
 

 

लिखु गाउँपालिका यसम, ओखिढुुंगा  

प्रदेश नुं. १ 

 

लिखु गाउँ काययपालिकाद्वारा प्रकालशत  

 

भाग-२ 

नेपालको संविधानको धारा २२२ िमोविम गवित गाउँ सभाले धारा २२६ को उपधारा १ र 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा १०२ उपदफा ३ को अवधनमा रवि ऊर्ाय लिकास 

उप– सवमवत  गिन तथा सञ्चालन काययविधी, २०७८ वलख ु गाउँ काययपावलकाल े

सियसाधारणको िानकारीका लावग प्रकाशन गररएको छ । 

ऊर्ाय लिकास उप– सलमलत  गठन तथा सञ्चािन काययलिधी, २०७८ 

लनयमाििी नुं. - ३५ 

प्रमालिकरि लमलतिः- २०७८/०१/२० 

प्रस्तािनााः गाउँपावलका क्षते्र वभत्र निीकरणीय ऊिाय सम्बन्धी सम्पणूय काययलाई व्यिवस्थत गनय 

ऊिाय विकास उप–सवमवत गिन गरर आफ्नो दवैनक कायय सञ्चालन गनय र गाउँपावलका क्षेत्रका 

सेिाग्रावििरुलाई ऊिाय सम्बन्धी सम्पणूय सेिािरु चसु्त बनाउन े काययलाई ब्यिवस्थत गनय 

व्यिस्था गनय िाञ्छनीय भएकोल,े 

निीकरणीय ऊिाय नीवत, २०७७ दफा ३ ले वदएको अवधकार प्रयोग गरी वलख ु गाउँ 

काययपावलकाले यो काययविवध वमवत २०७८/०१/१९ को बैिकबाट स्िीकृत गरर िारी गरेको छ । 

पररच्छेदिः १ 
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प्रारम्भ 

१. सुंलित नाम र प्रारम्भिः (१) यस काययविवधको नाम “उिाय विकास उप– सवमवत  गिन 

तथा सञ्चालन काययविवध २०७७” रिने छ ।  

(२)  यो काययविवध गाउँपावलका काययपावलकाको बैिकबाट स्िीकृत  भए पवछ लाग ुिुनेछ । 

२.पररभाषािः वबषय िा प्रशंगले अको अथय नलागेमा यस काययविवधमााः  

क. “उप–सवमवत” भन्नाले पिूायधार विकास सवमवत अन्तगयत गवित उिाय वबकास उप– 

सवमवत लाई सम्झन ुपदयछ । 

ख. “कायायलय” भन्नाले गाउँ काययपावलकाको कायायलय सम्झन ुपदयछ । 

ग. “काययपावलका” भन्नाले गाउँ काययपावलकालाई सम्झन ुपदयछ । 

पररच्छेदिः २ 

उप–सलमलतको गठन तथा पदािलध 

३. उप सलमलत गठनिः (१) गाउँ काययपावलकाद्वारा पिूायधार विकास सवमवत अन्तगयत रिने गरर 

७ सदस्यीय एक ऊिाय विकास उप–सवमवतको गिन गररनेछ । उप–सवमवतमा दिेायका पदिरु 

रिनेछाः 

क) संयोिकाः निीकरणीय ऊिायमा सामान्य िानकारी भएको काययपावलका सदस्य 

ख) सदस्यिरुाः विषयगत विज्ञ, वनिी क्षेत्र, मविला, पछावड पाररएका, दवलत तथा विपन्न 

िगयको समािेसी समानपुावतक प्रवतवनवधत्िको  आधारमा ४ दवेख ६ िना 

काययपावलकाले छनौट गरेका सदस्य | 

(२) गाउँपावलका उपाध्यक्ष उप–सवमवतको संरक्षक, पिूायधार विकास सवमवतको संयोिक र 

प्रमखु प्रशासवकय अवधकृत सल्लािकारको रुपमा रिने छन ्। 

(३) ऊिाय विकास उप–सवमतीको पदावधकारीिरुको पदािवध बढीमा ४ िषयको िुनेछ ।  
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 ४. पदमुक्त हुने अिस्था: दिेायको अिस्थामा उप सवमवतका पदावधकारी पद मकु्त िुनेछन ्। 

(क) पदावधकारीिरुले वदएको रािीनामा स्िीकृत भएमा:  ऊिाय विकास उप–सवमतीका 

पदावधकारीिरुल े वदएको रािीनामा पिूायधार वबकास सवमवतको वसफारीसमा 

काययपावलकाबाट  स्िीकृत िुनेछ । 

(ख) पदावधकारीिरुको मतृ्य ुभएमा । 

(ग) पदावधकारीिरुको समयािवध समाप्त भएमा । 

(घ) मगि वबवग्रएमा । 

(ङ)  कुनपैवन फौिदारी अवभयोग प्रमावणत भएमा । 

पररच्छेदिः ३ 

उप-सलमलतको काम, कतयब्य र अलधकार 

५. उप सलमलत काम, कतयव्य र अलधकारिः गाउँ काययपावलका र पिूायधार विकास सवमवतको 

प्रत्यके्ष सपुररिेक्षणमा रवि ऊिाय विकास उप–सवमवतको वनम्न अनसुारको काम, कतयब्य र 

अवधकार िुनेछाः 

(१) गाउँ काययपावलका, पिूायधार विकास सवमवत र गाउँसभा प्रवत उत्तरदायी िनुे र काययपावलका 

तथा पिूायधार विकास सवमवतबाट प्राप्त ऊिाय विकास सम्बवन्ध नीवत, वनदशेन तथा 

सझुाििरुलाई अिलम्बन गने ।  

(२) ऊिाय विकास उप–सवमवतको आिश्यकता अनसुार िैिक राखने, वनणययिरु गने र भएका 

वनणययिरुलाई पिूायधार विकास सवमवत माफय त ्काययपावलककमा अनमुोदनको लावग पशे 

गन े। 

(३) नविकरवणय ऊिाय  र अन्य ऊिाय सम्बवन्ध आिश्यक ऐन, काननू, नीवत तथा काययविधीिरु 

समािेसी, समानपुावतक प्रवतवनवधत्िको आधारमा तयार गरर पिूायधार विकास सवमवत 

माफय त ् काययपावलकाबाट स्िीकृत गराई कायायन्ियन गने तथा समयानकुुल यस्ता वनयम 

तथा काययविवधिरु पनुरािलोकन गरर संसोधन गरर पाररत गराउने ।  
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(४) समग्र ऊिाय  विकासको लावग एक ऊिाय ईकाई स्थापना गरर यसको संस्थागत विकासमा 

सियोग गने । ईकाइलाई आिश्यक िनशवक्त तथा भौवतक सामाग्रीिरुको लावग 

काययपावलका सँग पिल गने । 

(५) ऊिाय सम्बवन्ध प्रभािकारी सेिा प्रिािको लावग नागररक बडापत्र तयार गने र यसमा 

उल्लेख भएका सबै सेिा गाउँबासीिरुलाई िनचतेना गराउने ।  

(६) निीकरणीय ऊिायको िावषयक योिना तिुयमा कायायन्ियन र अनगुमनमा मविला, दवलत 

तथा वसमान्तकृत िगय तथा समदुायिरुलाई प्राथवमकता वदई सिभावगता गराउने । 

(७) निीकरणीय ऊिायका विवभन्न प्रविवधिरुको कायायन्ियन तथा िडानमा एकल मविला 

घरधरुी, वसमान्तकृत विपन्न तथा दवलत घरधरुीिरुलाई विषेश अनदुानको ब्यिस्थाका 

लावग पिूायधार विकास सवमती माफय त काययपावलकालाई उक्त प्रािधानको अनमुोदनको 

लावग अनरुोध गने । 

(८) गाउँपावलकाको ऊिाय सम्बवन्ध आिवधक, बावषयक योिना तिुयमामा गनय सियोग गन े । 

साथै यस्ता योिनािरु िास्तविक र िनमवूख बनाउने तथा समयानकुुल पररमाियन गद ैिान े

। यस्ता ऊिाय योिनाका तयारीका विवभन्न चरणिरुमा गाउँपावलकाको तफय बाट सविय 

सिभावगता िनाउने । 

(९) ऊिाय  योिनाको पररकल्पना, लक्ष्य तथा उद्दशे्यलाई मध्यनिर राखद ै गाउँपावलकाको 

िावषयक ऊिाय योिनाको तिुयमा गने । निीकरणीय ऊिाय को समदुाय स्तर दवेख नै 

वियाकलापिरुको सिभागीतात्मक पविचान, माग संकलन, प्राथवमवककरण गरर पिूायधार 

विकास सवमती माफय त काययपावलकाबाट अनमुोदन गराउने । 

(१०) गाउँपावलकाको बावषयक, अधयिावषयक िा मावसक सवमक्षा गरर आिश्यकता अनसुार 

प्रभािकारी काययन्ियनका लावग पिल गने । आिश्यकता अनसुार सवमक्षाको प्रवतिेदन 

तयार गरर सम्बन्धीत वनकाय र सरेकारिालािरु समक्ष  पेश गने । 
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(११) समदुाय स्तरबाट गाउँपावलकामा माग भई आएका ऊिाय सम्बन्धी वियाकलापिरुको 

लावग आिश्यक बिेट विवनयोिन गनय भौवतक पिूायधार विकास सवमवत माफय त ्

काययपावलकामा पेश गन े। 

(१२) गाउँपावलकाबाट प्राप्त बिेटको उवचत ब्यिस्थापन गरर ऊिाय सम्बन्धी 

वियाकलापिरुको कायायन्ियन गने, अनगुमन गने तथा प्रभािकारी कायायन्ियनको लावग 

उपभोक्तािरुलाई सझुाि र सल्लाि वदन े । आिश्यक परे कायायन्ियन भएका काययिरुको 

गणुस्तर कायम गनय विषय विषशेज्ञिरु संग परामशय, तथा आिश्यक समन्िय गने । 

(१३) गाउँपावलकामा गवित अनगुमन सवमवत तथा आिश्यकता अनसुार  तसे्रो पक्षबाट समते 

अनगुमन गराउने । 

(१४) गाउँपावलकामा गिन भई कृयावशल रिकेा अन्य सवमवत िा उप–सवमवतिरु संग आपसी 

सियोग र समन्ियमा कायम गने । 

(१५) ऊिायका बावषयक वियाकलापिरुको कायायन्ियनका िममा खररद गररने बस्त ु तथा 

सेिाका लावग काययपावलकालाई खररद सम्बन्धमा आिश्यक पने कागिात, प्राविवधक 

स्पेवशवफकेशन तयारी तथा सेिा प्रदायक समिूको छनौटका लावग सियोग गने । 

(१६) ऊिाय विकास तथा कायायन्ियनका लावग सम्भाब्य सरोकारिालािरुको पविचान गरर 

समन्िय गने तथा आिश्यकता अनसुार िैिक रावख सझुाििरु वलने तथा वदने ।  

(१७) अध्यक्षको सियोगमा नविकरवणय ऊिाय विकास तथा प्रबयद्धनका लावग आन्तररक तथा 

बाह्य श्रोतिरुको पविचान तथा पररचालन गने ।  

(१८) निीकरणीय ऊिाय सेिा प्रिािमा अनदुान नीवतलाई अत्यािश्यक के्षत्र तथा घरपररिार 

बािके िमशाः कम गद ैलैिाने र विवत्तय क्षेत्रको लगानीलाई प्रियद्धन गने ।  

(१९) गाउँपावलकाबाट घर वनमायण नक्सा पास गदाय भिन वनमायण आचार संवितामा ऊिाय मैत्री 

बनाउन पिूायधार विकास सवमवतलाई सियोग गन े।   

(२०) ऊिाय विकास योिना तयारी, कायायन्ियन तथा अनगुमनको िममा आईपने आिश्यक 

वनणययिरु गने र पिूायधार विकास सवमवत माफय त काययपावलकामा पेश गन े।  
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(२१) ऊिाय योिना तिुयमा तथा यसको कायायन्ियनबाट संभावित पनयसक्ने नकारात्मक 

प्रभाििरुको (िातािरणीय, विपद िोवखम तथा सामाविक द्धन्द)  समयमा सचेत रिने र 

न्यवूनकरण तथा ब्यिस्थापनका उपायिरुको अिलम्बन गने ।  

(२२) ऊिायको उत्पादनमखूी प्रयोगमा िोड वदई ऊिायमा आधाररत घरेल ु तथा साना उद्योग 

स्थापनामा सििीकरण गने । ऊिायलाई स्थानीय स्तारमा कृवष उत्पादनमा बवृद्ध गरर 

आयातलाई घटाउने, मलू्य श्रृंखला बवृद्ध गने र रोिगारीको अिसरमा बवृद्धमा िोड वदन 

पिल गने ।  

(२३) निीकरणीय ऊिायप्रविधीको िडान पश्चात ्स्थानीय स्तरमै सेिाको सवुनवश्चतताको लावग 

वनिी क्षेत्रिरुलाई िडान पश्चातको सेिा संयन्त्रको विकास तथा कायायन्ियनमा िोड वदने ।  

(२४) ऊिाय सम्बवन्ध विवभन्न प्रविधीिरुको वसप तथा ज्ञानका लावग क्षमता अवभबवृद्ध 

(तालीम, गोष्ठी, वसकाई भ्रमण, अवभमवुखकरण तथा िनचेतना) योिना तयार तथा 

कायायन्ियन गने ।  

(२५) ऊिाय विकास सम्बवन्ध कायय गनय विज्ञ आिश्यक परे पिूायधार विकास सवमवत, प्रमखु 

प्रशासवकय अवधकृत तथा अध्यक्ष माफय त सेिा खररद गने ब्यिस्था वमलाउने ।  

(२६) आिश्यकता अनसुार विकास साझेदारिरुसँगको साझेदारीमा ऊिाय प्रियद्धनको 

काययिमिरुलाई प्राथवमकता वदने ।  

(२७) उप–सवमवतको ििैक तथा अन्य सञ्चालन खचयका लावग काययपावलकामा पेश गने । 

(२८) उप-सवमवतका संयोिकले उप-सवमवतका सम्पणूय पदावधकारीिरुलाई नेततृ्ि गने छन ्भन े

अन्य सदस्यिरुले संयोिकलाई सियोग गनुय सदस्यिरुको विम्मेिारी रिने छ । ऊिाय 

सम्बन्धी सिै काययमा सल्लािकारिरुको सझुाि वलने व्यिस्था गररयेकोछ । 

६. कायय लििरििः ऊिाय विकास उप–सवमवतको आफ्नो छुटै्ट कायय वििरण िुनेछ र कायय 

वििरणको मलूममयलाई केन्रविन्दमुा रावख उप–सवमतीका पदावधकारीिरुले आफ्नो पद 

अनसुार सम्पादन गने कायय वबबरण तयार गरी संयोिकबाट स्िीकृत गराउन ु पदयछ । 

स्िीकृत कायय वबबरणका आधारमा तोवकएका कायय सम्पादन गनय उप–सवमतीका प्रत्येक 



खण्डिः- ५                   सुंखयािः- ०१                लमलतिः- २०७८ / ०१ /३० 

- 7 - 

सदस्यिरुको कतयब्य र विम्मेबारी िुनेछ । उप–सवमतीको विस्ततृ कायय वििरण अनसुचुी १ 

मा उल्लेख गररएको छ ।  

७. कायय सम्पादनका आधारहरिः उप–सवमतीले कायय सम्पादन गदाय  नेपालको संविधान र 

अन्य प्रचवलत काननुमा ब्यबस्था भएका कुरािरुको अवतरीक्त दिेाएका बमोविम  गनुय 

पनेछाः 

क) गाँउपावलका र िनताको बिृतर वित । 

ख) समन्िय  सिकायय र समािेशीकरण ।  

ग) काननुको शासन । 

घ) पारदवशयता ,ििाफदवेिता तथा इमान्दाररता । 

ङ) आवथयक अनशुासन एंब भ्रष्टचारमकु्त चसु्त र िनमखुी कायय । 

च) वनणयय प्रविया तथा सचुनामा सियसाधाारणको पंिुच । 

छ) िनसिभावगता तथा स्थानीय स्रोतको अवधकतम उपयोग । 

८. लनलित  समयािलध लभत्र लनियय गनुय पननिः यस अन्तगयत उप–सवमवतको वनणयय गनय 

अवधकार प्राप्त अवधकारीले कुनै वबषयमा वनणयय गदाय प्रचवलत काननु बमोविम कुन ै

वनवश्चत अबवध वभत्र वनणयय गनुय पने भवन तोवकएमा सोवि समयाािवध वभत्र र त्यस्तो 

व्यिस्था नभएमा वनणयय गनुय पने वबषयको प्रकृवत िरेी वनणयय गनय पाउने अवधकारील े

उपयकु्त ििराएको समयिवध वभत्र वनणयय गनुय पनछे । 

९. लनियय गदाय पारदलशयता कायम गनुय पननिः यस वनयम िा अन्य प्रचवलत काननु बमोविम 

वनणयय गनय पाउने अवधकारीले कुनै वबषयमा वनणयय गदाय पारदशी ढंग बाट वनणयय गनुय पनेछ 

र उक्त वनणयय गनुयपने वबषयमा आफ्ना मातितका सदस्यिरुको राय तथा परामशयमा 

गनुयपनेछ । उप–सवमवतको बैिकिाट वसफाररस भई काययपावलकाबाट अनमुोदन भएका 

वनणययिरु साियिवनक गनुय पनेछ  ।  
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१०. लनियय गदाय आधार र कारि खुिाउनु पननिः प्रचवलत काननु बमोविम वनणयय गदाय 

सम्बवधत पदावधकारील ेगरेको वनणयय कुनकुन कुरामा आधाररत छ र त्यस्तो वनणयय वकन 

गनुय परेको िो सोको स्पस्ट आधार र कारण खलुाई वनणयय गनुय पनेछ । 

११. साियर्लनक चासोको लिषयमा लनियय गनन िारेिः उप सवमवत ले साबयिवनक चासोको 

कुन ैवबषय वनणयय गनुय अवघ सरोकारिाला तथा नागररक समाि संग आिश्यक परामशय गनय 

सक्नेछ र साथै उक्त प्रस्तावित वनणयय गररएको वबषयको सकारात्मक तथा नकारात्मक 

पक्षिरुको समग्र विशे्लशण गरी त्यस बाट प्राप्त िुन सक्ने संभावित प्रभािको मलु्यांकन 

समेत गनुय पनेछ । 

१२. आफ्नो लर्म्मेिारी पन्छाउन नहुनेिः काननु बमोविम काययसम्पादन गनुय पन ेसवमवतका 

सदस्यिरुले आफुलाई सवुम्पएको िा काननु बमोविम आफुले सम्पादन गनुय पने काम 

वनधायररत शतय तथा वनधायररत अबवध वभत्र सम्पादन गनुय पनेछ । 

 

पररच्छेदिः ४ 

आलथयक काययप्रिािी तथा लर्म्मेिारी 

१३. िरे्ट तथा काययक्रम तरु्यमािः उप सवमतवाले आगामी आवथयक बषयमा गनुय पन े

कामकाि तथा काययिमको वनवमत्त तोवकए बमोविम बिेट तयार गने गराउने उत्तरदावयत्ि 

संयोिकको िुनेछ र साथै उक्त बिेट तिुयमा गदाय विकास साझेदार र अन्तरावरिय  संघ 

संस्था बाट अनदुान स्िरुप प्राप्त िनुे नगदी िा विन्सी सिायतालाई बिेटमा समाबेश गनुय 

गराउन ुपनेछ । बिेट तिुयमा गदाय ऊिाय विकास उप–सवमवतको लावग एक  आवथयक  िषयको 

लावग एकमषू्ट दवैनक कायय संचालन, बैिक संचालन खचय र अनगुमन तथा मलू्याकंन बिेट 

तिुयमा गरर पिूायधार विकास सवमवत माफय त काययपावलकामा स्िीकृतीको लावग पेश 

गनुयपनेछ ।  

१४. सेिा सुलिधािः यस गाउँपावलकाको काययपावलकाबाट अनमुोदन गराएको अिस्थामा 

ऊिाय विकास उप–सवमवतका पदावधकारीिरुलाई बैिकमा सिभागी िदुाँ बैिक भत्ता, 
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आतेिाते यातायात खचय र बिैक चलेको समयमा स्थानीय स्तरमा पाईने खािा उपलब्ध 

गराईनेछ । यवद उप–सवमतीका सदस्यिरु काययिमको कायायन्ियन अविधीमा अनगुमन 

तथा मलू्याकंन गनय िादँा उप–सवमवतको संयोिकको स्िीकृवत वलई र स्िंयम ् संयोिक 

िाने अिस्थामा पिूायधार विकास सवमतीको संयोिकको स्िीकृती वलइ कायायन्ियन 

स्थलमा िान सवकनेछ र उक्त अिवधको दवैनक भ्रमण भत्ता, बास खचय र यातायात खचय 

गाउँ काययपावलकाको आवथयक वनयमािली अनसुार उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।    

१५. कारोिारको िेखािः उप सवमवतले कारोबारको लेखा प्रचवलत काननू बमोविम 

गाउँपावलकाको रािश्व तथा आवथयक प्रशासन शाखाको समन्व्यमा तयार गरर राखन ुपनेछ । 

१६. आलथयक लहनालमना तथा अलनयलमतता गनय नहुनेिः उप सवमवतका कुनैपवन सदस्यले 

िानीिानी िा गलत मनसाय राखेर उप सवमवतमा कुनैपवन प्रकारको िानी नोक्सानी पयुायउन 

िा आवथयक विनावमना गनय िा अवनयवमतता गनय गराउन िुदनै, त्यस्तो पाईएमा प्रचवलत 

काननु बमोविम कारबािी िुनेछ । 

१७. र्ोलखम ब्यिस्थापनिः उप सवमवतल े रकम लगानी तथा त्यसमा रिकेो िोवखम 

समेतलाई विशे्लशण गरी िोवखम ब्यबस्थापन कायययोिना तयार गनेछ ।  

पररच्छेदिः ५ 

लिलिध 

१८. उच्च नैलतकता तथा व्यिसालयकता कायम गनुयपननिः उप सवमवतले सदस्यिरुको 

कामकारिािी तथा समग्र काययसम्पादनलाई प्रभािकारी बनाउन सदस्यिरुले पारदवशयता, 

उच्च नैवतकता तथा व्यिसावयकता प्रदशयन गनुयपनेछ । 

१९. आचारसुंलहता िागू हुनेिः उप–सवमवतका पदावधकारीिरुलाई प्रचवलत काननूमा उल्लेख 

भए बमोविम र त्यस बािके दिेायका थप आचारण सबै सदस्यिरुले पालना गनुय पनेछाः  

क) बैिक िुन ु भन्दा कवम्तमा एक िप्ता अगाि ै िानकारी गराई उपवस्थवतको सवुनवश्चता 

गनुयपनेछ ।  
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ख) कुनैपवन पदावधकारी आफ्नो पदीय दावयत्ि ममय अनरुुप प्रत्येक बैिकमा मनुावसब 

कारण सवितको अिस्था बािके अवनिायय सिभावग िुनपुनेछ ।  

ग) उप–सवमवतको कुन ै पवन पदावधकारी विना सचुना लगातार बढीमा ३ पटकसम्म 

बैिकमा अनपुवस्थत भएमा स्िताः खारेिीमा परेको मावननेछ ।  

घ) ऊिाय विकास उप–सवमवतको कुनै पवन पदावधकारिरुले आचार संविता पणूयरुपमा 

पालना गनुयपनेछ ।  

ङ) कुनै कसैले उल्लघंन गररएको पाईएमा  उप–सवमवतको संयोिकले तत्काल स्पवष्टकण 

सोध्न सक्नेछ ।  

च) सोवधएको स्पष्टीकरणमा वचत्तबझु्दो ििाफ नआएमा  उप–सवमवतको बैिकबाट वनणयय 

गरर आिश्यक कािायिी गररनेछ ।  

छ) त्यस्तो आिश्यक कािायिी अन्र्तगत केिी समयको लावग वनलम्बन िा पद खारेिी 

सम्मको वनणयय गनयसक्नेछ । 

२०. समय पािना र लनयलमततािः उप–सवमवतका सम्पणुय सदस्यिरुले वनधायररत समयमा 

वनयवमत रुपले काययलाई वतब्र रुपमा अगाडी बढाउन ुपनेछ । 

२१. अनुशासन र आज्ञापािनिः उप सवमवतका सम्पणुय सदस्यिरुले अनसुाशनमा रिी आफ्नो 

काम कतयब्य इमान्दाररता र तत्परताका साथ पालन गनुय पनेछ । 

२२. सुचना प्रिाहिः उप सवमवतले आफ्नो कायायलयसंग संम्बनवधत सबै प्रकारका सचुनािरु 

अध्यािवधक गरर राखनपुनेछ र कारय्ालयमा रिकेो सचुना प्रबाि गने प्रयोिनका लावग 

सचुना बोडय ब्यबस्थापन गनेछ । 

२३. लनदनलशका िा लदग्दशयन िा काययलिलध िा स्रोत पुलस्तका िनाउन सकनेिः उप 

सवमवतले आफ्नो कामकारबािीलाई प्रवियागत ढंगबाट वछटो छररतो र वमतब्ययी रुपमा 

संचालन गनय िा काययसम्पादन गनय आिश्यक वनदवेशका िा वदग्दशयन िा काययवबवध िा 

श्रोत पवुस्तका बनाई लाग ुगनय सक्नेछ ।  
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२४. खारेर्ी र िचाउ सम्िलन्ध: नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार तथा स्थानीय सरकारको कुनै 

पवन काननू, वनयम तथा निीकरणीय ऊिाय नीवतसँग कुनैपवन बदुाँ बावझन गएमा बावझएको 

िद सम्म स्िताः अमान्य  िुनेछ । साथै निीकरणीय उिाय सम्बन्धी यस अवघ भए गरेका 

सम्पणूय काययिरु यसै काययविवध बमोविम भएको मावननेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी: १ ऊर्जा विकजस उप-सविविको कजर्ा वििरण 

१. ऊिाय विकास उपसवमवत (Energy Development Sub-Committee: EDSC) 

पिूायधार विकास सवमवत (Infrastructure Development Committee: IDC), 

काययपावलका र गाउँ सभा प्रवत विम्मिेार िुनछे र ऊिाय सम्बन्धी वनदशेन र सझुाििरू 

कायायन्ियन गनय प्रवतबद्ध िुने । 

२. उप-सवमवत ले निीकरणीय ऊिाय (Renewable Energy: RE) को लागी काननू, वनयम 

र मानक संचालन प्रविया तयार गने र पिूायधार विकास सवमवत माफय त ् काययपावलकामा 

स्िीकृतीको लावग पेश गने। 
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३. संगिनात्मक विकासले निीकरणीय उिाय लाई बढािा वदन ऊिाय इकाई र ऊिाय विकास 

उपसवमवतमा ध्यान केवन्रत गने । 

४. ऊिाय सेिा सम्बन्धमा गाउँपावलका मावनसिरूलाई सचेतना िगाउन े। 

५. उप सवमवतले ऊिाय सम्बवन्धत गवतविवधिरू समावित गनय िावषयक योिना प्रवियामा 

सविय भवूमका र नेततृ्ि प्रदशयन गने । 

६. ऊिाय सम्बन्धी गवतविवधिरूको पविचान, माग संकलन, प्राथवमकता र िगीकरण साथ ै

यथाथयिादी र प्रयोगकताय मैत्री गवतविवधिरू तयार गनय सियोग परु् याउने सवित िावषयक 

योिना प्रवियाको विवभन्न चरणिरूमा सविय सिभावगता  िनाउने । 

७. ऊिाय प्रबधयनका लावग सम्भावित सरोकारिालािरूको पविचान सवित ऊिाय विकास 

रणनीवत तयार गन े। 

८. आन्तररक र बाह्य रूपमा निीकरणीय ऊिाय विकासको लावग सम्बवन्धत पदावधकारी तथा 

सवमवतको सियोगमा श्रोतिरूको खोिी र पररचालन गने । 

९. िरुरी क्षेत्र र Dis-Advantaged Group (DAG) समदुाय र ऊिाय वित्तीय पदोन्नवत 

बािके अनदुान संयन्त्र वबस्तारै घटउने । 

१०. उप सवमवतले भिन वनमायण नक्सा स्िीकृत गने बेला ऊिाय मैत्री भिन कोड थप्न पैरिी गने 

। 

११. ऊिाय विकास योिनािरू, यसको कायायन्ियन, अनगुमन र पिूायधार विकास सवमवत माफय त 

काययपावलकामा पेश गन ेप्रवतिेदन तयार पाने । 

१२. ऊिाय योिना र यसको कायायन्ियनको समयमै सम्भावित नकारात्मक प्रभाि 

(िातािरणीय, प्रकोप िोवखम र द्वन्द्व) को बारेमा आंकलन गरर नकारात्मक प्रभाििरूको 

कम गन ेविकल्पिरू र व्यिस्थापन उपायिरूको अनसुरण गने । 

१३. प्रयोगकतायिरूको पक्षमा निीन र रचनात्मक निीकरणीय उिाय प्रवबवध प्रिधयन गनय र 

त्यसमा सेिाग्रािीको पिुचँ बढाउन प्रयत्न गने । 
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१४. वनिी क्षेत्रका लावग उत्तम िातािरण वनमायण गद ैनिीकरणीय उिाय प्रवबवध स्थापना गरेपवछ 

सेिा सवुनवश्चत गनय स्थानीय रूपमा वबिी पछावड सेिा संयन्त्र र यसको कायायन्ियन 

विकासमा िोड वदन े। 

१५. क्षमता विकास योिना (प्रवशक्षण, अवभमखुीकरण, काययशाला र िस-लवनिंग भ्रमण आवद) 

र निीकरणीय उिाय प्रवबवधमा ज्ञान र सीप िवृद्ध गनय यसको प्रभािकारी कायायन्ियनमा िोड 

वदन े। 

१६. गाउँपावलका अध्यक्ष, प्रमखु पशासवकय अवधकृत र पिूायधार विकास सवमवतको 

समन्ियमा आिश्यकता अनसुार ऊिाय विकास विज्ञिरूको प्रबन्ध वमलाउने । 

१७. ऊिाय विकास र प्रबद्धयन गनय विकास साझेदार (दात ृ वनकाय, रावरिय तथा अन्तररावरिय 

गैरसरकारी संस्था र वनिी क्षेत्र) सँगको सिकायय र साझेदारीमा ऊिाय  प्रबधयन काययिमलाई 

प्राथवमकता वदन े। 

आज्ञाल े

अभय कुमार गपु्ता 

प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत 

वमवताः- २०७८/०१/३० 


