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बजार अनगुमन कार्यविधि, २०७७ 

 

बजार अनगुमन, धनरीक्षण र अनसुन्िानको धसलधसलामा अपनाउन ुपने विधि, प्रविर्ा, कारिाही, आदेश 

एिं प्रशासकीर् पनुरािलोकन तथा अधिर्ोजन प्रविर्ालाई व्र्िस्थथत र प्रिािकारी बनाउन उपिोक्ता 
संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६४ ले ददएको अधिकार प्रर्ोग गरी उद्योग, िास्णज्र् तथा आपूधतय 
मन्रालर्ले] र्ो कार्यविधि बनाएको छ । 

१. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्ि:  (१) र्ो कार्यविधिको नाम  “बजार अनगुमन कार्यविधि, २०७७”  रहेको 
छ । 

  (२)  र्ो कार्यविधि उद्योग, िास्णज्र् तथा आपूधतय मन्रालर्बाट थिीकृत िएको  
धमधतदेस्ि प्रारम्ि हनुेछ । 

२. पररिाषा: विषर् िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविधिमााः  

 (क)  "ऐन" िन्नाले उपिोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ सम्झन ुपछय । 

 (ि) "धनर्मािली" िन्नाले उपिोक्ता संरक्षण धनर्मािली, २०७६ सम्झन ुपछय । 

 (ग)  "बजार अनगुमन टोली" िन्नाले ऐनको दफा २९ र धनर्मािलीको धनर्म १९ बमोस्जम  
  गठन गररएको टोली सम्झन ुपछय । 

 (ङ) "टोली प्रमिु" िन्नाले बजार अनगुमन टोलीको प्रमिु सम्झन ुपछय । 

 (च) “धनरीक्षण अधिकृत” िन्नाले धनर्मािलीको धनर्म २१ बमोस्जमको र्ोग्र्ता पगेुको,  
  ऐनको दफा ३२ र धनर्मािलीको धनर्म २२ बमोस्जम वििागले धनरीक्षण अधिकृतको  
  रुपमा धनर्कु्त िा तोकेको व्र्स्क्त सम्झन ुपछय । 

३. धनरीक्षण अधिकृत िटाउने: ऐनको दफा ३२ बमोस्जम धनर्कु्त िा तोकेको अधिकृतलाई वििागले 
धनरीक्षण अधिकृतको रुपमा िटाउनेछ । 

४. बजार अनगुमनको पूियतर्ारीाः (१) बजार अनगुमन िा धनरीक्षणमा जानपुूिय बजार अनगुमन टोलीले 
देहार्बमोस्जमको तर्ारी गनुयपनेछ: 

(क)  अनगुमन गनुयपने िा नपने उजूरी िा गनुासाहरुको वििरण तर्ार गने। 

(ि)  सरोकारिाला धनकार्सँग सम्पकय  िा समन्िर् गनुयपने िए सो विषर्। 

(ग) बजार अनगुमन टोलीको नाम नामेसी सवहतको वििरण, परीक्षण सूची (चेक धलष्ट) र   
 थथलगत अनगुमन धनरीक्षण सम्बन्िी मचुलु्का फारामहरु। 
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(घ) बजार अनगुमनको धसलधसलामा पालन गनुयपने आचारसंवहताको विषर्मा टोली 
प्रमिु िा धनरीक्षण अधिकृतले टोलीका सदथर्हरुलाई जानकारी गराउने । 

(ङ) धनरीक्षण अधिकृत र टोलीका अन्र् सदथर्हरुले अधनिार्यरुपमा पररचर्पर साथमा  
राख्नपुनेछ । 

(च) उपिोक्ता एिं व्र्ािसावर्क सचेतना सम्िन्िी कुन ैसामग्री िए ती सामग्री 
वितरणका लाधग टोलीले साथमा धलई जान सक्नेछ । 

५. आचारसंवहताको पालना गनुयपने :  बजार अनगुमनमा िवटने धनरीक्षण अधिकृत िा अनगुमन 
टोलीका सदथर्ले बजार अनगुमन टोलीका सदथर्हरूको आचार संवहता, २०७७ को पूणय पालना 
गनुयपनेछ । 

६. धनरीक्षण, जाचँबझु िा िानतलासी गदाय अपनाउन ुपने कार्यविधिाः धनरीक्षण अधिकृतले कुनै उद्योग 
िा व्र्िसावर्कथथलको धनरीक्षण, जाँचबझु िा िानतलासी गदाय धनर्मािलीको धनर्म २४ को 
अधतररक्त देहार् बमोस्जमको प्रविर्ा पूरा गनुयपनेछ: 

(क) जनु उजरुी िा विषर्मा धनरीक्षण, जाँचबझु िा िानतलासी गनय लागेको हो सो विषर्सँग 
सम्बस्न्ित कुनै कागजात िा िथत ु कुन ैव्र्स्क्त¸ कारिाना, गोदाम, पसल, घर कम्पाउण्ड 

िा अन्र् कुनै ठाउँमा फेला पने सम्िािना छ िनी विश्वास गनुयपने मनाधसि मावफकको 
कारण िएमा ती थथानको तरुुन्त िानतलासी नधलएमा प्रमाण लोप िा नष्ट हनुसक्ने 
आशंका िएमा तत्कालै धनरीक्षण अधिकृतले त्र्थतो व्र्स्क्तको तलासी धलन िा थथानको 
िानतलासी गनय िा गराउन सक्नेछ । 

(ि) िानतलासी गने थथानमा िा अन्र् कुनै ठाउँमा बसोबास गरी आएका िा सो घर िा 
थथानको िनी िा संरक्षकलाई धनरीक्षण अधिकृतले िानतलासी गनुय पनायको कारण 
िोली सो कुराको सूचना धनर्मािलीको अनसूुची ३ बमोस्जमको ढाँचामा ददनपुनेछ र 
सूचना पाएपधछ त्र्थतो व्र्स्क्तले िानतलासी धलन आउन ेधनरीक्षण अधिकृत िा धनजले 
िटाएको बजार अनगुमनको टोलीको सदथर् िा धनजले िटाएको व्र्स्क्तलाई त्र्थतो 
थथानमा िा अन्र् कुनै ठाउँमा प्रिेश गनय ददनपुनेछ । 

(ग) धनरीक्षण, जाँचबझु िा िानतलासी गदाय सम्िि िएसम्म कुनै वकधसमको हाधन नोक्सानी 
नहनुे गरी गनुयपनेछ ।  

(घ) धनरीक्षण, जाँचबझु िा िानतलासी गने धसलधसलामा धनरीक्षण अधिकृतले सूचना ददँदाददँदै 
पधन सम्बस्न्ित व्र्स्क्त िा अरू कसैले धनरीक्षण, जाँचबझु िा िानतलासी गने अनमुधत 
नददई बािा धबरोि गरेमा सम्िि िएसम्म सरुक्षाकमी¸ थथानीर् जनप्रधतधनधि िा थथानीर् 
व्र्स्क्तलाई साक्षी रािी धनरीक्षण, जाँचबझु िा िानतलासी गनय सक्नेछ । 
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(ङ) िण्ड (घ) बमोस्जम साक्षी बथने माधनस फेला नपरेमा िा साक्षी बथन इन्कार गरेमा 
सोही व्र्होराको कैवफर्त जनाई िानतलासी धलने व्र्स्क्तले सहीछाप गरेपधछ र्स दफा 
बमोस्जमको प्रकृर्ा परुा िएको माधननेछ ।  

(च) िण्ड (क) बमोस्जम कुनै ब्र्स्क्तको शरररको तलासी धलनपुरेमा सो समेत धलन सवकन े
र मवहलाको तलासी मवहलाबाटै धलनपुनेछ।  

(छ) धनरीक्षण अधिकृतले धनरीक्षण, जाचँिझु िा िानतलासी गदाय धनर्मािलीको अनसूुची -१  
बमोस्जमको अनगुमन तथा धनरीक्षण फाराम र धनर्मािलीको अनसूुची – ३ बमोस्जमको 
सूचना ददई धनर्मािलीको अनसूुची –४ बमोस्जमको िानतलासी मचुलु्का दईु दईुप्रधत 
तर्ार गरी एक एकप्रधत सम्बस्न्ित व्र्स्क्तलाई लाई ददन ुपनेछ। 

७. रोक्का राख्न ेकार्यविधि: (१) धनरीक्षण अधिकृतले धनरीक्षणका िममा कुनै व्र्िसार्, कारोबार, 
िथत ुिा सेिा पूरा िा आंस्शक रुपमा अििी तोकी रोक्का राख्न सक्नेछ ।   

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम रोक्का राख्दा रोक्का रािेको व्र्िसार्, कारोबार, िथत ुिा 
सेिा धसलबन्दी गरी सम्बस्न्ित व्र्िसार्ीको स्जम्मा लगाई ऐनको दफा ३३ को उपदफा (३) 

बमोस्जम िथतकुो नमूना परीक्षणका लाधग पठाइएकोमा प्रर्ोगशालाबाट नमूना परीक्षण िई 
नआउन्जेलसम्मका लाधग रोक्का राख्न सक्नेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोस्जम रोक्का राख्दा रोक्का राख्नपुने िथत ुतरुुन्त थथानान्तरण गनय 
सम्िि नदेस्िएमा धनरीक्षण अधिकृतले त्र्थता िथत ुरहेकै थथानमा िथत ुधसल गनय सक्नेछ ।  

  (४) उपदफा (१) बमोस्जम रोक्का रािेको िथत ुसम्बस्न्ित व्र्िसार्ीले आफ्नो स्जम्मा 
धलन ुपनेछ र त्र्थतो िथत ुस्जम्मा लगाउँदा अनसूुची ……. बमोस्जमको ढाँचामा दईुप्रधत िरपाई 
तर्ार गरी एकप्रधत सम्बस्न्ित व्र्स्क्तलाई ददई अकोप्रधत सम्बस्न्ित धमधसल सामेल गने गरी 
धनरीक्षण अधिकृतले राख्नपुनेछ ।  

  (५) रोक्का रास्िएको कुन ैिथत ुरोक्का रास्िएको अिधिमा सडी गली नथट िएमा िा 
त्र्थतो िथत ुफुकुिाको धनणयर् गरेको दईु हप्ताधिर पधन सम्बस्न्ित व्र्स्क्त िा व्र्ािसावर्क संथथा 
बसु्झधलन नआएमा सो िथतकुो हाधन नोक्सानीप्रधत नेपाल सरकार िा धनरीक्षण अधिकृत जिाफदेही 
हनु ेछैन। 

 

८. रोक्का रािेको िथत ुस्जम्मा नधलए धनर्न्रणमा धलइन:े (१) कार्यविधिको दफा ७ को उपदफा 
(४) बमोस्जम रोक्का रािेको िथत ु  स्जम्मा धलन सम्बस्न्ित व्र्स्क्त मञ्जुर निएमा धनरीक्षण 
अधिकृतले धनर्न्रणमा धलन सक्नेछ ।  
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  (२) धनरीक्षण अधिकृतले उपदफा (१) बमोस्जम धनर्न्रणमा धलएको िथत ुर सो 
िथत ु रहेको थथानका सम्िन्िमा सम्बस्न्ित थथानीर् तह िा नस्जकको प्रहरी कार्ायलर्लाई 
जानकारी गराई त्र्थतो िथत ुिा थथानको सरुक्षाको स्जम्मा ददन सक्नेछ । 

  (३) धनरीक्षण अधिकृतले उपदफा (१) बमोस्जम कुनै िथत ु धनर्न्रणमा धलँदा 
सम्बस्न्ित व्र्स्क्त िा व्र्िसार्ीलाई अनसूुची …… को ढाँचामा िरपाई गरी ददन ुपनेछ ।  

९. िथतकुो नमूना धलने: (१) धनरीक्षण, जाँचबझु िा िानतलासी गदाय िा धनर्मािलीको धनर्म २७ 
बमोस्जम कुनै िथतकुो परीक्षण गदाय धनरीक्षण अधिकृतले त्र्थतो िथतकुो नमूना धलन सक्नछे।  

  (२) धनरीक्षण अधिकृतले उपदफा (१) बमोस्जम िथतकुो नमूना धलँदा त्र्थतो 
नमूनालाई तीन िागमा वििाजन गरी सम्बस्न्ित व्र्िसार्ी, परीक्षण प्रर्ोगशाला र सम्िस्न्ित 
कार्ायलर्का लाधग छुट्टा छुटै्ट िाँडो िा प्र्ाकेट धिर रािी धसलबन्दी गनुय पनेछ । 

  (३) गणुथतर अधनिार्य गररएका िथतहुरु साथै नेपाल गणुथतर स्चह्न प्राप्त िथतकुो 
नमनुाधलँदा आिश्र्कता अनसुार विषर्गत कानूनद्वारा धनिायररत प्रविर्ा समेत अिलम्बन गनय 
सवकनेछ ।  

  

१०.   धसलबन्दी गने तररका: (१) धनरीक्षण अधिकृतले र्स कार्यविधिको दफा ९ बमोस्जम उपिोग्र् 
िथत ुरास्िएको िाँडोलाई देहार्बमोस्जम गरी धसलबन्दी गनुयपदयछ : 

  (क) िाँडो िा प्र्ाकेटधिर रास्िएकोमा उपिोग्र् िथतकुो नाम तथा  
   पररमाण र सांकेधतक संख्र्ा िए सो समेत िाँडोबावहर थपष्ट अंवकत  
   गने । 

  (ि) िाँडो िा प्र्ाकेटधिर रास्िएको उपिोग्र् िथत ु चवुहन िा बावहर  
   आउन  
   नसक्ने गरी बन्द गरी धबको लगाउने र प्र्ाकेस्जङ गने । 

  (ग) धबको िोल्न नसक्ने गरी विको र िाँडो िागोले बाँध्ने। 

  (घ) धसलबन्दी नउप्काई िोल्न नसक्ने गरी धसल गने।  

  (2) उपदफा (१) बमोस्जम धसलबन्दी गदाय आिश्र्कतानसुार विधिन्न ठाउँमा 
सम्बस्न्ित व्र्िसार्ी र धनरीक्षण अधिकृतले आ-आफ्नो दथतित सवहत धसलबन्दी लाहाछाप र 
थपष्ट सहीछाप गनुय पदयछ ।  
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  (3) उपदफा (२) बमोस्जम सम्बस्न्ित व्र्िसार्ीले धसलबन्दीगने काममा सहर्ोग 
नगरेमा धनरीक्षण अधिकृतले सोको व्र्होरा िोली उपलव्ि िएसम्म थथानीर् प्रधतधनधिलाई साक्षी 
रािी आ-आफ्नो दथतित सवहत धसलबन्दी लाहाछाप र थपष्ट सहीछाप गनुय पदयछ । 

   

११. नमूना परीक्षणको लाधग प्रर्ोगशालामा पठाउने: (१) ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) 
बमोस्जम िथतकुो नमनुा परीक्षणको लाधग नेपाल सरकारको मान्र्ता प्राप्त प्रर्ोगशालामा पठाउँदा 
धनर्मािलीको धनर्म २७ को प्रविर्ा परुा गरी धनर्मािलीको अनसूुची -…….. को ढाँचामा 
फाराम िरी पठाउन ुपनेछ।  

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम प्रर्ोगशालामा नमूना पठाउँदा धसलबन्दी गरी प्र्ावकङ्ग 
गररएको िथत ुरास्िएको बावहरी आिरणमा नमनुा परीक्षणको लाधग पठाइएको िथतकुो नाम, 

पररमाण तथा सांकेधतक संख्र्ा िए सो समेत थपष्ट उल्लेि गरी धनिायररत अबधिधिर पठाउन ु
पनेछ । त्र्सरी परीक्षणको लाधग पठाएको नमूना बझुाएको िपायई सरुस्क्षत राख्न ुपनेछ । 

१२. नमूनाको परीक्षण: (१) र्स कार्यविधि बमोस्जम परीक्षण िा विश्लषेणको लाधग पठाइएको नमूना 
प्राप्त िएपधछ प्रर्ोगशालाले त्र्थतो िाँडो िा प्र्ाकेटको बावहरी आिरणमा लागेको धसलबन्दी 
समेत ठीक छ छैन जाँची त्र्सको अधिलेि रािी िाँडो िा प्र्ाकेटलाई िोल्न ुपनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम िाँडो िा प्र्ाकेट िोली सकेपधछ प्रर्ोगशालाले परीक्षण 
गरी सोको प्रधतिेदन कार्ायलर् समक्ष पठाउन ुपनेछ। 

१३. नमूनाको पनुाः परीक्षण गनय सवकने: (१) सम्बस्न्ित व्र्स्क्तले कानून बमोस्जम सजार् हनुे िा 
क्षधतपधूतय व्र्होनुय पने मदु्दासँग सम्बस्न्ित उपिोग्र् िथतकुो नमूना पनुाः परीक्षण गराउन चाहेमा 
धनजले आफूसँग रहेको धसलिन्दी सवहतको त्र्थतो नमूना साथै रािी मदु्दा हेने अधिकारी समक्ष 
धनिेदन गनय सक्नेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम धनिेदन परेपधछ मदु्दा हेने अधिकारीले पनुाः परीक्षण 
गराउन मनाधसब ठहराएमा त्र्थतो धनिेदनसाथ प्राप्त िएको धसलिन्दी नमूनालाई परीक्षणका 
लाधग कुनै अको प्रर्ोगशालामा पठाउन सक्नेछ। 

  (३) उपदफा (२) बमोस्जम रीतपूियक पठाइएको नमूना प्राप्त िएपधछ प्रर्ोगशालाले 
िथतकुो नमूना परीक्षण गरी त्र्सको प्रधतिेदन मदु्दा हेने अधिकारीसमक्ष पठाउन ुपनेछ । 

    
 

१४. रोक्का िा धनर्न्रण गररएको िथत ुफुकुिा गने: रोक्का िा धनर्न्रण गररएको कुनै िथतकुो नमूना 
परीक्षण गदाय असर रवहत, सरुस्क्षत र गणुथतरीर् ठहररएमा धनरीक्षण अधिकृत िा वििागले त्र्थतो 
िथत ुफुकुिा गनय सक्नेछ ।  
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१५. महाधनदेशकसमक्ष प्रधतिेदन पेश गनुयपने: (१) धनरीक्षण अधिकृतले ऐनको दफा ३९ को उपदफा 
(३) र धनर्मािलीको धनर्म २६ को उपधनर्म (१) बमोस्जम देहार्को वििरण िलुाई अनसूुची 
…..  बमोस्जमको ढाँचामा प्रधतिेदन पेश गनुय पनेछाः 

 (क)  धनरीक्षण, जाँचबझु िा िानतलासी गररएको ठाउँ र सो ठाउँमा फेला परेका  
  उपिोग्र् िथत ुर सोसँग सम्बस्न्ित अन्र् वििरण ।  

  (ि)  उपिोग्र् िथतकुो नमूना धलएकोमा सो धलन ुपनायको कारण ।  

  (ग)  उपिोग्र् िथत ु रोक्का राख्न त्र्थतो िथतकुो नमूना धलँदा के कधत िथत ु 
   कुन रूपमा िाँडो िा प्र्ाकेटमा रािी धसलबन्दी गररएको छ र त्र्थतो  
   िाँडो िा प्र्ाकेट के प्रर्ोजनका लाधग कहाँ कहाँ पठाइएको छ सो  
   को वििरण।  

  (घ) अनगुमन िा धनरीक्षणको िममा तत्काल जररिाना गरेको िए सो  
   को वििरण । 

  (ङ)  आिश्र्कता अनसुार अन्र् कुराहरू ।    

  

१६. प्रधतिेदन कार्ायन्िर्न : (१) कार्यविधिको दफा १७ बमोस्जम धनरीक्षण अधिकृतबाट प्रधतिेदन 
प्राप्त िएपधछ महाधनदेशकले सो प्रधतिेदन कार्ायन्िर्न गने सम्बन्िमा व्र्िसार्ीहरुलाई उपर्कु्त 
आदेश ददन सक्नेछ ।  

  (२) त्र्सरी जाँचबझु गदाय थप वििरण िा जानकारी धलनपुने देस्िएमा महाधनदेशकले 
सम्बस्न्ित व्र्िसार्ीसँग आिश्र्क वििरण िा जानकारी धलई सो प्रधतिेदन कार्ायन्िर्न गने 
सम्बन्िमा उपर्कु्त आदेश ददन सक्नेछ ।  

   

१७. तत्काल जररिानागदाय अपनाउनपुने कार्यविधि: (१) ऐनको दफा ३८ को िण्ड (घ), (ङ), (ज), 

(ट) र (ड) को कसरुमा ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) बमोस्जम तत्काल जररिाना गनुय 
परेमा धनर्मािलीको धनर्म ३२ अनसुारको प्रविर्ा अपनाउन ुपनेछ । 

  (२)  धनरीक्षण अधिकृतले उपदफा (१) बमोस्जम गररएको जररिाना दास्िला गनय 
सात ददनको म्र्ाद ददई जररिाना पचाय सम्बस्न्ित व्र्िसार्ीलाई ददनपुदयछ ।   

  (३)  उपदफा (१) बमोस्जम गररएको जररिानाको सूचना व्र्िसार्ीलाई बझुाएमा 
िा टेधलफोन िा फ्याक्स िा अन्र् विद्यतुीर् माध्र्म माफय त िा धनजको ठेगानामा रस्जष्टरी गरी 
हलुाक माफय त पठाएमा त्र्थतो सूचना रीतपूियक तामेल िएको माधननेछ । 

  (४)  उपधनर्म (२) बमोस्जम सूचना तामेल हनु नसकेमा उक्त सूचना रेधडर्ो, 
टेधलधिजन िा राविर्थतरको कुनै परपधरकामा प्रसारण िा प्रकाशन गनुयपनेछ । उक्त सूचनाको 
र्सरी प्रकाशन िा प्रशारण िएपधछ सम्बस्न्ित व्र्िसार्ीले त्र्थतो जानकारी पाएको माधननेछ। 
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  (५)  उपदफा (१) बमोस्जम तत्काल जररिानाको आदेश ददंदा सम्बस्न्ित व्र्िसार्ी 
िा अरू कसैले बािा धबरोि गरेमा धनरीक्षण अधिकृतले थथानीर् प्रहरी, जनप्रधतधनधि िा थथानीर् 
व्र्स्क्तलाई साक्षी रािी त्र्थतो आदेश जारी गनय सक्नेछ ।  

  (६)  उपदफा (२) बमोस्जम थथानीर् जनप्रधतधनधि िा थथानीर् व्र्स्क्तले साक्षी बथन 
अथिीकार गरेमा िा साक्षी राख्न सम्िि निएमा सोही व्र्होरा जनाई अनगुमन टोलीका अन्र् 
सदथर्को रोहिरमा धनरीक्षण अधिकृतले व्र्होरा प्रमास्णत गरी धमधसल सामेल गनय सक्नेछ। 

  (७) जररिाना गरेको विषर्मा सम्बस्न्ित व्र्िसार्ी सहमत निएमा िा इन्कार 
गरेमा धनरीक्षण अधिकृतले सोको व्र्होरा प्रमास्णत गरी व्र्िसार् थथलमा सूचना टाँस गनय 
सक्नेछ ।  

  (८)  उपदफा (७) बमोस्जम सूचना टाँस गरेको व्र्होराको मचुलु्का अनसूुची-१ 
बमोस्जमको ढाँचामा तर्ार गरी धमधसल सामेल गनुयपनेछ । 

  (९)  धनरीक्षण अधिकृतले वििागसमक्ष उपिोक्ता िा अन्र् माध्र्मबाट प्राप्त गनुासो 
िा उजरुीको छानविन तथा अनसुन्िानको िममा सम्बस्न्ित व्र्िसार्ी िा धनजको तफय बाट 
अस्ख्तर्ार प्राप्त व्र्स्क्त िा कम्पनीको प्रधतधनधि िा कमयचारी वििागमा कागजात सवहत उपस्थथत 
िई ऐनको दफा ३८ बमोस्जमको कसरु थिीकार गरेको िा प्रमास्णत िएको अिथथामा ऐनको 
दफा ३९ बमोस्जम तत्काल जररिानाको आदेश ददन सक्नेछ।   

  (१०) उपदफा (९) बमोस्जम तत्काल जररिाना गने आदेश ददँदा अनसूुची १ बमोस्जम 
अनगुमन तथा धनरीक्षण फाराम िरी अनसूुची १० को ढाँचामा तत्काल जररिानाको आदेश 
तर्ार गरी एक एकप्रधत सम्बस्न्ित व्र्िसार्ी िा धनजको प्रधतधनधि िा कमयचारी मध्रे् जो 
वििागमा उपस्थथत िएको छ उसैलाई उपलव्ि गराउन ुपनेछ ।  

  (११) धनरीक्षण अधिकृतले र्स दफा बमोस्जम तत्काल जररिानाको आदेश गरेपधछ 
दफा १५ बमोस्जमको व्र्होरा सवहतको प्रधतिेदन महाधनदेशक समक्ष पेश गनुयपनेछ । 

 

१८. तत्काल जररिाना पधछको कार्यविधिाः (१) धनरीक्षण अधिकृतले गरेको तत्काल जररिाना बापतको 
रकम  व्र्िसार्ीले सात ददनधिर तोवकएको बैंङ्क िातामा दास्िला गनुय पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जमको म्र्ाद धिर जररबाना दास्िला गनय नसकी व्र्होरा 
िलुाई सो को मनाधसि मावफकको कारण सवहत व्र्ािसार्ीले धनरीक्षण अधिकृत समक्ष धनिेदन 
ददएमा धनरीक्षण अधिकृतले बढीमा सात ददनसम्मको म्र्ाद थप गनय सक्नेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोस्जमको म्र्ाद धिर जररबाना दास्िला नगरेमा िा दास्िला गनय 
अथिीकार गरेमा धनरीक्षण अधिकृतले ऐनको दफा ३९ को उपदफा (४) बमोस्जमको कारिाही 
प्रकृर्ा अगाधड बढाउनेछ ।  
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१९. धलस्ित जिाफ िा बर्ान सम्बन्िी व्र्िथथा : (१) धनरीक्षण अधिकृतले उजरुी िा गनुासोसंग 
सम्बस्न्ित व्र्िसावर्क फमय िा कम्पनीको तफय बाट धलस्ित थपवष्टकरण माग गनय िा बर्ानको 
लाधग धनरीक्षण अधिकृतको कार्ायलर्मा देहार्का मध्रे् कुन ैपधन माध्र्मबाट उपस्थथत गराउन 
सवकनेछ: 

  

क. टेधलफोन िा अन्र् विद्यतुीर् माध्र्म (ईमेल, िाइिर, म्र्ासेन्जर, ह्वाट्स 
एप, ट्िीटर डाइरेक्ट म्र्ासेज) आदद । 

ि. छोटो म्र्ाद ददई पर पठाउने । 

ग. पिाउ गरी उपस्थथत गराउने (पिाउ पूजीको ढाँचा कार्यविधिको अनसूुची 
- …… बमोस्जम हनुेछ)। 

घ. परपधरका माफय त ्साियजधनक सूचना प्रकास्शत गरी। 

ङ. आरोवपत व्र्स्क्त सम्िद्ध तथ्र्हरु जानकारी िएको व्र्स्क्तलाई वििागमा 
उपस्थथत गराई सोिपछु गनय िा िर्ान धलन िा वििागमा उपस्थथत 
गराउन नसवकने अिथथामा िन्द सिाल जारी गनय िा धलस्ित रुपमा 
प्रश्नािली पठाई जिाफ माग गनय सवकनेछ । 

  (२) बर्ान धलँदा देहार्का विषर्हरुमा ध्र्ान ददनपुनेछ: 

 उजरुी िा गनुासोसंग सम्बस्न्ित विषर्का सम्िन्िमा व्र्होरा थपष्ट िलु्ने गरी छोटकरीमा 
सोधिएको सिालको जिाफ लेख्न ुलेिाउन ुपनेछ। 

(क)  बर्ान सम्िि िएसम्म उजरुी िा गनुासोसंग सम्बस्न्ित व्र्िसावर्क 
फमय िा कम्पनीसंग सम्िस्न्ित व्र्स्क्तकै हथताक्षरबाट लेिाउन ुपनेछ। 
सम्बस्न्ित व्र्स्क्त लेख्न असमथय िएमा कानून बमोस्जमको प्रधतधनधिमाफय त 
बोले बमोस्जमको बर्ान लेिाउन सवकनेछ । 

२०. म्र्ाद तामेल गने सम्बन्िी व्र्िथथााः (१) धबिागबाट म्र्ाद तामेल गदाय देहार् बमोस्जम गनय 
सवकनेछ : 

(क) काठमाडौ उपत्र्का बावहरका स्जल्लाहरुमा िास्णज्र्, आपूधतय तथा उपिोक्ता 
संरक्षण कार्ायलर् िएको स्जल्लामा धतनै कार्ायलर्माफय त र अन्र् स्जल्लाका 
हकमा सम्बस्न्ित स्जल्ला प्रशासन कार्ायलर् िा सम्बस्न्ित थथानीर् तह 
माफय त, 

(ि) नेपाल राज्र्धिर कुनै वकधसमको कार्ायलर् िा प्रधतधनधि िएको विदेशी 
व्र्स्क्त िए त्र्थतो कार्ायलर् िा प्रधतधनधि माफय त,  
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(ग) िण्ड (ि) बमोस्जमको कार्ायलर् िा प्रधतधनधि निएको विदेशी व्र्स्क्तको 
हकमा त्र्थतो व्र्स्क्तको कारोिार हनुे मूख्र् थथान, धनजको बसोिास िएको 
ठेगाना, कारोिार गदायको बितमा पराचारको लाधग धनजले ददएको कुन ै
ठेगाना, टेधलफोन, इमेल िा अधिलेि हनु सक्न ेअन्र् विद्यतुीर् माध्र्म िा 
साियजधनक सूचना माफय त । 

(घ) दद्वपस्क्षर् िा बहपुस्क्षर् सस्न्िद्वारा छुटै्ट व्र्िथथा गररएकोमा सोही बमोस्जम 
गनय सवकनेछ ।   

२१. हास्जर जमानीमा, ताररिमा िा उपस्थथत हनुे कागज गराई छाड्ने सम्बन्िी व्र्िथथााः (१) 
धनरीक्षण अधिकृतले उजरुी िा गनुासोसंग सम्बस्न्ित व्र्िसावर्क फमय िा कम्पनीसंग थपवष्टकरण 
िा बर्ान धलई सकेपधछ त्र्थता फमय िा कम्पनीलाई िोजेको बित उपस्थथत हनुगेरी हास्जर 
जमानीको कागज गराई िा ताररिमा रािी िा िोजेको बित उपस्थथत हनुेछु िने्न कागज 
गराई छाड्न सक्नेछ । 

  (२) देहार्को अिथथामा उपदफा (१) बमोस्जम तारेिमा राख्न सवकनेछ:   

  क) थप जानकारी प्राप्त गनय बाँकी िएमा िा तधतम्िा बर्ान गराउनपुने  
   अिथथा विद्यमान रहेकोमा, 

    ि) थथलगत धनरीक्षण गरी मचुलु्काको रोहिरमा राख्नपुने अिथथा  
    विद्यमान िएमा, 

   ग) मदु्दा दार्र गनय अदालतसमक्ष  पठाउनपुने अिथथा िएमा, 

   घ) बर्ान गदाय प्रमाण कागजात इत्र्ादी पधछ पेश गछुय िनी अनरुोि  

    गरेको अिथथामा, 

   ङ) धबगो हानी नोक्सानी िएको िा हनुसक्ने अिथथा देस्िएमा । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिेको िएता पधन धनरीक्षण अधिकृतलाई उजरुी 
िा गनुासोसंग सम्बस्न्ित व्र्िसावर्क फमय िा कम्पनी िोजेको बित उपस्थथत हनु्छ िन्ने 
विश्वास लागेमा सो बमोस्जमको कागज गराई छोड्न बािा पने छैन । 

  (४) उजरुी िा गनुासोसंग सम्बस्न्ित व्र्िसावर्क फमय िा कम्पनीको तफय बाट 
थपवष्टकरण िा बर्ान धलई सकेपधछ त्र्थतो व्र्स्क्तलाई ताररिमा राख्न नपने देस्िएमा िोजी 
िएका बित उपस्थथत हनु ेशतयमा छाड्न सवकनेछ । 

  (५) उजरुी िा गनुासोसंग सम्बस्न्ित व्र्िसावर्क फमय िा कम्पनीलाई उपदफा (२) 

बमोस्जम तारेिमा छाड्न ुअस्घ त्र्थता फमय िा कम्पनीको आधिकाररक प्रधतधनधिको नाम, थर, 
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थथार्ी िा अथथार्ी ितन िा सम्िि िएसम्म उपलब्ि मोिाइल नम्िर िा विद्यतुीर् माध्र्मबाट 
सम्पकय  हनुसक्ने ठेगानासमेत लेिी धनजको सहीछाप गराई अनसूुची -…….. बमोस्जमको ढाँचामा 
कागज गराउन ुपनेछ । 

  (६) तारेिमा छाधडएको व्र्िसावर्क फमय िा कम्पनीलाई धनजको अनरुोि मनाधसि 
देस्िएमा सम्बस्न्ित स्जल्लामा तोवकएको धनरीक्षण अधिकृतसमक्ष हास्जर हनुे शतयमा ताररि 
तोक्न सवकनछे । 

  (७) कुनै व्र्िसावर्क फमय िा कम्पनी विरुद्ध धनरीक्षण अधिकृतद्वारा अन्र् विषर्मा 
समेत छानविन िइरहेको छ िने र्थासम्िि एकैददनको तारेि तोक्न ुपनेछ । 

  (८) कसैले पूियसूचना धबना तोवकएको तारेि गजुारेमा मनाधसि मावफकको 
कारणसवहत सात ददनधिर हास्जर िई तारेि थाम्न सक्नेछ । तर उक्त म्र्ाद धिरसम्म ताररि 
थाम्न नआएमा सो मदु्दाको सम्बन्िमा प्राप्त तथ्र् प्रमाणको आिारमा धनणयर् गनय सवकनेछ । 

  (९) हास्जर जमानीमा छाधडएको व्र्ािसावर्क फमय िा कम्पनीलाई अनसूुची- ……. 
बमोस्जमको ढाँचामा कागज गराई छाड्न ुपनेछ । 

  (१०) ताररिमा छाड्दा वििागमा अनसूुची-…… बमोस्जमको िरपाई रािी उजरुी िा 
गनुासोसंग सम्बस्न्ित फमय िा कम्पनीलाई अनूसचुी ……. बमोस्जमको ताररि पचाय ददई छाड्न ु
पनेछ ।  

 

२२. िरौटी िा जेथा जमानत माग्न सवकने: (१) ऐन र धनर्मािली विपररतको कार्यबाट िएको हानी 
नोक्सानीको सम्बन्िमा आरोवपत व्र्स्क्त¸ फमय िा कम्पनीसंग  थपवष्टकरण िा बर्ान धलईसकेपधछ 
धनज फरार िई बेपता हनु सक्ने मनाधसि मावफकको कारण िएमा धनरीक्षण अधिकृतले विगो 
िलेुको िा कार्म िएकोमा अनसूुची-...... बमोस्जमको ढाँचामा सो बमोस्जमको िरौटी िा जेथा 
जमानत तोकी माग गनय सक्नेछ ।   

  (२) िरौटी िा जेथा जमानत धलँदा विगो कार्म गनय सवकने हकमा विगोको 
दोब्बरसम्म धलन सवकनेछ ।  

  (३)    िरौटी रकमको अंक तोक्दा िा जेथा जमानत माग गदाय धनम्न कुरालाई आिार 
धलन ुपनेछ । 

 क)  धबगो बमोस्जमको रकम, 

 ि)  व्र्होनुयपने क्षधतपधुतय एिं अपरािको गास्म्िर्यता आदद । 
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  (४) िरौटी िापत बैंक ग्र्ारेन्टीलाई पधन थिीकार गनय सवकनेछ । त्र्थतो बैंक 
ग्र्ारेन्टीको म्र्ाद ६ मवहनासम्म हनुेछ र उक्त अिधिमा पधन मदु्दा टुङ्गो नलागेमा ६ मवहनासम्म 
म्र्ाद थप गनय सवकनेछ ।  

  (५) िरौटी िा जेथा जमानत माग गदाय सम्बस्न्ित स्जल्ला िा नगर िा 
गाँउपाधलकाबाट बावषयक रुपमा धनिायरण िएको मूल्र्ाङ्कनको दररेटलाई आिार मानी माग गनय 
सवकनछे। 

  (६)  आरोवपत व्र्स्क्तले धनरीक्षण अधिकृतबाट माग िएको िरौटी बझुाउन नसकी 
जेथा जमानत ददन चाहेमा अनसूुची-……… बमोस्जम ढाँचामा कबधुलर्त गराएर धलन सवकनेछ। 

  (७)    िरौटी िा जमानत माग गरेपधछ अन्र् व्र्स्क्तले जमानत ददन चाहेमा अनसूुची-
……… बमोस्जमको ढाँचामा कबधुलर्त गराएर धलन ुपनेछ । 

  (8) माग गररएको िरौटी िा जेथा जमानी ददन नसकेमा धनजलाई अनसूुची-……… 
बमोस्जमको थनुिुापूस्जय ददई थनुामा रािी कारिाही प्रविर्ा अस्घ बढाउन ुपनेछ।   

२३. थनुामा राख्न सवकने: (१) धनरीक्षण अधिकृतले देहार्को अिथथामा आरोवपत व्र्स्क्तलाई मदु्दा 
हेने अधिकारीको अनमुधत धलई थनुामा राख्न ेप्रविर्ा अगाधड बढाउन सक्नेछ :   

क)   आरोवपत व्र्स्क्त िागी जाने िा कसरुको सबतु प्रमाण गार्ि, लोप िा  

  नाश गनय सक्ने संिािना िएमा, 
ि) कारिाहीमा बािा व्र्ििान िा प्रधतकुल प्रिाि पानय सक्ने पर्ायप्त  

    आिार िएमा, 
ग) एकै ददनमा बर्ान नसवकएमा बर्ान नसवकएको अिधिसम्म, 

घ) कार्यविधिको दफा २२ बमोस्जम िरौटी िा जमानत ददन नसकेमा। 

   (२) मदु्दा हेने अधिकारी समक्ष थनुामा राख्न अनमुधत माग्दा देहार्का कुराहरु 
उल्लेि गनुयपनेछ:  

ङ) धनज उपर लगाइएको अधिर्ोगको विषर्, 

च) अधिर्ोग लगाउनकुो आिार,  

छ) धनजलाई थनुामै रािी तहवककात गनुयपनायका कारण,  

ज) बर्ान सम्पन्न िइसकेको िए सोको व्र्होरा, 
झ) थनुामा राख्नकुो औस्चत्र् । 

  (३) आरोवपत व्र्स्क्तलाई थनुामा राख्न अनधुमत प्राप्त िए पधछ धनरीक्षण अधिकृतले 
अनसूुची-……. बमोस्जम पिाउ पूजी जारी गरी प्रहरीको सहर्ोगमा पिाउ गनुयपनेछ ।  

  (४) धनरीक्षण अधिकृतले आरोवपत व्र्स्क्तलाई उपदफा (३) बमोस्जम पिन 
सहर्ोगका लाधग लेिी पठाएमा सम्िस्न्ित प्रहरी कार्ायलर्ले आिश्र्क सहर्ोग गनुय पनेछ।   
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  (५) पिाउ गररएको आरोवपतलाई धनरीक्षण अधिकृतले अनसूुची-….. बमोस्जम 
थनुिुा पूजी ददई थनुामा राख्न पठाउन ुपनेछ ।   

२४. पनुाः धनरीक्षण गनय सवकनेाः धनरीक्षण अधिकृतले बजार अनगुमनको िममा तत्काल धनरीक्षण 
थथलमै कुनै धनणयर् िा आदेश गनय सक्ने अिथथा निएमा िा थप जाँचबझु गनय आिश्र्क 
देिेमा पनुाः धनरीक्षण गनय सक्नेछ।  

२५. पनुरािलोकन सम्बन्िी व्र्िथथा: (१) ऐनको दफा ३९ को उपदफा (५) बमोस्जम 
पनुरािलोकनको लाधग अनसूुची-……..बमोस्जम ढाँचामा महाधनदेशक समक्ष धनिेदन ददनपुनेछ ।  

  (२) महाधनदेशकले उपदफा (१) बमोस्जमको धनिेदन रीतपूियक िए निएको जाँची 
रीतपिूयक िएमा दताय गराई धनिेदकलाई िरपाई ददनपुनेछ र रीतपूियक नदेस्िएमा सोको दरपीठ 
गरी अधिलेिमा जनाई धनिेदन वफताय ददन ुपनेछ ।  

  (३) पनुरािलोकनको धनिेदन सम्बस्न्ित फमयको प्रोपाइटर िा कम्पनीको संचालक 
िा मखु्र् प्रशासकीर् अधिकारीले मार दताय गराउन सक्नेछ। उस्ल्लस्ित व्र्स्क्त उपस्थथत हनु 
नसक्ने मनाधसि कारण िएमा संचालक सधमधतबाट अस्ख्तर्ारी प्राप्त व्र्स्क्त िा अधिकृत िारेस 
िा एकाघरमा बथने िए धनजको मञ्जुरीनामा प्राप्त व्र्स्क्तले धनिेदन ददन सक्नछे।   

  (४) पनुरािलोकनको धनिेदनका साथमा देहार् बमोस्जमको कागजात पेश गनुयपनेछ:  

  क)  धनरीक्षण अधिकृतले तोकेको जररिानाको पचास प्रधतशत िरौटी रकम  

   वििागले तोकेको बैंकमा जम्मा गरेको बैंक िौचर,  

   ि)   धनिेदन दताय गनय आउने  व्र्स्क्तको नागररकता प्रमाण परको प्रधतधलवप, 

   ग) िारेसद्वारा धनिेदन दताय गनेको हकमा अधिकृत िारेसनामाको   

          कागजात, 

   घ) मञ्जुरीनामा प्राप्त व्र्स्क्तबाट धनिेदन दताय  गनेको हकमा मञ्जुरीनामाको  

    कागजात ।  

   (५) उपदफा (३) र (४) मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको िएतापधन िारेसनामा र 
मञ्जुरीनामाबाट प्राप्त धनिेदन दताय गने िा नगने सम्बन्िमा अस्न्तम धनणयर् महाधनदेशले गनेछ। 

  

२६.  पनुरािलोकन सम्बन्िी अन्र् व्र्िथथााः (१) पनुरािलोकनका लाधग धनिेदन प्राप्त िएपधछ  
कार्यविधिको दफा २१ बमोस्जम हास्जरी गराई  तारेिमा रािी आिश्र्कता अनसुार बर्ान धलन 
सवकनेछ ।  

   (२)  पनुरािलोकनको लाधग प्राप्त धनिेदनको महाधनदेशकले छानविन गरी गराई ऐनले 
ददएको म्र्ादधिर धनणयर् गरी सोको धनथसा धमधसल सामेल गराई सम्बस्न्ित पक्षलाई जानकारी 
ददन ुपनेछ । महाधनदेशकबाट पनुरािलोकनको धनिेदनमा गररने धनणयर्को पचाय अनसूुची-…… 
बमोस्जम हनुेछ। 
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   (३)  महाधनदेशकबाट िएको धनणयर् कार्ायन्िर्न सम्बस्न्ित शािाले गनेछ ।  

   (४) धनणयर् कार्ायन्िर्न हनु नसकेमा ऐनको दफा ३९ को उपदफा (४) बमोस्जम 
धनरीक्षण अधिकृतले प्रविर्ा अगाधड बढाउनेछ । 

२७. मदु्दा चलाउने प्रकृर्ा : (१) ऐनको दफा ४० को उपदफा (१) बमोस्जमको कसरुमा स्जल्ला 
सरकारी िकीलबाट मदु्दा चलाउने रार् प्राप्त िएमा धनरीक्षण अधिकृतले अनसूुची …… बमोस्जमको 
ढाँचामा तर्ार गररएको अधिर्ोगपर महाधनदेशक समक्ष पेश गनुयपनेछ । 

  (२) महाधनदेशकले ऐन, धनर्मािली र कार्यविधि बमोस्जम पेश िएको मदु्दा तोवकएको 
अिधिधिर वकनारा लगाउन ुपनेछ ।  

  (३) ऐनको दफा ४० को उपदफा (३) बमोस्जम अदालतमा मदु्दा चलाउन ु पने 
कसरुमा धनरीक्षण अधिकृतले मदु्दा चलाउने नचलाउने सम्बन्िमा धनणयर्को लाधग आफ्नो रार् 
सवहत अधिर्ोगपर तर्ार गरी सक्कलै फाइल रार्का लाधग स्जल्ला सरकारी िवकल समक्ष पेश 
गनुयपनेछ ।  

   (४) सरकारी िवकलबाट मदु्दा चलाउने गरी रार् प्राप्त िएमा धनरीक्षण अधिकृतले 
सम्बस्न्ित अदालतमा मदु्दा दार्र गनुयपनेछ । 

  (५) मदु्दा दार्र गदाय अधिर्कु्तलाई थनुामा रािेको िए अधिर्कु्त सवहत र थनुामा 
नरािेकोमा अधिर्ोग परमा सोही व्र्होरा िलुाई दार्र गनुयपनेछ । अधिर्ोग परका साथमा 
पेश गनुयपने कागज प्रमाण समेत संलग्न गनुयपनेछ ।  

    

२८. जानकारी गराउनपुने : अनसुन्िान तथा तहवककात गने सन्दियमा धनरीक्षण अधिकृतले धनरीक्षण, 

जाँचबझु िा िानतलासी गदाय प्राप्त तथ्र् िा प्रर्ोगशालाबाट प्राप्त प्रधतिेदनको आिारमा उजरुी 
बमोस्जम सम्बस्न्ित व्र्स्क्त उपर मदु्दा चलाउन नसवकने अिथथा िएमा उजरुिालाको अनरुोिमा 
मदु्दा नचलाउन ुपने कारणका बारेमा कार्ायलर्ले सम्बस्न्ित उजरुिालाले माग गरेमा जानकारी 
गराउन ुपनेछ ।  

२९. महाधनदेशक समक्ष पेश िएको अधिर्ोगपर ररत पगेुको नदेस्िएमा दरवपठ गरी वफताय गने र 
ररत पगेुको देस्िएमा दताय गरी सम्बस्न्ित पक्षसंग बझु्न ुपने िए बझुी अनसूुची-……. बमोस्जमको 
ढाँचामा ऐनले तोकेको अिधिधिर धनणयर् गनुय पनेछ । 

३०. तामेली तथा अधिलेि सम्बन्िी व्र्िथथा: (१)  गनुासो तथा उजरुी उपर धनरीक्षण अधिकृतबाट 
प्रारस्म्िक जाँचबझु िा अनसुसन्िानको िममा थप कारिाही गनय नपने िनी धनणयर् िएका 
उजरुी तथा गनुासोहरुलाई सोही व्र्होरा जनाई तामेधलमा राख्नछे । 

  (२)  ऐनको दफा ३९ को उपदफा (८) दफा ४० को उपदफा (१) र उपदफा (३) 
बमोस्जम धनणयर् िएका धमधसल तथा कागजातहरु अधिलेिको रुपमा फैसला कार्ायन्िर्न तथा 
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कानून शािामा रहनेछ। साथै उपदफा (३) बमोस्जम िएका धनणयर् कार्ायन्िर् ऐन धनर्म 
परामशय तथा फैसला कार्ायन्िर्न शािामाफय त हनुेछ । 

  (३)  धनरीक्षण अधिकृतले प्रशासकीर् पनुरािलोकनको लाधग परेको उजरुी धनणयर् िई 
धनणयर् बमोस्जम असलु उपर हनुपुने जररिानाको रकम असलु उपर िइसके पधछको धमधसल र 
मदु्दा दार्र िएको हकमा मदु्दा अस्न्तम धनणयर् िई असलु उपर हनुपुने दण्ड जररिाना असलु 
उपर िइसकेपधछ मदु्दासँग सम्िस्न्ित धमधसल अधिलेिमा बझुाउनपुनेछ । 

  (४) सम्बस्न्ित शािाले प्राप्त हनु आएको धमधसल बझुी अनसूुची-….. बमोस्जमको 
ढाँचामा सो को अधिलेि राख्न ुपनेछ ।  

  (५) अधिलेिको रुपमा रहेको धमधसलको सम्िस्न्ित पक्षबाट नक्कल माग िई आएमा 
काननु बमोस्जम लाग्ने दथतरु धलई नक्कल ददन ुपनेछ । 

 

३१. विवििाः (१) पनुरािलोकनका लाधग परेको धनिेदन उपर छानविन गदाय धनिेदकको स्जवकर सत्र् 
देस्िन आएमा थपष्ट कारण िोली पचाय िडा गरी महाधनदेशकले त्र्थतो जररिानाको आदेश 
बदर गरी पनुाः धनरीक्षण गनय सम्बस्न्ित धनरीक्षण अधिकृत िा अन्र् कुन ैधनरीक्षण अधिकृतलाई 
आदेश ददन सक्नेछ।  

  (२) महाधनदेशकबाट अस्न्तम धनणयर् िएपधछ सात ददनधिर परैु जररिाना राजश्व 
िातामा दास्िला गनुयपनेछ। आिा रकम मार जररिाना धतरेमा िरौटी थिरुप रािेको रकम 
सदर थर्ाहा गरी राजश्व िातामा दास्िला गररनेछ । 

  (३) बजार धनरीक्षण तथा जांचबझुको धसलधसलामा आिश्र्क परेमा विशेषज्ञको सेिा 
धलन सवकनेछ ।  

  (४) धनरीक्षण अधिकृतले गरेको धनरीक्षण तथा जाँचबझु, जररिाना र दण्ड सजार्को 
अधिलेि अनसूुची-……बमोस्जमको ढाँचामा राख्न ुपनेछ ।  
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अनसूुची -१ 
िजार अनगुमन कार्यविधिको दफा २१(८) सँग सम्बन्िीत 

िास्णज्र्, आपूधतय तथा उपिोक्त सरक्षण वििागबाट तर्ार िएको 
तत्काल जररिानाको आदेशमा सम्िस्न्ित व्र्िसार्ी इन्कार िएमा सूचना टासँ सम्िस्न्ि कागजको 

नमूना 
 
 
 
 

धलस्ितम .............. स्जल्ला ............... गा.पा./न.पा ................. गाउ/टोल ......... िथने 
िषय ....... को ..........................नाममा रहेको ........................................ व्र्िसार्को 
धनररक्षण अधिकृत सवहतको टोलीले अनगुमन गदाय धनज व्र्िसार्ीले उपिोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ 
को दफा.......विपररत कार्य गरेको र सो कार्य सोही ऐनको दफा ............बमोस्जमको कसूरमा 
रु..............जररिाना गने गरी िएको आदेश र सो संग सम्िस्न्ित पर बझु्न इन्कार गरेकोले 
तपधसल बमोस्जमको साक्षीहरुको रोहिरमा जररिानाको आदेश धनजको नामको पर को साथै र्ो 
सचुना टाँस गरीएको व्र्होरा दठक साँचो हो िनी सही गने  हामी तपधसल बमोस्जमका व्र्स्क्तहरु 

 
 

वििागबाट िवटएको कमयचारीहरु 

 

१.............................................धनररक्षण अधिकृत 
२............................................ 
३....................................... 
४..................................... 
६. सम्िि िए सम्म थथाधनर् तहका जनप्रधतनीधिहरु 

७. थथाधनर् प्रहरी प्रधतधनधि 

८.काम तामेल गने कमयचारी......................... 
 

 
 
 
 
 

  



 
 

~ 16 ~ 

 

अनसूुची -२ 

िजार अनगुमन कार्यविधिको दफा २३ (२) (ग) सँग सम्बन्िीत 
िास्णज्र्, आपूधतय तथा उपिोक्ता सरक्षण वििागबाट जारी िएको 
................................................................... बथन े
............................................................... को 

छोरा, िषय .................................. को 
..................................... को 

नाउँमा जारी िएको 
 

पिाउ पजुी 
 

तपाई विरुद्घ................................................. उपिोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को 
दफा.........बमोस्जम...................कसरु सम्बन्िी अधिर्ोगमा अनसुन्िान गनुयपने देस्िन आएकोले 
र्ो पजुी धलई आउन ेप्रहरी/ कमयचारी/कमयचारीका साथ लागी आउन ुहोला।अन्र्था तर्ाईलाई 
धनजले नछाडी ल्र्ाउनेछ। 

 
                                                  

अनसुन्िान/धनरीक्षण अधिकृत 
दथतित 
नाम थर 
दजाय धमधत 
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अनसूुची ३ 

िजार अनगुमन कार्यविधिको दफा२७(४)(ग)सम्बन्िीत 
    िास्णज्र्, आप"धतय तथा उपिोक्ता सरक्षण वििागबाट ददएको 
 
 
 

प्रहरी वहरासतमा राख्न ेथनुिुा पजुी 
 
 

श्री.................................... 
ठेगाना......................................... 
 
 

तपाई विरुद्घ र्स वििागमा परको उजरुी/जाहेरी/ प्रधतिेदनले ......................................... 
कसरुको धसलधसलामा प्रहरी वहरासतमा रािी अनसुन्िान गनुयपने िएकोले आजैका धमधतदेिी 
प्रहरी वहरासतमा राख्न र्ो थनुिुा पूजी ददइएको छ । 
 
 

 बोिाथय        सम्बन्िीत अधिकृतको 
......................        सही – 

-सम्बन्िीत प्रहरी कार्ायलर्_      नाम- 
          धमधत- 
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अनसूुची -४ 
-िजार अनगुमन कार्यविधिको दफा२५(५) सँग सम्बस्न्ित_ 

    िास्णज्र्, आपूधतय तथा उपिोक्त सरक्षण वििागबाट तर्ार िएको   
     िोजी िएका बित उपस्थथत हनुे शतयनामाको कागजका नमूना 

 
 
 
 

धलस्ितम..............स्जल्ला...............गा.पा./न.पा................गाउ/टोल.........िथने 
िषय.......को...........................................आगे मेरा 
उपर.........................अनसुन्िान िइरहेको.........................मदु्दामा िोजी िएका 
बित हास्जर हनु म मञ्जुर छ िनी र्ो उपथथी हनुे तयनामाको कागज लेिी लेिाई 
....................................... मा चढार्ाँ । र्धत संित 
२०..........साल.............मवहना...........गते रोज............शिंु । 

 
 

द्रष्टव्र्:  कागज गने व्र्स्क्तको शीर पछुार देिै ठाँउमा सही छाप गराउन ुपछय । 
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अनसूुची -५ 
-िजार अनगुमन कार्यविधिको दफा २६(१) सँग सम्बस्न्ित_ 

िास्णज्र्, आपूधतय तथा उपिोक्ता सरक्षण वििागबाट िएको  
िरौटी माग गने आदेश पर 

उजरुिाला प्रधतिादी 
मदु्धा -........................ 
 

 

१.मदु्दाको तथ्र्– 

२.हानी नोक्साधन िएको िए धबगो – 

३.िरौट िा जेथा माग गनुयपनय आिार र कानूधन व्र्िथथा – 

४. माग गररएको िरौटी रकम 

 
 
 
 

         आदेश ददने अधिकारीको 
हथताक्षर - 
नाम थर - 
पद - 
धमधत - 
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अनसूुची -६ 

 

िजार अनगुमन कार्यविधिको दफा२६(६)सँग सम्बन्िीत 
िास्णज्र्, आपूधतय तथा उपिोक्त सरक्षण वििागबाट तर्ार िएको 

िरौटी माग गदाय िरौटी जेथा जमानत ददने कबूधलर्त 
 
 
 
 

धबिागबाट धमधत..................मा िएको आदेश सधुनपाए।ँ वििागबाट तोवकएको 
थथान र समर्ममा उपस्थथत हनुेछु। सो बमोस्जम उपस्थथत निएमा मलुकुी हपराि 
सवहता ऐन २०७४ को दफा ७४(३) बमोस्जम मैले रािेको जमानत िा िरौटी 
जफत हनु तथा उक्त जमानत िापतको रकम उक्त जेथाबाट असूल हनु नसकेमा 
मेरो अन्र् कुनै पधन सम्पधतबाट समेत असूल गनय मेरो मन्जरु छ िनी सही गने - 

 

 

            
          ................. 
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अनसूुची -७ 
               िजार अनगुमन कार्यविधिको दफा २६(७) सँग सम्बन्िीत 

 िास्णज्र्, आपूधतय तथा उपिोक्त सरक्षण वििागबाट तर्ार िएको  
            िरौटी माग गदाय अन्र् व्र्स्क्तले जेथा जमानी ददएमा गनुय पने कबूधलर्त  

 
 
 
 

धबिागबाट ......................................................... बथन.े...................... कोनाती 
...................................... को छोरा ............................................................. को 
हकमा िएको आदेश सधुनपाए ँ
 

वििागबाट धनजसँग माग िएकोिरौटी/जमानत धनजले राख्न नसकेको हुँदा मैले धनजका तफय बाट 
राख्न मञ्जुर गरेकाले धनज तोवकएको समर् र थथानमा उपस्थथत निएमा मलुकुी अपराि सवहता ऐन, 
२०७४ को दफा ७४-४_ बमोस्जम मैले  िरौटजमानत रास्िददएको सम्पधत जफत हनु र सो 
सम्पतीबाट असूल हनु नसकेमा मेरो अन्र् कुनेपधन सम्पधतबाट असूलउपर गररएमा  मेरो मन्जरु छ 
िनी सही गने - 
 

 

 

 

 

जमानत ददनेको नाम थर ितन – 

धनजको बािकुो नाम 

बाजेको नाम 

        सम्पकय  ठेगाना र मोिाइल  
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अनसूुची -८ 

िजार अनगुमन कार्यविधिको दफा२६(८)सँग सम्बन्िीत 
िास्णज्र्, आपूधतय तथा उपिोक्ता सरक्षण वििागबाट ददएको 

 

िरौटी /जमानत िा जेथा ददन नसकेमा ददइने थनुिुा पजुी 
 
 

श्री.................................... 
......................................... 
 
 

तपाई विरुद्घ र्स वििागमा परको उजरुीको अिारमा अनसुन्िान गदे जाँदा हालसम्म सकधलत 
सबदु प्रमाणबाट फरार हनुे/ िागी जाने/तपाई बेपता हने मनाधसब कारण िएको/ तपाईले 
धबगो हाधन नोक्सानी गरेको देस्िएको िनी र्स वििागबाट तपाईसग िरौटी/ जेथा दास्िल गनय 
लगाइएकोमा तपाईले आज सो बमोस्जमको िरौटी िा जेथा जमानी ददन असमथय रहेको िनी 
लेिी लेिाई ददनिुएको हुँदा धनर्मानसुारको धसिा िान पाउने गरी उपिोक्ता सरक्षण 
धनर्मािली,२०७६ को धनर्म........बमोस्जम र्ो थनुिुा पजुी ददइएको छ। 

 

बोिाथय        सम्बन्िीत अधिकृतको 
सम्बन्िीत कारागार       

      

          सही 
नाम- 

          धमधत- 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  



 
 

~ 23 ~ 

 

अनसूुची -९ 
उपिोक्ता सरक्षण ऐन २०७५ को दफा ५९-३_ सँग सम्बन्िीत 

िास्णज्र्, आपूधतय तथा उपिोक्ता सरक्षण वििागका महाधनदेशक समक्ष पेश गरेको  
अधिर्ोगपर 

सालको नम्िर............ 
विरुद्ध 

.........................................................................................१ विपक्षी 
 

मदु्दा 
1. मदु्दाको व्र्होरा 

क 

ि 

ग 

 

२. अधिर्कु्त उपर लगाइएको अधिर्ोग  
क 

ि 

ग 

३. अधिर्ोगसँग सम्िस्न्ित काननुी व्र्िथथा 
४. अधिर्ोगीलाई हनु ुपने सजारँ् सम्बन्िी काननुी व्र्िथथा 
5. सलग्न प्रमाण 

क. कागज प्रमाण 

ि. साक्षी 
ग. धबशेषज्ञको प्रत्थततुी 

 

प्रधतिेदक 

 

इधत सम्ित ्२०........साल...............मवहना..................गते रोज .........शिुम ्। 
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अनसूुची -१० 
उपिोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ५९-३_ सँग सम्बन्िीत 

 

 

....................................अदालत समक्ष पेश गरेको 
अधिर्ोगपर 

सालको नम्िर............ 
विरुद्ध 

............................................................................................ १प्रधतिादद 

.................................................................................................१ विपक्षी 
 

मदु्दा 
१.मदु्दाको व्र्होरा 

क. 
ि. 
ग. 

 

२. अधिर्कु्त उपर लगाइएको अधिर्ोग  
३. अधिर्ोगसँग सम्बन्िीत काननुी व्र्िसथा   
 
 

 

४. सिूत प्रमाण 

क. कागज प्रमाण 

ि. साक्षी 
ग. धबषशज्ञको प्रत्थततुी 

 

प्रधतिेदक 

िास्णज्र्, आपूधतय तथा उपिोक्ता सरक्षण वििागको तफय बाट अधिकार प्राप्त अधिकृत 

 

 

इधतसम्ित२्०........साल...............मवहना..................तगे रोज .........शिुम ्। 
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अनसूुची -११ 
  िजार अनगुमन कार्यविधिको दफा २५(१०)सँग सम्बन्िीत 

ताररि िरपाईको ढाचँा 
िास्णज्र्, आपूधतय तथा उपिोक्त सरक्षण वििागबाट िडा गरीएको ताररि 

िरपाई 
 

 

मदु्दा.......... 
धमधत.......................................मा 
 

धमधत..................मा र्स वििागमा ताररि िएकोले/....................काम 
गने िएकोले धमधत.....................का ददन......... बजे र्स वििगा/कार्ायलर्मा 
उपस्थथत हनुेछु िधन सही गने...........  

 

                                           नामथर  
                                           दथतित 
                                           ठेगाना 
                                           सम्पकय  फोन न. 
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अनसूुची -१२ 
  िजार अनगुमन कार्यविधिको दफा २५(१०)सँग सम्बन्िीत) 

ताररि पचायको ढाचँा 
िास्णज्र्, आपूधतय तथा उपिोक्त सरक्षण वििागबाट जारी गरीएको 

ताररि पचाय 
 

 
 

मदु्दा.......... 
 

..................मदु्दा.................साल................न......र्स वििागबाट 
ताररि तोवकएकोले सो ददन/.................. बजे र्स वििगा/कार्ायलर्मा उपस्थथत 
हनु ुहोला ।  

 
 
 
 

तारीि तोक्ने कमयचारीको 
सवहछाप 
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अनसूुची -१३ 
  िजार अनगुमन कार्यविधिको दफा ३३ सँग सम्बन्िीत 

धनणयर्को ढाचँा 
िास्णज्र्, आपूधतय तथा उपिोक्त सरक्षण वििागका महाधनदेशक ..................... 

बाटिएको धनणयर् 
 

.................को जाहेरी/प्रधतिेदनले नेपाल सरकार/.......................िादी विरुद्ध 

..................को छोरा/छोरी...................को 
पधत/पत्नी...................नगरपाधलका/गाउँपाधलका.............जडान.........िथने  
िषय.........को........................................................................प्रधतधनधि 

मद्दा.......... 
 

िादीको साक्षी.....................     प्रधतिादीको साक्षी................. 
प्रमाण.............................     प्रमाण............................. 
 

          वििागबाट िझेुको- 
          साक्षी................ 
          प्रमाण.............. 
१. मदु्दाको सस्क्षप्त तथ्र् सवहतको वििरण.................... 
२. अअधिर्ोगपर/उजूरीको मखु्र् व्र्होरा.................... 
३ अधिर्कु्तको बर्ान िा प्रधतिादीको स्जवकरको मखु्र् व्र्होरा........................... 
४. िादी प्रधतिादीले पेश गरेको प्रमाण................................ 
  

     ठहर िण्ड 
५. ठहर गनुय पने विषर्.................... 
६. कानून व्र्िसार्ीकि बहस स्जवकर िा बहस नोट पेश गरेकोमा सोको मखु्र् 
बुदँा........................ 
७. वििागले प्रधतिादीलाई कसूरदार ठहर गरेको िा सफाइ ददएको धनणयर् र सो को 
आिार............. 
८. धनणयर् गदाय आिार धलएको सम्बद्ध कानून............................................................. 
 

सजार् धनिायरण िण्ड 
९.सजार् पूियको प्रधतिेदन धलएको िए सो को मखु्र् बुदँा........................................ 
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१० कसूरदारलाई ठहर िएको कैद/जररिाना/क्षधतपधूतय/धबगो................................... 
................................................................. 
११. प्रोिेशनमा छोड्न धमल्ने नधमल्ने/ कैद िापत रकम धतनय धमल्ने नधमल्न े
कुरा.............................. 
१२. अन्र् आश्र्क वििरण..................................... 
     तपधसल िण्ड 

१ धनणयर् कार्ायन्िर्न सम्बन्िी विषर्( धबगो, क्षधतपूधतय, सजार्, िरौटी आदी ): 

२ पनुरािेदन सम्बन्िी विषर्...... 
३ अन्र् आिश्र्क विषर्...... 

 

 

महाधनदेशकको पूरा नाम र दथतित 

           वििागको छाप 

धनणयर् तर्ार गनय सहर्ोग परु्ायउने - 

कमयचारीको नाम- 

धनणयर् धमधत......... 
कसूर ठहर/सफाइ िएको धमधत............ 
सजार् धनिायरण िएको धमधत ( सजार् धनिायरणको लागी छुटै्ट सनुिुाई िएमा)......... 

धनणयर् प्रमाणीकरण िएको धमधत.....................
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अनसूुची-१४ 

िास्णज्र् आपूधतय तथा उपिोक्ता संरक्षण वििागका महाधनदेशक समक्ष पेश गरीएको प्रशासवकर् 
पनुरािलोकन धनिेदनको ढाँचा: 

श्रीमान महाधनदेशकज्रू्, 
िास्णज्र् आपूधतय तथा उपिोक्ता संरक्षण वििाग 

बबरमहल, काठमाण्डौ । 

 

विषर्:- धनररक्षण अधिकृतबाट धमधत ............ मा िएको जररिानाको आदेशको पनुरािलोकन 
गरीपाउँ । 

 

१. धनिेदनको संस्क्षप्त व्र्होरा 
२. कुन कानूनको कुन दफा बमोस्जम के कुन कसूरमा कुन दफा बमोस्जम जररिाना गररएको 

हो? सिै व्र्होरा िलुाउन ुपने । 

३. आफूलाई िएको जररिाना आदेश हनु ुनपने कारण तथ्र् िए िलुाउने । 

४. आफूलाई िएको जररिानाको आदेश हनु ुनपने कुन ैकागज प्रमाण िए िलुाउने । 

५. संलग्न कागजातहरु:  

(क) व्र्िसार् दताय प्रमाणपर, भ्र्ाट/प्र्ान दताय प्रमाण पर 

(ि) िरौटी रकम जम्मा गरेको िौचर 

(ग) अन्र् संलग्न कागजात 
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अनसूुची-15 

िास्णज्र् आपूधतय तथा उपिोक्ता संरक्षण वििागको महाधनदेशकबाट िएको प्रशासवकर् 
पनुरािलोकन धनणयर्को ढाचँा 

 

िास्णज्र् आपूधतय तथा उपिोक्ता संरक्षण वििागका महाधनदेशक श्री ................................ बाट 
िएको धनर्यण पचाय 

 धनिेदक .............. स्जल्ला ............... गापा/न.पा ......... िडा नं. व्र्िसार्ीको नाम 
............. का संचालक ........................... पनुरािलोकन कताय । 

विरुद्ध 

 

िास्णज्र् आपूधतय तथा उपिोक्ता संरक्षण वििागका धनररक्षण अधिकृत ........................ 

 

विषर्: ......................... 

विषर् िथतकुो संस्क्षप्त वििरण सवहत के कानूनको के कुन दफा बमोस्जमको जररिानाको आदेश 
गरीएको हो ? र्ो जररिानाको आदेश कानून बमोस्जम िएको निएकि हेरर धनणयर् पचाय तर्ार गरी 
धनररक्षण अधिकृतबाट िएकि जररिाना आदेश कानून बमोस्जम िएको देस्िर् सदर गने र जररिानाको 
आदेश  कानून विपररत िएको देस्िए बदर गरी पनु: अनगुमन गने आदेश ददने गरी धनणयर् पचाय 
तर्ार गनुय पनेछ । 


