
नेपाल सरकार
ससिंचाइ मन्त्रालय
ससिँचाइ विभाग

पश्चिमाञ्चल के्षरीय ससिँचाइ सनरे्दशनालय पोखरा
ससिँचाइ विकास सिसभजन तनह िँ

आ.ि. २०७२/७३ को 
िावषिक प्रगसत वििरण



ससिँचाइ विकास सिसभजन तनह िँ
• श्चजल्लाको जम्मा क्षेरफल =१,५४,६०० हे
• खेसत गरररहेको के्षरफल = ५१,६१४ हे
• बाहै्र मवहना ससिंचाई प गेको =६,३४७ हे
• बसािमा मारै ससिंचाई प गेको =७,२३० हे
• ब्यबश्चथित ससिंचाई स सबधा प गेको= ४,२३० हे
• ससिंचाई स सबधा विथतार गनि बािँवक = ३८,०३७ हे

१ हे = २० रोपनी



कायािलय/कमिचारी सिँग सम्िश्चन्त्धत वििरणहु
कार्ाालर् स्थापना मिती: २०७३

क्र.
सं. पद शे्रणी सिुह/उप-सिुह दरवन्दी ररक्त पुती फाजिल

दरवजन्द
काटिए
को

१ डिमििन/सब-डिमििन प्रिुख रा  प द्ववतीर् इंिी मसववल १ - १ - -
२ ईजन्िननर्र रा प ततृीर् इंिी मसववल १ - १ २ -
३ लेखा अधिकृत रा प ततृीर् इंिी मसववल १ १ - - -
४ सब-ईजन्िननर्र रा प अनि प्र. इंिी मसववल ३ ३ - - -
५ नार्ब सुब्बा रा प अनि प्र. प्रशासन १ - १ - -
६ कम्प्रु्िर अपरेिर/ टा ना ु रा प अनि प्र. प्रशासन १ - १ - -
७ खररदार रा प अनि प्र. - - - - - -
८ एसोमशएसन अर्ानाइिर/ 
मस.ए.ओ. रा प अनि प्र. कृवि १ -

१ - -
९ सहलेखापाल रा प अनि प्र. लेखा १ १ - - -
१०हलुका सबारी चालक शे्रणी बबटहन १ - १ - -
११कार्ाालर् सहर्ोर्ी शे्रणी बबटहन ३ १ २ - -

िम्पिा १४ ६ ८ २



आ.ि. २०७२/७३ मा सिंचालन भएका 
आयोजना/कायिक्रमहुको सिंखयााः 

कार्यक्रम
ुँख्र्ा

वार्षयक कार्यक्रम अन ु ार
र्ु आ.व.मा 

ननमायण 
ुम्पन्न

काम ु रु भै
ननमायण क्रममा 

रहेका

स ु  ह न 
नसकेका सस. 
यो.  हु 

आसििक
श्रोत

मसचंाई तथा िलश्रोत 
ब्र्बस्थापन आर्ोिना
IWRMP

चाल  १
(र पोथट सपोटि 
कायि: ९ िटा)

१ छैन छैन World 
Bank+
GoN

नर्ा प्रववधििा आिाररत 
मस. आ. NITP

१० १ ५ ४ GoN

िझौला मसचंाई आर्ोिना 
(१०-५०० हे.) MIP

१८ (कसमससनिंग
३ समेत)

४+ १ 
आश्चम्सक ९ ४ GoN

कृिक कुलो ििात 
सम्पिार FMIS

१८ (१६) २ GoN

अत्रौमलपुििार CMIASP १ - १ ADB+
GoN

िम्पिा ५७ िटा ६+१ १५ १० ५७



बावषिक समविगत प्रगसत
क. विश्चिय (ु. लाखमा) क्रम 

ुँख्र्ा
र्ववरण रकम रु. लाखमा 

१ िावषिक विसनयोश्चजत 
बजेट 

८५४.५२

२ िावषिक सिंशोसधत बजेट ९७४.२७
३ खचि ८८१.३६
४ विश्चिय प्रगसताः ९०.४ %

ख. भौसतक क्रम 
ुँख्र्ा

र्ववरण प्रनिशि

१ कूल भौसतक प्रगसताः ९०.१ %



िावषिक विश्चिय प्रगसत
सस.निं. कायिक्रम

स ु को 
विसनयोश्चजत िजेट

(ु. लाखमा)

सिंशोधन पसछ कायम 
भएको िजेट
(ु. लाखमा)

खचि भएको
िजेट

(ु. लाखमा)

१ मसचंाई तथा िलश्रोत 
ब्र्बस्थापन आर्ोिना IWRMP

१२९.८२ १३१ ११९.६७

२ नर्ा प्रववधििा आिाररत मस. 
आ. NITP

६९.७५ १०६.६५ ७७.१३

३ िझौला मसचंाई आर्ोिना 
(१०-५०० हे.) MIP

३५५.७५ ३५५.७५ ३०६.५१

४ कृिक कुलो ििात सम्पिार FMIS २९ ३९ ३५.७८

५ अत्रौमलपुििार CMIASP २७०.२ ३४२.३ ३४२.२७

जम्मा ८५४.५२ ९७४.७७ ८८१.३६



कायिक्रमगत िावषिक प्रगसत श्चथिसत
कायिक्रम भौसतक प्रगसत % विश्चिय प्रगसत %

मसचंाई तथा िलश्रोत ब्र्बस्थापन 
आर्ोिना IWRMP

९३.५ ९०.२
नर्ा प्रववधििा आिाररत मस. आ. 

NITP
८३.७ ७०

िझौला मसचंाई आर्ोिना 
(१०-५०० हे.) MIP

८३.८ ८५.८

कृिक कुलो ििात सम्पिार FMIS ९३.६ ९२.६

अत्रौमलपुििार CMIASP ८६.६ ९९.९
औसत प्रगतत ९०.१ % ९०.४ %



Irrigation Development Division, Tanahun

Atrauli-Puttar Irrigation Sub-Project 

(435 Ha)

(CMIASP-AF)

STATUS REPORT



Scope of works

Objectives:

• ससिंचाई प्रणालीको थतर उन्नसत र जल उपभोक्ता 
सम हको क्षमता असभबधृ्र्दी गरर ब्यबथिान 
हथतान्त्तरण गने . 



Project Needs

• Easy road access throughout the main canal

• Seepage Control and Landslide Protection of the main 

canal.

• Introduction of a Floating Material Removal Device 

before both of the steel pipe syphon.

• Socially: Reliable and Justifiable Water Allocation/ 

Distribution Mechanism



Project Needs
• Institutionally:  Capable WUA

• Financially:  Self Dependent WUA
– Concept of a Multipurpose Co-operative of Water Users has arise.

• Economically:  Sufficient  Incomes from the Irrigated Agriculture 
to the farmers level 

• Agriculturally:  Modernization and fully Mechanization by using 
machineries

• र्द इिटा JTA समेतको व्यिथिा गरेर कृवषको आध सनकीकरणमा टेिा
• ब्यबसावयक खेसतमा जोि/ धन र मकैको सबउ बैंक तिा आल , केरा, लस न, प्याज जथता 

खेसत विथतारमा जोि दर्दइने
• कृवषको यन्त्रीकरण मा जोि दर्दइने
• Environmentally: Envt. Friendly Irrigation Infrastructures to 

address the relatively weak geology





Current Status:
• ठेक्का सम्झौता समसत : 2072/08/18 (4th Dec, 2015)

• ठेक्का रकम : ु. 11,66,20,408, VAT बाहेक

• हाल सम्मको कायि प्रगसत: 

 बािँध - U/S RCC Corewall,  प्राय सवकएको
 D/S RCC Corewall,  प्राय सवकएको
 मूल नहरमा माटो काट्ने काम :  1.3 km सम्पन्न 
 मूल नहर ढलान Lining कायि : 325 m र 31 m cover slab सम्पन्न 
पह िँच मागिको सनमािण कायि : 2 km सम्पन्न 

 हाल सम्मको क ल भौसतक प्रगसत : १७% 
 हाल सम्मको क ल वििीय प्रगसत 

 कायि सम्पन्न : ु १७१ लाख
 Mobilization पेथकी : ु १७० लाख



Quality Assurance and Quality Control 
Mechanism

• Tests of Materials:

• Several Fresh concrete Test tests has made.  And very 
high result has achieved.

• M20: Results as

 30.22 N/mm2 (MPa)- 3 nos cubes/ date: 24 Feb/ 7 Days

 34.44 N/mm2 (MPa) – 3 nos. cubes/ date: 19 Mar/ 32 
days

 M15 results
 29.56 N/mm2 (MPa)- 2 nos cubes/ date: 24 Feb/ 28 days

 30.44 N/mm2 (MPa)- 3 nos. cubes/ date: 19 March/ 32 days



Some of the Photographs

• बािँध सनमािण कायि 



Some of the Photographs

• मूल नहर लाइसनिंग



• मूल नहर लाइसनिंग
Some of the Photographs



मूल नहरमा माटो काट्ने काम र 
पह िँच मागिको काम 

क्षेत्रीर् ननदेसकबाि ननरीक्षणउपिोक्ता समिनतको तामलि



•





कन्त्सल्टेन्त्टहुबाट योजना सनरीक्षण 



कन्त्सल्टेन्त्टहुबाट योजना सनरीक्षण 



Command Area



मझौला ससिंचाई आयोजना आ . ब . २०७२/७३

:jLs[t vr{ ef }lts ljlQo

ई क्रमागत योजनाहु
१ वपपलटार सस .यो . राम्जाकोट (१३२ हे.) -     -   ० d'2f k/ ]sf]n] lgdf{0f sfo{ u/ fpg] cj:yf gePsf] .

२ स रौर्दी गणपतेटार सस .यो . ढोरवफर्दी (२५०हे.) 11.75  5.50  ५० ४७  l;rfO{ u]6 १० र्ोिा , ५५ मि kSsL gx/ lgdf{0f 

ePsf] .

हालै AQ 

क्षनिग्रस्ि

३ ठ लोटार सस .यो . ुपाकोट ४ (३२हे.) 2.00   1.75  १०० ८८ ३० dL= kSsL gx/ lgdf{0f ePsf], िुहान संरक्षण 
sfo{ ePsf] .

सम्पपन्न

४ कासलकाटार सस .यो . कोटा (१००हे) 25.00  25.00 १०० १००
३४० मि kSsL gxर, एक्र्ु िाक्ि १ र्ोिा], 
पटहरो संरक्षण तथा कुलो ररसेवपरं् / िूल 
नहर को बेि मिलाई लाइमलरं् र्ररएको छ .

सम्पपन्न

५ नौसबसे फािंट सस .यो . घािंसीक िा १ (२८हे.) 2.00   2.00  १०० १०० शाखा नहरिा ५५ dL= kSsL gx/ lgdf{0f ePको . सम्पपन्न

६ वपपलटारी सस .यो . क्यासमन (३१हे.) 45.53  28.30 ७५ ६२ ^६०  dL= kSsL gx/ ननिााण िएको . आजम्पसक 
सम्पपन्न

७ कल्लेरी फािंट सस .यो . भान  ८ (२६हे.) 63.20  60.00 १०० ९५
७४९ मि पजक्क नहर ननिााण तथा १ र्ोिा 
सुपर ्र्ासेि , १ र्ोिा डिसीज्िंर् बेमसन , 

२९ र्ोिा ओउतलेि ननिााण िएको .

८ सरसय फािंट सस .यो . क्यासमन (२६हे.) 47.15  20.70 ५० ४४ िुहान ननिााण िै रहेको ४० प्रनतसत कार्ा 
सम्पपन्न िएको .

९ कल्लेरी फािंट सस .यो . चोक श्चचसापानी (२६हे.) 47.63  50.16 १०० १०५
kSsL gx/ lgdf{0f ६२० dL=, फल ६, सुपर ्र्ासेि 
१, एक्र्ु िाक्ि २, िुहान ननिााण कार्ा सुरु 
िएको .

सम्पपन्न

कैफफर्त
क्र.
स

ससिंचाइ of ]hgfx?sf ] gfd

वार्षयक ah]6 -? लाखमा_ k|ult -k|lt;tdf_

;DkGg ePsf ] sfo{sf ] ljj/0f



मझौला ससिंचाई आयोजना आ . ब . २०७२/७३

:jLs[t vr{ ef }lts ljlQo

ई क्रमागत योजनाहु

१० सािंगेपतेनी सस .यो . ब्यास ५ (२००हे.) 0.80   -   ० ० र्वस्ििृ ुभेक्षण भइ ररपोटय एप्रैजल 
स्वीकृि को लागि पेु भएको  .

११ गोलड़िं िा ससचाइ योजना बदर्दप र ३ 24.00  23.95 १०० १०० kSsL gx/ ३९२ dL=, िुहान तथा संरक्षण ! Uff]6f 
ननिााण िएको .

१२ भट्ट को सिही ससचाइ योजना व्यास ३ 36.00  35.51 १०० ९९ kSsL gx/ lgdf{0f ७६३ dL= .

१३ राम्चे शेर फािँट ससचाइ योजना तनह िँस र ८ 10.25  8.50  १०० ८३ kSsL gx/ lgdf{0f २३० dL= .

१४ कैिले फािँट ससचाइ योजना श्याम्घा ८ & ९ 0.25   ० एप्रैजल स्वीकृिको  क्रममा रहेको .

१५ श्चचप्ले पहरा ससचाइ योजना रे्दिघाट -     
पानी को स्रोि न्र्ून भएको िथा अको 
म हानमा र्ववाद भएको ,  नर्ा प्रबबगिको 
र्ोजना बननुकेको

१६ साल्र्दी खोला बयर बोटे ससचाइ योजना गजकोट ९ 14.00  17.64 १०० १२६ kSsL gx/ lgdf{0f ३८२ dL, फुि बिि १ र्ोिा

१७ गियौली टर ससची योजना श्चघररिंग स न्त्धारा १ 20.19  20.19 १०० १००
kSsL gx/ ४६३ dL=, िुहान १ र्ोिा, किर 
स्लाब २ , िी आर बब १ र्ोिा ननिााण 
िएको .

१८ वढक रे खोला ससची योजना समल ुंग ३ -     -   पानी को स्रोि न्र्ून भएको िथा म हानमा 
र्ववाद भएको

कायािलय सन्त्चालन खचि
क ल जम्मा 355.8 305.2 88.2 85.8

कैफफर्त
क्र.
स

ससिंचाइ of ]hgfx?sf ] gfd

वार्षयक ah]6 -? लाखमा_ k|ult -k|lt;tdf_

;DkGg ePsf ] sfo{sf ] ljj/0f



Some Photographs:
Suraudi Ganapate ISP
200 Ha.

Some Problems due to Collapse of a Aqueduct of 2 nos. of 

span and 20 m length



HFL

HFL



• Needs River Channel Widenning on 
Conglomerate Rock



Some of the Photographs of the Recently Completed Works 

Kallerikhet ISP, Bhanu

Gadaulitar ISPIntake



Kallerikhet ISP, Chowk

Aqueduct

Fall



Gadyaulitar ISP ISP Road Crossing at ुललक्ग्ग्राम Corridor ,Gadyaulitar ISP



• Kalleriphant ISP



• Satrasaya ISP-H/W



कल्लेररखेि चोक लु. र्ो. • सा्दी खोला बर्बुािे मस. र्ो.र्िरकोि  



उपभोक्ग्िा ुलमनिको िाललम, 
चाम्बु •

• कामलकािार मस. र्ो. 



भट्टको डिही, व्र्ाु ३ • राम्पचेसेरा  मस. र्ो, तनहुसुर 



नर्ाँ प्रर्वगिमा आिाररि लुिंगचि प्रणाली (N IT P )
क्र.ु लुिंचाइ of]hgfx?sf] gfd

वार्षयक ah]6 -? लाखमा_ k|ult -k|lt;tdf_

;DkGg ePsf] sfo{sf] ljj/0f

:jLs[t vr{ ef}lts ljlQo

1 2
अ) क्रिार्त मस.र्ो.हरु

१ अस्र्ायङ्िदी खोला लु.र्ो. फिरफिरे ७  (१०हे.) 8.00 7.60 १०० ९५ ३.१६२ फक मि पाइप स्लाई कार्ा 

२ िराकचौर िेदी िािंट ललिट लु.र्ो.ब्र्ाु ४ (३५हे.) 25.00 23.90 १०० ९६
पानी टर्ांकी ननिााण १ र्ोिा, कन्रोल हाउस 
ननिााण १ र्ोिा, २.५४८ फक मि पाइप स्लाई 
कार्ा 

३ अुल ललिट लु.र्ो.ब्र्ाु ३ (२२हे.) 32.75 21.55 ७० ६६
इनार ननिााण १ र्ोिा, कन्रोल हाउस ननिााण 
१ र्ोिा, २.३६५ फक मि पाइप स्लाई कार्ा, 
२५ K V A  रान्सफिार ििान तथा बबितु 
लाइन ववस्तार  कार्ा  िएको .

४ गचन्ि टार ललिट लु.र्ो.ब्र्ाु ६ (२५हे.) 19.65 13.20 ७० ६७
इनार ननिााण िैरहेको , 100 K V A  
रान्सफिार ििान तथा बबितु लाइन ववस्तार  
कार्ा िएको .

५ परेवा रह दरायई िाउिं  ललिट लु.र्ो. ब्र्ाु ५ (१६हे.) 7.50 7.11 १०० ९५ 50 K V A  रान्सफिार ििान तथा बबितु 
लाइन ववस्तार  कार्ा िएको .

६ परेवा रह खहरे ललिट लु.र्ो. ब्र्ाु ५ (१६हे.) 12.00 - ० र्ोिना स्वीकृतको  क्रििा रहेको
७ निपनिपे िलि ल लुचाइ र्ोजना निपनिपे िनहँू 2.00 1.75 १०० ८८ ४.८ फक मि पाइप स्लाई कार्ा

८ बबराज अिायननक िमय न प्र लुचाइ र्ोजना 
बरभिंज्र्िंि १ - - र्ोिना स्वीकृतको क्रििा रहेको

९ रानीस्वारा पोखरी लुचाइ र्ोजना रननस्वारा ५ िनहँू - - सोलार मलफ्ि र्ना पानीको खोिीिा रहेको .

१० पिेरा खेि लुचाइ र्ोजना फकह  ४ - - सिेक्षण अध्र्र्न र्ना वाकी
ङ कार्ायलर् ुन्चालन खचय

क ल जम्मा खचय (ि+घ+ङ) 106.65 77.13 ७४ ७२



NITP: Lift Irrigation 
Systems:
गचन्ि टार लु. र्ो., व्र्ाु



Damaged Sump Well of 
Arsyangdi Lift ISP

अशल ललफ्ट, िराकचौरको
ुिंप वेल



• अबको सम्पिावना सोलार मलफ्ि मसचंाई 



ससिंचाइ तिा जलश्रोत ब्यबथिापन आयोजना (IWRMP) आ. ब. २०७२/७३

:jLs[t vr{ ef}lts ljlQo

1 2 3 4 5 6 7

१ भान बराह ससिंचाइ उप आयोजना भान  ४५हे .) 60 60 100 100
बािँध सम्पन्न भएको, ७५४ सम पदक्क क लो सनमािण भएको, स पर 
प्यासेज १ गोटा, सिससश्चल्टिंग बेससन तिा इथकेप १ गोटा र 
म हान तिा क लो सिंरक्षण कायि भएको . र्ोिना सम्पपन्न

सम्पन्न भएका योजनाहुको पोथट प्रोजेक्ट सपोटि

१ गढीझौरी सस.उप-आयोजना (५०हे.) 3 3 100 100 ६५ सम पदक्क क लो सनमािण भएको .

२ नयािंटार सस.उप-आयोजना (१००हे) 10 10 100 100
२६५ सम पदक्क क लो सनमािण भएको, बेि ढलान ५२ सम भएको 
सािै सानो इन्त्टेक सनमािण १ भएको .

३ गोल्मे सािंखे सस.उप-आयोजना (४५हे) 3 3 100 100 १०० सम पदक्क क लो सनमािण भएको .

४ पोखरेल फािंट ससिंचाइ उपआयोजना, ब्यास ९(३०हे) 3 2.75 100 91.67 ७० सम पदक्क क लो सनमािण भएको .

५ च  िंर्दी बराह ससिंचाइ उपआयोजना, बरभन्त््याङ (४५हे) 3 3 100 100 म हान तिा ससिंश्चचत क्षेरफलमा सिंरक्षण कायि भएको .

६ च  िंर्दी खोला ससिंचाइ उपआयोजना, भान  (२९हे) 3 3 100 100
 ४१ सम पदक्क क लो सनमािण भएको तिा म हान  सिंरक्षण कायि 
भएको .

७ भ  ल्के क लो ससिंचाइ उपआयोजना (४४हे) 3 3 100 100
४२ सम पदक्क क लो सनमािण, प्लाथटर ४० सम मा, ३० सम एक 
तफी लाईसनिंग, ढ िंगा को गारो लगाउने कायि भएको .

८ सबल्माधे म लपानी पाटने ससचाइ योजना श्याम्घा ४  3 3 100 100 क लो तिा  ससिंश्चचत क्षेरफलमा सिंरक्षण कायि भएको .

९ शेरा फािँट ससचाइ योजना भान मती 3 3 100 100 पदक्क क लो सनमािण भएको .

सम्पन्न आयोजनाको सिंथिागत सबकास 14.9 7.2 50 48.48
विसभन्न योजनाका उपभोक्ता लाई विसभन्न श्चजल्लामा अिलोकन 
भ्रमण गराएको सािै ज. उ. स. कायािलयका लासग फसनिचर 
सहयोग भएको .

सम्पन्न आयोजनामा कृवष सम्बन्त्धी सहयोग कायिक्रम 14.9 13.48 100 90.77
विसभन्न योजनाका उपभोक्ता लाई कृवष उपकरण औजार, मेससनरी 
खररर्द गरर वितरण गररएको छ .

lj ljw tyf sfof {no ;~rfng vr{ 3.82 3.7 100 96.86

hDdf 131 119.7 91.7 91.34

;DkGg ePsf] sfo{sf] ljj/0fक्र.स ससिंचाइ of]hgfx?sf] gfd
वार्षयक ah]6 -? लाखमा_ k|ult -k|lt;tdf_



Bhanu Barah ISP, IWRMP



World Bank’s Directors and 
Consultants Field Visit in 
Chundikhola and Bhanu 
Baraha , Chundi



कृर्ष र्न्र िथा उपकरण
र्विरण 
Power Tailor –Tractor:

18-20 HP:

१. बब्िादे, स्र्ाम्पघा
२. नर्ािार, नघरररं् सुन्िारा
३. सेरफांि, िानुिती 
िान काटने थे्रिर ववतरण:
१. र्टिझौरी, र्िरकोि  
२. चुजन्दखोला, िानु
३. चुुँदी बराह, िानु
४. अन्र् उपकरण :

मिनी tillar, िान 
काटने हाते 
machine, 
िकै छोिाउने आटद

•



आ . ब. २०७२/७३

:jLs[t vr{ ef}lts ljlQo

1 2

१ महखोला ससिंचाइ प्रणाली बसन्त्तप र १ (२५हे) 1.50    -  ० ० सम्झौता गरेर ससमसतले काम गरेन .

२

कासलकाटार ससिंचाइ प्रणाली कोटा (२५हे.) 

2.00    2.00 १०० १००

१५ सम. पदक्क क लो सनमािण, प्यारपेट   
िाल, क लो सोरेको र क लो को बेि 
समलाएको .

३ गढी झौरी टार ससचाइ योजना गजरकोट ७ 6.50    6.50 १०० १०० ११५ सम पदक्क क लो सनमािण भएको .

४ टारी क लो ससिंचाइ प्रणाली , खहरे भान  ३ (२५हे) 1.50    1.50 १०० १०० ४२ सम पदक्क क लो सनमािण भएको .

५ सातसबसे खेत बािंध क ला ससिंचाइ प्रणाली माझकोट ९ (२५हे.) 1.50    1.50 १०० १०० म हान सिंरक्षण कायि भएको .

६ ढकालटार ससिंचाइ प्रणाली आिंब  ५,६ (२५हे.) 1.50    1.50 १०० १०० ५१ सम पदक्क क लो सनमािण भएको .

७
सािंगेपतेनी ससिंचाइ प्रणाली ब्यास ६  (२५०हे)

1.50    1.20 ८५ ८०
सिंरचना िरपरबाट पानी च  वहने कायि 
रोकिाम गरेको .

८ बगर खोला ससचाइ योजना बन्त्र्दीप  र ९ 3.00    3.00 १०० १०० क लो सिंरक्षण कायि भएको .

९ हार्दी खोला ससचाइ प्रणाली बरभिं्यिंग ८ 1.50    1.50 १०० १०० क लो सिंरक्षण कायि भएको .

१० नया टार ससचाइ योजना श्चघररिंग स न्त्धारा १ 4.00    4.00 १०० १०० १०५ सम पदक्क क लो सनमािण भएको .

११ श्चचप्लेटी क लो ससचाइ योजना समल ुंग ३ घलेछाप 2.50    2.50 १०० १०० ६३ सम पदक्क क लो सनमािण भएको .

१२ प्ल्यिंग खोला ससचाइ योजना मान गाउ २ 1.50    1.50 १०० १०० म हान सिंरक्षण कायि भएको .

१३ साठी क लो ससचाइ योजना केशब टार 1.50    1.40 १०० ९३ म हान सिंरक्षण कायि भएको .

१४

खरीखोला वटम रे तारी ससिंचाइ प्रणाली सतीश्वारा 
(२५हे.) 1.50    1.50 १०० १००

तल्लो म हान सिंरक्षण कायि, ३० सम 
पदक्क क लो सनमािण भएको .

१५
पन्त्र े लासमटार आम्बोटे क लो  ससिंचाइ प्रणाली  
बरभन्त््याङ (२५हे.) 1.50    1.50 १०० १०० ४३ सम पदक्क क लो सनमािण भएको .

१६ गौरी बारी क लो व्यास ३ -     -  योजना पवहचान नभएको .

१७ ज िंगे फािँट क लो ससचाइ प्रणाली प कोट 1.00    -  ० काम ह न ्नसकेको .

१८ उप्पलो फािँट ससचाइ प्रणाली घिंससक िा १ 5.00    5.00 १०० १०० १२० सम पदक्क क लो सनमािण भएको .
कायािलय सन्त्चालन खचि
क ल जम्मा खचि 39.00    35.78 ९३.०१ ९१.७४

;DkGg ePsf] sfo{sf] ljj/0f

ममित सम्भार तिा र्दीगो ब्यबथिापन (FMIS)
क्र
.स

ससिंचाइ of]hgfx?sf] gfd
वार्षयक ah]6 -? लाखमा_ k|ult -k|lt;tdf_



काम िने केहह िौढ िररका हरु
 िल उपिोक्ता समिनत तथा ठेकेदार लाई राम्रो रु्णस्तर िएको िनन िेस्ि बाि 

देखखएका  ओ.ं पी. मस. मसिेन्ि िात्र प्रर्ोर् र्ने र्ररएको. तथा र्स कुरािा बार  
बार  ननर्रानी राख्न ेर्ररएको.

 ननर्मित रुपिा ढलान को िेस्ि िी. बब. स. को प्रर्ोर्सालािा र्ने र्ररएको
 heavy coated ग्र्ाबबर्न तार  िात्र प्रर्ोर् र्ररएको
 साल बसाली ििात बाहेकका र्ोिनाहरुिा उपिोक्ता समिनतले बैठकबाि छानेको 

सुपरिाईिर पुरा सिर् राखेर िात्र काि र्ने र्ररएको. उसलाई केटह पाररश्रमिक 
टदने र्ररएको.

 मसचंाई सेवा सु्क उठाएर बाविाक नहर संचालन कार्ािा िल उपिोक्ता लाई सक्षि 
बनाउन कोमसस र्ररएको

 सरोकारवाला ननकार्ाहरुबाि जि्लास्तरीर् अनुर्िन र्ने कार्ा र्ररएको





महारास्रको  आि ननक केरा खेनिका केहह क रा
soilless technology and tissue culture technology



विथततृ सभेक्षणको वििरण

क्र.सिं. बजेट सनकासा गने सनकाय नाम

१ ससिंचाई विकास सिविजन सािंगे पतेनी र सेरा बरबोटे क लो सस. यो., प  कोट 

२ ससिंचाई सबभाग ढकालटार, आिँब  र यम्पा फािँट, बन्त्र्दोप  र

३ के्षरीय ससिंचाई सनरे्दसनालय सात सबसे बािँध, माझकोट 

जम्मा



बेुज  श्चथिसत तिा प्रगसत
(ु. लाखमा)

बजेट श्चशषिक क ल बेुज फछयौट बािँकी बेुज प्रगसत %

जम्मा ^# २९ #$ 46 %



म खय समथयाहु तिा केवह स झािहु
क्र.ुिं. र्ववरण

४ सम्पपन्न हुन्छन िनेर आ. ब. २०७३/७४ का लाधर् रकि निाधर्एका केटह 
NITP को -१: असल मलफ्ि/ MIP को -१: क्लेररफाुँि, चोक, मसचंाई र्ोिना 
सम्पपन्न हुन सकेनन. र्स आ.ब. िा पैसा छैन. तैपनन रकिको खोजि र्रर 
काि सम्पपन्न र्ना प्रर्ास र्ररने छ.

IWRMP को -१: िानुबरह मसचंाई र्ोिना सम्पपन्न िएर पनन रकि अिावले 
पुरा िुक्तानी हुन सकेन . र्स आ.ब. िा पैसा छैन. तैपनन रकिको खोजि 
र्रर िुक्तानी र्ना प्रर्ास र्ररने छ.

क्रमश..



अबको कृवष र ससिंचाई 
क्र. िुं. र्ववरण
७ अबको कृवि FARM-MODEL िा नर्ई ब्र्ाबसर्ीक बन्न सक्तैन . कृवि र मसचंाई मिलेर :

• हावापानी, िािो, उचाई, तापक्रि, organic matter %, PH, बिार, बािो ..... हेरेर 
• िान, िकै, उखु, धचर्ा, अलैची, आलु, तरकारी, िसला, फलफुल, र्ाइ/बाख्रा (घाुँस) , 

िाछा, बन पैदावार , िडिबुिी .........सम्पबन्ििा 
• त्र्हाुँ सबै िन्दा बाढी प्रनतफल टदने बामल पत्ता लर्ाएर 
• कुन क्षेत्र के को उपुक्त pocket chhetra हुन सक्छ ? 
• र्सको district ्लान बनाउन सक्र्ौ र 

• सोटह आबस्र्कता अनुसारको मसचंाई र्ोिनाको ववकास िर्ो िने अनन
• बसािा र्स्ता कनतविा ब्र्ाबसानर्क फिा स्थापना र्रेर कनतिनालाई ब्र्ाबसानर्क 

फकसानिा रुपान्तरण र्र्ौ िनेर लक्ष्र् र कार्ाक्रि बनाउन था्र्ौ िने 

• ब्ल हािीले र्रेको काि फरक रुपले धचननन्छ. मसचंाई र्ोिना टदर्ो बंन्छ.

• तर र्स्तो कािको सुरुआती पहल कसले र कटहलेबाि र्ने हो ?
क्रमश..



wGojfb 


