नेपाल सरकार
ऊजा म ालय
ऊजा म ालयबाट वीकृ त िमित: २०७४।०८।०६
ीड कने टे ड सौय िव ुत ऊजा िवकास स व धी कायिविध
पृ भूिमः यो कायिविध ीड कने टेड घरायसी ( फटप)/ सं थागत तथा यवसाियक सौय िव ुत ऊजा उ पादन
आयोजनाह तथा यस सँग स वि धत सारण लाइनलाई राि य ीडमा जोडनको लािग तयार ग रएको हो। िव तु
िनयमावली, २०५० को िनयम ९४ क. ले िदएको अिधकार योग गरी ऊजा म ालयले यो कायिविध वनाएको छ।
१.

सिं
नाम र ार भ: (क) यस कायिविधको नाम “ ीड कने टेड सौय िव तु ऊजा िवकास स व धी
कायिविध २०७४” रहेको छ।
(ख) यो कायिवधी सौय िव ुत ऊजाको िवकास गन तथा िनयमन गन काम कारवाही वा िनणय कृ यामा
लागु हनेछ।
(ग) यो कायिविध म ालयले वीकृ त गरे को िमितदेिख लागू हनेछ।
२.

प रभाषाः िवषय वा संगले आक अथ नराखेमा यस कायिविधमा
(क) “िनयमावली” भ नाले िव तु िनयमावली, २०५० स झनु पछ।
(ख) “आयोजना” भ नाले सौय िव ुत ऊजा उ पादन वा सारण स व धी आयोजना स झनु पछ।
(ग) “िवभाग” भ नाले िव ुत िवकास िवभाग स झनु पछ।
(घ) “ व क” भ नाले कुनै सौय िव तु ऊजा आयोजनाको यवसाियक उ पादन तथा यस सँग स वि धत
सारण अनमु ितप का लािग दरखा त िदएका वा अनमु ितप ा गरे का वा सौय िव ुत ऊजा िवकासको
लािग िव तु िवकास िवभागमा जानकारी गराएका याि वा सं थालाई स झनु पछ।
(ङ) “कायिविध” भ नाले ीड कने टेड सौय िव तु ऊजा िवकास स व धी कायिविध, २०७४ स झनु
पछ।
(च) “आिधकारीक याि ” भ नाले व कको तफबाट स पक वा प ाचार गन स चालक सिमितले
तोके को आिधकारीक याि स झनु पछ।
(छ) “िनदिशका” भ नाले िव ुत आयोजनाको अनमु ितप स व धी िनदिशका,२०७३ स झनपु छ।

३.

सौय िव ुत ऊजाको विगकरणः सौय िव ुत ऊजाको विगकरण देहाय बमोिजम ग रने छ:
(क) घरायसी ( फटप) सौय िव तु ऊजा
५०० वाट देिख १० िक.वा स म
(ख) सं थागत सौय िव तु ऊजा
१० िक.वा देिख मािथ
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(ग) यापा रक सौय िव ुत ऊजा
५०० िक.वा देिख मािथ
४.

१ मे .वा स मका घरायसी, सं थागत वा यापा रक सौय िव ुत ऊजा स व धमा: (क) घरायसी
( फटप) वा १ मे.वा भ दा कम जडान मताका सं थागत वा यापा रक सौय ऊजालाई राि य ीडमा जडान गन
चाहने याि वा सं थाले नेपाल िव तु ािधकरणमा िनवेदन िदनु पनछ।
(ख) नेपाल सरकारले उपल ध गराउने छुट तथा सिु वधा वैकि पक ऊजा व न के माफत उपल ध
हनेछ।
(ग) घरायसी ( फटप) तथा सं थागत सौय िव ुत ऊजा उ पादन आयोजनामा इनिज गणना गन नेट इनज
िमटर जडान गरी ग रनेछ।
५.

१ मे .वा भ दा ठूला मताका सौय िव ुत ऊजा स व धमा: (क) १ मे.वा भ दा ठूला सौय ऊजा सव ण
अनमु ितप ा गन सबै कारका सौय ऊजा व कले तोके वमोिजमको ढाँचामा िव ुत िवकास िवभागमा िनवेदन
िदनु पनछ।
(ख) १ मे.वा र यसभ दा मािथका यापा रक आयोजनाह को हकमा सव ण अ ययनको लािग एक
वषको समयावधी िदइनेछ। उ समयस म आयोजनाको अ ययन स प न हन नसके मा वढीमा थप १
वषको लािग सव ण अनमु ितप को याद निवकरण ग रनेछ।
(ग) उ पादन तथा सारण अनुमितप स व धी यव थाः
(१) १ मे.वा भ दा ठुला जिडत मताका सौय ऊजा उ पादन गन तथा सारण गन सवै कारका सौय
ऊजा व कले तोके वमोिजमको ढाँचामा सव ण अनुमितप को अविध समा हन पूवनै िव ुत
िवकास िवभागमा िनवेदन िदनुपनछ।
(२) उ पादन अनमु ितप को अविध समा भए पिछ अनमु ितप मा यव था भएबमोिजम जडान
भएका स पूण उपकरण तथा पाट पजु ाह को उिचत यब थापन व कले नै गनु पनछ ।
(घ) उ पादन तथा सारण अनुमितप अविध स व धी यव थाः
(१) यापा रक आयोजनाको हकमा उ पादन अनमु ितप को अविध ३५ वषको हनेछ।
(२) मािथ वदँु ा नं ५को (घ)(१) मा जनु सुकै कुरा लेिखएको भए तापिन आयोजनाले उ पादन
अनमु ितप ा गरे पिछ दईु वष िभ मा िव तु उ पादन शु ग रसके को हनु पनछ। कुनै कारणले सो
अविध िभ आयोजना स प न हन नसके को ि थितमा स प न हन नसके को प कारण सिहत िनवेदन
िदनु पनछ । समय थप गनपन
ु औिच य देिखएमा वढीमा एक वषको समय थप गन सिकनेछ।
६.

घरायसी ( फटप) तथा सं थागत सौय िव ुत ऊजा िमटरीङ स व धी यव थाः घरायसी ( फटप) तथा
सं थागत सौय िव तु ऊजा उ पादन आयोजनामा इनिज गणना गन नेट इनज िमटर जडान ग रनेछ। घरायसी ( फटप)
तथा सं थागत सौय िव ुत ऊजा उ पादन आयोजनाले नेपाल िव तु ािधकरणबाट िलएको इनिज भ दा णालीमा
िदएको इनिज बिढ भएमा बिढ भएको इनिज वँदु ा नं ७ को (ग) मा उ लेख भएको दरमा भु ािन गन छ । िमट रङ
स व धी यव था नेपाल िव ुत ािधकरणबाट तोिकए वमोिजम हनेछ।
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७.

िव ुत ख रद स व धी यव थाः (क) नेपाल िव तु ािधकरणबाट ख रद ग रने सौय िव ुत ऊजाको ख रद
दर नेपाली मु ामा ग रनेछ।
(ख) लोड सेिडङ यिु नकरण तथा ऊजा िवकास दशक स व धी अवधारणा प मा उ लेख भए वमोिजम
सौय िव तु ऊजा ख रद Take or Pay को िस ा तमा आधा रत हनेछ ।
(ग) यापा रक आयोजनाबाट ख रद ग रने सौय िव तु ऊजाको इनज (kWh) दर ७.३० हने छ । यो दर
अिधकतम तीन वष िभ िव ुत ख रद स झौता स प न हने आयोजनाको लािग कायम हनेछ ।
(घ) मािथ वदँु ा नं ७ को (ग) मा उ लेख भएको इनिजको दर Run of River को औषत दरमा वािषक
३%ले ८ वटा अविध समािहत गरी कायम गा रएकोले थप वािषक वृि िदइने छै न ।
८.

अनुमितप द तरु स व धी यव था: अनमु ितप द तरु स व धी यव था चिलत िनयम अनसु ार हनेछ।

९.

कर तथा अ य छुट/सिु वधा स व धी यव था: कर छुट, भ सार छुट तथा याट छुट लगायतका अ य छुट
तथा सिु वधाह चिलत िनयम अनसु ार हनेछन।्
१०.

आयोजनाको लािग ज गा तथा अ य पूवाधार स ब धी यव था : आयोजनाको लािग आव यक ज गा,
बाटो, कने सन वाई ट स म सारण लाईन आिदको यव था व कले आफै गनु पन छ ।सरकारी ज गाको हकमा
थािनय तहसंग सम वय गरी उजा म ालयले सहिजकरण गन छ ।
११.

कर तथा रोय टी स ब धी यव था : िव तु ऐन तथा अ य चिलत काननु मा सौय िव ुतमा रोय टी
स ब धी यव था नभएकोले ला ने छै न तर अ यकर चिलत िनयम अनसु ार ला नेछन् ।
१२.

िविवध : (क) सव- टेशनमा स भव भए स म Connection Bay का लािग आव यक ठाउ नेपाल िव तु
ािधकरणले िनशु क उपल ध गराउनेछ ।
(ख) णािलको कूल जिडत मताको १५% स म सौय िव ुत जडान गन िव ुत ख रद स झौता ग रनेछ ।
(ग) अ य ािविधक मापद ड स व धी यव था नेपाल िव तु ािधकरणबाट तोिकए वमोिजम हनेछ।
नेपाल िव तु ािधकरणले ािविधक मापद ड लगाएतका आव यक िववरण यथािश तयार ग र लागु गन
छ।
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