नेपाल सरकार
ऊजार् मन्ऽालय
ऊजार् मन्ऽालयबाट ःवीकृत िमितः २०७२।०३।१०
िनमार्ण सम्प

ु आयोजनाह लाई ूदान गिरने अनुदान सम्बन्धी कायर्िविध, २०७२
जलिव त

ूःतावनाः माननीय अथर् मन्ऽी ारा ूःतुत तथा व्यवःथािपका सं सदबाट पािरत आ.व.
२०७१÷७२ को बजेट वक्तव्यको “ऊजार्ः उज्यालो नेपाल समृ
ँ ा नं. ६१ मा " आयोजनाह
बुद

समयमा सम्प

नेपाल” शीषर्क अन्तगर्तको

गनर्का लािग आिथर्क वषर् 2079/80 सम्म

ु उत्पादन गरी राि य ूसारण लाइनमा जोड्ने र िनयार्त गन िव त
ु उत्पादकह लाई दश
िव त
वषर्सम्म पूरै र त्यसपिछ पाँच वषर् 50 ूितशत आयकर छु ट िदने व्यवःथा गिरएको छ ।
ु राि य ूसारण लाइनमा जोडेपिछ ूित मेगावाट
यःता उत्पादकह ले उत्पािदत िव त
लाखका दरले एकमु

. ५०

अनुदान िदने व्यवःथा रहेको छ । आिथर्क वषर् 2074/75 सम्म

ु उत्पादन गरी राि य ूसारण लाइनमा जोड्ने उत्पादकह लाई यःतो अनुदानमा 10
िव त
ूितशत थप गिरनेछ ।" भ े व्यवःथा भएकोमा सो अनुदान ूदान गन कायर् व्यविःथत गनर्
नेपाल सरकार (ऊजार् मन्ऽालय) ले यो कायर्िविध बनाएको छ ।

१.

सं िक्ष

नाम र ूारम्भः (१) यस

कायर्िविधको

नाम

“िनमार्ण

सम्प

ु
जलिव त

आयोजनाह लाई ूदान गिरने अनुदान सम्बन्धी कायर्िविध, २०७२” रहे को छ ।
(२) यो कायर्िविध तु न्त ूारम्भ हुनेछ ।
(३) यो कायर्िविध िनमार्ण सम्प
ु आयोजनाह लाई एकमु
जलिव त

२.

गरी राि य ूसारण ूणालीमा जोिडएपिछ

अनुदान िदने ूयोजनमा लागू हुनेछ ।

अनुदानको व्यवःथाः (१) व्यवःथािपका सं सदबाट पािरत आ.व. ०७१÷०७२ को
बजेट वक्तव्य तथा यस कायर्िविध अन्तगर्तको एकमु

अनुदान ूा

गनर् िनजी क्षेऽ,

सावर्जिनक क्षेऽ, सावर्जिनक–िनजी क्षेऽ साझेदारी वा अन्य व्यापािरक ूयोजनले सं चािलत
ु आयोजनाले आ.व. २०७१÷०७२ दे िख आ.व. २०७९÷८० िभऽ (दुवै
जलिव त
आिथर्क वषर्ह

समेत) व्यापािरक उत्पादन शु

ु
गरी राि य ूसारण ूणालीमा िव त

आपूितर् गिररहे को हुनपु नछ ।
ु उत्पादकलाई
(२) उपदफा (१) बमोिजमका जलिव त
मेगावाट जिडत क्षमताको दरले एकमु

अनुदान ूदान गिरने छ ।

. पचास लाख ूित

(३) उपदफा (१) बमोिजमका आयोजनाले आ.व. २०७१÷०७२ दे िख आ.व.
२०७४÷०७५ िभऽ (दुवै आिथर्क वषर्ह

समेत) व्यापािरक उत्पादन शु

गरी राि य

ु आपूितर् गिररहेको भएमा त्यःतो जलिव त
ु उत्पादकलाई
ूसारण ूणालीमा िव त
उपदफा (२) अनुसार ूदान गिरने अनुदान रकममा दश ूितशतले थप गिरने छ ।

३.

िनवेदन सम्बन्धी व्यवःथाः (१) दफा २ बमोिजम अनुदान ूा

गनर् िनमार्ण सम्प

ु उत्पादकह ले दे हाय बमोिजमको िववरण खुलाई ऊजार् मन्ऽालयमा िनवेदन
जलिव त
िदनुपनछः–
(क)

आयोजनाको कुल लागत सिहतको आयोजना सम्प

ूितवेदन (Project

Completion Report), र
(ख)

नेपाल

ु
िव त

ूािधकरण, अन्य

इिन्जिनयर वा अिधकार सम्प

थोक

ु
िव त

खिरदकतार्, ःवतन्ऽ

िनयमन आयोगबाट जारी गिरएको

ु आयोजनाको व्यापािरक उत्पादन शु
जलिव त

ु आपूितर्
गरी िव त

गिररहे को ूमाणपऽ वा ूमािणत िववरण ।
(२) ऊजार् मन्ऽालयले उपदफा (१) बमोिजमका कागजात अध्ययन गरी यस
कायर्िविध

बमोिजम

योग्यता

पुगेका

ु
जलिव त

उत्पादकह लाई

अनुदान

िदने

व्यवःथाकोलािग अथर् मन्ऽालयमा िसफािरश गनछ ।
(३) अथर्

मन्ऽालयबाट

अनुदानको

रकम

िनकासा

ु उत्पादकलाई भुक्तानी िदनेछ ।
मन्ऽालयले सम्बिन्धत जलिव त

ूा

भएपिछ

ऊजार्

