नेपाल सरकार
जल तथा ऊजाा आयोगको सचिवालय
सूिनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४,
को दफा ५(३)
बमोचजम जल तथा ऊजाा आयोगको
सचिवालयद्बारा
सावाजचनक गररएको चववरण
(श्रावण – असोज , 2077 )
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१. पररियः
जल तथा ऊजाा स्रोतको एकककृ त चवकास, ब्यवस्थापन एवं ब्यापक उपयोग गने उद्देश्यले
चव.सं. २०३२ मा नेपाल सरकारले जल तथा ऊजाा आयोगको गठन गरी चव.सं.
२०३८ देचि स्थायी सचिवालय समेतको स्थापना गरेको हो । चमचत २०४९।३।१५ र
चमचत २०५५।९।२० मा नेपाल सरकारको चनणाय बमोचजम यस आयोग र सचिवालयको
संगठनात्मक स्वरुप एवं कायाक्षेत्रमा पररमाजान गरी आयोगलाई देशमा चवद्यमान जलस्रोत
र ऊजााको चवकास तथा प्रवर्द्ानको लाचग दीर्ाकालीन तथा अल्पकालीन नीचत/रणनीचत
चनमााण, आयोजनाहरुको पचहिान/छनोट एवं कायाान्वयनमा सम्बर्द् सरकारी/गैर सरकारी
चनकायहरुको साथै दातृ संस्थाहरुसंग समेत समन्वय कायम गरी स्रोतहरुको चस्थचत,
आवश्यकता तथा प्राथचमकता चनधाारण गने, चवचिन्न प्रयोगकतााहरुलाई जल तथा ऊजााको
चवतरण गने तथा जल तथा ऊजाा क्षेत्रमा नेपाल सरकारलाई राय सल्लाह उपलब्ध
गराउने के न्रीय सरकारी चनकायको रुपमा स्थाचपत गररएको छ ।
२.

जल तथा ऊजाा आयोगको संरिना
(क)
उजाा मन्त्री /राज्य मन्त्री - अध्यक्ष
(ि)
सदस्य (जलस्रोत हेने) राष्रिय योजना आयोग - सदस्य
(ग)
सचिव, ऊजाा मन्त्रालय - सदस्य
(र्)
सचिव, ससंिाइ मन्त्रालय - सदस्य
(ङ)
सचिव, अथा मन्त्रालय - सदस्य
(ि)
सचिव, सहरी चवकास मन्त्रालय - सदसय
(छ)
सचिव, िौचतक पूवााधार तथा यातायात मन्त्रालय- सदस्य
(ज)
सचिव, िानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय - सदस्य
(झ)
सचिव, उद्योग मन्त्रालय - सदस्य
(ञ)
सचिव, बाचणज्य मन्त्रालय - सदस्य
(ट)
सचिव, आपूर्ता मन्त्रालय - सदस्य
(ठ)
सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय – सदस्य
(ड)
सचिव, कृ चि मन्त्रालय - सदस्य
(ढ)
सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय - सदस्य
(ण)
सचिव, वन तथा िू-संरक्षण मन्त्रालय- सदस्य
(ट)
सचिव, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय - सदस्य
(ठ)
सचिव, संचर्य माचमला तथा स्थाचनय चवकास मन्त्रालय
- सदस्य
(ड)
गैर सरकारी क्षेत्रबाट ख्याचत प्राप्त जलस्रोत तथा उजाा चवशेिज्ञहरु मध्येबाट
नेपाल सरकारद्वारा मनोचनत दुई जना - सदस्य
(ढ)
डीन, चत्रिूवन चवश््वचवद्यालय, इचन्जचनयररं ग अध्ययन संस्थान - सदस्य
(ण)
अध्यक्ष, नेपाल इचन्जचनयसा एशोचसयशन - सदस्य
(त)
प्रचतचनचध, नेपाल उध्योग वाचणज्य महासंर् - सदस्य
(थ)
सचिव, जल तथा ऊजाा आयोगको सचिवालयका - सचिव सदस्य

३.
क)

आयोगको उद्देश्य: आयोगको उद्देश्य देहाय बमोचजम हुनेछ:जल तथा ऊजाा क्षेत्रको दीर्ाकालीन/ आवचधक योजनाहरुमा समावेश गररने उद्देश्य तथा
नीचत चनधाारणमा तालुक मन्त्रालयहरुलाई सहयोग पुर्याउने।
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ि)

ग)
र्)
ङ)

ससंिाइ, जलचवद्युत, िानेपानी, पानीको औद्योचगक उपयोग, बाढी व्यवस्थापन र
जलपररवहन सम्बन्धी वहुउद्देश्यीय (ठू ला तथा मझौला मात्र) र ठू ला तथा मझौला
पररयोजना प्रवर्द्ान र चवकास एवं यस क्षेत्रको वातावरणीय पक्षको संरक्षण समेतका
चवियहरुमा सम्बचन्धत चनकायहरुलाई राय, परामशा एवं पथ प्रदशान गने।
जलस्रोत तथा ऊजाा क्षेत्रको नीचत तथा रणनीचत तजुामा गने।
जल स्रोत तथा ऊजाा सँग सम्बचन्धत चद्वपक्षीय तथा बहुपक्षीय तथा वहुपक्षीयहरुमा राय
सल्लाह तथा परामशा कदने।
जलस्रोत तथा ऊजाासंग सम्बचन्धत चद्वपक्षीय तथा वहुपक्षीय चवियहरुमा राय सल्लाह
तथा परामशा कदने।
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४.

आयोगको संगठन संरिनाः
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५.

सचिवालयका चवचिन््न महाशािाका काम, कताव्य, उत्तरदाचयत्व तथा अचधकारहरुः
१.
जलस्रोत महाशािाका काम, कताव्य, उत्तरदाचयत्व तथा अचधकारहरु
१. संपूणा नदी a]l;g अध्ययन गरी जलस्रोतको पररमाणको सन्तुलनको अध्ययन काया
जारी राख्ने।
२. नदी बेचसनहरुको अध्ययनहरुसँग सम्बचन्धत तथ्याङ्क÷सूिना÷प्रचतवेदनहरु उपलब्ध
गने।
३. चडजाईन चनदेचशका तयार गरी प्रचवचधको उन्नचतसंगै पुनरावलोकन तथा सुधार
गने।
४. Inter Basin Transfer को संिाव्यता अध्ययन गरी बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरुको
पचहिान गने।
५. नदीहरुको जलप्रवाहको अनुमान गने प्रकियाहरुको चवकास गने।
६. नेपाल सरकारबाट सन्िाचलत मौजुदा तथा सम्पन्न िैसके का ससंिाइ आयोजनाहरुको
शीघ्र मुल्यांकन (Rapid Appraisal) गरी अचधकतम उपलचब्ध गराउन सुझावहरु पेश
गने।
७. जलस्रोत गुरुयोजनामा सर्ाउ पु¥याउने तथा जलस्रोत क्षेत्रको आवचधक योजनाहरुको
मस्यौदा गने।
८. चडजाइन चनदेचशकाहरु तयार गरी प्रचवचधको उन्नचतसंगै पुनरावलोकन तथा सुधार
गने।
९. महाशािासँग संबचन्धत चवियमा प्रगचत चववरण तयार गरी अन्य आवश्यक
Document तयार गने।
१०. महाशािाका िौचतक साधनहरुको स्याहार संिार एवं ममात गने।
११. संकचलत तथ्य चववरण, नक्सा, आकदको प्रयोगबाट जलस्रोतको उपयुक्त प्रयोगको
लाचग a]l;g चवकास अध्ययन काया िालू राख्ने।
१२. महाशािालाई चनर्दाष्ट गररएका अन्य कायाहरु गने।
२.

कानुन तथा संस्थागत चवकास महाशािाका काम, कताव्य, उत्तरदाचयत्व तथा
अचधकारहरुः

१. जल तथा ऊजाासंग सम्बचन्धत कानुनहरुको ब्याख्या सम्बन्धी राय माग िई आएमा
सम्बचन्धत चनकायहरुमा संपका गरी शुरु कायावाही गने र स्वीकृ त बमोचजम चनणायको
जानकारी कदने।
२. मन्त्रालयमा र सचिवालयका अन्य शािाहरुलाई आवश्यकता अनुसार कानुनी सल्लाह
पु¥याउन शुरु कारवाही गने।
३. जल तथा ऊजाा सम्बन्धी ऐन, चनयम सम्बन्धमा कायम िइसके का राय वा
ब्याख्याहरुको चववरण लगत अद्यावचधक राख्ने।
४. सवोच्च अदालतबाट जल तथा ऊजाा सम्बन्धमा नचजर कायम हुने चनणायहरुको लगत
अद्यावचधक राख्ने।
५. जल तथा ऊजाा सम्बन्धी चद्वपक्षीय सन्धी, सम्झौताहरुको अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा
आवश्यक परामशा कदने।
५. महाशािा अन्तगातका िौचतक साधानहरुको स्याहार, संिार ममात तथा संरक्षण गने
व्यवस्था चमलाउने।
६. अधीनस्थ कायाको कायाप्रगचत चववरण तयार गने।
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७. सीमा नदीरुको चवचवध एवं कानुनी पक्षको कायामा अध्ययन गने र आवश्यक राय
प्रदान गने।
८. महाशािालाई चनर्दाष्ट गररएका अन्य कायाहरु गने।
३.

ऊजाा महाशािाका काम, कताव्य, उत्तरदाचयत्व तथा अचधकारहरुः

१. र्रे ल,ु उद्योग, यातायात, कृ चि लगायतका क्षेत्रहरुमा ऊजाा आपूर्ता बारे प्रारचम्िक
पूवाानुमान सम्बन्धी अध्ययन गने र प्रचतवेदनहरु तयार गने।
२. परम्परागत ऊजाा, व्यापाररक ऊजाा, तथा वैकचल्पक ऊजाा स्रोतको बारे मा जनिेतना
वृचर्द् गना र नीजी क्षेत्रलाई यसमा आकर्िात तुल्याउन सन्िारको माध्यमबाट प्रिार
प्रसार गने, सावाजचनक प्रदशानी गने तथा उपयुक्त ताचलम कदने जस्ता कायािमहरु
तयार गने।
३. व्यापाररक ऊजाा, परम्परागत ऊजाा तथा वैकचल्पक ऊजााको क्षेत्रमा कायारत अन्य
सरकारी, गैरसरकारी तथा नीचज क्षेत्रचसत सम्पका समन्वय रािी काया सन्िालन
गने।
४. ऊजााको न्यूनतम प्रयोग गना र इन्धनको आयात र्टाउने बारे मा ऊजााको प्रिावकारी
मापदण्ड तयार गने तथा न्यूनतम लागतमा अचधकतम ऊजाा िपत गने सम्बन्धमा
आवश्यक अध्ययन गने÷गराउने।
५. साना जलचवद्युत योजनाहरुमा नीचज क्षेत्रलाई आकर्िात तुल्याउन मागको प्रारचम्िक
अनुमान तयार गने तथा स्थलगत अध्ययन गरी ररपोटाहरु तयार पाने।
६. ऊजाा चवकास गने सन्दिामा िानी चविाग र अन्य सरकारी, गैरसरकारी चनकायमा
सम्पका रािी उपयोगी तथ्यांक चववरण संकलन गने।
७. चवकासशील र चवकासोन्मुि राष्ट्रको ऊजााको क्षेत्रमा िएको चवकासका गचतचवचध र
अनुमानबाट ऊजाा िपतमा पना जाने प्रिाव बारे अध्ययन काया जारी राख्ने र
नेपालको सन्दिामा उपयुक्त काया नीचत अवलम्वन गना प्रचतवेदन तयार गने।
८. महाशािाका अन्तगातका िौचतक साधनहरुको स्याहार संिार एवं ममात गने।
९. महाशािालाई चनर्दाष्ट गररएका अन्य कायाहरु गने।
४.

सामाचजक, आर्थाक तथा वातावरण महाशािाका काम, कताव्य, उत्तरदाचयत्व तथा
अचधकारहरुः

१.

जलस्रोत तथा ऊजाासंग सम्बचन्धत चवचिन्न पररयोजनाहरुको सामाचजक, आर्थाक
एवं वातावरणीय पक्षको अध्ययन÷अनुसन्धान गरी वातावरणमा प्रचतकू ल प्रिाव
आउन नकदन उपयुक्त राय÷सुझाव सचहत प्रचतवेदन तयार गने।
जलचवद्युत ससंिाइ तथा जल र ऊजााचसत सम्बचन्धत चवचिन्न योजनाहरुबाट
वातावरणीय प्रिाव पाना नकदन वा न्यूनीकरण गना सुझाव सचहतको चनदेचशका
तयार गने।
सहंमताल चवषफोटनबाट उत्पन्न बाढी प्रकोप (GLOF) को कायामा समन्वय र
सुपरीवेक्षण गने
जल तथा ऊजाासंग सम्बचन्धत योजनाको सम्बन्धमा आवश्यक नीचत र कायािम
तयार गना राचष्ट्रय योजना आयोग, वन तथा िू–संरक्षण मन्त्रालय तथा अन्य
सरकारी र गैरसरकारी चनकायचसत सम्पका कायम रािी काया गने।

२.

३.
४.
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५.

जल तथा ऊजाासंग सम्बचन्धत योजना र कायािमहरुको आर्थाक तथा चवत्तीय
क्षेत्रको पुनरावलोकन काया गने र प्राप्त सामाग्रीको आधारमा उपयुक्त चवत्तीय
नीचत तजुामा गने।
६. आयोजनाहरुको (Cost Benefit Analysis )काया गने।
७. चवचिन्न क्षेत्रगत (Gross Domestic Product) को अध्ययन गने।
८. ऊजाा आयात, चनयाातको लागत राख्ने, तेलको चवश्व मूल्य वारे मा अध्ययन गने र
अद्यावचधक चववरण तयार गने।
९. जलस्रोत र ऊजाासंग सम्बचन्धत मचहला कायािमहरु सन्िालन गने, तथा मचहला
सहिाचगतालाई प्रोत्साहन गने।
१०. मचहला
सहिाचगता सम्बन्धी चनदेचशका पुचस्तका तयार गने।
११. वृक्षारोपण कायािममा सर्ाउ पु¥याउने र यस बारेमा समयानुकूल सुधार ल्याउन
आवश्यक अनुसन्धान गने।
१२. महाशािा अन्तगातका िौचतक सधानहरुको स्याहार, संिार ममात तथा संरक्षण गने
व्यवस्था चमलाउने।
१३. महाशािालाई चनर्दाष्ट गररएका अन्य कायाहरु गने।
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६.

आयोगको काम कताव्य र अचधकार
 नेपाल सरकारबाट स्वीकृ चत हुनु पूवा बहुउद्देश्यीय, ठू ला तथा मझौला जलस्रोत
पररयोजनाहरुको पुनरावलोकन गने, गराउने र कायाान्वयनको लाचग चसफाररस गने।
 नेपाल सरकारको प्राथचमकता र लक्ष्य अनुरुप जलस्रोत तथा चवद्युत चवकास सम्बन्धी
चवचवध पक्षहरुको अध्ययन, अनुसन्धान, सवेक्षण तथा चवश््लेिण गरी आवश्यक नीचत
तथा रणनीचत तजुामा गने,गराउने।
 जलस्रोत तथा ऊजाा चवकासचसत सम्बचन्धत चद्वपक्षीय वा बहुपक्षीय आयोजनाहरुको
चवश््लेिण गने, गराउने र सो सम्बन्धमा नीचत तजुामा गने तथा त्यस्ता आयोजनाहरुको
चवस्तृत अध्ययन चवश््लेिणको पुनरावलोकन गने।
 जलस्रोत तथा ऊजाा चवकास सम्बन्धी आवश्यक कानून तजुामा गने, गराउने।
 जलस्रोत तथा ऊजाा क्षेत्रका राष्रिय र क्षेत्रगत नीचतहरुमा सामन्जस्य एवं समन्वय
गने, गराउने।

७.

सचिवालयको काम कताव्य र अचधकार
 राष्रिय जलस्रोत चवकास पररिद्को सचिवालयको काम गने।
 एकककृ त जलस्रोत चवकास सम्बन्धी नीचत चनमााणमा एकरुपता एवं समन्वय ल्याउन
राष्रिय जल योजना इकाईको रुपमा काम गने। ईकाइको मुख््य कामको रुपमा
राष्रिय जलस्रोत रणनीचत तजुामा, सोको समसमाचयक सुधार र कायाान्वयन समन्वय
तथा अनुगमन रहनेछ।
 जलस्रोत तथा ऊजााको आवश्यकता (तत्कालीन र िचवषयको समेत)अध्ययन गने,
गराउने।
 समन्वयात्मक रुपमा जल तथा ऊजाास्रोतको सवेक्षण र अन्वेिण काया गने, गराउने।
 वहुउद्देश्यीय जलस्रोत सम्बन्धी पररयोजनाहरुको नीचतगत अध्ययन तथा नदी
बेचसनहरुको जलस्रोत सम्बन्धी गुरु योजना अध्ययन काया गने, गराउने।
 जलस्रोत क्षेत्रका सम्पूणा वहुउद्देश्यीय, ठू ला तथा मझौला पररयोजना तजुामामा
समन्वयकतााको काम गने। जलस्रोत तथा ऊजाा चवकास सम्बन्धी चद्वपक्षीय वा
बहुपक्षीय रुपमा िइरहेका अन्तर्राष्रिय प्रयास एवं सचन्ध सम्झौताहरुको अध्ययन,
अनुसन्धान एवं चवश््लेिण गने, गराउने।
 जलस्रोत तथा ऊजाा चवकास सम्बन्धी आर्थाक, सामाचजक, प्राचवचधक एवं वातावरणीय
चनदेचशकाहरु तयार गने कायामा सहयोग तथा परामशा उपलब्ध गराउने।
 जलस्रोत तथा ऊजाा आयोजनाहरुको बारे मा अन्य चनकायहरुबाट तयार गररएका
प्रचतवेदनहरुको अध्ययन गरी राय, सुझाव कदने।
 जलस्रोत तथा ऊजाा चवकास सम्बन्धी चवचिन््न वातावरणीय, सामाचजक,
आर्थाक,लैचङ्गक चवियहरुको अध्ययन, मूल्याङ्कन र चवश््लेिण गरी गराई सोही
अनुरुप पररयोजनाहरुको पररमाजान गना, गराउन सुझाव कदने।
 जलस्रोत तथा ऊजाा चवकास सम्बन्धी चवचवध पक्षमा नेपाल सरकारद्वारा चनदेचशत
अन्य कायाहरु गने, गराउने।
 जलस्रोत तथा जलचवद्युत पररयोजनाहरुको वातावरणीय, सामाचजक र आर्थाक प्रिाव
मूल्याङ्कन गने, गराउने।
 आयोगका चनणायहरु कायाान्वयन एवं दैचनक काया सञ्िालन गने।
 आयोगद्वारा गररएका चनणायहरु कायाान्वयनकोलाचग सम्बचन्धत चनकायहरुलाई अनुरोध
गने, कायाान्वयन िए निएको अनुगमन गरी आयोगमा प्रचतवेदन पेश गने।
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८.

जलस्रोत तथा ऊजाा चवकास सम्बन्धी सूिना तथा तथ्याङ्कहरु संकलन, व्यवस्थापन
तथा प्रवाह गने। सचिवालयबाट तयार गररएका अध्ययन प्रचतवेदन एवं संकचलत
तथ्याङ्कहरु आवश्यकता तथा औचित्यताको आधारमा उपलब्ध गराउने।
जलस्रोत तथा ऊजाा चवकास सम्बन्धी चवचिन््न चवियहरुमा हुने छलफलमा िाग चलन
नेपाल सरकारको चनकायहरु तथा अन्य व्यचक्तहरुलाई आमन्त्रण गने।
वार्िाक काया योजना र बजेट तयार गरी नेपाल सरकारको स्वीकृ चतको लाचग पेश
गने।
आयोगको बैठकमा छलफल हुने चवियको कायासूिी एवं तत्सम्बन्धी चववरण तयार
गरी बैठक सञ्िालनको व्यवस्था गने।
देशको जलस्रोत तथा ऊजाा स्रोतको संरक्षण, चवकास सम्बन्धी चवचिन््न लािदायक र
उपयोगी कायािमहरु तयार गने, गराउने।
स्वदेश तथा चवदेशमा प्रकाचशत जलस्रोत तथा ऊजाा संग सम्बचन्धत अध्ययन,
प्रचतवेदन पुस्तक, पुचस्तका, जनाल एवं प्रकाशनहरु संकलन गरी पुस्तकालयको
सञ्िालन गने।
आयोगद्वारा चनदेचशत अन्य कामहरु गने, गराउने।

आयोगले प्रदान गने सेवाः
क.
माथी बुँदा नं. ६ र ७ मा उचल्लचित काया क्षेत्र/काम कर्तव्य अचधकार
अन्तर्गतका कायाहरु, र
ि.
सचिवालयको दैचनक प्रशासन सन्िालन सम्बन्धी काया

९.
सचिवालयको महाशािा र चजम्मेवार अचधकारीः
चस.न महाशािा/शािा
चजम्मेवार अचधकारी
फोन नं.
१.
जल तथा ऊजाा आयोगको सचिवालय
सचिवको चनजी सचिवालय
सचिव सागर राई
4211423
नीजी सहायक पुजा बैद्य
4211423
कम्प्यूटर अपरे टर शेरबहादुर तामाङ 4211423
२.
जलश्रोत महाशािा
सह-सचिव श्री हररराम श्रेष्ठ
4211429
चस.चड.हा. डा. कचपल ज्ञवाली
4211415
चस.चड.इ.जी. श्री माधव देव आिाथा
4211415
चस.चड.इ. श्री सचबना िबुाजा
4211415

३.

ऊजाा महाशािा

इन्जीचनयर श्री लेिनाथ िापागाई
इन््चजचनयर श्री गायत्री जोशी
अथाशास्त्री श्री जनक कु मार झा

4211415
4211415
4211415

सह-सचिव श्री चशचशर कोइराला
चस.चड.इ. श्री सुकदेव िौधरी

421141९
4211415
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चस.चड.इ. श्री ककरण गौतम
इन््चजचनयर श्री एचबयन मराचसनी
इन््चजचनयर श्री सुन्दर कु मार थापा

4211415
4211415
4211415

३. सामाचजक आर्थाक तथा वातावरण महाशािा
सह-सचिव श्री सन्दीप कु मार देव
421141९
चस.चड.इ. श्री कदनकर िानाल
4211415
पु.अ. श्री मनोहर ससंह धामी (सूिना शािा)
4211415
४.

कानून तथा संस्थागत चवकास महाशािा श्री कलाचनचध पौड्याल
42114२९
क. प्रशासन शािा
शा.अ. श्री सुचमत्रा चलम्बु
4211417
शा.अ. श्री ज्योती पौडेल
4211417
शा.अ. श्री चपताम्बर ररमाल
4211417
ना.सु श्री सुरेश चवष्ट(चजन्सी िण्डार)
4211417
ि. आर्थाक प्रशासन शािा

१०.

उपसचिव श्री नानीबाबु चशपिान
लेिापाल श्री िीमा अयााल

4211422
42114२२

सेवा प्राप्त गना लाग्ने दस्तूर र अवचधः
सूिना मागको चनवेदन ददंदा कु नै शुल्क वा दस्तूर लाग्दैन।
क.


ि.



सेवा प्राप्त गना लाग्ने दस्तूरः
सूिनाको हक सम्बन्धी चनयमावली २०६५ को चनयम ४ बमोचजमको र
अन्य चवशेि कानुनले तोके बमोचजमको दस्तूर
सेवा प्राप्त गना लाग्ने अवचध
सूिनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७ ले तोके को अवचध चित्र र
अन्य चवशेि ऐन चनयमले अवचध तोके कोमा सोही बमोचजमको अवचध।

११. चनणाय गने प्रकिया र अचधकारीः
क. चनणाय प्रकिया सम्बन्धमाः
१. आयोगले उपलब्ध गराउने सेवा सम्बन्धमा सरकारी चनणाय प्रकृ या सरलीकरण चनदेचशका,
२०६५ बमोचजम।
२. सूिनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोचजम माग गररने सूिना सम्बन्धमा सूिनाको
हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ बमोचजम
ि. चनणाय गने अचधकारी सम्बन्धमाः
१. सचिवालयले सम्पादन गने नीचतगत एवं अन्य काया सम्बन्धमाः
 मन्त्री पररिद््मा प्रस्ताव पठाएर।
 माननीय ऊजाा मन्त्रीस्तरबाट।
 जल तथा ऊजाा आयोगको सचिवस्तरबाट
 सुशासन (व्यवस्थापन तथा संिालन ऐन, २०६४ बमोचजम प्राप्त अचधकार बमोचजम,
र
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अन्य चवशेि ऐन चनयमले सचिवले गने िनी तोके का कामहरु सचिवले प्रत्यायोजन
गरे को अचधकार बमोचजम तोककएको पदाचधकारीहरुले।

२. सूिनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोचजम माग गने सूिना सम्बन्धमा सचिवालयका
सचिवले।
१२.
क.
ि.

१३.
१.
२.

चनणाय उपर उजुरी सुन्ने
् अचधकारीः
आयोगले उपलब्ध गराउने सेवा सम्बन्धमा प्रिचलत ऐन कानूनमा तोककएको व्यवस्था
बमोचजम उपलब्ध गराउने।
सूिनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोचजम परे को उजुरी सम्बन्धमा सोही ऐनमा
तोककए बमोचजम फछ् यौट गराउने।
आयोगको सचिवालयले गरे का के ही महत्वपूणा कायाहरु
राष्रिय जलस्रोत रणनीचत, २००२ र सो अनुसारको राष्रिय जल योजना, २००५
चहमताल तथा त्यसको चवषफोटनबाट उत्पन््न वाढीको प्रिाव (सन् १९८५ देचि १९९५
सम्म, तर हाल पचन के ही काम िइरहेको),

- नेपालको चहमालय क्षेत्रमा िएका चवचिन््न चहम नदी तथा चहमतालहरुको
अनुसन्धान तथा अनुगमन गररएको, ८ चहमतालको प्रारचम्िक अध्ययन र च्छो
चवस्तृत अध्ययन,
३.
जलउपयोग सूिी (१९९०-२०००),
- नेपालका ७५ चजल्लाको चवचिन््न क्षेत्रमा गररएको जल उपयोगको सूिी तयार
(तीन दशक अचर्, अद्यावचधक गनुा पने),
४.
ऊजाा िपत तथा आपूर्ताको अध्ययन एवं दीर्ाकालीन प्रक्षेपण अध्ययन
(२०११-२०१२),
५.
जल तथा ऊजााको दीर्ाकालीन चिजन तजुामा काया (२०१२-२०१३), आकद
६.
चवद्युत माग प्रक्षेपण (२०१५–२०४०)
7.
राचष्ट्रय जलश्रोत चनती 2077
१४.

सवेक्षण,
रोल्पाको

गररएको
प्रचतवेदन

आयोगको सचिवालयवाट संिालन िईरहेका कायािमहरु

ि.
सं.

कायािम /कियाकलाप

प्रगचत चववरण

१

चवश््व बैकको अनुदान सहयोगमा सन्िाचलत
नदी वेचसन योजना तथा जल चवद्युत चवकास
गुरु योजना तजुामा एवं रणनैचतक
वातावरणीय तथा सामाचजक मूल्याङ्कन
अध्ययन काया।

पचहलो प्रगचत प्रचतवेदन प्राप्त

२

ऊजाा सूिना प्रणाली तयार गरी सन्िालनमा
ल्याउने काया।

ऊजाा सूिना प्रणाली तयार िएको।
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३

नेपालको कू ल जलचवद्युतको संिाव्यताको
पुनमूाल्यांकन गने।

Final Report प्राप्त िएको।

४

एकककृ त जलस्रोत नीचत तथा ऐन तयार गने
काया।

एकककृ त राष्रिय
मस्यौदा तयार
मस्यौदा नीचत
ऐनको मस्यौदा
िइरहेको।

५

Energy Audit सम्बन्धी Guidelines तयार गने

Progress Report प्राप्त िएको।

काया।

जलस्रोत नीचतको
िएको।साथै सोही
अनुसार जलस्रोत
तयार गने काया

६

जलस्रोत, ऊजाा, वातावरण तथा कानूनी
पक्षका क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने वाताा, गोष्ठी,
सम्मेलन, बैठक ईत्याकद कायाहरु गने।

संर्ीयतामा
जलस्रोत
र
ऊजाा
व्यवस्थापन
सम्बन्धी
कायाशाला
मुस्ताङ चजल्ला र बाग्लुङमा िएको।

७

बेरुजु फछयौट सम्बन्धी काया।

9७%

८

नदी चनयन्त्रण Manual तयार गने काया।

परामशादातृ संस्थाबाट Final Report
प्राप्त िएको।

९

जल तथा ऊजाा आयोगलाइ पुनः संरिना
गरी अचधकार सम्पन््न बनाइ कियाचशल
बनाउने काया।

जल तथा ऊजाा आयोगको कताव्य र
अचधकार सचहतको संर्ीय ढाँिा
अनुरुपको संस्थागत पुनः संरिनाको
मस्यौदा तयार िएको।सो वाहेक
समग्र जलस्रोत तथा चवद्युत क्षेत्रको
संस्थागत पुनः संरिनाको गृहकाया
पचन िइरहेको।

१०

ऊजाा क्षेत्रको तथ्य
प्रकाशन गने काया।

परामशादाताबाट Final Report प्राप्त
िएको।

१1

वाढी, िडेरी र जलवायु चवश््लेिण सम्बन्धी
अध्ययन काया।

अध्ययन टोली गठन िई काया
अगाडी बढेको

१2

जलस्रोत सूिना प्रणालीलाई अध्यावचद्यक गने
काया।

सालबसाली कायािम अन्तगात
परामशादाता चनयुक्त िई काया
अगाडी बढेको।

१3

जलयातायातको सम्िाव्यता अध्ययन सम्बन्धी
काया

परामशादाता चनयुक्त िई नारायणी
नदीमा पूवा संिाव्यता अध्ययन
िइरहेको।

सारांश

तयार

12

गरी

14

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

15

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

16

नेपालमा
जलचवद्युतको
सम्िावना
मूल्याङ्कन अध्ययन गने ।

18

पानीको स्रोत संरक्षण सम्बन्धी राचष्ट्रय
चनदेचशका तयार गने।

पूनः

17

यी वाहेक जलस्रोत तथा ऊजाा क्षेत्रका चवियमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, राय परामशा
उपलव्ध गराउने एवं सरकारी तथा गैह्र सरकारी संर् संसथाहरु संगको सहकायामा चवचिन््न
राष्रिय तथा अन्तरााष्रिय गोष्रठ तथा अन्य जनिेतनामूलक कायािमहरु संिालन गने कायाहरु।

13

१५.

लेिा शािाको ििाको फाँटवारी

14

15

१६.

आयोगबाट सम्पन््न गररएका अन्य कायाहरुः
16




हेलो सरकार बमोचजम यस सचिवालयको Facebook Account िडा गरी अद्यावचधक गदै
आएको छ।(हालसम्म कु नै जनगुनासो प्राप्त निएको)
दैचनक प्रशासचनक कायाहरु समयमै सम्पादन गररएको।

१७.

आयोगसँग संलग्न संर्/संस्थाहरुको चववरणः
यस सचिवालयको सचिवालयले चनम्नानुसारका संर् संस्थाहरुसँग पचन संलग्न रही काया
गरररहेको छः

(१)
(२)
(३)

International Commission on Large Dam (ICOLD)
World Energy Council (WEC)
Nepal Water Partnership : Global Water Partnership को नेपाल इकाई सदस्यको रुपमा
कायारत
World Bank
Asian Development Bank (ADB)
Network of Asian River Basin Organizations (NARBO)
Water Environment Partnership in Asia (WEPA)
The Common wealth Scientific Industrial Research Organization (CSIRO)

(४)
(५)
(६)
(७)
(८)
(९)
(१०)

Program for Aquatic Natural Resources Improvement (PANI)

International Centre of Excellence in Water Resources Management (ICEWaRM)

१८.

कायाालय प्रमुि र सूिना अचधकारीको नामः
प्रमुिः सचिव, सागर कु मार राइ
सूिना अचधकारीः शािा अचधकृ त श्री ज्योती पौडेल
मोवाइल नं. 9841267846

१९.

ऐन चनयम चनदेचशकाको सूिीः
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जलयात्रा चनयमावली, २०६३
जलस्रोत चनयमावली, २०५०
जीवनाशक चविादी चनयमावली, २०५०
िू तथा जलाधार संरक्षण चनयमावली, २०४२

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

जलश्रोत ऐन, २०५०
जलश्रोत रणनीचत, २०५८
जलश्रोत योजना, २०६१
आर्थाक काया चवचध ऐन, २०५५
आर्थाक काया चवचध चनयमावली, २०६४
सावाजचनक िरीद ऐन, २०६३
साजाजचनक िरीद चनयमाली, २०६४
भ्रमण ििा चनयमावली, २०६४
नेपाल सरकारका चनणायहरु



२०.

ऊजाा आयोगको वेि साइट www.wecs.gov.np मा ऊजाा आयोगको सूिनामूलक
जानकारीहरु उपलब्ध छन्।
आयोगको महत्वपूणा चनणाय वा जानकारीहरु प्रेस चवज्ञप्चत वा प्रवक्तामाफा त जानकारी
कदने गररएको छ।
सावाजचनक चनकायको वेवसाइट िए सो को चववरणः
www.wecs.gov.np

२१. इमेलः wecs@mos.com.np
सावाजचनक चनकायमा परे का सूिना माग सम्बन्धी चनवेदन र सो उपर सूिना कदएको चववरणः
हालसम्म चलचित चनवेदन प्राप्त िएको छैन।के ही इमेल र टेचलफोनबाट सूिना माग िए
बमोचजम सूिना प्रदान गररदैं आइएको छ।
२२.

सावाजचनक चनकाएमा सूिनाहरु अन्यत्र प्रकाशन िएको वा हुने िएको िए सोको
चववरणः
आयोगको वेवसाइट तथा राचष्ट्रयस्तरको पचत्रकामा प्रकाचशत गने गररएको छ।

२३.

यस सचिवालयका हालका अवचधमा प्रकाशन िएका प्रचतवेदन चववरणः
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१.
2.

Water and Energy Commission Secretariat (Annual Report, 2069/70)
Energy Consumption Situation in Nepal (Year 2011/12), June 2014

चवगतका विाहरुमा प्रकाशनमा आएका प्रचतवेदनहरु यस सचिवालयको पुस्तकालय
शािामा उपलब्ध छ।जसको चलन्क
http://www.nepaknol.net/wecs/library/opac_css/ रहेको छ।
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