

 

 

 

गन्यापधुरा गाउँपालिका 

 

खण्डः ४          संखयाः१२            माघ ११ गते आइतबार, २०७७ 

भाग-२ 

 गन्यापधुरा गाउँपालिकामा उर्ाा लिकास उप-सलमलत गठन तथा 

सञ्चािन कायालिलध, २०७७ 

प्रस्तािनाः 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा वकैल्पिक उर्ाा प्रवर्ान केन्द्रबाट प्रेल्ित गाउँिाल्लकाको नवीकरणीय उर्ाा 

नील्त,२०७७ को १२ नं. ब ँदाको संस्थागत संरचना अन्द्तगात १२.१ ले ल्दएको अल्र्कार प्रयोग गरी गन्द्यािर् रा 

गाउँिाल्लकाले आफ्नो उर्ाा नील्तमा नवीकरणीय उर्ााको प्रवर्ान र ल्वकास गना उर्ाा ल्वकास उि-सल्मल्तको गठन तथा 

काया ल्र्म्मवेारीको वयवस्था गरेको छ । गाउँिाल्लकाल्ित्र नवीकरणीय उर्ाा सम्बन्द्र्ी सम्िण्ा कायालाव ययवल्स्थत गना 

उर्ाा ल्वकास उि-सल्मल्त गठन गरी आफ्नो दलै्नक कायाा सञ्चालन गना र िाल्लका क्षेत्रल्ित्रका सेवाग्राहीहरुलाव उर्ाा 

सम्बन्द्र्ी सम्िण्ा सेवाहरु च स्त बनाउने कायालाव ययवल्स्थत गना यस कायाल्वल्र्लाव कायािाल्लकाले ल्मल्त२०७७।१०।०५ 

को बैठकबाट स्वीकृत गरेको छ । 

 

पररच्छेद -१ 

नाम तथा प्रारम्भ 

१.संलिप्त नाम र प्रारम्भः  

यस कायाल्वल्र्को नाम "उर्ाा लिकास उप-सलमलत गठन तथा सञ्चािन कायालिलध २०७७" रहनेछ । यो 

कायाल्वल्र् गाउँिाल्लकाको कायािालकाको बैठकबाट स्वीकृत िव स्थानीय रार्ित्रमा प्रकाशन िएिश्चात लाग  हुनेछ । 

२.लिषय िा प्रसङ्गिे अको अथा निागेमा यस कायालिलधमाः 

क) "उि- सल्मल्त" िन्द्नाले िव्ाार्ार ल्वकास सल्मल्त अन्द्तगात गल्ठत उर्ाा ल्वकास उि- सल्मल्तलाव सम्झन िछा । 

ख) "ल्नकाय" िन्द्नाले गाउँिाल्लकाको कायाालय सम्झन िछा ।  

ग)  "कायाािाल्लका" िन्द्नाले गन्द्यािर् रा गाउँ कायािाल्लकालाव ब झाउँछ । 

 

 

स्थानीय रार्पत्र 




 

पररच्छेद- २ 

उप-सलमलतको गठन तथा पदािधी 

३. गाउँ कायािाल्लकाद्वारा िव्ाार्ार ल्वकास सल्मल्त अन्द्तगात रहने गरर सात सदस्यीय एक उर्ाा ल्वकास उि-सल्मल्तको 

गठन गररनेछ । उि-सल्मल्तमा आवश्यकता अन सार िदाल्र्कारी संख्या थिघट गना सल्कनेछ । उि-सल्मल्तमा ल्नम्न िदहरु 

रहने ययवस्था गररएको छः 

क) संयोर्कः १ र्ना कायािाल्लका सदस्य वा वडा अध्यक्षहरु मध्येबाट नवीकरणीय उर्ााका क्षेत्रमा सामान्द्य र्ानकारी 

िएको ययल्ि रहने प्रावर्ान रहकेो छ । 

ख)  सदस्यहरुः ४ दल्ख ६ र्नासम्म (ल्वियगत ल्वज्ञ, नील्र् क्षेत्र, मल्हला, िछाल्ड िाररएका दल्लत तथा ल्विन्द्न वगाको 

समावशेी प्रल्तल्नल्र्त्वको आर्ारमा रहने प्रावर्ान गररएको छ ।) 

ग)  गाउँिाल्लका उिाध्यक्ष संरक्षक, िव्ाार्ार ल्वकास सल्मल्तको संयोर्क र प्रम ख प्रशासकीय अल्र्कृत सपलाहकारको 

रुिमा रहने छन ्। 

घ)  उर्ाा ल्वकास उि-सल्मल्तका िदाल्र्कारीहरुको िदावर्ी बढीमा ४ विाको हुनेछ । 

४. पदमुक्त हुने अिस्थाः 

क)  िदाल्र्कारीहरुको राल्र्नामा स्वीकृत िएमाः उर्ाा ल्वकास उि-सल्मल्तका िदाल्र्कारीहरुले ल्दएको राल्र्नामा िव्ाार्ार 

ल्वकास सल्मल्तको ल्सफाररसमा कायािाल्लकाबाट स्वीकृत हुनेछ । 

ख)  िदाल्र्कारीहरुको मतृ्य  िएमा । 

ग)  िदाल्र्कारीहरुको समयावर्ी समाप्त िएमा । 

घ)  मगर् ल्बल्ग्रएमा । 

ङ)  क नैिल्न फौर्दारी अल्ियोग प्रमाल्णत िएमा । 

 

पररच्छेद-३ 

उप- सलमलतको काम, कताव्य र अलधकार 

५. गाउँ कायािाल्लका र िव्ाार्ार ल्वकास सल्मल्तको प्रत्यक्ष स िररवके्षणमा रही उर्ाा ल्वकास उि-सल्मल्तको ल्नम्नान सार 

काम कतायय र अल्र्कार हुनेछ । 

५.१ गाउँिाल्लकाको िव्ाार्ार ल्वकास सल्मल्त र गाउँ सिा प्रल्त उत्तरदायी हुने उपलेल्खत कायािाल्लका, सल्मल्त तथा 

सिाबाट प्राप्त उर्ाा ल्वकास सल्मल्त सम्बन्द्र्ी नील्त, ल्नदशेन तथा स झावहरुलाव अवलम्बन गने । 

५.२ उर्ाा ल्वकास उि-सल्मल्तको आवश्यकताअन सार माल्सक वा वाल्िाक बैठक राख्ने, ल्नणायहरु गने र िएका 

ल्नणायहरुलाव कायािाल्लका वा िौल्तक िव्ाार्ार ल्वकास सल्मल्तलाव र्ानकारी गराइ अन मोदन गराउने ।  

५.३ नवीकरणीय उर्ाा र अन्द्य उर्ाा सम्बन्द्र्ी आवश्यक ऐन, कान न, नील्त तथा कायाल्वल्र्हरु समावेशी, समान िाल्तक 

प्रल्तल्नल्र्त्वको आर्ारमा तयार गरी िव्ाार्ार ल्वकास सल्मल्त तथा कायािाल्लका माफा त सिाबाट स्वीकृती गराइ 

कायाान्द्वयन गने तथा समयान क्ल यस्ता ल्नयम कायाल्वल्र्हरु ि नरावलोकन गरी संसोर्न गरी िाररत गराउने । 

५.४ समग्र उर्ाा ल्वकासको लाल्ग एक उर्ाा वकाइ स्थािना गरी यसको संस्थागत ल्वकासमा सहयोग गने । वकाइलाव 

आवश्यक र्नशल्ि तथा िौल्तक सामग्रीहरुको लाल्ग कायाािाल्लकासँग िहल गने । 

५.५ उर्ाा सम्बन्द्र्ी प्रिावकारी सेवाको लाल्ग नागररक वडाित्र तयार गने र यसमा उपलेख िएका सबै सेवा गाउँवासीलाव 

र्नचेतना गराउने । 




 

५.६ नवीकरणीय उर्ााको वाल्िाक योर्ना तर् ामा कायाान्द्वयन र अन गमनमा मल्हला, दल्लत तथा ल्समान्द्तकृत वगा तथा 

सम दायलाव प्राथल्मकता ल्दव सहिाल्गता गराउने । 

५.७ नवीकरणीय उर्ााका ल्वल्िन्द्न प्रल्वल्र्हरुको कायाान्द्यवन तथा र्डानमा एकल मल्हला घरर् री, सीमान्द्तकृत ल्विन्द्न 

तथा दल्लत घरर् रीहरुलाव ल्वशिे अन दानको ययवस्थाका लाल्ग िव्ाार्ार ल्वकास सल्मल्त माफा त कायािाल्लकालाव उि 

प्रावर्ानको अन मोदनका लाल्ग अन रोर् गने । 

५.८ गाउँिाल्लकाको उर्ाा सम्बन्द्र्ी आवल्र्क, वाल्िाक योर्ना तर् ामामा नेततृ्वदायी िल््मका ल्नवााह गरी गाउँिाल्लकाको 

योर्ना तर् ामा तयार गरी लाग ्गने । साथै यस्ता योर्नाहरु वास्तल्वक र र्नम खी बनाउने तथा समयान क्ल िररमार्ान गदै 

र्ाने । यस्ता योर्नाका तयारीका ल्वल्िन्द्न चरणहरुमा गाउँिाल्लकाको तफा बाट सल्िय सहिाल्गता र्नाउने । 

५.९ उर्ाा योर्नाको िररकपिना, लक्ष्य तथा उद्दशे्यलाव मध्यनर्र गद ैगाउँिाल्लकाले वाल्िाक उर्ाा योर्नाको तर् ामा गने 

। नवीकरणीय उर्ााको सम दाय स्तरदले्ख नै ल्ियाकलािको सहिाल्गतात्मक िल्हचान, माग संकलन, प्राथल्मकीकरण गरी 

िव्ाार्ार ल्वकास सल्मल्त माफा त कायाािाल्लका तथा सिाबाट अन मोदन गराउने । 

५.१० गाउँिाल्लकाको वाल्िाक, अर्ावाल्िाक वा माल्सक सल्मक्षा गरी आवश्यकताअन सार प्रिावकारी कायाान्द्वयनका 

लाल्ग िहल गने । आवश्यकताअन सार सल्मक्षाको प्रल्तवदेन तयार गरी सम्बल्न्द्र्त ल्नकाय र सरोकारवालाहरु समक्ष िेश 

गने । 

५.११ सम दाय स्तरबाट गाउँिाल्लकामा माग िइ आएका उर्ाा सम्बन्द्र्ी ल्ियाकलािको लाल्ग आवश्यक बर्टे 

ल्वल्नयोर्न गना िौल्तक िव्ाार्ार ल्वकास सल्मतमाफा त कायािाल्लकासँग समन्द्वय गराउने । 

५.१२ गाउँिाल्लकाबाट प्राप्त बर्टेको उल्चत ययवस्थािन गरी उर्ाा सम्बन्द्र्ी ल्ियाकलािको कायाान्द्यन गने, अन गमन गने 

तथा प्रिावकारी कायाान्द्वयनका लाल्ग उििोिाहरुलाव स झाव र सपलाह ल्दने । आवश्यक िरे कायाान्द्वयन िएका 

कायाहरुको ग णस्तर कायम गना ल्विय ल्वज्ञहरुसँग िरामशा तथा आवश्यक समन्द्वय गने । 

५.१३ गाउँिाल्लकामा गल्ठत अन गमन सल्मल्त तथा आवश्यकता अन सार तेस्रो िक्षबाट समते अन गमन गराउने । 

५.१४ गाउँिाल्लकामा गठन िव ल्ियाल्शल रहकेा अन्द्य सल्मल्त वा उिसल्मल्तहरुसँग समेत आिसी सहोग र समन्द्वय 

कायम गने । 

५.१५ उर्ााका वाल्िाक ल्ियाकलािहरुको कायाान्द्वयनका िममा खररद गररने वस्त  तथा सेवाका लाल्ग कायािाल्लकालाव 

खररद सम्बन्द्र्मा आवश्यक िने कागर्ात, प्राल्वल्र्क स्िेल्शल्फकेशन तयारी तथा सेवा प्रदायक सम हको छनौटका लाल्ग 

सहयोग गने । 

५.१६ उर्ाा ल्वकास तथा कायाान्द्वयनका लाल्ग सम्िायय सरोकारवालाहरुको िल्हचान गरी समन्द्वय गने तथा 

आवश्यकताअन सार बैठक राल्ख स झावहरु ल्लने तथा ल्दने । 

५.१७ अध्यक्षको सहयोगमा नवीकरणीय उर्ाा ल्वकास तथा प्रवर्द्ानका लाल्ग आन्द्तररक तथा बाह्य श्रोतहरुको िल्हचान 

तथा िररचालन गने । 

५.१८ उर्ाा ल्वकासका लाल्ग संघीय, प्रदशे, अन्द्य स्थानीय तहहरु र बाह्य दाताहरुसँग समन्द्वय तथा सहकाया गने । 

५.१९ नवीकरणीय उर्ाा सेवा प्रवाहमा अन दान नील्तलाव अत्यावश्यक के्षत्र तथा घरिररवार बाहके िमशः कम गद ैलैर्ाने 

र ल्वत्तीय क्षेत्रको लगानीलाव प्रवर्द्ान गने । 

५.२० गाउँिाल्लकाबाट घर ल्नमााण नक्सा िास गदाा  िवन ल्नमााण आचारसंल्हतामा उर्ाामतै्री ब ँदाहरु थप्न लगाव िव्ाार्ार 

ल्वकास सल्मत माफा त कायािाल्लकाबाट अन मोदन गराउने । 

५.२१ उर्ाा ल्वकास योर्ना तयारी, कायाान्द्वयन तथा अन गमनको िममा आइिने आवश्यक ल्नणायहरु गना र िव्ाार्ार 

ल्वकास सल्मल्तमाफा त कायािाल्लकामा िेश गना । 




 

५.२२  उर्ाा योर्ना तर् ामा तथा यसको कायाान्द्वयनबाट सम्िाल्वत िनासक्ने नकारात्मक प्रिावहरुको (वातावरणीय, 

ल्विद र्ोल्खम तथा सामाल्र्क र्द्न्द्र्द्) समयमा सचेत रहने र न्द्यन्ीकरण तथा ययवस्थािनका उिायहरुको अवलम्बन गने । 

५.२३ उर्ााको उत्िादनम खी उियोगमा र्ोड ल्दव उर्ाामा आर्ाररत घरेल  तथा साना उद्योग स्थािनामा सहर्ीकरण गने । 

उर्ाालाव स्थानीय स्तरमा कृल्िा उत्िादनमा वलृ्ि गरी आयातलाव घटाउने, मप्य श्रङ्ृखला वलृ्ि गने र रोर्गारीको अवसर 

वलृ्ि गनामा र्ोड ल्दन िहल गने । 

५.२४ नवीकरणीय उर्ाा प्रल्वल्र्को र्डान िश्चात स्थानीय स्तरम ैसेवाको स ल्नल्श्चतताको लाल्ग ल्नर्ी के्षत्रहरुलाव र्डान 

िश्चातको सेवा संयन्द्त्रको ल्वकास तथा कायाान्द्वयनमा र्ोड ल्दने । 

५.२५ उर्ाा सम्बन्द्र्ी ल्वल्िन्द्न प्रल्वल्र्हरुको सीि तथा ज्ञानका लाल्ग क्षमता अल्िवलृ्ि (ताल्लम, गोष्ठी, ल्सकाव भ्रमण, 

अल्िम खीकरण तथा र्नचेतना) योर्ना तयार तथा कायाान्द्वयन गने । 

५.२६ उर्ाा ल्वकास सम्बन्द्र्ी काया गना ल्वज्ञ आवश्यक िरे िव्ाार्ार ल्वकास सल्मल्त, प्रम ख प्रशासकीय अल्र्कृत तथा 

अध्यक्ष माफा त सेवा खररद गने ययवस्था  ल्मलाउने । 

५.२७ आवश्यकताअन सार ल्वकास साझदेारहरुसँगको साझदेारीमा उर्ाा प्रविानको कायािमहरुलाव प्राथल्मकता ल्दने । 

५.२८ उि-सल्मल्तको बैठक तथा अन्द्य सञ्चालन खचाका लाल्ग कायािाल्लकासँग समन्द्वय गने, िएको खचालाव अन मोदन 

गने र ल्नकासाको लाल्ग प्रम ख प्रशासकीय अल्र्कृतसँग समन्द्वय गने । 

५.२९ उि- सल्मल्तका संयोर्कले उि-सल्मल्तका सम्िण्ा िदाल्र्कारीहरुलाव नेततृ्व गने छन ् िने अन्द्य सदस्यहरुले 

संयोर्कलाव सहयोग गन ा सदस्यहरको ल्र्म्मवेारी रहने छ । उर्ाा सम्बन्द्र्ी सबै कायामा सपलाहकारहरुको स झाव ल्लने 

ययवस्था गररएको छ । 

६. काया लििरणः  

उर्ाा ल्वकास उि- सल्मल्तको आफ्नो छ टै्ट काया ल्ववरण हुनेछ र उि काया ल्ववरण ि्वाार्ार वकास सल्मल्तको 

ल्सफाररसमा सम्बल्न्द्र्त कायािाल्लकाबाट अन मोदन गररनेछ । अन मोल्दत काया ल्ववरणको मल्ममालाव केन्द्र ल्वन्द्द मा राल्ख 

उि- सल्मल्तका िदाल्र्कारीहरुले आफ्नो िद अन सार सम्िादन गने काया ल्ववरण तयार गरी संयोर्कबाट स्वीकृती 

गराउन िदाछ र स्वीकृत काया ल्ववरणका आर्ारमा तोल्कएका काया सम्िादन गना उि- सल्मल्तका प्रत्येक सदस्यहरुको 

कतायय र ल्र्म्मवेारी हुनेछ । उि-सल्मल्तको ल्वस्ततृ काया ल्ववरण अन सच्ी-१ मा उपलेख गररएको छ । 

७. काया सम्पादनका आधारहरः उि-सल्मल्तले काया सम्िादन गदाा निेालको संल्वर्ान र अन्द्य प्रचल्लत कान नमा 

ययवस्था िएका क राहरुको अल्तररि दहेाय बमोल्र्म गन ािनेछ । 

क. गाउँिाल्लका र र्नताको बहृत्तर ल्हत । 

ख. समन्द्वय, सहकाया र समावशेीकरण । 

ग. कान नको शासन । 

घ. िारदल्शाता, र्वाफदले्हता तथा इमान्द्दाररता । 

ङ. आल्थाक अन शासन एवम ्भ्रष्टाचारम ि र र्नम खी काया । 

च. ल्नणाय प्रल्िया तथा स चनामा सवासार्ारणको िहुचँ । 

छ. र्नसहिाल्गता तथा स्थानीय स्रोतको अल्र्कतम उियोग । 

८. लनलित समयािधी लभत्र लनणाय गनुापननः  

यस अन्द्तगात उि-सल्मल्तको ल्नणाय गना अल्र्कार प्राप्त अल्र्कारीले क नै ल्वियमा ल्नणाय गदाा प्रचल्लत कान न 

बमोल्र्म क नै ल्नल्श्चत अवल्र्ल्ित्र ल्नणाय गन ािने िनी तोल्कएमा सोही समयावल्र्ल्ित्र र त्यस्तो ययवस्था निएमा ल्नणाय 

गन ािने ल्वियको प्रकृल्त हरेी ल्नणाय गना िाउने अल्र्कारीले उिय ि ठहराएको समयावल्र्ल्ित्र ल्नणाय गररसक्न िनेछ । 




 

९. लनणाय गदाा पारदलशाता कायम गनुापननः  

यस ल्नयम वा अन्द्य प्रचल्लत कान न बमोल्र्म ल्नणाय गना िाउने अल्र्कारीले क नै ल्वियमा ल्नणाय गदाा िारदशी 

ढङ्गबाट ल्नणाय गन ािनेछ र उि ल्नणाय गन ािने ल्वियमा आफ्ना मातहतका सदस्यहरुको राय तथा िरामशामा गन ािनेछ । 

उि-सल्मल्तको बैठकबाट ल्सफाररस िव कायािाल्लकाबाट अन मोदन िएका ल्नणायहरु सावार्ल्नक गन ािनेछ ।  

१०. लनणाय गदाा आधार र कारण खिाउनु पननः  

प्रचल्लत कान न बमोल्र्म ल्नणाय गदाा सम्बल्न्द्र्त िदाल्र्कारीले गरेको ल्नणाय क नक न ल्नणाय क नक न क रामा 

आर्ाररत छ र त्यस्तो ल्नणाय ल्कन गन ा िरेको हो सो को स्िष्ट आर्ार र कारण ख लाव ल्नणाय गन ािनेछ । 

११. सािार्लनक चासोको लिषयमा लनणाय गनन बारेः  

सल्मल्तले सावार्ल्नक चासोको क नै ल्वियमा ल्नणाय गन ा अल्घ सरवकारवाला तथा नागररक समार्सँग आवश्यक 

िरामशा गना सक्नेछ र साथै उि प्रस्ताल्वत ल्नणाय गररएको ल्वियको सकारातम्क तथा नकारात्मक िक्षहरुको समग्र 

ल्वशे्लिण गरी त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने सम्िाल्वत प्रिावको मप्याङ्कन समते गन ािनेछ । 

१२. आफ्नो लर्म्मेिारी पन्छाउन नहुनेः 

 कान न बमोल्र्म कायासम्िादन गन ािने सल्मल्तका सदस्यहरुले आफ्लाव स ल्म्िएको वा कान न बमोल्र्म सम्िादन 

गन ािने काम ल्नर्ााररत शता तथा ल्नर्ााररत अवल्र्ल्ित्र सम्िादन गन ािनेछ । 

 

पररच्छेद – ४ 

आलथाक कायाप्रणािी तथा लर्म्मेिारी 

१३. बरे्ट तथा कायाक्रम तरु्ामाः 

सल्मल्तले आगामी आल्थाक विामा गन ािने कामकार् तथा कायािमको ल्नल्मत्त तोल्कएबोल्र्म तयार गने गराउने 

उत्तरदाल्यत्व संयोर्कको हुनेछ र साथ ैउि बर्टै तर् ामा गदाा ल्वकास साझदेार र अन्द्तराल्रिय संघ संस्थाबाट अन दान 

स्वरुि प्राप्त हुने नगदी वा ल्र्न्द्सी सहायतालाव बर्टेमा समावशे गन ा गराउन िने छ । बर्टे तर् ामा गदाा उर्ाा ल्वकास उि-

सल्मल्तको लाल्ग एक आल्थाक विाको लाल्ग एकम ष्ट दलै्नक काया संचालन, बैठक सञ्चालन खचा र अन गमन तथा 

मप्याङ्कन बर्टे तर् ामा गरी िव्ाार्ार ल्वकास सल्मल्त माफा त कायािाल्लकामा स्वीकृतीको लाल्ग िेश गन ािनेछ ।  

१४. सेिा सुलिधाः 

 यस गाउँिाल्लकाको कायािाल्लकाबाट अन मोदन गराएको अवस्थामा उर्ाा ल्वकास उि-सल्मल्तका 

िदाल्र्कारीहरुलाव बैठकमा सहिागी हुदँा बैठक ित्ता, आतेर्ाते यातायात खचा र बैठक चलेको समयमा स्थानीय स्तरमा 

िाइने खार्ा उिलब्र् गराइनेछ । यल्द उि-सल्मल्तका सदस्यहरु कायािमको कायाान्द्वयन अवल्र्मा अन गमन मप्याङ्कन 

गना र्ाँदा उि-सल्मल्तको संयोर्कको स्वीकृती ल्लव स्वयम ् संयोर्क र्ाने अवस्थामा िव्ाार्ार ल्वकास सल्मल्तका 

संयोर्कको स्वीकृल्त ल्लइ कायाान्द्वयन स्थलमा र्ान सल्कनेछ र उि अवल्र्को दलै्नक भ्रमण ित्ता, बास खचा र यातायात 

खचा सम्बल्न्द्र्त गाउँिाल्लकाको आल्थाक ल्नयमावली अन सार उिलब्र् गराउन  िनेछ । 

१५. कारोबार िेखाः 

 सल्मल्तले कारोबारको लेखा प्रणाली नेिाल सरकारले तोल्कल्दए बमोल्र्म हुनेछ र अन दान तथा अन्द्य सहायता 

लगानी, ल्वल्नयोर्न आल्द सबै प्रकारका कारोबारको लेखा तयार गरी राख्न  िनेछ । 

 

 

 




 

१६. आलथाक लहनालमना तथा अलनयलमतता गना नहुनेः 

 सल्मल्तका क नैिल्न सदस्यले र्ानीर्ानी वा गलत मनसाय राखरे सल्मल्तमा क नै प्रकारको हानी नोक्सान ि र् याउन 

वा आल्थाक ल्हनाल्मना गना वा अल्नयल्मतता गना गराउन हुदनै । त्यस्तो गरेको िाइएमा प्रचल्लत कान न बमोल्र्म कारवाही 

हुनेछ । 

१७. र्ोलखम व्यिस्थापनः 

 सल्मल्तले रकम लगानी तथा त्यसमा रहकेो र्ोल्खम समतेलाव ल्वशे्लिण गरी र्ोल्खम ययवस्थािन कायायोर्ना 

तयार गनेछ । 

पररच्छेद - ५ 

लिलिध 

१८. उच्च नैलतकता तथा व्यािसालयकता कायम गनुापननः 

 सल्मल्तले सदस्यहरुको कामकारवाहीलाव िारदशी बनाउन तथा कामकारवाहीमा उच्च ययवसाल्यकता कायम 

राख्नका लाल्ग आचार संल्हता बनाइ लाग  गनेछ । 

१९. आचारसंलहता िागु हुनेः 

 उर्ाा ल्वकास उि-सल्मल्तका िदाल्र्कारीहरुलाव बैठक हुन  िन्द्दा कम्तीमा एक हप्ता अगाव ैर्ानकारी गराइ 

उिल्स्थल्तको स ल्नल्श्चतता गन ािनेछ । क नैिल्न िदाल्र्कारी आफ्नो िदीय दाल्यत्व ममा अन रुि प्रत्येक बैठकमा म नाल्सब 

कारण सल्हतको अवस्थाबाहके अल्नवाया सहिागी हुन िनेछ । उि-सल्मल्तको क नै िल्न िदाल्र्कारी ल्वना स चना लगातार 

३ िटकसम्म बैठकमा अन िल्स्थल्त िएमा स्वतः खारेर्ीमा िरेको माल्ननेछ । उर्ाा ल्वकास उि-सल्मतको क नै िल्न 

िदाल्र्कारीले आचारसंल्हता िण्ा रुिमा िालना गन ािनेछ । यल्द कसैले उपलघनं गरेको िाइएमा उि-सल्मल्तको संयोर्कले 

तत्काल स्िष्टीकरण सोध्न सक्नेछ र सोल्र्एको स्िष्टीकरण ल्चत्त ब झ्दो र्वाफ नआएमा उि-सल्मल्तको बैठकबाट ल्नणाय 

गरी आश्यक कारवाही गररनेछ । त्यस्तो आवश्यक कारवाही अन्द्तगात केही समयको लाल्ग ल्नलम्बन वा िद खारेर्ी 

सम्मको ल्नणाय गना सक्नेछ । 

२०. समयपािना र लनयलमतताः 

 उि-सल्मल्तका सम्िण्ा सदस्यहरुले ल्नर्ााररत समयमा ल्नयल्मत रुिले कायालाव तीव्र रुिमा अगाल्ड बढाउन  िनेछ 

र उि-सल्मल्तको आवश्यकता र संयोर्कको ल्नदशेनअन सार बैठक बस्न  िनाछ र बैठकमा अन िल्स्थत तथा ल्र्म्मवेारबाट 

टाढा हुन खोर्मेा आवश्यकता अन सार कारवाही समते गना सक्नेछ । 

२१. अनुशासन र आज्ञापािनः 

 सल्मल्तका सम्िण्ा सदस्यहरुले अन शासनमा रही आफ्नो काम कतायय र ल्र्म्मवेारी इमान्द्दाररताका साथ िालन 

गन ािनेछ । 

२२. सुचना प्रिाहः 

 सल्मल्तले आफ्नो कायाालयसँग सम्बल्न्द्र्त सबै प्रकारका स चनाहरु अद्यावल्र्क गरी राखन्द्िनेछ र कायाालयमा 

रहकेो स चना प्रवाह गने प्रयोर्नको लाल्ग स चना िाटी ययवस्थािन गनेछ । 

२३. लनदनलशका िा लदग्दशान िा कायालिलध िा स्रोतपुलस्तका बनाउन सकनेः 

 सल्मल्तले आफ्नो कामकारवाहीलाव प्रल्ियागत ढङ्गबाट ल्छटो छररतो र ल्मतयययी रुिमा सञ्चालन गना वा 

कायासम्िादन गना आवश्यक ल्नदले्शका वा ल्दग्दशान वा कायाल्वल्र् वा स्रोत ि ल्स्तका बनाइ लाग  गना सक्नेछ । 

२४.खारेर्ी र बचाऊः  नेिाल सरकार, प्रदशे सरकार तथा स्थानीइ सरकारको क नैिल्न कान न, ल्नयम तथा नवीकरणीय 

उर्ाा नील्तसँग बाल्झन गएमा बाल्झएको हदसम्म स्वतः अमान्द्य हुनेछ । 




 

अनुसुची-१ 

उर्ाा लिकास उप-सलमलत काया लििरण 

 उर्ाा ल्वकास उि-सल्मल्त(Energy Development Sub Committee: EDSC), िव्ाार्ार ल्वकास 

सल्मल्त(Infrastructure Development Committee: IDC), कायाकारीहरु र गाउँिाल्लकाको सिाको 

लाल्ग ल्र्म्मेवार हनेछ र यो उर्ाा सम्बन्द्र्ी ल्नदशेन र स झावहरु कायाान्द्वयन गना प्रल्तवि छ । 

 उि-सल्मल्तले नवीकरणीय उर्ाा(Renewable energy: RE) को लाल्ग कान न ल्नयम र मानक सञ्चालन 

प्रल्िया तयार गनेछ र IDC र कायाकारी माफा त गाउँसिाबाट स्वीकृत हुनेछ ।  

 संगठनात्मक ल्वकासले RE लाव बढावा ल्दन उर्ाा वकाइ र EDSC मा ध्यान केल्न्द्रत गदाछ । 

 उर्ाा सेवाले नागररक बडाित्रमा सबै गाउँिाल्लकाका माल्नसहरुलाव सचेतना र्गाउने क राको उपलेख गनेछ । 

 EDSC ले उर्ाा सम्बल्न्द्र्त गल्तल्वल्र्हरु समाल्हत गना वाल्िाक योर्ना प्रल्ियामा सल्िय िल््मका र नेततृ्व प्रदशान 

गनेछ । 

 यथाथावादी र प्रयोगकताा मतै्री गल्तल्वल्र्हरु तयार गना सहयोग िर् याउने सल्हत वाल्िाक योर्ना प्रल्ियाको ल्वल्िन्द्न 

चरणमा सल्िय सहिाल्गताको ि ष्टी हुनेछ । यो िररप्रेक्ष्य सन्द्दिा र समयअन सार संसोर्न हुनेछ । 

 उर्ाा सम्बन्द्र्ी गल्तल्वल्र्हरुको िल्हचान, उनीहरुको माग संकलन र प्राथल्मकता र वगीकरण सल्हरण ता स्तरबाट 

वाल्िाक योर्ना प्रल्ियाको स रुदले्ख ७ ल्वल्िन्द्न चरणमा नगरिाल्लका उर्ाा योर्नाको दृल्ष्टकोण लक्ष्य र 

उद्दशे्यहरुको िररस्थािन हुन्द्छ । त्यसिल्छ EDSC ले उर्ाा सम्बन्द्र्ी गल्तल्वल्र्हरु IDC माफा त कायाकारीमा र 

अन्द्ततः गाउँसिाबाट अन मोदन गनेछ । 

 यसले उर्ाा प्रविानका लाल्ग सम्िाल्वत सरोकारवालाहरुको िल्हचान सल्हत उर्ाा ल्वकास रणनील्त तयार गनेछ। 

 यसले आन्द्तररक र बाह्य रुिमा नवीकरणीय उर्ाा ल्वकास र िदोन्द्नल्तकाव लाल्ग अध्यक्षको सहयोगमा श्रोतहरुको 

खोर्ी र िररचालन गनेछ । 

 यसले केन्द्रीय, प्रदसे र ल्छमकेी स्थानीय सरकारहरुसँग उर्ाा ल्वकासको लाल्ग उनीहरुको फलादायी सहयोगका 

लाल्ग प्रिावकारी ढङ्गले आिसी समन्द्वय र सहकाया गदाछ । 

 र्रुरी क्षेत्र र Dis-Advantage Group(DIG)सम दाय र उर्ाा ल्वत्तीय िदोन्द्नल्त बाहके अन दान संयन्द्त्र ल्वस्तारै 

घट्नेछ । 

 EDSC ले िवन ल्नमााण नक्सा स्वीकृत गने बेला उर्ाा मैत्री िवन कोड थप्न िैरवी गनेछ र IDC माफा त 

कायाकारीहरुलाव सहमल्त र्नाउनेछ । 

 यसले उर्ाा ल्वकास योर्नाहरुको कायाान्द्वयन, न गमन र IDC माफा त कायाकारीहरुलाव िेश गना ररिोटा तयार िाना 

ल्नणाय गनेछ । 

 उ उर्ाा योर्ना र यसको  कायाान्द्वयनको समयम ैसम्िाल्वत नकारात्मक प्रिाव वातावरणीय प्रकोि र्ोल्खम र 

य ि र्द्न्द्र्द्) मा चेतन हुनेछ । यसले सम्िाल्वत नकारात्मक प्रिावहरुको ल्वरुि काम गने ल्वकपिहरु र ययवस्थािन 

उिायहरुको अन रण गनेछ । 




 

 यसले प्रयोगकतााहरको िक्षम नवीन र रचनात्मक RE प्रल्वल्र् स्थािना गरेिल्छ सेवा स ल्नल्श्चत गना र उनीहरुको 

िहुचँ बढाउन ध्यान ल्दनेछ । यो नया RE प्रल्वल्र् प्रवर्ान खोर्मा केल्न्द्रत हुनेछ र् नले प्रयोगकतााहरुलाव फाइदा 

िरुर् याउनेछ । 

 यसले क्षमता ल्नमााण योर्ना (प्रल्शक्षण, अल्िम खीकरण, कायाशाला र िस लल्नाङ भ्रमण आल्द) र RE प्रल्वल्र्मा 

ज्ञान र सीि वलृ्ि गनायसको प्रिावकारी कायाान्द्वयनमा र्ोड ल्दन्द्छ । 

 यसले अध्यक्ष, प्रम ख प्रशासकीय अल्र्कृत र फ वाार्ार ल्वकास सल्मल्तको संयोर्कको समन्द्वयमा आवश्यकता 

अन सार उर्ाा ल्वकास ल्वज्ञहरुको प्रवन्द्र् ल्मलाउँछ । 

 उर्ाा ल्वकास र प्रवर्ान गना यसले साझदेार (दाता, आइएनल्र्ओ, अन्द्तराल्रिय गरैसरकारी संघ संस्था र ल्नर्ी 

क्षेत्र) सँगको सहकाया र साझदेारीमा उर्ाा प्रवर्ान कायािमलाव प्राथल्मकता ल्दनेछ । 

 

आज्ञािे 

लदलिप कुमार तामाङ 

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत 

 


