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विद्युत ऐन, २०४९

लालमोहर र प्रकाशन मममत
२०४९।९।२

सं शोधन गने ऐन
१.

विद्युत चोरी मनयन्त्रण ऐन, २०५८

२०५८।१०।१०

२.

आयकर ऐन, २०५८

२०५८।१२।१९
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत

३.

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल
कानूनसं शोधन गने ऐन, २०६६

४.
५.

२०६६।१०।७

केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२

२०७२।११।१३

केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५

२०७५।११।१९

२०४९ सालको ऐन नं . ४१
.........................
विद्युत शक्तिको विकास र व्यिस्था गनन बनेको ऐन
प्रस्तािना : विद्युतको सिेक्षण, उत्पादन, प्रसारण िा वितरणलाई मनयममत गरी विद्युत
शक्तिको विकास गनन र विद्युत सेिालाई स्तरीय एिं सुरक्षायुि गनन िाञ्छनीय भएकोले ,
श्री ५ महाराजामधराज िीरे न्त्र िीर विक्रम शाहदे िको शासनकालको एक्काइसौं िर्नमा
सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
१.

२.

सं क्तक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “विद्युत ऐन, २०४९” रहे कोछ ।
(२)

यो

ऐन

नेपाल

सरकारले

तोवकददएको मममत दे क्ति प्रारम्भ हुनेछ ।

नेपाल

राजपरमा

सू चना

प्रकाक्तशत

गरी



पररभार्ा : विर्य िा प्रसं गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“विद्युत” भन्नाले पानी, िनीज तेल, कोइला, ग्यास, शौयन शक्ति, िायु
शक्ति, आणविक शक्ति िा अन्त्य कुनै साधनबाट उत्पादन हुने विद्युत

(ि)

शक्ति सम्झनु पछन ।
“जलविद्युत”

भन्नाले

पानीबाट

उत्पादन

हुने

विद्युत

शक्ति

पछन ।



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

 गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा क्तझवकएको ।


यो ऐन, मममत २०५०।५।१ दे क्ति लागू हुने गरी तोवकएको (नेपाल राजपर मममत २०५०।५।१) ।
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(ग)

“अनुममतपर” भन्नाले यस ऐन अन्त्तगनत ददइने अनुममतपर सम्झनु
पछन ।

(घ)

“ग्राहक” भन्नाले अनुममतपर पाउने व्यक्तिबाट विद्युत शक्ति प्राप्त गने
व्यक्ति सम्झनु पछन ।

(ङ)

“महशू ल” भन्नाले यस ऐन बमोक्तजम विद्युत सेिा उपलब्ध गराए बापत
ग्राहकबाट मलइने शुल्क सम्झनु पछन ।

(च)

“अनुममतपर प्राप्त व्यक्ति” भन्नाले दफा ४ बमोक्तजम अनुममतपर प्राप्त
व्यक्ति िा सं गदठत सं स्था सम्झनु पछन ।

(छ)

“मनरीक्षक” भन्नाले दफा ३७ बमोक्तजम मनयुि भएको विद्युत मनरीक्षक
सम्झनु

पछन

र

सो

शब्दले

प्रमुि

विद्युत

मनरीक्षकलाई

समेत

जनाउनेछ ।

(ज)

“तोवकएको” िा “तोवकए बमोक्तजम” भन्नाले यस ऐन अन्त्तगनत बनेको
मनयममा तोवकएको िा तोवकए बमोक्तजम सम्झनु पछन ।

३.

विद्युतको सिेक्षण, उत्पादन, प्रसारण िा वितरण : यो ऐन बमोक्तजम अनुममतपर नमलई
कसैले पमन विद्युतको सिेक्षण, उत्पादन, प्रसारण िा वितरण गनन हुुँदैन ।


४.

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

अनुममतपरको व्यिस्था : (१)

विद्युतको सिेक्षण, उत्पादन, प्रसारण िा वितरण

गनन चाहने व्यक्ति िा सं गदठत सं स्थाले सम्बक्तन्त्धत विर्यको आमथनक, प्राविमधक र
िातािरणीय अध्ययन प्रमतिेदन तथा तोवकए बमोक्तजमका वििरणहरु िुलाई तोवकएको
अमधकारी समक्ष अनुममतपरको लामग दरिास्त ददनु पनेछ ।
तर विद्युतको सिेक्षणको अनुममतपरको लामग दरिास्त ददं दा त्यस्तो अध्ययन
प्रमतिेदन सं लग्न गनन आिश्यक पने छै न ।
(२)

आिश्यक

उपदफा

जाुँचबुझ

(१)

गरी

बमोक्तजम

गराई

परे को

दरिास्त

दरिास्तमा
परे को

तोवकएको

मममतले

अमधकारीले

विद्युतको

सिे क्षण

अनुममतपरको हकमा तीस ददन मभर र विद्युतको उत्पादन, प्रसारण िा वितरण
अनुममतपरको

हकमा

एकसय

बीस

ददन

मभर

तोवकए

बमोक्तजमको

ढाुँचामा

दरिास्तिालालाई अनुममतपर ददनु पनेछ ।

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुन ु भन्त्दा अगािै विद्युतको उत्पादन, प्रसारण िा वितरण

गरररहे को व्यक्ति िा सं गदठत सं स्थाले पमन दफा ३ को प्रमतबन्त्धात्मक िाकयांश



केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा क्तझवकएको ।
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बमोक्तजम हुनेमा बाहे क तोवकएको वििरण सवहत यो ऐन प्रारम्भ भएको मममतले एक
िर्न मभर तोवकएको अमधकारी समक्ष अनुममतपरको लामग दरिास्त ददनु पनेछ ।
(४)

उपदफा

(३)

बमोक्तजम

परे को

दरिास्तमा

तोवकएको

अमधकारीले

आिश्यक जाुँचबुझ गरी दरिास्त परे को मममतले साठी ददन मभर तोवकए बमोक्तजमको
ढाुँचामा अनुममतपर ददनु पनेछ ।

(५) अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुममतपर मबक्री गनन िा अन्त्य कुनै

प्रकारले कसैलाई हस्तान्त्तरण गनुन परे मा तोवकएको अमधकारीबाट स्िीकृमत मलनु
पनेछ ।
५.

अनुममतपरको अिमध : (१) विद्युतको सिेक्षणको लामग ददइने अनुममतपरको अिमध
बढीमा पाुँच िर्नसम्मको हुनेछ ।

(२) विद्युत उत्पादन, प्रसारण िा वितरणको लामग ददइने अनुममतपरको अिमध

बढीमा पचास िर्नसम्मको हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) िा (२) मा तोवकएको अिमध भन्त्दा कम अिमधको लामग

अनुममतपर ददइएकोमा अनुममतपरमा तोवकएको अिमध समाप्त
तोवकए बमोक्तजम निीकरण गराउनु पनेछ ।



हुन ु भन्त्दा अगािै

(४) उपदफा (३) बमोक्तजम निीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुममतपर स्ितः

६.

रद्द हुनेछ ।

अनुममतपर ददनमा िन्त्दे ज : यस ऐन बमोक्तजम कुनै क्षेरमा विद्युत वितरणको लामग
कुनै व्यक्ति िा सं गदठत सं स्थालाई अनुममतपर ददइएकोमा त्यस्तो अनुममतपरको

अिमध भर सोही क्षेरमा विद्युत वितरणका लामग अन्त्य कुनै व्यक्ति िा सं गदठत
सं स्थालाई अनुममतपर ददइने छै न ।
तर अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिले त्यस क्षेरको विद्युतको माग पूमतन गनन नसकेको

भन्ने कुरा दे क्तिन आएमा अन्त्य कुनै व्यक्ति िा सं गदठत सं स्थालाई पमन सो क्षेरमा
विद्युत वितरण गनन अनुममतपर ददन सवकनेछ ।
७.

८.



अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिले पालन गनुन पने कुराहरु : अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिले

विद्युतको सिेक्षण, उत्पादन, प्रसारण िा वितरणको सम्बन्त्धमा पालन गनुन पने कुराहरु
तोवकए बमोक्तजम हुनेछन् ।

अनुममतपर िारे ज गनन सवकने : (१)

अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन िा यस

ऐन अन्त्तगनत बनेको मनयम विपरीत कुनै काम गरे मा तोवकएको अमधकारीले अिमध

केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा सं शोमधत ।
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तोवक त्यस्तो काममा आिश्यक सुधार गनन सम्बक्तन्त्धत अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिलाई
आदे श ददन सकनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम तोवकएको अिमध मभर अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिले

आिश्यक सुधार नगरे मा तोवकएको अमधकारीले त्यस्तो व्यक्तिले पाएको अनुममतपर
िारे ज गनन सकनेछ ।
(३)

उपदफा

(२)

बमोक्तजम

अनुममतपर

िारे ज

गनुन

अक्तघ

तोवकएको

अमधकारीले सम्बक्तन्त्धत अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गनन मनामसब
मौका ददनु पनेछ ।
९.

अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिसं ग सम्झौता गनन सवकने : अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिसं ग
विद्युतको एकमुष्ट िररद, लगानी गररने आिश्यक पूंजीको जमानत िा अन्त्य आमथनक
एिं प्राविमधक विर्यहरुका सम्बन्त्धमा नेपाल सरकारले सम्झौता गनन सकनेछ ।

१०.

नेपाल सरकारको स्िाममत्ि हुने : (१) जम्मा लगानीको ५० प्रमतशत भन्त्दा बढी

विदे शी व्यक्ति िा सं गदठत सं स्थाको लगानीमा स्थापना गररएको विद्युत उत्पादन
केन्त्र िा प्रसारण तथा वितरण लाइन मसत सम्बक्तन्त्धत जग्गा, भिन, उपकरण तथा

सं रचनामा अनुममतपरमा तोवकएको अिमध समाप्त भएपमछ नेपाल सरकारको स्िाममत्ि
हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम नेपाल सरकारको स्िाममत्िमा आएको सम्पक्ति

विद्युत उत्पादन, प्रसारण िा वितरण गननको लामग पूि न अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिले
उपदफा (३) बमोक्तजम मनधानरण गररएको मूल्यमा मलन सकनेछ र त्यसरी सम्पक्ति
प्राप्त गरे

पमछ मनजले नेपाल सरकारसं ग सम्झौता गरी सो सम्झौता बमोक्तजम

विद्युतको उत्पादन, प्रसारण िा वितरण गनुन पनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोक्तजमको मूल्य मनधानरणको प्रयोजनको लामग नेपाल

सरकारले कम्तीमा पाुँचजना व्यक्तिहरुको एक समममत गठन गनेछ ।

(४) जम्मा लगानीको ५० प्रमतशतसम्म विदे शी व्यक्ति िा सं गदठत सं स्थाको

लगानीमा िा विदे शी लगानी विना स्थापना गररएको विद्युत उत्पादन केन्त्र िा
प्रसारण तथा वितरण लाइनको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन अनुममतपरमा तोवकएको

अिमध समाप्त भएपमछ पूि न अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारसं ग सम्झौता गरी
सो सम्झौता बमोक्तजम गनुन पनेछ ।
११.

रोयल्टी बुझाउनु पने : (१) अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिले जलविद्युतको व्यापाररक
उत्पादन शुरु गरे को पन्त्र िर्नसम्म प्रमत जमित वकलोिाट िावर्नक एकसय रुपैयाुँ र
प्रमत युमनट (वकलोिाट घण्टा) सरदर विक्री मूल्यको २ प्रमतशतका दरले नेपाल
सरकारलाई रोयक्तल्ट बुझाउनु पनेछ ।
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(२) उपदफा (१) मा उक्तल्लक्तित अिमध पमछ अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिले प्रमत
जमित वकलोिाट िावर्नक एकहजार रुपैयाुँ र प्रमत युमनट (वकलोिाट घण्टा) सरदर
विक्री मूल्यको १० प्रमतशतका दरले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनु पनेछ ।
१२.



.......... र अन्त्य कर, दस्तुर सम्बन्त्धी सुविधा : (१)
(२)



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

(३)



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

(४)



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

(५)



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

(६)



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



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

(७) स्थानीय उद्योगहरुबाट उत्पादन तथा विक्री गररने जल विद्युत उत्पादन,
प्रसारण िा वितरणको लामग आिश्यक पने मनमानण उपकरणहरु, मेक्तशनरी औजारहरु

तथा सञ्चालन र सम्भारको मनममि आिश्यक पने उपकरणहरु र तीनका पाटनपूजानहरु
आयात गरे मा प्रचमलत दरिन्त्दी अनुसार भन्त्सार र विक्रीकर लाग्नेछ । नेपालमा
उत्पादन नहुने सामानहरुको हकमा १ प्रमतशत मार भन्त्सार महशू ल लाग्नेछ र
त्यस्तोमा आयात इजाजतपर दस्तूर, मबक्रीकर आदद लाग्ने छै न ।
१३.

विदे शी विमनमयको सुविधा : जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण िा वितरणको लामग ऋण
िा शेयर पूुँजीको रुपमा विदे शी मुरा लगानी गरे कोमा ऋणको सािाुँ िा ब्याज
ु ानी गनन िा लगानी वफतान गननको लामग आिश्यक विदे शी मुरा नेपाल सरकारले
भि
प्रचमलत बजार विमनमय दरमा उपलब्ध गराउने छ ।

१४.

प्रचमलत कानून बमोक्तजमको सुविधा पाउने : अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिले यस ऐन
बमोक्तजम पाउने सुविधाका अमतररि प्रचमलत कानून बमोक्तजम पाउने सुविधा पमन
दोहोरो नपने गरी मलन पाउने छ ।

१५.

िासस्थान र बोनस सम्बन्त्धी व्यिस्था : प्रचमलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेक्तिएको
भएतापमन विद्युतको उत्पादन, प्रसारण िा वितरणको काममा सं लग्न कामदार तथा

१६.

कमनचारीको िासस्थान तथा बोनसको व्यिस्था तोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।

विद्युत महशू ल र अन्त्य दस्तूर मलन सकने : (१) नेपाल सरकार िा अनुममतपर प्राप्त
व्यक्तिले विद्युत सेिा उपलब्ध गराए िापत त्यस्तो सेिा उपलब्ध गने व्यक्तिसं ग



आयकर ऐन, २०५८ द्वारा क्तझवकएको ।
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विद्युत मनयमन आयोग सम्बन्त्धी प्रचमलत सं घीय कानून बमोक्तजम मनधानरण गररएको

महशू ल र अन्त्य दस्तूर मलन सकनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको विद्युत महशू ल र अन्त्य दस्तूर तोवकए

बमोक्तजम असूल उपर गररनेछ ।
१७.



१८.



१९.

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

विद्युत सेिा बन्त्द गनन सवकने : दे हायको अिस्थामा विद्युत सेिा बन्त्द गनन सवकनेछ
:–

(क)
(ि)

विद्युत सम्बन्त्धी उपकरण तथा लाइनको जाुँचबुझ, मरम्मत िा अन्त्य
कुनै महत्िपूण न काम गनुन परे मा,

ु ुँचालो जस्ता दै िी प्रकोप िा हिताल,
बाढी, पवहरो, आगलागी, भइ
तालाबन्त्द, दङ्गा

(ग)
(घ)

िा

अन्त्य

यस्तै

काबु

बावहरको

कुनै

असाधारण

पररक्तस्थमत आइपरे मा,

कुनै ग्राहकले बुझाउनु पने महशू ल र अन्त्य दस्तूर नबुझाएमा त्यस्तो
ग्राहकको हकमा,

कुनै ग्राहकले अनमधकृत तिरले विद्युत उपभोग गरे मा िा शतन विपरीत
विद्युत सेिा उपभोग गरे मा त्यस्तो ग्राहकको हकमा ।

२०.

राविय प्रसारण लाइन िा ग्रीि : नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाक्तशत

गरी कुनै प्रसारण लाइन िा ग्रीिलाई राविय प्रसारण लाइन िा ग्रीि भनी तोकन
सकनेछ ।

२१.

उत्पाददत विद्युतको विक्री : (१)

कसैले यस ऐन बमोक्तजम उत्पादन गरे को विद्युत

एकमुष्ट विक्री गनन चाहे मा राविय मग्रिमा समािेश हुने गरी नेपाल सरकारले िररद
गनन गराउन सकनेछ ।


(२) उपदफा (१) बमोक्तजम िररद गररने विद्युतको िररद दर विद्युत मनयमन

आयोगले मनधानरण गरे बमोक्तजम हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोक्तजम विद्युतको िररद दर मनधानरण गदान सम्पूण न लगानी

औसत पच्चीस िर्नमा वफतान हुने गरी ह«ाास कट्टीको वहसाब गररनेछ ।





विद्युत मनयमन आयोग ऐन, २०७४ द्धारा सं शोमधत ।
विद्युत मनयमन आयोग ऐन, २०७४ द्धारा िारे ज ।

केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा सं शोमधत ।
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२२.

विद्युतको आयात मनयानत : (१)

अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिले नेपाल ....... मभर

विद्युत आयात गरी वितरण गनन चाहे मा तोवकए बमोक्तजम नेपाल सरकारको पूि न
स्िीकृमत मलई विद्युत आयात गनन सकनेछ ।

(२) अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिले आफूले उत्पादन गरे को विद्युत विदे शमा

मनयानत गनन चाहे मा सो सम्बन्त्धमा नेपाल सरकारसं ग सम्झौता गरी मनयानत गनन
सकनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोक्तजम विद्युत मनयानत गनेले नेपाल सरकारलाई तोवकए

बमोक्तजम मनयानत कर मतनुन पनेछ ।
२३.

विद्युतको गुणस्तर तोकने : (१)

नेपाल

सरकारले

नेपाल

राजपरमा

सू चना

प्रकाक्तशत गरी यो ऐन बमोक्तजम उत्पादन, प्रसारण िा वितरण गररने विद्युतको गुणस्तर
तोकन सकनेछ ।

(२) विद्युत उत्पादन, प्रसारण िा वितरण गदान उपदफा (१) बमोक्तजम

२४.

तोवकएको गुणस्तर कायम हुने गरी गनुन पनेछ ।

िातािरणमा उल्लेिनीय प्रमतकूल असर नपाने : विद्युत उत्पादन, प्रसारण िा वितरण
गदान

भू–क्षय, बाढी, पवहरो, िायु–प्रदू र्ण

प्रमतकूल असर नपने गरी गनुन पनेछ ।
२५.

इत्यादीद्वारा

िातािरणमा

उल्लेिनीय

भोल्ट तथा अन्त्य प्राविमधक कुराहरुको स्तर : (१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण िा
वितरणका लामग विद्युतको भोल्ट तथा अन्त्य प्राविमधक कुराहरुको स्तर तोवकए
बमोक्तजम हुनेछ ।

(२) विद्युत उत्पादन, प्रसारण िा वितरण गनेले उपदफा (१) बमोक्तजम

तोवकएको स्तर कायम गनुन पनेछ ।
२६.
२७.

सुरक्षात्मक व्यिस्था : विद्युतको उत्पादन, प्रसारण िा वितरण गने मसलमसलामा
अपनाउनु पने सुरक्षात्मक व्यिस्था तोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।

मरम्मत सम्भार : विद्युत उत्पादन केन्त्र, प्रसारण िा वितरण लाइन िा अन्त्य कुनै

सं रचनाको मरम्मत सम्भार गननका लामग िा अन्त्य कुनै कारणले विद्युतको आपूमतन
रोकन पने आिश्यकता परे मा अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिले सो कुराको जानकारी

सिनसाधारण जनतालाई कम्तीमा चौबीस घण्टा अगािै सािनजमनक सूचनाद्वारा ददनु
पनेछ ।

 गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा क्तझवकएको ।
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तर तत्काल ममनत गनुन पने िा अन्त्य कुनै अिस्था परी विद्युत आपूमतन रोकन

परे मा त्यस्तो कायन गनुन अगािै सोको जानकारी गराएर ममनत सम्भार गनन बाधा पने
छै न ।
२८.

विशेर् अिस्था : (१) कुनै विशेर् अिस्था परी कुनै क्षेरको विद्युत उत्पादन, प्रसारण

िा वितरण बन्त्द गनुन परे मा िा कुनै क्षेरमा विद्युत सेिा तत्काल पु¥याउनु पने भएमा
नेपाल सरकारले सम्बक्तन्त्धत विद्युत उत्पादन, प्रसारण िा वितरण गनेलाई आिश्यक
आदे श ददन सकनेछ र त्यस्तो आदे श पालन गनुन मनजको कतनव्य हुनेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोक्तजमको

आदे श

पालन

गदान

पनन

गएको

हामन

नोकसानीको क्षतीपूमतन नेपाल सरकारले व्यहोनेछ ।
२९.

रावियकरण नगररने : (१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण िा वितरण सम्बन्त्धी जग्गा, भिन,
उपकरण तथा सं रचनाको रावियकरण गररने छै न ।
तर १००० वकलोिाट िा सो भन्त्दा कम जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण िा
वितरण मसत सम्बक्तन्त्धत जग्गा, भिन, उपकरण तथा सं रचना व्यापक सािनजमनक
उपयोगको लामग नेपाल सरकार आफूले मलई विकास गनन

सकनेछ ।

स्पष्टीकरण : व्यापक सािनजमनक उपयोग भन्नाले हाल उपयोग भएकोबाट लाभाक्तन्त्ित
हुने जनसं ख्या भन्त्दा बढी जनसं ख्यालाई लाभाक्तन्त्ित हुने उपयोग सम्झनु पछन ।

(२) उपदफा (१) को प्रमतिन्त्धात्मक िाकयांश बमोक्तजम नेपाल सरकारले

मलएको जग्गा, भिन, उपकरण तथा सं रचना बापत नेपाल सरकारले सम्बक्तन्त्धत
व्यक्तिलाई तोवकए बमोक्तजम क्षमतपूमतन

ददनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोक्तजम ददइने क्षमतपूमतन नेपाल सरकारले मलएको जग्गा,

भिन, उपकरण तथा सं रचनाको ितनमान मूल्य (त्यसमा भएको टु टफुट र साधारण
प्रयोगबाट भएको ह्रास कटाई) को आधारमा मनधानररत गररनेछ ।
३०.

जलविद्युत उत्पादन केन्त्र आदद िररद गनुन पने : कुनै व्यक्ति िा सं स्थाले एकहजार
वकलोिाटसम्म जलविद्युत उत्पादन गरी वितरण गरररहे को क्षेरमा अनुममतपर प्राप्त

व्यक्तिले विद्युत वितरण गने भएमा त्यसरी एकहजार वकलोिाटसम्म जलविद्युत
उत्पादन

गरी

वितरण

गरररहे को

व्यक्ति

िा

सं स्थाले

आफूले

सञ्चालन

गरे को

जलविद्युत उत्पादन केन्त्र, प्रसारण तथा वितरण लाईन विक्री गनन चाहे मा उि
अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिले त्यस्तो जलविद्युत उत्पादन केन्त्र प्रसारण तथा वितरण

लाइनको ितनमान मूल्य (त्यसमा भएको टु टफुट र साधारण प्रयोगबाट भएको ह्रास



गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (सं शोधन) गने ऐन, २०६६ द्वारा थप ।
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कटाई) को आधारमा आपसी सम्झौताद्वारा यवकन गररएको मूल्यमा िरीद गनुन
पनेछ ।
३१.

विद्युत सं रचनाको सुरक्षा : (१)

कुनै

विद्युत

उत्पादन

केन्त्र,

रुपान्त्तर

केन्त्र,

उपकेन्त्र, विद्युत उत्पादनको लामग बनाइएको पोिरी िा विद्युत मसत सम्बक्तन्त्धत कुनै
सं रचनाको सुरक्षाको लामग अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिको अनुरोधमा िा स्ियं आफ्नो

विचारमा त्यस्तो सुरक्षा गनन आिश्यक ठानेमा नेपाल सरकारले आिश्यक प्रिन्त्ध गनन
सकनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिको अनुरोधमा सुरक्षा

प्रिन्त्ध गररएकोमा त्यसको लामग लाग्ने सम्पूण न िचन अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिले
व्यहोनेछ ।
३२.

अरुको घर जग्गामा प्रिेश गनन सकने : नेपाल सरकारले िा अनुममतपर प्राप्त
व्यक्तिले विद्युतको सिे क्षण, उत्पादन, प्रसारण िा वितरण गने मसलमसलामा कसैको
घर जग्गामा प्रिेश गनुन परे मा नेपाल सरकार िा अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिले िटाएको
कमनचारीले सम्बक्तन्त्धत व्यक्तिलाई पूि न सू चना ददएर मार त्यस्तो घर जग्गामा प्रिेश
गनन सकनेछ । त्यसरी प्रिेश गदान कुनै हामन नोकसानी हुन गएमा नेपाल सरकारले
िा अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिले तोवकए बमोक्तजम क्षमतपूमतन ददनेछ ।

तर कुनै घर जग्गामा विद्युतको अनमधकृत प्रयोग िा चोरी भैरहे को

शङ्का हुने मनामसि मावफकको कारण भएमा सो कुराको जाुँचबुझ गनन िा कुनै

दुघट
न नाबाट बचाउन पूि न सू चना विना पमन त्यस्तो कमनचारीले सम्बक्तन्त्धत घर जग्गामा
प्रिेश गनन सकनेछ ।
३३.

अरुको घर जग्गाको उपयोग िा प्रामप्त : (१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण िा वितरण
गननका लामग अरु कसै को घर जग्गा उपयोग गनन िा प्राप्त गनन आिश्यक परे मा
अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकार समक्ष मनिेदन ददन सकनेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोक्तजमको

मनिेदन

प्राप्त

भएमा

नेपाल

सरकारले

तत्सम्बन्त्धमा आिश्यक जाुँचबुझ गरी प्रचमलत कानून बमोक्तजम सं गदठत सं स्थालाई
जग्गा प्राप्त गराई ददएसरह अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो घर जग्गा प्राप्त गराई
ददन सकनेछ । सरकारी जग्गा भएमा अनुममतपरको अिमधभरको लामग पट्टा (लीज)
मा उपलब्ध गराउनेछ ।

(३) नेपाल सरकारले िा अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिले विद्युतको

उत्पादन,

प्रसारण िा वितरण सम्बन्त्धी कुनै मनमानण कायन गरे कोमा त्यस्तो मनमानण कायन भएको

ठाउुँ िा सो ठाउुँको िरीपरी तोवकएको दू रीमा पने घर जग्गा अरु कसैले कुनै िास
कामको मनममि प्रयोग गनन नपाउने गरी नेपाल सरकारले मनर्ेध गनन सकनेछ ।
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त्यसरी मनर्ेध गररएको कारणबाट सम्बक्तन्त्धत व्यक्तिलाई पने हामन नोकसानी बापत
नेपाल सरकार िा अनुममतपर प्राप्त व्यक्तिले तोवकए बमोक्तजम क्षतीपूमतन ददनेछ ।
३४.

नेपाल सरकारले विद्युत उत्पादन तथा विकास गनन सकने : नेपाल सरकार आफैले

विद्युतको उत्पादन िा विकास गनन यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मामनने
छै न ।

३५.

नेपाल सरकारले करार गरी विद्युत उत्पादन, प्रसारण िा वितरण गनन सकने : यस
ऐनमा अन्त्यर जुनसुकै कुरा लेक्तिएको भएतापमन नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति िा

सं स्थामसत करार गरी सोही करारमा उल्लेक्तित शतनहरुको आधारमा विद्युत उत्पादन,
प्रसारण िा वितरण गनन गराउन सकनेछ ।
३६.

जल विद्युत विकास ईकाई : जल विद्युतको विकास गनन गराउन र जल विद्युतको
विकासमा मनजी क्षेरका उद्यमीलाई प्रोत्सावहत गनन तथा जल विद्युत विकास सम्बन्त्धी
कामहरुको अनुगमनका लामग जलस्रोत मन्त्रालयमा एउटा जल विद्युत विकास
इकाई रहनेछ ।

३७.

मनरीक्षकको मनयुक्ति : (१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण िा वितरणको मनरीक्षण र
रे िदे ि गननको लामग नेपाल सरकारले आिश्यकता अनुसार प्रमुि विद्युत मनरीक्षक र
विद्युत मनरीक्षकहरु मनयुि गनन सकनेछ ।

(२) प्रमुि विद्युत मनरीक्षक तथा विद्युत मनरीक्षकको लामग चावहने योग्यता

तोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।

(३) प्रमुि विद्युत मनरीक्षक तथा विद्युत मनरीक्षकको अन्त्य काम, कतनव्य र

३८.

अमधकार तोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।

दण्ि सजाय : (१) कसैले यो ऐन िा यस ऐन अन्त्तगनत बनेको मनयमको उल्लङ्घन
गरे मा

तोवकएको

अमधकारीले

मनजलाई

पाुँचहजार

रुपैयाुँ

सम्म

जररिाना

गनन

सकनेछ । त्यस्तो कसूरबाट कसैको हामन नोकसानी भएको रहे छ भने तोवकएको
अमधकारीले मनजबाट त्यस्तो हामन नोकसानी बापतको क्षमतपूमतन समेत भराई ददन
सकनेछ ।

(२) कसैले

यस ऐन बमोक्तजम

अनुममतपर

मलनु पनेमा

सो

नमलई िा

अनुममतपरमा उल्लेि भएका शतनहरु पालन नगरी विद्युत उत्पादन, प्रसारण िा
वितरण गरे मा तोवकएको अमधकारीले मनजलाई
र त्यस्तो काम बन्त्द गराउन सकनेछ ।



केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा सं शोमधत ।
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(३) ..........................

(४) कसैले बदमनयतसाथ कुनै विद्युत उत्पादन िा रुपान्त्तर केन्त्र, प्रसारण
लाइन, वितरण लाइन िा सो मसत सम्बक्तन्त्धत अन्त्य कुनै सं रचनामा प्रमतकूल असर

पाने कुनै काम गरे मा, भत्काएमा, मबगारे मा िा कुनै वकमसमले हामन नोकसानी पु¥याएमा
िा त्यस्तो कुनै काम कुराको लामग दुरुत्साहन ददएमा िा त्यस्तो काम गने उद्योग

गरे मा मनजबाट हानी नोकसानीको विगो असूल गरी मनजलाई मबगो बमोक्तजम जररिाना
३९.

िा दशिर्नसम्म कैद िा दुबै सजाय हुन सकनेछ ।

पुनरािेदन : दफा ८ को उपदफा (२) बमोक्तजम तोवकएको अमधकारीले अनुममतपर
िारे ज गरे कोमा िा दफा २९, ३२ िा ३३ बमोक्तजम ददएको क्षमतपूमतनको रकममा िा


दफा ३८ को उपदफा (१) र (२) बमोक्तजम तोवकएको अमधकारीले ददएको

सजायको आदे शमा क्तचि नबुझ्ने व्यक्तिले पैं तीस ददन मभर



उच्च अदालतमा

पुनरािेदन ददन सकनेछ ।
४०.

मनयम बनाउने अमधकार : (१)

यस

ऐनको

उद्देश्य

कायानन्त्ियन

गनन

नेपाल

सरकारले आिश्यक मनयमहरु बनाउन सकनेछ ।

(२) उपदफा (१) ले ददएको अमधकारको सिन सामान्त्यतामा कुनै प्रमतकूल

प्रभाि नपने गरी नेपाल सरकारले िास गरी दे हायका विर्यहरुमा मनयम बनाउन
सकनेछः–

(क)

अनुममतपरको लामग ददइने दरिास्तको ढाुँचा र त्यस्मा िुलाउनु पने
कुराहरु, अनुममतपरको ढाुँचा, अिमध, शतनहरु, दस्तूर िा शुल्क र अन्त्य

(ि)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)

आिश्यक कुराहरु,

विद्युत भोल्टको स्तर तथा वितरण गररने विद्युत सेिाको गुणस्तर र
अन्त्य आिश्यक प्राविमधक कुराहरु,

विद्युतसं ग सम्बक्तन्त्धत कुनै सं रचनाको मनमानण कायन र सो को स्तर,
विद्युतको उत्पादन, प्रसारण िा वितरण गदान उपयोग गररने उपकरण र
सामानहरुको स्तर तथा उपयोगका तरीका,

मनरीक्षकको योग्यता तथा काम, कतनव्य र अमधकार,


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



विद्युत चोरी मनयन्त्रण ऐन, २०५८ द्वारा क्तझवकएको ।



विद्युत चोरी मनयन्त्रण ऐन २०५८ द्वारा सं शोमधत ।





केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा सं शोमधत ।

केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा क्तझवकएको ।
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(छ)
(ज)
(झ)
(ञ)

रष्टव्य

:

विद्युतको

उत्पादन,

प्रसारण

तथा

वितरण

गदान

सुरक्षात्मक व्यिस्थाहरु,

ग्राहक िा उपभोिाहरुले पालन गनुन पने कुराहरु,
दुघट
न ना तथा त्यसको जाुँचबुझ,
अन्त्य आिश्यक कुराहरु ।

केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्त्तर भएका शब्दहरु ाः–

“श्री ५ को सरकार ” को सट्टा “ नेपाल सरकार” ।
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