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प्रदेश नं १ सरकार 
ससचंाईको नारा 

• र्हााँ खेतत, त्यहााँ ससचंाई 
• व्यवस्थथत ससचंाई उन्त्नत कृवि , समदृ्ध प्रदेश सखुी प्रदेशवाशी 
• ससचंाई गरौं , उत्पादन बढाऔ ं



सस.नं. वववरण इकाई देशको प्रदेश १ को देशको तुलनामा 
प्रदेशको प्रततशत
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सस.न.ं वववरण इकाई देशको प्रदेश १ को देशको तुलनामा 
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ससचंाईको अवसर
१. ५०% िन्त्दा बढी कृवि योग्य र्समनमा ससचंाई सुववधा पुयााउन बााँकक 
२. बबियगत मन्त्रालयको थथापना (खानेपानी, ससचंाई तथा उर्ाा )
३. थथावपत सांगठतनक संरचना (१४ वटा डिसिर्न, २ वटा व्यवथथापन डिसिर्न, 

१ वटा िूसमगत डिसिर्न )
४. थथावपत ऐन,नीतत , तनयमावली, नम्सा , म्यानुवाल्स, थपेससकिकेसंस आदद 
५. प्रशथत पानीको स्रोत तथा खेतीयोग्य र्समन 
६. कृवि पयाटनको सम्िावना तथा कृविमा युवाहरुको आकिाण बढ्दो
७. सलफ्ट , बहुउदेश्य तथा नया प्रबबधध ससचंाईको पतन प्रचुर सम्िावना रहेको 



चनुौततहरु 
१. अनधधकृत नददर्न्त्य पदाथाहरुको उत्खननले नदद गदहररदै र्ानु र ससचंाईका 

संरचनाहरु र्ोखखम मा पनुा  .(प्राकृततक स्रोतहरुको ववनाश  )
२. खेतीयोग्य र्समनमा  Land Plotting िै खेतीयोग्य र्समन  घट्दै र्ानु  
३. नदद कटान , पदहरो आददले खेतीयोग्य र्समन नाससदै र्ानु  
४. प्रदेश सरकारको क्षेराधधकार सिर पने गरर ससाना कायाक्रम संतघय सरकार 

बाट लागु हुनु 
५. थथानीय तनकायको क्षेर सिर पनेसाना ससचंाई प्रणाली हरुको ममात सम्िारको 

लाधग थथानीय तनकायले प्राथसमकता नददनु र डिसिर्न कायाालयमै ससिाररश 
गरेर पठाउनु 



चनुौततहरु 

६. प्रदेश सरकारको आवधधक लक्ष्य अनुसार ससचंाई योर्नाहरुको छनौट तथा 
बरे्ट व्यवथथापन नहुनु ,बरे्ट सशसलगं घट्दै र्ानु 

७. र्लवायुमा िरैहेको पररवतानले Hydrological प्रकक्रयामा पररवतान ि ैCloud 
Busrt Rainfall  को कारणले अप्रत्यासशत बाढी/पदहरोले ससचंाई सरंचनाहरु 
के्षततग्रथत हुनु 

८. र्ग्गाको मलू्य बदृ्धधले नया ससचंाई सरंचना तनमााण/ववथतार गना 
अप्ठ्यारो पनुा 

९. ससचंाई उपिोक्ताहरुको सकक्रयतामा कसम, ससचंाई सेवा शुल्क नउ्ने, 
ममात सम्िारको लाधग Dependency Syndrome.



चनुौततहरु 

१०.र्नश्रमदान कस्म्तमा ३% राख्दा ठुला योर्नाहरुमा र्न श्रमदान पुयााउन गाहो 
हुने (तनयमावली पुनााववाचार गनुा पने देखखएको )

११. ३० विा िन्त्दा पुराना सवारी साधन, पहािी स्र्ल्लाका डिसिर्न हरुमा दरबस्न्त्द 
अनुसार पदपूतत ा निएको 

१२.थवीकृत स्र्ल्ला दररेट िन्त्दा बर्ार मूल्य अनपेक्षक्षत वदृ्धध –प्रगततमा रुकावट 
१३. केदह तनमााण व्यवसायी  थवयम स्र्म्मेदार नहुाँदा तनमााण कायाको गुणथतर 

कायम गना कदठनाइ हुने 
१४. बाटो /पुल आदद िौततक संरचना तनमााणको काया गदाा िैराखेको ससचंाई 

संरचनाको व्यवथथापन वारे सरोकारवालाहरुले ध्यान नददनु  .



समथयाका समाधान तथा उपायहरु 
१. प्रदेश १ सुहाउदो ससचंाई नीतत, तनयमावली , कायाववधध ल्याउनु पछा .
२. प्राकृततक स्रोतसाधनको संरक्षणको लाधग थपथट नीतत तथा तनदेसशका ल्याइनु 

पछा 
३. प्रदेश सरकारको क्षेराधधकार सिर पने ठुला तथा बहुउदेश्य योर्नाहरु 

संचालनको लाधग सतघय सरकारसंग सहकाया गने नीतत ल्याइनु पछा  
४. संघ सशता अनुदान अन्त्तगात संचासलत कायाक्रमहरुको लाधग र्लस्रोत तथा 

ससचंाई वविाग संग नीततगत रुपमै सहकाया गने कक ?
५. र्ग्गाको मुवाब्र्ा बबना नया ससधंचत क्षेर बबथतार असम्िब नै देखखएकोले 

त्यथता योर्नाहरुको Appraisal मै मुवाब्र्ाको लागत समेदटनु पने .



समथयाका समाधान तथा उपायहरु 
६. सचंालनमा रहेका योर्नाहरुको ममात सम्िार तथा सधुारको लाधग 

ववसिन्त्न दाबर तनकाय (ADB, World Bank ) आदद सगं संतघय सरकार 
मािा त प्रतक्ष्य सहकाया गररनु पछा .

७. दरबन्त्दी अनुसारको पदपूतत ा तथा कमाचारीको बितत बबकासको सम्पूणा 
अवसर खुल्ला राखखनु पछा .

८. कमाचारीहरुको क्षमता असिवदृ्धधको लाधग तासलम , वैदेसशक भ्रमण तथा 
वैदेसशक उच्च तहको अध्ययनको अवसर प्रदान गररनु पछा .



धन्त्यवाद 


