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मेलम्ची खानेपानी विकास सममतिको आर्रर्थरक िर्र २०७५२०७६ को प्रगति वििर्ण-(1) 
 

1. आयोजनाको पररचय 

१.१ पररचय 

मेलम्ची  खानेपानी  आयोजना काठमाडौँ उपत्यकाको सहररकरणसँगै बविरहेको खानेपानीको मागलाई सम्बोिन गनि 
सबैभन्त्दा उपयकु्त विकल्पका रुपमा पवहचान गररएको आयोजना हो । वि.सं. २०५२ सालमा मेलम्ची खानेपानी 
आयोजना सञ्चालन गजिका लामग लगानीकिाि पवहचान गरी कायािन्त्ियनमा ल्याउन ित्कालीन नेपाल सरकारले मेलम्ची 
खानेपानी मलममटेडको स्थापना गरी काम सञ्चालन गरेको मथयो । एजशयाली मबकास बैँक, जापानी िथा निेजजयन सरकार 
जस्िा प्रमखु दािाहरूले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा लगानी गने इच्छा देखाएपमछ नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको 
खानेपानी समस्या मनकारकरणका लामग विशेर् महत्ि ठदई आमथिक िर्ि २०५५/०५६ (सन ्१९९८ अगष्ट) मा िात्कामलन 
आिास िथा भौमिक योजना मन्त्रालय र हाल खानेपानी मन्त्रालय  सरोकारिाला मन्त्रालय रहने गरी  मेलम्ची खानेपानी 
विकास समममिबाट   मेलम्ची खानेपानी आयोजनाक कायािन्त्ियन हुँदै आएको  छ । 

१.२ मेलम्ची खानपेानी विकास समममिका पदामिकारीहरू 

क्र.सं पद मनकाय समममिको जजम्मेिारी 
1 सजचि खानेपानी मन्त्रालय । अध्यक्ष 

2 सह सजचि अथि मन्त्रालय  । सदस्य 

3 प्रमखु काठमाडौँ महानगरपालीका । सदस्य 

4 प्रमिमनमि हे्यल्मो मसन्त्ि ुमेलम्ची उपत्यका समाजजक उत्थान 
कायिक्रम समचालन समममि । 

सदस्य 

5 कायिकारी मनदेशक मनदेशक मेलम्ची खानेपानी विकास समममि  सदस्य सजचि 

 

शरुुमा विद्यिु उत्पादन समेि समािेश भएको बहउुदे्दश्यीय पररयोजनाको रुपमा अध्ययन गररएको भएिा पमन िािािरणीय, 

आमथिक िथा उपत्यकाबासीको पानीको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राखी खानेपानी प्रयोजनको लामग मार सञ्चालन गने गरी 
विमभन्न दािरृाष्ट्र िथा मनकायहरूको सहयोगमा नेपाल सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना कायािन्त्ियनमा ल्याइएको छ । 
सन ्२००१ मा एजशयाली विकास बैँकद्वारा आयोजना लगानीमा सहमि जनाई ऋण सम्झौिा सम्पन्न भए पश्चाि आमथिक िर्ि 
२०५८/०५९ देजख भौमिक कायिरम्भ भएको यस आयोजनाको सम्पन्न हनेु मममि आमथिक िर्ि २०६४/०६५ िोवकएकोमा  
आयोजना अन्त्िरगिको मखु्य मनमािण कायिका रुपमा रहेको  हेडिकि  िथा सरुूङ मनमािण कायिको अिमि लजम्िदै 
गएको कारण आयोजनाको सम्पन्न हनेु समय संशोिन भई क्रमश आमथिक िर्ि २०६८/०६९, आमथिक िर्ि 
२०७०/०७१ (सन ्२०१३) िोवकएकोमा २५ सेप्टेम्बर, २०१२ मा सरुूङ मनमािण कायिको MDS/DT/01 ठेक्का सम्झौिा 
रद्द भएकोले पनु: सो मममि सेप्टेम्बर २०१६ (अशोज २०७३) पगु्न गएको मथयो ।   

 

गि आमथिक िर्िमा आयोजनाको सरुूङ खन्न ेिथा प्रारजम्भक सपोटिको काम सम्पन्न गररएको र सरुूङको फाईनल 
वफमनमसङको कायि मनमािण व्यिसायीबाट रिु गमिमा गररएकोले सोको आिारमा आयोजनाको प्रथम चरणको  सम्पूणि  
कायिहरू (मेलम्ची पथान्त्िरणको लामग मनमािण गरीन ुपने  हेडिकि  िथा सरुूङ र पानी प्रशोिन केन्त्र) चाल ुआमथिक 
िर्ि २०७५।०७६ को अन्त्िसम्ममा सम्पन्न गनि सम्भि देजखएको भएिा पमन मनमािण व्यिसायी CMC Di Ravenna 

को आन्त्िररक समस्याका कारण ईटलीको कानूनी प्राििान अनसुार insolvency  प्रकृयामा गएकोले मडसेम्बर १०, 

20१८ पमछ मनमािण कायिलाई मनरन्त्िरिा ठदन नसक्ने गरी स्िदेश वफिाि गएकोले हेडिक्सि िथा सरुूङ मनमािणको 



 

मेलम्ची खानेपानी विकास सममतिको आर्रर्थरक िर्र २०७५२०७६ को प्रगति वििर्ण-(2) 

 

कायि अिरुध्द हनु गएको र ठेक्का सम्झौिा समेि रद्द गनुि पने अिस्था सजृना भएकोले आयोजना सम्पन्न हनेु 
सम्िन्त्िमा पनु: अमनजस्चििा देजखएको मथयो ।  

१.३ आयोजनाको उद्दशे्य  

मेलम्ची खानेपानी आयोजना एक बहृि अन्त्िर-जलािार खानेपानी आपूमिि आयोजना हो । यसले मसन्त्िपुाल्चोक जजल्ला भई 

बग्ने ईन्त्राििी नदीका सहायक नदीहरू (मेलम्ची, याङ्ग्री िथा लाके) को पानीलाई सरुूङका माध्यमबाट काठमाडौँ 
उपत्यकािफि  फकािएर उपत्यकाबासीले लामो समयदेजख भोग्दै आएको खानेपानी समस्या समािान गने उदे्दश्य मलएको  छ ।  

१.४ .आयोजनाको लक्ष्य 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कायािन्त्ियन िीन चरणमा सम्पन्न गने लक्ष्य अनसुार मेलम्ची नदी डाईभजिनका लामग 
मखु्य डाईभजिन सरुूङ िथा १७ करोड मलटर दैमनक क्षमिा भएको सनु्त्दरीजल पानी प्रशोिन केन्त्रको मनमािण पवहलो 
चरणमा सम्पन्न गररने र अन्त्य दईुिटा नदीहरूलाई डाईभजिन गरी मेलम्ची नदीको हेडिक्सि भन्त्दा केवह माथी 
जोडनका लामग थप दईुिटा हेडिक्सि िथा सरुूङ र सनु्त्दरीजलमा ३४० करोड मलटर क्षमिाको पानी प्रशोिन 
केन्त्रको मनमािण क्रमसः दोस्रो र िेस्रो चरणमा गररने गरी आयोजना कायािन्त्ियनमा रहेको छ ।  

१.४.१ आयोजनाको पवहलो चरण 

आयोजनाले पवहलो चरणमा मसन्त्िपुाल्चोक जजल्लाको साविक हेलम्ब ुगाऊँ विकास समममि अन्त्िरगि मेलम्ची को ररबमाि 
र मेलम्ची नदीको दोभान रहेको ठाउँमनर ईण्टेक (हेडििक्सि) मनमािण गरी ररबमाि देजख सनु्त्दरीजलसम्म २६.० 

वकलोममटर लामो सरुुङका माध्यमबाट दैमनक १७ करोड मलटर पानी काठमाडौँ उपत्यकामभर ल्याउने लक्ष्य राखेको   
छ । मेलम्ची  नदीबाट उपलब्ि पानीको  पररमाणलाई प्रशोिन गरी उपत्यकामा वििरण गनि सनु्त्दरीजलमा 
दैमनक १७ करोड मलटर क्षमिाको प्रशोिन केन्त्र मनमािण गने यस आयोजनाको अको लक्ष्य रहेको छ । 
आयोजनाको मखु्य पूिाििारहरू मनमािणका लामग आिस्यक अन्त्य पूिाििारहरू जस्िै प्रिेशमागि, साईट कायािलयहरू, 
मआुब्जा िथा क्षमिपूमिि वििरण, िािािरण व्यिस्थापनका कायिहरूका साथै आयोजना प्रभाविि क्षेरका जनिाका 
लामग सामाजजक उत्थान कायिक्रम माफि ि पूिाििार मनमािण िथा क्षमिा अमभिवृि लगायिका कायिक्रमहरू समेि 
सञ्चालन भैरहेका छन।् 

  

१.४.२ आयोजनाको दोस्रो चरण  
आयोजनाको दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लाके नदीबाट क्रमशः १७।१७ करोड मलटरका दरले दैमनक ३४ करोड मलटर 
थप गरी जम्मा ५१ करोड मलटर पानी ररबमाि- सनु्त्दरीजल मखु्य डाईभजिन सरुूङका माध्यमबाट काठमाडौँमा ल्याईने 

छ । याङ्ग्री िथा लाके नदीहरूबाट उपलब्ि पानीको  पररमाणलाई  ररबमािसम्म ल्याउन कररब ९ वकलोममटर 
लामो याङ्ग्री- मेलम्ची सरुूङ िथा दईु वकलोममटर लामो लाके-याङ्ग्री सरुूङको मनमािण गररने छ । साथै 
उपलब्ि पानीको पररमाणलाई प्रशोिन गरी उपत्यकामा वििरण गनि सनु्त्दरीजलमा  थप ३४ करोड क्षमिाको 
प्रशोिन केन्त्रका लामग विमभन्न थप ईकाईहरूको मनमािण गररने छ । पवहलो चरणमा जस्िैगरी दोस्रो चरणमा 
समेि प्रिेशमागि, साईट कायािलय मआुब्जा िथा क्षमिपूमिि वििरण, िािािरण व्यिस्थापनका कायिहरूका साथै 
आयोजना प्रभाविि क्षेरका जनिाका लामग पूिाििार मनमािण िथा क्षमिा अमभिवृिका कायिक्रमहरू समेि सञ्चालन 
गररने छन ्। यसका लामग कायािरम्भ भएको छ ।  
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२ . आयोजना सरुु गदािको लागि िथा मखु्य कायिहरू  

आयोजना सञ्चालनका लामग वित्तीय स्रोि व्यिस्थापनका क्रममा विमभन्न दाि ृसंस्थाहरूको सहयोगमा सन ्२००० 
को िास्िविक लागि मूल्यमा नेपाल सरकारको स्रोिबाट ११८ मममलयन अमेररकी डलर िथा विमभन्न दाि ृ
मनकायको स्रोिबाट ३४६ मममलयन अमररकी डलर समेि गरी ४६४ मममलयन अमेररकी डलर लगानी गनेगरी 
आयोजना सञ्चालनको प्रकृया शरुु भएको मथयो । विमभन्न दाि ृमनकायबाट प्राप्त लगानी प्रमििििा मनम्न अनसुारको 
रहेको मथयो ।  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

योजनाका शरुुमा प्रस्िाविि अियिहरू/आयोजना शरुु गररदाका योजनाहरू 

मेलम्ची डाइभसिन स्कीम ( MDS) थोक वििरण प्रणली (BDS) 

मखु्य प्रिेश मागि (MAR,UAR) वििरण संजाल सिुार (DNI) 

सरुुङ पहुँच मागि (AAR) फोहर पानी सिुार प्रणाली (WSI) 

पानी प्रशोिन केन्त्र (WTP) जनसम्पकि  परामशिदािा (PRC) 

आयोजना व्यिस्थापन परामशिदािा (PMC) मडजाइन िथा सपुरमभजन परामशिदािाहरू(DSC) 

सामाजजक उत्थान कायिक्रम (SUP) विशेर्ज्ञहरूको समूह (POE) 

पनुबािस कायि योजना (RAP) िािािरण व्यिस्थापन कायिक्रम (EMP) 

३ . आयोजनाको पनुसंरचना िथा संस्थागि व्यिस्थ 

नेपाल सरकारबाट काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी सेिा व्यिस्थापन सम्बन्त्िी सिुार िथा आयोजनाको ऋणसँग जोमडएका 
अन्त्य प्रमििििाहरू परुाहनु लामो समय लागेको हुँदा सन ्२००० को मडसेम्बर मवहनामा एमसयाली विकास बैँकसँग ऋण 

सम्झौिा भई शरुु गररएको यो महत्िपूणि आयोजना सम्बन्त्िी कायिहरू, खासँगरी २००७ मडसेम्बरमा आयोजनाको 
महत्िपूणि संरचना सरुूङ मनमािण कायि, शरुु नहुँदै ऋण सम्झौिाको अिमि समाप्त भयो । ित्पश्चाि सन ्२००८ को शरुुमा 
नेपाल सरकार िथा एमसयाली विकास बैँकबीच आयोजनालाई पनुसंरचना गरी सञ्चालन गनि सहममि भयो ।  

मेलम्ची खानेपानी आयोजना उप-आयोजना-१ अन्त्िरगि  मसन्त्िपुालचोक देजख काठमाडौँ उपत्यकासम्मको प्रशारण 
प्रणाली (हेडिक्सि, डाईभजिन सरुूङ िथा पानी प्रशोिन केन्त्र) Transmission Part को मनमािण गने जजम्मा मनमािण 

मस.न. स्रोि रकम (मीमलयन अमेररकन डलर) प्रमिशि कैवफयि 

१ नेपाल सरकार ११८ २५.४३ चाल ुरहेको 
२ एमडवि १२० २५.८६ चाल ुरहेको 
३ विश्व बैँक ८० १७.२४ रद्द गररएको 
४ जेविक ५२ ११.२१ सम्पन्न भएको 
५ नोराड २८ ६.०३ रद्द गररएको 
६ मसडा २५ ५.३९ रद्द गररएको 
७ जापान १८ ३.८८ सम्पन्न भएको 
८ ओपेक १४ ३.०२ सम्पन्न भएको 
९ एनमडएफ ९ १.९४ सम्पन्न भएको 

जम्मा  ४६४ १०० 
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व्यिसायीलाई लगाईयो र आयोजनाको वििरण प्रणाली (थोक वििरण प्रणाली, पानीपोखरी िथा वििरण पाईप 
लाईन) Distribution System  को मनमािण उप आयोजना २ अन्त्िरगि गने सहममि भए आनसुार आयोजनालाई २ 

भागमा बाँडी सन ्२०१३ मभर सम्पन्न गने लक्ष्य सवहि आयोजनाको मनमािण कायि शरुु गररएको   मथयो ।  

 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको संस्थागि  संरचना 
 

मेलम्ची खानेपानी आयोजना, मेलम्ची  
(उप-आयोजना -१) 

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी िथा सरसफाई आयोजना ) 
 ( उप-आयोजना २) 

१ मेलम्ची डाइिभसिन जस्कम : प्रिेशमागिहरू, क्याम्प, 

बाँि, सरुुङ मनमािण   

१ वििरण प्रणाली सिुार Distribution Network 

Improvement (DNI) 

२ पानी प्रशोिन केन्त्र मनमािण Water Treatment 

Plant (WTP) 

२ मौजदुा पानी प्रशोिन केन्त्रहरू सिुार Bulk 

Distribution System (BDS), Service 

reservoirs. 

३ सेफगाडिः पनुििस, िािािरण, जनसम्पिक, साउका   
Resettlement, EMP, PR, SUP 

३ पानी पोखरी सिुार िथा विस्िार  Waste Water 

Management (WWM) 

  

मेलम्ची खानेपानी आयोजना (उप–आयोजना-१) को कायािन्त्ियन मेलम्ची खानेपानी विकास समममि (MWSDB) बाट 
भइरहेको र उप–आयोजना-२ को कायािन्त्ियन छुटै्ट मनकाय “आयोजना कायािन्त्ियन मनदेशानलय’’ (PID) बाट भइरहेको   
छ ।   

   

३.१. संस्थागि सिुार 
खानेपानी क्षेरको संस्थागि पनुिसंरचनाका लामग काठमाडौँ उपत्यकामभर नेपाल खानेपानी संस्थानले सञ्चालन गरी आएको 
खानेपानी िथा िल मनकास सेिा कायिलाई सिुार िथा व्यिस्थापन गनि मनम्न मलजखि ३ िटा छुट्टा-छुटै्ट मनकायको स्थापना 
गररएको छ । 

 ३.१.१ काठमाडौँ उपत्यका खानपेानी व्यिस्थापन बोडि (KVWMD) 

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यिस्थापन बोडिले नेपाल खानेपानी संस्थानको काठमाडौँ उपत्यका मभरका सम्पूणि पनुबािस 

र दावयत्ि मममि २०६४ फागनु १ गिे (फे्रबिुरी १३, २००८) दावयत्ि सम्हालेको छ । सेिा नीमिको विकास िथा 
सपुरीिेक्षण, आयोजना अन्त्िरगि मनमािण हनेु संरचनाको जजम्मा, उपत्यकामा खानेपानी िथा िल मनकास व्यिस्थापन गनि 
नीमि िथा योजनाको िजुिमा, आमथिक स्रोिको व्यिस्था, उपभोक्तासँग महसलु असलु गराउने यस बोडिको कायि रहेको छ । 

प्राप्त पनुबािस र दावयत्ि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी मलममटेडलाई ३० िरे् मलज करारमा सोही मममि देजख सञ्चालन गनि 
जजम्मा ठदइएको छ  

३.१.२ काठमाडौँ उपत्यका खानपेानी मलममटेड (KUKL) 

यस कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यिस्थापन बोडिबाट सेिा करारमा मलई िोवकएको मापदण्ड अनसुारको सेिा 
उपभोक्तालाई उपलब्ि गराउने जजम्मा २०६४ फागनु १ गिे (फे्रबिुरी १३, २००८) देजख मलइ कायि गदै आएको छ । 

यसको मखु्य भमूमका बोडिले ठदएको अनमुमि परमा उल्लेख भए बमोजजम काठमाडौँ  उपत्यकाको खानेपानी िथा िल 

मनकासको सञ्चालन र व्यिस्थापन गनुि हो । यस िाहेक खानेपानी िथा िल मनकास प्रणालीको व्यिस्थापन गने सन्त्दभिमा 
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आमथिक िथा प्राविमिक पक्ष, महसलु संकलन, व्यिस्थापन िथा उपभोक्ताहरूको गनुासोलाई ध्यान ठदने कायिहरू यस 

अन्त्िरगि पदिछन ्।  

३.१.३.खानपेानी महसलु मनिािरण आयोग (WTFC) 

खानेपानी महसलु मनिािरण आयोगले स्ििन्त्र संस्थाको रुपमा खानेपानी र िल मनकासकेा महसलु मनिािरण गदिछ । यसले 

खानेपानी सेिा भरपदो र गणुस्िरीय रुपमा उपलब्ि गराएको छ/छैन भन्न ेसम्िन्त्िमा अनगुमन गरी सेिाको गसु्िरको 
प्रत्याभमूि ठदनेछ । यसका लामग आिश्यक नीमि, कायिविमि िथा महसलु मनिािरणका मापदण्ड स्िीकृि गरी कायािन्त्ियन 

गने कायि यस आयोगमा रहेको छ ।  

४ .आयोजनाको कूल लागि िथा सहयोगी दाि ृमनकायहरू: 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको  प्रथम चरणको उप आयोजना-१को  सरुुमा कूल लागि २४९.४० मममलयन अमेररकी 
डलर रहेकोमा सरुूङ मनमािण कायिको लामग पनुः ठेक्का पट्टा गदाि लागि िवृि हनु गएको छ । िवृि भएको लागि 

व्यिस्थापनको लामग नेपाल सरकारबाट १३.०८ मममलयन र ए.मड.वि.बाट २५ मममलयन अमेररकी डलर व्यहोने गरी ऋण 

सम्झौिा सम्पन्न भएको । यसरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रथम चरण उप आयोजना -१ को कुल संशोमिि 
लागि जम्मा २८७.४ मममलयन अमेररकी डलर रहन गएको  छ । 

 

 पमछ सन ्२०१५ मा िद्यमान 8.5 करोड मलटर क्षमिा पानी प्रशोिन केन्त्रको दैमनक प्रशोिन क्षमिा १७ करोड 
मलटर क्षमिा थपगरी, आयोजनाको दोस्रो चरणको मडजाईन प्रमििेदन ियारी ईत्याठद कायिका लामग दाि ृ मनकाय 
ADB सहमि भएको । loan No. 3255  बाट १७.४ मममलयन अमेररकन डलर र नेपाल सरकारको योगदान बापि 
८.१ मममलयन डलर समेि गरी जम्मा २५.५ मममलयन अमेररकन डलर थप हनु गएको छ । यसरी आयोजनाको 
हालसम्मको कूल संशोमिि लागि जम्मा ३१२.९ मममलयन अमेररकी डलर रहन गएको  छ । 

 

आयोजनाको आमथिक स्रोि 

रकम  (मममलयन अमेररवक डलर) 

जम्मा प्रमिशि कैवफयि सरुुको 
(२००८) 

थप  
(२०१४) 

थप  
(2015) 

नेपाल सरकार ७३.९ १३ ८.१ ९५ ३०.३६   

एमसयाली विकास बैँक 

ADB Loan 1820   
१०३.८ २५ १७.४ १४६.२ ४६.७२ 

सरुूङ िथा हेडिक्सि मनमािण 

(ADB Loan 3110) िथा 
पानी प्रशोिन केन्त्र भाग २ 
दोस्रो चरणको मडजाईन (ADB 
Loan 3255)     

जाईका लोन  NE-P08 ४७.५     ४७.५ १५.१८ 

पानी प्रशोिन केन्त्र मनमािण 
भाग -१ (८.५ करोड ली 
दैमनक क्षमिा) 

नमडिक सहयिा कोर् १०.५     १०.५ ३.३६ सरुूङ मनमािण  परामशि 

ओपेक  १३.७     १३.७ ४.३८ 
आयोजना प्रथम चरणको 
मडजाईन  

जम्मा  २४९.४ ३८ २५.५ ३१२.९ १००   
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५.आयोजनाको कायािन्त्ियनका लामग आिश्यक संगठनात्मक संरचना   
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कायािन्त्ियनका लामग आिस्यक जनशजक्त  मेलम्ची खानेपानी विकास समममिको स्थायी 
पद  पूमििबाट गनेगरी व्यिस्था गररएको मेलम्ची खानेपानी विकास समममिमा नरहेका मबशेर् िथा मखु्य पदहरूको 
पदपूमिि नेपाल सरकार मनजामिी सेिाबाट काजमा रहने गरी व्यिस्था समेि गररएको छ । आयोजनाको 
कायािन्त्ियनका लामग उप-कायिकारी मनदेशक-१ को नेितृ्िमा मसन्त्िपुाल्चोक जजल्लामा आयोजना कायािन्त्ियन ईकाई 

(Project Implementation Unit) रहने  व्यिस्था छ । आयोजनाको व्यिस्थापन ईकाई (Project Management 

Unit) अन्त्िरगि कायिकारी मनदेशक, उप-कायिकारी िथा अन्त्य ईकाईहरू काठमाडौँ जजल्लामा रहने व्यिस्था मेलम्ची 
खानेपानी विकास समममिको गठन आदेशमा उल्लेख भए अनसुार आयोजनाको जनशजक्त व्यिस्थापन गररएको छ ।  

   
(आयोजनाको सँगठनात्मक संरचना िथा दरिन्त्दी अनसूुची १ मा  संलग्न छ) 

६.आयोजनाको मखु्य –मखु्य कायिहरू  

 

मेलम्ची खानेपानी आयोजना उपआयोजना–१ अन्त्िरगि मनम्न अनसुारका विकास मनमािणका कामहरू रहेका छन ्। 

६.१ विगिमा सम्पन्न भएको मनमािण कायिहरू  
मेलम्ची खानेपानी आयोजना  मनमािणका लामग आिश्यक सहायक पूिाििारहरूको मनमािण विगिका िर्िहरूमा 
सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका छन ्। हेडिक्सि िथा सरुूङ मनमािणको मनमािण व्यिसायीबाट मनमािण सम्पन्न 
भएका  संरचनाहरूको  मनयममि रेखदेख िथा ममिि सम्भार गररदै  आएकोमा 2075 पौर्बाट मनमािण 
व्यिसायी ईटामलयन अदालिी प्रकृया (insolvency)  मा गएका कारण  ठेक्का रद्द गनुि परेको हुँदा सिारी सािन 
िथा क्याम्पसाईटको व्यिस्थापनको लामग िैकजल्पक व्यिस्था अपनाईएको र यस अिमिमा प्रिेसमागिहरूको 
सञ्चालनमा समस्या नदेजखएको।हाल शाजन्त्िपूणिरुपमा कायि सञ्चालन भइरहेको छ ।  

६.१. १ प्रिेशमागि मनमािण  

६.१.१.१ मखु्य प्रिेशमागि : 
 मेलम्ची पलु बजारदेजख अम्बाथान हेडिक्सिसम्मको १७.७ वकलोममटर लम्बाईको सडक, त्यस मागिमा पने १० िटा 
पलु सवहि विगि बर्िरुमा नै सम्पन्न भई यािायाि सन्त्चालनमा रहेको । हरेक बर्ि बािी िथा पवहरोबाट क्षमि भएको 
भागलाई सफा गरी पनुः मनयममि सन्त्चालनमा ल्याइने गररएको छ । पहाडी िथा वहमाली क्षरेमा पने संरचना 
भएकाले हरेक िर्ि ममिि संभारको आिश्किा पदिछ ।  

६.१.१.२ अमडट प्रिेशमागि :   
  i) हेडिक्सि पहुँचमागि -अम्बाथान अमडटदेजख ईण्टेकसम्मको मागिको लम्बाई ०.७ वकलोममटर रहेको र मनयममि रुपमा 

ममिि सम्भार िथा सन्त्चालनमा रहेको । २०७२ सालको भकूम्प िथा ित्पश्चािको िर्ािदका कारण क्षमिरस्ि 
भएको हुँदा पनु:मनमािण गनुि पने।पहाडी िथा वहमाली क्षरेमा पने संरचना भएकाले हरेक िर्ि ममिि संभारको 
आिश्किा पदिछ ।  

    ii) अम्बाथान अमडट पहुँच मागि -मिम्बदेुजख अम्बाथान अमडट मबन्त्दसुम्मको मागिको लम्बाई २.३ वकलाममटर रहेको 
छ।पहचुमागि हाल सञ्चालनमा ल्याउन सवकए िापमन आमथिक िर्ि २०७३।०७४ को भकूम्प िथा 
ित्पश्चािको िर्ािदका कारण मिम्ब ुकजिे क्षमिरस्ि भएको हुँदा हरेक िर्ि िैकजल्पक िथा अस्थाई रुपमा 
डाईभसिन मनमािण गरी यािायाि सचुारु गररने गररएको र सो स्थानमा डाईभजिन सडक पक्की पलु (बेलीबजृ)  



 

मेलम्ची खानेपानी विकास सममतिको आर्रर्थरक िर्र २०७५२०७६ को प्रगति वििर्ण-(7) 

 

समेि मनमािण गनि आिश्यक भएको छ र विमभन्न स्थानमा पनु:मनमािण गनुि पने । यसका लामग स्थानीय 
िामसन्त्दाबाट पटक पटक माग भई आएको छ । पहाडी िथा वहमाली क्षरेमा पने संरचना भएकाले हरेक 
िपि ममिि संभारको आिश्किा पदिछ ।  

iii) मसन्त्ि ुअमडट पहचुमागि - मखु्य प्रिेशमागिको बाहनेुपाटी देजख मसन्त्ि ुअमडट -१५.३ वकलोममटर मनयममि रुपमा 
ममिि सम्भार गदै सञ्चालन गररदै आएको छ ।  

iv) ग्याल्थमु अमडट पहचुमागि -सेरादेजख ग्याल्थमु अमडट म्मको -४.२ वकलोममटर  प्रिेशमागिको मनमािण सम्पन्न   
भई सञ्चालनमा रहेको । 

v) सनु्त्दरीजल अमडट पहचुमागि- १.६ वकलोममटर, १ पलु सवहि सम्पन्न भइ सञ्चालनमा रहेको ।  

       अमडट प्रिेश मागिहरूको ममिि संभार िथा सञ्चालनको कायि सरुूङ मनमािण व्यिसायीबाट भइरहेको छ । 

६.१.२. प्रिेश मागि स्िरसिुार / ममिि सम्भार  
i) सडक स्िरसिुार (UAR 01) : गोकणि सनु्त्दरीजल ४.९ वकलोममटर कायि सम्पन्न र अन्त्य कायिहरू भैरहेको । केही 
खण्डमा पनु: स्िरोन्त्िी गनुि आिश्यक देजखएको छ । 

ii) लाममडाडँा मेलम्ची पलुबजार खण्ड २२.६ वकलोममटर UAR/02 ठेक्का अन्त्िरगिको कायि  सम्पन्न भई हाल सञ्चालनमा 
रहेको । केही खण्डमा पनु: उत्थान कायि गनि आिश्यक रहेको छ । सडक विभागबाट उक्त सडकको 
स्िरोन्नमि गने काम आिश्किा अनसुार भइरहेको छ ।  

६.१.३. मेलम्ची क्याम्प साइट 

मेलम्ची पलुबजारमा पवहलो चरणको र दोस्रो चरणको कायािलय अन्त्िरगि हेडिकि स अम्बाथान ग्याल्थमु िथा 
सनु्त्दरीजल लगायिका सबै साइटहरूमा साइट कायािलय िथा कमिचारी आिास मनमािण सम्पन्न भई हाल 
मनयममि सन्त्चालनमा रहेको ।मामथ उल्लेजखि सबै आयोजना मनमािणका लामग आिश्यक सहायक पूिाििारहरू 
विगिका िर्िहरूमा सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका छन ्।  

६.२  हेडिक्सि िथा सरुूङ मनमािण ( A DB Fund) 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रथम चरण अन्त्िरगि दैमनक १७ करोड मलटर पानी काठमाडौँ उपत्यकासम्म 
ल्याउन मनमािण गनुिपने मखु्य संरचनाहरूमध्येका हेडिकि स (इन्त्टेक, मडमसजल्टङ्ग बेमसन, डाइभसिन ियर), हेडिकि स 
डाइभसिन सरुूङ िथा मखु्य पथान्त्िरण सरुूङ मनमािणका लामग छुटै्ट ठेक्का सम्झौिा माफि ि कायािन्त्ियन गररदै 
आएको छ । आयोजनाको हेडिक्सि िथा सरुूङ  मनमािण कायिको लामग कूल ठेक्का रकम रू. ४ अिि २८ करोड  
८८ लाख २२ हजार ५६२.१ (भ्याट बाहेकको) को ठेक्का सम्झौिा ( MDS/DT/01) जचमनया कम्पनीसँग 
२०६४ फागनु ७ (१९ फरिरी २००८) गिे भएको मथयो । आिश्यक ियारी पश्चाि २०६६ बैसाख २० गिे 
(३ मे, २००९) मा सनु्त्दरीजलबाट पवहलो ब्लास्ट गरी सरुूङ मनमािण कायिको प्रारम्भ भएको मथयो । उक्त 
सम्झौिामा मनमािण व्यिसायीबाट  हेडिक्सि िथा सरुूङ मनमािण कायि २ सेप्टेम्बर २०१३ (१५९० ठदन) मभर 
सम्ममा सम्पन्न गने लक्ष्य राखेको मथयो । जचमनया कम्पनी China Railway 15 Bureau Group Corportation 

and CMIIC J/V (CRCC) सँग भएको उक्त सम्झौिा २५ सेप्टेम्बर २०१२ मा सन्त्िोर्जनक कायि प्रगमि नभएपमछ 
रद्द गररयो । सो अिमिसम्ममा जम्मा ६४१७ ममटर  सरुूङ मनमािण कायि सम्पन्न भएको मथयो । यस 
अिमिसम्ममा मनमािण व्यिसायीले सम्पन्न गरेको काम बापि रू. ५१ करोड, ६९ लाख, ५३ हजार १६६ 
भकु्तानी गररएको मथयो । ठेक्का रद्द भएपमछ  मनयमानसुार मनमािण व्यिसायीबाट दाजखला गररएको बैँक 
ग्यारेन्त्टीहरू िाफिको रकम दईुिटा बैँक क्रमसः वहमालयन बैँक (performance Securit USD 6,655,000) 



 

मेलम्ची खानेपानी विकास सममतिको आर्रर्थरक िर्र २०७५२०७६ को प्रगति वििर्ण-(8) 

 

िथा बैँक अफ काठमाडौँ (Advance bank Guarantee EURO 1,411,543  & USD 6,625,000) बाट जफि 
गररएको  मथयो। 

  

हेडिक्सि िथा सरुूङ मनमािण कायिको लामग नयाँ  मनमािण व्यिसायी Co-operativa Muratori e Cementisti – CMC 

di Ravenna, Italy सँग मममि २०७०/३/३१ मा  MDS/DT/02  ठेक्का सम्झौिा सम्पन्न भएको  मथयो । 1 October 

2013 मा मनज मनमािण व्यिसायीलाई Notice to Commence जारी गररएको । उक्त कायिको लामग सम्पन्न गनुिपने 
समयािमि १०९५ ठदन र कूल सम्झौिा रकम रू. ७,७२३,४७१,३४२  (भ्याट बाहेक) रहेको  मथयो । २०७२ 
बैसाख १२ गिे को भकूम्प िथा भारिीय नाकाबन्त्दीका कारण मनमािण कायि प्रभािमभि भएकोले सो ठेक्का 
सम्झौिाको म्याद माचि २०१८ सम्मका लामग थप गररएको मथयो । भकूम्पका कारण हेडिक्सि क्षेरमा गररनपुने 
opencut िथा rock support and Slope Stabilisation को पररमाण िवृि हनु गएकोले सो सम्बन्त्िी कामहरूले 
गदाि मनमािण व्यबसायीले म्याद थपको लामग अनरुोि गरेको यस सम्िन्त्िमा परामशिदािाबाट determination 

गररएको र ठेक्का अनसुारको बाँकी कायिहरू सम्पन्न गनि ३० अगस्ट, २०१८ सम्म म्याद थप हनु मसफाररस भए 
अनसुार म्याद थप गररको । िर मनमािण व्यिसायीबाट परामशिदािाको determination मा जचत्त नबझुी  

Dispute Board का लामग मनिेदन गरेको र Dispute board को  प्रारजम्भक मनणिय अनसुार ठेक्का सम्झौिाको 
म्याद १० फेब्रअुरी २०१९ सम्मका लामग थप गनि मसफाररस भएको मथयो  ।  

 
हेडिक्सि िथा सरुूङ मनमाण कायिको अन्त्िरगि मनमािण कायिको दैमनक सपुरमभजन िथा आिश्यक मडजाइन 
समीक्षा (Review) गने कायिको लामग Consortium of Poyry Infra AG, Poyry Environment Oy, Poyry Infra 

Oy, Hifab International Ltd. in association with MULTI Disciplinary Consultants (P) Ltd.  मनयकु्त गररएकोमा 
उक्त परामशिदािाको सम्झौिा अिमि सन ्२०१५ मा समाप्त भएको हुँदा बाँकी कायि सम्पन्न गनिका लामग १८ 
मे, २०१५ मा Eptisa Servicios De Ingenieria SL Spain BETS Consulting Services Ltd Bangladesh (JV)  
िथा स्थानीय परामशिदािाहरू TSC, SILT TAEC, BEAM Consutant सँग को नयाँ सम्झौिा रकम रू. ५४ 
करोड ९४ लाख ६८ हजार २०८ (नेपाली रूपैँया २० करोड, २४ लाख, ३७ हजार ४१८  िथा  अमेररकन 
डलर ३० लाख ९५ हजार १८२) बराबरको  सरुूङ मनमािणको मडजाइन र सपुरमभजन कायि हुँदै आइरहेको 
अिस्था छ । परामसिदािाको समयािमि मनमािण व्यिसायीको कायि प्रगमिसँग सम्बजन्त्िि भएकोले मनमािण 
व्यिसायीको म्याद थप गररए अनसुार परामशि सेिाको म्याद समेि समेि जनु २०१८ बाट मडसेम्बर २०१८ 
कायम गररएको छ । आयोजना सम्पन्नहनेु अिमिसम्मको लामग परामशिसेिा सेिाको आिश्यकिा िथा सोको 
मनरन्त्िरिा सम्िन्त्िमा अध्ययन िथा छलफल गररए अनसुार जलुाई २०१९ सम्ममा सेिा मनरन्त्िर रहने गरी 
म्याद थप गररएको हो। 

६.३ पानी प्रशोिन केन्त्र मनमािण 

मेलम्ची नदी डाइभसिनबाट काठमाडौँ उपत्यकामा प्राप्त हनेु पानीलाई WHO को गणुस्िर मापदण्ड अनसुार 
प्रशोिन गरी वििरणका लामग उपलव्ि गराउन मनमािण गररनपुने अत्यािमुनक वकमसमको पानी प्रशोिन केन्त्रलाई 
दईु भागमा मनमािण गररने योजना अनसुार पवहलो भागमा दैमनक ८.५ करोड मलटर क्षमिाको पानी प्रशोिन 
केन्त्रको मनमािण गररएको छ ।   
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६.३.१ पानी प्रशोिन केन्त्र मनमािण भाग – १ ( JICA  Fund) 

सनु्त्दरीजल पानी प्रशोिन केन्त्र मनमािणको भाग १ (८.५ करेड मलटर दैमनक क्षमिा) को खरीद प्रवक्रया २१ जनु 

२०१३(२०७०/३/७)  मा मनमािण व्यिसायी M/S VA TECH WABAG Limited – Pratibha Industries 

Limited को बोलपर स्िीकृि गरी  मममि २०७०/३/२६ मा मनजसँग ठेक्का सम्झौिा भएको मथयो ।  

1 January 2014 मा मनज मनमािण व्यिसायीलाई Notice to commence जारी गररएको । उक्त कायिको लामग 

समयािमि ८१० ठदन र कूल सम्झौिा रकम रू. ४,२०४,६४१,९०८ (भ्याट बाहेक) रहेको मथयो । २०७२ बैशाख 
१२ गिे को भकूम्प िथा भारिीय नाकाबन्त्दीका कारण मनमािण कायिको लामग अगस्ट २०१७ सम्म म्याद थप 
गररएको छ ।  

 

पानी प्रशोिन केन्त्रको मडजाइन िथा सपुरीिेक्षण कायि परामशिदािा कम्पनी NJS Consultants Co., Ltd in 

Association with Binnie Black & Veatch, Mott, Mac Donald Ltd र स्थानीय परामशिदािा Nepal Consult   
सँग पानी प्रशोिन केन्त्र भाग-१ मनमािणको मडजाईन र दैमनक अनगुमन िथा सपुरमभजन कायिको लामग मममि २७ 
फेब्रअुरर, २००२ मा रू. ६० करोड, २६ लाख, ४८ हजार २९६ बराबरको सम्झौिा भएिापमन मेलम्ची 
डाईभसिनको कायि सन ्२००९ मा मार ठेक्का सम्झौिा गनि सवकएकोले पानी प्रशोिन केन्त्र मनमािणको मडजाईन 
समीक्षा (Review) िथा टेण्डर प्रकृया सरुु गनि सन ्२०१० बाट परामशिदािा NJS लाई र पनुः पूणिक्षमिामा 
पररचालन गने मनणिय भएको अनसुार परामशिदािाबाट  कायि भईरहेको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समममि 
िथा परामशिदािाबीच भएको ठेक्का सम्झौिामा दाि ृ मनकाय Jica Loan NE-P08 को शिि अनसुार केन्त्रको 
मनमािण कायि सम्पन्न नहनु्त्जेलसम्मका लामग सोही परामशिदािा रहने व्यिस्था भए बमोजजम NJS Consultant को 
समेि सेिा अिमि मडसेम्बर २०१९ सम्मका लामग थप गररएको मथयो । 

६.३.२ पानी प्रशोिन केन्त्र मनमािण भाग – २ 

सनु्त्दरीजल पानी प्रशोिन केन्त्र मनमािणको भाग -२ (थप ८.५ करोड मलटर दैमनक क्षमिा) को खरीद प्रवक्रया ६ 

मडसेम्बर, २०१५ (२०७२/८/२०) सरुु गररएको मथयो र मनमािण व्यिसायी M/S TCPL – Pratibha Industries 

Limited को बोलपर  ७ अक्टुबर, २०१६ मा स्िीकृि गरी  ७ नोिेम्बर, २०१६ मा रू. १ अिि, ३७ करोड, 
५१ हजार ५५ हजार ०६३ (भ्याट बाहेक) मा उक्त कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौिा भएको मथयो ।  

 

सनु्त्दरीजलमा थप दैमनक ८ करोड ५० लाख मलटर पानी प्रशोिन क्षमिाको केन्त्र मनमािण कायि  दाि ृ मनकाय 
ADB को सहायिामा  शरुु गररएको छ । ३१ जनिरी, २०१७ बाट  commencement  भएको र सम्झौिा 
अनसुार जम्मा ५४० ठदनमा कायि सम्पन्न गनुिपने भएकोले मनमािण कायि सम्पन्न गने अिमि जलुाई २०१८ 
रहेको छ । मनमािण व्यिसायी TCPL Prathibha JV  बाट आिश्यक ियारी कायिहरूमा बिी समय व्यमिि 
भएको र सनु्त्दरीजल पानी प्रशोिन केन्त्रको साईटमा दईु मनमािण व्यिसायीबीचको साईट सेयररङ सम्बन्त्िी  
समन्त्िय हनु नसक्दा पानी प्रशोिन केन्त्र भाग-२ को कायि प्रभाविि हनु गएको मथयो । यसका लामग मेलम्ची 
खानेपानी विकास समममिबाट सहजीकरण गररएको मथयो र पानी प्रशोिन केन्त्रको मनमािणका लामग सेपटेम्बर 
२०१९ सम्मका लामग म्याद थप समेि गरेको गररएको मथयो ।  

 

पानी प्रशोिन केन्त्रको मडजाइन िथा सपुरीिेक्षण कायि परामशिदािा कम्पनी Eptisa  Servious De Ingenierian SL 

Spain र स्थानीय परामशिदािा TSC, SILT TAEC, TMS and GeoCom बाट कायि सम्पादन भईरहेको छ ।   
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६.३ सामाजजक उत्थान कायिक्रम 

आयोजना मनमािण क्रममा मेलम्ची उपत्यकाबासीहरूको सामाजजक िथा आमथिक जीिनमा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष पनि सक्ने 

प्रमिकूल प्रभािलाई कम गनि, उनीहरूको जीिनस्िर दीघिकालीन रुपमा मामथ उकास्न र आयोजनाबाट प्राप्त हनेु 

फाईदाहरूमा स्थानीयबासीको वहस्सा समुनजश्चि गराउने उदेश्यले सामाजजक उत्थान कायिक्रम (साउका) सञ्चालन भैरहेको 
छ । यस आयोजनाबाट अमि प्रभाविि मसन्त्िपुाल्चोक जजल्लाको साविकका १४ िटा गाविसहरू (मेलम्ची,  दिुाचौर, 

बासँिारी,  िालामाराङ, फटकजशला, हेलम्ब,ु इचोक, महाकँाल, वकउल, पाल्चोक, भोटेचौर, थकनी, मसन्त्िकुोट र हैबङु) 
मा साउका अन्त्िरगि जशक्षा, स्िास््य, रामीण मबद्यिुीकरण आयआजिन िथा सामदुावयक विकास कायिक्रम लगायि 

पाँचिटा महत्िपूणि कायिक्रमहरू समािेश गरी सञ्चालनमा रहेका छन ्। 

 

यी कायिक्रमहरू नेपाल सरकारको संस्था दिाि ऐन, २०३४ बमोजजम जजल्ला प्रशासन कायािलय मसन्त्िपुाल्चोक चौिारामा 
२०६६ फागनु १२ मा दिाि भएको हृयोल्मो मसन्त्ि ु मेलम्ची उपत्यका सामाजजक उत्थान कायिक्रम सञ्चालन समममि 

(हृयोमसमेसस) बाट सञ्चालन हुँदै आएको छन ्। साथै काभ्रपेलाञ्चोक जजल्लाको मण्डन उपत्यकाका ५ गाऊँ विकास 
समममि (पाचँखाल, जैमसथोक, चण्डेनी मण्डन, महादेिस्थान, गैविविसौना, देउपरु) मा सामाजजक उत्थानको कायिक्रम 

सञ्चालनमा रवहरहेको  छ । त्यसैगरी महुान क्षेरको लामग हेल्मो उत्थान कायिक्रम सञ्चालनमा रहेको छ भने याङ्ग्री, 
लाके प्रभाविि क्षेरको विमभन्न १० गाऊँ विकास समममि (बरुिा, भोिाङ, थाङपालकोट, थाङपालिाप, िासँखकि , 
भोटेनाम्लाङ, लागचे, ज्याममरे, गनु्त्सा िथा जशखरपरु) मा सामाजजक उत्थान कायिक्रम सञ्चालनमा रहेकेा छ र ईन्त्राििी 
पूििका अिजस्थि विमभन्न  ६ गाऊँ विकास समममि .(भोटमसपा, बाडेँगाउँ, मभमटार, सागँाचोक, मसपापोखरी, ठूलो 
मसरुिारी) मा समेि  सामाजजक उत्थान कायिक्रम सञ्चालन गने कायिक्रम रहेकेा छ । 

आिस्यक प्राविमिक सहयोग िथा सहजीकरण र स्थानीय समस्याहरूको समयमै समािान गरी आयोजना 
मनमािणमा प्रत्यक्ष सहयोगका लामग सामाजजक उत्थान कायिक्रमको परामशिदािा (SSDS) को व्यिस्था गरेको छ। 

सामाजजक उत्थान कायिक्रमको परामशिसेिाका लामग Integrated Consultants Nepal (P.) Ltd. िथा 
Consolidated Management Services Nepal Pvt. Ltd को संयकु्त उपक्रमसँग २२ नोिेम्बर, २००९     
(२०६६।०८।२१) मा रू. ७ करोड, १० लाख, ७७ हजार ०९४ बराबरको ठेक्का सम्झौिा गरी परामशिसेिा 
अनसुारको कायिहरू भएको । परामशिदािा ICON CMS JV बाट साविकका सेिाशिि अनसुारको सेिा मनरन्त्िरिा 
गनि नसवकने जानकारी गराएकोमा मडसेम्बर २०१८ बाट उल्लेजखि परामशि सेिाको कायि सम्पन्न भएको छ । 
नयाँ परामशिदािबाट सेिा खरीद गने कायिको लामग आिश्यक कायि गररएको छ ।  

६.४ िािािरण व्यिस्थापन कायिक्रम  

आयोजना सञ्चालनको क्रममा यस आयोजनाबाट स्थानीय िािािरणमा पनि सक्ने नकारात्मक प्रभािहरूलाई न्त्यूनीकरण 

गरी आयोजनालाई िािािरण मैरी बनाउने उदेश्यबाट आयोजना प्रभाविि क्षेरमा िािािरण संरक्षण सम्िन्त्िी 
कायिसञ्चालन गने व्यिस्था गररएको छ । कायिक्रम सञ्चालनबाट िािािरण संरक्षण ऐन, २०६३ र मनयमािली, २०६४ 

ले गरेको व्यिस्था अनसुारका स्थानीय िािािरणमा पनि सक्ने प्रभािको मूल्याङ्कन गरी पवहचान गररएका नकारात्मक 

प्रभाि न्त्यूनीकरण एिं मनराकरणका लामग आिश्यक कायिक्रम पवहचान गरी सञ्चालन गररएका छन ्। 

सन ्१९९९ (२०५७।७।२५) मा EIA  स्िीकृि भएपश्चाि सो प्रमििेदनको Environmental management 

Plan अनसुार विशेर्ज्ञ टोलीको परामशिमा स्थानीय जनिाको सहभामगिामा यी कायिक्रम सञ्चालनमा रहेका छन ्। 
मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनको क्रममा आयोजनाले िािािरणमा पानि सक्ने प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभािहरूलाई 

मनराकरण र न्त्यूमनकरण गनि आयोजनाले िािािरण व्यिस्थापन योजना समेि ियार गरी विमभन्न उपायहरू अिलम्िन गदै 

आएको छ ।  
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सरुूङ मनमािण कायिको मनमािण व्यिसायीबाट सम्झौिा अनसुार िािािरणीय सिुारका कायिहरू भइरहेका  छन ्। 
पानीको गणुस्िर विश्लरे्ण गरी अमभलेख राख्न,े माछाको प्रकारको अमभलेख, नदी कटान र पवहरो रोकथाम, िकृ्षारोपण, 

महुान संरक्षण र खानेपानी मसचाई कुलो जस्िा विविि कायिहरू हुँदै आइरहेका छन ्। यही कायिक्रमको लामग मेलम्ची 
साइट कायािलयमा िािािरणीय प्रयोगशाला स्थापना भएको  छ ।  

६.५ पूनिािस र क्षमिपूमिि 
आयोजनाको सञ्चालनका लामग मलनपुने जमीन िथा मनजी पनुबािसहरूमा घर, घडेरी, खेिीयोग्य जमीन, चरण क्षेर 

सािििजमनक जग्गा िथा मनमािण क्रममा मनजी िथा सामदुावयक पनुबािसको नोक्सानीलाई उजचि क्षमिपूमििको व्यिस्था गने िथा 
स्थानीय िामसन्त्दाहरूको जीविकोपाजिनमा पनि सक्ने प्रमिकूल असरलाई न्त्यूनगने उदेश्यले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको 
लामग ित्कालीन श्री ५ को सरकारको मजन्त्रपररर्द्को बैठकबाट "मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनुबािस नीमि, २०५७" 

पाररि भई हालसम्म योजनालाई आिश्यक हनेु लगभग सम्पूणि जग्गा अमिकरण गने काम सम्पन्न भएको छ र क्षमिपूमिि 
ठदने सम्बन्त्िी िेरै कायिहरू सम्पन्न भएको छ । जग्गा, घर, बाली नाली, जंगल/सामदुावयक िन, बागिानी, पानी घट्ट/ममल, 

पनुः मनमािण आठद पूनिािस र क्षमिपूमिि रकम वििरण भएका क्षेरहरू हनु ्।प्रभाविि पररिारलाई नेपाल राज्यभर नयाँ 
बसोबासको व्यिस्था गनि आिश्यक पनि जाने सम्पूणि दस्िरु मेलम्ची खानेपानी विकास समममिले व्यहोने मनणिय 
अनसुार पनुबािस योजनाको कायािन्त्ियन गररएको छ ।  

पनुबािस कायिक्रम अन्त्िरगि हालसम्ममा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लामग कररब १८०० रोपनी जग्गा प्रामप्त 
गररएको छ र क्षमिपूमििबापि कररब रू. ८४ करोड खचि गररएको छ। 

७. आयोजनाको आमथिक िर्ि २०७५/ ७६ को िावर्िक लक्ष्य िथा प्रगमि 

७.१ आयोजनाको लक्ष्य (संशोमिि) 

७.१.१  उपआयोजना १ (पवहलो चरण ) 
• ठेक्का नं. MDS/DT/02 अन्त्िरगि हेडिक्सिको १० प्रमिशि मनमािण कायि सम्पन्न गने र थप २० वकलोममटर 

सरुूङको फाईनल सपोटि िथा कंवक्रट िलानको काम गने । 

• ठेक्का नं.  WTP/01 अन्त्िरगि ८.५ करोड मलटर दैमनक क्षमिाको पानी प्रशोिन केन्त्रको सञ्चालन िथा 
ममनी हाईड्रो ईकाईको परीक्षण गने। 

• पानी प्रशोिन केन्त्रको क्षमिा मबस्िारको मनमािण कायिको ५० प्रमिशि मनमािण कायि सम्पन्न गने । 

• सामाजजक उत्थान िथा िािािरण व्यिस्थापनका कायिक्रमहरूलाई मनरन्त्िरिा ठदईने । 

७.१.२ उप आयोजना १ (दोस्रो चरण) 
• आयोजनाको दोस्रो चरणको याङरी िथा लाके नदीहरू समेि मेलम्ची पथान्त्िरण जस्कममा जोडने मनमािण 

कायिको विस्ििृ अध्ययन गरी प्रमििेदन ियार गने । 

• आयोजनाको दोस्रो चरणको लामग आिश्यक प्रिेश मागि मनमािण गने । 

• मखु्य प्रिेशमागि मनमािणको लामग आिस्यक जग्गा प्रामप्त गररने मआुब्जा िथा क्षमिपूमिि वििरण गररने। 

७.१.३ आमथिक िर्ि २०७५।०७६ को िावर्िक बजेट  

मेलम्ची खानेपानी आयोजना उप आयोजना १  प्रथम चरणको सरुुको िावर्िक बजेटका लामग रू. ४ अिि, ८४ 
करोड, ६९ लाख र दोस्रो चरणको लामग रू. २ अिि, २१ करोड, ९० लाख समेि गरी जम्मा रू. ७ अिि, ६ 
करोड, ५९ लाख विमनयोजन प्राप्त भएको मथयो । मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्त्िरगि मसन्त्िपुाल्चोक जजल्लामा 



 

मेलम्ची खानेपानी विकास सममतिको आर्रर्थरक िर्र २०७५२०७६ को प्रगति वििर्ण-(12) 

 

नयाँ खानेपानी योजना मनमािण िथा परुाना खानेपानी आयोजना सम्पन्न गराउन रू. ५० करोड िथा काठमाडौँ 
उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाईपहरू मबछाउन खमनएका सडकहरूको ममिि िथा मनमािणका लामग 
समेि रू. ३५ करोड गरी जम्मा रू. ८५ करोड भैपरी आउने पूजँजगि खचि िफि  विमनयोजन प्राप्त भएको मथयो। 

कूल पूजँजगि बजेट रू. ६ अिि, ९७ करोड, १९ लाख, २२ हजार रहेकोमा  पौर् २०७५ मा सरुूङ िथा 
हेडिक्सि मनमािण व्यिसायी साईट छाडी गएकोले बजेट सरेण्डर गररएको, त्यसैगरी आयोजनाको दोस्रो चरणको 
प्रिेसमागि मनमािण िथा मेलम्ची उप-आयोजना-२ का लामग प्राप्त बजेट सम्बजन्त्िि मनकायलाई रकमान्त्िर गरी 
उपलव्ि गराउन िावर्िक कायिक्रम संशोिन गररएको मथयो । यसरी मेलम्ची खानेपानी  विकास समममि िफि  
आयोजना कयािन्त्ियनका लामग चाल ुआमथिक िर्ि २०७५/०७६ मा चाल ुबजेट रू. ८ करोड, ८५ लाख  समेि 
गरी जम्मा रू. ५ अिि, ९१ करोड, ९९ लाखको संशोमिि बजेट रहेको मथयो 
 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मनमािण व्यिसायी CMC di Ravenna  ले मनमािणस्थल छाडी गएको कारण मनमािण 
कायि अिरुि हनु पगेुको र ठेक्का समेि रद्द गररएकोले भौमिक िथा वित्तीय लक्ष्य समेि संशोिन गनुिपरेको मथयो। 
आयोजनाको आमथिक िर्ि २०७५/०७६ को संशोमिि िावर्िक विकास कायिक्रम अनूसची २ मा राजखएको छ । 

७. २ आयोजनाको आमथिक िर्ि २०७५/०७६ को िावर्िक प्रगमि 

७.२.१ मेलम्ची खानपेानी आयोजनाको – पवहलो चरण 

हेडिकि स िथा डाईभजिन सरुूङ (ठेक्का नं. MDS/DT/02) 

चाल ु आमथिक िर्ि 2075/076 को अन्त्िसम्ममा मेलम्ची पानी पथान्त्िरणको कायि सम्पन्न गराउने लक्ष्य 
राजखएको भएिापमन सरुूङ मनमािणको मनमािण व्यिसायी CMC di Ravenna आयोजनाको मनमािण कायि अलपर 
छामड गएको भएपमन आमथिक िर्ि २०७५।०७६ को संशोमिि िावर्िक विकास कायिक्रम अनसुार लजक्षि २० 
वकलोममटरमध्ये १८.३ वकलोममटर सरुूङको फाईनल सपोटि िथा १८ वकलोममटर ईन्त्भटिको काम सम्पन्न भएको 
छ । त्यसैगरी सरुुङको फाइनल वफमनमसङ गने कायिको साथ-साथै हेडिक्सि डाईभसिन सरुूङमा आिश्यक गेट 
जडान गने र भेजन्त्टलेसन साफ्ट मनमािण गने कायि सरुु गररएको । ररबमाि क्रमसङ्गमा ग्यामबयन िथा PCC  गने 
कायि िथा बैकजल्पक पाईप डाईभसिन मनमािण कायि अमिकांश गररएको छ । मनमािण व्यिसायीबाट मनयममि गनुिपने 
कायि अन्त्िरगि मखु्य प्रिेशमागिहरूको ममिि संभार िथा नदी मनयन्त्रण इत्याठद कामहरू गररएका छन ्। ठेक्का 
सम्झौिा MDS/DT/02 अनसुार २११४५ ममटर समेि गरी जम्मा २७५६४ ममटर सरुूङ खन्ने िथा प्रारजम्भक 
सपोटिको कायि सम्पन्न गररएकोमा सरुूङको फाईनल वफमनमसङ गने कायि अन्त्िरगि कररब १८ वकलोममटर 
सरुूङको Invert  concrete lining िथा Final support को कायि सम्पन्न गररएको भएपमन मनमािण व्यिसायी 
ईटलीमा आन्त्िररक समस्याका कारण मनमािण कायिलाई मनरन्त्िरिा ठदन नसक्ने देजखएको र परामशिदािा समेिलाई 
जानकारी नगराई १५ मडसेम्बर, २०१८ (१ पौर् २०७५) मा साईट छामड गएकाले मनजसँगको ठेक्का सम्झौिा 
MDS/DT/02   गि ७ फेब्रअुरर २०१९ मा िाध्यिािस रद्द गररएको छ । ित्काल नयाँ खरीद प्रकृयाबाट बाँकी 
रहेका कायिहरू सम्पन्न गराउन दाि ृ मनकायसँग आिश्यक समन्त्िय गरी कायि अगामड बिाई सवकएको छ ।  
२०७५।०७६  को ९ मवहनामा (मनमािण व्यिसायी  CMC  ले साईट छामड जान ुपूिि) खमनएको सरुूङ िथा 
फाइनल वफमनमसङको विस्ििृ वििरण अनसूुची ३ मा राजखएको छ ।  
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सनु्त्दरीजल पानी प्रशोिन केन्त्र मनमािण भाग-१ (ठेक्का नं. WTP/01) 

पानी प्रशोिन केन्त्र मनमािणका लामग मनयकु्त मनमािण व्यिसायी Va Tech wabag बाट समर स्रोि व्यिस्थापनमा कमजोरी 
हनु गएको यस ठेक्का सम्झौिामा व्यिस्था भए बमोजजम  मेलम्ची नदी पथान्त्िरण हनु सकेकोले पानी प्रशोिन केन्त्र 
मनमािण िथा सो को परीक्षणका लामग पनुः दोस्रो पटक ३१ मडसेम्बर २०१७ सम्मको लामग म्याद थप गररएको हो । 
यसबीचमा मनमािण व्यिसायीबाट सम्पूणि Civil work (PCC 2082 M3, RCC 3477 M3 and Mechanical installation 

work 178 items) सम्पन्न गररएको हो । परीक्षणका लामग बागमिी नदीको िर्ाियामको पानी प्रयोग गनि अस्थाई 
पाईपलाईन मनमािण समेि गररएको मथयो । हाल उल्लेजखि सहममि अनसुारको वफल्टर, पानी पोखरी िथा अन्त्य इकाइहरू 
पररक्षण गने कामहरू मनमािण व्यिसायीबाट सम्पन्न भएको छ । यसका साथै मनमािण व्यिसायी िथा परामशिदािाबाट 
asbuilt Drawing  बनाउने कायि सम्पन्न गरेको छ र  partial takeover  समेि गररएको छ। 

सनु्त्दरीजल पानी प्रशोिन केन्त्र मनमािण  भाग-२ (ठेक्का न. WTP/02) 

सनु्त्दरीजल पानी प्रशोिन केन्त्रको क्षमिा विस्िार गनेकायि (दैमनक प्रशोिन क्षमिा १७० करोड मलटर) सरुु गररएको । 
पानी प्रशोिन केन्त्रको क्षमिा मबस्िारको लामग आमथिक िर्ि 074/075 मा मडजाईन परामशिदािाको रुपमा Eptisa 

Servicios de Ingenieria S.L., Spain–TSE,  SILT, TAEC, Geocom Nepal िथा मनमािण कायिका लामग TCPL- 

Pratibha Industries JV छनोट भइ मनमािण कायि शरुु भएको । चाल ुआमथिक िर्िमा विमभन्न ईकाइहरूमा कररब  
३०० घनममटर PCC िथा ६००० घनममटर RCC को काम सम्पन्न भएको छ । यसरी मनमािण व्यिसायीबाट विमभन्न 
इकाइहरूको कररब थप ४० प्रमिशि मनमािण कायि सम्पन्न भएकोले चाल ुआमथिक िर्िको अन्त्िसम्ममा कररब ७८ 
प्रमिशि भौमिक प्रगमि हामसल भएको यस केन्त्रको यस आमथिक िर्िको अन्त्िसम्ममा कररब रू. १ अिि २ करोड बराबर 
भकु्तानी गररएको छ । २०७५/०७६ को १२ मवहनामा पानी प्रशोिन केन्त्रमा (भाग-२) भएको Concrete work 

(RCC, PCC ) को विस्ििृ वििरण अनसूुची ६ मा राजखएको छ ।  

सामाजजक उत्थान कायिक्रम 

आयोजना प्रभाविि क्षेर अन्त्िरगि मसन्त्िपुाल्चोक जजल्लाको साविकका ३० गाऊँ विकास समममि िथा काभ्रपेाल्चोकको 
साविकका ५ गाऊँ विकास समममि गरी ३५ गाऊँ विकास समममिहरूमा सामाजजक उत्थानका लामग भौमिक पूिाििार 
विकास (रामीण विद्यिुीकरण, रामीण सडक, खानेपानी िथा सरसफाई, मसंचाई कुलो, विद्यालय, स्िास््य चौकी िथा 
सामूदावयक भिन) मनमािण, आयआजिनका कायिक्रम, सीप मूलक िामलम, अिलोकन भ्रमण इत्याठद कायिक्रमहरूको लामग 
मनरन्त्िरिा ठदइरहेको । चाल ुआमथिक िर्िमा सामाजजक उत्थान कायिक्रम अन्त्िरगि भएका मखु्य-मखु्य कायिको वििरण 
अनसूुची ५ मा राजखएको छ । 

िािािरण व्यिस्थापन कायिक्रम 

मेलम्ची खानेपानी विकास समममि अन्त्िरगिको िािािरणीय व्यिस्थापन कायिक्रम शीर्िकबाट मेलम्ची उपत्यकामा विमभन्न 
वकमसमका िािािरण व्यिस्थापन गने कायिहरू सम्पन्न भएका छन ् । मोटरबाटो ममिि सिुार नदी मनयन्त्रण पवहरो 
मनयन्त्रण, मसंचाइकुलो ममिि िथा सरुूङ मनमािणबाट मनस्कने मक थपुाने स्थान (spoil tip) को व्यिस्थापन संरक्षण 
इत्याठद मखु्य कायिहरू रहेका हनु ्। यी सम्पूणि कायिहरूको  गि आमथिक िर्िको जम्मा खचि रू. ७९ लाख, ८९ हजार 
समेि गरी हालसम्ममा जम्मा रू. १८ करोड, ६१ लाख खचि भएको छ । 

७.२.२ मेलम्ची खानपेानी आयोजनाको-दोस्रो चरण 

 

आयोजनाको दोस्रो चरणको  DPR   ियारी (ठेक्का न. MDS/M2/C/03) 
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आयोजनाको दोस्रो चरणको याङरी िथा लाके नदीहरू समेि मेलम्ची पथान्त्िरण जस्कममा जोडने मनमािण कायिको विस्ििृ 
अध्ययन प्रमििेदन ियारगने कायिका लामग मडजाइन परामशिदािा Eptisa Servicios de Ingenieria S.L., Spain & 

BETS – Bangladesh, TSE, BEAM, SILT, TAEC Nepal पररचालन गररएको । मडजाइन परामशिदािाबाट प्रारजम्भक 
मडजाइन प्रमििेदन पेश गररएको । परामशिदािाबाट िािािरण प्रभाि मूल्याङ्कन कायि भइरहेको । परामशिदािाबाट पेश 
भएको मडजाइन प्रमििेदन उपर दाि ृमनकाय (ए.मड.वि) समेिको सहभामगिामा छलफल गररएको ।  

प्रिेशमागि मनमािण 

आमथिक िर्ि २०७३।०७४ मा स्थानीय उपभोक्ता समममिहरूको सहयोगमा आयोजनाको दोस्रो चरणको लामग आिश्यक 
प्रिेशमागि मनमािण थाङ्गपालिापदेजख ठूलो भोिाङसम्मको ९ वकलोममटर ट्रयाक खोल्ने कायि  भएको । सो प्रिेश मागिको 
मनमािणका लामग आिश्यक मआुब्जा क्षमिपूमिि गने काम शरुु गररएको र खरीद प्रवक्रया गररएको । आयोजनाको दोस्रो 
चरणको मेलम्ची रािमाटासम्मको कररब ४ वकलोममटर खण्डको मनमािण कायि सडक विभागबाट गररदै आएकोमा 
रािमाटा-िाप खण्डको १० वकलोममटर खण्डको मनमािण कायिको लामग  मेलम्ची खानेपानी विकास समममि माफि ि सडक 
मडमभजन कायािलय चररकोट दोलखालाई आिश्यक बजेट उपलब्ि गररएको मथयो । जस अनसुार सडक मडमभजन 
कायािलयबाट उक्त खण्डको मनमािण कायिका लामग मनमािण व्यिसायी समेि पररचालन गररसवकएको छ । त्यसैगरी 
मेलम्ची खानेपानी विकास समममिबाट थाङपालिापदेजख ठूलो भोिाङसम्मको सडकको मनमािण कायि समेि यसै आमथिक 
िर्िबाट सरुु भएको छ । 

 

चाल ुआमथिक िर्िको िावर्िक विमनयोजनको रू. ५ अिि, ९१ करोड, ९९ लाखमध्येबाट २ अबि, ४५ करोड, १८ लाख 
खचि भई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको चाल ुआमथिक िर्िको समर िावर्िक भौमिक प्रगमि ७४ प्रमिशि हनु गएको छ 
भने िावर्िक वित्तीय प्रगमि ४१ प्रमिशि भएको छ । 

 

आमथिक िर्ि २०७५÷०७६ को अन्त्त्यसम्ममा आयोजनाको प्रथम िथा दोस्रो चरणको कूल भौमिक प्रगमि ८५ प्रमिशि 
भएको छ भने वित्तीय प्रगमि ८८ प्रमिशि भएको छ  र  आयोजना सरुु भएदेजखको हालसम्ममा जम्मा खचि रू. २७ 
अबि, ६५ करोड भएको ।    

   
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आमथिक िर्ि २०७५÷०७६ को िावर्िक प्रगमि अनसूुची ७ मा संलग्न गररएको छ ।   

८. आयोजनाका कठठनाई िथा चनुौमिहरू 

 

आयोजना सञ्चालनका क्रममा भौगौमलक कठठनाई रहेको र प्राकृमिक विपजत्त, िन्त्द, हडिाल र अन्त्य  स-साना 
अिरोिहरू भएिापमन हाल अन्त्य उल्लेखनीय र मनयन्त्रण िवहरका समस्याहरू नरहेको । गि आमथिक िर्िमा 
मनम्नानसुारका सािारण समस्याहरू रहेका छन।् 

हेडिक्सि एिं सरुूङ मनमािण व्यिसायीबाट मनजले पेश गरेको कायि िामलका अनसुार सरुूङ मनमािण गनि नसकेको  
कारणहरू । 

• मनमािण व्यिसयीले मसमेन्त्ट, छड, बालिुा, मगट्टी जस्िा मनमािण सामरीको प्रयाप्त भण्डारण गनि नसक्दा लक्ष्य 
अनसुार कायि गनि नसकेको।  

• मनमािण व्यिसायीहरूबाट सरुूङ मनमाणि िथा पानी प्रशोिन केन्त्रको मनमािण कायिमा समर व्यिस्थापन क्षमिामा 
कमी देजखएको । 



 

मेलम्ची खानेपानी विकास सममतिको आर्रर्थरक िर्र २०७५२०७६ को प्रगति वििर्ण-(15) 

 

• पानी प्रशोिन केन्त्रको मनमािण व्यिसायीबाट परीक्षण सञ्चालनका लामग आिश्यक उपकरण, केममकल 
आयािमा विलाई भएको, सरुूङ मनमािण कायि सम्पन्न हनु नसकेकोले पानी परीक्षणका लामग पानी उपलब्ि 
हनु नसकेको । 

• मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभाविि मसन्त्िपुालचोक िथा सनु्त्दरीजल क्षेरका विमभन्न समूदाय िथा स्थानीय 
मनकायहरूबाट समेि आयोजना क्षेरमा पवहचान गररएको खानेपानी, सडक मनमािण, पलु मनमािण लगायिका 
मागहरूको नेपाल सरकारको सरोकारिाला मनकायहरूबाट समयमा सम्बोिन हनु नसकेकाले आयोजना 
कायािन्त्ियनमा प्रत्यक्ष प्रभाि परेको भएपमन आयोनाको मनमािण कायि अिरुि नभएकोले आगामी ठदनहरूमा 
उल्लेजखि मागहरूको सम्बोिन गरीन ुपने देजखएको छ ।  

आयोजनाको हेडिक्सि िथा सरुूङ मनमािणको ठेक्का सम्झौिा पनुः रद्द हनु गएकोले उत्पन्न समस्याहरू 

मनमािण व्यिसायी गि मडसेम्बर २०१८ मा साईट छाडी गएका करण मेलम्ची खानेपानी विकास समममिले मनमािण 
व्यिसायीले दाजखला गरेको बैँक जमानी पर (Bank guarantee) जफि गनि सम्िजन्त्िि बैँकहरूलाई पराचार गरेको िर 
मममि २०७५।०९।०६ मा ठेकेदार कम्पनीले िरौटी रकम जफि नगररयोस ्भनी मनर्िेाज्ञा माग गरी उच्च अदालि 
पाटनमा ररट दायर गरेकोमा सम्मामनि उच्च अदालिबाट ठेकेदार कम्पनीको ररट खारेज गरेको । यसरी आयोजना 
कायािन्त्ियनको अजन्त्िम अिस्थामा थप अदालिी कायििाहीमा अजल्झन पगेुको। 

  सबै मनमािण स्थलमा हुँदै गरेको मनमािण कायि रोवकएको र लामो समयसम्म उजचि व्यिस्थापन मबना काम रोकेर राख्दा 
खोलाको पानीले हेडिकि स ् िथा अन्त्य क्षेरमा समेि मनमािणामिन संरचनामा क्षिी पगु्ने संभािना रहेको, मेमसन िथा 
औजारहरू विरने सम्भािना बिेको।  

स्थानीय व्यजक्त फमिहरूबाट मनमािण व्यिसायीलाई rent र lease मा लगाईएको Equipment र Machinary हरूको 
व्यिस्थापनमा समस्या देजखएको । यसको समािानको लामग परामशिदािाको सहयोगमा समममि गठन गरी वफिाि    
गररएको । 

मनमािण व्यिसायीबाट मेलम्ची क्याम्प साइट एिं अन्त्य अमडटहरूमा उपलब्ि गराईएको विमभन्न सेिाहरू क्याम्प सञ्चालन 
लगायि Vehicle हरू सञ्चालन ममिि सम्भारमा समस्या आएको । 

नयाँ ठेक्का व्यिस्थापनका लामग मनणियहरू हनु नसकेकोले आयोजनाको संक्रमण काल लजम्बदै गएको र साईटको सरुक्षा 
व्यिस्थापन लगायि अन्त्य चनुौिी बढ्दै गएको । यसका लामग थप सरुक्षािल पररचालन गनि सम्बजन्त्िि मनकायलाई 
अनरुोि गररएको ।  

 मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडिक्सि िथा सरुूङ मनमािणको बाँकी काम यथाशीघ्र रिु खरीद प्रकृयाका माध्यमबाट 
गराउने सम्िन्त्िमा आयोजना िथा दाि ृ मनकायको सहममिमा ियार गररएको कायियोजना कायािन्त्ियनका लामग नेपाल 
सरकार मजन्त्रपररर्दमा प्रस्िाि  गररएको र  सोही प्रस्िाि अनसुारको कायियोजना कायािन्त्ियनका लामग २० मे, २०१९ 
(२०७६ जेठ २) गिे नेपाल सरकार मजन्त्रपररर्द्को मनणिय भएपमछ मनकास खलेुकोले आयोजनामा अलपर छामडएका 
िथा िर्ाियाम अगािै गनुि पने अत्यािश्यक कायिहरू सरुु गररए पमन CMC सँग आिि सप्लायर, कमिचारी िथा सि 
कन्त््याक्टरबाट उल्लेजखि कायिहरूमा अिरोि गररएको । 

अन्त्य समस्याहरू 

आयोजनाको िेरैजसो सडक खण्ड लगायि अन्त्य प्रिेश मागिहरूको स्िर िास भएको । पनुस्थापना कायिक्रम आिश्यक   परेकेा । 

सनु्त्दरीजल जोरपाटी खण्ड सडकको मार Back Log Maintenance को  कायि गनुि परेको । 

९. समस्या समािानको लामग गररएका प्रयासहरू  

 



 

मेलम्ची खानेपानी विकास सममतिको आर्रर्थरक िर्र २०७५२०७६ को प्रगति वििर्ण-(16) 
 

• आयोजना मडजाइन सपुरीिेक्षण परामशिदािा, मनमािण व्यिसायी र मेलम्ची खानेपानी विकास समममिको मामसक 
रुपमा खानेपानी िथा सरसफाइ मन्त्रालयमा हनेु बैठकमा छलफल भई विमभन्न समझदारीहरू गररएको । 

• मनमािण व्यिसायीको व्यिस्थापन क्षमिा अमभिवृि गनि, मनमािण व्यिसायीको केन्त्रीय मनकायसँग छलफल गररएको ।  

• मनमािण व्यिसायीको व्यिस्थापन क्षमिा अमभिवृिका लामग दाि ृ मनकायसँग छलफल गरी दाि ृ मनकायबाट समेि 

अनगुमन िथा सहजीकरणका गररएको । 

• आयोजनाको सरुूङ मनमािणको लामग आिश्यक विस्फोटक पदाथि, पानी प्रशोिन केन्त्र मनमािणका लामग आिश्यक 
उपकरण िथा वफवटङ्गसहरूको आयाि िथा िुिानीका लामग सरुक्षा मनकायहरूसँग अनरुोि गररएको ।  

• िर्ाििको समयमा बागमिी नदीबाट उपलब्ि हनेु पानी प्रयोग गनि आिश्यक पूिाििार मनमािण गनुि आिश्यक 
देजखएको र सो को स्िीकृिीका लामग जशिपरुी रावष्ट्रय मनकुञ्जसँग अनरुोि गररएको ।  

• मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभाविि मसन्त्िपुालचोक िथा सनु्त्दरीजल क्षेरका विमभन्न समूदाय िथा स्थानीय 
मनकायहरूबाट समेि आयोजना क्षेरमा पवहचान गररएको खानेपानी, सडक मनमािण, पलु मनमािण लगायिका 
मागहरूको सम्बोिनका लामग विमभन्न समयमा नेपाल सरकारको सरोकारिाला मनकायहरूमा अनरुोि गररएको छ 
। 

• मनमािण व्यिसायीले मडसेम्बर २०१८ मा साईट छामड गएका कारण मेलम्ची खानेपानी विकास समममिले मनमािण 
व्यिसायीले दाजखला गरेको बैँक जमानी पर ( Bank guarantee)  जफि गनि सम्बजन्त्िि बैँकहरूलाई पराचार 
गरेको । आयोजनाद्वारा ठेकेदार कम्पनीको कायिसम्पादन जमानि, अमरम पेश्की जमानि लगायि सरुक्षण 
बापिको रकम जफि गने सम्िन्त्िमा अदालिी प्रवक्रयामा समय व्यमिि भएपमन  रू. २,०९,०९,७०,८४९।९०  
जफि गरी राजश्वमा दाजखला गररएको ।  

• मनमािण व्यिसायी  CMC  साईट छामड गएको र पनु: काममा फकि ने अिस्था नदेजखएकोले मनमािण कायि 
पूणिरुपमा ठप्प रहेको अिस्थामा मेलम्ची खानेपानी विकास समममि िथा परामशिदािाबाट सरुूङको स्थलगि 
मनरीक्षण गररएको । मनमािण गररएका िथा मनमािणामिन संरचनाहरूको अिस्था, साइटमा उपलब्ि मनमािण सामारी, 
उपकरणको लेखाजोखा ियार गररएको । बाकँी रहेका कामहरू नया ँठेक्का सम्झौिाबाट गनि आिश्यक देखी सो 
सम्िन्त्िमा आिश्यक सम्पूणि दस्िािेज (Design Specification, Rate Analysis) ियार गनि शरुु गररएको   
मथयो । दाि ृ मनकाय एमडविको विज्ञ सवहिको टोली, परामशिदािा िथा समममिका िफि बाट सरुूङको स्थलगि 
मनरीक्षण गररएको र सरुूङको मनमािणमा गणुस्िर कायम रहेको प्रमििेदन प्राप्त  भएको ।  

• आयोजनाको मनमािण कायि सचुारु गराउन खानेपानी मन्त्रालय िथा विकास समममिबाट मनमािण व्यिसायीसँग 
पटक-पटक Correspondence  गररएको । ७ जनिरी, २०१९ मा मनमािण व्यिसायीको प्रमिमनिीहरू िािािको 
लामग इटामलयन राजदूि सवहि नेपालमा आउने जानकारी गराएको िर सो मममिमा उनीहरू उपजस्थि नभएको ।   

• १५ जनबरी, २०१९ मा यस कायािलयद्वारा पर पठाई १८ जनिरी, २०१९ मभर नेपालमा नै िािाि गनि 
आउनको लामग पराचार गररएको । िर िािािमा आउनका लामग कुनै प्रमिवक्रया नआएपमछ पमछ मेलम्ची 
खनेपानी विकास समममिले १४ ठदनको म्याद ठदई ठेक्का िोड्ने आशयको पर जारी गरेको ।१४ ठदनसम्म पमन 
मनमािण व्यिसायीबाट उल्लेजखि परको कुनै जिाफ नआएपमछ पमछ मेलम्ची खानेपानी विकास समममि बोडिको 
मममि ७ फेब्रिुरी, २०१९ मा भएको मनणिय अनसुार ठेक्का िोड्ने पर पठाइएको ।  

• नयाँ ठेक्का व्यिस्थापनका लामग मनणियहरू हनु नसकेकोले आयोजनाको संक्रमणकाल लजम्बदै गएको र साईटको 
सरुक्षा व्यिस्थापन लगायि अन्त्य चनुौिी बढ्दै गएको । मनमािणस्थलको सरुक्षाका लामग थप सरुक्षािल 
पररचालन गनि सम्बजन्त्िि मनकायलाई अनरुोि गररएको ।  

• स्थानीय व्यजक्त फमिहरूबाट मनमािण व्यिसायीलाई rent र lease मा लगाईएको Equipment र Machinary 
हरूको व्यिस्थापनमा समस्या देजखएको । यसको समािानको लामग परामशिदािाको सहयोगमा समममि गठन गरी 
वफिाि गररएको ।  



 

मेलम्ची खानेपानी विकास सममतिको आर्रर्थरक िर्र २०७५२०७६ को प्रगति वििर्ण-(17) 

 

• मनमािण व्यिसायीबाट मेलम्ची क्याम्प साइट एिं अन्त्य अमडटहरूमा उपलब्ि गराईएको विमभन्न सेिाहरू क्याम्प 
सञ्चालन लगायि Vehicle हरू सञ्चालन ममिि सम्भारमा समस्या आएको । परामशिदािालाई सो को 
व्यिस्थापनको लामग अनरुोि गररएको ।  

• स्थानीय मनमािण सामरी आपूिीकिािहरूबाट मनमािण व्यिसायी CMC ले मनमािणस्थल छोडी जाँदा भकु्तानी नठदएको 
गनुासो आएको सो सम्िन्त्िमा मेलम्ची खानेपानी विकास समममिले CMC लाई भकु्तानी ठदइसकेको हुँदा थप 
भकु्तानी गने प्राििान र अमिकार नभएकोले सो सम्िन्त्िमा आिश्यक मनणिय गनि मन्त्रालयलाई अनरुोि   
गररएको ।  

• मनमािण व्यिसायीबाट साइट छोड्दाका अिस्थामा कायिरि दक्ष, अदक्ष श्रममकहरूको नोभेम्बर २०१८ देजख 
साइट छोड्दासम्मको पाररश्रममक एिं अन्त्य सवुििा बापिको दाबी गररएको लगभग रू. ८ करोड भकु्तानी गनि 
बाँकी रहेको जानकारी प्राप्त भएको । श्रममकहरूको पाररश्रममक भकु्तानी सम्िन्त्िमा बोडिबाट छानमबन गरी 
भकु्तानी ठदन सवकने मनणिय गररएको ।    

• मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गने सम्िन्त्िमा पेश गररएको प्रस्िाि अनसुारको कायियोजना 
कायािन्त्ियनका लामग २० मे, २०१९ (२०७६ जेठ २) गिे नेपाल सरकार मजन्त्रपररर्द्को मनणिय भएपमछ 
मनकास खलेुको । 

• हेडिकि स ्िथा सरुूङ मनमािणको लामग बोलपर ३१ मे, २०१९ (२०७६ जेठ १७) गिे मार सूचना प्रकाजशि 
गररएको ।   

• १९ जनु, २०१९ मा ररबमाि संरक्षणको कायिका लामग शे्रष्ठ मनमािण सेिासँग सम्झौिा गरी ित्काल कायि शरुु गनि 
जजम्मेिारी ठदइएको ।  

•  १४ जलुाई, २०१९ मा भेजन्त्टलेसन साफ्ट मनमािणको लामग  Geetha Borewells सँग सम्झौिा गरी कायि शरुु 
गररएको ।  

• १५ जलुाई, २०१९ मा पानी प्रशोिन केन्त्र भाग– २ को मनमािण व्यिसायीलाई CMC ले अिरुो छाडेको 
सनु्त्दरीजल Washout, Outfall िथा सडक र मसंचाई कुलो ममिि समेिको कामको लामग भेररएसन आदेश जारी 
गरी मनमािण कायि गररएको ।  

१०. आयोजनाको मनयममि मनरीक्षण, अनगुमन िथा मनदेशन 

आयोजनाको सफल कायािन्त्ियनका लामग स्थानीय उपभोक्ता समममिहरू सरोकारिालाहरू संसदीय समममिहरू, 
प्रिानमन्त्री िथा मजन्त्रपररर्द्को कायािलय, योजना आयोग, खानेपानी िथा सरसफाई मन्त्रालय, अन्त्य सरोकारिाला 
मन्त्रालयहरू र मािहिका मनकायहरू लगायि दाि ृ मनकायहरू एमडमब, जाईकाबाट समन्त्ियात्मक सहयोग प्राप्त 
भएको छ । 

११. सूचना प्रशारण, आयोजनासगँ सम्बन्त्िीि जजज्ञासा िथा गनुासोहरूको सम्बोिन 

आयोजनाको मखु्य कायिको रुपमा रहेको सरुूङ खन्ने कायि िथा आयोजना कायािन्त्ियन सम्बन्त्िी अन्त्य गनुासा िथा 
जजज्ञासाहरूको यथाशीघ्र सम्बोिनका लामग मेलम्ची खानेपानी विकास समममिको website: 

www.melamchiwater.gov.np  मा मनयममि update /upload  गरने गररएको छ । यस सममिको  email 

ifo@melamchiwater.gov.np,  माफि ि प्राप्त गनुासाहरूको जिाफ िथा प्रमिकृया यथा सम्भि सबै माद्यमहरू 
प्रयोग गरी गररने गरेको छ । आयोजनाको प्रगमि िथा हालको अिस्था सम्बन्त्िी रेमडयो कायिक्रमहरू प्रसारण 
गररएको छ ।  

http://www.melamchiwater.gov.np/
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 अनसूुचीहरु अनसूुची एक 
नेपाल सरकार 

मेलम्ची खानेपानी विकास समममि 

स्िीकृि कूल दरिन्त्दी िेररज 

आमथिक िर्ि २०७६/०७७ का लामग स्िीकृि कुल दरबन्त्दी 

क्र.सं. पद स्िर/शे्रणी 
दरिन्त्दी संख्या 

साविक 
नेपाल 
सरकार 

समममि नविकरण 

1 कायकारी मनदिशिक रा.प.प्रथम 1 1 0 1  

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

3 मस.मड.ई. रा.प.ठद्विीय ६ ५ १ 6 

4 शाखा प्रमखु, उपसजचि, प्रशासन रा.प.ठद्विीय २ 1 1 2  

5 शाखा प्रमखु, उपसजचि, लेखा रा.प.ठद्विीय १ 1 0 1  

6 िररष्ठ कानून अमिकृि रा.प.ठद्विीय 1 0 1 1  

7 िररष्ठ पनुिािस अमिकृि रा.प.ठद्विीय 1 0 1 1  

8 इजन्त्जमनयर रा.प.ििृीय 9 9 0 9  

9 प्रशासन अमिकृि रा.प.ििृीय 2 1 1 2  

10 लेखा अमिकृि रा.प.ििृीय 1 1 0 1  

11 जनसम्पकि  अमिकृि रा.प.ििृीय 1 0 1 1  

12 कम्प्यटुर अमिकृि रा.प.ििृीय 3 1 2 3  

13 िररष्ठ प्रशासन सहायक रा.प.अनं.प्रथम 6 5 1 6  

14 िररष्ठ लेखा सहायक रा.प.अनं.प्रथम 2 2 0 2  

15 कम्प्यटुर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम 4 3 1 4  

16 अममन (सभे सहायक) रा.प.अनं.ठद्विीय 1 0 1 1  

17 हलकुा सिारी चालक रा.प.अनं.ठद्विीय 14 0 14 14  

18 कायािलय सहयोगी रा.प.अनं.ठद्विीय 10 0 10 10  

19 स्िीपर रा.प.अनं.ठद्विीय 1 0 1  1 

 

 



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

Total Vacant = 11

Status

3 Vacant

1 Vacant

1 Vacant

2 Vacant

1 Vacant

Status

1 Vacant

 

1 Vacant

1 Vacant

Jyalthum Adit Sindhu Adit

Status of Approved Position

DED - PMU DED 2 - PMU

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

Executive Director

Goverenment of Nepal 

Melamchi Water Supply Development Board 

Approved Organanogram for FY 2076/77 

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

k"jf{wf/x¿sf]] nflu
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8.1.1.14 hUuf ljsf; tyf l;dfÍg k|.z. 63.00 0.06 94.93
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11.4.19.1 ;fdflhs pTyfg sfo{qmd 0.00

11.4.19.1.1
d]nDrL pkTosf    ३११५९ k|.z. 10 0.21 750 3 0.063 250 1.5 0 17.5 1.5 0.032 17.50 100.00 1.73 5359.12
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sfo{s|d
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11.4.19.2 jftfj/)f Joj:yfkg lgdf{)f sfo{ tyf k'gjf{; 

sfo{ of]hgf 
३११५९ k|.z. 5 0.04 120 3 0.022 40 1 0 0 1.00 0.007 0.00 85.91 0.63 1943.38
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sl^Gh]G;Lh tyf k|;f;lgs vr{ ३११५९ k|.z. 4 0.02 50.00 1 0.006 15 0 0 0 0.00 0.000 0.00 100.00 0.03 100.91
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k|yd rf}dfl;s k|ult ljj/0f @)&^÷)&&

qm=;+= sfo{qmd÷lqmofsnfk

k|yd rf}dfl;s k|ult
vr{ 

lzif{s
OsfO{

jflif{s 

0.00

s}lkmot

9491.65

cfof]hgfsf] s'n dWo] xfn;Dd ;DkGg

1836.83

87.14

96.91

;"rsdf cfwfl/t o; 

cf=a=sf] k|ult

k|yd rf}dfl;s nIo  k|ltj]bg cjlw;Ddsf] o; cf=a=sf] 
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& o; cjlwsf] vr{ -?_=–  
2303.12 /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 466.29

$= 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]] ah]6 M ? !%(%@=)! * o; cjlwsf] vr{ k|ltztdf M 14.44

-s_ cfGtl/s -!_ g]kfn ;/sf/ -?=_ M 6460.36 ( z'?b]lv o; cjlw;Ddsf] s'n vr{ ?M 2303.12

-@_ 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 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 15

k|yd rf}dfl;s k|ult ljj/0f @)&^÷)&&

qm=;+= sfo{qmd÷lqmofsnfk

k|yd rf}dfl;s k|ult
vr{ 

lzif{s
OsfO{

jflif{s 

0.00

s}lkmot

9491.65

cfof]hgfsf] s'n dWo] xfn;Dd ;DkGg

1836.83

87.14

96.91

;"rsdf cfwfl/t o; 

cf=a=sf] k|ult

k|yd rf}dfl;s nIo  k|ltj]bg cjlw;Ddsf] o; cf=a=sf] 

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

cGo lalaw tflnd sfo{qmd
३११७२ k|.z. 0.14 0.00 1 0.66 0.001 0.3 0 0 0 0.00 0.000 0.00 18.00 0.00 8.05

11.5.40
k/fdz{ ;]jf vr{ ३११७२ 0.00

11.5.40.1

;'?ª\u lgdf{)f tyf ;'kl/j]If)f k/fdz{ ;]jf ३११७२ k|.z. 13 0.71 2000 4 0.218 700 4 0 719.50 4.00 0.218 719.50 100.00 5.30 16666.22

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

;]jf efu– !
३११७२ k|.z. 4 0.14 900 1 0.034 300 1 0 0 1.00 0.034 0.00 94.60 4.06 12617.45

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

;]jf efu– @
३११७२ k|.z. 15 0.12 320 5 0.040 110 5 0 154 5.00 0.040 153.93 94.60 0.72 1463.25

8.8.18.140
;fdflhs pTyfg sfo{qmd k/fdz{ ;]jf ३११७२ k|.z. 0.00 100.00 0.30 949.10

11.5.40.4
cfof]hgf Joj:yfkg k/fdz{ ;]jf

३११७२ k|.z. 0.46 0.03 100 0.15 0.010 35 0.15 0 3.95 0.15 0.010 3.95 100.00 6.61 20708.00

8.4.4.1 ;jf/L ;fwg @($!! uf]^f

8.2.2492 sfof{no ejg lgdf{0f @(@@! uf]^f

s_ k"hLut vr{ cGtu{tsf

 sfo{qmdx?sf] hDdf 
7.25 40130 2.83 15758 2.02 2166 30 2.02 2166.07 93.56 265253.31

r_ rfn' vr{ tkm{sf] hDdf -v±#±ª_ 528.00 194.01 137.05 137.05 8038.23 cGo ;]jf

5_ s'n hDdf vr{ -s±r_ 7.25 40658.00 2.83 15952.01 2.02 2303.12 29.65 2.02 2303.12 93.56 273291.54

k|yd rf}dfl;s ef}lts k|ult k|ltzt M 71.48 aflif{s ef}lts k|ult k|ltzt M 27.91

k|yd rf}dfl;s ljlQo k|ult k|ltzt M 14.44 aflif{s ljlQo k|ult k|ltzt M 5.66

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

ldlt M ldlt M ldlt M
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& o; cjlwsf] vr{ -?_=–  
2303.12 /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 466.29

$= 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]] ah]6 M ? !%(%@=)! * o; cjlwsf] vr{ k|ltztdf M 10.09

-s_ cfGtl/s -!_ g]kfn ;/sf/ -?=_ M 6460.36 ( z'?b]lv o; cjlw;Ddsf] s'n vr{ ?M 2303.12

-@_ 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 ]

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 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15

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

hUufsf] d'cfAhf tyf Ifltk"lt{{

8.1.2.2

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 0.003 9 0.045 0.001 4.5 0.0 0 4.50 100.00 3.03 9334.96

8.1.1.14 hUuf ljsf; tyf l;dfÍg k|.z. 0.0 0.00 63.00 0.06 94.93

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

dd{t ;'wf/
uf]^f 0.0 0.00 21.00 0.37 1236.11

11.1.2.5  /]Ghkf]i6 ejg lgdf{0f 29221 uf]^f 0.0 0.00 1.00 0.04 82.33

8.4.4.1 sfof{no kmlg{r/ tyf kmlg{l;Ë 29311 k|.z. 0.0 0.00 41.65 0.03 147.40

11.3.7 sfof{no pks/0f sDKo'6/ tyf cGo 29511 k|.z. 0.0 0.00 29.00 0.02 55.50

11.6.13

d"n k|j]zdfu{ dd{t ;+ef/÷ afof]OlGhlgol/Ë ;d]t ३११५१ k|.z. 10.00 0.047 100 6 0.028 55.0 6.0 0 55.00 96.80 0.46 291.12

11.4.1.1

x]*aS;{ lgdf{)f ३११५६ k|.z. 20.00 1.845 11000 11 1.015 6500.0 8 0.74 292 11 1.01 6500 85.70 7.35 18662.14

11.4.16.3

;'?Ë lgdf{)f Contract Claims and Dispute ;d]t ३११५६  ls.ld. 

10.00

3.33

19000

6 1.831 10500.0 5 1.66 133.4 5.50 1.831 10500.00 27.57 31.68 93145.34

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

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

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

8.6.42.453 kfgL k|zf]wg s]Gb| lgdf{)f efu–1 ३११५६ k|.z. 3000 1500.0 265.22 1500.00 100.00 17.11 37627.96

11.5.40

kfgL k|zf]wg s]Gb| lgdf{)f efu–2 ३११५६ k|.z.

10.00

0.58 2000 7.5 0.436 1500.0

7.00

0.41 567.32

7.50 0.436

1500.00 93.00 5.41 10734.32

11.4.19.1 ;fdflhs pTyfg sfo{qmd 0.00

11.4.19.1.1
d]nDrL pkTosf    ३११५९ k|.z. 10 0.21 750 4.5 0.095 375.0 2.0 0.04 17.5 4.5 0.095 375.00 100.00 1.75 5359.12

11.4.19.1.2
d)*g pkTosf ३११५९ k|.z. 0 0.00 150 75.0 3.5 75.00 100.00 0.54 1683.60

11.4.19.1.3 ofª||/L nfs]{ d'xfg  If]q lasf; ;xof]u ३११५९ k|.z. 20 0.12 400 9 0.055 199.5 5 0.03 9 9 0.055 199.50 100.00 0.49 1465.16

11.4.19.1.4
xof]Ndf] d'xfg If]q lasf; sfo{s|d ३११५९ k|.z. 8 0.02 75 3.8 0.008 37.5 2 0.00 0 3.8 0.008 37.50 100.00 0.18 539.64

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

sfo{s|d
३११५९ k|.z. 13 0.05 150 6 0.022 75.0 3 0.01 0 6 0.022 75.00 100.00 0.15 445.04

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

sfo{ of]hgf 
३११५९ k|.z. 5 0.04 120 5 0.038 60.0 1 0.01 0 5.00 0.038 60.00 85.91 0.63 1943.38

bf];|f] rf}dfl;s k|ult ljj/ण @)&^÷)&&

1836.83

0.00

87.14

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

jflif{s k|yd cw{jflif{s nIo cfof]hgfsf] s'n dWo] xfn;Dd ;DkGg

16358.19 96.91

k|yd cw{jflif{s k|ult  k|ltj]bg cjlw;Ddsf] o; cf=a=sf] 
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& o; cjlwsf] vr{ -?_=–  
2303.12 /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 466.29

$= 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]] ah]6 M ? !%(%@=)! * o; cjlwsf] vr{ k|ltztdf M 10.09

-s_ cfGtl/s -!_ g]kfn ;/sf/ -?=_ M 6460.36 ( z'?b]lv o; cjlw;Ddsf] s'n vr{ ?M 2303.12

-@_ 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 ]

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 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15

bf];|f] rf}dfl;s k|ult ljj/ण @)&^÷)&&

1836.83

0.00

87.14

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

jflif{s k|yd cw{jflif{s nIo cfof]hgfsf] s'n dWo] xfn;Dd ;DkGg

16358.19 96.91

k|yd cw{jflif{s k|ult  k|ltj]bg cjlw;Ddsf] o; cf=a=sf] 

11.4.19.3
sl^Gh]G;Lh tyf k|;f;lgs vr{ ३११५९ k|.z. 4 0.02 50.00 2 0.008 22.5 1 0.00 0 1.95 0.008 22.50 100.00 0.04 100.91

11.5.40
cWoog cg';Gwfg ;"rgf Joj:yfkg nufot 

cGo lalaw sfo{qmd
0.00

11.5.40.6 ;"rgf Joj:Yffkg, sfo{{qmd ३११७२ k|.z. 1.43 0.00 5 1.5 0.002 2.6 1.5 0.00 0.69 1.50 0.002 2.55 97.67 0.03 75.70

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

cGo lalaw tflnd sfo{qmd
३११७२ k|.z. 0.14 0.00 1 1.0 0.002 0.5 1 0.00 0 0.99 0.002 0.50 19.00 0.00 8.05

11.5.40
k/fdz{ ;]jf vr{ ३११७२ 0.00

11.5.40.1 ;'?ª\u lgdf{)f tyf ;'kl/j]If)f k/fdz{ ;]jf ३११७२ k|.z. 13 0.71 2000 6 0.327 1050.0 6 0.33 719.50 6.00 0.327 1050.00 100.00 5.41 16666.22

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

;]jf efu– !
३११७२ k|.z. 4 0.14 900 1.5 0.051 450.0 1.5 0.05 0 1.50 0.051 450.00 94.60 4.07 12617.45

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

;]jf efu– @
३११७२ k|.z. 15 0.12 320 7.5 0.060 165.0 7.5 0.06 154 7.50 0.060 165.00 94.60 0.74 1463.25

8.8.18.140
;fdflhs pTyfg sfo{qmd k/fdz{ ;]jf ३११७२ k|.z. 100.00 0.30 949.10

11.5.40.4
cfof]hgf Joj:yfkg k/fdz{ ;]jf

३११७२ k|.z. 0.46 0.03 100 0.23 0.016 52.5 0.23 0.02 3.95 0.23 0.016 52.50 100.00 6.62 20708.00

8.4.4.1 ;jf/L ;fwg @($!! uf]^f

8.2.2492 sfof{no ejg lgdf{0f @(@@! uf]^f

s_ k"hLut vr{ cGtu{tsf

 sfo{qmdx?sf] hDdf 
7.25 40130 3.99 22625 3.37 2166 78 3.99 22624.55 94.66 265253.31

r_ rfn' vr{ tkm{sf] hDdf -v±#±ª_ 528.00 194.01 137.05 137.05 8038.23

5_ s'n hDdf vr{ -s±r_ 7.25 40658.00 3.99 22818.56 3.37 2303.12 77.96 3.99 22761.60 94.66 273291.54

k|yd rf}dfl;s ef}lts k|ult k|ltzt M 84.29 aflif{s ef}lts k|ult k|ltzt M 55.06

k|yd rf}dfl;s ljlQo k|ult k|ltzt M 10.09 aflif{s ljlQo k|ult k|ltzt M 55.98

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

ldlt M ldlt M ldlt M
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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

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{_
31411 k|.z. 100 500.0 10 166.08 10 0.09 25 3 0.0 8 3 0.0 8 4 0.0 9

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 10.62 3000 10 3.5 1000 10 3.5 1000 10 3.5 1000

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 0.53 150 16.0 0.2 50 16.0 0.2 50 18 0.2 50

11.1.2.5 sfof{no ejg dd{t -vfg]kfgL tyf 9n lgsf; ljefusf] k'/fgf] ejg_ 31112 k|.z. 100 0.14 40 50 0.1 20 50 0.1 20

8.4.4.1 ;jf/L ;fwg vl/b -dd{t tyf ;+rfng ;d]t_ 29411 uf]^f 2 4.91 0.02 10 0.35 100 6.0 0.2 60 2.0 0.1 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 0.05 13 10 0.05 13

11.6.13 kmlg{r/ tyf lkmSr;{ -sfof{nosf] nflu kmlg{r/ lkmSr;{_ 31123 k|.z. 4.1 10 0.03 9 10 0.03 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 15.94 4500 3 5.3 1500 3 5.3 1500 3 5.3 1500

11.4.16.3 ofª\u|L ;'?Ë lgdf{0f 31156 k|.z. 40000 25 35.41 10000 25 35.41 10000

11.4.16.4 ofª\u|L x]8js{; lgdf{0f 31156 k|.z. 10000 25 17.71 5000 17.71 5000

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 1.77 500 10 1.77 500

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 0.53 150 3 0.2 50 3 0.2 50 4 0.2 50

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

11.5.40 k/fdz{ ;]jf vr{ 29711

11.5.40.1 ofª\u|L ;'?Ë tyf x]8js{; lgdf{0fsf] l8hfOg ;'k/lehg 31172 k|.z. 10 10.62 3000 3 3.54 1000 3 3.54 1000 3 3.54 1000

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 0.53 150 3 0.18 50 3 0.18 50 3 0.18 50

8.8.1.18 d]nDrL bf]>f] r/0f sfo{sf] lj:t[t cWoog k|ltj]bg tof/L -;8s ;DaGwL 

cg';Gwfg tyf k/fdz{_
29711 k|.z. 100 4000 90 2430.20 14.27

11.5.40.3 ;fdflhs pTyfg sfo{qmdsf] k/fdz{ 31172 k|.z. 25 1.06 300 9 0.35 100 8 0.35 100 8 0.35 100

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

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

  jflif{s ljsf; sfo{qmd 

OsfO{

k|yd rf}dfl;s

qm=;+=

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

18187.00

28237.00

sfo{qmd÷lqmofsnfk

;Dk"0f{ sfo{dWo] cf= j= @)&%÷&^ 

;Ddsf]  

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

hfOsf-?=_ M

Pl8jL -?=_M 

Pgl8Pkm-?=_M

-@_ cg'bfgM 

5308.07

3795.43

1512.64



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

OsfO{

k|yd rf}dfl;s

qm=;+= sfo{qmd÷lqmofsnfk

;Dk"0f{ sfo{dWo] cf= j= @)&%÷&^ 

;Ddsf]  

vr{ lzif{s

t]>f] rf}dfl;s

cf=a= @)&%÷&^ sf] nIo

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

jflif{s 
s}lkmot

11.5.40.4
kl/of]hgf Joj:yfkg k/fdz{ ;]jf -cGo k"FhLut cg';Gwfg tyf k/fdz{_ 31172 k|.z. 10 3.54 1000 4 1.4 400 3 1.1 300 3 1.1 300

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 0.71 200 40 0.6 160 10 0.1 40

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 0.35 100 50 0.2 50 50 0.2 50

s_ k"hLut vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx?sf] hDdf 5308.08 17.82 100.00 28237.00 17.5 4948.00 14.7 4188.00 67.6 19101.00

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

5_ s'n hDdf vr{ -s±r_ 5308.08 17.82 100.00 28237.00 17.52 4948.00 14.65 4188.00 67.57 19101.00

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



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

!= cf=j= M— @)&^÷)&& s_ cfGtl/s -!_ g]kfn ;/sf/ -?=_ M 167.70 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 438.36

$= 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]] ah]6 M ? $($* * o; cjlwsf] vr{ k|ltztdf M 12.25

-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 3047.04 !! 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

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 0.09 25 3 0.0 8 3.0 0.0 85.45 3.0 0.00 85.45 13.00 0.00 251.53

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 10.62 3000 10 3.5 1000 10 2.9 0 10.00 2.91 0.00 25.00 4.42 1500.00

Ifltk"lt{ ljt/0f z'? 

ul/Psf] .

8.2.2.68 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 0.53 150 16 0.177 50 1.00 0.27 20.70

sfof{no ejg dd{t -vfg]kfgL tyf 9n lgsf; ljefusf] k'/fgf] ejg_ 100 0.14 40 50 0.071 20 0.00 0.00 0.00

8.4.4.1 ;jf/L ;fwg vl/b -df]6/ ;fOsn, :s"6/_ 29411 uf]^f 10 0.35 100 6.0 0.2 60 2.00 0.02 4.91

8.5.1.18 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 0.05 13 0.00 0.00 7.17

8.3.1.22 kmlg{r/ tyf lkmSr;{ -sfof{nosf] nflu kmlg{r/ lkmSr;{_ 29311 k|.z. 10 0.03 9 0.00 0.00 4.12

8.6.1.21
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 15.94 4500 5.31 1500 520.61 520.61 0.00 1.70 1319.08

11.4.16.3 ofª\u|L ;'?Ë lgdf{0f 31156 k|.z. 25 35.41 10000 0.00 0.00

11.4.16.4 ofª\u|L x]8js{; lgdf{0f 31156 k|.z. 25 17.71 5000 0.00 0.00

8.6.16.16096 d]nDrL cfof]hgf k|efljt If]qsf vfg]kfgL cfof]hgf lgdf{0f k|.z. 10 1.77 500 10 1.77 500 0.00 240.76

11.4.19.2 jftfj/0f Joj:yfkg lgdf{0f sfo{qmd  tyf k'gjf{; sfo{qmd k|.z. 10 0.53 150 3 0.2 50 1 0.0 0.00 1 0.0 0.00 1.00 0.02 13.89

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

8.6.42.1817 k/fdz{ ;]jf vr{ 29611 k|.z. 0.00 0.00 0.00

ofª\u|L ;'?Ë tyf x]8js{; lgdf{0fsf] l8hfOg ;'k/lehg k|.z. 10 10.62 3000 3 0.035 1000 0.00 0.00 0.00

8.6.42.340
d'Vo k|j]zdfu{ lgdf{0fsf] l8hfOg l/Eo'tyf ;'k/lehg -;8s ;DaGwL 

cg';Gwfg tyf k/fdz{_ 
k|.z. 75 0.53 150 3 0.2 50 1.00 0.02 0.80

8.6.42.340.6
d]nDrL bf]>f] r/0f sfo{sf] lj:t[t cWoog k|ltj]bg tof/L -;8s 

;DaGwL cg';Gwfg tyf k/fdz{_
29611 k|.z. 90.00 14.27 2430.20

8.6.42.453 ;fdflhs pTyfg sfo{qmdsf] k/fdz{ 29611 k|.z. 10 1.06 300 4 100 1 0 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.8.18.141 kl/of]hgf Joj:yfkg k/fdz{ ;]jf -cGo k"FhLut cg';Gwfg tyf k/fdz{_ 29711 k|.z. 10 3.54 1000 4 1.42 400 1 0.6 0 1 0.59885 0 1.00 0.60 0.00

8.8.4.71

d]nDrL vfg]kfgL cfof]hgf k|efljt If]qdf dfu ePsf vfg]kfgL 

cfof]hgfsf] DPR tof/L 
29711 uf]^f 50 0.71 200 40 0.57 160 70.00 0.00 115.00

8.8.4.71.1

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

;DaGwL cg';Gwfg tyf k/fdz{_
29711 k|.z. 100 0.35 100 50 0.18 50

s_ k"hLut vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx?sf] hDdf 100.00 28237.00 13.66 4948.00 3.54 606.06 3.51 606.06 5914.14

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 25.88 aflif{s ef}lts k|ult k|ltzt M 3.54

t];|f] rf}dfl;s ljlQo k|ult k|ltzt M 12.25 aflif{s ljlQo k|ult k|ltzt M 2.15

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

 k|ltj]bg cjlw;Ddsf] o; cf=a=sf] 
s}lkmotqm=;+= sfo{qmd÷lqmofsnfk OsfO{

jflif{s nIo k|yd rf}dfl;s nIo k|yd rf}dfl;s k|ultvr{ 

lzif{s

cfof]hgfsf] s'n dWo] xfn;Dd ;DkGg

6474.96

;"rsdf cfwfl/t 

o; cf=a=sf] k|ult

k|yd rf}dfl;s k|ult ljj/0f @)&^÷)&&

0.00



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

!= cf=j= M— @)&^÷)&& s_ cfGtl/s -!_ g]kfn ;/sf/ -?=_ M 167.70 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 438.36

$= 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]] ah]6 M ? $($* * o; cjlwsf] vr{ k|ltztdf M 8.61

-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 3047.04 !! 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

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 0.09 25 5 0.04 12 3.0 0.0 85.45 3.0 0.00 85.45 13.00 0.00 251.53

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 10.62 3000 15 5.3 1500 10 2.9 0 10.00 2.91 0.00 25.00 4.42 1500.00

Ifltk"lt{ ljt/0f z'? 

ul/Psf] .

8.2.2.68 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 0.53 150 24 0.3 75 1.00 0.27 20.70

sfof{no ejg dd{t -vfg]kfgL tyf 9n lgsf; ljefusf] k'/fgf] ejg_ 100 0.14 40 75 0.1 30 0.00 0.00 0.00

8.4.4.1 ;jf/L ;fwg vl/b -df]6/ ;fOsn, :s"6/_ 29411 uf]^f 10 0.35 100 7 0.2 70 2.00 0.02 4.91

8.5.1.18 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 0.05 13 0 0.0 0 0.00 0.00 7.17

8.3.1.22 kmlg{r/ tyf lkmSr;{ -sfof{nosf] nflu kmlg{r/ lkmSr;{_ 29311 k|.z. 10 0.03 9 0 0.0 0 0.00 0.00 4.12

8.6.1.21
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 15.94 4500 5 7.9 2250 520.61 520.61 0.00 1.70 1319.08

11.4.16.3 ofª\u|L ;'?Ë lgdf{0f 31156 k|.z. 25 35.41 10000 0 0.0 0 0.00 0.00

11.4.16.4 ofª\u|L x]8js{; lgdf{0f 31156 k|.z. 25 17.71 5000 0 0.0 0 0.00 0.00

8.6.16.16096 d]nDrL cfof]hgf k|efljt If]qsf vfg]kfgL cfof]hgf lgdf{0f k|.z. 10 1.77 500 10 1.8 500 0.00 240.76

11.4.19.2 jftfj/0f Joj:yfkg lgdf{0f sfo{qmd  tyf k'gjf{; sfo{qmd k|.z. 10 0.53 150 5 0.2 75 1 0.0 0.00 1 0.0 0.00 1.00 0.02 13.89

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

8.6.42.1817 k/fdz{ ;]jf vr{ 29611 k|.z. 0 0 0.00 0.00 0.00

ofª\u|L ;'?Ë tyf x]8js{; lgdf{0fsf] l8hfOg ;'k/lehg k|.z. 10 10.62 3000 5 4.8 1500 0.00 0.00 0.00

8.6.42.340
d'Vo k|j]zdfu{ lgdf{0fsf] l8hfOg l/Eo'tyf ;'k/lehg -;8s ;DaGwL 

cg';Gwfg tyf k/fdz{_ 
k|.z. 75 0.53 150 5 0.0 75 1.00 0.02 0.80

8.6.42.340.6
d]nDrL bf]>f] r/0f sfo{sf] lj:t[t cWoog k|ltj]bg tof/L -;8s 

;DaGwL cg';Gwfg tyf k/fdz{_
29611 k|.z. 0 0 90.00 14.27 2430.20

8.6.42.453 ;fdflhs pTyfg sfo{qmdsf] k/fdz{ 29611 k|.z. 10 1.06 300 13 1.4 150 1 0 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.8.18.141 kl/of]hgf Joj:yfkg k/fdz{ ;]jf -cGo k"FhLut cg';Gwfg tyf k/fdz{_ 29711 k|.z. 10 3.54 1000 6 1.9 550 1 0.6 0 1 0.59885 0 1.00 0.60 0.00

8.8.4.71

d]nDrL vfg]kfgL cfof]hgf k|efljt If]qdf dfu ePsf vfg]kfgL 

cfof]hgfsf] DPR tof/L 
29711 uf]^f 50 0.71 200 45 0.6 180 70.00 0.00 115.00

8.8.4.71.1

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

;DaGwL cg';Gwfg tyf k/fdz{_
29711 k|.z. 100 0.35 100 75 0.3 75

s_ k"hLut vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx?sf] hDdf 100.00 28237.00 24.90 7042.00 3.54 606.06 3.51 606.06 5914.14

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 14.20 aflif{s ef}lts k|ult k|ltzt M 3.54

t];|f] rf}dfl;s ljlQo k|ult k|ltzt M 8.61 aflif{s ljlQo k|ult k|ltzt M 2.15

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

k|yd cw{jflif{s nIo k|yd cw{jflif{s k|ult  k|ltj]bg cjlw;Ddsf] o; cf=a=sf] 

k|yd rf}dfl;s k|ult ljj/0f @)&^÷)&&

0.00

6474.96

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

o; cf=a=sf] k|ult
s}lkmotqm=;+= sfo{qmd÷lqmofsnfk

vr{ 

lzif{s
OsfO{

jflif{s nIo



Major work completed In Fiscal Year 2075/2076

PCC RCC Excavation m3 PCC m2 RCC m3

1 Last year 27563 6896 7050 3882 21415 39556 4851 7377

2 Shrawan 2289 2041 507

3 Bhadhra 4641 4951 1103

4 Ashoj 4431 4602 220 445

5 Kartik 2.8 3157 3078 638

6 Mangsir 6.6 3550 3628 381 888m3 Hard rockExcavation

7 Poush 968 140 m3 Hard Rock Excavation

8 Magh 457

9 Falgun 362

10 Chaitra 41 522

11 Baishakh 250 additional 280 cubic meter of SM, Stone Masonery 153m3

12 Jestha 150

13 Ashad 170

Total 9.4 18068 18300 0 0 0 261 5953

Cumulative Total 27572.4 25118 25350 3882 21415 39556 5112 13330

CMC Left the Construction Site

WTP  Dry Maintenance

WTP  Dry Maintenance

WTP Operation in Bagmati 

WTP Operation in Bagmati 

WTP Operation in Bagmati 

Water

Remarks
WTP2

S.N. Month

Excavation 

length (m)

Invert Length 

(m)

Final Finishing 

(m)

WTP1



Tunnel Excavation In Fiscal Year 2075/2076

1 Last year 27563

2 Shrawan

3 Bhadhra

4 Ashoj

5 Kartik 2.8 Gyalthum Junction only

6 Mangsir 6.6 Gyalthum Junction only

7 Poush

8 Magh

9 Falgun

10 Chaitra

11 Baishakh

12 Jestha

13 Ashad

Total 9.4

Cumulative Total 27572.4

S.N. Month Excavation length (m) Remarks



Major work completed In Fiscal Year 2075/2076

1 Last year 6896 7050

2 Shrawan 2289 2041

3 Bhadhra 4641 4951

4 Ashoj 4431 4602

5 Kartik 3157 3078

6 Mangsir 3550 3628

7 Poush 0 0

8 Magh 0 0

9 Falgun 0 0

10 Chaitra 0 0

11 Baishakh 0 0

12 Jestha 0 0

13 Ashad 0 0

Total 18068 18300

Cumulative Total 24964 25350

S.N. Month Invert Length (m) Final Finishing (m) Remarks



Major work completed In WTP 02 Fiscal Year 2075/2076

PCC RCC Excavation m3 PCC m2 RCC m3

1 Last year 3882 21415 39556 4851 7377

2 Shrawan 507

3 Bhadhra 1103

4 Ashoj 220 445

5 Kartik 638

6 Mangsir 381 888m3 Hard rockExcavation

7 Poush 968 140 m3 Hard Rock Excavation

8 Magh 457

9 Falgun 362

10 Chaitra 41 522

11 Baishakh 250

additional 280 cubic meter of 

SM, Stone Masonery 153m3

12 Jestha 150

13 Ashad 170

Total 0 0 0 261 5953

3882 21415 39556 5112 13330

WTP  Dry Maintenance

WTP Operation in Bagmati Water

WTP Operation in Bagmati Water

WTP Operation in Bagmati Water

WTP2
Remarks

WTP1

S.N. Month

WTP  Dry Maintenance



1 hNs]gL afx'gufpF u}/LufpF sfsL{6f/ ;8s 185,856.00           ;fFufrf]s 2ӿ1ӿ1  sf] hfnL @@ yfg e/L ;8ssf] :t/pGgtL u/]sf] .

2 l;:g]vf]nf cfwsf/L6f/ l;FrfO of]hgf 245,340.00           led6f/

(=% ld nDafO{ $=% ld prfO df]6fO $% ;]=ld sf] Stone masonry wall nufO{ l;rfOF 

s'nf]sf] :t/pGgL u/]sf] .

3 ‰of8L cfocfh{g sfos|d 150,000.00           7'nf]l;?jf/L
sl/a @$ ld= nDafO{ !% ld= rf}8fO{ !=@) prfO{ sf] df5f kf]v/L j/Lk/L kvf{n

 nufPsf] .

4
6'6Lhf]/ vfg]kfgL of]hgf 150,000.00           led6f/ sl/a #)) ld vfg]kfgLsf] kfOk vl/b u/L led6f/sf]  bg'jf/ al:tdf vfg]kfgL ;xh 

ul/Psf] .

5
;]tL b]jL df=lj sDkfp08 jfn lgdf{0f 474,025.00          led6f/ laBfnosf] bf];[f] tnf lgdf{0f ug]{ p2]Zon] j/Lkl/ kvf{n nufO 6[i6 /fVg] 7fpF tof/

kl/Psf] . sdfut of]hgf

6 l;kf3f6 u}6f/ 8f}7]8fF8f  df]6/af6f] 547,528.00           ef]6l;kf af6f] :t/ pGgtL u/L s/La #)) ld u|fj]n / $) ld ;f]lnª ul/Psf] .

7 afnlasf; s]Gb| ejg lgdf{0f pkef]Qmf ;ldlt 224,556.00           l;kfkf]v/] sl/a * ld nDafO{ $ ld rf}8fO{ sf] afnsIff ;+rfngsf] nfuL @ sf]7] ejg lgdf{0f .

8 6'6'jf cflwsf/L6f/ vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldlt 76,885.00            led6f/ sl/a @)) ld kfOk vl/b u/L #) 3/ w'/LnfO vfgkfgLsf] Aoa:yf . 

9
j8fsfo{no ejg leQf tf/ hfnL /  leQf s6LË 350,282.00           ef]6l;kf klx/f]sf] hflvddf /x]sf] j8fsfono ejg ;+/If0fsf nfuL sl/a #) yfg hfln /flv

;+/If0f ul/Psf] .

10 l;kfvf]nf vfg]kfgL pkef]Qf ;ldlt 108,193.00           af8]ufpF sl/a ^)) ld kfOk vl/b u/L tdfÎ al:tdf vfg]kfgL sf] of]hgf .

11 >L k/f]ksf/ cfwf/e't laBfno 100,000.00           led6f/ zf}rfno lgdf{0f ul/Psf] .

12 s'jfkfgL v]t l;FrfO{ 200,000.00          7'nf]l;?jf/L ( ld=nDafO{ $=% ld= rf}8fO @ ld ulx/fO sf] l;FrfO 6[ofsL lgdf{0f ul/Psf] .

13 la=lk :s'n sDkfp08 hfnL /fVg] sfd 100,000.00           7'nf]l;?jf/L laBfnosf] v]nd}bfg jl/k/L sDkfp08 hfnL nufPsf] .

14 afnaflnsf ;'wf/ lg=df=lj Uofljg jfn 261,978.00           l;kfkf]v/] klx/f]sf] hf]lvddf /x]sf] laBnonfO{ sl/a @^ yfg hfnL  e/L ;]/If0f u/LPsf] .

15 lgp/]u}/f] 8fF8fv08 vfg]kfgL pkef]Qf ;ldlt 100,000.00           ;fFufrf]s d\xfg dd{t u/L #)) ld kOk v/Lb u/L :yfgLo afl;nfO{ vfg]kggLsf] ;'lawf .

16 ;Gb/3'DtL wf/]vf]n Uofljg sfo{ 79,103.00             ;fFufrf]s ufl8sf] df]8 gk'Ug] 7fpFdf hfnL e/L ;8ssf] :t/pGgtL u/LPsf] .

17 cfk6f/ 8'ljg8fF8f b]p/fnL df]6/af6f]  pkef]Qf ;ldlt 283,917.00           l;kfkf]v/] s/la %)) ld af6f]df u|fj]n u/l gfln sfl6Psf] .

18 hghfu[tL dfWolds laBfno v]n d}bfg lgdf{0f 197,000.00           ;fFufrf]s sl/a &) ld nDafO{ $) ld rf}8fO sf] v]n d}bfg lgdf{0f ul/Psf] .

O{Gb|fjtL d]nDrL pkTosf ;fdflhs pTyfg sfo{s|d ;+rfng ;ldlt

aflif{s sfo{s|dx?sf] k|utL laa/0f

cf=j= @)&%.)&^

pknlAw laj/0f s}lkmots|=; sfo{s|d ah]6 vr{ 7]ufgf



cf=j= @)&%.)&^

pknlAw laj/0f s}lkmots|=; sfo{s|d ah]6 vr{ 7]ufgf

19 3f/Lvf]/Lof r'lny'DsL vfg]kfgL -r'lny'DsL_  ;'wf/ dd{t 300,000.00           ;fFufrf]s
s/La %)) ld ^# ld=ld ;fOhsf] kf]lnlyg kfOk vl/b u/L !( 3/ w'/L df ! 3/ !

Wff/f h8fg ul/Psf] .

20 uxt] cnDk'/ df]6/af6f] pkef]Qmf ;ldlt 127,167.00            l;kfkf]v/] sl/a @)) ld gofF 6\ofs vf]n]sf] .

21 vlqyf]s df]6/af6f] 133,336.00             ;fFufrf]s sl/a @)) ld u\fj]n u/L ;8s :t/pGgtL ul/Psf] 

22 sflndf6L sdn8fF8f vf=kf of]hgf 43,868.00            ef]6l;kf sl/a #)) ld kfOk vl/b ul/ #) 3/ w'/L nfO vfg]kfgL sf] Aoa:yf ldnfOPsf] .

23 gofFkfgL rfkfaf]6 df]6/af6f] 64,885.00            af8]ufpF sl/a @)) ld gofF 6\ofs vf]nL gofFkfgL dlGb/ ;Dd hfg] af6f] lgdf{0f u/LPsf] .

24 e08f8f nfx'/]6f]n df]6/af6f] 68,961.00             ;fFufrf]s s/La @@) ld gofF 6ofs vf]nL !% 3/w'/L nfO{ cfjthfjt sf] nfuL ;xh ul/Psf] .

25 l;kfvf]nf lhpgL v]t l;rfO 64,178.00             ef]6l;kf
sl/a !!) ld ^# ld=ld sf] kfOk vl/b ul/ vf]nf af6 kfgL nuL

 l;FrfOsf Aoa:yf ldnfOPsf] .

26 s'08nf b]lj df= lj v]ns'b ;fdfu|L vl/b 100,000.00           7'nf]l;?jf/L
v]ns'b ;fdfu\L tyf laBfno Aoa:yfkg nfO cfjZos kmlg{r/ sf]

 Aoa:yf ldnfOPsf] .

27 kfTn]dxfb]j6f/ vfg]kfgL 571,205.00           ;fFufrf]s
sl/a @@)) ld kfOk vl/b u/L !)) 3/w'/L dfemL al:tdf vfg]kfgL sf]

 Aoa:yf ldnfOPsf] .

28 sflnsf v/}a'em] df]6/ af6f] 390,880.00          l;kfkf]v/]
sl/a #)) ld u\fj]n @* ld ;f]lnª $)) ld gfnL sf6L ;8ssf] :t/pGgtL ul/Psf] 

29 u}/L3/ vfg]kfgL s'jf dd{t 36,500.00             af8]ufpF sl/a !$ j6f l/ª /flv s'jf dd{t u/L vfg]kfgLsf] Aoa:yf ldnfOPsf] .

30
PDa'n]G; vl/b 1,000,000.00        led6f/

OGbfjtL uf=kf sf% ^,&,*,(,!),!!,!@ sf j8fsf hgtfx?  k|ToIf ?kdf

 nfjfGljt x'g] .

31 r08]Zj/L df= lj 8]S; j]Gr vl/b 400,000.00          ef]6l;kf 8]S; a]Gr vl/b u/L $))  laBfly{ nfO k7g kf7g df ;xof]u k'o{Psf] .

32 ef]6l;kf blnt pTyfg ;dfh afhf vl/b / x:tfGt/0f 150,000.00           ef]6l;kf blnt x?sf] cfocfh{g tyf ;F:s[tL hu]gf{ df ;xof]u k'of{Psf] .

33 gofFkfgL ;Gb]z ;fKtflxs k|]; ;fdfu|L ;xof]u 70,000.00            af8]ufpF ;'rgf ;+sng nfO{ 6]jf k"ofPsf] .

34 w';]gL blnt pTyfg ;dfh afhf vl/b 150,000.00           af8]ufpF blnt x?sf] cfocfh{g tyf ;F:s[tL hu]gf{ df ;xof]u k'of{Psf] .

35 nf]slk|o ;dfrf/ b}lgs klqsf k|]; ;fdfu|L vl/b 100,000.00           7'nf]l;?jf/L ;'rgf ;+sng nfO{ 6]jf k"ofPsf] .

36 zlxb l:d[tL kfs{ & hgf zlxbx?sf] zflns lgdf{0f 499,912.00           ;fFufrf]s la/ zlxbx?sf] ;Demgfdf .

37 u]b'ËWofË u'Dafsf] cfjZos ;fdfu|Lx? ;xof]u 200,000.00          ef]6l;kf nfdf ;'bfox?sf] ;F:s[tL hu]]gf .

38 hg;'wf/ cfwf/e"t ljBfno v]n d}bfg 269,468.00           af8]ufpF sl/a () ld= ^) ld sf]] v]n d}bfg lgdf{0f . 

39 lkKn]] r'jfsf]af]6 df]6/af6f] 250,000.00           af8]ufpF

af6f] sf] :t/ pGgtL tyf Stone masonry wall nufO{ :yfgLo nfO cfjt

 hfjt sf] ;'lawf .



cf=j= @)&%.)&^

pknlAw laj/0f s}lkmots|=; sfo{s|d ah]6 vr{ 7]ufgf

40
lnrLhf]g s[ifs pkef]Qmf ;ldlt lj?jf vl/b 400,000.00          l;kfkf]v/]

sl/a !%)) lnRrL sf] la?jf vl/b u/L :yfgLonfO{ ljt/0f u/L plgx?sf] 

cfocfh{g df ;xof]u .

41
rf}}=;f= u9L g=kf= j8f g+= !$sf] sfof{no ;fdfu|L vl/b 450,000.00          7"nf] l;?jf/L

j8f sfo{no Aoa:yfkg tyf laBfno nfO{ km6f]skL d]lzg lat/0f .

42 /]l8of] l;Gw' Pkm Pd !)% d]nDrLnfO{ :6]zg ;fdfu|L 50,000.00            rf}tf/f hgtf dfem ;'rgf k|efjsf/L 9=un] Aoa:yfkg . 

43 gofFufpF nufw'g] vf]nf rfp/L uf8] ;8s lgdf{0f 188,205.00           ;fFufrf]s sl/a @)) ld gofF 6|os vf]nLPsf] .

44 kmlg{r/ ;fdfu|L vl/b 51,900.00             sfof{no sfo{nosf] sd{rf/L sf]7f sf nfuL 6]jn knª vl/b .

45 sDKo'6/ nufot d]l;g/L cf}hf/ 227,000.00           sfof{no sfononfO cfjZos Nok6k lk|G6/ vl/b .

46 sfo{qmd cg'udg tyf e|d0f 428,200.00          sfof{no ;ldltsf kbflwsf/L nfO{ of]hgf cg'udg df uP afktsf] ;]jf .

47 rf}yf] aflif{s ;fwf/0f ;ef vr{ 308,500.00           sfof{no

rf}yf] aflif{s ;fwf/0f ;ef af6 ;DkGg sfo{s|d kfl/t / lgtL tyf sfo{s|d cg'df]bg u/LPsf] 

.

48 k|zf;lgs vr{ 1,049,895.00        sfof{no sfo{no nfO cfjZos :6]zg/L ;fdfu|L vl/b, sd{rf/L tna nufot lalaw .

11,978,723.00       hDdf ?=



O{Gb|fjtL  d]nDrL pkTosf ;fdfflhs pTyfg sfo{s|d ;++rfng ;ldlt

led6f/ , l;Gw'kfNrf]s 

aif{ut ;DkGg sfo{qmd ljj/)f

1 70.71           -         262,807.0 sfo{x? ;DkGg pkef]Qmf ;ldlt, sf]6]Zfg  

2 71.72      7,500,000.0      5,189,428.0 sfo{x? ;DkGg pkef]Qmf ;ldlt, sf]6]Zfg  

3 72.73     10,000,000.0      4,886,069.0 sfo{x? ;DkGg pkef]Qmf ;ldlt, sf]6]Zfg  

4 73.74     15,000,000.0       2,663,692.0 sfo{x? ;DkGg pkef]Qmf ;ldlt, sf]6]Zfg  

5 74.75     15,000,000.0      13,971,996.0 sfo{x? ;DkGg pkef]Qmf ;ldlt, sf]6]Zfg  

6 75.76     15,000,000.0      11,978,723.0 sfo{x? ;DkGg pkef]Qmf ;ldlt, sf]6]Zfg  

    62,500,000.0     38,952,715.0 

vl/b tyf sfo{Gjog k|s[of s}lkmot

s"n hDdf ?=

  gf]̂  M  pk/f]Qm sfo{qmdx?sf] aif{ut lj:t[[t ljj/)f  o;};fy ;+nUg % .  

l;=g+= cf=j= s"n ah]6 ?= s"n vr{ ?= pknlJw ljj/0f



s|= ; sfo{s|dsf] ljj/0f

ut aif{ 

;Ddsf]

lalgoflht

ut aif{{

;Ddsf]vr{

ut aif{{ 

;Ddsf] vr{ 

k|ltzt

rfn' aif{sf] 

lalgof]lht

rfn' cf=j=

sf] vr{{
vr{ k|ltzt hDdf vr{ ?= s}lkmot

! lzIff If]]q tkm{ ‒ !()@$&) !()@$&)

@ :jf:Yo sfo{qmd tkm{ ‒ !&)))) !))))))

# cfocfh{g sfo{s|d tkm{ ‒ !&)))) !&))))

$ k"jf{wf/ lasf; tkm{ ‒ ^(%^#%* ^(%^#%*

% k|zf;lgs vr{ tkm{ ‒ !)$(*(% !)$(*(%

hDdf 

OGb|fjtL  d]nDrL pkTosf ;fdfflhs pTyfg sfo{s|d ;++rfng ;ldlt

led6f/ , l;Gw'kfNrf]s 

xfn ;Ddsf] vr{ / k|utL


