नेपाल सरकार
ऊजार् मन्ऽालय

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४
को दफा ५(३)
बमोिजम ऊजार् मन्ऽालय ारा
सावर्जिनक गिरएको िववरण
(२०७३ बैशाखदे िख 207३ असारमसान्तसम्म)

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 ।

2

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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5

कायर् क्षेऽ (काम, कतर्व्य र अिधकार):
नेपाल सरकार (कायर् िवभाजन) िनयमावली २०६९, ले ऊजार् मन्ऽालय र अन्तगर्तका िनकायह को कायर् सम्पादनको
लािग िनदर्
1

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

ऊजार्उत्पादन, व्यवःथापन, उपयोग, सुरक्षा, ूव न
र् रिवकाससम्बन्धीनीित, योजनातथाकायर्बमकोतजुम
र् ा, कायार्न्वयन,

अनुगमनरमूल्या न;
2
3
4
5
6
7
8
9

ऊजार्कोउपयोगसम्बन्धीअध्ययन, अनुसन्धान, सवक्षणतथाकायार्न्वयन;

ऊजार्सम्बन्धीबहुउ ेँयीययोजनाकोसमन्वय, िनमार्ण, स ालनतथाूव र्न;

ऊजार्सम्बन्धीजनशिक्तकोिवकास;
नवीकरणीयऊजार्कोिवकास;

ु िवकाससम्बन्धीअध्ययन,
्
ऊजार्िवकासतथािव त
अनुसन्धान, आयोजनाकोसम्भाव्यताअध्ययन, िनमार्ण, स ालन, सम्भाररिवकास;

ऊजार्सम्बन्धीकम्पनीतथासं ःथाकोसमन्वयरूशासन;

ऊजार्िवकासमािनजीक्षेऽकोलगानीूव र्न(लगानीबोडर्कोकायर्क्षेऽबाहेक) ;

ऊजार्कोउपयोगसम्बन्धीराि य, क्षेऽीयतथाअन्तरार्ि यसम्पकर्;

10 ऊजार्कोउपयोगसम्बन्धीि पक्षीयवाबहुपक्षीयसं यन्ऽकोसं योजन, वातार् तथासिन्धसम्झौता;
11 जलॐोतसम्बन्धीि पक्षीयवातार्, बहुपक्षीयसिन्धसम्झौता;

ु कोिनयमन,
्
12 िव त
रोयल्टीतथामहसुलदरकोिनधार्रणरकायार्न्वयन;

ँ समन्वय;
ु ूािधकरणतथाऊजार्
्
13 नेपालिव त
क्षेऽसँगसम्बिन्धतिनकायसग

14 अन्यमन्ऽालयकोकायर्क्षेऽमानपरे कोजलतथात्यसकोउपयोगरऊजार्सम्बन्धीकायर्;
15 नेपालइिन्जिनयिरङसेवाअन्तगर्तदे हायकासमूह, उपसमूहकोस ालन(क) इलेिक्शकलइिन्जिनयिरङसमूह;
(ख) मेकािनकलइिन्जिनयिरङसमूह;

(ग) िसिभलइिन्जिनयिरङसमूहकोहाइसोपावरउपसमूह।

6

कमर्चारी सं ख्या र कायर् िववरण

M

ऊजार् मन्ऽालय ःवीकृत दरबन्दी सं ख्या िनम्नानुसार रहे का छन्M

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 अिधकारीM
िस.नं.

महाशाखा/शाखा

िजम्मेवार अिधकारी

फोन नं.

1

ूशासन महाशाखा

ौी माधव ूसाद गड्तौला

4211523

2

योजना तथा कायर्बम महाशाखा

ौी िदनेश कुमार िघिमरे

4211522

3

नीित तथा बैदेिशक समन्वय महाशाखा

डा. स य शमार्

4211536

4

कानुन तथा फैसला कायार्न्वयन महाशाखा

कोशल चन्ि सुवेदी

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

ौीिवंणु ूसाद अवःथी

4211501

सेवा ूाप्त गनर् लाग्ने दःतुर र अविध
क)

सेवा ूा
•
•

ख)
•

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

१.

सम्माननीय ूधानमन्ऽीज्यूको औपचािरक भारत ॅमणका अवसरमा ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तदशीयÑ ूसारण लाइनबाट

२.

एक वषर्िभऽ आधारभूत

िविधवत

पमा लोडसेिड को अन्त्य गन तथा 2 वषर्मा पूण र्

पमा अन्त्य गन गरी ऊजार् सं कट िनवारण

ु का अितिरक्त थप ३०० मेगावाट िव त
ु आयात गनर् भारत
कायर्योजना अनु प कायर् भैरहेको । हाल आयाितत िव त

सरकारस

३.

ु आयातको शु वात भएको ।
पमा ८० मेगावाट क्षमताको िव त

ु ूसारण गनर् आवँयक तयारीका कायर् भैरहेको ।
समझदारी कायम गिरएको र सो अनु प आयाितत िव त

ु उत्पादन कम्पनीको ःथापना गनर् म. प. बाट िस ान्तत: ःवीकृत
राि य ूशारण मीड कम्पनी ःथापना भएको । राि य िव त
भई ूबन्धपऽ र िनयमावलीको मःयौदामा सहमित ूा

भै कम्पनी दतार्को लािग म. प. ूःताव लैजाने तयारी भइरहेको ।

ु व्यापार कम्पनीको ूवन्धपऽ र िनयमावली तयार पािरएको र िविभन्न सरोकारवाला समूहह सँग छलफल भैरहेको ।
िव त

४. ऊजार् स ट िनवारण िवधेयकको मःयौदा तयार भई ौी अथर् मन्ऽालय र कानून तथा सं सदीय व्यवःथा मन्ऽालयमा राय

ु िनयमन आयोग सम्बन्धी िवधेयक तजुम
सुझावको लािग पठाइएको । िव त
र् ा गनर् म. प. को सै ािन्तक ःवीकृित प ात्

िवधेयकको मःयौदा तयार

भई अथर् र कानून मन्ऽालयमा पठाउनु अिघ मःयौदा उपर सम्बिन्धत िवषयह सँग छलफलको

ु व्यापार कम्पनीको ूवन्धपऽ तथा िनयमावलीको ूारिम्भक मःयौदा तयार भई छलफलको बममा
तयारी भैरहेको । िव त

रहेको ।

५.

ु िवकास दशक सम्बन्धी अवधारणा पऽ, २०७२" मा उल्लेख भए अनुसार िनणर्य
"राि य ऊजार् स ट िनवारण तथा िव त
ूकृयामा सरलीकरण, सं ःथागत पुनसर्ंरचना, तथा ूशासिनक िनणर्य एवम् ूिबयागत सुधारका कदमह
अगािड बढाइएको ।

ु आयोजना तथा मािथल्लो खो
६. मािथल्लो सोलुखोला जलिव त

ूाथिमकताकासाथ

ँ िव त
ु
ा खोला साना जलिव ुत आयोजनाका ूव र्कह सग

ऐन, २०४९ को दफा ३५ मा भएको व्यवःथा अनुसार ऊजार् मन्ऽालयले करारका शतर्ह

िनधार्रण गन गरी करार गनर्

ु िवकास िवभागले िमित २०७३।३।१६ मा
ःवीकृित ूदान गन िनणर्य बमोिजम यस मन्ऽालयको तफर्बाट िव त

आयोजनाका ूव र्कह

ँ करार सम्झौता गरे को ।
सग

ु ् ूािधकरण, िनजी क्षेऽ, िवकास सिमितह , तथा ि पक्षीय सन्धी वा सम्झौता माफर्त
७. हाल सम्म नेपाल सरकार, नेपाल िव त
अगािड बढाइएका आयोजनाह

दे हाय बमोिजम रहेका छन् (२०७३।०४।११ सम्मको तथ्या ):

नेपाल सरकार:

िनमार्ण तयारी :१ वटा मे वा २०Ñ

सवक्षण भैरहेको : ३७ वटा३Ñ,१०४ मे वा (रन अफ द िरभर); ७ वटा१Ñ,७८१ मे वा (जलाशय)
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ु ् ूािधकरण
नेपाल िव त

स ालन : १५ वटा मे वा ४६६Ñ
िनमार्ण : ६ वटा मे वा २१५Ñ

उत्पादन अनुमितपऽ दखार्ःत : १ वटा मे वा ८७Ñ
बहाल सवक्षण अनुमितपऽ : ५वटा मे वा ९९८Ñ
िनजी क्षेऽ (आन्तिरक खपत)

स ालन : ३८ वटाÑ ३१६ मे वा

िनमार्ण (उत्पादन अप जारी) : १०० वटा२Ñ,४९२ मे वा

उत्पादन अनुमितपऽ दखार्ःत : ७० वटा५Ñ,३७६ मे वा
बहाल सवक्षण अनुमितपऽ : ८१ वटा२Ñ,५७० मे वा
िनजी क्षेऽ (िनयार्त)

आयोजना िवकास सम्झौता : २ वटा१Ñ,८०० मे वा

िवकास सिमित

िनमार्ण तयारी : १ वटा१Ñ,२०० मे वा
सवक्षण : १ वटा मे वा ४००Ñ

ि पक्षीय सन्धी वा सम्झौता

िनमार्ण तयारी : १ वटा६Ñ,४८० मे वा
सवक्षण : १ वटा३Ñ,३००मे वा

८.

ु आयोजनाह को िनमार्ण सम्प
आ .व. २०७२।७३ मा ६ वटा जलिव त

९.

ु ीकरणमा
आ .व. २०७२।७३ मा मामीण तथा अन्य सामुदाियक िव त

।

गराइएको ।

ु उत्पादन भएको
भई किरब ३१ मेगावाट िव त
ु सेवा उपलब्ध
२८३ हजार घरधुरी ह मा िव त

ु ीकरणको सेवा िबःतार, २,८४८ िक. िम. ूसारण लाइन िनमार्ण, राि य िव त
ु ्
१०. हाल सम्म २,८९२ गा िव स ह मा िव त
ूणाली तथा अन्य ऊजार्मा समेत गरी जनसङ्ख्याको पहुँच ७४ ूितशत रहेको ।

११. वैदेिशक रोजगारबाट िभिऽने िवूेषणको समेत पिरचालन ऊजार् क्षेऽको िवकासमा गन उ ेँयले दुई वटा (िसम्बुवा र घुन्सा)

ु ् आयोजनाह को सवक्षण अनुमितपऽ रे िमट हाइसो िलिमटे डलाइ जारी भई ती आयोजनाह को बमश: अध्ययन
जलिव त

तथा िनमार्ण पूव र् तयारीको कायर् अगािड बढाइने भएको ।

ु ीकरण सेवा ूदान गन उ ेँयले िनयिमत
१२. मामीण क्षेऽमा ूसारण लाइन तथा सबःटे शन िनमार्ण गरी िव त

पमा वािषर्क

ु ीकरण आयोजना" अन्तगर्त कायर्बम स ालन भैरहेको ।
बजेट िविनयोजन भई "सामुदाियक तथा अन्य मामीण िव त

ु ् आयोजनाको शेयर सुिनि त हुने गरी जनताको लगानीबाट ब े जलिव त
ु ् आयोजनाह लाई
१३. अिधकतम जनतालाई जलिव त

ु ् जनताकै लगानी अवधारणामा कम्पनी ःथापना गरी सोही कम्पनी माफर्त अगािड बढाउने बममा ूबन्धपऽ
जनताको िव त
र िनयमावली तयार भएको ।

१४.

ु ् ूयोगमा
५०० वाट वा सोभन्दा बढी जिडत क्षमताका फोटोभोल्टे क सौयर् ूणालीबाट उत्पादन भई बढी हुन जाने िव त

ल्याउने सम्बन्धमा राि य मीडको पहुँच पुगेका ःथानह मा सम्भव भएसम्म Net Metering को व्यवःथा बिमक
गरी कायर् अगािड

पमा गन

बढाइएको । २०० वाट वा सो भन्दा बढी क्षामताका सौयर् ूणाली जडान गन घरायसी तथा

व्यावसियक उपभोक्ताह लाई अनुदान ःव प

. २०,०००/- र व्यवःथा भए बमोिजम सरल कजार् उपलब्ध गराइने

भएको।
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१५. िचनी उ ोगको बगासबाट सहउत्पादनका

ु उजार् मन्ऽालयले करार गरी नेपाल िव त
ु ूािधकरणले
पमा उपलब्ध हुने िव त

ु खरीद सम्झौताको मःयौदाको लािग नेपाल िव त
ु ूािधकरणबाट र करार सम्झौताको मःयौदा
खरीद गन सम्बन्धमा िव त
ु िवकास िवभागबाट कायर् भइरहेको तथा आवँयक सूचना जारी भइसकेको। नेपाल िव त
ु ूािधकरण र
तयार गनर् िव त
एभरे

सुगर िमलस

connection agreement सम्पन्न भएको।

१६. बुढी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको िनमार्ण अगािड बढाउने कायर्ह

ु आयोजनाको
तथा नलिस गाड जलिव त

सवक्षणको कायर् सम्बिन्धत िवकास सिमितह बाट अगािड बढाइएको। बुढी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको जग्गा
अिधमहण तथा पुनवार्सको कायर् एक छु ै सं यन्ऽ माफर्त अगािड बढाउने गरी सं यन्ऽ ःथापनाको तयारी भइरहेको ।

ु िवकास िवभाग र नेपाल िव त
ु ूािधकरणबाट आिँ ध खोला, उ रग ा, दुधकोशी सुनकोशी-३, नौमुरे आिद जलाशययुक्त
१७. िव त
आयोजनाह को अध्ययन कायर् अगािड बढाइएको ।

१८. Pancheshwor Development Authority, PDA को Governing Board को तेौो बैठक काठमाण्डौमा बसी कमर्चारी

दरबन्दी र कायार्लय ःथापना सम्बन्धमा िनणर्य गरे को ।साथै Governing Board को चौथो बैठक पोखरामा बसी आिथर्क

िविनयमावली (Financial Bi-Laws) पास गरे को ।

१९. नेपाल र भारतका पदािधकारीह

सिम्मिलत तथा हाल नेपाली पक्षबाट कायर्कारी अिधकृत रहेको Pancheshwor

ु
Development Authority, PDA बाट सं यक्त

पमा प े र बहुउ ेँयीय आयोजनाको कायर् भैरहेको । हाल PDA ले
ँ ाटै कायर् स ालन शु भएको ।
महेन्िनगरमा कायार्लय ःथापना गरी सकेको र त्यहीब

२०. Energy Efficiency Action Plan अन्तगर्त राि य उजार् दक्षता कायार्न्वयन योजना ूारिम्भक
ु
सं यक्त
ूयासमा तयार भएको। Energy Efficiency सं ःथागत गनर्कालािग

पमा MoEN र GIZ को

ु
MoEN र GIZ सं यक्त
ूयासमा Concept

Note तयार भएको ।उजार् दक्षता सम्बन्धी सं ःथा ःथापनाथर् आवँयक पन Documentation गिरसिकएको र सो सन्दभर्मा
अध्ययन ूितवेदन समेत तयार भएको। Energy Efficiency कायर्बम अन्तगर्त Energy Efficient उपकरणह

नमूनाको

पमा (Piloting) मन्ऽालयमा जडान गिरएको साथै मन्ऽालय भवनको दै िनक ऊजार् बचतको जानकारी गराउने उ ेँयले

electronic display को समेत व्यवःथा गिरएको ।

ु महशुल िनधार्रण आयोगको िमित २०७३।०२।१६ को १०८ औ ँ बैठक बाट िमित २०७३ ौावणदे िख लागू हुने
२१. िव त

ु ् ूािधकरण माफर्त िव त
ु सेवा िलएका माहकको िव त
ु महशुल दर र बुटवल पावर कम्पनी माफर्त आिँ ध
गरी नेपाल िव त

खोला िवतरण ूणाली अन्तगर्तका माहकह कोलािग महशुल दरमा पिरवतर्न गिरएको ।

ु महशुल बुझाउन सिकने व्यवःथा लागू भैसकेको।
२२. उपत्यका िभऽका कुनैपिन महशुल सं कलन केन्िबाट पिन िव त
ँ सरोकारवाला िनकायह लाई पिहचान एवं अध्ययन भएका जलाशययुक्त आयोजनाह को GIS
२३. सावर्जिनक िनमार्णको कायर्सग

Map तयार गरी सम्बिन्धत केन्िीय िनकायह लाई जानकारी गराइएको।

२४. सुशासन कायम गन सम्बन्धमा मन्ऽालय र मातहतका िनकायह बाट माँग भएका िनवेदन अनुसार समयमै सूचना उपलब्ध
गराउने गिरएको । साथै जनगुनासो फ

ट गनर् मातहतका िनकायह लाई िनदशन िदने गिरएको ।

२५. मन्ऽालय मातहतका िनकायह का ूमुखस
२६. मन्ऽालयको कायर्सम्पादन सुचका

कायर्सम्पादन सम्झौता गन गिरएको ।

तयार गरी सोही अनुसार ूगित मूल्या न हुने व्यवःथा भएको ।

२७. आ. व. २०७१।०७२ मा कायम रहेको बे जु फ
बे जु

. १७ करोड ९२ लाख ४२ हजार रहेकोमा

ट तफर् ५२.७ ूितशत ूगित हािसल भएको ।जस अनुसार

. ९ करोड ४४ लाख ५६ हजार सं परीक्षण भई फ

२८. आयोजनाह को ूत्येक चौमािसक एवं वािषर्क ूगित ूितवेदन तयारी; रािंट्र्य योजना आयोगस

कूल

ट भएको ।

िनकटतम सम्पकर् राखी

आयोजनाह को ूगित सिमक्षा, िवकास आयोजनाह को अनुगमन एवं िनरीक्षण गन, िनरीक्षण टोली खटाउने; मन्ऽालय र

अन्तगर्तका िनकायह को चौमािसक ूगित सिमक्षाको लािग मन्ऽालय ःतरीय समःया समाधान सिमितको बैठक बसाल्ने र
आयोजनाका समःया समाधान सम्बन्धमा भएका िनणर्य िनदशनह
समाधान सिमितको बैठकको लािग िववरणह
ूाि

सम्बिन्धत िनकायमा लेखी पठाउने;

तयार गरी पठाउने; आयोजना सम्प

राि य समःया

भएपिछ त्यसमा िनिहत उ ेँय, लआय

भयो भएन भ े सम्बन्धमा विषर्क कायर्बम अनुसार त्यसको उपलब्धी मूल्या न गन गराउने; मन्ऽालय र अन्तगर्तका

िनकायह बाट सम्पािदत कायर्ह को िनयिमत

पमा ूगित िववरणह

तयार गरी सम्बिन्धत िनकायह मा पठाउने; अनुगमन
9

तथा मूल्या न शाखाका काम कारवाही र कमर्चारीह लाई उपयोगी हुने िविभ
वािषर्क कायर्बम अनुसार स ालन गन गराउने, एवं भाग िलने आिद कायर्ह

गो ी, सेिमनार, तािलम आिद कायबमह

भएको ।

13 सूचना अिधकारी र ूमुखको नामः
ूमुखः– सिचव सुमन ूसाद शमार्
सूचना अिधकारीः– उपसिचव िव राज नेपाल
14 ऐन, िनयम, िविनयम, िनदिशकाको सूिचः
ऊजार् मन्ऽालयलाई िनिदर्

गिरएका कायर्ह

गरी आफ्नो कायर् सम्पादन गन गरे का छन्ः

सम्पादन गन िसलिसलामा मन्ऽालय र अन्तगर्तका िनकायह को िनम्नानुसार कानून ूयोग

•

ु ऐन, २०४९
िव त

•

जलॐोत ऐन, २०५०

•

ु ि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

g]kfn ;/sf/
pmhf{ dGqfno
cf=j= @)&@÷@)&# sf] aflif{s cfly{s ljj/0f

#)*)!!#

j=p=
l;=g+=

ah]6
/sd
gDa/

jflif{s cfly{s
ljj/0f
d=n]=k=kmf=g+= !&

j=l;=g+= #)*)!!# -rfn' vr{ tkm{_

jh]6 cg'bfg jf pk–zLif{s gDa/ M
jh]6 zLif{s jf pk–zLif{ssf] gfd M

pmhf{ dGqfno

ah]6 vr{
zLif{s

z'? ljlgof]lht
ah]6

k'/s ah]6af6
36 yk -±_
—_

21111

tna

20712000.00

0.00

0.00

21113

dx+uL eQf

792000.00

0.00

21119

550000.00

0.00

21121

cGo eQf
kf]zfs

495000.00

22111

kfgL tyf ljh'nL

22112

;+rf/ dxz'n

22211

OGwg

22212

;+rfng tyf dd{t

22213

aLdf

22311

sfof{no ;DaGwL vr{

22411

;]jf / k/fdz{ vr{

22412

afFsL

/sdfGt/af6
yk -±_

36 -—_

clGtd ah]6

lgsf;f

vr{

20712000.00

17536948.65

17536948.65

3175051.35

lgsf;f

s}lkmot

ah]6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

792000.00

596000.00

596000.00

196000.00

0.00

40000.00

0.00

590000.00

589800.00

589800.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

495000.00

390000.00

390000.00

105000.00

1498000.00

1375000.00

0.00

0.00

0.00

2873000.00

2872862.79

2872862.79

137.21

581000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

581000.00

579618.28

579618.28

1381.72

1989000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1989000.00

1988999.95

1988999.95

0.05

1500000.00

0.00

0.00

700000.00

0.00

2200000.00

2199914.15

2199914.15

85.85

133000.00

0.00

0.00

22500.00

0.00

155500.00

150546.60

150546.60

4953.40

1900000.00

0.00

0.00

450000.00

0.00

2350000.00

2349798.92

2349798.92

201.08

702000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

702000.00

568600.01

568600.01

133399.99

cGo ;]jf z'Ns

2586000.00

0.00

0.00

0.00

312500.00

2273500.00

2145769.26

2145769.26

127730.74

22522

sfo{qmd vr{

5780000.00

971332.00

0.00

0.00

900000.00

5851332.00

4233094.58

4233094.58

1618237.42

22611

cg'udg d"NofÍg vr{

1095000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1095000.00

1095000.00

1095000.00

0.00

22612

e|d0f vr{

250000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250000.00

250000.00

250000.00

0.00

22711

ljljw vr{

1013000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1013000.00

1013000.00

1013000.00

0.00

41576000.00

2346332.00

0.00

1212500.00

1212500.00

43922332.00

38559953.19

38559953.19

hDdf
k'/s ah]6af6 yk

2346332.00

s"n hDdf

43922332.00

cf}iflw pkrf/ vr{
;]jf lgj[Qsf] cf}iflw pkrf/
vr{
hDdf

124635.00

124635.00

124635.00

124635.00

404944.80

404944.80

404944.80

404944.80

529579.80

529579.80

529579.80

529579.80

400160.00

400160.00

400160.00

400160.00

400160.00

400160.00

400160.00

400160.00

0

5362378.81

cy{ ah]6 tkm{
^)!)!*#
^)!)!*#

^)!)!$#

21123
27314

27313

;+lrt ljbf
hDdf

0

0
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cy{ ah]6sf] hDdf

929739.80

s"n hDdf

44852071.80

2346332.00

0.00

1212500.00

1212500.00

1459319.60

1459319.6

1459319.6

45381651.60

40019272.79

40019272.79

df}Hbftsf] cj:yf M
—>]:tf cg';f/ afFsL M
—a}+s cg';f/ afFsL M

Pe/]i6 a}s,
l;+xb/jf/ .

—a}+ssf] gfd M
—e'QmfgL x'g afFsL r]s /sd M

tof/ ug]{ M

l;kmfl/; ug]{ M

x:tfIf/ M

x:tfIf/ M

gfdM

gfdM

bhf{ M

bhf{ M

ldlt M

ldlt M

0
0

5362378.81

a}+s vftf g+= =====================================================
km5\of}{6 x'g afFsL k]ZsL
?===================================
:jLs[t ug]{ M
ut cf=j= ;Ddsf] k]ZsL
?==================================
x:tfIf/ M
o; cfly{s aif{sf] ?=
=========================================
gfdM
hDdf ?=
===========================================================
bhf{ M
Dofb gf3]sf] k]ZsL ?=
=======================================
ldlt M

g]kfn ;/sf/
pmhf{ dGqfno
cf=j= @)&@÷@)&# sf] aflif{s cfly{s ljj/0f
jh]6 cg'bfg jf pk–zLif{s gDa/
jh]6 zLif{s jf pk–zLif{ssf] gfd

#)*)!!$

j=p=
l;=g+=

ah]6
/sd
gDa/

M

j=l;=g+= #)*)!!$ -k"FhLut vr{ tkm{_

M

pmhf{ dGqfno

ah]6 vr{
zLif{s

z'? ljlgof]lht
ah]6

jflif{s cfly{s ljj/0f
d=n]=k=kmf=g+= !&

k'/s ah]6af6

/sdfGt/af6
36 —_

yk -±_

yk -±_

36 -—_

29311

kmlg{r/ tyf
lkmSr;{

750000.00

0

29411

;jf/L ;fwg

260000.00

0

29511

d]l;g/L cf}hf/

1740000.00

0

0

0

29611

;fj{hlgs lgdf{0f

23800000.00

372000.00

0

0

29711

k'FhLut cg';Gwfg
tyf k/fdz{

600000.00

hDdf

27150000.00

0

clGtd
ah]6

180000.00

0

0

180000.00

vr{

lgsf;f

s}lkmot

ah]6

930000.00

929977.47

929977.47

22.53

260000.00

259900

259900

100

0

1740000.00

1739914.50

1739914.50

85.50

180000.00

23992000.00

867727.98

867727.98

23124272.02

600000.00

596797.57

596797.57

3202.43

27522000.00

4394318

4394318

23127682.48

0
372000.00

afFsL
lgsf;f

180000.00

df}Hbftsf] cj:yf M
—>]:tf cg';f/
afFsL M
—a}+s cg';f/
afFsL M
—a}+ssf] gfd M

23,127,682.48
23,127,682.48
Pe/]i6 a}+s, l;+xb/jf/ .

—e'QmfgL x'g afFsL r]s /sd M
tof/ ug]{ M

l;kmfl/; ug]{ M

x:tfIf/ M

x:tfIf/ M

gfdM

gfdM

bhf{ M

bhf{ M
ldlt
M

ldlt M

a}+s vftf g+=
=====================================================
km5\of}{6 x'g afFsL k]ZsL
?===================================
ut cf=j= ;Ddsf] k]ZsL
?==================================
o; cfly{s aif{sf] ?=
=========================================
hDdf ?=
===========================================================
Dofb gf3]sf] k]ZsL ?=
=======================================
Dofb ggf3]sf] k]ZsL ?=
=====================================

:jLs[t ug]{ M
x:tfIf/ M
gfdM
bhf{ M
ldlt M
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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.npमा 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 - १
19 सावर्जिनक िनकायका सूचनाह

अन्यऽ ूकाशन भएको वा हुने भएको भए सोको िववरणः

वािषर्क ूगित पुिःतका ूकाशन भएको ।
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