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वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा बनयमन गने) बनयमावली, २०७६ 
                                                                                                                                              

नपेाल राजपरमा प्रकाशित बमबत  

२०७६/११/१९ 
वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा बनयमन गने) ऐन, २०७४ को दफा ५७ ले ददएको 

अबिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका बनयमहरु िनाएको छ । 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारशभिक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारभिः (१) यी बनयमहरुको नाम “वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा बनयमन 
गने) बनयमावली, २०७६” रहेको छ। 

(२) यो बनयमावली तरुुन्त प्रारभि हनुेछ। 

२. पररिाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथथ नलागेमा यस बनयमावलीमा,- 
(क)  "ऐन" िन्नाले वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा बनयमन गने) ऐन, २०७४ 

सभझन ुपछथ। 

(ख) "कायाथलय" िन्नाले वविाग मातहतका वाशिज्य, आपूबतथ तथा उपिोक्ता वहत 
संरक्षि कायाथलय सभझन ु पछथ र सो िब्दले वविागिाट प्रत्यायोशजत अबिकार 
प्रयोग गरी वाशिज्य प्रिासन सभिन्िी कायथ  गने अन्य सरकारी बनकायलाई समेत 
जनाउँछ। 

 

पररच्छेद-२ 

इजाजतपर सभिन्िी व्यवस्था 
३. बनवेदन ददनपुनेः वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरिको लाबग इजाजतपर बलन चाहन े कभपनीले 

अनसूुची-१ मा उशललशखत वस्त ुिाहेक अन्य वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरिको लाबग ऐनको दफा 
४ को उपदफा (१) मा उशललशखत कागजात तथा वववरिका अबतररक्त देहाय िमोशजमका कागजात  

तथा वववरि संलग्न गरी अनसूुची-२ िमोशजमको ढाँचामा वविागमा बनवेदन ददन ुपनेछः– 

(क)  सञ्चालकको नेपाली नागररकताको प्रमािपरको प्रबतबलवप, 
(ख)  प्रचबलत नेपाल कानून िमोशजम गत आबथथक वषथसभमको कर चकु्ता गरेको 

प्रमािपर वा कर दाशखला गरेको बनस्सा, 
(ग)  प्रचबलत कानून वा अदालतको आदेि िमोशजम बतनुथ िझुाउन ुपने कुनै बिगो, दण्ड 

जरीिाना वा दस्तरु बतनथ, िझुाउन िाँकी नरहेको र यस ऐन तथा अन्य प्रचबलत 
कानून िमोशजम कालोसूचीमा नपरेको वा नरहेको स्वःघोषिा। 

४. इजाजतपर प्रदान गनेः (१) बनयम ३ िमोशजम प्राप्त बनवेदन जाँचिझु गदाथ इजाजतपर प्रदान गनथ 
उपयकु्त देशखएमा वविागले इजाजतपर दस्तरु िापत बनवेदक कभपनीको चकु्ता पूजँीको िनु्य 
दिमलि दईु प्रबतितका दरले हनु आउन ेरकम र ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) िमोशजमको 
नगद िरौटी वा सो िरािरको िैङ्क  ग्यारेण्टी सात ददन बिर दाशखला गनथ बनवेदकलाइथ आदेि ददन ु
पनेछ।   
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(२) उपबनयम (१) िमोशजम िैङ्क ग्यारेण्टी दाशखला गदाथ त्यस्तो िैङ्क ग्यारेण्टीको अवबि 
इजाजतपरको अवबि िन्दा तीन मवहना िढी िएको हनु ुपनेछ। 

(३) उपबनयम (१) िमोशजमको अवबिबिर इजाजतपर दस्तरु र नगद िरौटी वा सो 
िरािरको िैङ्क ग्यारेण्टी दाशखला गने कभपनीलाइथ वविागले अनसूुची-३ िमोशजमको ढाँचामा 
इजाजतपर प्रदान गनुथ पनेछ। 

५. चकु्ता पूजँी वृवि वा िरौटी थप गनेः (१) इजाजतपरवालाले गरेको कारोिार कभपनीको चकु्ता 
पूजँीको पाँच गिुािन्दा िढी देशखएमा वविागले त्यस्तो इजाजतपरवालालाइथ कभपनीको चकु्ता पूजँी 
वृवि गनथ वा िरौटी थप गनथ आदेि ददन सक्नेछ। 

 (२) उपबनयम (1) िमोशजम आदेि ददँदा इजाजतपरवालाले गरेको गत तीन आबथथक 
वषथको औषत कारोिार कभपनीको चकु्ता पूजँीको दि गिुा िन्दा िढी िएमा तीन मवहनाबिर 
कभपनीको चकु्ता पूजँी ित प्रबतित वृवि गनथ आदेि ददन ुपनेछ।   

 (३) उपबनयम (१) िमोशजम आदेि ददँदा इजाजतपरवालाले गरेको गत तीन आबथथक 
िषथको औषत कारोिार कभपनीको चकु्ता पूजँीको पाँच देशख दि गिुासभम िढी िएमा औषत 
कारोिार रकमको दि प्रबतित थप िरौटी  एक मवहनाबिर दाशखला गनथ आदेि ददन ुपनेछ।  

 (४) उपबनयम (१) िमोशजम वविागले ददएको आदेि िमोशजम इजाजतपरवालाले 
कभपनीको चकु्ता पूजँी ववृि गरी सोको जानकारी वविागलाई ददन ुपनेछ र थप िरौटी दाशखला गनुथ 
पने िएमा नगदै वा सो िरािरको िैङ्क ग्यारेण्टी वविागमा पेि गनुथ पनेछ।  

 (५) यस बनयममा अन्यर जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापबन उपबनयम (२) िमोशजम चकु्ता 
पूजँी वृवि िएको कारििाट इजाजतपरवालाले ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) िमोशजम राखेको 
िरौटी कम हनुे देशखएमा त्यसरी कम हनु आएजबत रकम थप गनथ वविागले अवबि तोकी 
इजाजतपरवालालाइथ आदेि ददन सक्नेछ ।  

(६) उपबनयम (५) िमोशजमको अवबिबिर थप िरौटी वा सो िरािरको िैङ्क ग्यारेण्टी 
वविागमा दाशखला गनुथ इजाजतपरवालाको कतथव्य हनुछे। 

६. इजाजतपरको नवीकरिः (१) इजाजतपरको नवीकरि गराउन चाहन े इजाजतपरवालाले 
इजाजतपरको अवबि समाप्त हनुिुन्दा साठी ददन अगावै देहाय िमोशजमको कागजात तथा वववरि 
संलग्न गरी  अनसूुची-4 िमोशजमको ढाँचामा वविागमा बनवेदन ददन ुपनेछः- 

(क) गत आबथथक वषथको कर चकु्ता गरेको प्रमाि वा कर वववरि दाशखला गरेको बनस्सा, 
(ख) नवीकरि दस्तरु िापत कभपनीको चकु्ता पूजँीको िनु्य दिमलि एक प्रबतितका 

दरले हनु आउन ेरकम वविागले तोकेको िैङ्क खातामा जभमा गरेको सक् कल रसीद 
वा िौचर, 

तर ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) िमोशजमको बनवेदनको हकमा यस 
खण्डमा लेशखएको दस्तरुको दोब्िर रकम लाग्नेछ। 

(ग)  बनयम ४ िमोशजम िरौटी रकमको सट्टामा िैङ्क ग्यारेण्टी दाशखला गरेको िएमा 
त्यस्तो िैङ्क ग्यारेण्टी नवीकरि वा अद्यावबिक गरेको सभिशन्ित िैङ्कको िैङ्क 
ग्यारेण्टी पर। 

 (२) उपबनयम (१) िमोशजम प्राप्त बनवेदन जाँचिझु गदाथ व्यहोरा मनाबसि देशखएमा वविागले 
दइुथ वषथका लाबग इजाजतपर नवीकरि गररददन ुपनेछ। 
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(३) उपबनयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापबन ऐनको दफा ५५ िमोशजम कालो 
सूचीमा राशखएको कभपनीको इजाजतपर कालो सूचीमा रहेको अवबििर नवीकरि गररने छैन। 

 
 

पररच्छेद-३ 

इजाजतपरवालाले पालना गनुथपने ितथ सभिन्िी व्यवस्था 
७. इजाजतपरवालाले पालना गनुथपने अन्य ितथः इजाजतपरवालाले ऐनको दफा १२ मा उशललशखत 

ितथको अबतररक्त देहायका ितथ समेत पालना गनुथ पनेछः- 

(क) ऐन तथा यस बनयमावली िमोशजम कुनै वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि गनथको लाबग 
प्रचबलत कानून िमोशजम अन्य कुनै बनकायको स्वीकृबत बलनपुने रहेछ िने त्यस्तो 
बनकायिाट स्वीकृबत बलएर मार त्यस्तो वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरिको कारोिार 
गनुथपने, 

(ख) ऐनको दफा १० िमोशजम कभपनीको स्वाबमत्व वा दावयत्व हस्तान्तरि वा पररवतथन 
िएमा त्यसरी स्वाबमत्व वा दावयत्व हस्तान्तरि वा पररवतथन िएको सात ददनबिर 
सोको जानकारी वविागमा ददनपुने,  

(ग) इजाजतपर र प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि गररने वस्तकुो मूलय सूची कारोिार गने स्थानमा 
सिैले देख् न,े िझु्न ेगरी राख् न ुपने। 

८. िौबतक पूवाथिार सभिन्िी व्यवस्थाः (१) इजाजतपरवालाले आफूले बिक्री वा ववतरि गने वस्तकुो 
प्रकृबत अनसुार त्यस्तो वस्त ु िण्डार गदाथ वस्तकुो गिुस्तर कायम गनथ तथा िण्डारि गररएको 
वस्तिुाट वातावरि तथा जनस्वास््यमा पनथ सक्ने असरिाट िचाउन आवश्यक िौबतक पूवाथिारको 
व्यवस्था गनुथ पनेछ। 

(२) इजाजतपरवालाले वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि सभिन्िी कारोिारको पारदशिथता 
तथा अबिलेखनको लाबग आवश्यक व्यापाररक सफ्टवेयर (बिशजनिे सफ्टवेयर) तथा सूचना-प्रववबि 
लगायतका िौबतक पूवाथिारको व्यवस्था गनुथ पनेछ। 

(३) उपबनयम (२) िमोशजम इजाजतपरवालाले प्रयोग गने व्यापाररक सफ्टवेयर तथा सूचना 
प्रववबि लगायतका िौबतक पूवाथिार सभिशन्ित इजाजतपरवालाको बनयन्रिमा रहेको हनु ुपनेछ। 

(४) इजाजतपरवालाले वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि सभिन्िी कारोिारको लाबग 
आवश्यक िौबतक पूवाथिारको व्यवस्था नगरेको पाइएमा वविागले इजाजतपरवालालाई िढीमा तीन 
मवहनाको अवबि तोकी आवश्यक िौबतक पूवाथिारको व्यवस्था गनथ आदेि ददन    सक्नेछ । 

९. सभझौताको प्रबत वविागमा पेि गनेः (१) इजाजतपरवालाले ऐनको दफा १४ िमोशजम वस्तकुो 
प्रत्यक्ष बिके्रता वा ववतरकसँग गरेको सभझौताको एक प्रबत सभझौता िएको बमबतले सात ददनबिर 
वविागमा पेि गनुथपनेछ ।  

(२) उपबनयम (१) िमोशजम पेि गरेको सभझौतामा ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) मा 
उललेख िए िमोशजमका कुराहरु स्पष्ट निएमा वविागले सात ददनबिर त्यस्तो सभझौतामा आवश्यक 
कुरा स्पष्ट खलुाइथ पेि गनथ आदेि ददन सक्नेछ। 

१०. कबमिन वा िोनस सभिन्िी व्यवस्थाः इजाजतपरवालाले ऐनको दफा १४ िमोशजम गने सभझौतामा 
वस्तकुो प्रत्यक्ष बिके्रता वा ववतरकलाई ददने सेवा, सवुविा, कबमिन र िोनस िापतको रकम 
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उललेख गदाथ त्यस्तो सेवा, सवुविा, कबमिन र िोनस िापतको रकम प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि गररन े
वस्तकुो बिक्री मूलयको अबिकतम ियालीस प्रबतितिन्दा िढी नहनुे गरी बनिाथरि गनुथ पनेछ।  

स्पष्टीकरिः यस बनयमको प्रयोजनको लाबग "बिक्री मूलय" िन्नाले अबिकतम खदु्रा मूलयमा निढ्न े
गरी बनिाथरि िएको मूलय सभझन ुपछथ। 

११. स्वदेिी वस्तकुो बिक्री वा ववतरिः (१) इजाजतपरवालाले ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को 
खण्ड (घ) िमोशजम वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री सभिन्िी ववस्ततृ कायथ योजना पेि गदाथ त्यस्तो कायथ 
योजनामा आफूले प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि गने ववदेिी वस्तसुँग मेल खाने त्यस्तै प्रकृबतको वस्त ु
(बसबमलर गडु्स) स्वदेिमा उत्पादन हनु ेरहेछ िने त्यस्तो ववदेिी वस्तकुो बिक्री वा ववतरि गदाथ 
सोको कभतीमा पचास प्रबतित मूलय िरािरको स्वदेिी वस्त ु बिक्री वा ववतरि गने कुरा उललेख 
गनुथ पनेछ। 

 (२) उपबनयम (१) िमोशजमको कायथ योजना अनसुार वस्तकुो बिक्री वा ववतरि गदाथ 
इजाजतपरवालाले त्यसरी बिक्री वा ववतरि गरेको पररमािको अनपुातमा स्वदेिी वा ववदेिी वस्तकुो 
मौज्दात कायम गनथ सक्नछे। 

(३) ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) िमोशजम वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरिको 
वववरि पेि गदाथ स्वदेिी र ववदेिी वस्तकुो बिक्री वा ववतरिको पररमाि स्पष्ट रुपमा खलुाउन ु
पनेछ र बिक्री िएको वस्तकुो मूलय र मौज्दात रहेको मूलय जोड्दा स्वदेिी वस्तकुो बिक्री मूलय 
कुल कारोिार मूलयको कभतीमा पचास प्रबतित हनु ुपनेछ।   

(४) इजाजतपरवालाले स्वदेिमा उत्पादन नहनु ेवस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि गने िएमा 
त्यस्तो वस्त ु स्वदेिमा उत्पादन नहनुे कुराको प्रमाि र सो वस्त ु उत्पादन िएको मलुकुको 
आबिकाररक बनकायिाट जारी िएको उत्पशिको प्रमािपर (सवटथवफकेट अफ ओररशजन) समेत 
वविागमा पेि गनुथ पनेछ। 

१२. खररद गरेको वस्त ु वफताथ गनथ सवकनःे (१) ऐनको दफा १७ िमोशजम वफताथ गनथ लयाएको वस्त ु
प्रत्यक्ष बिके्रता वा ववतरकले वफताथ बलन इन्कार गरेमा उपिोक्ताले त्यस्तो वस्त ु खररद गदाथका 
िखत प्रत्यक्ष बिके्रता वा ववतरकले ददएको बिल वा रबसद सवहत काठमाण्डौ, िक्तपरु र लबलतपरु 
शजललाको हकमा वविाग र अन्य शजललाको हकमा सभिशन्ित कायाथलयमा उजरुी ददन सक्नेछ।  

(२) उपबनयम (१) िमोशजम प्राप्त उजरुी जाँचिझु गदाथ व्यहोरा मनाबसि देशखएमा वविाग वा 
कायाथलयले सभिशन्ित प्रत्यक्ष बिके्रता वा ववतरकलाइथ सात ददनबिर त्यस्तो वस्त ु वफताथ बलइथ 
ऐनको दफा १७ को उपदफा (२) िमोशजम िाँकी रकम उपिोक्तालाइथ वफताथ गनथ तत्काल आदेि 
ददन ुपनेछ।   

(३) उपबनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापबन देहायको अवस्थामा वस्त ु वफताथ 
गनथ सवकन ेछैनः- 

(क) उपिोक्ताले खररद गरेको वस्तकुो गिुस्तर वा पररमािमा पररवतथन गरेमा, 
 (ख)  बनशित अवबिबिर उपिोग गरी सक्नपुने प्रकृबतका वस्त ुिए त्यस्तो अवबि 

व्यबतत िइसकेको िएमा, 
(ग)  बसल वा प्याकेट नतोडी वस्तकुो प्रकार वा गिुस्तर थाहा पाउन नसवकन े

िएमा िाहेक बसलिन्दी गररएको वस्त ुिए बसलिन्दी तोबडएको िएमा। 
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पररच्छेद-४ 

वविाग र बनदेिक सबमबतको काम, कतथव्य र अबिकार 

१३. वविागको काम, कतथव्य र अबिकारः ऐनको दफा १९ मा उशललशखत तथा यस बनयमावलीमा 
अन्यर उशललशखत काम, कतथव्य र अबिकारका अबतररक्त वविागको अन्य काम, कतथव्य र अबिकार 
देहाय िमोशजम हनुेछः- 

(क) ऐन तथा यस बनयमावली िमोशजम इजाजतपरवालािाट समय समयमा प्राप्त 
हनु ेवववरि अद्यावबिक गरी अबिलेख राख्न,े 

(ख) वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि सभिन्िमा उपिोक्ताको कुनै गनुासो िए 
सोको सनुवुाइथ गरी सभिशन्ित इजाजतपरवाला वा वस्तकुो प्रत्यक्ष बिके्रता 
वा ववतरकलाइथ आवश्यक बनदेिन ददने, 

(ग)  बनदेिक सबमबतले ददएको बनदेिन कायाथन्वयन गने । 
१४. उजरुी ददन सक्नेः (१) कुनै इजाजतपरवाला वा वस्तकुो प्रत्यक्ष बिके्रता वा ववतरकले ऐनको दफा 

२० को उपदफा (२) मा उशललशखत कुनै कायथ गरेको कारििाट कसैलाइथ हाबन नोक्सानी वा क्षबत 
पगेुमा पीबडत पक्षले आफूलाई पगेुको हाबन नोक्सानी वा क्षबतको वववरि सवहत अनसूुची…५ 
िमोशजमको ढाँचामा वविागमा उजरुी ददन सक्नेछ । 

(२) उपबनयम (१) िमोशजम उजरुी ददँदा उशललशखत दािीलाई पवुष्ट गने कागज प्रमाि समेत 
साथै राखी पेि गनुथ पनेछ। 

१५. बनरीक्षि, जाँचिझु वा खानतलासी गदाथ अपनाउन ुपने कायथववबिः (१) बनरीक्षि अबिकृतले ऐन वा 
यस बनयमावली ववपरीतको कुनै काम कारिाहीको सभिन्िमा बनरीक्षि, जाँचिझु वा कुनै ठाउँको 
खानतलासी गदाथ देहाय िमोशजमको प्रवक्रया पूरा गनुथ पनेछः- 

(क) इजाजतपरवाला वा वस्तकुो प्रत्यक्ष बिके्रता वा ववतरकको सभिन्िमा बनरीक्षि, 

जाँचिझु वा खानतलासी िरुु गदाथका िखत कारि सवहतको बलशखत सूचना 
ददएर मार बनरीक्षि, जाँचिझु वा खानतलासी िरुू गने, 

(ख) बनरीक्षि, जाँचिझु वा खानतलासी गदाथ यथासभिव सूयोदय देशख सूयाथस्तसभमको 
अवबिबिर मार गने, 

(ग)   बनरीक्षि, जाँचिझु वा खानतलासीको बसलबसलामा प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि गररन े
वस्तकुो परीक्षिको लाबग नमूना बलएकोमा सोको वववरि खलुाइथ मचुलुका तयार 
गने,  

(घ)  बनरीक्षि, जाँचिझु वा खानतलासी गदाथ यथासभिव कुनै वकबसमको हाबन नोक्सानी 
नहनु ेगरी गने। 

(२) बनरीक्षि अबिकृतले यस बनयम िमोशजम बनरीक्षि, जाँचिझु वा खानतलासी गदाथ 
अनसूुची-६ िमोशजमको मचुलुका तयार गनुथ पनेछ । 

(३) बनरीक्षि अबिकृतले यस बनयम िमोशजम बनरीक्षि, जाँचिझु वा खानतलासी गदाथ अबनवायथ 
रूपमा आफ्नो पररचयपर साथमा राख्न ुपनेछ। 

१६. बनरीक्षि अबिकृतको काम, कतथव्य र अबिकारः ऐनको दफा २२ मा उशललशखत काम, कतथव्य र 
अबिकारका अबतररक्त बनरीक्षि अबिकृतको अन्य काम, कतथव्य र अबिकार देहाय िमोशजम हनुेछः- 



 

6 

 

(क) इजाजतपरवाला, वस्तकुो प्रत्यक्ष बिके्रता वा ववतरक वा सरोकारवाला व्यशक्तसँग 
आवश्यक वववरि वा जानकारी माग गने, सोिपछु गने वा ियान बलन,े  

  (ख)  बनरीक्षि, जाँचिझु वा खानतलासी गदाथ कसैले सो कायथमा िािा बिरोि गरेमा वा 
िािा बिरोि गनथ सक्ने देशखएमा नशजकको प्रहरी कायाथलयको सहयोग बलई त्यस्तो 
व्यशक्तलाइथ बनयन्रिमा बलने,   

(ग)  बनरीक्षि, जाँचिझु वा खानतलासी गदाथ कुनै सामग्री, वस्त,ु पदाथथ, औजार वा सािनको 
बनरीक्षि तथा जाँचिझु गने, 

(घ)  प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि गररने कुनै वस्तकुो नमूना परीक्षि गनथ आवश्यक 
देशखएमा त्यस्तो वस्तकुो नमूना बलई प्रयोगिालामा परीक्षि  गनथ पठाउन,े 

(ङ)  बनरीक्षि, जाँचिझु वा खानतलासी गदाथ कुनै हाबनकारक वा गिुस्तरहीन वस्तकुो 
उत्पादन वा बिक्री ववतरि िइरहेको वा ऐन वा यस बनयमावली ववपरीत काम 
कारिाही िइरहेको देशखएमा तीस ददनसभमको लाबग त्यस्तो वस्तकुो उत्पादन वा 
बिक्री ववतरिमा रोक लगाउने वा त्यस्तो वस्त ुजफत गने वा आफ्नो कब्जामा 
बलन,े 

(च)   बनरीक्षि, जाँचिझु वा खानतलासीको बसलबसलामा इजाजतपरवाला वा प्रत्यक्ष 
बिके्रता वा  ववतरकलाई तत्काल कुनै आदेि वा बनदेिन ददन उपयकु्त देशखएमा 
त्यस्तो आदेि वा बनदेिन ददने । 

१७. बनरीक्षि प्रबतवेदनमा खलुाउन ुपने कुराहरूः बनरीक्षि अबिकृतले ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) 
को खण्ड (घ) िमोशजम वविागमा पेि गने प्रबतवेदनमा देहायका कुराहरू खलुाउन ुपनेछः- 

(क)  बनरीक्षि, जाँचिझु वा खानतलासी गररएको इजाजतपरवाला वा वस्तकुो प्रत्यक्ष 
बिके्रता वा ववतरकको नाम, थर ठेगाना र सभपकथ  नभिर, त्यसरी बनरीक्षि, जाँचिझु 
वा खानतलासी गनुथ पनाथको कारि,  

(ख)  बनरीक्षि, जाँचिझु वा खानतलासी गरेको ठाउँमा फेला परेका प्रत्यक्ष बिक्री वा 
ववतरि गररने वस्त ुर सोसँग सभिशन्ित अन्य वववरि, 

(ग)  प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि गररने वस्त ुरोक् का राखेकोमा सोको कारि र कब्जामा 
बलएकोमा सोको पररमाि, 

(घ)  प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि गररने वस्तकुो गिुस्तर जाचँको लाबग नमूना बलएकोमा 
सोको पररमाि र नमूना परीक्षिको लाबग पठाइएको प्रयोगिालाको नाम, ठेगाना,  

(ङ)  बनरीक्षि, जाँचिझु वा खानतलासी पबछ सभिशन्ित इजाजतपरवाला वा वस्तकुो 
प्रत्यक्ष बिके्रता वा ववतरकलाइथ कुनै बनदेिन ददएको िए सोको वववरि । 

१८. इजाजतपर बनलभिन गनथ सक्नेः (१) बनरीक्षि अबिकृतले ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) 
िमोशजम इजाजतपरवालालाई कानूनी कारिाहीको लाबग बसफाररस गरेमा वविागले त्यस्तो 
इजाजतपरवालाको इजाजतपर िढीमा साठी ददनसभम बनलभिन गनथ सक्नेछ।  

(२) उपबनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापबन उपबनयम (१) मा उशललशखत 
अवबि अगावै दफा ३९ को उपदफा (३) िमोशजम सरकारी वकीलिाट मदु्दा नचलन े राय प्राप्त 
िएमा वविागले बनलभिन तत्काल फुकुवा गररददन ुपनेछ। 
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१९. बनदेिक सबमबतको काम, कतथव्य र अबिकारः ऐनको दफा २८ को उपदफा (१) मा उशललशखत 
काम, कतथव्य र अबिकारका अबतररक्त बनदेिक सबमबतको अन्य काम, कतथव्य र अबिकार देहाय 
िमोशजम हनुेछः- 

(क) ऐनको दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) िमोशजम गररएको 
अध्ययन अनसुन्िानिाट प्राप्त बनष्कषथ कायाथन्वयन गनथ वविागलाइथ आवश्यक 
बनदेिन ददने,  

(ख)  ऐन तथा यस बनयमावली कायाथन्वयनको लाबग आवश्यकता अनसुार अन्य सभिि   
सरकारी तथा गैरसरकारी बनकायसँग समन्वय र सहकायथ गनथ वविागलाई बनदेिन 
ददन े। 

२०. िैठक ििा तथा अन्य सवुविाः बनदेिक सबमबतका अध्यक्ष तथा सदस्य र ऐनको दफा ३० 
िमोशजमको अनगुमन सबमबतका अध्यक्ष तथा सदस्यले िैठकमा िाग बलए िापत नेपाल सरकार, 
अथथ मन्रालयले तोवकददए िमोशजमको िैठक ििा पाउनछेन।् 

 

पररच्छेद-५ 

अबिमखुीकरि ताबलम तथा सचेतना सभिन्िी व्यवस्था 
२१. अबिमखुीकरि ताबलम सञ्चालन गनुथपनेः (१) इजाजतपरवालाले वस्तकुो प्रत्यक्ष बिके्रता वा 

ववतरकलाई ऐन तथा यस बनयमावली िमोशजमको काममा लगाउन ु अशघ देहायका ववषयमा 
अबिमखुीकरि ताबलम ददन ुपनेछः– 

(क)  वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि सभिन्िमा ऐन तथा बनयमावलीमा िएको 
व्यवस्था, 

(ख)  उपिोक्ताको अबिकार सभिन्िी प्रचबलत कानूनी व्यवस्था, सोको पररपालना तथा 
उपिोक्ता वहत संरक्षिमा इजाजतपरवाला, प्रत्यक्ष बिके्रता वा ववतरकको कतथव्य 
तथा दावयत्व,  

(ग)  इजाजतपरवाला तथा वस्तकुो प्रत्यक्ष बिके्रता वा ववतरकको काम, कतथव्य र 
अबिकार, 

(घ)  प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि गररने वस्तकुो गिुस्तर, त्यसको उपयोग गने तररका,  

(ङ)  प्रत्यक्ष बिके्रता वा ववतरकले पाउने सेवा सवुविा, 
(च)  वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि सभिन्िमा नेपाल सरकारले समय समयमा लागू 

गरेको नीबत, कायथववबि तथा मापदण्ड। 

(२) उपबनयम (१) िमोशजमको अबिमखुीकरि ताबलम सञ्चालन सभिन्िमा एकरूपता कायम 
गनथ वविागले ताबलम सञ्चालन कायथववबि तयार गरी लागू गनथ सक्नेछ। 

२२. सचेतना कायथक्रम सञ्चालन गनुथपनेः (१) इजाजतपरवालाले प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि गररने वस्तकुो 
सभिन्िमा उपिोक्तालाइथ सचेत गराउन देहायका ववषय समावेि गरी समय समयमा सचेतना 
कायथक्रम सञ्चालन गनुथ पनेछः- 

(क) वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि सभिन्िी कानूनी व्यवस्था, 
(ख) उपिोक्ताको अबिकार सभिन्िमा प्रचबलत नेपाल कानूनमा िएको व्यवस्था, 
(ग) इजाजतपरवाला तथा वस्तकुो प्रत्यक्ष बिके्रता वा ववतरकको काम, कतथव्य तथा 

बनजको उपिोक्ता प्रबतको शजभमेवारी र दावयत्व,  
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(घ) इजाजतपरवाला तथा वस्तकुो प्रत्यक्ष बिके्रता वा ववतरकले उपिोक्ताको वहत ववपरीत 
काम गरेको खण्डमा उपचारको कायथववबि । 

(२) इजाजतपरवालाले उपिोक्ताको सचेतनाको लाबग वविागिाट स्वीकृत सचेतनामूलक 
ववज्ञापन आवश्यकता अनसुार स्थानीय एफ.एम रेबडयो, टेबलबिजन तथा परपबरकामा प्रसारि तथा  
प्रकािन गनुथ पनेछ। 

(३) यस बनयममा अन्यर जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापबन ऐन तथा यस बनयमावली 
िमोशजम हनु े वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि सभिन्िमा वविागले समय समयमा ववबिन्न 
सचेतनामूलक कायथक्रमहरु सञ्चालन गनथ सक्नेछ। 

 

पररच्छेद-६ 

मदु्दाको अनसुन्िान सभिन्िी व्यवस्था 
२३. उजरुी उपर जाँचिझु गनुथपनेः (१) ऐनको दफा ३८ िमोशजम कसैको उजरुी परेमा बनरीक्षि 

अबिकृतले त्यस्तो उजरुीको आबिकाररकता वा सत्यताको ववषयमा उजरुीकताथसँग आवश्यक 
प्रारशभिक जानकारी बलन सक्नेछ। 

(२) उपबनयम (१) िमोशजम प्राप्त जानकारीिाट प्रथम दृवष्टमा नै इजाजतपरवाला वा प्रत्यक्ष 
बिके्रता वा ववतरकको काम कारिाहीिाट उजरुीकताथलाइथ हाबन नोक्सानी िएको वा हनुसक्न े
देशखएमा बनरीक्षि अबिकृतले यथािीघ्र सो सभिन्िी अनसुन्िान कायथ िरुू गनुथ पनेछ। 

२४. अनसुन्िानः (१) ऐनको दफा ३८ िमोशजम परेको उजरुी उपर अनसुन्िान गदाथ बनरीक्षि अबिकृतले 
ऐनको दफा २२ तथा यस बनयमावलीको बनयम १६ िमोशजम आफूलाइथ प्राप्त अबिकारको प्रयोग 
गनथ सक्नेछ । 

(२) बनरीक्षि अबिकृतले अनसुन्िानको क्रममा बनरीक्षि, जाँचिझु वा खानतलासी गदाथका 
िखत त्यस्तो स्थान वा वस्तकुो यथाथथताको िारेमा तस्वीर वा श्रव्यदृष्य बलन सक्नेछ।   

(३) बनरीक्षि अबिकृतले खानतलासी गदाथ सभिव िएसभम सभिशन्ित इजाजतपरवाला वा 
प्रत्यक्ष बिके्रता वा ववतरकलाइथ रोहिरमा राखी खानतलासी गनुथ पनेछ।  

(४) उपबनयम (३) िमोशजम खानतलासी कायथ सभपन्न िएपबछ अनसूुची–६ िमोशजमको 
ढाँचामा मचुलुका खडा गरी सभिशन्ित इजाजतपरवाला वा प्रत्यक्ष बिके्रता वा ववतरक उपशस्थत 
िएमा बनजलाइथ रोहिरमा राखी सहीछाप गराउन ुपनेछ।खानतलासीको क्रममा कुनै वस्तकुो नमूना 
बलएको वा जफत गरेको िए सो समेत खानतलासी मचुलुकामा उललेख गनुथ पनेछ।  

(५) बनरीक्षि अबिकृतले अनसुन्िानको क्रममा आवश्यक सिदु प्रमाि सङ्कलन गने सन्दिथमा 
कसरुसँग सभिशन्ित कुनै कागजात वा वस्त ु जफत गनथ वा आफ्नो शजभमामा बलन, िङ्कास्पद वा 
सभिशन्ित व्यशक्तलाइथ पक्राउ गनथ र त्यस्तो व्यशक्तलाइथ जनुसकैु िखत ियान गराउन सक्नेछ। 

(६) बनरीक्षि अबिकृतले अनसुन्िानको क्रममा प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि गररने वस्त ुराशखएको 
स्थानमा बसलिन्दी गनथ, त्यस्तो वस्तकुो नमूना परीक्षिको लाबग पठाएकोमा सोको पररिाम प्राप्त 
निएसभम वा अदालतिाट अन्यथा आदेि िएकोमा िाहेक मदु्दा दायर निएसभम त्यस्तो वस्तकुो 
प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरिमा रोक लगाउन सक्नछे। 

(७) ऐन तथा यस बनयमावली िमोशजम अनसुन्िान गदाथ बनरीक्षि अबिकृतले सभिशन्ित 
इजाजतपरवाला वा प्रत्यक्ष बिके्रता वा ववतरकलाइथ ियान गराई तत्काल प्राप्त प्रमाििाट कसरुदार 
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देशखने पयाथप्त आिार िएमा कारि खोली बनजलाइथ तारेखमा राख् न, िरौटी वा जमानत बलई छाड्न वा 
सभिशन्ित शजलला अदालतको अनमुबत बलई थनुामा राखी अनसुन्िान गनथ सक्नेछ। 

(८) अनसुन्िान अबिकृतले अनसुन्िान कायथ सभपन्न िएपबछ प्राप्त सिदु प्रमाि सवहत 
अनसुन्िान प्रबतवेदन तयार गरी मदु्दा चलाउने सभिन्िमा रायको लाबग सरकारी वकील समक्ष पेि 
गनुथ पनेछ। 

२५. नमूनाको परीक्षिः (१)  अनसुन्िानको क्रममा अनसुन्िान अबिकृतले कुनै वस्तकुो नमूना बलएकोमा 
त्यस्तो वस्तकुो स्वरूप वा गिुस्तरमा प्रबतकूल असर नपगु्न ेगरी अनसूुची-७ िमोशजमको ढाँचामा 
वववरि िरी यथािक्य चाडँो परीक्षिको लाबग नेपाल सरकारद्वारा स्थावपत वा नेपाल सरकारिाट 
मान्यताप्राप्त प्रयोगिालामा पठाउन ुपनेछ। 

(२) उपबनयम (१) िमोशजम प्राप्त नमूनाको जाचँ गररसकेपबछ प्रयोगिालाले अनसूुची–८ 
िमोशजमको ढाँचामा त्यस्तो वस्तकुो नमूना जाँचिाट देशखएको पररिाम सवहतको प्रबतवेदन वविागमा 
पठाउन ुपनेछ। 

२६. जानकारी ददन ुपनेः बनयम २४ को उपबनयम (८) िमोशजम बनरीक्षि अबिकृतिाट प्राप्त अनसुन्िान 
प्रबतवेदन जाचँिझु गदाथ सरकारी वकीलिाट इजाजतपरवाला वा वस्तकुो प्रत्यक्ष बिके्रता वा ववतरक 
उपर मदु्दा नचलन े बनिथय िएमा अनसुन्िान अबिकृतले सोको जानकारी सात ददनबिर सभिशन्ित 
उजरुीकताथलाई ददन ुपनेछ। 

२७. नेपाल सरकार शजभमेवार नहनुेः ऐन तथा यस बनयमावली िमोशजम गररएको बनरीक्षि, जाँचिझु, 
खानतलासी वा अनसुन्िानको क्रममा रोक् का राशखएको कुनै वस्त ुसडी गली जान ेवा काम नलाग्ने 
हनु गएको कारििाट इजाजतपरवाला वा प्रत्यक्ष बिके्रता वा ववतरकलाइथ कुनै हाबन नोक्सानी िएमा 
नेपाल सरकार त्यसको लाबग शजभमेवार हनुे छैन। 

२८. रोक् का वा कब्जा िएको वस्त ुफुकुवा गनेः ऐन तथा यस बनयमावली िमोशजम गररएको बनरीक्षि, 
जाँचिझु, खानतलासी वा अनसुन्िानको क्रममा ऐन वा यस बनयमावली िमोशजम रोक् का राशखएको 
वा कब्जा गररएको कुनै वस्तकुो नमूना परीक्षि गदाथ प्रयोगिालािाट त्यस्तो वस्त ुबनिाथररत मापदण्ड 
वा गिुस्तरयकु्त छ िने्न प्रमाशित िएमा बनरीक्षि अबिकृतले त्यस्तो वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा 
ववतरिमा लगाएको रोक् का तरुून्त फुकुवा गररददन ुपनेछ। 

२९. बनरीक्षि अबिकृतको आदेि पालना गनुथपनेः यस बनयमावली िमोशजम बनरीक्षि अबिकृतले 
अनसुन्िानको क्रममा सभिि व्यशक्तलाइथ कुनै आदेि ददएकोमा त्यस्तो आदेिको पालना गनुथ त्यस्तो 
व्यशक्तको कतथव्य हनुछे। 

 

   पररच्छेद-७ 

ववववि 

३०. इजाजतपरवालाको वगीकरिः वविागले इजाजतपरवाला कभपनीको चकु्ता पूजँी, कारोिारको रकम र 
बिके्रता वा ववतरकको सङ्खख्या समेतको आिारमा इजाजतपरवालाको वगीकरि गनथ सक्नेछ। 

३१. सामाशजक सरुक्षाः इजाजतपरवालाले वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि कायथमा संलग्न व्यशक्तलाई 
प्रचबलत कानूनको अिीनमा रही सामाशजक सरुक्षा उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

३२. अबिलेख राख् न ु पनेः (१) इजाजतपरवालाले वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि सभिन्िी कारोिार 
तथा वस्तकुो प्रत्यक्ष बिके्रता वा ववतरक लगायतको वववरिको अबिलेख अनसूुची-९ िमोशजमको 
ढाँचामा राख् न ुपनेछ। 
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(२) इजाजतपरवालाले उपबनयम (१) िमोशजमको अबिलेख ववद्यतुीय प्रिालीमा राख् न 
सक्नेछ।त्यस्तो अबिलेख वविाग वा बनरीक्षि अबिकृतले आवश्यकता अनसुार जनुसकैु समयमा 
बनरीक्षि गनथ, शझकाउन वा जाँच गनथ सक्नछे।   

(३) इजाजतपरवालाले ऐनको दफा ४५ को उपदफा (२) िमोशजम प्रबतवेदन पेि गदाथ 
अनसूुची-१० िमोशजमको ढाँचामा पेि गनुथ पनेछ । 

३३. वववरि दताथ गरी अबिलेख राख् नेः वविागले ऐनको दफा ४६ िमोशजम इजाजतपरवालािाट समय 
समयमा प्राप्त हनु ेवववरिलाई अद्यावबिक गरी अनसूुची-११ िमोशजमको ढाँचामा दताथ गरी अबिलेख 
राख् न ुपनेछ। 

३४. वववरि पररवतथन गनथ सक्नःे (१) इजाजतपरवालाले इजाजतपरमा उशललशखत कुनै सामान्य वववरि 
पररवतथन गनथ चाहेमा पाँच सय रुपैयाँ दस्तरु सवहत अनसूुची-1२ िमोशजमको ढाँचामा वविागमा 
बनवेदन ददन ुपनेछ। 

(२) उपबनयम (१) िमोशजम प्राप्त बनवेदनको व्यहोरा मनाबसि देशखएमा वविागले त्यस्तो 
वववरि पररवतथन गरी सोको जानकारी इजाजतपरवालालाई ददनछे। 

(३) उपबनयम (१) िमोबमज ददइएको बनवेदन िमोशजम कुनै वववरि पररवतथन गनथ नबमलन े
देखेमा वविागले बनवेदन ददएको बमबतले सात ददनबिर सोको कारि सवहतको जानकारी 
इजाजतपरवालालाई ददन ुपनेछ । 

३५. इजाजतपरको प्रबतबलवपः (१) ऐनको दफा ५१ मा उशललशखत कारि परी इजाजतपरको प्रबतबलवप 
आवश्यक परेमा इजाजतपरवालाले सोको कारि खोली वविागमा बनवेदन ददन ुपनेछ।  

(२) उपबनयम (१) िमोशजम प्राप्त बनवेदन जाँचिझु गदाथ व्यहोरा मनाबसि देशखएमा वविागले 
पाँच सय रुपैयाँ दस्तरु बलई इजाजतपरवालालाई इजाजतपरको प्रबतबलवप प्रदान गनेछ। 

३६. ववद्यतुीय माध्यमको प्रयोग गनथ सक्नःे वविागले ऐन तथा यस बनयमावली िमोशजम वस्तकुो प्रत्यक्ष 
बिक्री वा ववतरि सभिन्िी काम कारिाहीलाई सरल र सहज िनाउन ववद्यतुीय माध्यम वा 
अनलाइन प्रिालीिाट कायथ सभपादन गनथ सवकने गरी आवश्यक व्यवस्था गनथ सक्नेछ। 

३७. प्रबतवेदन पेि गनेः वविागले ऐनको दफा ५४ िमोशजम आफूले गरेको काम कारिाहीको चौमाबसक 
प्रबतवेदन अनसूुची-१३ िमोशजमको ढाँचामा मन्रालयमा पेि गनुथ पनेछ। 

३८. कालो सूचीमा राख् नेः (१) ऐन तथा यस बनयमावली िमोशजम इजाजतपर प्राप्त गनथको लाबग कुनै 
कभपनीले पेि गरेका वववरि वा कागजात जाँचिझु गदाथ त्यस्तो वववरि वा कागजात झटु्टा िएको 
पाइएमा वविागले त्यस्तो कभपनीलाई दइुथ वषथसभम कालो सूचीमा राख् न    सक्नेछ । 

 (२) उपबनयम (१) िमोशजम कालो सूचीमा राशखएको जानकारी सावथजबनक गनुथ पनेछ। 

 (३) उपबनयम (१) िमोशजम कालो सूचीमा राशखएको कभपनीलाइथ अन्य प्रचबलत कानून 
िमोशजम कानूनी कारिाही हनु ेरहेछ िने वविागले सोको लाबग सभिशन्ित बनकायमा लेखी पठाउन े
छ। 

३९. अनसूुचीमा हेरफेर वा थपघट गनथ सक्नेः मन्रालयले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकािन गरी  
अनसूुचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गनथ सक्नेछ।  
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अनसूुची–१ 
    (बनयम ३ सँग सभिशन्ित) 

प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरिको लाबग इजाजतपर प्रदान नगररने वस्त ु

 
 

१. प्रचबलत कानून िमोशजम शचवकत्सकको बसफाररसमा मार बिक्री गररने औषबि, 
२. मददरा तथा सतुीजन्य वस्त ु लगायतका उपिोक्ताको स्वास््यमा प्रबतकूल असर पाने 

खालका वस्त,ु 
३. तन्र मन्र लगायतका कालपबनक वा यस्तै अप्रमाशिक अलौवकक िबनएका वस्त,ु 
४. टे्रडमाकथ  दताथ नगररएका वस्त,ु 
५. प्रचबलत कानूनले िन्देज लगाएका वा नेपाल सरकारले नपेाल राजपरमा सूचना प्रकािन 

गरी बनकासी, पैठारी तथा प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि गनथ िन्देज लगाएका अन्य वस्त ु। 
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अनसूुची–२ 
 (बनयम ३ सँग सभिशन्ित) 

बमबतः ................. 
श्री  वाशिज्य, आपूबतथ तथा उपिोक्ता वहत संरक्षि वविाग, 
..............। 

 

ववषयः वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि सभिन्िी व्यवसाय सञ्चालन गनथ इजाजतपर पाउँ । 

वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा बनयमन गने) ऐन, २०७४ को दफा ४ तथा वस्तकुो 
प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा बनयमन गने) बनयमावली, २०७६ को बनयम ३ िमोशजम वस्तकुो प्रत्यक्ष 
बिक्री वा ववतरि सभिन्िी व्यवसाय सञ्चालन गने इजाजतपरको लाबग देहाय िमोशजमका कागजात तथा 
वववरि संलग्न गरी यो बनवेदन पेि गरेको छु/छौँ। 

 

संलग्न कागजात तथा वववरिः 
1= कभपनी दताथको प्रमािपर, प्रिन्िपर, बनयमावलीको प्रमाशित 

प्रबतबलवप, 
2= आयकर दताथ प्रमािपरको प्रबतबलवप, 
3= मूलय अबिवृवि कर दताथ प्रमािपर,  

4= कर चकु्ता गरेको प्रमािपर वा कर दाशखला गरेको बनस्सा, 
5= वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री सभिन्िी ववस्ततृ कायथ योजना, लािांि, कबमिन 

िाडँफाँट योजना, 
6= बिक्री गररन ेवस्तकुो सूची,  

7= बिक्री कक्ष रहने स्थान, 
8= बिके्रता वा ववतरकको सङ्खख्या,  

9= सञ्चालकहरुको नेपाली नागररकताको प्रमािपरको प्रबतबलवप, 
10= प्रचबलत कानून वा अदालतको आदेि िमोशजम बतनुथ िझुाउन ुपने कुनै 

बिगो, दण्ड जरीिाना वा दस्तरु िझुाउन िाँकी नरहेको र ऐन तथा 
अन्य प्रचबलत कानून िमोशजम कालोसूचीमा नपरेको वा नरहेको 
स्वःघोषिा। 

 
 

 

कभपनीको छाप 

 
बनवेदकको,- 
दस्तखतः 
नामः 
कभपनीको नामः 
बमबतः 
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  अनसूुची–३ 

 (बनयम ४ को उपबनयम (३) सँग सभिशन्ित) 
इजाजतपरको ढाँचा 

नेपाल सरकार 
उद्योग, वाशिज्य तथा आप"बतथ मन्रालय 

वाशिज्य, आप"बतथ तथा उपिोक्ता वहत संरक्षि वविाग 

इजाजतपर सङ्खख्या........ 
 

श्री.....................(कभपनी), 

वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा बनयमन गने) ऐन, २०७४, वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन 
तथा बनयमन गने) बनयमावली, २०७६, अन्य प्रचबलत कानून तथा संलग्न ितथहरुको अिीनमा रही 
वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि सभिन्िी व्यवसाय सञ्चालन गनथ सोही बनयमावलीको बनयम ४ को 
उपबनयम (३) िमोशजम वविागको बमबत .............को बनिथय अनसुार त्यस कभपनीलाइथ यो इजाजतपर 
प्रदान गररएको छ। 

व्यवसायको प्रकृबतः 
बिक्री कक्ष रहन ेस्थानः 
बिके्रता वा ववतरकको सङ्खख्याः 

 

इजाजतपर जारी बमबतः 

इजाजतपर प्रदान गने अबिकारीको,– 

नामः 

दस्तखतः 

दजाथः 

(पछाबडको िागमा) 

कभपनीले पालना गनुथपने ितथहरू 

1=    ........... 
2=    ............ 
3=    ............ 

नवीकरि 

नवीकरि बमबत   बनिथय बमबत    सभिशन्ित 
अबिकृतको दस्तखत 

देशख सभम   

    

    

द्रष्टव्यः बिक्री कक्ष रहने स्थान पररवतथन वा थपघट गनुथ पने िएमा वविागिाट पूवथ स्वीकृबत बलन ु
पनेछ।  
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अनसूुची–४ 

 (बनयम ६ को उपबनयम (1) सँग सभिशन्ित) 
इजाजतपर नवीकरिको लाबग ददने बनवेदनको ढाँचा 

बमबतः ................. 
श्री वाशिज्य, आपूबतथ तथा उपिोक्ता वहत संरक्षि वविाग, 
..........। 

 

ववषयः इजाजतपर नवीकरि गरी पाउँ । 

 

वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री तथा ववतरि सभिन्िमा त्यस वविागिाट यस कभपनीलाइथ प्रदान गररएको  
इजाजतपर नं ...को अवबि बमबत.....मा समाप्त हनु े िएकोले उक्त इजाजतपरको नवीकरिको लाबग 
वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा बनयमन गने) ऐन, २०७४ को दफा ८ को उपदफा (२) 
िमोशजम साठी ददन अगावै/उपदफा (३) िमोशजम पन्र ददन अगावै देहाय िमोशजमका कागजात तथा 
वववरि संलग्न गरी यो बनवेदन पेि गरेको छु/छौँ। 

संलग्न कागजात तथा वववरिः 
1= इजाजतपर नवीकरि िापत रु. ..........................िझुाएको सक् कल रबसद वा िौचर, 
2= इजाजतपरको प्रबतबलवप, 
3= कभपनी दताथ प्रमािपर अद्यावबिक गरेको वववरिको प्रबतबलवप, 
4= आयकर दताथ प्रमािपरको प्रबतबलवप, 
5= अशघललो आबथथक िषथसभमको कर दाशखला गरेको प्रमाि/कर चकु्ता प्रमािपर, 
6= िरौटी रकमको सट्टामा िैङ्क ग्यारेण्टी दाशखला गरेकोमा त्यस्तो िैङ्क ग्यारेण्टी नवीकरि वा 

अद्यावबिक गरेको सभिशन्ित िैङ्कको ग्यारेण्टीपर, 
7= वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि सभिन्िी ववस्ततृ कायथयोजना, लािांि, कबमिन िाडँफाँट 

योजना। 

 

कभपनीको छाप                            बनवेदकको,- 
दस्तखतः 
नामः 
कभपनीको नामः 
बमबतः 
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अनसूुची–5 

(बनयम १४ को उपबनयम (१) सँग सभिशन्ित) 
क्षबतपूबतथको माग दािीको लाबग ददन ेउजरुीको ढाँचा 

 
 

श्री वाशिज्य, आपूबतथ तथा उपिोक्ता वहत संरक्षि वविाग, 
..............। 

 

ववषयः क्षबतपूबतथ उपलब्ि गराइथ पाउँ । 

 

उपयुथक्त ववषयमा त्यस वविागिाट वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरिको व्यवसाय सञ्चालन गने 
इजाजतपर प्राप्त ............कभपनी/ .......वस्तकुो प्रत्यक्ष बिके्रता वा ववतरकले गरे गराएको देहाय 
िमोशजमको कायथिाट म/हामीलाइथ देहाय िमोशजमको हाबन, नोक्सानी िएको वा क्षबत पगेुको हनुाले सो 
िापत रू................ वा सो िरािरको क्षबतपूबतथ ददलाइथ पाउँ िनी प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा 
बनयमन गने) बनयमावली, २०७६ को बनयम १४ िमोशजम यो उजरुी पेि गरेको छु/छौँ।  

यसमा उललेख िएको वववरि ठीक साँचो हो, झटु्ठा ठहरे कानून िमोशजम सहुलँा िझुाउँला। 

(क) इजाजतपरवाला/वस्तकुो प्रत्यक्ष बिके्रता वा ववतरकले गरे, गराएको कायथः 
१. ... 
२. ... 
३. ... 
४. ... 

(ख) उशललशखत कायथिाट िएको हाबन, नोक्सानी वा क्षबतको वववरिः 
 
 

(ग) मागदािी पषु्टी हनु ेकागज प्रमािः 
 

(घ) माग दािी गररएको क्षबतपूबतथ (रकम वा वस्त)ु M 
 

बनवेदकको,- 
दस्तखतः 

नामः 
       बमबतः 

 
  



 

16 

 

अनसूुची–६ 

(बनयम १५ को उपबनयम (२) र बनयम २४ को उपबनयम (४) सँग सभिशन्ित) 
बनरीक्षि, जाँचिझु वा खानतलासी मचुलुकाको ढाँचा  

 

बनरीक्षि अबिकृत.......... िाट.......... (बनरीक्षि, जाँचिझु वा खानतलासी गने स्थानको नाम) शस्थत कभपनी 
वा..........मा बमबत......का ददन...िजे बनरीक्षि, जाँचिझु वा खानतलासी गरी तयार गरेको खानतलासी मचुलुका । 

१. बनरीक्षि वा जाँचिझुको प्रकारः बनयबमत/आकशस्मक 

२. कुनै सूचनाको आिारमा बनरीक्षि, जाँचिझु वा खानतलासी गरेको िए त्यस्तो सूचनाको छोटकरी वववरिः- 

.................................................................................................. 

३. बनरीक्षि, जाँचिझु वा खानतलासी गररएको ठाउँ र कभपनी वा व्यशक्तको वववरिः- 

.................................................................................................. 

४. बनरीक्षि, जाँचिझु वा खानतलासीको क्रममा बनरीक्षकले बनरीक्षि, जाँचिझु वा खानतलासी गरेको कुराको 
संशक्षप्त व्यहोराः- 

.................................................................................................. 

५. बनरीक्षि, जाँचिझु वा खानतलासी गदाथ  कुनै वस्त ुिरामद गरेको िए त्यस्तो वस्तकुो पररमाि र वववरिः- 

.................................................................................................. 

६. बनरीक्षि, जाँचिझु वा खानतलासी गररएको व्यशक्त वा कभपनीको आबिकाररक व्यशक्तको,- 

नाम, थरः                   उमेरः 
ठेगानाः 
दस्तखतः 

७. बनरीक्षि, जाँचिझु वा खानतलासी गदाथ कुनै वस्तकुो नमूना बलएको िएः 
नमूना बलएको वस्तकुो नामः 
पररमािः 
उत्पादन िएको सालः     ब्याच नं.: 
प्रयोग गनथ सवकने अशन्तम बमबत (एक्सपायरी डेट) M  
प्रबत एकाइथ अबिकतम खदु्रा मूलयः 
अन्य वववरिः 

 

८. बनरीक्षकले बनरीक्षि पबछ इजाजतपरवाला वा वस्तकुो बिक्री वा ववतरकलाइथ कुनै सझुाव ददएको िए सोको 
संशक्षप्त वववरिः 
............................... 
 

अनसुन्िानको क्रममा खानतलासी गरेकोमा  

उपयुथक्त िमोशजम खानतलासी कायथ सभपन्न िएको हो िनी सही गने व्यशक्तको, 
द.  १. .............................. िस्न ेवषथ.......को ............................(नाम, थर र सभपकथ  नभिर) M 

द.  २..................................िस्ने वषथ.......को .............................(नाम, थर र सभपकथ  नभिर) M 

काम तामेल गनेः– 

बनरीक्षि अबिकृतः- (नाम, थर र दस्तखत) 

अन्य कमथचारी/प्रहरी कमथचारी:- 

१.नाम,थरः ................. .................................दस्तखतः 
२.नाम,थरः ................. .................................दस्तखतः 
बमबतः 
समयः 
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अनसूुची–७ 

(बनयम २5 को उपबनयम (१) सँग सभिशन्ित) 
वस्तकुो नमूना परीक्षिको लाबग पठाउन ेपरको ढाँचा 

पर सङ्खख्याः         बमबतः 
चलानी नभिरः 
 

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

वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा बनयमन गने) ऐन, २०७४ र वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री 
(व्यवस्थापन तथा बनयमन गने) बनयमावली, २०७६ को बनयम २५ िमोशजम देहायको वस्तकुो नमूना 
परीक्षिको लाबग यसै साथ पठाइएको छ। सो वस्तकुो परीक्षि गरी सोको प्रबतवेदन यथािीघ्र यस 
वविाग/कायाथलयमा पठाईददन ुहनु अनरुोि गररन्छ। 

वववरि 

१. परीक्षिको लाबग नमूना पठाइएको वस्तकुो नामः 
२. पररमािः 
३. बसलिन्दी क्रम सङ्खख्याः 
४. प्यावकङ्गको िावहरी आवरिमा लेशखएको साङ्ख केबतक सङ्खख्याः 
५. वस्तकुो नमूना बलएको बमबत र स्थानः 
६. परीक्षि गनुथपने कुराः 
७. अन्य कुनै कुरा खलुाउन आवश्यक िए सो कुरा: 

 

                     बनरीक्षि अबिकृतको,… 

कायाथलयको छापः       सहीः 
नाम,थरः 
बमबतः 
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अनसूुची–८ 

(बनयम २५ को उपबनयम (२) सँग सभिशन्ित) 
 नमूना परीक्षि प्रबतवेदनको ढाँचा 

 

श्री......................... 
(पठाउनेको नाम).......................... िाट परीक्षिको लाबग पर सङ्खख्या ............ र बमबत 

......... को पर साथ प्राप्त हनु आएको क्रम सङ्खख्या .............. को................................ (वस्तकुो 
नाम) को नमूना परीक्षि गदाथ देहाय िमोशजको नबतजा िएको व्यहोरा अनरुोि गररन्छः– 

१. िाडँो र प्यावकङ्गको िावहरी आवरिमा िएको शिलिन्दीको अवस्थाः 
२. परीक्षि वा ववश्लषेि गदाथ अपनाइएको ववबिः 
३. परीक्षििाट प्राप्त नबतजाः 
४. परीक्षि वा ववश्लषेि नबतजािारे आफ्नो मन्तव्यः (वविागीय वविेषज्ञको राय)  

 
 
 
 

प्रयोगिालाको नामः      परीक्षिकताथको,- 
प्रयोगिालाको छापः       सहीः 
        नाम र थरः 

दजाथः 
बमबतः  
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अनसूुची–९ 

(बनयम ३२ को उपबनयम (१) सँग सभिशन्ित) 
......................(कभपनी) 
.................................... 

 कारोिार तथा अन्य वववरिको अबिलेख 

खण्ड (क) 
(िकु्तानी वववरि) 

इजाजतपर सङ्खख्याः  ..........           

..........मवहनामा वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री अन्तगथत स्वदेिी/ववदेिी वस्त ुबिक्री वा ववतरि गरे िापत बिके्रता वा ववतरकलाई िकु्तानी गरेको वववरि खाता  
                           (आ.व. ......)  
क्र.
सं. 

बमबत बिके्रता वा 
ववतरकको नाम, 
ठेगाना 

स्थायी 
लेखा 
नं. 

बिक्री 
कक्ष 

बिक्री वा ववतरि गरेको कबमिन 
(रु) 

िोनस 
(रु) 

अन्य सेवा सवुविा (रु) कैवफयत 

सङ्खख्या इकाई पररमाि मूलय 
(रु)     

                

                

                

                

                

                

 

तयार गनेको,…             प्रमाशित गनेको,… 

दस्तखतः             दस्तखतः 
नाम M               नाम M 

पदM              पद M 

बमबतः  =============             बमबत  ============= 
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खण्ड (ख) 
               

...........................मवहनाको वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि अन्तगथत स्वदेिी वस्तकुो खररद अबिलेख खाता (आ.व. ......) 
 

क्र.सं. बमबत वस्तकुो वववरि खररद गरेको कैवफयत 

सङ्खख्या इकाई दर (रु.) पररमाि मूलय (रु.) 
         

         

         

         

         

         

         

         

तयार गनेको,-            प्रमाशित गनेको,- 
दस्तखतः             दस्तखतः 
नाम M               नाम M 

पदM              पद M 

बमबतः  =============             बमबत  ============= 
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खण्ड (ग) 
               

-----मवहनाको वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि अन्तगथत स्वदेिमा उत्पादन हनुे ववदेिी वस्तकुो खररद अबिलेख खाता (आ.व. ......) 
 

क्र.सं. 
बमबत वस्तकुो वववरि खररद गरेको कैवफयत 

सङ्खख्या सङ्खख्या ईकाई दर (रु.) पररमाि मूलय (रु.) 
         

         

         

         

         

         

         

         

 

तयार गनेको,…            प्रमाशित गनेको,… 
दस्तखतः             दस्तखतः 
नाम M               नाम M 

पदM              पद M 

बमबतः  =============             बमबत  ============= 

  



 

22 

 

खण्ड (घ) 
           

-----मवहनाको वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि अन्तगथत स्वदेिी वस्तकुो बिक्री, ववतरि अबिलेख खाता (आ.व. ......) 
 

क्र.
सं. 

बमबत वस्तकुो वववरि अबिकतम खदु्रा 
मूलय  

बिक्री वा ववतरि गरेको कैवफयत 

सङ्खख्या इकाई दर 
(रु) 

पररमाि मूलय (रु) 

          

          

          

          

          

          

          

          

तयार गनेको,…            प्रमाशित गनेको,… 
दस्तखतः             दस्तखतः 
नाम M               नाम M 

पदM              पद M 

बमबतः  =============             बमबत  ============= 
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खण्ड (ङ) 
           

-----मवहनाको वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि अन्तगथत ववदेिी वस्तकुो बिक्री वा ववतरि अबिलेख खाता (आ.व. ......) 
क्र.
सं. 

बमबत वस्तकुो वववरि अबिकतम 
खदु्रा मूलय  

बिक्री वा ववतरि गरेको कैवफयत 

सङ्खख्या इकाई दर 
(रु.) 

पररमाि मूलय (रु.) 

          

          

          

          

          

          

          

          

============================             ======================= 

तयार गनेको,…            प्रमाशित गनेको,… 
दस्तखतः             दस्तखतः 
नाम M               नाम M 

पदM              पद M 

बमबतः  =============             बमबत  ============= 
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खण्ड (च) 
-----मवहनाको वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि अन्तगथत वस्त ुखररद, बिक्री वा ववतरि र मौज्दात पररमािको अबिलेख खाता (आ.व. ......) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तयार गनेको,…            प्रमाशित गनेको,… 
दस्तखतः                    दस्तखतः 
नाम M              नाम M 

पदM             पद M 

बमबतः  =============            बमबत  ============= 

क्र.सं. वस्तकुो वववरि बमबत गत आ.व.को 
मौज्दात अलया 
गरेको पररमाि 

खररद गरेको 
पररमाि 

जभमा 
पररमाि 

बिक्री वा ववतरि 
गरेको पररमाि 

मौज्दात पररमाि कैवफयत 

बिक्री वा ववतरि 
योग्य 

बिक्री वा ववतरि 
अयोग्य 

(क) स्वदेिी वस्त ु
        

१.          

 जभमा         

(ख) स्वदेिमा उत्पादन 
हनुे ववदेिी वस्त ु

        

१.          

२ 
         

 जभमा         

(ग) स्वदेिमा उत्पादन 
नहनुे ववदेिी वस्त ु

        

१.          

२.          

 जभमा         

 कुल 
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अनसूुची–१० 

(बनयम ३२ को उपबनयम (३) सँग सभिशन्ित) 

----------------कभपनी 
----------------- 

इजाजतपर सङ्खख्या  ..........            बमबतः-----   
   वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरिको------रैमाबसक/वावषथक प्रबतवेदन (आ.व.------------) 
बिके्रता वा ववतरकको संख्याः 
बिक्री कक्ष संख्याः 
व्यवसायले समेटेको शजललाको संख्याः 

क्र. सं. वस्तकुो वववरि सङ्खख्या इकाई बिक्री वा ववतरि गरेको 
मूलय 

वस्तकुो 
मौज्दात 
(स्टक) 

पररमाि 

बिके्रता वा ववतरकलाई िकु्तानी गरेको मूलय (रु.) कैवफयत 

पररमाि मूलय (रु.) कबमिन िोनस अन्य सेवा 
सवुविा 

जभमा 

(क) स्वदेिी वस्त ु
          

१.            

२.            

 जभमा           

(ख) स्वदेिमा उत्पादन हनुे ववदेिी वस्त ु
          

१.            

२.            

 जभमा           

(ग) स्वदेिमा उत्पादन नहनुे ववदेिी वस्त ु
          

१.            

 जभमा           

 कुल 
          

द्रष्टव्यः कभपनीको यस रैमाबसक अवबिको आय-व्यय वववरि/ वावषथक अवबिको आय-व्यय वववरि, नगद-प्रवाह वववरि र वासलात एवं लेखापरीक्षि प्रबतवेदन यसैसाथ संलग्न छ ।  
================================= 

कभपनी सशचि/प्रवन्िक 
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अनसूुची–११ 

(बनयम ३३ सँग सभिशन्ित) 
नेपाल सरकार 

उद्योग, वाशिज्य तथा आपूबतथ मन्रालय 

वाशिज्य, आपूबतथ तथा उपिोक्ता वहत संरक्षि वविाग 

वस्तूको प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरिको दताथ अबिलेख खाता (आ.व.------) 
क्र.
सं. 

इजाजतपरवाला 
कभपनी वा वस्तकुो 

प्रकार 

इजाजतपर 
सङ्खख्या 

रैमाबसक 
(पवहलो, 
दोस्रो, तेस्रो, 
चौथो) 

जभमा 
बिके्रता 
वा 
ववतरक 
सङ्खख्या 

जभमा 
बिक्री 
कक्ष 
सङ्खख्या 

बिक्री मूलयमा बिके्रता वा ववतरकलाई िकु्तानी गरेको 
मूलय (रु.) 

कैवफयत 

सङ्खख्या इ
का
ई 

परर
माि 

मूलय 
(रु.) 

कबमिन िोनस अन्य 
सेवा 
सवुविा 

जभमा  

१. ----कभपनी              

 स्वदेिी वस्तकुो 
बिक्री वा ववतरि 

             

 स्वदेिमा उत्पादन 
हनुे ववदेिी वस्तकुो 
बिक्री वा ववतरि 

             

 स्वदेिमा उत्पादन 
नहनुे ववदेिी वस्तकुो 
बिक्री वा ववतरि 

             

 जभमा              

२. ===========      कभपनी              

 स्वदेिी वस्तकुो 
बिक्री वा ववतरि 
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 स्वदेिमा उत्पादन 
हनुे ववदेिी वस्तकुो 
बिक्री वा ववतरि 

             

 स्वदेिमा उत्पादन 
नहनुे ववदेिी वस्तकुो 
बिक्री वा ववतरि 

             

 जभमा              

३. ===========      प्रा.बल.              

 स्वदेिी वस्तकुो 
बिक्री वा ववतरि 

             

 स्वदेिमा उत्पादन 
हनुे ववदेिी वस्तकुो 
बिक्री वा ववतरि 

             

 स्वदेिमा उत्पादन 
नहनुे ववदेिी वस्तकुो 
बिक्री वा ववतरि 

             

 जभमा              

 कुल 
             

          = 

पेि गने ]{को,-             प्रमाशित गनेको,- 
दस्तखतः                     दस्तखतः 
नामः                नामः 
पदः               पदः  
बमबतः               बमबतः     
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अनसूुची–१२ 
(बनयम ३४ को उपबनयम (१) सँग सभिशन्ित) 
वववरि पररवतथनको लाबग ददने बनवेदनको ढाँचा 

बमबतः ................. 
श्री वाशिज्य, आपूबतथ तथा उपिोक्ता वहत संरक्षि वविाग, 
............। 

 
 

ववषयः वववरि पररवतथन गनथ स्वीकृबत पाउँ। 

 

यस कभपनीको वववरिमा देहाय िमोशजम पररवतथन गनुथ परेकोले सोको स्वीकृबतको लाबग बनयम 
िमोशजम लाग्ने दस्तरु (दस्तरु िझुाएको िौचर) यसै साथ राखी यो बनवेदन पेि गरेको छु । 

तपबसल 

हालको िएको वववरि पररवतथन गनुथ पने वववरि 

  

  

  

  

 

माबथ उशललशखत वववरि ठीक साचँो छ, झटु्टा ठहरे कानून िमोशजम सहुँला िझुाउँला । 

कभपनीको छापः 
बनवेदकको,– 

दस्तखतः 
सञ्चालकको नामः 
कभपनीको नामः 
ठेगानाः 
बमबतः 
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अनसूुची–१३ 
 (बनयम ३७ सँग सभिशन्ित)_ 

नेपाल सरकार 
उद्योग, वाशिज्य तथा आपूबतथ मन्रालय 

वाशिज्य, आपूबतथ तथा उपिोक्ता वहत संरक्षि वविाग 

             

  बमबत  ================ 

श्री उद्योग, वाशिज्य तथा आपूबतथ मन्रालय, 
बसंहदरवार, काठमाडौं । 

 

ववषयः आ.व. .............. को पवहलो/ दोस्रो/ तेस्रो चौमाबसक प्रबतवेदन पेि गरेको । 

 

उपयुथक्त सभिन्िमा वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा बनयमन गने) ऐन, २०७४ को दफा 
५४ तथा वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा बनयमन गने) बनयमावली, २०७६ को बनयम ३७ 
िमोशजम वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि सभिन्िमा आ.व..... को ---चौमाबसक अवबिमा यस वविागले 
गरेको काम कारिाहीको वववरि देहाय िमोशजम रहेको व्यहोरा अनरुोि छः– 

-1_ यस अवबिमा वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि सभिन्िी व्यवसाय सञ्चालनको लाबग इजाजतपर 
प्रदान गररएको सङ्खख्याः----- 

-2_ नवीकरि गररएको सङ्खख्याः ---- 
-3_ चकु्ता पूजी ववृि वा िरौटी थप गररएको सङ्खख्याः -- 
-4_ यस अवबिमा इजाजतपरवालाको अनगुमन, बनरीक्षि, अनसुन्िान गररएको सङ्खख्याः 
-5_ यस चौमाबसक अवबिमा वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि सभिन्िमा उपिोक्ताको गनुासो सङ्खख्याः 

... र गनुासो सभिोिन गरेको सङ्खख्याः ... 
-6_ यस चौमाबसक अवबिमा वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा बनयमन गने) ऐन, २०७४ र 

वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा बनयमन गने) बनयमावली, २०७६ ववपरीत कायथ गने 
इजाजतपरवालालाई कारिाही गररएको सङ्खख्याः .. र सोको संशक्षप्त वववरिः 

-7_ यस अवबिमा इजाजतपरवालािाट प्राप्त हनु आएको रैमाबसक प्रबतवेदनको सङ्खख्याः...  
-8_ यस अवबिमा वस्तकुो प्रत्यक्ष बिक्री वा ववतरि सभिन्िी व्यवसायको सभिन्िमा सचेतना कायथक्रम 

सञ्चालन िएकोमा लािाशन्वत व्यशक्तको सङ्खख्याः ... 
-9_ अन्य सभिि वववरिः 

 

पेि गने]{को,-      प्रमाशित गनेको,- 
दस्तखतः       दस्तखतः     

नामः        नामः 
पदः       पदः      

     बमबतः       बमबतM 


