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سمال سکیل ٹیکنالوجی سرٹیفکیٹس بنانے اور فروخت کرنے کیلئے 

 ایجنٹ کی گائیڈ 

)چھوٹے پیمانے   Small-scale Renewable Energy Schemeاس گائیڈ کا مقصد ایجنٹوں کو یہ سمجھنے میں مدد دینا ہے کہ  

 پر قابل تجدید توانائی کی سکیم( کے تحت ان کیلئے کیا کرنا ضروری ہے۔

Small-scale Renewable Energy Scheme   کے بارے میں 

یہ سکیم قابل تجدید توانائی کے سسٹمز لگانے والے لوگوں کو انعام دیتی ہے۔ انہیں سمال سکیل ٹیکنالوجی سرٹیفیکیٹس ملتے  

 رجسٹری( میں بیچ سکتے ہیں۔  REC)  REC Registryکسی ایجنٹ کو بیچ سکتے ہیں یا خود آن الئن ہیں جنہیں وہ  

دیے جانے والے سرٹیفکیٹس کی تعداد کا انحصار اس پر ہے کہ سولر پینل کتنی بجلی بناتا ہے یا سولر واٹر ہیٹر اپنی زندگی 

سال چلتا   10سال چلتا ہے۔ پانی گرم کرنے کا سولر سسٹم بالعموم  15کے دوران کتنی بجلی بچاتا ہے۔ ایک سولر پینل بالعموم 

 ہے۔

جو لوگ ایک سسٹم خریدیں، وہ آپ کو اپنا ایجنٹ بنا کر سسٹم کے سرٹیفکیٹس بنانے اور بیچنے کا حق آپ کے نام کر سکتے 

ہیں یا ان کے ساتھ طے کر   ہیں۔ اس حق کے بدلے آپ انہیں سسٹم کی قیمت میں رعایت دے سکتے ہیں، نقد ادائیگی کر سکتے

 کے انہیں کوئی اور تحفہ دے سکتے ہیں۔

 مہینوں کے اندر  بناۓ جائیں۔ 12یہ ضروری ہے کہ تمام سرٹیفکیٹس سسٹم لگاۓ جانے کے بعد  

 اہل سسٹمز 

ہوا کی صرف اہل سسٹمز کیلئے ہی سرٹیفکیٹس بناۓ جا سکتے ہیں۔ ان میں یہ سسٹمز شامل ہو سکتے ہیں: سولر واٹر ہیٹر، 

 منتقلی کے ذریعے حرارت پیدا کرنے والے پمپ، سولر پینلز یا ہوا یا پانی کے سسٹمز۔ 

 

 وں کے سلسلے میں ضروری ہے کہ یہ:ہوا کی منتقلی کے ذریعے حرارت پیدا کرنے والے پمپ  سولر واٹر ہیٹرز یا

 نئے ہوں، اور •

•  Clean Energy Regulator  صاف توانائی کا نگران حکومتی ادارہ( کے( register of solar water heaters  سولر واٹر(

 ہیٹرز کے رجسٹر( میں درج ہوں

 پانی کے سسٹمز کیلئے ضروری ہے کہ یہ: سولر پینلز، ہوا کے سسٹمز اور 

 نئے ہوں •

)منظور شدہ پرزہ جات(   accredited components)کلین انرجی کاؤنسل( کی  Clean Energy Council ان کے پرزے  •

 کی فہرست میں درج ہوں 

 کلو واٹ سے کم ہو    100ان کی پیداواری صالحیت •

 کےمنظور شدہ 'انسٹالر' )سسٹم لگانے والے( نے درست طریقے سے لگایا ہو۔   Clean Energy Council انہیں •

 یہ مقامی، سٹیٹ اور فیڈرل اصولوں کے مطابق ہوں، بشمول حفاظتی اصولوں کے۔ •
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 کردار آپ کا

  ایجنٹ کی حیثیت سے آپ کیلئے ضروری ہے کہ آپ:

 یہ یقینی بنائیں کہ سرٹیفکیٹس درست طریقے سے آپ کے نام منتقل کیے گئے ہوں •

•  REC Registry  میں قانونی طور پر درست سرٹیفکیٹس بنائیں 

 ں، اورکلیئرنگ ہاؤس( میں بیچیSTC)  STC Clearing Houseتمام سرٹیفکیٹس کھلی مارکیٹ میں یا  •

• Renewable Energy (Electricity) Act 2000 and Regulations   اور    2000)قابل تجدید توانائی )بجلی( کے ایکٹ

 کی تعمیل کریں۔( ضوابط

 قانونی کاغذات کی تیاری

  بنانا اور بیچنا شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے پاس درست قانونی کاغذات ہوں۔ سرٹیفکیٹس

 ان کاغذات میں یہ شامل ہیں:

سرٹیفکیٹ اسائنمنٹ فارم۔ یہ آپ کے اور سسٹم کے مالک کے بیچ ایک معاہدہ ہے۔ یہ فارم آپ ایک سمال سکیل ٹیکنالوجی  •

 حق دیتا ہے۔ آپ کے پاس ایک سسٹم کیلئے صرف ایک فارم ہو سکتا ہے۔ کو سسٹم کے سرٹیفکیٹس بنانے اور بیچنے کا 

سائیٹ پر موجودگی کا تصدیقی بیان۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سسٹم لگاۓ جانے کے وقت انسٹالر یا سپروائزر وہاں موجود  •

 تھا۔

 تحریری بیانات جن میں درج ہو کہ انسٹالر: •

» Clean Energy Council ہے۔منظور شدہ  کا 

 نے ایسا سسٹم لگایا ہے جو آسٹریلین سٹینڈرڈز پر پورا اترتا ہے «

 ملین ڈالر کی عوامی ذمہ داری کی انشورنس ہے 5کے پاس کم از کم  «

 نے مقامی اصولوں اور سٹیٹ کے اصولوں کے مطابق سسٹم لگایا ہے  «

 نے سسٹم کی تنصیب مکمل کی ہے۔ «

 کو ان باتوں کا ثبوت مہیا کرنا ہو گا۔   Clean Energy Regulatorاگر ہم آپ سے تقاضا کریں تو آپ کو 

سکیم کو سمجھنا اور درست قانونی کاغذات رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ پر الزم ہے کہ سرٹیفکیٹس بناتے اور بیچتے ہوۓ 

 ہمیشہ قانون پر عمل کریں۔

 

 ن توڑیں تو ممکن ہے کہ ہم:اگر آپ کسی بھی وجہ سے قانو 

 آپ کی رجسٹریشن اور منظوری )ایکریڈیٹیشن( معّطل کر دیں  •

 آپ سے سرٹیفکیٹس واپس کرنے کو کہیں، یا  •

 آپ کے خالف قانونی کارروائی شروع کر دیں اور ہو سکتا ہےعدالت آپ کو جرمانے یا قید کی سزا سنا دے۔ •

 سرٹیفکیٹس کسی کے نام کرنا 

مالکان سسٹم کے سرٹیفکیٹس آپ کے نام کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو سسٹم کے سرٹیفکیٹس بنانے اور بیچنے کا سسٹم کے 

حق مل جاتا ہے۔ آپ اس حق کے بدلے میں لوگوں کو قیمت میں رعایت، نقد ادائیگی یا ان کے ساتھ طے کر کے کوئی اور  

 تحفہ پیش کر سکتے ہیں۔

 سرٹیفکیٹس اپنے نام کروانے کیلئے 

چیک کریں کہ سسٹم کی تنصیب مکمل ہو چکی ہے اور آپ کے پاس تمام قانونی کاغذات ہیں۔ سسٹم لگنے سے پہلے   .1

 سرٹیفکیٹس کسی کے نام کرنا قانون کے خالف ہے۔ 

mailto:enquiries@cleanenergyregulator.gov.au
http://www.cleanenergyregulator.gov.au/


 

 
   

 

GPO Box 621 Canberra ACT 2601 1300 553 542 enquiries@cleanenergyregulator.gov.au www.cleanenergyregulator.gov.au  3 

سسٹم کے مالک کو ایک اسائنمنٹ فارم دیں۔ مالک کو یہ فارم مکمل کر کے اور اس پر دستخط کر کے آپ کو لوٹانا ہو گا۔   .2

ی ہے کہ فارم پر آپ کو ایجنٹ لکھا گیا ہو کیونکہ سرٹیفکیٹس آگے کسی اور ایجنٹ کے نام نہیں کیے جا  یہ ضرور

 سکتے۔ 

 سسٹم کے سرٹیفکیٹس بنانے کیلئے تیار ہیں۔ اب آپ  .3

 سرٹیفکیٹس بنانا 

 مہینوں کے اندر اندر ہی سرٹیفکیٹس بناۓ جا سکتے ہیں۔12سسٹم لگنے کی تاریخ کے بعد صرف 

سرٹیفکیٹس بنانے،   REC Registryمیں سرٹیفکیٹس بنائیں۔    REC Registryسرٹیفکیٹس بیچنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ 

 ان کی توثیق کرنے اور انہیں بیچنے کا آن الئن سسٹم ہے۔

 سرٹیفکیٹس بنانے سے پہلے یہ یقینی بنائیں کہ: 

مہینوں سے زیادہ وقت نہیں    12سسٹم درست کام کرتا ہے اور کسی منظور  شدہ شخص کے ہاتھوں یہ سسٹم لگے ہوۓ  •

 گزرا۔

 مالک نے اسائنمنٹ فارم مکمل کر کے سرٹیفکیٹس آپ کے نام کر دیے ہیں۔  •

 کاؤنٹ ہے۔ )رجسٹرڈ ایجنٹ( ا Registered Agentمیں ایک  REC Registryآپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت اور  •

بناتے ہیں تو آپ کو فیس ادا کرنا ہو گی۔ سولر پینل، ہوا اور پانی   سرٹیفکیٹسسے زیادہ   250اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کے تحت

سولر واٹر ہیٹرز اور ہوا کی منتقلی کے ذریعے حرارت پیدا کرنے والے سینٹ ہے۔   47سرٹیفکیٹ فیسکے سسٹمز کیلئے فی 

 سینٹ ہے۔   8سرٹیفکیٹ فیس پمپوں کیلئے فی 

 سرٹیفکیٹس فروخت کرنے کیلئے ضروری ہے کہ ہماری جانب سے سرٹیفکیٹس کا آڈٹ اور توثیق ہو چکی ہو۔ 

 آڈٹ

 میں بناۓ جانے والے تمام سرٹیفکیٹس کا آڈٹ کرتے ہیں۔آڈٹ کے ذریعے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ: REC Registryہم 

 سسٹم سرٹیفکیٹس پانے کا اہل ہے۔ •

 درست معلومات مہیا کی ہیں۔ آپ نے ہمیں  •

 آپ نے درست قانونی کاغذات مکمل کیے ہیں۔  •

سرٹیفکیٹس آڈٹ  آڈٹ میں بالعموم چار ہفتے لگتے ہیں بشرطیکہ آپ نے ہمیں تمام کاغذات وقت پر دے دیے ہوں۔ کبھی کبھار 

 میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کی عام ترین وجوہ یہ ہوتی ہیں: 

 یا ٹائپنگ کی غلطیاں ہیں۔ اینٹری میں نامکمل معلومات  •

 غلط کاغذات بھیجے گئے ہیں۔  •

 سیریل نمبر، پراڈکٹ نمبر یا پتے وغیرہ جیسی معلومات دہرائی گئ ہیں۔ •

 کی ہدایات کے مطابق نہیں ہے۔   Clean Energy Councilسسٹم کی تنصیب مکمل نہیں ہوئی یا  •

درست کرنے کے بعد انہیں دوبارہ بنانا پڑے گا۔ جب تک ہم آپ کے  اگر آپ کے سرٹیفکیٹس ناکام ہو جائیں تو آپ کو غلطیاں 

 سرٹیفکیٹس  کا آڈٹ اور توثیق نہ کر لیں، آپ انہیں بیچ نہیں سکتے۔

 سرٹیفکیٹس بیچنا 

 کے ذریعے بیچ سکتے ہیں۔  STC Clearing Houseآپ اپنے سرٹیفکیٹس کھلی مارکیٹ میں یا 

 کھلی مارکیٹ میں بیچنا 

۔ یہ ضروری ہے کہ خریدار کوئی قانونا ذمہ دار ادارہ ہو )بالعموم بجلی فروخت کرنے والے ادارے( خریدار تالش کریں .1

 یا سرٹیفکیٹ ٹریڈر ہو۔
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خریدار کے ساتھ تفصیالت طے کریں۔ ان تفصیالت میں سرٹیفکیٹس کی تعداد، قیمت  اور خریدار کا طریقۂ ادائیگی شامل   .2

سرٹیفکیٹس کی قیمت طے نہیں کرتے اور نہ ہی خریداروں اور فروخت کنندگان کے بیچ کوئی کردار ادا کرتے   ہیں۔ ہم

 ہیں۔

 خریدار کے ہاتھ اپنے سرٹیفکیٹس کی فروخت طے کریں۔ آپ کے پاس درست کاغذات ہونا ضروری ہے۔ .3

 و استعمال نہیں کر سکتا۔ ک REC Registryخریدار آپ کو ادائیگی کرتا ہے۔ خریدار ادائیگی کرنے کیلئے   .4

5. REC Registry  میں سرٹیفکیٹس خریدار کے نام منتقل کریں۔ 

STC Clearing House  میں بیچنا 

استعمال کر   STC Clearing Houseکے بغیر( پر  سرٹیفکیٹس بیچنے کیلئے  GST)مقررہ قیمت فی سرٹیفکیٹ کی    40$آپ

 موجود ہے۔ STC Clearing Houseمیں  REC Registry سکتے ہیں۔ 

1. STC Clearing House میں اپنے سرٹیفکیٹس براۓ فروخت لسٹ کریں۔ 

)ٹرانسفر لسٹ( میں سب سے نیچے شامل کر دیے جائیں گے۔ یہ لسٹ میں تب تک   'transfer list'سرٹیفکیٹسآپ کے  .2

اندازہ نہیں دے سکتے کہ اس میں  موجود رہیں گے جب تک کوئی خریدار انہیں خریدنے کیلئے نہ پوچھے۔ ہم آپ کو یہ 

 کتنا وقت لگے گا۔ 

 جب آپ کے سرٹیفکیٹس بک جائیں گے تو آپ کو ای میل کے ذریعے اطالع دی جاۓ گی۔   .3

خریدار سرٹیفکیٹس خریدنے کے ساتھ ہی ادائیگی کر دیتے ہیں۔ آپ کے اکاؤنٹ میں تین ایّام کار کے اندر اندر رقم پہنچ  .4

 جانی چاہیئے۔

 معائنے 

سرٹیفکیٹس کی فروخت کے بعد ممکن ہے کہ ہم آ کر سسٹم کا معائنہ کریں۔ اگر ہم نے یہ پایا کہ اس سسٹم کو سرٹیفکیٹس نہیں 

ملنےچاہیئے تھے تو ہم آپ سے سرٹیفکیٹس لوٹا دینے کا مطالبہ کریں گے یا ہو سکتا ہے ہم آپ کے خالف قانونی کارروائی  

 شروع کر دیں۔

 ہم سے رابطہ کریں 

کو سمجھنا اور درست قانونی کاغذات رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ پر الزم ہے کہ سرٹیفکیٹس بناتے اور بیچتے ہوۓ  سکیم

 ہمیشہ قانون پر عمل کریں۔

Clean Energy Regulator 

www.cleanenergyregulator.gov.au 

 542 553 1300فون: 

 ای میل:

 enquiries@cleanenergyregulator.gov.au 

 کو اس نمبر پر کال کریں  (TIS National)اگر آپ کو مترجم کی ضرورت ہے تو تحریری اور زبانی ترجمے کی سروس 
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