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खानपेानी महसलु ननर्ाारण आयोग ऐन, २०६३ 

 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन नमनि 

२०६३।८।८ 

संशोर्न गने ऐन 

केही नेपाल ऐन संशोर्न गने ऐन, २०७२     २०७२।११।१३ 

 

२०६३ सालको ऐन न. २९ 

खानपेानी महसलु ननर्ाारण आयोगको सम्बन्र्मा व्यवस्था गना बनकेो ऐन 

प्रस्िावनााः खानेपानी िथा सरसफाई सेवाको महसलु ननर्ाारण गरी मनानसब मूल्यमा उपभोक्तालाई 
गणुस्िरीय र भरपर्दो खानेपानी िथा सरसफाई सेवा उपलब्र् गराई उपभोक्ताको हहि संरक्षण गना 
खानेपानी महसलु ननर्ाारण आयोगको स्थापना गने सम्बन्र्मा कानूनी व्यवस्था गना वाञ्छनीय 
भएकोले, 

प्रनिनननर्सभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहहलो वषामा प्रनिनननर्सभाले यो ऐन बनाएको 
छ ।  

 

पररच्छेर्द–१ 

प्रारम्म्भक 

१. संम्क्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “खानेपानी महसलु ननर्ाारण आयोग ऐन, 

२०६३” रहेको छ ।  
(२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२. पररभाषााः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,– 
(क) “आयोग” भन्नाले र्दफा ३ बमोम्जम गठन भएको खानेपानी महसलु ननर्ाारण 

आयोग सम्झन ुपछा । 

(ख) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झन ुपछा । 

(ग) “सर्दस्य” भन्नाले आयोगको सर्दस्य सम्झन ु पछा र सो शब्र्दले आयोगको 
अध्यक्ष समेिलाई जनाउँछ ।  

(घ) “प्राकृनिक पानी” भन्नाले सनािनरे्दम्ख अवम्स्थि ढुङ्गेर्ारा, कुवा, नर्दी, खोला, 
इनार, पोखरी, िाल वा सिही प्राकृनिक स्रोिबाट ननाःसिृ भएको वा भनूमगि 
स्रोिबाट ननकानलएकोेे पानी सम्झन ुपछा ।  
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(ङ) “खानेपानी सेवा” भन्नाले प्राकृनिक पानीलाई प्रशोर्न िथा शहुिकरण गरी 
उपभोक्तालाई उपलब्र् गराउन ेकाम सम्झन ुपछा । 

(च) “सरसफाई सेवा” भन्नाले मानव मलमूत्रबाट वा घरेल,ु व्यापाररक वा 
औद्योनगक उपयोग पश्चाि ्ननष्काशन भएको फोहर पानी िथा त्यस्िो पानीमा 
नमम्िि सबै हकनसमका फोहर पर्दाथालाई नष्ट गने, ननष्काशन गने, प्रशोर्न गने 
वा शहुिकरण गने काम सम्झन ुपछा । 

(छ) “सेवा” भन्नाले खानेपानी वा सरसफाई सेवा सम्झन ुपछा । 

(ज) “सेवा प्रणाली” भन्नाले खानेपानी वा सरसफाई सेवा प्रर्दान गने उदे्दश्यले 
ननमााण वा जडान गररएको पाइप, जलाशय, खानपेानी, फोहर पानी वा ढल 
नमनसएको पानी प्रशोर्न वा शहुिकरण गने प्लाण्ट वा त्यस्िै हकनसमका अन्य 
उपकरण वा संरचना सम्झन ुपछा । 

(झ) “सेवा प्रर्दायक” भन्नाले महसलु नलई सेवा उपलब्र् गराउन ेव्यम्क्त, उपभोक्ता 
समूह वा संगठठि संस्था सम्झन ुपछा ।  

(ञ) “महसलु” भन्नाले सेवा प्रर्दायकले सेवा प्रर्दान गरे बापि उपभोक्ताबाट नलन 
पाउने महसलु सम्झन ुपछा । 

(ट) “िोहकएको” वा “िोहकए बमोम्जम” भन्नाले यस ऐन अन्िगाि बनेको ननयममा 
िोहकएको वा िोहकए बमोम्जम सम्झन ुपछा । 

 

पररच्छेर्द–२ 

आयोगको गठन िथा काम, किाव्य र अनर्कार 
३. आयोगको गठनाः (१) खानेपानी िथा सरसफाई सेवाको महसलु ननर्ाारण गरी मनानसब 

मूल्यमा गणुस्िरीय र भरपर्दो खानेपानी िथा सरसफाई सेवा उपलब्र् गराई उपभोक्ताको हहि 
संरक्षण गना एउटा खानेपानी महसलु ननर्ाारण आयोगको गठन गररएको छ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोम्जमको आयोगमा रे्दहायका सर्दस्यहरु रहनेछन–् 

(क) मान्यिाप्राप्त म्शक्षण संस्थाबाट इम्िननयररङ्ग, व्यवस्थापन,  

अथाशास्त्र वा हवत्तीय व्यवस्थापनमा कम्िीमा स्नािक  
उपानर् हानसल गरी सावाजननक संस्थामा व्यवस्थापकीय 

म्जम्मेवारी नलई कम्िीमा बाह्र वषाको अनभुव प्राप्त  
गरेका व्यम्क्तहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले ननयमु्क्त  
गरेको व्यम्क्त           – अध्यक्ष 

(ख) मान्यिाप्राप्त म्शक्षण संस्थाबाट अथाशास्त्र, हवत्तीय  
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व्यवस्थापन वा हवश्लषेण, चाटडा एकाउण्टेन्सी वा वाम्णज्य 

शास्त्रमा कम्िीमा स्नािक उपानर् हानसल गरी आनथाक 

मूल्याङ्कन, लेखा वा हवत्तीय हवश्लषेण सम्बन्र्ी काममा  
कम्िीमा र्दश वषाको अनभुव प्राप्त गरेका व्यम्क्तहरुमध्येबाट 

नेपाल सरकारले ननयमु्क्त गरेको एकजना  – सर्दस्य 

(ग) मान्यिाप्राप्त म्शक्षण संस्थाबाट इम्िननयररङ्ग, समाजशास्त्र 

वा कानून हवषयमा कम्िीमा स्नािक उपानर् हानसल गरी  
सम्बम्न्र्ि क्षेत्रमा कम्िीमा साि वषाको अनभुव प्राप्त  
गरेका महहला, र्दनलि र जनजानिमध्येबाट नेपाल  
सरकारले ननयकु्त गरेको एकजना   –सर्दस्य 

(३) अध्यक्ष िथा सर्दस्यको पर्दावनर् चार वषाको हनुेछ र ननजहरु अको एक 
अवनर्को लानग पनुाः ननयकु्त हनु सक्नेछन ्। 

(४) सर्दस्यले आफ्नो कायाभार सम्हाल्नअुम्घ अनसूुचीमा उल्लेख भए बमोम्जमको 
ढाँचामा शपथ नलन ुपनेछ ।  

(५) अध्यक्षले आयोगको कुनै अनर्कृि कमाचारीलाई आयोगको सम्चव भई काम गना 
िोक्नेछ । 

(६) अध्यक्ष वा सर्दस्यलाई ननजको पर्दावनर् समाप्त हनु ु अगावै ननजको पर्दबाट 
हटाइने छैन ।  

(७) यस र्दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापनन अध्यक्ष वा सर्दस्यले 
पर्दीय म्जम्मेवारी पूरा नगरेमा वा इमान्र्दारीपूवाक काम नगरेमा वा ननज खराब आचरणमा 
लागेको, शारीररक वा माननसक रुपमा अक्षम भएको वा सेवा प्रर्दायकसँग ननजको आनथाक 
स्वाथा रहेको कुरा प्रमाम्णि भएमा वा ननजले फौज्र्दारी अनभयोगमा अर्दालिबाट सजाय पाएमा 
ननजलाई अध्यक्ष वा सर्दस्यको पर्दबाट जनुसकैु बखि हटाउन सहकनेछ ।  

(८) रे्दहायका कुनै पनन व्यम्क्त अध्यक्ष वा सर्दस्यको पर्दमा ननयकु्त हनु वा पर्दमा 
बहाल रहन सक्ने छैनाः– 

(क) नेपाल सरकारको बहालवाला कमाचारी, 
(ख) राजनैनिक र्दलका पर्दानर्कारी, 
(ग) सेवा प्रर्दायक वा सेवा प्रर्दायकसँग सम्बम्न्र्ि कुनै संस्थामा कायारि 

वा त्यस्िो संस्थामा लगानी भएको वा त्यसमा कुनै हकनसमको 
व्यम्क्तगि स्वाथा रहेको व्यम्क्त, 

(घ) उपर्दफा (२) बमोम्जमको योग्यिा िथा अनभुव नभएको व्यम्क्त, र 
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(ङ) पैंसठ्ठी वषा उमेर पूरा भएको व्यम्क्त ।  
 

४. नसफाररस सनमनिाः (१) अध्यक्ष िथा सर्दस्यको ननयमु्क्तको लानग नेपाल सरकार समक्ष 
नसफाररस पेश गना रे्दहाय बमोम्जमको एउटा नसफाररस सनमनि रहनेछाः– 

(क) राहिय योजना आयोगको सर्दस्य (सम्बम्न्र्ि क्षेत्र हेने) – संयोजक 

(ख) कुनै हवषयमा कम्िीमा स्नािकोत्तर उपानर् हानसल गरी  
 खानेपानी िथा सरसफाईको क्षेत्रमा कम्िीमा पन्र वषाको  
 अनभुव प्राप्त गरेको व्यम्क्तहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले  
 िोकेको व्यम्क्त      – सर्दस्य 

(ग) भौनिक योजना िथा ननमााण मन्त्रालयको राजपत्राहङ्कि 

  प्रथम िेणीको अनर्कृि    – सर्दस्य 

(२) उपर्दफा (१) बमोम्जमको सनमनिले अध्यक्ष वा सर्दस्यको पर्दमा ननयमु्क्तको 
लानग नसफाररस गर्दाा प्रत्येक पर्दको लानग कम्िीमा र्दईु जना व्यम्क्तको नाम नसफाररस गनुा 
पनेछ र नेपाल सरकारले त्यसरी नसफाररस गररएका व्यम्क्तहरुमध्येबाट अध्यक्ष वा सर्दस्यको 
पर्दमा ननयमु्क्त गनेछ ।  

(३) उपर्दफा (१) बमोम्जमको नसफाररस सनमनिको बैठक सम्बन्र्ी अन्य कायाहवनर् 
सो सनमनि आपैmले ननर्ाारण गरे बमोम्जम हनुेछ । 

 

५. आयोग स्वशानसि संस्था हनुाेः (१) आयोग अहवम्च्छन्न उत्तरानर्कारवाला स्वशानसि संगठठि 
संस्था हनुेछ । 

(२) आयोगको सबै काम कारबाहीको लानग आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ । 

(३) आयोगले व्यम्क्त सरह चल, अचल सम्पम्त्त प्राप्त गना, उपयोग गना, खररर्द गना, 
नबक्री गना वा अन्य कुनै हकनसमले व्यवस्था गना सक्नेछ । 

(४) आयोगले व्यम्क्त सरह आफ्नो नामबाट नानलस उजरु गना र आयोग उपर पनन 
सोही नामबाट नानलस उजरु लाग्न सक्नेछ । 

 

६. आयोगको काम, किाव्य र अनर्काराः आयोगको काम, किाव्य िथा अनर्कार रे्दहाय बमोम्जम 
हनुेछाः– 

(क) सेवा प्रर्दायकले उपभोक्तासँग नलन पाउने सेवाको महसलु ननर्ाारण गने, 

(ख) सेवा प्रर्दायकले महसलु ननर्ाारणको नननमत्त आयोग समक्ष ननवेर्दन पेश गर्दाा 
अपनाउन ुपने नीनि िथा कायाहवनर् स्वीकृि गने,  
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(ग) सेवा प्रर्दायकले प्रर्दान गने सेवाको अनगुमन गरी सेवाको गणुस्िर कायम गने 
गराउने, 

(घ) सेवा प्रर्दायक र उपभोक्ताबीच उत्पन्न हववार्द िोहकए बमोम्जम समार्ान गने 
गराउने, 

(ङ) सेवा प्रर्दायकले प्रर्दान गरेको सेवासँग सम्बम्न्र्ि हववरण प्राप्त गरी प्रकाशन 
गने गराउने, 

(च) महसलु ननर्ाारण सम्बन्र्ी मापर्दण्ड ननर्ाारण गरी कायाान्वयन गराउन,े 

(छ) खानेपानी वा सरसफाई सेवा सम्बन्र्मा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सल्लाह 
र सझुाव ठर्दने, र 

(ज) िोहकए बमोम्जमका अन्य कामहरु गने । 

 

७. आयोगको बैठक र ननणायाः (१) आयोगको बैठक आवश्यकिा अनसुार बस्नछे । 

(२) आयोगको बैठक अध्यक्षले िोकेको नमनि, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(३) उपर्दफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापनन आयोगका र्दईुजना 
सर्दस्यले आयोगको बैठक बस्न आवश्यक छ भनी अध्यक्ष समक्ष नलम्खि रुपमा अनरुोर् 
गरेमा अध्यक्षले एक हप्तानभत्र आयोगको बैठक बोलाउन ुपनेछ । 

(४) आयोगका कुल सर्दस्य संख्याको पचास प्रनिशि भन्र्दा बढी सर्दस्यहरु उपम्स्थि 
भएमा आयोगको बैठकको लानग गणपूरक संख्या पगेुको मानननेछ ।  

(५) आयोगको बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षले गनेछ र ननजको अनपुम्स्थनिमा 
सर्दस्यहरुले आपूmहरुमध्येबाट छानेको व्यम्क्तले बैठकको अध्यक्षिा गनेछ । 

(६) आयोगको बैठकमा बहमुिको राय मान्य हनुेछ र मि बराबर भएमा बैठकको 
अध्यक्षिा गने व्यम्क्तले ननणाायक मि ठर्दनेछ । 

(७) आयोगले आवश्यक रे्दखेमा नेपाल सरकारको कुनै ननकायको प्रनिनननर् वा कुनै 
स्वरे्दशी वा हवरे्दशी हवशेषज्ञलाई आयोगको बैठकमा भाग नलन आमन्त्रण गना सक्नेछ । 

(८) आयोगको ननणाय अध्यक्षले प्रमाम्णि गनेछ । 

(९) आयोगको बैठक सम्बन्र्ी अन्य कायाहवनर् आयोग आपैmले ननर्ाारण गरे बमोम्जम 
हनुेछ । 

 

८. अध्यक्ष िथा सर्दस्यको पाररिनमक िथा सहुवर्ााः (१) अध्यक्ष आयोगको पूरा समय काम गने 
प्रमखु प्रशासकीय पर्दानर्कारी हनुेछ ।  

(२) अध्यक्षको पाररिनमक, सहुवर्ा र सेवाका शिा िथा काम, किाव्य र अनर्कार 
िोहकए बमोम्जम हनुेछन ्। 
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(३) आयोगको बैठकमा भाग नलए बापि सर्दस्यले िोहकए बमोम्जम बैठक भत्ता 
पाउनेछ ।  

(४) अयोगको कुनै सर्दस्यलाई कुनै ननम्श्चि अवनर् िोकी आयोगको काम गराउन ु
परेमा एक पटकमा िीन महहनामा नबढ्ने गरी आयोगले िोहकठर्दए बमोम्जम पाररिनमक ठर्दन े
गरी आयोगले काममा लगाउन सक्नेछ ।  

 

९. कमाचारी सम्बन्र्ी व्यवस्थााः (१) आयोगमा आवश्यक संख्यामा कमाचारीहरु रहनेछन ्। 

(२) आयोगमा रहने कमाचारीको ननयमु्क्त, पाररिनमक, सेवाका शिा िथा सहुवर्ा 
िोहकए बमोम्जम हनुेछन ्। 

 

पररच्छेर्द–३ 

महसलु ननर्ाारण िथा उजरुी सम्बन्र्ी व्यवस्था 
१०. महसलु ननर्ाारण गने आर्ाराः (१) आयोगले सेवाको महसलु ननर्ाारण गर्दाा ह्रास कट्टी, उपयकु्त 

लाभ, सेवा सञ्चालनको लागि, उपभोक्ता मूल्य सूचीको पररविान, रोयल्टी, खानेपानी वा 
सरसफाई सेवाको सम्बन्र्मा नेपाल सरकारको नीनि, पररवत्र्य हवरे्दशी मदु्राको हवननमय र्दर 
िथा र्दफा ११ मा उम्ल्लम्खि कुराहरु समेिको आर्ारमा महसलु ननर्ाारण गनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोम्जमको आर्ारमा महसलु ननर्ाारण गर्दाा आयोगले 
उपभोक्ताहरुको बहृत्तर हहिलाई ध्यानमा राखी पानीको गणुस्िर, उपभोक्ताको क्रयशम्क्त िथा 
सेवाको स्िर समेिलाई हवचार गनुा पनेछ ।  

११. महसलु ननर्ाारण गना ननवेर्दन ठर्दन ुपनेाः सेवा प्रर्दायकले महसलु ननर्ाारण गराउन ेसम्बन्र्मा 
रे्दहायका हववरणहरु सहहि िोहकए बमोम्जमको ढाँचामा आयोग समक्ष ननवेर्दन ठर्दन ुपनेछाः– 

(क) प्रस्िाहवि महसलु ननर्ाारण गनुा पने आर्ार, 
(ख) महसलु र्दरमा पररविान गनुा पने भए त्यसका आर्ार, 
(ग) साहवकमा नलई आएको महसलु र प्रस्िाहवि महसलु र्दर स्पष्ट रे्दम्खने गरी 

ियार गररएको िलुनात्मक मूल्य सूची, 
(घ) सेवा प्रर्दायकले प्रस्िाव गरेको महसलुबाट सेवा सञ्चालन, ममाि िथा संभार 

खचा, ह्रास कट्टी, सेवा प्रर्दायकले सेवा सञ्चालनको लानग नलएको ऋणको सावाँ 
ब्याजको भकु्तानी, वाहषाक मूल्यवहृिबाट बढ्ने खचा समेिको हहसाब गरी सेवा 
प्रर्दायकलाई हनु सक्न ेमनानसब मनुाफा, 

(ङ) प्रस्िाहवि महसलुबाट खण्ड (घ) बमोम्जमको खचा र्ान्न र मनुाफा आजान गना 
पयााप्त हनुे नरे्दम्खएमा वा ित्काल महसलु बढाउन नहनुे भएमा त्यस्िो 
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अपयााप्तिा पूनिा गना सेवा प्रर्दायकले पहहचान गरेको आनथाक स्रोि र 
र्दीघाकालीन योजनाको मनानसब आर्ार, 

(च) सेवा सञ्चालन खचामा सालबसाली हनु े वहृि र प्रस्िाहवि महसलुको 
िलुनात्मक हवश्लषेण, 

(छ) प्रस्िाहवि महसलु व्यहोना नसक्न े िहका उपभोक्तालाई महसलुमा छूट गने 
सम्बन्र्मा ियार गरेको आर्ार र त्यस्िो छूट महसलुका कारणले अन्य 
उपभोक्तालाई पना सक्ने थप भार,  

(ज) सेवा प्रर्दायकले प्रचनलि कानून बमोम्जम स्थापना भएको कुनै ननकायबाट सेवा 
सञ्चालन गना अनमुनिपत्र प्राप्त गरेको वा सम्झौिा गरेकोमा त्यस्िो अनमुनिपत्र 
वा सम्झौिाको प्रनिनलहप,  

(झ) िोहकए बमोम्जमका अन्य कुराहरु ।  
 

१२. ननवेर्दन उपर जाचँबझुाः (१) र्दफा ११ बमोम्जम ननवेर्दन परेमा आयोगले ननवेर्दन साथ पेश 
गनुा पने आवश्यक कागजाि िथा हववरण पेश गरे नगरेको सम्बन्र्मा आवश्यक जाँचबझु 
गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोम्जम जाँचबझु गर्दाा ननवेर्दकले पेश गनुा पने कुनै कागजाि वा 
हववरण पेश गरेको रहेनछ भने त्यस्िो कागजाि वा हववरण पेश गना आयोगले ननवेर्दकलाई 
मनानसब अवनर् िोकी ननवेर्दन र्दिाा भएको नमनिले पन्र ठर्दननभत्र सो कुराको सूचना ठर्दन ु
पनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोम्जम कुनै कागजाि वा हववरण पेश गना आयोगले अवनर् 
िोहक सूचना ठर्दएकोमा जनु नमनिमा त्यस्िो कागजाि वा हववरण प्राप्त हनु आउँछ सोही 
नमनिलाई ननवेर्दन परेको नमनि मानननेछ ।  

(४) उपर्दफा (१) बमोम्जम ननवेर्दन जाँचबझु गर्दाा ननवेर्दकले प्रस्िाव गरेको महसलु 
पररविान गना आवश्यक नरे्दम्खएमा वा महसलु पररविान गनुा पने आर्ार मनानसब नभएमा 
ननवेर्दन परेको नमनिले साठी ठर्दननभत्र सम्बम्न्र्ि ननवेर्दकलाई सोको कारण खलुाई जानकारी 
ठर्दन ुपनेछ । 

 

१३. महसलु ननर्ाारण गनेाः (१) र्दफा १२ बमोम्जम आयोगले ननवेर्दन जाँचबझु गरेपनछ ननवेर्दकले 
प्रस्िाव गरेको महसलु र्दर बमोम्जम वा संशोर्न सहहि आयोगले ननवेर्दन परेको नमनिले साठी 
ठर्दननभत्र महसलु ननर्ाारण गनेछ । 

िर ननवेर्दकले प्रस्िाव गरेको महसलु र्दरमा बीस प्रनिशिभन्र्दा बढी फरक पने गरी 
आयोगले महसलु ननर्ाारण गने छैन । 
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(२) उपर्दफा (१) बमोम्जम आयोगले महसलु ननर्ाारण गर्दाा ननर्ााररि वा पररवनिाि 
र्दर लागू हनुे नमनि समेि िोकी ठर्दन ुपनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बमोम्जम महसलु ननर्ाारण गर्दाा आयोगले र्दफा १० र ११ 
बमोम्जमका आर्ारको अनिररक्त प्रचनलि कानून बमोम्जम अनमुनिपत्र प्राप्त गरी वा सम्झौिा 
गरी सेवा सञ्चालन गने सेवा प्रर्दायकको हकमा त्यस्िो सम्झौिा गर्दाा वा अनमुनिपत्र प्रर्दान 
गर्दााका बखि िोहकएका अन्य शिा समेिलाई महसलु ननर्ाारणको आर्ार बनाउन सक्नेछ । 

(४) आयोगले उपर्दफा (१) बमोम्जम महसलु ननर्ाारण गनुाअम्घ प्रस्िाहवि महसलु र्दर 
खलुाई िोहकए बमोम्जम सावाजननक सूचना प्रकाशन गनुा पनेछ । 

(५) उपर्दफा (४) बमोम्जमको सूचना प्रकाशन भए पनछ प्रस्िाहवि महसलु र्दरका 
सम्बन्र्मा उपभोक्ताबाट कुनै सझुाव वा प्रनिहक्रया प्राप्त हनु आएमा सो सम्बन्र्मा उपभोक्ता 
संस्थाका प्रनिनननर्हरुसँग परामशा गरी त्यस्िो सझुावलाई समेि आयोगले महसलु ननर्ाारणको 
आर्ार मान्न सक्नेछ । 

(६) कुनै व्यम्क्तले सेवा प्रर्दायकलाई वा सेवा प्रर्दायकले कुनै व्यम्क्तलाई खानेपानी 
वा सरसफाई सेवाको लानग एकमषु्ट पानी (बल्क वाटर सप्लाई) खररर्द वा नबक्री गने भएमा 
त्यसरी खररर्द वा नबक्री गने पानीको खररर्द वा नबक्री मूल्य आयोगबाट पूवा स्वीकृि गराउन ु
पनेछ ।  

 (७) यस र्दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापनन आयोगले एकमषु्ट पानी 
खररर्द गने उपभोक्ता र सार्ारण उपभोक्तालाई फरक फरक महसलु ननर्ाारण गना सक्नेछ ।  

(८) महसलु ननर्ाारण सम्बन्र्ी अन्य कायाहवनर् िोहकए बमोम्जम हनुेछ ।  
 

१४. सूचना प्रकाशन गनुा पनेाः र्दफा १३ बमोम्जम आयोगले ननर्ाारण गरेको महसलु र्दर 
सवासार्ारणको जानकारीको लानग प्रकाशन गनुा पनेछ । 

  
१५. महसलु पनुरावलोकन हनु सक्नाेः (१) र्दफा १३ बमोम्जम आयोगले ननर्ाारण गरेको महसलु 

उपर म्चत्त नबझु्ने सेवा प्रर्दायकले म्चत्त नबझु्नाको उम्चि र पयााप्त कारण सहहि महसलु 
ननर्ाारण भएको सूचना पाएको नमनिले िीस ठर्दननभत्र भौनिक योजना िथा ननमााण मन्त्रालय 
समक्ष ननवेर्दन ठर्दन सक्नछे ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोम्जम ननवेर्दन प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले रे्दहायका अध्यक्ष 
िथा सर्दस्य रहेको एउटा महसलु पनुरावलोकन आयोग गठन गना सक्नेछाः– 

(क) उच्च अर्दालिको न्यायार्ीश भइसकेको वा हनु 

                                

   केही नेपाल ऐन संशोर्न गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोनर्ि । 
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 योग्यिा पगेुको व्यम्क्त     – अध्यक्ष 

(ख) इम्िननयररङ्ग हवषयमा कम्िीमा स्नािकोत्तर उपानर्  
हानसल गरी खानेपानी वा सरसफाईको क्षेत्रमा कम्िीमा  
पन्र वषाको अनभुव प्राप्त गरेको व्यम्क्त   – सर्दस्य 

(ग) चाटडा एकाउन्टेन्सी वा वाम्णज्य शास्त्रमा कम्िीमा  
स्नािकोत्तर उपानर् हानसल गरी कम्िीमा पन्र  
वषाको लेखापरीक्षण सम्बन्र्ी अनभुव प्राप्त गरेको व्यम्क्त – सर्दस्य 

(३) महसलु पनुरावलोकन आयोगले उपर्दफा (१) बमोम्जम प्राप्त हनु आएका ननवेर्दन 
उपर आवश्यक छानहवन गरी र्दफा १३ बमोम्जम ननर्ााररि महसलु उपर पनुरावलोकन 
गर्र्नेछ ।  

(४) महसलु पनुरावलोकन आयोगले उपर्दफा (३) बमोम्जम महसलु पनुरावलोकन 
गनुाअम्घ िोहकए बमोम्जम सावाजननक सनुवाई समेि गना सक्नेछ ।  

(५) महसलु पनुरावलोकन आयोगले उपर्दफा (४) बमोम्जम सावाजननक सनुवाई गर्दाा 
प्राप्त हनु आएका सझुाव समेिलाई अध्ययन गरी काम प्रारम्भ गरेको नमनिले िीस ठर्दननभत्र 
महसलु पनुरावलोकन गरी सोको सावाजननक सूचना प्रकाशन गनुा पनेछ ।  

(६) उपर्दफा (५) बमोम्जम प्रकाशन गरेको महसलु अम्न्िम हनुेछ ।  
(७) महसलु पनुरावलोकन आयोगको सम्चवालय भौनिक योजना िथा ननमााण 

मन्त्रालयमा रहनेछ ।  
(८) भौनिक योजना िथा ननमााण मन्त्रालयबाट िोहकएको अनर्कृिले महसलु 

पनुरावलोकन आयोगको सम्चव भै काम गनेछ ।  
(९) महसलु पनुरावलोकन आयोगमा आवश्यक पने कमाचारी भौनिक योजना िथा 

ननमााण मन्त्रालयले उपलब्र् गराउनेछ ।  
(१०) महसलु पनुरावलोकन आयोगको बैठक, ननणाय सम्बन्र्ी व्यवस्था िथा सो 

आयोगका अध्यक्ष िथा सर्दस्यको पाररिनमक िथा सहुवर्ा िोहकए बमोम्जम हनुेछन ्।  
(११) उपर्दफा (५) बमोम्जम महसलु पनुरावलोकन गने काम समाप्त भएपनछ 

महसलु पनुरावलोकन आयोग स्विाः हवघटन भएको मानननेछ ।  
 

१६. आयोगले शलु्क लगाउन सक्नाेः आयोगले सेवा प्रर्दायकसँग ननजले उपभोक्ताबाट नलन े
महसलुको र्दईु प्रनिशिमा नबढ्ने गरी िोहकए बमोम्जम शलु्क लगाई उठाउन सक्नेछ । 

 

१७. आयोगले उजरुी सनु्न सक्नाेः (१) सेवा प्रर्दायकले प्रर्दान गरेको सेवा उपर म्चत्त नबझु्ने 
उपभोक्ताले िोहकए बमोम्जम आयोग समक्ष उजरुी ठर्दन सक्नेछ ।  
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(२) उपर्दफा (१) बमोम्जम उपभोक्ताले आयोगमा उजरुी ठर्दनअुम्घ आपूmले प्राप्त 
गरेको सेवाका सम्बन्र्मा म्चत्त नबझेुका कुरा खलुाई सेवा प्रर्दायकलाई जानकारी गराई 
सकेको र त्यसमा उपभोक्ताले सन्िोषप्रर्द उपचार नपाएको हनु ुपनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बमोम्जम उजरुी प्राप्त भएमा आयोगले आवश्यक छानहवन गरी 
सेवाको स्िर सरु्ारका सम्बन्र्मा सम्बम्न्र्ि सेवा प्रर्दायकलाई ननरे्दशन ठर्दन सक्नेछ र त्यस्िो 
ननरे्दशनको पालन गनुा सम्बम्न्र्ि सेवा प्रर्दायकको किाव्य हनुेछ ।  

 

१८. आयोगले सजाय गना सक्नाेः (१) कुनै सेवा प्रर्दायकले आयोगले ननर्ाारण गरेको महसलु लागू 
नगरेमा, आयोगले ननर्ाारण गरेको भन्र्दा बढी महसलु उठाएमा वा स्वीकृि मापर्दण्ड हवपरीि 
असमान महसलु लगाएमा आयोगले त्यस्िा सेवा प्रर्दायकलाई कसरुको मात्रा हेरी पचास 
हजार रुपैयाँसम्म जररबाना गना सक्नेछ । 

(२) उपभोक्ताले ठर्दएको उजरुी उपर सेवा प्रर्दायकले मनानसब कारबाही नगरेको कुरा 
उपभोक्ताले प्रमाम्णि गरेमा आयोगले त्यस्िो सेवा प्रर्दायकलाई र्दश हजार रुपैयाँसम्म 
जररबाना गना सक्नेछ । 

(३) कुनै उपभोक्ताले र्दाुःख ठर्दने र्दरुाशयले सेवा प्रर्दायक हवरुि झटु्टा उजरुी गरेको 
प्रमाम्णि भएमा उजरुीको प्रकृनि हेरी आयोगले त्यस्िा उपभोक्तालाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म 
जररबाना गना सक्नेछ । 

(४) आयोगले यस र्दफा बमोम्जम गरेको सजाय उपर सम्बम्न्र्ि उच्च अर्दालिमा 
पनुरावेर्दन गना सहकनेछ । 

 

१९. हवशषे कोषको स्थापनााः (१) आयोगले र्दफा १८ बमोम्जम जररबाना बापि प्राप्त गरेको रकम 
जम्मा गना एउटा छुटै्ट हवशेष कोषको स्थापना गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोम्जमको कोषमा रहेको रकम सेवा प्रर्दायकबाट प्रर्दान गररएको 
सेवा प्राप्त गना िोहकए बमोम्जमका असमथा उपभोक्तालाई अनरु्दान ठर्दने काममा खचा   
गररनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बमोम्जमको कोषको सञ्चालन िथा व्यवस्थापन सम्बन्र्ी अन्य 
कुरा िोहकए बमोम्जम हनुेछन ्। 

 

पररच्छेर्द–४ 

आयोगको कोष िथा लेखापरीक्षण सम्बन्र्ी व्यवस्था 
२०. आयोगको कोषाः (१) आयोगको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ र त्यस्िो कोषमा रे्दहायका 

रकमहरु रहनेछना्ः– 
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(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,  

(ख) कुनै हवरे्दशी सरकार, अन्िरााहिय संघ वा संस्थाबाट ऋण वा सहयोग 
बापि प्राप्त रकम,   

िर हवरे्दशी सरकार, अन्िरााहिय संघ वा संेंस्थाबाट ऋण वा 
सहयोग नलनअुम्घ आयोगले नेपाल सरकारको स्वीकृनि नलन ुपनेछ ।  

(ग) र्दफा १६ बमोम्जम आयोगले लगाएको शलु्क बापि प्राप्त रकम, 

(घ) अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम । 

(२) आयोगको सम्पूणा खचा उपर्दफा (१) बमोम्जमको कोषबाट व्यहोररनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बमोम्जमको रकम नेपालको कुनै बैंक वा हवत्तीय संस्थामा खािा 
खोली जम्मा गररनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोम्जमको खािाको सञ्चालन िोहकए बमोम्जम हनुेछ । 

 

२१. लेखा र लेखापरीक्षणाः (१) आयोगको आय व्ययको लेखा प्रचनलि कानून बमोम्जम  राम्खनेछ 
। 

(२) आयोगले िोहकए बमोम्जम आन्िररक लेखापरीक्षण िथा आन्िररक ननयन्त्रणको 
व्यवस्था गनुा गराउन ुपनेछ ।  

(३) आयोगको लेखाको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हनुेछ । 

(४) नेपाल सरकारले आवश्यक रे्दखेमा जनुसकैु बखि आयोगको लेखा िथा 
ित्सम्बन्र्ी कागजाि जाँच्न वा जचँाउन सक्नेछ । 

 

पररच्छेर्द–५ 

हवहवर् 

२२. हववार्द समार्ान गनेाः सेवा प्रर्दायक र उपभोक्ताबीच वा प्रचनलि कानून बमोम्जम सेवा प्रर्दान 
गना अनमुनिपत्र ठर्दने ननकाय र सेवा प्रर्दायकबीच महसलु सम्बन्र्मा कुनै हववार्द उत्पन्न 
भएमा आयोगले िोहकए बमोम्जम त्यस्िो हववार्दको समार्ान गनेछ । 

 

२३. सनमनि वा उपसनमनि गठन गना सक्नाेः (१) सेवा प्रर्दायकले उपभोक्तालाई प्रर्दान गने सेवाको 
अनगुमन गरी उपभोक्ताहरुको हक हहि संरक्षण गने सम्बन्र्मा आयोगलाई सझुाव ठर्दन िथा 
सेवामा उम्चि पहुँच नपगेुका वा सेवाको महसलु निना असमथा उपभोक्ताहरुको हहि संरक्षण 
गना आयोगले आवश्यकिा अनसुार उपभोक्ता सेवा सझुाव सनमनि गठन गना सक्नेछ । 

(२) आयोगले यो ऐन वा यस अन्िगाि बनेको ननयम बमोम्जम आपूmले सम्पार्दन गने 
काम सचुारु रुपले गनाको लानग आवश्यकिा अनसुार उपसनमनि गठन गना सक्नेछ । 
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(३) उपर्दफा (१) वा (२) बमोम्जम गठठि सनमनि वा उपसनमनिको काम, किाव्य र 
अनर्कार िथा कायाहवनर् िोहकए बमोम्जम हनुेछ ।  

 

२४. अनर्कार प्रत्यायोजनाः आयोगले यो ऐन वा यस अन्िगाि बनेको ननयम बमोम्जम आपूmलाई 
प्राप्त अनर्कारमध्ये आवश्यकिा अनसुार केही अनर्कार अध्यक्ष, सर्दस्य, र्दफा २३ बमोम्जमको 
कुनै सनमनि वा उपसनमनि वा आयोगको कुनै अनर्कृि कमाचारीलाई प्रत्यायोजन गना  
सक्नेछ । 

 

२५. वाहषाक प्रनिवेर्दन पेश गनुा पनेाः (१) आयोगले आपूmले वषाभरी सम्पार्दन गरेको कामको संम्क्षप्त 
हववरण, सोको प्रशासकीय खचा, आय व्ययको हववरण िथा भहवष्यमा सञ्चालन गने कायाक्रम 
समेि समावेश गरी प्रत्येक वषाको असोज महहनानभत्र नेपाल सरकार समक्ष प्रनिवेर्दन पेश गनुा 
पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोम्जमको प्रनिवेर्दन नपेाल सरकारले आवश्यकिा अनसुार 
आयोगलाई सावाजननक गना लगाउनेछ । 

 

२६. नपेाल सरकारसँग सम्पका ाः आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पका  राख्र्दा भौनिक योजना िथा 
ननमााण मन्त्रालय माफा ि राख्न ुपनेछ । 

 

२७. ननयम बनाउन े अनर्काराः यस ऐनको उदे्दश्य कायाान्वयन गना आयोगले आवश्यक ननयम 
बनाउन सक्नेछ र त्यस्िो ननयम नेपाल सरकारबाट स्वीकृि भएपनछ लागू हनुेछ । 

 

२८. ननरे्दम्शका बनाई लागू गना सक्नाेः आयोगले यो ऐन र यस अन्िगाि बनेको ननयमको अर्ीनमा 
रही आवश्यक ननरे्दम्शका बनाई लागू गना सक्नेछ । 
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अनसूुची 
(र्दफा ३ को उपर्दफा (४) सँग सम्बम्न्र्ि) 

 

शपथ 

 

 

म....................................ईश्वरलाई साक्षी राखी÷सत्य ननष्ठापूवाक शपथ नलन्छु हक आयोगको 
अध्यक्ष÷सर्दस्यको हैनसयिले मलाई समु्म्पएको म्जम्मेवारी र किाव्य पालन कसैको डर, त्रास, 

मोलाहहजा, पक्षपाि, दे्वष वा लोभमा नपरी ननष्पक्ष िथा इमान्र्दारीपूवाक गनेछु र आफ्नो किाव्य 
पालनाको नसलनसलामा जानकारी हनु आएको गोप्य कुरा प्रचनलि कानूनको पालनाको नसलनसलामा 
बाहेक कुनै अवस्थामा कसैलाई कुनै पनन माध्यमबाट आपूm पर्दमा बहाल रहे वा नरहेको जनुसकैु 
अवस्थामा प्रकट गने छैन । 

 

 

 

         नमनिाः–  
         र्दस्िखिाः...................... 
 

 

 

 


