
 

 
 

प्रदेश याजऩत्र 
फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ४) हेटौंडा, भकवानऩयु, भाघ १५ गते, २०७७ सार (सङ् ्मा २७ 

बाग ३ 

प्रदेश सयकाय 

बौततक ऩूवााधाय ववकास भन्त्त्रारम 

फागभती प्रदेश, हेटौंडाको 
सूचना 

वैकशपऩक ऊजाा प्रणारी अनदुान ऩरयचारन तथा कामा सञ्चारन कामाववतध, 
२०७७ 

प्रस्तावना: नेऩारको सॊववधानको धाया 51 को खण्ड (छ) को उऩखण्ड 
(3) को नीततराई आत्भसाथ गदै प्रदेश सयकायको आतथाक वषा 
2077/078 को फजेट वक्तव्मको वुॉदा नॊ. 148 फाट फागभती प्रदेश 
ऩूणा उज्मारो कामाक्रभ भापा त स्थानीम तहका सफै वडाभा आगाभी आतथाक 
वषा तबत्र ववद्यतु वा वैकशपऩक ऊजााफाट उज्मारो ऩरु् माउने कामाक्रभ 
फभोशजभ प्रदेशतबत्र वैकशपऩक ऊजाा प्रववतध जडानराई प्रोत्साहनका रातग 
अनदुान उऩरब्ध गयाउन ेकानूनी व्मवस्थाका रातग प्रदेश ववतनमोजन ऐन, 
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२०७७ को दपा 10 रे ददएको अतधकाय प्रमोग गयी प्रदेश सयकायरे 
देहामको कामाववतध फनाएको छ।   
1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (1) मस कामाववतधको नाभ "नवीकयणीम 
 ऊजाा प्रणारी अनदुान ऩरयचारन तथा कामा सञ्चारन कामाववतध, 
 २०७७" यहेको छ। 

  (2) मो कामाववतध तरुुन्त्त प्रायम्ब हनुेछ। 
2. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस कामाववतधभा,- 

(क) "कम्ऩनी" बन्नारे कम्ऩनी ऐन, 2063 
फभोशजभ दताा बई वैकशपऩक ऊजाा प्रवर्द्ान 
केन्त्रफाट प्रणारी जडानको रातग भान्त्मता प्राप्त 
गयेका दपा 8 फभोशजभ कामाारम दताा बएका 
कम्ऩनीहरू सम्झन ुऩछा। 

(ख) "कामाारम" बन्नारे बौततक ऩूवााधाय ववकास 
भन्त्त्रारम अन्त्तगातको जर्ोत तथा तसॊचाइ 
ववकास तडतबजन कामाारम सम्झन ुऩछा। 

(ग) "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ुऩछा। 
(घ) "भन्त्त्रारम" बन्नारे बौततक ऩूवााधाय ववकास 

भन्त्त्रारम सम्झन ुऩछा। 
(ङ) "राबग्राही वा घयधयुी" बन्नारे प्रवर्द्ान गरयएको 

वैकशपऩक ऊजाा प्रववतधहरूको प्रमोगकतााहरू 
सम्झन ुऩछा। 

(च) "वैकशपऩक ऊजाा प्रणारी" बन्नारे मस 
कामाववतधको हकभा सौमा ववद्यतु प्रणारी, 
फामोगमाॉस प्रणारी, जैववक ऊजाा प्रणारीहरु 
(पराभे सधुारयएको चरुो, यकेट स्टोब य 
गमाॉसीपामय) सम्झन ुऩछा। 
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(छ) "स्थानीम तह" बन्नारे गाउॉऩातरका वा 
नगयऩातरका सम्झन ुऩछा। 

(ज) "वहभारी, ऩहाडी, तबत्री भधेश य काठभाडौं 
उऩत्मकाका शजपराहरू" बन्नारे स्थानीम 
सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 को अनसूुची-1 
भा उशपरशखत सम्फशन्त्धत शजपराहरू सम्झन ु
ऩछा। 

3. भाग सङ्करन: (१) कामाारमरे प्रत्मेक आतथाक फषाभा वैकशपऩक 
 ऊजाा प्रणारी जडानका रातग बदौ भसान्त्ततबत्र सूचना आव्हान 
 गनेछ। 

(२) उऩदपा (1) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩतन 
कामाारमरे ऩवहरो ऩटकराई मो कामाववतध स्वीकृत बएको 
ऩैँतारीस ददनतबत्र सूचना प्रकाशन गनेछ। 

(३) उऩदपा (1) य (2) फभोशजभ सूचना प्रकाशन बए 
ऩतछ सम्फशन्त्धत राबग्राही वा घयधयुीरे अनसूुची-1 फभोशजभको 
ढाॉचाभा सूचना प्रकाशन बएको तभततरे एकतीस ददनसम्भभा 
देहामको वववयण साथै याखी सम्फशन्त्धत कामाारमभा तनवेदन ददन ु
ऩनेछ्- 

(क) राबग्राही वा घयधयुीको नागरयकताको प्रतततरवऩ, 
(ख) आफ्नै घय बएको य सो घयभा वैकशपऩक ऊजाा 

प्रणारी जडान गने ऺेत्रपर सवहतको जगगा 
बएको सम्फशन्त्धत स्थानीम तहको तसपारयस, 

(ग) उक्त तनवेदनभा मस बन्त्दा अशघ नेऩार सयकाय, 
प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहफाट सम्फशन्त्धत 
कामाभा अनदुान नतरएको हनु ुऩनेछ य अनदुान 
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प्राप्त नगयेको व्महोया सभेत तनवेदनभा स्ऩष्ट 
रुऩभा खरुाउन ुऩनेछ ।  

(4) उऩदपा (1) य (2) भा जनुसकैु कुया रेशखएको 
बए ताऩतन मो कामाववतध प्रायम्ब हनु ु अशघ भन्त्त्रारमभा इच्छुक 
राबग्राही वा घयधयुीफाट कुनै तनवेदन प्राप्त बएको यहेछ बने उक्त 
तनवेदन भन्त्त्रारमरे सम्फशन्त्धत कामाारमभा ऩठाउन सक्नेछ । 
प्राप्त तनवेदन सम्फशन्त्धत कामाारमरे दपा 5 फभोशजभ गदठत 
छनौट सतभततभा ऩेस गनेछ। 

(५) कामाारमरे राबग्राही वा घयधयुीफाट प्राप्त तनवेदनहरू 
प्राप्त बए ऩतछ छनौटका रातग दपा 5 फभोशजभ गदठत छनौट 
सतभततभा ऩठाउनछे। 

(६) छनौट सतभततरे कामाारमफाट छनौटका रातग प्राप्त 
बएका तनवेदन भध्मेफाट तनवेदन प्राप्त बएको ऩन्त्र ददनतबत्र छनौट 
गयी सोको जानकायी दपा १४ फभोशजभ सूशचकृत कम्ऩनी तथा 
स्थानीम तहभा ऩठाउनेछ।  

4. छनौट प्रवक्रमा एवॊ आधाय: (१) कामाारमरे अनदुानको रातग 
 तनवेदन छनौट सतभततभा ऩठाउॉदा सफैबन्त्दा कभ भानव ववकास 
 सूचकाङ्क बएको स्थानीम तहफाट क्रभश: सरुू गनुा ऩनेछ । 

(२) भानव ववकास सूचकाङ्क कभ बएको तनवेदकफाट 
अनदुानको रातग भाग बएको सङ््मा ऩगेुभा उक्त स्थानीम तहको 
तनवेदकफाट भात्र छनौट गनेछ । 

(३) भानव ववकास सूचकाङ्क कभ बएको स्थानीम तहफाट 
भात्र अनदुान प्राप्त गने राबग्राही वा घयधयुीको सङ््मा नऩगु 
बएभा त्मस ऩतछको भानव ववकास सूचकाङ्क बएको स्थानीम तहको 
तनवेदकफाट छनौट गनुा ऩनेछ । 
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(4) कामाारमरे अनदुान कामाक्रभ ऩवहरो ऩटकराई 
सफैबन्त्दा कभ भानव ववकास सूचकाङ्क बएको स्थानीम तह य 
त्मसऩतछ त्मस बन्त्दा एक स्थान फढी भानव ववकास सूचकाङ्क 
बएको स्थानीम तहभा क्रभश रागू गदै छनौट सतभततभा छनौटका 
रातग ऩठाउनछे। 

(५) कामाारमरे दपा 3 को उऩदपा (3) वा (4) 
फभोशजभ प्राप्त तनवेदनभा  अनसूुची-2 फभोशजभको छनौटको 
आधायहरुफाट प्राप्त प्राप्ताङ्कको आधायभा राबाशन्त्वत घयधयुीको 
प्राथतभकीकयण सूची तमाय छनौटका रातग छनौट सतभततभा ऩेस 
गनेछ। 

(६) कामाारमभा उऩदपा (5) फभोशजभ वा अन्त्म 
कायणरे छनौट गना नसवकने अवस्था आएभा सम्फशन्त्धत स्थानीम 
तहराई तसपारयसको रातग ऩत्राचाय गना सक्नछे । स्थानीम 
तनकामफाट प्राप्त तसपारयस फभोशजभ कामाारमरे छनौट सतभतत 
भापा त छनौट गना ऩेस गनेछ। 

(7) एक आतथाक वषाभा तनवेदन ददन े राबग्राही वा 
घयधयुीहरूरे एक शीषाकभा भात्र अनदुान ऩाउनेछन।् 

5. छनौट सतभतत: (1) कामाारमरे ऩेस गयेका तनवेदकफाट अनदुानका 
 रातग राबग्राही वा घयधयुी छनौटका रातग छनौट सतभतत यहनेछ:- 

(क) प्रदेश सबाको सम्फशन्त्धत तनवााचन 
ऺेत्रको प्रत्मऺ तनवााशचत प्रदेश 
सबा सदस्म        -सॊमोजक 

(ख) सम्फशन्त्धत प्रदेश तनवााचन ऺेत्रभा 
भतदाता नाभावरीभा नाभ बएका 
सभानऩुाततक प्रदेश सबा सदस्महरू -सदस्म 

(ग) सम्फशन्त्धत स्थानीम तहको प्रभखु  
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वा तनजहरूरे तोकेको प्रतततनतध  -सदस्म 
(घ) सम्फशन्त्धत जर्ोत तथा तसॊचाइ ववकास 

तडतबजन कामाारका प्रभखु वा तनजरे 
तोकेको कामाक्रभ कामाान्त्वमन 
कामाारमका अतधकृतस्तयको  
प्राववतधक प्रतततनतध   -सदस्म-सशचव 

(2) सतभततको सॊमोजकको अनऩुशस्थततभा उऩशस्थत प्रदेश 
सबा सदस्मभध्मे जेष्ठ प्रदेश सबा सदस्मरे सॊमोजक बई कामा 
गनेछ। 

(3) शजपराभा कुनै प्रदेश सबा सदस्म नयहेको वा 
नबएको अवस्थाभा स्थानीम तहको प्रभखुरे सतभततको सॊमोजकको 
रुऩभा कामा गनेछ। 

6. छनौट सतभततको काभ, कताव्म य अतधकाय: (1) छनौट सतभततको 
 काभ, कताव्म य अतधकाय देहाम फभोशजभ हनुछे्- 

(क) कामाारमफाट सॊकतरत भागहरुको तनवेदन भध्मे 
उऩमकु्त भागको तनवेदन छनौट गयी अनदुानका 
रातग कामाारम सभऺ तसपारयस साथ ऩठाउने,  

(ख) कामाारमफाट कामाान्त्वमनका रातग अनदुानका 
रातग छनौट गना नसवकने अवस्था आएभा 
सतभततरे सम्फशन्त्धत स्थानीम तहराई राबग्राही 
वा घयधरुयको प्राथतभकता तोकी सम्फशन्त्धत 
कामाारमभा तसपारयस साथ ऩठाउने गयी 
ऩत्राचाय गना कामाारमराई तनदेशन ददने। उक्त 
ऩत्राचाय फभोशजभ प्राथतभकता तोवक आएभा 
सोही फभोशजभ छनौट गयी अनदुानका रातग 
कामाारम सभऺ तसपारयस साथ ऩठाउने, 
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(ग) सम्फशन्त्धत स्थानीम तहहरुसॉग सभन्त्वम गने, 
(घ) अनदुान तफतयणराई ऩायदशॉ, सभावेशी, 

औशचत्मऩूणा तथा सहज फनाउने सम्फन्त्धी 
तफषमभा आवश्मक  सभन्त्वम गने, 

(ङ) अनदुान कामाान्त्वमनको तनमतभत अनगुभन य 
भूपमाङ्कन गने, 

(च) आवश्मकता अनसुाय कामाारमभा वा सॊमोजकरे 
तोकेको स्थानभा वैठक सञ्चारन गने। 

(2) छनौट सतभततरे राबग्राही छनौट गदाा अनसूुची-२ 
राई आधाय भानी छनौट गनुा ऩनेछ । 

7. फैठक सम्फन्त्धी कामाववतध: (१) सतभततको वैठक सॊमोजकरे 
 तोकेको तभतत य सभमभा आवश्मकता फभोशजभ फस्नछे। 

(2) छनौट सतभततको फैठक सम्फन्त्धी कामाववतध सो 
सतभतत आपैं रे तनधाायण गये फभोशजभ हनुेछ।  

(3) छनौट सतभततरे फैठकभा आवश्मक ऩयेभा प्रदेशको 
कुनै ऩतन भन्त्त्रारमफाट ववऻ आभन्त्त्रण गना सक्नेछ। 

(4) सतभततराई तनमभानसुाय वैठक बत्ता उऩरब्ध हनुेछ।  
8. प्राववतधक गणुस्तय: (1) मस कामाववतध फभोशजभ तनभााण कामाभा 
 उऩमोग हनुे उऩकयणहरू नऩेार पोटोबोपटेक गणुस्तय य नेऩार 
 सयकायफाट तनधाारयत प्राववतधक भाऩदण्ड फभोशजभ हनु ुऩनेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ उऩकयणहरू नवीकयणीम 
ऊजाा ऩयीऺण केन्त्रद्वाया ऩयीऺण गयी प्रभाणीकयण बएको हनु ु
ऩनेछ।नवीकयणीम ऊजाा ऩयीऺण केन्त्रभा ऩयीऺण सवुवधा नबएका 
प्रणारीहरूको हकभा आतधकारयक अन्त्तयाावष्डम ऩयीऺण केन्त्रभा 
ऩयीऺण गयी प्रभाणीकयण बएको हनु ुऩनेछ। 
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(3) अन्त्तयाावष्डम स्तयका प्रववतधक गणुस्तय प्रभाणऩत्र 
बएको हकभा त्मस्ता कम्ऩनी वा सो भापा त उत्ऩाददत साभग्रीको 
प्राववतधक स्तय य प्रभाणऩत्रको प्रभाणीकयण नेऩार सयकायफाट वा 
नवीकयणीम ऊजाा ऩयीऺण केन्त्र वा केन्त्ररे तोकेको आतधकायीक 
तनकामफाट सभेत गना सवकनछे। 

9. आऩूतता गणुस्तय: मस कामाववतध फभोशजभ घयेर ुप्रणारीको आऩूतता 
 तथा जडानको रातग उत्ऩादन य जडान वा तफक्री ऩतछको सेवा 
 रगामत अन्त्म कुनै ऩतन सेवाहरू प्रदान गने कम्ऩनीहरूको गणुस्तय 
 भाऩन देहामको आधायभा हनुेछ:- 

(क) वैकशपऩक ऊजाा प्रणारी केन्त्रफाट फाह्य ऩहुॉच 
सञ्जार,  

(ख) भानव श्रोतको उऩरब्धता,  
(ग) कायोफाय यकभ,  
(घ) सम्फशन्त्धत ऺेत्रभा कम्तीभा तीन वषा काभ 

गयेको अनबुव,  
(ङ) सभग्र गणुस्तय तनमन्त्त्रण ऩद्दतत,  
(च) प्रचतरत कानून फभोशजभ कारो सूशचभा नऩयेको,  
(छ) कम्ऩनीको प्रवन्त्धऩत्रभा सम्फशन्त्धत ऺेत्रभा कामा 

गना उद्देश्म उपरेख बएको। 
10. उऩरब्ध उत्तभ प्रववधी: (1) मस कामाववतध फभोशजभ सचुीकृत 
 कम्ऩनीरे राबग्राहीको रातग कामा गदाा उऩरब्ध उत्तभ प्रववतधको 
 तसर्द्ान्त्त अनसुाय कुनै खास नवीकयणीम ऊजाा प्रववतधको उऩमकु्तता 
 सयरीकृत भूपमाङ्कनको भाध्मभफाट खास प्रववतधको रागत अन्त्म 
 उऩरब्ध नवीकयणीम ऊजाा प्रववतधहरूको उऩरब्धता य रागतसॉग 
 तरुना गयी भूपमाङ्कनको आधायभा गनुा ऩनेछ।  
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(2) कामाारमरे राबग्राही वा घयधयुीको प्राववतधक य 
आतथाक ऩऺको प्रभाणीकयण गने तथा जडान गरयने प्रणारीहरुको 
कामाान्त्वमन तथा अनगुभन गने कामा वैकशपऩक ऊजाा प्रवर्द्ान 
केन्त्रको उऩरब्ध उत्तभ प्रववतधको सम्बाव्मता अध्ममन 
प्रततवेदनका आधायभा गना सक्नेछ। 

11. घयामसी ऊजाा प्रववतधको आधाय भूपम तनधाायण: (1) मस कामाववतध 
 फभोशजभ कामाारमरे घयामसी ऊजाा प्रववतधको आधाय भूपम 
 तनधाायण गना आवश्मक देखेभा देहामको आधाय तरई गना 
 सक्नेछ:- 

(क) प्रदेशरे अशघपरा वषाभा सोही प्रकृततका प्रणारी 
उऩरब्ध गयाउॉदा रागेको वास्तववक रागत 
यकभ, 

(ख) वैकशपऩक ऊजाा प्रवर्द्ान केन्त्ररे अशघपरा वषाभा 
सोही प्रकृततका प्रणारी उऩरब्ध गयाउॉदा 
रागेको वास्तववक रागत यकभ, 

(ग) स्थानीम फजायभा यहेको प्रचतरत भूपमदय, 
(घ) उद्योग वाशणज्म भहासॊघरे उऩरब्ध गयाएको 

दययेट वा सम्फशन्त्धत व्मवसावमक सॊगठनहरूरे 
सभम सभमभा प्रकाशशत गयेको अतधकतभ 
भूपमदय (एभ आय वऩ), 

(ङ) कुनै सॊघीम वा प्रदेश स्तयका सयकायी तनकामरे 
सभेत प्रणारी खरयद तथा जडान गदै आएकोभा 
त्मस्ता तनकामरे खरयद गयी तरएको दय, 

(च) अन्त्तयाावष्डम फजायभा प्रचतरत भूपमदय। 
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(2) उऩदपा (1) फभोशजभ कामाारमरे आधाय भूपम 
तनधाायण गयेभा मस कामाववतध फभोशजभ कामा गने कम्ऩनीरे सोही 
भूपमराई आधाय तरई गनुा ऩनेछ। 

12. कम्ऩनीहरू सशुचकृत सम्फन्त्धी व्मवस्था: (1) कम्ऩनी ऐन, 2063 
 फभोशजभ दताा बई वैकशपऩक ऊजाा प्रवर्द्ान केन्त्रफाट प्रणारी 
 जडानको रातग भान्त्मता प्राप्त गयेका कम्ऩनीहरूरे देहामको 
 कागजातको प्रतततरवऩ सॊरगन गयी सम्फशन्त्धत कामाारमभा अनसूुची-
 3 फभोशजभको ढाॉचाभा तनवेदन ददन ुऩनेछ:- 

(क) कम्ऩनी दतााको प्रभाणऩत्र, 
(ख) स्थामी रेखा नम्फय वा भूपम अतबवृवर्द् कय 

दतााको प्रभाणऩत्र, 
(ग) कय चकु्ता प्रभाणऩत्र,  
(घ) आवश्मकता अनसुाय कम्ऩनीको इजाजतऩत्र। 

(२) उऩदपा (1) फभोशजभ तनवेदन प्राप्त बए ऩश्चात ्
कामाारमरे दपा ९ सभेतराई आधाय भानी आवश्मक जाॉचफझु 
गयी उऩमकु्त य मोगम ठहयीएको कम्ऩनीराई दताा गयाई अनसूुची-
4 फभोशजभको ढाॉचाभा तनस्सा तनवेदकराई ददन ु ऩनेछ य सोको 
अतबरेख याखी प्रत्मेक वषा अद्यावतधक गनुा ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभको भौजदुा सूशचको वववयण 
सम्फशन्त्धत स्थानीम तहको सूचना ऩाटीभा टाॉस गयी वा सम्फशन्त्धत 
कामाारमको वेफसाइटभा याखी वावषाक रूऩभा सावाजतनक गनुा 
ऩनेछ।    

13. आमोजना कामाान्त्वमन: (१) कामाारमरे दपा 5 फभोशजभ छनौट 
 सतभततफाट अनदुानका रातग छनौट बएका राबग्राही घयधयुीराई 
 ऩत्र भापा त जानकायीका रातग सम्फशन्त्धत स्थानीम तहभा ऩठाउन े
 छ।उक्त स्थानीम तहरे स्वमभ ् वा सम्फशन्त्धत वडा कामाारम 
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 भापा त जानकायीका रातग ऩठाउन ेछ य सो स्थानीम तह वा वडा 
 कामाारमरे सम्फशन्त्धत राबग्राही वा घयधयुीराई जानकायी गयाउन े
 छ। 

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ जानकायी प्राप्त गये ऩश्चात वा 
अन्त्म कुनै भाध्मभफाट छनौट बएको सूचना  प्राप्त गये ऩश्चात ्
राबग्राही वा घयधयुीरे अनसूुची-5 फभोशजभको ढाॉचाभा स्वीकृततको 
रातग कामाारमभा तनवेदन ददन ुऩनेछ।  

(3) कामाारमरे उऩदपा (2) फभोशजभ तनवेदन प्राप्त बए 
ऩश्चात दपा 5 फभोशजभको सतभततरे छनौट गयेको राबग्राही वा 
घयधयुी हो वा होईन तबडाई छनौट गयेको राबग्राही वा घयधयुी 
बएभा दपा 12 फभोशजभ सूशचकृत कम्ऩनीहरू भध्मेफाट राबग्राही 
वा घयधयुीको स्वेच्छा तथा योजाईभा छनौट गना रगाई राबग्राही 
वा घयधयुी य कम्ऩनी तफच कामा सम्झौता गना स्वीकृतत प्रदान 
गनेछ। 

(4) कामाारमरे उऩदपा (3) फभोशजभ स्वीकृतत प्रदान 
गयेऩतछ सोको जानकायी सम्फशन्त्धत कम्ऩनी य स्थानीम तहराई 
गयाउनेछ। 

(5) राबग्राही वा घयधयुी य कम्ऩनी फीच अनसूुची-6 
फभोशजभको ढाॉचाभा कामा सम्झौता गयी सो को तीन प्रतत तमाय 
गयी एक-एक प्रतत तरने ददने गयी अको एक प्रतत जानकायीको 
रातग कामाारमभा सम्फशन्त्धत उऩबोक्ता तथा राबग्राही वा 
कम्ऩनीरे फझुाउन ुऩनेछ। 

(6) सम्फशन्त्धत कम्ऩनीरे ऩतन उऩदपा (5) फभोशजभ 
सम्झौता गयी सोको एक प्रतत कामाारमभा फझुाउन ुऩनेछ। 
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(7) कामाारमफाट उऩदपा (3) फभोशजभ स्वीकृत 
राबग्राही वा घयधयुीरे छनौट गयेको दपा 8 फभोशजभ सूशचकृत 
कम्ऩनीफाट कामा सम्ऩन्न गनेछ। 

(8) मस कामाववतध फभोशजभ कामा सम्ऩन्न गदाा जडान 
साभग्रीहरू नववकयणीम ऊजाा ऩयीऺण केन्त्रवाट प्रभाणीकयण 
बएका उऩकयण तथा प्रववतधभात्र प्रमोग गनुा ऩनेछ। 

(9) कामा सम्ऩन्न बएऩतछ कम्ऩनीरे सेवाग्राहीरे ऩाउन े
अनदुानको रातग आवश्मक कागजातहरू सवहत अनसूुची-7 
फभोशजभको ढाॉचाभा अनदुान आवेदन पायाभको तनवेदन बनुा 
ऩनेछ।राबग्राही वा घयधयुीरे सूशचकृत कम्ऩनी भापा त अनदुानको 
रातग आवेदन पायभ साथ देहाम फभोशजभका कागजातहरू सॊरगन 
गयी कामाारमभा फझुाउन ुऩनेछ्- 

(क) राबग्राही वा घयधयुीको नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रतततरवऩ, 

(ख) तफर तथा कय तफजकको प्रतततरवऩ, 
(ग) ववद्यतु उऩमोग गने बएभा ववद्यतु भहसरु 

ततयेको तफरको प्रतततरवऩ, 
(घ) घयधनी वा नशजकको नाता ऩने व्मशक्त य 

वैकशपऩक ऊजाा प्रणारीको स्ऩष्ट देशखन े गयी 
शखशचएको पोटो य प्रणारी जडानभा प्रमोग हनु े
सम्ऩूणा उऩकयण हरूको पोटो, 

(ङ) तफक्री ऩतछको सेवा प्रदान गने सम्झौता ऩत्रको 
य वायेन्त्टी/गमायेन्त्टीको प्रतततरवऩ, 

(च) आफ्नो फैंकभा यहेको चेकको प्रतततरवऩ (खाता 
नॊ. य नाभको शरु्द्ताको रातग), 
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(छ) प्रववतध जडान बएको ब्महोयाको सम्फशन्त्धत 
स्थानीम तहको  तसपायीस, 

(ज) कम्ऩनीरे मस कामाको रातग वैकशपऩक ऊजाा 
प्रवर्द्ान केन्त्रफाट कुनै अनदुान नतरएको ऩत्र। 

(10) कामाारमरे आवेदन पायभ प्राप्त बएऩतछ अनदुान 
यकभ स्वीकृतका रातग ऩूया गनुाऩने आधाय शता तथा कागजातहरू 
आदद जाॉच गयी उऩमकु्त देशखएभा कामाारमरे ऩाॉच प्रततशत 
तफक्रीऩतछको सेवाको रातग धयौटी खाताभा जम्भा गयी फाॉकी 
यकभ सम्फशन्त्धत राबग्राही वा घयधयुीको फैंक खाताभा नै अनदुान 
यकभ बकु्तानी गरयनेछ। 

14. सौमा ऊजाा यावष्डम प्रसायण राइनफाट ववद्यतु सेवा नऩगेुको ऺेत्र् 
 यावष्डम प्रसायण राइन य अन्त्म वैकशपऩक ऊजाा ्ोतफाट ववद्यतु 
 सेवा उऩरव्ध नबएका ऺेत्रभा सौमा ऊजााफाट ववद्यतु उऩरब्ध 
 गयाउन सौमा घयेर ु ववद्यतु प्रणारी अन्त्तगात सौमा घयामसी ववद्यतु 
 सेवाको रातग देहाम फभोशजभ अनदुान उऩरब्ध गयाइनेछ्- 

सौमा प्रणारी ऺभता 

अनदुान यकभ (रु.भा) 

वहभारी 
शजपराहरू 

ऩहाडी 
शजपराहरू 

तबत्री भधेश वा 
काठभाडौं 
उऩत्मकाका 
शजपराहरू 

10 देशख 20 वाट वऩक 
ऺभताका साना घयेर ु
सौमा प्रणारी (प्रतत 
राबग्राही वा घयधयुी प्रतत 
प्रणारी) 

5,000/- 4,800/- 4,500/- 
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50 वाट वऩक ऺभता वा 
सो बन्त्दा फढीका घयेर ु
सौमा प्रणारी (प्रतत 
राबग्राही वा घयधयुी प्रतत 
प्रणारी) 

10,000/- 9,000/- 8,000/- 

15. वामोगमाॉस: मस अनदुानको रातग घयामसी, सावाजतनक सॊस्था, 
 व्मावसावमक सॊस्थाहरू, सभदुामहरूको ऊजााको रातग आवश्मकता 
 ऩूया गना जी.जी.सी. (गोफय गमास कम्ऩनी) 2047 भोडेर, 
 सधुारयएको जी.जी.सी. 2047 भोडेर तथा अन्त्म आधतुनक 
 वकपामती ववतबन्न ऺभताका भोडेरहरु सभेत मोगम हनुेछन।् 
16. घयामसी फामोगमाॉस प्रान्त्ट: (१) गाई बैसीको गोवय भु् म 
 ऩदाथाको रुऩभा प्रमोग गयी घयामसी प्रमोजनका रातग तनभााण 
 गरयने वामोगमाॉस प्रान्त्टहरुभा प्रतत घयधयुीभा ददइने अनदुान देहाम 
 फभोशजभ हनुेछ्- 
 

ऺते्र 

अनदुान यकभ (रु.भा) 

2 घनतभटय 
प्रान्त्ट ऺभता 

4 घनतभटय 
प्रान्त्ट ऺभता 

6 घनतभटय वा 
सो बन्त्दा फढी 
प्रान्त्ट ऺभता 

वहभारी शजपराहरू 25,000/- 30,000/- 35,000/- 

ऩहाडी शजपराहरू 20,000/- 25,000/- 30,000/- 

तबत्री भधेश वा 
काठभाडौं 
उऩत्मकाका 
शजपराहरू 

16,000/- 20,000/- 24,000/- 
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(2) रशऺत राबाशन्त्वत वगाका रातग भातथ उपरेशखत 
अनदुान यकभको दश प्रततशत थऩ यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ। 

(3) बान्त्छाफाट तनस्कने पोहय तथा अन्त्म घयामसी जैववक 
फस्तहुरू अतधकतभ प्रमोग गयी वातावयण सधुाय गने तथा 
आमाततत इन्त्धनराई प्रततस्थाऩन गना तनधाारयत तडजाइनको चाय 
घनतभटय वा सो बन्त्दा कभ ऺभताका वामोगमाॉस प्रान्त्टहरूका 
रातग प्रतत घयधयुी अतधकतभ दश हजाय रूऩैँमा बन्त्दा फढी नहनुे 
गयी कुर रागतको अतधकतभ ऩचास प्रततशतसम्भ अनदुान यकभ 
उऩरब्ध गयाइनछे। 

17. पोहोयवाट ऊजााभा आधारयत वामोगमाॉस् (१) पोहोयफाट ऊजाा 
 उत्ऩादनको रातग फाह्र दशभरफ ऩाॉच घन तभटय देशख ऩैंतीस घन 
 तभटय ऺभताको वामोगमाॉस प्राण्टराई सानो, ऩैंतीस घन तभटय 
 देशख एकसम घन तभटय ऺभताको वामोगमाॉस प्रान्त्टराई भध्मभ य 
 एकसम घन तभटय बन्त्दा वढी ऺभताको वामोगमाॉस प्रान्त्टराई 
 ठूरा ऺभताको वामोगमाॉस प्राण्टको रुऩभा भातननछे। 

(२) ऩाठशारा, क्माम्ऩस, अस्ऩतार, प्रदेश प्रहयी व्मायेक, 
वृर्द्ाश्रभ य धातभाक ऺेत्र जस्ता सावाजतनक सॊस्थाहरूफाट तनस्कन े
भानव भरभूत्र, ठोस पोहोय, कृवषजन्त्म ऩदाथा आदद प्रमोग गने 
वामोगमाॉस प्रान्त्टहरु सॊस्थागत अनदुानका रातग मोगम हनुेछन ् 

(3) वामोगमाॉस उत्ऩादनको याम्रो सम्बावना बएका जैववक 
पोहोय तनस्कने कुखयुा पाभा, गाई बैंसी गोठ, ऩशवुधशारा, साना 
तथा घयेर ु उद्योगहरू, ठूरा उद्योग आदद जस्ता तनजी उद्यभका 
रुऩभा यहेका सफै प्रकायका सॊस्थाहरूराई व्माऩारयक प्रततष्ठानको 
रुऩभा भातननछे ।  

(4) खेय जान ेकुवहन ेजैववक ऩदाथाको भात्रा उच्च यहेका 
व्मावसावमक प्रततष्ठानहरूभा वामोगमाॉस उत्ऩादनको सम्बावना उच्च 
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यहेकोरे त्मसयी उत्ऩादन गरयने ऊजाा आपैं  प्रमोग गने वा अन्त्म 
नशजकका घयधयुीराई ववतयण गरयनेछ । त्मस्ता प्रकायका साना, 
भध्मभ तथा ठूरा वामोगमाॉस प्रान्त्टहरू व्मावसावमक वगॉकयण 
अन्त्तगात अनदुानको रातग मोगम भातननेछ । 

(५) अनदुानको हकभा स्थानीम तहतबत्रको ठोस 
ऩदाथावाट वामोगमाॉस उत्ऩादनको रातग ददइने अनदुानको दय 
वामोगमाॉस उत्ऩादन ऺभताको आधायभा देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 

 वामोगमाॉस 
प्रान्त्ट 

अनदुाय यकभ (रू. भा) 

ताऩीम प्रमोगका रातग प्रतत घनतभटय वामोगमाॉसफाट प्रततददन (साधायण 
ताऩक्रभ चाऩको आधायभा) 

प्रतत वक.वा. 
ववद्यतु शशक्त 
उत्ऩादनका 
रातग ( 24 
घण्टाको 
आधाय बायका 
रातग) थऩ 
अनदुान 

तबतत्र भधेश वा काठभाण्डौं 
उऩत्मकाका शजपराहरू 

ऩहाडी शजपराहरू 

सानो भध्मभ ठूरो सानो भध्मभ ठूरो 

व्मावसावमक 
वामोगमाॉस 
प्रान्त्ट 

20,000 25,000 30,000 24,000 30,000 36,000 65,000 

सावाजतनक 
तनकामभा 
तनभााण 
गरयने 
वामोगमाॉस 
प्राण्ट 

57,000/- 68,000/- 1,85,000/- 

साभदुावमक 
वामोगमाॉस 
प्राण्ट 

45,000/- 54,000/- 1,50,000/- 

स्थानीम 
तहफाट 

रू दईु राखभा नवढ्न ेगयी कूर 
रागतको चातरस प्रततशत सम्भ। 

रु. दईु राख चातरस हजायभा 
नफढ्ने गयी कूर रागतको 

रु. चाय 
राखभा 
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तनस्कन े
पोहयफाट 
वामोगमाॉस 
ऊजाा 
प्रणारी 
तनभााण गदाा 

चारीस प्रततशत सम्भ । नवढ्ने गयी 
कूर 

ववद्यतुीकयण 
रागतको 
चारीस 
प्रततशत 
सम्भ। 

18. जैववक ऊजाा: (1) जैववक ऊजाा प्रववतध वा प्रणारीभा देहामको 
 आधायभा देहाम फभोशजभ अनदुान यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ्- 

(क) घयामसी भाटोको सधुारयएको चपुहोको 
प्रवर्द्ानको रातग प्रत्मऺ अनदुान उऩरब्ध 
गयाइने छैन ।  

तय प्रदेश सयकायरे ऩवहचान गयेका 
रशऺत घयऩरयवाय अन्त्तगातका फारफातरकाको 
सभेत ऩारनऩोषण गनुा ऩने घयभरुी भवहरा य 
रोऩोन्त्भखु जनजाततको रातग घयऩरयवायराई 
भाटोको चपुहो जडान गना स्थानीम तनकाम 
भापा त आतथाक सहमोग उऩरब्ध गयाउन 
प्रोत्साहन गरयनेछ । 

(ख) सभरु सतहदेशख एक हजाय ऩाॉच सम भीटय 
बन्त्दा उचाइ बएका ऺेत्रभा खाना ऩकाउन य 
कोठा तताउन प्रमोग हनु े एक वा दईु भखेु 
पराभे सधुारयएको चपुहोराई प्रतत चपुहो प्रतत 
घयधयुी अतधकतभ तीन हजाय रुऩैमाॉ,  

(ग) तीन भखेु पराभे चपुहोराई प्रतत चपुहो प्रतत 
घयधयुी अतधकतभ चाय हजाय  रुऩैमाॉ बन्त्दा 
फढी नहनुे गयी ऩचास प्रततशतसम्भ अनदुान 
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यकभ उऩरब्ध गयाइनछे।मस वकतसभको 
चपुरोभा वहभारी शजपराहरूको ऺेत्र य ऩहाडी 
शजपराहरूको ऺेत्रका रातग प्रतत चपुरो प्रतत 
घयधयुी क्रभश् एक हजाय रूऩैमाॉ य ऩाच सम 
रूऩैमाॉ थऩ अनदुान उऩरब्ध गयाइनेछ, 

(घ) सावाजतनक ऩाठशारा, सावाजतनक अस्ऩतार 
तथा स्वास््म केन्त्र, प्रदेश प्रहयी ब्मायेक, 
धातभाक स्थर तथा अनाथाश्रभहरूभा खाना 
ऩकाउने य कोठा तताउन े प्रमोजनका रातग 
पराभे सधुारयएको चपुहोभा प्रतत चपुहो 
अतधकतभ फीस हजाय रूऩैमाॉ बन्त्दा फढी नहनुे 
गयी कूर भूपमको ऩचास प्रततशतसम्भ अनदुान 
यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ, 

(ङ) ग्राभीण तथा अधा शहयी ऺेत्रभा एकभखेु वा 
दईुभखेु ऩूणा रुऩभा वा आॊशशकरुऩभा पराभे 
यकेट चपुहोभा अतधकतभ तीन हजाय रूऩैमाॉ 
बन्त्दा  फढी नहनुेगयी कूर भूपमको ऩचास 
प्रततशतसम्भ अनदुान ददइनछे। 

(च) ग्राभीण तथा अधा शहयी ऺेत्रभा एक भखेु वा 
दईु भखेु ऩूणा रुऩभा वा आॊशशक रुऩभा पराभे 
गमाॉसीपामय प्रणारीका घयेर ु चपुहोभा 
अतधकतभ ्चाय हजाय रुऩैमाॉ बन्त्दा फढी नहनु े
गयी कूर भूपमको ऩचास प्रततशतसम्भ अनदुान 
यकभ ददइनछे। 

(छ) गमाॉसीपामय प्रववतधफाट ताऩीम ऊजाा प्रमोग गयी 
रघ,ु साना य भझौरा उद्यभहरूभा कृवषजन्त्म 
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फस्तकुो प्रशोधनको रातग पराभे 
गमाॉसीपामयभा अतधकतभ एक राख ऩचास 
हजाय रुऩैमाॉ बन्त्दा फढी नहनुे गयी कूर 
भूपमको ऩचास प्रततशतसम्भ अनदुान यकभ 
उऩरब्ध गयाइनछे। 

(ज) घयामसी पराभको सधुारयएको चपुहो जडान 
गना रशऺत राबाशन्त्वत  वगाराई प्रतत चपुहो प्रतत 
घयधयुी थऩ एक हजाय रुऩैमाॉ अनदुान यकभ 
उऩरब्ध गयाइनछे। 

(2) यावष्डम प्रसायण राइन य अन्त्म नवीकयणीम ऊजाा 
्ोतफाट ववद्यतु सेवा उऩरब्ध नबएका ऺेत्रभा ववद्यतुीकयण गना 
जैववक ऊजाा ्ोतफाट ऩाॉच वकरोवाट बन्त्दा भातथ एक सम 
वकरोवाटसम्भ ऺभताका ववद्यतुीम आमोजनाहरुका रातग अनदुान 
देहाम फभोशजभ आमोजनाभा आधारयत वा ऊजाा खऩतभा आधारयत 
भध्मे सम्फशन्त्धत आमोजना सञ्चारकरे योजेको कुनै एक तरयका 
अनसुाय उऩरब्ध गयाइनेछ्- 

अनदुान 
वगॉकयण 

अनदुान यकभ (रु. भा) 

वहभारी शजपराहरू ऩहाडी शजपराहरू तबत्री भधेश वा 
काठभाडौं 
उऩत्मकाका 
शजपराहरू 

(क) आमोजनाभा आधारयत अनदुान 

ववतयण प्रणारी 
(प्रतत घयधयुी) 

32,000/- 30,000/- 28,000/- 
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उत्ऩादन 
प्रणातरका 
रातग (प्रतत 
वकरोवाट) 

1,25,000/- 1,10,000/- 1,00,000/- 

तय उत्ऩादन य ववतयण प्रणारीभा प्रतत वकरोवाटको रातग अतधकतभ 
अनदुान यकभ वहभारी, ऩहाडी य तबतत्र भधेश वा काठभाण्डौं उऩत्मकाका 
शजपराहरूभा क्रभश रू.4,45,000/-, रु.4,10,000/- य 
रु.3,80,000/- बन्त्दा फढी हनुे छैन । ववतयण प्रणारीभा अनदुान प्रतत 
वकरोवाट अतधकतभ 10 घयधयुीराई उऩरब्ध गयाइनेछ । 

(ख) ऊजाा खऩतभा आधारयत अनदुान 

वा ऊजाा खऩत 
(वकरोवाट 
घण्टा) 

50% 50% 50% 

मदद ऊजाा खऩतको रातग अनदुान ददइने बएभा वास्तववक ऊजाा खऩत 
(प्रतत वकरोवाट घण्टा) को आधायभा ववद्यतु उत्ऩादन शरुु बएको 5 
फषाको अवतधसम्भ भात्र सम्फशन्त्धत आमोजना तफकासकतााराई बकु्तानी 
गरयनेछ। 

 

19. ववद्यतुीम चरुो सम्फन्त्धभा: (1) भन्त्त्रारमरे ववद्यतुीम (इन्त्डक्सन) 
 चरुोराई प्रोत्साहन गयी ववद्यतु खऩत वरृ्द्ी गना अप-वऩक सभमभा 
 ववद्यतु उऩमोग गदाा सोही सभमभा तसतरण्डय गमाॉस प्रमोग गदााको 
 पयक यकभ भूपमाङ  कन गना रगाई सो पयक यकभ फयाफयको 
 दैतनक दईु घण्टा ववद्यतु खऩत फाऩत गणना गयी आएको जम्भा 
 यकभ अनदुान स्वरुऩ ददने व्मवस्था गनेछ। 
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(2) मस कामाववतधको अतधनभा यही भन्त्त्रारमरे ववद्यतुीम 
(इन्त्डक्सन) चरुो वकन्त्दा रू. 1000 अनदुान ददने व्मवस्था गना 
सक्नेछ। 

20. प्रचतरत कानून फभोशजभ हनुे्  मस कामाववतधभा रेशखएकोभा मसै 
 फभोशजभ य अन्त्मभा प्रचतरत कानून फभोशजभ हनुेछ।  
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अनसूुची-1 

(दपा 3 को उऩदपा (3) सॉग सम्फशन्त्धत) 
अनदुानका रातग कामाारमभा ददन ेतनवेदन 

 

                                                                 तभतत्-........./..../.... 
श्री कामाारम प्रभखुज्मू,       

जर्ोत तथा तसॊचाइ ववकास तडतबजन कामाारम, 
................................ शजपरा। 

 

भहोदम, 
वैकशपऩक ऊजाा प्रणारी अनदुान ऩरयचारन तथा कामा सञ्चारन कामाववतध, २०७७ को दपा 
3 को उऩदपा (3) फभोशजभ भैरे ............................................................. 
वैकशपऩक ऊजाा जडानका रातग सॊरगन हनु देहाम फभोशजभको वववयण सवहत मो तनवेदन 
ऩेश गयेको छु। साथै भैरे मस बन्त्दा अशघ भातथ उपरेशखत वैकशपऩक ऊजााको रातग नेऩार 
सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहफाट कुनै अनदुान तरएको छैन । झटु्टा ठहयीए 
प्रचतरत कानून फभोशजभ कायवाही बएभा भेयो भञ्जुय छ । 

1. नाभ, थय् ......................................................... 
2. तरङ्ग्  (क) ऩरुुष  (ख) भवहरा  (ग) अन्त्म 
3. ऩारयवारयक वववयण् 

(अ) वगा/सभूह् (तऩाईं आपूराई कुन वगा/सभूहभा याख्न रुचाउन ु हनु्त्छ? 
    छान्नुहोस) 

(क) आददफासी 
जनजाती 

(ख) 
दतरत 

(ग) 
वैश्म 

(घ) 
भसुरभान 

(ङ) 
ब्राह्मण 

(च) 
ऺेत्री 

(छ) 
भधेशी 

(ज) 
अन्त्म 

 

(आ) अपऩसॊ्मक सभूदाम् हो/होईन 

(इ)  रोऩोन्त्भखु जनजाती् हो/होईन 

(ई) सीभान्त्तकृत वगा्  हो/होईन (मदद हो बन,े अततसीभान्त्तकृत वगा्  हो/होईन) 
(उ) ऩरयवायको सॊ्मा्           जम्भा् ........... भवहरा्............ ऩरुुष् ........... 
   18-59 उभेय सभूहको सदस्म सङ््मा् ....................... 
(ऊ) ऩरयवायभा अऩाङ्गता बएका सदस्म् छ/छैन (मदद छ बन ेउपरेख गनुाहोस) 
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1. नाभ् .......................... उभेय्................. अशक्तताको प्रकृतत् 
ऩूणा अशक्त/अतत अशक्त/भध्मभ/साभान्त्म 

2. नाभ् .......................... उभेय्................. अशक्तताको प्रकृतत् 
ऩूणा अशक्त/अतत अशक्त/भध्मभ/साभान्त्म 

(ए) तनवेदक ज्मेष्ठ नागरयक, अऩाॊगता बएका व्मशक्त, अशक्त वा असहाम, 
वऩछतडएका भवहरा, दतरत, आददवासी जनजातत, उशत्ऩतडत वगा, वऩछडा वगा, 
वऩछतडएको ऺेत्र य आतथाक रुऩरे ववऩन्न उपरेख गने । 

4. हार प्रमोगभा यहेको घयको ऺेत्रपर (वगावपटभा) : 
5. घयतबत्रको बईु (येजा रगाउने): भाटो  / ईटा ढुङ्गा आदद  /   तसभेन्त्ट 

6. घयको गायो (येजा रगाउने) : 
 फाॉस, शचयऩट/कप्टेयो, आदद वा त्मसभा ऩयार/स्माउराको टाटी 
 नतभरेको ढुङ्गाको गायो, फाॉस, कप्टेयो, बकायी आदीभा भाटोरे ऩोतेको तथा 

काठ/पपमाक, काॉचो ईटाभा भाटोको जोनॉ 
 तभरेको ढुङ्गाको गायो तथा ऩाकेको ईटाभा भाटो/तसभेन्त्टको जोनॉ 

7. घयको छानो (येजा रगाउने) 
 पुस, आसवेटस,स्माउरा,प्रावष्टक तसट आदी  
 खऩटा, टामर, वटन  
 ढरान,कका ट ऩाता  

8. जगगाको स्वातभत्व (येजा रगाउने) 
 रारऩूजाा बएको वा गाॉउब्रक (स्वातभत्व ऩाउन सवकने) वा स्थातनम तहको 

तसपायीस (स्वफासी य वववाद यवहत)  
 नदीतार वकनायाभा फसोफास गयेको  

9. हार फसोफास यहेको फाहेक खेती मोगम जगगा (येजा रगाउने) 
 अन्त्मत्र जगगा नबएको 
 अन्त्मत्र जगगा बएको  

10. घयभूरीको हकभा (येजा रगाउने) 
 अतत ववऩन्न, असहाम, असक्त, अऩाॊग, वरृ्द्वरृ्द्ा, अनाथ, फारफातरका, एकर 

भवहरा, दतरत, अपऩसङ््मक, रोऩोन्त्भखु जनजाती, सीभान्त्तकृत फगा, जस्ता 
घयभूरी राबग्राही बएका  

 अन्त्म  

11. योजगायी 
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 भौसभी श्रतभक/ज्मारादायी बएको 
 सयकायी कामाारम, अन्त्म सॊघ सॊस्थाभा स्थामी वा कयाय जातगय बएको 

12. स्थामी ठेगाना् प्रदेश................शजपरा......................न.ऩा./गा.ऩा................. 
वडा नॊ.... 

13. अस्थामी ठेगाना् प्रदेश..................... शजपरा...............न.ऩा./गा.ऩा................. 
वडा नॊ.... 

14. सम्ऩका  वववयण (उऩरब्ध बएसम्भ) पोन/भोवाइर नॊ....................................... 
ईभेर................................ 

15. सॊरगन कागजात्- 
(क) राबग्राही वा घयधयुीको नागरयकताको प्रतततरवऩ/प्रतततरवऩहरू। 
(ख) आफ्नै घय बएको सम्फशन्त्धत स्थातनम तहको तसपारयस। 

16. मसभा रेखीएको ब्महोया दठक साॉचो हो।झठुा ठहये कानून फभोशजभ सहुॉरा 
फझुाउॉरा।  

 
 

तनवेदन ददने राबग्राही वा घयधयुीको 
नाभ्- 

हस्ताऺय्- 
तभतत्- 

तसपारयस गने  

नाभ:- 
हस्ताऺय:- 
ऩद: वडा अध्मऺ  
तभतत:- 
वडा कामाारमको सवहछाऩ:- 
 

ना
भ्
- 

ह
स्ता
ऺ
य्
- 
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अनसूुची-2 
(दपा ४ को उऩदपा (५) य दपा ६ को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्त्धत) 

राबग्राहीहरुको छनौटका आधायहरु 

क्र.सॊ. वववयण ददइन ेअङ्क कैवपमत 
1 हार प्रमोगभा यहेको 

घयको ऺेत्रपर, 
प्रततव्मशक्त वगावपटभा   

30 बन्त्दा कभराई -1५ 
30 देखी 60 सम्भ -१० 
60 बन्त्दा फढी -५ 

 

2 हार उऩबोगभा यहेको 
जगगाको ऺेत्रपर, 
प्रततव्मशक्त वगावपटभा 

60 बन्त्दा कभ -10 
60 देखी 100 -5 
100 बन्त्दा फढी -0 

 

3 घयतबत्रको बईु भाटो -10 
ईटा ढुङ्गा आदी -5 
तसभेन्त्ट -0 

जम्भा फ्रोय 
एरयमाको 50% वा 
सो बन्त्दा फढी 
ऺेत्रपर बएकाराई 
अङ्क ददने। 

4 घयको गायो फाॉस, शचयऩट/कप्टेयो, आदद वा 
त्मसभा ऩयार/स्माउराको 
टाटी-10 
नतभरेको ढुङ्गाको गायो, फाॉस, 
कप्टेयो, बकायी आदीभा भाटोरे 
ऩोतेको तथा काठ/पपमाक, 
काॉचो ईटाभा भाटोको जोनॉ -5 
तभरेको ढुङ्गाको गायो तथा 
ऩाकेको ईटाभा भाटो/तसभेन्त्टको 
जोनॉ -0 

50 प्रततशत सम्भभा 
जे छ त्मसैराई 
भान्ने। 
 

5 घयको छानो  पुस, 
आसवेटस,स्माउरा,प्रावष्टक तसट 
आदी -10 
खऩटा, टामर, वटन -5 
ढरान,कका ट ऩाता -0 
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६ जगगाको स्वातभत्व रारऩूजाा बएको वा गाॉउब्रक 
( स्वातभत्व ऩाउन सवकने) वा 
स्थातनम तहको तसपायीस 
(स्वफासी य वववाद यवहत ) -
10 
नदीतार वकनायाभा फसोफास 
गयेको -0 

 

७ खेती मोगम जगगा  अन्त्मत्र जगगा नबएको -10 
अन्त्मत्र जगगा बएको -0 

 

८ घयभूरीको हकभा  अतत ववऩन्न, असहाम, असक्त, 
अऩाॊग, वरृ्द्वरृ्द्ा, अनाथ, 
फारफातरका, एकर भवहरा, 
दतरत, अपऩसॊ्मक, रोऩोन्त्भखु 
जनजाती, सीभान्त्तकृत फगा, 
जस्ता घयभूरी राबग्राही बएका 
-1५ 
अन्त्म -0 

 

९ योजगायी भौसभी श्रतभक/ज्मारादायी 
बएको-१0 
सयकायी कामाारम, अन्त्म सॊघ 
सॊस्थाभा स्थामी वा कयाय 
जातगय बएको  -0 
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अनसूुची-3 
(दपा 12 को उऩदपा (1) सॉग सम्फशन्त्धत) 

कम्ऩनी सशुचकृत हनुका रातग ददइन ेतनवेनको ढाॉचा 
 

तभतत्-........./..../.... 
श्री कामाारम प्रभखु ज्मू,  

जर्ोत तथा तसॊचाइ ववकास तडतबजन कामाारम, 
................................ शजपरा । 

तफषम्- कम्ऩनी सशुचकृत गयी ऩाउॉ। 

वैकशपऩक ऊजाा प्रणारी अनदुान ऩरयचारन तथा कामा सञ्चारन कामाववतध, २०७७ को दपा 
12 को उऩदपा (1) फभोशजभ कम्ऩनी ऐन, 2063 फभोशजभ दताा बई वैकशपऩक ऊजाा 
प्रवर्द्ान केन्त्रफाट प्रणारी जडानका रातग भान्त्मता प्राप्त गयी सम्फशन्त्धत राबग्राही वा घयधयुी 
सॉग कामा सम्झौताका रातग तऩशशरभा उपरेशखत वववयण अनसुायको ऩषु्ट्याई गने कागजात 
सॊरगन गयी कम्ऩनी सशुचकृत हनु मो तनवेदन ऩेश गयेको छु। 

तऩशशर् 

1. कम्ऩनी सशुचकृत हनुका रातग तनवेदन ददने व्मशक्त वा कम्ऩनीको वववयण 

(क) नाभ् (ख) ठेगाना् 

(ग) ऩत्राचाय गने ठेगाना् 

 

(घ) भु् म व्मशक्तको नाभ् 

(ङ) टेतरपोन नॊ. : (च) भोवाईर नॊ.  

2. कम्ऩनी सशुचकृत हनुका रातग तनम्न फभोशजभको प्रभाणऩत्र सॊरगन गनुाहोरा । 

(क) कम्ऩनी दतााको प्रभाणऩत्र, छ  छैन  

(ख) स्थामी रेखा नम्फय वा भूपम अतबववृर्द् कय दतााको प्रभाणऩत्र, छ      छैन  

(ग) कय चकु्ता प्रभाणऩत्र,  छ      छैन  

(घ) आवश्मकता अनसुाय कम्ऩतनको इजाजतऩत्र।  छ      छैन 
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अनसूुची-4 
(दपा 12 को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्त्धत) 

कम्ऩनी सशुचकृत बएको तनस्साको ढाॉचा 
प्रदेश सयकाय 
फागभती प्रदेश 

बौततक ऩूवााधाय ववकास भन्त्त्रारम 
जर्ोत तथा तसॊचाइ तडतबजन कामाारम 

..............शजपरा 
 
श्री ....................................कामाारम 

..............................................। 

 

कम्ऩनी सूशचकृत बई दताा बएको प्रभाण  
प्र.ऩ.नॊ. : 
सूची दताा नॊ. : 
 
श्री ..................................................................................... फाट मस जर्ोत 
तथा तसॊचाइ तडतबजन कामाारम .............. शजपराभा कम्ऩनी ऐन, 2063 फभोशजभ दताा 
बई वैकशपऩक ऊजाा प्रवर्द्ान केन्त्रफाट प्रणारी जडानका रातग भान्त्मता प्राप्त गयी सम्फशन्त्धत 
राबग्राही वा घयधयुीसॉग कामा सम्झौताका रातग कम्ऩनी सूशचकृत हनु ऩाउॉ बनी 
तभतत........................... भा मस कामाारमभा तनवेदन प्राप्त हनु आएकोरे कम्ऩनी 
सूशचकृत गयी मो तनस्सा/प्रभाण उऩरब्ध गयाइएको छ । 

 
दताा गने अतधकायीको,- 
नाभ् 
ऩद् 
तभतत् 
दस्तखत् 
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अनसूुची-5 
(दपा 13 को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्त्धत) 

कम्ऩनी छनौट तथा कामा सम्झौताका रातग ददइन ेतनवेदन 
 

               तभतत्-........./..../.... 
श्री कामाारम प्रभखु ज्मू,      

जर्ोत तथा तसॊचाइ ववकास तडतबजन कामाारम, 
................................ शजपरा। 

 

 

भहोदम, 

वैकशपऩक ऊजाा प्रणारी अनदुान ऩरयचारन तथा कामा सञ्चारन कामाववतध, २०७७ को दपा 
13 को उऩदपा (2) फभोशजभ भैरे ............................................................. 
वैकशपऩक ऊजाा जडानका रातग छनौट बएको ब्महोया सम्फशन्त्धत वडा कामाारम 
भापा त/आपैँ  जानकायी प्राप्त गयी ............................................................... 
कम्ऩनी भापा त वैकशपऩक ऊजाा प्रणारी तनभााण गना कामा सम्झौता गयी सोको प्रतततरवऩ 
सभेत सॊरगन याखी मो तनवेदन ऩेश गयेको छु।  

 
 

तनवेदन ददने राबग्राही वा घयधयुीको 
नाभ्- 
हस्ताऺय्- 
तभतत्- 
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अनसूुची-6 
(दपा 13 को उऩदपा (5) सॉग सम्फशन्त्धत) 
वैकशपऩक ऊजाा प्रणारी जडान गने सम्झौता-ऩत्र 

सम्झौता गने घयधनी क्रभ सङ््मा  
सम्झौता क्रभाङ्क सङ््मा  

वैकशपऩक ऊजाा प्रणारी अनदुान ऩरयचारन तथा कामा सञ्चारन कामाववतध, २०७७ अन्त्तगात 
................................................. वैकशपऩक ऊजाा प्रणारी जडान गना ............... 
शजपरा............................भ.न.ऩा./उ.भ.न.ऩा./न.ऩा./गा.ऩा., वडा नॊ....................... 
गाॉउ/टोर.....................फस्ने श्री......................................................... को 
नातत/नाततनी/फहुायी श्री.......................................................को छोया/छोयी/श्रीभती 
वषा...... को राबग्राही वा घयधयुी श्री ..................................(मस ऩतछ प्रथभ ऩऺ 
बतनने) य ................................. कम्ऩनी (मस ऩतछ दो्ो ऩऺ बतनने) फीच देहाम 
फभोशजभका शताहरुको अतधनभा यही तभतत 20.......... सार .............. भवहना........ 
गतेका ददन कामा सम्ऩन्न गनाका रातग भञ्जुय बई तीन प्रततभा सही छाऩ दस्तखत गयी एक-
एक प्रतत तरमौं ददमौं य एक प्रतत कामाारमभा जानकायीका रातग ऩठामौं। 
प्रथभ ऩऺ (राबग्राही) रे भञ्जयु गयेका शताहरू 

1. भैरे वैकशपऩक ऊजाा अन्त्तगातको ........................... प्रणारी जडान गना 
रागकेो ठीक साॉचो हो।  

2. भैरे वैकशपऩक ऊजाा प्रणारी अनदुान ऩरयचारन तथा कामा सञ्चारन कामाववतध, 
२०७७ को ऩूणा ऩारना गयी प्रववतध जडान गनेछु।  

प्रथभ ऩऺ (राबग्राही वा घयधयुी) को 
(क) राबग्राही वा घयधयुीको व्मशक्तगत वववयण 
राबग्राहीको नाभ, थय(नेऩारीभा): 
............................................................................ 
राबग्राहीको नाभ, थय(अॊग्रजेीभा): 
............................................................................ 
नागरयकताभा उशपरशखत ठेगाना 
शजपरा्............................. 
भ.न.ऩा./उ.भ.न.ऩा./न.ऩा./गा.ऩा.,....................................... वडा नॊ.................... 
ना.प्र.नॊ.: ................. जायी शजपरा् ...................... जायी तभतत्........................... 
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जन्त्भ तभतत् ........................................ 
सम्ऩका  पोन नॊ. : 

स्थामी ठेगाना य नागरयकताभा उशपरशखत ठेगाना पयक बएभा 
(फसाइसयाइको वववयण उपरेख गने) 
फसाइसयाई प्रभाणऩत्र नॊ. ................................................................. 
फसाइसयाइ तभतत ........................................................................... 
राबग्राहीको पोटो 
 
 
 
 
 

वैकशपऩक ऊजाा प्रणारी सम्झौता-ऩत्रभा हस्ताऺय गने अतधकायी/भञ्जुयी प्राप्त व्मशक्तको 
वववयण 

(राबग्राही उऩशस्थत हनु नसकेको अवस्थाभा तनजको प्रतततनधी) 
सॊयऺक/अतधकाय/भञ्जुयी प्राप्त व्मशक्तको नाभ, थय् 
......................................................... 
स्थामी ठेगाना 
शजपरा्..................... भ.न.ऩा./उ.भ.न.ऩा./न.ऩा./गा.ऩा् ........................... 
वडा नॊ.:........................          गाउॉ/टोर्................................ 
ना.प्र.नॊ.: .......................          जायी शजपरा् ............................ 
जायी तभतत् ....................          जन्त्भ तभतत् ............................ 
फाजेको नाभ, थय् ............................................................................. 
फाफकुो नाभ, थय् ............................................................................. 
आभाको नाभ, थय् ............................................................................ 
राबग्राहीसॉगको नाता्....................................सम्ऩका  पोन नॊ. : ................ 

पोटो 
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भातथ उपरेशखत व्महोया ठीक साॉचो हो । झटु्ठा ठहये  कानून फभोशजभ सहुॉरा फझुाउॉरा। 
 
दो्ो ऩऺ (कम्ऩनी........................) रे भञ्जुय गयेका शताहरू 
प्रथभ ऩऺफाट उपरेशखत शताहरू ऩयुा बएको अवस्थाभा वैकशपऩक ऊजाा प्रणारी अनदुान 
ऩरयचारन तथा कामा सञ्चारन कामाववतध, २०७७ को ऩूणा ऩारना गयी तनम्न अनसुायको 
वैकशपऩक ऊजाा प्रणारी जडान गनेछु।  

(क) सौमा  ऊजाा 
(ख) वामोगमाॉस 
(ग) घयामसी वामोगमाॉस प्रान्त्ट 
(घ) पोहयवाट ऊजााभा आधारयत वामोगमाॉस 
(ङ) जैववक ऊजाा 

1. कम्ऩनी सशुचकृत हनुका रातग तनवेदन ददने व्मशक्त वा कम्ऩनीको प्र.ऩ.नॊ. : 

सूची दताा नॊ. : 

वववयण 

(क) नाभ् (ख) ठेगाना् 

राबग्राही/सॊयऺक/अतधकाय प्राप्त व्मशक्तको औॊठा छाऩ 
 
 
 
 
 
राबग्राही/सॊयऺक/अतधकाय प्राप्त व्मशक्तको हस्ताऺय .......................... 
तभतत्- ..................................................... 

(ख) वैकशपऩक ऊजाा प्रणारी तनभााण बएको जगगा वा स्थानको वववयण् 
वकत्ता नॊ. ................................ ऺेत्रपर.......................................वगा तभटय 
ठेगाना् शजपरा........................ गा.वव.स./न.ऩा......................................... 
(ग) साऺीको नाभ, थय् ...................................................................... 
हस्ताऺय् .................... 

दामाॉ फामाॉ 
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(ग) ऩत्राचाय गने ठेगाना् 

 

(घ) भु् म व्मशक्तको नाभ् 

(ङ) टेतरपोन नॊ. : (च) भोवाईर नॊ. : 
कम्ऩनीको छाऩ (तीन थान)  

 
भ कम्ऩनीरे भातथ उपरेख गयेको व्महोया ठीक साॉचो हो । झटु्ठा ठहये कानून फभोशजभ 
सहुॉरा फझुाउॉरा। 
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अनसूुची-7 
(दपा 13 को उऩदपा (9) सॉग सम्फशन्त्धत) 

अनदुानका रातग ददइन ेतनवेदनको ढाॉचा 
 

तभतत्-........./..../.... 
 

श्री कामाारम प्रभखुज्मू,      

जर्ोत तथा तसॊचाइ ववकास तडतबजन कामाारम, 
................................ शजपरा । 

 

तफषम्- अनदुानको यकभ उऩरब्ध गयाई ऩाउॉ । 

 

वैकशपऩक ऊजाा प्रणारी अनदुान ऩरयचारन तथा कामा सञ्चारन कामाववतध, २०७७ को दपा 
9 को उऩदपा (6) फभोशजभ भैरे छनौट गयेको सम्फशन्त्धत कम्ऩनीसॉग कामा सम्झौता गयी 
कामा सम्ऩन्न बएको तऩतसरभा उपरेशखत वववयण अनसुायको ऩषु्ट्याई गने कागजात सॊरगन 
याखी अनदुानको यकभ उऩरब्ध गयाउन मो तनवेदन ऩेश गयेको छु । उक्त यकभ भेयो 
खाताभा जम्भा गयी ऩाउॉ । 

तऩतसर् 

1. अनदुानको यकभ ऩाउनका रातग तनवेदन ददने राबग्राही वा घयधयुीको वववयण 

   (क) नाभ् (ख) ठेगाना् 

   (ग) ऩत्राचाय गने ठेगाना् 

 

(घ) तनवेदन ददने व्मशक्तको नाभ् 

   (ङ) टेतरपोन नॊ. : (च) भोवाईर नॊ. : 

2. अनदुान प्राप्त गनाका रातग तनम्न फभोशजभको प्रभाणऩत्र सॊरगन गनुाहोरा । 

   (क) राबग्राही वा घयधयुीको नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ, 

   (ख) तफर तथा कय तफजकको प्रतततरवऩ, 

   (ग) ववद्यतु भहसरु ततयेको तफरको प्रतततरवऩ, 
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   (घ) घयधनी वा नशजकको नाता ऩने व्मशक्त य वैकशपऩक ऊजाा प्रणारीको स्ऩष्ट देशखन े
गयी शखशचएको पोटो य प्रणारी जडानभा प्रमोग हनु ेसम्ऩूणा उऩकयणहरूको पोटो, 

   (ङ) तफवक्र ऩतछको सेवा प्रदान गने सम्झौता ऩत्रको य वायेन्त्टी/गमायेन्त्टीको प्रतततरवऩ, 

   (च) आफ्नो फैंकभा यहेको चेकको प्रतततरवऩ (खाता नॊ. य नाभको शरु्द्ताको रातग)। 
  

 

 

 

आऻारे, 
सॊजीव वयार 

प्रदेश सयकायको सशचव 

 

आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुरत। 

भूपम रु.१५।- 
 


