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१. पषृ्ठभसूम 

नेपालमा नवीकरणीय ऊर्ााको राम्रो सम्भावना रहेको छ । नवीकरणीय ऊर्ााका मखु्य स्रोतहरुमा लघ ु

तथा साना र्लववद्यतु¸ सौया ऊर्ाा¸ रै्ववक ऊर्ााका ववसभन्न प्रकार¸ बायोग्यास¸ वाय ुऊर्ाा आदद रहेका 

छन ्। नेपालमा नवीकरणीय ऊर्ााको प्रशस्त सम्भावना भए तापसन कूल ऊर्ाा खपतको ६८ प्रसतशत 

परम्परागत रै्ववक ऊर्ााबाट पूसता भइरहेको छ भने करीब ७ प्रसतशत र्नसिंख्यामा ववद्यतु पहुुँच पगु्न 

सवकरहेको छैन । न्त्यून आय भई ग्रामीण के्षरमा बसोबास गरररहेको बहसुिंख्यक र्नताहरुको 

नवीकरणीय ऊर्ााको मागलाई पूरा नगने हो भने उनीहरुको जर्वनस्तरमा उल्लेखनीय रुपमा सधुार 

ल्याउन सम्भव छैन । 

देशको भौगोसलक र्वटलता र उच्च लागतको कारणले गदाा आगामी धेरै वर्ासम्म पसन दगुाम ग्रामीण 

स्थानहरुमा राविय प्रसारण लाइन ववस्तार गना सम्भव देजखिंदैन । तसथा नवीकरणीय ऊर्ाा प्रववसध 

र्स्ता स्वच्छ र ददगो ऊर्ाालाई तत्कालीन तथा ददघाकालीन समाधानको रुपमा ववकास गनुापने 

देजखन्त्छ । स्वच्छ ऊर्ााको पहुुँच वृवि गना ग्रामीण के्षरमा बस्न े र्नताहरुको आसथाक कदिनाई र 

नवीकरणीय ऊर्ाा प्रववसधको उच्च लागतको कारणले अनदुान र सरल कर्ााको सवुवधा उपलब्ध 

गराउन आवश्यक देजखन्त्छ । 

२. ववगतका प्रयास 

नेपाल सरकारले सरकारले ववसभन्न ववकास साझेदारहरु¸ सनर्ी के्षर र गैरसरकारी सिंस्थाहरुको 

सहयोगमा ववगत दईु दशकभन्त्दा बढी समयदेजख नवीकरणीय ऊर्ाा प्रववसधको प्रविान तथा ववकासको 

लासग आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउुँदै आइरहेको छ । यस वकससमको प्रयासबाट देशमा 

नवीकरणीय ऊर्ााको ववकासमा भएका महत्वपूणा उपलब्धीहरु फलदायी भएका छन ् । नेपाल 

सरकार तथा ववकास साझेदारहरुले ग्रामीण के्षरमा ऊर्ााको पहुुँच वृवि गना घरायसी खपत तथा 

उत्पादनशील पररप्रयोगको लासग आसथाक तथा प्राववसधक सहयोग उपलब्ध गराउुँदै आइरहेका छन ्। 
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३. ववद्यमान अवस्था  

हालसम्म लघ ु तथा साना र्लववद्यतु आयोर्नाबाट कररब ३४ मेगावाट, सौया तथा वाय ु ऊर्ााबाट 

कररब ३८ मेगावाट ववद्यतु उत्पादन भएको छ । त्यसैगरी नवीकरणीय ऊर्ााका ववसभन्न स्रोत र 

प्रववसधहरुको प्रयोग गरी खाना पकाउन,े बत्ती बाल्ने, कृवर्र्न्त्य उत्पादन प्रशोधन गने तथा 

उत्पादनशील पररप्रयोगबाट लघ,ु साना तथा मझौला उद्योगहरु सञ्चालन गने र्स्ता सेवाबाट समग्र 

रुपमा छजत्तस लाख भन्त्दा बढी घरपररवारहरु लाभाजन्त्वत भएका छन ्। 

नेपाल सरकार र ववसभन्न ववकास साझेदारहरुले स्वच्छ ऊर्ााको पहुुँचमा वृवि गना आसथाक तथा 

प्राववसधक सहयोग परु् याउुँदै आइरहेका छन ् । नवीकरणीय ऊर्ाा अनदुान नीसत, २०७३ ले 

नवीकरणीय ऊर्ाा प्रववसधहरुको लागतमा कमी ल्याउने, गणुस्तर ससुनजित गने र प्रववसधप्रसत 

उपभोक्ताको ववश्वास बढाउने कुरामा सहयोग परुाउदै आएको छ । तर अझै पसन दगुाम ग्रामीण 

क्षेरमा वसोवास गरररहेका गररबीको रेखामसुन रहेका र्नसङ्खख्याको िूलो वहस्सा नवीकरणीय ऊर्ाा 

प्रववसधको शरुुको लागत धेरै भएको कारणले आधारभतू ऊर्ााको पहुुँचबाट बावहर रहेका छन ्। 

४.  प्रमखु समस्या र चनुौसतहरु 

  नवीकरणीय ऊर्ाा अनदुान नीसत, २०७३ ले नवीकरणीय ऊर्ाा प्रववसधहरुको सफलतापूवाक बर्ारको 

ववकास गरे तापसन थपु्र ै चनुौसतहरुका कारण पयााप्त मारामा यस्ता प्रववसधहरुमा व्यावसावयक रुपमा 

लगानी पररचालन हनु सवकरहेको छैन । ऊर्ााको पहुुँचबाट बजञ्चत ग्रामीण र्नताको आवश्यकता पूरा 

गना सावार्सनक तथा सनर्ी लगानी आवश्यक पदाछ । नवीकरणीय ऊर्ाा प्रववसधहरुमा सरकारको 

अनदुानले गदाा प्रभावकारी रुपमा सनर्ी क्षेरको लगानी तथा व्यावसावयक कर्ाा  अपेजक्षत रुपमा 

पररचालन हनु सवकरहेको देजखदैन । आपसी लाभको आधारमा नवीकरणीय ऊर्ााको क्षेरमा लगानी 

आकवर्ात गना हालसम्म प्रदान गररदै आएको अनदुान बाधक बनेको स्पष्ट देजखन आएको छ । 

नववकरणीय ऊर्ाा उत्पादनका लासग त्यसको न्त्यून उपयोगको अवस्था तथा व्यवसायीहरुले समयमै 

अनदुान पाउन नसक्न ुपसन थप चनूौसत बनेको छ । ववद्यमान नीसत कायाान्त्वयनका देहाय बमोजर्मका 

समस्या र चनुौसत रहेका छनः– 
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(क) अनदुानमा रहेको उच्च सनभारता र कर्ाा न्त्यून पररचालनले गदाा नवीकरणीय ऊर्ाा प्रववसधको प्रविान 

अपेक्षाकृत रुपमा हनु सवकरहेको छैन । सामदुावयक ववद्यतुीकरण आयोर्नाहरुका लासग ववत्तीय 

व्यवस्थापनले धेरै समय सलने गरेको छ । समदुायले अनदुान बाहेक आवश्यक पने स्रोत ववत्तीय 

सिंस्थाहरुबाट सलनको सट्टा अन्त्य स्रोतहरुबाट थप अनदुानकै अपेक्षा गरररहेको कारणले समयमै 

आयोर्नाहरु सञ्चालन हनु वढलाई भएको छ । 

(ख) सनर्ी क्षेरका लगानीकताा तथा सेवा प्रदायकहरुको अनदुानमा पहुुँचको नीसतगत व्यवधानले गदाा 

उनीहरुको लगानी, व्यवस्थापकीय क्षमता र प्रववसधको  ववस्तारमा कमी आएको छ । 

(ग) नवीकरणीय ऊर्ाा क्षेरमा परामशादाता, उत्पादनकताा, कम्पनी तथा िेकदारको पूवायोग्यताको 

सरलीकरणले गदाा प्रसतस्पधाामा कमी आएको कारणले उच्च लागत, प्रववसध एविं प्राववसधक गणुस्तरमा 

सधुारमा कमी आएको छ । 

(घ) साना तथा लघ ु र्लववद्यतु ् आयोर्नाहरुको प्लान्त्ट फ्याक्टर (Plant factor) बढाई ग्रामीण  

र्ीववकोपार्ानमा सधुार ल्याउन ऊर्ााको पररप्रयोगको व्यापक प्रविान गना आवश्यक रहेको छ । 

 (ङ) प्रमाणीकरण, अनगुमन, गणुस्तरको ससुनजितता तथा गणुस्तर परीक्षण र्स्ता कायाहरुले धेरै आसथाक 

भार पने र काममा समेत वढलाई ल्याउने हनुाले यसलाई व्यवजस्थत गनुा पने आवश्यकता रहेको 

छ । 

(च) ग्रामीण क्षेरमा ऊर्ााको महशलु नवीकरणीय ऊर्ाा आयोर्नाको शरुुको लगानी उिाउन प्रयाप्त 

छैन । महशलुले कर्ााको न्त्यून भकु्तानी गना र सञ्चालन तथा साधारण ममात सम्भार गना मार 

पगु्ने देजखन्त्छ । 

५. नीसत पररमार्ानको आवश्यकता 

नवीकरणीय ऊर्ाा क्षेरको ववकासलाई व्यापकता ददन, असत गररब पररवारलाई नवीकरणीय ऊर्ाा 

प्रववसध प्रयोग गनाका लासग प्ररेरत गना, अनदुानका दर र कर्ाालाई समय सापेक्ष पररमार्ान गना र सनर्ी 

तथा ववत्तीय क्षेरहरुलाई नवीकरणीय ऊर्ाा क्षरेमा लगानी गना प्रोत्सावहत गरी ववशेर् गरी ग्रामीण 

क्षेरमा उच्च गणुस्तरीय सेवा प्रवाहमा र्ोड ददनको लासग हाल ववद्यमान नीसतबाट सम्भव नभएकोले 
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उक्त नीसत  पररमार्ान गरी नयाुँ नीसत सनमााण गनुा आवश्यक रहको छ । नयाुँ नीसतले दीघाकालीन 

रुपमा ववस्तारै अनदुानलाई कर्ााले प्रसतस्थावपत गना र्ोड ददएको छ । साथै नवीकरणीय ऊर्ाा 

प्रववसधको थप ववस्तार र सिंयकु्त रािसिंघले अनसुरण गरेको “ददगो ववकासका लक्ष्य” र “सवैको लासग 

ददगो ऊर्ाा” सम्वन्त्धी उद्देश्यहरु प्रासप्तको लासग समेत र्ोड ददएको छ । 

६. दीघाकालीन लक्ष्य 

सन ् २०३० सम्म सवै र्नतालाई स्वच्छ, भरपदो र सवासलुभ रुपमा नवीकरणीय ऊर्ाा उपलव्ध 

गराउने । 

७. उद्दशे्य  

परम्परागत र आयासतत ऊर्ाा मासथको परसनभारतालाई कम गना नवीकरणीय ऊर्ााको पहुुँचमा वृवि 

गरी ववशेर्गरी ग्रामीण क्षरेका र्नताहरुको जर्वनस्तरमा सधुार तथा रोर्गारी ससर्ाना गने । 

८. रणनीसत 

८.१ नवीकरणीय ऊर्ााका प्रववसधहरुको शरुुको लागत कम गदै नवीकरणीय ऊर्ाा सेवाहरुको 

पहुुँचमा ववृि गने । 

८.२ नवीकरणीय ऊर्ााका स्रोत तथा प्रववसधको प्रयोगमा असधकतम कायादक्षता बढाउने र एकल 

मवहला, न्त्यून आय भएका तथा प्राकृसतक प्रकोपवाट वपसडत घरपररवार र आसथाक तथा 

सामाजर्क रुपमा पछासड परेका वगालाई नवीकरणीय ऊर्ाा प्रयोग गना र क्षेरीय असमानतालाई 

कम गरी उनीहरुको र्ीववकोपार्ानमा सधुार तथा रोर्गारीका अवसर  ससर्ाना गने । 

८.३ व्यावसावयक कर्ााको पररचालनको माध्यमबाट सनर्ी क्षेर एविं उद्यमीहरुलाई आकर्ाण गरी 

उनीहरुको लगानीको र्ोजखमलाई कम गदै नवीकरणीय ऊर्ाा क्षेरको बर्ारको ववकास र 

ववस्तारमा सहयोग गने ।  

८.४ नवीकरणीय ऊर्ाा प्रववसधमा सावार्सनक सनर्ी क्षेरको सहभागीतालाई प्रोत्साहन गने । 
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९.  रणनीसत 

९.१  प्रसत इकाई लागत प्रसतफलको आधारमा सवैभन्त्दा उत्तम नवीकरणीय ऊर्ााको प्रविान 

गररनेछ ।  

९.२  नवीकरणीय ऊर्ाा प्रववसधको थप अध्ययन तथा अनसुन्त्धान गरी लागत घटाउन र प्रववसध 

हस्तान्त्तरणको लासग प्रोत्साहन गररनेछ । 

९.३ नवीकरणीय ऊर्ाा सेवाको प्रयोगबाट ग्रामीण घरपररवारका मवहलाको काया बोझ कम गरी 

उत्पादनशील समय बढाउन र उनीहरुलाई घरपररवारको स्वास््य तथा जशक्षाको स्तरमा सधुार 

गना प्रोत्साहन गररनेछ ।   

९.४ ग्रामीण र शहरी क्षेरमा ऊर्ाा आपूसता र उपयोगमा रहेको अन्त्तरलाई कम गना ग्रामीण 

ववद्यतुीकरण तथा ऊर्ाा सेवा उपलब्ध गराउन े सरकारको दीघाकालीन लक्ष्य हाससल गना 

सहयोग परु् याइनेछ । 

९.५ नेपालमा नवीकरणीय ऊर्ाा प्रववसधको वर्ारको ददगो ववकासको लासग सहयोग गररनेछ । 

९.६ नवीकरणीय ऊर्ाामा कर्ााको प्रवाहलाई ससुनजित गना केन्त्रीय नवीकरणीय ऊर्ाा कोर्को 

कायाक्षेर ववस्तार एविं सिंस्थागत सदुृढीकरण गररनछे । 

९.७ नवीकरणीय ऊर्ाा प्रववसधको स्वासमत्व, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सनर्ी क्षेरको सहभासगतालाई 

ससुनजित गना प्रोत्साहन गररनछे ।  

९.८ नवीकरणीय ऊर्ाा क्षेरमा प्राववसधक गणुस्तर सधुार गररनेछ । 

१०. अनदुानका मखु्य आधारहरु 

१०.१ असत दगुाम र दगुाम क्षेरका समदुायका लासग आयोर्ना सनमााण गना आवश्यक सामान एविं 

उपकरण र ढुवानीको लागत उच्च भएकाले अनदुानको दर भौगोसलक क्षरे अनसुार फरक 

फरक रहेको छ ।  

१०.२ ग्रामीण ववद्यतुीकरण बाहेक अनदुान रकमको दर सनधाारण गदाा प्रववसध तथा क्षेर अनसुार 

फरक फरक भए तापसन समग्रतामा अनदुानले नवीकरणीय ऊर्ाा प्रणालीको कूल लागतको 
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कररब ४० प्रसतशत पगु्दछ । लागतको बाुँकी नपगु रकम मध्ये कररव ३० प्रसतशत सरल 

कर्ाा र कररव ३० प्रसतशत सनर्ी क्षेरको लगानी वा समदुाय वा घरधरुीबाट नगद वा अन्त्य 

तररकाबाट र्टुाउन सवकनेछ ।   

१०.३ अनदुानको लासग ऊर्ाा प्रसतफलको आधारमा सवैभन्त्दा कम लागत भएका नवीकरणीय ऊर्ाा 

प्रववसधले प्राथसमकता पाउनेछन ्। 

१०.४ नवीकरणीय ऊर्ाा प्रववसधहरुलाई प्राकृसतक स्रोत साधनको उपलव्धतता र उपयकु्तता, 

उपभोक्ताको प्रववसध खररद गने इच्छा तथा प्रववसधले प्रदान गने आसथाक तथा सामाजर्क 

लाभको आधारमा अनदुान ददने नीसत सलइएको छ । लघ ु तथा साना र्लववद्यतु र सौया 

समनीसग्रडलाई ग्रामीण ववद्यतुीकरण पूवााधारको आधारभतू आवश्यकताको रुपमा सलइनेछ र 

नेपाल सरकारको सामदुावयक ग्रामीण ववद्यतुीकरण नीसतको आधारमा रहेर अनदुानको स्तर 

सनधाारण  गररएको छ ।  

१०.५ नवीकरणीय ऊर्ाा प्रववसधहरुमा उपलब्ध हनुे अनदुान रकम ऊर्ाा प्रणालीको प्रकार, मूल्य र 

क्षमता, भौगोसलक अवजस्थसत र लजक्षत लाभाजन्त्वत वगाको आधारमा सवै भन्त्दा उपयकु्त 

नवीकरणीय ऊर्ाा प्रववसधहरुको उपलव्ध हनुे प्रसत इकाई लागत प्रसतफलको आधारमा 

उपलव्ध गराइनेछ ।  

११.  ववसभन्न नवीकरणीय ऊर्ाा प्रववसधहरुका लासग अनदुान  

लघ ुतथा साना र्लववद्यतु, सधुाररएको पानी घट्ट, सौया ऊर्ाा, वायोग्यास, रै्ववक ऊर्ाा, वाय ुऊर्ाा आदद 

र्स्ता ववसभन्न नवीकरणीय ऊर्ाा प्रववसधहरुको प्रसत इकाई लागतमा उपलव्ध हनुे प्रसतफलको 

आधारमा देहायको अनदुान रकम उपलव्ध गराइनछे : 

११.१ लघ ुतथा साना र्लववद्यतु र सधुाररएको पानीघट्ट  

राविय प्रसारण लाईनवाट ववद्यतु सेवा उपलव्ध नभएका क्षेरमा सनमााण हनुे १¸००० वकलोवाट 

क्षमता सम्मका लघ ु तथा साना र्लववद्यतु ् आयोर्नाबाट वास्तववक उत्पाददत ऊर्ाा 

(वकलोवाट) वा खदु ऊर्ाा खपतको आधारमा अनदुान उपलब्ध गराइनछे । लघ ुतथा साना 
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र्लववद्यतु आयोर्नाले राविय प्रसारणमा ववद्यतु आपूसता गनुाका साथै स्थानीय रुपमा ववद्यतु 

ववतरण समेत गने सम्भावना रहेको स्थानको लासग स्थानीय ववतरण सिंर्ाल सभरका 

उपभोक्ताले गने ऊर्ाा खपत वा स्थानीय ववतरण सिंर्ाल सभरका उपभोक्तालाई ववतरण हनु े

ववद्यतु उत्पादनको अिंशको लासग अनदुान उपलव्ध गराइनेछ । यसको असतररक्त वास्तववक 

घरधरुीका आधारमा ववतरण सन्त्र्ाल सनमााणका लासग अनदुान उपलब्ध गराइनछे । 

११.१.१ लघ ुतथा साना र्लववद्यतु  

(क) राविय प्रसारण लाइनको पहुुँच भन्त्दा बावहरको के्षरमा वैकजल्पक ऊर्ाा प्रविान 

केन्त्रको सहयोगमा स्थानीय तहका साथै सामदुावयक सिंस्थाले १० वकलोवाट क्षमता भन्त्दा 

मासथ १¸००० वकलोवाट क्षमता सम्मका लघ ुतथा साना र्लववद्यतु आयोर्नाबाट ववद्यतु 

उत्पादन तथा ववतरण गरेमा केन्त्रले आयोर्ना लागतको ९० प्रसतशतसम्म अनदुान 

उपलब्ध गराउनेछ ।  

(ख) राविय प्रसारण लाइनको पहुुँचभन्त्दा बावहरको क्षेरमा सनमााण हनुे सहकारी वा सनर्ी 

वा सावार्सनक सनर्ी साझेदारी स्वासमत्वमा आधाररत १० वकलोवाट क्षमता भन्त्दा मासथ 

१¸००० वकलोवाट क्षमता सम्मका लघ ु तथा साना र्लववद्यतु ् आयोर्नाहरुमा देहाय 

बमोजर्म आयोर्नामा आधाररत वा ऊर्ाा खपतमा आधाररत मध्ये सम्बजन्त्धत आयोर्ना 

सिंचालक (Project Developer) ले रोरे्को कुनै एक तररका अनसुारको अनदुान रकम 

उपलब्ध गराइनछे : 

अनदुान वगीकरण 

अनदुान रकम (रु.) 

हवाइ मागाबाट मार ढुवानी सम्भव 
हनु ेहमु्ला¸ डोल्पा र मगु ुजर्ल्लाहरु  

“क” वगाका हमु्ला¸ डोल्पा र 
मगु ुजर्ल्ला बाहेकका क्षरे 

 

“ख” वगाका 
क्षरे  

“ग” वगाका 
क्षरे  

 (अ) आयोर्नामा आधाररत अनदुान 

ववतरण प्रणाली  (प्रसत 
घरधरुी) 

३५¸००० ३२¸००० ३०¸००० २८¸००० 

उत्पादन-उपकरण (प्रसत 
वकलोवाट) 

१२५¸००० ९५¸००० ८५¸००० ८०¸००० 

उत्पादन-सससभल सिंरचना 
(प्रसत वकलोवाट) 

८०¸००० ३०¸००० २५¸००० २०¸००० 
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तर उत्पादन र ववतरण प्रणालीमा प्रसत वकलोवाटको लासग असधकतम ्अनदुान रकम हमु्ला, डोल्पा र मगु,ु “क” वगाका अन्त्य 
क्षेर, “ख” र “ग” वगाका क्षेरहरुमा क्रमशः रु. ३८२,०००¸ रु. २८५,०००, २६०,००० र रु. २४०,००० भन्त्दा बढी हनु े
छैन । ववतरण अनदुान प्रसत वकलोवाट असधकतम ५ घरधरुीलाई उपलव्ध गराइनेछ भने उत्पादनको अनदुानको लासग योग्य 
हनु घरधरुीलाई ववद्यतु ववतरण गना आवश्यक छैन  । 

 (आ) ऊर्ाा खपतमा आधाररत अनदुान 

ऊर्ाा खपत (प्रसत 
वकलोवाट घण्टा) 

५५% ५०% ४५% ४०% 

यदद ऊर्ाा खपतको आधारमा अनदुान ददइने भएमा वास्तववक ऊर्ाा खपत (प्रसत वकलोवाट घण्टा) को आधारमा ववद्यतु 
उत्पादन शरुु भएको ५ वर्ाको अवसध सम्म मार सम्बजन्त्धत आयोर्ना सञ्चालकलाई भकु्तानी गररनेछ । 

 

स्पष्टीकरणः यस नीसतको प्रयोर्नका लासग “क” वगाका क्षेर, “ख” वगाका क्षेर र “ग” वगाका क्षेर 

भन्नाले अनसूुची-१ मा उजल्लजखत क्रमशः असत दगुाम, दगुाम र सगुम क्षरेहरु सम्झन ुपछा । 

११.१.१.१ उत्पादनमूलक ऊर्ाा प्रयोगको लासग लघ ुर्लववद्यतु आयोर्ना 

लघ ु तथा साना र्लववद्यतु आयोर्नाहरुवाट उत्पाददत ववद्यतुलाई ववशेर्गरी पयाटन, खसनर्  

पदाथाको अन्त्वेर्ण, माबाल कटाई, ढुङ्गा कटाई, ससमेन्त्ट उत्पादन, ससिंचाई, पजम्पङ्ग तथा िूला स्तरका 

कृवर् प्रशोधन र्स्ता उत्पादनमूलक क्षरेहरुमा खसनर् ऊर्ाालाई प्रसतस्थापना गने प्रयोर्नको लासग 

मासथ वुुँदा निं ११.१.१ मा उजल्लजखत उत्पादन उपकरण अनदुान रकम उपलव्ध गराइनेछ । 

यस प्रकारको अनदुान प्राप्त गना योग्य हनुको लासग आयोर्ना प्रस्तावकतााले स्थानीय रोर्गारीको 

अवसर सवहतको ववस्ततृ व्यावसावयक योर्ना तर्ुामा गनुापनेछ । 

११.१.२ दश वकलोवाट क्षमता सम्मका लघ ुर्लववद्यतु 

१० वकलोवाट क्षमता सम्मका लघ ु र्लववद्यतु आयोर्नाको लासग उपलब्ध गराइने अनदुान 

रकम देहाय बमोजर्म हनुेछ : 

अनदुान वगीकरण क्षमता  

अनदुान रकम (रु.)  

“क” वगाका 
क्षेर 

“ख” वगाका क्षेर “ग” वगाका क्षेर 

ववतरण प्रणाली (प्रसत 
घरधरुी) 

१० वकलोवाट सम्म ११¸५०० १०¸५०० १०¸००० 

उत्पादन प्रणाली   
(प्रसत वकलोवाट) 

५ वकलोवाट भन्त्दा 
कम 

७०¸००० ६०¸००० ५०¸००० 

५ वकलोवाट देजख 
१० वकलोवाट सम्म 

९५¸००० ८५¸००० ७५¸००० 



9 
 

तर ५ वकलोवाट भन्त्दा कम क्षमताका आयोर्नामा उत्पादन र ववतरण प्रणालीमा प्रसत वकलोवाटको लासग 
असधकतम ् अनदुान रकम “क”, “ख” र “ग” वगाका क्षेरमा क्रमशः रु. १८५,०००¸ रु. १६५,००० र रु. 
१५०,००० भन्त्दा बढी हनु े छैन । त्यस्तै ५ वकलोवाट देजख १० वकलोवाट सम्मका आयोर्नामा प्रसत 
उत्पाददत वकलोवाटको लासग असधकतम ् अनदुान रकम “क”, “ख” र “ग” वगाका क्षेरमा क्रमशः रु. 
२१०,०००¸ रु. १९०,००० र रु. १७५,००० भन्त्दा बढी हनुे छैन । तर एकल उत्पादकको हकमा 
अनदुानको लासग योग्य हनु अनदुान पररचालन कायाववसधमा तोवकए बमोजर्मको शताहरु पूरा गनुापनेछ । 

११.१.३  थप अनुदान  

मासथ वुुँदा निं ११.१.१ र ११.१.२ मा उजल्लजखत नय ॉँ  सनमााण हनुे लघ ु तथा साना र्लववद्यतु ्

आयोर्नाहरुको हकमा उजल्लजखत अनदुान रकममा लजक्षत लाभाजन्त्वत वगाका लासग प्रसत घरधरुी रु. 

४,००० का दरले थप अनदुान रकम उपलव्ध गराइनेछ । 

स्पष्टीकरणः यस नीसतको प्रयोर्नका लासग “लजक्षत लाभाजन्त्वत वगा” भन्नाले “वालवासलका समेत 

पालनपोर्ण गनुापने घरमलुी मवहला, भकुम्पबाट प्रभाववत जर्ल्लाहरुका भकुम्पबाट 

वपसडत, आसथाक तथा सामाजर्क दृवष्टले पसछ परेका, नेपाल सरकारले पवहचान गरेका 

लोपोन्त्मखु आददवासी र्नर्ासत तथा दसलत” भने्न वझुाउुँछ । 

११.१.४ सम्पन्न हनु नसकेका परुाना लघ ुर्लववद्यतु आयोर्ना   

आसथाक स्रोत र्टुाउन नसकी तथा प्राववसधक कारणले यो अनदुान नीसत स्वीकृत भएको समसतसम्म 

सम्पन्न हनु नसकेका दगुाम क्षेरका लघ ुर्लववद्यतु आयोर्नालाई आयोर्ना सम्पन्न हनुे ससुनितताको 

लासग सनयसमत अनदुान तथा थप अनदुान समेत गरी एक पटकको लासग मार बढीमा लागतको ८० 

प्रसतशत सम्म अनदुान रकम उपलब्ध गराइनेछ । तर यस अगाडी थप आसथाक सहयोग प्राप्त गरेका 

आयोर्नाले यो नीसत अनसुारको थप अनदुान रकम प्राप्त गना सक्ने छैनन ्। 

११.१.५ सधुाररएको पानीघट्ट 

११.१.५.१ याजन्त्रक शजक्तको उपयोगद्वारा कुटानी, वपसानी कायाको लासग पानी घट्ट सधुारको लासग 
देहाय बमोजर्मको अनदुान रकम उपलव्ध गराइनछे : 

सधुाररएको पानीघट्ट 

अनदुान रकम (रु.) 

“क” वगाका क्षेर “ख” वगाका क्षेर “ग” वगाका क्षेर 

 वपसानी १८,००० १६,००० १४,००० 

वपसानी तथा कुटानी ३८,००० ३६,००० ३४,००० 
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११.१.५.२ सधुाररएको पानीघट्टबाट बढीमा ५ वकलोवाट क्षमता सम्म सबद्यतु उत्पादन गरी 
नजर्कका घरपररवारलाई ववद्यतु सेवा उपलव्ध गराउने प्रयोर्नको लासग सनर्ी वा 
समदुायको स्वासमत्व भएका पानी घट्टमा देहाय बमोजर्म अनदुान रकम उपलब्ध 
गराइनेछ । 

 

अनदुान बगीकरण 

अनदुान रकम (रु.) 
“क” वगाका क्षरे “ख” वगाका क्षेर “ग” वगाका क्षेर 

ववतरण प्रणाली (प्रसत 
घरधरुी) 

११,५०० १०,५०० १०,००० 

उत्पादन उपकरण   
(प्रसत वकलो वाट) 

५०,००० ३०,००० २०,००० 

तर उत्पादन र ववतरणमा प्रसत वकलोवाट असधकतम अनदुान रकम “क”, “ख” र “ग” वगाका क्षेरमा 
क्रमशः रु. १०७,५००, रु. ८२,५०० र रु. ७०,००० भन्त्दा ववढ हनुे छैन । 

 

११.२ सौया ऊर्ाा - राविय प्रसारण लाइनवाट ववद्यतु सेवा नपगेुका क्षरे  

राविय प्रसारण लाइन र अन्त्य नवीकरणीय ऊर्ाा स्रोतवाट ववद्यतु सेवा उपलव्ध नभएका क्षेरमा 

सौया ऊर्ाावाट ववद्यतु उपलव्ध गराउन सनम्नानसुार अनदुान उपलव्ध गराइनेछ :   

११.२.१ सौया घरेल ुववद्यतु प्रणाली 

सौया ऊर्ाावाट घरायसी ववद्यतु सेवाको लासग देहाय वमोजर्मको अनदुान उपलव्ध गराइनेछ M 

सौया प्रणाली क्षमता 
अनदुान रकम (रु.) 

“क” वगाका 
क्षेर 

“ख” वगाका 
क्षेर 

“ग” 

वगाका क्षेर 

१० देजख २० वाट वपक क्षमताका साना 
घरेल ु सौया प्रणाली (प्रसत घरधरुी प्रसत 
प्रणाली) 

५,००० ४,८०० ४,५०० 

५० वाट वपक क्षमता वा सो भन्त्दा बढीका 
घरेल ु सौया प्रणाली (प्रसत घरधरुी प्रसत 
प्रणाली) 

१०,००० ९,००० ८,००० 
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११.२.२ सौया समनीसग्रड 

(क) राविय प्रसारण तथा ववतरण प्रणाली नपगेुका क्षरेमा स्थानीय तहको स्वासमत्वमा 

सनमाणा गररन े२५० वक.वा. क्षमता सम्मका सौया समनीसग्रड आयोर्नाहरुको लासग केन्त्रले 

कूल लागतको ९० प्रसतशत सम्म अनदुान रकम उपलब्ध गराउनेछ ।  

(ख) राविय प्रसारण तथा ववतरण प्रणाली वा अन्त्य समनीसग्रड आयोर्नाबाट ववद्यतु सेवा 

उपलब्ध नभएका क्षरेहरुमा सनर्ी वा सावार्सनक सनर्ी साझेदारी वा सहकारी वा 

सामदुावयक स्वासमत्त्वमा आधाररत ऊर्ाा सेवा प्रदायक कम्पनी मोडेलमा सनमााण गररन े

१०० वक.वा. क्षमता सम्मका सौया समनीसग्रड आयोर्नाहरुको लासग केन्त्रले कूल 

लागतको ६० प्रसतशत सम्म मार अनदुान रकम उपलब्ध गराउनेछ । 

११.२.३ सावार्सनक सिंस्थाहरु ववशेर्गरी ग्रामीण क्षेरका पािशालामा कम्प्यटुर एविं अन्त्य ववद्यतुीय 

उपकरण सञ्चालन गना, स्वास््य केन्त्र तथा सरकारी वा सामदुावयक अस्पतालहरुमा 

भ्याकससन रेविरे्रेटर एविं अन्त्य ववद्यतुीय उपकरण सिंचालन गना र वत्ती वाल्न सौया ववद्यतु 

प्रणालीको र्डानमा रु. ५००,००० भन्त्दा बढी नहनु े गरी कूल आयोर्नाको लागतको 

६५ प्रसतशत सम्म अनदुान रकम उपलब्ध गराइनेछ ।  

११.२.४  स्थानीय तह, उपभोक्ता ससमसतद्वारा सञ्चासलत सौया खानेपानी आयोर्नाका लासग सौया 

पजम्पङ्ग प्रणालीको कूल लागतमा  ९० प्रसतशत सम्म अनदुान रकम उपलब्ध गराइनेछ। 

११.२.५ समदुायले वा सनर्ी के्षरले व्यवस्थापन गने कृवर्योग्य र्मीनमा ससिंचाई सञ्चालन गना सौया 

पजम्पङ प्रणालीमा कूल लागतमा रु. २० लाखमा नबढ्ने गरी ६० प्रसतशत सम्म अनदुान 

रकम उपलव्ध गराइनछे । 
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११.३ सौया ऊर्ाा - राविय प्रसारण लाइनवाट ववद्यतु सेवा पगेुका तर ववद्यतु आपूसता सनयसमत नभएका 

क्षरे  

राविय प्रसारण लाइनवाट ववद्यतु सेवा पगेुका तर ववद्यतु आपूसता सनयसमत नभएका शहरी क्षेरहरुका 

लासग देहाय वमोजर्मको अनदुान रकम उपलव्ध गराइनछे । 

११.३.१ महानगरपासलका तथा उपमहानगरपासलकाको लासग रु. ८० लाख भन्त्दा वढी नहनुे गरी 

कूल लागतको ४० प्रसतशत सम्म, नगरपासलकाका लासग रु. ६० लाख भन्त्दा वढी नहनु े

गरी कूल लागतको ६० प्रसतशत सम्म र गाउुँपासलकाका लासग रु. ४० लाख भन्त्दा वढी 

नहनुे गरी कूल लागतको ७० प्रसतशत सम्म सौया सडक वत्ती र्डान गना अनदुान रकम 

उपलब्ध गराईनेछ ।  

११.३.२ धासमाक तथा आध्याजत्मक स्थलहरुमा २० वाट सम्मका सौया प्रणालीको लासग रु. ९ 

हर्ार भन्त्दा वढी नहनुे गरी कूल लागतको ८० प्रसतशत सम्म र ५० वाट भन्त्दा मासथको 

सौया प्रणालीमा रु. २० हर्ार भन्त्दा वढी नहनुे गरी कूल लागतको ७० प्रसतशत सम्म 

अनदुान उपलब्ध गराईनेछ । 

११.३.३ हाल प्रयोग भइरहेका इन्त्भटार, ब्याट्री प्रणालीहरुलाई सौया ऊर्ााबाट चार्ा गना वा नयाुँ सौया 

ऊर्ाा प्रणाली र्डान गना २०० वाट वपक वा सो भन्त्दा ववढ क्षमताको सौया ऊर्ाामा प्रसत 

प्रणाली प्रसत पररवार रु. २०,००० अनदुान रकम उपलब्ध गराइनेछ । 

११.३.४ व्यावसावयक प्रयोर्नका लासग १¸५०० वाट वपक क्षमता भन्त्दा बढी र घरायसी प्रयोर्नका 
लासग ५०० वाट वपक क्षमता भन्त्दा बढीका सौया ऊर्ाा प्रणाली र्डानका लासग ५ बरे् 
माससक वकस्तामा बैंक ऋण सलुँदा व्यावसावयक प्रयोर्नको लासग ब्यार्को ५० प्रसतशत 
रकम र घरायसी प्रयोर्नको लासग ब्यार्को ७५ प्रसतशत रकम अनदुान स्वरुप बैंक माफा त 
उपलब्ध गराइनछे । 

११.३.५ सावार्सनक जशक्षण सिंस्था, सावार्सनक स्वास््य केन्त्र र सामदुावयक अस्पतालहरुमा सौया 
ऊर्ाा प्रणाली र्डान गना रु. ५ लाख भन्त्दा वढी नहनु ेगरी कूल लागतको ६० प्रसतशत 
सम्म अनदुान रकम उपलब्ध गराईनेछ । 
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११.४ सौया तापीय प्रणाली 

ववसभन्न प्रकारका सौया तापीय प्रववसधहरुमा देहाय वमोजर्मको अनदुान रकम उपलब्ध गराइनेछः 

प्रववसध “क” वगाका क्षरे “ख” वगाका क्षरे “ग” वगाका क्षरे 

घरायसी कुकर कूल मलु्यको ६० 
प्रसतशत वा रु. १५ 
हर्ारमध्ये र्नु कम 
हनु्त्छ ।  

कूल मलु्यको ५० 
प्रसतशत वा रु. १२ 
हर्ारमध्ये र्नु कम 
हनु्त्छ 

कूल मलु्यको ४० प्रसतशत वा 
रु. १० हर्ारमध्ये र्नु कम 
हनु्त्छ 

सिंस्थागत कुकर (सावार्सनक 
सिंस्थाहरु/ अस्पतालहरु, सैसनक 
एविं प्रहरी ब्यारेक, ववद्यालय, 

विृाश्रम/ आश्रम) 

कूल मलु्यको ७५ 
प्रसतशत वा रु.१० 
लाखमध्ये र्नु कम 
हनु्त्छ ।  

कूल मलु्यको ६० 
प्रसतशत वा रु. ५ 
लाखमध्ये र्नु कम हनु्त्छ 
। 

कूल मलु्यको ५० प्रसतशत वा 
रु. ४ लाखमध्ये र्नु कम 
हनु्त्छ । 

ड्रायर (३-२० वगा वफट) कूल मलु्यको ६० 
प्रसतशत वा रु.२२ 
हर्ार ५०० मध्ये र्नु 
कम हनु्त्छ ।  

कूल मलु्यको ५० 
प्रसतशत वा रु. १८ 
हर्ार मध्ये र्नु कम 
हनु्त्छ ।  

कूल मलु्यको ४० प्रसतशत वा 
रु. १५ हर्ार मध्ये र्नु कम 
हनु्त्छ ।  

ड्रायर (२१-८५ वगा वफट) कूल मलु्यको 
७५प्रसतशत वा रु. १ 
लाख ५० हर्ारमध्ये 
र्नु कम हनु्त्छ ।  
  

कूल मलु्यको ६० 
प्रसतशत वा रु. १ लाख 
५० हर्ारमध्ये र्नु कम 
हनु्त्छ । 

कूल मलु्यको ५० प्रसतशत वा 
रु. १ लाखमध्ये र्नु कम 
हनु्त्छ । 

ड्रायर (८५ वगा वफटभन्त्दा िूलो) कूल मलु्यको 
७५प्रसतशत वा रु.१ 
लाख ५० हर्ारमध्ये 
र्नु कम हनु्त्छ ।  

कूल मलु्यको ६० 
प्रसतशत वा रु. १ लाख 
५० हर्ारमध्ये र्नु कम 
हनु्त्छ ।  

कूल मलु्यको ५० प्रसतशत वा 
रु. १ लाखमध्ये र्नु कम 
हनु्त्छ ।  

 

११.५ बायोग्यास  

अनदुानको लासग घरायसी, सावार्सनक सिंस्था, व्यावसावयक सिंस्थाहरु, समदुायहरुको ऊर्ााको 

आवश्यकता पूरा गना जर्.जर्.सस. (गोबर ग्यास कम्पनी) २०४७ मोडेल, सधुाररएको जर्.जर्.सस. 

२०४७ मोडेल तथा अन्त्य आधसुनक वकफायती ववसभन्न क्षमताका मोडेलहरु समेत योग्य हनुेछन ्। 

११.५.१ घरायसी बायोग्यास प्लान्त्ट  

११.५.१.१ गाई भैसीको गोवर मखु्य पदाथाको रुपमा प्रयोग गरी घरायसी प्रयोर्नका लासग सनमााण 

गररने बायोग्यास प्लान्त्टहरुमा प्रसतप्लान्त्ट प्रसत घरधरुीमा ददइने अनदुान देहाय वमोजर्म हनुेछ : 
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क्षेर 
 

अनदुान रकम (रु.) 

२ घनसमटर 
प्लान्त्ट क्षमता 

४ घनसमटर प्लान्त्ट 
क्षमता 

६ घनसमटर वा सो भन्त्दा 
ववढ प्लान्त्ट क्षमता 

नेपाल सरकारले तोकेका वहमाली 
क्षेरका जर्ल्लाहरु 

३२,५०० ३९,००० ४५,५०० 

नेपाल सरकारले तोकेका पहाडी 
क्षेरका जर्ल्लाहरु 

२६,००० ३२,५०० ३९,००० 

नेपाल सरकारले तोकेका तराई 
क्षेरका जर्ल्लाहरु 

१९,२०० २४,००० २८,८०० 

 

११.५.१.२ लजक्षत लाभाजन्त्वत वगाका लासग मासथ उल्लेजखत अनदुान रकमको १० प्रसतशत थप 

रकम उपलव्ध गराइनछे । 

११.५.१.३ भान्त्छाबाट सनस्कने फोहर तथा अन्त्य घरायसी रै्ववक वस्तहुरु असधकतम प्रयोग गरी 

वातावरण सधुार गने तथा आयासतत इन्त्धनलाई प्रसतस्थापन गना सनधााररत सडर्ाइनको ४ 

घनसमटर वा सो भन्त्दा कम क्षमताका बायोग्यास प्लान्त्टहरुका लासग प्रसत घरधरुी 

असधकतम रु. १०,००० भन्त्दा बढी नहनुेगरी कूल लागतको असधकतम ५० प्रसतशत 

सम्म अनदुान रकम उपलव्ध गराइनेछ । 

११.५.२ फोहोरवाट ऊर्ाामा आधाररत बायोग्यास  

फोहोरवाट ऊर्ाा उत्पादनको लासग १२.५ घन समटर देजख ३५ घन समटर क्षमताको 

बायोग्यास प्लाण्टलाई सानो क्षमता, ३५ घन समटर देजख १०० घन समटर क्षमताको 

बायोग्यास प्लान्त्टलाई मध्यम र १०० घन समटर भन्त्दा वढी क्षमताको बायोग्यास 

प्लान्त्टलाई िूला क्षमताको बायोग्यास प्लाण्टको रुपमा पररभावर्त गररएको छ ।  

११.५.२.१ पािशाला, क्याम्पस, अस्पताल, प्रहरी र सैसनक व्यारेक, वृिाश्रम र धासमाक क्षरे र्स्ता 

सावार्सनक सिंस्थाहरुवाट सनस्कने मानव मलमूर, िोस फोहोर, कृवर्र्न्त्य पदाथा आदद प्रयोग 

गने बायोग्यास प्लान्त्टहरु सिंस्थागत अनदुानका लासग योग्य हनुेछन ्।  

११.५.२.२ बायोग्यास उत्पादनको राम्रो सम्भावना भएका रै्ववक फोहोर सनस्कने कुखरुा फामा, गाई 

भैँसी गोि, पशवुधशाला, साना तथा घरेल ु उद्योगहरु, िूला उद्योग आदद र्स्ता सनर्ी 
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उद्यमका रुपमा रहेका सबै प्रकारका सिंस्थाहरुलाई व्यापाररक प्रसतष्ठानको रुपमा सलइएको 

छ । खेर र्ाने कुवहने रै्ववक पदाथाको मारा उच्च रहेका व्यावसावयक प्रसतष्ठानहरुमा 

बायोग्यास उत्पादनको सम्भावना उच्च रहेको छ । त्यसरी उत्पादन गररन ेऊर्ाा आफैँ  

प्रयोग गने वा अन्त्य नजर्कका घरधरुीलाई ववतरण गररनेछ । त्यस्ता प्रकारका साना, 

मध्यम तथा िूला वायोग्यास प्लान्त्टहरु व्यावसावयक वगीकरण अन्त्तगात अनदुानको लासग 

योग्य हनुेछन ्। 

११.५.२.३ अनदुानको हकमा नगरपासलका सभरको िोस पदाथावाट बायोग्यास उत्पादनको लासग 

ददइने अनदुानको दर बायोग्यास उत्पादन क्षमतको आधारमा गररएको छ । 

बायोग्यास प्लान्त्ट 
 

अनदुान रकम (रु.) 

तापीय प्रयोगका लासग प्रसत घनसमटर वायोग्यासबाट प्रसतददन (साधारण 
तापक्रम चापको आधारमा) 

प्रसत वक.वा. 
ववद्यतु शजक्त 
उत्पादनका 
लासग (२४ 

घण्टाको 
आधार भारका 

लासग) थप 
अनदुान 

 

तराई पहाड 
सानो मध्यम िूलो सानो मध्यम िूलो 

व्यावसावयक 
बायोग्यास प्लान्त्ट  

२०,००० २५,००० ३०,००० २४,००० ३०,००० ३६,००० ६५,००० 

सावार्सनक 
सनकायमा सनमााण 
गररने बायोग्यास 
प्लाण्ट 

५७,००० ६८,००० १८५,००० 

सामदुावयक 
बायोग्यास प्लाण्ट  

४५,००० ५४,००० १५०,००० 

नगरपासलकाबाट 
सनस्कने 
फोहरबाट 
बायोग्यास ऊर्ाा 
प्रणाली सनमााण 
गदाा  

रु. दईु लाखमा नवढ्ने गरी  कूल 
लागतको ४० प्रसतशत सम्म 

रु. दईु लाख चासलस हर्ारमा 
नवढने गरी कूल लागतको ४० 
प्रसतशत सम्म 

रु. चार 
लाखमा नवढने 
गरी कूल 
ववद्यतुीकरण 
लागतको ४० 
प्रसतशत सम्म  
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११.६ रै्ववक ऊर्ाा  

रै्ववक ऊर्ाा प्रववसध वा प्रणालीमा देहाय वमोजर्मको अनदुान रकम उपलब्ध गराइनछे :  

११.६.१ घरायसी माटोको सधुाररएको चलु्होको प्रविानको लासग प्रत्यक्ष अनदुान उपलब्ध गराइन े

छैन । तर नेपाल सरकारले पवहचान गरेका लजक्षत घरपररवार अन्त्तगातका बालबासलकाको 

समेत पालनपोष्ण गनुापने घरमलुी मवहला, भकुम्पवाट पीसडत र लोपोन्त्मखु र्नर्ासतको लासग 

घरपररवारलाई माटोको चलु्हो र्डान गना स्थानीय सनकाय माफा त आसथाक सहयोग उपलब्ध 

गराउन प्रोत्साहन गररनछे । 

११.६.२ समरु सतह देजख १¸५०० मीटर भन्त्दा वढी उचाइ भएका क्षेरमा खाना पकाउन र कोिा 

तताउन प्रयोग हनु ेएक वा दईु मखेु फलामे सधुाररएको चलु्होलाई प्रसत चलु्हो प्रसत घरधरुी 

असधकतम रु. ३,००० र तीन मखेु फलामे सधुाररएको चलु्होलाई प्रसत चलु्हो प्रसत घरधरुी 

असधकतम रु. ४,००० भन्त्दा ववढ नहनुे गरी ५० प्रसतशत सम्म अनदुान रकम उपलब्ध 

गराइनेछ । यस खालका चलुोमा अनसूुची १ अनसुारका “क” र “ख” वगाका क्षेरका 

लासग प्रसत चलु्हो प्रसत घरधरुी क्रमशः रु. १,००० र रु. ५०० थप अनदुान उपलव्ध 

गराइनेछ ।  

११.६.३ सावार्सनक पािशाला, सावार्सनक अस्पताल तथा स्वास््य केन्त्र, प्रहरी तथा सैसनक व्यारेक, 

धासमाक स्थल तथा अनाथाश्रमहरुमा खाना पकाउने र कोिा तताउन े प्रयोर्नका लासग 

फलामे सधुाररएको चलु्होमा प्रसत चलु्हो असधकतम रु. २०,००० भन्त्दा बढी नहनुेगरी कूल 

मूल्यको ५० प्रसतशतसम्म अनदुान रकम उपलब्ध गराइनेछ ।  

११.६.४ ग्रामीण तथा अधा शहरी क्षेरमा एकमखेु वा दईुमखेु पूणारुपमा वा आिंजशकरुपमा फलामे 

रकेट चलु्होमा असधकतम ्रु. ३,००० भन्त्दा बढी नहनुेगरी कूल मूल्यको ५० प्रसतशतसम्म 

अनदुान ददइने छ ।  
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११.६.५ ग्रामीण तथा अधा शहरी क्षेरमा एक मखेु वा दईु मखेु पूणा रुपमा वा आिंजशक रुपमा 

फलामे ग्याससफायर प्रणालीका घरेल ु चलु्होमा असधकतम ् रु. ४,००० भन्त्दा बढी नहनुे 

गरी कूल मूल्यको ५० प्रसतशत सम्म अनदुान रकम ददइनेछ ।  

११.६.६ ग्याससफायर प्रववसधबाट तापीय ऊर्ाा प्रयोग गरी लघ,ु साना र मझौला उद्यमहरुमा कृवर्र्न्त्य 

वस्तकुो प्रशोधनको लासग फलामे ग्याससफायरमा असधकतम रु. १¸५०,००० भन्त्दा बढी 

नहनुे गरी कूल मूल्यको ५० प्रसतशतसम्म अनदुान रकम उपलब्ध गराइनछे ।  

११.६.७ घरायसी फलामको सधुाररएको चलु्हो र्डान गना लजक्षत लाभाजन्त्वत वगालाई प्रसतचलु्हो प्रसत 

घरधरुी थप रु. १,००० अनदुान रकम उपलव्ध गराइनेछ ।  

११.६.८ राविय प्रसारण लाइन र अन्त्य नवीकरणीय ऊर्ाा स्रोतवाट ववद्यतु सेवा उपलव्ध नभएका 

क्षेरमा ववद्यतुीकरण गना रै्ववक ऊर्ाा स्रोतबाट ५ वकलोवाट भन्त्दा मासथ १०० वकलोवाट 

सम्म क्षमताका ववद्यतुीय आयोर्नाहरुका लासग अनदुान देहाय बमोजर्म आयोर्नामा 

आधाररत वा ऊर्ाा खपतमा आधाररत मध्ये सम्बजन्त्धत आयोर्ना सिंचालकले रोरे्को कुनै 

एक तरीका अनसुार उपलब्ध गराइनेछ : 

अनदुान वगीकरण 
 

अनदुान रकम(रु.) 

“क” वगाका क्षेर “ख” वगाका क्षेर “ग” वगाका क्षेर 

(अ) आयोर्नामा आधाररत अनदुान 

ववतरण प्रणाली (प्रसत घरधरुी) ३२,००० ३०,००० २८,००० 

उत्पादन प्रणालीका लासग  (प्रसत 
वकलोवाट) 

१२५,००० ११०,००० १००,००० 

तर उत्पादन र ववतरण प्रणालीमा प्रसत वकलोवाटको लासग असधकतम अनदुान रकम “क”, “ख” र “ग” वगाका 
क्षेरमा क्रमशः रु. ४४५,०००; रु. ४१०,००० र रु. ३८०,००० भन्त्दा बढी हनुे छैन । ववतरण प्रणालीमा 
अनदुान प्रसत वकलोवाट असधकतम १० घरधरुीलाई उपलव्ध गराइनेछ । 

(आ) ऊर्ाा खपतमा आधाररत अनदुान 

वा ऊर्ाा खपत (वकलोवाट घण्टा) ५०% ५०% ५०% 

यदद ऊर्ाा खपतको लासग अनदुान ददइने भएमा वास्तववक ऊर्ाा खपत (प्रसत वकलोवाट घण्टा) को आधारमा 
ववद्यतु उत्पादन शरुु भएको ५ वर्ाको अवसध सम्म मार सम्बजन्त्धत आयोर्ना सबकासकताा लाई भकु्तानी गररनेछ 
। 
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११.७ वाय ुऊर्ाा 

वाय ु ऊर्ाावाट ववद्यतु उत्पादन गना सम्भव भएका तर राविय प्रसारण लाइन र अन्त्य नवीकरणीय 

ऊर्ाा स्रोतवाट ववद्यतु सेवा उपलव्ध नभएका क्षरेमा मार वाय ु ऊर्ाा स्रोतवाट ववद्यतु उत्पादनका 

लासग अनदुान उपलव्ध गराइनेछ । वाय ुऊर्ााबाट १०० वकलोवाटसम्म ववद्यतु उत्पादन गना देहाय 

वमोजर्मको अनदुान रकम उपलब्ध हनुेछ : 

अनदुान वगीकरण 
 

अनदुान रकम (रु.) 

“क” वगा “ख” वगा “ग” वगा  
ववतरण प्रणाली (प्रसत घरधरुी) ३२,००० ३०,००० २८,००० 

उत्पादन प्रणाली अनदुान (प्रसत वकलोवाट) १७५,००० १६५,००० १५०,००० 

तर उत्पादन र ववतरणमा प्रसत वकलोवाट असधकतम अनदुान रकम “क”, “ख” र “ग” वगाका क्षेरमा क्रमशः 
रु. ४९५,०००, रु. ४६५,००० र रु. ४३०,००० भन्त्दा बढी हनुे छैन । ववतरण प्रणालीमा अनदुान प्रसत 
वकलोवाट असधकत १० घरपररवारलाई उपलव्ध गराइनेछ ।तर मासथ र्नुसकैु कुरा उल्लेख भएतापसन नमूना 
आयोर्नाको लासग नेपाल सरकार तथा ववकास साझेदार वीच भएको सहमती अनसुार मासथ उल्लेजखत अनदुान 
रकम भन्त्दा ववढ समेत आसथाक सहयोग गना सवकनेछ । 

 

१० वकलोवाट भन्त्दा िूला आयोर्नाको ववतरण प्रणाली एवककृत राविय पावर प्रणाली (INPS) 

को मापदण्ड अनसुार सनमााण भएको हनु ुपनेछ । यदद ववद्यतु ्प्लाण्ट सनर्ी क्षेरका कम्पनीको 

स्वासमत्व वा सञ्चालनमा भएमा र सनमााण सम्पन्न भएपसछ वा आयोर्ना सिंचालनमा आइसकेपसछ 

सो स्थानमा राविय प्रसारण लाइन पगेुमा ववतरण प्रणालीको स्वासमत्व समदुाय (उपभोक्ता 

ससमसत) मा हस्तान्त्तरण हनुपुनेछ ।  

लजक्षत लाभाजन्त्वत वगाको लासग प्रसत घरधरुी थप रु. ४,००० अनदुान रकम उपलव्ध 

गराइनेछ । 

११.८ सौया - वाय ुऊर्ााको समजश्रत प्रणाली  

राविय प्रसारण लाइन र अन्त्य नवीकरणीय ऊर्ाा स्रोतवाट ववद्यतु सेवा उपलव्ध नभएका क्षेरमा 

मार सौया-वाय ु ऊर्ााको समजश्रत स्रोतवाट ववद्यतु उपलव्ध गराइनेछ । सौया ऊर्ाा र वाय ु

ऊर्ााको समजश्रत स्रोतबाट ५ वकलोवाट देजख १०० वकलोवाट क्षमता सम्मका सामदुावयक वा 
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सहकारी वा सनर्ी वा सावार्सनक सनर्ी साझेदारी स्वासमत्वमा आधाररत ववद्यतुीय आयोर्नाहरुका 

लासग उपलब्ध गराइने अनदुान रकम देहाय बमोजर्म हनुछे : 

अनदुान बगीकरण 
 

अनदुान रकम (रु.मा) 

“क” वगाका क्षेर “ख” वगाका क्षेर “ग” वगाका क्षेर 

ववतरण प्रणाली (प्रसत 
घरधरुी) 

३२,००० ३०,००० २८,००० 

उत्पादन प्रणालीका लासग  
(प्रसत वकलोवाट) 

१७५,००० १६५,००० १५०,००० 

तर उत्पादन र ववतरणमा प्रसत वकलोवाटको लासग असधकतम अनदुान रकम “क”, “ख” र “ग” वगाका क्षेरमा 
क्रमशः रु. ४९५,०००; रु. ४६५,००० र रु. ४३०,००० भन्त्दा बढी हनु ेछैन । ववतरण प्रणालीमा अनदुान 
प्रसत वकलोवाट असधकत  १० घरपररवारलाई उपलव्ध गराइनेछ । 

तर मासथ र्नुसकैु कुरा उल्लेख भए तापसन नमूना आयोर्नाको लासग नेपाल सरकार तथा ववकास साझेदार वीच 
भएको सहमती अनसुार मासथ उल्लेजखत अनदुान रकम भन्त्दा बढी समेत आसथाक सहयोग गना सवकनेछ । 

 

११.९ उत्पादनमलुक ऊर्ाा प्रयोग  

नवीकरणीय ऊर्ााको तापीय वा ववद्यतुीय वा याजन्त्रक ऊर्ाा प्रयोग गरी वस्त ु र सेवाहरु 
उत्पादन गनुाका साथै रोर्गारी तथा आम्दानी वृवि गने उद्योग एविं व्यवसायहरुमा अनदुानको 
लासग योग्य मासननेछ ।  

११.९.१ नवीकरणीय ऊर्ाामा आधाररत लघ ु उद्योग एविं व्यवसायको हकमा ऊर्ाा पररवतान र 
प्रशोधन उपकरण, व्यवसायको हाडावेयर तथा आधारभतू सिंरचनाको अिंशमा रु. १००,००० 
भन्त्दा बढी नहनुेगरी कूल लागतको ४० प्रसतशतसम्म अनदुान रकम उपलव्ध गराइनेछ । 

११.९.२ नवीकरणीय ऊर्ाामा आधाररत साना तथा मझौला उद्योग एविं व्यवसायको हकमा ऊर्ाा 
पररवतान र प्रशोधन उपकरण, व्यवसायको हाडावेयर तथा आधारभतू सिंरचनाको अिंशमा रु. 
३००,००० भन्त्दा बढी नहनुेगरी कूल लागतको ३० प्रसतशत सम्म अनदुान रकम 
उपलब्ध गराइनछे । 

११.९.३ स्थावपत सामदुावयक ववद्यतुीकरणका आयोर्नाहरुलाई व्यवसायको रुपमा सञ्चालन गने 

सन्त्दभामा आवश्यक पने उपकरण, हाडावेयर तथा आधारभतू सिंरचनाको अिंशमा रु. 

३००,००० भन्त्दा बढी नहनुेगरी कूल लागतको ५० प्रसतशत सम्म अनदुान रकम 

उपलव्ध गराइनेछ । 
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११.९.४ लघ ुर्लववद्यतुले ओगटेको स्थानमा पजम्पङ्ग वाट ससिंचाई गना आवश्यक पने उपकरण तथा 

हाडावेयरको कूल लागतको ६० प्रसतशतमा नवढने गरी रु. १०,००,००० सम्म अनदुान 

रकम उपलव्ध गराइनछे । 

११.९.५ लजक्षत लाभाजन्त्वत वगाका घरपररवारद्वारा सञ्चासलत व्यवसायको लासग असधकतम ् रु. 

१०,००० भन्त्दा बढी नहनुेगरी १० प्रसतशतसम्म थप अनदुान रकम उपलव्ध गराइनेछ । 

१२. कर्ाा तथा अन्त्य ववववध प्रावधानहरु 

१२.१   सहकारी वा सनर्ी वा सावार्सनक सनर्ी साझेदारी स्वासमत्वमा सनमााण हनुे लघ ुतथा साना 

र्लववद्यतु¸ सौया समनीसग्रड¸ सौया वाय ु समजश्रत समनीसग्रड वा अन्त्य नवीकरणीय ऊर्ाा 

प्रणालीका आयोर्ना सनमााणका लासग ववजत्तय समापन गदाा कूल लागतको करीब ३० 

प्रसतशत कर्ाा सलन प्रोत्साहन गररनेछ । 

 १२.२ नवीकरणीय ऊर्ाामा ववत्तीय सिंस्थाहरुको कर्ाा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गना केन्त्रीय 

नवीकरणीय ऊर्ाा कोर् अन्त्तगात कर्ाा प्रवाह तथा कर्ााको प्रत्याभसूतका लासग सिंस्थागत 

कर्ाा प्रवाह सिंयन्त्र सनमााण गररएको छ । उक्त कोर् माफा त सरल कर्ाा र अनदुान 

दबैु प्रवाह गररनछे ।   

१२.३ घरायसी वायोग्यास प्लान्त्ट र्डानको लासग वकसान तथा सनमााणकताा व्यवसायीहरुलाई 

कोर्मा रहेको सजञ्चत रकम, काबान आम्दानी वा अन्त्य स्रोतबाट नेपाल सरकारको कृवर् 

कर्ाा कायाक्रम सरहको सहसुलयत दरको कर्ाा उपलब्ध गराइनेछ । 

१२.४ घरायसी नवीकरणीय ऊर्ाा प्रववसधहरु खासगरी घरेल ु सौया ववद्यतु प्रणाली, वायोग्यास, 

फलामे सधुाररएको चलु्हो  फलामे रकेट चलु्हो आददको हकमा हरेक आसथाक बर्ामा 

आपूसताकताालाई जर्ल्ला वा भौगोसलक क्षेरको मागको आधारमा  प्रसत इकाइ लागत 

मलु्य सनधाारण गरी सो को आधारमा मान्त्यता प्राप्त कम्पनी माफा त उपभोक्तालाई 

अनदुान उपलव्ध गराइनेछ । तर उक्त अनदुान यस नीसतको सम्बजन्त्धत प्रववसध 

सम्बन्त्धी बुुँदामा उजल्लजखत भन्त्दा बढी हनुे छैन । 
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१२.५ नवीकरणीय ऊर्ाा प्रववसधको न्त्यून ववकास भएको क्षेरमा ववश्वव्यापी ऊर्ााको पहुुँचलाई 

ससुनजित गना र लजक्षत वगा, प्रकोप वपसडत वा ऊर्ााको कम प्रविान भएको क्षरेमा 

रहेका घरायसी उपभोक्तामा ऊर्ाा सेवाको न्त्यूनतम आधारभतू आवश्यकतालाई ससुनजित 

गना, नेपाल सरकारको लक्ष्य पूरा गना, ववशेर् क्षेर वा जर्ल्लाहरुमा केन्त्रको ६० देजख 

७० प्रसतशत अनदुान र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा अन्त्य सिंघसिंस्थाको २० देजख 

३० प्रसतशत लगानी र उपभोक्ताको १० प्रसतशत लगानी हनुे गरी लागत साझेदारीमा 

सावार्सनक खररद प्रवक्रयाद्वारा प्रसतस्पधाा (ररभसा अक्सन) वाट कम लागतमा प्रववसध 

र्डान गररनछे । 

१२.६ समदुाय वा सनर्ी के्षरले व्यवस्थापन गने ववसभन्न नवीकरणीय ऊर्ाा प्रणाली तथा 

आयोर्नाहरुलाई अनदुान उपलव्ध गराइनेछ । 

१२.७ मान्त्यता प्राप्त सनर्ी कम्पनीहरु माफा त आपूसता र र्डान गररएका नवीकरणीय ऊर्ाा 

प्रववसध वा प्रणालीमा ग्रामीण घरपररवार वा समदुायलाई अनदुान रकम उपलव्ध गराइने 

हुुँदा त्यस्तो अनदुान भकु्तानीमा कुनै कर लाग्ने छैन । तर अनदुान वाहेकको रकम 

उपभोक्ता आफैले व्यहोनुापने हुुँदा प्रचसलत कानून वमोजर्म त्यस्तो रकममा कर 

लाग्नेछ । 

१२.८ बर्ारमा आउने उच्च गणुस्तरीय प्रववसधका सामानहरुलाई महत्व ददुँदै ती सामानहरुको 

परीक्षण र प्रमाणीकरण गरी थप सबलीकरण गना वैकजल्पक ऊर्ाा प्रविान केन्त्रको 

भसूमका रहनेछ । साथै नवीकरणीय ऊर्ाा प्रणालीमा प्रयोग भैसकेका सलड एससड 

ब्याट्रीको व्यवस्थापन गना उपयकु्त सिंस्थागत क्षमताको ववकास गना समेत केन्त्रको 

भसूमका रहनेछ । 

१२.९ शहरी क्षेरमा इन्त्भरटार राख्न ेघर तथा प्रसतष्ठानहरुले असनवाया रुपमा सौया ऊर्ाा प्रववसध 

र्डान गनुापनेछ ।  
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१२.१० शहरी क्षेरका महत्वपूणा व्यापाररक, आवासीय तथा सावार्सनक सनकायहरूमा सौया 

ऊर्ााबाट ववद्यतु आपूसता गना नुँया सनमााण हनुे घरहरूमा न्त्यूनतम रूपमा अत्यावश्यक 

ऊर्ााको व्यवस्था नवीकरणीय ऊर्ाा स्रोतबाटै र्टुाउन प्रोत्सावहत गररनेछ । 

१२.११ सनर्ी तथा सावार्सनक प्रसतष्ठानहरुले उच्च क्षमताको ववद्यतु शजक्त उत्पादन गरी राविय 

प्रसारण लाइनबाट सनयमीत रुपमा ववद्यतु उपलव्ध भएको अवस्था र कानूनी तथा 

प्राववसधक रुपमा ग्रीडमा र्ोड्ने (ससङ्खक्रोनाइरे्सन) गना सक्ने अवस्थामा उपयकु्त मूल्य 

प्रणालीको आधारमा ग्रीडमा र्ोड्न ुपनेछ । 

१३. सिंस्थागत व्यवस्था 

  यस नीसत कायाान्त्वयनको लासग देहाय वमोजर्मको सिंस्थागत व्यवस्था गररनेछ । 

१३.१ केन्त्रमा वैकजल्पक ऊर्ाा प्रविान केन्त्रले प्राववसधक सहयोग उपलव्ध गराउने, ववसभन्न 

नवीकरणीय ऊर्ाा प्रणाली एविं आयोर्नकाको अनदुान सम्वन्त्धी आवेदन तथा कागर्ातको 

मूल्यािंकन, नवीकरणीय ऊर्ाा सम्वजन्त्ध सामान तथा उपकरण उत्पादन, आपूसता, र्डान 

सम्वन्त्धी कम्पनीहरुको छनौट, र्सडत प्रणालीहरुको अनगुमन, प्रववसधमा प्रयोग हनु ेसामान 

तथा उपकरणहरुको गणुस्तर सनधाारण आदद काया गनेछ । 

१३.२ अनदुान रकम पररचालनको लासग केन्त्रमा एक केन्त्रीय नवीकरणीय ऊर्ाा कोर् रहेको छ 

। कोर्को व्यवस्थापन प्रसतस्पधााको आधारमा नेपाल सरकारले तोकेको “क” वगाको कुनै 

एक वाजणज्य वैंक माफा त गररनेछ ।  

१३.३ स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहले प्रववसधको प्रविान, माग सरृ्ना, स्थलगत अनगुमन तथा 

अनदुान पररचालन कायाववसधमा भए अनसुारका नवीकरणीय ऊर्ाा प्रववसधमा अनदुान 

पररचालन गनेछन ्। 
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१४. अनगुमन तथा मूल्यािंकन  

वैकजल्पक ऊर्ाा प्रविान केन्त्रले रैमाससक तथा वावर्ाक रुपमा नवीकरणीय ऊर्ाा प्रणाली एविं 

आयोर्नको स्थलगत अनगुमन गनेछ भन,े प्रत्येक २ वर्ा वा आवश्यकता अनसुार स्वतन्त्र तेश्रो 

पक्षवाट अनदुानको प्रभाव, र्डान भएका नवीकरणीय ऊर्ाा प्रणाली तथा आयोर्नाहरुको 

स्थलगत सनरीक्षणको लासग अनगुमन तथा मूल्यािंकन गररनेछ । स्थानीय स्तरमा स्थानीय 

तहबाट समेत स्थलगत अनगुमन गररनेछ । 

१५. भकुम्प प्रभाववत क्षरेको लासग ववशरे् अनदुान सम्बन्त्धी व्यवस्था 

भकुम्पवाट असत प्रभाववत १४ जर्ल्लाहरुका भकुम्प प्रभाववत घरपररवारको लासग देहाय 

वमोजर्मको अनदुान रकम उपलव्ध गराइनेछ । 

१५.१ घरेल ुसौया ववद्यतु प्रणाली अन्त्तगात २० वाट वपक क्षमताको लासग प्रसतघरधरुी कूल लागतको 

७५ प्रसतशतमा नवढनेगरी रु. ८,००० प्रसत घरधरुी र २१ देजख ५० वाटवपक क्षमता भन्त्दा 

वढीको लासग ७० प्रसतशतमा नवढने गरी रु. १०,००० सम्म । तर १० वाट वपक क्षमताको 

घरेल ु सौया ववद्यतु प्रणाली र सधुाररएको फलामे चलुोमा सनर्ी कम्पनीबाट प्रसतस्पधाा (ररभसा 

अक्सन) वाट कम लागतमा प्रववसध र्डान गररनेछ । 

१५.२ घरायसी वायोग्यास प्लान्त्टमा ४ घ.मी. क्षमताको प्लान्त्टमा पहाडी क्षेरमा कूल लागतको ७० 

प्रसतशतमा नवढने गरी रु. ४०,००० सम्म र ६ घ.मी. क्षमताको प्लान्त्टलाई ७० प्रसतशतमा 

नवढने गरी रु. ४५,००० सम्म । त्यसैगरी, तराई क्षेरमा ४ घ.मी. क्षमताको प्लान्त्टमा कूल 

लागतको ७० प्रसतशतमा नवढने गरी रु. ३५,००० सम्म र ६ घ.मी. क्षमताको प्लान्त्टलाई 

७० प्रसतशतमा नवढने गरी रु. ४०,००० सम्म । 

१५.३ फलामे सधुाररएको चलुोको लासग कूल लागतको ८० प्रसतशतमा नवढनेगरी रु. ८,००० सम्म । 

मासथ र्नुसकैु कुरा उल्लेख भए तापसन भकुम्प आउन ुभन्त्दा अगाडी नवीकरणीय ऊर्ाा प्रणाली वा 

आयोर्नामा अनदुान रकम सलइसकेको र प्रणाली वा आयोर्ना पूणा क्षसत भएको घरधरुीको हकमा 

मासथ उल्लेजखत अनदुान रकमको ५० प्रसतशत मार अनदुान रकम उपलव्ध गराइनछे । 
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१६. अनदुान पररचालन कायाववसध तथा अन्त्य प्रावधानहरु 

१६.१ अनदुान ववतरण कायालाई अनसुार सरल, प्रभावकारी र पारदशी ढङ्गबाट ववसभन्न नवीकरणीय 

ऊर्ाा प्रववसध वा प्रणालीहरु तथा उत्पादनशील पररप्रयोगका लासग अनदुान उपलब्ध गराउन यस 

सम्बन्त्धी नवीकरणीय ऊर्ाा अनदुान पररचालन कायाववसधलाई वैकजल्पक ऊर्ाा प्रविान केन्त्रले 

तयार गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी लागू गररनेछ । उक्त अनदुान पररचालन कायाववसधमा 

ववसभन्न नवीकरणीय ऊर्ाा आयोर्ना तथा प्रणालीहरुको ववस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययनको लासग 

उपलब्ध गराइने आसथाक सहायताको असतररक्त प्राववसधक मापदण्ड तथा सडर्ाइन, अनगुमन तथा 

मूल्याङ्कन र दण्ड र्ररवाना, ववक्री पसछको सेवा शूल्क आदद समेतको व्यवस्था गररनछे । 

१६.२ ववसभन्न नवीकरणीय ऊर्ाा प्रववसध एविं प्रणालीको लासग यस नीसतमा उल्लेजखत अनदुान रकम 

अनदुान पररचालन कायाववसधमा व्यवस्था भए अनरुुप पररचालन गररनेछ ।  

१६.३ नवीकरणीय ऊर्ााको लासग अनदुानको सनधाारण गदाा दगुामता तथा यातायातको पूवााधारको  

अभावलाई ववचार गरी मखु्यतः भौगोसलक क्षेरको वगीकरणको आधारमा गररनेछ । भौगोसलक 

क्षेरको वगीकरणले सामान एविं उपकरण ढुवानीको लासग उपलव्ध हनुे थप अनदुानले 

दगुामतालाई सम्वोधन गदाछ भने मन्त्रालयले आवश्यकता अनसुार अनसूुची-१ मा उल्ल्लेजखत 

वगीकरणलाई पनुरावलोकन तथा सिंशोधन गना सक्नेछ । 

१६.४ आवश्यकता अनसुार वा प्रत्येक २ वर्ामा मासथ उल्लेजखत अनदुानको दरलाई पनुरावलोकन 

गररनेछ । 

१७. खारेर्ी 

नवीकरणीय ऊर्ाा अनदुान नीसत, २०७३ खारेर् गररएको छ। उक्त नीसत बमोजर्म भए गरेका 

कायाहरु यसै नीसत बमोजर्म भए गरेको मासननछे । 
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 अनसूुची १ 

क्र. सिं जर्ल्ला “क” वगामा पने असत दगुाम क्षरेहरु “ख” वगामा पने दगुाम क्षरेहरु “ग” वगामा पने सगुम 
क्षरेहरु 

१ 
 

सोलखुमु्ब ु
खमु्र्ङु्ग, नाम्चे, चौरीखका , र्सुभङ्ग, 

छेस्काम, बङु्ग, गदेुल, वाकु, सोताङ्ग 

केरुङ्ग, तापसतङ्ग, मावे, चौलाखका , गोली, 
टाकाससन्त्ध,ु वेनी, लोददङ्ग¸ तामाखानी, 
सल्लेरी, काकु, बासा, र्वु,ु पानचन, काुँगले, 

मकुली, देउसा, गामाा, नेचावेतघारी, 
नेचावतासे, सल्यान, सतङ्गला, भकान्त्रे्, 

लोजखम, गोराखानी, नेले 

यसमा उल्लेजखत 
जर्ल्लाहरुका “क” र 
“ख” वगामा नपरेका 

क्षेरहरु र वाुँकी 
जर्ल्लाहरुका सम्पूणा 

क्षेरहरु 

२ 

 

मनाङ्ग 

ध्यारु, वपसाङ्ग, भ्रका, खाङ्गसार, मनाङ्ग, 

तािंकीमनाङ्ग, नार, फू 

थोचे, धारापानी, चामे, वगरचाप 

३ 

 

मसु्ताङ 

धामी, चराङ, लोमानथाङ, छोण्डपु, 

छोसेर, सरुखाङ 

कागवेनी, छुसाङ, मजुक्तनाथ, लेते, माफाा, 
कुन्त्र्ो, झोङ, कोवाङ, टुकुचे, र्ोमसोम 

४ 

रुकूम (पूवी 
भाग) 

सम्पूणा क्षेरहरु 
 

५ 
रुकुम 
(पजिम भाग) 

सम्पूणा क्षेरहरु 
 

६ डोल्पा सम्पूणा क्षेरहरु  

७ मगु ु सम्पूणा क्षेरहरु  

८ हमु्ला सम्पूणा क्षेरहरु  

९ र्मु्ला सम्पूणा क्षेरहरु  

१० कालीकोट सम्पूणा क्षेरहरु  

११ 

ताप्लेर्ङु्ग ओलाङ्गच ुिंगोला, पापङु्ग, याम्फुददन, 

लेलेप 

इखाव,ु थापेथोक 

१२ 

सिंखवुासभा पावाखोला, हवटया, चेपवुा, नमु, 

वकमाथान्त्का, सससवुा, वाला, मकाल,ु 

माङ्गतेवा, याफु, ताम्फु, पाथीभारा 

ददददङ्ग 

१३ दोलखा ववग,ु आलम्प,ु गौरीशिंकर, लामाबगर खारे, मावुा, ओराङ्ग, जचलङ्खा 
१४ रसवुा थमुन, वटमरेु, लाङ्गटाङ्ग, जचसलमे वदृदम, हाकु, गत्लाङ्ग, गोलर्ङु्ग 

१५ 

गोरखा ल्हो, सामागाउ, प्रोक, ववही, चनुचेत, 

छेकम्पार 

ससददावास, उइया, केरौर्ा, काशीगाउुँ, 
मान्त्व,ु लाप्राक, गमु्दा, लापु̧  खोलाा 

१६ रोल्पा सम्पूणा क्षेरहरु  

१७ अछाम सम्पूणा क्षेरहरु  

१८ ससन्त्धपुाल्चोक गमु्बा, फुलवपङ्गकटी, तातोपानी  

१९ धाददङ्ग लापा, सतजप्लङ्ग  

२० र्ार्रकोट सम्पूणा क्षेरहरु  

२१ दैलेख सम्पूणा क्षेरहरु  

२२ बार्रुा सम्पूणा क्षेरहरु  

२३ बझाङ्ग सम्पूणा क्षेरहरु  

२४ दाच ुाला सम्पूणा क्षेरहरु  

 


