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केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष (सञ्चजलन) ननरे्दशिकज¸२०७१ (पहिलो संिोधन¸ २०७८) 

प्रस्तजवनज : ग्रजमीण तथज नवीकरणीय ऊर्जा प्रहवनधको क्षेरमज अनरु्दजन, भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग तथज 
उपभोक्तज कर्जाको प्रभजवकजरी पररचजलन गना र नवीकरणीय ऊर्जा प्रहवनधबजट प्रजप्त िनुे कजबान आम्र्दजनी 
उपयोग तथज व्यवस्थजपन गना हवत्तीय व्यवस्थज सहितको एक केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषको सञ्चजलन गना 
आवश्यक भएकोले¸ 

वैकशपपक ऊर्जा हवकजस सनमनत गठन आरे्दि, २०५३ को र्दफज १३ ले दर्दएको अनधकजर प्रयोग गरी 
वैकशपपक ऊर्जा हवकजस सनमनतले यो ननरे्दशिकज बनजएको छ । 

 

१. संशक्षप्त नजम र प्रजरम्भ : (१) यस ननरे्दशिकजको नजम“केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष (सञ्चजलन) 
ननरे्दशिकज¸२०७१ (पहिलो सिोधन¸२०७८)” रिेको छ । 

(२) यो ननरे्दशिकज मन्द्रजलयबजट स्वीकृत भएको नमनतरे्दशख लजगू िनुेछ । 

२. पररभजषज : हवषय वज प्रसंगले अको अथा नलजगेमज यस ननरे्दशिकजमज  
(क) “अनरु्दजन नीनत” भन्नजले प्रचनलत नवीकरणीय ऊर्जा अनरु्दजन नीनत सम्झनपुछा ।  
(ख) “अनपुजलन उपसनमनत” भन्नजले केन्द्रको आनथाक अनिुजसन तथज सिुजसन ननयमजवली¸ २०७५ को र्दफज 

३७ मज व्यवस्थज भए बमोशर्मको उपसनमनत सम्झनपुछा । 

(ग) “अनपुजलन इकजई” भन्नजले र्दफज २२ बमोशर्मको अनपुजलन इकजई (Compliance Unit) सम्झनपुछा । 
(घ) “उपभोक्तज कर्जा” भन्नजले दर्दगो ऊर्जाकज हवनभन्न प्रहवनधको मजग गने उपयोगकतजा, व्यशक्त, समरु्दजय तथज 

उद्यमीलजई प्रर्दजन गररने कर्जा सहुवधज सम्झनपुछा । 

(ङ) “क्यजशटटभ आयोर्नज” भन्नजले कुनै उद्योग वज व्यवसजयले आफ्नै उपयोगको लजनग वज आफूले उत्पजर्दन 
गरेको हवद्यतुको कम्तीमज एकजउन्न प्रनतित आफैले उपयोग गने गरी बनजएको हवद्यतु आयोर्नज 
सम्झनपुछा । 

(च) “कजयाक्रम” भन्नजले केन्द्र अन्द्तगात हवनभन्न हवकजस सजझेर्दजरिरु र नेपजल सरकजरको सियोग वज 
लगजनीमज सञ्चजनलत कजयाक्रमिरु सम्झनपुछा । 

(छ) “कजयाक्रम र्दस्तजवेर्” भन्नजले हवनभन्न हवकजस सजझेर्दजरिरुको सियोगमज केन्द्र अन्द्तगात संचजनलत 
कजयाक्रमिरुको र्दस्तजवेर् सम्झनपुछा ।   

(र्) “कजयाहवनध” भन्नजले प्रचनलत नवीकरणीय ऊर्जा अनरु्दजन पररचजलन कजयाहवनध सम्झन ुपर्दाछ । 

(झ) “केन्द्र” भन्नजले वैकशपपक ऊर्जा प्रवर्द्ान केन्द्र सम्झनपुछा । 

(ञ) “कोष” भन्नजले केशन्द्रय नवीकरणीय ऊर्जा कोष सम्झनपुछा । 

(ट) “थोक कर्जा” भन्नजले कोषले हवत्तीय मध्यस्थकतजािरु मजफा त दर्दगो ऊर्जा क्षरेमज ऋण लगजनी गना 
हवत्तीय मध्यस्थकतजािरुलजई दर्दईने हवउ कोष सम्झनपुछा । 

(ठ) “दर्दगो ऊर्जा” भन्नजले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जाको हकफजयती प्रयोगको  मजध्यमबजट भजवी पसु्तजको 
आवश्यकतज र क्षमतजमज असर नपने गरी वतामजनको आवश्यकतज पररपूनता गनाको लजनग उत्पजर्दन/ 
उपयोग गररन ेऊर्जा सम्झनपुछा ।   
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(ि)  “ननरे्दिक सनमनत” भन्नजले हवनभन्न हवकजस सजझेर्दजरिरुको सियोगमज केन्द्र अन्द्तगात सञ्चजनलत 
कजयाक्रमिरुको समन्द्वयजत्मक तरीकजबजट कजयजान्द्वयनकज लजनग मन्द्रजलयको नतेतृ्वमज गठन भएको 
ननरे्दिक सनमनत सम्झनपुछा ।   

(ढ) “प्रबन्द्ध बैंक” भन्नजले कोषको नबशत्तय संयन्द्र अन्द्तगात हवत्त व्यवस्थजपनको मखु्य शर्म्मेवजरी तोहकएको 
ननर्ी क्षेरको बैंक सम्झनपुछा । 

(ण) “प्रनतवर्द्तज नर्नजइएको रकम” भन्नजले कोषमज रिेको अनरु्दजन, प्रजहवनधक सियोग तथज कर्जा सहुवधजको 
लजनग हवतरण भई नसकेको र कुनै पनन अनरु्दजन वज प्रजहवनधक सियोग वज कर्जा वज भजयनबनलटी ग्यजप 
फशडिङ्ग वज बैंकलजई प्रत्यजभनुत दर्दनकज लजनग प्रनतवर्द्तज नर्नजइएको रकमलजई सम्झनपुछा । 

(त) “भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग (नभ. शर्. एफ.)”  भन्नजले नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पजर्दन र सशम्मश्रण तथज 
ऊर्जाको हकफजयती उपयोगमज वहृर्द् गरी ऊर्जाको पिुुँच र ऊर्जा सरुक्षजलजई प्रवर्द्ान गने उरे्दश्यले 
ननमजाण गररन ेआयोर्नजिरुलजई सम्भजव्य बनजउन प्रनतस्पधजात्मक हवनधबजट उपलब्ध गरजइने लजगत 
पररपूरण सियोग सम्झनपुर्दाछ । यस प्रयोर्नको लजनग नेपजल सरकजर तथज हवनभन्न हवकजस 
सजझेर्दजरिरुबजट च्यजलेञ्ज फडिको रुपमज प्रजप्त िनुे रकम समेत प्रयोग गररनेछ । 

(थ) “मन्द्रजलय” भन्नजले ऊर्जा, र्लस्रोत तथज नसंचजइ मन्द्रजलय सम्झन ुपर्दाछ । 

(र्द) “लगजनी सनमनत” भन्नजले र्दफज ७ बमोशर्म गठन भएको लगजनी सनमनत सम्झनपुछा ।  
(ध) “हवकजस सजझेर्दजर” भन्नजले दर्दगो ऊर्जा क्षरेको हवकजसकज लजनग हवत्तीय¸ प्रजहवनधक एवं वस्तगुत सिजयतज 

प्रर्दजन गने दिपक्षीय रजष्ट्र¸ बिपुक्षीय संस्थज वज अन्द्य हवश्वव्यजपी कोष सम्झनपुछा । 

(न) “हवत्तीय मध्यस्थकतजा” भन्नजले संयकु्त रुपमज प्रवन्द्ध बैंक तथज सजझेर्दजर बैंकिरु सम्झनपुछा । 

(प) “व्यवसजय कर्जा” भन्नजले केन्द्रले छनौट गरेकज दर्दगो ऊर्जा प्रहवनधिरुको हवकजसकतजा वज व्यशक्तलजई 
प्रर्दजन गररन ेकर्जा सहुवधजिरु सम्झनपुछा । 

(फ) “सशचवजलय” भन्नजले कोषको सशचवजलय सम्झनपुछा । 

(ब) “सनमनत” भन्नजले वैकशपपक ऊर्जा हवकजस सनमनत (गठन) आरे्दि २०५३ को र्दफज ३ मज उशपलशखत  
वैकशपपक ऊर्जा हवकजस सनमनत सम्झनपुछा ।  

(भ) “सजझेर्दजर बैंक”  भन्नजले कोषको रकम  दर्दगो ऊर्जा  क्षेरमज लगजनी गना इच्छुक नेपजल रजष्ट्र बैंकबजट 
मजन्द्यतज प्रजप्त “क”  वज “ख” वगाको बैंक सम्झन ुपछा । 

 

३= कोषकज उद्दशे्यिरु : कोषकज उद्देश्यिरु रे्दिजय बमोशर्म िनुेछन ्: 
(क) नवीकरणीय तथज ग्रजमीण ऊर्जा प्रहवनधको हवकजस, प्रवर्द्ान तथज हवस्तजर गनाको लजनग अनरु्दजन, 

भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग (च्यजलेञ्ज फडि)¸ कर्जा तथज अन्द्य हवत्तीय उपकरण मजफा त आनथाक तथज 
प्रजहवनधक सियोग उपलब्ध गरजउने ।    

(ख) हवत्तीय मध्यस्थकतजािरु मजफा त सिनुलयत र्दरमज कर्जा उपलब्ध गरजउन े।   
(ग) सजवार्ननक ननर्ी सजझेर्दजरीमज नवीकरणीय ऊर्जा प्रहवनधको हवकजस तथज प्रवर्द्ान गने ।   
(घ) नवीकरणीय ऊर्जा प्रहवनधको हवकजस तथज प्रवर्द्ानमज ननर्ी क्षरेलजई प्रोत्सजिन गने । 

(ङ) केन्द्र मजफा त सञ्चजलन भएकज स्वच्छ हवकजस संयन्द्र तथज स्वेशच्छक उत्सर्ान न्द्यूनीकरण सम्बन्द्धी 
कजबान पररयोर्नजबजट प्रजप्त भएको आम्र्दजनीको उपयोग र प्रभजवकजरी व्यवस्थजपन गने । 



3 
 

(च) केन्द्रले प्ररे्दि सरकजर, स्थजनीय ति, सजवार्ननक तथज ननर्ी क्षेरको लजगत सजझेर्दजरीमज दर्दगो ऊर्जा, 
ऊर्जा र्दक्षतज र्स्तज प्रहवनधिरुको क्षेरमज लगजनीको उपयकु्त वजतजवरण तयजर गना आवश्यक सिकजया 
गने । 

 

४. कोषकज सञ्चजलन नसर्द्जन्द्तिरुुः– कोषलजई ननयनमत तथज प्रभजवकजरी रुपमज सञ्चजलन गना रे्दिजयकज 
नसर्द्जन्द्तिरु अवलम्वन गररनछे : 

(क) कोष नवीकरणीय ऊर्जा क्षेरको प्रमखु हवत्तीय व्यवस्थजको रुपमज आफ्नै कजयजारे्दि तथज व्यवस्थजपन 
संरचनज सहितको एक स्वजयत्त संयन्द्र (Operationally Autonomus Mechanism) िनुेछ ।  

(ख) कोषले केन्द्रिजरज प्रर्दजन गररन ेअनरु्दजन, कर्जा, भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग लगजयतकज हवत्तीय सिजयतज 
प्रवजि गने संयन्द्रको रुपमज कजया गनेछ ।  

(ग) र्दीघाकजलमज अनरु्दजनलजई उपभोक्तज कर्जा सहुवधजिरुवजट प्रनतस्थजपन गररनेछ र कर्जा सहुवधजको 
व्यवस्थजपनको शर्म्मेवजरी प्रबन्द्ध बैंक तथज सजझेर्दजर बैंकिरुको िनुेछ । 

(घ) कोष अधासजवनधक कोष (Semi Endowment Fund) को रुपमज सञ्चजनलत िनुेछ र बजुँकी िनु 
आएको कोषको रकमलजई सरुशक्षत वज कम र्ोशखम भएकज क्षेरिरुमज लगजनी गना तथज त्यसबजट 
आय आर्ान गना सक्ने गरी सञ्चजनलत गररनछे । 

(ङ) सशञ्चत मनुजफजलजई कोषको हवस्तजर गना तथज हवशत्तय व्यवस्थजलजई सदुृढ गना पूणारुपमज कोष नभरै 
पनुुः लगजनी गररनेछ ।  

(च) कोषलजई हवत्तीय मध्यस्थकतजािरुको छनौट गनाको लजनग पूणा स्वतन्द्रतज िनुछे । 

(छ) हवनभन्न हवकजस सजझेर्दजरिरुबजट दर्दगो ऊर्जा हवकजसको लजनग प्रजप्त िनुे लगजनी तथज सियोग एवं 
कजवान आम्र्दजनी, आदर्द एकिजर प्रणजली मजफा त संचजलन गने व्यवस्थज गररनेछ । 

(र्) कोष सञ्चजलन गर्दजा गणुस्तरीयतज¸ पजरर्दशिातज¸ नमतव्यहयतज र हवत्तीय उत्तरर्दजहयत्व अपनजइनछे । 

 

५. कोषकज लगजनी क्षरेिरु : कोषले नेपजल सरकजरले समय समयमज तोकेको लक्ष्य िजनसल गना रे्दिजयकज 
क्षेरिरुमज लगजनी गनेछ : 

(क) सौया ऊर्जा आयोर्नजिरु र प्रणजलीिरु, 

(ख) वजय ुऊर्जा आयोर्नजिरु÷प्रणजलीिरु, 

(ग) रै्हवक ऊर्जा आयोर्नजिरु र प्रणजलीिरु,  
(घ) वजयोग्यजस टलजन्द्ट र आयोर्नजिरु 

(ङ) खजनज पकजउने स्वच्छ चलुोको हवकजस, प्रवर्द्ान र हवस्तजर  
(च) फोिोरबजट ऊर्जा उत्पजर्दनको हवकजस, प्रवर्द्ान र हवस्तजर 
(छ) लघ ुतथज सजनज र्लहवद्यतु आयोर्नजिरु र प्रणजलीिरु, 
(र्) सधुजररएको पजनी घट्ट, 

(झ) िजइड्रोर्न, भतूजपीय लगजयत अन्द्य नवीकरणीय ऊर्जा̧  
(ञ) उत्पजर्दनमूलक ऊर्जा उपयोग तथज पररप्रयोग¸  
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(ट) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पजर्दन, ऊर्जा सशम्मश्रण, ऊर्जाको र्दक्षतज तथज संरक्षण एवं ऊर्जा पिुुँच हवस्तजर 
सम्बन्द्धी आयोर्नजिरु¸  

(ठ) नवीकरणीय ऊर्जा प्रहवनध सम्बन्द्धी उपकरणिरु उत्पजर्दन तथज प्रिोधन गने उद्योगिरु र 
आपूनताकतजािरु¸  

(ि) नेपजल रजष्ट्र बैंकले तोकेकज पररनध नभर रिी हवनभन्न बैंक तथज हवत्तीय संस्थजिरुमज कोषको नजममज 
ब्यजर् आम्र्दजनी िनुे गरी खजतज सञ्चजलन गने वज अन्द्य न्द्यून र्ोशखम भएको लगजनी योग्य क्षेरिरु¸ 

(ढ) नेपजल सरकजरले तोकेकज नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्द्धी अन्द्य क्षेरिरु र  
(ण) नेपजल सरकजर र हवनभन्न हवकजस सजझेर्दजरिरुबीच भएको सम्झौतजको आधजरमज आनथाक तथज 

प्रजहवनधक सियोग प्रजप्त गने पररयोर्नजिरु । 

 

६. िटजइएको 
 

६क. सनमनत : (१) सनमनतले कोषको समग्र रणनीनत तयजर गने, सपुररवेक्षण गने र दर्दिजननरे्दि गने कजयािरु 
गनेछ ।  
(२) लगजनी सनमनतले गरेको कजमको सम्बन्द्धमज समय समयमज सनमनतलजई र्जनकजरी गरजउन ुपनेछ । 

  

७. लगजनी सनमनत : (१) कोषको सञ्चजलन तथज कजयासम्पजर्दनको रणनीनतक व्यवस्थजपन, योर्नज ननमजाण तथज 
अनगुमन गने समग्र शर्म्मेवजरीको लजनग रे्दिजय बमोशर्मको एक लगजनी सनमनत रिनछे :  

(क) ऊर्जा, र्लश्रोत तथज नसंचजइ मन्द्रजलयको सिसशचव    –अध्यक्ष   
(ख) केन्द्रको कजयाकजरी ननरे्दिक       – सर्दस्य 

(ग) अथा मन्द्रजलयको प्रनतनननध (रज.प. दितीय शे्रणी)    – सर्दस्य 

(घ) नेपजल बैंकसा संघले तोकेको “क” वगाको ननर्ी  
    क्षेरको वजशणज्य वैंकको प्रमखु कजयाकजरी अनधकृत    – सर्दस्य 

(ङ) हवकजस सजझेर्दजरिरुको तफा बजट ननयकु्त एकर्नज हवज्ञ प्रनतनननध    –सर्दस्य 

(च) नवीकरणीय ऊर्जा क्षरेमज उत्पजर्दन, हवतरण वज व्यवस्थजपन  
    गने संस्थजको तफा बजट मन्द्रजलयले तोकेको एक महिलज सहित  

र्दइुर्नज प्रनतनननध –सर्दस्य   
(छ) कोष सशचवजलयको प्रमखु       –सर्दस्य सशचव 

 

(२) केन्द्रको आनथाक प्रिजसन िजखजको प्रमखु  र मन्द्रजलयको हवकजस सिजयतज तथज प्रजरे्दशिक समन्द्वय िजखज 
(ऊर्जा) कज प्रमखु लगजनी सनमनतको स्थजयी आमशन्द्रत सर्दस्य रिनेछन ्। 

(३) लगजनी सनमनतको बैठकमज आवश्यकतज अनसुजर अन्द्य हवज्ञ वज सम्बशन्द्धत संस्थजकज प्रनतनननधलजई 
आमशन्द्रत सर्दस्यकज रुपमज सिभजगी गरजउन सहकनछे ।  
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(४) लगजनी सनमनतको बैठक अध्यक्षले बोलजउनेछ । यदर्द कुनै कजरणवि अध्यक्ष उपशस्थत िनु नसक्न े
भएमज अध्यक्षको अनमुनत नलई गणपूरक संख्यजमज उपशस्थत सर्दस्यिरु मध्ये वररयतजमज वररष्ठतम ्
सर्दस्यको  अध्यक्षतजमज बैठक बस्न सक्नछे ।  

(५) लगजनी सनमनतको बैठक आवश्यकतज अनसुजर बस्नेछ र यस्तो बैठक सर्दस्यिरुको भौनतक वज भच ुाअल 
उपशस्थनतमज गना सहकनछे । 

(६) सर्दस्य सशचवले कम्तीमज एक िप्तज अगजवै छलफलकज हवषय तथज आश्यक कजगर्जतिरु संलग्न गरी 
बैठकको सचुनज सबै सर्दस्यिरुलजई उपलब्ध गरजउन ुपनेछ ।  

(७) बैठकमज गणपूरक संख्यजको लजनग हवकजस सजझेर्दजरको प्रनतनननध समेत कम्तीमज पचजस प्रनतित सर्दस्यिरु 
उपशस्थत िनु ुपनेछ ।  

(८) लगजनी सनमनतको ननणायको र्जनकजरी बैठक भएको एक िप्तज नभर सर्दस्य सशचवले सर्दस्यिरुलजई 
उपलब्ध गरजउनपुनेछ ।  

(९) लगजनी सनमनतकज उपशस्थत सम्पूणा सर्दस्यिरुले बैठकको ननणाय पशुस्तकज स्वीकृत गनेछन ्। 

(१०) लगजनी सनमनतको ननणाय सिमतीय प्रणजलीमज गररनेछ तर कुनै कजरणवि सिमनत िनु नसकेमज 
बिमुतकज आधजरमज समेत गना सहकनेछ ।   

(११) लगजनी सनमनतले गरेको ननणायको र्जनकजरी लगजनी सनमनतको अध्यक्षले सनमनत र ननरे्दिक सनमनतको 
बैठकमज गरजउन ुपनेछ । 

(१२) लगजनी सनमनतकज सर्दस्यिरुले लगजनी सनमनतको कजयासूचीमज समजवेि भएको कुनै हवषयमज ननर्ी स्वजथा 
रिेको भएमज त्यस्तो बैठकमज भजग नलन िरैु्दन ।  

(१३) लगजनी सनमनतले आवश्यकतजनसुजर उप–सनमनत गठन गना सक्नेछ ।  
(१४) लगजनी सनमनत तथज उप–सनमनतकज सर्दस्यिरुको बैठक भत्तज सनमनतले तोहकदर्दए बमोशर्म िनुेछ ।   
 

८. लगजनी सनमनतको कजम, कताव्य र अनधकजरिरुुः (१) लगजनी सनमनतको कजम, कताव्य र अनधकजरिरु 
रे्दिजय बमोशर्म िनुेछन ्: 

(क) कोषको वजहषाक कजयायोर्नज तथज बरे्ट स्वीकृत गने ।  
(ख) वजहषाक प्रगनत प्रनतवेर्दनिरु स्वीकृत गने ।  
(ग) कोषमज रिेको मौज्र्दजत रकमको व्यवस्थजपन गने । 

(घ) बैंक तथज परजमिार्दजतजको छनौटकज लजनग प्रहक्रयज, मूपयजंकनकज आधजरिरु, योग्यतज र कजयाक्षेरगत 
ितािरु ननधजारण गने ।  

(ङ) बैंक तथज परजमिार्दजतजको छनौट गरी सम्झौतज गने ।   
(च) कोषको रणनीनतक हवत्तीय व्यवस्थजपन ढजुँचज तयजर गने, आवश्यकतज अनसुजर हवत्तीय व्यवस्थजपनको 

पनुरजवलोकन गने, थोक कर्जाको लगजनीको आधजरिरु ननधजारण गने र अनगुमन तथज मूपयजंकन 
प्रणजलीको हवकजस गने । 

(छ) कजयाक्रम सञ्चजलनकज लजनग आवश्यक कजयाहवनध, मजपर्दडि तथज मजगार्दिान स्वीकृत गने   
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(र्) नवीकरणीय ऊर्जा अनरु्दजन नीनत अनसुजर केन्द्रमज प्रजप्त भएकज अनरु्दजन आवेर्दनिरुको प्रजहवनधक 
मूपयजङ्कन गरी अनरु्दजन प्रवजि गनाको लजनग केन्द्रबजट नसफजररस भई आएकज अनरु्दजन आवेर्दनको 
भकु्तजनीकज लजनग स्वीकृनत दर्दने। 

(झ) आवश्यकतज अनसुजर स्वतन्द्र मूपयजङ्कन सनमनतकज हवज्ञिरु मनोनयन गने । 

(ञ) भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग सञ्चजलनको लजनगुः  
(अ) आयोर्नजको आवेर्दन, अवधजरणज–पर, पूणा प्रस्तजव, सम्भजव्यतज अध्ययन, हवस्ततृ सम्भजव्यतज 

अध्ययन, संस्थज परीक्षण, प्रजहवनधक निर्जइन, मूपयजङ्कनको आधजर, कजया सम्पजर्दनमज आधजररत 

सम्झौतज, तथज अनगुमन तथज मूपयजङ्कनकज लजनग ढजुँचज/मजपर्दडि ननधजारण गने । 

आ) स्वतन्द्र मपुयजङ्कन सनमनतले नसफजररस गरेकज आयोर्नजिरुको र्जुँच गरी उपयूक्त ठिररएकज 
आयोर्नजिरु स्वीकृत गने । 

(इ) भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्गको हवत्तीय व्यवस्थजपनको चौमजनसक/वजहषाक समीक्षज, मजपर्दडि 
ननधजारण, ननगरजनी प्रणजली र प्रहक्रयजिरुको हवकजसको लजनग रणनीनतक हवशत्तय प्रजवधजन तयजर 
गने/गरजउने  । 

(ट) वजहषाक नीनत तथज कजयाक्रम, हवत्तीय प्रके्षपण र योर्नजको आधजरमज आवश्यक बरे्ट रकम ननकजसजको 
लजनग स्वीकृनत  प्रर्दजन गने । 

(ठ) अनपुजलन इकजईबजट प्रनतवेर्दनिरु नलने तथज प्रजप्त नसफजररसिरुको कजयजान्द्वयन भए नभएको िेने । 
(ि) सशचवजलयको कजया सम्पजर्दन मूपयजुँकन गने । 

(ढ) सशचवजलयको लोगो, छजप, लेटरटयजि, संरचनजत्मक ढजुँचज तोक्ने ।  
(ण) आवश्यकतज अनसुजर कोषको कजयाबोझ बमोशर्म हवषयगत  हवज्ञिरु छनौट गने तथज कजयाहववरण 

सहित थप कमाचजरीिरुको पर्द सरृ्नज गने । 

(त) ननरे्दिक सनमनतबजट स्वीकृत एकीकृत नतीर्ज ढजुँचज (Integrated Result Framework) को आधजरमज 
अधावजहषाक तथज वजहषाक प्रनतवेर्दन तयजर गरी ननरे्दिक सनमनतमज पेि गने । 

(थ) कर्जा तथज भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग पररचजलन गना लगजनी गने बैंक वज हवत्तीय संस्थजिरुलजई 
प्रत्यजभनूत दर्दने खजलको पर्द्नत तयजर गने ।  

(र्द) सम्भजव्य कर्जा उपयोगकतजािरुलजई कर्जा नलन, उपयोग गना र ननयनमत भकु्तजनी गनाकज सक्षम 
बनजउन आवश्यकतज अनसुजर हवनभन्न प्रकजरकज क्षमतज अनभवृहर्द् तथज प्रजहवनधक सियोगकज 
कजयाक्रमिरु तय गरी सशचवजलय मजफा त कजयजान्द्वयन गने गरजउने । 

(ध) हवत्तीय मध्यस्थकतजािरुले कोषको नीनत/ननयम तथज मजगाननरे्दिनिरु पजलनज गरे/नगरेको बजरे 
सशचवजलयले गरेको अनगुमन सम्बन्द्धी प्रनतवेर्दन उपर सशचवजलयलजई आवश्यक ननरे्दिन दर्दने । 

(न) कोषको उद्देश्य प्रजनप्तकज लजनग केन्द्रसुँग आवश्यक समन्द्वय गना सशचवजलयलजई ननरे्दिन दर्दने । 

(प) सशचवजलयले पेि गरेको भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग लगजयत अन्द्य हवत्तीय उपकरण सम्बन्द्धी 
प्रस्तजविरु तोहकएको प्रहक्रयजको आधजरमज स्वीकृत गने । 

(फ) कोष मजफा त भए गरेकज योर्नज¸ कजयाक्रम¸ अनरु्दजन प्रवजि¸ ऋण प्रवजि¸ भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग 
प्रवजि र उपलब्धीिरुको हववरण अद्यजवनधक गना सशचवजलयलजई आवश्यक ननरे्दिन दर्दने । 
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(ब) सशचवजलयले पेि गरेकज लगजनी सम्बन्द्धी हववजर्द तथज गनुजसोिरुलजई समजधजन गना सशचवजलयलजई 
आवश्यक ननरे्दिन दर्दने । 

(भ) सनमनतले तोकेकज अन्द्य कजयािरु गने ।   
(२) लगजनी सनमनतले कोषको बरे्ट, आय हववरण, कोषको अवस्थज र वस्तशुस्थनत, क्षमतज हवकजस र स्थलगत 

अनगुमनकज सम्बन्द्धमज आवश्यक प्रनतवेर्दन पेि गना सशचवजलयलजई ननरे्दिन दर्दन सक्नेछ ।  
(३) लगजनी सनमनतले सम्पजर्दन गरेको कजयाको प्रनतवेर्दन अधावजहषाक/वजहषाक रुपमज सनमनतलजई पेि गनुापनेछ।  

 

९. कोषको सशचवजलय : (१) लगजनी सनमनतको कजम, कताव्य र अनधकजर बमोशर्मकज कजयािरु गना गरजउन 
एक सशचवजलय रिनेछ । 
(२) सशचवजलयमज कोष सशचवजलय प्रमखु सहित अनगुमन तथज व्यवस्थजपन हवषय सम्बन्द्धी हवज्ञ,  क्षमतज 

हवकजस हवषय सम्बन्द्धी हवज्ञ, लेखज हवषय सम्बन्द्धी व्यवस्थजपक, भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग हवषय 
सम्बन्द्धी व्यवस्थजपक र खररर्द हवषय सम्बन्द्धी हवज्ञ गरी र्म्मज छ र्नज कमाचजरीिरु रिनेछन ्। सजथै 
कोषको व्यजवसजहयक योर्नज तथज संचजलन िनु ेकजयाक्रमकज लजनग आवश्यकतज अनसुजर अन्द्य कमाचजरीिरु 
पनन रिन सक्नछेन ्। 

(३) सशचवजलय प्रमखु सशचवजलयको कजया सञ्चजलनको लजनग पूणा रुपले शर्म्मेवजर िनुछे तथज लगजनी सनमनत 

प्रनत उत्तरर्दजयी िनुछे ।  
(क) अनगुमन तथज व्यवस्थजपन हवज्ञले मखु्य रुपमज सजझेर्दजर बैंकिरुले सम्झौतज अनरुुप कजया गरे/ 

नगरेको अनगुमन गने तथज कोषको सशचवजलयको व्यवस्थजपन गने कजया गनेछ । 

(ख) क्षमतज हवकजस हवज्ञले हवनभन्न सरोकजरवजलज ननकजयिरुकज क्षमतज तथज वृशत्त हवकजस सम्बन्द्धी कजया 
गनेछ । 

(ग) लेखज व्यवस्थजपकले कोषको सम्पूणा लेखज सम्बन्द्धी व्यवस्थजपनको कजया गनेछ । 

(घ) भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग व्यवस्थजपकले भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग सम्बन्द्धी कजयािरु गनेछ । 

(ङ) खररर्द हवज्ञले खररर्द सम्बन्द्धी सम्पूणा कजयािरु गनेछ । 

 

(४) मजनथ उपलेशखत कोषको सशचवजलयको कमाचजरीिरुको अन्द्य कजयािरु कजया के्षरगत िता बमोशर्म िनुछे। 

(५) सशचवजलयको कजयजालय कजठमजिौं उपत्यकज नभर रिनेछ ।  
  

१०. सशचवजलयको कजम, कताव्य र अनधकजरिरुुः  (१) सशचवजलयकज कजम, कताव्य र अनधकजरिरु रे्दिजय 
बमोशर्म िनुेछन ्: 

(क) कोष मजफा त संचजलन िनु ेकजयाक्रम तथज लक्ष्यिरुकज आधजरमज वजहषाक कजयायोर्नज र बरे्ट तयजर 
गरी लगजनी सनमनत समक्ष स्वीकृनतको लजनग पेि गने । 

(ख) वजहषाक प्रगनत प्रनतवेर्दन तयजर गरी लगजनी सनमनत समक्ष स्वीकृनतको लजनग पेि गने । 

(ग) कोषमज रिेको मौज्र्दजत रकम व्यवस्थजपन गना आवश्यक कजयायोर्नज तयजर गरी लगजनी सनमनत 
समक्ष स्वीकृनतको लजनग पेि गने । 
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(घ) बैंक छनौट तथज परजमिार्दजतजको छनौटको लजनग प्रहक्रयज¸ मूपयजंकनकज आधजरिरु योग्यतज र कजया 
क्षेरगत ितािरु तयजर गरी लगजनी सनमनत समक्ष स्वीकृनतको लजनग पेि गने । 

(ङ) बैंक तथज परजमिार्दजतजको छनौट गरी सम्झौतज गने प्रहक्रयजमज लगजनी सनमनतलजई सियोग गने । 

(च) कोषको रणनीनतक हवत्तीय व्यवस्थजपन ढजुँचज तयजर गने¸ आवश्यकतज अनसुजर हवत्तीय व्यवस्थजपनको 
पनुरजवलोकन गने थोक कर्जाको लगजनीको आधजरिरु ननधजारण गने र अनगुमन तथज मूपयजंकन 
प्रणजलीको हवकजस गना आवश्यक कजयायोर्नज तयजर गरी लगजनी सनमनत समक्ष स्वीकृनतको लजनग 
पेि गने । 

(छ) कजयाक्रम सञ्चजलनकज लजनग आवश्यक कजयाहवनध¸ मजपर्दडि तथज मजगार्दिान तयजर गरी लगजनी सनमनत 
समक्ष स्वीकृनतको लजनग पेि गने । 

(र्) स्वीकृत भई आएकज अनरु्दजन आवेर्दनको भकु्तजनीकज लजनग लगजनी सनमनत मजफा त आवश्यक स्वीकृनत 
नलने । 

(झ) कोषको सम्पूणा हवत्तीय अवस्थज झपकने प्रनतवेर्दन आवश्यक परेको बेलज तत्कजलै िेना नमपन े
प्रणजलीको हवकजस गने । 

(ञ) आवश्यकतज अनसुजर स्वतन्द्र मूपयजकंन सनमनतकज हवज्ञिरु छनौट गना योर्नज बनजई लगजनी सनमनत 
समक्ष स्वीकृनतको लजनग पेि गने । 

(ट) भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग पररचजलन गनाकज लजनग लगजनी सनमनतले समय समयमज दर्दएको नीनत 
ननरे्दिनको पजलनज गरी भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग सञ्चजलन गने । 

(ठ) वजहषाक नीनत तथज कजयाक्रम¸ हवत्तीय प्रक्षेपण र योर्नजकज आधजरमज आवश्यक बरे्ट रकम 
ननकजसजको स्वीकृनतको लजनग लगजनी सनमनत समक्ष पेि गने । 

(ि) अनपुजलन इकजईबजट लगजनी सनमनतलजई प्रजप्त भएको प्रनतवेर्दन तथज नसफजररसिरुको कजयजान्द्वयन 
गने। 

(ढ) आवश्यकतज अनसुजर कोषको कजयाबोझ बमोशर्म हवषयगत हवज्ञिरु छनौट गना तथज कजया हववरण 
सहित थप कमाचजरीिरुको पर्द नसर्ानज गना कोषको व्यवसजहयक योर्नज अनसुजर संगठन तथज 
व्यवस्थजपन सवेक्षण (Organization and Management Survey) गने । 

(ण) कर्जा तथज भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग पररचजलन गना लगजनी गने बैंक वज हवत्तीय संस्थजिरुलजई 
प्रत्यजभनूत दर्दने खजलको पर्द्नत तयजर गरी लगजनी सनमनतबजट स्वीकृत गरजउने । 

(त) सम्भजव्य कर्जा उपयोगकतजालजई कर्जा नलन¸ उपयोग गना र ननयनमत भकु्तजनी गनाकज लजनग सक्षम 
बनजउन आवश्यकतज अनसुजर क्षमतज अनभवृहर्द् तथज प्रजहवनधक सियोगकज कजयाक्रमिरु तयजर गरी 
लगजनी सनमनतबजट स्वीकृत गरजउने । 

(थ) लगजनी सनमनतले स्वीकृत गरेको वजहषाक लक्ष्य िजनसल गने तथज बरे्ट कजयजान्द्वयन गने । 

(र्द) हवत्तीय मध्यस्थकतजािरुले कोषको नीनत, ननयमिरु तथज मजगार्दिानिरु पजलनज गरे /नगरेको अनगुमन 
गने ।  

(ध) कोषको उद्दशे्य प्रजनप्तकज लजनग केन्द्रसुँग आवश्यक समन्द्वय गने  ।   

(न) अनरु्दजन प्रवजिमज प्रबन्द्ध बैंकलजई आवश्यक सियोग गने  ।  
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(प) भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग लगजयत अन्द्य हवत्तीय उपकरण सम्बन्द्धी प्रस्तजविरु तोहकएको प्रहक्रयजको 
आधजरमज लगजनी सनमनतको स्वीकृनतको लजनग पेि गने । 

(फ) हवत्तीय मध्यस्थकतजािरुको क्षमतज हवकजस सम्बन्द्धी कजयाक्रमिरु तर्ुामज गरी लगजनी सनमनतबजट 
स्वीकृत गरजई कजयजान्द्वयन गने ।  

 (ब) कोष मजफा त भए गरेकज योर्नज, कजयाक्रम, अनरु्दजन प्रवजि, ऋण प्रवजि, भजयनबनलटी ग्यजप फडि प्रवजि 
र उपलब्धीिरुको हववरणिरु अद्यजवनधक गने । 

 (भ) चौमजनसक, वजहषाक र आवश्यकतज अनसुजर कोष सम्बन्द्धी प्रनतवेर्दन तयजर गरी लगजनी सनमनतमज पेि 
गने ।   

(म) कोषको लगजनी सम्बन्द्धी हववजर्द तथज गनुजसोिरु समजधजन गना नसफजररस सहित लगजनी सनमनतमज 
पेि गने ।    

 (य) सनमनत र लगजनी सनमनतले तोकेकज अन्द्य कजयािरु गने । 

 

(२) सशचवजलयले सूचनज प्रजप्त गना, प्रनतवेर्दन तयजर तथज हवश्लषेण गना र अनगुमन गनाको लजनग व्यवस्थजपन 
सूचनज प्रणजली बनजउन सक्नछे ।  

 

११. िटजइएको 
 

१२. प्रबन्द्ध बैंक : (१) प्रबन्द्ध बैंक कोषको हवशत्तय संयन्द्र अन्द्तगात कोषिरुको समग्र व्यवस्थजपन गनाको 
लजनग मखु्य शर्म्मेवजरी तोहकएको हवशत्तय संस्थज िो । 

(२) प्रबन्द्ध बैंकले कोषको हवत्तीय सम्पशत्तिरुको व्यवस्थजपनको लजनग रे्दिजय बमोशर्मकज मखु्य कजयािरु गनेछ 
: 

(क) अनरु्दजन नीनत तथज कजयाहवनध अनसुजर स्वीकृत अनरु्दजन आवेर्दनिरुको आवश्यक र्जुँचबझु गरी 
अनरु्दजन रकमको भकु्तजनी गने ।   

(ख) लगजनी सनमनत वज केन्द्रको ननणायको आधजरमज भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्गको रकम भकु्तजनी गने ।  
(ग) लगजनी सनमनत वज केन्द्रको ननणायको आधजरमज कर्जाको लजनग छुट्यजइएको रकम आफै वज सजझेर्दजर 

बैंक मजफा त नवीकरणीय ऊर्जा आयोर्नज हवकजसकतजा वज व्यशक्तलजई लगजनी गने ।   
(घ) कोषमज र्म्मज िनु आएकज प्रजहवनधक सियोग तथज संचजलन खचा बजपतको रकम सशचवजलयको 

ननणायको आधजरमज भकु्तजनी गने ।  
(ङ) कोषमज र्म्मज िनु आएको रकम तोहकए बमोशर्म लगजनी गने र    
(च) सम्झौतज बमोशर्मकज अन्द्य कजयािरु गने । 

(३) प्रबन्द्ध बैंकले मजनसक, चौमजनसक र बजहषाक रुपमज र आवश्यकतज अनसुजर सशचवजलयमज आफ्नो कजमको 
प्रनतवेर्दन पेि गनुापनेछ । 

(४) प्रबन्द्ध बैंकलजई कोषले प्रर्दजन गने सम्पूणा रकम एक ननक्षेपको रुपमज रिी सो ननक्षेपमज प्रबन्द्ध बैंकले 
कोषसुँग भएको सम्झौतजको आधजरमज ननशित ब्यजर् प्रर्दजन गनेछ । यसरी ब्यजर् प्रर्दजन गर्दजा रै्दननक 
मौज्र्दजतको आधजरमज गनुापनेछ ।  

(५) ऋण लगजनी गर्दजा सम्झौतज बमोशर्मको र्ोशखम बिन गनुापनेछ ।  
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१३. सजझेर्दजर बैंकुः (१) कोषको उद्देश्य बमोशर्म कर्जा प्रवजि गनाको लजनग सजझेर्दजर बैंकिरु शर्म्मेवजर 

िनुेछन ्र हयनै सजझेर्दजर बैंकिरुको मजध्यमबजट नवीकरणीय ऊर्जा आयोर्नज हवकजसकतजा वज व्यशक्तलजई 
कोषको कर्जा रकम उपलब्ध गरजईनेछ । ऋण लगजनी गर्दजा सम्झौतज बमोशर्मको र्ोशखम सजझेर्दजर 
बैंकले विन गनुापनेछ ।  

 

(२) सजझेर्दजर बैंककज मखु्य कजयािरु रे्दिजय बमोशर्म िनुछेन ्: 

(क) लगजनी सनमनत वज केन्द्रबजट अनरु्दजनकज लजनग नसफजररस भएकज वज अनरु्दजनकज लजनग ननवेर्दन नदर्दई 
उपभोक्तज कर्जाकज लजनग मजर ननवेर्दन दर्दएकज नवीकरणीय ऊर्जा आयोर्नज हवकजसकतजा वज 
व्यशक्तलजई कोषको रकमबजट कर्जा सहुवधजिरु खरुज रुपमज उपलब्ध गरजउने । 

(ख) कर्जा लगजनी योग्य प्रस्तजविरु नलनको लजनग केन्द्र तथज कोषसुँग समन्द्वय र सिकजया गने ।  
(ग) कर्जा रकम स्वीकृत गनुापूवा आयोर्नजको संभजव्यतजको लजनग केन्द्र र कोषको सशचवजलयसुँग 

सिकजया गरी आन्द्तररक रुपमज हवश्लषेण गने ।  
(घ) आयोर्नजको हवत्तीय सम्भजव्यतज एवं उपयकु्त उत्पजर्दनिील पररप्रयोग सनुनशित गनाको लजनग कर्जा 

स्वीकृत गनुापूवा सो सम्बन्द्धमज मूपयजकंन गने र  
(ङ) च्यजलेन्द्र् फडिकज लजनग छनौट भएकज आयोर्नजिरुमज कर्जाको मजग भएमज बैंकको तफा बजट 

आवश्यक मूपयजङ्कन गरी कर्जा  लगजनी गने ।  
 

(३) सजझेर्दजर बैंकको सञ्चजलन सम्बन्द्धी हवनध, प्रहक्रयज एवं सेवज ितािरुकज सम्बन्द्धमज सम्झौतजमज उपलेख भए 
बमोशर्म िनुेछ ।   

(४) ऋण लगजनी गर्दजा सम्झौतज बमोशर्मको र्ोशखम बिन गनुापनेछ ।  
 

१४. प्रबन्द्ध बैंक र सजझेर्दजर बैंकको छनौट : (१) लगजनी सनमनतले आवश्यक खपुलज, प्रनतस्पधजात्मक र 
पजरर्दिी हवनध र प्रहक्रयज ननधजारण गरी बोलपर र वजतजाबजट आवश्यकतज अनसुजर हवत्तीय मध्यस्थकतजा (प्रबन्द्ध 
बैंक र सजझेर्दजर बैंकिरु) को छनौट गनेछ  । 

(२) उपर्दफज (१) बमोशर्म बैंकिरुको छनौट कजयाकज लजनग आवश्यकतज अनसुजर हवज्ञिरुको समेत सियोग 
नलन सहकनेछ । 

(३) प्रबन्द्ध बैंक र सजझेर्दजर बैंकिरुको छनौटकज लजनग योग्यतजकज ितािरु रे्दिजय बमोशर्म िनुेछनु्ः–  
(क) बैंकको र्दतजा र प्रधजन कजयजालय नेपजलमज भएको िनु ुपनेछ ।  

(ख) नेपजल रजष्ट्र बैंकको वगीकरण अनसुजर प्रबन्द्ध बैंक “क” वगाको र सजझेर्दजर बैंकिरु “क” वज 
“ख” वगाको बैंक िनुपुनेछ । 

(ग) हवत्तीय मध्यस्थकतजािरुले रे्दिजयकज न्द्यनुतम हवत्तीय ितािरु पूरज गनुापनेछुः–  
(अ) पनछपलो तीन वषामज िरेक वषा कम्तीमज र्दि प्रनतित पूुँर्ी पयजाप्ततज अनपुजत कजयम गरेको 

िनुपुने छ ।  
(आ) पनछपलो तीन वषामज िरेक वषा सञ्चजलनमज खरु्द मूनजफज गरेको िनुपुनेछ ।  



11 
 

(इ) प्रबन्द्ध बैंक र सजझेर्दजर बैंकको िकमज पनछपलो आनथाक वषाको ननशरक्रय कर्जा कूल कर्जा 
लगजनीको क्रमिुः २.० र २.५ प्रनतित  ननजघेको िनुपुनेछ । 

(ई) पनछपलो आनथाक वषामज बजध्यजत्मक तरलतज अनपुजत (Statutory Liquidity Ratio-S.L.R.), 
नगर्द मौज्र्दजत अनपुजत (Cash Reserve Ratio-C.R.R.), तथज ननक्षेप र लगजनीको अनपुजत र्स्तज 
सूचकिरु नेपजल रजष्ट्र बैंकको मजगार्दिान अनसुजर भएको िनुपुनेछ ।  

 

(घ) हवत्तीय मध्यस्थकतजािरुले प्रस्तजव पेि गर्दजा बोलपरमज उशपलशखत ितािरु स्वीकजर गरेको िनु ु
पनेछ।  

(ङ) हवत्तीय मध्यस्थकतजािरु छनौट गर्दजा रे्दिजयको आधजरमज गररनेछ : 
 

(अ) कर्जा लगजनीमज हवत्तीय मध्यस्थकतजािरुको तफा बजट गररने स्वुःलगजनी (लेभरेर्) लजई 
प्रजथनमकतज दर्दइनछे ।  

(आ) हवत्तीय मध्यस्थकतजािरुले कोषको मौज्र्दजत रकम र कोषबजट प्रजप्त कर्जामज कोषलजई दर्दने 
रै्दननक ब्यजर्र्दर अनधकतम प्रस्तजव गनेलजई प्रजथनमकतज दर्दइनेछ । 

(इ) हवत्तीय मध्यस्थकतजािरुले कोष मजफा त प्रजप्त रकमबजट कर्जा प्रवजि गर्दजा ऋणीसुँग नलन े
ब्यजर्र्दर न्द्यूनतम ्प्रस्तजव गनेलजई प्रजथनमकतज दर्दइनछे । 

(ई) कोष मजफा त उपलब्ध गरजइने रकमको सर्दपुयोग सम्बन्द्धी योर्नज तथज हवतरण व्यवस्थजलजई 
सियोग पगु्न ेपूवजाधजरकज हवषयमज उपलेख भएको व्यवसजहयक प्रस्तजव ।  

(उ) प्रबन्द्ध बैंकले कोषको रकम पररचजलन र स्थलगत अनगुमनको लजनग आवश्यक र्निशक्त 
योर्नज । 

(ऊ) सजझेर्दजर बैंकले कर्जा हवतरण गने िजखजिरुको हववरण, स्थजनीय हवत्तीय संस्थजिरुसुँग सजझेर्दजरी 
भएको भए सो हवषय, हवद्यमजन कर्जा सेवजिरु तथज कर्जा योर्नजिरु । 

(ए) कजयासम्पजर्दन र्ोशखम न्द्यूनीकरण गनाको लजनग पयजाप्त ध्यजन दर्दइने योर्नज।  

(ऐ) उस्तै प्रकृनतको कजयािरु सम्पजर्दन गरेको कजयजानभुव 

(ओ) कोष मजफा त लगजनीकज लजनग पहिचजन गररएकज भौगोनलक क्षेरमज अनधकतम िजखज सञ्जजल र 
संख्यज भएकज हवत्तीय मध्यस्थकतजा  

(औ) लगजनी सनमनतले तोकेको अन्द्य आधजर 

    

१५.  कोषको वजहषाक कजयायोर्नज तथज बरे्ट ननमजाण प्रहक्रयज : (१) कोषको वजहषाक कजयायोर्नज तथज 
बरे्ट ननमजाण गर्दजा रे्दिजयकज कुरजिरुमज ध्यजन परु् यजउनपुनेछ : 

(क) नेपजल सरकजर एवं सनमनतले स्वीकृत गरेकज उद्देश्य, लक्ष्य तथज योर्नज अनसुजर बरे्टको तर्ुामज 
गने।   

(ख) अशघपलो वषाको वजस्तहवक आय व्यय तथज सशञ्चत रकमको अवस्थज उपलेख िनुपुने ।   
(ग) कोषमज उपलब्ध रकमको आधजरमज बरे्टको ननमजाण गनुापने ।   
(घ) बरे्टको नसनलङ्ग तथज हवत्तीय लगजनीको सीमजिरुलजई पजलनज गरेको िनुपुने र 
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(ङ) केन्द्रको योर्नज िजखजसुँग समन्द्वय गरी कोष मजफा त प्रवजि िनुे सम्पूणा अनरु्दजन, प्रजहवनधक सियोग 
तथज भौनतक लक्ष्यिरुको स्पष्ट योर्नज सहित नेपजल सरकजरको ढजुँचजमज तयजर गने 

  

(२) बरे्टको तयजरी गने नसलनसलजमज रे्दिजयको प्रहक्रयज अवलम्वन गररनछे : 

(क) नेपजल सरकजरको नीनत एवं सनमनतको ननरे्दिन एवं प्रचनलत नीनतिरुलजई ध्यजन दर्दइनेछ ।  
(ख) सशचवजलयले बरे्टको नसनलङ्ग तथज हवत्तीय सम्पशत्तको सीमज, हवकजस सजझेर्दजरिरुबजट प्रजप्त थप 

रकम, हवगतको उपयोग तथज हवत्तीय मध्यस्थकतजािरुले दर्दएको सझुजवलजई ध्यजन दर्दनछे । 
(ग) सजझेर्दजर बैंक र प्रबन्द्ध बैंकबजट प्रजप्त लगजनी सम्बन्द्धी अनमुजननत बरे्ट तथज अनमुजननत खचािरुको 

आधजरमज सशचवजलयले वजहषाक कजयायोर्नज तथज बरे्ट तयजर गरी लगजनी सनमनतमज स्वीकृनतको 
लजनग पेि गनेछ ।  

(घ) वजहषाक कजयायोर्नज तथज बरे्टलजई अशन्द्तम रुप दर्दनको लजनग पयजाप्त छलफल तथज परजमिा गनेछ।  
(ङ) नयजुँ आनथाक वषा प्रजरम्भ भएको नमनतले ४५ दर्दननभर वजहषाक कजयायोर्नज तथज बरे्ट स्वीकृत 

गनेछ।  
(च) सशचवजलयको प्रमखुले स्वीकृत वजहषाक कजयायोर्नज तथज बरे्ट संिोधन गनुापने पयजाप्त कजरण र  

आधजर रे्दखेमज लगजनी सनमनतबजट स्वीकृत सीमजनभर रिी पूनुः बजुँिफजुँिको लजनग लगजनी सनमनतमज 
पेि गना सक्नछे ।    

 

१६. उपभोक्तज कर्जाकज ितािरु : (१) उपभोक्तज कर्जाकज ितािरु रे्दिजय बमोशर्म िनुेछन ्: 
(क) उपभोक्तज कर्जाकज लजनग आवेर्दन दर्दएकज व्यशक्त वज संस्थजलजई कर्जा उपलब्ध गरजइनछे । सजथै¸ 

मजनथ उशपलशखत कर्जा उपलब्ध िनुे व्यशक्त वज संस्थजले अनरु्दजन नीनत बमोशर्मको प्रहक्रयज परुज गरी 
अनरु्दजन समेत प्रजप्त गना सक्ने ।  

(ख) उपभोक्तज कर्जा सहुवधजको लजनग प्रस्तजव मपुयजंकन गर्दजा हवत्तीय मध्यस्थकतजािरुकज न्द्यूनतम 
ितािरुमज एकरुपतज िनुपुनेछ ।  

(ग) उपभोक्तज कर्जा प्रवजि गर्दजा कर्जाको हकस्तज ऋणीको खरु्द नगर्द प्रवजिमज आधजररत छ/छैन, अन्द्य 
हवत्तीय र्दजहयत्विरुको अवस्थज के छ र बैंकसुँगको कजरोवजरको अनभुवको पषृ्ठभनूम कस्तो छ भने्न 
समेतकज हवषयिरुलजई आधजर नलन सक्नछे । 

(घ) केन्द्र वज प्ररे्दि सरकजर वज स्थजनीय तिसुँगको लजगत सजझेर्दजरी र सिकजयामज ननमजाण िनु े
आयोर्नजिरुको िकमज त्यस्तो सजझेर्दजरी वज सिकजया भएको खपुने कजगर्जत पेि गरेको िनुपुनेछ।  

(ङ) हवत्तीय मध्यस्थकतजाको आन्द्तररक मजगार्दिान अनसुजर नधतो सरुक्षण मजन्द्यतज प्रर्दजन गररएको, नलखत 
गररएको तथज समयमै कर्जा चकु्तज गना नसकेमज सो नधतोमज कजनूनी रुपमज अनधकजर स्थजहपत भएको 
कजगर्जत िनुपुनेछ । 

(च) हवत्तीय मध्यस्थकतजाको हित संरक्षण गनाको लजनग नधतो सरुक्षणमज रिेको सम्पशत्तको नबमज गररएको 
िनुपुने ।त्यस्तो नबमजको खचा हवत्तीय मध्यस्थकतजा र ऋणीबीचको सम्झौंतज बमोशर्म हवत्तीय 
मध्यस्थकतजा वज ऋणी स्वयंले व्यिोनुा पनेछ । 
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१७. व्यवसजय कर्जाकज ितािरु : (१) व्यवसजय कर्जाकज ितािरु रे्दिजय बमोशर्मकज िनुेछन ्: 

(क) व्यवसजय कर्जाकज लजनग आवेर्दन दर्दएकज व्यवसजयीलजई कर्जा उपलब्ध गरजइन े । सजथै¸ मजनथ 
उशपलशखत कर्जा उपलब्ध िनु े व्यवसजयीले अनरु्दजन नीनत बमोशर्मको प्रहक्रयज परुज गरी अनरु्दजन 
समेत प्रजप्त गना सक्न े।  

(ख) व्यवसजय कर्जा नलनलेे कुनै प्रकजरको आपरजनधक तथज गैह्र सजमजशर्क कजयािरुमज संलग्न नभएको 
अनसूुची १ बमोशर्म स्वघोषणज गनुापने ।  

(ग) व्यवसजय कर्जाको प्रजहवनधक र वजतजवरणीय पक्षको मूपयजंकन केन्द्रले तथज हवत्तीय पक्षको मपुयजंकन 
हवत्तीय मध्यस्थकतजाले गरेको िनुपने ।  

(घ) व्यवसजय कर्जाको लजनग हवत्तीय संभजव्यतज सहितको मूपयजंकन गर्दजा रे्दिजयकज हवषयिरुमज  ध्यजन 
दर्दनपुने : 
(अ) व्यवस्थजपनको हवश्वसनीयतज तथज सक्षमतज ।  
(आ) हवत्तीय सीमजिरु र्स्तै : हवनभन्न हवत्तीय अनपुजतिरु, हवत्तीय प्रभजवकजररतज, मनुजफज, ऋण नतने 

क्षमतज आदर्द ।  
(इ) व्यवसजहयक योर्नजको संभजव्यतज एवं प्रभजवकजररतज र भजवी लक्ष्यिरु ।  

(ई) हवगतको कर्जा कजरोवजरको लेखज तथज भकु्तजनी अनभलेख ।  
(उ) आवेर्दकको कजरोवजर सम्बन्द्धी हवत्तीय, भौनतक तथज मजनवीय श्रोत र हवतरण संर्जलको 

अवस्थज।   
(ऊ) व्यजवसजहयक योर्नज तथज व्यवसजयको खचा संरचनजको मूपयजकंन ।   

(ङ) र्दफज १६ को खडि (ङ) र (च) कज हवषयिरु यस र्दफजमज पनन समजन रुपमज आकहषात िनु े।   
(च) आयोर्नजमज आधजररत नधतो प्रणजली (प्रोरे्क्ट फजइनजशन्द्सङ्ग) लजई प्रोत्सजिन गररन।े    

 

१८. सजझेर्दजर बैंकिरुलजई कोष प्रवजि: (१) प्रबन्द्ध बैंकले लगजनी सनमनतको ननणायको आधजरमज सजझेर्दजर 
बैंकिरुलजई ननम्न सीमजनभर रिी रकम प्रवजि गना सक्नछे :  
(क) कोष वज सजझेर्दजर बैंकसुँग भएको सम्झौतजमज उशपलशखत भएकज हवषयिरु,  
(ख) सजझेर्दजर बैंकको हवगतको कर्जा लगजनी सम्बन्द्धी अनभुव, र    
(ग) पूुँर्ी पयजाप्ततज, ननशरक्रय कर्जा अनपुजत, ननक्षेप आदर्दकज हिसजबले बैंकको क्षमतज ।   

 

१९. अनरु्दजन¸ भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग तथज कर्जा सम्बन्द्धी व्यवस्थजुः (१) कोषमज र्म्मज िनुे रकम 

नेपजल सरकजर र हवकजस सजझेर्दजरबीच सम्पन्न सम्झौतज बमोशर्म अनरु्दजन वज भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग वज 
कर्जा वज प्रजहवनधक सियोगको लजनग पररचजलन गररनछे ।  

(२) अनरु्दजन सहुवधज (भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग बजिेक) को हवतरण कजया रे्दिजय बमोशर्म िनुेछुः 
(क) नेपजल सरकजरको अनरु्दजन नीनत तथज कजयाहवनध अनसुजर अनरु्दजन हवतरण तथज कोष व्यवस्थजपन  

गनुापनेछ ।  

(ख) अनरु्दजन हवतरण कजया प्रबन्द्ध बैंकले केन्द्रको प्रजहवनधक सियोगमज गनेछ । 



14 
 

(ग) प्रबन्द्ध बैंकको सेवज िपुक सम्बन्द्धी व्यवस्थज कोष र प्रबन्द्ध बैंकबीच भएको सम्झौतज बमोशर्म 
िनुेछ ।  

(घ) अनरु्दजन हवतरणको प्रहक्रयज रे्दिजय अनसुजर िनुेछुः  
(अ) अनरु्दजनको लजनग आवेर्दन नलने र प्रजहवनधक मूपयजंकन गरी आवेर्दन स्वीकृत गने कजम केन्द्रले 

गनेछ ।  
 (आ) अनरु्दजन भकु्तजनीको लजनग प्रजप्त आवेर्दनिरु केन्द्रले र्जुँच र स्वीकृत गरी ननयनमत रुपमज कोष 

मजफा त प्रबन्द्ध बैंकमज पठजउनेछ । 

(इ) अनरु्दजन रकम अनरु्दजन नीनत तथज कजयाहवनध अनसुजर प्रजहवनधक, वजतजवरणीय तथज हवत्तीय  
पक्षको मपुयजंकनको आधजरमज स्वीकृत गररनेछ ।  

(ई) प्रबन्द्ध बैंकले केन्द्रबजट स्वीकृत अनरु्दजन आवेर्दन फजरजम लगजनी सनमनतबजट ननणाय भए 
बमोशर्मको प्रणजली (Online System) अनसुजर र्जुँच गरी अनरु्दजन हवतरण सम्बन्द्धी कजयािरु 
गनुापनेछ । 

 

(३) भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग सियोग सम्बन्द्धी व्यवस्थज रे्दिजय बमोशर्म िनुछे : 
(क) भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग सियोगकज उद्देश्य र प्रजथनमकतजकज क्षेरिरु अनसूुची २ बमोशर्म 

िनुेछन ्। 

(ख) प्रजरशम्भक छनौट प्रहक्रयज तथज छनौटकज आधजरिरु अनसूुची ३ बमोशर्म िनुेछ ।  

(ग) पूणा प्रस्तजव मजग तथज अशन्द्तम छनौट सम्बन्द्धी प्रहक्रयजिरु अनसूुची ४ बमोशर्म िनुेछ । 

(घ) आयोर्नज लगजनीकज क्षरे, सियोगको हकनसम र सीमज  अनसूुची ५ बमोशर्म िनुेछ 

(ङ) भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग मजफा त सियोग प्रजप्त गना सक्न ेसम्भजहवत आयोर्नजिरु र प्रस्तजवक 
संस्थजिरुको हववरण अनसूुची ६ बमोशर्म िनुेछ । 

(च) आयोर्नजको कजयजान्द्वयन, गणुस्तर मजपन तथज अनगुमन सम्बन्द्धी व्यवस्थज अनसूुची ७ बमोशर्म 
िनुेछ । 

 

(४) कर्जा सम्बन्द्धी व्यवस्थज रे्दिजय बमोशर्म िनुछे : 
(क) सजझेर्दजर बैंकिरुले पेि गरेको बरे्ट तथज सम्भजव्य आयोर्नजिरुको सूची (पजइपलजईन) को 

आधजरमज सजझेर्दजर बैंकिरुलजई कर्जा रकम उपलब्ध गरजईन ेर पचजस प्रनतित भन्द्र्दज बढी रकम 
खचा नभएमज सो रकमको अनपुजतमज सजझेर्दजर बैंकिरुबजट कोषले प्रनतब्घततज िपुक असलु गनेछ ।  

(ख) सजझेर्दजर बैंकिरुले सम्झौतजमज उशपलशखत कर्जा प्रवजिको नसर्द्जन्द्त बमोशर्म उपभोक्तजलजई खरुज 
कर्जा उपलब्ध गरजउनपुनेछ ।  

(ग) केन्द्रले सजझेर्दजर बैंकिरुलजई प्रजहवनधक रुपमज मूपयजंकन भएको प्रस्तजविरु उपलब्ध गरजउन ुपनेछ 
र सजझेर्दजर बैंकले समेत आफ्नो श्रोतबजट मूपयजंकन गरजउन सक्नछे । 

(घ) कोषबजट प्रबन्द्ध बैंकलजई तथज प्रवन्द्ध बैंकबजट सजझेर्दजर बैंकलजई उपलब्ध गरजउने कोषको 
रकममज सम्झौतजमज उपलेख भए बमोशर्म ब्यजर् लगजइनछे । 
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(ङ) उपभोक्तजलजई उपलब्ध गरजइन े कर्जाको र्ोशखम सजझेर्दजर बैंकले नै व्यिोनुा पनेछ र यसरी 
र्ोशखममज रिेको कर्जा असलु नभएको कजरण र्दिजाई सजझेर्दजर बैंकले कोषलजई ननक्षपे भकु्तजनी नगने 
छुट पजउने छैन ।  

(च) कर्जा लगजनीको लजभ बढजउने कुरजलजई उच्च रुपमज प्रोत्सजहित गररनेछ र आफ्नो रकम समेत 
लगजनी गना चजिन ेबैंकिरुलजई प्रजथनमकतज प्रर्दजन गररनेछ । लगजनी गर्दजा क्रमिुः बैंकिरुको हिस्सज 
बढजउने उद्देश्यले बैंक र कोषको लगजनी रकमको अनपुजत १:२ वजट १:१ र त्यसपनछ २:१ िनु े
गरी लगजनी बढजउने नीनत नलईनेछ ।  

  
२०. कर्जा रकम प्रजप्त गना ननवेर्दन दर्दनपुने : (१) कर्जा नलनको लजनग उपभोक्तजले आवश्यक कजगर्जतिरु 

सहित कर्जा आवेर्दन फजरजम भरी हवत्तीय मध्यस्थकतजा समक्ष पेि गनुापनेछ । 

 

(२) कर्जा आवेर्दन फजरजममज ननवेर्दकको नजम, सम्पका  ठेगजनज, आयोर्नज वज प्रणजलीको कुल लजगत, अनरु्दजन 
रकम, कर्जाको उद्दशे्य, आय हववरण तथज बैंकको आन्द्तररक मजगार्दिानिरु अनसुजर आवश्यक पने अन्द्य 
हववरणिरु उपलेख गरेको िनुपुनेछ । तर अनरु्दजनकज लजनग ननवेर्दन नदर्दई उपभोक्तज  कर्जाकज लजनग 
मजर ननवेर्दन दर्दएकज ननवेर्दनकतजािरुको िकमज अनरु्दजन सम्बन्द्धी हववरण पेि गनुा नपने । 

   

(३) व्यवसजय कर्जाको िकमज आवेर्दकिरुले अन्द्य हवषयिरुकज अनतररक्त रे्दिजयकज हवषयिरु लगजयत कर्जा 
मजग गरेको आयोर्नजको हवस्ततृ योर्नज पेि पनेछ :  
(क) आयोर्नको पररचय, उद्देश्यिरु तथज लक्ष्यिरु¸ 

(ख) प्रहवनध, उत्पजर्दन तथज व्यवसजयको ढजुँचज¸  
(ग) आयोर्नजको औशचत्य¸ 

(घ) बर्जर अध्ययन¸ 
(ङ) लजगतको संरचनज¸ 
(च) आम्र्दजनी प्रवजि र नगर्द प्रवजि हवश्लषेण¸ 

(छ) वजतजवरणीय प्रभजवको हवश्लषेण¸ 

(र्) नवीन कुरजको खोर्¸ 

(झ) आयोर्नज व्यवस्थजपन सञ्चजलन संरचनज र 
(ञ) सम्भजहवत र्ोशखमिरु तथज न्द्यूनीकरणकज उपजयिरु । 

 

२१.  कर्जा स्वीकृत गने : हवत्तीय मध्यस्थकतजाले आवेर्दकिरुबजट पना आएकज आवेर्दनिरुको मूपयजंकन गरी 
रे्दिजय बमोशर्मकज न्द्यूनतम ितािरु रजखी आवेर्दकसुँग गररएको सम्झौतजको आधजरमज कर्जा रकम उपलब्ध 
गरजउनेछुः– 

(क) कर्जाको प्रकजर, 
(ख) कर्जा अवनध, 

(ग) ब्यजर्र्दर, 
(घ) चकु्तज गने अवनध, 
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(ङ) चकु्तज गने िता, 
(च) र्ररवजनजकज ितािरु भए सो ितािरु, 

(छ) र्मजनीको िता वन्द्रे्दर्िरु र  
(र्) भकु्तजनी सम्बन्द्धी व्यवस्थजिरु । 

 

२२. अनपुजलन उपसनमनत : (१) आयोर्नज तथज कजयाक्रमिरुको उपयकु्ततज, प्रभजवकजररतज र गणुस्तरकज 
लजनग स्वीकृत प्रणजलीिरु तथज कजयाहवनधको पजलनज भए नभएको सनुनशित गना अनपुजलन उपसनमनत रिनेछ ।  

(२) अनपुजलन उपसनमनतको कजममज सियोग परु् यजउन केन्द्रमज एक अनपुजलन इकजई रिनेछ।  

(३) अनपुजलन इकजईमज आवश्यकतज अनसुजर हवषयगत हवज्ञिरुको व्यवस्थज गना सहकनेछ ।  

(४) अनपुजलन उपसनमनतकज मखु्य कजयािरु रे्दिजय बमोशर्म िनुेछन ्: 
(क) यस ननरे्दशिकजमज उपलेशखत कजयाहवनधिरु तथज अन्द्य सम्बशन्द्धत नीनतिरुको अनपुजलनको सम्बन्द्धमज 

पनुरजवलोकन गने । 

(ख) हवत्तीय मध्यस्थकतजािरुबजट प्रवजि िनुे अनरु्दजन, भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग तथज कर्जा सहुवधजिरुको 
अनपुजलन सम्बन्द्धी आन्द्तररक लेखजपरीक्षण गने ।  

 (ग) हवत्तीय मध्यस्थकतजा, लगजनी सनमनत तथज केन्द्रलजई कोषसुँग समब्शन्द्धत प्रणजली तथज 
कजयाहवनधिरुमज सधुजर गने सम्बन्द्धमज आवश्यक सझुजव दर्दने । 

(घ) कुनै व्यशक्त वज संस्थजले कोषसुँग भएको सम्झौतज बमोशर्म कजया नगरेमज वज सम्झौतज बमोशर्मकज 
ितािरु पजलनज नगरेमज सम्बशन्द्धतलजई उशचत समय दर्दई सचेत गरजउन वज ननलम्वन गना वज 
सम्झौतज भंग गना लगजनी सनमनतलजई सझुजव दर्दने । 

२३. ननलम्बन गना सक्न े : (१) अनपुजलन इकजईले गरेको आन्द्तररक लेखजपरीक्षणको आधजरमज हवत्तीय 
मध्यस्थकतजाले सम्झौतजमज उशपलशखत कुनै नबषय पजलनज गरेको नपजइएमज सशचवजलयको नसफजररसमज लगजनी 
सनमनतले त्यस्तज हवत्तीय मध्यस्थकतजालजई सचेत गरजउन सक्नेछ ।  
(२) उपर्दफज (१) बमोशर्म सचेत गरजउनपूुवा हवत्तीय मध्यस्थकतजालजई मनजनसव मजहफकको समय दर्दई सफजई 

पेि गने मौकज दर्दईनछे ।  
(३) उपर्दफज (१) बमोशर्म सचेत गरजइएको हवत्तीय मध्यस्थकतजालजई ननशित समय दर्दई सधुजरको मौकज दर्दन 

सहकनछे ।  
(४) उपर्दफज (३) बमोशर्म मौकज दर्दईएकोमज सो अवनधनभर उपलेखनीय सधुजर गरेको पयजाप्त आधजर भएमज 

सशचवजलयको नसफजररसमज लगजनी सनमनतले सम्झौतज बमोशर्मको कजयाकज लजनग ननरन्द्तरतज दर्दनेछ ।  
तर सो अवनधनभर पयजाप्त सधुजर नगरेको रे्दशखएको अवस्थजमज सशचवजलयको नसफजररसमज लगजनी सनमनतले 
सम्झौतज रद्द गनेछ ।  

 

२४. कोषमज रकम र्म्मज गररन े: (१) कोषमज रे्दिजय बमोशर्मको रकम र्म्मज िनुछेुः –  

(क) नेपजल सरकजरबजट प्रजप्त िनु ेरकम, 

(ख) हवकजस सजझेर्दजरबजट प्रजप्त सियोग, 

(ग) कजबान आम्र्दजनीबजट प्रजप्त िनुे रकम, 
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(घ) कोषको रकम लगजनी गरे बजपत प्रजप्त िनुे आम्र्दजनी, र  

(ङ) अन्द्य श्रोतबजट प्रजप्त िनु ेरकम ।  

 

(२) उपर्दफज (१) बमोशर्म कोषमज र्म्मज गररने रकमकज अनतररक्त केन्द्र अन्द्तगात रिेको लघ ुर्लहवद्यतु 
कर्जा कोष तथज वजयोग्यजस कर्जा कोषको बजुँकी रकम तथज सबै र्दजहयत्विरु यस कोषमज स्थजनजन्द्तरण 
गररनेछ । 

 

२५. कोषको खजतज र यसको सञ्चजलन : (१) र्दफज (२४) बमोशर्म प्रजप्त िनुे रकम केन्द्र मजफा त प्रवन्द्ध 
बैंकको खजतजमज रजशखनेछ ।  
(२) प्रबन्द्ध बैंकमज रे्दिजय बमोशर्मकज खजतजिरु रिनेछन ्:  

(क) लगजनी खजतज : 
(अ) र्दफज (२४) बमोशर्म प्रजप्त िनुे रकम लगजनी खजतजमज र्म्मज गररनछे । 

(आ) मजनथ (अ) बमोशर्म लगजनी खजतजमज प्रजप्त रकम हवनभन्न प्रयोर्नकज लजनग प्रनतबर्द्तज र्नजइए 
अनसुजर सम्बशन्द्धत खजतजमज स्थजनजन्द्तरण गररनेछ ।   

(इ) नेपजल सरकजर तथज हवकजस सजझेर्दजरिरुवजट प्रजप्त हवनभन्न प्रयोर्नकज लजनग प्रनतवर्द्तज 
र्नजइएको रकम सम्बशन्द्धत खजतजमज सोझै र्म्मज गना सहकनेछ । 

 

(ख) अनरु्दजन खजतज :  
(अ) उपभोक्तजलजई अनरु्दजन उपलब्ध गरजउन अनरु्दजन खजतज रिनेछ ।  
(आ) अनरु्दजन भकु्तजनीकज लजनग प्रचनलत नवीकरणीय ऊर्जा अनरु्दजन नीनत र पररचजलन कजयाहवनध 

बमोशर्म अनरु्दजन प्रवजि गररनेछ । 

 

 (ग) कर्जा खजतज : 
(अ) हवत्तीय मध्यस्थकतजालजई कर्जा रकम उपलब्ध गरजउन कर्जा खजतज रिनेछ ।  
(आ) र्दफज (५) मज तोहकएकज क्षेरमज आवश्यकतज अनसुजर हवत्तीय मध्यस्थकतजालजई सम्झौतज 

बमोशर्म रकम प्रवजि गररनछे ।   
 

(घ) सशचवजलय खजतज : 
(अ) कोषको कजयाक्रम तथज प्रिजसकीय खचाको लजनग सशचवजलय खजतज रिनेछ ।   
(आ) कोषको स्वीकृत वजहषाक कजयायोर्नज तथज बरे्टको आधजरमज लगजनी सनमनतबजट र्दफज (२६) 

मज भएको व्यवस्थज बमोशर्म कजयाक्रम सञ्चजलन तथज प्रिजसकीय खचा व्यिोररनेछ । 

 

(ङ) भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग खजतज  
(अ) भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग अन्द्तगातको कजयाक्रम सञ्चजलनको लजनग भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग 

खजतज रिनेछ ।    
(आ) यस खजतजको पररचजलन र्दफज १९ (३) बमोशर्म िनुेछ ।   
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(च) कजबान आम्र्दजनी खजतज 
(अ) यस खजतजमज केन्द्र मजफा त सञ्चजलन भएकज उत्सर्ान न्द्यूनीकरण सम्बन्द्धी कजबान पररयोर्नजबजट 

प्रजप्त भएको आम्र्दजनीको रकम र्म्मज गररनछे । 

 (आ) कजवान आम्र्दजनी उपयोग सम्वन्द्धी व्यवस्थज अनसूुची ८ बमोशर्म िनुेछ । 

   

(छ) ब्यजर् आम्र्दजनी खजतज : स्रोतको आधजरमज तथज  खजतजको आधजरमज ब्यजर् बजपत प्रजप्त सम्पूणा 
रकम ब्यजर् आम्र्दजनी खजतजमज र्म्मज गना सहकनेछ । 

 

(३) हवनभन्न हवकजस सजझेर्दजरले तोहकएको प्रयोर्नको लजनग उपलब्ध गरजएको रकम छुट्टजछुटै्ट खजतज खोली 
सञ्चजलन गना सहकनेछ । 

(४) कोषको खजतजको सञ्चजलन लगजनी सनमनत वज लगजनी सनमनतले तोकेकज व्यशक्तिरुबजट िनुेछ ।   
 

२६. खचाको व्ययभजर र स्वीकृनत : (१) रणनीनतक योर्नज ननमजाण र लगजनी सनमनत तथज सशचवजलयको 
रै्दननक कजया सञ्चजलन, कजयाक्रम तथज प्रिजसकीय खचा सम्भव भएसम्म हवकजस सजझेर्दजरिरुले उपलब्ध गरजएको 
सिजयतज रकमबजट व्यिोररने छ, तर कुनै पनन हवकजस सजझेर्दजरले सो खचािरु नव्यिोरेमज कोषको लगजनीबजट 
िनुे आम्र्दजनी वज ब्यजर् आम्र्दजनीबजट त्यस्तज खचािरु व्यिोररनेछ ।  
(२) लगजनी सनमनतले स्वीकृत गरेकज प्रिजसननक तथज हवत्तीय मजगार्दिान र ननरे्दशिकज लगजयत प्रिजसननक तथज 

लेखज अनभलेख रजख्न ेसम्बन्द्धी ितािरुको पजलनजको सनुनशित गनाको लजनग सशचवजलय प्रमखु शर्म्मेवजर 
िनुेछ ।  

(३) लगजनी सनमनतकज सर्दस्यिरुको बैठक भत्तज सनमनतवजट र सशचवजलयमज ननयकु्त हवज्ञ तथज कमाचजरीिरुको 
तलब भत्तज लगजनी सनमनतबजट स्वीकृत मजपर्दडि बमोशर्म िनुेछ ।   

(४) रे्दिजयकज सीमजसम्मकज खचािरु रे्दिजयको अशख्तयजरी बमोशर्मको अशख्तयजर प्रजप्त व्यशक्तले स्वीकृत गनुा 
पनेछ : 

 

++क्र.स. =रकम रु. स्वीकृत गने अनधकजर 
१ पजुँच लजख सम्म सशचवजलय प्रमखु 

२ पजुँच लजख भन्द्र्दज मजनथ लगजनी सनमनत 

   

२७. प्रवर्द्ान¸ सचेतनज तथज क्षमतज अनभवहृर्द् सम्बन्द्धी कजयाक्रम संचजलन गने : (१) नवीकरणीय ऊर्जा 
प्रहवनधिरुको प्रवर्द्ान¸ सचेतनज तथज क्षमतज अनभवहृर्द्कज लजनग कोषले केन्द्रको सियोगमज प्ररे्दि सरकजर तथज 
स्थजनीय तिलजई सियोग गनेछ । 

(२) कोषले केन्द्रको सियोगमज रे्दिजयकज हवषयिरुमज प्रवर्द्ान¸ सचेतनज तथज क्षमतज अनभवृहर्द्कज लजनग हवनभन्न 
योर्नज तथज कजयाक्रमिरु सञ्चजलन गनेछुः 
(क) बर्जरमज उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा प्रहवनधिरु, 

(ख) अनरु्दजन र कर्जा सम्बन्द्धी उपलब्ध सहुवधज तथज प्रहक्रयजिरु¸ 
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(ग) भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग सम्बन्द्धी सहुवधज तथज प्रहक्रयजिरु¸ 

(घ) कोषको उद्दशे्य प्रजनप्तको लजनग आवश्यक अन्द्य कजयािरु । 

 

२८. िटजइएको 
 

२९. अनगुमन तथज मूपयजकंन : (१) कोषको रकमको व्यवशस्थत एवं प्रभजवकजरी सञ्चजलनको लजनग 
रे्दिजयकज उद्देश्यिरु िजनसल गना अनगुमन तथज मूपयजंकन व्यवस्थज अवलम्वन गररनेछुः  

(क) समयमज सम्बशन्द्धत संस्थज तथज व्यशक्तलजई सिी सूचनज प्रर्दजन गने,  

(ख) कोषको आय व्यय तथज आनथाक अवस्थज नबश्लषेण तथज अनगुमनकज लजनग वजहषाक तथज आवनधक 
आनथाक हववरणिरुको ढजुँचज, प्रवृशत्त तथज प्रकजर तोक्ने र ननयनमत मूपयजंकन गने । 

(ग) कजम अनसुजर कजया सम्पजर्दन तथज बरे्ट ननधजारण गने ।  

(घ) लशक्षत कजया सम्पजर्दन सूचकिरु तथज उपलब्धीकज आधजरमज वजहषाक कजयासम्पजर्दन मूपयजंकन गने,  

(ङ) कोष तथज प्रनतबर्द्तज र्नजइएको कोषको रकमको शस्थनत ननधजारण गने,  
(च) हवत्तीय मध्यस्थकतजािरुको कजयासम्पजर्दन मूपयजंकन गने,  
(छ) क्षमतज हवकजसकज उपजयिरुकज सम्बन्द्धी अवस्थजको मूपयजकंन गने,  
(र्) आयोर्नज तथज प्रणजलीको स्थलगत अनगुमन गने,  

(झ) व्यवस्थजपकीय सूचनज प्रणजलीको मजध्यमवजट प्रनतवेर्दन तयजर गना लगजउने र 
(ञ) लेखजपरीक्षण तथज पनुरजवलोकनको प्रबन्द्ध अनपुजलन इकजईको कजम कजरवजिीमज आधजररत 

बनजउने।  

(ट) अनगुमन तथज मूपयजंकन सम्बन्द्धी कजयाको लजनग केन्द्र¸ प्ररे्दि सरकजर तथज स्थजनीय तिबीच 
सिकजयाको हवकजस गने । 

 

(२) कोषको अनगुमन तथज मूपयजंकन गर्दजा रे्दिजयकज सचुजंकिरुलजई आधजर मजनननेछुः – 

(क) अनरु्दजनको रकम तथज हवतररत कर्जा ।   

(ख) नेपजल सरकजरको नीनत तथज रणनीनतिरुको पररपजलनज तथज सो के्षरमज नेपजल सरकजरले ननधजाररत 
गरेको लक्ष्य परुज । 

(ग) हवत्तीय मध्यस्थकतजािरुको क्षमतज अनभवृह्घत र्स अन्द्तगात िजखजिरु हवस्तजर, भौगोनलक फैलजवट 
तथज प्रजप्त कर्जाको प्रस्तजविरु तथज हवतररत कर्जाको संख्यज ।   

(घ) हवत्तीय मध्यस्थकतजािरुको क्षमतज अनभवृह्घत र्स अन्द्तगात कर्जा प्रस्तजविरु, फरफजरक समयमज 
सधुजर, अनरु्दजन हवतरण, तथज पवुजाधजर र्स अन्द्तगात सूचनज प्रवजि तथज भौनतक अवस्थजको 
स्तरोन्ननतकज सम्बन्द्धमज अन्द्य सधुजरिरु ।   

(ङ) मजग तथज आपूनता र्दवैुतफा  हवतररत हवकजस कर्जािरुको संख्यज ।  

(च) केन्द्रले प्रजहवनधक रुपमज मूपयजंकन गरेको बैंक लगजनी योग्य आयोर्नज प्रस्तजविरुको संख्यज ।   

(छ) कोषको लगजनीबजट प्रजप्त नजफज ।   

(र्) र्िजन गररएको तथज संचजलनमज रिेको नवीकरणीय ऊर्जा आयोर्नजिरु÷प्रणजलीिरुको संख्यज ।   
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(३) कजम कजरवजिीिरुको अनगुमनलजई प्रभजवकजरी बनजउन प्रबन्द्ध बैंकले समय समयमज हवनभन्न प्रनतवेर्दनिरु 
पेि गनुापनेछ र त्यस्तज आवनधक प्रनतवेर्दनिरुको ढजंचज लगजनी सनमनतले तोके बमोशर्म िनुेछ ।  
(क) कजयासम्पजर्दन प्रनतवेर्दन: मजनसक, रैमजनसक, चौमजनसक, अधावजहषाक एवं वजहषाक रुपमज यस 

प्रनतवेर्दनले कोषको प्रयोग, बरे्ट तथज कोषको वजुँिफजुँिकज हवषयमज एकीकृत व्यवस्थज प्रस्ततु गनेछ 
। 

 

(ख) खजतज सम्बन्द्धी प्रनतवेर्दन :  

(अ) प्रबन्द्ध बैंकले हवनभन्न खजतजको हववरणिरु तथज रे्दिजयकज सूचनजिरु मजनसक, चौमजनसक, 

अधावजहषाक एवं वजहषाक रुपमज उपलब्ध गरजउनेछ: 

(१) खजतजको नजम र प्रयोर्न, 

(२) खजतजको सञ्चजलन लेर्र, र्म्मज भएको तथज शझहकएको रकमको र्जनकजरी 
उपलब्ध 

(३ हिसजब हकतजब गरी मजनसक बजुँकी रकम, 

(४) खजतजको ब्यजर्को गणनज, 
(५) उपयोग गररएको कोषिरु, र 

(६) प्रत्येक सजझेर्दजर बैंकको एक्स्पोर्र तथज अनरु्दजन रकमको हवभजर्न, हिस्सजकज 
हिसजवले, सेवजिरुकज हिसजवले तथज स्थजनकज हिसजवले 

  

(आ) सजझेर्दजर बैंकिरुले सशचवजलयलजई रे्दिजयकज सूचनजिरु सहितको एकीकृत प्रनतवेर्दन मजनसक, 

चौमजनसक, अधावजहषाक एवं वजहषाक रुपमज उपलब्ध गरजउनपुनेछ : 

(१) उपभोक्तज तथज व्यवसजयको लजनग उपलब्ध गरजइएको कर्जािरुको सूची, 
(२) पजईपलजईनमज रिेकज आयोर्नजिरु, 

(३) हिस्सज तथज सेवजिरुकज हिसजबले कर्जाको हवभजर्न¸ 
(४) हवनभन्न क्षेरिरुमज हवतररत कर्जाको हवभजर्न र 
(५) प्रनतवर्द्तज नर्नजइएको रकम । 

 

(ग) स्थलगत प्रनतवेर्दनिरु : हवत्तीय मध्यस्थकतजािरुले स्थलगत भ्रमण गरेको भए सो सम्बन्द्धी स्थलगत 
प्रनतवेर्दन पेि गनेछन ्। 

(घ) प्रनतवेर्दनिरु तोहकएको समय अन्द्तरजलमज सशचवजलयमज पेि गररनेछ, र्सलजई सजर संके्षपीकरण गरी 
मजनथको खडिमज उपलेख भए बमोशर्म लगजनी सनमनत तथज सरोकजरवजलजिरु समक्ष प्रस्ततु 
गररनेछ। 

 

४) सशचवजलयले हवत्तीय मध्यस्थकतजािरुसुँग आवश्यक परेको समयमज तर्दथा सूचनजिरु मजग गना सक्नेछ । 
(५) सशचवजलयले रे्दिजयकज हवषयिरु सनुनशित गनाको लजनग आयोर्नजको स्थलगत अनगुमन गना गरजउन 

सक्नेछ : 
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(क) हवत्तीय मध्यस्थकतजािरुले लगजनी गरेकज वज कोषले  सियोग उपलब्ध गरजएकज आयोर्नजकज 
कजम कजरवजिीिरुको मूपयजकंन गरी सधुजरकज लजनग पषृ्ठपोषण प्रर्दजन गना ।  

(ख) आयोर्नज क्षेरकज र्नतजको आनथाक तथज सजमजशर्क अवस्थजिरुको बजरेमज मूपयजकंन गना̧  
(ग) आयोर्नजको कजम कजरवजिीिरु तथज पररणजमिरुको पनुरजवलोकन गना̧  
(घ) प्रवर्द्ान¸ सचेतनज तथज क्षमतज अनभवृहर्द्कज आवश्यकतजको सम्बन्द्धमज मूपयजकंन गना̧   

(ङ) ज्ञजन व्यवस्थजपनको लजनग सफल असफल र्दवैु प्रकजरकज आयोर्नजको अध्ययन गना ।  

(च) कुनै खजस क्षेरकज कर्जा वज अनरु्दजन नलन ेदर्दने कुरजमज उपलेख्य रुपमज पररवतान गना।  

(छ) केन्द्र, स्थजनीय ति¸ प्ररे्दि सरकजर तथज हवत्तीय मध्यस्थकतजािरुबजट प्रजप्त अनरुोधिरुकज 
सम्बन्द्धमज आवश्यक कजरवजिी गना ।  

(र्) आवश्यकतज अनसुजरकज अन्द्य हवषयिरुमज स्थलगत अध्ययन गना ।  

 

(६) उपर्दफज (५) बमोशर्म स्थलगत अनगुमन गर्दजा सशचवजलयसुँग केन्द्र, स्थजनीय ति¸ प्ररे्दि सरकजर तथज 
हवत्तीय मध्यस्थकतजािरु पनन संलग्न िनु सक्नछेन ्।  

 

३०. लेखजपरीक्षण  : (१) वैरे्दशिक लगजनी रिेकज आयोर्नज/कजयाक्रमको िकमज कोषको लेखजपरीक्षण नेपजल 
सरकजर तथज हवकजस सजझेर्दजरिरु बीच सम्पन्न संयकु्त लगजनी सम्झौतज तथज आयोर्नज/कजयाक्रमको 
स्वीकृत प्रिजसननक तथज हवत्तीय मजगार्दिान अनसुजर िनुछे।   

(२) कोषको आन्द्तररक लेखजपरीक्षण मिजलेखज ननयन्द्रक कजयजालयबजट गरजइनेछ। 

  
(३) कोषको आय व्ययको मिजलेखज परीक्षकको कजयजालय वज मिजलेखज परीक्षकको कजयजालयबजट तोहकएको 

लेखजपरीक्षकबजट अशन्द्तम लेखजपरीक्षण गरजउनपुनेछ। 
३१. कोष र प्रबन्द्ध बैंक तथज सजझेर्दजर बैंकिरुबीच सम्झौतज िनु े : (१) कोषको सञ्चजलन तथज 

व्यवस्थजपनकज सम्बन्द्धमज कोष र प्रबन्द्ध बैंक तथज कोष र सजझेर्दजर बैंकिरुबीच सम्झौतज गररनेछ ।  
(२) उपर्दफज (१) बमोशर्मको सम्झौतजकज आधजर र ितािरु बोलपरकज कजगर्जत¸ बोलपरर्दजतज बैंकबजट पेि 

भएकज प्रस्तजव र कोष र बैंकबीचको वजतजा बमोशर्म तय गररनेछ  
(३) उपर्दफज (१) र (२) बमोशर्मको सम्झौतजमज यस कजयाहवनधमज उपलेख नभएकज तर कोषको हवत्तीय 

सीमज र व्यवस्थजपनको लजनग आवश्यक अन्द्य हवषयिरु उपलेख गरन् सहकनेछ । 

  
३२. नीनत तथज मजगार्दिानिरु बमोशर्म िनु े: (१) कोष व्यवस्थजको सम्झौतजिरु नेपजल सरकजरले स्वीकृत 

गरेकज ऐन¸ ननयम¸ नीनत¸ ननरे्दशिकज र हवकजस सजझेर्दजरसुँग भएकज सम्झौतज एवं कोषको ननरे्दशिकज 
बमोशर्म सञ्चजलन गररनेछ ।  

(२) उपर्दफज (१) बमोशर्मको सम्झौतज यसै ननरे्दशिकजको अनभन्न अंग मजनननेछ ।  
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३३. कोषको प्रयोगकज सम्बन्द्धमज प्रनतवेर्दन दर्दन े : (१) कोषको सशचवजलयले कोषको प्रयोग अवस्थज र 
सञ्चजलनकज सम्बन्द्धमज लगजनी सनमनत तथज केन्द्रलजई तोहकएको ढजुँचजमज मजनसक, चौमजनसक, अधावजहषाक¸ बजहषाक 
प्रगनत प्रनतवेर्दनिरु तथज लेखज परीक्षण प्रनतवेर्दन पेि गनुापनेछ । 

 

(२) उपर्दफज (१) बमोशर्मको प्रनतवेर्दन तयजर गना सशचवजलय तथज हवत्तीय मध्यस्थकतजािरुले सियोग 
गनेछन।् 

(३) हवकजस सजझेर्दजरिरुसुँग भएको सम्झौतज बमोशर्म कोषको प्रगनत तथज लेखज परीक्षण प्रनतवेर्दन उपलब्ध 
गरजइनेछ । 

 

३४. व्यजख्यज गने अनधकजर : यस ननरे्दशिकजको प्रयोग र पजलनजमज कुनै दिहवधज भएमज सनमनतले व्यजख्यज गरी 
समस्यज समजधजन गनेछ । 

 

३५.  संिोधन गना सहकन े: यस ननरे्दशिकजलजई आवश्यकतज र औशचत्यको आधजरमज सनमनतको नसफजररसमज 
मन्द्रजलयले संिोधन गना सक्नेछ । 

 

३६. हववजर्द समजधजन सम्बन्द्धी व्यवस्थज : (१) कोषले कजयाक्रम सञ्चजलन गने क्रममज कुनै हववजर्द उत्पन्न 
भएमज सम्झौतज अनसुजर आपसी समझर्दजरीमज समजधजन गररनेछ ।  
(२) उपर्दफज (१)  बमोशर्म समजधजन िनु नसकेमज प्रचनलत कजनून बमोशर्म िनुेछ । 

 

३७. सम्झौतज रद्द िनु सक्न े : (१) कुनै व्यशक्त वज संस्थजले कोषसुँग भएको सम्झौतज बमोशर्म कजया 
नगरेमज वज सम्झौतज बमोशर्मकज ितािरु पजलनज नगरेमज कोषले सम्बशन्द्धतलजई उशचत समय दर्दई सधुजर 
गना ननरे्दिन दर्दन सक्नेछ । 

(२) उपर्दफज (१) बमोशर्म दर्दएको ननरे्दिन पजलनज नगरेमज सम्बशन्द्धतसुँग भएको सम्झौतज हकन रद्द नगने 
भनी मनुजनसव मजहफकको समय दर्दई सफजइको मौकज दर्दन ुपनेछ ।  

(३) उपर्दफज (२) बमोशर्म सम्बशन्द्धतले दर्दएको सफजई शचत्त बझु्र्दो नभएमज सम्बशन्द्धतसुँग गररएको सम्झौतज 
लगजनी सनमनतले रद्द गना सक्नेछ । 

(४) उपर्दफज (३) बमोशर्म सम्झौतज रद्द भएको खडिमज रे्दिजय बमोशर्म िनुेछ :  
(क) सम्झौतज बमोशर्मको कजया िरुु नभएको िकमज पेश्की रकम सरकजरी बजुँकी सरि असलु उपर 

गररनेछ । 

(ख) सम्झौतज बमोशर्मको कजया नभएको िर्दसम्म भकु्तजनी रकम सरकजरी बजुँकी सरि असलु उपर 
गररनेछ । 

(ग) सम्बशन्द्धत व्यशक्त वज संस्थजलजई कोष तथज केन्द्रको आगजमी तीन आनथाक वषाको कजयाक्रममज 
सिभजगी गरजइने छैन । 
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३८. कजबू बजहिरको पररशस्थनत: र्दफज (३७) मज रे्सकैु भननए तजपनन सकु्खज, अनजवृहष्ट, अनतवहृष्ट, भकूम्प, 

बजढी, पहिरो, आगलजगी र्स्तज हवपर्द वज प्रजकृनतक प्रकोप तथज मिजमजरी वज आकशस्मक वज अप्रत्यजशित यरु्द् वज 
आन्द्तररक िन्द्ि र्स्तज हविषे कजरणबजट नसशर्ात कजबू बजहिरको पररशस्थनतमज सम्झौतजको म्यजर्द आवश्यकतज 
अनसुजर थप गना सहकनछे । 
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अनसूुचीिरु 

अनसूुची–१ : स्वघोषणजको ढजुँचज 
{र्दफज १७ को उपर्दफज (१) (ख) सुँग सम्बशन्द्धत} 

 

म नेपजलको प्रचनलत कजनून बमोशर्म केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषबजट व्यवसजय कर्जा नलन रे्दिजयको 
अयोग्यतज नभएको स्वघोषणज गर्दाछु : 

(क) कुनै प्रकजरको आपरजनधक तथज गैरसजमजशर्क कजयािरुमज संलग्न भएको¸ 
(ख) भ्रष्टजचजर¸ मजनव बेचनबखन तथज ओसजरपसजर¸ र्बर्ास्ती करणी¸ लजग ुऔषध ओसजरपसजर¸सम्पशत्त 

िरु्द्ीकरण¸ रजिर्दजनी र्दरुुपयोग¸ अपिरण सम्बन्द्धी कसरु वज नैनतक पतन रे्दशखने अन्द्य फौर्र्दजरी 
कसरुमज सर्जयुँ पजएको  

(ग) प्रचनलत कजनून बमोशर्म कजलो सूचीमज परेको वज त्यस्तो सूचीबजट फुकुवज भएको नमनतले 
कम्तीमज ३ वषा परुज नभएको  

(घ) सजिूको ऋण नतना नसकी र्दजमजसजिीमज परेको र 
(ङ) गैरनेपजली नजगररक । 

कुनै पनन कजरणबजट यो स्वघोषणज बमोशर्म नभएको प्रमजशणत भएमज कजनून बमोशर्म कजरवजिी भोग्न मेरो 
मञ्जुरी छ । 

 

र्दस्तखत : 
नमनत : 
नजम : 

संस्थजको नजम : 
पर्द : 

ठेगजनज : 
संस्थजको छजप : 
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अनसूुची–२ : भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग सियोगकज उद्दशे्य र प्रजथनमकतजकज क्षरेिरु 

{र्दफज १९ को उपर्दफज (३) (क) सुँग सम्बशन्द्धत} 

 

(१) भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्गकज उद्देश्यिरु रे्दिजय बमोशर्म िनुेछन : 
(क) आयोर्नजिरुको कजयजान्द्वयनमज िनुसक्ने र्ोशखम व्यवस्थजपनकज लजनग आवश्यक आनथाक तथज 

प्रजहवनधक सियोग उपलब्ध गरजउने,  
(ख) आयोर्नजिरुको कजयजान्द्वयन गना आवश्यक पने कर्जामज आवश्यकतजको आधजरमज ननशित 

प्रनतितसम्म कर्जा र्मजनीको व्यवस्थज गने, 
(ग) आयोर्नजिरुको दर्दगो सञ्चजलनकज लजनग आवश्यकतज अनसुजर नबमजको लजनग आनथाक तथज 

प्रजहवनधक सियोग उपलब्ध गरजउने, 
(घ) दर्दगो ऊर्जा प्रहवनधिरुको उत्पजर्दन सञ्चजलन वज स्तरोन्ननतमज सियोग गने लघ ुउद्यम तथज घरेल,ु 

सजनज, मझौलज र ठुलज उद्योगिरुलजई आनथाक तथज प्रजहवनधक सियोग उपलब्ध गरजउन ेर 
(ङ) लघ ुउद्यम तथज  घरेल,ु सजनज, मझौलज र ठूलज उद्योगमज दर्दगो ऊर्जा प्रयोगको प्रवर्द्ान सहित 

आम्र्दजनी वहृर्द् गना सियोग गने । 

(२) भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्गकज प्रजथनमकतजकज क्षेरिरु रे्दिजय बमोशर्म िनुेछन ्: 
(क) "िरेक बस्ती, ऊर्जा बस्ती" को अवधजरणज अनसुजर खजनेपजनी, नसंचजइ, सौया सिक बत्ती, रजहष्ट्रय 

प्रिजरण लजइनमज आबर्द् गररने हवकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणजली आदर्दबजट हवकेन्द्रीकृत ऊर्जा 
उत्पजर्दन, नेट नमटररङ्ग, ऊर्जा सशम्मश्रण¸ रुफटप सौया प्रणजली र ऊर्जा सरुक्षजको सनुनशिततज 
बढजउने आयोर्नजिरु, 

(ख) ऊर्जाको पिुुँच नपगेुको हवपन्न तथज र्दगुाम समरु्दजयमज नवीकरणीय ऊर्जाको पिुुँच वृहर्द् गने 
 आयोर्नजिरु, 

(ग)  प्ररे्दि तथज स्थजनीय तिमज नमनुजको रुपमज स्थजपनज र सञ्चजलन गना प्रजहवनधक र आनथाक 
सियोग उपलब्ध गरजउने आयोर्नजिरु, 

(घ) र्ोशखम न्द्यूनीकरण तथज व्यजवसजहयक दृहष्टकोणबजट आकषाक बनजउन आवश्यकतजको आधजरमज 
र्मजनी तथज नबमजको व्यवस्थज गने÷गरजउने आयोर्नजिरु र 

(ङ) प्ररे्दि र स्थजनीय सरकजरले लगजनी गने आयोर्नजिरुमज सजवार्ननक ननर्ी सजझेर्दजरीको अवधजरणज 
अनरुुप आवश्यकतज अनसुजर हविेष संस्थजको स्थजपनज गरी आयोर्नज सञ्चजलनमज सियोग 
परु् यजउने र अपेशक्षत प्रनतफल प्रजप्त िनुे आयोर्नजिरु । 
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अनसूुची–३ : आयोर्नजको मजग¸ प्रजरशम्भक छनौट प्रहक्रयज र छनौटकज आधजरिरु  

{र्दफज १९ को उपर्दफज (३) (ख) सुँग सम्बशन्द्धत} 

३.१ आयोर्नजिरुको मजग¸ प्रजरशम्भक छनौट प्रहक्रयज र छनौटकज आधजरिरु रे्दिजय बमोशर्म िनुेछन ्:  

(१) आयोर्नजिरुलजई नवीनतज, र्दक्षतज, प्रभजवकजररतज र अपेशक्षत प्रनतफलको आधजरमज स्वतन्द्र रुपमज छनौट 
गना केन्द्रले रजहष्ट्रयस्तरकज कुनै एक रै्दननक पनरकज र मन्द्रजलय तथज केन्द्रको वेबसजइट मजफा त कम्तीमज 
पन्द्र दर्दनको सजवार्ननक सूचनज प्रकजशित गरी प्रस्तजवक संस्थजिरुबजट लगजनी सनमनतले तोकेको ढजुँचजमज 
आयोर्नज हवकजसको लजनग अवधजरणज पर मजग गनेछ  ।  

(२) प्रकरण (१) बमोशर्म प्रजप्त अवधजरणज परिरुको प्रजरशम्भक छनौट गना रे्दिजय बमजशर्मको प्रजरशम्भक 
छनौट सनमनत रिनछे : 

(क) केन्द्रको सम्बशन्द्धत मिजिजखज प्रमखु    – संयोर्क 

(ख) केन्द्रको सम्बशन्द्धत  िजखज प्रमखु     – सर्दस्य 

(ग) केन्द्रले मनोननत गरेको सम्बशन्द्धत कजयाक्रमको हवज्ञ  – सर्दस्य  
(घ) मन्द्रजलयको (सम्बशन्द्धत प्रजहवनधक) प्रनतनननध    – सर्दस्य 

(ङ) भजयनबनलटी ग्यजप  फशडिङ्गकज प्रबन्द्धक    – सर्दस्य–सशचव 

(३) प्रकरण (२) बमोशर्मको प्रजरशम्भक छनौट सनमनतमज आवश्यकतज अनसुजर अन्द्य हवज्ञिरुलजई आमन्द्रण 
गना सहकनेछ । 

(४) प्रजरशम्भक छनौट सनमनतले अवधजरणजपरिरुको अध्ययन गरी रे्दिजयकज आधजर बमोशर्म आयोर्नजको 
प्रजरशम्भक छनौट गनेछ : 

(क) प्रस्तजवक संस्थजको योग्यतज (ग्रजह्यतज), 
(ख) आयोर्नजको प्रजहवनधक सम्भजव्यतज, 
(ग) आयोर्नजको आनथाक पक्ष र संलग्न संस्थजिरुबजट िनुे लगजनीको हिस्सज, 
(घ) आयोर्नजको अपेशक्षत प्रनतफल र कजयजान्द्वयनबजट िनुे प्रभजव । 

(५) प्रजरशम्भक छनौट सनमनतले प्रकरण (४) बमोशर्म छनौट भएको अवधजरणजपरिरु केन्द्र मजफा त 
सशचवजलयमज पेि गनुापनेछ । 

३.२ प्रकरण (३.१) बमोशर्म आयोर्नजको प्रजरशम्भक छनौट प्रहक्रयज र छनौटकज आधजरिरुमज रे्सकैु भननए 
तजपनन अनसूुची ५ (क)¸ (ङ) र (च) बमोशर्मकज प्रजहवनधक र आनथाक पक्षको अध्ययन/ हवश्लषेण भई 
कुनै पनन “क” वज “ख” वगाको बैंकले ऋण स्वीकृनत प्रर्दजन गररसकेकज आयोर्नजिरु सोझै अशन्द्तम 
छनौटको लजनग योग्य िनुेछन ्। 
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अनसूुची–४ : पूणा प्रस्तजव मजग तथज अशन्द्तम छनौट सम्बन्द्धी प्रहक्रयजिरु  
{र्दफज १९ को उपर्दफज (३) (ग) सुँग सम्बशन्द्धत} 

 

आयोर्नजको पूणा प्रस्तजव मजग तथज अशन्द्तम छनौट सम्बन्द्धी प्रहक्रयजिरु रे्दिजय बमोशर्म िनुेछन ्:  

(१) सशचवजलयले प्रजरशम्भक छनौट भएकज  सम्बशन्द्धत प्रस्तजवक संस्थजिरुबजट पूणा प्रस्तजव मजग गनेछ ।  

(२) प्रकरण (१) बमोशर्म प्रजप्त प्रस्तजविरुबजट लगजनी सनमनतले तोकेको ढजुँचजमज आवश्यक कजगर्जतिरु 
सहित तीस दर्दनको समय दर्दई पूणा प्रस्तजव मजग गनेछ । 

(३) पूणा प्रस्तजवको मूपयजङ्कन गना आवश्यक हवज्ञिरुको सूशच तयजर गना कोषले रजहष्ट्रयस्तरको कुनै एक रै्दननक 
पनरकज र मन्द्रजलय तथज केन्द्रको वेबसजइट मजफा त कम्तीमज पन्द्र दर्दनको सजवार्ननक सूचनज प्रकजशित 
गरी आवश्यक हवज्ञिरुको सूची तयजर गनेछ ।  

(४) प्रकरण (३) बमोशर्म सूशचकृत हवज्ञिरुमध्येबजट आयोर्नजको प्रकृनत र आवश्यकतज अनसुजर कम्तीमज 
तीन र्नज स्वतन्द्र हवज्ञिरूलजई सशचवजलयले लगजनी सनमनतको अध्यक्ष तथज केन्द्रको प्रमखुसुँगको 
सिमनतमज स्वतन्द्र मूपयजङ्कन सनमनत सर्दस्यकज रुपमज मनोनयन गनेछ। 

(५) स्वतन्द्र मूपयजङ्कन सनमनतले प्रजप्त पूणा प्रस्तजविरुको मूपयजङ्कन गनुा अशघ प्रस्तजवक संस्थजिरुको प्रजहवनधक 
क्षमतज, हवत्तीय क्षमतज, र्निशक्त, संस्थजगत अनभुव र आयोर्नज कजयजान्द्वयन गने क्षमतजको परीक्षण गना 
लगजनी सनमनतले तोकेको ढजुँचजमज सम्बशन्द्धत क्षेरकज र्दक्ष प्रजहवनधकको सियोग समेतमज संस्थज परीक्षण 
(ड्यु निनलरे्न्द्स) गररनेछ ।  

(६) पेि भएकज कजगर्जतिरुको अध्ययन पिजत ्आवश्यकतज अनसुजर प्रस्तजवक संस्थजको स्थलगत ननरीक्षण 
समेत गना सहकनेछ । 

(७) प्रकरण (५) र (६) बमोशर्म संस्थज परीक्षण र स्थलगत ननरीक्षणको प्रनतवेर्दन सशचवजलय समक्ष पेि 
गनुापनेछ । 

(८) प्रकरण (४) बमोशर्मको स्वतन्द्र मूपयजङ्कन सनमनतले लगजनी सनमनतिजरज स्वीकृत गरेको मजपर्दडि अनसुजर 
प्रजप्त पूणा प्रस्तजविरुको प्रजहवनधक तथज आनथाक पक्षिरुको मूपयजङ्कन गरी योग्यतज पगेुकज र उपयकु्त 
रे्दशखएकज प्रस्तजविरुलजई स्वीकृनतको लजनग सशचवजलयमज  नसफजररस गनेछ । 

(९) सशचवजलयले स्वतन्द्र मूपयजङ्कन सनमनतले नसफजररस गरेकज प्रस्तजविरुलजई लगजनी सनमनतमज पेि गनुाअशघ 
केन्द्र, सम्बशन्द्धत हवकजस सजझेर्दजर संस्थज र सम्बशन्द्धत कजयाक्रमकज प्रनतनननधसुँग समन्द्वय गरी आनथाक 
सियोगमज र्दोिोरोपनज, स्रोतको उपलब्धतज लगजयतकज हवत्तीय र कजननुी पक्षिरु पजलनज भए नभएको 
ननक्यौल गनेछ ।  
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(१०) सशचवजलयले अशन्द्तम ननणायको लजनग नसफजररस गरेकज उपयकु्त प्रस्तजविरुलजई लगजनी सनमनतले स्वीकृत 
गनेछ। 

(११) पूणा प्रस्तजव स्वीकृत भएपनछ केन्द्र र प्रस्तजवक संस्थजबीच स्वीकृत आयोर्नजको कजयजान्द्वयन तजनलकज, 
कजयासम्पजर्दन सूचक र भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्गबजट प्रजप्त िनुे सियोगको बजरेमज प्रष्ट उपलेख गरी कजया 
सम्पजर्दनमज आधजररत सम्झौतज िनुेछ । 
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अनसूुची–५ : आयोर्नजकज लगजनीकज क्षरे, सियोगको हकनसम र सीमज   

{र्दफज १९ को उपर्दफज (३) (घ) सुँग सम्बशन्द्धत} 

 

आयोर्नजकज लगजनीकज क्षेर, सियोगको हकनसम र सीमज रे्दिजय बमोशर्म िनुेछन ् :  

(१) नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पजर्दन र सनमश्रण तथज ऊर्जाको र्दक्षतज वृहर्द् गरी ऊर्जा पिुुँच र  ऊर्जा 
सरुक्षजलजई प्रवर्द्ान गने आयोर्नजिरुलजई प्रोत्सजिन गना केन्द्रले भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग (च्यजलेञ्ज 
फडि) मजफा त प्रजहवनधक सियोग तथज रे्दिजय बमोशर्म आनथाक सियोग उपलब्ध गरजउनेछ : 

(क) स्थजनीय ति तथज प्ररे्दि सरकजरको लगजनीमज कजयजान्द्वयन िनुे सजवार्ननक ननर्ी सजझेर्दजरीकज 
आयोर्नजिरुको िकमज आयोर्नजको कुल लजगतको अनधकतम पचजस प्रनतित वज आनथाक 
प्रस्तजवमज मजग गरेको रकम मध्ये र्नु कम िनु्द्छ सो रकम उपलब्ध गरजउने,    

(ख) प्रहवनध तथज आयोर्नजिरुको मजग एकीकृत गरी कजयजान्द्वयन गररने आयोर्नजिरुको िकमज बर्जर 
हवकजस र प्रणजली प्रवर्द्ानमज िनुे लगजनीमज प्रनत इकजई लजगत र प्रनतफलमज आधजररत 
आयोर्नजको कुल लजगतको अनधकतम पचजस  प्रनतित वज आनथाक प्रस्तजवमज मजग गरेको 
रकम मध्ये र्नु कम िनु्द्छ सो रकम, बढीमज एक करोि रुपैयजुँ सम्म उपलब्ध गरजउने, 

(ग) नललजम घटजघट (ररभसा अक्सन) प्रहक्रयजबजट ऊर्जाको पिुुँच परु् यजउने आयोर्नजिरुको िकमज 
घरधरुीको आधजरमज िनुे लगजनीमज प्रनत घरधरुी अनधकतम र्दि िर्जर रूपैयजुँ वज आनथाक 
प्रस्तजवमज मजग गरेको रकम मध्ये र्नु कम िनु्द्छ सो रकम उपलब्ध गरजउने, 

(घ) हवद्यमजन सजनज तथज लघ ु र्लहवद्यतु र अन्द्य नवीकरणीय ऊर्जा्घतजरज सञ्चजनलत नमनीनग्रिको 
प्रजहवनधक, व्यवस्थजपन वज हवत्तीय सधुजर गररने आयोर्नजिरुको िकमज कुल आयोर्नज सधुजर िनु 
लजग्ने लजगतको अनधकतम पचजस  प्रनतित रकम वज आनथाक प्रस्तजवमज मजग गरेको रकम 
मध्ये र्नु कम िनु्द्छ सो रकम, बढीमज एक करोि रुपैयजुँ सम्म उपलब्ध गरजउने,  

(ङ) रजहष्ट्रय प्रसजरणमज र्िजन िनुे र कशम्तमज वजहषाक उत्पजदर्दत हवद्यतुको एकजउन्न प्रनतित स्व-उपयोग 
गने क्यजशटटभ आयोर्नजलजई व्यजवसजहयक रुपमज सफल सञ्चजलन गनाकज लजनग नलने कर्जाको 
ब्यजर्मज हवत्तीय संस्थजले तोकेको ब्यजर्को पजुँच बषासम्मको बढीमज पचजस प्रनतित ब्यजर् 
सिनुलयत वज आनथाक प्रस्तजवमज मजग गरेको ब्यजर् सिनुलयत मध्ये र्नु कम िनु्द्छ सो ब्यजर् 
सिनुलयत प्रर्दजन गने, 

(च) रजहष्ट्रय प्रसजरणमज र्िजन िनुे र कम्तीमज वजहषाक उत्पजदर्दत हवद्यतुको एकजउन्न प्रनतित स्व-उपयोग 
गने क्यजशटटभ आयोर्नज (बढीमज १ मेगजवजट सम्मको) लजई प्रनत यनुनट बढीमज एक रुपैयज 
पचजस पैसज वज आनथाक प्रस्तजवमज मजग गरेको प्रनत यनुनट सियोग मध्ये र्नु कम िनु्द्छ सो 
रकम पजुँच बषासम्मको लजनग उत्पजर्दन पररमजणको आधजरमज चौमजनसक रुपमज प्रोत्सजिन रकम 
उपलब्ध गरजउने, 

(छ) भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्गको दर्दगो ऊर्जा प्रवर्द्ानको उद्दशे्यसुँग मेल खजन े अन्द्य नवीनतम 
व्यवसजहयक प्रकृनतकज आयोर्नजिरुको िकमज खडि (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) र (च) मज 
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उपलेख गररएकज कुनै पनन सियोगको सीमजमज नपने नवीनतम ् आयोर्नजिरुलजई प्रनतस्पधी 
आधजरमज लजगतको अनधकतम पचजस  प्रनतित वज आनथाक प्रस्तजवमज मजग गरेको रकम मध्ये 
र्नु कम िनु्द्छ सो रकम, बढीमज  एक  करोि रुपैयजुँ सम्म उपलब्ध गरजउने र   

(र्) खडि (क) रे्दशख (छ) सम्म उपलेख भएकज कुनै आयोर्नजिरुले आयोर्नजको लजनग आवश्यक 
कर्जा नलन चजिेमज सिर् रुपमज कर्जा उपलब्ध िनुकज लजनग र्म्मज कर्जाको बढीमज बीस 
प्रनतित सम्म र्मजनी बनसदर्दने,  

(२) प्रकरण (१) को खडि (क) रे्दशख (छ) सम्म उशपलशखत व्यवस्थज मध्ये र्दोिोरो नपने गरी कुनै एक 
खडि बमोशर्म मजर सियोग उपलब्ध गरजइनछे । 



अनसूुची–६ : भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग मजफा त सियोग प्रजप्त गना सक्न ेसम्भजहवत आयोर्नजिरु र प्रस्तजवक संस्थजिरुको हववरण 

{र्दफज १९ को उपर्दफज (३) (ङ) सुँग सम्बशन्द्धत} 

क्र.स. लगजनीकज क्षरेिरु सम्भजहवत आयोर्नजिरु योग्य आवेर्दक संस्थजिरु 

 १ स्थजनीय ति तथज प्ररे्दि सरकजरको 
लगजनीमज कजयजान्द्वयन िनु ेसजबार्ननक 
ननर्ी सजझेर्दजरीकज आयोर्नजिरु  

स्थजनीय तथज प्ररे्दि सरकजरको लगजनीमज कजयजान्द्वयन िनु े
सजवार्ननक ननर्ी सजझेर्दजरीकज आयोर्नजिरू 

स्थजनीय सरकजरको संलग्नतजमज सजवार्ननक 
ननर्ी सजझेर्दजरीमज स्थजहपत संस्थजिरु   

२ प्रहवनध तथज आयोर्नजिरुको मजग 
एकीकृत गरी कजयजान्द्वयन गररने 
आयोर्नजिरु 

(क) सजवार्ननक ननर्ी सजझेर्दजरीमज स्थजनीय सरकजरले प्रस्तजव गरेकज 
आयोर्नजिरु 

(ख) घरेल ुनवीकरणीय ऊर्जा प्रणजली प्रवर्द्ान गने आयोर्नजिरु 

(ग) नवीकरणीय ऊर्जामज आधजररत नसंचजई प्रणजली प्रवर्द्ान गने 
आयोर्नजिरु 

(घ) नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगबजट घरेल,ु लघ,ु सजनज र मझौलज 
उद्यमिरू प्रवर्द्ान गने आयोर्नजिरु 

(क) स्थजनीय सरकजरको संलग्नतजमज 
सजवार्ननक ननर्ी 
सजझेर्दजरीमज स्थजहपत संस्थजिरु  
(ख) ऊर्जा कम्पनीिरु  
(ग) हवत्तीय संस्थजिरु (सबै हकनसमकज बैंक)। 

(घ) सिकजरी संस्थजिरु   

३ नललजम घटजघट प्रहक्रयजबजट ऊर्जाको 
पिुुँच पयुजाउने आयोर्नजिरु 

(क) सजवार्ननक ननर्ी सजझेर्दजरीमज स्थजनीय सरकजरले प्रस्तजव गरेकज 
आयोर्नजिरू 

(ख) अन्द्य संस्थजले प्रस्तजव गरेकज घरधरुीमज दर्दगो ऊर्जाको पिुुँच 
प्रवर्द्ान गने आयोर्नजिरु 

  

(क) स्थजनीय सरकजरको संलग्नतजमज 
सजवार्ननक ननर्ी 
सजझेर्दजरीमज स्थजहपत संस्थजिरु  
(ख) ऊर्जा कम्पनीिरु  
(ग) हवत्तीय संस्थजिरु (सबै हकनसमकज बैंक)। 

(घ) सिकजरी संस्थजिरु   
४ हवद्यमजन सजनज तथज लघ ुर्लहवद्यतु र 

अन्द्य नवीकरणीय ऊर्जा्घतजरज सञ्चजनलत 
नमनीनग्रिको प्रजहवनधक, व्यवस्थजपन वज 
हवत्तीय सधुजर गररने आयोर्नजिरु 

(क) सजनज तथज लघ ुर्लहवद्यतु आयोर्नजिरु 

(ख) सौया ऊर्जा नमनीनग्रि आयोर्नजिरु 

(ग) वजय ुऊर्जा नमनीनग्रि आयोर्नजिरु 

(घ) बजयोमजस नमनीनग्रि आयोर्नजिरु 

(ङ) अन्द्य नवीकरणीय ऊर्जािजरज सञ्चजनलत नमनीनग्रि आयोर्नजिरु 

(क) स्थजनीय सरकजरको संलग्नतजमज सजवार्ननक 
ननर्ी सजझेर्दजरीमज स्थजहपत संस्थजिरु  

(ख) ऊर्जा कम्पनीिरु  
(ग) हवत्तीय संस्थजिरु (सबै हकनसमकज बैंक)। 

(घ) सिकजरी संस्थजिरु   
५ बैंक ब्यजर्मज सिनुलयत प्रजप्त गना 

सक्ने क्यजशटटभ आयोर्नजिरु 

(क) हवनभन्न नवीकरणीय ऊर्जामज आधजररत हवकेन्द्रीत ऊर्जा 
उत्पजर्दनमज सघजउ पयुजाउने क्यजशटटभ आयोर्नजिरु  

(क) स्थजनीय सरकजरको संलग्नतजमज सजवार्ननक 
ननर्ी सजझेर्दजरीमज स्थजहपत संस्थजिरु   
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(ख) हवद्यतु सेवजलजई भरपर्दो बनजउने र चिुजवट घटजउन सियोग   
पयुजाउने क्यजशटटभ आयोर्नजिरू 

(ख) कम्पनी ऐन अन्द्तगात र्दतजा भएकज 
उद्योगिरु, वजशणज्य इकजईिरु 

(ग) ऊर्जा कम्पनीिरु 

(घ) हवत्तीय संस्थजिरु (सबै हकनसमकज बैंक) 
(ङ) सिकजरी संस्थजिरु 

६ हवद्यतुको उत्पजर्दनको पररमजणको 
आधजरमज थप सियोग प्रजप्त गना सक्ने 
नग्रिमज र्िजन िनु ेक्यजशटटभ 

आयोर्नजिरु 

(क) हवनभन्न नवीकरणीय ऊर्जामज आधजररत हवकेन्द्रीकृत ऊर्जा 
उत्पजर्दनमज सघजउ पयुजाउने क्यजशटटभ आयोर्नजिरु  
(ख) हवद्यतु सेवजलजई भरपर्दो बनजउने र चिुजवट घटजउन सियोग   
पयुजाउने क्यजशटटभ आयोर्नजिरू 

(क) स्थजनीय सरकजरको संलग्नतजमज 
सजवार्ननक ननर्ी सजझेर्दजरीमज स्थजहपत संस्थजिरु   
(ख) कम्पनी ऐन अन्द्तगात र्दतजा भएकज 
उद्योगिरु, वजशणज्य इकजईिरु 

(ग) ऊर्जा कम्पनीिरु 

(घ) हवत्तीय संस्थजिरु (सबै हकनसमकज बैंक) 
(ङ) सिकजरी संस्थजिरु 

७ भजयनबनलटी ग्यजप फशडिङ्ग मजफा त 
दर्दगो ऊर्जा प्रवर्द्ानको उद्दशे्यसुँग मेल 
खजने अन्द्य नवीनतम व्यवसजहयक 
प्रकृनतकज आयोर्नजिरु 

(क) सजवार्ननक ननर्ी सजझेर्दजरीमज स्थजनीय सरकजरले प्रस्तजव गरेको 
आयोर्नजिरु 

(ख) ऊर्जा सशम्मश्रण, ऊर्जा र्दक्षतज र ऊर्जा सरुक्षजमज  योगर्दजन 
पयुजाउने आयोर्नजिरू   

(क) स्थजनीय सरकजरको संलग्नतजमज 
सजवार्ननक ननर्ी सजझेर्दजरीमज स्थजहपत संस्थजिरु   
(ख) कम्पनी ऐन अन्द्तगात र्दतजा भएकज 
उद्योगिरु, वजशणज्य इकजईिरु 

(ग) ऊर्जा कम्पनीिरु 

(घ) हवत्तीय संस्थजिरु (सबै हकनसमकज बैंक) 
(ङ) सिकजरी संस्थजिरु 

८ सिर् रुपमज कर्जा प्रजप्त िनु ननशित 
अवनधको लजनग ननशित 
प्रनतितसम्मको र्मजनी बनसदर्दन े

क्र.स. १ रे्दशख ७ सम्म उपलेख भए अनसुजरकज आनथाक र 
प्रजहवनधक सियोग उपलब्ध िनुे सम्बशन्द्धत सबै सम्भजहवत 
आयोर्नजिरु 

क्र.स. १ रे्दशख ७ सम्म उपलेख भए अनसुजरकज 
सबै आयोर्नजिरु कजयजान्द्वयन गने योग्य 
प्रस्तजवक संस्थजिरु 



अनसूुची–७ : आयोर्नजको कजयजान्द्वयन, गणुस्तर मजपन तथज अनगुमन सम्बन्द्धी व्यवस्थज 
{र्दफज १९ को उपर्दफज (३) (च) सुँग सम्बशन्द्धत} 

 

(१) आयोर्नजको कजयजान्द्वयन केन्द्र र कोषसुँगको समन्द्वयमज प्रस्तजवक संस्थजले गनेछ । 

(२) आयोर्नजको गणुस्तर मजपन सम्बन्द्धी व्यवस्थज रे्दिजय बमोशर्म िनुेछ : 
(क) आयोर्नजमज उपयोग िनुे उपकरणिरू केन्द्रको स्वीकृत प्रजहवनधक मजपर्दडि बमोशर्म 

िनुपुनेछ ।  
(ख) प्रकरण (क) बमोशर्मकज उपकरणिरु नवीकरणीय ऊर्जा परीक्षण केन्द्रिजरज परीक्षण गरी 

प्रमजणीकरण भएको िनुपुनेछ।नवीकरणीय ऊर्जा परीक्षण केन्द्रमज परीक्षण सहुवधज नभएकज 
उपकरणिरुको िकमज आनधकजररक अन्द्तरजाहष्ट्रय परीक्षण केन्द्रमज परीक्षण गरी प्रमजणीकरण 
भएको िनुपुनेछ ।  

(ग) अन्द्तरजाहष्ट्रय स्तरकज प्रजहवनधक गणुस्तर प्रमजणपर भएको िकमज त्यस्तज कम्पनी वज सो मजफा त 
उत्पजदर्दत उपकरणको प्रजहवनधक स्तर र प्रमजणपरको प्रमजणीकरण केन्द्रबजट वज केन्द्रले 
तोकेको आनधकजरीक ननकजयबजट समेत गना सहकनेछ ।   

(३) आयोर्नजको अनगुमन सम्बन्द्धी व्यवस्थज रे्दिजय बमोशर्म िनुेछ : 
(क) कजया सम्पजर्दनमज आधजररत सम्झौतजकज ितािरु, प्रनतफलकज सूचक र कजयजान्द्वयन तजनलकजको 

आधजरमज कोषले आयोर्नज कजयजान्द्वयनको ननयनमत अनगुमन गनेछ । 

(ख) केन्द्र र कोषले लगजनीकतजालजई आयोर्नज ननमजाण कजया नछटो छररतो गरजउनको लजनग 
ननयनमत रुपमज समन्द्वय गनेछ  । 

(ग) आयोर्नजको अनगुमन मन्द्रजलय, रजहष्ट्रय योर्नज आयोग, सनमनत¸ केन्द्र, लगजनी सनमनत, कोष, 
स्वतन्द्र हवज्ञ वज केन्द्रमज सूचीकृत परजमिार्दजतज मजफा त ्गना सहकनेछ । 
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अनसूुची–८ : कजवान आम्र्दजनीको उपयोग सम्वन्द्धी व्यवस्थज 

{र्दफज २५ को उपर्दफज (२) (च) को (आ) सुँग सम्बशन्द्धत} 
 

नवीकरणीय ऊर्जामज आधजररत कजबान आयोर्नज हवकजस र सञ्चजलन मजफा त कजबान व्यजपजरबजट केन्द्रलजई 
प्रजप्त कजबान आम्र्दजनी उपयोग सम्बन्द्धी व्यवस्थज :  

(१) आम्र्दजनीको ८१ प्रनतित रकम केन्द्रले आवश्यकतज यहकन गरी वजहषाक कजयाक्रम बनजई सम्बशन्द्धत 
वैकशपपक ऊर्जा प्रहवनधको प्रवर्द्ानको लजनग अनरु्दजन दर्दन रे्दिजय बमोशर्म उपयोग गररनेछ : 

(क) लघ ु तथज सजनज र्लहवद्यतु  ̧ सौया वज सौया –वजय ु नमनीनग्रि¸ ठूलज बजयोग्यजस लगजयतकज 
सजमरु्दजहयक र संस्थजगत नवीकरणीय ऊर्जा प्रहवनधिरुबजट प्रजप्त आम्र्दजनीको िकमज तत ् तत ्
नवीकरणीय ऊर्जा प्रहवनधको हवस्तजरकज लजनग कजबान आम्र्दजनीको ३० प्रनतित रकम र 
स्थजपनज भइ सञ्चजलनमज आइसकेकज तत ्तत ्नवीकरणीय ऊर्जा प्रहवनधिरुको ननरन्द्तर र दर्दगो 
सञ्चजलन सनुनशित गना ममात सम्भजरकज लजनग कजबान आम्र्दजनीको ५१ प्रनतित रकम । 

(ख) बजयोग्यजस¸ सधुजररएको चलुो¸ सधुजररएको पजनीघट्ट लगजयतकज घरजयसी नवीकरणीय ऊर्जा 
प्रहवनधिरुबजट प्रजप्त आम्र्दजनीको िकमज तत ्तत ्नवीकरणीय ऊर्जा प्रहवनधको हवस्तजरकज लजनग 
कजबान आम्र्दजनीको ५० प्रनतित रकम र स्थजपनज भइ सञ्चजलनमज आइसकेकज तत ् तत ्
नवीकरणीय ऊर्जा प्रहवनधिरुको ननरन्द्तर र दर्दगो सञ्चजलन सनुनशित गना ममात सम्भजरकज लजनग 
कजबान आम्र्दजनीको ३१ प्रनतित रकम । 

(ग)  मजनथ प्रकरण (क) र (ख) बमोशर्म तत ्तत ्नवीकरणीय ऊर्जा प्रहवनधको हवस्तजरकज लजनग 
दर्दइने अनरु्दजन प्रचनलत नवीकरणीय ऊर्जा अनरु्दजन नीनत बमोशर्म खचा गने । 

(घ)  मजनथ प्रकरण (क) र (ख) बमोशर्म सञ्चजलनमज आइसकेकज नवीकरणीय ऊर्जा प्रहवनधको ममात 
सम्भजरकज लजनग दर्दइन े अनरु्दजन केन्द्रले आवश्यकतज यहकन गरी वजहषाक कजयाक्रम बनजई 
सम्बशन्द्धत प्रहवनधको स्वजनमत्व रिेको संस्थज वज व्यशक्तको समेत न्द्यूनतम ३० प्रनतित लजगत 
सिभजनगतज सनुनशित िनु ेगरी नवीकरणीय ऊर्जा प्रहवनधको ममात सम्भजरकज लजनग खचा गने । 

(२) कजबान आम्र्दजनीको १७ प्रनतित रकम केन्द्रले आवश्यकतज यहकन गरी वजहषाक कजयाक्रम बनजई 
केन्द्र मजफा त कजयाक्रम व्यवस्थजपन सम्बन्द्धी रे्दिजयकज कजममज उपयोग गररनेछ : 
(क) र्नित नवीकरणीय ऊर्जा प्रहवनधिरुको समजयोर्न गरी कजबान आयोर्नज हवकजस (Project 

Development) गने तथज कजबान आयोर्नजको ननयनमत¸ भ्यजनलिेसन¸ अनगुमन र भेररहफकेसन 
गने कजयािरु । 

(ख) केन्द्र अन्द्तगात र्लवजय ुपररवतान र कजबान सम्बन्द्धी संस्थजगत क्षमतज हवकजस तथज  र्निशक्त 
पररचजलन र कजबान आयोर्नजकज सरोकजरवजलजिरुबीच  र्नचेतनज अनभवृहर्द् र तजनलम सम्बन्द्धी 
कजयािरु । 

(ग)  आवश्यकतज अनसुजर स्वतन्द्र परजमिार्दजतज मजफा त गररने कजबान आयोर्नज कजयजान्द्वयनको प्रभजव 
मूपयजङ्कन । 



35 
 

(३) कजबान व्यजपजरबजट प्रजप्त आम्र्दजनीको र्दईु प्रनतित रकम वजतजवरण संरक्षण कोषमज र्म्मज गररनछे। 

(४) र्िजन भएकज प्रणजलीको स्वजनमत्व उपभोक्तजमज नै रिने भएकजले केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा प्रणजलीमज 
उपभोक्तजलजई अनरु्दजन प्रर्दजन गरे बजपत कजबान पररयोर्नज अन्द्तगात समजवेि रिेकज सबै 
उपभोक्तजिरुले सम्बशन्द्धत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणजलीबजट प्रजप्त िनुे उत्सर्ान न्द्यूनीकरण अनधकजर 
केन्द्रमज िस्तजन्द्तरण गनुा पनेछ । 

 


