
आ. ब. २०७८/७९ को �वीकृत बा�ष�क काय��म अनसुारको ��ध��य �मैा�सक एव ंसमि�टगत �ग�त �ववरण

१. ��ध��य �मैा�सक भौ�तक र �व��य �ग�त ��तवेदन
भौ�तक �ग�त = ८०.२१% र �व��य �ग�त = ४२.६१%

२. ��ध��य �मैा�सक भा�रत भौ�तक �ग�त ८०% भएको ।
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३. सलं�न ता�लका अनसुार उपलि�ध �ववरण
आ ब २०७८/७९ को उपल�धी �ववरण इकाई उपल�धी

सतह �सचंाइ माफ� त �स�ंचत �े� बढेको हे�टर
भ�ूमगत �सचंाई माफ� त �स�ंचत �े� बढेको हे�टर
नयाँ ��व�ध/�ल�ट �सचंाइ माफ� त �स�ंचत �े� बढेको हे�टर १०८
FMIS मम�त संभार/पनु�था�पना भएको हे�टर २२४
त�ब�ध �नमा�ण �क.�म. ०.४०
ज�गा उकास हे�टर २
प�हरो �नय��ण वटा

४. काया��वयन �तरमा दे�खएका सम�याह� र समाधानका �यासह�

४.१. काया��वयन �तरमा दे�खएका सम�याह�
● पटक पटकको �व�व�यापी महामार�को �पमा फै�लएको को�भड-१९ (दो�ो भे�रए�ट समेत) को �भाब तथा लामो समय

स�म पन� गएको असर
● यस खालका ठुला र �हमालयन �कृ�तका नद�को Dewatering, Diversionज�ता काय� ज�टल हुने हँुदा सो वमोिजमको

�नमा�ण �यवशायीको �यव�थापनको कमी
● यस �क�समका आयोजनामा ठुला य��, उपकरणको �योग गनु�पन� हँुदा सोको �यव�थापन तथा पठैार�मा समय ला�ने

गरेको
● साब�ज�नक �नमा�णमा ख�रद ऐन, �नयमावी तथा अ�य �शास�नक ज�टलता रहेको
● ज�गा �ा�तीमा �थानीय सम�या तथा �कृयागत ज�टलता रहेको ऐलानी ज�गाको स�दभ�मा �प�ट नी�त तथा

काय��व�धको अभाव रहेको
● बन तथा राि��य �नकु�ज �े�मा �नमा�ण स�ब�धी काय�ह� गदा� �कृयागत ज�टलता रहेको
● राि��य गौरबको आयोजनामा �थानीयह�को धेरै मह�वकां�ी अपे�ा रहेको र �यसै अन�ुपका �व�भ�न �क�समका

(�वीकृत ग�ुयोजनामा नभएका) योजनाह�को माग एव ंअवरोध हुने गरेको
● यस �कृतीको आयोजनामा �नमा�ण �थल एवं साईट काया�लयमा सरु�ाको समेत चनुौती रहेको र केह� घटनाह� समेत

भएको ।

४.२. समाधानका �यासह�
● नेपाल सरकार�धारा जार� ग�रएको �वा��य स�ब�धी मापद�ड अपनाई आव�यकता अनसुार स�बि�धत प�ह�सँग

सम�वय गर� �नमा�णका काय�ह� अगाडी बढाईएको
● �नमा�ण �यवशायीलाई आव�यक द� जनश�ती, य�� उपकरण तथा �नमा�ण सामा�ीह� लगायतको उ�चत

�यव�थापनमा जोड एव ं�नद�शनका साथ ैआव�यक सम�वय ग�रएको
● ज�गा �ाि�त �कृयामा �व�भ�न सम�याह� आउने गरेको भएता प�न सहजीकरण गन�का ला�ग �थानीय �शासन

लगायत स�बि�धत �नकायह�सँग सम�वय गद� आयोजनाला◌�इ अगाडी बढा◌�इएको
● वन तथा वातावरण, राि��य �नकु�ज ज�ता �े�मा आईपन� सम�या तथा काया��वयन �कृया ि�वकृतीमा हुने �ढलाई

तथा झ�झटला◌�इ सकेस�म �य�ूनकरण एवं सहजीकरण गन�का ला�ग �थानीय �शासन लगायत स�बि�धत
�नकायह�सँग सम�वय गद� आयोजनाला◌�इ अगाडी बढा◌�इएको

● भेर� बब◌�इ डाइभस�न बहुउ�दे�यीय आयोजना ज�ता ठूला आयोजनाह� �नमा�ण गदा� �थानीयह�को उ�च आकां�ा
हुने हुनाले माग �यव�थापन, �थानीय �यि�तह�को अवरोध, सरु�ा चनुौती लगायत अनाव�यक झ�झट ज�ता
सम�याह�ला◌�इ सकेस�म �य�ूनकरण एवं सहजीकरण गन�का ला�ग �थानीय �शासनको सहयोगमा, �थानीय
�नकाय लगायत स�बि�धत प�ह�सँग सम�वय गर� सम�या समाधान गद� अगाडी बढेको साथै �दघ�का�लन सरु�ा
�यव�थाका ला�ग केि��य �नकायमा अनरुोध ग�रएको ।

५. MDAC बठैकमा रा�खन ुपन� ISSUE ह�
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● ऐलानी ज�गा �ा�त गन� स�ब�धी काय��व�ध यथा�श� तयार गर� काया��वयनमा �याईन ुपन�
● बन तथा राि��य �नकु�ज �े�मा ग�रने �नमा�ण काय�ह�मा सहजीकरण हुनपुन�
● यस �कारका राि��य मह�वका एव ंराि��य गौरबका आयोजनाह�मा सरु�ाको छु�टै �यव�था ग�रन ुपन�
● आव�यक �ा�व�धक तथा अ�य जनश�तीको अभाव हुन न�दने
● �व�व�यापी महामार�को �पमा फै�लएको को�भड-१९ (दो�ो लहर समेत) को �भावको स�म�ा र आगामी �दनमा यस

�कृतीका सम�याह�को समाधान एव ंभावी योजना स�ब�धी ।
● राि��य गौरबको आयोजनाह�लाई तो�कएकै समय�समा �भ� सहज त�रकाबाट स�प�न गन�का ला�ग राि��य

गौरबको आयोजना र अ�य आयोजनाह�को काया��वयनको मापद�ड, नी�त, �नयम तथा काय��व�धह� एकै �कृ�तको
नभई ऐन �नयमावल�मा न ैपथृक �यव�था स�ब�धी

● य�ता गौरबशाल� आयोजनाह�ले सम� रा��कै �वकासमा मह�वपणू� भ�ूमका खे�ने हुनाले काया��वयनमा सहजीकरण
गन� �ढला स�ुती हुन न�दन �थानीय �तरमा नै स�बि�धत म��ाल/�वभाग, वन तथा वातावरणसँग स�बि�धत
पदा�धकार�ह�, ज�गा �ा�ती तथा �यव�थापनसँग स�बि�धत पदा�धकार�ह�, �थानीय �शासन, �थानीय �नकाय
लगायत स�पणू� सरोकारवालाह� समावेश भएको एक अ�धकार स�प�न �नकाय गठन गर� आयोजना काया��वयन
स�ब�धी मह�वपणू� नी�त, �नयम काय��व�ध एव ं�नण�यह� गन� �यव�था स�ब�धी

● य�ता �कृतीका क�तपय आयोजनाह�को काया��वयन गन� �ममा नयाँ �कृतीका सम�याह� आउने, द� �ा�व�धक
तथा आध�ुनक ��व�धको आव�यक पन�, पनुः नयाँ तवरले अ�ययन, अनसु�धान एवं सधुार गद� Learning by

doing को �स�धा�तलाई समेत आ�मसात गद� जाने र सम� �े�को �वकासमा टेवा प�ु याउन काया��वयन
गन�/गराउने स�बि�धत प� तथा जनश�तीलाई उजा��शल बनाई उ�च मनोवलका साथ काय� गन� वातावरण सजृना
गन� खालको �यव�था स�ब�धी

● कुनै प�न �सचंाई आयोजनाह� �नमा�ण हँुदा यसबाट �स�ंचत हुने कृ�षयो�य ज�मनको सरं�ण हुन नसक� उ�त ज�मन
अ�य �योजनका ला�ग �योग भएमा �सचंाईमा भएको लगानीबाट आउनु पन� ��तफलमा �ास आउने र लगानी खेर
जाने सभंावना ब�ने हँुदा कृ�षयो�य ज�मनको सरं�णका ला�ग च�लाब�द� गन� साथै सोह� वमोिजमको भ�ूम/कृ�ष
�न�तको �नमा�ण गर� कडाईका साथ काया��वयन ग�रनपुन� �यव�था स�ब�धी

६.आयोजना श�ु अव�ध दे�ख हाल स�मको समि�टगत �ग�त (सलं�न ढाँचा अनसुार)
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७. काय� स�पादन स�बि�ध ति�वरह�
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Bird's Eye View of Headworks Site at Flood Season (Bheri River Diverted to Right Side by Constructing the Coffer
Dam as Shown and Spillway Portion is Underneath the Still Water)
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भेर� को�रडोर �सचंाई �वकास आयोजना अ�तग�तका सतह संचाई योजनाह� �नमा�ण काय� (पनु�था�पना )
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सामािजक तथा वातावरणीय सधुार काय��म अ�तग�तका योजनाह� �नमा�ण काय� (�हर� चौक� एवं �व�यालय क�पाउ�ड वाल तथा गेट )
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आयोजना�धारा �भा�वत �े�का जनताह�सँग आयोजना �नद�शक स�हत योजना स�ब�धी छलफल हँुदै
यस आयोजनामा �व�भ�न �नकायबाट भएका अनगुमनका केह� झलकह�

13



14



15



16


