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सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्ततु गररएको कोशी 

तथा बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोिनासँग सम्बजन्धत सावविजनक जववरण 

(२०७७ श्रावण दजेि २०७७ असोि मसान्तसम्म) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

नेपाल सरकार 

उर्ाा,र्लस्रोत तथा ससिंचाइ मन्त्रालय 

र्लस्रोत तथा ससिंचाइ सिभाग 

कोशी तथा बक्राहा नदी व्यिस्थापन आयोर्ना 

सिराटनगर,मोरङ्ग 
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१.ननकामको स्वरुऩ य प्रकृनि 

 

 

  

 

 

 

 

२.ननकायको काम, कर्तव्य र अधधकार 

नेऩार सयकाय कामय सम्ऩादन ननमभावरी, २०७४ अन्िगयि उजाय, जरस्रोि िथा ससॊचाइ भन्रारमको कामय 
ऺेर सबरका नदद व्मवस्थाऩन सम्फन्धी काभ, कियव्म य अधधकायहरु। 

३. ननकायमा रहने कमतचारी सखं्या र कायत वििरण  

मस कामायरमभा ववसबन्न िहका १५ जना कभयचायीहरुको दयफन्दी यहेकोभा सव ैकभयचायीहरु ऩदऩनूि य बई 
कामययि यहेको। 

४. ननकायबाट प्रदान गररने सेिा  

आमोजनाको फावषयक कामयक्रभ सबरका िोककएका नददहरुभा जरजन्म कटान ÷डुफान सभाधानका राधग 
नदद ननमन्रण÷व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामयहरु। 

५. सेिा प्रदान गने ननकायको शाखा र जिम्मेिार अधधकारी 

मोजना शाखा – इ.श्री सनुीर साह 

प्राववधधक शाखा – इ. श्री रयन्जे गरुुङ्ग÷इ.श्री कृष्ण प्रसाद खनिवडा 

आधथयक प्रशासन शाखा– रे.अ. श्री सशवहरय खनिवडा 

प्रशासन शाखा– ख. श्री धचयन्न्जफी दाहार 

६. सेिा प्रदान गनत ऱाग्ने दस्र्रु र अिधध 

नेऩार सयकायको प्रचसरि काननू िथा स्वीकृि ववबागीम कामयववधधभा उल्रेख बए अनसुाय मस 
ववबागफाट प्रदान गरयने ववसबन्न प्रकायका सेवाभा दस्ियु सरने गरयएको छ बने अवधधको हकभा ऩनन 
प्रचसरि नेऩार काननू िथा ववबागको स्वीकृि कामयववधध फभोन्जभ न ैसेवा प्रदान गने व्मवस्था छ। 

मोजना शाखा 
इन्न्जननमय – १ 

O{lGhlgo/–! 

प्राववधधक शाखा 
इन्न्जननमय – २ 

 

प्रशासन शाखा 
खरयदाय - १ 

 

आधथयक प्रशासन शाखा 
रेखा अधधकृि -१ 

सफ इन्न्जननमय -१ सफ इन्न्जननमय -४ स.क.अ.-१, का.स.-२, ह.स.चा.-१ 

आमोजना प्रभुख                   
(या.ऩ.दद.) 
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७. ननणतय गने प्रकृया र विधध 

मस कामायरमफाट प्रदान हुने ववसबन्न सेवा य सम्ऩादन गनुयऩने कामयहरु िथा दैननक िथा ननमसभि 
प्रशासननक कामय सञ्चारन सम्फन्धभा आमोजना प्रभखुको िहफाट ननणयम हुने व्मवस्था छ।  

८. ननणतय उऩर उिुरी सनु्ने अधधकारी 

उजुयीको प्रकृनि अनसुाय आमोजना प्रभखुफाट उजुयीको सनुवुाइ हुने व्मवस्था सभराइएको छ। 

९. सम्ऩादन गरेको कामको वििरण 

फावषयक कामयक्रभ फभोन्जभ मस कामायरमको कामयऺ ेर सबर ऩने सम्ऩणूय काभहरु ननमसभि रुऩभा 
कामायन्वमन बइयहेका छन।्  आन्ववन सम्भ सम्ऩादन बएका भखु्म कामयहरुको सायाॊश देहाम फभोन्जभ 
यहेको छ। 

फक्राहा नदी : ४४० भी. िटफन्ध 

डाॉस फक्राहा नदी  : ऩाइसर ॊग १७५ भी. चेनराज़ेसन १७५ भी.  

रोहन्रा नदी  : ऩाइसर ॊग १६०८ भी. 

धचसाङ्ग नदी : ७९ भी.  िटफन्ध, ऩाइसर ॊग  ६८६ भी., स्टड १ वटा  

१०. सचूना अधधकारी र प्रमखुको नाम र ऩद 

सचूना अधधकायीको नाभ : श्री सनुनर साह — इन्न्जननमय 

प्रभखुको नाभ : श्री कैराश शे्रष्ठ — आमोजना प्रभखु 

११. ऐेन, ननयम, विननयम र्था ननदेशशकाको सधूच 

जरस्रोि ऐन –२०४९, जरस्रोि ननमभावरी –२०५०, सस ॊचाइ ननमभावरी –२०५६, सस ॊचाइ नीनि –२०७०, जर 
उऩबोक्िा सॊस्था गठन िथा सॊचारन कामयववधध –२०७२, जर उत्ऩन्न प्रकोऩ ननमन्रण ववबागको 
कामयववधध–२०६४, जर उत्ऩन्न प्रकोऩ व्मवस्थाऩन नीनि –२०७२, जनसहबाधगिाभा आधारयि जनिाको 
िटफन्ध कामयक्रभ कामयववधध–२०६६, जर उत्ऩन्न प्रकोऩ व्मवस्थाऩनको आऩिकासरन कामयको कामयववधध –

२०७३ आदद । 

१२. आम्दानी, खचत र्था आधथतक कारोबार सम्बन्धी अद्यािधधक वििरण 

 २०७७ अन्ववन भदहना सम्भको  ऩनु्जगि खचयको पाॉटफायी िऩससर फभोन्जभ छ। 
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१३. र्ोककए बमोजिम अन्य वििरण 

नबएको। 

१४. अनघल्ऱो आधथतक िर्तमा साितिननक ननकायको कुन ैकायतक्रम आयोिना गरेको भए सोको वििरण 

नबएको। 

१५. साितिननक ननकायको िेबसाइट भए सोको वििरण  

ववबागको वेफ साईट www.dwri.gov.np 

१६. साितिननक ननकायको सचूनाहरु अन्यत्र प्रकाशशर् भएको भए सोको वििरण 

www.dwri.gov.np  

१७. साितिननक ननकायऱे प्राप्र् गरेको िदेैशशक सहायर्ा, ऋण, अनदुान एि ंप्राविधधक सहयोग र 
सम्झौर्ा सम्बन्धी वििरण 

नबएको। 

१८. साितिननक ननकायऱे सचंाऱन गरेको कायतक्रम र सोको प्रगनर् वििरण  
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ववबागरे सॊचारन गयेका कामयक्रभ य सोको प्रनिवेदनहरु जरस्रोि िथा ससॊचाइ ववबाग भापय ि नेऩार 
सयकायभा प्रस्ििु गनुयका साथै मस ववबागको वेफसाइट www.dwri.gov.np भा ऩनन याख्ने व्मवस्था 
सभराइएको छ। 

१९. साितिननक ननकायऱे िगीकरण र्था सरंऺण गरेको सचूनाको नामािऱी र त्यस्र्ो सचूना सरंऺण 
गनत र्ोककएको समयािधध  

निोककएको । 

२०. साितिननक ननकायमा ऩरेका सचूना माग सम्बन्धी ननिेदन र सो उऩर सचूना ददएको वििरण  

मस कामायरमको कामयऺ ेर सबर ऩने ववसबन्न ववषमभा सयोकायवाराफाट भौखखक रुऩभा भाग बएका 
सचूना िथा जानकायीहरु भौखखक रुऩभ ैउऩरब्ध गयाउने गरयएको छ । 

http://www.dwri.gov.np/

