विधेयक सं खययाः ३९
मिम ाः
विद्यु

सम्बन्धिय व्यिस्थय गर्न बर्ेको विधेयक, २०७५

प्रदे श सभय सचिियलय
प्रदे श र्ं. १

विरयटर्गर¸ र्ेपयल

विद्युत सम्बन्धमा व्यिस्था गर्न बर्ेको विधेयक
प्रस्तािर्ााः प्रदे शमा उपलब्ध जलस्रोत, सौयन शक्ति, िायु, कोईला, तेल, प्राकृततक ग्यास, िायोग्यास
र फोहोरजन्य पदाथन लगायतका शक्ति जस्ता प्राकृततक श्रोतहरुको उपयोग गरी भरपदो, स्तरीय
एिम् सुरक्षायुि विद्युत सेिा उपलब्ध गराउर् कार्ूर्ी व्यिस्था गर्न िाञ्छर्ीय भएकोले,
प्रदे श र्ं. १ को प्रदे श सभाले यो ऐर् बर्ाई लागू गरे को छ।
१. सं क्तक्षप्त र्ाम र प्रारम्भाः

(१) यस ऐर्को र्ाम “प्रदे श विद्युत ऐर्”२०७६ रहे को छ ।

(२) यो ऐर् प्रदे श राजपत्रमा प्रकाशर् भएको तमततदे क्ति लागू हुर्ेछ।
२. पररभाषााः

विषय िा प्रसङ्गले अको अथन र्लागेमा यस ऐर्मा,
(क) “विद्युत”भन्नाले पार्ी, ितर्ज तेल, कोइला, ग्यााँस, सौयन शक्ति, िायु शक्ति,
िायोग्यास िा अन्य कुर्ै स्रोतबाट उत्पादर् हुर्े विद्युत शक्ति सम्झर्ुपछन।

(ि) “अर्ुमततपत्र” भन्नाले यस ऐर्बमोक्तजम ददइर्े अर्ुमततपत्र सम्झर्ुपछन।
(ग)

“आयोजर्ा भन्नाले” तर्मानण, उत्पादर्, प्रसारण, वितरण र सं चालर् गररर्े

विद्युत आयोजर्ा सम्झर्ुपछन।
(घ) “ग्राहक”भन्नाले विद्युत सेिाको उपयोग िा उपभोग गर्े व्यक्ति िा
सं स्थालाइन सम्झर्ुपछन।
(ङ) “महशुल”भन्नाले यस ऐर् िा तर्यमबमोक्तजम विद्युत सेिा उपयोग गरे
िापत ग्राहकबाट तलइर्े शुल्क सम्झर्ुपछन।
(च) “अर्ुमततपत्र प्राप्त व्यक्ति” भन्नाले यस ऐर्बमोक्तजम अर्ुमततपत्र प्राप्त व्यक्ति
िा सं स्था सम्झर्ुपछन।
(छ) “तर्रीक्षक”भन्नाले यस ऐर्बमोक्तजम तर्युि भएको विद्युत तर्रीक्षक सम्झर्ु
पछन र सो शब्दले प्रमुि विद्युत तर्रीक्षकलाई समेत जर्ाउाँछ।

(ज) “तोवकएको िा तोवकएबमोक्तजम”भन्नाले यस ऐर्अन्तगनत बर्ेको तर्यममा
तोवकएको िा तोवकएबमोक्तजम सम्झर्ुपछन।
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(झ) “मन्त्रालय” भन्नाले प्रदे श र्ं. १ को उजान तथा जलस्रोतसं ग सम्बक्तन्धत
मन्त्रालय सम्झर्ुपछन।
(ञ) “प्रदे श सरकार” भन्नाले प्रदे श र्ं. १ को मक्तन्त्रपररषद् सम्झर्ुपछन।
३.

आयोजर्ाको क्षेत्रातधकाराः (१) सं घीय सरकारबाट प्रदे श सरकारलाई हस्तान्तरण गररएका
जततसुकै क्षमताका भए पतर् त्यस्ता आयोजर्ा िा प्रदे श सरकारबाट स्ियम् आफैले
तर्मानण गर्े िा प्रदे श सरकारले अर्ुमतत ददर्े एक मेगािाट भन्दा बढीका र सं घीय कार्ूर्
िा तोवकएबमोक्तजमको क्षमताका आयोजर्ाको तर्मानण, उत्पादर्, प्रसारण, वितरण र
सं चालर् तथा सं घीय कार्ूर् िा तोवकएबमोक्तजमको क्षमताको प्रसारण लाईर्को सभेक्षण,
तर्मानण, प्रसारण र सं चालर्को क्षेत्रातधकार प्रदे श सरकारमा रहर्ेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा लेक्तिएको भए तापतर् यदद स्थार्ीय तहबाट
माग भइन आएमा र प्रदे श सरकारले उपयुि ठार्ेमा एक मेगािाट भन्दा कम क्षमताका
आयोजर्ाहरु प्रदे श सरकार आफैले िा यस ऐर् बमोक्तजम अरु कसै लाई सभे क्षण, तर्मानण,
उत्पादर्, वितरण, प्रसारण र सं चालर्को अर्ुमतत ददर् सक्र्ेछ र यदद प्रदे श सरकारले
माग गरे मा केन्र सरकारले तोकेबमोक्तजमका क्षमता भएको विद्युत आयोजर्ा र एकसय
बक्तिस के.तभ.ए. भन्दा कम क्षमता भएको प्रसारण लाइर्को सिेक्षण, तर्मानण, उत्पादर्,
प्रसारण, वितरण र सं चालर् गररददर् सक्र्ेछ।

४.

योजर्ाको विकासको मागनक्तचत्र: प्रदे श सरकारले प्रदे शको समग्र विद्युत विकासको
गुरूयोजर्ा बर्ाइन मागनक्तचत्र तयार गरी त्यस्तो मागनक्तचत्रलाइन आधार मार्ी विद्युत
आयोजर्ाको तर्मानण, उत्पादर्, वितरण, प्रसारण र सं चालर् सम्बन्धी आिश्यक प्रणालीको
विकास गर्न सक्र्ेछ।

५.

सभे क्षण, तर्मानण, उत्पादर्, प्रसारण, वितरण र सं चालर्को लातग अर्ुमतत तलर्ुपर्े : (१)
यस ऐर्बमोक्तजमको आयोजर्ा सभेक्षण, उत्पादर्, प्रसारण, वितरण र सं चालर्को लातग
यस ऐर्बमोक्तजम अर्ुमतत तलर्ुपर्ेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा लेक्तिएको भए तापतर् एक मेगािाट सम्म
क्षमताको आयोजर्ाको सभेक्षण, तर्मानण, उत्पादर्, प्रसारण र वितरण र सं चालर्को लातग
सभेक्षण कायन प्रारम्भ गर्ुन पूिन तोवकएको अतधकारी समक्ष तोवकएबमोक्तजम जार्कारी
गराउर्ु पर्ेछ र त्यस्ता आयोजर्ाको लातग यस ऐर्बमोक्तजम अर्ुमतत तलर्ु पर्ेछैर् र सो
सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकएबमोक्तजम हुर्ेछ।
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६.

अर्ुमतत र्तलई आयोजर्ाको सभे क्षण गर्न र्हुर्े: (१) यो ऐर्बमोक्तजम अर्ुमततपत्र र्तलइन
कसै ले पतर् आयोजर्ा सिेक्षण गर्न पाउर्े छै र्।

७.

सभे क्षण अर्ुमततपत्र तलर्ेसम्बन्धी व्यिस्थााः (१) विद्युत आयोजर्ा सिेक्षण गर्न चाहर्े
व्यक्ति िा सं स्थाले सिे क्षणको लातग अर्ुमतत तलर्ुपर्ेछ र त्यस्तो अर्ुमततको लातग
तोवकएको तर्काय िा अतधकारी समक्ष तोवकएबमोक्तजमको ढााँचामा तर्िेदर् ददर्ुपर्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको तर्िेदर् पर्न आएमा सम्बक्तन्धत तर्काय िा
अतधकारीले आिश्यक जााँचबुझ गरी त्यस्तो तर्िेदर् उपर तोवकएबमोक्तजम कारिाही गर्ुन
पर्ेछ।
(3) उपदफा

(२)

बमोक्तजम

जााँचबुझ

गरी

त्यस्तो

तर्िेदकलाई

तोवकए

बमोक्तजमको अितधमा तोवकएबमोक्तजमको प्रकृया पूरा गरी आिश्यक शतन सवहत सिेक्षण
अर्ुमततपत्र ददर्ुपर्ेछ।

(४) उपदफा (१) बमोक्तजम तर्िेदर् परे कोमा त्यस्तो तर्िेदर् उपर जााँचबुझ

गदान सिेक्षण अर्ुमततपत्र ददर् र्सवकर्े भए सो कुराको जार्कारी तोवकए बमोक्तजमको
अितध तभत्र तर्िेदकलाई ददर्ुपर्ेछ।

(५) उपदफा (४) बमोक्तजम सबेक्षण अर्ुमततपत्र प्राप्त गर्न र्सक्र्े पक्षले
तोवकएबमोक्तजमको तर्कायमा उजुरी गर्न सक्र्ेछ।
(६) यस दफामा जुर्सुकै कुरा लेक्तिएको भएतापतर् प्रदे श सरकार आफैंले

कुर्ै विद्युत आयोजर्ाको तर्मानण गर्े भएमा त्यस्तो आयोजर्ाको लातग सिे क्षण अर्ुमतत
तलइ रहर्ु पर्ेछैर्।
8.

तर्मानण, उत्पादर्, प्रसारण र वितरण अर्ुमततसम्बन्धी व्यिस्थााः (१) दफा 7 बमोक्तजमको
सभेक्षण

अर्ुमततपत्र

प्राप्त

गरी

सभेक्षण

कायन

समाप्त

गरे को

तीर्

मवहर्ातभत्र

तोवकएबमोक्तजमको वििरणसवहत तोवकएबमोक्तजमको ढााँचामा तोवकएबमोक्तजमको दस्तुर
बुझाइन आयोजर्ा तर्मानण, उत्पादर्, वितरण र सं चालर् गर्न तोवकएबमोक्तजम तर्िेदर्
ददर्ुपर्ेछ।
(2)

उपदफा १ बमोक्तजमको तर्िेदर्मा प्रदे श सरकार िा प्रदे श सरकारले

तोकेबमोक्तजमको अतधकारीले तोवकएबमोक्तजम कारिाही गर्ुप
न र्ेछ।
(३) "उपदफा १ बमोक्तजमको तर्िेदर् उपर तोवकएको तर्काय िा अतधकारीले
आिश्यक जााँचबुझ गर्ुन पर्ेछ र त्यस्तो जााँचबुझ गदान अर्ुमतत ददर् मर्ातसि दे क्तिएमा
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सम्बक्तन्धत तर्काय िा अतधकारीले तोकेबमोक्तजमको समयतभत्र आयोजर्ाको तर्मानण,
उत्पादर्, प्रशारण, वितरण र सं चालर्को लातग आिश्यक शतन तोवक अर्ुमततपत्र
ददर्ुपर्ेछ। त्यस्तो अर्ुमततपत्रमा र्ै आयोजर्ाको वििीय व्यिस्थापर्, तर्मानण कायनको
प्रारम्भ र समापर्को समय तातलका समेत उल्लेि गर्ुप
न र्ेछ।
(४) उपदफा ३ बमोक्तजम जााँचबुझ गरी अर्ुमतत ददर् र्सवकर्े भएमा सम्बक्तन्धत

अतधकारीले त्यस्तो अर्ुमतत ददर् र्सक्र्ुको आधार र कारण िुलाई तोवकएको समयतभत्र
तर्िेदकलाई तलक्तित जार्कारी ददर्ुपर्ेछ।

(५) उपदफा ४ बमोक्तजमको जार्कारी प्राप्त गर्े तर्िेदकले जार्कारी प्राप्त
गरे को ३५ ददर् तभत्र तोवकए बमोक्तजमको तर्कायमा तर्िेदर् ददर् सक्र्ेछ ।
(६) उपदफा ५ बमोक्तजम तर्िेदर् परे मा सम्बक्तन्धत तर्कायले तर्िेदर् परे को ४५
ददर् तभत्र जााँचबुझ गरी आिश्यक तर्णनय गर्ुप
न र्ेछ।
9.

अर्ुमततपत्रको अितधाः (१) विद्युत आयोजर्ाको सभे क्षण अर्ुमततपत्र पाएको तमततबाट दुई

िषन तभत्र सभे क्षण सम्बन्धी कायन सम्पन्न गर्ुप
न र्ेछ तर कुर्ै प्राकृततक विपद् िा कािु
बावहरको पररक्तस्थतत उत्पन्न भई दुई िषनमा सभे क्षण कायन र्सवकर्े भएमा त्यस्तो
पररक्तस्थततको मर्ातसब आधार िोली दफा 7 को प्रकृयाबमोक्तजम तर्िेदर् ददएमा
तोवकएबमोक्तजमको थप दस्तुर तलई एकबषन अितध थप गरी अर्ुमतत ददर् सवकर्ेछ।
(2)

आयोजर्ा

उत्पादर्,

प्रसारण,

वितरण

र

सं चालर्को

लातग

ददइर्े

अर्ुमततपत्रको अितध बढीमा पैतीस िषनको हुर्ेछ।
(3) उपदफा (2) मा तोवकएको अितध भन्दा कम अितधको लातग अर्ुमततपत्र

ु न्दा एक िषन अगािै तोवकएबमोक्तजम र्िीकरण
ददइएकोमा उि अितध समाप्त हुर्भ
गराउर्ु पर्ेछ।
10.

अर्ुमततपत्र हस्तान्तरण र अर्ुमततपत्र ददर् बन्दे ज सम्बन्धी व्यिस्थााः (1)

विद्युत

अर्ुमततपत्र हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यिस्था तोवकएबमोक्तजम हुर्ेछ।
(2) यस ऐर् बमोक्तजम कुर्ै क्षेत्रमा विद्युत उत्पादर्, प्रसारण, वितरण र

सं चालर्को लातग कुर्ै व्यक्ति िा सं गदठत सं स्थालाई अर्ुमतत पत्र ददइएकोमा त्यस्तो

अर्ुमतत पत्रको अितध भर सोही क्षेत्रमा सोही प्रकृततको कामको लातग अन्य कुर्ै व्यक्ति
िा सं गदठत सं स्थालाई अर्ुमततपत्र ददइर्े छै र्।
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१1.

प्रदे श सरकारले करार गरी विद्युत उत्पादर्, प्रसारण िा वितरण गर्न सक्र्ेाः (1) प्रदे श
सरकारले कुर्ै स्थार्ीय तह, सरकारी तर्काय व्यक्ति िा सं स्थासाँग दिपक्षीय िा बहुपक्षीय
करार गरी सोही करार िा सम्झौतामा उक्तल्लक्तित शतनहरुको आधारमा तोवकएबमोक्तजम
विद्युत उत्पादर्, प्रसारण िा वितरण र सं चालर् गर्न गराउर् सक्र्ेछ।
(2) उपदफा 1 मा जुर्सुकै कुरा लेक्तिएको भए तापतर् प्रदे श सरकाले यदद

आफैले विद्युत उत्पादर्, प्रसारण, वितरण र सं चालर् गर्न चाहे मा यो व्यिस्थाले कुर्ै
बाधा पुयानएको मातर्र्े छै र्।
१2.

अर्ुमततपत्र प्राप्त व्यक्ति िा सं स्थाले पालर्ा गर्ुप
न र्े शतनहरूाः अर्ुमततपत्र प्राप्त व्यक्ति िा
सं स्थाले विद्युतको सभे क्षण, उत्पादर्, प्रसारण वितरण र सं चालर् सम्बन्धमा पालर्ा गर्ुन
पर्े शतनहरू तोवकएबमोक्तजम हुर्ेछ।

१3.

अर्ुमततपत्र िारे ज गर्न सक्र्ेाः (१) अर्ुमततपत्र प्राप्त व्यक्ति िा सं स्थाले यो ऐर् िा यस

ऐर् अन्तगनत बर्ेको तर्यम विपरीत कुर्ै काम गरे मा तोवकएको अतधकारीले तर्क्तित अितध
तोकी त्यस्तो काममा आिश्यक सुधार गर्न आदे श ददर् सक्र्ेछ त्यस्तो आदे श सम्बन्धी
अन्य व्यिस्था तोवकएबमोक्तजम हुर्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम तोवकएको अितधतभत्र अर्ुमततपत्र प्राप्त सं स्थाले
आिश्यक सुधार र्गरे मा तोवकए बमोक्तजमको तर्काय िा अतधकारीले िारे ज गर्न सक्र्ेछ।
(३) उपदफा (२) बमोक्तजम अर्ुमततपत्र िारे ज गर्ुन अक्तघ िारे ज गर्न पाउर्े
अतधकारीले सम्बक्तन्धत अर्ुमततपत्र प्राप्त व्यक्ति िा सं स्थालाई तीस ददर्को समय ददइन
आफ्र्ो सफाइन पेश गर्न मर्ातसि मावफकको मौका ददर्ु पर्ेछ र त्यस्तो सफाइन उपर
जााँचबुझ गरी तीस ददर्तभत्र अर्ुमततपत्र िारे ज गर्ुक
न ो आधार र कारणसमेत उल्लेि गरी
तर्णनय गर्ुन पर्ेछ र त्यस्तो तर्णनयको तलक्तित जार्कारी सम्बक्तन्धत पक्षलाइन तर्णनय गरे को
तमततले पन्र ददर्तभत्र ददर्ुपर्ेछ।
(४) उपदफा (३) बमोक्तजमको जार्कारी पाएको ततस ददर्तभत्र त्यस्तो तर्णनयमा
क्तचत र्बुझ्र्े पक्षले तोवकएको तर्काय िा अतधकारी समक्ष, तर्िेदर् ददर्ु पर्ेछ र प्रदे श
सरकारले िारे ज गरे को भए प्रदे श सरकार समक्ष पुर्ाः दोहोर्याई पाउर् तीस ददर्तभत्र
तर्िेदर् ददर् सक्र्ेछ।
(५) उपदफा (४) बमोक्तजमको तर्िेदर् उपर तोवकएको तर्काय िा अतधकारीले

ाँ गरी तर्िेदर् परे को तमततले साठी ददर्तभत्र तर्णनय गर्ुन पर्ेछ र त्यस्तो तर्णनय
जााँचबुझ
अक्तन्तम हुर्ेछ।
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१4.

अर्ुमततपत्र प्राप्त व्यक्ति िा सं स्थासं ग सम्झौता गर्न सक्र्ेाः मन्त्रालयले अर्ुमततपत्र प्राप्त

ाँ ी
व्यक्ति िा सं स्थासं ग विद्युतको एकमुष्ट िा आंक्तशक िरीद, लगार्ी गररर्े आिश्यक पूज
ाँ ीको जमार्त िा अन्य आतथनक एिं
िा त्यस्तो पूज

प्रावितधक विषयमा सम्झौता गर्न

सक्र्ेछ र त्यस्तो सम्झौताका आिश्यक शतनहरु तोवकएबमोक्तजम हुर्ेछ।
१5.

प्रदे श सरकारको स्िातमत्ि हुर्ेाः (१) तोवकएको तर्क्तित प्रततशतभन्दा बढी स्िदे शी तथा

विदे शी व्यक्ति िा सङ्गदठत सं स्थाको लगार्ीमा स्थापर्ा गररएको विद्युत उत्पादर् केन्र िा
प्रसारण तथा वितरण लाइर्साँग सम्बक्तन्धत जग्गा, भिर्, उपकरण सं रचर्ा लगायतका सबै

बस्तुमा अर्ुमततपत्रमा तोवकएको अितध समाप्त भएपतछ प्रदे श सरकारको स्िातमत्ि
रहर्ेछ।
(२)

उपदफा (१) बमोक्तजम प्रदे श सरकारको स्िातमत्िमा आएको सम्पतत

विद्युत उत्पादर्, प्रसारण िा वितरण गर्न पूिन अर्ुमततपत्र प्राप्त व्यक्ति िा सं स्थाले चाहे मा
विद्युत गृह, उपकरण, जग्गा, भिर् र अन्य बस्तु तर्धानरण गररएको मूल्यमा तलर् सक्र्ेछ
र

त्यसरी

सम्पतत

प्राप्त

गरे पतछ

तर्जले

प्रदे श

सरकारसाँग

सम्झौता

गरी

सो

सम्झौताबमोक्तजम विद्युतको उत्पादर्, प्रसारण, वितरण र सं चालर् गर्ुप
न र्ेछ।
(३)

उपदफा (2) बमोक्तजमको पूिन अर्ुमततपत्र प्राप्त व्यक्ति िा सं स्थाले मुल्य

ततरी र्तलएमा प्रदे श सरकारले आफैं िा तोवकएबमोक्तजम अन्य व्यक्ति िा सं स्थालाई
व्यिस्थापर् र सं चालर् गर्न िा गर्न ददर्सक्र्ेछ।
(४)

उपदफा (२) बमोक्तजमको मूल्य तर्धानरणको प्रयोजर्को लातग प्रदे श

सरकारले बवढमा पााँच जर्ाको विज्ञहरुको एक सतमतत गठर् गर्ेछ र त्यस्तो सतमततले

गरे को मूल्य तर्धानरण यसै ऐर्बमोक्तजम भएको मातर्र्ेछ र मूल्य तर्धानरण सम्बन्धी प्रकृया
तोवकएबमोक्तजम
(५)

हुर्ेछ।
तोवकएको तर्क्तित प्रततशतसम्म विदे शी व्यक्ति िा सङ्गदठत सं स्थाको लगार्ी

विर्ा स्थापर्ा गररएको विद्युत उत्पादर् केन्र िा प्रसारण तथा वितरण लाइर्को सञ्चालर्

तथा व्यिस्थापर्का लातग अर्ुमततपत्रमा तोवकएको अितध समाप्त भएपतछ पूिन अर्ुमततपत्र
प्राप्त व्यक्ति िा सं स्थालाई तोवकएबमोक्तजम प्रदे श सरकारले सम्झौता गरी ददर् सक्र्ेछ ।
१6.

रोयल्टी बुझाउर्ुपर्ेाः (१) अर्ुमततपत्र प्राप्त व्यक्ति िा सं स्थाले जलविद्युतको व्यापाररक
उत्पादर् शुरू गरे को पन्र बषनसम्म प्रतत जतित वकलोिाट िावषनक एकसय रुपैंया र प्रतत
युतर्ट (वकलोिाट घण्टा) सरदर तबवि मूल्यको दुई प्रततशतका दरले सरकारलाई रोयल्टी
बुझाउर्ुपर्ेछ।
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(२)

उपदफा (१) मा उल्लेक्तित अितध पतछ अर्ुमततपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रतत

जतित (वकलोिाट) िावषनक एक हजार रुपैंया प्रतत युतर्ट (वकलोिाट घण्टा) सरदर तबिी
मूल्यको दस प्रततशतका दरले प्रदे श सरकारलाइ रोयल्टी बुझाउर्ु पर्ेछ।
१7.

प्रदे श सरकारको सहयोग र समन्ियाः (१) प्रदे श सरकारले विद्युत उत्पादर्, प्रसारण िा
वितरण र सं चालर्को क्षेत्रमा सं लग्र् व्यक्ति िा सस्ाँ थालाइन जग्गा प्रातप्त, सं रचर्ा तर्मानण,

मेक्तशर्री औजार आयात, िर् तथा िातािरण सम्बन्धी तर्कायसाँगको समन्िय, तर्मानण
सामग्रीको आपूततन, पहुाँच मागन तर्मानण, उत्पाददत विद्युतको बजारीकरण गदान बर्, व्यक्ति

िा समुदायले कुर्ै वििाद गर्न पाउर्े छै र् उि कायन गदान स्थार्ीयस्तरमा उठ्र्े
समस्यालाइन समाधार् गर्न प्रदे श सरकारले पूणन सहयोग गर्ुप
न र्ेछ।
तर राविय बर्को हकमा प्रचतलत कार्ूर्बमोक्तजम हुर्ेछ।
(२) विद्युत प्रसारण लाइनर्, विद्युतको व्यापार र विद्युत योजर्ा तर्मानण स्थल

सम्मको पहुाँच मागनको व्यिस्था र्गररकर् विद्युत योजर्ाको तर्मानण गररर्े छै र्।
१8.

सरकारीकरण र्गररर्ेाः (१) र्ीक्तज क्षेत्रबाट सं चातलत कुर्ै विद्युत उत्पादर्, प्रसारण िा
वितरणसम्बन्धी

जग्गा,

भिर्,

उपकरण

तथा

सं रचर्ाको

कार्ूर्बमोक्तजम

बाहे क

सरकारीकरण गररर्े छै र्।
(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा लेक्तिएको भएतापतर् प्रदे श सरकारले एक
हजार वकलोिाट िा सो भन्दा कम जलविद्युत उत्पादर्, प्रसारण िा वितरण र सं चालर्सं ग
सम्बक्तन्धत जग्गा, भिर्, उपकरण तथा सं रचर्ाहरु व्यापक सािनजतर्क उपयोगको लातग
आफूले तलइन विकास गर्न सक्र्ेछ।

स्पवष्टकरणाः यस दफा प्रयोजर्का लातग "व्यापक सािनजतर्क उपयोग" भन्नाले
हाल उपयोग भएकोबाट लाभाक्तन्ित हुर्े जर्सं ख्या भन्दा बढी जर्सं ख्यालाई लाभाक्तन्ित
हुर्े उपयोग सम्झर्ुपछन।

(३) उपदफा (२) बमोक्तजम तलएको जग्गा, भिर्, उपकरण तथा सं रचर्ा िापत
प्रदे श सरकारले सम्बक्तन्धत व्यक्तिलाई तोवकएबमोक्तजम क्षततपूततन ददर्ेछ र क्षततपूततनसम्बन्धी
व्यिस्था तोवकएबमोक्तजम हुर्ेछ।
१9.

जलविद्युत उत्पादर् केन्र आदद िरीद गर्ुप
न र्ेाः कुर्ै व्यक्ति िा सं स्थाले यस ऐर्मा
उल्लेि भए बमोक्तजम आयोजर्ा तर्मानण, प्रसारण र उत्पादर् गरी वितरण गरररहे को

क्षेत्रमा अर्ुमततपत्र प्राप्त व्यक्तिले विद्युत वितरण गर्े भएमा त्यसरी जलविद्युत उत्पादर्
गरी वितरण गरररहे को व्यक्ति िा सं स्थाले आफूले सञ्चालर् गरे को जलविद्युत उत्पादर्
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केन्र, प्रसारण तथा वितरण लाइर् तबिी गर्न चाहे मा उि अर्ुमततपत्र प्राप्त व्यक्तिले

त्यस्तो जलविद्युत उत्पादर् केन्र प्रसारण तथा वितरण लाइर्को ितनमार् मूल्य तोवकए

बमोक्तजमको शतनहरुको आधारमा आपसी सम्झौताद्वारा यवकर् गररएको मूल्यमा िरीद गर्ुन
पर्ेछ।
20.

विद्युत सं रचर्ाको सुरक्षााः (१) कुर्ै विद्युत उत्पादर् केन्र, रूपान्तरण केन्र, उपकेन्र,
विद्युत उत्पादर्को

ाँ सम्बक्तन्धत कुर्ै सं रचर्ाको
लातग बर्ाइएको पोिरी िा विद्युतसग

सुरक्षाको लातग अर्ुमततपत्र प्राप्त व्यक्ति िा साँस्थाको अर्ुरोधमा िा स्ियम् त्यस्तो सुरक्षा
गर्न आिश्यक ठार्ेमा प्रदे श सरकारले आिश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गर्ेछ।
(२)

उपदफा (१) बमोक्तजम अर्ुमततपत्र प्राप्त व्यक्ति िा सं स्थाको अर्ुरोधमा

सुरक्षा प्रबन्ध गररएकोमा त्यसको लातग लाग्र्े सम्पूणन िचन अर्ुमततपत्र प्राप्त व्यक्ति िा
सं स्थाले व्यहोर्ुन पर्ेछ।
२1.

विदे शी वितर्मयको सुविधााः जलविद्युत उत्पादर्, प्रसारण िा वितरणको लातग ऋण िा

ाँ ीको रूपमा विदे शी मुरा लगार्ी गररएकोमा ऋणको सााँिा िा व्याज भि
ु ार्ी गर्न
शेयर पूज
िा लगार्ी गर्न िा लगार्ी वफतान गर्नको लातग आिश्यक पर्े विदे शी वितर्मयको सुविधा
प्रचतलत कार्ूर्बमोक्तजम हुर्ेछ।

२2.

तबमा, बासस्थार् र बोर्ससम्बन्धी व्यिस्थााः प्रचतलत कार्ूर्मा जुर्सुकै कुरा लेक्तिएको
भएतापतर् विद्युतको उत्पादर्, प्रसारण िा वितरण र सं चालर्को काममा सं लग्र् कामदार
तथा कमनचारीको तबमा, बासस्थार् तथा बोर्सको व्यिस्था तोवकएबमोक्तजम हुर्ेछ।

२3.

सुरक्षात्मक व्यिस्थााः विद्युतको उत्पादर्, प्रसारण िा वितरण गर्े तसलतसलामा अपर्ाउर्ु
पर्े सुरक्षात्मक व्यिस्था तोवकएबमोक्तजम हुर्छ
े ।

२4.

विद्युत महसुल र अन्य दस्तुर तलर् सक्र्ेाः (१) प्रदे श सरकार िा अर्ुमततपत्र प्राप्त व्यक्ति
िा सं स्थाले विद्युत सेिा उपलब्ध गराए िापत त्यस्तो सेिा उपभोग गर्े व्यक्तिसं ग दफा
२५ बमोक्तजमको आयोगले तर्धानरण गररएको महसुल र अन्य दस्तुर तलर् सक्र्ेछ।

२5.

विद्युत महसुल र अन्य दस्तुरको तर्धानरणाः विद्युत महसुल र अन्य दस्तुरहरू तर्धानरण गर्न
प्रदे श सरकारले सम्िक्तन्धत विज्ञहरु सक्तम्मतलत एक महसुल तर्धानरण आयोग गठर् गर्ेछ
र त्यस्तो आयोगको महसुल तर्धानरण गर्े वितध र प्रकृया तोवकएबमोक्तजम हुर्ेछ।

२6.

छु ट्टै महसुल र दस्तुर तर्धानरण गर्न सवकर्ेाः (१) यस ऐर्मा अन्यत्र जुर्सुकै कुरा
लेक्तिएको भएतापतर् राविय तग्रिबाट असं लग्र् रही विद्युतको वितरण गर्े भएमा त्यसरी
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वितरण हुर्े विद्युतको महसुल र अन्य दस्तुर प्रदे श सरकार आफैले विद्युत वितरण
लाभांश प्राप्त हुर्े गरी तर्धानरण गर्न सक्र्ेछ।

(२) उपदफा (१) बमाक्तजमको विद्युत महसुल र अन्य दस्तुर तर्धानरण गदान विद्युत
उत्पादर्, प्रसारण िा वितरण र सं चालर्मा लगाएको सम्पूणन लगार्ी सामान्यतया पच्चीस
ाँ ीमा पच्चीस प्रततशत लाभााँश प्राप्त हुर्े गरी
बषनमा वफतान हुर्े गरी ह्रास कट्टी तथा शेयर पूज
तर्धानरण गर्ुप
न र्ेछ।
२7.

विद्युत सेिा बन्द गर्न सवकर्ेाः दे हायको अिस्थामा विद्युत सेिा बन्द गर्न सवकर्े छाः
(क)

विद्युतसम्िन्धी उपकरण तथा लाइर्को जााँचबुझ, ममनत िा अन्य कुर्ै
महत्िपूणन काम गर्ुन परे मा,

(ि)

बाढी, पवहरो, अगलागी, भ ुईंचालो जस्ता दै िी प्रकोप िा हिताल,

तालाबन्दी, दङ्गा िा अन्य यस्तै काबु बावहरको कुर्ै असाधारण पररक्तस्थतत
आइपरे मा,

(ग)

कुर्ै ग्राहकले बुझाउर्ु पर्े महशुल र अन्य दस्तुर र्बुझाएमा,

(घ)

कुर्ै ग्राहकले अर्ातधकृत तिरले विद्युत उपभोग गरे मा िा शतन विपरीत
विद्युत सेिा उपभोग गरे मा।

२8.

राविय प्रसारण लाइर् िा तग्रि तोक्र्े: प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा सूचर्ा प्रकाक्तशत
गरी कुर्ै प्रसारण लाइर् िा तग्रिलाई प्रादे क्तशक प्रसारण लाइर् िा तग्रि भर्ी तोक्र्
सक्र्ेछ।

२9.

उत्पाददत विद्युतको तबिीाः (१) प्रदे श सरकारले कसै ले यस ऐर्बमोक्तजम उत्पादर् गरे को

विद्युत एकमुष्ठ तबिी गर्न चाहे मा प्रादे क्तशक तग्रिमा समािेश हुर्े गरी िरीद गर्न िा गर्न
लगाउर् सक्र्ेछ।
(२)

उपदफा (१) बमोक्तजम िरीद गररर्े विद्युतको िरीद दर तर्धानरण

तोवकएबमोक्तजम हुर्ेछ।
30.

विद्युतको आयात तथा तर्यानताः (१) अर्ुमततपत्र प्राप्त व्यक्ति िा सं स्थाले प्रदे शतभत्र विद्युत
आयात गरी वितरण गर्न चाहे मा तोवकएबमोक्तजम प्रदे श सरकारको पूिन स्िीकृतत तलइन
आयात गर्न सक्र्ेछ।
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(२) अर्ुमततपत्र प्राप्त व्यक्ति िा सं स्थाले आफूले उत्पादर् गरे को विद्युत विदे शमा
तर्यानत गर्न चाहे मा प्रदे श सरकारसं ग सम्झौता गरी प्रचतलत कार्ूर्बमोक्तजम तर्यानत गर्न
सक्र्ेछ।
(३) उपदफा (२) बमोक्तजम विद्युत तर्यानत गदान प्रदे श सरकारलाइन तर्यानत कर िा
दस्तुर बुझाउर्े सम्बक्तन्ध व्यिस्था प्रचतलत कार्ूर्बमोक्तजम हुर्ेछ।
३1. विद्युतको गुणस्तर तोक्र्ेाः (१) प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा सूचर्ा प्रकाक्तशत गरी यो
ऐर्बमोक्तजम उत्पादर्, प्रसारण िा वितरण गररर्े विद्युतको गुणस्तर तोक्र् सक्र्ेछ।
(२)

विद्युत उत्पादर्, प्रसारण िा वितरण गदान उपदफा (१) बमोक्तजम

तोवकएको गुणस्तर कायम हुर्े गरी गर्ुप
न र्ेछ।
३2.

िातािरणमा उल्ले िर्ीय प्रततकूल असर पार्न र्हुर्े: विद्युत उत्पादर्, प्रसारण िा वितरण

गदान यस ऐर् र प्रचतलत कार्ूर् बमोक्तजम िातािरणमा उल्लेिर्ीय प्रततकूल असर र्पार्े
गरी गर्ुप
न र्ेछ।

३3.

दण्ि जररिार्ा : (१) कसै ले यस ऐर्बमोक्तजम अर्ुमततपत्र तलर्ु पर्ेमा सो र्तलइन िा
अर्ुमततपत्रमा उल्लेि भएका शतनहरू पालर्ा र्गरी विद्युत उत्पादर्, प्रसारण, वितरण र
सं चालर् गरे मा त्यस्तो कायनको छार्तबर् गरी दोवष पाईएमा त्यस्तो व्यक्ति िा सं स्थालाई
पााँचलाि रुपैयासम्म जररिार्ा गरी तोवकएको अतधकारीले त्यस्तो कायन तत्काल बन्द
गराउर् सक्र्ेछ।
(2)

उपदफा

(1)

बमोक्तजमको

दण्ि

जररिर्ा

गर्े

अतधकारी

र

प्रकृया

तोवकएबमोक्तजम हुर्ेछ।
(३) उपदफा (२) बमोक्तजमको

कायनबाट कसैलाई हार्ी र्ोक्सार्ी हुर् गएमा

उपदफा (2) बमोक्तजम त्यस्तो हार्ी र्ोक्सार्ी िापतको मर्ातसि क्षततपूततनसमेत भराई
ददर्ुपर्ेछ।
(४)

कसै ले बदतर्यतपुिक
न
कुर्ै विद्युत उत्पादर् िा वितरण केन्र, प्रसारण

लाइनर्, वितरण लाइनर् िा सोसं ग सम्बक्तन्धत अन्य कुर्ै सं रचर्ामा प्रततकूल असर पार्े कुर्ै
काम गर्ुह
न द
ु ै र् र यदद कसै ले कुर्ै विद्युत सं रचर्ा भत्काएमा, तबगारे मा िा कुर्ै वकतसमले

हार्ी र्ोक्सार्ी पुर्याएमा त्यस्तो काम गर्न उक्साएमा, प्रोत्साहर् गरे मा, त्यस्तो गर्े उद्योग

गरे मा तर्जबाट हार्ी र्ोक्सार्ी बराबरको तबगो र सो तबगोको पच्चीसदे क्ति पचास
प्रततशतसम्म जररिार्ा गर्न सक्र्ेछ। त्यस्तो विगो र जरीिार्ा तोक्र्े अतधकारी र प्रकृया
तोवकएबमोक्तजम हुर्ेछ।
10

३4.

पुर्रािेदर्ाः दफा ३३ बमोक्तजम तोवकएको अतधकारीले ददएको सजाय िा आदे शमा क्तचत
र्बुझ्र्े ब्यक्ति िा सं स्थाले तीस ददर्तभत्र सम्बक्तन्धत उच्च अदालतमा पुर्रािेदर् गर्न
सक्र्ेछ।

३5.

भोल्ट तथा अन्य प्रावितधक कुराहरूको स्तराः (१) विद्युत उत्पादर्, प्रसारण िा वितरणका
लातग विद्युतको भोल्ट तथा अन्य प्रावितधक विषयहरुको स्तर तोवकएबमोक्तजम हुर्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम तोवकएको स्तर विद्युत उत्पादर्, प्रसारण िा वितरण
गर्ेले कायम गर्ुप
न र्ेछ।

३6.

ममनत सं भाराः विद्युत उत्पादर् केन्र, प्रसारण िा वितरण लाइर् िा अन्य कुर्ै सं रचर्ाको
ममनत सं भार गर्नको लातग िा अन्य कुर्ै कारणले विद्युतको आपूततन रोक्र्ु पर्े आिश्यकता
परे मा अर्ुमततपत्र प्राप्त व्यक्ति िा सं स्थाले सो कुराको जार्कारी सिनसाधारण जर्तालाइन

कम्तीमा चैिीस घण्टा अगािै सािनजतर्क सूचर्ाद्वारा ददर्ुपर्ेछ र त्यस्तो सूचर्ा तोवकएको
अतधकारीलाई समेत ददर्ुपर्ेछ।
३7.

विशेष अिस्थााः (१) कुर्ै विशेष अिस्था परी कुर्ै क्षेत्रमा विद्युत उत्पादर्, प्रसारण िा

वितरण बन्द गर्ुन परे मा िा कुर्ै क्षेत्रमा विद्युत तत्काल पुर्यानउर्ु पर्े भएमा प्रदे श
सरकारले सम्बक्तन्धत विद्युत उत्पादर्, प्रसारण िा वितरण गर्े व्यक्ति िा सं स्थालाइन
अिश्यक आदे श ददर् सक्र्ेछ र त्यस्तो आदे शको पालर्ा गर्ुन तर्जको कतनव्य हुर्ेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोक्तजमको

आदे श

पालर्ा

गदान

पर्न

गएको

हार्ी

र्ोक्सार्ीको क्षततपूततन प्रदे श सरकारले व्यहोर्ेछ।
३8.

अरूको घर जग्गामा प्रिेशगर्न सक्र्ेाः (१) प्रदे श सरकारले िा तोवकएबमोक्तजम अर्ुमततपत्र
प्राप्त व्यक्ति िा सं स्थाले विद्युतको सिेक्षण, उत्पादर्, प्रसारण, वितरण िा सं चालर् गर्े
तसलतसलामा कसै को घर जग्गामा प्रिेश गर्ुन परे मा सम्बक्तन्धत व्यक्तिलाइन पूिन सूचर्ा ददएर
मात्र त्यस्तो घर जग्गामा प्रिेश गर्न सक्र्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम प्रिेश गदान कुर्ै हार्ी र्ोक्सार्ी हुर् गएमा तोवकए
बमोक्तजमको क्षततपूततन ददर्ुपर्ेछ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुर्सुकै कुरा लेक्तिएको भएतापतर् विद्युतको

अर्ातधकृत प्रयोग, चोरी भइरहे को शङ्का हुर्े मर्ातसि मावफकको कारण भए िा अन्य कुर्ै

ाँ गर्न िा कुर्ै दुघट
हार्ी र्ोक्सार्ी, शंङ्का भएमा सो कुराको जााँचबुझ
न र्ाबाट बचाउर् पूिन
सूचर्ा विर्ा र्ै सम्बक्तन्धत घर जग्गामा प्रिेश गर्न सवकर्ेछ।
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३9.

अरूको घर जग्गाको उपयोग िा प्रातप्ताः (१) विद्युत उत्पादर्, प्रसारण िा वितरण गर्े
प्रयोजर्को लातग सरकारी िा अरू कसैको घर जग्गा उपयोग गर्न िा प्राप्त गर्न आिश्यक
परे मा अर्ुमततपत्र प्राप्त व्यक्ति िा सं स्थाले प्रदे श सरकारसमक्ष तर्िेदर् ददर् सक्र्ेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोक्तजमको

तर्िेदर्

प्राप्त

भएमा

प्रदे श

सरकारले

तत्सम्बन्धमा आिश्यक जााँचबुझ गरी प्रक्तचलत कार्ूर्बमोक्तजम त्यस्तो घर जग्गा उपलब्ध

गराइन ददर् सक्र्ेछ र त्यस्तो घर िा जग्गा िा घर जग्गाको हजानर्ा, क्षततपूततन िा मुआब्जा
सम्बक्तन्धत पक्षले बुझाउर्ु पर्ेछ।
(३)

प्रदे श सरकारले िा अर्ुमततपत्र प्राप्त व्यक्तिले विद्युतको उत्पादर्, प्रसारण

िा वितरणसम्बन्धी कुर्ै तर्मानण कायन गरे मा त्यस्तो तर्मानण कायन भएको ठाउाँ िा सो ठाउाँ
िररपरी तोवकएको दूरीमा पर्े कसैको स्िातमत्िको घर जग्गा कसै ले कुर्ै िास कामको
तर्तमि प्रयोग गर्न र्पाउर्े गरी प्रदे श सरकारले तर्षेध गर्न सक्र्ेछ।

(४) उपदफा (३) बमोक्तजम तर्षेध गररएको कारणबाट सम्बक्तन्धत व्यक्तिलाइन पर्े
हार्ी र्ोक्सार्ी िापत प्रदे श सरकार िा अर्ुमततपत्र प्राप्त व्यक्ति िा सं स्थाले तोवकए
बमोक्तजमको क्षततपूततन ददर्ुपर्ेछ।
40.

विद्युत विकास इकाइनाः विद्युतको विकास गर्े, विद्युतको विकासमा र्ीक्तज क्षेत्रलाइन
प्रोत्सावहत गर्े तथा विद्युत विकास सम्बन्धी कामहरूको अर्ुगमर्का लातग सम्िक्तन्धत
मन्त्रालयमा एक विद्युत विकास माहाशािा, शािा िा इकाइन रहर्ेछ र त्यस्तो माहाशािा,
शािा िा ईकाइको काम, कतनव्य र अतधकार तोवकएबमोक्तजम हुर्ेछ।

४1.

तर्रीक्षकको तर्युक्तक्ि: (१) विद्युत उत्पादर्, प्रसारण िा वितरण र सं चालर्को तर्रीक्षण र
रे िदे िका लातग प्रदे श सरकारले आिश्यकताअर्ुसार प्रमुि विद्युत तर्रीक्षक र विद्युत
तर्रीक्षकहरू िटाउर् सक्र्ेछ।
(२) प्रमुि विद्युत तर्रीक्षक तथा विद्युत तर्रीक्षकको अन्य काम, कतनव्य र
अतधकार तोवकएबमोक्तजम हुर्ेछ।

४2. र्विकरण सम्बन्धी व्यिस्था : यस ऐर् बमोक्तजम प्राप्त हुर्े अर्ुमततपत्रको र्विकरण सम्बन्धी
व्यिस्था तोवकएबमोक्तजम हुर्ेछ।

४3.

तर्दे शर् ददर्सक्र्े : यस ऐर्को कायानन्ियर्को लातग प्रदे श सरकारले मन्त्रालय,
सम्बक्तन्धत तर्काय िा सम्बक्तन्धत अतधकारी र मन्त्रालयले सम्बक्तन्धत तर्काय िा सम्बक्तन्धत
अतधकारीलाई समय समयमा आिाश्यक तर्दे शर् ददर् सक्र्ेछ।
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४4.

सं घीय कार्ूर्बमोक्तजम हुर्े : यस ऐर्को दफा ३ मा उक्तल्लक्तित प्रदे श सरकारको
क्षेत्रातधकार सं घीय कार्ूर् भन्दा फरक हुर् गएमा सं घीय कार्ूर्बमोक्तजम हुर्ेछ।

४5.

तर्यम बर्ाउर्े अतधकाराः यस ऐर्को उद्देश्य कायानन्ियर् गर्न प्रदे श सरकारले आिश्यक
तर्यम, तर्दे क्तशका, कायनवितध िा मापदण्ि बर्ाउर् सक्र्ेछ।

४6.

बाधा अड्काउ सम्बन्धी व्यिस्था : यस ऐर्को कायानन्ियर्को लातग कुर्ै बाधा अड्काउ
परे मा प्रदे श सरकारले त्यस्तो िाधा अड्काउ पर्ुक
न ो आधार र कारण समेत िोली यस
ऐर्को उद्देश्य विपररत र्हुर्े गरी त्यस्तो िाधा अड्काउ फुकाउर् सक्र्ेछ।

४7. यसै ऐर्बमोक्तजम हुर्े: यस ऐर्मा लेक्तिए जतत विषयमा यसै ऐर्बमोक्तजम र अन्यमा प्रचतलत
कार्ूर्बमोक्तजम हुर्ेछ।
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उपरोक्त सम्बन्धमा मममि २०७६/5/२० गिे बसेको प्रदे श सभाको चौथो िथा

बजेट अमधवेशनको ४५ औ ँ बैठकले पाररि गरे को ववधेयक “ ववद्युि सम्बन्धमा व्यवस्था

गनन बनेको ववधेयक¸ २०७५" नेपालको सं ववधानको धारा २०१(१) बमोजजम प्रमाजिि
गदनछु।

______________
माननीय प्रददप कुमार भण्डारी
सभामुख

