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हाम्रो भनाइ 

काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो जनसखं्यालाई भरपदो खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारल ेलामो 
समय देखख ववभभन्न प्रयासहरू गदै आएको छ।खानेपानीको खोजी गने क्रममा नेपाल सरकारल ेवव. स.ं 
२०२९ साल देखख पानीका सभंाव्य स्रोतहरूको पहहचानका लागग अध्ययन कायय थालेकोमा वव. स.ं २०४१ 
मा भएको अध्ययनल ेउपत्यकामा खानेपानी समस्याको दीर्यकालीन समाधानका लागग मेलम्ची लगायत 
ववभभन्न २२ वटा ववकल्पहरू पहहचान गरेको गथयो। वव. स.ं २०४९ को तलुनात्मक अध्ययनल ेप्रत्येक 
नदीबाट १७ करोड भलटरका दरल ेदैननक कुल ५१ करोड भलटर पानी काठमाडौँ उपत्यकामा आपनूतय गनय 
उपयकु्त हुने आगथयक तथा प्राववगधक रूपमा उत्तम ववकल्प देखखन आएका मेलम्ची, याङ्ग्री र लाके न ैहुन ्
भन्ने ननश्कर्य ननकालकेो गथयो । 

प्रवेशमागय लगायतका पवूायधार ननमायणका प्रारम्म्भक काययहरू तथा आयोजनाको ववस्ततृ इम्न्जननयररङ 
डडजाइन सम्पन्न भएसँग ैवव. स.ं २०६६ देखख भसन्धुपाल्चोक म्जल्लाको साववकको हेलम्ब ुगाउँपाभलका 
अन्तगयत पने ररवमाय बाट काठमाडौँ उपत्यकाको सनु्दरीजलसम्म पानी प्रवाह गनय कररब २५.९२ ककमी  
शरुूङ ननमायण कायय गनय China Railway 15 Bureau Group Corporation and China Machinery Industry 

Group Corporation Inc JV सँग ठेक्का सम्झौता भएको गथयो। तर, उक्त ननमायण व्यवसायीबाट तोककए 
अनसुार सन्तोर्जनक कायय हुन नसकेका कारण वव. स.ं२०७० मा ठेक्का सम्झौता रद्द गरीएको गथयो। 
त्यसपनछ ननयकु्त दोस्रो ननमायण व्यवसायी Cooperative Muratori Cementesti di Ravenna, Italy ले  शरुूङ 
ननमायणको काम सम्पन्न गरेको भएता पनन २०७५ परु् १ देखख एकतर्फी रूपमा ननमायण स्थल छोडी 
आफ्नो देश गएपनछ मेलम्ची आयोजनाल े ननजसँगको ठेक्का पनन बाध्य भएर रद्द गरी वकैम्ल्पक 
व्यवस्था गनुय परेको गथयो। पररणामतः आयोजना सम्पन्न गनय थप हिलाई हुन गएको हो।  शरुूङको 
बाँकी काम एक वर्य भभत्रमा सम्पन्न गनय सभमनतले तत्काल ै द्रतू प्रकक्रया अपनाई Sinohydro 

Corporation, China सँग वव. स.ं २०७६ असोज १२ गत े सम्झौता गरेको गथयो। त्यसगैरी हेडवक्सय 
ननमायणको कायय १५ महहना भभत्र सम्पन्न गने गरी सोही कम्पनीसँग   वव. स.ं २०७६ असोज २४ गत े
अको छुट्टै सम्झौता भएको छ। साथै ननमायण व्यवसायी कम्पनी Sinohydro Corporation, China को 
हालसम्मको काययप्रगनत पनन सन्तोर्जनक रहेको छ। 

ववश्वव्यापी  महामारीको रूपमा रै्फभलएको कोभभड–१९ का कारणल े नेपालल े पनन सामना गनुयपरेको 
चुनौनतहरू र बन्दा-बन्दीका बावजुद कोभभड–१९ रोकथाम तथा ननयन्त्रण उच्चस्तरीय सभमनतल ेननधायरण 
गरेका मापदण्डलाई अबलम्वन गदै मेलम्ची खानेपानी ववकास सभमनतल ेआफ्नो म्जम्मेवारीलाई आत्मसाथ 
गदै ननमायण काययलाई ननरन्तरता हदन अथक प्रयास गरीरहेको गथयो। बन्दा-बन्दी अभलक खुकुलो भएको 
अवस्थामा पनन आफ्नो काययलाई अगाडी बिाई रहेको   छ ।   

सम्झौता अनसुार  शरुूङका बाँकी काययहरू र पानी पथान्तरण गनय  आवश्यक वकैम्ल्पक सरंचनाहरूको 
ननमायण ननधायररत समयमा सम्पन्न गनय खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी ववकास सभमनतल े



  

ननमायण व्यवसायीलाई ननयभमत रूपमा आवश्यक सहजीकरण गरेको पररणाम स्वरूप, सो कायय समयम ै
सम्पन्न भएको छ। हेडवक्सय  

 

 

ननमायण कायय पनन २०७७ साल भभत्र ै सम्पन्न गनय सब ै उपायहरूको अवलम्बन गरीएको छ।नेपाल 
सरकारल ेआगथयक वर्य २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा असार महहनाभभत्र ैमलेम्चीको पानी पथान्तरण 
कायय  शरुू गनय ननहदयष्ट गरेको म्जम्मेवारीलाई भशरोधायय गदै २०७७ असार २१ गत ेआइतबार देखख  
शरुूङ परीक्षणको लागग पानी भने कायय   शरुूवात गरीएको गथयो। 

यसरी ववभभन्न समस्या र चुनौनतहरूको सामना गदै काठमाडौँवासीको दईु दशक भन्दा लामो खानेपानी 
प्राप्त गने व्यर प्रनतक्षालाई साकार पाने क्रममा  शरुूङमा पानी पथान्तरण गरेसँग ैआयोजना नया ँ
चरणमा प्रवेश गरेको छ।  शरुूमा परीक्षणका लागग प्राववगधक मापदण्ड अनसुार प्रनत सेकेन्ड २६० 
भलटरका दरल े  शरुूङमा पानी छाडडएको गथयो।  शरुूङको सरुक्षा तथा सञ्चालनका लागग प्रचभलत 
अन्तरायम्ष्िय मापदण्ड अनरुूप पानी प्रवाह गरीएको गथयो। यस अनरुूप पानी प्रवाह गदाय कररब २६ 
ककलोभमटर  शरुूङ भररन कररब १५ देखख २० हदनसम्म लाग्ने प्राववगधक अनमुान गरीएको गथयो। पणूय 
भररएको  शरुूङलाई कररब १० हदन यथाम्स्थनतमा राख्नुपने हुन्छ। त्यसपनछ पानी भररएकै दरमा  शरुूङ 
खाली गरीदा पनुः १५ देखख २० हदन लगाउन ुपने हुन्छ।  शरुूङ खाली भएपनछ  शरुूङको अवस्थाको 
पणूय परीक्षण गनय कररब ७ हदन लाग्न जान्छ। तत्पश्चात कुन ै समस्या वा त्रटुीहरू देखखएमा 
प्राथभमकताका आधारमा नतनको समाधान गरीन ु पने हुन्छ। त्यसपनछ भने ननयभमत रूपमा पानी 
पथान्तरण गरी काठमाडौँ उपत्यकाको ववतरण प्रणालीमा पानी उपलब्ध गराउन सककन्छ। 



  

 



  



  

 मेलम्ची खानेपानी ववकास सभमनतको आगथयक वर्य २०७६/७७ को प्रगनत प्रनतवेदन - (1) 
 

१. मेलम्ची खानेपानी आयोजना 

१.१ परिचय 

मेलम्ची खानेपानी आयोजना काठमाडौँ उपत्यकाको सहरीकरणसँग ै बिीरहेको खानेपानीको मागलाई 
सम्बोधन गनय सबभैन्दा उपयकु्त ववकल्पका रूपमा पहहचान गररएको आयोजना हो। वव. स.ं २०५२ 
सालमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालन गनयका लागग लगानीकताय पहहचान गरी कायायन्वयनमा 
ल्याउन तत्काभलन नेपाल सरकारल ेमेलम्ची खानेपानी भलभमटेडको स्थापना गरी काम सञ्चालन गरेको 
गथयो। एभशयाली ववकास बङै्ग्क काठमाडौँ, जापान तथा नवे सरकार जस्ता प्रमखु दाताहरूल े मेलम्ची 
खानेपानी आयोजनामा लगानी गने इच्छा देखाएपनछ नेपाल सरकारल ेकाठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी 
समस्या ननराकरणका लागग ववशरे् महत्व हदई आगथयक वर्य २०५५/५६ (सन ् १९९८ अगष्ट) मा 
साववकको आवास तथा भौनतक योजना मन्त्रालय र हाल खानेपानी मन्त्रालय सरोकारवाला ननकाय रहने 
गरी मेलम्ची खानेपानी ववकास सभमनतबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कायायन्वयन हँुदै आएको छ। 

१.२ मेलम्ची खानेपानी विकास सममतिको सिंचनााः  

क्रम  संख्या पद निकाय सनमनिको  निमे्मवारी

१ सनिव खािेपािी  मन्त्रालय अध्यक्ष

२ सह  सनिव अर्थ  मन्त्रालय सदस्य

३ प्रमुख काठमाड ं  महािगरपानलका सदस्य

४ प्रनिनिनि हे्यल्मो  नसनु्ध  मेलम्िी  उपत्यका  समानिक  उत्थाि  कायथक्रम  सञ्चालि  सनमनि सदस्य

५ कायथकारी  निदेशक मेलम्िी  खािेपािी  नवकास  सनमनि सदस्य  सनिव

 

 शरुूमा ववद्यतु समेत उत्पादन गने लक्ष्य सहहत बहुउद्देश्यीय पररयोजनाको रूपमा मेलम्ची खानेपानी 
आयोजनाको अध्ययन गररएको भएतापनन वातावरणीय तथा आगथयक पक्षलाई ध्यानमा राख्दै, काठमाडौँ 
उपत्यकावासीको बढ्दो पानीको मागलाई यथाशीघ्र परुा गने अभभभारालाई भशरोधायय गदै खानेपानी 
प्रयोजनको लागग मात्र यो पररयोजना सञ्चालन गने ननणयय भएको र सोही ननणययका आधारमा नेपाल 
सरकारल ेववभभन्न दातरृाष्ि तथा ननकायहरूको सहयोगमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई कायायन्वयनमा 
ल्याइएको गथयो।  

वव. स.ं २०५७ मा एभशयाली ववकास बङै्ग्कल ेआयोजनामा लगानी गने सहमनत जनाई ऋण सम्झौता 
गरेपनछ, आगथयक वर्य २०५८/५९ देखख मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ननमायण कायय आरम्भ भएको 
गथयो। ननमायण कायायरम्भ हँुदा आगथयक वर्य २०६४/६५ भभत्र सम्पन्न गने लक्ष्य तोककएको गथयो। तर, 
आयोजनाको मखु्य ननमायण कायय माननने हेडवक्सय तथा  सरुुङ ननमायणको अवगध लम्म्बदै गएको कारणल े
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ननमायण कायय तोककएको समयमा सम्पन्न हुन सकेन। आयोजनाको 
ननमायण कायय सम्पन्न हुने भमनत सशंोधन गरी आगथयक वर्य २०६८/०६९, आगथयक वर्य २०७०/०७१ सम्म 
परु्याइएको गथयो। राम्ष्िय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई जसरी हुन्छ सम्पन्न गराउने 



  

 मेलम्ची खानेपानी ववकास सभमनतको आगथयक वर्य २०७६/७७ को प्रगनत प्रनतवेदन - (2) 
 

प्रयासहरूका बावजुद पनन वव. स.ं २०६९ असोज ९ गत ेसरुूङ ननमायण काययको MDS/DT/01 ठेक्का 
सम्झौता रद्द हुन पगेुकोले ननमायण सम्पन्नताको भमनत २०७३ असोज महहनासम्म लम्म्बन गएको गथयो। 
आयोजनाको सरुूङ खन्ने तथा प्रारम्म्भक रक सपोटय (Primary Support) को काम सम्पन्न  भएको र 
ननमायण व्यवसायीले सरुूङको समाम्प्त (Finishing of the Tunnel) को कायय द्रतू गनतमा गरेकोलकेो मेलम्ची 
पथान्तरणको प्रथम चरणको सम्पणूय काययहरू आगथयक वर्य २०७५/७६ को अन्तसम्ममा सम्पन्न गनय 
सम्भव भएतापनन ननमायण व्यवसायी CMC Di Ravenna कम्पनीको आन्तररक समस्याका कारण इटालीको 
काननुी प्रावधान अनसुार वव. स.ं २०७५ मभंसर २४ गतबेाट Insolvency प्रकक्रयामा गइ आफ्नो देश 
र्फककय ए पश्चात ननमायण काययलाई ननरन्तरता हदन सक्ने अवस्था रहेन। 

१.३ आयोजनाको उद्देश्य  

मेलम्ची खानेपानी आयोजना एक बहृत अन्तर जलाधार भएको खानेपानी आयोजना हो। यसल े
भसन्धुपाल्चोक म्जल्ला भई बग्ने इन्द्रावती नदीका सहायक नदीहरू (मेलम्ची, याङ्ग्री तथा लाके) को 
पानीलाई सरुूङका माध्यमबाट काठमाडौँ उपत्यका तर्फय  र्फकायएर उपत्यकावासील ेलामो समयदेखख भोग्दै 
आएको खानेपानी समस्या समाधान गने उद्देश्य भलएको छ। 

१.४.आयोजनाको लक्ष्य 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कायायन्वयन तीन चरणमा सम्पन्न गने लक्ष्य अनसुार मेलम्ची नदी 
डाइभसयनका लागग मखु्य डाइभसयन सरुूङ तथा १७ करोड भलटर दैननक क्षमता भएको सनु्दरीजल पानी 
प्रशोधन केन्द्रको ननमायण पहहलो चरणमा सम्पन्न गररने र अन्य दईुवटा नदीहरूलाई डाइभसयन गरी 
मेलम्ची नदीको हेडवक्सय भन्दा केही मागथ जोड्नका लागग थप दईुवटा हेडवक्सय तथा सरुूङ र 
सनु्दरीजलमा ३४० करोड भलटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्रको ननमायण क्रमशः दोस्रो र तसे्रो चरणमा 
गररने गरी आयोजना कायायन्वयनमा रहेको छ। 

१.४.१ आयोजनाको पहिलो चिण 

आयोजनाल े पहहलो चरणमा भसन्धपुाल्चोक म्जल्लाको साववक हेलम्ब ु गाउँ ववकास सभमनत अन्तगयत 
मेलम्चीको ररवमाय र मेलम्ची नदीको दोभान रहेको ठाउँननर बाँध (हेडवक्सय) ननमायण गरी ररवमाय देखख 
सनु्दरीजलसम्म कररब २६ ककलोभमटर लामो  सरुुङका माध्यमबाट दैननक १७ करोड भलटर पानी 
काठमाडौँ उपत्यकाभभत्र ल्याउने लक्ष्य रहेको छ। मेलम्ची नदीमा उपलब्ध पानीको पररमाणलाई प्रशोधन 
गरी उपत्यकामा ववतरण गनय सनु्दरीजलमा दैननक १७ करोड भलटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र ननमायण गने 
यस आयोजनाको अको लक्ष्य रहेको छ। आयोजनाको  मखु्य पवूायधारहरू ननमायणका लागग आवश्यक 
अन्य पवूायधारहरू जस्त ै प्रवेशमागय, साइट कायायलयहरू, मआुब्जा तथा क्षनतपनूत य ववतरण, वातावरण 
व्यवस्थापनका काययहरूका साथै आयोजना प्रभाववत क्षेत्रका जनताका लागग सामाम्जक उत्थान काययक्रम 
मार्फय त पवूायधार ननमायण तथा क्षमता अभभवदृ्गध लगायतका काययक्रमहरू समेत सञ्चालन भइहेका छन।् 
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१.४.२ आयोजनाको दोस्रो चिण  

आयोजनाको दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लाके नदीबाट क्रमशः १७/१७ करोड भलटरका दरल े दैननक ३४ 
करोड भलटर पानी थप गरी जम्मा ५१ करोड भलटर पानी ररवमाय–सनु्दरीजल मखु्य डाइभसयन सरुूङका 
माध्यमबाट काठमाडौँ उपत्यका ल्याइने छ। याङ्ग्री तथा लाके नदीहरूबाट उपलब्ध पानीको  पररमाणलाई  
ररवमायसम्म ल्याउन कररब ९ ककलोभमटर लामो याङ्ग्री–मेलम्ची सरुूङ तथा दईु ककलोभमटर लामो लाके–

याङ्ग्री सरुूङको ननमायण गररने छ। साथै उपलब्ध पानीको पररमाणलाई प्रशोधन गरी उपत्यकामा ववतरण 
गनय सनु्दरीजलमा थप ३४ करोड क्षमताको प्रशोधन केन्द्रका लागग ववभभन्न थप इकाइहरूको ननमायण 
गररने छ। पहहलो चरणमा जस्त ैदोस्रो चरणमा समेत प्रवेशमागय, साइट कायायलय, मआुब्जा तथा क्षनतपनूत य 
ववतरण, वातावरण व्यवस्थापनका काययहरूका साथ ैआयोजना प्रभाववत क्षते्रका जनताका लागग पवूायधार 
ननमायण तथा क्षमता अभभवदृ्गधका काययक्रमहरू समेत सञ्चालन गररने छन।् यसका लागग कायायरम्भ भइ 
सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ।   

२. आयोजना  शरुू गदााको लागि िथा मखु्य कायािरू 

आयोजना सञ्चालनका लागग ववत्तीय स्रोत व्यवस्थापनका क्रममा ववभभन्न दात ृससं्थाहरूको सहयोगमा 
सन ्२००० को वास्तववक लागत मलू्यमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट ११८ भमभलयन अमेररकी डलर तथा 
ववभभन्न दात ृननकायको स्रोतबाट ३४६ भमभलयन अमररकी डलर समेत गरी ४६४ भमभलयन अमरेरकी डलर 
लगानी गने गरी आयोजना सञ्चालनको प्रकक्रया शरुू भएको गथयो। ववभभन्न दात ृ ननकायबाट प्राप्त 
लगानी प्रनतवद्धता ननम्न अनसुारको रहेको गथयो। 

लगानी प्रनतवद्धता रकम योजनाका  शुरूमा प्रस्ताववत अवयवहरू र आयोजना  शुरू गररँदाका 
योजनाहरू 
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;/sf/ 
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३. आयोजनाको पनुासिंचना िथा ससं्थागि व्यिस्था 

नेपाल सरकारबाट काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनमा सधुार तथा आयोजनाको ऋणसँग 
जोडडएका अन्य प्रनतवद्धताहरू परुा हुन लामो समय लागेको हँुदा वव. स.ं २०५७ मभंसर महहनामा 
एभसयाली ववकास बङै्ग्कसँग ऋण सम्झौता भई  शरुू गररएको यो महत्वपणूय आयोजना सम्बन्धी काययहरू 
खासगरी २०६४ मभंसरमा आयोजनाको महत्वपणूय सरंचना सरुूङ ननमायण कायय  शरुू नहँुदै ऋण 
सम्झौताको अवगध समाप्त भयो। तत्पश्चात वव. स.ं २०६४ सालमा नेपाल सरकार तथा एभसयाली 
ववकास बङै्ग्कबीच आयोजनालाई पनुयसरंचना गरी सञ्चालन गनय सहमनत भएको गथयो।  

मेलम्ची खानेपानी आयोजना उपआयोजना–१ अन्तगयत भसन्धुपाल्चोक देखख काठमाडौँ उपत्यका सम्मको 
प्रशारण प्रणाली (हेडवक्सय, डाइभसयन सरुूङ तथा पानी प्रशोधन केन्द्र) Transmission Part को ननमायण गने 
म्जम्मा ननमायण व्यवसायीलाई लगाइयो र आयोजनाको ववतरण प्रणाली (थोक ववतरण प्रणाली, पानीपोखरी 
तथा ववतरण पाइपलाइन) Distribution System  को ननमायण उपआयोजना–२ अन्तगयत गने सहमनत भए 
अनसुार आयोजनालाई दईु भागमा बाँडरे सन ्२०१३ भभत्र सम्पन्न गने लक्ष्य सहहत आयोजनाको ननमायण 
कायय  शरुू गररएको गथयो। 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ससं्थागि सिंचना 
मेलम्ची खानपेानी आयोजना, मेलम्ची (MUSDB) उप–आयोजना–१ काठमाडौँ उपत्यका खानपेानी तथा सरसर्फाइ आयोजना (PID)-उपआयोजना– २

१ मेलम्ची डाइभसयन म्स्कमस ्प्रवशेमागयहरू, क्याम्प, बाँध, सुरुङ ननमायण १ ववतरण प्रणाली सुधार  (Distribution Network Improvement (DNI)

२ पानी प्रशोधन केन्द्र ननमायण (Water Treatment Plant (WTP) २ मौजुदा पानी प्रशोधन केन्द्रहरूको सुधार (Bulk Distribution System (BDS), Service Reservoirs)

३ सेर्फगाडयः पनुवायस, वातावरण, जनसम्पयक, साउका (Resettlement, EMP, PR, SUP) ३ पानी पोखरी सुधार तथा ववस्तार  (Waste Water Management (WWM)  

यसरी समर आयोजनालाई सरंचनात्मक रूपमा पररवतयन गरीसकेपनछ त्यसमा उल्लखेखत व्यवस्था 
अनसुार न ैमेलम्ची खानपेानी आयोजना उप–आयोजना १ को कायायन्वयन मेलम्ची खानेपानी ववकास 
सभमनत (Melamchi Water Supply Development Board-MWSDB) बाट भइरहेको र उप–आयोजना २ को 
कायायन्वयन छुट्टै ननकाय आयोजना कायायन्वयन ननदेशानलय (Project Implementation Directorate-PID) 

बाट भइरहेको छ।    

३.१.ससं्थागि सधुाि 

खानेपानी क्षते्रको ससं्थागत पनुयसरंचनाका लागग काठमाडौँ उपत्यकाभभत्र नेपाल खानेपानी ससं्थानले 
सञ्चालन गरी आएको खानेपानी तथा िल ननकास सेवा काययलाई सधुार तथा व्यवस्थापन गनय ननम्न 
भलखखत तीनवटा छुट्टाछुट्टै ननकायको स्थापना गररएको छ। 

३.१.१ काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यिस्थापन बोडा (KVWSMB) 

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडयले नेपाल खानेपानी ससं्थानको काठमाडौँ उपत्यका भभत्रका 
सम्पणूय पनुवायस र दानयत्व सम्हाल्न ेगरी भमनत २०६४ र्फागनु १ गत े(१३ रे्फब्रवुरी, २००८) सञ्चाभलत 
छ। सेवा नीनतको ववकास तथा सपुरीवेक्षण, आयोजना अन्तगयत ननमायण हुने सरंचनाको म्जम्मा, 
उपत्यकामा खानेपानी तथा िल ननकास व्यवस्थापन गनय नीनत तथा योजनाको तजुयमा, आगथयक स्रोतको 
व्यवस्था, उपभोक्तासँग महसलु असलु गराउने यस बोडयको कायय रहेको छ। प्राप्त पनुवायस र दानयत्व 
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काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी भलभमटेडलाई ३० वर् ेभलज करार मार्फय त सोही भमनत देखख सञ्चालन गनय 
म्जम्मा हदइएको छ। 

३.१.२ काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी मलममटेड (KUKL) 

यस कम्पनील ेकाठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडयबाट सेवा करारमा भलई तोककएको मापदण्ड 
अनसुारको सेवा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने म्जम्मा भमनत २०६४ र्फागनु १ गत े(१३ रे्फब्रवुरी, २००८) 
देखख भलई कायय गदै आएको छ। यसको मखु्य भभूमका बोडयल े हदएको अनमुनत पत्रमा उल्लेख भए 
बमोम्जम काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी तथा िल ननकासको सञ्चालन र व्यवस्थापन गनुय हो। यस 
बाहेक खानेपानी तथा िल ननकास प्रणालीको व्यवस्थापन गने सन्दभयमा आगथयक तथा प्राववगधक पक्ष, 

महसलु सकंलन, व्यवस्थापन तथा उपभोक्ताहरूको गनुासोलाई ध्यान हदने काययहरू यस अन्तगयत पदयछन।् 

३.१.३.खानेपानी मिसलु तनधाािण आयोग (WTFC) 

खानेपानी महसलु ननधायरण आयोगले स्वतन्त्र ससं्थाको रूपमा खानेपानी र िल ननकासको महसलु 
ननधायरण गदयछ। यसले खानेपानी सेवा भरपदो र गणुस्तरीय रूपमा उपलब्ध गराएको छ वा छैन भन्ने 
सम्बन्धमा अनगुमन गरी सेवाको गसु्तरको प्रत्याभनूत हदनेछ। यसका लागग आवश्यक नीनत, काययववगध 
तथा महसलु ननधायरणका मापदण्ड स्वीकृत गरी कायायन्वयन गने कायय यस आयोगमा रहेको छ। 

४. आयोजनाको कुल लागि िथा सियोगी दाि ृतनकायिरू 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको  प्रथम चरणको उप–आयोजना १ को शरुूमा कुल लागत २४९.४० 
भमभलयन अमेररकी डलर रहेकोमा सरुूङ ननमायण काययको लागग पनुः ठेक्का पट्टा गदाय लागत वदृ्गध हुन 
गएको छ।वदृ्बब भएको लागत व्यवस्थापनको लागग नेपाल सरकारबाट १३.०८ भमभलयन र एभशयाली 
ववकास बङै्ग्कबाट २५ भमभलयन अमेररकी डलर व्यहोने गरी ऋण सम्झौता सम्पन्न भएको मेलम्ची 
खानेपानी आयोजनाको प्रथम चरण उप–आयोजना १ को कुल सशंोगधत लागत जम्मा २८७.४ भमभलयन 
अमेररकी डलर रहन गएको छ। पनछ सन ् २०१५ मा पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमता अभभवदृ्गध गरी 
दैननक प्रशोधन क्षमता १७ करोड भलटर परु्याउन, आयोजनाको दोस्रो चरणको डडजाइन प्रनतवेदन तयारी 
इत्याहद काययका लागग  दात ृननकाय सहमत भएको र  Loan 3255 बाट १७.४ भमभलयन अमरेरकन डलर 
र नेपाल सरकारको योगदान वापत ८.१ भमभलयन डलर समेत गरी जम्मा २५.५ भमभलयन अमेररकन 
डलर थप हुन गएको छ। यसरी आयोजनाको कुल ससंागधत लागत जम्मा ३१२.९ भमभलयन अमेररकी 
डलर रहन गएको छ। 

आयोजनाको 
आगथयक 
स्रोत 

रकम  (भमभलयन अमेररकी 
डलर) 

जम्मा 
 

प्रनतशत 

  

कैकर्फयत 

 शुरूको  

(२००८) 

थप  थप   

(२०१४) (२०१५) 

नेपाल 
सरकार 

७३.९ १३ ८.१ ९५ ३०.३६  
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एभसयाली 
ववकास 
बैङ्ग्क ADB 

Loan 1820   

१०३.८ २५ १७.४ १४६.२ ४६.७२  सुरूङ तथा हेडवक्सय ननमायण (ADB Loan 

3110) तथा पानी प्रशोधन केन्द्र भाग २ 
दोस्रो चरणको डडजाइन (ADB Loan 

3255)   

जाइका 
लोन   

 NE-P08 

४७.५
  

४७.५  
  १५.१८ पानी प्रशोधन केन्द्र ननमायण भाग १ 

(८.५ करोड भलटर दैननक क्षमता) 

नडड यक सहयता 
कोर् 

१०.५ १०.५   ३.३६ सुरूङ ननमायण परामशय 

ओपेक १३.७ १३.७   ४.३८ आयोजना प्रथम चरणको डडजाइन 

जम्मा २४९.४
  

३८ २५.५ ३१२.९ १००  

 

५.आयोजनाको कायाान्ियनका लागग आिश्यक सगंठनात्मक सिंचना  

  

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कायायन्वयनका लागग आवश्यक पने जनशम्क्त मेलम्ची खानेपानी ववकास 
सभमनतको स्थायी पदपनूत यबाट गने व्यवस्था गररएको यो सभमनत नरहेको अवस्थामा ववशरे् तथा मखु्य 
पदहरूको पदपनूत य नेपाल सरकार ननजामती सेवाबाट काजमा रहने गरी व्यवस्था समेत गररएको छ। 
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दरवन्दी तरेरज अनसुचूी १ मा राखखएको छ। 
 

आयोजनाको कायायन्वयनका लागग उप–काययकारी ननदेशक–१ को नेततृ्वमा भसन्धुपाल्चोक म्जल्लामा 
आयोजना कायायन्वयन इकाई (Project Implementation Unit) रहने व्यवस्था छ। आयोजनाको व्यवस्थापन 
इकाई (Project Management Unit) अन्तगयत काययकारी ननदेशक, उप–काययकारी तथा अन्य इकाइहरू 
काठमाडौँ म्जल्लामा रहने व्यवस्था मेलम्ची खानपेानी ववकास सभमनतको गठन आदेशमा उल्लखे 
भएअनसुार आयोजनाको जनशम्क्त व्यवस्थापन गररएको छ। 

६.आयोजनाको मखु्य कायािरू 

६.१ मेलम्ची उपआयोजना १ प्रथम चिण 

मेलम्ची खानेपानी आयोजना उप–आयोजना १ अन्तगयत ननम्न अनसुारका ववकास ननमायणका कामहरू 
रहेका छन।् मेलम्ची खानेपानी आयोजना ननमायणका लागग आवश्यक सहायक पवूायधारहरूको ननमायण 
ववगतका वर्यहरूमा सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका छन।् हेडवक्सय तथा सरुूङ ननमायणको काम ननमायण 
व्यवसायीबाट ननमायण सम्पन्न भएकोमा ती सरंचनाहरूको ननयभमत रेखदेख तथा ममयत सम्भार गररँदै 
आएकोमा २०७५ पौर्बाट ननमायण व्यवसायी इटाभलयन अदालती प्रकक्रया (Insolvency) मा गएका कारण 
ठेक्का रद्द गनुयपरेको हँुदा सवारी साधन तथा क्याम्पसाइटको व्यवस्थापनको लागग वकैम्ल्पक व्यवस्था 
अपनाइएको छ भने यस अवगधमा प्रवेश मागयहरूको सञ्चालनमा पनन समस्या देखखएको छैन।  
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६.१.१ प्रिेश मागा तनमााण  

६.१.१.१ मखु्य प्रिेश मागा 

मेलम्ची पलुबजार देखख अम्बाथान हेडवक्सय सम्मको २०.७ ककलोभमटरको सडक, त्यस मागयमा पने १० 
वटा पलु सहहत ववगत बर्यहरूमा न ैसम्पन्न भई यातायात सञ्चालन भइरहेको छ। हरेक बर्य बािी तथा 
पहहरोबाट क्षनत भएको भागलाई सर्फा गरी पनुः ननयभमत सञ्चालनमा ल्याउने गररएको छ। पहाडी तथा 
हहमाली क्षते्रमा पने सरंचना भएकाल े हरेक वर्य ममयत सभंारको आवश्यकता पदयछ। यस मखु्य 
प्रवेशमागयको नतम्ब ुदेखख हेडवक्सय  सम्मको खण्डमा २०७२ को भकूम्प तथा तत्पश्चातको वर्ायदका कारण 
नतम्ब ुकजव ेक्षनतरस्त भएको हँुदा हरेक वर्य वकैम्ल्पक तथा अस्थायी रूपमा डाइभसयन ननमायण गरी 
यातायात सचुारु गररने गररएको र सो स्थानमा  डाइभसयन सडक पक्की पलु (बेलीब्रीज) समेत ननमायण 
गनय आवश्यक भएको छ र ववभभन्न स्थानमा पनुयननमायण गनुय पने अवस्था छ। यसका लागग स्थानीय 
बाभसन्दाबाट पटक पटक माग भइआएको छ। यहाँको सरंचना पनन पहाडी तथा हहमाली क्षते्रमा पने 
भएकाल ेहरेक वर्य ममयत सभंारको आवश्कता पदयछ।  

६.१.१.२ अडडट प्रिेशमागा 

क) ग्याल्थुम अडडट पहँुच मागय (सेरा देखख ग्याल्थमु अडडट सम्मको ४.२ ककलोभमटर प्रवेश मागयको 
ननमायण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेको छ।  

ख) सनु्दरीजल अडडट पहँुच मागय (कुल १.६ ककलोभमटर रहेको यस मागयमा एउटा पलु समेत पछय । 
यसको ननमायण कायय सम्पन्न भई हाल सञ्चालनमा रहेको छ। अडडट प्रवेश मागयहरूको ममयतसभंार 
तथा सञ्चालनको कायय सरुूङ ननमायण व्यवसायीबाट भइरहेको छ ।  

ग) भसन्धु अडडट पहँुच मागय (मखु्य प्रवेशमागयको बाहुनेपाटी देखख भसन्ध ुअडडट १५.३ ककलोभमटर 
ननयभमत रूपमा ममयत सभंार गरी सञ्चालन हँुदै आएको छ। 
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६.१.२. प्रिेश मागा स्ििसधुाि ि ममािसभंाि  

क) सडक स्तरसधुार (UAR 01) गोकणय सनु्दरीजल ४.९ ककलोभमटर कायय सम्पन्न र अन्य काययहरू 
भइरहेको छ।  केही खण्डमा पनुः स्तर उन्ननत गनुय आवश्यक देखखएको छ । 

ख) लाभमडाँडा मेलम्ची पलुबजार खण्ड २२.६ ककलोभमटर UAR/02 ठेक्का अन्तगयतको कायय सम्पन्न 
भई हाल सञ्चालनमा रहेको छ। केही खण्डमा पनुउय त्थान कायय गनय आवश्यक रहेको छ। सडक 
ववभागबाट उक्त सडकको स्तरोन्ननत गने काम आवश्कता अनसुार भइरहेको छ। 

६.१.३. मेलम्ची क्याम्प साइट 

मेलम्ची पलुबजारमा पहहलो चरणको र दोस्रो चरणको कायायलय अन्तगयत हेडवक्सय, अम्बाथान, ग्याल्थमु 
तथा सनु्दरीजल लगायतका सब ैसाइटहरूमा साइट कायायलय तथा कमयचारी आवास ननमायण सम्पन्न 
भई हाल ननयभमत सञ्चालनमा रहेका छन।् मागथ उल्लेखखत सब ैआयोजना ननमायणका लागग आवश्यक 
सहायक पवूायधारहरू ववगतका वर्यहरूमा सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका छन।् 

६.१. ४  िेडिक्सा िथा सरुूङ तनमााण (ADB Fund) 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रथम चरण अन्तगयत दैननक १७ करोड भलटर पानी काठमाडौँ 
उपत्यकासम्म ल्याउन ननमायण गनुयपने मखु्य सरंचनाहरूमध्येका हेडवक्सय (इन्टेक, डडभसम्ल्टङ्ग्ग बेभसन, 

डाइभसयन वेयर), हेडवक्सय डाइभसयन सरुूङ तथा मखु्य पथान्तरण सरुूङ ननमायणका लागग छुट्टै ठेक्का 
सम्झौता मार्फय त कायायन्वयन गररँदै आएको छ। आयोजनाको हेडवक्सय तथा सरुूङ  ननमायण काययको लागग 
कुल ठेक्का रकम रू. ४ अबय २८ करोड  ८८ लाख २२ हजार ५६२.१ (भ्याट बाहेकको) को ठेक्का 
सम्झौता (MDS/DT/01) गचननयाँ कम्पनीसँग २०६४ र्फागनु ७ (१९ र्फरवरी २००८) गत ेभएको गथयो। 
आवश्यक तयारी पश्चात २०६६ बशैाख २० गत े(३ मे, २००९) मा सनु्दरीजलबाट पहहलो ब्लास्ट गरी 
सरुूङ ननमायण कायय प्रारम्भ भएको गथयो। उक्त सम्झौतामा ननमायण व्यवसायीबाट  हेडवक्सय तथा सरुूङ 
ननमायण कायय २ सपे्टेम्बर २०१३ (१५९० हदन) भभत्रसम्ममा सम्पन्न गने लक्ष्य राखखएको गथयो।गचननयाँ 
कम्पनी China Railway 15 Bureau Group Corportation and CMIIC J/V (CRCC) सँग भएको उक्त 
सम्झौता २५ सेप्टेम्बर २०१२ मा सन्तोर्जनक कायय प्रगनत नभए पनछ रद्द गरीयो।सो अवगधसम्ममा 
जम्मा ६४१७ भमटर सरुूङ ननमायण कायय सम्पन्न भएको गथयो।यस अवगधसम्ममा ननमायण व्यवसायील े
सम्पन्न गरेको काम वापत रू. ५१ करोड, ६९ लाख, ५३ हजार १६६ भकु्तानी गररएको गथयो।ठेक्का रद्द 
भएपनछ ननयमानसुार ननमायण व्यवसायीबाट दाखखला गररएको बङै्ग्क ग्यारेन्टीहरू वापतको रकम दईु बङै्ग्क 
क्रमशः हहमालयन बङै्ग्क (Performance Security USD 6,655,000) तथा बङै्ग्क अर्फ काठमान्डु (Advance 

bank Guarantee EURO 1,411,543  & USD 6,625,000) बाट जर्फत गररएको  गथयो। 

हेडवक्सय तथा सरुूङ ननमायण काययको लागग नया ँननमायण व्यवसायी Co-operativa Muratori e Cementisti – 

CMC di Ravenna, Italy सँग भमनत २०७० असार ३१ मा MDS/DT/02 ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको  
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गथयो।अक्टोबर १, २०१३ मा ननज ननमायण व्यवसायीलाई Notice to Commence जारी गररएको।उक्त 
काययको लागग सम्पन्न गनुयपने समयावगध १०९५ हदन र कुल सम्झौता भ्याट बाहेक रकम रू. 
७,७२३,४७१,३४२ (सात अवय बहत्तर करोड, चौतीस लाख एकहत्तर हजार, तीन सय बयाभलस रूपया ँमात्र)ै 
रहेको  गथयो।२०७२ बशैाख १२ को भकूम्प तथा त्यसपनछको नाकाबन्दीका कारण ननमायण कायय प्रभाववत 
भएकोल ेसो ठेक्का सम्झौताको म्याद माचय २०१८ सम्मका लागग थप गररएको गथयो।भकूम्पका कारण 
हेडवक्सय क्षेत्रमा गरीनपुने Opencut तथा Rock Support and Slope Stabilisation को पररमाण वदृ्बब हुन 
गएकोल े सो सम्बन्धी कामहरूल े गदाय ननमायण व्यवसायीले म्याद थपको लागग अनरुोध गरेपनछ 
परामशयदाताबाट Determination गररएको र ठेक्का अनसुारको बाँकी काययहरू सम्पन्न गनय ३० अगस्ट, 

२०१८ सम्म म्याद थप हुन भसर्फाररश भएअनसुार म्याद थप गररएको गथयो। तर, ननमायण व्यवसायीबाट 
परामशयदाताको Determination मा गचत्त नबझुी Dispute Board का लागग ननवेदन गरेको र Dispute Board 

Referral 8 को प्रारम्म्भक ननणयय अनसुार ठेक्का सम्झौताको म्याद १० रे्फबुर्अरी २०१९ सम्मका लागग 
थप गनय भसर्फाररश भएको गथयो। 

यस बबचमा ननमायण व्यवसायीबाट  सरुुङ खन्ने काम  सम्पन्न (Breakthrough) गरेको र द्रतू गनतमा  
सरुुङको र्फाइनल कर्फननभसङ गने काम भएको, २५.३ ककलोभमटर  सरुुङको र्फाइनल कर्फननभसङको कायय 
सम्पन्न गरीसककएको, भेम्न्टलेसन साफ्टको डिल भइरहेको, गेटहरू जडान भइरहेको, वकैम्ल्पक पाईपलाईन 
जडान सहहत हेडवकय समा ववभभन्न सरंचना ननमायणका लागग कंकक्रटको काम हँुदै गरेको अवस्थामा ननमायण 
व्यवसायी CMC ले Referral 8 को अम्न्तम प्रनतवेदन अनसुारको भकु्तानी तत्काल गराउन ३० नोवेम्बर 
२०१८ मा Notice of Contract Termination पेश गरेको गथयो। यस अवगधमा ननमायण कायय पनुः प्रभाववत 
भएको र परामशयदाता वा सभमनतलाई जानकारी समेत नगराई १५ डडसेम्बर, २०१८ मा ननमायण व्यवसायी 
काययस्थल छाडड गएकाले ननमायण कायय स्थगगत हुन गएको गथयो। यसरी ननमायण व्यवसायीबाट ठेक्का 
प्रावधान ववपररत कायय भएकाले ईम्न्जननयरबाट ठेक्का रद्द गनय भसर्फाररश गररएको गथयो। आयोजना तथा 
खानेपानी मन्त्रालयका तर्फय बाट ननमायण व्यवसायीलाई पनुःकाममा र्फकायउन अनेक प्रयासहरू गररएको 
भएपनन ननमायण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता बाहहरका ववभभन्न २१ वटा शतयहरू राखी ननमायणकायय सम्पन्न 
गने तर्फय  तदारुकता नदेखाएकाले वाध्य भई ७ रे्फब्रअुरी, २०१९ मा ठेक्का सम्झौता रद्द गनुयपरेको गथयो। 

यसरी दोस्रो पटक हेडवक्सय तथा  सरुुङ ननमायणको काययको ठेक्का रद्द गनुय परकोले आयोजनालाई शीघ्र 
सम्पन्न गराउने सम्बन्धमा दात ृ ननकाय एभसयाली ववकास बङै्ग्कसँग बाकँी काम शीघ्र सम्पन्न गनय 
छलर्फल गरी कायय योजना तयार गररएको। तयार गररएको कायययोजनाको कायायन्वयनका लागग दात ृ
ननकायबाट सहमनत प्राप्त भएको र नेपाल सरकार मम्न्त्रपररर्द्को समेत अनमुोदन हुनपुने राय दात ृ
ननकायबाट राखखएको। 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गने सम्बन्धमा खानेपानी मन्त्रालय मार्फय त 
मम्न्त्रपररर्द््मा कायय योजना स्वीकृनतका लागग प्रस्ताव पेश गररएको। प्रस्ताव अनसुारको कायययोजना 
कायायन्वयनका लागग भमनत २०७६ जठे २ (२० मे, २०१९) मा नेपाल सरकार मम्न्त्रपररर्द्को ननणयय 
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भएपनछ ननकास खुलेको। उल्लेखखत मम्न्त्रपररर्द््को ननणययानसुार मेलम्ची खानपेानी आयोजनाको बाँकी 
रहेको काययहरूमध्ये  सरुुङ तथा हेडवक्सय ननमायणको मखु्य दईु ठेक्का प्याकेज खुला बोलपत्रका 
माध्यमबाट ठेक्का सम्झौताको कायायन्वयन गराउन जेठ ३१ गत ेबोलपत्रको सचूना प्रकासन गररएको। 
बाँकी रहेका अन्य सहायक कामहरूमध्ये- हाइिो मेकाननकल सप्लाइ-जडान, अनगुमन प्रणाली जडान 
भेम्न्टलेशन साफ्ट जडान, ववभभन्न ककभसमका पाइप तथा कर्फहटङ्ग्ग सप्लाइ/जडान, सनु्दरीजल आउटलेट 
पाइप सपोटय डडजानइन/सप्लाइ तथा जडानका ववभभन्न कामहरू साववककै डडजानइन सप्लायर 
जडानकतायबाट गने गरी सोझै खरीदको प्रकक्रया अगाडड बिाइएको। उल्लेखखत ववभभन्न प्याकेजहरूको 
खरीद प्रकक्रया सहहतको वववरण अनसुचूी ३ मा राखखएको छ।      

हेडवक्सय तथा सरुूङ ननमाण कायय अन्तगयत ननमायण काययको दैननक सपुरभभजन तथा आवश्यक डडजाइन 
समीक्षा (Review) गने काययको लागग Consortium of Poyry Infra AG, Poyry Environment Oy, Poyry 

Infra Oy, Hifab International Ltd in association with MULTI Disciplinary Consultants (P) Ltd. ननयकु्त 
गररएकोमा उक्त परामशयदाताको सम्झौता अवगध सन ्२०१५ मा समाप्त भएको हँुदा बाँकी कायय सम्पन्न 
गनयका लागग १८ मे, २०१५ मा Eptisa Servicios De Ingenieria SL Spain BETS Consulting Services Ltd 

Bangladesh (JV) तथा स्थानीय परामशयदाताहरू TSC, SILT TAEC, BEAM Consutant सँग को नया ँ
सम्झौता रकम रू. ५४ करोड ९४ लाख ६८ हजार २०८ (नेपाली रूवपयाँ २० करोड, २४ लाख, ३७ हजार 
४१८  तथा  अमरेरकन डलर ३० लाख ९५ हजार १८२ बराबरको सरुूङ ननमायणको डडजाइन र सपुरभभजन 
कायय हँुदै आइरहेको अवस्था छ। परामशयदाताको समयावगध ननमायण व्यवसायीको कायय प्रगनतसँग 
सम्वम्न्धत भएकोल ेअक्टोबर २०१९ मा नया ँ ननमायण व्यवसायीको  पररचालन गररएको र हेडवक्सय 
ननमायणको कायय सम्पन्न गने म्याद  डडसेम्बर २०२० रहे अनसुार परामशय सेवाको म्याद समेत जुलाई 
२०१९ बाट ननरन्तर राखी माचय २०२१  थप गररएको छ। परामशयदाताको सेवा अवगध DNP समेत गणना 
गररँदा माचय २०२२ तथा आयोजना सम्पन्न प्रनतवदेन तयार गररँदासम्मा जुन २०२२ सम्मको म्याद थप 
भएको छ। परामशय सेवाका ववभभन्न ववदेशी दक्ष जनशम्क्तहरूको कुल कायय अवगध 380 manmonth रहेको 
छ। त्यसरी स्वदेशी ववज्ञ तथा आवश्यक्ता अनसुारका अन्य जनशम्क्तहरूको काययअवगध 2113 manmonth 

रहेको छ। परामशय सेवाको यस ठेक्का सम्झौता MWSP/CS/01(2015) को ववभभन्न जन शम्क्तहरूको 
वववरण अनसुचूी न.ं ४ मा रहेको छ।  

६.1.५ पानी प्रशोधन केन्र तनमााण 

मेलम्ची नदी डाइभसयनबाट काठमाडौँ उपत्यकामा प्राप्त हुने पानीलाई WHO ले तोकेको गणुस्तर मापदण्ड 
अनसुार प्रशोधन गरी ववतरणका लागग उपलब्ध गराउन ननमायण गररनपुने अत्याधुननक ककभसमको पानी 
प्रशोधन केन्द्रलाई दईु भागमा बाँडी ननमायण गररने योजना अनसुार पहहलो भागमा दैननक ८.५ करोड 
भलटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्रको ननमायण गररएको छ।   
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६.१.५.१ पानी प्रशोधन केन्र तनमााण भाग –१ (JICA Fund) 

सनु्दरीजल पानी प्रशोधन केन्द्र ननमायणको भाग १ (८.५ करोड भलटर दैननक क्षमता) को खरीद प्रकक्रया 
२१ जुन २०१३ (२०७०/०३/०७) मा ननमायण व्यवसायी M/S VA TECH WABAG Limited – Pratibha 

Industries Limited को बोलपत्र स्वीकृत गरी भमनत २०७०/०३/०२६ मा ननजसँग ठेक्का सम्झौता भएको    

गथयो। 

सम्झौतापनछ 1 January 2014 मा ननज ननमायण व्यवसायीलाई Notice to commence जारी गररएको। उक्त 
काययको लागग समयावगध ८१० हदन र कुल सम्झौता भ्याट बाहेक रकम रू. ४,२०४,६४१,९०८ (चार अवय, 
वीस करोड, छयाभलस लाख, एकचाभलस हजार, नौसय आठ रूपयैाँ मात्र) रहेको गथयो। वव. स.ं २०७२ 
बशैाख १२ गतकेो भकूम्प तथा भारतीय नाकाबन्दीका जस्ता ववभभन्न कारणबाट प्रभाववत यस पानी 
प्रशोधन केन्द्रको ननमायण कायय ३१ डडसेम्बर २०१७ मा सम्पन्न गरी प्रयोगका लागग कुरीरहेको अवस्था 
छ।  

पानी प्रशोधन केन्द्रको डडजाइन तथा सपुरीवेक्षण कायय परामशयदाता कम्पनी NJS Consultants Co. Ltd in 

Association with Binnie Black & Veatch, Mott, Mac Donald Ltd र स्थानीय परामशयदाता Nepal Consult 

सँग पानी प्रशोधन केन्द्र भाग–१ ननमायणको डडजाइन र दैननक अनगुमन तथा सपुरभभजन काययको लागग 
भमनत २७ रे्फबुर्अरी, २००२ मा रू. ६० करोड, २६ लाख, ४८ हजार २९६ बराबरको सम्झौता भएतापनन 
मेलम्ची डाइभसयनको कायय सन ् २००९ मा मात्र ठेक्का सम्झौता गनय सककएकोल ेपानी प्रशोधन केन्द्र 
ननमायणको डडजाइन समीक्षा (Review) तथा टेण्डर प्रकक्रया  शरुू गनय सन ्२०१० बाट परामशयदाता NJS 

लाई र पनुः पणूयक्षमतामा पररचालन गने ननणयय भएको अनसुार परामशयदाताबाट कायय भइरहेको छ। 
मेलम्ची खानेपानी ववकास सभमनत तथा परामशयदाताबीच भएको ठेक्का सम्झौतामा दात ृ ननकाय Jica 

Loan NE-P08 को सतय अनसुार केन्द्रको ननमायण कायय सम्पन्न नहुन्जेल सम्मका लागग सोही परामशयदाता 
रहने व्यवस्था भए बमोम्जम NJS Consultant को समेत सेवा अवगध  डडसेम्बर २०१९ सम्मका लागग थप 
गररएको गथयो। मेलम्ची नदीबाट पानी प्राप्त हुने अनमुाननत समयका आधारमा यस परामशय सेवाको 
अवगध रे्फब्रअुरी २०२० सम्म कायम गररएको भएता पनन पानी प्रशोधन केन्द्र भाग एकको ठेक्का 
सम्झौता समापन गनय लाग्ने समयसम्का लागग परामशय सेवाको समेत म्याद रहने गरी दात ृ ननकाय 
जाइकासँग भएको सहमनत अनसुार यस परमशय सम्झौतामा उल्लखे गररएको छ। NJS सँगको परामशय 
सेवा ठेक्का सम्झौतामा ववदेशी ववज्ञ जनशम्क्तको 252 manmonth तथा स्वदेशी ववज्ञ जनशम्क्तको 462 

manmonth बराबरको लागत (input) रहेको छ। यसको ववस्ततृ वववरण अनसुचूी न.ं ५ मा राखखएको छ। 

६.१.५.२ पानी प्रशोधन केन्र तनमााण भाग – २ ( ADB Fund) 

सनु्दरीजल पानी प्रशोधन केन्द्र ननमायणको भाग –२ (थप ८.५ करोड भलटर दैननक क्षमता) को खरीद 
प्रकक्रया ६ डडसेम्बर, २०१५ (२०७२/०८/२०)  शरुू गररएको गथयो र ननमायण व्यवसायी M/S TCPL – 

Pratibha Industries Limited को बोलपत्र ७ अक्टोबर २०१६ मा स्वीकृत गरी ७ नोवेम्बर, २०१६  मा भ्याट 
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बाहेक रू. १ अबय ३७ करोड ५१ हजार ५५ हजार ०६३ मा उक्त कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको 
गथयो।  

सनु्दरीजलमा थप दैननक ८ करोड ५० लाख भलटर पानी प्रशोधन क्षमताको केन्द्र ननमायण कायय  दात ृ
ननकाय ADB  को सहायतामा  शरुू गररएको छ। ३१ जनवरी, २०१७ बाट  Commencement भएको र  
शरुू सम्झौता अनसुार जम्मा ५४० हदनमा कायय सम्पन्न गनुयपने भएकोल े ननमायण कायय सम्पन्न गने 
अवगध जुलाई २०१८ रहेकोमा सनु्दरीजल पानी प्रशोधन केन्द्रको साइटमा दईु ननमायण व्यवसायीबीचको 
साइट सेयररङमा असमन्वय हँुदा पानी प्रशोधन केन्द्र भाग–२ को कायय प्रभाववत हुन गएको गथयो। 
यसका लागग मेलम्ची खानपेानी ववकास सभमनतबाट सहम्जकरण गररएको गथयो र पानी प्रशोधन केन्द्रको 
ननमायणका लागग माचय २०२० सम्मका लागग म्याद थप समेत गरेको गररएको गथयो। ननमायण व्यवसायी  

TCPL Pratibha Industries JV  बाट हाल सम्ममा पानी प्रशोधन केन्द्रका ववभभन्न ईकाई हरूमा गनुय पने 
कंकक्रट तथा जडानको काययहरू सम्पन्न गरेको छ। 

पानी प्रशोधन केन्द्र भाग २ को सपुरभभजन काययका लागग १६ अगष्ट २०१६ मा परामशयदाता Eptisa सँग 
ठेक्का सम्झौता न.ं WTPC/02 ठेक्का सम्झौता गररएको गथयो। यस ठेक्का सम्झौताको शरुूको सम्झौता 
रकम रू. १६ करोड ७५ लाख ८१ हजार ७३१ (अमरेरकी डलर १२,२८,४९८ तथा ने रू ३,६४,१५,०००) 

तथा कायय सम्पन्न गनुय पने म्याद जुलाई २०१८ रहेको गथयो। पानी प्रशोधन केन्द्रको डडजाइन तथा 
सपुरीवेक्षण कायय परामशयदाता कम्पनी Eptisa  Servious De Ingenierian SL Spain र स्थानीय परामशयदाता 
TSC, SILT TAEC, TMS and GeoCom को म्याद सपे्टेम्बर २०१९ सम्का लागग थप गररइएको भएवपन 
मेलम्ची नदीबाट पानी प्राप्त हुन समय लाग्दे खेहदएकोले यस परामशय सेवाको म्याद थपको प्रकक्रया शरुू 
गररएको छ। यस परामशय सेवाको ठेक्का सम्झौता अन्तरगत ववदेशी ववज्ञहरूको 50 manmonth  तथा 
स्वदेशी जनशम्क्तको 250 mamnonth बराबरको कयय अवगध रहेको छ।यसको ववस्ततृ वववरण अनसुचूी न.ं 
६ रहेको छ।  

६.१.६ सामाजजक उत्थान कायाक्रम 

आयोजना ननमायण क्रममा मेलम्ची उपत्यकाबासीहरूको सामाम्जक तथा आगथयक जीवनमा पनय सक्न े
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभावलाई कम गनय, उनीहरूको जीवनस्तर दीर्यकालीन रूपमा मागथ उकास्न र 
आयोजनाबाट प्राप्त हुने र्फाइदाहरूमा स्थानीयबासीको हहस्सा सनुनम्श्चत गराउन े उद्देश्यले सामाम्जक 
उत्थान काययक्रम (साउका) सञ्चालन भइरहेको छ।यस आयोजनाबाट अनत प्रभाववत भसन्धुपाल्चोक 
म्जल्लाको साववकका १४ वटा गाउँ ववकास सभमनतहरू (मेलम्ची,  दवुाचौर, बाँसवारी,  तालामाराङ, र्फटकशीला, 
हेलम्ब,ु इचोक, महाँकाल, ककउल, पाल्चोक, भोटेचौर, थकनी, भसन्धुकोट र हैबङु) मा साउका अन्तगयत भशक्षा, 
स्वास््य, रामीण ववद्यतुीकरण आयआजयन तथा सामदुानयक ववकास काययक्रम लगायत पाँचवटा महत्वपणूय 
काययक्रमहरू समावेश गरी सञ्चालनमा रहेका छन।् 

यी काययक्रमहरू नेपाल सरकारको ससं्था दताय ऐन, २०३४ बमोम्जम म्जल्ला प्रशासन कायायलय 
भसन्धुपाल्चोक चौतारामा २०६६ र्फागनु १२ मा दताय भएको हृयोल्मो भसन्धु मलेम्ची उपत्यका सामाम्जक 
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उत्थान काययक्रम सञ्चालन सभमनत (हृयोभसमेसस) मार्फय त सञ्चालन हँुदै आएका छन।् साथ ै
काभ्रेपलाञ्चोक म्जल्लाको मण्डन उपत्यकाका तत्काभलन पाँच गाउँ ववकास सभमनत (पाँचखाल, जैभसथोक, 

चण्डनेी मण्डन, महादेवस्थान, गहैिववसौना, देउपरु) मा पनन सामाम्जक उत्थानका काययक्रमहरू सञ्चालनमा 
रहेका छन।् त्यसगैरी महुान क्षेत्रको लागग हेल्मो उत्थान काययक्रम सञ्चालनमा रहेको छ भने, याङ्ग्री 
लाके क्षते्रको ववभभन्न १० गाउँ ववकास सभमनत (बरुवा, भोताङ, थाङपालकोट, थाङपालधाप, वासँखकय , 
भोटेनाम्लाङ,  लागचे  ज्याभमरे,  गनु्सा तथा भशखरपरु) मा सामाम्जक उत्थान काययक्रम सञ्चालनमा 
रहेको छ र इन्द्रावती पवूयका ववभभन्न छ गाउँ ववकास सभमनत (भोटभसपा, बाडँगेाँउ, भभमटार, साँगाचोक, 

भसपापोखरी, ठूलो भसरूवारी) मा समेत  सामाम्जक उत्थान काययक्रम सञ्चालन गने काययक्रम रहेको    
छ । 

आवश्यक प्राववगधक सहयोग तथा सहम्जकरण र स्थानीय समस्याहरूको समयम ैसमाधान गरी आयोजना 
ननमायणमा प्रत्यक्ष सहयोगका लागग सामाम्जक उत्थान काययक्रमको परामशयदाता (SSDS) को व्यवस्था 
गरेको छ। सामाम्जक उत्थान काययक्रमको परामशयसेवाका लागग Integrated Consultants Nepal P. Ltd. तथा 
Consolidated Management Services Nepal P. Ltd को सयंकु्त उपक्रमसँग २०६६ मभंसर २१ गत े (२२ 
नोवेम्बर, २००९)मा रू. ७ करोड १० लाख ७७ हजार ०९४ बराबरको ठेक्का सम्झौता गरी परामशय सेवा 
अनसुारको काययहरू हँुदै आएको गथयो। परामशयदाता ICON CMS JV बाट साववकका सेवा सतय अनसुारको 
सेवा ननरन्तरता गनय नसककने जानकारी गराएकोमा डडसेम्बर २०१८ बाट उल्लेखखत परामशय सेवाको कायय 
सम्पन्न भएको छ।नया ँपरामशयदातबाट सेवा खरीद गने काययको लागग आवश्यक कायय गररएको छ। 

६.१.७ िािाििण व्यिस्थापन योजना (Environment Management Plan) 

आयोजना सञ्चालनको क्रममा यस आयोजनाबाट स्थानीय वातावरणमा पनयसक्ने नकारात्मक 
प्रभावहरूलाई न्यनूीकरण गरी आयोजनालाई वातावरण मतै्री बनाउन े उद्देश्यबाट आयोजना प्रभाववत 
क्षेत्रमा वातावरण सरंक्षण सम्बन्धी काययसञ्चालन गने व्यवस्था गररएको छ। यस काययक्रम सञ्चालनबाट 
वातावरण सरंक्षण ऐन, २०६३ र ननयमावली २०६४ (हाल ससंोगधत ननयमावली २०७६) ले गरेको 
व्यवस्था अनसुारका स्थानीय वातावरणमा पनय सक्ने प्रभावको मलू्याङ्ग्कन गरी पहहचान गरीएका 
नकारात्मक प्रभाव न्यनूीकरण एव ं ननराकरणका लागग आवश्यक काययक्रम पहहचान गरी सञ्चालन 
गरीएका छन।् 

भमनत २०५७ कानत यक २५ (सन ् १९९९) मा EIA स्वीकृत भएपश्चात सो प्रनतवेदनको Environmental 

management Plan अनसुार ववशरे्ज्ञ टोलीको परामशयमा स्थानीय जनताको सहभागगतामा वातावरण 
व्यवस्थापन सम्बन्धी काययक्रम सञ्चालनमा रहेका छन।् मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनको 
क्रममा आयोजनाल ेवातावरणमा पानयसक्ने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभावहरूलाई ननराकरण र न्यनूीकरण गनय 
आयोजनाले वातावरण व्यवस्थापन योजना समेत तयार गरी ववभभन्न उपायहरू अबलम्वन गदै आएको 
छ। 
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सरुूङ ननमायण काययका क्रममा ननमायण व्यवसायीबाट सम्झौता अनसुार वातावरण व्यवस्थापनका काययहरू 
भइरहेका छन।् पानीको गणुस्तर ववश्लेर्ण गरी अभभलेख राख्न,े माछाको प्रकारको अभभलखे, नदी कटान र 
पहहरो रोकथाम, वकृ्षारोपण, महुान सरंक्षण र खानेपानी भसचंाई कुलो जस्ता ववववध काययहरू हँुदै आइरहेका 
छन।् यही काययक्रमको लागग मेलम्ची साइट कायायलयमा वातावरणीय प्रयोगशाला स्थापना भएको छ। 

६.१.८ पनूिाास ि क्षतिपतूि ा 

आयोजनाको सञ्चालनका आवश्यक पने जभमन तथा ननजी र्र, र्डरेी, खेतीयोग्य जभमन, चरण क्षते्र 
सावयजननक जग्गा तथा ननमायण क्रममा ननजी तथा सामदुानयक सम्पवत्तमा पनय जाने नोक्सानीलाई 
सम्बोधन गनय उगचत क्षनतपनूत यको व्यवस्था गने तथा स्थानीय बाभसन्दाहरूको जीववकोपाजयनमा पनयसक्न े
प्रनतकुल असरलाई न्यनू गने उद्देश्यले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागग तत्काभलन श्री ५ को 
सरकार मम्न्त्रपररर्द्को बठैकबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनुवायस नीनत– २०५७ पाररत भई हालसम्म 
योजनालाई आवश्यक हुने लगभग सम्पणूय जग्गा अगधरहण गने काम सम्पन्न भएको छ। प्रभाववत वा 
ननजी सम्पवत्तमा असर परेका जनताहरूका लागग क्षनतपनूत य हदने काययहरू सम्पन्न भएको छ।जग्गा, र्र, 

बालीनाली, जंगल र सामदुानयक वन, बागवानी, पानी र्ट्ट र भमल, पनुः ननमायण आहद क्षेत्रहरूमा परेको 
असर मलू्याङ्ग्कन गरी क्षनतपनूत य ववतरण गररएको छ। प्रभाववत पररवारलाई देशभर नया ँ बसोबासको 
व्यवस्था गनय आवश्यक पनय जाने सम्पणूय दस्तरु सहहतको व्यवस्था मेलम्ची खानेपानी ववकास सभमनतल े
व्यहोने ननणययानसुार पनुवायस योजनाको कायायन्वयन गररएको हँुदै आएको छ। पनुवायस काययक्रम अन्तगयत 
हालसम्ममा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागग कररब १८०० रोपनी जग्गा प्राप्त भएको छ।  
क्षनतपनूत यवापत कररब रू. ८६ करोड खचय भएको छ। 

६.१.९ आयोजना व्यिस्थापन पिामशा सेिा 

आयजनाको प्रथम चरणको ननमायण काययको शरुुबाट ववदेशी ववज्ञसहहतको आयोजना व्यवस्थापन परामशय 
सेवालाई ननरन्तरता हदइएको गथयो। सन ्२०१४ मा आयोजना व्यवस्थापन परमशय सेवा (PMC IV) का 
रुपमा काययरत Lamayar को सेवा अवगध समाप्त भएको। दात ृ ननकायसँग नया ँपरामशय सेवा खरीदका 
लागग सहमनत हुन नसकेकोले सन ् २०१४ पनछ आयोजनाको कायायन्वयनमा सहम्जकरणका लागग 
आयोजना परामशय सेवा आवश्यक रहेको गथयो। यस अवगधमा सरुुङ तथा हेडवक्सय ननमायण व्यवसायी 
CMC बाट ववभभन्न दावीहरू सजृना गने गरेको पाइएको हँुदा आयोजनाको प्रथम चरणको कायय सम्पन्न 
गनय आयोजना व्यवस्थापनका दृम्ष्टकोणले तत्तकाल परामशय सेवा खरीद गनय नसककएको भएता पनन 
CMC सँगको ठेक्का सम्झौँता रद्द भएपनछ उत्पन्न ववभभन्न समस्याहरू समाधान गनय ववज्ञहरूको 
व्यम्क्तगत परामशय सेवा खरीद गररएको छ। दात ृ ननकाए ADB को सहमनत पश्चात आयोजनाको प्रथम 
चरण सम्पन्न गने अवगधसम्मका लागग ननम्नानसुारका ववज्ञहरूको परामशय सेवा खरीद गररएको छ। 

क) सामाम्जक ववकास ववज्ञको परामशय सेवा एक जना।जम्मा 12 Mamnonth 

ख) आयोजना व्यवस्थापन ववज्ञ प्राववगधक एक जना। जम्मा 18 Mamnonth 
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६.२ मेलम्ची उपआयोजना १ दोस्रो चिण  

मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रथम चरणको मेलम्ची नादी डाइभशयनबाट प्राप्त हुनजाने १७ करोड भलटर 
खानेपानील ेकाडमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो खानेपानीको मागलाई पणूय रूपमा सम्बोधन गनय नसककने देखख 
ववगतका आगथयक वर्यबाट न ैआयोजनाको दोस्रो चरण अन्तरगतको याङ्ग्री तथा लाके नदी डाइभशयनको 
कायय समेत शरुू गररएको छ। यसका लागग मेलमेची खानेपानी ववकास सभमनतसँग रहेका स्रोत साधनको 
सरंक्षण र सदपुयोग हुने दात ृ ननकाय समेतको ठहर रहेको र दात ृ ननकाय ADB आयोजनाको दोस्रो 
चरणको ननमायण काययमा समेत सहयोग उपलब््ध गराउन सहमत भएको छ। 

यसका लागग ननयकु्त परामशयदाताबाट आयोजनाको काययक्रमहरूको अध्ययन प्रनतवेदन तयार गरी 
स्वीकृनतका लागग पेश गरेको छ। 

आयोजनाको दोस्रो चरणमा ननम्नानसुारका काययहरू प्रस्ताव गररएका छन:् 

क) याङ्ग्री नदी डाइभशयन दैननक १७ करोड भलटर 

१. याङ्ग्री नदी हेडवक्सय  तथा्ईन्टेक  ननमायण-१। 
२. याङ्ग्री नदी देखख मेलम्ची नदीसम्मको्सरुुङ्ग्ग्ननमायण्  ९ ककलोभमटर। 
३. मेलम्ची पलुबजार देखख याङ्ग्री हेडवक्सयसम्मको प्रवेश मागय ननमायण २५ ककलोभमटर।  

४. क्याम्प साइट ननमायण। 
ख) लाके नदी डाइभशयन दैननक १७ करोड भलटर  

१. लाके नदी हेडवक्सय तथा्ईन्टेक्ननमायण-१। 
२. लाके नदीदेखख याङ्ग्री नदीसम्मको सरुुङ ननमायण १.५ ककलोभमटर। 

ग. पनुवायस/मआुब्जा तथा क्षनतपनूत य कायय योजना। 
र्. वातावरण व्यवस्थापन कायय योजना। 
ङ) वातावारण प्रभाव मलू्याङ्ग्कन अध्ययन तथा प्रनतवेदन स्वीकृनतको कायय। 
 

दात ृ ननकायसँग नया ँ ऋण सम्झौता हुन ु पवूय साववककै ऋण सम्झौता ADB Loan 3255 AF बाट 
आयोजनाको दोस्रो चरणको ववस्ततृ डजाइन तथा लागत अनमुान तयरी काययका लागग परामशय सेवा 
खरीदको सम्झौता गरी कायय अगाडड बिाइएको छ। दास्रो चरणको ऋण सम्झौताका अगरम शतय अनसुार 
प्रवेश मागयको ननमायण कायय शरुू गररन ुपने भएको हँुदा मेलम्ची पलुबजार देखख याङ्ग्री हेडवक्सयसम्मको 
कररव २५ ककलोभमटर सडकमध्ये पहहला १५ ककलो भमटरमा पने पक्की पलु तथा सडक ननमायणका लागग 
सडक ववभाग, सडक डडभभजन दोलखासँग समन्वय गरी कायय अगाडड बिाइएको छ भने थाङपालधाप 
देखख भोताङसम्मको १० ककलो भमटर सडक तथा पलु ननमायणका लागग आयोजनाका तर्फय बाट ननमायण 
व्यवसायी पररचालन गररएको छ। यसका साथै वातावरणीय प्रभाव मलू्यङ्ग्कन प्रनतवेदन स्वीकृनत, 
पनुवायस कायय योजना समेत परामशयदाताबाट तयार गररएको छ।    
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७. आयोजनाको आगथाक िर्ा २०७६/७७ को िावर्ाक लक्ष्य िथा प्रगति 

७.१ आयोजनाको लक्ष्य (सशंोगधि) 

७.१.१  उप–आयोजना १ (पहिलो चिण) 

क) ठेक्का न ंMDS/DT/02 को पहहलो प्याकेजको लागग गररएको ठेक्का अन्तगयत अन्तगयत हेडवक्सयको 
बाँकी रहेको २० प्रनतशत मध्ये १० प्रनतशत ननमायण कायय सम्पन्न गने  

ख) ठेक्का न ंMDS/DT/02 को दोस्रो प्याकेजको लागग गररएको ठेक्का अन्तगयत अन्तगयत   सरुुङको 
कर्फननभसङ्ग्ग तथा ववभभन्न जडानको कायय सम्पन्न गरी  सरुुङको सञ्चालान परीक्षण गने । 

ख) सनु्दरीजल पानी प्रशोधन केन्द्र, ठेक्का न.ं WTP/01 अन्तगयत ८.५ करोड भलटर दैननक क्षमताको 
पानी प्रशोधन केन्द्रको सञ्चालन तथा भमनी हाइिो इकाइको परीक्षण गने । 

ग) सनु्दरीजल पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमता बबस्तारका लागग आवश्यक ननमायण कायय ठेक्का न.ं 
WTP/02 अन्तगयत ८.५ करोड भलटर दैननक क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्रको ननमायण सम्पन्न गरी 
परीक्षण समेत गररने  

र्) सामाम्जक उत्थान तथा वातावरण व्यवस्थापनका काययक्रमहरूलाई ननरन्तरता हदइने। 
७.१.२ उप–आयोजना १ (दोस्रो चरण) 

क) आयोजनाको दोस्रो चरणको याङरी तथा लाके नदीहरू समेत मेलम्ची पथान्तरण म्स्कममा जोडने 
ननमायण काययको ववस्ततृ अध्ययन गरी प्रनतवेदन तयार गने। 

ख) आयोजनाको दोस्रो चरणको लागग आवश्यक प्रवेश मागय ननमायण गने। 
ग) मखु्य प्रवेश मागय ननमायणको लागग आवश्यक जग्गा प्राम्प्त गरी मआुब्जा तथा क्षनतपनूत य ववतरण 

गने। 

७.१.३ आगथाक िर्ा २०७६/७७को िावर्ाक बजेट  

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ब.उ.शी. न.ं ३१३००१०१ मा आगथयक वर्य २०७६/७७ मा कुल बजेट रू. 
७ अबय ३८ करोड ९५ लाख  बबननयोजन प्राप्त भएको छ। यसमा  मेलम्ची खानेपानी आयोजना उप–
आयोजना १  प्रथम चरणको  शरुूको वावर्यक बजेटका लागग रू. ४ अबय ०६ करोड ५६ लाख र दोस्रो 
चरणको लागग रू. २ अबय ७५ करोड ३७ लाख समेत गरी जम्मा रू. ६ अबय ८३ करोड ०३ लाख 
ववननयोजन प्राप्त भएको गथयो। मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तगयत भसन्धुपाल्चोक म्जल्लामा नया ँ
खानेपानी योजना ननमायण तथा  परुाना खानेपानी आयोजना सम्पन्न गराउन रू. ७ करोड तथा 
काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपहरू बबच््याउन खननएका सडकहरूको ममयत 
तथा ननमायणका लागग समेत रू. २० करोड तथा सरं्ीय सडक सपुरीवेक्षण तथा अनगुमन कायायलय 
दोलखाबाट ननमायण भई रहेको  मेलम्ची धाप सडकका लागग ३० करोड समेत गरी जम्मा रू. ५७ करोड 
व्यवस्था गररएको गथयो। 
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भसन्धुपालचोक म्जल्लामा छनौट गरीएका खानेपानी आयोजनाहरू तथा ववभभन्न सडक ननमायण ममयत 
सधुारका आयोजनाहरूको कायायन्वयन गनय सम्वम्न्धत ननकायहरूलाई रू ५७ करोड रकमान्तर गरी 
उपलब्ध गराईको गथयो। मेलम्ची खानेपानी ववकास सभमनत अन्तगयतका कमयचारीहरूको तलव शीर्यकमा 
अथय मन्त्रालयबाट कम बजेट बबननयोजन प्राप्त भएकोमा दोस्रो चौमाभसक अवगधसम्मको खचयको 
आधारमा तलव शीर्यकमा थप रू. १ करोड ०८ लाख बबननयोजन गररएकोल ेआयोजनाको ब.उ.शी. 
३१३००१०१३ चाल ूखचय तर्फय  कुल बबननयोजन ६ करोड ३६ लाख हुन गएको छ। २०७६ चैत ११ पनछ 
कोरोना महामारीको रोकथामका लागग गररएको देशव्यापी लकडाउनका कारण सरुूङ तथा हेडवकय स ननमायण 
ननमायण कायय प्रभाववत हुन गएकोल े खचय हुन नसक्ने बजेट सरेण्डर गररएको गथयो। त्यसगैरी 
आयोजनाको दोस्रो चरणको प्रवेशमागय ननमायण तथा मेलम्ची उप–आयोजना दईुका सरुुङ तथा पानी 
प्रशोधन केन्द्र ननमायणका लागग बजटे ववननयोजन गररएको भएपनन दात ृ ननकाय एभसयाली ववकास 
बङै्ग्कसगंको नया ँऋण सम्झौता  हुन समय लाग्ने हदखखएकोले परामशयसेवा खरीद, हेडवक्सय  सरुुङ तथा 
पानी प्रशोधन केन्द्र ननमायणका लागग ववननयोम्जत बजेट खचय नहुने देखखएकोल े उक्त बजटे समपयण 
गररएको र ववभभन्न  सम्वम्न्धत ननकायलाई रकमान्तर गरी बजेट उपलव्ध गराउन वावर्यक काययक्रम 
सशंोधन गररएको गथयो।  

यसरी मेलम्ची खानेपानी ववकास सभमनत तर्फय  आयोजना कायायन्वयनका लागग चाल ु आगथयक वर्य 
२०७६/०७७ मा चाल ुबजेट रू. ६ करोड ३६ लाख  समेत गरी जम्मा रू. २ अबय ८३ करोड ५८ लाखको 
सशंोगधत बजेट प्रस्ताव गररएको गथयो। आयोजनाको भौनतक तथा ववत्तीय लक्ष्य समेत सशंोधन गनुय 
परेको बजेट समपयणको प्रस्तावमा दात ृ ननकायको बसैेभशक स्रोत तर्फय को रकम समपयण हुन नसकेकोल े
आयोजनाको सशंोगधत बजेट रू. ४ अवय ७२ करोड ०८ लाख कायम गररएको गथयो। आयोजनाको 
आगथयक वर्य २०७६/०७७ को सशंोगधत वावर्यक ववकास काययक्रम अनसूची न.ं ७ मा राखखएको छ। 

७. २ आयोजनाको आगथाक िर्ा २०७६/०७७ को िावर्ाक प्रगति 

७.२.१ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको – पहिलो चिण 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गने सम्बन्धमा पेश गररएको प्रस्ताव अनसुारको 
कायययोजना कायायन्वयनका लागग २०७६ जेठ २ (२० मे, २०१९) मा नेपाल सरकार मन्त्रीपररर्द््बाट 
ननणयय भएपनछ मागय प्रसस्त भएको। खुला बोलपत्रका माध्यमबाट मखु्य दईु ठेक्का प्यकेज अन्तरगतको 
काम गनय गचनीया ँ ननमायण व्यवसायी Snohydro Corporation Ltd. छनौट भएको गथयो। उल्लेखखत दईु 
प्याकेजसँग सम्बम्न्धत आपनूतय तथा ननमायण काययका बाँक प्याकेजहरूका लागग साववककै कम्पनीहरू 
छनौट भइ समन्वयात्मक िंगबाट कायय सम्पादन गने सहमनत समेत भएको छ। 

७.२.१.१ िेडिक्सा तनमााण (ठेक्का न.ं MDS/DT/02 प्याकेज-१)  

हेडवक्सय ननमायण अन्तगयतको मखु्य बाँध, ईन्टेक, S4  पक्की पलू आदी काययका लागग चननयाँ ननमायण 
व्यवसायी Sinohydro Coorporation  सगं २२ असोज २०७६ (११ अक्टोबर २०१९) मा कररब १५ महहनको 
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अवगधमा ननमायण कायय सम्पन्न गने गरी ठेक्का सम्झौता गररएको छ।यस ठेक्का सम्झौताको सम्झौता 
रकम रू. १०२८१८३८३१.७६ र कायय सम्पन्न गनुय पने भमनत डडसेम्बर २०२० रहेको छ। ननमायण 
व्यवसायी तत्काल साईटमा पररचालन भएको र आवश्यक तयारी काययमा समय सदपुयोग गरेकोल ेद्रतू 
गनतमा ननमायण कायय सम्पन्न गनय सककने देखखएको छ। आयोजनाको  सरुुङ ननमायणको अगधकांस कायय 
सम्पन्न भएको र सरुुङमा कर्फननभसङ्ग्ग पश्चात जडानको कायय मात्र बाकँी रहेकोल ेमखु्य बाँध ननमायणका 
क्रममा मेलम्ची नदी डाईभसयन गनय बनाईन ु पने कर्फरड्याम, हेडवक्सय डाईभसयन टनेल तथा डडआई 
पाईपका माध्यमबाट बकैम्ल्पक पानी पथान्तरण गनय सककने  लक्ष्य राखखएको छ। यसरी काठमाडौँ 
उपत्यकामा बकैम्ल्पक पानी पथान्तरण गने र सरुुङको सञ्चालान परीक्षण समेत गररने र स्थायी बाँध 
ननमायणको कायय सम्पन्न हुदा सम्ममा स्थायी तथा ननरन्तर रू.पमा पानी पथान्तरण गने समेत योजना 
रहेको छ। 

हेडवक्य  तथा अम्बाथानमा साईटमा उल्लखेखत काययहरूको लागग और्त कररब  १५ जना बबदेभश दक्ष 
जनशम्क्त तथा १२० स्वदेभश जनशम्क्त पररचालन गररएको छ र साईटमा हेडवक्सय ननमायणको लागग 

Excavation, Drilling blasting, River Training  PCC, RCC  (कंकक्रटको) कायय भएको छ। हेडवक्सयमा ननमायण 
व्यवसायी Sinohydro  तथा Supplier  Precision Infratech बाट आपसमा समन्वय गरी ववभभन्न जडानका 
काययहरू समेत सम्पन्न गरेका छन। यस अवगधमा मखु्य रू.पमा कपरड्याम ननमायण मखु्य बाधँ तथा 
ईन्टेक ननमायणका लागग  कंकक्रटको काम तथा ववभभन्न गेटहरूको जडान कायय सम्पन्न गररएको छ। चैत 
११ बाट कोभभड-१९को रोकथामका लागग गररएकोदेशव्यापीलकडाउनका कारण हेडवक्सय ननमायणको कायय 
प्रभाववत हुन पगेुको भएता पनन आयोजना तथा ननमायण व्यवसायीको तर्फय बाट आवश्यक समन्वय 
सहम्जकरण गरी ननमायण कायय सचुारु राख्न ेप्रयत्न गररएको छ। यसरी समरमा हेडवक्सय ननमायणका लागग 
कररब ८००० र्न मीटर RCC M35 कंकक्रटको काम सम्पन्न भएको छ। ठेक्का सम्झौता अनसुार हडवक्सय 
ननमायणको लक्ष्य अनसुारको कररब ७० प्रनतशत कायय सम्पन्न भएको छ। 

२०७६/०७७ को १२ महहनामा (ननमायण व्यवसायी Sinohydro बाट सम्पादन गरेको काययहरूको ववस्ततृ 
वववरण अनसुचूी ८ मा राखखएको छ। 

७.२.१.२ डाइभसान सरुूङ तनमााण (ठेक्का न.ं MDS/DT/02 प्याकेज-२) 

 सरुुङ ननमायण सगं सम्वम्न्धत बाँकी कायय हरू सम्पन्न गनय समेत गचनीया ननमायण व्यवसायी 
Sinohydro सगं ११ असोज २०७६( २९ सेप्टेम्बर २०१९) मा कररब १२ महहनामा ननमायण कायय सम्पन्न 
गने गरी ठेक्का सम्झौता भएको हो ।यस ठेक्का सम्झौताको ठेक्का रकम रू ८५०१९४४५८.९८ रहेको छ 
भने ठेक्का सम्पन्न गने अवगध अक्टोबर २०२० रहेको छ। 

 चाल ुआगथयक वर्य २०७६/०७७ को अन्तसम्ममा  सरुुङ ननमायण तथा सम्वम्न्धत काययहरू सम्पन्न गरी 
बकैम्ल्पक पानी पथान्तरणको प्रणाली ( कर्फरड्याम तथा पाईप डाईभसयन) बाट   सरुुङको सञ्चालान 
परीक्षण गने  लक्ष्य राखखएको भएपनन  चैत ११ बाट कोभभड-१९को रोकथामका लागग गररएको देशव्यापी 
लकडाउनका कारण सरुूङ ननमायणको कायय प्रभाववत हुन पगेुको छ ।  आयोजना तथा ननमायण 
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व्यवसायीको तर्फय बाट ननमायण कायय सचुारु राख्नका लागग आवश्यक सहकायय तथा सहम्जकरण गररएको छ। 
यसरी ननमायण व्यवसायी Sinihydro  आयोजनाको ननमायण काययसँग सम्वम्न्धत अन्य सहायक ननमायण 
व्यवसायी तथा आपनूतयकतायबाट गेट अनगुमन उपकरण भेम्ण्टलेसन साफ्टको ननमायण जडान काययहरू  
सम्पन्न गररएको  छ। ननयभमत तथा पवूयननधायररत काययताभलका अनसुार  सरुुङको परीक्षण सञ्चालान 
काययहरू गत असारको २१ गतबेाट  शरुू गररएकोमा असार ३० गत ेअम्बाथानमा राखखएको गटेमा भएको 
दरु्यटनाको कारण परीक्षण कायय स्थगगत हुन पगेको छ। 

ठेक्का सम्झौता अन्तगयत  सरुूङको र्फाइनल सपोटय,  राउहटङ्ग्ग रक डावेल जडान कंकक्रट गने काययहरू 
गररएको छ। सनु्दरीजल आउटर्फालको ननमायणको कायय, सरुूङ्ग्ग तथा पानी प्रशोधन केन्द्रबीचको १६०० 
भम.मी. ब्यासको म्स्टल तथा डक्टाईल आईरन पाईप जडान गने कायय सम्पन्न गररएको छ। सरुुङ 
ननमायण तर्फय को नया ँठेक्का सम्झौता अनसुार समरमा ९९ प्रनतशत कायय सम्पन्न गररएको छ । 

२०७६/०७७ को १२ महहनामा (ननमायण व्यवसायी Sinohydro तथा अन्य सम्वम्न्धत सहायक ननमायण 
व्यवसायी तथा आपनूतयकतायबाट सम्पादन गरेको काययहरूको ववस्ततृ वववरण अनसुचूी ९ मा राखखएको छ। 

७.२.१.३ सनु्दिीजल पानी प्रशोधन केन्र तनमााण भाग–१ (ठेक्का न.ं WTP/01) 

पानी प्रशोधन केन्द्र ननमायणका लागग ननयकु्त ननमायण व्यवसायी Va Tech wabag  सगंको ठेक्का 
सम्झौता         (WTP/01) बाट समर स्रोत व्यवस्थापनमा कमजोरी हुन गएको यस ठेक्का 
सम्झौतामा व्यवस्था भए बमोम्जम मेलम्ची नदी पथान्तरण हुन सकेकोल ेपानी प्रशोधन केन्द्र ननमायण 
तथा सो को परीक्षणका लागग अम्न्तम पटक ३१ डडसेम्बर २०१७ सम्मको लागग म्याद थप गररएको 
गथयो र यस अवगध भभत्रमा ननमायण व्यवसायीबाट पानी प्रशोधन केन्द्रको कायय सम्पन्न गरेको छ। 
मेलम्ची नदीबाट पानी प्राप्त हन ुनसकेको भएता पनन ननमायण व्यवसायीबाट केन्द्रको ननमायण सम्पन्न 
गरी परीक्षणका लागग बाग्मती नदीको वर्ाय यामको पानी प्रयोग गनय अस्थायी पाइपलाइन ननमायण समेत 
गररएको गथयो। उल्लेखखत सहमनत अनसुारको भमनन हाईिो बाहेक कर्फल्टर, पानी पोखरी तथा अन्य 
इकाइहरू परीक्षण गने कामहरू ननमायण व्यवसायीबाट सम्पन्न भएको छ। यसका साथ ैगत आगथयक 
वर्यहरूमा वागतमी नदीमा उपब्ध वर्ाययामको पानी प्रयोग गरी प्रशधन केन्द्रको सञ्चालन कायय गररएको 
र कररव ३ महहनाको अवगधमा दैननक और्त ३ देखख ४ करोड भलटर पानी काठमाडौँ उपत्यमा ववतरणका 
लागग उपलब्ध गराइएको गथयो। यसबाट मेलम्ची उपआयोजना २ बाट काठमाडौँ उपत्यका भभत्र जडान 
गररएका ववभभन्न पाइलाइनहरूको परीक्षण कायय समेत गररएको छ। बाँकी अवगधमा ननमायण व्यवसायीसँग 
सहमनत भएअनसुार पानी प्रशोधन केन्द्र, मेभशन तथा उपकरणहरूको ननयभमत रेखदेख गने कायय (Dry 

maintenance) समेत सम्पादन गरादै आएको छ। ननमायण व्यवसायी तथा परामशयदाताबाट ठेक्का 
समापनका लागग आवश्यक Operatrion maintenance manual तथा Asbuilt Drawing बनाउने कायय सम्पन्न 
भएको छ र Partial Takeover समेत गररएको छ। 
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७.२.१. सनु्दिीजल पानी प्रशोधन केन्र तनमााण भाग–२ (ठेक्का न ंWTP/02) 

सनु्दरीजल पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमता ववस्तार गने काययका लागग ननमायण व्यवसायी TCPL- Pratibha 

Industries JV बाट ननमायण काययलाइ ननरन्तरता हदइएको छ। चाल ुआगथयक वर्यमा ववभभन्न इकाइहरूमा 
कररब  २०० र्नभमटर PCC तथा १५८० र्नभमटर RCC को काम सम्पन्न भएको छ। ननमायण 
व्यवसायीबाट पानी प्रशोधन केन्द्रको भौनतक सचंनाहरूको ननमायण कायय सम्पन्न गरी हाईिो टेस्टको कायय 
समेत सम्पन्न गरेको छ र मेलम्ची नदीबाट पानी प्राप्त हुना साथ यसकेन्द्रको परीक्षण सञ्चालान कायय 
गररने छ।यस ठेक्का सम्झौता अन्तरगत पानी रशोधन केन्द्र भाग १ बाट ननमायण गररन ुपनय Periferal 

Road,side drain, Compound Wall तथा CMC ले Tunnel Potel बाट पानी प्रशोधन केन्द्र र बागमती 
नदीसम्मका ववभभन्न Pipe Line तथा Outfall आहद अलपत्र छाडकेा कामहरू समेत गनय ननदेशन गररएको 
छ।यस कारण उल्लखेखत काययहरू सम्पन्न गनयका लागग ठेक्का सम्झौताको म्याद माचय २०२० सम्मका 
लागग थप गररएको छ ननमायण व्यवसायीबाट ववभभन्न इकाइहरूको कररब थप २० प्रनतशत ननमायण कायय 
सम्पन्न भएकोल ेचाल ुआगथयक वर्यको अन्तसम्ममा कररब ९९ प्रनतशत भौनतक प्रगनत हाभसल भएको 
यस केन्द्रको यस आगथयक वर्यको अन्तसम्ममा कररब रू. १ अबय १३ करोड बराबरको रकम भकु्तानी 
गररएको छ। आगथयक वर्य २०७६/०७७ को १२ महहनामा पानी प्रशोधन केन्द्रमा–भाग (२) भएको 
Concrete work (RCC, PCC) को ववस्ततृ वववरण अनसुचूी १० मा राखखएको छ।  

७.२.१.४ सामाजजक उत्थान कायाक्रम 

आयोजना प्रभाववत क्षते्र अन्तगयत भसन्धुपाल्चोक म्जल्लाको साववकका ३० गाउँ ववकास सभमनत तथा 
काभ्रेपलान्चोकको साववकका पाँच गाउँ ववकास सभमनत गरी ३५ गाउँ ववकास सभमनतहरूमा सामाम्जक 
उत्थानका लागग भौनतक पवूायधार ववकास (रामीण ववद्यतुीकरण, रामीण सडक, खानेपानी तथा सरसर्फाइ, 

भसचंाईका लागग कुलो, ववद्यालय, स्वास््य चौकी तथा सामदुानयक भवन ननमायण, आयआजयनका काययक्रम, 

सीपमलूक ताभलम, अवलोकन भ्रमण इत्याहद काययक्रमहरूलाई ननरन्तरता हदइएकोमा कोरोना रोकथामका 
उपायहरू अवलम्बन गररँदै आएकोमा ननमायण, तालीम सम्वम्न्धत काययहरू लक्ष्य अनसुार सम्पादन हुन 
नसकेको अवस्था छ।चाल ुआगथयक वर्यमा सामाम्जक उत्थान काययक्रम अन्तगयत भएका मखु्य काययको 
वववरण अनसुचूी ११ मा राखखएको छ। 

७.२.१.५ पनुिाास िथा क्षतिपतूि विििण कायाक्रम 

आयोजना सञ्चालनका क्रममा आवश्यक जग्गा प्राम्प्त, मआुब्जा तथा क्षनतपतूय ववतरणको काययहरू 
सम्पन्न भइसकेको भएता पनन आयोजनासँग सम्बम्न्धत जग्गा रोक्क तथा रु्फकुवा, ककत्ता काट जस्ता 
छुटपटु हुन गएका मआुब्जा तथा क्षनतपनूत य ववतरणका काययहरू सम्बम्न्धत प्रभाववत व्यम्क्तहरूको 
ननवेदनका आधारमा सहम्जकरण गने काययहरू गराउदै आएको छ। मेलम्ची पनुवायस नीनत, २०५७ अनसुार 
आयोजनाका लागग ववभभन्न स्थानमा प्राप्त गररएका जग्गहरू तथा ववतरण गररएको मआुब्जाको वववरण 
अनसुचूी १२ मा राखखएको छ।  
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७.२.१.६ िािाििण व्यिस्थापन कायाक्रमाः 

मेलम्ची खानेपानी ववकास सभमनत अन्तरगतको वातावरणीय बातावरणीय व्यवस्थापन काययक्रम शीर्यकबाट 
मेलम्ची उपत्यकामा ववभभन्न ककभसमका वातावरण व्यवस्थापन गने काययहरू सम्पन्न भएका 
छन।्मोटरबाटो ममयत सधुार नदी ननयन्त्रण पहहरो ननयन्त्रण, भसचंाइ कुलो ममयत आदी तथा अन्य  
सरंक्षणका कायय हरू गरीएका छन।यी सम्पणूय काययहरूको गत आगथयक वर्यको जम्मा खचय रू. ७१ लाख 
१६ हजार समेत गरी हालसम्ममा जम्मा रू. २० करोड १४ लाख खचय भएको छ।यस शीर्यक अन्तरगत 
सम्पादन गररएका ववभभन्न काययहरू अनसुचूी १३ मा राखखएको छ। 

७.२.१.६ आयोजना व्यिस्थापन पिामशा 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सामाम्जक सरुक्षा काययक्रम अन्तगयत गएको बर्य सम्पन्न गररएका 
काययहरू यस प्रकार छन:्  

१) स्थानीय तह, सरोकार समहु र स्थानीयहरूसगं ननयभमत सम्पकय  तथा समन्वयः 

आयोजनाका ववभभन्न पक्षहरूका बारेमा स्थानीय सरकार, सम्बम्न्धत सरोकार समहु र अन्य 
सरोकारवालाहरूका बीचमा ननयभमत रूपमा सम्पकय  तथा समन्वय र परामशयको कायय गररयो। यस 
क्रममा आयोजनाका बारेमा सम्बम्न्धत ननकाय र सरोकारवालाहरूलाई जानकारी हदने, आयोजना 
कायायन्वयनका क्रममा उत्पन्न हुने मदु्दाहरूका बारेमा जानकारी गराई स्थानीय सरकारको सहयोगका 
भलने रस्थानीय सरकारसगं समन्वय गरेर त्यस्ता समस्याको ननराकरण गने कायय गररयो। 
पररणमस्वरूप, भसएमसीका सप्लायसयहरूको समस्या समाधान र अबरोध हटाउने काम भएको छ। 
आयोजना क्षते्रका नगरपाभलका तथा गाँउपाभलकाहरूसगंको ननयभमत सम्पकय  र समन्बयल ेसचंारको 
ग्याप अनत भएको छ। बर्ौँ देखख थाती रहेका १८ वटा स्थानीय गनुासाहरूको समाधान भएकोछ। 
आयोजनाको दोस्रो चरण अन्तगयत याङ्री लाके पहँुच मागयका जनताले मआुब्जा बझु्न थालेकाछन।्  

२) स्थानीयहरूका गनुासाहरूको सम्बोधन गररएको छः  

राम्ष्िय गौरवको आयोजना कायायन्वयनका क्रममा देखा परेका स्थानीय गनुासाहरू अथायत मदु्दाहरूको 
सनुवुाई गने र नतनको समाधानका लागग पहल कदमी अनर् बिाउने काययहरू पनन भइरहेका छन।् 
जसमध्ये आयोजनाको पहहलो चरणमा गत बर्य २२ वटा गनुासाहरू दताय भएकामा १८ वटाको 
समाधान भएकोछ र बाँकी ४ वटा स्थानीय स्तरमा समाधान हुन नसक्न ेभएकाले मन्त्रालयमा लेखख 
पठाएकाछौँ। त्यसगैरी आयोजनाको दोस्रो चरण क्षते्रबाट ६ वटा गनुासाहरू दताय भएकामा ५ वटा 
समाधान गररएको र एउटा आयोजनाका काययकारी ननदेशक साम ुराखी सकेकाछौँ ।  

३) सामाम्जक उत्थान काययक्रमलाई व्यवम्स्थत गरी स्थानीय पवूायधार ननमायण र म्जववकोपाजयनमा उपयोगी 
बनाइएको छः आयोजनाको तर्फय बाट सचंालन गररएको सामाम्जक उत्थान काययक्रमको प्रभावकारी 
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रूपमा कायायन्वयन गरी स्थानीय पवूायधार ननमायणमा उल्लेख्य काम गररएको छ। साथै सामाम्जक 
उत्थान काययक्रम मार्फय त स्थानीयको म्जववकोपाजयनमा देखखने गरी काम भएकाछन ्।  

४) दोस्रो चरण अन्तगयत पहँुच मागयका प्रभाववतहरूलाई मआुब्जा ववतरणः आयोजनाको दोस्रो चरण 
अन्तगयत पहँुच मागयका प्रभाववतहरूलाई मआुब्जा ववतरण कायय नतब्र गनतमा अनर् बिेकोछ। 
मआुब्जाको दर कम भयो भनेर आन्दोलनरत प्रभाववतहरूलाई गचत्त बझुाई मआुब्जा भलने वातावरण 
तयार गनय समय लागेको गथयो। हाल आएर ४२ प्रनतशत मआुब्जा ववतरण भ ैसकेको छ। ननकट 
भबबष्यमा न ै सो प्रनतशत बिेर ६० पगु्ने ननम्स्चत छ। साथै सडक ियाक खोल्ने क्रममा 
प्रभाववतहरूको अन्न वालीमा क्षनतपगेुकामा क्षनतको रकम पनन उल्लखेनीय रूपमा भतु्तानी भसैकेको 
छ। 

७.२.२ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चिण (ठेक्का न.ं MDS/M2/C/03) 

आयोजनाको दोस्रो चरणको याङरी तथा लाके नदीहरू समेत मेलम्ची पथान्तरण म्स्कममा जोडने ननमायण 
काययको ववस्ततृ अध्ययन प्रनतवेदन तयार गने काययका लागग डडजाइन परामशयदाता Eptisa Servicios de 

Ingenieria SL, Spain & BETS-Bangladesh, TSE, BEAM, SILT, TAEC Nepal बाट अम्न्तम डडजाइन 
प्रनतवेदन पेश गररएको गथयो। यसका साथै परामशयदाताबाट वातावरण प्रभाव मलू्याङ्ग्कन काययको 
वप्रतवेदन समेत पेश गरेको छ। परामशयदाताबाट पेश भएको प्रनतवेदनहरू मागथ दात ृ ननकायको 
सहभागगतामा छलर्फल गररएको छ। तर सम्वम्न्धत केही स्थानीय तहहरूबाट  आयोजनाको दोस्रो 
चरणको हेडवक्सय, सरुुङ तथा पानी प्रशोधन केन्द्रको ननमायणका क्रमामा गररने वातावरण प्रभाव 
मलू्याङ्ग्कन प्रनतवेदन स्वीकृनतका लागग आवश्यक सहमनत पत्र नहदइएकोले EIA प्रनतवेदन स्वीकृनतका 
लागग वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गनय हिलाई हुन गएको छ। यस परामशय सेवाका लागग 
परामशयदाता Eptisa सँग नोभेम्बर २०१६ मा १ वर्य अवगधको Lumpsum Contract गररएको गथयो। यस 
ठेक्का सम्झौता अनसुारको काययहरू जुलाइ २०१८ मा सम्पन्न भएता पनन वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्ग्कन 
प्रनतवेदन स्वीकृनतको कायय हुन नसकेकोल े २०१९ जुलाइसम्म म्याद थप गररएको गथयो। ठेक्का 
सम्झौताको कुल ठेक्का रकम रू. ३२००५९०४५.१६ (अमेररक डलर १७०३९२८.१३ तथा ने. रू. 
१३५७८९२१८.००) रहेकोमा हालसम्म कररव २४ करोड भकु्तानी भइसकेको छ।ठेक्का सम्झौता अन्तरगत 
पररचालन गररएका ववभभन्न ववज्ञ जनशम्क्तहरूको ववस्ततृ वववरण अनसुचूी १४ मा राखखएको छ। 

७.२.३ प्रिेशमागा तनमााण 

आगथयक वर्य २०७३/०७४ मा स्थानीय उपभोक्ता सभमनतहरूको सहयोगमा आयोजनाको दोस्रो चरणको लागग 
आवश्यक प्रवेशमागय ननमायण थाङ्ग्गपालधाप देखख ठूलो भोताङसम्मको ९ ककलोभमटर ियाक खोल्ने कायय 
भएको गथयो।यस पनछ प्रवेश मागयको ननमायणका क्रममा अगधरहण गररने जग्गा वापतको मआुब्जा 
क्षनतपनूत य ववतरणको काम  शरुू गररएको गथयो।प्रवेशमागय ननमायण काययको लागग ननमायण व्यवसायी 
Shrestha Raman Lumbini JV सँग २७ नोभेम्बर २०१८ मा ठेक्का सम्झौता 01/AR/MWSP II  सम्पन्न 
भएको गथयो। मआुब्जा तथा क्षनतपनूत य सम्बन्धमा स्थानीयसँग वववाद सजृना भएकोले   भसन्धुपालचोक 
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म्जल्ला प्रसाशन कायायलयको सहम्जकरणमा मअुब्जाको दररेट तय हुन नसककएकोल े  समयम ै साइट 
हस्तान्तरण हुन सकेको गथएन। म्जल्ला प्रशासन कायायलय भसन्धुपाल्चोकबाट मआुब्जाको दररेट ननधायरण 
भएपश्चात मात्र जुन २०१९ बाट साइट हस्तान्तरण गररएको गथयो। ननमायण व्यवसायीबाट कायय शरुू 
भएको ५४० हदन (११ डडसेम्बर २०२०)  भभत्रमा सव ैननमायण कायय सम्पन्न गने तय भएको गथयो। 

आयोजनाको दोस्रो चरणको मेलम्ची रातमाटासम्मको कररब ४ ककलोभमटर खण्डको ननमायण कायय सडक 
ववभागबाट गररँदै आएकोमा रातमाटा–धाप क्षेत्रको १० ककलोभमटर खण्डको ननमायण काययको लागग  
मेलम्ची खानेपानी ववकास सभमनत मार्फय त सडक डडभभजन कायायलय चररकोट दोलखालाई आवश्यक बजेट 
उपलब्ध गररएको गथयो। जस अनसुार सडक डडभभजन कायायलयबाट उक्त खण्डको ननमायण काययका लागग 
ननमायण व्यवसायी समेत पररचालन भइसकेको छ। आयोजनाको प्रवेशमागयको लागग अगधरहण गररएको 
जग्गाको मआुब्जा सम्बन्धमा ननधायररत दररेटसँग स्थानीय स्तरको ववमनत रहेका कारण ननमायण काययमा 
हिलाई हुन गएको छ। 

चाल ुआगथयक वर्यमा ववननयोम्जत रू. ४ अबय ७२ करोड ०८ लाखमध्येबाट १ अबय ८२ करोड ४९ लाख 
खचय भई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको  प्रथम चरणको चाल ुआगथयक वर्यको भौनतक प्रगनत ८३ प्रनतशत 
हुन गएको छ भने ववत्तीय प्रगनत ६५ प्रनतशत भएको छ। आयोजनाको दोस्रो चरणको मखु्य काययहरू शरुू 
हुन नसकेको भएपनन मेलम्ची धापसम्मको कररब १५ ककलो भमटर सडकको ननमायण कायय सरं्ीय सडक 
सपुरीवेक्षण तथा अनगुमन कायायलय दोलखाबाट शरुू गररएको छ त्यस ैगरी धाप भोताङ खण्डको १० 
ककलो भमटर सडक तथा पक्की पलुहरूको ननमायण कायय आयोजनाबाट हँुदै गरेको छ।   

७.३. आगथाक िर्ा २०७६/०७७ को समग्र प्रगति 

आगथयक वर्य २०७६/०७७ को अन्त्यसम्ममा आयोजनाको प्रथम चरणको कुल भौनतक प्रगनत ९७.२५ 
प्रनतशत भएको छ भने ववत्तीय प्रगनत ९२ प्रनतशत भएको छ  र आयोजना  शरुू भएदेखखको 
हालसम्ममा जम्मा रू. २९ अबय ४५ करोड खचय भएको छ। 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आगथयक वर्य २०७६/०७७ को वावर्यक प्रगनत अनसुचूी १५ मा सलंग्न 
गररएको छ ।   

८. आयोजनाका कहठनाई िथा चुनौतििरू 

आयोजना सञ्चालन पहाडी तथा हहमाली क्षते्रमा भएकाले पनन भौगौभलक कहठनाईहरूको सामाना गरररहन ु
पने र प्राकृनतक स–साना अवरोधहरू देखा परेता पनन अन्य उल्लखेनीय र ननयन्त्रण बाहहरका समस्याहरू 
नदेखखएको र CMC सगंको ठेक्का तोडडए पश्चात बाँकी रहेका काययका लागग ववभभन्न दशगोटा प्याकेजमा 
ठेक्का सम्झौता भए अनसुार (Interface Coordination) समन्वयात्मक िंगमा कायय सम्पादन गनय चुनौती 
थवपन गएको हो।  

यस वर्यमा ननम्नानसुारका साधारण समस्याहरू रहेका छन।् 



  

 मेलम्ची खानेपानी ववकास सभमनतको आगथयक वर्य २०७६/७७ को प्रगनत प्रनतवेदन - (24) 
 

हेडवक्सय एव ंसरुूङ ननमायणका ननमायण व्यवसायी Sinohydro   ले   Commencement Date   बाट ननजल े
पेश गरेको काययताभलका अनसुार कायय सम्पादन गरेतापनन चैत ११ पनछ कोरोना ननयन्त्रण तथा 
रोकथामका लागग गररएको देशव्यापी लकडाउनका कारण ननमायण सामरी तथा दक्ष जनशम्क्त 
पररचालनमा कहठनाई हुन गएकोल ेननमायण कायय प्रभाववत भएको। 

क) ननमायण व्यवसायीललाई भसमेन्ट,  छड,  बालवुा,  गगट्टी जस्ता ननमायण सामरीको आपतुी तथा 
िुवानीमा असहजता हुन गएको । 

ख) आयोजनाको  सरुुङको Instrumrntation जडान काययको लागग भारत तथा  स्पेनबाट   दक्ष जनशम्क्त 
आउन ु पने भएको तर ववश्वव्यापी लकडाउनका कारण स्पेनबाट  नेपाल आउन नसकेको कारण  
पररचालन गनय कहठनाई भएको । 

ग) अडडट  सरुुङमा जडान गररने  गेटहरूको लागग आपनूतयकतायका म्जम्मेवार व्यम्क्त पररचालनमा समेत 
कहठनाई हुन गएकोले दरु्यटना हुन गएको।  

र्) मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभाववत भसन्धुपाल्चोक तथा सनु्दरीजल क्षेत्रका ववभभन्न समदुाय तथा 
स्थानीय ननकायहरूबाट समेत आयोजना क्षेत्रमा पहहचान गररएको खानेपानी, सडक ननमायण, पलु 
ननमायण लगायतका मागहरूको नेपाल सरकारको सरोकारवाला ननकायहरूबाट समयमा सम्बोधन हुन 
नसकेकाल ेआयोजना कायायन्वयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको भएपनन आयोजनाको ननमायण कायय अवरुद्ध 
नभएकोल ेआगामी हदनहरूमा उल्लेखखत मागहरूको सम्बोधन गरीन ुपने देखखएको छ।  

 

आयोजनाको िेडिक्सा िथा सरुूङ तनमााणको ठेक्का सम्झौिा पनुाः िद्द िुन गएकोले उत्पन्न समस्यािरूाः  

स्थानीय व्यम्क्त र्फमयहरूबाट ननमायण व्यवसायीलाई भाडामा र Lease मा लगाइएका Equipment र 
Machinary हरूको व्यवस्थापनमा समस्या देखखएको छ।यसको समाधानको लागग परामशयदाताको सहयोगमा 
सभमनत गठन गरी कर्फताय गररएको छ। 

CMC सँग आवद्ध श्रभमक तथा कमयचारीहरू र स्थानीय ननमायण सामरी आपूतीकतायहरूबाट ननमायण व्यवसायी CMC  

ले भुक्तानी नहदएको कारण आयोजनामा पटक पटक अवरोध  सजृना  गने गरेको  । 

९. समस्या समाधानको लागग गिीएका प्रयासिरू 

अ. कोरोना रोकथाम ननयन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गरेको कारण ननमायण काययमा परेको प्रभाव 
कमगनय  र आयोजनाको काम सचुारु राख्न आवश्यक ननमायण सामरहरू ववस्र्फोटक पदाथय, पानी 
प्रशोधन केन्द्र ननमायणका लागग आवश्यक उपकरण तथा कर्फहटङ्ग्ग सामरीहरूको आयात तथा 
िुवानीका लागग सरुक्षा ननकायहरूसँग अनरुोध गररएको।  

आ. मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभाववत भसन्धुपाल्चोक तथा सनु्दरीजल क्षते्रका ववभभन्न समदुाय 
तथा स्थानीय ननकायहरूबाट समेत आयोजना क्षेत्रमा पहहचान गररएको खानेपानी, सडक ननमायण, 

पलु ननमायण लगायतका मागहरूको सम्बोधनका लागग ववभभन्न समयमा नेपाल सरकारको 
सरोकारवाला ननकायहरूमा अनरुोध गररँदै आएको छ। 
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इ. स्थानीय व्यम्क्त र्फमयहरूबाट ननमायण व्यवसायी CMC लाई { Rent /Lease मा लगाइएको Equipment 

र Machinary हरूको व्यवस्थापनमा समस्या देखखएको। यसको समाधानको लागग परामशयदाताको 
सहयोगमा सभमनत गठन गरी कर्फताय गररएको।  

ई. ननमायण व्यवसायी CMC ले साइट छोड्दाका अवस्थामा काययरत दक्ष, अदक्ष श्रभमकहरूको नोभेम्बर 
२०१८ देखख साइट छोड्दासम्मको पाररश्रभमक एव ंअन्य सवुवधा वापतको दावी गररएको लगभग 
रू. ३ करोड भकु्तानी गररएको।    

उ.  साईटमा  रहेको  स्थानीय  ननमायण  सामरी  (गगट्टी  वालुवा ) को  सदपुयोग  

गरी  सम्वम्न्धत   आपनूतयकतायलाई  Sinohydro  बाट  भुक्तानी  गररएको।   

ऊ. CMC का श्रभमक  तथा कमयचारीहरू  र स्था नीय  ननमायण  सामरी  

आपतूीकतायहरूबाट  ननमायण  व्यवसायी   CMC ले  भुक्तानी  नहदएको  कारण 

आयोजनामा पटक पटक अवरोध  सजृना गने गरेको ले समस्या  समाधानका  लागग  

मन्त्रालय  स्तरीय  प्राववगधक  सभमनत  गठन गरी  अध्ययन  गररएको।  CMC का 
स्थानीय  र राम्ष्िय  स्तरका  साना  तथा ठुला  आपू नतयकतायहरूले  CMC बाट  

प्राप्त  गनुय  पने  रकमको भुक्तानी  आयोजना समक्ष  दावी  गदै  आएको। 
सोको  समाधान  गने  सम्बन्धमा  सावयजननक  सूचना  प्रकाशन  गरी  दावी  वववरण  

संकलन गररएको।  तर आयोजना स्तरमा सो को भुक्तानी  सम्बन्धमा  CMC संग  

पत्राचार  गररएकोमा  स्पष्ट  जवार्फ प्राप्त  हुन  नसेकोले  जहटलता  थवपदै  

गएको  ।  (CMC  Arbitration मा  जाने  सक्ने  सम्भावना  रहेको ) 

१०. आयोजनाको तनयममि तनिीक्षण, अनगुमन िथा तनदेशन 

आयोजनाको सर्फल कायायन्वयनका लागग स्थानीय उपभोक्ता सभमनतहरू सरोकारवालाहरू ससंदीय 
सभमनतहरू, प्रधानमन्त्री तथा मम्न्त्रपररर्द् कायायलय, योजना आयोग, खानेपानी तथा सरसर्फाइ 
मन्त्रालय, अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयहरू र मातहतका ननकायहरू लगायत दात ृननकायहरू एडीबी, 
जाइकाबाट समन्वयात्मक सहयोग प्राप्त भएको छ। 

११. सचूना प्रशािण, आयोजनासँग सम्िजन्धि जजज्ञासा िथा गनुासोिरूको सम्बोधन 

आयोजनाको मखु्य काययको रूपमा रहेको सरुूङ खन्नेकायय तथा आयोजना कायायन्वयन सम्बन्धी 
अन्य गनुासा तथा म्जज्ञासाहरूको यथाशीघ्र सम्बोधनका लागग मेलम्ची खानेपानी ववकास सभमनतको 
website: www.melamchiwater.gov.np मा ननयभमत update /upload गररएको छ। यस email 

ifo@melamchiwater.gov.np मार्फय त प्राप्त गनुासाहरूको जवार्फ तथा प्रनतकक्रयाहरू सम्भव भएका 
सब ैसञ्चारका माद्यमहरू प्रयोग गरी प्रकाशन तथा प्रशारण गररने गररएको छ। आयोजनाको 
पनछल्ला प्रगनत, सचूना तथा नया ँजानकारीहरू तथा तस्वीरहरू सामाम्जक सञ्जालको प्रयोगकतायहरू 
समक्ष नछटो सपं्रेर्ण गने उद्देश्यल े हेलो मेलम्ची ववकास सभमनत नामको रे्फसबकु पेज स्थापना 
गरी ननयभमत रू.पमा पोष्ट गने व्यवस्था भमलाइएको छ। यस क्रममा आयोजनाले तयार पारेका 
भभडडयो म्क्लपहरू पनन राख्न ेगररएको छ। रे्फसबकुमा राखखएको पनछल्लो भभडडयो कररब ७० हजार 
भन्दा बिील े हेरेका गथए। त्यसगैरी ट्वीटर प्रयोगकतायहरू सम्म पनन मेलम्ची खानेपानी सम्बन्धी 
जानकारी प्रवाह गनय Melamchi Board यजुरनेम भएको ट्वीटर एकाउन्ट सञ्चालनमा ल्याई त्यहाँ 
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पनन ननयभमत रू.पमा सन्देशहरू राख्न ेगररएको छ।यसका साथ ैमेलम्ची खानपेानी आयोजनाबाट 
तयार पाररएका सावयजननक प्रकृनतका दस्तावेज, सचूना तथा नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयबाट 
जारी भएका आयोजना सँग सम्वम्न्धत प्रेस ववज्ञम्प्तहरू सभमनतको ववे साइटमा तरुुन्त ै राख्न े
व्यवस्था पनन भमलाइएको छ। यसका साथै काठमाडौँ र आयोजना रहेको म्जल्ला भसन्धुपाल्चोकका 
सञ्चारकमीहरूसँग ननयभमत सम्पकय मा रही सचूना प्रवाहको व्यवस्था भमलाइएको  छ । 
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नेपाल सरकार 
मेलम्ची खानेपानी ववकास सभमनत 

स्वीकृत कुल दरवन्दी तरेरज 

आगथयक वर्य २०७७/७८ का लागग स्वीकृत कुल दरबन्दी 
 

 

 

 

 

 

 

 

क्र.सं. पद स्िि/शे्रणी 
दििन्दी संख्या 

साविक 
नेपाल 
सिकाि 

सममति नविकिण 

1 कायकारी ननदयशयक रा.प.प्रथम 1 1 0 1 

2 उप-कायकारी ननदयशयक रा.प.प्रथम 2 2 0 2 

3 भस.डड.ई. रा.प.द्ववतीय ६ ५ १ 6 

4 
शाखा प्रमुख, उपसगचव, 

प्रशासन 
रा.प.द्ववतीय २ 1 1 2 

5 
शाखा प्रमुख, उपसगचव, 

लेखा 
रा.प.द्ववतीय १ 1 0 1 

6 वररष्ठ कानून अगधकृत रा.प.द्ववतीय 1 0 1 1 

7 वररष्ठ पुनवायस अगधकृत रा.प.द्ववतीय 1 0 1 1 

8 इम्न्जननयर रा.प.ततृीय 9 9 0 9 

9 प्रशासन अगधकृत रा.प.ततृीय 2 1 1 2 

10 लेखा अगधकृत रा.प.ततृीय 1 1 0 1 

11 जनसम्पकय  अगधकृत रा.प.ततृीय 1 0 1 1 

12 कम्प्युटर अगधकृत रा.प.ततृीय 3 1 2 3 

13 वररष्ठ प्रशासन सहायक रा.प.अन.ंप्रथम 6 5 1 6 

14 वररष्ठ लेखा सहायक रा.प.अन.ंप्रथम 2 2 0 2 

15 कम्प्युटर अपरेटर रा.प.अन.ंप्रथम 4 3 1 4 

16 अभमन (सभे सहायक) रा.प.अन.ंद्ववतीय 1 0 1 1 

17 हलुका सवारी चालक रा.प.अन.ंद्ववतीय 14 0 14 14 

18 कायायलय सहयोगी रा.प.अन.ंद्ववतीय 10 0 10 10 

19 स्वीपर रा.प.अन.ंद्ववतीय 1 0 1 1 

अनुसूची १ 
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अनुशुची-२ 

S.N. Position  No

1 Executive Direcor 1

2 Computer Officer 1

3 Sr. Admin Assitant 1

4 Driver 1

5 Office Attendent 1

Total 5

S.N. Position  No S.N. Position  No

1 Deputy Executive Director 1 1 Deputy Executive Director 1

2 Computer Officer 1 2 Sr. Admi Officer 1

3 Driver 1 3 Acct. Officer 1

4 Office Attendent 1 4 Sr. Account Asst. 1

Total 4 5 Driver 1

6 Office Attendent 2

Total 7

S.N. Position  No S.N. Position  No S.N. Position  No S.N. Position  No S.N. Position  No S.N. Position  No S.N. Position  No S.N. Position  No S.N. Position  No S.N. Position  No

1 Unit Chief (SDE) 1 1 Unit Chief (SDE) 1 1 Unit Chief Finance 1 1 Unit Chief Admin. 1 1 Unit Chief Resettlement 1 1 Unit Chief Legal 1 1 Unit Chief (SDE) 1 1 Unit Chief (SDE) 1 1 Unit Chief (SDE) 1 1 Unit Chief (SDE) 1

2 Engineer 1 2 Engineer 2 2 Sr. Account Assistant 1 2 Admin Officer 2 2 Sr. Admin Assistant 1 2 Driver 1 2 Engineer 2 2 Engineer 2 2 Engineer 1 2 Engineer 1

3 Computer Operator 1 3 Computer Officer 1 3 Sr. Account Assistant 1 3 Sr. Admin Assistant 2 3 Computer Operator 1 Total 2 3 Public Relation Officer 1 3 Driver 2 3 Driver 1 3 Driver 1

4 Driver 1 4 Sr. Admin Asst. 1 4 Driver 1 4 Computer Operator 1 4 Driver 1 4 Sr. Admin Assistant 1 Total 5 Total 3 Total 3

5 Office Attendant 1 5 Driver 1 5 Office Attendant 1 5 Driver 1 Total 4 5 Serveyor 1

Total 5 6 Office Attendant 1 Total 5 6 Office Attendant 2 6 Driver 1

Total 7 7 Sweeper 1 7 Office Attendent 1

Total 10 Total 8

S.N. Position  No S.N. Position  No

1 ED 1 13 Sr. Admin Assistant 6

2 DED 2 14 Sr. Account Assistant 2

3 SDE 6 15 Computer Operator 4

4

Under secretary 

(Ad.) 2 16 Serveyor 1

5

Under secretary 

(Fin.) 1 17 Driver 14

6 Sr. Legal Officer 1 18 Office Attendent 10

7

Sr. Resettlement 

Officer 1 19 Sweeper 1

8 Engineer 9 Total 68

9 Admin. Officer 2

10 Acct. Officer 1

11

Public Relation 

Officer 1

12 Computer Officer 3

Executive Director

Goverenment of Nepal 

Melamchi Water Supply Development Board 

Approved Organanogram for FY 2076/77 

MWSDB

DED - PMU DED 2 - PMU

Procurement / WTP Planning / Sundarijal Portal Account & Finance Admin Resettlement Legal SUP Headworks & Ambathan Adit Jyalthum Adit Sindhu Adit

Status of Approved Position

1 Vacant

Status

1 Vacant

 

1 Vacant

1 Vacant

2 Vacant

Status

3 Vacant

1 Vacant

1 Vacant

Total Vacant = 11
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अनशुचुी-३  

      आयोजनाको बाँकी काया सम्पन्न गना नेपाल सिकाि मजन्िपरिर्द्को ममति २०७६/०२/०६ को बैठकबाट स्िीकृि ठेक्का प्याकेजिरू 

प्याकेज    कामको नाम   
स्वीकृत  खरीद  

प्रकृया   

लगत ईम्ष्टमेट  

रकम (रू. 
करोडमा ) With 

VAT 

ननमायण  व्यवसायी  
 सम्झौता  

भमनत  

सम्झौता  
रकम    
(रू. 

करोडमा ) 

कैफियि 

१ हेडवकय स ्  ननमायण   
राम्ष्िय  

स्तरको  बोलपत्र  
१५४.२५ Sinohydro   Corporation limited,  २०७६। ०६। २४ १०२.८२   

२ ररबमाय  संरक्षण  कायय   सोझै  खरीद  ६.४९ Shrestha Construction Pvt.Ltd. २०७६। ०३। २० ३.६७   

३  सुरुङ्ग्ग  ननमायण  कायय   
राम्ष्ियस्तरको  

बोलपत्र  
१०८.७२ Sinohydro   Corporation limited,  २०७६। ०६। १२ ८५.०२   

४ 
हाईिोमेकाननकल  गेट  

खरीद  तथा  जडान   
सोझै  खरीद  १९.८३  Precision Infra tech India २०७६। ०७। ०६ १६.८६   

५ 
अनगुमन उपकरण खरीद  तथा 
जडान   

सोझै  खरीद  ११.३९  Soluciones Integrales,BFOR  २०७६। ०९। १८ ९.८८   

६ भेम्ण्टलेसन  साफ्ट  जडान   सोझै  खरीद  २.८१  Geetha Borewells, India २०७६। ०३। १४ २.३७   

७ 
स्टेनलेस  तथा डी .आई 
पाईप  सप्लाई  कायय   

सोझै  खरीद  ३.८५ Exim Nepal २०७६। ०९। ०४ ३.८५   

८ 
पाईप  कर्फहटङ्ग्ग  सप ् लाई  
कायय   

सोझै  खरीद  २.७४ Adwell International Pvt.Ltd २०७६। ०९। १५ २.०१   

९ 
पाईप  सपोटय  डडजाईन  

तथा ननमायण    
सोझै  खरीद  ०.६२ Machhapuchre २०७६। ०९। १४ ०.६२   

१० डड .आई पाईप  जडान   सोझै  खरीद  ०.७२ BNNB २०७६। ०९। १३ ०.७२   
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अनशुचुी- ४ 

  सुरुङ िथा िेडिक्सा तनमााण कायाको डडजाईन सुपिीिेक्षण पिामशादािा EPTISA-BETS JV को विििण 

S/No 
Name 

Designation MM 
Expats 

1 

Dr. David Henry Jennings/Thomas 

Berberich/Garry Brain Hamphill/Pirali 

Bakir/ Ram Bachan Shivali 

Resident Project Engineer 54.58 

2 

Catalin Obraca/Emilian Traista/Oseta 

Balena/Emilian Traista/Mani Narayan 

Koppa 

Contract Management Expert 48.28 

3 R C Bhandari/Arindom Ganguli Geotechnical Engineer 20.54 

4 Sasa Micic/ Senior Tunnel Engineer I 18.89 

5 
Pawan Kumar Gupta/Imran Majid/Sindu 

BagatiShantosh Kumar Singh 
Senior Tunnel Engineer II 26.48 

6 Rohit Kumar Resident Engineer Civil Engineer 37.89 

7 ABM Anwar Haider/Uday Bhaskar Survey Expert 12.6 

8 
Vijaypal Malhotra/ Roop Lal Thappa/ Munib 

Tak/ 
Electrical Engineer 23.83 

9 Luis Martin Ganaro Instrumentation Expert 7.39 

10 Dr. Kamal Baksha/Mr. Rajesh Kumar Material Engineer 5.24 

11 
Gorka Villelabeitia/Avinash 

Wamburkar/Dipak sharma 
Mechanical Expert 20.82 

12 Unallocated   11 

13 Ignacio Romero Esteban Safety Tunnel Engineer 12.43 

14 Ramesh Neelawani/Inaki ValleSantamaria Senior Tunnel Engineer III 1.42 

15 Anil Malhotra  Claim Expert  10.25 

16 John Roviraltra Garcia Tunnel Invert Lining Expert 19.16 

17 Mani Narayan Koppa Interphase Management Expert 0.19 

18 Parwez Alam Design Manager 57.34 

    Total 388.33 

  Domestic Expert     

19 Arun Kumar Sharma / Shiv Kumar Sharma 
Deputy Resident Project 

Manager/Deputy Team Leader 
60.09 

20 
Ram Hari Sharma/ Madhusudhan Pratap 

Malla/ Chandra Bahadur K.C. 

Contract manager/Claim 

management Specialist 
53.36 

21 Kapil Bhattarai / Om Prakash Chaudhary 
RE/Tunnel Enginner/Geologist 

I/Civil Engineer -1 
69.45 

22 Sahana Joshi 
RE/Tunnel Enginner/Geologist 

II/Civil Enginer-2 
57.20 

23 Omkar Man Shrestha 
RE/Tunnel Enginner/Geologist 

II/Civil Enginer-3 
48.81 

24 Divas Shrestha 
RE/Tunnel Enginner/Geologist 

II/Civil Enginer-4 
48.81 

25 
Rajendra Prakash Bhatta/Rabindra Prasad 

Dhakal 

RE/Tunnel Enginner/Geologist 

II/Civil Enginer-5 
59.31 
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26 Prkash Chandra Paudel/ Amir Zakaria 
RE/Tunnel Enginner/Geologist 

II/Civil Enginer-6 
22.44 

27 Titha Bahadur Ghalay 
RE/Tunnel Enginner/Geologist 

II/Civil Enginer-7 
48.30 

28 Pursottam Silpakar/ Puskar Raj Joshi 
RE/Tunnel Enginner/Geologist 

II/Civil Enginer-8 
49.28 

29 Sagar Tamrakar 
RE/Tunnel Enginner/Geologist 

II/Civil Enginer-9 
67.64 

30 Maheshwor Raj Mulmi 
RE/Tunnel Enginner/Geologist 

II/Civil Enginer-10 
45.00 

31 Anil Pudasainee/Sudeep Sharma 
RE/Tunnel Enginner/Geologist 

II/Civil Enginer-11 
53.00 

32 Biraj Gautam/Pralhad Baaniya 
RE/Tunnel Enginner/Geologist 

II/Civil Enginer-12 
65.65 

33 Uday Lal Shrestha/Sharad Pokherel 
Resident Civil Engineer (Civil 

Engineer for Headworks) 
55.62 

34 
Subash Chandra Baral / Giri Raj Kandel/ 

Dev Pd. Lamichhane 

Structural Engineer/Civil 

Engineer (including 

miscellaneous works) 

19.35 

35 
Rabindra Prasad Dhakal/ Ghan Bahadur 

Shrestha 

Geo Technical 

Engineer/Structural 
33.99 

36 Pratap Bahadur Raut 
Survey Expert (Survey 

manager/Senior Surveyor) 
68.24 

37 
Nava raj Pokharel / Ram Krishna Bhattarai 

/Prem Krishna Shrestha/ Rabi Bhattarai 
Environmentalsit 57.24 

38 
Nagendra Prasad Chaudhary/ Rohini Prasad 

Mainali/ Surya Prasad Paudel 

Electrical Engineer/ 

Instrumentation Engineer 
36.74 

39 
Dipesh Thapa/ Raju Shrestha / Bindu 

Prakash Joshi 
Mechanical Engineer 59.24 

40 

Dinesh Bhandari/ Shiv Prashad 

Upreti/Ugrasen Chaudhary/Mr. Birendra K. 

Singh/Mr. Ravi Kumar Gupta 

Material Enigneer 55.94 

41 Shasi Prasad Timalsina Safety Engineer/Social Safegurad 40.33 

42   Unallocated 0.88 

43 TBN Project Coordinator 6.00 

44 Mr. Mahesh Bhattrai Technical Manager 6.00 

45 Mr. Pawan Kumar Bhattrai Hydraulic Engineer 3.00 

46 Mr. Nimesh Regmi Communication Expert 8.00 

47 Pawan Shrestha Geo Technical Engineer 9.39 

48 Prabin Yadav/Ashish Shrestha Civil Engineer 21.32 

49 Rujan Tuladhar Civil Engineer 14.50 

50 TBN Civil Engineer 14.50 

51 TBN Civil Engineer 14.50 

52 TBN Civil Engineer 14.50 

53 TBN Civil Engineer 12.50 
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54 TBN Civil Engineer (SUP) 16.50 

55 Resham Kumar Shrestha Jr. Mechanical Engineer 15.00 

56 Prajesh Bahadur Chand Jr. Mechanical Engineer 15.00 

57 TBN Assistant Sociologist 14.50 

58 Padma Lal Gautam Primavera Expert 0.56 

59 
Laxman Babu Sedhai/ Pradhumna Lal 

Pradhan 

Civil Engineer /structural 

Engineer 
51.26 

60     1412.95 

61 Support Staff     

62 Sabita Adhikary/Puja Hamal/Ajit Ghimire   67.03 

63 Niranjan Amataya   66.76 

64 Pushpa Paudel   68.82 

65 Arati K.C.   59.90 

66 
Kushum Sharma/ Deepa Chalise/ Sangam 

Thapa Magar 
  48.94 

67 Prashant Poudel/Akel Nepal   35.64 

68 Sharad Upadhyay   67.56 

69 Binay Bohara/Prashant Aryal   67.93 

70 Prabin Ghimire/Sushmita Regmi   58.67 

71 
Nirbhaya Rijal/Mukesh Kumar 

Roshan/Subash Mandal 
  57.58 

72 

Mukhesh K. Roshan/Akshaya 

Ghimire/Prayash Chand/Rajin Pandey/Puran 

Shrestha/ Samrakshya Karki 
  57.73 

73 Ramesh Ranabhat/Bibek Khanal   20.04 

74 Niranjan Shah/Rajesh Giri   60.98 

75 Ashish Shrestha/Ujala Shah   58.44 

76 Roshan Shrestha   14.25 

77 Min Bahadur Ghimire   15.25 

78 Nabin Deuja/Hemat Kumar Sah   9.25 

79 Sameer adhikari   9.25 

80 Abarta pandey   9.25 

81 Kamal Prashad Dahal/Bharat Bashyal   57.44 

82 
Rajesh Neupane/ Madan Bhusal/ Bibek 

Basnet 
  50.35 

83 
Shikhar Nath Lamichane/ Suresh 

Thapa/Pemba Dorje Tamang 
  54.24 

84 Amish Deuja/Sushil Kumar Giri    51.80 

85 Deepak Bd Raut Chettri   59.62 

86 Krishna Kumar Pandit/ Roshan Pandit   66.20 

87 Sanam Rajbhandari/Surya Prasad Kafle   17.37 

88 TBN   0.00 

89 TBN   0.00 
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90 TBN   0.00 

91 Shristi Pradhan   65.07 

92 TBN   4.00 

93 Prakriti Pradhan   66.15 

94 TBN   14.50 

95 Sandra Bajracharya    49.83 

96 Mamita    48.36 

97 TBN   5.17 

98 TBN   5.17 

99 Binod Shrestha   16.50 

  Input of key staff during takeover handover   6.13 

      2904.12 
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अनसुचूी५ 

पानी प्रशोधन केन्र भाग-१ को डडजाईन सुपिीिेक्षण पिामशादािा NJS  को जनशजक्ि विििण 

S/N 
Name 

Position TOTAL MM 
Expats 

1 Mike Soulsby/W. A. Jones   Team Leader 78.81 

2 D I A Waterhouse Structural Design Expert 5.76 

3 Y. Sato  WTP Design Expert 10.2 

2 S. Osaka   
WT Equipment and Control  

Expert 
15.46 

3 V. Choong   Contracts Management Expert 41.45 

4 A. Natsui  Electrical Engineer 20.9 

5 C. Reed  Communication Specialist 1.03 

6 L. H. McGill  Civil Engineer 5.17 

7 J. D. Seal  Civil Engineer 38.52 

8 Unallocated Unallocated 1.38 

9 Unallocated Unallocated 33.47 
  Sub Total Sub Total 252.15 
  Local Local   

1 P.R. Shrestha  Deputy Team Leader 90.64 

2 K. B. Bhaila /  Geo-technical Expert 6.07 

3 D. Manandhar   Structural Design Expert 20.06 

4 B.R. Kansakar  
Water Treatment Process Design 

Expert 
12.4 

5 B.B. Pradhan  
Water Treatment Equipment & 

Control Expert 
62.64 

6 S. S. Shrestha  Contracts Management Expert 35.25 

7 P.K.Aryal  Civil Engineer 19 

8 S. Joshi  Architect 21.23 

9 K. L.. Joshi  Electrical Engineer 58.34 

10 G. Bohara  Communication Specialist 2.89 

11 M. K. Pandey  Environmentalist 16.5 

12 C. P. Maskey  Civil Engineer 66.03 

13   Health And Safety Expert - 

14 Unallocated Unallocated 5 

15 Unallocated Unallocated 45.91 

  Sub Total Sub Total 461.96 

  Managerial Staff Managerial Staff   

1 Office Manager/Account Office Manager/Account   

2 Secretary/Word process Secretary/Word process   

3 Runner/Watchman/Cleaner Runner/Watchman/Cleaner   

4 CAD Technician CAD Technician   

5 Junior Engineer Junior Engineer   

6 Driver Driver   

7 Office Assistance Office Assistance   
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अनसुचूी;६  

पानी प्रशोधन केन्र भाग-२ को डडजाईन सुपिीिेक्षण पिामशादािा  EPTISA को विििण 

S/N NAME POST MM 

1 Narendra Singh Shekhawat Team Leader 26.03 

2 Kunj Bihari Joshi Contract Manager 7.6 

3 David Allen Douglass Civil engineer 3.57 

4 Athimoolam Murugiah Structural Design Expert 7.13 

5 Rajendra Kumar Agrawal 
Water Treatment Equipment 

Expert  
5.75 

 Total     50.08 

1 Tirtha Raj Poudel Deputy Team Leader 18 

2 Poorna Das Shrestha/Shantosh Shrestha Contract Management Expert 18 

3 Dr.Indra Man Tamrakar Electrical/Mechanical Engineer 7 

4 Ram Raj Dangol 
Civil Engineer/Construction 

Supervison 
18 

5 Dr.Kiran K.Bhattarai Environmental Expert 7 

6 Narendra Man Pradhan Water Treatment Expert 4 

7 Bhola Shivakoti Health and Safety Manager   

8 Kedar Bd.Malla J.Engineer-1 32.2 

9 Anita Pandit/Sanam Rajbhandary J.Engineer-2 38.72 

5 Gaurab Wagley/Rabin Chaulagain Office Manager 57.01 

6 Sudip Chimoriya Runner 51.21 

7 Raju Shijapati Driver   

8 Poorna Thapa Driver   

9 Ashok Rana Driver   

 Total     251.14 
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अनशुगुचः७-१ 

        !) =  aflif{s ah]6 ?=                      !!= cfof]hgfsf] s"n nfut -?=_ M z'?sf] 174374.0 ;+zf]lwt M 313614

!= cf=j= M— @)&^.)&& s_ cfGtl/s !_ g]kfn ;/sf/-?=_ M s_ cfGtl/s -!_ g]kfn ;/sf/-?=_ M %!&#*=))

@= ah]6 pkzLif{s g+= M३१३००१०१ -@_ :yfgLo lgsfo÷;+:yf M -@_ :yfgLo lgsfo÷;+:yf M–

-#_ hg;xeflutf M -#_ hg;xeflutf M–

#= dGqfno M— vfg]kfgL dGqfno v_ j}b]lzs -!_ C0f M v_ j}b]lzs -!_ C0f-?=_ M !!#$(^

$= ljefu÷;+:yfg M— d]nDrL vfg]kfgL ljsf; ;ldlt hfOsf-?=_ M -@_ cg'bfg-?=_ M(!#(

%= sfo{qmd÷cfof]hgfsf] gfd M— d]nDrL vfg]kfgL cfof]hgf- klxnf] r/0f Pl8jL -?=_M !@= ut cf=j= ;Ddsf] vr{ ?= -;f]]em} e'QmfgL / j:t'ut ;d]t_ =

^ :yfg M -s_ lhNnf M— sf7df08f}, nlntk'/, eQmk'/, l;Gw'kfNrf]s / sfe|]knfGrf]s Pgl8Pkm-?=_M -s_ cfGtl/s -!_ g]kfn ;/sf/-?=_ M 

-v_ uf=lj=;=÷g=kf=÷j8f g+= M– sf7df08f} pkTosfsf % gu/kflnsfx?  -@_ cg'bfgM -@_ :yfgLo lgsfo÷;+:yf M–

            / s]lx uf=lj=;=x? tyf l;Gw'kfNrf]s / sfe|]knfGrf]s lhNnfsf s]lx uf=lj=;=x?                   u_ bft[ ;+:yf -#_ hg;xeflutf M–

&= cfof]hgf z'? ePsf] ldlt M– @)%%.)%^ v_ j}b]lzs -!_ C0f-?=_ M

*= cfof]hgf k"/f x'g] ldlt M– @)&&.)&* -@_ cg'bfg -?_ M–

(= cfof]hgf÷sfof{no k|d'vsf] gfd M–  lt/]z k|;fb vqL -/sd ? nfvdf_

kl/df0f nfut ef/

;DkGg 

kl/df0f

vr{ efl/t k|ult kl/df0f ef/ ah]6  kl/df0f ef/ ah]6 kl/df0f ef/ ah]6 kl/df0f ef/ ah]6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

d]nDrL -s_

1_ k'lhut vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx? 

hUufsf] d'cfAhf tyf Ifltk"lt {{

११.२.३.१

d]nfDrL *fO{e;{g l:sd, yf]s

ljt/)f k|)ffnL, kfgL k|zf]wg s]Gb| tyf cGo 

k"jf{wf/x¿sf]] nflu

३१४११ k|.z. 100 9505 3.03 100.00 9334.78 3.03 0.10 0.003 9 0.03 0.001 3 0.03 0.001 3 0.03 0.001 3

११.२.4.1 hUuf ljsf; tyf l;dfÍg ३१४११ k|.z. 100 305 0.10 63.00 94.93 0.06

११.1.2.1 SofDk ;fO{^ ejg tyf sDkfp)*jfn lgdf{)f dd{t ;'wf/ ३१११२ uf]^f 21 1169.00 0.37 21.00 1236.11 0.37

8.2.2.50  /]Ghkf]i6 ejg lgdf{0f 29221 uf]^f 1 130 0.04 1.00 82.23 0.04

8.3.1.22 sfof{no kmlg{r/ tyf kmlg{l;Ë 29311 k|.z. 100 220 0.07 41.65 147.40 0.03

8.5.1.18 sfof{no pks/0f sDKo'6/ tyf cGo 29511 k|.z. 100 200 0.06 29.00 55.50 0.02

११.४.१.३ d"n k|j]zdfu{ dd{t ;+ef/÷ afof]OlGhlgol/Ë ;d]t ३११५१ k|.z. 100 1479 0.47 90.90 291.92 0.43 10.00 0.047 100 4.00 0.019 40 4.00 0.019 30 3.00 0.014 30

११.४.१६.३ ;'?Ë lgdf{)f ३११५६  ls.ld. 27.58 104039 33.17 27.57 93011.94 29.85 10.00 3.328 16175 4.00 1.33 3000 3.00 1.00 3000 3 1.00 10175

११.४.१६.४ x]*aS;{ lgdf{)f ३११५६ k|.z. 100 28938 9.23 68.70 18370.32 6.34 20.00 1.845 9200 8 0.738 2000 6 0.554 2000 6 0.554 5200

8.6.42.1886 d'n k|a]z dfu{ lgdf{)f ;'wf/ 29611  ls.ld. 20 6258 2.00 20.00 6201.74 2.00

8.6.42.335 Pl*^ k|j]z dfu{ lgdf{{)f tyf dd{t ;+ef/ 29611  ls.ld. 21.2 12882 4.11 21.20 12503.10 4.11

8.6.42.1885 k|j]z dfu{ :t/ ;'wf/÷ dd{t ;+ef/         29611  ls.ld. 29.30 6405 2.04 29.30 11111.74 2.04

११.४.१६.५.१ kfgL k|zf]wg s]Gb| lgdf{)f भाग -१ ३११५६ k|.z. 100 53675 17.11 100.00 37362.74 17.11 1200 400 400 400

११.४.१६.५.२ kfgL k|zf]wg s]Gb| lgdf{)f भाग -२ ३११५६ k|.z. 100 18250 5.82 86.00 10167.00 5.00 10.00 0.582 2000 5.00 0.291 1000 5.00 0.291 1000

;fdflhs pTyfg sfo{qmd

 ११.४.१९.१.१ d]nDrL pkTosf    ३११५९ k|.z. 100 6589 2.10 81.07 5341.62 1.70 10 0.210 750 3 0.063 250 3 0.063 250 4 0.084 250

 ११.४.१९.१.२ d)*g pkTosf ३११५९ k|.z. 100 1831 0.58 91.76 1680.10 0.54 0 0.000 150 0 0.000 50 0 0.000 50 0 0.000 50

 ११.४.१९.१.३ ofª||/L nfs]{ d'xfg  If]q lasf; ;xof]u ३११५९ k|.z. 100 1900 0.61 76.63 1455.92 0.46 20 0.121 400 6 0.036 133 6 0.036 133 8 0.048 134

 ११.४.१९.१.४ xof]Ndf] d'xfg If]q lasf; sfo{s|d ३११५९ k|.z. 100 650 0.21 83.02 539.64 0.17 8 0.017 75 3 0.005 25 3 0.005 25 3 0.006 25

 ११.४.१९.१.५ OGb|fjlt k"j{ sf 6 uf.lj.;. df ;fdflhs pTyfg sfo{s|d ३११५९ k|.z. 100 1200 0.38 37.08 445.00 0.14 13 0.048 150 4 0.015 50 4 0.015 50 5 0.019 50

 ११.४.१९.२
jftfj/)f Joj:yfkg lgdf{)f sfo{ tyf k'gjf{; sfo{ 

of]hgf 

३११५९ k|.z. 100 2260 0.72 85.97 1943.00 0.62 5 0.038 120 3 0.022 40 4 0.029 40 4 0.029 40

 ११.४.१९.३ sl^Gh]G;Lh tyf k|;f;lgs vr{ ३११५९ k|.z. 100 1327 0.42 7.60 100.91 0.03 4 0.016 50.00 1 0.006 15 1.30 0.006 15 1 0.006 20

cWoog cg';Gwfg ;"rgf Joj:yfkg nufot cGo 

lalaw sfo{qmd

 ११.५.४०.५
cWoog cg';Gwfg, jftfj/)f Joj:yfkg nufot cGo 

lalaw tflnd sfo{qmd

३११७२ k|.z. 100 700 0.22 1.15 8.05 0.00 0.71 0.002 5 0.66 0.001 1.7 0.66 0.001 1.7 0.68 0.002 1.60

 ११.५.४०.६ ;"rgf Joj:Yffkg, sfo{{qmd ३११७२ k|.z. 100 350 0.11 21.43 75.01 0.02 1.14 0.001 4 1.00 0.001 0.33 1 0.001 0.33 2 0.002 3.34

k/fdz{ ;]jf vr{

 ११.५.४०.१ ;'?ª\u lgdf{)f tyf ;'kl/j]If)f k/fdz{ ;]jf ३११७२ k|.z. 100 17112.5 5.46 93.19 15946.72 5.08 13 0.709 2000 4 0.218 700 4 0.218 700 5 0.273 600

 ११.५.४०.२
kfgL k|zf]wg s]Gb|, l8hfOg tyf ;'kl/j]If0f k/fdz{ 

;]jf efu –!
३११७२ k|.z. 100 10628.0 3.39 118.72 12617.75 4.02 4 0.136 900 1.0 0.034 300 1.0 0.034 300 2.0 0.068 300.00

 ११.5.40.7
kfgL k|zf]wg s]Gb|, l8hfOg tyf ;'kl/j]If0f k/fdz{ 

;]jf efu –@
३११७२ k|.z. 100 2500.0 0.80 85.00 1309.32 0.68 15 0.120 320 5.0 0.040 110 5.0 0.040 110 5.0 0.040 100.00

8.8.18.140 ;fdflhs pTyfg sfo{qmd k/fdz{ ;]jf ३११७२ k|.z. 100 1071.11 0.34 88.61 949.10 0.30 0 0.000

 ११.5.40.4 kl/of]hgf Joj:yfkg k/fdz{ ;]jf ३११७२ k|.z. 100 21770.45 6.94 95.10 20704.05 6.60 0.56 0.039 122 0.15 0.010 35 0.15 0.010 35 0.15 0.010 52.00

;jf/L ;fwg uf]^f 10 20 0.006 0.00 4.85 0.00

sfof {no ejg lgdf {0f uf]^f 1 250 0.08 0.00 0.00

s_ k"hLut vr{ cGtu{tsf

 sfo{qmdx?sf] hDdf 
2331 313614 100 263092.49 90.82 7.26 33730.00 2.83 8153.03 2.32 8143.04 2.15 17433.93

r_

rfn' vr{ tkm{sf] hDdf 

-v±#±ª_

7901.18 636.00 224.00 196.76 215.24

5_ s'n hDdf vr{ -s±r_ 313613.90 100 270993.67 90.82 7.26 34366.00 2.83 8377.03 2.32 8339.80 2.15 17649.17

tof/ ug]{ clws[tsf] gfd M /fh]Gb| k|;fb kGt ljefuLo k|d'vsf]] gfd M lt/]z k|;fb vqL ljefuLo k|d'v÷dGqfnosf] ;lrjsf]] gfd M dfwj a]Naf;]

b:tvt M b:tvt M b:tvt M

kb M l;=l8=O{= kb M sfo{sf/L  lgb]{zs kb M ;lrj

ldlt M ldlt M ldlt M

s}lkmot
jflif{s k|yd rf}dfl;s bf]>f] rf}dfl;s t]>f] rf}dfl;s

6565.39

qm=;+= sfo{qmd÷lqmofsnfk vr{ lzif{s OsfO{

cfof]hgfsf] s'n lqmofsnfksf] ;Dk"0f{ sfo{dWo] cf= j= @)&%÷&^ ;Ddsf]  cf=a= @)&^÷&& sf] nIo

ah]6 kmf/d g+= ^=!@=!=! kfgf g+= !

/f=of]=cf= -s]=c=d"_ kmf=g+=!÷kfgf g+= !

       jflif {s ljsf; sfo{qmd 

-ah]6 th'{df;+u ;DalGwt cf= k|= lgod @)-!_ adf]lhdsf] kmf/fd_ 

34366.00

12114.00

22252.00

99757.12

164665.88

270993.67
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        !) =  aflif{s ah]6 ?=                      !!= cfof]hgfsf] s"n nfut -?=_ M z'?sf] ;+zf]lwt M

!= cf=j= M— @)&^.)&& s_ cfGtl/s !_ g]kfn ;/sf/-?=_ M s_ cfGtl/s -!_ g]kfn ;/sf/-?=_ M

@= ah]6 pkzLif{s g+= M#!#!!$ -@_ :yfgLo lgsfo÷;+:yf M -@_ :yfgLo lgsfo÷;+:yf M–

-#_ hg;xeflutf M -#_ hg;xeflutf M–

#= dGqfno M— vfg]kfgL dGqfno v_ j}b]lzs -!_ C0f M v_ j}b]lzs -!_ C0f-?=_ M

$= ljefu÷;+:yfg M— d]nDrL vfg]kfgL ljsf; ;ldlt -@_ cg'bfg-?=_ M

%= sfo{qmd÷cfof]hgfsf] gfd M— d]nDrL vfg]kfgL cfof]hgf bf]>f] r/0f !@= ut cf=j= ;Ddsf] vr{ ?= -;f]]em} e'QmfgL / j:t'ut ;d]t_ =

^ :yfg M -s_ lhNnf M— sf7df08f}, nlntk'/, eQmk'/, l;Gw'kfNrf]s / sfe|]knfGrf]s -s_ cfGtl/s -!_ g]kfn ;/sf/-?=_ M 

-v_ uf=lj=;=÷g=kf=÷j8f g+= M– sf7df08f} pkTosfsf % gu/kflnsfx?  -@_ :yfgLo lgsfo÷;+:yf M–

            / s]lx uf=lj=;=x? tyf l;Gw'kfNrf]s / sfe|]knfGrf]s lhNnfsf s]lx uf=lj=;=x?                   u_ bft[ ;+:yf -#_ hg;xeflutf M–

&= cfof]hgf z'? ePsf] ldlt M– @)&#.&$ v_ j}b]lzs -!_ C0f-?=_ M

*= cfof]hgf k"/f x'g] ldlt M– @)&*.&( -@_ cg'bfg -?_ M–

(= cfof]hgf÷sfof{no k|d'vsf] gfd M–  lt/]z k|;fb vqL -/sd ? nfvdf_

kl/df0f nfut ef/
;DkGg 

kl/df0f
vr{ efl/t k|ult kl/df0f ef/ ah]6  kl/df0f ef/ ah]6 kl/df0f ef/ ah]6 kl/df0f ef/ ah]6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

d]nDrL -v_ 0

c_ k 'lhut vr{ cGtu {tsf sfo{qmdx? 0

k 'jf {wf/ lgdf{0f 0

8.1.2.2 ofu|L nfs]{ 8fO{e;{gsf] nflu d'Vo k|j]zdfu{, cl86 k|j]zdfu{ tyf cGo ;+/rgf lgdf{0f -Ifltk"lt{_ 31411 k|.z. 100 500.0 10 166.08 10 0.83 106 3 0.1 8 3 0.1 8 4 0.7 90

8.1.1.14 ofu|L nfs]{ 8fO{e;{gsf] nflu d'Vo k|j]zdfu{, cl86 k|j]zdfu{ tyf cGo ;+/rgf lgdf{0f -d'cfAhf_ 31411 k|.z. 100 1800 15 1500.0 1.51 30 2.68 344 10 0.9 114 10 0.9 114 10 0.9 116

11.1.2.1 d]nDrL bf]>f] r/0fsf] cl86 ;fO{6 sfof{no ejg lgdf{0f -ejg lgdf{0f sfof{no k|of]hg_ 31112 uf]^f 1 20.70 0.27 50 0.16 20 16.0 0.0 0 16.0 0.0 0 18 0.2 20

11.1.2.5 sfof{no ejg dd{t -vfg]kfgL tyf 9n lgsf; ljefusf] k'/fgf] ejg_ 31112 k|.z. 100 0.31 40 50 0.2 20 50 0.2 20 0

8.4.4.1 ;jf/L ;fwg vl/b -dd{t tyf ;+rfng ;d]t_ 29411 uf]^f 2 4.91 0.02 10 0.78 100 6.0 0.5 60 2.0 0.2 20 2 20

11.3.7 sDKo"6/, NofK6k, OGe6{/, o'=lk=P;=, kmf]6f] skL, k|f]h]S6/, lel8of] Sofd/f -cfof]hgf Joj:yfkg 

sfof{no_-sfof{no ;+rfng;+u ;DaGwL oGq, pks/0f tyf d]lzg cf}hf/_
31122 uf]^f 7.2 10 0.10 13 10 0.10 13

11.6.13 kmlg{r/ tyf lkmSr;{ -sfof{nosf] nflu kmlg{r/ lkmSr;{_ 31123 k|.z. 4.1 10 0.07 9 10 0.07 9

11.4.1.1 ofª\u|L nfs]{ >f]t yk ug]{ sfo{sf] nflu cfjZos d'Vo k|j]zdfu{ lgdf{0f -sfnf]kq] ;8s_ 31151  ls. ld. 10 9800 0 798.47 1.70 10 7.79 1000 3 3.9 500 3 0.1 10 3 3.8 490

11.4.16.3 ofª\u|L ;'?Ë lgdf{0f 31156 k|.z. 40000 25 52.17 6700 0 0 25 52.17 6700

11.4.16.4 ofª\u|L x]8js{; lgdf{0f 31156 k|.z. 10000 25 29.20 3750 0 0 29.20 3750

11.4.16.53.20 d]nDrL cfof]hgf k|efljt If]qsf vfg]kfgL cfof]hgf lgdf{0f 31156 k|.z. 10.00 240.76 10 0.00 0 10 0.00 0 0 0

11.4.19.2 jftfj/0f Joj:yfkg lgdf{0f sfo{qmd  tyf k'gjf{; sfo{qmd 31159 k|.z. 0 13.89 0.02 10 1.17 150 3 0.4 50 3 0.4 50 4 0.4 50

8.6.42.453 slG6Gh]G;Lh tyf k|zf;lgs vr{ 29611 k|.z. 1 5.98 0.01 0

11.5.40 k/fdz{ ;]jf vr{ 29711 0

11.5.40.1 ofª\u|L ;'?Ë tyf x]8js{; lgdf{0fsf] l8hfOg ;'k/lehg 31172 k|.z. 10 0.00 0 3 0 3 0 3 0

11.5.40.9 d'Vo k|j]zdfu{ lgdf{0fsf] l8hfOg l/Eo'tyf ;'k/lehg -;8s ;DaGwL cg';Gwfg tyf k/fdz{_ 31172 k|.z. 100 400 1 0.80 0.02 75 1.17 150 3 0.39 50 3 0.39 50 3 0.39 50

8.8.1.18 d]nDrL bf]>f] r/0f sfo{sf] lj:t[t cWoog k|ltj]bg tof/L - cGo k"FhLut cg';Gwfg tyf k/fdz{_ 29711 k|.z. 100 4000 90 2430.20 14.27 0

;fdflhs pTyfg sfo{qmdsf] k/fdz{ 31172 k|.z. 25 2.34 300 9 0.78 100 8 0.78 100 8 0.78 100

11.5.40.4 kl/of]hgf Joj:yfkg k/fdz{ ;]jf -cGo k"FhLut cg';Gwfg tyf k/fdz{_ 31172 k|.z. 10 0.47 60 4 0.0 0 3 0.0 0 3 0.5 60

11.5.40.10 d]nDrL vfg]kfgL cfof]hgf k|efljt If]qdf dfu ePsf vfg]kfgL cfof]hgfsf] DPR tof/L 
31172 uf]^f 70 115.00 50 0.00 0 40 0 10 0 0

11.5.23.1
ljleGg ;8sx?sf] lgdf{0fsf] l8hfOg l/Eo'tyf ;'k/lehg -;8s ;DaGwL cg';Gwfg tyf k/fdz{_ 31172 k|.z. 100 0.78 100 50 0.4 50 50 0.4 50 0

s_ k "hLut vr{ cGtu {tsf sfo{qmdx?sf] hDdf 66500. 00 80. 00 120. 00 5308. 08 17. 82 100.00 12842. 00 7.41 952. 00 3.29 422. 00 89.14 11468. 00

cf_ rfn' vr{M  cGtu{tsf sfo{qmdx? 

5_ s'n hDdf vr{ -s±r_ 5308. 08 17. 82 100. 00 12842. 00 7. 41 952. 00 3. 29 422. 00 89. 14 11468. 00

tof/ ug]{ clws[tsf] gfd M /fh]Gb| k|;fb kGt ljefuLo k|d'vsf]] gfd M lt/]z k|;fb vqL ljefuLo k|d'v÷dGqfnosf] ;lrjsf]] gfd M dfwj a]Naf;]

b:tvt M b:tvt M b:tvt M

kb M l;=l8=O{= kb M sfo{sf/L  lgb]{zs kb M ;lrj

ldlt M ldlt M ldlt M

/ f=of]=c f= -s]=c =d"_ kmf=g+=!÷kfgf g+=  !

  jfli f {s ljsf; sfo{qmd 

OsfO{

k|yd rf}dfl;s

qm=;+=

-ah ]6 th'{df;+u ;DalGwt cf= k |=  lgod @!-!_ adf]lhdsf] kmf/ fd_ 

2792. 00

12842. 00

sfo{qmd÷lqmofsnfk vr{ lzif{s

t]>f] rf}dfl;s

cf=a= @)&^÷&& sf] nIo

bf]>f] rf}dfl;s
cfof]hgfsf] s'n lqmofsnfksf] 

10050. 00

jflif{s 
s}lkmot

6280. 40

;Dk"0f{ sfo{dWo] cf= j= @)&%÷&^ 

;Ddsf]  

hfOsf-?=_ M

Pl8jL -?=_M 

Pgl8Pkm-?=_M

-@_ cg'bfgM 

9347. 07

3066. 67
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अनशुचुी-८ 

     Quantity of Various Work in Headworks in Fiscal year 2076/77 

S/N Month 

Work Accomplished 

Remarks Execavation 

(Cu.m) 

Gabion 

Works(Cu.m) 
PCC(Cu.m) RCC(cu.m) 

1 Last year 105000 380 500 900 by CMC 

2 Shrawan 0 0       

3 Bhadhra 0 0       

4 Ashoj 0 0       

5 Kartik 9014.71 0   7.5   

6 Mangsir 5317.03 0   341   

7 Poush 5248.89 0 64 717   

8 Magh 434.2 120 1017.1 1940.48   

9 Falgun 1954.07 450 667.5 1769.3   

10 Chaitra 4434.3 340 220.5 1077   

11 Baishakh 335.83 140 710.3 1603.5   

12 Jestha 0 0 177 1549.4   

13 Ashad 0 0 118.5 699.9   

  Total 26739.03 1050 2974.9 9705.08   

  Cumulative Total 131739.03 1430 3474.9 10605.08   
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अनशुचुी ९ 

             Detail of  work completed In Tunnel in Fiscal year 2076/ 77 

S/N Month 
Invert Concrete Length (m) Cavity Grouting (Tons) Rockbolt Installation (nos) 

Remarks 
Ambathan Gyalthum Sindu Total Ambathan Gyalthum Sindu Total Ambathan Gyalthum Sindhu Total 

1 Last year       24964                   

2 Shrawan                           

3 Bhadhra                           

4 Ashoj 0 0               181   0   

5 Kartik 0 0     15.45 195.95 408.6 620   310 0 181   

6 Mangsir 0 0       110.9 127.65 238.55 600 1507 3797 910   

7 Poush 0 0 257 257   57.95 0 57.95   3324 409 5304   

8 Magh 0 0 33.47 33.47     0 0   969 7510 3733   

9 Falgun 0 86 0 86     0 0   1520 957 8479   

10 Chaitra 0 140 41 181     0 0   437 2521 2477   

11 Baishakh 0 74 10.56 84.56       0     2077 2958   

12 Jestha 0 93.06 18.58 111.64       0       2077   

13 Ashad 0 125.06 684 809.06       0       0   

  Total       1562.7 15.45 364.8 536.25 916.5 600 8248 17271 26119   
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अनशुचुी-१० 

        Detail of work completed In  Sundarijal WTP/02 in  Fiscal Year 2076/2077 

S/N Month 

WTP2 

Remarks 

Masonry 

Gabion 

wall 

PCC 

RCC 

m3 
Stone 

Masonry 

(1:6) 

Stone 

Masonry 

(1:4) 

Rip-

Rap 

wall 

M20 

(CWR 

and 

Filter) 

M20 

(lagoon)  

    cu.m cu.m cu.m cu.m sq.m cu.m cu.m   

  BOQ 599 624 505 1234 6181 114 17156   

1 Last year 58 0 431   5018 70 13325   

2 Shrawan 106 49 47 86 41   373   

3 Bhadhra 155 62 26 49 70   284   

4 Ashoj 10         42 318   

5 Kartik 3 67   191 142 2 17   

6 Mangsir 169 121   291 120   118   

7 Poush   63   595 52   114   

8 Magh   86     72   353   

9 Falgun   77     81       

10 Chaitra   33             

11 Baishakh   43             

12 Jestha   53             

13 Ashad 5 64     60       

  Total 449 718 72 1211 637 44 1577   

  
Total upto 
Ashad 

507 718 503 1211 5655 114 14902   
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सामाजजक उत्थान कायाक्रम 

मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तगयत सामाम्जक उत्थान काययक्रमको मखु्य उद्देश्य आयोजना प्रभाववत क्षेत्रका 
जनताको जीवनस्तरमा सधुार ल्याउन ुरहेको छ। मखु्यगरी यस काययक्रम अन्तगयत मेलम्ची उपत्यकाका मेलम्ची 
नगरपाभलका र हेलम्ब ुगाउँपाभलकामा ह्योल्मो भसन्ध ुमेलम्ची उपत्यका सामाम्जक उत्थान काययक्रम सञ्चालान 
सभमनतबाट काभ्रपेलाञ्चोक म्जल्लाको मण्डन उपत्यकाका साववक ५ गाउँ ववकास सभमनतहरूमा मण्डन उपत्यका 
सामाम्जक उत्थान समाजबाट, याङ्ग्री र लाके क्षते्रका पाँचपोखरी गाउँपाभलका साववक १० गाउँ ववकास 
सभमनतहरूमा याङ्ग्री लाके स्थानीय सरोकार सभमनत र ईन्द्रावती पवूयका साववक ६ गाउँ ववकास सभमनतहरूमा 
ईन्द्रावती मेलम्ची उपत्यका सामाम्जक उत्थान काययक्रम सञ्चालान सभमनतबाट मेलम्ची खानेपानी ववकास 
सभमनतको आगथयक सहयोगमा उक्त सेवा प्रदायक ससं्थाहरू मार्फय त सामाम्जक उत्थानका काययक्रमहरू सञ्चालान 
भईरहेको छन।् 
सामाम्जक उत्थान काययक्रमका सञ्चाभलत अवयवहरू  

१. मध्यवती क्षेत्र ववकास (हेलम्ब ुगाउँपाभलकाको वडा न.ं १,२,६ र ७ मात्र) 

२. भशक्षा  

३.स्वास््य 

४.आयआजयन तथा सामदुानयक ववकास 

५. पवूायधार ववकास 

  

सामाजजक उत्थान कायाक्रमबाट भएका उल्लेखनीय कायािरू 

१. ह्योल्मो भसन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाम्जक उत्थान काययक्रम सञ्चालान सभमनतः 
क. काययक्रम लाग ूभएको साववक गाउँ ववकास सभमनतहरूमा (हाल वडास्तरीय रहेको) उपस्वास््य चौकी 

भवनहरू (१२वटा)  ननमायण  भएको। 
ख. काययक्षेत्र भभत्रका माध्याभमक ववद्यालय, उच्च माध्याभमक ववद्यालय, क्याम्पस तथा ववद्यालय स्रोत 

केन्द्रहरूलाई आवश्यक पने कम्प्यटुरहरू ववतरण गररएको छ। जसबाट २२ वटा माध्याभमक ववद्यालय 
तथा उच्च माध्याभमक ववद्यालयहरू लाभाम्न्वत भएका छन।् 

ग. हेलम्ब ुगाउँपाभलका र मेलम्ची नगर क्षते्रभभत्रका रमीण सडक ननमायण एव ं ववस्तार (कररब १५०० 
ककलो भमटर) गनय सहयोग गररएको छ। जसबाट काययक्षेत्र भभत्रका कररब १२००० र्रधुरीका वाभसन्दा 
प्रत्यक्ष लाभाम्न्वत भएका छन।् 

र्. काययक्षेत्र भभत्र ववद्यतुीकरणका काययक्रमहरू र सामदुानयक लर् ुजलववद्यतु आयोजना (पेम्ल्िक सटे ६ 
वटा) सञ्चालान सहयोग भएको। जसबाट ४०० र्रधरुी लाभाम्न्वत भएका छन।् 

अनुसूची्११ 
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ङ. उच्च माध्याभमक ववद्यालय (१० वटा) तथा क्याम्पस भवन (२ वटा) ननमायणमा सहयोग गररएको 
छ। 

च. सभमनतल ेआयआजयन तथा सामदुानयक ववकास काययक्रम, कृवर् सहकारी ससं्थाहरू मार्फय त सञ्चालान 
गने नीनतगत व्यवस्था गररएकोमा हालसम्म सो काययक्रमबाट प्रवगधयत १६ वटा कृवर् सहकारी 
ससं्थाहरू स्थापना भई सञ्चालानमा रहेका छन।् जसमा कुल १२,७०७ र्र धुरीहरूमध्ये ८,४६१ 
(६६.५९प्रनतशत) र्रधुरीहरू सहकारी ससं्थामा आवद्ध छन।् सभमनतल ेउक्त सहकारी ससं्थाहरूलाई 
आयआजयन काययक्रम सञ्चालान गनय हालसम्म रू २५३४००००।- उपलब्ध गराएकोमा पशपुालनमा २४९ 
जना, तरकारी खेतीमा ८९ जना, व्यापार व्यावशायमा ४५ जना, म्जववकोपाजयनमा ९८ जना, र्फलरू्फल 
खेतीमा ५ जना गरी जम्मा ५८६ जना कृर्कहरूले आयआजयन काययक्रम सञ्चालान गरीरहेका छन ्। 

छ. मध्यवती क्षेत्र भभत्रका हहमाली गाउँ वस्तीहरू (हेलम्ब,ु ककउल र ईचोक) मा सधुाररएको तन्दरु चुलो 
(कररब ३०० र्रधुरीमा) तथा र्फलामको धाभसयङ (१३०० र्रधुरीमा) ववतरण गररएको छ।त्यसगैरी 
रमीण पययटन ववकास अन्तगयत र्रबास ताभलम (Home Stay) ताभलम सञ्चालान गररएको छ। 

ज. क्षेत्र भरीका ककसानहरूको मागका आधारमा म्जल्ला पश ुसेवा कायायलयसँगको समन्वयमा मेलम्चीमा 
कृनतम गभायधान केन्द्र स्थापना भएको छ।जसबाट मेलम्ची आसपासका २००० र्रधुरीका पशपुालक 
ककसानहरूलाई सहयोग परु्याएको छ। 

झ. हेलम्ब,ु भसन्धु तथा मलेम्ची उपत्यकामा स्थानीय स्वास््य ससं्थाहरूमार्फय त (३ वटा) एम्वलेुन्स खरीद 
गरी सञ्चालानमा ल्याईएको छ। 

ञ. हेलम्ब ुक्षते्र उत्थान ववशरे् काययक्रम अन्तगयत रमीण सडक ननमायण (३), उच्च माध्याभमक ववद्यालय 
भवन (१), हेल्थपोष्ट भवन (१) तथा म्यमु्जयम भवन (१) ननमायण सम्पन्न भएका छन ्। 

ट. मेलम्ची क्षेत्रका समदुायको माग बमोम्जम  प्राववगधक भशक्षा तथा व्यावशानयक ताभलम पररर्द््बाट 
ववभभन्न २० वटा ववर्यमा छोटो अवगधका ताभलम सञ्चालान गनय सम्वन्धन भलई ताभलम सञ्चालान 
गने व्यवस्था भमलाईएको छ। जसबाट थाङ्ग्का लखेन, भसलाई वनुाई, हाउस वायररङ, रमीण पश ु
स्वास््य काययकताय र उन्नत तरकारी खेती ताभलमबाट २०० जना लाभाम्न्वत भएका छन ्। 

ठ. जालपा माध्याभमक ववद्यालय बाहुनीपाटी, ईन्दे्रश्वरी उच्च माध्याभमक ववद्यालय, मेलम्ची र महेन्द्र 
उच्च माध्याभमक ववद्यालय, ईचोकलाई प्राववगधक कक्षा सञ्चालानको लागग आवश्यक शकै्षक्षक 
सामारीहरू उपलव्ध गरार ्यईएको छ, भने श्री सरस्वती उच्च माध्याभमक ववद्यालयको पसु्तकालय 
व्यवस्थापनमा सहयोग गररएको छ । 

ड. गाउँ सामदुानयक सभमनतहरू मार्फय त आगथयक वर्य ०७५/७६ मा मात्र खानेपानी (१०५वटा), भसचाई (३२ 
वटा), सामदुानयक भवन (२२ वटा) उप-आयोजनाहरू कायायन्वयन भएको छ। 
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ि. आगथयक वर्य ०७६/७७ को स्वीकृत काययक्रमहरूको हकमा पवूायधारका योजनाहरूको स्थलगत सवे, लागत 
अनमुान तयारी, उपभोक्ता सभमनतहरूको गठन समेत गरीसककएको। तर, उक्त योजनाहरूको स्टमटे 
स्वीकृनतको प्रकक्रया अनर् विाउन े क्रममा भमनत २०७६/१२/११ देखख नेपाल सरकारबाट कोभभड-१९ 
जस्तो ववश्व महामारीका कारण लगातार लकडाउन भईरहेकोल ेकाययक्षते्रका आम समदुायको स्वास््य 
सम्वेदनशीलता प्रनत सचते रहँन ु पने ववकल्पहहन वाध्यता आईपर्यो। यसथयः गत आगथयक वर्य 
०७६/०७७ मा उक्त स्वीकृत काययक्रमहरू कायायन्वयन हुन सकेनन।् बाँकी बसेका उक्त काययक्रमहरू 
1०७७/०७८ मा कायायन्वयन गरीने छ। 

 

२. याङरी लाके स्थानीय सरोकार सभमनत। 
क. काययक्रम लाग ूभएको साववक गाउँ ववकास सभमनतहरूमा उपस्वास््य दईु वटा चौकी भवनहरू ननमायण  

भएका छन।् 
ख. काययक्षेत्र भभत्रका माध्याभमक ववद्यालय, उच्च माध्याभमक ववद्यालय, तथा ववद्यालय स्रोत केन्द्रहरूलाई 

आवश्यक पने कम्प्यटुरहरू ववतरण गररएको छ जसबाट १३ वटा माध्याभमक ववद्यालय तथा उच्च 
माध्याभमक ववद्यालयहरू लाभाम्न्वत भएका छन।् 

ग. पाँचपोखरी गाउँ पाभलका क्षते्रभभत्र कररब १००० ककलो भमटर रमीण सडक ननमायण एव ं ववस्तार गनय 
सहयोग गररएको छ। जसबाट काययक्षते्र भभत्रका कररब १५०० र्रधुरीका वाभसन्दा प्रत्यक्ष लाभाम्न्वत 
भएका छन।् 

र्. काययक्षेत्र भभत्र ववद्यतुीकरणका काययक्रमहरू र सामदुानयक लर् ुजलववद्यतु आयोजनाका लागग एक 
थान पेम्ल्िक सेट सहयोग गररएको र यसबाट ४० र्रधुरी लाभाम्न्वत भएका छन।् 

ङ.  ६ वटा उच्च माध्याभमक ववद्यालय ननमायणमा सहयोग परु्याइएको, ९ वटा वयजननक शौंचालयहरू 
ननमायण तथा सञ्चालानमा सहयोग गररएको छ। 

छ. गाउँ सामदुानयक सभमनतहरू मार्फय त आगथयक वर्य ०७५/०७६ मा ५० वटा खानेपानी आयोजनाहरू, १२ 
वटा भसचाइ काययक्रमहरू र ९ वटा सामदुानयक भवन ननमायणका लागग उप-आयोजनाहरू कायायन्वयन 
भएका गथए। 

ज. आगथयक वर्य ०७६/७७ को स्वीकृत काययक्रमहरूको हकमा पवूायधारका योजनाहरू अन्तरगत- स्थलगत 
सवे, लागत अनमुान तयारी, उपभोक्ता सभमनतहरूको गठन गररएकोमा उक्त योजनाहरूको स्टमटे 
स्वीकृनतको प्रकक्रया अनर् बहिरहे कै अवस्थामा भमनत २०७६/१२/११ देखख कोभभड-१९ को महामारीका 
कारण लगातार लकडाउन भईरहेकोल ेकाययक्षेत्रमा आगथयक वर्य ०७६/०७७ मा उक्त स्वीकृत काययक्रमहरू 
कायायन्वयन हुने अवस्था रहेन।बाँकी रहन गएका काययक्रमहरू आगथयक वर्य ०७७/७८ मा कायायन्वयन 
गररने छ। 
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३. मण्डन उपत्यका सामाम्जक उत्थान समाजः 
क. काययक्षते्र भभत्रका माध्याभमक ववद्यालय, उच्च माध्याभमक ववद्यालय, क्याम्पस तथा ववद्यालय स्रोत 

केन्द्रहरूलाई आवश्यक पने कम्प्यटुरहरू ववतरण गररएको तथा पसु्तकालय व्यवस्थापन, ववद्यालय 
ववज्ञान प्रयोग शाला स्थापना गररएको छ। जसबाट ४ वटा माध्याभमक ववद्यालय तथा ४ वटा उच्च 
माध्याभमक ववद्यालयहरू लाभाम्न्वत भएका छन।् 

ख. काययक्रम लाग ूभएको साववक गाउँ ववकास सभमनतहरूमा ४ वटा उपस्वास््य चौकी भवनहरू ननमायण 
तथा ममयत भएकाछन।् 

ग. मण्डनदेउपरु नगरपाभलका र साववक पाचँखाल गाउँ ववकास सभमनत क्षते्रभभत्र कररब ४०० ककलोमीटर 
रमीण सडक ननमायण एव ंववस्तार गनय सहयोग गररएको छ। जसबाट काययक्षते्र भभत्रका कररब ५,५०० 
र्रधुरीका वाभसन्दा प्रत्यक्ष लाभाम्न्वत भएका छन।् 

र्. काययक्षेत्र भभत्र ववद्यतुीकरणका काययक्रमहरूमा ववधुतको पोल तथा िस्र्फरमर जडान भएको जसबाट 
१४० र्रधुरी लाभाम्न्वत भएका छन।् 

ङ. ननम्न माध्याभमक ववद्यालय २ वटा, उच्च माध्याभमक एक १ वटा तथा क्याम्पस भवन १ वटा  
ननमायणमा सहयोग गररएको छ। 

च. आयआजयन तथा सामदुानयक ववकास काययक्रमहरू ५ वटा सहकारी ससं्थाहरू मार्फय त तरकारीको ववउ 
उत्पादन, वाख्रा पालन तथा समदुायमा गहठत सभमनतहरू मार्फय त तरकारी खेती, माछा पालन तथा 
र्फलरू्फल खेती आहदबाट  कृर्कहरूले आयआजयन काययक्रम सञ्चालान गरी रहेका छन ्। 

छ. क्षते्र भरीका ककसानहरूको मागका आधारमा म्जल्ला पश ुसेवा कायायलयसँगको समन्वयमा र्मु्ती पश ु
भशववर सञ्चालन गने गररएको छ। जसबाट सम्बम्न्धत गाउँ आसपासका पशपुालक ककसानहरूलाई 
सहयोग परु्याएको छ। 

ज. महहलाहरूलाई आत्मननभयर बनाउनका लागग सीपमलुक ताभलम अन्तगयत ६ महहने भसलाइ कटाइ 
ताभलम ५ वटै गाउँ सामदुानयक सभमनतहरूमा सञ्चालन गररएको छ। 

झ. पाँचखाल र गरैीववसौना देउपरुका स्थानीय स्वास््य ससं्थाहरू मार्फय त २ वटा एम्वलेुन्स सञ्चालानमा 
सहयोग गररएको छ। 

ञ. श्री तपेश्वर उच्च माध्याभमक ववद्यालय श्री ब्रम्हायणी माध्याभमक ववद्यालय, श्री चण्डनेी माध्याभमक 
ववद्यालयमा प्रववगधक भशक्षको लागग कम्प्यटुर ववतरण गररएको छ भने श्री उमाशह उच्च माध्याभमक 
ववद्यालयको भवन ननमायण, श्री काभलका ननम्म माध्याभमक ववद्यालयको भवन ननमायण, श्री सवयमगंला 
उच्च माध्याभमक ववद्यालयको भवन ननमायणमा सहयोग गररएको छ। यसका साथै श्री डडेडथमु्का उच्च 
माध्याभमक ववद्यालयमा ववज्ञान प्रयोग शाला र अअतख जडान गररएको छ।  
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ट. टोल बस्तीबाट मागभइ आए बमोम्जम स्थानीयको स्वचछ खानेपाननको मागलाइ परुा गनय  कम्म्तमा 
पनन प्रत्येक वर्य ५ देखख ७ वटा खानेपानीका योजनाहरू समावेश गरी आयोजनाहरू कायायन्वयन भएको 
छ। 

ठ. प्रत्येक वर्य वर्ायको कारणले ककसानहरूल ेखोलामा लगाएको अस्थायी बाँधहरू बगाउने गरेकोल ेहहउदमा 
भसचंाइ गनय सािै कहठन हुने भएकोल ेउक्त समस्यालाइ स्थायी रू.पमा समाधान गनय चाखोलामा ४ 
वटा  पक्की बाँध, आभँशखोलामा ३ वटा पक्की बाँध ननमायण गरी चाखोला र आँभशखोला आसपासका 
जभमनमा सधैभरी भसचंाइ हुने व्यवस्था भमलाइएको छ। साथै पाचँखालका कनतपय स्थानमा इनारहरू 
ननमायण गररएको र कनतपय स्थानमा भलफ्टबाट पानी तानेर भसचंाइ गने काययमा उपभोक्तहरूलाई 
सहयोग गररएको छ। माइटार, जोगगटार र हलेदेटारमा भसचंाइ गनयका लागग पलाम्स्टक पाइपहरू 
वव्याइ भसचंाइ काययहरू भएका छन।् जैशीथोक र महादेवस्थानमा वर्पेानी सकंलन गनयका लागग 
पोखरीहरू ननमायण गररएको छ। 

ड. स्थानीयको मागलाइ सम्बोधन गदै बर्ाय समयमा लासहरूलाइ सदगद गने क्रममा पानी परेर 
मलाभमहरू रू.झेरै बस्नपुने वाध्यतालाइ समाधान गनय माझखोला, पचासककलो हहले खोलामा सावयजननक 
पाहटहरू ननमायण गररएको छ। साथै धाभमयक आस्थाबाट मानवलाइ सचेत गराउनका  लागग देउपरुमा 
भभमसेन मम्न्दर ननमायण, पाँचखालमा कृष्ण मम्न्दर ननमायण, जैशीथोकमा उरेस्वर महादेव मम्न्दर 
ननमायण, चण्डनेीमा महाकाल मम्न्दर ननमायण र महादेवस्थानमा श्री गणेश, श्री कृष्ण र पञ्चकन्या 
मम्न्दरहरू ननमायण गरीएका छन।् 

ि. यस समाजल ेआफ्न ैप्रशासननक भवन ननमायण गरी कायायलय सञ्चालन गनुयको साथै सम्वम्न्धत ५ वटै 
गाउँ सामदुानयक सभमनतहरूको पनन आफ्न ैकायायलयहरू ननमायण भएका छन।् देउपरुमा, चण्डनेी मण्डमा 
र जैशीथोकमा सामदुानयक भवनहरू ननमायण भएकाछन।् 

ण. यस आगथयक वर्यबाट कृवर् र आय आजयका क्षते्रहरूमा बिी महत्व हदइ रकम ववननयोजन गररएको छ 
। जसल ेगदाय ककसानहरूको माँग अनसुार कृवर्मा यबत्रकरण तथा आधुननकककरण गरी उत्पादन लागत 
कम हुनजाने भएकोले ककसानहरूलाई बिी मनुार्फा हदलाउने लक्ष्य राखखयको छ।  

 

४. ईन्द्रावती मेलम्ची उपत्यका सामाम्जक उत्थान काययक्रम सञ्चालान सभमनतः 
क. काययक्रम लाग ूभएका क्षेत्रहरूमा ३ वटा ववद्यालयहरूमा आवश्यक डसे्क बेन्च सहयोग गररएको छ। 
ख.  जनसधुार ननम्न माध्याभमक ववद्यालय बाडगेाउँ, नमनुा माध्याभमक ववद्यालय साँगाचोकमा खले 

मदैान ननमायण गररएको छ। 
ग. भोटभसपा आधारभतू स्वास््य केन्द्र, बोटगाउँ स्वास्त््य केन्द्र भसपापोखरे आधारभतू स्वास््य केन्द्रमा 

एम्वलेुन्स सहयोग गररएको छ। 
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र्. काययक्षेत्र भभत्रको ईन्द्रावती गाउँपाभलका वडा न.ं ६ का ४२ र्रधुरीमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था 
गररएको छ। 

ङ.  ऐनतहाभसक खडपेश्वर देवालय ननमायण सहयोग। 
च.  ठूलो भसरूवारी झयाडँीमा कररब ३ ककलो भमटर सडक हयमूपाईप राखी सडक स्तरोन्नती गररएको 

छ। 
छ.  ईन्द्रावती नदी तटीय क्षेत्रमा नदी ननयन्त्रका काययहरू गररएको। 
ज.  काययक्षेत्रका काररव ३५० र्रधुरीलाई आँप, भलगच, सनु्तला, जुनार कागती आहद ववरूवा ववतरण गररएको 

छ। 
झ. ईँन्द्रावती गाउँपाभलका वडा न.ं ७, भसपापोखरेका दभलत समदुायलाई आवश्यक बाजा खरीद गरी 

सहयोग गररएको छ। 
ञ.  ठूलो भसरूवारीका माझी समदुायमा आयआजयनको लागग ३ वटा माछापोखरी ननमायणमा सहयोग 

गररएको छ। 
ट.  ईन्द्रावती ११ म्स्थत सेतीदेवी माध्याभमक ववद्यालय भवन ननमायण गररएको साथ ै ४ वटा 

ववद्यालयमा शलुभ शौचालय र ७ वटा ववद्यालयमा रे्रावार ननमायण गररएको। 
ठ.  चौतारा सागँाचोक गिी नगरपाभलका वडा न.ं १२ मा सप्तऋवर् शहहद पाकय  ननमायण गररएको छ। 
ड.  चौतारा साँगाचोक गिी नगरपाभलका वडा न.ं १२ मा ईन्टरलक ईटा बनाउने उद्योग सञ्चालान गनय 

मेभसन खरीद गररएको छ। 
ि.  काययक्षेत्रका सव ैवडाहरूमा जनसहभागगतामा आधाररत भलफ्ट भसचाईको लागग समववल पम्प खरीद 

गरी सहयोग गररएको छ। 
ण. काययक्षेत्र भभत्रका ववभभन्न उपभोक्ताहरूमा कररब २ ककलो भमटर गोडटेो, र्ोडटेो ननमायणमा सहयोग 

गररएको छ। 
त. गरैरटार आधारभतू स्वास््य केन्द्रमा आवश्यक र्फननयचर सहयोग गररएको छ। 
थ. ईन्द्रावती ८ मा वगथयङ सेन्टर सहयोगका साथै ववभभन्न मठमम्न्दर ननमायण सहयोग गररएको छ। 

 

५. ह्योल्मो खानेपानी सरोकार सभमनत 

क. हेलम्ब ुगाउँपाभलका वडा न.ं १ ह्योल्मो सासँ्कृनतक सरंालय ननमायण गररएको छ। 
ख. हेलम्ब ुयाल्मोनेसा नाकोत ेमेलम्ची र्याङ, नतम्व ुदोररङ नाकोत,े हल्दे तारतङु, ररवमाय र नतम्व ुककनी 

ताकेघ्याङ र हल्दे ररवमाय दाक्पाखकय  सडक ननमायण गररएको छ। 
ग. उकेन जाङछुप छोभलङ र भमलारेप्पा गमु्वा ममयत गररएको छ । 
र्. हेलम्ब ुउपस्वास््य चौकी ननमायण तथा स्वास््य चौकी लाई एम्वलेन्स सहयोग गररएको छ। 
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ङ. गोल्मादेवी उच्च माध्याभमक ववद्यालय भवन ननमायण सहयोग गररएको छ। 
च. वडा न.ं १ मा दभलत सामदुानयक भवन ननमायणमा सहयोग गररएको छ। 
छ. ररवमाय पाहुनार्र ननमायण गररएको छ। 
ज. महहला अगधकार मञ्च र्फननयचर सहयोग गररएको छ । 
झ. लाम्दोर खानेपानी योजना सम्पन्न गररएको छ। 
ञ. चोक्पखुोला र जभसयङ खोलामा झोलङेुपलु ननमायण गररएको छ। 
ट. तमे्वाथान एकककृत बस्ती ननमायणमा सहयोग गररएको छ। 
ठ. पाङताङ भसचंाई योजना सञ्चालान गररएको छ। 
ड. जेष्ठ नागररक भवन ममयत तथा र्फननयचर सहयोग गररएको छ। 

 

मेलम्ची खानेपानी ववकास सभमनतबाट सामाम्जक उत्थान काययक्रमका लागग ववननयोम्जत रकम 

Melamchi water Supply Development Board 

1. Hyolmo Sindhu Melamchi Valley Social Uplift Program Implementation Committee. 
 

f/y 

 Components  

 total  
 Education   Health   IGCD  

 

Infrastructure  
Buffer Zone  Admin.  

064/65 0 0 0 1724260 0 0 1724260 

065/66 5666795 963402 2455822 13928508 2526000 5563183 31103710 

066/67 8392412 1534201 2294038 35390438 4371200 3123478 55105767 

067/68 14337396 2754636 5368297 29803307 5500000 4319955 62083591 

068/69 3562145 2586583 0 2004063 0 4537568 12690359 

069/70 9511986 4015843 9033462 23787302 4997630 4549942 55896165 

070/71 7044805 2303700 4040708 20226039 3975119 4899949 42490320 

071/72 7722099 3512044 5137233 27365731 4138238 4549539 52424884 

072/73 5217177 4764537 11183152 27228828 4832673 4536590 57762957 

073/74 5438224 1602418 9569079 47262934 4926524 6089624 74888803 

074/75 7482482 876865 8973761 44784581 3599914 5249821 70967424 

075/76 4362419 1217000 11851788 44283598 3830000 5250000 70794805 

076/77 0 0 1966780 0 0 5249900 7216680 

Total(1) 78,737,940.00 26,131,229.00 69,907,340.00 317,789,589.00 42,697,298.00 52,669,649.00 587,933,045.00 

2. Mandan Valley Social Uplift Samaj  

065/66 549244 549244 915408 1647734 0 85612 3747242 

066/67 2549186 586900 1351700 9885808 0 639421 15013015 

067/68 1940468 220000 1213348 15679188 0 1681737 20734741 

068/69 570000 300000 50000 7553767 0 1619920 10093687 

069/70 4950000 3950000 2550000 2785878 0 1373914 15609792 

070/71 1980000 2370000 3690230 5829799 0 1050000 14920029 

071/72 1404655 2182075 2832025 6819790 0 1049996 14288541 

072/73 900000 3553681 2568220 6777520 0 1048414 14847835 

073/74 1350000 1550000 1649400 9377423 0 1048414 14975237 

074/75 375,000.00 124500 33000 693000 0 1048414 2273914 

075/76 884,500.00 1,012,056.00 1006444 10137726 0 1050000 14090726 

076/77 1837008 2035198 1882649 7846323 0 1049949 14651127 

Total(2) 19,290,061.00 18,433,654.00 19,742,424.00 85,033,956.00 0 12,745,791.00 155,245,886.00 

3. Yangree Larke Local Concern Committee.         

068/69 3357757 1389000 0 8679842 0 568401 13995000 
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069/70 3213632 759747 0 9975614 0 1049804 14998797 

070/71 3706209 298934 0 9946061 0 1049999 15001203 

071/72 3436858 998100 0 6250234 0 1049873 11735065 

072/73 1972338 400000 0 14128325 0 1259196 17759859 

073/74 3063000 875000 0 33262000 0 2800000 40000000 

74/075 2850000 625000 0 31121110 0 2799911 37396021 

075/76 1400000 100000 0 33443361 0 2797771 37741132 

076/77 0 0 0 2830724 0 2800000 5630724 

Total(3) 22,999,794.00 5,445,781.00                      -    149,637,271.00                      -    16,174,955.00 194,257,801.00 
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4.Hyolmo Khanepani Sarokar samitee 
    

067/68 0 0 0 7995000 0 0 7995000 

068/69 0 0 0 8903439 0 0 8903439 

069/70 0 0 0 4787388 0 0 4787388 

070/71 0 0 0 6163752 0 0 6163752 

071/72 0 0 0 0 0 0 0 

072/73 0 0 0 5401150 0 0 5401150 

073/74 0 0 0 5924865 0 0 5924865 

74/075 0 0 0 6834032 0 0 6834032 

075/76 0 0 0 7042228 0 0 7042228 

076/77 0 0 0 0 0 0 0 

Total(4) 
                        

-    
                     -                         -    53,051,854.00                      -                         -    53,051,854.00 

5.Indrawati Valley Social Uplift Program Implementation Committee.     

070/71 0 0 0 95485 0 167322 262807 

071/72 0 0 0 4851372 0 338056 5189428 

072/73 430000 0 0 4005365 0 450704 4886069 

073/74 190000 0 0 2285847 0 187845 2663692 

74/075 3245000 170000 361097 9145942 0 1049957 13971996 

075/76 1902470 1000000 1070000 6956358 0 1049895 11978723 

076/77 930498 2062582 0 10956920 0 1050000 15000000 

Total(5) 6,697,968.00 3,232,582.00 1,431,097.00 38,297,289.00                      -    4,293,779.00 53,952,715.00 

Grant 

Total 
127,725,763.00 53,243,246.00 91,080,861.00 643,809,959.00 42,697,298.00 85,884,174.00 1,044,441,301.00 
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S/N 

Description 
Total 

HHs 

Compensated 

HHs 

Total     

plots 

Compensated 

Plots 

Total 

area 

(ha.) 

Compensated 

Area (ha.) 

Area in 

Ropani 

Total 

Amount 

NRs. 

Compensated 
Remarks 

Amount NRs. 

1  MDS( Melamchi Valley)                     

1.1 Land (Main access Road) 340 300 543 513 10.91 9.87 214.81 39,130,505 37,610,559   

1.2 
Land (Sindhu Adit Access 

Road) 
357 311 566 551 22.22 20.07 437.51 50,330,780 44,826,135   

1.3 
Land (Gyalthum Adit Access 

Road) 
53 47 159 152 5.64 5.6 111.05 15,759,908 14,630,324   

1.4 
Land (Ambathan Adit Access 

Road) 
19 16 23 19 1.23 1 24.21 7,785,542 716,259   

1.5 
Land ( Upgrading Access 

Road)  
518 419 913 739 6.59 5.4 129.75 49,409,462 42,774,861   

1.6 
Land (Power Transmission 

Line) 
5 5 12 12 0.17 0.17 3.34 773,982 773,982   

1.7 Land (camp Site) 8 7 12 11 3.08 2.77 60.64 21,672,498 18,921,521   

1.8 Land (Tunnel) 34 22 59 44 2.65 1.88 52.17 17,264,865 13,313,064   

1.9  Trees/Productions 607 558 1974 1924       28,926,549 53,752,413   

1.1  House/Shed 117 116 117 116       15,985,493 15,846,383   

1.11  Ghatta/Water Mill 12 12 12 12       2,208,051 2,208,051   

1.12 Community Forest 15 14           6,126,350 5,160,900   

1.13 
Re-imbursement of 

registration fees & taxes 
204 204           4,663,972 4,663,972   

1.14 

(i) Basic training on house wiring 

and carpentry    (ii) Construction 

techniques based on the National 

Building Code 

80 80           1,227,283 1,227,283   

  Sub- Total 2,369 2,111 4,390 4,093 52 46.76 1033.5281 261,265,240 256,425,707   

2  Land MDS( Kathmandu Valley)                   

2.1 Sundarijal Adit Access Road 71 68 102 99 2.89 2.79 56.9 37,914,637 37,710,437   

2.2  Trees 29 24 44 33     0 185,103 175,955   

2.3  House/Shed 4 3 4 3     0 1,921,374 1,004,646   

2.4 Power Transmission Line 6 6 7 7 0.34 0.34 6.69 8,559,775 8,559,775   

2.5 Tunnel portal  33 24 43 33 1.76 1.3 34.65 40,644,045 40,466,310   

  Sub-Total 143 125 200 175 4.99 4.43 98.25 89224934 87917123   

3  BDS/WTP(Kathmandu Valley)                     

3.1 Land (Reservoir/Pipeline) 402 313 477 385 12.08 9.95 237.85 187,662,027 157,636,103   

अनुसूची-१२            जग्गा प्राम्प्त तथा मआुब्जा ववतरणको 
वववरण 
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3.2  House/Shed 2 2 2 2     0 726,490 363,245   

3.3 Land (Water Treatment Plant) 77 73 140 134 11.221 10.991 220.94 323,280,729 325,926,270   

  Sub- Total 481 388 619 521 23.301 20.941 458.799 511669246 483925618   

  Grand Total 2,993 2,624 5,209 4,789 80.78 72 1,590.58 862,159,420 828,268,448              -    

                        

4 Land for Headworks                     

4.1 

Construction of Intake and 

diversion weir from Langtang 

National park 

        10.89   214.42       

            91.67   1,805.00       
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अनुसुची १३ 

      Details of Works Completed under Environmental Management  in  2076/77 

        

S/N Project name Address 
Estimated 

Cost(NRS) 

Expenses(NRS) 
Status 

Total MWSDB (80%) User(20%) 

1 
Santaneshwor irrigation, water 

supply and sanitation committee 
Melamchi Municipality 4       1,790,172.28         1,756,916.98  

       1,405,533.58  
       351,383.40    

2 

Sindhu Tunnel, Dadakateri palden 

kaseri motorable road 

Conservation Work 

Melamchi Municipality 4 

Sindhu 
         621,355.00            586,875.00  

         469,500.00  

       117,375.00    

3 

Sindhu Spoil Tip no 19 Protection  

Work (Catch pit, Masonry wall, 

humpipe) 

Thakani Ward No. 2 and 3       1,284,202.40         1,134,328.51  

         907,462.81  

       226,865.70    

4 
Kyasinche Village Landslide 

Conservation work 

Helambu-5 

Sindhupalchowk 
         669,063.40            665,483.63  

         532,386.90  
       133,096.73    

5 

Gyalthum and Pallo Sera River 

bridge Conservation with next 

sera bridge 

Helambu-4       2,930,346.77         2,877,160.70  

       2,301,728.56  

       575,432.14    

6 
Chuman Danda kholsi Road 

Conservation 
Melamchi 4          553,021.12            548,729.85  

         438,983.88  
       109,745.97    
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7 
Baseri Sirantole Dumsibari 

motorable road  

Thakani Melamchi 

Nagarpalika 4 
         188,083.00            188,053.00  

         150,442.40  
         37,610.60    

8 

Masonry/ gabion work at Sindhu 

Tunnel Access Road for protection 

of Public property 

Melamchi Nagarpalika 4 1854625.67 742676.11 

         594,140.89  

       148,535.22    

9 

Ghatte Kulo Irrigation Canal 

Protection work( RCC canal and 

Butress wall of Sindhu Khola) 

Sindhu , Melamchi 

Nagarpalika -4 
395470.17 395470.76 

         316,376.61  

         79,094.15    

  Total            8,895,694.54         7,116,555.63       1,779,138.91    
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अनशुचुी १४ 

  आयोजना दोस्रो चरणको विस्ततृ अध्ययन विजाईन तथा लागत अनमुान (ल.इ.) तयारी काययको परामशयदाताको वििरण 

S/N Name Position MM  

1 
Alexander Sandy MACKAY/ 

Robert Hichinliffe 

Team Leader cum Geotechnical Engineer / Tunnel Design 

Expert 
12 

2 David Douglass 
Deputy Team Leader cum WSS / Water Treatment Plant 

Expert 
8 

3 Kiron Mazumdar Tunnel Design cum Engineering Geologist Expert 8 

4 RC Bhandari Geologist 5 

5 Athimoolam Murugiah Structural Engineer 4 

6 Piyush Kumar Gupta Contract Management / Procurement Specialist 4 

7 Dinendra Pratap Singh Quantity Survey / Cost Estimating Expert 4 

8 Yrjo Antero Honkanen Electro-Mechanical Engineer 3 

International Non Key Experts   

9 
Raja Sekhar 

VADLAMANNATI 
Seismologist / Geophysical Survey Expert 3 

10 Himanshu Kumavat Hydrology / Ground Water Expert 3 

11 MOHD ARAF Survey Expert 6 

12 Prakash Kumar Paul Economic Analysis Expert 3 

13 Hari Prasad Dhakal Water Supply System Design Engineer - Coordinator 6 

14 Narendra Man Pradhan Water Treatment Plant Expert 6 

15 Pawan Kumar Shrestha Tunnel Design Engineer 6 

16 B.R.Singh Shahi Geotechnical Engineer / Retaining Structure Design Expert 9 

17 Rishi  Gadtaula Engineering Geologist - 1 6 

18 Prakash Chandra Paudel Engineering Geologist - 2 6 

19 Saroj Bhattarai Structural Engineer (Bridge & Culvert Design) - 1 3 

20 Pahad Shrestha Structural Engineer (Bridge & Culvert Design) - 2 3 

21 Poorna Das Shrestha Contract Management Expert 4 

22 Gautam Bir Singh Tamrakar Material Engineer 3 

23 Dilli Raman Niraula Road Design Engineer - 1 3 

24 Prabhu Raj Pandey/Suresh Road Design Engineer - 2 3 

25 Dr. Binod Shakya Hydrologist / Ground Water / Climate Change Expert 3 

26 Santosh Kumar yadav Landslide / Slope Stability Analysis Expert 4 

27 Dil Bahadur Rana Quantity Surveyor / Cost Estimating Expert - 1 4 

28 Hari Bhakta Pokharel Quantity Surveyor / Cost Estimating Expert - 2 4 

29 K.K. Bhattarai EIA Expert / Environmental Specialist (EIA Coordinator) 10 

30 S.P. Dhakal,Nepalese Social Development Specialist 6 

31 Tej Raj Bhandari Resettlement Specialist 4 
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32 Ishwar M Shrestha Economic Analysis Expert 6 

33 Lalit Prasad Joshi Botanist 2 

34 Ram Bahadur Khadka Ecologist 2 

35 Madhab Raj Ghimire Legal Expert 1 

Domestic Non-Key Experts 

36 Prafulla Man Pradhan Tunnel Construction Engineer 3 

37 Pragati Adhikari/Pandey Geologist - 1 4 

38 Prakash Das Ullak Geologist - 2 4 

39 Pratap Singh Tater Hydrogeologist 3 

40 Juju Kaji Ranjit Mechanical Engineer 4 

41 Saurav Kafle Electrical Engineer 4 

42 Chandra K Acharya Surveyor / Layout Engineer -1 2 

43 Basanta Sharma Surveyor / Layout Engineer -2 2 

44 Jay Prakash Mandal Road Surveyor - 1 1.5 

45 Durga Das Joshi Road Surveyor - 2 1.5 

46 TBN Technical Assistant (Physio-Chemical) 1.5 

47 TBN Technical Assistant (Biological) 1.5 

48 TBN Technical Assistant (Socio-Economic) 2 

49 TBN Draft Person (CAD Tech) -1 13 

50 TBN Draft Person (CAD Tech) -2 12 

51 TBN Draft Person (CAD Tech) -3 11 

Total     174 
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& 7672.29 /fof]cf s]cd' kmf=g+= 1 

!= cf=j= M— @)&^÷)&& s_ cfGtl/s -!_ g]kfn ;/sf/ -?=_ M kfgf g+. 1

@= ah]6 pkzLif{s g+= M #!#))!)! -@_ ;+:yf M–

-#_ hg;xeflutf M–

#= dGqfno M— vfg]kfgL dGqfno v_ a}b]lzs -!_ C0f -Pl8aL_ ?= M 3624.72

$= sfo{qmd÷cfof]hgfsf] gfd M— d]nDrL vfg]kfgL cfof]hgf klxnf] r/0f -@_ -Pgl8Pkm_ ?= M 

%= cfof]hgf÷sfof{no k|d'vsf] gfd M– lt/]z k|;fb vqL -#_ -hfOsf_ ?= M 

*o; cjlwsf] vr{ k|ltztdf M 43.47

-s_ cfGtl/s -!_ g]kfn ;/sf/ -?=_ M 3915.75 (z'?b]lv o; cjlw;Ddsf] s'n vr{ ?M 7672.29

-@_ hg;xeflutf M– !)z'?b]lv o; cjlw;Ddsf] s'n vr{ k|ltztdf -s'n nfutsf]_ ?M 

-v_ j}b]lzs -!_ C0f -?=_ M !!ljt]sf] ;do k|ltztdf -s'n cjlwsf] t'ngfdf_ M 

-@_cg'bfg-?=_M  -/sd ?= nfvdf_

kl/df0f ef/ ah]6  kl/df0f ef/ ah]6 kl/df0f ef/ vr{ kl/df0f ef/ vr{ kl/df0f ef/ vr{

1 2 3 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 10.00 11.0000 12.00 13.00 14.00 15.00 16 15

d]nDrL -s_

1_ kFlhut vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx? 

hUufsf] d'cfAhf tyf Ifltk"lt {{

११.२.३.१

d]nDrL *fO{e;{g l:sd, yf]s

ljt/)f k|)ffnL, kfgL k|zf]wg s]Gb| tyf cGo 

k"jf{wf/x¿sf]] nflu

३१४११ k|.z. 0.10 0.00 9.00 0.03 0.00 3.00 0.03 0.0009 1.07 0.03 0.00 1.07 100.03 3.03 9336.03

११.२.4.1 hUuf ljsf; tyf l;dfÍg k|.z. 0.00 0.00 0.00 63.00 0.10 94.93

११.1.2.1
SofDk ;fO{^ ejg tyf sDkfp)*jfn lgdf{)f 

dd{t ;'wf/

uf]^f 0.00 0.00 0.00 21.00 0.37 1236.11

8.2.2.50  /]Ghkf]i6 ejg lgdf{0f 29221 uf]^f 0.00 0.00 0.00 1.30 0.04 82.33

8.3.1.22 sfof{no kmlg{r/ tyf kmlg{l;Ë 29311 k|.z. 0.00 0.00 0.00 41.45 0.03 147.40

8.5.1.18 sfof{no pks/0f sDKo'6/ tyf cGo 29511 k|.z. 0.00 0.00 0.00 28.00 0.02 55.50

११.४.१.३ d"n k|j]zdfu{ dd{t ;+ef/÷ afof]OlGhlgol/Ë ;d]t ३११५१ k|.z. 10.00 0.05 100.00 3.00 0.01 30.00 1.00 0.0047 0.00 1.00 0.00 0.00 91.80 0.43 291.12

११.४.१६.5 ;'?Ë lgdf{)f Contract Claims and Dispute ;d]t ३११५६  ls.ld. 10.00 3.33 16175.00 3.00 1.00 10174.99 3.00 0.9985 3152.82 9.00 3.00 7798.25 99.00 32.85 100810.19

18.0 ls.dL. 

kmfOgn ;kf]{^, 

tyf 18.3 ls.dL. 

Oge {̂

११.४.१६.४ x]*aS;{ lgdf{)f ३११५६ k|.z. 20.00 1.85 9200.00 6.00 0.55 5200.00 5.00 0.4614 2009.67 13.00 1.20 4133.50 91.70 7.54 22503.82

u]^ h*fg, OG ]̂s 

tyf cGo 

;+/rgfdf 

s+lqmtsf] sfd 

8.6.42.1886 d'n k|a]z dfu{ lgdf{)f ;'wf/ 29611  ls.ld. 0.00 0.00 0.00 20.00 2.00 6201.74

8.6.42.335 Pl*^ k|j]z dfu{ lgdf{{)f tyf dd{t ;+ef/ 29611  ls.ld. 0.00 0.00 0.00 21.20 4.11 12503.10

8.6.42.1885 k|j]z dfu{ :t/ ;'wf/÷ dd{t ;+ef/         29611  ls.ld. 0.00 0.00 0.00 29.30 2.04 11111.74

११.४.१६.५.१ kfgL k|zf]wg s]Gb| lgdf{)f efu–1 ३११५६ k|.z. 1200.00 400.00 489.57 0.00 0.00 884.24 100.00 17.11 38246.98

kfgL k|zf]wg 

s]Gb|sf] *«fO{ 

d]G ]̂g]G;

११.४.१६.५.२ kfgL k|zf]wg s]Gb| lgdf{)f efu–2 ३११५६ k|.z. 10.00 0.58 2000.00 219.18 9.00 0.52 1285.31 95.00 5.52 11452.31

;fdflhs pTyfg sfo{qmd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 ११.४.१९.१.१ d]nDrL pkTosf    ३११५९ k|.z. 10.00 0.21 750.00 4.00 0.08 250.00 2.00 0.0420 37.17 6.00 0.13 72.17 106.00 1.83 5413.79

 ११.४.१९.१.२ d)*g pkTosf ३११५९ k|.z. 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 50.00 96.51 0.00 0.00 146.51 100.00 0.54 1826.61

 ११.४.१९.१.३ ofª||/L nfs]{ d'xfg  If]q lasf; ;xof]u ३११५९ k|.z. 20.00 0.12 400.00 8.00 0.05 134.00 4.00 0.0242 34.24 14.00 0.08 56.31 114.00 0.54 1512.23

 ११.४.१९.१.४ xof]Ndf] d'xfg If]q lasf; sfo{s|d ३११५९ k|.z. 8.00 0.02 75.00 3.00 0.01 25.00 1.00 0.0021 0.00 2.00 0.00 0.00 102.00 0.17 539.64

 ११.४.१९.१.५
OGb|fjlt k"j{ sf 6 uf.lj.;. df ;fdflhs pTyfg 

sfo{s|d

३११५९ k|.z. 12.50 0.05 150.00 5.00 0.02 50.00 3.00 0.0115 145.00 7.00 0.03 150.00 107.00 0.17 595.04

 ११.४.१९.२
jftfj/)f Joj:yfkg lgdf{)f sfo{ tyf k'gjf{; 

sfo{ of]hgf 

३११५९ k|.z. 5.31 0.04 120.00 4.00 0.03 40.00 2.00 0.0144 71.16 3.00 0.02 71.16 87.91 0.64 2014.54

 ११.४.१९.३ sl^Gh]G;Lh tyf k|;f;lgs vr{ ३११५९ k|.z. 3.77 0.02 50.00 1.40 0.01 20.00 1.00 0.0042 31.99 1.10 0.00 32.99 101.10 0.03 133.90

cWoog cg';Gwfg ;"rgf Joj:yfkg nufot 

cGo lalaw sfo{qmd
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 ११.५.४०.५
cWoog cg';Gwfg, jftfj/)f Joj:yfkg nufot 

cGo lalaw tflnd sfo{qmd

३११७२ k|.z. 0.71 0.00 5.00 0.68 0.00 1.60 0.68 0.0015 0.00 0.68 0.00 0.00 18.68 0.00 8.05

 ११.५.४०.६ ;"rgf Joj:Yffkg, sfo{{qmd ३११७२ k|.z. 1.14 0.00 4.00 2.00 0.00 3.34 2.00 0.0022 1.64 3.00 0.00 2.33 99.17 0.02 77.34

k/fdz{ ;]jf vr{ ३११७२ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 ११.५.४०.१ ;'?ª\u lgdf{)f tyf ;'kl/j]If)f k/fdz{ ;]jf ३११७२ k|.z. 13.00 0.71 2000.00 5.00 0.27 600.00 4.00 0.2183 809.62 12.00 0.65 1786.87 108.00 5.73 17733.59

 ११.५.४०.२
kfgL k|zf]wg s]Gb|, l8hfOg tyf ;'kl/j]If0f k/fdz{ 

;]jf efu– !

३११७२ k|.z. 4.00 0.14 900.00 2.00 0.07 300.00 2.00 0.1091 179.73 4.00 0.18 179.73 94.30 4.20 12797.18

 ११.5.40.7
kfgL k|zf]wg s]Gb|, l8hfOg tyf ;'kl/j]If0f k/fdz{ 

;]jf efu– @

३११७२ k|.z. 15.00 0.12 320.00 5.00 0.04 100.00 5.00 0.1694 131.69 15.00 0.25 285.63 100.00 0.93 1594.95

8.8.18.140 ;fdflhs pTyfg sfo{qmd k/fdz{ ;]jf ३११७२ k|.z. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.00 0.30 949.10

 ११.5.40.4 kl/of]hgf Joj:yfkg k/fdz{ ;]jf ३११७२ k|.z. 0.56 0.04 122.00 0.15 0.01 52.00 0.15 0.0104 47.23 0.45 0.03 77.43 96.75 6.63 20781.48

;jf/L ;fwg uf]^f

sfof {no ejg lgdf {0f uf]^f 7.26

s_ k"hLut vr{ cGtu{tsf

 sfo{qmdx?sf] hDdf 

33730.00 2.15 17433.93 2.0749 7458.29 100.26 6.11 16963.51 96.94 280050.75

! ;]dLgf/ uf]li& tyf tflnd sfo{qmd vr{ 

@ k/fdz{ tyf cGo ;]jf z'Ns 

v_ rfn' vr{ cGtu{tsf sfo{qmdsf] hDdf 

u_

sfo{qmd vr{ tkm{sf] hDdf

-s±v_

#_ pkef]u vr{

cg'udg 

tyf 

d"NofÍg 

vr{

ª_ sfof{no ;+rfng vr{

r_ rfn' vr{ tkm{sf] hDdf -v±#±ª_ 636.00 215.24 214.00 553.00 8454.18 cGo ;]jf

5_ s'n hDdf vr{ -s±r_ 7.26 34366.00 0.00 2.1544 17649.17 0.00 2.0749 7672.29 100.26 6.11 17516.51 96.94 288504.93

t]>f] rf}dfl;s ef}lts k|ult k|ltzt M 96.31 aflif{s ef}lts k|ult k|ltzt M 84.13

t]>f] rf}dfl;s ljlQo k|ult k|ltzt M 43.47 aflif{s ljlQo k|ult k|ltzt M 50.97

tof/ ug]{ clws[tsf] gfd M /fh]Gb| k|;fb kGt ljefuLo k|d'vsf]] gfd M lt/]z k|;fb vqL ljefuLo k|d'v÷dGqfnosf] ;lrjsf]] gfd M dfwj a]Naf;]

b:tvt M b:tvt M b:tvt M

kb M l;=l8=O{= kb M sfo{sf/L  lgb]{zs kb M ;lrj

ldlt M ldlt M ldlt M

0.00

4047.57

o; cjlwsf] vr{ -?_=–  

t]>f] rf}dfl;s÷jflif {s k|ult ljj/0f @)&^÷)&&

qm=;+= sfo{qmd÷lqmofsnfk
vr{ 

lzif{s

OsfO{
jflif{s cfof]hgfsf] s'n dWo] xfn;Dd ;DkGg ;"rsdf cfwfl/t 

o; cf=a=sf] k|ult

s}lkmot

91.99

13733.42 95.59

t]>f] rf}dfl;s nIo t]>f] rf}dfl;s k|ult  k|ltj]bg cjlw;Ddsf] o; cf=a=sf] k|ult

^= o; cjlwsf]] ah]6 M ? 17649.17

अनुसूची्१५-१ 
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& o; cjlwsf] vr{ -?_=–  101.97 /fof]cf s]cd'  kmf.g+. 1 

!= cf=j= M— @)&^÷)&& s_ cfGtl/s -!_ g]kfn ;/sf/ -?=_ M 101.97 kfgf g+. 1

@= ah]6 pkzLif{s g+= M #!#))!)! -@_ ;+:yf M–

-#_ hg;xeflutf M–

#= dGqfno M— vfg]kfgL dGqfno v_ a}b]lzs -!_ C0f -Pl8aL_ ?= M 

$= sfo{qmd÷cfof]hgfsf] gfd M— d]nDrL vfg]kfgL cfof]hgf bf]>f] r/0f -@_ -Pgl8Pkm_ ?= M 

%= cfof]hgf÷sfof{no k|d'vsf] gfd M– lt/]z k|;fb vqL -#_ -hfOsf_ ?= M 

* o; cjlwsf] vr{ k|ltztdf M 0.89

-s_ cfGtl/s -!_ g]kfn ;/sf/ -?=_ M ( z'?b]lv o; cjlw;Ddsf] s'n vr{ ?M 

-@_ hg;xeflutf M– !) z'?b]lv o; cjlw;Ddsf] s'n vr{ k|ltztdf -s'n nfutsf]_ ?M 

-v_ j}b]lzs -!_ C0f -?=_ M 600.00 !! ljt]sf] ;do k|ltztdf -s'n cjlwsf] t'ngfdf_ M 

-@_cg'bfg-?=_M                 -/sd ?= nfvdf_

kl/df0f ef/ ah]6  kl/df0f ef/ ah]6 kl/df0f ef/ vr{ kl/df0f ef/ vr{ kl/df0f ef/ vr{

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15

d]nDrL -v_

c_ k'lhut vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx? 

k'jf {wf/ lgdf{0f

8.1.2.2

ofu|L nfs]{ 8fO{e;{gsf] nflu d'Vo k|j]zdfu{, cl86 k|j]zdfu{ tyf cGo ;+/rgf lgdf{0f -

Ifltk"lt{_

29111 k|.z. 10 0.83 106 4 0.7 90 1.00 0.1 -2.31 4.0 0.3 103.01 14.00 0.33 269.09

8.1.1.14
ofu|L nfs]{ 8fO{e;{gsf] nflu d'Vo k|j]zdfu{, cl86 k|j]zdfu{ tyf cGo ;+/rgf lgdf{0f -

d'cfAhf_ 

29111 k|.z. 30 2.68 344 10 0.9 116 5.00 0.4 0.00 25.0 2.2 1.66 40.00 3.74 1501.66

Ifltk"lt{ lgwf{/0f 

;DaGwL k|ltj]bg tof/ 

ul/Psf] .

11.1.2.1 d]nDrL bf]>f] r/0fsf] cl86 ;fO{6 sfof{no ejg lgdf{0f -ejg lgdf{0f sfof{no k|of]hg_

29221 uf]^f 50 0.16 20 18 0.2 20 0.00 0.0 3.64 0.0 0.0 3.64 1.00 0.27 24.34

11.1.2.5 sfof{no ejg dd{t -vfg]kfgL tyf 9n lgsf; ljefusf] k'/fgf] ejg_ 100 0.31 40 0 0.0 10.53 0.0 0.0 10.53 0.00 0.00 10.53

8.4.4.1 ;jf/L ;fwg vl/b -df]6/ ;fOsn, :s"6/_ 29411 uf]^f 10 0.78 100 2 20 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 2.00 0.02 4.91

11.3.7 sDKo"6/, NofK6k, OGe6{/, o'=lk=P;=, kmf]6f] skL, k|f]h]S6/, lel8of] Sofd/f -cfof]hgf 

Joj:yfkg sfof{no_-sfof{no ;+rfng;+u ;DaGwL oGq, pks/0f tyf d]lzg cf}hf/_

29411 uf]^f 10 0.10 13 10 0.1 13 10.00 0.1 6.31 10.0 0.1 8.01 10.00 0.10 15.18

11.6.13 kmlg{r/ tyf lkmSr;{ -sfof{nosf] nflu kmlg{r/ lkmSr;{_ 29311 k|.z. 10 0.07 9 10 0.1 9 10.00 0.1 0.41 10.0 0.1 2.64 10.00 0.07 6.76

11.4.1.1

ofª\u|L nfs]{ >f]t yk ug]{ sfo{sf] nflu cfjZos d'Vo k|j]zdfu{ lgdf{0f -sfnf]kq] ;8s_ 29611  ls.ld. 10 7.79 1000 3 3.8 490 1.00 0.8 83.39 2.0 1.6 604.00 2.00 3.26 1402.47

11.4.16.3 ofª\u|L ;'?Ë lgdf{0f 31156 k|.z. 25 52.17 6700 25 52.2 6700 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

11.4.16.4 ofª\u|L x]8js{; lgdf{0f 31156 k|.z. 25 29.20 3750 29.2 3750 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

11.4.16.53.20

d]nDrL cfof]hgf k|efljt If]qsf vfg]kfgL cfof]hgf lgdf{0f k|.z. 10 0.00 0 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 240.76

7]Ssf ;Demf}tf ;DkGg 

ul/Psf] . lgdf{0f 

Joj;foL kl/rfng 

ePsf] .

11.4.19.2

jftfj/0f Joj:yfkg lgdf{0f sfo{qmd  tyf k'gjf{; sfo{qmd k|.z. 10 1.17 150 4 0.4 50 0.00 0.0 0.00 1.0 0.1 0.00 1.00 0.14 13.89

 %^&! 3=dL= RCC,  

@@) 3=dL= PCC   

ul/Psf]  / #&^% 

3=dL 9'Ëfsf] sfd 

ePsf] .

8.6.42.453 slG6Gh]G;Lh tyf k|zf;lgs vr{ k|.z. 0 0.0 0.0 0.00 1.00 0.01 5.98

11.5.40 k/fdz{ ;]jf vr{ 29611 k|.z. 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00

11.5.40.1 ofª\u|L ;'?Ë tyf x]8js{; lgdf{0fsf] l8hfOg ;'k/lehg k|.z. 10 0.00 0 3 0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00

11.5.40.9 d'Vo k|j]zdfu{ lgdf{0fsf] l8hfOg l/Eo'tyf ;'k/lehg -;8s ;DaGwL cg';Gwfg tyf 

k/fdz{_ 

k|.z. 75 1.17 150 3 0.4 50 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 1.00 0.02 0.80

8.8.1.18

d]nDrL bf]>f] r/0f sfo{sf] lj:t[t cWoog k|ltj]bg tof/L -cGo k"FhLut cg';Gwfg tyf 

k/fdz{_

29611 k|.z. 0 0.00 0.0 0.0 0.00 91.00 14.36 2430.20

EIA sf] scopeing  

tyf TOR :jLs[t 

ePsf] . DPR 

:jLs[tLsf] qmddf 

/x]sf] .

;fdflhs pTyfg sfo{qmdsf] k/fdz{ 29611 k|.z. 25 2.34 300 8 0.8 100 0.00 0.0 0.00 1.0 0.1 0.00

11.5.40.4 kl/of]hgf Joj:yfkg k/fdz{ ;]jf -cGo k"FhLut cg';Gwfg tyf k/fdz{_ 29711 k|.z. 10 0.47 60 3 0.5 60 0.00 0.0 0.00 1.0 0.0 0.00 1.00 0.05 0.00

11.5.40.10 d]nDrL vfg]kfgL cfof]hgf k|efljt If]qdf dfu ePsf vfg]kfgL cfof]hgfsf] DPR tof/L 

29711 uf]^f 50 0.00 0 0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 70.00 0.00 115.00

11.5.23.1 ljleGg ;8sx?sf] lgdf{0fsf] l8hfOg l/Eo' tyf ;'k/lehg  -;8s ;DaGwL cg';Gwfg 

tyf k/fdz{_

29711 k|.z. 100 0.78 100 0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00

s_ k"hLut vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx?sf] hDdf 100.00 12842.00 89.14 11468.00 1.48 101.97 54.00 4.55 733.50 22.37 6041.58

cf_ rfn' vr{M  cGtu{tsf sfo{qmdx? 99.22

! ;]dLgf/ uf]li7 tyf tflnd sfo{qmd vr{ 

@ k/fdz{ tyf cGo ;]jf z'Ns 

v_ rfn' vr{ cGtu{tsf sfo{qmdsf] hDdf 

u_ sfo{qmd vr{ tkm {sf ] hDdf -s±v_

#_ pkef ]u vr{

ª_ sfof {no ;+rfng vr{ a

r_ rfn' vr{ tkm{sf] hDdf -v±#±ª_

5_ s'n hDdf vr{ -s±r_

t]>f] rf}dfl;s ef}lts k|ult k|ltzt M 1.66 aflif{s ef}lts k|ult k|ltzt M 4.55

t]>f] rf}dfl;s ljlQo k|ult k|ltzt M 0.89 aflif{s ljlQo k|ult k|ltzt M 5.71

tof/ ug]{ clws[tsf] gfd M  /fh]Gb| k|;fb kGt ljefuLo k|d'vsf]] gfd M lt/]z k|;fb vqL ljefuLo k|d'v÷dGqfnosf] ;lrjsf]] gfd Mdfwj a]Naf;]

b:tvt M b:tvt M b:tvt M

kb M kb M sfo{sf/L  lgb]{zs kb M ;lrj

ldlt M ldlt M ldlt M

^= o; cjlwsf]] ah]6 M ? 11468

10868.00

qm=;+= sfo{qmd÷lqmofsnfk
vr{ 

lzif{s

OsfO{
jflif{s nIo

t]>f] rf}dfl;s÷jflif {s k|ult ljj/0f @)&^÷)&&

0.00

;"rsdf cfwfl/t 

o; cf=a=sf] k|ult

s}lkmot
t]>f] rf}dfl;s nIo t]>f] rf}dfl;s k|ult  k|ltj]bg cjlw;Ddsf] o; cf=a=sf] cfof]hgfsf] s'n dWo] xfn;Dd ;DkGg

अनुसूची्१५-२ 
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d]nDrL vfg]kfgL ljsf; ;ldlt cGtu{t /x]sf ;fjf/L ;fwgx¿sf] ljj/0f  

     
s=;+= ;af/Lsf] ls;Ld ;af/L gDa/ ;af/L ;fwg k|of]]u ug]{  lgsfo s}}lkmot 

१ 6f]of]6f k|f8f] hLk af ! em *((% - af * r ^&^! k|wfgd+qL sfof{no   

२ 6f]of]6f k|f8f] hLk af ! em *&^! vfg]kfgL dGqfno   

३ 6f]of]6f 6af]{ hLk af $ r **&% - af ! Dm ^^)& vfg]kfgL tyf 9n Joj:yfkg laefu   

४ 6fof]6f Nof08s|'h/ hLk af ! em ^^%@ - af $ r ^^^$ _ sfo{sf/L lgb]{zs, d]=vf=la=;=   

५ 6f]of]6f Nof08s|'h/ hLk af ! em *&&# - af & r *%(( _ d]=vf=la=;= 
@)&% h]7 

b]lv lju|sf] 

६ 6f]of]6f Nof08s|'h/ hLk af ! em ^^)* - af $ r ^^^@ _ pksfo{sf/L lgb]{zs, d]=vf=la=;=   

७ 6f]of]6f k|f8f] hLk af ! em *(($ - af * r ^&^) vfg]kfgL dGqfno   

८ 6f]of]6f Nof08s|'h/ hLk af ! em ^^)^ - af $ r ^^^! _ vfg]kfgL tyf 9n lgsf; laefu   

९ 6f]of]6f k|f8f] hLk af ! em *&%( - af ( r ^&*%  आयोजना वनदशेक मलेम्ची उप आयोजना २   

१० 6f]of]6f xfOnS; lksck af ! em *&&! सामावजक विकास विज्ञ परामशयदाता मे.खा.वि.स.   

११ lg;fg ;]8fg sf/ af ! em &!(% - af ^ r ##)# _ आयोजना व्यिस्थापन परामशयदाता म.े.खा.वि.स.   

१२ 6f]of]6f Osf] sf/ af $ r !%)^ खररद ईकाई प्रमखू मे.खा. वि. स.   

१३ 6f]of]6f k|f8f] hLk af $ r !%)! d]=vf=lj=;= lau|]sf] 

१४ 6f]of]6f k|f8f] hLk af $ r !%)# If]qLo k|zf;g sfof{no x]6f}8f   

१५ 6f]of]6f df?lt sf/ af ! em &!($ d]=vf=lj=;= lau|]sf] 

१६ 6f]of]6f df?lt sf/ af ! em %@$% d]=vf=lj=;= lau|]sf] 

१७ 6f]of]6f k|f8f] hLk af ! em *&^# sf7df08f} pkTosf lasf; k|flws/0f   

१८ 6f]of]6f xfOnS; lksck af ! em &!(^ परामशयदाता विम वलिर मेलम्ची दोश्रो चरणको प्रिेशमागय वनमायण   

१९ 6f]of]6f xfOnS; lksck af ! em **!# ईवजजवनयर अम्बाथान साईि म.ेखा.वि.स   

२० 6f]of]6f k|f8f] hLk af ! em *!!# योजनाईकाई प्रमखु मे.खा.वि.स.   

२१ 6f]of]6f xfOnS; lksck af ! em **!$ वस.िी.ई. ग्याल्थमु साईि   

२२ 6f]of]6f xfOnS; lksck af ! em %(@# मे.खा.वि.स. वबग्रेको 

२३ 6f]of]6f k|f8f] hLk af ! em %&^^ d]=vf=lj=;= lau|]sf] 

२४ 6f]of]6f xfOnS; lksck af ! em *&^* ईवजजवनयर सामावजक उत्थान काययक्रम मे.खा.वि.स.   

२५ 6f]of]6f xfOnS; lksck af ! em ^^%! - af $ r ^^^# _ ईवजजवनयर ग्याल्थमु साईि   

२६ lg;fg lksck af ! em &!!@ al/i7 k|zf;g clws[t >L /fh]Gb| k'8f;}gL   

२७ 6f]of]6f xfOnS; lksck af ! em *&^( ईवजजवनयर मेलम्ची दोश्रो चरणको प्रिेशमागय वनमायण  मेखा.वि.स.   

२८ 6f]of]6f xfOnS; lksck af ! em **!% ईवजजवनयर सजुदररजल साईि    

२९ 6f]of]6f xfOnS; lksck af & r !&&( cWoIf XofNdf] l;Gw' ;fdflhs pTyfg sfo{s|d   

३० 6f]of]6f xfOnS; lksck af ! em *&&) cfdL{ d]nDrL SofDk   

अनुसूची्१६ 
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३१ 6f]of]6f xfOnS; lksck af ! em ^^)@  Onfsf k|x/L sfof{no d]nDrL   

३२ lg;fg lksck af ! em &!!! ;z:q k|x/L SofDk d]nDrL   

३३ 6f]of]6f Osf] sf/ af $ r !%)$ प्रसाशन ईकाई प्रमखु म.ेखा.वि.स.   

३४ 6f]of]6f sf]/nf sf/ 
af ! em %!*$ - af $ r &&## 

_ 
sf7df08f} pkTosf vfg]kfgL Aoa:yfkg af]8{ 

@)&$ sflt{s 

b]lv uPsf] 

३५ lg;fg k]6«f]n hLk af ! em &!!) वित्त तथा लेखा ईकाई प्रमखु   

३६ 6f]of]6f xfOnS; lksck af ! em %^%^ 

परामशयदाता  मेलम्ची दोश्रो चरणको प्रिेशमागय वनमायण  

मेखा.वि.स.   

३७ 6f]of]6f xfOnS; lksck af & r !&*) d]=vf=la=;= k"n   

३८ 6f]of]6f xfo; dfOs|f] af $ r !%)& d]=vf=lj=; 
@)&% a}zfv 

b]lv lju|sf] 

३९ 6f]of]6f Osf] sf/ af $ r !%)% d]=vf=la=;= k"n   

४० 6f]of]6f sf]/nf sf/ af # r %$($ d]=vf=la=;= lau|]sf] 

४१ 6f]of]6f xfOnS; lksck af ! em ^^%( 
e"sDkn] Iflt k''¥ofPsf]n] k|of]u x'g g;Sg] 

ca:yfdf  
  

४२ 6f]of]6f k|f8f] hLk af $ r !%)@ NJS Consultant   

४३ 6f]of]6f sf]/nf sf/ af # r %&^) NJS Consultant   

४४ 6f]of]6f xfOnS; lksck af ! em %(@$ d]=vf=la=;= k"n   

४५ 6f]of]6f xfOnS; lksck af ! em ^^)# lau|]sf]   

४६ 6f]of]6f xfOnS; lksck af ! em ^^)$ lau|]sf]   

४७ 6f]of]6f xfOnS; lksck af $ r ^^^^ Tunnel Consultant ( Eptisa )   

४८ 6f]of]6f xfOnS; lksck af $ r ^^^% lau|]sf]   

४९ 6f]of]6f xfOnS; lksck af ! em ^^)% Tunnel Consultant ( Eptisa )   

५० 6f]of]6f k|f8f] hLk  af ! em ^$)^ Tunnel Consultant ( Eptisa )   

५१ 6f]of]6f k|f8f] hLk  af ! em *&%* lau|]sf]   

५२ 6f]of]6f k|f8f] hLk af ! em *&%& Tunnel Consultant ( Eptisa )   

५३ 6f]of]6f k|f8f] hLk af ! em *&^) Tunnel Consultant ( Eptisa )   

५४ 6f]of]6f k|f8f] hLk af ! em *&^@ Tunnel Consultant ( Eptisa )   

५५ 6f]of]6f k|f8f] hLk af ! em *&&@ lau|]sf]   

५६ 6f]of]6f xfOnS; lksck af ! em *&^$ अम्बाथान गेट  दरु्िटनामा परेको   

५७ 6f]of]6f xfOnS; lksck af ! em *&^% Tunnel Consultant ( Eptisa )   

५८ 6f]of]6f xfOnS; lksck af ! em *&^^ Tunnel Consultant ( Eptisa )   

५९ 6f]of]6f xfOnS; lksck af ! em *&^& lau|]sf]   

६० 
lg;fg k]6«f]n hLk 

PDa'n]G; 
af ! em ^&&$ d]=vf=la=;= lau|]sf] ca:yfdf   
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अनशुचुी-१७ 

 
              

काठमाण्डौ उपत्यकामा खानेपानीको माग िथा आपूतिाको कायायोजना  (परिमाण मममलयन मलटि प्रतिहदन)  

भस.न. 

वर्य 
समय 

(ई.श.) 

पानीको 
माग 

खानेपानीको आपतुी 

 कैकर्फयत 
बर्ाययाम सखु्खायाम 

केयकेुएलबाट 

बबतररत 

आयोजनाबाट 

थप 
जम्मा केयकेुएलबाट 

बबतररत 

आयोजनाबाट 

थप 
जम्मा 

१ २००१ २१३ १२०   १२० ८०   ८०   

२ २००५ २८५ १२०   १२० ८०   ८०   

३ २००८ ३२५ १४० १७० ३१० ९० १७० २६० 
मेलम्ची नदीबाट 

थप 

४ २०१५ ३९७ ३१० १७० ४८० २६० १७० ४३० 
याङ्ग्री नदीबाट 

थप 

५ २०२२ ५०० ४८० १७० ६५० ४३० १७० ६०० लाके नदीबाट थप 

६ २०२७ ५५० ६५०   ६५० ६००   ६००   

७ २०३२ ६०० ६५०   ६५० ६००   ६००   
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अनुशुची्१८ 

     Status of Current Contract Packages 
S/N Description of Works Contract 

Identification 

No. 

Procurement 

Method 

Name of the Contractor Contract Amount  

With 13% VAT 

(NPR) 

Agreement 

Date 

A Melamchi Phase I( Melamchi River Diversion 

Scheme) 

          

A1 Water Treatment Plant Packages           

1 

Sundarijal Water Treatment Plant 85 mld JICA  

WTP/01 ICB 

M/S Va Tech Wabag Limited – 

Pratibha Industries Limited India 
4,751,267,956.04 

Jul-13 

2 
Capacity Expansion of Sundarijal Water Treatment 

Plant  additional 85 mld ADB  

WTP/02 ICB TCPL Pratibha Industrial JV, 

Shantibasti, Sanepa - 03, 

Kathmandu 
1,553,925,221.19 

Nov-17 

A2 Headworks aand Tunnel Packages 

   

    

1 
Supply, Installation, Construction, Testing And 

Commissioning With 1-Year Operation And 

Maintenance Of Headworks Of The Melamchi Water 

Supply Project 

MDS/DT/02-

Package 1 

LIMITED TIME 

OPEN 

COMPETITIVE 

BIDDING   

M/S. Sinohydro Corporation 

Limited, China 

1,028,183,831.76 

Sep-19 

2 

River Training For The Ribarma In Headworks  

MDS/DT/02-

Package 2 

SHOPPING  M/S. Shrestha Construction  

Company Pvt. Ltd, 

Bhatbhateni,Kathmandu 

36,657,606.80 

Jul-19 

3          Supply, Installation, Construction, Testing And 

Commissioning With 1-Year Operation And 

Maintenance Of Tunnel Of The Melamchi Water 

Supply Project 

MDS/DT/02-

Package 3 

LIMITED TIME 

OPEN 

COMPETITIVE 

BIDDING  

M/S. Sinohydro Corporation 

Limited, China  

850,194,458.98 

Oct-19 

4 Supply, Erection, Installation, Testing And 

Commissioning Of Hydro-Mechanical Works (Gates 

And Hoisting Arrangement)  

MDS/DT/02- 

Package 4 

DIRECT 

CONTRACT 

M/S. PRECISION INFRATECH 

LTD., Ahmedabad, Gujarat, India  

168,600,263.49 

Dec-19 
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5 Supply, Erection, Testing And Commissioning Of 

Whole Scada System (Instrumentation, 

Communication Network And Scada) 

Preparationof Operation  Manual, Headwork And 

Training   

MDS/DT/02-

Package 5 

SHOPPING 

THROUGH IFB 

m/s.  soluciones                    

integrales bfor, s.l ferraz st. 31 cp. 

28008    madrid, spain     

98,758,346.39 

Jan-20 

6 Installation, Testing And Commissioning Of De-

Aeration Works (Vent Shafts) For Tunnel Works 

MDS/DT/02-

Package 6 

DIRECT 

CONTRACT 

M/S.  Geetha Bore Wells Pvt. Ltd. 

H.No. 3-12-92/74, P. No. Rocke 

Hills Colony, L.B. Nagar, 

Hyderbad-500 068 

23,704,185.83 

Jun-19 

7 Supply Of Ductile Iron (Di) Pipes & Fittings And 

Stainless Steel (Ss) Pipes, Fittings And               

Accessories  

MDS/DT/02-

Package 7 

DIRECT 

CONTRACT 

M/S.EXIM NEPAL PVT. 

Ltd.Bhagwan Marg, Narayan 

Chour Naxal,  Kathmandu, Nepal 

38,563,099.16 

Dec-19 

8 Supply Of Stainless Steel (Ss) Pipes, Fittings And 

Accessories  

MDS/DT/02-

Package 8 

SHOPPING 

THROUGH  IFB 

M/S.Adwell International Pvt.  

Ltd., Siddhartha   MARGA,       

Ghattekulo, Kathmandu,   Nepal       

20,135,700.34 

Dec-19 

9 Design, Supply, Installation, Testing And 

Commissioning Of Mild Steel (Ms) Pipe Support 

System For Sundarijaloutlet  

MDS/DT/02-

Package 9 

DIRECT 

CONTRACT 

M/S  Machapuchhre Metal & 

Machinery Works                             

Pvt. Ltd. Pokhara, Nepal 

6,148,319.00 

Dec-19 

10 Installation, Testing and Commissioning of Ductile 

Iron (DI) Pipes and Fittings for Sundarijal Outlet               

of Tunnel Works of Melamchi Water Supply 

Project, Melamchi Diversion Scheme 

MDS/DT/02-

Package 10 

DIRECT 

CONTRACT 

M/S BNNB Construction Pvt. Ltd. 

Kathmandu, Nepal 

7,211,359.61 

Dec-19 

B 

Melamchi Phase II Yangri Larke River 

Diversion Scheme 
          

B1  Construction of Access Road  01/AR/MWSP II NCB M/S Shrestha Raman Lumbini JV 784,391,771.15 Nov-18 

 


