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नवीकरणीय ऊर्जा अनुदजन नीति, २०६९
1.

पृष्ठभूति
नेपजलिज नवीकरणीय ऊर्जाको रजम्रो सम्भजवनज रहे को छ । नवीकरणीय ऊर्जाकज िुख्य
स्रोिहरुिज लघु िथज सजनज र्लववद्युि, सौया ऊर्जा, र्ैववक ऊर्जाकज ववतभन्न स्रोिहरु,
वजयोग्यजस, वजयु ऊर्जा आदद रहे कज छन । दे शिज नवीकरणीय ऊर्जाको प्रशस्ि सम्भजवनज
भए पतन कूल ऊर्जा खपिको कररव ८५ प्रतिशि परम्परजगि र्ैववक ऊर्जाबजट पूतिा
भइरहेको छ भने, कररव ५६ प्रतिशि र्नसं ख्यजलजई ववद्युिको पहुुँच पुगेको छ । अझै
पतन अतिकजंश र्नसं ख्यज ग्रजिीण क्षेत्रिज बसोबजस गरररहे कज र गररवीको रे खजिुनी रहे कज
छन् । यदद ग्रजिीण गररव र्निजको स्वच्छ ऊर्जाको िजगलजई पूरज नगने हो भने
उनीहरुको जर्वनस्िर उल्ले खतनय रुपिज सुिजर गना सम्भव दे जखदै न । भौगोतलक
र्वटलिज, उच्च लजगि र दे शिज ववद्यिजन ऊर्जा सं कट भएको कजरणले गदजा आगजिी िे रै
बर्ासम्ि पतन त्यस्िज दुगि
ा िथज अतिदुगि
ा ठजउुँहरुिज रजविय प्रसजरण लजइन पुयजाउन
सम्भव दे जखदै न । त्यसकजरण यसको सिजिजनको लजतग नवीकरणीय ऊर्जा प्रववति र्स्िज
स्वच्छ र ददगो ऊर्जाको अतिकिि प्रवर्द्ान गनुप
ा ने दे जखन्छ ।

2.

तबगिको प्रयजस
नेपजल सरकजरले ववतभन्न दजिृतनकजयहरु र तनर्ी क्षेत्रको सहयोगिज तबगि दुई दशक दे जख
नवीकरणीय ऊर्जा प्रववतिको प्रवर्द्ान िथज ववकजसको लजतग आवश्यक आतथाक िथज
प्रजववतिक सहयोग गदै आइरहे को छ । यस प्रकजरको प्रयजसबजट दे शिज नवीकरणीय
ऊर्जा क्षेत्रको ववकजसिज भएकज उपलब्िीहरु फलदजयी भएकज छन्।

3.

ववद्यिजन अवस्थज
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोिबजट हजलसम्ि दे शकज कररव १२ प्रतिशि र्नसं ख्यजलजई ववद्युिको
पहुुँच पुगेको छ । हजलसम्ि लघु र्लववद्युि आयोर्नजबजट कररव २३ िेगजवजट ववद्युि,
सौया ऊर्जाबजट कररव १२ िेगजवजट ववद्युि र वजयु ऊर्जाबजट कररव २० वकलोवजट ववद्युि
उत्पजदन भएको छ । त्यसै गरी, १५ लजख भन्दज बढी घरपररवजरहरु नवीकरणीय
ऊर्जाकज ववतभन्न स्रोिहरुबजट खजनज पकजउन, बजि वजल्न िथज उत्पजदनजशल पररप्रयोगबजट
लजभजजन्वि भएकज छन्।
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नेपजल सरकजर र ववतभन्न दजिृ तनकजयहरुले स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जाको पहुुँचिज बृवि गना
आतथाक िथज प्रजववतिक सहयोग पुयजाउदै आइरहे पतन अझै पतन दुगि
ा ग्रजिीण क्षेत्रिज
बसोबजस गरररहे कज गररवीको रे खजिुनी रहेकज र्नसं ख्यजको ठू लो वहस्सज नवीकरणीय ऊर्जा
प्रववतिको शुरुको लजगि िेरै भएको कजरणले स्वच्छ ऊर्जाको पहुुँचबजट बजवहर रहे कज
छन्।
4.

िुख्य सिस्यज िथज च ुनौतिहरु
हजल दे शभरी नवीकरणीय ऊर्जाकज सेवजहरु सिजनुपजतिक रुपिज वविरण भएकज छै नन् ।
ववगिको अनुदजन नीतिले ववशेर्गरी दे शकज सुगि क्षेत्र नजर्ककज क्षेत्रहरुिज नवीकरणीय
ऊर्जा प्रणजली र्डजन गना घरपररवजर िथज सिुदजय पररचजलन गना सफल भएको छ ।
िै पतन

नवीकरणीय

ऊर्जा

प्रववतिको

शुरुको

लजगि

उच्च,

न्यू न

आय

भएकज

घरपररवजरहरुको सं ख्यज िेरै र स्थजनीय स्िरिज नवीकरणीय ऊर्जा सेवज पुयजाउन सं लग्न
सं स्थजहरुको क्षििज न्यू न भएकज कजरणले गदजा दुगि
ा िथज अति दुगि
ा क्षेत्रहरुिज बसोबजस
गने घरपररवजरहरु त्यस्िज ऊर्जा सेवजबजट बजिि हुन ु परररहेको छ।
5.

नयजुँ नीतिको आवश्यकिज
दे शको बढी दुगि
ा
क्षेत्रहरुिज सबैभन्दज गररव र सजिजजर्क रुपिज पछजडी परे कज
र्निजहरुलजई नवीकरणीय ऊर्जाको पहुुँचिज पुयजाउन ववद्यिजन अनुदजन नीतििज सुिजर
गनुप
ा ने आवश्यकिज िहशुस गररएको छ । यसको सजथै यो अनुदजन नीतिले तनर्ी
क्षेत्रलजई नवीकरणीय ऊर्जाको व्यवसजयीकरण, गुणस्िरीयिज र ग्रजिीण क्षेत्रिज सेवज प्रवजह
गना प्रोत्सजहन गनेछ ।
ववद्यिजन अनुदजन नीति गरीवलजई सम्बोिन गने िथज सिजवेशीकरण छै न ् । यस नीतिले
अनुदजन र कर्जालजई र्ोडने र दीघाकजतलन रुपिज अनुदजनलजई कर्जाले प्रतिस्थजपनज गने
हुन ु पदाछ । ववद्यिजन अनुदजन नीतिलजई सिजवेशीकरण िथज प्रभजवकजरी बनजई अनुदजनले
प्रववतिको प्रवर्द्ान गने, शुरुको उच्च लजगि कि गने र्सले गदजा न्यू न आय भएकज
घरपररवजरहरुले सिेि प्रववति खररद गना सक्ने बनजउन यो नवीकरणीय ऊर्जा अनुदजन
नीति २०६९ को िर्ुि
ा ज गररएको छ ।
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6.

दीघाकजतलन लक्ष्य
दे शिज नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्िी उद्योगहरुको ववकजस र तनर्ी क्षेत्रलजई ठू लज क्षििजकज
आयोर्नजहरुिज लगजनी गना आकवर्ाि गनुक
ा ो अतिररक्त नवीकरणीय ऊर्जा प्रववतिकज
सेवजहरु घरपररवजर िथज सिुदजयिज गुणस्िर बनजई ग्रजिीण क्षेत्रहरुिज लघु, सजनज िथज
िध्यि खजलकज व्यवसजयको ववकजस गने , सवै सिुदजयकज िवहलज िथज पुरुर्लजई लजभ
पुयजाई अझ बढी सिजनुपजतिक आतथाक बृवि हजतसल गने ।

7.

उद्देश्यहरु
अनुदजन नीतिकज उद्देश्यहरु यस प्रकजर रहे कज छन ।
७.१

नवीकरणीय ऊर्जा प्रववतिको शुरुको उच्च लजगिलजई घटजएर न्यू न आय भएकज
घरपररवजरलजई

७.२

यसको पहुुँचिज बृवि गने ।

ग्रजिीण क्षेत्रिज नवीकरणीय ऊर्जा स्रोि िथज प्रववतिको प्रयोगिज यसको अतिकिि
कजयादक्षिज वढजउने िथज सेवज प्रवजह गने र ग्रजिीण घरपररवजरहरु, गरीव र
सजिजजर्क रुपिज पछजडी परे कजलजई नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गना र क्षेतत्रय
असिजनिजलजई कि गना अवसर प्रदजन गने ।

७.३

ऊर्जाको उत्पजदनिूलक पररप्रयोगिज सहयोग गरी ग्रजिीण क्षेत्रिज ववशेर्गरी
िवहलज, गररव, सजिजजर्क रुपिज पछजडी परे कज र र्ोजखििज रहे कज सिुदजयिज
नवीकरणीय ऊर्जाको पहुुँचिज वृवि गरी उनीहरुको जर्ववकोपजर्ानिज सुिजर िथज
रोर्गजरी सृर्नज गने ।

७.४

ग्रजिीण ववद्युिीकरणिज सहयोग गने र ग्रजिीण क्षेत्र िथज शहरी क्षेत्र बीच
ववद्युिको आपूतिा र खपििज दे जखएको बढदो अन्िरलजई क्रिशः घटजउने ।

७.५

तनर्ी उद्यिी िथज लगजनीकिजालजई आकवर्ाि गरी नवीकरणीय ऊर्जा प्रववतिको
बर्जर ववकजस िथज ववस्िजरिज सहयोग पुयजाउने ।

७.६

ग्रजिीण ववद्युिीकरण िथज स्वच्छ ऊर्जा सेवज उपलब्ि गरजउन नेपजल सरकजरको
दीघाकजतलन लक्ष्य हजतसल गना सहयोग पुयजाउने ।

७.७

नवीकरणीय ऊर्जा से वजको प्रयोगबजट र्नस्वजस््य िथज जशक्षजिज सुिजर गना ग्रजिीण
घरपररवजरलजई प्रोत्सजहन गने ।

७.८

अनुदजनलजई क्रिशः सरल कर्जाले प्रतिस्थजपनज गरी नवीकरणीय ऊर्जा प्रववतिलजई
व्यवसजवयकरण गने ।
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8.

अनुदजनको वकतसि र स्िर
यस अनुदजन नीतििज “क” वगाकज गजउुँ ववकजस सतिति, “ख” वगाकज गजउुँ ववकजस सतिति
र “ग” वगाकज गजउुँ ववकजस सतिति (यसपतछ “क” वगाकज गजववस, “ख” वगाकज गजववस र
“ग” वगाकज गजववस भतनने) भन्नजले नेपजल सरकजरले िोके बिोजर्ि अनुसूची—१ िज
उल्लेजखि क्रिशः अति दुगि
ा गजववस, दुगि
ा गजववस र सुगि गजववस भन्ने बुझजउुँछ ।
नेपजल सरकजरले गजववसको हे रफेर गरे िज सोवह अनुसजर हुनेछ । अनुदजन रकिको दर
तनिजारण गदजा सिग्रिज अनुदजनले नवीकरणीय ऊर्जा प्रणजलीको कूल लजगि वज िूल्यको
कररव ४० प्रतिशि, ववजिय सं स्थजवजट उपलव्ि गरजइने सरल कर्जाले कररव ४० प्रतिशि
र लजक्षि घरिुरी वज सिुदजयले न्यूनिि २० प्रतिशि नगद रकि र श्रिदजन व्यहोने
आिजरलजई तलइएको छ ।
८.१

सजनज िथज लघु र्लववद्युि र सुिजररएको पजनी घट्ट
१००० वक.वज. अथवज १ िेगजवजट भन्दज कि क्षििजकज सजनज िथज लघु
र्लववद्युि आयोर्नजहरुिज खुद उत्पजददि शजक्त िथज रजविय प्रशजरण लजइन
नपुगेकज िथज तनकट भववष्यिज प्रसजरण ववद्युि लजइन सम्भजवनज नभएकज क्षेत्रिज
र्तडि

घरिुरी

सं ख्यजको

आिजरिज

अनुदजन

रकि

उपलव्ि

गरजइनेछ

।

आयोर्नजलजई दे हजय बिोजर्ि वगीकृि गररएको छ ।
८.१.१ सजिुदजवयक/सहकजरी स्वजतित्विज आिजररि तिनी र्लववद्युि
८.१.१.१

रजविय प्रशजरण लजइनको पहुुँच भन्दज बजवहरको क्षेत्रिज
तनिजाण हुने सजिुदजवयक/सहकजरी स्वजतित्विज आिजररि
१०० वक.वज. दे जख १००० वक.वज. (अथजाि १ िेगजवजट)
सम्िकज सजनज र्लववद्युि आयोर्नजहरुिज दे हजय बिोजर्ि
अनुदजन रकि उपलव्ि गरजइनेछ ।

अनुदजन वगीकरण

अनुदजन रकि (रु.िज)

“क” वगाकज

“ख” वगाकज गजववसहरु “ग” वगाकज गजववसहरु

गजववसहरु

अनुदजन (प्रतिघरिुरी)
अनुदजन (प्रति

२०,०००

१८,०००

१६,०००

१२०,०००

१००,०००

७०,०००

उत्पजददि वक.वज.)
िर घरिुरी सवहि प्रति उत्पजददि वकलोवजटको लजतग अतिकिि अनुदजन रकि “क”, “ख” र
“ग” वगाकज गजववसहरुिज क्रिशः रु.२२०,०००; रु. १९०,००० र रु. १७०,००० भन्दज
बढी हुने छै न ।
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८.१.१.२.

१०० वक.वज. दे जख ५०० वक. वज. सम्िकज सजनज
र्लववद्युि आयोर्नजहरुको हकिज अनुदजन रकि प्रजप्त
गनाको लजतग उत्पजददि ववद्युि कम्िीिज ५०० घरिुरीहरु
वज प्रति वक.वज. न्यूनिि ५ घरपररवजरिज र्डजन हुन ु
पनेछ । त्यसै गरी ५०० वक.वज. दे जख १००० वक.वज.
सम्िकज

सजनज

र्लववद्युि

आयोर्नजहरुको

सम्बन्ििज

उत्पजददि ववद्युि कम्िीिज १००० घरिुरीहरु वज प्रति
वक.वज. न्यू निि ५ घरिुरीिज र्डजन हुनपु नेछ ।
८.१.२. तग्रडलजइनिज र्डजन गररने सजनज र्लववद्युि
तग्रडिज र्ोतडने १ िेगजवजट सम्िकज सजनज र्लववद्युि आयोर्नजको हकिज
घरिुरी अनुदजन

रकि र्तडि घरिुरी सं ख्यजको आिजरिज उपलव्ि

गरजइनेछ । तग्रडिज र्डजन गररने सजनज र्लववद्युि आयोर्नजको घरिुरी
अनुदजन रकि प्रति घरिुरी रु. १५,००० उपलव्ि गरजइनेछ ।
८.१.३. लघु र्लववद्युि
१० वकलोवजट दे जख १०० वकलोवजट सम्ि क्षििजकज लघु र्लववद्युि
आयोर्नजको लजतग उपलव्ि गरजइने अनुदजन रकि दे हजय बिोजर्ि रहे को
छ ।
अनुदजन वगीकरण

अनुदजन रकि (रु.िज)

“क” वगाकज

“ख” वगाकज

गजववसहरु

अनुदजन

गजववसहरु

“ग” वगाकज गजववसहरु

(प्रति

२५,०००

२५,०००

२५,०००

(प्रति

१३०,०००

१००,०००

७०,०००

घरिुरी)
अनुदजन

उत्पजददि वक.वज.)
िर घरिुरी सवहि प्रति उत्पजददि वकलोवजटको लजतग अतिकिि अनुदजन रकि “क”, “ख” र
“ग” वगाकज गजववसहरुिज क्रिशः रु. २५५,०००; रु. २२५,००० र रु. १९५,००० भन्दज
बढी हुनेछैन । लघु र्लववद्युि आयोर्नजवजट उत्पजददि ववद्युि भववष्यिज उत्पजदनिूलक

पररप्रयोगिज प्रयोग हुन सक्ने सम्भजवनजलजई दृविगि गरी बढीिज प्रति ५ घरिुरीलजई थप १
वक.वज.को लजतग िजत्र िजतथ उल्ले जखि प्रति वक.वज.को लजतग ददइने अनुदजन रकि ददन
सवकनेछ ।
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८.१.४. १० वकलोवजट भन्दज कि क्षििजको लघु र्लववद्युि
१० वकलोवजट भन्दज कि क्षििजकज लघु र्लववद्युि (र्सलजई वपको
हजइड्रो भतनन्छ) को लजतग उपलव्ि गरजइने अनुदजन रकि दे हजय बिोजर्ि
हुनेछ ।
अनुदजन वगीकरण

अनुदजन रकि (रु.िज)

“क” वगाकज
गजववसहरु

“ख” वगाकज

“ग” वगाकज

गजववसहरु

गजववसहरु

अनुदजन (प्रति घरिुरी)

१५,०००

१५,०००

१५,०००

अनुदजन (प्रति उत्पजददि

९०,०००

८०,०००

६०,०००

वक.वज.)

िर प्रति उत्पजददि वकलोवजटको लजतग अतिकिि अनुदजन रकि “क”, “ख” र “ग”
वगाकज गजववसहरुिज क्रिशः रु. १६५,०००; रु. १५०,००० र रु. १३५,००० भन्दज
बढी हुने छै न ।

िर िठिजन्दर लगजयिकज िजतिाक स्थलहरु, सजिुदजवयक रे तडयो र अस्पिजल र्स्िज
सं स्थजगि िथज सजिुदजवयक उपयोगको लजतग ववद्युिीकरण गना िजतथ उल्ले जखि
िजतलकजिज प्रति वकलोवजटलजई ददइने अनुदजन रकि िजत्र उपलव्ि गरजइनेछ ।
८.१.५. क्षति भएकज पुरजनज आयोर्नज पुनःस्थजपनज
दै वव प्रकोपर्द्जरज क्षति भएकज सजनज िथज लघु र्लववद्युि आयोर्नजहरुको
पुनस्थजपनजको लजतग अनुदजन रकि उपलव्ि गरजइनेछ । िर पुनःस्थजपनज
अनुदजन रकि क्षतिको प्रकृति हे री भौतिक सं रचनजहरुको सजिजन्य क्षतिको
लजतग प्रति वकलोवजट रु. १०,००० वज प्रति आयोर्नजिज रु. २००,०००
भन्दज बढी नहुने गरी िथज ववद्युि गृहकज उपकरण लगजयिको ठू लो क्षति
िथज नेपजल सरकजरको आतथाक सहयोगिज तनतिाि पुरजनज सजनज िथज लघु
र्लववद्युि आयोर्नजहरुको लजतग प्रति वकलोवजट रु. ५०,००० वज प्रति
आयोर्नजिज रु. १०,००,००० भन्दज बढी नहुने गरी अनुदजन रकि
उपलव्ि गरजइनेछ ।
८.१.६. थप अुनदजन
िजतथ उल्ले जखि तग्रडलजइनिज र्डजन गररने सजनज र्लववद्युि र क्षति भएकज
पूरजनज आयोर्नज पुनःस्थजपनज वजहे क अन्य लघु र्लववद्युि आयोर्नजहरुको
हकिज एकल िवहलज, वपछतडएकज वगा, ववपिी वपतडि, गररव, िन्िवजट
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प्रभजववि िथज सरकजरले पवहचजन गरे कज लोपोन्िुख र्नर्जति आददको लजतग
प्रति घरिुरी रु. २,५०० कज दरले थप अनुदजन रकि उपलव्ि
गरजइनेछ ।
८.१.७. सुिजररएको पजनी घट्ट
८.१.७.१

यजजन्त्रक शजक्तको उपयोगर्द्जरज कुटजनी, वपसजनी कजयाको
लजतग सुिजररएको पजनी घट्टिज दे हजय बिोजर्ि अनुदजन
रकि उपलव्ि गरजइनेछ ।

अनुदजन वगीकरण

अनुदजन रकि (रु.िज)
“क”वगाकज गजववसहरु “ख”वगाकज गजववसहरु

“ग”वगाकज गजववसहरु

२०,०००

१८,०००

१६,०००

कुटजनी िथज वपसजनी ४०,०००

३८,०००

३५,०००

वपसजनीको लजतग
लजतग

८.१.७.२

सुिजररएको पजनी घट्टबजट तबर्ुली उत्पजदन गरी गजउुँघरिज
ववद्युिीकरण गने भएिज

त्यस्िज सिुदजयको स्वजतित्व

भएकज सुिजररएको पजनी घट्टिज दे हजय बिोजर्ि अनुदजन
रकि उपलव्ि गरजइनेछ ।
अनुदजन वगीकरण

अनुदजन (प्रति

अनुदजन रकि (रु.िज)

“क”वगाकज

“ख”वगाकज

“ग”वगाकज गजववसहरु

गजववसहरु

गजववसहरु

८,०००

७,०००

६,०००

२०,०००

१०,०००

५,०००

घरिुरी)
प्रति

वकलोवजट

ढु वजनी अनुदजन

िर प्रति वकलोवजट अतिकिि अनुदजन रकि “क”, “ख” र “ग” वगाकज गजववसहरुिज
क्रिशः रु. ९०,०००; रु. ८०,००० र रु. ७०,००० भन्दज बढी हुने छै न ।
८.२ सौया ऊर्जा
नेपजलिज सौया ऊर्जा प्रववति एक िहत्वपूण ा िथज िेरै प्रयोग गररएको नवीकरणीय
ऊर्जा प्रववति हो । हजल नेपजल सरकजरले सजनज घरे ल ु सौया प्रणजली, घरे ल ु सौया
प्रणजली, सं स्थजगि सौया प्रणजली र सौया चूलो िथज सौया ड्रजयर र्स्िज सौया िजवपय
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प्रणजलीहरुको प्रवर्द्ान गदै आइरहे को छ । उक्त प्रणजलीहरुिज दे हजय विोजर्ि
अनुदजन रकि उपलव्ि गरजइनेछ ।
८.२.१ सौया ववद्युि प्रणजली
८.२.१.१

घरे ल ु सौया ववद्युि प्रणजलीिज दे हजय विोजर्िको अनुदजन
रकि उपलव्ि गरजइनेछ ।

अनुदजन वगीकरण

अनुदजन रकि (रु.िज)

“क” वगाकज

१०

वजट

वपक

सौया

प्रणजली

(प्रति

क्षििजकज सजनज घरे ल ु

“ख” वगाकज

“ग” वगाकज

गजववसहरु

गजववसहरु

गजववसहरु

५,०००

४,८००

४,५००

७,०००

६,२००

६,०००

१०,०००

९,०००

८,०००

घरिुरी प्रति प्रणजली)
२० वजट वपक दे जख
५०

वजट

वपक

सौया

प्रणजली

(प्रति

क्षििज सम्िकज घरे ल ु
घरिुरी प्रति प्रणजली)
२० वजट वपक दे जख
५०

वजट

वपक

क्षििज सम्िकज घरे ल ु
सौया

प्रणजली(प्रति

घरिुरी प्रति प्रणजली)
८.२.१.२

सजवार्तनक सं स्थजहरु ववशेर्गरी ग्रजिीण क्षेत्रकज पजठशजलजिज
कम््यू टर

सं चजलन

गना,

स्वजस््य

केन्रिज

भ्यजकतसन

रे विर्ेरेटर सं चजलन गना सौया ववद्युि प्रणजलीिज अतिकिि
रु. १० लजख भन्दज बढी नहुनेगरी कूल लजगिको ७५
प्रतिशि सम्ि अनुदजन रकि उपलव्ि गरजइनेछ । यदद
िजतिाक स्थलहरुिज बिी बजल्न प्रयोग गररने हो भने िजतथ
उल्ले जखि घरे ल ु सौया प्रणजलीिज उपलव्ि गरजइने अनुदजन
वरजवरको रकि उपलव्ि गरजइनेछ ।
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८.२.१.३ सजवार्तनक सं स्थजहरु ववशेर्गरी ग्रजिीण क्षेत्रकज पजठशजलजिज
कम््यू टर

सं चजलन

गना,

स्वजस््य

केन्रिज

भ्यजकतसन

रे विर्ेरेटर सं चजलन गना सौया ववद्युि प्रणजलीिज अतिकिि
रु. १० लजख भन्दज बढी नहुनेगरी कूल लजगिको ७५
प्रतिशि सम्ि अनुदजन रकि उपलव्ि गरजइनेछ । यदद
िजतिाक स्थलहरुिज बिी बजल्न प्रयोग गररने हो भने िजतथ
उल्ले जखि घरे ल ु सौया प्रणजलीिज उपलव्ि गरजइने अनुदजन
वरजवरकोरकि उपलव्ि गरजइनेछ ।
८.२.१.४ सौया ववद्युि प्रणजलीिज प्रयोग हुने व्यजट्री व्यवस्थजपनको लजतग
िन्त्रजलयले कजयाववति वनजई लजगू गनेछ ।
८.२.२ सौया िजवपय प्रणजली
ग्रजिीण क्षेत्रहरुिज खजद्य पदजाथ पकजउन िथज सुकजउने प्रयोर्नको लजतग
दे हजयकज ववतभन्न प्रकजरकज सौया िजवपय प्रववतिहरुिज दे हजय विोजर्िको
अनुदजन रकि उपलव्ि गरजइनेछ ।
८.२.२.१

िोवकएकज सौया चूलोिज प्रति चूलो प्रति घरिुरी अतिकिि
रु. १०,००० भन्दज बढी नहुनेगरी कूल िूल्यको ५०
प्रतिशि सम्ि अनुदजन रकि उपलव्ि गरजइनेछ ।

८.२.२.२

खजद्य पदजथा सुकजउने प्रयोर्नको लजतग ३ दे जख २० वगा
वफट क्षेत्रफल सम्िकज िोवकएकज पजररवजररक सौया ड्रजयरिज
प्रति ड्रजयर प्रति घरिुरी यसको िूल्यिज अतिकिि रु.
१५,००० भन्दज बढी नहुनेगरी कूल िूल्यको अतिकिि
५० प्रतिशि सम्ि अनुदजन रकि उपलव्ि गरजइनेछ ।

८.२.२.३

खजद्य पदजाथ सुकजउने क्षेत्रफल २० दे जख ८५ वगा वफट
सम्िकज

िोवकएकज

आय

आर्ानको

प्रयोर्नको

लजतग

व्यजपजररक सौया ड्रजयरिज प्रति ड्रजयर अतिकिि रु. १ लजख
भन्दज बढी नहुनेगरी कूल िूल्यको ५० प्रतिशि सम्ि
अनुदजन रकि उपलव्ि गरजइने
८.२.२.४

छ ।

खजद्य पदजाथ सुकजउने क्षेत्रफल ८५ वगा वफट भन्दज बढी
क्षििजकज िोवकएकज आय आर्ान िथज रोर्गजरी सृर्नज गने
उद्देश्यको लजतग ठू लज सं स्थजगि िथज व्यजपजररक सौया
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ड्रजयरिज प्रति ड्रजयर अतिकिि रु. १ लजख ५० हर्जर
भन्दज बढी नहुनेगरी कूल िूल्यको अतिकिि कररव ५०
प्रतिशि सम्ि अनुदजन रकि उपलव्ि गरजइनेछ । यदद
५० प्रतिशि भन्दज बढी लजक्षि उपभोक्तज एकल िवहलज,
वपछतडएकज वगा, ववपिी वपतडि, गररव, िन्िवजट प्रभजववि
िथज सरकजरले पवहचजन गरे कज लोपोन्िुख र्नर्जति भएिज
िजतथ उल्ले जखि अनुदजन रकििज थप रु. २०,०००
अनुदजन रकि उपलव्ि गरजइनेछ ।
८.३

वजयोग्यजस
बजयोग्यजसले स्वच्छ खजनज पकजउने इन्िन आपूतिा िथज ववद्युिीय आवश्यकिज पूरज
गरी गररबी न्यूतनकरणकज सजथै र्लवजयु पररविानबजट हुने प्रभजव कि गनािज
िहत्वपूणा भूतिकज तनवजाह गदाछ । बजयोग्यजसले इन्िनको रुपिज खपि हुने कजठ–
दजउरजको खपििज उल्लेखतनय किी ल्यजउन, र्नस्वजस््य िथज सरसफजइिज सुिजर
गना िथज बजलबजतलकजहरुको शैजक्षकस्िर उकजस्न सकजरजत्िक प्रभजव पजने हुंदज
यसको सम्भजवनज प्रच ुर रहे को छ । अनुदजनको लजतग घरजयसी, सजवार्तनक सं स्थज,
व्यवसजवयक सं स्थजहरु, सिुदजयहरुको ऊर्जाको आवश्यकिज पूरज गना जर्.जर्.तस
२०४७ िोडेल, सुिजररएको जर्.जर्.तस.२०४७ िोडे ल िथज िोवकएकज ववतभन्न
क्षििजकज िोडे लहरु सिेि योग्य हुनेछन्।
८.३.१ घरजयसी बजयोग्यजस ्लजन्ट
८.३.१.१

गजई भैसीको गोवर िुख्य पदजथाको रुपिज प्रयोग गरी
घरजयसी प्रयोर्नकज लजतग तनिजाण गररने २ दे जख ८ घन
तिटर सम्ि क्षििजकज बजयोग्यजस ्लजन्टहरुिज प्रति ्लजन्ट
प्रति घरिुरीिज ददइने अनुदजन दे हजय विोजर्ि हुनेछ ।

भौगोतलक क्षेत्र
नेपजल सरकजरले

अनुदजन रकि (रु.िज)
२ घन तिटर

४ घन तिटर

६ घन तिटर

८ घन तिटर

२०,०००

२५,०००

३०,०००

३५,०००

२५,०००

३०,०००

३५,०००

४०,०००

िोकेकज वहिजली
क्षेत्रकज

जर्ल्लजहरु
नेपजल सरकजरले
िोकेकज पहजडी
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क्षेत्रकज
जर्ल्लजहरु

१६,०००

नेपजल सरकजरले

२०,०००

२४,०००

२५,०००

िोकेकज िरजई
क्षेत्रकज

जर्ल्लजहरु
८.३.१.२ यदद लजक्षि घरपररवजर एकल िवहलज, वपछतडएकज वगा,
ववपिी वपतडि, गररव, िन्िवजट प्रभजववि िथज सरकजरले
पवहचजन गरे कज लोपोन्िुख र्नर्जति भएिज प्रति ्लजन्ट
प्रति घरिुरी दे हजय विोजर्ि थप अनुदजन रकि उपलव्ि
गरजइनेछ ।
भौगोतलक क्षेत्र
नेपजल

अनुदजन रकि (रु.िज)

सरकजरले

२ घन तिटर

४ घन तिटर

६ घन तिटर

३,०००

३,५००

४,०००

२,०००

२,५००

३,०००

२,०००

२,५००

३,०००

िोकेकज वहिजली

क्षेत्रकज जर्ल्लजहरु
नेपजल

सरकजरले

िोकेकज पहजडी

क्षेत्रकज जर्ल्लजहरु
नेपजल

सरकजरले

िोकेकज िरजई

क्षेत्रकज जर्ल्लजहरु
८.३.१.३ भजन्छजबजट तनस्कने फोहर िथज अन्य घरजयसी र्ैववक वस्िुहरु
अतिकिि प्रयोग गरी शहरी वजिजवरण सुिजर गने िथज
आयजतिि

इन्िनलजई

प्रतिस्थजपन

गने

खजलकज

शहरी

क्षेत्रकज घरपररवजरहरुकज लजतग तनिजाररि तडर्जइनको ४
घन

तिटर वज

सो भन्दज कि

क्षििजकज बजयोग्यजस

्लजन्टहरुकज लजतग प्रति घरिुरी अतिकिि रु. १०,०००
भन्दज बढी नहुनेगरी

कूल लजगिको अतिकिि ५०

प्रतिशि सम्ि अनुदजन रकि उपलव्ि गरजइनेछ ।
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८.३.२ ठू लज क्षििजकज बजयोग्यजस ्लजन्टहरु
८.३.२.१

ववद्यजलय, क्यजम्पस, अस्पिजल, प्रहरी र सै तनक व्यजरे क,
वृिजश्रि र िजतिाक क्षेत्र र्स्िज सजवार्तनक सं स्थजहरुवजट
तनस्कने र्ैववक वस्िुहरु िथज िजनव िलिूत्र प्रयोग गरी
१२ घनतिटर भन्दज बढी क्षििज अथजाि ठू लज क्षििजकज
बजयोग्यजस ्लजन्टहरु तनिजाण गना सवकन्छ । सजिुदजवयक
बजयोग्यजसले सजिजजर्क सिजवेशीकरण र उद्यि ववकजसलजई
टे वज

पुयजाउनुको

सजथै

ववतभन्न

उत्पजदनजशल

कजयािज

बजयोग्यजसको प्रयोग हुन सक्ने सम्भजवनज रहे को हुुँदज,
त्यस्िज

सजिुदजवयक

वजयोग्यजस

्लजन्टहरु

तनिजाण

गना

प्रजथतिकिज सजथ अनुदजन उपलव्ि गरजइनेछ ।
८.३.२.२

बजयोग्यजस

उत्पजदनको

रजम्रो

सम्भजवनज

भएकज

ठू लो

िजत्रजिज र्ैववक फोहोर तनस्कने कुखुरज फजिा, गजई भै सी
गोठ, पशुविशजलज, सजनज िथज घरे ल ु उद्योगहरु र्स्िज
तनर्ी उद्यिकज रुपिज रहेकज सबै प्रकजरकज सं स्थजहरुलजई
व्यपजररक प्रतिष्ठजनको रुपिज तलइएको छ । खेरर्जने
कुवहने र्ैववक पदजथाको िजत्रज उच्च रहे कज व्यवसजवयक
प्रतिष्ठजनहरुिज

बजयोग्यजस

उत्पजदनको

सम्भजवनज

उच्च

रहे को छ । त्यसरी उत्पजदन गररने ऊर्जा आफै प्रयोग
गने वज अन्य नजर्ककज घरिुरीलजई वविरण गररनेछ ।
८.३.२.३

फोहोरबजट ऊर्जा भन्नजले ववद्युि वज िजपीय इन्िन उत्पजदन
गने कजयालजई बुझजउुँदछ । नगरपजतलकज वज नगरोन्िुख
क्षेत्रहरुिज ठू लो िजत्रजिज उत्पजदन हुने फोहरलजई प्रयोग
गरी बजयोग्यजस ्लजन्ट रजखी ऊर्जा आपूतिा गने उद्देश्यले
यस प्रकजरको अविजरण ल्यजइएको हो । फोहोरिैलजवजट
ऊर्जा उत्पजदन गने अविजरणले फोहोरको व्यवस्थजपन र
ववद्युि उत्पजदन गने दुवै उद्देश्यलजई पूरज गदाछ । यस
अन्िगाि बजयोग्यजस ्लजन्टको लजतग ददइने अनुदजनको दर
सम्बजन्िि

्लजन्टले

प्रतिटन

प्रतिददन

फोहोरिैलजको आिजरिज गररएको छ ।
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बजयोग्यजस ्लजन्ट

अनुदजन रकि (रु.िज)
िजपीय
प्रति

प्रयोगकज
घन

तिटर

लजतग प्रति वक.वज. ववद्युि शजक्त
(ठू लज उत्पजदनकज लजतग

डजइर्ेिर क्षििज)
व्यवसजवयक

वजयोग्यजस

४,०००

६५,०००

तनकजयिज

११,५००

१,८५,०००

९,०००

१,५०,०००

्लजन्ट
सजवार्तनक

तनिजाण गररने बजयोग्यजस
्लजण्ट
१२ घन तिटर भन्दज
वढी

क्षििजकज

सजिुदजवयक

वजयोग्यजस

्लजण्ट
नगरपजतलकज
नगरोन्िुख
फोहोरबजट
उत्पजदन प्रणजली

वज कूल

लजगिको

५० कूल

क्षेत्रिज प्रतिशि भन्दज बढी नहुने प्रतिशि
ऊर्जा गरी

अतिकिि

रु. भन्दज

५०,००० प्रति घनतिटर

लजगिको
बढी

अतिकिि

५०

नहुनेगरी

रु.

२५०,००० प्रति वक.वज.
ववद्युि उत्पजददि

८.४

र्ैववक ऊर्जा
नेपजलिज र्ैववक ऊर्जा आिजरभूि इन्िनको श्रोिको रुपिज रहे को छ । र्ैववक
ऊर्जा प्रववति अन्िगाि ववतभन्न प्रकजरकज िजटोकज िथज फलजिे सुिजररएको चूलोको
प्रयोगबजट वकफजयिी रुपिज खजनज पकजउने र कोठज ििजउन सवकने हुुँदज
परम्परजगि चूलोलजई प्रतिस्थजपन गना सवकन्छ । यस्िज चूलोहरुको प्रयोगबजट
इन्िन (दजउरज) को वचि हुने र भजन्छजिज हुने प्रदुर्णिज किी भई िवहलज िथज
वजलवजतलकजको स्वजस््यिज सुिजर ल्यजउन सवकन्छ । त्यसै गरी ग्यजतसफजयरको
प्रयोगबजट ववद्युिीय िथज िजवपय शजक्त उत्पजदन गना सवकने हुुँदज यसवजट कोइलज,
तडर्ेल आदद र्स्िज आयतिि खतनर् इन्िन घटजउन िथज प्रतिस्थजपनज गना सवकने
ठू लो सम्भजवनज रहे को छ । ग्रजिीण िथज अिा शहरी क्षेत्रिज लघु, सजनज िथज
िझौलज उद्योगहरु सं चजलनको लजतग र्ैववक ग्यजतसफजयरवजट उत्पजदन भएको
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िजवपय ऊर्जावजट स्थजनीय कृवर्र्न्य पदजथाको प्रशोिनवजट उच्च गुणस्िरको
पदजाथहरु उत्पजदन गना सवकन्छ । त्यसै गरी, ववद्युि सेवजनपुगेकज र अन्य
िजध्यिवजट ववद्युिीकरण गना सम्भजवनज कि भएकज सजनज िथज छररएर रहे कज
सिुदजयहरुले

र्ैववक

ग्यजतसफजयरबजट

ववद्युि

उत्पजदन

गना

सक्दछन्

।

वजयोववक्रेट र वपलेटलजई पतन दजउरजको अभजव भएकज िर पजिपतिङ्गर आदद
र्ैववक पदजथा प्रयजाप्त िजत्रजिज उपलब्ि भएकज स्थजनहरुिज वैकजल्पक ऊर्जाको
श्रोिको रुपिज प्रयोग गना सवकन्छ ।
तनजिि तडर्जइनकज र्ैववक ऊर्जा प्रववति वज प्रणजलीहरुिज दे हजय विोजर्िको
अनुदजन रकि उपलव्ि गरजइनेछ ।
८.४.१ घरजयसी िजटोको सुिजररएको चूलोको प्रवद्र्िनको लजतग प्रत्यक्ष अनुदजन
उपलब्ि गरजइने छै न । िर नेपजल सरकजरले पवहचजन गरे कज एकल
िवहलज, वपछतडएकज वगा, ववपिी वपतडि, गररव, िन्िवजट प्रभजववि िथज
लोपोन्िुख र्जतिकज घरपररवजरलजई िजटोको चूलो र्डजन गना स्थजनीय
तनकजयहरुलजई

केही

आतथाक

सहयोग

उपलब्ि

गरजउन

प्रोत्सजहन

गररनेछ ।
८.४.२ दुई िुखे वज दुई िुखे भन्दज किको घरजयसी फलजिे सुिजररएको चूलोलजई
प्रति चूलो प्रति घरिुरी रु. ३,००० अनुदजन रकि र िीन िुखे चूलोिज
प्रति चूलो प्रति घरिुरी रु. ४,००० अनुदजन रकि उपलव्ि गरजइनेछ ।
िर त्यस्िो अनुदजन रकि कूल िूल्यको ५० प्रतिशि भन्दज बढी हुने छै न
।
८.४.३ उच्च वहिजली िथज पहजडी क्षेत्रिज रहे को सजवार्तनक ववद्यजलय, सजवार्तनक
अस्पिजल/स्वजस््य केन्र, प्रहरी िथज सै तनक व्यजरे क, िजतिाक स्थल िथज
अनजथ आश्रिहरुिज खजनज पकजउने र कोठज ििजउने प्रयोर्नकज लजतग
फलजिे

सुिजररएको

चूलोिज

प्रति

चूलो

प्रति

सं स्थज

अतिकिि

रु.

२०,००० भन्दज बढी नहुनेगरी कूल िूल्यको ५० प्रतिशि सम्ि अनुदजन
रकि उपलव्ि गरजइनेछ ।
८.४.४ उच्च वहिजली िथज पहजडी क्षेत्रिज खजनज पकजउने र कोठज िजिजउने
प्रयोर्नकज लजतग वकफजयिी दुई िुखे वज सो भन्दज किकज फलजिे रकेट
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चूलोिज प्रति चूलो प्रति घरिुरी अतिकिि रु. २,००० भन्दज बढी
नहुनेगरी कूल िूल्यको ५० प्रतिशि सम्ि अनुदजन रकि ददइने छ ।
८.४.५ ग्यजतसफजयर प्रववतिवजट िजवपय ऊर्जा प्रयोग गरी लघु, सजनज र िझौलज
उद्यिहरुिज कृवर् र्न्य वस्िुको प्रशोिनको लजतग फलजिे ग्यजतसफजयरिज
अतिकिि रु. १,५०,००० भन्दज बढी नहुनेगरी कूल िूल्यको ५०
प्रतिशि सम्ि अनुदजन रकि उपलव्ि गरजइनेछ ।
८.४.६ नेपजल सरकजरले पवहचजन गरे कज एकल िवहलज, वपछतडएकज वगा, ववपिी
वपतडि, गररव, िन्िवजट प्रभजववि िथज लोपोन्िुख र्जतिकज घरपररवजरलजई
फलजिको सुिजररएको चूलो र्डजन गना प्रति चूलो प्रति घरिुरी थप रु.
१,००० अनुदजन रकि उपलव्ि गरजइनेछ ।
८.४.७ र्ैववक ऊर्जाबजट ववद्युि उत्पजदन गने प्रयोर्नको लजतग र्ैववक ववद्युि
्लजन्टकज लजतग अतिकििरु. २००,००० प्रति वक.वज. उत्पजददि भन्दज
बढी नहुनेगरी ५० प्रतिशि सम्ि अनुदजन रकि उपलब्ि गरजइनेछ ।
८.५ वजयु ऊर्जा
वजयु ऊर्जालजई यजजन्त्रक शजक्त िथज ववद्युि उत्पजदन गने प्रयोर्नको लजतग प्रयोग
गना सवकन्छ । दे शकज केही स्थजनहरुिज वजयु ऊर्जावजट ववद्युि उत्पजदन गना
सवकने रजम्रो सम्भजवनज रहे को छ । वजयुको गति उच्च िथज एकैनजस भएको
स्थजनहरुिज वजयु ऊर्जाको ववकजस गरी अन्य िजध्यिवजट ववद्युि उपलव्ि नभएकज
स्थजनहरुिज ववद्युि सेवज उपलव्ि गरजउन आवश्यक दे जखन्छ ।
८.५.१ वजयु ऊर्जावजट िजत्र वज सौया—वजयु ऊर्जा तिजश्रि प्रणजलीवजट ववद्युि
उत्पजदन गना दे हजय विोजर्िको अनुदजन रकि उपलव्ि गरजइनेछ ।
वजयु टवजाइन

अनुदजन
वतगाकरण

१०

वक.वज. प्रति घरिुरी

भन्दज कि
१०
१००
सम्ि

प्रति वक.वज.
दे जख प्रति घरिुरी

वक.वज. प्रति वक.वज.

“क” वगाकज

अनुदजन रकि (रु.िज)
“ख” वगाकज

“ग” वगाकज

गजववसहरु

गजववसहरु

गजववसहरु

२०,०००

१८,०००

१६,०००

१५०,०००

१२५,०००

१००,०००

२०,०००

१८,०००

१५,०००

१७५,०००

१५०,०००

१२५,०००

िर प्रति घरिुरी सिेि प्रति वक.वज.अनुदजन रकि कूल लजगिको ५० प्रतिशि भन्दज
्
बढी हुनेछैन।
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८.६

उत्पजदनिुलक उर्जा प्रयोग
ऊर्जाको उत्पजदनिुलक पररप्रयोगले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोि िथज प्रववतिलजई लघु,
सजनज िथज िझौलज उद्यि व्यवसजयहरुिज प्रयोग गरी त्यसवजट आतथाक लजभ
उठजउन योग्य वनजउनेछ । नवीकरणीय ऊर्जा पररयोर्नजहरुलजई ददगो बनजउन
िथज

ग्रजिीण

र्निजहरुको

र्ीवनस्िरिज

सुिजर

ल्यजउन

नवीकरणीय

ऊर्जा

प्रववतिहरुिज आिजररि ऊर्जाको उत्पजदनिुलक पररप्रयोगसुँग सम्वजन्िि उद्योग
व्यवसजयहरुलजई दे हजय विोजर्िको अनुदजन उपलव्ि गरजइनेछ । नवीकरणीय
ऊर्जा स्रोिबजट उत्पजददि ऊर्जाको प्रयोग गरी उपयोग्यिुलक वस्िु र सेवजहरु
उत्पजदन गनुक
ा ज सजथै रोर्गजरी िथज आयआर्ान गने व्यवसजयहरुलजई िजत्र
अनुदजनको लजतग योग्य िजतननेछ ।
८.६.१ रजविय प्रसजरण लजइनिज नर्ोतडएकज लघु िथज सजनज र्लववद्युििज आिजररि
व्यवसजयहरुलजई तनर्ी व्यवसजयको हकिज ऊर्जा पररविान र प्रशोिन
उपकरण िथज व्यवसजयको हजडावेयर अं शिज अतिकिि रु. १००,०००
भन्दज बढी नहुनेगरी कूल लजगिको ३० प्रतिशि सम्ि अनुदजन रकि
उपलव्ि गरजइनेछ भने, सजिुदजवयक व्यवसजयको हकिज अतिकिि रु.
३००,००० भन्दज बढी नहुनेगरी कूल लजगिको ५० प्रतिशि सम्ि
अनुदजन रकि उपलब्ि गरजइनेछ ।
८.६.२ लघु िथज सजनज र्लववद्युि बजहे क ववद्युतिय िथज िजवपय ऊर्जा प्रजप्त हुने
अन्य नवीकरणीय ऊर्जािज आिजररि व्यवसजयको ऊर्जाको पररवािन र
प्रशोिन उपकरण िथज व्यवसजयको हजडावेयर अं शिज अतिकिि रु.
१००,००० भन्दज बढी नहुनेगरी कूल लजगिको ३० प्रतिशि सम्ि
अनुदजन रकि उपलब्ि गरजइनेछ ।
८.६.३ नेपजल सरकजरले पवहचजन गरे कज एकल िवहलज, वपछतडएकज वगा, ववपिी
वपतडि, गररव, िन्िवजट प्रभजववि िथज लोपोन्िुख र्जतिकज घरपररवजरिजरज
सिजतलि व्यवसजयको लजतग अतिकिि रु. १०,००० भन्दज बढी नहुनेगरी
१० प्रतिशि सम्ि थप अनुदजन रकि उपलव्ि गरजइनेछ ।
९.

अनुदजन पररचजलन कजयाववति िथज अन्य प्रजविजन
नवीकरणीय ऊर्जा प्रणजलीको उपयोगको लजतग अनुदजनको अतिररक्त सरल कर्जाको
सुवविजको पहुुँचले प्रयोगकिजािज ठू लो प्रभजव पजदाछ । नवीकरणीय ऊर्जािज लगजनीको
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लजतग ग्रजिीण क्षेत्रिज कर्जाको पहुुँचिज बृवि गने िेरै प्रयजसहरु भए पतन प्रयजप्त दे जखदै न ।
दीघाकजतलन रुपिज अनुदजनलजई कर्जाले प्रतिस्थजपन गने अपेक्षज गररएको र यो नै ददगो
रुपिज नवीकरणीय ऊर्जाकज सेवज ववस्िजर गने उपयुक्त ववकल्प हुन सक्दछ ।
नेपजल सरकजरले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रिज लगजनी वढजउनको लजतग कि ब्यजर्दरिज
सरल िरीकजले ग्रजिीण क्षेत्रले िजन्न सक्ने दीघाकजतलन कर्जा उपलब्ि गरजउन प्रतिवििज
र्जहेर गरे को छ । नवीकरणीय ऊर्जािज वविीय सं स्थजहरुलजई लगजनी बढजउन प्रोत्सजहन
गना सं स्थजगि कर्जा प्रवजह प्रणजलीको िजध्यिबजट केजन्रय नवीकरणीय ऊर्जा कोर्
अन्िगाि कर्जा प्रवजह िथज कर्जाको प्रत्यजभूति उपलब्ि गरजउनुपने हुन्छ ।
९.१

िजतथ उल्लेजखि ववतभन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रववति वज प्रणजलीिज सरल, प्रभजवकजरी
िथज पजरदजशा िररकजले अनुदजन पररचजलन गना यस सम्बन्िी नवीकरणीय ऊर्जा
अनुदजन पररचजलन कजयाववतिलजई वैकजल्पक ऊर्जा प्रवर्द्ान केन्रले ियजर गरी
िन्त्रजलयले स्वीकृि गरी लजगू गररनेछ । उक्त अनुदजन पररचजलन कजयाववतििज
ववतभन्न

नवीकरणीय

ऊर्जा

आयोर्नज

िथज

प्रणजलीहरुको

ववस्िृि

सं भजव्यिज

अध्ययनको लजतग उपलब्ि गरजइने आतथाक सहजयिजको अतिररक्त प्रजववतिक
िजपदण्ड िथज तडर्जइन, अनुगिन िथज िूल्यजंकन र दण्ड र्ररवजनज, आदद सिेिको
व्यवस्थज गररनेछ।
९.२

अनुदजनको अतिररक्त ववतभन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रववति वज प्रणजलीहरुको लजतग
वविीय सं स्थजहरु िजफाि सरल कर्जाको सिेि व्यवस्थज गररनेछ ।

९.३

ववतभन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रववति वज प्रणजलीको लजतग िजतथ उल्ले जखि अनुदजन
रकि वैकजल्पक ऊर्जा प्रवर्द्ान केन्र िजफाि वज अनुदजन पररचजलन कजयाववतििज
उल्ले ख भए अनुरुप पररचजलन गररनेछ ।

९.४

िजन्यिज प्रजप्त तनर्ी कम्पनीहरु िजफाि आपूतिा र र्डजन गररएकज नवीकरणीय
ऊर्जा प्रववति वज प्रणजलीिज ग्रजिीण घरपररवजर वज सिुदजयलजई अनुदजन उपलब्ि
ु जनीिज कुनै पतन कर लजग्ने छै न । िर
गरजइने हुुँदज त्यस्िो अनुदजन रकि भक्त
अनुदजन बजहेकको रकि उपभोक्तजले आफैले व्यहोनुप
ा ने हुुँदज प्रचतलि कजनून
बिोजर्ि त्यस्िो रकििज कर लजग्नेछ ।

९.५

अनुसूचीिज उल्लेजखि जर्ल्लज िथज गजववसहरु नेपजल सरकजले हे रफेर गरे को
अवस्थजिज सोही अनुसजर हुनेछ ।
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९.६

आवश्यकिज अनुसजर वज प्रत्येक २ बर्ािज िजतथ उल्ले जखि अनुदजनको दरलजई
पुनरजवलोकन गररनेछ ।

१०.

खजरे र्ी
नवीकरणीय (ग्रजिीण) ऊर्जा अनुदजन व्यवस्थज, २०६६ र लघु िथज सजनज र्लववद्युि
आयोर्नजको लजतग थप आतथाक सहयोग सम्बन्िी पररचजलन कजयाववति, २०६७ खजरे र्
गररएकज छन्।

११.

अनुसूचीहरु
अनुसूची – १

तस.नं
१.

जर्ल्लजहरु
ु म्ु बु
सेलख

“क” वगाकज गजववसहरु “ख” वगाकज गजववसहरु
खुम्र्ुङ्ग,
चौरीखका,र्ुववङ्ग,

नजम्चे, केरुङ्ग,

िजपवटङ्ग,

गोली,

वजकु, सोिजङ्ग

र्ुव,ु

सल्लेरी,

पजनचन,

दे उसज,

गजववसहरु

िजवे,

टजकजतसन्िु,

छे स्कजि, वुङ्ग, गुदेल, िजिजखजनी,

“ग” वगाकज

गजिजा,

चौलजखका, यसिज

वेनी,

कजकु,

कजुँगेल,

लोददङ्ग उल्लेजखि

बजसज, जर्ल्लजहरु

िुकजली, कज

नेचजवेदघजरी, “क” र “ख”

नेचजविजसे, सल्यजन, तिङ्गलज, भकजन्र्े, वगािज
लोजखि, गोरजखजनी, नेल
२.

िनजङ्ग

ध्यजरु, वपसजङ्ग, भ्रकज, थोचे, िजरजपजनी, चजिे, वगरचजप
खजङ्गसजर,

िनजङ्ग,

िुस्िजङ्ग

िजिी,
लोिजनथजङ,

५.
६.
७.
८.
९.

र वजुँकी

चरजङ, कजगवेनी, छु सजङ,

िुजक्तनजथ, ले िे, जर्ल्लजहरु

छोण्डुप, िजफजा, कुन्र्ो, झोङ, कोवजङ, टु कुचे, कज

छोसेर, सुरखजङ
४.

अन्य
गजववसहरु

िजंकीिनजङ्ग, नजर, फू
३.

नपरे कज

सम्पूण ा

र्ोिसोि

रुकुि

सम्पूणा गज.वव.स.हरु

—

डोल्पज

सम्पूणा गज.वव.स.हरु

—

िुग ु

सम्पूणा गज.वव.स.हरु

—

हुम्लज

सम्पूणा गज.वव.स.हरु

—

र्ुम्लज

सम्पूणा गज.वव.स.हरु

—

कजलीकोट

सम्पूणा गज.वव.स.हरु

—
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१०.

ु
िज्ले र्ङ्ग

ुं ोलज, पजपुङ्ग, इखजवु, थजपेथोक
ओलजङ्गचग

११.

ु जसभज
सं खव

पजवजखोलज,

यजम्फुददन, ले लेप
ु ज,
चेपव

हवटयज, ददददङ्ग

नुि,वकिजथजन्कज,
तससुवज,
वजलज,

िकजलु,

िजङ्गिे वज, यजफु,िजम्फु,
पजथीभजरज,
१२.

१३.
१४.

१५.
१६.
१७.
१८.
१९.
२०.
२१.
२२.
२३.

दोलखज

वगु,

आलम्पु, खजरे , िजवु,ा ओरजङ्ग, जचलं खज

गौरीशंकर,
लजिजबगर

वटिुरे, वृददि, हजकु, गिलजङ्ग, गोलर्ुङ्ग

रसुवज

थुिन,

गोरखज

ल्हो, सजिजगजउ, प्रोक, तसददावजस, उइयज, केरौर्ज, कजशीगजउं ,

लजङ्गटजङ्ग, जचतलि
ववही,

च ुनचेि, िजन्वु, लजप्रजक, गुम्दज, लजप

चेकम्पजर
रोल्पज

सम्पूणा गज.वव.स.हरु

—

अछजि

सम्पूणा गज.वव.स.हरु

—

तसन्िुपजल्चो

गुम्बज, फुलवपङ्गकटी,

क

िजिोपजनी

—

िजतडङ्ग

लजपज,तिज्लङ्ग, तसरटु ङ्ग

—

र्जर्रकोट

सम्पूणा गज.वव.स.हरु

—

दै लेख

सम्पूणा गज.वव.स.हरु

—

बजर्ुरज

सम्पूणा गज.वव.स.हरु

—

बझजङ्ग

सम्पूणा गज.वव.स.हरु

—

ुा ज
दजचल

सम्पूणा गज.वव.स.हरु

—
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