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पुनर्वास नगरपवलिकवको 

ऊर्वा लिकवस उप– सलिलि  गठन िथव सञ्चविन कवर्ालर्धी, २०७७ 

कवर्ापवलिकविवट पवररिः-२०७७।१२।२५ 

 

प्रस्िवर्नवः 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा तथा वकैल्पिक ऊर्ाा प्रवर्ान केन्द्रबाट प्रेल्ित गाउँ/नगरिाल्लकाको 

नवीकरणीय ऊर्ाा नील्त, २०७६ को १२ नम्बर ब ँर्ाको संस्थागत संरचना अन्द्तगात १२.१२ ले ल्र्एको अल्िकार 

प्रयोग गरर ि नवाास नगरिाल्लकाले आफ्नो ऊर्ाा ल्नतीमा नवीकरणीय ऊर्ााको प्रवािन र ल्वकास गना उर्ाा ल्बकास 

उि सल्मल्त को गठन र काया ल्र्म्मवेारीको ब्यवस्था गरेको छ । नगरिाल्लका ल्ित्र नवीकरणीय ऊर्ाा सम्बन्द्िी 

सम्िणूा कायालाई व्यवल्स्थत गना  ऊर्ाा ल्वकास उि–सल्मल्त गठन गरर आफ्नो र्लै्नक काया सञ्चालन गना र 

िाल्लका के्षत्रका सेवाग्राल्ििरुलाई ऊर्ाा सम्बन्द्िी सम्िणूा सेवािरु च स्त बनाउने कायालाई ब्यवल्स्थत गना यस 

कायाल्वल्िलाई ेकायािाल्लकाको ल्मती २०७७।१२।२५ बैठकबाट िाररत गरर लाग  गररएको  छ । 

                                                           
२ नगरिाल्लकाको नवीकरणीय ऊर्ाा नील्त, २०७६ को सन्द्र्िा सामाल्ग्र) १२. संस्थागत संरचना यस नील्तको प्रिावकारी कायाान्द्वयन गनाका लाल्ग र्ेिाय 

बमोल्र्मको संस्थागत संरचनाको ल्वकास तथा स दृढीकरण गररनेछ, 

१२.१ िवूाािार ल्वकास सल्मल्त अन्द्तगात ऊर्ाा ल्वकास उिसल्मल्तको गठन गननेःिाल्लकामा नवीकरणीय ऊर्ााको ल्वकास तथा प्रवर्िनका लाल्ग, 

ऊर्ाा सम्बन्द्िी नीगतगत, कान नको कायाान्द्वयनको स ल्नल्ितता गना तथा नील्त तथा काननूको प्रिावकारी कायाान्द्वयनका लाल्ग आवश्यक योर्ना तथा 

िररयोर्नािरुको तर् ामा, कायाान्द्वयन, अन गमन तथा मपूयांकन प्रणालीलाई नेततृ्वर्ायी िलू्मका ल्नवााि गना िाल्लकाको सर्स्यको संयोर्कत्वमा ऊर्ाा 

शाखाका प्रम ख र अन्द्य सरोकारवालािरु समेतको सििाल्गतामा िाल्लकाको िबूाािार ल्वकास सल्मल्त अन्द्तगात एक ऊर्ाा ल्वकास उिसल्मल्त गठन 

गररनेछ । 
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परिच्छेदः १ 

नाम तथा प्रािम्भ 

१.संलिि नवि र प्रवरम्भः यस कायाल्वल्िको नाम “उर्ाा ल्बकास उि– सल्मल्त  गठन तथा सञ्चालन कायाल्वल्ि 

२०७७” रिने छ । यो कायाल्वल्ि गाउँिाल्लका वा नगरिाल्लको कायािाल्लकाको बैठकबाट स्वीकृत  

िए िल्छ लाग ूिएको मानीने छ । 

२.पररभवषवः ल्बिय वा प्रशगंले अको अथा नलागेमा यस कायाल्वल्िमाेः  

क. उि–सल्मती िन्द्नाले िवूाािार ल्वकास सल्मल्त अन्द्तगात गल्ठत उर्ाा ल्बकास उि– सल्मल्त लाई सम्झन  िर्ाछ । 

ख. ल्नकाय िन्द्नाले गांउ तथा नगरिाल्लका र कायािाल्लकाको कायाालय सम्झन  िर्ाछ । 

ग. कायािाल्लका िन्द्नाले गाउँ वा नगर कायािाल्लकालाई ब झाउने छ । 

 

परिच्छेदः २ 

उप–समममतको गठन तथा पदावमि 

३. गाउँ/नगरिाल्लका कायािाल्लकाद्वारा िवूाािार ल्वकास सल्मल्त अन्द्तगात रिने गरर ....सर्स्यीय एक ऊर्ाा ल्वकास 

उि–सल्मल्तको गठन गररनेछ1 । उि–सल्मल्तमा आवश्यकता अन सार िर्ाल्िकारी संख्या थिघट गना 

सल्कने छ, उि–सल्मल्तमा ल्नम्न िर्िरु रिने व्यवस्था गररएकोछ; 

क) संर्ोर्कः १ र्ना कायािाल्लका सर्स्य वा वार्ा अध्यक्षिरु मध्येबाट नवीकरणीय ऊर्ाामा सामान्द्य र्ानकारी 

िएको ब्यल्ि रिने प्रवािान गररयेकोछ | 

ख) सदस्र्हरः ४ र्ले्ख ६ र्ना सम्म (ल्वियगत ल्वज्ञ, ल्नर्ी क्षेत्र, मल्िला, िछाल्र् िाररएका, र्ल्लत तथा ल्विन्द्न 

वगाको समावसेी समान िाल्तक प्रल्तल्नल्ित्वको  आिारमा) रिने प्रवािान गररयेको छ | 

ग)  नगरिाल्लका  उि-प्रम ख उि–सल्मल्तको संरक्षक, िवूाािार ल्वकास सल्मल्तको संयोर्क र प्रम ख 

प्रशासल्कय अल्िकृत सपलािकारको रुिमा रिने छन ्। 

घ) ऊर्ाा ल्वकास उि–सल्मतीको िर्ाल्िकारीिरुको िर्ावल्ि बढीमा ४ विाको िुनेछ ।  

 ४. पदमुक्त हुने अवस्था: 

क) िर्ाल्िकारीिरुले ल्र्एको रार्ीनामा स्वीकृत िएमा:  ऊर्ाा ल्वकास उि–सल्मतीका िर्ाल्िकारीिरुले ल्र्एको 

रार्ीनामा िवूाािार ल्बकास सल्मल्तको ल्सफारीसमा कायािाल्लकाबाट  स्वीकृत िुनेछ । 

                                                           
1
 स्थानीय सरकार संचालन ऐनको र्फा १४, सल्मल्त,उिसल्मल्त वा कायार्ल गठन गना सक्ने ःेः (१) कायािाल्लकाले आफनो काम कारबाल्ि व्यवल्स्थत गना 

आवश्यकता अन सार क नै सर्स्यको संयोर्कत्वमा सल्मल्त वा उिसल्मल्त गठन गना सक्नेछ । 
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ख) िर्ाल्िकारीिरुको मतृ्य  िएमा । 

ग) िर्ाल्िकारीिरुको समयावल्ि समाप्त िएमा । 

घ) मगर् ल्बल्ग्रएमा । 

ङ)  क नैिल्न फौर्र्ारी अल्ियोग प्रमाल्णत िएमा । 

 

परिच्छेदः ३ 

उप-समममतको काम, कततब्य ि अमिकाि 

५.  नगरिाल्लका कायािाल्लका र िवूाािार ल्वकास सल्मल्तको प्रत्येक्ष स िररबेक्षणमा रल्ि ऊर्ाा ल्वकास 

उि–सल्मल्तको ल्नम्न अन सारको काम, कताब्य र अल्िकार िुनेछेः 

५.१   नगरिाल्लको कायािाल्लका, िवूाािार ल्वकास सल्मल्त र गाउँ/नगरसिा प्रल्त उत्तरर्ायी िुने र उपलेल्खत 

कायािाल्लका, सल्मल्त तथा सिाबाट प्राप्त ऊर्ाा ल्वकास सम्बल्न्द्ि नील्त, ल्नर्नशन तथा स झाविरुलाई 

अवलम्बन गनन ।  

५.२ ऊर्ाा ल्वकास उि–सल्मल्तको आवश्यकता अन सार माल्सक वा बाल्िाक वठैक राख्ने, ल्नणायिरु गनन र 

िएका ल्नणायिरुलाई कायािाल्लका वा िौल्तक िवूाािार ल्वकास सल्मल्तलाई र्ानकारी गराई अन मोर्न 

गराउने । 

५.३ नल्वकरल्णय ऊर्ाा  र अन्द्य ऊर्ाा सम्बल्न्द्ि आवश्यक ऐन, काननू, नील्त तथा कायाल्विीिरु समावसेी, 

समान िाल्तक प्रल्तल्नल्ित्वको आिारमा तयार गरर िवूाािार ल्वकास सल्मती तथा कायािाल्लका माफा त 

सिाबाट स्वीकृत गराई कायाान्द्वयन गनन तथा समयान क ल यस्ता ल्नयम तथा कायाल्वल्ििरु 

ि नरावलोकन गरर संसोिन गरर िाररत गराउने ।  

५.४ समग्र ऊर्ाा  ल्वकासको लाल्ग एक ऊर्ाा ईकाई स्थािना गरर यसको संस्थागत ल्वकासमा सियोग गनन 

। ईकाइलाई आवश्यक र्नशल्ि तथा िौल्तक सामाग्रीिरुको लाल्ग कायािाल्लका सँग ििल गनन । 

५.५ ऊर्ाा सम्बल्न्द्ि प्रिावकारी सेवा प्रवािको लाल्ग नागररक बर्ाित्र तयार गनन र यसमा उपलेख िएका 

सबै सेवा नगरबासीिरुलाई र्नचेतना गराउने ।  

५.६ नवीकरणीय ऊर्ााको वाल्िाक योर्ना तर् ामा कायाान्द्वयन र अन गमनमा मल्िला, र्ल्लत तथा 

ल्समान्द्तकृत वगा तथा सम र्ायिरुलाई प्राथल्मकता ल्र्ई सििाल्गता गराउने । 

५.७ नवीकरणीय ऊर्ााका ल्वल्िन्द्न प्रल्वल्ििरुको कायाान्द्वयन तथा र्र्ानमा एकल मल्िला घरि री, 

ल्समान्द्तकृत ल्विन्द्न तथा र्ल्लत घरि रीिरुलाई ल्विेश अन र्ानको ब्यवस्थाका लाल्ग िवूाािार ल्वकास 

सल्मती माफा त कायािाल्लकालाई उि प्राविानको अन मोर्नको लाल्ग अन रोि गनन । 



- 4 - 

 

५.८ नगरिाल्लकाको ऊर्ाा सम्बल्न्द्ि आवल्िक, बाल्िाक योर्ना तर् ामामा नेततृ्वर्ायी िलू्मका ल्नवााि गरर 

नगरिाल्लकाको योर्ना तर् ामा तयार गरी लाग ू गनन । साथै यस्ता योर्नािरु वास्तल्वक र र्नमलू्ख 

बनाउने तथा समयान क ल िररमार्ान गर् ैर्ाने । यस्ता ऊर्ाा योर्नाका तयारीका ल्वल्िन्द्न चरणिरुमा 

गाउँ वा नगरिाल्लकाको तफा बाट सल्िय सििाल्गता र्नाउने । 

५.९ ऊर्ाा  योर्नाको िररकपिना, लक्ष्य तथा उद्दशे्यलाई मध्यनर्र राख्र् ैगाउँ वा नगरिाल्लकाको वाल्िाक 

ऊर्ाा योर्नाको तर् ामा गनन । नवीकरणीय ऊर्ाा को सम र्ाय स्तर र्ले्ख नै ल्ियाकलाििरुको 

सििागीतात्मक िल्िचान, माग संकलन, प्राथल्मल्ककरण गरर िवूाािार ल्वकास सल्मती माफा त 

कायािाल्लका तथा सिाबाट अन मोर्न गराउने । 

५.१० नगरिाल्लकाको बाल्िाक, अिावाल्िाक वा माल्सक सल्मक्षा गरर आवश्यकता अन सार प्रिावकारी 

कायान्द्वयनका लाल्ग ििल गनन । आवश्यकता अन सार सल्मक्षाको प्रल्तवरे्न तयार गरर सम्बन्द्िीत 

ल्नकाय र सरेकारवालािरु समक्ष  िेश गनन । 

५.११ सम र्ाय स्तरबाट नगरिाल्लकामा माग िई आएका ऊर्ाा सम्बन्द्िी ल्ियाकलाििरुको लाल्ग आवश्यक 

बर्टे ल्वल्नयोर्न गना िौल्तक िवूाािार ल्वकास सल्मल्त माफा न कायािाल्लका सँग समन्द्वय गनन गराउने । 

५.१२   नगरिाल्लकाबाट प्राप्त बर्टेको उल्चत ब्यवस्थािन गरर ऊर्ाा सम्बन्द्िी ल्ियाकलाििरुको 

कायाान्द्वयन गनन, अन गमन गनन तथा प्रिावकारी कायाान्द्वयनको लाल्ग उििोिािरुलाई स झाव र 

सपलाि ल्र्ने । आवश्यक िरे कायाान्द्वयन िएका कायािरुको ग णस्तर कायम गना ल्विय ल्विशेज्ञिरु 

संग िरामशा, तथा आवश्यक समन्द्वय गनन । 

५.१३  नगरिाल्लकामा गल्ठत अन गमन सल्मल्त तथा आवश्यकता अन सार  तेस्रो िक्षबाट समते अन गमन 

गराउने । 

५.१४  नगरिाल्लकामा गठन िई कृयाल्शल रिकेा अन्द्य सल्मल्त वा उि–सल्मल्तिरु संग आिसी सियोग र 

समन्द्वयमा कायम गनन । 

५.१५ ऊर्ााका बाल्िाक ल्ियाकलाििरुको कायाान्द्वयनका िममा खररर् गररने बस्त  तथा सेवाका लाल्ग 

कायािाल्लकालाई खररर् सम्बन्द्िमा आवश्यक िनन कागर्ात, प्राल्वल्िक स्िेल्शल्फकेशन तयारी तथा 

सेवा प्रर्ायक समिूको छनौटका लाल्ग सियोग गनन । 

५.१६ ऊर्ाा ल्वकास तथा कायाान्द्वयनका लाल्ग सम्िाब्य सरोकारवालािरुको िल्िचान गरर समन्द्वय गनन तथा 

आवश्यकता अन सार वठैक राल्ख स झाविरु ल्लने तथा ल्र्ने ।  

५.१७ प्रम ख / अध्यक्षको सियोगमा नल्वकरल्णय ऊर्ाा ल्वकास तथा प्रबाद्धनका लाल्ग आन्द्तररक तथा बाह्य 

श्रोतिरुको िल्िचान तथा िररचालन गनन ।  

५.१८ ऊर्ाा ल्वकासको लाल्ग संघीय, प्रर्शे, अन्द्य स्थाल्नय तििरु र बाह्य र्ातािरुसँग समन्द्वय तथा सिकाया 

गनन ।  
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५.१९ नवीकरणीय ऊर्ाा सेवा प्रवािमा अन र्ान नील्तलाई अत्यावश्यक के्षत्र तथा घरिररवार बािके िमशेः 

कम गर् ैलैर्ाने र ल्वल्त्तय क्षेत्रको लगानीलाई प्रवाद्धन गनन ।  

५.२० नगरिाल्लकाबाट घर ल्नमााण नक्सा िास गर्ाा िवन ल्नमााण आचार संल्ितामा ऊर्ाा मतै्री ब र्ाँिरु थप्न 

लगाई िवूाािार ल्वकास सल्मल्त  माफा त कायािाल्लका बाट अन मोर्न गराउने ।   

५.२१ ऊर्ाा ल्वकास योर्ना तयारी, कायाान्द्वयन तथा अन गमनको िममा आईिनन आवश्यक ल्नणायिरु गनन र 

िवूाािार ल्वकास सल्मल्त माफा त कायािाल्लकामा िेश गनन ।  

५.२२ ऊर्ाा योर्ना तर् ामा तथा यसको कायाान्द्वयनबाट संिाल्वत िनासक्ने नकारात्मक प्रिाविरुको 

(वातावरणीय, ल्विर् र्ोल्खम तथा सामाल्र्क द्धन्द्र्)  समयमा सचेत रिने र न्द्यलू्नकरण तथा 

ब्यवस्थािनका उिायिरुको अवलम्बन गनन ।  

५.२३ ऊर्ााको उत्िार्नमखूी प्रयोगमा र्ोर् ल्र्ई ऊर्ाामा आिाररत घरेल  तथा साना उद्योग स्थािनामा 

सिर्ीकरण गनन । ऊर्ाालाई स्थानीय स्तारमा कृल्ि उत्िार्नमा बलृ्द्ध गरर आयातलाई घटाउने, मपूय 

श्रृंखला बलृ्द्ध गनन र रोर्गारीको अवसरमा बलृ्द्धमा र्ोर् ल्र्न ििल गनन ।  

५.२४ नवीकरणीय ऊर्ााप्रल्विीको र्र्ान ििात ् स्थानीय स्तरम ै सेवाको स ल्नल्ितताको लाल्ग ल्नर्ी 

क्षेत्रिरुलाई र्र्ान ििातको सेवा संयन्द्त्रको ल्वकास तथा कायाान्द्वयनमा र्ोर् ल्र्ने ।  

५.२५ ऊर्ाा सम्बल्न्द्ि ल्वल्िन्द्न प्रल्विीिरुको ल्सि तथा ज्ञानका लाल्ग क्षमता अल्िबलृ्द्ध (तालीम, गोष्ठी, 

ल्सकाई भ्रमण, अल्िम ल्खकरण तथा र्नचेतना) योर्ना तयार तथा कायाान्द्वयन गनन ।  

५.२६ ऊर्ाा ल्वकास सम्बल्न्द्ि काया गना ल्वज्ञ आवश्यक िरे िवूाािार ल्वकास सल्मल्त, प्रम ख प्रशासल्कय 

अल्िकृत तथा प्रम ख÷अध्यक्ष माफा त सेवा खररर् गनन ब्यवस्था ल्मलाउने ।  

५.२७ आवश्यकता अन सार ल्वकास साझरे्ारिरुसँगको साझरे्ारीमा ऊर्ाा प्रवाद्धनको कायािमिरुलाई 

प्राथल्मकता ल्र्ने ।  

५.२८ उि–सल्मल्तको वठैक तथा अन्द्य सञ्चालन खचाका लाल्ग कायािाल्लकासँग समन्द्वय गनन, िएको 

खचालाई अन मोर्न गनन र ल्नकासाको लाल्ग प्रम ख प्रशाशल्कय अल्िकृत सँग समन्द्वय गनन । 

५.२९ उि-सल्मल्तका संयोर्कले उि-सल्मल्तका सम्िणूा िर्ाल्िकारीिरुलाई नेततृ्व गनन छन् िने अन्द्य 

सर्स्यिरुले संयोर्कलाई सियोग गन ा सर्स्यिरुको ल्र्म्मवेारी रिने छ । ऊर्ाा सम्बन्द्िी सव ैकायामा 

सपलािकारिरुको स झाव ल्लने व्यवस्था गररयेकोछ । 

६. कायत मिििणः ऊर्ाा ल्वकास उि–सल्मल्तको आफ्नो छ टै्ट काया ल्ववरण िुनेछ र उि काया ल्ववरण िवूाािार 

ल्वकास सल्मल्तको ल्सफाररसमा सम्बल्न्द्ित कायािाल्लकाबाट अन मोर्न गररनेछ । अन मोल्र्त काया 

ल्ववरणको मलूममालाई केन्द्रल्वन्द्र् मा राल्ख उि–सल्मतीका िर्ाल्िकारीिरुले आफ्नो िर् अन सार 

सम्िार्न गनन काया ल्बबरण तयार गरी संयोर्कबाट स्वीकृत गराउन  िर्ाछ , र स्वीकृत काया ल्बबरणका 
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आिारमा तोल्कएका काया सम्िार्न गना उि–सल्मतीका प्रत्येक सर्स्यिरुको कताब्य र ल्र्म्मबेारी 

िुनेछ । उि–सल्मतीको ल्वस्ततृ काया ल्ववरण अन स ची १ मा उपलेख गररएकोछ ।  

७ कायत सम्पादनका आिािहरः उि–सल्मतीले काया सम्िार्न गर्ाा  नेिालको संल्बिान र अन्द्य प्रचल्लत 

कान नमा ब्यबस्था िएका क रािरुको अल्तरीि र्िेाएका बमोल्र्म  गन ा िननछ । 

क. ि नवाास नगरिाल्लकाको र र्नताको बिृतर ल्ित । 

ख. समन्द्वय  सिकाया र समाबेशीकरण  

ग. कान नको शासन  

घ. िारर्ल्शाता ,र्वाफर्ले्िता तथा इमान्द्र्ाररता  

ङ. आल्थाक अन शासन एबं भ्रष्टचारम ि च स्त र र्नम खी काया । 

च. ल्नणाय प्रल्िया तथा स चनामा साबसािरणको िंिुच । 

छ. र्नसििाल्गता तथा स्थानीय स्रोतको अल्िकतम उियोग । 

८. मनमित  समयावमि मभत्र मनणतय गनुत पननः यस अन्र्तगत उि–सल्मतीको ल्नणाय गना अल्िकार प्राप्त 

अल्िकारीले क नै ल्बियमा ल्नणाय गर्ाा प्रचल्लत कान न बमोल्र्म क नै ल्नल्ित अबल्ि ल्ित्र ल्नणाय गन ा 

िनन िल्न तोल्कएमा सोल्ि समयबल्ि ल्ित्र र त्यस्तो ब्यबस्था निएमा ल्नणाय गन ा िनन ल्बियको प्रकृती 

िरेी ल्नणया गना िाउने अल्िकारीले उिय ि ठिरायको समयवल्ि ल्ित्र ल्नणाय गन ा िननछ । 

९. मनणतय गदात पािदमशतता कायम गनुत पननः यस ल्नयम वा अन्द्य प्रचल्लत कान न बमोल्र्म ल्नणाय गना िाउने 

अल्िकाररले क नै ल्बियमा ल्नणाय गर्ाा िारर्ल्शा ढंग बाट ल्नणाय गन ा िननछ र उि ल्नणाय गन ािनन 

ल्बियमा आफ ना मातितका सर्स्यिरुको राय तथा िरामशामा गन ािननछ । उि–सल्मल्तको बैठकवाट 

ल्सफाररस िई कायािाल्लकाबाट अन मोर्न िएका ल्नणायिरु सावार्ल्नक गन ा िननछ  ।  

१०. मनणतय गदात आिाि ि कािण खुलाउनु पननः प्रचल्लत कान न बमोल्र्म ल्नणाय गर्ाा सम्बल्ित िर्ाल्िकारीले 

गरेको ल्नणाय क नक न क रामा आिाररत छ र त्यस्तो ल्नणाय ल्कन गन ा िरेको िो सोको स्िस्ट आिार र 

कारण ख लाई ल्नणाय गन ा िननछ । 

११. साितजमनक चासोको मवषयमा मनणतय गनन िािेः सल्मल्त ले साबार्ल्नक चासोको क नै ल्बिय ल्नणाय गन ा 

अल्घ सरोकारवाला तथा नागररक समार् संग आबश्यक िरामशा गना सक्नेछ र साथै उि प्रस्ताल्बत 

ल्नणया गररएको ल्बियको सकारात्मक तथा नकारात्मक िक्षिरुको समग्र ल्वशे्लशण गरी त्यस बाट प्राप्त 

िुन सक्ने संिाल्बत प्रिाबको म पयांकन समते गन ा िननछ । 

१२. आफ्नो मजम्मेिािी पन्छाउन नहुनेः कान न बमोल्र्म कायासम्िार्न गन ा िनन सल्मतीका सर्स्यिरुले 

आफ लाई स म्िीएको वा कान न बमोल्र्म आफ ले सम्िार्न गन ा िनन काम ल्निााररत शता तथा ल्निााररत 

अबल्ि ल्ित्र सम्िार्न गन ा िननछ । 
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परिच्छेदः ४ 

आमथतक कायतप्रणाली तथा मजम्मेिािी  

१३. िजेट तथा कायतक्रम तजुतमाः सल्मतीले आगामी आल्थाक बिामा गन ा िनन कामकार् तथा कायािमको 

ल्नल्मत्त तोल्कय बमोल्र्म बर्ेट तयार गनन गराउने उत्तरर्ाल्यत्व संयोर्कको िुनेछ र साथै उि बर्टे 

तर् ामा गर्ाा ल्बकास साझरे्ार र अन्द्तराल्रिय  संघ संस्था बाट अन र्ान स्वरुि प्राप्त िुने नगर्ी वा ल्र्न्द्सी 

सिायतालाई बर्टेमा समाबेश गन ा गराउन  िननछ । बर्टे तर् ामा गर्ाा ऊर्ाा ल्वकास उि–सल्मल्तको 

लाल्ग एक  आल्थाक  विाको लाल्ग एकमषू्ट र्लै्नक काया संचालन, बैठक संचालन खचा र अन गमन 

तथा मपूयाकंन बर्टे तर् ामा गरर िवूाािार ल्वकास सल्मल्त माफा त कायािाल्लकामा स्वीकृतीको लाल्ग 

िेश गन ािननछ ।  

१४. सेवा सुमविाः यस नगरिाल्लकाको कायािाल्लकाबाट अन मोर्न गराएको अवस्थामा ऊर्ाा ल्वकास उि–

सल्मल्तका िर्ाल्िकारीिरुलाई बैठकमा सििागी िुर्ाँ बैठक ित्ता, आतेर्ाते यातायात खचा र बैठक 

चलेको समयमा स्थानीय स्तरमा िाईने खार्ा उिलब्ि गराईनेछ । यल्र् उि–सल्मतीका सर्स्यिरु 

कायािमको कायाान्द्वयन अल्विीमा अन गमन तथा मपूयाकंन गना र्ाँर्ा उि–सल्मल्तको संयोर्कको 

स्वीकृल्त ल्लई र स्वयंम ्संयोर्का र्ाने अवस्थामा िवूाािार ल्वकास सल्मतीको संयोर्कको स्वीकृती 

ल्लइकायाान्द्वयन स्थलमा र्ान सल्कनेछ र उि अवल्िको र्लै्नक भ्रमण ित्ता, बास खचा र यातायात 

खचा सम्बल्न्द्ित गाउँ । नगर कायािाल्लकाको आल्थाक ल्नयमावली अन सार उिलब्ि गराउन  िननछ ।    

१५. कािोिािको लेखाः सल्मतीले कारोबारको लेखा प्रणली नेिाल सरकारले तोकील्र्ए बमोल्र्म िुनेछ र 

अन र्ान तथा अन्द्य सिायता लगानी, ल्बनीयोर्न आर्ी सबै प्रकारका कारोबारको लेखा तयार गरी 

राख्न  िननछ । 

१६. आमथतक महनामिना तथा अमनयमीतता गनत नहुनेः सल्मतीका क नैिल्न सर्स्यले र्ानीर्ानी वा गलत 

मनसाय राखरे सल्मतीमा क नैिल्न प्रकारको िानी नोक्सानी ि यााउन वा आल्थाक ल्िनाल्मना गना वा 

अल्नयल्मतता गना गराउन िुर्नै त्यस्तो िाईएमा प्रचल्लत कान न बमोल्र्म कारबािी िुनेछ । 

१७. जोमखम ब्यिस्थापनः सल्मतीले रकम लगानी तथा त्यसमा रिकेो र्ोल्खम समेतलाई ल्वशे्लशण गरी 

र्ोल्खम ब्यबस्थािन कायायोर्ना तयार गननछ ।  
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परिच्छेदः ५ 

मिमिि  

१८. उच्च नैमतकता तथा ब्यिसामयकता कायम गनुतपननः सल्मतीले सर्स्यिरुको कामकारबािी लाई िारर्ल्शा 

बनाउन तथा कामकारबािीमा उच्च व्यबसाल्यकता कायम राख्नका लागी आचार संल्िता बनाई लाग  

गननछ । 

१८.१ आचािसंमहता लागू हुनेः ऊर्ाा ल्वकास उि–सल्मल्तका िर्ाल्िकारीिरुलाई बैठक िुन  िन्द्र्ा कल्म्तमा एक 

िप्ता अगाव ै र्ानकारी गराई उिल्स्थतीको स ल्नल्िता गन ािननछ । क नैिल्न िर्ाल्िकारी आफ्नो िर्ीय 

र्ाल्यत्व ममा अन रुि प्रत्येक बैठकमा म नाल्सब कारणसल्ितको अवस्था बािके अल्नवाया सििागी 

िुन िननछ । उि–सल्मल्तको क नै िल्न िर्ाल्िकारी ल्वना स चना लगातार बढीमा ३ िटकसम्म बैठकमा 

अन िल्स्थती िएमा स्वतेः खारेर्ीमा िरेको मानीनेछ । ऊर्ाा ल्वकास उि–सल्मल्तको क नै िल्न 

िर्ाल्िकारिरुले आचार संल्िता िणूारुिमा िालना गन ािननछ । यल्र् क नै कसैले उपलघनं गररएको 

िाईएमा  उि–सल्मल्तको संयोर्कले तत्काल स्िल्ष्टकण सोध्न सक्नेछ । सोल्िएको स्िष्टीकरणमा 

ल्चत्तब झ्र्ो र्वाफ नआएमा  उि–सल्मल्तको बैठकबाट ल्नणाय गरर आवश्यक कावाािी गररनेछ । 

त्यस्तो आवश्यक कावाािी अन्र्तगत केिी समयको लाल्ग ल्नलम्बन वा िर् खारेर्ी सम्मको ल्नणाय 

गनासक्नेछ । 

१९. समय पालना ि मनयममतताः उि–सल्मतीका सम्ि णा सर्स्यिरुले ल्निााररत समयमा ल्नयल्मत रुिले कायालाई 

ल्तब्र रुिमा अगार्ी बढाउन  िननछ र उि–सल्मतीको आबश्यकता र संयोर्कको ल्नर्नशन अन सार बैठक 

बस्न  िननछ र बैठकमा अन उिल्स्थत तथा ल्र्म्मबेार बाट टाढा िुन खोर्मेा आबश्यकता अन सार 

कावाािी समते गना सक्नेछ । 

२०. अनुशासन ि आज्ञापालनः सल्मतीका सम्ि णा सर्स्यिरुले अन साशनमा रिी आफ्नो काम कताब्य 

इमान्द्र्ाररता र तत्िरताका साथ िालन गन ा िननछ । 

२१. सुचना प्रवाहः सल्मतीले आप्नो कायाालयसंग संम्बनल्ित सबै प्रकारका स चनािरु अिाबल्िक गरी 

राख्न िननछ र कायालयमा रिकेो स चना प्रबाि गनन प्रयोर्नका लागी स चना बोर्ा ब्यबस्थािन गननछ । 

२२. मनदनमशका वा मदग्दशतन वा कायतमिमि वा स्रोत पुमस्तका िनाउन सकनेः सल्मतीले आफ्नो 

कामकारबािीलाई प्रल्ियागत ढंगबाट ल्छटो छररतो र ल्मतब्ययी रुिमा संचालन गना वा कायासम्िार्न 

गना  आबश्यक ल्नर्नल्शका वा ल्र्ग्र्शान वा कायाल्बल्ि वा श्रोत ि ल्स्तका बनाई लाग  गना सक्नेछ ।  

२३. खािेजी ि िचाउ सम्िमन्ि: नेिाल सरकार, प्रर्शे सरकार तथा स्थानीय सरकारको क नैिल्न काननू, ल्नयम 

तथा नवीकरणीय ऊर्ाा नील्तसँग क नैिल्न ब र्ाँ बाल्झन गएमा बाझीएको िर् सम्म स्वतेः  अमान्द्य  

िुनेछ । 
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अनुसूची: १ 

ऊजात मवकास उप-समममतको कायत मवविण 

 ऊर्ाा ल्वकास उिसल्मल्त (Energy Development Sub-Committee: EDSC)  िवूाािार ल्वकास 

सल्मल्त (Infrastructure Development Committee: IDC), कायाकारीिरू र ग्रामीण / 

नगरिाल्लकाको सिाको लाल्ग ल्र्म्मवेार िुनेछ र यो ऊर्ाा सम्बन्द्िी ल्नर्नशन र स झाविरू कायाान्द्वयन 

गना प्रल्तबद्ध छ। 

 उि-सल्मल्त ले नवीकरणीय ऊर्ाा (Renewable Energy: RE) को लागी काननू, ल्नयम र मानक 

संचालन प्रल्िया तयार गननछ र IDC र कायाकारी माफा त ल्विानसिाबाट स्वीकृत िुनेछ। 

 संगठनात्मक ल्वकासले RE लाई बढावा ल्र्न ऊर्ाा इकाई र EDSC मा ध्यान केल्न्द्रत गर्ाछ। 

 ऊर्ाा सेवाले नागररक बर्ाित्रमा सबै नगरिाल्लका माल्नसिरूलाई सचेतना र्गाउने क राको उपलेख 

गननछ। 

 EDSC ले ऊर्ाा सम्बल्न्द्ित गल्तल्वल्ििरू समाल्ित गना वाल्िाक योर्ना प्रल्ियामा सल्िय िलू्मका र 

नेततृ्व प्रर्शान गननछ। 

 यथाथावार्ी र प्रयोगकताा मतै्री गल्तल्वल्ििरू तयार गना सियोग ि र् याउने सल्ित वाल्िाक योर्ना प्रल्ियाको 

ल्वल्िन्द्न चरणिरूमा सल्िय सििाल्गताको ि ल्ष्ट िुनेछ। यो िररप्रेक्ष्य सन्द्र्िा र समय अन सार संशोिन 

िुनेछ। 

 ऊर्ाा सम्बन्द्िी गल्तल्वल्ििरूको िल्िचान, उनीिरूको माग संकलन र प्राथल्मकता र वगीकरण सल्िरण ता 

स्तरबाट वाल्िाक योर्ना प्रल्ियाको श रूर्ले्ख ७ ल्वल्िन्द्न चरणमा नगरिाल्लका ऊर्ाा योर्नाको 

दृल्ष्टकोण, लक्ष्य र उद्दशे्यिरूको िररस्थािन िुन्द्छ । त्यसिल्छ, EDSC ले ऊर्ाा  सम्बन्द्िी 

गल्तल्वल्ििरू IDC माफा त कायाकारीमा र अन्द्ततेः ल्विानसिाबाट अन मोर्न गननछ । 

 यसले ऊर्ाा प्रबिानका लाल्ग सम्िाल्वत सरोकारवालािरूको िल्िचान सल्ित ऊर्ाा ल्वकास रणनील्त 

तयार गननछ। 

 यसले आन्द्तररक र बाह्य रूिमा नवीकरणीय ऊर्ाा ल्वकास र िर्ोन्द्नल्तको लाल्ग मयेर / अध्यक्षको 

सियोगमा श्रोतिरूको खोर्ी र िररचालन गननछ। 

 यसले केन्द्रीय, प्रर्शे र ल्छमकेी स्थानीय सरकारिरूसँग ऊर्ाा ल्वकासको लाल्ग उनीिरूको फलर्ायी 

सियोगका लाल्ग प्रिावकारी ढंगले   आिसी समन्द्वय र सिकाया गर्ाछ। 

 र्रुरी क्षेत्र र Dis-Advantaged Group (DAG) सम र्ाय र ऊर्ाा ल्वत्तीय िर्ोन्द्नल्त बािके अन र्ान 

संयन्द्त्र ल्बस्तारै घट्नेछ। 

 EDSC ले िवन ल्नमााण नक्सा स्वीकृत गनन बेला ऊर्ाा मतै्री िवन कोर् थप्न िैरवी गननछ र IDC माफा त 

कायाकारीिरुलाई सिमल्त र्नाउँनेछ। 
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 यसले ऊर्ाा ल्वकास योर्नािरू, यसको कायाान्द्वयन, अन गमन र IDC माफा त कायाकारीिरूलाई िेश गनन 

ररिोटा तयार िानन ल्नणाय गननछ। 

 यो ऊर्ाा योर्ना र यसको कायाान्द्वयनको समयम ैसम्िाल्वत नकारात्मक प्रिाव (वातावरणीय, प्रकोि 

र्ोल्खम र य द्ध द्वन्द्द्व) मा चेतन िुनेछ। यसले सम्िाल्वत नकारात्मक प्रिाविरूको ल्बरूद्ध कम गनन 

ल्वकपििरू र व्यवस्थािन उिायिरूको अन सरण गननछ। 

 यसले प्रयोगकताािरूको िक्षमा नवीन र रचनात्मक RE प्रल्बल्ि प्रविान गना र उनीिरूको ििुचँ बढाउन 

ध्यान ल्र्नेछ। यो नयाँ RE प्रल्बल्ि प्रविान खोर्मा केल्न्द्रत िुनेछ र् नले प्रयोगकताािरू लाई फाइर्ा 

ि राउनेछ । 

 यसले ल्नर्ी क्षेत्रका लाल्ग वातावरण सक्षम िार् ैRE प्रल्बल्ि स्थािना गरेिल्छ सेवा स ल्नल्ित गना स्थानीय 

रूिमा ल्बिी िछाल्र् सेवा संयन्द्त्र र यसको कायाान्द्वयन ल्वकासमा र्ोर् ल्र्नेछ। 

 यसले क्षमता ल्नमााण योर्ना (प्रल्शक्षण, अल्िम खीकरण, कायाशाला र िस-लल्निंग भ्रमण आल्र्) र RE 

प्रल्बल्िमा ज्ञान र सीि वलृ्द्ध गना यसको प्रिावकारी कायाान्द्वयनमा र्ोर् ल्र्न्द्छ । 

 यसले प्रम ख/अध्यक्ष, प्रम ख िशासल्कय अल्िकृत र िवूाािार ल्वकास सल्मल्तको संयोर्कको समन्द्वयमा 

आवश्यकता अन सार ऊर्ाा ल्वकास ल्वज्ञिरूको प्रबन्द्ि ल्मलाउँर्छ । 

 ऊर्ाा ल्वकास र प्रबद्धान गना यसले ल्वकास साझरे्ार (र्ाता, आईएनर्ीओ, अन्द्तरराल्रिय/गरैसरकारी 

संस्था र ल्नर्ी के्षत्र) सँगको सिकाया र साझरे्ारीमा ऊर्ाा  प्रबिान कायािमलाई प्राथल्मकता ल्र्नेछ । 

  


