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सचूिाको हक सम्बन्धी ऐि, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ को प्रयोजिको लाघग सार्िजघिक गररएको घर्र्रण 

कायिलयको िाम:  सप्तकोिी उच्च वााँि वहुउदे्दश्यीय आयोजिा  था सुिकोिी स्टोरेज कि डाईभसति 

आयोजिा, मवराटिगर । 

पृष्ठभूमि: 

सप्तकोशी िदीका सातर्टा शाखा िदीहरू: सिुकोशी, अरूण, तामाकोशी, इन्रार्ती, घलख,ु दधूकोशी र तमोर हुि । घय 

िदीहरु मध्ये सिुकोशी, अरूण र तामाकोशी िदीहरूको उद्गमस्थल घतब्बत हो भिे बााँकी चार िदीहरुको उद्गमस्थल 

िेपाल हो । सप्तकोशी िदी भारतको कुसेला भन्िे स्थािमा गगंा िदीमा गई समाघहत हुन्छ । 

घर्गतको अध्ययिहरुलाई हिेे हो भिे सि् १९४६ दघेख १९५५ मा भारत सरकारबाट सप्तकोशी उच्च बााँध 

आयोजिाको अध्ययिका लाघग स्थलगत सभके्षण भएको घथयो । यस सभके्षणको आधारमा सि ् १९८१ मा भारत 

सरकारद्वारा आयोजिाको सम्भाव्यता अध्ययि प्रघतर्देि समते तयार पाररएको घथयो । उक्त प्रघतर्देि अिसुार 

सप्तकोशी उच्च बााँधबाट िेपाल र भारत दरु् ैदशेलाई घसंचाइ, घर्द्यतु र बाढी घियन्त्रणबाट फाईदाहरु प्राप्त हुिसक्िे कुरा 

उल्लेख छ । त्यसै गरर सि ्१९८५ मा जाईकाको सहयोगमा िेपाल सरकारले कोशी िदी र्घेसिको जलश्रोत घर्कास 

सम्बन्धी गरुु योजिा तयार गदाि समते यस योजिाको साथै सिुकोशी स्टोरेज कम डाइभसिि आयोजिालाई पघि 

प्राथघमकता घदई घर्कास गिि घसफाररश गररएको घथयो ।  

फलस्र्रुप सि ् १९९१ मा िेपालका तत्काघलि सम्माििीय प्रधािमन्त्रीज्यकूो भारत भ्रमणको अर्सरमा यस 

आयोजिाको प्राघर्घधक घर्र्रणहरुलाई अघन्तम स्र्रुप घदि संयकु्त रुपमा स्थलगत सभके्षण गरी घर्स्ततृ आयोजिा 

प्रघतर्देि तयार गिे सहमती भएको घथयो । त्यसका आधारमा आयोजिाको स्थलगत सर्के्षण कायिको कायिघर्घध तथा 

आयोजिाबाट प्राप्त हुिे घर्घभन्ि लाभहरूको मलू्याङ्कि गिे घसद्धान्तहरू तयार गरी घतिलाई अघन्तम स्र्रूप घदि 

िेपाल–भारत संयकु्त घर्शेर्ज्ञ टोलीको गठि भएको घथयो । 

आयोजिाको प्रारघम्भक प्रघतर्देि िेपाली पक्षबाट तयार भई दरु्ै दशेका सरकारहरूबाट स्र्ीकृत भएको हो । यो 

प्रारघम्भक प्रघतर्देिलाई आयोजिाहरूको अध्ययि कायिको लाघग मागिदशिकको रूपमा घलइएको छ । प्रारघम्भक 

प्रघतर्देिका मखु्य–मखु्य बुाँदाहरू घिम्िािसुार छि:्  

सप्तकोशी उच्च बााँध बहुउद्देशीय आयोजिाको अध्ययि गदाि दरु् ै दशेका आर्श्यकताहरूलाई ध्यािमा राखी 

तपघसलका उद्दशे्यहरू प्राप्त गिे हतेलेु अन्र्रे्ण गररिेछ । 
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• जलघर्द्यतु उत्पादि 

• घसंचाइ घर्कास 

• बाढी घियन्त्रण र व्यर्स्थापि र 

• सप्तकोशी िदीमा जलमागिको व्यर्स्था 

साथै आयोजिाको अध्ययि गदाि कोशी िदी–बेघसिको माघथल्लो तटमा रहकेा उच्च प्राथघमकता प्राप्त जलस्रोत 

आयोजिाहरूको घर्कासलाई िकारात्मक असर िपिे गरी गररिेछ । 

(क) मिकायको स्वरुप र प्रकृम िः  

सप्तकोशी उच्च र्ााँध र्हुउद्दशे्यीय आयोजिा तथा सिुकोशी स्टोरेज कम डाईभसिि आयोजिा िेपाल 

सरकारको उजाि, जलश्रोत तथा घसंचाइ मन्त्रालय, घर्धतु घर्कास घर्भाग अन्तरगत रही उल्लेघखत 

आयोजिाहरुको घर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययि प्रघतर्देि (DPR) तयार गिे कायािलय हो ।  

(ख) मिकायको काि, क तव्य र अमिकारिः   

!.  आयोजिासाँग सम्बघन्धत सबै पक्षलाई मध्यिगर गरी आयोजिाहरुको सामाघजक, आघथिक, 

सााँस्कृघतक, र्ातार्रणीय एर् ंप्राघर्घधक संभाव्यताको मलू्याङ्कि गिे । 

२.  आयोजिा कायािन्र्यिको लागी आर्श्यक लागत अिमुाि तयार गिे । 

३. घसंचाई, घर्द्यतु उत्पादि, र्ाढी घियन्त्रण र जलपररर्हिबाट िेपाल भारत दशेलाई प्राप्त हुि े

लाभहरुको मलू्याङ्कि गिे ।  
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(ग)  मिकायिा रहिे कितचारी सखं्या र कायत मववरणिः 

आयोजिाको स्र्ीकृत दरर्न्दी तेररज 

मस.िं. पद शे्रणी सेवा सिूह दरवन्दी 

१. 
आयोजिा 

प्रमखु 
रा.प.प्र (प्रा.) इघन्जघियररङ्ग  घसघभल १ 

२. घस.घड.ई. रा.प.घद्व. (प्रा.) इघन्जघियररङ्ग 

घसघभल, 

हा.पा./इघन्ज.घजयो./इररगेशि/ 

हाइड्रोलोजी/इलेघक्िकल 

२ 

२. इघन्जघियर  रा.प.त.ृ(प्रा.) इघन्जघियररङ्ग 

घसघभल, 

हा.पा./इघन्ज.घजयो./इररगेशि/ 

हाइड्रोलोजी/इलेघक्िकल 

३ 

४. शाखा अघधकृत रा.प.त.ृ(प्र.) प्रशासि प्रशासि/सामान्य प्रशासि १ 

५. िा.स.ु  रा.प.अिं.प्र. (प्र.) प्रशासि प्रशासि/सामान्य प्रशासि ३ 

६. लेखापाल  रा.प.अिं.प्र. (प्र.) प्रशासि प्रशासि/लेखा १ 

७. 
सब.ईघन्जघियर÷  

ड्राफ्टम्याि 

रा.प.अिं.प्र. 

(प्रा.) 
इघन्जघियररङ्ग 

ईघन्जघियररङ्ग, घसघभल, 

इलेघक्िकल, मकेाघिकल, 

घर्ल्डीङ्ग/घकि टेकचरल (प्राघर्घधक) 

२ 

८. 
कम््यटूर 

अपरेटर 

रा.प.अिं.प्र. 

(प्रा.) 
घर्घर्ध   २ 

९. 

ड्राइभर कम 

मकेाघिक/सर्ारी 

चालक 

रा.प.अिं. 

प्रथम/श्रेणी 

घर्घहि  

इघन्ज.,मकेा. 

जिरल मकेा. 

इघन्ज.,मकेा.जिरल मकेा.÷ हलकुा 

सर्ारी चालक 
२ 

१० 
कायािलय 

सहयोगी 
श्रेणी घबघहि     २ 

जम्िा १९ 
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आयोजनाको िंिठन िंरचना 

  

सर्-घडघभजि कायािलय, कटारी 

कुल दरबन्दी:-१ 

 ई.–१ 

 

सर्-घडघभजि कायािलय, चतरा 

कुल दरबन्दी:-१ 

 ई.–१ 

 

घडघभजि कायािलय, धराि 

कुल दरबन्दी:-२ 

 िा.स.ु–१, क.अ.–१ 

 

 

 

घडघभजि कायािलय, जिकपरु 

कुल दरबन्दी:-५  

घस.घड.ई.–१, ई.–१, िा.स.ु–१, 

ड्रा.म्या./सब ई–१, क.अ.–१ 

सप्तकोिी उच्चबााँि बहुउदे्दश्यीय आयोजिा  था 

सुिकोिी स्टोरेज कि डाइभसति आयोजिा 

घबराटिगर 

कुल दरबन्दी – १० 

आ.प्र.–१, घस.घड.ई.–१, शा.अ.–१, िा.स.ु–१, ले.पा.–१, 

ड्रा.म्या./सब ई.–१, ड्रा.–२ (करार–१), का.स.–२ (करार) 
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 कायत मववरण  था कायतबोझ  
क्र.स. पद सखं्या कायतबोझ 

१. आयोजिा प्रमखु (रा.प.प्र.प्रा.) १ 
आयोजिाको घफल्ड इन्भघेिगेसि तथा मए्च ्तयार गिि 

आर्श्यक सम्पणूि व्यर्स्थापि कायि गिे । 

२ 

 

घस.घड.ई. (रा.प.घद्व.प्रा.) 

 

२ 

 

आयोजिा प्रमखुलाई सम्भाव्यता अधययि कायि सम्पन्ि गिि 

व्यर्स्थापि कायिमा सहयोग गिे । 

आयोजिा प्रमखुलाई अध्ययि कायिमा आइपिे आर्श्यक 

प्राघर्घधक सल्लाह प्रदाि गिे । 

टोपोग्राघफकल सर्के्षण, घजयोलोघजकल अन्र्ेर्ण, 

साइस्मोलोजी अध्ययि, हाइड्रोलोजी अध्ययि, सेघडमने्टेशि 

अध्ययि, बाढी घियन्त्रण अध्ययि, घर्द्यतु अध्ययि, घसंचाई 

सम्बन्धी अध्ययि, जलमागि अध्ययि, र्ातार्रणीय प्रभार् 

मलू्यांकि इत्याघद गिि गराउि आर्श्यक व्यर्स्थापि गिे एर्ं 

समन्र्य गिे । 

३. इघन्जघियर (रा.प.त.ृ) 
३ माघथ घस.घड.ई./घस.घड.ई.ं घजयोलोघजिलाई उल्लेघखत 

कायिहरुमा आर्श्यक सहयोग गिे । 

४. शा.अ. (रा.प.त.ृ) १ प्रशासघिक कायिहरु गिे । 

५. िा.स.ु (रा.प.अि.प्र.) ३ प्रशासघिक तथा स्टोरको कायिहरु गिे । 

६. ले.पा. (रा.प.अि.प्र.) १ लेखासम्बन्धी कायि गिे । 

७. 
सब 

ई./ड्रा.म्या.(रा.प.अि.प्र.प्रा.) 

२ ईघन्जघियररङ्ग तथा ड्राघ्टङ सम्बन्धी कायिहरु गिे । 

८. क.अ. (रा.प.अि.घर्.) २ प्रशासघिक कायि एर् ंकम््यटूरसम्बन्धी कायि । 

९ 
ड्रा.कम म.े रा.प अि. प्रथम र 

श्रेणीघर्घहि समेत 

२ आयोजिा प्रमखु –(िेपाली एर् ंभारतीय पक्ष) हरुको सर्ारी 

साधिहरु चलाउिे । 
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(घ – ज)  मिकायवाट प्रदाि गररिे सेवािः    

घस.िं. (ि) घिकायर्ाट प्रदाि 

गररिे सेर्ााः   

 

(ङ) सेर्ा प्रदाि 

गिे घिकायको 

शाखा र घजम्मरे्ार 

अघधकारीाः 

 

(च) सेर्ा प्राप्त गिि 

लाग्िे दस्तरु र 

अर्घधाः 

 

(छ) घिणिय गिे 

प्रघक्रया र 

अघधकारीाः 

आयोजिा प्रमखु 

 

(ज) घिणियउपर 

उजरुी सनु्िे 

अघधकारीाः 

आयोजिा प्रमखु 

 

१ 

आयोजिाहरुको घर्स्ततृ 

सम्भाव्यता अध्ययि 

प्रघतर्देि (DPR) तयार 

गि े 

 

आयोजिा 

कायािलय 

 

सम्र्घन्धत 

इघन्जघियर/घस.घड.

ई/आयोजिा 

प्रमखु 

 

- सहभाघगता 

मलुक  प्रकृया  

 

आयोजिा प्रमखु 

 

 

आयोजिा प्रमखु 

२ 

आयोजिा प्रभाघर्त 

क्षेत्रका स्थािीय 

यरु्ाहरुको क्षमता 

अघभर्घृद्ध सम्र्न्धी 

कृयाकलाप गिे ।   

 

 

आयोजिा 

कायािलय 

 

सम्र्घन्धत 

इघन्जघियर/घस.घड.

ई/आयोजिा 

प्रमखु 

 

- सहभाघगता 

मलुक  प्रकृया  

 

आयोजिा प्रमखु 

 

 

आयोजिा प्रमखु 

३ 

आयोजिासंग सम्र्घन्धत 

सरोकारर्ाला 

व्यघक्त/घिकाय संग 

आर्श्यक समन्र्य, 

अन्तरकृया गरी आयोजिा 

प्रभाघर्तको समस्या, 

मागको लाघग आर्श्यक 

पहल गिे ।  

 

आयोजिा 

कायािलय 

 

सम्र्घन्धत 

इघन्जघियर/घस.घड.

ई/आयोजिा 

प्रमखु 

 

- सहभाघगता 

मलुक  प्रकृया  

 

आयोजिा प्रमखु 

 

 

आयोजिा प्रमखु 
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(झ)  सम्पादि गरेको कािको मववरणिः  

१. आयोजिाहरुको मवस् ृ  सम्भाव्य ा अध्ययि प्रम वेदि (DPR)  यार गिे  

यस शीर्िक अन्तगित हाल सम्म सम्पादि भएका अध्ययि कायिहरुको अर्स्था घिम्ि बमोघजम रहकेा छि ्।  

१.१ स्थलग  सभेक्षण (Topographical Survey) 

१.१(क) ठूलो स्केलको टोपोग्राफफकल नकशााः  

 भघूमगत घर्द्यतु सप्तकोशी उच्च बााँध बहुउद्दशेीय आयोजिाको लाघग प्रस्ताघर्त बााँधस्थल, घस्पलर्,े 

घससौलीिाट ब्यारेजस्थल र गहृ,  सिुकोशी स्टोरेज कम डाइभसिि आयोजिाको प्रस्ताघर्त बााँधस्थलहरु 

(कुरुलेिाट, सोरुङ्गटार तथा डाइभसिि बााँधस्थल); कमला आयोजिाको बााँधस्थल, घस्पलर् ेर घर्द्यतु गहृ 

तथा घचसापािी/उत्तरायणी ब्यारेजस्थलको घफल्ड सभके्षण कायि परूा गरी Topographical िक्शा तयार 

भएको ।  

 सिुकोशी स्टोरेज कम डाइभसिि आयोजिाको प्रस्ताघर्त Diversion Tunnel को सभ ेकायि सम्पन्ि भएको 

।  

 सिुकोशी स्टोरेज कम डाइभसिि आयोजिाको प्रस्ताघर्त घर्द्यतु गहृ के्षत्रको घफल्ड सर्ेक्षण कायि परुा गरी 

Topographical िक्सा तयार भएको ।  

१.१(ख) िानो स्केलको टोपोग्राफफकल नकशााः  

 सप्तकोशी, सिुकोशी, कमला, घचसापािी/उत्तरायणी तथा घससौली ब्यारेजको जलाशय क्षेत्रहरुको घफल्ड 

सभके्षण कायि परुा गरी टोपोग्राघफक िक्शा तयार भएको ।  
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१.२ भौगमभतक अध्ययि (Geological Investigation) 

 सप्तकोशी उच्च बााँध बहुउद्देशीय आयोजिाको स्थलगत अन्र्रे्ण कायिहरु रोकारर्ालाहरुको घर्घभन्ि माग, 

दबाब र घर्रोधका कारण घर्गत सि ् २००७, मई दघेख असरुक्षाको घस्थघत उत्पन्ि भई स्थलगत अन्र्रे्ण 

कायिले गघत घलि िसकेको। 

 सप्तकोशीको प्रस्ताघर्त बााँधस्थलमा जम्मा ९३० घमटर (१० स्थािमा) घड्रघलङ्ग गिुिपिेमा सि ्२२ जिर्री 

२०१५ सम्ममा १८०.५ घमटर मात्र घड्रघलङ्ग कायि सम्पन्ि भएको । ७४९.५ घमटर घड्रघलङ्ग कायि बााँकी 

रहकेो । बााँधस्थलको घड्रघलङ कायिको ठेक्का सम्झौता िेपाल घर्द्यतु प्राघधकरण (िे.घर्.प्रा.) साँग भएकोमा 

सि ्२८ फेब्रुअरी २०१७ मा उक्त सम्झौता समाप्त भएको । 

 प्रस्ताघर्त घस्पलर् े क्षेत्रमा घड्रघलङ्ग कायिको लाघग अररहन्त घड्रघलङ प्रा.घल., भारत साँग सम्झौता भएको 

घथयो। सो स्थािमा ३४८ घमटर (४ स्थाि) घड्रघलङ्ग गिुिपिेमा जम्मा एक स्थािमा गरर ९४ घमटर मात्र 

घड्रघलङ्ग कायि सम्पन्ि भएको । २५४ घमटर बााँकी रहकेो । 

 प्रस्ताघर्त भघूमगत घर्द्यतु गहृ के्षत्रमा अररहन्त घड्रघलङ प्रा.घल. ले १८७५ घमटर (८ स्थाि) घड्रघलङ्ग गिुिपिेमा 

१२७ घम. मध्ये ९० घमटर मात्र घड्रघलङ्ग कायि सम्पन्ि भएको । १८७५ घमटर बााँकी रहकेो । अररहन्त 

घड्रघलङ्ग कम्पिीले तोघकएको समय घभत्र कायि सम्पन्ि गिि िसकेको कारण ठेक्का सम्झौता तोघडएको 

अर्स्था रहकेो छ । 

 प्रस्ताघर्त घससौली व्यारेजको घड्रघलङ कायिको लाघग श्री घजयोलोघगकल सघभिसेस ् प्रा.घल., भारत साँग 

सम्झौता भएको घथयो। सो क्षेत्रको ५ स्थािमा जम्मा १५० घमटर घड्रघलङ्ग कायि गिुिपिेमा सि ्२६ फेब्रअुरी 

२०१५ सम्ममा १२ घमटर मात्र परुा हुि सकेको । तत ्पश्चात ठेक्का सम्झौता रद्ध भएको । 

 सिुकोशी के्षत्रको घड्रघलङ कायिको लाघग श्री घजयोलोघगकल सघभिसेस ् प्रा.घल., भारत साँग सम्झौता भएको 

घथयो। सिुकोशी स्टोरज कम डाइभसिि आयोजिाको लाघग प्रस्ताघर्त कमला ड्याम कम््लेक्स के्षत्रमा ४१५ 

घमटर (१२ स्थािमा) घड्रघलङ्ग गिुि पिे कायि सि ्१३ सेक्टेम्बर २०१५ मा परुा भएको । 

 उत्तरायणी व्यारेज स्थलमा १०० घमटर (३ स्थाि) घड्रघलङ्ग गिुिपिे कायि सि ्१६ माचि २०१६ मा परुा भएको 

। 

१.३ जलिापि  था िौसि सम्वन्िी अध्ययि 

 र्लेसोत, र्राहक्षेत्र, चतरा, कुरुलेमा मटेेररयोलोघजकल स्टेशि स्थापिा गरी मघेटयोरोलोघजकल तथ्याङ्कहरु 

संकलि भरैहकेो । उल्लेघखत स्टेसिहरुको घियघमत ममित संभार िहुदा सम्पणुि तथ्याङ्कहरु संकलि गिि 

िसघकएको अर्स्था रहकेो छ।  
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 सिुकोशीको कुरुले र सप्तकोशीको चतरािाटको Cableway ममित गरी जल प्रर्ाह र घथग्रेिी मापि कायि 

भरैहकेोमा हाल कुरुलेमा मात्र जल प्रर्ाह मापि कायि भरैहकेो ।  

१.४ भूकम्पीय अध्ययििः 

 घबघभन्ि आठ स्थाि (ढल्केर्र, कुरुले, गाईिाट, रुम्जाटार, धिकुटा, झमु्का, तघुम्लङ्गटार र चतरा) मा 

साइघस्मक उपकरणहरु जडाि गरी तथ्यांक संकलि गिे कायि भईरहकेोमा हाल रुम्जाटारको उपकरणहरु 

हटाईएको, कुरुले, झमु्का र तघुम्लङ्गटारको उपकरणहरु पणूिरुपमा सञ्चालिमा िरहकेो। उल्लेघखत 

स्टेसिहरुको घियघमत ममित संभार िहुदा सम्पणुि तथ्याङ्कहरु संकलि गिि िसघकएको अर्स्था रहकेो छ। 

१.५ मििातण सािग्री अध्ययििः 

 घिमािण सामग्री अध्ययि कायि सम्पन्ि भएको। 

१.६  वा ावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कि 

 र्ातार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कि अध्ययि अन्तगित िेपाली भभूागको आशयपत्रको मलू्याङकि सम्पन्ि 

भईसकेको र हाल RFP document मा पिूरार्लोकि सम्बन्धी कायि भईरहकेो । 

१.७ जलमवदु्य  क्षि ा सम्वन्िी अध्ययि(Power Potential and Power Evacuation Study)  

 भारतको केघन्रय घर्द्यतु प्राघधकरण (के.घर्.प्रा) लाई प्रारघम्भक Power Potential तथा जडाि क्षमता 

सम्र्घन्ध अध्ययिका लाघग तथाङ्क उपलब्ध गराइएको ।  

 िेपाल घर्द्यतु प्राघधकरण र भारतको केघन्रय घर्द्यतु प्राघधकरणबाट घर्द्यतु प्रणाली अध्ययिका लाघग प्रस्तार् 

प्राप्त भएको ।  

 िेपाल घर्द्यतु प्राघधकरण (िेघर्प्रा) बाट प्राप्त भएको घर्द्यतु प्रणाली अध्ययिको प्रस्तार् राय प्रघतघक्रयाका 

लाघग भारतको केन्रीय घर्द्यतु प्राघधकरण (िेघर्प्रा) मा पठाइएको ।  

 १७–१८ फेब्ररु्री २०१६ घर्राटिगरमा िेपाल घर्द्यतु प्राघधकरण, केन्रीय घर्द्यतु प्राघधकरण भारत, घर्द्यतु 

घर्कास घर्भाग र यस आयोजिका प्रघतघिघध बीच सम्पन्ि भएको बैठकबाट जल घर्द्यतु सम्बन्धी 

अध्ययिको क्षेत्राघधकार (Scope of work) मा सहमघत भएको ।  

 िेपाल घर्द्यतु प्राघधकरण (िेघर्प्रा) बाट प्राप्त भएको घर्द्यतु प्रणाली अध्ययिको आघथिक प्रस्तार् राय 

प्रघतघक्रयाका लाघग भारतीय पक्षलाई पठाइएको ।  
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१.८ बाढी मियन्त्रण अध्ययि 

• जल उत्पन्ि प्रकोप घियन्त्रण घर्भागबाट आघथिक प्रस्तार् १५ अघप्रल २०१५ मा प्राप्त भएको।  

• जल ब्यबस्थापि महाशाखा, जलश्रोत तथा घसंचाई घर्भाग साँग MOU मा छलफल भई रहकेो । 

१.९ कम्युमिकेिि सम्वन्िी अध्ययि 

• कम्यघुिकेशि सम्र्न्धी अध्ययि कायिको अघन्तम प्रघतर्देि WAPCOS Limited बाट घमघत ३०–०९–

२०१८ मा प्राप्त भएको । 

१.१० मसंचाई सम्वन्िी अध्ययि 

• िेपाली भ–ूभागमा रहकेो घसंघचत के्षत्रको अध्ययि कायि सम्पन्ि भइ Draft Final Report प्राप्त भएको ।  

• उक्त Draft Final Report राय प्रघतघक्रयाको लाघग घर्द्यतु घबकाश घबभाग माफि त घसंचाई घबभागमा 

पठाईएकोमा ऊजाि, जलश्रोत तथा घसाँचाई मन्त्रालयको आघधकाररक प्रघतघक्रया सि ्१८ जलुाई २०१९ मा प्राप्त 

भएको ।  

• सप्तकोशी उच्च बााँध र्हुउद्दशेीय आयोजिा र सिुकोशी स्टोरेज कम डाईभसिि आयोजिा माफि त िेपाल तफि को 

घसंचाई हुिे के्षत्रको घर्र्रण सारांशमा यहााँ प्रस्ततु गररएको छ । 

Gross Command Area under Eastern & Western Canal System of SKHDMP & 

SSCDS  

Option / 

Project 

Eastern 

Canal 

GCA 

(ha) 

Western 

Canal 

GCA 

(ha) 

Total 

(E+W) 

GCA 

(ha) 

Unirrigated 

area above 

canal 

alignment 

(ha) 

Total 

GCA 

(ha) 

Sapta Kosi 

High Dam 

Multipurpose 

Project  

Sisauli Re 

regulating 

Dam to 

Mechi 

River  

256,859  

Sisauli 

regulating 

Dam to 

Bagmati 

River BP 

19  

253,453  5,10,312  4574  5,14,886  

Sun Kosi 

Storage cum 

Uttarayani 

Barrage to 
27,846  Uttarayani 

Barrage to 
303,486  3,31,332  32616  3,63,948  
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Diversion 

Scheme  

Khando 

River  

Uriya River  

    Total :  8,41,644  37190  8,78,834  

 

Summary of Canals Planned till MPR / SMPR  

Systems  Components  Location  Features  

SKHDMP  

SKEMC  
SaptaKosi to Mechi River  

Length 103.913 km  

Total Dy/ Branches planned; 51.no  

Length of the distribution system 

336.9654 km  

SKWMC  

SaptaKosi to Bagmati 

River near Gaur  

Length 153.633 km  

Total Dy/ Branches planned; 42.no  

Length of the distribution system 268.02 

km  

SSDS  

SKKEMC 
Kamala to Khando  

Length 74.134km  

Total Dy/ Branches planned; 26no  

Length of the distribution system : 76.517  

SKKWMC 
Kamala to Uriya  

Length 157.488km  

Total Dy/ Branches planned; 52 nos  

Length of the distribution system : 

323.144km  
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१.११ जलपररवहि िागत सम्वन्िी अध्ययि 

जलपररर्हि मागि अध्ययि कायि परुा भई अघन्तम प्रघतर्देि प्राप्त भइसकेको । प्रघतर्देिमा चतरा दखेी गगंा सम्म 

अन्तरदघेशय जलपररर्हिको लागी घति र्टा बैकघल्पक जलमागिहरुको अध्ययि गररएको छ , 

बिकल्प १: जलपररर्हि सप्तकोशी िदी माफि त: 

ह्नमुाििगर दखेी गगंाको संगमस्थल कुसेला सम्म र गगंा जलमागिद्धारा हघल्दया सम्म । 

बिकल्प २: जलपररर्हि बतिमाि िहर माफि त: 

कोशी ब्यारेज घस्थत कोशी परू्ी िहर(EKMC) गगंाको संगमस्थल कुसेला सम्म र गगंा जलमागिद्धारा हघल्दया सम्म । 

बिकल्प ३: जलपररर्हि ियााँ िहर माफि त: 

चतरा दखेी गगंासाँगको संगमस्थल कुसेला सम्म र गगंा जलमागिद्धारा हघल्दया सम्म ।  

िेपाली  भ–ूभागमा घसंचाई सम्बन्धी  मागिघचत्र
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२. आयोजिा प्रभामव  के्षत्रका स्थािीय युवाहरुको क्षि ा अमभवृमि सम्वन्िी कृयाकलाप गिे   

 

कायिक्रम आ.र्. ताघलमको प्रकार 
सहभाघगको 

संख्या 
कैघफयत 

क्षमता अघभबघृद्द 

ताघलम 

 

२०७४/७५ ईलेघक्िघसयि १६० िण्टाको आर्शीय ताघलम २०  

२०७५/७६ 

ईलेघक्िघसयि १६० िण्टाको आर्शीय ताघलम 

्लघम्र्ङ १६० िण्टाको आर्शीय ताघलम 

र्घेल्डङ १६० िण्टाको आर्शीय ताघलम 

मसेि १६० िण्टाको आर्शीय ताघलम 

६० 

४० =१३५ 

२० 

१५ 

 

२०७६/७७ 

ईलेघक्िघसयि ३९० िण्टाको ताघलम 

्लघम्र्ङ  ३९० िण्टाको ताघलम 

र्घेल्डङ ३९० िण्टाको ताघलम 

कम््यटुर २२० िण्टाको ताघलम 

४० 

४०=१५० 

४० 

३० 

कोघभड-१९ 

को प्रकोपको 

कारण 

ताघलमहरु 

घबचमा िै 

स्थघगत 

गिुिपरेको। 

२०७७/७८ 

ईलेघक्िघसयि ३९० िण्टाको ताघलम 

्लघम्र्ङ  ३९० िण्टाको ताघलम 

ईलेघक्िघसयि १६० िण्टाको ताघलम 

्लघम्र्ङ  १६० िण्टाको ताघलम 

३६ 

३६=९४ 

१४ 

८ 

 

 

३. आयोजिासंग सम्वमन्ि  सरोकारवाला व्यमि/मिकाय संग आवश्यक सिन्वय, अन् रकृया गरी 

आयोजिा प्रभामव को सिस्या, िागको लामग आवश्यक पहल गिे  

• २०६४ माि २३ गते (6th Feburary,2008) मा धिकुटाको घसम्लेमा अन्तरघक्रया कायिक्रम 

• २०६४ माि २४ गते (7th Feburary,2008) मा धिकुटाको मलुिाटमा अन्तरघक्रया कायिक्रम 

• २०६४ फल्गिु १५  गते (27th  Feburary,2008) मा धिकुटाको  घसम्लेमा अन्तरघक्रया कायिक्रम 

• २०६४ फल्गिु १६ गते (28th  Feburary,2008) मा सिुसरीको बराहके्षत्रमा अन्तरघक्रया कायिक्रम 

• २०६५ र्ैशाख २८ गते भोजपुर र धिकुटाको घसमा अरूण िदीको दायााँ घकिारामा अर्घस्थत लेगरु्ा िाटमा 

अन्तरघक्रया कायिक्रम 

•  २०६५ फल्गिु १५  गते  मा धिकुटाको  घसम्लेमा अन्तरघक्रया कायिक्रम 
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• २०६९ असोज १८  गते मोरङ व्यापार संिको सभाकक्ष, घर्राटिगर मा अध्ययि कायि सचुारू गिे सम्बन्धमा 

स्थािीय सरोकारर्ालाहरूसाँगको अन्तघक्रया कायिक्रम 

• २०६९ पौर् २२  गते बराहक्षेत्रमा-०१,चतरामा अध्ययि कायि सचुारू गिे सम्बन्धमा स्थािीय 

सरोकारर्ालाहरूसाँगको अन्तघक्रया कायिक्रम 

• २०६९ फाल्गिु०४ गते ऊजाि मन्त्रालयको घसंहदरबारमा श्रीमाि ऊजाि मन्त्रालयको आघथत्यमा आयोजिाको 

स्थलगत अध्ययिका क्रममा देघखएका घर्धमाि समस्या तथा सोको सामाधाि सम्बन्धी छलफल कायिक्रम 

•  घमघत २०७२ जठे ७ गते उच्च मा.घर्. बन्दीपरु घसरहामा स्थािीय जिसमदुाय तथा सरोकारबालाहरू साँग एक 

घदर्घसय अन्तघक्रया कायिक्रम 

• घमघत २०७२ अर्ाढ १० गते कटारी िगरपालीकाको सभाहलमा स्थािीय जिसमदुाय तथा सरोकारबालाहरू 

साँग एक घदर्घसय अन्तघक्रया कायिक्रम 

• घमघत २०७२ अर्ाढ १० गते कटारी िगरपालीकाको सभाहलमा स्थािीय जिसमदुाय तथा सरोकारबालाहरू 

साँग एक घदर्घसय अन्तघक्रया कायिक्रम 

• घमघत २०७२ अर्ाढ २९ गते उदयपरु घजल्लाको  रामपरु ठोकघसलामा स्थािीय जिसमदुाय तथा 

सरोकारबालाहरू साँग एक घदर्घसय अन्तघक्रया कायिक्रम 

• घमघत २०७३ जठे ६ गते उदयपरु घजल्लाको  घजल्ला घर्कास सघमघतको कायिलयमा स्थािीय जिसमदुाय 

तथा सरोकारबालाहरू साँग एक घदर्घसय अन्तघक्रया कायिक्रम 

• घमघत २०७३ अर्ाढ २७ गते उदयपरु घजल्लाको सनु्दरपरु गाघर्सको सभाहलमा स्थािीय जिसमदुाय तथा 

सरोकारबालाहरू साँग एक घदर्घसय अन्तघक्रया कायिक्रम 

• २०७३ पौर् २१  (23rd December 2016) घर्राटिगरमा JPO बाट अन्तघक्रया कायिक्रम 

• 5th December 2017 धरािमा JPO बाट अन्तघक्रया कायिक्रम 

• आ.र्. २०७४/७५ र २०७५/७६  मा Public Opinion Survey कायिक्रम सम्पन्ि गरेको । 
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(ञ) सूचिा अमिकारी र प्रिुखको िाि र पदिः  

१.  सचुिा अघिकारी  

  िाम: सहदरे् थापा 

पद: घसघियर घडघभजिल ईघञ्जघियर 

मो.िं.: ९८५२०८१०१४ 

२.  आयोजिा प्रमखु  

  िाम: प्रघदप कुमार साह 

पद: आयोजिा प्रमखु 

मो.िं.: ९८५२०३२२५० 

 (ट) ऐि, मियि, मवमियि वा मिदेमिकाको सूचीिः 

ऐिहरु: 

१. घर्द्यतु ऐि, २०४९ 

२. जलस्रोत ऐि, २०४९ 

३. सार्िजघिक खरीद ऐि, २०६३ 

४. घिजामघत सेर्ा ऐि, २०४९ 

५. सचूिाको हक सम्बन्धी ऐि, २०६४ 

६. र्ातार्रण संरक्षण ऐि, २०७६ 

७. स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ 

८. सशुासि ऐि, २०६४ 

९. आघथिक कायिघर्घध ऐि, २०५५ 

१०. श्रम ऐि, २०७४ 

घियमार्लीहरु: 

१. घर्द्यतु घियमार्ली, २०५० 

२. जलस्रोत घियमार्ली, २०४९ 

३. सार्िजघिक खरीद घियमार्ली, २०६३ 

४. घिजामघत घियमार्ली, २०५० 

५. सचूिाको हक सम्बन्धी घियमार्ली, २०६५ 
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६. र्ातार्रण संरक्षण घियमार्ली, २०७७ 

७. आघथिक कायिघर्घध घियमार्ली, २०६४ 

८. सशुासि घियमार्ली, २०६५ 

९. श्रम घियमार्ली, २०७५  

घिदघेशका/कायिघर्घधहरु: 

१. आयोजिाको प्रारघम्भक प्रघतर्ेदि, २००१ 

२. घर्द्यतु आयोजिाको लाघग घर्दशेी घर्घिमय सघुर्धा घसफाररस सम्बन्धी घिदघेशका, २०७४ 

३. जलघर्द्यतु आयोजिाको अिमुघतपत्र सम्बन्धी घिदघेशका, २०७५ 

४. जलघर्द्यतु तथा प्रसारण आयोजिाहरुको प्रारघम्भक र्ातार्रणीय पररक्षण र र्ातार्रणीय प्रभार् मलु्याङ्कि 

सम्बन्धी कायिघर्घध, २०७३ 
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(ठ) आम्दािी, खचत  था आमथतक कारोवार सम्बन्िी अद्यावमिक मववरण (तै्रिामसक मववरण): 

(रु लाखमा) 

 
 
 
 
  

 

 

(ठ.१) पमहलो तै्रिामसक अवमििा गरेका मक्रयाकलापहरु: 

क) खररद ईकाइ गठि भएको । 

ख) आ.र्. २०७८।०७९ को लाघग मौजदुा सचूी दताि तथा अध्यार्घधक गिे सचूिा प्रकासि गररएको । मौजदुा 

सचूीलाई अध्यार्घधक गरेको । 

ग)  आयोजिा प्रभाघर्त के्षत्रका स्थािीय यरु्ाहरुको क्षमता अघभर्घृद्ध सम्र्न्धी कृयाकलाप अन्तगित  माछापालि, 

घर्घल्डङ ईलेघक्िघसयि र ्लघम्र्ङ सम्र्घन्ध शीपमलुक ताघलमको लाघग आर्श्यक ईघिमटे, Terms of 

Reference (TOR) तयार गररएको । 

ि) चतरा साईट कायािलयको घर्घल्डङ ममितको लाघग आर्स्यक ईघिमटे, TOR, र Bid document तयारर 

गरेको। 

ङ) घियघमत कायािलय सञ्चालि खचि गररएको । 

 

घस.िं. खचि शीर्िक र्ाघर्िक 

घर्घियोजि 

बजटे 

प्रथम त्रैमाघसक 

घर्घियोघजत 

बजटे 

     प्रथम 

त्रैमाघसक  खचि 

घर्घतय 

प्रगघत 

भौघतक प्रगघत 

१. चाल ूतफि  128 28.14 23.36   

२. पूाँजीगत तफि  310 50.10 41.26   

 कूल जम्मा 442 78.24 64.22 82.59 84.12 
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(ड)  ोमकए बिोमजिका अन्य मववरण  

(सचूिाको हक सम्बन्धी घियमार्ली, २०६५ को घियम ३ बमोघजम) 

(ड.१) अघिल्लो आघथिक बर्िमा सार्िजघिक घिकायले कुिै कायिक्रम र्ा आयोजिा सञ्चालि गरेको भए सोको 

घर्र्रण 

घस.िं. कायिक्रम/आयोजिा 

१ आयोजिाहरुको घर्स्ततृ सम्भाव्यता अध्ययि प्रघतर्देि (DPR) तयार गिे  

२ आयोजिा प्रभाघर्त के्षत्रका स्थािीय यरु्ाहरुको क्षमता अघभर्घृद्ध सम्र्न्धी कृयाकलाप 

(ड.२)  सार्िजघिक घिकायको र्रे्साईट भए सो को घर्र्रण: 

 www.skhdmp.gov.np 

(ड.३) सार्िजघिक घिकायका सचूिाहरु अन्यत्र प्रकाशि भएको र्ा हुिे भएको भए सोको घर्र्रण 

 आयोजिाको र्रे्साइटमा सचूिा राख्िे गरेको 

 घर्द्यतु घर्कास घर्भागको बाघर्िक पघुस्तका प्रकाशिमा यस आयोजिाको बाघर्िक घक्रयाकलाप राख्िे 

गरेको । 

 (ड.४) सार्िजघिक घिकायमा परेका सचूिा माग सम्बन्धी घिर्देि र सो उपर सचूिा घदएको घर्र्रण 

 सचूिा माग घिर्देि संख्या: ०  

 सचूिा घदएको संख्या : ० 

 

 

 

                                  

 

http://www.skhdmp.gov.np/

