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ऊजात  बिकास उप– सममतत  गठन तथा सञ्चालन कायतवविी, २०७८ 

 

प्रस्तावनााः 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा तथा वैकल्पिक ऊर्ाा प्रवर्ान केन्द्रिाट प्रेषषत 
गाउँ/नगरिाललकाको नवीकरणीय ऊर्ाा नीतत, २०७६ को १२ नम्िर िँुर्ाको संस्थागत 
संरचना अन्द्तगात १२.१२ ले दर्एको अधिकार प्रयोग गरर दर्पु्रङ चुईचुम्मा गाउिाललकाले 
आफ्नो ऊर्ाा नीततमा नवीकरणीय ऊर्ााको प्रवािन र षवकास गना उर्ाा बिकास उि 
सलमतत को गठन र काया ल्र्म्मेवारीको ब्यवस्था गरेको छ । गाउिाललका लित्र 
नवीकरणीय ऊर्ाा सम्िन्द्िी सम्िूणा कायालाई व्यवल्स्थत गना  ऊर्ाा षवकास उि–सलमतत 
गठन गरर आफ्नो रै्तनक काया सञ्चालन गना र िाललका के्षत्रका सेवाग्रादििरुलाई ऊर्ाा 
सम्िन्द्िी सम्िूणा सेवािरु चुस्त िनाउने कायालाई ब्यवल्स्थत गना यस कायाषवधिलाईे 
कायािाललकाको लमती ...............िैठकिाट स्वीकृत गरर लागु गररएको  छ । 

 
२ गाउँिाललका तथा नगरिाललकाको नवीकरणीय ऊर्ाा नीतत, २०७६ को सन्द्र्िा सामाधग्र) १२. संस्थागत संरचना 

यस नीततको प्रिावकारी कायाान्द्वयन गनाका लाधग रे्िाय िमोल्र्मको संस्थागत संरचनाको षवकास तथा सुदृढीकरण गररनेछ, 

१२.१ िूवाािार षवकास सलमतत अन्द्तगात ऊर्ाा षवकास उिसलमततको गठन गननेःिाललकामा नवीकरणीय ऊर्ााको षवकास 
तथा प्रवद्र्िनका लाधग, ऊर्ाा सम्िन्द्िी नीगतगत, कानुनको कायाान्द्वयनको सुतनल्चचतता गना तथा नीतत तथा कानूनको 
प्रिावकारी कायाान्द्वयनका लाधग आवचयक योर्ना तथा िररयोर्नािरुको तर्ुामा, कायाान्द्वयन, अनुगमन तथा मूपयांकन 
प्रणालीलाई नेततृ्वर्ायी िूलमका तनवााि गना िाललकाको सर्स्यको संयोर्कत्वमा ऊर्ाा शाखाका प्रमुख र अन्द्य 
सरोकारवालािरु समेतको सििाधगतामा िाललकाको िूिाािार षवकास सलमतत अन्द्तगात एक ऊर्ाा षवकास उिसलमतत गठन 
गररनेछ । 
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परिचे्छदः  १ 

नाम तथा प्रािम्भ 

१.संक्षित नाम ि प्रािम्भाः यस कायाषवधिको नाम “उर्ाा बिकास उि– सलमतत  गठन तथा 
सञ्चालन कायाषवधि २०७८” रिन े छ । यो कायाषवधि गाउँिाललकाको कायािाललकाको 
िैठकिाट स्वीकृत  िए ितछ लागू िएको मानीन ेछ । 

२.परिभाषााः बिषय वा प्रशंगले अको अथा नलागेमा यस कायाषवधिमाेः  

क. उि–सलमती िन्द्नाले िूवाािार षवकास सलमतत अन्द्तगात गदठत उर्ाा बिकास उि– 
सलमतत लाई सम्झनु िर्ाछ । 

ख. तनकाय िन्द्नाले गांउ कायािाललकाको कायाालय सम्झनु िर्ाछ । 

ग. कायािाललका िन्द्नाले गाउँ कायािाललकालाई िुझाउने छ । 

 

परिच्छेिाः २ 

उप–सममततको गठन तथा पिावधि 

३. गाउँ कायािाललकाद्वारा िूवाािार षवकास सलमतत अन्द्तगात रिने गरर ....सर्स्यीय एक 
ऊर्ाा षवकास उि–सलमततको गठन गररनेछ1 । उि–सलमततमा आवचयकता अनुसार 
िर्ाधिकारी संख्या थिघट गना सककन ेछ, उि–सलमततमा तनम्न िर्िरु रिने व्यवस्था 
गररएकोछ; 
क) संयोजकाः १ र्ना कायािाललका सर्स्य वा वार्ा अध्यक्षिरु मध्येिाट नवीकरणीय 
ऊर्ाामा सामान्द्य र्ानकारी िएको व्यल्तत रिने प्रवािान गरएकोछ | 

 
1 स्थानीय सरकार संचालन ऐनको र्फा १४, सलमतत,उिसलमतत वा कायार्ल गठन गना सतने ःेः (१) कायािाललकाले आफनो 
काम कारिादि व्यवल्स्थत गना आवचयकता अनुसार कुनै सर्स्यको संयोर्कत्वमा सलमतत वा उिसलमतत गठन गना सतनेछ 
। 
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ख) सिस्यहराः ४ रे्खख ६ र्ना सम्म (षवषयगत षवज्ञ, तनर्ी के्षत्र, मदिला, िछाडर् 
िाररएका, र्ललत तथा षविन्द्न वगाको समावेसी समानुिाततक प्रतततनधित्वको  आिारमा) 
रिने प्रवािान गररयेकोछ | 
ग) गाउँिाललका उिाध्यक्ष उि–सलमततको संरक्षक, िूवाािार षवकास सलमततको संयोर्क र 
प्रमुख प्रशासककय अधिकृत सपलािकारको रुिमा रिने छन ्। 

घ) ऊर्जा षवकास उि–सलमतीको िर्ाधिकारीिरुको िर्ावधि िढीमा ४ वषाको िुनेछ ।  

ङ) गाउिाललकाले तोकेको कमाचारर सर्स्य सधचव िुनेछ ।  

 ४. पिमुक्त हुने अवस्था: 
क) िर्ाधिकारीिरुले दर्एको रार्ीनामा स्वीकृत िएमा:  ऊर्ाा षवकास उि–सलमतीका 
िर्ाधिकारीिरुले दर्एको रार्ीनामा िूवाािार बिकास सलमततको लसफारीसमा 
कायािाललकािाट  स्वीकृत िुनेछ । 

ख) िर्ाधिकारीिरुको मतृ्यु िएमा । 

ग) िर्ाधिकारीिरुको समयावधि समाप्त िएमा । 

घ) मगर् बिधग्रएमा । 

ङ)  कुनैितन फौर्र्ारी अलियोग प्रमाखणत िएमा । 

 

परिच्छेिाः ३ 

उप-सममततको काम, कततब्य ि अधिकाि 

५. गाउँिाललका कायािाललका र िूवाािार षवकास सलमततको प्रत्येक्ष सुिररिेक्षणमा रदि 
ऊर्ाा षवकास उि–सलमततको तनम्न अनुसारको काम, कताब्य र अधिकार िुनेछेः 
५.१ गाउँिाललको कायािाललका, िूवाािार षवकास सलमतत र गाउँसिा प्रतत उत्तरर्ायी िुने र 
उपलेखखत कायािाललका, सलमतत तथा सिािाट प्राप्त ऊर्जा षवकास सम्िल्न्द्ि नीतत, 

तनर्नशन तथा सुझाविरुलाई अवलम्िन गनन ।  
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५.२ ऊर्ाा षवकास उि–सलमततको आवचयकता अनुसार मालसक वा िाषषाक वैठक राख्ने, 
तनणायिरु गनन र िएका तनणायिरुलाई कायािाललका वा िौततक िूवाािार षवकास 
सलमततलाई र्ानकारी गराई अनुमोर्न गराउने । 

५.३ नषवकरखणय ऊर्जा  र अन्द्य ऊर्ाा सम्िल्न्द्ि आवचयक ऐन, कानून, नीतत तथा 
कायाषविीिरु समावेसी, समानुिाततक प्रतततनधित्वको आिारमा तयार गरर िूवाािार षवकास 
सलमती तथा कायािाललका माफा त सिािाट स्वीकृत गराई कायाान्द्वयन गनन तथा 
समयानुकुल यस्ता तनयम तथा कायाषवधििरु िुनरावलोकन गरर संसोिन गरर िाररत 
गराउने ।  

५.४ समग्र ऊर्जा  षवकासको लाधग एक ऊर्जा ईकाई स्थािना गरर यसको संस्थागत 
षवकासमा सियोग गनन । ईकाइलाई आवचयक र्नशल्तत तथा िौततक सामाग्रीिरुको 
लाधग कायािाललका सँग ििल गनन । 

५.५ ऊर्जा सम्िल्न्द्ि प्रिावकारी सेवा प्रवािको लाधग नागररक िर्ाित्र तयार गनन र 
यसमा उपलेख िएका सिै सेवा गाउँिासीिरुलाई र्नचेतना गराउने ।  

५.६ नवीकरणीय ऊर्ााको वाषषाक योर्ना तर्ुामा कायाान्द्वयन र अनुगमनमा मदिला, 
र्ललत तथा लसमान्द्तकृत वगा तथा समुर्ायिरुलाई प्राथलमकता दर्ई सििाधगता गराउने । 

५.७ नवीकरणीय ऊर्ााका षवलिन्द्न प्रषवधििरुको कायाान्द्वयन तथा र्र्ानमा एकल 
मदिला घरिुरी, लसमान्द्तकृत षविन्द्न तथा र्ललत घरिुरीिरुलाई षवषेश अनुर्ानको 
ब्यवस्थाका लाधग िूवाािार षवकास सलमती माफा त कायािाललकालाई उतत प्राविानको 
अनुमोर्नको लाधग अनुरोि गनन । 

५.८ गाउँिाललकाको ऊर्जा सम्िल्न्द्ि आवधिक, िाषषाक योर्ना तर्ुामामा नेततृ्वर्ायी 
िूलमका तनवााि गरर गाउँिाललकाको योर्ना तर्ुामा तयार गरी लाग ूगनन । साथै यस्ता 
योर्नािरु वास्तषवक र र्नमूखख िनाउने तथा समयानुकुल िररमार्ान गरै् र्ाने । यस्ता 
ऊर्जा योर्नाका तयारीका षवलिन्द्न चरणिरुमा गाउँ वा नगरिाललकाको तफा िाट सकिय 
सििाधगता र्नाउन े। 
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५.९ ऊर्ाा  योर्नाको िररकपिना, लक्ष्य तथा उद्रे्चयलाई मध्यनर्र राख्रै् 
गाउँिाललकाको वाषषाक ऊर्ाा योर्नाको तर्ुामा गनन । नवीकरणीय ऊर्ाा को समुर्ाय स्तर 
रे्खख नै कियाकलाििरुको सििागीतात्मक िदिचान, माग संकलन, प्राथलमकककरण गरर 
िूवाािार षवकास सलमती माफा त कायािाललका तथा सिािाट अनुमोर्न गराउने । 

५.१० गाउँिाललकाको िाषषाक, अिावाषषाक वा मालसक सलमक्षा गरर आवचयकता अनुसार 
प्रिावकारी कायान्द्वयनका लाधग ििल गनन । आवचयकता अनुसार सलमक्षाको प्रततवेर्न 
तयार गरर सम्िन्द्िीत तनकाय र सरेकारवालािरु समक्ष  िेश गनन । 

५.११ समुर्ाय स्तरिाट गाउँिाललकामा माग िई आएका ऊर्ाा सम्िन्द्िी कियाकलाििरुको 
लाधग आवचयक िर्ेट षवतनयोर्न गना िौततक िूवाािार षवकास सलमतत माफा न 
कायािाललका सँग समन्द्वय गनन गराउने । 

५.१२ गाउँिाललकािाट प्राप्त िर्ेटको उधचत ब्यवस्थािन गरर ऊर्ाा सम्िन्द्िी 
कियाकलाििरुको कायाान्द्वयन गनन, अनुगमन गनन तथा प्रिावकारी कायाान्द्वयनको लाधग 
उििोततािरुलाई सुझाव र सपलाि दर्ने । आवचयक िरे कायाान्द्वयन िएका कायािरुको 
गुणस्तर कायम गना षवषय षवषशेज्ञिरु संग िरामशा, तथा आवचयक समन्द्वय गनन । 

५.१३ गाउँिाललकामा गदठत अनुगमन सलमतत तथा आवचयकता अनुसार  तेस्रो िक्षिाट 
समेत अनुगमन गराउने । 

५.१४ गाउँिाललकामा गठन िई कृयालशल रिेका अन्द्य सलमतत वा उि–सलमततिरु संग 
आिसी सियोग र समन्द्वयमा कायम गनन । 

५.१५ ऊर्ााका िाषषाक कियाकलाििरुको कायाान्द्वयनका िममा खररर् गररने िस्तु तथा 
सेवाका लाधग कायािाललकालाई खररर् सम्िन्द्िमा आवचयक िनन कागर्ात, प्राषवधिक 
स्िेलशकफकेशन तयारी तथा सेवा प्रर्ायक समूिको छनौटका लाधग सियोग गनन । 

५.१६ ऊर्ाा षवकास तथा कायाान्द्वयनका लाधग सम्िाब्य सरोकारवालािरुको िदिचान गरर 
समन्द्वय गनन तथा आवचयकता अनुसार वैठक राखख सुझाविरु ललने तथा दर्ने ।  
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५.१७  अध्यक्षको सियोगमा नषवकरखणय ऊर्ाा षवकास तथा प्रिाद्िनका लाधग 
आन्द्तररक तथा िाह्य श्रोतिरुको िदिचान तथा िररचालन गनन ।  

५.१८ ऊर्ाा षवकासको लाधग संघीय, प्ररे्श, अन्द्य स्थातनय तििरु र िाह्य र्ातािरुसँग 
समन्द्वय तथा सिकाया गनन ।  

५.१९ नवीकरणीय ऊर्ाा सेवा प्रवािमा अनुर्ान नीततलाई अत्यावचयक के्षत्र तथा 
घरिररवार िािेक िमशेः कम गरै् लैर्ाने र षवषत्तय क्षेत्रको लगानीलाई प्रवाद्िन गनन ।  

५.२० गाउँिाललकािाट घर तनमााण नतसा िास गर्ाा िवन तनमााण आचार संदितामा ऊर्ाा 
मैत्री िुर्ाँिरु थप्न लगाई िूवाािार षवकास सलमतत  माफा त कायािाललका िाट अनुमोर्न 
गराउने ।   

५.२१ ऊर्ाा षवकास योर्ना तयारी, कायाान्द्वयन तथा अनुगमनको िममा आईिनन 
आवचयक तनणायिरु गनन र िूवाािार षवकास सलमतत माफा त कायािाललकामा िेश गनन ।  

५.२२ ऊर्ाा योर्ना तर्ुामा तथा यसको कायाान्द्वयनिाट संिाषवत िनासतने नकारात्मक 
प्रिाविरुको (वातावरणीय, षविर् र्ोखखम तथा सामाल्र्क द्िन्द्र्)  समयमा सचेत रिने र 
न्द्यूतनकरण तथा ब्यवस्थािनका उिायिरुको अवलम्िन गनन ।  

५.२३ ऊर्ााको उत्िार्नमूखी प्रयोगमा र्ोर् दर्ई ऊर्ाामा आिाररत घरेलु तथा साना 
उद्योग स्थािनामा सिर्ीकरण गनन । ऊर्ाालाई स्थानीय स्तारमा कृषष उत्िार्नमा िदृ्धि 
गरर आयातलाई घटाउने, मूपय श्रृंखला िदृ्धि गनन र रोर्गारीको अवसरमा िदृ्धिमा र्ोर् 
दर्न ििल गनन ।  

५.२४ नवीकरणीय ऊर्ााप्रषविीको र्र्ान िचचात ्स्थानीय स्तरमै सेवाको सुतनल्चचतताको 
लाधग तनर्ी के्षत्रिरुलाई र्र्ान िचचातको सेवा संयन्द्त्रको षवकास तथा कायाान्द्वयनमा 
र्ोर् दर्ने ।  

५.२५ ऊर्ाा सम्िल्न्द्ि षवलिन्द्न प्रषविीिरुको लसि तथा ज्ञानका लाधग क्षमता अलििदृ्धि 
(तालीम, गोष्ठी, लसकाई भ्रमण, अलिमुखखकरण तथा र्नचेतना) योर्ना तयार तथा 
कायाान्द्वयन गनन ।  
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५.२६ ऊर्ाा षवकास सम्िल्न्द्ि काया गना षवज्ञ आवचयक िरे िूवाािार षवकास सलमतत, 

प्रमुख प्रशासककय अधिकृत तथा अध्यक्ष माफा त सेवा खररर् गनन ब्यवस्था लमलाउने ।  

५.२७ आवचयकता अनुसार षवकास साझेर्ारिरुसँगको साझेर्ारीमा ऊर्ाा प्रवाद्िनको 
कायािमिरुलाई प्राथलमकता दर्ने ।  

५.२८ उि–सलमततको वैठक तथा अन्द्य सञ्चालन खचाका लाधग कायािाललकासँग समन्द्वय 
गनन, िएको खचालाई अनुमोर्न गनन र तनकासाको लाधग प्रमुख प्रशाशककय अधिकृत सँग 
समन्द्वय गनन । 

५.२९ उि-सलमततका संयोर्कले उि-सलमततका सम्िूणा िर्ाधिकारीिरुलाई नेततृ्व गनन छन ्
िने अन्द्य सर्स्यिरुले संयोर्कलाई सियोग गनुा सर्स्यिरुको ल्र्म्मेवारी रिने छ । 
ऊर्ाा सम्िन्द्िी सव ैकायामा सपलािकारिरुको सुझाव ललन ेव्यवस्था गररयेकोछ । 

६. कार्ा लिििणः  ऊर्ाा षवकास उि–सलमततको आफ्नो छुट्टै काया षववरण िुनेछ र उतत 
काया षववरण िूवाािार षवकास सलमततको लसफाररसमा सम्िल्न्द्ित कायािाललकािाट 
अनुमोर्न गररनेछ । अनुमोदर्त काया षववरणको मूलममालाई केन्द्रषवन्द्र्मुा राखख उि–
सलमतीका िर्ाधिकारीिरुले आफ्नो िर् अनुसार सम्िार्न गनन काया बििरण तयार गरी 
संयोर्किाट स्वीकृत गराउनु िर्ाछ , र स्वीकृत काया बििरणका आिारमा तोककएका काया 
सम्िार्न गना उि–सलमतीका प्रत्येक सर्स्यिरुको कताब्य र ल्र्म्मेिारी िुनेछ । उि–
सलमतीको षवस्ततृ काया षववरण अनुसुची १ मा उपलेख गररएकोछ ।  

७ कार्ा सम्पादनका आधािहरः  उि–सलमतीले काया सम्िार्न गर्ाा  नेिालको संबििान 
र अन्द्य प्रचललत कानुनमा ब्यिस्था िएका कुरािरुको अततरीतत रे्िाएका िमोल्र्म  गनुा 
िननछ । 

क. गाँउिाललकाको र र्नताको ििृतर दित । 

ख. समन्द्वय  सिकाया र समािेशीकरण  

ग. कानुनको शासन  

घ. िारर्लशाता ,र्वाफरे्दिता तथा इमान्द्र्ाररता  
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ङ. आधथाक अनुशासन एंि भ्रष्टचारमुतत चुस्त र र्नमुखी काया । 

च. तनणाय प्रकिया तथा सुचनामा सािसािरणको िंिुच । 

छ. र्नसििाधगता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उियोग । 

८. लनलिि  सिर्ािलध लित्र लनणार् गनना पननः  यस अन्र्तगत उि–सलमतीको तनणाय गना 
अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै बिषयमा तनणाय गर्ाा प्रचललत कानुन िमोल्र्म कुनै 
तनल्चचत अिधि लित्र तनणाय गनुा िनन ितन तोककएमा सोदि समयिधि लित्र र त्यस्तो 
ब्यिस्था निएमा तनणाय गनुा िनन बिषयको प्रकृती िेरी तनणया गना िाउने अधिकारीले 
उियुतत ठिरायको समयवधि लित्र तनणाय गनुा िननछ । 

९. लनणार् गदाा पािदलशािा कार्ि गनना पननः  यस तनयम वा अन्द्य प्रचललत कानुन 
िमोल्र्म तनणाय गना िाउने अधिकाररले कुनै बिषयमा तनणाय गर्ाा िारर्लशा ढंग िाट 
तनणाय गनुा िननछ र उतत तनणाय गनुािनन बिषयमा आफुना मातितका सर्स्यिरुको राय 
तथा िरामशामा गनुािननछ । उि–सलमततको िैठकवाट लसफाररस िई कायािाललकािाट 
अनुमोर्न िएका तनणायिरु सावार्तनक गनुा िननछ  ।  

१०. लनणार् गदाा आधाि ि कािण खनिाउनन पननः  प्रचललत कानुन िमोल्र्म तनणाय गर्ाा 
सम्िधित िर्ाधिकारीले गरेको तनणाय कुनकुन कुरामा आिाररत छ र त्यस्तो तनणाय 
ककन गनुा िरेको िो सोको स्िस्ट आिार र कारण खुलाई तनणाय गनुा िननछ । 

११. सािार्लनक चासोको लिषर्िा लनणार् गनन िािेः  सलमतत ले सािार्तनक चासोको 
कुनै बिषय तनणाय गनुा अतघ सरोकारवाला तथा नागररक समार् संग आिचयक िरामशा 
गना सतनेछ र साथै उतत प्रस्ताबित तनणया गररएको बिषयको सकारात्मक तथा 
नकारात्मक िक्षिरुको समग्र षवचलेशण गरी त्यस िाट प्राप्त िुन सतने संिाबित 
प्रिािको मुपयांकन समेत गनुा िननछ । 

१२. आफ्नो लर्मे्मिािी पन्छाउन नहुनेः  कानुन िमोल्र्म कायासम्िार्न गनुा िनन 
सलमतीका सर्स्यिरुले आफुलाई सुम्िीएको वा कानुन िमोल्र्म आफुले सम्िार्न गनुा 
िनन काम तनिााररत शता तथा तनिााररत अिधि लित्र सम्िार्न गनुा िननछ । 
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परिच्छेिाः ४ 

आधथतक कायतप्रणाली तथा श्जम्मेिािी 
१३. िरे्ट िथा कार्ाक्रि िर्नािाः  सलमतीले आगामी आधथाक िषामा गनुा िनन कामकार् 
तथा कायािमको तनलमत्त तोककए िमोल्र्म िर्ेट तयार गनन गराउने उत्तरर्ातयत्व 
संयोर्कको िुनेछ र साथै उतत िर्ेट तर्ुामा गर्ाा बिकास साझेर्ार र अन्द्तराल्ष्िय  संघ 
संस्था िाट अनुर्ान स्वरुि प्राप्त िुने नगर्ी वा ल्र्न्द्सी सिायतालाई िर्ेटमा समािेश 
गनुा गराउनु िननछ । िर्ेट तर्ुामा गर्ाा ऊर्ाा षवकास उि–सलमततको लाधग एक  आधथाक  
वषाको लाधग एकमूष्ट रै्तनक काया संचालन, िैठक संचालन खचा र अनुगमन तथा 
मूपयाकंन िर्ेट तर्ुामा गरर िूवाािार षवकास सलमतत माफा त कायािाललकामा स्वीकृतीको 
लाधग िेश गनुािननछ ।  

१४. सेिा सनलिधाः  यस गाउँिाललकाको कायािाललकािाट अनुमोर्न गराएको अवस्थामा 
ऊर्ाा षवकास उि–सलमततका िर्ाधिकारीिरुलाई िैठकमा सििागी िुर्ा ँ िैठक ित्ता, 
आतरे्ात ेयातायात खचा र िैठक चलेको समयमा स्थानीय स्तरमा िाईने खार्ा उिलब्ि 
गराईनेछ । यदर् उि–सलमतीका सर्स्यिरु कायािमको कायाान्द्वयन अषविीमा अनुगमन 
तथा मूपयाकंन गना र्ाँर्ा उि–सलमततको संयोर्कको स्वीकृतत ललई र स्वंयम ्संयोर्का 
र्ाने अवस्थामा िूवाािार षवकास सलमतीको संयोर्कको स्वीकृती ललइकायाान्द्वयन स्थलमा 
र्ान सककनछे र उतत अवधिको रै्तनक भ्रमण ित्ता, िास खचा र यातायात खचा 
सम्िल्न्द्ित गाउँ । नगर कायािाललकाको आधथाक तनयमावली अनुसार उिलब्ि गराउनु 
िननछ ।    

१५. कािोिािको िेखाः  सलमतीले कारोिारको लेखा प्रणली निेाल सरकारले तोकीदर्ए 
िमोल्र्म िुनछे र अनुर्ान तथा अन्द्य सिायता लगानी, बिनीयोर्न आर्ी सि ैप्रकारका 
कारोिारको लेखा तयार गरी राख्नु िननछ । 
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१६. आलथाक लहनालिना िथा अलनर्िीििा गना नहुनेः  सलमतीका कुनैितन सर्स्यले 
र्ानीर्ानी वा गलत मनसाय राखेर सलमतीमा कुनैितन प्रकारको िानी नोतसानी िुयााउन 
वा आधथाक दिनालमना गना वा अतनयलमतता गना गराउन िुरै्न त्यस्तो िाईएमा प्रचललत 
कानुन िमोल्र्म कारिािी िुनेछ । 

१७. र्ोखखि ब्यिस्थापनः  सलमतीले रकम लगानी तथा त्यसमा रिेको र्ोखखम 
समेतलाई षवलेचषण गरी र्ोखखम ब्यिस्थािन कायायोर्ना तयार गननछ ।  

 

परिच्छेिाः ५ 

बिबिि 

१८. उच्च नैलिकिा िथा ब्यिसालर्किा कार्ि गननापननः  सलमतीले सर्स्यिरुको 
कामकारिािी लाई िारर्शाःी िनाउन तथा कामकारिािीमा उच्च व्यिसातयकता कायम 
राख्नका लागी आचार संदिता िनाई लाग ुगननछ । 

१८.१ आचािसंलहिा िागू हुनेः  ऊर्ाा षवकास उि–सलमततका िर्ाधिकारीिरुलाई िैठक िुनु 
िन्द्र्ा कल्म्तमा एक िप्ता अगाव ैर्ानकारी गराई उिल्स्थतीको सुतनल्चचता गनुािननछ । 
कुनैितन िर्ाधिकारी आफ्नो िर्ीय र्ातयत्व ममा अनुरुि प्रत्येक िैठकमा मुनालसि 
कारणसदितको अवस्था िािेक अतनवाया सििागी िुनुिननछ । उि–सलमततको कुनै ितन 
िर्ाधिकारी षवना सुचना लगातार िढीमा ३ िटकसम्म िैठकमा अनुिल्स्थती िएमा 
स्वतेः खारेर्ीमा िरेको मानीनछे । ऊर्ाा षवकास उि–सलमततको कुनै ितन िर्ाधिकारिरुले 
आचार संदिता िूणारुिमा िालना गनुािननछ । यदर् कुनै कसैले उपलघंन गररएको िाईएमा  
उि–सलमततको संयोर्कले तत्काल स्िल्ष्टकण सोध्न सतनेछ । सोधिएको स्िष्टीकरणमा 
धचत्तिुझ्र्ो र्वाफ नआएमा  उि–सलमततको िैठकिाट तनणाय गरर आवचयक कावाािी 
गररनछे । त्यस्तो आवचयक कावाािी अन्र्तगत केिी समयको लाधग तनलम्िन वा िर् 
खारेर्ी सम्मको तनणाय गनासतनेछ । 
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१९. सिर् पािना ि लनर्लिििाः  उि–सलमतीका सम्िुणा सर्स्यिरुले तनिााररत समयमा 
तनयलमत रुिले कायालाई ततब्र रुिमा अगार्ी िढाउनु िननछ र उि–सलमतीको आिचयकता 
र संयोर्कको तनर्नशन अनुसार िैठक िस्नु िननछ र िैठकमा अनुउिल्स्थत तथा 
ल्र्म्मेिार िाट टाढा िुन खोर्ेमा आिचयकता अनुसार कावाािी समेत गना सतनेछ । 

२०. अननशासन ि आज्ञापािनः  सलमतीका सम्िुणा सर्स्यिरुले अनुसाशनमा रिी आफ्नो 
काम कताब्य इमान्द्र्ाररता र तत्िरताका साथ िालन गनुा िननछ । 

२१. सनचना प्रिाहः  सलमतीले आप्नो कायाालयसंग संम्िल्न्द्ित सिै प्रकारका सुचनािरु 
अिावधिक गरी राख्नुिननछ र कायालयमा रिेको सुचना प्रवाि गनन प्रयोर्नका लागी सुचना 
िोर्ा ब्यिस्थािन गननछ । 

२२. लनदनलशका िा लदग्दशान िा कार्ालिलध िा स्रोि पनखिका िनाउन सके्ः  सलमतीले 
आफ्नो कामकारिािीलाई प्रकियागत ढंगिाट तछटो छररतो र लमतव्ययी रुिमा संचालन 
गना वा कायासम्िार्न गना  आिचयक तनर्नलशका वा दर्ग्र्शान वा कायाषवधि वा श्रोत 
िुल्स्तका िनाई लाग ुगना सतनेछ ।  

२३. खािेर्ी ि िचाउ सम्बखि: नेिाल सरकार, प्ररे्श सरकार तथा स्थानीय सरकारको 
कुनैितन कानून, तनयम तथा नवीकरणीय ऊर्ाा नीततसँग कुनैितन िुर्ाँ िाखझन गएमा 
िाझीएको िर् सम्म स्वतेः  अमान्द्य  िुनेछ । 



- 12 - 

 

अनुसूची: १ ऊर्ाा लिकास उप-सलिलिको कायत ववविण 

• ऊर्जा विकजस उपसविवि (Energy Development Sub-Committee: EDSC)  पूिजाधजर 
विकजस सविवि (Infrastructure Development Committee: IDC), कजर्ाकजरीहरू र 
गाउँपजविकजको सभजको िजवि वर्मे्मिजर हुनेछ र र्ो ऊर्जा सम्बन्धी वनरे्दशन र 
सुझजिहरू कजर्जान्वर्न िना प्रविबद्ध छ। 

• उप-सविवि िे निीकरणीर् ऊर्जा (Renewable Energy: RE) को िजिी कजनून, वनर्ि 
र िजनक संचजिन प्रविर्ज िर्जर िनेछ र IDC र कजर्ाकजरी िजर्ा ि विधजनसभजबजट 
स्वीकृि हुनेछ। 

• संिठनजत्मक विकजसिे RE िजई बढजिज वर्दन ऊर्जा इकजई र EDSC िज ध्यजन 
केन्द्रिि िर्दाछ। 

• ऊर्जा सेिजिे नजिररक बडजपत्रिज सबै निरपजविकज िजवनसहरूिजई सचेिनज र्िजउने 
कुरजको उले्लख िनेछ। 

• EDSC िे ऊर्जा सम्बन्द्रन्धि िविविवधहरू सिजवहि िना िजवषाक र्ोर्नज प्रविर्जिज 
सविर् भूविकज र नेिृत्व प्रर्दशान िनेछ। 

• र्थजथािजर्दी र प्रर्ोिकिजा िैत्री िविविवधहरू िर्जर िना सहर्ोि पुर्र्जउने सवहि 
िजवषाक र्ोर्नज प्रविर्जको विवभन्न चरणहरूिज सविर् सहभजवििजको पुवि हुनेछ। र्ो 
पररपे्रक्ष्य सन्दभा र सिर् अनुसजर संशोधन हुनेछ। 

• ऊर्जा सम्बन्धी िविविवधहरूको पवहचजन, उनीहरूको िजि संकिन र प्रजथविकिज र 
ििीकरण सवहषु्णिज स्तरबजट िजवषाक र्ोर्नज प्रविर्जको शुरूरे्दन्द्रख ७ विवभन्न चरणिज 
निरपजविकज ऊर्जा र्ोर्नजको दृविकोण, िक्ष्य र उदे्दश्यहरूको पररस्थजपन हुन्छ । 
त्यसपवछ, EDSC िे ऊर्जा  सम्बन्धी िविविवधहरू IDC िजर्ा ि कजर्ाकजरीिज र अन्तिः  
विधजनसभजबजट अनुिोर्दन िनेछ । 

• र्सिे ऊर्जा प्रबधानकज िजवि सम्भजविि सरोकजरिजिजहरूको पवहचजन सवहि ऊर्जा 
विकजस रणनीवि िर्जर िनेछ। 

• र्सिे आन्तररक र बजह्य रूपिज निीकरणीर् ऊर्जा विकजस र पर्दोन्नविको िजवि 
अध्यक्षको सहर्ोििज श्रोिहरूको खोर्ी र पररचजिन िनेछ। 

• र्सिे केिीर्, प्ररे्दश र वछिेकी स्थजनीर् सरकजरहरूसँि ऊर्जा विकजसको िजवि 
उनीहरूको र्िर्दजर्ी सहर्ोिकज िजवि प्रभजिकजरी ढंििे   आपसी सिन्वर् र 
सहकजर्ा िर्दाछ। 

• र्रुरी के्षत्र र Dis-Advantaged Group (DAG) सिुर्दजर् र ऊर्जा वित्तीर् पर्दोन्नवि 
बजहेक अनुर्दजन संर्न्त्र वबस्तजरै घट्नेछ। 

• EDSC िे भिन वनिजाण नक्सज स्वीकृि िने बेिज ऊर्जा िैत्री भिन कोड थप्न पैरिी 
िनेछ र IDC िजर्ा ि कजर्ाकजरीहरुिजई सहिवि र्नजउँनेछ। 
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• र्सिे ऊर्जा विकजस र्ोर्नजहरू, र्सको कजर्जान्वर्न, अनुििन र IDC िजर्ा ि 
कजर्ाकजरीहरूिजई पेश िने ररपोटा िर्जर पजने वनणार् िनेछ। 

• र्ो ऊर्जा र्ोर्नज र र्सको कजर्जान्वर्नको सिर्िै सम्भजविि नकजरजत्मक प्रभजि 
(िजिजिरणीर्, प्रकोप र्ोन्द्रखि र रु्द्ध द्वन्द्व) िज चेिन हुनेछ। र्सिे सम्भजविि 
नकजरजत्मक प्रभजिहरूको वबरूद्ध कि िने विकल्पहरू र व्यिस्थजपन उपजर्हरूको 
अनुसरण िनेछ। 

• र्सिे प्रर्ोिकिजाहरूको पक्षिज निीन र रचनजत्मक RE प्रवबवध प्रिधान िना र 
उनीहरूको पहँुच बढजउन ध्यजन वर्दनेछ। र्ो नर्जँ RE प्रवबवध प्रिधान खोर्िज केन्द्रिि 
हुनेछ रु्निे प्रर्ोिकिजाहरू िजई र्जइर्दज पुरजउनेछ । 

• र्सिे वनर्ी के्षत्रकज िजवि िजिजिरण सक्षि पजरै्द RE प्रवबवध स्थजपनज िरेपवछ सेिज 
सुवनविि िना स्थजनीर् रूपिज वबिी पछजवड सेिज संर्न्त्र र र्सको कजर्जान्वर्न 
विकजसिज र्ोड वर्दनेछ। 

• र्सिे क्षििज वनिजाण र्ोर्नज (प्रवशक्षण, अवभिुखीकरण, कजर्ाशजिज र िस-िवनिंि 
भ्रिण आवर्द) र RE प्रवबवधिज ज्ञजन र सीप िृन्द्रद्ध िना र्सको प्रभजिकजरी 
कजर्जान्वर्निज र्ोड वर्दन्छ । 

• र्सिे अध्यक्ष, प्रिुख पशजसवकर् अवधकृि र पूिजाधजर विकजस सविविको संर्ोर्कको 
सिन्वर्िज आिश्यकिज अनुसजर ऊर्जा विकजस विज्ञहरूको प्रबन्ध वििजउँर्दछ । 

• ऊर्जा विकजस र प्रबद्धान िना र्सिे विकजस सजझेर्दजर (र्दजिज, आईएनर्ीओ, 

अन्तररजविि र्/िैरसरकजरी संस्थज र वनर्ी के्षत्र) सँिको सहकजर्ा र सजझेर्दजरीिज ऊर्जा  
प्रबधान कजर्ािििजई प्रजथविकिज वर्दनेछ । 


