नेपाल सरकार

जल तथा ऊजार् आयोगको सिचवालय
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४,
को दफा ५(३)
बमोिजम जल तथा ऊजार् आयोगको
सिचवालय ारा
सावर्जिनक गिरएको िववरण
(माघ – चैऽ, २०७२)

१.

पिरचयः

जल तथा ऊजार् ॐोतको एिककृत िवकास, ब्यवःथापन एवं ब्यापक उपयोग गन उ ेँयले िव.सं .
२०३२ मा नेपाल सरकारले जल तथा ऊजार् आयोगको गठन गरी िव.सं . २०३८ दे िख ःथायी
सिचवालय समेतको ःथापना गरे को हो । िमित २०४९।३।१५ र िमित २०५५।९।२० मा
नेपाल सरकारको िनणर्य बमोिजम यस आयोग र सिचवालयको सं गठनात्मक ःव प एवं
कायर्क्षेऽमा पिरमाजर्न गरी आयोगलाई दे शमा िव मान जलॐोत र ऊजार्को िवकास तथा
ूव र्नको

लािग

दीघर्कालीन

तथा

अल्पकालीन

पिहचान/छनोट एवं कायार्न्वयनमा सम्ब

नीित/रणनीित

िनमार्ण, आयोजनाह को

सरकारी/गैर सरकारी िनकायह को साथै दातृ

सं ःथाह सं ग समेत समन्वय कायम गरी ॐोतह को िःथित, आवँयकता तथा ूाथिमकता
िनधार्रण गन, िविभ

ूयोगकतार्ह लाई जल तथा ऊजार्को िवतरण गन तथा जल तथा ऊजार्

क्षेऽमा नेपाल सरकारलाई राय सल्लाह उपलब्ध गराउने केन्िीय सरकारी िनकायको

पमा

ःथािपत गिरएको छ ।
२.

जल तथा ऊजार् आयोगको संरचना
(क)

उजार् मन्ऽी /राज्य मन्ऽी - अध्यक्ष

(ख)

सदःय (जलॐोत हे न) रािंशय योजना आयोग - सदःय

(ग)

सिचव, ऊजार् मन्ऽालय Ñ सदःय

(घ)

सिचव, िसं चाइ मन्ऽालय Ñ सदःय

(ङ)

सिचव, अथर् मन्ऽालय Ñ सदःय

(च)

सिचव, सहरी िवकास मन्ऽालय Ñ सदसय

(छ)

सिचव, भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्ऽालय- सदःय

(ज)

सिचव, खानेपानी तथा सरसफाई मन्ऽालय Ñ सदःय

(झ)

सिचव, उ ोग मन्ऽालय Ñ सदःय

(ञ)

सिचव, बािणज्य मन्ऽालय Ñ सदःय

(ट)

सिचव, आपूितर् मन्ऽालय Ñ सदःय

(ठ)

सिचव, कानून, न्याय तथा सं सदीय व्यवःथा मन्ऽालय Ñ सदःय

(ड)

सिचव, कृिष मन्ऽालय Ñ सदःय

(ढ)

सिचव, पररा

(ण)

सिचव, वन तथा भू-सं रक्षण मन्ऽालय- सदःय

(ट)

सिचव, जनसं ख्या तथा वातावरण मन्ऽालय Ñ सदःय

(ठ)

सिचव, सं िघय मािमला तथा ःथािनय िवकास मन्ऽालय- सदःय

(ड)

गैर सरकारी क्षेऽबाट ख्याित ूा

मन्ऽालय - सदःय

जलॐोत तथा उजार् िवशेष ह

नेपाल सरकार ारा मनोिनत दुई जना Ñ सदःय
(ढ)

डीन, िऽभूवन िवँविव ालय, इिन्जिनयिरं ग अध्ययन सं ःथान Ñ सदःय

(ण)

अध्यक्ष, नेपाल इिन्जिनयसर् एशोिसयशन Ñ सदःय

मध्येबाट

३.
क)

(त)

ूितिनिध, नेपाल उध्योग वािणज्य महासं घ Ñ सदःय

(थ)

सिचव, जल तथा ऊजार् आयोगको सिचवालयका -सिचव सदःय

आयोगको उ ँ
े य: आयोगको उ ेँय दे हाय बमोिजम हुनेछ:‐

जल तथा ऊजार् क्षेऽको दीघर्कालीन/ आविधक योजनाह मा समावेश गिरने उ ेँय तथा
नीित िनधार्रणमा तालुक मन्ऽालयह लाई सहयोग पुर्याउने।

ख)

िसं चाइ,

ु ,
जलिव त

खानेपानी,

पानीको

औ ोिगक

उपयोग,

बाढी

व्यवःथापन

र

जलपिरवहन सम्बन्धी वहुउ ेँयीय (ठू ला तथा मझौला माऽ) र ठू ला तथा मझौला
पिरयोजना ूव र्न र िवकास एवं यस क्षेऽको वातावरणीय पक्षको सं रक्षण समेतका
िवषयह मा सम्बिन्धत िनकायह लाई राय, परामशर् एवं पथ ूदशर्न गन।
ग)
घ)

जलॐोत तथा ऊजार् क्षेऽको नीित तथा रणनीित तजुम
र् ा गन।

जल ॐोत तथा ऊजार् सँग सम्बिन्धत ि पक्षीय तथा बहुपक्षीय तथा वहुपक्षीयह मा राय
सल्लाह तथा परामशर् िदने।

ङ)

जलॐोत तथा ऊजार्संग सम्बिन्धत ि पक्षीय तथा वहुपक्षीय िवषयह मा राय सल्लाह तथा
परामशर् िदने।

४.

आयोगको सं गठन संरचनाः

५.

सिचवालयका िविभन्न महाशाखाका काम, कतर्व्य, उ रदाियत्व तथा अिधकारह ः
१.

जलॐोत महाशाखाका काम, कतर्व्य, उ रदाियत्व तथा अिधकारह

१. सं पूणर् नदी

a]l;g

अध्ययन गरी जलॐोतको पिरमाणको सन्तुलनको अध्ययन कायर्

जारी राख्ने ।

२. नदी बेिसनह को अध्ययनह सँग सम्बिन्धत तथ्या ÷सूचना÷ूितवेदनह

उपलब्ध

गन ।
३. िडजाईन िनदिशका तयार गरी ूिविधको उ ितसं गै पुनरावलोकन तथा सुधार
गन।

४. Inter Basin Transfer को सं भाव्यता अध्ययन गरी बहुउ ेँयीय आयोजनाह को
पिहचान गन ।
५. नदीह को जलूवाहको अनुमान गन ूिबयाह को िवकास गन ।
६. नेपाल सरकारबाट सन्चािलत मौजुदा तथा सम्प

भैसकेका िसं चाइ आयोजनाह को

शीय मुल्यांकन (Rapid Appraisal) गरी अिधकतम उपलिब्ध गराउन सुझावह

पेश

गन ।
७. जलॐोत गु योजनामा सघाउ पु¥याउने तथा जलॐोत क्षेऽको आविधक योजनाह को
मःयौदा

गन ।

८. िडजाइन िनदिशकाह
।

९. महाशाखासँग

तयार गरी ूिविधको उ ितसं गै पुनरावलोकन तथा सुधार गन

सं बिन्धत

िवषयमा

ूगित

िववरण

तयार

गरी

अन्य

आवँयक

Document तयार गन ।
१०. महाशाखाका भौितक साधनह को ःयाहार सं भार एवं ममर्त गन ।
११. सं किलत तथ्य िववरण, नक्सा, आिदको ूयोगबाट जलॐोतको उपयुक्त ूयोगको
लािग

a]l;g

िवकास अध्ययन कायर् चालू राख्ने ।

१२. महाशाखालाई िनिदर्
२.

गिरएका अन्य कायर्ह

गन ।

कानुन तथा संःथागत िवकास महाशाखाका काम, कतर्व्य, उ रदाियत्व तथा
अिधकारह ः

१. जल तथा ऊजार्संग सम्बिन्धत कानुनह को ब्याख्या सम्बन्धी राय माग भई आएमा
सम्बिन्धत िनकायह मा सं पकर् गरी शु

कायर्वाही गन र ःवीकृत बमोिजम िनणर्यको

जानकारी िदने ।
२. मन्ऽालयमा र सिचवालयका अन्य शाखाह लाई आवँयकता अनुसार कानुनी
सल्लाह पु¥याउन शु

कारवाही गन ।

३. जल तथा ऊजार् सम्बन्धी ऐन, िनयम सम्बन्धमा कायम भइसकेका राय वा
ब्याख्याह को िववरण लगत अ ाविधक राख्ने ।

४. सव च्च अदालतबाट जल तथा ऊजार् सम्बन्धमा निजर कायम हुने िनणर्यह को
लगत अ ाविधक राख्ने ।

५. जल तथा ऊजार् सम्बन्धी ि पक्षीय सन्धी, सम्झौताह को अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा
आवँयक परामशर् िदने ।
५. महाशाखा अन्तगर्तका भौितक साधानह को ःयाहार, सं भार ममर्त तथा सं रक्षण गन
व्यवःथा िमलाउने ।
६. अधीनःथ कायर्को कायर्ूगित िववरण तयार गन ।
७. सीमा नदी को िविवध एवं कानुनी पक्षको कायर्मा अध्ययन गन र आवँयक राय
ूदान गन ।
८. महाशाखालाई िनिदर्
३.

गिरएका अन्य कायर्ह

गन ।

ऊजार् महाशाखाका काम, कतर्व्य, उ रदाियत्व तथा अिधकारह ः

१. घरे ल,ु उ ोग, यातायात, कृिष लगायतका क्षेऽह मा ऊजार् आपूितर् बारे ूारिम्भक
ु ान सम्बन्धी अध्ययन गन र ूितवेदनह
पूवार्नम

तयार गन ।

२. परम्परागत ऊजार्, व्यापािरक ऊजार्, तथा वैकिल्पक ऊजार् ॐोतको बारे मा जनचेतना
वृि

गनर् र नीजी क्षेऽलाई यसमा आकिषर्त तुल्याउन सन्चारको माध्यमबाट ूचार

ूसार गन, सावर्जिनक ूदशर्नी गन तथा उपयुक्त तािलम िदने जःता कायर्बमह
तयार गन ।
३. व्यापािरक ऊजार्, परम्परागत ऊजार् तथा वैकिल्पक ऊजार्को क्षेऽमा कायर्रत अन्य
सरकारी, गैरसरकारी तथा नीिज क्षेऽिसत सम्पकर् समन्वय राखी कायर् सन्चालन

गन ।

४. ऊजार्को न्यूनतम ूयोग गनर् र इन्धनको आयात घटाउने बारे मा ऊजार्को ूभावकारी
मापदण्ड तयार गन तथा न्यूनतम लागतमा अिधकतम ऊजार् खपत गन सम्बन्धमा
आवँयक अध्ययन गन÷गराउने ।

ु योजनाह मा नीिज क्षेऽलाई आकिषर्त तुल्याउन मागको ूारिम्भक
५. साना जलिव त
अनुमान तयार गन तथा ःथलगत अध्ययन गरी िरपोटर्ह

तयार पान ।

६. ऊजार् िवकास गन सन्दभर्मा खानी िवभाग र अन्य सरकारी, गैरसरकारी िनकायमा
सम्पकर् राखी उपयोगी तथ्यांक िववरण सं कलन गन ।
७. िवकासशील र िवकासोन्मुख रा को ऊजार्को क्षेऽमा भएको िवकासका गितिविध र
अनुमानबाट ऊजार् खपतमा पनर् जाने ूभाव बारे अध्ययन कायर् जारी राख्ने र
नेपालको सन्दभर्मा उपयुक्त कायर् नीित अवलम्वन गनर् ूितवेदन तयार गन ।
८. महाशाखाका अन्तगर्तका भौितक साधनह को ःयाहार सं भार एवं ममर्त गन ।

९. महाशाखालाई िनिदर्
४.

गिरएका अन्य कायर्ह

गन ।

सामािजक, आिथर्क तथा वातावरण महाशाखाका काम, कतर्व्य, उ रदाियत्व तथा
अिधकारह ः

१.

जलॐोत तथा ऊजार्संग सम्बिन्धत िविभ

पिरयोजनाह को सामािजक, आिथर्क एवं

वातावरणीय पक्षको अध्ययन÷अनुसन्धान गरी वातावरणमा ूितकूल ूभाव आउन

निदन उपयुक्त राय÷सुझाव सिहत ूितवेदन तयार गन ।

२.

ु िसं चाइ तथा जल र ऊजार्िसत सम्बिन्धत िविभ
जलिव त

योजनाह बाट

वातावरणीय ूभाव पानर् निदन वा न्यूनीकरण गनर् सुझाव सिहतको िनदिशका
तयार गन ।
३.

िहं मताल िवंफोटनबाट उत्प

बाढी ूकोप (GLOF) को कायर्मा समन्वय र

सुपरीवेक्षण गन ।
४.

जल तथा ऊजार्संग सम्बिन्धत योजनाको सम्बन्धमा आवँयक नीित र कायर्बम

तयार गनर् राि य योजना आयोग, वन तथा भू–सं रक्षण मन्ऽालय तथा अन्य
सरकारी र गैरसरकारी िनकायिसत सम्पकर् कायम राखी कायर् गन ।
५.

जल तथा ऊजार्संग सम्बिन्धत योजना र कायर्बमह को आिथर्क तथा िव ीय

क्षेऽको पुनरावलोकन कायर् गन र ूा

सामामीको आधारमा उपयुक्त िव ीय

नीित तजुम
र् ा गन ।
६.

आयोजनाह को (Cost Benefit Analysis )कायर् गन ।

७.

िविभ

८.

ऊजार् आयात, िनयार्तको लागत राख्ने, तेलको िव

९.

क्षेऽगत (Gross Domestic Product) को अध्ययन गन ।
मूल्य वारे मा अध्ययन गन र

अ ाविधक िववरण तयार गन ।

जलॐोत र ऊजार्संग सम्बिन्धत मिहला कायर्बमह

सन्चालन गन, तथा मिहला

सहभािगतालाई ूोत्साहन गन ।

१०. मिहला सहभािगता सम्बन्धी िनदिशका पुिःतका तयार गन ।

११. वृक्षारोपण कायर्बममा सघाउ पु¥याउने र यस बारे मा समयानुकूल सुधार ल्याउन
आवँयक अनुसन्धान गन ।
१२. महाशाखा अन्तगर्तका भौितक सधानह को ःयाहार, सं भार ममर्त तथा सं रक्षण गन
व्यवःथा िमलाउने ।

१३.

महाशाखालाई िनिदर्

गिरएका अन्य कायर्ह

गन ।

६.

आयोगको काम कतर्व्य र अिधकार
•

नेपाल सरकारबाट ःवीकृित हुन ु पूव र् बहुउ ेँयीय, ठू ला तथा मझौला जलॐोत

पिरयोजनाह को पुनरावलोकन गन, गराउने र कायार्न्वयनको लािग िसफािरस गन ।
•

ु िवकास सम्बन्धी
नेपाल सरकारको ूाथिमकता र लआय अनु प जलॐोत तथा िव त
िविवध पक्षह को अध्ययन, अनुसन्धान, सवक्षण तथा िवँलेषण गरी आवँयक नीित
तथा रणनीित तजुम
र् ा गन,गराउने।

•

जलॐोत तथा ऊजार् िवकासिसत सम्बिन्धत ि पक्षीय वा बहुपक्षीय आयोजनाह को
िवँलेषण गन, गराउने र सो सम्बन्धमा नीित तजुम
र् ा गन तथा त्यःता आयोजनाह को
िवःतृत अध्ययन िवँलेषणको पुनरावलोकन गन।

•

जलॐोत तथा ऊजार् िवकास सम्बन्धी आवँयक कानून तजुम
र् ा गन, गराउने।

•

जलॐोत तथा ऊजार् क्षेऽका रािंशय र क्षेऽगत नीितह मा सामन्जःय एवं समन्वय
गन, गराउने।

७.

सिचवालयको काम कतर्व्य र अिधकार
•
•

रािंशय जलॐोत िवकास पिरषद्को सिचवालयको काम गन।

एिककृत जलॐोत िवकास सम्बन्धी नीित िनमार्णमा एक पता एवं समन्वय ल्याउन
रािंशय जल योजना इकाईको

पमा काम गन। ईकाइको मुख्य कामको

पमा

रािंशय जलॐोत रणनीित तजुम
र् ा, सोको समसमाियक सुधार र कायार्न्वयन समन्वय
तथा अनुगमन रहनेछ।

•

जलॐोत तथा ऊजार्को आवँयकता (तत्कालीन र भिवंयको समेत)अध्ययन गन,
गराउने।

•

समन्वयात्मक

•

वहुउ ेँयीय

पमा जल तथा ऊजार्ॐोतको सवक्षण र अन्वेषण कायर् गन, गराउने।
जलॐोत

सम्बन्धी

बेिसनह को जलॐोत सम्बन्धी गु
•

पिरयोजनाह को

नीितगत

अध्ययन

तथा

नदी

योजना अध्ययन कायर् गन, गराउने।

जलॐोत क्षेऽका सम्पूणर् वहुउ ेँयीय, ठू ला तथा मझौला पिरयोजना तजुम
र् ामा
समन्वयकतार्को काम गन। जलॐोत तथा ऊजार् िवकास सम्बन्धी ि पक्षीय वा
बहुपक्षीय

पमा भइरहे का अन्तरार्िंशय ूयास एवं सिन्ध सम्झौताह को अध्ययन,

अनुसन्धान एवं िवँलेषण गन, गराउने।
•

जलॐोत तथा ऊजार् िवकास सम्बन्धी आिथर्क, सामािजक, ूािविधक एवं वातावरणीय
िनदिशकाह

•

तयार गन कायर्मा सहयोग तथा परामशर् उपलब्ध गराउने।

जलॐोत तथा ऊजार् आयोजनाह को बारे मा अन्य िनकायह बाट तयार गिरएका
ूितवेदनह को अध्ययन गरी राय, सुझाव िदने।

•

जलॐोत तथा ऊजार् िवकास सम्बन्धी िविभन्न वातावरणीय, सामािजक, आिथर्क,लै ि क
िवषयह को अध्ययन, मूल्या न र िवँलेषण गरी गराई सोही अनु प पिरयोजनाह को
पिरमाजर्न गनर्, गराउन सुझाव िदने।

•

जलॐोत तथा ऊजार् िवकास सम्बन्धी िविवध पक्षमा नेपाल सरकार ारा िनदिशत अन्य
कायर्ह

•

गन, गराउने।

ु पिरयोजनाह को वातावरणीय, सामािजक र आिथर्क ूभाव
जलॐोत तथा जलिव त
मूल्या न गन, गराउने।

•

आयोगका िनणर्यह

कायार्न्वयन एवं दै िनक कायर् सञ्चालन गन।

•

आयोग ारा गिरएका िनणर्यह

कायार्न्वयनकोलािग सम्बिन्धत िनकायह लाई अनुरोध

गन, कायार्न्वयन भए नभएको अनुगमन गरी आयोगमा ूितवेदन पेश गन।
•

जलॐोत तथा ऊजार् िवकास सम्बन्धी सूचना तथा तथ्या ह

सं कलन, व्यवःथापन

तथा ूवाह गन। सिचवालयबाट तयार गिरएका अध्ययन ूितवेदन एवं सं किलत
तथ्या ह
•

आवँयकता तथा औिचत्यताको आधारमा उपलब्ध गराउने।

जलॐोत तथा ऊजार् िवकास सम्बन्धी िविभन्न िवषयह मा हुने छलफलमा भाग िलन

नेपाल सरकारको िनकायह
•

तथा अन्य व्यिक्तह लाई आमन्ऽण गन।

वािषर्क कायर् योजना र बजेट तयार गरी नेपाल सरकारको ःवीकृितको लािग पेश
गन।

•

आयोगको बैठकमा छलफल हुने िवषयको कायर्सूची एवं तत्सम्बन्धी िववरण तयार
गरी बैठक सञ्चालनको व्यवःथा गन।

•

दे शको जलॐोत तथा ऊजार् ॐोतको सं रक्षण, िवकास सम्बन्धी िविभन्न लाभदायक र
उपयोगी कायर्बमह

•

तयार गन, गराउने।

ःवदे श तथा िवदे शमा ूकािशत जलॐोत तथा ऊजार् सं ग सम्बिन्धत अध्ययन,
ूितवेदन पुःतक, पुिःतका, जनर्ल एवं ूकाशनह

सं कलन गरी पुःतकालयको

सञ्चालन गन।
•
८.

आयोग ारा िनदिशत अन्य कामह

गन, गराउने ।

आयोगले ूदान गन सेवाः
क.

ँ ा नं. ६ र ७ मा उिल्लिखत कायर् क्षेऽ/काम कतर्व्य अिधकार
माथी बुद
अन्तरगतका कायर्ह , र

ख.
९.

सिचवालयको दै िनक ूशासन सन्चालन सम्बन्धी कायर्

सिचवालयको महाशाखा र िजम्मेवार अिधकारीः
िस.िन. महाशाखा/शाखा
१. जल तथा ऊजार् आयोगको सिचवालय

िजम्मेवार अिधकारी

फोन नं.

सिचवको िनजी सिचवालय

सिचव ौी धनबहादुर तामा
िप.ए.

4211423

कृंणमान डं गोल

कम्प्यूटर अपरे टर शेरबहादुर न्यारतेन
२.

जलौोत महाशाखा

ौी केशब ध्वज अिधकारी

4211429

िस.िड.इ. डा. महेँवर ौे ंठ

4211415

िस.िड.इ.जी. ौी माधव दे व आचाथर् 4211415
िस.िड.इ. ौी सुरेश माःके
िस.िड.इ. ौी उमनाथ झा

4211415
4211415

इिन्जिनयर ौी सुन्दर कुमार थापा 4211415

३.

ऊजार् महाशाखा

सहसिचव ौी जीबछ मण्डल

4211418

िस.िड.इ. ौी सुकदे व चौधरी

4211415

िस.िड.इ. ौी िकरण गौतम
४.

सामािजक आिथर्क तथा वातावरण महाशाखा

अिधकारी (अल्पकालीन व्यवःथा)

4211415

सहसिचव ौी ौी केशब ध्वज

िस.िड.इ. ौी िदनकर खानाल

4211415

सा.िव.अ. ौी िवजया सत्याल

4211415

क.अिधकृत ौी मेख राज जैशी

अथर्शा ी ौी राम कुमार ौे ंठ

4211415
4211415

पु.अ. ौी ूभा पन्थी (सूचना शाखा)
५.

4211415

कानून तथा सं ःथागत िवकास महाशाखा
क. ूशासन शाखा

सहसिचव ौी केशब ध्वज अिधकारी (अल्पकालीन व्यवःथा)
शा.अ. ौी निवन्ि नािपत

4211415

ना.सु. रमेश पौडेल (िजन्सी भण्डार) 4211415
टा.ना.सु. ौी बाल गोिवन्द ौे ंठ (दतार्/चलानी) 4211415
ख.

लेखा शाखा

उपसिचव ौी पु षो म शमार् 4211422
ले.अ. ौी नरे ँवर शमार्
ले.प. खुमकान्त कँडेल

१०.

सेवा ूाप्त गनर् लाग्ने दःतूर र अविधः

सूचना मागको िनवेदन िदं दा कुनै शुल्क वा दःतूर लाग्दै न।
क.

सेवा ूा

गनर् लाग्ने दःतूरः

4211422
4211422

•

सूचनाको हक सम्बन्धी िनयमावली २०६५ को िनयम ४ बमोिजमको र

•

अन्य िवशेष कानुनले तोके बमोिजमको दःतूर

सेवा ूाप्त गनर् लाग्ने अविध

ख.
•
•
११.

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७ ले तोकेको अविध िभऽ र
अन्य िवशेष ऐन िनयमले अविध तोकेकोमा सोही बमोिजमको अविध।

िनणर्य गन ूिबया र अिधकारीः

क. िनणर्य ूिबया सम्बन्धमाः

१. आयोगले उपलब्ध गराउने सेवा सम्बन्धमा सरकारी िनणर्य ूकृया सरलीकरण िनदिशका,
२०६५ बमोिजम।
२. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोिजम माग गिरने सूचना सम्बन्धमा सूचनाको
हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ बमोिजम

ख. िनणर्य गन अिधकारी सम्बन्धमाः

१. सिचवालयले सम्पादन गन नीितगत एवं अन्य कायर् सम्बन्धमाः
•

मंिऽ पिरषद्मा ूःताव पठाएर।

•

माननीय ऊजार् मन्ऽीःतरबाट।

•

जल तथा ऊजार् आयोगको सिचवःतरबाट

•

सुशासन (व्यवःथापन तथा सं चालन ऐन, २०६४ बमोिजम ूाप्त अिधकार बोिमिजम,
र

•

अन्य िवशेष ऐन िनयमले सिचवले गन भनी तोकेका कामह ।

सिचवले ूत्यायोजन गरे को अिधकार बमोिजम तोिकएको पदािधकारीह ले।
२. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोिजम माग गन।
३. सूचना सम्बन्धमा सिचवालयका सिचवले।
१२.

िनणर्य उपर उजुरी सुन्ने अिधकारीः

क.

आयोगले उपलब्ध गराउने सेवा सम्बन्धमा ूचिलत ऐन कानूनमा तोिकएको व्यवःथा
बमोिजम उपलब्ध गराउने ।

ख.

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोिजम परे को उजुरी सम्बन्धमा सोही ऐनमा
तोिकए बमोिजम फ

ौट गराउने।

१३. आयोगको सिचवालयले गरे का केही महत्वपूणर् कायर्ह
१.

रािंशय जलॐोत रणनीित, २००२ र सो अनुसारको रािंशय जल योजना, २००५

२.

िहमताल तथा त्यसको िवंफोटनबाट उत्पन्न वाढीको ूभाव (सन् १९८५ दे िख १९९५
सम्म, तर हाल पिन केही काम भइरहे को),

-

नेपालको िहमालय क्षेऽमा भएका िविभन्न िहम नदी तथा िहमतालह को सवक्षण,
अनुसन्धान तथा अनुगमन गिरएको, ८ िहमतालको ूारिम्भक अध्ययन र च्छो रोल्पाको
िवःतृत अध्ययन,

३ जलउपयोग सूची (१९९०-२०००),
-

नेपालका ७५ िजल्लाको िविभन्न क्षेऽमा गिरएको जल उपयोगको सूची तयार गिरएको
(तीन दशक अिघ, अ ाविधक गनुर् पन),

४ ऊजार् खपत तथा आपूितर्को अध्ययन एवं दीघर्कालीन ूक्षेपण अध्ययन ूितवेदन
(२०११-२०१२),
५ जल तथा ऊजार्को दीघर्कालीन िभजन तजुम
र् ा कायर् (२०१२-२०१३), आिद
आयोगको सिचवालयवाट सं चालन भईरहेका कायर्बमह

१४.

ब. सं.
१

कायर्बम /िबयाकलाप
ु
नदी वेिसन योजना तथा जल व त
िवकास गु

२

योजना तजुम
र् ा एवं

ूगित िववरण
राि य योजना आयोगबाट कायर्बम
सं शोधन ःवीकृत भई अन्तरािंशय

रणनैितक वातावरणीय तथा सामािजक

परामशर्दातृ सं ःथाह को छोटो सूचीको

मूल्या न अध्ययन कायर्।

लािग सूचना ूकाशन गिरएको।

बागमती नदी बेिसन आयोजना अन्तगर्त

परामशर्दाताले कायार्रम्भ गरी

एकीकृत नदी जलाधार व्यवःथापन,

Inception Report ूाप्त भएको।

पानीको गुणःतर अनुगमन ूणाली, बाढी
ु ान ूणाली तथा िडिसजन सपोटर्
पूवार्नम
िसःटम सम्बन्धी कायर्ह

गन

(एिशयाली िवकास बकको अनुदान)
कूल बजेटः US$ 20,79,742।

शहरी िवकास मन्ऽालय अन्तगर्त
सं चािलत आयोजना (सिचवालयमा एक
PMU रहे को)

३

नेपालको

ु को
कूल जलिव त

सं भाव्यताको पुनमूल्र् यांकन गन।

कूल बजेट:

. 2,28,49,000।

परामशर्दातावाट
ूाप्त भएको I

Interim Report ‐I

४

५

ु आयोजनाह मा
नदी ूवाही जलिव त

सं िक्षप्त सूचीकृत परामशर्दाताह बाट

सेिडमेन्टको व्यवःथापन सम्बन्धी

आिथर्क तथा ूािविधक ूःताव माग

अध्ययन गन।

गिरएको।

जलॐोत ऐन पिरमाजर्न गन कायर्।

िवँव बक तथा एिशयाली िवकास

कूल बजेटः

.8,0०,०००।

बकह को अनुदान सहायतामा सं चालनमा
रहे का कायर्बमह मा समायोजन भई

रािंशय एकीकृत जलॐोत नीित तथा सो

अन्तरगतको सूिचकृत जलॐोत ऐन तयारी
गन ूारिम्भक चरणको कायर् भइरहे को।

६

पूवार्धार आयोजनाह को Hydrological

परामशर्दाताह को सं िक्षप्त सूची (Short

िवँलेषण

Listing )को लािग EOI माग गिरएको।

सम्बिन्ध Manual तयार गन।

कूल बजेटः
7

.3,०0,00,000।

Energy Audit सम्बन्धी Guidelines तयार

यस आ.व. को िविनयोिजत रकम अपुग

गन कायर्।

हुने दे िखएकोले अक आ.व. दे िख शु

कूल बजेटः

.15,०0,000।

गन गरी सं शोधनको लािग तयारी
भइरहे को।

8

एकीकृत कोशी नदी वेिसन योजना

यो कायर्बम ब. सं . 1 मा समायोजन

(Plan) तयार गन।

भएको।

कूल बजेटः

.2,0०,०००।

आयोगको सिचवालयवाट सं चालन भईरहेका कायर्बमह
ब. सं.

कायर्बम /िबयाकलाप

9

जलॐोत, ऊजार्, वातावरण तथा

हालको अवःथा
हाल सम्म

5,50,000/- खचर् भएको।

कानूनी पक्षका क्षेऽमा सहयोग
पुग्ने वातार्, गोंठी, सम्मेलन,
बैठक ईत्यािद

कूल बजेटः
10

कायर्ह

गन।

.12,५०,०००।

कोशी नदी व्यवःथापन

ु
WWF‐Nepal को सहयोगमा सिचवालयले सं यक्त

कायर्बम।

रािंशय जल योजनाले िनिदर्ंट गरे बमोिजम बेिसन

शु

व्यवःथापनको अवधारणामा आधािरत भई कोशी नदी

िमितः २०१० जुलाई,

सम्पन्न हुने िमितः २०१6
जुलाई।

WWF Nepal सँगको सहकायर्मा

बेिसन व्यवःथापन लाई Pilot Case को

पमा

पमा

सञ्चालन गरे को।

सं चािलत (सोझै भुक्तानी)
11

बे जु फछय ट सम्बन्धी कायर्।

लआय अनु प हालसम्म सिचवालयवाट 9१.१0%
बे जु फछय ट भएको।

12

भूकम्पबाट अःतब्यःत भएको

भूकम्पबाट अःतब्यःत भएको सिचवालयको

सिचवालयको पुःतकालयलाई

पुःतकालयलाई ब्यबिःथत गन कायर् सम्पन्न भई

ब्यबिःथत गन कायर्।

महत्वपूणर् ूितवेदनह

िडिजटाइज गन ूिबयामा

रहे को छ।
यी वाहेक जलॐोत तथा ऊजार् क्षेऽका िवषयमा आवँयक अध्ययन, अनुसन्धान, राय परामशर् उपलव्ध
गराउने एवं सरकारी तथा गै॑ सरकारी सं घ सं सथाह
अन्तरार्िंशय गोिंठ तथा अन्य जनचेतनामूलक कायर्बमह

सं गको सहकायर्मा िविभन्न रािंशय तथा
सं चालन गन कायर्ह ।

१५.

लेखा शाखाको खचर्को फाँटवारी

१६.
•

आयोगबाट सम्पन्न गिरएका अन्य कायर्ह ः
सम्माननीय ूधानमन्ऽीज्यूबाट भएको िनदशन बमोिजम चालू हालतमा रहे का सबै
गाडीह को अिनवायर् वीमा गिरएको छ।तथा अनावँयक र ूयोगमा आउन नसक्ने
सामानह को हकमा िललाम गन कायर् सम्पन्न भएको छ।

•

२०७२ चैऽ ४ दे िख १० (माचर् १७ दे िख २३,२०१६) नेपाल रािंशय जल तथा मौसम
स ाह यस सिचवालयको सं योजकत्वमा सम्पन्न भएको छ।

•

जल तथा ऊजार् आयोगका अध्यक्ष एवं माननीय उपूधानमन्ऽी तथा ऊजार् मन्ऽी ौी
टोपबहादुर रायमाझीज्यूको अध्यक्षतामा जल तथा ऊजार् आयोगको ५७ औ ं बैठक बसी

जल तथा ऊजार् आयोग र यसको सिचवालयले

गरे का कायर्ह को सिमक्षा गरी सं ःथागत

पुनसर्ंरचना सिहत िबयाशील बनाउन के गनुप
र् लार् भन्ने बारे मा सुझाव पेश गनर् जल तथा

ऊजार् आयोगको सिचवालयले एक सुझाव सिमित गठन गरी सुझाव ूाप्त गन चरणमा
रहे को छ।
•

हे लो सरकार बमोिजम यस सिचवालयको Face book Account खडा गरी अ ाविधक गद

आएको छ।(हालसम्म कुनै जनगुनासो ूाप्त नभएको)
•

जल तथा ऊजार् आयोगको सिचवालय र The Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organization( CSIRO) Australia का वीच ि पक्षीय िहतका िवषयमा सहकायर्
गन तथा सहकायर्मा “Integrated Basin Management” को क्षेऽमा “ High Level Study
Tour, Joint Basin Modeling Exercise, Short term Placement in Australia, Short term
Placement in Nepal, Review of scientific Knowledge, Training in Integrated Water
Management” जःता िबयाकलापह
गन गरी िमित 20 Jan,2016 मा Letter of
Intent(आशयपऽ) मा हःताक्षर भएको छ।

•

करार सेवामा रहेका कमर्चारीह को करार नाम २०७२ असार मसन्त सम्मका लािग
िनयुिक्त गिरएको

•
१७.

दै िनक ूशासिनक कायर्ह

समयमै सम्पादन गिरएको।

ँ सं लग्न सं घ/संःथाह को िववरणः
आयोगकसग

यस सिचवालयको सिचवालयले िनम्नानुसारका सं घ सं ःथाह सँग पिन सं लग्न रही कायर्
गिररहेको छः

(१)

International Commission on Large Dam (ICOLD)

(२)

World Energy Council (WEC)

(३)

Nepal Water Partnership : Global Water Partnership को नेपाल इकाई सदःयको
रुपमा कायर्रत

(४)

WWF Nepal

(५)

World Bank

(६)

International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD)

(७)

Asian Development Bank (ADB)

(८)

UNDP, GIZ, UN HABITAT

(९)

Network of Asian River Basin Organizations (NARBO)

(१०)

Water Environment Partnership in Asia (WEPA)

१८.

सूचना अिधकारी र ूमुखको नामः
ूमुखः सिचव, धनबहादुर तामा

सूचना अिधकारीः सामािजक िव ान अिधकृत, िवजया सत्याल

१९.

ऐन िनयम िनदिशकाको सूचीः

• पानी कर ऐन, २०२३

• जलॐोत ऐन, २०४९
• पानी जहाज दतार् ऐन, २०२७
• नेपाल खानेपानी संःथान ऐन, २०४६

• नेपाल िवद्युत ूािधकरण ऐन, २०४१
• जलचर संरक्षण ऐन, २०१७

• िवद्युत चोरी िनरयन्ऽण ऐन, २०५८
• िवद्युत ऐन, २०४९
• खानेपानी महसुल िनधार्रण आयोग ऐन, २०६३
• खानेपानी व्यवःथापन बोडर् ऐन, २०६३

• उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४
• िवकास सिमित ऐन, २०१३

• वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३
• िवदे शी लगानी तथा ूिविध हःतान्तरण ऐन, २०४९
• वन ऐन, २०४९

• औद्योिगक व्यवसाय ऐन, २०४९
• जग्गा ूािप्त ऐन, २०३४
• मालपोत ऐन, २०३४

• खानेपानी िनयमावली, २०५५
• खानेपानी सेवा महसुल (असूल उपर गनेर्) िनयमावली, २०५०
• िवद्युत महसुल िनधार्रण िनयमावली, २०५०
• िवद्युत िनयमावली, २०५०

• िवद्युत चोरी िनयन्ऽण िनयमावली, २०५९

• िसंचाइ िनयमावली, २०५६

• जलयाऽा िनयमावली, २०६३
• जलॐोत िनयमावली, २०५०

• जीवनाशक िवषादी िनयमावली, २०५०
•
•
•
•
•

भू तथा जलाधार संरक्षण िनयमावली, २०४२

National Water Plan
Hydropower Development Policy, 2001 AD
Hydropower Development Policy, 2049 BS
Irrigation Policy, 2060

जलौोत ऐन, २०५०
जलौोत रणनीित, २०५८
जलौोत योजना, २०६१
आिथर्क कायर् िविध ऐन, २०५५
आिथर्क कायर् िविध िनयमावली, २०६४
सावर्जिनक खरीद ऐन, २०६३
साजर्जिनक खरीद िनयमाली, २०६४
ॅमण खचर् िनयमावली, २०६४
नेपाल सरकारका िनणर्यह
•

ऊजार् आयोगको वेभ साइट www.wecs.gov.np मा ऊजार् आयोगको सूचनामूलक
जानकारीह

•
२०.

उपलब्ध छन्।

आयोगको महत्वपूणर् िनणर्य वा जनकारीह

ूेस िव िप्त वा ूवक्तामाफर्त जानकारी िदने

गिरएको छ।

सावर्जिनक िनकायको वेवसाइट भए सो को िववरणः
www.wecs.gov.np

२१.

इमेलः wecs@mos.com.np

सावर्जिनक िनकायमा परे का सूचना माग सम्बन्धी िनवेदन र सो उपर सूचना िदएको िववरणः
हालसम्म िलिखत िनवेदन ूाप्त भएको छै न।केही इमेल र टे िलफोनबाट सूचना माग भए
बमीिजम सूचना ूदान गिरद आइएको छ।

२२.

सावर्जिनक िनकाएमा सूचनाह

अन्यऽ ूकाशन भएको वा हुने भएको भए सोको िववरणः

आियहको वेवसाइट तथा राि यःतरको
२१.

पिऽकामा ूकािशत गन गिरएको छ।

यस सिचवालयका हालका अविधमा ूकाशन भएका ूितवेदन िववरणः
१.

Water and Energy Commission Secretariat (Annual Report, 2069/70)

2.

Energy Consumption Situation in Nepal (Year 2011/12), June 2014

िवगतका वषर्ह मा ूकाशनमा आएका ूितवेदनह

यस सिचवालयको पुःतकालय

शाखामा उपलब्ध छ।जसको िलन्क
http://www.nepaknol.net/wecs/library/opac_css/ रहे को छ।

