रानी जमरा कुलाररया स िं चाई आयोजना
टिकापुर, कैलाली

आ.व. २०७५/७६ को प्रगसि टववरण
श्रावण, २०७६

रानी जमरा कुलररया स िं चाइ आयोजना
१.आयोजनाको नाम, पृष्ठभूमी, शुरु िथा
य

आयोजना बाि कृषकहरु द्वारा

व्यवस्थथि र
र

म्पन्न हुने समसििः

कुलररया

िं चासलि रानी, जमरा
स चाई

प्रणालीको

१४,३०० हे क्िर, नयााँ स िं स्चि क्षेत्र
टवका

अन्िगगि लम्की सबथिारको

६००० हे क्िर िथा पथरै या नदि
िे स्ि

कान्रा

नदि

म्मको

१८,००० हे क्िर गरर कुल जम्मा
३८,३०० हे क्िर जसमनमा वषै भरर स चाई

े वा उपलध गराउने उधे श्य रहे को छ | रानी,

जमरा र कुलररया स िं चाइ प्रणाली नेपालको

ु ूर पस्िम प्रिे श, कैलाली स्जल्लामा अवस्थथि
ि

कृषकबाि सनमागण गरी व्यवथथापन

मेि गररएको

वै भन्िा ठू लो स िं चाइ प्रणाली हो । य

प्रणालीको पानीको श्रोि कणागली निीको पस्िमी भङ्गालो झरही नाला रहे को छ । य
सनमागण करीव १

य वषग अगाडी थारु

कूलो टव. िं . १९५३

प्रणालीको

मुिायको अथक प्रया बाि भएको बुस्झन्छ । रानी

ालमा पिम कुमारी शाह, कुलरीया कूलो टव. िं . १९६० मा पूव ग कणगल

ढु ण्डीराज शाही िथा जमरा कूलो टव. िं . १९७२ मा मधु महिौ िथा कनैया महिौ बाि शुरु
गररएको बुस्झन्छ ।
य

कृषक सनसमगत्त प्रणालीले कैलाली स्जल्लाको

ासबकको ८ गा.टव. . (पत्थरै या, िुगौंली,

ु ा) हाल जानकी गाउाँपासलका र
जानकीनगर, प्रिापपुर, धनस िं ङपुर, नारायणपुर, वसलया र मुनव
िीकापुर नगरपासलकाको गरी जम्मा कररव ११,३०० हे क्िर जसमनमा स िं चाइ

टु वधा उपलव्ध

गराउिं िै आएको िे स्िन्छ भने उक्त प्रणालीहरुको आधुसनटककरण/ दु रढीकरण पिाि ११,३००
हे क्िर बाि १४,३०० हे क्िर जसमनमा स चाई

सु बधा उपलध हुने िे स्िन्छ । य

प्रणालीको

िस्क्षणी भागमा स िं चाइ गनग रानी स िं चाइ प्रणाली, मध्ये भागमा जमरा र उत्तरी भागमा कुलरीया

स िं चाइ प्रणाली व्यवथथा भएको िे स्िन्छ । यी प्रणालीहरुको व्यवथथापन आ–आफ्नो प्रणालीको
जल उपभोक्ता

िं थथा (कुलो

िं थथा) रहे को र यी सिनै प्रणालीको

मन्वयको लागी रानी जमरा कुलरीया जल उपभोक्ता
य

कृषक सनसमगत्त िथा व्यवस्थथि स िं चाइ प्रणालीलाई

ु
व्यथथापन िथा
िं यक्त

िं थथा रहे को छ ।
िं चालन गनग कृषकहरुले प्रत्येक वषग

झरही नालामा थयाउला (झारपाि), ढु ङ्गा आिीको अथथायी बाधाँ बनाइ निीको वगरमा कुलो
िनी आ–आफ्नो स िं चाइ प्रणालीका लासग पानी लैजाने व्यवथथा समलाउिै आएको बुस्झन्छ ।
अथथायी बािंध र निीको बगरमा बनाइएको कुलो प्रत्येक वषग कणागली निीको बाढीले बगाउने
ु ा
र स िं चाइ गनग प्रत्येक वषग उपभोक्ताहरुले पुनिः बाधाँ बाध्नु पने अवथथा स जगना हुनक

ाथै

कणागली निीमा आउने बाढीले वनाइएको बाधाँ र निीको वगगरमा वनाइएको नहरलाई क्षसि
गने गरे को र उपभोक्ताहरुले उक्त क्षेसिग्रथि प्रणालीलाई बेला बेलामा आवश्यकिा अनु ार
मगमि गरी प्रणालीलाई

ञ्चालनमा ल्याउनु परे को छ ।
ु िा याममा पसन प्रयाप्त पानी
ख्

टवगिमा कणागली निीको पस्िमी भङ्गालो (झरही नाला) मा
रहने गरे कोले उपभोक्ताहरुलाई आफ्नो प्रणालीमा पानी लैजान

स्जलो रहे को िर करीव २

िशक अस्ि िे स्ि कणागली निी पुव–
ग पस्िम राजमागगको कणागलीको पुल भन्िा िल (D/S) िे स्ि
पूव ग िर्गबाि वगेकोले कृषकद्वारा प्रणालीमा व्यवस्थथि पानी ल्याउन कृषकहरुलाई
परररहे को अवथथा सथयो ।

मथया

ु िा याममा कणागली निीको पानी कृषक प्रणालीमा ल्याउन कररव
ख्

३.५ टक.मी. जसि कणागली निीको वगरमा कुलो सनमागण गनुप
ग ने अवथथा रहे को र उक्त कुलो
सनमागण गिाग निीको वगरमा ढु ङ्गा, सगटि, बालुवा आिीमा िनी कुलो सनमागण गनुप
ग ने र कुनै कुनै
ठाउिं मा कररव ५.५ मी गटहराई म्म पसन िन्नुपने अवथथा रहे को

सथयो । प्रत्येक वषग

निीको वगरमा िन्नपने र अथथायी बािंध बनाउनु पने वाध्यिाले उपभोक्ता कृषकहरु स्चस्न्िि
रहे को र उनीहरुबाि सनसमगत्त र
कृषकहरुको भटवष्य
मथयाहरुका
पानीको

िं चासलि पुिौली कुलोको भटवष्यको

ाथै य

कुलामा आस्श्रि

मेि जोस्िममा परे को अवथथा रहे को सथयो । मासथ उल्लेस्िि

ाथै प्रणालीमा चेक

िं रचना (Control Structure) नभएकोले कणागली निीको

िह अनु ार कुलोको पानीमा हे रर्ेर हुने, बाढीको

मयमा अत्यासधक पानी कुलोमा

प्रवेश गरी कहीिं बालुवा, गेगर आिी थुप्राउने (Siltation) ि कहीिं नहर प्रणालीको मािो स्ियाउने
(Erode) गरे को अवथथा छ । बाढीको बेला असनयस्न्त्रि पानी प्रणालीमा प्रवेश गिाग य
प्रणालीको स िं स्चि क्षेत्र र य

वरीपररको क्षेत्रमा

मेि पानी जम्ने (Water Logging) को
मथया हुने हुाँिा आवि

मथया, स िं स्चि क्षेत्र किान िथा बािो िािोमा पानी जम्ने आिीको
जाविमा पसन अवरोध हुने स्थथसि रहे को सथयो ।
मासथ उल्लेस्िि

मथयाहरुको

राजनैसिक व्यस्क्तत्वहरु,

माधानाथग य

माज ेवी िथा स िं चाइ कायागलयको

कुलररया स िं चाइ प्रणालीको टवका
अथगिन्त्रमा पसन

प्रणालीका उपभोक्ता कृषक, य

क्षेत्रका

ामुटहक प्रया मा रानी जमरा

उपलव्धीमुलक हुने िथा य को टवका ले राष्ट्रको

कारात्मक प्रभाव पने िे स्िएकोले नेपाल

रकारले य

प्रणालीको टवका को

लासग प्राथसमकिा दिएको छ ।
हाल नेपाल

रकारको प्राथसमकिा प्राप्त (P1) योजनाको

कायगमा सिब्रिा ल्याउन नेपाल
कायगयोजना, २०६८ मा य

ूचीमा

मावेश भएको िथा सनमागण

रकारले जारी गरे को आसथगक टवका

र

मृध्िीको ित्कासलन

आयोजनालाई राटिय गौरवका पररयोजनाहरुमा

गररएको छ । त्य ै गरी समसि २०६८ र्ाल्गुण १६ को स िं चाई मिं त्रालयको

मेि

मावेश

स्चवथिरीय

सनणगयानु ार रानी जमरा कुलरीया स िं चाइ आयोजनाको कुल १२ अबग ६३ करोड २१ लाि
को िररि गुरु योजना थवीकृि भएको सथयो | ज

अनु ार आ.ब. २०६४/६५ मा

ु भै
रु

आ.ब.

रास्िएको

समसि

२०७४/७५

मा

म्पन्न

गने

लक्ष्य

सथयो।

२०७४/१२/१५ मा उजाग, जलश्रोि िथा स चाई मिं त्रालयको

य का

ाथै

स्चवथिरीय सनणगयानु ार

आयोजनाको कुल लागि रु २७,७०,२४,०४,००० को अद्यावसधक िररि गुरुयोजना थवीकृसि
भएको छ |

२. आयोजनाको कायगक्षत्र
े िथा उद्देश्यिः
िूरदृटि (Vision) : कैलाली स्जल्लाको कृषकहरुको जीवनथिरमा
न्यूनीकरणमा िे वा पुर्याउने ।

ु ार ल्याइ गररबी
ध

सम न (Mission) :कैलाली स्जल्लाको कृटष योग्य जसमनमा भरपिो स िं चाइ पूवागधार टवका

गरी

कृटष उत्पािन िथा उत्पािकत्वमा वृटि गने |
उद्देश्य (Objectives) : कैलाली स्जल्लाको

ासबकको ८ गा.टव. .(पत्थरै या, िुगौंली, जानकीनगर,

ु ा) हाल
प्रिापपुर, धनस िं ङपुर, नारायणपुर, वसलया र मुनव

नगरपासलका र लम्की च ुहा नगरपासलका अन्िरगिको ३८,८००
बषै भरी स िं चाइ

ेवा उपलब्ध गराउने | य

गाउाँ पासलका, टिकापुर

जानकी

हे क्िर कृटषयोग्य जसमनमा

आयोजनका प्रमुि टरिययाकलाप िथा उद्देश्यहरु

सनम्नानु ार रहे को छ |
 कणागली निीमा पूव–
ग पस्िम राजमागगको पुल भन्िा १२० मी. िल(D/S) िीन विै
प्रणालीको आवश्यकिा पूसिग गने गरी इन्िे क सनमागण गने ।
 इन्िे क िे स्ि नयॉ शािाको र टर्डर नहरको मुि

म्म कररब ८.८७५

की.मी मूल

नहर र त्यहााँबाि िस्क्षण िर्ग कुलरीया र जमराको इन्िे क हुिै रानी नहर प्रणालीको
मुहान म्म करीव १०.६० की.मी लम्वाइको टर्डर नहर (Feeder Canal) िथा पस्िम
िर्ग लम्की टवथिार (६००० हे क्िर) अन्िगगि पथरै या नदि
नहर र पथरै या नदि िे स्ि कान्रा नदि
टक.मी. नहर िथा

 स िं चाइको लागी

म्मको १४.६० टक.मी.

म्म थप १८,००० हे क्िर को लासग १८

िं रचनाहरु सनमागण गने ।
म्भाव्य रहे को नयााँ क्षेत्र कररब ६,००० हे . (लम्की टवथिार)

पथरै या नदि िे स्ि कान्रा

नदि

म्म को

ेवाको टवथिार गने ।

र

१८००० हे . (CCA) जमीनमा थप स िं चाइ

 प्रच ुर मात्रामा स िं चाइको लासग पानीको उपलब्धिा गराउने र वषैभरी स िं चाइ
पुर्याई कृटष उत्पािनमा वृटि गने ।

टु वधा

 स िं स्चि क्षेत्रमा जमेको पानी सनका को उस्चि व्यवथथा गने िथा स िं स्चि क्षेत्र वचाव
कायग गने |
 स िं स्चि क्षेत्रका कृषक गाउिं ले
उत्पािनलाई

डकहरुको कररव २३७ टक.मी.

ु ार गरी कृटष
ध

स्जलो िरीकाले बजार म्म पहुिं चको व्यवथथा गने ।

 स स्चिं ि क्षेत्रका कृषकहरुको प्रसि व्यस्क्त आयमा बृटि गने ।

 कृटष िथा स िं चाइ टवका को लासग कायगरियम िजुम
ग ा गने। उत्पािकत्वमा बृटिका लागी
कृटष िथा स िं चाइ टवका का लाइ

मन्वय गरी लैजाने ।

ामास्जक पररचालन मार्गि



ामास्जक–स्शक्षा र थवाथ्यमा पहुाँच बृटि गरर

रहे का कुरीसि िथा कुप्रथाहरूको टवथथापन हुने र थवथथ,

मृि

माजको टवका

माजमा
गने

|
 उपभोक्ताहरुको

थथागि टवका

उपभोक्ताहरू मा

गने िथा स िं चाइ

ेवा शुल्क उठाउनका लागी

चेिना बृटि गने ।

 आयोजनाबाि कररब २,००,००० जन िं ख्या लाभास्न्वि हुनेछन । ज मध्ये ५५
प्रसिशि आदिवा ी जनजासि, १५ प्रसिशि िसलि िथा ३० प्रसिशि ब्राम्हण, क्षत्री
लगायि अन्य रहे का छन् ।

आयोजनाको कुल लागििः

३.

समसि २०६८/११/१६, स चाई मन्त्रालयको

स्चवथिरीय सनणगयानु ार थवीकृि िररि

गुरुयोजना बमोस्जम आयोजनाको कुल लागि रु १२,६३,२१,००,००० (अक्षरे टप बाह्र अरब
लाि) रहे को सथयो | थवीकृि गुरुयोजना लाई अद्यावसधक गरर कुल

सत्र ठ्ठी करोड एक्काइ

लागि रु २७,७०,२४,०४,००० को अद्यावसधक िररि गुरुयोजना समसि २०७४/१२/१५
मा उजाग, जलश्रोि िथा स चाई मिं त्रालय बाि थवीकृि भएको छ | थवीकृि िररि गुरुयोजना
बमोस्जम य

आयोजना आ.व. २०८०/८१ मा

म्पन्न गररने लक्ष्य रहे को छ |

४. िचग ब्यहोने स्रोििः
य

आयोजनामा नेपाल

रकार र सबश्व बैंकको

ु
लगानी रहे को छ ज
िं यक्त

मध्ये नेपाल

रकारको रु १७ अबग ७४ करोड ७२ लाि, सबश्व बैंकको पटहलो र िोश्रो चरण गरर जम्मा
९ अबग ९५ करोड ५१ लाि रहे को छ | सबश्व बैंकको
गररएको

सथयो

|

पटहलो

र्ेज

अन्िगगि

रानी

हयोग िुई चरणमा गररने प्रिाब

जमरा

कुलरीया

स िं चाई

प्रणाली

आधुसनटककरण/ दु रढीकीकरण (Modernization of Rani Jamara Kulariya Irrigation SchemePhase I, MRJKIS) को लासग टवश्व बैंकको ४३ समसलयन डलर (५५% ऋण र ४५% अनुिान),
नेपाल

रकारको ५ समसलयन डलर िथा उपभोक्तबाि १ समसलयन डलर गरी जम्मा ४९

समसलयन डलर िचग हुने कायगरियम रहे को सथयो | उक्त पटहलो र्ेजका

म्पूणग कायगरियमहरु

म्पन्न भै केको छ भने सबश्व बैंकको िोश्रो र्ेजको लासग समसि २०७५/०१/२७ मा नेपाल
रकार र सबश्व बैंक सबच कुल जम्मा ७२ समसलयन डलर (नेपाल
सबश्व बैंक-६६ समसलयन डलर र उपभोक्ता

रकार-३ समसलयन डलर,

समसि-३ समसलयन डलर) को ऋण

म्झौिा भएको

सथयो | उक्त िोश्रो र्ेजका कायगरियमहरु समसि २०७५/०१/२७ मा नेपाल

रकार र सबश्व

बैंक सबच ऋण

म्झौिा

म्पन्न भइ समसि २०७५/०४/०२ मा कायागन्वयनका लासग सबश्व

बैंक बाि थवीकृसि प्राप्त भएको छ |

५. आ.व. २०७५/७६ को बजेि िथा िचग
आ.व. २०७५/७६ को
टवसनयोस्जि बजेि
कुल

िचग

बजेि

: १,५१,०३,७९,२७४.६१ ८०.६४%

२,९३,८७,५०,०००
नेपाल

रकार

५१.४०%

: १,४९,४१,३८,३७९.२२

१,५८,५६,५०,०००
सबश्व

भौसिक प्रगसि टवस्त्तय प्रगसि

बैंक १,६२,४०,८९५.३९

:१,३५,३१,००,०००

६. हाल
हाल

म्मको भौसिक प्रगसि
म्म य

आयोजना अन्िगगि

िं चासलि टवसभन्न टरिययाकलापहरुको भौसिक प्रगसि टववरण

सनन्म्नान्नु र रहे को छ |
६.१

नेपाल

६.१.१

रकारको लगानीमा

िं चासलि टवसभन्न कायगरियमहरु

ाइड इन्िे क सनमागण (RJKIP/ICB-01/068/69)
स्च ापानीमा इन्िे क िथा सलिं क क्यानल सनमागण कायग आ.व. २०७०/७१ मा

भइ केको छ ।

म्पन्न

६.१.२

Design,

supply, fabrication, erection

hydromechanical

and

control

system

and

commissioning of

works

for

headworks

(RJKIP/GATEWHR/NCB-01/073/074)
स्च ापानीमा
ाइड

सनमागण

इन्िे कमा

गेि

म्पन्न
जडान

भएको
िथा

अपेरिर भवन सनमगण कायगको लासग
समसि २०७५/०३/०४ मा सनमागण
व्यव ायी

िं ग

म्झौिा भएको सथयो |

इन्िे कमा जम्मा आठ (८) विा head
regulator गेि जडान गनुग पने र हाल
म्म उक्त आठ विा गेि मध्ये िीन (३) विा गेि जडान भइ hoisting मेि
भै केको र बााँकी पािंच (५) विा गेि

मूल नहर िथा
य

म्पन भइ hoisting को

ु ारु रहे को छ भने चार गोिा अपेरिर भवनको सनमागण कायग भै रहे को छ |
च

कायग
६.१.३

मेि placing कायग

िं रचना सनमागण (RJKIP/Main Canal/ICB-02)

प्याकेज अन्िगगि मूल नहर लाइसनिं ग, ब्यारे ल सनमागण,

कायग

म्पन्न भएको र हाल

अन्िगगि हाल

ेिसलिं ग बेस न सनमागण

म्मको भौसिक प्रगानी ९५% रहे को छ | य

म्म सनमागण गररएका टवसभन्न

प्याकेज

िं रचनाहरुको भौसिक प्रगसि टववरण

सनम्नानु ार रहे को छ |

स .न.

टरिययाकलाप

इकाई

लक्ष्य

भौसिक प्रगसि
आ.व.२०७५/७६ हाल

म्म

१.

मूल नहर लाइसनिंग कायग

२.

मूल

नहरमा

टक.सम. २.८६

ब्यारे ल सम.

८८० मी.

२.८६

१९०८

-

१९०८

१

-

१

सनमागण कायग
३.

Settling Basin सनमागण

विा

४.

नदि सनयन्त्रण कायग

टक.सम. ५.६०

मूलनहर लाइसनङ्ग िथा

६.१.४ मूल नहर, टर्डर नहर िथा पावर हाउ

३०० मी.

२.८

ेिसलिं ग बेस न

सनमागण (RJKIP/MC,FC,HP/ICB-03)

य

प्याकेज अन्िगगि कररव ३५०० गोिा रुि किानीको कायग

र टर्डर क्यानल लाइसनिं ग कायग ९० प्र.श.
काम
हरु

म्पन्न भएको छ। य

म्पन्न भएको छ। ४.७१ मे.वा. हाईड्रोपावर प्लान्िको
ाइिमा डेसलभरी भै केको छ

म्पन्न भइ मूल नहर लैसनिं ग
ठे क्कामा हाल म्म ६५%

Electromechanical Parts

| त्यथिै बलचौर स्थथि मुलनहरको रे िाङ्कनमा पने मुक्त

कमैयाहरूको उस्चि व्यवथथापन को लासग पथरै या ग.टव. . वडा न. २, अमौररको जग्गामा
पुनव
ग ा

गराउन जग्गा िररि गरर जग्गा हथिान्िरण भइ िरको क्षेसिपूसिग टविरण भै केको छ

| य

प्याकेज अन्िगगि हाल

म्म सनमागण गररएका टवसभन्न

िं रचनाहरुको भौसिक टववरण

सनम्नानु ार रहे को छ |
स .न.

टरिययाकलाप

१.

मूल

२.

मूल

इकाई

नहर टक.सम.

लाइसनिंग कायग
िं रचना

नहरमा विा
सनमागण

कायग

लक्ष्य
३.०

भौसिक प्रगसि
आ.व.२०७५/७६

हाल

८५० मी.

२.५१५ टक.मी.

११

-

म्म

१ विा Box culvert, २
विा hume pipe culvert,

६ विा Drain Syphon
र २ विा
कायग

३.

टर्डर

४.

टर्डर

नहर टक.सम.

सनमागण

नहरमा गोिा

िं रचना सनमागण

म्पन्न भएको

२.७

७०० मी.

४

Wildlife crossing १ गोिा र Wildlife
इथकेप

VRB सनमागण

२.० टक.सम.

िं रचना १ गोिा

crossing

गोिा, इथकेप

१

िं रचना १

गोिा, चेनेज ८+८१५मा
bifurcation structureको
सनमागण
पावर

९५%
हाउ

म्पन्न,
को

raft
सनमागण

foundation
भैरहेको
५.

हाईड्रोपावर
प्लान्ि

मे. वा.)

(४.७१

विा

१

सबसभन्न

इले क्रो-मेक्यसनकल सबसभन्न इले क्रो-

ामाग्रीहरुको manufacture मेक्यसनकल

भइ

ाइिमा डे लीभरर गररएको manufacture

ामाग्रीहरुको
भइ

ाइिमा डेलीभरर भएको र
इन्थिले न, testing कायग
बााँकी रहेको
६.

नदि

कायग

सनयन्त्रण टक.सम.

४.४५ ४८० मी.

टर्डर नहर लाईसनिंग (पावर हाउ को D/S)

६.१.५ नयााँ शािा नहर िथा
य

३.८५

टक.सम.

मूल नहर लाइसनिंग ( ेिसलिं ग बेस नको D/S)

िं रचना सनमागण (RJKIP/LAMKI EXTENSION/ICB-04)

आयोजना अन्िगगि थप स िं स्चि क्षेत्र टवथिार (लम्की टवथिार, ६००० हे क्िर) कायगको

लासग समसि २०७३/०४/२३ (August 07, 2016) मा सनमागण व्यव ायी श्री कासलका/कुमार
जे.भी.

िं ग

म्झौिा भएको सथयो | समसि २०७४/१०/१५ मा नेपाल

रकार बाि नहरको

रे िािंकनमा पने रुिहरु किानको लासग थवीकृसि प्राप्त भएको िथा समसि २०७४/१२/१२ मा
नहरको रे िािंकनमा पने जग्गा प्रासप्तको लासग थवीकृसि प्रिान भएको सथयो | य

हाल
स .न.

म्म सनमागण गररएका टवसभन्न
टरिययाकलाप

इकाई

प्याकेज अन्िगगि

िं रचनाहरुको भौसिक टववरण सनम्नानु ार रहे को छ |

लक्ष्य

भौसिक प्रगसि
आ.व.२०७५/७६

हाल

म्म

१.

मूल

नहर टक.सम.

लाइसनिंग कायग

२.

रुि

३.

जग्गा असधग्रहण

कायग

१४.६०

४.५ टक.मी.

४.५ टक.मी.

कररब १ टक.मी. मा
लाइसनिंग भैरहेको

किान गोिा
हेक्िर

२६६८
४५

-

२६६८

नहर रे िािंकनमा पने िर, जग्गा नहर रे िािंकनमा पने िर,
िथा

िं रचनाहरुको

मुआब्जा जग्गा िथा

सनधागरण भइ मुआब्जा रकम मुआब्जा
टविरण गने कायग गररएको |
४.

मूल

िं रचना

कायग

नहरमा विा
सनमागण

४०

िं रचनाहरुको

सनधागरण

भइ

मुआब्जा रकम टविरण गने
कायग गररएको |

१ विा नहर syphon, २ विा २१

विा

VRB, ६ विा drain syphon सनमागण कायग
सनमागण

Canal lining works

िं रचनाहरुको
म्पन्न

म्पन्न भएको

Drain Under Pass (DUP)

६.१.६ नयााँ शािा नहर टवथिार पथरै या िे स्ि कन्रा िोला
पथरै या नदि िे स्ि कन्रा नदि
गराउने कायगको सबथिृि

म्पन्न

म्म (१८,००० हेक्िर)

म्मको १८,००० हे क्िर जसमनमा थप स िं चाई

सु बधा उपलब्ध

भे क्षण िथा अध्ययन कायगको लासग परामशगिािा छनोि भै

भे क्षण

कायग भैरहे को छ | परामशगिािाबाि उक्त कायगको Field Report म्बस्न्ध प्रथिुिीकरण िथा
ररपोिग आयोजनामा पेश गररएको र Draft Report को ियारी भैरहे को

छ |

६.१.७ भवन सनमागण कायग
य

आयोजना अन्िगगि हाल

म्म कायागलय/थिार् क्वािर भवन ६ विा सनमागण

प्रयोगमा रहे का छन् | प्रत्यक शािा नहरको लासग १/१ र मूल

म्पन्न भइ

समसिका लासग १ गरर

जम्मा ४ विा भवनहरु िथा रानी, जमरा र कुलररया स चाई प्रणाली अन्िगगि प्रत्येक प्रणालीको
लासग सिन सिन विा गरर जम्मा ९ गोिा गेि अपरे िर भवनहरुको

मेि सनमागण

म्पन्न भइ

प्रयोगमा रहे का छन् |
६.१.८ स िं स्चि क्षेत्र बचावि कायग
स िं स्चि क्षेत्र बचावका लासग कणागली, पथरै या िथा मोहना निीहरुमा ििबन्ध सनमागण गने लक्ष्य
भए अनु ार प्रत्येक आ.व.मा टवसभन्न थथानहरुमा नदि सनयत्रणका कायगहरु भैरहे का छन् ।
आ.व. २०७५/७६ मा नेपाल

रकार अन्िगगि सनमागण गररएका ििबन्धको टववरण

सनम्नानु ार रहे को छ |
स .न.

ठे क्का नम्बर

टरिययाकलाप

लक्ष्य

इकाई

भौसिक प्रगसि
आ.व.२०७

हाल

५/७६
१.
२.
३.
४.
५.

RJKIP/RT/NCB-

स िं स्चि क्षेत्र बचावि कायग- कणागली

01/074/-75

नदि, िौलिपुरिाि र

RJKIP/RT/NCB-

स िं स्चि क्षेत्र बचावि कायग- पथरै या

04/074/-75

नदि, उत्तरपूर

RJKIP/RT_Charel

स िं स्चि क्षेत्र बचावि कायग- चरे ला

३.०

टक.सम.

१.८५

१.८५

१.१

टक.सम.

१.०७५

टक.सम.

२.४०

२.४०

िं कसििाि
म्पन्न

a/NCB-05/074-75

नदि, लम्की च ुहा

RJKIP/RT_Chori/

स िं स्चि क्षेत्र बचावि कायग- चोरी

०.९५

०.९५

NCB-06/074-75

नदि, लम्की च ुना न.पा.

टक.सम.

RJKIP/RT_Rora/

स िं स्चि क्षेत्र बचावि कायग- रोरा

टक.सम.

१.३८

१.३८

NCB-07/074-75

न.पा.

नदि, लम्की च ुना न.पा.

म्म

कणागली नदि,

िं कसििाि

कणागली नदि, िौलिपुरिाि

चरे ला नदि, लम्की च ुहा न.पा.

चरे ला नदि, लम्की च ुहा न.पा.

६.२ सबसबध कायगहरु
 य

आयोजना अन्िगगि

सनमागण कायगको

िं चालनमा रहे का सबसभन्न अन्िरास्थरय ठे क्का प्याकेजहरुको

ु ररवेक्षण, गुणथिर सनयन्त्रण, ठे क्का व्यवथथापन आदिका लासग सबसभन्न
प

परामशगिािाहरु िं ग

म्झौिा भई सनमागण कायगको

ु ररवेक्षण, गुणथिर सनयन्त्रण िथा
प

ठे क्का व्यवथथापन कायग भइरहे को छ ।
६.३ टवश्व बैंकको ऋण

हयोगमा

िं चासलि िोश्रो र्ेज अन्िगगिका टवसभन्न कायगरियमहरु

(MRJKIS Phase 2):
टवश्व बैकको
डलर ऋण
ऋण

हयोग अन्िगगि िोस्रो चरणको आयोजनाको लासग ७२ समलीयन असमररकी
हयोगको लासग समसि २०७५/०१/२७ मा नेपाल

रकार र सबश्व बैंक सबच

म्झौिा भएको सथयो | िोश्रो चरणका कायगरियमहरु जुलाई १०, २०१८ िे स्ि

effective भएको छ | य मा जम्मा सनम्न ३ कम्पोनेन्ि रहे का छन् |
१. स िं चाई

िं रचना सनमागण (Scheme

Modernization): ५३ समसलयन अमेररकी डलर

(Command Area Development :CAD)
२. िं थथागि क्षमिा टवका

र कृटष उत्पािन

हयोग: १३.५ समसलयन

३. आयोजना ब्यबथथापन: ५.५ समसलयन
चालु आ.व. मा िोश्रो र्ेज अन्िगगि भएका टरिययाकलापहरुको प्रगसि टववरण सनम्नानु ार रहे को
छ |

स .निं.
१.

२.

कायगरियम
स िं स्चि क्षेत्र टवका

कायग (रानी, जमरा

र कुलररया स चाई प्रणाली)

स िं स्चि क्षेत्र बचावि कायग- पथरै या नदि

हाल

म्मको भौसिक प्रगसि

टर्ल्ड भेररटर्के न पिाि लागि इस्थिमेि थवीकृसि

भइ बोलपत्र आहवान गररएकोमा बोलपत्र रि गनुग पने

भएकोले थवीकृसिको लासग टवश्व बैंकमा पेश गररएको |
बोलपत्र आहवान गररएकोमा पेश भएका

म्पूणग

पुनिः बोलपत्र आहवानको लासग सबश्व बैंक

िं ग

बोलपत्रिािाहरु प्राटवसधक प्रथिाबमा उसिणग नभएकोले
छलर्ल गरर आवश्यक ियारी भैरहेको |

३.

स िं स्चि क्षेत्र बचावि कायग- मोहना र

सनमागण व्यव ायी छनौि कायग गररएको

४.

स िं स्चि क्षेत्र टवका

अन्िरास्थरय थिरको परामशगिािा छनौिको RFP को

पथरै या नदि (डस्ल्र्न एररया)

कायग अन्िगगि िोश्रो

चरणका कायगरियमहरुको Design

मुल्यािंकनको रियममा PPMO र World Bank
माग गररएको

िं ग राय

Review, Construction Supervision,
Quality Control

७. आयोजनाले भोगेका

मथया, मथया

माधानका लागी भएका प्रया हरु

७.१ नहर रे िािंकनमा परे का जग्गा असधग्रहण
 लम्की टवथिार (६,००० हे क्िर ) अन्िगगि मूल नहरको रे िािंकनमा परे का िर,
जग्गाको कारणले
जग्गा िथा
छ |

भे क्षण एविंम सनमागणमा अवरोध भएको सथयो | नहर रे िािंकनमा पने

िं रचनाहरुको मुआब्जा सनधागरण भइ हाल मुआब्जा रकम टविरण कायग भरहेको

७.२ इन्िे क क्षेत्र सभत्रको जग्गा अनसधकृि असिरियमण
इन्िे क क्षेत्रमा पूव ग क्षसिपूसिग सलएका व्यस्क्तहरुले
रोक्न स्जल्ला

मन्वय

समसि, नगरपासलका र

असिरियमण रोक्नको लासग आवश्यक

मेि असिरियमण गने गरे कोले

ो

रोकारवाला िं ग छलर्ल गररएको र

हयोगको लासग स्जल्ला

मन्वय

समसि,

कैलालीलाई अनुरोध गररएको |
७.३ सबश्व बैंकको ऋण

हयोगमा

लासग कुनै पसन सनमागण कायग

िं चालन हुने िोश्रो र्ेजका टरिययाकलापहरु कायागन्वयनको

िं चालन गनुग पुव ग

site specific environment and social

management plan ियार गनुग पने भएकोले िोश्रो र्ेजका कायगरियमहरु कायागन्वयन हुन

मय

लागेको | थथलगि सनररक्षण गरी Site specific Environment and Social Management
Plan ियार गने कायग भै रहे को |
८. आयोजनाको हाल

म्म भएको प्रगसि

रिय. िं . अवसध िथा टववरण
१. आयोजनाको कुल प्रगसि (हाल

भौसिक

टवस्त्तय

४३%

४१.६६

म्मको )

९. आयोजनाको हाल म्मको
स .निं.

टववरण

कैटर्यि
%

(रु ११,५३,९९,४६,४२१)

मग्र स्थथसि (Overall Status)
लक्ष्य

भौसिक प्रगसि

१.
२.

ाइड इन्िे क
इन्िे क

१ विा

िं रचनामा गेि जडान िथा

अपेरिर भवन सनमागण कायग

१ विा

म्पन्न (आ.व.२०७०/७१ मा)
चार विा अपरे िर भवन सनमागण भैरहेको, आठ
गोिा गेिहरु मध्ये िीन गोिा जडान भइ
म्पन्न र बााँकी गेिहरु

hosting

गररएको
३.

मूल नहर लाईसनिंग कायग

५.८७५

५.३७५ टक.सम.

४.

मूल नहरमा ब्यारे ल सनमागण कायग

१९०८ सम.

१९०८ सम.

१ विा

१ विा

१ विा

सबसभन्न Electromechanical

टक.सम.

५.

Settling basin सनमागण कायग

६.

जल टवद्युि (४.७१
क्षमिा)

मे.वा.

मेि जडान

म्पन्न (बााँकी भागमा

लाईसनिंगको कायग भैरहेको)
म्पन्न

उत्पािन भइ हाल

ामग्रीहरुको

ाइिमा डे सलभरी

भैरहेको र पावर हाउ

मेि

को raft foundation

को सनमागण कायग गररएको
७.

नयााँ शािा नहर सनमागण, लम्की
टवथिार (६००० हेक्िर, ४०
क्युमेक क्षमिा)

१४.६०
टक.सम.

नहर रे िािंकनमा पने जग्गाहरुको मुआब्जा िर

सनधागरण गररएको र समसि २०७५/११/०५ मा
असधग्रहण गररएका जग्गाहरुको मुआब्जा
टविरणको लासग १५ दिने

ु ना जारी भइ
च

मुआब्जा रकम टविरण भैरहेको | ४.५ टक.मी.
नहर लाइसनिंग

म्पन्न र १.० टक.मी. मा

लाइसनिंग भैरहेको, २१ विा
म्पन्न |

८.

नयााँ शािा नहर सनमागण, पथरै या
िे स्ि कन्रा िोला

म्म टवथिार

१८.५०
टक.सम.

सबथिृि

भे क्षण िथा अध्ययन कायगको लासग

परामशगिािा बाि टर्ल्ड ररपोिग पेश गरे को र
ड्राफ्ि ररपोिगको ियारी भैरहेको |

९.

टर्डर नहर लाईसनिंग कायग

१०.२

९.६ टक.सम.

१०.

टर्डर नहरमा

१८ विा

१८ विा

११.

रानी, जमरा र कुलररया शािा

५० विा

५० विा

टक.सम.

िं रचना सनमागण कायग

नहरहरुमा पानी सनयन्त्रण
सनमागण कायग

िं रचना

िं रचनाहरुको सनमागण

कायग भैरहेको)

म्पन्न (बााँकी भागमा लाईसनिंग

म्पन्न
म्पन्न

१२.

RCC Girder पुल सनमागण कायग

११ विा

११ विा

म्पन्न

१३.

Box culvert सनमागण कायग

९ विा

९

विा

म्पन्न

१४.

hume pipe कल्भिग सनमागण कायग

५५ विा

५५ विा

म्पन्न

१५.

स िं स्चि क्षेत्र बचावि कायग

७० टक.सम.

३५.० टक.मी.

म्पन्न

१६.

कृटष

डक थिोउन्निी

२३७

टक.सम.

११७ टक.सम.

म्पन्न

१०. भावी कायगयोजना
•

कान्रा नदि

म्म नहर टवथिार गरर थप १८,००० हे क्िर जसमनमा स चाई

सु बधा

उपलब्ध गराउने
•

उत्पािन हुने ४.७१ मेगा वाि टवद्युिको

•

लम्की क्षेत्रमा स िं स्चि क्षेत्र टवका

िं चालन मोडासलिी ियार गने

(command area development) कायागन्वयन गने

Intake

Gate Installation works at head regulator of side intake

Installation of Trash rack at the side intake

Operation of the side intake

Test run of Main Canal (u/s of Settling Basin)

Settling Basin

Settling Basin (Flushing Channel)

Main canal lining works (Downstream of Settling Basin)

Feeder canal lining works (Downstream of Power house)

Canal lining works (Lamki Extension)

Construction of Drain Under Pass (Lamki Extension)

Rani /Jamara/Kulariya Offtake

Command Area Protection Works

टर्डर नहर िथा

िं रचनाहरु

Water level and discharge regulator structure at Bhagraiya (Kulariya Branch Canal)

Water level and discharge regulator structure at Bijaynagar (Rani Branch Canal)

