

 

 

 

गन्यापधुरा गाउँपालिका 

 

खण्डः ४          संखयाः ११           माघ २० गते मंगिबार, २०७७ 

भाग-२ 

 गन्यापधुरा गाउँपालिकाको नवीकरणीय उर्ाा नीलत, २०७७ 

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको लिलत २०७७।१०।०५ 

१. पृष्ठभूलमः 

नेपाििे सङ्घीर् शासन प्रणािी अङ्गीकार गरी राज्र्को ििू संरचनाका रुपिा संघ, प्रदशे र स्थानीर् तहको 

व्र्वस्था गरेको  छ । साथै तहगत सरकारका लबषर्के्षत्रगत अलिकारको उल्िेख गरेको छ । नेपािको संलविानको िारा 

५१ को खण्ड (छ) को (३) िा प्राकृलतक सािन स्रोतको संरक्षण, सम्बद््रिन र उपर्ोग सम्बन्िी नीलत अन्तगयत नवीकरणीर् 

ऊर्ायको उत्पादन तथा लवकास गद ैनागररकका आिारभतू आवश्र्कता पररपलूतयका िालग सपुथ र सिुभ रुपिा भरपदो 

ऊर्ायको आपलूतय सलुनलित गने र ऊर्ायको सिलुचत प्रर्ोग गने राज्र्को सिग्र नीलत रहकेो छ । 

संलविानको अनसुचूी ८ को बुुँदा १९ िा साना र्िलवद्यतु आर्ोर्ना र वकैलल्पक ऊर्ाय  सम्बन्िी लबषर् 

गाउुँपालिका र नगरपालिकाको अलिकारको सचूीिा राखकेो छ । संलविानको िारा ५७ को उपिारा (४) बिोलर्ि 

स्थानीर् तहिे काननू बनाई उक्त अलिकारको प्रर्ोग गनय सक्ने व्र्वस्था गरेको छ । साथै संलविानको अनसुचूी ९ को 

बुुँदा ५ िे लवद्यतु  सेवािाई सङ्घ, प्रदशे र स्थानीर् तहको साझा अलिकार क्षेत्रको रुपिा उल्िेख गरेको छ ।  

संलविानको प्राविान बिोलर्ि  स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे ऊर्ाय सम्बन्िी स्थानीर् सरकारको 

कार्यलर्म्िवेारीिाई लवस्ततृीकरण गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ि) को बुुँदा ३ दलेख ७ 

िा  दहेार् बिोलर्िको कार्यलर्म्िवेारी गाउुँपालिका र नगरपालिकाको रहकेो छ, 

(क) एक िगेावाट सम्िका र्ि लवद्यत ुआर्ोर्ना सम्बन्िी स्थानीर्स्तरको नीलत, काननू, िापदण्ड, र्ोर्ना तर्ुयिा, 

कार्यन्वर्न, अनगुिन र लनर्िन गने, 

स्थानीय रार्पत्र 




 

(ख) स्थानीर् तहिा वकैर्ल्पक ऊर्ाय सम्बन्िी नीलत, काननू, िापदण्ड, र्ोर्ना तर्ुयिा, कार्यन्वर्न, अनगुिन र लनर्िन 

गन,े 

(ग) स्थानीर् लवद्यतु लवतरण प्रणािी र सेवाको व्र्वस्थापन, सञ्चािन, अनगुिन र लनर्िन गने, 

(घ) स्थानीर् तहिा वकैलल्पक ऊर्ाय सम्बन्िी प्रलवलि लवकास र हस्तान्तरण, क्षिता अलभबलृि र प्रवियन गन,े 

(ङ) साना र्िलवद्यत ुआर्ोर्ना तथा वकैलल्पक ऊर्ाय सम्बन्िी अन्र् कार्य गने, गराउने । 

नेपाि सरकार कार्यलवभार्न लनर्िाविी, २०७४ िे नवीकरणीर् र वकैलल्पक ऊर्ायको उपर्ोग, गणुस्तर र 

िापदण्ड लनिायरणको कार्यअलिकारक्षेत्र नेपाि सरकारको रहने व्र्वस्था गरेको छ । साथ ैनेपाि सरकारको र्िस्रोत र 

उर्ायको लदगो लवकास संरक्षण, उपर्ोग र पानीको बाुँडफाुँट तथा र्िस्रोत र ऊर्ाय पवूायिार संरचना लनिायण सम्बन्िी 

एलककृत नीलत, काननू, िापदण्ड र लनर्िनको कार्यलर्म्िेवारी लनिायरण गरेको छ । 

प्रदशे सरकार कार्यलवभार्न लनर्िाविी, २०७४ िे वकैलल्पक ऊर्ाय सम्बन्िी लकटानी व्र्वस्था नगरे पलन 

प्रदशेस्तरको उर्ाय, लवद्यतु, सम्बन्िी अध्र्र्न अनसुन्िान, नीलत, काननू, िापदण्ड, गरुुर्ोर्ना, र्ोर्ना तथा आर्ोर्ना 

लनिायण, कार्ायन्वर्न, सञ्चािन, िियत सम्भार, सिन्वर् र लनर्िन तथा उर्ाय, लवद्यतु सेवा लवस्तारिा लनर्ी के्षत्रको 

सहभालगता र िगानी प्रवद््रिन सम्बन्िी नीलत तथा िापदण्ड लनिायरण र लनर्िन गने कार्यलर्म्िवेारीको व्र्वस्था गरेको 

छ । 

नवीकरणीर् ऊर्ाय प्राकृलतक स्रोतबाट उपिब्ि हुने, अनन्त कािसम्ि पनुः प्रर्ोग गनय सलकन ेर वातावरण ितै्री 

हुने गदयछ । नवीकरणीर् उर्ायिाई बैकलल्पक ऊर्यर्ा वा स्वच्छ ऊर्ाय पलन भन्ने गररएको छ ।नेपाििे वकैलल्पक ऊर्ायका 

सम्बन्ििा केही प्रलतबिता र्ाहरे गरेको छ । दशेभररिा हािसम्ि वकैलल्पक ऊर्ायको स्रोतबाट कररब ५५ िगेावट लवद्यतु 

उत्पादन भई दशेका कररब ३६ िाख घरिरुी िाभालन्वत भएका छन ् । वकैलल्पक ऊर्ायको िाध्र्िबाट दशेका १८ 

प्रलतशत र्नताको लवद्यतुिा पहुुँच पगु्नकुा साथै कररब ३० हर्ार रोर्गारी लसर्यना भएको र देशको कुि उत्पालदत स्वच्छ 

ऊर्ायिा वकैलल्पक ऊर्ायको र्ोगदान ३.२ प्रलतशत रहकेो छ । पन्रौं रालरिर् र्ोर्ना (२०७६/७७-२०८०/८१) िे िघ ु

तथा साना र्िलवद्यतु उत्पादनबाट १३ िघेावाट, सौर्य लवद्यतु प्रणािीबाट १२७ िेघावाट नवीकरणीर् ऊर्ाय उत्पादन 

भई थप ५ प्रलतशत र्नतािाई लवद्यतु सेवा पगुाउने िक्ष्र् लिएको छ । र्सका साथ ै२ िाख घरार्सी बार्ोग्र्ाुँस प्िान्ट, 

५ िाख सिुाररएको चिुो र ग्र्ासीफार्र र्डान गने िक्ष्र् लिएको छ । वकैलल्पक ऊर्ाय प्रलवलिबाट २ हर्ार िघ,ु साना 

तथा िझौिा उद्योगिा ऊर्ाय उपिव्ि हुने अपेक्षा गरेको छ । उलल्िलखत िक्ष्र् प्रालिको िालग गाउुँपालिका र 

नगरपालिकाको र्ोगदान र नेततृ्वदार्ी भलूिका अपेलक्षत रहकेो छ । 

लदगो लवकास िक्ष्र्को सातौं िक्ष्र् अन्तगयत गररएको प्रलतबिता अनसुार ९० प्रलतशत र्नतािाई लवद्यतु् 

उपिब्ि गराउने, खाना पकाउन ७० प्रलतशत घरिरुीिे सरि इन्िन प्रर्ोग गरेको सलुनलित गने र २०८७ सािसम्ििा 

कूि खपत हुने ऊर्ायिा नवीकरणीर् ऊर्ायको ५० प्रलतशत परु् र्ाउने िक्ष्र् लिएको छ । उलल्िलखत रालरिर् िक्ष्र् र 

प्रलतबिता परुा गनय संघ, प्रदशे र स्थानीर् सरकारबीचको सहकार्य एव ंसिन्वर् र ििूतः वकैलल्पक ऊर्ाय के्षत्रिा स्थानीर् 

सरकारको नेततृ्वदार्ी भलूिकािाई सदुृढ गनुय अपररहार्य भएको छ । 




 

उलल्िलखत पषृ्ठभलूििा नेपािको संलविान, प्रचलित नेपाि काननू र रालरिर् नीलत अनकुुि संघ, प्रदशे र स्थानीर् 

तहबीचको परस्पर सिन्वर् र सहकार्यका आिारिा स्थानीर् स्तरिा नवीकरणीर् ऊर्ायको प्रवयिन र लवकास गनय 

आवश्र्क नीलतगत, संरचनागत र प्रलिर्ागत आिार तर्ार गनय अपररहार्य भएको छ । र्सका साथै पालिका के्षत्रलभत्रका 

नागररकिाई  लबर्िुी बत्ती, खाना पकाउने, पानी तताउने, अन्र् उपभोग्र् प्रर्ोग, व्र्ावसालर्क प्रर्ोग र उत्पादनििूक 

ऊर्ायको प्रर्ोग, साना तथा घरेि ुउद्योगको िालग आवश्र्क ऊर्ाय (अन-लग्रड र अफ-लग्रड प्रलवलिहरुिाफय त) उपिब्ि 

गराई सिनताििूक आलथयक लवकासका िालग नवीकरणीर् ऊर्ायको प्रवयिन र लवकास गनय आवश्र्क र वाञ्छनीर् 

भएकािे र्ो नवीकरणीर् ऊर्ाय नीलत, २०७६ तर्ार गररएको छ ।  

२. पररभाषाः लबषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स नीलतिा,- 

(क) “कार्यपालिका” भन्नािे गन्र्ापिरुा गाउुँ कार्यपालिकािाई सम्झनपुछय । 

(ख) “नीलत” भन्नािे गन्र्ापिरुा गाउुँपालिकाको नवीकरणीर् ऊर्ाय नीलत, २०७६ सम्झनपुछय । 

(ग) “नवीकरणीर् उर्ाय” भन्नािे सौर्य ऊर्ाय (सौर्य फोटोभोल्टाइक, सौर्य तापीर् उर्ाय, वार् ु उर्ाय, र्लैवक उर्ाय 

(बार्ोिास, बार्ोग्र्ाुँस, बार्ोफ्र्िु, फोहोरबाट उत्पालदत ऊर्ाय, बार्ोर्लेनक ग्र्ाुँस), सिुाररएको पानी घट्ट, हाइड्रोर्न 

ऊर्ाय, भतूापीर् उर्ाय तथा र्िस्रोतबाट उत्पालदत लवद्यतु ्सम्झनपुछय । सो शब्दिे नेपाि सरकारिे सिर् सिर्िा नेपाि 

रार्पत्रिा सचूना प्रकाशन गरी नवीकरणीर् ऊर्ायको स्रोत भनी तोकेको अन्र् स्रोतबाट उत्पालदत ऊर्ायिाई सिते 

र्नाउुँछ। 

(घ) “पालिका” भन्नािे गन्र्ापिरुा गाउुँपालिकािाई सम्झनुपछय । 

(ङ) “संलविान” भन्नािे नेपािको संलविान सम्झनपुछय । 

(च) “स्थानीर् काननू” भन्नािे गाउुँ सभािे बनाएको स्थानीर् काननू सम्झनपुछय । 

(छ) “नेट लिटरीङ्ग” भन्नािे उत्पालदत ऊर्ायिाई रालरिर् प्रसारणिा र्ोड्दा गने प्रणािीिाई सम्झनपुछय । 

(र्) “ऊर्ाय दक्षता” भन्नािे ऊर्ायको उत्पादन कि िागतिा उपिब्ि भएको कच्चा पदाथयबाट बढीभन्दा बढी ऊर्ाय 

उत्पादन गने र ऊर्ाय खपतबाट उपभोक्तािे लतने िहसिु किी भई कि खपतबाट बढीऊर्ाय प्राि हुने अवस्थािाई 

सम्झनपुछय । 

३.वतामान लस्थलतः 

र्स खण्डिा उल्िेख गनुयपने ऊर्ाय लवकासको लस्थलत प्रत्र्ेक गाउुँपालिकाको अिग अिग हुने भएकािे र्स 

निनूा नीलतिा सिावेश गनय सलकएको छैन । र्स खण्डिा उल्िेख गनुयपने लबषर्हरु िेखन गनय सहर्ता होस ्भन्ने उद्दशे्र्िे 

दहेार् बिोलर्िको खाका लदइएको छ । गाउुँपालिका वा नगरपालिकाको पवूायिार शाखा, िहाशाखा वा अन्तगयतको 

ऊर्ाय लवकास शाखा/इकाईको प्रालबलिक सहर्ोगिा र्स खण्डिा सम्बलन्ित पालिकाको भौगोलिक अवलस्थलत, 




 

र्नसङ््र्ा, आलथयक लस्थलत, पेशा व्र्वसार्, लवलभन्न ऊर्ायका स्रोतहरु, लतनीहरुको प्रर्ोगको लस्थलत र्स्ता कुराहरु 

संलक्षिरुपिा उल्िेख गरी पणूयता लदन ुपनेछ । 

१. पररचयः 

 भौगालिक अवलस्थलत, 

 र्नसङ््र्ा, र्ातर्ालत, आलथयक लस्थलत, पेशा व्र्वसार्, आलद 

२. ऊर्ााको उपिब्धताः 

 लवलभन्न स्रोतहरुिाफय त सिग्र ऊर्ायको उपिब्िता तथा ऊर्य लवकासको सम्भावना र अवसरहरु 

 सिग्रिध्र्े लग्रड र अफ्-लग्रड प्रलवलििाफय त नवीकरणीर् ऊर्ायको उपिब्िता 

 सिग्र ऊर्ायको िागिध्र्े नवीकरणीर् ऊर्ायको िाग र उपिब्ि स्रोतहरुको अवस्था, 

 नवीकरणीर् ऊर्ायको िाग पलूतय गनय लग्रड र अफ्-लग्रड प्रलवलिको िालग उपिब्ि स्रोतहरुको अवस्था, 

३. ऊर्ााको प्रयोग, अवस्था, माग र पूलताः 

 स्रोत 

 स्थानीर् तहिा ऊर्ाय प्रर्ोगको अवस्था, 

 नवीकरणीर् ऊर्ायको प्रर्ोगको अवस्था र अपगु पररिाणको अवस्था, 

४. लवगतका प्रयासहरः  

 परम्परागत रुपिा ऊर्ाय उपर्ोगिा भएका नीलतगत, काननूी, संरचनागत तथा प्रलिर्ागत सिुारका प्रर्ास, 

 आिलुनकीकरणको िालग भएका प्रर्ास,  

५. समस्या तथा चुनौतीहरः 

नवीकरणीर् ऊर्ाय प्रवयिन र लवकास गनय वतयिान सिस्र्ा कस्ता छन,् स्रोतको उपिब्िता कस्तो छ, अपगु 

पररिाणको अवस्था कस्तो छ, अन-लग्रड र अफ्-लग्रड प्रलवलिहरुको अवसर र सम्भावना कस्ता छन,् सो सम्बन्ििा 

छोटकरीिा उल्िेख गने र सिग्रिा ऊर्ाय के्षत्र तथा ििूतः नवीकरणीर् ऊर्ायको उपिव्िता, उत्पादन, लवकास र प्रवयिन 

तथा प्रर्ोगसुँग सम्वलन्ित नीलतगत, संरचनागत, कार्यप्रणािीगत, सािालर्क वा आलथयक पक्षबाट दलेखएका प्रिखु 

सिस्र्ा तथा चनुौलतहरुको उल्िेख र्स खण्डिा गने । र्स्तै, 

५.१ वकैलल्पक ऊर्ायको उत्पादन र लवकासिा लनर्ी के्षत्रको िगानी अपेक्षाकृत नहुनु, वकैलल्पक ऊर्ाय उत्पादनको क्षेत्रिा 

लवत्तीर् िगानीका िालग नीर्ी तथा बैंलकङ्ग के्षत्रको आकषयण कि हुन,ु 




 

५.२ सहुलिर्तऋण, र्ोलखि व्र्वस्थापन र बीिा सम्बन्िी आवश्र्क व्र्वस्था नहुनु, 

५.३ स्थानीर् तहिा ऊर्ाय के्षत्रकोप्रलवलि तथा प्रर्ोग सम्बन्ििा क्षिताको किी हुनु, 

५.४ घरार्सी आिारभतू आवश्र्कता पररपलूतयिा िात्र वकैलल्पक ऊर्ायको प्रर्ोग हुन ुतथा वकैलल्पक ऊर्ायको प्रर्ोग 

उद्योगर्न्र् लबषर्िा कििात्र हुन,ु  

५.५ िगभग ९० प्रलतशत घरपररवार खाना पकाउने प्रर्ोर्नका िालग परम्परागत ऊर्ायका सािनिा लनभयर हुनु,आलद ।  

६. ऊर्ाा नीलतको आवश्यकताः  

दहेार्का कारणिे र्स ऊर्ाय नीलतको आवश्र्कता परेको छ, 

६.१ संलविान बिोलर्ि वकैलल्पक ऊर्ाय लवकासका िालग स्थानीर् तहिा काननुी, संरचनागत र प्रलिर्ागत व्र्वस्थािाई 

सदुृढीकरण गरी वकैलल्पक ऊर्ायको लवकास तथा प्रबद््रिन गनय, 

६.२ नवीकरणीर् ऊर्ाय क्षेत्रको लवकास तथा व्र्वस्थापनसुँग सम्बलन्ित रालरिर् नीलत तथा कार्यििको प्रभावकारी 

कार्ायन्वर्न गनय, 

६.२  वकैलल्पक ऊर्ाय प्रलवलिको लवकास तथा प्रवद््रििा तहगत सरकारबीच नीलतगत तथा कार्यिि तहिा सहकार्य 

तथा सिन्वर्ात्िक कार्यप्रणािीको अलभबलृि गनय, 

७.ऊर्ाा नीलतिे समेट्ने के्षत्रहरः  

गाउुँपालिकाको वकैलल्पक ऊर्ाय के्षत्रिा प्रदत्त संविैालनक अलिकारके्षत्रको सीिालभत्र रही र्स ऊर्ाय नीलतको  

खण्ड १८ िा उल्िेख भएबिोलर्िका अन-लग्रड (on-grid) र अफ-लग्रड (off-grid) प्रलवलिहरु र्स्तै िघ ुतथा साना 

र्िलवद्यतु,् र्लैवक ग्र्ास, दाउरा, गोि, लिकेट, र्लैवक इन्िन, प्र्ािेट, वार्ोिास ग्र्ालसलफकेशन, सौर्य ऊर्ाय, वार् ुऊर्ाय 

, सिुाररएको चिुो प्रलवलि, सिुाररएको पानी घट्ट प्रलवलि र ग्रािीण लवद्यतुीकरण सितेका के्षत्रहरु सिटेी  र्ो नीलत तर्ार 

गररएको छ ।  

िालथ उल्िेलखत प्रलवलिहरुिा बाहके र्स नीलतिा सिावेश गररएको रालरिर् प्रसारण िाइनको लवस्तार र सोको 

घनत्व वलृि सिते संिग्न गररएको छ । 

८. दीघाकािीन सोचः 

ऊर्ायिा अत्िलनभयर हुनको िालग स्वच्छ, भरपदो, सस्तो, उपर्कु्त र सवयसिुभ नवीकरणीर् ऊर्ायको स्रोतिा 

नागररकको पहुुँच बलृि गरी उर्ाय उपभोग, उर्ाय उत्पादन र उर्ाय दक्षताको प्रवयिन गनुय र्स नीलतको दीघयकालिन सोच 

रहकेो छ ।   

 

 




 

९.िक्ष्यः 

नवीकरणीर् ऊर्ायको उत्पादन, लवकास र प्रवयिन तथा नवीकरणीर् ऊर्ायका स्रोतको संरक्षणिा िलक्षत सिदुार् 

तथा लनर्ी के्षत्रिाई सिते सहभागी बनाई नागररकका आिारभतु आवश्र्कता पररपलूतयका िालग गणुस्तरीर्, सपुथ, 

सिुभ र भरपदो ऊर्ायको आपलूतय सलुनलित गनुयका साथै नवीकरणीर् ऊर्ायको सिलुचत प्रर्ोगिाफय त ्सम्बलन्ित के्षत्रका 

नागररकको र्ीवनस्तर उकास्ने र सिताििूक आलथयक बलृि हालसि गने तथा वातावरणीर् संरक्षणिा टेवा परु् र्ाउने र्स 

नीलतको िक्ष्र् हुनेछ ।  

१०. उदे्दश्यहरः  

लनिायररत िक्ष्र् हालसि गनयका िालग र्स नीलतका दहेार्बिोलर्ि उद्दशे्र्हरु हुनेछन्:- 

१०.१ नवीकरणीर् उर्ाय क्षेत्रको र्ोर्नाबि लवकास, संस्थागत संरचना, कार्यलवलिहरुको लनिायण र संस्थागत क्षिताको 

लवकास गने, 

१०.२ नवीकरणीर् ऊर्ायको उत्पादन, लवकास र आपलूतय गरी स्थानीर् िाग र आवश्र्कता पररपलूतय गने, 

१०.३ गणुस्तरीर्, सपुथ, सिुभ र भरपदो नवीकरणीर् ऊर्ायको प्रर्ोगिा नागररकको पहुुँच सलुनलित गने, 

१०.४ नवीकरणीर् उर्ाय सम्बन्िी प्रालवलिक अध्र्र्न, अनुसन्िान, नवीन प्रर्ोग र प्रवयिनात्िक कार्यहरु गरी प्रचरु 

िात्रािा र्नताको आवश्र्कता पररपलूतय गने । 

११. नीलत तथा रणनीलतहरः 

उलल्िलखत उद्दशे्र्हरु हालसि गनय दहेार्का नीलत तथा रणनीलत लिइनेछः  

११.१ नीलतः  

नवीकरणीर् उर्ाय के्षत्रको र्ोर्नाबि लवकासको िालग सिावशेी सहभालगताििूक र्ोर्ना तर्ुयिा तथा कार्ायन्वर्न र 

लनणर्य पिलतको संस्थागत लवकास गनेः 

रणनीलतः  

११.१.१गाउुँपालिकास्तरिा नवीकरणीर् ऊर्ायको लवकास र प्रवयिन गनयको िालग उलचत र आवश्र्क बर्टेको व्र्वस्था 

गररनेछ । 

११.१.२ नवीकरणीर् ऊर्ायको प्रवयिन र लवकासिा लनर्ी के्षत्र तथा सिदुार्को सहभालगतािा पररर्ोर्ना कार्ायन्वर्न गनय 

आवश्र्क कार्यलवलि, प्रलिर्ा, िापदण्ड (स्ट्र्ानडडय), लनदलेशका (िनेरु्ि), स्पेलसलफकेसन आलद प्रदशे वा सङ्घीर् 

सरकारसुँगको सिन्वर्िा बनाई ििशः िाग ूगररनेछ । 

११.१.३ नवीकरणीर् उर्ाय सम्बन्िी नीलत लनिायण तथा र्ोर्नाहरु बनाउुँदा सङ्घीर् सरकार र प्रदशे सरकारको नीलत, 

िक्ष्र्, उद्दशे्र्, सिर्सीिा र प्रलिर्ासुँग अनकूुि हुने गरी बनाइनेछ । 




 

११.१.४ नवीकरणीर् उर्ाय सम्बन्ििा भएका अन्तरायलरिर् सलन्ि, सम्झौता तथा प्रलतबिताहरु सङ्घीर् सरकारसुँगको 

सिन्वर्िा स्थानीर्करण गरी कार्ायन्वर्नको व्र्वस्था लििाइने छ । 

११.१.५ नवीकरणीर् ऊर्ायको स्थानीर्स्तरिा गररने लवकासको िालग आवश्र्क र्ोर्ना (गरुुर्ोर्ना, रणनीलतक र्ोर्ना, 

आवलिक र्ोर्ना, पञ्चवषीर् र्ोर्ना,  वालषयक र्ोर्ना) बनाई िाग ूगररनेछ ।  

११.१.६ पररर्ोर्नाको व्र्वस्थापन, स्रोतको नक्साङ्कन, बेसिाइन तर्ारी, नवीकरणीर् ऊर्ायको प्रवयिन, पररर्ोर्नाको 

प्रभावकारी कार्ायन्वर्न, अनगुिन तथा िलू्र्ाङ्कनर्स्ता कार्यहरुिा गाउुँपालिकािे  नेततृ्वदार्ी भलूिका लनबायह गनेछ। 

११.१.७ स्थानीर् स्तरका सहकारी संस्था, उपभोक्ता सिहू, गरैसरकारी संस्था एव ं लनर्ी के्षत्रको संिग्नता र 

सहभालगतािाई अलिकति रुपिा उपर्ोग एव ंपररचािन गररनेछ । 

११.१.८ स्थानीर्स्तरिा नवीकरणीर् ऊर्ायको क्षेत्रिा कार्य गने कियचारी, र्नप्रलतलनलि, सरोकारवािा तथा 

उपभोक्ताहरुको सिर्ोलचत दक्षता, क्षिता र चेतना अलभवलृि गद ैिलगनेछ । 

११.१.९ सङ्घीर् सरकार र प्रदशे सरकारबाट आवश्र्कताअनसुार नीलतगत, संथागत, आलथयक, प्रालवलिक र क्षिता 

अलभवलृिसम्बन्िी सहर्ोग प्राि गनय पहि गररनेछ ।  

११.१.१० सािदुालर्कस्तरका उर्ाय र्ोर्ना सञ्चािन गदाय सिावशेी तथा सिताििूक लवकासको िालग सािालर्क 

पररचािन गने व्र्वस्था अविम्वन गररनेछ । 

११.१.११ सािदुालर्क ग्रािीण लवद्यतुीकरण संस्था गठन गरी गरीब घरिरुीिा लग्रड लवस्तारीकरण  वा लग्रड सबिीकरणको 

िाध्र्िबाट लवद्यतु ्िाइन र्डान गनुयका साथै र्सका लिर्ाकिापहरुिाई लनर्िन गररनेछ । 

११.१.१२ सिलुचत अवस्था र औलचत्र् पलुि भएिा लवद्यतु ्प्रालिकरण र रालरिर् सािदुालर्क लवद्यतु ्उपभोक्ता िहासङ्घ 

नेपािसुँग सिन्वर् गने छ । 

११.२ नवीकरणीर् ऊर्ायको उत्पादन, लवकास, प्रसारण िाइन लवस्तार र आपलूतय गरी स्थानीर् िाग र आवश्र्कता 

पररपलूतय गनेः 

११.२.१ साना (तीन िगेावाटसम्िका) र्िलवद्यतु ्र अन्र् नवीकरणीर् ऊर्ाय प्रलवलि (सौर्य, सौर्य वार्,ु र्लैवक आलद) 

िा आिाररत पररर्ोर्नाबाट उत्पालदत उर्ायिाई रालरिर् प्रसारण िाइनिा (लग्रड) भएको स्थानिा त्र्स्तो िाइनिा र्ोडी 

उत्पालदन उर्ाय लबिी लवतरणको िालग सहर्ीकरण गररनेछ । त्र्सरी िाइन र्ोड्दा नेट लिटररङ्ग प्रलवलििाई अबिम्बन 

गररनेछ । 

११.२.२ ग्रािीण, बर्ार क्षेत्र र शहरी क्षेत्रिा उपिव्ि प्रालवलिक, भौगोलिक र आलथयकरुपिा सम्भाव्र् नवीकरणीर् 

ऊर्ायका  स्रोत सािनहरुको उत्पादन, लवकास र आपलूतयिा र्ोड लदइनेछ । 




 

११.२.३ नवीकरणीर् ऊर्ायका स्रोतबाट उत्पालदत लवद्यतु्, ग्र्ाुँस उर्ाय, ठोस उर्ाय (र्स्तैः लिकेट र प्र्ािेट), र्लैवक 

तेिर्न्र् इन्िन वा अन्र् सफा उर्ायिाई उत्पादनकताय वा लवतरकबाट उपभोक्तासम्ि परु् र्ाउने कार्यिा आवश्र्क सिन्वर् 

र सहर्ीकरण गररनेछ । 

११.२.४ नवीकरणीर् उर्ाय वा सफा ऊर्ायको उत्पादन, लवकास र आपलूतयिा बलृि गद ै परम्परागत उर्ायका स्रोत र्स्तैः 

दाउरा, गइुुँठा आलदको खपतिाई लनरुत्सालहत गरी ििशः कि गराउुँद ैिलगनेछ । 

११.२.५ नवीकरणीर् ऊर्ायको पररप्रर्ोगिा लवलभन्न आलथयक क्षेत्रिा लवलविीकरण प्रलवलिको दक्षता र ऊर्ायको िाग 

पररपलूतय गनय पारम्पररक, व्र्ापाररक र नवीकरणीर् उर्ाय  लिश्रणको अविारणािाई प्रोत्सालहत गररनेछ । 

११.२.६ स्थानीर् स्तरिा लिनीलग्रड तथा लवतरण िाइनको लवस्तार गरी ग्रािीण के्षत्रिा ऊर्ाय खपत गने क्षिता अलभवलृि 

गद ैिलगनेछ । 

११.२.७ स्थानीर् खपत र्ोग्र् पररिाणभन्दा बढी उत्पालदत उर्ायिाई रालरिर् प्रसारण िाइनिाफय त लबिी लवतरण गनय 

सम्बलन्ित लनकार्सुँग सिन्वर् गरी उर्ाय उत्पादकिाई आवश्र्क सहर्ोग प्रदान गररनेछ । 

११.२.८ नवीकरणीर् ऊर्ायसुँग सम्बि उपकरण उत्पादन गने उद्योग सञ्चािनिा लनर्ी के्षत्रको संिग्नता बढाउन र्ोड 

लदइनेछ । 

११.२.९ आलथयक तथा सािालर्क रुपिा पछालड परेका लिङ्ग, सिदुार् तथा वगयको उद्यिशीितािाई प्रोत्साहन हुने 

खािका नवीकरणीर् ऊर्ाय प्रर्ोग गने उद्योगिाई प्रोत्सालहत गररनेछ । 

११.२.१० स्थानीर्स्तरका नवीकरणीर् ऊर्ाय प्रर्ोग गने िघ ुतथा साना उद्योगिाई प्रोत्सालहत गनय औलचत्र्को आिारिा 

आलंशक वा परैू स्थानीर् कर लिनाहा गने,  ऋणको ब्र्ार् लिनाहाको िालग पहि गने, प्रसंशापत्र लदनेर्स्ता प्रवयिनात्िक 

कार्य गररनेछ  । 

११.२.११ सम्बलन्ित लनकार्सुँग सिन्वर् गरी सािदुालर्क ग्रािीण लवद्यतुीकरणको अविारणािा लग्रडको लवकास र 

लवस्तार गररनेछ । 

११.२.१२ नवीकरणीर् ऊर्ायका भौलतक संरचनाको लनर्लितरूपिा िियतसम्भार गनय र लदगो रुपिा सञ्चािन गनय 

आवश्र्क पने संस्थागत संरचना, बर्टेको ब्र्वस्था, र्नशलक्त र अन्र् स्रोतको व्र्वस्था गररनेछ । 

११.२.१३ लवगतिा लनिायण भई लवलभन्न कारणिे उर्ाय उत्पादन बन्द भएका वा रूग्ण अवस्थािा रहकेा तर पनुः 

सञ्चािानिा ल्र्ाई िगानीको तिुनािा बढी िाभ लिन सलकने आलथयक तथा प्रालवलिक रुपिे सम्भाव्र् रहकेा 

नवीकरणीर् ऊर्ायका र्ोर्नाहरुिाई पनुःलनिायण वा िियत सम्भार र व्र्वस्थापकीर् प्रबन्ि गरी सञ्चािनिा ल्र्ाइनेछ  । 

११.२.१४ गाउुँपालिकाको अनिुलत लिएर लबना व्र्ावसालर्क रुपिा नवीकरणीर् ऊर्ायको उत्पादन र लबिी लवतरण गने 

कुरािाई प्रोत्साहन गररनेछ  ।  

११.३ गणुस्तरीर्, सपुथ, सिुभ र भरपदो नवीकरणीर् ऊर्ायको प्रर्ोगिा नागररकको पहुुँच सलुनलित गनेः  




 

११.३.१ आलथयक, सािालर्क रुपिा पछालड परेका, सीिान्तकृत, िोपोन्िखु साथै कलठन भौगोलिक अवलस्थलत भएको 

वडा, टोि वा वस्तीिा बसोबास गने सिदुार्को िालग नवीकरणीर् उर्ायिा पहुुँच बढाई उनीहरुको र्ीवनस्तर उकास्न 

र्ोड लदइनेछ ।  

११.३.२ नवीकरणीर् ऊर्ाय क्षेत्रिा िैंलगक सिानता र सािालर्क सिावशेीकरणको लसिान्त अविम्बन भएको 

सलुनलितता गररनेछ ।    

(क) लवशेषगरी िलहिा तथा पछालड परेका सिहूिाई नवीकरणीर् ऊर्ायको लवकास र प्रवयिनसम्बन्िी लनणर्य प्रलिर्ािा 

र्नसङ््र्ाको अनपुातको आिारिा सहभागी गराइनेछ । 

(ख) नवीकरणीर् ऊर्ायबाट प्राि िाभको लवतरणिा र्नसङ््र्ाको अनपुातिा िलहिा तथा पछालड परेका सिहूहरु 

िाभालन्वत हुने अंशिाई सलुनलित गररनेछ ।  

(ग) िलहिा तथा पछालड परेका सिहूरुको र्ीवनस्तर उकास्न नवीकरणीर् ऊर्ाय के्षत्रिाई स्थानीर् आलथयक गलतलवलिसुँग 

आबि गररनेछ । 

११.३.३ नवीकरणीर् ऊर्ायिा आिाररत आलथयक लिर्ाकिाप एव ंउद्योग व्र्वसार्हरुिाई प्रोत्सालहत गररनेछ । 

११.३.४ नवीकरणीर् ऊर्ायको लवकास गदाय रोर्गारी लसर्यना गने एव ंउत्पादकत्विा बलृि गने खािका पररर्ोर्नािाई 

प्राथलिकता लदइनेछ । 

११.३.५ नवीकरणीर् ऊर्ाय प्रलवलिको गणुस्तर सलुनलित गनय र लनर्िन गनय स्थानीर् स्तरिा नै गणुस्तर लनर्िन एव ंिापन 

प्रणािीको लवकास गरी त्र्सिाई संस्थागत गनय पहि गररनेछ । स्थानीर् प्रणािी लिर्ाशीि नभएसम्ि प्रदशे वा सङ्घीर् 

सरकारसुँग सिन्वर् गरी लनर्िन र िापनको उपर्कु्त व्र्वस्था लििाइनेछ ।     

११.३.६ नवीकरणीर् ऊर्ाय प्रलवलिको लवकास र लवस्तार गने कार्यिा सावयर्लनक-लनर्ी साझदेारी, लनर्ी, सहकारीका 

साथै सािदुालर्क व्र्वस्थापनिाई प्रोत्सालहत गद ैर्सको लदगोपनािा र्ोड लदइनेछ । 

११.३.७ स्थानीर्स्तरिा नवीकरणीर् ऊर्ाय प्रलवलिसम्बन्िी प्रालवलिक सेवा र वस्तकुो सहर् उपिब्िताको िालग लनर्ी 

क्षेत्रिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

११.३.८ सावयर्लनक सेवा प्रवाहिाई पारदशी, उत्तरदार्ी, सिावशेी र र्वाफदहेी बनाउन नवीकरणीर् उर्ायसम्बन्िी 

सावयर्लनक परीक्षण, सािालर्क परीक्षण, सावयर्लनक सनुवुाइ, िैंलगक सिानता तथा सािालर्क सिावशेीकरण सम्बन्िी 

परीक्षण र्स्ता कार्यििहरु सञ्चािन गररनेछ । 

११.३.९ नवीकरणीर् ऊर्ायका प्रणािीको लवकासका साथै र्डान तथा व्र्वस्थापन कार्यिा सहर्ोग गनय गाउुँपालिकाको 

बर्टेिाई प्रालवलिक सेवाको के्षत्रिा (सेवा करार वा अनदुान) वा प्रत्र्क्ष रुपिा िगानी गररनेछ । 

११.४ नवीकरणीर् उर्ायसम्बन्िी प्रालवलिक अध्र्र्न, अनुसन्िान, नवीन प्रर्ोग र प्रवयिनात्िक कार्यहरु गरी प्रचरू 

िात्रािा र्नताको आवश्र्कता पररपलूतय भएको सलुनलित गने । 




 

११.४.१ परम्परागत ऊर्ायिालथको लनभयरता कि गनय, ऊर्यर्ा उपर्ोगको दक्षतािा अलभवलृि गनय, नर्ाुँ प्रलवलिको लवकास 

गनय, नवीकरणीर् ऊर्ायको उत्पादन िागत कि गनय र भौगोलिक उपर्कु्तता लनलित गने सम्बन्ििा आवश्र्क अध्र्र्न 

अनसुन्िान गररनेछ । त्र्स्ता कार्यहरु गाउुँपालिका आफैं िे गने वा सङ्घीर् सरकार वा प्रदशे सरकार तथा अन्र् स्थानीर् 

तहहरुसुँग सिन्वर् र सहकार्य गरी गररनेछ । 

११.४.२ नवीकरणीर् ऊर्ायको लवकासिा नर्ाुँ प्रलवलिको लवकास र लवस्तारको िालग लनर्ी के्षत्र एव ंगरैसरकारी सङ्घ 

संस्थािाई संिग्न गराइनेछ ।  

११.४.३ नवीकरणीर् ऊर्ायसुँग सम्बलन्ित पवूायिार लनिायण गनुयपवूय रालरिर् नीलतअनसुार अलनवार्य रुपिा प्रारलम्भक 

वातावरणीर् परीक्षण (IEE), वातावरणीर् प्रभाव िलू्र्ाङ्कन (EIA ) गने व्र्वस्था गररनेछ र वातावरणीर् र सािालर्क 

सरुक्षणका लवलिहरु सिते अविम्बन गररनेछ । 

११.४.४  र्लैवक इन्िन, र्लैवक तापीर् प्रणािी, लवद्यतुीर् सवारी सािन तथा लवद्यतुीर् चिुो आलदको अध्र्र्न, 

अनसुन्िान, लवकास तथा लवस्तारिा र्ोड लदइनेछ । 

११.४.५  नवीकरणीर् उर्ायका पररर्ोर्नाहरुिाई अन्तगयत िगी कावयनडाइअक्साइड तथा अन्र् हररतगहृ ग्र्ासको 

उत्सर्यन कि गरेवापत त्र्सबाट बचत भएको काबयन लबिीबाट प्राि हुन ेरकििाई नवीकरणीर् ऊर्ायको प्रवयिन तथा 

लवकासिा प्रर्ोग गररनेछ । 

११.४.६ नवीकरणीर् ऊर्ाय ििूतः ग्रािीण िलहिासुँग प्रत्र्क्ष सरोकार रा्ने हुुँदा ग्रािीण ऊर्ायका प्रलवलिहरुिाई बढी 

िलहिाितै्री बनाउन आवश्र्क अध्र्र्न अनसुन्िान गररनेछ । नवीकरणीर् ऊर्ायको के्षत्रिाई िलहिा सशक्तीकरणको 

अलभन्न अङ्गको रुपिा लवकास गने वातावरण बनाइनेछ । 

११.४.७  नवीकरणीर् ऊर्ायबाट र्स क्षेत्रको लदगो लवकास, गररबी लनवारण, िलहिा तथा बािबालिकािा पन े

सकारात्िक र नकारात्िक प्रभावहरुको िलू्र्ाङ्कन, प्रचारप्रसार, प्रदशयनीका साथै सिर्सापेक्ष अन्र् प्रवयिनात्िक 

कार्यहरु गररनेछ । 

११.४.८  ‘एक घर एक उर्ाय’ अलभर्ान सञ्चािन गररनेछ । 

१२. संस्थागत संरचनाः 

र्स नीलतको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गनयका िालग दहेार् बिोलर्िको संस्थागत संरचनाको लवकास तथा 

सदुृढीकरण गररनेछ, 

१२.१ पवूायिार लवकास सलिलत अन्तगयत ऊर्ाय लवकास उपसलिलतको गठन गनेःपालिकािा नवीकरणीर् ऊर्ायको लवकास 

तथा प्रवयिनका िालग, ऊर्ाय सम्बन्िी नीगतगत, काननुको कार्ायन्वर्नको सलुनलितता गनय तथा नीलत तथा काननूको 

प्रभावकारी कार्ायन्वर्नका िालग आवश्र्क र्ोर्ना तथा पररर्ोर्नाहरुको तर्ुयिा, कार्ायन्वर्न, अनगुिन तथा िलू्र्ांकन 

प्रणािीिाई नेततृ्वदार्ी भलूिका लनवायह गनय पालिकाको सदस्र्को संर्ोर्कत्विा ऊर्ाय शाखाका प्रिखु र अन्र् 




 

सरोकारवािाहरु सिेतको सहभालगतािा पालिकाको पबूायिार लवकास सलिलत अन्तगयत एक ऊर्ाय लवकास उपसलिलत 

गठन गररनेछ । 

१२.२ पवूायिार लवकास शाखा अन्तगयत ऊर्ाय एकाईको स्थापना र सदुृढीकरण गनेः गाउुँपालिकाको पवूायिार लवकास 

शाखा अन्तगयत ऊर्ाय (र्ि लवद्यतु्, सौर्य, बार्ोिास, वार् ु आलद) तथा नवीकरणीर् ऊर्ायको उत्पादनििूक प्रर्ोग 

एकाईको स्थापना गरी वा भइरहकेो सम्बलन्ित शाखा वा इकाइिाफय त सम्पणूय नवीकरणीर् ऊर्ाय क्षेत्रको लवकास र 

प्रवयिनिाई संस्थागत गररनेछ । साथै नवीकरणीर् ऊर्ाय सम्बन्िी स्पि कार्य लववरण बनाई िाग ूगररनेछ । 

१२.३ साना र िझौिा खािका नवीकरणीर् उर्ाय पररर्ोर्नाहरुको प्रालवलिक िलू्र्ाङ्कन एव ंपनुराविोकन कार्य गनयका 

िालग प्रालवलिक कार्य सिहू र सलिलत गठन गररनेछ । 

१२.४ नवीकरणीर् ऊर्ाय लवकास कार्यिििा अन्तर सरकारी तहको सम्पकय , सचूना, सिन्वर् र सहकार्य प्रणािीको 

लवकास गनय ठोस कार्य लववरण बनाई िाग ूगररनेछ । 

१२.५ गाउुँपालिकाको संगठन संरचना तथा व्र्वस्थापन सवके्षण गदाय वा अद्यावलिक गदाय नवीकरणीर् ऊर्ाय लवकाससुँग 

सम्बलन्ित संगठन संरचना, र्नशलक्त र कार्यलववरण प्रि उल्िेख गरी रलखनेछ ।  

१३. अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थाः 

गाउुँपालिकािे आफ्नो भौगोलिक के्षत्रलभत्र नवीकरणीर् ऊर्ायको उत्पादन र लवकासका िालग अनदुान, 

प्रालवलिक सहर्ोग तथा प्रवयिनात्िक कार्यहरु गनेछ र लवशेषगरी अनदुान तथा प्रालवलिक सहर्ोग उपिब्ि गराउुँदा 

दहेार्को नीलत अल्तर्ार गनेछः  

१३.१. सामान्य लसद्धान्तः 

१३.१.१. नवीकरणीर् उर्ायिा रहकेो अनदुानिालथको उच्च लनभयरतािाई ििश कि गद ैप्रलवलिहरुको लवकास तथा 

लवस्तारिा लवत्तीर् संस्थािाफय त सिुभ कर्ाय प्रवाह गने गराउने व्र्वस्था लििाइनेछ । 

१३.१.२. अनदुानको िालग उर्ाय प्रलतफिको आिारिा सबैभन्दा कि िागत भएका नवीकरणीर् उर्ाय प्रलवलििाई उच्च 

प्राथलिकता लदइनेछ ।  

१३.१.३. साना तथा िघ ुर्िलवद्यतु ्पररर्ोर्नाको सािालर्क, लवत्तीर् तथा भौलतक रुपिा सम्भावना रहकेो ठाउुँिा सौर्य 

उर्ायिा लदइने अनदुानिाई लनरुत्सालहत गररनेछ । 

१३.१.४. िघ ु तथा साना र्िलवद्यतु ् पररर्ोर्नाहरुबाट उत्पालदत लवद्यतु्िाई लवशेषगरी पर्यटन, खलनर् पदाथयको 

अन्वषेण, िाबयि कटाई, ढुङ्गा कटाई, लसिने्ट उत्पादन, लसुँचाइ, पलम्पङ तथा कृलष उत्पादनको प्रशोिन तथा 

उत्पादनििूक उद्योगहरुिाई उपिब्ि गराई खलनर् उर्ायिाई प्रलतस्थापन गने प्रर्ोर्नका िालग उत्पादन उपकरण अनदुान 

उपिब्ि गराइनेछ  । 




 

१३.१.५. लनर्ी क्षेत्रको िगानीिा स्थानीर्स्तरिा लनिायण गरी सञ्चािन गररने ठूिा व्र्ावसालर्क नवीकरणीर् उर्ायका 

पररर्ोर्नाको हकिा गाउुँपालिकािे भौलतक पवूायिार (लवद्यतु्, पानी, सञ्चार, सडक), उत्पालदत उर्ाय लबिी लवतरणका 

साथै र्ग्गा प्रालििा सहर्ीकरण गरी लदनेछ । 

१३.१.६ नवीकरणीर् ऊर्ायको उत्पादनसुँग सम्बलन्ित लबषर्िा व्र्ावसालर्क रुपिा उत्पालदत नवीकरणीर् उर्ायका 

पररर्ोर्नाहरुिाई सहुलिर्त दरिा सेवा शलु्क िगाउन सलकनेछ ।  

१३.१.७. आर्ोर्ना सञ्चािन गदाय आर्ोर्नाको कुि िागतिध्र्े उपभोक्ताको तफय बाट कलम्तिा २०% बराबरको 

र्ोगदान सलुनलित गररनेछ र बाुँकी र्ोगदान सरकारी स्रोतिाफय त व्र्होररनेछ ।  

१३.२. सङ्घीय वा प्रादेल क रोतोत पररचािनः 

१३.२.१. सङ्घीर् सरकार तथा प्रदशे सरकारबाट नवीकरणीर् उर्ाय प्रबियन वा लवकासको िालग प्राि हुने अनदुान रकि 

सोही प्रर्ोर्नको िालग खचय गररनेछ । 

१३.२.२. सङ्घीर् सरकार, प्रदशे सरकार, अन्र् स्थानीर् तह वा र्स गाउुँपालिका सलम्िलित बहुसरकारी स्रोत 

पररचािनको ढाुँचािा कार्ायन्वर्न हुने आर्ोर्नाको हकिा अनदुान रकि, कार्ायन्वर्नको प्रलिर्ा र स्रोत पररचािनको 

लवलि र संर्न्त्र बनाई आर्ोर्ना लनिायण गररनेछ । 

१३.२.३. आर्ोर्ना सञ्चािन गदाय संर्ोर्न गने संर्न्त्र, आलथयक र्ोगदानको ढाुँचा, लनकार्गत लर्म्िवेारी, कार्यिि 

व्र्वस्थापन, अनगुिन तथा ररपोलटङसलहतका लवषर्बस्त ुसिटेीएको बहुपक्षीर् सम्झौताको आिारिा गररनेछ । 

१३.४.४. लग्रड लवस्तारीकरण वा लग्रड सबिीकरण र्ोर्नाहरुिा पालिकािे आलथयक र प्रालवलिक सहर्ोग गनेछ साथै 

िगानी नीलतको अलिनिा रही िगानी गनेछ ।  

१३.३ आन्तररक रोतोत पररचािनः 

१३.३.१. आर्ोर्ना सञ्चािन गदाय पालिकािे र्स नीलतअन्तगयतको अनसुचूी १ बिोलर्ि चाि ुआवको िालग स्वीकृत 

भएको आलथयक अनदुान रकि प्रदान गनेछ । साथै सो दरभन्दा बढी नहुनेगरी र स्रोतको दोहोरोपना नहुने गरी वाह्य स्रोत 

पररचािन गररनेछ । 

१३.३.२. र्स नीलतको खण्ड ९.१ िा उल्िेख भएबिोलर्िका सम्भाव्र् लवत्तीर् स्रोतहरुिाई उपर्कु्त लवलि बनाएर 

पररचािन गररनेछ । 

१३.३.३. सङ्घीर्सरकार वा प्रादलेशक सरकारबाट नवीनति ्लवत्तीर् िगानी वा अनदुानको अविारणािा सहभागी हुन 

आह्वान गरेिा गाउुँपालिकािे आफ्नो स्रोतबाट लनलित र्ोगदान सलहत सहभागी हुन सक्नेछ  । 

१३.३.४ गाउुँपालिका आफैुँ लनिायणकताय हुने वा सावयर्लनक-लनर्ी साझदेारी (लपलपए) को अविारणािा सञ्चािन हुने 

नवीकरणीर् उर्ाय पररर्ोर्नाहरुिा कुि सरकारी अनदुान वा िगानी बढीिा ८०% सम्ि हुन सक्नेछ  र बाुँकी िगानी 

लनर्ी क्षेत्र वा नागररकको सेर्रिाफय त गररनेछ । 




 

१३.४ गररबीको पररचर्पत्र बाहक वा आलथयक, सािालर्क रुपिा पछालड परेका पररवारहरु वा सिदुार्िाई ग्रािीण ऊर्ाय 

प्रणािीको उपर्ोगको िालग सम्बलन्ित वडाको लसफाररसिा थप सलुविा प्रदान गनय सलकनेछ । 

१३.५ लनिायण कार्य सम्पन्न हुन नसकेका परुाना िघ ुर्िलवद्यतु् पररर्ोर्नाहरूको अध्र्र्न गरी आवस्र्क र औलचत्र्पणूय 

ठहररएिा थप अनदुान लदन सलकनेछ ।  

१४. रोतोत, साधन पररचािनसम्बन्धी व्यवस्थाः 

नवीकरणीर् ऊर्ायको प्रवयिन, लवकास तथा आर्ोर्ना र पररर्ोर्ना कार्ायन्वर्न गने प्रर्ोर्नको िालग आलथयक स्रोत तथा 

र्नशलक्त पररचािन गदाय दहेार्बिोलर्ि गररनेछः  

१४.१ आलथाक रोतोतः 

१४.१.१ दहेार्को स्रोतबाट प्राि रकि नवीकरणीर् ऊर्ायको प्रवयिन, लवकास र आर्ोर्ना र पररर्ोर्नाको सञ्चािन, 

लदगो व्र्वस्थापन तथा िियत सम्भार िगार्तको सम्बलन्ित कार्यगनय स्थानीर् सलञ्चत कोष अन्तगयत रहने गरी एक 

नवीकरणीर् ऊर्ाय कोष स्थापना गररनेछ । 

१४.१.२ िालथ बुुँदा बिोलर्िको नवीकरणीर् ऊर्ाय लवकास कोषिा दहेार्का रकि र्म्िा गररनेछः 

(क) नवीकरणीर् उर्ाय लवकासका पररर्ोर्नािाई सङ्घीर् सरकार वा प्रदशे सरकारबाट प्राि अनदुान रकि, 

(ख) पालिकाको अन्तररक आर् िध्र्े नवीकरणीर् ऊर्ायको िालग छुट्र्ाइएको रकि,  

(ग) उर्ाय क्षेत्रबाट उठेको कर तथा र्ररवाना,  

(घ) उर्ाय क्षेत्रको रोर्ल्टीबापत प्राि रकि, 

(ङ) नवीकरणीर् उर्ाय प्रर्ोर्नको िालग लिइएको ऋण,  

(च) उपभोक्ताहरुबाट स्कलित सिपरुक फन्ड,  

(छ) काबयन िेलडङबाट प्राि रकि, 

(र्) लवदेशी सरकार, अन्तरायलरिर् स्घ संस्थासुँग सम्झौता गरी प्राि रकि । तर र्स्तो रकि प्राि गनुयअलघ सङ्घीर् 

सरकारको अथय िन्त्रािर्को स्वीकृती लिइनेछ ।  

(झ) केन्द्रीर् नवीकरणीर् ऊर्ाय कोष तथा प्रदशेको ऊर्ाय सम्बन्िी कोषबाट प्राि रकि, 

(ञ) अन्र् कुनै स्रोतबाट प्राि रकि, 

१४.१.३ लवत्तीर् संस्थाहरुिाई नवीकरणीर् ऊर्ायको लवकास तथा लवस्तार गनय सहुलिर्तपणूय ऋण िागानी गनय प्रोत्साहन 

गररनेछ । 




 

१४.१.४ नवीकरणीर् ऊर्ायको लवकासिा बैंक तथा लवत्तीर् संस्थाहरुको ऋण,  सिदुार्िा रहकेो पूुँर्ी पररचािन गनय 

लवत्तीर् उपकरणहरुको उपर्ोग गने व्र्वस्था लििाइनेछ । 

१४.१.५ सिानीकरण अनदुान र आन्तररक स्रोतको उलचत अशं नवीकरणीर् ऊर्यर्ा क्षेत्रको लवकास र प्रवयिनिा 

पररचािन गररनेछ । 

१४.१.६ स्थानीर् पूुँर्ीिाई अलिकति रुपिा पररचािन गरी वदैलेशक रोर्गारबाट आलर्यत पूंर्ीिाई नवीकरणीर् 

ऊर्ायका आर्ोर्नाहरुिा िगानी गनय प्रोत्सालहत गररनेछ । 

१४.२ र्न लतः 

१४.२.१  पवूायिार लवकाससुँग सम्बलन्ित शाखा वा इकाइिाफय त प्रशासलनक र प्रालवलिक कार्यका साथै नीलत लनिायण, 

काननु लनिायण, र्ोर्ना तर्ुयिा, र्ोर्ना कार्ायन्वर्न, प्रालवलिक िापदण्ड र स्पेलसलफकेसनको तर्ारी, लनर्िन कार्य, 

तथ्र्ाङ्क संकिन, ररपोरलटङ्ग, अनगुिन तथा िलू्र्ांकन सम्पणूर ्कार्य सञ्चािन गनय स्थानीर् तहको संगठन संरचना 

तथा व्र्वस्थापन सवके्षणका आिारिा आवश्र्क र्नशलक्तको व्र्वस्था गररनेछ ।  

१४.२.२ नवीकरणीर् ऊर्ाय सम्बन्िी प्रालबलिक सीपर्कु्त र लवशेष कार्य सम्पादन गनयका िालग आवश्र्कताअनसुार 

सम्बलन्ित लवषर्को लवज्ञको सेवा करारिा लिन सलकने व्र्वस्था गररनेछ । 

१४.२.३ प्रालवलिक िलू्र्ाङ्कन एव ंपनुराविोकन गनयका िालग साना तथा िझौिा र्ोर्नाको हकिा स्थानीर् प्रालवलिक 

कार्य सिहू र सलिलत पररचािन गररनेछ र ठूिा आर्ोर्नाको हकिा प्रदशे सरकार वा नेपाि सरकाको सम्बलन्ित 

प्रालवलिक िलू्र्ाङ्कन प्रणािीिाफय त गररनेछ  । 

१४.२.४ नवीकरणीर् ऊर्ायका उपभोक्ताहरु तथा पालिकाका सम्बलन्ित कियचारीिाई प्रणािी सञ्चािन, िियत सम्भार 

एव ंव्र्वस्थापनसम्बन्िी तालिि प्रदान गने तथा सीप अलभवलृिको व्र्वस्था लििाइनेछ । 

१५. समन्वय र सहकायाः 

१५.१ नीलत, काननू, कार्यलवलि, आलथयक िगानी, प्रालवलिक पक्ष, लदगो लवकास िक्ष्र्का साथै क्षिता लवकासका 

कार्यहरु गदाय सङ्घीर् सरकार र प्रदशे सरकार, ऊर्यर्ा के्षत्रसुँग सम्बलन्ित लनर्ी के्षत्र तथा सरोकारवािा सङ्घसंस्थाहरुसुँग 

सिन्वर् गररनेछ  र आवश्र्क सहर्ोग लिने लदने गररनेछ । 

१५.२ सङ्घीर् सरकार, प्रदशे सरकार तथा अन्र् स्थानीर् सरकारहरुसुँगको साझदेारीिा सम्भाव्र् स्थानिा नवीकरणीर् 

ऊर्ायका लवशेष कार्यिि सञ्चािन गररनेछ र आर्ोर्ना तथा पररर्ोर्नाको कार्ायन्वर्निा सिन्वर्, सहर्ीकरण र 

सहर्ोग गररनेछ । 

१५.३ सङ्घीर् सरकार वा प्रदशे सरकार वा दवुकैो संर्कु्त आलथयक सहर्ोगिा लनिायण हुने नवीकरणीर् उर्ायका 

आर्ोर्नाहरुको प्रालवलिक पनुराबिोकन एव ंिलू्र्ाङ्कन आपसीसहर्ोग र सिन्वर्िा गररनेछ  । 




 

१५.४ स्थानीर्स्तरिा  सञ्चािन  हुने  िलहिा लवकास,  लसुँचाइ,  खानेपानी,  सहकारी, स्वास्थ्र्, वन,  उद्योग,  

वातावरणीर् संरक्षण,  सडक,  िघकुर्ाय सम्बन्िी  साक्षरता अलभर्ान कार्यििहरु सञ्चािन गदाय नवीकरणीर् ऊर्ाय 

लवकासका अवर्वहरु  सिावेश गरी कार्ायन्वर्न गनय आवश्र्क प्रालवलिक सहार्ता उपिब्ि गराइनेछ । 

१६. कानुनी व्यवस्थाः 

र्स नीलतको कार्ायन्वर्नको िालग नेपािको संलविान, प्रचलित नेपाि काननू र प्रदशे काननूको अिीनिा रही 

आवश्र्कता अनुसार वकैलल्पक ऊर्ाय सम्बन्िी पालिकाको ऐन, लनर्ि, कार्यलवलिहरु लनिायण गररनेछ । 

१७. अनुगमन तथा मूल्याङ्कनः 

१७.१ गाउुँपालिकाको अनगुिन सलिलतको नेततृ्विा सिग्र नवीकरणीर् उर्ाय के्षत्रको अनगुिन र िलू्र्ाङ्कन गने व्र्वस्था 

लििाइनेछ । 

१७.२ र्िलवद्यतु,् उर्ाय र सडक बत्ती तथा लसुँचाइ शाखा  वा इकाइिाफय त र्ोर्नाहरुको लनर्लित स्वःअनगुिन, गणुस्तर 

लनर्न्त्रण, प्रालवलिक परीक्षण, सम्पन्नताको प्रिाणीकरण साथै प्रगलत प्रलतवदेन तर्ार गने गराउने व्र्वस्था लििाइनेछ ।  

१७.३ र्ोर्ना कार्ायन्वर्न हुने के्षत्रका सम्बलन्ित वडा अध्र्क्षिाफय त संिग्न उपभोक्ता सलिलतका कार्यहरुको स्थिगत 

अनगुिन, लनर्िन तथा आवलिक प्रगलत सलिक्षा गररने छ । 

१७.४ नवीकरणीर् उर्ायसम्बन्िी दरुगािी र आवलिक र्ोर्नाहरुिाई पररणाििखुी बनाउन नलतर्ाििूक सचूकहरुको 

आिारिा अनगुिन तथा िलू्र्ाङ्कन गने, ररपोलटङ्ग गन,े पषृ्ठपोषण गने र प्रभाव िलू्र्ाङ्कन गने पररपाटीिाई स्थालपत 

गररनेछ । 

१७.५ गरैसरकारी सङ्घसंस्था, उपभोक्ता सलिलत, सहकारी संस्थािगार्तका सािालर्क तथा सािदुालर्क सङ्घसंस्थािे 

स्थानीर् तहसुँगको सिन्वर्िा काि गदाय र्स  पालिकािे तोकेको अनगुिन तथा िलू्र्ाङ्कन प्रणािीिाई अविम्बन 

गनुय पनेछ । 

१७.६ गाउुँपालिकाको अलभिेख केन्द्रअन्तगयत भौगोलिक र व्र्वस्थापकीर् सचूना प्रणािीको लवकास, प्रोफाइि तर्ारी 

एव ंनवीकरणीर् उर्ायसम्बन्िी तथ्र्ाङ्क अद्यावलिक गरी र्स के्षत्रको सिलिगत सचूना प्रणािीिाई सदुृढ र व्र्वलस्थत 

गररनेछ । 

१७.७ िैंलगक, आलथयक, र सािालर्क रुपिा खलण्डकृत तथ्र्ाङ्क रा्ने, र्ोर्ना तर्ुयिा गनुयपवूय िैंलगक दृलिकोणबाट 

अवस्था लवशे्लषण गरी किर्ोर दलेखएका वगय र के्षत्रको पहुुँचिा बढोत्तरी गनय लवशेष पहि गररनेछ । 

१७.८ अनगुिन सलिलतको बैठकद्वारा र्स कार्यलवलििे लनलदयि गरेबिोलर्िको नवीकरणीर् उर्ायसम्बन्िी दण्ड, 

र्ररवानाको पररिाण तोक्नेछ र र्सको आिारिा अशिुउपरको प्रलिर्ा अगालड बढाइनेछ   । 

१७.९ सम्झौताबिोलर्ि लबिीपिातका सेवा नलदने र्डानकताय र आपलूतयकताय कम्पनीिाई कािो सचूीिा रालखने साथै 

आर्ोर्ना सम्पन्न नगरी बीचैिा छाड्ने कम्पनीिाई काननूबिोलर्ि कारवाही गररनेछ  । 




 

१७.१० स्थिगत अनगुिन र प्रिाणीकरण कार्य गदाय अनुगिनको िागत कि गनय सम्भव भएसम्ि एकीकृत लवलिबाट 

गररनेछ । 

१७.११ रालरिर् र अन्तरालरिर् स्तरिा नवीकरणीर् ऊर्यर्ासम्बन्िी ज्ञान, अनभुव र लसकाइको आदान-प्रदानका साथै 

उपिब्ि ज्ञानको व्र्वस्थापन र प्रर्ोग गररनेछ । 

१७.१२ नवीकरणीर् ऊर्ायको के्षत्रिा उत्कृि कार्य गने व्र्लक्त, फिय, सिदुार् वा संस्थािाई उपर्कु्त अवसरहरुिा परुस्कृत 

गररनेछ । 

१८. प्रलवलधगत कायानीलतः 

१८.१ िघु तथा साना र्िलवदु्यतः् 

१८.१.१ स्थानीर् ऊर्यर्ा लवकाससम्बन्िी लनदलेशका २०७४ बिोलर्ि १,००० लकवासम्ि क्षिताका आर्ोर्नाहरुको 

लवद्यतु ् उत्पादन र प्रसारण र लवतरण गने प्रर्ोर्नका िालग सवके्षणको अनिुलत तथा उत्पादन र प्रसारण र लवतरण 

अनिुलतपत्र लदइनेछ । 

१८.१.२ ग्रािीण क्षेत्रिा १००० लकिोवाट (KW) सम्ि लवद्यतु ्उत्पादन गरी लवतरण गने संस्था, स्थानीर् सिहू तथा 

लनर्ी क्षेत्रिाई प्रोत्सालहत गने व्र्वस्था लििाइनेछ । 

१८.१.३  स्थानीर् उपभोक्ता सिहू तथा सहकारी संस्थािे सावयर्लनक स्वालित्विा रहकेा साना र्ि लवद्यतु आर्ोर्ना 

लिर्िा लिई सञ्चािन, िियतसम्भार वा खरीद गनय चाहिेा सहुलिर्तपणूर ्ऋण वा लकस्ताबन्दीिा लिन लदन सक्न े

व्र्वस्था लििाइनेछ । 

१८.१.४  स्थानीर्स्तरिा रहकेो सीप र श्रििाई िघ ुर्िलवद्यतु ्आर्ोर्नाको लनिायणिा उपर्ोग गनय प्रोत्साहन गने । 

१८.१.५ िघ ु तथा साना र्िलवद्यतु ् आर्ोर्नाहरुिे सेवा परु् र्ाई आएको ठाउुँिा लग्रड पगुकेो अवस्थािा र्ी 

आर्ोर्नासुँग लवद्यतु ्खरीद सम्झौता गरी लवद्यतु ्खरीद लबिी हुने व्र्वस्था लििाइनेछ । 

१८.१.६ लग्रडिा सहर् पहुुँच भएको, लवद्यतु ् लबिी गरी िागतको तिुनािा अत्र्लिक िाभ लिन सलकने खािको र 

आलथयक प्रालवलिक र सािालर्क रुपिे सम्भाव्र् भएका साना तथा  िघ ुर्ि लवद्यतु ्र्ोर्नािा गाउुँपालिकािे आवश्र्क 

स्रोत र्टुाई व्र्ावसालर्करुपिा लवद्यतु ्उत्पादन गने व्र्वस्था लििाउनेछ  । 

१८.१.७ पानीको स्रोत दईु स्थानीर् तहको लसिानािा पने भएिा आपसी सहिलत र प्रदशे सरकारको संर्ोर्कत्विा 

र्ोर्ना लनिायण तथा सञ्चािनको व्र्वस्था लििाइनेछ । 

१८.१.८ सािदुालर्क वा सहकारी व्र्वस्थापनिाफय त सञ्चािनिा रहकेा िघ ुतथा साना र्िलवद्यतु ्आर्ोर्नाहरुिाई 

पणूय क्षितािा सञ्चािन गनय र सञ्चािनिा नरहकेा तर सानो सहर्ोिा पनुः सञ्चािनिा ल्र्ाउन सलकने र्ोर्नाहरुको 

पनुरुत्थान गनय आवश्र्क आलथयक प्रालवलिक सहर्ोग गररनेछ । 




 

१८.२ रै्लवक ग्यासः 

१८.२.१ सािदुालर्क, व्र्ावसालर्क एव ंसंस्थागत के्षत्रिा र्ैलवक ग्र्ासको अनुसन्िान, परीक्षण, लवकास र लवस्तारिा 

र्ोड लदइनेछ । 

१८.२.२ र्नचेतना अलभवलृिका िालग र्लैवक ग्र्ाससम्बन्िी प्रदशयनी एव ंसचूना केन्द्रहरुको स्थापना गनय प्रेररत गररनेछ। 

१८.२.३ घरार्सी इन्िनको प्रर्ोर्नको रुपिा गोबर गइुुँठा बाल्ने प्रवलृत्तिाई उलचत लवकल्पसलहत लनरुत्सालहत गररनेछ । 

१८.२.४ र्लैवक ग्र्ास उत्पादन गने संर्न्त्रिा िानव शौचािर् र्ोडेर सञ्चािन गने कार्यिाई प्रोत्साहन लदइनेछ । 

१८.२.५ र्लैवक फोहोरबाट उर्ाय उत्पादन र फोहोरको पनुःप्रर्ोगको अविारणािाई अबिम्बन गररनेछ । 

१८.२.६ ग्र्ास प्िान्टबाट उत्पालदत स्िरीिाई कृलष ििको रुपिा प्रर्ोग गरी व्र्वलस्थत गने । 

१८.३  दाउरा, गोि, लिकेट, र्लैवक इन्िन, प्र्ािेट, वार्ोिास ग्र्ालसलफकेशनः 

१८.३.१  गोि (चारकोि) को उत्पादन, लवतरण तथा उपर्ोगिा वजै्ञालनक व्र्वस्थापन गरी र्सको आपलूतय प्रणािीिाई 

व्र्वलस्थत गररनेछ  

१८.३.२ वातावरणीर् पक्षिाई दृलिगत गद ैसिुाररएको चलु्हो बाट गोि (चारकोि) उत्पादन गने अभ्र्ासिाई प्रेररत 

गररने छ । 

१८.३.३  दाउरा, िानको भसू, काठको ििुो, कुलहएका काठ एव ंअन्र् कृलषर्न्र् वस्तहुरुको उपिब्िताको आिारिा 

लिकेट, वार्ोफ्र्िु, प्र्ािेट, वार्ोिास ग्र्ालसलफकेशन आलद उत्पादन गनय सलकन ेसम्भाव्र् स्थानहरुको पलहचान गरी 

र्सको व्र्वसार्ीकरण, लवकास तथा लवस्तारिा र्ोड लदइनेछ । 

१८.३.४ लिकेट र प्र्ािेट उत्पादनिा प्रर्ोग गनय सलकने लवलभन्न वस्तहुरुको पलहचान गनय र र्सको उत्पादन िागत कि 

गनय अनसुन्िान कार्यिाई र्ोड लदइनेछ । 

१८.३.५ स्थानीर् ज्ञान, सीप र सािनको प्रर्ोगिाई बढावा लददं ैलिकेट, प्र्ािेट, वार्ोफ्र्िु, वार्ोिास ग्र्ालसलफकेशन 

आलदको प्रर्ोगिा र्न चेतना अलभवलृि गने कार्यििहरु सञ्चािन गररनेछन ्। 

१८.३.६ परम्परागत रुपिा प्रर्ोग हुुँद ैआएको दाउराको प्रर्ोग न्र्नू गराउने खािका सिुाररएको चिुो तथा ग्र्ालसफार्र 

र्स्ता प्रलवलिको व्र्ापक प्रर्ोग, लवकास र लवस्तारिा र्ोड लदइनेछ । 

१८.४ सौया ऊर्ााः 

१८.४.१ र्िलवद्यतु्को लग्रड नपगुकेो वा आलथयक रुपिा लग्रड िैर्ान िहुँगो पनय र्ाने स्थानिा वसोवास गने घरिरुीहरुका 

िालग घरेि ुसौर्य उर्ायका प्रलवलिहरु र्डान गरी लवद्यतुीकरण गररनेछ । 




 

१८.४.२ सौर्य ऊर्ायिाई लसुँचाइ, स्वास्थ्र्, लशक्षा, खानेपानी, सडक बत्तीर्स्ता क्षेत्रहरुिा सािदुालर्क तथा संस्थागत 

रुपिा सञ्चािनिा ल्र्ाउन प्रोत्साहन गररनेछ । 

१८.४.३ लसुँचाइ सुलविा नपगुेका स्थानिा सौर्य ऊर्ायको प्रर्ोगबाट लसुँचाइ सलुविा परु् र्ाई कृलष उत्पादन र उत्पादकत्व 

वलृि हुनकुो साथै कृषकको आर्आर्यनिा सघाउ हुने खािका र्ोर्नािाई लवशषे प्राथलिकतािा रालखनेछ । 

१८.४.४ सौर्य ऊर्ायिाई खाद्य वस्त ुसकुाउने, पकाउने, पानी तताउने, पानी शिु गने, बत्ती बाल्ने, सञ्चार प्रणािी 

सञ्चािन गने र्स्ता कार्यसुँग आवि गरी र्सको लवकासिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

१८.४.५ सौर्य चलु्होको उपर्ोग वलृि गनय आवश्र्क र्नचेतना र्गाउने कार्यििहरु सञ्चािन गररनेछन ्। 

१८.४.६ सौर्य ऊर्ाय उत्पादनिा प्रर्ोग गररएका ब्र्ािीको सङ्किन गरी पनुःप्रर्ोगको व्र्वस्था तथा उलचत लवसर्यनको 

व्र्वस्था लििाइनेछ । 

१८.४.७ र्िलवद्यतु्को सम्भावना नरहकेो ठाउुँिा सौर्य ऊर्ाय, वार् ुऊर्ाय र सौर्य (वार् ुहाइलिड प्रणािीको लवकास र 

उपर्ोगिाई प्रोत्साहन लदइनेछ । 

१८.४.८ ग्रािीण क्षेत्रिा सोिार थियि प्रलवलिको लवकासको िालग आवश्र्क व्र्वस्था लििाइनेछ । 

१८.४.९ उपर्कु्त स्थानिा आवश्र्कताअनसुार लग्रडसलहत व्र्ावसालर्क स्तरका सौर्य ऊर्ायका प्रणािी लनिायण र 

सञ्चािन गने । 

१८.५ वायु ऊर्ााः 

१८.५.१ वार् ु ऊर्ायको िालग सम्भाव्र् स्थानहरुको पलहचान गरी सावयर्लनक-लनर्ी क्षेत्रबीच साझदेारीको िोडििा 

लवकास तथा लवस्तार गनय पहि गररनेछ । 

१८.५.२ वार्ु ऊर्ायका संरचना हरु सिदुार्िाई हस्तान्तरण गरी लदगो रुपिा सञ्चािन तथा िियतसम्भार गने व्र्वस्था 

लििाइनेछ ।  

१८.६ सुधाररएको चुिो प्रलवलधः 

१८.६.१ घरलभत्रको िवुाुँरलहत तथा कि दाउरा खपत गने सिुाररएको चलु्होका प्रकार र उपर्ोलगताको बारेिा र्नचेतना 

अलभवलृि गररनेछ । 

१८.६.२ भौगोलिक तथा सांस्कृलतक अवस्था सहुाउुँदो घरार्सी तथा संस्थागत सिुाररएको चिुोको अनसुन्िान, लवकास 

तथा लवस्तारिा र्ोड लदइनेछ । 

१८.६.३ ग्रािीण के्षत्रिा उपर्कु्त सिुाररएको चिुोको प्रलवलि लभत्र्र्ाई र्सको प्रर्ोग र लवस्तारिा र्ोड लदइनेछ । 

१८.६.४ वातावरण संरक्षणसलहत आर्आर्यनिा टेवा परु् र्ाउन खािका गोि (चारकोि) उत्पादन गने सिुाररएको 

चलु्होको लनिायण र प्रर्ोगिाई प्रेररत गररनेछ ।  




 

१८.७ सुधाररएको पानी घट्ट प्रलवलधः 

१८.७.१ ग्रािीण के्षत्रिा परम्परागत पानी घट्टिाई सिुार गरी कुटानी तथा लपसानी सेवा उपिब्ि हुने व्र्वस्था लििाइनेछ। 

१८.७.२ सिुाररएको पानी घट्टहरुिा प्रर्ोग हुने र्न्त्र उपकरणहरु स्थानीर् स्तरिा उत्पादन गनय लनर्ी के्षत्रिाई प्रोत्साहन 

गररनेछ । 

१८.७.३ सिुाररएको पानी घट्टबाट लवद्यतु ्उत्पादन गनय प्रोत्साहन गररनेछ । 

१८.८ ग्रामीण लवदु्यतीकरणः 

१८.८.१ रालरिर् लग्रड प्रणािीको लवद्यतु ्सहकारी संस्था, उपभोक्ता सिहू तथा स्थानीर् सरकारिे लिर्िा लिई चिाउन 

सलकने व्र्वस्था लििाइनेछ । 

१८.८.२ लनर्ी  के्षत्र  वा  सिदुार्िे  लवकास  गरेका  िघ ु र्िलवद्यतु ् र्ोर्नाहरुबाट  उत्पालदत लवद्यतु लिर्िा लदन 

सक्ने व्र्वस्था लििाइनेछ । 

१८.८.३ सािदुालर्क, सहकारी संस्था तथा लनर्ी लवद्यतु ्आर्ोर्नाहरुबाट उत्पालदत लवद्यतु ्रालरिर् प्रसारण िाइनिा गनय 

पाउने व्र्वस्था लििाउन पहि गररनेछ । 

१८.८.४ उपभोक्ताहरुको सहभालगतािा हुने ग्रािीण लवद्यतुीकरण उनीहरुकै अग्रसरतािा कार्ायन्वर्न गररने र उपभोक्ताको 

हीत सलुनलित हुने व्र्वस्था लििाइनेछ । 

१८.८.५ प्रर्ोग नभइरहकेो लवद्यतु्को अलिकति उपर्ोग गने सम्बन्ििा लनिायररत द्विै िलू्र् प्रणािीअनसुार कि  िलू्र्को 

लवद्यतु्को प्रर्ोग ग्रािीण के्षत्रिा सञ्चािन हुने लवशषे गरेर कृलष, लसुँचाइ, खानेपानी, िघ ुतथा घरेि ुउद्योग, रोपव ेर्स्ता 

क्षेत्रहरुिा बढाउने व्र्वस्था लििाइनेछ । 

(नोटःर्स खण्डिा उल्िेलखत प्रलवलिहरुिध्र्े आफ्नो गाउुँपालिकाक्षेत्रलभत्र उपिब्ि हुने स्रोत र प्रलवलि तथा 

गाउुँपालिकाको आफ्नो कार्यिििा पने प्रलवलिहरु िात्र रा्ने र कुनै प्रलवलि थप गनय आवश्र्क भए थप गनय सलकनेछ ।) 

१९. पुनराविोकनः 

१९.१ गाउुँपालिकािे आवश्र्कताअनसुार र्लहिेसकैु र कलम्तिा दईु वषयको अन्तरािभन्दा बढी नहुने गरी र्ो नीलतिा 

पनुराविोकन गनय सक्नेछ । 

१९.२ र्स नीलत तथा र्स नीलतिा सिर् सिर्िा हुने संशोिनबारेको र्ानकारी प्रदशे सरकार र नेपाि सरकारको 

सम्बलन्ित िन्त्रािर् तथा वकैलल्पक ऊर्ाय प्रवद््रिन केन्द्रिा पठाइ आवश्र्क सहकार्यका के्षत्रहरु लवस्तार गररनेछ । 

२०. खोरेर्ी र बचाऊः  

२०.१ नेपाि सरकारबाट र्स अलघ कार्ायन्वर्निा रहकेा ग्रािीण उर्ाय नीलत, २०६३ (२००६), नवीकरणीर् उर्ाय अनदुान 

नीलत, २०७३ (२०१६),  नवीकरणीर् ऊर्ायको अनदुान लवतरण प्रणािी, २०७०, नवीकरणीर् ऊर्ाय अनदुान पररचािन 




 

कार्यलवलि, २०७३, र्लैवक ऊर्ाय रणनीलत, २०७३, संस्थागत ऊर्ाय प्रणािीको लवतरण प्रणािी र अनदुान, २०७० िघ ु

र्िलवद्यतु ्कार्यिििाई प्रदान गररने अलतररक्त आलथयक सहार्ताका िालग अनदुान लवतरण प्रणािी, २०७०, शहरी सौर्य 

ऊर्ाय प्रणािीिा अनदुान र ऋण लवतरण लनदलेशका, २०७२ र सौर्य सडक उज्र्ािो कार्यिि कार्ायन्वर्न कार्यलवलि, 

(२०१५) अनसुार भए गरेका र्स पालिकाके्षत्रलभत्रका कार्यलर्म्िवेारी र्सै नीलत अनसुार भएको िालननेछ । 

२०.२ र्स गाउुँपालिकालभत्र सञ्चािन हुने नवीकरणीर् उर्ाय सम्बन्िी सम्पणूय कार्यहरु र्स नीलतको प्रलतकुि भएको 

हदसम्ि स्वतः खारेर् भएको िालननेछ । 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

अनुसूची १ 

(गन्यापधुरा गाउँपालिकाको नवीकरणीय ऊर्ाा नीलत, २०७६ को नीलत १८ सँग सम्बलन्धत) 

प्रलवलधगत आलथाक अनुदान तालिका 

१.िघु तथा साना र्िलवदु्यत ्(सामुदालयक, सहकारी, लनर्ी, सावार्लनक लनर्ी साझेदारी)  

ि.सं

. 

प्रणािी (क)आर्ोर्नािा आिाररत अनदुान (रकि रु.) (ख) उर्ाय खपतिा 

आिाररत अनदुान 

(प्रलतशत) 

लवतरण 

प्रणािी (प्रलत 

घरिरुी) 

उत्पादन 

(उपकरण (प्रलत 

लकिोवाट) 

उत्पादन (लसलभि 

संरचना(प्रलत 

लकवा) 

१. १०-१०००लकवासम्िका प्रणािी रु. ३२,००० रु.९५,००० रु. ३०,००० ५० प्रलतशत% 

२. १० लकिोवाट क्षितासम्िका 

प्रणािी 

रु. ११,५००    

२.१ ५-१०लकिोवाट क्षितासम्िका 

प्रणािी 

 रु.९५,०००   

२.२ ५ लकवाभन्दा कि क्षिताका 

प्रणािी 

 रु.७०,०००   

नोटः अनदुान लवतरण गदाय पालिकािे आर्ोर्नागत रुपिा (‘क’ बिोलर्ि) वा खपतिा आिाररत (‘ख’ बिोलर्ि) भएर 

लवतरण गनेछ । 

२. सुधाररएको पालन घट्टः 

ि. सं प्रणािी  अनदुान रकि रु. 

लवतरण प्रणािी 

(प्रलत घरिरुी) 

उत्पादन(उपकरण 

(प्रलत लकिोवाट) 

एकिषु्ठ 

१ सिुाररएको पालन घट्ट (५ लकवासम्ि लवद्यतु उत्पादन 

गने) 

   

१.१ लपसानी रु. ११,५००   

१.२ कुटानी तथा लपसानी  रु. ५०,०००  

२ सिुाररएको पालन घट्ट (लवद्यतु उत्पादन नगने)     

२.१ लपसानी   रु. १८,००० 

२.२ कुटानी तथा लपसानी   रु. ३८,००० 

   

 

 




 

३. सौया उर्ााः 

ि. सं प्रणािी (क) आर्ोर्नािा आिाररत अनदुान (रकि रु.) (ख) उर्ाय खपतिा 

आिाररत अनदुान ( 

प्रलतशत) 

लवतरण प्रणािी 

(प्रलत घरिरुी) 

उत्पादन-

उपकरण (प्रलत 

लकिोवाट) 

उत्पादन-लसलभि 

संरचना (प्रलत 

लकवा) 

 

१ सौर्य घरेि ुलवद्यतु 

प्रणािीः 

    

१.१ १०-२० वाट 

लपक क्षिता 

रु. ५,०००    

१.२ ५० वाट 

लपकभन्दा बढी 

रु. १०,०००    

२ सौर्य लिनी लग्रड रु. ३२,००० रु. १७५,०००  ६०% 

 

नोटः लवतरण प्रणािीका िालग अनदुान प्रलत लकिोवाट अलदकति १० घरिरुीिाई उपिब्ि गररनेछ । 

अनदुान लवतरण गदाय गाउुँपालिकािे आर्ोर्नागत रुपिा (‘क’ बिोलर्ि) वा खपतिा आिाररत (‘ख’ बिोलर्ि) भएर 

लवतरण गनेछ । 

४.अन्य सौया उर्ााः 

ि.सं  प्रणािी  अनदुान रकि रु 

१. ग्रािीण के्षत्रका पाठशािािा कम्पटुर एव ं लवद्यतुीर् उपकरण 

सञ्चािन तथा अल्पताििा व्र्लक्सन रेलिर्ीरेटर र लवद्यतुीर् 

उपकरण सञ्चािन   

रु. ५०,००० वा कुि र्ोर्ना िागतको 

६५% सम्ि 

 

२. सिदुार् वा लनर्ी के्षत्रिे व्र्वस्थापन गन ेखानेपानी तथा सौर्य 

पलम्पङ प्रणािी  

रु. १,५००,००० वा कुि र्ोर्ना 

िागतको ६० % सम्ि  

३. सिदुार् वा लनर्ी के्षत्रिे व्र्वस्थापन गने कृलषर्ोग्र् र्लिनिा 

लसुँचाइ सञ्चािन गनय सौर्य पलम्पङ प्रणािी  

रु. २,०००,००० वा कुि र्ोर्ना 

िागतको ६०% सम्ि 

४. सौर्य सडक बत्ती  रु. ४,०००,००० वा कुि र्ोर्ना 

िागतको ६० % सम्ि 

५. िालियक तथा अध्र्ालत्िक स्थिहरु  

 २० वाटसम्ि   रु. ९,०००  वा कुि र्ोर्ना िागतको 

८० % सम्ि 




 

 ५० वाट भन्दा िालथ   २०,०००  वा कुि र्ोर्ना िागतको 

७० % सम्ि 

६. सावयर्लनक लशक्षण संस्था, सावयर्लनक स्वास्थ केन्द्र र 

सािदुालर्क अस्पताििा सौर्य उर्ाय प्रणािी र्डान 

रु. ५००,००० वा कुि र्ौर्ना 

िागतको ६०% सम्ि 

 

७. घरार्सी कुकर रु.१५,००० वा कुि र्ोर्ना िागतको 

६०% िध्र्े र्नु कि हुन्छ । 

८. संस्थागत कुकर (अस्पताि, सैलनक एव ं प्रहरी ब्र्ारेक, 

लवद्यािर्, विृाश्रि र आश्रि आलद)  

रु. १,०००,०००  वा कुि र्ौर्ना 

िागतको ७५ % िध्र्े र्नु कि हुन्छ 

 

९. ड्रार्रः   

 ३-२० वगय लफट रु. २२,५००  वा कुि र्ोर्ना 

िागतको ६० % िध्र्े र्नु कि हुन्छ 

 २१-८५ वगय लफट रु. १५०,००० वा कुि र्ोर्ना 

िागतको ७५ % िध्र्े र्नु कि हुन्छ 

 ८५ वगय लफटभन्दा ठूिो रु. २२५,००० वा कुि र्ोर्ना 

िागतको ७५ % िध्र्े र्नु कि हुन्छ 

१०. व्र्ावसालर्क प्रर्ोर्नका िालग १५०० वाट लपक क्षिताभन्दा बढी र घरार्सी प्रर्ोर्नका िालग ५०० 

वाट लपक क्षिताभन्दा बढी सौर्य ऊर्यर्ा प्रणािी र्डानका िालग पाुँच वष ेिालसक लकस्तािा बैंक ऋण 

लिुँदा व्र्ावसालर्क प्रर्ोर्नका िालग ब्र्ार्को ५०% रकि र घरार्सी प्रर्ोर्नका िालग ब्र्ार्को ७५% 

रकि अनदुानस्वरूप बै ुँकिाफय त उपिब्ि गराइनेछ । 

११. प्रर्ोग भइरहकेा इन्भटयर, ब्र्ािी प्रणािीहरुिाई सौर्य उर्ायबाट चार्य गनय वा नर्ाुँ सौर्य ऊर्यर्ा प्रणािी र्डान 

गनय २०० वाट लपक वा सोभन्दा बढी क्षिताका सौर्य उर्ायिा प्रलतप्रणािी प्रलतपररबार रु. २०,००० 

उपिब्ि गराइनेछ । 

५.बायोग्यासः 

ि.सं

  

प्रणािी अनदुान रकि रु. प्रलत लकवा लवद्यतु ्उत्पादनको िालग 

थप अनदुान 

१.  घरार्सी वार्ोग्र्ास प्िान्ट (प्रलत प्िान्ट प्रलत 

घरिरुी) 

  

 २ घनलिटर  रु. २०,०००  

 ४ घनलिटर  रु. २५,०००  

 ६ घनलिटरभन्दा बढी  रु. ३०,०००  




 

 ४ घनलिटरभन्दा साना र  भान्साबाट लनस्कने 

फोहर र अन्र् घरार्सी र्लैवक वस्तकुो 

अलिकति प्रर्ोग गरी वातावरण सिुार गने 

खािका लनिायलत लडर्ाइन 

रु. १०,००० वा 

कुि िागतको 

५०%  सम्ि 

 

२. फोहरबाट उर्ायिा आिाररत बार्ोग्र्ास    

२.१ व्र्ावसालर्क बार्ोग्र्ास प्िान्ट   

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

 िध्र्ि (३५ -१०० घ. लि.)  रु. ३०,०००  रु. ६५,००० 

 ठूिो (१०० घ. लि. भन्दा िालथ) रु. ३६,०००  रु. ६५,००० 

२.२ सावयर्लनक लनकार्िा लनिायण गररने बार्ोग्र्ास 

प्िान्ट 

रु. ६८,००० रु. १८५,००० 

२.३ सािदुालर्क वार्ोग्र्ास प्िान्ट रु.५४,००० रु. १५०,००० 

२.४ गाउुँपालिकाबाट लनस्कने फोहोरबाट वार्ोग्र्ास 

प्रणािी लनिायण गदाय 

२४०,०००  वा 

कुि र्ोर्ना 

िागतको ४० % 

सम्ि 

रु. ४००,००० वा कुि लवद्यतुीकरण 

िागतको ४० %सम्ि 

६. रै्लवक उर्ााः 

ि.सं प्रणािी अनदुान रकि रु. 

१. फिाि ेसिुाररएको चलु्हो  

 एक वा दईुिखुे रु. ३,००० प्रलत घरिरुी 

 तीनिखु ेप्रलत चलु्हो (प्रलत घर िरुी) रु. ४,००० वा  िागतको ५०% सम्ि 

२. संस्थागत सिुाररएको चलु्हो (सावयर्लनक लशक्षण संस्था, 

सावयर्लनक स्वास्थ्र् संस्था, प्रहरी वा सैलनक ब्र्ारेक,  िालियक 

स्थि, आश्रि) 

रु. २०,००० वा  िागतको ५०% सम्ि 

३. एकिखु ेवा दईुिखु ेपणूय रुपिा वा आलंशक रुपिा फिाि ेरकेट 

चलु्हो 

रु. ३,००० प्रलत घरिरुी वा  िागतको 

५०% सम्ि 

४. एकिखु े वा दईुिखु े  पणूय रुपिा वा आलंशक रुपिा फिाि े

ग्र्ालसफार्र प्रणािीको घरेि ुचलु्हो 

रु. ४,००० प्रलत घरिरुी वा  िागतको 

५०% सम्ि 

५. ग्र्ालसफार्र प्रलवलिबाट तापीर् उर्ाय प्रर्ोग गरी िघ,ु साना, 

िझौिा उद्यिहरुिा कृलषर्न्र् वस्त ुप्रशोिनको िालग 

रु. १५०,००० वा  िागतको ५०५ सम्ि 

 

६. र्लैवक उर्ाय स्रोतबाट लवद्यतुीकरण गने लवद्यतुीर् आर्ोर्नाहरु 

(५िालथ( १०० लकिोवाट क्षिता)     

लवतरण प्रणािी (प्रलत घर िरुी)रु. ३२,००० 

उत्पादन प्रणािीका िालग (प्रलत लक वा)  रु. 

१२५,००० 

उर्ाय खपतिा आिाररत अनदुान  ५०% 




 

७. वायु र सौया-वायु लमलित उर्ााः 

ि.सं प्रणािी  अनदुान रकि रु. 

१. वार् ु उर्ायः  

 लवतरण प्रणािी (प्रलत घर िरुी) रु. ३२,००० 

 उत्पादन प्रणािीका (प्रलत लक वा) रु. १७५,००० 

२. सौर्य-वार् ु उर्ायः  

 लवतरण प्रणािी (प्रलत घरिरुी) रु. ३२,००० 

 उत्पादन प्रणािी (प्रलत लक वा) रु. १७५,००० 

८.उत्पादनमूिक उर्ाा प्रयोगः 

ि.सं प्रणािी अनदुान रकि रु. 

१. नवीकरणीर् उर्ायिा आिाररत िघ ुउद्योग एव ंव्र्वसार्को हकिा 

उर्ाय पररवतयन र प्रशोिन उपकरण, व्र्वसार्को हाडयवर्र तथा 

आिारभतू संरचनाको अशंिा 

रु. १००,००० वा  िागतको ४०% 

सम्ि 

 

२. नवीकरणीर् उर्ायिा आिाररत साना तथा िझौिा उद्योग एव ं

व्र्वसार्को हकिा ऊर्यर्ा पररवतयन र प्रशोिन उपकरण, 

व्र्वसार्को हाडयवर्र तथा आिारभतू संरचनाको अशंिा 

रु. ३००,००० वा  िागतको ३०% 

सम्ि 

 

३. स्थालपत सािदुालर्क लवद्यतुीकरणका आर्ोर्नािाई व्र्वसार्को 

रुपिा सञ्चािन गने सन्दभयिा आवश्र्क पने उपकरण, हाडयवरे्र 

तथा आिारभतू संरचनाको अंशिा 

रु. ३००,००० वा िागतको ५०% 

सम्ि 

 

४. िघ ु र्िलवद्यतु्िे ओगटेको स्थानिा पलम्पङबाट लसुँचाइ गनय 

आवश्र्क पने उपकरण तथा हाडयवर्रिा 

रु. १०,००,००० वा  िागतको 

६०% सम्ि 

नोटःिालथ तालिकािा प्रस्ततु अनदुान रकिको अकं सङ्घीर् सरकार तथा प्रदशे सरकारको अनदुान नीलतसुँग ििे खाने 

गरी अध्र्ावलिक गरी गाउुँपालिकाबाट स्वीकृत गराई िाग ूगनुयपनेछ  । 

 

आज्ञािे  

लदलिप कुमार तामाङ 

प्रमुख प्र ासकीय अलधकृत 


