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विद्युत नियमि आयोग ऐि, २०७४
प्रमाणीकरण तथा प्रकाशित नमनत
२०७४/५/१९
सं िोधि गिे ऐि
िेपालको सं विधाि अिुकूल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई
सं िोधि गिे ऐि, २०७५

२०७५।११।१९
सं ित् २०७४ सालको ऐि िं. १३

प्रस्ताििााः विद्युत उत्पादि, प्रसारण, वितरण िा व्यापारलाई सरल, नियनमत, व्यिशस्थत तथा पारदिी
बिाई विद्युतको माग र आपूनतिमा सन्तुलि कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमि गिि, विद्युत
उपभोक्ताको हक र वहत सं रक्षण गिि, विद्युतको बजारलाई प्रनतस्पधाित्मक बिाउि तथा विद्युत
ु भ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरशक्षत बिाउि विद्युत नियमि आयोगको व्यिस्था
सेिालाई भरपदो, सििसल
गिि िाञ्छिीय भएकोले,
िेपालको सं विधािको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोशजमको व्यिस्थावपका–सं सदले यो
ऐि बिाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारशभभक
१.

संशक्षप्त िाम र प्रारभभाः (१) यस ऐिको िाम “विद्युत नियमि आयोग ऐि, २०७४” रहे को
छ।
(२) यो ऐि प्रमाणीकरण भएको नमनतले एकािब्बेऔ ँ ददिदे शि प्रारभभ हुिेछ ।

२.

पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथि िलागेमा यस ऐिमा,–
(क)

“अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सभझिु पछि ।

(ि)

“अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्त” भन्नाले विद्युतको उत्पादि, प्रसारण, वितरण िा
व्यापार गिि प्रचनलत कािूि बमोशजम अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्त िा सङ्गदित
सं स्था सभझिु पछि ।
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(ग)

“आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोशजम स्थापिा भएको विद्युत नियमि आयोग
सभझिु पछि ।

(घ)

“उपभोक्ता” भन्नाले विद्युत उपभोग गिे व्यशक्त िा सं स्था सभझिु पछि ।

(ङ)

“तोवकएको” िा “तोवकए बमोशजम” भन्नाले यस ऐि अन्तगित बिेको नियममा
तोवकएको िा तोवकए बमोशजम सभझिु पछि ।

(च)

“मन्त्रालय” भन्नाले ऊजाि, जलस्रोत तथा नसं चाई मन्त्रालय सभझिु पछि ।

(छ)

“महसुल” भन्नाले विद्युत सेिा उपभोग गरे बापत उपभोक्ताले वितरण
अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तलाई बुझाउिु पिे विद्युत मूल्य, महसुल, िुल्क तथा
अन्य दस्तुर सभझिु पछि ।

(ज)

“विद्युत” भन्नाले पािी, ििीज ते ल, कोइला, ग्यास, सौयि, िायु, आणविक, जैविक
पदाथि िा अन्य कुिै स्रोतबाट उत्पादि हुिे विद्युत सभझिु पछि ।

(झ)

“सशचि” भन्नाले दफा ३२ बमोशजम आयोगको सशचिको रूपमा काम गिेेे
कमिचारी सभझिु पछि ।

(ञ)

“सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सभझिु पछि र सो िब्दले अध्यक्षलाई
समेत जिाउँछ ।
पररच्छे द–२
आयोगको स्थापिा तथा गिि

३.

आयोगको स्थापिााः (१) विद्युत उत्पादि, प्रसारण, वितरण िा व्यापारलाई नियमि गिे
नियमिकारी निकायको रूपमा विद्युत नियमि आयोगको स्थापिा गररएको छ ।
(२) आयोगको केन्रीय कायािलय कािमाडौं उपत्यकामा रहिेछ र आयोगले
आिश्यकता अिुसार िेपालका अन्य स्थािमा समेत िािा कायािलय िोल्ि सक्िेछ ।

४.

आयोग स्ििानसत र सङ्गदित सं स्था हुिाःे (१) आयोग अविशच्छन्न उत्तरानधकारिाला एक
स्ििानसत र सङ्गदित सं स्था हुिछ
े ।



िेपालको सं विधाि अिुकूल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई सं िोधि गिे ऐि, २०७५ द्वारा सं िोनधत ।
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(२) आयोगको काम कारबाहीको निनमत्त यसको एउटा छु ट्टै छाप हुिेछ ।
(३) आयोगले व्यशक्त सरह चल, अचल सभपशत्त प्राप्त गिि, उपभोग गिि, बेचनबिि
गिि िा अन्य वकनसमले व्यिस्थापि गिि सक्िेछ ।
(४) आयोगले व्यशक्त सरह आफ्िो िामबाट िानलस उजुर गिि र आयोग उपर पनि
सोही िामबाट िानलस उजुर लाग्ि सक्िेछ ।
(५) आयोगले व्यशक्त सरह करार गिि र करार बमोशजमको अनधकारको प्रयोग र
दावयत्ि नििािह गिि सक्िेछ ।
५.

आयोगको गििाः (१) आयोगको गिि दे हाय बमोशजम हुिेछाः–
(क)

िेपाल सरकारको राजपत्रावित विशिष्ट श्रे णीको पदमा रही काम
गरे को

िा

अथििास्त्र, िाशणज्य, व्यिस्थापि, ले िा, कािूि

िा

इशिनियररङ्ग विषयमा कभतीमा स्िातकोत्तर तहको िैशक्षक उपानध
हानसल गरी त्यस्तो विषय सभबन्धी क्षेत्रमा कभतीमा बीस िषि कायि
अिुभि भएको व्यशक्तमध्ये िेपाल सरकारले नियुक्त गरे को व्यशक्त
– अध्यक्ष
(ि)

अथििास्त्र, िाशणज्य, व्यिस्थापि, ले िा, कािूि िा इशिनियररङ्ग विषयमा
कभतीमा स्िातकोत्तर तहको िैशक्षक उपानध हानसल गरी त्यस्तो
विषय सभबन्धी क्षेत्रमा कभतीमा पन्र िषि कायि अिुभि भएका
व्यशक्तमध्ये िेपाल सरकारले नियुक्त गरे का चार जिा व्यशक्तहरू
– सदस्य

(२) उपदफा (१) बमोशजम अध्यक्ष र सदस्य नियुशक्त गदाि कभतीमा एक जिा
मवहला सवहत समािुपानतक समािेिी नसद्धान्तका आधारमा गिुि पिेछ ।
(३) अध्यक्ष र सदस्यको नियुशक्त भएको सूचिा िेपाल राजपत्रमा प्रकािि
गररिेछ ।
६.

अयोग्यतााः दफा ५ मा जुिसुकै कुरा ले शिएको भए तापनि दे हायको व्यशक्त अध्यक्ष िा
सदस्य पदमा नियुशक्त हुि िा बहाल रहिको लानग योग्य हुिे छै िाः–
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(क)

गैरिेपाली िागररक,

(ि)

ु को स्थायी आिासीय अिुमनत नलएको,
विदे िी मुलक

(ग)

भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मािि बेचनबिि तथा ओसारपसार, लागू औषध
कारोबार, सभपशत्त िुद्धीकरण, राहदािी दुरूपयोग, अपहरण सभबन्धी कसूर िा
िैनतक पति दे शििे अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको,

(घ)

प्रचनलत कािूि बमोशजम कालोसूचीमा परे को िा त्यस्तो सूचीबाट फुकुिा
भएको नमनतले कभतीमा तीि िषि पूरा िभएको,

(ङ)

आफू िा आफ्िो एकाघरको पररिारको सदस्य विद्युत उत्पादि, प्रसारण,
वितरण िा व्यापारमा सं लग्ि कुिै कभपिी िा त्यस्तो कभपिीको सहायक
कभपिी, फमि िा सं स्थाको सं स्थापक, व्यिस्थापकीय तह, िेयर धिी िा
सञ्चालक, ले िापरीक्षक िा सल्लाहकारको है नसयतमा सं लग्ि रहे को िा
त्यस्तो है नसयतबाट अलग भई कभतीमा तीि िषिको अिनध व्यनतत भई
िसकेको ।
स्पष्टीकरणाः यस िण्डको प्रयोजिको लानग “िेयर धिी” भन्नाले सभबशन्धत
कभपिीको कभतीमा एक प्रनतित िेयरमा स्िानमत्ि रहे को व्यशक्त सभझिु
पछि ।

(च)

विद्युत उत्पादि, प्रसारण, वितरण िा व्यापार सभबन्धी कसूरमा सजाय पाई
ु ाि गरे को नमनतले तीि िषिको अिनध पूरा िभएको ।
सजाय भक्त

(छ)

िेपाल सरकार, प्रदे ि सरकार िा स्थािीय तह िा िेपाल सरकार, प्रदे ि
सरकार िा स्थािीय तहको स्िानमत्िमा रहे को सङ्गदित सं स्था िा अिुमनतपत्र
प्राप्त व्यशक्तको बहालिाला कमिचारी ।

७.

(ज)

साहुको ऋण नतिि िसकी दामासाहीमा परे को ।

(झ)

कुिै राजिीनतक दलको सदस्य िा पदानधकारी भएको ।

अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुशक्ताः (१) िेपाल सरकारले दे हाय बमोशजमको सनमनतको
नसफाररसमा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुशक्त गिेछाः–
(क) सशचि, मन्त्रालय

–सं योजक
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(ि)

मन्त्रालयले मिोनित गरे को विद्युत विज्ञ एक जिा

–सदस्य

(ग)

मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रावित प्रथम श्रे णीको अनधकृत
–सदस्य–सशचि

(२) उपदफा (१) बमोशजमको सनमनतले अध्यक्ष तथा सदस्य नियुशक्त गिि उभमेदिार
नसफाररस गिे प्रयोजिको लानग ईच्छु क उभमेदिारलाई आिेदि सवहतको व्यशक्तगत वििरण
पेि गिि कभतीमा पन्र ददिको भयाद ददई साििजनिक सूचिा प्रकािि गिुि पिेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोशजमको सनमनतले उपदफा (२) बमोशजम आिेदि गिे
उभमेदिार मध्येबाट उपयुक्त िहररएका व्यशक्तको िाम आिेदि गिे भयाद समाप्त भएको
एक्काईस ददिनभत्र िेपाल सरकार समक्ष नसफाररस गिुि पिेछ । त्यसरी नसफाररस गदाि
सदस्यको हकमा दफा ५ को िण्ड (ि) बमोशजमका अलगअलग विषयका व्यशक्तको िाम
नसफाररस गिुि पिेछ ।
तर अलगअलग विषयका पयािप्त उभमेदिार उपलव्ध हुि िसकेमा एउटै विषयका
एक जिाभन्दा बढी व्यशक्तलाईसमेत नसफाररस गिि सवकिेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोशजमको सनमनतको बैिकको अध्यक्षता त्यस्तो सनमनतको
सं योजकले गिेछ र सं योजक तथा एक जिा सदस्य उपशस्थत भएमा सनमनतको बैिकको
लानग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानििेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोशजमको सनमनतको बैिकमा बहुमतको राय मान्य हुिछ
े र
मत बराबर भएमा अध्यक्षता गिे व्यशक्तले निणाियक मत ददिेछ ।
(६) अध्यक्ष तथा सदस्यको लानग उभमेदिार नसफाररस गिे सभबन्धी आधार, प्रकृया
र बैिक सभबन्धी अन्य कायिविनध सो सनमनत आफैले निधािरण गरे बमोशजम हुिेछ ।
(७) उपदफा (१) बमोशजमको सनमनतको सं योजक तथा सदस्यको बैिक भत्ता अथि
मन्त्रालयले तोके बमोशजम हुिेछ ।
८.

पदािनधाः अध्यक्ष तथा सदस्यको पदािनध पाँच िषिको हुिेछ र निज पुिाः एक पदािनधको
लानग नियुक्त हुि सक्िेछ ।
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९.

पदबाट हटाउि सक्िेाः (१)

अध्यक्ष िा कुिै सदस्यमा कायि क्षमताको अभाि िा िराब

आचरण भएको िा दफा ६ बमोशजम निज अयोग्य भएको िा यस ऐि बमोशजम निजले
पदीय दावयत्ि पूरा िगरे को दे शिएमा िेपाल सरकारले त्यस्तो विषयमा छािनबि गिि एक
छािनबि सनमनत गिि गिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको छािनबि सनमनतले आरोप लागेको अध्यक्ष िा
सदस्यको सभबन्धमा छािनबि गरी आफ्िो रायसवहतको प्रनतिेदि िेपाल सरकारसमक्ष पेि
गिेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोशजमको छािनबि सनमनतले उपदफा (२) बमोशजम छािनबि
गदाि आरोप लागेको अध्यक्ष िा सदस्यलाई आफ्िो सफाई पेि गिि मिानसब मौका
ददिेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोशजमको छािनबि सनमनतले अध्यक्ष िा सदस्यलाई पदबाट
हटाउि नसफाररस गरे मा िेपाल सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष िा सदस्यलाई पदबाट
हटाउिेछ ।
(५) यस दफा बमोशजम छािनबिको कारबाही प्रारभभ भएपनछ त्यस्तो छािनबिको
विषयमा टुङ्गो िलागेसभम त्यस्तो अध्यक्ष िा सदस्यले आफ्िो पदको काम गिि पाउिे
छै ि ।
(६) उपदफा (१) बमोशजमको छािनबि सनमनतका अध्यक्ष िा सदस्यको पाररश्रनमक
तथा अन्य सुविधा िेपाल सरकारले तोके बमोशजम हुिेछ ।
१०.

पद ररक्त भएको मानििेाः दे हायको कुिै अिस्थामा अध्यक्ष िा सदस्यको पद ररक्त भएको
मानििेछाः–
(क)

निजले िेपाल सरकार समक्ष आफ्िो पदबाट ददएको राजीिामा स्िीकृत
भएमा,

(ि)

निजमा दफा ५ बमोशजमको योग्यता िभएमा िा िरहे मा,

(ग)

दफा ८ बमोशजम निजको पदािनध समाप्त भएमा,

(घ)

दफा ९ बमोशजम निजलाई िेपाल सरकारले पदबाट हटाएमा,

(ङ)

निजको मृत्यु भएमा ।
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११.

आयोगको बैिकाः (१) आयोगको बैिक मवहिामा कभतीमा एकपटक बस्िेछ ।
(२)

आयोगको बैिक अध्यक्षले र अध्यक्षको पद ररक्त भएको अिस्थामा िररष्ठ

सदस्यले तोकेको नमनत, समय र स्थािमा बस्िेछ ।
तर कभतीमा दुई जिा सदस्यले आयोगको बैिक बोलाउि नलशित रूपमा अिुरोध
गरे मा अध्यक्षले र निजको अिुपशस्थनतमा िररष्ठ सदस्यले सात ददिनभत्र आयोगको बैिक
बोलाउिु पिेछ ।
(३) आयोगको बैिक बस्िुभन्दा कभतीमा चौबीस घण्टा अगािै बैिकमा छलफल
हुिे विषयसवहतको सूची सशचिले सदस्यलाई उपलव्ध गराउिु पिेछ ।
(४) आयोगको बैिकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अिुपशस्थनतमा उपशस्थतमध्ये
िररष्ठ सदस्यले गिेछ ।
स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजिको लानग “िररष्ठ सदस्य” भन्नाले नियुशक्तको क्रममा अगानड
रहेको सदस्य सभझिु पछि ।
(५) आयोगको बैिकमा तीि जिा सदस्य उपशस्थत भएमा आयोगको बैिकको
लानग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानििेछ ।
(६) आयोगको बैिकमा बहुमतको राय मान्य हुिेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता
गिे व्यशक्तले निणाियक मत ददिेछ ।
(७) आयोगले बैिकमा आिश्यकता अिुसार सभबशन्धत विषयको वििेषज्ञलाई
आमन्त्रण गिि सक्िेछ ।
(८) आयोगको निणिय अनभलेि गिे प्रयोजिका लानग छु ट्टै पुशस्तकाको व्यिस्था गरी
प्रत्येक निणिय त्यस्तो पुशस्तकामा अनभलेि गररिेछ र त्यस्तो पुशस्तकामा बैिकमा उपशस्थत
सभपूण ि सदस्यले दस्तित गिुि पिेछ ।
(९) आयोगको बैिक सभबन्धी अन्य कायिविनध आयोग आपैmले निधािरण गरे बमोशजम
हुिेछ ।
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पररच्छे द–३
आयोगको काम, कतिव्य र अनधकार
१२.

प्राविनधक व्यिस्थापि गिेाः विद्युतको उत्पादि, प्रसारण, वितरण िा व्यापार सभबन्धमा नियमि
गिि आयोगले प्राविनधक व्यिस्थापिको लानग दे हायका कायिहरू गिेछाः–
(क)

विद्युत सेिा सभबन्धी निड सं वहता र वितरण सं वहता बिाई कायािन्ियि तथा
त्यसको अिुगमि गिे ।

(ि)

विद्युत सेिाको सञ्चालि तथा ममित सभभारको स्तर तथा कायिविनध निधािरण
गरी कायािन्ियि गिे ।

(ग)

राविय विद्युत प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आिश्यक
मापदण्ड बिाई लागू गिे ।

(घ)

विद्युत प्रणाली सञ्चालकको दावयत्ि निधािरण गरी कायािन्ियिको अिुगमि
गिे ।

(ङ)

विद्युत सेिा बन्द गिि सक्िे अिस्था, त्यसको आधार र प्राथनमकता निधािरण
गिे ।

(च)

विद्युत सेिाको आन्तररक माग तथा आपूनतिको लानग न्यू ितम लागत विस्तार
कायि योजिा बिाई कायािन्ियि गिे िा गिि लगाउिे ।

१३.

महसुल निधािरण गिे तथा विद्युत िररद नबक्रीको नियमि गिेाः (१) आयोगले महसुल
निधािरण गिे तथा विद्युत िररद नबक्रीको नियमि गिे सभबन्धमा दे हाय बमोशजमको कायि
गिेछाः–
(क)

ु ािी, ममित सभभार
सञ्चालि िचि, ह्रासकट्टी दर, सािाँ व्याजको भक्त
िचि, विद्युत सं रचिाको निमािण, पुिनििमािण, पुिस्र्थापिा तथा िेयर
लगािी बापत िावषिक रूपमा प्राप्त हुिे प्रनतफल लगायत विद्युत िररद
सभझौता समेतलाई विचार गरी विद्युत महसुल दर निधािरणका िति
तथा आधार निधािरण गरी त्यसको आधारमा उपभोक्ताले बुझाउिु
पिे महसुल निधािरण गिे ।
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(ि)

विद्युत िररद नबक्रीको थोक बजार स्थापिा िभएसभम वितरण
अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्त र उत्पादि अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्त िा
व्यापार अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्त िा प्रचनलत कािूि बमोशजम िेपाल
सरकारले स्थापिा गरे को सङ्गदित सं स्थाबीच हुिे विद्युत िररद नबक्री
दर र प्रवक्रया निधािरण गिे ।

(ग) उत्पाददत विद्युत िररद नबक्री गिि अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तहरूबीच
विद्युत िररद सभझौता गिि सहमनत ददिे ।
(घ)

विद्युत मूल्यको लागत न्यू ितम बिाउि आिश्यक उपायको पवहचाि
गरी लागू गराउिे ।

(ङ)

प्रसारण तथा वितरण दस्तुर (शव्हनलङ चाजि) निधािरण गिे ।

(च)

वििेष पररशस्थनतमा विद्युत सेिासँग सभबशन्धत विषयमा निशित
समयको लानग विद्युत महसुलमा अनतररक्त महसुल (सरचाजि)
निधािरण गिे ।

(२)

आयोगले उपदफा (१) बमोशजम महसुल निधािरण सभपूण ि कागजात प्राप्त

भएको नमनतले सािी ददिनभत्र गररसक्िु पिेछ ।
(३)

आयोगले उपदफा (१) बमोशजम महसुल निधािरण गरे पनछ राविय स्तरको

पनत्रकामा सूचिा प्रकािि गिुि पिेछ ।
(४)

यस दफा बमोशजम महसुल निधािरण भएको नमनतले एक िषिनभत्र पुिाः विद्युत

महसुल निधािरण गररिे छै ि ।
१४.

प्रनतस्पधाि कायम गिे तथा उपभोक्ताको वहत संरक्षण गिेाः आयोगले विद्युत बजारमा प्रनतस्पधाि
कायम गिि तथा उपभोक्ताको वहत सं रक्षण गिि दे हायका कायि गिेछाः–
(क)

उपभोक्ताको

वहत

सं रक्षणको

लानग

आिश्यक

उपाय

पवहचाि

गरी

कायािन्ियि गिे िा गराउिे ।
(ि)

विद्युत िररद नबक्रीको दरमा प्रनतस्पधािको िातािरण कायम गराउिे ।

(ग)

अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तहरूबीच विद्युत महसुल दरमा प्रनतस्पधाि गराउि
आिश्यक उपायको पवहचाि गरी लागू गराउिे ।
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(घ)

विद्युत महसुल दरमा एकानधकार (नसशण्डकेट) हुि िपाउिे व्यिस्था गिे ।

(ङ)

विद्युतको थोक बजार स्थापिा, सञ्चालि तथा िररद नबक्री प्रवक्रया निधािरण
गिे ।

(च)

अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तहरू आपसमा गानभि (मजिर), आपसमा नमल्ि, एक्लै
िा आफ्िो सहायक कभपिीसँग नमली त्यस्तो व्यशक्त रहे को कभपिीको पचास
प्रनतित िा त्यसभन्दा बढी िेयर िररद गिि, सं रचिाको िररद नबक्री (सेल
अफ प्लान्ट), प्रानप्त (एक्िीशजिि) िा िहण (टे क ओभर) गििको लानग
आिश्यक मापदण्ड बिाई कायािन्ियि गिे िा गराउिे ।

(छ)

अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तहरू आपसमा गानभि, सं रचिाको िररद नबक्री (सेल
अफ प्लान्ट) तथा प्रानप्त (एक्िीशजिि) िा िहण (टे क ओभर) गिि सहमनत
ददिे ।

(ज)

विद्युतको व्यापार गदाि पालिा गिुप
ि िे ितिहरू तोक्िे तथा त्यसको नियनमत
रूपमा अिुगमि गिे ।

(झ)

प्रसारण लाईिमा बवहरहे को विद्युतको गुणस्तर कायम गराउि समय समयमा
जाँच परीक्षण गिे िा गराउिे ।

(ञ) विद्युतीय प्रणालीमा िुल्ला पहुँचको व्यिस्था गिे ।
१५.

सङ्गििात्मक क्षमता अनभिृवद्ध गिेाः आयोगले अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तको सङ्गििात्मक क्षमता
अनभिृवद्ध गरी सं स्थागत सुिासि कायम गराउि दे हाय बमोशजमको कायि गिेछाः–
(क)

अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तको कायिक्षमता मूल्याििको स्तर तथा आधार
निधािरण

(ि)

गिे ।

अिुमनतपत्र

प्राप्त

व्यशक्तको

काम

कारबाहीलाई

मयािददत

बिाउि

आचारसं वहता तयार गरी लागू गिे ।
(ग)

अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तलाई विद्युतको बजार प्रबद्र्धि, विस्तार तथा
विविधीकरण गिि उत्प्रेररत गिे ।

(घ)

अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तको आन्तररक नियन्त्रण, ले िा प्रणाली, ले िापरीक्षण
विनधमा एकरूपता कायम गिि मापदण्ड बिाई लागू गिे ।
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(ङ)

अिुमनतपत्र प्राप्त सङ्गदित सं स्थाको सञ्चालक सनमनतका पदानधकारी तथा
अन्य पदानधकारीले त्यस्तो सं स्थालाई जािकारी गराउिु पिे विषय निधािरण
गरी त्यसलाई पालिा गिि लगाउिे ।

(च)

अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तको ले िा प्रणालीको आिश्यकता अिुसार आकशस्मक
जाँच गिे ।

(छ)

अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तको काम कारबाहीमा सुिासि कायम गराउि
आिश्यक निदे िि ददिे तथा मापदण्ड जारी गिे ।

१६.

िीनतगत सुझाि ददिे तथा नसफाररस गिेाः विद्युतको उत्पादि, प्रसारण, वितरण िा व्यापार
सभबन्धी व्यिस्थालाई भरपदो र प्रभािकारी बिाउि गिुि पिे िीनतगत सुधारका सभबन्धमा
आयोगले िेपाल सरकारलाई आिश्यक सल्लाह र सुझाि ददिेछ ।

१७.

जाँचबुझ तथा निरीक्षण गिेाः (१) अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तले यो ऐि, यस ऐि अन्तगित बिेको
नियम, विनियम, निदे शिका िा मापदण्ड तथा प्रचनलत अन्य कािूि िा अिुमनतपत्र प्रदाि गदाि
निधािरण गररएका िति बमोशजम कायि गरे िगरे को सभबन्धमा आयोगले आिश्यक जाँचबुझ
तथा निरीक्षण गिि िा गराउि सक्िेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोशजम जाँचबुझ तथा निरीक्षण गदाि अिुमनतपत्र प्राप्त

व्यशक्तसँग ले िा, अनभलेि, वििरण आदद माग गिि िा स्थलगत रूपमा जाँचबुझ तथा निरीक्षण
गिि सवकिेछ ।
(३)

उपदफा (१) िा (२) बमोशजम जाँचबुझ तथा निरीक्षण गिे पदानधकारी िा

कमिचारीले त्यसको प्रनतिेदि तयार गरी आयोग समक्ष पेि गिुि पिेछ र त्यस्तो प्रनतिेदिको
आधारमा आयोगले सभबशन्धत अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तलाई आिश्यक आदे ि तथा निदे िि
ददि सक्िेछ ।
(४)

उपदफा (३) बमोशजम ददएको आदे ि तथा निदे िि अिुमनत पत्र प्राप्त

व्यशक्तले पालिा िगरे मा आयोगले त्यस्तो अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तलाई दफा १९ को उपदफा
(१) बमोशजम जररबािा गिि सक्िेछ ।
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१८.

वििाद समाधाि गिेाः (१) दे हायको विषयमा उत्पन्न वििाद समाधाि गिे अनधकार
आयोगलाई हुिेछाः–
(क)

अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तहरूबीच उत्पन्न विद्युत सभबन्धी वििाद,

(ि)

अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तले गरे को कुिै निणियमा शचत्त िबुझेको िा
निजले गरे को कायिबाट आपूmलाई मकाि परे को कुरा उल्लेि गरी
त्यस बापतको क्षनतपूनतिको दाबी गरे को विषय ।

(२) उपदफा (१) बमोशजमको वििाद िा विषयका सभबन्धमा अिुमनत प्राप्त व्यशक्त
िा उपभोक्ताले आयोग समक्ष उजूरी ददि सक्िेछ र त्यस्तो उजूरी परे मा आयोगले िब्बे
ु ाई गरी निणिय गिुि पिेछ ।
ददिनभत्र सुिि
(३) आयोग समक्ष परे को उजूरीको कारबाही र वकिारा गदाि आयोगलाई प्रचनलत
कािूि बमोशजम अदालतलाई भए सरह दे हाय बमोशजमको कायि गिे अनधकार हुिेछाः–
(क)

कुिै व्यशक्तलाई आयोग समक्ष उपशस्थत गराई बयाि िा जािकारी
नलिे,

(ि)

साक्षी बुझ्िे,

(ग)

िेपाल सरकार, प्रदे ि सरकार िा स्थािीय तहको कुिै निकाय िा
साििजनिक सं स्थामा रहे को कुिै नलित कागजात पेि गिि आदे ि
ददिे,

(घ)

स्थलगत निरीक्षण गिे, गराउिे तथा दसी प्रमाण पेि गिि आदे ि
ददिे ।

(४)

उपदफा (२) बमोशजम आयोगले गरे को निणियमा शचत्त िबुभm् िे व्यशक्तले

त्यस्तो निणिय भएको नमनतले पैँतीस ददिनभत्र उच्च अदालत, पाटिमा पुिरािेदि गिि
सक्िेछ ।
(५)

उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा ले शिएको भए तापनि विद्युत उत्पादि,

प्रसारण, वितरण िा व्यापार सभबन्धी विषयमा अिुमनत प्राप्त व्यशक्तहरूबीच भएको सभझौतामा
वििाद समाधािको छु ट्टै व्यिस्था गररएको रहे छ भिे त्यस्तो वििादको समाधाि सोही
सभझौता बमोशजम हुिेछ ।
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१९.

जररबािा गिि सक्िेाः (१) आयोगले दफा १७ को उपदफा (३) िा दफा ३७ बमोशजमको
आदे ि िा निदे िि, दफा १८ को उपदफा (२) बमोशजमको निणिय िा यो ऐि िा यस ऐि
अन्तगित बिेको नियम बमोशजमको कुिै विषय पालिा िगिे िा पूि ि सूचिा िददई विद्युत
सेिा अिरुद्ध गिे िा गराउिे अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तलाई पाँच लाि रूपैयाँसभम जररबािा
गिि सक्िेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोशजम जररबािा गररएको रकम िेपाल सरकारको सशञ्चत

कोषमा दाशिला गररिेछ ।
(३)

उपदफा (१) बमोशजम गररएको जररबािा बापत बुझाएको रकम महसुल

निधािरण गिे प्रयोजिको लानग अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तको िचि िा लगािीको रूपमा समािेि
गिि पाइिे छै ि ।
(४)

उपदफा (१) बमोशजम आयोगले गरे को जररबािा उपर शचत्त िबुझ्िे

ँ त
अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तले यस्तो जररबािा भएको नमनतले पे
ै ीस ददिनभत्र उच्च अदालत,
पाटिमा पुिरािेदि गिि सक्िेछ ।
२०.

सेिा िुल्क नलि सक्िेाः आयोगले

दे हायका विषयमा अिुमनत पत्र प्राप्त व्यशक्तबाट तोवकए

बमोशजम सेिा िुल्क नलि सक्िेछाः–
(क)

निड र वितरण सं वहता स्िीकृत गदाि,

(ि)

विद्युतको थोक िररद नबक्री दर निधािरण गदाि,

(ग)

विद्युत िररद सभझौतामा सहमनत ददँदा,

(घ)

प्रसारण तथा वितरण दस्तुर (शव्हनलङ चाजि) लगायतका अन्य महसुल िा
दस्तुर निधािरण गदाि,

(ङ)

अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तहरू आपसमा गानभि, सं रचिाको िररद नबक्री (सेल
अफ प्लान्ट), प्रानप्त (एक्िीशजिि) िा िहण (टे क ओभर) गिे सहमनत ददँदा,

(च)

दफा १८ बमोशजम वििाद समाधाि गर्रदाि,
तर गाहिस्थ उपभोक्ताले उजुरी ददँदा कुिै िुल्क बुझाउि पिे
छै ि ।

(छ)

आयोगले तोकेको अन्य विषयमा ।
13
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२१.

ु ाई गिुि पिेाः (१) आयोगले दफा १३ बमोशजम महसुल निधािरण गिुप
साििजनिक सुिि
ि ूि ि
ु ाई गिुि पिेछ ।
तोवकए बमोशजम साििजनिक सुिि
(२) आयोगले आफ्िो काम कारबाहीसँग सभबशन्धत अन्य विषयमा समेत
ु ाईको व्यिस्था गिि सक्िेछ ।
आिश्यकता अिुसार साििजनिक सुिि
ु ाईको
(३) आयोगले उपदफा (१) िा (२) बमोशजम गरे को साििजनिक सुिि
अनभलेि राख्नु पिेछ ।

२२.

पुिरािलोकि सभबन्धी व्यिस्थााः (१) कुिै व्यशक्त िा सं स्थाले

आयोगको निणिय

पुिरािलोकि हुिपु िे िािेमा त्यस्तो निणियको जािकारी भएको नमनतले पन्र ददिनभत्र
पुिरािलोकिको लानग आिश्यक कागजातसवहत आयोगमा नििेदि ददि सक्िेछ ।
तर आयोगले दफा १९ बमोशजम जररबािा गिे गरी गरे को निणियको हकमा यो
व्यिस्था लागू हुिे छै ि ।
(२)

उपदफा (१) बमोशजम नििेदि परे मा आयोगले पन्र ददिनभत्र साविकको

निणिय कायम राख्ने िा सं िोधि गिे निणिय गररसक्िु पिेछ ।
(३)

आयोगले उपदफा (२) बमोशजम साविकको निणिय सं िोधि गिे निणिय

गरे मा साविकको निणिय कायािन्ियि िगिि आदे ि ददिेछ ।
यस ऐिमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा ले शिएको भए तापनि अिुमनतपत्र प्राप्त

(४)

व्यशक्तले गलत कागजात पेि गरे को िा कुिै कागजात लुकाएको जािकारी कुिै स्रोतबाट
प्राप्त हुि आएमा िा थप कागजात प्राप्त हुि आएमा आयोगले त्यस्तो विषयमा पुिाः निणिय
गिि सक्िेछ ।
पररच्छे द–४
अध्यक्ष र सदस्यको काम, कतिव्य, अनधकार तथा सुविधा
२३.

अध्यक्षको काम, कतिव्य र अनधकाराः अध्यक्षको काम, कतिव्य र अनधकार दे हाय बमोशजम
हुिछ
े ाः–
(क)

आयोगको प्रिासकीय प्रमुिको रूपमा कायि गिे,
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(ि)

आयोगको काम कारबाहीमा नियमि, अिुगमि, सुपरीिेक्षण तथा मूल्यािि
गरी सभबशन्धत पक्षलाई आिश्यक निदे िि ददिे,

२४.

(ग)

आयोगको बैिकलाई व्यिशस्थत गिे,

(घ)

तोवकए बमोशजमको अन्य कायि गिे ।

सदस्यको काम, कतिव्य र अनधकाराः (१) सदस्य आयोगको पूरा समय काम गिे पदानधकारी
हुिेछ ।
(२)

सदस्यले आयोग र आयोगको अध्यक्षले तोके बमोशजमका काम, कतिव्य र

अनधकारको पालिा र प्रयोग गिेछ ।
२५.

अध्यक्ष तथा सदस्यको सेिा, िति तथा सुविधााः (१) अध्यक्ष आयोगको पूरा समय काम गिे
प्रमुि पदानधकारी हुिेछ ।
(२) अध्यक्ष र सदस्यको पाररश्रनमक, सुविधा र सेिाका अन्य िति तोवकए बमोशजम
हुिेछि् ।
(३) उपदफा (२) बमोशजमको व्यिस्था िभएसभम अध्यक्षको पाररश्रनमक तथा
अन्य सुविधा िेपाल सरकारले तोके बमोशजम हुिेछ ।
(४) अध्यक्ष िा सदस्यले आयोगमा कायिरत रहँदा कुिै अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तसँग
सभबशन्धत विषयमा कुिै निणिय गरे को भएमा निज आयोगबाट सेिा नििृत्त भएको नमनतले
एक िषिसभम त्यस्तो अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तसँग कुिै पनि रूपमा सं लग्ि हुि पाउिे छै ि ।
स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजिको लानग “सं लग्ि” भन्नाले अिुमनत पत्र प्राप्त व्यशक्तको
सञ्चालक, कमिचारी, वििेषज्ञ िा परामििदातृको रूपमा स्थायी, अस्थायी, करार तथा सभझौतामा
कायि गिे अिस्था सभझिु पछि ।

२६.

िपथ नलिु पिेाः आफ्िो कायिभार सभहाल्िुअशघ अध्यक्षले ऊजाि मन्त्री समक्ष र सदस्यले
अध्यक्ष समक्ष अिुसूचीको ढाँचामा पद तथा गोपिीयताको िपथ नलिु पिेछ ।

२७.

जािकारी गराउिु पिेाः (१) अध्यक्ष तथा सदस्यले आफू नियुक्त भएको तीस ददिनभत्र
दे हायको विषयको नलशित जािकारी आयोगलाई गराउिु पिेछाः–
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(क)

ु न्दा अगानड सं लग्ि
आफू अध्यक्ष िा सदस्य पदमा नियुक्त हुिभ
रहेको पेिा, रोजगारी िा व्यिसाय र त्यसको कायािलयको वििरण,

(ि)

आफू िा आफ्िो पररिारको कुिै सदस्य कुिै अिुमनतपत्र प्राप्त
व्यशक्तको िेयरधिी भए िा िभएको र िेयरधिी भए नलएको िेयर
सङ्ख्याको वििरण तथा त्यस्तो अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तसँग कुिै
वकनसमको वित्तीय स्िाथि रहे िा िरहे को,

(ग)

आफू िा आफ्िो पररिारको कुिै सदस्य पनछल्लो तीि िषिनभत्र कुिै
अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तको

सञ्चालक, पदानधकारी, सल्लाहकार,

कमिचारी िा ले िा परीक्षक भए िा िभएको,
(घ)

आयोगलाई यस दफा बमोशजम जािकारी गराउँदाका बित कुिै
अिुमनत पत्र प्राप्त व्यशक्तसँग निजको स्िाथि दे शिि सक्िे कुिै
सभभावित अिस्था भए त्यसको वििरण ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम जािकारी गराएको विषयको एक प्रनत वििरण आयोगले
िेपाल सरकार, प्रधािमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायािलयमा पिाउिु पिेछ र प्रधािमन्त्री
तथा मशन्त्रपररषद्को कायािलयले त्यसको अनभले ि राख्नेछ ।
२८.

ु ेटरी अपरच्यूनिटी) को दुरूपयोग गिि िहुिाःे (१) अध्यक्ष, सदस्य
नियमिकारी अिसर (रे गल
तथा आयोगका कमिचारी, ले िा परीक्षक, सल्लाहकार, प्रनतनिनध िा आयोगसँग करार गरी
काम गिे व्यशक्त, फमि िा कभपिीका कुिै पनि व्यशक्तले आफ्िो पदीय है नसयतमा िा
आयोगको तफिबाट कायि सभपादि गदाि निजको जािकारीमा आएको कुिै गोप्य सूचिा
कािूि बमोशजम उपलव्ध गराउिुपिे अिस्थामा बाहेक अन्य कुिै व्यशक्तलाई उपलव्ध
गराउि िा त्यसको स्रोत िोल्ि हुँदैि ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमका पदानधकारीले पदीय है नसयतमा कायि सभपादि गदाि
निजको जािकारीमा आएको कुिै गोप्य सूचिा निज िा निजको पररिारको कुिै सदस्यको
लाभ, सुविधा, सहुनलयत िा फाइदाको लानग प्रयोग गिि िा गराउि हुँदैि ।
(३) अध्यक्ष, सदस्य तथा आयोगका कमिचारी, ले िा परीक्षक, सल्लाहकार, प्रनतनिनध
िा आयोगसँग करार गरी काम गिे व्यशक्त, फमि िा कभपिीका कुिै पनि व्यशक्तले आफ्िो
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पदीय है नसयतमा िा आयोगको तफिबाट कुिै काम गदाि आपूm, आफ्िो पररिार िा अरू
कसैलाई कुिै वकनसमको लाभ, सुविधा, सहुनलयत िा फाइदा नलि ददि हुँदैि ।
(४) कसैले उपदफा (१), (२) िा (३) को प्रनतकूल हुिे गरी कुिै काम गरे मा
निजले पदीय दावयत्ि अिुरूप काम िगरे को मािी प्रचनलत कािूि बमोशजम कारबाही
हुिेछ ।
२९.

स्िाथि बाशझएमा निणिय गििमा बन्दे जाः (१) अध्यक्ष, सदस्य िा निजको पररिारको कुिै
सदस्यको वित्तीय स्िाथि, निजी स्िाथि िा व्यािसावयक स्िाथि भएको कुिै पनि प्रस्ताि
ु न्दा अगािै त्यस्तो
आयोगको बैिकमा छलफल हुिे भएमा त्यस्तो सदस्यले बैिक िुरु हुिभ
स्िाथि बाशझि सक्िे कुराको जािकारी आयोगलाई ददिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको विषयमा छलफल हुिे आयोगको बैिकमा त्यस्तो
सदस्यले भाग नलिे छै ि ।
(३) उपदफा (१) िा (२) को प्रनतकूल कुिै निणिय भएमा सो निणिय त्यस्तो स्िाथि
रहेको व्यशक्तको हकमा लागू हुिे छै ि ।

३०.

पेिागत आचरण पालिा गिुि पिेाः (१) अध्यक्ष, सदस्य िा आयोगका कमिचारी िा
सल्लाहकारले आफ्िो पदमा बहाल रहँदाका बित िा पदबाट अिकाि भएपनछ तोवकए
बमोशजमको पेिागत आचरण पालिा गिुि पिेछ ।
(२) अध्यक्ष, सदस्य तथा आयोगका कमिचारी िा सल्लाहकारले आयोगमा त्यस्तो
है नसयतले कायि सभपादि गदाि सदै ि आयोगको वहतलाई सिोपरी राख्नु पिेछ ।
पररच्छे द–५
आयोगका कमिचारी

३१.

कमिचारी सभबन्धी व्यिस्थााः (१) आयोगको कायि सञ्चालिको लानग आयोगमा िेपाल
सरकारले स्िीकृत गरे को सङ्ख्यामा कमिचारीहरू रहिेछि् ।
(२) आयोगले विनियमािलीमा भएको व्यिस्था बमोशजम कमिचारी नियुशक्त
गिेछ ।
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(३) उपदफा (२) मा जुिसुकै कुरा ले शिएको भए तापनि आयोगले आफ्िो कायि
सभपादि गििको लानग आिश्यक वििेषज्ञ कमिचारी करारमा नियुक्त गिि सक्िेछ ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुिसुकै कुरा ले शिएको भए तापनि आयोगमा कमिचारी
नियुशक्त िभएसभमको लानग मन्त्रालयले िेपाल सरकारका कुिै कमिचारीलाई आयोगमा काम
गििको लानग अिनध तोकी काजमा िटाउि सक्िेछ ।
३२.

आयोगको सशचिाः आयोगको बररष्ठ कमिचारीले आयोगको सशचि भई काम गिेछ ।
पररच्छे द–६
कोष तथा लेिा परीक्षण

३३.

कोषाः (१) आयोगको एउटा छु ट्टै कोष हुिेछ र त्यस्तो कोषमा दे हायका रकमहरू रहिे
छि्ाः–
(क)

िेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ि)

कुिै व्यशक्त िा सं घ सं स्थाबाट प्राप्त रकम,

(ग)

विदे िी सरकार, व्यशक्त िा अन्तरािविय सं घ सं स्थाबाट प्राप्त रकम,

(घ)

विद्युत वितरण अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तकोेे विद्युत नबक्रीबाट भएको
िावषिक कुल आयको एक प्रनतितमा िबढाई आयोगले तोके
बमोशजम प्राप्त रकम,

(ङ)

विद्युत व्यापार गिि अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तले विद्युत व्यापारबाट
गरे को िावषिक कूल आयको एक प्रनतितमा िबढाई आयोगले तोके
बमोशजम प्राप्त रकम,

(च)

राविय निड प्रयोग गरी विद्युत निकासी गिे अिुमनत पत्र प्राप्त
व्यशक्तले प्राप्त गरे को शव्हलीङ्ग दस्तुरको एक प्रनतितमा िबढाई
आयोगले तोके बमोशजम प्राप्त रकम,

(छ)

दफा २० बमोशजम प्राप्त सेिा िुल्क,

(ज)

अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
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(२) उपदफा (१) को िण्ड (ग) बमोशजमको रकम प्राप्त गिुअ
ि शघ आयोगले अथि
मन्त्रालयको स्िीकृनत नलिु पिेछ ।
(३) आयोगले उपदफा (१) बमोशजमको कोषको रकम िेपाल राि बैिबाट इजाजत
प्राप्त ‘क’ श्रे णीको कुिै बाशणज्य बैिमा िाता िोली जभमा गिेछ ।
(४) आयोगको िामबाट गररिे सबै िचि उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा जभमा
भएको रकमबाट व्यहोररिेछ ।
(५) कोषमा भएको रकमबाट आयोगको कायि सञ्चालिका लानग िपुग भएमा सोको
लानग अथि मन्त्रालयले आिश्यक रकम उपलव्ध गराउिेछ ।
(६) कोषमा तोवकए बमोशजमभन्दा बढी रकम जभमा भएमा आयोगले त्यस्तो बढी
रकम िेपाल सरकारको सशञ्चत कोषमा जभमा गिुि पिेछ ।
(७) उपदफा (१) बमोशजमको कोषको िाताको सञ्चालि आयोगले तोके बमोशजम
हुिेछ ।
३४.

लेिा र लेिापरीक्षणाः (१) आयोगको आय व्ययको ले िा िेपाल सरकारले अपिाएको ढाँचा
बमोशजम राशििेछ ।
(२) आयोगले तोवकए बमोशजम आन्तररक नियन्त्रण प्रणाली कायम राख्नु पिेछ र
आफ्िो आय व्ययको ले िापरीक्षण गराउिु पिेछ ।
(३) आयोगको ले िापरीक्षण महाले िा परीक्षकबाट हुिेछ ।
(४) िेपाल सरकारले चाहे मा आयोगको आय व्ययको ले िा र तत्सभबन्धी वहसाब
वकताब जुिसुकै बित जाँच्ि िा जाँच गिि लगाउि सक्िेछ ।
पररच्छे द–७
विविध

३५.

सहयोग गिुि पिेाः आयोगको काम कारबाही तथा निणिय कायािन्ियि गिि सभबशन्धत सबैले
आिश्यक सहयोग गिुि पिेछ ।
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३६.

उपसनमनत िा कायिटोली गिि गिि सक्िेाः (१) आयोगले यस ऐि बमोशजम गिुि पिे कुिै
कामको लानग आिश्यकता अिुसार उपसनमनत िा कायिटोली गिि गिि सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम गदित उपसनमनत िा कायिटोलीको काम, कतिव्य,
अनधकार र कायिविनध तथा त्यस्तो उपसनमनत िा कायिटोलीका सदस्यले पाउिे सुविधा
आयोगले तोवकददए बमोशजम हुिेछ ।

३७.

निदे िि ददि सक्िेाः यस ऐि बमोशजमका कायिहरू कायािन्ियि गिि आयोगले आिश्यकता
अिुसार अिुमनत पत्र प्राप्त व्यशक्तलाई निदे िि ददिेछ र त्यस्तो निदे िि पालिा गिुि सभबशन्धत
अिुमनत पत्र प्राप्त व्यशक्तको कतिव्य हुिेछ ।

३८.

िावषिक प्रनतिेदिाः (१) आयोगले प्रत्येक आनथिक िषि समाप्त भएको नमनतले तीि मवहिानभत्र
आफूले गरे को काम कारबाही सभबन्धी प्रनतिेदि तयार गरी मन्त्रालय समक्ष पेि गिुि
पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको प्रनतिेदिमा अन्य कुराका अनतररक्त आयोगले
िषिभररमा सञ्चालि गरे को कायिक्रम, प्राप्त गरे को रकम, कायिक्रम सञ्चालि गदाि हुि गएको
लागत, कायिक्रमबाट भएको उपलशब्ध तथा भविष्यमा गिुि पिे सुधार समेतका कुराहरू
समािेि गिुि पिेछ ।
(३) आयोगले उपदफा (१) बमोशजम पेि गररएको प्रनतिेदि सििसाधारणको
जािकारीको लानग साििजनिक रूपमा प्रकािि गिुि पिेछ ।
(४) अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तले प्रत्येक आनथिक िषि समाप्त भएको नमनतले तीि
मवहिानभत्र ले िा परीक्षणको प्रनतिेदिसवहत आफूले गरे को काम कारबाही सभबन्धी प्रनतिेदि
तयार गरी आयोग समक्ष पेि गिुि पिेछ ।
(५) आयोगले उपदफा (४) बमोशजम पेि भएको िावषिक प्रनतिेदिको अध्ययि गरी
अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तलाई आिश्यक निदे िि ददि सक्िेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोशजम पेि भएको िावषिक प्रनतिेदिको सारांि अिुमनतपत्र
प्राप्त व्यशक्तले साििजनिक गिुि पिेछ ।
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३९.

अनधकार प्रत्यायोजिाः आयोगले यस ऐि बमोशजम आफूलाई प्राप्त अनधकारमध्ये महसुल
निधािरण गिे, अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तहरू आपसमा गानभि, सं रचिाको िररद नबक्री (सेल
अफ प्लान्ट), प्रानप्त (एक्िीशजिि) िा िहण (टे क ओभर) गिि सहमनत ददिे तथा वििाद
समाधाि गिे अनधकार बाहे कका अन्य अनधकार आिश्यकता अिुसार अध्यक्ष, सदस्य, सशचि,
दफा ३६ बमोशजम गदित उपसनमनत िा कायिटोली िा आयोगको अनधकृत कमिचारीलाई
प्रत्यायोजि गिि सक्िेछ ।

४०.

ँ सभपकिाः आयोगले िेपाल सरकारसँग सभपकि रा्दा मन्त्रालय मापिmत राख्नु
िेपाल सरकारसग
पिेछ ।

४१.

नियम बिाउिे अनधकाराः यस ऐिको कायािन्ियिको लानग िेपाल सरकारले आिश्यक नियम
बिाउि सक्िेछ ।

४२.

विनियम बिाउि सक्िेाः (१) आयोगले यो ऐि र यस ऐि अन्तगित बिेको नियमको अधीिमा
रही दे हायका विषयमा विनियम बिाई लागू गिि सक्िेछाः–
(क)

कमिचारीको नियुशक्त, काम, कतिव्य, अनधकार, योग्यता, पाररश्रनमक,
सुविधा तथा से िाको िति सभबन्धमा,

(ि)

वििाद समाधािको लानग ददइिे उजुरी तथा त्यस्तो उजुरी कारबाही
र वकिारा गिे कायिविनध सभबन्धमा,

(ग)

आयोगको आन्तररक कायि सञ्चालि सभबन्धी अन्य आिश्यक
विषयमा ।

(२) उपदफा (१) को िण्ड (क) मा जुिसुकै कुरा ले शिएको भए तापनि आयोगले
कमिचारीको नियुशक्त, पाररश्रनमक, सेिा िति तथा सुविधा र िेपाल सरकारलाई थप आनथिक
दावयत्ि पिे विषयमा विनियम बिाउँदा अथि मन्त्रालयको स्िीकृनत नलिु पिेछ ।
४३.

निदे शिका, मापदण्ड िा संवहता बिाई लागू गिि सक्िेाः आयोगले आफ्िो काम, कतिव्य र
अनधकार क्षेत्रनभत्रका विषयमा यो ऐि र यस ऐि अन्तगित बिेको नियम तथा विनियम
विपरीत िहुिे गरी निदे शिका, मापदण्ड िा सं वहता (कोड) बिाई लागू गिि सक्िेछ ।
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४४.

संिोधि, िारे जी र बचाउाः विद्युत ऐि, २०४९ कोाः
(१)

दफा १६ मा रहे का “दफा १७ बमोशजम” भन्ने िब्दहरूको सट्टा “विद्युत
नियमि आयोग सभबन्धी प्रचनलत सङ्घीय कािूि बमोशजम” भन्ने िब्दहरू
राशिएका छि् ।

(२)

दफा १७ र १८ िारे ज गररएका छि् ।

(३) दफा १७ र १८ बमोशजम निधािरण भएको विद्युत महसुल यसै ऐि बमोशजम
निधािरण भए गरे को मानििेछ ।
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अिुसूची
ँ सभबशन्धत)
(दफा २६ सग
िपथ
म ............................................. ईश्वरलाई साक्षी रािी÷सत्य निष्ठा पूिक
ि िपथ नलन्छु वक
विद्युत नियमि आयोगको अध्यक्ष/सदस्य पदको शजभमेिारी र कतिव्य कसै को डर, मोलावहजा,
पक्षपात, द्वे ष िा लोभमा िपरी इमािदारीसाथ पालिा गिेछु । आफ्िो कतिव्य पालिाको नसलनसलामा
आफूलाई ज्ञात हुि आएको कुरा प्रचनलत कािूिको पालिा गदाि बाहेक आफू पदमा बहाल रहे िा
िरहे पनि कुिै पनि अिस्थामा प्रकट गिे छै ि ।

नमनताः .........................

हस्ताक्षर.............................
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