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भाग-२ 

पौवादङुिा गाउँपामिका 
गाउँ कायापामिकाको कायाािय 

च्याङे्र ,भोजपरु 
 

१. पषृ्ठभमूि 

नेपाििे सङ्घीय शासन प्रणािी अङ्गीकार गरी राज्यको ि"ि संरचनाका रुपिा संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको व्यवस्था गरेको छ 
। साथै तहगत सरकारका ववषयक्षेत्रगत अमिकरको उल्िेख गरेको छ । नेपािको संवविानको िारा ५१ को खण्ड (छ) 
को (३) िा प्राकृमतक सािन स्रोतको संरक्षण, सम्बर्द्ान र उपयोग सम्बधिी नीमत अधतगात नववकरणीय उजााको उत्पादन तथा 
ववकास गदै नागररकका आिारभतू आवश्यकता पररपूमताका िामग सपुथ र सिुभ रुपिा भरपदो उजााको आपूमता समनन्ित गने 
र उजााको सिनु्चत प्रयोग गने राज्यको सिग्र नीमत रहेको छ । 



संवविानको अनसूुची ८ को बुँदा १९ िा साना जिववद्यतु ्आयोजना र वैकन्ल्पक ऊजाा सम्बधिी ववषय गाउँपामिकाको 
अमिकारको सूचीिा राखेको छ । संवविानको िारा ५७ को उपिारा (४) बिोन्जि स्थानीयतहिे कानून बनाई उक्त 
अमिकारको प्रयोग गना सक्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै संवविानको अनसूुची-९ को बुदँा ५ िे ववद्यतु ्सेवािाई सङघ, प्रदेश 
र स्थानीयतहको साझा अमिकार क्षेत्रको रुपिा उल्िेख गरेको छ । 

संवविानको प्राविान बिोन्जि स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे उजाा सम्बधिी स्थानीय सरकारको काया न्जम्िेवारीिाई 
ववस्ततृीकरण गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ि) को बुदँा ३ देन्ख ७ िा देहाय बिोन्जिको 
काया न्जम्िेवारी गाउँपामिकाको रहेको छ, 
(क) एक िेगावाट सम्िका जिववद्यतु ्आयोजना सम्बधिी स्थानीय स्तरको नीमत, कानून, िापदण्ड, योजनातजुािा, कायाधवयन, 
अनगुिन र मनयिन गने, 
(ख) स्थानीयतहिा वैकन्ल्पक उजाा सम्बधिी नीमत, कानून, िापदण्ड, योजना तजुािा, कायाधवयन, अनगुिन र मनयिन गने, 
(ग) स्थानीय ववद्यतु ्ववतरण प्रणािी र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चािन, अनगुिन र मनयिन गने, 
(घ) स्थानीय तहिा वैकन्ल्पक उजाा सम्बधिी प्रववमि ववकास र हस्ताधतरण, क्षिता अमभबवृर्द् र प्रवर्द्ान गने, 
(ङ) सानाजि ववद्यतु ्आयोजना तथा वैकन्ल्पक ऊजाा सम्बधिी अधय काया गने, गराउने । 

नेपाि सरकार काया ववभाजन मनयिाविी, २०७४ िे नवीकरणीय र वैकन्ल्पक ऊजााको उपयोग, गणुस्तर र िापदण्ड 
मनिाारणको काया अमिकार क्षेत्र नेपाि सरकारको रहने व्यवस्था गरेको छ ।साथै नेपाि सरकारको जिस्रोत र उजााको ददगो 
ववकास संरक्षण, उपयोग र पानीको बाँडफाड तथा जिस्रोत र ऊजाा पूवाािार संरचना मनिााण सम्बधिी एकीकृत नीमत, कानून, 
िापदण्ड र मनयिनको कायान्जम्िेवारी मनिाारण गरेको छ । 

प्रदेश सरकार काया ववभाजन मनयिाविी, २०७४ िे वैकन्ल्पक ऊजाा सम्बधिी वकटानी व्यवस्थापन नगरे पमन प्रदेश स्तरको 
उजाा, ववद्यतु,् सम्बधिी अध्ययन अनसुधिान, नीमत, कानून, िापदण्ड, गरुुयोजना, योजना तथा आयोजना मनिााण, कायााधवयन, 
सञ्चािन, ििासम्भार, सिधवय र मनयिन तथा ऊजाा, ववद्यतु ्सेवा ववस्तारिा मनजी क्षेत्रको सहभामगता र िगानी प्रवर्द्ान सम्बधिी 
नीमत तथा िापदण्ड मनिाारण र मनयिन गने काया न्जम्िेवारीको व्यवस्था गरेको छ । 

नवीकरणीय ऊजाा प्राकृमतक स्रोतबाट उपिब्ि हनुे, अनधतकािसम्ि पनुः प्रयोग गना सक्ने र वातारण िैत्री हनुे गदाछ । 
नवीकरणीय ऊजाािाई बैकन्ल्पक ऊजाा वा स्वच्छ ऊजाा पमन भन्ने गररएको छ । नेपाििे वैकन्ल्पक ऊजााका सम्बधििा केही 
प्रमतबर्द्ता जाहेर गरेको छ। देशभररिा हािसम्ि वैकन्ल्पक ऊजााको स्रोतबाट कररब ५५ प्रमतशत िेगावाट ववद्यतु ्उत्पादनभई 
देशका कररब ३६ िाख घरिरी िाभान्धवत भएका छन ्।वैकन्ल्पक ऊजााको िाध्यिबाट देशका १८ प्रमतशत जनताको 
ववद्यतुिा पहुँच पगु्नकुा साथै कररब ३० हजार रोजगारी मसजाना भएको र देशको कुि उत्पाददत स्वच्छ ऊजाािा वैकन्ल्पक 
ऊजााको योगदान ३.२ प्रमतशत रहेको छ । पधरौं राविय योजना (२०७६/७७-2080/81) िे िद्य ुतथा सानाजिववद्यतु ्
उत्पादनबाट १३ िेघावाट, सौया ववद्यतु ्प्रणािीबाट १२७ िेघावाट नवीकरणीय ऊजाा उत्पादन भई थप ५ प्रमतशत जनतािाई 
ववद्यतु ्सेवा परु् याउने िक्ष्य मिएको छ । यसका साथै २ िाख घरायसी बायोग्यास प्िाधट, ५ िाख सिुाररएको चिुो र 
ग्यासीफायर जडान गने िक्ष्य मिएको छ । वैकन्ल्पक ऊजाा प्रववमिबाट २ हजार िद्य,ु साना तथा िझौिा उद्योगिा ऊजाा 
उपिब्ि हनुे अपेक्षा गरेको छ । उल्िेन्खत िक्ष्य प्रामिको िामग गाउँपामिकाको योगदान र नेततृ्वदायी भमूिका अपेन्क्षत 
रहेको छ ।ददगो ववकास िक्ष्यको सातौँ िक्ष्य अधतगात गररएको प्रमतबर्द्ता अनसुार ९० प्रमतशत जनतािाई ववद्यतु ्उपिब्ि 
गराउने, खाना पकाउन ७० प्रमतशत घरिरुीिे सरि इधिन प्रयोग गरेको समुनन्ित गने र २०८७ सािसम्ििा कूि खपत 
हनुे ऊजााको ५० प्रमतशत परु् याउने िक्ष्य मिएको छ । उल्िेन्खत राविय िक्ष्य र प्रमतबर्द्ता परुा गना संघ, प्रदेश र स्थानीय 
सरकारबीचको सहकाया एंव सिधवय र िूितः वैकन्ल्पक ऊजाा क्षेत्रिा स्थानीय सरकारको नेततृ्वदायी भमूिकािाई सदुृढ गनुा 
अपररहाया भएको छ । 

उल्िेन्खत पषृ्ठभमूििा नेपािको संवविान, प्रचमित नेपाि कानून र राविय नीमत अनकूुि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको 
परस्पर सिधवय र सहकायाका आिारिा स्थानीय स्तरिा नवीकरणी ऊजााको प्रवर्द्ान र ववकास गना आवश्यक नीमतगत, 



संरचनागत र प्रवियागत आिार तयार गना अपररहाया भएको छ ।यसका साथै पामिका क्षेत्रमभत्रका नागररकिाई मबजिुीबत्ती, 
खानापकाउने, पानीतताउने, अधय उपभोग्य प्रयोग, व्यवसावयक प्रयोग र उत्पादन िूिक ऊजााको प्रयोग, साना तथा घरेि ु
उद्योगको िामग आवश्यक ऊजाा (अन-मग्रड र अफ-मग्रड प्रवविहरुिाफा त) उपिब्ि गराई सितािूिक आमथाक ववकासका 
िामग नवकीरणीय ऊजााको प्रवर्द्ान र ववकास गना आवश्यक र वाञ्छनीय भएकोिे यो नवीकरणीय ऊजाा नीमत, २०७७ तयार 
गररएको छ । 

 
 

२. पररभाषाः 
 ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथा निागेिा यस नीमतिाः- 

(क) “कायापामिका” भन्नािे पौवादङुिा गाउँ कायापामिका सम्झनपुछा । 

(ख) “मनमत” भन्नािे पौवदङुिा गाउँपामिकाको नवीकरणीय ऊजाा नीमत,२०७७ सम्झनपुछा । 

(ग) “नवीकरणीय ऊजाा”  भन्नािे सौया ऊजाा (सौया फोटोभोल्टाइक, सौया तापीयऊजाा, वाय ुऊजाा, जैववक ऊजाा, वायोिास, 
बायोग्याँस, बायोफ्यिु, फोहोरबाट उत्पाददत ऊजाा, बायोजेमनकग्याँस, सिुाररएको पानी घट्ट, हाइड्रोजन ऊजाा, भतूापीय ऊजाा 
तथा जिस्रोतबाट उत्पाददत ववद्यतु)् सम्झनपुछा ।सो शब्दिे नेपाि सरकारिे सिय सियिा नेपाि राजपत्रिा सूचना 
प्रकाशन गरी नवीकरणीय ऊजााको स्रोत भनी तोकेको अधय स्रोतबाट उत्पाददत ऊजाािाई सिेत जनाउँछ । 

(घ) “पामिका” भन्नािे यो नीमत पाररत गरी िागू गने सम्बन्धित गाउँपामिका सम्झनपुछा ।  

(ङ) “संवविान” भन्नािे नेपामिको संवविान सम्झनपुछा । 

(च) “स्थानीय कानून” भन्नािे गाउँसभािे बनाएको स्थानीय कानून सम्झन ुपछा । 

(छ) “नेट मिटरीङ्ग (Net Metering)” भन्नािे उत्पाददत ऊजाािाई राविय प्रसारणिा जोडदा Billing गने प्रणािीिाई सम्झनपुछा 
। 

(ज) “ऊजाा दक्षता” भन्नािे ऊजााको उत्पादन कि िागतिा उपिब्ि भएको कच्चा पदाथाबाट बढीभधदा बढी ऊजाा उत्पादन 
गने र ऊजाा खपतबाट उपभोक्तािे मतने िहसिु किी भई कि खपतबाट बढी ऊजाा प्राि हनुे अवस्थािाई सम्झनपुछा । 

 

 

३. वतािान न्स्थमतः 
यस खण्डिा उल्िेख गनुापने ऊजाा ववकासको न्स्थमत प्रत्येक गाउँपामिकाको अिग अिग हनुे भएकािे यस निूना नीमतिा 
सिावेश गना सवकएको छैन । यस खण्डिा उल्िेख गनुापने ववषयहरु िेखन गना सहजताहोस ् भन्ने उद्देश्यिे देहाय 
बिोन्जिको खाका ददइएको छ । गाउँपामिकाको पूवाािार शाखाको प्रामबमिक सहयोगिा यस खण्डिा सम्बन्धित पामिकाको 
भौगोमिकन्स्थमत, जनसङ्खया, आमथाक न्स्थमत, पेशाव्यवसाय, ववमभन्न ऊजााका स्रोतहरु, मतनीहरुको प्रयोगको न्स्थमत जस्ता 
कुराहरु संन्क्षि रुपिा उल्िेख गरी पूणाताददन ुपनेछ । 

पररचयः 
-भौगोमिक न्स्थमत, 
-जनसङ्खया,जातजामत, आमथाक न्स्थमत, पेशा व्यावसाय आदद 

ऊजााको उपिब्िताः 
-ववमभन्न स्रोतहरु िाफा त सिग्र ऊजााको उपिब्िता तथा ऊजाा ववकासको सम्भावना र अवसरहरु 

- सिग्र िध्ये मग्रड र अफ्-मग्रड प्रववमििाफा त नीकरणीय ऊजााको उपिब्िता 
-सिग्र ऊजााको िागिध्ये नवीकरणीय ऊजााको िाग र उपिब्ि स्रोतहरुको अवस्था, 



-नीकरणीय ऊजााको िागपूमता गना मग्रड र अफ्-मग्रड प्रववमिको िामग उपिब्ि स्रोतहरुको अवस्था, 
ऊजााको प्रयोग, अवस्था, िाग र पूमताः 

-स्रोत 

-स्थानीय तहिा ऊजाा प्रयोगको अवस्था, 
-नवीकरणीय ऊजााको प्रयोगको अवस्था र अपगु पररिाणको अवस्था, 

४. ववगतका प्रयासहरु: 

-परम्परागतरुपिा ऊजाा उपयोगिा भएका नीमतगत, कानूनी, संरचनागत तथा प्रवियागत सिुारका प्रयास, 
-आिमुनकीकरणको िामग भएका प्रयास, 

 

५. सिस्या तथा चनुौतीहरुः 
नवीकरणीय ऊजाा प्रवर्द्ान र ववकास गना वतािान सिस्या कस्ता छन,् स्रोतको उपिब्िता कस्तो छ, अपगु पररिाणको 
अवस्था कस्तो छ, अन-मग्रड र अफ्-मग्रड प्रवविहरुको अवसर र सम्भावना कस्ता छन,् सो सम्बधििा छोटकरीिा 
उल्िेख गने र सिग्रिा ऊजाा क्षेत्र तथा िूितः नवीकरणीय ऊजााको उपिब्िता, उत्पादन, ववकास र प्रवर्द्ान तथा 
प्रयोगसँग सम्बन्धित नीमतगत, संरचनागत, काया प्रणािीगत, सिान्जक वा आमथाक पक्षबाट देन्खएका प्रिखु सिस्या तथा 
चनुौमतहरुको उल्िेख यस खण्डिा गने । जस्तै, 
५.१ वैकन्ल्पक ऊजााको उत्पादन र ववकासिा मनजी क्षेत्रको िगानी अपेक्षाकृत नहनु,ु वैकन्ल्पक ऊजाा उत्पादनको 
क्षेत्रिा ववत्तीय िगानीका िामग नीजी  तथा  बैवकङ्ग क्षेत्रको आकषाण किहनु,ु 
५.२ सहमुियत ऋण, जोन्खि व्यवस्थान र बीिा सम्बधिी आवश्यक व्यवस्था नहनु,ु 
५.३ स्थामनय तहिा ऊजाा क्षेत्रको प्रववमि तथा प्रयोग सम्बधििा क्षिताको किी हनु,ु 
५.४ घरायसी आिारभूत आवश्यकता पररपूमतािा िात्र वैकन्ल्पक ऊजााको प्रयोग हनु ुतथा वैकन्ल्पक ऊजााको प्रयोग 
उद्योगजधय ववषयिा कि िात्र हनु,ु 
५.५ िगभग ९९ प्रमतशत घरपररवार खानापकाउने प्रयोजनका िामग परम्परागत ऊजााका सािनिा मनभार हनु,ु आदद । 

६. ऊजाा नीमतको आवश्यकताः 
 देहायका कारणिे यस ऊजाा नीमतको आवश्यकता परेको छ, 
६.१ संवविान बिोन्जि वैकन्ल्पक ऊजाा ववकासका िामग स्थानीय तहिा काननुी,  संरचनागत र प्रवियागत 

व्यवस्थािाई सदुृढीकरण गरी वैकन्ल्पक ऊजााको  ववकास तथा प्रबर्द्ान गना, 
६.२ नवीकरणीय ऊजाा क्षेत्रको ववकास तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित राविय  नीमत तथा कायाििको 

प्रभावकारी कायााधवयन गना, 
६.३ वैकन्ल्पक ऊजाा प्रवविको ववकास तथा प्रवर्द्ानिा तहगत सरकारबीच नीमतगत तथा कायािितहिा सहकाया तथा 

सिधवयात्िक काया प्रणािीको अमभबवृर्द् गना, 

७. ऊजाा नीमतिे सिेट्ने क्षते्रहरुः 
गाउँपामिकाको वैकन्ल्पक ऊजाा क्षेत्रिा प्रदत्त संवैिामनक अमिकारक्षेत्रको सीिामभत्र रही यस ऊजाा नीमतको खण्ड १८ 
िा उल्िेख भएबिोन्जिका अन-मग्रड (On-grid) र अफ-मग्रड (Off-grid) प्रववमिहरु जस्तै िद्य ु तथा सानाजिववद्यतु,् 
जैवकग्यास (Biogas), दाउरा, गोि, मिकेट, जैववक इधिन, प्यािेट, वायोिास ग्यामसवफकशन, सौया ऊजाा, वाय ुऊजाा, 
सिुाररएको चिुो प्रववमि, सिुाररएको पानी घट्ट प्रववमि र ग्रािीण ववद्यतुीकरण सिेतका क्षेत्रहरु सिेटी यो नीमत तयार 
गररएको छ । 



िामथ उल्िेन्खत प्रवविहरुिा बाहेक यस नीमतिा सिावेश गररएको राविय प्रसारण िाइनको ववस्तार र सोको घनत्व वृवर्द् 
सिेत संिग्न गररएको छ । 

 

८. दीघाकानीन सोच (Vision): 
ऊजाािा आत्िमनभार हनुको िामग स्वच्छ, भरपदो, सस्तो, उपयकु्त र सवासिुभ नवीकरणीय ऊजााको स्रोतिा नागररकको 
पहुँचबवृर्द् गरी ऊजाा उपभोग, ऊजाा उत्पादन र ऊजाा दक्षताको प्रबर्द्ान गनुा यस नीमतको दीघाकािीन सोँच रहेको छ 
। 

९. िक्ष्य (Goal): 
नवीकरणीय उजााको उत्पादन ववकास र पवािन तथा नवीकरणीय ऊजााका स्रोतको संरक्षणिा िन्क्षत सिदुाय तथा 
मनजी क्षेत्रिाई सिते सहभागी भनाई नागररकका आिारभूत आवश्यकता पररपूमताका िामग गणुस्तरीय सपुथ सिुभ र 
भरपदो ऊजााको आपूमता समुनन्ित गनुाका साथै नवीकरणीय ऊजााको सिनु्चत प्रयोग िाफा त सम्बन्धित क्षेत्रका नागररकको 
जीवन स्तर उकास्ने र सितािूिक आमथाक मबमि हामसि गने तथा वातावरणीय संरक्षणिा टेवा पयुााउने यस नीमतको 
िक्ष्य हनुेछ ।  

१०. उद्दशे्यहरु (Objectives): 
 मनिााररत िक्ष्य हामसि गनाका िामग यस नीमतका देहाय बिोन्जि उद्देश्यहरु हनुेछन ्

१०.१  नवीकरणीय ऊजाा क्षेत्रको योजनाबर्द् ववकास, संस्थागत संरचना, कायाववमिहरुको मनिााण र संस्थागत 
क्षिताको ववकास गने, 

१०.२  नवीकरणीय उजााको उत्पादन, ववकास र आपूमता गरी स्थामनय िाग र आवश्यकता पररपूमता गने, 
१०.३  गणुस्तरीय सपुथ,सिुभ र भरपदो नवीकरणीय ऊजााको प्रयोगिा नागररकको पहुँच समुनन्ित गने, 
१०.४  नवीकरणीय ऊजाा सम्बधिी प्राववमिक अध्ययन,अनसुधिान, नववन  प्रयोग र प्रवर्द्ानात्िक कायाहरु गरी प्रचरु 

िात्रािा जनताको आवश्यकता पररपूमता  गने। 

११.  नीमत तथा रणनीमतहरु 

 उल्िेन्खत उद्देश्यहरू हामसि गना देहायका नीमत तथा रणनीमत मिइनेछ, 
११.१  नीमत नवीकरणीय ऊजाा क्षते्रको योजनाबर्द् ववकासको िामग सिावेशी सहभामगतािूिक योजना 
तजुािा तथा कायााधवयन र मनणाय पर्द्मतको संस्थागत ववकास गनेः 
 रणनीमतः 

११.१.१  पामिका स्तरिा नववकरणीय ऊजााको ववकास र प्रवर्द्ान गनाको िामग उन्चत र आवश्यक बजेटको 
व्यवस्था गररनेछ ।   

११.१.२ नवीकरणीय उजााको प्रवर्द्ान र ववकासिा मनजी क्षेत्र तथा सिदुायको  सहभामगतािापररयोजना 
कायााधवयन गना आवश्यक कायाववमि प्रविया िापदण्ड (स्यानडडा) मनदेन्शका (िेनयुि), स्पेमसवफकेसन  आदद 
प्रदेश वा संघीय सरकारसँगको सिधवयिा बनाई ििशः िागू गररनेछ । 

११.१.३  नवीकरणीय ऊजाा सम्बधिी नीमत मनिााण तथा योजनाहरु बनाउँदा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको 
नीमत िक्ष्य उद्देश्य सियसीिा र प्रवियासँग अनकूुि हनुेगरी बनाइनेछ । 

११.१.४  नवीकरणीय ऊजाा सम्बधििा भएका अधतरााविय सन्धि सम्झौता तथा प्रमतबर्द्ताहरु संघीय सरकार सँगको 
सिधवयिा स्थामनयकरण गरी कायााधवयनको व्यवस्था मििाइनेछ । 



११.१.५  नवीकरणीय ऊजााको स्थानीयस्तरिा गररने ववकासको िामग आवश्यक योजना (गरुुयोजना, रणनीमतक 
योजना, आवमिको योजना, पंचवषीय योजना, वावषाक योजना) बनाई िागू गररनेछ । 

११.१.६  पररयोजनाको व्यवस्थापन, स्रोतको नक्साङ्कन, बेसिाइन तयारी, नवीकरणीय उजााको प्रवर्द्ान, पररयोजनाको 
प्रभावकारी कायााधवयन, अनगुिन तथा िूल्यांकन जस्ता कायाहरुिा पामिकािे नेततृ्वदायी भमूिका मनवााह गनेछ 
 । 

११.१.७  स्थानीय स्तरका सरकारी संस्था, उपभोक्ता सिूह, गैरसरकारी संस्था एवं मनजी क्षेत्रको संिग्नता र 
सहभामगतािाई अमिकति रुपिा उपयोग एवं पररचािन गररनेछ । 

११.१.८  स्थानीयस्तरिा नवीकरणीय ऊजााको क्षेत्रिा काया गने किाचारी, जनप्रमतमनमि,  सरोकारवािा तथा 
उपभोक्ताहरूको सियोन्चत दक्षता,   क्षिता र चेतना अमभवृवर्द् गदै िमगनेछ । 

११.१.९  संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट आवश्यकतानसुार नीमतगत, संस्थागत, आमथाक, प्राववमिक र  क्षिता 
अमभवृवर्द् सम्बधिी सहयोग प्राि गना पहि गररनेछ । 

११.१.१०  सािदुावयक स्तरका उजाा योजना सञ्चािन गदाा सिावेशी तथा सितािूिक ववकासको िामग सािान्जक 
पररचािन गररने व्यवस्था अविम्बन गररनेछ । 

११.१.११  सािदुावयक ग्रािीण ववद्यतुीकरण संस्था गठन गरी गररब घरिरुीिा मग्रड मबस्ताररकरण (Grid Extension) 
वा मग्रड सबिीकरण (Grid  Densification) को िाध्यिबाट ववद्यतु ् िाइन जडान गनुाका साथै यसका 
वियाकिापहरुिाई मनयिन गरीनेछ । 

११.१.१२  सिनु्चत अवस्था र औन्चत्य पवुि भएिा मबितु प्रामिकरण र राविय सािदुावयक ववद्यतु ्उपभोक्ता िहासंघ 
नेपािसँग  सिधवय गनेछ । 

११.२  नवीकरणीय ऊजााको उत्पादन, ववकास, प्रसारण िाइन ववस्तार र आपूमता गरी स्थानीय िाग 
र आवश्यकता पररपूमता गनेः 

११.२.१ साना (३ िेगा वाट सम्िका)  जिववद्यतु ्र अधय नवीकरणीय ऊजाा  प्रववमि (सौया, वाय ु ,जैववक 
आदद) िा आिाररत पररयोजनाबाट उत्पाददत उजाािाई राविय प्रसारण िाइनिा (मग्रड) भएको स्थानिा त्यसको 
िाइनिा जोडी उत्पादन ऊजाा मबिी ववतरणको िामग सहजीकरण गररनेछ यसरी  िाइन जोड्दा नेट 
मिटररङ (net metering) प्रववमििाई अविम्बन गररनेछ  । 

११.२.२  ग्रािीण, बजार क्षेत्र र शहरी क्षेत्रिा उपिब्ि प्राववमिक, भौगोमिक र  आमथाक रूपिा सम्भाव्य 
नवीकरणीय ऊजााका स्रोत सािनहरूको उत्पादन, ववकास र आपूमतािा जोड ददनेछ । 

११.२.३  नवीकरणीय ऊजााका स्रोतबाट उत्पाददत ववद्यतु,् ग्याँस उजाा, ठोस उजाा (जस्तैः मिकेट र प्यािेट), 
जैववक तेि जधय इधिन वा अधय सफा उजाािाई उत्पादनकताा वा ववतरकबाट उपभोक्ता सम्ि पयुााउने कायािा 
आवश्यक  सिधवय र सहजीकरण गररनेछ । 

११.२.४  नववकरणीय उजाा वा सफा उजााको उत्पादन, ववकास र आपूमतािा बवृर्द् गदै परम्परागत ऊजााका स्रोत 
जस्तैः दाउरा, गइँुठा आददको खपतिाई मनरुत्सावहत गरी ििशः कि गराउँदै िमगनेछ । 

११.२.५  नवीकरणीय ऊजााको  प्रयोगिा ववमभन्न आमथाक क्षेत्रिा ववववमिकरण (Productive and Use 

Diversification) प्रवविीको दक्षता (Efficency) र ऊजााको िाग पररपूमता गना पारम्पररक, व्यापाररक र 
नवीकरणीय ऊजाामिश्रण (Energy Mix) अविारणािाई प्रोत्सावहत गररनेछ । 

११ .२.६ स्थानीयस्तरिा मिमनमग्रड तथा ववतरण िाइनको ववस्तार गरी ग्रािीण  क्षेत्रिा उजाा खपत गने क्षिता 
अमभवृवर्द् गदै िमगनेछ । 

११.२.७ स्थामनय खपत योग्य पररिाण भधदा वढी उत्पाददत उजाािाई राविय प्रसारण िाइनिाफा त मबिीववतरण 
गना सम्बन्धित मनकायसँग सिधवय गरी ऊजाा उत्पादकिाई आवश्यक सहयोग प्रदान गररनेछ । 



११.२.८  नववकरणीय उजाासँग सम्बर्द्   उपकरण उत्पादन गने उिोग संचािनिा मनजी क्षेत्रको संिग्नता बढाउन 
जोड ददइनेछ । 

११.२.९  आमथाक तथा सािान्जक रुपिा पछामड परेका मिंङ्ग, सािदुाय तथा वगाको उद्यिन्शितािाई प्रोत्साहन 
हनुे खािका नवीकरणीय ऊजाा प्रयोग गने उद्योगिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

११.२.१०  स्थानीयस्तरका नवीकरणीय ऊजाा प्रयोग गने िघ ुतथा साना उद्योगिाई प्रोत्सावहत गना औन्चत्यको 
आिारिा आंन्शक वा  परैु स्थानीय कर मिनाहा गने, ऋणको ब्याज मिनाहाको िामग पहि गने, प्रशंसा पत्र 
ददने जस्ता प्रविानात्िक काया गररनेछ । 

११.२.११  सम्बन्धित मनकायसँग सिधवय गरी सािदुावयक ग्रािीण ववद्यतुीकरणको अविारणािा मग्रडको ववकास 
र ववस्तार गररनेछ । 

११.२.१२  नवीकरणीय ऊजााका भौमतक संरचनाको मनयमितरुपिा ििात सम्भार  गना र ददगो रुपिा सञ्चािन गना 
आवश्यक पने संस्थागत संरचना, बजेटको व्यवस्था, जनशन्क्त र अधय स्रोतको व्यवस्था गररनेछ । 

११.२.१३  ववगतिा मनिााण भई ववमभन्न कारणिे ऊजाा उत्पादन बधद भएका वा र न्जणा अवस्थािा रहेका तर 
पनुः सञ्चािनिा ल्याई िगानीको तिुनािा बढी िाभ मिन सवकने आमथाक तथा प्राववमिक रुपिे सम्भाव्य 
रहेका नववकरणीय  उजााका योजनाहरुिाई पनुः मनिााण वा ििात सम्भार र व्यवस्थापकीय  प्रबधि गरी 
संचािन िा ल्याइनेछ । 

११.२.१४  पामिकाको अनिुमत मिएर मबना व्यवसावयक रुपिा नववकरणीय उजााको उत्पादन र मबिी ववतरण 
गने कुरािाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

११.३ गणुस्तरीय,  सपुथ,  सिुभ र भरपदो नवीकरणीय ऊजााको प्रयोगिा  नागररकको पहुँच समुनन्ित 
गनेः 

११.३.१  आमथाक, सािान्जक रुपिा पछामड परेका, सीिाधतकृत, िोपोधिखु साथै कठीन भौगोमिक न्स्थमतः भएको 
वडा, टोि वा बस्तीिा बसोबास गने  सिदुायको िामग नवीकरणीय ऊजाािा पहुँच बढाइँदै उनीहरूको 
जीवनस्तर उकास्न जोड ददइनेछ । 

११.३.२ नवीकरणीय ऊजाा क्षेत्रिा िैवङ्गक सिानता र सािान्जक सिावेशीकरणको मसर्द्ाधत अविम्बन भएको 
समुनन्ितता गररनेछ । 

(क)  ववशेषगरी िवहिा तथा पछामड परेका सिहुिाई नवीकरणीय ऊजााको  ववकास र  प्रवर्द्ान सम्बधिी 
मनणाय प्रवियािा जनसंखयाको अनपुातको  आिारिा सहभामग गररनेछ । 

(ख)  नवीकरणीय ऊजाा बाट प्राि िाभको ववतरणिा जनसङ्खयाको अनपुातिा िवहिा तथा पछामड परेका 
सिूहहरु िाभान्धवत हनुे अंशिाई समुनन्ित गररनेछ । 

(ग)  िवहिा तथा पछामड परेका सिूहहरूको जीवनस्तर उकास्न नवीकरणीय ऊजाा  क्षेत्रिाई स्थानीय 

आमथाक गमतववमिसँग आवर्द् गररने छ । 

११.३.३  नवीकरणीय उजाािा आिाररत आमथाक वियाकिाप एवं उद्योग व्यवसायहरुिाई प्रोत्सावहत गररनेछ। 

११.३.४  नवीकरणीय ऊजााको ववकास गदाा रोजगारी मसजाना गने एवं  उत्पादकत्विा बवृर्द् गने खािका 
पररयोजनािाई प्राथमिकता ददइनेछ । 

११.३.५  नवीकरणीय ऊजाा  प्रववमि गणुस्तर समुनन्ित गना र मनयिन गना स्थानीय स्तरिा नै गणुस्तर मनयिन 
एवि ्िापन प्रणाािीको मबकास गरी त्यसिाई  संस्थागत गना पहि गररनेछ । स्थानीय प्रणािी वियाशीि 
नभएसम्ि प्रदेश वा सङ्घीय सरकारसँग सिधवय गरी मनयिन र िापनको उपयकु्त  व्यवस्था मििाइनेछ । 

११.३.६  नवीकरणीय ऊजाा प्रववमिको ववकास र ववस्तार गने कायािा सावाजमनक-मनजी साझेदारी, मनजी, सहकारीका 
साथै सािदुावयक व्यवस्थापनिाई प्रोत्सावहत गदै यसको ददगोपनािा जोड ददइनेछ । 



११.३.७  स्थानीयस्तरिा नवीकरणीय ऊजाा प्रमबमि सम्बधिी प्राववमिक सेवा र  वस्तकुो सहज उपिब्िताको 
िामग मनजी क्षेत्रिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

११.३.८  सावाजमनक सेवा प्रवाहिाई पारदशी, उत्तरदायी, सिावेशी र जवाफदेही बनाउननवीकरणीय 
ऊजाासम्बधिी सावाजमनक परीक्षण, सािान्जक परीक्षण,  सावाजमनक सनुवुाई,  िैवङ्गक सिानता तथा 
सािान्जक सिावेशीकरण सम्बधिी  परीक्षण जस्ता कायाििहरु सञ्चािन गररनेछ । 

११.३.९  नवीकरणीय ऊजााका प्रणािीको ववकासका साथै जडान तथा व्यवस्थापन कायािा सहयोग गना पामिकाको 
बजेटिाई प्राववमिक सेवाको क्षेत्रिा(सेवा करार वा अनदुान) वा प्रत्यक्ष रुपिा िगानी गररनेछ । 

११.४   नवीकरणीय ऊजाासम्बधिी प्राववमिक अध्ययन,अनसुधिान, नवीन प्रयोग र  प्रविानात्िक 
कायाहरु गरी प्रचरु िात्रािा जनताको आवश्यकता पररपूमता भएको  समुनन्ित गने । 

११.४.१  परम्परागत ऊजाा िामथको मनभारता कि गना, उजाा उपयोगको दक्षतािा अमभवृवर्द् गना, नयाँ प्रववमिको 
ववकास गना, उत्पादन िागत कि गना र भौगोमिक उपयकु्तता मनन्ित गने सम्बधििा आवश्यक अध्ययन 
अनसुधिान गररनेछ । त्यस्ता कायाहरु पामिका आफैँ िे गने वा संघीय सरकार वा प्रदेश सरकार तथा 
अधय स्थानीय तहहरुसँग  सिधवय  र सहकाया गरी गररनेछ । 

११.४.२  नवीकरणीय ऊजााको ववकासिा नयाँ प्रवविीको ववकास र ववस्तारको िामग मनजी क्षेत्र एवं गैर सरकारी 
संघ संस्थािाई संिग्न गराइनेछ  । 

११.४.३ नववकरणीय उजाा सँग सम्बन्धित पूवाािार मनिााण गनुा पूवा राविय नीमत  अनसुार अमनवाया रुपिा 
प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण (Initially  Invironment Examination), वातावरणीय प्रभाव 

िूल्यांकन   (Environmental Impact Assessment) गने व्यवस्था गररनेछ र  वातावरणीय र 
सािान्जक सरुक्षणका (Environmental and Social  Shepard)  ववमिहरु सिेत अविम्बन गररनेछ । 

११.४.४  जैववक इधिन, जैववक तावपय प्रणािी, ववद्यतुीय सवारी सािन तथा ववद्यतुीय चिुो आददको अध्ययन, 
अनसुधिान, ववकास तथा ववस्तारिा जोड  ददइनेछ । 

११.४.५  नवीकरणीय ऊजााका पररयोजनाहरुिाई Carbon Trading  Genese (CTM) अधतगात िामग 
काबानडाइअक्साइड तथा अधय हररतगृह  ग्यासको उत्सजान कि गरेवापत त्यसबाट भएको वविीबाट 
प्राि हनुे रकििाई नववकरणीय उजााको प्रवर्द्ान तथा ववकासिा प्रयोग गररनेछ । 

११.४.६  नवीकरणीय ऊजाा िूितः ग्रािीण िवहिासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हुँदा ग्रािीण ऊजााका प्रववमिहरुिाई 

बवढ िवहिा िैत्री बनाउन आवश्यक अध्ययन अनसुधिान गनेछ । नवीकरणीय ऊजााको क्षेत्रिाई िवहिा 
सशक्तीकरणको  अमभन्न अंगको रुपिा ववकास गने वातावरण बनाइने छ । 

११.४.७   नवीकरणीय उजााबाट यस क्षेत्रको ददगो ववकास, गररबी मनवारण, िवहिा तथा बािबामिकािा पने 
साकारात्िक र नकारात्िक प्रभावहरूको  िूल्यांकन, प्रचार प्रसार, प्रदशानीका साथै सिय सापेक्ष अधय 
प्रवर्द्ानात्िक कायाहरु गररनेछ । 

११.४.८ " एक घर एक उजाा" अमभयान सञ्चािन गररनेछ । 

१२ संस्थागत संरचनाः 
यस नीमतको प्रभावकारी कायााधवयन गनाका िामग देहाय बिोन्जिको  संस्थागत संरचनाको ववकास 

तथा  सदुृवढकरण गररनेछ, 

१२.१  पूवाािार ववकास समिमतअधतगात उजाा ववकास उपसमिमतको गठन गनेः  पामिकािा नवीकरणीय उजााको 
ववकास तथा प्रवर्द्ानका िामग ऊजाा  सम्बधिी नीमतगत, काननुको कायााधवयनको  सनुन्ितता गना तथा नीमत 
तथा कानूनको प्रभावकारी कायााधवयनका िामग आवश्यक योजना तथा पररयोजनाहरूको तजुािा, कायााधवयन, 



अनगुिन तथा िूल्यांकन प्रणािीिाई  नेततृ्वदायी भमूिका मनवााह गना  पामिकाको सदस्यको संयोजकत्विा 
उजाा शाखाका प्रिखु र अधय सरोकारवािाहरुको सिेतको सहभामगतािा पामिकाको पवुाािार ववकास 
समिमतअधतगात एक ऊजाा ववकास  उपसमिमत  गठन गररनेछ । 

१२.२  पूवाािार ववकास शाखा अधतगात उजाा एकाइको स्थापना र सदुृवढकरण गनेः पामिकाको पूवाािार ववकास 
शाखा अधतगात ऊजाा (जिववद्यतु,्  सौया ,  बायोिास, वाय ु आदद) तथा नवीकरणीय ऊजााको 
उत्पादनििुक प्रयोग (एवं) एकाइको स्थापना गरी भईरहेको सम्बन्धित शाखा वा इकाई िाफा त 
 सम्पूणा नवीकरणीय ऊजाा क्षेत्रको ववकास र प्रवर्द्ानिाई संस्थागत गररनेछ।साथै नवीकरणीय ऊजाा सम्बधिी 
स्पि काया वववरण बनाई िागू गररनेछ  । 

१२.३ साना र िझौिा खािका नवीकरणीय उजाा पररयोजनाहरूको प्राववमिक  िूल्याङ्कन एवं पनुराविोकन 
काया गनाका िामग प्राववमिक काया सिूह र समिमत (Technical Team/Committee) गठन गररनेछ । 

१२.४  नववकरणीय उजाा ववकास कायािििा अधतर सरकारी तहको सम्पका , सूचना, सिधवय र सहकाया प्रणािीको 
ववकास ठोस काया वववरण बनाई िागू गररनेछ ।  

१२.५   पामिकाको संगठन संरक्षण तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गदाा वववरण अिावमिक गदाा, नववकरणीय उजाा 
ववकाससँग सम्बन्धित संगठन संरचना जनशन्क्त र कायावववरण प्रि उल्िेख गरी रान्खने छ । 

१३ अनदुान सम्बधिी व्यवस्थाः 
 पामिकािे आफ्नो भौगोमिक क्षेत्रमभत्र नववकरणीय उजााको उत्पादन र  ववकासका िामग अनदुान, प्राववमिक 
सहयोग तथा  प्रवर्द्ानात्िक कायाहरु  गनेछ र ववशेष गरी अनदुान तथा प्राववमिक सहयोग उपिब्ि गराउँने नीमत 
अन्खतयार  गनेछः 

१३.१  सािाधय मसर्द्ाधतः 
१३.१.१  नवीकरणीय ऊजाािा रहेको अनदुान िामथको उच्च मनभारतािाई   ििशः   कि गदै प्रववमिहरूको ववकास 

तथा ववस्तारिा ववत्तीय संस्था िाफा त सिुभ कजाा प्रवाह गने गराउने व्यवस्था मििाइनेछ । 

१३.१.२  अनदुानको िामग उजाा प्रमतफिको आिारिा सबैभधदा कि िागत भएका नववकरणीय उजाा प्रववमििाई 
उच्च प्राथमिकता ददइनेछ  । 

१३.१.३ साना तथा िघ ुजिववद्यतु ्पररयोजनाको सािान्जक, ववन्त्तय तथा भौमतक  रूपिा सम्भावना रहेको ठाउँिा 
सौया उजाािा ददने अनदुानिाई मनरुत्सावहत गररनेछ । 

१३.१.४  िघ ु तथा साना जिववद्यतु ् पररयोजनाहरुबाट उत्पाददत ववद्यतुिाई ववशेषगरी पयाटन, खमनज पदाथाको 
अधवेषण,   िावाि कटाई, ढंुगा   कटाई,  मसिेधट उत्पादन,   मसँचाई,  पन्म्पङ्ग  तथा कृवष उत्पादनको प्रशोिन 
तथा उत्पादन ििुक उद्योगिाई उपिब्ि गराई खमनज उजाािाई प्रमतस्थापन गने  पररयोजनाका िामग 
उत्पादन उपकरण अनदुान उपिब्ि गराइनेछ । 

१३.३.५  मनजी क्षेत्रको िगानीिा स्थानीय स्तरिा मनिााण गरी सञ्चािन गररने ठूिा व्यवसावयक नवीकरणीय ऊजााका 
पररयोजनाको हकिा पामिकािे भौमतक  पूवाािार (ववद्यतु,् पानी, सञ्चार, सडक), उत्पाददत  ऊजाा मबिी 
ववतरणका  साथै  जग्गा प्रामििा सहजीकरण गररददनेछ । 

१३.१.६  नवीकरणीय उजााको उत्पादनसँग सम्बन्धित ववषयिा व्यावसायीक रुपिा   उत्पाददत नवीकरणीय ऊजााका 
पररयोजनाहरुिाई सहमुियत दरिा सेवा शलु्क िगाउन सवकनेछ । 

१३.१.७  आयोजना संचािन गदाा आयोजनाको कुि िागत िध्ये उपभोक्ताको तफा बाट कन्म्तिा २०% बराबरको 
योगदान समुनन्ित गररनेछ र बाँकी योगदान सरकारी स्रोत िाफा त गररनेछ । 

१३.२     संघीय वा प्रादेन्शक स्रोत पररचािनः 



१३.२.१  संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट नवीकरणीय ऊजाा  प्रवर्द्ान वा ववकासको िामग प्राि हनु े
अनदुान रकि सोही प्रयोजनको िामग खचा गररनेछ  । 

१३.२.२  संघीय  सरोकार, प्रदेश सरकार, अधय स्थानीय  तह  वा  यस पौवादङुिा गाउँपामिका 
सन्म्िमित  बह ुसरकारी स्रोत पररचािनको ढाँचािा कायााधवयन हनुे आयोजनाको हकिा अनदुान 
रकि, कायााधवयनको प्रविया र स्रोत पररचािनको ववमि र संयधत्र बनाई आयोजना मनिााण गररनछे 
। 

१३.२.३  आयोजना सञ्चािन गदाा संयोजन गने संयधत्र, आमथाक योगदानको ढाचँा  (Funding 

Modality) मनकायगत न्जम्िवेारी, कायािि व्यवस्थापन, अनगुिन  तथा ररपोवटाङ सवहतका मबषय 
बस्त ुसिेवटएको बहपुक्षीय सम्झौताको आिारिा गररनेछ । 

१३.२.४   मग्रड  ववस्ताररकरण वा मग्रड  सविीकरण  योजनाहरुिा पामिकािे आमथाक र प्राववमिक सहयोग 
गनेछ साथै िगानी नीमतको अमिनिा रही िगानी गनेछ  । 

१३.३  आधतररक श्रोत पररचािनः 
१३.३.१ आयोजना सञ्चािन गदाा पामिकािे यस नीमतअधतगातको अनसूुची-१ बिोन्जि चाि ुआ.व.को िामग स्वीकृत 

भएको आमथाक अनदुान रकि प्रदान  गनेछ । साथै सो दरभधदा बढी नहनुे गरी र स्रोतको दोहोरो पन्ना 
नहनुे  गरी वाह्य  स्रोत पररचािन गररनेछ । 

१३.३.२  यस नीमतको खण्ड ९.१  िा  उल्िेख भए बिोन्जिका सम्भाव्य ववन्त्तय  स्रोतहरूिाई उपयकु्त ववमि 
बनाएर पररचािन गररनेछ । 

१३.३.३  संघीय सरकार वा प्रादेन्शक सरकारबाट नवीनति (Innovative)  ववन्त्तय िगानी (Funding) वा अनदुान 
(Subsidy) को अविारणािा सहभागी हनु आह्वान गरेिा पौवादङुिा गाउँपामिकािे आफ्नो स्रोतबाट मनन्ित 
योगदान  सवहत सहभागी हनु सक्नेछ । 

१३.३.४  पामिका आफैँ  मनिााणकताा (Developer) हनुे वा सावाजमनक-मनजी साझेदारी (पीपीए) को अविारणािा 
सञ्चािन हनुे नवीकरणीय पररयोजनाहरूिा कूि सरकारी अनदुान वा िगानी बढीिा ८०% सम्ि हनु 
 सक्नेछ र बाँकी िगानी मनजी क्षेत्र वा नागररकको शेयर िाफा त गररनेछ । 

१३.४  गररबीको पररचय-पत्र वाहक वा आमथाक, सािान्जक रुपिा पछामड परेका  पररवारहरु वा सिदुायिाई 
ग्रािीण ऊजाा प्रणािीको उपयोगको िामग सम्बन्धित वडाको मसफाररसिा थप सवुविा प्रदान गना सवकनेछ । 

१३.५  मनिााण काया सम्पन्न हनु नसकेका परुाना िघ ुजिववद्यतु ्पररयोजनाहरुको  अध्ययन गरी आवश्यक र 
औन्चत्यपूणा ठहररएिा थप अनदुान ददन सवकनेछ  । 

 

 

१४  स्रोत,सािन पररचािन सम्बधिी व्यवस्थाः 
 नवीकरणीय उजााको प्रवर्द्ान, ववकास तथा आयोजना र पररयोजना कायााधवयन गने प्रयोजनको िामग आमथाक स्रोत 
तथा जनशन्क्त पररचािन गदाा देहाय बिोन्जि गररनेछः 

१४.१  आमथाक स्रोतः 
१४.१.१  देहायको स्रोतबाट प्राि रकि नवीकरणीय ऊजााको प्रविान, ववकास र  आयोजना र पररयोजनाको 

सञ्चािन, ददगो व्यवस्थापन तथा ििात संभार  िगायतको सम्बन्धित काया गना स्थानीय संन्चत कोष 
अधतगात रहने गरी  एक नवीकरणीय ऊजाा कोष स्थापना गररनेछ । 



१४.१.२  िामथ बुंदा बिोन्जिको नववकरणीय उजाा ववकास कोषिा देहायका रकि जम्िा गररनेछः 
(क)  नवीकरणीय ऊजाा ववकासका पररयोजनािाई संघीय सरकार वा प्रदेश  सरकारबाट प्राि अनूदान रकि, 

(ख)  पामिकाको आधतररक आय िध्ये नवीकरणीय उजााको िामग छुयाइएको रकि, 

(ग)  उजाा क्षेत्रबाट उठेको कर तथा जरीवाना, 
(घ)  ऊजाा क्षेत्रको रोयल्टी वापत प्राि रकि, 

(ङ)  नववकरणीय उजाा प्रयोजनको िामग मिएको ऋण, 

(च)  उपभोक्ताहरुबाट संकमित सिपरुक फधड, 

(छ) कावान टे्रमडङबाट प्राि रकि, 

(ज)  ववदेशी सरकार, अधतरााविय सङ्घ संस्थासँग सम्झौता गरी प्राि  रकि । तर यस्तो रकि प्राि गनुाअन्घ 
संघीय सरकारको अथा िधत्राियको स्वीकृमत मिइनेछ । 

(झ)  केधरीय नवीकरणीय ऊजाा कोष तथा प्रदेशको ऊजाा सम्बधिी कोषबाट प्राि रकि, 

(ञ)  अधय कुनै स्रोतबाट प्राि रकि, 

१४.१.३  ववत्तीय संस्थाहरुिाई नवीकरणीय उजााको ववकास तथा ववस्तार गना सहमुियत पूणा ऋण िगानी गना 
प्रोत्साहन गररनेछ। 

१४.१.४  नवीकरणीय ऊजााको ववकासिा बैंक तथा ववत्तीय संस्थाहरूको ऋण,  सिदुायिा रहेको पुजँी पररचािन 
गना ववन्त्तय उपकरणहरू (Financial  Instruments) को उपयोग गने व्यवस्था मििाइनेछ । 

१४.१.५  सिानीकरण अनदुान र आधतररक स्रोतको उन्चत अंश नवीकरणीय ऊजाा क्षेत्रको ववकास र प्रवर्द्ानिा 
पररचािन गररनेछ । 

१४.१.६  स्थानीय पुजँीिाई अमिकति रुपिा पररचािन गरी वैदेन्शक रोजगारबाट आन्जात पूँजीिाई नवीकरणीय 
ऊजााका आयोजनाहरुिा िगानी गना प्रोत्सावहत  गररनेछ । 

१४.२   जनशन्क्तः 
१४.२.१  पवुाािार ववकाससँग सम्बन्धित शाखा वा इकाई िाफा त प्रशासमनक र  प्राववमिक कायाका साथै नीमत 

मनिााण, काननु मनिााण, योजना तजुािा, योजना  कायााधवयन, प्रामबमिक िापदण्ड र स्पेमसवफकेशनको तयारी, 
मनयिन काया,  तथयांक संकिन, ररपोवटङ, अनगुिन तथा िलु्यांकन सम्पूणा काया सञ्चािन 
 गना स्थानीय तहको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सवेक्षणका आिारिा आवश्यक जनशन्क्तको व्यवस्था 
गररनेछ । 

१४.२.२  नवीकरणीय ऊजाा सम्बधिी प्राववमिक सीपयकु्त र ववशेष काया सम्पादन गनाका िामग आवश्यकता 
अनसुार सम्बन्धित ववषयको ववज्ञको सेवा करारिा मिन सवकने व्यवस्था गररनेछ । 

१४.२.३  प्राववमिक िूल्याङ्कन एवि ् पनुराविोकन गनाका िामग साना तथा िझौिा योजनाको हकिा स्थानीय 
प्राववमिक काया सिूह र समिमत (Technical  Team /Committee) पररचािन गररनेछ र ठूिा 
आयोजनाको हकिा प्रदेश  सरकार वा नेपाि सरकारको सम्बन्धित प्राववमिक िूल्याङ्कन प्रणािी िाफा त 
 गररनेछ । 

१४.२.४  नवीकरणीय ऊजााका उपभोक्ताहरु तथा पामिकाका सम्बन्धित किाचारीिाई प्रणाािी सञ्चािन, ििात 
सम्भार एवं व्यवस्थापन सम्बधिी  तामिि प्रदान गने तथा सीप अमभवृवर्द्को व्यवस्था मििाइनेछ । 

१५.  सिधवय र  सहकायाः 
१५.१  नीमत, काननु, कायाववमि, आमथाक िगानी, प्राववमिक पक्ष, ददगो ववकास  िक्ष्य (Sustainable 

Development Goal) का साथै क्षिता ववकासका कायाहरु गदाा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार, ऊजाा 



क्षेत्रसँग सम्बन्धित मनजी क्षेत्र तथा सरोकारवाि संघ संस्थाहरुसँग सिधवय गररनेछ र आवश्यक सहयोग 
मिने ददने गररनेछ । 

१५.२  संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा अधय स्थानीय सरकारहरू सँगको  साझेदारीिा सम्भाव्य स्थानिा 
नवीकरणीय ऊजााका ववशेष कायािि सञ्चािन गररनेछ र आयोजना तथा पररयोजनाको कायााधवयनिा सिधवय 
सहजीकरण र सहयोग गररनेछ । 

१५.३  संघीय सरकार वा प्रदेश सरकार वा दवैुको संयकु्त आमथाक सहयोगिा  मनिााण हनुे नवीकरणीय 
ऊजााका आयोजनाहरूको प्राववमिक पनुराविोकन एवं िूल्यांकन आपसी सहयोग र सिधवयिा गररनेछ । 

१५.४  स्थानीय स्तरिा सञ्चािन हनुे िवहिा ववकास, मसँचाई, खानेपानी, सहकारी, स्वास्थय, वन, उद्योग, वातावरणीय 
संरक्षण, सडक, िघ ुकजाा सम्बधिी साक्षरता अमभयान कायाििहरु सञ्चािन गदाा नवीकरणीय ऊजाा ववकासका 
 अवयवहरु सिावेश गरी कायााधवयन गना आवश्यक प्राववमिक सहायता  उपिब्ि गराइनेछ । 

१६  कानूनी व्यवस्थाः 
 यस नीमतको कायााधवयनको िामग नेपािको संवविान, प्रचमित नेपाि काननु र प्रदेश काननुको अिीनिा रही 
आवश्यकतानसुार वैकन्ल्पक ऊजाा सम्बधिी पामिकाको ऐन मनयि, कायाववमिहरु मनिााण गररनेछ। 

१७  अनगुिन तथा िलु्याकंनः 
१७.१  पामिकाको अनगुिन समिमतको नेततृ्विा सिग्र नवीकरणीय ऊजाा क्षेत्रको अनगुिन र िूल्यांकन गने व्यवस्था 

मििाइनेछ । 

१७.२  जि ववद्यतु,् ऊजाा र सडक बत्ती तथा मसँचाई शाखा वा इकाइ िाफा त योजनाहरूको मनयमित स्वःअनगुिन, 
गणुस्तर मनयधत्रण, प्राववमिक पररक्षण, सम्पन्नताको प्रिाणीकरण साथै प्रगमत प्रमतवेदन तयार गने गराउने व्यवस्था 
 मििाइनेछ । 

१७.३  योजना कायााधवयन हनुे क्षेत्रका सम्बन्धित वडा अध्यक्ष िाफा त संिग्न उपभोक्ता समिमतका कायाहरूको स्थिगत 
अनगुिन, मनयिन तथा आवमिक प्रगमत सिीक्षा गररनेछ । 

१७.४  नवीकरणीय ऊजाासम्बधिी दरुगािी र आवमिक योजनाहरुिाई परीणाििखुी बनाउन नमतजािूिक सचुकहरुको 
आिारिा अनगुिन तथा िूल्यांकन गने, ररपोवटङ गने, पषृ्ठपोषण गने र प्रभाव िूल्याङ्कन गने पररपाटीिाई 
 स्थावपत गररनेछ । 

१७.५  गैरसरकारी सङ्घ संस्था, उपभोक्ता समिमत, सहकारी संस्था िगायतका सािान्जक तथा सािदुावयक संघसंस्थािे 
स्थामनयतहसंगको सम्नवयिा काि गदाा यस पामिकािे तोकेको अनगुिन तथा िूल्यांकन प्रणािीिाई अविम्वन 
 गनुा पनेछ । 

१७.६  पामिकाको अमभिेख केधर अधतगात भौगोमिक र व्यवस्थापकीय सूचना प्रणािीको ववकास, प्रोफाइि तयार एवि ्
नववकरणीय उजाा सम्बन्धि तथयांक अद्यावमिक गरी यस क्षेत्रको सिविगत सूचना प्रणािीिाई सदुृढ र व्यवन्स्थत 
 गररनेछ । 

१७.७ िैवङ्गक, आमथाक र सािान्जक रूपिा  खन्ण्डकृत तथयाङ्क राख्न,े योजना तजुािा गनुा पूवा िैवङ्गक दृविकोणबाट अवस्था 
ववश्लषेण गरी किजोर देन्खएका वगा र क्षेत्रको पहुँचिा बढोत्तरी गना ववशेष पहि गररनेछ । 

१७.८  अनगुिन समिमतको बैठकद्वारा यस कायाववमििे मनददाि गरे बिोन्जिको नवीकरणीय ऊजाा सम्बधिी दण्ड, 
जररवानाको पररिाण तोक्ने छ र यसको  आिारिा असिु उपरको प्रविया अगामड बढाइनेछ । 

१७.९  सम्झौता बिोन्जि मबिी पिातका सेवा नददने जडान कताा र आपूमताकताा कम्पनीिाई कािो सूचीिा रान्खन े
साथै आयोजना सम्पन्न नगरी  बीचैिा छाड्ने कम्पनीिाई काननुबिोन्जि कारवाही गररनेछ । 



१७.१०  स्थिगत अनगुिन र प्रिान्णकरण काया गदाा अनगुिनको िागत कि गना  सम्भव भएसम्ि एकीकृत 
ववमिबाट गररनेछ । 

१७.११  राविय र अधतरााविय स्तरिा नवीकरणीय ऊजाासम्बधिी ज्ञान, अनभुव र मसकाईको आदान-प्रदानका साथै 
उपिब्ि ज्ञानको व्यवस्थापन र प्रयोग  गररनेछ । 

१७.१२  नवीकरणीय ऊजााको क्षेत्रिा उत्कृि काया गने व्यन्क्त,फिा, सिदुाय वा संस्थािाई उपयकु्त अवसरहरुिा 
परुस्कृत गररनेछ । 

 

१८  प्रववमि गत कायानीमतः 
१८.१  िघ ुतथा साना जिववद्यतुः 

१८.१.१  स्थामनय उजाा ववकास सम्बधिी मनदेन्शका, २०७४ बिोन्जि १००० वकिो वाटसम्ि 
क्षिताका  आयोजनाहरूको ववद्यतु ्उत्पादन र प्रसारण र ववतरण गने प्रयोजनका िामग सवेक्षणको अनिुमत तथा 
उत्पादन र प्रसारण र  ववतरण अनिुमत-पत्र ददनेछ । 

१८.१.२  ग्रािीण क्षेत्रिा १०००  वकिोवाट (KW)  सम्ि ववद्यतु ्उत्पादन गरी ववतरण गने संस्था, स्थानीय सिूह मनजी 
क्षेत्रिाई प्रोत्सावहत गने व्यवस्था  मििाइनेछ । 

१८.१.३  स्थानीय उपभोक्ता सिूह  तथा सहकारी संस्थािे सावाजमनक स्वामित्विा रहेको साना जिववद्यतु ्आयोजना 
मिजिा मिई सञ्चािन, ििातसम्भार वा खररद गना चाहेिा सहमुियत पूणा ऋण वा वकस्ता बधदीिा मिन ददन सक्न े
 व्यवस्था मििाइनेछ । 

१८.१.४  स्थानीय स्तरिा रहेको  सीप र श्रििाई  िघ ुजिववद्यतु ्आयोजनाको मनिााणिा उपयोग गना प्रोत्साहन गने 
। 

१८.१.५  िघ ुतथा साना जिववद्यतु ्आयोजनाहरुिे सेवा पयुााई आएको ठाउँिा मग्रड पगेुको अवस्थािा यी आयोजनासँग 
ववद्यतु खररद सम्झौता गरी ववद्यतु ् खररद मबिी हनुे व्यवस्था मििाइनेछ । 

१८.१.६ मग्रडिा सहज पहुँच भएको, ववद्यतु मबिी गरी िागतको तिुनािा अत्यामिक िाभ मिन सवकने खािको र 
आमथाक प्राववमिक र सािान्जक रुपिे सम्भाव्य भएका साना तथा िघ ु जिववद्यतु ् आयोजनािा पौवादङुिा 
गाउँपामिकािे आवश्यक श्रोत जटुाई व्यवसावयक रुपिा मबद्यतु उत्पादन गने व्यवस्था मििाइनेछ । 

१८.१.७  पानीको स्रोत दईु स्थानीय तहको मसिानािा पने भएिा आपसी सहिमत र  प्रदेश सरकारको संयोजकत्विा 
आयोजना मनिााण तथा सञ्चािनको व्यवस्था  मििाइनेछ । 

१८.१.८  सािदुावयक वा सहकारी व्यवस्थापन िाफा त सञ्चािनिा रहेका िद्य ुतथा  साना जिववद्यतु ्
आयोजनाहरुिाई पूणा क्षितािा सञ्चािन गना र सञ्चािनिा  नरहेका तर सानो सहयोगिा पनुःसञ्चािनिा 
ल्याउन सवकने  योजनाहरूको पनुरुत्थान गना आवश्यक आमथाक प्राववमिक सहयोग गररनेछ । 

१८.२   जैववक ग्यास  (Biogas) 
१८.२.१  सािदुावयक, व्यवसावयक एवं संस्थागत क्षेत्रिा जैववक ग्याँसको  अनसुधिान, परीक्षण, ववकास र ववस्तारिा 

जोड ददइनेछ । 

१८.२.२  जनचेतना अमभवृवर्द्का िामग जैववक ग्यास सम्बधिी प्रदशानी एवं सूचना केधरहरूको स्थापना गना प्ररेरत 
गररनेछ । 

१८.२.३  घरायसी इधिनको प्रयोजनको रुपिा गोबर गइँुठा बाल्ने प्रवृमतिाई उन्चत ववकल्प सवहत मनरुत्सावहत गररने 
छ । 

१८.२.४  जैववक ग्याँस उत्पादन गने संयधत्रिा िानव शौचािय जोडेर सञ्चािन गने कायािाई प्रोत्साहन ददइनेछ । 



१८.२.५  जैववक फोहरबाट ऊजाा उत्पादन (Waste to Energy) र फोहरको पनुःप्रयोगको अविारणािाई अविम्बन 
गररनेछ । 

१८.२.६ ग्याँस प्िाधटबाट उत्पाददत स्िरी (Sllury) िाई कृवषििको रुपिा प्रयोग गरर व्यवन्स्थत गने । 

१८.३   दाउरा, गोि, मिकेट, जैववक इधिन,  प्यािेट, बायोिास ग्यामसवफकेशन 

१८.३.१ गोि (चारकोि) को उत्पादन, ववतरण तथा उपयोगिा वैज्ञामनक  व्यवस्थापन गरी यसको आपूमता 
प्रणािीिाई व्यवन्स्थत गररनेछ । 

१८.३.२  वातावरणीय पक्षिाई दृविगत गदै सिुाररएको चलु्हो बाट गोि (चारकोि) उत्पादन गने अभ्यासिाई प्ररेरत 
गररनेछ । 

१८.३.३  दाउरा, िानको भसु, काठको  ििुो, कुवहएका काठ एवं अधय कृवषजधय वस्तहुरूको उपिब्िताको आिारिा 
मिकेट, वायोफ्यूि, प्यािेट, वायोिास ग्यामसवफकेशन आददको उत्पादन गना सवकने सम्भाव्य स्थानहरूको पवहचान 
 गरी यसको ब्यवसायीकरण, ववकास तथा ववस्तारिा जोड ददनेछ । 

१८.३.४  विकेट र प्यािेट उत्पादनिा प्रयोग गना सवकने ववमभन्न वस्तहुरूको पवहचान गना र यसको उत्पादन कि 
गना अनसुधिान कायािाई जोड ददइनेछ  । 

१८.३.५  स्थानीय ज्ञान, सीप र सािनको उपयोगिाई बढावा ददँदै विकेट, प्यािेट,  वायोफ्यूि,वायोिास 
ग्यामसवफकेशन आददको प्रयोगिा जनचेतना अमभवृवर्द् गने कायाििहरू सञ्चािन गररनेछन ्। 

१८.३.६  परम्परागत रुपिा प्रयोग हुँदै आएको दाउराको प्रयोग धयून गराउने खािका सिुाररएको चिुो तथा 
ग्यामसफायर जस्ता प्रवविीको व्यापक प्रयोग, ववकास र ववस्तारिा जोड ददइनेछ । 

१८.४  सौया उजाा 
१८.४.१  जिमबद्यतुको मग्रड नपगेुको वा आमथाक रुपिा मग्रड मग्रड िैजान िहँगो  स्थानिा बसोबास गने 

घरिरुीहरुका िामग घरेि ुसौया ऊजााका प्रववमिहरु  जडान गरी ववद्यतुीकरण गररनेछ । 

१८.४.२  उजाािाई मसचाई, स्वास्थय, न्शक्षा, खानेपानी, सडक बत्ती जस्ता  क्षेत्रहरुिा सािदुावयक तथा सञ्चािनिा 
ल्याउन प्रोत्साहन गररनेछ । 

१८.४.३  मसँचाई सवुविा नपगेुका स्थानिा सौया उजााको प्रयोगबाट मसचाई सवुविा  परु् याई कृवष उत्पादन र 
उत्पादकत्व वृवर्द्  हनुकुो साथै कृषकको  आयआजानिा सघाउने खािका योजनािाई ववशेष प्राथमिकतािा 
रान्खनेछ । 

१८.४.४  सौया उजाािाई खाद्य वस्त ुसकुाउने, पकाउने, पानी तताउने, पानी शरु्द्  गने, बत्ती बाल्ने, संचार प्रणािी 
सञ्चािन गने जस्ता कायासँग आबर्द् गरी  यसको ववकासिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

१८.४.५ सौया चलु्होको उपयोग वृवर्द् गना आवश्यक जनचेतना जगाउने  कायाििहरु संचािन गररनेछन ्। 

१८.४.६  सौया उजाा उत्पादनिा प्रयोग गररएका व्यावट्रको संकिन गरी  पनुःप्रयोगको व्यवस्था तथा उन्चत 
ववसजानको व्यवस्था मििाइनेछ । 

१८.४.७  जिववद्यतुको सम्भावना नरहेको ठाउँिा सौया ऊजाा वाय ुऊजाा, वाय ुऊजाा र सौया (वाय ुहाइमिड) प्रणािीको 
ववकास र उपयोगिाई प्रोत्साहन  ददइनेछ । 

१८.४.८  ग्रािीण क्षेत्रिा सोिार थिाि प्रवविीको ववकासको िामग आवश्यक  व्यवस्था मििाइनेछ । 

१८.४.९  उपयकु्त स्थानिा आवश्यकतानसुार मग्रड सवहत व्यवसावयक स्तरका सौया  ऊजााका प्रणािी मनिााण र 
सञ्चािन गने । 

१८.५  वाय ुऊजााः 



१८.५.१  वाय ुऊजााको िामग सम्भाव्य स्थानहरूको पवहचान गरी सावाजमनक-मनजी  क्षेत्रबीच साझेदारीको िोडििा 
ववकास तथा ववस्तार गना पहि गररनेछ । 

१८.५.२   वाय ुऊजााका संरचनाहरू सिदुायिाई स्थाधतरण गरी ददगो रुपिा सञ्चािन तथा ििात सम्भार गने 
व्यवस्था मििाइनेछ । 

१८.६  सिुाररएको चिुो प्रववमि 

१८.६.१  घर मभत्रको िुँवा रवहत तथा कि  दाउरा  खपत गने सिुाररएको चलु्होका प्रकार र उपयोमगताको बारेिा 
जनचेतना अमभवृवर्द् गररनेछ । 

१८.६.२  भौगोमिक तथा सांस्कृमतक अवस्था सहुाउँदो घरायसी तथा संस्थागत  सिुाररएको चिुोको अनसुधिान, 
ववकास तथा ववस्तारिा जोड ददनेछ । 

१८.६.३  ग्रािीण क्षेत्रिा उपयकु्त सिुाररएको चिुोको प्रववमि मभत्र्याई यसको प्रयोग र ववस्तारिा जोड ददइनेछ । 

१८.6.४ वातावरण संरक्षण सवहत आय आजानिा टेवा पर् याउने खािका गोि (चारकोि) उत्पादन गने सिुाररएको 
चलु्होको मनिााण र प्रयोगिाई प्ररेरत गररनेछ । 

18.7 सिुररएको पानी घट्ट प्रववमि 

18.7.1 ग्रािीण क्षेत्रिा परम्परागत पानी घट्टिाई सिुार गरी कुटानी तथा वपसानी सेवा उपिब्ि हनुे व्यवस्था 
मििाइनेछ । 

18.7.2 सिुाररएको पानी घट्टहरुिा प्रयोग हनुे यधत्र उपकरणहरु स्थानीय स्तरिा  उत्पादन गना मनजी क्षेत्रिाई 
प्रोत्सान गररनेछ । 

18.7.3 सिुाररएको पानी घट्टबाट ववद्यतु ्उत्पादन गना प्रोत्सान गररनेछ । 

18.8 ग्रामिण ववद्यतुीकरण 

18.8.1 राविय मग्रड प्रणािीको ववद्यतु ्सहकारी संस्था, उपभोक्ता सिहु तथा स्थानीय सरकरिे मिजिा मिई चिाउन 
सवकने व्यवस्था मििाइनेछ । 

18.8.2 मनजी क्षेत्र वा सिदुायिे ववकास गरेका िघ ुजिववद्यतु ्योजनाहरुबाट उत्पाददत ववद्यतु ्मिजिा ददन सक्न े
व्यवस्था मििाइनेछ । 

18.8.3 सािदुावयक, सहकारी संस्था तथा मनजी ववद्यतु ्आयोजनाहरुबाट उत्पाददत ववद्यतु ्राविय प्रसारण िाईनिा 
(Wheeling) गना पाउने व्यवस्था मििाउन पहि  गररनेछ । 

18.8.4 उपभोक्ताहरुको सहभामगतािा हनुे ग्रािीण ववद्यतुीकरण उनीहरुकै अग्रसरतािा कायााधवयन गररने र 
उपभोक्ताको वहत समुनन्ितहनुे व्यवस्था  मििाइनेछ ।  

18.8.5 प्रयोग नभइरहेको ववद्यतुको अमिकति उपयोग गने सम्बधििा मनिााररत  दै्वि िूल्य प्रणािी अनसुार कि 
िूल्यको ववद्यतुको प्रयोग ग्रिीण क्षेत्रि  सञ्चािन हनुे ववशेष गरेर कृवष, मसँचाई, खानेपानी, िघ ुतथा घरेि ु
उद्योग,  रोपवे जस्ता क्षेत्रहरुिा बढाउन ेव्यवस्था मििाइनेछ । 

 

19 पनुराविोकनः 
19.1 पामिकािे आवश्यकता अनसुार जवहिे सकैु र कन्म्तिा दईु वषाको अधतरािभधदा बढी नहनुे गरी यो मनमतिा 

परुाविोकन गना सक्नेछ । 

19.2 यस नीमत तथ यस नीमतिा सिय सियिा हनुे  संशोिन बारेको जानकारी  प्रदेश सरकार र नेपाि 
सरकारको सम्बन्धित िधत्रािय तथा वैकन्ल्पक ऊजाा  प्रवर्द्ान केधरिा पठाई आवश्यक सहकायाका 
क्षेत्रहरु ववस्तार गररनेछ । 



20. खारेजी र बचाऊः 
20.1 नेपाि सरकारबाट यस अन्घ कायााधवयनिा रहेका ग्रािीण ऊजाा नीमत, २०६३ (२००६), नवीकरणीय ऊजाा 

अनदुान नीमत, २०७३ (२०१६), नवीकरणीय ऊजााको अनदुान वववरण प्रणािी, २०७०, नवीकरणीय ऊजाा 
अनदुान पररचािन कायाववमि, २०७३, जैववक ऊजाा रणनीमत, २०७३, संस्थागत ऊजाा प्रणािीको ववतरण 
प्रणािी र अनदुान, २०७० िद्य ुजिववद्यतु ्कायािििाई प्रदान गररने अमतररक्त आमथाक सहायताका  िामग 
अनदुान ववतरण प्रणािी, २०७०, शहरी सौया ऊजाा प्रणािीिा अनदुान र ऋण वववरण मनदेन्शका, २०७२ र 
सौया सडक उज्यािो कायािि कायााधवयन कायाववमि, (२०१५) अनसुार भए गरेका यस पामिका क्षेत्रमभत्रका 
काया न्जम्िेवारी यसै मनमत अनसुार भएको िामननेछ । 

20.2 यस पामिकामभत्र सञ्चािन हनुे नवीकरणीय ऊजाा सम्बधिी सम्पूणा कायाहरु यस नीमतको प्रमतकुि भएको 
हदसम्ि स्वतः खारेज भएको िामननेछ । 

 
 
 

 

(पौवादङुिा गाउँपामिकाको नववकरणीय ऊजाा नीमत, २०७७ को नीमत १८ सँग सम्बन्धित) 
अनसुचुी-१ 

प्राववमिगत आमथाक अनदुान तामिका 
१. िद्य ुतथा सानाजि ववद्यतु ्(सािदुावयक, सहकारी, मनजी, सावाजमनक मनजी साझेदारी) 
ि.स. प्रणािी (क) आयोजनािा आिाररत अनदुान (रकि रु.) (ख) ऊजाा 

खपतिा 
आिाररत 
अनदुान 
(प्रमतशत) 

ववतरण प्रणािी 
(प्रमत घरिरुी) 

उत्पादन 
(उपकरण 
प्रमतवकिोवाट) 

उत्पादन 
(मसमभि 
संरचना 
प्रमतवकवा) 

१. १०-1000 
वकवासम्िका प्रणािी 

रु. 32,000 रु.95,000 रु.30,000 50 प्रमतशत 

२. १० वकिोवाट 
क्षितासम्िका प्रणािी 

रु.11,500 - - - 

2.1 ५-10 वकिोवाट 
क्षितासम्िका प्रणािी 

- रु. 95,000 - - 

2.2 ५ वकवा भधदा कि 
क्षिताका प्रणािी 

- रु. 70,000 - - 

नोटः अनदुान ववतरण गदाा पामिकािे आयोजनागत रुपिा ('क' बिोन्जि), खपतिा आिाररत ('ख' बिोन्जि) भएर ववतरण 
गनेछ । 

 



२. सिुाररएको पानी घट्टः 
ि.स. प्रणािी अनदुान रकि रु. 

ववतरण प्रणािी 
(प्रमत घरिरुी) 

उत्पादन (उपकरण 
प्रमतवकिोवाट) 

एकिषु्ठ 

१ सिुाररएको पानी घट्ट (५ 
वकवा सम्ि ववद्यतु ्उत्पादन 
गने) 

   

1.1 वपसानी रु.11,500 - - 
1.2 कुटानी तथा वपसानी - रु.50,000 - 
2 सिुाररएको पामन घट्ट 

(ववद्यतु ्उत्पादन नगने) 
   

2.1 वपसानी - - रु.18,000 
2.2 कुटानी तथा वपसानी - - रु. 

38,000 
 
३. सौया ऊजााः 
ि.स. प्रणािी (क) आयोजनािा आिाररत अनदुान (रकि रु.) (ख) ऊजाा 

खपतिा 
आिाररत 
अनदुान 
(प्रमतशत) 

ववतरण प्रणािी 
(प्रमत घरिरुी) 

उत्पादन 
(उपकरण 
प्रमतवकिोवाट) 

उत्पादन 
(मसमभि 
संरचना 
प्रमतवकवा) 

१. सौया घरेि ुववद्यतु ्
प्रणािी 

    

1.1 १०-20 वाट 
वपकक्षिता 

रु.5,000 - - - 

1.2 50 वाट वपक भधदा 
बढी 

रु. 10,000 - - - 

2 सौया मिनी मग्रड रु.32,000 रु. 175,000 - 60% 
नोटः ववतरण प्रणािीका िामग अनदुान प्रमतवकिोवाट अमिकति १० घरिरुीिाई उपिब्ि गररनछे । 

अनदुान ववतरण गदाा पामिकािे आयोजनागत रुपिा ('क' बिोन्जि) खपतिा आिाररत ('ख' बिोन्जि) 
भएर ववतरण गनेछ । 

 



४. अधय सौया ऊजााः 
ि.स. प्रणािी अनदुान रकि रु. 
१ ग्रामिण के्षत्रका पाठशािािा कम्प्यूटर एंव ववद्यतुीय 

उपकरण सञ्चािन तथा अस्पताििा भ्यान्क्सन  रेविजीरेटर 
र ववद्यतुीय उपकरण सञ्चािन  

रु. 50,000 वा कुि योजना 
िागतको ६५% सम्ि 

2 सािदुाय वा मनन्ज के्षत्रिे व्यवस्थापन गने खानेपानी तथा 
सौया पन्म्पङ प्रणािी 

रु. 1,500,000 वा कुि 
योजना िागतको ६०% 

३ सिदुाय वा मनजी के्षत्रिे व्यवस्थापन गने कृवष योग्य 
जमिनिा मसचँाई सञ्चािन गना सौया पन्म्पङ प्रणािी 

रु. 2,000,000 वा कुि 
योजना िागतको ६०% सम्ि 

4 सौया सडक बत्ती रु ४,000,000 वा कुि 
योजना िागतको ६०% सम्ि 

५ िामिाक तथा अध्यान्त्िक स्थिहरु  
 २० वाटसम्ि रु.9,000 वा कुि योजना 

िागतको ८०% सम्ि 
 ५० वाट भधदािामथ २०,000 वा कुि योजना 

िागतको ७०% सम्ि 
६ सावाजमनक न्शक्षण संस्था, सावाजमनक स्वास्थय केधर र 

सािदुावयक अस्पताििा सौया ऊजाा प्रणािी जडान 
रु 5,00,000 वा कुि योजना 
िागतको ६०% सम्ि 

७ घरायसी कुकर रु. 15,000 वा कुि योजना 
िागतको ६०% िध्ये जनुकि 
हधुछ । 

८  संस्थागत कुकर (अस्पताि, सैमनक एवं प्रहरी ब्यारेक, 
ववद्यािय, वृर्द्ाश्रि र आश्रि आदद) 

रु 1,000,000 वा कुि 
योजना िागतको ७५% िध्ये 
जनुकि हधुछ । 

9 ड्रायरः  
 ३-२० वगा वफट रु 22,500 वा कुि योजना 

िागतको ६०% िध्ये जननुकि 
हधुछ । 

 २१-८५ वगा वफट रु. 1,50,000 वा कुि योजना 
िागतको ७५% िध्ये जनकुि 
हधुछ  

 ८५ वगा वफटभधदा ठूिो रु. 2,25,000 वा कुि योजना 
िागतको ७५% िध्ये जनुकि 
हधुछ  



10. व्यावसावयक प्रयोजनका िामग 1500 वाट वपकक्षिता 
भधदा बढी र घरायसी प्रयोजनका िामग ५०० वाट 
वपकक्षिता भधदा बढी सौया ऊजाा प्रणािी जडानका िामग 
पाँच वषे िासक वकस्तािा बैंक ऋण मिदँा व्यावसावयक 
प्रयोजनका िामग ब्याजको ५०% रकि र घरायसी 
प्रयोजनका िामग ब्यावको ७५% रकि अनदुान स्वरुप 
बैंकिाफा त उपिब्ि गराइनछे । 

 

११ प्रयोग भइरहेका इधभटार, ब्याट्री प्रणािीहरुिाई सौया 
ऊजााबाट चाजा गना वा नयाँ सौया ऊजाा प्रणािी जडान गना 
२०० वाट वपक वा सो भधदा बढी क्षिताका सौया ऊजाािा 
प्रमत प्रणािी प्रमत पररवार रु. 20,000 उपिब्ि गराइनछे 
। 

 

 

५. बायोग्यासः 
ि.स. प्रणािी अनदुान रकि रु. प्रमतवकवा ववद्यतु ्

उत्पादनको िामग थप 
अनदुान 

1 घरायसी वायोग्यास प्िाधट प्रमत घरिरुी   

 2 घनमिटर रु.20,000 - 
 ४ घनमिटर रु 25,000 - 
 ६ घनमिटर भधदा बवढ रु. 30,000 - 
 ४ घनमिटर भधदा साना र भाधसाबाट 

मनस्कने फोहर र अधय घरायसी जैववक 
वस्तकुो अमिकति प्रयोग गरी वातारण 
सिुार गने खािका मनिााररत मडजाइन 

रु.10,000 वा कुि 
िागतको ५०% सम्ि 

- 

2 फोहरबाट ऊजाािा आिाररत बायोग्यास   
2.1 व्यावसावयक बायोग्यास प्िाधट   
 सानो (12.5-35 घ मि) रु.24,000 रु.65,000 
 िध्यि (35-100 घ मि) रु. 30,000 रु. 65,000 
 ठूिो (100 घ मि भधदा िामथ) रु. 36,000 रु. 65,000 
2.1 सावाजमनक मनकायिा मनिााण गररने 

बायोग्यास प्िाधट 
रु. 68,000 रु. 1,85,000 

2.2 सािदुावयक वायोग्यास प्िाधट रु.54,000 रु.1,50,000 



2.3 पौवादङुिा गाउँपामिकाबाट मनस्कने 
फोहोरबाट वायोग्यास प्रणािी मनिााण 
गदाा 

रु.2,40,000 वा कुि 
योजना िागतको ४०% 
सम्ि 

रु. 4000,000 वा 
कुि ववद्यतुीकरण 
िागतको ४०% सम्ि 

 

६. जैववक ऊजााः 
ि.स. प्रणािी अनदुान रकि रु. 
१ फिािे सिुाररएको चलु्होः  

 एक वा दईु िखेु रु.3,000 प्रमत घरिरुी 
 मतन िखेु प्रमत चलु्हो (प्रमत घरिरुी) रु 4,000 वा िागतको ५०% 

सम्ि 
२ संस्थागत सिुाररएको चलु्हो (सावाजमनक न्शक्षण संस्था, 

सावाजमनक स्वास्थय संस्था,प्रहरी वा सैमनक ब्यारेक, िामिाक 
स्थि, आश्रि) 

रु 20,000 वा िागतको ५०% 
सम्ि 

3 एक िखेु वा दईुिखेु पूणा रुपिा वा आंन्शक रुपिा फिािे 
रकेट चलु्हो 

रु.3,000 प्रमत घरिरुी वा 
िागतको ५०% सम्ि 

४ एकिखेु वा दईुिखेु पूणा रुपिा वा आंन्शक रुपिा फिािे 
श्यामसफायर प्रणािीको घरेि ुचलु्हो  

रु. 4,000 प्रमत घरिरुी वा 
िागतको ५०% सम्ि 

5 ग्यामसफायर प्रवविबाट तापीय ऊजाा प्रयोग गरी िद्य,ु 
साना,िझौिा उद्यिहरुिा कृवषजधय वस्त ुप्रशोिनको िामग 

रु. 1,50,000 वा िागतको 
50% सम्ि 

6 जैववक ऊजाा स्रोतबाट ववद्यतुीकरण गने ववद्यतुीय 
आयोजनाहरु (५ िामथ 100 वकिोवाट क्षिता) 

ववतरण प्रणािी (प्रमत घरिरुी) 
रु.32,000 उत्पादन प्रणािीका 
िामग (प्रमत वकवा) 
रु.1,25,000 ऊजाा खपतिा 
आिाररत अनदुानः५०% 

 

७. वाय ुर सौया-वाय ुमिश्रण ऊजााः 
ि.स. प्रणािी अनदुान रकि रु. 
1 वाय ुऊजााः  

 ववतरण प्रणािी (प्रमत घरिरुी) रु.32,000 

 उत्पादन प्रणािीका (प्रमत वक वा) रु.1,75,000 
२ सौया-वाय ुऊजााः  
 ववतरण प्रणािी (प्रमत घरिरुी) रु.32,000 
 उत्पादन प्रणािी (प्रमत वक.वा) रु. 1,75,000 

 
 



८. उत्पादनिूिक ऊजाा प्रयोगः 
ि.स. प्रणािी अनदुान रकि रु. 
1 नवीकरणीय ऊजाािा आिाररत िद्य ुउद्योग एवं व्यवसायको 

हकिा ऊजाा पररवतान र प्रशोिन उपकरण, व्यवसायको 
हाडावयर तथा आिारभतू संरचनाको अंशिा 

रु. 1,00,000 वा कुि 
िागतको ४०% सम्िञ 

2 नवीकरणीय ऊजाािा आिाररत साना तथा सझौिा उद्योग 
एवं व्यवसायको हकिा ऊजाा पररवतान र प्रशोिन उपकरण, 
व्यवसायको  

रु. 3,00,000 

 नवीकरणीय ऊजाािा आिाररत िद्य ुउद्योग एवं व्यवसायको 
हकिा ऊजाा पररवतान र प्रशोिन उपकरण, व्यवसायको 
हाडावयर तथा आिारभतू संरचनाको अंशिा 

रु. 1,00,000 वा िागतको 
४०% सम्ि 

 हाडावयर तथा आिारभतू संरचानाको अंशिा वा िागतको ३०% सम्ि 
३ स्थावपत सािदुावयक ववद्यतुीकरणका आयोजनािाई 

व्यवसायको रुपिा सञ्चािन गने सधदभािा आवश्यक पने 
उपकरण, हाडावयेर तथा आिारभतू संरचनाको अंशिा 

रु 3,00,000 वा िागतको 
५०% सम्ि 

४ िद्य ुजि ववद्यतुिे ओगटेको स्थानिा पन्म्पङबाट मसँचाइ 
गना आवश्यक पने उपकरण तथ हाडावेयरिा  

रु. 10,00,000 वा िागतको 
६०% सम्ि 

 

 

राजपत्रिा प्रकाशन भएको मिमतः- संवत ्२०७७ साि फाल्गनु ११  रोज ४ 
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रिेश राई 

प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत 

 


