आ. ब. २०७८/७९ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनस
ु ारको द्धित्तिय त्रैमासिक एवं समष्टिगत प्रगति विवरण
१. द्धित्तिय त्रैमासिक भौतिक र वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन
भौतिक प्रगति = ८०.२१% र वित्तिय प्रगति = ४२.६१%

२. द्धित्तिय त्रैमासिक भारित भौतिक प्रगति ८०% भएको ।
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३. संलग्न तालिका अनस
ु ार उपलब्धि विवरण

आ ब २०७८/७९ को उपलब्धी विवरण
सतह सिंचाइ मार्फ त सिंचित क्षेत्र बढे को
भमि
ू गत सिंचाई मार्फ त सिंचित क्षेत्र बढे को
नयाँ प्रविधि/लिफ्ट सिंचाइ मार्फ त सिंचित क्षेत्र बढे को
FMIS मर्मत संभार/पन
ु र्स्थापना भएको
तट्बन्ध निर्माण
जग्गा उकास
पहिरो नियन्त्रण

इकाई
हे क्टर
हे क्टर
हे क्टर
हे क्टर
कि.मि.
हे क्टर
वटा

उपलब्धी
१०८
२२४
०.४०
२

४. कार्यान्वयन स्तरमा दे खिएका समस्याहरु र समाधानका प्रयासहरु
४.१. कार्यान्वयन स्तरमा दे खिएका समस्याहरु
●
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●

●
●
●
●

●

पटक पटकको विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ (दोश्रो भेरिएन्ट समेत) को प्रभाब तथा लामो समय
सम्म पर्न गएको असर
यस खालका ठुला र हिमालयन प्रकृतिका नदीको Dewatering, Diversion जस्ता कार्य जटिल हुने हुँदा सो वमोजिमको
निर्माण व्यवशायीको व्यवस्थापनको कमी
यस किसिमका आयोजनामा ठुला यन्त्र, उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा सोको व्यवस्थापन तथा पैठारीमा समय लाग्ने
गरे को
सार्बजनिक निर्माणमा खरिद ऐन, नियमावी तथा अन्य प्रशासनिक जटिलता रहे को
जग्गा प्राप्तीमा स्थानीय समस्या तथा प्रकृयागत जटिलता रहे को ऐलानी जग्गाको सन्दर्भमा स्पष्ट नीति तथा
कार्यविधिको अभाव रहे को
बन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा निर्माण सम्बन्धी कार्यहरु गर्दा प्रकृयागत जटिलता रहे को
राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा स्थानीयहरुको धेरै महत्वकांक्षी अपेक्षा रहे को र त्यसै अनरु
ु पका विभिन्न किसिमका
(स्वीकृत गरू
ु योजनामा नभएका) योजनाहरुको माग एवं अवरोध हुने गरे को
यस प्रकृतीको आयोजनामा निर्माण स्थल एवं साईट कार्यालयमा सरु क्षाको समेत चन
ु ौती रहे को र केही घटनाहरु समेत
भएको ।
४.२. समाधानका प्रयासहरु
नेपाल सरकारद्धारा जारी गरिएको स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अपनाई आवश्यकता अनस
ु ार सम्बन्धित पक्षहरुसँग
समन्वय गरी निर्माणका कार्यहरु अगाडी बढाईएको
निर्माण व्यवशायीलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ती, यन्त्र उपकरण तथा निर्माण सामाग्रीहरु लगायतको उचित
व्यवस्थापनमा जोड एवं निर्देशनका साथै आवश्यक समन्वय गरिएको
जग्गा प्राप्ति प्रकृयामा विभिन्न समस्याहरु आउने गरे को भएता पनि सहजीकरण गर्नका लागि स्थानीय प्रशासन
लगायत सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गर्दै आयोजनालार्इ अगाडी बढार्इएको
वन तथा वातावरण, राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्ता क्षेत्रमा आईपर्ने समस्या तथा कार्यान्वयन प्रकृया स्विकृतीमा हुने ढिलाई
तथा झन्झटलार्इ सकेसम्म न्यनि
ू करण एवं सहजीकरण गर्नका लागि स्थानीय प्रशासन लगायत सम्बन्धित
निकायहरुसँग समन्वय गर्दै आयोजनालार्इ अगाडी बढार्इएको
भेरी बबर्इ डाइभर्सन बहुउद्दे श्यीय आयोजना जस्ता ठूला आयोजनाहरु निर्माण गर्दा स्थानीयहरुको उच्च आकांक्षा
हुने हुनाले माग व्यवस्थापन, स्थानीय व्यक्तिहरुको अवरोध, सरु क्षा चन
ु ौती लगायत अनावश्यक झन्झट जस्ता
समस्याहरुलार्इ सकेसम्म न्यनि
ू करण एवं सहजीकरण गर्नका लागि स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा, स्थानीय
निकाय लगायत सम्बन्धित पक्षहरुसँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्दै अगाडी बढे को साथै दिर्घकालिन सरु क्षा
व्यवस्थाका लागि केन्द्रिय निकायमा अनरु ोध गरिएको ।

५. MDAC बैठकमा राखिनु पर्ने ISSUE हरु
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ऐलानी जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि यथाशिघ्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनु पर्ने
बन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा गरिने निर्माण कार्यहरुमा सहजीकरण हुनप
ु र्ने
यस प्रकारका राष्ट्रिय महत्वका एवं राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुमा सरु क्षाको छुट्टै व्यवस्था गरिनु पर्ने
आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य जनशक्तीको अभाव हुन नदिने
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ (दोश्रो लहर समेत) को प्रभावको समिक्षा र आगामी दिनमा यस
प्रकृतीका समस्याहरुको समाधान एवं भावी योजना सम्बन्धी ।
राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाहरुलाई तोकिएकै समयसिमा भित्र सहज तरिकाबाट सम्पन्न गर्नका लागि राष्ट्रिय
गौरबको आयोजना र अन्य आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको मापदण्ड, नीति, नियम तथा कार्यविधिहरु एकै प्रकृतिको
नभई ऐन नियमावलीमा नै पथ
ृ क व्यवस्था सम्बन्धी
यस्ता गौरबशाली आयोजनाहरुले समग्र राष्ट्रकै विकासमा महत्वपर्ण
ू भमि
ू का खेल्ने हुनाले कार्यान्वयनमा सहजीकरण
गर्न ढिला सस्
ु ती हुन नदिन स्थानीय स्तरमा नै सम्बन्धित मन्त्राल/विभाग, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित
पदाधिकारीहरु, जग्गा प्राप्ती तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरु, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय
लगायत सम्पर्ण
ू सरोकारवालाहरु समावेश भएको एक अधिकार सम्पन्न निकाय गठन गरी आयोजना कार्यान्वयन
सम्बन्धी महत्वपर्ण
ू नीति, नियम कार्यविधि एवं निर्णयहरु गर्ने व्यवस्था सम्बन्धी
यस्ता प्रकृतीका कतिपय आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नयाँ प्रकृतीका समस्याहरु आउने, दक्ष प्राविधिक
तथा आधनि
ु क प्रविधिको आवश्यक पर्ने, पन
ु ः नयाँ तवरले अध्ययन, अनस
ु न्धान एवं सध
ु ार गर्दै

को सिद्धान्तलाई समेत आत्मसात गर्दै जाने र समग्र क्षेत्रको विकासमा टे वा पर्ु याउन कार्यान्वयन
गर्ने/गराउने सम्बन्धित पक्ष तथा जनशक्तीलाई उर्जाशिल बनाई उच्च मनोवलका साथ कार्य गर्ने वातावरण सज
ृ ना
गर्ने खालको व्यवस्था सम्बन्धी
कुनै पनि सिंचाई आयोजनाहरु निर्माण हुँदा यसबाट सिंचित हुने कृषियोग्य जमिनको संरक्षण हुन नसकी उक्त जमिन
अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भएमा सिंचाईमा भएको लगानीबाट आउनु पर्ने प्रतिफलमा ह्रास आउने र लगानी खेर
जाने संभावना बढ्ने हुँदा कृषियोग्य जमिनको संरक्षणका लागि चक्लाबन्दी गर्ने साथै सोही वमोजिमको भमि
ू /कृषि
नितिको निर्माण गरी कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिनप
र्ने
व्यवस्था
सम्बन्धी
ु

doing
●

Learning by

६. आयोजना शरु
ु अवधि दे खि हाल सम्मको समष्टिगत प्रगति (संलग्न ढाँचा अनस
ु ार)
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७. कार्य सम्पादन सम्बन्धि तस्विरहरु
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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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भेरी कोरिडोर सिंचाई विकास आयोजना अन्तर्गतका सतह संचाई योजनाहरु निर्माण कार्य (पन
ु र्स्थापना )
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सामाजिक तथा वातावरणीय सध
ु ार कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरु निर्माण कार्य (प्रहरी चौकी एवं विद्यालय कम्पाउण्ड वाल तथा गेट )
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आयोजनाद्धारा प्रभावित क्षेत्रका जनताहरुसँग आयोजना निर्देशक सहित योजना सम्बन्धी छलफल हुँदै

यस आयोजनामा विभिन्न निकायबाट भएका अनग
ु मनका केही झलकहरु
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