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तालिका १ 

नीलत, बजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न कार्यर्ोजना  

(मध्र्म तथा दीर्यकालिन उपिब्धि /प्रभाव सम्बन्िी सूचक) 

क्र.सं. क्षते्र प्रमखु नलतजा क्षते्र प्रमखु 
कार्यसम्पादन 
सूचक (इकाई) 

प्रमखु क्रक्रर्ाकिाप आिार वर्य 
२०७४/७५ 
को अवस्था 

आलथयक वर्य 
२०७५/७६ 
को िक्ष्र् 

आलथयक वर्य 
२०७९/८० 
सम्मको िक्ष्र् 

सूचनाको 
श्रोत 

ब्जम्मेवार लनकार् 

१ गणुस्तरीर् 
पूवायिार 

 

पााँच वर्यलभत्र पााँच 
हजार मेगावाट 
क्रवद्यतु उत्पादन 

 जिक्रवद्यतु 
उत्पादन 
मेगावाट   

 ने.क्रव.प्रा. र र्सका 
सहार्क कम्पनी 
तथा लनजी क्षेत्रका 
लनमायणािीन क्रवद्यतु 
आर्ोजना सम्पन्न 
गरर ४,०७१ मे.वा. 
उत्पादन गने। 

 १०७३ 
मे.वा. 

 
 

 

 ७६० मे.वा  ५००० 
मे.वा. 

 
 
 

 

प्रलतवेदन उजाय, जिस्रोत तथा 
लसंचाइय मन्त्रािर्  

 वैकब्पपक उजाय 
उत्पादन 

 िर् ु तथा साना 
जिक्रवद्यतु ्
आर्ोजना 

 सौर्य तथा वार् ु
ऊजाय लमनी लिड 
प्रणािी 

 २९,५०० 
क्रक.वा. 

 

 ४१३ 
क्रक.वा 

 ३०००  

क्रक.वा. 
 

 २७५ 
क्रक.वा 

 

 ४८,००० 

क्रक.वा. 
 

 २,००० 
क्रक.वा, 
 

 प्रलतव्र्ब्ि 
क्रवद्यतु खपत 

 क्रवद्यतु उतपादन, 
प्रशारण र क्रवतरण 
आर्ोजनाहरु 
सम्पन्न गने तथा 
उजाय खपत 
बढाउन े

 १७७ 
क्रकिोवाट 
र्ण्टा परु्ायउने 

 
 
 

 २५० 
क्रकिोवाट 
र्ण्टा 

 १५०० 

क्रकिोवाट 
र्ण्टा 
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क्र.सं. क्षते्र प्रमखु नलतजा क्षते्र प्रमखु 
कार्यसम्पादन 
सूचक (इकाई) 

प्रमखु क्रक्रर्ाकिाप आिार वर्य 
२०७४/७५ 
को अवस्था 

आलथयक वर्य 
२०७५/७६ 
को िक्ष्र् 

आलथयक वर्य 
२०७९/८० 
सम्मको िक्ष्र् 

सूचनाको 
श्रोत 

ब्जम्मेवार लनकार् 

उच्च क्षमताको 
प्रसारण िाइन 

 ७६५ के.लभ. 
क्षमताको 
प्रशारण िाइन  

अध्र्र्न कार्य सम्पन्न 
गरी लनमायणको चरणमा 
प्रवेश हनुे। 

 

- 
अध्र्र्न प्रकृर्ा 
शरुु गने 

लनमायणको 
चरणमा प्रवेश 
गने  

प्रलतवेदन उजाय, जिस्रोत तथा 
लसंचाइय मन्त्रािर् 

 ४०० के.लभ. 
क्षमताको 
प्रशारण िाइन 

लनमायणािीन उच्च 
भोपटेज स्तरका पवुय 
पब्िम र नदी 
वेब्शनको कोररडोरमा 
आिाररत तथा बटुवि 
-गोरखपरु र गपछी–
रसवुागढी–केरुङ 
अन्तरदेशीर् प्रशारण 
िाइन एवं सबस्टेशन 
लनमायण सम्पन्न गने 

७८ सक्रकय ट 
क्रक.लम. 

५० सक्रकय ट 
क्रक.लम. 

८१८ सक्रकय ट 
क्रक.लम. 

 २२० के.लभ. 
क्षमताको 
प्रशारण िाइन 

७५ सक्रकय ट 
क्रक.लम. 

१५० सक्रकय ट 
क्रक.लम. 

१२७४ 
सक्रकय ट क्रक.लम. 

 १३२ के.लभ. 
क्षमताको 
प्रशारण िाइन 

२८७१ सक्रकय ट 
क्रक.लम. 

२२२ सक्रकय ट 
क्रक.लम. 

४३४८ 
सक्रकय ट क्रक.लम. 
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तालिका २ 

नीलत, बजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न कार्यर्ोजना  

(वाक्रर्यक प्रलतफि तथा उपिब्धि सम्बन्िी सूचक) 

 

बदुा 
नं 

क्षेत्र 

नं 
क्षेत्र प्रमखु क्रक्रर्ाकिाप 

प्रलतफि सूचक 
(इकाई) 

आिार वर्य 
२०७४/७५ 
को अवस्था 

आलथयक वर्य २०७५/७६ को िक्ष्र् 
सूचनाको 
श्रोत 

ब्जम्मेवार 
लनकार् प्रथम दोश्रो तेश्रो वाक्रर्यक 

३९,  

४० 
 क्रवद्यतु उत्पादन, 

खपत, तथा 
आपूलतय  

क्रवद्यतु खपत प्रलतव्र्ब्ि 
क्रकिोवाट र्ण्टा 

१७७ 
क्रकिोवाट 
र्ण्टा 

७ ७.५ ५८ २५० 

क्रकिोवाट 
र्ण्टा  

प्रलतवेदन उजाय, जिस्रोत 
तथा लसचाइ 
मन्त्रािर् 

क्रवद्यतु उत्पादन 
तथा आपूलतय 

२४ र्ण्टा क्रवद्यतु 
आपूलतय (मेगावाट) 

१०७३ 
मेगावाट 

५३ ५५ ६५२ १८३३ 
मेगावाट 

प्रलतवेदन उजाय, जिस्रोत 
तथा लसचाइ 
मन्त्रािर् 

नक्रवकरणीर् 
बैकब्पपक उजाय 

मेगावाट  ३०.७ 
मेगावाट 

०.३ १ १.७ ३३.७ 
मेगावाट 

प्रलतवेदन उजाय, जिस्रोत 
तथा लसचाइ 
मन्त्रािर् 

४१  क्रवद्यतु प्रसारण क्रवद्यतु प्रसारण 
िाइन लनमायण 

 

थप हनुे प्रसारण 
िाइन 

(स. क्रक.मी.) 

३,५३८  
स. क्रक. लम. 

 

११५ १९० ४५६ ४,२९९ 
स.क्रक.लम. 

प्रलतवेदन उजाय, जिस्रोत 
तथा लसचाइ 
मन्त्रािर् 

उच्च भोपटेज 
(४०० के.लभ.) 
अन्तरदेब्शर् 
प्रसारण िाइन 
लनमायण 

क्रक.लम. प्रसारण 
िाइन लनमायण 

७८ क्रक. लम. 

 

अध्र्र्न 
तथा 

लडक्रपआर/ 
लनमायण 

अध्र्र्न 
तथा 

लडक्रपआर/ 
लनमायण 

अध्र्र्न तथा 
लडक्रपआर/ 
लनमायण 

५० स.क्रक.लम. 

अध्र्र्न तथा 
लडक्रपआर/ 
लनमायण 

प्रलतवेदन उजाय, जिस्रोत 
तथा लसचाइ 
मन्त्रािर् 
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तालिका ३ 
नीलत तथा कार्यक्रम र बजेट कार्ायन्वर्न कार्यर्ोजना  

बुंदा 
नं. 

नीलत तथा कार्यक्रम  आिार वर्य 
२०७४/७५ 
को अवस्था 

आ.व. 
२०७९/८० 
सम्मको िक्ष्र् 

बजेट तथा 
कार्यक्रम 

सूचक आ.व. २०७५/७६ को िक्ष्र् कार्ायन्वर्न 
गने 

ब्जम्मेवार 
लनकार् 

सहर्ोगी 
लनकार् 

वाक्रर्यक प्रथम 

चौमालसक 

दोस्रो 
चौमालसक 

तेस्रो 
चौमालसक 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

३९ दश वर्यलभत्र  प्रलतव्र्ब्ि क्रवद्यतु 
खपत हािको ११०  बाट 

१५०० क्रकिोवाट र्ण्टा 
परु् र्ाउन े।  पााँच वर्यलभत्र 
उत्पादनका सबै क्षते्र, सावयजलनक 
र्तार्त सेवा र अन्र् पूवायिारका 
क्षते्रमा चौबीसै र्ण्टा क्रवद्यतु 
आपूलतय व्र्वस्था गने । 

    आगामी तीन वर्य लभत्र 
सबै नपेािीको र्रमा 
आिलुनक उजाय र  

पााँच वर्य लभत्र सबै 
र्रपररवारिाई माग 

बमोब्जमको क्रवद्यतु 
उपिधि गने  

          

 

 नेपाि क्रवद्यतु 
प्रालिकरण 
  

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ऊजाय, जिस्रोत 

तथा लसंचाई 
मन्त्रािर् तथा 
नेपाि सरकारका 
अन्र् लनकार्हरु  
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
 
 

  क्रक्रर्ाकिाप १: क्रवद्यतु 
उपर्ोगको क्रवक्रवलिकरण गरी 
प्रलतव्र्ब्ि क्रवद्यतु खपत बढाउन े

१७७  

क्रकिोवाट 
र्ण्टा 

७०० क्रकिोवाट 
र्ण्टा परु् र्ाउन े

  

प्रलत व्र्ब्ि 
क्रवद्यतु खपत 
क्रकिोवाट 
र्ण्टा 

२५० 

क्रकिोवाट 
र्ण्टा 
परु् र्ाउने 

७ क्रकिोवाट 
र्ण्टा थप 

७.५ 
क्रकिोवाट 
र्ण्टा  थप 

५८ क्रकिोवाट 
र्ण्टा  थप 

  Milestone 1: सामदुाक्रर्क तथा 
िालमण क्रवद्यतुीकरणमा जोड 
ददने। 

40,05,000 

र्र िरुीमा 
क्रवद्यतुीकरणको 
कार्य सम्पन्न 
भइसकेको 

 बाक्रकाँ  कररब 
१५,९५,०००  र्र 
िरुीमा क्रवद्यतुीकरण 
गने। 

  थप र्र िरुी ४,८७,००० 24,350 73,050 ३,८९,६०० 

  Milestone 2: खाना पकाउने 
ग्र्ासिाई क्रवद्यतुीर् ऊजायिे 
प्रलतस्थापन गने । 

  खाना पकाउने  

ग्र्ासिाई क्रवद्यतुीर् 
ऊजायिे प्रलतस्थापन 
गने। 

  

    

      

  Milestone 3: क्रवद्यतुीर् सवारी 
सािनहरु सञ्चािन गनय जोड 

हाि रत्नपाकय  
क्रवतरण 

हरेक नगरपालिकामा 
कम्तीमा २ स्थानमा 

    कररब ५ 
स्थानमा 

ने.क्रव.प्रा.िे 
उपिधि 

EV Supplier 

िाई उपिधि 
गराइएको 

कररब ५ स्थानमा 
चाब्जिंग स्टेसन 
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बुंदा 
नं. 

नीलत तथा कार्यक्रम  आिार वर्य 
२०७४/७५ 
को अवस्था 

आ.व. 
२०७९/८० 
सम्मको िक्ष्र् 

बजेट तथा 
कार्यक्रम 

सूचक आ.व. २०७५/७६ को िक्ष्र् कार्ायन्वर्न 
गने 

ब्जम्मेवार 
लनकार् 

सहर्ोगी 
लनकार् 

वाक्रर्यक प्रथम 

चौमालसक 

दोस्रो 
चौमालसक 

तेस्रो 
चौमालसक 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

ददइने र क्रवद्यतुीर् सवारी 
सािनको िालग चाब्जयङ्ग 
स्टेशनहरुको व्र्वस्था गने । 

केन्रमा एउटा  
चाब्जयङ्ग स्टेशन 
जलडत रहेको  

चाब्जयङ्ग स्टेशन जडान 
गने। 

चाब्जिंग 
स्टेसन 
जडान गने 

गराउने 
स्थानहरुको 
क्रववरण 
प्रवर्द्यकहरुिाई 
जानकारी 
गराउने 

स्थानको 
अध्र्र्न गरर 
जडानको 
िालग तर्ारी 
गनय िगाउन े

जडान गने  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

ऊजाय,जिस्रोत 
तथा लसंचाई 
मन्त्रािर् तथा 
नेपाि सरकारका 
अन्र् लनकार्हरु  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  क्रक्रर्ाकिाप २: जिक्रवद्यतु 
उत्पादन,  प्रशारण िाइन तथा 
क्रवतरण िाइन क्रवस्तारमा जोड 
ददन े

                

  

  Milestone 1: क्रवद्यतु उत्पादन  1073 मेगावाट 5000 मेगावाट    मेगावाट ७६०  ५३ ५५ ६५२ नेपाि क्रवद्यतु 
प्रालिकरण 
तथा लनजी 
के्षत्र 

  Milestone 2: प्रशारण िाइन 
लनमायण 

3538 सक्रकय ट 
क्रक.मी. 

६९५४ सक्रकय ट  

क्रक.मी. 
  सक्रकय ट  

क्रक.मी. 
761  ११५ १९० ४५६ नेपाि क्रवद्यतु 

प्रालिकरण 
४० क. पााँच वर्यलभत्र ५ हजार 

मेगावाट र दश वर्य लभत्र १५ 
हजार मेगावाट क्रवद्यतु उत्पादन 

गने  

    प्रत्रे्क प्रदेशमा एक 
बहउुद्दशे्र्ीर् 
जिक्रवद्यतु आर्ोजना 
सञ् चािन गने  

          

  

  क्रक्रर्ाकिाप १: बढुीगण्डकी 
जिाशार्िु जिक्रवद्यतु आर्ोजना 
(१२०० मेगावाट) 

मआुधजा 
क्रवतरणको 
कार्य भइरहेको  

लनमायणािीन अवस्थामा 
भएको हनुे । 

  मआुधजा 
क्रवतरण 

मआुधजा 
क्रवतरण 

मआुधजा 
क्रवतरण  

मआुधजा 
क्रवतरण  

मआुधजा  क्रवतरण  बढुीगण्डकी 
जिक्रवद्यतु 
आर्ोजना 

  क्रक्रर्ाकिाप २:  बढुीगंगा 
जिक्रवद्यतु आर्ोजना (२० 
मेगावाट) 
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बुंदा 
नं. 

नीलत तथा कार्यक्रम  आिार वर्य 
२०७४/७५ 
को अवस्था 

आ.व. 
२०७९/८० 
सम्मको िक्ष्र् 

बजेट तथा 
कार्यक्रम 

सूचक आ.व. २०७५/७६ को िक्ष्र् कार्ायन्वर्न 
गने 

ब्जम्मेवार 
लनकार् 

सहर्ोगी 
लनकार् 

वाक्रर्यक प्रथम 

चौमालसक 

दोस्रो 
चौमालसक 

तेस्रो 
चौमालसक 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

  Milestone 1: आ.व. 
२०७५/७६ सम्म आर्ोजनाको 
प्रशारण िाइनको  IEE, 

Contract Document, क्रवस्ततृ 
इब्न्जलनर्ररङ्ग लडजाइन, EIA 

प्रलतवदेन, physical Modeling को 
कार्य सम्पन् न गने 

 बढुीगंगा 
जिक्रवद्यतु 
आर्ोजनाको 
क्रवस्ततृ 

इब्न्जलनर्ररङ्ग 
लडजाइन कार्य 
भईरहेको  ।                                                                 

Civil, Electrical, 
Hydro mechanical 

works का लनमायण 
कार्य जारी राख्न े

र इ.स. 2023 
जनवरी 24 बाट Trial 

Operation शरुु  

गने ।  

  

कार्य सम्पन्न 

आर्ोजनाको 
प्रशारण 
िाइन को 
IEE,  
Contract 
Document , 

क्रवस्ततृ 
इब्न्जलनर्ररङ्ग 
लडजाइन, EIA 

प्रलतवदेन, 

physical 
Modeling  

को  कार्य 
सम्पन् न  

गने   । 

प्रशारण 

िाइनको 
IEE गने 
कार्य 
सम्पन् न  

गने ।  

Contract 
Document, 

क्रवस्ततृ  

इब्न्ज-लनर्ररङ्ग 
लडजाइन, EIA 

प्रलतवदेन, 

physical 
Modeling 

कार्य सम्पन् न  

गने  । 

Consultant को 
EOI, RFP को 
कार्य सम्पन् न  

गने । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्रवद्यतु  
क्रवकास 
क्रवभाग/ 
बढुीगंगा 
जिक्रवद्यतु 
आर्ोजना 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ऊजाय, जिस्रोत 
तथा लसंचाई 
मन्त्रािर् तथा 
नेपाि सरकारका 
अन्र् लनकार्हरु  
  

  Milestone 2: आ.व. 
२०७६/७७ सम्म Civil 

Contractor को चर्न गरी र 
लनमायण कार्य शरुु गने   

      

लनमायण कार्य  

Civil 
Contract

or को 
चर्न गरी 
लनमायण 

कार्य शरुु 
गने  । 

Civil 
Contractor 

को pre-

qualification 

को मूपर्ाकंन 

सम्पन् न गरी 
सम्झौता गने, 
Supervision 
Consultant 

छनोट गरी 
सम्झौता  

गने  । 

Site, camp 
Facilities, 
Crusher, 
Batching 

स्थापना गने  

पहुाँच सडक, 

tunnel, inlet 

portal को 
लडजाइन गने र 

Diversion 
tunnel ,gravity 
dam, coffer 

dam लनमायण  

गने  । 

  क्रक्रर्ाकिाप ३: सनुकोशी दोश्रो 
र तेश्रो जिाशर्र्िु जिक्रवदू्यत 
आर्ोजना (१११० मेगावाट र   
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बुंदा 
नं. 

नीलत तथा कार्यक्रम  आिार वर्य 
२०७४/७५ 
को अवस्था 

आ.व. 
२०७९/८० 
सम्मको िक्ष्र् 

बजेट तथा 
कार्यक्रम 

सूचक आ.व. २०७५/७६ को िक्ष्र् कार्ायन्वर्न 
गने 

ब्जम्मेवार 
लनकार् 

सहर्ोगी 
लनकार् 

वाक्रर्यक प्रथम 

चौमालसक 

दोस्रो 
चौमालसक 

तेस्रो 
चौमालसक 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

५३६ मेगावाट) 

  

Milestone 1: २०७५/७६ सम्म 
सनुकोशी २/३ को लबस्ततृ 
सम्भाव्र्ता अध्र्र्न सम्पन्न  

गने । 

Sunkoshi -2 
Topographical 
and 
Geological 
Survey 

प्रलतवदेन प्राप्त 
भएको  

२०७८/७९  सम्म   

क्रवस्ततृ इब्न्जलनर्ररङ्ग 
लडजाइन तथा जग्गा 
अलििहण कार्य 
सम्पन् न गने 

  

कार्य सम्पन्न 

Interim 

प्रलतवदेन 
प्राप्त  

गने  । 

Hydrology 
& Sediment 

प्रलतवदेन 
प्राप्त गने   । 

Water 
Resource 
Manageme

nt प्रलतवदेन 
प्राप्त गने  । 

Interim प्रलतवदेन 

प्राप्त गने ।  

क्रवद्यतु  
क्रवकास 
क्रवभाग  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ऊजाय, जिस्रोत 
तथा लसंचाई 
मन्त्रािर् तथा 
नेपाि सरकारका 
अन्र् लनकार्हरु  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

क्रक्रर्ाकिाप ४ : नौमरेु 
जिाशर्र्िु जिक्रवदू्यत 
आर्ोजना (२२५ मेगावाट) 

    

  
  

        

  

Milestone 1: २०७५/७६ सम्म 
नौमरेुको लबस्ततृ सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न सम्पन्न गरर लनमायण 
कार्य अब्र् बढाइन े । 

Topographical 

Survey कार्य 
हनुे  । 

DPR तर्ारी र 
प्रारब्म्भक लनमायण 
सम्बब्न्ि कार्य अब्र् 
बढाउने  । 

  

कार्य सम्पन्न 

Feasibility 
Study 

प्रलतवदेन 
प्राप्त  

गने  । 

Field 

प्रलतवदेन 
प्राप्त  

गने । 

EIA 

प्रलतवदेन 
प्राप्त  

गने  । 

Feasibility Study 

प्रलतवदेन प्राप्त गने 
र िगानी 
मोडालिटी तर्ार 
गने   । 

  क्रक्रर्ाकिाप ५:निगाड 
जिक्रवदू्यत आर्ोजना (४१० 
मेगावाट) 

                

  Milestone 1: सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न 

लबस्ततृ 

सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न 
भैरहेको । 

लबस्ततृ सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न सम्पन्न गरर 
लनमायण कार्य अगाडी 
बढाउने  । 

  

कार्य सम्पन्न 

लबस्ततृ 

सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न 
सम्पन्न 
गने  । 

अध्र्र्न 

कार्य जारी  
राख्न े। 

अध्र्र्न 

कार्य जारी  
राख्न े। 

अध्र्र्न कार्य 
सम्पन्न   गने । 

 
 
 
 
 
 

निगाड 
हाईड्रोपावर 
कम्पनी 

  Milestone -2: भवन लनमायण  कार्ायिर् भवन 
लनमायण अब्न्तम 
चरणमा रहेको 

पावर हाउस तथा 
ड्यामसाइटमा 
कार्ायिर् तथा 

  भवन लनमायण 
कार्य । 

पावरहाउस
मा भवन 
लनमायण 

पावरहाउस
मा भवन 
लनमायण जारी 

पावरहाउस
मा भवन 
लनमायण 

पावरहाउसमा 
भवन लनमायण 
सम्पन्न तथा 
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बुंदा 
नं. 

नीलत तथा कार्यक्रम  आिार वर्य 
२०७४/७५ 
को अवस्था 

आ.व. 
२०७९/८० 
सम्मको िक्ष्र् 

बजेट तथा 
कार्यक्रम 

सूचक आ.व. २०७५/७६ को िक्ष्र् कार्ायन्वर्न 
गने 

ब्जम्मेवार 
लनकार् 

सहर्ोगी 
लनकार् 

वाक्रर्यक प्रथम 

चौमालसक 

दोस्रो 
चौमालसक 

तेस्रो 
चौमालसक 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

तथा क्रवस्फोटक 
पदाथय भण्डारण 
भवनको लनमायण 

कार्य भैरहेको  । 

आवास भवन लनमायण 
सम्पन्न  गने । 

सम्पन्न 
गरर ड्याम 

साइटमा 
सरुु  

गने  । 

राख्न े।  जारी   

राख्न े। 
ड्यामसाइटमा 
लनमायण कार्य  

सरुु गने ।  

लिलमटेड/ 

क्रवद्यतु 
उत्पादन 
कम्पनी 
लिलमटेड 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ऊजाय, जिस्रोत 
तथा लसंचाई 
मन्त्रािर् तथा 
नेपाि सरकारका 
अन्र् लनकार्हरु  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Milestone -3: पहुाँच सडक  कालिमाटी िैखम 
पहचु सडकको 
५ क्रकमी Track 

Opening भएको 
तथा कालिमाटी 
खानटाकुरा 
वैकब्पपक पहचु 
सडकको लनमायण 
कार्य सरुु 
भाएको  । 

पहचु सडक लनमायण 
कार्य सम्पन्न गने  

  सडक लनमायण 
कार्य 

पहचु 

सडक 
लनमायण 
कार्य जारी 
राख्न े । 

लनमायण कार्य 
जारी   

राख्न े। 

लनमायण 

कार्य जारी  
राख्न े। 

लनमायण कार्य 
जारी  
राख्न े। 

  Milestone -4: जग्गा प्रालप्त ३१३ रोपनी 
जग्गा 
अलििहण 
गररएको  । 

आर्ोजनाको िालग 
आबस्र्क कररब 
५४७४  रोपनी जग्गा 
लनब्ज जग्गा अलििहण 
सम्पन्न सम्पन्न भएको 
हनुे  । 

  जग्गा प्रालप्त  अलििहण 

कार्य जारी 
राख्न े। 

अलििहण 

कार्य जारी  
राख्न े । 

अलििहण 

कार्य जारी  
राख्न े । 

अलििहण कार्य 
जारी  
राख्न े । 

  क्रक्रर्ाकिाप ६: फुकोट कणायिी 
क्रपक्रकंग रन अफ द ररवर 
आर्ोजना (४२६ मेगावाट) 

                 
 
 
 
 
 
 
 

  Milestone 1: सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न 

सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न 
सम्झौता 

सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 
सम्पन्न भएको हनुे । 

 कार्य  

सम्पन्न । 
लबस्ततृ 

इब्न्जलनर्ररङ्ग 
प्रलतवदेन  

 Geological / 
Geotechnical 
Baseline 

प्रलतवदेन 

 Hydro-
logical, 
Sedimentati
on and GLOF 

 Final प्रलतवदेन, 

Tender 
documents and 
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बुंदा 
नं. 

नीलत तथा कार्यक्रम  आिार वर्य 
२०७४/७५ 
को अवस्था 

आ.व. 
२०७९/८० 
सम्मको िक्ष्र् 

बजेट तथा 
कार्यक्रम 

सूचक आ.व. २०७५/७६ को िक्ष्र् कार्ायन्वर्न 
गने 

ब्जम्मेवार 
लनकार् 

सहर्ोगी 
लनकार् 

वाक्रर्यक प्रथम 

चौमालसक 

दोस्रो 
चौमालसक 

तेस्रो 
चौमालसक 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

भैसकेको । प्राप्त गने । Interim 

लडजाइन 
प्रलतवदेन  

प्राप्त गने । 

Study 

प्रलतवदेन, and 

Interim 
Drilling 

प्रलतवदेन 

Draft Final 

प्रलतवदेन  
प्राप्त गने । 

drawing प्राप्त 
गने  । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्रवद्यतु 
उत्पादन 
कम्पनी 
लिलमटेड 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ऊजाय, जिस्रोत 
तथा लसंचाई 
मन्त्रािर् तथा 
नेपाि सरकारका 
अन्र् लनकार्हरु  
 

  Milestone 2: EIA EIA अध्र्र्न 
सम्झौता 
भैसकेको । 

सम्पन्न गने    EIA 
Approval 

 Final EIA 
Report 

प्राप्त गने  

 ToR   
Environmen
tal Baseline 

Report प्राप्त 

गने  । 

 Final EIA 

Report प्राप्त  

गने  । 

  Milestone 3: जग्गा प्रालप्त   सम्पन्न  गने    कार्य सम्पन्न   ५०० 

रोपनी 
जग्गा 
प्राप्त  

गने  । 

 प्राप्त गनुयपने 
जग्गा 
पक्रहचान 
गने, सूचना 
प्रकाशन  

गने  । 

 मआुव्जा 
क्रवतरण 
सरुु गने   

 ५00 रोपनी 
जग्गा मआुव्जा 
क्रवतरण गने  । 

  क्रक्रर्ाकिाप  ७: क्रकमाथाङ्का 
अरुण क्रपक्रकंग रन अफ द ररवर 
आर्ोजना (४५० मेगावाट) 

                

  Milestone 1: सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न 

सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न 
सम्झौता 
भैसकेको । 

सम्पन्न  गने  ।   कार्य सम्पन्न     Topographical 

तथा  

Geotechnical 

नकशांकन तथा 
प्रलतबेदन  तर्ार 
गने  । 

हाइड्रो-
िोब्जकि, 

सेडीमेंटोिो
ब्जकि, 

GLOF 

अध्र्र्न 
तथा 

 Geotechnical/ 
Geological 
Baseline   

तर्ार गने  । 
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बुंदा 
नं. 

नीलत तथा कार्यक्रम  आिार वर्य 
२०७४/७५ 
को अवस्था 

आ.व. 
२०७९/८० 
सम्मको िक्ष्र् 

बजेट तथा 
कार्यक्रम 

सूचक आ.व. २०७५/७६ को िक्ष्र् कार्ायन्वर्न 
गने 

ब्जम्मेवार 
लनकार् 

सहर्ोगी 
लनकार् 

वाक्रर्यक प्रथम 

चौमालसक 

दोस्रो 
चौमालसक 

तेस्रो 
चौमालसक 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

लड्रलिंग  

प्रलतबेदन  

तर्ार  
गने । 

  Milestone -2: EIA EIA अध्र्र्न 
सम्झौता 
भैसकेको 

सम्पन्न  गने  ।    EIA 
Approved  

 वातावरणीर् 
अध्र्र्न 
प्रलतवदेन  

तर्ार  

गने  । 

Scoping 
document 

तथा कार्यके्षत्र 
शतय (ToR) 

प्रलतबेदन  

तर्ार गने । 

 वातावरणीर् 
आिार 
प्रलतवदेन  

तर्ार  

गने  । 

 ड्राफ्ट EIA 

प्रलतवदेन तर्ार 
गने  । 

  Milestone -3: जग्गा प्रालप्त   सम्पन्न गने  ।   सम्पन्न   

गने ।  
 १५० 
रोपनी  

जग्गा प्राप्त 
गने  । 

 जग्गाको 
छनौट, सूचना 
प्रकाशन   

गने  । 

३०% जग्गा 
प्रलप्त तथा 
मआुधजा 
क्रवतरण  । 

७०% जग्गा 
प्रलप्त तथा 
मआुधजा  

क्रवतरण ।   

  
  
 
 
 
 
 
 
 

नेपाि क्रवद्यतु 
प्रालिकरण 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 

ऊजाय, जिस्रोत 
तथा लसंचाई 
मन्त्रािर् तथा 
नेपाि सरकारका 
अन्र् लनकार्हरु  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

  क्रक्रर्ाकिाप ८: उत्तर गंगा 
जिाशर्र्िु जिक्रवदू्यत 
आर्ोजना (८२८ मेगावाट) 

                

  Milestone 1: सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न 

सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न कार्य 
जारी रहेको  ।  कार्य सम्पन्न गने । 

  

कार्य सम्पन्न 

सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न 
कार्य 
सम्पन्न 
गने । 

सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न 
कार्य जारी 
रहने । 

सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न 
कार्य जारी 
रहने । 

सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न कार्य 
सम्पन्न गने । 

  Milestone 2 :EIA EIA अध्र्र्न 
कार्य जारी 
रहेको  । 

  
  

कार्य सम्पन्न 
EIA अध्र्र्न 
कार्य सम्पन्न 
गने । 

EIA अध्र्र्न 
कार्य जारी 
रहने । 

EIA अध्र्र्न 
कार्य सम्पन्न 
गने । 

  

  Milestone 3: लनमायण   लनमायण कार्य जारर 
रहने । 
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बुंदा 
नं. 

नीलत तथा कार्यक्रम  आिार वर्य 
२०७४/७५ 
को अवस्था 

आ.व. 
२०७९/८० 
सम्मको िक्ष्र् 

बजेट तथा 
कार्यक्रम 

सूचक आ.व. २०७५/७६ को िक्ष्र् कार्ायन्वर्न 
गने 

ब्जम्मेवार 
लनकार् 

सहर्ोगी 
लनकार् 

वाक्रर्यक प्रथम 

चौमालसक 

दोस्रो 
चौमालसक 

तेस्रो 
चौमालसक 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

  क्रक्रर्ाकिाप ९: तमोर 
जिाशर्र्िु जिक्रवदू्यत 
आर्ोजना )७६२ मेगावाट(  

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नेपाि क्रवद्यतु 
प्रालिकरण 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ऊजाय, जिस्रोत 
तथा लसंचाई 
मन्त्रािर् तथा 
नेपाि सरकारका 
अन्र् लनकार्हरु  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Milestone 1: सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न 

सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न 
भैरहेको। 

क्रवस्ततृ सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न कार्य सम्पन्न 
भएको हनु े। 

  

कार्य 
सम्पन्न। 

Geo-
technical 
Investigation 

सम्पन्न 

गने।लबस्ततृ 
लडजाइनको 
िालग 

परामशयदाता 
छनोट गने, 

परामशय 
दाताबाट 
लबस्ततृ 
लडजाइन 
गने। 

परामशयदाता 
छनोट 
प्रक्रक्रर्ा जारर 
राख्न े। 

Contract 

award गरर 

Mobilizati

on गने। 

लबस्ततृ  लडजाइन 
सरुु गने। 

  Milestone 2 :EIA EIA कार्य 
भैरहेको। 

EIA कार्य सम्पन्न।   कार्य 
सम्पन्न। 

EIA कार्य 
सम्पन्न। 

EIA कार्य 
भैरहेको। 

EIA कार्य 
भैरहेको। 

EIA कार्य 
सम्पन्न। 

  Milestone 3: जग्गा प्रालप्त   क्याम्पको िालग जग्गा 
प्रालप्त गने 

  
  

क्याम्पको 
िालग जग्गा 
प्रालप्त गने 

    क्याम्पको िालग 
जग्गा प्रालप्त गने 

  क्रक्रर्ाकिाप १०: दिुकोशी 
जिाशर्र्िु जिक्रवद्यतु 
आर्ोजना (८०० मेगावाट) 

                

  Milestone 1: सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न 

सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न    कार्य  

सम्पन्न । 
  ड्राफ्ट 

प्रलतबेदन 
अब्न्तम  
प्रलतबेदन 

बोिपत्र प्रकाशन 
गने ।  
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बुंदा 
नं. 

नीलत तथा कार्यक्रम  आिार वर्य 
२०७४/७५ 
को अवस्था 

आ.व. 
२०७९/८० 
सम्मको िक्ष्र् 

बजेट तथा 
कार्यक्रम 

सूचक आ.व. २०७५/७६ को िक्ष्र् कार्ायन्वर्न 
गने 

ब्जम्मेवार 
लनकार् 

सहर्ोगी 
लनकार् 

वाक्रर्यक प्रथम 

चौमालसक 

दोस्रो 
चौमालसक 

तेस्रो 
चौमालसक 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

भैरहेको। तर्ारी   

गने । 
पेश/बोिपत्र 
कागजातिाई 
अब्न्तम रुप 
ददने  । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नेपाि क्रवद्यतु 
प्रालिकरण 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ऊजाय, जिस्रोत 
तथा लसंचाई 
मन्त्रािर् तथा 
नेपाि सरकारका 
अन्र् लनकार्हरु  
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Milestone 2 :EIA काम  

भैरहेको  ।       
  पवुय प्रलतबेदन 

पेश गने  । 
प्रलतबेदनिाई 
अब्न्तम रुप 
ददने । 

प्रलतबेदनको 
स्वीकृलत  गने । 

  

Milestone 3: उत्पादन अनमुलत Apply गरेको  । 

      

 उत्पादन 
अनमुलत 
पत्र प्राप्त 
गने । 

प्रक्रक्रर्ा परुा 
हनु े । 

िाइसेन्स 
प्राप्त गने  । 

  

  

Milestone 4: जग्गा प्रालप्त पक्रहचान 
भैरहेको  

      

  

अलििहण 
कार्य शरुु  
गने । 

अलििहण र 
मआुधजा 
कार्य शरुु  
। 

अलििहण र 
मआुधजा 
कार्यचाि ु। 

  क्रक्रर्ाकिाप ११: मालथपिो 
अरुण जिलबद्यतु आर्ोजना 
(७२५ मेगावाट) 

                

  Milestone 1: क्रवस्ततृ अध्र्र्न क्रवस्ततृ 
लडजाइन कार्य 
भइरहेको 

क्रवस्ततृ लडजाइन कार्य 
सम्पन्न भएर 
लनमायणमा जान े

    अरुण तथा 
इखवुा 
खोिा 
जिक्रवद्यतु 
क्रवस्ततृ 
अध्र्र्न 
कार्य तथा 
पहुंच 
मागयको 

पहुंच मागयको 
क्रवस्ततृ 
लडजाईनको 
Draft 

प्रलतवदेन प्राप्त 
गने र 
मालथपिो 
अरुण 
ज.क्रव.आको 

पहुाँच मागयको 
क्रवस्ततृ 
लडजाइन 
प्रलतवदेन 
तर्ार हनु,े 

इखवुा खोिा 
ज.क्रव.आको 
Draft लडजाइन 
प्रलतवदेन 

पहुाँच मागय र 
इखवुा खोिा 
ज.क्रव.आ. को 
Contractor 

खररद सम्बब्न्ित 
कार्य गने, 

मालथपिो अरुण 
ज.क्रव.आको 
Power 
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बुंदा 
नं. 

नीलत तथा कार्यक्रम  आिार वर्य 
२०७४/७५ 
को अवस्था 

आ.व. 
२०७९/८० 
सम्मको िक्ष्र् 

बजेट तथा 
कार्यक्रम 

सूचक आ.व. २०७५/७६ को िक्ष्र् कार्ायन्वर्न 
गने 

ब्जम्मेवार 
लनकार् 

सहर्ोगी 
लनकार् 

वाक्रर्यक प्रथम 

चौमालसक 

दोस्रो 
चौमालसक 

तेस्रो 
चौमालसक 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

क्रवस्ततृ 

लडजाईन 
कार्य  

गने । 

Investigation 

कार्य हरु 
सम्पन्न भई 
ररपोटय तर्ार 
गररने । 

तर्ार हनुे र 
मालथपिो 
अरुण 
ज.क्रव.आको 
Update 
Feasibility 
Study 

प्रलतवदेन 
तर्ार हनुे । 

Evacuation 

Study सम्पन्न 
गने । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नेपाि क्रवद्यतु 
प्रालिकरण 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ऊजाय, जिस्रोत 
तथा लसंचाई 
मन्त्रािर् तथा 
नेपाि सरकारका 
अन्र् लनकार्हरु  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Milestone 2: EIA         आर्ोजनको 
वातावरणीर् 
प्रभाव (ESIA, 

CIA and 

SPS) को 
अध्र्र्न 
कार्य  गने । 

परामशयदाता 
लनर्िु गनय 
Contract 
Agreement 

गने र 

Scoping 
and TOR 

final गने । 

Draft CIA 

प्रलतवदेन 
तर्ार 
पाररसकने 
। 

वातावरणीर् 
प्रभाव प्रलतवदेन 
तर्ार गने । 

  

Milestone 3: जग्गा प्रालप्त     

    

जग्गा 
अलििहण 
सम्बब्न्ि 
कार्य  

गने । 

Camp 

Facilities को 
िालग 
जग्गाको 
मूपर् 
लनिायरण 
कार्य सम्पन्न 
गने  । 

Camp 
Facilities 

कार्यको 
मआुधजा 
क्रवतरण 
कार्य 
सम्पन्न  

गने  । 

पहुाँच मागयको 
जग्गा 
अलििहणको 
िालग जग्गा 
पक्रहचान गने 
कार्य सम्पन्न  

गने  । 

४० ख. सम्भाव्र् स्थिहरुमा सौर्य 
ऊजाय, वार् ुऊजाय, भ-ुतापीर् ऊजाय 
एवं नवीकरणीर् वैकब्पपक ऊजाय  
प्रक्रवलििाई प्रोत्साहन गने। 

    सबैिाई आिलुनक 
तथा नक्रवकरणीर् 
उजायमा पहुाँच 
उजायमा सबै 
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बुंदा 
नं. 

नीलत तथा कार्यक्रम  आिार वर्य 
२०७४/७५ 
को अवस्था 

आ.व. 
२०७९/८० 
सम्मको िक्ष्र् 

बजेट तथा 
कार्यक्रम 

सूचक आ.व. २०७५/७६ को िक्ष्र् कार्ायन्वर्न 
गने 

ब्जम्मेवार 
लनकार् 

सहर्ोगी 
लनकार् 

वाक्रर्यक प्रथम 

चौमालसक 

दोस्रो 
चौमालसक 

तेस्रो 
चौमालसक 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

सम्भाव्र् 
स्थिहरुमा 
जिक्रवद्यतु, सौर्य 
उजाय, वार् ुउजाय 
एवम ्अन्र् 
नवीकरणीर् 
उजायको प्रक्रवलििाई 
प्रोत्साहन गने 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वैकब्पपक 
उजाय प्रवर्द्यन 

केन्र 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ऊजाय, जिस्रोत 
तथा लसंचाई 
मन्त्रािर् तथा 
नेपाि सरकारका 
अन्र् लनकार्हरु 
 
 
 
 
 
 

  क्रक्रर्ाकिाप १: सौर्य ऊजाय 
प्रणािी जडान 

                

  Milestone 1:  र्रेि ुसौर्य 794276 300000   संख्र्ा ५५,००० 8000 21000 26000 

  Milestone 2:  सौर्य खानेपानी 
तथा लसंचाइ पम्प जडान 

152 600   संख्र्ा १०० 20 35 45 

  Milestone 3:  कृक्रर् लसंचाइका 
िालग लसंचाइ पम्प जडान 

161 3500   संख्र्ा ५०० 150 175 175 

  Milestone 4:  सौर्य वार् ुलमनी 
लिड  

४१३ 2000   क्रक .वा.  २७५ 55 ९६ १२७ 

  क्रक्रर्ाकिाप २:  वार्ोग्र्ााँस 
जडान 

                

  Milestone 1: र्रार्सी 
वार्ोग्र्ााँस जडान 

४००४३२ 200000   संख्र्ा २५,००० ५००० ९००० ११००० 

  Milestone 2: संस्थागत तथा 
सामदुाक्रर्क वार्ोग्र्ााँस जडान 

५६ 600   संख्र्ा १०० २० ३५ ४५ 

  Milestone 3: शहरी तथा 
धर्वसाक्रर्क वार्ोग्र्ााँस जडान 

९५ 750   संख्र्ा १५० ३० ५२ ६८ 
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बुंदा 
नं. 

नीलत तथा कार्यक्रम  आिार वर्य 
२०७४/७५ 
को अवस्था 

आ.व. 
२०७९/८० 
सम्मको िक्ष्र् 

बजेट तथा 
कार्यक्रम 

सूचक आ.व. २०७५/७६ को िक्ष्र् कार्ायन्वर्न 
गने 

ब्जम्मेवार 
लनकार् 

सहर्ोगी 
लनकार् 

वाक्रर्यक प्रथम 

चौमालसक 

दोस्रो 
चौमालसक 

तेस्रो 
चौमालसक 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

४१ पवुय पब्श् चम राजमागय र 
रसवुागढी-काठमाडौँ वीरगञ्च 
कोररडोरहरुमा ७६५ के.भी. 
क्षमताको प्रशारण िाइन लनमायण 
गने । कणायिी, गण्डकी र 
कोशी कोररडोरमा उच्च 
क्षमताको प्रशारण िाइन लनमायण 
गने। अन्तरदेशीर् प्रशारण 
िाइनहरु क्रवस्तार गने । 

    लनमायण सम्पन्न हनुे 
क्रवद्यतु 
आर्ोजनाको 
जिक्रवद्यतु प्रशारण 
िाईन माफय त 
राक्रिर् िीड 

प्रणािीमा आवर्द् 
गने।लनजी 
िगानीकतायहरूिाई 
प्रसारण िाईनको 
क्रवकासमा सहभागी 
गराउन लनमायण र 
हस्तान्तरण 
अविारणामा 
आर्ोजनाको 
क्रवकास गने । 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ऊजाय,जिस्रोत 
तथा लसंचाई 
मन्त्रािर् तथा 
नेपाि सरकारका 
अन्र्  लनकार्हरु  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  क्रक्रर्ाकिाप  १: नेपाि चीन 
जोड्ने गपछी–रसवुागढी–केरुङ 
४०० के.भी. प्रशारण िाइन 

                 
 
 
 
 
 
 
 

नेपाि क्रवद्यतु 
प्रालिकरण 
 
 
 

  Milestone 1: Survey License EIA/IEE को 
िालग दईु 
चरणमा Survey 

License लिन ु
पने  । 

आ.व. २०७९/८० 
सम्म आर्ोजना 
सम्पन्न गने िक्ष्र् 
रहेको । 

  

प्रसारण 
िाइन 
लनमायण 
(सक्रकय ट 
क्रक.लम) 

EIA/IEE कार्य 
सम्पन्न गरर 
चीन संग 

Joint 
Feasibility 

study कार्य  
अगाडी 
बढाउने । 

EIA/IEE 

कार्य को 
प्रस्ताव 
स्वीकृत  

गने  । 

EIA/IEE 

कार्य को 
लछटो 
सम्पन्न  

गने  । 

EIA/IEE कार्य 
सम्पन्न   

गने  । 
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बुंदा 
नं. 

नीलत तथा कार्यक्रम  आिार वर्य 
२०७४/७५ 
को अवस्था 

आ.व. 
२०७९/८० 
सम्मको िक्ष्र् 

बजेट तथा 
कार्यक्रम 

सूचक आ.व. २०७५/७६ को िक्ष्र् कार्ायन्वर्न 
गने 

ब्जम्मेवार 
लनकार् 

सहर्ोगी 
लनकार् 

वाक्रर्यक प्रथम 

चौमालसक 

दोस्रो 
चौमालसक 

तेस्रो 
चौमालसक 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

  Milestone -2: सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न 

सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न कार्य 
जारी रहेको  । 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नेपाि क्रवद्यतु 
प्रालिकरण 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ऊजाय, जिस्रोत 
तथा लसंचाई 
मन्त्रािर् तथा 
नेपाि सरकारका 
अन्र्  लनकार्हरु  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  क्रक्रर्ाकिाप  २:कोशी कोररडोर                 
  Milestone 1: प्रशारण िाइन 

लनमायण 
लनमायण कार्य 
जारी रहेको 
हाि सम्म को 
भौलतक प्रगलत 
कररब २४ 
प्रलतशत  

रहेको  ।  आर्ोजना सम्पन्न गने 

िक्ष्र् रहेको  । 
  

प्रसारण 
िाइन 
लनमायण 
(सक्रकय ट 
क्रक.लम) 

प्रशारण 
तथा 
सवस्टेसन 
को समान 
उपिब्धि 
गरर 
लनमायण 
गने, लबलबि 

लसलभि 
लनमायण 
जग्गा 
उपिब्धि 

गने । 

आर्ोजनाको 
प्रथम 
चौमालसक 
भाररत िक्ष्र् 
५.६३ 
रहेको । 

आर्ोजना
को दोश्रो  
चौमालसक 
भाररत 
िक्ष्र् 
९.९५ 
रहेको । 

आर्ोजनाको 
तेस्रो  चौमालसक 
िक्ष्र् भाररत 
प्रगलत ९.५३ 
रहेको । 

  क्रक्रर्ाकिाप ३:कणायिी कोररडोर       
            

  
 
 
 
 
 

राक्रिर् 
प्रशारण िीड 
कम्पनी 
लिलमटेड 

  Milestone 1 :सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न 

सवे अनमुलत 
पत्र प्राप्त 
भएको  । 

DPR सम्पन्न गने ।   परामसयदाता 
संग DPR 

संझौता  । 

सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न 
अन्तगयत  

सवे, soil  

test सम्पन्न 
गने र िाईन 
लडजाइन 
५०%  

Inception 

प्रलतवदेन 
प्राप्त गने । 

क्रवस्ततृ 
सवेको 
कार्य  

सरुु । 
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बुंदा 
नं. 

नीलत तथा कार्यक्रम  आिार वर्य 
२०७४/७५ 
को अवस्था 

आ.व. 
२०७९/८० 
सम्मको िक्ष्र् 

बजेट तथा 
कार्यक्रम 

सूचक आ.व. २०७५/७६ को िक्ष्र् कार्ायन्वर्न 
गने 

ब्जम्मेवार 
लनकार् 

सहर्ोगी 
लनकार् 

वाक्रर्यक प्रथम 

चौमालसक 

दोस्रो 
चौमालसक 

तेस्रो 
चौमालसक 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

सम्पन्न गने| 

IEE को TOR 

सम्पन्न  

गने । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

राक्रिर् 
प्रशारण िीड 
कम्पनी 
लिलमटेड 

 
 
 
 
 

ऊजाय, जिस्रोत 
तथा लसंचाई 
मन्त्रािर् तथा 
नेपाि सरकारका 
अन्र् लनकार्हरु  
  
  
 

  Milestone 2: जग्गा प्रालप्त दोदोिरा कैिािी 
को मआुधजा 
लबतरण, पचु्मा  

सखेुतको  

मआुधजा लनिायरण, 

फुकोट कालिकोट  

सूचना प्रकाशन 
गने । 

सब स्टेशन  र Tower 

Location को को 
जग्गा प्रालप्त परुा गने, 

लनमायण को टेन्डर 
जारी गरी सब स्टेशन 
र प्रसारण िाईन को 
प्रमखु संरचना लनमायण 
सम्पन्न गने । 

    २ ता सब 
स्टेशन 

को जग्गा 
प्रालप्त 
सम्पन्न 
गने । 

पचु्मा 
सखेुतमा 
मआुधजा 
क्रवतरण  

गने । 

जग्गा प्रालप्त 
गने । 

जग्गा प्रालप्त  

गने । 

  क्रक्रर्ाकिाप ४: क्रकमाथंान्का 
अरुण-अरुण हब     

  

  

  

    

  

  Milestone 1: सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न 

सवे अनमुलत 
पत्र प्राप्त 
भएको । 

DPR सम्पन्न गने ।   
परामसयदाता 
संग DPR 

संझौता  

गने । 

सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न  

५०%  

सम्पन्न 
गने|EIA  

सम्पन्न गने |  

NEA 

इब्न्जलनर्ररङ्ग 
Company 

संग सम्झौता 
गने । 

Inception 

प्रलतवदेन 
प्राप्त  

गने । 

EIA को कार्य 
शरुु गने । 

  Milestone 2: जग्गा प्रालप्त   सब स्टेशन   जग्गा 
प्रालप्त परुा गने, लनमायण 
को टेन्डर जारी गरी 
गरी लनमायण कार्य  

गने । 

  

  

सब 
स्टेशन 
को जग्गा 
प्रालप्त   

गने । 

सूचना 
प्रकाब्शत 
गने । 

जग्गा प्रालप्त  
गने ।  

जग्गा प्रालप्त   

गने । 
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कार्ायन्वर्न लनदेब्शका 
 

१. कार्ायन्वर्न कार्यके्षत्र (Scope of Works) 

ऊजाय तफय  देहार् बमोब्जमका कार्यके्षत्र रहेका छन ्: 

 क्रवद्यतु ्उत्पादन 

 ४,०७१ मे .वा. लनमायणािीन क्रवद्यतु आर्ोजनाहरु सञ्चािनमा पर्ाउन े

o ७४ मे .वा.  न.ेक्रव.प्रा.बाट  (२ वटा) 
o २५ मे .वा.  न.ेक्रव.प्रा.बाट  (१ वटा) सौर्य 
o १,१२८ मे .वा.  न.ेक्रव.प्रा.का सहार्क कम्पनीहरुबाट (१३ वटा)आ .व .

२०७९/८० सम्म सञ्चािनमा आउन े

o २,८४४ मे .वा. लनजी क्षेत्रबाट (१५६ वटा) खरीद संझौता भएका आ .व .
२०७९/८० सम्म सञ्चािनमा आउन े

 १,५४९ मे .वा. क्रवत्तीर् व्र्वस्था भएका  (९१ वटा) 
 १,२९५ मे .वा.  क्रवत्तीर् व्र्वस्था हनु बााँकी (६५ वटा) 

 जिक्रवद्यतु ्आर्ोजनाहरुको पक्रहचान तथा सम्भाव्र्ता अध्र्र्नको कार्य   गने । अध्र्र्न 
भैरहेका वा अध्र्र्न सम्पन्न भएका कूि १०,२४९ मे .वा  क्षमताका जिक्रवद्यतु ्
आर्ोजनाहरुिाई लनमायणको चरणमा िैजाने ।  

 

 क्रवद्यतु ्प्रसारण 

 देहार् बमोब्जमका लनमायणािीन प्रसारण प्रणािी कार्ायन्वर्न हनुे 
o ४०० के.लभ. िाइन      ५७० सक्रकय ट क्रक.लम. 
o ४००/२२० के.लभ.िाइन   १७० सक्रकय ट क्रक.लम. 
o २२० के.लभ. िाइन    १,१९९ सक्रकय ट क्रक.लम. 
o १३२ के.लभ. िाइन    १,४७७ सक्रकय ट क्रक.लम. 
o ४००/२२० के.लभ. सबस्टेशन   ९४५ एम.लभ.ए. 
o २२०/१३२ के.लभ. सबस्टेशन   ४,९०६ एम.लभ.ए. 
o १३२/३३ के.लभ. सबस्टेशन   ८,०० एम.लभ.ए. 
o १३२/११ के.लभ. सबस्टेशन    ५२२ एम.लभ.ए. 

 

 देहार् बमोब्जमका प्रस्ताक्रवत प्रसारण प्रणािीहरुको अध्र्र्न सम्पन्न गरी लनमायणको 
चरणमा िैजान े

o ४०० के.लभ. िाइन      ६,१०३ सक्रकय ट क्रक.लम. 
o २२० के.लभ. िाइन    ३८६ सक्रकय ट क्रक.लम. 
o १३२ के.लभ. िाइन    ८८२ सक्रकय ट क्रक.लम. 
o ४००/२२०/१३२ के.लभ. सबस्टेशन  ५,२५० एम.लभ.ए. 
o ४००/२२० के.लभ. सबस्टेशन   १,४४५ एम.लभ.ए. 
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o ४००/१३२ के.लभ. सबस्टेशन   ३,७४७ एम.लभ.ए. 
o २२०/१३२ के.लभ. सबस्टेशन   २,६३६ एम.लभ.ए. 
o १३२/३३  के.लभ. सबस्टेशन   ८१९ एम.लभ.ए. 

 क्रवद्यतु ्क्रवतरण तथा िाहक सेवा 

 देहार् बमोब्जमका लनमायणािीन क्रवतरण िाइन तथा सदुृढीकरण भैरहेका सबश्टेशन 
आर्ोजनाहरुको लनमायण सम्पन्न गने 

o ३३ के.लभ. िाइन         १,८२५ सक्रकय ट क्रक.लम. 
o ११ के.लभ. िाइन         २,३८८ सक्रकय ट क्रक.लम. 
o ०.४/०.२३ के.लभ. िाइन        ३,२०८ सक्रकय ट क्रक.लम. 
o ३३/११ के.लभ. सबस्टेशन         १०५९ एम.लभ.ए. 
o जडान हनुे क्रवतरण ट्रान्सफमयर         १३७,१५० के.लभ.ए. 

 देहार् बमोब्जमका प्रस्ताक्रवत क्रवतरण िाइन, सबश्टेशन तथा क्रवतरण ट्रान्सफमयरहरुको 
जडान तथा लनमायण सम्मन्न गने 

o ३३ के.लभ. िाइन      ४,०८९ सक्रकय ट क्रक.लम. 
o ११ के.लभ. िाइन      ८,९२० सक्रकय ट क्रक.लम. 
o ०.४/०.२३ के.लभ. िाइन     १४,३९४ सक्रकय ट क्रक.लम. 
o ३३/११ के.लभ. सबस्टेशन   १,०३५ एम.लभ.ए. 
o जडान हनुे क्रवतरण ट्रान्सफमयर   ३३७,४९६ के.लभ.ए. 
 

 िर् ुजिक्रवद्यतु ्आर्ोजना तथा पानी र्ट्ट जडान 

o आ.व. २०७५/७६ मा कूि ३००० क्रक.वा. िर् ु तथा साना जिक्रवद्यतु ्
आर्ोजना जडान गने  

o आ.व. २०७५/७६ मा २०० वटा सिुाररएको पानी र्ट्ट जडान गने 

 सौर्य ऊजाय प्रणािी जडान 

o आ.व. २०७५/७६ मा र्रेि ु सौर्य प्रणािी, सौर्य खानेपानी तथा लसंचाइ पम्प 
जडान, कृक्रर् लसंचाइका िालग लसंचाइ पम्प जडान, संस्थागत सौर्य क्रवद्यतु,् सौर्य लमलन 
लिड र सौर्य ड्रार्र तथा कुकर जडान गररन े

 

 सिुाररएको चिुो तथा वार्ोग्र्ास जडान 

o आ.व. २०७५/७६ मा सिुाररएको फिामे चिुो, र्रार्सी वार्ोग्र्ास जडान, 

संस्थागत तथा सामदुाक्रर्क वार्ोग्र्ास जडान र शहरी तथा व्र्ावसाक्रर्क 
वार्ोग्र्ास जडान गररन े
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२.  संरचना, संस्था तथा जनशब्ि  

 ऊजाय के्षत्रका क्रक्रर्ाकिापहरुको कार्ायन्वर्नकोिालग देहार् बमोब्जमका लनकार्हरुमा 
रहेका क्रवद्यमान संरचना एवम ्जनशब्ि तथा लनजी के्षत्रका संरचना एवम ्जनशब्िहरुको 
उपर्ोग र व्र्वस्थापन गररनछे । 

o क्रवद्यतु क्रवकास क्रवभाग,  

o वैकब्पपक ऊजाय प्रवर्द्यन केन्र, 

o नेपाि क्रवद्यतु प्रालिकरण,  

o क्रवद्यतु ्उत्पादन कम्पनी,  
o राक्रिर् प्रसारण लिड कम्पनी,  
o जिक्रवद्यतु िगानी तथा क्रवकास कम्पनी । 

o क्रवद्यतु ्लनर्मनको कार्य क्रवद्यतु लनर्मन आर्ोगिाई स्थापना गरी गराइनेछ ।  

 क्रवद्यतुीकरणको कार्य प्रदेश तहबाट हनुे गरी संरचनगत व्र्वस्थाको तर्ारी हुाँदै गररएको। 
र्सकािालग नेपाि क्रवद्यतु प्रालिकरण अन्तगयतका के्षलत्रर् कार्ायिर्हरुिाई प्रालिकरण 
अन्तगयत रहने गरी क्रवतरण कम्पनीहरु स्थापना गररने तफय  तर्ारी कार्य शरुु भएको। 
र्सकािलग नेपाि क्रवद्यतु प्रालिकरणिे O&M Survey गरररहेको ।  

 प्रदेश तथा स्थानीर् तहमा आवश्र्क प्राक्रवलिक जनशब्ि केन्रबाट खटाइएकोछ । प्रदेश 
तथा स्थानीर् तहिाई आवश्र्क प्राक्रवलिक सहर्ोग केन्रीर् लनकार्हरु तथा न.ेक्रव.प्रा 
अन्तगयतका कार्ायिर्हरुबाट गररनेछ ।   

 प्रदेश तथा स्थानीर् तहमा आवश्र्क जनशब्ि एवम ्संरचनाको दीर्यकािीन व्र्वस्थापन 
O&M Survey गरी गनुय पनेछ ।   

  

३. क्रवत्तीर् व्र्वस्थापन 

आगामी आ.व. २०७५/७६ मा ऊजाय क्षेत्रको िालग ८३ अबय ३२ करोड ९६ िाख क्रवलनर्ोजन 
भएको छ।आउाँदो आ.व. हरुमा पलन ऊजाय के्षत्रिे क्रवलनर्ोजनमा प्राथलमकता पाउने अपेक्षा 
गररएको छ । 

आगामी दश वर्य सम्ममा (२०८४/८५)  ऊजाय क्षेत्रमा कररब ३३ खबय ८४ अबय क्रवत्तीर् व्र्वस्था 
तथा िगानी प्रबन्ि  गनुय पने अनमुान गररएकोछ ।  

 सरकारी/PPP/EPCF मोडेिमा  िगानीको क्रवलनर्ोजन/व्र्वस्थापन 

 १०,२५० मे.वा. (ठूिा तथा जिाशर्र्िु)   १७ खबय ४२ अबय 
 लनमायणािीन प्रसारण प्रणािी     ११६ अबय 
 प्रस्ताक्रवत प्रसारण प्रणािी      ३५२ अबय 
 लनमायणािीन  एवम ्प्रस्ताक्रवत  क्रवतरण प्रणािी   ९६   अबय + २५ अबय 

 २,८४४ मे.वा. का िालग लनजी िगानी (स्वदेशी र FDI समेत)  ४८३ अबय 
 १,१२८ मे.वा. का िालग सावयजलनक लनजी िगानी   १९२ अबय 
 ९०० मे.वा. सौर्य क्रवद्यतु      ७२ अबय 
 १,८०० मे.वा. मालथपिो कणायिी र अरुण तेश्रो   ३०६ अबय 
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४.  नलतजा व्र्वस्थापन 

ऊजाय के्षत्रको अपेब्क्षत नलतजा हालसि गनय देहार् बमोब्जमको उपिधिी हालसि गररने।  

क) िक्ष्र् अनरुूप लनमायणािीन आर्ोजनाहरुबाटक्रवद्यतु उत्पादन भएको हनु े

ख) िक्ष्र्अनरुूप लनमायणािीन प्रसारण र क्रवतरण प्रणािीहरुलनमायण भएको हनु े

ग) अध्र्र्नको चरण वा अध्र्र्न सम्पन्नक्रवद्यतु आर्ोजनाहरु लनमायण भएको हनु े

र्) प्रस्ताक्रवत क्रवतरण िाइन, सबश्टेशन तथा क्रवतरण ट्रान्सफमयर लनमायण/जडान हनु े

ङ) ५ वर्यलभत्र उत्पादनका सबै के्षत्र, सावयजलनक र्ातार्ात सेवा र अन्र् पूवायिारका के्षत्रमा 
चौबीसै र्ण्टा क्रवद्यतु आपूलतय भएको हनु,े 

च) १० वर्यलभत्र प्रलतव्र्ब्ि क्रवद्यतु खपत हािको ११० बाट १५०० क्रकिोवाट र्ण्टा पगेुको 
हनु,े 

 

५. कार्ायन्वर्नको मागयब्चत्रः 
क) (सम्भाव्र् आर्ोजनाः 

 ROR 

 PROR 

 जिाशर्र्िु क्रवद्यतु आर्ोजना 
 बहउुद्देशीर् आर्ोजना (उजाय उत्पादन, लसंचाइ, पर्यटकीर् गन्तव्र्) 

 नवीकरणीर् वैकब्पपक ऊजाय –सौर्यऊजाय, वार् ुऊजाय,  भ-ूतापीर् ऊजाय 
 

 

ख) संस्थागत ब्जम्मेवारीः 
 उजाय, जिस्रोत तथा लसंचाइ मन्त्रािर् 

 िगानी बोडय 
 क्रवद्यतु क्रवकास क्रवभाग 

 वैकब्पपक ऊजाय प्रवर्द्यन केन्र 

 क्रवद्यतु ्उत्पादन कम्मनी  
 राक्रिर् प्रसारण लिड कम्पनी  
 जिक्रवद्यतु िगानी तथा क्रवकास कम्पनीहरुका 
 नेपाि क्रवद्यतु प्रालिकरण 

 सम्बब्न्ित आर्ोजना कार्ायिर् 

ग) जनशब्ि र्ोजनाः 
  क्रवद्यमान जनशब्िबाट आर्ोजना कार्ायिर् स्थापना/संचािन 

 प्रलतस्पिायका आिारमा आर्ोजना प्रमखुको छनौट तथा कार्यसम्पादन सम्झौता 
सक्रहतको ब्जम्मेवारी 

 प्राक्रवलिक जनशब्ििाई आर्ोजना अवलिसम्मका िालग करारमा लनर्बु्ि 

 आर्ोजना प्रभाक्रवत के्षत्रका बालसन्दाहरूका िालग न्रू्नतम १ र्र १ रोजगारका 
आिारमा रोजगारीको अवसर प्रदान एवम ्सोका िालग आिारभतू सीप क्रवकास 
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र्) बजेट क्रवलनर्ोजन र प्रवाहः 
 मध्र्मकालिन खचय संरचना सक्रहतको पर्ायप्त बजेट क्रवलनर्ोजनको सलुनब्ितता 
 आर्ोजनाको कार्ायन्वर्न कार्यर्ोजना अनरुूप बजेट क्रवलनर्ोजन 

 कार्यसम्पादनका आिारमा बजेट लनकासा एवम ्भिुानी 
 बजेट प्रवाहः अथय मन्त्रािर्  क्रवर्र्गत मन्त्रािर्  आर्ोजना कार्ायिर् 

 व्र्ब्िगत एवमसंस्थागत िगानी तथा आम जनतािाई िगानीको अवसर  

 स्वदेशी तथा क्रवदेशी लनजी िगानी 
 क्रवकास सहार्ता साझेदार संस्था 

 

ङ) सम्भाव्र् जोब्खमः 
 उजाय प्रशारण िाईन लनमायण 

 जग्गा अलििहणका कदठनाई 

 वातावरणीर् प्रभाव मूपर्ाङ्कन सम्पन्न गनयमा कदठनाई 

 वन क्षेत्रको सहमती  

 स्थानीर् सहर्ोग प्रालप्त तथा अपेक्षा व्र्वस्थापन 

 सरकारी िगानीमा लनमायण हनुे आर्ोजनाहरूका िालग पर्ायप्त िगानी व्र्वस्थापन 

 वैदेब्शक िगानी आकक्रर्यत गने उब्चत वातावरण तथा िगानी जोब्खम सम्बोिन 

 क्रवद्यतु उत्पादन तथा क्रवद्यतु उपभोग एवम ्बजारमा तादात्म्र्ता 
 

च) पक्रहचान र समस्र्ा समािान 

 आर्ोजना गत समस्र्ा समािानको िालग हरेक मन्त्रािर्मा समस्र्ा 
समािानको िालग लनर्लमत रुपमा दईु मक्रहना बैठक बसी पक्रहचान भएका 
समस्र्ाहरु समािान गनय पहि गने। 

 हरेक आर्ोजना/लनकार्िे समस्र्ा मन्त्रािर्मा पेश गने 

 समस्र्ा उपर छिफि गरी समिानको खोजी गने 

 आर्ोजना तहमा समिान हनु सकने समस्र्ा बािा फुकाउ गरी समािान गररन े

 मन्त्रािर् तह वा प्रदेश एवं स्थानीर् तहको समानान्तर समन्वर् आवश्र्क भए 
सो को पहि गररन े

 मन्त्रािर्बाट समािान हनु नसकने समस्र्ाहरु रा.र्ो.आ. तथा प्र.म. तथा म.प.् 
को कार्ायिर्मा समािानको िालग अनरुोि गने। 

 

छ) समन्वर्ः 
 ठाडो समन्वर्ः मन्त्रािर्, क्रवभाग, िगानी बोडय, नेपाि क्रवद्यतु प्रालिकरण, 

आर्ोजना कार्ायिर् 

 समानान्तर समन्वर्ः प्रदेश सरकार, स्थानीर् सरकार, अथय मन्त्रािर्, वन तथा 
वातावरण मन्त्रािर्, गहृ मन्त्रािर्, कृक्रर्, पशपुन्छी तथा सहकारी मन्त्रािर्, 
भलूम सिुार मन्त्रािर् 
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ज) अनगुमनः 
 आर्ोजना कार्ायिर्बाट 

 नेपाि क्रवद्यतु प्रालिकरणबाट 

 क्रवद्यतु उत्पादन कम्पनी लिलमटेडबाट 

 राक्रिर् प्रशारण िीड कम्पनी लिलमटेडबाट 

  वैकब्पपक ऊजाय प्रवर्द्यन केन्रबाट 

 क्रवद्यतु क्रवकास क्रवभागबाट 

 ऊजाय, जिस्रोत तथा लसंचाइ मन्त्रािर्बाट 

 

झ) अनगुमन तथा प्रलतवेदन  

कार्ायन्वर्न ब्स्थलतको लनर्लमत प्रलतवेदनको तररका 

 मालसक प्रगती प्रलतवेदन 

हरेक मक्रहनाको ७ गते लभत्र मालसक प्रगती प्रलतवेदन मातहतका लनकार्िे 
मन्त्रािर्मा पठाउने । 

 चौमालसक प्रगती प्रलतवेदन 

चौमालसक समाप्त भएको ७ गते लभत्र चौमालसक प्रगती प्रलतवेदन मातहतका 
लनकार्िे मन्त्रािर्मा पठाउने ।  

 वाक्रर्यक प्रगती प्रलतवेदन 

आलथयक वर्य समाप्त भएको ७ ददन लभत्र आर्ोजनाको वाक्रर्यक प्रगती प्रलतवेदन 
मातहतका लनकार्िे मन्त्रािर्मा पठाउने ।  

 

 

ञ) प्रमखु कार्यसूचकहरू (Process Indicators) 

 आर्ोजनाको पक्रहचान 

 सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 

 क्रवस्ततृ आर्ोजना प्रलतवेदन तर्ारी 
 वातावरणीर् प्रभाव मूपर्ाङ्कन तथा स्वीकृलत 

 अनमुलत प्रदान 

 आर्ोजना क्रवकास सम्झौता (PDA) तथा उजाय खररद सम् झौता (PPA) 

 खररद र्ोजना लनमायण 

 संरचनागत व्र्वस्था /आर्ोजना कार्ायिर् स्थापना  

 आर्ोजना लनमायण आरम्भ 
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ट) प्रमखु उपिधिी सूचकहरू (Output Indicators)  

क्र.सं. 
मखु्र् 

क्रक्रर्ाकिाप 
सहार्क क्रक्रर्ाकिाप एकाई 

शरुुदेब्ख 
आ.व. 

२०७४/७५ 

प्रथम ८ 
मक्रहना 
सम्मको 

आ.व. 
२०७५/७६ 
मा अपेब्क्षत 
उपिब्धि 

कैक्रफर्त 

१ 
नीलतगत 

व्र्वस्था 

जिस्रोतनीलत, जिस्रोत ऐन, जिस्रोत 
लनर्माविी तजुयमा। 

  

जिस्रोत 
नीलतको 
मस्र्ौदा 
तर्ार भएको; 
क्रवद्यतु ्
लनर्मन 
आर्ोगको 
लनर्मवािी 
मस्र्ौदा रार् 
सझुावको 
िालग 
पठाइएको  

    

क्रवद्यतु ्ऐन, क्रवद्यतु ्लनर्मवािी, नेपाि 
क्रवद्यतु्प्रालिकरण ऐन पररमाजयन । 
नवीकरणीर् ऊजाय क्रवकास नीलत, 
नवीकरणीर् ऊजाय क्रवकास ऐन तजुयमा; 
नवीकरणीर् ऊजाय अनदुान नीलत एवं 
पररचािन कार्यक्रवलि पररमाजयन; 

प्रदेश तथा स्थानीर् तहको वैकब्पपक 
तथा नवीकरणीर् ऊजाय सम्बन्िी क्रवलभन्न 
नमनुा कार्यक्रवलि, लनर्मवािी, लनदेब्शका 
आददको तजुयमा  
क्रवद्यतु ्लनर्मन आर्ोग लनर्मवािी जारी 
गने; क्रवद्यतु ्लनर्मन आर्ोगको स्थापना 
गने। 

२ 
ऊजायको 
पहुाँच 

क्रवद्यतु ्उत्पादन 

 
 

मे .वा.  १०७३ ७६०* 

*२५मे.वा. 
को लिड 
सोिार 
समेत 

क्रवद्यतु ्चहुावट प्रलतशत २०.९० १८.९  

प्रशारण िाइन क्रवस्तार (६६ के.भी. र 
सोभन्दा बढी) 

सक्रकय ट 

क्रक .लम.  
३,५३८ ७६१   

क्रवतरण िाइन क्रवस्तार ३३ के .भी  क्रक .लम.  ४,९७६ ४२०   

क्रवतरण िाइन क्रवस्तार ११ के .भी  क्रक .लम.  ३४,२७१ ५००   

क्रवद्यतु ्पहुाँच र्रिरुी 
)एक लमटर एक र्रिरुी(  

संख्र्ा 
(हजारमा) 

४०,०५ ४,८० ने.क्रव.प्रा.  

५० २.१ ब.ुपा.कं 
क्रवद्यतु ्पहुाँच जनसंख्र्ा(प्रलत र्रिरुी पााँच व्र्ब्ि) 

राक्रिर् क्रवद्यतु ्प्रणािीबाट प्रलतशत ६९* ६** 

*कूि 
जनसंख्र्ा 
२ करोड 
९४ िाख 
आिार 
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क्र.सं. 
मखु्र् 

क्रक्रर्ाकिाप 
सहार्क क्रक्रर्ाकिाप एकाई 

शरुुदेब्ख 
आ.व. 

२०७४/७५ 

प्रथम ८ 
मक्रहना 
सम्मको 

आ.व. 
२०७५/७६ 
मा अपेब्क्षत 
उपिब्धि 

कैक्रफर्त 

मान्दा 
**कूि 
जनसंख्र्ा 
२ करोड 
९६ िाख 
आिार 
मान्दा 

वैकब्पपक/नवीकरणीर् ऊजायबा प्रलतशत १८ ०.५  
प्रलतव्र्ब्ि क्रवद्यतु ्खपत क्रक .वार्ण्टा  १७७ २५०   

३ 

वैकब्पपक
/ 

नवीकरणी
र्ऊजायको 
प्रवर्द्यन 
तथा 

क्रवकास 

िर्जुिक्रवद्यतु ्आर्ोजना तथा पलन र्ट्ट 

िर् ुतथा साना जिक्रवद्यतु ्
आर्ोजना 

क्रक .वा.  २९,५०० ३,०००   

सिुाररएको पलन र्ट्ट जडान संख्र्ा १०,६५४ २००   

सौर्यऊजाय प्रणािी जडान 

र्रेि ुसौर्य संख्र्ा ७,९४,२७६ ५५,०००   

सौर्य खानेपानी तथा लसंचाइ पम्प 
जडान 

संख्र्ा १५२ १००   

कृक्रर् लसंचाइको िालग लसंचाइ पम्प 
जडान 

संख्र्ा १६१ ५००   

संस्थागत सौर्य क्रवद्यतु ् संख्र्ा १,७०१ ५००   

सौर्य लमनी लिड क्रक .वा.  ४१३ २७५   

सौर्य ड्रार्र तथा कुक्कर जडान संख्र्ा २,१८१ १००   

सिुाररएकोचिुो तथा वार्ोग्र्ााँस 

सिुाररएको फिामे चिुो संख्र्ा ४१,०९० २२,०००   

र्रार्सी वार्ोग्र्ााँस जडान संख्र्ा ४,००,४३२ २५,०००   

संस्थागत तथा सामदुाक्रर्क 
वार्ोग्र्ााँस जडान 

संख्र्ा  ५६ १००  

शहरी तथा धर्वसाक्रर्क वार्ोग्र्ााँस 
जडान 

संख्र्ा  ९५ १५०  
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अनगुमन र्ोजना 
 

क) आर्ोजना तर्ारी चरणको अनगुमन र्ोजना 
आर्ोजनाको नाम: 

लस.नं. 
अनगुमन 
गने क्रवर्र् 

अनगुमन तह प्रथम चौमालसक दोस्रो चौमालसक तेस्रो चौमालसक 

१. 
आर्ोजना 
पक्रहचान 

आर्ोजना             

क्रवभाग             

मन्त्रािर्             

२. 
पूवय 
सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न 

आर्ोजना             

क्रवभाग/ने.क्रव.प्रा/वै.ऊ.प्र.क./कं             

मन्त्रािर्             

३. 
सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न 

आर्ोजना             

क्रवभाग/ने.क्रव.प्रा/वै.ऊ.प्र.क./कं             

मन्त्रािर्             

४. 
वातावरणीर् 
अध्र्र्न 

आर्ोजना             

क्रवभाग/ने.क्रव.प्रा/वै.ऊ.प्र.क./कं             

मन्त्रािर्             

५. 
आर्ोजना 
स्वीकृती 

आर्ोजना             

क्रवभाग/ने.क्रव.प्रा/वै.ऊ.प्र.क./कं             

मन्त्रािर्             

ख)  आर्ोजना कार्ायन्वर्न चरणको अनगुमन र्ोजना 
आर्ोजनाको नाम: 

लस.नं. 
अनगुमन गने 

क्रवर्र् 
अनगुमन तह प्रथम चौमालसक दोस्रो चौमालसक तेस्रो चौमालसक 

१. 

क्रवस्ततृ 
लडजाइन 
(Detail 

Design) 

आर्ोजना             

क्रवभाग/ने.क्रव.प्रा/वै.ऊ.प्र.क./कं             

मन्त्रािर् 
    

   
 

   
 

२. जग्गा प्राप्ती 
आर्ोजना             

क्रवभाग/ने.क्रव.प्रा/वै.ऊ.प्र.क./कं             

मन्त्रािर्             

३. 
िागत 
अनमुान 
स्वीकृती 

आर्ोजना             

क्रवभाग/ने.क्रव.प्रा/वै.ऊ.प्र.क./कं             

मन्त्रािर्             

४. खररद प्रक्रक्रर्ा 
आर्ोजना             

क्रवभाग/ने.क्रव.प्रा/वै.ऊ.प्र.क./कं             

मन्त्रािर्             
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लस.नं. 
अनगुमन गने 

क्रवर्र् 
अनगुमन तह प्रथम चौमालसक दोस्रो चौमालसक तेस्रो चौमालसक 

५. 

लनमायण              

क. भौलतक 
प्रगलत 

आर्ोजना             

क्रवभाग/ने.क्रव.प्रा/वै.ऊ.प्र.क./कं             

मन्त्रािर्             

ख. क्रवत्तीर् 
प्रगलत 

आर्ोजना             

क्रवभाग/ने.क्रव.प्रा/वै.ऊ.प्र.क./कं             

मन्त्रािर्             

ग. गणुस्तर 

आर्ोजना             

क्रवभाग/ने.क्रव.प्रा/वै.ऊ.प्र.क./कं             

मन्त्रािर्             

र्. समर् र 
िागत 

आर्ोजना             

क्रवभाग/ने.क्रव.प्रा/वै.ऊ.प्र.क./कं             

मन्त्रािर्             

६. 
ठेक का 
व्र्वस्थापन 

आर्ोजना             

क्रवभाग/ने.क्रव.प्रा/वै.ऊ.प्र.क./कं             

मन्त्रािर्             
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नवप्रवतयनात्मक  कार्यक्रम  (Innovative Idea) 

 

 एकीकृत ऊजाय तथा लसंचाइ क्रवशेर् कार्यक्रम सञ्चािन गररने । र्सको िालग सौर्य क्रवद्यतुको उपर्ोग 
गरी लिफ्ट लसंचाइ आर्ोजना सञ्चािन गररन े । लमलन लिड प्रणािीको माध्र्मबाट सौर्य क्रवद्यतुको 
उपर्ोग िामीण क्रवद्यतुीकरणमा गररने । सौर्य क्रवद्यतुको ददगोपना (Sustainability) को िालग लिड 
उपिधि हनुे स्थानमा नेट लमटररङ्ग तथा नेट पेमेण्टको व्र्वस्था गरी लिडमा आबर्द् गने ।  

– र्ो अविारणा अन्तगयत खानपेानी सेवा िाई पलन समेक्रटन सक्रकन े।  

 

 लिड उपिधि हनु े स्थानमा िर् ु जिक्रवद्यतु तथा सामदुाक्रर्क सौर्य क्रवद्यतु ् नेट लमटररङ्ग तथा नेट 
पेमेण्टको व्र्वस्था गरी लिडमा आबर्द् गने । र्सबाट स्थानीर् तहमा लडब्स्ट्रधर्टेुड जेनरेशन पगु्ने र 
स्थानीर् तहको आर् आजयनमा सर्ाउ पगु्ने अपेक्षा गररएकोछ ।  

 

 Enterprise Resources Planning Modules को उपर्ोग गररने र्सकािालग – Consumer Billing and 

Collection Module; Human Resources Management Module तथा Energy Audit Module अपनाइन े
छ ।  

 

 आलथयक बर्य २०७४/७५ मा साक्रवकको ऊजाय मन्त्रािर्को कार्यक्रमबाट ऊजाय मन्त्रािर् तथा 
मातहातका कार्ायिर् अन्तगयत संचालित आर्ोजनाहरुको अिावलिक क्रववरण प्राप्त गनय तथा डाटाबेस 
व्र्वस्थापन गनय Central Software System लनमायणको थािनी गररएको । हाि ऊजाय मन्त्रािर् र 
लसंचाइ मन्त्रािर् एकीकृत भई ऊजाय, जिस्रोत तथा लसंचाइ मन्त्रािर् भइसकेको पररप्रके्ष्र्मा उि 
Software िाई अद्यावलिक गररने । 
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खण्ड ख 

जलस्रोत तथा स िंचाइ 
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तालिका १ 

नीसत, बजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न कार्यर्ोजना 
(मध्र्म तथा दीर्यकासलन उपलब्धि/प्रभाव  म्बन्िी  ूचक) 

 

क्र. िं. क्षेत्र 
प्रमखु 

नसतजा क्षेत्र 
प्रमखु कार्य म्पादन 
 ूचक (इकाई) 

प्रमखु 
क्रक्रर्ाकलाप 

आिार वर्य 
२०७४/७५ 
को अवस्था 

आसथयक वर्य 
२०७५/७६को 

लक्ष्र् 

आसथयक वर्य 
२०७९/८० म्मको 

लक्ष्र् 
 ूचनाको श्रोत 

ब्जम्मेवार 
सनकार् 

 उत्पादन र 
उत्पादकत्व 

 

स िंचाई 
 कु्रविा 

 स िंब्चत क्षेत्रफल 
हेक्टरमा 
 ठुला स िंचाई 

 मझौला स िंचाई 

  ाना स िंचाई 

 भसूमगत स्रोत 

 नक्रवकरब्िर् 
प्रक्रवसि 

 १४५४८७७ थप २६६०० 

हेक्टरमा स िंचाइ 
 ेवा क्रवस्तार हनुे 
(प्रदेश र स्थानीर् 
तहको  मेत) 

थप २९७६७६ 

हेक्टरमा स िंचाइ  ेवा 
क्रवस्तार हनुे (प्रदेश र 
स्थानीर् तहको 

 मेत) 

वार्ीक 
प्रसतवेदन/आसथयक 

 भेक्षि 

उजाय, 
जलस्रोत 

तथा स िंचाई 
मन्त्रालर् 
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तासलका २ 

नीसत, बजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न कार्यर्ोजना 
(वाक्रर्यक प्रसतफल तथा उपलब्धि म्बन्िी  ूचक) 

बदुा 
निं 

क्षेत्र 
निं 

क्षेत्र प्रमखु क्रक्रर्ाकलाप 
प्रसतफल 
 ूचक  

(इकाई) 

आिार वर्य 
२०७४/७५ 
को अवस्था 

आसथयक वर्य २०७५/७६ को लक्ष्र् 
 ूचनाको श्रोत 

ब्जम्मेवार 
सनकार् प्रथम दोश्रो तेश्रो वाक्रर्यक 

३५ ५ स िंचाइिं  कु्रविा 
क्रवस्तार 

 

 ाना, मझौला र 
ठूला स चाइ 

आर्ोजनाको सनमायि 
तथा कार्ायन्वर्न 
(प्रदेश र स्थानीर् 
तहको  मेत) 

स िंब्चत क्षेत्र 
(हेक्टर) 

१४,५४,८
७७ हेक्टर 
(आब को 
अन्त  म्म 
अनमुासनत) 

 

आर्ोजनाहरुको 
कार्ायन्वर्न 

 

आर्ोजनाहरुको 
कार्ायन्वर्न 

 

आर्ोजनाहरुको 
कार्ायन्वर्न 

 

थप  २६६०० 
हेक्टर क्षेत्र 

स िंब्चत हनुे (प्रदेश 
र स्थानीर् तहको 

 मेत) 

मन्त्रालर्को 
प्रसतवेदन 

उजाय, जलस्रोत 
तथा स चाइ 
मन्त्रालर् 

३७  वातावरि 
 िंरक्षि, जलवार् ु
पररवतयन, जैक्रवक 

क्रवविता,  
भ-ूक्षर् सनर्न्त्रि 

नदी महुान तथा 
क्रकनारा  िंरक्षि 

तटबन्ि  
सनमायि 

९२८ 
क्रक.मी. (आ 
ब को अन्त 

 म्म 
अनमुासनत) 

पक्रहचान पक्रहचान 
तथा 

कार्ायन्वर्न 

पक्रहचान तथा 
कार्ायन्वर्न 

३५  क्रक.सम.  
थप तटदन्ि 
सनमायि हनु े

प्रसतवेदन उजाय, 
जलस्रोत तथा 

स चाइ 
मन्त्रालर् 
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जलस्रोत तथा स िंचाइ क्रवभाग 

(क) नीसत तथा कार्यक्रम र वजेट कार्ायन्वर्नक कार्यर्ोजना (स िंचाइ तफय ) 
 

बदुा निं. नीसत तथा कार्यक्रम आिार वर्य 
२०७४/ 

७५  

को अवस्था 

आ.व. 
२०७९ 

/८० को 
अवस्था 

वजेट तथा कार्यक्रम  ूचक आ.व. २०७५/७६ को लक्ष्र्  कार्ायन्वर्न 
गने सनकार् 

 हर्ोगी 
सनकार् वाक्रर्यक प्रथम 

चौमास क 

दोश्रो 
चौमास क 

तेश्रो 
चौमास क 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

३४ आिसुनक प्रक्रविीको प्रर्ोग 
गरी  ाना, मझौला र ठुला 
स चाइ आर्ोजनाहरुको 
सनमायि तथा कार्ायन्वर्नबाट 
पहाड तथा तराइका 
कृक्रर्र्ोग्र् जसमनमा स चाइ 
 कु्रविा क्रवस्तार गररने । 

    १३६. पााँच वर्य सभत्र  बै 
स िंचाइ र्ोग्र् जसमनमा 
स िंचाइ  कु्रविा परु् र्ाउने 
गरी सनमायििीन 
आर्ोजनाहरु  म्पन्न गनय 
र नर्ााँ आर्ोजनाहरु  रुु 
गनय बजेट क्रवसनर्ोजन 
गरेको छु। जलश्रोत 
आर्ोजना  ञ् चालन गदाय 
 म्भाव्र्ताको आिारमा 
खानेपानी, स िंचाइ, क्रवद्दतु, 

नदी सनर्न्त्रि र वातावरि 

प्रवर्द्यन पक्षलाई  मेटी 
बहउुर्द्शे्र्ीर् आर्ोजनाको 
क्रवका  गररनेछ । प्रदेश 
तथा स्थानीर् तह ाँगको 
लागत  हभासगतामा  ाना 
स िंचाइ, टार स िंचाइ, स्र्ालो 
टु्यवेल लगार्तका  ाना 

                            आर्ोजना, 
क्रवभाग, 

मन्त्रालर् 

प्रिान 
मन्त्री तथा 
म.प.को 
कार्ायलर्, 

अथय 
मन्त्रालर्, 

वन तथा 
वातावरि 
मन्त्रालर् 

महाकाली स चाइ 
आर्ोजना 

    लाखमा ३१८१. ६२७ १६०४ ९५० 

मलु नहर सनमायि कार्य 
(क्रक.सम.) 

१२.७ २२.८ क्रक.सम. ४.२ 0 0 ४.२ 

                      √ 

 िंरचनाहरु सनमायि कार्य 
(गोटा) 

३०   गोटा ४.० १ १ २ 

      √       √       √ 

स ब्चत क्षेत्र क्रवका  कार्य 
(हेक्टर) 

  ५३५० हेक्टर         

                        

स ब्चत क्षेत्र बचावट कार्य  
(क्रक.सम.) 

७ २० क्रक.सम.                           

प्रगन्ना तथा बडकापथ 
स चाइ आर्ोजना 

    लाखमा २००२ ४०८ ९९० ६०४ 
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बदुा निं. नीसत तथा कार्यक्रम आिार वर्य 
२०७४/ 

७५  

को अवस्था 

आ.व. 
२०७९ 

/८० को 
अवस्था 

वजेट तथा कार्यक्रम  ूचक आ.व. २०७५/७६ को लक्ष्र्  कार्ायन्वर्न 
गने सनकार् 

 हर्ोगी 
सनकार् वाक्रर्यक प्रथम 

चौमास क 

दोश्रो 
चौमास क 

तेश्रो 
चौमास क 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

मलु नहर सनमायि कार्य 
(क्रक.सम.) 

५ ३१ तथा मझौला आर्ोजनाहरु 
 ञ् चालन गनय बजेट 
व्र्वस्था गरेको छु ।  

क्रक.सम. ६ १ ३.५ १.५ 

      √       √       √ 

 िंरचनाहरु सनमायि कार्य 
(गोटा) 

३५ ५३ गोटा ६ १ ४ १ 

      √       √       √ 

स ब्चत क्षेत्र क्रवका  कार्य 
(हेक्टर) 

  ४००० हेक्टर         

                        

  भेरी बबइ डाइभ यन 
आर्ोजना 

    १३७. भेरी-ववई 
डाइभ यन, रानी जमरा 
कुलरीर्ा, स क्टा र बबई 
स िंचाइ आर्ोजनाहरुको 
सनमायि कार्ायलई सतव्रता 
ददन रु १० अबय ९९ 
करोड ३९लाख 
क्रवसनर्ोजन गरेको छु । 

लाखमा ५८३५४ २५१७९ २३५०३ ९६७२ आर्ोजना, 
क्रवभाग, 

मन्त्रालर् 

प्रिान मन्त्री 
तथा 
म.प.को 
कार्ायलर्, 

अथय 
मन्त्रालर्, 

वन तथा 
वातावरि 
मन्त्रालर् 

जग्गा खररद (हेक्टर)   ३५ हेक्टर ३५       √       √         

डाइभ यन हेडवकय  , 

पावरहाउ  तथा ए े ररज 
सनमायि कार्य (प्र.श.) 

  १०० प्र.श. १० ३.३९ ४.४३ २.१८ 

      √       √       √ 

 रुुगिं सनमायि कार्य 
(क्रक.सम.) 

५ १२ क्रक.सम. ७ ३ ३ १ 

      √       √       √ 

रानी जमरा कुलररर्ा 
स चाइ आर्ोजना 

    लाखमा २१५२५ २९४७ १०७७३ ७८०५ 

मलु नहर सनमायि कार्य 
(क्रक.सम.) 

१९ ५२ क्रक.सम. २ ०.५ ०.७५ ०.७५ 

      √       √       √ 

उपशाखा नहर, कुलो 
कुले ामा पानी वाडफाड 
तथा  िंरचना सनमायि कार्य  

    गोटा ४०० १० १५० २४० 

      √       √     √   

स ब्चत क्षेत्र क्रवका  कार्य 
(हेक्टर) 

१४३०० ३१३०० हेक्टर ०       

                        

बबइ स चाइ आर्ोजना     लाखमा १२४९७ १५२२ ४१९६ ६७७९ 
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बदुा निं. नीसत तथा कार्यक्रम आिार वर्य 
२०७४/ 

७५  

को अवस्था 

आ.व. 
२०७९ 

/८० को 
अवस्था 

वजेट तथा कार्यक्रम  ूचक आ.व. २०७५/७६ को लक्ष्र्  कार्ायन्वर्न 
गने सनकार् 

 हर्ोगी 
सनकार् वाक्रर्यक प्रथम 

चौमास क 

दोश्रो 
चौमास क 

तेश्रो 
चौमास क 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

मलु नहर सनमायि कार्य 
(क्रक.सम.) 

५४ ७७ क्रक.सम. १४ ०.२ २.४ ११.४ 

      √       √       √ 

  िंरचनाहरु सनमायि कार्य 
(प्र.श.) 

१० १०० प्र.श.         

                        

स ब्चत क्षेत्र क्रवका  कार्य 
(हेक्टर) 

  ३६००० हेक्टर १२०   ६० ६० 

              √       √ 

स क्टा स चाइ आर्ोजना     लाखमा १४९४३ ४३४८ ५१३१ ५३७३ 

मलु नहर सनमायि कार्य 
(क्रक.सम.) 

५० ९८.७५ क्रक.सम. १५.९९ ४.९५ ४.९५ ६.०९ 

      √       √       √ 

 िंरचनाहरु सनमायि कार्य 
(गोटा) 

१४७ २७८ गोटा १५.५२ ४.८ ५.८ ४.९२ 

      √       √       √ 

स ब्चत क्षेत्र क्रवका  कार्य 
(हेक्टर) 

५०० ४२७६६ हेक्टर                           
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बदुा निं. नीसत तथा कार्यक्रम आिार वर्य 
२०७४/ 

७५  

को अवस्था 

आ.व. 
२०७९ 

/८० को 
अवस्था 

वजेट तथा कार्यक्रम  ूचक आ.व. २०७५/७६ को लक्ष्र्  कार्ायन्वर्न 
गने सनकार् 

 हर्ोगी 
सनकार् वाक्रर्यक प्रथम 

चौमास क 

दोश्रो 
चौमास क 

तेश्रो 
चौमास क 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

    १३८. तमोर-ब्च ाङ्ग, 

 नुको ी-मररन,  नुको ी-
कमला, कालीगण्डकी-
सतनाउ र पब्िम  ेती-
कैलाली-पाण्डलु स िंचाइ 
लगार्तका नदी पथान्तरि 
आर्ोजनाको  िंभाव्र्ता 
अध्र्र्न तथा वहृत ्दाङ्ग 
उपत्र्का स िंचाइ आर्ोजना 
शरुु गनयको लासग 
आवश्र्क रकम 

क्रवसनर्ोजना गरेको छु ।  

                            आर्ोजना, 
क्रवभाग, 

मन्त्रालर् 

प्रिान मन्त्री 
तथा 
म.प.को 
कार्ायलर्, 

अथय 
मन्त्रालर्, 

वन तथा 
वातावरि 
मन्त्रालर् 

तमोर ब्च ागिं डाइभ यन 
आर्ोजना 

                            

 म्भाव्र्ता अध्र्र्न कार्य गोटा १               √         

 नुकोब्श मररन डाइभ यन 
आर्ोजना 

लाखमा ६७९ १८२ २५१ २४६ 

जग्गा खररद हेक्टर १               √       √ 

वातावरिीर् प्रभाव 
अध्र्र्न कार्य 

 िंख्र्ा १       √       √       √ 

 ाइट क्याम्प सनमायि प्र.श. १               √       √ 

र्ोजना सनमायि कार्य प्र.श. १               √       √ 
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बदुा निं. नीसत तथा कार्यक्रम आिार वर्य 
२०७४/ 

७५  

को अवस्था 

आ.व. 
२०७९ 

/८० को 
अवस्था 

वजेट तथा कार्यक्रम  ूचक आ.व. २०७५/७६ को लक्ष्र्  कार्ायन्वर्न 
गने सनकार् 

 हर्ोगी 
सनकार् वाक्रर्यक प्रथम 

चौमास क 

दोश्रो 
चौमास क 

तेश्रो 
चौमास क 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

काली गण्डकी सतनाउ 
डाइभ यन आर्ोजना 

                            

अध्र्र्न गरी कार्ायन्वर्न 

प्रक्रक्रर्ामा लैजान े

गोटा १       √       √         

पब्िम  ेती-कैलाली-
पाण्डलु डाइभ यन आर्ोजना 

                            

 म्भाव्र्ता अध्र्र्न कार्य गोटा १               √         

बहृत दािंग उपत्र्का 
स चाइ आर्ोजना 

                            

पोखरी स चाइ प्रिाली 
सनमायि कार्य 

गोटा १३       √       √       √ 

सलफ्ट स चाइ प्रिाली 
सनमायि कार्य 

गोटा १२       √       √       √ 

जलाशर्र्कु्त स चाइ 
प्रिाली सनमायि कार्य 

गोटा १       √       √       √ 

    १३९. नर्ााँ प्रक्रवसिमा 
आिाररत  ौर्य स िंचाइ 
अनदुान रकम रु ३५ 
करोड परु् र्ाएको छु । 

                            आर्ोजना, 
क्रवभाग, 

मन्त्रालर् 

प्रिान मन्त्री 
तथा 
म.प.को 
कार्ायलर्, 

अथय 
मन्त्रालर्, 

वन तथा 

                            

                            

एक्रककृत उजाय तथा स चाइ 
क्रवशेर् कार्यक्रम 

                            

मध्र् पहाडी टार सलफ्ट प्र.श. १५               √       √ 
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बदुा निं. नीसत तथा कार्यक्रम आिार वर्य 
२०७४/ 

७५  

को अवस्था 

आ.व. 
२०७९ 

/८० को 
अवस्था 

वजेट तथा कार्यक्रम  ूचक आ.व. २०७५/७६ को लक्ष्र्  कार्ायन्वर्न 
गने सनकार् 

 हर्ोगी 
सनकार् वाक्रर्यक प्रथम 

चौमास क 

दोश्रो 
चौमास क 

तेश्रो 
चौमास क 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

स चाइ आर्ोजना वातावरि 
मन्त्रालर् अध्र्र्न गरी कार्ायन्वर्न 

प्रक्रक्रर्ामा लैजान े

                            

तराइ मिेश  ौर्य सलफ्ट 
भसूमगत स चाइ आर्ोजना 

                            

अध्र्र्न गरी कार्ायन्वर्न 

प्रक्रक्रर्ामा लैजान े

प्र.श. १५               √       √ 

भेरी कोररडोर स चाइ 
क्रवका  आर्ोजना 

                            

भेरी कोररडोर क्षेत्रमा 
 तह तथा सलफ्ट स चाइ  

प्र.श. २५       √       √       √ 

पालगुिंटार कुण्डटुार स चाइ 
र्ोजना 

                            

अध्र्र्न गरी कार्ायन्वर्न 

प्रक्रक्रर्ामा लैजान े

प्र.श. १५               √       √ 

तराइ मिेश  मरृ्द् स चाइ 
क्रवशेर् कार्यक्रम 

                            

हेडवकय   इन्टेक सनमायि 
कार्य लालवकैर्ा स िंचाइ 
र्ोजना   

प्र.श. २५       √       √       √ 

हेडवकय  /इन्टेक सनमायि 
कार्य (स स यर्ा ३६ माैैजा 
स िंचाइ  र्ोजना 

प्र.श. २०       √       √       √ 
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बदुा निं. नीसत तथा कार्यक्रम आिार वर्य 
२०७४/ 

७५  

को अवस्था 

आ.व. 
२०७९ 

/८० को 
अवस्था 

वजेट तथा कार्यक्रम  ूचक आ.व. २०७५/७६ को लक्ष्र्  कार्ायन्वर्न 
गने सनकार् 

 हर्ोगी 
सनकार् वाक्रर्यक प्रथम 

चौमास क 

दोश्रो 
चौमास क 

तेश्रो 
चौमास क 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

हेडवकय  /इन्टेक सनमायि 
कार्य (स क्टा स िंचाइ र्ोजना, 
प ाय) 

प्र.श. २०       √       √       √ 

हेडवकय  /इन्टेक सनमायि 
तथा वचाउ कार्य (जमनुी 
स िंचाइ र्ोजना) 

प्र.श. २०       √       √       √ 

हेडवकय  /इन्टेक सनमायि 
तथा वचाउ कार्य (स तलपरु 
स िंचाइ  र्ोजना 

प्र.श. १०       √       √       √ 
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जलस्रोत तथा स िंचाइ क्रवभाग 

नवप्रवतयनात्मक (Innovative) कार्यक्रमको कार्य र्ोजना (स िंचाइ तफय ) 

स .निं. नीसत तथा कार्यक्रम  ूचक 

आ.व. २०७५/७६ को लक्ष्र्  
कार्ायन्वर्न 
गने सनकार् 

 हर्ोगी 
सनकार् वाक्रर्यक 

प्रथम 

चौमास क 

दोश्रो 
चौमास क 

तेश्रो चौमास क 

१ २ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

१ राक्रिर् गौरवका  वै आर्ोजनाहरुको अनलाइन 
अनगुमन गने । 

Web site क्रवका  हनुे । 
web site तथा 
mobile app क्रवका  
हनुे  

                     


आर्ोजना, 
क्रवभाग, 

मन्त्रालर् 

प्रिान मन्त्री 
तथा 
म.प.को 
कार्ायलर्, 

अथय 
मन्त्रालर्, 

वन तथा 
वातावरि 
मन्त्रालर्    

Mobile app सनमायि हनु े                        

२ र्ाब्न्त्रक नक्रवन स चाइ आर्ोजना 

 ौर्य उजायको प्रर्ोगबाट भसूमगत जलश्रोतको क्रवका  
गने । 

 िंभाव्र्ता अध्र्र्न भएको 
हनुे । 

 िंभाव्र्ता 
अध्र्र्न/ऋि 
 म्झौता/मोडासलटी 
तर्ार हनुे 

                    

वचत  ौर्य उजाय राक्रिर् प्र ारि सिडमा जोडन े। Modality/MOU हनुे                       

स चाइको लासग Smart card को प्रर्ोग गने । प्रस्ताव तर्ार हनुे                       

३ स चाइ गरुु र्ोजना तर्ार हनु े स िंचाइ गरुु र्ोजना तर्ार 
हनुे  

स िंचाइ गरुु र्ोजना 
तर्ार हनुे  
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जलस्रोत तथा स िंचाइ क्रवभाग 

(ख) नीसत तथा कार्यक्रम र वजेट कार्ायन्वर्नक कार्यर्ोजना (जल उत्पन्न प्रकोप व्र्वथापन) 
 
 

बुाँदा 
निं. 

नीसत तथा 
कार्यक्रम 

आिार 
वर्य 

०७४/
७५ को 
अवस्था 

आ.व. 
२०७९/

८० 

 म्मको 
लक्ष्र् 

वजेट तथा कार्यक्रम  ूचक 

आ.व. २०७५/७६ को लक्ष्र् कार्ायन्वर्न 
गने 

ब्जम्मेवार 
सनकार् 

 हर्ोगी सनकार् 
वाक्रर्यक 

प्रथम 
चौमास क 

दोश्रो 
चौमास क 

तेश्रो 
चौमास क 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) 
५१ ठूला नदी 

सनर्न्त्रि र 
क्रकनारा  िंरक्षि 
(तटबन्ि 
सनमायि) गरी 
नदी क्रकनारामा 
क्रवद्यतु प्र ारि 
लाइन र  डक 
सनमायि गने 
नीसत अवलम्बन 
गररनेछ ।  बै 
 डकहरुमा 
आवश्र्क क्षेत्र 
असतक्रसमत हनु 
नददने व्र्वस्था 
समलाइनेछ । 

    १४० प्रदेश र स्थानीर् 
तह ाँगको  हकार्यमा 
 मदुार्  मेतको 
 हभागीतामा नदी सनर्न्त्रि 
कार्यलाई असभर्ानको रुपमा 
अब्र् बढाइनछे । स्थानीर् 
तहमा  रुु गररन ेजैंक्रवक 
क्रवसिमा आिाररत एवम ्
नवप्रवतयनमूलक नदी 
सनर्न्त्रिमा  मपरुक 
अनदुानको व्र्वस्था गरेको 
छु । 
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बुाँदा 
निं. 

नीसत तथा 
कार्यक्रम 

आिार 
वर्य 

०७४/
७५ को 
अवस्था 

आ.व. 
२०७९/

८० 

 म्मको 
लक्ष्र् 

वजेट तथा कार्यक्रम  ूचक 

आ.व. २०७५/७६ को लक्ष्र् कार्ायन्वर्न 
गने 

ब्जम्मेवार 
सनकार् 

 हर्ोगी सनकार् 
वाक्रर्यक 

प्रथम 
चौमास क 

दोश्रो 
चौमास क 

तेश्रो 
चौमास क 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) 
        १४१. ठूला नदीहरुको 

सनर्न्त्रि गदै जनिनको 
 रुक्षा गनय  ञ् चासलत  

जनताको तटबन्ि 
कार्यक्रमको लासग रु.२ अबय 
९६ करोड ९२ लाख बजेट 
क्रवसनर्ोजन गरेको छु ।  

              

  क्रक्रर्ाकलाप १: 
तटबन्ि 
सनमायि 

९२० 

क्रक.मी. 
तटबन्ि 
सनमायि 
भएको । 

थप १५० 

क्रक.मी. 
तटबन्ि 
सनमायि  

गने । 

क्रक्रर्ाकलाप १: तटबन्ि 
सनमायि 

तटबन्ि 

सनमायि 
(क्रक.मी.) 

३४.२६ १२.८९ १०.१५ ११.२२ आर्ोजना, 
जलश्रोत 
तथा स िंचाइ 
क्रवभाग र 
उजाय, 
जलश्रोत 
तथा स िंचाइ 
मन्त्रालर् 

राक्रिर् र्ोजना 
आर्ोग, अथय 
मन्त्रालर्,  परराि 

मन्त्रालर्,  बन 
मन्त्रालर् र 
महालेखा 
सनर्न्त्रक 
कार्ायलर् 

        Milestone १:  १२.८९ 

क्रक.मी. थप तटबन्ि सनमायि 

गने । 

          

√ 

                    

        Milestone २: १०.१५ 
क्रक.मी. थप तटबन्ि सनमायि 

                  
√ 
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बुाँदा 
निं. 

नीसत तथा 
कार्यक्रम 

आिार 
वर्य 

०७४/
७५ को 
अवस्था 

आ.व. 
२०७९/

८० 

 म्मको 
लक्ष्र् 

वजेट तथा कार्यक्रम  ूचक 

आ.व. २०७५/७६ को लक्ष्र् कार्ायन्वर्न 
गने 

ब्जम्मेवार 
सनकार् 

 हर्ोगी सनकार् 
वाक्रर्यक 

प्रथम 
चौमास क 

दोश्रो 
चौमास क 

तेश्रो 
चौमास क 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) 
गने । 

        Milestone 3 : ११.२२ 
क्रक.मी. थप तटबन्ि सनमायि 

गने । 

                          

√ 

    

  क्रक्रर्ाकलाप २: 

 िंरचना सनमायि 

  थप ६०० 
गोटा 
 िंरचना 
सनमायि  
गने । 

क्रक्रर्ाकलाप १:  िंरचना 
सनमायि 

 िंरचना 
सनमायि 
(गोटा) 

१२० २८ ४३ ४९ आर्ोजना, 
जलश्रोत 
तथा स िंचाइ 
क्रवभाग र 
उजाय, 
जलश्रोत 
तथा स िंचाइ 
मन्त्रालर् 

राक्रिर् र्ोजना 
आर्ोग, अथय 
मन्त्रालर्,  

परराि मन्त्रालर्, 

बन मन्त्रालर् र 
महालेखा 
सनर्न्त्रक 
कार्ायलर् 

        Milestone १: २८ गोटा 
थप  िंरचना सनमायि गने । 

          
√ 

                    

        Milestone २: ४३ गोटा 
थप  िंरचना सनमायि गने । 

                  
√ 

            

        Milestone ३: ४९ गोटा 
थप  िंरचना सनमायि गने । 

                          
√ 
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जलस्रोत तथा स िंचाइ क्रवभाग 

नवप्रवतयनात्मक (Innovative) कार्यक्रमको कार्य र्ोजना (जल उत्पन्न प्रकोप व्र्वथापन तफय ) 

स .निं. नीसत तथा कार्यक्रम  ूचक 

आ.व. २०७५/७६ को लक्ष्र्  
कार्ायन्वर्न गने 

सनकार् 
 हर्ोगी सनकार् 

वाक्रर्यक 
प्रथम 

चौमास क 

दोश्रो 
चौमास क 

तेश्रो 
चौमास क 

१ २ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

नवप्रवतयनात्मक (Innovative) कार्यक्रमको कार्य र्ोजना 

१ बाढी तथा पक्रहरोको जोब्खमर्कु्त 
क्षेत्रहरूको पक्रहचान, प्रकोप नक् ािंकन 
तथा लगत (Inventory)  िंकलन 

नदीहरूको GIS 

based flood 
hazard / risk map 

पााँचवटा नदीहरुको नक् ािंकन 
कार्य शरुु गने 

      


  


आर्ोजना, क्रवभाग, 

मन्त्रालर् 

प्रिान मन्त्री तथा 
म.प.को कार्ायलर्, 

अथय मन्त्रालर्, वन 
तथा वातावरि 
मन्त्रालर् 

पक्रहरोको जोब्खम 
क्षेत्रको लगत 

पक्रहरोको जोब्खम क्षेत्रको लगत 
तर्ारीलाई सनरन्तरता ददन े


         



२ 
नदीहरूको बाढी जोब्खम न्रू्नीकरिमा 
उपर्कु्त प्रक्रवसिको पक्रहचान तथा प्रर्ोग 

सडटेन् न बेस नको 
प्रर्ोग 

२ (दईु) स्थानमा सडटेन् न बेस न 
सनमायिका लासग  म्भाव्र्ता 
अध्र्र्न गने 

          


३ 
नर्ााँ प्रक्रवसिमा आिाररत नदी तथा 
पक्रहरो सनर्न्त्रि 

नदी तथा पक्रहरो 
सनर्न्त्रिमा 
उपर्कु्त प्रक्रवसिको 
प्रर्ोग 

६ (छ) स्थानमा ब्जर्ो व्र्ाग, 

पकुय पाइन, टेट्राहेड्रल र स्लोप 
स्टेसबलाइजेशन क्रक्रज्मर आददको 
सनमायि गने 
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जल तथा मौ म क्रवज्ञान क्रवभाग 

 (ग) नीसत तथा कार्यक्रम र वजेट कार्ायन्वर्नक कार्यर्ोजना 
 

बदुा 
निं. 

नीसत तथा कार्यक्रम आिार वर्य 
२०७४/७५ 
को अवस्था 

आ.व. 
२०७९/८० 
 म्मको लक्ष्र् 

वजेट तथा 
कार्यक्रम 

 ूचक आ.व २०७५/२०७६ को लक्ष्र् कार्ायन्वर्न 
गने सनकार् 

 हर्ोगी 
सनकार् वाक्रर्यक प्रथम 

चौमास क 

दोश्रो 
चौमास क 

तेश्रो 
चौमास क 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

५९ नेपालको हवाई उड्डर्न क्षेत्रलाई थप 
 रुब्क्षत र प्रभावकारी बनाउन उच्चतम 
प्रक्रवसिको प्रर्ोग गररनेछ। सत्रभवुन 
अन्तरायक्रिर् क्रवमानस्थलको हवाई क्षेत्र, 

हवाई मागय र क्रवमानस्थलको 
पनु ंरचना, स्तरवकृ्रर्द् र क्रवस्तार 
गररनेछ। सनजगढ अन्तरायिर् 
क्रवमानस्थलको सनमायि कार्यलाई तीव्रता 
ददइनेछ। एक वर्यसभत्र गौतम बरु्द् 
क्षेत्रीर् अन्तरायक्रिर् क्रवमानस्थल र तीन 
वर्यसभत्र पोखरा क्षेत्रीर् अन्तरायक्रिर् 
क्रवमानस्थल  ञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ। 
अन्र् आन्तररक क्रवमानस्थलहरुको 
स्तरवकृ्रर्द् र िावनमागय  िुार तथा 
क्रवस्तार गररनेछ। 

    मौ म पररवतयनको 
पूवायनमुानलाई 
 हज बनाउन 
पाल्पा र 
उदर्परुमा राडार 
उपकरि जडान 
गरी एक 

हप्ता म्मको 
मौ म तथा 
जलवार् ु
पूवायनमुानको 
 ूचना कृर्क, 

पर्यटक लगार्त 

 रोकारवालाले 
प्राप्त गनय  क्न े
प्रबन्ि गररनेछ । 

          जल तथा 
मौ म क्रवज्ञान 
क्रवभाग 

प्रिान मन्त्री 
तथा म.प.को 
कार्ायलर्, अथय 
मन्त्रालर्, 

उजाय, जलश्रोत 
तथा स िंचाई 

मन्त्रालर्, गहृ 
मन्त्रालर्, वन 
तथा 
वातावरि 
मन्त्रालर्, 

 ूचना तथा 
 ञ्चार 

मन्त्रालर्  

स्वचासलत हवाई मौ मी केन्र स्थापना               

 १८  वटा पिुय स्वचासलत हवाई 
मौ मी केन्र जडान गने। 

७ (अिय 
स्वचासलत) 

३८ वटा १८ √ √ √ 
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बदुा 
निं. 

नीसत तथा कार्यक्रम आिार वर्य 
२०७४/७५ 
को अवस्था 

आ.व. 
२०७९/८० 
 म्मको लक्ष्र् 

वजेट तथा 
कार्यक्रम 

 ूचक आ.व २०७५/२०७६ को लक्ष्र् कार्ायन्वर्न 
गने सनकार् 

 हर्ोगी 
सनकार् वाक्रर्यक प्रथम 

चौमास क 

दोश्रो 
चौमास क 

तेश्रो 
चौमास क 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

  हवाई मागयको मौ म पूवायनमुान  ूचना 
प्रबाह गने। 

अन्तराक्रिर् हवाइ 
मागयहरुको 
आिारभतु 
मौ म पूवायनमुान 
 ूचना प्रबाह 
गरररहेको। 

आन्तररक र 
अन्तराक्रिर् 
हवाइ 
मागयहरुको 
मौ म पूवायनमुान 
 ूचना प्रबाह 
हनुे। 

प्र्ाकेज         

९६ क्रवपद् व्र्वस्थापनको पूवयतर्ारी 
गररनेछ। क्रहमपात, शीतलहर, 

बाढीपक्रहरो, डबुान तथा आगलागीका 
 मर्मा न्रू्नतम  ेवाको अभावमा 
अकालमा ज्र्ान गमुाउनपुने अवस्थाको 
अन्त्र् गररनेछ। 

              

स्वचासलत केन्र स्थापना ।               

स्वचासलत जलमापन केन्र स्थापना 
गने। 

४० १८० वटा ७० √ √ √ 

स्वचासलत बर्ायमापन केन्र स्थापना 
गने। 

१०० ५३४ वटा ५० √ √ √ 

बाढी जोब्खम क्षते्रमा बाढी पूवय ूचना 
प्रिाली लाग ुगने। 

              

 कोशी  अद्योपान्त बाढी पूवय ूचना 
प्रिाली लाग ुगने। 

हाल सबसभन्न 
नदीहरुमा 
 िंचालनमा 
रहेको। 

देशैभरीका प्रमखु 
नदीहरुमा पवुय 
 चुना प्रिाली 
स्थापना गने। 

वटा १ √ √ √ 

प. राप्तीमा अद्योपान्त बाढी पूवय ूचना 
प्रिाली लाग ुगने। 

वटा १ √ √ √ 
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बदुा 
निं. 

नीसत तथा कार्यक्रम आिार वर्य 
२०७४/७५ 
को अवस्था 

आ.व. 
२०७९/८० 
 म्मको लक्ष्र् 

वजेट तथा 
कार्यक्रम 

 ूचक आ.व २०७५/२०७६ को लक्ष्र् कार्ायन्वर्न 
गने सनकार् 

 हर्ोगी 
सनकार् वाक्रर्यक प्रथम 

चौमास क 

दोश्रो 
चौमास क 

तेश्रो 
चौमास क 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

 जल तथा मौ म जन्र् क्रवपद्  ूचना 
प्रवाह गने। 

              

 क्रवपद्  ूचना प्रवाह (Mass SMS) का 
लासग NTCर Ncell  ाँगको MOU 

नक्रवकरि गरी क्रवपद्  ूचना प्रवाहलाई 
 सुनब्ित गने। 

Mass SMS 

प्रिासल  चुारु भै 
बाक्रर्यक  रदर 
NCELL बाट र  

NTC  चुारु 
रहेको। 

देशैभर MASS 

SMS  ेवा प्रदान 
हनुे।  

   √ √ √ 

क्रवपद् पूवय चुना प्रिाली  म्बन्िी 
अन्तरक्रक्रर्ा/छलफल/गोष्ठी गने। 

५ क्रमागत रुपमा 
 िंचालन गने 

वटा ५   √ √ 

१४२       पाल्पामा राडार 
स्थापना।                  

         जल तथा 
मौ म क्रवज्ञान 
क्रवभाग 

प्रिान मन्त्री 
तथा म.प.को 
कार्ायलर्, अथय 
मन्त्रालर्, 

उजाय, जलश्रोत 
तथा स िंचाई 
मन्त्रालर्, गहृ 
मन्त्रालर्, वन 
तथा 
वातावरि 

मन्त्रालर्, 

 ूचना तथा 
 ञ्चार 
मन्त्रालर्  

राडार स्थापनाथय 
आवश्र्क जग्गा 
प्राप्त भई भौसतक 

पवुायिार सनमायि 
कार्यको लासग 
 म्झौता 
भएको।  

राडार स्थापना 
हनुे। 

पहुाँच मागय 
सनमायि 

क्रक.मी ०.८ √ √ √ 

भवन सनमायि वटा १ √ √ √ 

सबर्द्ुत प्र ारि 
लाइन क्रवस्तार 

क्रक.मी ३ √ √ √ 

राडार उपकरि 
खररद तथा 
जडान 

वटा १ √ √ √ 

  उदर्परुमा राडार 
स्थपना 

         

राडार स्थापना 
हनुे। 

पहुाँच मागय 
सनमायि 

क्रक.मी १.५ √ √ √ 
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बदुा 
निं. 

नीसत तथा कार्यक्रम आिार वर्य 
२०७४/७५ 
को अवस्था 

आ.व. 
२०७९/८० 
 म्मको लक्ष्र् 

वजेट तथा 
कार्यक्रम 

 ूचक आ.व २०७५/२०७६ को लक्ष्र् कार्ायन्वर्न 
गने सनकार् 

 हर्ोगी 
सनकार् वाक्रर्यक प्रथम 

चौमास क 

दोश्रो 
चौमास क 

तेश्रो 
चौमास क 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

भवन सनमायि वटा १ √ √ √ 

सबर्द्ुत प्र ारि 
लाइन क्रवस्तार 

क्रक.मी १४ √ √ √ 

राडार उपकरि 
खररद तथा 
जडान 

वटा १ √ √ √ 

    मौ म 
पूवायनमुानका 
लासग आवश्र्क 
पूवायिार स्थापना 
तथा  ञ्चालन 

         

             

             

खररद प्रक्रक्रर्मा 
रहेको 

  खररद भई 
 िंचालनमा 
आएको हनुे। 

 HPC खररद प्र्ाकेज १ √ √ √ 

NWP model setup  प्र्ाकेज १ √ √ √ 

 Meteorological 
Workstation 

खररद।  

प्र्ाकेज १ √ √ √ 

     कृर्क, पर्यटक 
तथा  वय ािारि 
लगार्त  रोकार 
सनकार्का लासग 
मौ मी  ूचना 
प्रवाह गने। 

         

खररद प्रक्रक्रर्मा 
रहेको। 

  खररद भई 
 िंचालनमा 
आएको हनुे। 

मौ मी 
टेसलसभजन 
स्टुसडर्ो 

वटा १ √ √ √ 
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बदुा 
निं. 

नीसत तथा कार्यक्रम आिार वर्य 
२०७४/७५ 
को अवस्था 

आ.व. 
२०७९/८० 
 म्मको लक्ष्र् 

वजेट तथा 
कार्यक्रम 

 ूचक आ.व २०७५/२०७६ को लक्ष्र् कार्ायन्वर्न 
गने सनकार् 

 हर्ोगी 
सनकार् वाक्रर्यक प्रथम 

चौमास क 

दोश्रो 
चौमास क 

तेश्रो 
चौमास क 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

स्थापना। 

मोबाइल एप् को 
सनमायि। 

प्र्ाकेज १ √ √ √ 

    इब्न्टिटेेड वेभ 
पोटयल सनमायि। 

प्र्ाकेज १ √ √ √ 

        अन्तराक्रिर् 
 िंस्थाहरुवाट 
Medium Range 
Weather 
Forecast 

Output प्राप्त गरी 
 ात ददन म्मको 
मौ म पूवायनमुान 
गने । 

          जल तथा 
मौ म क्रवज्ञान 
क्रवभाग 

प्रिान मन्त्री 
तथा म.प.को 
कार्ायलर्, अथय 
मन्त्रालर्, 

उजाय, जलश्रोत 
तथा स िंचाई 
मन्त्रालर्, गहृ 
मन्त्रालर्, वन 
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बदुा 
निं. 

नीसत तथा कार्यक्रम आिार वर्य 
२०७४/७५ 
को अवस्था 

आ.व. 
२०७९/८० 
 म्मको लक्ष्र् 

वजेट तथा 
कार्यक्रम 

 ूचक आ.व २०७५/२०७६ को लक्ष्र् कार्ायन्वर्न 
गने सनकार् 

 हर्ोगी 
सनकार् वाक्रर्यक प्रथम 

चौमास क 

दोश्रो 
चौमास क 

तेश्रो 
चौमास क 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

हाल ३ ददनको 
मौ म 
पूवायनमुानमा 
प्रर्ोग भईरहेको 

क्रवश्व सनर् ७ 

ददने मौ म 
पवुायनमुान  ेवा 
प्रदान गने। 

अन्तराक्रिर् 
मौ म पवुायनमुान 
 ेवा प्रदार्क 
 िंस्थाहरु िंग 
 हसुलर्त दरमा 
मौ म 

पवुायनमुानको 
तथर्ािंक  खररद 
गनुयका  ाथै उक्त 
 िंस्थाहरु िंग 
 हकार्य गदै 
नेपालको मौ म 
पवुायनमुानलाई 
थप क्रवश्व सनर् 
बनाउन अध्र्र्न 
अन ुन्िान गने।  

प्र्ाकेज         तथा 
वातावरि 

मन्त्रालर्, 

 ूचना तथा 
 ञ्चार 
मन्त्रालर्  
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कार्ायन्वर्न सनदेब्शका  

(Operation Manual) 

१. कार्ायन्वर्नको कार्यके्षत्र (Scope of Works) 

१.१ स िंचाइ तफय  
जलस्रोत तथा स िंचाइ सबभाग अन्तगयत स िंचाइ तफय  सनम्न कार्यक्रम / आर्ोजनाहरु  िंचालनमा रहेका छन ्। 

१.१.१ ठुला स चाइ आर्ोजनाहरु 

पहाडी भेगको हकमा ५०० हेक्टर भन्दा बढी र तराई / मिेशको हकमा १०,००० हेक्टर भन्दा बढीका स चाइ 
क्षेत्र भएका र्ोजनाहरु ठुला स चाइ आर्ोजना / प्रिालीहरु  िंर् अन्तगयत रहेका छन ्। िंर् अन्तगयत मखु्र्तहः सनम्न 
आर्ोजना / प्रिाली  िंचालनमा रहेका छन ्।  

१.१.१.१ महाकाली स चाइ आर्ोजना (तेश्रो चरि) 

महाकाली स चाइ आर्ोजना, तेस्रो चरि  न ्१९९६ को एक्रककृत महाकाली नदी शारदा धर्ारेज, टनकपरु धर्ारेज 
तथा पञ्चशे्वर आर्ोजना  म्बन्िी  न्िी अन ुार शरुु भएको आर्ोजना हो ।  ो  न्िी अन ुार भारतको टनकपरु 
धर्ारेजबाट नेपालले वर्ायर्ाममा २८.३५ र्नसमटर प्रसत केण्ड (१००० क्यु ेक) तथा क्रहउाँदमा ८.५ र्नसमटर 
प्रसत केण्ड (३०० क्यु ेक) तथा दोिरा-चााँदनी क्षेत्रमा १० र्नसमटर प्रसत केण्ड (३५० क्यु ेक) स चाइको लासग 
पानी प्राप्त गने प्राविान छ ।  ोही प्राविान अन ुार आ.ब. २०६३/०६४ देब्ख शरुु भएको र्  आर्ोजनाको 
टनकपरु मूलनहर भारतको टनकपरु धर्ारेजको पवुयपट्टीबाट सनस्केर किं चनपरु ब्जल्लाको सत्रभवुनवस्ती क्षेत्र तथा 
कैलाली ब्जल्लाको मालाखेती  म्म पगु्ने प्रस्ताव गररएको छ । उक्त धर्ारेजबाट नेपालको स माना ब्रम्हदेव म्मको 
कररब १२०० मीटर मूलनहर भारतले सनमायि गने प्रस्ताव छ भने त्र् पछीको  म्पूिय स चाइ प्रिाली नेपालले 
सनमायि गनेछ ।  

र्  तेस्रो चरि आर्ोजनाको सनमायि कार्यलाई ३ चरिमा सबका  गने गरी प्रस्ताव गररएको छ । 

पक्रहलो चरि - ब्रम्हदेव क्षेत्र (२९०० हेक्टर) र चााँदनी दोिरा क्षेत्र (३,५१० हेक्टर) गरी कूल ६४१० हेक्टर 

दोस्रो चरि - सत्रभवुनवस्ती क्षेत्र (१९,६२० हेक्टर)  र 

तेस्रो चरि - मालाखेती क्षेत्र (७,४९० हेक्टर)  

र् री र्ो आर्ोजना  म्पन्न भए पिात कञ्चनपरु र कैलाली ब्जल्लाको गरी कूल ३३,५२० हेक्टर जसमनमा स िंचाइ 
 कु्रविा उपलधि हनुेछ ।  

र्  आर्ोजनाको कूल लागत अनमुान ( न ्२०१५ को अपडेट अन ुार) कररब रु. २७ अरब रहेको छ ।  

१.१.१.२ प्रगन्ना तथा वडकापथ स चाइ आर्ोजना 

दागिं ब्जल्लाको ४००० हेक्टर जसमनमा स चाइ  कु्रविा परु्ायउने उदेश्र्  क्रहत आ व २०६९/७० देब्ख शरुु भएको 
र्ो आर्ोजना आ व २०७६/७७ मा  म्पन्न हनुेछ । र्ो आर्ोजनाको लागत रु १.९४ अरव रहेको छ । र्ो 
आर्ोजना अन्तगयत २ बटा र्ोजनाहरु स्चालनमा छन ्। प्रगन्ना स चाइ आर्ोजना परमपरागत स चाइ प्रिालीलाइ 
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 उदी क्रवका कोर्को  हर्ोगमा पनुस्थापना गररएको छ । रासप्त नदीमा ३ बटा intake  सनमायि गरी कररव ६००० 
हेक्टरमा जसमनमा बाहै मक्रहना स चाइ  कु्रविा उपलव्ि भएको छ । 

बडकापथ स चाइ आर्ोजना नर्ा स चाइ र्ोजना हो । राप्ती नदीमा side intake रहेको र्  र्ोजनाबाट ४००० 
हेक्टर नर्ा जसमनमा स चाइ  कु्रविा उपलव्ि हनुेछ । राप्ती नदीको बार्ा क्रकनारका गढवा, गिंगापरस्परु लगार्तका 
गा.क्रव. .हरु र्  र्ोजनामा बाट लाभाब्न्वत हनुेछन ्। 

१.१.१.३ बहृत दािंग उपत्र्का स चाइ आर्ोजना 

दाङ ब्जल्ला को कररब ५६००० हेक्टर खेसत र्ोग्र् जसमनमा  स चाई  ेवा परु्ायउने उिेश्र्ले आ. ब. २०७३- ७४ 
मा र्  र्ोजना को  रुुवात भएको हो/दाङ ब्जल्ला मा पासनको अभाव रहेको हदुा दाङ ब्जल्ला बाक्रहर रहेको मादी 
वा शारदा नदीको पानीलाइ उच्च बााँि बनाइ जलाशर् मा  िंकलन गरी  रुुिंग माफय त अन्तर जलािार  

जल स्थानान्तरि गरेर  दाङ उपत्र्कामा लगी स चाई गने र सबद्यतु  मेत उत्पादन गने र्ोजना को मूल लख्र् 
रहेको छ । र् को  ाथै दािंग उपत्र्का सभत्र रहेका खोला/खोल् ीहरुमा  - ाना बाि वनाउन,े  ौर्य उजायको 
प्रक्रविीबाट सलफ्ट स चाइ लगार्तका प्रक्रविीहरुबाट स चाइ परु्ायउन ुपसन र् को अको उद्देश्र् रहेको छ । 

१.१.२ राक्रिर् गौरवका आर्ोजनाहरु 

१.१.२.१ बबई स चाइ आर्ोजना 

बददयर्ा ब्जल्लाको कररव ३६,००० हे. क्षेत्रफलमा स िंचाइ  कु्रविा परु् र्ाउने उद्देश्र्का  ाथ बबई स िंचाइ आर्ोजना 
अन्तगयत क्रवसभन्न क्रक्रर्ाकलापहरु  िंचासलत छन ्। र्  आर्ोजनाको पूवय  म्भाव्र्ता अध्र्र्न प्रसतवेदनमा बबई नदी 
भन्दा पूवयमा कररव १९,००० हे. तथा पब्िममा २१,००० हे. जसमनलाई स िंचाइ र्ोग्र् भसन सनिायरि गररर्ो । 
प्रथम चरिमा पूवयतफय को कररव १३,२४० हेक्टरमा स िंचाइ प्रिाली क्रवका  गने उद्देश्र्ले क्रव. िं. २०३५ मा  ो 
क्षेत्रको  म्भाव्र्ता अध्र्र्न  म्पन्न गररर्ो । 

र् ै पररपेर्क्ष्र्मा राक्रिर् असभर्ानको रुपमा आर्ोजनाको मूल नहरको बााँकी काम  म्पन्न गने लक्ष्र् राखी क्रव. िं. 
२०५१  ालमा क्रवशेर् कार्य र्ोजना  िंचालन गरेको सथर्ो । ज  अन्तगयत कररव २८ क्रक.मी लामो बबई मूल 
नहरको बााँकी २२.५ क्रक.मी.  म्मको सनमायि कार्य क्रव. िं. २०५८  ाल  म्ममा  म्पन्न गररएको सथर्ो । 

बबई नदीमा  ाइफन, ढोढरी नहर तथा नहर  िंरचनाहरुको सनमायि कार्य आ.ब. २०६७।०६८ मा शरुु भई 
आ.ब.२०६९।७० मा कररव रु. ४४ करोड २४ लाखको लागतमा  म्पन्न गने लक्ष्र् सलएको तथा  ाइफन तथा 
सलिंक नहर र अन्र् नहर  ाईफनहरुको सनमायि  म्पन्न भइ परम्परागत रुपमा कुलोहरुको  िंरचनावाट ढोढरी तथा 
जम्ती बगयदा तफय  पानी  िंचालन भई  केको अवस्थामा २०७१ श्रावि २८ देब्ख ३०  म्मको वाढीले क्षसतिस्त 
बनाएको सथर्ो ।  ो  ाइफन २०७३ को अ ार  म्ममा पनुःसनमायि भइ केको र पानी  िंचालन भइरहेको छ ।  

क्रवगतको  भेक्षिवाट बददयर्ा ब्जल्लाको कररव ४०,००० हे. क्षेत्रफल स िंचाइ क्षेत्र भसनए तापसन  न ्२०१२ मा भेरी 
बबई डाइभ यन बहउुद्देब्श्र्र् आर्ोजनाले गरेको अध्र्र्नवाट कूल स िंचाइ क्षेत्रफल ३६,००० (पूवयमा कररव 
२१,००० हेक्टर तथा पब्िममा १५,००० हेक्टर) कार्म भएको छ । 

१.१.२.२ भेरी बबई डाइभ यन बहउुद्दबे्शर् आर्ोजना 

भेरी नदीको कररव ४० र्न समटर प्रसत  ेकेण्ड पानीलाइ १२ क्रक.सम.  रुुगिं माफय त बबई नदीमा ख ाली बबई 
नदीको बहाव क्षमता बकृ्रर्द् गने र्ो आर्ोजनाको उद्देश्र् रहेकोछ ।र् बाट बददयर्ा र बाके ब्जल्लाको ५१००० 
हेक्टर जसमनमा बाहै्र मक्रहना स चाइ  कु्रविा उपलव्ि हनुेछ । नेपालमा पक्रहलो पटक TBM  प्रक्रवसि माफय त  रुुगिं 
सनमायि गररने र्  आर्ोजनाबाट ४८ मे.वा. क्रवितु्त पसन उत्पादन हनुेछ । सछन्च ुजाजरकोट  डकमा पने ब्चप्ले भन्ने 
ठाउमा र् को Intake रहेको छ भने नेपालगिंज  खेुत  डक अन्तगयत बबई नदीको पलुबाट २ क्रक.सम.  मा हासत ार 
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भन्ने ठाउमा क्रवितु्त गहृ रहनेछ ।र्ो आर्ोजना आ.व. ०६८/६९ बाट शरुु भएको र आ.व. ०७६/७७ मा  म्पन्न 
हनुे लक्ष्र् रहेको छ । र्  आर्ोजनाको लागत रु १६.४३ अरव रहेको छ । 

१.१.२.३ स क्टा स चाइ आर्ोजना 

स क्टा स िंचाइ आर्ोजनाको  म्भाव्र्ता अध्र्र्न  न ्१९७५ बाट क्रवसभन्न  मर्मा पटक पटक गररए पसन वास्तक्रवक 
सनमायि कार्य आ.व. ०६२/६३ बाट मात्र अब्र् बढाइएको हो । आर्ोजनाले बााँके ब्जल्लाका  ासबक ४३ वटा 
गा.क्रव. . र २ वटा नगरपासलकाहरु मध्रे् पब्िमतफय  ३४ गा.क्रव. , २ नगरपासलका र पूवतफय  ९ गा.क्रव. को कूल 
४२,७६६ हेक्टर कृक्रर्र्ोग्र् भसूममा स िंचाइ  कु्रविा परु् र्ाउने लक्ष्र् राखेको छ ।  
नेपाल  रकारबाट २०६१/११/१६ मा कार्ायन्वर्न स्वीकृत भएको आर्ोजनाको लागत अनमुान २०६४/०८/०३ 
मा स्वीकृत भएको प्रारब्म्भक गरुुर्ोजनान ुार १२ अबय ८० करोड रुपैर्ााँ रहेको सथर्ो भने  म्भाक्रवत स िंब्चत 
क्षेत्रफलमा राप्तीपब्िमको ३३,७६६ हेक्टर जग्गा मात्र  मेक्रटएको सथर्ो । आ.व. २०७१/७२ मा कार्यक्षेत्रमा 
राप्तीपूवयको ९,००० हेक्टर  मेत  मावेश गररएको आर्ोजनाको लागत अनमुान २५ अबय २ करोड रुपैर्ााँ रहने गरी 
गरुुर्ोजना  िंशोिन भर्ो ।  िंशोसित गरुुर्ोजना अनरुुप आर्ोजना आ.व. २०७६/७७  म्म  म्पन्न गने लक्ष्र् 
राब्खएको छ । 

१.१.२.४ रानी जमरा कुलररर्ा स चाइ आर्ोजना 

रानी जमरा कुलररर्ा स िंचाइ प्रिाली नेपालको  दूुर पब्िमाञ्चल क्षेत्रको, कैलाली ब्जल्लामा अवब्स्थत कृर्कबाट 
सनमायि गरी व्र्वस्थापन  मेत गररएको  वै भन्दा ठूलो स िंचाइ प्रिाली हो। र्  प्रिालीको पानीको श्रोत किायली 
नदी (पब्िमी भङ्गालो झरही नाला) रहेको छ। र्  कृर्क सनसमयत्त प्रिालीले कैलाली ब्जल्लाको ८ गा.क्रव. . 
(पत्थरैर्ा, दगुौंली, जानकीनगर, प्रतापपरु, िनस िंङपरु, नारार्िपरु, वसलर्ा र मनुवुा) र टीकापरु नगरपासलकाको गरी 
जम्मा कररव १४,३०० हेक्टर जसमनमा स िंचाइ  कु्रविा उपलव्ि गराउिं दै आएको देब्खन्छ । र्  प्रिालीको दब्क्षिी 
भागमा स िंचाइ गनय रानी स िंचाइ प्रिाली, मध्रे् भागमा जमरा स िंचाइ प्रिाली र उत्तरी भागमा कुलरीर्ा स िंचाइ प्रिाली 
व्र्वस्था भएको देब्खन्छ । र्ी प्रिालीहरुको व्र्वस्थापन आ–आफ्नो प्रिालीको जल उपभोक्ता  िंस्था (कुलो  िंस्था) 
रहेको र र्ी सतनै प्रिालीको  िंर्कु्त व्र्स्थापन तथा  मन्वर्को लागी रानी जमरा कुलरीर्ा जल उपभोक्ता  िंस्था 
रहेको छ । 

र्  आर्ोजनाको लब्म्क  म्म क्रवस्तार गरी ६००० हेक्टर, पथरैर्ा देब्ख कान्रा  म्म क्रवस्तार गरी १८००० हेक्टर 
 मेत गरेर कुल ३८,३०० हेक्टर  म्म स चाइ  ेवा क्रवस्तार गररनेछ । 

हाल नेपाल  रकारको प्राथसमकता प्राप्त (P1) र्ोजनाको  ूचीमा  मावेश भएको तथा सनमायि कार्यमा सतब्रता ल्र्ाउन 
नेपाल  रकारले जारी गरेको आसथयक क्रवका  र  मधृ्दीको तत्कासलन कार्यर्ोजना, २०६८ मा र्  आर्ोजनालाई 
राक्रिर् गौरवका पररर्ोजनाहरुमा  मेत  मावेश गररएको छ । त्र् ै गरी समसत २०६८ फाल्गिु १६ को स िंचाई 
मिंत्रालर्को  ब्चवस्तरीर् सनियर्ान ुार आ.ब. २०६४/६५ मा  रुु भै आ.ब. २०७४/७५ मा  म्पन्न गने लक्ष्र्का 
 ाथ र्  आर्ोजनाको खररद गरुु र्ोजना स्वीकृत भएको सथर्ो । र् का  ाथै आर्ोजनाबाट कुल लागत रु 
२७.७० अरव को अद्यावसिक खररद गरुुर्ोजना स्वीकृसतको लासग मन्त्रालर्मा पेश गररएको छ | 

१.१.३ बहउुद्दबे्श्र्र् आर्ोजनाहरु 

१.१.३.१ तमोर ब्चस्र्ागिं डाइभ यन आर्ोजना 

तमोर नदीको पानीलाइ ब्चस्र्ागिं नदीमा ख ाली मोरगिं ब्जल्लाको जसमनमा स चाइ  कु्रविा उपलव्ि गराउने र् को 
मखु्र् उद्देश्र् रहेको छ । 
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१.१.३.२  नुकोब्श मररन डाइभ यन आर्ोजना 

 नुकोब्श पानीलाइ मररन नदीमा ख ाली बागमती नदीमा पानीको क्षमता बढाउने र्  आर्ोजनाको लक्ष्र् रहेको 
छ।र्  आर्ोजनाबाट प ाय, महोतरी र रौटहट ब्जल्लाको कररव १,२२,००० हेक्टर जसमनमा बाहै्र मक्रहना स चाइ 
 कु्रविा उपलव्ि हनुेछ । 

१.१.३.३  नुकोब्श कमला डाइभ यन आर्ोजना 

र्  आर्ोजनाको कोब्श उच्च बाि  गै जोडीएर भारत  रकार र नेपाल  रकार  म्झौता भइ    र्कु्तरुपमा क्रवस्ततृ 
अध्र्र्न अध्र्र्न भै रहेकोछ । र्  आर्ोजनाको मलु उद्देश्र्मा  नुकोब्शको पानीलाइ कमला नदीमा divert  गने 
गरी कमला नदीको बहाव क्षमता बकृ्रर्द् गनुय रहेको छ । र् बाट तराईका िनरु्ा लगार्तका ब्जल्लाहरुमा बाहै 
मक्रहना स चाइ  ेवा उपलव्ि हनुेछ । 

१.१.३.४ काली गण्डकी सतनाउ डाइभ यन आर्ोजना 

काली गण्डकीको पानीलाइ सतनाउ नदीमा ख ाली रुपन्देक्रह र कक्रपलवस्तकुो स चाइ र्ोग्र् जसमनमा स चाइ परु्ायउन े
र्  आर्ोजनाको लक्ष्र् रहेकोछ ।र् बाट कक्रपलवस्तकुो  कु्खा क्षेत्रमा स चाइ  कु्रविा पगु्ने  ाथै रुपन्देहीको स चाइ 
भैरहेको क्षेत्रमा बाहै्र मक्रहना स चाइ  ेवा उपलव्ि हनुेछ । 

१.१.३.५ पब्िम  ेती कैलाली पाण्डलु डाइभ यन आर्ोजना 

पब्िम  ेती नदीको पानीलाइ कैलालीको पाण्डलु नदीमा ख ाली कैलाली र किं चनपरुको स चाइ र्ोग्र् जसमनमा थप 
स चाइ परु्ायउने मखु्र् उद्देश्र्  क्रहत र्ो आर्ोजनाको पवुय  म्भाव्र्ता अध्र्र्न कार्य अगाडी बढाइएको छ । 

१.१.४ एक्रककृत उजाय तथा स चाइ क्रवशरे् कार्यक्रम 

१.१.४.१ मध्र् पहाडी टार सलफ्ट स चाइ आर्ोजना 

पहाडी क्षेत्रमा ठुला तथा मझौला नदीहरुको दार्ा बार्ा क्रकनारमा अवब्स्थत  ीमान्कृत खेतीर्ोग्र् जसमनमा क्रवितु्त 
तथा  ौर्य उजायको प्रर्ोग गरी सलफ्ट स चाइको माध्र्मबाट स चाइ र्ोजनाको सनमायि तथा एक्रककृत कृक्रर् क्रवका  
तथा प्र ार गने उद्देश्र्का  ाथ र्ो आर्ोजना र् ै आ व देब्ख शरुु गररएको छ । मध्र् पहाडका  वै  म्भाव्र् 
ब्जल्लामा र्ो आर्ोजनाको कार्यक्षेत्र रहेको छ । र्  आर्ोजनाको कुल लागत कररव रु. ७.५० अरव रहेको र 
कार्ायन्वर्न अविी ५ वर्यको रहेको छ । 

१.१.४.२ तराई मिेश  ौर्य सलफ्ट स चाइ कार्यक्रम 

आगामी आ.व. २०७५/०७६ देब्ख तराई मिेशका २४ ब्जल्लाहरुमा (झापा, मोरङ्ग,  नु री, स रहा, उदर्परु, िनरु्ा, 
महोत्तरी,  लायही, रौतहट, वारा प ाय, मकवानपरु, ब्चतवन, नवलपरा ी पूवय नवलपरा ी पब्िम, रुपन्देही, कक्रपलवस्त,ु दाङ्ग, 

बााँके, बददयर्ा,  खेुत, कैलाली, कञ्चनपरु)र्ो आर्ोजना कार्ायन्वर्न हनुेछ । प्रथम ५ वर्यमा कररव ५ अवय ६५ 
करोडको लागतमा Hybrid (जल क्रवद्यतु र  ौर्य उत्पाददत क्रवद्यतुबीच आदन प्रदान गनय समल्ने) क्रकस मको  ौर्य ऊजाय 
र जल क्रवद्यतु दवैु जसडत ऊजायबाट कररव २२,१७५ हेक्टर जमीनमा बाहै्र मक्रहना दीगो र भरपदो स िंचाइ  कु्रविा 
उपलधि गराइने छ । र् मा स िंचाइ प्रर्ोजनबाट बचत  ौर्य ऊजाय राक्रिर् प्रशारिमा जोडेर क्रवद्यतु आपूसतयमा थप 
टेवा पगु्नका अलवा िासमि भेगमा क्रवद्यतुको Efficiency मा  मेत वकृ्रर्द् हनुेछ । 
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१.२ जल उत्पन्न प्रकोप व्र्वस्थापन तफय  
१.२.१ नदी सनर्न्त्रि कार्यक्रम 

१.२.१.१ जन हभासगतामा आिाररत जनताको तटबन्ि कार्यक्रम  

तराई क्षेत्रका ठूला प्रकृसतका नदीहरुको व्र्वब्स्थत प्रकृर्ा अन्तगयत नदी सनर्न्त्रि तथा व्र्वस्थापन गनय र्ो कार्यक्रम 
आ.ब. २०६६/६७ देब्ख शरुु भएको र हाल र्  कार्यक्रम अन्तगयत झापा ब्जल्लाको मेची, कन्काई, सबररङ्ग र कमल 
नदी, झापा र मोरङ्ग ब्जल्लाको रतवुा–मावा नदी, िनरु्ा र महोत्तरी ब्जल्लाको औरही नदी, महोत्तरी ब्जल्लाको रातो र 
मराह नदी,  लायही ब्जल्लाको लखन्देही, ब्झम र बािंके नदी, ब्चतवन र मकवानपरु ब्जल्लाको पवुी राप्ती नदी, रुपन्देही 
ब्जल्लाको सतनाउ–दानव कन्चन नदी, दाङ र बाकें  ब्जल्लाको पब्िम राप्ती नदी, दाङ ब्जल्लाको बबई नदी, कैलाली 
ब्जल्लाको खदुट्टर्ा नदी, कैलाली र कञ्चनपरु ब्जल्लाको मोहना नदी र कञ्चनपरु ब्जल्लाको दोिा र महाकाली नदी गरी 
जम्मा १९ नदीहरुको दबैु क्रकनारामा तटबन्ि सनमायि गने लक्ष्र्  क्रहत र्  कार्यक्रम क्रमागत रुपमा चाल ुरहेको 
छ। र्  कार्यक्रम को कुल अनमुासनत लागत रु ४९.८९ अरव रहेको छ ।  

१.२.१.२ नदी सनर्न्त्रि र्ोजना (केन्र) 
र्  कार्यक्रम अन्तगयत नदी सनर्न्त्रि कार्यहरुको model site हरुको स्थापना÷सबका  गने, नर्ााँ प्रक्रविीको प्रवयद्घन र 
नमनुा कार्यको क्रवका  गने  ाथै सनमायि कार्यहरको quality control तथा सनमायि  ामािीहरुको गिुस्तर जााँच 
गनयको लासग आबश्र्क पने material testing lab को स्थापना तथा  िंचालनमा  हर्ोग गने लक्ष रहेको छ । 

१.२.१.३  िंस्थागत पूवायिार क्रवका  कार्य (केन्र) 

र्  कार्यक्रम अन्तगयत सबभागको  िंस्थागत  िुारको लासग केन्र तथा मातहतका कार्ायलर्हरुको भवन ममयत, हलकुा 
र भारी  वारी  ािनहरुको ममयत,  िंभार तथा धर्वस्थापन, नेपाल भारत डवुान  म्बब्न्ि दईु पक्ष बैठक  िंचालन खचय, 
नदीहरुको अध्र्र्न – प्रारब्म्भक र सबस्ततृ  भेक्षि, नदी सनर्न्त्रि गूरुर्ोजनाको लासग DPR बनाउने कार्य, क्षमता 
असभबकृ्रर्द् तालीम, बाढी पक्रहरो पनुस्थापना कार्य, आपतकासलन कार्य, जल उत्पन्न प्रकोप व्र्बस्थापन  म्बब्न्ि ऐन, नीसत, 

सनर्मावली तर्ारी तथा पररमाजयन आदद कार्यहरु गने लक्ष रहेको छ । 

१.२.१.४ महाकाली नदी सनर्न्त्रि आर्ोजना 

२०७०  ाल अ ार मक्रहनाको पक्रहलो हप्तामा महाकाली नदी र त्र् को आ पा  क्षेत्रमा परेको असबरल बर्ायको 
कारि महाकाली नदीमा आएको बाढीले क्रकनारा कटान गरर दाच ुयला ब्जल्लाको  दरमकुाम खलङ्गा र आ पा को 
क्षेत्रमा परु्ायएको क्षसतको पनुः स्थापना/सनमायि कार्यहरु गने लक्ष्र् सलई आ.ब. २०७०/७१ देब्ख शरुु भएको र्ो 
आर्ोजना आ.ब. २०७७/७८  म्पन्न हनुे छ । र्ो आर्ोजनाको लागत रु ३.०५ अरव रहेको छ। 

१.२.१.५ किायली नदी व्र्वस्थापन आर्ोजना 

बददयर्ा र कैलाली ब्जल्ला ब्स्थत किायली नदीको व्र्वब्स्थत तवरले नदी सनर्न्त्रि तथा व्र्वस्थापन कार्य गने 
उदेश्र्ले आ.ब. २०७१/७२ देब्ख केब्न्दर्स्तरको आर्ोजनाको रुपमा  ञ्चालनमा रहेको र्ो आर्ोजना आ.ब. 
२०८१/८२ मा  म्पन्न गने लक्ष्र् रहेको छ। र्ो आर्ोजनाको लागत रु ११.५५ अरव रहेको छ ।  

१.२.१.६ नारार्िी नदी व्र्वस्थापन आर्ोजना  

ब्चतवन र नवलपरा ी ब्जल्ला ब्स्थत नारार्िी नदीको व्र्वब्स्थत तवरले नदी सनर्न्त्रि तथा व्र्वस्थापन कार्य गने 
उदेश्र्ले आ.ब. २०७२/७३ देब्ख केब्न्दर्स्तरको आर्ोजनाको रुपमा  ञ्चालनमा रहेको र्ो आर्ोजना आ.ब. 
२०८१/८२ मा गने लक्ष्र् रहेको छ । र्ो आर्ोजनाको लागत रु १० अरव रहेको छ ।  
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१.२.१.७ कोशी नदी व्र्वस्थापन आर्ोजना  

 नु री र  प्तरी ब्जल्ला ब्स्थत कोशी नदीको बाढीबाट हनु  क्ने कटान तथा डवुानको  मस्र्ा  मािान गनय 
व्र्वब्स्थत तवरले नदी सनर्न्त्रि तथा व्र्वस्थापन कार्य गने उदेश्र्ले आ.ब. २०७५/७६ देब्ख केब्न्दर्स्तरको 
आर्ोजनाको रुपमा र्  आर्ोजना शरुु गने लक्ष्र् रहेको छ । 

१.२.१.८  खााँडो नदी सनर्न्त्रि आर्ोजना 

 प्तरी ब्जल्ला ब्जल्ला ब्स्थत खााँडो नदीको व्र्वब्स्थत तवरले नदी सनर्न्त्रि तथा व्र्वस्थापन कार्य गने उदेश्र्ले 
आ.ब. २०७२/७३ देब्ख केब्न्दर्स्तरको आर्ोजनाको रुपमा  ञ्चालनमा रहेको र्ो आर्ोजना आ.ब. २०७८/७९ मा 
 म्पन्न हनुे छ । र्ो आर्ोजनाको लागत रु २.२५ अरव रहेको छ । 

१.२.१.९ बक्राह नदी सनर्न्त्रि आर्ोजना 

मोरङ ब्जल्ला ब्स्थत बक्राह नदीको व्र्वब्स्थत तवरले नदी सनर्न्त्रि तथा व्र्वस्थापन कार्य गने उदेश्र्ले आ.ब. 
२०७३/७४ देब्ख केब्न्दर्स्तरको आर्ोजनाको रुपमा  ञ्चालनमा रहेको र्ो आर्ोजना आ.ब. २०७७/७८ मा  म्पन्न 
हनुे छ । र्ो आर्ोजनाको लागत रु ३.९४ अरव रहेको छ । 

१.२.१.१० बबई भादा औरही नदी व्र्वस्थापन आर्ोजना 

बददयर्ा ब्जल्ला ब्स्थत बबई, भादा र औरही नदीको व्र्वब्स्थत तवरले नदी सनर्न्त्रि तथा व्र्वस्थापन कार्य गने 
उदेश्र्ले आ.ब. २०७४/७५ देब्ख केब्न्दर्स्तरको आर्ोजनाको रुपमा  ञ्चालनमा रहेको र्ो आर्ोजना आ.ब. 
२०७७/७८ मा  म्पन्न हनुे छ । र्ो आर्ोजनाको लागत रु ३.९२ अरव रहेको छ । 

१.२.१.११ प्राथसमकता प्राप्त नदीमा बाढी व्र्वस्थापन आर्ोजना  

ए.सड.क्रव. को ऋि  हर्ोगमा  ञ्चालन हनुे तराई क्षेत्रको प्राथसमकता प्राप्त झापा र मोरङ ब्जल्लाको रतवुा—मावा 
नदी,  मोरङ ब्जल्लाको वक्राह नदी,   लायही ब्जल्लाको लखन्देही नदी,  मकवानपरु र ब्चतवन ब्जल्लाको  पवुी राप्ती 
नदी, दाङ र बािंके ब्जल्लाको पब्िम राप्ती नदी र कञ्चापरु र कैलाली ब्जल्लाको  मोहना—खदुट्टर्ा नदी गरी ६ नदीमा 
र्  आर्ोजना अन्तगयत बाढी जोब्खम व्र्वस्थापन गने लक्ष्र् रहेको छ ।आ.व. २०७५/७६ बाट र्  आर्ोजना 
अन्तगयत २ वटा नदीमा बाढी जोब्खम व्र्वस्थापनको कार्य शरुु गने लक्ष्र् रहेको छ । ाथै र्  आर्ोजना अन्तगयत 
उपर्तु्तताको आिारमा केही नदीहरुमा Detention Basin सनमायि गरी बाढीको व्र्वस्थापन गररन ेअविारिा  मेत 
रहेको छ । 

१.२.१.१२ आपतकालीन तथा बाढी पहीरो पनुः स्थापन कार्यहरु  

अ ार, श्रावि र भार मक्रहनाहरुमा पने असबरल बर्ायको कारि देशका सबसभन्न नदी नालाहरुमा पानीको बहाब 
अत्र्ासिक बढन गई नदी क्रकनाराको कटान तथा पक्रहरोको कारिले िनजनको धर्ापक क्षसत हनुे हनुाले ती 
स्थानहरुको तत्काल  िंरक्षि र आपतकालीन तथा पनुः स्थापन कार्यहरु गने उदेश्र्ले र्  कार्यक्रम  िंचालनमा 
रहेको छ । र्  कार्यक्रम अन्तगयत आपतकालीन नदी सनर्न्त्रि तथा पक्रहरो धर्वस्थापन कार्यहरुको लागी सनमायि 
 ामािीहरु खररद, भण्डारि तथा धर्वस्थापन  ाथै आपतकालीन कार्यहरु गने लक्ष्र् रहेको छ । 

१.२.१.१३ बाढी पहीरो पनुः सनमायि सबशेर् कार्यक्रम  

२०७१  ालमा असबरल बर्ायको कारि मध्र्पब्िमाञ्चलको  खेुत, दाङ, बािंके र सबयदर्ा तथा मध्र्माञ्चलको 
स न्िपुाल्चोक  मेत पााँच ब्जल्लाका क्रवसभन्न नदी नालाहरुमा पानीको बहाब अत्र्ासिक बढन गई नदी क्रकनाराको 
कटान तथा पक्रहरोको कारिले िनजनको धर्ापक क्षसत भएको हनुाले ती स्थानहरुमा तत्काल पनुः स्थापना तथा पनुः 
सनमायि कार्यहरु गनेको उदेश्र्ले आ.व. २०७१/७२ देखी र्  कार्यक्रम  ञ्चालनमा रहेको छ । मब्न्त्रपररर्द बाट 
ब्स्वकृत कार्यर्ोजना अन ुार र्  कार्यक्रमको कुल लागत रु ६.९० अरव रहेको छ र आ.व.२०७६/७७ मा  
 म्पन्न गने लक्ष्र् रहेको छ । 
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१.२.१.१४  रुपाताल  िंरक्षि एकीकृत क्रवका  पररर्ोजना 
कास्की ब्जल्ला ब्स्थत रुपातालको  िंरक्षि तथा क्रवका बाट जैक्रवक क्रवक्रविताको  िंरक्षि गदै पर्यटन, मत्स्र्पालन, 

स िंचाइ  कु्रविा र रोजगारीको अव रमा  मेत वकृ्रर्द् गने लक्ष्र् सलई आ.व. २०७३/७४मा शरुु भएको र्  पररर्ोजना 
२०८०/८१  म्पन्न हनुे छ । र्  पररर्ोजनाको लागत रु ४.५२ अरव रहेको छ । 

१.२.१.१५ जोब्खमर्कु्त पक्रहरो व्र्वस्थापन आर्ोजना  

क्रहमाल र पहाडी क्षेत्रको ठूला प्रकृसतका जोब्खमर्कु्त पक्रहरोहरुको पक्रहचान,  वेक्षि तथा व्र्वस्थापन गरी मन नुी 
वर्ाय, सभरालो भवूनौट तथा कमजोर भौगसभयक ब्स्थसत, अवैज्ञासनक भ–ूउपर्ोग, असतवकृ्रिका कारि हनुे मानवबस्ती, 
कृक्रर्र्ोग्र् जसमन र सनसमयत भौसतक पवुायिारको प्रकोपबाट हनुे नोक् ानीको न्रू्सनकरि गने लक्ष्र् सलई र्  आर्ोजना 
आ.व. २०७३/७४ बाट शरुु भएको र हाल र्  आर्ोजना अन्तगयत ताप्लेजङु्ग ब्जल्लाको हाङ्गदेवा तथा क्रहरेवा पक्रहरो, 
र वुा ब्जल्लाको राम्चे र िैवङु्ग पक्रहरो, कास्की ब्जल्लाको स न्दजुरेु र काडे पक्रहरो, नवलपरा ी ब्जल्लाको राम्चे केरुगे 
पक्रहरो,  ल्र्ान ब्जल्लाको कपरुकोट खारा पक्रहरो, रोल्पा ब्जल्लाको फगाम पक्रहरो,  म्र्ाग्दी ब्जल्लाको लम डु जकेुपानी 
पक्रहरो, दोलखा ब्जल्लाको डााँडाखकय  पक्रहरो,  स्र्ाङ्गजा ब्जल्लाको भन्ज्र्ाङ्ग पक्रहरो,  नवुाकोट ब्जल्लाको ओख्रपेानी पक्रहरो,  
वाग्लङु्ग ब्जल्लाको हगु्दी पक्रहरो,  अर्ायखााँची ब्जल्लाको बााँगी बझेरी भेडीराखने पक्रहरो, गोरखा ब्जल्लाको भ्र्ागतेु पक्रहरो,  
स न्िलुी ब्जल्लाको  ेती पक्रहरो र स न्िपुाल्चोक ब्जल्लाको क्रहन्दी ओखरबोट ब्चलाउनेपाखा पक्रहरो गरी जम्मा १६ 
पक्रहरो व्र्वस्थापन गने कार्य रहेको छ ।  

१.२.२ जल उत्पन्न प्रकोप सनर्न्त्रि प्रक्रवसि पररर्ोजना  
जापान  रकारको प्रासबसिक  हर्ोग अन्तगयत  िंचालनमा रहेका प्रकोप न्रू्नीकरि कार्यहरुलाई सनरन्तरता ददने 
उद्देश्र्ले र्ो कार्यक्रम  िंचालन गररएको छ । र्  कार्यक्रम अन्तगयत (क) जनचेतना असभबकृ्रर्द्, अन ुन्िान, गोष्ठी, 
आदी कार्य – र्मु्ती गोक्रष्ठ, क्षमता असभबकृ्रर्द् तासलम, पक्रहरो/गेिान वहावको अध्र्र्न, hazard map तर्ार गने, आदद 
कार्यहरु र (ख) जल उत्पन्न प्रकोपबाट पूवायिार  िंरक्षि कार्यहरु रहेको छ । 

१.२.३ भारसतर् अनदुान  हर्ोगमा  िंचासलत नदी सनर्न्त्रि कार्यक्रम  

१.२.३.१ वाग्मती नदी सनर्न्त्रि आर्ोजना 

भारत  रकारको अनदुान  हर्ोगमा रौतहट र  लायही ब्जल्लामा रहेको वाग्मती नदीको बाढीले स मा क्षेत्रका हनुे 
कटान तथा डबुानको  मस्र्ालाई  म्वोिन गनय व्र्वब्स्थत तवरले तटबन्ि सनमायि गने उदेश्र्ले आ.व. 
२०५७/५८ बाट शरुु भएको र्  आर्ोजनाको कुल लागत रु १.८७ अरव रहेको छ । आ.व. २०७५/७६ मा 
र्  आर्ोजनाको कार्यहरु   म्पन्न गने लक्ष्र् रहेको छ । 

१.२.३.२ कमला नदी सनर्न्त्रि आर्ोजना 

भारत  रकारको अनदुान  हर्ोगमा स राह र िनरु्ा ब्जल्लामा रहेको कमला नदीको बाढीले स मा क्षेत्रका हनु े
कटान तथा डबुानको  मस्र्ालाई  म्वोिन गनय व्र्वब्स्थत तवरले तटबन्ि सनमायि गने उदेश्र्ले आ.व. 
२०६३/६४ बाट शरुु भएको र्  आर्ोजनाको कुल लागत रु ३.३६ अरव रहेको छ । आ.व. २०७५/७६ मा 
र्  आर्ोजनाको कार्यहरु   म्पन्न गने लक्ष्र् रहेको छ । 

१.२.३.३ लालबकैर्ा नदी सनर्न्त्रि आर्ोजना 

भारत  रकारको अनदुान  हर्ोगमा रौटहत ब्जल्लामा रहेको लालबकैर्ा नदीको बाढीले स मा क्षेत्रका हनुे कटान 
तथा डबुानको  मस्र्ालाई  म्वोिन गनय व्र्वब्स्थत तवरले तटबन्ि सनमायि गने उदेश्र्ले आ.व. २०५७/५८ बाट 
शरुु भएको र्  आर्ोजनाको कुल लागत रु २.४६ अरव रहेको छ । आ.व. २०७५/७६ मा र्  आर्ोजनाको 
कार्यहरु   म्पन्न गने लक्ष्र् रहेको छ । 



– 58 – 
 

१.२.४ बब्स्त / टार बजार  िंरक्षि कार्यहरु 

१.२.४.१ जोब्खमर्कु्त ब्जल्ला  दरमकुाम बचावट सबशेर् कार्यक्रम  

आ.ब. २०७/७२ देब्ख शरुु भएको र्  कार्यक्रम अन्तगयत जोब्खमर्कु्त ४ वटा ब्जल्ला  दरमकुामहरु— झापाको 
भरपरु, म्र्ाग्दीको बेनी, डोल्पाको दनैु र बझाङ्गको चैनपरु को भौसतक पूवायिार÷ िंरचना, बस्ती, खेती र्ोग्र् जसमनको 
 िंरक्षि कार्यहरु क्रसमक रुपमा गदै लैजाने लक्ष रहेको छ ।  

१.३ जल तथा मौ म क्रवज्ञान तफय  
जल तथा मौ म क्रवज्ञान क्रवभाग अन्तगयत सनम्न कार्यक्रमहरु  िंचालनमा रहेका छन ्। 

१.३.1 हवाई  रुक्षाथय स्वचासलत मौ म मापन केन्रहरुको स्थापना तथा कार्यक्रम 

र्  क्रवभागले हवाई उड्डर्न  रुक्षाथय  न ्१९६८ देब्ख प्रदान गरी आइरहेको हवाइ मौ मी  ूचना  ेवालाई थप 
क्रवश्व सनर् बनाई हवाई उड्डर्न क्षेत्रलाइ थप  रुक्षीत बनाउनको लासग क्रमागत रुपमा पूिय स्वचासलत हवाइ मौ मी 
केन्र स्थापना गने लक्ष्र् सलएको छ।  ोक्रह लक्ष्र् अनरुुप हाल  िंचालनमा रहेको जलवार् ुप्रकोप  मतु्थान सनमायि 
आर्ोजना माफय त १8 वटा हवाई मौ म मापन केन्रहरु पिुयरुपमा स्वचासलत केन्रहरुमा स्तरोन्नसत गने कार्यक्रम 
रहेको छ। हाल प्रबाह गदै आइरहेको आिारभतु अन्तराक्रिर् हवाई मागयको मौ म पूवायनमुान  ेवालाई आ. व. 
२०७९/८०  म्ममा क्रवस्तार गरी आन्तररक हवाई मागयको  मेत मौ म पूवायनमुान  ेवा प्रदान गने लक्ष्र् रहेको  
छ ।  

१.३.2 स्वचासलत जल तथा मौ म मापन केन्रहरुको स्थापना कार्यक्रम 

र्  क्रवभाग अन्तगयत 534 मौ म मापन केन्रहरु र १८० वटा जल मापन केन्रहरु  िंचालनमा रहेकोमा  ५० वटा 
मौ म केन्रहरु र त्र्सतकै  िंख्र्ामा जल मापन केन्रहरु स्वचासलत रहेका छन ् । मौ म तथा बाक्रढ पवुायनमुान 
 ेवालाइ थप क्रवश्व सनर् बनाउन जल तथा मौ म मापन कार्य एकै ददनमा िेरै पटक गनुय पने र मापन गररएका 
मौ म र जल  िंबब्न्ि तथर्ािंकहरु तत्कालै केब्न्रर् तथर्ािंक प्रिालीमा प्रसे त गनुयपने हनु्छ। त्र् ैले  म्पिुय जल तथा 
मौ म मापन केन्रहरुलाइ पिुय स्वचासलत गने सबभागको लक्ष्र् रहेको छ।  ोक्रह लक्ष्र् अनरुुप र्  कार्यक्रम  
क्रमागत रुपमा चाल ुरहेको छ। 

१.३.2.1 जलवार् ुप्रकोप  मतु्थान सनमायि आर्ोजना अन्तगयत स्थापना गने कार्यक्रम 

 न २०१३ देब्ख शरुुवात भएको र्  आर्ोजनाले जल तथा मौ म केन्रहरुको  िंजाल र जल तथा मौ म 
पूवायनमुान आिसुनक्रककरि गने कार्यक्रम अन्तगयत १८ वटा हवाइ मौ म केन्रहरु  क्रहत 88 वटा मौ म मापन 
केन्रहरु र ७० वटा जल मापन केन्रहरु पिुयरुपमा स्वचासलत केन्रहरुमा स्तरोन्नसत गने कार्यक्रम रहेको छ र आ. 
व. २०७५/७६ मा उक्त कार्यक्रम  म्पन्न हनुेछ। 

१.३.२.२ बर्ायमापन केन्र स्तरोन्नसत कार्यक्रम 

र्  कार्यक्रम अन्तगयत आ. व. २०७५/७६ मा ५० वटा मानव  िंचासलत बर्ायमापन केन्रहरुलाइ पिुय स्वचासलत 
वर्ायमापन केन्रहरुमा स्तरोन्नसत गनयका लासग कुल अनमुासनत लागत रु. २ करोड रहेको छ। 

१.३.३ क्रवपद  ूचना प्रवाहका लासग पूवय  ूचना प्रिाली स्थापना कार्यक्रम 

र्  क्रवभागले स्थापना काल देब्खनै क्रवपद व्र्वस्थापनका लासग मौ म पूवायनमुान गदै आएकोमा  न ्२०१३ देब्ख 
आफ्नो  ेवालाइ क्रवस्तार गरर बाक्रढ पूवय ूचना प्रिाली  मेत शरुुवात गरेको छ। र् ै क्रममा हाल क्रवभागले ३ ददन 
अगावै मौ म पूवायनमुान तथा बाढी पूवय ूचना  ेवा प्रदान गदै आइरहेको छ। क्रवभागले देशका  म्पिुय मखु्र् 
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नदीहरुमा बाढी पूवय ूचना प्रिाली तथा जल-मौ म जन्र् क्रवपद न्र्सुनकरिका लासग क्रमागत रुपमा पूवय ूचना प्रिाली 
स्थापना गने लक्ष्र् सलएको छ।  

१.3.3.१ कोशी र पब्िम रासप्तमा अद्योपान्त वाढी पूवय ूचना प्रिाली (End-to-End Early Warning System) स्थापना 
कार्यक्रम 

कोशी र पब्िम रासप्तमा अद्योपान्त बाढी पूवय ूचना प्रिाली स्थापना गरी बाढी जोब्खम र्कु्त क्षेत्रका  वय ािारिलाई 
बाढी पूवय ूचना प्रदान गरीन ेछ। र्  प्रिाली स्थापनाथय जलवार् ुप्रकोप  मतु्थान सनमायि आर्ोजना अन्तगयत रू. 7 
करोड क्रवसनर्ोब्जत गररएको छ। 

१.3.3.२ Mass SMS माफय त क्रवपद  ूचना प्रबाह कार्यक्रम 

 न ्२०१६ देब्ख बाढी जोब्खम क्षेत्रमा बाढी पूवय ूचना प्रबाहका लासग दरु ञ्चार  ेवा प्रदार्क कम्पनी : नेपाल 
टेसलकम र NCELL  िंग वाक्रर्यक  िंझौता गरर Mass SMS  ेवा माफय त सन:शलु्क रुपमा बाढी पूवय ूचना प्रबाह गदै 
आइरहेको छ। 

१.३.४ मौ म पूवायनमुान  ेवा क्रवस्तार  

र्  कार्यक्रम अन्तगयत मौ म पररवतयनको पूवायनमुानलाई  हब्जकरि तथा क्रवस्तार गरी एक हप्ता म्मको मौ म तथा 
जलवार् ु पूवायनमुानको  ूचना कृर्क, पर्यटक लगार्त  रोकारवालाहरुलाई प्रबाह गनय सनम्न सलब्खत कार्यक्रमहरु 
गररनेछ। 

१.३.4.१ राडार स्थापना कार्यक्रम 

मौ म पूवायनमुान तथा हवाई उड्डर्नलाई थप  रुब्क्षत तथा क्रवश्वब्स्नर् बनाउन आ.व. २०७९/८०  म्ममा पाल्पा र 
उदर्परुमा राडार उपकरि जडान गरीनेछ। र्  कार्यक्रमको लासग आवश्र्क भौसतक पूवायिार सनमायिमा रू. १ 
करोड ५० लाख र उपकरि खररदको लागी रू.१९ करोड ४ लाख रकम आ.व. २०७५/७६ मा सबसनर्ोब्जत 
गररएको छ।  

१.३.४.२  ात ददन  म्मको मौ म पूवायनमुान 

हाल तीन ददनको मौ म पूवायनमुानमा प्रर्ोग भईरहेको Weather Research and Forecasting (WRF) model  का 
 ाथै अन्तराक्रिर्  िंस्थाहरुवाट Medium Range Weather Forecast Output प्राप्त गरी  ात ददन म्मको मौ म 
पूवायनमुान गने कार्यक्रम रहेको छ । र्  कार्यक्रमको लागी आ.व. २०७५/७६ मा बजेटको व्र्वस्था नभएकोले 
दात ृसनकार्को  हर्ोग र  हकार्यमा अन्तराक्रिर् मौ म पूवायनमुान  ेवा प्रदार्क  िंस्थाहरु िंग  हसुलर्त दरमा मौ म 
पूवायनमुानको तथर्ािंक खररद गनुयका  ाथै उक्त  िंस्थाहरु िंग  हकार्य गदै नेपालको मौ म पूवायनमुानलाई थप 
क्रवश्व सनर् बनाउन अध्र्र्न अन ुन्िान गने क्रवभागको  ोच छ। 

१.३.४.३ High Power Computer खररद 

गब्िसतर् मौ म पूवायनमुान कार्यलाई थप क्रवस्तार गनय High Power Computer  खररदका लासग जलवार् ु प्रकोप 
 मतु्थान सनमायि आर्ोजना अन्तगयत आ.व. २०७५/७६ मा  रू. ४ करोड १३ लाख सबसनर्ोब्जत गररएको छ। 

१.३.4.4 NWP Model Setup 

गब्िसतर् मौ म पूवायनमुान कार्यलाई थप क्रवश्व सनर् बनाउन NWP Model Setup कार्य गररने छ। 

 

 

 



– 60 – 
 

१.३.४.५ मौ मी टेसलसभजन स्टुसडर्ो तथा मोबाइल एप् को सनमायि  

क्रवभागबाट गररने जल तथा मौ म पूवायनमुान  ूचनाहरुलाई  रोकारवालाहरु  मक्ष प्रबाह गनय मौ मी टेसलसभजन 
स्टुसडर्ो तथा मोबाइल एप् को सनमायि गररने छ। र्  कार्यक्रमको लासग आ.व. २०७५/०७६ मा रू. ५ करोड 
९० लाख क्रवसनर्ोजन गररएको छ। 

२.  िंरचना,  िंस्था, जनशब्क्त तथा क्रवत्तीर् व्र्वस्थापन 

२.१ स िंचाई तफय  
२.१.१  िंरचना,  िंस्था तथा जनशब्क्त 
जलस्रोत तथा स िंचाइ क्रवभाग अन्तगयत पाच वटा महाशाखा रहेका छन।् स चाइ क्रवभागको महासनदेशक  क्रहत ५ वटै 
महाशाखामा रा.प.प्र.(प्रा) शे्रिीको उप महासनदेशक रहनेछन ् । र्  क्रवभाग अन्तगयत  िंचालनमा रहेका केन्रीर् 
स्तरका आर्ोजनाहरुको  िंरचनाको क्रववरि तल पेश गरे बमोब्जम रहनेछ । 

२.१.१.1 बबई स िंचाइ आर्ोजना 
 स .निं. पद शे्रिी  ेवा  मूह उप मूह दरवन्दी 
१ रा.प.प्र. (स सभल) रा.प.प्र. इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन १ 

२ स .सड.ई. रा.प.दि. इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन ३ 

३ इब्न्जसनर्र रा.प.त.ृ इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन ९ 

४ इब्न्जसनर्र रा.प.त.ृ इब्न्जसनर्ररङ्ग एग.ृ इररगेशन   १ 

५ स .ए.ओ रा.प.अनिं.प्र. इब्न्जसनर्ररङ्ग एग.ृ इररगेशन   १ 

६  व–इब्न्जसनर्र रा.प.अनिं.प्र. इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन ९ 

कुल जम्मा २४
 

२.१.१.२ महाकाली स िंचाइ आर्ोजना (तेश्रो) 
स .निं. पद शे्रिी  ेवा  मूह उप मूह दरवन्दी 
१ रा.प.प्र. (स सभल) रा.प.प्र. इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन १ 

२ स .सड.ई. रा.प.दि. इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन ३ 

३ स .सड.ई. रा.प.दि. इब्न्जसनर्ररङ्ग एग.ृ इररगेशन   १ 

४ इब्न्जसनर्र रा.प.त.ृ इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन ७ 

५ इब्न्जसनर्र रा.प.त.ृ इब्न्जसनर्ररङ्ग एग.ृ इररगेशन   १ 

६ स .ए.ओ रा.प.अनिं.प्र. इब्न्जसनर्ररङ्ग एग.ृ इररगेशन   १ 

७  व–इब्न्जसनर्र रा.प.अनिं.प्र. इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन ६ 

कुल जम्मा २०
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२.१.१.३ स क्टा स िंचाइ आर्ोजना 
स .निं. पद शे्रिी  ेवा  मूह उप मूह दरवन्दी 
१ रा.प.प्र. (स सभल) रा.प.प्र. इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन १ 

२ स .सड.ई. रा.प.दि. इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन ४ 

३ इब्न्जसनर्र रा.प.त.ृ इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन १० 

४ इब्न्जसनर्र रा.प.त.ृ इब्न्जसनर्ररङ्ग मेका सन.उ. . १ 

५ स .ए.ओ रा.प.अनिं.प्र. इब्न्जसनर्ररङ्ग एग.ृ इररगेशन   १ 

६  व–इब्न्जसनर्र रा.प.अनिं.प्र. इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन ९ 

कुल जम्मा २६ 
 

२.१.१.४ रानी जमरा कुलररर्ा स िंचाइ आर्ोजना 
स .निं. पद शे्रिी  ेवा  मूह उप मूह दरवन्दी 
१ रा.प.प्र. (स सभल) रा.प.प्र. इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन १
२ स .सड.ई. रा.प.दि. इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन ४
३ स .सड.ई. रा.प.दि. इब्न्जसनर्ररङ्ग एग.ृ इररगेशन   १
४ व.  माजशास्त्री रा.प.दि. क्रवक्रवि १
५ इब्न्जसनर्र रा.प.त.ृ इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन १०
६ इब्न्जसनर्र रा.प.त.ृ इब्न्जसनर्ररङ्ग एग.ृ इररगेशन  २
७ इब्न्जसनर्र रा.प.त.ृ इब्न्जसनर्ररङ्ग इले जन. इले. १
८ स .ए.ओ रा.प.अनिं.प्र. इब्न्जसनर्ररङ्ग एग.ृ इररगेशन  १
९  व इब्न्जसनर्र रा.प.अनिं.प्र. इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन ९

कुल जम्मा ३०
 

२.१.१.५  नुकोशी मररन डाइभशयन बहउुद्दशे्र्ीर् आर्ोजना 
स .निं. पद शे्रिी  ेवा  मूह उप मूह दरवन्दी 
१ रा.प.प्र. (स सभल) रा.प.प्र. इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन १
२ स .सड.ई. रा.प.दि. इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन २
३ स .सड.हा.जी. रा.प.दि. इब्न्जसनर्ररङ्ग ब्जर्ो. हाइड्रोब्जर्ो १
४ स .सड.ब्जर्ो. रा.प.दि. इब्न्जसनर्ररङ्ग ब्जर्ो. इब्न्ज ब्जर्ो १
५ इब्न्जसनर्र रा.प.त.ृ इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन ३
६ हा.जी. रा.प.त.ृ इब्न्जसनर्ररङ्ग ब्जर्ो. हाइड्रोब्जर्ो १
७  व इब्न्जसनर्र रा.प.अनिं.प्र. इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन ४

कुल जम्मा १३
 

२.१.१.६ प्रगन्ना बड्कापथ स िंचाइ आर्ोजना 
स .निं. पद शे्रिी  ेवा  मूह उप मूह दरवन्दी 
१ स .सड.ई. रा.प.दि. इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन १
२ इब्न्जसनर्र रा.प.त.ृ इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन ३
३ इब्न्जसनर्र रा.प.त.ृ इब्न्जसनर्ररङ्ग एग.ृ इररगेशन  १
४ स .ए.ओ रा.प.अनिं.प्र. इब्न्जसनर्ररङ्ग एग.ृ इररगेशन  १
५  व इब्न्जसनर्र रा.प.अनिं.प्र. इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन ४

कुल जम्मा १०
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२.१.१.७ बहृत दाङ्ग उपत्र्का स िंचाइ आर्ोजना 
स .निं. पद शे्रिी  ेवा  मूह उप मूह दरवन्दी 
१ स .सड.ई. रा.प.दि. इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन १
२ इब्न्जसनर्र रा.प.त.ृ इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन ३
३ हा.जी. रा.प.त.ृ इब्न्जसनर्ररङ्ग ब्जर्ो. हाइड्रोब्जर्ो १
४ स .ए.ओ रा.प.अनिं.प्र. इब्न्जसनर्ररङ्ग एग.ृ इररगेशन  १
५  व इब्न्जसनर्र रा.प.अनिं.प्र. इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन ३

कुल जम्मा ९
 

२.१.१.८ भेरी बबई डाइभशयन बहउुद्दशे्र्ीर् आर्ोजना
स .निं. पद शे्रिी  ेवा  मूह उप मूह दरवन्दी
१ रा.प.प्र. (स सभल) रा.प.प्र. इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन १
२ स .सड.ई. रा.प.दि. इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन ४
३ स .सड.हा.जी. रा.प.दि. इब्न्जसनर्ररङ्ग ब्जर्ो. हाइड्रोब्जर्ो १
४ इब्न्जसनर्र रा.प.त.ृ इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन ७
५ इब्न्ज. ब्जर्ो. रा.प.त.ृ इब्न्जसनर्ररङ्ग ब्जर्ो. इब्न्ज ब्जर्ो १
६ हा.जी. रा.प.त.ृ इब्न्जसनर्ररङ्ग ब्जर्ो. हाइड्रोब्जर्ो १
७ स .ए.ओ रा.प.अनिं.प्र. इब्न्जसनर्ररङ्ग एग.ृ इररगेशन  १
८  व इब्न्जसनर्र रा.प.अनिं.प्र. इब्न्जसनर्ररङ्ग स सभल इररगेशन ७

कुल जम्मा २३
 

 

 

 



– 63 – 
 

२.१.२ क्रवत्तीर् व्र्वस्थापन 

रु लाखमा 

क्र. . आर्ोजना/कार्यक्रमको नाम 

चाल ु पूिंब्जगत कुल जम्मा 

नपेाल 
 रकार 

वैदेब्शक 
कुल 
चाल ु

नपेाल 

 रकार 

वैदेब्शक 
कुल 

पूिंब्जगत 
नपेाल  रकार 

वैदेब्शक 

कुल जम्मा 
अनदुान ऋि 

वैदेब्शक 

जम्मा 
अनदुान ऋि 

वैदेब्शक 

जम्मा 
अनदुान ऋि 

वैदेब्शक 

जम्मा 

१ 

स िंचाइ  िंभाव्र्ता अध्र्र्न 
तथा सनमायि गिुस्तर 
कार्यक्रम 

१७ 
   

१७ ११३८ 
   

११३८ ११५५ ० ० ० ११५५ 

३ बबई स िंचाइ आर्ोजना २०७ 
   

२०७ १२२९० 
   

१२२९० १२४९७ ० ० ० १२४९७ 

४ 
महाकाली स िंचाइ आर्ोजना 
(कन्चनपरु) २२७ 

   
२२७ २९५४ 

   
२९५४ ३१८१ ० ० ० ३१८१ 

५ 
प्रगन्ना तथा बड्कापथ  स िंचाइ 
आर्ोजना, दाङ 

७४ 
   

७४ १९२८ 
   

१९२८ २००२ ० ० ० २००२ 

६ स क्टा स िंचाइ आर्ोजना २५७ ० ० ० २५७ १०२३९ ० ४४४७ ४४४७ १४६८६ १०४९६ ० ४४४७ ४४४७ १४९४३ 

७ 

रानी जमरा  कुलररर्ा स िंचाइ 

आर्ोजना ( प्रिाली 
आिसुनकीकरि  मेत) 

१८५ ० ११३ ११३ २९८ ७८०९ ० १३४१८ १३४१८ २१२२७ ७९९४ ० १३५३१ १३५३१ २१५२५ 

८ 
भेरी - ववई  डाइभ यन 

बहउुदे्दश्र्ीर् आर्ोजना १८७ ० ० ० १८७ ४०७८७ ० २०००० २०००० ६०७८७ ४०९७४ ० २०००० २०००० ६०९७४ 

९ 
 नुकोशी मररन डाईभ यन 
बहउुदे्दब्शर् आर्ोजना ४१ 

   
४१ ६३८ 

   
६३८ ६७९ ० ० ० ६७९ 

१० 
बृहत दाङ्ग उपत्र्का स िंचाइ 
आर्ोजना ७१ 

   
७१ १९४५ 

   
१९४५ २०१६ ० ० ० २०१६ 

११ 
एकीकृत उजाय तथा स िंचाइ 
क्रवशेर् कार्यक्रम 

० 
   

० २५०० 
   

२५०० २५०० ० ० ० २५०० 
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क्र. . आर्ोजना/कार्यक्रमको नाम 

चाल ु पूिंब्जगत कुल जम्मा 

नपेाल 
 रकार 

वैदेब्शक 
कुल 
चाल ु

नपेाल 

 रकार 

वैदेब्शक 
कुल 

पूिंब्जगत 
नपेाल  रकार 

वैदेब्शक 

कुल जम्मा 
अनदुान ऋि 

वैदेब्शक 

जम्मा अनदुान ऋि 
वैदेब्शक 

जम्मा अनदुान ऋि 
वैदेब्शक 

जम्मा 

१२ तराइ मिेश  मरृ्द् स चाइ 
क्रवश्र् कार्यक्रम  ५४    ५४ २२५०    २२५० २३०४    २३०४ 

१३ भेरी कोररडोर स चाइ क्रवका  
आर्ोजना 

३२ 
   

३२ २४३७ 
   

२४३७ २४४०.०२ 
   

२४४०.०२ 

१४ पालगुिंटार कुण्डटुार स चाइ 
आर्ोजना               ४०२ 

१५ जल ािन र्ोजना तर्ारी 
 कु्रविा आर्ोजना               ५५७१ 

१६  नु री मोरगिं स चाइ 
आर्ोजना               ३६०२ 

१७ बागमती स चाइ आर्ोजना               ४७६० 

१८ 
बृहत  रकारी स चाइ 
र्ोजनाको पसु्थपायना तथा 
व्र्वस्थापन हस्तान्तरि               ४५३२ 

जम्मा १३५२ ० ११३ ११३ १४६५ ८६९१५ ० ३७८६५ ३७८६५ १२४७८० ८८२३८.०२ ० ३७९७८ ३७९७८ १४५०८३.०२ 
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२.२ जल उत्पन्न प्रकोप व्र्वस्थापन तफय  
जलस्रोत तथा स िंचाइ सबभाग अन्तगयत मासथ उल्लेब्खत कार्यक्रमहरु कार्यन्वर्न गनय जल उत्पन्न प्रकोप व्र्वस्थापन 
महाशाखा रहने छ । र्  महाशाखा प्रमखुमा उपमहासनदेशक (रा.प्र.प्र(प्रा.) स सभल/इररगेशन रहने छ । र्  
महाशाखा अन्तगयत ३ वटा शाखा, ६ वटा जनताको तटबन्िको क्रफल्ड कार्ायलर्, १० वटा आर्ोजना कार्ायलर् रहने 
छ । 

२.२.१ शाखाहरु 

र्  महाशाखा अन्तगयत देहार् बमोब्जम ३ वटा शाखा रहने छ ।  

२.२.१.१ नदी व्र्वस्थापन शाखा 

२.२.१.२ जलािार व्र्वस्थान तथा प्रक्रवसि क्रवका  शाखा  

२.२.१.३ आपलकासलन व्र्वस्थापन शाखा 

२.२.२ जनताको तटबन्ि कार्यक्रमको क्रफल्ड कार्ायलर्हरु 

जनताको तटबन्ि कार्यक्रम अन्तगयत  िंञ्चालन हनुे १६ वटा नदीहरुको नदी सनर्न्त्रि तथा व्र्वस्थापन कार्यको 
लासग हाल क्रवद्यमान रहेका ६ वटा क्रफल्ड कार्यलर्हरु  िंर् अन्तगयत रहने छ । सत र्  प्रकार छ । 

स .निं. कार्ायलर् कार्यक्षेत्र 

१ जनताको तटबन्ि कार्यक्रम क्रफल्ड कार्ायलर् निं.१, गैंडे, झापा मेची, क्रवररङ्ग, कन्काई, कमल र रतवुा—
मावा नदी 

२ जनताको तटबन्ि कार्यक्रम क्रफल्ड कार्ायलर् निं.२, महोत्तरी औरही, रातो र मराह नदी 
३ जनताको तटबन्ि कार्यक्रम क्रफल्ड कार्ायलर् निं.३,  लायही लखन्देही, ब्झम र बािंके नदी 
४ जनताको तटबन्ि कार्यक्रम क्रफल्ड कार्ायलर् निं.५, रुपन्देही सतनाउ–दानव—कञ्चन नदी 
५ जनताको तटबन्ि कार्यक्रम क्रफल्ड कार्ायलर् निं.६, दाङ बबई (दाङ) र पब्िम राप्ती नदी 
६ जनताको तटबन्ि कार्यक्रम क्रफल्ड कार्ायलर् निं.७, कञ्चनपरु महाकाली दोिा, मोहना र खदुट्टर्ा नदी 

 

२.२.३ केब्न्रर् स्तरको आर्ोजना कार्ायलर्हरुः 
जल उत्पन्न प्रकोप व्र्वस्थापन महाशाखा अन्तगयत देहार् बमोब्जमको १० वटा आर्ोजना कार्ायलर्हरु अन्तगयत रहने 
छ । सत र्  प्रकार छ । 

२.२.३.१ महाकाली नदी सनर्न्त्रि आर्ोजना, दाच ुयला 

२.२.३.२ किायली नदी व्र्वस्थापन आर्ोजना, वददयर्ा 

२.२.३.३ नारार्िी नदी व्र्वस्थापन आर्ोजना, ब्चतवन 

२.२.३.४ खािंडो नदी सनर्न्त्रि आर्ोजना,  प्तरी 

२.२.३.५ वक्राहा नदी सनर्न्त्रि आर्ोजना, मोरङ्ग 

२.२.३.६ ववई, मादा, औरही नदी सनर्न्त्रि आर्ोजना 

२.२.३.७ बागमती तथा लालबकैर्ा नदी सनर्न्त्रि आर्ोजना 

२.२.३.८  कमला नदी सनर्न्त्रि आर्ोजना 
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२.२.३.९  जोब्खमरू्क्त पक्रहरो व्र्वस्थापन आर्ोजना 

२.२.३.१० रुपाताल एक्रककृत क्रवका  पररर्ोजना  

२.२.४ दरवन्दी 
मासथ उल्लेब्खत क्रफल्ड कार्ायलर्हरु र आर्ोजना कार्ायलर्हरुको दरवन्दी  म्बब्न्ि क्रववरि देहार् बमोब्जम रहेको 
छ।   

२.२.४.१  जनताको तटबन्ि कार्यक्रमको क्रफल्ड कार्ायलर्हरुः 

स .निं. पद शे्रिी  मूह उप मूह दरबन्दी  िंख्र्ा 
१ स .सड.ई.  रा.प.दि.  स सभल  इररगेशन ६ 

२ इब्न्जसनर्र रा.प.त.ृ  स सभल  इररगेशन १८ 

३  व–इब्न्जसनर्र  रा.प.अनिं. प्र. स सभल  इररगेशन १८ 

जम्मा ४२ 
 

२.२.४.२ महाकाली नदी सनर्न्त्रि आर्ोजना, दाच ुयला 

स .निं. पद शे्रिी  मूह उप मूह दरबन्दी  िंख्र्ा 
१ रा.प.प्र, स सभल  रा.प.प्र  स सभल  इररगेशन १ 

२ स .सड.ई.  रा.प.दि.  स सभल  इररगेशन २ 

३ इब्न्जसनर्र रा.प.त.ृ  स सभल  इररगेशन ४ 

४  व–इब्न्जसनर्र  रा.प.अनिं. प्र. स सभल  इररगेशन ४ 

जम्मा ११ 
 

२.२.४.३ किायली नदी व्र्वस्थापन आर्ोजना, वददयर्ा 

स .निं. पद शे्रिी  मूह उप मूह दरबन्दी  िंख्र्ा 
१ रा.प.प्र, स सभल  रा.प.प्र  स सभल  इररगेशन १ 

२ स .सड.ई.  रा.प.दि.  स सभल  इररगेशन २ 

३ इब्न्जसनर्र रा.प.त.ृ  स सभल  इररगेशन ४ 

४  व–इब्न्जसनर्र  रा.प.अनिं. प्र. स सभल  इररगेशन ४ 

जम्मा ११ 
 

२.२.४.४ नारार्िी नदी व्र्वस्थापन आर्ोजना, ब्चतवन 

स .निं. पद शे्रिी  मूह उप मूह दरबन्दी  िंख्र्ा 
१ रा.प.प्र, स सभल  रा.प.प्र  स सभल  इररगेशन १ 

२ स .सड.ई.  रा.प.दि.  स सभल  इररगेशन २ 

३ इब्न्जसनर्र रा.प.त.ृ  स सभल  इररगेशन ४ 

४  व–इब्न्जसनर्र  रा.प.अनिं. प्र. स सभल  इररगेशन ४ 

जम्मा ११ 
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२.२.४.५ खािंडो नदी सनर्न्त्रि आर्ोजना,  प्तरी 

स .निं. पद शे्रिी   मूह  उप मूह  दरबन्दी  िंख्र्ा 
१ स .सड.ई.  रा.प.दि.  स सभल  इररगेशन १ 

२ इब्न्जसनर्र रा.प.त.ृ  स सभल  इररगेशन २ 

३  व–इब्न्जसनर्र  रा.प.अनिं. प्र. स सभल  इररगेशन ३ 

जम्मा ६ 
 

२.२.४.६ वक्राहा नदी सनर्न्त्रि आर्ोजना, मोरङ्ग 

स .निं. पद शे्रिी   मूह  उप मूह  दरबन्दी  िंख्र्ा 
१ स .सड.ई.  रा.प.दि.  स सभल  इररगेशन १ 

२ इब्न्जसनर्र रा.प.त.ृ  स सभल  इररगेशन २ 

३  व–इब्न्जसनर्र  रा.प.अनिं. प्र. स सभल  इररगेशन ३ 

जम्मा ६ 
 

२.२.४.७ ववई, मादा, औरही नदी सनर्न्त्रि आर्ोजना 

स .निं. पद शे्रिी   मूह  उप मूह  दरबन्दी  िंख्र्ा 
१ स .सड.ई.  रा.प.दि.  स सभल  इररगेशन १ 

२ इब्न्जसनर्र रा.प.त.ृ  स सभल  इररगेशन ३ 

३  व–इब्न्जसनर्र  रा.प.अनिं. प्र. स सभल  इररगेशन ३ 

जम्मा ७ 
 

२.२.४.८ बागमती तथा लालबकैर्ा नदी सनर्न्त्रि आर्ोजना 

स .निं. पद शे्रिी   मूह  उप मूह  दरबन्दी  िंख्र्ा 
१ स .सड.ई.  रा.प.दि.  स सभल  इररगेशन १ 

२ इब्न्जसनर्र रा.प.त.ृ  स सभल  इररगेशन ३ 

३  व–इब्न्जसनर्र  रा.प.अनिं. प्र. स सभल  इररगेशन ३ 

जम्मा ७ 
 

२.२.४.९ कमला नदी सनर्न्त्रि आर्ोजना 

स .निं. पद शे्रिी   मूह  उप मूह  दरबन्दी  िंख्र्ा 
१ स .सड.ई.  रा.प.दि.  स सभल  इररगेशन १ 

२ इब्न्जसनर्र रा.प.त.ृ  स सभल  इररगेशन ३ 

३  व–इब्न्जसनर्र  रा.प.अनिं. प्र. स सभल  इररगेशन ३ 

जम्मा ७ 
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२.२.४.१० जोब्खमरू्क्त पक्रहरो व्र्वस्थापन आर्ोजना 

स .निं. पद शे्रिी   मूह  उप मूह  दरबन्दी  िंख्र्ा 
१ रा.प.प्र, हा.ब्ज. रा.प.प्र ब्जर्ो.  हाइड्रो ब्जर्ो १ 

२ स .सड.ई.  रा.प.दि.  स सभल  इररगेशन २ 

३ स .सड.हा.जी रा.प.दि.  ब्जर्ो.  हाइड्रो ब्जर्ो १ 

२ इब्न्जसनर्र रा.प.त.ृ  स सभल  इररगेशन २ 

४ इब्न्ज ब्जर्ो रा.प.त.ृ  ब्जर्ो. इब्न्ज ब्जर्ो १ 

५ हा.ब्ज. रा.प.त.ृ  ब्जर्ो. हाइड्रो ब्जर्ो १ 

६  व–इब्न्जसनर्र  रा.प.अनिं. प्र. स सभल  इररगेशन २ 

जम्मा १० 
 

२.२.४.११ रुपाताल एक्रककृत क्रवका  पररर्ोजना  

स .निं. पद शे्रिी   मूह  उप मूह  दरबन्दी  िंख्र्ा 
१ स .सड.ई.  रा.प.दि.  स सभल  इररगेशन १ 

२ इब्न्जसनर्र रा.प.त.ृ  स सभल  इररगेशन २ 

३  व–इब्न्जसनर्र  रा.प.अनिं. प्र. स सभल  इररगेशन ३ 

जम्मा ६ 

 

२.२.५ क्रवब्त्तर् व्र्वस्थापन 

मासथ उल्लेब्खत कार्यक्रम कार्यन्वर्न गनय आ.व. २०७५÷७६ को लासग देहार् बमोब्जम बजेट को क्रवसनर्ोजन 
गररएको छ । 

क्र.
 . बजेट उपशीर्यक 

आ.व. २०७५÷७६ को बजेट (रु. हजारमा) 

चाल ु पूाँब्जगत जम्मा नेपाल 
 रकार 

वैदेब्शक कैक्रफर्त 

 अनदुान ऋि जम्मा 
 

१ नदी सनर्न्त्रि 
(३०८१२९) 

२२००० २९४७२०० २९६९२०० १९६९३०० ० ९९९९०० ९९९९०० आइ. 
सड. ए. 

२ जल उत्पन्न प्रकोप 
सनर्न्त्रि प्रक्रवसि 
पररर्ोजना 
(३०८१३०) 

३०० ७७७०० ७८००० ७८००० ० ० ० 

 ३ भारतीर् अनदुान 
 हर्ोगमा  िंचासलत नदी 
सनर्न्त्रि आर्ोजनाहरु 
(३०८१३१) 

१०००० ५२५१०० ५३५१०० ७४९०० ४६०२००  ४६०२०० भारसतर् 
अनदुान 

४ टार - बजार  िंरक्षि 
कार्यक्रम (३०८१३१) 

० ३९८००० ३९८००० ३९८००० ० ० ० 

  

  जम्मा ३२३०० ३९४८००० ३९८०३०० २५२०२०० ४६०२०० ९९९९०० १४६०१०० 
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२.३ जल तथा मौ म क्रवज्ञान तफय  
हाल र्  क्रवभाग अन्तगयत चार वटा महाशाखा, तीन वटा क्षेत्रीर् हावापानी कार्ायलर्, तीन वटा वेस न 
कार्ायलर्हरुका अलावा १५ वटा क्रफल्ड कार्ायलर्हरु रहेका छन ्। कुल जनशक्ती २४० रहेको छ । र् का 
अलावा कररव ८०० को  िंख्र्ामा आिंब्शक पाररश्रसमकमा काम गने गरर मौ म अवलोकनकताय र गेजररडर वाट 
 मेत क्रवभागले  ेवा प्राप्त गरररहेको छ । चारवटा महाशाखा मध्रे् मौ म पूवायनमुान महाशाखा एर्रपोटयमा रहेको 
छ। र् ै महाशाखाबाट ददनानदुदन मौ म पूवायनमुान गनुयका अलावा सत्रभवुन अन्तरायक्रिर् क्रवमानस्थलमा उडानका 
लासग हवाई मौ मी  ेवा प्रदान गने गरेको छ। र्ो  ेवा २४ र्ण्टा  चुारु रहेको छ। 

नक् ाल ब्स्थत क्रवभागमा रहेको अको महाशाखा हावापानी महाशाखा हो। र्  महाशाखाबाट मौ मी तथर्ािंकको 
व्र्वस्थापन, प्रशोिन तथा जलवार् ु म्बन्िी कार्य हनुे गदयछ। उपकरि व्र्वस्थापन तथा कृक्रर् हावापानी  ेवा पसन 
र् ै महाशाखाबाट हनुे गदयछ।  

र् ैगरी अको महाशाखा जल क्रवज्ञान महाशाखा रहेको छ। र्  महाशाखाले बाढी पूवायनमुान गनुयका अलावा जल 
तथर्ािंकको प्रशोिन, भण्डारि, क्रवतरि  मेत गने गदयछ। क्रहउाँ क्षेत्र  म्बन्िी अध्र्र्न, अन ुन्िान तथा जल मापन 
 ञ्जालहरुको व्र्वस्थापन पसन र् ै महाशाखाले गदयछ। 

अको महाशाखा हावापानी नेटवकय  महाशाखा हो। र् ै महाशाखा मातहत रहेका ३ वटा क्षेत्रीर् कार्ायलर्हरु र 
 म्पूिय मौ मी  ञ्जालको र्ोजना तथा व्र्वस्थापन पसन र् ै महाशाखाबाट हनुे गदयछ। 

२.३.१  िंरचना,  िंस्था तथा जनशब्क्त 

2.३.१.१ क्षते्रीर् हावापानी कार्ायलर्हरु 

िरान, पोखरा र  खेुतमा रहेका क्षेत्रीर् हावापानी कार्ायलर्हरुको मखु्र् काम त्र्  क्षेत्रमा रहेका क्रवसभन्न स्तरका 
मौ म मापन केन्रहरु  ञ्चालन, तथर्ािंक  िंकलन तथा  ूचना प्रवाह गने काम गदयछन।् 

२.३.१.२ बेस न कार्ायलर्हरु 

क्रवराटनगर, भरतपरु र नेपालगञ्जमा रहेका बेस न कार्ायलर्हरुले क्रमशः कोशी, नारार्िी र किायली बेस न क्षेत्रमा 
रहेका जल मापन केन्रहरु  ञ्चालन, व्र्वस्थापन गने काम गदयछन।् र् का अलावा आ-आफ्नो क्षेत्रमा  ूचना प्रवाह 
गने काम  मेत गदयछन।् 

२.३.1.3 क्रफल्ड कार्ायलर्हरु 

१५ स्थानमा रहेका क्रफल्ड कार्ायलर्हरु मध्रे् काठमाडौं बाहेक ७ वटा प्रमखु एर्रपोटयमा रहेका क्रफल्ड 
कार्ायलर्हरुले  ो एर्रपोटयका लासग मौ मी  ेवा प्रदान गने कामका अलावा ३/३ र्ण्टामा क्रवश्व मौ म  िंगठनको 
प्राविान अन ुार मौ मी  ूचनाहरु क्रवश्वलाई उपलधि गराउने काम पसन गदयछन।् र्स्तै अन्र् आठ स्थानमा रहेका 
क्रफल्ड कार्ायलर्हरुको मखु्र् काम प्रत्रे्क ३/३ र्ण्टामा क्रवश्वलाई मौ मी  ूचना प्रवाह गनुय रहेको छ। 

2.३.२ क्रवब्त्तर् व्र्वस्थापन 

र्  क्रवभाग अन्तगयत ३ वटा बजेट शीर्यकमा ३ वटा अलग अलग कार्यक्रमहरु रहेका छन।् ज मध्रे् २ वटा 
कार्यक्रम नेपाल  रकारका सनर्समत कार्यक्रमहरु हनु ्भने क्रवश्व बैंकको व्र्वस्थापनमा जलवार् ुलगानी कोर्बाट प्राप्त 
अनदुान र ऋि  मेत पररचालन गरी जलवार् ु प्रकोप  मतु्थान सनमायि आर्ोजना सबगत ४ वर्य देब्ख  िंचालनमा 
आएको छ  

आ.व. २०७५।७६ मा जल तथा मौ म क्रवज्ञान क्रवभाग (ब.उ.ब्श.नः ३०८०१४) अन्तगयत चालमुा ८ करोड ५८ 
लाख, पुाँब्जगतमा २६ करोड ४४ लाख  क्रहत कुल ३५ करोड २ लाख सबसनर्ोजन भएको छ । त्र्स्तै जल तथा 
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मौ म क्रवज्ञान कार्यक्रमको (ब.उ.ब्श.नः ३०८११६) चालमुा ७ करोड ६७ लाख, पुाँब्जगतमा ३ करोड ५९ लाख 
 क्रहत कुल ११ करोड २६ लाख सबसनर्ोजन भएको छ । जलवार् ु प्रकोप  मतु्थान सनमायि आर्ोजनाको 
(ब.उ.ब्श.नः ३०८१२०) चालमुा २७ करोड ९८ लाख, पुाँब्जगतमा १ अरब २२ लाख  क्रहत कुल १ अरब २८ 
करोड २० लाख सबसनर्ोजन भएको छ । ज  मध्रे् नेपाल  रकार तफय  १६ करोड १४ लाख, बैदेब्शक अनदुान 
तफय  ५३ करोड १३ लाख र बैदेब्शक ऋि तफय  ५८ करोड ९३ लाख रहेको छ।  

 

३. प्रत्रे्क क्रक्रर्ाकलापको Progress Indicators र Output/Outcome 

Indicators 

३.१ स िंचाई तफय  
स .निं. क्रक्रर्ाकलाप Progress Indicators Output/Outcome  

Indicators 

१ महाकाली स चाइ आर्ोजना  नहर सनमायि (क्रक सम) 

  रिंचना सनमायि कार्य (गोटा) 
 ४.२ क्रक सम 

 ४ गोटा 
२ प्रगन्ना तथा वडकापथ स चाइ 

आर्ोजना 
 नहर सनमायि (क्रक सम) 

  रिंचना सनमायि कार्य (गोटा) 
 ६ क्रक. सम. 

 ६ गोटा 
३ भेरी बबइ डाइभ यन 

आर्ोजना 
 जग्गा असििहि (हे)  

 डाइभ यन हेडवकय  , पावरहाउ  तथा 
ए े ररज सनमायि कार्य (प्र.श.) 

  रुुगिं सनमायि कार्य (क्रक.सम.) 

 ३५ हे 

 १० प्रसतशत 

 

 ७ क्रक. सम. 

४ रानी जमरा कुलररर्ा स चाइ 
आर्ोजना 
 

 नहर सनमायि (क्रक सम) 

  रिंचना सनमायि कार्य (गोटा) 
 उप शाखा नहर, कुलो कुले ोमा पानी 
बाडफाड  िंरचना सनमायि कार्य (स चाई 
प्रिाली को सनमायि)  

 २.0 क्रक. सम. 

 ४०० गोटा 
 

 

५ बबइ स चाइ आर्ोजना 
 

 नहर सनमायि कार्य (क्रक.सम.) 
 स ब्चत क्षेत्र क्रवका  कार्य (हेक्टर) 

 १४ क्रक. सम. 

 १२० हे 
६ स क्टा स चाइ आर्ोजना 

 

 नहर सनमायि कार्य (क्रक.सम.) 
  िंरचनाहरु सनमायि कार्य (गोटा) 

 १६ क्रक सम 

 १५ गोटा 
७ बहृत दागिं स चाइ आर्ोजना  पोखरी स चाइ प्रिाली सनमायि कार्य 

 सलफ्ट स चाइ प्रिाली सनमायि कार्य 
 जलाशर्र्कु्त स चाइ प्रिाली सनमायि कार्य 

 १३ गोटा 
 १२ गोटा 
 १ गोटा 
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स .निं. क्रक्रर्ाकलाप Progress Indicators Output/Outcome  
Indicators 

८  मरृ्द् तराइ मिेश   हेडवकय   इन्टेक सनमायि कार्य लालवकैर्ा 
स िंचाइ र्ोजना (मर्ायदपरु न.पा. पतैारा, 
रौतहट)  

 हेडवकय  /इन्टेक सनमायि कार्य (स स यर्ा 
३६ मौजा स िंचाइ र्ोजना कक्रवला ी, 
 लायही)  

 हेवकय  /इन्टेक सनमायि कार्य (स क्टा 
स िंचाइ र्ोजना, प ाय) 

 हेडवकय  /इन्टेक सनमायि तथा वचाउ 
कार्य (जमनुी स िंचाइ र्ोजना, वारा)  

 हेडवकय  /इन्टेक सनमायि तथा वचाउ 
कार्य (स तलपरु स िंचाइ र्ोजना श्रीपरु, 
कटनी, वरहथवा न.पा. १७,  लायही) 

 २५ प्र.श. 

 
 
 

 २० प्र.श. 

 
 
 

 २० प्र.श. 

 

 २० प्र.श. 

 
 १० प्र.श. 

 

९ र्ान्त्रीक नक्रवन स चाइ 
आर्ोजना (तराइ ) 

अध्र्र्न कार्य हनुे क्रवस्ततृ अध्र्र्न 
प्रसतवेदन तर्ार हनुे 

१० र्ान्त्रीक नक्रवन स चाइ 
आर्ोजना स चा(पहाड ) 

अध्र्र्न कार्य हनुे क्रवस्ततृ अध्र्र्न 
प्रसतवेदन तर्ार हनुे 

११ एक्रककृत उजाय तथा स चाइ 
क्रवशेर् कार्यक्रम 

 मध्र् पहाडी टार सलफ्ट 
स चाइ आर्ोजना 

 तराइ मिेश  ौर्य सलफ्ट 
स चाइ आर्ोजना 

 क्रवस्ततृ अध्र्र्न प्रसतवेदन 

 ठेक्का व्र्वस्थापन 

 सनमायि 

 १५ प्र.श. 

 १५ प्र.श. 

 १५ प्र.श. 

 

१२ भेरी कोररडोर स चाइ क्रवका  
आर्ोजना 

भेरी कोररडोर क्षेत्रमा  तह तथा सलफ्ट 
स चाइ 

२५ प्र.श. 

 
१३ पालगुिंटार…कुण्डटुार स चाइ 

आर्ोजना 
अध्र्र्न गरी कार्ायन्वर्न प्रक्रक्रर्ामा लैजाने १५ प्र.श. 

 
१४ स चाइ  ेवाको र्ोजनाबर्द् 

क्रवका का लासग गरुु र्ोजना 
तजुयमा 

स चाइ गरुु र्ोजना तर्ार हनुे स चाइ गरुु र्ोजना तर्ार 
गने कार्य  म्पन्न हनुे 
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३.२ जल उत्पन्न प्रकोप व्र्वस्थापन तफय  
जल उत्पन्न प्रकोप व्र्वस्थापन िंग  म्बब्न्ित नीसत तथा कार्यक्रम कार्यन्वर्नको लासग  िंचालन गररन े
क्रक्रर्ाकलापहरुको Progress Indicators र Output/Outcome Indicators देहार् बमोब्जम रहने छ । 

स .न
. 

क्रक्रर्ाकलाप Progress Indicators Output/Outcome Indicators 

१  नदी सनर्न्त्रि 
 म्वन्िी कार्य 

तटवन्ि सनमायि (क्रक.सम.) 
 िंरचना सनमायि ( िंख्र्ा) 

 ३४.२६ क्रक.सम. तटबन्ि सनमायि भएको हनुे 
 १२० वटा नदी सनर्न्त्रि  िंम्वन्िी  िंरचना 
सनमायि भएको हनुे 

२ पक्रहरो व्र्वस्थापन 
कार्य  

पक्रहरो व्र्वस्थापन ( िंख्र्ा) १७ वटा जोब्खमर्कु्त पक्रहरोमा सनरन्तर कार्य 
भैरहेको हनुे । 

३ बाढी तथा पक्रहरोको 
जोब्खमर्कु्त 
क्षेत्रहरूको पक्रहचान, 

प्रकोप नक् ािंकन तथा 
लगत (Inventory) 

 िंकलन 

नदीहरूको GIS based flood 

hazard / risk map 
पााँचवटा नदीहरुको नक् ािंकन कार्य शरुु गने 

पक्रहरोको जोब्खम क्षेत्रको लगत पक्रहरोको जोब्खम क्षेत्रको लगत तर्ारीलाई 
सनरन्तरता ददने 

४ नदीहरूको बाढी 
जोब्खम न्रू्नीकरिमा 
उपर्कु्त प्रक्रवसिको 
पक्रहचान तथा प्रर्ोग 

सडटेन् न बेस नको प्रर्ोग २ (दईु) स्थानमा सडटेन् न बेस न सनमायिका लासग 
 म्भाव्र्ता अध्र्र्न गने 

५ नर्ााँ प्रक्रवसिमा 
आिाररत नदी तथा 
पक्रहरो सनर्न्त्रि 

नदी तथा पक्रहरो सनर्न्त्रिमा 
उपर्कु्त प्रक्रवसिको प्रर्ोग 

६ (छ) स्थानमा ब्जर्ो व्र्ाग, पकुय पाइन, टेट्राहेड्रल र 
स्लोप स्टेसबलाइजेशन क्रक्रज्मर आददको सनमायि गने 

 

३.३ जल तथा मौ म क्रवज्ञान तफय  
क्र.
 िं. 

क्रक्रर्ाकलाप Process Indicator Output/Outcome Indicator 

अ 
स्वचासलत हवाई मौ मी केन्र 
स्थापना 

  
पूियस्वचासलत हवाई मौ मी 
केन्रहरु स्थापना भई सनर्समत 
रुपमा केब्न्रर् तथर्ािंक 
प्रिालीमा तथर्ािंक  म्प्रशेि भई 
हवाई उड्डर्न  रुक्षामा थप टेवा 
पगुेको हनुे। 

क 

पिुयस्वचासलत हवाई मौ मी केन्र 
स्थापना गने। 

केन्र स्थापनाथय स्थान छनौट/ जग्गा 
प्रासप्त 

प्रचसलत खररद ऐन, सनर्मावली 
बमोब्जम खररद 

केन्र स्थापना तथा  िंचालन 

  

ख 
हवाई मागयको मौ म पूवायनमुान 
 ूचना प्रबाह गने। 

मौ मी प्रारुपको जडान हवाई मागयको मौ म पूवायनमुान 
 ूचना प्रबाह भई हवाई उड्डर्न 
 रुक्षामा थप टेवा पगुेको हनुे। 

हवाई मागयको मौ म पूवायनमुानका 
लासग  फ्टवेर्र खररद 
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क्र.
 िं. 

क्रक्रर्ाकलाप Process Indicator Output/Outcome Indicator 

 रोकारवालालाई  ूचना प्रबाह 

आ 
स्वचासलत जल तथा मौ म केन्र 
स्थापना। 

  
पिुय रुपमा स्वचासलत बर्ाय तथा 
जलमापन केन्रहरु स्थापना भई 
सनर्समत रुपमा केब्न्रर् तथर्ािंक 
प्रिालीमा तथर्ािंक  म्प्रशेि 
भएकोहनुे। 

क 
स्वचासलत जलमापनकेन्र स्थापना 
गने। 

केन्र स्थापनाथय स्थान छनौट/ जग्गा 
प्रासप्त 

ख 
स्वचासलत बर्ायमापनकेन्र स्थापना 
गने। 

प्रचसलत खररद ऐन, सनर्मावली 
बमोब्जम खररद 

    केन्र स्थापना तथा  िंचालन 

इ 
बाढी जोब्खम क्षते्रमाबाढी पूवय ूचना 
प्रिाली लाग ुगने। Technical Specification तर्ार, दरभाउ 

पत्र माग, बोलपत्र तर्ार गरर आहवान, 

बोलपत्र मूल्र्ािंकन तथा  म्झौता, कार्य 
 म्पन्न 

कोशीर प.रासप्तमा अद्योपान्त 
बाढी पूवय ूचना प्रिाली लाग ु
भई क्रवपद बाट हनुे क्षसत 

न्र्सुनकरि भएको हनुे। 

क 
कोशी बाढी पूवय ूचना प्रिाली 
(End-to- End) लाग ुगने। 

ख 
प. राप्तीमा बाढी पूवय ूचना प्रिाली 
(End to end) लाग ुगने। 

ई 
जल तथा मौ म जन्र् क्रवपद् 
 ूचना प्रवाह गने। 

    

क 

क्रवपद्  ूचना प्रवाह (Mass SMS) 

का लासग NTC र Ncell  ाँगको 
MOU नक्रवकरि गरी क्रवपद्  ूचना 
प्रवाहलाई  सुनब्ित गने। 

जोब्खम क्षेत्र पक्रहचान गने, NTC र 
NCELL  िंग क्रवपद  ूचना प्रबाहको 
लासग  िंझौता 

क्रवपद  ूचना प्रबाह भई क्षसत 
न्र्सुनकरि भएको हनुे। 

ख क्रवपद् पूवय चुना प्रिाली  म्बन्िी 
अन्तरक्रक्रर्ा/छलफल/गोष्ठी गने। 

 रोकारवाला सनकार् , रकारी तथा 
गैर  रकारी िंस्थाहरु  िंग  मन्वर् 
गरर अन्तरक्रक्रर्ा-गोक्रष्ठ  िंचालन 

 रोकारवालाहरुमा  चेतना 
बकृ्रर्द् भई क्रवपद व्र्वस्थापनमा 
टेवा पगुेको हनुे। 

उ पाल्पामा राडार स्थापना।    

क पहुाँचमागय सनमायि Technical Specification तर्ार, दरभाउ 
पत्र माग, बोलपत्र तर्ार गरर आहवान, 

बोलपत्र मूल्र्ािंकनतथा  म्झौता, कार्य 
 म्पन्न 

राडार स्थपना भई तत्कासलक 
मौ म पवुायनमुान  ेवा  दुृढ भई 
क्रवपदबाटहनु ेक्षसत कम हनु,े हवाई 
उड्डर्न  रुक्षामा पसन टेवा पगु्ने। 

ख भवन सनमायि 

ग सबर्द्ुत प्र ारि लाइन क्रवस्तार 

र् राडार उपकरिखररद तथा जडान 

ऊ उदर्परुमा राडार स्थपना   
  

क पहुाँचमागय सनमायि Technical Specification तर्ार, दरभाउ 
पत्र माग, बोलपत्र तर्ार गरर आहवान, 

बोलपत्र मूल्र्ािंकन तथा  म्झौता, कार्य 
 म्पन्न 

राडार स्थपना भई तत्कासलक 
मौ म पवुायनमुान  ेवा  दुृढ भई 
क्रवपदबाटहनु ेक्षसत कम हनु,े हवाई 
उड्डर्न  रुक्षामापसन टेवा पगु्ने। 

ख भवन सनमायि 

ग सबर्द्ुत प्र ारि लाइन क्रवस्तार 

र् राडार उपकरिखररद तथा जडान 

ए 

मौ म पूवायनमुानका लासग 
आवश्र्क पूवायिार स्थापना तथा 
 ञ्चालन   

  

क High Power C omputer खररद Technical Specification तर्ार, दरभाउ 
पत्र माग, बोलपत्र तर्ार गरर आहवान, 

बोलपत्र मूल्र्ािंकनतथा  म्झौता, कार्य 
 म्पन्न 

मौ म पूवायनमुान  ेवाथप 
क्रवश्व सनर् भई  रोकारवाला 
सनकार्ले गिुस्तररर् मौ मी 
 ूचना पाएको हनुे। 

ख 
Numerical Weather Prediction 
model setup  

ग 
 Meteorological Workstation 
खररद। 
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क्र.
 िं. 

क्रक्रर्ाकलाप Process Indicator Output/Outcome Indicator 

ऐ 

मौ मी टेसलसभजन स्टुसडर्ो तथा 
मोबाइल एप् को सनमायि गरी 
कृर्क, पर्यटक तथा  वय ािारि 
लगार्त  रोकार सनकार्का लासग 
मौ मी  ूचना प्रवाह गने। 

   

क 
मौ मी टेसलसभजन स्टुसडर्ो 
स्थापना। 

Technical Specification तर्ार, दरभाउ 
पत्र माग, बोलपत्र तर्ार गरर आहवान, 

बोलपत्र मूल्र्ािंकनतथा  म्झौता, कार्य 
 म्पन्न 

मौ मी टेसलसभजन स्टुसडर्ो, 
मोबाईल एप्  तथा इब्न्टिटेेड 
वेभ पोटयल स्थापना भईसबसभन्न 
माध्र्मबाट मौ मी  ूचना प्रबाह 
भएको हनुे। 

ख मोबाइल एप् को सनमायि। 

ग 

इब्न्टिटेेडवेभ पोटयल सनमायि। 

ओ हाल ३ ददनको मौ म पूवायनमुानमा 
प्रर्ोग भईरहेको Weather 

Research and Forecast (WRF) 

model का  ाथै अन्तराक्रिर् 

 िंस्थाहरुवाट Medium Range 

Weather Forecast Output प्राप्त 
गरी  ात ददन  म्मको  मौ म 
पूवायनमुान गने ।   

  

क अन्तराक्रिर् मौ म पूवायनमुान  ेवा 
प्रदार्क  िंस्थाहरु िंग  हसुलर्त 
दरमा मौ म पवुायनमुान को 
तथर्ािंक खररद गनुयका  ाथै उक्त 
 िंस्थाहरु िंग  हकार्य गदै 
नेपालको मौ म पूवायनमुानलाई 
थप क्रवश्व सनर् बनाउन अध्र्र्न 
अन ुन्िान गने। 

7 ददने मौ म पवुायनमुान लाई आवश्र्क 
तथर्ािंकको पक्रहचान गनेउक्त तथर्ािंक 
खररदका लासग अन्तराक्रिर् मौ म 
पवुायनमुान  ेवा प्रदार्क  िंस्थाहरु िंग 
MOU गने, तथर्ािंक खररदका लागी 
आवश्र्क प्रकृर्ाको थालसन गने, सनर्समत 
रुपमा तथर्ािंक प्राप्त गनेर ३ ददन ेमौ म 
पूवायनमुान  ेवालाइ क्रवस्तार गरी ७ ददन 
 म्मको मौ म पूवायनमुान  ेवा  रुुवात 
गने। 

हाल ३ ददन  म्ममको मौ म 
पूबायनमुान गरीआइरहेकोमा 
खररद गररएको तथर्ािंकको 
आिारमा ७ ददन  म्मको 
मौ म पूवायनमुान  ेवा  रुुवात 
भएको हनुे। 

 

* आ.व. २०७५/७६ मा 
वजेटको व्र्वस्था नभएको हुाँदा 
अथय मन्त्रालर् माफय त दात ृ
सनकार्  िंग  मन्वर् गने। 
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४. प्रत्रे्क क्रक्रर्ाकलाप कार्ायन्वर्न गनय अपनाउन ुपने कदमहरु,  ाविानीहरु,  मर्मै  म्पन्न हनेु  सुनितता र 
 म्पन्न हनु न केमा दोश्रो तहको कार्ायन्वर्न र्ोजना (Plan-B)  

४.१ स िंचाई तफय  
स .निं. क्रक्रर्ाकलापहरुको कदम  ाविानी  म्पन्न हनुे  सुनितता 
१ जग्गा असििहि  सनजी वा  रकारी जग्गा 

 जग्गाको दररेट 

 आवश्र्क जग्गा मात्र असििहि हनुपुने  
 जग्गाको लालपजुाय प्राप्त  

 वजेटको  सुनब्ितता  

वजेटको  सुनब्ितता 
 

२ नहर सनमायि कार्य  जग्गा असििहि भएको  

 क्रवस्ततृ अध्र्र्न भइ नहरको सडजाइन, ड्रइङ र लागत अनमुान स्वीकृती  

 गिुस्तर  
 वजेटको  सुनब्ितता  

  मर्मा नै  म्पन्नता  

नहरको सनमायि कार्य  म्पन्न । 

३  िंरचनाहरुको सनमायि कार्य  जग्गा असििहि भएको  

 क्रवस्ततृ अध्र्र्न भइ नहरको सडजाइन, ड्रइङ र लागत अनमुान स्वीकृती  

 गिुस्तर  
 वजेटको  सुनब्ितता  

  मर्मा नै  म्पन्नता  

 म्पिुय  िंरचनाहरु  म्पन्न हनुे  
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स .निं. क्रक्रर्ाकलापहरुको कदम  ाविानी  म्पन्न हनुे  सुनितता 
४ स िंब्चत क्षेत्र वचावट कार्य  नदीको morphology को अध्र्र्न  

 सडजाइन गदाय सलइएका assumptions हरुको उपर्कु्तता  

 Hydrology  म्वन्िी अध्र्र्न  
 क्रवस्ततृ अध्र्र्न भइ नहरको सडजाइन, ड्रइङ र लागत अनमुान स्वीकृती  

 सनमायि कार्यको गिुस्तर  
  मर्मा कामको  म्पन्नता  

 वजेटको  नुब्ितता 

कृक्रर्र्ोग्र् जसमनको  िंरक्षि हनुे  

५ स ब्चत क्षेत्र क्रवका  कार्य  स ब्चत क्षेत्र क्रवका को लासग आवश्र्क पने जग्गाको  सुनब्ितता । 

 क्रवस्ततृ अध्र्र्न भइ नहरको सडजाइन, ड्रइङ र लागत अनमुान स्वीकृती । 

 सनमायि कार्यको गिुस्तर । 

  मर्मा कामको  म्पन्नता । 

 वजेटको  नुब्ितता । 

स ब्चत क्षेत्रमा गह्रा गह्रा म्मा स चाइ 
 कु्रविा पगु्ने । 

६  रुुगिं सनमायि कार्य  भौगोसलक अध्र्र्न । 

 क्रवस्ततृ अध्र्र्न भइ नहरको सडजाइन, ड्रइङ र लागत अनमुान स्वीकृती । 

 सनमायि कार्यको गिुस्तर । 

  मर्मा कामको  म्पन्नता । 

 वजेटको  नुब्ितता । 

 रुुगिं सनमायि हनुे । 

७ डाइभ यन हेडवकय  , पावरहाउ  
तथा ए े ररज सनमायि कार्य 

 जग्गाको उपलव्िता । 

 क्रवस्ततृ अध्र्र्न भइ नहरको सडजाइन, ड्रइङ र लागत अनमुान स्वीकृती । 

 ठेक्का वन्दोवस्त । 

 सनमायि कार्यको गिुस्तर । 

  मर्मा कामको  म्पन्नता । 

 वजेटको  नुब्ितता । 

डाइभ यन हेडवकय  , पावरहाउ  तथा ए े ररज 
सनमायि कार्य  म्पन्न हनुे । 
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स .निं. क्रक्रर्ाकलापहरुको कदम  ाविानी  म्पन्न हनुे  सुनितता 
८ र्ोजना कार्ायन्वर्न तथा 

अनगुमन 

 सनमायि व्र्व ार्ीबाट work schedule अन ुार अन ुार सनमायिको प्रगती भए  

नभएको । 

 सनमायिको गिुस्तर कार्म गररएको वा नगररएको । 

 सनमायि व्र्व ार्ी िंग भएको  मझौता अन ुार  मर्मा सनमायि कार्य  म्पन्न हनुे वा 
नहनुे । 

 सनमायि कार्यको  पुरसभजन कार्ायलर् र उपभोक्ता  समसतबाट  मेत भए नभएको । 

 र्ोजनाको सनमायि कार्य  म्झौता अन ुारको रकममा  म्पन्न भएको वा variation गनुय 
परेको । 

 म्र्ाद थप र variation गनुय पने कारिहरुको औब्चत्र्ता भए नभएको । 

 सनमायि व्र्व ार्ीबाट कुनै थप claim गररएको वा नगररएको । 

र्ोजनाको गिुस्तर हनुे,  मर्मा सनमायि 
कार्य  म्पन्न हनुे । 

९ र्ोजनाको सनमायि कार्य 
 म्पन्न 

 र्ोजना  मर्मा  म्पन्न भै र्ोजनाले  ोचे अनरुुपको जसमनमा स चाइ  कु्रविा उपलव्ि 
भए वा नभएको । 

 उपभोक्ता कृर्कहरुबाट design अनरुुपको कृक्रर् प्रिाली अपनाइएको वा  
नअपनाइएको । 

 उपभोक्ता कृर्कहरुबाट र्ोजनाको ददगोपनको लासग आवश्र्क सनर्समत ममयत गररएको 
वा नगररएको । 

 उपभोक्ता कृर्कहरुबाट स चाइ  ेवा शलु्क  िंकलन गररएको वा नगररएको । 

र्ोजनाको सनमायि कार्य  म्पन्न भइ ददगो र 
भरपदो स चाइ  कु्रविा उपलव्ि भइ कृक्रर् 
उत्पादनमा बकृ्रर्द् हनुे । 
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४.२ जल उत्पन्न प्रकोप व्र्वस्था तफय  
स .निं. क्रक्रर्ाकलाप कार्ायन्वर्न गनय 

अपनाउन ुपने कदमहरु 

 ाविानीहरु  मर्मै  म्पन्न हनु े
 सुनितता 

१ आर्ोजना पक्रहचान तथा  
छनौट 

 र्ोजनाको माग  आवश्र्कता र औब्चत्र्पिुय रहेको वा नरहेको । 

 क्षेत्रगत उदेश्र्, नीसत र मागयदशयन तथा राक्रिर् प्राथसमकता अन ुार रहे नरहेको । 

नर्ााँ  िंगठन 
बमोब्जमको 
जनशक्तीको  
व्र्वस्थापन तथा  
बैदेब्शक ऋि 
तफय को सनका ा 
 मर्मा भए 
उल्लेब्खत 
कृर्ाकलाप  मर्मै 
 म्पन्न हनुे । 

२  वेक्षि तथा क्रवस्ततृ 
आर्ोजना प्रसतवेदन (DPR) 
तर्ारी 

  वेक्षिको लासग आवश्र्क तथर्ािंक  िंकलन भए वा नभएको ।  

  िंकसलत तथर्ाकिं को क्रवश्लरे्ि  ही भए  वा नभएको । 

 आर्ोजना प्रसतवेदनमा  मावेश हनु ु पने प्राक्रवसिक, आसथयक,  ामाब्जक र वातवरिीर् क्रवश्लरे्ि भए  
वा नभएको । 

३ आर्ोजना ब्स्वकृती र 
कार्यक्रम तथा वजेट सनमायि 

 प्राक्रवसिक, आसथयक तथा  ामाब्जक र वाताबरब्िर् दृक्रिकोिबाट  आर्ोजना कार्ायन्वर्न गनय उपर्कु्त  

भए नभएको ।  

 कार्ायन्वर्नको लासग आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था हनु  क्ने वा न क्ने   

४ सडजाइन, ड्रइङ तथा लागत 
अनमुान तर्ार र स्वीकृती 

 सडजाइनको प्राक्रवसिक मापदण्ड (Design Standard), क्रवभासगर् नम्र्  (Norms), सनिायररत 
स्पेब्शक्रफकेशन अनरुुप सडजाइन , ड्रइङ तथा लागत अनमुान तर्ार भए नभएको ।  

  ावयजसनक खररद ऐन (२०६३) र सनर्मावली (२०६४) बमोब्जम लागत अनमुानको ब्स्वकृती  
भएको वा नभएको । 

५ खररद गरुुर्ोजना ब्स्वकृती र 
बहबुक्रर्यर् ठेक्का  हमती 

  ावयजसनक खररद ऐन (२०६३) र सनर्मावली (२०7६४) बमोब्जम खररद गरुुर्ोजना ब्स्वकृती 
गनुय पने वा नपने । 

 खररद गरुुर्ोजनामा उल्लेब्खत खररदको प्रकार, क्रवसि, ब्स्वकृत लागत अनमुान अन ुारको कामको 
प्र्ाकेज  िंख्र्ा र  मर् तासलका उपर्कु्त भएको वा नभएको ।  

 बहवुर्ीर् ठेक्का बन्दोवस्त  म्बन्िी सनदेब्शका २०७३ को मापदण्ड र आिारहरु बमोब्जम बहबुक्रर्यर् 
ठेक्का  हमती भएको वा नभएको । 
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स .निं. क्रक्रर्ाकलाप कार्ायन्वर्न गनय 
अपनाउन ुपने कदमहरु 

 ाविानीहरु  मर्मै  म्पन्न हनु े
 सुनितता 

६ खररद  म्वब्न्ि कार्यको 
 चुना प्रकाशन, 

बोलपत्र÷प्रस्ताव मलु्र्ािंकन र 
खररद  झौता 

 बोलपत्र तथा प्रस्ताव  म्वब्न्ि कागजात, र्ोग्र्ताका आिार, प्राक्रवसिक क्षमता र प्राक्रवसिक 
स्पेस क्रफकेशन तर्ार पारी ब्स्वकृत भएको वा नभएको ।   

 खररद  म्बन्िी प्रक्रक्रर्ा तथा सनियर् खलुा, पारदशी, वस्तसुनष्ठ र क्रवश्व नीर् भएको वा नभएको ।   

  ावयजसनक खररद प्रक्रक्रर्ामा प्रसतस्पिाय, स्वच्छता, ईमान्दारीता, जवाफदेहीता र समतधर्र्ीता कार्म 
भएको वा नभएको । 

  ावयजसनक खररद ऐन (२०६३) र सनर्मावली (२०६४) अन ुार स्वीकृत गनुय पने पदासिकारीबाट 
बोलपत्र÷प्रस्ताव स्वीकृत  भएको वा नभएको ।     

नर्ााँ  िंगठन 
बमोब्जमको 
जनशक्तीको  
व्र्वस्थापन तथा  
बैदेब्शक ऋि 
तफय को सनका ा 
 मर्मा भए 
उल्लेब्खत 
कृर्ाकलाप  मर्मै 
 म्पन्न हनुे । 

७ सनमायि, अनगुमन तथा 
 पुररवेक्षि 

 सनमायि व्र्व ार्ीबाट work schedule अन ुार अन ुार सनमायिको प्रगती भए नभएको । 

 सनमायिको गिुस्तर कार्म गररएको वा नगररएको । 

 सनमायि व्र्व ार्ी िंग भएको  मझौता अन ुार  मर्मा सनमायि कार्य  म्पन्न हनुे वा नहनुे।  

 सनमायि कार्यको  पुरसभजन पर्ायप्त भए नभएको । 

 र्ोजनाको सनमायि कार्य  म्झौता अन ुारको रकममा  म्पन्न भएको वा variation गनुय परेको । 

 म्र्ाद थप र variation गनुय पने कारिहरुको औब्चत्र्ता भए नभएको । 

 सनमायि व्र्व ार्ीबाट कुनै थप claim गररएको वा नगररएको । 

८ आर्ोजनाको कार्य  म्पन्न  क्रड्डजाइन, ड्रइङ तथा लागत अनमुान अन ुार सनमायि कार्य  म्पन्न भए नभएको ।  

 बाढी तथा पक्रहरो प्रभाक्रवत  मदुार्, भौसतक  िंरचना र खेसतर्ोग्र् जसमन  रुब्क्षत भए नभएको । 

 बाढी, पक्रहरो बाट हनुे आसथयक,  ामाब्जक, भौसतक तथा मानक्रवर् क्षसतको न्र्सुनकरि भए नभएको । 

९ ममयत  िंभार तथा  ञ्चालन  आकब्स्मक तथा सनर्समत ममयत  िंभार भए नभएको  

 ममयत  िंभार तथा  ञ्चालनको लासग स्रोत  ािन तथा बजेटको व्र्वस्था भए नभएको 
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4.३ जल तथा मौ म क्रवज्ञान तफय  

स .निं. 
क्रक्रर्ाकलापहरुको 

कदम 
 ाविानी  म्पन्न हनु े सुनितता Plan B 

१ Technical 
Specification  
तर्ार पाने काम। 

 आवश्र्कता/माग अनरुुप रहेको वा नरहेको । 

 गिुस्तररर् भए नभएको। 

  हजै उपलधि हनुे नहनुे। 

 ददगो रुपमा  िंचालन गनय  क्रकने न क्रकने। 

  हज उपलधिता र 
आवश्र्कता अनरुुपको 
Technical Specification 

तर्ार गनुय। 

 उपलधिताको पनु: अध्र्र्न 

  ेवाप्रदार्क  िंस्थाहरुको  ूची 
तर्ार गने 

२ दरभाउ/आशर् 
पत्र माग गरी 
बोलपत्र आह्वान 
गने काम। 

  ावयजसनक खररद ऐन र सनर्मावलीमा आिाररत भइ लागत 
अनमुान स्वीकृत भए नभएको ।  

 लागत अनमुान अन ुारको वजेट व्र्वस्था भए न भएको। 

  ावयजसनक खररद सनर्मको हकमा रक्रह वोलपत्र आहवान 
गररएको नगररएको। 

 कार्यक्रम कार्यन्वर्नका लासग आवश्र्क  मर् रहे नरहेको। 

 आवश्र्क बजेटको धर्वस्था र 
 मर्मै बोलपत्र आह्वान। 

 अपगु बजेटको लासग रकमान्तर 
वा कार्यक्रम  िं ोिनको लासग 
मन्त्रालर्मा पेश गने। 

३ मलु्र्ािंकन कार्य   मर्मै मूल्र्ािंकन  समसतको गठन गरी  म्पिुय  दस्र्हरुलाइ 
जानकारर गररएको नगररएको। 

 मलु्र्ािंकन  समसतले तोक्रकएको ब्जम्मेवारर  मर्मै सनवायह गरी 
मूल्र्ािंकन प्रसतवेदन पेश गरेको नगरेको। 

 प्राप्त प्रसतवेदनको आिारमा  म्झौता गने नगने सनक्यौल गरी 
सनियर् गरेको नगरेको।  

  मर्मै मूल्र्ािंकन  समसतको 
गठन गरी  मूल्र्ािंकन प्रसतवेदन 
तर्ार गने। 

  

  मर्मै मूल्र्ािंकन कार्य गरी 
 म्झौता प्रकृर्ा अब्र् बढाउने। 

 मूल्र्ािंकनमा प्राप्त  म्पिुय 
बोलपत्र पा  हनु न के पनु 
बोलपत्र आह्वान गने खररद 
प्रकृर्ापनु:  चुारू गने। 

४  म्झौता अनरुुप 
कार्य थालसन तथा 
अनगुमन गने। 

  म्झौत अनरुुपको गिुस्तररर् कार्य  मर् तासलका अन ुार भए 
नभएको। 

 सनर्समत अनगुमन।   म्झौता अनरुुप कार्य नभएमा 
सनर्मान ुार  म्झौता खारेज 
गरी आबश्र्क प्रकृर्ा पनु:  रुु 
गने। 
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५. कार्ायन्वर्नको प्रत्रे्क चरिमा  िंलग्न जनशब्क्त र  रकारी, सनजी, 
 हकारी र अन्र्  रोकारवालाहरुको भसूमका 
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५.१ स िंचाइ/ जल उत्पन्न प्रकोप व्र्वस्थापन तफय  
स .निं. कार्ायन्वर्नको चरिमा जनशब्क्त  रकारी सनब्ज  हकारी  रोकारवाला 
१ आर्ोजना पक्रहचान तथा  

छनौट 

जलस्रोत तथा स िंचाइ सबभाग 
/आर्ोजनाका  म्वब्न्ित 
कमयचारीहरु 

आर्ोजना परामशयदाता   म्वब्न्ित लाभाब्न्वत  
 मदुार्, जनप्रसतसनसि, 

स्थासनर् तह र प्रदेश 
 रकार 

२  वेक्षि तथा क्रवस्ततृ 
आर्ोजना प्रसतवेदन (DPR) 
तर्ारी 

जलस्रोत तथा स िंचाइ सबभाग 
/आर्ोजनाका  म्वब्न्ित 
कमयचारीहरु 

जलस्रोत तथा स िंचाइ सबभाग र 
आर्ोजना 

परामशयदाता   म्वब्न्ित लाभाब्न्वत 
 मदुार्, जनप्रसतसनसि, 

स्थासनर् तह र प्रदेश 
 रकार 

३ आर्ोजना ब्स्वकृती र 
कार्यक्रम तथा वजेट सनमायि 

जलस्रोत तथा स िंचाइ सबभाग 
र आर्ोजनाका  म्वब्न्ित 
कमयचारीहरु   

राक्रिर् र्ोजना आर्ोग, अथय मन्त्रालर्, 

उजाय, जलश्रोत तथा स िंचाइ मन्त्रालर्,  

जलस्रोत तथा स िंचाइ सबभाग र 
 म्वब्न्ित आर्ोजना 

   म्वब्न्ित लाभाब्न्वत 
 मदुार्, जनप्रसतसनसि, 

स्थासनर् तह र प्रदेश 
 रकार 

४ सडजाइन, ड्रइङ तथा लागत 
अनमुान तर्ार र स्वीकृती 

जलस्रोत तथा स िंचाइ सबभाग 
र आर्ोजनाका  म्वब्न्ित 
कमयचारीहरु   

जलस्रोत तथा स िंचाइ सबभाग र 
 म्वब्न्ित आर्ोजना 

   

५ खररद गरुुर्ोजना ब्स्वकृती र 
बहबुक्रर्यर् ठेक्का  हमती 

जलस्रोत तथा स िंचाइ सबभाग 
र आर्ोजनाका  म्वब्न्ित 
कमयचारीहरु   

अथय मन्त्रालर्, उजाय, जलश्रोत तथा 
स िंचाइ मन्त्रालर्,  जलस्रोत तथा स िंचाइ 
सबभाग र  म्वब्न्ित आर्ोजना 

   

६ खररद  म्वब्न्ि कार्यको 
 चुना प्रकाशन, 

बोलपत्र÷प्रस्ताव मलु्र्ािंकन र 
खररद  झौता 

जलस्रोत तथा स िंचाइ सबभाग 
र आर्ोजनाका  म्वब्न्ित 
कमयचारीहरु   

जलस्रोत तथा स िंचाइ सबभाग र 
 म्वब्न्ित आर्ोजना 

आपसुतयकताय, 
सनमायि 
व्र्व ार्ी, 
परामशयदाता 

क्रवसतर् 
 िंस्था 
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स .निं. कार्ायन्वर्नको चरिमा जनशब्क्त  रकारी सनब्ज  हकारी  रोकारवाला 
७ सनमायि, अनगुमन तथा 

 पुररवेक्षि 

जलस्रोत तथा स िंचाइ सबभाग 
र आर्ोजनाका  म्वब्न्ित 
कमयचारीहरु   

जलस्रोत तथा स िंचाइ सबभाग र 
 म्वब्न्ित आर्ोजना 

आपसुतयकताय, 
सनमायि 
व्र्व ार्ी, 
परामशयदाता 

  म्वब्न्ित लाभाब्न्वत 
 मदुार्, जनप्रसतसनसि, 

स्थासनर् तह र प्रदेश 
 रकार 

८ आर्ोजनाको कार्य  म्पन्न जलस्रोत तथा स िंचाइ सबभाग 
र आर्ोजनाका  म्वब्न्ित 
कमयचारीहरु   

जलस्रोत तथा स िंचाइ सबभाग र 
 म्वब्न्ित आर्ोजना 

सनमायि 
व्र्व ार्ी, 
परामशयदाता 

  म्वब्न्ित लाभाब्न्वत 
 मदुार्, जनप्रसतसनसि, 

स्थासनर् तह र प्रदेश 
 रकार 

९ ममयत  िंभार तथा  ञ्चालन आर्ोजनाका  म्वब्न्ित 
कमयचारीहरु   

 म्वब्न्ित आर्ोजना    म्वब्न्ित लाभाब्न्वत 
 मदुार्, जनप्रसतसनसि, 

स्थासनर् तह र प्रदेश 
 रकार 
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५.१.१ आर्ोजना पक्रहचान तथा छनौट चरि 

५.१.१.१ आर्ोजना प्रमखु / कार्ायलर् प्रमखु 

  रोकारवालाहरु, जनप्रसतसनसि तथा स्थासनर् तहवाट प्राप्त र्ोजना माग  म्बन्िी  सनवेदन  िंकलन गने । 

 पक्रहचान  वेक्षिको लागी इब्न्जसनर्र,  व–इब्न्जसनर्र खटन पटर गने र आवश्र्कता अन ुार परामशयदाता तथा 
क्रवज्ञको प्रर्ोग गने । 

  रोकारवाला, जनप्रसतसनसि, स्थासनर्तह लगार्तका प्रसतसनसिहरु  िंग  मस्र्ाहरुको  म्बन्िमा छलफल तथा 
अन्तक्रक्रय र्ा गने । 

 आर्ोजनाको प्रारब्म्भक क्रवबरि तर्ार गरी क्रवभागमा पठाउने । 

५.१.१.२ क्रवभासगर् प्रमखु  

 आर्ोजना प्रारब्म्भक प्रसतवेदन प्राप्त गने र चेकजााँच गनय लगाउने । 

 पक्रहचान भएका आर्ोजनाहरुको प्राथसमकीकरि गने र  वेक्षि तथा क्रवस्ततृ प्रासतवेदन तर्ार गने लगाउने । 

५.१.१.३  रोकारवाला   

 आर्ोजनाको मागसनिायररत ढााँचामा पेश गने । 

 पक्रहचान तथा छनौट कार्यमा आर्ोजना प्रमखु, इब्न्जसनर्र तथा  व–इब्न्जसनर्रलाई  हर्ोग गने ।  

५.१.२  वेक्षि तथा क्रवस्ततृ प्रसतवेदन तर्ारी  

५.१.२.१ आर्ोजना / कार्ायलर् प्रमखु  

  वेक्षि तथा क्रवस्ततृ आर्ोजना प्रसतवेदन तर्ारीको लागी लागत अनमुान तर्ार गने, ब्स्वकृत गने/गराउने। 
प्रस्ताव आव्हान गने, मूल्र्ािंकन गने/गराउन,े प्रस्ताव ब्स्वकृत गने/गराउने र  झौता गने र भकु्तानी गने । 

५.१.२.२ क्रवभासगर् प्रमखु  

 आर्ोजना प्रमखु/कार्ायलर् प्रमखुवाट पेश हनुआएको आर्ोजना प्रसतवेदन तर्ारी  म्बन्िी लागत अनमुान तथा 
प्रस्ताव ब्स्वकृत गने । 

५.१.२.३ परामशयदाता  

  म्झौताअन ुार परामशयदाताले  रोकारवाला  िंग छलफल,  मन्वर्न  हकार्य गरी आवश्र्क पने  वै प्रक्रवसिक 
तथाकहरु  िंकलन गने,  वेक्षि गने, प्राक्रवसिक, आसथयक– ामाब्जक तथा वातावरिीर् क्रवश्लरे्न गरी  म्झौता 
अन ुार क्रवस्ततृ आर्ोजना प्रसतवेदन कार्ायलर्मा पेश गने । 

५.१.२.४  रोकारवाला 

 परामशयदातालाई आवश्र्क तथाङ्ग  िंकलन तथा  वेक्षि कार्यमा  हर्ोग गनुयका  ाथै क्रववाद उत्पन्न भएमा  ोको 
 मािानको लागी पहल गने । 

५.१.३ आर्ोजना ब्स्वकृती र कार्यक्रम तथा वजेट सनमायि  

५.१.३.१ आर्ोजना / कार्ायलर् प्रमखु 

 प्राक्रवसिक, आसथयक– माब्जक तथा वातावरिीर् दृक्रिकोिले उपरू्क्त आर्ोजना ब्स्वकृतीको लागी क्रवभाग  मक्ष पेश 
गने ।   
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 वातावरिीर् प्रभावमूल्र्ािंङ्कन तथा प्रारब्म्भक वातावरिीर् पररक्षि गने भए  ो  म्बन्िी  प्रक्रक्रर्ा असि वढाउने । 

 ब्स्वकृत आर्ोजनाको लागी आवश्र्क वजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरी क्रवभाग पठाउने । 

५.१.३.२ क्रवभागीर् प्रमखु  

 पेश हनुआएको क्रवस्ततृ आर्ोजना प्रसतवेदन चेक जााँच गरी वा गनय लगाई ब्स्वकृत गने । 

 आर्ोजना ब्स्वकृतीको लागी आवश्र्क फमेटहरु भरी गरी मन्त्रालर्मा पठाउने । 

 आर्ोजना कार्यन्वर्नको लागी प्राप्त वजेट तथा कार्यक्रम चेक जााँच गरी मन्त्रालर् पठाउने । 

५.१.४ सडजाइन, ड्रइङ तथा लागत अनमुान ब्स्वकृती  

५.१.४.१ आर्ोजना / कार्ायलर् प्रमखु  

 परामशयदातावाट पेश भएको प्रसतवेदन अध्र्र्न गरी  ावयजसनक खररद ऐन २०६३ र सनर्मावती २०६४ अन ुार 
आफ्नो असिकार क्षेत्र सभत्र पने भए सडजाइन, ड्रइङ तथा लागत अनमुान चेकजााँच गरी वा गराई ब्स्वकृत गने । 
आफ्नो असिकार क्षेत्र सभत्रनपने भए क्रवभासगर् प्रमखुलाई आफ्नो रार् र स फारर   क्रहत सडजाइन, ड्रइङ लागत 
अनमुान ब्स्वकृतीको लागी पेश गने ।  

५.१.४.२ क्रवभासगर् प्रमखु  

 आर्ोजना/कार्ायलर् प्रमखुवाट पेश भएको सडजाइन, ड्रइङ तथा लागत अनमुान चेक जााँच गरी वा गनय लगाई 
ब्स्वकृत गने । 

५.१.५ खररद गरुुर्ोजना ब्स्वकृती र वहवुक्रर्यर् ठेक्का  हमती  

५.१.५.१ आर्ोजना प्रमखु / कार्ायलर् प्रमखु  

 वाक्रर्यक १० करोड भन्दा वढीको खररद कार्य वा एक आसथयक वर्य भन्दा वढी अवसिको खररद कार्यको लागी 
 ावयजसनक खररद ऐन २०६३ र सनर्मावली २०६४ वमोब्जम खररद गरुुर्ोजना तर्ार गरी रार्  क्रहत 
ब्स्वकृतीको लागी क्रवभाग पेश गने ।  

 वहवुक्रर्यर् ठेक्काको आवश्र्क भएमा वहवुक्रर्यर् ठेक्का  हमतीको फाईल तर्ार गरी क्रवभाग  मक्ष पेश गने । 

५.१.५.२ क्रवभासगर् प्रमखु  

 आर्ोजना/कार्ायलर् माफय त पेश हनुआएको खररद गरुुर्ोजना र वहवुक्रर्यर् ठेक्का  हमती  म्बन्िी फाईल चेक 
जााँच गरी वा गनय लगाई मन्त्रालर्  मक्ष पेश गने । 

५.१.६ खररद  म्बन्िी  चुना प्रकाशन, वोलपत्र/प्रस्ताव मूल्र्ािंङ्कन र खररद  म्झौता 
५.१.६.१ आर्ोजना प्रमखु / कार्ायलर् प्रमखु  

 वोलपत्र तथा प्रस्ताव  म्बन्िी कागजात, र्ोग्र्ताको आिार, प्राक्रवसिक क्षमता र स्पेब्शक्रफके न तर्ार पारी वा 
पानय लगाई ब्स्वकृत गने/गराउन े 

 वोलपत्र/प्रस्ताव  म्बन्िी  ूचना प्रकाब्शत गने  

 वोलपत्र/प्रस्ताव मूल्र्ािंङ्कनको लागी  मूल्र्ािंङ्कन  समसत वनाई मूल्र्ािंङ्कन गनय लगाउन े। 

 मूल्र्ाङ्कन  समसतवाट पेश हनु आऐका आफ्नो असिकार क्षेत्र सभत्र पने वोलपत्र/प्रस्ताव ब्स्वकृत गने र आफ्नो 
असिकार सभत्र नपने वोलपत्र/प्रस्ताव रार्  झुाव  क्रहत ब्स्वकृती को लागी  क्रवभासगर् प्रमखु  मक्ष पेश गने । 
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 ब्स्वकृत वोलपत्र/प्रस्ताव अन ुार खररद  म्झौता गने। 

५.१.६.२ क्रवभासगर् प्रमखु 

 आर्ोजना प्रमखुवाट पेश भएको वोलपत्र/प्रस्ताव चेकजााँच गरी वा गनय लगाई ब्स्वकृत गने । 

५.१.६.३ वोलपत्रदाता / प्रस्तावदाता  

 आर्ोजनावाट आव्हान भएको वोलपत्र/प्रस्तावमा  हभासगता जनाउने ।  

 ब्स्वकृत वोलपत्र/प्रस्तावमा  म्बब्न्ित वोलवत्रदाता/प्रस्तावदाताले आर्ोजना/कार्ायलर्  िंग  म्झौता गने । 

५.१.७ सनमायि, अनगुमन तथा  पुररवेक्षि  

५.१.७.१ आर्ोजना प्रमखु/कार्ायलर् प्रमखु  

 खररद  म्भौता वमोब्जम व्र्व ार्ीलाई सनमायि स्थल उपलधि गराउने । 

  ाइट इब्न्जसनर्र/ ब–इब्न्जसनर्र तोक्ने । 

 जग्गा प्राप्ती तथा रुख कटान  म्बन्िी कार्य  रोकारवाला िंग  मन्वर् गरी  म्पन्न गने । 

 कार्यतासलका वमोब्जम काम भए नभएको हने र  ो अन ुार नभए सनमायि व्र्व ार्ी लाई पत्राचार गने । 

 सनमायि स्थलमा आईपरेको  मस्र्ाहरुको जानकारी सलने र  मस्र्ा  मािानको लागी पहल गने । 

 सनर्समत  पुररसभजन भए नभएको अनगुमन गने । 

 सनमायि व्र्व ार्ीले उठाएका  वै मासमलामा सनिायररत  मर्मै जवाफ ददने । 

 सनर्समत सनरक्षि तथा आवश्र्क परे नमनुा पररक्षि  मेत गनय लगाई सनमायि कार्यको गिुस्तर कार्म रान÷ेरान 
लगाउने । 

  मर्मा कार्य  म्पन्न नभए  ावयजसनक खररद ऐन २०६३ र सनर्मावली २०६४ वमोब्जम प्रसत्रर्ा अब्र् वढाउन े
र आफ्नो असिकार क्षेत्र सभत्रको खररद  म्झौताको म्र्ाद थप गने र असिकार क्षेत्र सभत्र नरहेको म्र्ाद थपको 
लागी रार्  झुाव  क्रहत क्रवभासगर् प्रमखु  मक्ष पेश गने । 

 Variation/claim लगार्त भर क आउन नददने आएमा  ो को  मािानको लासग आवश्र्क पहल गने/गराउने, 
पेश भएको सनमायि कार्यको क्रवलको आवश्र्क चेक जाच गरी वा गनय लगाइ भकु्तानी गने । 

५.१.७.२  ाइट इब्न्जसनर्र 

 सनमायि व्र्व ार्ीलाइ सनमायि स्थलमा आइपरेका  मस्र्ाहरु  मािान गनय पहल गने  

 सनमायि कार्यको गिुस्तर सनर्न्त्रि गने/गराउन,े  

 स्वीकृत सडजाइन र ड्रइङ अन ुार सनमायि कार्य गराउन,े  

 सनमायि कार्यको क्रवल बनाउने वा पेश भएको सनमायि कार्यको क्रवलको आवश्र्क चेक जाच गरी भकु्तानीको लासग 
स फारर   क्रहत आर्ोजना प्रमखु  मक्ष पेश गने । 

५.१.७.३ सनमायि व्र्व ार्ी  

 सनमायिको लासग आवश्र्क पने सनमायि  ामिीको आवश्र्क व्र्वस्था गने, आफुले पेश गरेको work schedule 

अन ुार गिुस्तरीर् सनमायि कार्य गरी  म्झौता अन ुारको  मर् स मा सभत्र सनमायि कार्य  म्पन्न गने, सनमायि 
 म्पन्न भएको सनमायि कार्यको क्रवल भरपाइ वनाइ पेश गने/गराउने, भकु्तानी सलने । 
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५.१.७.४  रोकारवाला 

 आर्ोजना वा सनमायि व्र्व ार्ीलाइ सनमायि स्थलमा आइपरेका  मस्र्ाहरुको  मािान गनय पहल गने,  

 आर्ोजना िंग भएको  म्झौता अन ुार आफ्नो जनश्रमदान लगार्तका कार्यहरु  मर्मा नै गने/गराउने । 

५.१.७.५ क्रवभासगर् प्रमखु 

 आर्ोजना प्रमखुबाट पेश भएको म्र्ाद थप, variation, claim लगार्तका फाइलहरुको आवश्र्क चेक जाच गरी 
सनर्मान ुार भए स्वीकृत गने,  

 आर्ोजनाको वजेट व्र्वस्थाको लासग पहल गने,  

 सनमायि कार्यको स्थलगत अनगुमन गने/गराउन े। 

५.१.८ आर्ोजनाको कार्य  म्पन्न 

५.१.८.१ आर्ोजना प्रमखु/कार्ायलर् प्रमखु  

 आर्ोजनाको कार्य  म्पन्न प्रसतवेदन तर्ार गने वा गने लगाउन ेर कार्य म्मपन्न प्रसतवेदन प्रमाब्ित गरी रान े। 

५.१.९ ममयत  िंभार तथा  ञ्चालन 

५.१.९.१  रोकारवाला 

  रोकारवाला स्थासनर्  मदुार् ले सनसमयत  िंरचनाहरुको सनर्समत तथा आकब्श्मक ममयत  िंभारको लासग श्रोत 
 ािनको व्र्वस्थाको पहल गने । 

 प्राप्त भएको श्रोत  ािन  र आवश्र्कता अन ुार जन हभासगता  मेत पररचालन गरी सनर्समत तथा आकब्श्मक 
ममयत  िंभारको कार्यहरु  िंचालन गने । 
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5.२ जल तथा मौ म क्रवज्ञान तफय  
स .निं. कार्ायन्वर्नको चरि जनशब्क्त  रकारी सनजी  हकारी  रोकारवाला 

१ जल तथा मौ मी केन्र 
स्थापनाथय जग्गा व्र्वस्था 

 म्वब्न्ित 
कार्ायल/सबभासगर् 
प्रमखु, प्रमखु ब्जल्ला 
असिकारी, मालपोत 
असिकारी, नाक्रप 
असिकृत  

 म्वब्न्ित आर्ोजना, क्रवभाग, 
मन्त्रालर्, ब्जल्ला प्रशा न 
कार्ायलर्, मालपोत कार्ायलर्, 
स्थासनर् तह ( हजी करिका 
लासग) 

जग्गा िनीको तत्परता 
(जग्गा सबक्रक्र वा स्ब-
ईच्छाका रुपमा जग्गा 
उपर्ोग गनय ददने ।)  

 जनप्रसतसनसि, 
नागररक उड्डर्न 
प्रासिकरि 
(आवश्र्क 
 हब्जकरि तथा 
मध्र्स्तका लासग) 

२ राडार केन्र स्थापनाथय भौसतक 
पवुायिार (पहुाँच मागय, सबद्यतु 
प्र ारि लाइन, भवन) 
सनमायिको लासग  जग्गा 
व्र्वस्थापन (आवश्र्क IEE 
 मेत गने)। 

 म्वब्न्ित कार्ायलर् 
प्रमखु, वन असिकृत, 
नापी असिकृत, सबद्यतु 
प्रासिकरिको कमयचारी 

 म्वब्न्ित आर्ोजना, क्रवभाग, 
मन्त्रालर्, ब्जल्ला प्रशा न 
कार्ायलर्, वन तथा वातावरि 
मन्त्रालर्, सबद्यतु प्रासिकरि 

सनमायि व्र्ाव ार्ी ( मर्मै 
गिुस्तर रूपमा काम 
 म्पन्न गनयका लासग) 
 

 ामदुाक्रर्क वनको 
उपभोक्ताहरु  

 म्वब्न्ित उपभोक्ता, 
जनप्रसतसनसि  

३ पूवय ूचना प्रिाली स्थापना 
गने। 

 म्वब्न्ित कार्ायलर् 
प्रमखु,  म्वब्न्ित 
स्थानीर् क्रवका  
असिकारी, दैक्रव प्रकोप 
उद्दार टोसल 

 म्वन्िीत आर्ोजना, गहृ 
मन्त्रालर्, नेपाली   ेना,नेपाल 
प्रहरी, शस्त्र प्रहरी स्थानीर् 
सनकार्, स्थासनर् दैक्रव प्रकोप 
उद्दार केन्र, नेपाल टेसलकम, 
नेपाल टेसलसभजन 

NCELL, स्थासनर् एफ.एम, 
क्रवसभन्न  िंचार माध्र्म 
( ूचना प्रवाहका लासग) 
 

आमा  महु, 
स्थासनर् 
जन मदुार्,  Local 

Task Force, 
 ामदुाक्रर्क रेसडर्ो 

 म्वब्न्ित उपभोक्ता, 
स्थानीर् तह, 
गैर रकारी  िंस्था, 
जनप्रसतसनसि 

४ मौ म पूवायनमुानका लासग 
आवश्र्क पूवायिार स्थापना 
तथा  ञ्चालन 

 म्वब्न्ित 
कार्ायल/सबभासगर्/ 

र्ोजना प्रमखु 

 िंचार मन्त्रालर्,  रक्रिर्  ूचना 
प्रक्रवसि केन्र (NITC) 

 ेवा प्रदार्क  िंस्थाहरु   
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स .निं. कार्ायन्वर्नको चरि जनशब्क्त  रकारी सनजी  हकारी  रोकारवाला 

५ मौ मी टेसलसभजन स्टुसडर्ो तथा 
मोबाइल एप् को सनमायि गरी 
कृर्क, पर्यटक तथा  वय ािारि 
लगार्त  रोकार सनकार्का 
लासग मौ मी  ूचना प्रवाह गनय। 

 म्वब्न्ित 
कार्ायल/सबभासगर्/ 

र्ोजना प्रमखु 

 िंचार मन्त्रालर्, नेपाल 
टेसलसभजन 

 ामान आपसुतयकताय, सनब्ज 
 िंचार माध्र्म 

 कृर्क, पर्यटक, 
 वय ािारि, दैक्रव 
प्रकोप उद्दार टोसल, 
स्थासनर् सनकार्, 
जनप्रसतसनसि 

६ अन्तराक्रिर् मौ म पूवायनमुान  ेवा 
प्रदार्क  िंस्थाहरु िंग  हसुलर्त 
दरमा मौ म पवुायनमुानको 
तथर्ािंक खररद गनुयका  ाथै उक्त 
 िंस्थाहरु िंग  हकार्य गदै 
नेपालको मौ म पूवायनमुानलाई 
थप क्रवश्व सनर् बनाउन अध्र्र्न 
अन ुन्िान गने। 

 म्वब्न्ित 
कार्ायल/सबभासगर्/ 

र्ोजना प्रमखु 

 अन्तराक्रिर् मौ म पूवायनमुान 
 ेवा प्रदार्क  िंस्थाहरु 
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६. कार्ायन्वर्नको तररका (अन्तर  रकारी, अन्तर सनकार्  मन्वर्) 
६.१ अन्तर  रकारी  मन्वर् 

 क्रवभाग: लागत अनमुान स्वीकृत, ठेक्का बन्दोवस्त स्वीकृत, म्र्ाद थप, अनगुमन तथा मलु्र्ाकिं न । 

 मन्त्रालर्: खररद गरुुर्ोजना स्वीकृत, वजेट व्र्वस्थापन,  अनगुमन तथा मलु्र्ाकिं न । 

 अथय मन्त्रालर्: वजेट व्र्वस्थापन, बहवुक्रर्यर् ठेक्का स्वीकृत । 

 प्रिानमन्त्री तथा मन्त्रीपररर्दको कार्ायलर्:  मस्र्ा  मािान, अनगुमन तथा मलु्र्ाकिं न । 

 राक्रिर् र्ोजना आर्ोग: अनगुमन तथा मलु्र्ाकिं न । 

 वन तथा वातावरि मन्त्रालर्: रुख कटान, वातावरि प्रभाव मलु्र्ाकिं नको स्वीकृती । 

 कृक्रर् तथा  हकारी मन्त्रालर्: स चाइ  कु्रविा उपलव्ि भएको जसमनमा कृक्रर् उतपादकत्व बढाउन आवश्र्क 
 हर्ोग । 

 गहृ मन्त्रालर्: शाब्न्त  रुक्षा  म्वब्न्ि । 

 रक्षा मन्त्रालर्: क्रवस्फोटक पदाथय व्र्वस्थापन । 

 परराि मन्त्रालर्: अन्तर देब्शर्  मन्वर् । 

 काननु मन्त्रालर्: नीसत सनमायिमा  हर्ोग । 

 स्थानीर् तह, प्रदेश र  िंर्: आर्ोजना कार्ायन्वर्नमा आइपरेका  मस्र्ाहरुको  मािानको लासग आवश्र्क पहल 
गररददने । 

६.२ अन्तर सनकार्  मन्वर् 

 जलउपभोक्ता महा िंर्: आर्ोजना र उपभोक्ता क्रवचको  म्वन्िमा आएको क्रववादलाइ  मािान गनय पहल गने । 

 प्रकोप प्रभाक्रवत  महु : आर्ोजना र प्रकोप प्रभाक्रवत  महु  क्रवचको  म्वन्िमा आएको क्रववादलाइ  मािान गनय 
पहल गने । 

 सनमायि व्र्व ार्ी महा िंर्: आर्ोजना र सनमायि व्र्व ार्ी क्रवचको  म्वन्िमा आएको क्रववादलाइ  मािान गनय 
पहल गने । 

 नागररक  माज: आर्ोजना कार्ायन्वर्नको स लस लामा आइपरेका स्थानीर्  मस्र्ा  मािानमा पहल गने । 

 उिोग बाब्िज्र् महा िंर्: सनमायि  ामिी  लुभ र  हजरुपमा वजारमा उपलव्ि गराउन  हर्ोग गने । 

 NGO/INGO/CBO: उपभोक्ता कृर्कहरुलाइ आवश्र्क तासलम प्रदान ददने । 

  ामदुर्ीक वन: आर्ोजना सभत्र रहेका रुखहरु कटान गनुय पने भएमा  ो कार्यमा  हर्ोग गने । 

 बैंक तथा क्रवब्त्तर्  िंस्था: आर्ोजनाको लासग आवश्र्क पने Performance bond, Advance payment 

guarantee, Bid bond जारी गने । 

 दात ृिंस्था सनकार्/ िंस्था: दात ृिंस्थाबाट ऋि/अनदुानमा  िंचासलत आर्ोजनाहरुको  मर्मा नै reimbursement 

गने । 
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७. अनगुमन तथा प्रसतबेदन  

७.१ कार्ायन्वर्न ब्स्थसतको सनर्समत प्रसतवेदनको तररका 
७.१.१ मास क प्रगती प्रसतवेदन 

 हरेक मक्रहनाको ७ गते सभत्र मास क प्रगती प्रसतवेदन क्रवभागमा पठाउने र क्रवभागले  ो प्रसतवेदन मन्त्रालर्मा 
पठाउने । 

७.१.२ चौमास क प्रगती प्रसतवेदन 

 चौमास क  माप्त भएको ७ गते सभत्र चौमास क प्रगती प्रसतवेदन क्रवभागमा पठाउने र क्रवभागले  ो प्रसतवेदन 
मन्त्रालर्मा पठाउने । क्रवभागले  वै प्रगतीको प्रसतवेदन compile गरी मन्त्रालर्मा पठाउने ।  

७.१.३ वाक्रर्यक प्रगती प्रसतवेदन 

 आसथयक वर्य  माप्त भएको ७ ददन सभत्र आर्ोजनाको वाक्रर्यक प्रगती प्रसतवेदन क्रवभागमा पठाउने र क्रवभागले  ो 
प्रसतवेदन मन्त्रालर्मा पठाउन े । क्रवभागले  वै प्रगतीको प्रसतवेदन compile गरी मन्त्रालर्मा पठाउने र 
क्रवभागले  म्पिुय प्रगती मन्त्रालर्मा प्रस्ततु गने । 

७.२ अनगुमन र्ोजना 
७.२.१ आर्ोजना तर्ारी चरिको अनगुमन र्ोजना 
र्ोजनाको   नाम 

स .निं. अनगुमन गने क्रवर्र् अनगुमन तह प्रथम चौमास क दोस्रो चौमास क तेस्रो चौमास क 

१. आर्ोजना पक्रहचान 
आर्ोजना             

क्रवभाग             

मन्त्रालर्             

२. पूवय  म्भाव्र्ता अध्र्र्न 

आर्ोजना             

क्रवभाग             

मन्त्रालर्             

३.  म्भाव्र्ता अध्र्र्न 
आर्ोजना             

क्रवभाग             

मन्त्रालर्             

४. वातावरिीर् अध्र्र्न 

आर्ोजना             

क्रवभाग             

मन्त्रालर्             

५. आर्ोजना स्वीकृती 
आर्ोजना             

क्रवभाग             

मन्त्रालर्             

६. 
सडजाइन, ड्रइङ्ग, लागत 
अनमुान स्वीकृती 

आर्ोजना             

क्रवभाग             

मन्त्रालर्             
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७.२.२ आर्ोजना कार्ायन्वर्न चरिको अनगुमन  र्ोजना 
र्ोजनाको  नाम 

स .निं. अनगुमन गने क्रवर्र् अनगुमन तह प्रथम चौमास क दोस्रो चौमास क तेस्रो चौमास क 

१. DPR तर्ार भए / नभएको 
आर्ोजना             

क्रवभाग             

मन्त्रालर्             

२. वातावरिीर् अध्र्र्न 

आर्ोजना             

क्रवभाग             

मन्त्रालर्             

३. जग्गा प्राप्ती 
आर्ोजना             

क्रवभाग             

मन्त्रालर्             

४. लागत अनमुान स्वीकृती 
आर्ोजना             

क्रवभाग             

मन्त्रालर्             

५. खररद प्रक्रक्रर्ा 
आर्ोजना             

क्रवभाग             

मन्त्रालर्             

६. 

सनमायि              

क. भौसतक प्रगसत 

आर्ोजना             

क्रवभाग             

मन्त्रालर्             

ख. क्रवत्तीर् प्रगसत 

आर्ोजना             

क्रवभाग             

मन्त्रालर्             

ग. गिुस्तर 

आर्ोजना             

क्रवभाग             

मन्त्रालर्             

र्.  मर् र लागत 
आर्ोजना             

क्रवभाग             

मन्त्रालर्             

7. ठेक् का व्र्वस्थापन 

आर्ोजना             

क्रवभाग             

मन्त्रालर्             

८. अन्तसनयकार्  मन्वर् 

आर्ोजना             

क्रवभाग             

मन्त्रालर्             

९. 
आर्ोजनाबाट प्राप्त हनु े मि 
उपलधिी 

आर्ोजना             

क्रवभाग             

मन्त्रालर्             

 
 

 




