
- 0 - 

 

                             

 

 

 

 

खिजीदेम्वा गाउँपाखिका ऊजाा खिकास उप– सखिखि गठन िथा 

सञ्चािन कार्ाखवधी, २०७७ 

 
 

 

नेपाि सरकार 

 उजाा, जिश्रोि िथा खसिंचाई िन्त्रािर्  dGqfno 

वैकखपपक उजाा प्रवधान केन्त्र 



- 0 - 

 

lvhLb]Djf ufpFkflnsf 
ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

lvhLkmnf6],cf]vnb'+\uf 
! g+= k|b]z g]kfn 

  :yfgLo /fhkq  
v08 $                       ;+Vof !)       :yfgLo /fhkqdf k|sflzt ldlt M @)&&÷!@÷!# 

efu @ 

ऊजाा खिकास उप– सखिखि गठन िथा सञ्चािन कार्ाखवधी१, २०७७ 

 

 

२०७७  साि चैर 

 
१ “u|fdL0f If]qsf nflu gjLs/0fLo pmhf{ sfo{qmd (RERA), g]kfn ;/sf/ / hd{g ;+3Lo cfly{s ;xof]u tyf 

ljsf; dGqfno (BMZ)sf] ;em]bf/Ldf g]kfnsf] u|fld0f If]qsf 3/w'/Lx?df gjLs/0fLo pmhf{sf] kx'Frdf ;'wf/ ug{ 

;+rfng ul/Psf] k|fljlws ;xof]u sfo{qmd xf] . of] sfo{qmd j}slNks pmhf{ k|j4{g s]Gb| (AEPC) / lh=cfO{=h]8 

(GIZ) åf/f ;+o"Qm ?kdf sfof{Gjog ul/Psf] 5 .” 



- 0 - 

 

बिषय सचुी 

प्रस्िावनााः ............................................................................................................................................................................................................... - 1 - 

पररच्छेदाः १ ........................................................................................................................................................................................................ - 2 - 

नाि िथा प्रारम्भ.................................................................................................................................................................................................. - 2 - 

पररच्छेदाः २ ........................................................................................................................................................................................................ - 2 - 

उप–सखिखिको गठन िथा पदावखध ......................................................................................................................................................................... - 2 - 

४. पदिुक्त हनेु अवस्था: ........................................................................................................................................................................................ - 2 - 

पररच्छेदाः ३ ........................................................................................................................................................................................................ - 3 - 

उप-सखिखिको काि, किाब्र् र अखधकार ................................................................................................................................................................. - 3 - 

६. कार्ा खििरणाः ................................................................................................................................................................................................. - 4 - 

७ कार्ा सम्पादनका आधारहराः ............................................................................................................................................................................. - 4 - 

८. खनखिि  सिर्ावखध खभर खनणार् गनुा पननाः ............................................................................................................................................................ - 5 - 

९. खनणार् गदाा पारदखशािा कार्ि गनुा पननाः ............................................................................................................................................................... - 5 - 

१०. खनणार् गदाा आधार र कारण ििुाउनु पननाः ........................................................................................................................................................ - 5 - 

११. सािाजखनक चासोको खवषर्िा खनणार् गनन िारेाः ................................................................................................................................................. - 5 - 

१२. आफ्नो खजम्िेिारी पन्त्छाउन नहुनेाः.................................................................................................................................................................... - 5 - 

पररच्छेदाः ४ ........................................................................................................................................................................................................ - 5 - 

आखथाक कार्ाप्रणािी िथा खजम्िेिारी .................................................................................................................................................................... - 5 - 

१३. िजेट िथा कार्ाक्रि िजुािााः ........................................................................................................................................................................... - 5 - 

१४. सेवा सुखवधााः ............................................................................................................................................................................................... - 5 - 

१५. कारोिारको िेिााः........................................................................................................................................................................................ - 5 - 

१६. आखथाक खहनाखिना िथा अखनर्िीििा गना नहुनेाः ............................................................................................................................................... - 6 - 

१७. जोखिि ब्र्िस्थापनाः .................................................................................................................................................................................... - 6 - 

पररच्छेदाः ५ ........................................................................................................................................................................................................ - 6 - 

खिखिध ............................................................................................................................................................................................................... - 6 - 

१८. उच्च नैखिकिा िथा ब्र्िसाखर्किा कार्ि गनुापननाः ............................................................................................................................................ - 6 - 

१८.१ आचारसिंखहिा िागू हुनेाः .............................................................................................................................................................................. - 6 - 

१९. सिर् पािना र खनर्खिििााः ............................................................................................................................................................................ - 6 - 

२०. अनुशासन र आज्ञापािनाः .............................................................................................................................................................................. - 6 - 

२१. सुचना प्रवाहाः ............................................................................................................................................................................................... - 6 - 



- 1 - 

 

२२. खनदनखशका वा खदग्दशान वा कार्ाखिखध वा स्रोि पुखस्िका िनाउन सकनेाः .................................................................................................................. - 6 - 

२३. िारेजी र िचाउ सम्िखन्त्ध: .............................................................................................................................................................................. - 6 - 

अनुसूची: १ ऊजाा खवकास उप-सखिखिको कार्ा खववरण ............................................................................................................................................ - 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

 

प्रस्िावनााः 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा वैकबपिक ऊर्ाा प्रवर्ान केन्द्रिाट प्रबेषत गाउँिाबलकाको नवीकरणीय ऊर्ाा नीबत, २०७६ को १२ 

नम्िर िँुर्ाको संस्थागत संरचना अन्द्तगात १२.१२ ले बर्एको अबिकार प्रयोग गरर बिर्ीर्मे्वा गाउँिाबलकाले आफ्नो ऊर्ाा बनतीमा नवीकरणीय 

ऊर्ााको प्रवािन र बवकास गना उर्ाा बिकास उि सबमबत को गठन र काया बर्म्मेवारीको ब्यवस्था गरेको छ । बिर्ीर्मे्वा गाउँिाबलका बित्र 

नवीकरणीय ऊर्ाा सम्िन्द्िी सम्िणूा कायालाई व्यवबस्थत गना  ऊर्ाा बवकास उि–सबमबत गठन गरर आफ्नो र्बैनक काया सञ्चालन गना र िाबलका 

क्षेत्रका सेवाग्राबििरुलाई ऊर्ाा सम्िन्द्िी सम्िणूा सेवािरु चसु्त िनाउने कायालाई ब्यवबस्थत गना यस कायाबवबिलाई कायािाबलकाको बमती 

२०७७ साल चतै्र ०५ गतेको िैठकिाट स्वीकृत गरर लाग ुगररएको  छ । 

 

 

ऊजाा खिकास उप– सखिखि  गठन िथा सञ्चािन कार्ाखवधी, २०७७ 

 

गाउँ कार्ापाखिकािाट स्वीकृि भएको खिखिाः २०७७/१२/०५ 

राजपरिा प्रकाखशि खिखिाः २०७७/१२/१३ 

 
२ गाउँिाबलका तथा नगरिाबलकाको नवीकरणीय ऊर्ाा नीबत, २०७६ को सन्द्र्िा सामाबग्र) १२. संस्थागत संरचना 

यस नीबतको प्रिावकारी कायाान्द्वयन गनाका लाबग र्िेाय िमोबर्मको संस्थागत संरचनाको बवकास तथा सदुृढीकरण गररनछे, 

१२.१ िवूाािार बवकास सबमबत अन्द्तगात ऊर्ाा बवकास उिसबमबतको गठन गननेःिाबलकामा नवीकरणीय ऊर्ााको बवकास तथा प्रवर्िनका 

लाबग, ऊर्ाा सम्िन्द्िी नीगतगत, कानुनको कायाान्द्वयनको सबुनबितता गना तथा नीबत तथा कानूनको प्रिावकारी कायाान्द्वयनका लाबग आवश्यक 

योर्ना तथा िररयोर्नािरुको तर्ुामा, कायाान्द्वयन, अनगुमन तथा मपूयांकन प्रणालीलाई नतेतृ्वर्ायी िबूमका बनवााि गना िाबलकाको सर्स्यको 

संयोर्कत्वमा ऊर्ाा शािाका प्रमिु र अन्द्य सरोकारवालािरु समतेको सििाबगतामा िाबलकाको ििूाािार बवकास सबमबत अन्द्तगात एक ऊर्ाा 

बवकास उिसबमबत गठन गररनेछ । 
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परिच्छेदः १ 

नाम तथा प्रािम्भ 

१.सिंखिि नाि र प्रारम्भाः यस कायाबवबिको नाम “उर्ाा बिकास उि– सबमबत  गठन तथा सञ्चालन कायाबवबि २०७७” रिने छ । यो कायाबवबि 

गाउँिाबलकाको कायािाबलकाको िैठकिाट स्वीकृत  िए िबछ लाग ूिएको मानीन ेछ । 

२.पररभाषााः बिषय वा प्रशगंले अको अथा नलागेमा यस कायाबवबिमाेः  

क. उि–सबमती िन्द्नाले िवूाािार बवकास सबमबत अन्द्तगात गबठत उर्ाा बिकास उि– सबमबत लाई सम्झन ुिर्ाछ । 

ि. बनकाय िन्द्नाले गाउँिाबलका र कायािाबलकाको कायाालय सम्झनु िर्ाछ । 

ग. कायािाबलका िन्द्नाले नगर कायािाबलकालाई िुझाउने छ । 

 

परिच्छेदः २ 

उप–समममतको गठन तथा पदावमि 

३. गाउँिाबलकाको कायािाबलकाद्वारा िवूाािार बवकास सबमबत अन्द्तगात रिन ेगरर ७ सर्स्यीय एक ऊर्ाा बवकास उि–सबमबतको गठन गररनछे1 । 

उि–सबमबतमा आवश्यकता अनुसार िर्ाबिकारी संख्या थिघट गना सबकने छ, उि–सबमबतमा बनम्न िर्िरु रिने व्यवस्था गररएको छ । 

क) सिंर्ोजकाः १ र्ना कायािाबलका सर्स्य वा वार्ा अध्यक्षिरु मध्येिाट नवीकरणीय ऊर्ाामा सामान्द्य र्ानकारी िएको ब्यबि रिने प्रवािान 

गररयेको छ | 

ि) सदस्र्हराः ४ र्बेि ६ र्ना सम्म (बवषयगत बवज्ञ, बनर्ी क्षते्र, मबिला, िछाबर् िाररएका, र्बलत तथा बविन्द्न वगाको समावेसी समानुिाबतक 

प्रबतबनबित्वको  आिारमा) रिने प्रवािान गररएको छ | 

ग) गाउँिाबलकाको उि-प्रमिु उि–सबमबतको संरक्षक, िवूाािार बवकास सबमबतको संयोर्क र प्रमिु प्रशासबकय अबिकृत सपलािकारको 

रुिमा रिने छन ्। 

घ) ऊर्ाा बवकास उि–सबमतीको िर्ाबिकारीिरुको िर्ावबि िढीमा ४ वषाको िुनेछ ।  

 ४. पदमुक्त हुने अवस्था: 

क) िर्ाबिकारीिरुले बर्एको रार्ीनामा स्वीकृत िएमा:  ऊर्ाा बवकास उि–सबमतीका िर्ाबिकारीिरुल े बर्एको रार्ीनामा िवूाािार बिकास 

सबमबतको बसफारीसमा कायािाबलकािाट  स्वीकृत िनुेछ । 

ि) िर्ाबिकारीिरुको मतृ्य ुिएमा । 

ग) िर्ाबिकारीिरुको समयावबि समाप्त िएमा । 

घ) मगर् बिबग्रएमा । 

ङ)  कुनैिबन फौर्र्ारी अबियोग प्रमाबणत िएमा । 

 

 
1 स्थानीय सरकार संचालन ऐनको र्फा १४, सबमबत,उिसबमबत वा कायार्ल गठन गना सक्ने  (१) कायािाबलकाले आफनो काम कारिाबि व्यवबस्थत गना आवश्यकता 

अनुसार कुनै सर्स्यको संयोर्कत्वमा सबमबत वा उिसबमबत गठन गना सक्नेछ । 
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परिच्छेदः ३ 

उप-समममतको काम, कततब्य ि अमिकाि 

५. गाउँिाबलकाको कायािाबलका र िवूाािार बवकास सबमबतको प्रत्येक्ष सिुररिेक्षणमा रबि ऊर्ाा बवकास उि–सबमबतको बनम्न अनुसारको काम, 

कताब्य र अबिकार िुनछे । 

५.१ गाउँिाबलको कायािाबलका, िवूाािार बवकास सबमबत र गाउँ सिा प्रबत उत्तरर्ायी िुने र उपलेबित कायािाबलका, सबमबत तथा सिािाट प्राप्त 

ऊर्ाा बवकास सम्िबन्द्ि नीबत, बनर्नशन तथा सझुाविरुलाई अवलम्िन गनन ।  

५.२ ऊर्ाा बवकास उि–सबमबतको आवश्यकता अनुसार माबसक वा िाबषाक वैठक राख्न,े बनणायिरु गनन र िएका बनणायिरुलाई 

कायािाबलका वा िौबतक िवूाािार बवकास सबमबतलाई र्ानकारी गराई अनुमोर्न गराउने । 

५.३ नबवकरबणय ऊर्ाा  र अन्द्य ऊर्ाा सम्िबन्द्ि आवश्यक ऐन, कानून, नीबत तथा कायाबविीिरु समावेसी, समानिुाबतक प्रबतबनबित्वको 

आिारमा तयार गरर िवूाािार बवकास सबमती तथा कायािाबलका माफा त सिािाट स्वीकृत गराई कायाान्द्वयन गनन तथा समयानुकुल यस्ता बनयम 

तथा कायाबवबििरु िनुरावलोकन गरर संसोिन गरर िाररत गराउन े।  

५.४ समग्र ऊर्ाा  बवकासको लाबग एक ऊर्ाा ईकाई स्थािना गरर यसको संस्थागत बवकासमा सियोग गनन । ईकाइलाई आवश्यक 

र्नशबि तथा िौबतक सामाग्रीिरुको लाबग कायािाबलका सँग ििल गनन । 

५.५ ऊर्ाा सम्िबन्द्ि प्रिावकारी सेवा प्रवािको लाबग नागररक िर्ाित्र तयार गनन र यसमा उपलेि िएका सिै सेवा 

गाउँिाबलकािासीिरुलाई र्नचतेना गराउन े।  

५.६ नवीकरणीय ऊर्ााको वाबषाक योर्ना तर्ुामा कायाान्द्वयन र अनुगमनमा मबिला, र्बलत तथा बसमान्द्तकृत वगा तथा समरु्ायिरुलाई 

प्राथबमकता बर्ई सििाबगता गराउन े। 

५.७ नवीकरणीय ऊर्ााका बवबिन्द्न प्रबवबििरुको कायाान्द्वयन तथा र्र्ानमा एकल मबिला घरिरुी, बसमान्द्तकृत बविन्द्न तथा र्बलत 

घरिरुीिरुलाई बवषेश अनुर्ानको ब्यवस्थाका लाबग िवूाािार बवकास सबमती माफा त कायािाबलकालाई उि प्राविानको अनमुोर्नको लाबग 

अनुरोि गनन । 

५.८ गाउँिाबलकाको ऊर्ाा सम्िबन्द्ि आवबिक, िाबषाक योर्ना तर्ुामामा नतेतृ्वर्ायी िबूमका बनवााि गरर गाउँिाबलकाको योर्ना तर्ुामा 

तयार गरी लाग ू गनन । साथै यस्ता योर्नािरु वास्तबवक र र्नमबूि िनाउने तथा समयानुकुल िररमार्ान गर् ै र्ाने । यस्ता ऊर्ाा योर्नाका 

तयारीका बवबिन्द्न चरणिरुमा  गाउँिाबलकाको तफा िाट सबिय सििाबगता र्नाउने । 

५.९ ऊर्ाा  योर्नाको िररकपिना, लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई मध्यनर्र राख्र् ै गाउँिाबलकाको वाबषाक ऊर्ाा योर्नाको तर्ुामा गनन । 

नवीकरणीय ऊर्ाा को समरु्ाय स्तर र्बेि नै बियाकलाििरुको सििागीतात्मक िबिचान, माग संकलन, प्राथबमबककरण गरर िवूाािार बवकास 

सबमती माफा त कायािाबलका तथा सिािाट अनुमोर्न गराउन े। 

५.१० गाउँिाबलकाको िाबषाक, अिावाबषाक वा माबसक सबमक्षा गरर आवश्यकता अनुसार प्रिावकारी कायान्द्वयनका लाबग ििल गनन । 

आवश्यकता अनुसार सबमक्षाको प्रबतवेर्न तयार गरर सम्िन्द्िीत बनकाय र सरेकारवालािरु समक्ष  िेश गनन । 

५.११ समरु्ाय स्तरिाट गाउँिाबलकामा माग िई आएका ऊर्ाा सम्िन्द्िी बियाकलाििरुको लाबग आवश्यक िरे्ट बवबनयोर्न गना िौबतक 

िवूाािार बवकास सबमबत माफा न कायािाबलका सँग समन्द्वय गनन गराउने । 

५.१२ गाउँिाबलकािाट प्राप्त िरे्टको उबचत ब्यवस्थािन गरर ऊर्ाा सम्िन्द्िी बियाकलाििरुको कायाान्द्वयन गनन, अनगुमन गनन तथा प्रिावकारी 

कायाान्द्वयनको लाबग उििोिािरुलाई सझुाव र सपलाि बर्ने । आवश्यक िरे कायाान्द्वयन िएका कायािरुको गणुस्तर कायम गना बवषय 

बवषशेज्ञिरु संग िरामशा, तथा आवश्यक समन्द्वय गनन । 

५.१३ गाउँिाबलकामा गबठत अनगुमन सबमबत तथा आवश्यकता अनसुार  तसे्रो िक्षिाट समेत अनुगमन गराउने । 

५.१४ गाउँिाबलकामा गठन िई कृयाबशल रिकेा अन्द्य सबमबत वा उि–सबमबतिरु संग आिसी सियोग र समन्द्वयमा कायम गनन । 
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५.१५ ऊर्ााका िाबषाक बियाकलाििरुको कायाान्द्वयनका िममा िररर् गररने िस्तु तथा सेवाका लाबग कायािाबलकालाई िररर् सम्िन्द्िमा 

आवश्यक िनन कागर्ात, प्राबवबिक स्िेबशबफकेशन तयारी तथा सेवा प्रर्ायक समिूको छनौटका लाबग सियोग गनन । 

५.१६ ऊर्ाा बवकास तथा कायाान्द्वयनका लाबग सम्िाब्य सरोकारवालािरुको िबिचान गरर समन्द्वय गनन तथा आवश्यकता अनुसार वैठक 

राबि सझुाविरु बलने तथा बर्न े।  

५.१७ प्रमिुको सियोगमा नबवकरबणय ऊर्ाा बवकास तथा प्रिाद्धनका लाबग आन्द्तररक तथा िाह्य श्रोतिरुको िबिचान तथा िररचालन गनन ।  

५.१८ ऊर्ाा बवकासको लाबग संघीय, प्रर्शे, अन्द्य स्थाबनय तििरु र िाह्य र्ातािरुसँग समन्द्वय तथा सिकाया गनन ।  

५.१९ नवीकरणीय ऊर्ाा सेवा प्रवािमा अनुर्ान नीबतलाई अत्यावश्यक क्षेत्र तथा घरिररवार िािके िमशेः कम गर् ैलैर्ाने र बवबत्तय क्षेत्रको 

लगानीलाई प्रवाद्धन गनन ।  

५.२० गाउँिाबलकािाट घर बनमााण नक्सा िास गर्ाा िवन बनमााण आचार संबितामा ऊर्ाा मैत्री िुर्ािँरु थप्न लगाई िवूाािार बवकास सबमबत  

माफा त कायािाबलका िाट अनुमोर्न गराउन े।   

५.२१ ऊर्ाा बवकास योर्ना तयारी, कायाान्द्वयन तथा अनगुमनको िममा आईिनन आवश्यक बनणायिरु गनन र िवूाािार बवकास सबमबत माफा त 

कायािाबलकामा िेश गनन ।  

५.२२ ऊर्ाा योर्ना तर्ुामा तथा यसको कायाान्द्वयनिाट संिाबवत िनासक्न े नकारात्मक प्रिाविरुको (वातावरणीय, बविर् र्ोबिम तथा 

सामाबर्क द्धन्द्र्)  समयमा सचेत रिने र न्द्यबूनकरण तथा ब्यवस्थािनका उिायिरुको अवलम्िन गनन ।  

५.२३ ऊर्ााको उत्िार्नमिूी प्रयोगमा र्ोर् बर्ई ऊर्ाामा आिाररत घरेल ुतथा साना उद्योग स्थािनामा सिर्ीकरण गनन । ऊर्ाालाई स्थानीय 

स्तारमा कृबष उत्िार्नमा िबृद्ध गरर आयातलाई घटाउन,े मपूय श्रृंिला िबृद्ध गनन र रोर्गारीको अवसरमा िबृद्धमा र्ोर् बर्न ििल गनन ।  

५.२४ नवीकरणीय ऊर्ााप्रबविीको र्र्ान ििात ् स्थानीय स्तरमै सेवाको सबुनबितताको लाबग बनर्ी क्षेत्रिरुलाई र्र्ान ििातको सेवा 

संयन्द्त्रको बवकास तथा कायाान्द्वयनमा र्ोर् बर्ने ।  

५.२५ ऊर्ाा सम्िबन्द्ि बवबिन्द्न प्रबविीिरुको बसि तथा ज्ञानका लाबग क्षमता अबििबृद्ध (तालीम, गोष्ठी, बसकाई भ्रमण, अबिमबुिकरण तथा 

र्नचेतना) योर्ना तयार तथा कायाान्द्वयन गनन ।  

५.२६ ऊर्ाा बवकास सम्िबन्द्ि काया गना बवज्ञ आवश्यक िरे िवूाािार बवकास सबमबत, प्रमिु प्रशासबकय अबिकृत तथा अध्यक्ष माफा त सेवा 

िररर् गनन ब्यवस्था बमलाउने ।  

५.२७ आवश्यकता अनुसार बवकास साझेर्ारिरुसँगको साझेर्ारीमा ऊर्ाा प्रवाद्धनको कायािमिरुलाई प्राथबमकता बर्ने ।  

५.२८ उि–सबमबतको वैठक तथा अन्द्य सञ्चालन िचाका लाबग कायािाबलकासगँ समन्द्वय गनन, िएको िचालाई अनमुोर्न गनन र 

बनकासाको लाबग प्रमिु प्रशाशबकय अबिकृत सँग समन्द्वय गनन । 

५.२९ उि-सबमबतका संयोर्कल ेउि-सबमबतका सम्िणूा िर्ाबिकारीिरुलाई नतेतृ्व गनन छन् िन ेअन्द्य सर्स्यिरुले संयोर्कलाई सियोग गनुा 

सर्स्यिरुको बर्म्मेवारी रिन ेछ । ऊर्ाा सम्िन्द्िी सवै कायामा सपलािकारिरुको सझुाव बलन ेव्यवस्था गररयेकोछ । 

६. कायत मिििणः  ऊर्ाा बवकास उि–सबमबतको आफ्नो छुट्टै काया बववरण िुनेछ र उि काया बववरण िवूाािार बवकास सबमबतको बसफाररसमा 

कायािाबलकािाट अनमुोर्न गररनछे । अनुमोबर्त काया बववरणको मलूममालाई केन्द्रबवन्द्र्मुा राबि उि–सबमतीका िर्ाबिकारीिरुल ेआफ्नो िर् 

अनुसार सम्िार्न गनन काया बििरण तयार गरी संयोर्किाट स्वीकृत गराउन ु िर्ाछ , र स्वीकृत काया बििरणका आिारमा तोबकएका काया 

सम्िार्न गना उि–सबमतीका प्रत्येक सर्स्यिरुको कताब्य र बर्म्मेिारी िुनछे । उि–सबमतीको बवस्ततृ काया बववरण अनुसचुी १ मा उपलिे 

गररएकोछ ।  

७ कायत सम्पादनका आिािहरः उि–सबमतील ेकाया सम्िार्न गर्ाा  नेिालको संबििान र अन्द्य प्रचबलत कानुनमा ब्यिस्था िएका कुरािरुको 

अबतरीि र्िेाएका िमोबर्म  गनुा िननछ । 

क. बिर्ीर्मे्वा गाउँिाबलकाको र र्नताको ििृतर बित । 
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ि. समन्द्वय  सिकाया र समािेशीकरण  

ग. काननुको शासन  

घ. िारर्बशाता ,र्वाफर्बेिता तथा इमान्द्र्ाररता  

ङ. आबथाक अनुशासन एंि भ्रष्टचारमिु चसु्त र र्नमिुी काया । 

च. बनणाय प्रबिया तथा सचुनामा सािसािरणको िंिचु । 

छ. र्नसििाबगता तथा स्थानीय स्रोतको अबिकतम उियोग । 

८. मनमित  समयावमि मभत्र मनणतय गनुत पननः  यस अन्र्तगत उि–सबमतीको बनणाय गना अबिकार प्राप्त अबिकारीले कुनै बिषयमा बनणाय गर्ाा 

प्रचबलत काननु िमोबर्म कुनै बनबित अिबि बित्र बनणाय गनुा िनन िबन तोबकएमा सोबि समयिबि बित्र र त्यस्तो ब्यिस्था निएमा बनणाय गनुा िनन 

बिषयको प्रकृती िरेी बनणया गना िाउने अबिकारीले उियिु ठिरायको समयवबि बित्र बनणाय गनुा िननछ । 

९. मनणतय गदात पािदमशतता कायम गनुत पननः   यस बनयम वा अन्द्य प्रचबलत कानुन िमोबर्म बनणाय गना िाउने अबिकाररल े कुन ै बिषयमा 

बनणाय गर्ाा िारर्बशा ढगं िाट बनणाय गनुा िननछ र उि बनणाय गनुािनन बिषयमा आफुना मातितका सर्स्यिरुको राय तथा िरामशामा गनुािननछ । 

उि–सबमबतको िैठकवाट बसफाररस िई कायािाबलकािाट अनमुोर्न िएका बनणायिरु सावार्बनक गनुा िननछ  ।  

१०. मनणतय गदात आिाि ि कािण खुलाउनु पननः   प्रचबलत कानुन िमोबर्म बनणाय गर्ाा सम्िबित िर्ाबिकारीले गरेको बनणाय कुनकुन 

कुरामा आिाररत छ र त्यस्तो बनणाय बकन गनुा िरेको िो सोको स्िस्ट आिार र कारण िलुाई बनणाय गनुा िननछ । 

११. साितजमनक चासोको मवषयमा मनणतय गनन िािेः   सबमबत ले सािार्बनक चासोको कुनै बिषय बनणाय गनुा अबघ सरोकारवाला तथा 

नागररक समार् संग आिश्यक िरामशा गना सक्नछे र साथै उि प्रस्ताबित बनणया गररएको बिषयको सकारात्मक तथा नकारात्मक िक्षिरुको 

समग्र बवशे्लषण गरी त्यस िाट प्राप्त िुन सक्न ेसंिाबित प्रिािको मपुयाकंन समते गनुा िननछ । 

१२. आफ्नो मजम्मेिािी पन्छाउन नहुनेः कानुन िमोबर्म कायासम्िार्न गनुा िनन सबमतीका सर्स्यिरुले आफुलाई समु्िीएको वा कानुन 

िमोबर्म आफुल ेसम्िार्न गनुा िनन काम बनिााररत शता तथा बनिााररत अिबि बित्र सम्िार्न गनुा िननछ । 

 

परिच्छेदः ४ 

आमथतक कायतप्रणाली तथा मजम्मेिािी  

१३. िजेट तथा कायतक्रम तजुतमाः सबमतीले आगामी आबथाक िषामा गनुा िनन कामकार् तथा कायािमको बनबमत्त तोबकय िमोबर्म िरे्ट 

तयार गनन गराउने उत्तरर्ाबयत्व संयोर्कको िुनछे र साथै उि िरे्ट तर्ुामा गर्ाा बिकास साझेर्ार र अन्द्तराबरिय  संघ संस्था िाट अनुर्ान स्वरुि 

प्राप्त िनुे नगर्ी वा बर्न्द्सी सिायतालाई िरे्टमा समािेश गनुा गराउन ुिननछ । िरे्ट तर्ुामा गर्ाा ऊर्ाा बवकास उि–सबमबतको लाबग एक  आबथाक  

वषाको लाबग एकमषू्ट र्बैनक काया संचालन, िैठक संचालन िचा र अनुगमन तथा मपूयाकंन िरे्ट तर्ुामा गरर िवूाािार बवकास सबमबत माफा त 

कायािाबलकामा स्वीकृतीको लाबग िेश गनुािननछ ।  

१४. सेवा सुमविाः यस गाउँिाबलकाको कायािाबलकािाट अनमुोर्न गराएको अवस्थामा ऊर्ाा बवकास उि–सबमबतका िर्ाबिकारीिरुलाई 

िैठकमा सििागी िरु्ा ँ िैठक ित्ता, आतेर्ाते यातायात िचा र िैठक चलेको समयमा स्थानीय स्तरमा िाईन ेिार्ा उिलब्ि गराईनेछ । यबर् 

उि–सबमतीका सर्स्यिरु कायािमको कायाान्द्वयन अबविीमा अनगुमन तथा मपूयाकंन गना र्ाँर्ा उि–सबमबतको संयोर्कको स्वीकृबत बलई र 

स्वंयम ्संयोर्का र्ान ेअवस्थामा िवूाािार बवकास सबमतीको संयोर्कको स्वीकृती बलइ कायाान्द्वयन स्थलमा र्ान सबकनेछ र उि अवबिको 

र्बैनक भ्रमण ित्ता, िास िचा र यातायात िचा सम्िबन्द्ित गाउँ कायािाबलकाको आबथाक बनयमावली अनसुार उिलब्ि गराउनु िननछ ।    

१५. कािोिािको लेखाः सबमतीले कारोिारको लेिा प्रणली निेाल सरकारले तोकीबर्ए िमोबर्म िुनेछ र अनरु्ान तथा अन्द्य सिायता 

लगानी, बिनीयोर्न आर्ी सिै प्रकारका कारोिारको लेिा तयार गरी राख्न ुिननछ । 
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१६. आमथतक महनामिना तथा अमनयमीतता गनत नहुनेः सबमतीका कुनैिबन सर्स्यले र्ानीर्ानी वा गलत मनसाय रािरे सबमतीमा कुनैिबन 

प्रकारको िानी नोक्सानी ियुााउन वा आबथाक बिनाबमना गना वा अबनयबमतता गना गराउन िुर्नै त्यस्तो िाईएमा प्रचबलत कानुन िमोबर्म 

कारिािी िुनछे । 

१७. जोमखम ब्यिस्थापनः सबमतीले रकम लगानी तथा त्यसमा रिकेो र्ोबिम समेतलाई बवशे्लशण गरी र्ोबिम ब्यिस्थािन कायायोर्ना 

तयार गननछ ।  

 

परिच्छेदः ५ 

मिमिि  

१८. उच्च नैमतकता तथा ब्यिसामयकता कायम गनुतपननः सबमतीले सर्स्यिरुको कामकारिािी लाई िारर्बशा िनाउन तथा कामकारिािीमा 

उच्च व्यिसाबयकता कायम राख्नका लागी आचार संबिता िनाई लाग ुगननछ । 

१८.१ आचािसंमहता लागू हुनेः ऊर्ाा बवकास उि–सबमबतका िर्ाबिकारीिरुलाई िैठक िनुु िन्द्र्ा कबम्तमा एक िप्ता अगावै र्ानकारी गराई 

उिबस्थतीको सबुनबिता गनुािननछ । कुनिैबन िर्ाबिकारी आफ्नो िर्ीय र्ाबयत्व ममा अनुरुि प्रत्येक िैठकमा मनुाबसि कारणसबितको अवस्था 

िािके अबनवाया सििागी िनुुिननछ । उि–सबमबतको कुनै िबन िर्ाबिकारी बवना सचूना लगातार िढीमा ३ िटकसम्म िैठकमा अनिुबस्थती 

िएमा स्वतेः िारेर्ीमा िरेको मानीनेछ । ऊर्ाा बवकास उि–सबमबतको कुनै िबन िर्ाबिकारिरुल ेआचार संबिता िणूारुिमा िालना गनुािननछ । 

यबर् कुन ैकसैल ेउपलघंन गररएको िाईएमा  उि–सबमबतको संयोर्कले तत्काल स्िबष्टकण सोध्न सक्नछे । सोबिएको स्िष्टीकरणमा बचत्तिुझ्र्ो 

र्वाफ नआएमा  उि–सबमबतको िैठकिाट बनणाय गरर आवश्यक कावाािी गररनछे । त्यस्तो आवश्यक कावाािी अन्द्तगात केिी समयको लाबग 

बनलम्िन वा िर् िारेर्ी सम्मको बनणाय गनासक्नछे । 

१९. समय पालना ि मनयममतताः उि–सबमतीका सम्िणुा सर्स्यिरुले बनिााररत समयमा बनयबमत रुिले कायालाई बतब्र रुिमा अगार्ी िढाउन ु

िननछ र उि–सबमतीको आिश्यकता र संयोर्कको बनर्नशन अनुसार िैठक िस्न ुिननछ र िैठकमा अनउुिबस्थत तथा बर्म्मेिार िाट टाढा िुन 

िोरे्मा आिश्यकता अनुसार कावाािी समेत गना सक्नछे । 

२०. अनुशासन ि आज्ञापालनः सबमतीका सम्िणुा सर्स्यिरुल ेअनसुाशनमा रिी आफ्नो काम कताब्य इमान्द्र्ाररता र तत्िरताका साथ िालन 

गनुा िननछ । 

२१. सुचना प्रवाहः सबमतीले आप्नो कायाालयसंग संम्िनबित सिै प्रकारका सचुनािरु अिािबिक गरी राख्नुिननछ र कायालयमा रिकेो सचुना 

प्रिाि गनन प्रयोर्नका लागी सचुना िोर्ा ब्यिस्थािन गननछ । 

२२. मनदनमशका वा मदग्दशतन वा कायतमिमि वा स्रोत पुमस्तका िनाउन सकनेः सबमतील े आफ्नो कामकारिािीलाई प्रबियागत ढगंिाट 

बछटो छररतो र बमतब्ययी रुिमा संचालन गना वा कायासम्िार्न गना  आिश्यक बनर्नबशका वा बर्ग्र्शान वा कायाबिबि वा श्रोत िबुस्तका िनाई 

लाग ुगना सक्नछे ।  

२३. खािेजी ि िचाउ सम्िमन्ि: नेिाल सरकार, प्रर्शे सरकार तथा स्थानीय सरकारको कुनैिबन कानून, बनयम तथा नवीकरणीय ऊर्ाा 

नीबतसँग कुनैिबन िुर्ा ँिाबझन गएमा िाझीएको िर् सम्म स्वतेः  अमान्द्य  िुनछे । 
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अनुसूची: १ ऊजात मवकास उप-समममतको कायत मवविण 

• ऊर्ाा बवकास उिसबमबत (Energy Development Sub-Committee: EDSC)  िवूाािार बवकास सबमबत (Infrastructure 

Development Committee: IDC), कायाकारीिरू र ग्रामीण / गाउँिाबलकाको सिाको लाबग बर्म्मेवार िनुेछ र यो ऊर्ाा 

सम्िन्द्िी बनर्नशन र सझुाविरू कायाान्द्वयन गना प्रबतिद्ध छ। 

• उि-सबमबत ले नवीकरणीय ऊर्ाा (Renewable Energy: RE) को लागी कानून, बनयम र मानक संचालन प्रबिया तयार गननछ र 

IDC र कायाकारी माफा त बविानसिािाट स्वीकृत िुनछे। 

• संगठनात्मक बवकासले RE लाई िढावा बर्न ऊर्ाा इकाई र EDSC मा ध्यान केबन्द्रत गर्ाछ । 

• ऊर्ाा सेवाले नागररक िर्ाित्रमा सिै गाउँिाबलका माबनसिरूलाई सचतेना र्गाउने कुराको उपलेि गननछ। 

• EDSC ले ऊर्ाा सम्िबन्द्ित गबतबवबििरू समाबित गना वाबषाक योर्ना प्रबियामा सबिय िबूमका र नतेतृ्व प्रर्शान गननछ। 

• यथाथावार्ी र प्रयोगकताा मतै्री गबतबवबििरू तयार गना सियोग िरु् याउने सबित वाबषाक योर्ना प्रबियाको बवबिन्द्न चरणिरूमा सबिय 

सििाबगताको िबुष्ट िुनेछ। यो िररपे्रक्ष्य सन्द्र्िा र समय अनुसार संशोिन िुनछे। 

• ऊर्ाा सम्िन्द्िी गबतबवबििरूको िबिचान, उनीिरूको माग संकलन र प्राथबमकता र वगीकरण सबिरणतुा स्तरिाट वाबषाक योर्ना 

प्रबियाको शरुूर्बेि ७ बवबिन्द्न चरणमा गाउँिाबलका ऊर्ाा योर्नाको दृबष्टकोण, लक्ष्य र उद्देश्यिरूको िररस्थािन िनु्द्छ । त्यसिबछ, 

EDSC ले ऊर्ाा  सम्िन्द्िी गबतबवबििरू IDC माफा त कायाकारीमा र अन्द्ततेः बविानसिािाट अनुमोर्न गननछ । 

• यसले ऊर्ाा प्रििानका लाबग सम्िाबवत सरोकारवालािरूको िबिचान सबित ऊर्ाा बवकास रणनीबत तयार गननछ। 

• यसले आन्द्तररक र िाह्य रूिमा नवीकरणीय ऊर्ाा बवकास र िर्ोन्द्नबतको लाबग अध्यक्षको सियोगमा श्रोतिरूको िोर्ी र िररचालन 

गननछ। 

• यसले केन्द्रीय, प्रर्शे र बछमेकी स्थानीय सरकारिरूसँग ऊर्ाा बवकासको लाबग उनीिरूको फलर्ायी सियोगका लाबग प्रिावकारी 

ढंगल े  आिसी समन्द्वय र सिकाया गर्ाछ। 

• र्रुरी क्षेत्र र Dis-Advantaged Group (DAG) समरु्ाय र ऊर्ाा बवत्तीय िर्ोन्द्नबत िािके अनुर्ान संयन्द्त्र बिस्तारै घट्नछे। 

• EDSC ले िवन बनमााण नक्सा स्वीकृत गनन िेला ऊर्ाा मैत्री िवन कोर् थप्न िैरवी गननछ र IDC माफा त कायाकारीिरुलाई सिमबत 

र्नाउँनेछ। 

• यसले ऊर्ाा बवकास योर्नािरू, यसको कायाान्द्वयन, अनगुमन र IDC माफा त कायाकारीिरूलाई िेश गनन ररिोटा तयार िानन बनणाय 

गननछ। 

• यो ऊर्ाा योर्ना र यसको कायाान्द्वयनको समयमै सम्िाबवत नकारात्मक प्रिाव (वातावरणीय, प्रकोि र्ोबिम र यदु्ध द्वन्द्द्व) मा चेतन 

िुनेछ। यसले सम्िाबवत नकारात्मक प्रिाविरूको बिरूद्ध कम गनन बवकपििरू र व्यवस्थािन उिायिरूको अनुसरण गननछ। 

• यसले प्रयोगकताािरूको िक्षमा नवीन र रचनात्मक RE प्रबिबि प्रविान गना र उनीिरूको ििुचँ िढाउन ध्यान बर्नेछ। यो नयाँ RE 

प्रबिबि प्रविान िोर्मा केबन्द्रत िुनछे र्नुले प्रयोगकताािरू लाई फाइर्ा िरुाउनेछ । 

• यसले बनर्ी क्षेत्रका लाबग वातावरण सक्षम िार् ैRE प्रबिबि स्थािना गरेिबछ सेवा सबुनबित गना स्थानीय रूिमा बििी िछाबर् सेवा 

संयन्द्त्र र यसको कायाान्द्वयन बवकासमा र्ोर् बर्नेछ। 

• यसले क्षमता बनमााण योर्ना (प्रबशक्षण, अबिमिुीकरण, कायाशाला र िस-लबनिंग भ्रमण आबर्) र RE प्रबिबिमा ज्ञान र सीि वबृद्ध 

गना यसको प्रिावकारी कायाान्द्वयनमा र्ोर् बर्न्द्छ । 

• यसले अध्यक्ष, प्रमिु िशासबकय अबिकृत र िवूाािार बवकास सबमबतको संयोर्कको समन्द्वयमा आवश्यकता अनुसार ऊर्ाा बवकास 

बवज्ञिरूको प्रिन्द्ि बमलाउँर्छ । 
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• ऊर्ाा बवकास र प्रिद्धान गना यसले बवकास साझरे्ार (र्ाता, आईएनर्ीओ, अन्द्तरराबरिय/गैरसरकारी संस्था र बनर्ी क्षेत्र) सँगको 

सिकाया र साझेर्ारीमा ऊर्ाा  प्रििान कायािमलाई प्राथबमकता बर्नछे । 


