
मेलम्ची खानेपानी आयोजना 

 

ममम िः २०७७।१२।२६ 

 

 ई. म रेश प्रसाद खत्री 
     काययकारी मनदशेक 

 आ.व. २०७७।७८ को अष्टमामसक  था 

हाल सम्मको  प्रगम  
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आयोजनाको चालु आ.व.को शंसोमि  लक्ष  था बजेट 

क्र स.  मववरण   बजटे  (रु लाखमा)  कायायन्वयन गन ेमनकाय  

सरुुको शंसोमि  

१   मलेम्ची प्रथम चरण   १,५६,९१ १,७४,९१   म.ेखा.मब. स. 

२   मलेम्ची दोश्रो चरण   ३,५६,४४ ३,३८,४४   म.ेखा.मब. स. 

३   मलेम्ची िाप सडक     २५,००          ०   म.ेखा.मब. स. 

 

चाल ू       ८,१०      ८१०   म.ेखा.मब. स. 

जम्मा ५,४६,४५ ५,२१,४५ 

 रकमान् र गररएको 

  मलेम्ची  आयोजनाको दोश्रो 

चरणको प्रवेशमागय सिुार 

मवस् ार  

         ०  २५,००  सडक मडमिजन दोलखा ( ब.उ.मश. 

न.ं ३७०११२० मा  रकमान् र) 

मेलम्ची खानपेानी आयोजना व.उ.मश.न.ं ३१३००१०१ 
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व.उ.मश. अन् गय का मुख्यकाययहरु 

क्र स.  मववरण  मखु्यकाययहरु 

१   मलेम्ची प्रथम चरण  हडेवर्कसय , सुरुङ्ग र पानी प्रशोिन केन्र मनमायण, 

सामामजक उत्थान काययक्रम 

२   मलेम्ची दोश्रो चरण  प्रवेसमागय मनमायण, मुआब्जा  था क्षम पुर्त  मब रण , 

परामशयसेवा खररद, पानी प्रशोिन केन्र, सुरुङ्ग र 

हडेवर्कसय मनमायणको खररद प्रकृया  

    चालू  म.ेखा.मब.स. को कायय संचालन  था प्रशासमनक खचय 

मेलम्ची खानपेानी आयोजना व.उ.मश.न.ं ३१३००१०१ 
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यस अवमिका मखु्य  क्रक्रयाकलापहरु( प्रथम चरण) 

 

क्रक्रयाकलाप 

 

ईकाई लक्ष प्रगम  कैक्रिय  

 हडेवर्कसय 

मनमायण 

 

प्र.श.  ९.० ७.५ 
िागुन १० ग ेबाट हडेवर्कसय डाईिसयन सुरुङ संचालन 

गररएको ।  बैकमपपक पानी पथान् रण प्रणालीबाट 

सुरुङ्गको परीक्षण कायय सुरु िएको । बााँि,इण्टेक, S4 

 था पुलको  को   RCC  कायय सम्पन्न ।मबमिन्न जडानको 

को कायय िईरहकेो । 

सुरुङ्ग 

मनमायण 

प्र.श. ४.० ३.५ 

 सवै बपकहडे गटेको सुिार कायय सम्पन्न गररएको। 

Fichtner को प्रम बेदन अनसुारको सिुारको कायय समे  

गररएको (मसन्िु,ग्यापथुम  था अम्बाथान साईटमा 

backfill grouting and drilling and grouting for 

installation of Rock bolt , Weep holes) को कायय 

गररएको। 
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यस अवमिका मखु्य  क्रक्रयाकलापहरु( प्रथम चरण) 

 

क्रक्रयाकलाप 

 

ईकाई लक्ष प्रगम  कैक्रिय  

पानी प्रशोिन 

केन्र मनमायण 

िग-१ 

मनमायण व्यवसायी VA TECH WABAG बाट 

मनयमम  रेखदखे (Dry maintenance ) गरर 

 यारी अवस्थामा रामखएको  

पानी प्रशोिन 

केन्र मनमायण 

िग-२ 

 

प्र.श. १.० १.० 

ठेक्का बमोमजमका अन्य कायय समे  सम्पन्न गररएको 

Access Road  कालोपत्रेकायय,  पररसर मित्रका 

सडक ड्रने लगाय का काययहरु गररएको। 

कुल िौम क प्रगम  -८३.१२ % 
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6 

वैकल्पिक िथान्तरणको गेट नं १ 



7 

ननर्ााणाधिन S4 



8 

बााँध तथा इन्टेक 



9 

हेडवकक स अफिस तथा कन्रोल रुप 



10 

गेट सुिार कार्ा  



11 

ग्राउटटङ्ग गने कार्ा 



12 

अम्बाथान अडिट  



13 

सुन्दरीजल आउटलेट िोटाल 



 सरुुङ्गको सचंालन परीक्षणको अनगुमन प्रणाली  
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मखु्य क्रक्रयाकलापहरु( दोश्रो चरण) 

मखु्य क्रक्रयाकलाप ईकाई लक्ष प्रगम  कैक्रिय  

 जग्गा प्रामि ३८० रोपनी 

 था मुआब्जा मव रण 

प्र.श. 

७.० ४.० 

४३ लाख क्षम पुर्त  मब रण 

गररएको। रु ७ करोड मुआब्जा 

मब रणको गररएको । 

मुख्य प्रवेशमागय मनमायण 

(पक्रक्क पुलहरु सम े) 

प्र.श. 
३५.० १५.० 

सव वसे  था बेसको कायय गररएको 

पुलहरुको िाउण्डसेनको कायय 

गररएको । 

कुल िौम क प्रगम  -३६.१४% 
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17 

दोश्रो चरणको प्रवेश मागयको िाप याङ्री खण्ड  



18 

प्रवशे मागय अन् गय  इन्राव ी पलुको िाउन्डेसन  



आयोजनाको चौमामसक खचय मबवरण 

  रकम रु लाखमा 

 

 
मस.न ं मववरण 

प्रथम चौमामसक  दोश्रो चौमामसक सशंोमि   अष्टमामसक 

बजटे खचय 
िौम क 

प्रगम  % 
बजटे खचय 

िौम क 

प्रगम  % 

 
बजटे खचय 

िौम क 

प्रगम  % 

 

१ पूाँमजग   

  मेलम्ची 

प्रथम चरण 
७४,०६ ३६,६१ ८४.८१ ६४,७० ३७,८९ ७९.५३ १,४०,३६ ७४,५० ८३.१२ 

  मेलम्ची 

दोश्रो चरण 
३४,०५ १,७४ ५८.४१ ४६,१९  ५,२५ १४.६३ ७३,७४ ६,९८ ३६.१४ 

२ चाल ु २,९० २,१३ २,७१ १,७४ ५,६१ ३,८७ 

३ जम्मा 
१,११,०१ ४०,४८ ७६.७१ १,१३,६

० 

४४,८८ ५३.१४ २,१९,७१ ८५,३५ ६७.३५ 
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आयोजनाको शसंोमि  अष्टमामसक िौम क  था मबमिय प्रगम  

आ.व. २०७७। ७८ को कुल बजटे               

(रु लाखमा)  

 

आ.व. २०७७। ७८ को 

अष्टमामसकको कुल 

आ.व. २०७७। 

७८ को वार्तिक 

 

ब.उ.मश.न ं

३१३००१०१  

म.ेखा.मव.स. 

 

वार्तिक 

बजटे 

अष्टमामसक

बजटे 

िौम क 

प्रगम  

% 

खचय मवमिय 

प्रगम  

% 

िौम क 

प्रगम % 

मबमिय 

प्रगम % 

मलेम्ची प्रथम चरण १,८३,०१ १,४५,९७ ८३.१२ ७८,३६ ५३.६९ ६७.२२ ४२.८२ 

मलेम्ची दोश्रो चरण ३,३८,४४   ७३,७४ ३६.१६   ६,९८ ९.४७ १२.२० १.८३ 

५,२१,४५ 

 

२,१९,७१ 

 

 

६७.३५ 

 

८५,३५ 

 

 

३८.०४ 

 

२८.८४ 

 

१६. ३७ 
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आयोजनाको   प्रथम चरणको  वार्तिक  था समर प्रगम  

आयोजनको 

कुल लाग  

रकम 

(लाखमा)  

हाल 

सम्मको 

सममस्टग

  

िौम क 

प्रगम  

(%) 

हालसम्मको सममस्टग  

मबमिय प्रगम  

आ.व. 

२०७७। ७८ 

को कुल बजटे 

(लाखमा)  

 

आ.व. 

२०७७ 

।७८ को 

कुल िौम क 

प्रगम  (%) 

 

आ.व. २०७७। ७८ 

को कुल मबमिय 

प्रगम  

रकम 

लाखमा 

(%) रकम 

लाखमा 

(%) 

३१,३६,०० ९८.९० २९,६३,४१ ९४.४८ १,८३,०१ ६७.२२ ७८,३६ ४२.८२ 
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२०७७ िागुन मसान्  सम्मको बेरूजुको मववरणिः 

क्र. स.ं  मववरण  बरेुज ुरकम रु. लाखमा 

१ सामवक दमेख ०५९।६० सम्मको         १५.४२ 

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

३ ०७५।७६ मा थप १,०४,९२.४३ 

४ जम्मा  ३,११,७६.४७ 

७  सं.प. का लामग लमेखगएको ७१,२२.७४ 

५ यस आ.व. मा सम्पररक्षण िएको २९,०९.६० 

६  बरेुज ूिर्छौट ९.३३ % 

७ लमेखगएको मध्य े सं.प. हुन बााँकी ४२,१३.१४ 
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आयोजना कायायन्वयनमा दमेखएका समस्याहरु र समािानका 

प्रयास 
समस्याहरु समािानका प्रयास 

स्थानीयबाट खानेपानी, िवन, मोटरबाटो र 

पक्की पुल आदी मनमायणका लामग माग िई 

आएको र सो  को सम्बोिन हुन नसर्कदा  

आयोजना संचालनमा सम े प्रिाव पनय सके्न । 

कायायन्वयनका लामग  मवकास सममम बाट 

सम्बमन्ि  मबमिन्न मनकायहरु लाई अनुरोि गद ै

आएको । रामिय योजना आयोग  था 

मन्त्रालयबाट प्रिावकारर पहलको लामग 

अनुरोि । 

आयोजनाको दोश्रो चरणको कायायन्वयनको 

श्रो  सुमनमि  ा गररनु पने । 

दा ृ मनकाय एमडमब संग र्छलिल िई रहकेो। 
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आयोजना सचंालनमा हुन सके्न  चनुौम हरु 

समस्याहरु समािानको उपाय 

आयोजनाका मबमिन्न संरचनाहरुको 

हस् ान् रण  था संचालन 

हडेवर्कसय  था सरुुङ्ग सचंालनको सेवा खररद 

(Outsourcing)  गनय सक्रकने । 

हडेवर्कसय, सुरुङ्ग, पानी प्रशोिन केन्र थोक 

मव रण प्रणाली, मब रण प्रणाली मवचको 

समन्वय 

समन्वयकारी संरचना खडा गनय सक्रकने। 

पानी प्रशोिन केन्रको स्लज व्यवस्थापन  महानगरपालीका समे  संग समन्वय गररनु 

पने। 
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िन्यवाद! 
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