
नेपालमा वसु्तको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था: 

 
 

वसु्तको प्रत्यक्ष बिक्री वा बवतरण सम्बन्धी व्यवसायलाई बियमि गरी भरपर्दो, पारर्दर्शी एवं प्रबतस्पर्ाात्मक ििाई सवासार्ारण उपभोक्ताको हकबहत संरक्षण गिे उदे्धश्यले िेपालमा वसु्तको प्रत्यक्ष 

बिक्री (व्यवस्थापि तथा बियमि गिे) ऐि, २०७४ जारी भएकोछ । २०७४ काबताक १ गते जारी उक्त ऐि जारी भएको ९० बर्दि अथाात २०७४ माघ २ गतेिाट लागू भएको र वसु्तको प्रत्यक्ष बिक्री 

(व्यवस्थापि तथा बियमि गिे) बियमावली, २०७६ बमबत २०७६ फागुि १२ गते जारी भई कायाान्वयिमा आएको छ । यसै गरी उद्योग, वाबणज्य तथा आपूबता मन्त्रालयको २०७८ माघ १२ गतेको 

बिणायले  वसु्तको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी बिरे्दबर्शका, २०७८ स्वीकृत भई कायाान्वयिमा आएको छ । उक्त ऐि, बियमावली तथा बिरे्दबर्शकाले वसु्तको प्रत्यक्ष बिक्री गिे उदे्दश्य भएका कम्पिीहरुले 

तत्सम्बन्धी व्यापार/व्यवसाय गिा वाबणज्य, आपूबता तथा उपभोक्ता संरक्षण बवभागिाट इजाजत बलिुपिे व्यवस्था गरेको छ । बवभागिाट यस अिुसार इजाजत प्रर्दाि गर्दाा बिबकत्सकको बसफाररसमा 

मात्र बिक्री गररिे औषर्ी, मबर्दरा तथा सुतीजन्य वसु्त लगायतका उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रबतकूल असर पािे खालका वसु्त, तन्त्रमन्त्र लगायतका काल्पबिक वा यसै्त अप्रमाबणक अलौबकक 

भबिएका वसु्त, टर ेडमाका  र्दताा िभएका वसु्त तथा प्रिबलत कािूिले िने्दज लगाएका वा िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूििा प्रकाबर्शत गरी बिकासी, पैठारी तथा प्रत्यक्ष बिक्री वा बवतरण गिा 

िने्दज लगाएका अन्य वसु्तले प्रत्यक्ष बिक्रीको लाबग इजाजत पाउि सके्न छैिि् । 

जमािीमा सि् १८८३ रे्दखख िै प्रिलिमा रहेको र तत् पश्चात अन्य मुलुकहरुमा समेत प्रिबलत हुँरै्दआएको प्रत्यक्ष बवक्री सम्बन्धी िजारीकरणको यस मोडल िेपालको सन्दभामा ियाुँ अभ्यास हो । वसु्त 

बवक्री सम्बन्धी यस मोडलमा अखिम उपभोक्तासम्म वसु्त पुग्दा उत्पार्दक/बवतरक र बवके्रता गरी वसु्त बवतरण कायामा २ वटा भन्दा िढी तह संलग् ि रहि सकै्दिि् । यसका अबतररक्त वसु्तको 

प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी(व्यवस्थापि तथा बियमि गिे)ऐि, २०७४ को र्दफा ११ ले बपराबमडयुक्त ढाुँिा वा िेटवबका ङ्ग मोडलको व्यापाररक कारोवारलाई पूणातः बिषेर् गरेको छ । सो अिुसार 

बपराबमडमा आर्ाररत व्ववसाय भन्नाले रे्दहायको कुिै कायासुँग सम्बखन्धत व्यवसाय िुझाउर्दछः- 

१. वसु्त खररर्द गिुापूवा अबिवाया रुपमा कुिै बकबसमको सर्दस्यता बलिुपिे अवस्था भएको सञ्जालयुक्त काया , 

२. एक वसु्त खररर्द गर्दाा अन्य वसु्तसमेत एकमुष्ट प्याकेजमा खररर्द गिुापिे सञ्जालयुक्त काया, 

३. वसु्त खररर्द गिे व्यखक्तले आफू मातहत अको प्रत्यक्ष बिके्रता वा बवतरक ििाउि िसकेको अवस्थामा आफूले भुक्तािी गरेको रकम वा लाभ िरािरको वसु्त  प्राप्त गिा िसके्न खस्थबतको 

सञ्जालयुक्त काया, 

४. वसु्तको कारोवार िगरी केवल प्रत्यक्ष बिके्रता वा बवतरक ििाई रु्शल्क मात्र बलिे गरी गररिे सञ्जालयुक्त काया , 

५. कम्पिीले वसु्त बिक्री गिे प्रयोजिको लाबग व्यवसाबयक दृबष्टले अिुबित र असम्भव रे्दखखिे आकषाक उपहार बर्दई वा कबमर्शिको प्रलोभि रे्दखाई सर्दस्य ििाउि वा महङ्गो वसु्त खररर्द गिा 

लगाउिे सञ्जालयुक्त काया, 

६. वसु्तको खुद्रा बिक्रीलाई बिरूत्साबहत गिे व्यापाररक कायायोजिा भएको सञ्जालयुक्त काया , वा 

७. कुिै वसु्तलाई अप्रत्याबर्शत लाभ हिे वा बिबकत्सा बवज्ञाििाट बिको िहिे भिी प्रमाबणत भएको रोग बिको हिे अलौबकक वसु्त हो भिी बवश्वासमा पारी बिक्री वा बवतरण गिे सञ्जालयुक्त 

काया । 
 

उपभोक्तालाई घबिभुत र प्रत्यक्ष पैरवी एवं प्रर्दर्शाि गिुापिे आवश्यकता रहेका बवबर्शष्ट गुणयुक्त उच्च मुल्यका (Low volume High value) वसु्तहरु प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी िजारीकरण मोडलमा 

ग्राह्य माबिन्छि् ।  

िेपालमा वसु्तको प्रत्यक्ष बिक्री गिे कम्पिीहरूलाई आबथाक वषा २०७६/०७७ को अन्त्यिाट कारोवार गिा इजाजत प्रर्दाि गिा रु्शरु गररएको हो । उक्त आ.व. मा ७ वटा कम्पिीहरूले कारोवार गिा 

इजाजत प्राप्त गरेकोमा िा.लु.आ.व. २०७७/०७८ को र्दोस्रो िौमाबसक अवबर्मा थप ४ वटा कम्पिीले त्यस्तो इजाजत प्राप्त गरी यस अवबर्सम्म वसु्तको प्रत्यक्ष बिक्री कारोवार गिा इजाजत पाउिे 

कम्पिीको संख्या रे्दहाय अिुसार ११ पुगेको छ ।  

 

 

 

 



वसु्तको प्रत्यक्ष बिक्री गनन इजाजत प्राप्त कम्पनीहरु: 

बस.नं. द.नं इजाजत बमबत कम्पनीको नाम 
कम्पनीको 

ठेगाना 

संचालकको 

सम्पकन  नम्बर 
चुक्ता प ूँजी धरौटी रकम 

इजाजत 

अवबध 

कारोिार गने 
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