नेपाल सरकार
ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा ससिं चाइ मन्त्रालय

र्लस्रोत अनुसन्त्धान तथा विकास केन्त्र
पुल्चोक, लसलतपुर

सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्त्धी सनयमािली
२०६५ को सनयम ३ बमोजर्म सािार्सनक गररएको वििरण
(२०७8 माघ दे जि चैतसम्म)
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१. पृष्ठभूसम
र्लस्रोत अनुसन्त्धान तथा विकास केन्त्र नेपाल सरकार (मजन्त्रपररषद)को समसत २०७२/०२/३१ को
सनणायानुसार २०७२/०५/२५ मा स्थापना भएको हो।ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा ससिं चाइ मन्त्रालय तथा अन्त्तगातका
सनकायहरूमा कायारत प्राविसधक कमाचारीहरूलाई आिश्यक तासलम तथा प्रजशक्षण ददलाउनका साथै र्लस्रोत
विकास तथा व्यिस्थापन सम्बजन्त्ध विसभन्न प्राविसधक पक्षमा अध्ययन,अनुसन्त्धानतथा अन्त्िेषण काया गनुा नै
यस केन्त्रको मुख्य उद्धेश्य रहेको छ।

२. केन्त्रको काया विभार्न
र्लस्रोत अनुसन्त्धान तथा विकास केन्त्र बाट सम्पादन हुने कायाहरू दे हाय बमोजर्म रहेका छन् :
1. ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा ससिं चाइ मन्त्रालय, र्ल तथा ऊर्ाा आयोग,र्लस्रोत तथा ससिं चाइ विभाग, र्ल तथा
मौसम विज्ञान विभाग, विद्युत विकास विभाग र भूसमगत र्लस्रोत विकास ससमसत सिं ग समन्त्िय गरी उक्त
सनकायहरूको काया क्षेर सिं ग सम्बजन्त्धत कायाहरूको कुशल व्यिस्थापन तथा काया सम्पादन स्तर िृवद्धको
लासग आिश्यक अनुसन्त्धान कायाहरू गने/गराउने। अनुसन्त्धानको आधारमा नीसत र कायाविसध सुधार गने
र कायाान्त्ियन गनाका लासग उर्ाा, र्लस्रोत तथा ससिं चाइ मन्त्रालय र अन्त्तगातका सनकायहरूलाई सहयोग
गने।
2. ससिं चाइ आयोर्ना, नदीसनयन्त्रण/व्यिस्थापन, पवहरो तथा र्ल विपद न्त्यूनीकरणका लासग

Appropriate

ँ
Technology लाई बढी प्रोत्सावहत गना Design Criteria तयार गरर सो लागु गना सम्बजन्त्धत सनकायहरूसग
समन्त्िय राख्ने।
३.

गुणस्तर सनयन्त्रणको लासग आधारभूत मागा दशान एििं Standards तयार गने।

४.

िातािरण सिं रक्षण र र्लिायु पररितान व्यिस्थापनका लासग अनुसन्त्धानात्मक कायागरी सोको नसतर्ा

सम्बजन्त्धत सनकायलाई उपलब्ध गराउने।
५.

ससिं चाइ विकास तथा व्यिस्थापन,नदीसनयन्त्रण, र्ल विपद न्त्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन सिं ग सम्बजन्त्धत

काया सम्पादन स्तर िृवद्धका लासग आिश्यक तासलम कायािमको योर्ना, पाठ्यिम, तासलम विसध तर्ुम
ा ा
गने।
६. ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा ससिं चाइ मन्त्रालय अन्त्तगातका प्राविसधक कमाचारीहरू

विशेष गरर Line Function

सिं ग सम्बजन्त्धतका लासग तासलमको आिश्यकता पवहचान गरी त्यस्ता तासलमहरू सिं चालनको व्यिस्था गने।
७. यस केन्त्रबाट सिं चालन हुने तासलमका लासग आिश्यक पने प्रजशक्षकहरूको रोष्टर अध्यािसधक गने।
८. कायाान्त्ियनमा सिं लग्न र्लस्रोत तथा ससिं चाइ विकास सिसभर्न/सब-सिसभर्न हरुलाई तासलम द्वारा काया
सम्पादन स्तर िृवद्ध तफा पुनरुन्त्मुि Reorient गने।
९. ससिं चाइ विकासमा सिं लग्न उपभोक्ताहरुको क्षमता असभिृवद्धको लासग तासलमको पवहचानगरी तासलम
सामग्रीको विकास र गोष्ठी, सेसमनार तथा तासलम कायािम सिं चालन गने/गराउने।
१०. ससिं चाइ, विद्युत तथा र्ल विपद न्त्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन र र्लस्रोत व्यिस्थापनसिं ग सम्बिंसधत
बहुउद्धेशीय आयोर्नाहरुको भौगसभाक तथाGeo-Technicalअध्ययन गने/गराउने।
११. Geological Mapping सम्बजन्त्ध अध्ययन गने र सम्बजन्त्धत योर्ना तथा आयोर्नाहरूलाई सूचना एििं
आिश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने।

१२. वहमाली एििं पहािी क्षेरमा रहेका ससिं चाई योर्ना तथा कायािमको सिं रचनालाईबाढी पवहरोर्न्त्य
प्रकोप/विपद बाट बचाउन आिश्यक अध्ययन गने।
१३. अन्त्य योर्ना तथा कायािमबाट माग भएका जर्योलोजर्कल विषयसिं ग सम्बजन्त्धत प्राविसधक सेिा
उपलब्ध गराउने।
१४. भौगसभाक अध्ययन एििं विश्लेषणसिं ग सम्बजन्त्धत अन्त्य सनकायहरूसँग समन्त्िय गने।
१५. भौगसभाक विषय सिं ग सम्बजन्त्धत सूचना सिं कलन एििं अध्यािसधक गने।
१६. भूसमगत र्ल गुण अनुगमन गने।
१७. भूसमगत र्ल प्रदुषण सम्बजन्त्ध अध्ययन तथा अनुसन्त्धान गने।
१८. र्ल गुण प्रयोगशालाको सिं चालन तथा व्यिस्थापन गने।
१९. र्लस्रोत अनुसन्त्धान तथा विकास केन्त्र अन्त्तगातका अनुसन्त्धानहरू प्रकाशन गने।
२०. अध्ययन तथा अनुसन्त्धान भएका प्रसतबेदनहरूको असभलेि राख्ने।
२१. अध्ययन तथा अनुसन्त्धान भएका प्रसतबेदनहरूलाई सुरजक्षत राख्ने र सरोकार िालालाई तत्सम्बन्त्धमा
सूचना प्रिाह गने ।
२२. र्लस्रोत, विद्युत, र्लविज्ञान, मौसम विज्ञान,ससिं चाइ तथा र्ल विपद व्यिस्थापन सम्िजन्त्ध अध्ययन,
अनुसन्त्धान, अन्त्िेषण, एििं निप्रितानशील प्रविसधको विकास तथा र्लस्रोत क्षेरमा कायारत प्राविसधक
र्नशजक्तको क्षमता असभिृवद्ध गने ।

३. केन्त्रको सिंगठनात्मक सिंरचना
कायाकारी सनदे शक

रा.प. प्रथम/इजन्त्र्./समूहकृत नहुने-१

र्लिायु पररितान तथा अनुसन्त्धान शािा

सस.सि.इ./रा.प.दद्व./इजन्त्र्./सससभल/इरर. - 1
इजन्त्र्सनयर/रा.प.तृ./इजन्त्र्./सससभल/इरर. - 1

हा.जर्/रा.प.तृ./इजन्त्र्./जर्यो/हाइ ो जर्यो - १

स लर/रा.प.अनिं.प्र./इजन्त्र्./मेका./सन.उ.स. -१

तासलम तथा र्नशजक्त विकास शािा

सस.सि.इ./रा.प.दद्व./इजन्त्र्./सससभल/इरर - 1

ब. समार्शा ी/रा.प.दद्व./विविध-१

हा.जर्/रा.प.तृ./इजन्त्र्./जर्यो/हाइ ो. जर्यो - 1
इजन्त्र्सनयर/रा.प.तृ./इजन्त्र्./एग्री.इरर - 1
कम् युटर अपरे टर/रा.प.अनिं.प्र./विविध-१

प्रले ि तथा सू चना शािा

पुस्तकालय असधकृत /रा.प.तृ./जशक्षा/पु.वि.-१
कम् युटर अपरे टर/रा.प.अनिं.प्र./विविध-१

प्रयोगशाला तथा अन्त्िे षण शािा

सस.सि.इ.जर्/रा.प.दद्व./इजन्त्र्./जर्यो/इजन्त्र् जर्यो -१
इजन्त्र्सनयर/रा.प.तृ./इजन्त्र्./सससभल/इरर - 1

इ.जर्/रा.प.तृ./इजन्त्र्./जर्यो/इजन्त्र्. जर्यो - 1

हा.जर्/रा.प.तृ./इजन्त्र्./जर्यो/हाइ ो. जर्यो - 1
ल्याब टे ज नससयन/रा.प.अनिं.प्र./इजन्त्र्./केसमष्ट -२
स लर/रा.प.अनिं.प्र./इजन्त्र्./मेका./सन.उ.स. -१

प्रशासन शािा

प्रशासक य असधकृत/रा.प.तृ./प्र./सा.प्र.- १
नायब सुब्बा/रा.प.अनिं.प्र./प्र./सा.प्र.- २

कम् युटर अपरे टर/रा.प.अनिं.प्र./विविध-१
का.स.-९,ह.स.चा.-३

आसथाक प्रशासन शािा

ले िा असधकृत/रा.प.तृ./प्र./ले िा- - १
ले िापाल/रा.प.अनिं.प्र./ले िा - 1

४. शािा, जर्म्मेिार असधकारी र टे सलफोन नम्बर
ि.

शािा

सिं .

जर्म्मेिार असधकारी

टे सलफोन निं.

१

कायाकारी सनदे शक

श्री सररता दिािी

०१-५५३५४०७

२

र्लिायु पररितान तथा अनुसन्त्धान शािा

सस.सि.इ. श्री र्ेविन ताम्राकार

०१-५५४३२८५

३

प्रयोगशाला तथा अन्त्िेषण शािा

सस.सि.इ.जर्. िा. अनन्त्तमान ससँह प्रधान

०१-5526078

४

तासलम तथा र्नशजक्त विकास शािा

सस.सि.इ.जर्. िा. अनन्त्तमान ससँह प्रधान

०१-5526078

५

प्रलेि तथा सूचना शािा

पुस्तकालय असधकृत, श्री महेश िनाल

०१-५५४३०९७

६

प्रशासन शािा

प्रशासवकय असधकृत, श्री सविना कोइराला

०१-५५३५५०२

७

आसथाक प्रशासन शािा

लेिा असधकृत, श्री तोरण बहादुर काकी

०१-५५३6254

५. सेिा प्राप्त गना लाग्ने दस्तुर र अिसध
क. सेिा प्राप्त गना लाग्ने दस्तुर
१. सूचनाको हक सम्बजन्त्ध सनयमािली २०६५ को सनयम ४ बमोजर्म, र
२. अन्त्य विशेष कानुनले तोके बमोजर्मको दस्तुर
ि. सेिा प्राप्त गना लाग्ने अिसध
१. सूचनाको हक सम्बजन्त्ध ऐन २०६४ को दफा ७ ले तोकेको अिसध सभर, र
२. अन्त्य विशेष कानुनले अिसध तोकेकोमा सोवह बमोजर्मको

६. सनिेदन उर्ुरी उपर सनणाय गने प्रविया तथा असधकारी
प्राप्त उर्ुरीहरु सम्बजन्त्धत असधकारीले हेरी सम्बजन्त्धत शािामा आिश्यक कारबाहीको लासग पठाइने र
शािा प्रमुिबाट कारिाही प्रविया अगािी बढाइने।

७. सनणाय उपर उर्ुरी सुन्ने असधकारी
कायाकारी सनदे शकः श्री सररता दिािी

८. सूचना असधकारी , प्रिक्ता र प्रमुिको नाम पद
प्रमुि: कायाकारी सनदे शक श्री सररता दिािी
प्रिक्ताः सस.सि.इ. श्री र्ेविन ताम्राकार
सूचना असधकारी: पुस्तकालय असधकृत श्री महेश िनाल

९. सम्पादन गरे का मुख्य मुख्य कामको वििरण
र्लस्रोत अनुसन्त्धान तथा विकास केन्त्रबाट यस आ. ि.207८/079 को माघदे जि चै त मसान्त्तसम्ममा
सम्पादन भएका मुख्य मुख्य कायाहरू सनम्नानुसार रहेका छन् :
क) अन्त्िेशणात्मक Drilling काया कालापासन ससन्त्धुसलको काया भैरहेको,
ि) Settlement scale flood hazard mapping and vulnerability analysis को Inception Report प्राप्त
भएको,
ग) Zonation of ground water recharge for current and future period in sight of LULC को काया
भइरहेको,

घ) Assesment of Ground water zonation in Terai belt of Kailali, Kanchanpur, Bardiya, and Banke
ङ)

district को काया भैरहेको,

Impact Assesment of Khulekhani 1,2,3 HEP on water resources management, watershed
management associated with socioeconomic livelihood कायाको Draft Report प्राप्त भएको,

च) Estimation of mannings roughness at class two river of Nepal र Research project on Baseline
study of sediment Management at headworks and main canals of major irrigation projects
कायाहरुको Inception Report प्राप्त भएको,
छ) Calibration of Flow Control Structures in Kamala Irrigation System को Field / Interim Report
प्राप्त भइ अन्त्तीम चरणमा रहेको,
र्) School of Science, Kathmandu University सँग collaborative research on Glacio Hydrology
Modelling कायाको लागी सम्झौता भई काया अजघ बढे को,

झ) Assesment of Ground water aquifer using ERT/VES in Dhading, Surkhet, Melamchi,
Okhaldhunga काया अजघ बढे को,

ञ) नमुना योर्ना सनमााण काया अन्त्तगात नुिागाँउ सोलार सलफ्ट आयोर्नाको सनमााण काया सम्पन्न हुने
अिस्थामा रहेको,

ट) Construction of Embankment using Innovative River Technology (Fabric Form Concrete

Mattress) at Sauraha र Construction of Ranisuwara Solar Lift Irrigation Project at Bidur-13,
Nuwakot को Tender आहिान भएको,

ठ) पुस्तक/ररपोटा सिजर्टाइर्ेसन काया सम्पन्न हुने अिस्थामा रहेको,
ि) अन्त्य परामशा सेिा ,ममात काया, अनुसन्त्धान काया आददको िरीद सम्बन्त्धी प्रविया अजघ बढे को।
ढ) Training on Electronic Government Procurement (E-GP) सम्पन्न भएको
ण)

Flood Hazard Modelling using HEC-RAS तासलम सम्पन्न भएको ।

त)

Training on Hydrologically Correct Digital Elevation Model (DEM) Processing सम्पन्न
भएको ।

थ) Training on Application of GIS in Water Resources Studies सम्पन्न भएको।
द) Training on Application of Google Earth Engine (GEE) in Water Resources Studies
सम्पन्न भएको।
ध) Training on Irrigation Canal Design Using SW-Canal-V2 Software for Engineers
सम्पन्न भएको।

न) Training on Groundwater Modelling using Mod Flow and R-Programming सम्पन्न
भएको।
ऩ) अन्त्य तासलमको सबषयबस्तुहरूको सम्बन्त्धमा तयारी भैरहेको ।
प) र्लस्रोतसँग सम्बजन्त्धत शोध, अनुसन्त्धान तथा इन्त्टनाजशप कायाको लासग शोधकताा तथा
थेससस/इन्त्टना सँग सम्झौता भई काया अजघ बढे को
फ) WRRDC Research Letter – Issue 16, 17 and Issue 18 प्रकाशन गररएको
Issue 16, January 2022 – “Elevation dependent warming and dynamics of snow cover area in
Karnali River basin (2003-2019) ”
Issue -17, February 2022 – “Delineation of groundwater potential zones in a slope unit-scale
by means of naïve Bayes classifier”
Issue 18, March 2022 – “Identification of river terrace deposits using a semi-automatic
mapping technique for irrigation purpose”

१०.

हाल सम्मको िचाको वििरण

र्लस्रोत अनुसन्त्धान तथा विकास केन्त्रबाट 2078 साउन दे जि चै तमसान्त्त सम्मको िचा सनम्नानुसार
रहेको छ:
र्लस्रोत

अनुसन्त्धान

तथा विकास
केन्त्र

पूजर्गत
चालु
र्म्मा

विसनयोजर्त बर्ेट
(रू लािमा)

िचा

1313

101.23

289

162.69

1602

भौसतक प्रगसत

विजिय प्रगसत

263.92

11. सािार्सनक सनकायको िेबसाइट भए सोको वििरण
यस केन्त्रको िेबसाइट www.wrrdc.gov.npरहेको छ।

16.47%

6६.20%

