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   TCP- PIAT समाचार  
                    तराई ससिंचचत कृषि प्रवर्द्धन प्राषवसिक सहायता पररयोजना  
  “ पानीको असिकतम उपयोग, बजारमखुी उत्पादनमा जोड ” 
वर्ष १                          अंक १                                 श्रावण २०७९ 

 

कन्काई शाखा नहर १७, गौरादह न.पा. वडा निं ९ का नते्र कुमारी काकी, 
भावना  चिसमरे र शान्ता कटुवाल सबक्रीको लासग बोडी मठुा बनाउदै 

 कन्काई शाखा नहर १५, कमल गा.पा. वडा निं १ का इन्र बहादरु बस्नते    

बसन्ते मकै भााँच्दै 

पररयोजनाको सिंचिप्त पररचय   
नेपाल सरकार तथा जापान अन्तराधषिय सहयोग सनयोग (JICA) बीच ६ फेब्रअुरी २०१९मा  सम्पन्न  छलफल रेकडध अनसुार शरुु भएको तराई 
ससिंचचत कृषि प्रवर्द्धन प्राषवसिक सहायता पररयोजना (TCP-PIAT) को लक्ष्य सिंिीय सरकार, प्रादेचशक सरकार, स्थानीय सरकार तथा जल उपभोक्ता 
सिंस्थाको सहकायधबाट "ससिंचचत कृषि मोडेल " षवकास गनुध हो (षवस्ततृ षववरण पषृ्ठ ३) । यो पररयोजना माचध २०२१ देचख दोस्रो चरणमा छ। 
पररयोजनाका षक्रयाकलापहरू दईु भागमा षवभाचजत छन ्जसमध्ये पषहलो समतामूलक पानी षवतरण र ससिंचाई सषुविा ममधत सम्भार षक्रयाकलापहरुले 
कन्काई ससिंचाई प्रणालीको सम्पूणध िेत्र समेट्छ भन े दोस्रो खेत षवकास (On-farm) र व्यावसाषयक कृषि पर्द्सतले छासनएका  मोडेल साइटहरू 
(प्रथम चक्रमा  चशवसतािी, वडा ७ चस्थत शा.न.०१ को प्रशाखा निं.०६, गौरीगिंज वडा १ चस्थत शाखा नहर १० को प्रशाखा निं. १०/११, 
कमल वडा १ चस्थत शाखा नहर निं. १५ को प्रशाखा नहर १० र ११ र गौरादह वडा ९ चस्थत शाखा नहर १७ को प्रशाखा निं. २) मा 
कायाधन्वयन गररन्छ। 

 

 

 

  

कृषि षक्रयाकलाप 
बसन्ते तरकारी खेतीमा सामेल हनु ुभएका 
शाखा नहर १०/प्रशाखा नहर १०/११ 
(गौरीगिंज ) का कृिकसिंगको  अन्तरवाताध 
।यो अन्तरवाताध कायधक्रममा सहभागी भए 
पश्चात सहभागीहरूको  सचेतना वृषर्द्  र 
व्यवहारमा आएको पररवतधनमा केचन्रत छ। 

 

ससिंचाइ षक्रयाकलाप 
ससिंचाइ सषुविाको हालको चस्थसत मलुयािंकन गनध  
जल उपभोक्ता ससमसत, कन्काई ससिंचाई 
ब्यबस्थापन कायाधलय र TCP-PIATको 
सिंयोजकत्वमा िेरै नहरहरूमा पदैल सवेिण 

(Walk through Survey) गररएको सथयो । 
नहरहरूको मरम्मत सम्भारमा यो सवेिणबाट 
प्राप्त नसतजालाई उपयोग गररनेछ । 

 

समनी ब्याक-हो हस्तान्तरण  
जेष्ठ २०७९मा  TCP-PIATले कन्काई 
ससिंचाइ  प्रणाली सिंचालन तथा सम्भारको 
लासग एक थान  समनी ब्याक हो (नहर 
सफा गने/सनमाधण गने) जल उपभोक्ता 
सिंस्थालाई उपलब्ि गरायो ।  

 

जाईका टोलीबाट जेष्ठ २३, २०७९ मा  कन्काई ससाँचाइ प्रणालीको सनरीिण भ्रमण  

जाईका  मखु्यालय (टोषकयो) र जाईका नेपाल कायाधलय (काठमाडौँ)को पााँच सदस्यीय  
टोलीले २३ जेष्ठ २०७९ मा (१)  कन्काई ससाँचाइ व्यवस्थापन कायाधलय (KIMO) द्वारा 
सञ्चासलत कन्काई हेडवर्कसधको पनुस्थाधपना सम्बचन्ि कायध प्रगसत (२) शाखा नहर ० मा सनमाधण 
भईरहेको पासधल फ्लमुको प्रगसत तथा (३)  शाखा नहर १७/प्रशाखा  २ चस्थत मोडेल 
साईटको खेत वारी षवकास तथा कृषि षक्रयाकलापहरू बारे जानकारी सलन सनरीिण भ्रमण 
गरेको सथयो । स्थानीय सरकार ,कन्काई ससिंचाई ब्यबस्थापन कायाधलय, जल उपभोक्ता सिंस्था 
र TCP-PIAT सचम्मसलत पररयोजना कायध टोलीले वहााँहरूलाई स्वागत गरेको सथयो । 
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कृषि षक्रयाकलाप (शाखा नहर १०का कृिकहरुसाँग अन्तवाधताध) 

२०७८ फागनुमा TCP-PIATले सिंचासलत गरेको कायधक्रममा सहभागी हनु ुभएका भीमबहादरु 
बढुाथोकी नहर ससमसतका अन्य सदस्यहरू झैं  सबषक्रगने उदे्दश्यले कषहलयै तरकारी बाली खेती 
गनुध हनु्न सथयो । TCP-PIAT को सहयोग र बजारमखुी कृषि प्रवर्द्धन (CAP) पर्द्ती अपनाउन े
प्ररेणाबाट उत्साषहत भई वहााँले  सबक्रीका लासग १.५ कठ्ठा (कररब ५०८ वगध समटर) जसमनमा 
परीिणको  रूपमा काक्रा, फसी, सभिंडी र करेलाको खेती शरुु गनुध भएको सथयो ।वहााँका अनसुार, 
जव वहााँले  आफ्नो जीवनमा  पषहलो पटक मोटरसाइकलबाट  नचजकैको स्थानीय बैगनु्िरुा 
बजारमा सबक्रीका लासग कााँक्रो लैजान शरुु गनुध भयो, िेरै स्थानीय व्यापारीहरू सबक्रीको लासग 
उपलब्ि पररमाण तथा गणुस्तर सम्बन्िमा जानकारी सलन आफै वहााँको खेतमा  आउन थाले । 
यसबाट वहााँले बझु्न ुभयो षक यदद उत्पादन उच्चस्तरको, पयाधप्त पररमाणमा  र उचचत मूलयमा 
सबक्री गनध सके यस्ले बजार स्वयिं ससजधना गदो रहेछ । वहााँ भनु्न हनु्छ, यो वहािंको पषहलो प्रयास  र सानो िेत्रमा खेसत गदाध पसन छोटो समयमै 
उत्पाददत तरकारी सबषक्र बाट रू ८ हजार भन्दा बढी आम्दानी गनध सिंके । खसुी ब्यक्त गदै वहााँ भनु्न हनु्छ, “हामीहरू तरकारी खेतीलाई सनरन्तरताको 
साथै आगामी ससजनमा िेत्रफल समेत बढाउने सनणधय गरेका छौं।"  

 

ससिंचाइ षक्रयाकलाप  (नहरमा पैदल सवेिण) 

शाखा नहर ससमसत ०१ का अध्यि श्री झसनन्र भट्टराई ससिंचाइ प्रणालीका षवसभन्न षक्रयाकलापमा सषक्रयतापूवधक 
सहभागी हनु ेमेहनती व्यचक्त हनु ्। हाल वहााँ TCP-PIAT सिंग  थपु्र ैनहर षहिंडाई सवेिणहरूमा सहभागी हुाँदै 
आउन ुभएको छ । नहर अनगुमनमा “पैदल सवेिण” अत्यन्तै जरुरर षक्रयाकलाप हो। यसले जल उपभोक्ता 
सिंस्थालाई ससिंचाइ सषुविाको वतधमान अवस्था बझु्न र सषुविा सिुारका लासग उपयकु्त कदम अपनाउन सहयोग  
गछध । ससिंचाइ सषुविालाई चसु्त र दरुुस्त राख्न पदैल सवेिण सनयसमत हनु ुपछध भने्न आफ्नो भनाईलाई जोड 
ददिंदै श्री  झसनन्र भनु्न हनु्छ, “TCP-PIATले सिंचालन गरेको नहर  षहिंडाई सवेिणमा सहभागी भएको कारणबाट 
मैले  हाम्रो  प्रशाखा नहर ०६ को षफलड आउटलेटमा षकन पानी राम्ररी बग्न  नसकेको हो थाहा पाई  
तत्कालै  सिुार गनधसिंके । सभेिणको क्रममा  झसनन्रले हेड रेगलेुटर र क्रस रेगलेुटरको  रबरका ससलहरू 
िेरै च्यासतएका र सनयसमत रूपमा सिचजिंग कायध नभई 
पानी चषुहन ेर गेट सञ्चालन गनध कदठन भएको  देख्न ु
भयो ।  

झसनन्र अब शाखा नहर ०१ को  नहरमा ससलट सङ्कलन हनु,े झारपातले नहर ढार्कने तथा 
केषह व्यचक्तहरूले नहरमै  फोहर फ्यााँकी त्यसलाई डचम्पङ साईट बनाउन े गरेको जस्ता 
समस्याहरु समािान गनध  प्रसतवर्द् हनु ुहनु्छ । यस्ता षक्रयाकलापहरुले सहजरुपमा नहरमा 
पानी बग्न मात्र अवरोि भएको नभई वातावरण समेत प्रदषुित भएको देख्न ुभयो । अब वहााँ 
जसत सर्कदो सछटो यस्ता समस्या समािान गनध र  स्थानीय जल उपभोक्ताहरूको सचेतना वृषर्द् 
गदै नहर ममधत सम्भार गनध तथा नहरको पानी प्रयोगगरर बजारमखुी कृषिमा सिंलग्न गराउन 
प्रसतबर्द् हनुहुनु्छ ।  

कन्काई जल उपभोक्ता सिंस्थालाई समनी ब्याक-हो हस्तान्तरण  

TCP-PIAT ले जल उपभोक्ता सिंस्थालाई उपलब्ि गराएको समनी 
ब्याक हो (एर्कसकाभेटर) कन्काई ससिंचाइ प्रणालीको सम्पूणध िेत्रमा 
नहर सिंचालन तथा सिंभार कायधमा (शाखा, प्रशाखा नहरहरुको 
सफाई, ममधत र सिंभार ) प्रयोग गररनेछ। चचत्र (बायााँ) मा देखाइएझैं 
उक्त मेचशन नहर सफा गने कायधमा प्रयोग गनध शरुु भई सकेको 
छ। उक्त  मेससन जल उपभोक्ता सिंस्थालाई हस्तान्तरण गनुध अचि, 
ज.उ.स., कन्काई ससिंचाइ ब्यबस्थापन कायाधलय, जाईका र TCP-

PIAT को  भसूमका र चजम्मेवारी सहमसत पत्र माफध त स्पष्ट पाररएको 
सथयो । यो उपकरण राम्रो र सनरन्तर प्रयोग गनध सषकने अवस्थामा 
राख्न  ज.उ.स. को याचन्त्रक मेचशनरी सञ्चालन उप-ससमसतले 
प्रभावकारी मेचशनरी सञ्चालन सनदेचशका तजुधमा गरी मेचशनरीको 
उचचत प्रयोगको लासग सबै षक्रयाकलापहरूको अनगुमन गनेछ।  
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पररयोजनाका सदस्यहरुको पररचय 

   

श्री अषकरा कवाई 

प्रमखु सललाहकार 
श्री रयोसकेु माषकनो  

उप-प्रमखु सललाहकार 
श्री शोहेई नात्सदुा 
बजारमखुी कृषि सबज्ञ  

   

श्री केसनची चशबतुा  

ससिंचाई ससुबिा /ज.उ.स. सदुृषढकरण सबज्ञ  

श्री सटोको ईवासाकी  

तासलम/ज.उ.स. सदुृषढकरण सबज्ञ 

डा. बीरेन्र बीर बस्न्यात 

कृषि सबज्ञ  

 
  

श्री राम नारायण ित्री  

ज उ स सबज्ञ  
श्री भसूम काफ्ले  

कृषि सबज्ञ  
श्री रश्मी रिंजन झा  

ससिंचाई सबज्ञ  

   

श्री पषु्कर राज ररजाल  

ससिंचाई सबज्ञ 

श्री आयिु पौडेल 

चज आई यस सबज्ञ  
सशु्री सजृना सापकोटा  

कायाधलय सचचब  
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TCP-PIATको रुपरेखा 

 


