
-;"rgfsf] xs ;DaGwL P]g,@)^$ sf] bkmf %-#_ tyf ;"rgfsf] xs ;DaGwL 
lgodfjnL,@)^% sf] lgod # adf]lhd ;fj{hlgs ul/Psf]_ 

 

 

 

 

@)&^ का तक  ! b]lv @)&^ पषु  dlxgfस मdf ;Dkflbt k|d'v lqmofsnkfx? -:jtM 

k|sfzg_ sf] ljj/0f 
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phf{,hn>f]t tyf l;r+fO dGqfno 

l;+xb/af/,sf7df08f}+ . 
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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]{,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 
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,sfgg,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 . 
 
 
 



#= dGqfnosf] ;+u7gfTds ;+/rgf M 

 
 
 
 
 
 



$=;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 jif{dfg k'g …cgGtÚ $@!!%!#÷%!* 

२ ;lrj-phf{_  >L lbg]zs'df/ l3ld/] $@!!%!^ 

३ ;lrj -l;+rfO_ इ. र व  नाथ े ठ $@!!$@^ 

$ k|zf;g dxfzfvf ;x;lrj >L lzj nfn ltjf/L $@)))## 

% sfg'g tyf km};nf sfof{Gjog dxfzfvf ;x;lrj >L tf]ofgfy clwsf/L  $@)))#! 
^ sfo{qmd,ah]6 tyf cg'udg dxfzfvf ;x;lrj >L ;'lzn rGb| ltjf/L $@!!%)( 
& hn>f]t dxfzfvf ;x;lrj ी स रता दवाडी $@))!@@ 

* phf{ dxfzfvf ;x;lrj >L k|jL0f/fh cof{n $@!!%#^ 
( ljsf; ;xfotf tyf k|fb]lzs ;dGjo 

dxfzfvf 
;x;lrj ी मध ु साद भेटुवाल $@!!%@# 

!) 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 

^=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 >L lbg]zs'df/ l3ld/] 

 hn>f]t,l;+rfO tyf df};d lj1fg tkm{ ;lrj इ. र व  नाथ े ठ 

!)= ;"rgf clwsf/L k|aQmf / k|d'vsf] gfd kb 
k|d'v                 ;lrj-phf{_ >L lbg]zs'df/ l3ld/] 

k|d'v             ];lrj-l;+rfO{_ इ. र व  नाथ े ठ 

k|aQmf   ;x;lrj >L k|jL0f/fh cof{n 
;'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,@)&$ 
$= ! d]ufj6 ;Ddsf] hnljB't cfof]hgfsf] ljsf; ;DaGwL lgb]lzsf,@)&$-d:of}bf_ 
%= 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,@)&# 
*= 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,@)&! 



!$= hnljB't cfof]hgf ljsf; ;Demf}tf ;DaGwL -klxnf] ;+zf]wg_ sfo{ljlw,@)&) 
!%= phf{ dGqfno / cGtu{t lgsfodf sfo{/t sd{rf/Lx?sf] cfrf/ ;+lxtf,@)&) 
!^= sfo{ km5\of}6 sfo{ljlw,@)&) 
!&= l;+rfO tyf hnpTkGg k|sf]k lgoGq0f;DaGwL lgdf{0f sfo{x? pkef]SQf ;+:yf 
dfkm{t lgdf{0f sfo{ ;~rfng ug]{÷u/fpg] sfo{ljlw,@)^( 
!*= hnljB't cfof]hgf ljsf; ;Demf}tf ;DaGwL sfo{ljlw,@)^( 
!(= hnljB't cfof]hgf cg'dltkq ;DaGwL -bf];|f] ;+zf]wg_ lgb]{lzsf,@)^( 
@)= nf]8;]l8ª Go"lgs/0f sfo{of]hgf–@)^( 
@!= lghL If]qaf6 lgdf{0ffwLg hnljB't cfof]hgfx?nfO{ k|bfg ul/g] ;'ljwf ;DaGwL 
sfo{ljlw,@)^* 
@@=hnljB't cfof]hgf cg'dltkq ;DaGwL lgb]{lzsf, @)^* 
@#=nf]8;]l8ª Go"lgs/0f sfo{of]hgf–@)^* 
@$= /fli6«o ljB't ;+s6 lg?k0f sfo{of]hgf @)^% 

!@= ;Dkfbg u/]sf d'Vo d'Vo sfdsf] ljj/0f M 
 

चाल ुआ.व. २०७६/७७ को हालस मको ग त  
ऊजा तफ 

१. जनताको जल व तु काय म  
 स माननीय धानम ी यूबाट "जनताको जल व तु काय म" शभुार भ भएको । 

 रा य मह वका आकषक र नाफामूलक २२ वटा जल व तु आयोजनाह को छनौट भएको। 

 हालस म शलु  ३ बी जल व तु आयोजना (३७ मेगावाट), सा जेन जल व तु आयोजना (५७ 

मेगावाट) र रसवुागढ  जल व तु आयोजना (१११ मेगावाट) को शेयर वतरण स प  भएको। 

 भेर  बबई बहउुदे यीय योजनाको नमाण काय क पनी माफत अगाडी बढाउने नणय भएको ।साथै 

जनताको जल व तु काय म अ तगत शेयर न कासनको या ार भ भएको । 

.सं. आयोजनाको नाम  शयेरधनी न कासन भएको शयेर क ा  

१. शलु  ३ बी  जल व तु आयोजना  १,५४,५५९ ३५,९३,८५० 

२. सा जेन जल व तु आयोजना  2,88,897 49,82,250 

३. रसवुागढ  जल व तु आयोजना  २,९१,२७२ ९३,३९,४६७ 



  ज मा  १,७९,१५,५६७ 

२. यस आ.व को हालस ममा क रब ११७ मेगावाट जल व तु रा य व तु णाल मा आव  भएको ।  

३. मा थ लो तामाकोशी जल व तु आयोजना (४५६ मे.वा.) आयोजनाको भौ तक ग त ९९.३% 

रहेकोमा हालस म Vertical Shafts को ३०४.५ मटर Steel Lining काय स प  भएको । 

४. यस आ.व को हालस ममा ६६ के.भी. भ दा मा थका  क रव १९३ स कट कलो मटर सारण 

लाइन नमाण भएका छन ्। 

५. यस आ.व को हालस ममा वतरण लाइन व तार, तरो त तथा सु ढ करण गर  १ लाख ९५ 

हजार   थप घर धरु मा व तु ऊजाको सेवा उपल ध गराईएको छ । 

६. नवीकरणीय ऊजा अ तगत यस आ.व को हालस ममा लघ ु तथा साना जल व तु आयोजना बाट 

७५६ क.वा. व तु उ पादन, २७५१ वटा घरेल ुसौय व तु णाल , ९०० वटा सधुार एको फलामे 

चलुो र ६०६ वटा घरायसी वायो यास ला ट जडान भएका छन । यसैगर  ५६ वटा सं थागत 

सौय व तु णाल , ३४ वटा सं थागत, सामदुा यक तथा यवसा हक वायो यासँ ला ट जडान र 

८८ वटा ऊजाको उ पादनमलुक प र योग व न भएका छन । 

हाल स मको खचको ववरण 

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

ऊजा तफ ७५८५१९०० १९२१८१५६ २५.३४ 

 

संचाइ  तथा नद  नय ण तफ  

 यस आ.व.मा भेर  बबइ डाइभसन आयोजनाको सु गं नमाणको अि तम चरणका कायह  भइरहेको | 

हेडव स तथा पावरहाउसको स भल नमाण कायको ख रद स झौता भइ ठेकेदार साइटमा मो बलाइज 

भइसकेको र नमाण काय शु  भएको | हाइ ो मेका नकल नमाण कायको बोलप  वीकृ तको 

ममा रहेको | इले ो मेका नकल नमाण कायको बोलप  आवहान हनुे ममा रहेको | बाँध 

थलको जलाशययु  े को ज गा ा को ला ग ज गाको मू य नधारण भइ मआु जा वतरण सु  

ग रएको | भेर  को रडोर संचाइ वकास आयोजना अ तगत ३ गोटा न द नय ण योजनाह को 

बोलप  आ हान ग रएको, ३ वटा ल ट संचाइ र ९ वटा सतह संचाइ योजनाह को बोलप  

मु यांकन भइरहेको, १ गोटा ल ट संचाइ र ४ गोटा भू मगत संचाइ योजनाह को स झौता हनुे 

ममा रहेको, 2 गोटा ल ट संचाइ योजनाह को पनु-बोलप  आ हान ग रएको | 



 रानी जमरा कुल रया सचाइ आयोजना अ तगत इ टेकको 8 वटा गेटह को जडान स प , ४ वटा 

घरह  अि तम चरणमा पगेुको, इ टेकको घेरा ब द  काय स प  भएको, कभर ाम भ काउने काय 

भैरहेको।पावर हाउसको रा ट फाउ डेशन तथा Tail Race को नमाण काय स प  भएको, Bypass 

Channel को नमाण काय हुँदै गरेको, Hydropower को Design Review को ममा रहेको | 

शाखा/उपशाखा/ शाखा नहरमा पानी बाँडफाँड संरचना नमाणको लागत  इि टमेट ि वकृत भई ठे ा 

आ हानको ममा रहेको | ऐलानी ज गा ा को नणय भई राहत रकम वतरण भैरहेको साथै २० 

हे टर ज गा ा को मआु जा वतरण काय अि तम चरणमा पगेुको | ल क  शाखा व तारको ला ग 

नहर लाइ नङ भैरहेको | 

 बबई सचाइ आयोजना अ तगत CH 25+400 लगायत व भ  ठाउंह मा मूल नहर नमाणको 

कायह  भैरहेको | २२ क.मी. शाखा/उपशाखा नहर नमाणको 15 वटा याकेजह को स झौता भइ 

नमाण काय शु  भएको | 

 स टा सचाइ आयोजना अ तगत पि म मूलनहरको सम या त ६ क.मी. ख डको व भ  थानमा 

Void Filling र lining repair का कायह  भैरहेको | पि म मूलनहरको सम या त ख डको 

बल करण गन वातावरण भाव मु यांकन तथा परामशदाता सेवा खर दको लागत अनमुान तयर  

भइरहेको | पूव  मूलनहरको २०० म. नहर लाइ नङ तथा ७ गोटा संरचना नमाण काय स प  

भएको | शाखा नहर नमाण अ तगत डुं डुवा संचाइ णाल को Head Works ममतको बोलप  

मु यांकन भइरहेको तथा डुं डुवा संचाइ णाल को लागत अनमुान अ याव धक गन काम भइरहेको | 

ज गा ा  (19 हे.) को मआु जा वतरण तथा लगत क ीको कायह  भैरहेको | 

 महाकाल  सचाइ आयोजना अ तगत ६.७०६ हे टर ज मनको मआु जा भ ु ानी भएको | ०.९ 

क. म. मूल नहर तथा ९ गोटा नहर संरचनाको नमाण काय स प  भएको | 

 ग ा तथा बडकापथ सचाइ आयोजना अ तगत मलु नहरमा 400 म. माटोको काय ७५ म. नहर 

lining र Aqueduct तथा VRB नमाण भइसकेको तथा Escape नमाणको ममा रहेको | इ टेकको 

Escape मा Gate Installation तथा अ य Fabrication को काय भइरहेको | 

 ए ककृत उजा तथा सचाइ वशेष काय म अ तगत ५ गोटा नद  बे सनह मा एक कृत संचाइ वकास 

योजनाको गु योजना तयार गन EOI र TOR तयार को काय भैरहेको | म ालयबाट ११५ गोटा 

उप-आयोजनाको छनौट भइ LMBIS मा entry भइसकेको साथै उप-आयोजनाह को ल.इ तयार  काय 

भइरहेको |  



 समृ  तराई मधेश सचाइ वशेष काय म अ तगत १३२ गोटा डप ूववेल नमाणको लागत 

अनमुान तयार भई ठे ा प ामा जाने तयार  भई रहेको, यालो ुववेल नमाणको ला ग थान 

छनौटको काय भई रहेको | 

 बागमती सचाइ आयोजना अ तगत व भ  ोतह बाट नहरमा पानी थप गन 6 गोटा उपयोजनाह को 

काया वयन भैरहेको |  

 सनुसर  - मोर  संचाइ णाल  अ तगत लोहे ा खोलामा साइफन तथा पलु नमाण कायको ठे ा  

मु यांकन भैरहेको, चतरा यारेजको परामशदाता बाट व ततृ अ ययन काय भइरहेको | 

 पालङुटार- कु डुटार संचाइ आयोजना अ तरगत कु डुटार मूल नहरमा २१० म Covered Canal 

नमाण 

 बहृत दाङ उप यका संचाइ आयोजना अ तगत ५ वटा ल ट णाल को ठे ा स प , ५ वटा नयँा 

ल ट णाल को DPR वीकृ तको ममा रहेको, १० वटा ल ट णाल को DPR को field 

Verification स प , नयँा ल ट णाल को ID स प  भइ Detailed Survey को तयर  भैरहेको | २ 

गोटा सतह संचाईको DPR तयार को ममा रहेको, पोखर  नमाणको IEE तवेदन वीकृ तको 

ममा रहेको | 

 सनुकोशी म रन बहउु े यीय आयोजनाको EIA Report Final Presentation भइ वीकृ तको ममा 

रहेको, Power House Site र TBM Inlet Portal Site को ज गा ा को काय स प  गर  मआु जा 

वतरण शु  ग रएको, H/W site डुवान े मा पन ज गाको लागत लने काय स प  गर  Field 

Verification भइरहेको | सु ंग नमाण कायको लागत अनमुान तयार  भैरहेको, Head Works, Power 

house तथा Surge Shaft को Detailed Engineering Design को TOR तथा लागत अनमुान वीकृत 

भइ परामशदाता बाट अ ययन काय भइरहेको | 

 संचाइ संभा यता अ ययन अ तगत काल  ग डक  तनाउ डाईभसन बहउु े यीय आयोजनाको अ ययन 

स प  हनुे ममा रहेको | तमोर िच याङ डाईभसन आयोजनाको RFP Issue गन काय भएको | 

 नद  नय ण काय म अ तगत क रब १०.४७ क. म. तटब धन नमाण काय भएको | खाँडो, 

वाणगंगा तथा पि म रा ी नद  नय ण आयोजनाह को व ततृ आयोजना तवेदन (DPR) 

वीकृ तको यामा रहेको | 

 पाताल संर ण एक कृत वकास प रयोजना (का क ) को गु योजना तयार को काय स मप  भएको| 



 टार - बजार संर ण काय म अ तगत जोिखमयु  िज ला सदरमकुाम/बजार संर ण, च गढ को  

बोलप  आ हानको काय भएको, दनैुको संशो धत DPR, लागत अनमुान र संसो धत ख रद गु योजना 

वीकृत तथा बोलप  आवाहन भई मु यांकन भइरहेको, चैनपरुको ३ वटा ठे ा याकेज स झौता तथा 

साइटमा नमाण यवासायी mobilize भइ ३२५ म. कटअफ र २१६ म. बेस याब नमाण भएको | 

 नयाँ व धमा आधा रत नद  नय ण काय म अ तगत उपयु  व धको योगबाट व भ  नद मा 

संर ण कायह का साथै २५० म. तटब धन नमाण भएको | 

 जल ोत अनसु धान तथा वकास के बाट अनसु धानमूलक कायह  अ तगत भावर जोन अ ययनको 

TOR वीकृत भएको, इ.अ.सं., पलुचोक संग सहकायको ला ग स झौता भइ Inception Report ा  

भएको तथा T.U. संग स झौता गन अव थामा रहेको | ता लम संचालन काय अ तगत SW Irrigation 

Canal Taining स प  ग रएको, Training on Flood Hazard and Risk Assement स प  ग रएको, 

Intensive Training Course on Landslide Susceptibility Modelling  स प  ग रएको | नमूना 

योजना नमाण अ तगत परुनचौर डप ुव वेल ल काय, पोखरा नमाण काय स प  भएको, 

करननाला सोलार ल ट संचाइ योजना, बांके तथा नवुा गांऊ सोलार ल ट संचाइ योजना, रो पाको 

ख रद कृया मु यांकनको ममा रहेको तथा ब ाहा न द सतह ब ने तथा से डमे टेसन नय ण 

कायको ख रद कृया अगाडी बढेको | 

 

जल तथा मौसम व ान तफ  
 

 पा पा र उदयपरुमा राडार के  थापनाको ला ग उपकरण नमाणको काय शु  भएको, पूवाधार 

नमाणको डजाईन स प  भई लागत अनमुान तयार भैरहेको | 

 बाढ  पूव सूचना णाल  थापनको लागी बाढ  जोिखमको न सांकन अ तगत वा मती न दको पधेँरा 

दोभान र कणाल  न दको िचसापानी चयन गर  सूचना काशन भएको, आशयप  ा  भई मु यांकन 

भैरहेको | कमला नद  जलाधर े मा बाढ  पूव सूचना णाल को स भा यता अ ययन तथा 

डजाइनको ला ग आशयप  काशन संकलन गर  मु यांकन भैरहेको | 

 मौसम मापन तथा जल मापन के ह को तरो ती गर  वचा लत के  थापना गन काय अ तगत 

२९ वटा मौसम मापन के  तथा १० वटा जल मापन के ह  थापना भएको तथा १२ वटा को 

ला ग सचुना काशन भएको |  



 जल तथा मौसम स ब धी सूचना वाहका ला ग ट.भी. टु डयोको थापनाको ला ग सामान आयातको 

कायह  भैरहेको | गिणतीय मौसम पूवानमुान णाल को ला ग High Powered Computer स ालन 

गन क यु टङ णाल  जडान तथा पर णको साथै ताल म स प  भएको | NWP मोडल दै नक ४ 

पटक संचालन भैरहेको र Forecast डाटा Grib Format मा र Point Forecast डाटा (ASCII Based 

Format) मा दै नक ४ पटक स म update भैरहेको | 

 


