नेपाल सरकार
ऊजार् मन्ऽालय

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

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

ौी ूवीणराज अयार्ल

4211522

3

नीित तथा बैदेिशक समन्वय महाशाखा

ौी िदनेश कुमार िघिमरे

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
आ.व. २०७2।७3 को तेौो चौमािसक तथा वािषर्क ूगित समीक्षा

7

8

9

10

11

12

13

ऊजार् मन्ऽालयबाट हालसम्म भए गरे का उपलब्धीह
•

कानूनी सुधारको व्यबःथा अन्तगर्त
सहमितका लािग

•

ु िनयमन आयोग ऐनको मःयौदा र ऊजार् स ट िवधेयकको मःयौदा
िव त

अथर् मन्ऽालय र कानून, न्याय तथा सं सदीय मािमला मन्ऽालय पठाइएको।

ु आयोजनाह
१०० मेगावाटसम्मका िव त

तथा ूसारण आयोजनाह का सवक्षण उत्पादन तथा िवतरण अनुमितपऽ

ु िवकास िवभागबाटै हुने गरी िव त
ु िनयमावली २०५० सशोधन भएको ।
सम्बन्धी सम्पूणर् काम कारवाही िव त

•

ु उत्पादन कम्पनीको लगानी सं रचना ःवीकृितको लािग मं प मा ूःताव पठाईएको ।
िव त

•

ऊजार् मन्ऽालय अन्तगर्तका िनकायह मा पदािधकारी तथा कायर्कारीह को िनयुिक्त मापदण्ड मं प बाट ःवीकृत
भएको ।

•

ु आयोजनाको जग्गा ूाि
बुढी गण्डकी जलिव त

तथा पुनवार्स सम्बन्धी कायर्मा सहयोग गनर् िवकास सिमित

अन्तगर्तनै रहने गरी छु ै इकाई गठन गन कायर्िविध ःवीकृितका लािग मं प मा ूःताव पठाईएको ।

•

ु आयोजना भदौ 29, 2073 दे िख सञ्चालनमा आएको।५० मेगावाट
2.0 मेगावाट क्षमताको झ्यारी जल िव त

ु आयोजना सञ्चालनमा आएकोमा पिरक्षण ूसारण भैरहे को।
क्षमताको मािथल्लो मःयार् दी जलिव त
•

ु आयोजनाह को िनमार्ण कायर् सुचा
चमेिलया, कुलेखानी, मािथल्लो िऽशुली ३ ए जलिव त
स

•

समन्वय गरी काम सुचा

भएको ।

गनर् सम्बिन्धत ठकेदारह

ु आयोजनाको आयोजना िवकास सम्झौतामा ूारिम्भक हःताक्षर सम्प
मािथल्लो िऽशुली १ जलिव त

भएको ।
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•

ने िव ूा बाट स ािलत २५ मेगावाट मीड सोलारको बोलपऽ मूल्यां नको ूितवेदन र Procurement Evaluation Panel
(PEP) ारा ूितवेदन पेश भएको। परामशर्दाता छनोटको सम्पुणर् कायर् सम्पन्न भएको।

•

िसं हदरवार पिरसरमा 1 मेगावाट क्षमताको सौयर् ऊजार् जडान सम्बन्धमा िचन सरकारसँग कायार्न्वयन सम्झौता
सम्प

•

भएको।

ु ूािधकरणबाट वोलपऽ आव्हान भई ूा
64 मेगावाटको सौयर् ऊजार्को लािग नेपाल िव त

ूःतावह कव मूल्या न

भैरहेको।
•

ऊजार् मन्ऽालय अन्तगर्तका कूल ३८ वटा कायर्बमह

•

ु िवकास िवभागका सु. ई. ौी सं िदप कुमार दे वको अध्यक्षतामा िव त
ु च ुहावट तथा िनयन्ऽण कायर्दल गठन भइ
िव त
कायर् शु

•

ःवीकृत भएको ।

भएको ।

कानूनी सुधारको व्यबःथा अन्तगर्त
सहमितका लािग

•

मध्ये हालसम्म १० वटा कायर्बमह

ु िनयमन आयोग ऐनको मःयौदा र ऊजार् स ट िवधेयकको मःयौदा
िव त

अथर् मन्ऽालय र कानून, न्याय तथा सं सदीय मािमला मन्ऽालय पठाइएको।

ु आयोजनाह
१०० मेगावाटसम्मका िव त

तथा ूसारण आयोजनाह का सवक्षण उत्पादन तथा िवतरण अनुमितपऽ

ु िवकास िवभागबाटै हुने गरी िव त
ु िनयमावली २०५० सशोधन भएको
सम्बन्धी सम्पूणर् काम कारवाही िव त

!)) M.W. सम्म PPA कायर्कारी िनदेर् शकको तहबाटै सम्पन्न हुने गरी िनणर्य भएको ।

र

•

ु उत्पादन कम्पनीको लगानी सं रचना ःवीकृितको लािग मं प मा ूःताव पठाईएको ।
िव त

•

ऊजार् मन्ऽालय अन्तगर्तका िनकायह मा पदािधकारी तथा कायर्कारीह को िनयुिक्त मापदण्ड मं प बाट ःवीकृत
भएको ।

•

ु आयोजनाको जग्गा ूाि
बुढी गण्डकी जलिव त

तथा पुनवार्स सम्बन्धी कायर्मा सहयोग गनर् िवकास सिमित

अन्तगर्तनै रहने गरी छु ै इकाई गठन गन कायर्िविध ःवीकृितका लािग मं प मा ूःताव पठाईएको ।
•

ूािधकरणको पुनस
र् ंरचनाको लािग ूथम चरणको कायर् सुरु भएको । उत्पादन, इिन्जिनयिरङ्ग िवद्युत व्यापार
कम्पिन ःथापना गनेर् र काठमाण्डौं उपत्यका िवतरण कम्पिन, ूदे श ःतरमा ूादे िशक ःतर कायार्लय खोल्ने,
उत्पादनका लािग ७ वटा कम्पिनहरु खोली ूािधकरण, नागिरक र लगानीकतार्हरु िमिल ूोजेक्ट किरव २५००
मेगावाट उत्पादन गनर् कायर् अगाडी बढाउने िनणर्य भएको ।

•

गुनासो

व्यवःथापनका

लािग

energy@moen.gov.np
•

, मन्ऽालयमा

टे िलफोन

नं.

०१–४२११६०६, मो.नं.

९८६१६६६३६६, इमेल

बाट गुनासो िदन पाउने गरी डे ःक रािखएको ।

जलिवद्युत उत्पादनको लािग आवँयक जग्गाको हदबिन्द फुकुवाको लािग वातावरण अध्ययन ूितवेदनले यिकन
गरे को हदसम्म खिरद गनेर् गरी नीितगत िनणर्य गनेर् तयारी भैरहे को ।

•

ूािधकरणबाट हुने कायर् सम्पादनलाई थप ूभावकारी र नितजामुिख बनाउन कायर् सम्पादन सम्झौताको तयारी
भैरहे को ।

•

ऊजार् संकट मुख्यतः लोडसेिडङ्ग कम गनर् िनमार्णािधन आयोजनाहरु चमेिलयाको ःकुिचङ्ग अवरुद्ध काम सुचारु
भएको ।

•

मािथल्लो मस्र्याङ्दी २५ मे.वा. चाजर् गरे को, बाँकी २५ को लािग शान्सिमसन लाईनको बाँकी काम सम्पन्न गनर्
ठे क्का खारे ज गरी नयाँ ूिबयाबाट काम सुरु भएको ।

•

िऽशुली ३ ए को बाटो नेपाली सेनालाई िदने िनणर्य भएको नोभेम्बरबाट काम सुरु गनर् कन्ट्याक्टर सँग
सहमित भएको ।
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•

ढल्केवार सव–ःटे शन युद्ध ःतरमा कायर् जारी रहे को ।

•

ढल्केवर–हे टौडा शान्सिमसन लाईन िनमार्णलाई ताकेता , बुढीगण्डकीको (७ गाँऊपािलकाको) मुआब्जा िनधार्रणको
भएको बाँकी काम अगाडी बिढरहे को ।

•

कुलेखािन तेौोलाई िछटो काम गनर् ताकेता गिरएको ।

•

ऊजार् खिरदका लािग सूचना जारी गरे को ।

•

ःमाटर् िमटर जडान गनेर् िनणर्य भएको ।

•

नेपालको पानी जनताको लगानी नारालाई कायार्न्वयन गनर् िविभन्न कम्पिनहरुमा शेयरको व्यवःथा गिरएको
जसका लािग रे िमट्यान्सबाट ूाप्त हुने रकम मध्ये १० ूितशत िवद्युत क्षेऽमा लगानी गनर् आवँयक िवधी
सिहतको तयार पानेर् कायर् भैरहे को । टे िलफोन कलबाट ूाप्त हुने रकम समेत लागानी गनर् आवँयक तयारी
भईरहे को, नागिरकहरुले ऋण ूाप्त गरी शेयर माफर्त जल िवद्युतमा लगानी गनर् बैङ्कसँग छलफल भईरहे को

ूसारण लाईन – पूव–र् पिश्चम ७६५÷४०० के.िभ., मध्य पहाडी राजमागर् ४०० के.िभ., बस बोडर् र, नदी कोिरडोर,

•

शान्सिमसन िनमार्णको काम अगाडी बढाउन बोडर् बाट िनणर्य भएको ।
िवतरण सम्बन्धी काम
–

काठमाडौं भुिमगत लाइनको िवःतारको लािग ूािविधक तयारी भईरहे को ।

–

मािमण िवद्युितकरणका लािग तत्कालका लािग थप १० अवर् बजेट माग गिरएको ।

–

शान्सफमर्रहरु माग अनुसार जडान भइरहे को ।

–

काठमाण्डौं र दे शका ूमुख शहरहरुमा िवतरण ूणाली सुदृढीकरण गनर् िदघर्कालीन गुरुयोजना तयार

भैरहे को । काठमाण्डौंको िवतरण ूणाली कम्तीमा २००० एम.िभ.ए. हुने गरी कायर् अगाडी बढाएको ।
चुहावट िनयन्ऽण सम्बन्धी कायर्
–चुहावट िनयन्ऽण किमटीले कायर् योजना तयार गरी अनुगमन ूारम्भ गरी चुहावट िनयन्ऽण अिभयान दे शभर
जारी भएको ।
–

हुिकङ माफर्त हुने चोरी लगायतका कारवाही अगाडी वढे को ।

–

चुहावट िनयन्ऽणका लािग गृह मन्ऽालय माफर्त आवँयक सहयोग माग गिरएको ।

–

वक्यौता रकम असुली २०७३ असोज १६ गतेसम्म १६ करोड ५३ लाख २० हजार २७५ असुली भएको र
असुली गनेर् कायर् जारी रहे को ।

–

सरकारी वक्यौता रकम असुल गनर् छलफल भइरहे को ।

–

ऊजार् आपुितर् गनर् भारतको

PTC

र

NVVN कम्पनी

लाई पऽाचार गिरएको ।

13 सूचना अिधकारी र ूमुखको नामः
ूमुखः– सिचव अनुपकुमार उपाध्याय
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

•

ु ऐन, २०४९
िव त

•

जलॐोत ऐन, २०५०

•

ु िनयमावली, २०५०
िव त

सम्पादन गन िसलिसलामा मन्ऽालय र अन्तगर्तका िनकायह को िनम्नानुसार कानून ूयोग
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•

ु 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
नेपाल सरकार
उजार् मन्ऽालय
िसं हदरबार, काठमाण्डौ
बजेट उपशीषर्क नं. : 3080113

खचर्को फाँटवारी
आ.व. 2073/74 आि न मिहना

आि न मिहनाको

आि न मिहना सम्मको

खचर् । िवि य

खचर्

िनकाशा

सं केत नं.

बाँकी

आि न मिहनासम्मको
खचर् । िवि य शीषर्क

अिन्तम बजेट

खचर्

बजेट

िनकाशा

20,734,000.00

6,591,452.55

14142547.45

0

3,194,926.45

6,591,452.55

21111

तलव

48,500.00

147,500.00

21113

महं गी भ ा

780,000.00

147,500.00

632500

0

164,425.00

219,925.00

21119

अन्य भ ा

695,000.00

219,925.00

475075

0

0

0

21121

पोशाक

488,000.00

0

488000

0

441,427.14

488,819.34

22111

पानी तथा िवजुली

3,504,000.00

488,819.34

3015180.66

0

5,415.00

14,421.00

22112

सन्चार महशुल

650,000.00

14,421.00

635579

0

85,493.60

391,771.00

22211

इन्धन

1,760,000.00

391,771.00

1368229

0

373,666.75

378,566.75

22212

सं चालन तथा ममर्त सं भार

2,063,000.00

378,566.75

1684433.25

0

0

0

22213

बीमा

245,000.00

0

245000

0
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719,601.36

919,507.36

22311

कायार्लय सम्बन्धी खचर्

188,100.00

188,100.00

22411

सेवा र परामशर् खचर्

319,340.00

484,000.00

22412

23,956.00

23,956.00

0

49,578.75

2,672,000.00

919,507.36

1752492.64

0

745,000.00

188,100.00

556900

0

अन्य सेवा शुल्क

3,142,000.00

484,000.00

2658000

0

22511

कमर्चारी तािलम

479,000.00

23,956.00

455044

0

22522

कायर्बम खचर्

6,892,000.00

49,578.75

6842421.25

0

अनुगमन मुल्याकंन र
159,690.00

212,690.00

22611

ॅमण खचर्

1,495,000.00

212,690.00

1282310

0

0

0

22612

ॅमण खचर्

250,000.00

0

250000

0

138,154.50

201,654.50

22711

िविवध खचर्

1,350,000.00

201,654.50

1148345.5

0

5,862,695.80

10,311,942.25

47,944,000.00

10,311,942.25

37632057.75

0

जम्मा
कोषको अवःथा

बकको नाम : एकल कोष खाता

बक खाता नं.

जम्मा िनकाशा

1,975,106.70

बक मौज्दात : 0.00

जम्मा खचर्

1,975,106.70

नगद मौज्दात : 0.00

जम्मा खचर्मध्ये
पेँकी बाँकी

जम्मा : 0.00
भुक्तानी हुन बाँकी

म्याद ननाघेको

0

दाियत्व 0.00

म्याद नाघेको
पेँकी बाहे क खुद

1,975,106.70
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खचर्

तयार गन

िसफािरस गन

िःवकृत गन

दःतखत

दःतखत

दःतखत

नाम :

नाम :

नाम :

दजार् :

दजार् :

दजार् :

िमित :

िमित :

िमित :
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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 ।

21

