ऊर्जा बिकजस उप– सबिबि गठन िथज सञ्चजलन कजर्ाबिधी, २०७८
बनर्िजिली नं. - ३५
प्रिजबिकरि बिबििः- २०७८/०१/२०
प्रस्िजिनजिः गाउँपालिका क्षेत्र लित्र नवीकरणीय ऊर्ाा सम्बन्धी सम्पणू ा कायािाई व्यवलथित गना ऊर्ाा लवकास उप–सलिलत गठन गरर
आफ्नो दैलनक काया सञ्चािन गना र गाउँपालिका क्षेत्रका सेवाग्रालििरुिाई ऊर्ाा सम्बन्धी सम्पणू ा सेवािरु चथु त बनाउने कायािाई
ब्यवलथित गना व्यवथिा गना वाञ्छनीय िएकोिे,
नवीकरणीय ऊर्ाा नीलत, २०७७ दफा ३ िे लदएको अलधकार प्रयोग गरी लिखु गाउँ कायापालिकािे यो कायालवलध लिलत २०७८/०१/१९
को बैठकबाट थवीकृ त गरर र्ारी गरेको छ ।
पररच्छे दिः १
प्रजरम्भ
१. सबं िि नजि र प्रजरम्भिः (१) यस कायालवलधको नाि “उर्ाा लवकास उप– सलिलत गठन तिा सञ्चािन कायालवलध २०७७” रिने
छ।
(२) यो कायालवलध गाउँपालिका कायापालिकाको बैठकबाट थवीकृ त िए पलछ िागु िुनेछ ।
२. पररभजषजिः लबषय वा प्रशंगिे अको अिा निागेिा यस कायालवलधिााः
क. “उप–सलिलत” िन्नािे पवू ााधार लवकास सलिलत अन्तगात गलठत उर्ाा लबकास उप– सलिलत िाई सम्झनु पदाछ ।
ख. “कायाािय” िन्नािे गाउँ कायापालिकाको कायाािय सम्झनु पदाछ ।
ग. “कायापालिका” िन्नािे गाउँ कायापालिकािाई सम्झनु पदाछ ।
पररच्छे दिः २
उप–सबिबिको गठन िथज पदजिबध
३. उप सबिबि गठनिः (१) गाउँ कायापालिकाद्वारा पवू ााधार लवकास सलिलत अन्तगात रिने गरर ७ सदथयीय एक ऊर्ाा लवकास उप–
सलिलतको गठन गररनेछ । उप–सलिलतिा देिायका पदिरु रिनेछःाः
क) संयोर्काः नवीकरणीय ऊर्ाािा सािान्य र्ानकारी िएको कायापालिका सदथय
ख) सदथयिरुाः लवषयगत लवज्ञ, लनर्ी क्षेत्र, िलििा, पछालि पाररएका, दलित तिा लवपन्न वगाको सिावेसी सिानुपालतक
प्रलतलनलधत्वको आधारिा ४ देलख ६ र्ना कायापालिकािे छनौट गरेका सदथय |
(२) गाउँपालिका उपाध्यक्ष उप–सलिलतको संरक्षक, पवू ााधार लवकास सलिलतको संयोर्क र प्रिख
ु प्रशासलकय अलधकृ त
सल्िािकारको रुपिा रिने छन् ।
(३) ऊर्ाा लवकास उप–सलितीको पदालधकारीिरुको पदावलध बढीिा ४ वषाको िुनेछ ।
४. पदिक्त
ु हुने अिस्थज: देिायको अवथिािा उप सलिलतका पदालधकारी पद िक्त
ु िुनेछन् ।
(क) पदालधकारीिरुिे लदएको रार्ीनािा थवीकृ त िएिा: ऊर्ाा लवकास उप–सलितीका पदालधकारीिरुिे लदएको रार्ीनािा पवू ााधार
लबकास सलिलतको लसफारीसिा कायापालिकाबाट थवीकृ त िुनछ
े ।
(ख) पदालधकारीिरुको िृत्यु िएिा ।
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(ग) पदालधकारीिरुको सियावलध सिाप्त िएिा ।
(घ) िगर् लबलग्रएिा ।
(ङ) कुनैपलन फौर्दारी अलियोग प्रिालणत िएिा ।
पररच्छे दिः ३
उप-सबिबिको कजि, किाब्र् र अबधकजर
५. उप सबिबि कजि, किाव्र् र अबधकजरिः गाउँ कायापालिका र पवू ााधार लवकास सलिलतको प्रत्येक्ष सपु ररवेक्षणिा रलि ऊर्ाा लवकास
उप–सलिलतको लनम्न अनुसारको काि, कताब्य र अलधकार िुनछ
े ाः
(१) गाउँ कायापालिका, पवू ााधार लवकास सलिलत र गाउँसिा प्रलत उत्तरदायी िुने र कायापालिका तिा पवू ााधार लवकास सलिलतबाट प्राप्त
ऊर्ाा लवकास सम्बलन्ध नीलत, लनदेशन तिा सझु ाविरुिाई अविम्बन गने ।
(२) ऊर्ाा लवकास उप–सलिलतको आवश्यकता अनुसार वैठक राख्ने, लनणायिरु गने र िएका लनणायिरुिाई पवू ााधार लवकास सलिलत
िाफा त् कायापालिककिा अनिु ोदनको िालग पेश गने ।
(३) नलवकरलणय ऊर्ाा र अन्य ऊर्ाा सम्बलन्ध आवश्यक ऐन, कानून, नीलत तिा कायालवधीिरु सिावेसी, सिानपु ालतक
प्रलतलनलधत्वको आधारिा तयार गरर पवू ााधार लवकास सलिलत िाफा त् कायापालिकाबाट थवीकृ त गराई कायाान्वयन गने तिा
सियानक
ु ु ि यथता लनयि तिा कायालवलधिरु पनु राविोकन गरर ससं ोधन गरर पाररत गराउने ।
(४) सिग्र ऊर्ाा लवकासको िालग एक ऊर्ाा ईकाई थिापना गरर यसको संथिागत लवकासिा सियोग गने । ईकाइिाई आवश्यक
र्नशलक्त तिा िौलतक सािाग्रीिरुको िालग कायापालिका सँग पिि गने ।
(५) ऊर्ाा सम्बलन्ध प्रिावकारी सेवा प्रवािको िालग नागररक बिापत्र तयार गने र यसिा उल्िेख िएका सबै सेवा गाउँबासीिरुिाई
र्नचेतना गराउने ।
(६) नवीकरणीय ऊर्ााको वालषाक योर्ना तर्िाु ा कायाान्वयन र अनुगिनिा िलििा, दलित तिा लसिान्तकृ त वगा तिा सिदु ायिरुिाई
प्रािलिकता लदई सििालगता गराउने ।
(७) नवीकरणीय ऊर्ााका लवलिन्न प्रलवलधिरुको कायाान्वयन तिा र्िानिा एकि िलििा घरधरु ी, लसिान्तकृ त लवपन्न तिा दलित
घरधरु ीिरुिाई लवषेश अनदु ानको ब्यवथिाका िालग पवू ााधार लवकास सलिती िाफा त कायापालिकािाई उक्त प्रावधानको
अनुिोदनको िालग अनुरोध गने ।
(८) गाउँपालिकाको ऊर्ाा सम्बलन्ध आवलधक, बालषाक योर्ना तर्िाु ािा गना सियोग गने । सािै यथता योर्नािरु वाथतलवक र
र्निलू ख बनाउने तिा सियानुकुि पररिार्ान गदै र्ाने । यथता ऊर्ाा योर्नाका तयारीका लवलिन्न चरणिरुिा गाउँपालिकाको
तफा बाट सलिय सििालगता र्नाउने ।
(९) ऊर्ाा योर्नाको पररकल्पना, िक्ष्य तिा उद्देश्यिाई िध्यनर्र राख्दै गाउँपालिकाको वालषाक ऊर्ाा योर्नाको तर्ािु ा गने ।
नवीकरणीय ऊर्ाा को सिदु ाय थतर देलख नै लियाकिापिरुको सििागीतात्िक पलिचान, िाग सक
ं िन, प्रािलिलककरण गरर
पवू ााधार लवकास सलिती िाफा त कायापालिकाबाट अनुिोदन गराउने ।
(१०) गाउँपालिकाको बालषाक, अधावालषाक वा िालसक सलिक्षा गरर आवश्यकता अनुसार प्रिावकारी कायान्वयनका िालग पिि गने ।
आवश्यकता अनसु ार सलिक्षाको प्रलतवेदन तयार गरर सम्बन्धीत लनकाय र सरे कारवािािरु सिक्ष पेश गने ।
(११) सिदु ाय थतरबाट गाउँपालिकािा िाग िई आएका ऊर्ाा सम्बन्धी लियाकिापिरुको िालग आवश्यक बर्ेट लवलनयोर्न गना
िौलतक पवू ााधार लवकास सलिलत िाफा त् कायापालिकािा पेश गने ।
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(१२) गाउँपालिकाबाट प्राप्त बर्ेटको उलचत ब्यवथिापन गरर ऊर्ाा सम्बन्धी लियाकिापिरुको कायाान्वयन गने, अनगु िन गने तिा
प्रिावकारी कायाान्वयनको िालग उपिोक्तािरुिाई सझु ाव र सल्िाि लदने । आवश्यक परे कायाान्वयन िएका कायािरुको गणु थतर
कायि गना लवषय लवषशेज्ञिरु संग परािशा, तिा आवश्यक सिन्वय गने ।
(१३) गाउँपालिकािा गलठत अनगु िन सलिलत तिा आवश्यकता अनसु ार तेस्रो पक्षबाट सिेत अनुगिन गराउने ।
(१४) गाउँपालिकािा गठन िई कृ यालशि रिेका अन्य सलिलत वा उप–सलिलतिरु संग आपसी सियोग र सिन्वयिा कायि गने ।
(१५) ऊर्ााका बालषाक लियाकिापिरुको कायाान्वयनका िििा खररद गररने बथतु तिा सेवाका िालग कायापालिकािाई खररद
सम्बन्धिा आवश्यक पने कागर्ात, प्रालवलधक थपेलशलफके शन तयारी तिा सेवा प्रदायक सििू को छनौटका िालग सियोग गने ।
(१६) ऊर्ाा लवकास तिा कायाान्वयनका िालग सम्िाब्य सरोकारवािािरुको पलिचान गरर सिन्वय गने तिा आवश्यकता अनुसार
वैठक रालख सझु ाविरु लिने तिा लदने ।
(१७) अध्यक्षको सियोगिा नलवकरलणय ऊर्ाा लवकास तिा प्रबाद्धनका िालग आन्तररक तिा बाह्य श्रोतिरुको पलिचान तिा पररचािन
गने ।
(१८) नवीकरणीय ऊर्ाा सेवा प्रवाििा अनुदान नीलतिाई अत्यावश्यक क्षेत्र तिा घरपररवार बािेक ििशाः कि गदै िैर्ाने र लवलत्तय
क्षेत्रको िगानीिाई प्रवाद्धन गने ।
(१९) गाउँपालिकाबाट घर लनिााण नक्सा पास गदाा िवन लनिााण आचार संलितािा ऊर्ाा िैत्री बनाउन पवू ााधार लवकास सलिलतिाई
सियोग गने ।
(२०) ऊर्ाा लवकास योर्ना तयारी, कायाान्वयन तिा अनुगिनको िििा आईपने आवश्यक लनणायिरु गने र पवू ााधार लवकास सलिलत
िाफा त कायापालिकािा पेश गने ।
(२१) ऊर्ाा योर्ना तर्ािु ा तिा यसको कायाान्वयनबाट सिं ालवत पनासक्ने नकारात्िक प्रिाविरुको (वातावरणीय, लवपद र्ोलखि तिा
सािालर्क द्धन्द) सियिा सचेत रिने र न्यलू नकरण तिा ब्यवथिापनका उपायिरुको अविम्बन गने ।
(२२) ऊर्ााको उत्पादनिख
ू ी प्रयोगिा र्ोि लदई ऊर्ाािा आधाररत घरे िु तिा साना उद्योग थिापनािा सिर्ीकरण गने । ऊर्ाािाई
थिानीय थतारिा कृ लष उत्पादनिा बृलद्ध गरर आयातिाई घटाउने, िल्ू य श्रृख
ं िा बृलद्ध गने र रोर्गारीको अवसरिा बृलद्धिा र्ोि
लदन पिि गने ।
(२३) नवीकरणीय ऊर्ााप्रलवधीको र्िान पश्चात् थिानीय थतरिै सेवाको सलु नलश्चतताको िालग लनर्ी क्षेत्रिरुिाई र्िान पश्चातको सेवा
संयन्त्रको लवकास तिा कायाान्वयनिा र्ोि लदने ।
(२४) ऊर्ाा सम्बलन्ध लवलिन्न प्रलवधीिरुको लसप तिा ज्ञानका िालग क्षिता अलिबृलद्ध (तािीि, गोष्ठी, लसकाई भ्रिण, अलििलु खकरण
तिा र्नचेतना) योर्ना तयार तिा कायाान्वयन गने ।
(२५) ऊर्ाा लवकास सम्बलन्ध काया गना लवज्ञ आवश्यक परे पवू ााधार लवकास सलिलत, प्रिख
ु प्रशासलकय अलधकृ त तिा अध्यक्ष िाफा त
सेवा खररद गने ब्यवथिा लििाउने ।
(२६) आवश्यकता अनसु ार लवकास साझेदारिरुसँगको साझेदारीिा ऊर्ाा प्रवाद्धनको कायािििरुिाई प्रािलिकता लदने ।
(२७) उप–सलिलतको वैठक तिा अन्य सञ्चािन खचाका िालग कायापालिकािा पेश गने ।
(२८) उप-सलिलतका संयोर्किे उप-सलिलतका सम्पणू ा पदालधकारीिरुिाई नेतत्ृ व गने छन् िने अन्य सदथयिरुिे संयोर्किाई सियोग
गनाु सदथयिरुको लर्म्िेवारी रिने छ । ऊर्ाा सम्बन्धी सवै कायािा सल्िािकारिरुको सझु ाव लिने व्यवथिा गररयेकोछ ।
६. कजर्ा बििरििः ऊर्ाा लवकास उप–सलिलतको आफ्नो छुट्टै काया लववरण िुनेछ र काया लववरणको िि
ू ििािाई के न्रलवन्दिु ा रालख
उप–सलितीका पदालधकारीिरुिे आफ्नो पद अनुसार सम्पादन गने काया लबबरण तयार गरी संयोर्कबाट थवीकृ त गराउनु पदाछ ।
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थवीकृ त काया लबबरणका आधारिा तोलकएका काया सम्पादन गना उप–सलितीका प्रत्येक सदथयिरुको कताब्य र लर्म्िेबारी िुनछ
े ।
उप–सलितीको लवथतृत काया लववरण अनुसचु ी १ िा उल्िेख गररएको छ ।
७. कजर्ा सम्पजदनकज आधजरहरिः उप–सलितीिे काया सम्पादन गदाा नेपािको संलवधान र अन्य प्रचलित काननु िा ब्यबथिा िएका
कुरािरुको अलतरीक्त देिाएका बिोलर्ि गनाु पनेछाः
क) गाँउपालिका र र्नताको बृितर लित ।
ख) सिन्वय सिकाया र सिावेशीकरण ।
ग) काननु को शासन ।
घ) पारदलशाता ,र्वाफदेलिता तिा इिान्दाररता ।
ङ) आलिाक अनुशासन एंब भ्रष्टचारिक्त
ु चथु त र र्निख
ु ी काया ।
च) लनणाय प्रलिया तिा सचु नािा सवासाधःारणको पंिचु ।
छ) र्नसििालगता तिा थिानीय स्रोतको अलधकति उपयोग ।
८. बनबिि सिर्जिबध बभत्र बनिार् गनाु पननिः यस अन्तगात उप–सलिलतको लनणाय गना अलधकार प्राप्त अलधकारीिे कुनै लबषयिा
लनणाय गदाा प्रचलित कानुन बिोलर्ि कुनै लनलश्चत अबलध लित्र लनणाय गनुा पने िलन तोलकएिा सोलि सियःावलध लित्र र त्यथतो
व्यवथिा निएिा लनणाय गनुा पने लबषयको प्रकृ लत िेरी लनणया गना पाउने अलधकारीिे उपयक्त
ु ठिराएको सियवलध लित्र लनणाय गनुा
पनेछ ।
९. बनिार् गदजा पजरदबशािज कजर्ि गनाु पननिः यस लनयि वा अन्य प्रचलित काननु बिोलर्ि लनणाय गना पाउने अलधकारीिे कुनै
लबषयिा लनणाय गदाा पारदशी ढंग बाट लनणाय गनुा पनेछ र उक्त लनणाय गनुापने लबषयिा आफ्ना िातितका सदथयिरुको राय तिा
परािशािा गनापु नेछ । उप–सलिलतको बैठकवाट लसफाररस िई कायापालिकाबाट अनिु ोदन िएका लनणायिरु सावार्लनक गनाु पनेछ
।
१०. बनिार् गदजा आधजर र कजरि खुलजउनु पननिः प्रचलित कानुन बिोलर्ि लनणाय गदाा सम्बलधत पदालधकारीिे गरे को लनणाय कुनकुन
कुरािा आधाररत छ र त्यथतो लनणाय लकन गनुा परे को िो सोको थपथट आधार र कारण खि
ु ाई लनणाय गनुा पनेछ ।
११. सजिार्बनक चजसोको बिषर्िज बनिार् गनन िजरेिः उप सलिलत िे साबार्लनक चासोको कुनै लबषय लनणाय गनुा अलघ सरोकारवािा
तिा नागररक सिार् संग आवश्यक परािशा गना सक्नेछ र सािै उक्त प्रथतालवत लनणया गररएको लबषयको सकारात्िक तिा
नकारात्िक पक्षिरुको सिग्र लवश्लेशण गरी त्यस बाट प्राप्त िुन सक्ने संिालवत प्रिावको िल्ु यांकन सिेत गनुा पनेछ ।
१२. आफ्नो बर्म्िेिजरी पन्छजउन नहुनेिः कानुन बिोलर्ि कायासम्पादन गनुा पने सलिलतका सदथयिरुिे आफुिाई सलु म्पएको वा
कानुन बिोलर्ि आफुिे सम्पादन गनुा पने काि लनधााररत शता तिा लनधााररत अबलध लित्र सम्पादन गनुा पनेछ ।
पररच्छे दिः ४
आबथाक कजर्ाप्रिजली िथज बर्म्िेिजरी
१३. िर्ेट िथज कजर्ाक्रि िर्ािु जिः उप सलितलःिे आगािी आलिाक बषािा गनुा पने कािकार् तिा कायाििको लनलित्त तोलकए
बिोलर्ि बर्ेट तयार गने गराउने उत्तरदालयत्व सयं ोर्कको िुनछ
े र सािै उक्त बर्ेट तर्ािु ा गदाा लवकास साझेदार र अन्तरालरिय
संघ संथिा बाट अनुदान थवरुप प्राप्त िुने नगदी वा लर्न्सी सिायतािाई बर्ेटिा सिाबेश गनुा गराउनु पनेछ । बर्ेट तर्ािु ा गदाा
ऊर्ाा लवकास उप–सलिलतको िालग एक आलिाक वषाको िालग एकिष्टू दैलनक काया सचं ािन, बैठक संचािन खचा र अनगु िन
तिा िल्ू याकंन बर्ेट तर्ािु ा गरर पवू ााधार लवकास सलिलत िाफा त कायापालिकािा थवीकृ तीको िालग पेश गनापु नेछ ।
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१४. सेिज सबु िधजिः यस गाउँपालिकाको कायापालिकाबाट अनिु ोदन गराएको अवथिािा ऊर्ाा लवकास उप–सलिलतका
पदालधकारीिरुिाई बैठकिा सििागी िुदाँ बैठक ित्ता, आतेर्ाते यातायात खचा र बैठक चिेको सियिा थिानीय थतरिा पाईने
खार्ा उपिब्ध गराईनेछ । यलद उप–सलितीका सदथयिरु कायाििको कायाान्वयन अलवधीिा अनुगिन तिा िल्ू याकंन गना र्ाँदा
उप–सलिलतको सयं ोर्कको थवीकृ लत लिई र थवयं ि् सयं ोर्क र्ाने अवथिािा पवू ााधार लवकास सलितीको सयं ोर्कको थवीकृ ती
लिइ कायाान्वयन थिििा र्ान सलकनेछ र उक्त अवलधको दैलनक भ्रिण ित्ता, बास खचा र यातायात खचा गाउँ कायापालिकाको
आलिाक लनयिाविी अनुसार उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
१५. कजरोिजरको लेखजिः उप सलिलतिे कारोबारको िेखा प्रचलित काननू बिोलर्ि गाउँपालिकाको रार्श्व तिा आलिाक प्रशासन
शाखाको सिन्व्यिा तयार गरर राख्नु पनेछ ।
१६. आबथाक बहनजबिनज िथज अबनर्बिििज गना नहुनेिः उप सलिलतका कुनैपलन सदथयिे र्ानीर्ानी वा गित िनसाय राखेर उप
सलिलतिा कुनैपलन प्रकारको िानी नोक्सानी पयु ााउन वा आलिाक लिनालिना गना वा अलनयलितता गना गराउन िुदनै , त्यथतो पाईएिा
प्रचलित काननु बिोलर्ि कारबािी िुनछ
े ।
१७. र्ोबखि ब्र्िस्थजपनिः उप सलिलतिे रकि िगानी तिा त्यसिा रिेको र्ोलखि सिेतिाई लवश्लेशण गरी र्ोलखि ब्यबथिापन
कायायोर्ना तयार गनेछ ।
पररच्छे दिः ५
बिबिध
१८. उच्च नैबिकिज िथज व्र्िसजबर्किज कजर्ि गनापु ननिः उप सलिलतिे सदथयिरुको कािकारवािी तिा सिग्र कायासम्पादनिाई
प्रिावकारी बनाउन सदथयिरुिे पारदलशाता, उच्च नैलतकता तिा व्यवसालयकता प्रदशान गनापु नेछ ।
१९. आचजरसंबहिज लजगू हुनेिः उप–सलिलतका पदालधकारीिरुिाई प्रचलित कानूनिा उल्िेख िए बिोलर्ि र त्यस बािेक देिायका
िप आचारण सबै सदथयिरुिे पािना गनुा पनेछाः
क) बैठक िुनु िन्दा कलम्तिा एक िप्ता अगावै र्ानकारी गराई उपलथिलतको सलु नलश्चता गनपाु नेछ ।
ख) कुनैपलन पदालधकारी आफ्नो पदीय दालयत्व ििा अनुरुप प्रत्येक बैठकिा िनु ालसब कारण सलितको अवथिा बािेक अलनवाया
सििालग िुनुपनेछ ।
ग) उप–सलिलतको कुनै पलन पदालधकारी लवना सचु ना िगातार बढीिा ३ पटकसम्ि बैठकिा अनपु लथित िएिा थवताः खारे र्ीिा
परे को िालननेछ ।
घ) ऊर्ाा लवकास उप–सलिलतको कुनै पलन पदालधकारिरुिे आचार संलिता पणू ारुपिा पािना गनपुा नेछ ।
ङ) कुनै कसैिे उल्िघनं गररएको पाईएिा उप–सलिलतको सयं ोर्किे तत्काि थपलष्टकण सोध्न सक्नेछ ।
च) सोलधएको थपष्टीकरणिा लचत्तबझ्ु दो र्वाफ नआएिा उप–सलिलतको बैठकबाट लनणाय गरर आवश्यक कावाािी गररनेछ ।
छ) त्यथतो आवश्यक कावाािी अन्र्तगत के िी सियको िालग लनिम्बन वा पद खारे र्ी सम्िको लनणाय गनासक्नेछ ।
२०. सिर् पजलनज र बनर्बिििजिः उप–सलिलतका सम्पणु ा सदथयिरुिे लनधााररत सियिा लनयलित रुपिे कायािाई लतब्र रुपिा अगािी
बढाउनु पनेछ ।
२१. अनश
ु जसन र आज्ञजपजलनिः उप सलिलतका सम्पणु ा सदथयिरुिे अनसु ाशनिा रिी आफ्नो काि कताब्य इिान्दाररता र तत्परताका
साि पािन गनुा पनेछ ।
२२. सुचनज प्रिजहिः उप सलिलतिे आफ्नो कायााियसंग संम्बनलधत सबै प्रकारका सचु नािरु अध्यावलधक गरर राख्नुपनेछ र
कारय् ाियिा रिेको सचु ना प्रबाि गने प्रयोर्नका िालग सचु ना बोिा ब्यबथिापन गनेछ ।
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२३. बनदनबशकज िज बदग्दशान िज कजर्ाबिबध िज स्रोि पबु स्िकज िनजउन सकनेिः उप सलिलतिे आफ्नो कािकारबािीिाई प्रलियागत
ढंगबाट लछटो छररतो र लितब्ययी रुपिा संचािन गना वा कायासम्पादन गना आवश्यक लनदेलशका वा लदग्दशान वा कायालबलध वा
श्रोत पलु थतका बनाई िागु गना सक्नेछ ।
२४. खजरेर्ी र िचजउ सम्िबन्ध: नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार तिा थिानीय सरकारको कुनै पलन काननू , लनयि तिा नवीकरणीय
ऊर्ाा नीलतसँग कुनैपलन बुदाँ बालझन गएिा बालझएको िद सम्ि थवताः अिान्य िुनछ
े । सािै नवीकरणीय उर्ाा सम्बन्धी यस अलघ
िए गरे का सम्पणू ा कायािरु यसै कायालवलध बिोलर्ि िएको िालननेछ ।
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अनस
ु च
ू ी: १ ऊर्जा बिकजस उप-सबिबिको कजर्ा बििरि
ऊर्ाा लवकास उपसलिलत (Energy Development Sub-Committee: EDSC) पवू ााधार लवकास सलिलत (Infrastructure
Development Committee: IDC), कायापालिका र गाउँ सिा प्रलत लर्म्िेवार िुनेछ र ऊर्ाा सम्बन्धी लनदेशन र सझु ाविरू
कायाान्वयन गना प्रलतबद्ध िुने ।
उप-सलिलत िे नवीकरणीय ऊर्ाा (Renewable Energy: RE) को िागी कानून, लनयि र िानक संचािन प्रलिया तयार गने र
पवू ााधार लवकास सलिलत िाफा त् कायापालिकािा थवीकृ तःीको िालग पेश गने।
सगं ठनात्िक लवकासिे नवीकरणीय उर्ाा िाई बढावा लदन ऊर्ाा इकाई र ऊर्ाा लवकास उपसलिलतिा ध्यान के लन्रत गने ।
ऊर्ाा सेवा सम्बन्धिा गाउँपालिका िालनसिरूिाई सचेतना र्गाउने ।
उप सलिलतिे ऊर्ाा सम्बलन्धत गलतलवलधिरू सिालित गना वालषाक योर्ना प्रलियािा सलिय िलू िका र नेतत्ृ व प्रदशान गने ।
ऊर्ाा सम्बन्धी गलतलवलधिरूको पलिचान, िाग संकिन, प्रािलिकता र वगीकरण सािै यिािावादी र प्रयोगकताा िैत्री
गलतलवलधिरू तयार गना सियोग पर्ु याउने सलित वालषाक योर्ना प्रलियाको लवलिन्न चरणिरूिा सलिय सििालगता र्नाउने ।
ऊर्ाा प्रबधानका िालग सम्िालवत सरोकारवािािरूको पलिचान सलित ऊर्ाा लवकास रणनीलत तयार गने ।
आन्तररक र बाह्य रूपिा नवीकरणीय ऊर्ाा लवकासको िालग सम्बलन्धत पदालधकारी तिा सलिलतको सियोगिा श्रोतिरूको
खोर्ी र पररचािन गने ।
र्रुरी क्षेत्र र Dis-Advantaged Group (DAG) सिदु ाय र ऊर्ाा लवत्तीय पदोन्नलत बािेक अनदु ान सयं न्त्र लबथतारै घटउने ।
उप सलिलतिे िवन लनिााण नक्सा थवीकृ त गने बेिा ऊर्ाा िैत्री िवन कोि िप्न पैरवी गने ।
ऊर्ाा लवकास योर्नािरू, यसको कायाान्वयन, अनुगिन र पवू ााधार लवकास सलिलत िाफा त कायापालिकािा पेश गने प्रलतवेदन
तयार पाने ।
ऊर्ाा योर्ना र यसको कायाान्वयनको सियिै सम्िालवत नकारात्िक प्रिाव (वातावरणीय, प्रकोप र्ोलखि र द्वन्द्व) को बारेिा
आंकिन गरर नकारात्िक प्रिाविरूको कि गने लवकल्पिरू र व्यवथिापन उपायिरूको अनुसरण गने ।
प्रयोगकताािरूको पक्षिा नवीन र रचनात्िक नवीकरणीय उर्ाा प्रलबलध प्रवधान गना र त्यसिा सेवाग्रािीको पिुचँ बढाउन प्रयत्न गने
।
लनर्ी क्षेत्रका िालग उत्ति वातावरण लनिााण गदै नवीकरणीय उर्ाा प्रलबलध थिापना गरे पलछ सेवा सलु नलश्चत गना थिानीय रूपिा
लबिी पछालि सेवा संयन्त्र र यसको कायाान्वयन लवकासिा र्ोि लदने ।
क्षिता लवकास योर्ना (प्रलशक्षण, अलििख
ु ीकरण, कायाशािा र िस-िलनिंग भ्रिण आलद) र नवीकरणीय उर्ाा प्रलबलधिा ज्ञान र
सीप वृलद्ध गना यसको प्रिावकारी कायाान्वयनिा र्ोि लदने ।
गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रिख
ु पशासलकय अलधकृ त र पवू ााधार लवकास सलिलतको सिन्वयिा आवश्यकता अनुसार ऊर्ाा लवकास
लवज्ञिरूको प्रबन्ध लििाउने ।
ऊर्ाा लवकास र प्रबद्धान गना लवकास साझेदार (दातृ लनकाय, रालरिय तिा अन्तररालरिय गैरसरकारी सथं िा र लनर्ी क्षेत्र) सँगको
सिकाया र साझेदारीिा ऊर्ाा प्रबधान कायािििाई प्रािलिकता लदने ।
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