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१. ऩषृ्ठबसूभ 

जरस्रोत अनसुन्त्धान तथा विकास केन्त्र नेऩार सयकाय (भजन्त्रऩरयषद)  को सभसत २०७२/०२/३१ को 
सनणामानसुाय २०७२/०५/२५ भा स्थाऩना बएको हो।उजाा , जरस्रोत तथा ससॊचाइ भन्त्रारम (तत्कासरन  

ससॊचाइ भन्त्रारम) तथा अन्त्तगातका सनकामहरुभा कामायत प्राविसधक कभाचायीहरुराई  आिश्मक तासरभ 
तथा प्रजशऺण ददराउनका साथै जरस्रोत विकास तथा व्मिस्थाऩन सम्फजन्त्ध विसबन्न प्राविसधक ऩऺभा 
अध्ममन, अनसुन्त्धान तथा अन्त्िेषण कामा गनुा नै मस केन्त्रको भखु्म उदे्धश्म यहेको छ। 

 

२. केन्त्रको कामा विबाजन 

जरस्रोत अनसुन्त्धान तथा विकास केन्त्र फाट सम्ऩादन हनेु कामाहरु देहाम फभोजजभ यहेका छन् : 
 

1. उजाा, जरस्रोत तथा ससॊचाइ भन्त्रारम , जरस्रोत तथा ससॊचाइ विबाग य बसूभगत जरस्रोत विकास ससभसत 
सॊग सभन्त्िम गरय उक्त सनकामहरुको कामा ऺेर सॊग सम्फजन्त्धत कामाहरुको कुशर व्मिस्थाऩन तथा कामा 
सम्ऩादन स्तय िवृद्धको रासग आिश्मक अनसुन्त्धान कामाहरु गने/गयाउने। अनसुन्त्धानको आधायभा नीसत 
य कामाविसध सधुाय गने य कामाान्त्िमन गनाका रासग उजाा , जरस्रोत तथा ससॊचाइ भन्त्रारम , जरस्रोत तथा 
ससॊचाइ विबाग य बसूभगत जरस्रोत विकास ससभसत राई सहमोग गने। 

2. ससॊचाइ आमोजना , नदद सनमन्त्रण/व्मिस्थाऩन , ऩवहयो तथा जर विऩद न्त्मूनीकयणका रासग  
Appropriate Technology राई फढी प्रोत्सावहत गना Design Criteria तमाय गरय सो राग ुगना सम्फजन्त्धत 
सनकामहरु सॊग सभन्त्िम याख्न।े  

३.  गणुस्तय सनमन्त्रणको रासग आधायबतू भागा दशान एिॊ Standards तमाय गने। 

४.  िाताियण सॊयऺण य जरिाम ुऩरयितान व्मिस्थाऩनका रासग अनसुन्त्धानात्भक कामा गरय सोको नसतजा 
सम्फजन्त्धत सनकामराई उऩरब्ध गयाउने। 

५.  ससॊचाइ विकास तथा व्मिस्थाऩन , नदद सनमन्त्रण , जर विऩद न्त्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन सॊग 
सम्फजन्त्धत कामा सम्ऩादन स्तय िवृद्धका रासग आिश्मक तासरभ कामािभको मोजना , ऩाठ्यिभ, तासरभ 
विसध तजुाभा गने। 

६. उजाा , जरस्रोत तथा ससॊचाइ भन्त्रारम अन्त्तगातका प्राविसधक कभाचायीहरु  विशेष गरय Line Function 
सॊग सम्फजन्त्धतका रासग तासरभको आिश्मकता ऩवहचान गरय त्मस्ता तासरभहरु सॊचारनको व्मिस्था गने। 

७. मस केन्त्र फाट सॊचारन हनेु तासरभका रासग आिश्मक ऩने प्रजशऺकहरुको योष्टय अध्मािसधक गने। 

८. कामाान्त्िमनभा सॊरग्न जरस्रोत तथा ससॊचाइ विकास सडसबजन/सफ-सडसबजन हरुराई तासरभ द्वाया कामा 
सम्ऩादन स्तय िवृद्ध तपा  ऩनुरुन्त्भखु Reorient गने। 

९. ससॊचाइ विकासभा सॊरग्न उऩबोक्ताहरुको ऺभता असबिवृद्धको रासग तासरभको ऩवहचान गरय तासरभ 
साभग्रीको विकास य गोष्ठी, सेसभनाय तथा तासरभ कामािभ सॊचारन गने/गयाउने। 

१०. ससॊचाइ तथा जर विऩद न्त्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन सॊग सम्फॊसधत फहउुदे्धशीम आमोजनाहरुको 
बौगसबाक तथा Geo-Technical अध्ममन गने/गयाउने। 

११.Geological Mapping सम्फजन्त्ध अध्ममन गने य सम्फजन्त्धत मोजना तथा आमोजनाहरुराई सूचना एिॊ 
आिश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाउने। 

१२. वहभारी एिॊ ऩहाडी ऺेरभा यहेका ससॊचाई मोजना तथा कामािभको सॊयचनाराई फाढी ऩवहयोजन्त्म 
प्रकोऩ/विऩद फाट फचाउन  आिश्मक अध्ममन गने। 



१३. अन्त्म मोजना तथा कामािभफाट भाग बएका जजमोरोजजकर विषमसॊग सम्फजन्त्धत प्राविसधक सेिा 
उऩरब्ध गयाउने।   

१४. बौगसबाक अध्ममन एिॊ विश्लषेणसॊग सम्फजन्त्धत अन्त्म सनकामहरुसॉग सभन्त्िम गने।  

१५.  बौगसबाक विषम सॊग सम्फजन्त्धत सूचना सॊकरन एिॊ अध्मािसधक गने।  

१६.  बसूभगत जर गणु अनगुभन गने।  

१७. बसूभगत जर  प्रदषुण सम्फजन्त्ध अध्ममन तथा अनसुन्त्धान गने। 

१८. प्रदषुण योकथाभ को रासग सनमभ काननुको भस्मौदा तजुाभा गने।  

१९. जर गणु प्रमोगशाराको सॊचारन तथा व्मिस्थाऩन गने। 

२०. जरस्रोत अनसुन्त्धान तथा विकास केन्त्र अन्त्तगातका सूचनाभरुक प्रकाशनहरु गने।  

२१. अध्ममन तथा अनसुन्त्धान बएका प्रसतफेदनहरुको असबरेख याख्न।े  

२२. अध्ममन तथा अनसुन्त्धान बएका प्रसतफेदनहरुराई सयुजऺत याख्न ेय सयोकाय िाराराई तत्सम्फन्त्धभा 
सूचना प्रिाह गने । 

२३. जरस्रोत , ससॊचाइ तथा जर विऩद व्मिस्थाऩन सम्िजन्त्ध अध्ममन , अनसुन्त्धान, अन्त्िेषण, एिॊ 
निप्रितानशीर प्रविसधको विकास तथा जरस्रोत ऺेरभा कामायत प्राविसधक जनशजक्तको ऺभता असबिवृद्ध  
गने । 

 
 

३. केन्त्रको सॊगठनात्भक सॊयचना 
 

 
  



 

४. शाखा, जजम्भेिाय असधकायी य टेसरपोन नम्फय 
 

ि. 
सॊ. 

शाखा जजम्भेिाय असधकायी टेसरपोन नॊ. 

१ का. भ.ु कामाकायी सनदेशक डा. कृष्णयाज ऩाठक ०१-५५३५४०७ 
२ जरिाम ुऩरयितान तथा अनसुन्त्धान शाखा सस.सड.इ. श्री अनबुि चौधयी ०१-५५४३२८५ 

३ प्रमोगशारा तथा अन्त्िेषण शाखा सस.सड.इ.जज. डा. अनन्त्तभान ससॊह प्रधान ०१-5526078 

४ तासरभ तथा जनशजक्त विकास शाखा सस.सड.इ.  

५ प्ररेख तथा सूचना शाखा ऩसु्तकारम असधकृत श्री भहेश खनार ०१-५५४३०९७ 

६ प्रशासन शाखा प्रशासवकम असधकृत  श्री सडल्री प्रसाद  ससटौरा ०१-५५३५५०२ 

७ आसथाक प्रशासन शाखा रेखा असधकृत  श्री कृष्ण प्रसाद खनार ०१-५५३6254 

 

 

५. सेिा प्राप्त गना राग्ने दस्तयु य अिसध 

क. सेिा प्राप्त गना राग्ने दस्तयु 

१. सूचनाको हक सम्फजन्त्ध सनमभािरी २०६५ को सनमभ ४ फभोजजभ, य  

२. अन्त्म विशेष काननुरे तोके फभोजजभको दस्तयु  

 

ख. सेिा प्राप्त गना राग्ने अिसध  

१. सूचनाको हक सम्फजन्त्ध ऐन २०६४ को दपा ७ रे तोकेको अिसध सबर, य  

२. अन्त्म विशेष काननुरे अिसध तोकेकोभा सोवह फभोजजभको 
 

 

६. सनिेदन उजयुी उऩय सनणाम गने प्रविमा तथा असधकायी 
प्राप्त उजयुीहरु सम्फजन्त्धत असधकायीरे हेयी सम्फजन्त्धत शाखाभा आिश्मक कायफाहीको रासग ऩठाइने य 
शाखा प्रभखुफाट कायिाही प्रविमा अगाडी फढाइने।   

 

७. सनणाम उऩय उजयुी सनेु्न असधकायी 
का. भ.ु कामाकायी सनदेशक डा. कृष्णयाज ऩाठक 

 

८. सूचना असधकायी , प्रिक्ता य प्रभखुको नाभ ऩद 

प्रभखु: का. भ.ु कामाकायी सनदेशक डा. कृष्णयाज ऩाठक 

प्रिक्ता् सस.सड.इ. श्री अनबुि चौधयी 
सूचना असधकायी:  ऩसु्तकारम असधकृत श्री भहेश खनार 

 

  



 

९. सम्ऩादन गयेका भखु्म भखु्म काभको विियण 

 

जरस्रोत अनसुन्त्धान तथा विकास केन्त्रफाट मस आ. ि. 2076/077 को असाय भसान्त्त सम्भभा 
सम्ऩादन बएका भखु्म भखु्म कामाहरु सनम्नानसुाय यहेका छन ्: 
 

अध्ममन तथा अनसुन्त्धान कामा  

- इजन्त्जसनमयीङ्ग अध्ममन सॊस्थान, ऩलु्चोक सॊग सहकामाको रागी सम्झौता बएको 
- T.U. सॊग सहकामाको रासग सम्झौता बएको 
- Geophysical Survey to investigate Mountain Aquifer (GeSIMA) को सरबिुन विश्वविद्यारम सॊग 

सम्झौता बएको 
- ज्िाराभखुी, धाददङ्ग Geophysical study सम्ऩन्न बएको 
- धाऩ िाध, काठभाण्डौंको Electrical Resonance Tomography (ERT) सम्ऩन्न बएको 
- रुऩातार सॊयऺण कामाको ई.आइ.ए. रयऩोटा प्राप्त बएको 
- यानीस्िाॊय निुाकोटको सोराय सरफ्ट सम्फन्त्धी रयऩोटा प्राप्त बएको 
- इ.अ.सॊ., ऩरुचोक सॊग सहकामाको स्भाटा इरयगेशन सम्फन्त्धी रयऩोटा प्राप्त बएको 
- T.U. सॊग सहकामाको  Geophysical Survey to investigate Mountain Aquifer (GeSIMA) को 

रयऩोटा प्राप्त बएको 
- Delineation of Bhabar Zone and Hydrogeological Conditions in Rupandehi District य 

Rainfall-Induced Landslide Susceptibility Mapping and Runout Zonation in Phewa Lake 

Catchment को रयऩोटा प्राप्त बएको 
 

तासरभ सॊचारन कामा 
 - Training on Flood Hazard and Risk Assessment सम्ऩन्न गरयएको 
 - SW Irrigation Canal Training सम्ऩन्न गरयएको 
 - Intensive Training Course on Landslide Susceptibility Modeling सम्ऩन्न गरयएको 
 - Remote Sensing  सम्फन्त्धी तासरभ सम्ऩन्न बएको 
 

भोडर प्रोजेक्ट सनभााण कामा 
  

 - चेऩे सोराय सरफ्ट प्रोटेक्सन कामा सम्ऩन्न बएको 
- वकयननारा सोराय सरफ्ट ससॊचाइ मोजना, फाॊके को सम्झौता बएको  

- निुागाॉउ  सोराय  सरफ्ट ससॊचाइ मोजना, योल्ऩाको ऩनु् फोरऩर ऩश्चात २०७७ आषाढभा 
सम्झौता बएको  
- फिाहा नदद सतह फढ्ने तथा सेसडभेन्त्टेसन सनमन्त्रण कामाको सम्झौता बएको  

Mountain Aquifer Development कामाको 
अन्त्िेषणत्भक Drilling कामा अन्त्तगात् 

- ऩयुनचौय सडऩ ट्युि िेर सिर कामा, ऩोखया सनभााण कामा सम्ऩन्न बएको 
- ज्िाराभखुी, धाददङ्ग सिर कामा सम्ऩन्न बएको 



 

 

इ आय वट भेजशन खरयद कामा (Electric Resistivity Tomography) 

E-bidding purchase प्रकृमा भापा त खरयद कामा सम्ऩन्न बएको  

 

१०. हार सम्भको खचाको विियण 

जरस्रोत अनसुन्त्धान तथा विकास केन्त्रफाट मस आ. ि. 2076/2077 असाय भसान्त्त सम्भको खचा 
सनम्नानसुाय यहेको छ: 
 

जरस्रोत 
अनसुन्त्धान तथा 
विकास केन्त्र 

 

विसनमोजजत फजेट  

(रू. राखभा) 
 

खचा  

(रू. राखभा) 
 

विजिम प्रगसत  

बौसतक प्रगती 

ऩूजजगत 831.00 

 
319.86 

38.49%  

चार ु 254.2 

 
221.28 

87%  

जम्भा 1085.2 
 
541.15 

49.86% 62.84% 

 

  


