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

2078 सारको आजिन भसान्त सम्भको भुख्म
भुख्म काभहरुको वववयण

नेऩार सयकाय
खानेऩानी भन्रारम
नसॊ हदयवाय, काठभाडौं

१. खानेऩानी भन्रारमको स्वरुऩ य प्रकृनत

२. 2078 अषाढ भसान्तभा साववजननक गरयसकेको ।
2. भन्रारमको काभ, कतवव्म य अनधकाय

2078 अषाढ भसान्तभा साववजननक गरयसकेको ।

3. क. खानेऩानी भन्रारमभा कामवयत कभवचायीको वववयण

ख. खानेऩानी भन्रारमको सॊ गठन सॊ यचना
भन्री

भन्रीज्मूको ननजज सजचवारम
या.प्र. वि (प्र) -1
शा.अ.या.प्र.तृ (प्र) -1

सजचवको ननजज सजचवारम
शा.अ.या.प्र.तृ (प्र) -1

सजचव – 1
या.ऩ. ववजशष्ट श्रे णी -1

प्रशासन भहाशाखा

मोजना तथा ववकास सहामता

खानेऩानी तथा सयसपाइ भहाशाखा

सहसजचव, या.ऩ.प्र.(प्र)-1

सभन्वम भहाशाखा

सहसजचव, या.ऩ.प्र.(प्रा) स्मा-1

सहसजचव, या.ऩ.प्र.(प्रा) स्मा-1
ऺेरगत ऺभता अवववृवि शाखा
आनथवक प्रशासन शाखा

मोजना तथा ववकास सहामता सभन्वम

उ.स, या.ऩ.वि (रेखा)-1

शाखा

रे.अ. या.ऩ.तृ (रेखा)-1

नस.नड.ई, या.ऩ.वि (स्मा)-1

रे.ऩा, या.ऩ.अनॊ (रेखा)-1

ई या.ऩ.तृ (स्मा)-1
अथवशास्त्री, या.ऩ.तृ (ववववध)-1

कानुन तथा पैसरा कामावन्वमन
शाखा
उ.स, या.ऩ.वि (कानुन)-1
शा.अ. या.ऩ.तृ (कानुन)-1

कभवचायी प्रशासन शाखा
उ.स, या.ऩ.वि (प्र)-1
शा.अ. या.ऩ.तृ (प्र)-2

नस.नड.ई, या.ऩ.वि (स्मा)-1
ई या.ऩ.तृ (स्मा)-1
सभाजशास्त्री, या.ऩ.तृ (ववववध)-1

खानेऩानी शाखा
नस.नड.ई, या.ऩ.वि (स्मा)-1

अनुगभन तथा भूलमाॊकन शाखा

ई या.ऩ.तृ (स्मा)-1

नस.नड.ई, या.ऩ.वि (स्मा)-1
शा.अ. या.ऩ.तृ (प्र)-1
ई या.ऩ.तृ (स्मा)-1

वातावयण तथा ढर व्मवस्थाऩन शाखा
नस.नड.ई, या.ऩ.वि (स्मा)-1
ई या.ऩ.तृ (स्मा)-1

ढर प्रदुषण ननमन्र शाखा
नस.नड.ई, या.ऩ.वि (स्मा)-1
ई या.ऩ.तृ (स्मा)-1

आन्तरयक व्मवस्थाऩन
तथासुशासन प्रविवन शाखा
.स, या.ऩ.वि (प्र)-1
शा.अ. या.ऩ.तृ (प्र)-1
ना.सु, या.ऩ.अनॊ (प्र)-9
क.अ, या.ऩ.अनॊ (प्र)-8
ह.स.चा-7
का.स -11

४. भन्रारमवाट प्रधान गरयने सेवा

2078 अषाढ भसान्तभा साववजननक गरयसकेको ।
५. भन्रारमको भहाशाखा/ शाखाहरु
-

भाननीम भन्री उभाकान्त चौधयीज्मू

-

श्रीभान सजचव प्रनभरा दे वी शाक्म फज्राचामवज्मू

-

प्रशासन भहाशाखा – सहसजचव श्री ऻान प्रसाद ढकार
 प्रशासन शाखा – उऩसजचव श्री नफनोद कुभाय खनार
 आन्तयी व्मवस्थाऩन तथा सुशासन प्रविवन शाखा – उऩसजचव श्री नफनोद कुभाय

खनार
 आनथवक प्रशासन शाखा – उऩसजचव (रे खा) श्री कभान नसॊ हखरी
 कानुन तथा पैसरा शाखा – उऩसजचव (कानुन) श्री गुणयाज श्रे ष्ठ

-

मोजना भहाशाखा – सहसजचव श्री सुननर कुभाय दास
 मोजना शाखा – नस.नड.ई श्री याजु भहत
 अनुगभन तथा भुलमाॊकन शाखा – नस.नड.ई. श्री

-

खानेऩानी भहाशाखा – सहसजचव नभना श्रे ष्ठ

-

खानेऩानी शाखा – नस.नड.ई. भधु नतनभजलसना

६. सेवा प्राप्त गनव राग्ने दस्तुय य अवनध
भन्रारमवाट प्रदान हुने सेवाको रागी कुनै दस्तुय राग्दै न। सूचना सम्वन्धी सेवा प्राप्त गनव राग्ने दस्तुय य
अवधीका सम्वन्धभा सूचनाको हक सम्वन्धी ननमभावरी, 2065 रे तोके फभोजजभ हुनेछ ।

७. ननणवम गने प्रकृमा य अनधकायी
आन्तयीक प्रशासननक य अन्म ववषमको ननणवम सम्वजन्धत भहाशाखावाट ऩेश हुने वटप्ऩणीभा सजचवस्तय य
भाननीम भन्रीस्तयवाट गरयने य नेऩार सयकाय कामवसम्ऩादन ननमभावरी, 2064 फभोजजभ भजन्रऩरयषदभा

प्रस्ताव ऩठाउनु ऩने ववषमभा मस भन्रारमवाट भजन्रऩरयषदभा प्रस्ताव ऩेश बई त्महाॉवाट ननणवम गरयने
व्मवस्था यहेको छ ।

८. ननणवम उऩय उजुयी सुन्ने अनधकायी


सजचव श्री प्रनभरा दे वी शाक्म फज्राचामव

9. आ.व. 2078।79 को प्रथभ चौभानसकभा सॊचारन गये को काभको वववयण :
10. सूचना अनधकायी य प्रभुखको नाभ थय


सजचव श्री प्रनभरा दे वव शाक्म फज्राचामव



प्रवक्ता श्री ऻान प्रसाद ढकार (सहसजचव)



सूचना अनधकायी श्री ववनोद कुभाय खनार (उऩसजचव)

11. ऐन, ननमभ, नफननमभ य ननदे जशकाको सूची
मस खानेऩानी भन्रारमका काभ कायवाही सम्वजन्ध नेऩार सयकायका ऐन ननमभ ववननमभ तथा ननदे जशका
तऩजशर फभोजजभ यहेका छन् ।



जरस्रोत ऐन,२०४९ )नेऩारीभा(



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



नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६



वातावयण सॊ यऺण ऐन)नेऩारीभा( १९९७-



वातावयण सॊ यऺण ऐन-१९९७ )अॊग्रजे जभा(



सुशासन )व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन( ननमभावरी, २०६५



वातावयण सॊ यऺण ननमभावरी)नेऩारीभा( १९९७-



वातावयण सॊ यऺण ननमभावरी-१९९७ )अॊग्रजे जभा(



खानेऩानी भहशुरननमभावरी )असुर उऩय गने(, २०५०



खानेऩानी ननमभावरी, २०५५



खानेऩानी ननमभावरी, २०५५

12. आम्दानी खचव य आनथवक कायोफाय सम्वन्धी अध्मावनधक वववयण

14. अजघलरो आनथवक वषवभा कुनै कामवक्रभ वा आमोजना सॊ चारन गये को बए सो को वववयण

2078 अषाढ भसान्तभा साववजननक गरयसकेको ।

15. Website बए सो को वववयण
मस भन्रारमको वेवसाइट www.mowss.gov.np यहे को । वेबसाइट भापवत भन्रारम य भातहत ननकाम
सम्वजन्ध आवश्मक सूचना/ जानकायी साववजननक एवॊ अध्मावनधक गने गरयएको ।
16. सॊचारन गये को कामवक्रभ य सो को प्रगती वववयण

17. वगीकयण
मस भन्रारमवाट हार सम्भ सूचना वनगवकयण गने कामव नगये को ।
18. सूचना भाग
प्राप्त हुन आउने सूचना भागको ननवेदनभा ननमभानुसाय 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 प्रेश
वक्तव्म भापवत आवश्मक सूचनाहरु साववजननक गने गरयएको । भन्रारमका प्रवक्ता भापवत भन्रारमसॊ ग
सम्वन्धीत साववजननक चासोका ववषमहरु सॊ चाय भाध्मभहरुराई उऩरब्ध गयाउने गये को ।

