
 

 

 
दहु ुँ गाउुँपालिका 

दहु ुँ राजपत्र 

खण्ड -४                   संख्या - ७            लिल िः २०७७।०९।११ 

 

भाग - २ 

 

 

 

ऊर्ाा बिकास उप– सबिबि  गठन िथा सञ्चालन कार्ाबिधी, २०७७ 

 

प्रस्िािनााः 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४  था  था वैकलपपक ऊजाा प्रवदान केन्द्रबाट प्रेलि  गाउुँपालिकाको 

नवीकरणीय ऊजाा नील , २०७७ को १२ नम्बर बुुँदाको संस्थाग  संरचना अन्द् गा  १२.१२ िे लदएको 

अलिकार प्रयोग गरर दहु ुँ गाउुँपालिकािे आफ्नो ऊजाा नील िा नवीकरणीय ऊजााको प्रवािन र लवकास गना 

उजाा लबकास उप सलिल  को गठन र काया लजम्िेवारीको ब्यवस्था गरेको छ । गाउुँपालिका लित्र नवीकरणीय 

कायापालिकाबाट स्वीकृ  लिल  २०७७।०९।०४ 



ऊजाा सम्बन्द्िी सम्पणूा कायािाई व्यवलस्थ  गना  ऊजाा लवकास उप–सलिल  गठन गरर आफ्नो दलैनक काया 

सञ्चािन गना र पालिका के्षत्रका सेवाग्रालहहरुिाई ऊजाा सम्बन्द्िी सम्पणूा सेवाहरु चसु्  बनाउने कायािाई 

ब्यवलस्थ  गना यस कायालवलििाई े कायापालिकाको लिल  २०७७।०९।०४ को कायापालिका बैठकबाट 

स्वीकृ  गरर िाग ुगररएको  छ । 

  

परिच्छेदाः १ 

नाि िथा प्रािम्भ 

१.संलक्ष  नाि र प्रारम्ििः यस कायालवलिको नाि “दहु ुँ गाउुँपालिकाको उजाा लबकास उप– सलिल   गठन  था 

सञ्चािन कायालवलि २०७७” रहने छ । यो कायालवलि गाउुँपालिकाको कायापालिकाको बैठकबाट स्वीकृ   

िए पलछ िाग ूिएको िानीने छ । 

२.पररिािािः लबिय वा प्रशंगिे अको अथा निागेिा यस कायालवलििािः  

क. उप–सलि ी िन्द्नािे पवूाािार लवकास सलिल  अन्द् गा  गलठ  उजाा लबकास उप– सलिल  िाई सम्झन ु

पदाछ । 

ख. लनकाय िन्द्नािे दहु ुँ गाउुँपालिका र कायापालिकाको कायाािय सम्झन ुपदाछ । 

ग. कायापालिका िन्द्नािे गाउुँ  कायापालिकािाई बझुाउने छ । 

 

परिच्छेदाः २ 

उप–सबिबिको गठन िथा पदािबध 

३. गाउुँपालिका कायापालिकाद्वारा पवूाािार लवकास सलिल  अन्द् गा  रहने गरर ४ दलेख ६ सदस्यीय एक 

ऊजाा लवकास उप–सलिल को गठन गररनेछ  । उप–सलिल िा आवश्यक ा अनसुार पदालिकारी संख्या 

थपघट गना सलकने छ, उप–सलिल िा लनम्न पदहरु रहने व्यवस्था गररएकोछ; 

क) संयोजकिः १ जना कायापालिका सदस्य वा वाडा अध्यक्षहरु िध्येबाट नवीकरणीय ऊजाािा सािान्द्य 

जानकारी िएको ब्यलि रहने प्रवािान गररएको छ | 

ख) सदस्यहरुिः ४ दलेख ६ जना सम्ि (लवियग  लवज्ञ, लनजी क्षेत्र, िलहिा, पछालड पाररएका, दलि   था 

लवपन्द्न वगाको सिावेसी सिानपुाल क प्रल लनलित्वको  आिारिा) रहने प्रवािान गररएको छ | 

ग) गाउुँपालिका उपाध्यक्ष उप–सलिल को संरक्षक, पवूाािार लवकास सलिल को संयोजक र प्रिखु प्रशासलकय 

अलिकृ  सपिाहकारको रुपिा रहने छन ्। 

घ) ऊजाा लवकास उप–सलि ीको पदालिकारीहरुको पदावलि बढीिा ४ विाको ह नेछ ।  

 ४. पदििु ह ने अवस्था: 

क) पदालिकारीहरुिे लदएको राजीनािा स्वीकृ  िएिा:  ऊजाा लवकास उप–सलि ीका पदालिकारीहरुि े

लदएको राजीनािा पवूाािार लबकास सलिल को लसफारीसिा कायापालिकाबाट  स्वीकृ  ह नेछ । 



ख) पदालिकारीहरुको ितृ्य ुिएिा । 

ग) पदालिकारीहरुको सियावलि सिाप्त िएिा । 

घ) िगज लबलग्रएिा । 

ङ)  कुनैपलन फौजदारी अलियोग प्रिालण  िएिा । 

 

परिच्छेदाः ३ 

उप-सबिबिको काि, किाब्र् ि अबधकाि 

५. गाउुँपालिका कायापालिका र पवूाािार लवकास सलिल को प्रत्येक्ष सपुररबेक्षणिा रलह ऊजाा लवकास उप–

सलिल को लनम्न अनसुारको काि, क ाब्य र अलिकार ह नेछिः 

५.१ गाउुँपालिको कायापालिका, पवूाािार लवकास सलिल  र गाउुँसिा प्रल  उत्तरदायी ह ने र उपिेलख  

कायापालिका, सलिल   था सिाबाट प्राप्त ऊजाा लवकास सम्बलन्द्ि नील , लनदशेन  था सझुावहरुिाई 

अविम्बन गने ।  

५.२ ऊजाा लवकास उप–सलिल को आवश्यक ा अनसुार िालसक वा बालिाक वैठक राख्ने, लनणायहरु गने र 

िएका लनणायहरुिाई कायापालिका वा िौल क पवूाािार लवकास सलिल िाई जानकारी गराई अनिुोदन 

गराउने । 

५.३ नलवकरलणय ऊजाा  र अन्द्य ऊजाा सम्बलन्द्ि आवश्यक ऐन, काननू, नील   था कायालविीहरु 

सिावेसी, सिानपुाल क प्रल लनलित्वको आिारिा  यार गरर पवूाािार लवकास सलि ी  था कायापालिका 

िाफा   सिाबाट स्वीकृ  गराई कायाान्द्वयन गने  था सियानकुुि यस् ा लनयि  था कायालवलिहरु 

पनुराविोकन गरर संसोिन गरर पारर  गराउने ।  

५.४ सिग्र ऊजाा  लवकासको िालग एक ऊजाा ईकाई स्थापना गरर यसको संस्थाग  लवकासिा सहयोग गने । 

ईकाइिाई आवश्यक जनशलि  था िौल क सािाग्रीहरुको िालग कायापालिका सुँग पहि गने । 

५.५ ऊजाा सम्बलन्द्ि प्रिावकारी सेवा प्रवाहको िालग नागररक बडापत्र  यार गने र यसिा उपिेख िएका 

सबै सेवा गाउुँबासीहरुिाई जनचे ना गराउने ।  

५.६ नवीकरणीय ऊजााको वालिाक योजना  जुािा कायाान्द्वयन र अनगुिनिा िलहिा, दलि   था 

लसिान्द् कृ  वगा  था सिदुायहरुिाई प्राथलिक ा लदई सहिालग ा गराउने । 

५.७ नवीकरणीय ऊजााका लवलिन्द्न प्रलवलिहरुको कायाान्द्वयन  था जडानिा एकि िलहिा घरिरुी, 

लसिान्द् कृ  लवपन्द्न  था दलि  घरिरुीहरुिाई लविेश अनदुानको ब्यवस्थाका िालग पवूाािार लवकास 

सलि ी िाफा   कायापालिकािाई उि प्राविानको अनिुोदनको िालग अनरुोि गने । 

५.८ गाउुँपालिकाको ऊजाा सम्बलन्द्ि आवलिक, बालिाक योजना  जुािािा ने तृ्वदायी िलूिका लनवााह गरर 

गाउुँपालिकाको योजना  जुािा  यार गरी िाग ूगने । साथै यस् ा योजनाहरु वास् लवक र जनिलूख बनाउने 

 था सियानकुुि पररिाजान गद ैजाने । यस् ा ऊजाा योजनाका  यारीका लवलिन्द्न चरणहरुिा गाउुँपालिकाको 



 फा बाट सलिय सहिालग ा जनाउने । 

५.९ ऊजाा  योजनाको पररकपपना, िक्ष्य  था उद्दशे्यिाई िध्यनजर राख्द ै गाउुँपालिकाको वालिाक ऊजाा 

योजनाको  जुािा गने । नवीकरणीय ऊजाा को सिदुाय स् र दलेख नै लियाकिापहरुको सहिागी ात्िक 

पलहचान, िाग संकिन, प्राथलिलककरण गरर पवूाािार लवकास सलि ी िाफा   कायापालिका  था सिाबाट 

अनिुोदन गराउने । 

५.१० गाउुँपालिकाको बालिाक, अिावालिाक वा िालसक सलिक्षा गरर आवश्यक ा अनसुार प्रिावकारी 

कायान्द्वयनका िालग पहि गने । आवश्यक ा अनसुार सलिक्षाको प्रल वेदन  यार गरर सम्बन्द्िी  लनकाय र 

सरेकारवािाहरु सिक्ष  पेश गने । 

५.११ सिदुाय स् रबाट गाउुँपालिकािा िाग िई आएका ऊजाा सम्बन्द्िी लियाकिापहरुको िालग 

आवश्यक बजेट लवलनयोजन गना िौल क पवूाािार लवकास सलिल  िाफा न कायापालिका सुँग सिन्द्वय गने 

गराउने । 

५.१२ गाउुँपालिकाबाट प्राप्त बजेटको उलच  ब्यवस्थापन गरर ऊजाा सम्बन्द्िी लियाकिापहरुको कायाान्द्वयन 

गने, अनगुिन गने  था प्रिावकारी कायाान्द्वयनको िालग उपिोिाहरुिाई सझुाव र सपिाह लदने । 

आवश्यक परे कायाान्द्वयन िएका कायाहरुको गणुस् र कायि गना लविय लविशेज्ञहरु संग परािशा,  था 

आवश्यक सिन्द्वय गने । 

५.१३ गाउुँपालिकािा गलठ  अनगुिन सलिल   था आवश्यक ा अनसुार   ेस्रो पक्षबाट सिे  अनगुिन 

गराउने । 

५.१४ गाउुँपालिकािा गठन िई कृयालशि रहकेा अन्द्य सलिल  वा उप–सलिल हरु संग आपसी सहयोग र 

सिन्द्वयिा कायि गने । 

५.१५ ऊजााका बालिाक लियाकिापहरुको कायाान्द्वयनका िििा खररद गररने बस्  ु  था सेवाका िालग 

कायापालिकािाई खररद सम्बन्द्ििा आवश्यक पने कागजा , प्रालवलिक स्पेलशलफकेशन  यारी  था सेवा 

प्रदायक सिहूको छनौटका िालग सहयोग गने । 

५.१६ ऊजाा लवकास  था कायाान्द्वयनका िालग सम्िाब्य सरोकारवािाहरुको पलहचान गरर सिन्द्वय गने 

 था आवश्यक ा अनसुार वैठक रालख सझुावहरु लिने  था लदने ।  

५.१७ अध्यक्षको सहयोगिा नलवकरलणय ऊजाा लवकास  था प्रबाद्धनका िालग आन्द् ररक  था बाह्य 

श्रो हरुको पलहचान  था पररचािन गने ।  

५.१८ ऊजाा लवकासको िालग संघीय, प्रदशे, अन्द्य स्थालनय  हहरु र बाह्य दा ाहरुसुँग सिन्द्वय  था 

सहकाया गने ।  

५.१९ नवीकरणीय ऊजाा सेवा प्रवाहिा अनदुान नील िाई अत्यावश्यक के्षत्र  था घरपररवार बाहके ििशिः 

कि गद ैिैजाने र लवलत्तय क्षेत्रको िगानीिाई प्रवाद्धन गने ।  

५.२० गाउुँपालिकाबाट घर लनिााण नक्सा पास गदाा िवन लनिााण आचार संलह ािा ऊजाा िैत्री बदुाुँहरु 



थप्न िगाई पवूाािार लवकास सलिल   िाफा   कायापालिका बाट अनिुोदन गराउने ।   

५.२१ ऊजाा लवकास योजना  यारी, कायाान्द्वयन  था अनगुिनको िििा आईपने आवश्यक लनणायहरु गने 

र पवूाािार लवकास सलिल  िाफा   कायापालिकािा पेश गने ।  

५.२२ ऊजाा योजना  जुािा  था यसको कायाान्द्वयनबाट संिालव  पनासक्ने नकारात्िक प्रिावहरुको 

(वा ावरणीय, लवपद जोलखि  था सािालजक द्धन्द्द)  सियिा सचे  रहने र न्द्यलूनकरण  था ब्यवस्थापनका 

उपायहरुको अविम्बन गने ।  

५.२३ ऊजााको उत्पादनिखूी प्रयोगिा जोड लदई ऊजाािा आिारर  घरेि ु  था साना उद्योग स्थापनािा 

सहजीकरण गने । ऊजाािाई स्थानीय स् ारिा कृलि उत्पादनिा बलृद्ध गरर आया िाई घटाउने, िपूय श्रृंखिा 

बलृद्ध गने र रोजगारीको अवसरिा बलृद्धिा जोड लदन पहि गने ।  

५.२४ नवीकरणीय ऊजााप्रलविीको जडान पश्चा  ् स्थानीय स् रिै सेवाको सलुनलश्च  ाको िालग लनजी 

के्षत्रहरुिाई जडान पश्चा को सेवा संयन्द्त्रको लवकास  था कायाान्द्वयनिा जोड लदने ।  

५.२५ ऊजाा सम्बलन्द्ि लवलिन्द्न प्रलविीहरुको लसप  था ज्ञानका िालग क्षि ा अलिबलृद्ध ( ािीि, गोष्ठी, 

लसकाई भ्रिण, अलििलुखकरण  था जनचे ना) योजना  यार  था कायाान्द्वयन गने ।  

५.२६ ऊजाा लवकास सम्बलन्द्ि काया गना लवज्ञ आवश्यक परे पवूाािार लवकास सलिल , प्रिखु प्रशासलकय 

अलिकृ   था अध्यक्ष िाफा   सेवा खररद गने ब्यवस्था लििाउने ।  

५.२७ आवश्यक ा अनसुार लवकास साझेदारहरुसुँगको साझेदारीिा ऊजाा प्रवाद्धनको कायाििहरुिाई 

प्राथलिक ा लदने ।  

५.२८  उप–सलिल को वैठक  था अन्द्य सञ्चािन खचाका िालग कायापालिकासुँग सिन्द्वय गने, िएको 

खचािाई अनिुोदन गने र लनकासाको िालग प्रिखु प्रशाशलकय अलिकृ  सुँग सिन्द्वय गने । 

५.२९ उप-सलिल का संयोजकिे उप-सलिल का सम्पणूा पदालिकारीहरुिाई ने तृ्व गने छन ् िने अन्द्य 

सदस्यहरुिे संयोजकिाई सहयोग गनुा सदस्यहरुको लजम्िेवारी रहने छ । ऊजाा सम्बन्द्िी सवै कायािा 

सपिाहकारहरुको सझुाव लिने व्यवस्था गररएको छ । 

६. काया लबबरणिः ऊजाा लवकास उप–सलिल को आफ्नो छुटै्ट काया लववरण ह नेछ र उि काया लववरण पवूाािार 

लवकास सलिल को लसफाररसिा सम्बलन्द्ि  कायापालिकाबाट अनिुोदन गररनेछ । अनिुोलद  काया 

लववरणको ििूििािाई केन्द्रलवन्द्दिुा रालख उप–सलि ीका पदालिकारीहरुिे आफ्नो पद अनसुार सम्पादन 

गने काया लबबरण  यार गरी संयोजकबाट स्वीकृ  गराउन ु पदाछ , र स्वीकृ  काया लबबरणका आिारिा 

 ोलकएका काया सम्पादन गना उप–सलि ीका प्रत्येक सदस्यहरुको क ाब्य र लजम्िेबारी ह नेछ । उप–

सलि ीको लवस्  ृ काया लववरण अनसुचुी १ िा उपिेख गररएकोछ ।  

७ काया सम्पादनका आिारहरुिः उप–सलि ीिे काया सम्पादन गदाा  नेपािको संलबिान र अन्द्य प्रचलि  

काननुिा ब्यबस्था िएका कुराहरुको अल रीि दहेाएका बिोलजि  गनुा पनेछ । 

क. दहु ुँ गाउुँपालिकाको र जन ाको बहृ र लह  । 



ख. सिन्द्वय  सहकाया र सिाबेशीकरण  

ग. काननुको शासन  

घ. पारदलशा ा ,जवाफदलेह ा  था इिान्द्दारर ा  

ङ. आलथाक अनशुासन एंब भ्रष्टचारििु चसु्  र जनिुखी काया । 

च. लनणाय प्रलिया  था सचुनािा साबसािरणको पंह च । 

छ. जनसहिालग ा  था स्थानीय स्रो को अलिक ि उपयोग । 

८. लनलश्च   सियावलि लित्र लनणाय गनुा पनेिः यस अन्र् ग  उप–सलि ीको लनणाय गना अलिकार प्राप्त 

अलिकारीिे कुनै लबियिा लनणाय गदाा प्रचलि  काननु बिोलजि कुनै लनलश्च  अबलि लित्र लनणाय गनुा पने 

िलन  ोलकएिा सोलह सियबलि लित्र र त्यस् ो ब्यबस्था निएिा लनणाय गनुा पने लबियको प्रकृ ी हरेी लनणया 

गना पाउने अलिकारीिे उपयिु ठहरायको सियवलि लित्र लनणाय गनुा पनेछ । 

९. लनणाय गदाा पारदलशा ा कायि गनुा पनेिः यस लनयि वा अन्द्य प्रचलि  काननु बिोलजि लनणाय गना पाउने 

अलिकाररिे कुनै लबियिा लनणाय गदाा पारदलशा ढंग बाट लनणाय गनुा पनेछ र उि लनणाय गनुापने लबियिा 

आफुना िा ह का सदस्यहरुको राय  था परािशािा गनुापनेछ । उप–सलिल को बैठकवाट लसफाररस िई 

कायापालिकाबाट अनिुोदन िएका लनणायहरु सावाजलनक गनुा पनेछ  ।  

१०. लनणाय गदाा आिार र कारण खिुाउन ु पनेिः प्रचलि  काननु बिोलजि लनणाय गदाा सम्बलि  

पदालिकारीिे गरेको लनणाय कुनकुन कुरािा आिारर  छ र त्यस् ो लनणाय लकन गनुा परेको हो सोको स्पस्ट 

आिार र कारण खिुाई लनणाय गनुा पनेछ । 

११. साबाजलनक चासोको लवियिा लनणाय गने बारेिः सलिल  िे साबाजलनक चासोको कुनै लबिय लनणाय गनुा 

अलघ सरोकारवािा  था नागररक सिाज संग आबश्यक परािशा गना सक्नेछ र साथै उि प्रस् ालब  लनणया 

गररएको लबियको सकारात्िक  था नकारात्िक पक्षहरुको सिग्र लवशे्लशण गरी त्यस बाट प्राप्त ह न सक्ने 

संिालब  प्रिाबको िपुयांकन सिे  गनुा पनेछ । 

१२. आफ्नो लजम्िेबारी पन्द्छाउन नह नेिः काननु बिोलजि कायासम्पादन गनुा पने सलि ीका सदस्यहरुिे 

आफुिाई समु्पीएको वा काननु बिोलजि आफुिे सम्पादन गनुा पने काि लनिाारर  श ा  था लनिाारर  अबलि 

लित्र सम्पादन गनुा पनेछ । 

 

परिच्छेदाः ४ 

आबथाक कार्ाप्रणाली िथा बर्म्िेिािी 

१३. बजेट  था कायािि  जुािािः सलि ीिे आगािी आलथाक बिािा गनुा पने कािकाज  था कायाििको 

लनलित्त  ोलकए बिोलजि बजेट  यार गने गराउने उत्तरदालयत्व संयोजकको ह नेछ र साथै उि बजेट  जुािा 

गदाा लबकास साझेदार र अन्द् रालरिय  संघ संस्था बाट अनदुान स्वरुप प्राप्त ह ने नगदी वा लजन्द्सी सहाय ािाई 

बजेटिा सिाबेश गनुा गराउन ुपनेछ । बजेट  जुािा गदाा ऊजाा लवकास उप–सलिल को िालग एक  आलथाक  



विाको िालग एकिषू्ट दलैनक काया संचािन, बैठक संचािन खचा र अनगुिन  था िपूयाकंन बजेट  जुािा 

गरर पवूाािार लवकास सलिल  िाफा   कायापालिकािा स्वीकृ ीको िालग पेश गनुापनेछ ।  

१४. सेवा सलुविािः यस गाउुँपालिकाको कायापालिकाबाट अनिुोदन गराएको अवस्थािा ऊजाा लवकास उप–

सलिल का पदालिकारीहरुिाई बैठकिा सहिागी ह दाुँ बैठक ित्ता, आ ेजा े या ाया  खचा र बैठक चिेको 

सियिा स्थानीय स् रिा पाईने खाजा उपिब्ि गराईनेछ । यलद उप–सलि ीका सदस्यहरु कायाििको 

कायाान्द्वयन अलविीिा अनगुिन  था िपूयाकंन गना जाुँदा उप–सलिल को संयोजकको स्वीकृल  लिई र 

स्वंयि ् संयोजका जाने अवस्थािा पवूाािार लवकास सलि ीको संयोजकको स्वीकृ ी लिइकायाान्द्वयन 

स्थििा जान सलकनेछ र उि अवलिको दैलनक भ्रिण ित्ता, बास खचा र या ाया  खचा सम्बलन्द्ि  गाउुँ 

कायापालिकाको आलथाक लनयिाविी अनसुार उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।    

१५. कारोबारको िेखािः सलि ीिे कारोबारको िेखा प्रणािी नेपाि सरकारिे  ोकीलदए बिोलजि ह नेछ र 

अनदुान  था अन्द्य सहाय ा िगानी, लबलनयोजन आलद सबै प्रकारका कारोबारको िेखा  यार गरी राख्न ु

पनेछ । 

१६. आलथाक लहनालबना  था अलनयिी  ा गना नह नेिः सलिल का कुनैपलन सदस्यिे जानीजानी वा गि  

िनसाय राखेर सलि ीिा कुनैपलन प्रकारको हानी नोक्सानी पयुााउन वा आलथाक लहनालिना गना वा 

अलनयलि  ा गना गराउन ह दनै त्यस् ो पाईएिा प्रचलि  काननु बिोलजि कारबाही ह नेछ । 

१७. जोलखि ब्यबस्थापनिः सलिल िे रकि िगानी  था त्यसिा रहकेो जोलखि सिे िाई लवशे्लशण गरी 

जोलखि ब्यबस्थापन कायायोजना  यार गनेछ ।  

 

परिच्छेदाः ५ 

बिबिध 

१८. उच्च नैल क ा  था ब्यबसालयक ा कायि गनुापनेिः सलि ीिे सदस्यहरुको कािकारबाही िाई पारदलशा 

बनाउन  था कािकारबाहीिा उच्च व्यबसालयक ा कायि राख्नका िालग आचार संलह ा बनाई िाग ुगनेछ 

। 

१८.१ आचारसंलह ा िाग ूह नेिः ऊजाा लवकास उप–सलिल का पदालिकारीहरुिाई बैठक ह न ुिन्द्दा कलम् िा 

एक हप्ता अगावै जानकारी गराई उपलस्थ ीको सलुनलश्च ा गनुापनेछ । कुनैपलन पदालिकारी आफ्नो पदीय 

दालयत्व ििा अनरुुप प्रत्येक बैठकिा िनुालसब कारणसलह को अवस्था बाहके अलनवाया सहिागी ह नपुनेछ । 

उप–सलिल को कुनै पलन पदालिकारी लवना सचुना िगा ार बढीिा ३ पटकसम्ि बैठकिा अनपुलस्थ ी िएिा 

स्व िः खारेजीिा परेको िानीनेछ । ऊजाा लवकास उप–सलिल को कुनै पलन पदालिकारहरुिे आचार संलह ा 

पणूारुपिा पािना गनुापनेछ । यलद कुनै कसैिे उपिघंन गररएको पाईएिा  उप–सलिल को संयोजकिे  त्काि 

स्पलष्टकण सोध्न सक्नेछ । सोलिएको स्पष्टीकरणिा लचत्तबझु्दो जवाफ नआएिा  उप–सलिल को बैठकबाट 

लनणाय गरर आवश्यक कावााही गररनेछ । त्यस् ो आवश्यक कावााही अन्र् ग  केही सियको िालग लनिम्बन 



वा पद खारेजी सम्िको लनणाय गनासक्नेछ । 

१९. सिय पािना र लनयलि  ािः उप–सलिल का सम्पणुा सदस्यहरुिे लनिाारर  सियिा लनयलि  रुपिे 

कायािाई ल ब्र रुपिा अगाडी बढाउन ुपनेछ र उप–सलिल को आबश्यक ा र संयोजकको लनदशेन अनसुार 

बैठक बस्न ु पनेछ र बैठकिा अनउुपलस्थ   था लजम्िेबार बाट टाढा ह न खोजेिा आबश्यक ा अनसुार 

कावााही सिे  गना सक्नेछ । 

२०. अनशुासन र आज्ञापािनिः सलिल का सम्पणुा सदस्यहरुिे अनसुाशनिा रही आफ्नो काि क ाब्य 

इिान्द्दारर ा र  त्पर ाका साथ पािन गनुा पनेछ । 

२१. सचुना प्रवाहिः सलिल िे आप्नो कायााियसंग संम्बनलि  सबै प्रकारका सचूनाहरु अिाबलिक गरी 

राख्नपुनेछ र कायाियिा रहकेो सचूना प्रबाह गने प्रयोजनका िालग सचूना बोडा ब्यबस्थापन गनेछ । 

२२. लनदलेशका वा लददरदशान वा कायालबलि वा स्रो  पलुस् का बनाउन सक्नेिः सलिल िे आफ्नो 

कािकारबाहीिाई प्रलियाग  ढंगबाट लछटो छरर ो र लि ब्ययी रुपिा संचािन गना वा कायासम्पादन गना  

आबश्यक लनदलेशका वा लददरदशान वा कायालबलि वा श्रो  पलुस् का बनाई िाग ुगना सक्नेछ ।  

२३. खारेजी र बचाउ सम्बलन्द्ि: नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार  था स्थानीय सरकारको कुनैपलन काननू, 

लनयि  था नवीकरणीय ऊजाा नील सुँग कुनैपलन बदुाुँ बालझन गएिा बाझीएको हद सम्ि स्व िः  अिान्द्य  

ह नेछ । 

  

अनुसूची: १ ऊर्ाा बिकास उप-सबिबिको कार्ा बिििण 

• ऊजाा लवकास उपसलिल  (Energy Development Sub-Committee: EDSC)  पवूाािार 

लवकास सलिल  (Infrastructure Development Committee: IDC), कायाकारीहरू र ग्रािीण / 

नगरपालिकाको सिाको िालग लजम्िेवार ह नेछ र यो ऊजाा सम्बन्द्िी लनदशेन र सझुावहरू कायाान्द्वयन गना 

प्रल बद्ध छ। 

• उप-सलिल  िे नवीकरणीय ऊजाा (Renewable Energy: RE) को िागी काननू, लनयि र 

िानक संचािन प्रलिया  यार गनेछ र IDC र कायाकारी िाफा   लविानसिाबाट स्वीकृ  ह नेछ। 

• संगठनात्िक लवकासिे RE िाई बढावा लदन ऊजाा इकाई र EDSC िा ध्यान केलन्द्र  गदाछ। 

• ऊजाा सेवािे नागररक बडापत्रिा सबै नगरपालिका िालनसहरूिाई सचे ना जगाउने कुराको उपिेख 

गनेछ। 

• EDSC िे ऊजाा सम्बलन्द्ि  गल लवलिहरू सिालह  गना वालिाक योजना प्रलियािा सलिय िलूिका र 

ने तृ्व प्रदशान गनेछ। 

• यथाथावादी र प्रयोगक ाा िैत्री गल लवलिहरू  यार गना सहयोग परु् याउने सलह  वालिाक योजना 

प्रलियाको लवलिन्द्न चरणहरूिा सलिय सहिालग ाको पलुष्ट ह नेछ। यो पररपे्रक्ष्य सन्द्दिा र सिय अनसुार 

संशोिन ह नेछ। 



• ऊजाा सम्बन्द्िी गल लवलिहरूको पलहचान, उनीहरूको िाग संकिन र प्राथलिक ा र वगीकरण 

सलहरण ुा स् रबाट वालिाक योजना प्रलियाको शरुूदलेख ७ लवलिन्द्न चरणिा नगरपालिका ऊजाा योजनाको 

दृलष्टकोण, िक्ष्य र उद्दशे्यहरूको पररस्थापन ह न्द्छ । त्यसपलछ, EDSC िे ऊजाा  सम्बन्द्िी गल लवलिहरू 

IDC िाफा   कायाकारीिा र अन्द्  िः लविानसिाबाट अनिुोदन गनेछ । 

• यसिे ऊजाा प्रबिानका िालग सम्िालव  सरोकारवािाहरूको पलहचान सलह  ऊजाा लवकास रणनील  

 यार गनेछ। 

• यसिे आन्द् ररक र बाह्य रूपिा नवीकरणीय ऊजाा लवकास र पदोन्द्नल को िालग अध्यक्षको 

सहयोगिा श्रो हरूको खोजी र पररचािन गनेछ। 

• यसिे केन्द्रीय, प्रदशे र लछिेकी स्थानीय सरकारहरूसुँग ऊजाा लवकासको िालग उनीहरूको फिदायी 

सहयोगका िालग प्रिावकारी ढंगिे   आपसी सिन्द्वय र सहकाया गदाछ। 

• जरुरी क्षेत्र र Dis-Advantaged Group (DAG) सिदुाय र ऊजाा लवत्तीय पदोन्द्नल  बाहके 

अनदुान संयन्द्त्र लबस् ारै घट्नेछ। 

• EDSC िे िवन लनिााण नक्सा स्वीकृ  गने बेिा ऊजाा िैत्री िवन कोड थप्न पैरवी गनेछ र IDC 

िाफा   कायाकारीहरुिाई सहिल  जनाउुँनेछ। 

• यसिे ऊजाा लवकास योजनाहरू, यसको कायाान्द्वयन, अनगुिन र IDC िाफा   कायाकारीहरूिाई 

पेश गने ररपोटा  यार पाने लनणाय गनेछ । 

• यो ऊजाा योजना र यसको कायाान्द्वयनको सियिै सम्िालव  नकारात्िक प्रिाव (वा ावरणीय, 

प्रकोप जोलखि र यदु्ध द्वन्द्द्व) िा चे ना ह नेछ । यसिे सम्िालव  नकारात्िक प्रिावहरूको लबरूद्ध कि गने 

लवकपपहरू र व्यवस्थापन उपायहरूको अनसुरण गनेछ । 

• यसिे प्रयोगक ााहरूको पक्षिा नवीन र रचनात्िक RE प्रलबलि प्रविान गना र उनीहरूको पह ुँच 

बढाउन ध्यान लदनेछ। यो नयाुँ RE प्रलबलि प्रविान खोजिा केलन्द्र  ह नेछ जनुिे प्रयोगक ााहरू िाई फाइदा 

परुाउनेछ । 

• यसिे लनजी क्षेत्रका िालग वा ावरण सक्षि पाद ैRE प्रलबलि स्थापना गरेपलछ सेवा सलुनलश्च  गना 

स्थानीय रूपिा लबिी पछालड सेवा संयन्द्त्र र यसको कायाान्द्वयन लवकासिा जोड लदनेछ। 

• यसिे क्षि ा लनिााण योजना (प्रलशक्षण, अलििखुीकरण, कायाशािा र िस-िलनिंग भ्रिण आलद) र 

RE प्रलबलििा ज्ञान र सीप वलृद्ध गना यसको प्रिावकारी कायाान्द्वयनिा जोड लदन्द्छ । 

• यसिे अध्यक्ष, प्रिखु पशासलकय अलिकृ  र पवूाािार लवकास सलिल को संयोजकको सिन्द्वयिा 

आवश्यक ा अनसुार ऊजाा लवकास लवज्ञहरूको प्रबन्द्ि लििाउुँदछ । 

• ऊजाा लवकास र प्रबद्धान गना यसिे लवकास साझेदार (दा ा, आईएनजीओ, अन्द् ररालरिय/गैरसरकारी 

संस्था र लनजी के्षत्र) सुँगको सहकाया र साझेदारीिा ऊजाा  प्रबिान कायािििाई प्राथलिक ा लदनेछ । 

  



   

 

 

आज्ञािे, 

िहशेबहादरु बि 

प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


