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प्रस्ततुी वविय सूची

• पररभािा
• ससिंचाई वाट हनेु फाईिा वेफाईिा
• ससिंचाईको ववकासक्रम
• ससिंचाई प्रयोग हनेु प्रववधी
• समस्या तथा समाधान
• फोटोग्राफ्स
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पररभािा
▪ कृवि योग्य र्समनमा प्रववसधको प्रयोग गरी कृसरम तररकाले

वालीमा पासनको प्रयोग गनुा।

▪ Irrigation, in agriculture. the artificial application
of water to land.

▪ The practice of supplying water to an area of land
through pipes or channels so that crops will grow.(Oxford

Learner's Dictionary )
4



ससिंचाई वाट प्राप्त हनु सक्ने फाइिा…………..

▪ भोकमरी तथा असनकालबाट सरुक्षा।
▪ समानता र राविय एकता।
▪ सामाजर्क र आसथाक ववकास,
▪ गररबी न्त्यूनीकरण,
▪ िेशको रार्स्व वदृ्दी तथा समनु्नती।
▪ बहउुदे्दश्यीय ववद्यतु,ससिंचाई ।
▪ मत्स्य पालनको ववकास।
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ससिंचाई वाट प्राप्त हनु सक्ने फाइिा…………..

▪ र्ल यातायतको ववकास।
▪ खाध्यान्नको आयात प्रसतस्थापन, सनयाात वदृ्दी ।
▪ खाध्य पिाथाको वर्ार मलु्य सन्त्तलुन ।
▪ स्विेशमै रोर्गारीको अनेकौं अवसर।
▪ स्विेशमैं पररश्रम गरी पररवार सिंगै वसेर पेटभरी

खान पािंउिाको अमलु्य खशुी।
▪ वसाई सराईमा कमी।
▪ अन्त्य..... 6



के ससिंचाई वाट फाइिा मारै हनु्त्छ त..........?

▪ र्समनमा पानीको सतह वढेर कृवि गना नसवकने।
▪ बहमूुल्य र्ग्गाको अवमलु्यन।
▪ मौसममा ओससलोपन।
▪ उपयोग वववहन िलिले र्समन।
▪ लामखटेु्ट, वकरा फट्याङ्ग्ग्रा को वसोवास।
▪ मासनसको लागी रोग सनम्तत्याउन सक्छ।
▪ यस्तो र्ग्गामा बसोबास गना नसवकने।
▪ राज्यको आसथाक घाटा ।
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ववश्वमा ससिंचाईको ववकास
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▪ 6000 ईसापूवा इजर्प्ट र मेसोपोटासमया (वतामान
इराक र इरान) नाइल वा टाइसग्रस/यफेु्रवटस निीहरूमा
ससिँचाइको सरुुवात भएको।

▪ 3100 ईसा पूवा पवहलो ससिँचाइ पररयोर्ना इजर्प्टको
पवहलो रार्विंशको समयमा रार्ा मेनेसद्वारा नाइलबाट
'मोइररस' नामक ताल ववकास गरी गररएको सथयो।

▪ क्रमश... कृविको लागी विाा/बाढीको पानी बाट ससिँचाइ
गने प्रचलनको ववकास हुिंिै गयो।



नेपालमा ससिंचाईको ववकास
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• नेपालमा ससिँचाइको सरुुवात ईसापूवा छैठौं शताब्िीमा भएको सथयो।
• नेपालको पहाडी टार पाखाहरुमा 400 विा पवहलेनैं ससिँचाइ प्रणालीहरुको 
ववकसत भएको सथयो।

• नेपालामा लगभग 20,000 (640,000 ha.) FMIS छन्
• आधसुनक ससिँचाइ प्रणालीको ववकास वव. सिं. १९७६ िेजख सरुु भएको हो 
।



नेपालमा ससिंचाईको ववकास

• वव.सिं. १९७९ मा चन्त्र नहरको सनमााण
• वव.सिं. १९८५ मा चन्त्रनहरबाट पानी ववतरणसङै्ग
आधसुनक ससिंचाइ प्रववसधको सरुुवात

• तत्कालीन अवस्थामा ससिंचाई ववकासको काया
वडाहावकम माफा त गररन्त््यो।

• वव.सिं. २००० सालसतर सलााहीमा र्दु्ध नहरको
सनमााण

• वव. सिं. २००९ सालमा नहर ववभागको स्थापना। 10



नेपालमा ससिंचाईको ववकास

• २०१३ सालमा प्रथम पञ्चविीय सिँगै योर्नाबद्ध रुपले नपेाली प्राववधक वाट नहर
ववभागको नेततृ्व सवहत ससिंचाइ ववकासको थालनी।

• २०२८ सालमा ४ वटा र २०३७ सालमा थप १ गरी ५ वटा के्षरीय
सनिेशनालयको स्थापना गररएको सथयो।

• ससिंचाइ सिंस्थागत ववकासका क्रममा नहर ववभाग, ससिंचाइ तथा खानेपानी ववभाग,
ससिंचाइ तथा र्लवायु ववज्ञान ववभाग हुिँिै २०४४ सालमा ससिंचाइ ववभाग र
२०७४ सालमा र्लश्रोत तथा ससिंचाइ ववभाग को नामाकरण भएको सथयो।
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नेपालमा ससिंचाइको ववकास........ क्रमशः
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• सब.सिं. २०४५ साल िेजख ससिंचाइ सबभाग अन्त्तगात ५ के्षसरय सनिेशनालय,
७५ जर्ल्ला ससिंचाइ कायाालय र केजदिय आयोर्नाहरु सिंचालनमा आए।

• २०५६ माघ २४ गते र्ल उत्पन्न प्रकोप सनयन्त्रण ववभागको स्थापना र
२०७३ सालमा र्लउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन ववभाग नामाकारण।

• सब.सिं. २०५८ मा ससिंचाइ सबभाग अन्त्तगात ५ के्षसरय सनिेशनालय, २६
ससिंचाइ सबकास सडसभर्न, २० ससिंचाइ सबकास सव सडसभर्न, ८ ससिंचाइ
ब्यवस्थापन सडसभर्न, ३ याजन्त्रक सडसभर्न तथा केन्त्रय आयोर्नाहरु
सिंचालन



नेपालमा ससिंचाइको ववकास........ क्रमशः
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• सब.सिं. २०५८ मा र्ल उत्पन्न प्रकोप सनयन्त्रण ववभाग अन्त्तगात ७ सडसभर्न र
५ सव सडसभर्नको स्थापना।

• सब.सिं. २०७२ सालमा सबै जर्ल्लाहरुमा सेवा सञ्चालन सहर् बनाउने हेतलेु
ससिंचाइ ववभाग तफा ससिंचाइ सडसभर्न/सव सडसभर्नहरुको सिंख्या ७३ र ससिंचाइ
व्यवस्थापन सडसभर्नको सिंख्या १३ वनाइएको सथयो।

• सोवह बिा र्लउत्पन्न प्रकोप सनयन्त्रण ववभाग अन्त्तगात २४ सडसभर्न, २ सव
सडसभर्न कायालयहरु सिंचालनमा भएको सथयो।

• सोवह बिा र्लउत्पन्न ववभाग खारेर् भएर ससिंचाई ववभाग सवहत र्लस्रोत तथा
ससिंचाई ववभाग स्थापन हालसम्तम कायम रहेको अवस्था छ।



नेपालमा ससिंचाईको अवस्था

14साभारः ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा ससिंचाइ वाविाक पजुस्तका, २०७६/२०७७ 

• िेशको कुल के्षरफल १,४७,१८,१०० हेक्टर
• कृवि योग्य के्षरफल २६,४१,००० हेक्टर
• ससिंचाइ योग्य र्मीन कररव १७,६६,००० हेक्टर
• ससिंचाइ सिंरचनाहरु सनमााण भई ससिंचाइ सवुवधा 

पगेुको १४,८२,२९८हेक्टर।



नेपालमा ससिंचाईको अवस्था
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कुल ससिंजचत के्षरफल मध्ये 
• भसूमगत ससिंचाइबाट भएको ससिंजचत क्षेरफल ४,७९,८२२ हेक्टर
• कृिक व्यवजस्थत ससिंचाइ प्रणालीबाट भएको ससिंजचत के्षरफल

१,४८,२२९ हेक्टर
• सतह ससिंचाइबाट ससिंजचत भएको क्षेरफल १०,०२,४७६ हेक्टर छ ।
• नेपालको कुल ससिंजचत के्षरमध्ये कररब एक सतहाई भ–ूभागमा मार विै भरी

ससिंचाइ सवुवधा पगेुको छ ।

साभारः ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा ससिंचाइ वाविाक पजुस्तका, २०७६/२०७७ 



नेपालमा ससिंचाईको अवस्था आवसधक योर्ना अनसुार
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नेपालमा ससिंचाईको अवस्था आवसधक योर्ना अनसुार

17

नेपालमा ससिंचाईको ववकासमा सोझेिार प्रमखु
िातरृाि तथा सिंस्थाहरु।

भारत
जचन
ओपेक

ऐजशयाली वैंक
ववश्व वैंक

कुवेती फण्ड
य.ु एन. सस. सड. ऐफ.

जस्वट्र्रल्याण्ड



प्रिेश १, मा ससिंचाईको अवस्था
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• नेपालको सिंववधान २०७२, अनशुचुी ४ वमोजर्म ७
प्रिेश मध्यको प्रिेश नम्तवर १

• िेश सिंघीय सिंरचनामा प्रवेशगरे सिंगै समसत 2074
माघ २१ गते यस प्रिेशको स्थापना

• आ∙व∙ ०७४∕०७५ िेखी प्रिेश सरकार मा सिंजघय
सरकार मातहत रहेका १७ वटा ससिंचाई कायालयहरु
भौसतक पवुााधार ववकास मन्त्रालय अन्त्तगात रहेका।



खानेपानी ससिंचाई तथा उर्ाा मन्त्रालय
प्रिेश सरकार वाट समती २०७८/१०/२३ गते नेपालको सिंववधानको धारा १६८ को उपधारा
९ वमोजर्मको कायाववभार्न अनसुार खानेपानी ससिंचाई तथा उर्ाा मन्त्रालय मातहत १७ वटा
ससिंचाई कायालयहरु।
क्र. स. कायाालय सिंख्या
१ र्लस्रोत तथा ससिंचाई ववकास सडसभर्न/ सबसडसभर्न सोल ुमार १४
२ ससिंचाई व्यवस्थापन कायाालय २
३ भसूमगत र्लस्रोत तथा ससिंचाई ववकास सडसभर्न कायाालय १

र्म्तमा १७

क्र.सिं. कायाालय सिंख्या िरबन्त्िी पिपतुी ररक्त िरवन्त्िी ररक्त 
प्रसतशत

४ र्लस्रोत तथा ससिंचाई ववकास १७ २०3 १६० ४3 21.18
र्म्तमा १७ २०३ १६० ४३ 21.18



उपलजव्ध वववरण
प्रिेश नम्तवर १ को
प्रथम आवसधक 

योर्ना
(आ.व.२०७६/२०७७ –

२०८०/२०८१)

नयािँ ससिंचाइ 
कृिक 

कुलो सधुार
र्म्तमा

२ ३ ४ ५(३+४) ६ ७(५+६)

8(अजघल्लो 
आ. व. को 
८-पसछल्लो 
आ. व. को 
७ घटाउने)

१०(७/९) 
%

आधार विा 075/076 ७८३५९५ 255180 47278 302458 481137
आ. व. 076/077 3267 15859 19126 550 19676 461461 43000 ४५.७६ ४३हर्ार हेक्टर लक्ष्य

776 7270 327
2511

आ. व. 078/079 348 1950 2298 145 2443 448134 अधा वाविाक माघ सम्तम

4391 27590 287161 48300 335461

५२
६३
७५

मोरङ्ग जर्ल्ला प्रसतशत कृवियोग्य भसुममा सनुसरी मोरङ्ग ससिं. यो तथा अन्त्य अन्त्य सनमााण भएका ससचाइ योर्नाहरु वाट ससिंचाइ सवुवधा पगेुको।

कूल र्म्तमा

१
(स्रोत-प्रथम आवसधक योर्ना 
076/77-2080/81 पाना 
168 ,प्रिेश योर्ना आयोग 

प्रिेश निं.१ )
255180

ववसभन्न योर्ना अवसधमा ववकास गररएको ससिंजचत के्षरफल (हेक्टरमा)

योर्ना अवसध
प्रिेशको 
कूल कृवि 
योग्य भमूी

सरकारी सनकायहरुको प्रयासबाट ससिंचाइ 
सवुवधा 
पयुााउन 
बािंकी भमुी

आवसधक 
योर्ना 

076/77
-

2080/8
1 को 
लक्ष्य 
हेक्टर  
(९)

077/078 10557 10884 450577

हाल 
सम्तमको 
प्रगती

कैवफयत
सतह ससिंचाइ

भसुमगत 
र्ल ससिंचाइ

सनुसरी जर्ल्ला प्रसतशत कृवियोग्य भसुममा सनुसरी मोरङ्ग ससिं. यो तथा अन्त्य अन्त्य सनमााण भएका ससचाइ योर्नाहरु वाट ससिंचाइ सवुवधा पगेुको।

SIP कायाक्रम वाट
(सिंघ+प्रिेश) सरकार

७१.०७
आवसधक योर्नाको लक्षयको 
तलुनामा उपलव्धी प्रसतशत

हाल सम्तम र्म्तमा (हेक्टर)

प्रिेशको तराइ जस्थत (स्रोत-प्रथम आवसधक योर्ना 076/77-2080/81 ,प्रिेश योर्ना आयोग प्रिेश निं.१ )
झापा जर्ल्ला प्रसतशत कृवियोग्य भसुममा ससिंचाइ सवुवधा पगेुको।

आ. व.



उपलजव्ध वववरण
प्रिेश नम्तवर १ को
प्रथम आवसधक 

योर्ना
(आ.व.२०७६/२०७७ –

२०८०/२०८१)
नयािँ ससिंचाइ 

कृिक 
कुलो 
सधुार

र्म्तमा

4391 27590 31981 1022 33003

सतह ससिंचाइ
भसुमगत 
र्ल 
ससिंचाइ

कूल र्म्तमा

नयािँ ससिंचाइ 
कृिक 
कुलो 
सधुार

र्म्तमा

4391 27590 287161 48300 335461हाल सम्तम र्म्तमा (हेक्टर )

सतह ससिंचाइ
भसुमगत 

र्ल ससिंचाइ
कूल र्म्तमा

योर्ना अवसध

प्रिेश १
ववसभन्न योर्ना अवसधमा ववकास गररएको ससिंजचत के्षरफल (हेक्टरमा)

प्रिेशको 
कूल कृवि 
योग्य भमूी

सरकारी सनकायहरुको प्रयासबाट

प्रिेश स्थापन भए
पश्चात ववकास भएको

प्रिेशको समग्र 



उपलजव्ध वववरण
प्रिेश नम्तवर १ को
प्रथम आवसधक 

योर्ना
(आ.व.२०७६/२०७७ –

२०८०/२०८१) नयािँ ससिंचाइ 
कृिक 
कुलो 
सधुार

र्म्तमा

२ ३ ४ ५(३+४) ६ ७(५+६)

8(अजघल्लो 
आ. व. को 
८-पसछल्लो 
आ. व. को 
७ घटाउने)

१०(७/९)
 %

आधार विा 075/076 ७८३५९५ 255180 47278 302458 481137
आ. व. 076/077 3267 15859 19126 550 19676 461461 43000 ४५.७६ ४३हर्ार हेक्टर लक्ष्य

776 7270 327
2511

आ. व . 078/079 348 1950 2298 145 2443 448134 अधा वाविाक माघ सम्तम

4391 27590 287161 48300 335461

७१.०७
आवसधक योर्नाको लक्षयको 
तलुनामा उपलव्धी प्रसतशतSIP कायाक्रम वाट

हाल सम्तम र्म्तमा (हेक्टर )

आ. व. 077/078
(सिंघ+प्रिेश) सरकार

10557 10884 450577

कैवफयत
सतह ससिंचाइ

भसुमगत 
र्ल ससिंचाइ

कूल र्म्तमा

१
(स्रोत-प्रथम आवसधक योर्ना 
076/77-2080/81 
पाना 168 ,प्रिेश योर्ना 

आयोग प्रिेश निं.१ )
255180

योर्ना अवसध

प्रिेश १
ववसभन्न योर्ना अवसधमा ववकास गररएको ससिंजचत के्षरफल (हेक्टरमा)

प्रिेशको 
कूल कृवि 
योग्य भमूी

सरकारी सनकायहरुको प्रयासबाट
ससिंचाइ 
सवुवधा 
पयुााउन 
बािंकी भमुी

आवसधक 
योर्ना 
076/7

7-
2080/
81 को 
लक्ष्य 
हेक्टर  
(९)

हाल 
सम्तमको 
प्रगती



कृवि उत्पिन वदृद्दको लागी ससचाईको महत्व ?

उन्नत सबउ

मल खाि समयमा औिधी

ससिंचाई
वववरण नपेाल प्रिेश न १

र्म्तमा के्षरफल (हेक्टर) १,४७,१८,१०० २५,९०,००० 
कृवि योग्य के्षरफल (हेक्टर) २६,४१,९९९ (१८%) ७,८३,५९५ (३०%)
ससचाई गना सवकन ेकृवि के्षरफल (हेक्टर) १७,६६,००० (८७%)
ससजचत चेरफल (हेक्टर) १४,८२,२९८ (२०७६-७६ सम्तम) ३,३५,४६१



ससिंचाइ प्रववधको ववकास........ क्रमशः
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ससिंचाईको ववसधहरु (Methods)

• परम्तपरागत ववसधहरू
• आधसुनक ववसधहरू

ससिंचाईको प्रकारहरु (Types)

• Surface Irrigation

• Localized Irrigation

• Sprinkler Irrigation

• Drip Irrigation

• Centre Pivot Irrigation

• Sub Irrigation

• Manual Irrigation



समस्या तथा समाधानको उपाय
सस.निं. समस्या समाधानको उपाय

१ ससिंजचत क्षेरमा र्समन प्लवटङ्ग वढ्िै
र्ाने, कृवि पेशामा आकिाण घट्िो।

भ-ुउपयोग नीसत लागु गने,कृवि लाई
व्यवसावयकरण गने।

२ बावढ पवहरो वाट क्ष्यतीग्रस्त सम्तपन्न
योर्नाहरुको ममात सिंभार। आवश्यक वरे्ट व्यवस्थापन।

३ कृिक श्रम शक्ती पलायन। कृवि पेशामा आकिाण कायाक्रमहरु।

४
र्लस्रोतमा धसन हामी लगानी अभावमा
ठुला पररयोर्नाहरु कायान्त्वयनमा लैर्ान
नसकेर स्रोत खेर ।

श्रोत व्यवस्थापन।



आ.व.०७७/०७८ वरे्ट

ससिंचाईको लागी प्रिेश सरकार वाट ववसनयोर्न भएको वरे्ट आकृती

४६७९२, 
22%

३४८९६, 
16%१०७६९१, 

49%

२८३८४, 
13%

बरे्ट रू. लाखमा

र्लस्रोत तथा उर्ाा ववकास क्षेर
खानेपानी तथा सरसफाइ के्षर
सडक तथा यातायात व्यवस्था क्षेर
आवास भवन तथा शहरी ववकास क्षेर

आ.व.०७६/०७७ वरे्ट

52%
21%

16%
11%

सडक तथा पलु के्षर

र्लश्रोत तथा उर्ाा
ववकास क्षेर
खानेपानी तथा 
सरसफाई क्षेर
भवन तथा शहरी 
ववकास क्षेर आ.व.०७८/०७९ वरे्ट

आ.व.०७७/०७८ वरे्ट



PHOTOGRAPHS
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प्रिेश तफा

र्लश्रोत तथा ससिंचाइ ववकास सडसभर्न, तेह्रथमु

१. परेवा खोला ससररङे्ग चौतारा ससिंचाइ उप-आयोर्ना, 
२. ववचारी असवुा ससिंचाइ उप-आयोर्ना, 



प्रिेश तफा
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र्लश्रोत तथा ससिंचाइ ववकास सडसभर्न, तेह्रथमु



फोटोग्राफहरू (कायाको वववरण सवहत)

कावा खोला हकक  ग्याल्थुड.वेसी ससिंचाइ योजना हतुवागढी गा.पा.–१ , भोजपुर RCC Lining



र्लस्रोत तथा ससिंचाइ ववकास सडसभर्न ओखलढुङ्गा MIP



र्लस्रोत तथा ससिंचाइ ववकास सडसभर्न झापा

Headworks Site of Hadiya Regulator ISP under 

CMIASP-AF

Main Canal with desilting basin of Hadiya

Regulator ISP



नाम्ति ुकुलो ससिंचाई योर्ना , वफदिम-१,२,  पािंचथर 



Pathari Shanischare-5, Hasandaha

Rangeli-3, DTW



१.महाकाली ससिंचाइ आयोर्ना
२.भेरी बबई डाइभसान बहउुदे्दजशय आयोर्ना 

ठुला ससिंचाई योर्नाहरुको तजस्वरहरु 



१.बागमती ससिंचाइ आयोर्ना
२.महाकाली ससिंचाइ आयोर्ना

36

ठुला ससिंचाई योर्नाहरुको तजस्वरहरु 



१.रानी र्मरा कुलररया ससिंचाइ आयोर्ना
२.ससक्टा ससिंचाइ आयोर्ना

ठुला ससिंचाई योर्नाहरुको तजस्वरहरु 



Dodhara Chandani Area

Sardha Link canal



Tanakpur Link canal
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‘More Crops Per Drops’
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‘ सन्त्तसुलतआहारामा,
ससिंचाइको महत्व ’


