Fair Digital Finance

बल
ु ेटिन

(ववश्व उपभोक्ता अधिकार ददवस, २०२२ का अवसरमा प्रकाक्षशत ववशेर्ाङ्क)
वाणिज्य, आपर्ू ति तथा उपभोक्ता संरक्षि ववभाग
बबरमहल, काठमाडौं।

प्रकाशकीय

शुभकामना
ु
सं यक्त
राष्ट्रसं घका सदस्य राष्ट्रहरुले हरे क वर्चको माचच १५ लाई

ववश्वमा उपभोक्ता अधिकार सं रिणका िेत्रमा प्रारक्षभभक कदम चाल्ने नेताका
रुपमा तत्कालीन अमेररकी राष्ट्रपधत जोन एफ केनेडीलाई क्षचधनन्छ । सन् १९६२

ु
को माचच १५ मा Consumer Bill of Right पेश भएपधछ उक्त ददनलाई नै सं यक्त
राष्ट्रसं घका सदस्य राष्ट्रहरुले सन् १९८३ दे क्षि र नेपालमा सन् १९९० दे क्षि
ववश्व उपभोक्ता अधिकार ददवसको रुपमा मनाउँ दै आएको पाइन्छ । नेपालले
पधन िारा ४४ मा सं बैिाधनक व्यवस्था सवहत उपभोक्ताको हकलाई मौधलक
हकको रुपमा स्थावपत गदै नीधतगत, कानूनी, सं स्थागत र सं रचनागत रुपमा नै

उपभोक्ता अधिकार ददवसको रुपमा मनाउँ दै आएको व्यहोरा सवचववददतै

छ । यस वर्चको ववश्वव्यापी नारा “Fair Digital Finance” रहेको छ भने
नेपालमा “ सुरक्षित र समावेशी ववद्युतीय कारोबार : उपभोक्ताको
अधिकार” भन्ने मूल नाराका साथ यो ददवस मनाइदै छ । नेपालमा

उपभोक्ताको हक वहत सं रिणका लाधग सं वविानको िारा ४४ मा व्यवक्षस्थत उपभोक्ताको

हक अनुरुप सरकारले हाल उपभोक्ता सं रिण ऐन, २०७५, धनयमावली, २०७६, बजार
अनुगमन कायाचववधि, २०७७ र बजार अनुगमन टोलीको आचारसं वहता, २०७७ समेत
कायाचन्वयनमा ल्याएको छ ।

कायाचन्वयन गदै आएको छ । उपभोक्ता सं रिण ऐन २०७५, ले उपभोक्ताका

ु ाई एवं िधतपूधतच
अधिकारलाई व्याख्या गदै क्षशिा, सूचना, छनौट, पहुँच, सुनव
सवहतको प्रष्ट व्यवस्था गरे को छ । उपभोक्ताका क्षशिा, सूचना िेत्रमा पैरवी गने
सं घ/ सं स्थाहरुको भूधमका प्रवर्द्चनात्मक, कानून कायाचन्वयन गने धनकायहरुको
भूधमका धनयमनात्मक र अदालती भूधमका उपचारात्मक रुपमा रहेको तथ्यलाई
मनन् गदै आ-आफ्नो िेत्रमा थप सकृयताको आवश्यकता दे क्षिन्छ ।

ववश्व उपभोक्ता अधिकार ददवस, २०७८ लाई नेपालमा “सुरक्षित र समावेशी
ववद्युतीय कारोबार : उपभोक्ताको अधिकार” नाराका साथ मनाउने क्रममा
धडजीटल लेि प्रकाशन एउटा कृयाकलापको रुपमा प्रस्तुत गररएको छ । यस

प्रकाशनमा उपभोक्ता अधिकार िेत्रमा दिल व्यक्षक्तत्वहरुबाट सान्दधभचक/
सारगववचत लेिहरु रहेको र सो को अध्ययनबाट उपभोक्ताका अधिकार सं रिण
िेत्रमा थप टे वा पुग्ने अपेिा गररएको छ ।

ु भ आपूधतचको व्यवस्थाका
गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाहरुको उक्षचत मूल्यमा सवचसल

लाधग वाक्षणज्य, आपूधतच तथा उपभोक्ता सं रिण ववभागबाट धनयधमत रुपमा बजार अनुगमन

हुदै आएको छ । यसका साथै स्वच्छ बजारका लाधग कृयाशील आम उत्पादक, ववतरक,

उपभोक्ता अधिकारका लाधग पैरवी गने सं घ/ सं स्थाहरु र उपभोक्ता स्वयं जागरुक हुन ु
आवश्यक छ । स्वच्छ बजारका

लाधग बजार अनुगमनलाई व्यापक बनाउन प्रदे शमा

प्रदे श सरकारका उद्योग, वाक्षणज्य र आपूधतच िेत्र हेने मन्त्रालय र स्थानीय तहमा रहेका

स्थानीय पाधलकाहरुबाट बजार अनुगमन सभबन्िी आ-आफ्नै कानूनी व्यवस्था गरी
कायाचन्वयन गनच वा सङघीय उपभोक्ता सं रिण ऐन, २०७५ र धनयमावली अनुरुप बजार

धनरीिण अधिकृत धनयुक्षक्त गरी बजार अनुगमन धनयधमत र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक
भएको छ ।
नेपालको सं वविानको िारा ४४ मा उपभोक्ताको हक अन्तगचत प्रत्येक

“उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त हुने हक हुनेछ” उल्लेि भएको र यस
अन्तगचत उपभोक्ता सं रिण ऐन, २०७५ तथा धनयमावली २०७६ जारी भई कायाचन्वयनमा

छ । उपभोक्ताको सं रिण र हकवहतका लाधग भावी ददनमा सरोकारवाला सबै पिहरु
धमलेर उपभोक्ता अधिकार सं रिणमा सघन रुपमा अगाधड वढ्नु पनेमा दुइमत छै न ।
तसथच यस िेत्रका सवै सरोकारवाला पिहरुलाई उपभोक्ता सं रिण कायचमा थप कृयाशील

हुन अनुरोि गदै ववश्व उपभोक्ता अधिकार ददवसको अवसरमा हाददचक शुभकामना व्यक्त
गदचछु ।

१ चैत्र २०७८

"सुरक्षित र समावेशी ववद्युतीय कारोबार : उपभोक्ताको अधिकार"

प्रेमकुमार श्रे ष्ठ
महाधनदे शक

उपभोक्ता वहत सं रिणका लाधग वजार अनुगमन
प्रेमकुमार

१. संवैिाधनक व्यवस्था

श्रे ष्ठ

नेपालको सं वविान, २०७२ को भाग ३ मा नागररकहरुको मौधलक हक र

कतचव्यको व्यवस्था अन्तगचत िारा ४४ मा उपभोक्ताको हक सुधनक्षित गररएको छ l यस
अनुसार प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गने र गुणस्तरहीन वस्तु
तथा सेवावाट िधत पुगेको व्यक्षक्तलाई कानून वमोक्षजम िधतपूधतच पाउने हकको व्यवस्था
गररएको छ l

त्यसैगरी भाग ४ अन्तगचत राज्यका धनदे शक धसद्दान्त, नीधत तथा दावयत्व

ँ ा ७ मा कालावाजारी, एकाधिकार,
अन्तगचत अथच, उद्योग र वाक्षणज्य सभवन्िी नीधतको वुद
कृधत्रम अभाव धसजचना गने र प्रधतस्पिाच धनयन्त्रण जस्ता कायचको अन्त्य गदै रावष्ट्रय
अथचतन्त्रलाई प्रधतस्पिी वनाई व्यापाररक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको
वहत सं रिण गने नीधत अवलभवन गररएको छ l
सं वविानको अनुसूची ७ मा सं घ र प्रदे शको साझा अधिकारको सूची क्रमसं ख्या
३ मा आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूधतच, ववतरण, मूल्य धनयन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन
एवं अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची क्रमसं ख्या १० मा स्थानीय वजार
व्यवस्थापन उल्लेि भएकोलेउपभोक्ता वहत सं रिणका लाधग वजार अनुगमन गने कायच
सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय सरकार सवैको क्षजभमेवारी भएको दे क्षिन्छ l

६. सहसक्षचवकृवर्तथापशुपन्छीधबकासमन्त्रालय

सदस्य

८.

सहसक्षचव,क्षशिामन्त्रालय

सदस्य

१०.

सहसक्षचव, सहरी धबकास मन्त्रालय

सदस्य

११.

सहसक्षचव, भूधम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी धनवारण मन्त्रालय

सदस्य

१२.

सहसक्षचव, रावष्ट्रय सतकताच केन्र

सदस्य

१३.

प्रहरी नायब महाधनररिक, नेपाल प्रहरी

सदस्य

१४.

सशस्त्र प्रहरी नायब महाधनररिक, सशस्त्र प्रहरी

सदस्य

१५.

प्रधतधनधि, उपभोक्ता वहतसँग सभबर्द् सं स्थाहरु

सदस्य

१६.

प्रधतधनधि, उद्योग वाक्षणज्य िेत्रसँग सभबर्द् सं स्थाहरु

सदस्य

१७.

प्रधतधनधि प्रेस काउन्सील

सदस्य

१८.

महाधनदे शक वाक्षणज्य, आपूधतच तथा उपभोक्ता सं रिण ववभाग

७. सहसक्षचवस्वास्थ्यतथाजनसं ख्यामन्त्रालय
९.

सहसक्षचव, सं क्षघय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

सदस्य
सदस्य

सदस्य सक्षचव

ु बजार अनुगमन संयन्त्रका काम, कतचव्य र अधिकारहरु;
संयक्त
-अनुगमन गनुच पूव च कायचयोजना बनाउने ।
-धनयधमत रुपमा बजार अनुगमन गने।

-सं यन्त्रबाट अनुगमन गदाच मुद्दा चलाउनु पने िालका अधनयधमतता दे क्षिएमा सोको प्रधतवेदन

तयार गरी धनयमानुसार मुद्दा चलाउनका लाधग अनुसन्िान तहवककात गने धनरीिक समि
पठाउने।

-उपभोक्ता वहतका ववर्यमा व्यक्षक्त वा सभबक्षन्ित सं स्थाबाट प्राप्त सूचना वा उजूरी उपर

२. कानूनी व्यवस्था

उल्लेक्षित सं वैिाधनक व्यवस्था कायाचन्वयनको लाधग सुशासन ऐन, २०६४ को

ु
दफा ४५ मा १८ भन्दा वढी सदस्य रहेको सं यक्त
वजार अनुगमन सं यन्त्रको व्यवस्था
रहेको र उपभोक्ता सं रिण ऐन, २०७५को दफा २५ मा ९ सदस्यीय केन्रीय वजार
अनुगमन सधमधतको व्यवस्था रहेको छ l उक्त दुवै ऐन अक्षस्तत्वमा रहेको र ऐनको
कायाचन्वयन गने एकमात्र धनकाय वाक्षणज्य, आपूधतच तथा उपभोक्ता सं रिण ववभाग रहेको

आवश्यक कायचवाही गने

-सं वैिाधनक धनकाय, प्रिानमन्त्री तथा मक्षन्त्रपररर्द्को कायाचलय, रावष्ट्रय सतकचता केन्र, ववभाग
लगायतका सरकारी धनकायहरु माफचत प्राप्त उजूरी तथा गुनासाहरुको व्यवस्थापन गने।

-वस्तु वा सेवाको दताच, आपूधतच, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, ववज्ञापन लगायत व्यापाररक
वक्रयाकलापको अनुगमन गने।

-कालोबजारी, एकाधिकार(धसक्षडडकेट), धमलेमतोपूणच भाउ धनिाचरण(काटे धलङ्ग) तथा बजार

छ l उपभोक्ता सं रिण ऐनले अनुगमन सं यन्त्रमा सुरिा धनकाय र धनजी िेत्रको प्रधतधनधित्व

प्रवेशमा अवरोि गने जस्ता गैर प्रधतस्पिी वकधसमका अनुक्षचत व्यापाररक वक्रयाकलाप

गराएको छै न l वजार अनुगमन सभवन्िी धनयामक धनकायहरुले छड्के अनुगमनलाई

भए/नभएको अनुगमन गने।

प्रभावकारी वनाउन धनयामक धनकायहरुका प्रधतधनधिहरु

ु अनुगमन टोलीले
रहेको सं यक्त

धनयधमत अनुगमन गराउनु पने राय पेश गरे को छ l

कारोबार बन्द गने।

वजार अनुगमनलाई व्यवक्षस्थत वनाउन दे हाएका ऐन, धनयमावली, कायचववधि,

आचारसं वहता कायचन्वयनमा रहेका छन् l








उपभोक्ता सं रिण ऐन,२०७५

तोकेबमोक्षजमका अन्य कामहरु गने।
को दफा २५ बमोक्षजम दे हाएका पदाधिकारीहरु रहेको र काम, कतचव्य तथा अधिकार

बजार अनुगमन कायचववधि,२०७७

तोवकएको केक्षन्रय बजार अनुगमन सधमधतको व्यवस्था गरे को छ l

बजार अनुगमन टोलीको आंचारसवहं ता, २०७७

वस्तुको प्रत्यि ववक्री (व्यवस्थापन तथा धनयमन गने) ऐन,२०७४

वस्तुको प्रत्यि ववक्री (व्यवस्थापन तथा धनयमन गने) धनयमावली,२०७६
वस्तुको प्रत्यि ववक्री (व्यवस्थापन तथा धनयमन गने) कायचवविी,२०७८

३. वजार अनुगमनका लाधग संस्थागत व्यवस्था
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सं चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ बमोक्षजम तजुम
च ा गररएको
ु
सं यक्त
बजार अनुगमन धनदे क्षशका, २०६९ वमोक्षजम दे हाएका पदाधिकारीहरु र काम,
ु बजारअनुगमनसं यन्त्रको व्यवस्था गरे को छ;
कतचव्य र अधिकार रहेको सं यक्त
१. सक्षचव,वाक्षणज्यतथाआपूधतचमन्त्रालय

सं योजक

३. सहसक्षचवअथचमन्त्रालय

सदस्य

२. सहसक्षचव,आपूधतचमहाशािा, वाक्षणज्यतथाआपूधतचमन्त्रालय

५. सहसक्षचवउद्योगमन्त्रालय

-केन्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सधमतीबाट समय-समयमा ददएको धनदे शन एवं
उपभोक्ता वहत सं रिणकै लाधग तजुम
च ा गररएको उपभोक्ता सं रिण ऐन, २०७५

उपभोक्ता सं रिण धनयमावली, २०७६

४. सहसक्षचवगृहमन्त्रालय

-अनुक्षचत वक्रयाकलाप भएको दे क्षिएमा आवश्यकता अनुसार वस्तु नष्ट गने, रोक्का गने र

सक्षचव, उद्योग, वाक्षणज्य तथा आपूधतच मन्त्रालय

सं योजक

सह सक्षचव(आपूती हेने),उद्योग, वाक्षणज्य तथा आपूधतच मन्त्रालय

सदस्य

सहसक्षचव, गृह मन्त्रालय

सदस्य

सक्षचव,कृवर् तथा पशुपंिी ववकास मन्त्रालय

सदस्य

सक्षचव, भूधम व्यवस्था सहकारी तथा गररवी धनवारण मन्त्रालय

सदस्य

महाधनदे शक, िाद्य प्रववधि तथा गुण धनयन्त्रण ववभाग

सदस्य

महाधनदे शक, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल ववभाग

सदस्य

महाधनदे शक, और्धि व्यवस्था ववभाग

सदस्य

महाधनदे शक, ववभाग

सदस्य

सदस्य

सधमधतलाई दे हाए अनुसारको काम, कतचव्य र अधिकारहरु तोवकएको छ;

सदस्य

पहल गने,

ु भ बनाउन आवश्यक
१.बजारमा दे क्षिएका वस्तु वा सेवाको अभावको पवहचान गरी सवचसल

सदस्य
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२.बजारमा वस्तु वा सेवाको आपूधतच व्यवस्था, मूल्य, तौल, गुणस्तर, शुर्द्ता आददका सभबन्िमा
अनुगमन तथा सुपरीवेिण गने,

३.बजार अनुगमनको कायच सं चालन कायचववधि, अनुगमन टोली र उपभोक्ता सं घ सं स्थाको

धस.

अनुगम

न.

न

अनुगमन

गने

धनकायह

अचारसं वहता धसफाररस गने,

नष्ट

संख्या

गरे को

वस्तुको मूल्य

ना

जररवाना रकम

गररए

रु

४.बजार अनुगमन टोली तथा स्थाधनय अनुगमन सधमधतको काम कारवाहीमा समन्वय

जररवा

धसलव

फमच/

न्दी

कभप

५.बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ताको हकवहत सं रिण गने र कानून

र रोक्का
/

को

कायम गने,

कारोवा

नी

कायाचन्वयन गने धनकायलाई आवश्यक धनदे शन ददने,

१.

ववभाग

२९७४

३७३,८४,७०

१०३

२,३९,८२,०

३८

७.आवश्यकता अनुसार सधमधत वा उपसधमधत गठन गने,

२.

५

१८०५

२४,६८,५५८

३१२

९३,८८,०००

१३

८०१५

४९,२७,९६२

३०४

६४,३९,२४५

२९

१२,७९

४,४७,८१,२

१६५

३,९८,०९,२

८०

६.उपभोक्ता सूचना केन्रको स्थापना गने,
८.तोवकएबमोक्षजमकोअन्यकामगने,

ऐनको दफा-२७ ले प्रदे श बजार अनुगमन सधमधतको व्यवस्था गरी प्रदे शको

उद्योग, पयचटन, वन तथा वातावरण मंत्रालयको उपसक्षचव स्तरका अधिकृतलाई धनरीिण

कायाचल

३.

क्षज.प्र.

कायाचल

र महानगरपाधलकामा अधिकृत कमचचारीलाई धनरीिण अधिकृत तोकेको छ l यसैगरी ऐनको

जभमा

उल्लेक्षित कानूनी प्राविानहरुको व्यवहाररक कायाचन्वयन गरी वजार अनुगमनलाई
प्रभावकारी वनाउन सरोकारवाला धनकायहरु:- महाधनदे शक, वाक्षणज्य, आपूधतच तथा उपभोक्ता
सं रिण ववभाग; महाधनदे शक, उद्योग ववभाग; महाधनदे शक, िाद्य प्रववधि तथा गुण धनयन्त्रण
ववभाग; उपमहाधनदे शक, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल ववभाग, उपसक्षचव, क्षशिा, ववज्ञान तथा
प्रववधि मन्त्रालय र धनदे शक, वाक्षणज्य, आपूधतच तथा उपभोक्ता सं रिण ववभागको सहभाधगतामा
बैठक गररएकोमा दे हाए वमोक्षजम धनणचय भएको छ:

बजारको अध्ययन/अनुसन्िान, मूल्यसूची संकलन, बजारको अनुगमनको योजना
तजुम
च ा तथा सधमिामा धनजी िेत्रका व्यवसावयक सं घ सं गठनका छाता सं स्थाका
प्रधतधनधिहरुलाई समेत समावेश गने।



धनजी िेत्रका व्यवसावयक सं घ सं गठनका छाता सं स्थाका प्रधतधनधिहरुलाई समेत
सहभाधगता गराउने।


बजार अनुगमनका लाधग नेतत्ृ व गने र सं लग्न हुने ववधभन्न धनकायका टोलीमा
सं लग्न हुने कमचचारीहरुलाई प्रदान गने सेवा सुवविामा एकरुपता गने।

हाल ववभागले सामाक्षजक सं जाल

Twitter

को प्रयोग गरररहेको, हटलाइन नं.

११३७ सं चालनमा रहेको, गुनासोको सकेसभम सोही ददन अन्यथा भोधलपल्ट सभम सभवोिन
गररं दै आएको, बजार अनुगमन टोलीको आचारसं वहता, २०७७ लागु गररएको, अनुगमन
ु क्षघ अधभमुिीकरण गने गररएको, स्रोतमा नै अनुगमन गने गररएको, र
टोली पररचालन हुनअ
अनुगमनवाट असल कायच गने व्यवसायी हतोत्साही नहोउन भन्ने तफच सजगता अपनाउने
गररएको छ l

४

२१.

५

००.
.

.

१

४५.

उल्लेक्षित ताधलकावाट आधथचक वर्च २०७७/७८ सभम दे शभर १२,७९४ फमच, कभपनी

र उद्योगहरुको अनुगमन गररएकोमा कानून ववरुद्द कायच गने १६५१ फमच, कभपनी र
उद्योगहरुवाट रु.३,९८,०९,२४५. जररवाना असुल गररएको र ८० वटा फमच, कभपनी र
उद्योगहरुको कारोवार रोक्का गररएको दे क्षिन्छ l यस अवधिको अनुगमनवाट भयाद समाप्त
(DateExpire) भई िान अयोग्य भएका रु. ४,४७,८१,२२१. मूल्य वरावरका वस्तुहरु
नष्ट गररएका धथए l

यस्तै चालु आधथचक वर्च २०७८/७९ को माघ मसान्तसभम दे हाए वमोक्षजम

फमच, कभपनी तथा उद्योगहरुको अनुगमन गरी दे हाए वमोक्षजम कारवाही भएका छन्:धस

अनुगम

अनु

.

धनकाय

सं

.न

बजार अनुगमनमा सं लग्न ववधभन्न धनकायहरुबीच प्रत्येक दुई मवहनामा

आलोपालो बैठक बसी बजार अनुगमनको सधमिा गने। सो सधमिा बैठकमा

.

य

सधमधतको व्यवस्था गरी सहायक प्रमुि क्षजल्ला अधिकारीलाई धनरीिण अधिकृत तोकेको

४. प्रभावकारी वजारअनुगमनका लाधग भएका प्रयासहरु

.

य

अधिकृत तोवकएको छ भने ऐनको दफा २८ ले क्षजल्लास्तरमा स्थानीय बजार अनुगमन

दफा-२९ ले बजार अनुगमन टोली गठन गनच सक्ने व्यवस्था गरे को छ l

१.

न

गने

हरु

गमन

नष्ट गरे को वस्तुको
मूल्य

ख्या

जररवा
ना

जररवाना रकम

गररएको

कारोवा

र रोक्का
/

फमच/

धसलव

कभपनी

न्दी

१

ववभाग

18

२८,5५,३18.87

863

89,80,०००

१2

२

५

85

१3,58,165

155

27,06,000

8

26

4213486.87

1018

1,16,8600

20

.
.

कायाचल
य

जभमा

19
6

75

.
.

0

यस वाहेक चालु आधथचक वर्च २०७८/७९ को माघमसान्तसभम ववभागले गरे को
अनुगमनमा 823 फमच, कभपनीहरुलाई तत्कालै सुिार गनच धनदे शन ददइएको, ३80 फमच
कभपनीहरुलाई आवश्यक कागजात सवहत स्पष्टीकरण पेश गनच वोलाइएको, १6 वटा
वस्तुको परीिण गनच नमुना धलईएको छ l

५. आधथचक वर्च २०७७/७८ मा वजार अनुगमन सभवन्िी प्रगधत वववरण
वजार अनुगमन गने मुख्य कतचव्य रहेको वाक्षणज्य, आपूधतच तथा उपभोक्ता संरिण
ववभाग र त्यस अन्तगचतका ५ प्रादे क्षशक कायाचलयहरुले आधथचक वर्च २०७७/७८ मा
अनुगमन र कारवाही गरे को वववरण दे हाए वमोक्षजम रहेको छ:-

६. प्रभावकारी वजार अनुगमनका लाधग भावी रणनीधत
उपभोक्ता सं रिण ऐन, २०७५ को दफा २७ मा प्रदे श वजार अनुगमन सधमधतको गठन,
काम, कतचव्य र अधिकार समेत उल्लेि रहेको र दफा २८ मा स्थानीय वजार अनुगमन
सधमधतको गठन, काम, कतचव्य र अधिकार उल्लेि रहेको छ l प्रदे श सरकार र स्थानीय
तहवाट वजार अनुगमनका लाधग आ-आफ्नो ऐन, धनयम तजुम
च ा गरी वजार व्यवस्थापन
गनच र उपभोक्ताको हक वहत सं रिण गनच अधिकार सभपन्न छन् भने प्रदे श सरकार र
स्थानीय तहको धसफाररसमा कुनै अधिकृत कमचचारीलाई ववभागवाट धनरीिण अधिकृत
धनयुक्त गरी प्रदे श र स्थानीय तहमा प्रभावकारी स्वच्छ वजार सं चालनमा मद्दत पुयाचउन
सवकने भएकोले ववभागवाट प्रिानमन्त्री तथा मक्षन्त्रपररर्द्को कायाचलय एवं सङ्घीय माधमला
तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय माफचत सवै प्रदे श र स्थानीय तहमा उक्तानुसारको
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व्यवस्थाको लाधग अनुरोि गररसवकएको छ l ववभागले प्रदे श, क्षजल्ला र स्थानीय तहमा
धनयुक्त हुने धनरीिण अधिकृतहरुको िमता अधभवृदद्दको लाधग ताधलम र गोष्ठी आयोजना
गने कायचक्रम सुधनक्षित गरे को छ l वस्तु तथा सेवाको उत्पादक, ढु वानीकताच, सं चायकताच,
पैठारीकताच, ववक्रेता वा सेवा प्रदायकले कुनै गभभीर प्रकृधतको अपराि गरे कोमा जररवाना
सवहत कैद सजायँ समेत गनुप
च ने अवस्थामा प्रदे श, क्षजल्ला र स्थानीय तहको धनरीिण
अधिकृतले आफ्नो राय सवहतको प्रधतवेदन ववभागमा प्रस्तुत गरे मा ववभागको महाधनदे शकले
उपभोक्ता सं रिण ऐन र धनयम वमोक्षजम जररवाना सवहत तीन वर्चसभमको कैद सजायँ

धनगराधनको साथसाथै कारबाही, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूधतचमा सहक्षजकरण

तथा हस्तिेप, धनयधमत तथा उजुरीको आिारमा बजार अनुगमनको अधतररक्त

बजारमा हुन सक्ने अवाक्षछछत / अनुक्षचत व्यावसायजन्य वक्रयाकलाप जस्ता

गधतववधिको आशङ्कामा हुने बजार अनुगमन , कारबाही, सञ्चार, उपभोक्ता
हकवहतको ववर्य एवम् व्यावसावयक सचेतना कायचहरु पदचछन्। हालको बजार

अनुगमन कुनै िेत्रमा दोहोरो तथा कुनैमा एकपटक पधन नहुने तथा कवहलेकावह
समन्वयको

समेत

समस्या

झेल्नु

परे को

सन्दभचमा

अबका

ददनमा

सरकारअन्तरगतका धनकायहरुले दे हायबमोक्षजम बजार अनुगमन गनच सकेमा
स्वच्छ बजार कायम हुन सहयोग पुग्नेछ।

समेत गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ l
अत: भववष्यमा ववभागले प्रदे श सरकार, क्षजल्ला प्रशासन र स्थानीय तहको समन्वय र
सहकायचमा वजार अनुगमन कायचलाई गाउँ , टोल र वस्तीसभम ववस्तार गने रणनीधत
अवलभवन गरे को छ l

१ वाक्षणज्य आपूधतच तथा उपभोक्ता संरिण ववभाग - फमच वा कभपनी वा
व्यवसावयक प्रधतष्ठान वा सं स्थाको दताच, नववकरण लगायतका धनयमन सभबन्िी,

आपूधतच व्यवस्थापन, धमसावट, मूल्यसूची, लेबल, कृधत्रम मूल्यवृवर्द्, एकाधिकार
(धसक्षडडकेट), धमलोमतोपूणच भाउ धनिाचरण (काटे धलचङ्ग) तथा बजार प्रवेशमा

७. धनष्कर्च

अवरोि गने वकधसमका गैर प्रधतस्पिाच वक्रयाकलाप तथा अनुक्षचत व्यापाररक

सवचसािारण जनताले आफ्नो लाधग आवश्यक दै धनक उपभोग्य िाध्यवस्तु, दै धनक जीवनमा
आवश्यक पने अन्य वस्तु लगायत धनमाचण सामग्रीहरु मूल्यको आिारमा सही पररमाणमा
र स्वच्छ, गुणस्तरयुक्त, च ुस्त र दुरुस्त रुपमा पाउनु उनीहरुको सं वैिाधनक हक हो l
सं वविान र कानूनले धनददचष्ट गरे को नीधत, उद्येश्य प्राधप्तका लाधग स्वच्छ, पारदशी, व्यवसावयक
र जवाफदे ही वजार व्यवस्थापन हुन जरुरी छ भने यसको लाधग कानूनले तोकेको संस्थागत
सं रचनावाट धनयधमत वजार अनुगमन गनुप
च ने हुन्छ l त्यसैले वजार अनुगमन गने क्षजभमेवारी
भएका ववभाग, सधमधत, कायाचलय र टोलीलाई पयाचप्त वजेट, जनशक्षक्त र भौधतक सुवविाको
व्यवस्था गरे र वजार अनुगमनलाई प्रभावकारी वनाउनु अत्यावश्यक दे क्षिन्छ l

उपभोक्ताको हकवहत सं रिणसँग जोधडएका अन्य कुनै पधन धनकायलाई

नतोवकएका ववर्यहरूको सभबन्िमा गररने अनुगमनको साथसाथै समग्र बजार
अनुगमनको समन्वय गने भ ुधमका ववभागको कायचिेत्रमा रहनु पदचछ।

२ िाद्य प्रववधि तथा गुण धनयन्त्रण ववभाग - िाद्य पदाथचको गुणस्तरसँग
सभबक्षन्ित (उत्पादन प्रकृया, भडडारण, धमसावट, कच्चा पदाथचहरू) ववर्य सो
सभबन्िी ववज्ञापनको बजार अनुगमन गने भ ुधमका रहनु पदचछ। अन्य धनकायबाट

प्राप्त िाद्य पदाथच सँग सभबक्षन्ित नमुना सङ्कलन गरी धछटो भन्दा धछटो पररिण
कायच गरर नधतजा सभबक्षन्ित धनकायमा पठाउनु पदचछ।

३ और्िी व्यवस्था ववभाग- और्िी र और्िीजन्य पदाथचहरु, और्िी उत्पादन

गने उद्योग तथा सो सभबन्िी ववज्ञापनको बजार अनुगमन गने भ ुधमका रहनु

स्वच्छ बजार निर्ााणर्ा सरोकारवाला

पदचछ।

४ नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल ववभाग- ववधभन्न वकधसमका गैरिाद्य वस्तुहरू

निकायहरुको भमू र्का

(धनमाचण सामग्री, एल.पी ग्याँस, पेट्रोधलयम पदाथच, पेट्रोधलयम धडस्पेक्षन्सङ्ग पभप,
ट्याक्सी धमटर आदद) मा हुने धमसावट तथा गुणस्तर, नाप, तौल सभबन्िी ववर्यमा

हरर

आवश्यकता

वक्रयाकलाप, पेट्रोधलयम पदाथच, एल.पी. ग्याँस, पाटी प्यालेस तथा ववज्ञापन र

पंगेनी

कुनै वस्तु तथा सेवाको क्रेता र ववक्रेता धबच वस्तु, सेवा तथा नगद माफचत हुने कारोबार
वा ववधनमय गने स्थान नै बजार हो। बजारमा िास गरी कुनै प्राकृधतक व्यक्ती तथा
क्रृधतम व्यक्तीमा धनवहत वस्तु तथा सेवाको क्रेता र ववक्रेता धबचको आपधस सहमतीबाट

वस्तु तथा सेवाको हस्तान्त्रण हुने गदचछ। उदार एव िुला उदार नीधत अवलभवन गरे का
ु मा वस्तुको मुल्य धनिाचरण क्रेता र धबक्रताधबचको आपधस सहमधतमा बजारमा धनिाचरण
मुलक
हुने गदचछ।

स्वच्छ बजार धनमाचणमा उत्पादक, पैठारीकताच, सञ्चयकताच, ढु वानीकताच तथा आम उपभोक्ता
धबच पारस्पररक फाइदाको ववर्यले प्राथधमकता तथा अनुक्षचत व्यापाररक वक्रयाकलापको
ववर्य धनर्ेि गररएको हुन्छ। उपभोक्ता ववना बजार असभभव छ भने उिोगी, व्यावसावय
ववना ग्राहकले वस्तु तथा सेवाको उपभोग गनच पाउदै नन्। स्वच्छ बजार कायम गने

सन्दभचमा क्रेता र धबक्रेताको अहम् भूधमका रहने गदचछ। जागरुप उपभोक्ता तथा ईमान्दार
धबक्रेता हुन सकेमा स्वच्छ बजारको लाधग िासै धनयमनकारी धनकायको आवश्यकता
पदै न।

स्वच्छ बजारका मुलभूत पिहरुमा आम व्यावसायीहरुले व्यावसावयक मुल्य मान्यताको

पूणच पालना, वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा उपभोक्ताहरुको वववेकक्षशलतता र जागरुपतता,
धनयमनकारी धनकायबाट कानुनको पुणच पालना सवहतको वस्तुगत तथा अनुसन्िनात्मक
बजार अनुगमन तथा धनयमन र सञ्चार माध्यमबाट यथाथचपरक सूचना सभपेिण का साथ
साथै उपभोक्ता अधिकारकमीको पैरवी तथा सचेतना कायचक्रमहरु पदचछन्।
स्वच्छ बजार धनमाचणमा सरोकारवाला धनकाय तथा सस्थाहरुको भ ुधमका:

(क) सरकार अन्तरगतका धनकायहरु: स्वच्छ बजार कायम गनचको लाधग शासन

व्यव्स्थाको मुख्य साझेदार सरकार वा अन्तरगतका धनकायहरुको महत्वपूणच
भ ुधमका रहेको हुन्छ। बजारमा हुने अनुक्षचत व्यापाररक वक्रयाकलाप को पवहचान

बजार अनुगमन गने भ ुधमका रहनु पदचछ ।

५ उद्योग ववभाग- उद्योगबाट उत्पादन गररने वस्तुको उत्पादनको प्रवक्रया तथा

गुणस्तर, सरसफाई तथा भडडारको क्षस्थधत, प्याकेक्षजङ्ग, औद्योधगक वातावरण आदद
जस्ता ववर्यमा बजार अनुगमन गने भ ुधमका रहनु पदचछ ।

६ कृवर् ववभाग- अन्न, फलफूल तथा तरकारी उत्पादन, प्रशोिन तथा भडडारण,
ववर्ादी परीिण, रासायधनक मल, दुि तथा दुग्ि पदाथचहरुको गुणस्तर तथा
बजार व्यवस्था आदद जस्ता ववर्यमा बजार अनुगमन गने भ ुधमका रहनु पदचछ
।

७ पशु सेवा ववभाग- माछा, पशुपंिीबाट उत्पादन हुने मासु, मासुजन्य पदाथचमा

प्रयोग गररएका कृधत्रम हमोन तथा एन्टीवायोटीक्स जस्ता पदाथचको प्रयोग,

पशुपंिी बिशालाको सरसफाई, धबक्रीस्थलमा मासुजन्य पदाथचको गुणस्तर, मूल्य
तथा प्याकेक्षजङ्ग व्यवस्था र पशुपंिी हाटबजारको अवस्था जस्ता ववर्यमा बजार
अनुगमन गने भ ुधमका रहनु पदचछ ।
।

८ क्षशिा तथा मानव स्रोत केन्र- पाठ्य पुस्तक तथा अन्य पाठ्य सामग्रीको

मूल्य, गुणस्तर र तथ्याङ्क, सांस्कृधतक, िेलकुद तथा मनोरञ्जन सभबन्िी सेवा,
क्षशिण सेवा र शैक्षिक परामशच सेवा जस्ता ववर्यमा बजार अनुगमन गने
भ ुधमका रहनु पदचछ ।

९ स्वास्थ्य सेवा ववभाग : स्वास्थ्य सेवा प्रदान गने हक्षस्पटल, पोधलक्षक्लधनक

तथा क्षक्लधनक, मेधडधसन पसलहरुमा राक्षिएको और्िी तथा तहाँबाट प्रदान
गररने

सेवाको

सभबन्िमा

कायचिेत्रमा रहनु पदचछ।

"सुरक्षित र समावेशी ववद्युतीय कारोबार : उपभोक्ताको अधिकार"

गररने

बजार

अनुगमनको

भ ुधमका

ववभागको

१० यातायात व्यवस्था ववभाग: सावचजधनक सवारी सािनको सेवा, सुवविा,
गुणस्तर, भाडादर, सवारी सािन प्रदुर्ण मापन लगायतका ववर्यहरु ववभागको
कायचिेत्रमा रहनु पदचछ।

धसघ्र तत्परता तथा जवाफदे वहताको साथसाथै आम उपभोक्तामा उपभोगमा
वववेकक्षशलता हुन सकेमा स्वच्छ बजार कायम हुनछ
े ।

११ वातावरण ववभाग: वातावरणसँग सभबक्षन्ित ववर्यहरु वातावरण प्रदुर्ण,
मापडडड,पलावष्टकजन्य फोहर , सवारी सािनबाट धनस्कने प्रदुर्ण तथा हावामा

प्रदुर्णको मात्रा मापन जस्ता वातावरण सँग सभबक्षन्ित ववर्यहरु बजार
अनुगमन गने भ ुधमका रहनु पदचछ ।

१२ क्षजल्ला प्रशासन कायाचलय- कालो बजारी लगायत प्रचधलत कानुनर्द्ारा
प्रमुि क्षजल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुि क्षजल्ला अधिकारी र धनरीिण अधिकृतले

गने भनी कानुनर्द्ारा नै धनददचष्ट गरे का ववर्यहरु र अन्यत्र समावेश नभएका

ववर्यमा बजार अनुगमन गने भ ुधमका रहनु पदचछ ।साथै सभयुक्त बजार
अनुगमन तथा जुनसुकै सरकारी धनकायको बजार अनुगमनमा क्षजल्ला प्रशासन
कायचलयमाफचत शाक्षन्त सुरिाको व्यवस्था समेत धमलाउनु पदचछ।

१३ प्रदे श बजार अनुगमन सधमधत : उपभोक्ता सरिण ऐन बमोक्षजम प्रदे श
सरकारले धनयमावली बनाएर वा आफै ऐन बनाएर सङघीय कायचलयहरुको

क्षजभमेवार व्यवसायी बनौँ, उपभोक्ता प्रधतको

१४ स्थानीय बजार अनुगमन सधमधत : उपभोक्ता सरिण ऐन बमोक्षजम स्थानीय

दावयत्व धनवाचह गरौँ ।

समन्वयमा बजार अनुगमन गने भूधमका रहनु पदचछ।

तहले धनदे क्षशका, मापडडड बनाएर तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४
बमोक्षजम सङघीय तथा प्रदे श कायचलयहरुको समन्वयमा बजार अनुगमन गने

भूधमका रहेको छ। ववशेर् गरी स्थानीय तहले उपभोक्तावादी सँग सस्थाको
साझेदारीमा पैरवी, सचेतनाका कायचक्रम सञ्चालन गरी व्यावसावयक तथा

उपभोक्ताको हक वहत अधिकार, कतचव्य तथा उतरदावयत्व बारे मा जानकारी
गराउनु पदचछ।

(ि) धनजी िेत्र : वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, सञ्चय, ढु वानी, सेवाप्रवाह, धबक्री
धबतरण तथा आपूधतच व्यवस्थालाई धनयधमत रुपमा सञ्चालन गनचको लाधग उिोगी,

व्यावसायीको अहम् भ ुधमका रहने गदचछ। सञ्जालयुक्त शासन व्यवस्थामा

धबक्री किमा मूल्य सूची रािौँ, लेबल

सरकार आफैले गनुप
च ने कामहरु बाहेक अन्य कायचहरु धनजी िेत्रर्द्ारा सञ्चालन
गने गररन्छ। यस्तो महत्वपूणच क्षजभमेवारीमा रहेको धनजी िेत्रको ईमान्दारीता

नभएका सामान नबेचौँ ।

स्वच्छ बजार कायम गने सभबन्िमा िड्केको ववर्य हो।

(ग) उपभोक्तावादी संघ सस्था : स्वच्छ बजार कायम गने धसलधसलामा

उपभोक्तावादी सं घ सस्थाको भ ुधमका महत्वपुणच रहने गदचछ। उपभोक्ता
अधिकारको सभबन्िमा धनरन्तर पैरवी गने, सचेतना कायचक्रम सञ्चालन गने,
सरकारी धनकायको
रहनु पदचछ ।

उपक्षस्थधतमा/सभलग्नतामा बजार अनुगमन गने

भ ुधमका

(घ) सञ्चार माध्यम: शासन व्यवस्थाको प्रमुि साझेदारको रुपमा रहेको ववधभन्न

सञ्चार माध्यमहरु छापा, रे धडयो,टे धलधभजन, टे धलफोन तथा सूचनाप्रववधिका
सािनहरुको ईन्टरनेट, सामक्षजक सञ्जालमा प्रकाशन हुने समचारहरुले स्वच्छ
बजार कायम गने सभबन्िमा महत्वपूणच भ ुधमका रहेको हुन्छ।

(ङ) उपभोक्ता: आम उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा उपभोग गदाच गुणस्तरको

ख्याल गने। वस्तुमा लेबल लगाएको/नलगाएको सभबन्िमा एकीन गने।

उपभोगमा वववेकक्षशलता अपनाउने। धबल धबजक धलने, वस्तु तथा सेवाको
उत्पादन, सञ्चय ढु वानी धबवक्र धबतरणमा अनुक्षचत वक्रयाकलाप भएको आशङ्का
भएमा धनयमनकारी धनकायलाई गुनासो तथा जानकारी गराई स्वच्छ बजार
कायम गनचको लाधग सहयोग पुयाचउने।

मुलत स्वच्छ बजार कायम गनचको लाधग सरकार, व्यावसायी र उपभोक्ता ३
वटै पिको आआफ्नै छु ट्टाछु ट्टै तथा सामुवहक क्षजभमेवारी तथ भूधमका रहने

गदचछ।स्वच्छ बजार कायम गनचको लागी सरकारी धनकाय, आम व्यावसायी
िेत्र, उपभोक्ता अधिकारको िेत्रमा वक्रयाक्षशल सघ सस्था, सञ्चारकमी तथा

सभपुणच उपभोक्ताको साथ सहयोग रहेमा मात्र आशाधतत स्वच्छ बजार कायम
गने गन्तव्य पुरा हुन्छ।अन्त्यमा धनजीिेत्रको ईमान्दारीता, सरकारी धनकायको
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प्रत्यि धबक्री वा ववतरण भन्नाले इजाजतपत्रवालाले कुनै उत्पादक कभपनी वा ववतरक

प्रत्यक्ष धबक्रीः अविारणा, नेपालमा यसको

कभपनीबाट उपलब्ि वस्तु प्रत्यि रुपमा उपभोक्तालाई धबक्री वा ववतरण गने कायचलाई
सभझनु पछच भन्ने उल्लेि भएको रऐ. ऐनको दफा २ को िडड (ञ) मा वस्तुको प्रत्यि

अभ्यास, समस्या र भववष्यपरक दृवष्टकोण
गणेश

धबक्रेता वा ववतरक भन्नाले वस्तुको प्रत्यि धबक्री सभबन्िी बजारीकरण वा बजार प्रविचन

वहादुर अधिकारी

पृष्ठभूधम
प्रत्यि धबक्री(Direct Selling) वस्तु तथा सेवा व्यापारमा बजारीकरणको एउटा रणनीधतक

उपकरणवा मोडलको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । उत्पादक वा ववतरकले आफ्नो वस्तु
धसिै उपभोक्तासमि पुर्याउने गरी गररने व्यापाररक/व्यवसावयक कारोवारको अविारणा नै

प्रत्यि ववक्रीको अविारणा हो । वस्तु व्यापारको यस पद्दधतमा उत्पादक/ववतरक दे क्षि
उपभोक्ताको बीचमा धबक्रेताको एउटा मात्र तह रहने, िुरा पसलहरू नरहने, बजार

प्रविचनका लाधग ववज्ञापन आवश्यक नरहने,तथा ववक्रेता र उपभोक्ताको बीचमा धसिा सभपकच
र प्रत्यि रुपमा व्यापाररक कारोवार गने प्रवक्रया अवलभवन गररन्छ।

प्रत्यि धबक्री ढाँचाको व्यापाररक कारोवार शताब्दीऔ अक्षघदे क्षि नै हुदै आईरहेको इधतहास

छ । ठू लाठू ला उत्पादकहरू समेतले आफ्ना उत्पादनहरू व्यक्षक्तव्याक्षक्त, टोलटोल,

ढोकाढोका, कायाचलय कायाचलयमा प्रदचशन गदै वस्तुको प्रचारप्रसार र सुक्रीधबक्री गने गरे को
पाईन्छ । शुरूआती अवस्थामा प्रत्यि धबक्री व्यवसायThe Fuller Brush Company
(Brushes, brooms, etc.), Electrolux (vacuum cleaners), Avon (cosmetics)

र

Tupperware कभपनीहरूले घरघरमा गएर छरधछमेकीहरूलाई जभमा गरी प्रदशचन गदै
आफ्ना उत्पादनहरू धबक्री गने गरे को भन्ने इधतहास भेवटन्छ ।

आज कधतपय वस्तुका उत्पादक वाववतरकहरू आफ्नो उत्पादनको बजारीकरणको लाधग

परभपरागत शैली भन्दा फरक ग्राहक/उपभोक्तासं ग धसिै सभपकच गरी उनीहरूको रूची

सभबोिन गदै कारोवार गनच सभभव हुनेहन
ु ाले प्रत्यि धबक्रीको व्यापाररक शैली तफच
आकवर्चत भैरहेका छन् । तर केही प्रत्यि धबक्रीमा संलग्न व्यवसायीहरूको गैर व्यवसावयक

एवं अवाक्षछछत वक्रयाकलाप र कधतपय अवस्थामा गैरकानूनी कारोवारसमेतको कारणलेयो

व्यवसाय आलोक्षचत र शंकाको घेरामा पने गरे को छ । साथै प्रत्यि धबक्रीमा सं लग्न
व्यवसायीहरूको अनुक्षचत व्यापाररक तथा व्यवसायजन्य वक्रयाकलापबाट ग्राहक वा
उपभोक्ताको रिा र वहतका लाधग सरकारको प्रभावकारी अनुगमन एवं धनयमन हुनपु द्छच

भनेर समेत आवाज उदठरहेको छ । त्यसैले प्रत्यि धबक्रीको अविारणामा नै

ग्राहक/उपभोक्ता, ववतरक, धबक्रेता, उत्पादक र स्वयं सरकारी पिका बीच बुझाइ एवं
व्यवहारमा एकरुपता र स्पष्टता ल्याउन जरूरी छ । अतः प्रत्यि धबक्री के हो,के होइन
?यसका सीमा के हुन् ?प्रत्यि धबक्रेताको भूधमका, व्यवसावयक क्षजभमेवारी र दावयत्व एवं

नैधतकताका ववर्य के के हुन?् भन्ने लगायतको ववर्यमा यस लेिमा छलफल गने प्रयास
गररएको छ ।

हो भन्ने बुक्षझन्छ।

भएको व्यक्षक्त वा प्रधतधनधि सभझनु पछच भन्ने उल्लेि भएकोछ ।
उपयुक्त
च
अथच एवं पररभार्ाबाट प्रत्यि धबक्रीव्यवसाय व्यक्षक्त व्यक्षक्त बीचमा बस्तुको

बजारीकरण गनेगरी हुने व्यवसाय हो । यस पद्दधतमा वस्तुको उत्पादक र उपभोक्ताको
बीचमा एउटा तहको मात्र धबक्रेता रहन्छ । वस्तुको सप्लायर (Supplier), थोक धबक्रेता

(Wholesaler), ववतरक (Distributor), धबक्रेता (Seller), िुरा पसल (Retailer), एजेन्ट
(agent)वा प्रविचक (Promoter) आदद जे जधत परभपरागत व्यपाररक मोडलमा रहने

ववक्रीका तह हुन्छन् त्यो प्रत्यि धबक्रीको मोडलमा रहदै नन् ।त्यो सबै भूधमका इजाजत
प्राप्त प्रत्यि धबक्रेताले नै धनवाचह गद्छचन् ।

नेपालको सन्दभचमा प्रत्यि धबक्री व्यवसाय बुझ्नको लाधग कारोवार गररने वस्तु, वस्तु
उत्पादक कभपनी वा ववतरक कभपनी, प्रत्यि धबक्रेता वा इजाजतपत्रवाला,

धबक्रेता वा

ववतरक र उपभोक्ताको बारे मा बुझाइमा एकरुपता र स्पष्टता हुन वाछछनीय छ । सेवाको
व्यापाररक कारोवारको सभबन्िमा प्रचधलत ऐनको नाम नै बस्तुको प्रत्यि धबक्री ऐन भएबाट

नै स्पष्ट हुन्छ की नेपालमा प्रत्यि धबक्रीको व्यापाररक मोडलमा सेवाको कारोवार गनच
बन्दे ज रहेको दे क्षिन्छ ।
प्रवक्रयाको रुपमा प्रत्यि धबक्रीलाई बुझ्ने प्रयास गने हो भने के दे क्षिन्छ भने प्रत्यि
धबक्रेताले उत्पादक कभपनी वा प्रत्यि ववतरक कभपनीबाट प्राप्त गरे का वस्तु आफूले
सभझौता गरी धनयुक्त गरे को धबक्रेता वा ववतरकमाफचत उपभोक्तासं ग प्रत्यि पुगी

बजारीकरण वा बजार प्रविचन गरी धबक्री गदचछ । यसरी हेदाच व्यापारको यस मोडलमा

धबक्रेता वा ववतरकको भूधमका लक्षित उपभोक्ताको पवहचान गने, धबक्री गररने वस्तुको
प्रदशचन गने, वस्तुको उपयोधगताको प्रचारप्रसार गने, उपभोक्ताको पृष्ठपोर्ण (Feedback)

धलने, उपभोक्ताबाट वस्तुको माग संकलन गरी ववतरणसभम गने दे क्षिँदा अत्यन्त महत्वपूणच
रहेको दे क्षिन्छ ।
प्रत्यि धबक्री के होइनः
अथच, अविारणा र पररभार्ाबाट प्रत्यि धबक्री व्यवसाय के हो भन्ने ववर्यमा स्पष्ट भयो ।
प्रत्यि धबक्री मोडल परभपरागत ढाँचाको व्यापाररक कारोवारको िेरै तहहरु रहने र

अप्रत्यि कारोवार हुने व्यापाररक मोडल होइन भन्ने कुरा माधथ नै स्पष्ट भैसकेको छ

।यसका बारे मा अरु स्पष्ट हुनका लाधग प्रत्यि धबक्री के होइन भनेर बुझ्नु थप सहयोगी
होला ।

प्रत्यि धबक्रीको अविारणाः
सामान्यतया प्रत्यि धबक्री भन्ने शब्दहरूले नै

गनचको लाधग इजाजतपत्रवालाले सभझौता गरी धनयुक्त गरे को कभतीमा अठार वर्च पूरा

त्यस्तो व्यवसावयक व्यवस्था जसमा वस्तुको िररद गनुप
च ूव च उपभोक्ताले अधनवायचरुपमा कुनै
यो ववना अवरोिको धसिाधसिा हुने व्यापार

वकधसमको सदस्यता धलनुपने प्राविान रहेको सं जालयुक्त व्यवसाय;एक वस्तु िररद गदाच

अन्य वस्तुसमेत एकमुष्ट प्याकेजमा िररद गनुप
च ने सं जालयुक्त व्यवसाय; वस्तुको कारोवार
नगरी केवल प्रत्यि धबक्रेता वा ववतरक बनाई शुल्क मात्र धलने गरी गररने सं जालयुक्त

Merriam Webster Dictionary मा Direct Selling को अथच “The selling by a manufacturer
or Producer or agent to someone other than a wholesaler or intermediary selling to
a consumer” भनी उल्लेि भएको पाइन्छ ।

व्यवसाय; वस्तुको िुरा धबक्रेतालाई धनरुत्सावहत गने व्यापाररक कायचयोजना भएको
सं जालयुक्त व्यवसाय;प्रत्यि धबक्री व्यवसाय होइन ।

त्यसैगरीवस्तु िररद गने व्यक्षक्तले आफू मातहत अको धबक्रेता वा ववतरक बनाउन नसकेको

यसै गरी गणतन्त्र भारतको The consumer Protection Act, 2019 को दफा २ को १३

अवस्थामा आफूले भ ुक्तानी गरे को रकम वा लाभ बराबरको वस्तु प्राप्त गनच नसक्ने क्षस्थधतको

services througha network of sellers, other than through a permanent retail location”

अनुक्षचत वा असभभव दे क्षिने आकर्चक उपहार ददई वा कधमशनको प्रलोभन दे िाई सदस्य

मा"direct selling" means “marketing, distribution and sale of goods or provision of

सं जालयुक्त व्यवसाय;कभपनीले वस्तु धबक्री गने प्रयोजनको लाधग व्यावसावयक दृवष्टले

उल्लेि भएको दे क्षिन्छ ।

बनाउने वा महङ्गो वस्तु िररद गनच लगाउने सं जालयुक्त व्यवसाय;कुनै वस्तुलाई अप्रत्याक्षशत

नेपालमा प्रत्यि धबक्रीको सभबन्िमा व्यवस्थापन तथा धनयमन गनच “वस्तुको प्रत्यि धबक्री

अलौवकक वस्तु हो भनी ववश्वासमा पारी ववक्री वा ववतरण गने सं जालयुक्त व्यवसाय

(व्यवस्थापन तथा धनयमन गने) ऐन, २०७४” जारी भएको छ जसको दफा २ को िडड
(ट) ले वस्तुको प्रत्यि धबक्री वा ववतरणलाई पररभावर्त गरे को छ । जसअनुसार वस्तुको

लाभ हुने वा क्षचवकत्सा ववज्ञानबाट धनको नहुने भनी प्रमाक्षणत भएको रोग धनको हुने
पधनप्रत्यि धबक्री व्यवसाय होइन ।

"सुरक्षित र समावेशी ववद्युतीय कारोबार : उपभोक्ताको अधिकार"

यस प्रकार स्पष्ट हुन्छ प्रत्यि धबक्रीको नाम नै भनेपधन त्यस्तो व्यवसाय जसले वहुतहतग

बजारीकरण (Multi-level-Marketing) वा मुनाफा ववतरणमा सं जाययुक्त संरचना रहने

६

नेटववकचङ्ग बजारीकरण (Networking Marketing) वा Referral Marketing सवहत हुने

यु टनच इन्टरनेशनल

प्रा. धल., टोिा न.पा.
१०, काठमाडडौं

व्यवसाय वपराधमडयुक्तनेटववकचङ्ग व्यवसाय हुने र त्यस्तो व्यवसाय प्रत्यि धबक्री व्यवसाय

गएको दशकमा नेपालमा वहुतहगत बजारीकरण वा सं जालयुक्त बजारीकरणको केही

७

अभ्यास हुन िोजेको दे क्षिएको भएतापधन सभमाधनत सवोच्च अदालतको फैसलापिात यस्ता

ग्लोवल ओररयन्स

प्रा.धल., का.म.न.पा.
१६, बालाजु ।

सं जालयुक्त व्यवसाय अवैि हुन पुगे । सभमाधनत सवोच्च अदालतको धनदे शात्मक आदे श

बमोक्षजम धमधत २०७४ काधतचक १ गते वस्तुको प्रत्यि धबक्री (व्यवस्थापन तथा धनयमन
र एकतहको बजारीकरण (Single-level-Marketing) हुनेगरी यो लेि तयार पादाचसभम
दे हायका ११ वटा कभपनीहरूले प्रत्यि धबक्रीको इजाजत धलएर व्यवसाय सं चालन गनै
आएका छन् ।
दे हाय:

१

ठे गाना

आईवोस ग्लोवल

लाईफ इन्टरनेशनल
प्रा.धल., का.म.न.पा.

सं चालकको नाम

च ुक्ता
ँ ी
पुज

सभपकच नं.

८

पाल

इन्टरनेशनल प्रा. धल.

कुमार रभतेल

१

करोड

०१५५५३३१२

९

०१५५५३३४७

हेल्दी धलधभङ नेपाल

प्रा. धल. काठमाडडौ म

२

गुरुङ

टे भपा शेपाच

ईन्टरप्राइजेज प्रा.धल.,
काठमाडडौं म न पा

९८४१४६०७६

डा. राम वहादुर
वव.सी.

८

५
२
१

करोड

०१-४८१३६५७

९८५१२७३२४
७

इन्टरनेशनल प्रा. धल.

ववधनता गुरुङ

करोड

२३

करोड

१

करोड

९८४६००४०३
७

लाि
९८५११८३१५

न्यौपाने

९

फक्षणराज लोहनी
कौरव अधिकारी

०१-५१८५१४९
१

१

करोड

रुर वहादुर

िगेन्र दाहाल

०१-४४९८६६१

ववष्णु प्रसाद
काफ्ले
१०

१

पासाङ लामा

केयर नेशन

०१-५१८५११९

९८४९६६८६९

केयर माटचस

ज्योती आचायच

।

डा. धभमसेन

न पा ९

५

९८५२६२५८४

स्वयभभ ु, काठमाडडौ

वववेकसेन गुरुङ
४

स्मीता थपधलया

का.म.न.पा. १५

िनाल

लधलतपुर ४,लधलतपुर

९८०१४०५९८

सन्दे श िड्का

राम वहादुर

ईन्टरप्राईजेज प्रा.धल.

सुधमत गौतम

३

पुन

लधलतपुर ५, लधलतपुर

न्यु वववेक

९८५२६२८१६

लेप प्रसाद पुजाच
श्री वल्लभ नेपाल

3

०

इश्वरी प्रसाद

पाइजा पुन

सररता गुनी

इन्टरनेशनल प्रा. धल.

९८५१०९२६१

करोड

उप वहादुर

काठमाडडौं।

नेचर हब्सच

(अध्यि)

।

करोड

वडा नं. ७,

२

२

३

चाहववल, काठमाडडौ

०१-४४९०३८७

२

अवप लाइफ

का.म.न.पा. ७

रू.

हेमन्त वहादुर

वसन्त पक्षडडत

दवाडी

गने) ऐन, २०७४ जारी भएपिात सोही ऐनको व्यवस्था वमक्षजम वपराधमड सं रचना नभएका

सं .

९८५१०८४८२

अजुन
च धगरी

प्रत्यि धबक्री मोडलः नेपाली अभ्यास

कभपनीको नाम र

१

करोड

सुवास के.सी.

हुन सक्दै नन् ।

क्र.

वलराम सुवद
े ी

गोल्डेन नेपाल

माकेवटङ प्रा.धल.

वुटवल, रुपन्दे ही,
धमलन थापा

२

११
९८५११३४७०
६

१

करोड

०७१-४३८६३०

नेपाल

९८५१०५९८१

वडा नं. ७ चाववहल

मिु ढकाल

क्षज एस मल्टीट्रेड

इन्टरनेशनल प्रा.धल.

ववजय पौडेल

का.म.न.पा. ३

वालुवाटार, नेपाल
धमनबहादुर बस्नेत

"सुरक्षित र समावेशी ववद्युतीय कारोबार : उपभोक्ताको अधिकार"

९८५७०२८०४
३
१

करोड

९८६९६९३९७
०

हुन अन्य कुनै योग्यता नचावहने अभ्यास गनच िोजेको दे क्षिन्छ । यो पधन नेटववकचङको

यसका अलवा थप ७ वटा कभपनीहरूले प्रत्यि धबक्री व्यवसाय सं चालन गनच इजाजत

पाउनका लाधग ववभागमा धनवेदन ददएको र उक्त धनवेदन उपर अध्ययन भैरहेको अवस्था
छ ।

४.

नेपालमा प्रत्यि धबक्री व्यवसाय सं चालन गनच इजाजत माग गने व्यवसायीको धनवेदन,
कागजात र व्यवसावयक योजनामा धनभनानुसार ववर्य हेने व्यवस्था छः
१.
२.

३.
४.

५.
६.
७.
८.
९.

५.

ँ ी कभतीमा रू. १ करोड भएको,
कभपनीको च ुक्ता पुज

कभपनीको व्यवसावयक योजनामा एकतहको बजारीकरण (Single-Level-

Marketing) मा आिाररत व्यवसाय सं चालन हुने र वपराधमडमा आिाररत
सं जालयुक्त व्यवसाय नहुने प्रधतवर्द्ता रहेको ववर्य,

प्रत्यि धबक्री सभबन्िी व्यवसाय गरररहँदा असीधमत दावयत्व सृजना गने िालको

६.
७.

प्याकेक्षजङ्ग नरहेको धनक्षित रहेको ववर्य,

उपभोक्ता वा ववतरकले धनक्षित पररमाणको वस्तु िररद गनुप
च ने र त्यस्तो वस्तु
िररद नगरे पधन इजाजतपत्रवालाले कधमशन ददने व्यवस्था समेटेको छ छै न
भन्ने ववर्य,

उपभोक्ताले आफ्नो इच्छा अनुसार छु ट्टाछु ट्टै वस्तु िररद गनच पाउने व्यवस्था
रहेको ववर्य,

वस्तु कारोवार नगरी केवल प्रत्यि धबक्रेता वा ववतरक मात्र बनाउने व्यवस्था
नभएको ववर्य,

उपभक्ताको स्वास्थ्य प्रधतकूल असर पाने उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, प्रचारप्रसार
र धबक्रीववतरण नहुने प्रधतवर्द्ता रहे नरहेको ववर्य,

नागररकताको प्रमाणपत्र साथै धनजहरूले पाउने सेवा, सुवविा, कधमशन वा

ववर्य,

सचेतना कायचक्रमको ववर्य,

१३. सामाक्षजक सुरिा सभबन्िी ववर्य,

१४. कारोवार तथा धबक्रेता/ववतरकको अधभलेि एवं प्रत्येक ३/३ मवहनामा र
वावर्चक १ पटक कारोवारको वववरण सवहत ववभागमा बुझाउनु पने प्रधतवेदनको
ववर्य,

१.

स्वदे शी उत्पादन वा वस्तु धबक्री ववतरणमा धनरुत्सावहत दे क्षिन्छन् ।

प्रत्यि धबक्री व्यवसाय गने इजाजत प्राप्त कधतपय व्यवसायीहरू प्रत्यि धबक्री

सभबन्िी principles, integrity,Ethics, values आदद ववर्यमा सजग र सं वद
े नशील

प्रभावकारी बनाउनु पदचछ ।
१.

२.

३.

४.
५.
६.

इजाजतपत्रवालाले वस्तुको प्रत्यि धबक्री (व्यवस्थापन तथा धनयमन गने) ऐन,

२०७४ को दफा ११ ववपररत वपराधमडमा आिाररत व्यवसाय नगने र दफा १२
बमोक्षजमको शतचहरू पूणरु
च पमा पालना गनुच पदचछ ।

इजाजतपत्रवालाले उपभोक्ता र धबक्रेता वा ववतरकको वववरण छु ट्टाछु ट्टै रािी धबक्रेता

वा ववतरकको वववरण, ना.प्र.स., स्थायी लेिा नभबर(PAN) र सभझौतापत्रआफ्नो
वेवसाइटमा राख्नु पदचछ ।

इजाजतपत्रवालाले आफ्नो वस्तुको धबक्री प्रवर्द्चनको नाममा
क्षस्कमलाई तद्अनुरुप बनाउनु पदचछ ।

इजाजतपत्रवालाले धनजले धबक्री गरे को कुनै वस्तुले उपभोक्ताको शाररररक वा
मानधसक हानी नोक्सानी भएमा उक्षचत ितीपूधतचको व्यवस्था गनुप
च दचछ ।

प्रत्यि धबक्रेता वा ववतरकबाट भएका अनुक्षचत व्यापाररक तथा व्यवसावयक
वक्रयाकलापको पूणच क्षजभमेवारी इजाजतपत्रवालामा रहने व्यवस्था गनुप
च दचछ ।

इजाजतपत्रवालाले आफुले धबक्रीको लाधग इजाजत प्राप्त गरे का िाद्य पदाथच, सौन्दयच

सामग्री र िाद्य पुरक पदाथच लगायतका वस्तुको धमश्रण, धमश्रणका तत्व, पररमाण र

७.

व्यवस्था गनुप
च दचछ ।

इजाजतपत्रवालाले धबक्री ववतरण गने वस्तु उत्पादक वा ववतरक कभपनीसं ग िररद
गनुप
च नेछ । त्यस्तो वस्तु अन्य कुनै वस्तुको प्रत्यि धबक्री गने कभपनीबाट िररद
गनुच हुँदैन ।

इजाजतपत्रवालाले धबक्री ववतरण गनच इजाजत धलएको वस्तुको उत्पादकको उत्पादन
गने इजाजतपत्र, ट्रेडमाकच र आधिकारीक धनकायमा दताच भएको प्रमाणपत्रको धनयधमत
चेकजाँच गनुप
च दचछ ।

सभझौता गरी धनयुक्त धबक्रेता वा ववतरक पधन ग्राहक (Customer) हुन सक्दै न ।

९.

मान्यताको ववपरीत गएर कधतपय इजाजतपत्रवालाले ववतरकलाई ग्राहक बनाउने र

सन्दभच सामाग्री

उसले उपभोक्तालाई वस्तु बेच्ने धबक्रेता नै बनाउन प्रयास गरे को दे क्षिन्छ ।

प्रत्यि धबक्री पद्दतीमा ववतरक र उपभोक्ता बीच स्पष्ट भेद हुने भएतापधन कधतपय

इजाजतपत्रवाला धबक्रेताले भेद नगने गरे को दे क्षिन्छ । सबै ववतरक उपभोक्ता र
नेटववकचङको अको रुप हुन जान्छ ।

धनक्षित रकमको वस्तु िरीद गरे को उपभोक्तालाई मात्र ववतरक बनाउने, धबक्री

उपभोक्तालाई अनुक्षचत

प्रलोभन दे िाउने वा प्रभाव पाने कायच रोक्न व्यवसावयक योजनाको कधमशन

तौलका साथै प्रयोगशाला प्रधतवेदन सवहतको अध्यवधिक वववरण धनयधमत धलने

प्रत्यि धबक्री पद्दतीमा ग्राहक(Customers) को अक्षस्तत्व हुदैन । इजाजतपत्रवालासं ग

सबै उपभोक्ता ववतरक बनाउन िोजेको दे क्षिन्छ । यो सबै कानून सभमत हुँदैन र
३.

ववदे शमा धनधमचत वा उत्पाददत वस्तु कारोवार गनच िोज्ने प्रत्यि धबक्री व्यवसायीले

लाधग प्रत्येक इजाजतपत्रवाला प्रत्यि धबक्रेताले दे हायको शतचहरू कायाचन्वयनलाई

८.

यसमा त केवल धिकेता (Seller) र उपभोक्ता (Consumers) मात्र हुन्छन् । यस

२.

रहेर सोही सं स्थाबाट प्राप्त वस्तु कारोबार गनच िोज्ने प्रवृक्षत दे क्षिन्छ ।

व्यवसावयक धसर्द्ान्तमा आिाररत र उपभोक्तामैत्री बनाउन अपररहायच दे क्षिन्छ ।यसका

ँ ीको ०.०२ प्रधतशत बराबरको इजाजत दस्तुरको ववर्य ।
१७. च ुक्ता पुज
समस्याहरु:

कभपनी नभई अन्तराचवष्ट्रय वा ववदे शी प्रत्यि धबक्री गने कभपनीको शािाको रुपमा

आक्रमक व्यवसावयक पद्दधत रहेको प्रत्यि धबक्री व्यवसायलाई थप व्यवक्षस्थत, पारदशी,

only Mode) उपलब्ि गराउने ववर्य,
ववर्य,

ववदे शी वस्तु धबक्री गनच चाहने व्यवसायीले ववदे शक्षस्थत वस्तु धनमाचता वा उत्पादक

आक्रमक बजार रणनीधत सवहतको व्यवसावयक पद्दधत रहेको साववत हुन्छ।यस प्रकारको

१५. व्यवसावयक सफ्टवयेरको सं रचना, युजर भयानुअल र लगइन पासवडच (Read
ँ ीको ५० प्रधतशत रकम बराबर नगद िरौटी वा बैंक ग्यारे डटीको
१६. च ुक्ता पुज

व्यवसाय समेतप्रत्यि धबक्री ब्यवसायको नाममा सकृय हुन िोज्ने प्रवृधत दे क्षिन्छ ।

माधथको छलफलबाटप्रत्यि धबक्री वस्तु धनमाचता वा उत्पादकको उपभोक्ता केक्षन्रत

११. व्यवसायको वीमा गराउनु पने ववर्य

१२. धबक्रेता वा ववतरकलाई अधभमुिीकरण ताधलम र उपभोक्तालाई उपभोक्ता

हुन सक्छ । Network marketing, Referral marketing, multi-level marketing गने

दे क्षिदै नन् ।

वोनसको ववर्य,

१०. इजाजतपत्रवालाले कक्षभतमा ५० प्रधतशत स्वदे शी वस्तु धबक्री ववतरण गने

नेपालमा Single Level Marketing लाई मात्र प्रत्यि धबक्री व्यवसाय गनचइजाजत प्राप्त

धनष्कर्च र सुझाव

इजाजतपत्रवालाको व्यवसाय अनुसारको भौधतक पूवाचिार तयार भएको ववर्य,

इजाजतपत्रवालाले धबक्रेता वा ववतरकसं ग गरे को सभझौता, प्यान नभबर,

अको रुप हुन जान्छ ।

इजाजतपत्रवालाले गने प्रत्येक कारोबारमा प्रत्येक वस्तुको Single Price Billing
अधनवायच गनुप
च ने र उपभोक्ता र ववतरकलाई मूल्यमा समानता गने व्यस्था गनुप
च दचछ
१.

वस्तुको प्रत्यि धबक्री (व्यवस्थापन तथा धनयमन गने) ऐन, २०७४, नेपाल ऐन

२.

सं ग्रह, िडड ८, कानून वकताब व्यवस्था सधमधत, काठमाडडौ ।
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३.

वाक्षणज्य, आपूधतच तथा उपभोक्ता सं रिण ववभागमा रहेका अधभलेिहरू ।

४.

Google Search प्ल्याटफमचमा रहेका ववधभन्न डकुमेन्टहरू ।

गरे को आिारमा ववतरक बनाउने र कधमशन ददने व्यवस्था गनच िोजेको र ववतरक

"सुरक्षित र समावेशी ववद्युतीय कारोबार : उपभोक्ताको अधिकार"

धनरीिण अधिकृतले बजार अनुगमन, धनरीिण, जाँचबुझ वा िानतलासीको

उपभोक्ता सं रिण ऐनमा प्रशासकीय

क्रममा उपभोक्ता सं रिण ऐन, २०७५ को दफा ३९ बमोक्षजम गरे को तत्काल जररबानाको

पुनरावलोकन

आदे शमा क्षचत नबुझेमा पुनरावलोकनको लाधग सात ददनधभत्र धनरीिण अधिकृतले गरे को
जररबानाको पचास प्रधतशत नगदै िरौटी रािी ववभागको महाधनदे शक समि धनवेदन सक्ने

रछजु

गौतम

उपभोक्ता सं रिण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता सं रिण धनयमावली, २०७६

बमोक्षजम वाक्षणज्य, आपूधतच तथा उपभोक्ता सं रिण ववभागबाट धनयुक्त गररएका धनरीिण

अधिकृतहरुबाट बजार अनुगमनको क्रममा कुनै पधन व्यवसायीक फमचले कुनै पधन
वकधसमको अनुक्षचत व्यापाररक तथा व्यावसायीक वक्रयाकलाप गरे को पाइएमा तत्कालै

जररबाना गने गरी भएका आदे शलाई प्रशासधनक तवरबाट छानधबन गने एवम् कानुनसभमत
भए नभएको हेररने प्रवक्रयालाई प्रशासकीय पुनरावलोकन भधनन्छ ।

उपभोक्ता सं रिण ऐन, २०७५ को दफा ३९ ले धनरीिण अधिकृतलाई तत्काल

जररबाना गनच सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरे को छ । साथै, उपभोक्ता सं रिण धनयमावली,
२०७६ को धनयम ३२ मा यसरी तत्काल जररबानाको रकम धनिारण गदाच सभबक्षन्ित

व्यक्षक्तले गरे को कसुरको प्रकृधत, त्यसको मात्रा र त्यसबाट उपभोक्तामा पनच सक्ने प्रधतकुल

प्रभाव समेतको आिारमा धनिाचरण गनुप
च ने, जररबानाको रकम, बुझाउने स्थान (बैंकको

नाम, िाता नभबर) र जररबाना दाक्षिला गनुप
च ने अक्षन्तम धमधत सभत तोक्नु पने । धनरीिण

व्यवस्था छ ।यसरी धनवेदन प्राप्त भएकोमा ववभागको महाधनदे शकले छानधबन गरी त्यस्तो
तत्कालै जररबानाको आदे श कानूनसभमत भए नभएको सभबन्िमा एक्काइस ददनधभत्र धनणचय
गरी सक्नु पने व्यवस्था छ ।धनरीिण अधिकृतले तत्कालै जररबाना गने आदे श ददँ दा
अपनाउनु पने प्रवक्रयाका सभबन्िमा भएको ज्ञानको अभावमा वा त्रुटी गरे कोमा, लापरवाही
गरे कोमा वा दिताको अभावमा गरे को त्रुवटमा महाधनदे शक (माधथल्लो अधिकारी) ले
कानूनसभमत नदे क्षिएकोमा कानूनसभमत नदे क्षिएको हदसभम बदर गरी सच्याई समग्र
ववभागको तफचबाट व्यवसायीको व्यापार तथा व्यवसाय गने हकको सुरिा गने उद्देश्यले
प्रशासकीय पुनरावलोकनको व्यवस्था भएको पाइन्छ।
प्रशासकीय पुनरावलोकनको लाधग उपभोक्ता सं रिण ऐन, २०७५ को दफा
३९ को उपदफा (५) र उपभोक्ता सं रिण धनयमावली, २०७५ बमोक्षजम प्राप्त धनवेदन र
धनवेदनसाथ सं लग्न प्रमाण कागज एवम् धनरीिण अधिकृतले पेश गरे को प्रधतवेदनउपर
ववभागका महाधनदे शकले छानधबन गरी गराई धनवेदन क्षजवकर सत्य वा असत्य दे क्षिन

अधिकृतले ददएको आदे श सभबक्षन्ित व्यक्षक्तले बुक्षझधलन इन्कार गरे मा वा सो कायचमा कुनै

आएमा स्पष्ट कारण िोली पचाच िडा गरी त्यस्तो जररबानाको आदे श बदर गरी पुनः

आदे श धनजलाई बुझाउन लगाउन सक्ने र तत्काल जररबाना सभबन्िी आदे शहरुको

रूपमा सदर वा वदर गनच सक्ने व्यवस्था छ । र पुनरावलोकनको धनवेदन उपरको

बािा अवरोि गरे मा स्थानीय प्रहरीको सहयोगमा धनरीिण अधिकृतले त्यस्तो जररबानाको

धनरीिण गनच आदे श ददन वा सदर गनच, धनवेदनमा उक्षल्लक्षित कुराहरूलाई पूणच वा आंक्षशक

अधभलेि अनुसूची -११ को ढाँचामा राख्नुपने व्यवस्था रहेको छ। साथै, बजार अनुगमन

धनणचयको सूचना पुनरावलोकनकताचलाई ददनु पदचछ । यसरी हेदाच पुनरावलोकनको क्रममा

कायचववधिले समेत धनरीिण अधिकृतले तत्काल जररबाना गदाच अपनाउनु पने कायचववधिका
सभबन्िमा ववस्तृत व्यवस्था गरी धनजलाई क्षजभमेवार र उतरदायी बनाएको छ ।

उपभोक्ता सं रिण ऐन, २०७५ को दफा ३९ ले धनरीिण अधिकृतले बजार

अनुगमन, धनरीिण, जाँचबुझ वा िानतलासीको क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट वस्तुको

उत्पादक, ढु वानीकताच, सञ्चयकताच, पैठारीकताच, धबक्रेता वा सेवा प्रदायकले सोही ऐनको
दफा ३८ ले कसुर कायम गरे कामध्ये दे हायको कुनै कसुर गरे को दे क्षिएमा धनजलाई
धनरीिण अधिकृतले तत्काल दे हाय बमोक्षजम जररबाना गनच सक्नेछः-

(क) दफा ३८ को िडड (घ) बमोक्षजमको कसुर गरे वा गराएमा पाँच
हजारदे क्षि बीस हजार रुपैंयासभम ।

धनवेदनसाथ प्रस्तुत भएका कागज प्रमाण र पि स्वयं वा उनीहरूका कानुन व्यवसायीको
ु ाई गरी सबुद प्रमाणको न्यावयक मुल्याङ्कन गरी धनणचय गने व्यवस्था
िुला इजलासमा सुनव
ँ ै न । तथावप प्रशासकीय पुनरावलोकनको सन्दभचमा पधन धनवेदकको बयान
र प्रचलन दे क्षिद
कागज गराउने, बयान कागज गनच उपक्षस्थत हुन नसकेकोमा धलक्षित जवाफ पेश गनच
लगाउने, आफ्ना कुराहरुको प्रस्तुतीकरण गनच लगाउने, कानून व्यवसायी वा ववज्ञ÷दिको
सहयोग धलने प्रचलन भने रहेको छ ।
उपभोक्ता सं रिण ऐन, २०७५ तथा सोको धनयमावली, २०७६, वजार
अनुगमन कायचववधि, २०७७ र बजार अनुगमन टोलीको आचारसं वहता, २०७७ जारी भई

(ि) दफा ३८ को िडड (ङ) बमोक्षजमको कसुर गरे वा गराएमा दुई लािदे क्षि
तीन लाि रुपैंयासभम ।

कायाचन्वयन आइसकेको सन्दभचमा ववभागबाट बजार अनुगमनका क्रममा धनरीिण
अधिकृतहरुबाट

(ग) दफा ३८ को िडड (ज) बमोक्षजमको कसुर गरे वा गराएमा पचास
हजारदे क्षि एक लाि रुपैंयासभम ।

(घ) दफा ३८ को िडड (ट) बमोक्षजमको कसुर गरे वा गराएमा पचास
हजारदे क्षि एक लाि रुपैंयासभम ।

(ङ) दफा ३८ को िडड (ड) बमोक्षजमको कसुर गरे मा बीस हजार रुपैंयासभम
।

माथी उक्षल्लक्षित कसुरहरु पटक पटक दोहर्याएमा पटकै वपच्छे दोब्बर
जररबाना हुनछ
े । तत्काल जररबानाको आदे श भएको धमधतले सात ददनधभत्र सो जररबाना
नधतने, नबुझाउने वस्तुको उत्पादक, ढु वानीकताच, सञ्चयकताच, पैठारीकताच, धबक्रेताले जररबाना
रकम नधतरे नबुझाएसभम त्यस्तो वस्तु धसलबन्दी गरी राख्ने, त्यस्तो वस्तुको उत्पादक,
ढु वानीकताच, सञ्चयकताच, पैठारीकताच, धबक्रेताले उत्पादन, ढु वानी, सञ्चय, पैठारी वा धबक्री
गने अन्य वस्तु समेत धनरीिण अधिकृतले रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था

भएका

तत्काल

जररबानाको

आदे शउपर

हालसभम

२५

बटा

पुनरावलोकनको धनवेदन प्राप्त भई महाधनदे शकले छानधबन गरी गराई, धनवेदकको बयान
कागज गराउने, बयान कागज गनच उपक्षस्थत हुन नसकेकोमा धलक्षित जवाफ पेश गनच
लगाउने, आफ्ना कुराहरुको प्रस्तुतीकरण गनच लगाउने, कानून व्यवसायी वा ववज्ञ÷दिको
सहयोग धलने लगायतका कानून बमोक्षजमका प्रवक्रया पूरा गरी धनवेदन क्षजवकर सत्य
दे क्षिएकोमा स्पष्ट कारण िोली पचाच िडा गरी तत्काल जररबानाको आदे श बदर गने,
धनवेदन क्षजवकर असत्य दे क्षिएकोमा स्पष्ट कारण िोली पचाच िडा गरी तत्काल जररबानाको
आदे श सदर गने, धनवेदनमा उक्षल्लक्षित कुराहरूलाई पूणच वा आंक्षशक रूपमा सदर वा वदर
गने र आवश्यकतानुसार पुनः धनरीिण गनच आदे श ददने गरी ववभागका महाधनदे शकबाट
धनणचय हुने गरे को पाइन्छ । उपभोक्ता सं रिण ऐन, २०७५ को दफा ३९ को उपदफा
(८) ले सोही दफाको उपदफा (६) बमोक्षजम पुनरावलोकनको लाधग परे को धनवेदनउपर
ववभागका महाधनदे शकबाट भएको धनणचय अक्षन्तम हुने व्यवस्था गरे को छ ।

छ । धनरीिण

अन्त्यमा, प्रशासकीय धनकाय वा अधिकारीलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनको

अधिकृतले तत्काल जररबाना गनुप
च ने कारण र जररबाना गरे को रकम लगायतका सभपूणच

अधिकार प्रदान गदाच सभबक्षन्ित धनकायको ववशेर्ज्ञताको ववर्यमा सोही धनकायमा रही काम

वववरण िुलाई तीन ददनधभत्र ववभागलाई जानकारी समेत गराउनु पदचछ ।

ु ा अधतररक्त
गने पदाधिकारीबाट धनणचय हुँदा धछटो, छररतो, सरल र सहज रुपमा धनणचय हुनक

"सुरक्षित र समावेशी ववद्युतीय कारोबार : उपभोक्ताको अधिकार"

प्रशासकीय नीधत र आवश्यकता (Administrative Policy or Expediency) समेतका
आिारमा धनणचय गनच सवकने भन्ने िारणा रहे को पाइन्छ । प्रशासकीय धनकाय वा
अधिकारीहरुको काम, कारवाहीबाट सवचसािारण नागररकहरुको हक, वहतमा असर पनच र
सवचसािारण नागररक र प्रशासकीय धनकायहरुकाबीच वववाद धसजचना हुनसक्ने र त्यस्ता
वववादहरु सावचजधनक वहतलाई ध्यानमा रािी धछटो, सरल र सहज रुपमा धनराकरण गररनु
आवश्यक हुने हुँदा त्यस्ता वववादमा परभपरागत न्यावयक धनकायले अवलभबन गने कायचववधि
सभबन्िी लामो, जवटल र औपचाररक कानूनी प्रवक्रया अवलभबन नगरी प्रशासकीय नीधत वा
आवश्यकताका

आिारमा

धछटो, सरल

र

सहज

रुपमा

धनणचय

गनच

प्रशासकीय

पुनरावलोकनको अधिकार प्रदान गररएको हो । प्रस्तुत सन्दभचमा, धनरीिण अधिकृतलाई
प्राप्त तत्काल जररबानाको आदे श ददने अधिकारको प्रयोगमा धनजले अपनाउनु पने प्रवक्रयाका
सभबन्िमा ज्ञानको अभावमा भएको त्रुटी वा लापरवाही वा दिताको अभावमा गरे को त्रुवट
धछटो, छररतो, सरल र सहज रुपमा सच्याई व्यापार व्यवसायमा सहजीकरण गनच प्रशासकीय
पुनरावलोकनको अधिकार प्रदान गररएको दे क्षिन्छ ।

सचेत उपभोक्ता भै, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरौँ

"Our Goal- Health Market, Sustainable Consumer "

सहज आपूधतचको आिार, जागरुक
उपभोक्ता र प्रधतस

धबक्री किमा मूल्य सूची रिौँ

लेवल नभएका सामान नबैचौँ

"सुरक्षित र समावेशी ववद्युतीय कारोबार : उपभोक्ताको अधिकार"

गुणस्तरीय वस्तु र सेवामा उपभोक्ताको
अधिकार हामी सबैको प्रत्याभूधतमा सहयोग

“ददगो उत्पादन र वववेकपूणच उपयोग,
उपभोक्ता हकको प्रत्याभूधतमा सहयोग”

सहज आपूधतचको आिार, जागरुक
उपभोक्ता र प्रधतस्पधिच बजार

“कालोबजारी नगरौँ, अनुक्षचत नाफा
धलन बन्द गरौँ ।“

"सुरक्षित र समावेशी ववद्युतीय कारोबार : उपभोक्ताको अधिकार"

प्रेमलाल महजचन
व्यवासार्यक सचेतना आजको आवश्यकता

व्यवसायीहरुको कतचव्यहरु:

उपभोक्ता सं रिण ऐन, २०७५ ले उत्पादक, पैठारीकताच, ढु वानीकताच र

सन्चयकताचहरुको काम, कतचव्य र दावयत्वको अधतररक्त वस्तुको धबवक्र गने धबक्रेताहरुले
पूरा गनुच पने दावयत्वहरु पधन स्पष्ट रुपमा वकटान गररएकोछ । जुन धबक्रेताहरुको लागी
अधनवायच कानूनी शतच रहेकोछ ।

पृष्टभूधम :

१) धबना भेदभाव उपभोक्तालाई वस्तुको धबवक्र गने,
नेपालमा सनातन काल दे क्षि नै अथवा मानवको श्रृवष्ट दे क्षि नै मानवको दै धनक

आवश्यकता पूधतचको लागी िाद्य पदाथच वा अन्य वस्तु वा सेवाको िररद धबवक्र वा धबधनमय
प्रणालीको चलन चलेको छ । मानवहरुको आिुधनकता सं गै रव्य अथवा मुराको प्रचलन

२) वस्तुको वकधसम वा प्रकृधत अनुसार गुणस्तरमा ह्रास नआउने गरी सुरक्षित रुपमा राख्ने
र सुरक्षित रुपमा धबवक्र गने,

३) सवचसािारणले स्पष्ट रुपमा दे ख्न े बुझने गरी बस्तुको मूल्य सूची राख्ने,

पधन शुरु भयो । मुराव्दारा आफनो आवश्यकताका वस्तु तथा सेवा िररद गने चलन चले

४) सभबन्िीत धनकाय वा पदाधिकारीले मांग गरे को बित आफुसं ग रहेको वस्तुको मौज्दात

आफनो बन्द व्यापार प्रधत चनािो हुं दै गयो त्यधत आम उपभोक्ता वा ग्राहक चलाि हुन

५) वस्तुमा कुनै वकधसमको ग्यारे डटी वा वारे डटीको व्यवस्था भएमा त्यस्तो व्यवस्थाको

वस्तु वा सेवाका उपलव्िता, गुण वा गुणस्तर, पररमाण र मूल्यमा ठधगंदै आएकोछ ।

६) पवहले आउने उपभोक्तालाई पवहले वस्तु धबवक्र गने,

धबधभन्न ऐन कानून नबनेको पधन होइन तर बजारमा िेलाडीको रुपमा रहेका व्यापारीहरुको

८) तोवकए बमोक्षजमका अन्य दावयत्व पूरा गने ।

दे क्षि नै दे श र समाजमा बन्द व्यवसाय पधन उधतकै बढदै गयो । यद्यपी जधत व्यापारी
सकेन । जस्को पररणाम धबशेर् गरी बजारबाट धतन चार कुरामा उपभोक्ताले िररद गने

नेपालको हकमा उपभोक्ताको हक अधिकार स्थावपत गनच धबधभन्न समयमा

वा धबवरण उपलव्ि गराउने,
पालना गने,

७) उपभोग्य वस्तु धबवक्र गरे पधछ त्यस्को धबल वा रधसद ददने र

चलािी तथा उपभोक्ताहरुको अनाडीको कारण बजार उपभोक्ता माधथ हावी हुं दै आएकोछ

व्यवसावयक समस्याहरु :

यद्यपी साना वा मझौला व्यापारीहरु जो दै धनक छाक तानचको लागी व्यापाररक पेशामा

लगानी गरे को हुन्छ । लगानीबाट उक्षचत प्रधतफल धनकाल्नु उधनहरुको नैसधगचक अधिकार

र आफनो पेशागत मयाचदा प्रधत क्षजभमेवार हुन सकेको छै न । यसको लागी सरकारका

आएका व्यवसायीहरुले पालन गनुच पने प्रचधलत धनयम कानूनका धबर्यमा अध्ययन नगदाच

क्षशिा तथा व्यवहाररक प्रक्षशिण ददइ जागरुक तथा उपभोक्तामुिी व्यवसाय तफच आकवर्चत

। जसले गदाच बजारमा बसी दुइ रुपैयाको नाफा िाई व्यापार गनेलाई ठू लो समस्या िडा

धनयमन धनकायहरुको भूधमका ःः

व्यवसायीहरु केही कानूनी दाउपेच अगाल्दै बजारलाई कुक्षडठत बनाउने, एकाधिकार जमाउने

प्रधतस्पिी बनाई उपभोक्तावगचको वहत संरिणमा कृयाशील हुने दावयत्व एवं कतचव्य नेपाल

क्षस्थधत दे क्षिएकोछ । यसमा प्रचधलत कानून पधन बािकको रुपमा दे क्षिएकोछ । व्यवसाय

। व्यापारीहरु कक्षभतमा आफनो कारोवारको कुरामा सजग र सचेत भइ रहेको हुन्छ ।

स्वरोजगार वा सेवा गरी लाभ प्राप्त गनचको लागी व्यवसायीहरुले बजारमा थुप्रै

लागेका हुन्छन, धतनी औसत मात्रामा स्थावपत धनयम कानून तथा उपभोक्ताको हक अधिकार

पधन हो । यसरी बजारमा धबधभन्न िेत्रमा लगानी गरी प्रधतफल पाउनको लागी काम गदै

धनयमन धनकायहरु तथा उपभोक्ता अधिकारकमी सं स्थाहरुले धतनीहरुलाइ आवश्यक शीप,

वा ध्यान नपुयाचउदा अनावश्यक रुपमा झन्झट मोल्नु पने अवस्थाहरु धसजचना भइ रहन्छ

गनुच आजको आवश्यकता रहेकोछ ।

हुन्छ । तर केही अनुक्षचत व्यापाररक कृयाकलाप गने, कालोबजारी गने वा नाफािोरी गने

स्थावपत धनयम कानून कायाचन्वयन गरी बजारलाई अनुशाधसत, मयाचददत तथा

सरकारका धनयमन धनकायहरुको हो । धनयमन धनकायहरु जधत सवल, सुदृढ र सिम
हुन्छ त्यधत नै जनताले सुशासनको अनुभव गनच सवकन्छ । वतचमान अवस्थामा तीन तहमा
बाधडएको प्रशासधनक िेत्रलाई आम नागररकको पिमा सवक्रय तुल्याउन सकेन भने दे शले

फेरे को शासन व्यवस्था दे श र जनताकै लागी घांडो साधबत हुनेछ । त्यस्का लागी नेतत्ृ व

गने शक्षक्तहरुले धनयमन धनकायहरुलाई धबना हस्तिेप कानून कायाचन्वयन तहमा लगाउनु
जरुरी छ । त्यसैले उपभोक्ता अधिकार तथा वहत सभबन्िी कानून कायाचन्वयन गने

धनकायहरुले न्यूनतम के कुरा बुझन जरुरी छ भने एक अपरािीलाई कारवाही नगदाच सय
अपरािी जक्षन्मन्छ । त्यस्का लागी धनभन कुराहरुमा ध्यान ददन जरुरी छ ।

र बचचश्व कायम गने प्रबृधतले स्वच्छ व्यापार गने इमान्दार व्यवसायी पलायन हुन ु पने
गदाच व्यवसायीहरुले भोग्नु परे को कानूनी समस्याहरु :

१)उपभोक्ता सं रिण ऐन, २०७५ लगायत बजार र उपभोक्तासं ग सभबन्िीत कानून
कायाचन्वयनको लागी बजार अनुगमनको क्रममा आउं दा अनुदार रहनु ।

२)सामान्य कैवफयतपूणच कृयाकलापको लागी पधन सुिारको कुनै मौका नै नददनु ।

३)पसल दुकान वा प्रधतष्ठानको आकार, प्रकार वा कारोवारलाई ध्यानै नददई सानो ठु लो
सबैलाई एउटै दृवष्टकोणले हेदाच

सामान्य

कारोवार गरी क्षजववका चलाउने

व्यापारी माने र ठू लो व्यापारीलाई पृष्टपोर्ण हुने अवस्था धसजचना भएको ।

४)बजारको समस्याको बारे ज्ञान नै नभएका वा प्राधबधिक िमता नहुन ु ।
दडड जररवानालाई नै अनुगमनको लक्ष्य बनाउनु ।

बजारमा दे क्षिने चलिेलहरु ःः

५) समाजको अगाडी बदनाम हुने गरी पत्र पधत्रकामा प्रचारबाजी गररनु ।

१) अनुक्षचत व्यापाररक कृयाकलाप
२) धमसावट जन्य कृयाकलाप

धनश्कर्च

३) अनुक्षचत नाफािोरी

४) कृधत्रम अभाव र महं गी

ग्राहकः दे वो भवःलाई मूल मन्त्रको रुपमा धलई व्यवसायीले उपभोक्तामुिी

बन्ने, धनयमन धनकायले स्वस्थ बजार धनमाचणको धनयमन र प्रोत्साहन गदै उपभोक्तालाई

५) दलाल प्रबृधत र धबचौधलयाजन्य कृयाकलाप

६) कुक्षडठत बजार र एकाधिकार एवं अस्वस्थ प्रधतस्पिाच

सुशासनको प्रत्याभूधत ददने हो भने सबै नेपाली सुिी र दे श स्मृध्द राष्ट्ः्र पक्कै हुनेछ ।

केन्रीय

७) राजनैधतक सं रिण र च ुल्ठे मुन्रे को सं रिण

अध्यि, रावष्ट्रय उपभोक्ता मन्च

८) धनयम कानून नमान्ने प्रबृधत ।

स्वस्थ, प्रधतस्पिाचत्मक तथा उपभोक्तामुिी बजारको लागी उपरोक्त कृयाकलाप

अत्यन्त घातक र अवांधछत रहेकोछ । यस्तो अबैि र अवाक्षन्छत कृयाकलापलाई धनयन्त्रण
र धनयमन गनचका लागी धनयमन धनकायहरु अत्यन्त सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुन ु अत्यन्त

जरुरी रहन्छ । दवाव रवहत ढं ग उपभोक्तावहतलाई ध्यानमा रािी कृयाशील रहेमा आम
उपभोक्ताले प्रत्यि रुपमा लाभाक्षन्वत हुने अवस्था रहन्छ ।

अधिकार मभत्र अिश
ु ासि

आवश्यकता

ओम

लाधमछाने

उपभोक्ता भन्नाले बजारमा प्राप्त हुने वस्तु वा सेवाको उपयोग वा प्रयोग तथा शुल्क धलएर
वा नधलई क्षशिा, स्वास्थ्य, यातायात, धसं चाई, वन सावचजधनक जधमन सावचजधनक स्थल जस्ता

"सुरक्षित र समावेशी ववद्युतीय कारोबार : उपभोक्ताको अधिकार"

मोवाईलमा या ट्राभल एजेन्सी ,कभपनी, पसल, उद्योग, अवफस, ट्यासी,बसहरुमा या धभतामा

सावचजधनक सेवा प्रदान गने व्यक्षक्त वा समुहको सेवा प्रदान गने, उपयोग गने वा प्रयोग गने
व्यक्षक्त वा समूह भन्ने बुक्षझन्छ ।
उपभोग्य वस्तु वा सेवा के हो

राख्न सवकन्छ । यो धबधि अधत सरल,भरपदो र सुरक्षित माधनन्छ ।

?

उपभोक्ताले उपभोग वा प्रयोग गने वस्तु वा वस्तुहरुको सधमश्रण बाट बनेको पदाथचलाई

३.

कारे बारका क्रममा नगद नोटको प्रयोगले व्यक्षक्तको जनस्वास्थ्यमा ितरा भैसकेकोले हाल
ववश्वभर फैधलरहे को (Novel Coruna Virus) लगायत अन्य संक्रधमत रोग फैधलनुमा नोटको

उपभोग्य वस्तु भधनन्छ ।

िै रै कारणहरु छन् । जस्तै फोहर–मैला,मासु बगरे , माग्ने, सरुवा रोगी दे क्षि साना ठू ला

वतचमान समायमा उपभोग्य वस्तुहरु िेरै प्रकारका छन् धसयोदे क्षि दबाई हुँदै हवाई

िनी तथा रोगी सबैले नोटको प्रयोग गदचछन् ।

यातायातसभम आज माधनसहरुले वस्तु उपभोग गरररहेका छन् भने अको तफच सेवा सामान्य
कायाचलयले ददने काडच दे क्षि सबै प्रकारका कायाचलयका परामशच सेवा, सुवविा र धसफारीस

अध्यि, नागररक

आवश्यक परररहेका हुन्छन् । मानव जाधतको क्रमश ववकास पधछ ववधभन्न वकधसमका
अधिकारहरुको आवश्यकता पनच गयो । यसैसन्दभचमा माधनसका आवश्यकता जधत जधत

न्यावयक उपभोक्ता मञ्च

वकन उपभोक्ता सदा सास्तीभोक्ता !

वृवर्द् हुँदै गयो त्यधतत्यधत अधिकारको रिा गनुच पने आवश्यकताको धसचजना भयो ।समग्र

प्रणालीहरुको सं रचना स्थावपत गनुच पयो । प्रणालीहरुलाई व्यवक्षस्थत गरी राज्यधभत्र हुने

ववधभन्न प्रकारका िराब धनयतहरुलाई रोकथाम गनुच पने अवस्था आयो । त्यसका लाधग

राज्यको पहल र प्रणालीलाई व्यवक्षस्थत बनाई आम समुदायलाई अथवा नागररकहरुलाई
अधिकार सवहत स्वच्छ क्षजवनको प्रत्याभ ुत गने कायच क्रमस सं सार भरर हुँदै गयो र सं सारमा
एकाधतर वस्तु र सेवाको प्रवाहलाई जनमुिी बनाई अधिकारको ग्यारे डटी गनच पने दावयत्व
छदै छ त्यसमाधथ अधिकार धभत्रको अनुशासनलाई ख्याल गनुप
च ने अवस्थाले वस्तु र सेवालाई
समेत व्यवक्षस्थत र पारदशी बनाउने मुद्दाको धसचजना समेत थप दावयत्वमा पयो ।

हररशरण
उपभोग्य

वस्तुकोमुल्य, गुणस्तर, उपलब्िताको

असमानता, अधन

बेधथधत

दे िेर

ढु ङ्गाना

आफूलाई

ँ ाइकन के रहे छ त उपभोक्ताको ववचार भनेर म यसो तरकारी
उपभोक्तावादीको पगरी नगुथ
बजारधतर गएँ । त्यहाँ त अधिकांश तरकारीमा ववर्ादी हाले को, पसलै वपच्छे फरक फरक भाउ
अधन जोिाइमा पधन िै के िै के पो पाएँ ! मातातीथचकी पुनम बज्यै एक्लै बबचराउँ दै धथइन्,
“पोहोरभन्दा अवहले को बजार भाउ त कहाँ हो कहाँ अकाधसएको छ । होइन यसको धनयन्त्रण

नेपालको सं वविान २०७२ मा उपभोक्ता अधिकारलाई मौधलक हकको रुपमा स्थावपत
गररएको छ । आम उपभोक्ता अधिकार अन्तगचत स्वाच्छ वस्तु र सेवा उपलब्ि हुन ु पने

भधन मौधलक हकमा आम उपभोक्ताको क्षजवनलाई महत्वको रुपमा राक्षिएको छ । त्यसै ले
वतचमान समयमा उपभोक्ता अधिकार एउटा ववक्षशष्ट प्रकारको अधिकारको रुपमा आएको

छ । साथै नेपाल सरकारले उपभोक्ता अधिकारका लाधग ववधभन्न प्रकारका ऐन कानुनको

व्यवस्था गरे को छ । यर्द्पी उक्त ऐन कानुनको कायाचन्वयनमा भने केही कमी रहेको
दे क्षिन्छ ।

गने धनकाय नै कतै छै न वक के हो ? काम गनचका लाधग कोही बोलायो भने ज्याला त्यस्तै महँगो,
सामान वकन्न गए वकन्नै नसक्ने, नक्कली सामानको धबगधबगी छ । वस्तुमा धमसावट यधत छ वक
अब त हाम्रो स्वास्थ्यमाधथको िेलबाडले त सीमा नै नाक्षघसक्यो ।”पसलेलाई सुनाएको
त्योकुरालाई नसुनेको नसुन्यैगरी अको पसलमा गएँ।त्यहाँ एउटी मवहला झवकिँदै धथइन
“वहजोमात्र लगेको आज फेरर बढयो भन्नुहन्ु छ।होइन सामान उही भएपधछ बढे को मूल्यमा
ु ा नयेन्रको गुनासो धथयो,
ल्याएको होइन धन वकन ददनका ददन मूल्य बढाउनुपने ?” साँिक
“पवहले जस्तो आफ्नै िेतबारीबाट उब्जाएको अन्नपात र तरकारी िान पाए पो, अब त सबै वकनेर

उपभोक्ता अधिकार सं रिणमा अधिकार कमीको भूधमका

उपभोक्ता अधिकारको िेत्रमा काम गने अधिकारकमीहरुले बजारमा उपलब्ि सेवा र
वस्तुलाई आम उपभोक्ताहरुको वहतमा प्रयोगका लाधग एकजुट भई ववधभन्न वकधसमका

िानुपने हुन थाल्यो । उब्जाउयोग्य जधमन जधत घरै घरले सवकँदै जान थाल्यो अधन कहाँबाट
स्वच्छ र ववर्दीरवहत तरकारी िान पाइन्छ त ?” उनले प्रधतप्रशन पो गरे । जहाँ र जताधतर

रचनात्मक दवावहरुधसजचना गनुच पने अवस्था आएको छ । जनचेतना वृवर्द्का लाधग

गए पधन उपभोक्तामासन्तुवष्ट भने दे ख्न पाइएन । एकजना बुढानीलकडठका सवचसािारण बटु वा

प्रवक्रयाहरुबाट राज्यलाई दवाव धसजचना गरर स्वच्छ वस्तु र सेवाको प्रत्याभूत गराउने

मूǔयमा सामान पाउँ छौँ त ? यी र यस्तै धतता र नधमठा गुनासाहरू धलएर म लुत्रे कान लगाएर

अधभयान, ताधलम, गोष्ठी, छलफल, अन्तरवक्रया, नीधतगत पैरवी, सभा सभमेलन जस्ता

भन्दै धथए, समय नै यस्तो बन्दै आयो । पैसाकै मूल्य छै न, अधन कहाँबाट हामीले सोचेजस्तो

भ ुधमका िेल्नु नै आजको प्रमुि आवश्यकता हो ।

घरधतर आएर घोररएर बसेँ । उपभोग्य वस्तु तथासेवाको उक्षचत मूǔय र गुणस्तरको पिमा हामी

केक्षन्रय

अध्यि, सुशासन महासंघ नेपाल

उपभोक्ता पधन कतै दोर्ी छौँ वक त ?उपभोक्ता हकवहतसभबन्िी सचेतना फैलाउन तथा
उपभोक्ताको हक र अधिकारको सुधनक्षितताका लाधग केही उपभोक्ता मञ्च तथा समूह स्थापना

धडक्षजटल सेवा प्रयोग गने सभबन्िमा ।
आवश्यकता

सहदे व

भएका छन् । उनीहरूकै अग्रसरतामा कालो बजारी धनयन्त्रणमा केही कायच भएको पधन पाइन्छ
। गुनासो सुन्ने र त्यसबाट उपभोक्ता नठधगयुन ् भनी सरकारी धनकायसँगको समन्वयमा केही
गौतम

उपरोक्त ववर्यमा दे शको वतचमान पररक्षस्थधतलाई धनयाल्दा जनताको हक, वहत सं रिणको लाधग
ँ ाहरुलाई सुझाबको रुपमा ध्यानाकर्चण गराउदै ,धडक्षजटल (Paper Less,
तपधसल बमोक्षजमका बुद
ु ानी प्रणाली लागू गराउने कायचका लाधग मन्त्रालय, ववभाग, प्राधिकरण, धनगम, बैंक,
Cash Less) भक्त
स्वास्थ्य सेवा, अदालत, क्षशिा, यातायात, उद्योग धनकायहरुबाट नेपालभर तत्काल लागू गराउन
तथा कायचक्रम गनच गराउन आवश्यक पहलको लाधग अनुरोि गदचछौं ।
१. वस्तु तथा सेवा िरीद गदाच नगद रकम नोटको प्रत्यि प्रयोगबाट सं क्रमणयुक्त रोग सने
ितराले गदाच साना ठू ला पसल, ट्याक्सी, बस, एयरलाइन्स, वटकट काउन्टर, ट्राभल एजेन्सी
लगायत पान, सुनचाँदी पसलदे क्षि ठू ला घराना सबैमा धडक्षजटल(QR Code) (तत्काल भ ुक्तानी)
सेवा अधनवायच राख्नु पने हुन्छ । यस प्रववधिले कुनै पधन सामान िरीद गदाच वा सेवा धलदा
ु ानी गनच सवकन्छ
रकमको प्रयोग गनुच पदै न।धसिै मोबाईलबाट भक्त

।

ु ानी हुने रकम वफताच धलदा QR Codeमाफचत लेनदे न गदाच प्रयोग गनच सवकन्छ
२. तत्काल भक्त
। यसका लाधग आफ्नो नक्षजकको बैंकमा िाता िोली QR Codeधलन सवकन्छ, साथै आफ्नो

हस्तिेप र केही समन्वयकारी भूधमका िेलेको पधन हो तर यो
भएको छ ।

सूयल
च ाई हत्केलाले छे कोजस्तो

धनयम कानुन नबनेका होइनन् तर धतनको िज्जी उडाउँ दै कधतपय व्यापारी

तथासेवाका नाममा मुनाफा आजचन गने धनकायले उपभोक्तको ढाड नै सेक्दा पधन सभबक्षन्ित
ु ुल ु हे रेर बसेको अनुभत
ू हुन्छ । मासु पसलमा क्षझँगा भन्केको, सवारी सािनमा
धनकाय टु लट
िचािच भरे र उधभनै नसक्ने गरी माधनस कोच्ता पधन भाडा उधत नै छ । और्िी त्यस्तै महँगी
छ । िाद्यान्नको धमसावटले वास्तववकसामान र नक्कली सामान पवहचान गनच नसक्ने क्षस्थधत
ु ् क्षएर, छकाएर, बाèय
वास्तवमा उपभोक्ताहरू स्वयभले वकधनददएर बजारमा ल्याएका हुन ् वक ! भक
ु ै होस् भनेर उपभोक्ता स्वयभले वस्तु तथा सेवाको जथाभावी उपभोग गने प्रवृक्षतले
पारे र वा जेसक
वस्तुको रङ, मूǔय, धमसावटपना, आकार, मात्रा, पररणाम, उपभोग गनच सवकने धमधत, उत्पादन धमधत,
िाद्य अिाद्य के हो आददमा अझै पधन उपभोक्ताहरू बेिबर झैँ छन् । एकाधतर उपभोक्ता स्वयम्
जागरुक नहुन ु अभाव र कृधत्रम अभावका मौकामा जधत पधन वस्तुसञ्चय गने प्रवृक्षत, वस्तु तथा
सेवाप्रदायक धनकायको मनोमाधलन्य अवस्थालाई धनयामक धनकायले दडड वा पुरस्कारको
व्यवस्थामा कडाइ गनच नस्कदा उपभोक्ता ठधगनबाट जोधगन सकेका छै नन् भन्दा अत्युक्षक्त हुने
छै न । रावष्ट्रय वा अन्तरावष्ट्रय कारण दे िाएर ठु ला उत्पादकको भाग िोसेर धबचौधलयाले वस्तु
तथा

"सुरक्षित र समावेशी ववद्युतीय कारोबार : उपभोक्ताको अधिकार"

सेवाबाट अकुत कमाइरहे छन् । उपभोक्तालाई शोर्ण गनच पल्केकाहरू यो वा त्यो बहानामा

प्रदायकहरू आफूले िनेको िाल्डामा आफैँ परे का छन्, अन्ततोगत्वा आफैँले पधन त्यस्ता स्तरहीन

उक्षभकरहे कै छन् । ववशेर्तः यहाँ पधन ह्वे ल माछालाई कसले समात्ने ? भरु ा र धसरा माछाको

वस्तु तथा सेवाको उपभोग धतनले पधन गनुप
च रे कै छ अनुक्षचत मूल्यमा । बजारको माग र

रजगज वयनै ह्वे ल माछाको गधतववधिले धनिाचरण गरे र पो हो वक ? ववश्वभररका आम माधनस कुनै

आपूधतचको अवस्था ववश्लेर्ण गरी वस्तु उत्पादनभन्दा पधन मुनाफा बढी प्राप्त गने ध्यान

न कुनै रूपमा उपभोक्तधभत्रै पदचछन् तापधन सामान्यतया वस्तु तथा

लगानीकताचको दे क्षिन्छ । चेतनामूलक कायचक्रमकोसञ्चालन, प्रकाशन, प्रसारण, सामग्रीको ववतरण

सेवाको उपभोग गने उपभोक्ता नै वास्तववक उपभोक्ता हुन ् । उपभोक्ताको सुरिाको, आिारभूत

तथा बजारको ववकृधतको अन्त्यका लाधग उत्पादकदे क्षि उपभोक्तासभम सबैमा नैधतकता, कानुको

आवश्यकताको, वस्तु तथा सेवा छनोटको, सूचनाको, प्रधतधनधित्वको, उपचारको, उपभोक्ता क्षशिाको

पररपालना र जवाफदे वहता हुन ु जरुरी छ । कृधत्रम अभाव धसजचना गने, जभमािोरी गने वा धबक्री

तथा

स्वच्छ

ु
वातावरणको अधिकार संयक्त
राष्ट्र सङ्घले

ददइएका मान्यताहरू हुन ् ।

गने प्रवृक्षतलाई दुरुत्साहन गनचका लाधग सरोकारवाला नै सजग हुन ु जरुरी छ । माग र पूधतचको

“राजनीधतकअक्षस्थरता, च ुनाव, राजनैधतक दललाई चन्दा र आधथचक सहयोग, मुराको मूǔय नै घटे को

आिार वा लागतका आिारमा मूल्य धनिाचरण गरी अत्यधिक बढी मूल्य वृवर्द् गने लाई

अवस्था

सजाय ददनु उपयुक्त हुन्छ । झुटा तथा भ्रामक ववज्ञापन नधनकाल्ने, बजार अनुगमन वा मूल्य

आददले

बजारमा

मूǔय

बढ्न

गएको

धततो

यथाथच

हो”भन्दै धथएनामनबताउनेसतचमाएकजनासरकारीववद्यालयमापढाउनेक्षशिक।कुनैवस्तुवासेवाकोउपभो

धनिाचरण ववर्यमा, मूल्य सूची रािेर उपभोक्ताका धनक्षभत बजार स्थापना गने प्रवृक्षतको ववकास

गगने व्यक्षक्तवासं स्थानैउपभोक्ताभन्नेधबक्षतक्कैकुनैवस्तुवासेवाप्रयोगगने व्यक्षक्तवासं स्थालाईबुक्षझन्छ।केहीपै

गनुप
च ने हुन्छ । धबक्रेता र क्रेताको सन्तुवष्टको धबन्दु पवहचान गरी स्थानीयकरण र

साददएरअत्युच्चिनाढ्य, व्यापारीदे क्षि धनिचनसभम, राष्ट्रपधतदे क्षि

उपभोग्य

ववश्वव्यापीकरणका प्रभावलाई सन्तुधत तवरले लै जान स्थानीय, प्रदे श तथा सङ्घीय तहले प्रभावकारी

वस्तु वा सेवा प्रयोग गने भएकाले सबैलाई उपभोक्ताको कोटीमा राख्न सवकन्छ । यसैले

कदम चाल्नु जरुरी भइसकेको छ ।कुनै पधन उपभोक्ताको जीउ, स्वास्थ्य, सभपक्षतको सुरिा

त पौराक्षणक कालदे क्षि नै मालसामान िररद गने , धबक्री गने वा उपभोग गने वक्रयाकलापसँग

गरी अवैि वक्रयाकलापलाई रोकथाम गनच उपभोक्ता सं रिण ऐनको सशक्त कायाचन्वयन तथा

सभबक्षन्ित ववधभन्न आिारभूत धसर्द्ान्त, अधिकार, धनयम, कानुन तथा मूǔय र मान्यता ववकधसत हुँदै

आवश्यक परे पररमाजचन पधन गनुप
च छच । यसै सन्दभचमा नेपाल उपभोक्ता मवहला तथा बालबाधलका

आएको छ । उपभोक्ताका लाधग सुरिा, वस्तु तथा सेवाको उक्षचत मूǔयमा उपलब्िता हुनपु छच

सं रिण समूहले सातै प्रदे शमा आफ्ना गधतववधि सञ्चालन गरी स्थानीय धनकायलाई घच्घच्याउने

। यसका लाधग नेपालले अझै नीधत धनयम धनमाचण तथा पररमाजचन गरी धतनको प्रभावकारी

कायच गनच छोडेको छै न । अन्य समूह सं स्था पधन हातेमालो गदै अगाधड बढे का छन् तर अपेक्षित

कायाचन्वयनमा जोड ददनै पने दे क्षिन्छ ।उपभोक्ताले उपभोग गने वस्तु वा सेवाले स्वास्थ्यलाई

पररणामका लाधग अझै सशक्त हुनपु ने दे क्षिएको छ । ववधभन्न संयन्त्र चलायमान भए पधन गुण,

हाधन, नोक्सानी वा नकारात्मक प्रभाव नपाने हुनपु छच । कुनैःै वकधसमको सेवा वा प्रधतफल धलएर

मूल्य, पररमाण, शुर्द्तामा सुधनक्षितता एवम् न्यावयक रूपमा सोचेजस्तो भएको पाइन्न । शोर्ण,

ु ी, यातायात,
वा नधलइकनै प्रदान गररने श्रम, सुवविा, परामशच आददसेवा हुन ् । टे धलफोन, बक्षजल

ु ाइ तथा हाधननोक्सानीको िधतपूधतच पधन अपेक्षित मात्रामा भएको पाइन्न। साथै
अन्यायको सुनव

ववद्युत,् िानेपानी, क्षशिा आदद िेत्रमा अनुक्षचत व्यापाररक तथा व्यवसायजन्य वक्रयाकलापववरुर्द्

कसुरसभबन्िी सूचना ददनेलाई यथोक्षचत पुरस्कार र कसुरदारलाई कठोर दडड ददने नीधतको

उक्षचत कानुनी कारबाही गनच अधिकार प्राप्न धनकाय मौन बस्नुहँद
ु ै न । उनीहरूको सवक्रयताले

ववकास गरी प्रभावकारी ढङ्गले कायाचन्वयन पधन गनुप
च छच । नीधतगत भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनपु छच

नै उपभोक्ताको हकहधत तथा स्वास्थ्यको सं रिण हुन्छ । उत्पादकले पधन वस्तु तथा सेवा

। उपभोक्तास्वयम् सचेत नभएमा उनीहरू अन्यायमा पने सभभावना प्रबल रवहरहन्छ ।

उत्पादन गने , वस्तुको प्याकेवटङ गने लेबधलङ गने , त्रुवटपूण च उत्पादन भई मनाधसव िधतपूधतच

व्यावहाररक रूपमै उपभोक्ताको हकवहत तथा अधिकारको सं रिण गदै सरकारी तथा धनजीको

ददनुपछच । परल मूǔयभन्दा िे रै बढी धलने, त्रुवटपूण च उत्पादन गने , पैठारीकताच एवम् ढु वानीकताचले

साझेदारी एवम् समन्वयमा राजनीधतकसं रिण नददई आदशच व्यवसाय गने वातावरण धसजचना

पधन आफ्नो दावयत्व धबसे र ले बल, मूǔय, गुणस्तर क्षचह्न राख्ने कायच आदद भएमा उपभोक्ता वस्तु

गनुप
च छच । राजनैधतक अक्षस्थरताको फाइदा उठाउने व्यापाररक प्रवृक्षतको अन्त्य गररनुपछच ।

तथासेवाप्रदायकबाट जनवहतका लाधगपनुप
च छच ।अवैि एवम् अनुक्षचत व्यापाररक तथा व्यवसायजन्य

कालो बजारलाई धनरुत्साहन गरे र सेवामुिी सभमाधनत व्यवसाय प्रविचन गरे मा तथा एक्काइसौँ

वक्रयाकलापले वस्तु तथा सेवामा स्वच्छता, शुर्द्ता, मूल्यमा उक्षचतता पाइँदैन । वास्तवमा

शताब्दीका सेवाप्रदायकबाट उक्षचत मूǔयमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाकोधसजचना गनुप
च छच । वकन

उत्पादक, धबक्रेता तथा उपभोक्ता सबै सचेत नहुँदा र बजार एकलौटी हुँदा सबैभन्दा बढी उपभोक्ता

उपभोक्ता सदा सास्तीभोक्ता बन्नुपने अवस्था आएको छ, धनदानका उपाय िोज्न वढला भइसकेको

नै मारमा परे को कुरा जगजाहे रै छ । सरकारी तहमा हुने िररद तथा धबक्री प्रवक्रयामा, ऐन,

छ ।

धनयम तथा धनयमावली, ठे क्का आदद नीधतगत तहमै उपभोक्ता शोर्ण र अन्यायमा परे का छन् ।

सल्लाहकार,

जनतासभम

सबैले

नेपाल उपभोक्ता मवहला तथा बालबाधलका संरिण समूह चाबवहल, काठमाडौँ

नीधतगत भ्रष्टाचारले सानालाई ऐन र ठु लालाई चैनको व्यवहार भएको छ । उपभोक्ताको ढाड
सेवकने गरी मूǔय तोक्ने र उत्पादकलाई न्यू नतम लागत पधन नउठ्ने मूल्य तोकेर धबचौधलयाले
बजार अनुशासन तोडेको कसलाई थाहा छै न र ! सािारण उपभोक्ता पुपरच ु ोमा हात राख्नबाहे क
के नै गनच सक्छन् र ! हुन त सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसं स्था, धनकाय तथा अनुगमन सधमधत
आददबाट िे रथोर प्रयास भएकै छ तापधन अझै यो हातीको दाँतजस्तो भएको छ ।
सेवाप्रदायकैवपच्छे चरणबर्द् रूपमा उपभोक्तालाई येनकेन प्रकारे ण ठग्ने प्रवृक्षत दे क्षिएको छ ।
पधछǔलो समयमा स्थानीय धनकायलाई पधन अनुगमनको अधिकार प्राप्त त भएको छ, सीधमत स्रोत
सािनका बाबजुद धनयामक धनकाय पधन लाधगपरे को छ तर पररणाम
। इदं भ्रष्टं , उदं

नगन्य नै

दे क्षिएको छ

भ्रष्टं ले गाँजेकाले उपभोक्ता वपधसएका छन् । हुनेिानेलाई कम असर दे क्षिए

पधन हुँदा िाने वगचलाई धनकै असर गरे को छ। धनयामक धनकाय तथा बजार अनुगमन सधमधतको
उपक्षस्थधत न्यून र कमजोर प्रणाली भएकाले कालाबजारीले अझै उन्मुक्षक्त पाउने गरे का छन्
।

वस्तुमा

सेवाको

धमसावट, मूǔयको

ु भ
गुणस्तर, सवचसल

धनरन्तर

उतारचढाव, भ्रष्टाचारको

उपलब्िता, उक्षचत

मूल्य, उत्पादन

जालोले

वस्तु

तथा

र ववतरणमा असन्तुलन हुने

र दडड जररवाना तथा पुरस्कारसभबन्िी यथोक्षचत प्रबन्ि नभएकाले उपभोक्तासदा सास्तीभोक्ता
भएका छन् । मवहला, बालबाधलका तथा अन्यका लाधग सहुधलयत हुनपु ने मा शोर्ण भएको छ ।
बजारमा कृधत्रम अभाव धसजचना गरे र कालोबजारी गने हरू राजनीधत वा प्रशासनका आडमा
धनिचक्कसँग उपभोक्ताहरूलाई थाङ्नामा सुताइरहे का छन् । कमजोर धछरहरू थाहा पाउनेबाट नै
प्रत्यि परोि रूपमा उपभोक्ता लुवटएका छन् । अरूलाई शोर्ण गनच पǔकेका वस्तु तथा सेवा

"सुरक्षित र समावेशी ववद्युतीय कारोबार : उपभोक्ताको अधिकार"

