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शुक्लाफााँटा नगरपाललकाको नवीकरणीय ऊर्ाा कायाक्रम
सञ्चालन कायाववलि २०७६
प्रस्तावना:
यस शुक्लाफााँटा नगरपाललकाबाट सञ्चालन गररने नवीकरणीय
ऊर्ाा

कायाक्रमहरुको

उचित

कायाान्वयन

र

दक्षतापूणा

व्यवस्थापन गनाको लालग आवश्यक कायाववलि बनाई यस

क्षेत्रलाई सहर्, लनयलमत र व्यवचस्थत गना आवश्यक भएकोले
शुक्लाफााँटा नगरपाललकाको कायापाललकाले दे हायको कायाववलि
बनाई लागू गरे को छ ।
पररच्छे द-१
प्रारचभभक
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१. सं चक्षप्त नाम र प्रारभभः
(क) यस कायाववलि को नामः शुक्लाफााँटा नगरपाललकाको
नवीकरणीय

ऊर्ाा

कायाक्रम

सञ्चालन

तथा

व्यवस्थापन

कायाववलि, २०७६ रहे को छ ।
शुक्लाफााँटा नगरपाललकाबाट स्वीकृत

(ख) यो कायाववलि

भएको लमलतबाट प्रारभभ हुनेछ ।
२.पररभाषाः

ववषय वा

प्रसं गले

अको अथा नलागेमा यस

कायाववलिमाः
(क) “स्थानीय नवीकरणीय ऊर्ाा नीलत” भन्नालेः शुक्लाफााँटा
नगरपाललका को स्थानीय नवीकरणीय ऊर्ाा नीलत २०७६सभझनु
पछा ।
(ख) “कायाववलि”भन्नालेःशुक्लाफााँटा नगरपाललका को नवीकरणीय
ऊर्ाा

कायाक्रम

सञ्चालन

तथा

व्यवस्थापन

कायाववलि

२०७६सभझनुपछा।
(ग) “सभबचन्ित लनकाय” भन्ना ले नेपाल सरकारको आलिकाररक
लनकाय वा नेपालसरकार बाट मान्यता प्राप्त सं स्था सभझनुपछा।
(घ) “ववकास साझेदार“ भन्नाले नवीकरणीय ऊर्ाा कायाक्रमहरू
तथा पररयोर्नाहरू कायाान्वयनको लालग सघाउने वैदेचशक
दातृलनकायहरू सभझनुपछा।
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(ङ) “बैंक वा ववत्तीय सं स्था” भन्नाले बैंक वा ववत्तीय सं स्था ऐन
(२०७३अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक बाट लाइसेन्स प्राप्त गरी बैंवकंग
कारोबार गना स्वीकृत प्राप्त गरे का बैंक वा ववत्तीय सं स्थाहरु
बुझ्नु पदाछ ।
(ि) “पूवाािार ववकास शाखा”भन्नाले नगरपाललका अन्तगात पूवाािार
हे ने शाखा र महाशाखा सभझनुपछा।
(छ) “उर्ाा इकाई”भन्ना ले नगरपाललका ले उर्ाा सभबचन्ि योर्ना
सं िालन,प्राववलिक मूलयांकन तथा पुनरावलोकन गनाको लालग
नगर कायापाललकामा रहे को उर्ाा इकाई भन्ने सभझनु पदा छ
।
(र्) “ऊर्ाासलमलत” भन्नाले स्थानीय स्तरमा नवीकरणीय ऊर्ाा
योर्ना

सभबन्िी

लनचित

कायाहरु

सभपादन

गनाको

लालग

नगरपाललका ले गठन गने सलमलतसभझनु पदाछ।
(झ) “सामुदावयकसं स्था” भन्नाले समुदाय मा भएका घरिुरीहरू को

साझा उद्देश्य प्रालप्तका लालग समान स्वालमत्व तथा पहुाँिका आिार मा
गठठत सं स्था सभझनुपछा।
(ञ) "लनदे शक सलमलत" भन्नाले यस नगरपाललकामा नववकरणीय
उर्ाा ववकास तथा प्रवर्द्ानका लालग उर्ाा सभवन्िी नीलतगत
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कानूनी तथा कायाान्वयनको सुलनचितता गना दफा १२. १
वमोचर्म गठठत सलमलत सभझनु पदाछ ।
(ट) “उपभोक्तासलमलत” भन्नाले सामुदावयक सं स्था हरुका प्रलतलनलि
सदस्यहरु लमलेर नवीकरणीय ऊर्ाा आयोर्नाको स्थापना एवं
सञ्चालनको

लालग

परस्पर

लाभ

एवं

फाइदाको

आिारमा

गठनगरी सभबचन्ित लनकायमा दताा भएका सं स्था सभझनु पछा
।
(ठ)“लाभाचन्वत”भन्नाले

प्रवर्द्ान

गररएको

नवीकरणीय

ऊर्ाा

प्रववलिहरूको प्रयोगकताा वा लाभग्राही सभझनुपछा।
(ड) “सावार्लनकसं स्थाहरू” भन्नाले समुदायको परस्पर लाभ एवं

फाइदाका लालग समान पहुाँिको आिारमा सं गठठत सं स्था
सभझनु पछा र सो शब्दले सरकारी तथा सामुदावयक ववद्यालय,
गाउाँपाललका, नगरपाललका, चर्लला समन्वय सलमलत, सरकारी तथा

सामुदावयक अस्पताल, प्रहरी तथा सै लनक ब्यारे क, स्वास््य
िौकी, िालमाक स्थल, सााँस्कृलतक तथा पुराताचत्वक सं घसं स्था र
ट्रष्ट समेतलाई र्नाउाँछ ।

(ढ) “व्यावसावयक सं स्था” भन्नाले नाफा कमाउने उद्देश्यले प्रिललत
कानून बमोचर्म स्थापना गररएका लनर्ी सं स्था सभझनुपछा।
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(ण) “लनर्ी क्षेत्र”भन्नाले नवीकरणीय ऊर्ाा को सेवा वा वस्तु प्रदान
गने उद्देश्यले प्रिललत कानून बमोचर्म स्थावपत कभपनी सभझनु
पछा ।
(त) “स्वतन्त्र परामशादाता”भन्नाले कुनै लनचित काया गनाका लालग
शुक्लाफााँटा नगरकायापाललकाले सभझौतागरी ललएको सं स्था वा
व्यचक्त सभझनुपछा।
(थ) “घरयासी प्रणाली”भन्नाले घरे ल ु सोलार ड्रायर र कुकर,
घरे ल ु बायोग्यास, फलामे कोठा तताउने र खाना पकाउने ि ुलो,
फलामे रकेट ि ुलो, ग्यालसफायर ि ुलो, सौया ववद्युत ् प्रणाली, साना
सौया ववद्युत ् प्रणाली, िालमाक स्थलहरूको लालग सौया ऊर्ाा

प्रणाली, घरे ल ु सौया फोटोभोचलटक पानी तान्ने प्रणाली (खानेपानी

र लसाँिाइ प्रयोर्नका लालग) र सुिाररएको पानी घ्ट  (वपस्नको
लालग)

र

सुिाररएको

पानी

घ्ट 

(कृवष

कायाको

लालग)

लगायतका घरे ल ु प्रयोर्नमा प्रयोग हुने नवीकरणीय ऊर्ाा
प्रणाली सभझनु पछा
(द)

“सं स्थागत

।

प्रणालीहरू”भन्नाले मध्यम र ठू ला खालका

सौयाड्रायरहरू, सं स्थागत सोलार कुकर, सं स्थागत सौया ववद्युत ्
प्रणाली, सं स्थागत

वायोग्यास, नगरपाललकाको

स्वालमत्व

र

आंचशक लगानीमा बनेका नगर फोहोरबाट िलने बायोग्यास,
सं स्थागत

फलामे

खाना

पकाउने
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ि ुलो, सं स्थागत

फलामे

ग्यालसफायर ि ुलो, तावपय ग्यालसफायर प्रणाली र व्यावसावयक
वायोग्यास लगायतका नवीकरणीय ऊर्ाा प्रणाली सभझनु पछा
।
(ि) “सामुदावयक प्रणाली”भन्नाले साना तथा मझौला ग्रीड मा
आिाररत सौयाफोटोभोचलटक, वायु ऊर्ाा प्रणालीहरू, सौया—वायु
लमचित प्रणाली, वपको र लघु र साना र्लववद्युत ् (नयााँ), वपको र

लघु र साना र्लववद्युत ् (पूनस्ा थावपत), सौया खानेपानी प्रणाली,
सौया लसाँिाइको प्रणाली, सुिाररएको पानी घ्ट  (ववद्युतीकरणको
लालग),

सामुदावयक

बायोग्यााँस,

बायोग्यासमा

आिाररत

सामुदावयक ववद्युतीकरण प्रणाली र सामुदावयक सोलार कुकर,
सामुदावयक र्ैववक ववद्युलतीकरण प्रणाली (ग्यालसफायर प्रणाली)
लगायतका नवीकरणीय ऊर्ाा प्रणाली सभझनु पछा

।

(न)“व्यावसावयक प्रणालीहरू भन्नाले व्यावसावयक प्रयोर्न को लालग
प्रयोग भएका नवीकरणीय ऊर्ाा प्रणालीहरू सभझनुपछा।
(प) “योर्ना ववकासकताा” भन्नाले कानून बमोचर्म नवीकरणीय
ऊर्ााका आयोर्नामा आलथाक लगानी गना इच्छु क लनर्ीकभपनी वा
सामुदावयक सं स्था वा सरकारी लनकाय सभझनु पछा ।
(फ) “साना घरे ल ु सौया ववद्युत प्रणाली”भन्नाले ब्याट्री, सोलार िार्ा
कन्ट्रोलर र उपयुक्त सं ख्यामा बलबहरू समेतको १०दे चख २०
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वाटवपक क्षमता भएको सौया फोटोभोचलटक पातासवहतको सौया
सौया प्रणाली सभझनु पछा ।
(ब) “सौया घरे ल ु ववद्युत प्रणाली”भन्नालेब्याट्री, सोलार िार्ा,
कन्ट्रोलर र उपयुक्त सं ख्यामा बलबहरू समेतको ५० वाट वा
सो भन्दा बढी क्षमता भएको सौया फोटोभोचलटक पातासवहतको
सौया प्रणाली सभझनु पछा ।
(भ)“घरायसी बायोग्यास प्लान्ट”भन्नाले२ दे चख

१२ घन लमटर

सभमका गाई भैं सी वा अन्य पशुपंक्षीहरुको मलमा आिाररत
बायोग्यास प्लान्ट सभझनु पछा ।

(म) “साना बायोग्यास प्लान्ट” भन्नाले १२ घनलमटर दे चख ३५
घन लमटर सभम का बायोग्यास प्लान्ट सभझनुपछा।
(य) "माध्यम वायोग्यास प्लान्ट”भन्नाले ३५घनलमटर दे चख १००
घनलमटर सभमका बायोग्यास प्लान्ट सभझनु पछा ।
(र)“खरीद ऐन तथा लनयमावली” भन्ना ले सावार्लनक खरीद ऐन,
२०६३ तथा सावार्लनक खरीद लनयमावली, २०६४ सभझनु
पछा ।
(ल) “अनुदान”भन्नाले नवीकरणीय ऊर्ाा का प्रववलि र्डान गना,
ववकास गना वा पररप्रयोगका लालग शुक्लाफााँटा नगरपाललकाले
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घरिुरी, समुदाय वा सं थालाई उपलब्ि गराउने एकमुष्ठ रकम
सभझनु पछा ।
(व) “ववशेष व्यवस्था”भन्ना ले शुक्लाफााँटा नगरपालल का गठन पूव ा
दे चख नै सञ्चालन मा रहे का आयोर्नाहरुलाई लनरन्तर रुपमा
सञ्चालन गना र यस शुक्लाफााँटा नगरपाललकाले अचख्तयार
गरे को स्थानीय नवीकरणीय ऊर्ाा नीलत २०७५ का प्राविानरू

पूणा रुपमा कायान्वयनमा नआएसभम बािा अड्काउ फुकाउ
प्रयोर्नको लालग गररएको व्यवस्था भनेर बुझ्नु पदाछ ।
पररच्छे द -२
उर्ाा ववकास लनदे शक सलमती
३.

उर्ाा

ववकास

लनदे शक

सलमतीको

गठन:

नगरपाललमानववकरणीय उर्ाा ववकास तथा प्रवर्द्ानका लालग
उर्ाा सभवन्िी नीलतगत कानूनी तथा कायाान्वयनको सुलनचितता
गनानगर

प्रमुखको

सं योर्कात्वमा

दे हाय

बमोचर्मको

ववकास लनदे शक सलमती रहनेछ ।
(क) नगर प्रमुख-

सं योर्क

(ख) नगर उप-प्रमुख-

सदस्य

(ग) पूवाािार ववकास सलमलत सं योर्क- सदस्य
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उर्ाा

(घ) उर्ाा ववकास सलमलत सं योर्क-

सदस्य

(ङ) प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत -

सदस्य सचिव

४.उर्ाा ववकास लनदे शक सलमलतको काम कताव्य र अलिकार:
उर्ाा ववकास लनदे शक सलमलतका काम कताव्य र अलिकार
दे हाय बमोचर्म हुनेछ ।
(१) नववकरणीय उर्ााको ववकासका लालग आवश्यक नीलत,
रणनीलत तथा कानून लनमााण गने ।
(२) नववकरणीय उर्ााको ववकास र प्रबर्द्ान गना तथा उर्ाा
सभवचन्ि पररयोर्ना सं िालन गना आवश्यक कायाववलि,
लनदे चशका, मापदण्ड आठद ववकास गनेछ।
(३) नववकरणीय उर्ाा सभबचन्ि पररयोर्ना / कायाक्रम
सं िालन गदाा आवश्यक पने

भौलतक, आलथाक तथा

समाचर्क सहयोग उपलब्ि गराउन समन्वय गने ।
(४) नववकरणीय उर्ाा कायाक्रमको प्रभावकारीता मूलयाङ्कन
गने ।
पररच्छे द -३
नगर उर्ाा सलमती
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५. उर्ाा सलमतीको गठन: नगरपाललका मा नववकरणीय ऊर्ाा
योर्ना सभबन्िी लनचित कायाक्रम तथा योर्नाहरु सभपादन गना को
लालग नगरपाललकामा दे हाय बमोचर्मको नगर उर्ाा सलमती
रहनेछ ।
(क) कायापाललकाले तोकेको वडा अध्यक्ष-

सं योर्क

(ख) कायापाललकाले तोकेको कचभतमा २ मवहला सवहत ५
र्ना-

सदस्य

(ग) उर्ाा कायाक्रम फोकल पसान-

सदस्य सचिव

६. नगर उर्ाा सलमलतको काम कताव्य र अलिकार: (१)
नगरपाललकामा उर्ाा सभबचन्ि कायाहरु गना एक उर्ाा इकाई
रहनेछ ।
(२) नगरपाललकाको उर्ाा ईकाईले नगर उर्ाा सलमलतको
साचिवालयको रुपमा काम गनेछ तथा नगरपाललका अन्तरगत
सं िालन गररने उर्ाा सं बचन्ि कायाक्रम कायाान्वयन गने छ ।
(१)

नववकरण

उर्ााको

ववकास

तथा

प्रवर्द्ानका

लालग,

नवकरचणय उर्ाा ववकास सभबचन्ि वावषाक योर्ना तर्ुम
ा ा गने
।
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(२)

नाववकरचणय

उर्ाा

ववकास

सभबचन्ि

योर्ना

तथा

नववकरचणय उर्ाा कायाक्रम कायाान्वयन, पररिालन गने उर्ाा
सभबचन्ि काया गने कायाकारणी भ ुलमका रहने।

(३) नववकरचणय उर्ाा ववकासका लालग नव पवातन
ा हरुको
अनुसंिान र खोर्ी गने ।
(४) प्राववलिक ठदग्गशान, लनदे चशका

र मापदण्डहरुको अध्यन

गरी स्वीकृलतको लालग नगरपाललकामा लसफाररस गने ,
(५)

योर्नाको

सभभाव्यता

आलथाक, सामाचर्क

पक्षको

अध्ययन
मूलयांकन

प्रलतेदनको
तथा

स्वीकृलतको लालग नगरपाललकामा लसफाररस गने ,

प्राववलिक,

ववश्लेषण

गरी

(६) योर्ना सञ्चालनको क्रममा गररने प्राववलिक परीक्षण,
गुणस्तर लनयन्त्रण

एवं मूलयांकनको प्रलतवेदनलाई स्वीकृलतको

लालग नगरपाललकामा लसफाररस गने,
(७) योर्ना सभपन भएपिात स्थलगतरुपमा भौलतक प्रगलतको
परीक्षण एवं प्रमाणीकरण गने,
(८) नगरपाललकाबाट उपभोक्ता र लचक्षत वगालाई व्यवहार
पररवतानका लालग सञ्चार चशक्षा, ऊर्ााको प्रववलिको अनुदान,
कानूनी प्रवक्रया, प्राविान, तथा लैं लगक समानता र सामाचर्क
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समावेशीकरणसभबन्िी

अलभमुखीकरण,

सिेतना

चशक्षा

र

र्निेतनामूलक कायाक्रम सं िालन गने ।
(९) बैकचलपक उर्ाा प्रवर्द्ान गना नगर क्षेत्रका सामुदावयक
वन, बैकचलपक उर्ाा सभबचन्ि काम गने सेवा प्रदायक सं घ
सं स्था, तथा अन्य सरोकार वालहरु लनकायहरु सं ग समन्वय
तथा सहकाया गने ।
(१०) नगर क्षेत्रलभत्र वैकचलपक उर्ााको ववकासका लालग तथा
दक्ष र्नशचक्त उत्पादनका लालग ताललम सं िालन गने ।
(११) नववकरचणय उर्ाा प्रवर्द्ानका लालग आगामी आ. व.मा
नगर उर्ाा सलमलतले सं िालन गने बावषाक कायाक्रम तर्ुम
ा ा गरर
स्वीकृलतका लालग नगर कायापाललका तथा नगर सभामा पेश
गने ।
(१२) योर्ना तथा कायाक्रम सं िालन गदाा औचित्यताका
आिारमा उर्ाा कायाक्रम सं सोिन तथा रकमान्तरका लालग

तथा बर्ेट थपका लालग उर्ाा सलमलतले लनणाय गरर स्वीकृतीका
लालग कायापाललका तथा नगर सभामा पेश गने ।
(१३) दफा ८ बमोचर्म उर्ाा प्रववलिको आिार मूलय लनिाारण
गने ।
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७. उर्ाा सलमलतको बैठक: (१)नगर उर्ाा सलमलतको बैठकक
मालसक रुपमा बस्नेछ ।
(२)

बैठकमा

आवश्यकता

अनुसार

ववषय

ववज्ञ

तथा

सरोकारवालाहरुलाई आमचन्त्रत गना सवकनेछ।
(३) बैठकका सहभागीहरुलाई नगरपाललकाको बर्ेटको लसमा
लभत्र रही बैठक भत्ता दै लनक रू १५०० मा नबढ्ने गरी
लनयमानुसार करक्ट ी गरर उपलब्ि गराईनेछ ।
८. घरायसी ऊर्ाा प्रववलिको आिार मूलय लनिाारणः (१)
शुक्लाफााँटा नगरपाललका उर्ाा सलमलतले नवीकरणीय ऊर्ाा
नीलतअनुसार घरायसी ऊर्ाा प्रववलिको आिार मूलय लनिाारण
गदाा दे हायका आिार ललइ गनेछ:
(क)शुक्लाफााँटा नगरपाललका पाललकाले अचघलला वषामा सोही
प्रकृलतका प्रणाली उपलब्ि गराउाँदा लागेको वास्तववक लागत
रकम
(ख) स्थानीय तह वा प्रदे श स्तरमा रहे को प्रिललत मूलय दर
(ग)अन्य सरकारी लनकायले समेत प्रणाली खरीद तथा र्डान
गदै आएको भए त्यस्ता लनकायले खरीद गरी ललएको दर
९. नवीकरणीय ऊर्ाा कायाक्रमको कायाान्वयन र पररिालनः
(१) शुक्लाफााँटा नगरपाललकाले आफ्नो भौगाललक क्षेत्रलभत्र
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नवीकरणीय ऊर्ााको उत्पादन र ववकास सभबन्िी कायाक्रम
सञ्चालन

गदाा

सामान्यतयाः

उपभोक्ताहरुको

समावेशी

सहभालगता र सं लग्नतामा सञ्चालन गर्ने छ ।
(२)शुक्लाफााँटा नगरपाललकाले नवीकरणीय उर्ाा कायाक्रम
सञ्चालन गदाा ऊर्ाा उत्पादन गना सभबचन्ित उपभोक्तालाई
लचक्षत वगाको आलथाक सामाचर्क ववपन्नता र प्राथलमकीकरणको

आिारमा स्वीकृत आलथाक अनुदान तथा प्राववलिक सहयोग
उपलब्ि गराउन सक्नेछ ।
(३) शुक्लाफााँटा नगरपाललकाले कायाक्रम पररिालन गदाा
नगरपाललकामा उपलब्ि वा सभभाव्य ऊर्ाा स्रोत, उत्पादन
लागत, प्रववलिको

गुणस्तरलगायतको

अध्ययन

गरे र

मात्र

कायाक्रम सञ्चालन गने छ ।
(४) शुक्लाफााँटा नगरपाललकाले आफैँले वस्तु वा सेवा खररद
गरर नवीकरणीय उर्ाा ववकास गदाा खररद गररने वस्तु सेवाको
मापदण्ड, गुणस्तर तथा खररद प्रकृया प्रिललत स्थालनय, प्रदे श
र सं घीय कानून बमोचर्म हुनेछ ।
(५) दातृ लनकाय वा ववकास साझेदार सं स्थाको सहयोगमा
सं िालनमा

रहे का

नवीकरणीय

उर्ाा

सभबचन्ि

योर्ना

र

कायाक्रमहरु कायाान्वयन गदाा आवश्यक समन्वय गरी स्वीकृत
कायाक्रम कायाक्रम दस्तावेर्, कायायोर्ना, वैकचलपक उर्ाा
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प्रवर्द्ान केन्र तथा सं घीय सरकार अन्तरगतकालनकायहरु सं ग
सभझौता भएको भएसोही अनुसार कायाान्वयन गररनेछ ।

(६) सं घीय सरकारवाट प्राप्त सशता अनुदानको लालग तोवकएको
नवीकरणीय ऊर्ााको प्रववलि कारणवश कायाान्वयनका लालग
सभभाव्य नदे चखएमा वा नगरपाललकाको प्राथलमकतामा नपरे को
खण्डमा कायापाललकाको लनणाय अनुसार अन्य नवीकरणीय
ऊर्ााका प्रववलि लनमााण वा र्डानसभबन्िी चशषाकमा रकमान्तर
गरी खिा गना सवकने छ ।
१०. वडा कायाालयको काम, कताव्य: (१)आफ्नो वडा लभत्र
नववकरचणय उर्ााको आवश्यकता पवहिान

गरर

तोवकएको

ढााँिामा अद्यावलिक गरी सो को वववरण राख्ने चर्भमेवारी सभबचन्ित
वडा कायाालयको हुनेछ।
(२)उपदफा(१) बमोचर्म वडा कायाालय मा वववरण अध्यावलिक
नहुाँदा सभम नगरपाललका क्षेत्रलभत्र को सभपूणा ववबरणउर्ाा सलमलत
मा राचखनेछ।
(३) उर्ाा सभबचन्ि योर्ना कायाान्वयन, उर्ाा सभबचन्ि अनुदान
प्रालप्तका लालग नगरपाललकालाई लसफाररस गने दावयत्व वडा
कायाालयको हुनेछ ।
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(४) शुक्लाफााँटा नगरपाललका आफैँले बस्तु वा सेवा खरीदगरी
नवीकरणीय ऊर्ाा ववकास गदाा खरीद गररने वस्तु वा सेवाको
मापदण्ड, गुणस्तर तथा खरीद प्रकृया अवस्था अनुसार प्रिललत
‘स्थानीय ऐन वा प्रदे श सरकार वा सं घीय सरकाको ऐन लनयम
बमोर्म हुनेछ ।
(५) शुक्लाफााँटा नगरपाललकाले अनुदान वा प्राववलिक सहयोग
उपलब्ि गराई कायाक्रम सञ्चालन गदाा यसै

कायाववलि

अनुसार गररने छ ।
पररच्छे द- ४
अनुदान पररिालन
११. अनुदान ठदन सक्ने: (१) शुक्लाफााँटा नगरपाललकाले
नववकरचणय उर्ाा सभबचन्ि अनुदान ववतरण गना सक्नेछ ।
(२) अनुदान ववतरण गदाा ववलनयोचर्त वर्ेटको पररलिमा रही
माग

सं कलन

गरी,

उर्ाा

सलमलतको

लनणायअनुसारसोझै

लाभग्राहीलाई समेत ववतरण गना सवकनेछ ।
१२. अनुदान पररिालनको सैर्द्ाचन्तक आिारः (१) घरायसी
नवीकरणीय ऊर्ाा प्रणालीको लालग अनुदान प्राप्त गना उपभोक्ता

अलनवाया रुपमा नेपाली नागररक हुन ु पनेछ र लनर्ले सोही
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घरका लालग सोही क्षमता वा बढीको उर्ाा प्रणालीको लालग
अनुदान ललइसकेको हुन ु हुं दैन ।

(२) एकल मवहला, मवहला घरमूली भएको घर, पछालड परे का
वगा तथा समुदाय र गरीब पररवारलाई अनुदानमा ववशेष
प्राथलमकता ठदइने छ ।
(३) आिारभूत अवस्थाको लेखार्ोखा: नवीकरणीय ऊर्ााको
माग तथा सभबचन्ित आिारभूत त्यांकहरुको लेखार्ोखा
दे हायको आिारमा गररनेछ
(४) घरे ल ु प्रणालीबाट ववद्युतीकरण गनुप
ा ने घरे ल ु सौया प्रणाली,

सुिाररएको ि ुलो वा वायोग्यााँस प्रणाली र्डान गनुा पने र्ात,
ललं ग, तथा

वगाको

खण्डीकृत

आिारमा

त्यांकसवहतका

घरिुरीको सं ख्या,
(५) शुक्लाफााँटा नगरपाललकाबाट सहयोग गररने नवीकरणीय
ऊर्ाा प्रव्र्र्धिन सभबन्िी कायाक्रमको स्थानीय त्यांक प्रणाली
(र्ात, ललं ग, तथा वगाको आिारमा खण्डीकृत त्यांकसवहतका),

(६) शुक्लाफााँटा नगरपाललकाको त्यांक (र्ात, ललं ग, तथा
वगाको

आिारमा

खण्डीकृत

त्यांकसवहतका)

आलथाक सवेक्षण प्रलतवेदन,
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वा

रावष्ट्रय

(७) शुक्लाफााँटा नगरपाललकाले स्थानीय तहमा घरिुरीअनुसार
ऊर्ाा मागको मानचित्र तयार गरी ऊर्ाा योर्ना वा कायाक्रम

बनाउने र सोहीअनुसार ती घरिुरीमा ववद्युत ् र खाना पकाउने
स्वच्छ ऊर्ाा प्रववलिको लक्ष्य लनिाारण गने ।
१३. पररिालनः ववलभन्न भौगोललक क्षेत्रको माग तथा आपूलतामा
आिाररत भई दे हायका मध्ये कुनै एक तररका अवलभबन गरी
अनुदान

पररिालन

गररनेछः

(१)प्रलतस्पिधी 

कभपनीमाफात

पररिालनः यस तररका अन्तगातको प्रवक्रया दे हाय वमोचर्म
हुनेछः
(क) नगरपाललकाले प्रलतस्पिााको आिारमा अनुदान ववतरण गना
कभपनी छनौट गना सवकनेछ ।
(ख)

अनुदान

बर्ारीकरण

ववतरण
र

स्वच्छ

भएका
ऊर्ाा

कभपनीले

मागको

प्रणालीको

ममातसभभारका लालग आफैँ चर्भमेवार हुनपु नेछ ।

लबक्री

लसर्ाना,
तथा

(ग) छनोट भएका कभपनीबाहे क अन्य कभपनीहरुले सोही
क्षेत्रमा ववलभन्न नवीकरणीय ऊर्ाा प्रववलिहरुको प्रवर्द्िानका
लालग काया गना सक्नेछन् ।तर नगरपाललकाबाट प्रवाह गररने
अनुदानका लालग योग्य हुन सक्ने छै नन् ।
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(घ) सावार्लनक लनर्ी साझेदारी वा लनर्ी क्षेत्रलाई अनुदान
उपलब्ि गराउाँदा समेत सोही प्रवक्रयाबाट अनुदान उपलब्ि
गराइने छ ।
२.

मान्यता

प्राप्त

कभपनीमाफात

पररिालन:(क)

अनुदान

प्रालप्तका लालग मान्यता प्राप्त सूिीकृत कभपनीमाफात उपलब्ि

हुने प्रववलिहरूमध्येबाट उत्तम प्रववलिको छनोट सभबचन्ित
घरिुरीले स्वयं गरी प्रववलि र्डान गनुा पनेछ।
पररच्छे द-५
अनुगमन तथा मूलयाङ्कन
१४. अनुगमन तथा मूलयाङ्कन: (१) नववकरणीय उर्ाा कायाक्रम
सं िालनका क्रममा नगरपाललकामा योर्ना अनुगमन प्रयोर्नका
लालग गठठत अनुगमन सलमलत, लनदे शक सलमलत, उर्ाा ववकास
सलमलत तथा वडा प्रलतलनलिले अनुगमन गना सक्नेछन ।
(२) कायाक्रम सं िालन गरे पिात भ ुक्तालन गनुा भन्दा अगाडी
नगरपाललकामा
अनुगमन

योर्ना

सलमलतवाट

अनुगमन
अनुगमन

हुनेछ।
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प्रयोर्नका
गरे को

लालग

प्रलतवेदन

गठठत
अलनवाया

(३) अनुगमन सलमलतले अनुगमन गरी सो को प्रलतवेदन
नगरपाललकामा पेश गनेछ ।
(४) अनुगमन गरे वापत उपलब्ि बर्ेटको लसमा लभत्र रवह
दै लनक रू. १५०० का दरले अनुगमन भत्ता उपलब्ि गराउन
सवकनेछ ।
पररच्छे द-६
ववववि
१५. शुक्लाफााँटा नगरपाललकामा सू िीकृत हुन योग्य कभपनी
छनौट

गने

उपयुक्त

सं यन्त्र

तयार

नभएसभम

वा

अन्य

पररचस्थलतर्न्य अवस्थामा सं घीय सरकार वा प्रदे श सरकारबाट
मान्यता

प्राप्त

सामुदावयक
प्रववलिहरुको

र

कभपनीहरु
सं स्थागत
आपूलता,

माफात

घरायसी, व्यावसायीक,

नवीकरणीय

उत्पादन,

लबक्रीपलछको से वा ललन सवकने छ

ऊर्ाा

ववतरण

र

प्रणाली

एबं

र्डान

वा

।

१६. दातृ लनकाय वा ववकास साझेदार सं थाको सहयोगमा
सञ्चालनमा

रहे का

नवीकरणीय

ऊर्ाासभबन्िी

योर्ना

र

कायाक्रमहरु कायाान्वयन गदाा आवश्यक समन्वय गरी स्वीकृत
कायाक्रम दस्तावेर् (Project Document) एवं कायायोर्ना ,
सं घीय सरकार (बैकचलपक ऊर्ाा प्रव्िन केन्र) साँग भएका
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सभझौता

वा

सहमलतपत्र

या

Understanding

अनुसार

कायाान्वयनमा लनरन्तरता ठदइनेछ
१७. लनमााण र र्डान काया शुरु भएका तर सभपन्न नभएका
आयोर्नाहरु

सं घीय

सरकारबाट

स्वीकृलत

प्राप्त

कायाववलि

सरकारद्वारा

उपलब्ि

अनुशार कायाान्वयन गररने छ ।
१८.

"सं घीय

सरकार

वा

प्रदे श

गराइएको सशता अनुदानको रकम पररिालन गदाा तोवकएको
अनुदानको

दर

र

शताहरुको

अलिनमा

रही

कायाक्रम

कायाान्वयन गनासवकनेछ ।
१९. व्याख्याः यस नवीकरणीय ऊर्ाा कायाक्रम पररिालन

कायाववलिको कायाान्वयनका सभबन्िमा कुनै अस्पष्टता, अन्योल
वा समस्या उत्पन्न भएमा कायापाललकाले त्यसको अचन्तम
व्याख्या गनेछ ।
२०. सं शोिन - नगरपाललकाले आवश्यकता अनुसार यस
कायाववलिमा सं सोिन गना सक्ने छ ।
आज्ञाले,
ववशनलसं ह थापा
प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत

\
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