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सिद्धान्तका कुरा गर्न िजिलो छ भर्े 
अभ्यािमा उतारी दिगो रुप दिर् िरल 
छैर्। िशुािर्, विद्यतुीय िशुािर्को चचान 
हरु् लागकेो िईु िशक विसतिकेको छ 
। प्रयोगको वहिािले भर्े कुरै्पसर् 
कायानलयको काममा पूर्नरुपमा विद्यतुीय 
िशुािर् लागू भैिकेको छैर् । विद्यतुीय 
हस्ताक्षरलाई मान्यता र्दिएिम्म 
अर्लाइर् िेिाले पूर्नता पाउँिैर् खािगरी 
कायनलयिम्िद्ध कामको िम्िन्धमा । यो 
पसर् सछटै िंभि होि ्। खािगरी कोसभड 
१९ को अिर र्पेालको िािनिसर्क 
िीिर्मा िमेत पर्न थालेपसछ विभागले 
केही अर्कुरर्ीय काम गरेको छ । ििको छोटकरी चचान गर्ुन प्राशंसगक होला 
। लकडाउर् प्रारम्भ हरु्ािाथ अत्यािश्यक खाद्यान्न, इन्धर् तथा स्िास््य 
िामाग्रीको आपूसतन प्रभावित हरु्े अर्मुार् गररएको सथयो भर् ेलकडाउर्को पवहलो 
हप्तासभतै्र िोिल मेसडया र अर्लाइर् विसधबाट पसर् गरु्ािो गर्न िवकर्े र 
हटलाइर्बाट पसर् गरु्ािो सलर् े कायनलाई थप व्यिजस्थत गरे् तथा गरु्ािोको 
िम्िोधर्को िार्कारी पसर् Consumer Rights Management Information System 

(CRMIS) बाटै गरु्ािोकतानलाई गराउर्े खालको एकवकसिमको कल िेन्टर अवहले 
पसर् िञ्चालर्मा छ । यो पद्धसतबाट १५०० भन्िा िढी उिरुी विभागले प्राप्त 
गरी िम्िोधर्को प्रकृयामा लगकेो छ । त्यिैगरी प्राइभेट फमन प्रशािर् (ितान, 
र्िीकरर्, िंशोधर्, खारेिी लगायत) का कामहरु पसर् अर्लाइर् विसधबाट आिेिर् 
सलई िकेिम्म कम कागिी काम गरेर िम्पन्न गरे् गरी िफ्टिेयरमा िधुारको 
काम र िो अर्िुार िेिा प्रिाहको िरुुिात ििैु भैिकेको छ । अकोतफन  
हालिम्म िफ्टिेयरको प्रयोग हरु् र्िकेकोआयातसर्यानत अर्मुसत िम्िन्धी काममा 
िमेत र्याँ िफ्टिेयरImport export Management System (IEMS) तयार 

 

 

 

गरी पूर्न प्रयोगमा आइिकेको छ । यो िाहेक महालेखा सर्यन्त्रक कायानलयले 
विकसित गरी लागू गरेको एकल खाता कोष प्रर्ाली,Computerized Government 

Accounting System (CGAS), Public Asset Management System, Revenue 

Management Information System (RMIS) को िमेत अिलम्िर् विभागको 
आसथनक प्रशािर् शाखाले गरररहेको छ ।  

 

 
 

 

 

 

मासथ उल्लेख गररएिेजख िाहेक िामान्य कायानलय व्यिस्थापर् र सर्र्नय सर्मानर्मा 
पसर् िफ्टिेयरको प्रयोग गरे् तयारी भैरहेको छ भर् े पूरार्ा असभलेखहरुलाई 
सडजिटाइि गरे् कामको शरुुिात गत िषन रै् भएको हो यि िषन सर्रन्तरता 
दिइर्ेछ । ढड्डाहरुमा व्यिजस्थत हुँिै आएका असभलेखहरु अि आइन्िा सिधै 
िफ्टिेयरमा राखी व्याकअपको प्रिन्ध गररर्ेछ भर् े र्भै र्हरु् े कागिात भर् े
िैसर्क र मासिकरुपमा वप्रन्ट गरी राख्नगेरी समलाइएको छ । आपूसतन व्यिस्थापर् 
िूचर्ा प्रर्ाली तयार गर्न मन्त्रालयले अगिुाइ गरेको हुँिा विभागको तफन बाट 
यिको तयारीलाई िफ्टिेयरमा आधाररत िर्ाउर्े र कायानलयको कामिँग प्रत्यक्ष 
िोसडएका कम्पर्ी रजिष्ट्रार र उद्योग विभागिँग डाटा िेयररङ गरे् कायनलाई िमेत 
अजि िढाइएको छ । यी कामहरुले कायनरुप पाउँिा िाजर्ज्य, आपूसतन तथा 
उपभोक्ता िंरक्षर् विभागकोकामकारिाहीमा विद्यतुीय शािर्को प्रयोगले र्िीर्तम 
फड्को मारे्मा कुरै् शंका छैर् ।  

विभागले प्रयोगमा ल्याएका विद्यतुीय प्रर्ालीहरु 

 Firm Management Information System (FMIS) 

 Consumer Rights Management Information System (CRMIS) 

 Import Export Management System (IEMS) 

 

विभागले तयारी गरररहेका अन्य प्रर्ालीहरु 

 Office Automation System 

 Supply Management Information System 

 Exim Code Management System 

 
 

विद्यतुीय िशुािर्को मागनमा िाजर्ज्य, आपूसतन तथा उपभोक्ता िंरक्षर् विभाग 

र्ते्र ििेुिी (प्रयाि) 

महासर्िेशक 

िाजर्ज्य, आपूसतन तथा 
उपभोक्ता िंरक्षर् विभाग 

"उत्पादनमा गुिस्तरीयता; उपभोगमा वववेकशीलता'' 



स्िच्छ बिार सर्मानर्मा स्थलगत अर्गुमर्को भसूमका 
 

१) स्िच्छ बिार को पररभाषा तथा अिधारर्ा  

बिार भन्नाले कुरै् पसर् बस्त,ु िेिा , भौसतक पिुानधार , प्राकृसतक स्रोत िाधर्को 
मलु्य सलई िा र्सलई खरीि तथा सबक्रीलाई गरे् स्थार् विशेष िा कायनलाई 
बजुिन्छ िाथै यि सभत्र उत्पािकबाट कुरै् पसर् बस्त ु िा िेिाको गरु्स्तररय 
उत्पािर् माफन त उपभोक्ता िमक्ष िा अन्य व्यििायमा बस्तकुो विज्ञापर् द्धारा 
सबक्री, बिारीकरर्, िामाजिकीकरर्, अर्लाईर् डेसलभरी, पहचु गररर् ेअिस्थालाई 
िमेत िर्ाउछ । कुरै् व्यजक्त िा िमहुहरुले चाहेको िा माग गरेका िस्त ुिा 
िेिा शलु्क सतरेर विसर्मयको माध्यमद्धारा प्राप्त गिनछर् ्। 

२) स्िच्छ बिार व्यिस्थापर्का लासग स्थलगत रुपमा बिार अर्गुमर् गिान 
अपर्ाइर्े विसधहरुलाई यि प्रकार व्याख्या गर्न िवकन्छ । 

क) बावषनक कायनक्रम तथा लक्ष्य  यि बषन र्ेपाल िरकारले सर्यसमत बिार 
अर्गुमर्को लासग बावषनक कायनक्रम्र तथा लक्ष्य जस्िकृत गिान १८०० िटा 
व्यििायीक फमन तथा कम्पर्ीको अर्गुमर् तथा सर्रीक्षर् गर्ुनपरे् तोवकएको छ । 
यि लक्ष्यलाई आधार मार्ी सर्यसमत बिार अर्गुमर् तफन  यि विभागले िात िटै 
प्रिेश (उपभोक्ता वहत) हेरे् सर्िेशर्ालय, ७७ िटा जिल्ला प्रशािर् कायानलय र ६ 
िटा महार्गरपासलकामा सर्रीक्षर् असधकृत तोकी सर्यसमत बिार अर्गुमर्को 
कायन िंचालर् गरीरहेको छ । यि विभागबाट प्रत्येक दिर् ४ िटा अर्गुमर् 
टोली खटाईएको िाथै विभाग अन्तगनतका सबराटर्गर, सबरगंि, भैरहिा, र्पेालगंि र              

कैलाली कायानलयहरुले पसर् िैसर्कििो अर्गुमर्को कायन अगासड बढीरहेको छ ।  

ख) गरु्ािोको िंकलर्  बिार अर्गुमर् गिान प्राप्त गरु्ािा हरुलाई तपजशल 
बमोजिमको प्राथसमकता तोकी विषयगत क्षेत्र र स्थार्को छर्ौट गरे् गररएको छ 
। उपभोक्ता आफै विभागमा उपजस्थत भै गरेको उिुु ुरीको आधारमा , विसभन्न 
िमयमा िंचार माध्यममा उठाइएका िमिामवयक विषयहरु र यि विभागको 
उपभोक्ता असधकार व्यिस्थापर् िचुर्ा प्रर्ाली मा िम्बजन्धत उपभोक्ता माफन त 
अर्लाईर् गरु्ािाहरु, धिबतकगउ, फेिबकु, वटिटर ,इमेल ,भाईबर ,हेलो िरकार, 

टोल फ्री रं् ११३७, अजख्तयार िरुुपयोग अर्िुन्धार् आयोग, रावष्ट्रय ितकन ता केन्र 
लगायतका सर्कायबाट हस्तान्तरर् भै आएका प्राप्त गरु्ािो र विषयबस्तलुाई 
प्राथसमवककरर् गरी उिरुी र गरु्ािोको िम्बोधर् गरे् गररएको छ । 

ग) उिरुी तथा गरु्ािोको प्राथसमवककरर् ु िाधारर् ,मध्यम र उच्च गरी सतर् 
बगनमा गररन्छ । उच्च प्राथसमकतामा परेका गरु्ािोहरुलाई तरुुन्त अर्गुमर्को 
िचुीमा राजखन्छ । मध्यम र िाधारर् गरु्ािोहरुलाई क्रमश अर्गुमर्को 
तासलकामा िमािेश गररन्छ । सर्यसमत अर्गुमर्लाइ यि प्रकार कायन िचुी 
तयार गरी अगाडी बढाईन्छ पवहलो हप्ता िधु र पार्ी , िोश्रो हप्ता  खाद्यान्न , तेस्रो 
हप्ता तरकारी फलफुल, चौथो हप्ता औषसध तथा िजिनकल्ि िाथै पाचौ हप्तामा 
माछा माि ुलगायतका अन्य विविध विषयहरुलाई िमेटीर् ेगररएको छ ।   

ि) विशेष िा आकजस्मक अर्गुमर्  विसभन्न िमयमा बिारमा िेजखएको 
िमस्याहरुलाई िम्बोधर् गर्नको लासग विशेष टोली तयार गररन्छ , िस्तै 
लकडाउर्को िमयमा ग्याि , तेल पेटोसलयम पिाथन , खाद्यान्न लगायतका बस्त ु
तथा िेिाको आपसुतनको लासग र्पेाल आयल सर्गम, िाल्ट टेसरंग कपोरेशर् 
सलसमटेड र र्ेपाल खाद्य तथा व्यापार कम्पर्ी सलसमटेडलाई विशेष रुपमा 
पररचालर् गररएको सथयो । िशै सतहार लगायतका चाडपिनहरुमा बिारलाई 
व्यिजस्थत गर्नको लासग विशेष र िंय्क्क्त अर्गुमर् वटम तयार गररन्छ । कोसभड  

                         
 

                                                                                                िागर समश्र, सर्िेशक 

महामारीको लासग विशेष रुपमा स्िास््य िामाग्रीको मलु्यबवृद्ध रोक्र्को लासग 
आकजस्मक अर्गुमर् टोली तयार गरी पररचालर् गररएको सथयो । कवहलेकाही 
िमिामवयक विषयमा पसर् आकजस्मक अर्गुमर् टोली तयार गरी अगासड 
बढाईन्छ िस्तै प्यािको मलु्य बवृद्ध , तरकारी तथा तेल, िलहर्को मलु्य अध्ययर् 
िम्बन्धी , उख ु वकिार्को िमस्या िमाधार् िम्बन्धमा, कुखरुाको चल्ला तथा 
अण्डाको आपसुतन िम्बन्धमा, सर्मानर् िामाग्रीको मलु्य िंकलर् लगायतका तत्काल 
बिारमा िेजखएका िमस्याहरुलाई िमाधार् गर्नको लासग मासथल्लो सर्कायबाट 
तोकी आएमा िोही बमोजिम तयार गररन्छ । र जिल्ला स्तरमा पसर् स्थार्ीय 
िंचार माध्यम लगायत विसभन्न उपभोक्ताको वहतको लासग उठार् भएका 
िमस्याहरुलाई िमाधार् गर्नको लासग तयार गररन्छ , िस्ते ढं्गा सगटी बाल्िाको 
सर्यन्त्रर् िम्बन्धमा, खाध्यान्नको आपसुतन िम्बन्धमा  आदि । 

ङ) पिुनतयारी  बिार अर्गुमर्मा िार्अुजि तपसिल बमोजिमको चेकसलष्ट तथा 
पररक्षर् िचुी तयार गर्ुनपिनछ । उपभोक्ता िंरक्षर् सर्यमािली २०७६ र बिार 
अर्गुमर् कायनविसध २०७७ मा िमािेश भएका अर्िुचुी १ फाराम परीक्षर् िचुी 
तथा अर्िुचुी १० फाराम िररिार्ाको आिेश र अन्य विसभन्न मचुलु्का फारामहरु 
िंलग्र् गरी पिुन तयारी गर्ुन पिनछ । िाथै जक्लप बोडन ,लाहा, मैर्बत्ती, काबनर्, 

लाहाछाप गरे् तथा म्याि र्ािकेा िामाग्री र्ष्ट गरे् िामार्हरु िवहतको िोला 
तयार गरी राख्न ुपिनछ । 

च) विषयबस्तकुो चेकिांच  बिार अर्गुमर्मा खवटिा र व्यििाय पररक्षर् गिान 
उपभोक्ता िंरक्षर् ऐर् २०७५ सर्यमािली २०७६ अर्िुार विशेष गरेर तपसिल 
बमोजिमका विषयबस्तहुरुको चेक िांच गररन्छ । 

(१) व्यििाय ितान, र्विकरर्, तथा अन्य ईिाितहरु (२) मलु्य िचुी  (३) खररि 
सबल, (४) सबक्री सबल  (५) प्याकेजिगं गररएको िामार्मा लेबसलंग भए र्भएको 
(,६) उपभोग्य म्याि भए र्भएको चेकिाच गरे् िो िामाग्रीहरु पाइएमा र्ष्ट गरे् 
(७) व्यििायी तत्काल िधुार गर्ुनपरे् भए सर्िेशर् दिर् े।   

छ)िररिार्ा तथा सर्िेशर्  उपभोक्ता िंरक्षर् ऐर् र सर्यमािली २०७६ बमोजिम 
सर्िेशर् तथा िरीिार्ा िम्बन्धी व्यिस्था यिप्रकार रहेको छ । स्थलगत 
अर्गुमर्को क्रममा केही त्रवुट िेखीएमा िधुारको लासग सर्िेशर् दिर्े व्यिस्था 
गररएको छ िाथै तत्काल स्थलगत िररिार्ा तोक्र्े व्यिथा छ, गरु्स्तरहीर् 
िामाग्री पाईएमा र्मरु्ा िंकलर् गरी िम्बजन्धत सर्कायबाट गरु्स्तर पररक्षर् 
गराई आिश्यक कारिाही गर्न िवकर्े व्यिस्था रहेको , कारोबार रोक्काको 
व्यिस्था गररएको , मार्ि स्िास््यमा गम्भीर अिर परे् खालका बस्त ु भएमा 
िफत गरे् र र्ष्ट गरे् िमेत व्यिस्था रहेको छ । व्यििाय ितान, र्विकरर् 
र्भएमा र अन्य इिाित पत्रहरु उपलब्ध र्भएमा पचार हिार (रु. ५००००।) 
िेखी (रु १०००००) एक लाख िम्म िररिार्ा तोक्र्े व्यिस्था रहेको छ । 
मलु्य िचुी उपलब्ध र्भएमा पचाि हिार (रु ५००००।) िेखी (रु 
१०००००) एक लाख िम्म िररिार्ा तोक्र् े, खररि सबल उपलब्ध र्भएमा रु 
२०००० । सबि हिार िम्म िररिार्ा, सबक्री सबल िारी र्गरेको िा खरीि र 
सबक्री सबल तलुर्ा गिान २० प्रसतशत भन्िा बढी र्ाफा सलएको पाइएमा रु २ 
िेजख रु ३ लाख िम्म िररिार्ा तोक्र्े  व्यिस्था रहेकोुे र अर्गुमर्को क्रममा 
टोलीलाई अिहयोग गरेमा रु २००००। सबि हिार िम्म िररिार्ा तोक्र्े 
व्यिस्था गररएको छ । 



ि) परु्रािलोकर्  सर्रीक्षर् असधकृतले उपभोक्ता िंरक्षर् ऐर् २०७५ को िफा 
३८ को किरु अर्िुार िफा ३९ बमोजिमको स्थलगत िररिार्ाको आिेश दिर् 
िक्र्े व्यिस्था रहेको छ । सर्रीक्षर् असधकृतले दिएको िररिार्ा आिेशमा जचत्त 
र्बिेुमा विभागको महासर्िेशक िमक्ष परु्रािलोकर्को लासग िात दिर्सभत्र 
सर्िेिर् दिर् िक्र् ेव्यिस्था रहेको छ । 

ि) प्रसतिेिर् तयारी  स्थलगत अर्गुमर् गररिकेपसछ उपभोक्ता िंरक्षर् 
सर्यमािली २०७६ को अर्िुचुी १ को ढांचामा अर्गुमर्को प्रसतिेिर् तयार गरी 
एक प्रसत आफुिंग र एकप्रसत िम्बजन्धत व्यििायीलाई उपलब्ध गराउर्पुछन िाथै 
अजन्तम प्रसतिेिर् आफुभन्िा मासथल्लो सर्कायमा पेश गिान बिार अर्गुमर् 
कायनविसध २०७७ को िफा १५ बमोजिमको ढांचामा सर्रीक्षर् तथा िांचबिु, 

िररिार्ा , िण्ड ििायको असभलेख तयार गरी पेश गर्ुन पिनछ । 

ञ) असभयोिर्   सर्रीक्षर् असधकृतले मदु्धाको अजन्तम तयारी तथा असभयोिर् 
िायर गर्नको लासग उपभोक्ता िंरक्षर् ऐर् २०७५ को िफा ३८ को (क) (ग) 
(मm) (ञ) र (ठ) बमोजिमको किरुमा विभागका महासर्िेशकबाट सर्र्नय भै िफा 
४० को उपिफा (१), (३) र (४) को बमोजिमको ििाय हरु्े विषयमा 
अर्िुन्धार् तथा तहवककात शरुुिात गिान ििनप्रथम आिश्यक कागिात िवहत 
िम्बजन्धत व्यििायीलाई सर्रीक्षर् असधकृतको कायानलयमा बोलाउर्े, व्यििायीिंग 
सलजखत बयार् सलर्े , आिश्यकता अर्िुार ताररखमा राख्न ेर सर्रीक्षर् असधकृतले 
िम्परु्न अर्िुन्धार्को काम परुा भएपसछ मदु्धा चलाउर् े िा र्चलाउर्े सर्र्नयको 
लासग िम्बजन्धत िरकारी िवकल िमक्ष जस्िकृसतको पठाउर्पुरे्छ र िरकारी 
िवकल बाट मदु्धा चल्र्े सर्र्नय भएमा सर्रीक्षर् असधकृतले मदु्धा िायर गर्ुनपरे्छ । 
िाथै उपभोक्ता िंरक्षर् ऐर् २०७५ को िफा ४० को उपिफा (१) बमोजिम 
ििाय हरु्े किरुमा बाजर्ज्य आपसुतन तथा उपभोक्ता िंरक्षर् विभागका 
महासर्िेशक िमक्ष मदु्धा िायर हरु्ेछ  र िफा ४० को उपिफा (३) बमोजिम 
ििाय हरु्े किरु िम्बन्धी मदु्धाको हकमा उपभोक्ता अिालत गठर् भएमा िो 
अिालत िमक्ष र िो अिालत गठर् र्भएकोमा िम्बजन्धत जिल्लाको जिल्ला 
अिालत िमक्ष मदु्धा िायर गररर्ेछ ।  

ट)अन्य सर्काय मा लेखी पठाउर्े :  बिार अर्गुमर्को क्रममा अर्िुन्धार् तथा 
तहवककात गिान उपभोक्ता िंरक्षर् ऐर् बाहेक अन्य ऐर् सर्यम आकवषनत हरु् े
भएमा सत सर्कायमा लेखी पठाउर्पुरे्छ । िस्तै खाद्य पिाथन, पार्ी, िधु िस्ता 
बस्तकुो गरु्स्तर मापर् गर्ुनपरे् विषय भएमा खाद्य प्रविसध तथा गरु् सर्यन्त्रर् 
विभागमा लेखी पठाउर्पुरे्, औषसध िन्य बस्तहुरुको गरु्स्तर िम्बन्धमा औषसध 
व्यिस्था विभाग, पेय पिाथन (वियर, अन्य अल्कोहोसलक पिाथन) सिमेन्ट, रड, 

पेट्रोसलयम पिाथनको गरु्स्तर िम्बन्धमा र्ेपाल गरु्स्तर तथा र्ापतौल विभाग, िाथै 
माि ुतथा माििुन्य पिाथनको गरु्स्तर िम्बन्धमा पश ुिेिा विभाग र विषादि तथा 
िार्ाको गरु्स्तर िम्बन्धमा रावष्ट्रय विषादि प्रयोग शाला र कृवष विभाग , अन्य 

विविध विषयमा सग्रि र पाउडरको गरु्स्तर िम्बन्धमा आिश्यक कारिाहीको 
लासग लेखी पठाउर् ुपिनछ ।  

ितनमार् पररप्रके्ष्यमा बिारको अिधारर्ामा केही पररितनर् आएको छ । ििलाई 
यि प्रकार िर्नर् गर्न िवकन्छ । यिले सर्म्र् क्षेत्रलाई िमेटेको पाइन्छ । 

क) अर्लाइर् व्यापार  बतनमार् पररप्रके्षमा विश्व उिारीकरर्को माध्यमबाट एउटा 
िार्ो मोबाइल सभत्र विश्व अथनव्यिस्थासभत्रका िम्परु्न आसथनक कायनहरु अटाएको 
छ तरुुन्तै विश्वको कुरै् पसर् कुर्ामा िम्पकन  गर्न िवकन्छ िाथै व्यापार पसर् 
अमेरीकामा बिेर एक जक्लक गिान र्ेपालमा एक िण्टामा िामार् आपसुतन हरु् े
अिस्था आईपगुकेो ििको कारर् अर्लाईर् व्यापार रै् हो । िरमा बिेर 
आफुलाई चावहर् ेबस्त ुिा िेिा तत्कालै उपलव्ध हरु् ेअिस्थामा छ । त्यिैले 
अवहलेको महत्िपरु्न व्यापारको माध्यम रै् अर्लाईर् व्यापार भएको छ । यि 
वकसिमको व्यििायलाई पसर् यि विभागले आफर्ो अर्गुमर्को कायनिचुी बर्ाई 
सर्यमर् गरे् गरेको छ ।  

(३) सर्ष्कषन  

स्िच्छ बिार प्रबद्र्धर्को लासग पिुीय िंस्कृसत अर्िुार आिभन्िा इिा पिुन ४०० 
बषन अगासड रै् चार्क्य सर्सत अर्िुार राज्यकै एक आसथनक िंयन्त्र सभत्र परेको 
व्यििावयक क्षेत्र पसर् एक असभन्न अंग हो भने्न कतनव्यिोध गरी राज्य , िमाि र 
उपभोक्ता प्रसत रै्सतक िावयत्ि सर्भाउिै आफर्ो व्यापार व्यििायलाई मयानदित र 
िम्मार् योग्य बर्ाउर् िकेमा उपभोक्ता असधकार िसुर्जित त हनु्छ रै् र 
िामाजिक जििर्मा व्यििावयक क्षते्र पसर् स्िच्छ भै आिरयोग्य हरु् पाउछ भने्न 
कुराको बोध व्यििायीमा पसर् हरु् ु िरुरी छ । र्ेपालको िन्िभनमा भनु्नपिान 
सर्यमर्कारी सर्कायहरु पयानप्त मात्रामा कारू्र्ी व्यिस्था गररएको भएता पसर् िबै 
सर्कायहरु िवक्रय रुपमा आफर्ो काम कतनव्य बहर् र्गररदििा स्िच्छ बिारको 
प्रभािकाररतामा प्रश्न उठेको पाईन्छ । त्यिैले राज्यका चारिटा सर्कायहरु 
िरकारी सर्काय, व्यििायी, िंचारकमी , आम उपभोक्ता िबैले आ आफर्ो 
ठाउबाट सर्गरार्ी र कतनव्यबोध गराउर् ुिरुरी छ । िरकारबाट िबै सर्काय 
सबच पयानप्त िमन्िय र िहिीकरर् हरु् िकेमा मात्र स्िच्छ बिारको पररकल्पर्ा 
गर्न िवकन्छ । र्ेपालमा स्िच्छ बिार सर्मानर् गर्नको लासग िंिीय िरकार , 

प्रिेश िरकार र स्थार्ीय तह हरुले पसर् आफर्ो क्षेत्रमा बिार अर्गुमर्, बहि 
पैरबी िाथै उपभोक्ता वहत र व्यििावयक बाताबरर् सर्मानर् गर्नमा अल्पकालीर् र 
दििनकालीर् रर्र्ीसत तयार गरी अगासड बढर् िरुरी छ । बिार अर्गुमर्मा 
रहर्े सर्रीक्षर् असधकृतहरुको क्षमता असभबवृद्ध , व्यििायीहरुलाई पयानप्त मात्रामा 
िचेतर्ा कायनक्रमहरु िंचालर् गरी व्यििायी मैत्री कारू्र् , उपभोक्ता मैत्री 
िातािरर् सििनर्ा गर्न िकेमा स्िच्छ बिार सर्मानर् गर्न टेिा पगु्िछ । मैले 
मासथ औल्याईएका कुराहरुलाई मर्र् गरी अगासड बढर् िकेमा स्िच्छ बिार 
सर्मानर् टेिा पगु्र् ेअपेक्षा गिनछु । 

पषृ्ठभसूम 

िस्तकुो प्रत्यक्ष सबक्री प्रर्ालीको अिधारर्ा परुारै् व्यापाररक अभ्याि हो 
।अन्तरावष्ट्रय स्तरमा िस्तकुो प्रत्यक्ष सबक्री गरे् उद्धेश्यले िर् ् १८८३ मा 
िमनर्ीमा VORWERK र िर् ्१८८६ मा िंयकु्त राज्य अमेररकामा AVON 
र्ामका व्यापाररक कम्पर्ी स्थापर्ा भएको पाइन्छ।ती कम्पर्ीहरु अवहलेिम्म 
पसर् िंचासलत छर्।् िर् ्१९३०को विश्व आसथनक मन्िी पसछयस्तो व्यििाय  

 

                   जशिराि िेढाई, सर्िेशक 

अिै फष्टाएको िेजखन्छ। आसथनक मन्िी पसछको बेरोिगारी िमस्या र ठप्प 
अथनतन्त्रलाई प्रत्यक्ष रुपमा ििाएकै कारर् यि वकसिमको व्यििायले 
फष्टाउर्े र मौलाउर् े मौका पाएको िहि अर्मुार् गर्न िवकन्छ। विश्व 
व्यापारमा यि प्रर्ालीको व्यापारले २०० विसलयर् अमेररकी डलर बराबरको 
कारोबार ओगटेको पसछल्लो त्याङ्कलेयिको व्यापकता पषु्टी गिनछ ।  

 

 

र्पेालमा िस्तकुो प्रत्यक्ष सबक्री िम्बन्धी व्यिस्था 



पररचय 

उद्योगबाट उत्पादित िस्त ु उपभोक्ता/के्रता िम्म पयुानउर्े विसभन्न ताररकाहरु 
प्रचलर्मा छर् ्। िस्त ुउत्पािकबाट उपभोक्तािम्म पगु्र् े तह िट्िा लागत 
िट्र्े र मलु्य कम हरु्गई उपभोक्तालाई लाभ प्राप्त हनु्छ  । उत्पािक उद्योग 
िा कम्पर्ीबाट उत्पादित िस्त ु कम भन्िा कम तह अबलम्बर् गरी 
उपभोक्तािम्म पयुानउर् ु रै्  िस्तकुो प्रत्यक्ष सबक्री प्रर्ालीको ममन हो । 
िस्तकुो प्रत्यक्ष सबक्री भर्केो सबके्रता, उपभोक्ता िा के्रतािम्म पगुी िस्तकुो 
बारेमा िार्कारी गराई उक्त िस्त ुसबक्री गरे् व्यापार प्रर्ाली हो । र्ेपालमा 
िस्तकुो प्रत्यक्ष सबक्री (व्यिस्थापर् तथा सर्यमर् गरे्) ऐर्, 
२०७४ले  उत्पािक िा वितरकबाट उपलब्ध िस्त ु इिाितपत्रिाला 
कम्पर्ीका आसधकाररक सबके्रता/वितरकका माध्यामबाट उपभोक्ता/के्रतालाई 
सबक्री/वितरर् गरे् कायन भर्ी पररभावषत गरेको छ । यिको र्ामबाट पसर् 
प्रष्ट हनु्छ की आसधकाररक सबके्रता/वितरक  उपभोक्ता भएकै स्थार्मा पगुी 
िस्त ुसबक्री गरे् प्रर्ाली िस्तकुो प्रत्यक्ष सबक्री हो। उपभोक्ताहरुलाई िसर्भतु 
प्रत्यक्ष पैरिीको आिश्यकाता परे्, विजशष्ट गरु् भएका उच्च मूल्यका 
(Specific goods along with high value) िस्तहुरु यि प्रर्ालीको व्यापारका 
लासग ग्राह्य मासर्ए तापसर् िैसर्क उपभोग्य िस्तहुरु पसर् यि तररकाबाट सबक्री 
वितरर् हरु् िक्छर्,् । तरकारी, भाँडाकँुडा, लत्ताकपडा लगायतका 
िस्तहुरुको सबक्रीसबके्रताहरु उपभोक्ताको िरिैलोमा पगुी प्रत्यक्ष सबक्री 
प्रर्ालीको मोडासलटी अर्िुार भइरहेको हामीले िेजखरहेकै छौं । 

मोडल 

अन्तरावष्टय स्तरमा प्रत्यक्ष सबक्री िम्बन्धमा आधारभतू रुपमा एकल तह 
माकेवटङ्ग (SLM= Single level Marketing) र बहलु तह माकेवटङ्ग  

(MLM= Multi level Marketing) गरर िईु िटा मोडल प्रचलर्मा छर् ् । 
तोवकएको एकिर्ा आसधकाररक सबके्रता िा वितरकले सिधै उपभोक्ता िा 
के्रतालाई भेट गरी िस्तकुो बारेमा िार्कारी गराई के्रतालाई िहमत 
(convince) गराएर त्यस्तो िस्त ु सबक्री गरे िापत पाउर् ेकसमिर् िा िवुिधा 
सर्ि सबके्रता एक्लैले पाउर्े र्ेपालले अबलम्बर् गरेको एकल तह मोडल हो 
। उपभोक्ता/के्रता िम्म पगु्र् एक भन्िा बढी तह पार गर्ुनपरे् र्ेटिवकन ङ्ग 
शैसलमा आधाररत मोडल बहलु तह माकेवटङ्ग हो ।यि मोडललाई र्ेपालमा 
भर्े गैरकारू्र्ी मासर्एको छ ।  

मौििुा व्यिस्था 
िस्तकुो प्रत्यक्ष सबक्री िम्बन्धी अिधारर्ा र्पेालको िन्िभनमा र्याँ अभ्याि 
भएको हरु्ाले यिको बिुाई र व्याख्यामा िरोकारिालाहरु विच फरक फरक 
धारर्ा व्यक्त भइरहेका छर् ् । यिो हरु् ु स्िभाविक पसर् हो।“ओगलु्टाले 
कुवटएको कुकुर वििलुी िेखी तिनन्छ” भने्न र्ेपाली उखार् िस्तै िाविकमा 
MLM मा आधाररत र्टेिवकन ङ्ग व्यििायीबाट ठुलो िंख्यामा र्ेपाली र्ागररक 
ठसगएको हरु्ाले पसर् मौििुा SLM मोडलबाट पसर् तेस्तै ठगी होला भर्ेर ििग 
र िचेत हरु् ु राम्रो कुरो हो । िाविकमा कारू्र् सबर्ा िंचासलत MLM 

पद्धसतलाई िम्मासर्त ििोच्च अिालतबाट २०६८/१२/१५ मा भएको 
उत्प्रषेर्यकु्त परमािेशको सर्िेशर्ात्मक आिेशले गैरकारू्र्ी ठहर गरेको सथयो 

। र्ेपालको भौगोसलकजस्थसत, अजशक्षा, गरीवि, िेरोिगारीको अिस्था, िहिंुख्यक 
िर्ता ग्रामीर् क्षेत्रमा रहर् े तथा आफ्र्ो हक असधकार र िस्त ु व्यापार 
िम्बन्धी सर्यसमत प्रवक्रयाकुा बारेमा पयानप्त िार्कारीको अभाि भएको 
कारर्ले अरुले भर्ेको कुरालाई िहि रुपमा सलर् ेर विश्वाि गरे् मार्सिकता 
भएका िोिा िािा िर्िाधारर्को िाहलु्य भएको र यस्ता व्यजक्तहरू िहि 
रुपमा िदुक्कर् र ठसगर्े िम्भािर्ा िमेतलाई विचार गरीर् ुपरे् कुरा आिेशमा 
उल्लेख छ । िोही आधारमा उपरोक्त प्रािधार्हरु िमेटेर िस्तकुो प्रत्यक्ष 
सबक्री (व्यिस्थापर् तथा सर्यमर् गरे्) ऐर्, २०७४ र सर्यमािली, २०७६ 
िारी भएका हरु् ।ििले िहलु तह मोडलको व्यापाररक ढाँचालाई अजस्िकार 
गरेको छ । कारू्र्को प्रभािकारी कायानन्ियर् तथा गैरव्यििावयक हकन त 
सर्यन्त्रर् गिै िार् ु अवहलेको आिश्यकता हो । र्ेपालमा िस्तकुो प्रत्यक्ष 
सबक्री गरे् उद्धेश्य भएका कम्पर्ीहरुले तत ् िम्बन्धी व्यापार/व्यििाय गर्न 
िाजर्ज्य, आपूसतन तथा उपभोक्ता िंरक्षर् विभागबाट इिाित सलर्पुरे् कारू्र्ी 
व्यिस्था रहेको छ । इिाित र्सलई यस्तो व्यििाय गरेमा िा इिाित सलएर 
पसर् तोवकएका शतन एिं कारू्र् विपररत हरु् े कायन गरेमा िररिार्ा, कैि, 
इिाित रद्द िम्मका ििाँयको प्रािधार् रहेको छ ।िस्तकुो प्रत्यक्ष सबक्री 
िम्बन्धी व्यििायको इिाित, र्विकरर् लगायतका सर्यमर् एिं 
व्यिस्थापकीय कायनहरु छुटै्ट ऐर् तथा सर्यमािली अर्िुार अन्य 
व्यापाररक/व्यििावयक फमनको ितान, र्विकरर् लगायतका सर्यमर् एिं 
व्यिस्थापकीय कायन भन्िा पथृक ढंगबाट  हरु् े कारू्र्ी व्यिस्थाले यि 
वकसिमको व्यििायको विजशष्ट पवहचार् पषु्टी हनु्छ । यो व्यापारलाई 
व्यिजस्थत ढंगबाट िंचालर् गराउर् र उपभोक्ताको वहत िंरक्षर् गर्न ऐर्ले 
उद्योग, िाजर्ज्य तथा आपूसतन मन्त्रालयका िजचिको िंयोिकत्िको सर्िेशक 
िसमसत; िाजर्ज्य, आपूसतन तथा उपभोक्ता िंरक्षर् विभाग; जिल्ला स्तरमा प्रमखु 
जिल्ला असधकारी िा िहायक प्रमखु जिल्ला असधकारीको िंयोिकत्िको 
अर्गुमर् िसमसत, सर्ररक्षर् असधकृत लगायतका िरकारी िंयन्त्रहरुको व्यिस्था 
गरेको छ ।औपचाररक िंयन्त्रका असतररक्त िचेत उपभोक्ता, र्ागररक िमाि 
र समसडयाको खबरिारीले अिाजन्छत व्यििावयक हकन त सर्यन्त्रर् गर्न मद्धत 
पगु्र्ेछ ।  

महत्ि  

र्ेपालको िन्िभनमा िस्तकुो प्रत्यक्ष सबक्री िम्बन्धी व्यापार प्रर्ालीको सर्म्र् 
फाइिाहरु -  

 िईु तहमा हरु्े व्यापारले कसमिर्िन्य लागत िटाई सबक्री मलु्य 
सर्यन्त्रर्मा िहयोग पगु्छ; 

 कसमिर्िन्य शृ्रखला र विचौसलयाहरुको अर्पेजक्षत हकन त सर्यन्त्रर् 
हनु्छ; 

 पवहचार् एिं उपयोग हरु् र्िकेका िसडबटुीिन्य कच्चा पिाथनको 
उपयोग हरु् िंभि हरु्े; 

 लगार्ी, औद्योसगकीकरर्, उत्पािर् र बिारीकरर्को िातािरर् 
सर्मानर् हनु्छ; 

 रािस्ि िदृ्धीमा योगिार् पगु्छ; 



 अन्तरावष्ट्रय व्यापारमा आयातको पररमार् िटाउर् र सर्यानत बढाउर् 
मद्धत पगु्छ; 

 रोिगारीका माध्यमबाट आत्मसर्भनर अथनतन्त्र सर्मानर् गर्न ििाउँछ । 

विभागीय प्रयाि 

र्ेपालमा िस्तकुो प्रत्यक्ष सबक्री र्याँ अभ्याि भएको तथा िाविकमा MLM 

Model मा आधाररत र्टेिवकन ङ्ग व्यििायका कारर् केही र्पेाली र्ागररकहरु 
ठसगएका कारर् त्यिको प्रभाि मौििुा कारू्र् बमोजिमको िस्तकुो प्रत्यक्ष 
सबक्री गरे् व्यििायमा र्परोि ् भने्न तफन  िाजर्ज्य, आपूसतन तथा उपभोक्ता 
िंरक्षर् विभाग परु्न रुपमा ििग, िक्षम र िकृय छ । यि क्रममा उपभोक्ता 
एिं सबके्रता/वितरकले पाउर्े छुट, कसमशर्, बोर्ि, िवुिधा केजन्रत भई इिाित 
िारी गर्ुनपिुन कम्पर्ीको व्यििावयक योिर्ाको प्रस्ततुी एिं अन्तरकृया गरे् 
अभ्याि गररएको छ । FAQ,िचेतर्ामलुक िन्िेश, िूचर्ाहरु, अर्जुशक्षर् िा 
असभमखुीकरर्का माध्यामबाट इिाित प्राप्त कम्पर्ीमा आिद्ध व्यजक्तहरु र 
सबके्रता/वितरकहरुलाई ििुजुचत गरे् गररएको छ। िर्प्रसतसर्धीहरुिँग पसर् 
छलफल एिं अन्तरकृया भएको छ । 

 

 

 

 
                                                                                        

  रिरु्ाथ महत, सर्िेशक 

सर्श्कषन  

इिाित प्राप्त तथा इिाितको प्रसतक्षामा बिेका कम्पर्ीहरुका कामकायनिाहीका 
बारेमा िबै िरोकारिालाहरुको चािो िेजखएको छ ।सर्यमर्, सर्ररक्षर्, 
अर्गुमर् र सर्गरार्ी गरे् सर्कायहरु पसर् ििग र िकृय भएको अिस्थामा 
आफ्र्ा कामकायनिाही र गसतविसधलाई कारू्र् िम्मत, प्रभािकारी एिं  
उपभोक्तामैत्री ढंगबाट िंचालर् गर्ुन िम्िद्ध व्यििायीको परम ्कतनव्य हो । 
यिमा िम्िद्ध व्यििावयक कम्पर्ीहरु चकु्र्े छैर्र् ्।व्यापार, व्यििाय क्षेत्र 
विश्वव्यापीकरर्को मखु्य िरोकारको विषय पसर् हो । 
अन्तरावष्ट्रय िगतमा अध्ययर्, अर्िुन्धार् र विकाि भएका 
व्यापाररक/व्यििावयक सिद्धान्त र अभ्यािलाई आत्मिाथ गर्न हामी िसत 
िाध्य छौं त्यसत रै् आतरु पसर् छौं।विश्व व्यापार िंगठर्िंगको आिद्धता एिं  
विश्वव्यापीकरर्िंगको अखण्ड प्रिावहकरर्का कारर् िस्तकुो प्रत्यक्ष सबक्री 
िम्बन्धी सिद्धान्त र अभ्याि लगायतका र्याँ व्यििावयक अिधारर्ा आत्मिात 
गर्ुनको विकल्प हामीिँग छैर् ।  
िस्तकुो प्रत्यक्ष सबक्रीको ममन, यिको महत्ि, यिको अिधारर्ा, सिद्धान्त र 
अन्तरावष्ट्रय प्रचलर् तथा र्पेालको मौििुा कारू्र्ी व्यिस्थाका बारेमा िबै 
िरोकारिाला प्रष्ट हरु् आिश्यक छ। िस्तकुो प्रत्यक्ष सबक्री व्यििाय िीच 
आन्तररक र अन्य व्यििायिँग अन्तर व्यििाय विचमा पसर् स्िच्छ प्रसतस्पधान 
कायम हरु् ु पिनछ। िधुार र विकाि अन्त्यवहर् प्रकृया भएको हुँिा मौििुा 
कारू्र्ी प्रािधार्लाई कायानन्ियर् गिान आइपरे् िमस्या, अड्चर्लाई िमाधार् 
गिै िधुारात्मक दिशा अबलम्बर् गर्ुन अवहलेको उपयकु्त मागनिशनर् हो।

अन्तररावष्ट्रय व्यापारलाई िहिीकरर् गर्न र भन्िार प्रकृयालाई िरलीकरर् गर्न 
िम्बजन्धत सर्कायको अर्मुसत, इिाित, सिफाररि, परीक्षर् प्रसतिेिर्, गरु्स्तर 
प्रमाजर्करर्, कोटा सर्धानरर् एिं कागिात तथा सर्र्नयहरु विधतुीय प्रर्ालीको 
प्रयोग गरी एकै स्थलबाट उपलब्ध गराउर्े कागिमकु्त स्िचासलत िूचर्ा 
आिार्प्रिार् प्रर्ालीको रुपमा र्ेपालको भन्िार प्रशािर्मा पसर् रावष्ट्रय एकद्वार 
प्रर्ाली (National Single Window) कायानन्ियर्मा ल्याउर् प्रकृया शरुु गररएको 
छ । यिमा िजम्मसलत ४० भन्िा बवढ िरकारी तथा र्ीजि सर्कायहरुमध्ये 
एउटा प्रमखु पक्ष हरु्ाले िाजर्ज्य, आपूसतन तथा उपभोक्ता िंरक्षर् विभागले गरे् 
िाजर्ज्य प्रशािर् िम्बजन्ध (अन्तररावष्ट्रय व्यापार गरे् फमन तथा कम्पर्ीहरुको 
ितान, अर्मुसत, सर्कािी पैठारीको इिाित तथा स्िीकृसत) कायनलाई िहि, 
िरल, पारिशी र लागत न्यूसर्करर् गर्न विधतुीय माध्यममा आधाररत बर्ाउर् े
प्रयत्न गररएको छ ।  

यि क्रममा चाल ुआसथनक िषनबाटै िाजर्ज्य प्रशािर्तफन  प्राइभेट फमनको ितान, 
र्विकरर्, िंशोधर्, खारेिीको लासग अर्लाइर् आिेिर् सलई िम्बोधर् गरे् 
प्रयाि गररएको छ भर्े सर्कािी पैठारीतफन  प्रसततपत्र बाहेक अन्य भकु्तार्ी 
प्रर्ाली माफन त ्तेश्रो मलुकुबाट भारतीय बन्िरगाह हुँिै पैठारी हरु् ेमालिस्तकुो 
इिाित िा स्िीकृसत दिर् े कायनलाई विधतुीय प्रर्ाली माफन त ् िञ्चालर् गर्न 
सर्कािी पैठारी अर्र्ाइर् िेिा (Import Export Management Information 

System-IEMIS) कायानन्ियर्मा ल्याइएको छ । 

अन्तररावष्ट्रय व्यापारमा विभागको भसूमका:  

र्ेपालले अन्तररावष्ट्रय व्यापारमा आसथनक िषन २०४८।०४९ िेजख खलु्ला 
इिाित प्रर्ाली अिलम्बर् गरेकोले विभागले प्रचसलत सर्कािी पैठारी िम्बजन्ध 
कारू्र् अर्िुार तोवकएका िस्तकुो मात्र सर्कािी पैठारीको इिाित तथा 
िहिीकरर् िम्बजन्ध कायन गिै आइरहेको छ ।यि अन्तरगत िञ्चार 
उपकरर्, व्यजक्तगत हातहसतयार तथा विष्फोटक पिाथन र िो को रिायर्, 
लागू पिाथन एिं मर्ोदद्दपक पिाथन र िो को रिायर्, िूसतन, फरे्ि आयल, 
पोस्ता िार्ा, रेवफ्रिेरेन्ट ग्याँि (HCFC-22) आदिको पैठारी इिाित िा स्िीकृसत 
दिर्े र विर्ा प्रसततपत्र अन्य बैंवकङ् भकु्तार्ी प्रर्ालीको माध्यमबाट तेश्रो 
मलुकुबाट भारतीय बन्िरगाह हुँिै पैठारी हरु्े मालिस्तकुो स्िीकृसत प्रिार् गरे् 
कायन गिै आइरहेको छ । यिैगरी विर्ा भकु्तार्ी पैठारी हरु्े िस्त,ु व्यजक्तगत 
प्रयोिर्का िस्त,ु बण्डेड िवुिधामा पैठारी हरु्े िस्त,ु ट्राजन्िट िवुिधामा पैठारी 
हरु्े िस्तकुो स्िीकृसत, सर्कािीको कोटा स्िीकृसत, तेश्रो मलुकुमा र्ेपाली िस्त ु
सर्कािी गरे् वििेशी र्ागररकलाई व्याििावयक सभिा सिफाररि र सर्कािी 
िहिीकरर् िस्ता कायनहरु गिै आएको छ । यी िबै कायनलाई विधतुीय 
प्रर्ालीमा आबद्ध गरे् गरी (Import Export Management Information 

System-IEMIS) िफ्टिेयर सर्मानर् गरी िञ्िालर्मा ल्याउर्े प्रयाि स्िरुप 
पवहलो चरर्मा तेश्रो मलुकुबाट हरु्े पैठारीको स्िीकृसत (No Objection 

Letter/Certificate-NoC) दिर् ेकायनलाई समसत २०७७ िाल कासतनक १७ िेजख 
विधतुीय प्रर्ालीमाफन त ्कायन िम्पािर् गर्न शरुुिात गररएको छ ।  

IEMIS माफन त ्अर्लाइर् आिेिर् गरे् तरीका: 
िम्बजन्धत पैठारीकतान िा सर्िको अजख्तयारिाला व्यजक्तले ििनप्रथम विभागको 
िेभिाइट www.doc.gov.np मा गई िायाँतफन को सर्कािी पैठारी अर्लाइर् 
िेिामा click गरी आफ्र्ो User ID  बर्ाउर् पछन । यिको लासग पहेलो रंगको 

अन्तररावष्ट्रय व्यापारमा िूचर्ा प्रविसधको प्रायोग 

"िमदृ्ध र्पेालको लासग जिम्मेिार आपूसतन र दिगो उपभोक्ता'' 

"Our goal- The Healthy Market, Sustainable'' 

"Consumer" 



New User बटर् सथजच आफ्र्ो इमेल, परुा र्ाम, मोबाइल र्म्बर उल्लेख गरी 
पाििडन राखी sign up गरेपसछ िफ्टिेयरले रै् आिेिकको मोबाइल िा 
इमेलमा पठाएको verification code प्रयोग गरी आधा िण्टासभत्र आफ्र्ो User 

ID verify गरेमा पैठारीकतानको User ID बन्छ । अर्लाइर् आिेिर् गर्न 
आिेिकले िफ्टिेयरको बायाँतफन को हररयो रंगको NoC Request सलंकमा गएर 
consignment वपच्छे display मा िेजखर् े अर्लाइर् फाराम भरी तोवकएका 
कागिातहरु िमेत स्क्यार् गरी अपलोड गरेपसछ िरिती रुि ु गरी submit 

गर्ुनपिनछ । यस्ता कागिातहरुमा आिेिर् (अजख्तयारी दिएको भए िो िमेत), 
व्यििाय ितान तथा अर्मुसत िम्बजन्ध कागिात, प्यार् ितान र कर चकु्ता 
प्रमार्पत्र, ढुिार्ी िम्बजन्ध कागिात, बैंवकङ् कागिात, उत्पजत्तको प्रमार्पत्र, 
मालिस्तकुो बीिक, प्यावकङ सलष्ट, िीमा िम्बजन्ध कागिातहरु पिनछ । 
यिपसछ विभागबाट िबै वििरर् र कागिात रुि ुगरी व्यहोरा मर्ासिब िेजखई 
आिेिर् स्िीकृत भएमा सतर्ुनपरे् इिाित िस्तरु िवहतको र कुरै् कैवफयत 
िेजखई अस्िीकृत भएमा कारर् िवहतको िार्कारी तत्काल प्रर्ालीले रै् 
आिेिकलाई पठाउँछ । आिेिकले यि बमोजिमको रािस्ि बिुाएको बैंक 
भौचर रं्बर उपलब्ध गराएमा विभागबाट भौचर र्म्बर प्रर्ालीमा प्रविवष्ट 
गरेपसछ स्ित: NoC पत्र तयार हनु्छ, यिलाई असधकृतले प्रमाजर्त गरी 
आिेिकलाई बिुाइन्छ । अस्िीकृत आिेिर्को हकमा र्पगु प्रमार् कागिात 
राखी परु्:पेश गर्न िवकन्छ, यिरी परु्:पेशगरेकोमा पसर् शरुु आिेिर् समसतकै 
रोलक्रम अर्िुार प्रर्ालीले काम गरे् हुँिा िेिाग्राहीलाई सछटो िेिा प्रिार् 
गर्नमा विभाग हरतरहले प्रयािरत रहेको छ ।आिेिकले िर िा कायानलयमै 
बिीबिी आिेिर् गर्न, आिेिर् कुर् तहमा पगुरे के कारिाही हुँिैछ भने्न कुरा 
हेर्न िक्र् े र आिेिर् स्िीकृत िा अस्िीकृत भएको विषय िमेत आफ्र्ो 
मोबाइलबाटै िार्कारी पाउर् िक्र् ेहुँिा यो प्रर्ाली िेिाग्राहीमैत्री रहेको स्ियं 
िेिाग्राहीहरूले रै् िरु्ाउर् ेगरेका छर्।  

IEMIS को आिश्यक्ता, महत्ि र चरु्ौती:  

विधतुीय प्रर्ालीबाट NoC िारी गरे् कायनबाट एकासतर भौसतक रुपमा 
कायानलयमा उपजस्थत भई विसभन्न कागिातहरु पेश गर्ुनपरे् िन्िटबाट 
िेिाग्राहीहरु मकु्त भएका छर्, भर्े अकानसतर कोसभड –१९ िंक्रमर्को 
िोजखमलाई केही मात्रामा भएपसर् न्यूर् गर्नमा िहयोग पगु्र्े अपेक्षा गर्न 
िवकन्छ । यिबाट विभागको कामकारिाहीमा िमेत चसु्तता आई आिश्यक्ता 
अर्िुारका प्रसतिेिर् र असभलेख प्रर्ाली व्यिजस्थत भएको छ, िूचर्ा र 

त्याँकको विश्लषेर् गरे् आधार प्रिार् गरेको छ । यिमा विभागले िम्पािर् 
गरेका कायनको िार्कारी इमेल माफन त ् िम्बजन्धत सर्कायमा पठाउर् िवकर् े
व्यिस्था िमेत गररएकोले यिबाट ती सर्कायलाई विभागबाट िारी भएको 
सिफाररि िा स्िीकृसत पत्रको आसधकाररकता एवकर् गर्न िहि हरु्छे । िाथै 
भन्िार प्रशािर्मा कायानन्ियर्मा ल्याउर् खोजिएको रावष्ट्रय एकद्वार प्रर्ाली 
(National Single Window) िंग िूचर्ा आिार्प्रिार् गर्न िवकर् ेआधार ििृर्ा 
गरेको छ । सर्कािी पैठारी िम्बजन्ध बाँकी कृयाकलापलाई िमेत आिश्यक 
श्रोत िाधर् उपलब्ध भएमा क्रमश: विधतुीय प्रर्ालीमा आबद्द गिै लैिार् े
विभागको योिर्ा रहेको छ । हाल लागू गररएको प्रर्ालीबाट विभागको 
कामकारिाहीमा प्रभािकाररता आएको त छ, तर अिै Harmonic Code 

अर्िुारको कारोिार असभलेख गर्न िके विभागको आपूसतन र उपभोक्ता वहत 
िंरक्षर् िम्बजन्ध कायनका लासग िमेत केही मात्रामा िूचर्ा उपलब्ध गराउर् 
िहि भई िमग्र विभागको कायनिम्पािर्मा ििाउ पगु्र् ेसथयो । तर ५३०० 
भन्िा बवढ Harmonic Code िमेट्र्े गरी िफ्टिेयर विकाि गर्न श्रोत िाधर्कै 
कारर् हाल िम्भि र्भएकोले िे िसत िधुार भएको छ, यो पसर् एक किम 
अजि बढेकै मानु्न परे् हनु्छ । आशा गरौं, रािश्वमा िमेत योगिार् गरे् 
विभागलाई आगामी दिर्मा श्रोत िाधर् िम्पन्न बर्ाई विभागीय कायन 
जिम्मेिारीलाई थप प्रभािकारी बर्ाउर्मा िम्बजन्धत सर्कायको ध्यार् िार्े रै् 
छ ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पषृ्ठभसूम 

िाजर्ज्य, आपूसतन तथा उपभोक्ता िंरक्षर् विभाग र अन्तरगतका ५ िटा िाजर्ज्य 
कायानलयहरूबाट िाजर्ज्य व्यििाय सर्यमर् तथा व्यिस्थापर् िम्बन्धी िेिाहरू  

(प्राइभेट फमन, िािेिारी फमन र एिेन्िी ितान, र्िीकरर्, िंशोधर् र खारेिी एिं 
कम्पर्ी (प्राइभेट सलसमटेड) को आयात सर्यानत इिाितिस्तकुो प्रत्यक्ष सबक्री 
िम्बन्धी व्यििायको इिाित लगायतका कायनहरू िंचालर् हरु्े गिनछर्।् 
व्यििाय ितान तथा सर्यमर्को लासग विद्यतुीय प्रर्ालीको प्रयोग गिान िहि रुपले 
गरु्स्तरीय िेिा प्रिार् गर्न िवकर् ेभएपसर् यिको शरुुिातको केही आधार मात्र 
सर्मानर् भएको सथयो । िेिा सलर्को लासग िम्बजन्धत व्यििायी िा व्यििायीको 
प्रसतसर्सध रै् विभाग िा कायानलयमा रै् आउर् ुपरे् अिस्था रवह आएको सथयो । 
तर कोसभड १९ को  विश्व महामारी, यििँगै भएको लकडाउर्ले उजल्लजखत 
िेिाहरू केही िमय पूर्न रुपमा प्रभावित भयो भर् े लकडाउर् खलेुपसछ पसर् 
अपर्ाउर् ुपरे् स्िास््य ितकन ताले गिान यी िेिाहरू विद्यतुीय प्रर्ालीबाट तरुुन्त 

                                        सििनर्ा थपसलया , सर्िेशक 

लाग ुगर्ुनपरे् बाध्यात्मक पररजस्थसत सििनर्ा भयो । अत  लकडाउर्कै िमयबाट 
विभागले अर्लाइर् माध्यम (Firm Management and Information System- 

FMIS)बाट यी िेिाहरू प्रिाह गर्न िरुुिात गरेको छ । यद्यपी यिलाई पूर्नरुपले 
िंचालर् गर्न अिै केही कायनहरू बाँकी रै् छर्।्  

अििर  

यि विभागबाट प्रिार् गररर् ेिेिाहरू मध्य व्यििाय ितान तथा सर्यमर्को िेिाको 
लासग मात्र िरिरमा िैसर्क तीर्िय िेिाग्राहीले कायानलयमा िम्पकन  गरे् गिनछर् ्
। विद्यमार् कारू्र्का असधर्मा रही िेिा दििा लामो प्रवक्रया पूरा गर्ुनपरे् िाध्यता 
कमनचारीमा छ भर् े धेरै िेिाग्राही त्यिमा पसर् लामो प्रवक्रयाले गिान िेिाग्राही 
विभागको यी िेिाहरू प्रिाह गरे् शैली प्रसत त्यसत िन्तषु्ट रहेको पाइिैर् । 
विद्यतुीय माध्यमबाट िहि र गरु्स्तरीय िेिा प्रिाह गरी विभागको विगतको 

व्यििाय सर्यमर् तथा व्यिस्थापर्मा विद्यतुीय प्रार्ाली, अििर र चरु्ौती 

"दिगो उत्पािर् र वििेकपूर्न  उपयोग, उपभोक्ता हकको प्रत्यभसूतमा 
िहयोग'' 

"गरु्स्तरीय िस्त ुर िेिामा उपभोक्तको असधकार हामी िबैको 
िरोकार'' 

"उपभोक्ताहक, वहत र असधकार: िंि, प्रिेश र स्थार्ीय तहको 
िरोकार'' 



बिार अर्गुमर् कायनविसध र आचारिंवहतामा भएका मखु्य मखु्य व्यिस्था 

छिी िधुार गरे् एक िरु्ौलो अििर हो ।त्यितै विद्यतुीय प्रर्ालीबाट िेिा प्रिार् 
गिान विद्यतुीय असभलेखर् गर्न,  िंविधार् बमोजिम कारू्र्  

 
 

सर्मानर् भई स्थार्ीय तह र प्रिेशबाट व्यििायहरू सर्यमर् तथा व्यिस्थापर्  हरु्े 
भएमा व्यििायहरूको असभलेख प्रिेश र स्थार्ीय तहिम्म हस्तान्तरर् गर्नतथा 
विसभन्न सर्कायबीच असभलेख िेयररङ्ग र Verificationमा िहिता िमेत हनु्छ ।   

चरु्ौती   

1. अर्लाइर् प्रर्ाली िंचालर् िम्बन्धी सर्िेजशका तयार गरी अर्लाइर् 
प्रर्ालीबाट हरु्े सर्र्नयहरूको बैद्यता कायम गर्ुन, 

2. अन्तरगतका कायानलयहरूबाट िमेत अर्लाइर् प्रर्ालीबाट िेिा 
िंचालर्को व्यिस्थापर् गर्ुन, 

3. इन्टरर्ेट र िभनरकोभरपिो व्यिस्थापर् गिै विद्यतुीय िेिालाई 
सर्रन्तरता दिर्,ु 

4. डाटालाई भरपिो र िरुजक्षत तिरले व्यिस्थापर् गर्ुन, 
5. विद्यतुीय प्रर्ालीमा कमनचारी र िेिाग्राहीलाई अभ्यस्थ बर्ाई िेिा 

िचुारू गर्ुन । 

चरु्ौतीको िामर्ा किरी गरे् ? 

1. कमनचारीलाई तासलम, 

2. अर्लाइर् एप्लाई गर्न िेिाग्राहीको लासग हेल्प डेक्िको व्यिस्था, 
3. भरपिो इन्टरर्टे, कम्प्यटुरर कम्प्यटुर पेररफेरलको व्यिस्था गरे्, 

4. अन्तरगतका कायानलयहरूबाट िमेत अर्लाइर् प्रर्ाली लागू गर्नको 
लासग भौसतक िाधर्, िर्शजक्त लगायतको व्यिस्थापर् गर्ुन, 

5. अर्लाइर् प्रर्ालीबाट हरु् े सर्र्नयको िैधासर्कताको लासग सर्िेजशका 
तयार गरी लागू गराउर् ुपरे्। 

सर्ष्कषन   

आगामी र्ेततृ्िको िमेत ownership हुँिा मात्र िेिाले सर्रन्तर िधुार िवहतको 
सर्रन्तरता पाउछ 

 

 

 

 

र्ेपालको िंविधार्को धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गरु्स्तरीय िस्त ु तथा 
िेिा प्राप्त गरे् तथागरु्स्तरहीर् िस्त ुतथा िेिाबाट क्षसत पगुकेो व्यजक्तलाई कारू्र् 
बमोजिम क्षसतपूसतन पाउर् ेउपभोक्ताको हक मौसलक हकको रुपमा स्थावपत गरेको 
र िोही मौसलक हकको कायानन्ियर्को लासग उपभोक्ता िंरक्षर् ऐर्, २०७५ 
िारी भई कायानन्ियर्को क्रममा रहेको छ । यि ऐर्लेगरु्स्तरीय िस्त ु तथा 
िेिा प्राप्त गरे् उपभोक्ताको िंिैधासर्क असधकारको िंरक्षर् तथा िम्िद्धनर् गरे्, 

उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलर्का लासग न्यावयक उपचार प्रिार् गरे् र 
उपभोक्तालाई हरु् िक्र् ेहासर्, र्ोक्िार्ी बापत क्षसतपूसतन उपलब्ध गराउर्े उद्देश्य 
सलएको छ । यि ऐर्को कायानन्ियर्को लासग उपभोक्ता िंरक्षर् सर्यमािली, 
२०७६ िमेत िारी भईिकेको छ भर्े कायानन्ियर् प्रवक्रयालाई िरल, िहि, 
व्यिजस्थत एिम ्प्रभािकारी बर्ाउर् बिार अर्गुमर् कायनविसध, २०७७ र बिार 
अर्गुमर् टोलीको आचारिंवहता, २०७७ िमेत समसत २०७७।०७।०४ मा 
मार्र्ीय मन्त्रीस्तरबाट स्िीकृत भई लागू भईिकेका छर् ्।  

बिार अर्गुमर्, सर्रीक्षर् र अर्िुन्धार्को सिलसिलामा अपर्ाउर् ु परे् विसध, 

प्रवक्रया, कारिाही, आिेश एिं प्रशािकीय परु्रािलोकर् तथा असभयोिर् 
प्रवक्रयालाई व्यिजस्थत र प्रभािकारी बर्ाउर्े उदे्दश्यले बिार अर्गुमर् कायनविसध, 
२०७७ िारी भएको हो । यि कायनविसधमा रहेका मखु्य मखु्य व्यिस्थाहरु 
िेहाय बमोजिम रहेका छर् - 

(१) िरोकारिाला सर्कायिँग आिश्यकता अर्िुार िम्पकन  िा िमन्िय 
गर्ुन परे्। 

                           रञ्ज ुगौतम , उपिजचि कारू्र् 

(२) सर्रीक्षर् असधकृतले कुरै् उद्योग िा व्याििावयक स्थलको सर्रीक्षर्, 
िाँचबिु िा खार्तलािी गिान सर्यमािलीले व्यिस्था गरेको 
प्रकृयालाई अि एिम ्व्यिहाररक बर्ाएको । 

(३) ऐर् सर्यमािलीले व्यिस्था गरेको रोक्का राख्न े प्रवक्रयालाई अि 
प्रभािकारी बर्ाउर् थप प्रवक्रयाहरु पररभावषत गरेको । 

(४) ऐर् सर्यमािलीले व्यिस्था गरेको िस्तकुो र्मूर्ा सलर्े प्रवक्रयालाई 
िरल एिम ्प्रभािकारी बर्ाएको ।  

(५) ऐर् सर्यमािलीले व्यिस्था गरेको सिलबन्ि गरे् प्रवक्रयालाई िरल, 
व्यिजस्थत एिम ्प्रभािकारी बर्ाउर् विविध व्यिस्था गरेको । 

(६) र्मरु्ा परीक्षर्को लासग प्रयोगशालामा पठाउर् े व्यिस्थालाई स्पष्ट 
पारेको । 

(७) र्मूर्ाको परु्  परीक्षर् गर्न िवकर् ेव्यिस्था गरेको । 

(८) रोक्का िा सर्यन्त्रर्मा सलइएको िस्त ु िा स्थल फुकुिा गरे् 
प्रवक्रयालाई स्पष्ट पाररएको । 

(९) महासर्िेशकिमक्ष प्रसतिेिर् पेश गर्ुनपरे् व्यिस्थालाई असर्िायनता 
प्रिार् गरी प्रसतिेिर् कायानन्ियर्मा िोड दिएको । 

(१०) तत्काल िररिार्ागिान अपर्ाउर्पुरे् कायनविसधलाई अि स्पष्ट एिम ्
िबैले बिुर्े गरी िरसलकृत गरेको । 

"िहि आपूसतनको मूल आधार, िागरुक उपभोक्ता र प्रसतस्पधी 
बिार'' 

"स्िच्छ बिार, जिम्मेिार िरकार'' 



बिार अर्गुमर्को कायनलाई व्यिजस्थत, मयानदित, सर्ष्पक्ष र पारिशी िर्ाउर् े
उदे्दश्यले बिार अर्गुमर् टोलीको आचारिंवहता, २०७७ िारी भएको हो । यि 
आचारिंवहतामा रहेका मखु्य मखु्य व्यिस्थाहरु िेहाय बमोजिम रहेका छर् - 

(१) पिीय तथा अन्य िामान्य आचरर्   

(क) बिार अर्गुमर्कतान आफ्र्ो वहतयकु्त िम्बन्ध (Conflict 

of Interest) रहेका मासर्ि िंलग्र् रहेको 
कुरै्व्यििायको अर्गुमर्गर्न िा िररबार्ा, अर्िुन्धार् र 
ििाय लगायतका अन्य सर्र्नय प्रवक्रयामा िंलग्र् हरु् ु
र्हरु्े। 

(ख) बिार अर्गुमर् टोलीमा प्रसतसर्सधत्ि गरे् ििस्यले आफ्र्ो 
िंस्थालाई बिार अर्गुमर् िम्बन्धी िमग्र विषयमा 
िार्कारी गराई िंस्थाको तफन बाट उत्तरिावयत्ि बहर् 
गर्ुनपरे्। 

(ग) बिार अर्गुमर्कतानले अर्गुमर्िँग िम्बद्ध व्यजक्त िा 
पक्षिँग कायानलय िा िािनिसर्क स्थलमा बाहेक अन्य 
स्थार्मा भेटिाट गर्ुनर्हरु्े । 

(ि) बिार अर्गुमर्कतानले अर्गुमर् गरे् स्थार् र अर्गुमर् 
गररर्े िस्त ुिा िेिाको बारेमा पूर्नगोपसर्यता कायम गर्ुन 
परे्। 

(ङ) बिार अर्गुमर्कतानले अर्गुमर् तथा सर्रीक्षर्को 
सिलसिलामा िा आफ्र्ो कतनव्य पालर् गरे् सिलसिलामा 
सर्िलाई ज्ञात हरु् आएको कुरै् िूचर्ाको गोपसर्यता 
प्रचसलत कार्रु्ले बाध्य गरेको अिस्थामा बाहेक अन्य 
अिस्थामा भङ्ग गर्ुन र्हरु्े । 

(च) बिारमा भइरहेको अर्जुचत व्यापाररक तथा व्यििायिन्य 
वक्रयाकलाप िम्बन्धमा कुरै्पसर् माध्यमबाट प्राप्त िूचर्ा 
आफूभन्िा मासथको जिम्मेिार र िम्बजन्धत कमनचारीलाई 
यथाशीघ्र उपलव्ध गराउर्पुरे्। 

(छ) िूचर्ाको हक िम्बन्धी ऐर्ले गोप्य राख्नपुरे् भर्ी उल्लेख 
गरेका विषय िाहेकका अर्गुमर् िम्बन्धी िूचर्ा िम्प्रषेर् 
गर्ुनपिान विभागको िञ्चार रर्र्ीसतअर्िुार महासर्िेशक िा 
िूचर्ा असधकारीमाफन त ्मात्र िूचर्ा प्रिाह गर्ुनपरे्। 

(ि) बिार अर्गुमर् िम्बन्धी कुरै् वििरर् आफ्र्ो िा अन्य 
किैको फाइिाको लासग िा किैलाई र्ोक्िार् पारे् 
सर्यतले प्रयोग गर्ुन र्हरु् े। 

(ि) बिार अर्गुमर्को सिलसिलामा अर्गुमर् टोलीका 
ििस्यले गंसभररुपमा अर्जुचत कायन गरेको िा र्ािायि 
फाइिा सलएको िार्कारी पाएमा सर्रीक्षर् असधकृत, 
टोली प्रमखु िा महासर्िेशकलाई सछटोिाधर्द्वारा 
िार्कारी गराउर्पुरे्।  

(ञ) बिार अर्गुमर्को क्रममा बिसर्यतपूिनक ि ुख दिर् े
सर्यतले कुरै् पसर् कायन गर्ुन̧ गराउर्रु्हरु्े, व्यििायीलाई 
िम्मार्िर्क व्यिहार गर्ुनपरे् । अजशष्ट, अभर र 
अशोभर्ीय व्यिहार प्रिशनर् गर्ुन र्हरु्े। 

(ट) बिार अर्गुमर्कतानले विभागका िहकमी, उपल्लो 
असधकारी तथा टोलीका ििस्यिँग अर्ािश्यक िािवििाि 
गर्ुन िा धम्कीपूर्न शब्ि प्रयोग गर्ुनर्हरु्े। 

(ठ) िहकमीलाई विभेि गरे् मर्िायले िाम्प्रिावयक, लैंवङ्गक, 

िासतगत, प्रािेजशक र धमनिापेक्ष भाषा प्रयोग गर्न र्हरु् े। 

(ड)  

(२) अर्गुमर्को चरर्अर्िुार पालर्ा गर्ुनपरे् आचरर्   

(क) अर्गुमर् िा सर्रीक्षर्मा खवटर्अुजि कायानलयमा रहेको 
सर्रीक्षर् असभलेख पजुस्तकामा टोलीका िबै ििस्यले र्ाम 
लेखेर हस्ताक्षर गरी प्रस्थार् गर्ुनपरे्। त्यस्तो सर्रीक्षर् 
असभलेख पजुस्तका आिेश दिर्े असधकारीको कायनकक्षमा 
सर्िको सर्यन्त्रर्मा गोप्यरुपमा राख्नपुरे्। 

(ख) अर्गुमर् िा सर्रीक्षर् गर्न िार्े सर्रीक्षर् असधकृतले तोवकए 
बमोजिमको पररचयपत्र र टोली ििस्यले आफू कायनरत 
िंस्थाबाट िारी भएको पररचयपत्र िेजखर्ेगरी लगाएको 
हरु्पुरे्। 

(ग) टोलीका ििस्य कायानलयबाट खवटएपसछ िंयकु्तरुपमा 
सर्रीक्षर्मा िार्पुरे्। 

(ग)  स्थलगतरुपमा सर्रीक्षर् लगायतका काम िम्पन्न गरी 
कायानलय फकेपसछ कुर् आधारमा के कारिाही भएको 
हो िा के सर्िेशर् दिइएको हो िो िमेत खलुाई 
प्रसतिेिर् पेश गर्ुनपरे् । 

(ि)  बिार अर्गुमर्का िम्पूर्न टोली ििस्यले सर्रीक्षर् 
असधकृतको प्रत्यक्ष सर्यन्त्रर् र सर्िेशर्मा रही 
कामकाि गर्ुनपरे्। 

(ङ)  व्यापाररक फमन िा िेिा प्रिायक िंस्थामा पगुपेसछ िबभन्िा 
पवहले आफ्र्ो पररचयपत्र िेखाई आफू कुर् विषयमा 
सर्रीक्षर् िा अर्गुमर् गर्न आएको हो िोको िार्कारी 
गराउर्पुरे्। 

(च)  अर्गुमर् िा सर्रीक्षर्का क्रममा उपभोक्ता िंरक्षर् ऐर् तथा 
सर्यमािलीअर्िुार के कस्तो विषयिस्तकुो अिलोकर् 
गरे् र िोधपछु गरे् भने्न िार्कारी टोलीका ििस्यलाई 
दिई उपभोक्ता िंरक्षर् सर्यमािली,२०७६ बमोजिम 
तयार गररएको सर्रीक्षर् िा िाँचबिु गररर्े विषयको 
परीक्षर् िूची िाथमा सलएर िार्पुरे्। 

(छ)  व्यििायीलाई विभागको तफन बाट पत्राचार गिान सर्रीक्षर् 
असधकृतले आिरपूिनक िम्िोधर् गरी जशष्ट भाषामा र 
यथािंभि िंजक्षप्तरुपमा लेख्नपुरे्। 

(ि)  सर्रीक्षर् असधकृतले रोक्का राख्िा िा सिलबन्ि गिान रीत 
परु् याउर् ु परे् विषय र मालिस्त ु कब्िा गिान वििरर् 
खलुाउर्पुरे् विषयिमेत सलजखतरुपमा उल्लेख गरी 
प्रयोग गररएको कारू्र्को प्रािधार् िमेत खलुाई 
िम्बजन्धत व्यििायीलाई िार्कारी गराउर्पुरे्। 

(ि)  सर्रीक्षर् असधकृतले कुरै् मालिस्त ु िा कागिपत्र कब्िा 
गर्ुनपिान सर्यमार्िुार वििरर् खलुाई िोको सर्स्िा 
दिर्पुरे्। त्यस्तो कब्िा गरेको मालिस्त ुिा कागिपत्र 
अर्िुन्धार् र अजन्तम सर्र्नय प्राप्त र्हनु्िेलिम्म िरुजक्षत 

"स्िच्छ बिार, जिम्मेिार िरकार'' "र्ाफामात्र होइर्, िामाजिक जिम्मेिारी पसर् बहर् गरौँ'' 



राख्नपुरे्। यिरी मालिस्त ु सलँिा आिश्यकताअर्िुार 
मात्र सलर्पुरे्। िाँचबिुको कायन िमाप्त भइिकेपसछ 
सर्यमार्िुार वफतान दिर्पुरे् प्रकृसतको भए वफतान िमेत 
गर्ुन परे्।  

(ट)  िररिार्ा गरे् क्रममा कारू्र्अर्िुार किूर गरे् व्यििायी, 
आरोवपत व्यजक्तले बाहेकअन्य व्यजक्तले िररिार्ा, शलु्क 
आदि बिुाउर् आएमा बजुि सलर् र्हरु् े िाथै, कारू्र् 
बमोजिम बाहेक थप कुरै् पसर् रकम सलर् ुर्हरु् े। 

(ठ)  िररिार्ा गरे्, िफत गरे्, पक्राउ गरे् िा असभयोिर् गिान 
कारू्र्िम्मत विसध अपर्ाउर्पुरे्। 

 

(३) अन्य आचरर्हरु  
(क) कतनव्यपालर्को सिलसिलामा आइपरेका िा िंभावित 

िमस्याको िमाधार् हरु् र्िकेमा तरुुन्त आफ्र्ा 
िपुररिेक्षकलाई िार्कारी दिर्पुरे्। 

(ख) कुरै् पसर् प्रकारको लाभ प्रासप्त गर्न र आसतत्थता 
स्िीकार गर्न र्हरु्े । 

(ग) बिार अर्गुमर्को क्रममा िा कुरै् िञ्चारमाध्यमबाट 
व्यििायीलाई िम्पकन  गिान जशष्ट, िभ्य र र्म्र रुपमा 
प्रस्ततु हरु्पुरे् ।  

(ि) िम्बजन्धत ऐर्, सर्यम, आिेश, सर्िेशर्, सर्िेजशका, 
कायनविसध र पररपत्रको िारभतू रुपमा (अक्षर र भािर्ा 
अर्रुुप) पालर्ा गर्ुनपरे् । 

(ङ) अर्गुमर्मा टोलीका ििस्यले उपभोक्ता िंरक्षर् ऐर् 
तथा सर्यमािलीका असतररक्त आफ्र्ो िंस्थागत 
िंलग्र्ताअर्िुार प्रचसलत कारू्र् (िस्तो वक सर्िामती 
िेिा ऐर्,र्ेपाल प्रहरी ऐर् लगायतका विषयगत ऐर् तथा 
आचारिंवहता िमेतको) िमेत पालर्ा गर्ुनपरे्। 

(च) बिार अर्गुमर्को कायनमा िंलग्र् भै बिारलाई 
मयानदित राख्न िहयोग गरे् अन्य व्यजक्तहरुले िमेत आ-
आफ्र्ो कायानलय िा िंस्थाबाट िारी गररएको 
आचारिंवहताका असतररक्त यि आचारिंवहताको िमेत 
पालर्ा गर्ुनपरे्। 

 

 

अन्त्यमा, मौसलक हकको रुपमा स्थावपत उपभोक्ताको हकलाई कायानन्ियर् गर्न 
आिश्यक िंरचर्ा, विसध, प्रवक्रया र मापिण्ड सर्धानरर् गरी प्रभाबकारी रुपले 
कायानन्ियर् गर्न उपभोक्ता िंरक्षर् ऐर्, २०७५ िोको सर्यमािली, २०७६ िारी 
भएका हरु्। ऐर् सर्यमले गरेका व्यिस्थालाई व्यिहारमा उतारी उपभोक्ताको 
हक प्रत्याभतू भएको अर्भुसूत दिलाउर् बिार अर्गुमर्, सर्रीक्षर् र अर्िुन्धार्को 
सिलसिलामा अपर्ाउर् ु परे् विसध, प्रवक्रया, कारिाही, आिेश एिं प्रशािकीय 
परु्रािलोकर् तथा असभयोिर् प्रवक्रयालाई व्यिजस्थत र प्रभािकारी बर्ाउर् बिार 
अर्गुमर् कायनविसध, २०७७ एिम ् बिार अर्गुमर्को कायनलाई व्यिजस्थत, 

मयानदित, सर्ष्पक्ष र पारिशी िर्ाउर् ेप्रवक्रयालाई िरल एिम ्पारिशी बर्ाउर्े र 
बिार अर्गुमर् टोलीको आचारिंवहता, २०७७ लाई स्िच्छ बिार प्रर्ाली 
कायम गरे् िाधर्को रुपमा सलइएको छ । व्यििाय र बिारको व्यिस्थापर्मा 
िधुारको लासग िररबार्ा िा अन्य िण्ड ििाय गर्ुन परेको पररप्रके्ष्यमा स्िच्छ 
बिार प्रर्ाली कायम गरे् कायनमा व्यििायी एिम ्उपभोक्ता िमेतको िंलग्र्ता, 
ििगता र िचेतता आिश्यक िेजखएको छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. िाजर्ज्य व्यििाय व्यिस्थापर् तथा सर्यमर् तफन  

िाजर्ज्य विभागको वििरर् 

वििरर् प्राइभेट फमन िािेिारी फमन एिेन्िी कम्पर्ी 
ितान २०३१ ७४ ४९ ३३३ 
र्िीकरर् ३६०२ २१५   
िंिोधर् १००४ २३   
प्रसतसलवप ३९३ २०   
खारेिी ३६३ १६   
कुल     
 

 

विभाग अन्तगनतका कायनलयहरुको वििरर् 

वििरर् प्राइभेट फमन 

 मोरङ पिान रुपन्िेही र्ेपालगंि कैलाली िम्मा 

ितान ४८९ ६४२ ११३६ ८३१ १००८ ४१०६ 

र्िीकरर् ८४७ ६४८ १५९७ ९३७ १४४६ ५४७५ 

िंिोधर् ३३० ३२४ ७७७ ५४८ ६३१ २६१० 

खारेिी २९ ७३ १२२ १५९ १९४ ५७७ 

आसथनक िषन २०७७।०७८ को प्रथम चौमासिक प्रगसत वििरर् 

"उपभोक्ता वहत िंरक्षर्मा लगाऔ ँध्यार्, िूरजक्षत गरौँ िम्पसत 
िीउज्यार् ।'' 

"कालोबिारी र्गरौँ, अरू्जचत र्ाफा सलर् बन्ि गरौँ ।'' 

"सबक्री कक्षमा मूल्य िूची राखौँ,  लेबल र्भएका िामार् र्बेचौँ ।'' 

"जिम्मेिार व्यििायी बर्ौँ, उपभोक्ता प्रसतको िावयत्ि सर्िानह गरौँ ।'' 



विभाग अन्तगनतका कायनलयहरुको वििरर् 

वििरर् िािेिारी फमन 
 मोरङ पिान रुपन्िेही र्ेपालगंि कैलाली िम्मा 
ितान १६ ७ ३८ ६ १७ ८४ 
र्िीकरर् ६७ ३१ ७१ २३ ४६ २३८ 
िंिोधर् १० ४ १९ ५ ११ ४९ 
खारेिी १ ० ३ १ १ ६ 

2. सर्कािी, पैठारी इिाित तथा िहिीकरर् शाखा 
आयात इिाित 

वििरर् 

 

पररमार् 

सड ए पी/ डी ए ए स्िीकृत १३४० 
वट वट स्िीकृत १५४८ 
िंचारउपकरर् इिाित १४ 
फरे्ि आयल इिाित ४१ 
विर्ा भकु्तार्ी पैठारी, तयारी पोशाक ६३ 
कुल ३००६ 
सर्कािी इिाित 

वििरर् 

 

पररमार् 

एके्रसलकयार्न कोटा स्िीकृत ५ िटा 
कपरप्रोडक्ट ० 
ट्रान्िीट िवुिधा ० 

3. आपूसतन, अर्गुमर् तथा उपभोक्ता िंरक्षर् शाखा 
अर्गुमर् गररएको वििरर् 

वििरर् उपत्यका सभत्र उपत्यका बावहर 

िररिार्ा िंख्या १७७ १०१ 
स्पवष्टकरर् माग गररएको १२ २७ 
अन्य सर्िेशर् ६६४ १८९ 
व्यजक्त तथा िाधर् 
सर्यन्त्रर्मा सलइएको 

१३ ० 

कारोबार रोक्का गररएको ६ १५ 
कुल अर्गुमर् िंख्या ८७२ ३३२ 
िररिार्ा रकम १,१८,१९,००० 

 

 

4. कारू्र् शाखा 
असभयोिर्, फैिला परु्रािलोकर् गररएको फमन िंख्या 
२ २ ९ 

5. आसथनक प्रशािर् शाखा 
चाल ुतफन  
बिेट खचन  प्रसतशत 

५,३२,००,००० १,२०,७,०९३.७० २२.५% 

 

अन्य गसतविसध 

िमु  अर्जुशक्षर्- प्रिेश रं् १, २ र िागम्ती प्रिेश िमेत ३ िटा प्रिेशमा  

प्रस्तसुतकरर्- प्रत्येक प्रिेशमा ३ दिर्को िमु  अर्जुशक्षर् ६ िटाको िरले 
१८ िटा प्रस्तसुतकर गरेको । 

असधकार प्रत्यायोिर् 

उपभोक्ता िंरक्षर् ऐर् २०७५ र िोको सर्ययािली २०७६ अर्िुार ७७ 
जिल्लाका िहायक प्रमखु जिल्ला असधकारी र प्रशािकीय असधकृतलाई  

सर्रीक्षर् असधकृत तोवकएकोमा प्रिेश िरकार अन्तगनत उद्योग िाजर्ज्य तथा 
उपभोक्ता वहत िंरक्षर् सर्िेशर्ालय ७ र महार्गरपासलका ६ का 
पिासधकारीलाई सर्रीक्षर् असधकृत तोवकएको । 

 

ऐर्, कायनविसध, सर्िेजशकाको मस्यौिा सर्मानर् 

बिार अर्गुमर् कायनविसध २०७७ र बिार अर्गुमर् टोसलको आचार िंवहता 
२०७७ स्िीकृत भई कायानन्ियर्मा आएको । िस्तकुो प्रत्यक्ष विक्री िम्बन्धी 
सर्िेजशका २०७७ तयार भई अन्तम चरर्मा रहेको 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बिेट खचन  प्रसतशत 

२,४५,००,००० ३,४८,१९६ १.४२% 

पूजँिगत तफन  

 



 

 

cTofjZos j:t'sf] d'No ljZn]if0f 

cf=j=M @)&&.)&* 

       
:yfgM sf7df8f}F 

pkTosf 

qm=;+= j:t'sf] gfd O{sfO 

;fpgsf] 

d"No -

?=_ 

efb|sf] 

d"No -?=_ 

sflQ{ssf] 

d"No -?=_ 

d+l;/sf] 

d"No -?=_ 
kl/jt{g -?=_ kl/jt{g k|ltzt 

1 
rfdn 

hg/n ;f]gf dG;'nL s]=hL= 50 50 50 48 -2 -4.00 
2 :6Ld lh/f dl;gf] s]=hL= 65 65 66 63 -2 -3.08 
3 af:dtL s]=hL= 122 122 122 109 -13 -10.66 
4 

lk7f] 

cf6f s]=hL= 59 59 59 59 0 0.00 
5 d}bf s]=hL= 57 57 57 57 0 0.00 
6 ;"hL s]=hL= 82 82 82 82 0 0.00 
7 

lrp/f 

tfO{lrg s]=hL= 115 118 120 120 5 4.35 
8 kftnf] s]=hL= 70 71 74 70 0 0.00 
9 

bfn 

d;'/f] -dl;gf]_ s]=hL= 124 144 140 144 20 16.13 
10 d;'/f] -7"nf]_ s]=hL= 116 121 119 119 3 2.59 
11 df;  s]=hL= 141 147 156 156 15 10.64 
12 /x/ ggkf]ln; s]=hL= 149 154 158 161 12 8.05 
13 d'+uL vf]:6f s]=hL= 156 159 159 160 4 2.56 
14 d'+uL vf]:6f gePsf] s]=hL= 172 172 177 178 6 3.49 
15 

u]8f 

u'8L 

rgf 7'nf] s]=hL= 100 107 118 118 18 18.00 
16 ;]tf] s]/fp s]=hL= 65 78 78 78 13 20.00 
17 af]8L s]=hL= 120 126 132 142 22 18.33 
18 /fHdf÷l;dL s]=hL= 150 163 163 163 13 8.67 
19 sfj'nL rgf s]=hL= 125 136 136 136 11 8.80 
20 ;fgf] s]/fp s]=hL= 125 136 136 136 11 8.80 
21 xl/of] s]/fp s]=hL= 100 106 106 110 10 10.00 
22 e6df; s]=hL= 100 109 110 110 10 10.00 
23 lrgL   s]=hL= 82 85 85 85 3 3.66 
24 

vfg]t]n 

tf]/L ln6/ 172 177 180 190 18 10.47 
25 e6df; ln6/ 148 152 160 173 25 16.89 


