
सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ को पर्योजनको लािग 
सावर्जिनक गिरएको िववरण 

िवभागको नाम :  िव ुत िवकास िवभाग 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(क) िनकायको स्वरुप र पर्कृित 

िव ुत िवकास िवभाग नेपाल सरकारको ऊजार् जलसर्ोत तथा िसचाई मन्तर्ालय अन्तगर्त िव ुत िवकास 
सम्बन्धी कायर् गन केन्दर्ीय स्तरको िवभाग हो । 

 
(ख) िनकायको काम, कतर्  र अिधकार 

1. िव ुत िवकासमा संलग्न हुने िनजी क्षेतर्का उ मीहरुबाट पर्ा  पर्स्तावहरुको स्थलगत लगायत 
पर्ािविधक, आिथक, वातावरणीय अध्ययन तथा मूल्यांकन गन गराउने, िनजीके्षतर्बाट िनमार्ण गिरने 

आयोजनाहरुको लािगअनुमितपतर् िदने, सावर्जिनक िनजी क्षेतर्बाट जलिव ुत आयोजनाको िवकास र 
यसको पर्व र्न गन तथा यसको लािग आवश्यक पर्चार पर्सार गन गराउने,  

2. िनजी के्षतर् सँग नेपाल सरकालले गनुर् पन िविभ  सम्झौता आिदमा अध्ययन गरी त्यसको पर्ारुप तयार 
गन गराउने,  

3. जलिव ुत उत्पादन तथा पर्सारण आयोजनाहरुका बातबरणीय पर्भाव मूल्यांकन तथा पर्ारिम्भक 
बातबरणीय पिरक्षणका Terms of Reference र Scoping Document सिहतका 
पर्ितवेदनहरुको पुनरावलोकन गरी स्वीकृितको लािग आवश्यक सुझाब सिहत ऊजार्, जलसर्ोत तथा 
िसचाइ मन्तर्ालयमा िसफािरस गन,  

4. िव ुत िवकासमा हालसम्मका पर्िविधहरूका अनुसन्धानका िवषयमा अध्ययन गरी नेपालको 
पिरपेर् यमा त्यस्को सान्दिभकता सन्दभर्मा िसफािरश पेश गन। 

5. िव ुत उत्पादन, पर्शारण तथा िवतरणको दीघर्कालीन तथा अल्पकालीन योजनाहरु तयार गन / 

गराउने । 
6. जल तथा उजार् आयोगको सिचवालयको समेत सहयोग िलई योजना पर्वधर्न सम्बन्धी िव ेषण गन, 

िनजीक्षेतर्सँग नेपाल सरकारले गनुर्पन िविभ  सम्झौता आिदको अध्ययन गरी त्यसको पर्ारुप तयार 
गन,  

7. िनजीक्षेतर्को सहभािगतामा स ालन हुने साना जलिव ुत आयोजना कायार्न्वयनमा आवश्यकता 
अनुसार पर्ािविधक सहायता उपलब्ध गराउने,  

8. िनजी उ मीहरु र नेपाल िव ुत पर्ािधकरणवीच समन्वय गन 
9. नदी बेिसनहरुको जलसर्ोत सम्बन्धी योजनाहरुको सबक्षण एवं अध्ययन र जलिव ुत तथा बहुउ ेशीय 

आयोजनाहरुको छनौट, सबक्षण तथा पूवर् संभा ता अध्ययन कायर्हरुको समन्वय तथा सुपिरवेक्षण 

कायर्का साथै तत्सम्बन्धी सम्पूणर् वस्थापन कायर् गन गराउने। 
10. नेपालसरकारको लगानीका कायार्न्वयनको लािग छनौट भएका आयोजनाहरुको अध्ययन तथा 

कायार्न्वयन योजना तजुर्मा गन गराउने,राि य िव ुत मागको पर्के्षपण गन गराउन,े िव ुत िवकासमा 

सौयर्, ताप एवं वायु शिक्त यथोिचत िवकास गन गराउने, । 



11. बैदिेशक सहायता जुटाउने कायर्का लािग आवश्यक अध्ययन एवं पर्स्ताव तयार गन कायर् गन 
गराउन,ेिव ुत आदान पर्दान गनर्का लािग आवश्यक पर्ािविधक अध्ययन एव िव ेषण सम्बन्धी कायर् 

गन गराउने,िव ुत मागको पर्क्षेपण र िव ुत उत्पादन पर्शारण तथा िवतरणको दीधर्कालीन र 

अल्पकालीन योजनाहरुको सम्बन्धमा गिरएका पर्ािविधक अध्ययनहरुको सिमक्षा तथा िव ेषण गरी 
आवश्यक िसफािरस सुझाव तयार गरी राख्ने । 

12. िव ुतसंरचनाको सुरक्षा र त्यस सम्बन्धी जाँच बुझ सम्बन्धी कायर् गन गराउने, िव ुत सेवाको स्तर र 

िव ुत उत्पादन, पर्सारण एवं िवतरणमा उपयोग हुने सामानहरुको स्तर, उपयोग तरीका बारे 

िनदिशका तयार गन गराउने र सो अनुसार िनरीक्षण गन गराउन,े िव ुत िवकास गन एवं सेवालाई 

स्तरीय एवं सुरक्षात्मक बनाउने कायर्हरु गन गराउने,  

13. उत्पादन,  र िवतरण गिरने िव ुतको गुणस्तर िनरीक्षण गन,  यसका लािग िव ुतको भोल्टेज तथा 

अन्य पर्ािविधक कुराहरुको पालना भए नभएको िनरीक्षण गन गराउने, िव ुत उत्पादन केन्दर्, 

पर्सारणलाईन, रुपान्तरण केन्दर्, उपकेन्दर्, िवतरण लाईन वा िव ुत िसत सम्बिन्धत कुनै संरचनाको 

सुरक्षाको मापदण्ड तोके्न र तत्सम्बन्धी कायर् गन गराउने ।  
14. िव ुत आयोजनाहरुको उत्पादन, पर्सारण एवं िवतरण सम्बन्धमा आवश्यक गुणस्तर िनधार्रण 

गरी सो अनुरुप भए नभएको िनरीक्षण गन,   गराउनेभन्सार महशुल, आयकर तथा अन्य कर, िवदशेी 

िविनमय, जग्गा पर्ाि  र अिधगर्हण तथा अन्य पर्चिलत कानून बमोिजम सावर्जिनक तथा िनजी 

उ मीहरुलाई  सुिवधा उपलब्ध गराउने,  

15. अन्तर पर्ादिेशक िब ुत सम्बन्धी िनकायबीच समन्वयको भूिमका िनबार्ह गन । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ग) िनकायमा रहने कमर्चारी सखं्या र कायर् िववरण 
िवभागको स्वीकृत दरवन्दी तेिरज 

कर्स पद शर्णेी सवेा समूह उपसमहू दरबन्दी
१ dxflgb]{zs /f=k=k|= 

-|f_
O{lGhlgol/ª l;len÷O{n]lS6«sn÷  xf=kf=÷h=O{=÷ १ 

२ pk–dxflgb]{zs Æ Æ l;len xf=kf १
३ pk–dxflgb]{zs Æ Æ O{n]lS6«sn hg=O{n]= १
४ pk–dxflgb]{zs Æ Æ l;len÷O{n]lS6«sn÷lhof]= xf=kf=÷h=O{=÷O{=lhof]= २
५ ;"=O{= Æ Æ l;len xf=kf= २
६ ;"=O{= Æ Æ O{n]lS6«sn hg=O{n]= १ 
७ ;"=O{= lh= Æ Æ lhof]nf]hL O{lGh=lhof]= १ 

८ pk–;lrj /f=k=lå= 
-k|=_ k|zf;g ;fdfGok|zf;g        – १ 

९ k|d"v n]vf Æ k|zf;g n]vf        – १ 
१० sfg'gclws[t Æ Gofo sfg'g – १ 
११ l;=l8=O{= /f=k=lå=-k|f_ O{lGhlgol/ª l;len xf=kf= १५ 
१२ Æ Æ Æ O{n]lS6«sn hg=O{n]= ५ 
१३ Æ Æ Æ d]sflgsn hg=d]sf= २ 
१४ Æ Æ Æ lhof]nf]hL O{lGh=lhof]= १ 
१५ l;=l8=O{= xfO8«f]nf]lh:6 Æ Æ l;len xfO8«f]nf]hL १ 
१६ O{lGhlgo/ /f=k=t[= Æ l;len xf=kf= २७ 
१७ O{lGhlgo/ /f=k=t[= 

-k|f=_
Æ O{n]lS6«sn hg=O{n= १७ 

१८ O{lGhlgo/ Æ Æ l;len xfO{8«f]nf]hL]= १ 
१९ O{lGhlgo/ Æ Æ lhof]nf]hL O{lGh=lhof ३
२० O{lGhlgo/ Æ Æ d]sflgsn hg=d]sf]= ३
२१ SDKo'6/ clws[t Æ ljljw  – १
२२ zfvfclws[t /f=k=t[=  -k|=_ Æ ;fdfGok|zf;g – १
२३ n]vfclws[t Æ k|zf;g n]vf – १
२४ Jfftfj/0f ljb /f=k=t[= -k|f=_ ljljw – – १

२५ gfoa ;"Aaf /f=k=cg+= k|yd k|zf;g ;fdfGok|zf;g  ५ 

२६ gfoa ;"Aaf /f=k=cg+= k|yd Gofo sfg"g  १
२७ n]vfkfn Æ k|zf;g n]vf – १
२८ ;j–O{lGhlgo/ /f=k=cg+= k|yd O{lGhlgol/ª l;len xf=kf= १
२९ sDKo'6/ ck/]6/ Æ ljljw –  ६
३० 8«f=sd d]sflgS; /f=k=c+g=k|=-k|f_ O{lGhlgol/ª hg/n d]sflgsn  ३
३१ x=;= rfns >]0fL ljlxg    ८
३२ sf=;= Æ    १० 

s"n hDdf   १२३ 

 



िव ुत िवकास िवभागको संगठन संरचना 

 



(घ) – (ज) िनकायबाट पर्दान गिरने सवेा 
िस न ं (घ)िनकायबाट पर्दान गिरने सेवा (ङ)सेवा पर्दान गन िनकायको 

शाखा र िजम्मेवार अिधकारी
(च)सेवा पर्ा  गनर् लाग्न दस्तुर र 
अविध

(छ)िनणर्य गन पर्कृया र 
अिधकारी

(ज)िनणर्य उपर उजुर सु  े
अिधकारी

१ स्थानीय तहहरुबाट पर्ा  १००० िकलोवाट सम्मका 
िव ुत आयोजनाहरुको Technical 
Clearance( पर्ािबिधक िस्विकर्ित)का लािग िदएका 
दरखास्तहरु उपर कारबाही गन, 

अनुमित पतर् महाशाखा
सम्बिन्धत ईन्जीिनयर/ 
िस िड ई/उप महािनदशक 

दस्तुर नलाग्न
 

सहभािगतामूलक पर्कृया
 
महािनदशक 

महािनदशक

२ िनजी क्षतर्को पर्वधर्कहरुल े१ मेगावाट दिेख १०० 
मेगावाट सम्मका िव ुत उत्पादन, पर्सारण तथा िवतरण 
आयोजनाहरुको अध्ययन र िवकासको लािग िदएका 
सभक्षण/उत्पादनको दरखास्त/पर्स्तावहरु अध्ययन गरी 
अनुमित पतर् सम्बन्धी कारवाही गन 
 

अनुमित पतर् महाशाखा
सम्बिन्धत ईन्जीिनयर/ 
िस िड ई/उप महािनदशक 

िव ुत िनयमावली अनुसार 
दस्तुर लाग्न 
सभक्षण अनुमितपतर्को हकमा 
सम्पणूर् िववरण पुगेको िमितले 
३० िदन 
उत्पादन अनुमितपतर्को हकमा 
सम्पणूर् िववरण पुगेको िमितले 
१२० िदन

सहभािगतामूलक पर्कृया
 
महािनदशक 

महािनदशक

३ िनजी क्षतर्को पर्वधर्कहरुल ेबहु उ ेश्यीय, जलाशययक्त 
तथा १०० मेगावाटभन्दा मािथका िव ुत उत्पादन, 
पर्सारण तथा िवतरण आयोजनाहरुको अध्ययन र 
िवकासको लािग िदएका सभक्षण/उत्पादनको 
दरखास्त/पर्स्तावहरु अध्ययन गरी अनुमित पतर् सम्बन्धी  
करबाहीको लागी मन्तर्ालयमा िसफािरस गन 
 

अनुमित पतर् महाशाखा 
सम्बिन्धत ईन्जीिनयर/ 
िस िड ई/उप 
महािनदशक/महािनदशक 

िव ुत िनयमावली अनुसार 
दस्तुर लाग्न 
सभक्षण अनुमितपतर्को हकमा 
सम्पणूर् िववरण पुगेको िमितले 
३० िदन 
उत्पादन अनुमितपतर्को हकमा 
सम्पणूर् िववरण पुगेको िमितले 
१२० िदन 

सहभािगतामूलक पर्कृया 
 
सिचब (मन्तर्ालय) 

सिचब (मन्तर्ालय) 

४ अध्ययनमा रहकेा िनजी क्षेतर्का आयोजनाहरुको लािग 
आवश्यक िवदशेी मुदर्ाको सटही सुिवधा सम्बन्धमा 
िसफािरश गन 

अनुमित पतर् महाशाखा 
सम्बिन्धत ईन्जीिनयर/ 
िस िड ई/उप महािनदशक 

दस्तुर नलाग्न 
 

सहभािगतामूलक पर्कृया 
 
महािनदशक 

महािनदशक 

५ िनमार्णको चरणमा रहकेा िनजी क्षतर्का आयोजनाहरुको 
लािग आवश्यक िवदशेी मुदर्ाको सटही सुिवधा, भन्सार/मू 
अ कर सुिवधा तथा िवस्फोटक पदाथर् एवं सुरक्षा 
सम्बन्धमा िसफािरश गन 

सम्बिन्धत महाशाखाका 
ईन्जीिनयर/ 
िस िड ई/उप महािनदशक 

दस्तुर नलाग्न 
 

सहभािगतामूलक पर्कृया 
 
महािनदशक 

महािनदशक 



६ अध्ययनमा रहकेा िनजी क्षेतर्का आयोजनाहरुको 
वातावरणीय अध्ययन पर्ितवेदनहरु राय/सुझाव सिहत 
कारवाहीको लािग ऊजार् मन्तर्ालयमा पठाउन े

सम्बिन्धत महाशाखाका 
ईन्जीिनयर/ 
िस िड ई/उप महािनदशक 

दस्तुर नलाग्न 
 

सहभािगतामूलक पर्कृया 
 
महािनदशक 

महािनदशक 

७ िनमार्णको चरणमा रहकेा िनजी क्षतर्का आयोजनाहरुको 
लािग आवश्यक सरकारी जग्गा पर्ाि , िवदशेी 
कामदारहरुको िभसा र शर्म स्वीकृित सम्बन्धमा 
िसफािरश गन 

पर्शासन शाखा 
शाखा अिधकृत/ 
उप सिचव 

दस्तुर नलाग्न 
  

सहभािगतामूलक पर्कृया 
 
महािनदशक 

महािनदशक 

८ िबभाग अन्तगर्त सबक्षण एवं अध्ययन का लागी छनौट
भएका आयोजनाहरुको सबक्षण तथा आबश्यक अध्ययन 
कायर्हरुको समन्वय तथा सुपिरवेक्षण कायर्का साथै 
तत्सम्बन्धी सम्परू्ण वस्थापन कायर् गन गराउन।े 

सम्बिन्धत महाशाखाका
ईन्जीिनयर/ 
िस िड ई/उप महािनदशक 

स्वीिकर्त कायर्कर्म अनुसार हुने सहभािगतामूलक पर्कृया
 
महािनदशक 

महािनदशक



(झ) सम्पादन गरेको कामको िववरण 
 
िव तु उत्पादन, पर्सारण तथा िवतरण आयोजनाहरुको अनमुित पतर् सम्बन्धी: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

िस न ं कायर्कर्म हाल सम्मको िबवरण २०७७ शर्ावण – आि न सम्मको 

वटा मे.वा वटा मे.वा 

१ िव तु उत्पादनको  
सभक्षण अनमुितपतर्  

२६८ १५७९५.५३ ८ १०५.७६ 

२ िव तु उत्पादन 
अनुमितपतर् 

२२६ ८३१६.५११ १८ ३७६.९६ 

३  पर्सारण लाईन सभक्षण अनमुितपतर्  
 

 
भो टेज लेवल के.भी. 

वटा लम्बाई 
िक.मी. 

वटा लम्बाई िक.मी. 

४००  १९  १५२३.४  ६  ३८३.५ 
२२०  १५  २८८.८५८  १  ४९ 
१३२  ५९  १२१९.२६३  ७  १७३.९ 
३३  ५४  ५६०.०५३  ६  ६३.७ 

४ प्रसारण लाईन िनमार्ण अनुमितपत्र 
 भो टेज  लेवल के.भी.  वटा  िक.िम.  वटा  िक.िम. 
 ४००  ४  ६४१     

 २२०  १७  ९३५.९०८     

 १३२  ७१  १६००.९९  ४  ५४.५ 
 ६६  ५  २१     

 ३३  ४४  ५३०.९८४  ३  ६८.२ 



िनमार्णको चरणमा रहकेा िनजी क्षेतर्का आयोजनाहरुको लािग आवश्यक िवदशेी मदुर्ाको सटही सिुवधा, भन्सार/मू 
अ कर सिुवधा तथा िवस्फोटक पदाथर् एवं सरुक्षा सम्बन्धमा िसफािरश सम्बन्धी : 
िस न ं कायर् २०७७ शर्ावण- आि न सम्मको िववरण

१ आयोजना िनरीक्षण ३ वटा

२ भन्सार महशुल तथा मु. 
अ. कर छुट िसफािरश  

५८ वटा

३  सटही सुिबधा िसफािरश २० वटा

४  रोयल्टी संकलन रु. २,२८,८८८ । ०० 

 
(ञ) सचूना अिधकारी र पर्मखुको नाम र पद 
 
 १ सूचना अिधकारी 
  नाम: िनशा िरजाल 
  पद: िसिनयर िडिभजनल ईन्जीिनयर 
 
 २ िवभागीय पर्मुख 
  नाम: निवन राज िसह  
  पद: महािनदशक 
 
(ट) ऐन, िनयम, िविनयम र िनदिशकाको सचूी 
 
 ऐनहरु: 

1. िव ुत ऐन, २०४९ 
2. जलसर्ोत ऐन, २०४९ 
3. सावर्जिनक खरीद ऐन, २०६३ 
4. िनजामित सेवा ऐन, २०४९ 
5. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ 
6. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ 
7. स्थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ 
8. सुशासन ऐन २०६४ 
9. आिथक कायर्िबिध ऐन, २०५५ 
10. शर्म ऐन २०७४ 



 
 िनयमावलीहरु: 

1. िव ुत िनयमावली, २०५० 
2. जलसर्ोत िनयमावली, २०४९ 
3. सावर्जिनक खरीद िनयमावली, २०६३ 
4. िनजामित सेवा िनयमावली, २०५॰ 
5. सूचनाको हक सम्बन्धी िनयमावली, २०६५ 
6. वातावरण संरक्षण िनयमावली, २०५४ 
7. आिथक कायर्िबिध िनयमावली, २०६४ 
8. सुशासन िनयमावली, २०६५ 
9. शर्म िनयमावली  २०७५ 
 

 िनदिशकाहरु: 
1. िव ुत आयोजनाको अनुमितपतर् सम्बन्धी िनदिशका, २०७५ 
2. गर्ीड कनेक्टेड बैकिल्पक िव ुत ऊजार् िबकास सम्बन्धी कायर्िविध, २०७४ 
3. िव ुत आयोजनाको लािग िवदशेी िविनमय सुिवधा िसफािरश सम्बन्धी िनदिशका, २०७४ 
4. जल िव ुत तथा पर्सारण आयोजनाहरुको पर्ारम्भीक वातावरणीय पिरक्षण र वातावरणीय पर्भाव 

मुल्यांकन सम्बन्धी कायर्िबिध, २०७३ 
5. जल िव ुत आयोजना िवकास सम्झौता सम्बन्धी कायर्िविध,२०६९ 

6. Guidelines for operation and maintenance of Hydropower plants, 
Substations and Transmission Lines, 2017. 

7. Guideline for Power System Optimization of Hydropower Project, 2015. 
8. Guideline for Study of Hydropower Project, 2018. 
9. Design Guidelines for Headworks of Hydropower Project. 
10. Design Guidelines for Water Conveyance System of Hydropower 

Project. 
  

 
(ठ) आम्दानी, खचर् तथा आिथक कारोवार सम्बन्धी अ ाविधक िववरण 
१ आम्दानीको िववरण खचर्को िववरण 
 
(ड) तोिकए बमोिजमका अन्य िववरण 
 
सचूनाको हक सम्बन्धी िनयमावली, २०६५ (दोसर्ो सशंोधन, २०७०) को दफा ३ बमोिजम सचूीकृत गरी 
पर्कािशत गिरएको िववरण: 
 



क) अिघल्लो आिथक वषर्मा संचालन गरेको कायर्कर्म वा आयोजना 
 

िस नं कायर्कर्म/आयोजना 

१ िव ुत िवकास िवभाग अन्तगर्त भवन िनमार्ण, सम्भा ता अध्ययन तथा िवस्तृत िडजाइन 

२ िव ुत िवकासमा िनजी के्षतर्को पर्वधर्न 

३ जल िव ुत आयोजना अध्ययन 

४ जल िव ुत आयोजना सम्बन्धी मापदण्ड

५ बूढीगंगा जलिव ुत आयोजनाको िवकास/िनमार्ण

 
ख) वेबसाईटको िववरण: http://www.doed.gov.np 
 
ख१) सावर्जिनक िनकायल ेपर्ा  गरेको वदैिेशक सहायता, ऋण, अनुदान एवं पर्ािविधक सहयोग 
 

िस नं आयोजना दातृ रा सहयोगको िकिसम कैिफयत

१ स कोशी उच्च बाँध वहुउ ेशीय 
आयोजना 

भारत अनुदान िड िप आर तयार गन

२ बूढीगंगा जलिव ुत आयोजना कुवेत ऋण अध्ययन तथा िनमार्ण 
गन सउदी अरब ऋण

 
ख२) सचंालन गरेको कायर्कर्म र सो को हाल सम्मको (आ.ब. २०७७/०७८) पर्गित पर्ितवदेन : 

 
िस न ं कायर्कर्म/योजना को नाम  बािषक बजटे 

(रु लाखमा ) 
बािषक खचर्  
( रु लाखमा ) 

पर्गित  

भौितक 
(%) 

िव ीय 
(%)  

१  िव ुत िवकास िवभाग (P1) १२७० १७९ १५ १४.०९ 

२  िव ुत िवकासमा िनजी के्षतर्को पर्बधर्न (P1) १६ 

३  जलिव ुत आयोजना अध्ययन (P1) ९९०३ ४ २० ०.०४ 

४ बूढी गंगा ज िव आ (P1) १६३९४ ८४।६५ ५ ०.५ 

५ स कोशी बहुउ ेश्यीय आयोजना (P2) ६५३ ६०।२१ ११.५ ९.२२ 

६ पंचे र बहुउ ेश्यीय आयोजना (P2) ८९ ८।६  ९.६६ 

 कूल जम्मा २८,३२५ ३३६।४६ 



 
 
ख३) वग कृत र सरंिक्षत सचूनाको नामावली र समयाविध : हाल उपलब्ध नभएको, आवश्यकता अनसुार  

कारवाही हुन े
 
 
ख४) सचूना मागं सम्बन्धी िनवेदन र सो उपर सचूना िदइएको िवषय : 
 
 
ग) सचूना अन्यतर् पर्काशनको वस्था :  


