
 

 यसले निजी क्षते्रका लागि वातावरण सक्षम पारै्द RE प्रबिगि 
स्थापिा िरेपनि सेवा सनुिश्चित ििन स्थािीय रूपमा बिक्री 
पिाडि सेवा सयंन्त्त्र र यसको कायानन्त्वयि ववकासमा जोि 
दर्दिेि। 

 यसले क्षमता निमानण योजिा (प्रशिक्षण, अशिमखुीकरण, 
कायनिाला र क्रस-लनििंि भ्रमण आदर्द) र RE प्रबिगिमा ज्ञाि 
र सीप वदृ्गि ििन यसको प्रिावकारी कायानन्त्वयिमा जोि 
दर्दन्त्ि । 

 यसले प्रमखु, प्रमखु पिासककय अगिकृत र पवूानिार ववकास 
सशमनतको सयंोजकको समन्त्वयमा आवचयकता अिसुार ऊजान 
ववकास ववज्ञहरूको प्रिन्त्ि शमलाउँर्दि । 

 ऊजान ववकास र प्रिद्निि ििन यसले ववकास साझेर्दार (र्दाता, 
आईएिजीओ, अन्त्तरराश्रिय/िरैसरकारी ससं्था र निजी क्षेत्र) 
सँिको सहकायन र साझेर्दारीमा ऊजान  प्रििनि कायनक्रमलाई 
प्राथशमकता दर्दिेि ।  
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ऊर्जा बिकजस उप– समिति  गठन िथज सञ्चजलन 
कजर्ाविधी, २०७८ 

प्रस्िजिनजाः  

स्थािीय सरकार सञ्िालि ऐि २०७४ िमोश्जम  परिरुाम 
ििरपाशलकाको िवीकरणीय ऊजान िीनत, २०७६ को १२ िम्िर िुँर्दाको 
ससं्थाित सरंििा अन्त्तिनत १२.१ ले दर्दएको अगिकार प्रयोि िरर 
परिरुाम ििरपाशलकाले आफ्िो ऊजान नितीमा िवीकरणीय ऊजानको 
प्रवनिि र ववकास ििन उजान बिकास उप सशमनत को िठि र कायन  
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श्जम्मेवारीको ब्यवस्था िरेको ि । ििरपाशलका शित्र िवीकरणीय 
ऊजान सम्िन्त्िी सम्पणून कायनलाई व्यवश्स्थत ििन  ऊजान ववकास उप–
सशमनत िठि िरर आफ्िो रै्दनिक कायन सञ्िालि ििन र पाशलका 
क्षेत्रका सेवाग्रादहहरुलाई ऊजान सम्िन्त्िी सम्पणून सेवाहरु िसु्त ििाउिे 
कायनलाई ब्यवश्स्थत ििन यस कायनववगिलाईे ििरकायनपाशलकाको शमती 
२०७८।०३।०८ ितकेो     िठैकिाट स्वीकृत िरर लाि ुिररएको  ि । 

 

परिच्छेदाः १ 

नजि िथज प्रजिम्भ 

१. सकं्षिि नजि ि प्रजिम्भाः यस कायनववगिको िाम “उजान बिकास उप– 
सशमनत  िठि तथा सञ्िालि कायनववगि २०७८” रहिे ि । यो 
कायनववगि ििरपाशलको कायनपाशलकाको िठैकिाट स्वीकृत  िए पनि 
लाि ुहुिेि । 

२.परिभजषजाः बिषय वा प्रििंले अको अथन िलािेमा यस कायनववगिमााः  

क. उप–सशमती िन्त्िाले पवूानिार ववकास सशमनत अन्त्तिनत िदठत उजान 
बिकास उप– सशमनत लाई सम्झि ुपर्दनि । 
ख. निकाय िन्त्िाले ििरपाशलका र कायनपाशलकाको कायानलय 
सम्झिपुर्दनि । 
ि. कायनपाशलका िन्त्िाले ििर कायनपाशलकालाई िझुाउिे ि । 

 

परिच्छेदाः २ 

उप–समितिको गठन िथज पदजिधध 

३. ििरकायनपाशलकाद्वारा िठीत पवूानिार ववकास सशमनत अन्त्तिनत 
रहिे िरर ७ सर्दस्यीय एक ऊजान ववकास उप–सशमनतको िठि  

 यसले ऊजान प्रििनिका लागि सम्िाववत सरोकारवालाहरूको 
पदहिाि सदहत ऊजान ववकास रणिीनत तयार ििेि। 

 यसले आन्त्तररक र िाह्य रूपमा िवीकरणीय ऊजान ववकास र 
पर्दोन्त्िनतको लागि ििर प्रमखुको सहयोिमा श्रोतहरूको खोजी 
र पररिालि ििेि। 

 यसले केन्त्रीय, प्ररे्दि र निमेकी स्थािीय सरकारहरूसँि ऊजान 
ववकासको लागि उिीहरूको फलर्दायी सहयोिका लागि 
प्रिावकारी ढंिले आपसी समन्त्वय र सहकायन िर्दनि। 

 जरुरी क्षते्र र Dis-Advantaged Group (DAG) समरु्दाय र ऊजान 
ववत्तीय पर्दोन्त्िनत िाहेक अिरु्दाि सयंन्त्त्र बिस्तारै घट्िेि। 

 EDSC ले िवि निमानण िक्सा स्वीकृत ििे िेला ऊजान मतै्री 
िवि कोि थप्ि परैवी ििेि र IDC माफन त कायनकारीहरुलाई 
सहमनत जिाउँिेि। 

 यसले ऊजान ववकास योजिाहरू, यसको कायानन्त्वयि, अििुमि 
र IDC माफन त कायनकारीहरूलाई पेि ििे ररपोटन तयार पािे 
निणनय ििेि। 

 यो ऊजान योजिा र यसको कायानन्त्वयिको समयम ैसम्िाववत 
िकारात्मक प्रिाव (वातावरणीय, प्रकोप जोखखम र यदु्ि 
द्वन्त्द्व) मा िेति हुिेि। यसले सम्िाववत िकारात्मक 
प्रिावहरूको बिरूद्ि कम ििे ववकल्पहरू र व्यवस्थापि 
उपायहरूको अिसुरण ििेि। 

 यसले प्रयोिकतानहरूको पक्षमा िवीि र रििात्मक RE 
प्रबिगि प्रविनि ििन र उिीहरूको पहँुि िढाउि ध्याि दर्दिेि। 
यो ियाँ RE प्रबिगि प्रविनि खोजमा केश्न्त्रत हुिेि जुिले 
प्रयोिकतानहरू लाई फाइर्दा परुाउिेि ।  
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अनुसूची: १ ऊर्जा विकजस उप-समितिको कजर्ा विििण 

 ऊजान ववकास उपसशमनत (Energy Development Sub-

Committee: EDSC)  पवूानिार ववकास सशमनत (Infrastructure 

Development Committee: IDC), कायनकारीहरू र ग्रामीण / 
ििरपाशलकाको सिाको लागि श्जम्मेवार हुिेि र यो ऊजान 
सम्िन्त्िी निरे्दिि र सझुावहरू कायानन्त्वयि ििन प्रनतिद्ि ि। 

 सिंठिात्मक ववकासल ेRE लाई िढावा दर्दि ऊजान इकाई र 
EDSC मा ध्याि केश्न्त्रत िर्दनि। 

 ऊजान सेवाले िािररक ििापत्रमा सि ै ििरपाशलका 
मानिसहरूलाई सिेतिा जिाउिे कुराको उल्लेख ििेि। 

 EDSC ले ऊजान सम्िश्न्त्ित िनतववगिहरू समादहत ििन 
वावषनक योजिा प्रकक्रयामा सकक्रय िशूमका र िेततृ्व प्रर्दिनि 
ििेि। 

 यथाथनवार्दी र प्रयोिकतान मतै्री िनतववगिहरू तयार ििन 
सहयोि परु् याउिे सदहत वावषनक योजिा प्रकक्रयाको ववशिन्त्ि 
िरणहरूमा सकक्रय सहिागिताको पशु्रट हुिेि। यो पररपे्रक्ष्य 
सन्त्र्दिन र समय अिसुार सिंोिि हुिेि। 

 ऊजान सम्िन्त्िी िनतववगिहरूको पदहिाि, उिीहरूको माि 
सकंलि र प्राथशमकता र विीकरण सदहरणुता स्तरिाट 
वावषनक योजिा प्रकक्रयाको िरुूरे्दखख ७ ववशिन्त्ि िरणमा 
ििरपाशलका ऊजान योजिाको दृश्रटकोण, लक्ष्य र 
उद्रे्दचयहरूको पररस्थापि हुन्त्ि । त्यसपनि, EDSC ले ऊजान  
सम्िन्त्िी िनतववगिहरू IDC माफन त कायनकारीमा र अन्त्तताः 
ििरसिािाट अिमुोर्दि ििेि ।  

िररिेि1 । उप–सशमनतमा आवचयकता अिसुार पर्दागिकारी सखं्या 
थपघट ििन सककिे ि । उप–सशमनतमा निम्ि पर्दहरु रहिे व्यवस्था 
िररएकोि; 
क) सरं्ोर्काः १ जिा कायनपाशलका सर्दस्य वा वािन अध्यक्षहरु 
मध्येिाट िवीकरणीय ऊजानमा सामान्त्य जािकारी िएको ब्यश्क्त रहिे 
प्रवािाि िररएकोि | 
ख) सदस्र्हराः ४ रे्दखख ६ जिा सम्म ( पवूानिार ववकास सशमनतिाट 
शसफाररस िररएको सर्दस्य - सर्दस्य, ववषयित ववज्ञ एकजिा- सर्दस्य, 
उद्योि वाखणज्य सघं अध्यक्ष – सर्दस्य, निजी क्षते्र, मदहला, पिाडि 
पाररएका, र्दशलत तथा ववपन्त्ि विनको समेतको प्रनतनिगित्व हुिे िरी 
ििरकायनपाशलकािाट मिोनित एकजिा र ििर प्रमखुिाट मिोनित 
एक जिा िरी र्दइुजिा र उजान ववकास िाखा प्रमखु सर्दस्य सगिव) 
रहिे प्रवािाि िररएकोि | 
ि) ििरपाशलका उप-प्रमखु उप–सशमनतको सरंक्षक, पवूानिार ववकास 
सशमनतको सयंोजक र प्रमखु प्रिासककय अगिकृत सल्लाहकारको 
रुपमा रहिे िि ्। 
घ) ऊजान ववकास उप–सशमतीको पर्दागिकारीहरुको पर्दावगि िढीमा ५ 
वषनको हुिेि ।  

                                                           
1 स्थािीय सरकार सिंालि ऐिको र्दफा १४, सशमनत,उपसशमनत वा 
कायनर्दल िठि ििन सक्िे – (१) कायनपाशलकाले आफिो काम कारिादह 
व्यवश्स्थत ििन आवचयकता अिसुार कुि ैसर्दस्यको सयंोजकत्वमा 
सशमनत वा उपसशमनत िठि ििन सक्िेि ।  
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 ४. पदिुक्ि हुने अिस्थज: 
क) पर्दागिकारीहरुले दर्दएको राजीिामा स्वीकृत िएमा:  ऊजान ववकास 
उप–सशमतीका पर्दागिकारीहरुले दर्दएको राजीिामा पवूानिार बिकास 
सशमनतको शसफारीसमा कायनपाशलकािाट स्वीकृत हुिेि । 

ख) पर्दागिकारीहरुको मतृ्य ुिएमा । 

ि) पर्दागिकारीहरुको समयावगि समाप्त िएमा । 
घ) मिज बिगग्रएमा । 
ङ)  कुिपैनि फौजर्दारी अशियोि प्रमाखणत िएमा । 
ि) ििरपाशलकाको अदहत हुिे काम िरे िराएमा । 

परिच्छेदाः ३ 

उप-समितिको कजि, किाब्र् ि अधधकजि 

५. ििरकायनपाशलका र पवूानिार ववकास सशमनतको प्रत्यक्ष 
सपुररिेक्षणमा रदह ऊजान ववकास उप–सशमनतको निम्ि अिसुारको 
काम, कतनब्य र अगिकार हुिेिाः 
५.१ ििरकायनपाशलका, पवूानिार ववकास सशमनत र ििरसिा प्रनत 
उत्तरर्दायी हुिे र उल्लेखखत कायनपाशलका, सशमनत तथा सिािाट प्राप्त 
ऊजान ववकास सम्िश्न्त्ि िीनत, निरे्दिि तथा सझुावहरुलाई अवलम्िि 
ििे ।  

५.२ ऊजान ववकास उप–सशमनतको आवचयकता अिसुार माशसक वा 
िावषनक वठैक राख्न,े निणनयहरु ििे र िएका निणनयहरुलाई कायनपाशलका 
वा िौनतक पवूानिार ववकास सशमनतलाई जािकारी िराई अिमुोर्दि 
िराउिे । 

५.३ िववकरखणय ऊजान  र अन्त्य ऊजान सम्िश्न्त्ि आवचयक ऐि, 

काििू, िीनत तथा कायनवविीहरु समावेसी, समािपुानतक प्रनतनिगित्वको 
आिारमा तयार िरर पवूानिार ववकास सशमती तथा कायनपाशलका  

त्यस्तो आवचयक कावानही अन्र्तित केही समयको लागि निलम्िि वा 
पर्द खारेजी सम्मको निणनय ििनसक्िेि । 

१९. सिर् पजलनज ि तनर्मिििजाः उप–सशमतीका सम्पणुन सर्दस्यहरुले 
नििानररत समयमा नियशमत रुपले कायनलाई नत्र  रुपमा अिािी 
िढाउि ु पिेि र उप–सशमतीको आिचयकता र सयंोजकको निरे्दिि 
अिसुार िठैक िस्ि ु पिेि र िठैकमा अिउुपश्स्थत तथा श्जम्मेिार 
िाट टाढा हुि खोजेमा आिचयकता अिसुार कावानही समेत ििन 
सक्िेि । 
२०. अनुशजसन ि आज्ञजपजलनाः सशमतीका सम्पणुन सर्दस्यहरुले 
अिसुाििमा रही आफ्िो काम कतनब्य इमान्त्र्दाररता र तत्परताका 
साथ पालि ििुन पिेि । 
२१. सुचनज प्रिजहाः सशमतीले आप्िो कायानलयसिं समं्ििगित सि ै
प्रकारका सिुिाहरु अिािगिक िरी राख्नुपिेि र कायनलयमा रहेको 
सिुिा प्रिाह ििे प्रयोजिका लािी सिुिा िोिन ब्यिस्थापि ििेि । 

२२. तनदेमशकज िज ददग्दशान िज कजर्ाबिधध िज स्रोि पुस्स्िकज िनजउन 
सक्नेाः सशमतीले आफ्िो कामकारिाहीलाई प्रकक्रयाित ढंििाट निटो 
िररतो र शमतब्ययी रुपमा सिंालि ििन वा कायनसम्पार्दि ििन  
आिचयक निरे्दशिका वा दर्दग्र्दिनि वा कायनबिगि वा श्रोत पशु्स्तका 
ििाई लाि ुििन सक्िेि ।  

२३. खजिेर्ी ि िचजउ सम्िस्धध: िेपाल सरकार, प्ररे्दि सरकार तथा 
स्थािीय सरकारको कुिपैनि काििू, नियम तथा िवीकरणीय ऊजान 
िीनतसँि कुिपैनि िरु्दाँ िाखझि िएमा िाझीएको हर्द सम्म स्वताः  
अमान्त्य  हुिेि ।  
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वा अनियशमतता ििन िराउि हुरै्दि त्यस्तो पाईएमा प्रिशलत काििु 
िमोश्जम कारिाही हुिेि । 

१७. र्ोखखि ब्र्िस्थजपनाः सशमतीले रकम लिािी तथा त्यसमा रहेको 
जोखखम समेतलाई ववचलेिण िरी जोखखम ब्यिस्थापि कायनयोजिा 
तयार ििेि ।  

 

परिच्छेदाः ५ 

बिबिध 

१८. उच्च नतैिकिज िथज ब्र्िसजतर्किज कजर्ि गनुापनेाः सशमतील े
सर्दस्यहरुको कामकारिाही लाई पारर्दशिन ििाउि तथा कामकारिाहीमा 
उच्ि व्यिसानयकता कायम राख्नका लािी आिार सदंहता ििाई लाि ु
ििेि । 

१८.१ आचजिसदंहिज लजगू हुनेाः ऊजान ववकास उप–सशमनतका 
पर्दागिकारीहरुलाई िठैक हुि ु िन्त्र्दा कश्म्तमा एक हप्ता अिाव ै
जािकारी िराई उपश्स्थतीको सनुिश्चिता ििुनपिेि । कुिपैनि 
पर्दागिकारी आफ्िो पर्दीय र्दानयत्व ममन अिरुुप प्रत्येक िठैकमा 
मिाशसि कारण सदहतको अवस्था िाहेक अनिवायन सहिािी हुिपुिेि 
। उप–सशमनतको कुि ैपनि पर्दागिकारी वविा सिुिा लिातार िढीमा ३ 
पटकसम्म िठैकमा अिपुश्स्थती िएमा स्वताः खारेजीमा परेको 
मािीिेि । ऊजान ववकास उप–सशमनतको कुि ै पनि पर्दागिकारहरुले 
आिार सदंहता पणूनरुपमा पालिा ििुनपिेि । यदर्द कुि ैकसलेै उल्लघिं 
िररएको पाईएमा  उप–सशमनतको सयंोजकले तत्काल स्पश्रटकण 
सोध्ि सक्िेि । सोगिएको स्परटीकरणमा गित्तिझु्र्दो जवाफ िआएमा  
उप–सशमनतको िठैकिाट निणनय िरर आवचयक कावानही िररिेि। 

माफन त सिािाट स्वीकृत िराई कायानन्त्वयि ििे तथा समयािकुुल 
यस्ता नियम तथा कायनववगिहरु पिुरावलोकि िरर ससंोिि िरर 
पाररत िराउिे ।  

५.४ समग्र ऊजान  ववकासको लागि एक ऊजान ईकाई स्थापिा िरर 
यसको ससं्थाित ववकासमा सहयोि ििे । ईकाइलाई आवचयक 
जििश्क्त तथा िौनतक सामाग्रीहरुको लागि कायनपाशलका सँि पहल 
ििे । 

५.५ ऊजान सम्िश्न्त्ि प्रिावकारी सेवा प्रवाहको लागि िािररक 
ििापत्र तयार ििे र यसमा उल्लेख िएका सि ै सेवा िारे 
ििरिासीहरुलाई जििेतिा िराउिे ।  

५.६ िवीकरणीय ऊजानको वावषनक योजिा तजुनमा कायानन्त्वयि र 
अििुमिमा मदहला, र्दशलत तथा शसमान्त्तकृत विन तथा समरु्दायहरुलाई 
प्राथशमकता दर्दई सहिागिता िराउिे । 

५.७ िवीकरणीय ऊजानका ववशिन्त्ि प्रववगिहरुको कायानन्त्वयि तथा 
जिािमा एकल मदहला घरिुरी, शसमान्त्तकृत ववपन्त्ि तथा र्दशलत 
घरिुरीहरुलाई ववषिे अिरु्दािको ब्यवस्थाका लागि पवूानिार ववकास 
सशमती माफन त कायनपाशलकालाई उक्त प्राविािको अिमुोर्दिको लागि 
अिरुोि ििे । 
५.८ ििरपाशलकाको ऊजान सम्िश्न्त्ि आवगिक, िावषनक योजिा 
तजुनमामा िेततृ्वर्दायी िशूमका निवानह िरर ििरपाशलकाको योजिा 
तजुनमा तयार िरी लाि ूििे । साथै यस्ता योजिाहरु वास्तववक र 
जिमखूख ििाउिे तथा समयािकुुल पररमाजनि िरै्द जािे । यस्ता 
ऊजान योजिाका तयारीका ववशिन्त्ि िरणहरुमा ििरपाशलकाको तफन िाट 
सकक्रय सहिागिता जिाउि े।  
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५.९ ऊजान  योजिाको पररकल्पिा, लक्ष्य तथा उद्रे्दचयलाई 
मध्यिजर राख्रै्द    ििरपाशलकाको वावषनक ऊजान योजिाको तजुनमा 
ििे । िवीकरणीय ऊजान को समरु्दाय स्तर रे्दखख ि ैकक्रयाकलापहरुको 
सहिािीतात्मक पदहिाि, माि सकंलि, प्राथशमकककरण िरर पवूानिार 
ववकास सशमती माफन त कायनपाशलका तथा सिािाट अिमुोर्दि     

िराउिे । 

५.१० ििरपाशलकाको िावषनक, अिनवावषनक वा माशसक सशमक्षा िरर 
आवचयकता अिसुार प्रिावकारी कायनन्त्वयिका लागि पहल ििे । 
आवचयकता अिसुार सशमक्षाको प्रनतवेर्दि तयार िरर सम्िन्त्िीत 
निकाय र सरेकारवालाहरु समक्ष  पेि ििे । 
५.११ समरु्दाय स्तरिाट ििरपाशलकामा माि िई आएका ऊजान 
सम्िन्त्िी कक्रयाकलापहरुको लागि आवचयक िजेट ववनियोजि ििन 
िौनतक पवूानिार ववकास सशमनत माफन ि कायनपाशलका सँि समन्त्वय 
ििे िराउिे । 
५.१२ ििरपाशलकािाट प्राप्त िजेटको उगित ब्यवस्थापि िरर ऊजान 
सम्िन्त्िी कक्रयाकलापहरुको कायानन्त्वयि ििे, अििुमि ििे तथा 
प्रिावकारी कायानन्त्वयिको लागि उपिोक्ताहरुलाई सझुाव र सल्लाह 
दर्दिे । आवचयक परे कायानन्त्वयि िएका कायनहरुको िणुस्तर कायम 
ििन ववषय ववषिजे्ञहरु सिं परामिन, तथा आवचयक समन्त्वय ििे । 

५.१३ ििरपाशलकामा िदठत अििुमि सशमनत तथा आवचयकता 
अिसुार  तसे्रो पक्षिाट समेत अििुमि िराउिे । 
५.१४ ििरपाशलकामा िठि िई कृयाशिल रहेका अन्त्य सशमनत वा 
उप–सशमनतहरु सिं आपसी सहयोि र समन्त्वयमा कायम ििे । 

५.१५ ऊजानका िावषनक कक्रयाकलापहरुको कायानन्त्वयिका क्रममा खररर्द 
िररिे िस्त ुतथा सेवाका लागि कायनपाशलकालाई खररर्द सम्िन्त्िमा  

अिरु्दाि स्वरुप प्राप्त हुिे ििर्दी वा श्जन्त्सी सहायतालाई िजेटमा 
समािेि ििुन िराउि ु पिेि । िजेट तजुनमा िर्दान ऊजान ववकास उप–
सशमनतको लागि एक  आगथनक  वषनको लागि एकमरूट रै्दनिक कायन 
सिंालि, िठैक सिंालि खिन र अििुमि तथा मलू्याकंि िजेट 
तजुनमा िरर पवूानिार ववकास सशमनत माफन त कायनपाशलकामा 
स्वीकृतीको लागि पेि ििुनपिेि ।  

१४. सेिज सुविधजाः यस ििरपाशलकाको कायनपाशलकािाट अिमुोर्दि 
िराएको अवस्थामा ऊजान ववकास उप–सशमनतका पर्दागिकारीहरुलाई 
िठैकमा सहिािी हुर्दाँ िठैक ित्ता, आतजेात ेयातायात खिन र िठैक 
िलेको समयमा स्थािीय स्तरमा पाईिे खाजा उपलब्ि िराईिेि । 
यदर्द उप–सशमतीका सर्दस्यहरु कायनक्रमको कायानन्त्वयि अवविीमा 
अििुमि तथा मलू्याकंि ििन जाँर्दा उप–सशमनतको सयंोजकको 
स्वीकृनत शलई र स्वयंम ्सयंोजका जािे अवस्थामा पवूानिार ववकास 
सशमतीको सयंोजक शसफाररस र कायानलयको स्वीकृती शलइ 
कायानन्त्वयि स्थलमा जाि सककिेि र उक्त अवगिको रै्दनिक भ्रमण 
ित्ता, िास खिन र यातायात खिन ििरकायनपाशलकाको आगथनक 
नियमावली अिसुार उपलब्ि िराउि ुपिेि ।    

१५. कजिोिजिको लेखजाः सशमतीले कारोिारको लखेा प्रणली िेपाल 
सरकारले तोकीदर्दए िमोश्जम हुिेि र अिरु्दाि तथा अन्त्य सहायता 
लिािी, बििीयोजि आर्दी सि ैप्रकारका कारोिारको लेखा तयार िरी 
राख्नु पिेि ।  

१६. आधथाक दहनजबिनज िथज अतनर्िीििज गना नहुनेाः सशमतीका 
कुिपैनि सर्दस्यले जािीजािी वा िलत मिसाय राखेर सशमतीमा 
कुिपैनि प्रकारको हािी िोक्सािी पयुानउि वा आगथनक दहिाशमिा ििन 
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निणनय िर्दान पारर्दशिन ढंि िाट निणनय ििुन पिेि र उक्त निणनय 
ििुनपिे बिषयमा आफुिा मातहतका सर्दस्यहरुको राय तथा परामिनमा 
ििुनपिेि । उप–सशमनतको िठैकवाट शसफाररस िई कायनपाशलकािाट 
अिमुोर्दि िएका निणनयहरु सावनजनिक ििुन पिेि  ।  

१०. तनणार् गदजा आधजि ि कजिण खुलजउनु पनेाः प्रिशलत काििु 
िमोश्जम निणनय िर्दान सम्िगित पर्दागिकारीले िरेको निणनय कुिकुि 
कुरामा आिाररत ि र त्यस्तो निणनय ककि ििुन परेको हो सोको 
स्पस्ट आिार र कारण खुलाई निणनय ििुन पिेि । 
११. सजिार्तनक चजसोको विषर्िज तनणार् गने िजिेाः सशमनत ल े
सािनजनिक िासोको कुि ै बिषय निणनय ििुन अनघ सरोकारवाला तथा 
िािररक समाज सिं आिचयक परामिन ििन सक्िेि र साथै उक्त 
प्रस्ताबित निणयन िररएको बिषयको सकारात्मक तथा िकारात्मक 
पक्षहरुको समग्र ववचलेिण िरी त्यस िाट प्राप्त हुि सक्िे सिंाबित 
प्रिािको मलु्यांकि समेत ििुन पिेि । 

१२. आफ्नो स्र्म्िेिजिी पधछजउन नहुनेाः काििु िमोश्जम 
कायनसम्पार्दि ििुन पिे सशमतीका सर्दस्यहरुले आफुलाई समु्पीएको वा 
काििु िमोश्जम आफुले सम्पार्दि ििुन पिे काम नििानररत ितन तथा 
नििानररत अिगि शित्र सम्पार्दि ििुन पिेि । 
 

परिच्छेदाः ४ 

आधथाक कजर्ाप्रणजली िथज स्र्म्िेिजिी 
१३. िर्ेट िथज कजर्ाक्रि िरु्ािजाः सशमतीले आिामी आगथनक िषनमा 
ििुन पिे कामकाज तथा कायनक्रमको निशमत्त तोककय िमोश्जम िजटे 
तयार ििे िराउिे उत्तरर्दानयत्व सयंोजकको हुिेि र साथै उक्त िजेट 
तजुनमा िर्दान बिकास साझरे्दार र अन्त्तराश्रिय  सघं ससं्था िाट  

आवचयक पिे कािजात, प्राववगिक स्पेशिकफकेिि तयारी तथा सेवा 
प्रर्दायक समहूको ििौटका लागि सहयोि ििे । 
५.१६ ऊजान ववकास तथा कायानन्त्वयिका लागि सम्िाब्य 
सरोकारवालाहरुको पदहिाि िरर समन्त्वय ििे तथा आवचयकता 
अिसुार वठैक राखख सझुावहरु शलिे तथा दर्दिे ।  

५.१७ प्रमखुको सहयोिमा िववकरखणय ऊजान ववकास तथा 
प्रिनद्ििका लागि आन्त्तररक तथा िाह्य श्रोतहरुको पदहिाि तथा 
पररिालि ििे ।  

५.१८ ऊजान ववकासको लागि सघंीय, प्ररे्दि, अन्त्य स्थानिय तहहरु र 
िाह्य र्दाताहरुसँि समन्त्वय तथा सहकायन ििे ।  

५.१९ िवीकरणीय ऊजान सेवा प्रवाहमा अिरु्दाि िीनतलाई 
अत्यावचयक क्षेत्र तथा घरपररवार िाहेक क्रमिाः कम िरै्द लजैािे र 
वववत्तय क्षेत्रको लिािीलाई प्रवनद्िि ििे ।  

५.२० ििरपाशलकािाट घर निमानण िक्सा पास िर्दान िवि निमानण 
आिार सदंहतामा ऊजान मतै्री िरु्दाँहरु थप्ि लिाई पवूानिार ववकास 
सशमनत  माफन त कायनपाशलकािाट अिमुोर्दि िराउिे ।   

५.२१ ऊजान ववकास योजिा तयारी, कायानन्त्वयि तथा अििुमिको 
क्रममा आईपिे आवचयक निणनयहरु ििे र पवूानिार ववकास सशमनत 
माफन त कायनपाशलकामा पेि ििे ।  

५.२२ ऊजान योजिा तजुनमा तथा यसको कायानन्त्वयििाट सिंाववत 
पिनसक्िे िकारात्मक प्रिावहरुको (वातावरणीय, ववपर्द जोखखम तथा 
सामाश्जक द्वन्त्र्द)  समयमा सिेत रहिे र न्त्यनूिकरण तथा 
ब्यवस्थापिका उपायहरुको अवलम्िि ििे ।  

५.२३ ऊजानको उत्पार्दिमखूी प्रयोिमा जोि दर्दई ऊजानमा आिाररत 
घरेल ु तथा सािा उद्योि स्थापिामा सहजीकरण ििे । ऊजानलाई 
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स्थािीय स्तारमा कृवष उत्पार्दिमा िदृ्गि िरर आयातलाई घटाउिे, 

मलू्य श्रृखंला िदृ्गि ििे र रोजिारीको अवसरमा िदृ्गिमा जोि दर्दि 
पहल ििे ।  

५.२४ िवीकरणीय ऊजानप्रवविीको जिाि पचिात ् स्थािीय स्तरम ै
सेवाको सनुिश्चितताको लागि निजी क्षते्रहरुलाई जिाि पचिातको सेवा 
सयंन्त्त्रको ववकास तथा कायानन्त्वयिमा जोि दर्दिे ।  

५.२५ ऊजान सम्िश्न्त्ि ववशिन्त्ि प्रवविीहरुको शसप तथा ज्ञािका लागि 
क्षमता अशििदृ्गि (तालीम, िोरठी, शसकाई भ्रमण, अशिमखुखकरण तथा 
जििेतिा) योजिा तयार तथा कायानन्त्वयि ििे ।  

५.२६ ऊजान ववकास सम्िश्न्त्ि कायन ििन ववज्ञ आवचयक परे पवूानिार 
ववकास सशमनत, प्रमखु प्रिासककय अगिकृत तथा प्रमखु माफन त सेवा 
खररर्द ििे ब्यवस्था शमलाउिे ।  

५.२७ आवचयकता अिसुार ववकास साझरे्दारहरुसँिको साझरे्दारीमा 
ऊजान प्रवनद्ििको कायनक्रमहरुलाई प्राथशमकता दर्दिे ।  

५.२८ उप–सशमनतको वठैक तथा अन्त्य सञ्िालि खिनका लागि 
कायनपाशलकासँि समन्त्वय ििे, िएको खिनलाई अिमुोर्दि ििे र 
निकासाको लागि प्रमखु प्रिािककय अगिकृत सँि समन्त्वय ििे । 

५.२९ उप-सशमनतका सयंोजकले उप-सशमनतका सम्पणून 
पर्दागिकारीहरुलाई िेततृ्व ििे िि ् ििे अन्त्य सर्दस्यहरुले 
सयंोजकलाई सहयोि ििुन सर्दस्यहरुको श्जम्मेवारी रहिे ि । ऊजान 
सम्िन्त्िी सव ै कायनमा सल्लाहकारहरुको सझुाव शलिे व्यवस्था 
िररयेकोि । 
६. कजर्ा बिििणाः ऊजान ववकास उप–सशमनतको आफ्िो िुट्टै कायन 
वववरण हुिेि र उक्त कायन वववरण पवूानिार ववकास सशमनतको 
शसफाररसमा सम्िश्न्त्ित कायनपाशलकािाट अिमुोर्दि िररिेि ।  

अिमुोदर्दत कायन वववरणको मलूममनलाई केन्त्रववन्त्र्दमुा राखख उप–
सशमतीका पर्दागिकारीहरुले आफ्िो पर्द अिसुार सम्पार्दि ििे कायन 
बििरण तयार िरी सयंोजकिाट स्वीकृत िराउि ु पर्दनि , र स्वीकृत 
कायन बििरणका आिारमा तोककएका कायन सम्पार्दि ििन उप–सशमतीका 
प्रत्येक सर्दस्यहरुको कतनब्य र श्जम्मेिारी हुिेि । उप–सशमतीको 
ववस्ततृ कायन वववरण अिसुिुी १ मा उल्लखे िररएकोि ।  

७ कजर्ा सम्पजदनकज आधजिहराः उप–सशमतीले कायन सम्पार्दि िर्दान  
िेपालको सबंििाि र अन्त्य प्रिशलत काििुमा ब्यिस्था िएका 
कुराहरुको अनतरीक्त रे्दहाएका िमोश्जम  ििुन पिेि । 
क. ििरपाशलकाको र जिताको िहृतर दहत । 
ख. समन्त्वय  सहकायन र समािेिीकरण  

ि. काििुको िासि  

घ. पारर्दशिनता ,जवाफरे्ददहता तथा इमान्त्र्दाररता  

ङ. आगथनक अििुासि एंि भ्ररटिारमकु्त िुस्त र जिमखुी कायन । 
ि. निणनय प्रकक्रया तथा सिुिामा सनिसािरणको पहुंि । 

ि. जिसहिागिता तथा स्थािीय स्रोतको अगिकतम उपयोि । 

८. तनस्चचि  सिर्जिधध मभत्र तनणार् गनुा पनेाः यस अन्त्तरि्त उप–
सशमतीको निणनय ििन अगिकार प्राप्त अगिकारीले कुि ै बिषयमा 
निणनय िर्दान प्रिशलत काििु िमोश्जम कुि ै निश्चित अिगि शित्र 
निणनय ििुन पिे िनि तोककएमा सोदह समयािगि शित्र र त्यस्तो 
ब्यिस्था ििएमा निणनय ििुन पिे बिषयको प्रकृती हेरी निणयन ििन 
पाउिे अगिकारीले उपयकु्त ठहराएको समयवगि शित्र निणनय ििुन 
पिेि ।  

९. तनणार् गदजा पजिदमशािज कजर्ि गनुा पनेाः यस नियम वा अन्त्य 
प्रिशलत काििु िमोश्जम निणनय ििन पाउिे अगिकाररले कुि ैबिषयमा   
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