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स्वत:प्रकाशन 

नेपालको संववधानको धारा २७ मा रहेको नागररकको सूचनाको हकको भावना बमोजजम सूचनाको हक 
सम्बजन्त्ध ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बजन्त्ध ननयमावली, २०६५ मा प्रत्येक 
साववजननकले आफ्ना गनतववनधहरुको नबवरण ३/३ मवहनामा प्रकाशन गनुव पने कानूनी व्यवस्था  बमोजजम 
देहायका सूचना सूजचकृत गरर प्रकाशन गररएको छ ।  

केन्त्रले आफ्नो ननयनमत नबवरण प्रकाशन गने नसलनसलामा आनथवक वर्व २०७७/७८ बैशाि, जठे, र  असार 
मवहनामा सम्पाददत कामको नबवरण प्रस्ततु गरएको छ ।  

नमनत: २०७८ श्रावण ५ गते मंगलबार 

 

 

१) केन्त्रको स्वरुप र प्रकृनत 

जल जमीन तथा वनस्पनत मानव अजस्तत्वका लानग अपररहायव जलाधारीय प्राकृनतक श्रोतहरु हनु ्। जल 
र जमीनको वैज्ञाननक व्यवस्थापन नगररए सम्म हाम्रो जस्तो कृवर् प्रधान देशमा "समदृ्ध नेपाल सिुी 
नेपाली" भने्न सपना साकार हनु सक्दैन ।नेपालको करीब ५० वरे् लामो भ ू संरक्षण तथा जलाधार 
व्यवस्थापन सम्बजन्त्ध कायवअनभुवले के देिायो भने वैज्ञाननक एवम ्सववस्वीकायव वृहत ्जलाधार उपागम 
(Basin Approach) अनसुार एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कायव गदाव उपल्लोतवटय के्षर र तल्लोतवटय 
क्षेरको अन्त्तरसम्बन्त्ध (Upstream-Downstream linkages) लाई स्थावपत गदवछ जसबाट वातावरणीय 
सेवा शलु्क भकु्तानी (Payment for Environmental Services-PES) को अवधारणालाई कायावन्त्वयन गदै 
एउटा नसंगो नदीप्रणालीलाई नै सम्बोधन गररने भएको हुुँदा जलश्रोतको उपयोग र संरक्षणमा आउन 
सक्ने अन्त्तरदेशीय मदु्दाहरु (Trans boundary Issues) समेत संवोधन गनव तलुनात्मक रुपमा सरल हनुे 
देजिन्त्छ ।  

यसै सन्त्दभवमा नेपाल सरकारले नदीबेनसन व्यवस्थापन कायवलाई उच्च प्राथनमकतामा रािी वृहत ्
जलाधारक्षेर (Basin) अवधारणा अनसुार भ ूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका प्राववनधक सेवाहरुलाई 
ववस्तार गने उद्दशे्यले ४ वटा वृहत ् जलाधार (कोशी, गण्डकी, कणावली, महाकाली) व्यवस्थापन 
केन्त्रहरु स्थापना गरर जलाधार व्यवस्थापन कायवलाई ननरन्त्तरता ददएको छ । नेपाल सरकार वन तथा 
वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भ ू संरक्षण ववभाग अन्त्तगवत ् २०७५ साल आजिन २६ गते स्थापना 
भएको यस वृहत ्जलाधार व्यवस्थापन केन्त्र कोशी उदयपरुले आफ्नो सेवा प्रवाह गदै आएको छ ।  
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कायवक्षरे 

प्रदेश १ को ताप्लेजङु, पाुँचथर, ईलाम, झापा, मोरङ, सनुसरी, धनकुटा, तेह्रथमु, संिवुासभा, भोजपरु, 
सोलिुमु्ब,ु ओिलढुङ्गा, िोटाङ, उदयपरु, प्रदेश २ को सप्तरी, नसराहा, धनरु्ा, महोत्तरी, सलावही, र 
बागमती प्रदेशको नसन्त्धलुी, रामेछाप, दोलिा, नसन्त्धपाल्चोक, काभ्रपेलाञ्चोक गरर ४२,०९०.९० वगव 
वकमी के्षरफल समवेटएको २४ वटा जजल्ला यस केन्त्रको कायवके्षर नभर पदवछन ्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लक्ष्य  
वहृत ् जलाधार उपागम अनसुार ददगो तथा समतामूलक एकीकृत भ ू संरक्षण तथा जलाधार 
व्यवस्थापनद्वारा जनताको जजववकोपाजवन तथा समवृद्धमा टेवा पयुावउने  

उद्दशे्य 
•   भनूम तथा जलको उत्पादकत्व एवम ्उपयोगलाई अनभवृवद्ध गने  
•   ववकासका पूवावधारहरुको सेवालाई लम््याउने  

कायवनीनत 
यस केन्त्रको लक्ष्य र उद्देश्य प्रानप्तका लानग ननम्नानसुारको कायवनीनत अवलम्बन गररएको छ : 

•   उपल्लोतवटय क्षेर तथा तल्लोतवटय क्षेर अन्त्तरसम्बन्त्ध स्थापन गने गरर कायव सञ्चालन गने 
•   सहभानगतात्मक, समन्त्वयात्मक तथा सहकायावत्मक तररकाबाट कायव सञ्चालन गने 
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•   एकीकृत प्याकेज अवधारणा अनरुुप भ ूतथा जलाधार व्यवस्थापन वियाकलापहरु सञ्चालन गने 
•   अध्ययन एवम ्अनसुन्त्धानात्मक तररकाबाट कायव सञ्चालन गने 
•   नसद्ध प्रववनध तथा ननतजालाई प्रसार गने 
•   वृहत ्जलाधार व्यवस्थापन सम्बजन्त्ध नीनत ननमावणमा सहयोग गने 

२) काम कतवव्य र अनधकार 

यस केन्त्रले सम्पादन गने कायवहरु ननम्नानसुारका रहेकाछन ्: 
•   वृहत ् जलाधार स्तरका नदी प्रणालीहरुको भसू्िलन तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्वजन्त्ध सूचना      

प्रणालीहरुको तथयाकं, जानकारीहरु तयार गने । 

•   जलाधारीय सम्वदेनशीलताको आधारमा प्राथनमकीकरण गरी महत्वपूणव, प्राथनमकता प्राप्त र 
संवदेनजशल के्षरहरुमा वनगवकरण गने । पवहचान भएका जलाधार, उपजलाधारहरुको वैज्ञाननक 
अनभलेजिकरण गरी जलाधारमा आधाररत कायविम/योजना, पररयोजनाहरुको ननयमन एवं समन्त्वय 
गने ।  

•   जलश्रोतको संरक्षण, प्राकृनतक प्रकोप व्यवस्थापन र न्त्यूनीकरण, भउूपयोग, भकू्षमता जस्ता पक्षहरूको 
पवहचान, ववश्लरे्ण गदै एकीकृत व्यवस्थापकीय योजना ननमावण र कायावन्त्वयन । 

•   बाढी, पवहरो भसू्िलन जस्ता प्राकृनतक नबपतहरुको न्त्यूनीकरण  गनव तथा  जलको शदु्धता र 
पररमाण (Quality and Quantity) को अनभवृवद्ध गनव योजना, रणनीनत कायविमहरूको तजुवमा गदै 
अन्त्य सम्बजन्त्धत सरोकारवाला हरुसुँग समन्त्वय र सहकायव गने । 

•   जलाधार के्षर अन्त्तगवत ् रहेका राविय महत्वका आयोजना पररयोजनाहरु सुँग आपनस सहयोग र 
समन्त्वय कायम गदै वातावरण र ववकास ववच सन्त्तलुनको लानग नीनतगत तथा कायविमगत 
ववर्यहरुको संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यकता अनसुार पषृ्ठपोर्ण गने । 

•   संघीय आयोजना पररयोजनाहरुको नेततृ्व प्रदान गनुवका साथै समन्त्वयात्मक रुपमा अन्त्य आयोजना 
पररयोजनाहरुलाई आवश्यक सहयोग, सहजीकरण तथा व्यवस्थापन गने ।  

•   भ ूतथा जलाधार संरक्षण सम्वजन्त्ध प्रववनध ववकास प्रदशवन एबं  प्रसार कायव गने र भ ूतथा जलाधार 
व्यवस्थापन कायावलयहरूमा आवश्यकता अनसुार प्रववनध हस्तान्त्तरण, सहयोग एवम ्समन्त्वय गने । 

•   संवदेनशील तथा राविय महत्वका जलाधार व्यवस्थापन सम्वजन्त्ध आवश्यक ज्ञान प्रववनध सीप तथा 
नीनत तजुवमाका लानग आवश्यक सूचना, तथयांक तीनवटै तहका सरकारहरुलाई उपलव्ध गराउने। 

•   संघीय नीनत, ऐन, कानून, ननदेजशकाहरुको कायावन्त्वयन तथा ननयमन गने ।  

•   आकजस्मक बाढी पवहरो भसू्िलन जस्ता प्राकृनतक प्रकोपहरुको असर लाई न्त्यून एबं व्यस्थापन 
गनव प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग समन्त्वय गरर कायविम संचालन गने । 

•   जलाधार के्षर व्यस्थापनका लानग महत्वपणुव भनूमका ननबावह गनव सक्न े अन्त्य सरोकारवाला 
ननकायहरुसुँग समन्त्वय कायम गरर एकीकृत रुपमा कायविम संचालन गनव गराउन सहयोग गने । 

•   बहृत ्जलाधार स्तरीय आयोजना, पररयोजनाहरु ननमावण गनव संजघय सरकार लाई सहयोग गने । 
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•   बहृत ् जलाधार के्षर अन्त्तगतका जलाधार, उपजलाधारहरुको तथयाङ्क तथा सूचना (एटलस तयार 
गरर) सम्वजन्त्धत संजघय ववभागबाट स्वीकृत गराउने तथा जलाधार उपागमको आधारमा कायविम 
संचालन समेत गने गराउने । 

•   बहृत ् जलाधार व्यस्थापन कायवसंग सम्वजन्त्धत अन्त्य संघ संस्थाहरुसंग समन्त्वय गरर सहयोग र 
सहकायवको आवश्यक व्यवस्था नमलाउने  

•   संघीय कायावलयले तोकेका अन्त्य कायवहरु गने  साथै प्रदेश र स्थानीय तहबाट अनरुोध भई आएका 
ववर्यहरुलाई समते सम्बोधन गने । 

•   वृहत ्जलाधार के्षर अन्त्तगवत ्रहेका ठूला स्तरका जोजिमयकु्त पवहरो, बस्तीहरु पवहचान गने तथा 
व्यवस्थापकीय योजना बनाई कायावन्त्वयन गने । 

•   जलवाय ु पररवतवनका कारण जलाधारीय श्रोतहरूमा परेको असरलाइ सम्वोधन गनव जलवाय ु
पररवतवन अनकूुलन/समानकूुलनका कायविमहरू सञ्चालन गने गराउने । 

•   उपल्लो तटीय तथा तल्लो तटीय जलाधारक्षेर  सम्वन्त्ध (Upstream-Downstream Linkage)  

व्यवस्थापन, उपयोग र महत्व प्रदशवन स्थल ननमावण एवम ् व्यवस्थापन गरी प्राप्त ननतजालाइ 
अनसुरण गने  

३) कमवचारी र कायवनबवरण 

वृहत ्जलाधार व्यवस्थापन केन्त्र, कोशी उदयपरुमा कायवरत ्कमवचारीहरुको नबवरण 

ि. सं. कमवचारीको नाम, थर पद शे्रणी सेवा/समूह कैवफयत 

१ उद्धव बहादरु जघनमरे वररष्ठ जलाधार 
व्यवस्थापन अनधकृत 

रा.प.दद्व.(प्रा.) वन/स्वायल एण्ड 
वाटर कञ्जरभेसन 

 

२ सनुनल कुमार गपु्ता जलाधार व्यवस्थापन 
अनधकृत 

रा.प.त.ृ(प्रा.)    "   "  

३ 
 बाली ववकास अनधकृत रा.प.त.ृ(प्रा.) कृवर्/एग्रोनोमी ररक्त 

४ कमला लो भ-ूसंरक्षण सहायक रा.प.अनं.प्र(प्रा.) वन/स्वायल एण्ड 
वाटर कञ्जरभेसन 

 

५ नबरेन्त्र कुमार महतो सबइजन्त्जननयर रा.प.अनं.प्र(प्रा.) इजन्त्जननयररङ्ग/नस
नभल इररगेसन 

 

६ केदार प्रसाद दाहाल ना.स.ु रा.प.अनं.प्र.प्र. सामान्त्य प्रशासन 
 

७ गंगा कुमारी शे्रष्ठ लेिापाल रा.प.अनं.प्र. लेिा  

८ वटकाराम कटुवाल ह.स.चा. शे्रणीववहीन 
 ज्यालादारी 

९ िेमराज ओझा का.स. शे्रणीववहीन 
  

१० राम दयाल मण्डल का.स. शे्रणीववहीन 
 करार 
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संगठन स्वरुप 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वृहत ्जलाधार व्यवस्थापन केन्त्र, कोशी 
उदयपरु, गाईघाट 

वररष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अनधकृत 

रा.प.दद्व.(प्रा.), वन, स्वायल-१ 

योजना तथा कायावन्त्वयन शािा 

जलाधार व्यवस्थापन अनधकृत 

(रा.प.त.ृप्रा., वन, स्वायल)-१ 

बाली ववकास अनधकृत  
(रा.प.त.ृप्रा., कृवर्, एग्रोनोमी)-१ 

भ-ूसंरक्षण सहायक             
(रा.प.अनं.प्र.प्रा., वन, स्वायल)-१ 

सबइजन्त्जननयर 
(रा.प.अनं.प्र.प्रा.,इजन्त्जननयररङ्ग, नसनभल 
इररगेसन)-१ 

प्रशासन शािा 

ना.स.ु 
(रा.प.अनं.प्र.प्र., सामान्त्य प्रशासन)-१ 

ह.स.चा. 
(शे्रणीववहीन)-१ 

का.स. 
(शे्रणीववहीन)-२ 

लेिा शािा 

लेिापाल 

(रा.प.अनं.प्र., लेिा)-१ 
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४) प्रदान गररने सेवा 

प्रदान गररने सेवा सम्बजन्त्ध नागररक बडापर (Citizen Charter) 

प्रदान गररने सेवाको वकनसम सेवा प्राप्त गनव पेश गनुवपने नबवरण सेवा प्राप्त गनव लाग्न े सेवा ददन ेशािा/ 
कमवचारी           

गनुासो सनु्न े
अनधकारी शलु्क समय 

भ ूउपयोग ववकास योजना तजुवमा तथा भ-ूसंरक्षण परामशव सेवा (वृहत ्जलाधार 
प्राथनमकीकरण, रणनैनतक योजना तजुवमा, कायवयोजना, भ ूसंरक्षाण तथा जलाधार 
व्यवस्थापन परामशव सेवा) 

नलजित/मौजिक अनरुोध ननशलु्क सेवाको प्रकृनत हेरर ७ 
ददन देजि ३ मवहना 
सम्म 

योजना तथा 
कायावन्त्वयन 
शािा 

वररष्ठ जलाधार 
व्यवस्थापन 
अनधकृत 

ववपद् जोजिम न्त्यूननकरण तथा प्राकृनतक प्रकोप व्यवस्थापन (एकीकृत 
पवहरो/गल्छी/िहरे/िोलावकनार व्यवस्थापन, आकजस्मक भ-ूक्षय व्यवस्थापन, शहरी 
जलाधार व्यवस्थापन) 

समूह/सनमनतको ननणवय(माइन्त्यटु)को फोटोकवप, 
सम्बजन्त्धत पानलका/ वडाको नसफाररश पर,  
रु १०।- को वटकट टाुँसेको ननवेदन 

ननशलु्क प्राथनमकताको 
आधारमा ७ ददन नभर 
कायव शरुु 

,,    ,, ,,    ,, 

ददगो भ-ूव्यवस्थापन तथा ववकासका पूवावधार संरक्षण (जलाधार पनुस्थावपना, 
क्षनतग्रस्त भनूम पनुरोत्थान, बहउुदे्दश्यीय नसवरी स्थापना, बहवुर्ीय नबरुवा उत्पादन र 
ववतरण, फलफूल नबरुवा िरीद/ववतरण/रोपण, सखु्िाक्षेर व्यवस्थापन, सडकपािो 
व्यवस्थापन, सेल्टरबेल्ट/ग्रीनबेल्ट ववकास) 

        ,,            ,, ननशलु्क प्राथनमकताको 
आधारमा ७ ददन नभर 
कायव शरुु 

,,    ,, ,,    ,, 

जलश्रोत संरक्षण तथा गेग्रान व्यवस्थापन (एकीकृत पानीश्रोत व्यवस्थापन, नथग्रीकरण 
व्यवस्थापन, तालतलैया/ नसमसारक्षेर व्यवस्थापन तथा पयावपयवटन प्रवद्धवन, भनूमगत 
पनुजवलभरण, नसंचाई पोिरी) 

,,            ,, ननशलु्क प्राथनमकताको 
आधारमा ७ ददन नभर 
कायव शरुु 

,,    ,, ,,    ,, 

अध्ययन, अनसुन्त्धान प्रववनध ववकास, जलाधार सूचना प्रणाली ववकास (संरक्षण 
प्रदशवन स्थल ननमावण र व्यवस्थापन, जलाधारीय नक्शाकंन/श्रोत सवेक्षण/तथयांक 
संकलन/ववश्लरे्ण/अनभलेजिकरण, प्रववनध प्रसार, ववनभन्न वकनसमको अध्ययन अनसुन्त्धान) 

,,            ,, ननशलु्क प्राथनमकताको 
आधारमा ७ ददन नभर 
कायव शरुु 

,,    ,, ,,    ,, 

सामदुावयक पररचालन, क्षमता ववकास, प्रचारप्रसार तथा जजववकोपाजवन सधुार 
(ववनभन्न वकनसमका तानलम/गोष्ठी/अध्ययन अवलोकन भ्रमण, संरक्षण आयमूलक 
कायविम, संरक्षण ददवस समारोह, समन्त्वयात्मक छलफल, संरक्षण प्रचारप्रसार सामग्री 
उत्पादन/िरीद/ववतरण) 

,,            ,, ननशलु्क प्राथनमकताको 
आधारमा ७ ददन नभर 
कायव शरुु 

,,    ,, ,,    ,, 

प्रशासननक सेवा नलजित/मौजिक अनरुोध ननशलु्क सेवाको प्रकृनत हेरर 
तरुुन्त्तै 

प्रशासन शािा ,,    ,, 

लेिा सम्बजन्त्ध सेवा 
 

नलजित अनरुोध ननशलु्क ननयमानसुार तरुुन्त्तै लेिा शािा ,,    ,, 
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५) शािा र जजम्मेवार अनधकारी 
ि. सं. शािा कमवचारीको नाम, थर पद कैवफयत 

१ योजना तथा कायावन्त्वयन 
शािा 

सनुील कुमार गपु्ता जलाधार व्यवस्थापन 
अनधकृत 

 

 बाली ववकास अनधकृत ररक्त 

कमला लो भ-ूसंरक्षण सहायक अध्ययन नबदामा 
नबरेन्त्र कुमार महतो सब इजन्त्जननयर  

२ प्रशासन शािा केदार प्रसाद दहाल ना. स.ु  

िेमराज ओझा का. स.  

राम दयाल मण्डल का. स. करारमा 
वटकाराम कटुवाल ह.स.चा. ज्यालादारी 

३ लेिा शािा गंगा कुमारी शे्रष्ठ लेिापाल 
 

 

६) सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तरु र अवनध 

यस केन्त्रबाट प्रदान गररने सेवामा दस्तरु लाग्दैन ।सेवाको प्रकृनत र प्राथनमकता हेरर ७ ददन नभर सेवा 
प्रदान गररन े। 

 

७) ननणवय गने प्रविया र अनधकारी 
कायावलय प्रमिु समक्ष ननवेदन प्राप्त भई वटप्पणी माफव त वररष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अनधकृतबाट ननणवय 
गररने । 

 

८) ननणवय उपर उजरुी सनु्न ेअनधकारी 
यस केन्त्रमा वररष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अनधकृत र केन्त्रले गरेका ननणवय उपर उजरुी सनेु्न अनधकारर 
वन तथा भ ूसंरक्षण ववभागका महाननदेशकज्यू  

 

९) सम्पादन गरेको कामको नबवरण 

ननम्न बजटे जशर्वकमा काम हुुँदै आएका छन ्

•  ब.उ.जश.नं. ३२९०१०११३ अन्त्तगवत ्वावर्वक बजेट रु. ७८,०२,०००।००  

•  ब.उ.जश.नं. ३२९०११०२३ अन्त्तगवत ्वावर्वक बजेट रु. २२,००,०००।००  

•  ब.उ.जश.नं. ३२९०११०२४ अन्त्तगवत ्वावर्वक बजेट रु. ५,२७,००,०००।००  
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यस अवनधमा यस केन्त्रबाट भएका कायवहरु ननम्नानसुार छन ्। 

•  बहउुद्देश्यीय वहवुवर्वय नसवरी स्थापना, राजनबराज सप्तरी÷ सम्पन्न 

•  बहवुर्ीय नबरुवा उत्पादन नसन्त्धलुी र राजनबराज÷ सम्पन्न 

•  पानीश्रोत संरक्षण एकीकृत कायविम बददववास÷४ लक्ष्मीिोला÷सम्पन्न, र धनगढीमाई÷१४ सरे 
नसराहा÷सम्पन्न , उदयपरुगढी-७ अजे हाडेबास -सम्पन्न, उदयपरुगढी -७ मैनीटार -सम्पन्न, 
उदयपरुगढी-८ नेपालटार -सम्पन्न 

•  हररतपेटी सवहतको िोला/नददवकनार संरक्षण बददववास÷४ लक्ष्मीिोला महोत्तरी÷सम्पन्न, सरुुङ्गा÷३ 
सप्तरी÷सम्पन्न, र माटेिोला नरयगुा नगरपानलका÷८ उदयपरु ÷सम्पन्न, सरुुङ्गा-२ बाहनुा सप्तरी- 
सम्पन्न 

•  पोिरी संरक्षण िोटाङ÷ववनभन्न १५ स्थानमा÷ सम्पन्न 

•  एकीकृत भकू्षय रोकथाम तथा पवहरो व्यवस्थापन कायविम सरेिोला अम्बास धनगढीमाई÷१४ 
नसराहा÷सम्पन्न, उदयपरुगढी÷७ हाडेवास उदयपरु÷सम्पन्न, शहीदभनूम-६ थलथले धनकुटा-सम्पन्न, 
राईिोला कंचनरुप÷११ बेंगरी सप्तरी÷सम्पन्न, उदयपरुगढी-७ जचयाबारी-सम्पन्न, लाहान-१५ 
मोहनपरु नसराहा -सम्पन्न  

•  जोरपोिरी ननमावण तथा संरक्षण जोरपोिरी वहनलहाङ÷५ पाुँचथर÷ सम्पन्न 

•  सकेुपोिरी ननमावण तथा संरक्षण व्यवस्थापन सकेुपोिरी फालेलङु्ग÷३ पाुँचथर÷ सम्पन्न   

•  जशवपोिरी नसमसार व्यवस्थापन तथा पयावपयवटन प्रवद्धवन माई नगरपानलका÷२ ईलाम÷ सम्पन्न 

•  हाङसाङ थेवायमुा पा: मा: पोिरी व्यवस्थापन तथा पयावपयवटन प्रवद्धवन माई नगरपानलका÷७ ईलाम÷ 
सम्पन्न 

•  तेह्रकुने नसमसार व्यवस्थापन माई नगरपानलका÷१ ईलाम÷ सम्पन्न 

•  नछन्त्ताङदेवी स्थानमनुीको पवहरो ननमावण तथा व्यवस्थापन शवहदभनूम÷३ धनकुटा÷ सम्पन्न 

•  िैराङिोला नसंचाईपोिरी ननमावण तथा व्यवस्थापन शवहदभनूम÷४ धनकुटा÷ सम्पन्न 

•  यामासेन कुवा महुान संरक्षण पानथभरा याङवरक÷२ ताप्लेजङु÷ सम्पन्न 

•  सेनतभीर पवहरो ननयन्त्रण नसददङ्वा÷३ सम्पन्न 
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•  अलैंची पवहरो ननयन्त्रण मरेरङ्गदेन÷५ ताप्लेजङु ÷सम्पन्न 

•  कोरोबारी नसमसार क्षेर व्यवस्थापन गौरीगंज÷२ झापा ÷सम्पन्न 

•  नसमसार के्षर व्यवस्थापन शंकरबेली नसमसारके्षर रामधनुी÷६ सनुसरी ÷सम्पन्न 

•  तालके्षरको नथग्रीकरण न्त्यूनीकरण एकीकृत कायविम लहान÷१५ राजदेवी नसराहा÷ सम्पन्न, 
भगवानपरु÷५ ईनवाव नसराहा÷सम्पन्न, लहान नगरपानलका÷१५ हाथीदह नसराहा÷सम्पन्न, रामपरुदह 
सरुुङ्गा÷११ सप्तरी÷सम्पन्न लाहान-१६ तरेगना नसराहा -सम्पन्न, धनगढीमाई-१४ सरेिोला नसराहा- 
सम्पन्न 

•  नसमसार क्षरे व्यवस्थापन तथा पयावपयवटन प्रवद्धवन लहान नगरपानलका÷१५ हाथीदह नसराहा÷ 
सम्पन्न, रक्साहा सरुुङ्गा÷२ सप्तरी÷सम्पन्न, लहान÷१५ राजदेवी कमलदह नसराहा÷ सम्पन्न, 
धनगढीमाई-७ देवीटोकी नसराहा -सम्पन्न 

 

१०) सूचना अनधकारी र प्रमिुको नाम र पद 

प्रमिुको नाम र पद: 
उद्धव बहादरु जघनमरे 

वररष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अनधकृत 

मोबाईल नम्बर:९८५२८३५२०४ 
 

सूचना अनधकारीको नाम र पद: 
सनुील कुमार गपु्ता 
जलाधार व्यवस्थापन अनधकृत 

मोबाईल नम्बर:९८०१५६२७७५ 

 

 

 

११) केन्त्रको बजेट सम्बन्त्धी नबवरण 

• ब.उ.जश.नं. ३२९०१०११३ अन्त्तगवत ्वावर्वक बजेट रु. ७८,०२,०००।००  

• ब.उ.जश.नं. ३२९०११०२३ अन्त्तगवत ्वावर्वक बजेट रु. २२,००,०००।००  

• ब.उ.जश.नं. ३२९०११०२४ अन्त्तगवत ्वावर्वक बजेट रु. ५,२७,००,०००।००  
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१२) िचवको नबवरण 

 

२०७८ बैशाि देजि असार मवहना सम्म  

नस.नं. ब.उ.जश.नं. वावर्वक बजेट रु. िचव रु. 

१ ३२९०१०११३ ७८,०२,०००।०० १६,९५,२३७।२० 

२ ३२९०११०२३ २२,००,०००।०० ४,७३,८९०।०० 

३ ३२९०११०२४ ५,२७,००,०००।०० १,९०,३२,२८९।०६ 

 

आ. व. २०७६।०७७ को प्रगनत नबवरण:  

• ब.उ.जश.नं. ३२९०१०११३ अन्त्तगवत ्वावर्वक बजेट रु. ७२,१९,८३१।०० िचव रु. 
७०,४०,७६६।०० 

• ब.उ.जश.नं. ३२९०११०२३ अन्त्तगवत ्वावर्वक बजेट रु. ५,००,०००।०० िचव रु. 
४,९४,४४७।०० 

• ब.उ.जश.नं. ३२९०११०२४ अन्त्तगवत ्वावर्वक बजेट रु. १,३४,००,०००।०० िचव रु. 
९९,००,०००।०० 

• ब.उ.जश.नं. ३२९०३१०२३ अन्त्तगवत वावर्वक बजेट रु. १,००,०००।०० िचव रु. 
१,००,०००।०० 

• ब.उ.जश.नं. ३२९०३१०२४ अन्त्तगवत ्वावर्वक बजेट रु. २५,००,०००।०० िचव 
रु.२५,००,०००।००  

 

१३)  वेबसाइटको नबवरण 

वृहत ्जलाधार व्यवस्थापन केन्त्र कोशी उदयपरुको वेबसाइटको नबवरण यस प्रकार रहेको छ 
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