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!= k[i7e"ld M 
ljsf;sf] d]?b08sf] ?kdf /x]sf] phf{,hn>f]t tyf l;+rfO If]qnfO{ ;dfof]lht tl/sfn] b|'t 
ljsf; u/L b]zsf] ;fdflhs–cfly{s ?kfGt/0f ug]{ Ps k|d'v ;fwgsf] ?kdf g]kfnsf] hn>f]tsf] 

lbuf] pkof]u ub}{ phf{ tyf l;+rfO{ If]qdf dxTjk"0f{ pknJwLx? xfl;n ug]{, स पूण खेतीयो य 

ज मनमा संचाइ सु वधा पयुाउन,े phf{ ;+s6nfO{ Go"lgs/0f ug]{,lg/fs/0f ug]{ / ljB't phf{nfO{ 

b]zsf] d'Vo phf{sf] ?kdf cuf8L a9fpg] ;f]rsf ;fy phf{ ,hn>f]t tyf l;+rfO If]q;Fu 
;DalGwt ;Dk"0f{ ultljlwx?sf] Joj:yfkg ug]{ d'Vo bfloTj phf{,hn>f]t tyf l;FrfO dGqfnosf] 
/x]sf] 5 . g]kfn ;/sf/sf] sfo{ ljefhg lgodfjnL @)&$ cg';f/ ;fljssf] phf{ dGqfno / 
l;+rfO{ dGqfno tyf ;f] dftxtsf lgsfox?sf ;fy} ;fljssf] jftfj/0f dGqfno cGtu{t /x]sf 
j}slNks phf{ k|j4{g s]Gb| / hn tyf df};d lj1fg ljefu ;d]t ;dfj]z u/L phf{,hn>f]t tyf 
l;+rfO{ dGqfno u7g ePsf] 5 . 

@= dGqfnosf] sfo{ ljefhg M  
phf{, hn>f]t tyf l;+rfO dGqfnoaf6 ;Dkfbg x'g] sfo{x? b]xfo adf]lhd /x]sf 5g .  

1. hn>f]t / phf{sf] lbuf] ljsf;,;+/If0f,pkof]u / kfgLsf] afF8kmfF8;DaGwL gLlt,sfg'g, 
dfkb08 / lgodg , 

2. hn>f]t / phf{ k"jf{wf/ ;+/rgf lgdf{0f;DaGwL PsLs[t gLlt,sfg'g,dfkb08 / lgodg 
3. l;+rfO;DaGwL PsLs[t gLlt,sfg'g,dfkb08 / lgodg 
4. gbL a]]l;g of]hgf / hn pkof]u;DaGwL u'?of]hgf / lgodg 
5. hn>f]t,phf{, l;+rfO / e"ldut hn>f]t;DaGwL cWoog,cg';Gwfg / k|ljlw ljsf; 
6. k|d'v gbLx?sf] axfj If]q lgwf{/0f / ;f] If]qsf] hdLgsf] ;+/If0f,Joj:yfkg / 

pkof]u;DaGwL gLlt,sfg'g ,dfkb08 / lgodg 
7. hn>f]t;DaGwL j:t' jf ;]jf pkof]usf] dfkb08 / lgodg 
8. hn>f]t,phf{ / l;+rfO If]q;Fu ;DalGwt lgsfox?;Fusf] ;dGjo 
9. ;+l3o / cGt/k|b]z:t/df ;~rfng x'g] hn>f]t pkof]usf ax'pb]ZoLo cfof]hgfsf] 

klxrfg,cWoog,lgdf{0f / lgodg 
10. ;+3Lo / cGt/k|fb]lzs l;+rfO / cGt/k|b]z hnpTkGg k|sf]k lgoGq0f cfof]hgsf] 

klxrfg,cWoog, lgdf{0f / lgodg 
11. hn>f]t,phf{ / l;+rfO;DaGwL 7"nf k"jf{wf/ cfof]hgfaf6 lj:yflktx?sf] k'gaf{; / 

k'g:yf{kgf 
12. ;+3Lo / cGt/k|b]z l;+rfO k|0ffnLsf] afFw,hnfzo,cGo ;+/rgf,d'n gx/sf] ;~rfng,dd{t 

;+ef/,Joj:yfkg;DaGwL gLlt,dfkb08 / sfof{Gjog 
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13. k|b]z ;Ldf gbLsf] af9L / gbL lgoGq0f sfo{qmd ;~rfngdf ;dGjo / ;xof]u 
14. hn>f]t,phf{ / l;+rfO;DaGwL tYofªs Joj:yfkg,cWoog cg'';Gwfg 
15. /fli6«o / cGt/fli6«o ljB't k|zf/0f nfOg tyf lj:tf/ 
16. /fli6«o / cGt/fli6«o ljB't Jofkf/ ;DaGwL gLlt,sfg'g,dfkb08,;GwL—;Demf}tf sfof{Gjog 

/ lgodg 
17. /fli6«o dxTjsf ax'pb]ZoLo hn cfof]hgf / cGt/ hnfwf/ :yfgfGt/0f 
18. ljB't ;]jfsf]] dfkb08,u'0f:t/ / dxz'n ;DaGwL gLlt / lgodg 
19. ljB't ;]jfsf] /fli6«o / If]lqo ef/ k|0ffnL Joj:yfkg / ;~rfng 
20. gjLs/0fLo / j}slNks phf{sf] pkof]u,u'0f:t/ / dfkb08 
21. ljB't ljsf;df nufgL 

22. hn tyf df};d lj1fg ;]jf;DaGwL gLlt,कानून,dfkb08,tYofªs,of]hgf,sfof{Gjog / 

lgodg 
23. df};d tyf af9L k"jf{g'dfg 
24. ljkb k"j{ ;"rgf k|0ffnLsf] ljsf; tyf ;Dk|]if0f  
25. hnjfo';DaGwL cWoog tyf cg';Gwfg,;"rgf cfbg k|bfg 
26. hn tyf df};dL /f8f/,/]l8of];f]G8],r6\ofg g]6js{,;f}o{ ljsL/0f s]Gb|x?sf] Joj:yfkg / 

;"rgf k|jfx 
27. lxdgbL tyf lxdtfn 
28. dGqfno;DaGwL /fli6«o cGt/f{li6«o ;+3;+:yf;Fu ;lGw,;Demf}tf,cle;lGw,;Dks{ / ;dGjo 
29. dGqfno;DaGwL ;fj{hlgs ;+:yfg,k|flws/0f,;ldlt ,k|lti7fg,sDkgL cflbsf] ;~rfng / 

lgodg 
30. g]kfn OlGhlgol/ª\u ;]jfcGtu{t b]xfosf ;d"x,pk;d"xsf] ;~rfng  

s_ On]lS6«sn OlGhlgol/ª\u ;d"x 
v_ d]sflgsn OlGhlgol/ª\u ;d"x 
u_ d]6]l/of]nhL ;d"x 
3_ Pu[ Ol/u]zgOlGhlgol/ª\u ;d"x 
ª_ l;len OlGhlgol/ª\u ;d"xsf] Ol/u]zg,xfO8«f]kfj/ / xfO8«f]nhL pk;d"x . 
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#= dGqfnosf] ;+u7gfTds ;+/rgf M 

.
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$=;lrjfno,dxfzfvf,lhDd]jf/ clwsf/L / ;Dk"0f{ 6]lnkmf]g gDa/ M 
 

l;=g+= ;lrjfno÷dxfzfvf lhDd]jf/ clwsf/L  kmf]g g+= 
! dfggLo phf{,hn>f]t tyf l;+rfOdGqL >L प फा भसुाल  $@!!%!#÷%!* 

२ ;lrj-phf{_  >L देवे  काक   $@!!%!^ 

३ ;lrj -l;+rfO_ ी सागर कुमार राई   $@!!$@^ 

$ k|zf;g dxfzfvf ;x;lrj >L बाबरुाम भ डार    $@)))## 

% sfg'g tyf km};nf sfof{Gjog dxfzfvf ;x;lrj >L पु कर सापकोटा   $@)))#! 

^ sfo{qmd,ah]6 tyf cg'udg dxfzfvf ;x;lrj >L नरु मह मद खा ँ $@!!%)( 

& hn>f]t dxfzfvf ;x;lrj ी महे र े  $@))!@@ 

* phf{ dxfzfvf ;x;lrj >L मध ु साद भेटुवाल $@!!%#^ 

( ljsf; ;xfotf tyf k|fb]lzs ;dGjo 
dxfzfvf 

;x;lrj ी िचर ीवी चटौत $@!!%@# 

!) hn,df};d tyf aftfj/0f dxfzfvf ;x;lrj >L /fd uf]kfn va{'hf $@!!(!@ 

%= dGqfno dftxtsf ljefu tyf lgsfox? M 
 ljB't ljsf; ljefu 

 hn>f]t tyf l;+rfO ljefu 

 hn tyf df};d lj1fg ljefu 

 hn tyf phf{ cfof]usf] ;lrjfno 

 g]kfn ljB't k|flws/0f 

 e"ldut hn>f]t ljsf; ;ldlt 

 j}slNks phf{ k|j4{g s]Gb| 

 hn>f]t cg';Gwfg tyf ljsf; s]Gb| 

 ljB't pTkfbg sDkgL lnld6]8 

 /fli6«o k|zf/0f lu|8 sDkgL lnld6]8 

 hnljB't nufgL tyf ljsf; sDkgL lnld6]8 
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^=dGqfno ;Da4/fli6«o uf}/jsf cfof]hgfx? M 
 dflyNnf] tfdfsf]zL hnljB't cfof]hgf 

 a'9Lu08sL hnljB't cfof]hgf 

 klZrd ;]tL hnljB't cfof]hgf 

 l;S6f l;+rfO cfof]hgf  

 aaO{ l;+rfO cfof]hgf 

 /fgLhd/f s'nl/of l;+rfO cfof]hgf  

 e]/L–aaO{ 8fO{e;{g ax'pb]ZoLo cfof]hgf  

&=;]jf k|fKt ug{ nfUg] b:t'/ / cjlw M 
s= ;]jf k|fKt ug{ nfUg] b:t'/  

!= ;"rgfsf] xs ;DalGw lgodfjnL @)^% sf] lgod $ adf]lhd /  

@= cGo laz]if sfg'gn] tf]s] adf]lhdsf] b:t'/ 

v= ;]jf k|fKt ug{ nfUg] cjlw M 

!= ;"rgfsf] xs ;DalGw P]g @)^$ sf] bkmf & n] tf]s]sf] cjwL leq /  

@= cGo laif]z sfg'gn] cjwL tf]s]s]fdf ;f]xL adf]lhdsf]  

*= lgj]bg ph'/L pk/ lg0f{o ug]{ k|lqmof / clwsf/L M 
k|fKt ph'/Lx? ;DalGwt clwsf/Ln] x]/L ;DalGwt dxfzfvf / zfvfdf cfjZos 
sf/afxLsf] nflu k7fOg] / zfvf k|d'vaf6 sf/jfxL k|s[of cuf8L a9fO{g] . 

(= lg0f{o pk/ ph'/L ;'Gg] clwsf/L M 
 phf{ tkm{ ;lrj ी  देवे  काक   

 hn>f]t,l;+rfO tyf df};d lj1fg tkm{ ;lrj ी सागर कुमार राई    
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!)= ;"rgf clwsf/L k|aQmf / k|d'vsf] gfd kb 
k|d'v                 ;lrj-phf{_ >L देवे  काक   

k|d'v             ;lrj-l;+rfO{_ सागर कुमार राई    

k|aQmf   ;x;lrj >L मध ु साद भेटुवाल 
;'rgf clwsf/L   l;=l8=O{ >L afa'/fh clwsf/L  

!!= P]g, lgod, ljlgod jf lgb]{lzsfsf] ;"rL M 
 g]kfnsf] ;+ljwfg 

 P]gM 
!= ljB't lgodg cfof]u P]g,@)&$ 
@= ljB't rf]/L lgoGq0f P]g @)%*  
#= ljB't P]g @)$( 
$=hn>f]t P]g @)$(  
%= g]kfn ljB't k|flws/0f P]g,@)$! 

 lgodfjnL M 
!= ljB't lgodg cfof]u lgodfjnL, @)&% 
@= l;+rfO lgodfjnL, @)%^ 
#= ljB't rf]/L lgoGq0f lgodfjnL, @)%( 
$=ljB't dxz'n lgwf{/0f lgodfjnL,@)%) 
%= ljB't lgodfjnL,@)%) 
^= hn>f]t lgodfjnL,@)%) 

 lgb]{lzsf M 
!= hgtfsf] hnljB't sfo{qmd-;~rfng tyf Joj:yfkg_ sfo{ljlw 
@= ljB't cfof]hgfsf] cg'dltkq ;DaGwL lgb]{lzsf,@)&% 
#= u|L8 sg]S6]8 j}slNks ljB't phf{ ljsf; ;DaGwL sfo{ljlw,@)&$ 
$= ! d]ufj6 ;Ddsf] hnljB't cfof]hgfsf] ljsf; ;DaGwL lgb]lzsf,@)&$ 
%= ljB't cfof]hgfsf] nflu ljb]zL ljlgdo ;'ljwf l;kmfl/; ;DaGwL lgb]{lzsf,@)&$ 
^= ljB't cfof]hgfsf] cg'dltkq ;DaGwL -;+zf]wg_ lgb]{lzsf,@)&# 
&= ljB't cfof]hgfsf] cg'dltkq ;DaGwL lgb]{lzsf,@)&# 
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*= hnljB't tyf k|;f/0f cfof]hgfx?sf] k|f/lDes jftfj/0fLo kl/If0f / jftfj/0fLo 
k|efj d'Nofªsg ;DaGwL sfo{ljlw,@)&# 
(= ljB't cfof]hgfsf] cg'dltkq ;DaGwL lgb]{lzsf,@)&@ 
!)= lgdf{0f ;DkGg hnljB't cfof]hgfx?nfO{ k|bfg ul/g] cg'bfg ;DaGwL 
sfo{ljlw,@)&@ 
!!= /fli6«o phf{ ;+s6 lgjf/0f tyf ljB't ljsf; bzs ;DaGwL cjwf/0ff kq Pj+ 
sfo{of]hgf,@)&@ 
!@= l;+rfO dGqfno / cGtu{t ljefux?sf] ;?jf÷kb:yfkg tyf sfh ;DaGwL 
dfkb08,@)&! 
!#=ljB't cfof]hgfsf] nflu ljb]zL ljlgdo ;'ljwf l;kmfl/; ;DaGwL lgb]{lzsf,@)&! 
!$= hnljB't cfof]hgf ljsf; ;Demf}tf ;DaGwL -klxnf] ;+zf]wg_ sfo{ljlw,@)&) 
!%= phf{ dGqfno / cGtu{t lgsfodf sfo{/t sd{rf/Lx?sf] cfrf/ ;+lxtf,@)&) 
!&= l;+rfO tyf hnpTkGg k|sf]k lgoGq0f;DaGwL lgdf{0f sfo{x? pkef]SQf ;+:yf 
dfkm{t lgdf{0f sfo{ ;~rfng ug]{÷u/fpg] sfo{ljlw,@)^( 
!*= hnljB't cfof]hgf ljsf; ;Demf}tf ;DaGwL sfo{ljlw,@)^( 
!(= hnljB't cfof]hgf cg'dltkq ;DaGwL -bf];|f] ;+zf]wg_ lgb]{lzsf,@)^( 

@०= lghL ेqaf6 lgdf{0ffwLg hnljB't cfof]hgfx?nfO{ k|bfg ul/g] ;'ljwf ;DaGwL 

sfo{ljlw,@)^* 

@१=hnljB't cfof]hgf cg'dltkq ;DaGwL lgb]{lzsf, @)^* 

@२=nf]8;]l8ª Go"lgs/0f sfo{of]hgf–@)^* 

@३= /fli6«o ljB't ;+s6 lg?k0f sfo{of]hgf @)^% 
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!@= ;Dkfbg u/]sf d'Vo d'Vo sfdsf] ljj/0f M 
 

आ.व. २०७८/७९ को हालस मको ग त  
ऊजा तफ 

 

१. हालस ममा २ हजार १ सय ९१ मेगावाट व तु उ पादन भई रा य णाल मा जडान भएको ।  
२. हालस म ६६ के.भी. भ दा मा थका क रव ५ हजार ४६ सकट कलो मटर सारण लाइन नमाण 

भएका छन ्। 

३. यस बष व तु चहुावट १७.२ तशतमा रहेको छ। 

४.  त यि  व तु खपत २ सय ६० कलोवाट घ टाबाट ३ सय २५ कलोवाट घ टा पगेुको छ । 

५. हालस म रा य व तु णाल बाट व तुमा पहुँच ा  जनसं या ९३ तशत पगेुको। 

६. बढु ग डक  जलाशययु  आयोजना (१,२०० मे. वा.) को डुवान े मा पन ५८ हजार १ सय ५३ 

रोपनी ज गा म ये यस आ.व. २०७८/७९ स म कुल ४८ हजार ९ सय ४९ रोपनी (८४.१७%) 

ज गाको मआु जा बापत  ३४ अब ६ करोड ४९ लाख वतरण भएको छ।  

७. नवीकरणीय ऊजा अ तगत हालस ममा ४,३५,१८५ वटा घरायसी वायो यास ला ट जडान, 

१,३५,३८३ वटा सधुा रएको फलामे चलुो तथा रकेट चलुो, ९,७१,७४१ व तुको पहुँच नभएका 

े मा घरेल ुसौय बधतु णाल  जडान भएका छन । 

 

हाल स मको खचको ववरण 

 

 

नकाय वजेट (  हजारमा)  खच (  हजारमा) ग त % 

ऊजा, जल ोत तथा संचाई 
म ालय  

 

९८३६४०१८ 
 

३०५१४४९७ ३१.०२ 
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जल ोत तथा संचाई तफ 

१. यस अव धमा भेर  बबई डाइभसन आयोजनाको  बाँध नमाण थल िच लेमा Site camp 

नमाण स प  भई office र quarter थापना, Laboratory, Crusher Plant, Batching 

Plant Installation & Calibration स प , D/S Stilling Basin संरचना (Cutoff स हत) को 

Bay 1 र 2 को ला ग जग ख े काय तथा RCC ढलान काय सचुा  रहेको, Coffer dam 

नमाण कायमा आव यकता अनसुार उचाई थप गर  drilling तथा grouting को समेत थप 

कायह  भएको, Settling basin को ला ग foundation ख े (Rock cutting) तथा Plum 

Concreting कायका साथै RCC Raft र वाल ढलान भैरहेको, हेडव स साईट िच लेमा 

Diversion Road स प  भएको तथा िच ले खो सी Diversion नमाण कायको प हलो 

चरणको काय स प  भई दो ो चरणको काय सचुा  रहेको ।पावरहाउस नमाण थानमा 

Excavation काय सचुा  रहेको साथै Grouting एवं Shotcrete गर  Slope Stabilization 

गन काय भैरहेको, Surge Shaft को ला ग Acess Road with Drain नमाण काय सचुा  

रहेको तथा सज सा ट नमाण थलमा Excavation & Pilling कायका साथै पावरहाउस 

साईट हा ीखालमा Crusher Plant थापना भई नमाण सामा ी उ पादन भईरहेको । 

हाइ ोमेका नकल कायको ICB बोलप  कृया ारा ख रद स झौता स प  भैसकेको 

।हाइ ोमेका नकल नमाण कायको स झौता भई नमाण यवशायी मो वलाईजेसन भैसकेको 

तथा डजाईन एवं ई को काय भैरहेको ।परामशदाता ारा Design Review गर  ा  

भएको तवेदनको आधारमा लागत अनमुान तयार गर  वीकृतीका ला ग जल ोत तथा 

संचाई वभागमा पेश भई वीकृत समेत भएको र ICB बोलप  कृया ारा बोलप  

आ हानको सूचना काशन गन काय स प  भई ा  बोलप ह को मु यांकन भैरहेको 

इले ोमेका नकल नमाण काय ख रद कृयामा रहेको ।जल ोत तथा संचाई वभाग 

अ तगत संचा लत महाकाल  संचाई आयोजना (ते ो चरण) मा लागू ग रएको ऐलानी 

ज गाको निजरलाई आधार मानी पेश ग रएको ताव म त २०७८।०८।०२ गतेको 

मि प रष को बैठक ारा वीकृत भैसकेकोले वीकृती ा  गन काय स प  भएको । म त 

२०७८।०८।०२ गतेको मि प रष को बैठक ारा वीकृती ा  भएकोले काया वयनको 

ला ग स बि धत नकायह सँग बैठक बसी यस स ब धमा आव यक नणयह  गर  कृया 

अगाडी बढाईएको ।यस आयोजना अ तगतका प हलो र दो ो चरण गर  व भ  ७५ वटा 
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योजनाह को स झौता भई संचालनमा आईसकेको र १९ वटा योजनाह को बोलप  

आ हानको सूचना जार  भए वमोिजम हाल ा  बोलप ह  मु यांकनको ममा रहेको ।यस 

आयोजना अ तगतका प हलो र दो ो चरण गर  व भ  ७५ वटा योजनाह को स झौता भई 

संचालनमा आईसकेको र ५ वटा नद  नय ण योजना स हत १९ वटा योजनाह को 

बोलप  आ हानको सूचना जार  भए वमोिजम हाल ा  बोलप ह  मु यांकनको ममा 

रहेको । ल ट संचाई स ब धी पाईपलाईन ख े र पाईप स लाई गर  फ ट  गन 

लगायतका कायह  भई हाल स प  भएको ।यस अ तगत १३ वटा योजनाह को स झौता 

भई संचालनमा आएको र ६ वटा योजनाह को बोलप  आ हान भए वमोिजम ा  

बोलप ह  हाल मु यांकनको ममा रहेको। सतह संचाई स ब धी पनु थापनाका ला ग जग 

ख े, बेडमा ढु ा सो ल  गन तथा नहर लाई न  गन लगायतका कायह  भई हाल स प  

भएको । सतह संचाई स बि ध प हलो चरणमा ४१ वटा र दो ो चरणमा २१ वटा गर  

ज मा ६२ वटा योजनाह को ख रद कृया पूरा गर  संचालनमा आईसकेको तथा ८ वटा 

योजनाह को बोलप  आ हान भए वमोिजम ा  बोलप ह  हाल मु यांकनको ममा 

रहेको।  

२. रानी जमरा कुल रया सचाइ आयोजनाको गेट जडानको काय स प  गनमा Settling Basin 

मा monorail frame स प  तथा automation को काय हदैु र Gate Frame को काय 

स प । नहरमा माटोको काय अ तगत Canal Shaping को काय हदैु साथै Canal Excavation 

काय हुँदै छ | वधतु गहृको  नमाण कायमा Draft tube install भएकोCrane Installation को 

काय स प ,  Roof Truss को काय स प , Control Panel तथा Switchyard को काय स प ,  

Electromechanical and Hydro Mechanical install गन Indian sub-contractor मेकामेडी 

फ डमा मो बलाइज हनु ढलो भएको  छ| २१ वटा संरचनाको नमाण स प  रानी जमरा 

कुलर या नहर अ तगत ब े संरचना नमाणको ला ग शाखा कुलोको स पूण र डजाइन गन ु

पन छ | जलाधार े  यव थापन कायमा पेश भएको रपोटमा थप स याउन ुपन भएकोले 

परामशदाता फ डमा गएर रपोट तयार हुँदैछ | 
 

३. महाकाल  सचाइ आयोजनाको ज गा अ ध हण काय स प  भएको। नहर  नमाण काय 

(24.8 क.मी) भएको। ड सि टङ बेसीन तथा हेड रेगलेुटर/ स रेगलेुटर नमाण (५० 
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%) स प  गनमा ख रद स झौता स प  र Survey, Layout नमाण साम ी यब थापन 

तथा माटोको काय भएको।  

 

४. ए ककृत उजा तथा सचाइ वशेष काय म अ तगत ६ वटा नद  बे सनह को Master plan 

तयार को ला ग फ ड रपोट ा  भई थप काय भैरहेको। ३ वटा नद  बे सनह को  व भ  

१० थानमा अ वेषण टूबेल नमाण काय स प , संशै धत काय म अनसुारका कर ब ६५०  

उपयोजनाह को प हचान तथा व ततृ सव णका लागी परामशदाता नयिु  तथा स झौता 

कृया रहेको । 20 वोटा योजनाको Reserrvoir Tank, Delivery Line नमाण स पन | 

५. समृ  तराई मधेश सचाइ वशेष काय म अ तगत नयाँ ६० गोटा ुबवेल नमाण। ३३ 
गोटा वतरण णाल  नमाण तथा ६० गोटाको सूचना कासन, ५५ गोटाको स झौता र ४० 
णाल को काय वयन भैरहेको | यालो ुबवेल र  संचाइ योजना नमाण काय जार  | 

६. बागमती सचाइ आयोजनामा व भ  ोतह बाट नहरमा पानी थप गन 6 गोटा 
उपयोजनाह को काया वयनमा 3910% ग त हा सल ग रएको (25%  ग त गत आ.व 
स म स प  )।चाल ुआ.व.को तवेदन म हना स म ८०६ मीटर नहर लाई न , VRB-५ 
गोटा नमाण स प । 

हेडव स,् VRB, नहर लाई न  तथा CAP लगायतका संचाइ संरचनाह को नमाण स प  
गर  210 हे टर जमीनमा यवि थत पमा संचाइ सेवा वाह | 

७. सनुसर  - मोर  संचाइ णाल को हरुहु रया र सखुसेना शाखाको संिचत े मा नहर संरचना 
नमाण काय, कोशी नद  चतरामा पर ममत तथा नमाण सु , लोह ा खोलामा ज तथा 
साइफन नमाण काय (लोह ा खोलामा तटव ध नमाण समेत)को गत आ.व स म ७० % 
स प  भएकोमा बा क (३०%) काय स प  गनमा Abutment, Retaining Wall & Pier 

Caping, Beam Grider र Desk Slab को काय भइरहेको | 

८. पालङुटार- कु डुटार संचाइ आयोजनाको कु डुटार संचाइ योजनाको मूल नहरमा लाइ न  
तथा संरचना नमाण काय हुँदै | योजनाको मूल नहरमा लाइ न  तथा संरचना नमाण काय 
हुँदै। 

९. बहृत दाङ उप यका संचाइ आयोजनामा सतह संचाई णाल  पनु थापन  काय ( स लेगनार 
रघौरा,कटकुइया नहर खारखोला,माझकुलो) | आयोजना अ तगत सरेसोता, ओखरे सेउल सोता, 
अकमी, बगीग जी, लातेखोल , एकप े, प ानपरु धमाकापरु, वायखो ल, सु कदह, 
कु टाखोला, भ खोला, बौराह , भ ु याहा, हा ी ढंुगा  लगायत स प  । वतरण णाल को 
स-साना काम बाहेक ल ट योजना स प ((भगवुार, ढोलपरु, भोजपरु डबरा, बैबांग, बाँक  
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बेटारपरु,् ग दवा खैरेनी, ससया, बे ताकुरा, सकुौरा, ठुलाचौर, हापरुखोला, खो तेपानी, गोठुवा, 
पनेर , पि म समल गजेर , पनेर , बागर, ज ावा ) 

१०. सनुकोशी म रन बहउु े यीय आयोजनाको बाँध थल रामेछाप िज ला अ तगतको डुवानमा पन 
ज गा अ ध हण ग र मअु जा बतरणको काय शु  भएको | सु ङ नमाण कायमा  TBM 

Inlet Portal, Segment plant, Crushing plant, TBM platform, Batching Plant नमाण 
काय, २० मटर Starter Tunnel नमाण काय स प  तथा TBM Re-engineering काय 
भईरहेको 
हेडव स नमाण कायको ख रदको सूचना काशन गन Detailed Engineering Design काय 

स प  भएको । वातावरणीय यव थापन योजना स बि ध कायमा लागत अनमुान तया र 
भैरहेको |  

११. बहृत सरकार  संचाई योजनाको पनु थापना तथा यव थापन ह ता तरण अ तगत कोशी 
प प च  नहर नहर स ालन, संचाई णाल  नमाण, पनु नमाण तथा संिचत े  र संरचना 
बचावट काय, Canal Reshaping Work हुँदै | संचाई णाल मा हउंदे वाल को ला ग नहर 
स ालन, संचाई णाल  नमाण, पनु नमाण तथा संिचत े  र संरचना बचावट काय, कमला 

संचाइ णाल को नहर स ालन, नहर तथा संरचना नमाण- पनु नमाण तथा योजना तयार  
कायह , Cleaning and Desilting Work भैरहेको, नारायणी संचाइ णाल मा नहर स ालन, 

नहरमा माटोको काम तथा योजना तयार  कायह , Canal Reshaping Work, Gate 

Repairment Work, ग डक संचाइ णाल मा Gate Installation=53Nos, Outlet=7Nos, 

Lining=2593M, Culverts=8 N0s, Gravel Work(Sub-Base)= 13.65 Km, Gravel 

Work(Base)= 12.65 Km काय स प  | 
१२. संचाइ संभा यता अ ययन अ तगत माडी दाङ डाईभसन आयोजनाको स भा यता अ ययनको  

लागत अनमुान तयार   | पाँचखाल उप यका ए ककृत जल ोत यव थापन आयोजनाको 
व ततृ सभ ण, डजाइन, लागत अनमुान तथा ए ाइजल रपोट तयार गन Consultant बाट 
रपोट पेश भएको | 

१३. नद  नय ण अ तगत ब र , मेची, क काई, रतवुा, कमल, रतवुा नद  नय ण (झापा र 

मोर ) 2.5 क.मी. तटब ध नमाण गनमा 2.32 क.मी. नमाण भैसकेको ।औरह , मराहा, 
रातो नद  नय ण (महो र ) 2.2 क.मी. तटब ध नमाण गनमा 1.60 क.मी. तटब ध 
नमाण तथा ोटे सन काय भैसकेको ।बाँके, झीम, लखनदेह  नद  नय ण (सलाह ) 2.2 
क.मी. तटब ध नमाण गनमा 1.60 क.मी. तटब ध नमाण भैसकेको । तनाउ दानब 
क चन तथा रोह णी नद  नय ण ( प देह ) मा 1413 म. रभेटमे ट नमाण भएको । 
41 गोटा पर/ टड । 100 म. ए यकमे ट, 33 मटर आर.सी.सी. वाल, १७२७ गोटा 
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पेरकुनपाईन नमाण भएको ।  पि म रा ी, रान स , बबई, वार, पात ुनद  नय ण (दा  र 
बाँके) मा १.1 क.मी. तटब ध नमाण भैसकेको ।महाकाल , दोधा, मोहना, खु टया नद  
नय ण (क नपरु र कैलाल )मा 0.92 क.मी. रभेटमे ट नमाण भैसकेको ।ब ाहा, 

कोशी, डाँस ब ाहा, लोह ा, िचसा  (मोरङ) नद  नय णमा 1.80 क.मी. तटब ध नमाण 
भैसकेको ।खाँडो नद  नय ण (स र  ) मा 2.93 क.मी. तटब ध तथा 2.196 क.मी. 
रभेटमे ट नमाण भएको । यगुा नद  नय ण (उदयपरु)मा 10.50 क.मी. तटब ध तथा 
रभेटमे ट, 3 गोटा पर/ टड, 0.550 ोटे शन काय र 0.4०० मी. बे बो पाइ ल  
नमाण 

१४. न द नय णमा कमला नद  नय णमा २.५२ क.मी. तटब ध तथा रभेटमे ट नमाण 
भएको ।बागमती तथा लालबकैया नय णमा 1.30 क.मी. तटब ध नमाण भएको, १४ 
वटा टड, 9 वटा आपतका लन काय भएको ।नारायणी र पूव  रा ी नद  नय ण कायमा 
1.20 क.मी. तटब ध नमाण भएको । Vertical Toe wall, Slope Revetment नमाण 

भएको ।बबई, भादा, औरह  नद  यव थापनमा 1.66 क.मी. तटब ध नमाण भएको, 272 
मी. रभेटमे ट, 37 गोटा पर/ टड र ३5 मी. आपतका लन नद  नय णको काय भएको 
| कणाल  नद  यव थापनमा 1.30 क.मी. तटब ध नमाण भएको, ४ वटा पर नमाण 
काय भएको | महाकाल , चमे लया र नौगाड नद मा 0.40 क.मी. तटब ध नमाण भएको 
।४३० मी. टोवाल नमाण, आपतका लन काय १०० तशत, ोटे सन काय ४०० मी., 

लि च  लक ७० मी., आर. स. स. रटे न वाल ८० मी. भएको | 

 

जल ोत अनसु धान तथा वकास के  तफ 

१. मु य मु य अ ययन, अनसु धान, अ वेषण कायह मा Settlement Scale Flood Hazard 
Mapping and Vulnerability Analysis, Impact Assessment of Khulekhani 1,2,3, HEP On 
Water Resources Management, Watershed Management Associated with 
Socioeconomic Livelihood, Estimation of Manning’s Roughness at Class Two River Of 
Nepal, Research Project on Baseline Study of Sediment Management at Headworks and 

Main Canals of Major Irrigation Projects र Calibration of Flow Control Structures In 

Kamala Irrigation System को Field / Interim Report ा  भइ अ तीम चरणमा रहेको। 

२.  Zonation Of Ground Water Recharge for Current and Future Period In Sight of LULC र 

Assessment of Ground Water In Mountain Aquifer Using ERT को स झौता भइ कायदेश 

दइएको।  
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३. School of Science, Kathmandu University सँग Collaborative Research on Glacio 

Hydrology Modelling कायको लागी MOU 2078/07/25 मा स प  भएको ।  

४. अ य परामश सेवा ,ममत काय, अनसु धान गन काय आ दको काय  भैरहेको।  

५. ा व धक मता अ भवृ  ता लम संचालन गनमा E-GP, HECras , DEM Processing , Q-GIS, 

GEE,  SW Canal  तथा ModFlow ताल म काय स प  भएको ।  

६. नमनुा योजना नमाण काय अ तगत नवुागाँउ सोलार ल ट आयोजनाको नमाण काय जार  
रहेको । 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 आहवान भएको । 

 

 

जल तथा मौसम ब ान तफ 

१. पा पा र उदयपरुमा राडार के  थापनाको उपकरण नमाण स प  हनुे चरणमा; Factory 

Assembly and Testing को यामा रहेको | 
२. काठमा ड  उप यकामा ए स या ड राडार जडान कायमा पे स फकेसन, लागत अनमुान 

तयार ; कूल व नयोजन अपगु भएकोले चाल ुआ.व.मा बजेट समपण ग रएको; आगामी 
आ.व.को ला ग बजेट ताव ग रएको । 

३. चार वटा थानमा जल तथा मौसम मापन के  स प  भएको र ७ थानको ला ग 

स झौतामा ह ता र भएको | 

 

 


