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भाग-२ 



नविकरणीय ऊर्जा प्रविधि र्डजन (िजयोगयजाँस/विद्यतुीय चलु्हो/सिुजररएको चलु्हो/सौया ऊर्जा) 
कजयाक्रम संचजलन कजयावििी, २०७९ 

प्रस्तजिनज 

संघ िज प्रदेशबजट प्रजप्त भएको िज हनुे सशता अनदुजन िज यस िजरजगङु मकु्तिक्षेत्र गजउाँपजधलकजबजट 
विधनयोर्न भएको िज हनुे नविकरणीय उर्जा सम्बक्तधि कजयाक्रमलजई यस गजउाँपजधलकज धभत्र व्यिक्तस्ित 
तिरले संचजलन गना अत्यजिश्यक देक्तिएकोले स्िजनीय सरकजर संचजलन ऐन, २०७४ तिज िजरजगङु 
मकु्तिक्षते्र गजउाँपजधलकजको प्रशजसकीय कजयावििी धनयधमत गना बनेको ऐन २०७४ सजिै स्िजनीय तहकज 
लजधग नविकरणीय/िैकक्तल्पक ऊर्जा क्तशर्ाकमज विधनयोक्तर्त सशता अनदुजन अधतगातकज कजयाक्रमहरु 
कजयजाधियनकज लजधग मजगादशानले ददएको अधिकजर प्रयोग गरी “नविकरणीय ऊर्जा प्रविधि र्डजन 
(िजयोगयजाँस/विद्यतुीय चलु्हो/सिुजररएको चलु्हो/सौया ऊर्जा) कजयाक्रम संचजलन कजयावििी, २०७९” स्िीकृत 
गरी र्जरी गररएको छ। 

पररच्छेद १ 

प्रजरक्तम्भक 

१. संक्तक्षप्त नजम र प्रजरम्भ:- 

     (क) यो कजयावििीको नजम “नविकरणीय ऊर्जा प्रविधि र्डजन (िजयोगयजाँस/विद्यतुीय चलु्हो/सिुजररएको   

चलु्हो/सौया ऊर्जा) कजयाक्रम संचजलन कजयावििी, २०७९” रहेको छ। 

   (ि) यो कजयावििी गजउाँ कजयापजधलकजबजट स्िीकृत भएको धमधत देक्ति लजग ुहनुे छ। 

२. पररभजर्ज:- 
   विर्य िज प्रसंगले अको अिा नलजगेमज यस कजयावििीमज:-  
      (क)  “ऐन” भन्नजले “स्िजनीय सरकजर संचजलन ऐन, २०७४” लजई र्नजउने छ। 
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   (ि) “सभज” भन्नजले िजरजगङु मकु्तिक्षेत्र गजउाँपजधलकजको गजउाँसभजलजई र्नजउने छ। 

   (ग) “कजयापजधलकज” भन्नजले िजरजगङु मकु्तिक्षेत्र गजउाँपजधलकजको गजउाँ कजयापजधलकजलजई र्नजउने छ। 
     (घ) “नविकरणीय ऊर्जा कजयाक्रम” भन्नजले संघीय िज प्रदेशस्तरबजट प्रजप्त भएको िज गजउाँपजधलकजले 
स्िीकृत गरेको नविकरणीय ऊर्जा कजयाक्रम सम्झन ुपछा। 

  (ङ) “कजयावििी” भन्नजले िजरजगङु मकु्तिक्षेत्र गजउाँपजधलकज अधतगात संचजधलत “नविकरणीय ऊर्जा प्रविधि 
र्डजन (िजयोगयजाँस/विद्यतुीय चलु्हो/सिुजररएको चलु्हो/सौया ऊर्जा) कजयाक्रम संचजलन कजयावििी, २०७९” 
लजई सम्झन ुपछा। 

   (छ) “लजभग्रजही” भन्नजले िजरजगङु मकु्तिक्षेत्र गजउाँपजधलकजमज गठन भई छनौट भएकज उपभोिज 
सधमधत/व्यक्ति/लजभग्रजही समूह/संस्िजलजई सम्झन ुपछा। सजिै यस कजयाक्रम कजयजाधियन गने विधभन्न 
सधमधतहरुलजई समेत र्नजउने छ। 

   (र्) “मजलसजमजन” भन्नजले निीकरणीय ऊर्जासाँग सम्बक्तधित मजलसजमजन भने्न बकु्तझधछ ।  

 
३.  कजयाक्रमको उद्दशे्य र प्रभजि:- 

यस कजयाक्रमको मखु्य उदे्दश्य यस गजउाँपजधलकज धभत्र संचजलन हनुे नविकरणीय ऊर्जा सम्बक्तधि कजयाक्रम 
संचजलन गरी गजउाँपजधलकजलजई उज्यजलो गजउाँपजधलकज बनजउन ुरहेको छ। 

(क)  कजयाक्रम संचजलन भएपधछ सम्पूणा गजउाँ अधिकजरमिु भई उज्यजलो गजउाँमज रुपजधतररत हनुेछन।् 

(ि)  ईधिनको रुपमज प्रयोग हनुे एल.वप.र्ी. िपत घट्ने छ। 

(ग)  घरहरु िुाँिज मिु हनु ेछन।् 

(घ) र्नतजहरुको कजया क्षमतज बढ्नेछ। 

 

पररच्छेद २ 

सधमधत 

४. नविकरणीय उर्जा कजयाक्रम संचजलनकज लजधग देहजय बमोक्तर्मको सधमधत गठन गररनेछ:- 

४.१ कजयजाधियन, छनौट तिज स्िीकृधत सधमधतिः- नविकरणीय उर्जा कजयाक्रम संचजलन तिज कजयजाधियन 
गनाको लजधग तपक्तशल बमोक्तर्मको एक कजयजाधियन, छनौट तिज स्िीकृधत सधमधत हनुे छिः- 

क) गजउाँपजधलकज अध्यक्ष        – संयोर्क 

ि) गजउाँपजधलकज उपजध्यक्ष        – सदस्य 

ग) प्रमिु प्रशजसकीय अधिकृत        – सदस्य  

घ) गजउाँपजधलकज अध्यक्षले तोकेको १ र्नज िडज अध्यक्ष    – सदस्य 

ङ) योर्नज शजिज प्रमिु         – सदस्य  

िज, कजयापजधलकजको बैठकबजट नविकरणीय ऊर्जा कजयाक्रमकज लजधग यस गजउाँपजधलकजधभत्रकज 
व्यक्ति/संस्िज/सधमधत/लजभग्रजही समूह छनौट तिज स्िीकृधत हनु सक्ने छ। 
४.२ अनगुमन सधमधत:- नविकरणीय ऊर्जा कजयाक्रमको लजधग छनौट भएकज 
व्यक्ति/संस्िज/सधमधत/लजभग्रजहीले नविकरणीय उर्जा कजयाक्रम/पररयोर्नजको कजया गरेको िज नगरेको,  
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कजया सम्पन्न भए पश्चजत सदपुयोग गरे नगरेको विर्यमज अनगुमन गनाको लजधग देहजय बमोक्तर्मको 
अनगुमन सधमधत गठन गररने छ। 

 

क) गजउाँपजधलकज अध्यक्ष िज धनर्ले तोकेको व्यक्ति     – संयोर्क  

ि) प्रमिु प्रशजसकीय अधिकृत        – सदस्य  

ग) छनौट भएकज व्यक्ति/संस्िज/सधमधत/लजभग्रजही रहेको सम्बक्तधित िडजको अध्यक्ष िज धनर्ले तोकेको 
िडज सदस्य  १ र्नज          – 
सदस्य 

घ) योर्नज शजिज प्रमिु         – सदस्य  
ङ) प्रजविधिक शजिज प्रमिु        – सदस्य  

च) लेिज शजिज प्रमिु         – सदस्य  

छ) प्रमिु प्रशजसकीय अधिकृतले तोकेको अधिकृत स्तरको कमाचजरी   – सदस्य  

 

पररच्छेद ३ 

प्रस्तजि आह्वजन, मूल्यजङ्कन तिज स्िीकृती 

५. प्रस्तजि आह्वजन:- 

नविकरणीय ऊर्जा कजयाक्रम संचजलनकज लजधग गजउाँ कजयापजधलकजको कजयजालयले देहजय बमोक्तर्म 
नविकरणीय ऊर्जा कजयाक्रमको प्रस्तजि आह्वजन गने छ। 

५.१ कजयजालयले अनसुचुी १ बमोक्तर्मको ढजाँचजमज कजयजालयको िेि सजईट िज सूचनज पजटीमज नविकरणीय 
ऊर्जा कजयाक्रम संचजलनकज लजधग प्रस्तजि आह्वजनको ७ ददने सचुनज प्रकजक्तशत गने छ। 

५.२ उपदफज १ बमोक्तर्म सूचनज र्जरी/प्रकजक्तशत/सजिार्धनक भएको धमधतले सूचनजको म्यजद धभत्र 
कजयजालय समयमज त्यस्तो कजयाक्रममज सहभजगी हनु चजहने िज लजभग्रजही छनौट सधमधतबजट छनौट भएकज 
िज गजउाँ कजयापजधलकजको बैठकबजट छनौट भएकज व्यक्ति/संस्िज/सधमधत/लजभग्रजहीले अनसुचुी २ 
बमोक्तर्मको ढजाँचजमज आिेदन पेश गनुा पने छ। 

६. दफज ५ बमोक्तर्म पना आएकज प्रस्तजि िज छनौट भएकज व्यक्ति/संस्िज/सधमधत/लजभग्रजहीलजई गजउाँ 
कजयापजधलकजको कजयजालयले देहजय बमोक्तर्म  मलु्यजङ्कन, छनौट तिज स्िीकृधत प्रदजन गररनेछ। 

६.१ आिेदक िजरजगङु मकु्तिक्षेत्र गजउाँपजधलकज धभत्रको हनु ुपनेछ। 

६.२ विद्यतु सवुििज नपगेुको क्षेत्रले प्रजिधमकतज पजउनेछ। 

६.३ उपभोिज सधमधत, कजयजालय, समजर्घरले समेत प्रजिधमकतज पजउनेछ। 

६.४ लक्तक्षत िगा धभत्र पने आिेदकले प्रजिधमकतज पजउनेछ। 
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  पररच्छेद ४ 

सम्झौतज तिज भिुजनी प्रकृयज 
 

७. भिुजनी प्रकृयज:- 
७.१ स्िीकृत भएकज नविकरणीय ऊर्जा कजयाक्रमकज प्रस्तजिक िज गजउाँ कजयापजधलकजको बैठकबजट 
छनौट भएकज व्यक्ति/संस्िज/सधमधत/लजभग्रजहीसाँग कजयजालयले अनसूुची ३ बमोक्तर्म सम्झौतज गनेछ। 

७.२ स्िीकृत भएकज नविकरणीय ऊर्जा कजयाक्रमकज प्रस्तजिकसाँग कजयजालयले अनसूुची ३ बमोक्तर्म 
सम्झौतज गदजा छनौट भएकज लजभग्रजहीले कुल लजगत अनमुजनको १०% व्यहोने गरी सम्झौतज गररने 
छ। 

७.३ यधत्र, उपकरण तिज अधय सजमजग्रीहरु िररद गदजा भ्यजट लजगने िस्तकुो हकमज भ्यजट धबलबजट 
िररद गनुापने छ र यस्तज धबलहरु भिुजनी मजग गदजा पेश गनुा पनेछ। 

७.४ निीकरणीय ऊर्जासाँग सम्बक्तधित मजलसजमजन िररद छनौट भएकज लजभग्रजही स्ियमले 
गजउाँपजधलकजबजट तयजर भएको लजगत अनमुजनको आिजरमज िररद गरी ल्यजउन सक्नेछ अििज 
गजउाँपजधलकजले कजननु अनसुजर एकमषु्ठमज िररद गरी लजभग्रजहीलजई वितरण गना सक्नेछ । 

७.५ अनगुमन सधमधतको अनसूुची ४ बमोक्तर्मको प्रगधत प्रधतिेदन तिज िडज कजयजालयको धसफजररसको 
आिजर तिज प्रजविधिक मलु्यजङ्कन गनुापने भएमज प्रजविधिक मलु्यजङकन र उपदफज ७.४ समेतको आिजरमज 
भिुजनी  गनुापने रकम भिूजनी गररनेछ । 

 

पररच्छेद ५ 

विविि 

 

८. कजयाक्रमको दरुुपयोग हनुबजट रोक्न:े-  नविकरणीय ऊर्जा कजयाक्रमको दरुुपयोग हनुबजट रोक्नको 
लजधग उपयिु उपजयहरु अपनजउने छ। सम्झौतज बमोक्तर्म पेश्की रकम धलई पररयोर्नज शरुु नगरेमज 
िज पररयोर्नज शरुु गरी बीचमज छोडेमज िज कबधुलयत बमोक्तर्म कजया नगरेमज सम्झौतज भंग गरी पेश्की 
िज वकस्तज िज परैु रकम धलईको भएमज सरकजरी धनयम अनसुजर उसलु उपर गररने छ।  

९. प्रचधलत कजनून लजग ुहनु:े-  कजयाक्रम कजयजाधियनको सम्बधिमज प्रचधलत कजनूनमज उल्लेि भएकोमज 
सोही बमोक्तर्म तिज उल्लेि नभएको हकमज यसै कजयाविधि बमोक्तर्म कजयजाधियन हनुे छ। 

१०. कजयाविधि संशोिन तिज पररमजर्ान:- यो कजयाविधि गजउाँ कजयापजधलकजले समय समयमज आिश्यकतज 
अनसुजर संशोिन तिज पररमजर्ान गना सक्ने छ। तर यो दफजलजई संशोिन िज पररमजर्ान गररने छैन।् 
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अनसूुची १ 

(दफज ५ को उपदफज १ संग सम्बक्तधित) 

नविकरणीय ऊर्जा कजयाक्रमको लजधग प्रस्तजि आह्वजनको सूचनज 
प्रिम पटक प्रकजक्तशत धमधत(……सजल…/…मवहनज../…गते…) 

यस गजउाँपजधलकजमज आधिाक िर्ा २०…./….. को संघीय/प्रजदेक्तशक/गजउाँपजधलकजको नविकरणीय ऊर्जा 
कजयाक्रम प्रजप्त भएकोले उि नविकरणीय ऊर्जा कजयाक्रम र्डजन गना ईच्छुक यस गजउाँपजधलकजमज 
रहेकज दतजािजलज संघ/संस्िज/सधमधत/व्यक्ति हरुलजई आफ्नो प्रस्तजि पेश गनाको लजधग यो सूचनज प्रकजक्तशत 
गररएको छ। यो सूचनज प्रिम पटक प्रकजक्तशत भएको धमधतले ७ ददन धभत्र कजयजालय समयमज तोवकएको 
ढजाँचजमज आिेदन फजरजम भरी दरिजस्त ददन ुपनेछ।पनुश्च: आिेदन सजि तपक्तशल बमोक्तर्मकज कजगर्जत 
संलगन हनु ुपनेछ। यो सचुनज गजउपजधलकजको िेभ सजईट www.varagungmuktichhetramun.gov.np 

मज पधन हेना सवकने छ। 
१. संघ, संस्िजको दतजा प्रमजण पत्रको प्रमजक्तणत प्रधतधलपी – १ प्रधत 

२ पजन/भ्यजट दतजा प्रमजण पत्रको प्रधतधलपी – १ प्रधत 

३. उपभोिज सधमधत िज लजभग्रजही समदुजय भए सधमधत िज लजभग्रजही समदुजयको कुल रकमको १०% 

रकम व्यहोने समेतको धनणायको प्रधतधलपी – १ प्रधत 

४. व्यक्ति भए नजगररकतजको प्रधतधलपी – १ प्रधत 

 

नोट:- यस सचुनजमज उल्लेि भए बजहेककज विर्यमज प्रचधलत कजनून र गजउाँ कजयापजधलकजको धनणाय 
बमोक्तर्म हनुेछ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.varagungmuktichhetramun.gov.np/
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अनसूुची २ 

(दफज ५ को उपदफज २ संग सम्बक्तधित) 

नविकरणीय उर्जा कजयाक्रमको अनदुजन प्रजप्त गनाको लजधग धनिेदनको ढजाँचज 
 

धमधत:- (……सजल…/…मवहनज../…गते…) 
श्रीमजन ्प्रमिु प्रशजसकीय अधिकृत ज्यू, 
िजरजगङु मकु्तिक्षेत्र गजउाँपजधलकज, 
गजउाँ कजयापजधलकजको कजयजालय, 
कजगबेनी, मसु्तजङ। 
 

विर्य:- निीकरणीय ऊर्जा कजयाक्रमको अनदुजन सहयोग उपलब्ि गरजईददने बजरे। 
महोदय, 
यस संघ/संस्िजले उि निीकरणीय ऊर्जा कजयाक्रमको अनदुजन प्रजप्त गरी 
………………………..कजया/पररयोर्नज संचजलन गनाको लजधग धनम्न अनसुजरकज कजगर्जत संलगन रजिी यो 
धनिेदन पेश गरेको छु/छौं। यस संस्िजले उि अनदुजन प्रजप्त गरेमज यसै गजउाँपजधलकज धभतै्र प्रस्तजवित 
पररयोर्नज संचजलन गनेछौं ।तसिा यस लजभग्रजहीलजई उि अनदुजन सहयोग उपलब्ि गरजई ददन ुहनु 
अनरुोि गदाछु। श्रीमजन ्को र्ो आदेश। 

 

          आधिकजररक दस्तित 

          ……………………………….. 

        संघ/संस्िजको नजम :-  

        ठेगजनज:-  

        ईमेल ठेगजनज:-  

        धमधत:-  
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अनसूुची ३ 

(दफज ७ को उपदफज १ संग सम्बक्तधित) 

 

(नविकरणीय ऊर्जा कजयाक्रमको अनदुजनको लजधग पररयोर्नज सम्झौतज पत्रको ढजाँचज) 

 

िजरजगङु मकु्तिक्षेत्र गजउाँपजधलकज र …………………………………….….कज बीच धमधत ………………………………………….. 
मज  
यस गजउाँ कजयापजधलकजको कजयजालय, कजगबेनी (र्सलजई यसपधछ प्रिम पक्ष भनी उल्लेि हनुेछ) र 
संघीय/प्रदेश/स्िजनीय सरकजरबजट नविकरणीय ऊर्जा कजयाक्रमको लजधग अनदुजनमज यस गजउाँपजधलकजमज 
आ.ि. २०७…/०७….. मज उपलब्ि भएको बरे्ट कजयजाधियनको लजधग छनौट भएको 
श्री………………………………(र्सलजई यसपधछ दोश्रो पक्ष भनी उल्लेि हनुेछ) कज बीच को 
धमधत…………………………………………..को धनणाय अनसुजर प्रिम पक्षले नविकरणीय उर्जा अनदुजनको रकम 
रु…………………र दोश्रो पक्षको १०%ले हनुे रकम रु.......... गरी र्म्मज रु................ को नविकरणीय 
उर्जा कजयाक्रम सम्पन्न गने गरी तपक्तशल बमोक्तर्मकज शता, बधदेर् तिज दजवयत्िकज अिीनमज रही गना 
यो सम्झौतज पत्रमज पूणा मञ्जुरीकज सजि सहीछजप गरी धलयौं/ददयौं। 

शताहरु:-  

१.  कजयाक्रमको सम्झौतज नविकरणीय उर्जा अनदुजनको रकम रु………………… र दोश्रो पक्षको १०%ले 
हनुे रकम रु.......... गरी र्म्मज रु................ (अक्षेरेपी…………………………..) हनुेछ। 

२. दोश्रो पक्षले स्िीकृत पररयोर्नज ………………………धमधत र समय धभत्र सम्पन्न गरी सक्न ुपनेछ। 
सम्पजदन गररने कजया प्रचधलत कजनूनले तोके बमोक्तर्मको गणुस्तरीय र उपलब्िीमूलक हनु ुपनेछ। 

३. प्रिम पक्षको तफा बजट अनगुमन सधमधतले सम्पजददत कजयाको समय समयमज अनगुमन तिज मलु्यजङ्कन 
गने छ। अनगुमन कजयामज दोश्रो पक्षले सहक्तर्करण गनुापनेछ। 

४. अनगुमन सधमधतले कजया सम्पन्न प्रधतिेदन प्रस्ततु गरेपधछ मजत्र रकम भिुजनी ददईने छ। रकम 
भिुजनी गदजा अनदुजन रकमबजट धनयमजनसुजर कट्टी गनुापने रकम कट्टी गरी भिुजनी हनुेछ। 

५. यस सम्झौतज बमोक्तर्म दोश्रो पक्षले पररयोर्नज शरुु नगरेमज िज पररयोर्नज शरुु गरी बीचमज छोडेमज 
िज कबधुलयत बमोक्तर्म कजया नगरेमज प्रिम पक्षले ………………….. कजयाको सम्झौतज भंग गना सक्नेछ। 
यसरी सम्झौतज भंग गरेमज दोश्रो पक्षले प्रिम वकस्तज िज पेश्की स्िरुप कुनै रकम धलईसकेको भएमज 
सरकजरी धनयम अनसुजर उसूल उपर गररने छ।  

६. पररयोर्नज कजयजाधियनको कजयायोर्नज कजयातजधलकज प्रिम पक्षलजई दोश्रो पक्षले उपलब्ि गरजउन ु
पनेछ। 

७. यो सम्झौतज कजयजाधियन गदजा कुनै वििजद उत्पन्न भएमज आपसी सहमती बजट वििजद टुङ्गो लगजईने 
छ। सहमतीबजट वििजद टुङ्गगयजउन नसकेमज प्रचधलत नेपजल कजनून अनसुजर हनुेछ। 

८.  प्रिम पक्षबजट प्रजप्त रकमको लेिजपरीक्षण गरजउने दजवयत्ि दोश्रो पक्षको समेत हनुेछ। 
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९. यस सम्झौतज पत्रमज उल्लेि नभएकज कुरजहरुकज हकमज सजिार्धनक िररद ऐन २०६३, 
गजउाँपजधलकजको नविकरणीय उर्जा कजयाक्रम संचजलन कजयावििी २०७९, तिज प्रचधलत नपेजल कजनून 
बमोक्तर्म हनुेछ। 

 
 प्रिम पक्ष       दोश्रो पक्ष 
दस्तित:-       दस्तित:- 

श्री……………………………,      श्री……………………………, 
प्रमिु प्रशजसकीय अधिकृत     ठेगजनज:-…………………. 
िजरजगङु मकु्तिक्षेत्र गजउाँपजधलकज 
कजगबेनी, मसु्तजङ। 

सजक्षी:-        सजक्षी:-  

श्री………………………………..     श्री……………………………….. 

ईधत सम्बत ्२०    सजल      मवहनज     गते      रोर्………………………………….शभुम।् 
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अनसूुची ४ 

(दफज ७ को उपदफज ३ संग सम्बक्तधित) 

नविकरणीय उर्जा कजयाक्रमको अनगुमन फजरजमको ढजाँचज 
१. संघ/संस्िज/सधमधत/ आिेदकको नजम, िर:-   

३. कजयाक्रम संचजलन भएको ठेगजनज:-   

४. कजयाक्रमको सम्झौतज भएको धमधत:- 
५. सम्झौतज अनसुजर कजया सम्पन्न हनुे धमधत:- 

६. प्रगधत वििरण तजधलकज:- 
क्र.सं. विस्ततृ वििरण लक्ष्य प्रगधत कैवफयत 

१ सम्झौतजमज भएको धमधतमज कजया शरुु 
भए/नभएको 

   

२ सम्झौतजमज भएको स्िजनमज कजया भए/नभएको    

३ मखु्य कजयाक्रमको भौधतक प्रगधत    

४ मखु्य कजयाक्रमको आधिाक प्रगधत    

५     

६     

७     

प्रधतिेदन:- 
१. कजयाक्रम सम्पन्न भएको/हनु लजगने समय:-  

२. मखु्य कजयाक्रमको भौधतक प्रगधत      प्रधतशत र आधिाक प्रगधत       प्रधतशत भएको। 

३.  

उपयुाि व्यहोरज देक्तिएको हुाँदज सो अनसुजरको आिजरमज भिुजनी हनु धसफजररस गररधछ/गरराँदैन।    

अनगुमन सधमधतको 
क्र.सं. पदजधिकजररको नजम, िर पद दस्तित 

१  संयोर्क  

२  सदस्य  

३  सदस्य  

४  सदस्य  

५  सदस्य  

६  सदस्य  

७  सदस्य  

 

      आज्ञाि े

   लज  बहादरु राना 

प्रमुख प्रशासकीय अलिकृ  



 


