नेपाल सरकार
ऊजार् मन्ऽालय

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४
को दफा ५(३)
बमोिजम ऊजार् मन्ऽालय ारा
सावर्जिनक गिरएको िववरण
(२०७2 ौावणदे िख 2072 असोज मसान्तसम्म)

1

1

पृ भूिमः
िवकासको मे दण्डको

पमा रहे को ऊजार् क्षेऽलाई समायोिजत तिरकाले ितु

ु
िवकास गरी दे शमा रहे को ऊजार् सं कटलाई न्यूिनकरण गन, िनराकरण गन र िव त
ऊजार्लाई दे शको मूख्य ऊजार्को
क्षेऽसं ग

सम्बिन्धत

सम्पूणर्

पमा अगाडी बढाउने सोचका साथ मूलकको ऊजार्

गितिविधह को

व्यवःथापन

गन

मुख्य

दाियत्व

ऊजार्

ु उत्पादन, ूशारण तथा िवतरणको लािग नेपाल सरकारको
मन्ऽालयमा रहे को छ । िव त
अल्पकािलन, मध्यकािलन तथा दीधर्कािलन नीित िनमार्ण गरी सो को कायार्न्वयनको लािग
आवँयक योजना तथा कायर्बम तयार गन सम्बन्धी कायर्को लािग ऊजार् मन्ऽालयको
ःथापना भएको हो ।

2

ि कोणः
दे शको सवार्ि ण िवकासको लािग पयार्

ु आपूितर् गरी नेपाली जनताको जीवन
िव त

ःतरमा सुधार ल्याउने र सबै जनतालाई भरपद

ु भ
पमा गुणःतरीय, दीगो तथा सबर्सल

ु सेवा उपलब्ध गराई जलिव त
ु लाई िनयार्त योग्य बःतुका
िव त
मन्ऽालयको

3

पमा ःथािपत गनुर् ऊजार्

ि कोण रहे को छ ।

उ ेँयः
ु लाई समि गत आिथर्क िवकासको मूख्य आधारको
जलिव त

पमा िलदै यस क्षेऽमा

ःवदे शी तथा िवदे शी लगानीलाई ूोत्साहन गनर् आवँयक वातावरणको िसजर्ना गरी दे शमा
मामीण क्षेऽसम्म अिधकािधक जनतालाई भरपद

ु भ िव त
ु सेवा
गुणःतरीय र सवर्सल

उपलब्ध गराउनु ऊजार् मन्ऽालयको मुख्य उ ेँय रहे को छ ।
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4

ऊजार् मन्ऽालयको सं गठनात्मक ःव पः
नेपाल सरकार
ऊजार् मन्ऽालय
सं गठन सं रचना
उजार् मन्ऽी

सिचव (रा.प.िविश

ु महशुल िनधार्रण आयोग
िव त

जल तथा ऊजार् आयोग

१)

रा.प.तृ.(ू.)१, क.अ. १, चालक १, का.स.

ु आयोजना िवकास सिमित
बुढी गण्डकी जलिव त

ु िवकास िवभाग
िव त

नलिसं हगाड जलिव त आयोजना िवकास सिमित

ु ूािधकरण
नेपाल िव त

ूशासन महाशाखा

योजना तथा कायर्बम महाशाखा

सह–सिचव (रा.प.ू.१)

सह–सिचव (रा.प.ू.१)
रा.प.अनं.ू. १, चालक १

रा.प.अनं.ू.१,क.अ. १, चालक १
ूशासन शाखा (१५)
रा.प.ि . (ू.) १, रा.प.तृ. (ू.) २,
रा.प.अनं.ू.२, क.अ. २, टाइिप

१,

बजेट तथा कायर्बम शाखा (३)
रा.प.ि . १, रा.प.तृ. १, रा.प.अनं.ि .१

रा.प.अनं.ि .१, का.स. ६,

नीित तथा वैदेिशक समन्वय महाशाखा

कानून तथा फैसला कायार्न्वयन महाशाखा
सह–सिचव (रा.प.ू.१)

सह–सिचव (रा.प.ू.१)

रा.प.अनं.ू. १, चालक १

रा.प.अनं.ू. १, चालक १

कानून शाखा (३)
आयोजना ूव र्न शाखा (३)

रा.प.ि . १, रा.प.तृ. १, रा.प.अनं.ू.१

रा.प.ि . १, रा.प.तृ. १, रा.प.अनं.ि .१

अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा (२)
आिथर्क ूशासन शाखा (३)

रा.प.ि . १, रा.प.तृ. १

रा.प.ि . (लेखा) १, रा.प.तृ.(लेखा)
१, रा.प.अनं.ू.१

जनसम्पकर् तथा सूचना शाखा (५)
रा.प.ि . १, रा.प.तृ. (ू.) १,
रा.प.तृ. (ूा.) १, रा.प.अनं.ू.२

वैदेिशक समन्वय शाखा (२)
रा.प.ि . १, रा.प.तृ. १

अनुसन्धान तथा िवकास शाखा (२)
रा.प.ि . १, रा.प.तृ. १

वातावरण शाखा—क (३)
रा.प.ि . १, रा.प.तृ. ू. १,

ूणाली िबःतार शाखा (२)

रा.प.अनं.ू.१

रा.प.ि . १, रा.प.तृ. १
वातावरण शाखा—ख (२)
मािमण तथा वैकिल्पक ऊजार् शाखा(२)
रा.प.ि . १, रा.प.तृ. १

रा.प.ि . १, रा.प.तृ.(ूा.) १

िविश

ौे णी

ते िरज
—१

रा.प.ू.

—४

रा.प.ि .

—१३

रा.प.तृ.

—१६

रा.प.अनं.ू.(ना.सु.)

—१०

रा.प.अनं.ू.(ले खापाल)

—१

रा.प.अनं.ू.(क.अ.)

—४

रा.प.अनं.ू.(टाइिप )

—१

रा.प.अनं.ि .

—३

ह.स.चा.
का.स.

कूल जम्मा

—५
—७
–६५
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कायर् क्षेऽ (काम, कतर्व्य र अिधकार):
नेपाल सरकार (कायर् िवभाजन) िनयमावली २०७२, ले ऊजार् मन्ऽालय र अन्तगर्तका िनकायह को कायर् सम्पादनको
लािग िनदर्
1

गरे का कायर्क्षेऽ, कायर् कतर्व्य र अिधकार दे हाय बमोिजम रहेका छन् ।

ऊजार् उत्पादन, व्यवःथापन, उपयोग, सुरक्षा, ूव न
र् र िवकाससम्बन्धी नीित, योजना तथा कायर्बमको तजुम
र् ा, कायार्न्वयन, अनुगमन र

मूल्या न;
2
3
4
5
6

ऊजार्को उपयोग सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सवक्षण तथा कायार्न्वयन;

ऊजार्सम्बन्धी बहुउ ेँयीय योजनाको समन्वय, िनमार्ण, स ालन तथा ूव न
र् ;

ऊजार्सम्बन्धी जनशिक्तको िवकास;
नवीकरणीय ऊजार्को िवकास;

ु ् िवकाससम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, िनमार्ण, स ालन, सम्भार र
ऊजार् िवकास तथा िव त

िवकास;
7
8
9

ऊजार्सम्बन्धी कम्पनी तथा सं ःथाको समन्वय र ूशासन;

ऊजार् िवकासमा िनजी क्षेऽको लगानी ूव न
र् (लगानी बोडर्को कायर्क्षेऽबाहेक) ;

ऊजार्को उपयोगसम्बन्धी राि य, क्षेऽीय तथा अन्तरार्ि य सम्पकर्;

10 ऊजार्को उपयोगसम्बन्धी ि पक्षीय वा बहुपक्षीय सं यन्ऽको सं योजन, वातार् तथा सिन्ध सम्झौता;
11 जलॐोतसम्बन्धी ि पक्षीय वातार्, बहुपक्षीय सिन्ध सम्झौता;

ु को
् िनयमन, रोयल्टी तथा महसुलदरको िनधार्रण र कायार्न्वयन;
12 िव त

ँ सम्बिन्धत िनकायसग
ँ समन्वय;
ु ् ूािधकरण तथा ऊजार् क्षेऽसग
13 नेपाल िव त

14 अन्य मन्ऽालयको कायर्क्षेऽमा नपरे को जल तथा त्यसको उपयोग र ऊजार्सम्बन्धी कायर्;

15 नेपाल इिन्जिनयिरङ सेवाअन्तगर्त दे हायका समूह, उपसमूहको स ालन(क) इलेिक्शकल इिन्जिनयिरङ समूह;
(ख) मेकािनकल इिन्जिनयिरङ समूह;

(ग) िसिभल इिन्जिनयिरङ समूहको हाइसोपावर उपसमूह ।
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कमर्चारी सं ख्या र कायर् िववरण

M

ऊजार् मन्ऽालय ःवीकृत दरबन्दी सं ख्या िनम्नानुसार रहे का छन् M

ब.सं .

पद

ौे णी

ःवीकृत दरबन्दी

सेवा/समूह/उप समूह

१

सिचव

िविश

इिन्जिनयिर

२

सहसिचव

रा.प.ूथम

इिन्ज/िसिभल/इरे /िजयो/हा.पा./ज.इले /

३

सहसिचव

,,

न्याय/कानून

1

४

सहसिचव

,,

ूशासन

1

५

उपसिचव

रा.प.ि तीय

न्याय/कानून

1

६

उपसिचव

”

ूशासन/सा.ू.

2

७

उपसिचव

,,

ूशासन/लेखा

1

से वा

1
2

इिन्ज िजयो

4

7

८

िस.िड.इ.

”

इिन्ज/िसिभल/हा.पा

3

९

िस.िड.इ.

”

इिन्ज/इ./ज.इले.

3

१०

िस.िड.इ

”

इिन्ज/िसिभल/इिरगेसन

1

११

िस.िड.हा.

”

इिन्ज/िसिभल/हाइसोलोजी

1

१२

िस.िड.इ.िजयो

”

इिन्ज/िजयो/इिन्ज.िजयो

1

१३

शा.अ.

रा.प.तृतीय

ूशासन/सा.ू.

5

१४

शा.अ.

”

न्याय/कानून

1

१५

ले. अ.

”

ूशासन/लेखा

1

१६

इिन्जिनयर

,,

इिन्ज/इ./ज.इले.

3

१७

इिन्जिनयर

,,

इिन्ज/िसिभल/हाइसोपावर

3

१८

इिन्ज. िजयोलोिज

,,

इिन्ज/िजयो/इिन्ज.िजयो

1

१९

हाइसोलोिज

,,

इिन्ज/िसिभल/हाइसोलोजी

1

२०

कम्प्युटर इिन्जिनयर

,,

िविवध

1

२१

कम्प्यूटर अपरे टर

रा.प.अनं.ूथम

िविवध

4

२२

ना.सु.

,,

ूशासन/सा.ू.

10

२३

टाइिप

,,

ूशासन/सा.ू.

1

२४

लेखापाल

,,

ूशासन/लेखा

1

२५

खिरदार

रा.प.अनं.ि तीय

ूशासन/सा.ू.

3

२६

ह.स.चा.

5

२७

का.स.

7

जम्मा

६५

ऊजार् मन्ऽालयले ूदान गन सेवा

M

ँ ा नं. ५ मा उिल्लिखत कायर् क्षेऽ÷काम कतर्व्य अिधकार अन्तगर्तका नीितगत कायर्ह
क) मािथ बुद

र

ख) मन्ऽालयको दै िनक ूशासन सं चालन सम्बन्धी कायर् ।

5

8

9

मन्ऽालयको महाशाखा, शाखा र िजम्मेवार अिधकारी

M

िस.नं.

महाशाखा/शाखा

िजम्मेवार अिधकारी

फोन नं.

1

ूशासन महाशाखा

ौी माधव ूसाद गड्तौला

4211523

2

योजना तथा कायर्बम महाशाखा

ौी समीर र

4211522

3

नीित तथा बैदेिशक समन्वय महाशाखा

डा. स य शमार्

4211536

4

कानुन तथा फैसला कायार्न्वयन महाशाखा

5

कमर्चारी ूशासन शाखा

ौी ूल्हाद ूसाद सापकोटा

4211502

6

आिथर्क ूशासन शाखा

ौी मुिक्तनाथ रे ग्मी

4211912

7

सूचना तथा जनसम्पकर् शाखा

ौी िव राज नेपाल

4211886

8

बजेट तथा कायर्बम शाखा

ौी गोकणर् राज पन्थ

4211508

9

अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा

ौी बु र

4211273

10

अनुसन्धान तथा िवकास शाखा

ौी लेखनाथ बगाले

4211508

11

वातावरण शाखा (क)

ौी कल्प मोहन सोती

4211501

वातावरण शाखा (ख)

ौी चतुर बहादुर ौे

4211501

12

आयोजना ूब न
र् शाखा

ौी ँयाम िकशोर यादव

4211509

13

बैदेिशक समन्वय शाखा

ौी राजु महजर्न

4211504

14

मामीण तथा वैकिल्पक ऊजार् शाखा

ौी ूितभा मानन्धर

4211504

15

कानून शाखा

ौी ओमबहादुर सोडारी

4211501

सेवा ूाप्त गनर् लाग्ने दःतुर र अविध
क)

सेवा ूा
•
•

ख)
•

शाक्य

M

गनर् लाग्ने दःतुरM

सूचनाको हक सम्बन्धी िनयमावली, २०६५ को िनयम ४ बमोिजमको र
अन्य िवशेष कानूनले तोके बमोिजमको दःतुर

सेवा ूा
•

शाक्य

गनर् लाग्ने अविध

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ ले तोकेको अविध िभऽ र

अन्य िवशेष ऐन िनयमले अविध तोकेकोमा सोही बमोिजमको अविध ।

10 िनणर्य गन ूिबया र अिधकारी M
क) िनणर्य ूिबया सम्बन्धमाः
1

मन्ऽालयले उपलब्ध गराउने सेवा सम्बन्धमा सरकारी िनणर्य ूकृया सरलीकरण िनदिशका, २०६५ बमोिजम।

2

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोिजम माग गिरने सूचना सम्बन्धमा सूचनाको हक सम्बन्धी

ऐन, २०६४ को

दफा ७ बमोिजम
ख) िनणर्य गन अिधकारी सम्बन्धमाः
1

मन्ऽालयले सम्पादन गन नीितगत एंव अन्य कायर् सम्बन्धमाः

• मन्ऽी पिरषदमा ूःताव पठाएर ।
• माननीय ऊजार् मन्ऽी ःतरबाट ।

6

• ऊजार् सिचव ःतरबाट ।
• माननीय ऊजार् मन्ऽीबाट ूत्यायोजना अिधकार बमोिजम ।
• सुशासन (व्यवःथापन तथा सं चालन ऐन, २०६४ बमोिजम ूा अिधकार बमोिजम र
• अन्य िवशेष ऐन, िनयमले सिचवले गन भनी तोकेका कामह ।
सिचवले ूत्यायोजन गरे को अिधकार बमोिजम तोिकएको कमर्चारीह ले ।
2

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोिजम माग गन सूचना सम्बन्धमा ऊजार् सिचवले ।

11 िनणर्य उपर उजुरी सु े अिधकारीः
क) ऊजार् मन्ऽालयले उपलब्ध गराउने सेवा सम्बन्धमा ूचािलत ऐन कानूनमा तोिकएको व्यवःथा बमोिजम उपलब्ध गराउने .
ख) सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोिजम परे को उजुरी सम्बन्धमा सोही ऐनमा तोिकए बमोिजम फछ ट गिरने ।
12 सम्पादन गरे को कामको िववरणः

12.1 बजेट तथा कायर्बम महाशाखाबाट सम्पादन भएका कायर्ह ः

cf=j @)&@÷)&# sf lgDgfg';f/sf sfo{qmdx? :jLs[ltsf nflu /fli6«o of]hgf cfof]udf k7fO{
:jLs[t u/fPsf] .
dGqfno÷
a=p=zL=g+=
308011
308012
308013
308101
308102
308103
308104
308105
308106
308107
308109
308112
308113
308114
501103
501105
501106
501107
501110
501111
501114

cfof]hgf

pmhf{ dGqfno
ljB't ljsf; ljefu
ljB't dxz'n lgwf{/0f cfof]u
hn tyf pmhf{ cfof]u
l;FrfO tyf hn>f]t Joj:yfkg cfof]hgf -hgzlQm_
ljB't ljsf;df lghL If]qsf] k|j4{g
;Ktsf]zL pRr afFw ax'4]zLo cfof]hgf
k~r]Zj/ jx'4]zLo cfof]hgf
hnljB't cfof]hgf cWoog
hnljB't cfof]hgf ;DaGwL dfkb08
/f]oN6L Joj:yfkg tyf ljt/0f
a'9Lu+uf hnljB't cfof]hgf
a'9Lu08sL hnljB't cfof]hgf ljsf; ;ldlt
gnl;+xuf8 hnljB't cfof]hgf ljsf; ;ldlt
dWo d:of{ªbL hnljB't cfof]hgf
!#@ s]eL tyf cGo efN6]h :t/sf k|zf/0f nfOg lj:tf/
cfof]hgfx?
yfgsf]6–rfkfufpF–eQmk'/ !#@ s]eL -@* ls=dL=_
cGo ## s]eL tyf ;j:6]zg cfof]hgfx?
hnljB't ;'b[9Ls/0f cfof]hgf
;fd'bflos tyf cGo u|fdL0f ljB'tLs/0f cfof]hgf
s'n]vfgL t];|f] hnljB't cfof]hgf -!$ d]=jf=_

ljlgof]lht ah]6
68726
246882
7020
60898
43887
9187
346215
181682
649520
27878
603019
432524
3374341
475297
150000
12731588
100000
1974912
1140000
2000000
290000
7

501118
508119
501120
501122
501123
501133
501148
501150
501172
501173
501174
501175
501176

900000

rd]lnof hnljB't cfof]hgf -#) d]=jf=_
hnfzoo'Qm cfof]hgfx?sf]] 5gf}6 tyf ;DefJotf cWoog
cfof]hgf
7'nf tyf demf}nf hnljB't cWoog cfof]hgf
dflyNnf] lqz'nL # -P_ hnljB't cfof]hgf -^) d]=jf=_
/fx'3f6 hnljB't cfof]hgf -#@ d]=jf=_
tgx'F hnljB't cfof]hgf -!$) d]=jf]_
dflyNnf] df]bL hnljB't cfof]hgf -$@ d]=jf=_
g]kfn ef/t ljB't k|zf/0f
k'gg{jLs/0fLo tyf Ifdtf lj:tf/ cfof]hgf
d}jf vf]nf hnljB't cfof]hgf -!#=% d]=jf=_
tfdfsf]zL kfFrf} hnljB't cfof]hgf
hnljB't nufgL tyf ljsf; sDkgL lnld6]8
df8L vf]nf hnljB't cfof]hgf -!@=@% d]=jf=_

510000
415000
2575000
850000
2200000
90000
4945000
5320000
100000
180000
600000
100000

2= cf=j @)&@÷)&# sf lgDgfg';f/sf sfo{qmdx? ;+zf]]wgsf nflu /fli6«o of]hgf cfof]udf k7fO{Psf] .

dGqfno÷
a=p=zL=g+=
501105
501107

cfof]hgf

ljlgof]lht ah]6

!#@ s]eL tyf cGo efN6]h :t/sf k|zf/0f nfOg lj:tf/
cfof]hgfx?
cGo ## s]eL tyf ;j:6]zg cfof]hgfx?

12731588
1974912

!@=@ jftfj/0f zfvfaf6 ;DkGg ePsf sfo{x?sf] ljj/0f .
jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg cWoogsf] If]q lgwf{/0f / sfo{;"rL k|ltj]bg jftfj/0f dGqfno k7fOPsf] .
hl8t Ifdtf
cfof]hgfsf] gfd
s}lkmot
qm=;+=
- d]=jf=_
1

Super Trishuli HEP

100

Sco/ToR

hl8t Ifdtf
- d]=jf=_

s}lkmot

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg k|ltj]bg jftfj/0f dGqfno k7fOPsf] .
qm=;+=
1
2
3
4

cfof]hgfsf] gfd
Mistri dana 132 KV TL
Garjyang Khimti 132KV TL
Sardi khola HEP 33 KV TL
Tamakoshi 5 HEP

87

EIA
EIA
EIA
EIA

k"/s jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg cWoog cg'dltsf] nflu jftfj/0f dGqfno k7fOPsf] .
hl8t Ifdtf
cfof]hgfsf] gfd
s}lkmot
qm=;+=
- d]=jf=_
1
2

Tanahu HEP
Madkyu Khola HEP

140
13

k"/s jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg k|ltj]bg jftfj/0f dGqfno k7fOPsf] .
hl8t Ifdtf
cfof]hgfsf] gfd
qm=;+=
- d]=jf=_

SEIA study approval
SIEA study approval

s}lkmot

8

1
2

Rasuwa Bhotekoshi HEP
Rudi Khola A HEP

120
8.8

SEIA report
SEIA report

k|f/lDes jftfj/0fLo kl/If0fsf] sfo{;"rL k|ltj]bg :jLs[t ePsf] .
qm=;+=

cfof]hgfsf] gfd

hl8t Ifdtf
- d]=jf=_
4.99
7.8
40.27
25
30
4.8

s}lkmot

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Upper Piluwa Hills SHP
Super Mai HEP
Super Nyadi HPP
Upper Ankhu HPP
Likhu Khola HEP
Padam Khola HPP
Puwa khola 1 HEP 33 KV TL
Kapadigad HEP 33 KV TL
Bagmati SHP 66 KV TL

ToR approved
ToR approved
ToR approved
ToR approved
ToR approved
ToR approved
ToR approved
ToR approved
ToR approved

10
11
12
13

Burtibang Paudi Amarai Tamghas 132 KV TL

ToR approved

Nalsing gad HEP Access road
Koshi Corridor 220 KV
Kushma Lower Modi 132 KV TL

ToR approved
ToR approved
ToR approved

k|f/lDes jftfj/0fLo kl/If0f k|ltj]bg :jLs[t ePsf] .
qm=;+=

cfof]hgfsf] gfd

hl8t Ifdtf
- d]=jf=_
7.3
48.8
30
3.5
15.1

s}lkmot

1
2
3
4
5
6

Daram khola HEP
Khimti-2 HPP
Ikhuwa khola HPP
Seti Khola HPP
Sabha Khola B HPP
Daraundi Kalika 33 KV TL

IEE approved
IEE approved
IEE approved
IEE approved
IEE approved
IEE approved

7

Chilime Hub Transmission line 220 KV TL

IEE approved

8
9

Bake Khaskushma Rural electrification

IEE approved

Rasuwagadhi HPP 132 KV TL

IEE approved

10

Bhulbhule Madhya Marsyangdi 132 KV Transmission

IEE approved

11

Kaligandaki Corridor Kushma Dana 220 KV
Transmission line

IEE approved

k"/s k|f/lDes jftfj/0fLo kl/If0f k|ltj]bg :jLs[t ePsf] .
qm=;+=
1
2

cfof]hgfsf] gfd

hl8t Ifdtf
- d]=jf=_

Upper Mai HEP
Pikhuwa khola HPP

12
5

s}lkmot
SIEE approved
SIEE approved

?v s6fg / ;/sf/L hUuf ef]uflwsf/sf] nflu jg tyf e"‒;+/If0f dGqfnodf k7fOPsf] .
hl8t Ifdtf
cfof]hgfsf] gfd
s}lkmot
qm=;+=
- d]=jf=_
1
2
3
3

Kabeli A HEP
Theule khola HEP
Upper Khimti HEP
Jogmai Khola HPP

37.6
1.8
12
7.6

Recommend to MoF
Recommend to MoF
Recommend to MoF
Recommend to MoF
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12.3 बैकिल्पक ऊजार् शाखाबाट सम्पादन भएका कायर्ह
यसै वषर् सम्प

गनर् सिकने उच्च ूाथिमकता ूा

ु आयोजनाह , सं चालनमा रहेका जलिव त
ु आयोजनाह र
जलिव त

ु आयोजनाह लाई सहज
ूव र्कह बाट िनमार्णािधन जलिव त

िनिज

पमा पायक पन ःथान/िडपोबाट इन्धन(िडजेल) उपलब्ध गराउनका

लािग सम्बिन्धत िनकायमा िसफािरस गिरएको।

ब.स.

आयोजना (ह ) को नाम

पऽाचार भएको िनकाय

िमित

िसफािरस पिरमाण

क)

ु ूािधकरण अन्तगर्त िनमार्णािधन आयोजनाह
नेपाल िव त

१

ु आयोजना
रसुवागढी जलिव त

वािणज्य तथा आपूितर्

२०७२/०८/१८

१२,००० िल.

मािथल्लो िऽशुली ३ ए

वािणज्य तथा आपूितर्

२०७२/०८/२३

४०० िल. दै िनक

२०७२/०८/१६,

जम्मा

२

(१११ मे. वा.)

ु आयोजना (६० मे.
जलिव त
वा. )

मन्ऽालय
मन्ऽालय

३

ु आयोजना
चमेिलया जलिव त

गृह मन्ऽालय

४

ु
अप्पर तामाकोशी जलिव त

५

ु
कुलेखानी तेॐो जलिव त

(३० मे. वा.)

आयोजना (४५६ मे. वा.)

आयोजना

(१४ मे. वा.)
६

ु
मध्य भोटे कोशी जलिव त

आयोजना

(१०२ मे. वा.)

ूितह ा

२०७२/०९/२०

२४,०००िल.

नेपाल आयल िनगम

२०७२/०९/०६

१२,००० िल.

वािणज्य तथा आपूितर्

२०७२/०८/२८

जम्मा

नेपाल आयल िनगम

२०७२/०९/०८,

िलिमटे ड

मन्ऽालय

ूितह ा

१३,०००िल.
जम्मा

िलिमटे ड

२०७२/१०/१७

२४,०००िल.

२०७२/०८/१६,

जम्मा

७

ु आयोजना
सान्जेन जलिव त

वािणज्य तथा आपूितर्
मन्ऽालय

२०७२/०९/२३

१२,०००िल.

८

मािथल्लो िऽशुली ३ बी

नेपाल आयल िनगम

२०७२/०९/१४

मािसक न्युनतम

नेपाल आयल िनगम

२०७२/०९/१७,

(४२.५ मे. वा.)

ु आयोजना (३७ मे.
जलिव त
वा.)

९

ु
सान्जेन (मािथल्लो) जलिव त
आयोजना

(१४.८ मे. वा.)
१०

ु
कावेिल बी १ जलिव त
आयोजना

(२५ मे. वा.)
ख)

संचालनमा रहेका आयोजनाह

१

ु केन्ि
आिँ धखोला जलिव त

(९.४ मे. वा. ) र िझम क
ु केन्ि
जलिव त
(१२ मे. वा.)

िलिमटे ड

३,००० िल.

मािसक १२,०००

िलिमटे ड

२०७२/१०/१२

िल.

नेपाल आयल िनगम

२०७२/१०/०८

१५,००० िल.

नेपाल आयल िनगम

२०७२/०९/१४

िलिमटे ड

िलिमटे ड

२०७२/१०/०८

कैिफयत

ूितह ा

जम्मा ३,०००
िल.
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ग)

िनजी ूव क
र् ह

१

ूथम चरणका २४

आयोजनाह

ारा िनमार्णािधन आयोजनाह

[१]

वािणज्य तथा आपूितर्
मन्ऽालय

२०७२/०८/२७

जम्मा १३,१०६

िल. ूितिदन

सं चालनमा

रहेको िखम्ती
ु
जलिव त
आयोजना
(६० मे.

वा.)को
Black Start
Capabilityको
लािग एकमु

१२,०००
िल.
२
३
४

दोॐो चरणका १८
आयोजनाह

तेॐो चरणका ५
आयोजनाह

[३]

च थौ चरणका

आयोजनाह

[४]

जम्मा १७,२७५

आपूितर् मन्ऽालय

२०७२/०९/१४

नेपाल आयल िनगम

२०७२/०९/३०

जम्मा ६,१००

नेपाल आयल िनगम

२०७२/१०/१८

जम्मा २,०३०

[२]

िलिमटे ड

िलिमटे ड

िल. ूितिदन

िल. ूितिदन
िल. ूितिदन

सं चालनमा
रहेको

सुनकोशी

साना

ु
जलिव त
आयोजना
(६० मे.

वा.)को
Black Start
Capabilityको
लािग एकमु

६००० िल.

नोट:
[१] माई क्याःकेड,

ा ी खोला, खानी खोला र टोङगन ठोःने खोला, दरम खोला 'ए', झ्याँडी खोला, हेवाखोला 'ए', फावाखोला,

खोला, मािथल्लो माई िस, थापाखोला, सभाखोला, मािथल्लो मःयार्ङ्दी ए, मािथल्लो मादी; िसिू

ारी

खोला, सुनकोशी साना, मािथल्लो भोटे कोशी;

ु खोला र िखम्ती जलिव त
ु आयोजना
मािथल्लो चाकु 'ए', दर दी 'ए', सादीर् खोला, मड्क्यु खोला, माई क्याःकेड, गेलन
[२] िमया खोला साना, चाके खोला, मािथल्लो मैल ु

खोला, मध्य मोदी, मािथल्लो म्याग्दी, सुपर दोदीर् 'ख',

'ए', ठे उलेखोला, तल्लो मोदी खोला, तल्लो हेवा, खानी खोला १, मध्य िमिदम, घलेम्दी

खोला १, िमिदम खोला, लोहोरे खोला
[३] वाग्मती साना, मोलु

दी खोला 'ए' +

दी खोला 'बी', सोलु, मािथल्लो िखम्ती + मािथल्लो िखम्ती- I, पुवा

खोला साना, दोदीर् खोला, अपर दोदीर् 'ए', नामाजुन
र् मादी

[४] बालेिफ ए, इवा खोला, बुढीगंगा, सुनकोशी साना
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12

ु शाखाबाट भए गरे का कायर्ह
12.4 िव त
१. िनमार्ण सम्प
•
•
•
•

िविभ

ु आयोजनाह लाई ूदान गिरने सुिवधा सम्बन्धमा अथर् मन्ऽालयलाई िसफािरस गरे को : ४
जलिव त

ु आयोजना- २२ मेगावाट
माई जलिव त

ु आयोजना- ८.५ मेगावाट
नौगढ़गाड साना जलिव त

ु आयोजना- 2.2 मेगावाट
िजरी खोला साना जलिव त
ु आयोजना- ३ मेगावाट
मािथल्लो पुवा-१ जलिव त

ु उत्पादन/ूसारणको सवक्षण/िनमार्णको अनुमितपऽको िसफािरस गरे को।
२. िव त
•
•
•
•

ु उत्पादनकोसवक्षण
िव त
ु उत्पादन
िव त

: १४

ु ूसारणको
िव त

: ७
: ८

सौयर् ऊजार् सवक्षण

३. सौयर् ऊजार् सम्बन्धी राय उपलब्ध गराएको ।

: १

12.5 कमर्चारी ूशासन शाखाबाट भए गरे का कायर्ह
िवभागीय कारवाहीको सजायको आदे श १ जनालाई िदइएको,

189 जना िवदे शीलाई कायर् सहमित ूदान गिरएको, अःथायी

दरबन्दी ःवीकृितको लािग मिन्ऽपिरषदमा ५ थान ूःताव पेश गिरएको रा.प. तृतीय ौे णी पदमा 33 जनालाई बढु वा
गिरएको,यसै अविधमा ७ जनाको स वा, ६ जनाको पदःथापन, १ जनाको राजीनामा ःवीकृत सामान्य ूशासन मन्ऽालय तथा
अन्य सम्बिन्धत मन्ऽालयमा पदपूितर्को लािग ३४ पदको मागको आकृित फाराम पठाइएको, १ जनाको अिनवायर् अवकाश
भएको ।

12.6 वैदेिशक समन्वय शाखाको कामह को िववरण
(१) िचिलमे Ñिऽशुली २२० के.िभ. ूसारण लाइन आयोजना तथा २२० के.िभ. िचिलमे सवःटे शन आयोजनाको लािग
यूरोिपयन इन्भे मेन्ट बकबाट ूा

हुने ३० िमिलयन यूरो ऋण सम्बन्धी नेपाल सरकार र बक बीच २२-२३ जुलाई

२०१५ तदनुसार ६-७ ौावण २०७२ मा ऋण वातार् सम्प
सम्प

भई ऋण सम्झौताको मःयौदामा ूारिम्भक हःताक्षर

। तत्प ात नेपाल सरकार (सिचवःतर) को िमित २०७२।५।२ को िनणर्यानुसार उक्त ऋण सम्झौताको

मःयौदामा यस मन्ऽालयको आिधकारीक सहमित पठाइएको ।
ु ूािधकरणको भार ूेषण केन्ि (LDC) को ःतरो ितको लािग जमर्न सरकार, KfW बाट ूा
(२) नेपाल िव त

हुने ७

िमिलयन यूरो आिथर्क सहयोग सम्बन्धी Financing and Project Agreement को मःयौदामा नेपाल सरकार (सिचवःतर)
को िमित २०७२।५।२ को िनणर्यानुसार यस मन्ऽालयको सहमित पठाइएको । तत्प ात उक्त सम्झौतामा नेपाल
सरकार र जमर्न सरकार बीच ६ अक्टोवर २०१५ तदनुसार १९ असोज २०७२ मा अिन्तम हःताक्षर सम्प

।

12.7 अनुगमन तथा मूल्या न शाखाबाट सम्पािदत कामह को िववरण
१. ौीमान मुख्य सिचवज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न नेपाल सरकारको सिचवज्यूह को बैठकबाट पुनिनर्माण, सं बमण
व्यवःथापन र सेवा ूवाहलाई समेटेर आफ्नो मन्ऽालय/िनकायले ३ वषर्मा गिरने सुधार योजना कायर्को Immediate

Action Plan बनाउने सम्बन्धमा ौी ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयबाट माग भइ आएकोले उक्त Action Plan

मन्ऽीःतरीय िनणर्यानुसार ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयमा पठाइएको

।
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२. आयोजनाह को ूत्येक बािषर्क ूगित समीक्षा बैठकको सम्बन्धमा 2072/05/2 बुधबारका िदन िवहान ११ बजे

समयकीटान गरी सम्पूण र् मातहातका िनकायमा जानकारी यवं उपिःथितका लािग ूऽाचार भई आ.ब.२०७1।७2 बािषर्क

ूगित समीक्षा सम्पन्न भएको र

उक्त बैठकको माइन्युट

तथा आयोजनाह को समि गत बािषर्क ूगितको ूितिलपी

राि य योजना आयोगको सिचवालय तथा माइन्युटको ूितिलपी मातहतका िनकायह मा आवँयक ूयोजनाथर् लेखी
पठाइएको ।

३. व्यवःथािपका-सं सद, सावर्जिनक लेखा सिमितले गरे का िनणर्य िनदशनह लाई सम्बिन्धत िनकायमा लेखी पठाउने तथा
ूगितका सम्दभर्मा माग भइ आएबमोिजमका ूगित िववरणह

आएको ।

उक्त लेखा सिमितमा तोिकएको समयसीमा िभऽ पठाउदै

४. यस मन्ऽालयको कायर् सम्पादन सूचकह को सन्दभर्मा मूख्य िबयाकलापको
न्यूनीकरण, ऊजार्को पहुँच, गुनासो व्यवःथापन र बे जु फ
भार

तथा

पमा नीितगत व्यवःथा, लोडशेिडङ

ट तथा सहायक िबयाकलापह

र सो िबयाकलापह को

बािषर्क लआय समेत िनक्य ल गरी ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयमा पठाइएको।

५. राि य सतकर्ता केन्िबाट आ.ब.२०७२।७३ मा ूािविधक परीक्षणका लािग राि य गौरबका आयोजना, बािषर्क बजेट
पचास करोड वा सो भन्दा बढी भएका आयोजनाह

माग गरी ूा

िववरणह

पऽाचार भएको।

तथा अन्य िवशेष आयोजनाह को सूची माग भएकोले सो अनुसारको

६. वतर्मान सरकारको कायर्कालमा (ऊजार् मन्ऽी राधा

वालीज्यूको कायर्कालमा) भएका ऊजार् मन्ऽालयसँग सम्विन्धत

महत्वपूण र् कायर्ह को िववरण ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयमा पठाइएको।

ँ ाह
७. आ.ब.२०७२।७३ को बजेट बक्तव्यमा उल्लेिखत बुद

ँ सम्बिन्धत बजेट नीित तथा
मध्य यस मन्ऽालयसग

कायर्बमको कायर्योजनको ूगितको सन्दभर्मा मातहतका िनकायह बाट ूा

िववरणमा आधािरत भइ हरे क मिहनाको १५

गते िभऽ Budget Monitoring and Evaluation System मा कायर् योजना र सो को ूगित िववरण समयसीमा िभऽ

मािसक

पमा भरी अथर् मन्ऽालयमा पठाउने गरे को ।

८. व्यवःथािपका-सं सद, कृिष तथा जलॐोत सिमितको पऽ माफर्त माग भइ आएको तीन बष सुधार कायर्योजना र बािषर्क
िवकास कायर्बम (आ.ब.२०७२।७३) माग बमोिजमको समयिसमा िभऽै पऽाचार भएको ।

९. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयबाट काठमाड उपत्यका सडक िवःतार सन्दभर्मा यस मन्ऽालय सँग सम्बनिधत
ु ूािधकरणबाट ूा
ूगितको सन्दभर्मा नेपाल िव त

िववरणह

आवँयकता अनुसार उक्त कायार्लयमा पऽाचार भएको।

१०. रािंट्र्य योजना आयोगको सिचवालयको पऽ माफर्त माग भई आएको चालु आिथर्क वषर् ते॑ योजना (2070/71-

ँ सम्बिन्धत ूगित
2072/73) कायार्न्वयनको समीक्षाको सन्दभर्मा मध्याविध मूल्या न ूयोजनाथर् यस मन्ऽालयसग
िववरणह

सं लग्न ढाँचामा पठाइएको।

12.8 कानून शाखाबाट सम्पािदत कामह को िववरण
•

2072 ौावण 1 गतेबाट 2072 आि न मसान्तसम्ममा सम्मािनत सव च्च अदालत र पुनरावेदन अदालतमा यस

मन्ऽालयका िव

मा पेश भएका िविभ

12 वटा िरट िनवेदनको सम्बन्धमा िलिखत जवाफ पठाइएको र िविभ

21 वटा

िवषयमा कानूनी राय ूदान गरे को ।
13 सूचना अिधकारी र ूमुखको नामः
ूमुखः– सिचव राजेन्ि िकशोर क्षेऽी
सूचना अिधकारीः– उपसिचव िव राज नेपाल
14 ऐन, िनयम, िविनयम, िनदिशकाको सूिचः
ऊजार् मन्ऽालयलाई िनिदर्

गिरएका कायर्ह

सम्पादन गन िसलिसलामा मन्ऽालय र अन्तगर्तका िनकायह को िनम्नानुसार कानून

ूयोग गरी आफ्नो कायर् सम्पादन गन गरे का छन्ः

•

ु ऐन, २०४९
िव त

•

जलॐोत ऐन, २०५०
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•

ु िनयमावली, २०५०
िव त

•

ु च ुहावट िनयन्ऽण नीित, २०५८
िव त

•

ु िवकास नीित, २०५८
जल िव त

•

ु आयोजना अनुमित पऽ सम्बन्धी िनदिशका, २०६८
जल िव त

•

ु आयोजना िवकास सिमित (गठन) आदे श, २०६९
बुढीगण्डकी जलिव त

•

ु आयोजना िवकास सिमित (गठन) आदे श, २०६९
नलिसहं गाड जलिव त

•

जलॐोत रणनीित, २०५८

•

जलॐोत योजना, २०६१

•

आिथर्क कायर्िविध ऐन, २०५५

•

आिथर्क कायर्िविध िनयमावली, २०६४

•

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३

•

सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४

•

ॅमण खचर् िनयमावली, २०६४

•

नेपाल सरकारका िनणर्यह

•

लोडसेिड

न्यूिनकरण कायर्योजना, २०६९
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15 आम्दानी खचर् तथा आिथर्क कारोवार सम्बन्धी अ ाविधक िववरणः
d=n]=k= kmf=g+= 13
g]kfn ;/sf/
pmhf{ dGqfno
ah]^ pkzLif{s g+= M 3080113
cf=j= 2072/73 cflZjg dlxgfsf] vr{sf] kmf^jf/L
आि न मिहनाको

आि न मिहना

खचर् । िवि य

खचर्

सम्मको िनकाशा

सं केत नं.

खचर् । िवि य शीषर्क

2,579,931.00

5,197,691.20

21111

तलब

49,500.00

144,500.00

21113

0

138,500.00

0

बाँकी

आि न मिहनासम्मको

अिन्तम बजेट

खचर्

बजेट

िनकाशा

20,712,000.00

5,197,691.20

15,514,308.80

0

महं गी भ ा

792,000.00

144,500.00

647,500.00

0

21119

अन्य भ ा

550,000.00

138,500.00

411,500.00

0

0

21121

पोशाक

495,000.00

0

495,000.00

0

109,546.93

345,039.04

22111

पानी तथा िवजुली

1,498,000.00

345,039.04

1,152,960.96

0

3,674.00

198,929.16

22112

सं चार महशुल

581,000.00

198,929.16

382,070.84

0

57,611.46

374,826.01

22211

इन्धन

1,989,000.00

374,826.01

1,614,173.99

0

158,845.56

512,040.81

22212

सं चालन तथा ममर्त सं भार

1,500,000.00

512,040.81

987,959.19

0

15,587.00

15,587.00

22213

बीमा

133,000.00

15,587.00

117,413.00

0

169,626.86

577,053.06

22311

कायार्लय सम्बन्धी खचर्

1,900,000.00

577,053.06

1,322,946.94

0

0

295,600.00

22411

सेवा र परामशर् खचर्

702,000.00

295,600.00

406,400.00

0

307,140.00

644,592.00

22412

अन्य सेवा शुल्क

2,586,000.00

644,592.00

1,941,408.00

0

0

0

22511

कमर्चारी तािलम

0

0

0

0

0

82,393.40

22522

कायर्बम खचर्

5,780,000.00

82,393.40

5,697,606.60

0

39,460.00

90,985.00

22611

अनुगमन मूल्यांकन खचर्

1,095,000.00

90,985.00

1,004,015.00

0

0

0

22612

ॅमण खचर्

250,000.00

0

250,000.00

0

100,495.00

236,900.00

22711

िविवध खचर्

1,013,000.00

236,900.00

776,100.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41,576,000.00

8,854,636.68

32,721,363.32

0

सरकारी िनकाय, सिमित एवं
0

0

26412

बोडर्ह लाई सःशतर् चालु अनुदान
ँ ीगत
अन्य सं ःथा तथा व्यिक्तलाई पूज

0

0

3,591,417.81

8,854,636.68

26423

अनुदान
जम्मा
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d=n]=k= kmf=g+=

13

g]kfn ;/sf/
pmhf{ dGqfno
ah]^ pkzLif{s g+= M 3080114
cf=j= 2072/73 आि न dlxgfsf] vr{sf] kmf^jf/L
खचर् ।
आि न मिहनाको खचर्

आि न मिहना

िवि य

सम्मको िनकाशा

सं केत नं.

बाँकी

आि न मिहनासम्मको
खचर् । िवि य शीषर्क

अिन्तम बजेट

खचर्

बजेट

िनकाशा

133,711.77

173,600.77

29311

फिनर्चर तथा िफक्चसर्

750,000.00

173,600.77

576,399.23

0

259,900.00

259,900.00

29411

सवारी साधन

260,000.00

259,900.00

100

0

155,149.00

463,074.00

29511

मेिशनरी औजार

1,740,000.00

463,074.00

1,276,926.00

0

369,557.59

369,557.59

29611

सावर्जिनक िनमार्ण

24,172,000.00

369,557.59

23,802,442.41

0

596,797.57

596,797.57

29621

ँ ीगत सुधार खचर्
पूज

600,000.00

596,797.57

3,202.43

0

0

0

0

0

27,522,000.00

1,862,929.93

25,659,070.07

0

ँ ीगत अनुसन्धान तथा
पूज
0

0

1,515,115.93

1,862,929.93

29711

परामशर्
जम्मा
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16 तोिकए बमोिजमका अन्य िववरण (सूचनाको हक सम्बिन्ध िनयमावली २०६५ को िनयम ३ अनुसार तोिकए बमोिजम)
•

ऊजार् मन्ऽालयले कुनै कायर्बम वा आयोजना सं चालन गरे को छै न ।

•

मन्ऽालयको वेभ साइट www.moen.gov.np मा ऊजार् मन्ऽालयको सूचनामूलक जानकारीह

•

मन्ऽालयको महत्वपूण र् िनणर्य वा जानकारीह

•

नीितगत िनणर्य, सूचना तथा आदे शह

ूेस िव ि

उपलब्ध छन् ।

वा ूबक्तामाफर्त जानकारी िदने गिरएको छ ।

नेपाल राजपऽमा ूकािशत गरी सावर्जिनक हुने गरे को छ ।

17 सावर्जिनक िनकायको वेवसाइट भए सो को िववरण

www.moen.gov.np
18 सावर्जिनक िनकायमा परे का सूचना माग सम्बन्धी िनवेदन र सो उपर सुचना िदएको िववरण
सुचना माग िनवेदन सं ख्या २
सुचना िदएको सं ख्या २
19 सावर्जिनक िनकायका सूचनाह

अन्यऽ ूकाशन भएको वा हुने भएको भए सोको िववरणः

वािषर्क ूगित पुिःतका ूकाशन भएको ।
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