सहर� बायोग्या प्लान्ट जड तथा �व�� पिछको सेवा �दान गन� कम्पन/संस्थालाई मान्यत�दान
तथा सूिचकृ त गन� िनदे िशका

योग्यताक आधारहरु(Qualification Criteria)
१) �बगत ितन बषर्मा क�म्त ५० वटा प्लान्िनमार्/�वतरण/मौजात गरे को हुनप
ु न�छ

२) �बगत ५ वषर्मध्ये उत्कृ ३ आ. ब. को औसत कारोवार रकमको क�म्तमा५० लाख हुनप
ु न�छ

३) कम्पन दतार्को �माणप�क छाँयाकपी हुनप
ु न�

४) स्थाय लेखा नम्बर दतार् �माणप�को छाँयाक

५) कम्पन/संस्थाक चु�ा पुजी
ँ
क�म्तम रु५ लाख हुनप
ु न�छ

६) आ ब ०७६/७७ को कर चु�ा �माणप�को छाँयाकपी पेश गनु्पन�
र

७) �बन्धप� तथ िनयमावलीको छाँयाक�प, �बन् प�को उदे श्यमा सहर� बायोग्यास सम्ब�न्ध
गन� उल्लेख हुनुपन

८) केन्�ल तयार गरे को ढाँचामा आन्त�रक गुणस्तिनयन्�ण �णाली(Internal Quality Control
Mechanism) अबलम्ब गन� �ितब�ता प� पेश गनु्पन�
र

९) न्यूनतम ब्यबस्थाप र �ा�बिधक कमर्चार�हरु तािल न १ मा उल्लेखभए बमो�जम भएको
हुनप
ु न� छ

१०) न्यूनतम भौितकपूबर्धहरु तािलका न२ मा उल्लेख भए बमो�जम हुनुपन�

११) �स्ता�वतसम्पू मानव संसाधन (ब्यबस्थापक कमर्चार) को हस्ताक स�हतको व्य��गत
�ववरण, शै�क्षक योग्यताको �माणप�को �ितिल�प स पेश हुपप
ु न�छ

१२) �ा�बिधक कमर्चार�(इ�न्जिनय) को काउ�न्सलको स�टर्�फकको �ितिल�प समेत पेश हुनप
ु न�छ
१३) संय�
ु उप�म को हकमा सम्ब�न्धत साझेदार सस/पक्षहरुको भूिमका तथा �जम्मे स्पस
रुपमा उल्लेख भएको सम्झ/समझ्दार�प� पेश गनुर्पन

१४) इ�न्जिनया�रन् स्नातकग�र न्यूनतम एकबष बायोग्या क्षे�मा क गरे को हुनप
ु दर ्

१५) बायोग्या संग सम्ब�न् �बषयको टे �क्निसयन(मान्यत �ा� सस्थ/समकक्ष) को �माणप�
भएको हुनप
ु न�छ

१६) िनमाणर/जडान पिछको क�म्तमा एक बषर्कग्यारेन्ट�को �त्याभूित �ितब�ता हुनप
ु न�छ

१७) आबेदन फाराममा सम्पूणर�ववरण भर� वा टाइप ग�र तो�कएका कागजातहर �मब� रुपमा
Binding ग�र पेश गनुपदर ् । कम्पनीले पे गरे का संपण
ु ् �
र ववर, कागजात तथा आबेदन

फारामको �त्ये पेजमा सम्ब�न्धत कम्पनीको छाप र आिधका�रक व्य��को दर अिनबायर
रुपमा हुनुपन�

क) संस्थाकोन्यूनतम मा संशाधन
� स

पद

न्यूनतम संख्

योग्यत/तािलम

कायर अनुभब

१

�बन्ध

१

स्नातको�

२ बषर्

२
३

४

५

लेखापाल
इ�न्जिनय

टे �क्निसय

कायार्ल
सहयोगी

१

िशक्

क�म्तमा ��वता
प� तह उ��ण

१

इ�न्जिनय�रं
�बषयमा

स्नातकतह उ��

२

टे �क्निसयन

(मान्यत �ा�

कै�फयत

१ बषर्
१ वषर्

१ वषर

सस्थ/समकक्ष)

१

साधारण लेख पढ
गनर् सक्न

२) संस्थाक भौितक पूवार्धार
संस्थाक कायार्लयमाअिनवायर्रुप ह ु नप
ु न� न्यूनतम भौितक पुवार्धार
�. सं.

�ववरण

इकाई

न्यूनत

२

कायार्लय कोठ

वटा

१

१

३

४

५
६

७
८
९

साइन बोडर ्
स्टो कोठा

टे लीफोन/मोबाइल
कम्प्यु
इन्टरने

थान
वटा

थान
थान

टु लसेट

सेट

टे म्प्ल

�विभन्न साइजक

�ज. �प.एस.(GPS)

सेट

१
१
१
१

अिनवायर
१
१
१

अनुसच
ू ी १ आबेदन ढांचा
सहर� बायोग्या प्लान जडान तथा �व�� पिछको सेवा �दान गन� कायर्का लािगकम्पन/ संस्थ
मान्यता �ा� तथा सूिचकृका लािग आवेदन फारम

िमित:२०७७/.../.....
�ीमान ् कायर्कार� िनद�शकज्,
वैक�ल्पक ऊजार् �व� केन्�
मध्य बानेशव, काठमाण्ड
�वषय: मान्यत �दान तथा सूिचकृ त ग�र�दने बारे
वैक�ल्पक ऊजार्�व� केन्�अन्तगर्त सह बायोग्यासप्लान जडान, �ब�� पिछको सेवा सम्ब�न्ध काय

गनर्का लािगत्य केन्बाट मान्यत �ा� सूिचकृ त हुनका लािग यो िनवेदन पेश गरे को छु ।

बायोग्या प्लान्ट िनमा तथा ममर् सम्ब�न्ध कायर् गदनवीकरणीय उजार अनुदान नीित, नवीकरणीय

अनुदानप�रचालन कायर्�विध, केन्�ल तयार गरे को मापदण्ड तथा िनद�िशका र केन्�किनयमानुसार सहर�
बायोग्यास प्लान्ट िनम सम्ब�न् कायर्हरु गन� �ितव� व्य ग दर ्छ ।

सो बमो�जम नभएमा त्यस केन्�बाट िनयमानुस हुने कारबाह� मंजुर गदर ्छु । य सम्बन्धमा त
हस्ताक्षर  म/हामी यो पिन घोषणा गदर ्छौ � यस ��कयामा सहभागी हुन हािम अयोग्य छैन,

�स्ता�वत ���याम हा�ो कुनै स्वाथर् बा�झएको पिन छैन र पेशागत वा ब्याबसािकसुरमा हामीले कुनै
सजाय पाएका पिन छै नौ भिन िल�खत स्-घोषणा यसै आवेदन माफर्त गरेको छ /छौ ।

िनवेदक
संस्थाक �मुखको दस्तख:.......................................
संस्थाक �मुखको नाम:..............................................
संस्थाक नाम :..........................................................
संस्थाक �मुखको मोबाइल न.:........................................

संस्थाक छाप

िमित:२०७७/.../.....
�ीमान ् कायर्कार� िनद�शकज्,
वैक�ल्पक ऊजार् �व� केन्�
मध्य बानेशव, काठमाण्ड
�वषय: �ितब�ता प�
उपरो� सम्बन्धमा वैक�ल्पक ऊजार्� केन्�अन्तगर्त सह बायोग्यासप्लान जडान, �ब�� पिछको
सेवा तथा ममर्त संभारका लािग मान्यता �ा� सूिचकृभए प�ात नवीकरणीय उजार अनुदान नीित,

नवीकरणीय अनुदानप�रचालन कायर्�वि, ते�ो प�क्षय अनुगमन िनद�िशकर सहर� बायोग्या प्लान

िनमार् िनद� िशका र केन्को िनयमको अिधनमा रह� प्लान्िनमार्ण तथ सम्भार सम्बन कायर्ह गन�

पूण् �ितब�त
र
यसै प��ारा जाहे र गदर ्छ । सो बमो�जम नभएमा त्य केन्� बाट िनयमानुसार हुने

कारवाह� मान् मंजुर गदर ्छ /छौ ।
�ितब�ता जाहे र गन�

संस्थाक �मुखको दस्तख:.......................................
संस्थाक �मुखको नाम:..............................................
संस्थाक नाम :..........................................................
संस्थाक �मुखको मोबाइल न.:........................................

संस्थाक छाप

�ीमान ् कायर्कार� िनद�शकज्,
वैक�ल्पक ऊजार् �व� केन्�
मध्य बानेशव, काठमाण्ड
�वषय: सहमितको घोषणा
उपरो� सम्बन्धमा वैक�ल्पक ऊजार् � केन्�अन्तगर्त पूवर् योग �ा�/न�वकरण वा मान्यता �ा�
तथा सूिचकृ त भएको आ.ब. दे �ख वा केन् संग आब�ता भएको िमित दे �ख पूवर योग्यत �ा�/नवीकरण

वा मान्यता�ा� रहे को अविधभर वा त्य पिछको आ. ब. को अन्त्यसम्म समेत संस्था माफर

अनुदान अन्तगर्त िनमा तथा जडान भएका सहर� बायोग्या प्लान, सो को लेखा संग सम्ब�न्ध
सम्पूणर् �वव, तथ्यांक तथा त्यसस सम्बन्ध आवश्यक कागजातहरु लगायसम्बन्ध

उपभो�ालाइ कम्पनीले �दएको सेव सु�वधा संब�न्का सम्पूणर् �ववरण लेखा पर�क्षण अिधकार

(Right to Audit) यस केन्�मा रहने �बषयमा यस कम्पनसहमितको घोषणा गदर ्छु । साथ कायर्�म

अन्तगर्यस कम्पनी माफर्त अनुदानमिनमार् तथा जडान भएका बायोग्यास प्ला, सो को लेखासंग

सम्ब�न्धत�वव, तथ्यां तथा त्यस संग सम्ब�न्धत आब कागजातहरु लगायत सम्बन्ध

उपभो�ालाई कम्पनीले �दएको सेवा सु�बधा सम्बनका सम्पूणर् �ववरण चुस्तदुरुस्त �ितब�ता समेत

जनाउदछु/छौ ।

सहमितको घोषणा गन�
संस्थाक �मुखको दस्तख:.......................................
संस्थाक �मुखको नाम:..............................................
संस्थाक नाम :..........................................................
संस्थाक �मुखको मोबाइल न.:........................................

संस्थाक छाप

�ीमान ् कायर्कार� िनद�शकज्,
वैक�ल्पक ऊजार् �व� केन्�
मध्य बानेशव, काठमाण्ड
�वषय: IQCM को �ितब�ता प�
उपरो� सम्बन्धमा वैक�ल्पक ऊजार् � केन्�अन्तगर्त सह बायोग्या प्लान
िनमार्ण तथ जडान, �ब�� पिछको सेवा तथा ममर्त सम्भका लािग मान्यता �ा� सूचीकृ भए प�ात
आन्त�रकगुणस्तर िनयन्�ण �णाल(Internal Quality Control Mechanism-IQCM) को अिधनमा रह�

प्लान्ट िनमा तथा ममर्त संभा सम्बन्धी कायर गन� पूण् �ितब�त
र
जाहे र ग दर ्छ । सो बमो�जम
नभएमा िनयमानुसार हुने कावार्ह मान् मंजुर गदर ्छ /छौ ।
�ितब�ता जाहे रगन�,
संस्थाक �मुखको दस्तख:.......................................
संस्थाक �मुखको नाम:..............................................
संस्थाक नाम :..........................................................
संस्थाक �मुखको मोबाइल न.:........................................

संस्थाक छाप

�ीमान ् कायर्कार� िनद�शकज्,
वैक�ल्पक ऊजार् �व� केन्�
मध्य बानेशव, काठमाण्ड
�वषय: गतआ. व. २०७६/७७ को कर चु�ा �माण प� पेश गन� �ितब�ता ग�रएको बारे
�स्तु �बषयमा चालु आ. ब २०७६/७७ मा यस कम्पनीकोसहर�बायोग्यास प्लान्टको िनमार्ण �ब��

प�ातको सेवाको लािग कायर् गन� सम्बन्धमा कर चु�माणप�को नवीकरण गनर्क लािग गत आ. ब.

२०७६/७७ को कर चु�ा �माणप� पेश गनर् समयाविध बाँक� रहेकोले चालु . ब. २०७७ माघ १५ गते

िभ� पेश गन� �ितब�ता जाहे र गरे को व्यहोरा सादरअनुरोधछ । सो बमो�जम नभएमा िनयमानुसार हुने
कावार्ह मान् मंजुर गदर ्छ /छौ ।
�ितब�ता जाहे र गन�,
संस्थाक �मुखको दस्तख:.......................................
संस्थाक �मुखको नाम:..............................................
संस्थाक नाम :..........................................................
संस्थाक �मुखको मोबाइल न.:........................................

संस्थाक छाप

संस्था�मु/हरुबा संस्थाको आिधकार� व्य�� �मा�णत(अिनवायर)
संस्थाक आिधकार�क व्य�� भन्नाले सस्था �मुख आवा संस्था �मु/हरुले अिधकार�त्यायोज

गरे को आिधकार�क व्य� भन्ने बुझाउँ । जसले संस्थाक आिधकार�क व्य��को रुपमा संस्थाले तोके

कायर् गन, मान्यत �ा� सुिचदतार सम्ब�न कागजातहरुमा स�ह गन�लगायत त्य केन्�मा पेश हुने

अनुदान आवेदन फारामहरुमा संस्थाकोिधका�रक व्य��कोहै िसयतमा दस्तखत गन� र�मा�णत गन�
अिधकार समेत राख्द ।
िस.
न.

नाम

पद

नमुना दस्तख

१

२
३

४

५

संस्थाक �मुखको नाम .....................................
पद................................................................
स�ह...............................................................
संस्थ �मुखबाट अिधकार� व्य� �मा�णत गनु्पन�
र
। य�द साझेदार� स्वािमत्व भएमा बोडर्मा 

सम्पूणर् सदस्यहर समेत आिधकार�क व्य�� �मा�णत गनुर्प.
िस.
न.
१

२
३

४

५

नाम

(संस्था�मु)

पद

नमुनादस्तख

