OFFICE OF CONSUMER PROTECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
SERVICE: CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL RELATED TO UNFAIR TRADE
PRACTICES

SERVICE ACCESS POINTS:
● Service is available online from www.moea.gov.bt

● Complaints can also be lodged through telephone/toll-free no./e-mail/postal, and at the
Office of Consumer Protection.

PROCEDURES TO AVAIL THE SERVICES
Documents requirement
● Duly-filled complaint form (Form No. I)
● Money receipts or proof of transaction
● Other documents (service contracts, invoice, agreement signed or any correspondences
between the parties).
Eligibility
● Any aggrieved consumer
● Any recognized consumer association
● Any individual/agency/organization on behalf of or for the benefit of general consumers
Toll-free no.
● 1214

TURN AROUND TIME:
● TAT for Gup to mediate complaint is eight working days from the date of receiving the
complaint. If mediation fails, complaint shall be forwarded to Consumer Advocate
(RTIO).
● Consumer Advocate or authorised officer of RTIO shall inform the respondent on the
same day or no later than five working days from the date of the registration of the
complaint. Consumer Advocate or authorised officer shall investigate and require the
respondent to respond to the complaint (no fixed TAT), following which the consumer
advocate shall endeavour to settle the dispute amicably within three days of the receipt of
the response/completion of investigation.In case it cannot be resolved amicably and the
complaint contains prima facie evidence of unfair trade practices as alleged, the
consumer advocate or authorized officer shall refer such complaint to Dispute Settlement
Committee (DSC) and notify concerned parties no later than three days of the acceptance.
● TAT for DSC to initiate the first hearing of the case shall be within 10 working days from
the date of registering the case. After the completion of required hearings, the decision
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and order shall be issued to the parties in writing no later than three working days from
the date of closing of hearing.

FEES & PAYMENT PROCEDURE:
● No fees are applicable for lodging the complaint.

CONTACT/FOCAL PERSON:
Chief Trade Officer
02-338336
gpradhan@moea.gov.bt

LOCATION/ADDRESS OF THE OFFICE:
Consumer Grievance and Redressal Division
Office of Consumer Protection
Ministry of Economic Affairs
Tele.: 333556
Post Box: 1787
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་ད་ན་ང་ག་ཚང་།
བན་ས་ན་ཁག
ཞབས་ག། ལ་དང་མ་མན་པ་ང་་དང་འལ་བ་ ་ད་པ་ད་གས་ལ་ཐབས།
ཞབས་ག་ན་ས།
● ཞབས་ག་འ་ ངས་འལ་འཆར་་www.moea.gov.btག་ལས་འབ་གས།
● ད་གས་འ་ བད་འན་/ད་ལ་དངས་ཡངས་ད་པ་བད་འན/ངས་འལ་/འམས་ག་དང་ ་ད་ན་ང་ག་ཚང་ནང་ ་
བད་འབད་ད།

ཞབས་ག་ན་ཐངས་་་་མ་པ།
དས་མ ་ག་ཆ།

● ལ་མན་བཀང་ད་པ་ ད་གས་འ་ག ༼འ་ག་ཨང་༡ པ༽
● ང་འལ་འཐབ་ད་པ་བན་ངས་ ཡང་ན་ དལ་ི་འར་གས།
● གཞན་ག་ཆ་ ༼ཞབས་ག་་གན་་ ང་འལ་འན་ག་ མཚན་གས་བད་པ་གན་་ ཡང་ན་ ་ཕན་་་བར་ན་ག་འལ༽

ད་ཚད།

● ཉམས་ད་ག་་ ་ད་པ་གང་ང་།
● ས་འན་ཅན་ི་ ་ད་གས་པ་གང་ང་།
● ར་གཏང་་ད་པ་་ས་ ་ཕན་ི་ན་་་མ/ལས་/ལས་ངས་གང་ང་ས་བད་ག

ད་ལ་དངས་ཡངས་ཨང་།
● ༡༢༡༤

ཞབས་ག་མ་ད་ས་ན།

● ་ས་ད་གས་ད་་ ན་ངས་བད་་ནང་འད་ ད་གས་་འམ་འགས་འབད་ད། གལ་ད་ ་ས་ད་གས་འམ་
འགས་འབད་མ་གས་པ་ན་ ད་གས་འ་ ་ད་པ་ད་ཚབ་ ཡང་ན་ ང་གས་ང་དང་བ་་ག་ཚང་ནང་གཏང་ད།
● ཡང་ན་ ང་གས་ང་དང་བ་་ག་ཚང་་ དབང་ཚད་ཅན་ི་འ་དན་ིས་ ས་འགས་ཅན་་ ག་བཤད་བད་ད་པ་ར་ ག་བཤད་
་བད་འབད་བ་ནམ་་འམ་ ལས་ད་ན་ངས་་་ནང་འད་ བ་ད་འབད་ད། ་ད་པ་ད་ཚབ་ ཡང་ན་ དབང་ཚད་ཅན་ི་འ་
དན་ིས་ ད་བ་འབད་དཔ་དང་ ས་འགས་ཅན་ལས་ ག་བཤད་ར་ ལན་གསལ་འབད་བག་པ་ས་་ ་ད་པ་ད་ཚབ་ས་
ལན་གསལ་ད་པ་ནམ་ལས་/བ་དད་འབད་ཚར་བ་མ་ལས་ ན་ངས་གམ་ི་ནང་འད་ གས་བཤད་འ་འམ་འག་འབད་ད།
● གལ་ད་ གས་བཤད་འ་འམ་འགས་འབད་མ་གས་པར་ ད་གས་འ་ནང་ས་འགས་འབད་་ར་ ང་བན་ན་པ་ང་་ལག་ན་
་ མན་གསལ་བ་ད་ད་་ད་པ་ན་ ་ད་པ་ད་ཚབ་ ཡང་ན་ དབང་ཚད་ཅན་ི་འ་དན་ིས་ ད་གས་ས་ན་འབད་བ་ནམ་
ལས་ ན་ངས་གམ་ལས་ མ་་བར་ ག་གས་འམ་འགས་གས་ང་་གཏང་་དང་ འལ་ད་་ཕན་་་བ་ན་འབད་ད།
● ད་གས་འམ་འགས་གས་ང་ས་ ད་གས་འ་་བད་འབད་བ་ནམ་ལས་ ན་ངས་བ་ཐམ་ི་ནང་འད་ ན་གསན་དང་པ་
འབད་་འ་བགས་ད། དས་མ་དང་བན་ན་གསན་མག་བ་བ་ནམ་ལས་ ལས་ད་་ན་ངས་་ལས་ མ་་བར་ ོས་ད་དང་
བཀའ་་་་ཕན་་་ད་ད།
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ད་འས་ད་ཐངས་་མ་པ།

● ད་གས་་བད་འབད་་་འས་་ག།

འལ་བ་འཐབ་ས།

ང་འལ་ག་འན་འ་དན།
༠༢-༣༣༨༣༣༦
gpradhan@moea.gov.bt

ག་ཚང་ས་ངས་/ཁ་ང་།

་ད་ག་ང་གས་བས་་ཚན།
གས་ད་ན་ང་ག་ཚང་།
བན་ས་ན་ཁག།
བད་འན་ཨང་ ༠༢-༣༣༣༥༥༦
འམས་མ་ ༡༧༨༧
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