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नेपाल सरकार 
जल तथा ऊजाा आयोगको सचिवालय 
सूिनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४,  

को दफा ५(३)  
बमोजजम जल तथा ऊजाा आयोगको 

सचिवालयद्बारा 
सावाजननक गररएको वववरण 

(कानताक – पौष, 2077 )
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१. परिचयः 
जल तथा ऊजाा स्रोतको एकककृत ववकास, ब्यवस्थापन एवं ब्यापक उपयोग गने 
उद्देश्यले वव.सं. २०३२ मा नेपाल सरकारले जल तथा ऊजाा आयोगको गठन गरी वव.सं. 
२०३८ देखि स्थायी सचिवालय समेतको स्थापना गरेेको हो । ममनत २०४९।३।१५ र 
ममनत २०५५।९।२० मा नेपाल सरकारको ननणाय बमोजजम यस आयोग र सचिवालयको 
संगठनात्मक स्वरुप एवं कायाक्षेत्रमा पररमाजान गरी आयोगलाई देशमा ववद्यमान 
जलस्रोत र ऊजााको ववकास तथा प्रवर्द्ानको लाचग दीर्ाकालीन तथा अल्पकालीन 
नीनत/रणनीनत ननमााण, आयोजनाहरुको पहहिान/छनेोट एवं कायाान्वयनमा सम्बर्द् 
सरकारी/गैर सरकारी ननकायहरुको साथै दात ृसंस्थाहरुसंग समेत समन्वय कायम गरी 
स्रोतहरुको जस्थनत, आवश्यकता तथा प्राथममकता ननधाारण गने, ववमिन्न 
प्रयोगकतााहरुलाई जल तथा ऊजााको ववतरण गने तथा जल तथा ऊजाा क्षेत्रमा नेपाल 
सरकारलाई राय सल्लाह उपलब्ध गराउने केन्रीय सरकारी ननकायको रुपमा स्थावपत 
गररएको छ ।  

 

२. जल तथा ऊजाा आयोगको संिचना   

(क) उजाा मन्त्री /राज्य मन्त्री  - अध्यक्ष  

(ि) सदस्य (जलस्रोत हेने) राज् िय योजना आयोग - सदस्य 

(ग) सचिव, ऊजाा मन्त्रालय - सदस्य 

(र्) सचिव, मसिंाइ मन्त्रालय - सदस्य 

(ङ) सचिव, अथा मन्त्रालय - सदस्य 

(ि) सचिव, सहरी ववकास मन्त्रालय - सदसय 

(छ) सचिव, िौनतक पूवााधार तथा यातायात मन्त्रालय- सदस्य 

(ज) सचिव, िानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय - सदस्य 

(झ) सचिव, उद्योग मन्त्रालय - सदस्य 

(ञ) सचिव, बाखणज्य मन्त्रालय - सदस्य 

(ट) सचिव, आपूनत ा मन्त्रालय - सदस्य 

(ठ) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय – सदस्य 

(ड) सचिव, कृवष मन्त्रालय - सदस्य 

(ढ) सचिव, पररा्ि मन्त्रालय - सदस्य 

(ण) सचिव, वन तथा िू-संरक्षण मन्त्रालय- सदस्य 

(ट)  सचिव, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय - सदस्य 

(ठ) सचिव, संनर्य माममला तथा स्थाननय ववकास मन्त्रालय - सदस्य 
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(ड) गैर सरकारी क्षेत्रबाट ख्यानत प्राप्त जलस्रोत तथा उजाा ववशेषज्ञहरु मध्येबाट  
नेपाल सरकारद्वारा मनोननत दईु जना - सदस्य 

(ढ) डीन, त्रत्रिूवन ववश् वववद्यालय, इजन्जननयररगं अध्ययन संस्थान - सदस्य 

(ण) अध्यक्ष, नेपाल इजन्जननयसा एशोमसयशन - सदस्य 

(त) प्रनतननचध, नेपाल उध्योग वाखणज्य महासंर् - सदस्य 

  (थ) सचिव, जल तथा ऊजाा आयोगको सचिवालयका - सचिव सदस्य  

 

३. आयोगको उद्देश्य: आयोगको उदे्दश्य देहाय बमोजजम हुनेछ:- 

क) जल तथा ऊजाा क्षेत्रको दीर्ाकालीन/ आवचधक योजनाहरुमा समावेश गररने उद्देश्य 
तथा नीनत ननधाारणमा तालुक मन्त्रालयहरुलाई सहयोग पुर् याउने। 

ि) मसिंाइ, जलववद्युत, िानेपानी, पानीको औद्योचगक उपयोग, बाढी व्यवस्थापन र 
जलपररवहन सम्बन्धी वहुउद्देश्यीय (ठूला तथा मझौला मात्र) र ठूला तथा मझौला 
पररयोजना प्रवद्ाधन र ववकास एवं यस क्षेत्रको वातावरणीय पक्षको संरक्षण समेतका 
ववषयहरुमा सम्बजन्धत ननकायहरुलाई राय, परामशा एवं पथ प्रदशान गने। 

ग) जलस्रोत तथा ऊजाा क्षेत्रको नीनत तथा रणनीनत तजुामा गने। 
र्) जल स्रोत तथा ऊजाा सँग सम्बजन्धत द्ववपक्षीय तथा बहुपक्षीय तथा वहुपक्षीयहरुमा 

राय सल्लाह तथा परामशा हदने। 
ङ) जलस्रोत तथा ऊजाासंग सम्बजन्धत द्ववपक्षीय तथा वहुपक्षीय ववषयहरुमा राय सल्लाह 

तथा परामशा हदने। 
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४. आयोगको संगठन संिचनाः 
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५. सचचवालयका ववभिन् न महाशाखाका काम, कताव्य, उत्तिदाययत्व तथा अचिकािहरः 
१. जलस्रोत महाशाखाका काम, कताव्य, उत्तिदाययत्व तथा अचिकािहर 

 

१. संपूणा नदी  a]l;g अध्ययन गरी जलस्रोतको पररमाणको सन्तुलनको अध्ययन 
काया जारी राखे्न। 

२. नदी बेमसनहरुको अध्ययनहरुसँग सम्बजन्धत तथ्याङ्क÷सूिना÷प्रनतवेदनहरु 
उपलब्ध गने। 

३. डडजाईन ननदेमशका तयार गरी प्रववचधको उन्ननतसंगै पुनरावलोकन तथा सुधार 

गने।   

४. Inter Basin Transfer को संिाव्यता अध्ययन गरी बहुउदे्दश्यीय आयोजनाहरुको 
पहहिान गने। 

५. नदीहरुको जलप्रवाहको अनुमान गने प्रकियाहरुको ववकास गने। 

६. नेपाल सरकारबाट सन्िामलत मौजुदा तथा सम्पन्न िैसकेका मसिंाइ 
आयोजनाहरुको शेीघ्र मुल्यांकन (Rapid Appraisal) गरी अचधकतम उपलब्धजे 
गराउन सुझावहरु पेश गने। 

७. जलस्रोत गुरुयोजनामा सर्ाउ पु¥याउने तथा जलस्रोत क्षेत्रको आवचधक 
योजनाहरुको मस्यौदा  गने। 

८. डडजाइन ननदेमशकाहरु तयार गरी प्रववचधको उन्ननतसंगै पुनरावलोकन तथा सुधार 
गने। 

९. महाशािासँग संबजन्धत ववषयमा प्रगनत वववरण तयार गरी अन्य आवश्यक 
Document तयार गने। 

१०. महाशािाका िौनतक साधनहरुको स्याहार संिार एवं ममात गने। 

११. संकमलत तथ्य वववरण, नक्सा, आहदको प्रयोगबाट जलस्रोतको उपयुक्त प्रयोगको 
लाचग a]l;g ववकास अध्ययन काया िालेू राखे्न। 

१२. महाशािालाई ननहदाष्ट गररएका अन्य कायाहरु गने। 

 

२. कानु न तथा संस्थागत ववकास महाशाखाका काम, कताव्य, उत्तिदाययत्व तथा 
अचिकािहरः 
 

१. जल तथा ऊजाासंग सम्बजन्धत कानेुनहरुको ब्याख्या सम्बन्धी राय माग िई 
आएमा सम्बजन्धत ननकायहरुमा संपका  गरी शरुु कायावाही गने र स्वीकृत 
बमोजजम ननणायको जानकारी हदने। 

२. मन्त्रालयमा र सचिवालयका अन्य शािाहरुलाई आवश्यकता अनुसार कानेुनी 
सल्लाह पु¥याउन शुरु कारवाही गने। 
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३. जल तथा ऊजाा सम्बन्धी ऐन, ननयम सम्बन्धमा कायम िइसकेका राय वा 
ब्याख्याहरुको वववरण लगत अद्यावचधक राखे्न। 

४. सवोच्ि अदालतबाट जल तथा ऊजाा सम्बन्धमा नजजर कायम हुने ननणायहरुको 
लगत अद्यावचधक राखे्न। 

५. जल तथा ऊजाा सम्बन्धी हिपक्षीय सन्धी, सम्झौताहरुको अध्ययन गरी 
तत्सम्बन्धमा आवश्यक परामशा हदने। 

५. महाशािा अन्तगातका िौनतक साधानहरुको स्याहार, संिार ममात तथा संरक्षण 
गने व्यवस्था ममलाउने। 

६. अधेीनस्थ कायाको कायाप्रगनत वववरण तयार गन।े 

७. सीमा नदीरुको ववववध एवं कानेुनी पक्षको कायामा अध्ययन गने र आवश्यक 
राय प्रदान गने। 

८. महाशािालाई ननहदाष्ट गररएका अन्य कायाहरु गने। 

 

३. ऊजाा महाशाखाका काम, कताव्य, उत्तिदाययत्व तथा अचिकािहरः 
 

१. र्रेलु, उद्योग, यातायात, कृवष लगायतका क्षेत्रहरुमा ऊजाा आपूनत ा बारे प्रारजम्िक 
पूवाानुमान सम्बन्धी अध्ययन गने र प्रनतवेदनहरु तयार गन।े 

२. परम्परागत ऊजाा, व्यापाररक ऊजाा, तथा वैकल्पजेक ऊजाा स्रोतको बारेमा जनिेतना 
ववृर्द् गना र नेीजी क्षेत्रलाई यसमा आकवषात तुल्याउन सन्िारको माध्यमबाट 
प्रिार प्रसार गने, सावाजननक प्रदशानी गने तथा उपयुक्त तामलम हदने जस्ता 
कायािमहरु तयार गने। 

३. व्यापाररक ऊजाा, परम्परागत ऊजाा तथा वैकल्पजेक ऊजााको क्षेत्रमा कायारत अन्य 
सरकारी,  गैरसरकारी तथा नेीजज क्षेत्रमसत सम्पका  समन्वय रािी काया 
सन्िालन गने। 

४. ऊजााको न्यूनतम प्रयोग गना र इन्धनको आयात र्टाउने बारेमा ऊजााको 
प्रिावकारी मापदण्ड तयार गने तथा न्यूनतम लागतमा अचधकतम ऊजाा िपत 
गने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गने÷गराउने। 

५. साना जलववद्युत योजनाहरुमा नेीजज क्षेत्रलाई आकवषात तुल्याउन मागको 
प्रारजम्िक अनुमान तयार गने तथा स्थलगत अध्ययन गरी ररपोटाहरु तयार पाने। 

६. ऊजाा ववकास गने सन्दिामा िानी वविाग र अन्य सरकारी, गैरसरकारी ननकायमा 
सम्पका  रािी उपयोगी तथ्यांक वववरण संकलन गने। 

७. ववकासशील र ववकासोन्मुि राष्ट्रको ऊजााको क्षेत्रमा िएको ववकासका गनतववचध र 
अनुमानबाट ऊजाा िपतमा पना जाने प्रिाव बारे अध्ययन काया जारी राखे्न र 
नेपालको सन्दिामा उपयुक्त काया नीनत अवलम्वन गना प्रनतवेदन तयार गने। 

८. महाशािाका अन्तगातका िौनतक साधनहरुको स्याहार संिार एवं ममात गन।े 
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९. महाशािालाई ननहदाष्ट गररएका अन्य कायाहरु गने। 

  

४. सामाजजक, आचथाक तथा वाताविण महाशाखाका काम, कताव्य, उत्तिदाययत्व तथा 
अचिकािहरः 

 

१. जलस्रोत तथा ऊजाासंग सम्बजन्धत ववमिन्न पररयोजनाहरुको सामाजजक, 

आचथाक एवं वातावरणीय पक्षको अध्ययन÷अनुसन्धान गरी वातावरणमा 
प्रनतकेूल प्रिाव आउन नहदन  उपयुक्त राय÷सुझाव सहहत प्रनतवेदन 
तयार गन।े 

२. जलववद्युत मसिंाइ तथा जल र ऊजाामसत सम्बजन्धत ववमिन्न योजनाहरुबाट 
वातावरणीय प्रिाव पाना नहदन वा न्यूनेीकरण गना सुझाव सहहतको ननदेमशका 
तयार गन।े 

३. हहमंताल वव्फोटनबाट उत्पन्न बाढी प्रकोप (GLOF) को कायामा समन्वय र 
सुपरीवेक्षण गने  

४. जल तथा ऊजाासंग सम्बजन्धत योजनाको सम्बन्धमा आवश्यक नीनत र 
कायािम तयार गना रावष्ट्रय योजना आयोग, वन तथा िू–संरक्षण मन्त्रालय तथा 
अन्य सरकारी र गैरसरकारी ननकायमसत सम्पका  कायम रािी काया गने। 

५. जल तथा ऊजाासंग सम्बजन्धत योजना र कायािमहरुको आचथाक तथा ववत्तेीय 
क्षेत्रको पुनरावलोकन काया गने र प्राप्त सामाग्रीको आधारमा उपयुक्त ववत्तेीय 
नीनत तजुामा गने। 

६. आयोजनाहरुको (Cost Benefit Analysis )काया गने। 

७. ववमिन्न क्षेत्रगत (Gross Domestic Product) को अध्ययन गने। 

८. ऊजाा आयात, ननयाातको लागत राखे्न, तेलको ववश्व मेूल्य वारेमा अध्ययन गन े
र  अद्यावचधक वववरण तयार गने। 

९. जलस्रोत र ऊजाासंग सम्बजन्धत महहला कायािमहरु सन्िालन गने, तथा 
महहला सहिागजेतालाई प्रोत्साहन गने। 

१०. महहला  सहिागजेता सम्बन्धी ननदेमशका पुजस्तका तयार गने। 

११. वकृ्षेारोपण कायािममा सर्ाउ पु¥याउने र यस बारेमा समयानुकेूल सुधार 
ल्याउन आवश्यक अनुसन्धान गने। 

१२. महाशािा अन्तगातका िौनतक सधानहरुको स्याहार, संिार ममात तथा संरक्षण 
गने व्यवस्था ममलाउने। 

१३. महाशािालाई ननहदाष्ट गररएका अन्य कायाहरु गने। 
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६. आयोगको काम कताव्य ि अचिकाि 
• नेपाल सरकारबाट स्वीकृनत हुनु पूवा बहुउद्देश्यीय, ठूला तथा मझौला जलस्रोत 

पररयोजनाहरुको पुनरावलोकन गने, गराउने र कायाान्वयनको  लाचग मसफाररस गने।  

• नेपाल सरकारको प्राथममकता र लक्ष्य अनुरुप जलस्रोत तथा ववद्युत ववकास 
सम्बन्धी ववववध पक्षहरुको अध्ययन, अनुसन्धान, सवेक्षण तथा ववश् लेषण गरी 
आवश्यक नीनत तथा रणनीनत तजुामा गने,गराउन।े  

• जलस्रोत तथा ऊजाा ववकासमसत सम्बजन्धत द्ववपक्षीय वा बहुपक्षीय आयोजनाहरुको 
ववश् लेषण गने, गराउन े र सो सम्बन्धमा नीनत तजुामा गने तथा त्यस्ता 
आयोजनाहरुको ववस्ततृ अध्ययन ववश् लेषणको पुनरावलोकन गने।  

• जलस्रोत तथा ऊजाा ववकास सम्बन्धी आवश्यक कानून तजुामा गने, गराउन।े  

• जलस्रोत तथा ऊजाा क्षेत्रका राज् िय र क्षेत्रगत नीनतहरुमा सामन्जस्य एवं समन्वय 
गने, गराउने।  

 

७. सचचवालयको काम कताव्य ि अचिकाि 
• राज् िय जलस्रोत ववकास पररषद्को सचिवालयको काम गने।  

• एकककृत जलस्रोत ववकास सम्बन्धी नीनत ननमााणमा एकरुपता एवं समन्वय 
ल्याउन राज् िय जल योजना इकाईको रुपमा काम गने। ईकाइको मुख् य कामको 
रुपमा राज् िय जलस्रोत रणनीनत तजुामा, सोको समसमानयक सुधार र कायाान्वयन 
समन्वय तथा अनुगमन रहनेछ।  

• जलस्रोत तथा ऊजााको आवश्यकता (तत्कालीन र िवव्यको समेत)अध्ययन गने, 
गराउने।  

• समन्वयात्मक रुपमा जल तथा ऊजाास्रोतको सवेक्षण र अन्वेषण काया गने, 
गराउने।  

• वहुउद्देश्यीय जलस्रोत सम्बन्धी पररयोजनाहरुको नीनतगत अध्ययन तथा नदी 
बेमसनहरुको जलस्रोत सम्बन्धी गुरु योजना अध्ययन काया गने, गराउने।  

• जलस्रोत क्षेत्रका सम्पूणा वहुउद्देश्यीय, ठूला तथा मझौला पररयोजना तजुामामा 
समन्वयकतााको काम गने। जलस्रोत तथा ऊजाा ववकास सम्बन्धी द्ववपक्षीय वा 
बहुपक्षीय रुपमा िइरहेका अन्तरर्ाज् िय प्रयास एवं सजन्ध सम्झौताहरुको अध्ययन, 
अनुसन्धेान एवं ववश् लेषण गने, गराउने।  

• जलस्रोत तथा ऊजाा ववकास सम्बन्धी आचथाक, सामाजजक, प्राववचधक एवं 
वातावरणीय ननदेमशकाहरु तयार गने कायामा सहयोग तथा परामशा उपलब्ध 
गराउने। 

• जलस्रोत तथा ऊजाा आयोजनाहरुको बारेमा अन्य ननकायहरुबाट तयार गररएका 
प्रनतवेदनहरुको अध्ययन गरी राय, सुझाव हदने।  
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• जलस्रोत तथा ऊजाा ववकास सम्बन्धी ववमिन् न वातावरणीय, सामाजजक, 
आचथाक,लैङ्चगक ववषयहरुको अध्ययन, मूल्याङ्कन र ववश् लेषण गरी गराई सोही 
अनुरुप पररयोजनाहरुको पररमाजान गना, गराउन सुझाव हदने।  

• जलस्रोत तथा ऊजाा ववकास सम्बन्धी ववववध पक्षमा नेपाल सरकारद्वारा ननदेमशत 
अन्य कायाहरु गने, गराउने।  

• जलस्रोत तथा जलववद्युत पररयोजनाहरुको वातावरणीय, सामाजजक र आचथाक 
प्रिाव मूल्याङ्कन गने, गराउने।  

• आयोगका ननणायहरु कायाान्वयन एवं दैननक काया सञ् िालन गने।  

• आयोगद्वारा गररएका ननणायहरु कायाान्वयनकोलाचग सम्बजन्धत ननकायहरुलाई 
अनुरोध गने, कायाान्वयन िए निएको अनुगमन गरी आयोगमा प्रनतवदेन पेश 
गने।  

• जलस्रोत तथा ऊजाा ववकास सम्बन्धी सूिना तथा तथ्याङ्कहरु संकलन, 
व्यवस्थापन तथा प्रवाह गने। सचिवालयबाट तयार गररएका अध्ययन प्रनतवेदन 
एवं संकमलत तथ्याङ्कहरु आवश्यकता तथा औचित्यताको आधारमा उपलब्ध 
गराउने।  

• जलस्रोत तथा ऊजाा ववकास सम्बन्धी ववमिन् न ववषयहरुमा हुने छलफलमा िाग 
मलन नेपाल सरकारको ननकायहरु तथा अन्य व्यजक्तहरुलाई आमन्त्रण गने।  

• वावषाक काया योजना र बजेट तयार गरी नेपाल सरकारको स्वीकृनतको लाचग पेश 
गने।  

• आयोगको बैठकमा छलफल हुने ववषयको कायासूिी एवं तत्सम्बन्धी वववरण तयार 
गरी बैठक सञ् िालनको व्यवस्था गने।  

• देशको जलस्रोत तथा ऊजाा स्रोतको संरक्षण, ववकास सम्बन्धी ववमिन् न लािदायक 
र उपयोगी कायािमहरु तयार गने, गराउने।  

• स्वदेश तथा ववदेशमा प्रकामशत जलस्रोत तथा ऊजाा संग सम्बजन्धत अध्ययन, 
प्रनतवेदन पुस्तक, पुजस्तका, जनाल एवं प्रकाशनहरु संकलन गरी पुस्तकालयको 
सञ् िालन गने।  

• आयोगद्वारा ननदेमशत अन्य कामहरु गने, गराउने। 

 
 

८. आयोगले प्रदान गने सेवाः 
क. माथी बुँदा नं. ६ र ७ मा उजल्लखित काया क्षेत्र/काम कताव्य अचधकार 

अन्तगातका कायाहरु, र  

 ि. सचिवालयको दैननक प्रशासन सन्िालन सम्बन्धी काया 
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९. सचचवालयको महाशाखा ि जजम्मेवाि अचिकाि ः 
भस.न महाशाखा/शाखा   जजम्मेवाि अचिकाि   फोन नं. 
१. जल तथा ऊजाा आयोगको सचिवालय 

सचिवको ननजी सचिवालय सचिव सागर राई   4211423 
  

     नीजी सहायक पुजा बैद्य  4211423 

     कम्प् यूटर अपरेटर शेरबहादरु तामाङ 4211423 

 

२. जलश्रोत महाशािा  सह-सचिव श्री हररराम शे्र्ठ  4211429 

     मस.डड.हा. डा. कवपल ज्ञवाली  4211415 

           मस.डड.इ.जी. श्री माधव देव आिाथा 4211415 

     मस.डड.इ. श्री सत्रबना िबुाजा  4211415 

     इन्जीननयर श्री लेिनाथ िापागाई 4211415 

     इजन् जननयर श्री गायत्री जोशी  4211415 

     अथाशास्त्री श्री जनक कुमार झा  4211415 

 

३. ऊजाा महाशािा        सह-सचिव श्री मशमशर कोइराला 421141९ 

     मस.डड.इ. श्री सुकदेव िौधरी  4211415 

     मस.डड.इ. श्री ककरण गौतम  4211415 

इजन् जननयर श्री एत्रबयन मरामसनी 4211415 

इजन् जननयर श्री सुन्दर कुमार थापा 4211415 

 

३. सामाजजक आचथाक तथा वातावरण महाशािा  

सह-सचिव श्री सन्दीप कुमार देव 421141९ 

     मस.डड.इ. श्री हदनकर िानाल   4211415 

     पु.अ. श्री मनोहर मसहं धामी  4211415 

 

४. कानून तथा संस्थागत ववकास महाशािा  श्री कलाननचध पौड् याल 42114२९ 
 क. प्रशासन शािा शा.अ. श्री  सुममत्रा मलम्बु  4211417 

शा.अ. श्री  ज्योती पौडेल  4211417 

शा.अ. श्री वपताम्बर ररमाल         4211417                     
ना.सु श्री सुरेश वव्ट(जजन्सी िण्डार)  4211417 

ना.सु. श्री चगररराज न्यौपाने  4211417  
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ि. आचथाक प्रशासन शािा उपसचिव श्री नानीबाबु मशपिान 4211422 

    लेिा अचधकृत श्री गीता सापकोटा 4211422  

     लेिापाल श्री िीमा अयााल  42114२२ 

 
 
    

१०. सेवा प्राप् त गना लाग्ने दस्तु ि ि अवचिः 
 सूिना मागको ननवेदन हदेंदा कुनै शलु्क वा दस्तेूर लाग्दैन। 

 

क. सेवा प्राप्त गना लाग्ने दस्तूरः 
• सूिनाको हक सम्बन्धी ननयमावली २०६५ को ननयम ४ बमोजजमको र  

• अन्य ववशेष कानेुनले तोके बमोजजमको दस्तेूर 

ख. सेवा प्राप् त गना लाग्ने अवचध 

• सूिनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७ ले तोकेको अवचध मित्र र 

• अन्य वजेशेष ऐन ननयमले अवचध तोकेकोमा सोही बमोजजमको अवचध। 

 

११. यनणाय गने प्रक्रिया ि अचिकाि ः 
क. ननणाय प्रकिया सम्बन्धमाः 
१. आयोगले उपलब्ध गराउने सेवा सम्बन्धमा सरकारी ननणाय प्रकृया सरलीकरण 

ननदेमशका, २०६५ बमोजजम। 
२. सूिनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजजम माग गररने सूिना सम्बन्धमा सूिनाको 

हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ बमोजजम 

ि. ननणाय गने अचधकारी सम्बन्धमाः 
१. सचिवालयले सम्पादन गने नीनतगत एवं अन्य काया सम्बन्धमाः 

• मन्त्री पररषदे्मा प्रस्ताव पठाएर। 
• माननीय ऊजाा मन्त्रीस्तरबाट। 
• जल तथा ऊजाा आयोगको सचिवस्तरबाट 

• सुशासन (व्यवस्थापन तथा संिालन ऐन, २०६४ बमोजजम प्राप् त अचधकार 
बमेोजजम, र  

• अन्य ववशेष ऐन ननयमले सचिवले गने िनी तोकेका कामहरु सचिवले प्रत्यायोजन 
गरेको अचधकार बमोजजम तोककएको पदाचधकारीहरुले। 

 

२. सूिनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजजम माग गने सूिना सम्बन्धमा 
सचिवालयका सचिवले। 
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१२. यनणाय उपि उज ि  स न् ने अचिकाि ः 
क. आयोगले उपलब्ध गराउने सेवा सम्बन्धमा प्रिमलत ऐन कानूनमा तोककएको व्यवस्था 

बमोजजम उपलब्ध गराउने। 

ि. सूिनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजजम परेको उजुरी सम्बन्धमा सोही ऐनमा 
तोककए बमोजजम फछे्यौट गराउने। 

 

१३. आयोगको सचचवालयले गिेका केह  महत्वप णा कायाहर  

 

१. राज् िय जलस्रोत रणनीनत, २००२ र सो अनुसारको राज् िय जल योजना, २००५ 

२. हहमताल तथा त्यसको वव्फोटनबाट उत्पन् न वाढीको प्रिाव (सन ्१९८५ देखि १९९५ 
सम्म, तर हाल पनन केही काम िइरहेको),  

 

- नेपालको हहमालय क्षेत्रमा िएका ववमिन् न हहम नदी तथा हहमतालहरुको सवेक्षण, 

अनुसन्धान तथा अनुगमन गररएको, ८ हहमतालको प्रारजम्िक अध्ययन र च्छो 
रोल्पाको ववस्ततृ अध्ययन,  

३. जलउपयोग सूिी (१९९०-२०००),  

- नेपालका ७५ जजल्लाको ववमिन् न क्षेत्रमा गररएको जल उपयोगको सूिेी तयार 
गररएको (तीन दशक अनर्, अद्यावचधक गनुा पने), 

४. ऊजाा िपत तथा आपूनत ाको अध्ययन एवं दीर्ाकालीन प्रक्षेपण अध्ययन प्रनतवेदन 
(२०११-२०१२), 

५. जल तथा ऊजााको दीर्ाकालीन मिजन तजुामा काया (२०१२-२०१३), आहद  

६. ववद्युत माग प्रक्षेपण (२०१५–२०४०) 

7.    िाजरिय जलश्रोत नीयत 2077  
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१४. आयोगको सचचवालयवाट संचालन िईिहेका कायािमहर 

ि. सं. कायािम /क्रियाकलाप प्रगयत ववविण 

१ Energy Audit सम्बन्धी Guidelines तयार गने 
काया । 

काया सम्पन्न िएको । 

२ संर्ीयतामा ऊजाा िपतको जस्थनत अद्यावचधक 
गने काया प्रदेश नं. १ र प्रदेश नं.२। 

काया सम्पन्न िएको ।  

३ संर्ीयतामा ऊजाा िपतको जस्थनत अद्यावचधक 
गने काया (बागमती र गणडकी प्रदेश)।  

परामर्श सेवा खररद प्रक्रियामा 
रहेको । 

४ नेपालमा जमलवद्युतको सम्िावना पूनः 
मूल्याङ्कन अध्ययन गने । 

काया सम्पन्न िै ररपोटा प्रकाशनको 
िममा रहेको ।  

५ बाढी, िडेरी र जलवायु ववश् लेषण सम्बन्धी 
अध्ययन काया । 

काया प्रकियामा रहेको ।  

६ 
जलस्रोत सूिना प्रणालीलाइ अद्यावचधक तथा 
अमिबवृर्द् गने काया। 

काया प्रकियामा रहेको । 

७ जल यातायात सम्बन्धी कणााली 
नारायणी/गण्डकी र कोशी नदी बेमसनहरुमा 
ववस्ततृ अध्ययन अनुसन्धान गने । 

काया प्रकियामा रहेको । 

८ पानीको स्रोत संरक्षण सम्बन्धी रावष्ट्रय 
ननदेमशका तयार गने। 

काया प्रकियामा रहेको । 

९ जल तथा ऊजाा आयोगलाइ पुनः संरिना गरी 
अचधकार सम्पन् न बनाइ कियामशल बनाउने 
काया। 

जल तथा ऊजाा आयोगको कताव्य 
र अचधकार सहहतको संर्ीय ढाँिा 
अनुरुपको संस्थागत पुनः 
संरिनाको मस्यौदा तयार 
िएको।सो वाहेक समग्र जलस्रोत 
तथा ववद्युत क्षेत्रको संस्थागत पुनः 
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संरिनाको गहृकाया पनन िइरहेको। 

   

यी वाहेक जलस्रोत तथा ऊजाा क्षेत्रका ववषयमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, राय परामशा 
उपलव्ध गराउने एवं सरकारी तथा गैह्र सरकारी संर् संसथाहरु संगको सहकायामा ववमिन् न 
राज् िय तथा अन्तरााज् िय गोज् ठ तथा अन्य जनिेतनामूलक कायािमहरु संिालन गने 
कायाहरु। 
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१५. लेखा शाखाको खचाको फााँटवाि  
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१६. आयोगबाट सम्पन् न गरिएकुा अन्य कायाहरः 
• हेलो सरकार बमोजजम यस सचिवालयको Facebook Account िडा गरी अद्यावचधक 

गदै आएको छ।(हालसम्म कुनै जनगुनासो प्राप् त निएको)  

• दैननक प्रशासननक कायाहरु समयमै सम्पादन गररएको। 
 
१७. आयोगसाँग संलग्न संघ/संस्थाहरको ववविणः 
 यस सचिवालयको सचिवालयले ननम्नानुसारका संर् संस्थाहरुसँग पनन संलग्न रही 

काया गरररहेको छः 
 

(१) International Commission on Large Dam (ICOLD) 

(२) World Energy Council (WEC) 

(३) Nepal Water Partnership : Global Water Partnership को नेपाल इकाई सदस्यको 
रुपमा कायशरत 

(४) World Bank  

(५) Asian Development Bank (ADB) 

(६) Network of Asian River Basin Organizations (NARBO) 

(७) Water Environment Partnership in Asia (WEPA) 

(८) The Common wealth Scientific Industrial Research Organization (CSIRO) 

(९) Program for Aquatic Natural Resources Improvement (PANI) 

(१०) International Centre of Excellence in Water Resources Management (ICEWaRM) 

 

१८. कायाालय प्रम ख ि स चना अचिकाि को नामः 
प्रमुिः सचिव, सागर कुमार राइ 

सूिना अचधकारीेः शािा अचधकृत श्री ज्योती पौडेल 

मोवाइल नं. 9841267846 

 

१९. ऐन यनयम यनदेभशकाको स चीः 
 

•  पानी कर ऐन, २०२३  

•  जलस्रोत ऐन, २०४९  

•  पानी जहाज दताा ऐन, २०२७  

•  नेपाल िानेपानी संस्थान ऐन, २०४६  

•  नेपाल ववद्युत प्राचधकरण ऐन, २०४१  

•  जलिर संरक्षण ऐन, २०१७  

•  ववद्युत िोरी ननयन्त्रण ऐन, २०५८  

•  ववद्युत ऐन, २०४९  

http://www.wecs.gov.np/uploaded/Water-Tax-Act-2023.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/Water-Resources-Act-2049.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/Pani-Jahaj-Darta-Ain-2027.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/Nepal-Water-Supply-Coporatio-Act-2046.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/Nepal-Electricity-Authority-Act-2049.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/Jalchar-Protection-Act-2017.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/Electricity-Thift-Control-Act-2058.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/Electricity-Act-2049-nepali.pdf
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•  िानेपानी महसुल ननधाारण आयोग ऐन, २०६३  

•  िानेपानी व्यवस्थापन बोडा ऐन, २०६३  

•  उपिोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४  

•  ववकास सममनत ऐन, २०१३  

•  वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३  

•  ववदेशी लगानी तथा प्रववचध हस्तान्तरण ऐन, २०४९  

•  वन ऐन, २०४९  

•  औद्योचगक व्यवसाय ऐन, २०४९  

•  जग्गा प्रानप्त ऐन, २०३४  

•  मालपोत ऐन, २०३४ 

•  िानेपानी ननयमावली, २०५५  

•  िानेपानी सेवा महसुल (असूल उपर गने) ननयमावली, २०५०  

•  ववद्युत महसुल ननधाारण ननयमावली, २०५०  

•  ववद्युत ननयमावली, २०५०  

•  ववद्युत िोरी ननयन्त्रण ननयमावली, २०५९  

•  मसिंाइ ननयमावली, २०५६  

•  जलयात्रा ननयमावली, २०६३  

•  जलस्रोत ननयमावली, २०५०  

•  जीवनाशक ववषादी ननयमावली, २०५०  

•  िू तथा जलाधार संरक्षण ननयमावली, २०४२ 

•  National Water Plan  

•  Hydropower Development Policy, 2001 AD  

•  Hydropower Development Policy, 2049 BS  

•  Irrigation Policy, 2060 
 

जलश्रोत ऐन, २०५० 

जलश्रोत रणनीनत, २०५८ 

जलश्रोत योजना, २०६१ 

आचथाक काया ववचध ऐन, २०५५ 

आचथाक काया ववचध ननयमावली, २०६४ 

सावाजननक िरीद ऐन, २०६३ 

साजाजननक िरीद ननयमाली, २०६४ 

भ्रमण ििा ननयमावली, २०६४ 

नेपाल सरकारका ननणायहरु 

 

• ऊजाा आयोगको वेि साइट www.wecs.gov.np मा ऊजाा आयोगको सूिनामूलक 
जानकारीहरु उपलब्ध छन।् 

http://www.wecs.gov.np/uploaded/Drinking-Water-Revenue-Commission.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/Drinking-Water-Management-Board-Act-2063.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/Consumer-Act-2054.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/Development-Board-Act-2013.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/Envorinment-Protetation-Act-2053.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/Foregein-Investement-and-Techonology-Transfer-Act-2049.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/Forest-Acts-2049.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/Industrial-Enterprises-Act-2049.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/Jagga%20-Prapti-Ain-2034.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/Land-Revune-Act-2034.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/Drinking-Water-Rules-2055.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/Drinking-Water-Revenue-Rule-2050.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/Electricity-Revenue-Rule-2050.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/Electricity-Rule-2050.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/Electricity-Thift%20Rule-2059.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/Irragation-Rule-2056.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/Rafting-Rule-2063.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/Water-Resources-Rule-2050.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/Prestisige-Rule-2050.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/Soil-and-Watershed-Management-Rule-2042.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/national-water-plan.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/hydropower-development-policy-2001.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/hydropower-development-policy-2049.pdf
http://www.wecs.gov.np/uploaded/irrigation-policy-2060.pdf
http://www.wecs.gov.np/
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• आयोगको महत्वपूणा ननणाय वा जेानकारीहरु प्रेस ववज्ञजप् त वा प्रवक्तामाफा त जानकारी 
हदने गररएको छ। 

 

२०. सावाजयनक यनकायको वेवसाइट िए सो को ववविणः 
www.wecs.gov.np 

 

२१. इमेलः wecs@mos.com.np 

सावाजननक ननकायमा परेका सूिना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सूिना हदएको वववरणः 
हालसम्म मलखित ननवेदन प्राप् त िएको छैन।केही इमेल र टेमलफोनबाट सूिना माग िए 
बमेोजजम सूिना प्रदान गररदैें आइएको छ। 

 

२२. सावाजयनक यनकाएमा स चनाहर अन्यत्र प्रकाशन िएको वा ह ने िएको िए सोको 
ववविणः 

 आयोगको वेवसाइट तथा राज्ियस्तरको  पत्रत्रकामा प्रकामशत गने गररएको छ।  

 

२३. यस सचचवालयका हालका अवचिमा प्रकाशन िएका प्रयतवेदन ववविणः 
१. Water and Energy Commission Secretariat (Annual Report, 2069/70) 

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

ववगतका वषाहरुमा प्रकाशनमा आएका प्रनतवेदनहरु यस सचिवालयको 
पुस्तकालय शािामा उपलब्ध छ।जसको मलन्क 
http://www.nepaknol.net/wecs/library/opac_css/ रहेको छ। 

http://www.wecs.gov.np/
mailto:wecs@mos.com.np
http://www.nepaknol.net/wecs/library/opac_css/

