
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन 2064 को दपा 5 (3) य सूचनाको हक सम्वन्धी ननमभावरी 2065 
को ननमभ 3 फभोजजभ तमाय गयीएको  

 

2077 सारको आजिन भसान्त सम्भको भखु्म 
भखु्म काभहरुको वववयण 

 

 

 

 

 

नेऩार सयकाय 
खानेऩानी भन्रारम 

नसॊहदयवाय, काठभाडौं  

 

 



१. खानऩेानी भन्रारमको स्वरुऩ य प्रकृनत 

२. 2077 अषाढ भसान्तभा साववजननक गरयसकेको । 

2. भन्रारमको काभ, कतवव्म य अनधकाय 

2077 अषाढ भसान्तभा साववजननक गरयसकेको । 

 



3. क. खानऩेानी भन्रारमभा कामवयत कभवचायीको वववयण 



ख. खानेऩानी भन्रारमको सॊगठन सॊयचना 

 

 

 

 

 

 

 



४. भन्रारमवाट प्रधान गरयन ेसेवा  

2077 अषाढ भसान्तभा साववजननक गरयसकेको । 

 

५. भन्रारमको भहाशाखा/ शाखाहरु  

- भाननीम भन्री ववना भगयज्मू 
- श्रीभान सजचव भाधफ फेल्फासेज्मू 
- प्रशासन भहाशाखा – सहसजचव श्री रयतेश शाक्म 

 प्रशासन शाखा – उऩसजचव श्री याभकृष्ण अनधकायी 
 आन्तयी व्मवस्थाऩन तथा सशुासन प्रवर्द्वन शाखा – उऩसजचव श्री नफनोद कुभाय 

खनार 

 आनथवक प्रशासन शाखा – उऩसजचव (रेखा) श्री नवयाज साऩकोटा 
 काननु तथा पैसरा शाखा – उऩसजचव (काननु) श्री गणुयाज शे्रष्ठ 

- मोजना भहाशाखा – सहसजचव श्री सनुनर कुभाय दास 

 मोजना शाखा – नस.नड.ई श्री याज ुभहत 

 अनगुभन तथा भलु्माॊकन शाखा – नस.नड.ई. श्री  

- खानेऩानी भहाशाखा – सहसजचव  

- खानेऩानी शाखा – नस.नड.ई.  

 

६. सेवा प्राप्त गनव राग्न ेदस्तयु य अवनध  

भन्रारमवाट प्रदान हनुे सेवाको रागी कुनै दस्तयु राग्दैन। सूचना सम्वन्धी सेवा प्राप्त गनव राग्ने दस्तयु य 
अवधीका सम्वन्धभा सूचनाको हक सम्वन्धी ननमभावरी, 2065 रे तोके फभोजजभ हनुेछ । 

 

७. ननणवम गने प्रकृमा य अनधकायी 

आन्तयीक प्रशासननक य अन्म ववषमको ननणवम सम्वजन्धत भहाशाखावाट ऩेश हनु े वटप्ऩणीभा सजचवस्तय य 
भाननीम भन्रीस्तयवाट गरयने य नेऩार सयकाय कामवसम्ऩादन ननमभावरी, 2064 फभोजजभ भजन्रऩरयषद भा 



प्रस्ताव ऩठाउन ु ऩने ववषमभा मस भन्रारमवाट भजन्रऩरयषद भा प्रस्ताव ऩेश बई त्महाॉवाट ननणवम गरयन े
व्मवस्था यहेको छ । 

 

८. ननणवम उऩय उजयुी सनु्न ेअनधकायी 

 सजचव श्री भाधव फेल्फासे  

 

१. आ.व. 2077।78 को प्रथभ चौभानसकभा सॊचारन गयेको काभको वववयण : 

५ वटा सॊघीम खानऩेानी तथा ढर व्मवस्थाऩन आमोजना थऩको रागी भन्रीऩरयषद्मा प्रसतुाव ऩेश 
गयेको । 

 सॊघीम खानेऩानी तथा ढर व्मवस्थाऩन आमोजना, नेऩारगॊज 

 सॊघीम खानेऩानी तथा ढर व्मवस्थाऩन आमोजना, म्मागदी 
 सॊघीम खानेऩानी तथा ढर व्मवस्थाऩन आमोजना, ववयॊगज 

 सॊघीम खानेऩानी तथा ढर व्मवस्थाऩन आमोजना, बक्तऩयु 

 सॊघीम खानेऩानी तथा ढर व्मवस्थाऩन आमोजना, धनकुटा 

 

10. सूचना अनधकायी य प्रभखुको नाभ थय 

 सजचव श्री भाधव फेल्फासे 

 प्रवक्ता श्री रयतेश कुभाय शाक्म (सहसजचव) 

 सूचना अनधकायी श्री ववनोद कुभाय खनार (उऩसजचव) 

 

11. ऐन, ननमभ, नफननमभ य ननदेजशकाको सूची 

मस खानेऩानी भन्रारमका काभ कायवाही सम्वजन्ध नेऩार सयकायका ऐन ननमभ ववननमभ तथा ननदेजशका 
तऩजशर फभोजजभ यहेका छन ्। 

 

 जरस्रोत ऐन,२०४९ (नेऩारीभा)  

 

http://mows.gov.np/213/
http://mows.gov.np/213/
http://mows.gov.np/193/
http://mows.gov.np/193/
http://mows.gov.np/180/


 Water laws in Nepal (English) February 2061 (2005) 

  नेपाऱ खानेपानी ससं्थान ऐन, २०४६ 

 वातावयण सॊयऺण ऐन -१९९७ (नेऩारीभा)  

 वातावयण सॊयऺण ऐन-१९९७ )अॊग्रजेजभा( 

 सशुासन )व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन( ननमभावरी, २०६५ 

 वातावयण सॊयऺण ननमभावरी -१९९७ (नेऩारीभा)  

 

  वातावरण सरंक्षण ननयमावऱी-१९९७ (अगं्रजेिमा) 

 खानेऩानी भहशरु (असरु उऩय गने )ननमभावरी , २०५० 

 

 खानेऩानी ननमभावरी, २०५५ 

 

 खानेऩानी ननमभावरी, २०५५ 
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http://mows.gov.np/203/
http://mows.gov.np/203/
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http://mows.gov.np/162/
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12. आम्दानी खचव य आनथवक कायोफाय सम्वन्धी अध्मावनधक वववयण 

 





 



 



 



 



 



  

14. अजघल्रो आनथवक वषवभा कुनै कामवक्रभ वा आमोजना सॊचारन गयेको बए सो को वववयण 

2077 अषाढ भसान्तभा साववजननक गरयसकेको । 

 

15. Website बए सो को वववयण  

मस भन्रारमको वेवसाइट www.mowss.gov.np  यहेको । वेबसाइट भापव त भन्रारम य भातहत ननकाम 
सम्वजन्ध आवश्मक सूचना/ जानकायी साववजननक एवॊ अध्मावनधक गने गरयएको । 

16. सॊचारन गयेको कामवक्रभ य सो को प्रगती वववयण 

 

http://www.mowss.gov.np/


 



 



 



 



 



 



 

17. वगीकयण 

मस भन्रारमवाट हार सम्भ सूचना वनगवकयण गने कामव नगयेको । 

18. सूचना भाग 

प्राप्त हनु आउने सूचना भागको ननवेदनभा ननमभानसुाय सूचना प्रदान गने गरयएको । मस अवनधभा सूचना भाग 
सम्वन्धी कुनै ननवेदन प्राप्त नबएको । 

19. सूचनाहरु 

मस अवनधभा सूचनाहरु अन्मर प्रकाशन गनुव ऩने अवस्था नयहेको । सभम सभमभा ऩरकाय बेटघाट एवॊ प्रशे 
वक्तव्म भापव त आवश्मक सूचनाहरु साववजननक गने गरयएको । भन्रारमका प्रवक्ता भापव त भन्रारमसॊग 
सम्वन्धीत साववजननक चासोका ववषमहरु सॊचाय भाध्मभहरुराई उऩरब्ध गयाउने गयेको । 

 

 

 


