
बजार अनगुमन टोलीका सदस्यहरूको आचार संहहता, २०७७ 

 

प्रस्तावनााः बजार अनगुमनको काययलाई व्यवस्स्ित, मयायददत, ननष्पक्ष र पारदर्शी वनाउन उपभोक्ता 
संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २६(ग) बमोस्जम केन्द्रीय बजार अनगुमन सनमनतबाट स्वीकृत भई 
वास्णज्य, आपूनतय तिा उपभोक्ता संरक्षण हवभागबाट यो आचारसंहहता लागू गररएको छ ।   

पररच्छेद १ 

प्रारस्भभक 

१. संस्क्षप्त नाम र प्रारभभ 

(क) यो आचारसंहहताको नाम “बजार अनगुमन टोलीका सदस्यहरुको आचार संहहता, 
२०७७” रहेको छ । 

(ख)  यो आचारसंहहता तरुुन्द्त प्रारभभ हनुेछ । 

२. पररभाषा  

(क) "बजार अनगुमनकताय" भन्नाले बजार अनगुमनमा खहटने देहायका व्यस्क्त 
सभझनपुछयाः  

१. बजार अनगुमन टोनलका सदस्य,  

२. ननरीक्षण अनिकृत,   

३. हवभाग वा अन्द्य हवषयगत हवभागका कमयचारी,  

४. प्रदेर्श वा स्िानीय तहका पदानिकारी वा कमयचारी,  

५. सरुक्षाकमी, 

६.  बजार अनगुमनमा संलग्न भै बजारलाई मयायददत राख्न सहयोग गने अन्द्य  

   व्यस्क्तहरु,  

 

(ख) "सदस्य" भन्नाले बजार अनगुमन टोनलको सदस्य सभझनपुछय  । 

(ग) "हवभाग" भन्नाले वास्णज्य, आपूनतय तिा उपभोक्ता संरक्षण हवभाग सभझनपुछय  । 
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(घ) "हवषयगत हवभागहरु" भन्नाले खाद्य प्रहवनि तिा गणु ननयन्द्रण हवभाग,  नेपाल गणुस्तर 
तिा नापतौल हवभाग,  पर्श ुसेवा हवभाग,  औषिी व्यवस्िा हवभाग, स्वास््य हवभाग, 

यातायात व्यवस्िा हवभाग र कृहष हवभाग सभझनपुछय । 

(ङ) "कायायलय" भन्नाले बजार अनगुमनको स्जभमेवारी रहेका संघीय तहका मन्द्रालय, 

हवभाग, कायायलय वा नतनीहरुबाट बजार अनगुमनको अनिकार प्रत्यायोजन गररएका 
संघ, प्रदेर्श वा स्िानीय तहका कायायलय, ननदेर्शनालय वा सनमनत सभझनपुछय । 

(च) "सरोकारवाला" भन्नाले उपभोक्ताको हक हहतका लानग प्रत्यक्ष तिा अप्रत्यक्ष रुपमा 
हियार्शील व्यस्क्त, ननकाय वा संस्िा सभझनपुछय ।   

(छ) "अनगुमन" भन्नाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोस्जम हनुे व्यवसाहयक 
कारोवार कानून वा मापदण्डअनसुार भएनभएको परीक्षण तिा अवलोकन गने कायय 
सभझनपुछय । यस र्शब्दले अनगुमन पनछ हनुे कारवाही तिा सिुारको अवस्िा 
यहकन गनय पनु: अनगुमन वा ननरीक्षणसमेतलाई जनाउँछ । 
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पररच्छेद २ 

सामान्द्य आचरणहरु 

 

३. पदीय तिा अन्द्य सामान्द्य आचरणहरु 

३.१. व्यस्क्तगत आचरण एवं उत्तरदाहयत्व सभबन्द्िमा 

(क)  बजार अनगुमनकताय आफ्नो हहतयकु्त सभवन्द्ि रहेका माननस संलग्न रहेको कुनै 
व्यवसायको अनगुमन गनय वा जररवाना, अनसुन्द्िान र सँजाय लगायतका अन्द्य ननणयय 
प्रहियामा संलग्न हनुहुदैुन । त्यस्तो उजरुीसँग संलग्न व्यस्क्त वा व्यवसायीसंग 
आफ्नो कुनै हहत जोनडएको भए अनगुमन प्रकृयाको प्रारभभमा नै कायायलयलाई सो 
को जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(ख)  बजार अनगुमन टोनलमा प्रनतनननित्व गने सदस्यले आफ्नो संस्िालाई वजार 
अनगुमनसभवन्द्िी समग्र हवषयमा जानकारी गराई संस्िाको तफय बाट उत्तरदाहयत्व 
वहन गनुयपनेछ । 

(ग)  बजार अनगुमनकतायले अनगुमनसँग सभबद्ध व्यस्क्त वा पक्षसँग कायायलय वा 
सावयजननक स्िलमा बाहेक अन्द्य स्िानमा भेटघाट गनुयहुँदैन ।  

 

३.२. गोपनीयता  र सूचना प्रवाह सभवन्द्िमा 

गोपननयता सभवन्द्िी 

(क) बजार अनगुमनकतायले अनगुमन गने स्िान र अनगुमन गररने वस्त ु वा सेवाको 
बारेमा पूणय गोपननयता कायम गनुय पनेछ ।  

(ख)  बजार अनगुमनकतायले अनगुमन तिा ननरीक्षणको नसलनसलामा वा आफ्नो कतयव्य 
पालन गने नसलनसलामा ननजलाई ज्ञात हनु आएको कुनै सूचनाको गोपननयता प्रचनलत 
काननुले बाध्य गरेको अवस्िामा बाहेक अन्द्य अवस्िामा भङ्ग गनुय हुँदैन।  

सूचना प्रवाह सभवन्द्िी  

(क) वजारमा भइरहेको अनसु्चत व्यापाररक तिा व्यवसायजन्द्य हियाकलाप सभवन्द्िमा 
कुनैपनन माध्यमबाट प्राप्त सूचना आफूभन्द्दा मानिको स्जभमेवार र सभबस्न्द्ित 
कमयचारीलाई यिास्र्शघ्र उपलव्ि गराउनपुनेछ । 
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(ख)  सूचनाको हक सभवन्द्िी ऐनले गोप्य राख्नपुने भनी उल्लेख गरेका हवषयहरु वाहेकका 
अनगुमन सभवन्द्िी सूचना सभप्रषेण गनुयपदाय हवभागको सञ्चार रणनीनतअनसुार 
महाननदेर्शक वा सूचना अनिकारीमाफय त मार सूचना प्रवाह गनुयपनेछ । 

(ग) बजार अनगुमन सभवन्द्िी कुनै हववरण आफ्नो वा अन्द्य कसैको फाइदाको लानग वा 
कसैलाई नोक्सान पाने ननयतले प्रयोग गनुयहुँदैन । 

(घ)  वजार अनगुमनको नसलनसलामा अनगुमन टोलीका सदस्यले गंनभररुपमा अनसु्चत 
कायय गरेको वा नाजायज फाइदा नलएको जानकारी पाएमा सभबस्न्द्ित अनिकारीलाई 
नछटोसािनद्वारा जानकारी गराउनपुनेछ ।  

 

३.४. सभमानजनक व्यवहार गनुयपने 

(क)  वजार अनगुमनको िममा व्यवसायीहरुलाई सभमानजनक व्यवहार गनुयपनेछ । 
अस्र्शष्ट, अभर र अर्शोभनीय व्यवहार प्रदर्शयन गनुयहुँदैन । 

(ख)  कसैलाई बदननयतपूवयक दाुःख ददने ननयतले कायय गने गराउने दवैु गनय हुँदैन  । 

 

३.५. सदस्यहरुको आपसी सभवन्द्ि सभवन्द्िी व्यवस्िा 

 (क)  हवभागका सहकमी, उपल्लो अनिकारी तिा टोलीमा संलग्न व्यस्क्तहरुसँग अनावश्यक 
वादहववाद गने वा िभकीपूणय र्शब्दहरु प्रयोग गने कायय पूणयरुपमा ननषिे गररएको 
छ । 

 (ख) सहकमीलाई हवभेद गने मनसायले साभप्रदाहयक, लैंनगक, जानतगत, प्रादेस्र्शक र 
िमयसापेक्ष भाषाहरु प्रयोग गनय हुँदैन । 
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पररच्छेद ३ 

बजार अनगुमनको चरणअनसुार पालना गनुयपने आचरणहरु 

 

३.६. कायायलयमा रहँदा र अनगुमनमा खहटनपूुवय गनुयपने काययहरु 

(क)  अनगुमन वा ननरीक्षणमा खहटनअुस्घ कायायलयमा रहेको ननरीक्षण अनभलेख पसु्स्तकामा 
टोनलका सबै सदस्यले हस्ताक्षर गरी प्रस्िान गनुयपनेछ । त्यस्तो ननरीक्षण अनभलेख 
पसु्स्तका आदेर्श ददने अनिकारीको काययकक्षमा ननजको ननयन्द्रणमा गोप्यरुपमा 
राख्नपुनेछ ।  

(ख)  अनगुमन वा ननरीक्षण गनय जाने सदस्यहरुले आफ्नो पररचय खलु्ने कमयचारी 
पररचयपर वा सो प्रयोजनका लानग हवभागले जारी गरेको पररचयपर देस्खनेगरी 
लगाएको हनुपुनेछ ।  

(ग)  टोनलका सदस्यहरु कायायलयबाट खहटएपनछ संयकु्तरुपमा ननरीक्षणमा जानपुदयछ । 
कायायलयबाट खटाएको स्िान र समयमा वाहेक एक्लै वा केही सदस्य नमली 
ननरीक्षणमा खहटन हुँदैन ।  

 

३.६.२ अनगुमनको िममा पालना हनुपुने हवषयहरु  

(क)  वजार अनगुमनको िममा वजार अनगुमनका सभपूणय टोली सदस्यहरुले ननरीक्षण 
अनिकृतको प्रत्यक्ष ननयन्द्रण र ननदेर्शनमा रही कामकाज गनुयपनेछ । ननरीक्षण गनय 
खहटएको व्यापाररक फमय वा सेवा प्रदायक संस्िामा पगेुपनछ सबभन्द्दा पहहले आफ्नो 
पररचयपर देखाउनपुनेछ । तत्पश्चात आफु कुन हवषयमा ननरीक्षण वा अनगुमन 
गनय आएको हो त्यसको जानकारी गराउनपुनेछ ।  

(ख)  अनगुमन वा ननरीक्षणका िममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन तिा ननयमावलीअनसुार के 
कस्तो हवषयवस्तकुो अवलोकन गने र सोिपछु गने भने्न सामान्द्य जानकारी टोलीका 
सदस्यहरुलाई हनुपुनेछ । उपभोक्ता संरक्षण ननयमावली,  २०७६ वमोस्जम तयार 
गररएको ननरीक्षण वा चेकजाँच गररने हवषयहरुको चेकनलष्ट सािमा नलएर 
जानपुदयछ।  
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(ग)  अनगुमनका िममा वा अनगुमनपश्चात व्यवसायीलाई हवभागको तफय बाट पराचार 
गदाय टोली प्रमखु वा सदस्यले आदरपवुयक सभवोिन गरी स्र्शष्ट भाषामा र यिासंभव 
संस्क्षप्तरुपमा लेख्नपुदयछ ।  

(घ)  रोक्का राख्दा वा नसलवन्द्दी गदाय रीत पयुायउनपुने हवषय र मालवस्त ुकव्जा गदाय 
हववरण खलुाउनपुने हवषयहरुसमेत अनगुमनकतायले नलस्खतरुपमा उल्लेख गरी कुन 
कानूनको कुन प्राविान प्रयोग गररएको हो सो समेत सभवस्न्द्ित व्यवसायीलाई 
जानकारी गराउनपुदयछ ।  

(ङ)  वजार अनगुमनको नसलनसलामा कुनै मालवस्त ु वा कागजपर कव्जा गनुयपदाय 
ननयमानसुार हववरण खलुाई सोको ननस्सा ददनपुदयछ र त्यस्तो कव्जा गरेको मालवस्त ु
वा कागजपर अनसुन्द्िान र अस्न्द्तम ननणयय प्राप्त नहनु्द्जेलसभम सरुस्क्षत राख्नपुदयछ। 

(च)  प्रमाणको रुपमा पेर्श गनपुने मालबस्त ुवा काजजातहरु भए सोही व्यहोरा जनाई 
सरुस्क्षत राख्नपुदयछ । यसरी मालवस्त ु नलँदा आवश्यकताअनसुार खररद गरेर 
नलनपुदयछ र जाँचवझुको कायय समाप्त भइसकेपनछ ननयमानसुार हफताय ददनपुने 
प्रकृनतको हफताय समेत ददनपुदयछ । जररवाना गने िममा कानूनअनसुार कसूर गने 
व्यवसायीले बाहेक अन्द्य व्यस्क्तले जररवाना, र्शलु्क आदद बझुी नलन हुँदैन । काननु 
अनसुार बझु्नपुने रकम बसु्झनलंदा सो बापत प्रमाण वा रनसद ददनपुछय । काननु 
वमोस्जम बाहेक िप कुनै पनन रकम नलन ुहुँदैन ।  

(छ)  जररवाना गने,  नसज गने, पिाउ गने वा अनभयोजनको कानूनसभमत हवनि 
अपनाउनपुदयछ ।  

 

३.६.३ अनगुमन पश्चात गनुयपने कायय: अनगुमनको िममा स्िलगतरुपमा ननरीक्षण लगायतका काम 
सभपन्न गरी कायायलय फकेपनछ कुन आिारमा के कनत कारवाही भएको हो वा कुन ननदेर्शन 
ददइएको हो सो समेत खलुाई प्रनतवेदन पेर्श गनुयपदयछ । जररवाना गरेको भए सो को भकु्तानीको 
लानग ताकेता तिा कागजात उपस्स्ित हनु भननएको भए सो को समेत ताकेता गनुयपनेछ । मदु्दा 
दायर गनुयपनेमा ननरीक्षण अनिकृत स्वयंले र अन्द्य कामको हकमा अनगुमन र्शाखामा प्रनतवेदन 
तयार गनय तोहकएको कमयचारीले यो काम गनय सक्नेछन ्।  
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पररच्छेद ४ 

हवहवि 

 

४.१ अन्द्य सान्द्दनभयक हवषयहरु 

(क)  कतयव्यपालनको नसलनसलामा आइपरेका वा संभाहवत समस्याको समािान हनु 
नसकेमा तरुुन्द्त आफ्ना सपुररवेक्षकलाई जानकारी ददनपुदयछ । 

(ख)  असल ननयतले गरेको कामको वचाउ हवभाग वा सभवस्न्द्ित कायायलयले गनेछन ्।  

(ग)  जररवाना वा अन्द्य दण्ड सँजाय गनुयको मकसद स्वच्छ वजार प्रणालीमा सिुारको 
लानग हनुेछ। 

  

४.२ कुनै पनन प्रकारको लाभ प्रानप्त गनय र आनतत्िता स्वीकार गनय नहनु े

(क)  हवभागको कामसँग सभबस्न्द्ित पक्षबाट कुनै प्रकारको दान, उपहार, छूट, कजाय एवं 
सापटी (वैङ्क तिा हवत्तीय संस्िा बाहेक) नलन हुँदैन ।  

(ख)  सािै व्यवसायजन्द्य हियाकलाप गने व्यस्क्तहरुबाट आयोजना गररने 
मनोरन्द्जनात्मक आनत्य, भोजभतेर (सामास्जक पवय जस्तै हववाह, व्रतवन्द्ि र 
जन्द्मोत्सव आदद वाहेक) जलपान, आदद काययिममा सररक हनुहुुँदैन। 

 

४.३. जनसभपकय  तिा व्यवहार 

(क)  वजार अनगुमनको िममा वा कुनै सञ्चारमाध्यमबाट व्यवसायीहरुलाई जनसभपकय  
गदाय स्र्शष्ट, सभ्य र नम्र रुपमा प्रस्ततु हनुपुदयछ । ररसाउने, झहकय ने र व्यवसायीलाई 
होच्चाउने भाषा, र्शब्द र वाक्यांर्शहरु प्रयोग गनुयहुँदैन।  

(ख)  टेनलफोनमा कुरा गदाय आफ्नो नाम र पद सहहतको पररचय ददई स्र्शष्टतापूवयक कुरा 
गनुयपदयछ।  

 

४.४. कानून र संहहताको पालना 
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(क)  ऐन, ननयम, आदेर्श, ननदेर्शन, ननदेस्र्शका, काययहवनि र पररपरको सारभतू रुपमा (अक्षर 
र भावना अनरुुप) पालना गनुयपनेछ । 

(ख)  अनगुमनमा खहटने सदस्यले आफ्नो संस्िागत संलग्नताअनसुार प्रचनलत कानूनहरु 
जस्तो हक ननजामती सेवा ऐन, नेपाल प्रहरी ऐन लगायतका हवषयगत ऐनहरुको समेत 
पालना  
गनुयपनेछ । 

(ग)  वजार अनगुमनको काययमा संलग्न रहने सरुक्षाकमी, संचारकमी, उपभोक्ताकमी, 
हवषयगत कायायलयका प्रनतनननिहरुले समेत आआफ्नो कायायलय वा संस्िाबाट जारी 
गररएको आचारसंहहताका अनतररक्त यस आचार संहहताको समेत पालना गनुयपनेछ। 

 

४.५ आचारसंहहताको अनगुमन र अन्द्य हवषय 

(क)  आचारसंहहता पालना भएनभएको अनगुमन मन्द्रालय वा मन्द्रालयले तोकेको 
पदानिकारीबाट हनुेछ ।  

(ख)  आचारसंहहता सभवन्द्िमा हववाद भएमा वास्णज्य, आपूनतय तिा उपभोक्ता संरक्षण 
हवभागले ननकास ददनेछ ।  

(ग)  यस आचारसंहहतामा लेस्खएका कुनै कुरा प्रचनलत नेपाल कानून संग वास्झएमा 
वास्झएको हदसभम प्रचनलत नेपाल कानूनमा लेस्खए वमोस्जम नै हनुेछ । 

(घ)  यो आचारसंहहता उल्लंघन भएमा अनगुमनको अगवुाई गने ननकायको प्रमखुले 
हवभागीय कारवाही गनय सक्नेछन ्। अन्द्य ननकाय वा संगदित संस्िामा कारवाहीका 
लानग लेखी पिाउन सक्नछेन ्। 

(ङ)  यस अस्घ संयकु्त वजार अनगुमन ननदेस्र्शकामा व्यवस्िा गररएको वजार अनगुमन 
टोलीको आचारसंहहता खारेज गररएको छ । उक्त आचार संहहता अनसुार भएका 
कामहरु यस आचारसंहहताअनसुार भएको मानननेछ । 

 

 

 

 


