
 

 

लिखु गाउँपालिका यसम, ओखिढुुंगा  

प्रदेश नुं. १ 

 

लिखु गाउँ काययपालिकाद्वारा प्रकालशत  

 

भाग-२ 

नेपालको संविधानको धारा २२२ िमोविम गवित गाउँ सभाले धारा २२६ को 

उपधारा १ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा १०२ उपदफा ३ को 

अवधनमा रवि नविकरणीय उिाा नीवत, २०७८ वलख ु गाउँ कायापावलकाले 

सिासाधारणको िानकारीका लावग प्रकाशन गररएको छ । 

नलिकरणीय उर्ाय नीलत, २०७८ 

नीलत नुं. - १ 

प्रमालणकरण लमलतिः- २०७८/०१/२० 

१. पृष्ठभूलमिः 

नेपालले सङ्घीय शासन प्रणाली अङ्गीकार गरी राज्यको मलू संरचनाका रुपमा संघ, 

प्रदशे र स्थानीय तिको व्यिस्था गरेको छ । साथै तिगत सरकारका विषयक्षेत्रगत अवधकारको 

उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (छ )  को )३( मा प्राकृवतक साधन 

स्रोतको संरक्षण, सम्िर्द्ान र उपयोग सम्िन्धी नीवत अन्तगात निीकरणीय ऊिााको उत्पादन तथा 

विकास गद ैनागररकका आधारभतू आिश्यकता पररपवूताका लावग सपुथ र सलुभ रुपमा भरपदो 

ऊिााको आपवूता सवुनवित गने र ऊिााको समवुचत प्रयोग गने राज्यको समग्र नीवत रिकेो छ ।  

संविधानको अनसुचूी ८ को िुँदा १९ मा साना िलविद्यतु ्आयोिना र िैकवल्पक ऊिाा 

सम्िन्धी विषय गाउँपावलका र नगरपावलकाको अवधकारको सचूीमा राखेको छ । संविधानको 
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धारा ५७ को उपधारा (४ )  िमोविम स्थानीय तिले काननू िनार्ा उक्त अवधकारको प्रयोग गना 

सक्ने व्यिस्था गरेको छ । साथै संविधानको अनसुचूी ९ को िुँदा ५ ल ेविद्यतु ्सेिालार्ा संघ, 

प्रदशे र स्थानीय तिको साझा अवधकार क्षेत्रको रुपमा उल्लेख गरेको छ । 

संविधानको प्रािधान िमोविम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले ऊिाा 

सम्िन्धी स्थानीय सरकारको काया विम्मेिारीलाई विस्ततृीकरण गरेको छ । उक्त ऐनको दफा 

११ को उपदफा )२( को खण्ड )ध( को िुँदा ३ दवेख ७ मा दिेाय िमोविमको काया विम्मेिारी 

गाउँपावलका र नगरपावलकाको रिकेो छ, 

(क) एक मेगािाट सम्मका िल विद्यत आयोिना सम्िन्धी स्थानीयस्तरको नीवत, 

काननू, मापदण्ड, योिना तिुामा, कायान्ियन, अनगुमन र वनयमन गने,  

(ख) स्थानीय तिमा िैकवल्पक ऊिाा सम्िन्धी नीवत, काननू, मापदण्ड, योिना तिुामा, 

कायान्ियन, अनगुमन र वनयमन गन,े  

(ग) स्थानीय विद्यतु वितरण प्रणाली र सेिाको व्यिस्थापन, सञ्चालन, अनगुमन र 

वनयमन गन,े  

(घ) स्थानीय तिमा िैकवल्पक ऊिाा सम्िन्धी प्रविवध विकास र िस्तान्तरण, क्षमता 

अवभिवृर्द् र प्रिर्द्ान गने, 

(ङ) साना िलविद्यत ु आयोिना तथा िैकवल्पक ऊिाा सम्िन्धी अन्य काया गने, 

गराउने । 

नेपाल सरकार कायाविभािन वनयमािली, २०७४ ले निीकरणीय र िैकवल्पक ऊिााको 

उपयोग, गणुस्तर र मापदण्ड वनधाारणको काया अवधकार क्षेत्र नेपाल सरकारको रिने व्यिस्था 

गरेको छ । साथै नपेाल सरकारको िलस्रोत र उिााको वदगो विकास संरक्षण, उपयोग र पानीको 

िाँडफाँट तथा िलस्रोत र ऊिाा पिूााधार संरचना वनमााण सम्िन्धी एवककृत नीवत, काननू, 

मापदण्ड र वनयमनको कायाविम्मेिारी वनधाारण गरेको छ ।  

प्रदशे सरकार कायाविभािन वनयमािली, २०७४ ले िैकवल्पक ऊिाा सम्िन्धी वकटानी 

व्यिस्था नगरे पवन प्रदशेस्तरको उिाा, विद्यतु, सम्िन्धी अध्ययन अनसुन्धान, नीवत, काननू, 
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मापदण्ड, गरुुयोिना, योिना तथा आयोिना वनमााण, कायाान्ियन, सञ्चालन, ममात सम्भार, 

समन्िय र वनयमन तथा उिाा, विद्यतु सेिा विस्तारमा वनिी के्षत्रको सिभावगता र लगानी 

प्रिर्द्ान सम्िन्धी नीवत तथा मापदण्ड वनधाारण र वनयमन गने कायाविम्मिेारीको व्यिस्था गरेको 

छ ।  

निीकरणीय ऊिाा प्राकृवतक स्रोतिाट उपलब्ध िुने, अनन्त कालसम्म पनुः प्रयोग गना 

सवकने र िातािरण मैत्री िुने गदाछ । निीकरणीय ऊिाालाई िैैकवल्पक ऊिाा िा स्िच्छ ऊिाा 

पवन भन् न ेगररएको छ । नेपालले िैकवल्पक ऊिााका सम्िन्धमा केिी प्रवतिर्द्ता िािरे गरेको छ 

। दशेभररमा िालसम्म िैकवल्पक ऊिााको स्रोतिाट कररि ५५ मेगािट विद्यतु उत्पादन भई 

दशेका कररि ३६ लाख घरधरुी लाभावन्ित भएका छन । िैकवल्पक ऊिााको माध्यमिाट 

दशेका १८ प्रवतशत िनताको विद्यतुमा पिुचँ पगु्नकुा साथै कररि ३० ििार रोिगारी वसिाना 

भएको र दशेको कुल उत्पावदत स्िच्छ ऊिाामा िैकवल्पक ऊिााको योगदान ३.२ प्रवतशत 

रिकेो छ । पन्रौं रावरिय योिना )२०७६/७७–२०८०/८१( ले लघ ु तथा साना िलविद्यतु 

उत्पादनिाट १३ मेघािाट, सौया विद्यतु प्रणालीिाट १२७ मेघािाट निीकरणीय ऊिाा उत्पादन 

भई थप ५ प्रवतशत िनतालाई विद्यतु सेिा परु् याउने लक्ष्य वलएको छ । यसका साथै २ लाख 

घरायसी िायोग्यास प्लान्ट, ५ लाख सधुाररएको चलुो र र ग्यासीफायर िडान गने लक्ष्य 

वलएको छ । िैकवल्पक ऊिाा प्रविवधिाट २ ििार लघ,ु साना तथा मझौला उद्योगमा ऊिाा 

उपलव्ध िुने अपेक्षा गरेको छ । उवल्लवखत लक्ष्य प्राविको लावग गाउँपावलका र 

नगरपावलकाको योगदान र नेततृ्िदायी भवूमका अपेवक्षत रिकेो छ ।  

वदगो विकास लक्ष्यको सातौं लक्ष्य अन्तगात गररएको प्रवतिर्द्ता अनसुार ९० प्रवतशत 

िनतालाई विद्यतु ्उपलब्ध गराउने, खाना पकाउन ७० प्रवतशत घरधरुीले सरल र्न्धन प्रयोग 

गरेको सवुनवित गने र २०८७ सालसम्ममा कूल खपत िुने ऊिाामा निीकरणीय ऊिााको ५० 

प्रवतशत परु् याउने लक्ष्य वलएको छ । उवल्लवखत रावरिय लक्ष्य र प्रवतिर्द्ता परुा गना संघ, प्रदशे 

र स्थानीय सरकारिीचको सिकाया एिं समन्िय र मलूतः िैकवल्पक ऊिाा के्षत्रमा स्थानीय 

सरकारको नेततृ्िदायी भवूमकालाई सदुृढ गनुा अपररिाया भएको छ ।  
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उवल्लवखत पषृ्ठभवूममा नेपालको संविधान, प्रचवलत नपेालकाननू र रावरिय नीवत 

अनकुुल संघ, प्रदशे र स्थानीय तििीचको परस्पर समन्िय र सिकायाका आधारमा स्थानीय 

स्तरमा निीकरणीय ऊिााको प्रिर्द्ान र विकास गना आिश्यक नीवतगत, संरचनागत र 

प्रवियागत आधार तयार गना अपररिाया भएको छ । यसका साथै गाउँपावलका क्षेत्रवभत्रका 

नागररकलाई वििलुी ित्ती, खाना पकाउने, पानी तताउने, अन्य उपभोग्य प्रयोग, व्यािसावयक 

प्रयोग र उत्पादनमलूक ऊिााको प्रयोग, साना तथा घरेल ु उद्योगको लावग आिश्यक ऊिाा 

)अन–वग्रड र अफ–वग्रड प्रविवधिरु माफा त( उपलब्ध गराई समनतामलूक आवथाक विकासका 

लावग निीकरणीय ऊिााको प्रिर्द्ान र विकास गना आिश्यक र िाञ्छनीय भएकाले यो 

निीकरणीय ऊिाा नीवत, २०७७ तयार गररएको छ । 

२. पररभाषािः विषय िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस नीवतमा,–  

(क) “कायापावलका” भन् नाल ेवलख ुगाउँ कायापावलका सम्झनपुछा ।  

(ख) “नीवत” भन् नाले गाउँपावलकाको निीकरणीय ऊिाा नीवत, २०७७ सम्झनुपछा । 

(ग) “निीकरणीय ऊिाा” भन् नाले सौया ऊिाा )सौया फोटोभोल्टार्क, सौया तापीय ऊिाा(, 

िाय ु ऊिाा, िैविक ऊिाा )िायोमास, िायोग्याँस, िायोफ्यलु, फोिोरिाट उत्पावदत 

ऊिाा, िायोिेवनक ग्याँस(, सधुाररएको पानी घट्ट, िार्ड्रोिन ऊिाा, भतूापीय ऊिाा तथा 

िलस्रोतिाट उत्पावदत विद्यतु ्सम्झनपुछा । सो शब्दले नेपाल सरकारल ेसमय समयमा 

नेपाल रािपत्रमा सचूना प्रकाशन गरी निीकरणीय ऊिााको स्रोत भनी तोकेको अन्य 

स्रोतिाट उत्पावदत ऊिाालाई समेत िनाउँछ ।  

(घ) “गाउँपावलका” भन् नाले वलख ुगाउँपावलका सम्झनपुछा । 

(ङ) “संविधान” भन् नाले नेपालको संविधान सम्झनपुछा ।  

(च) “स्थानीय काननू” भन् नाले गाउँ सभाले िनाएको स्थानीय काननू सम्झनपुछा । 

(छ) “नेट वमटरीङ्ग (Net Metering)” भन् नाले उत्पावदत ऊिाालाई रावरिय प्रसारणमा 

िोड्दा Billing गने प्रणालीलाई सम्झनपुछा । 
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(ि) “ऊिाा दक्षता” भन् नाले ऊिााको उत्पादन कम लागतमा उपलब्ध भएको कच्चा 

पदाथािाट िढीभन्दा िढी ऊिाा उत्पादन गने र ऊिाा खपतिाट उपभोक्ताले वतने मिसलु 

कमी भई कम खपतिाट िढीऊिाा प्राि िुने अिस्थालाई सम्झनपुछा । 

३. ितयमान लस्थलतिः 

प्रदशे नं. १ अन्तगात ओखलढुंगा विल्लामा वलख ु गाउँपावलका रिकेो छ । विल्ला 

सदरमकुाम ओखलढुंगािाट कररि ७५ वकलोवमटरमा उत्तर पविम तफा  ८८.०३ िगा वकलोवमटर 

के्षत्रफलमा वलख ुगाउँपावलका फैवलएको छ । यो गाउँपावलका साविकका वसंिदिेी, नमादशे्वर, 

यसम, गाम्नाङटार, टारकेरािारी र पोकली गरी िम्मा ६ िटा गा.वि.स.िरु वमलेर िाल ९ 

िडामा रुपान्तररत भई िनेको छ । गाउँ कायापावलका कायाालय िडा नं. ४ को यसममा रिकेो  

छ । वलख ुगाउँपावलकाको नामाकरण सिकोशीको सिायक नदी वलख ुनदीिाट भएको िो । 

यस गाउँपावलकको पिुा तफा  चम्पादिेी र वखविदमे्िा गाउँपावलका , पविममा रामेछाप विल्ला, 

उत्तरमा वखविदमे्िा गाउँपावलका र दवक्षणमा चम्पादिेी गाउँपावलका रिकेो छ । 

यस गाउँपावलकामा रावरिय िनगणना, २०६८ अनसुार िम्मा िनसंखया १४०४९ 

रिकेो छ । ब्राम्िण, क्षेत्री, नेिार, तामाङ, सनुिुार, राई लगायत विवभन्न आवदिासी 

िनिातीिरुको िसोिासले यस गाउँपावलकालाई अनेकतामा एकतािर्द् गना थप सियोग गरेको 

छ । विवभन्न भाषा भाषी र िावतय संस्कार एंि ् चाडपिािरुले धावमाक सविरणतुालाई थप 

उचाईमा पयुााएको छ । यिाँका िावसन्दािरु विशेष गरी कृवष पेशामा वनभार रिकेा छन ्भने केवि 

मात्रामा सरकारी नोकरी, व्यापार व्यिसाय र िैदवेशक रोिगार िस्ता पेशामा आिर्द् रिकेा छन ्

। 

यस गाउँपावलका मातित ९ िटा िडा कायाालय रिकेा छन,् भने स्िास््य सेिासँग 

सम्िवन्धत ६ िटा स्िास््य चौकी, ३ िटा आधारभतू स्िास््य केन्र, २ िटा िले्थ यवूनट र १ 

आयिुेद औषधालय रिकेो छ । त्यसै गरी वशक्षा के्षत्रसँग सम्िवन्धत २२ िटा सामदुावयक र १ 

वनिी गरी िम्मा २३ िटा विद्यालयिरु रिकेा छन ् । २ िटा प्रिरी चौवक, १४ िटा सिकारी 

संस्था र १४ गैरसरकारी संघ सस्थािरु रिकेा छन ्। 
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समवुन्र सतििाटकररि ६०० वफट दवेख २८०० वफटको उचाईमा रिकेो यस 

गाउँपावलकामा मानि िसोिासको लावग उपयकु्त वकवसमको िािापानी पाईन्छ । यस 

गाउँपावलकामा िेसँीका फाँटिरु दखेी विउपने लकेसम्म समेवटएको छ । वसल्खिुेसँी, दािालटार 

िस्ता धान उत्पादन िनुे फाँटिरु र पिराका फेदमा रिकेो गाम्नाङ्गटार र टारकेरािारीका 

फाँटिरु यिाँका थप उिार भवुमिरु िुन । फलफूलको लावग उपयकु्त िािापानी भएका कारण यस 

के्षत्रमा सनु्तला, िनुार, आँप, कटिर, अनार, खपुाानी र अंगरु  िस्ता फलफूल पार्न्छ । यस 

गाउँपावलकाको िडा नं. ९ पोकलीको मावथल्लो भेग आल ुउत्पादनको लावग प्रवसर्द् रिकेो छ 

। यस गाउँ पावलकामा वचरार्तो, िटामसी, वत्रफला, पाचऔले, घोड्तापे्र, िोिो   िस्ता 

मित्िपणूा स्िास््य िधाक िडीिटुीिरु पार्न्छन ।  

यस गाउँपावलकामा पोकली झरना, नमादशे्वर मिादिे, ढुङढुङ्ग ेमिादिे, भोल्टेकोटगढी, 

रामेश्वर पशपुवत मवन्दर िस्ता पयाटकीय गन्तव्यस्थलिरुले गदाा पयाटन व्यिसायको प्रिल 

संभािना रिकेो छ, िसिाट िोटल व्यिसाय, िोमस्टे, िेवकङ्ग सेिािरु सञ्चालन गरी यिाँको 

स्थानीय िासीिरुमा रोिगारीको वसिाना भई आवथाक विकासमा टेिा पगु्न ेदवेखन्छ । भ्रमण िषा 

२०२० को घमु्नै पने १०० गन्तव्यको सचूीमा पोकली झरना सचूीकृत भए पिात आन्तररक 

तथा िाह्य पयाटकिरुको आगमन िढ्द ैगईरिकेो छ । वलख ु३ नमादशे्वर वस्थत मावझटार पाका ल े

ििारौ ँपयाटकिरुको आगमनलाई स्िागत गना तत्पर रिकेो छ ।  ओखलढुंगा विल्लाको पविम 

भागको गाउँपावलका, पोकली झरनाले वचवनएको गाउँपावलका, नमादशे्वर मिादशेले वचवनएको 

गाउँपावलका, मानि िसोिास र कृवष उत्पादनको लावग उपयकु्त गाउँपावलका ििाँ िनसंखया र 

भौगोवलक रुपमा सानो भएपवन सामाविक, साँस्कृवतक, धावमाक, िावतगत विविधता रिकेो छ ।   

यस गाउँपावलका अन्तगात निीकरणीय ऊिााको प्रयोगको अिस्था उत्साििनक रिकेो 

दवेखन्छ । केन्रीय प्रसारणमा पिुचँ न्यनू भएतापवन यस गाउँपावलकामा १० िटा लघ ुिलविद्यतु 

आयोिना माफा त ् विद्यतु उत्पादन भई सेिा प्रिाि भएको छ । यसका अवतररक्त सोलार 

प्रविवधको उपयोग पवन व्यापक रिकेो छ । भकूम्पीय पनुवनामााण पवछ सधुाररएको चलुोको 

उपयोग पवन िढेको छ । 
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केन्रीय प्रसारण लाईन सिै िडामा नपगु्न,ु लघ ु िलविद्यतु आयोिनािरुको क्षमता 

विकास गना नसक्न,ु खाना पकाउन पराम्परागत ईन्धन मावथ नै वनभार रिनपुने अिस्था विद्यमा 

िुन ुलगायतका समस्या अझै पवन विद्यमान छन ्। 

 यवत िुदँा िुदँ ैपवन १२ मविना िवगरिने खोलािरु, सौया ऊिाा, सधुाररएको चलुो तफा को 

िनताको आकषाण निीकरणीय ऊिााको के्षत्रमा यस गाउँपावलकाको प्रमखु अिसरको रुपमा 

रिकेो छ । 

४. लिगतका प्रयासहरिः 

परम्परागत रुपमा भईरिकेो ऊिााको उपयोगको के्षत्रमा यस गाउँपावलकामा सधुारका 

प्रयास नभएका िोईनन ् । नेपालको संविधान िारी भए पिात निीकरणीय ऊिााको क्षेत्रमा 

स्थआनीय तिलाई मित्िपणूा अवधकारिरु प्राि भएका छन ्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ ले ती अवधकारिरुलाई थप व्यिवस्थत गरेको छ भने ती अवधकारलाई प्रचलनका लावग 

स्थानीत काननूिरु पवन तिुामा भएका छन ्। 

गाउँ कायाापवलका कायाालय अन्तगात िनशवक्त व्यिस्थापनमा िोड वदईएको छ भने 

कायाालय संरचना व्यिवस्तत गररएको छ । ऊिाा के्षत्रमा आधवुनकीकरणका लावग यस अवघ 

दवेख नै लघ ुिलविद्यतु आयोिना वनमााण, सौया उिाा प्रविवध िडान )संस्थागत र घरेल(ु तथा 

सधुाररएको चलुो वनमााणमा वतव्रता वदईएको छ । यद्यपी यसमा थप प्रयास गनुापने आिश्यकता 

दवेखन्छ ।  

५. समस्या तथा चुनौतीहरिः 

निीकरणीय ऊिाा प्रिर्द्ान र विकास गना ितामान समस्या कस्ता छन,् स्रोतको 

उपलब्धता कस्तो छ, अपगु पररमाणको अिस्था कस्तो छ, अन वग्रड र अफ वग्रड प्रविवधिरुको 

अिसर र सम्भािना कस्ता छन,् सो सम्िन्धमा छोटकरीमा उल्लेख गन ेर समग्रमा ऊिाा तथा 

मलूतः निीकरणीय ऊिााको उपलब्धता, उत्पादन, विकास र प्रिर्द्ान तथा प्रयोगसँग सम्िवन्धत 

नीवतगत, संरचनागत, कायाप्रणालीगत, सामाविक िा आवथाक पक्षिाट दवेखएका प्रमखु 

समस्या तथा चनुौवतिरुको उल्लेख यस खण्डमा गने । िस्तै, 
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५.१ िैकवल्पक ऊिााको उत्पादन र विकासमा वनिी के्षत्रको लगानी अपेक्षाकृत निुन,ु 

िैकवल्पक ऊिाा उत्पादनको के्षत्रमा वित्तीय लगानीका लावग नीिी तथा िैंवकङ्ग के्षत्रको 

आकषाण कम िुन,ु 

५.२ सिुवलयतऋण, िोवखम व्यिस्थापन र िीमा सम्िन्धी आिश्यक व्यिस्था निुन,ु  

५.३ स्थानीय तिमा ऊिाा के्षत्रकोप्रविवध तथा प्रयोग सम्िन्धमा क्षमताको कमी िुन,ु 

५.४ घरायसी आधारभतू आिश्यकता पररपवूतामा मात्र िैकवल्पक ऊिााको प्रयोग िुन ु तथा 

िैकवल्पक ऊिााको प्रयोग उद्योगिन्य विषयमा कममात्र िुन,ु  

५.५ लगभग ८०% प्रवतशत घरपररिार खाना पकाउने प्रयोिनका लावग परम्परागत ऊिााका 

साधनमा वनभार िनु,ु 

५.६       लघ ु िलविद्यतु आयोिनािरुको वनयमन प्रभािकारी िुन नसक्न ु तथा वित्तीय 

सशुासनको पक्ष कमिोर िुन ु।  

६. ऊर्ाय नीलतको आिश्यकतािः  

दिेायका कारणले यस निीकरणीय ऊिाा नीवतको आिश्यकता परेको छैः  

६.१ संविधान िमोविम िकैवल्पक ऊिाा विकासका लावग स्थानीय तिमा काननुी, 

संरचनागत र प्रवियागत व्यिस्थालाई सदुृढीकरण गरी िैकवल्पक ऊिााको विकास तथा 

प्रिर्द्ान गना, 

६.२ निीकरणीय ऊिाा क्षेत्रको विकास तथा व्यिस्थापनसँग सम्िवन्धत रावरिय नीवत तथा 

कायािमको प्रभािकारी कायाान्ियन गना,  

६.3 िैकवल्पक ऊिाा प्रविवधको विकास तथा प्रिर्द्ामा तिगत सरकारिीच नीवतगत तथा 

कायािम तिमा सिकाया तथा समन्ियात्मक कायाप्रणालीको अवभिवृर्द् गना,  

७. ऊर्ाय नीलतिे समेट्ने के्षत्रहरिः  
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गाउँपावलकाको िैकवल्पक ऊिाा के्षत्रमा प्रदत्त संिैधावनक अवधकार के्षत्रको सीमावभत्र 

रिी यस ऊिाा नीवतको खण्ड १८ मा उल्लेख भएिमोविमका अन–वग्रड (On-grid) र अफ–

वग्रड (Off-grid) प्रविवधिरु िस्तै लघ ु तथा साना िलविद्यतु,् िैविक ग्यास (Biogas), 

दाउरा, गोल, वब्रकेट, िैविक र्न्धन, प्यालेट, िायोमास ग्यावसवफकेशन, सौया ऊिाा, िाय ुऊिाा 

, सधुाररएको चलुो प्रविवध, सधुाररएको पानी घट्ट प्रविवध र ग्रामीण विद्यतुीकरण समेतका 

क्षेत्रिरु समेटी यो नीवत तयार गररएको छ । 

मावथ उल्लेवखत प्रविवधिरुमा िािके यस नीवतमा समािेश गररएको रावरिय प्रसारण 

लार्नको विस्तार र सोको घनत्ि िवृर्द् समेत संलग्न गररएको छ ।  

८. दीर्यकािीन सोच (Vision): 

ऊिाामा अत्मवनभार िनुको लावग स्िच्छ, भरपदो, सस्तो, उपयकु्त र सिासलुभ 

निीकरणीय ऊिााको स्रोतमा नागररकको पिुचँ िवृर्द् गरी ऊिाा उपभोग, ऊिाा उत्पादन र ऊिाा 

दक्षता तथा िातािरणीय स्िच्छताको प्रिर्द्ान गनुा यस नीवतको दीघाकालीन सोचँ रिकेो छ ।  

९. िक्ष्य (Goal): 

निीकरणीय ऊिााको उत्पादन, विकास र प्रिर्द्ान तथा निीकरणीय ऊिाै ाका स्रोतको 

संरक्षणमा लवक्षत समदुाय तथा वनिी के्षत्रलाई समेत सिभागी िनाई नागररकका आधारभतू 

आिश्यकता पररपवूताका लावग गणुस्तरीय, सपुथ, सलुभ र भरपदो ऊिााको आपवूता सवुनवित 

गनुाका साथै निीकरणीय ऊिााको समवुचत प्रयोग माफा त ् सम्िवन्धत क्षेत्रका नागररकको 

िीिनस्तर उकास्ने र समतामलूक आवथाक िवृर्द् िावसल गने तथा िातािरणीय संरक्षणमा टेिा 

परु् याउने यस नीवतको लक्ष्य िुनेछ ।  

१०. उदे्दश्यहर (Objectives): 

वनधााररत लक्ष्य िावसल गनाका लावग यस नीवतका दिेायिमोविम उद्दशे्यिरु िुनेछन,्–  

१०.१ निीकरणीय ऊिाा क्षेत्रको योिनािर्द् विकास, संस्थागत संरचना, कायाविवधिरुको 

वनमााण र संस्थागत क्षमताको विकास गने,  



खण्डः- ०५                    संखयाः- ०२                        वमवतः- २०७८ / ०१/३० 

10 

 

१०.२ निीकरणीय ऊिााको उत्पादन, विकास र आपवूता गरी स्थानीय माग र आिश्यकता 

पररपवूता गने,  

१०.३ गणुस्तरीय, सपुथ, सलुभ र भरपदो निीकरणीय ऊिााको प्रयोगमा नागररकको पिुचँ 

सवुनवित गने,  

१०.४ निीकरणीय ऊिाासम्िन्धी प्राविवधक अध्ययन, अनसुन्धान, निीन प्रयोग र 

प्रिर्द्ानात्मक कायािरु गरी प्रचरु मात्रामा िनताको आिश्यकता पररपवूता गने।  

११. नीलत तथा रणनीलतहरिः  

उल्लेवखत उद्दशे्यिरु िावसल गना दिेायका नीवत तथा रणनीवत वलर्नेछ,  

११.१ नीलतिः निीकरणीय ऊर्ाय के्षत्रको योर्नाबद्ध लिकासको िालग समािेशी 

सहभालगतामूिक योर्ना तरु्यमा तथा कायायन्ियन र लनणयय पद्धलतको सुंस्थागत 

लिकास गननिः 

रणनीवतः 

११.१.१ गाउँपावलकास्तरमा निीकरणीय ऊिााको विकास र प्रिर्द्ान गनाको लावग 

उवचत र आिश्यक ििेटको व्यिस्था गररनेछ । 

११.१.२  निीकरणीय ऊिााको प्रिर्द्ान र विकासमा वनिी के्षत्र तथा समदुायको 

सिभावगतामा पररयोिना कायाान्ियन गना आिश्यक कायाविवध, प्रविया, 

मापदण्ड )स्ट्यानडडा(, वनदवेशका )मेनयुल(, स्पेवसवफकेसन आवद प्रदशे 

िा सङ्घीय सरकारसँगको समन्ियमा िनाई िमशः लाग ूगररनेछ ।  

११.१.३  निीकरणीय ऊिाा सम्िन्धी नीवत वनमााण तथा योिनािरु िनाउँदा 

सङ्घीय सरकार र प्रदशे सरकारको नीवत, लक्ष्य, उद्दशे्य, समयसीमा र 

प्रवियासँग अनकूुल िुने गरी िनार्नेछ ।  
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११.१.४ निीकरणीय ऊिाा सम्िन्धमा भएका अन्तराावरिय सवन्ध, सम्झौतातथा 

प्रवतिर्द्तािरु सङ्घीय सरकारसँगको समन्ियमा स्थानीयकरण गरी 

कायाान्ियनको व्यिस्था वमलार्ने छ ।  

११.१.५  निीकरणीय ऊिााको स्थानीयस्तरमा गररने विकासको लावग आिश्यक 

योिना )गरुुयोिना, रणनीवतक योिना, आिवधक योिना, पञ्चिषीय 

योिना, िावषाक योिना( िनाई लाग ूगररनेछ ।  

११.१.६ पररयोिनाको व्यिस्थापन, स्रोतको नक्साङ्कन, िेसलार्न तयारी, 

निीकरणीय ऊिााको प्रिर्द्ान, पररयोिनाको प्रभािकारी कायाान्ियन, 

अनगुमन तथा मलू्याङ्कन िस्ता कायािरुमा पावलकाले नेततृ्िदायी 

भवूमका वनिााि गनेछ ।  

११.१.७ स्थानीय स्तरका सिकारी संस्था, उपभोक्ता समिू, गैरसरकारी संस्था एिं 

वनिी के्षत्रको संलग्नता र सिभावगतालाई अवधकतम रुपमा उपयोग एिं 

पररचालन गररनेछ ।  

११.१.८ स्थानीयस्तरमा निीकरणीय ऊिााको क्षेत्रमा काया गने कमाचारी, 

िनप्रवतवनवध, सरोकारिाला तथा उपभोक्तािरुको समयोवचत दक्षता, 

क्षमता र चेतना अवभिवृर्द् गद ैलवगनेछ ।  

११.१.९  सङ्घीय सरकार र प्रदशे सरकारिाट आिश्यकताअनसुार नीवतगत, 

संथागत, आवथाक, प्राविवधक र क्षमता अवभिवृर्द् सम्िन्धी सियोग प्राि 

गना पिल गररनेछ ।  

११.१.१०  सामदुावयकस्तरका ऊिाा योिना सञ्चालन गदाा समािेशी तथा 

समतामलूक विकासको लावग सामाविक पररचालन गने व्यिस्था 

अिलम्िन गररनेछ ।  
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११.१.११  सामदुावयक ग्रामीण विद्यतुीकरण संस्था गिन गरी गरीि घरधरुीमा वग्रड 

विस्तारीकरण (Grid extension) िा वग्रड सिलीकरण (Grid 

densification) को माध्यमिाट विद्यतु ् लार्न िडान गनुाका साथ ै

यसका वियाकलापिरुलाई वनयमन गररनेछ ।  

११.१.१२  समवुचत अिस्था र औवचत्य पवुि भएमा विद्यतु ् प्रावधकरण र रावरिय 

सामदुावयक विद्यतु ्उपभोक्ता मिासङ्घ नेपालसँग समन्िय गने छ ।  

११.२  निीकरणीय ऊर्ायको उत्पादन, लिकास, प्रसारण िाइन लिस्तार र आपूलतय गरी 

स्थानीय माग र आिश्यकता पररपलूतय गननिः  

११.२.१  साना )तीन मेगािाटसम्मका( िलविद्यतु ् र अन्य निीकरणीय ऊिाा 

प्रविवध )सौया, सौयािाय,ु िैविक आवद( मा आधाररत पररयोिनािाट 

उत्पावदत ऊिाालाई रावरिय प्रसारण लार्नमा )वग्रड( भएको स्थानमा 

त्यस्तो लार्नमा िोडी उत्पावदन ऊिाा वििी वितरणको लावग 

सििीकरण गररनेछ । त्यसरी लार्न िोडदा नेट वमटररङ्ग (Net 

Metering) प्रविवधलाई अिलम्िन गररनेछ ।  

११.२.२  ग्रामीण, ििार क्षेत्र र शिरी क्षेत्रमा उपलव्ध प्राविवधक, भौगोवलक र 

आवथाकरुपमा सम्भाव्य निीकरणीय ऊिााका स्रोत साधनिरुको उत्पादन, 

विकास र आपवूतामा िोड वदर्नेछ ।  

११.२.३  निीकरणीय ऊिााका स्रोतिाट उत्पावदत विद्यतु,् ग्याँस ऊिाा, िोस ऊिाा 

)िस्तैः वब्रकेट र प्यालेट(, िैविक तेलिन्य र्न्धन िा अन्य सफा 

ऊिाालाई उत्पादनकताा िा वितरकिाट उपभोक्तासम्म परु् याउने कायामा 

आिश्यक समन्िय र सििीकरण गररनेछ ।  

११.२.४  निीकरणीय ऊिाा िा सफा ऊिााको उत्पादन, विकास र आपवूतामा िवृर्द् 

गद ै परम्परागत ऊिााका स्रोत िस्तैः दाउरा, गरु्िँा आवदको खपतलाई 

वनरुत्सावित गरी िमशःकम गराउँद ैलवगनेछ ।  
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११.२.५  निीकरणीय ऊिााको पररप्रयोगमा विवभन्न आवथाक क्षेत्रमा विविधीकरण 

(Productive End-use Diversification) प्रविवधको दक्षता 

(Efficiency) र ऊिााको माग पररपवूता गना पारम्पररक, व्यापाररक र 

निीकरणीय ऊिाा वमश्रण (Energy Mix) को अिधारणालाई 

प्रोत्सावित गररनेछ । 

११.२.६  स्थानीयस्तरमा वमनीवग्रड तथा वितरण लार्नको विस्तार गरी ग्रामीण 

के्षत्रमा ऊिाा खपत गने क्षमता अवभिवृर्द् गद ैलवगनेछ ।  

११.२.७  स्थानीय खपतयोग्य पररमाण भन्दा िढी उत्पावदत ऊिाालाई रावरिय 

प्रसारण लार्नमाफा त वििी वितरण गना सम्िवन्धत वनकायसँग समन्िय 

गरी ऊिाा उत्पादकलाई आिश्यक सियोग प्रदान गररनेछ ।  

११.२.८  निीकरणीय ऊिाासँग सम्िर्द् उपकरण उत्पादन गने उद्योग सञ्चालनमा 

वनिी के्षत्रको संलग्नता िढाउन िोड वदर्नेछ ।  

११.२.९  आवथाक तथा सामाविक रुपमा पछावड परेका वलङ्ग, समदुाय तथा 

िगाको उद्यमशीलतालाई प्रोत्सािन िनुे खालका निीकरणीय ऊिाा प्रयोग 

गने उद्योगलाई प्रोत्सावित गररनेछ ।  

११.२.१०  स्थानीयस्तरका निीकरणीय ऊिाा प्रयोग गने लघ ुतथा साना उद्योगलाई 

प्रोत्सावित गना औवचत्यको आधारमा आवंशक िा परैू स्थानीय कर 

वमनािा गने, ऋणको ब्याि वमनािाको लावग पिल गने, प्रसंशापत्र 

वदनेिस्ता प्रिर्द्ानात्मक काया गररनेछ ।  

११.२.११  सम्िवन्धत वनकायसँग समन्िय गरी सामदुावयक ग्रामीण विद्यतुीकरणको 

अिधारणामा वग्रडको विकास र विस्तार गररनेछ ।  
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११.२.१२  निीकरणीय ऊिााका भौवतक संरचनाको वनयवमतरूपमा ममातसम्भार गना 

र वदगो रुपमा सञ्चालन गना आिश्यक पने संस्थागत संरचना, ििेटको 

ब्यिस्था, िनशवक्त र अन्य स्रोतको व्यिस्था गररनेछ ।  

११.२.१३  विगतमा वनमााण भई विवभन्न कारणल ेऊिाा उत्पादन गना िन्द भएका िा 

रूग्ण अिस्थामा रिकेा तर पनुः सञ्चालानमा ल्याई लगानीको तलुनामा 

िढी लाभ वलन सवकने आवथाक तथा प्राविवधक रुपले सम्भाव्य रिकेा 

निीकरणीय ऊिााका योिनािरुलाई पनुःवनमााण िा ममात सम्भार र 

व्यिस्थापकीय प्रिन्ध गरी सञ्चालनमा ल्यार्नछे ।  

११.२.१४  गाउँपावलकाको अनमुवत वलएर व्यािसावयक रुपमा निीकरणीय ऊिााको 

उत्पादन र वििी वितरण गने कायालाई प्रोत्सािन गररनेछ ।  

११.३  गुणस्तरीय, सुपथ, सिुभ र भरपदो निीकरणीय ऊर्ायको प्रयोगमा नागररकको 

पह ँच सलुनलित गननिः  

११.३.१  आवथाक, सामाविक रुपमा पछावड परेका, सीमान्तकृत, लोपोन्मखु साथ ै

कविन भौगोवलक अिवस्थवत भएको िडा, टोल िा िस्तीमा िसोिास 

गने समदुायको लावग निीकरणीय ऊिाामा पिुचँ िढाई उनीिरुको 

िीिनस्तर उकास्न िोड वदर्नेछ ।  

११.३.२  निीकरणीय ऊिाा क्षेत्रमा लैंवगक समानता र सामाविक समािेशीकरणको 

वसर्द्ान्त अिलम्िन भएको सवुनवितता गररनेछ ।  

)क(  विशेषगरी मविला तथा पछावड परेका समिूलाई निीकरणीय ऊिााको 

विकास र प्रिर्द्ानसम्िन्धी वनणाय प्रवियामा िनसङ्खयाको अनपुातको 

आधारमा सिभागी गरार्नेछ ।  
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)ख(  निीकरणीय ऊिाािाट प्राि लाभको वितरणमा िनसङ्खयाको अनपुातमा 

मविला तथा पछावड परेका समिूरु लाभावन्ित िुने अंशलाई सवुनवित 

गररने छ ।  

)ग(  मविला तथा पछावड परेका समिूरुको िीिनस्तर उकास्न निीकरणीय 

ऊिाा क्षेत्रलाई स्थानीय आवथाक गवतविवधसँग आिर्द् गररनेछ ।  

११.३.३  निीकरणीय ऊिाामा आधाररत आवथाक वियाकलाप एिं उद्योग 

व्यिसायिरुलाई प्रोत्सावित गररनेछ ।  

११.३.४  निीकरणीय ऊिााको विकास गदाा रोिगारी वसिाना गने एि ं

उत्पादकत्िमा िवृर्द् गने खालका पररयोिनालाई प्राथवमकता वदर्नेछ ।  

११.३.५  निीकरणीय ऊिाा प्रविवधको गणुस्तर सवुनवित गना र वनयमन गना 

स्थानीय स्तरमा नै गणुस्तर वनयमन एिं मापन प्रणालीको विकास गरी 

त्यसलाई संस्थागत गना पिल गररनेछ । स्थानीय प्रणाली वियाशील 

नभएसम्म प्रदशे िा सङ्घीय सरकारसँग समन्िय गरी वनयमन र मापनको 

उपयकु्त व्यिस्था वमलार्नेछ ।  

११.३.६  निीकरणीय ऊिाा प्रविवधको विकास र विस्तार गने कायामा सािािवनक–

वनिी साझेदारी, वनिी, सिकारीका साथै सामदुावयक व्यिस्थापनलाई 

प्रोत्सावित गद ैयसको वदगोपनामा िोड वदर्नेछ ।  

११.३.७  स्थानीयस्तरमा निीकरणीय ऊिाा प्रविवधसम्िन्धी प्राविवधक सेिा र 

िस्तकुो सिि उपलब्धताको लावग वनिी के्षत्रलाई प्रोत्सािन गररनेछ ।  

११.३.८  सािािवनक सेिा प्रिािलाई पारदशी, उत्तरदायी, समािेशी र ििाफदिेी 

िनाउन निीकरणीय ऊिाासम्िन्धी सािािवनक परीक्षण, सामाविक 

परीक्षण, सािािवनक सनुिुार्, लैंवगक समानता तथा सामाविक 

समािेशीकरणसम्िन्धी परीक्षण िस्ता कायािमिरु सञ्चालन गररनेछ ।  
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११.३.९  निीकरणीय ऊिााका प्रणालीको विकासका साथै िडान तथा 

व्यिस्थापन कायामा सियोग गना पावलकाको ििेटलाई प्राविवधक 

सेिाको के्षत्रमा )सेिा करार िा अनदुान( िा प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गररनेछ 

।  

११.४ निीकरणीय ऊर्ायसम्बन्धी प्रालिलधक अध्ययन, अनसुन्धान, निीन प्रयोग र 

प्रिद््रधनात्मक काययहर गरी प्रचूर मात्रामा र्नताको आिश्यकता पररपलूतय 

भएको सुलनलित गननिः 

११.४.१  परम्परागत ऊिाामावथको वनभारता कम गना, ऊिाा उपयोगको दक्षतामा 

अवभिवृर्द् गना, नयाै ँ प्रविवधको विकास गना, निीकरणीय ऊिााको 

उत्पादन लागत कम गना र भौगोवलक उपयकु्तता वनवित गने सम्िन्धमा 

आिश्यक अध्ययन अनसुन्धान गररनेछ । त्यस्ता कायािरु पावलका 

आफैं ले गने िा सङ्घीय सरकार िा प्रदशे सरकार तथा अन्य स्थानीय 

तििरुसँग समन्िय र सिकाया गरी गररनेछ ।  

११.४.२  निीकरणीय ऊिााको विकासमा नयाँ प्रविवधको विकास र विस्तारको 

लावग वनिी के्षत्र एिं गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई संलग्न गरार्नेछ ।  

११.४.३  निीकरणीय ऊिाासँग सम्िवन्धत पिूााधार वनमााण गनुापिूा रावरिय 

नीवतअनसुार अवनिाया रुपमा प्रारवम्भक िातािरणीय परीक्षण (Initial 

Environmental Examination), िातािरणीय प्रभाि मलू्याङ्कन 

(Environmental Impact Assessment) गने व्यिस्था गररनेछ र 

िातािरणीय र सामाविक सरुक्षणका (Environmental and Social 

Safeguard) विवधिरु समेत अिलम्िन गररनछे ।  

११.४.४  िैविक र्न्धन, िैविक तापीय प्रणाली, विद्यतुीय सिारी साधन तथा 

विद्यतुीय चलुो आवदको अध्ययन, अनसुन्धान, विकास तथा विस्तारमा 

िोड वदर्नेछ ।  
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११.४.५  निीकरणीय ऊिााका पररयोिनािरुलाई Carbon Trading 

Mechanism (CTM) अन्तगात लगी कािानडार्अक्सार्ड तथा अन्य 

िररतगिृ ग्यासको उत्सिान कम गरेिापत त्यसिाट िचत भएको कािान 

वििीिाट प्राि िुने रकमलाई निीकरणीय ऊिााको प्रिर्द्ान तथा 

विकासमा प्रयोग गररनेछ ।  

११.४.६  निीकरणीय ऊिाा मलूतः ग्रामीण मविलासँग प्रत्यक्ष सरोकार राखने िुदँा 

ग्रामीण ऊिााका प्रविवधिरुलाई िढी मविलामैत्री िनाउन आिश्यक 

अध्ययन अनसुन्धान गररनेछ । निीकरणीय ऊिााको क्षेत्रलाई मविला 

सशक्तीकरणको अवभन् न अङ्गको रुपमा विकास गने िातािरण िनार्नेछ 

।  

११.४.७  निीकरणीय ऊिाािाट यस क्षेत्रको वदगो विकास, गररिी वनिारण, मविला 

तथा िालिावलकामा पने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाििरुको 

मलू्याङ्कन, प्रचारप्रसार, प्रदशानीका साथ ै समयसापेक्ष अन्य 

प्रिर्द्ानात्मक कायािरु गररनछे ।  

११.४.८  ‘एक घर एक ऊिाा’ अवभयान सञ्चालन गररनेछ । 

१२. सुंस्थागत सुंरचनाःिः 

यस नीवतको प्रभािकारी कायाान्ियन गनाका लावग दिेाय िमोविमको संस्थागत 

संरचनाको विकास तथा सदुृढीकरण गररनेछैः 

१२.१  पिूााधार विकास सवमवत अन्तगात ऊिाा विकास उपसवमवतको गिन गनेः गाउँपावलकामा 

निीकरणीय ऊिााको विकास तथा प्रिर्द्ानका लावग, ऊिाा सम्िन्धी नीवतगत, काननुको 

कायाान्ियनको सवुनवितता गना तथा नीवत तथा काननूको प्रभािकारी कायाान्ियनका 

लावग आिश्यक योिना तथा पररयोिनािरुको तिुामा, कायाान्ियन, अनगुमन तथा 

मलू्यांकन प्रणालीलाई नेततृ्िदायी भवूमका वनिााि गना पावलकाको सदस्यको 

संयोिकत्िमा ऊिाा शाखाका प्रमखु र अन्य सरोकारिालािरु समेतको सिभावगतामा 
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पावलकाको पिूााधार विकास सवमवत अन्तगात एक ऊिाा विकास उपसवमवत गिन 

गररनेछ ।  

१२.२  पिूााधार विकास शाखा/मिाशाखा अन्तगात ऊिाा एकाईको स्थापनार सदुृढीकरण गनेः 

पावलकाको पिूााधार विकास शाखा/मिाशाखा अन्तगात ऊिाा )िल विद्यतु,् सौया, 

िायोमास, िाय ु आवद( तथा निीकरणीय ऊिााको उत्पादनममलूक प्रयोग )एभ् र( 

एकाईको स्थापना गरी िा भर्रिकेो सम्िवन्धत शाखा िा र्कार्माफा त सम्पणूा 

निीकरणीय ऊिाा क्षेत्रको विकास र प्रिर्द्ानलाई संस्थागत गररने छ । साथै निीकरणीय 

ऊिाा सम्िन्धी स्पि कायावििरण िनाई लाग ूगररनेछ । 

१२.३  साना र मझौला खालका निीकरणीय ऊिाा पररयोिनािरुको प्राविवधक मलू्याङ्कन एि ं

पनुरािलोकन काया गनाका लावग प्राविवधक काया समिू र सवमवत (Technical 

Team/Committee) गिन गररनेछ । 

१२.४  निीकरणीय ऊिाा विकास कायािममा अन्तर सरकारी तिको सम्पका , सूचना, समन्िय 

र सिकाया प्रणालीको विकास गना िोस ्काया वििरण िनाई लाग ूगररनेछ । 

१२.५  गाउँपावलकाको संगिन संरचना तथा व्यिस्थापन सिेक्षण गदाा िा अद्यािवधक गदाा 

निीकरणीय ऊिाा विकाससँग सम्िवन्धत संगिन संरचना, िनशवक्त र कायावििरण प्रि 

उल्लेख गरी रवखनेछ । 

१३. अनुदानसम्बन्धी व्यिस्थािः 

गाउँपावलकाले आफ्नो भौगोवलक क्षेत्रवभत्र निीकरणीय ऊिााको उत्पादन र विकासका 

लावग अनदुान, प्राविवधक सियोग तथा प्रिर्धनात्मक कायािरु गनेछ र विशेषगरी अनदुान तथा 

प्राविवधक सियोग उपलब्ध गराउँदा दिेायको नीवत अवखतयार गनछेः 

१३.१. सामान्य लसद्धान्तिः 
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१३.१.१.  निीकरणीय ऊिाामा रिकेो अनदुान मावथको उच्च वनभारतालाई िमश 

कम गद ैप्रविवधिरुको विकास तथा विस्तारमा वित्तीय संस्थामाफा त सलुभ किाा 

प्रिाि गने गराउने व्यिस्था वमलार्नछे । 

१३.१.२.  अनदुानको लावग ऊिाा प्रवतफलको आधारमा सिैभन्दा कम लागत 

भएका निीकरणीय ऊिाा प्रविवधलाई उच्च प्राथवमकता वदर्नेछ । 

१३.१.३.  साना तथा लघ ु िलविद्यतु ् पररयोिनाको सामाविक, वित्तीय तथा 

भौवतक रुपमा सम्भािना रिकेो िाउँमा सौया ऊिाामा वदर्ने अनदुानलाई 

वनरुत्सावित गररनेछ । 

१३.१.४.  लघ ु तथा साना िलविद्यतु ् पररयोिनािरुिाट उत्पावदत विद्यतु्लाई 

विशेषगरी पयाटन, खवनि पदाथाको अन्िषेण, मािाल कटाई, ढुङ्गा कटाई, 

वसमेन्ट उत्पादन, वसँचार्, पवम्पङ तथा कृवष उत्पादनको प्रशोधन तथा 

उत्पादनमलूक उद्योगिरुलाई उपलब्ध गराई खवनि ऊिाालाई प्रवतस्थापन गन े

प्रयोिनका लावग उत्पादन उपकरण अनदुान उपलब्ध गरार्नेछ । 

१३.१.५.  वनिी के्षत्रको लगानीमा स्थानीयस्तरमा वनमााण गरी सञ्चालन गररने िूला 

व्यािसावयक निीकरणीय ऊिााका पररयोिनाको िकमा पावलकाले भौवतक 

पिूााधार )विद्यतु,् पानी, सञ्चार, सडक(, उत्पावदत ऊिाा वििी वितरणका साथ ै

िग्गा प्राविमा सििीकरण गरी वदनेछ । 

१३.१.६  निीकरणीय ऊिााको उत्पादनसँग सम्िवन्धत विषयमा व्यािसावयक 

रुपमा उत्पावदत निीकरणीय ऊिााका पररयोिनािरुलाई सिुवलयत दरमा सेिा 

शलु्क लगाउन सवकनेछ । 

१३.१.७.  आयोिना सञ्चालन गदाा आयोिनाको कुल लागतमध्ये उपभोक्ताको 

तफा िाट कवम्तमा २०% िरािरको योगदान सवुनवित गररनेछ र िाँकी योगदान 

सरकारी स्रोत माफा त उपलब्ध गराईनेछ । 
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१३.२. सङ्र्ीय िा प्रादेलशक स्रोत पररचािनिः 

१३.२.१.  सङ्घीय सरकार तथा प्रदशे सरकारिाट निीकरणीय ऊिाा प्रिधान िा 

विकासको लावग प्राि िनुे अनदुान रकम सोिी प्रयोिनको लावग खचा गररनेछ । 

१३.२.२.  सङ्घीय सरकार, प्रदशे सरकार, अन्य स्थानीय ति िा यस गाउँपावलका 

सवम्मवलत ििुसरकारी स्रोत पररचालनको ढाँचामा कायाान्ियन िुन े

आयोिनाको िकमा अनदुान रकम, कायाान्ियनको प्रविया र स्रोत 

पररचालनको विवध र संयन्त्र िनाई आयोिना वनमााण गररनेछ । 

१३.२.३.  आयोिना सञ्चालन गदाा संयोिन गने संयन्त्र, आवथाक योगदानको 

ढाँचा (Funding Modality), वनकायगत विम्मेिारी, कायािम व्यिस्थापन, 

अनगुमन तथा ररपोवटाङसवितका विषयिस्त ुसमेटीएको ििपुक्षीय सम्झौताको 

आधारमा गररनेछ । 

१३.४.४.  वग्रड विस्तारीकरण िा वग्रड सिलीकरण योिनािरुमा पावलकाल े

आवथाक र प्राविवधक सियोग गनेछ साथै लगानी नीवतको अवधनमा रिी लगानी 

गनेछ । 

१३.३ आन्तररक स्रोत पररचािनिः 

१३.३.१.  आयोिना सञ्चालनगदाा गाउँपावलकाले यस नीवत अन्तगातको अनसुचूी 

१ िमोविम स्िीकृत भएको आवथाक अनदुान रकम प्रदान गनेछ । साथै सो 

दरभन्दा िढी निुनेगरी र स्रोतको दोिोरोपन निुने गरी िाह्य स्रोत पररचालन 

गररनेछ । 

१३.३.२.  यस नीवतको खण्ड १४.१ मा उल्लेख भए िमोविमका सम्भाव्य वित्तीय 

स्रोतिरुलाई उपयकु्त विवध िनाएर पररचालन गररनेछ । 

१३.३.३.  सङ्घीयसरकार िा प्रादवेशक सरकारिाट निीनतम ् (Innovative) 

वित्तीय लगानी (Funding) िा अनदुान (Subsidy) को अिधारणामा 
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सिभागी िुन आह्वान गरेमा गाउँपावलकाले आफ्नो स्रोतिाट वनवित योगदान 

सवित सिभागी िुन सक्नेछ । 

१३.३.४  गाउँपावलका आफँै वनमााणकताा (Developer) िुने िा सािािवनक–वनिी 

साझेदारी )वपवपए( को अिधारणामा सञ्चालन िुन े निीकरणीय ऊिाा 

पररयोिनािरुमा कुल सरकारी अनदुान िा लगानी िढीमा ८०% सम्म िुन 

सक्नेछ र िाँकी लगानी वनिी क्षेत्र िा नागररकको सेयर माफा त गररनेछ । 

१३.४  गररबीको पररचयपत्र बाहक िा आलथयक, सामालर्क रपमा पछालि परेका 

पररिारहर िा समुदायिाई ग्रामीण ऊर्ाय प्रणािीको उपयोगको िालग 

सम्बलन्धत ििाको लसफाररसमा थप सुलिधा प्रदान गनय सलकनेछ । 

१३.५  लनमायण कायय सम्पन्न ह न नसकेका पुराना िरु् र्िलिद्युत ् पररयोर्नाहरूको 

अध्ययन गरी आिस्यक र औलचत्यपणूय ठहररएमा थप अनुदान लदन सलकनेछ । 

१४. स्रोत, साधन पररचािन सम्बन्धी व्यिस्थािः 

निीकरणीय ऊिााको प्रिर्द्ान, विकास तथा आयोिना र पररयोिना कायाान्ियन गने प्रयोिनको 

लावग आवथाक स्रोत तथा िनशवक्त पररचालन गदाा दिेायिमोविम गररनछेः 

१४.१ आलथयक स्रोतिः 

१४.१.१  दिेायको स्रोतिाट प्राि रकम निीकरणीय ऊिााको प्रिर्द्ान, विकास र 

आयोिना र पररयोिनाको सञ्चालन, वदगो व्यिस्थापन तथा ममात सम्भार 

लगायतको सम्िवन्धत कायागना स्थानीय सवञ्चत कोष अन्तगात रिने गरी एक 

निीकरणीय ऊिाा विकास कोष स्थापना गररनेछ । 

१४.१.२  मावथ िुँदा िमोविमको निीकरणीय ऊिाा विकास कोषमा दिेायका रकम 

िम्मा गररनेछः 

(क(  निीकरणीय ऊिाा विकासका पररयोिनालाई सङ्घीय सरकार िा प्रदशे 

सरकारिाट प्राि अनदुान रकम, 
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(ख(  पावलकाको आन्तररक आय मध्ये निीकरणीय ऊिााको लावग 

छुट्यार्एको रकम, 

(ग(  ऊिाा क्षेत्रिाट उिेको कर तथा िररिाना, 

(घ(  ऊिाा क्षेत्रको रोयल्टीिापत प्राि रकम, 

(ङ(  निीकरणीय ऊिाा प्रयोिनको लावग वलर्एको ऋण, 

(च(  उपभोक्तािरुिाट संकवलत समपरुक फन्ड, 

(छ(  कािान िेवडङिाट प्राि रकम, 

(ि( विदशेी सरकार, अन्तराावरिय सैंघ संस्थासँग सम्झौता गरी प्राि रकम । 

तर यस्तो रकम प्राि गनुाअवघ सङ्घीय सरकारको अथा मन्त्रालयको 

स्िीकृती वलर्नेछ । 

(झ(  केन्रीय निीकरणीय ऊिाा कोष तथा प्रदशेको ऊिाा सम्िन्धी कोषिाट 

प्राि रकम, 

(ञ(  अन्य कुनै स्रोतिाट प्राि रकम, 

१४.१.३ वित्तीय संस्थािरुलाई निीकरणीय ऊिााको विकास तथा विस्तार गना 

सिुवलयतपणूा ऋण लगानी गना प्रोत्सािन गररनेछ । 

१४.१.४  निीकरणीय ऊिााको विकासमा िैंक तथा वित्तीय संस्थािरुको ऋण, 

समदुायमा रिकेो पूँिी पररचालन गना वित्तीय उपकरणिरु (Financial 

Instruments) को उपयोग गने व्यिस्था वमलार्नेछ । 

१४.१.५  समानीकरण अनदुान र आन्तररक स्रोतको उवचत अंश निीकरणीय ऊिाा 

क्षेत्रको विकास र प्रिर्द्ानमा पररचालन गररनेछ । 
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१४.१.६  स्थानीय पूँिीलाई अवधकतम रुपमा पररचालन गरी िैदवेशक रोिगारिाट 

आविात पूंिीलाई निीकरणीय ऊिााका आयोिनािरुमा लगानी गना प्रोत्सावित 

गररनेछ । 

१४.२ र्नशलतिः 

१४.२.१  पिूााधार विकाससँग सम्िवन्धत शाखा िा र्कार्माफा त प्रशासवनक र 

प्राविवधक कायाका साथ ैनीवत वनमााण, काननु वनमााण, योिना तिुामा, योिना 

कायाान्ियन, प्राविवधक मापदण्ड र स्पेवसवफकेसनको तयारी, वनयमन काया, 

त्याङ्क संकलन, ररपोवटाङ्ग, अनगुमन तथा मलू्यांकन सम्पणूा काया 

सञ्चालन गना स्थानीय तिको संगिन संरचना तथा व्यिस्थापन सिके्षणका 

आधारमा आिश्यक िनशवक्तको व्यिस्था गररनेछ । 

१४.२.२  निीकरणीय ऊिाा सम्िन्धी प्राविवधक सीपयकु्त र विशेष काया सम्पादन 

गनाका लावग आिश्यकताअनसुार सम्िवन्धत विषयको विज्ञको सेिा करारमा 

वलन सवकने व्यिस्था गररनेछ । 

१४.२.३  प्राविवधक मलू्याङ्कन एिं पनुरािलोकन गनाका लावग साना तथा 

मझौला योिनाको िकमा स्थानीय प्राविवधक काया समिू र सवमवत 

(Technical Team/Committee) पररचालन गररनेछ र िूला आयोिनाको 

िकमा प्रदशे सरकार िा नेपाल सरकाको सम्िवन्धत प्राविवधक मलू्याङ्कन 

प्रणाली माफा त गररनेछ । 

१४.२.४ निीकरणीय ऊिााका उपभोक्तािरु तथा पावलकाका सम्िवन्धत 

कमाचारीलाई प्रणाली सञ्चालन, ममात सम्भार एिं व्यिस्थापन सम्िन्धी तावलम 

प्रदान गने तथा सीप अवभिवृर्द्को व्यिस्था वमलार्नेछ । 

१५. समन्िय र सहकाययिः 
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१५.१  नीवत, काननू, कायाविवध, आवथाक लगानी, प्राविवधक पक्ष, वदगो विकास लक्ष्य 

(Sustainable Development Goal) का साथै क्षमता विकासका कायािरु 

गदाा सङ्घीय सरकार र प्रदशे सरकार, ऊिाा क्षेत्रसँग सम्िवन्धत वनिी क्षेत्र तथा 

सरोकारिाला सङ्घ संस्थािरुसँग समन्िय गररनेछ र आिश्यक सियोग वलने 

वदने गररनेछ । 

१५.२  सङ्घीय सरकार, प्रदशे सरकार तथा अन्य स्थानीय सरकारिरुसँगको 

साझेदारीमा सम्भाव्य स्थानमा निीकरणीय ऊिााका विशेष कायािम सञ्चालन 

गररनेछ र आयोिना तथा पररयोिनाको कायाान्ियनमा समन्िय, सििीकरण र 

सियोग गररनेछ । 

१५.३  सङ्घीय सरकार िा प्रदशे सरकार िा दिुैको संयकु्त आवथाक सियोगमा वनमााण 

िुने निीकरणीय ऊिााका आयोिनािरुको प्राविवधक पनुरािलोकन एि ं

मलू्याङ्कन आपसीसियोग र समन्ियमा गररनछे । 

१५.४  स्थानीयस्तरमा सञ्चालन िुने मविला विकास, वसँचार्, खानेपानी, सिकारी, 

स्िास््य, िन, उद्योग, िातािरणीय संरक्षण, सडक, लघकुिाा सम्िन्धी साक्षरता 

अवभयान कायािमिरु सञ्चालन गदाा निीकरणीय ऊिाा विकासका अियििरु 

समािेश गरी कायाान्ियन गना आिश्यक प्राविवधक सिायता उपलब्ध गरार्नेछ । 

१६. कानुनी व्यिस्थािः 

यस नीवतको कायाान्ियनको लावग नेपालको संविधान, प्रचवलत नपेाल काननू र प्रदशे 

काननूको अधीनमा रिी आिश्यकता अनसुार िैकवल्पक ऊिाा सम्िन्धी स्थानीय ऐन, वनयम, 

कायाविवधिरु वनमााण गररनेछ । 

१७. अनुगमन तथा मूल्याङ्कनिः 

१७.१  गाउँपावलकाको अनगुमन सवमवतको नेततृ्िमा समग्र निीकरणीय ऊिाा क्षेत्रको 

अनगुमन र मलू्याङ्कन गने व्यिस्था वमलार्नेछ । 
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१७.२  िलविद्यतु,् ऊिाा र सडक ित्ती तथा वसचँार् शाखा िा र्कार्माफा त योिनािरुको 

वनयवमत स्िःअनगुमन, गणुस्तर वनयन्त्रण, प्राविवधक परीक्षण, सम्पन्नताको 

प्रमाणीकरण, साथै प्रगवत प्रवतिेदन तयार गने गराउने व्यिस्था वमलार्नेछ ।  

१७.३  योिना कायाान्ियन िुने क्षेत्रका सम्िवन्धत िडा अध्यक्षमाफा त संलग्न उपभोक्ता 

सवमवतका कायािरुको स्थलगत अनगुमन, वनयमन तथा आिवधक प्रगवत सवमक्षा 

गररने छ । 

१७.४  निीकरणीय ऊिाासम्िन्धी दरुगामी र आिवधक योिनािरुलाई पररणाममखुी 

िनाउन नवतिामलूक सचूकिरुको आधारमा अनगुमन तथा मलू्याङ्कन गने, 

ररपोवटङ्ग गने, पषृ्ठपोषण गने र प्रभाि मलू्याङ्कन गने पररपाटीलाई स्थावपत 

गररनेछ । 

१७.५  गैरसरकारी सङ्घसंस्था, उपभोक्ता सवमवत, सिकारी संस्थालगायतका सामाविक 

तथा सामदुावयक सङ्घसंस्थाले स्थानीय तिसगँको समन्ियमा काम गदाा यस 

पावलकाले तोकेको अनगुमन तथा मलू्याङ्कन प्रणालीलाई अिलम्िन गनुा पनेछ 

। 

१७.६  पावलकाको अवभलेख केन्रअन्तगात भौगोवलक र व्यिस्थापकीय सचूना 

प्रणालीको विकास, प्रोफार्ल तयारी एिं निीकरणीय ऊिाासम्िन्धी त्याङ्क 

अद्यािवधक गरी यस के्षत्रको समविगत सचूना प्रणालीलाई सदुृढ र व्यिवस्थत 

गररनेछ । 

१७.७  लैंवगक, आवथाक, र सामाविक रुपमा खवण्डकृत त्याङ्क राखने, योिना तिुामा 

गनुापिूा लैंवगक दृविकोणिाट अिस्था विशे्लषण गरी कमिोर दवेखएका िगा र 

के्षत्रको पिुचँमा िढोत्तरी गना विशेष पिल गररनेछ । 

१७.८  अनगुमन सवमवतको िैिकद्वारा यस कायाविवधले वनवदाि गरेिमोविमको 

निीकरणीय ऊिाासम्िन्धी दण्ड, िररिानाको पररमाण तोक्नेछ र यसको 

आधारमा अशलुउपरको प्रविया अगावड िढार्नछे । 
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१७.९  सम्झौतािमोविम वििीपिातको सेिा नवदन े िडानकताा र आपवूताकताा 

कम्पनीलाई कालो सचूीमा रावखने साथै आयोिना सम्पन्न नगरी िीचैमा छाड्न े

कम्पनीलाई काननूिमोविम कारिािी गररनेछ । 

१७.१० स्थलगत अनगुमन र प्रमाणीकरण काया गदाा अनगुमनको लागत कम गना 

सम्भि भएसम्म एकीकृत विवधिाट गररनेछ । 

१७.११ रावरिय र अन्तरावरिय स्तरमा निीकरणीय ऊिाासम्िन्धी ज्ञान, अनभुि र 

वसकार्को आदान–प्रदानका साथै उपलब्ध ज्ञानको व्यिस्थापन र प्रयोग गररनेछ 

। 

१७.१२ निीकरणीय ऊिााको के्षत्रमा उत्कृि काया गने व्यवक्त, फमा, समदुाय िा 

संस्थालाई उपयकु्त अिसरिरुमा परुस्कृत गररनेछ । 

१८. प्रलिलधगत काययनीलतिः 

१८.१ िरु् तथा साना र्िलिद्यतुि्ः 

१८.१.१  स्थानीय ऊिाा विकाससम्िन्धी वनदवेशका २०७५ िमोविम १,००० 

वकिासम्म क्षमताका आयोिनािरुको विद्यतु ्उत्पादन र प्रसारण र वितरण गन े

प्रयोिनका लावग सिेक्षणको अनमुवत तथा उत्पादन र प्रसारण र वितरण 

अनमुवतपत्र वदर्नेछ । 

१८.१.२  ग्रामीण क्षेत्रमा १००० वकलोिाट )KW( सम्म विद्यतु ् उत्पादन गरी 

वितरण गने संस्था, स्थानीय समिू तथा वनिी के्षत्रलाई प्रोत्सावित गने व्यिस्था 

वमलार्नेछ । 

१८.१.३  स्थानीय उपभोक्ता समिू तथा सिकारी संस्थाल ेसािािवनक स्िावमत्िमा 

रिकेा साना िल विद्यतु आयोिना वलिमा वलई सञ्चालन, ममातसम्भार िा 

खरीद गना चािमेा सिवुलयतपणूा ऋण िा वकस्तािन्दीमा वलन वदन सक्न े

व्यिस्था वमलार्नेछ । 
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१८.१.४  स्थानीयस्तरमा रिकेो सीप र श्रमलाई लघ ु िलविद्यतु ् आयोिनाको 

वनमााणमा उपयोग गना प्रोत्सािन गने । 

१८.१.५  लघ ुतथा साना िलविद्यतु ्आयोिनािरुले सेिा परु् याई आएको िाउँमा 

वग्रड पगुेको अिस्थामा यी आयोिनासँग विद्यतु ् खरीद सम्झौता गरी विद्यतु ्

खरीद वििी िुने व्यिस्था वमलार्नेछ । 

१८.१.६  वग्रडमा सिि पिुचँ भएको, विद्यतु ् वििी गरी लागतको तलुनामा 

अत्यवधक लाभ वलन सवकने खालको र आवथाक प्राविवधक र सामाविक रुपल े

सम्भाव्य भएका साना तथा लघ ु िलविद्यतु ् योिनामा  गाउँपावलकाल े

आिश्यक स्रोत िटुाई व्यािसावयकरुपमा विद्यतु ् उत्पादन गने व्यिस्था 

वमलाउनेछ । 

१८.१.७  पानीको स्रोत दईु स्थानीय तिको वसमानामा पने भएमा आपसी सिमवत र 

प्रदशे सरकारको संयोिकत्िमा योिना वनमााण तथा सञ्चालनको व्यिस्था 

वमलार्नेछ । 

१८.१.८  सामदुावयक िा सिकारी व्यिस्थापनमाफा त सञ्चालनमा रिकेा लघ ुतथा 

साना िलविद्यतु ्आयोिनािरुलाई पणूा क्षमतामा सञ्चालन गना र सञ्चालनमा 

नरिकेा तर सानो सियोमा पनुः सञ्चालनमा ल्याउन सवकने योिनािरुको 

पनुरुत्थान गना आिश्यक आवथाक प्राविवधक सिायोग गररनेछ । 

१८.२ रै्लिक ग्यास (Biogas): 

१८.२.१  सामदुावयक, व्यािसावयक एिं संस्थागत के्षत्रमा िैविक ग्यासको 

अनसुन्धान, परीक्षण, विकास र विस्तारमा िोड वदर्नेछ । 

१८.२.२  िनचेतना अवभिवृर्द्का लावग िैविक ग्याँससम्िन्धी प्रदशानी एिं सचूना 

केन्रिरुको स्थापना गना प्रेररत गररनेछ । 
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१८.२.३  घरायसी र्न्धनको प्रयोिनको रुपमा गोिर गरु्िँा िाल्ने प्रिवृत्तलाई उवचत 

विकल्पसवित वनरुत्सावित गररनेछ । 

१८.२.४  िैविक ग्यास उत्पादन गने संयन्त्रमा मानि शौचालय िोडेर सञ्चालन 

गने कायालाई प्रोत्सािन वदर्नेछ । 

१८.२.५  िैविक फोिोरिाट ऊिाा उत्पादन )ध्िकतभ तय भ्लभचनथ( र फोिोरको 

पनुःप्रयोगको अिधारणालाई अिलम्िन गररनेछ । 

१८.२.६  ग्यास प्लान्टिाट उत्पावदत स्लरी )वक्गचचथ( लाई कृवष मलको रुपमा 

प्रयोग गरी व्यिवस्थत गने । 

१८.३ दाउरा, गोि, लिकेट, रै्लिक इन्धन, प्यािेट, िायोमास ग्यालसलफकेशनःिः 

१८.३.१  गोल )चारकोल( को उत्पादन, वितरण तथा उपयोगमा िैज्ञावनक 

व्यिस्थापन गरी यसको आपवूता प्रणालीलाई व्यिवस्थत गररनेछ 

१८.३.२  िातािरणीय पक्षलाई दृविगत गद ै सधुाररएको चलु्िो िाट गोल 

)चारकोल( उत्पादन गने अभ्यासलाई पे्रररत गररन ेछ 

१८.३.३  दाउरा, धानको भसू, कािको धलुो, कुविएका काि एिं अन्य कृवषिन्य 

िस्तिुरुको उपलब्धताको आधारमा वव्रकेट, िायोफ्यलु, प्यालेट, 

िायोमास ग्यावसवफकेशन आवद उत्पादन गना सवकने सम्भाव्य 

स्थानिरुको पविचान गरी यसको व्यिसायीकरण, विकास तथा 

विस्तारमा िोड वदर्नेछ । 

१८.३.४  वव्रकेट र प्यालेट उत्पादनमा प्रयोग गना सवकने विवभन्न िस्तिुरुको 

पविचान गना र यसको उत्पादन लागत कम गना अनसुन्धान कायालाई 

िोड वदर्नेछ । 
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१८.३.५  स्थानीय ज्ञान, सीप र साधनको प्रयोगलाई िढािा वददं ै वव्रकेट, प्यालेट, 

िायोफ्यलु, िायोमास ग्यावसवफकेशन आवदको प्रयोगमा िन चेतना 

अवभिवृर्द् गने कायािमिरु सञ्चालन गररनेछन ्। 

१८.३.६  परम्परागत रुपमा प्रयोग िुदँ ै आएको दाउराको प्रयोग न्यनू गराउने 

खालका सधुाररएको चलुो तथा ग्यावसफायर िस्ता प्रविवधको व्यापक 

प्रयोग, विकास र विस्तारमा िोड वदर्नेछ । 

१८.४ सौयय ऊर्ाय 

१८.४.१  िलविद्यतु्को वग्रड नपगुकेो िा आवथाक रुपमा वग्रड लैिान मिगँो पना िाने 

स्थानमा िसोिास गने घरधरुीिरुका लावग घरेल ुसौया ऊिााका प्रविवधिरु 

िडान गरी विद्यतुीकरण गररनेछ । 

१८.४.२  सौया ऊिाालाई वसँचार्, स्िास््य, वशक्षा, खानेपानी, सडक ित्तीिस्ता 

के्षत्रिरुमा सामदुावयक तथा संस्थागत रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन 

प्रोत्सािन गररनेछ । 

१८.४.३ वसँचार् सवुिधा नपगुेका स्थानमा सौया ऊिााको प्रयोगिाट वसँचार् सवुिधा 

परु् याई कृवष उत्पादन र उत्पादकत्ि िवृर्द् िुनकुो साथै कृषकको 

आयआिानमा सघाउ िुने खालका योिनालाई विशेष प्राथवमकतामा 

रावखनेछ । 

१८.४.४ सौया ऊिाालाई खाद्य िस्त ुसकुाउने, पकाउने, पानी तताउने, पानी शरु्द् 

गने, ित्ती िाल्ने, सञ्चार प्रणाली सञ्चालन गने िस्ता कायासँग आिर्द् 

गरी यसको विकासलाई प्रोत्सािन गररनेछ । 

१८.४.५  सौया चलु्िोको उपयोग िवृर्द् गना आिश्यक िनचेतना िगाउने 

कायािमिरु सञ्चालन गररनेछन ्। 
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१८.४.६  सौया ऊिाा उत्पादनमा प्रयोग गररएका ब्यािीको सङ्कलन गरी 

पनुःप्रयोगको व्यिस्था तथा उवचत विसिानको व्यिस्था वमलार्नेछ । 

१८.४.७  िलविद्यतु्को सम्भािना नरिकेो िाउँमा सौया ऊिाा, िाय ु ऊिाा र सौया 

)िाय ुिार्वब्रड प्रणालीको विकास र उपयोगलाई प्रोत्सािन वदर्नेछ । 

१८.४.८  ग्रामीण क्षेत्रमा सोलार थमाल प्रविवधको विकासको लावग आिश्यक 

व्यिस्था वमलार्नेछ । 

१८.४.९  उपयकु्त स्थानमा आिश्यकताअनसुार वग्रडसवित व्यािसावयक स्तरका 

सौया ऊिााका प्रणाली वनमााण र सञ्चालन गने । 

१८.५ िायु ऊर्ायिः 

१८.५.१  िाय ु ऊिााको लावग सम्भाव्य स्थानिरुको पविचान गरी सािािवनक–

वनिी क्षेत्रिीच साझेदारीको मोडलमा विकास तथा विस्तार गना पिल 

गररनेछ । 

१८.५.२  िाय ु ऊिााका संरचना िरु समदुायलाई िस्तान्तरण गरी वदगो रुपमा 

सञ्चालन तथा ममातसम्भार गने व्यिस्था वमलार्नेछ । 

१८.६ सुधाररएको चुिो प्रलिलध 

१८.६.१  घरवभत्रको धिुाँरवित तथा कम दाउरा खपत गने सधुाररएको चलु्िोका 

प्रकार र उपयोवगताको िारेमा िनचेतना अवभिवृर्द् गररनेछ । 

१८.६.२  भौगोवलक तथा सांस्कृवतक अिस्था सिुाउँदो घरायसी तथा संस्थागत 

सधुाररएको चलुोको अनसुन्धान, विकास तथा विस्तारमा िोड वदर्नेछ । 

१८.६.३  ग्रामीण के्षत्रमा उपयकु्त सधुाररएको चलुोको प्रविवध वभत्र्याई यसको प्रयोग 

र विस्तारमा िोड वदर्नछे । 
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१८.६.४  िातािरण संरक्षणसवित आयआिानमा टेिा परु् याउन खालका गोल 

)चारकोल( उत्पादन गन ेसधुाररएको चलु्िोको वनमााण र प्रयोगलाई पे्रररत 

गररनेछ । 

१८.७ सुधाररएको पानी र्ट्ट प्रलिलधिः 

१८.७.१  ग्रामीण के्षत्रमा परम्परागत पानी घट्टलाई सधुार गरी कुटानी तथा वपसानी 

सेिा उपलब्ध िुने व्यिस्था वमलार्नेछ । 

१८.७.२  सधुाररएको पानी घट्टिरुमा प्रयोग िनुे यन्त्र उपकरणिरु स्थानीय स्तरमा 

उत्पादन गना वनिी क्षेत्रलाई प्रोत्सािन गररनेछ । 

१८.७.३  सधुाररएको पानी घट्टिाट विद्यतु ्उत्पादन गना प्रोत्सािन गररनेछ । 

१८.८ ग्रामीण लिद्युतीकरणिः 

१८.८.१  रावरिय वग्रड प्रणालीको विद्यतु ् सिकारी संस्था, उपभोक्ता समिू तथा 

स्थानीय सरकारले वलिमा वलई चलाउन सवकने व्यिस्था वमलार्नेछ । 

१८.८.२ वनिी के्षत्र िा समदुायले विकास गरेका लघ ु िलविद्यतु ् योिनािरुिाट 

उत्पावदत विद्यतु वलिमा वदन सक्ने व्यिस्था वमलार्नेछ । 

१८.८.३ सामदुावयक, सिकारी संस्था तथा वनिी विद्यतु ् आयोिनािरुिाट 

उत्पावदत विद्यतु ् रावरिय प्रसारण लार्नमा (Wheeling) गना पाउन े

व्यिस्था वमलाउन पिल गररनेछ । 

१८.८.४  उपभोक्तािरुको सिभावगतामा िुने ग्रामीण विद्यतुीकरण उनीिरुकै 

अग्रसरतामा कायाान्ियन गररने र उपभोक्ताको िीत सवुनवित िुने व्यिस्था 

वमलार्नेछ । 

१८.८.५  प्रयोग नभर्रिकेो विद्यतु्को अवधकतम उपयोग गने सम्िन्धमा वनधााररत 

द्वैध मलू्य प्रणालीअनसुार कम मलू्यको विद्यतुकैो प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रमा 
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सञ्चालन िुने विशेष गरेर कृवष, वसँचार्, खानेपानी, लघ ु तथा घरेल ु

उद्योग, रोपिे िस्ता क्षेत्रिरुमा िढाउने व्यिस्था वमलार्नेछ । 

१९. पुनराििोकनिः 

१९.१ गाउँपावलकाले आिश्यकताअनसुार िविलेसकैु र कवम्तमा दईु िषाको अन्तरालभन्दा 

िढी निुने गरी यो नीवतमा पनुरािलोकन गना सक्नछे । 

१९.२  यस नीवत तथा यस नीवतमा समय समयमा िुने संशोधन िारेको िानकारी प्रदशे सरकार 

र नेपाल सरकारको सम्िवन्धत मन्त्रालय तथा िैकवल्पक ऊिाा प्रिर्द्ान केन्रमा पिार् 

आिश्यक सिकायाका क्षेत्रिरु विस्तार गररनेछ । 

२०. खोरेर्ी र बचाऊिः 

२०.१  नेपाल सरकारिाट यस अवघ कायाान्ियनमा रिकेा ग्रामीण उिाा नीवत, २०६३ )२००६(, 

निीकरणीय उिाा अनदुान नीवत, २०७३ )२०१६(, निीकरणीय ऊिााको अनदुान 

वितरण प्रणाली, २०७०, निीकरणीय ऊिाा अनदुान पररचालन कायाविवध, २०७३, 

िैविक ऊिाा रणनीवत, २०७३, संस्थागत ऊिाा प्रणालीको वितरण प्रणाली र अनदुान, 

२०७० लघ ुिलविद्यतु ्कायािमलाई प्रदान गररने अवतररक्त आवथाक सिायताका लावग 

अनदुान वितरण प्रणाली, २०७०, शिरी सौया ऊिाा प्रणालीमा अनदुान र ऋण वितरण 

वनदवेशका, २०७२ र सौया सडक उज्यालो कायािम कायाान्ियन कायाविवध, (२०१५( 

अनसुार भए गरेका यस गाउँपावलका क्षेत्रवभत्रका कायाविम्मेिारी यसै नीवत अनसुार 

भएको मावननेछ । 

२०.२  यस गाउँपावलकावभत्र सञ्चालन िुने निीकरणीय उिाा सम्िन्धी सम्पणूा कायािरु यस 

नीवतको प्रवतकुल भएको िदसम्म स्ितः खारेि भएको मावननेछ । 

 

(गाउँपालिकाको नवीकरणीय ऊर्ाा नीलि, २०७७ को नीलि१८ सँग सम्बलधिि) 

अनसुचूी १ 
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प्रलिलधगत आलथयक अनुदान तालिका 

१. िरु् तथा साना र्िलिद्युत ् (सामुदालयक, सहकारी, लनर्ी, साियर्लनक लनर्ी 

साझेदारी) 

ि.सं प्रणाली 

)क( आयोिनामा आधाररत अनदुान )रकम 

रु.( 

)ख( ऊिाा 

खपतमा  

आधाररत 

अनदुान 

)प्रवतशत( 

वितरण 

प्रणाली 

)प्रवत 

घरधरुी( 

उत्पादन 

उपकरण )प्रवत 

वकलोिाट( 

उत्पादन  

वसवभल 

संरचना  )प्रवत 

वकिा( 

१ १०–

१०००वकलोिाट 

सम्मका प्रणाली 

रु. ३२,००० रु.९५,००० रु. ३०,००० 

५० प्रवतशत 

% 

 

2 १० वकलोिाट क्षमता 

सम्मका प्रणाली 

 

रु. ११,५०० 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2.1 ५–१० वकलोिाट 

क्षमता सम्मका 

प्रणाली 

 

- 

 

रु.९५,००० 

 

- 

 

- 

 

2.2 ५ वकलोिाट भन्दा 

कम क्षमताका 

प्रणाली 

- 

 

रु.७०,००० 

 

- 

 

- 

 

नोटः अनदुान वितरण गदाा गाउँपावलकाले आयोिनागत रुपमा )‘क’ िमोविम( िा खपतमा 

आधाररत )‘ख’ िमोविम( भएर वितरण गनेछ । 

२. सुधाररएको पालन र्ट्टिः 

ि.सं प्रणाली 
अनदुान रकम रु. 

वितरण उत्पादन एकमषु्ठ 
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प्रणाली )प्रवत 

घरधरुी( 

उपकरण )प्रवत 

वकलोिाट( 

1 सधुाररएको पावन घट्ट )५ वकिा 

सम्म विद्यतु ्उत्पादन गन(े 

   

1.1 वपसानी रु. 11,500 - - 

1.2 कुटानी तथा वपसानी - रु. 50,000 - 

2 सधुाररएको पावन घट्ट )विद्यतु ्

उत्पादनन गने( 

   

2.1 वपसानी - - रु. 18,000 

2.2 कुटानी तथा वपसानी - - रु. 38,000 

 

३. सौयय ऊर्ायिः 

ि.सं प्रणाली 

)क( आयोिनामा आधाररत अनदुान )रकम रु.( )ख( 

ऊिाा 

खपतमा  

आधाररत 

अनदुान 

)प्रवतशत( 

वितरण प्रणाली 

)प्रवत घरधरुी( 

उत्पादन 

उपकरण )प्रवत 

वकलोिाट( 

उत्पादन  

वसवभल 

संरचना  

)प्रवत 

वकिा( 

१ सौया घरेल ुविद्यतु ्

प्रणालीः 
    

1.1 १०–२० िाट वपक क्षमता रु. 5,000 - - - 

1.2 ५० िाट वपक भन्दा िढी रु. 10,000 - - - 

2 सौया वमनी वग्रडः रु. 32,000 रु. 1,755,000 - 60% 

नोटः वितरण प्रणालीका लावग अनदुान प्रवत वकलोिाट अवदकतम १० घरधरुीलाई उपलब्ध 

गररनेछ । 

अनदुान वितरण गदाा पावलकाले आयोिनागत रुपमा )‘क’ िमोविम( िा खपतमा आधाररत )‘ख’ 

िमोविम( भएर वितरण गनेछ । 
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४. अन्य सौयय ऊर्ायिः 

ि.सं प्रणाली अनदुान रकम रु. 

1 ग्रामीण के्षत्रका पािशालामा कम्पटुर एि ं

विद्यतुीय उपकरण सञ्चालन तथा 

अल्पतालमा व्यवक्सन रेवििीरेटर र विद्यतुीय 

उपकरण सञ्चालन 

रु. ५०,००० िा कुल योिना लागतको 

६५% सम्म 

२ समदुाय िा वनिी के्षत्रले व्यिस्थापन गन े

खानेपानी तथा सौया पवम्पङ प्रणाली 

रु. १,५००,००० िा कुल योिना 

लागतको ६० % सम्म 

३ समदुाय िा वनिी के्षत्रले व्यिस्थापन गन े

कृवषयोग्य िवमनमा वसँचार् सञ्चालन गना सौया 

पवम्पङ प्रणाली 

रु. २,०००,००० िा कुल योिना 

लागतको ६०% सम्म 

४ सौया सडक ित्ती रु. ४,०००,००० िा कुल योिना 

लागतको ६० % सम्म 

५ धावमाक तथाअध्यावत्मक स्थलिरु  

 २० िाटसम्म रु. ९,००० िा कुल योिना लागतको ८० 

% सम्म 

 ५० िाट भन्दामावथ २०,००० िा कुल योिना लागतको ७० 

% सम्म 

६ सािािवनक वशक्षण संस्था, सािािवनक स्िास्थ 

केन्र र सामदुावयक अस्पतालमा सौया ऊिाा 

प्रणाली िडान 

रु. ५००,००० िा कुल यौिना लागतको 

६०% सम्म 

७ घरायसी कुकर रु.१५,००० िा कुल योिना लागतको 

६०% मध्ये िनु कम िुन्छ  

८ संस्थागत कुकर )अस्पताल, सैवनक एिं प्रिरी 

ब्यारेक, विद्यालय, िरृ्द्ाश्रम र आश्रम आवद( 

रु. १,०००,००० िा कुल योिना 

लागतको ७५ % मध्ये िनु कम िुन्छ 

९ ड्रायरः  

 ३–२० िगा वफट रु. २२,५०० िा कुल योिना लागतको 

६० % मध्ये िनु कम िुन्छ 

 २१–८५ िगा वफट रु. १५०,००० िा कुल योिना लागतको 
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७५ % मध्ये िनु कम िुन्छ 

 ८५ िगा वफटभन्दा िूलो रु. २२५,००० िा कुल योिना लागतको 

७५ % मध्ये िनु कम िुन्छ 

१० व्यािसावयक प्रयोिनका लावग १५०० िाट वपक क्षमताभन्दा िढी र घरायसी प्रयोिनका 

लावग ५०० िाट वपक क्षमताभन्दा िढी सौया ऊिाा प्रणाली िडानका लावग पाचँ िष े

मावसक वकस्तामा िैंक ऋण वलँदा व्यािसावयक प्रयोिनका लावग ब्यािको ५०% रकम र 

घरायसी प्रयोिनका लावग ब्यािको ७५% रकम अनदुानस्िरूप िैकँमाफा त उपलब्ध 

गरार्नेछ । 

११ प्रयोग भर्रिकेा र्न्भटार, ब्यािी प्रणालीिरुलाई सौया ऊिाािाट चािा गना िा नयाँ सौया ऊिाा 

प्रणाली िडान गना २०० िाट वपक िा सोभन्दा िढी क्षमताका सौया ऊिाामा प्रवतप्रणाली 

प्रवतपररिार रु. २०,००० उपलब्ध गरार्नेछ । 

 

५. बायोग्यासिः 

ि.सं प्रणाली अनदुान रकम 

रु. 

प्रवत वकिा विद्यतु ्

उत्पादनको लावग 

थप अनदुान 

१ घरायसी िायोग्यास प्लान्ट )प्रवत प्लान्ट प्रवत 

घरधरुी( 

  

 २ घनवमटर रु. २०,०००  

 ४ घनवमटर रु. २५,०००   

 ६ घनवमटरभन्दा िढी रु. ३०,०००  

 ४ घनवमटर भन्दा साना र भान्सािाट वनस्कन े

फोिर र अन्य घरायसी िैविक िस्तकुो 

अवधकतम प्रयोग गरी िातािरण सधुार गन े

खालका वनधाावत वडिार्न 

रु. १०,००० िा 

कुल लागतको 

५०% सम्म 

 

२ फोिरिाट ऊिाामा आधाररत िायोग्यास   

२.१ व्यािसावयक िायोग्यास प्लान्ट   

 सानो )१२.५) ३५ घ वम( रु. २४,००० रु. ६५,००० 
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 मध्यम )३५)१०० घ वम( रु. ३०,००० रु. ६५,००० 

 िूलो )१०० घ वमभन्दामावथ( रु. ३६,००० रु. ६५,००० 

२.१ सािािवनक वनकायमा वनमााण गररने िायोग्यास 

प्लान्ट 

रु. ६८,००० रु. १८५,००० 

२.२ सामदुावयक िायोग्यास प्लान्ट रु.५४,००० रु. १५०,००० 

२.३ ......पावलकािाट वनस्कने फोिोरिाट िायोग्यास 

प्रणाली वनमााण गदाा 

२४०,००० िा 

कुल योिना 

लागतको ४० 

% सम्म 

रु. ४००,००० िा 

कुल विद्यतुीकरण 

लागतको ४० 

%सम्म 

६. रै्लिकऊर्ायिः 

ि.सं प्रणाली अनदुान रकम रु. 

१ फलामे सधुाररएको चलु्िोः  

 एक िादईुमखेु रु. ३,००० प्रवत घरधरुी 

 तीनमखेु प्रवत चलु्िो )प्रवत घर धरुी( रु. ४,००० िा लागतको ५०% 

सम्म 

२ संस्थागत सधुाररएको चलु्िो )सािािवनक वशक्षण 

संस्था, सािािवनक स्िास््य संस्था, प्रिरी िा 

सैवनक ब्यारेक, धावमाक स्थल, आश्रम( 

रु. २०,००० िा लागतको ५०% 

सम्म 

३ एकमखेु िा दईुमखेु पणूा रुपमा िा आंवशक रुपमा 

फलामे रकेट चलु्िो 

रु. ३,००० प्रवत घरधरुी िा 

लागतको ५०% सम्म 

४ एकमखेु िा दईुमखेु पणूा रुपमा िा आंवशक रुपमा 

फलामे ग्यावसफायर प्रणालीको घरेल ुचलु्िो 

रु. ४,००० प्रवत घरधरुी िा 

लागतको ५०% सम्म 

५ ग्यावसफायर प्रविवधिाट तापीयऊिाा प्रयोग गरी 

लघ,ु साना, मझौला उद्यमिरुमा कृवषिन्य िस्त ु

प्रशोधनको लावग 

रु. १५०,००० िा लागतको ५०५ 

सम्म 

६ िैविक ऊिाा स्रोतिाट विद्यतुीकरण गने विद्यतुीय 

आयोिनािरु )५मावथ) १०० वकलोिाट क्षमता( 

वितरण प्रणाली )प्रवत घर धरुी(  

रु. ३२,००० 

उत्पादन प्रणालीका लावग )प्रवत 
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वक.िा( रु. १२५,००० 

ऊिाा खपतमा आधाररत अनदुान 

५०% 

७. िायु र सौयय–िायु लमलित ऊर्ायिः 

ि.सं प्रणाली अनदुान रकम रु. 

१ िाय ुऊिााः  

 वितरण प्रणाली )प्रवत घर धरुी( रु. ३२,००० 

 उत्पादन प्रणालीका )प्रवत वक िा( रु. १७५,००० 

२ सौया–िाय ुऊिााः  

 वितरण प्रणाली )प्रवत घरधरुी( रु. ३२,००० 

 उत्पादन प्रणालीका )प्रवत वक िा( रु. १७५,००० 

८. उत्पादन मूिक ऊर्ाय प्रयोगिः 

ि.सं प्रणाली अनदुान रकम रु. 

१ निीकरणीय ऊर्ािामा आधाररत लघ ु उद्योग एि ं

व्यिसायको िकमा ऊिाा पररितान र प्रशोधन उपकरण, 

व्यिसायको िाडाियर तथा आधारभतू संरचनाको 

अंशमा 

रु. १००,००० िा लागतको 

४०% सम्म 

२ निीकरणीय ऊिाामा आधाररत साना तथा मझौला 

उद्योग एिं व्यिसायको िकमा ऊिाा पररितान र 

प्रशोधन उपकरण, व्यिसायको िाडाियर तथा 

आधारभतू संरचनाको अंशमा 

रु. ३००,००० िा लागतको 

३०% सम्म 

३ स्थावपत सामदुावयक विद्यतुीकरणका आयोिनालाई 

व्यिसायको रुपमा सञ्चालन गने सन्दभामा आिश्यक 

पने उपकरण, िाडािेयर तथा आधारभतू संरचनाको 

अंशमा 

रु. ३००,००० िा लागतको 

५०% सम्म 

४ लघ ु िलविद्यतुले ओगटेको स्थानमा पवम्पङिाट 

वसँचार् गना आिश्यक पने उपकरण तथा िाडाियरमा 

रु. १०,००,००० िा 

लागतको ६०% सम्म 
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नोटः मावथ तावलकामा प्रस्ततु अनदुान रकमको अंक सङ्घीय सरकार तथा प्रदशे सरकारको 

अनदुान नीवतसँग मेल खाने गरी अध्यािवधक गरी पावलकािाट स्िीकृत गराई लाग ूगनुापनेछ । 

 

आज्ञाले 

अभय कुमार गिुा 

प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत 

वमवतः- २०७८/०१/३० 

 


