
मेलम्ची खानेपानी आयोजना

ममम िः २०७७।०८।१८

ई. म रेश प्रसाद खत्री
काययकारी मनदशेक

आ.व. २०७७।७८ को प्रथम चौमामसक प्रगतम 



आयोजनाको चालु आ.व.को लक्ष  था बजेट

क्र स. मववरण बजेट            (रु लाखमा) कायायन्वयन गतने

मनकाय 

पूमजगत चालू जम्मा

१ मेलम्ची प्रथम चरण १५६९१ ८१० १६५०१ म.ेखा.मब. स.

२ मेलम्ची दोश्रो चरण ३५६४४ - ३५६४४ म.ेखा.मब. स.

३ मेलमम्च धाप सडक २५०० - २५०० सडक मडमिजन 

दोलखा

जम्मा ५३८३५ ८१० ५४६४५

मेलम्ची खानेपानी आयोजना व.उ.मश.नं. ३१३००१०१



व.उ.मश. अन् गतय का मुख्यकाययहरु

क्र स. मववरण मुख्यकाययहरु

१ मेलम्ची प्रथम चरण हडेवर्कसय , सुरुङ्गत र पानी प्रशोधन केन्र मनमायण, 

सामामजक उत्थान काययक्रम  था वा ावरण 

व्यवस्थापन काययक्रम

२ मेलम्ची दोश्रो चरण प्रवेसमागतय मनमायण, मुआब्जा  था क्षम पुर् य मब रण , 

परामशयसेवा खररद, हडेवर्कसय , सुरुङ्गत  था पानी 

प्रशोधन केन्र मनमायण मसन्धुपालचोक मजल्लाका 

मबमिन्न  सडक  था पूल मनमायण ५ गतोटा

३ मेलम्ची धाप सडक १० कक.मी. सडकको कालोपत्रे गतने कायय

चालू मे.खा.मब.स. को कायय संचालन  था प्रसाशमनक खचय

मेलम्ची खानेपानी आयोजना व.उ.मश.नं. ३१३००१०१



मुख्य कक्रयाकलापहरु( प्रथम चरण)

मुख्य कक्रयाकलाप ईकाई लक्ष प्रगतम कैकिय 

हडेवर्कसय मनमायण प्र.श. ४.५ ४.५
मूख्य बााँध, ईण्टेक मनमायणको लामगत कररव 

३००० घ.मी . RCC Work गतररएको ।

मबमिन्न गतेटहरुको जडान कायय गतररएको

सुरुङ्गत मनमायण

प्र.श. ३ २.५

मसन्ध,ुग्याल्थुम  था अम्बाथान अमडटमा 

रहकेा गतेटहरुको सुधार कायय, अमडट ईन्िटय 

कंकक्रट  था आउटिल मनमायणको कायय 

गतररएको

पानी प्रशोधन केन्र 

मनमायण िगत-२ प्र.श. ०.६ ०.६ ईलेर्कटोमेकामनकल जडान गतररएको

कुल िौम क प्रगतम  -८४.८१ %



मुख्य कक्रयाकलापहरु( दोश्रो चरण)

मुख्य कक्रयाकलाप ईकाई लक्ष प्रगतम कैकिय 

क्षम पुर् य  था

मुआब्जा मव रण

प्र.श.

१० ३

४३ लाख क्षम पुर् य मब रण गतररएको। 

मसन्धुपालचोक मजल्ला प्रशासन कायायलयबाट 

गत  आ.व. को मुआब्जा मब रणको प्रकृया सुरु 

गतररएको

मुख्य प्रवेशमागतय  था 

पक्की पूल मनमायण

प्र.श.

१५ १०

मबमिन्न चेनेजमा सवबेस मनमायणको कायय 

गतररएको, पूलहरुको िाउण्डसेनको काम 

गतररएको

कुल िौम क प्रगतम  -५८.६९%



आयोजनाको प्रथम चौमामसक खचय  था मबमिय प्रगतम 

आ.व. २०७७। ७८ को कुल बजेट               

(रु लाखमा) 

आ.व. २०७७। ७८ को प्रथम 

चौमामसकको कुल

वार्षयक लक्षको 

 ुलनामा

ब.उ.मश.न ं

३१३००१०१  

म.ेखा.मव.स.

वार्षयक प्रथम

चौमामसक 

िौम क 

प्रगतम  %

खचय मवमिय 

प्रगतम  %
िौम क

प्रगतम 

%

मबमिय 

प्रगतम 

%

मेलम्ची प्रथम 

चरण

१६५०१ ७८९६.३८ ८४.८१ ३८७३.८९ ५०.३३ ४४.०८ २३.४८

मेलम्ची दोश्रो

चरण

३८१४४ ३४०५ ५८.४१ १७३.५९ ५.१० ५.३४ ०.४६

५४६४५ १११०१.३८ ७६.७१ ४०४७.४८ ३६.४५ १७.०४ ७.४१



आयोजनाको  वार्षयक  था समग्र प्रगतम (प्रथम चरण)

आयोजनको

कुल बजेट 

(रू.लाखमा) 

हाल 

सम्मको 

सममस्टगत

  िौम क

प्रगतम  

(%)

हालसम्मको सममस्टगत  

मबमिय प्रगतम 

आ.व. 

२०७७। 

७८ को 

कुल बजेट

(लाखमा)

आ.व. 

२०७७ 

।७८ को 

कुल 

िौम क 

प्रगतम  (%) 

(वार्षयक

लक्षको 

 ुलनामा)

आ.व. २०७७। ७८को 

कुल मबमिय प्रगतम 

खचय रकम 

(रू.लाखमा)

(%) खचय रकम 

(लाखमा

(%)

३१२००० ९८.२० २९२३७८ ९३.७० १६५०१ ४४.०८ ३८७३.८९ २३.४८



२०७७ कार् यक मसान्  सम्मको बेरूजुको मववरणिः

क्र. सं. मववरण बेरुज ुरकम रु. लाखमा

१ सामवक दमेख ०५९।६० सम्मको १५.४२

२ ०६० ।६१ दमेख ०७४।७५ सम्मको २,०६,६८.६२

३ ०७५।७६ मा थप १,०४,९२.४३

४ जम्मा ३,११,७६.४७

५ लेमखगतएको ( सं.प. हुन बााँकी)
७२,९०.१९



आयोजना कायायन्वयनमा दमेखएका समस्याहरु र समाधानका 

प्रयास
समस्याहरु समाधानका प्रयास

CMC का श्रममक  था कमयचारीहरु र 

स्थानीय मनमायण सामग्री आपू ीक ायहरुबाट 

मनमायण व्यवसायी CMC ले िुक्तानी 

नकदएको कारण आयोजनामा अवरोध हुने 

सम्िावना रमह रहकेो

CMC ले िुक्तानी गतनय बाकक रहकेो रकम 

सम्बमन्ध मागत दाबी िएको आधारमा अध्ययन 

कायय गतररएको ।   

आयोजनाको दोश्रो चरणको लामगत प्रवेशमागतय 

मनमायणमा किलाई िएको

मुआब्जा मब रणक लामगत  मजल्ला प्रशासन 

कायायलय मसन्धुपाल्चोकलाई  रु १५ करोड 

रकम उपलब्ध गतराईएकोमा हाल सम्ममा

कररड ६ करोड ५० लाख मव रण गतररएको ।

स्थानीयबाट मोटरबाटो र पुल मनमायणका

लामगत मागत िई आएको र सो  को सम्बोधन 

हुन नसर्कदा EIA मस्वकृम कालामगत

सम्बमन्ध  गतााँउपालीकाबाट सहमम  प्राप्त हुन 

नसकेको ।

चालु आ.व. को वार्षयक कायय रममा केमह सडक 

 था पूल मनमायणका आयोजनाहरु 

कायायन्वयनका लामगत वजौ मवमनयोजन 

गतररएकोछ सथै अन्य आयोजनहरुको 

कायायन्वयनका लामगत सम्बमन्ध  मनकायलाई 

अनुरोध गतररएको ।



१. CMC का सब कन्यार्कटर, िेन्डरहरुबाट गतररएको दाबी  था मसर्जय  

समस्या को सम्बोधन  । 

२. आयोजना स्थलमा संिामव  अवरोध न्यूमनकरण गतनयका लामगत सुरक्षा

व्यवस्था  ।

३. स्थानीयबाट मागत गतररएका आयोजनाहरुको कायायन्वयनका लामगत सम्बमन्ध  

सरोकारवाला मनकायहरु संगत सहकायय  था समन्वय ।

४.आयोजनाको Benefit Sharing ।

रा.मब.स.स.मा छलिल गतररनपुने मवषयहरु



केमह िोटोहरु



Progress at Headworks



Works at Ambathan and  Gyalthum



Works at Sindhu and Sundarijal



धन्यवाद!


