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नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१

लालमोहर र प्रकाशन धमधत

सं शोिन गने ऐन

२०४१।७।२७

१. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८

२०४८।२।१६

२. नेपाल विद्युत प्राधिकरण (पवहलो सं शोिन) ऐन, २०४९

२०४९।७।६
प्रमाणीकरण र प्रकाशन धमधत

३.
४.
५.

गणतन्र सुदृढीकरण तथा केही

नेपाल कानू न सं शोिन गने ऐन, २०६६ 

२०६६।१०।६

केही नेपाल ऐन सं शोिन गने ऐन, २०७२

२०७२।११।१३

केही नेपाल ऐन सं शोिन गने ऐन, २०७५

२०७५।११।१९

२०४१ सालको ऐन नं . १८
...................
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्थापना र व्यिस्था गनन बनेको ऐन

ु भ गरी विद्युत
प्रस्तािना : विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपदो र सिनसल
आपूधतन गने व्यिस्था गनन नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालन गननको लाधग कानू नी
व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज िीरे न्र िीर विक्रम शाहदे िबाट राविय पञ्चायतको सल्लाह र
सम्मधतले यो ऐन बनाइबक्से को छ ।
पररच्छे द – १
प्रारम्म्भक
१.

सं म्क्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन,
२०४१” रहे को छ ।

(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सू चना प्रकाम्शत गरी तोकेको

२.

धमधतदम्ि प्रारम्भ हुनेछ ।

पररभाषा : विषय िा प्रसं गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“ग्राहक” भन्नाले विद्युत उपभोग गने व्यम्ि सम्झनु पछन ।

(ि)

“प्राधिकरण” भन्नाले दफा ३ अन्तगनत स्थापना भएको नेपाल विद्युत

(ग)

प्राधिकरण सम्झनु पछन ।

“विद्युत” भन्नाले पानी, धिजेल, कोइला िा अन्य कुनै प्रविधिबाट
उत्पादन गररने विद्युत शम्ि सम्झनु पछन ।



यो ऐन सं ित् २०६५ साल जेठ १५ गते दे म्ि लागू भएको ।

 गणतन्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून सं शोिन गने ऐन, २०६६ द्वारा म्झवकएको ।


यो ऐन धमधत २०४२।५।१ दे म्ि ऐन लागू हुने गरी तोवकएको (नेपाल राजपर धमधत २०४२।५।२) ।
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(घ)
(ङ)


(ङ१)

“महसुल” भन्नाले प्राधिकरणले विद्युत उपलब्ि गराए िापत ग्राहकबाट
धलइने विद्युत महसुल सम्झनु पछन ।

“सधमधत” भन्नाले दफा ८ बमोम्जम गठठत सञ्चालक सधमधत सम्झनु
पछन ।
“अनाधिकार

उपभोग”

भन्नाले

प्राधिकरणको

स्िीकृधत

नधलई

प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीबाट विद्युत उपभोग गने कायन िा ग्राहकले
विद्युत उपभोग गदान पालन गनुन पने शतनको उल्लघं न हुने गरी विद्युत
(च)

उपभोग गने िा विद्युत चोने कायन सम्झनु पछन ।

“तोवकएको” िा “तोवकए बमोम्जम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको
विधनयममा तोवकएको िा तोवकए बमोम्जम सम्झनु पछन ।
पररच्छे द – २

३.

सं स्थापना, पूंजी र व्यिस्थापन

प्राधिकरणको स्थापना : (१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपदो र

ु भ गरी विद्युत आपूधतनको समुम्चत व्यिस्था गननको लाधग नेपाल विद्युत
सिनसल
प्राधिकरण स्थापना गररएको छ ।

(२) प्राधिकरणलाई अंग्रजी भाषामा “नेपाल इलेम्क्िधसटी अथोररटी” भधननेछ।
(३) प्राधिकरणको प्रिान कायानलय काठमािौंमा रहनेछ ।

४.

सं गठठत सं स्था हुने : (१) प्राधिकरण अविम्च्छन्न उत्तराधिकारिाला एक स्िशाधसत र
सं गठठत सं स्था हुनेछ ।
(२)
(३)

प्राधिकरणको आप््ःनो एउटा छु ट्टै छाप हुनेछ ।

प्राधिकरणले व्यम्ि सरह चल अचल सम्पम्त्त प्राप्त गनन, उपभोग गनन,

बेचधबिन गनन िा अन्य वकधसमले बन्दोबस्त गनन सक्नेछ ।
(४)

प्राधिकरणले व्यम्ि सरह आप््ःनो नामबाट नाले स, उजूर गनन र सो

उपर पधन सोही नामबाट नालेस उजूर लाग्न सक्नेछ ।
५.

शेयर पूंजी र शेयरिाला : (१) प्राधिकरणको प्रारम्म्भक अधिकृत शेयर पूंजी नेपाल

सरकारले नेपाल राजपरमा सू चना प्रकाम्शत गरी तोकेबमोम्जम हुनेछ र त्यस्तो पूंजी
सोही सू चनामा तोकेबमोम्जमको शेयरमा विभाम्जत हुनेछ ।
(२)

प्राधिकरणले

नेपाल

सरकारको

अनुमधत

धलई

आफ्नो

प्रारम्म्भक

ूँ ी थपघट गनन सक्नेछ र प्राधिकरणको शेयरपूज
ूँ ी घटी हुन आएमा
अधिकृत शेयर पूज
ूँ ीकै अनुपातमा घटाइनेछ ।
प्रत्येक शेयरको अवित (नोधमनल) मू ल्य पधन शेयर पूज
(३)

प्राधिकरणले धनष्काशन गरे को शेयर मध्ये नेपाल सरकारले िरीद गरी

बाूँकी रहे को शेयर मार सिनसािारण जनतालाई धबक्री गररनेछ ।
(४)



प्राधिकरणका शेयरिालाहरुको दावयत्ि सीधमत हुनेछ ।

पवहलो सं शोिनद्वारा थप।
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(५)

प्रत्येक शेयर अविभाज्य हुनेछ र शेयरिालाले आफूले धलएको प्रत्येक

शेयरको एक मतको वहसाबले शेयरिालाहरुको सािारण सभामा मत ठदन पाउनेछ ।


५क. शेयर िरीद गनन सक्ने : सािारण सभाको व्यिस्था भएपधछ सािारण सभाले पाररत

गरे बमोम्जम र सािारण सभाको व्यिस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको स्िीकृधत धलई
प्राधिकरणले विद्युतसं ग सम्बम्न्ित उद्योगहरुको शेयर िरीद गनन सक्नेछ ।

६.

ऋणपर जारी गने : सािारण सभाको व्यिस्था भएपधछ सािारण सभाबाट पाररत
गरे बमोम्जम र सािारण सभाको व्यिस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको स्िीकृधत धलई
प्राधिकरणले ऋणपर जारी गनन सक्नेछ ।

७.

ऋण िा अनुदान धलने : सािारण सभाको व्यिस्था भएपधछ सािारण सभाले पाररत

गरे बमोम्जम र सािारण सभाको व्यिस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको स्िीकृधत धलई
प्राधिकरणले आफ्नो चालू पूंजीको लाधग आिश्यक नगद िा म्जन्सी ऋण धलन िा
अनुदान स्िीकार गनन सक्नेछ ।

८.

सञ्चालक सधमधतको गठन : प्राधिकरणको सम्पूण न काम कारिाहीको सञ्चालन, रे िदे ि
र व्यिस्थापनको लाधग एक सञ्चालक सधमधत गठन हुनेछ । सञ्चालक सधमधतले यो
ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेको विधनयम बमोम्जम प्राधिकरणलाई भएका सबै
अधिकारको प्रयोग र कतनव्य पालन गनेछ ।

९.

सञ्चालकहरु
सञ्चालकहरु

:

(१)

सािारण

सञ्चालक

सभाद्वारा

सधमधतमा

धनिानम्चत

आठजना
हुनेछन्

सञ्चालक

र

रहनेछन्

धनिानम्चत

।

ती

सञ्चालकहरुले

आफूमध्येबाट छानेको एकजना व्यम्ि सञ्चालक सधमधतको अध्यक्ष हुनेछ ।
(२)

नेपाल सरकार िा कुनै सं गठठत सं स्थाले धलएको शेयरको अनुपातमा

नेपाल सरकार िा त्यस्तो सं स्थाले सञ्चालकहरु मनोधनत गनन सक्नेछ र त्यस्तो
मनोधनत सञ्चालकहरुको हक तथा दावयत्ि धनिानम्चत सञ्चालकको सरह हुनेछ ।


(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेम्िएको भएतापधन सािारण सभाद्वारा

सञ्चालकहरु धनिानम्चत हुने व्यिस्था नभएसम्म सञ्चालक सधमधतमा दे हायका सदस्यहरु
रहनेछन् :–


(क) उजान, जलस्रोत तथा धसं चाई मन्री िा नेपाल
सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको



विम्शष्ट श्रे णीको कमनचारी

(ि) सम्चि, उजान, जलस्रोत तथा धसं चाई मन्रालय
(ग) सम्चि, अथन मन्रालय





–अध्यक्ष
–सदस्य
–सदस्य

पवहलो सं शोिनद्वारा थप।
पवहलो सं शोिनद्वारा सं शोधित ।

 केही नेपाल ऐन सं शोिन गने ऐन, २०७५ द्धारा सं शोधित ।
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(घ)
(ङ)
(च)
(छ)

उद्योग, िाम्णज्य िा वित्तीय क्षेरमा सं लग्न
व्यम्िहरु मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एकजना

–सदस्य

सरकारद्वारा मनोनीत एकजना

– सदस्य

व्यम्िहरु मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत दुईजना

–सदस्य

विद्युत उपभोिाहरु मध्येबाट नेपाल

विद्युत क्षेरमा विशेषता हाधसल गरे का गैरसरकारी
कायनकारी धनदे शक, प्राधिकरण – सदस्य–सम्चि



(४) सधमधतका मनोनीत सदस्यहरुको कायानिधि चार बषनको हुनेछ ।

तर नेपाल सरकारले आिश्यक परे मा त्यस्ता सदस्यहरुको पदािधि समाप्त हुन ु
अगािै

धतनीहरुलाई

हटाउन

िा

धतनीहरुको

सट्टा

अको

व्यम्ि

मनोनीत

गनन

सक्नेछ ।

(५) सािारण सभाद्वारा धनिानम्चत सञ्चालकहरुको कायानिधि चार िषनको हुनेछ

र कायानिधि समाप्त भएपधछ बढीमा लगातार दुई पटकसम्म पुन्ः सञ्चालकमा
धनिानम्चत हुन सक्नेछन् ।
तर प्रथम पटक धनिानम्चत आठजना सञ्चालकहरुमध्ये गोला प्रथाद्वारा धनणनय
१०.

गरे का चारजना सञ्चालकहरुको कायानिधि दुई िषनको हुनेछ ।

सञ्चालकको धनधमत्त अयोग्ता : दे हायको कुनै व्यम्ि सञ्चालक हुन िा कायम रहन
सक्दै न :–

(क)

प्राधिकरणको कुनै िैतधनक पदाधिकारी,
तर नेपाल सरकारद्वारा धनयुि कायनकारी धनदे शकको सम्बन्िमा

(ि)

यो िण्ि लागू हुनेछैन ।

ऋण धतनन नसकी साहू को दामासाहीमा परे को,

(ग)

बहुलाएको िा मानधसक सन्तुलन नभएको,

(घ)

नैधतक

(ङ)

पतन

दे म्िने

फौज्दारी

अधभयोगमा

अदालतबाट

कसू रदार

प्रमाम्णत भएको,

प्राधिकरणसं ग भएको कुनै ठेक्का पट्टामा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपले
वहस्से दार भएको ।

११.

सञ्चालकलाई

हटाउन

सवकने

:

(१)

सािारणसभाद्वारा

धनिानम्चत

सञ्चालकलाई

दे हायको अिस्थामा सािारण सभामा उपम्स्थत शेयरहोल्िरहरुको बहुमतले हटाउन
सवकनेछ :–
(क)
(ि)

दफा १० मा उम्ल्लम्ित कुनै अिस्था परे मा,

कुनै मुनाधसब कारण तथा सधमधतको अनुमधत धबना सधमधतको बैठकमा
लगातार तीन पटकभन्दा बढी अनुपम्स्थत भएमा ।



पवहलो सं शोिनद्वारा सं शोधित ।
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१२.

(२)

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

(३)

दे हायका अिस्थामा सञ्चालकहरु सधमधतबाट स्ित्ः हट्नेछन् :–
(क)

सदस्यबाट ठदएको राजीनामा स्िीकृत भएमा,

(ि)

मृत्यु भएमा ।

सञ्चालकको ररि स्थानको पूधतन : (१) मृत्यु, राजीनामा िा अन्य कुनै कारणबाट कुनै
सञ्चालकको पद ररि हुन आएमा साविकिालाको बाूँकी अिधिसम्म मार सो स्थानमा
पूधतन गररनेछ ।

१३.

१४.

काम

कारिाई

बदर

नहुने

:

सधमधतको

कुनै

गठनमा

ु ी
रट

भई

िा

कुनै

सञ्चालककोस्थान ररि भई सधमधतमा कुनै काम कारिाई भएको भएपधन सोही
कारणले मार त्यस्तो काम कारिाई बदर हुनेछैन ।

सञ्चालकको पाररश्रधमक : सञ्चालकको पाररश्रधमक तथा सुवििा तोवकएबमोम्जम
हुनेछ ।

तर दफा ९ को उपदफा (३) बमोम्जमका सदस्यहरुले पाररश्रधमक पाउने

१५.

छै नन् र धनजहरुले सधमधतले तोके बमोम्जम बैठक भत्ता मार पाउनेछन् ।

सधमधतको बैठक : (१) सधमधतको बैठक तोवकएको धमधत, समय र स्थानमा
बस्नेछ ।

(२)

पचास

प्रधतशतभन्दा

बढी

सञ्चालकहरु

उपम्स्थत

बैठकको लाधग गणपूरक सं ख्या पुगेको माधननेछ ।
(३)

सधमधतको

बैठकको

अध्यक्षता

सधमधतको

भएमा

अध्यक्षले

िा

सधमधतको
धनजको

अनुपम्स्थधतमा बैठकमा उपम्स्थत सञ्चालकहरुले आफूमध्येबाट छानेको सञ्चालकले
गनेछ ।

(४) सधमधतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा

बैठकको अध्यक्षता गने सञ्चालकले धनणनयात्मक मत ठदनेछ ।

(५) सधमधतको बैठक सम्बन्िी अन्य कायनविधि तोवकएबमोम्जम हुनेछ ।

१६.

व्यापाररक धसद्धान्त अनुसरण गने : सधमधतले प्राधिकरणको कायन सम्पादन गदान
सिनसािारण जनताको सुवििा समेतको ख्याल रािी व्यापाररक धसद्धान्त अनुसरण
गनेछ ।

१७.

महाप्रबन्िक

िा

कायनकारी

धनदे शक, सल्लाहकार

र

अन्य

कमनचारी

:

(१)

प्राधिकरणको कायन सञ्चालनको धनधमत्त मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा सधमधतले

एकजना महाप्रिन्िक र आिश्यकता अनुसार सल्लाहकार र कमनचारीहरु धनयुम्ि गनन
सक्नेछ ।

तर सािारण सभाको व्यिस्था नभएसम्म त्यस्तो मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको

रुपमा नेपाल सरकारले एकजना कायनकारी धनदे शक धनयुम्ि गनेछ ।


पवहलो सं शोिनद्वारा म्झवकएको ।

5

www.lawcommission.gov.np
(२)
१८.

प्राधिकरणको महाप्रबन्िक िा कायनकारी धनदे शक, सल्लाहकार र अन्य

कमनचारीहरुको पाररश्रधमक से िाको अन्य शतन तथा सुवििा तोवकए बमोम्जम हुनेछ ।

महाप्रबन्िक िा कायनकारी धनदे शक उपर प्रधतबन्ि : प्राधिकरणको कुनै महाप्रबन्िक
िा कायनकारी धनदे शकले प्राधिकरणसं ग हुने कुनै ठेक्कापट्टामा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष
रुपले वहस्से दार हुन सक्नेछैन ।

पररच्छे द – ३

प्राधिकरणको काम, कतनव्य र अधिकार
१९.

प्राधिकरणको काम र कतनव्य : प्राधिकरणको काम र कतनव्य दे हाय बमोम्जम
हुनेछ :–

(क)

विद्युत

आपूधतन

सम्बिी

दीघनकालीन

र

अल्पकालीन

नीधत

धनिानरण गनन नेपाल सरकारलाई धसफाररश गने ,

(क१) प्रचधलत कानू न बमोम्जम विद्युत उत्पादन, प्रसारण िा वितरण



(ि)

गरी विद्युत आपूधतन गने ।

विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली तथा तत्सम्बन्िी
अन्य कायनको योजना तजुम
न ा गने र तजुम
न ा भएको योजनाको
कायानन्ियन गनन आिश्यक विद्युत उत्पादन केन्र, रुपान्तर

केन्र (सिस्टे शन), वितरण केन्र, प्रसारण र वितरण लाईन तथा

तत्सम्बन्िी सुवििाहरुको धनमानण, सञ्चालन, सं रक्षण र सम्बद्र्िन
(ग)

गने ,

औद्योधगक तथा कृवष विकास तथा जनताको सुवििाको लाधग
आधथनक



दृवष्टले

उपयुत्त्ः

क्षेरमा

उपयुि

स्तरको

विद्युत

उत्पादन, प्रसारण र वितरणको व्यिस्था गने ,

(घ) विद्युत महसुल बाहे क ग्राहकबाट धमटर जिान, धमटर ठाउूँसारी,

(ङ)
(च)

नामसारी, क्षमता िृवद्ध लगायतका से िा शुल्क धनिानरण गने ,
विद्युत

उत्पादन, प्रसारण

र

वितरण

सम्बन्िमा

आिश्यक

अनुसन्िान कायन गने गराउने,

विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्िमा दक्ष जनशम्ि
तयार गनन उच्च तालीम तथा अध्ययनको प्रिन्ि गने गराउने,



(च१) विद्युत

उत्पादन, प्रसारण

िा

वितरण

प्राविधिक सल्लाह र परामशन प्रदान गने ।



पवहलो सं शोिनद्वारा थप।

 केही नेपाल ऐन सं शोिन गने ऐन, २०७५ द्धारा सं शोधित ।


पवहलो सं शोिनद्वारा थप।
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(छ)

प्राधिकरणको उद्देश्य पूधतनको लाधग आिश्यक अन्य कामहरु
गने गराउने ।

२०.

प्राधिकरणको अधिकार : (१) प्राधिकरणको अधिकार दे हाय बमोम्जम हुनेछ :–
(क)

स्िदे शी सं स्था बैंक िा व्यम्िबाट ऋण धलने,

(ि)

विदे शी सरकार िा विदे शी सं स्था र अन्तरराविय सं स्थाबाट

(ग)
(घ)
(ङ)


ऋण धलने,

ग्राहकबाट विद्युत महसुल र से िा शुल्क उठाउने,

ु लाई विद्युत धबक्री गने िा विदे शी मुलक
ु बाट
विदे शी मुलक
विद्युत िरीद गने ,

प्राधिकरणको कोषमा रहे को रकम लगानी गने ,

(ङ१) प्राधिकरणले वितरण गरे को विद्युतको अनाधिकार उपभोग

(च)
(छ)

धनयन्रण गने ,

धनजी क्षेरबाट उत्पाठदत विद्युत शम्ि िरीद गने ,
आफ्नो

काम

र

कतनव्य

पूरा

गननको

लाधग

अपररहायन र

आिश्यक सबै काम गने ।

(२) उपदफा (१) िण्ि



(ि) र (घ) बमोम्जमको अधिकार प्रयोग गदान

प्राधिकरणले नेपाल सरकारको पूिस्न िीकृधत धलनु पनेछ ।
२१.

जग्गा प्राप्त गने : प्राधिकरणलाई दे हायको प्रयोजनको लाधग नेपाल सरकारले प्रचधलत
कानू न बमोम्जम आिश्यक जग्गा प्राप्त गररठदन सक्नेछ :–
(क)
(ि)

नहर कुलो धनमानण गनन,

(ग)

जलाशय धनमानण गनन,

(घ)

विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र रुपान्तर केन्र (सबस्टे शन)

(ङ)

२२.

बाूँि िा तटबन्ि धनमानण गनन,

धनमानण गनन,

जमीन माधथ िा मुधन विद्युत तार िा लाईन जिान गनन,

(च)

विद्युत लठ्ठा ठड्याउन,

(छ)

विद्युत सम्बन्िी अन्य सुवििाहरु धनमानण गनन,

(ज)

प्राधिकरणको उद्देश्य पूधतन गनन गररने अन्य काम गनन ।

अरुको घर जग्गामा प्रिेश गने : प्राधिकरणले अधिकृत गरे को व्यम्िले प्राधिकरणको
कामको धसलधसलामा अरुको घर जग्गामा प्रिेश गनुन आिश्यक परे मा तत्काल त्यस्तो
घर िा जग्गा प्रयोग गरररहे का व्यम्िलाई पूि न सू चना ठदएर प्रिेश गनन सक्नेछ ।





पवहलो सं शोिनद्वारा थप।
पवहलो सं शोिनद्वारा सं शोधित ।
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तर विद्युतको दुरुपयोग िा चोरी भइरहे को शं का गनुप
न ने मनाधसब कारण

भएमा िा कुनै दुघट
न नालाई बचाउ िा जरुरी ममनत कायन गनुन परे मा पूि न सू चना ठदनु
२३.

पने छैन ।

विद्युत लाइन काट्न सवकने : (१) कुनै ग्राहकले प्राधिकरणलाई बुझाउनु पने महसुल
जरीिाना, क्षधतपूधतन, अधतररि शुल्क, अन्य शुल्क तथा धतनन बुझाउनु पने अन्य रकम
तोवकएको समयधभर नबुझाएमा



िा विद्युतको अनाधिकार प्रयोग गरे मा प्राधिकरणले

त्यस्तो ग्राहकलाई ठदइरािे को विद्युत लाइन काट्न सक्नेछ ।
 (२)...........



२३क. क्षधतपूधतन, अधतररि महसुल तथा जररिाना धलन सवकने : ग्राहक िा अन्य कसै ले

विद्युतको अनाधिकार उपभोग गरे मा िा ग्राहकले धनिानररत समयधभर विद्युत महशू ल
नधतरे मा प्राधिकरणले त्यस्तो ग्राहक िा विद्युतको अनाधिकार उपभोग गने संग तोवकए
बमोम्जमको जररिाना, क्षतीपूधतन तथा अधतररि महशू ल धलन सक्नेछ ।

२४.

सम्पम्त्त बेचधबिन गनन नपाउने : प्राधिकरणले नेपाल सरकारको पूिस्न िीकृधत नधलई
कुनै अचल सम्पम्त्त र एक लािभन्दा बढी मू ल्यको कुनै चल सम्पम्त्त कसै लाई
बेचधबिन गनन िा अन्य वकधसमले हस्तान्तरण िा नामसारी गरी ठदन पाउने छै न ।

तर काममा प्रयोग भई िा अन्य कुनै कारणबाट काम नलाग्ने दे म्िएका

२५.

सामानहरु धललाम धबक्री गदान नेपाल सरकारको पूिस्न िीकृधत

धलनु पने छै न ।

धनदे शन ठदने अधिकार : (१) नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई दे हाय बमोम्जमको
धनदे शन ठदन सक्नेछ :–
(क)
(ि)
(ग)
(२)

कुनै िास क्षेर तोकी िा नतोकी कुनै विद्युत से िा सञ्चालन गनन
िा अन्य कुनै काम कारिाई गनन,

प्राधिकरणले कुनै क्षेरमा गरररहे को कुनै काम कारिाई रोक्न
िा त्यसमा कुनै पररितनन गनन िा पूरै बन्द गनन,

ूँ े को कुनै काम कुरा नगनन ।
प्राधिकरणले गनन आट

उपदफा (१) बमोम्जम नेपाल सरकारले ठदएको धनदे शनको पालना गनुन

प्राधिकरणको कतनव्य हुनेछ ।
(३)

नेपाल सरकारले उपदफा (१) को िण्ि



(क) र (ि) बमोम्जमको

काम गननको लाधग ठदएको धनदे शन अनुसार काम गदान प्राधिकरणले घाटा बेहोनुन पने
भएमा सो बापत बेहोनुन परे को रकम नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई क्षधतपूधतनको
रुपमा ठदनु पनेछ ।



पवहलो सं शोिनद्वारा थप।

 गणतन्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून सं शोिन गने ऐन, २०६६ द्वारा म्झवकएको ।


पवहलो सं शोिनद्वारा सं शोधित ।
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२६.

िावषनक प्रधतिेदन : प्राधिकरणले प्रत्येक िषन ले िा परीक्षण समाप्त भएपधछ ले िा
परीक्षकको प्रधतिेदन सवहत दे हायको वििरण िोली नेपाल सरकार समक्ष िावषनक
प्रधतिेदन पेश गनुन पनेछ :–
(क)

विद्युत आपूधतन सम्बन्िी नीधत कायानन्ियन गने योजना सम्बन्िी वििरण,

(ि)

प्राधिकरणबाट सञ्चाधलत आयोजनाहरुको म्स्थधतको विस्तृत वििरण,

(ग)

आगामी पाूँच िषनको लाधग प्राधिकरणको प्रक्षेवपत िचन र आम्दानीको

(घ)
(ङ)
२७.

स्रोत सम्बन्िी वित्तीय वििरण,

नेपाल सरकारबाट प्राप्त धनदे शनहरुको कायानन्ियन सम्बन्िी वििरण,
प्राधिकरणले उपयुि दे िेका अन्य वििरण ।

अधिकार प्रत्यायोजन : प्राधिकरणले

आप््ःनो कुनै अधिकार सधमधतको अध्यक्ष,

सञ्चालक िा सदस्य िा उप–सधमधत, प्राधिकरणको महाप्रिन्िक िा कायनकारी
धनदे शक िा अन्य कुनै कमनचारीलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।
पररच्छे द – ४
सािारण सभा
२८.

सािारण सभा : (१) प्राधिकरणको जम्मा धनष्काम्शत शेयरपूंजीको कम्म्तमा दश

प्रधतशत मू ल्यको शेयर सिनसािारण जनतामा धबक्री भईसकेपधछ प्रत्येक िषन ले िा
परीक्षण

समाप्त

भई

त्यसको

प्रधतिेदन

प्राप्त

भएको

धमधतले

प्राधिकरणको प्रिान कायानलयमा बावषनक सािारण सभा गररनेछ ।
(२)

प्राधिकरणको

जम्मा

च ुिा

शेयर

ूँ ीको
पूज

तीन

कम्म्तमा

महीनाधभर

दश

प्रधतशत

मूल्यको शेयर धलने शेयरिालाहरुले धलम्ित अनुरोि गरे मा िा सधमधतले आिश्यक
ठह¥याएमा कुनै पधन समयमा प्राधिकरणको विशेष सािारण सभा गररनेछ ।
(३)

शेयरिालाहरुको दतान वकताबमा शेयरिालाको रुपमा नाम दतान भएका

शेयरिालाहरुको जम्मा सं ख्याको पच्चीस प्रधतशत शेयरिालाहरु आफै िा आप््ःनो
प्रधतधनधिद्वारा उपम्स्थत भएमा सािारण सभाको गणपूरक सं ख्या पुगेको माधननेछ ।
(४)

िावषनक सािारण सभामा प्राधिकरणको नाफा नोक्सानीको वहसाब तथा

िासलात, ले िापरीक्षकको प्रधतिेदन र प्राधिकरणको िषन भररको काम सम्बन्िी
सधमधतको प्रधतिेदन उपर छलफल गररनेछ ।
(५)

शेयरिालाहरुको दतान वकताबमा शेयरिालाको रुपमा नाम दतान भएका

शेयरिालाले आफै उपम्स्थत भई िा अन्य कुनै शेयरिालालाई रीतपूिक
न
आफ्नो
प्रधतधनधि धनयुि गरी सो प्रधतधनधिद्वारा सािारण सभामा मत ठदन पाउनेछ ।

तर प्राधिकरणले माग गरे को शेयरको च ुिा हुन बाूँकी रकम भ ुिान नगने

शेयरिालाले त्यसरी मत ठदन पाउने छै न ।
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(६)

सािारण

सभाको

सभापधतत्ि

सधमधतको

अध्यक्षले

िा

धनजको

अनुपम्स्थधतमा सािारण सभामा उपम्स्थत शेयरिालाहरुले बहुमतद्वारा आफू मध्येबाट
छानेका व्यम्िले गनेछ ।
पररच्छे द – ५
कोष र लेिा परीक्षण
२९.

३०.

प्राधिकरणको कोष : (१)

प्राधिकरणको

आप््ःनो

एउटा

छु ट्टै

कोष

हुनेछ

।

ूँ ी ऋण र अनुदान लगायत सबै रकम सो कोषमा जम्मा गररनेछ ।
प्राधिकरणको पूज
(२)

प्राधिकरणको सम्पूण न िचन कोषबाट व्यहोररनेछ ।

(३)

प्राधिकरणको कोषको सञ्चालन तथा आधथनक प्रशासन तोवकएबमोम्जम

हुनेछ ।

लेिा र लेिापरीक्षण : (१) प्राधिकरणको ले िा सधमधतबाट स्िीकृत ढाूँचा र तरीका
बमोम्जम राम्िनेछ ।
(२)

प्राधिकरणको

ले िाको

ले िापरीक्षण

सािारण

सभाको

व्यिस्था

नभएसम्म महाले िा परीक्षक िा धनजले तोकेको लेिापरीक्षकद्वारा र सािारण सभाको
व्यिस्था भएपधछ सािारण सभाले तोकेको ले िापरीक्षकद्वारा हुनेछ ।
पररच्छे द – ६
विविि
३१.

सल्लाहकार सधमधतको गठन : (१) प्राधिकरणले तोवकए बमोम्जम सल्लाहकार सधमधत
गठन गनन सक्नेछ ।
(२)

३२.

उपदफा (१) बमोम्जम गठठत सल्लाहकार सधमधतको काम, कतनव्य

तोवकए बमोम्जम हुनेछ ।

स्थानीय कर नलाग्ने : प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै वकधसमको स्थानीय कर लाग्ने
छै न ।



३२क. सरकारी बाूँकी सरह असुल उपर गनन सवकने : प्राधिकरणले यो ऐन िा यस ऐन
अन्तगनत बनेका विधनयमहरु बमोम्जम ग्राहक िा अन्य कुनै व्यम्िधसत धलनु पने

महसुल, जररिाना, क्षधतपूधतन, अधतररि शुल्क सरकारी बाूँकी सरह असुल उपर गरी
धलन सक्नेछ ।
३३.

ईमान्दारी र गोपनीयताको शपथ ग्रहण गने : प्राधिकरणको प्रत्येक सञ्चालक िा
सदस्य, ले िापरीक्षक, महाप्रबन्िक िा कायनकारी धनदे शक र अन्य पदाधिकारी तथा
कमनचारीहरुले आफ्नो कायनभार सम्हाल्नु अम्घ अनुसूचीमा उल्ले ि भए बमोम्जम
गोपनीयताको शपथ ग्रहण गनुन पनेछ ।



पवहलो सं शोिनद्वारा थप।
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३४.

प्राधिकरण विघटन गने : (१) नेपाल सरकारले दे हायको अिस्थामा प्राधिकरण
विघटन गने आदे श जारी गरी त्यसको जायजेथाको वितरणको लाधग एक िा एक
भन्दा बढी धलम्क्ििे टर धनयुि गनन सक्नेछ :–
(क)

ूँ ीको कम्म्तमा पच्चीस प्रधतशत
प्राधिकरणको चूिा शेयर पूज
मूल्यको शेयर धलने शेयरिालाहरुले मनाधसब कारण दे िाई

(ि)

धलम्ित रुपमा प्राधिकरणलाई विघटन गने माग गरे मा,

प्राधिकरणको काम सुचारु रुपले चले को छै न िा प्राधिकरणको
सम्पम्त्त वहनाधमना हुूँदै गएको छ िा प्राधिकरणले श्री ५ को
सरकरको धनदे शनहरु बराबर उल्लघं न गरे को छ भन्ने नेपाल

(२)
३५.


सरकारले ठह¥याएमा ।

उपदफा (१) बमोम्जम नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई विघटन गने

गरी जारी गरे को आदे श अम्न्तम हुनेछ ।

विधनयम बनाउने अधिकार : प्राधिकरणको कायन सञ्चालनको लाधग यो ऐनको विपररत
नहुने गरी प्राधिकरणले आिश्यक विधनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।

३६. नेपाल सरकारसं ग सम्पकन : प्राधिकरणले नेपाल सरकारसं ग सम्पकन राख्दा नीधतगत

कुराको हकमा उजान, जलस्रोत तथा धसूँचाई मन्रालय माफनत र अन्य कुराका हकमा
नेपाल सरकारको सम्बम्न्ित धनकायसं ग सोझै सम्पकन राख्न सक्नेछ ।

३७.

सम्पम्त्त र दावयत्ि हस्तान्तरण : (१) नेपाल सरकार िा विकास सधमधत ऐन, २०१३

अन्तगनत गठठत विकास सधमधतहरुबाट सञ्चालन गररएका आयोजनाहरु यो ऐन प्रारम्भ
भएपधछ त्यस्तो आयोजनाहरुको सम्पम्त्तको मू ल्यािन गरी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण
गररनेछ ।

तर त्यस्तो आयोजना पूरा नहुूँदै हस्तान्तरण गररने भए सो आयोजना पूरा

भएपधछ मार सम्पम्त्तको मूल्यािन गररनेछ ।
(२)

विदे शी सरकार िा विदे शी सं स्था िा अन्तरराविय सं स्थाबाट ऋण प्राप्त

गरी सञ्चालन गररएको आयोजना उपदफा (१) बमोम्जम प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण
गदान त्यस्तो ऋण िापत नेपाल सरकारले धतनुप
न ने साूँिा र ब्याजको धनधमत्त नेपाल
सरकारले तोकेको शतनमा प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई आिश्यक रकम धतनुन पने
गरी हस्तान्तरण गररनेछ ।

तर त्यस्तो आयोजनामा नेपाल सरकारले भ ुिानी गररएको साूँिा र ब्याजको

रकम र ब्यहोनुन परे जधतको िचन िापत प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई शेयर
उपलब्ि गराउनु पनेछ ।



पवहलो सं शोिनद्वारा सं शोधित ।

 केही नेपाल ऐन सं शोिन गने ऐन, २०७५ द्धारा सं शोधित ।
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(३)

विदे शी सरकार िा विदे शी सं स्था िा अन्तरराविय सं स्थाबाट सहायता

िा अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन गररएको िा नेपाल सरकारले आफ्नै िचनमा सञ्चालन
गरे को आयोजनाहरु उपदफा (१) बमोम्जम प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गदान त्यस्तो
आयोजनाको सम्पम्त्त िापत प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई शेयर उपलब्ि गराउने
गरी हस्तान्तरण गररनेछ ।
३८.

िारे जी तथा सम्पम्त्त र दावयत्ि सने : (१) नेपाल विद्युत कपोरे शन ऐन, २०१९
िारे ज गररएको छ र सो ऐन अन्तगनत गठठत नेपाल विद्युत कपोरे शन विघटन
गररएकोछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोम्जम विघटन गररएको नेपाल विद्युत कपोरे शनको

सम्पूण न चल तथा अचलसम्पम्त्त र दावयत्ि प्राधिकरणमा सनेछ ।
३९.

मुद्दा हेने अधिकारी : प्राधिकरण िादी िा प्रधतिादी भएको मुद्दाको शुरु कारिाई र
वकनारा गने अधिकार





म्जल्ला अदालतलाई हुनेछ ।

३९क. असल धनयतले गरे को कामको बचाउ : प्राधिकरणको महाप्रिन्िक, कायनकारी
धनदे शक िा अन्य कमनचारीले यस ऐन बमोम्जम आफ्नो कतनव्य पालन गदान असल

४०.

धनयतले गरे को काम कारिाहीको लाधग धनज व्यम्िगत रुपमा जिाफदे ही हुने छै न ।

अरु प्रचधलत कानून बमोम्जम : यस ऐनमा लेम्िए जधत कुरामा यसै ऐन बमोम्जम र
अरुमा प्रचधलत कानू न बमोम्जम हुनेछ ।




केही नेपाल ऐन सं शोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा सं शोधित ।
पवहलो सं शोिनद्वारा थप।
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अनुसूची

(दफा ३३ सं ग सम्बम्न्ित)
इमानदारी र गोपनीयताको प्रधतज्ञा
म....................................................प्रधतज्ञा गदन छु वक प्राधिकरणको सञ्चालक
िा सदस्य िा ले िापरीक्षक िा पदाधिकारी िा कमनचारीको है धसयतबाट िा प्राधिकरणमा

आफ्नो ओहदा सम्बन्िी समुचा काम कुरामा आफ्नो योग्यता औ क्षमताले भे टेसम्म
पररआएको कतनव्यको पालना ईमानदारीपूिक
न र सत्यधनष्ठाले गने छु ।

म पुन्ः प्रधतज्ञा गछु न वक कुनै अनधिकृत व्यम्िलाई प्राधिकरण सम्बन्िी कुनै गोप्य

सू चना प्रकाश गनन िा गनन लगाउन िा कसै लाई प्राधिकरणको अधिनमा रहे को र प्राधिकरण
सम्बन्िी कुनै वकताब िा कागजपर कुनै त्यस्तो व्यम्िलाई धनरीक्षण िा ग्रहण गनन ठदने
छै न ।
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