबक्री धविरण वा िुवानी वा धबक्री धविरणमा अवरोि गने, 

o कुनै वस्िु वा सेवा धबक्री वा प्रदान गदाा िोदकएको व्यापाररक िह भन्दा बिी िह वा शंृ्रखला खडा गरी धबक्री वा 

प्रदान गने । 

o कुनै वस्िु वा सेवा धबक्री वा प्रदान गना कुनै सरंचना, मानक वा मापदण्ड िोदकएकोमा त्यस्िो संरचना, मानक वा 

मापदण्ड पूरा नगरी धबक्री गने । 

cGo Joj:yfx? M 

 

 कसलै ेवस्ि ुवा सवेाको सम्बन्िमा गना नहुन ेअन्य कामहरु 

o कच्चा पदाथाको कोटा धनिाारण गने वा कुनै वस्िकुो उत्पादन र्टाउने वा त्यस्ि ैअन्य कुनै काम गने, 

o कुनै वस्िु वा सेवा सधञ्चि गरी वा अन्य कुनै िररकाले कृधत्रम अभाव खडा गने, 

o धनिााररि समय वा स्थानमा मात्र वस्िु वा सेवा धबक्री गन ेवा त्यस्िै प्रकृधिका अन्य कुन ैकाम गने, 

o जानीजानी कमसल वस्िुको उत्पादन, धबक्री वा पैठारी गने, 

o कुनै वस्िु वा सेवालाई अकााेे वस्िु वा सेवा हो भनी वा न्यूनस्िरको वस्िु वा सेवालाई उच्चस्िरको वस्िु वा सेवा 

हो भनी िाूँटी वा झुक्याई धबक्री गने, 

o उपभोक्ताको स्वास््यमा प्रधिकूल असर पने वस्ि ुवा सेवाको उत्पादन वा धबक्री गने, 

o एकै प्रकृधिका धवधभन्न वस्िु उत्पादन, पैठारी वा धबक्री गना व्यापारी वा व्यापाररक समूहहरू धमली त्यस्िो वस्िकुो 

अभाव सृजना गरी मूल्य िथा आपूर्िा व्यवस्थामा प्रभाव पाने, 

o एकै प्रकृधिको कुनै सेवा प्रदान गने एकभन्दा बिी व्यापारी वा व्यापाररक समूहको धमलेमिोबाट चक्र प्रणाली, 

कोटा प्रणाली, आलोपालो, खेप प्रणाली वा टोकन प्रणाली अपनाई सेवा संचालन गने, 

o एउटा वस्िु खररद गदाा अकााेे वस्िु पधन खररद गनुापने व्यवस्था गने । 

 वस्ि ुवा सवेाको मलू्यको मापदण्ड धनिाारण गन ेव्यवस्था  

o उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लाधग िोदकएको धनकायले वस्िु वा सेवाको मूल्य धनिाारण सम्बन्िी मापदण्ड 

ियार गनेछ । यसरी मापदण्ड ियार गदाा वस्िुको उत्पादन लागि, िुवानी खचा, पैठारीकिााले काननू बमोधजम 

बुझाएको भन्सार, कर, दस्िरु र वस्िु धबक्री गदाा िोदकएको प्रधिशि भन्दा बिी नहुने गरी धबके्रिाले धलन पाउने 

मुनाफा रकम समेिलाई आिार मानु्नपनेछ । 

बजार अनगुमन सम्बन्िी व्यवस्था 

o उपभोक्ताको हक, धहि सरंक्षणका लाधग वस्िु वा सेवाको आपूर्िा व्यवस्था, मूल्य, गुणस्िर, शुद्धिाको अनुगमन वा 

सुपरीवेक्षणमा गना धनम्नानुसार बजार अनुगमन सधमधि गठन गने lg0fo ul/Psf] 5 . 

 



Afhf/ cg'udg ;+oGq 

s= pkfWoIf ;+of]hs 

v= ;DalGwt j8fsf] j8fWoIf ;b:o 

u= ;DalGwt j8f x]g]{ k|x/L k|d'v ;b:o 

3= :yflgo pBf]u jfl0fHo ;+3 k|ltlglw ;b:o 

ª= cfGtl/s n]vf kl/If0f zfvf k|d'v ;b:o ;lrj 

बजार अनगुमन सम्बन्िी स्थानीय िहको अधिकार  

o उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लाधग वस्िु वा सेवाको आपूर्िा व्यवस्था, मूल्य, गुणस्िर, शुद्धिा सम्बन्िी 

धवषयमा बजारको स्थलगि सुपररवेक्षण, िथा अनुगमन गनाका लाधग गाउूँ  कायापाधलका वा नगर कायापाधलकाले 

स्थानीय बजार अनुगमन सधमधि गठन गना सके्नछ । 

उपभोक्ता सरंक्षण ऐन, २०७५ मा उजरूी सम्बन्िी व्यवस्था  

o वस्िु वा सेवा प्रदायकले उपभोक्ता धहि धवरुद्ध वा ऐन, धनयम धवपरीि कुनै काम कारवाही गरेमा त्यस्िो कुराको 

जानकारी पाउने जनुसुकै व्यधक्तले आफूसूँग भएको जानकारी वा सबुद प्रमाण सधहि केन्द्रीय बजार अनुगमन 

सधमधि, धवभाग वा धनरीक्षण अधिकृिसमक्ष धलधखि वा मौधखक वा धवद्युिीय माध्यमबाट समेि उजूरी ददन 

सके्नछ । उजूरी ददने व्यधक्तले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहमेा त्यस्िो व्यधक्तको नाम गोप्य राख्नु पनेछ । 

 
 

उपभोक्ता सरंक्षण ऐन, २०७५ मा क्षधिपरू्िा सम्बन्िी व्यवस्था 

o उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ धवपरीि वस्िु वा सेवा धबक्री धविरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुन ै

उपभोक्तालाई शारीररक, मानधसक, आर्थाक, भौधिक वा अन्य दकधसमको हाधन, नोक्सानी हुन गएमा वा वस्िुको 

त्रुरटपूणा उत्पादनको कारणबाट क्षधि पुग्न गएमा उपभोक्ता स्वयंले वा धनजको िफा बाट कुन ैउपभोक्ता संस्थाल ेवा 

उपभोक्ता असक्षम भएमा वा धनजको मृत्य ुभइसकेको अवस्थामा त्यस्िो उपभोक्ताको हकवालाले त्यस्िो वस्ि ुवा 

सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, िुवानी, धबक्री धविरण वा प्रदान गने जुन व्यधक्तको कारणबाट त्यस्िो हाधन, 

नोक्सानी भएको हो सोही व्यधक्तबाट क्षधिपूर्िा भरी पाउन अदालि समक्ष त्यसरी हाधन, नोक्सानी पुगेको धमधिले 

छ मधहनाधभत्र उजुरी गना सके्न व्यवस्था छ । 

jt{dfg cj:yf tyf ;d:ofx? M 

1. k;ndf d"No;"lr gePsf] cj:yf  . 

2. k;ndf cfofltt ;dfgx? s]lx d'Vo xf]n;]n k;nx?af6 Nofpg] ul/Psf] . 

3. Joj;flo tyf pkef]Qmfdf clzIff / cr]tgf /x]sf] cj:yf .  



4. Dofb u'h|g] ldtL tyf pTkfbg ldtL x]g{ gHffGg] l:ytL /x]sf] . 

5. k|fo o'jf Joj;fo ;+rfns sd /x]sf] cj:yfdf j[4x?, clzlIftnfO{  Dofb u'h|g] ldtL tyf 

pTkfbg ldtLsf] af/]df j'emfpg sl7g /x]sf] . 

6. s]lx 3'dGt] lkm/Gt] tj/af6 ljqmL ljt/0f ul/Psf] dfn ;fdfgx? ;'?d} Dofb u'h|sf] x'g] . 

7. pkef]Qmfn] ;fgf] pd]/sf] aRrfx? Kf7fpg] u/]sf] . 

8. dfn;fdfgx? Jojl:yt ?kdf g/flvPsf] . 

9. pkef]Qmfx?nfO{ ;xh ?kdf j:t' tyf ;]jf lnbf ef}lts sl7gfO{ tyf k;nx?sf] cfGtl/s 

;+/rgfn] c;xh kl/l:ytL ;[hgf u/]sf] . 

10. k;nx?df x'g'kg]{ kof{Kt ;/;kmfO{sf] cefj tyf pHofnf]kgfsf] sld /x]sf] . 

11. k;ndf btf{ k|df0fkq g6fluPsf] cj:yf /x]sf] . 

12. Pp6f j8fdf Dofb u'h|sf] ;fdfg csf]{ j8f tyf :yfgx?df lgof{t ul/Psf] . 

13. ;fdfu|L pkef]u ubf{ pko'Qm 5 ,5}g < gx]/L pkef]u ul/Psf] . 

14. Dofb u'h|sf] ;fdfgx?nfO{ k;nd} /flvPsf] . 

15. Pp6} Joj;fodf b'O{ jf b'O{ eGbf al9 Joj;fo ;+rfng ul/Psf] . 

 

 

 

 Afhf/ cg'udgaf6 k/]sf] k|efjx? 

➢ ;an kIfx? 

• Jofkf/L tyf pkef]Qmfdf ahf/ cg'udg tyf Dofb u'h|sf] j:t' lsGg', 

a]Rg' tyf vfg' x'b}g eGg] /fd|f] k|efj kf/]sf] . 

• pkef]Qmf tyf Jofj;foLdf ;r]tgf tyf ;s/fTds ;Gb]z uPsf] . 

• pkef]Qmf v';Ldf pNn]Vo j[l4 ePsf] . 

• Jofj;foLnfO{ u'0fl:tl/o ;dfg /fVg'k5{ eGg] ;Gb]z uPsf] . 

• Uf'0f:t/lxg dfn;fdfg /fVbf tyf a]Rbf sfg'gadf]lhdsf] sf/jfxLsf] 

eflubf/ aGg''k5{ eGg] r]tgf ePsf] . 

• :yflgo ;/sf/sf] k|ToIf cfefif x'g] sfo{ ePsf] tyf o:tf] sfo{x?nfO{ 

lg/Gt/tf lbg'x'g eGg] k[i7kf]if0f k|fKt ePsf] . 

➢ b"a{n kIfx? 

• Joj;foL;uF e]6 gx'g] cj:yfsf] nfuL Pp6f ;"rgf 6f; ug]{ sfo{df |Wofg 

lbg g;lsPsf] . 

• Dofb u'h|sf] ;fdfgx?nfO{ k|yd r/0fd} Jojl:yt ?kdf g} ;+sng tyf gi6 

ug{ g;lsPsf] . 



• Dofb u'h|sf] ;fdfgnfO{ ;+s]t ug]{ l:6s/ tyf e/kbf]{ dfWodsf] cefj /x]sf] 

. 

• cg'udg ug'{k'j{g} ;"rgf r'xfj6 x'g] u/]sf] . 

• cg'udg 6f]nLnfO{ Jojl:yt tyf ;lx ?kdf kl/rfng ug{ sl7gfO{ ePsf] . 

• ahf/ d"Nosf] af/]df s'g} u[xsfo{ x'g g;s]sf] . 

• pRrhf]lvdo'Qm cj:yfdf kof{Kt df:s,:ofg]6fOh/,kGhf nufotsf ;'/Iff 

;fdfu|Lsf] cefj /xsf] . 

 kflnsfaf6 bf];|f] r/0fdf ;dfj]z tyf cjnDag ug'kg]{ sfo{x? 

• d"No;'lr lgl/If0f ug]{ . 

• Joj;fo btf{ ug{ ;"rgf k7fpg] tyf cg'udgdf btf{ gug]{ 

Jofj;fodfly sfg'gcg';f/sf] b08;hfosf] Joj:yf ug]{ . 

• ;/;kmfO{sf] cj:yf lgl/If0f ug]{ . 

• Uf'0f:tl/o dfn;fdfg /fv],g/fv]sf] Plsg ug]{ tyf Dofb u'h|sf] 

dfn;fdfg lalqm ljt/0f ug]{ Jofj;fopk/ sfg'gadf]lhdsf] sf/jfxL 

ug]{ . 

• Jofj;foL tyf pkef]QmfnfO{ Dofb u'h|g] ldtL, pTkfbg ldtL x]g{ 

l;sfpg] tyf pkef]Qmf xssf] jf/]df ;r]tgf lbg] vfnsf] sfo{qmd, 

tflndsf] Joj:yf ug]{ . 

• cg'udg sfo{df j8fnfO{ ;dGjosf/L e'ldsf k|bfg ug]{ . 

• Joj;foL;uF e]6 gx'g] cj:yfsf] nfuL Pp6f ;"rgf 6f; ug]{ sfo{df 

|Wofg lbg] . 

• cg'udg 6f]nLnfO{ Jojl:yt tyf ;lx ?kdf kl/rfng ug]{ . 

• cg'udg ug'{k'j{g} ;"rgf r'xfj6 x'g] cj:yf cfpg glbg] ul/ k'j{tof/L 

ug]{ . 

• Dofb u'h|sf] ;fdfgnfO{ ;+s]t ug]{ l:6s/ tyf e/kbf]{ dfWodsf] k|of]u 

ug]{ . 

• Dofb u'h|sf] ;fdfgx?nfO{ bf];|f] r/0fd} Jojl:yt ?kdf g} ;+sng tyf 

gi6 ug]{ ;+oGq tyf ;|f]t ;fwgsf] Joj:yf ug]{ . 

• s]lx 3'dGt] lkm/Gt] tj/af6 ljqmL ljt/0f ul/Psf] dfn ;fdfgx? ;'?d} 

Dofb u'h|sf] x'g] x'gfn] o;nfO{ lgoGq0f tyf lgodg ug]{ . 

 

 

 

 



ahf/ cg'udg k|lta]bgaf6 k|fKt ljj/0f tyf tYofÍx?sf] ljZn]if0f M 

s= d'Vo vfBfGgsf] df}Hbftsf] cj:yf 

j8f rfdn(af]/f) bfn(af]/f) lrgL(af]/f) t]n(afs;) lrp/f(af]/f) rfprfp(afs;) 

1 28 11 3 21 6 32 
2 250 23 14 75 11 165 
3 229 31 18 69 0 33 
4 137 31 18 71 21 13 
5 83 8 3 17 24 15 
6 22 12 5 4 14 12 
7 191 20 15 112 21 105 
8 50 2 5 0 5 7 

hDdf 990 138 81 369 102 382 

 

 

Dflysf] tYoaf6 o; uf= kf= sf] j8fx?df ;a}eGbf al9 vfBfGg df}Hbft  /xsf] j8f g+= @ a?jf 

/x]sf] 5 eg] ;a}eGbf sd vfBfGg df}Hbft /x]sf] j8f g+= * /x]sf] :ki6 x'G5 .dflysf] tYofÍaf6 

o; uf=kf =sf] ahf/ cg'udgsf] ;dofjlwleq lgDg cg';f/sf] vfBGg df}Hbft /x]sf] kfOof], 
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vfBGgsf] 

gfd OsfO{ kl/df0f 

rfdn af]/f 990 
bfn af]/f 138 
lrgL af]/f 81 
t]n afs; 369 
lrp/f af]/f 102 
rfprfp afs; 382 
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Vf=Joj;fo btf{sf] cj:yf 

qm= ;= Joj;fo btf{ ePsf Joj;fo btf{ gePsf 

hDdf ;+rflnt 

Joj;fo 

1 7 3 10 

2 6 0 6 

3 13 6 19 

4 19 7 26 

5 7 1 8 

6 15 8 23 
7 33 12 45 
8 15 4 19 

  115 41 hDdf Joj;fo= 156 

 

 

o; uf=kf= df hDdf btf{ ePsf Joj;fox?sf] ;+ªVof !%^ , btf{ gePsf Joj;fox?  $! / 

btf{ eO{ ;~rfngdf /x]sf Joj;fox? !!% j6f /x]sf] kfOof] . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dofb u'h|sf] dfn;fdgx?sf] l:ytL M 

Dofb u'h|sf] dfn;fdfgx?sf] l:ytL dflysf] l/kf]{6af6 ljZn]if0f ubf{ 36\bf]qmddf b]xfoadf]lhdsf] k|fKt ePsf] 

l:ytL /x]sf] 5 . 

1. lr;f] k]okbfy{x?df l8o",lnlr h';,km|'6L,k]K;L,sf]s, :k|fO6,;]e]g ck,ldl/08f,/]8a'n  

2. e'hf,e'lhof, bfndf]7x?,ld6d;nfx?, rfprfp,rsn]6,lrhan,la:s'6 

3. a];f/,v';f{gL,bfnx?,lrp/f,t]n,abfd,rfpldg 

4. rfdn,sf]nu]6,sfnf] ;;, 

5. cGo d}bf,cf6f, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Afhf/ cg'udgsf qmddf lvlrPsf tl:j/x? M 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


