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नविकरणीय उर्जा नीवि, २०७८ 

नीवि नं. - ०१ 

प्रमजवणकरण वमवििः- २०७८/०१/२० 

१. पृष्ठभवूमिः 

नेपालले सङ्घीय शासन प्रणाली अङ्गीकार गरी राज्यको मूल संरचनाका रुपमा संघ, प्रदशे र स्थानीय तहको 

व्यवस्था गरेको छ । साथै तहगत सरकारका बिषयक्षेत्रगत अबिकारको उल्लेख गरेको छ । नेपालको संबविानको िारा 

५१ को खण्ड (छ )  को )३( मा प्राकृबतक सािन स्रोतको संरक्षण, सम्िर्द्धन र उपयोग सम्िन्िी नीबत अन्तगधत 

नवीकरणीय ऊर्ाधको उत्पादन तथा बवकास गद ैनागररकका आिारभतू आवश्यकता पररपूबतधका लाबग सपुथ र सुलभ 

रुपमा भरपदो ऊर्ाधको आपबूतध सबुनबित गने र ऊर्ाधको समबुचत प्रयोग गने राज्यको समग्र नीबत रहकेो छ ।  

संबविानको अनसुचूी ८ को िुुँदा १९ मा साना र्लबवद्यतु् आयोर्ना र वैकबल्पक ऊर्ाध सम्िन्िी बिषय 

गाउुँपाबलका र नगरपाबलकाको अबिकारको सचूीमा राखेको छ । संबविानको िारा ५७ को उपिारा (४ )  िमोबर्म 

स्थानीय तहले काननू िनार्ध उक्त अबिकारको प्रयोग गनध सक्ने व्यवस्था गरेको छ । साथ ैसंबविानको अनसुचूी ९ को 

िुुँदा ५ ले बवद्यतु ्सेवालार्ध संघ, प्रदशे र स्थानीय तहको साझा अबिकार क्षेत्रको रुपमा उल्लेख गरेको छ । 

संबविानको प्राविान िमोबर्म स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले ऊर्ाध सम्िन्िी स्थानीय सरकारको 

कायध बर्म्मेवारीलाई बवस्ततृीकरण गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ११ को उपदफा )२( को खण्ड )ि( को िुुँदा ३ दबेख ७ 

मा दहेाय िमोबर्मको कायध बर्म्मेवारी गाउुँपाबलका र नगरपाबलकाको रहकेो छ, 

(क) एक मेगावाट सम्मका र्ल बवद्यत आयोर्ना सम्िन्िी स्थानीयस्तरको नीबत, काननू, मापदण्ड, 

योर्ना तर्ुधमा, कायधन्वयन, अनगुमन र बनयमन गने,  

(ख) स्थानीय तहमा वैकबल्पक ऊर्ाध सम्िन्िी नीबत, काननू, मापदण्ड, योर्ना तर्ुधमा, कायधन्वयन, 

अनगुमन र बनयमन गने,  

(ग) स्थानीय बवद्यतु बवतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनगुमन र बनयमन गने,  

(घ) स्थानीय तहमा वैकबल्पक ऊर्ाध सम्िन्िी प्रबवबि बवकास र हस्तान्तरण, क्षमता अबभिबृर्द् र प्रवर्द्धन 

गन,े 

(ङ) साना र्लबवद्यत ुआयोर्ना तथा वैकबल्पक ऊर्ाध सम्िन्िी अन्य कायध गने, गराउने । 

नेपाल सरकार कायधबवभार्न बनयमावली, २०७४ ले नवीकरणीय र वैकबल्पक ऊर्ाधको उपयोग, गणुस्तर र 

मापदण्ड बनिाधरणको कायध अबिकार क्षेत्र नेपाल सरकारको रहने व्यवस्था गरेको छ । साथ ैनेपाल सरकारको र्लस्रोत र 

उर्ाधको बदगो बवकास संरक्षण, उपयोग र पानीको िाुँडफाुँट तथा र्लस्रोत र ऊर्ाध पवूाधिार संरचना बनमाधण सम्िन्िी 

एबककृत नीबत, काननू, मापदण्ड र बनयमनको कायधबर्म्मेवारी बनिाधरण गरेको छ ।  
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प्रदशे सरकार कायधबवभार्न बनयमावली, २०७४ ले वैकबल्पक ऊर्ाध सम्िन्िी बकटानी व्यवस्था नगरे पबन 

प्रदशेस्तरको उर्ाध, बवद्यतु, सम्िन्िी अध्ययन अनसुन्िान, नीबत, काननू, मापदण्ड, गरुुयोर्ना, योर्ना तथा आयोर्ना 

बनमाधण, कायाधन्वयन, सञ्चालन, ममधत सम्भार, समन्वय र बनयमन तथा उर्ाध, बवद्यतु सेवा बवस्तारमा बनर्ी के्षत्रको 

सहभाबगता र लगानी प्रवर्द्धन सम्िन्िी नीबत तथा मापदण्ड बनिाधरण र बनयमन गने कायधबर्म्मेवारीको व्यवस्था गरेको छ 

।  

नवीकरणीय ऊर्ाध प्राकृबतक स्रोतिाट उपलब्ि हुने, अनन्त कालसम्म पनुः प्रयोग गनध सबकने र वातावरण मैत्री 

हनुे गदधछ । नवीकरणीय ऊर्ाधलाई वैकैबल्पक ऊर्ाध वा स्वच्छ ऊर्ाध पबन भन् ने गररएको छ । नेपालले वैकबल्पक 

ऊर्ाधका सम्िन्िमा केही प्रबतिर्द्ता र्ाहरे गरेको छ । दशेभररमा हालसम्म वैकबल्पक ऊर्ाधको स्रोतिाट कररि ५५ 

मेगावट बवद्यतु उत्पादन भई देशका कररि ३६ लाख घरिरुी लाभाबन्वत भएका छन । वैकबल्पक ऊर्ाधको माध्यमिाट 

दशेका १८ प्रबतशत र्नताको बवद्यतुमा पहुुँच पगु्नकुा साथै कररि ३० हर्ार रोर्गारी बसर्धना भएको र दशेको कुल 

उत्पाबदत स्वच्छ ऊर्ाधमा वैकबल्पक ऊर्ाधको योगदान ३.२ प्रबतशत रहकेो छ । पन्रौं राबरिय योर्ना )२०७६/७७–

२०८०/८१( ले लघ ु तथा साना र्लबवद्यतु उत्पादनिाट १३ मेघावाट, सौयध बवद्युत प्रणालीिाट १२७ मेघावाट 

नवीकरणीय ऊर्ाध उत्पादन भई थप ५ प्रबतशत र्नतालाई बवद्यतु सेवा परु् याउने लक्ष्य बलएको छ । यसका साथै २ 

लाख घरायसी िायोग्यास प्लान्ट, ५ लाख सिुाररएको चलुो र र ग्यासीफायर र्डान गने लक्ष्य बलएको छ । वैकबल्पक 

ऊर्ाध प्रबवबििाट २ हर्ार लघ,ु साना तथा मझौला उद्योगमा ऊर्ाध उपलव्ि हुने अपेक्षा गरेको छ । उबल्लबखत लक्ष्य 

प्राबिको लाबग गाउुँपाबलका र नगरपाबलकाको योगदान र नेततृ्वदायी भबूमका अपेबक्षत रहकेो छ ।  

बदगो बवकास लक्ष्यको सातौं लक्ष्य अन्तगधत गररएको प्रबतिर्द्ता अनसुार ९० प्रबतशत र्नतालाई बवद्यतु् 

उपलब्ि गराउने, खाना पकाउन ७० प्रबतशत घरिरुीले सरल र्न्िन प्रयोग गरेको सुबनबित गने र २०८७ सालसम्ममा 

कूल खपत हुने ऊर्ाधमा नवीकरणीय ऊर्ाधको ५० प्रबतशत परु् याउने लक्ष्य बलएको छ । उबल्लबखत राबरिय लक्ष्य र 

प्रबतिर्द्ता परुा गनध संघ, प्रदशे र स्थानीय सरकारिीचको सहकायध एवं समन्वय र मलूतः वैकबल्पक ऊर्ाध के्षत्रमा 

स्थानीय सरकारको नेततृ्वदायी भबूमकालाई सदुृढ गनुध अपररहायध भएको छ ।  

उबल्लबखत पषृ्ठभबूममा नेपालको संबविान, प्रचबलत नेपालकाननू र राबरिय नीबत अनुकुल संघ, प्रदशे र 

स्थानीय तहिीचको परस्पर समन्वय र सहकायधका आिारमा स्थानीय स्तरमा नवीकरणीय ऊर्ाधको प्रवर्द्धन र बवकास 

गनध आवश्यक नीबतगत, संरचनागत र प्रबियागत आिार तयार गनध अपररहायध भएको छ । यसका साथै गाउुँपाबलका 

के्षत्रबभत्रका नागररकलाई बिर्ुली ित्ती, खाना पकाउन,े पानी तताउने, अन्य उपभोग्य प्रयोग, व्यावसाबयक प्रयोग र 

उत्पादनमलूक ऊर्ाधको प्रयोग, साना तथा घरेल ुउद्योगको लाबग आवश्यक ऊर्ाध )अन–बग्रड र अफ–बग्रड प्रबवबिहरु 

माफध त( उपलब्ि गराई समनतामलूक आबथधक बवकासका लाबग नवीकरणीय ऊर्ाधको प्रवर्द्धन र बवकास गनध आवश्यक 

र वाञ्छनीय भएकाले यो नवीकरणीय ऊर्ाध नीबत, २०७७ तयार गररएको छ । 

२. पररभजषजिः बवषय वा प्रसङ्गले अको अथध नलागेमा यस नीबतमा,–  

(क) “कायधपाबलका” भन् नाले बलख ुगाउुँ कायधपाबलका सम्झनपुछध ।  
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(ख) “नीबत” भन् नाले गाउुँपाबलकाको नवीकरणीय ऊर्ाध नीबत, २०७७ सम्झनपुछध । 

(ग) “नवीकरणीय ऊर्ाध” भन् नाले सौयध ऊर्ाध )सौयध फोटोभोल्टार्क, सौयध तापीय ऊर्ाध(, वाय ुऊर्ाध, र्ैबवक ऊर्ाध 

)िायोमास, िायोग्याुँस, िायोफ्यलु, फोहोरिाट उत्पाबदत ऊर्ाध, िायोर्ेबनक ग्याुँस(, सिुाररएको पानी घट्ट, 

हार्ड्रोर्न ऊर्ाध, भतूापीय ऊर्ाध तथा र्लस्रोतिाट उत्पाबदत बवद्यतु ्सम्झनपुछध । सो शब्दले नेपाल सरकारले 

समय समयमा नेपाल रार्पत्रमा सचूना प्रकाशन गरी नवीकरणीय ऊर्ाधको स्रोत भनी तोकेको अन्य स्रोतिाट 

उत्पाबदत ऊर्ाधलाई समेत र्नाउुँछ ।  

(घ) “गाउुँपाबलका” भन् नाले बलख ुगाउुँपाबलका सम्झनपुछध । 

(ङ) “संबविान” भन् नाले नेपालको संबविान सम्झनपुछध ।  

(च) “स्थानीय काननू” भन् नाले गाउुँ सभाले िनाएको स्थानीय काननू सम्झनपुछध । 

(छ) “नेट बमटरीङ्ग (Net Metering)” भन् नाले उत्पाबदत ऊर्ाधलाई राबरिय प्रसारणमा र्ोड्दा Billing गन े

प्रणालीलाई सम्झनपुछध । 

(र्) “ऊर्ाध दक्षता” भन् नाले ऊर्ाधको उत्पादन कम लागतमा उपलब्ि भएको कच्चा पदाथधिाट िढीभन्दा िढी 

ऊर्ाध उत्पादन गने र ऊर्ाध खपतिाट उपभोक्ताले बतने महसलु कमी भई कम खपतिाट िढीऊर्ाध प्राि हुन े

अवस्थालाई सम्झनपुछध । 

३. ििामजन वथिवििः 

प्रदशे नं. १ अन्तगधत ओखलढुंगा बर्ल्लामा बलख ु गाउुँपाबलका रहकेो छ । बर्ल्ला सदरमकुाम 

ओखलढुंगािाट कररि ७५ बकलोबमटरमा उत्तर पबिम तफध  ८८.०३ वगध बकलोबमटर के्षत्रफलमा बलख ु गाउुँपाबलका 

फैबलएको छ । यो गाउुँपाबलका साबवकका बसंहदवेी, नमधदशे्वर, यसम, गाम्नाङटार, टारकेरािारी र पोकली गरी र्म्मा ६ 

वटा गा.बव.स.हरु बमलेर हाल ९ वडामा रुपान्तररत भई िनेको छ । गाउुँ कायधपाबलका कायाधलय वडा नं. ४ को यसममा 

रहकेो  छ । बलख ुगाउुँपाबलकाको नामाकरण सिकोशीको सहायक नदी बलख ुनदीिाट भएको हो । यस गाउुँपाबलकको 

पवुध तफध  चम्पादवेी र बखबर्दमे्िा गाउुँपाबलका , पबिममा रामेछाप बर्ल्ला, उत्तरमा बखबर्दमे्िा गाउुँपाबलका र 

दबक्षणमा चम्पादवेी गाउुँपाबलका रहकेो छ । 

यस गाउुँपाबलकामा राबरिय र्नगणना, २०६८ अनसुार र्म्मा र्नसंख्या १४०४९ रहकेो छ । ब्राम्हण, क्षेत्री, 

नेवार, तामाङ, सनुवुार, राई लगायत बवबभन्न आबदवासी र्नर्ातीहरुको िसोिासले यस गाउुँपाबलकालाई अनेकतामा 

एकतावर्द् गनध थप सहयोग गरेको छ । बवबभन्न भाषा भाषी र र्ाबतय संस्कार एंव ्चाडपवधहरुले िाबमधक सबहरणतुालाई 

थप उचाईमा पयुाधएको छ । यहाुँका िाबसन्दाहरु बवशेष गरी कृबष पेशामा बनभधर रहकेा छन ्भने केबह मात्रामा सरकारी 

नोकरी, व्यापार व्यवसाय र वैदबेशक रोर्गार र्स्ता पेशामा आवर्द् रहकेा छन ्। 

यस गाउुँपाबलका मातहत ९ वटा वडा कायाधलय रहकेा छन,् भने स्वास््य सेवासुँग सम्िबन्ित ६ वटा स्वास््य 

चौकी, ३ वटा आिारभतू स्वास््य केन्र, २ वटा हेल्थ यबूनट र १ आयुवेद औषिालय रहकेो छ । त्यसै गरी बशक्षा 

के्षत्रसुँग सम्िबन्ित २२ वटा सामदुाबयक र १ बनर्ी गरी र्म्मा २३ वटा बवद्यालयहरु रहकेा छन ्। २ वटा प्रहरी चौबक, 

१४ वटा सहकारी संस्था र १४ गैरसरकारी संघ सस्थाहरु रहकेा छन ्। 
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समबुन्र सतहिाटकररि ६०० बफट दबेख २८०० बफटको उचाईमा रहकेो यस गाउुँपाबलकामा मानव 

िसोिासको लाबग उपयकु्त बकबसमको हावापानी पाईन्छ । यस गाउुँपाबलकामा िे ुँसीका फाुँटहरु दखेी बहउपने लेकसम्म 

समेबटएको छ । बसल्खिेु ुँसी, दाहालटार र्स्ता िान उत्पादन हुने फाुँटहरु र पहराका फेदमा रहकेो गाम्नाङ्गटार र 

टारकेरािारीका फाुँटहरु यहाुँका थप उिधर भबुमहरु हुन । फलफूलको लाबग उपयकु्त हावापानी भएका कारण यस के्षत्रमा 

सनु्तला, र्नुार, आुँप, कटहर, अनार, खपुाधनी र अंगरु  र्स्ता फलफूल पार्न्छ । यस गाउुँपाबलकाको वडा नं. ९ 

पोकलीको माबथल्लो भेग आल ुउत्पादनको लाबग प्रबसर्द् रहेको छ । यस गाउुँ पाबलकामा बचरार्तो, र्टामसी, बत्रफला, 

पाचऔल,े घोड्ताप्रे, िोर्ो   र्स्ता महत्वपूणध स्वास््य विधक र्डीिटुीहरु पार्न्छन ।  

यस गाउुँपाबलकामा पोकली झरना, नमधदशे्वर महादवे, ढुङढुङ्गे महादवे, भोल्टेकोटगढी, रामेश्वर पशपुबत 

मबन्दर र्स्ता पयधटकीय गन्तव्यस्थलहरुले गदाध पयधटन व्यवसायको प्रवल संभावना रहकेो छ, र्सिाट होटल व्यवसाय, 

होमस्टे, िेबकङ्ग सेवाहरु सञ्चालन गरी यहाुँको स्थानीय िासीहरुमा रोर्गारीको बसर्धना भई आबथधक बवकासमा टेवा 

पगु्ने दबेखन्छ । भ्रमण वषध २०२० को घमु्नै पने १०० गन्तव्यको सचूीमा पोकली झरना सचूीकृत भए पिात आन्तररक 

तथा िाह्य पयधटकहरुको आगमन िढ्द ैगईरहेको छ । बलखु ३ नमधदशे्वर बस्थत माबझटार पाकध ले हर्ारौ ुँ पयधटकहरुको 

आगमनलाई स्वागत गनध तत्पर रहकेो छ ।  ओखलढुंगा बर्ल्लाको पबिम भागको गाउुँपाबलका, पोकली झरनाले 

बचबनएको गाउुँपाबलका, नमधदेश्वर महादशेले बचबनएको गाउुँपाबलका, मानव िसोिास र कृबष उत्पादनको लाबग उपयकु्त 

गाउुँपाबलका र्हाुँ र्नसंख्या र भौगोबलक रुपमा सानो भएपबन सामाबर्क, साुँस्कृबतक, िाबमधक, र्ाबतगत बवबविता 

रहकेो छ ।   

यस गाउुँपाबलका अन्तगधत नवीकरणीय ऊर्ाधको प्रयोगको अवस्था उत्साहर्नक रहकेो दबेखन्छ । केन्रीय 

प्रसारणमा पहुुँच न्यनू भएतापबन यस गाउुँपाबलकामा १० वटा लघ ुर्लबवद्यतु आयोर्ना माफध त् बवद्युत उत्पादन भई 

सेवा प्रवाह भएको छ । यसका अबतररक्त सोलार प्रबवबिको उपयोग पबन व्यापक रहकेो छ । भकूम्पीय पनुबनधमाधण पबछ 

सिुाररएको चलुोको उपयोग पबन िढेको छ । 

केन्रीय प्रसारण लाईन सिै वडामा नपगु्न,ु लघ ुर्लबवद्यतु आयोर्नाहरुको क्षमता बवकास गनध नसक्न,ु खाना 

पकाउन पराम्परागत ईन्िन माबथ नै बनभधर रहनपुने अवस्था बवद्यमा हुन ुलगायतका समस्या अझै पबन बवद्यमान छन ्। 

 यबत हुुँदा हुुँद ैपबन १२ मबहना िबगरहने खोलाहरु, सौयध ऊर्ाध, सिुाररएको चलुो तफध को र्नताको आकषधण 

नवीकरणीय ऊर्ाधको के्षत्रमा यस गाउुँपाबलकाको प्रमखु अवसरको रुपमा रहकेो छ । 

४. विगिकज प्रयजसहरिः 

परम्परागत रुपमा भईरहकेो ऊर्ाधको उपयोगको के्षत्रमा यस गाउुँपाबलकामा सिुारका प्रयास नभएका होईनन ्। 

नेपालको संबविान र्ारी भए पिात नवीकरणीय ऊर्ाधको के्षत्रमा स्थआनीय तहलाई महत्वपूणध अबिकारहरु प्राि 

भएका छन ् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले ती अबिकारहरुलाई थप व्यवबस्थत गरेको छ भने ती 

अबिकारलाई प्रचलनका लाबग स्थानीत काननूहरु पबन तर्ुधमा भएका छन ्। 
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गाउुँ कायाधपबलका कायाधलय अन्तगधत र्नशबक्त व्यवस्थापनमा र्ोड बदईएको छ भने कायाधलय संरचना 

व्यवबस्तत गररएको छ । ऊर्ाध के्षत्रमा आिबुनकीकरणका लाबग यस अबघ दबेख नै लघ ुर्लबवद्यतु आयोर्ना बनमाधण, 

सौयध उर्ाध प्रबवबि र्डान )संस्थागत र घरेल(ु तथा सिुाररएको चलुो बनमाधणमा बतव्रता बदईएको छ । यद्यपी यसमा थप 

प्रयास गनुधपने आवश्यकता दबेखन्छ ।  

५. समथयज ििज चुनौिीहरिः 

नवीकरणीय ऊर्ाध प्रवर्द्धन र बवकास गनध वतधमान समस्या कस्ता छन,् स्रोतको उपलब्िता कस्तो छ, अपगु 

पररमाणको अवस्था कस्तो छ, अन बग्रड र अफ बग्रड प्रबवबिहरुको अवसर र सम्भावना कस्ता छन,् सो सम्िन्िमा 

छोटकरीमा उल्लेख गने र समग्रमा ऊर्ाध तथा मलूतः नवीकरणीय ऊर्ाधको उपलब्िता, उत्पादन, बवकास र प्रवर्द्धन 

तथा प्रयोगसुँग सम्िबन्ित नीबतगत, संरचनागत, कायधप्रणालीगत, सामाबर्क वा आबथधक पक्षिाट दबेखएका प्रमखु 

समस्या तथा चनुौबतहरुको उल्लेख यस खण्डमा गने । र्स्तै, 

५.१ वैकबल्पक ऊर्ाधको उत्पादन र बवकासमा बनर्ी के्षत्रको लगानी अपेक्षाकृत नहुन,ु वैकबल्पक ऊर्ाध उत्पादनको 

के्षत्रमा बवत्तीय लगानीका लाबग नीर्ी तथा िैंबकङ्ग के्षत्रको आकषधण कम हुन,ु 

५.२ सहुबलयतऋण, र्ोबखम व्यवस्थापन र िीमा सम्िन्िी आवश्यक व्यवस्था नहुन,ु  

५.३ स्थानीय तहमा ऊर्ाध के्षत्रकोप्रबवबि तथा प्रयोग सम्िन्िमा क्षमताको कमी हुन,ु 

५.४ घरायसी आिारभूत आवश्यकता पररपबूतधमा मात्र वैकबल्पक ऊर्ाधको प्रयोग हुन ु तथा वैकबल्पक ऊर्ाधको 

प्रयोग उद्योगर्न्य बिषयमा कममात्र हुन,ु  

५.५ लगभग ८०% प्रबतशत घरपररवार खाना पकाउने प्रयोर्नका लाबग परम्परागत ऊर्ाधका सािनमा बनभधर हुन,ु 

५.६       लघ ुर्लबवद्यतु आयोर्नाहरुको बनयमन प्रभावकारी हुन नसक्न ुतथा बवत्तीय सशुासनको पक्ष कमर्ोर हुन ु।  

६. ऊर्जा नीविको आिश्यकिजिः  

दहेायका कारणले यस नवीकरणीय ऊर्ाध नीबतको आवश्यकता परेको छैः  

६.१ संबविान िमोबर्म वैकबल्पक ऊर्ाध बवकासका लाबग स्थानीय तहमा काननुी, संरचनागत र प्रबियागत 

व्यवस्थालाई सदुृढीकरण गरी वैकबल्पक ऊर्ाधको बवकास तथा प्रिर्द्धन गनध, 

६.२ नवीकरणीय ऊर्ाध क्षेत्रको बवकास तथा व्यवस्थापनसुँग सम्िबन्ित राबरिय नीबत तथा कायधिमको प्रभावकारी 

कायाधन्वयन गनध,  

६.3 वैकबल्पक ऊर्ाध प्रबवबिको बवकास तथा प्रवर्द्धमा तहगत सरकारिीच नीबतगत तथा कायधिम तहमा सहकायध 

तथा समन्वयात्मक कायधप्रणालीको अबभिबृर्द् गनध,  
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७. ऊर्जा नीविले समेट्ने के्षत्रहरिः  

गाउुँपाबलकाको वैकबल्पक ऊर्ाध के्षत्रमा प्रदत्त संवैिाबनक अबिकार के्षत्रको सीमाबभत्र रही यस ऊर्ाध नीबतको 

खण्ड १८ मा उल्लेख भएिमोबर्मका अन–बग्रड (On-grid) र अफ–बग्रड (Off-grid) प्रबवबिहरु र्स्तै लघ ुतथा 

साना र्लबवद्यतु,् र्ैबवक ग्यास (Biogas), दाउरा, गोल, बब्रकेट, र्ैबवक र्न्िन, प्यालेट, वायोमास ग्याबसबफकेशन, 

सौयध ऊर्ाध, वाय ुऊर्ाध , सिुाररएको चलुो प्रबवबि, सिुाररएको पानी घट्ट प्रबवबि र ग्रामीण बवद्यतुीकरण समेतका के्षत्रहरु 

समेटी यो नीबत तयार गररएको छ । 

माबथ उल्लेबखत प्रबवबिहरुमा िाहके यस नीबतमा समावेश गररएको राबरिय प्रसारण लार्नको बवस्तार र सोको 

घनत्व वबृर्द् समेत संलग्न गररएको छ ।  

८. दीर्ाकजलीन सोच (Vision): 

ऊर्ाधमा अत्मबनभधर हुनको लाबग स्वच्छ, भरपदो, सस्तो, उपयकु्त र सवधसलुभ नवीकरणीय ऊर्ाधको स्रोतमा 

नागररकको पहुुँच िबृर्द् गरी ऊर्ाध उपभोग, ऊर्ाध उत्पादन र ऊर्ाध दक्षता तथा वातावरणीय स्वच्छताको प्रवर्द्धन गनुध यस 

नीबतको दीघधकालीन सो ुँच रहेको छ ।  

९. लक्ष्य (Goal): 

नवीकरणीय ऊर्ाधको उत्पादन, बवकास र प्रवर्द्धन तथा नवीकरणीय ऊर्धैाका स्रोतको संरक्षणमा लबक्षत 

समदुाय तथा बनर्ी के्षत्रलाई समेत सहभागी िनाई नागररकका आिारभतू आवश्यकता पररपबूतधका लाबग गणुस्तरीय, 

सपुथ, सलुभ र भरपदो ऊर्ाधको आपबूतध सबुनबित गनुधका साथै नवीकरणीय ऊर्ाधको समबुचत प्रयोग माफध त ्सम्िबन्ित 

क्षेत्रका नागररकको र्ीवनस्तर उकास्ने र समतामलूक आबथधक िबृर्द् हाबसल गने तथा वातावरणीय संरक्षणमा टेवा 

परु् याउने यस नीबतको लक्ष्य हुनेछ ।  

१०. उदे्दश्यहर (Objectives): 

बनिाधररत लक्ष्य हाबसल गनधका लाबग यस नीबतका दहेायिमोबर्म उद्दशे्यहरु हुनेछन,्–  

१०.१ नवीकरणीय ऊर्ाध क्षेत्रको योर्नािर्द् बवकास, संस्थागत संरचना, कायधबवबिहरुको बनमाधण र संस्थागत 

क्षमताको बवकास गने,  

१०.२ नवीकरणीय ऊर्ाधको उत्पादन, बवकास र आपबूतध गरी स्थानीय माग र आवश्यकता पररपबूतध गने,  

१०.३ गणुस्तरीय, सपुथ, सलुभ र भरपदो नवीकरणीय ऊर्ाधको प्रयोगमा नागररकको पहुुँच सबुनबित गने,  

१०.४ नवीकरणीय ऊर्ाधसम्िन्िी प्राबवबिक अध्ययन, अनसुन्िान, नवीन प्रयोग र प्रवर्द्धनात्मक कायधहरु गरी प्रचरु 

मात्रामा र्नताको आवश्यकता पररपबूतध गने।  
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११. नीवि ििज रणनीविहरिः  

उल्लेबखत उद्दशे्यहरु हाबसल गनध दहेायका नीबत तथा रणनीबत बलर्नेछ,  

११.१ नीवििः निीकरणीय ऊर्जा के्षत्रको योर्नजबद्ध विकजसको लजवग समजिेशी सहभजवगिजमूलक योर्नज 

िर्ुामज ििज कजयजान्ियन र वनणाय पद्धविको संथिजगि विकजस गननिः 

रणनीबतः 

११.१.१ गाउुँपाबलकास्तरमा नवीकरणीय ऊर्ाधको बवकास र प्रवर्द्धन गनधको लाबग उबचत र 

आवश्यक िर्ेटको व्यवस्था गररनेछ । 

११.१.२  नवीकरणीय ऊर्ाधको प्रवर्द्धन र बवकासमा बनर्ी के्षत्र तथा समदुायको सहभाबगतामा 

पररयोर्ना कायाधन्वयन गनध आवश्यक कायधबवबि, प्रबिया, मापदण्ड )स्ट्यानडडध(, 

बनदबेशका )मेनयुल(, स्पेबसबफकेसन आबद प्रदशे वा सङ्घीय सरकारसुँगको समन्वयमा 

िनाई िमशः लाग ूगररनेछ ।  

११.१.३  नवीकरणीय ऊर्ाध सम्िन्िी नीबत बनमाधण तथा योर्नाहरु िनाउुँदा सङ्घीय सरकार र प्रदशे 

सरकारको नीबत, लक्ष्य, उद्दशे्य, समयसीमा र प्रबियासुँग अनुकूल हुने गरी िनार्नेछ ।  

११.१.४ नवीकरणीय ऊर्ाध सम्िन्िमा भएका अन्तराधबरिय सबन्ि, सम्झौतातथा प्रबतिर्द्ताहरु 

सङ्घीय सरकारसुँगको समन्वयमा स्थानीयकरण गरी कायाधन्वयनको व्यवस्था बमलार्ने छ ।  

११.१.५  नवीकरणीय ऊर्ाधको स्थानीयस्तरमा गररने बवकासको लाबग आवश्यक योर्ना )गरुुयोर्ना, 

रणनीबतक योर्ना, आवबिक योर्ना, पञ्चवषीय योर्ना, वाबषधक योर्ना( िनाई लाग ू

गररनेछ ।  

११.१.६ पररयोर्नाको व्यवस्थापन, स्रोतको नक्साङ्कन, िेसलार्न तयारी, नवीकरणीय ऊर्ाधको 

प्रवर्द्धन, पररयोर्नाको प्रभावकारी कायाधन्वयन, अनगुमन तथा मलू्याङ्कन र्स्ता 

कायधहरुमा पाबलकाले नेततृ्वदायी भबूमका बनवाधह गनेछ ।  

११.१.७ स्थानीय स्तरका सहकारी संस्था, उपभोक्ता समहू, गैरसरकारी संस्था एवं बनर्ी के्षत्रको 

संलग्नता र सहभाबगतालाई अबिकतम रुपमा उपयोग एवं पररचालन गररनेछ ।  

११.१.८ स्थानीयस्तरमा नवीकरणीय ऊर्ाधको क्षेत्रमा कायध गने कमधचारी, र्नप्रबतबनबि, 

सरोकारवाला तथा उपभोक्ताहरुको समयोबचत दक्षता, क्षमता र चेतना अबभवबृर्द् गदै 

लबगनेछ ।  
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११.१.९  सङ्घीय सरकार र प्रदशे सरकारिाट आवश्यकताअनसुार नीबतगत, संथागत, आबथधक, 

प्राबवबिक र क्षमता अबभवबृर्द् सम्िन्िी सहयोग प्राि गनध पहल गररनेछ ।  

११.१.१०  सामदुाबयकस्तरका ऊर्ाध योर्ना सञ्चालन गदाध समावेशी तथा समतामूलक बवकासको 

लाबग सामाबर्क पररचालन गने व्यवस्था अवलम्वन गररनेछ ।  

११.१.११  सामदुाबयक ग्रामीण बवद्युतीकरण संस्था गठन गरी गरीि घरिरुीमा बग्रड बवस्तारीकरण 

(Grid extension) वा बग्रड सिलीकरण (Grid densification) को माध्यमिाट बवद्यतु् 

लार्न र्डान गनुधका साथै यसका बियाकलापहरुलाई बनयमन गररनेछ ।  

११.१.१२  समबुचत अवस्था र औबचत्य पबुि भएमा बवद्यतु ् प्राबिकरण र राबरिय सामदुाबयक बवद्यतु् 

उपभोक्ता महासङ्घ नेपालसुँग समन्वय गने छ ।  

११.२  निीकरणीय ऊर्जाको उत्पजदन, विकजस, प्रसजरण लजइन विथिजर र आपूविा गरी थिजनीय मजग र 

आिश्यकिज पररपूविा गननिः  

११.२.१  साना )तीन मेगावाटसम्मका( र्लबवद्यतु ्र अन्य नवीकरणीय ऊर्ाध प्रबवबि )सौयध, सौयधवाय,ु 

र्ैबवक आबद( मा आिाररत पररयोर्नािाट उत्पाबदत ऊर्ाधलाई राबरिय प्रसारण लार्नमा 

)बग्रड( भएको स्थानमा त्यस्तो लार्नमा र्ोडी उत्पाबदन ऊर्ाध बििी बवतरणको लाबग 

सहर्ीकरण गररनेछ । त्यसरी लार्न र्ोडदा नेट बमटररङ्ग (Net Metering) प्रबवबिलाई 

अवलम्िन गररनेछ ।  

११.२.२  ग्रामीण, िर्ार क्षेत्र र शहरी क्षेत्रमा उपलव्ि प्राबवबिक, भौगोबलक र आबथधकरुपमा 

सम्भाव्य नवीकरणीय ऊर्ाधका स्रोत सािनहरुको उत्पादन, बवकास र आपबूतधमा र्ोड 

बदर्नेछ ।  

११.२.३  नवीकरणीय ऊर्ाधका स्रोतिाट उत्पाबदत बवद्यतु,् ग्याुँस ऊर्ाध, ठोस ऊर्ाध )र्स्तैः बब्रकेट र 

प्यालेट(, र्ैबवक तेलर्न्य र्न्िन वा अन्य सफा ऊर्ाधलाई उत्पादनकताध वा बवतरकिाट 

उपभोक्तासम्म परु् याउने कायधमा आवश्यक समन्वय र सहर्ीकरण गररनेछ ।  

११.२.४  नवीकरणीय ऊर्ाध वा सफा ऊर्ाधको उत्पादन, बवकास र आपबूतधमा िबृर्द् गद ै परम्परागत 

ऊर्ाधका स्रोत र्स्तैः दाउरा, गुर्ुँठा आबदको खपतलाई बनरुत्साबहत गरी िमशःकम गराउुँदै 

लबगनेछ ।  

११.२.५  नवीकरणीय ऊर्ाधको पररप्रयोगमा बवबभन्न आबथधक क्षेत्रमा बवबविीकरण (Productive 

End-use Diversification) प्रबवबिको दक्षता (Efficiency) र ऊर्ाधको माग पररपबूतध 
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गनध पारम्पररक, व्यापाररक र नवीकरणीय ऊर्ाध बमश्रण (Energy Mix) को अविारणालाई 

प्रोत्साबहत गररनेछ । 

११.२.६  स्थानीयस्तरमा बमनीबग्रड तथा बवतरण लार्नको बवस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रमा ऊर्ाध खपत गने 

क्षमता अबभवबृर्द् गद ैलबगनेछ ।  

११.२.७  स्थानीय खपतयोग्य पररमाण भन्दा िढी उत्पाबदत ऊर्ाधलाई राबरिय प्रसारण लार्नमाफध त 

बििी बवतरण गनध सम्िबन्ित बनकायसुँग समन्वय गरी ऊर्ाध उत्पादकलाई आवश्यक 

सहयोग प्रदान गररनेछ ।  

११.२.८  नवीकरणीय ऊर्ाधसुँग सम्िर्द् उपकरण उत्पादन गने उद्योग सञ्चालनमा बनर्ी क्षेत्रको 

संलग्नता िढाउन र्ोड बदर्नेछ ।  

११.२.९  आबथधक तथा सामाबर्क रुपमा पछाबड परेका बलङ्ग, समदुाय तथा वगधको 

उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन हुने खालका नवीकरणीय ऊर्ाध प्रयोग गने उद्योगलाई 

प्रोत्साबहत गररनेछ ।  

११.२.१०  स्थानीयस्तरका नवीकरणीय ऊर्ाध प्रयोग गने लघ ु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साबहत गनध 

औबचत्यको आिारमा आंबशक वा परैू स्थानीय कर बमनाहा गने, ऋणको ब्यार् बमनाहाको 

लाबग पहल गने, प्रसंशापत्र बदनेर्स्ता प्रवर्द्धनात्मक कायध गररनेछ ।  

११.२.११  सम्िबन्ित बनकायसुँग समन्वय गरी सामदुाबयक ग्रामीण बवद्यतुीकरणको अविारणामा 

बग्रडको बवकास र बवस्तार गररनेछ ।  

११.२.१२  नवीकरणीय ऊर्ाधका भौबतक संरचनाको बनयबमतरूपमा ममधतसम्भार गनध र बदगो रुपमा 

सञ्चालन गनध आवश्यक पने संस्थागत संरचना, िर्ेटको ब्यवस्था, र्नशबक्त र अन्य 

स्रोतको व्यवस्था गररनेछ ।  

११.२.१३  बवगतमा बनमाधण भई बवबभन्न कारणले ऊर्ाध उत्पादन गनध िन्द भएका वा रूग्ण अवस्थामा 

रहकेा तर पनुः सञ्चालानमा ल्याई लगानीको तलुनामा िढी लाभ बलन सबकने आबथधक 

तथा प्राबवबिक रुपले सम्भाव्य रहकेा नवीकरणीय ऊर्ाधका योर्नाहरुलाई पनुःबनमाधण वा 

ममधत सम्भार र व्यवस्थापकीय प्रिन्ि गरी सञ्चालनमा ल्यार्नेछ ।  

११.२.१४  गाउुँपाबलकाको अनमुबत बलएर व्यावसाबयक रुपमा नवीकरणीय ऊर्ाधको उत्पादन र बििी 

बवतरण गने कायधलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

११.३  गुणथिरीय, सुपि, सुलभ र भरपदो निीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमज नजगररकको पह ुँच सुवनविि गननिः  
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११.३.१  आबथधक, सामाबर्क रुपमा पछाबड परेका, सीमान्तकृत, लोपोन्मखु साथै कबठन भौगोबलक 

अवबस्थबत भएको वडा, टोल वा वस्तीमा िसोिास गने समदुायको लाबग नवीकरणीय 

ऊर्ाधमा पहुुँच िढाई उनीहरुको र्ीवनस्तर उकास्न र्ोड बदर्नेछ ।  

११.३.२  नवीकरणीय ऊर्ाध क्षेत्रमा लैंबगक समानता र सामाबर्क समावेशीकरणको बसर्द्ान्त 

अवलम्िन भएको सबुनबितता गररनेछ ।  

)क(  बवशेषगरी मबहला तथा पछाबड परेका समहूलाई नवीकरणीय ऊर्ाधको बवकास र 

प्रवर्द्धनसम्िन्िी बनणधय प्रबियामा र्नसङ्ख्याको अनपुातको आिारमा सहभागी गरार्नेछ ।  

)ख(  नवीकरणीय ऊर्ाधिाट प्राि लाभको बवतरणमा र्नसङ्ख्याको अनपुातमा मबहला तथा 

पछाबड परेका समहूरु लाभाबन्वत हुने अंशलाई सबुनबित गररने छ ।  

)ग(  मबहला तथा पछाबड परेका समहूरुको र्ीवनस्तर उकास्न नवीकरणीय ऊर्ाध के्षत्रलाई 

स्थानीय आबथधक गबतबवबिसुँग आिर्द् गररनेछ ।  

११.३.३  नवीकरणीय ऊर्ाधमा आिाररत आबथधक बियाकलाप एवं उद्योग व्यवसायहरुलाई 

प्रोत्साबहत गररनेछ ।  

११.३.४  नवीकरणीय ऊर्ाधको बवकास गदाध रोर्गारी बसर्धना गने एवं उत्पादकत्वमा िबृर्द् गने 

खालका पररयोर्नालाई प्राथबमकता बदर्नेछ ।  

११.३.५  नवीकरणीय ऊर्ाध प्रबवबिको गणुस्तर सबुनबित गनध र बनयमन गनध स्थानीय स्तरमा न ै

गणुस्तर बनयमन एवं मापन प्रणालीको बवकास गरी त्यसलाई संस्थागत गनध पहल गररनेछ । 

स्थानीय प्रणाली बियाशील नभएसम्म प्रदशे वा सङ्घीय सरकारसुँग समन्वय गरी बनयमन 

र मापनको उपयकु्त व्यवस्था बमलार्नेछ ।  

११.३.६  नवीकरणीय ऊर्ाध प्रबवबिको बवकास र बवस्तार गने कायधमा सावधर्बनक–बनर्ी साझेदारी, 

बनर्ी, सहकारीका साथै सामदुाबयक व्यवस्थापनलाई प्रोत्साबहत गद ै यसको बदगोपनामा 

र्ोड बदर्नेछ ।  

११.३.७  स्थानीयस्तरमा नवीकरणीय ऊर्ाध प्रबवबिसम्िन्िी प्राबवबिक सेवा र वस्तकुो सहर् 

उपलब्िताको लाबग बनर्ी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

११.३.८  सावधर्बनक सेवा प्रवाहलाई पारदशी, उत्तरदायी, समावेशी र र्वाफदहेी िनाउन नवीकरणीय 

ऊर्ाधसम्िन्िी सावधर्बनक परीक्षण, सामाबर्क परीक्षण, सावधर्बनक सनुवुार्, लैंबगक 

समानता तथा सामाबर्क समावेशीकरणसम्िन्िी परीक्षण र्स्ता कायधिमहरु सञ्चालन 

गररनेछ ।  
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११.३.९  नवीकरणीय ऊर्ाधका प्रणालीको बवकासका साथै र्डान तथा व्यवस्थापन कायधमा सहयोग 

गनध पाबलकाको िरे्टलाई प्राबवबिक सेवाको के्षत्रमा )सेवा करार वा अनदुान( वा प्रत्यक्ष 

रुपमा लगानी गररनेछ ।  

११.४ निीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी प्रजविवधक अध्ययन, अनुसन्धजन, निीन प्रयोग र प्रिद््रधनजत्मक कजयाहर 

गरी प्रचूर मजत्रजमज र्निजको आिश्यकिज पररपूविा भएको सुवनविि गननिः 

११.४.१  परम्परागत ऊर्ाधमाबथको बनभधरता कम गनध, ऊर्ाध उपयोगको दक्षतामा अबभवबृर्द् गनध, 

नयाैुँ प्रबवबिको बवकास गनध, नवीकरणीय ऊर्ाधको उत्पादन लागत कम गनध र भौगोबलक 

उपयकु्तता बनबित गने सम्िन्िमा आवश्यक अध्ययन अनसुन्िान गररनेछ । त्यस्ता कायधहरु 

पाबलका आफैं ले गने वा सङ्घीय सरकार वा प्रदशे सरकार तथा अन्य स्थानीय तहहरुसुँग 

समन्वय र सहकायध गरी गररनेछ ।  

११.४.२  नवीकरणीय ऊर्ाधको बवकासमा नयाुँ प्रबवबिको बवकास र बवस्तारको लाबग बनर्ी के्षत्र एवं 

गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई संलग्न गरार्नेछ ।  

११.४.३  नवीकरणीय ऊर्ाधसुँग सम्िबन्ित पवूाधिार बनमाधण गनुधपवूध राबरिय नीबतअनसुार अबनवायध 

रुपमा प्रारबम्भक वातावरणीय परीक्षण (Initial Environmental Examination), 

वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन (Environmental Impact Assessment) गन े

व्यवस्था गररनेछ र वातावरणीय र सामाबर्क सरुक्षणका (Environmental and Social 

Safeguard) बवबिहरु समेत अवलम्िन गररनेछ ।  

११.४.४  र्ैबवक र्न्िन, र्ैबवक तापीय प्रणाली, बवद्यतुीय सवारी सािन तथा बवद्यतुीय चलुो 

आबदको अध्ययन, अनसुन्िान, बवकास तथा बवस्तारमा र्ोड बदर्नेछ ।  

११.४.५  नवीकरणीय ऊर्ाधका पररयोर्नाहरुलाई Carbon Trading Mechanism (CTM) 

अन्तगधत लगी कावधनडार्अक्सार्ड तथा अन्य हररतगहृ ग्यासको उत्सर्धन कम गरेवापत 

त्यसिाट िचत भएको कािधन बििीिाट प्राि हुने रकमलाई नवीकरणीय ऊर्ाधको प्रवर्द्धन 

तथा बवकासमा प्रयोग गररनेछ ।  

११.४.६  नवीकरणीय ऊर्ाध मलूतः ग्रामीण मबहलासुँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हुुँदा ग्रामीण ऊर्ाधका 

प्रबवबिहरुलाई िढी मबहलामैत्री िनाउन आवश्यक अध्ययन अनसुन्िान गररनेछ । 

नवीकरणीय ऊर्ाधको क्षेत्रलाई मबहला सशक्तीकरणको अबभन् न अङ्गको रुपमा बवकास गने 

वातावरण िनार्नछे ।  
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११.४.७  नवीकरणीय ऊर्ाधिाट यस क्षेत्रको बदगो बवकास, गररिी बनवारण, मबहला तथा 

िालिाबलकामा पने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरुको मलू्याङ्कन, प्रचारप्रसार, 

प्रदशधनीका साथै समयसापेक्ष अन्य प्रिर्द्धनात्मक कायधहरु गररनेछ ।  

११.४.८  ‘एक घर एक ऊर्ाध’ अबभयान सञ्चालन गररनेछ । 

१२. संथिजगि संरचनजःिः 

यस नीबतको प्रभावकारी कायाधन्वयन गनधका लाबग दहेाय िमोबर्मको संस्थागत संरचनाको बवकास तथा 

सदुृढीकरण गररनेछैः 

१२.१  पवूाधिार बवकास सबमबत अन्तगधत ऊर्ाध बवकास उपसबमबतको गठन गनेः गाउुँपाबलकामा नवीकरणीय ऊर्ाधको 

बवकास तथा प्रवर्द्धनका लाबग, ऊर्ाध सम्िन्िी नीबतगत, काननुको कायाधन्वयनको सबुनबितता गनध तथा नीबत 

तथा काननूको प्रभावकारी कायाधन्वयनका लाबग आवश्यक योर्ना तथा पररयोर्नाहरुको तर्ुधमा, कायाधन्वयन, 

अनगुमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई नेततृ्वदायी भबूमका बनवाधह गनध पाबलकाको सदस्यको संयोर्कत्वमा 

ऊर्ाध शाखाका प्रमुख र अन्य सरोकारवालाहरु समेतको सहभाबगतामा पाबलकाको पिूाधिार बवकास सबमबत 

अन्तगधत एक ऊर्ाध बवकास उपसबमबत गठन गररनेछ ।  

१२.२  पवूाधिार बवकास शाखा/महाशाखा अन्तगधत ऊर्ाध एकाईको स्थापनार सदुृढीकरण गनेः पाबलकाको पवूाधिार 

बवकास शाखा/महाशाखा अन्तगधत ऊर्ाध )र्ल बवद्यतु,् सौयध, िायोमास, वाय ु आबद( तथा नवीकरणीय 

ऊर्ाधको उत्पादनममूलक प्रयोग )एभ् र( एकाईको स्थापना गरी वा भर्रहकेो सम्िबन्ित शाखा वा र्कार्माफध त 

सम्पणूध नवीकरणीय ऊर्ाध के्षत्रको बवकास र प्रिर्द्धनलाई संस्थागत गररने छ । साथै नवीकरणीय ऊर्ाध सम्िन्िी 

स्पि कायधबववरण िनाई लाग ूगररनेछ । 

१२.३  साना र मझौला खालका नवीकरणीय ऊर्ाध पररयोर्नाहरुको प्राबवबिक मलू्याङ्कन एवं पनुरावलोकन कायध 

गनधका लाबग प्राबवबिक कायध समहू र सबमबत (Technical Team/Committee) गठन गररनेछ । 

१२.४  नवीकरणीय ऊर्ाध बवकास कायधिममा अन्तर सरकारी तहको सम्पकध , सचूना, समन्वय र सहकायध प्रणालीको 

बवकास गनध ठोस ्कायध बववरण िनाई लाग ूगररनेछ । 

१२.५  गाउुँपाबलकाको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गदाध वा अद्यावबिक गदाध नवीकरणीय ऊर्ाध 

बवकाससुँग सम्िबन्ित संगठन संरचना, र्नशबक्त र कायधबववरण प्रि उल्लेख गरी रबखनेछ । 

१३. अनुदजनसम्बन्धी व्यिथिजिः 

गाउुँपाबलकाले आफ्नो भौगोबलक के्षत्रबभत्र नवीकरणीय ऊर्ाधको उत्पादन र बवकासका लाबग अनदुान, 

प्राबवबिक सहयोग तथा प्रवर्िनात्मक कायधहरु गनेछ र बवशेषगरी अनदुान तथा प्राबवबिक सहयोग उपलब्ि गराउुँदा 

दहेायको नीबत अबख्तयार गनेछः 
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१३.१. सजमजन्य वसद्धजन्ििः 

१३.१.१.  नवीकरणीय ऊर्ाधमा रहकेो अनदुान माबथको उच्च बनभधरतालाई िमश कम गद ै प्रबवबिहरुको 

बवकास तथा बवस्तारमा बवत्तीय संस्थामाफध त सलुभ कर्ाध प्रवाह गने गराउने व्यवस्था बमलार्नेछ । 

१३.१.२.  अनदुानको लाबग ऊर्ाध प्रबतफलको आिारमा सिैभन्दा कम लागत भएका नवीकरणीय ऊर्ाध 

प्रबवबिलाई उच्च प्राथबमकता बदर्नेछ । 

१३.१.३.  साना तथा लघ ुर्लबवद्युत ्पररयोर्नाको सामाबर्क, बवत्तीय तथा भौबतक रुपमा सम्भावना रहकेो 

ठाउुँमा सौयध ऊर्ाधमा बदर्ने अनुदानलाई बनरुत्साबहत गररनेछ । 

१३.१.४.  लघ ु तथा साना र्लबवद्यतु ् पररयोर्नाहरुिाट उत्पाबदत बवद्यतु्लाई बवशेषगरी पयधटन, खबनर् 

पदाथधको अन्वेषण, मािधल कटाई, ढुङ्गा कटाई, बसमेन्ट उत्पादन, बसुँचार्, पबम्पङ तथा कृबष 

उत्पादनको प्रशोिन तथा उत्पादनमलूक उद्योगहरुलाई उपलब्ि गराई खबनर् ऊर्ाधलाई प्रबतस्थापन 

गने प्रयोर्नका लाबग उत्पादन उपकरण अनदुान उपलब्ि गरार्नेछ । 

१३.१.५.  बनर्ी के्षत्रको लगानीमा स्थानीयस्तरमा बनमाधण गरी सञ्चालन गररने ठूला व्यावसाबयक नवीकरणीय 

ऊर्ाधका पररयोर्नाको हकमा पाबलकाले भौबतक पवूाधिार )बवद्यतु,् पानी, सञ्चार, सडक(, 

उत्पाबदत ऊर्ाध बििी बवतरणका साथै र्ग्गा प्राबिमा सहर्ीकरण गरी बदनेछ । 

१३.१.६  नवीकरणीय ऊर्ाधको उत्पादनसुँग सम्िबन्ित बिषयमा व्यावसाबयक रुपमा उत्पाबदत नवीकरणीय 

ऊर्ाधका पररयोर्नाहरुलाई सहुबलयत दरमा सेवा शुल्क लगाउन सबकनेछ । 

१३.१.७.  आयोर्ना सञ्चालन गदाध आयोर्नाको कुल लागतमध्ये उपभोक्ताको तफध िाट कबम्तमा २०% 

िरािरको योगदान सबुनबित गररनेछ र िाुँकी योगदान सरकारी स्रोत माफध त उपलब्ि गराईनेछ । 

१३.२. सङ्र्ीय िज प्रजदेवशक स्रोि पररचजलनिः 

१३.२.१.  सङ्घीय सरकार तथा प्रदशे सरकारिाट नवीकरणीय ऊर्ाध प्रििधन वा बवकासको लाबग प्राि हुने 

अनदुान रकम सोही प्रयोर्नको लाबग खचध गररनेछ । 

१३.२.२.  सङ्घीय सरकार, प्रदशे सरकार, अन्य स्थानीय तह वा यस गाउुँपाबलका सबम्मबलत िहुसरकारी 

स्रोत पररचालनको ढाुँचामा कायाधन्वयन हुने आयोर्नाको हकमा अनदुान रकम, कायाधन्वयनको 

प्रबिया र स्रोत पररचालनको बवबि र संयन्त्र िनाई आयोर्ना बनमाधण गररनेछ । 

१३.२.३.  आयोर्ना सञ्चालन गदाध संयोर्न गने संयन्त्र, आबथधक योगदानको ढाुँचा (Funding 

Modality), बनकायगत बर्म्मेवारी, कायधिम व्यवस्थापन, अनगुमन तथा ररपोबटधङसबहतका 

बवषयिस्त ुसमेटीएको िहुपक्षीय सम्झौताको आिारमा गररनेछ । 
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१३.४.४.  बग्रड बवस्तारीकरण वा बग्रड सिलीकरण योर्नाहरुमा पाबलकाले आबथधक र प्राबवबिक सहयोग 

गनेछ साथै लगानी नीबतको अबिनमा रही लगानी गनेछ । 

१३.३ आन्िररक स्रोि पररचजलनिः 

१३.३.१.  आयोर्ना सञ्चालनगदाध गाउुँपाबलकाले यस नीबत अन्तगधतको अनसुचूी १ िमोबर्म स्वीकृत 

भएको आबथधक अनदुान रकम प्रदान गनेछ । साथै सो दरभन्दा िढी नहुनेगरी र स्रोतको दोहोरोपन 

नहुने गरी वाह्य स्रोत पररचालन गररनेछ । 

१३.३.२.  यस नीबतको खण्ड १४.१ मा उल्लेख भए िमोबर्मका सम्भाव्य बवत्तीय स्रोतहरुलाई उपयुक्त बवबि 

िनाएर पररचालन गररनेछ । 

१३.३.३.  सङ्घीयसरकार वा प्रादबेशक सरकारिाट नवीनतम ्(Innovative) बवत्तीय लगानी (Funding) वा 

अनदुान (Subsidy) को अविारणामा सहभागी हुन आह्वान गरेमा गाउुँपाबलकाले आफ्नो स्रोतिाट 

बनबित योगदान सबहत सहभागी हुन सक्नेछ । 

१३.३.४  गाउुँपाबलका आफैुँ बनमाधणकताध (Developer) हुने वा सावधर्बनक–बनर्ी साझेदारी )बपबपए( को 

अविारणामा सञ्चालन हुने नवीकरणीय ऊर्ाध पररयोर्नाहरुमा कुल सरकारी अनदुान वा लगानी 

िढीमा ८०% सम्म हुन सक्नेछ र िाुँकी लगानी बनर्ी क्षेत्र वा नागररकको सेयर माफध त गररनेछ । 

१३.४  गररबीको पररचयपत्र बजहक िज आविाक, सजमजवर्क रपमज पछजवि परेकज पररिजरहर िज 

समुदजयलजई ग्रजमीण ऊर्जा प्रणजलीको उपयोगको लजवग सम्बवन्धि ििजको वसफजररसमज िप 

सुविधज प्रदजन गना सवकनेछ । 

१३.५  वनमजाण कजया सम्पन्न ह न नसकेकज पुरजनज लरु् र्लविदु्यि ् पररयोर्नजहरूको अध्ययन गरी 

आिथयक र औवचत्यपूणा ठहररएमज िप अनुदजन वदन सवकनेछ । 

१४. स्रोि, सजधन पररचजलन सम्बन्धी व्यिथिजिः 

नवीकरणीय ऊर्ाधको प्रवर्द्धन, बवकास तथा आयोर्ना र पररयोर्ना कायाधन्वयन गने प्रयोर्नको लाबग आबथधक स्रोत 

तथा र्नशबक्त पररचालन गदाध दहेायिमोबर्म गररनेछः 

१४.१ आविाक स्रोििः 

१४.१.१  दहेायको स्रोतिाट प्राि रकम नवीकरणीय ऊर्ाधको प्रवर्द्धन, बवकास र आयोर्ना र 

पररयोर्नाको सञ्चालन, बदगो व्यवस्थापन तथा ममधत सम्भार लगायतको सम्िबन्ित कायधगनध 

स्थानीय सबञ्चत कोष अन्तगधत रहने गरी एक नवीकरणीय ऊर्ाध बवकास कोष स्थापना गररनेछ । 

१४.१.२  माबथ िुुँदा िमोबर्मको नवीकरणीय ऊर्ाध बवकास कोषमा दहेायका रकम र्म्मा गररनेछः 
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(क(  नवीकरणीय ऊर्ाध बवकासका पररयोर्नालाई सङ्घीय सरकार वा प्रदशे सरकारिाट प्राि 

अनदुान रकम, 

(ख(  पाबलकाको आन्तररक आय मध्ये नवीकरणीय ऊर्ाधको लाबग छुट्यार्एको रकम, 

(ग(  ऊर्ाध क्षेत्रिाट उठेको कर तथा र्ररवाना, 

(घ(  ऊर्ाध क्षेत्रको रोयल्टीिापत प्राि रकम, 

(ङ(  नवीकरणीय ऊर्ाध प्रयोर्नको लाबग बलर्एको ऋण, 

(च(  उपभोक्ताहरुिाट संकबलत समपरुक फन्ड, 

(छ(  कािधन िेबडङिाट प्राि रकम, 

(र्( बवदशेी सरकार, अन्तराधबरिय सैंघ संस्थासुँग सम्झौता गरी प्राि रकम । तर यस्तो रकम 

प्राि गनुधअबघ सङ्घीय सरकारको अथध मन्त्रालयको स्वीकृती बलर्नेछ । 

(झ(  केन्रीय नवीकरणीय ऊर्ाध कोष तथा प्रदशेको ऊर्ाध सम्िन्िी कोषिाट प्राि रकम, 

(ञ(  अन्य कुनै स्रोतिाट प्राि रकम, 

१४.१.३ बवत्तीय संस्थाहरुलाई नवीकरणीय ऊर्ाधको बवकास तथा बवस्तार गनध सहुबलयतपणूध ऋण लगानी गनध 

प्रोत्साहन गररनेछ । 

१४.१.४  नवीकरणीय ऊर्ाधको बवकासमा िैंक तथा बवत्तीय संस्थाहरुको ऋण, समदुायमा रहेको पूुँर्ी 

पररचालन गनध बवत्तीय उपकरणहरु (Financial Instruments) को उपयोग गने व्यवस्था 

बमलार्नेछ । 

१४.१.५  समानीकरण अनदुान र आन्तररक स्रोतको उबचत अंश नवीकरणीय ऊर्ाध क्षेत्रको बवकास र 

प्रवर्द्धनमा पररचालन गररनेछ । 

१४.१.६  स्थानीय पूुँर्ीलाई अबिकतम रुपमा पररचालन गरी वैदबेशक रोर्गारिाट आबर्धत पूंर्ीलाई 

नवीकरणीय ऊर्ाधका आयोर्नाहरुमा लगानी गनध प्रोत्साबहत गररनेछ । 

१४.२ र्नशवतिः 

१४.२.१  पवूाधिार बवकाससुँग सम्िबन्ित शाखा वा र्कार्माफध त प्रशासबनक र प्राबवबिक कायधका साथै नीबत 

बनमाधण, काननु बनमाधण, योर्ना तर्ुधमा, योर्ना कायाधन्वयन, प्राबवबिक मापदण्ड र स्पेबसबफकेसनको 

तयारी, बनयमन कायध, त्याङ्क संकलन, ररपोबटधङ्ग, अनगुमन तथा मलू्यांकन सम्पणूध कायध 
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सञ्चालन गनध स्थानीय तहको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सवेक्षणका आिारमा आवश्यक 

र्नशबक्तको व्यवस्था गररनेछ । 

१४.२.२  नवीकरणीय ऊर्ाध सम्िन्िी प्राबिबिक सीपयकु्त र बवशेष कायध सम्पादन गनधका लाबग 

आवश्यकताअनसुार सम्िबन्ित बवषयको बवज्ञको सेवा करारमा बलन सबकने व्यवस्था गररनेछ । 

१४.२.३  प्राबवबिक मलू्याङ्कन एवं पनुरावलोकन गनधका लाबग साना तथा मझौला योर्नाको हकमा 

स्थानीय प्राबवबिक कायध समहू र सबमबत (Technical Team/Committee) पररचालन गररनेछ र 

ठूला आयोर्नाको हकमा प्रदशे सरकार वा नेपाल सरकाको सम्िबन्ित प्राबवबिक मूल्याङ्कन 

प्रणाली माफध त गररनेछ । 

१४.२.४ नवीकरणीय ऊर्ाधका उपभोक्ताहरु तथा पाबलकाका सम्िबन्ित कमधचारीलाई प्रणाली सञ्चालन, 

ममधत सम्भार एवं व्यवस्थापन सम्िन्िी ताबलम प्रदान गने तथा सीप अबभवबृर्द्को व्यवस्था 

बमलार्नेछ । 

१५. समन्िय र सहकजयािः 

१५.१  नीबत, काननू, कायधबवबि, आबथधक लगानी, प्राबवबिक पक्ष, बदगो बवकास लक्ष्य (Sustainable 

Development Goal) का साथै क्षमता बवकासका कायधहरु गदाध सङ्घीय सरकार र प्रदशे सरकार, 

ऊर्ाध के्षत्रसुँग सम्िबन्ित बनर्ी के्षत्र तथा सरोकारवाला सङ्घ संस्थाहरुसुँग समन्वय गररनेछ र 

आवश्यक सहयोग बलने बदने गररनेछ । 

१५.२  सङ्घीय सरकार, प्रदशे सरकार तथा अन्य स्थानीय सरकारहरुसुँगको साझेदारीमा सम्भाव्य स्थानमा 

नवीकरणीय ऊर्ाधका बवशेष कायधिम सञ्चालन गररनेछ र आयोर्ना तथा पररयोर्नाको 

कायाधन्वयनमा समन्वय, सहर्ीकरण र सहयोग गररनेछ । 

१५.३  सङ्घीय सरकार वा प्रदशे सरकार वा दवैुको संयकु्त आबथधक सहयोगमा बनमाधण हुने नवीकरणीय 

ऊर्ाधका आयोर्नाहरुको प्राबवबिक पनुरावलोकन एवं मलू्याङ्कन आपसीसहयोग र समन्वयमा 

गररनेछ । 

१५.४  स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने मबहला बवकास, बसुँचार्, खानेपानी, सहकारी, स्वास््य, वन, उद्योग, 

वातावरणीय संरक्षण, सडक, लघकुर्ाध सम्िन्िी साक्षरता अबभयान कायधिमहरु सञ्चालन गदाध 

नवीकरणीय ऊर्ाध बवकासका अवयवहरु समावेश गरी कायाधन्वयन गनध आवश्यक प्राबवबिक 

सहायता उपलब्ि गरार्नेछ । 

१६. कजनुनी व्यिथिजिः 
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यस नीबतको कायाधन्वयनको लाबग नेपालको संबविान, प्रचबलत नेपाल काननू र प्रदशे काननूको अिीनमा रही 

आवश्यकता अनुसार वैकबल्पक ऊर्ाध सम्िन्िी स्थानीय ऐन, बनयम, कायधबवबिहरु बनमाधण गररनेछ । 

१७. अनुगमन ििज मूल्यजङ्कनिः 

१७.१  गाउुँपाबलकाको अनुगमन सबमबतको नेततृ्वमा समग्र नवीकरणीय ऊर्ाध के्षत्रको अनगुमन र 

मलू्याङ्कन गने व्यवस्था बमलार्नेछ । 

१७.२  र्लबवद्यतु,् ऊर्ाध र सडक ित्ती तथा बसुँचार् शाखा वा र्कार्माफध त योर्नाहरुको बनयबमत 

स्वःअनगुमन, गणुस्तर बनयन्त्रण, प्राबवबिक परीक्षण, सम्पन्नताको प्रमाणीकरण, साथै प्रगबत 

प्रबतवेदन तयार गने गराउने व्यवस्था बमलार्नेछ ।  

१७.३  योर्ना कायाधन्वयन हुने क्षेत्रका सम्िबन्ित वडा अध्यक्षमाफध त संलग्न उपभोक्ता सबमबतका 

कायधहरुको स्थलगत अनगुमन, बनयमन तथा आवबिक प्रगबत सबमक्षा गररने छ । 

१७.४  नवीकरणीय ऊर्ाधसम्िन्िी दरुगामी र आवबिक योर्नाहरुलाई पररणाममुखी िनाउन नबतर्ामूलक 

सचूकहरुको आिारमा अनगुमन तथा मलू्याङ्कन गने, ररपोबटङ्ग गने, पषृ्ठपोषण गने र प्रभाव 

मलू्याङ्कन गने पररपाटीलाई स्थाबपत गररनेछ । 

१७.५  गैरसरकारी सङ्घसंस्था, उपभोक्ता सबमबत, सहकारी संस्थालगायतका सामाबर्क तथा सामदुाबयक 

सङ्घसंस्थाले स्थानीय तहसुँगको समन्वयमा काम गदाध यस पाबलकाले तोकेको अनगुमन तथा 

मलू्याङ्कन प्रणालीलाई अवलम्िन गनुध पनेछ । 

१७.६  पाबलकाको अबभलेख केन्रअन्तगधत भौगोबलक र व्यवस्थापकीय सचूना प्रणालीको बवकास, 

प्रोफार्ल तयारी एवं नवीकरणीय ऊर्ाधसम्िन्िी त्याङ्क अद्यावबिक गरी यस के्षत्रको समबिगत 

सचूना प्रणालीलाई सदुृढ र व्यवबस्थत गररनेछ । 

१७.७  लैंबगक, आबथधक, र सामाबर्क रुपमा खबण्डकृत त्याङ्क राख्ने, योर्ना तर्ुधमा गनुधपवूध लैंबगक 

दृबिकोणिाट अवस्था बवशे्लषण गरी कमर्ोर दबेखएका वगध र क्षेत्रको पहुुँचमा िढोत्तरी गनध बवशेष 

पहल गररनेछ । 

१७.८  अनगुमन सबमबतको िैठकद्वारा यस कायधबवबिले बनबदधि गरेिमोबर्मको नवीकरणीय ऊर्ाधसम्िन्िी 

दण्ड, र्ररवानाको पररमाण तोक्नेछ र यसको आिारमा अशुलउपरको प्रबिया अगाबड िढार्नेछ । 

१७.९  सम्झौतािमोबर्म बििीपिातको सेवा नबदने र्डानकताध र आपबूतधकताध कम्पनीलाई कालो सचूीमा 

राबखने साथै आयोर्ना सम्पन्न नगरी िीचैमा छाड्ने कम्पनीलाई काननूिमोबर्म कारवाही गररनेछ । 
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१७.१० स्थलगत अनुगमन र प्रमाणीकरण कायध गदाध अनगुमनको लागत कम गनध सम्भव भएसम्म एकीकृत 

बवबििाट गररनेछ । 

१७.११ राबरिय र अन्तराबरिय स्तरमा नवीकरणीय ऊर्ाधसम्िन्िी ज्ञान, अनभुव र बसकार्को आदान–प्रदानका 

साथै उपलब्ि ज्ञानको व्यवस्थापन र प्रयोग गररनेछ । 

१७.१२ नवीकरणीय ऊर्ाधको के्षत्रमा उत्कृि कायध गने व्यबक्त, फमध, समदुाय वा संस्थालाई उपयकु्त 

अवसरहरुमा परुस्कृत गररनेछ । 

१८. प्रविवधगि कजयानीवििः 

१८.१ लरु् ििज सजनज र्लविदु्यिि्ः 

१८.१.१  स्थानीय ऊर्ाध बवकाससम्िन्िी बनदबेशका २०७५ िमोबर्म १,००० बकवासम्म क्षमताका 

आयोर्नाहरुको बवद्युत ् उत्पादन र प्रसारण र बवतरण गने प्रयोर्नका लाबग सवेक्षणको अनमुबत 

तथा उत्पादन र प्रसारण र बवतरण अनमुबतपत्र बदर्नेछ । 

१८.१.२  ग्रामीण क्षेत्रमा १००० बकलोवाट )KW( सम्म बवद्युत ् उत्पादन गरी बवतरण गने संस्था, स्थानीय 

समहू तथा बनर्ी के्षत्रलाई प्रोत्साबहत गने व्यवस्था बमलार्नेछ । 

१८.१.३  स्थानीय उपभोक्ता समहू तथा सहकारी संस्थाले सावधर्बनक स्वाबमत्वमा रहकेा साना र्ल बवद्यतु 

आयोर्ना बलर्मा बलई सञ्चालन, ममधतसम्भार वा खरीद गनध चाहमेा सहुबलयतपणूध ऋण वा 

बकस्तािन्दीमा बलन बदन सक्ने व्यवस्था बमलार्नेछ । 

१८.१.४  स्थानीयस्तरमा रहकेो सीप र श्रमलाई लघ ुर्लबवद्यतु ्आयोर्नाको बनमाधणमा उपयोग गनध प्रोत्साहन 

गने । 

१८.१.५  लघ ुतथा साना र्लबवद्यतु ्आयोर्नाहरुले सेवा परु् याई आएको ठाउुँमा बग्रड पगेुको अवस्थामा यी 

आयोर्नासुँग बवद्यतु ्खरीद सम्झौता गरी बवद्यतु ्खरीद बििी हुने व्यवस्था बमलार्नेछ । 

१८.१.६  बग्रडमा सहर् पहुुँच भएको, बवद्यतु ् बििी गरी लागतको तुलनामा अत्यबिक लाभ बलन सबकने 

खालको र आबथधक प्राबवबिक र सामाबर्क रुपले सम्भाव्य भएका साना तथा लघ ु र्लबवद्यतु् 

योर्नामा  गाउुँपाबलकाले आवश्यक स्रोत र्टुाई व्यावसाबयकरुपमा बवद्यतु ्उत्पादन गने व्यवस्था 

बमलाउनेछ । 

१८.१.७  पानीको स्रोत दईु स्थानीय तहको बसमानामा पने भएमा आपसी सहमबत र प्रदशे सरकारको 

संयोर्कत्वमा योर्ना बनमाधण तथा सञ्चालनको व्यवस्था बमलार्नेछ । 
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१८.१.८  सामदुाबयक वा सहकारी व्यवस्थापनमाफध त सञ्चालनमा रहकेा लघ ु तथा साना र्लबवद्यतु् 

आयोर्नाहरुलाई पणूध क्षमतामा सञ्चालन गनध र सञ्चालनमा नरहकेा तर सानो सहयोमा पनुः 

सञ्चालनमा ल्याउन सबकने योर्नाहरुको पनुरुत्थान गनध आवश्यक आबथधक प्राबवबिक सहायोग 

गररनेछ । 

१८.२ रै्विक ग्यजस (Biogas): 

१८.२.१  सामदुाबयक, व्यावसाबयक एवं संस्थागत के्षत्रमा रै्बवक ग्यासको अनसुन्िान, परीक्षण, 

बवकास र बवस्तारमा र्ोड बदर्नेछ । 

१८.२.२  र्नचेतना अबभवबृर्द्का लाबग रै्बवक ग्याुँससम्िन्िी प्रदशधनी एवं सचूना केन्रहरुको स्थापना 

गनध प्रेररत गररनेछ । 

१८.२.३  घरायसी र्न्िनको प्रयोर्नको रुपमा गोिर गुर्ुँठा िाल्ने प्रवबृत्तलाई उबचत बवकल्पसबहत 

बनरुत्साबहत गररनेछ । 

१८.२.४  र्ैबवक ग्यास उत्पादन गने संयन्त्रमा मानव शौचालय र्ोडेर सञ्चालन गने कायधलाई 

प्रोत्साहन बदर्नेछ । 

१८.२.५  र्ैबवक फोहोरिाट ऊर्ाध उत्पादन )ध्िकतभ तय भ्लभचनथ( र फोहोरको पनुःप्रयोगको 

अविारणालाई अवलम्िन गररनेछ । 

१८.२.६  ग्यास प्लान्टिाट उत्पाबदत स्लरी )बक्गचचथ( लाई कृबष मलको रुपमा प्रयोग गरी 

व्यवबस्थत गने । 

१८.३ दजउरज, गोल, विकेट, रै्विक इन्धन, प्यजलेट, िजयोमजस ग्यजवसवफकेशनःिः 

१८.३.१  गोल )चारकोल( को उत्पादन, बवतरण तथा उपयोगमा वैज्ञाबनक व्यवस्थापन गरी यसको 

आपबूतध प्रणालीलाई व्यवबस्थत गररनेछ 

१८.३.२  वातावरणीय पक्षलाई दृबिगत गद ै सिुाररएको चलु्हो िाट गोल )चारकोल( उत्पादन गने 

अभ्यासलाई प्रेररत गररने छ 

१८.३.३  दाउरा, िानको भसू, काठको िलुो, कुबहएका काठ एवं अन्य कृबषर्न्य वस्तहुरुको 

उपलब्िताको आिारमा बव्रकेट, वायोफ्यलु, प्यालेट, वायोमास ग्याबसबफकेशन आबद 

उत्पादन गनध सबकने सम्भाव्य स्थानहरुको पबहचान गरी यसको व्यवसायीकरण, बवकास 

तथा बवस्तारमा र्ोड बदर्नेछ । 
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१८.३.४  बव्रकेट र प्यालेट उत्पादनमा प्रयोग गनध सबकने बवबभन्न वस्तुहरुको पबहचान गनध र यसको 

उत्पादन लागत कम गनध अनसुन्िान कायधलाई र्ोड बदर्नेछ । 

१८.३.५  स्थानीय ज्ञान, सीप र सािनको प्रयोगलाई िढावा बददं ै बव्रकेट, प्यालेट, वायोफ्यलु, 

वायोमास ग्याबसबफकेशन आबदको प्रयोगमा र्न चेतना अबभवबृर्द् गने कायधिमहरु 

सञ्चालन गररनेछन ्। 

१८.३.६  परम्परागत रुपमा प्रयोग हुुँद ै आएको दाउराको प्रयोग न्यनू गराउने खालका सिुाररएको 

चलुो तथा ग्याबसफायर र्स्ता प्रबवबिको व्यापक प्रयोग, बवकास र बवस्तारमा र्ोड बदर्नेछ 

। 

१८.४ सौया ऊर्जा 

१८.४.१  र्लबवद्यतु्को बग्रड नपुगेको वा आबथधक रुपमा बग्रड लैर्ान महुँगो पनध र्ाने स्थानमा 

वसोवास गने घरिरुीहरुका लाबग घरेल ुसौयध ऊर्ाधका प्रबवबिहरु र्डान गरी बवद्यतुीकरण 

गररनेछ । 

१८.४.२  सौयध ऊर्ाधलाई बसुँचार्, स्वास््य, बशक्षा, खानेपानी, सडक ित्तीर्स्ता के्षत्रहरुमा सामदुाबयक 

तथा संस्थागत रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन प्रोत्साहन गररनेछ । 

१८.४.३ बसुँचार् सबुविा नपगेुका स्थानमा सौयध ऊर्ाधको प्रयोगिाट बसुँचार् सबुविा परु् याई कृबष 

उत्पादन र उत्पादकत्व वबृर्द् हुनकुो साथै कृषकको आयआर्धनमा सघाउ हुने खालका 

योर्नालाई बवशेष प्राथबमकतामा राबखनेछ । 

१८.४.४ सौयध ऊर्ाधलाई खाद्य वस्त ुसकुाउने, पकाउन,े पानी तताउने, पानी शरु्द् गने, ित्ती िाल्ने, 

सञ्चार प्रणाली सञ्चालन गने र्स्ता कायधसुँग आवर्द् गरी यसको बवकासलाई प्रोत्साहन 

गररनेछ । 

१८.४.५  सौयध चलु्होको उपयोग वबृर्द् गनध आवश्यक र्नचेतना र्गाउने कायधिमहरु सञ्चालन 

गररनेछन ्। 

१८.४.६  सौयध ऊर्ाध उत्पादनमा प्रयोग गररएका ब्यािीको सङ्कलन गरी पनुःप्रयोगको व्यवस्था तथा 

उबचत बवसर्धनको व्यवस्था बमलार्नेछ । 

१८.४.७  र्लबवद्यतु्को सम्भावना नरहेको ठाउुँमा सौयध ऊर्ाध, वाय ु ऊर्ाध र सौयध )वाय ु हार्बब्रड 

प्रणालीको बवकास र उपयोगलाई प्रोत्साहन बदर्नेछ । 

१८.४.८  ग्रामीण क्षेत्रमा सोलार थमधल प्रबवबिको बवकासको लाबग आवश्यक व्यवस्था बमलार्नेछ । 
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१८.४.९  उपयकु्त स्थानमा आवश्यकताअनसुार बग्रडसबहत व्यावसाबयक स्तरका सौयध ऊर्ाधका 

प्रणाली बनमाधण र सञ्चालन गने । 

१८.५ िजयु ऊर्जािः 

१८.५.१  वाय ु ऊर्ाधको लाबग सम्भाव्य स्थानहरुको पबहचान गरी सावधर्बनक–बनर्ी क्षेत्रिीच 

साझेदारीको मोडलमा बवकास तथा बवस्तार गनध पहल गररनेछ । 

१८.५.२  वाय ु ऊर्ाधका संरचना हरु समदुायलाई हस्तान्तरण गरी बदगो रुपमा सञ्चालन तथा 

ममधतसम्भार गने व्यवस्था बमलार्नेछ । 

१८.६ सुधजररएको चुलो प्रविवध 

१८.६.१  घरबभत्रको िवुाुँरबहत तथा कम दाउरा खपत गने सिुाररएको चलु्होका प्रकार र 

उपयोबगताको िारेमा र्नचेतना अबभवबृर्द् गररनेछ । 

१८.६.२  भौगोबलक तथा सांस्कृबतक अवस्था सहुाउुँदो घरायसी तथा संस्थागत सिुाररएको चलुोको 

अनसुन्िान, बवकास तथा बवस्तारमा र्ोड बदर्नेछ । 

१८.६.३  ग्रामीण के्षत्रमा उपयकु्त सिुाररएको चलुोको प्रबवबि बभत्र्याई यसको प्रयोग र बवस्तारमा र्ोड 

बदर्नेछ । 

१८.६.४  वातावरण संरक्षणसबहत आयआर्धनमा टेवा परु् याउन खालका गोल )चारकोल( उत्पादन 

गने सिुाररएको चलु्होको बनमाधण र प्रयोगलाई प्रेररत गररनेछ । 

१८.७ सुधजररएको पजनी र्ट्ट प्रविवधिः 

१८.७.१  ग्रामीण के्षत्रमा परम्परागत पानी घट्टलाई सिुार गरी कुटानी तथा बपसानी सेवा उपलब्ि हुन े

व्यवस्था बमलार्नेछ । 

१८.७.२  सिुाररएको पानी घट्टहरुमा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरणहरु स्थानीय स्तरमा उत्पादन गनध बनर्ी 

क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

१८.७.३  सिुाररएको पानी घट्टिाट बवद्युत ्उत्पादन गनध प्रोत्साहन गररनेछ । 

१८.८ ग्रजमीण विदु्यिीकरणिः 

१८.८.१  राबरिय बग्रड प्रणालीको बवद्युत ् सहकारी संस्था, उपभोक्ता समहू तथा स्थानीय सरकारले 

बलर्मा बलई चलाउन सबकने व्यवस्था बमलार्नेछ । 
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१८.८.२ बनर्ी के्षत्र वा समदुायले बवकास गरेका लघ ु र्लबवद्यतु ् योर्नाहरुिाट उत्पाबदत बवद्युत 

बलर्मा बदन सक्ने व्यवस्था बमलार्नेछ । 

१८.८.३ सामदुाबयक, सहकारी संस्था तथा बनर्ी बवद्यतु ्आयोर्नाहरुिाट उत्पाबदत बवद्युत ् राबरिय 

प्रसारण लार्नमा (Wheeling) गनध पाउने व्यवस्था बमलाउन पहल गररनेछ । 

१८.८.४  उपभोक्ताहरुको सहभाबगतामा हुने ग्रामीण बवद्युतीकरण उनीहरुकै अग्रसरतामा कायाधन्वयन 

गररने र उपभोक्ताको हीत सबुनबित हुने व्यवस्था बमलार्नेछ । 

१८.८.५  प्रयोग नभर्रहकेो बवद्युत्को अबिकतम उपयोग गने सम्िन्िमा बनिाधररत द्वैि मलू्य 

प्रणालीअनसुार कम मूल्यको बवद्यतुकैो प्रयोग ग्रामीण के्षत्रमा सञ्चालन हुने बवशेष गरेर 

कृबष, बसुँचार्, खानेपानी, लघु तथा घरेल ुउद्योग, रोपवे र्स्ता क्षेत्रहरुमा िढाउने व्यवस्था 

बमलार्नेछ । 

१९. पुनरजिलोकनिः 

१९.१ गाउुँपाबलकाले आवश्यकताअनसुार र्बहलेसकैु र कबम्तमा दईु वषधको अन्तरालभन्दा िढी नहुने गरी यो 

नीबतमा पनुरावलोकन गनध सक्नेछ । 

१९.२  यस नीबत तथा यस नीबतमा समय समयमा हुने संशोिन िारेको र्ानकारी प्रदशे सरकार र नेपाल सरकारको 

सम्िबन्ित मन्त्रालय तथा वकैबल्पक ऊर्ाध प्रवर्द्धन केन्रमा पठार् आवश्यक सहकायधका क्षेत्रहरु बवस्तार 

गररनेछ । 

२०. खोरेर्ी र बचजऊिः 

२०.१  नेपाल सरकारिाट यस अबघ कायाधन्वयनमा रहकेा ग्रामीण उर्ाध नीबत, २०६३ )२००६(, नवीकरणीय उर्ाध 

अनदुान नीबत, २०७३ )२०१६(, नवीकरणीय ऊर्ाधको अनुदान बवतरण प्रणाली, २०७०, नवीकरणीय ऊर्ाध 

अनदुान पररचालन कायधबवबि, २०७३, र्ैबवक ऊर्ाध रणनीबत, २०७३, संस्थागत ऊर्ाध प्रणालीको बवतरण 

प्रणाली र अनदुान, २०७० लघ ुर्लबवद्युत ्कायधिमलाई प्रदान गररने अबतररक्त आबथधक सहायताका लाबग 

अनदुान बवतरण प्रणाली, २०७०, शहरी सौयध ऊर्ाध प्रणालीमा अनदुान र ऋण बवतरण बनदबेशका, २०७२ र 

सौयध सडक उज्यालो कायधिम कायाधन्वयन कायधबवबि, (२०१५( अनसुार भए गरेका यस गाउुँपाबलका 

क्षेत्रबभत्रका कायधबर्म्मेवारी यसै नीबत अनसुार भएको माबननेछ । 

२०.२  यस गाउुँपाबलकाबभत्र सञ्चालन हुने नवीकरणीय उर्ाध सम्िन्िी सम्पणूध कायधहरु यस नीबतको प्रबतकुल भएको 

हदसम्म स्वतः खारेर् भएको माबननेछ । 
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(गाउँपालिकाको नवीकरणीय ऊर्ाा नीलि, २०७७ को नीलि१८ सँग सम्बलधिि) 

अनसुचूी १ 

प्रविवधगि आविाक अनुदजन िजवलकज 

१. लरु् ििज सजनज र्लविदु्यि ्(सजमुदजवयक, सहकजरी, वनर्ी, सजिार्वनक वनर्ी सजझेदजरी) 

ि.सं प्रणाली 

)क( आयोर्नामा आिाररत अनदुान )रकम रु.( )ख( ऊर्ाध 

खपतमा  

आिाररत अनदुान 

)प्रबतशत( 

बवतरण प्रणाली 

)प्रबत घरिरुी( 

उत्पादन उपकरण 

)प्रबत बकलोवाट( 

उत्पादन  बसबभल 

संरचना  )प्रबत 

बकवा( 

१ १०–१०००बकलोवाट 

सम्मका प्रणाली 
रु. ३२,००० रु.९५,००० रु. ३०,००० 

५० प्रबतशत % 

 

2 १० बकलोवाट क्षमता 

सम्मका प्रणाली 

 

रु. ११,५०० 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2.1 ५–१० बकलोवाट क्षमता 

सम्मका प्रणाली 

 

- 

 

रु.९५,००० 

 

- 

 

- 

 

2.2 ५ बकलोवाट भन्दा कम 

क्षमताका प्रणाली 

- 

 

रु.७०,००० 

 

- 

 

- 

 

नोटः अनदुान बवतरण गदाध गाउुँपाबलकाले आयोर्नागत रुपमा )‘क’ िमोबर्म( वा खपतमा आिाररत )‘ख’ िमोबर्म( 

भएर बवतरण गनेछ । 

२. सुधजररएको पजवन र्ट्टिः 

ि.सं प्रणाली 

अनदुान रकम रु. 

बवतरण प्रणाली 

)प्रबत घरिरुी( 

उत्पादन उपकरण 

)प्रबत बकलोवाट( 
एकमषु्ठ 

1 सिुाररएको पाबन घट्ट )५ बकवा सम्म 

बवद्यतु ्उत्पादन गने( 

   

1.1 बपसानी रु. 11,500 - - 

1.2 कुटानी तथा बपसानी - रु. 50,000 - 

2 सिुाररएको पाबन घट्ट )बवद्यतु् उत्पादनन 

गने( 

   

2.1 बपसानी - - रु. 18,000 

2.2 कुटानी तथा बपसानी - - रु. 38,000 
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३. सौया ऊर्जािः 

ि.सं प्रणाली 

)क( आयोर्नामा आिाररत अनदुान )रकम रु.( )ख( ऊर्ाध 

खपतमा  

आिाररत 

अनदुान 

)प्रबतशत( 

बवतरण प्रणाली )प्रबत 

घरिरुी( 

उत्पादन उपकरण 

)प्रबत बकलोवाट( 

उत्पादन  

बसबभल 

संरचना  )प्रबत 

बकवा( 

१ सौयध घरेल ुबवद्यतु ्प्रणालीः     

1.1 १०–२० वाट बपक क्षमता रु. 5,000 - - - 

1.2 ५० वाट बपक भन्दा िढी रु. 10,000 - - - 

2 सौयध बमनी बग्रडः रु. 32,000 रु. 1,755,000 - 60% 

नोटः बवतरण प्रणालीका लाबग अनदुान प्रबत बकलोवाट अबदकतम १० घरिरुीलाई उपलब्ि गररनेछ । 

अनदुान बवतरण गदाध पाबलकाले आयोर्नागत रुपमा )‘क’ िमोबर्म( वा खपतमा आिाररत )‘ख’ िमोबर्म( भएर बवतरण 

गनेछ । 

 

४. अन्य सौया ऊर्जािः 

ि.सं प्रणाली अनदुान रकम रु. 

1 ग्रामीण के्षत्रका पाठशालामा कम्पटुर एवं बवद्यतुीय 

उपकरण सञ्चालन तथा अल्पतालमा व्यबक्सन रेबिर्ीरेटर 

र बवद्यतुीय उपकरण सञ्चालन 

रु. ५०,००० वा कुल योर्ना लागतको ६५% सम्म 

२ समदुाय वा बनर्ी के्षत्रले व्यवस्थापन गने खानेपानी तथा 

सौयध पबम्पङ प्रणाली 

रु. १,५००,००० वा कुल योर्ना लागतको ६० % 

सम्म 

३ समदुाय वा बनर्ी के्षत्रले व्यवस्थापन गने कृबषयोग्य 

र्बमनमा बसुँचार् सञ्चालन गनध सौयध पबम्पङ प्रणाली 

रु. २,०००,००० वा कुल योर्ना लागतको ६०% 

सम्म 

४ सौयध सडक ित्ती रु. ४,०००,००० वा कुल योर्ना लागतको ६० % 

सम्म 

५ िाबमधक तथाअध्याबत्मक स्थलहरु  

 २० वाटसम्म रु. ९,००० वा कुल योर्ना लागतको ८० % सम्म 

 ५० वाट भन्दामाबथ २०,००० वा कुल योर्ना लागतको ७० % सम्म 

६ सावधर्बनक बशक्षण संस्था, सावधर्बनक स्वास्थ केन्र र 

सामदुाबयक अस्पतालमा सौयध ऊर्ाध प्रणाली र्डान 

रु. ५००,००० वा कुल यौर्ना लागतको ६०% 

सम्म 

७ घरायसी कुकर रु.१५,००० वा कुल योर्ना लागतको ६०% मध्ये 

र्नु कम हुन्छ  

८ संस्थागत कुकर )अस्पताल, सैबनक एवं प्रहरी ब्यारेक, 

बवद्यालय, वरृ्द्ाश्रम र आश्रम आबद( 

रु. १,०००,००० वा कुल योर्ना लागतको ७५ % 

मध्ये र्नु कम हुन्छ 

९ ड्रायरः  
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 ३–२० वगध बफट रु. २२,५०० वा कुल योर्ना लागतको ६० % 

मध्ये र्नु कम हुन्छ 

 २१–८५ वगध बफट रु. १५०,००० वा कुल योर्ना लागतको ७५ % 

मध्ये र्नु कम हुन्छ 

 ८५ वगध बफटभन्दा ठूलो रु. २२५,००० वा कुल योर्ना लागतको ७५ % 

मध्ये र्नु कम हुन्छ 

१० व्यावसाबयक प्रयोर्नका लाबग १५०० वाट बपक क्षमताभन्दा िढी र घरायसी प्रयोर्नका लाबग ५०० वाट बपक 

क्षमताभन्दा िढी सौयध ऊर्ाध प्रणाली र्डानका लाबग पाुँच वषे माबसक बकस्तामा िैंक ऋण बलुँदा व्यावसाबयक 

प्रयोर्नका लाबग ब्यार्को ५०% रकम र घरायसी प्रयोर्नका लाबग ब्यार्को ७५% रकम अनदुानस्वरूप 

िै ुँकमाफध त उपलब्ि गरार्नेछ । 

११ प्रयोग भर्रहकेा र्न्भटधर, ब्यािी प्रणालीहरुलाई सौयध ऊर्ाधिाट चार्ध गनध वा नयाुँ सौयध ऊर्ाध प्रणाली र्डान गनध 

२०० वाट बपक वा सोभन्दा िढी क्षमताका सौयध ऊर्ाधमा प्रबतप्रणाली प्रबतपररिार रु. २०,००० उपलब्ि गरार्नेछ 

। 

 

५. बजयोग्यजसिः 

ि.सं प्रणाली अनदुान रकम रु. प्रबत बकवा बवद्यतु ्

उत्पादनको लाबग थप 

अनदुान 

१ घरायसी वायोग्यास प्लान्ट )प्रबत प्लान्ट प्रबत घरिरुी(   

 २ घनबमटर रु. २०,०००  

 ४ घनबमटर रु. २५,०००   

 ६ घनबमटरभन्दा िढी रु. ३०,०००  

 ४ घनबमटर भन्दा साना र भान्सािाट बनस्कने फोहर र अन्य 

घरायसी रै्बवक वस्तकुो अबिकतम प्रयोग गरी वातावरण 

सिुार गने खालका बनिाधबत बडर्ार्न 

रु. १०,००० वा 

कुल लागतको 

५०% सम्म 

 

२ फोहरिाट ऊर्ाधमा आिाररत िायोग्यास   

२.१ व्यावसाबयक िायोग्यास प्लान्ट   

 सानो )१२.५) ३५ घ बम( रु. २४,००० रु. ६५,००० 

 मध्यम )३५)१०० घ बम( रु. ३०,००० रु. ६५,००० 

 ठूलो )१०० घ बमभन्दामाबथ( रु. ३६,००० रु. ६५,००० 

२.१ सावधर्बनक बनकायमा बनमाधण गररने िायोग्यास प्लान्ट रु. ६८,००० रु. १८५,००० 

२.२ सामदुाबयक वायोग्यास प्लान्ट रु.५४,००० रु. १५०,००० 

२.३ ......पाबलकािाट बनस्कने फोहोरिाट वायोग्यास प्रणाली 

बनमाधण गदाध 

२४०,००० वा कुल 

योर्ना लागतको 

४० % सम्म 

रु. ४००,००० वा 

कुल बवद्युतीकरण 

लागतको ४० %सम्म 
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६. रै्विकऊर्जािः 

ि.सं प्रणाली अनदुान रकम रु. 

१ फलामे सिुाररएको चलु्होः  

 एक वादईुमुखे रु. ३,००० प्रबत घरिरुी 

 तीनमखेु प्रबत चलु्हो )प्रबत घर िरुी( रु. ४,००० वा लागतको ५०% सम्म 

२ संस्थागत सिुाररएको चलु्हो )सावधर्बनक बशक्षण संस्था, 

सावधर्बनक स्वास््य संस्था, प्रहरी वा सैबनक ब्यारेक, िाबमधक 

स्थल, आश्रम( 

रु. २०,००० वा लागतको ५०% सम्म 

३ एकमखेु वा दईुमुखे पणूध रुपमा वा आंबशक रुपमा फलामे रकेट 

चलु्हो 

रु. ३,००० प्रबत घरिरुी वा लागतको ५०% 

सम्म 

४ एकमखेु वा दईुमुखे पणूध रुपमा वा आंबशक रुपमा फलामे 

ग्याबसफायर प्रणालीको घरेल ुचलु्हो 

रु. ४,००० प्रबत घरिरुी वा लागतको ५०% 

सम्म 

५ ग्याबसफायर प्रबवबििाट तापीयऊर्ाध प्रयोग गरी लघ,ु साना, 

मझौला उद्यमहरुमा कृबषर्न्य वस्त ुप्रशोिनको लाबग 

रु. १५०,००० वा लागतको ५०५ सम्म 

६ र्ैबवक ऊर्ाध स्रोतिाट बवद्यतुीकरण गने बवद्यतुीय 

आयोर्नाहरु )५माबथ) १०० बकलोवाट क्षमता( 

बवतरण प्रणाली )प्रबत घर िरुी(  

रु. ३२,००० 

उत्पादन प्रणालीका लाबग )प्रबत बक.वा( रु. 

१२५,००० 

ऊर्ाध खपतमा आिाररत अनदुान ५०% 

७. िजयु र सौया–िजयु वमविि ऊर्जािः 

ि.सं प्रणाली अनदुान रकम रु. 

१ वाय ुऊर्ाधः  

 बवतरण प्रणाली )प्रबत घर िरुी( रु. ३२,००० 

 उत्पादन प्रणालीका )प्रबत बक वा( रु. १७५,००० 

२ सौयध–वाय ुऊर्ाधः  

 बवतरण प्रणाली )प्रबत घरिरुी( रु. ३२,००० 

 उत्पादन प्रणालीका )प्रबत बक वा( रु. १७५,००० 

८. उत्पजदन मूलक ऊर्जा प्रयोगिः 

ि.सं प्रणाली अनदुान रकम रु. 

१ नवीकरणीय ऊर्धर्ामा आिाररत लघ ुउद्योग एवं व्यवसायको हकमा 

ऊर्ाध पररवतधन र प्रशोिन उपकरण, व्यवसायको हाडधवयर तथा 

आिारभतू संरचनाको अंशमा 

रु. १००,००० वा लागतको ४०% 

सम्म 

२ नवीकरणीय ऊर्ाधमा आिाररत साना तथा मझौला उद्योग एवं रु. ३००,००० वा लागतको ३०% 
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व्यवसायको हकमा ऊर्ाध पररवतधन र प्रशोिन उपकरण, व्यवसायको 

हाडधवयर तथा आिारभतू संरचनाको अंशमा 

सम्म 

३ स्थाबपत सामदुाबयक बवद्यतुीकरणका आयोर्नालाई व्यवसायको 

रुपमा सञ्चालन गने सन्दभधमा आवश्यक पने उपकरण, हाडधवेयर तथा 

आिारभतू संरचनाको अंशमा 

रु. ३००,००० वा लागतको ५०% 

सम्म 

४ लघ ु र्लबवद्यतुले ओगटेको स्थानमा पबम्पङिाट बसुँचार् गनध 

आवश्यक पने उपकरण तथा हाडधवयरमा 

रु. १०,००,००० वा लागतको ६०% 

सम्म 

नोटः माबथ ताबलकामा प्रस्ततु अनदुान रकमको अंक सङ्घीय सरकार तथा प्रदशे सरकारको अनदुान नीबतसुँग मेल 

खाने गरी अध्यावबिक गरी पाबलकािाट स्वीकृत गराई लाग ूगनुधपनेछ । 

 


