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िावषयक प्रगमत प्रमतिेदन 

स्थानीम ऩूिायधाय विकास साझेदायी कामयक्रभ 

आ.ि. २०७६/७७ 

  

 १ ऩषृ्ठबमूभ 

  नेऩारको सक्षम्फधान, २०७२ को दपा २२० अनसुाय क्षजल्रा मबरका गाउॉऩामरका तथा 
नगयऩामरकाहरु फीचको काभकायिावहभा सभन्िम गनुय क्षजल्रा सभन्िम समभमतको भखु्म उदेश्म हो । 
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ भा उल्रेक्षखत कामयहरुका अमतरयक्त साॊसद विकास कोष (प्रदेश 
तथा सॊघ) भापय त स्थानीम तहहरुरे सञ्चारन गने विकास मनभायणका कामयहरुभा सहमोग, सभन्िम तथा 
अनगुभनका कामयहरु सभेत क्षजल्रा सभन्िम समभमतको क्षजम्भेिायीभा ऩदयछ । प्रमतमनमध सबा सदस्म-
साॊसद विकास कोषको यकभराई व्मिक्षस्थत ऩरयचारनका रामग नेऩार सयकायरे स्थानीम ऩूिायधाय 
विकास साझेदायी कामयक्रभ (सञ्चारन) कामयविमध २०७६ कामायन्िमनभा ल्माएको छ । सॊघीम 
प्रमतमनमध सबाको रामग एक मनिायचन ऺेर यहेको ताप्रेजङु क्षजल्राभा भाननीम श्री मोगेश कुभाय 
बट्टयाई प्रमतमनमध सबा सदस्म हनुहुनु्छ । क्षजल्रा सभन्िम समभमत ताप्रेजङुफाट मभमत 
०७७/०५/११ य १२ भा क्षजल्राभा आ.ि. ०७६/७७ भा सञ्चामरत विकास कामयक्रभहरुको 
समभऺा गोष्ठी बएको मथमो । उक्त गोष्ठीभा स्थानीम तहहरुरे प्रस्ततु गयेको प्रगमत प्रमतिेदन, सॊमोजक 
प्रमतमनमधरे सभम सभमभा आमोजनाहरुको स्थरगत अनगुभन गयी ददएको प्रमतिेदन तथा क्षजल्रा 
सभन्िम समभमत ऩदामधकायी एिॊ कभयचायीहरुफाट सभम सभमभा बएको आमोजना अनगुभन प्रमतिेदन 
सभेतको आधायभा मो प्रगमत प्रमतिेदन तैमाय गरयएको छ ।  

२. कामयक्रभ छनौट प्रवक्रमा् 

मनमभािरी अनसुाय कामयक्रभको कामायन्िमन तथा व्मिस्थाऩन कामयराई सभन्िम य सहजीकयण गनय 
प्रत्मेक मनिायचन ऺेरभा देहामफभोक्षजभको एक कामयक्रभ ऩयाभशय समभमत यहेको हनु्छ । 

क. प्रत्मऺ मनिायक्षचत प्रमतमनमध सबा सदस्म - सॊमोजक 

ख. सभानभुामतक सदस्म - सदस्म 

ग. यावष्डम सबाका सदस्म- सदस्म 
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घ. क्षजल्रा सभन्िम समभमतका प्रभखु य उऩप्रभखु- सदस्म 

ङ. मनिायचन ऺेर मबर ऩने गाउॉऩामरकाका अध्मऺ य नगय कामयऩामरकाका प्रभखु-सदस्म 

मनिायचन ऺेरभा सञ्चारन हनुे कामयक्रभको छनौट य अनगुभन गनय प्रत्मेक मनिायचन ऺेरभा कामयक्रभ 
ऩयाभशय समभमतका सॊमोजकत्िभा त्मस मनिायचन ऺेरका सभानऩुामतक तथा यावष्डम सबा सदस्म 
सदस्महरु यहेको कामयक्रभ मनदेशक समभमत यहने व्मिस्था यहेको छ । एक भार मनिायचन ऺेर 
बएको ताप्रेजङु क्षजल्राभा उऩमुयक्त फभोक्षजभका सदस्महरु नयहन ुबएकारे प्रत्मऺ मनिायक्षचत प्रमतमनमध 
सबा सदस्म श्री मोगेश कुभाय बट्टयाई भार उक्त  समभमतभा यहन ु बएको छ । क्षजल्रा सभन्िम 
अमधकायीरे समभमतको सक्षचि यहने व्मिस्था यहेको छ ।  समभमतरे मनमभािरीको दपा ८ अनसुाय 
तोवकएको आधाय य प्राथमभकता तथा दपा ९ अनसुायको फजेट सीभा मबर यवह चार ुआमथयक िषय 
२०७६/७७ को प्राप्त फजेट रु ६०००००००/ छ कयोडफाट देहामफभोक्षजभका गाउॉ तथा 
नगयऩामरकाहरुभा देहामअनसुायका आमोजनाहरु छनौट गयी स्िीकृत गयेको मथमो । 

स्िीकृत आमोजनाहरु यकभ् 

मस.नॊ आमोजनाको नाभ आमोजनाको 
ठेगाना 

विमनमोक्षज
त फजेट 

१ छातेढुॊगा खेरभैदान मनभायण आठयाई मरिेणी-
४ 

५० राख 

२ मसॊहदेिी आ.वि. खेरभैदान मनभायण आठयाई 
मरिेणी.१ 

१५ राख 

३ तमु्फेदेक्षख भाङ्मामा हुॉदै तेल्राफङु सम्भको 
सडक स्तयोन्नमत 

भैिाखोरा -२ य 
३ 

५० राख 

४ भहेन्र भा.मफ पाकुम्फा विद्यारम बिन तरा 
थऩ 

भैिाखोरा -६ १५ राख 

५ मथङ्राफ ुथङु्धाऩ देक्षख रेचिुा जोड्ने कृषी 
सडक मनभायण 

भेरयङ्देन-१ ५० राख 

६ ऩञ्चशे्वयी भा.वि खेरभैदान मनभायण मभक्िाखोरा-३ १० राख 

७ सगयभाथा आ.वि खेरभैदान मनभायण मभक्िाखोरा -२ १० राख 

८ इखाफ ुदेक्षख खेजेमनभ जोड्ने सडक मनभायण पक्तारुॊग -४ य २० राख 
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मस.नॊ आमोजनाको नाभ आमोजनाको 
ठेगाना 

विमनमोक्षज
त फजेट 

२ 
९ ओराङ्चङुगोरा रघ ुजरमफदु्दत ऩािय हाउस 

मनभायण 
पक्तारुॊग-७ १० राख 

१० भाइदेम्फे कृषी सडक मनभायण पक्तारुॊग-५ १० राख 
११ मरम्फदुदन चङुफङुदेक्षख ओभेक ढङढङगे झयना 

सम्भको भोटयफाटो मनभायण 
मसददङ्मा-५ ५० राख 

१२ सरुुक्षम्खभ रघजुरमफदु्दत आमोजना भभयत मसददङ्मा-७ १० राख 
१३ भेहेरे भकुुबञ्माङदेक्षख सरुुक्षम्खभ सम्भ सडक 

मनभायण 
मसददङ्मा-६ य ७ १० राख 

१४ आम्फेगदुदन भा.वि खेरभैदान विस्ताय, घेयािाया 
ठेसगायो मनभायण 

मसरयजॊगा-२ ३० राख 

१५ मसकैचा स्िास््म चौवकदेक्षख वपकेिासम्भ 
सडक मनभायण 

मसरयजॊगा-३ १० राख 

१६ माङऩाङ आ.वि खेरभैदान मनभायण मसरयजॊगा-५ १० राख 
१७ रक्ष्भी भा.वि. खेरभैदान मनभायण भाभाङ्खे मसरयजॊगा-६ १० राख 
१८ मनफ ुखोरा ऩवहयो मनमन्रण मसनाभ मसरयजॊगा-१ ५० राख 
१९ आददिासी जनजाती उत्थान बिन मनभायण 

मसनाभ 
मसरयजॊगा-१ १० राख 

२० खेिाङ भानेडाडा देक्षख पेयेसम्भ जोयऩरुफाट 
गा ऩा जाने फाटो 

मसरयजॊगा-७ १० राख 

२१ भेिाखा सकेुटाय भोटयफाटो मनभायण (खोक्से 
सकेुटाय खण्ड) 

ऩामथबया 
माङ्फयक-१ 

२५ राख 

२२ पुरुम्फ ुनगय सहयी स्िास््म केन्र बिन 
मनभायण 

पुक्षङ्रङ् न.ऩा-
१० 

१० राख 

२३ नाङ्गे आऩको पेददेक्षख मतमरको पेदसम्भ 
सडक स्तयोन्नती 

पुक्षङ्रङ् न.ऩा-१ १९ राख 

२४ नमाॉफसऩाकय  छेउभा वऩऩरफोटे नाम्दखुोरा 
दाहारगाॉउ शेऩायटोर हाङ्देिा जोड्ने सडक 
स्तयोन्नती 

पुक्षङ्रङ् न.ऩा- 
६ य ९ 

२५ राख 
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मस.नॊ आमोजनाको नाभ आमोजनाको 
ठेगाना 

विमनमोक्षज
त फजेट 

२५ हाङदेिा जनता भा.वि गाइगोडे-फैदायेसम्भ 
सडक स्तयोन्नती 

पुक्षङ्रङ् न.ऩा-९ ५० राख 

२६ दमु्रे साझघुाट हुॉदै मसकैचा जोड्ने भोटयफाटो 
मनभायण 

पुक्षङ्रङ् न.ऩा-
११ 

१५ राख 

२७ मनङ्मा छ्योमरयङ गमु्फादेक्षख सकेुटाय सम्भ ऩक्की 
ऩदभागय मनभायण 

पुक्षङ्रङ् न.ऩा-६ १० राख 

 

उऩयोक्तानसुाय आमोजना छनौटभा देहामफभोक्षजभ प्राथमभकता यहेका छन ्। 

(क)    सडक मनभायण तथा स्तयोन्नमत्-१४ 

(ख)   साभदुावमक विद्यारमको बौमतक ऩूिायधाय ( खेरकूद ऩूिायधाय सभेत )विकास्-८ 

(ग)    जरविद्यतु तथा विद्यतुीकयण् २ 

(घ)    स्िास््म चौवक बिन् १ 

(ङ)    ऩवहयो मनमन्रयण्-१ 

 (च)    ऐमतहामसक तथा साॊस्कृमतक सम्ऩदा क्षजणोद्वाय तथा मनभायण्-१ 

 
३.      कामयक्रभ सत्र्चारन तथा कामायन्िमन् 

कामयक्रभ मनदेशक समभमतरे छनौट गयेका आमोजनाहरुको कामायन्िमन स्थानीम तहफाट हनुे व्मिस्था 
मनमभािरीरे गयेको छ । सोही अनसुाय कामायन्िमनका रामग आमोजना ऩने गाउॉ तथा 
नगयऩामरकाहरुभा आमोजनाको विियण ऩठाउनकुा साथै ती ऩामरकाहरुभा सोझै फजेट हस्तान्तयण 
प्रमोजनाथय सॊघीम भामभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम य सम्िक्षन्धत कोष तथा रेखा मनमन्रण 
कामायरमराई सभेत आमोजनाहरुको विियण उऩरब्ध गयाईन्छ । स्थानीम तहहरुरे कामयक्रभ 
सञ्चारन गदाय ऩचास राख रुऩैमाॉ बन्दा कभ रागत अनभुान बएका आमोजनाको कामायन्िमन गदाय 
उऩबोक्ता समभमतफाट गनय सक्ने तथा ऩचास राख बन्दा भामथका आमोजना अमनिामय रुऩभा िोरऩरको 
भाध्मभफाट ठेक्का व्मिस्था गयी गनुयऩने मनमभािरीको व्मिस्था फभोक्षजभ ऩामरकाहरुफाट दिैु ऩद्दत्तीफाट 
तऩमसर फभोक्षजभ आमोजनाहरु  सञ्चारन बएका छन ्।  
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क. उऩबोक्ता समभमतफाट सञ्चामरत आमोजनाहरु 

मस.नॊ आमोजनाको नाभ आमोजनाको ठेगाना विमनमोक्षजत 
फजेट 

१ मसॊहदेिी आ.वि. खेरभैदान मनभायण आठयाई मरिेणी १ १५ राख 

२ भहेन्र भा.मफ पाकुम्फा विद्यारम बिन तरा थऩ भैिाखोरा -६ १५ राख 

३ ऩञ्चशे्वयी भा.वि खेरभैदान मनभायण मभक्िाखोरा-३ १० राख 

४ सगयभाथा आ.वि खेरभैदान मनभायण मभक्िाखोरा -२ १० राख 

५ ओराङ्चङुगोरा रघ ुजरमफदु्दत ऩािय हाउस 
मनभायण 

पक्तारुॊग-७ १० राख 

६ भाइदेम्फे कृषी सडक मनभायण पक्तारुॊग-५ १० राख 
७ सरुुक्षम्खभ रघजुरमफदु्दत आमोजना भभयत मसददङ्मा-७ १० राख 
८ भेहेरे भकुुबञ्माङदेक्षख सरुुक्षम्खभ सम्भ सडक 

मनभायण 
मसददङ्मा-६ य ७ १० राख 

९ मसकैचा स्िास््म चौवकदेक्षख वपकेिासम्भ सडक 
मनभायण 

मसरयजॊगा-३ १० राख 

१० माङऩाङ आ.वि खेरभैदान मनभायण मसरयजॊगा-५ १० राख 
११ रक्ष्भी भा.वि. खेरभैदान मनभायण भाभाङ्खे मसरयजॊगा-६ १० राख 
१२ आददिासी जनजाती उत्थान बिन मनभायण मसनाभ मसरयजॊगा-१ १० राख 
१३ खेिाङ भानेडाडा देक्षख पेयेसम्भ जोयऩरुफाट गा ऩा 

जाने फाटो 
मसरयजॊगा-७ १० राख 

१४ पुरुम्फ ुनगय सहयी स्िास््म केन्र बिन मनभायण पुक्षङ्रङ् न.ऩा-१० १० राख 
१५ नाङ्गे आऩको पेददेक्षख मतमरको पेदसम्भ सडक 

स्तयोन्नती 
पुक्षङ्रङ् न.ऩा-१ १९ राख 

१६ नमाॉफसऩाकय  छेउभा वऩऩरफोटे नाम्दखुोरा 
दाहारगाॉउ शेऩायटोर हाङ्देिा जोड्न ेसडक 
स्तयोन्नती 

पुक्षङ्रङ् न.ऩा- ६ 
य ९ 

२५ राख 

१७ दमु्रे साझघुाट हुॉदै मसकैचा जोड्ने भोटयफाटो 
मनभायण 

पुक्षङ्रङ् न.ऩा-११ १५ राख 

१८ मनङ्मा छ्योमरयङ गमु्फादेक्षख सकेुटाय सम्भ ऩक्की पुक्षङ्रङ् न.ऩा-६ १० रा
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मस.नॊ आमोजनाको नाभ आमोजनाको ठेगाना विमनमोक्षजत 
फजेट 

ऩदभागय मनभायण ख 
 

 

ख. फोरऩर आह्वान गयी ठेक्काफाट सम्ऩन्न आमोजनाहरु् 

मस.नॊ आमोजनाको नाभ आमोजनाको 
ठेगाना 

विमनमोक्षजत 
फजेट 

१ छातेढुॊगा खेरभैदान मनभायण आठयाई मरिेणी-
४ 

५० राख 

२ तमु्फेदेक्षख भाङ्मामा हुॉदै तेल्राफङु सम्भको सडक 
स्तयोन्नमत 

भैिाखोरा -२ य 
३ 

५० राख 

३ मथङ्राफ ुथङु्धाऩ देक्षख रेचिुा जोड्ने कृषी 
सडक मनभायण 

भेरयङ्देन-१ ५० राख 

४ इखाफ ुदेक्षख खेजेमनभ जोड्ने सडक मनभायण पक्तारुॊग -४ य 
२ 

२० राख 

५ मरम्फदुदन चङुफङुदेक्षख ओभेक ढङढङगे झयना 
सम्भको भोटयफाटो मनभायण 

मसददङ्मा-५ ५० राख 

६ आम्फेगदुदन भा.वि खेरभैदान विस्ताय, घेयािाया 
ठेसगायो मनभायण 

मसरयजॊगा-२ ३० राख 

७ मनफ ुखोरा ऩवहयो मनमन्रण, मसनाभ मसरयजॊगा-१ ५० राख 
८ भेिाखा सकेुटाय भोटयफाटो मनभायण (खोक्से 

सकेुटाय खण्ड) 

ऩामथबया 
माङ्फयक-१ 

२५ राख 

९ हाङदेिा जनता भा.वि गाइगोडे-फैदायेसम्भ सडक 
स्तयोन्नती 

पुक्षङ्रङ् न.ऩा-९ ५० राख 

 



10 
 

 

भामथको विियण अनसुाय श्री मसरयजङगा गाउॉऩामरकारे रु. दशराख बन्दा फढी विमनमोजन बएको 
आमोजनाहरुराई फोरऩरफाट प्रमतस्ऩधाय गयाइ सञ्चारन गयेको ऩाइमो । अन्म ऩामरकाहरुरे ऩचास 
राख बन्दा फढीको आमोजनाहरुराइ भार फोरऩर आह्वान गयेको ऩाइमो। 

आमोजना कामायन्िमन गदाय कुनै आमोजनाको यकभ कुनै कायणरे फचत हनु गएभा सॊमोजकरे सोही 
आमोजनाभा थऩ काभ गनय िा सोही स्थानीम तहको अको कुनै आमोजनाको रामग त्मस्तो यकभ 
उऩरब्ध गयाउन सक्ने मनमभािरीको व्मिस्था यहेको छ । देहामका आमोजनाहरु (फोरऩरको 
भाध्मभफाट ठेक्काद्वाया सञ्चामरत)को िचत हनु आएको यकभ सोवह आमोजना अन्तगयत थऩ काभ गयेको 
ऩाइमो । 

ग. कामय विस्ताय बएका आमोजनाहरु 

१९ 

९ 

२७ 

उपभोक्ताद्वारा 

सञ्चावित 

बोिपत्रद्वारा 

सञ्चावित 

मस.नॊ आमोजनाको नाभ विमनमोक्षजत 
यकभ 

फचत यकभ थऩ कामय विियण 

१ आम्फेगदुदन भा.वि 
खेरभैदान विस्ताय, 

घेयािाया ठेसगायो 
मनभायण,  मसरयजङगा । 

३००००००/ ५०४३९०/ विद्यारमको सयुऺाथय 
ठेस गायो मनभायण । 

२ मनफ ुखोरा ऩवहयो 
मनमन्रण मसनाभ, 
मसरयजङगा । 

५००००००/ २१९३४१८/ आम्िेगदुदन तपय को 
ऩवहयो योकथाभको 
रामग ग्माविन िार 
मनभायण। 
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आमोजना कामायन्िमन मनमभािरीको दपा १२ रे आमोजनाको आमोजनाको तोवकएको गणुस्तय य 
सभमभै सम्ऩन्न गनेगयी कामायन्िमन गने क्षजम्फेिायी सम्फक्षन्धत ऩामरकाका प्रभखु प्रशासकीम 
अमधकृतराई तोवकएको छ । सोवह अनसुाय गाउॉऩामरका तथा नगयऩामरकाहरुफाट आमोजना सम्ऩन्न 
बएका छन ्तथावऩ देहामका आमोजनाहरु बने सम्ऩन्न हनु सकेको ऩाइएन । 

घ. सम्ऩन्न हनु नसकेका आमोजनाहरु् 

मस.नॊ. आमोजनाको नाभ प्रगमत प्रमतशत 

१ इखाफ ुदेक्षख खेजेमनभ जोड्ने सडक मनभायण, पक्तारङु  
 

० 

 

४. आमोजनाभा साझेदायी् 

मनमभािरीको दपा १० भा आमोजना कामायन्िम गदाय स्थानीम तहरे आफ्नो मभल्दो कामयक्रभफाट 
आमोजनाभा वित्तीम साझेदायी गनय सक्ने य उऩबोक्ता समभमतफाट कामय गयाउॉदा प्रचमरत कानून 
फभोक्षजभ रागत साझेदायी (जनसहबामगता) गनुयऩने अमनिामय व्मिस्था गयेको छ । सोही व्मिस्था 
अनसुाय तऩमसरका आमोजनाहरुभा ऩामरकाहरुरे  वित्तीम साझेदायी गयेको देक्षखन्छ । 

 ऩामरकाहरुफाट विक्षत्तम साझेदायी बएका आमोजनाहरु् 

मस.
नॊ 

आमोजनाको नाभ य 
ठेगाना 

कामयक्रभफाट 
विमनमोक्षजत 

यकभ 

सहबामगता 
यकभ 

आमोजनाको 
कूर यकभ 

सहबामगता 
श्रोत 

१ इखाफ ुदेक्षख खेजेमनभ 
जोड्ने सडक मनभायण 
पक्तारङु 

२०००००००
/ 

६००००००/ ८००००००/ गाउॉऩामरका 

२ भेिाखा सकेुटाय 
भोटयफाटो मनभायण 
(खोक्से सकेुटाय खण्ड) 

२५०००००/ ५००००००/ ७५०००००/ प्रदेश 
मनिायचन ऺेर 
कामयक्रभ 

३ छातेढुॊगा खेरभैदान 
मनभायण, आठयाइ 
मरिेणी । 

५००००००/ २१८७७५७/ विद्यारम सयुऺाको 
रामग तायजारीरे 
घेयािाया 
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मस.
नॊ 

आमोजनाको नाभ य 
ठेगाना 

कामयक्रभफाट 
विमनमोक्षजत 

यकभ 

सहबामगता 
यकभ 

आमोजनाको 
कूर यकभ 

सहबामगता 
श्रोत 

३ मथङराफ-ुथङुथाऩ देक्षख 
रेचिुा जोड्ने कृवषसडक 
मनभायण 

५००००००/ २५३४१५०/ ७५३४१५३/ प्रदेश 
सयकाय 

४ भहेन्र भा वि बिन 
मनभायण, भैिाखोरा 

१५००००००
/ 

१००००००/ २५०००००/ गाउॉऩामरका 

५ भेहेरे भकुुबत्र्माङ 
सरुुक्षम्खभ सम्भ सडक 
मनभायण 

१००००००/ १५०००००/ २५०००००/ गाउॉऩामरका 

६ दमु्रे साझघुाट हुॉदै 
मसकैचा जोड्ने 
भोटयफाटो मनभायण 
पुक्षङ्रङ् न.ऩा-११ 

१५०००००/ १००००००/ २५०००००/ नगयऩामरका 

 

५. आमोजनाको अनगुभन/प्रमतिेदन य पयपायक् 

मनमभािरीको दपा १४ अनसुाय आमोजनाहरुको अनगुभन गने क्षजम्भेिायी सॊमोजकराई तोकेको छ 
। उक्त क्षजम्भेिायी ऩूया गनयका रामग सॊमोजकरे आफ्नो तपय फाट आमोजनाको अनगुभन गयी स्थानीम 
तह, मनदेशक समभमत य सॊमोजकराई मनममभत रुऩभा प्रमतिेदन ददने कामयको रामग मनिायचन ऺेरभा 
एकजना प्रमतमनमध तोक्ने व्मिस्था गयेको छ । मस कामयक्रभका रामग सॊमोजकफाट पुङमरङ न.ऩा. 
िस्ने श्री याजेश प्माकुयेरराई तोवकएको मथमो । मनजरे सम्बि बएसम्भ आमोजना कामायन्िमन तथा 
सम्ऩन्न चयणभा अनगुभन गयी सो को अफस्था भौक्षखक तथा पोटोको भापय त सॊमोजक तथा मस 
कामायरमराई सभम सभमभा उऩरब्ध गयाउनकुा साथै समभमतराई दइुऩटक कामायन्िमन अिस्था 
खरेुको प्रमतिेदन उऩरब्ध गयाउन ु बएको मथमो । मनमभािरीको  मनमभ १७ फभोक्षजभ क्षजल्रा 
सभन्िम समभमतको कामायरमफाट सॊमोजक प्रमतमनमधराई उऩरब्ध गयाउने गयी कामयक्रभको प्रशासमनक 
खचय िाऩतको रु.१०००००/एकराख भार मनजरे ऩेश गयेको फीर बयऩाई तथा प्रमतिेदनको 
आधायभा एकभषु्ट उऩरब्ध गयाइएको मथमो । त्मस्तै क्षजल्रा सभन्िम समभमतफाट अनगुभन गदाय 
स्थानीम तहहरुरे सभेत आमोजनाको अनगुभनका रामग उऩ-प्रभखु/ िडा प्रभखुको सॊमोजकत्िभा 
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अनगुभन समभमत फनाइ अनगुभन गने गयेको तथा बकु्तानीको रामग अनगुभन प्रमतिेदन तथा 
साियजमनक ऩयीऺण प्रमतिेदन अमनिामय गयेको ऩाइमो । स्थानीम तहहरुरे प्रत्मेक आमोजना हेने साइट 
इन्चाजय (इक्षन्जमनमय/ ओबयमसमय) तोक्ने य मनजहरुको कामय सम्ऩन्न प्रमतिेदन स्िीकृत गयी 
आमोजनाको हयवहसाि पयपायक गने गयेको ऩाइमो । 

 

६. आमोजनाको प्रगमत अिस्था् 

क्षजल्रा सभन्िम समभमतफाट मभमत ०७७/०५/११ य १२ भा  आ.ि. ०७६/७७ भा सञ्चामरत 
विकास कामयक्रभहरुको समभऺा गोष्ठी बएको मथमो । उक्त गोष्ठीभा स्थानीम तहहरुरे प्रस्ततु गयेको 
प्रमतिेदन अनसुाय  बौमतक तथा विक्षत्तम प्रमतिेदन देहामफभोक्षजभ यहेको छ ।  

आमोजनाहरुको बौमतक तथा विक्षत्तम प्रगमत अफस्था् 

मस.
नॊ 

आमोजनाको नाभ य ठेगाना कामयक्रभफाट 
विमनमोक्षजत 

फजेट 

कामयक्रभको 
खचय  

विक्षत्तम 
प्रगमत 

प्रमतशत 

बौमतक 
प्रगमत 

प्रमतशत 
१ छातेढुॊगा खेरभैदान 

मनभायण, आठयाई मरिेणी-४ 

५००००००/ ४०१२२४३/ ८०।२४ १०० 

२ मसॊहदेिी आ.वि. खेरभैदान 
मनभायण, आठयाई मरिेणी.१ 

१५०००००/ १५०००००/ १०० १०० 

३ तमु्फेदेक्षख भाङ्मामा हुॉदै 
तेल्राफङु सम्भको सडक 
स्तयोन्नमत, भैिाखोरा -२ य 
३ 

५००००००/ ४८३७४५७/
८२ 

९६ १०० 

४ भहेन्र भा.मफ पाकुम्फा 
विद्यारम बिन तरा थऩ, 
भैिाखोरा -६ 

१५०००००/ ११३३५००/ ७५।५६ १०० 

५ मथङ्राफ ुथङु्धाऩ देक्षख 
रेचिुा जोड्ने कृषी सडक 
मनभायण, भेरयङ्देन-१ 

५००००००/ ५००००००/ १०० १०० 

६ ऩञ्चशे्वयी भा.वि खेरभैदान १००००००/ १००००००/ १०० १०० 
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मस.
नॊ 

आमोजनाको नाभ य ठेगाना कामयक्रभफाट 
विमनमोक्षजत 

फजेट 

कामयक्रभको 
खचय  

विक्षत्तम 
प्रगमत 

प्रमतशत 

बौमतक 
प्रगमत 

प्रमतशत 
मनभायण, मभक्िाखोरा-३ 

७ सगयभाथा आ.वि 
खेरभैदान मनभायण, 
मभक्िाखोरा -२ 

१००००००/ १००००००/ १०० १०० 

८ इखाफ ुदेक्षख खेजेमनभ 
जोड्ने सडक मनभायण, 
पक्तारुॊग -४ य २ 

२००००००/ ० ० ० 

९ ओराङ्चङुगोरा रघ ु
जरमफदु्दत ऩािय हाउस 
मनभायण, पक्तारुॊग-७ 

१००००००/ १००००००/ १०० १०० 

१० भाइदेम्फे कृषी सडक 
मनभायण, पक्तारुॊग-५ 

१००००००/ १००००००/ १०० १०० 

११ मरम्फदुदन चङुफङुदेक्षख 
ओभेक ढङढङगे झयना 
सम्भको भोटयफाटो मनभायण, 
मसददङ्मा-५ 

५००००००/ २०९७१३९/
७३ 

४१।९४ १०० 

१२ सरुुक्षम्खभ रघजुरमफदु्दत 
आमोजना भभयत, मसददङ्मा-
७ 

१००००००/ १००००००/ १०० १०० 

१३ भेहेरे भकुुबञ्माङदेक्षख 
सरुुक्षम्खभ सम्भ सडक 
मनभायण, मसददङ्मा-६ य ७ 

१००००००/ १००००००/ १०० १०० 

१४ आम्फेगदुदन भा.वि 
खेरभैदान विस्ताय, घेयािाया 
ठेसगायो मनभायण, मसरयजॊगा-
२ 

३००००००/ ३००००००/ १०० १०० 

१५ मसकैचा स्िास््म चौवकदेक्षख 
वपकेिासम्भ सडक 

१००००००/ १००००००/ १०० १०० 
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मस.
नॊ 

आमोजनाको नाभ य ठेगाना कामयक्रभफाट 
विमनमोक्षजत 

फजेट 

कामयक्रभको 
खचय  

विक्षत्तम 
प्रगमत 

प्रमतशत 

बौमतक 
प्रगमत 

प्रमतशत 
मनभायण, मसरयजॊगा-३ 

१६ माङऩाङ आ.वि खेरभैदान 
मनभायण, मसरयजॊगा-५ 

१००००००/ १००००००/ १०० १०० 

१७ रक्ष्भी भा.वि. खेरभैदान 
मनभायण, भाभाङ्खे मसरयजॊगा-
६ 

१००००००/ १००००००/ १०० १०० 

१८ मनफ ुखोरा ऩवहयो 
मनमन्रण, मसनाभ, 
मसरयजॊगा-१ 

५००००००/ ४९३९४०७/ ९८।८ १०० 

१९ आददिासी जनजाती उत्थान 
बिन मनभायण, मसनाभ, 

मसरयजॊगा-१ 

१००००००/ १००००००/ १०० १०० 

२० खेिाङ भानेडाडा देक्षख 
पेयेसम्भ जोयऩरुफाट गा 
ऩा जाने फाटो मनभायण, 
मसरयजॊगा-७ 

१००००००/ १००००००/ १०० १०० 

२१ भेिाखा सकेुटाय भोटयफाटो 
मनभायण (खोक्से सकेुटाय 
खण्ड), ऩामथबया माङ्फयक-
१ 

२५०००००/ २५०००००/ १०० १०० 

२२ पुरुम्फ ुनगय सहयी 
स्िास््म केन्र बिन 
मनभायण, पुङमरङ् न.ऩा-
१० 

१००००००/ १००००००/ १०० १०० 

२३ नाङ्गे आऩको पेददेक्षख 
मतमरको पेदसम्भ सडक 
स्तयोन्नती, पुङमरङ् न.ऩा-
१ 

१९०००००/ १००००००/ १०० १०० 
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मस.
नॊ 

आमोजनाको नाभ य ठेगाना कामयक्रभफाट 
विमनमोक्षजत 

फजेट 

कामयक्रभको 
खचय  

विक्षत्तम 
प्रगमत 

प्रमतशत 

बौमतक 
प्रगमत 

प्रमतशत 
२४ नमाॉफसऩाकय  छेउभा 

वऩऩरफोटे नाम्दखुोरा 
दाहारगाॉउ शेऩायटोर 
हाङ्देिा जोड्ने सडक 
स्तयोन्नती, पुङमरङ् न.ऩा- 
६ य ९ 

२५०००००/ २३७५०००/ ९५ १०० 

२५ हाङदेिा जनता भा.वि 
गाइगोडे-फेदायेसम्भ सडक 
स्तयोन्नती, पुङमरङ् न.ऩा-
९ 

५००००००/ २८९९७६३/
१४ 

५८ १०० 

२६ दमु्रे साझघुाट हुॉदै मसकैचा 
जोड्ने भोटयफाटो मनभायण, 
पुङमरङ् न.ऩा-११ 

१५०००००/ १५०००००/ १०० १०० 

२७ मनङ्मा छ्योमरयङ गमु्फादेक्षख 
सकेुटाय सम्भ ऩक्की ऩदभागय 
मनभायण, पुङमरङ् न.ऩा-६ 

१००००००/ १००००००/ १०० १०० 

 जम्भा ५९४०००००
/ 

४९७९४५१०
/ 

८३।८३ ९६।२
९ 

 प्रशासमनक खचय ६०००००/ ६०००००/ १००  
 कूर जम्भा ६०००००००

/ 
५०३९४५१०
/ 

८३।९९ ९६/२९ 
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प्रत्मेक आमोजनाको विक्षत्तम बौमतक प्रगमत य उऩरब्धी सवहतको  अरग अरग विियण अनसूुक्षचभा 
याक्षखएको छ । 

 

७ कोमबड-१९ कोषभा यकभ यकभान्तय् 

नेऩार सयकायफाट स्थानीम ऩूिायधाय विकास साझेदायी कामयक्रभ ( सञ्चारन कामयविमध ) मनमभािरी 
(तेश्रो सॊशोधन २०७७) फभोक्षजभ नगयऩामरका तथा गाउॉऩामरकाहरुरे मस कामयक्रभको खचय नबई 
फचत यहेको यकभ कोमबड-१९ को योकथाभ, मनमन्रण, मनदान य उऩचायभा खचय गनयसक्ने गयी 
कोमबड-१९ कोषभा यकभान्तय गनय सवकने व्मिस्था बए फभोक्षजभ मनम्न कामयक्रभको खचय हनु 
नसकेको यकभ यकभान्तय गरयएको छ । 

कोमबड-१९ कोषभा यकभान्तय गरयएको यकभ् 

मस नॊ कामयक्रभ यकभान्तय बएको 
यकभ 

कायण 

१ 
हाङदेिा जनता भा.वि गाइगोडे-
फेदायेसम्भ सडक स्तयोन्नती, 
पुङमरङ् न.ऩा-९ 

२१००२३६/८६ रागत अनभुान बन्दा 
कभभा फोरऩर 
स्िीकृत 

० 

१००००००० 

२००००००० 

३००००००० 

४००००००० 

५००००००० 

६००००००० 

बजेट 

आय 

व्यय 

व्यय प्रवतशत 

६००००००० 

५०३९४५१

० 

84% 

बजेट र खर्च  

र्ावषाक बजेट 

र्ावषाक खचा 

खचा प्रवतशत 
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मस नॊ कामयक्रभ यकभान्तय बएको 
यकभ 

कायण 

२ तमु्फे-भाङभामा-तेराफङु सडक 
स्तयोन्नती, भैिाखोरा  

७६२५/ कामय सम्ऩन्न बइ 
िचत बएको । 

३ मनिखुोरा ऩवहयो मनमन्रण, 
मसरयजङगा 

६०५९३/७४ रागत अनभुान बन्दा 
कभभा फोरऩर 
स्िीकृत 

४ मरम्फदुदन चङुफङु-आभेक ढङढङ्गे 
झयना सडक मनभायण, मसददङ्िा 

२५४२०४४/ रागत अनभुान बन्दा 
कभभा फोरऩर 
स्िीकृत 

५ छातेढुङ्गा खेर भैदान मनभायण 
आठयाई मरिेणी  

९८७७५७/ रागत अनभुान बन्दा 
कभभा फोरऩर 
स्िीकृत 

 जम्भा् ५६९८२५७/३८  

६ भहेन्र भा वि बिन मनभायण, 

भैिाखोरा 
३६४९०५/१८ कामय सम्ऩन्न बई 

िचत बएको । 

  कूर जम्भा् ६०६३१६२/५६ मस नॊ ६ को यकभ 
सॊमोजकको मनणयम 
विनानै सायेको । 

 

८. आमोजनाका सिर तथा सधुाय गनुयऩने ऩऺ् 

समभऺाभा प्रस्ततु प्रमतिेदनभा व्मक्त धायणाहरु, क्षजल्रा सभन्िम समभमतफाट बएको अनगुभन तथा 
मनयीऺण तथा सॊमोजक प्रमतमनमधफाट प्राप्त अनगुभन प्रमतिेदन सभेतको आधायभा आमोजना सञ्चारनका 
सिर एिॊ सधुाय गनुयऩने ऩऺहरु देहामफभोक्षजभ देक्षखन्छ ।  
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 सिर ऩऺ् 

 कोमबड-१९ को कायण भरुकु फन्दाफन्दीभा यहेको  अफस्थाभा सभेत विकास आमोजना 
सञ्चारन बएको । 

 नागरयक एिॊ जनप्रमतमनमधहरुभा आमोजनाको यकभ विज हनु ददनहुुॉदैन बने्न बािनाको विकास 
हनु ु। उऩबोक्ता समभमतहरु आमोजना कामायन्िमनभा सवक्रम यहन ु। 

 फोरऩर प्रकृमाफाट सञ्चामरत आमोजनाको फचत यहेको यकभराई सभमभानै सोवह आमोजनाको 
थऩ कामय गनेगयी फजेटको सदऩुमोग गयेको । 

 सधुाय गनुय ऩने ऩऺ् 

 मनमभािरी अनसुाय आमोजना छनौट कामय कामतयक भसान्तभा सम्ऩन्न गयी स्थानीम तहराई  
उऩरब्ध गयाउने व्मिस्था बए ताऩमन चार ुआ ि भा सो अिधी भॊक्षशय भसान्त सम्भ थऩ 
बएको मथमो । मसफाट स्थानीम तहहरुभा आमोजना विियण वढरो गयी उऩरब्ध हनु 
गएकोरे अमधकाॊश आमोजनाहरु स्थरगत रुऩभा तेश्रो चौभामसकको फैशाख य जेष्ठ भवहनाभा 
भार शरुु बएकारे आमोजनाको गणुस्तय कामभ गनुय बन्दा फजेट खचयभा प्राथमभकता हनु 
गएको । मसथय ऩवहरो चौभामसक अिधीभा आमोजना कामायन्िमन कामयविमध सवहत  विियण 
उऩरब्ध गयाउन ुऩदयछ । 

 आमोजना कामायन्िमन स्थानभा सयोकायिाराको चासोराई सम्फोधन हनुेगयी आमोजना सम्फन्धी 
विियण अमनिामय रुऩभा सिैरे देख्न ेगयी याख्न ुऩदयछ । 

 आमोजनाको अनगुभनभा जाने मनकाम िा ऩदामधकायीहरुरे गयेको अनगुभन तथा ददएको 
मनदेशन सझुािहरुराइ मरवऩिद्ध गनयका रामग आमोजना स्थरभानै अनगुभन ऩकु्षस्तका याख्न ु
ऩदयछ । 

 स्थानीम तहहरुरे विशेष गयी सडक य खेर भैदान सम्फन्धी आमोजनाहरुको मनभायण तथा 
भभयत कामयभा ड्रइङ मडजाइन नयाक्षख रगत इष्टभेट भार गयेको देक्षखएकोरे अमनिामय रुऩभा 
ड्रइङ सभेत तैमाय गने व्मिस्था गनुयऩदयछ । 

 आमोजना अनगुभन प्रमोजनका रामग क्षजल्रा सभन्िम समभमत तथा सॊमोजक प्रमतमनमधराई 
स्थानीम तहहरुरे अमनिामय रुऩभा आमोजना कामायन्िमन सॊझौता बैसकेऩमछ तत्कार रगत 
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इष्टभेट तथा ड्रइङ मडजाइन य कामय सम्ऩन्न बैसकेऩमछ सम्ऩन्न प्रमतिेदन सभेत ऩठाउन ुऩदयछ 
। 

 उऩबोक्ता समभमतफाट सञ्चामरत आमोजनाहरुभा अत्ममधकरुऩभा हेमब भेक्षशनको उऩमोग बएको 
देक्षखएको हुॉदा मस्ता भेक्षशनफाट गरयने कामयको रामग िोरऩरको भाध्मभफाट प्रमतस्ऩधाय गयाउन ु
उऩमकु्त देक्षखन्छ ।  

 आमोजना कामायन्िमनका चयणभा वििाद सजृना बएको तथा अन्म कुनै कायणरे कामायन्िमनभा 
सभस्मा बएभा सो को वििाद सभाधान िा िैकक्षल्ऩक आमोजना छनौट गयी सॊमोजकफाट 
स्िीकृत गनुयऩने बएकारे त्मसको जानकायी सभमभानै क्षजल्रा सभन्िम समभमत िा सॊमोजकराई 
गयाउन ुऩदयछ । 
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९.आमोजनागत सॊक्षऺप्त प्रगमत विियण 

 

१.आमोजनाको नाभ् इखाफ ुदेक्षख खेजेमनभ जोड्न ेसडक मनभायण, पक्तारङु । 

मस.नॊ आमोजना सम्फन्धी विियण 

१ आमोजना यहेको स्थान पक्तारङु गा.ऩा-४ य २ 
२ आमोजना सञ्चारन ढाॉचा  फोरऩर  

३ उऩबोक्ता/मनभायण 
व्मिसामीको नाभ य 
ठेगाना 

नेचारी याइ कान्छा कन्रक्सन, पुङमरङ -९ 

४ साइट इन्चाजयको नाभ स.इ. अरुण कुभाय मादि 
५ रागत अनभुान ७७५९९३८/९८ सॊझौता यकभ् ४७४९७८१/११ 

६ आमोजना श्रोत कामयक्रभफाट् २००००००/ ऩामरकाफाट् ६००००००/ 

७ प्रगमत प्रमतशत बौमतक् ० विक्षत्तम् ० 
 

आमोजनाको सम्ऩन्न कामय विियण 

 ऩामरकाफाट प्राप्त विियण अनसुाय कोमबड-१९ को कायण मोजना सम्झौता बएय ऩमन कामय 
सम्ऩन्न हनु नसकेको य यकभ वपताय (विज) बएको । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

२. आमोजनाको नाभ् ओराङचङुगोरा रघ ुजरविद्यतु ऩाउय हाउस भभयत, पक्तारुॊङ 

मस.नॊ आमोजना सम्फन्धी विियण 

१ आमोजना यहेको स्थान पक्तारङु गा.ऩा-७ ओराङचङुगोरा ।  
२ आमोजना सञ्चार ढाॉचा  उऩबोक्ता समभमत 

३ उऩबोक्ता/मनभायण 
व्मिसामीको नाभ य 
ठेगाना 

ओराङचङुगोरा र.ज.वि. ऩाउय हाउस भभयत उऩबोक्ता समभमत 

पक्तारङु 

४ साइट इन्चाजयको नाभ स.इ. अरुण कुभाय मादि 
५ रागत अनभुान १२११४७५/३७ सॊझौता यकभ् १२११४७५/३७ 

६ आमोजना श्रोत कामयक्रभफाट् १००००००/ जनसहबामगताफाट्२४१४७५/३७ 

७ प्रगमत प्रमतशत बौमतक् १०० विक्षत्तम् १०० (कामयक्रभ तपय को) 
 

आमोजनाको बौमतक उऩरब्धी विियण् 

 आमोजनाफाट ऩयुानो ऩािय हाउसको ऩखायर य जस्ताको भभयत कामय सम्ऩन्न बएको । 
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३. आमोजनाको नाभ् भाङदेिे कृवष सडक मनभायण, पक्तारङु। 

 

मस.नॊ आमोजना सम्फन्धी विियण 

१ आमोजना यहेको स्थान पक्तारङु गा.ऩा-५ 
२ आमोजना सञ्चारन ढाॉचा  उऩबोक्ता समभमत  

३ उऩबोक्ता/मनभायण 
व्मिसामीको नाभ य 
ठेगाना 

भाङदेिे कृवष सडक मनभायणउऩबोक्ता समभमत । 

४ साइट इन्चाजयको नाभ अ.स.इ. मफदूय भहत 
५ रागत अनभुान १२३१७१४/४१ सॊझौता यकभ् १२३१७१४/४१ 

६ आमोजना श्रोत कामयक्रभफाट् १००००००/ जनसहबामगताफाट्२६१७१४/४१ 

७ प्रगमत प्रमतशत बौमतक् १०० विक्षत्तम् १०० (कामयक्रभ) 
 

आमोजनाको बौमतक उऩरब्धी विियण् 

आमोजनाफाट रक्ष्म १४३३० घन मभटय भाटो कटान गयी नमाॉ सडक रमाक कामय सम्ऩन्न बएको 
। 
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४. आमोजनाको नाभ्  खेिाङ भानडेाॉडा देक्षख पेयेसम्भ जोयऩरुफाट गाउॉऩामरका जान े भोटयफाटो मनभायण, 

मसरयजङ्गा । 

मस.नॊ आमोजना सम्फन्धी विियण 

१ आमोजना यहेको स्थान मसरयजङ्गा गा.ऩा.-७  
२ आमोजना सञ्चार ढाॉचा  उऩबोक्ता समभमत 

३ उऩबोक्ता/मनभायण 
व्मिसामीको नाभ य 
ठेगाना 

खेिाङ भानेडाॉडा देक्षख पेयेसम्भ जोयऩरुफाट गाउॉऩामरका जान े
भोटयफाटो मनभायण उऩबोक्ता समभमत 

४ साइट इन्चाजयको नाभ स.इ. चन्रकुभाय भािो 
५ रागत अनभुान १२३२११९/३४ सॊझौता यकभ् १२३२११९/३४ 

६ आमोजना श्रोत कामयक्रभफाट् १००००००/ जनसहबामगताफाट्२३२११९/३४ 

७ प्रगमत प्रमतशत बौमतक् १०० विक्षत्तम् १०० (कामयक्रभ तपय ) 
 

आमोजनाकोबौमतक उऩरब्धी विियण् 

सयदय ५ मभटय चौडाइ बएको ६०० मभटय रम्फाई सडकको रमाक खोल्ने कामय सम्ऩन्न । 
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५. आमोजनाको नाभ् माङऩाङ आ.वि. खेरभैदान विस्ताय, मसरयजङगा 

मस.नॊ आमोजनाको नाभ 

१ आमोजना यहेको स्थान मसरयजॊगा गा.ऩा.-५ माङऩाङ 
२ आमोजना सञ्चार ढाॉचा  उऩबोक्ता समभमत 

३ उऩबोक्ता/मनभायण 
व्मिसामीको नाभ य 
ठेगाना 

माङऩाङ आ.वि. खेरभैदान विस्ताय उऩबोक्ता समभमत 

४ साइट इन्चाजयको नाभ स.इ.  
५ रागत अनभुान ११४६४४९/९५ सॊझौता यकभ् ११४६४४९/९५ 

६ आमोजना श्रोत कामयक्रभफाट् १००००००/ स्थानीमतहफाट्  

जनसहबामगता्१४६४४९/९५ 

७ आमोजनाको प्रगमत प्रमतशत बौमतक् १०० विक्षत्तम् १०० (कामयक्रभ तपय ) 
  

आमोजनाको बौमतक उऩरब्धी् 

१. विद्यारम खेर भैदान विस्तायको रामग ४४ मभटय रम्फाइ सदय १.२० मभटय चौडाइ य 
४.९० मभटय उचाइ फयाफय ऺेरपरभा भाटो काट्ने तथा ४४ मभटय रम्फाइ १.२० मभटय 
चौडाई य ३.९० मभटय उचाइ बएको ठेस गायो रगाउने कामय सभेत बएको । 

 
आमोजनाको केही झरकहरु् 
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६. आमोजनाको नाभ् आददिासी जनजाती उत्थान बिन मनभायण, मसरयजङगा । 

मस.नॊ आमोजना सम्फन्धी विियण 

१ आमोजना यहेको स्थान मसरयजॊगा गा.ऩा.-१ मसनाभ 
२ आमोजना सञ्चार ढाॉचा  उऩबोक्ता समभमत  

३ उऩबोक्ता/मनभायण 
व्मिसामीको नाभ य ठेगाना 

आददिासी जनजाती उत्थान बिन मनभायण मनभायण उऩबोक्ता समभमत 

 

४ साइट इन्चाजयको नाभ केशय कुभाय प्रसाइ, सफ इक्षन्जमनमय 
५ रागत अनभुान १२९०५८१/०६ सॊझौता यकभ् १२९०५८१/०६ 

६ आमोजना श्रोत कामयक्रभफाट् १००००००/ स्थानीमतहफाट्१२९०५८१/०६ 

७ आमोजनाको प्रगमत प्रमतशत बौमतक् १०० विक्षत्तम् १०० (कामयक्रभ तपय ) 
 

आमोजनाको बौमतक उऩरब्धी् 

 बिनको रगत इष्टभेट तथा  मडजाइन अनसुाय मसभेण्ट कक्षन्क्रटको ऩक्की ६ कोठे बिनको 
ऩवहरो तल्राको Tie Beam  सम्भको  मनभायण कामय बएको । 

आमोजनाको केही झरकहरु् 
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७. आमोजनाको नाभ् आम्िेगदुदन भा.वि. खेरभैदान विस्ताय तथा ठेस ऩखायर मनभायण 

मस.नॊ आमोजना सम्फन्धी विियण 

१ आमोजना यहेको स्थान मसरयजॊगा गा.ऩा.-२ आम्िेगदुदन 
२ आमोजना सञ्चार ढाॉचा फोरऩर/उऩबोक्ता समभमत 

३ उऩबोक्ता/मनभायण 
व्मिसामीको नाभ य 
ठेगाना 

नेचारी याई कान्छा कन्स्रक्सन / आम्िेगदुदन भा.वि. 
खेरभैदान विस्ताय तथा ठेस ऩखायर मनभायण उऩबोक्ता समभमत 

४ साइट इन्चाजयको नाभ स.इ. मनतेश बट्टयाई 
५ रागत अनभुान ३००००००/ सॊझौता यकभ् २३१९०६२/६० 

६ आमोजना श्रोत कामयक्रभफाट् 
३००००००/ 

जनसहबामगता फाट्  

७ आमोजनाको प्रगमत प्रमतशत बौमतक् १०० विक्षत्तम् १०० (कामयक्रभ तपय ) 
 

आमोजनाको बौमतक उऩरब्धी् 

 विद्यारम खेर भैदान विस्तायको रामग विमबन्न साइजका १४४ गोटा ग्माविन जारीभा ढुॊगा 
हारी करयि ७५ मभटय ठेस गायो रगाएको । फोरऩर स्िीकृत बै फाॉकी यहेको यकभ रु. 
५०४३९०/५३ य जनसहबामगता रु १००८९६/६७ गयी कूर ६०५२८७/२०  फाट 
विद्यारमको साविक भैदान तथा विद्यारम बिनको सभेत सयुऺा हनुे गयी करयि १० मभटय 
थऩ ग्माविन सवहतको ऩखायर उऩबोक्ता समभमत भापय त रगाएको । 

 

आमोजनाको केही झरकहरु् 

 
 

ठेक्का काया 

उपभोक्ता सवमवत काया 
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८. आमोजनाको नाभ् मनिखुोरा ऩवहयो मनमन्रण मसनाभ, मसरयजॊगा 

मस.नॊ आमोजना सम्फन्धी विियण 

१ आमोजना यहेको स्थान मसरयजॊगा गा.ऩा.-२ मसनाभ 
२ आमोजना सञ्चार ढाॉचा  फोरऩर  

३ फोरऩर स्िीकृत यकभ रु ऩवहरो्२८०६५८२/३४ दोश्रो् १९२६२७९/ 

खचय्  ४९३९४०७/ 
४ उऩबोक्ता/मनभायण 

व्मिसामीको नाभ य ठेगाना 
नविन मनभायण सेिा, वपददभ-२ ऩाॉचथय । 
 

५ साइट इन्चाजयको नाभ श्री यॊ क्षजत रॊिा,सहामक इक्षन्जनमय । 

श्री केशय कुभाय प्रसाइ, स.इ । 
६ आमोजना श्रोत कामयक्रभफाट् 

५००००००/ 

स्थानीमतहफाट् ० 

७ आमोजनाको प्रगमत प्रमतशत बौमतक् १०० विक्षत्तम् ९८.८  

 

आमोजनाको बौमतक उऩरब्धी विियण् 
ऩवहयो मनमन्रणका रामग विमबन्न साइजका २९७ िटाभा ग्माविन जारीभा ६९२ घनमभटय ढुॊगाबयी मसनाभ 
साइड तपय  सडकको तल्रो बागभा ३ रेमय सवहतको १९ मभटय, भामथल्रो बागभा ऩमन ३ रेमय सवहतको 
३१ मभटय ठेस गायो रगाएको,  त्मसै गयी सडक चारयुाख्न ५३ मभटय रम्फाइ य सयदय ५ मभटय चौडाइ 
कामभ गयी ढुॊगा सोमरङ गयेको, । त्मसैगयी आम्िेगदुदन साइड तपय  सडकको तल्रो बागभा करयि ४ रेमय 
सवहतको करयि २५ मभटय ठेस गायो रगाएको । 

खचय नबएको रु.६०५९३/७४ कोमबड-१९ कोषभा यकभान्तय गयेको । 

     

वसनाम साइडतर्ा  सडक मुनी र मावथको ग्यावर्न 

र्ाि तथा सोविङ काया 
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आमे्वगुवदन साइडको ग्यावर्न र्ाि वसनाम साइडको सडक मुवनको ग्यावर्न र्ाि 
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९. आमोजनाको नाभ् रक्ष्भी भा.वि खेरभैदान मनभायण मनभायण, मसरयजङगा  
 

मस.नॊ आमोजनाको नाभ 

१ आमोजना यहेको स्थान मसरयजॊगा गा.ऩा.-६ आम्िेगदुदन 
२ आमोजना सञ्चार ढाॉचा  उऩबोक्ता समभमत 

३ उऩबोक्ता/मनभायण 
व्मिसामीको नाभ य ठेगाना 

रक्ष्भी भा.वि खेरभैदान मनभायण उऩबोक्ता समभमत 

४ साइट इन्चाजयको नाभ स.इ. मोगेन्र ऩौडेर 
५ रागत अनभुान ११९२५०४/६२ सॊझौता यकभ् ११९२५०४/६२ 

६ आमोजना श्रोत कामयक्रभफाट् १००००००/ जनसहबामगताफाट्१९२५०४/६१  

७ आमोजनाको प्रगमत प्रमतशत बौमतक् १०० विक्षत्तम् १०० (कामयक्रभ तपय ) 
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१०. आमोजनाको नाभ् मसकैचा स्िास््म चौकी देक्षख वपकेिा सम्भ सडक मनभायण, मसरयजङ्गा । 
 

मस.नॊ आमोजना सम्फन्धी विियण 

१ आमोजना यहेको स्थान मसरयजॊगा गा.ऩा.-३ मसकैचा 
२ आमोजना सञ्चार ढाॉचा  उऩबोक्ता समभमत 

३ उऩबोक्ता/मनभायण 
व्मिसामीको नाभ य ठेगाना 

मसकैचा स्िास््म चौकी देक्षख वपकेिा सम्भ सडक मनभायण 

 

४ रागत अनभुान ११९४५१७/३२ सॊझौता यकभ् ११९४५१७/३२ 

५ आमोजना श्रोत कामयक्रभफाट् १००००००/ जनसहबामगताफाट्१९४५१७/३२  

६ आमोजनाको प्रगमत प्रमतशत बौमतक् १०० विक्षत्तम् १०० (कामयक्रभ तपय ) 
 

आमोजनाको बौमतक उऩरब्धी् 

आमोजनाफाट ७०० मभटय रम्फाइ तथा सयदय ५ मभटय चौडाइ बएको सडकको ट्याक खोल्ने कामय बएको 
। 

आमोजनाका केवह झरकहय 
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११. आमोजनाको नाभ् भेहेरे भकुुबञ्माङ सरुुक्षम्खभ सडक खण्ड भभयत तथा विस्ताय 

मस.नॊ आमोजनाको नाभ 

१ आमोजना यहेको स्थान मसददङिा गा.ऩा.-६ भेहेरे 
२ आमोजना सञ्चारन ढाॉचा उऩबोक्ता समभमत 

३ उऩबोक्ता/मनभायण 
व्मिसामीको नाभ य ठेगाना 

भेहेरे भकुुबञ्माङ सरुुक्षम्खभ सडक खण्ड भभयत तथा विस्ताय 
उऩबोक्ता समभमत 

४ रागत अनभुान २९७१०७०/०२ सॊझौता यकभ् २९७१०००/  

अक्षन्तभ बकु्तानी यकभ् २९५०६४६/२८ 

५ आमोजना श्रोत कामयक्रभफाट् १००००००/ स्थानीमतहफाट् १५०००००/ 

६ आमोजनाको प्रगमत प्रमतशत बौमतक् १०० विक्षत्तम् १०० (कामयक्रभ तपय ) 
 

आमोजनाको बौमतक उऩरब्धी विियण 

१४६० मभटय रम्फाइ य औषत ५ मभटय चौडाइ बएको नमा सडकको रमाक मनभायण बएको । 
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१२. आमोजनाको नाभ् मरम्फदुदन चङुफङु देक्षख ओम्रके ढङढङे झयना सम्भको भोटयफाट मनभायण, मसददङ्िा 
 

मस.नॊ आमोजना सम्फन्धी विियण 

१ आमोजना यहेको स्थान मसददङिा गा.ऩा.-५ मरम्फदुदन 
२ आमोजना सञ्चार ढाॉचा  फोरऩर 

३ उऩबोक्ता/मनभायण 
व्मिसामीको नाभ य ठेगाना 

ऩूजा एण्ड आय डी कन्स्रक्सन प्रा.मर वपददन-१ ऩाॉचथय 

४ साइट इन्चाजयको नाभ अ.स.इ. कुशर खमतिडा 
५ रागत अनभुान ५०००१८३०/ सॊझौता यकभ् २१२१९७७/३२ 

अक्षन्तभ बकु्तानी यकभ् २०९७१३९/७३ 

६ आमोजना श्रोत कामयक्रभफाट् ५००००००/ स्थानीमतहफाट्   

७ आमोजनाको प्रगमत प्रमतशत बौमतक् १०० प्रमतशत विक्षत्तम् ५० प्रमतशत 

 

आमोजनाको बौमतक उऩरब्धी विियण् 

 आमोजनाफाट ओसत ४.५ मभटयको २१०० मभटय रम्फाइको नमॉ सडक मनभायण बएको । 

 आमोजनाको खचय नबएको यकभ रु २५४२०४४/७३ कोमबड कोषभा यकभान्तय बएको । 

 

आमोजनाको केही झरकहरु् 
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१३. आमोजनाको नाभ् सरुुक्षम्खभ रघ ुजरविदु्दत आमोजना भभयत, मसददङ्िा । 

मस.नॊ आमोजनाको नाभ 

१ आमोजना यहेको स्थान मसददङ्िा गा.ऩा.-७ सरुुक्षम्खभ 
२ आमोजना सञ्चारन ढाॉचा  उऩबोक्ता समभमत 

३ उऩबोक्ता/मनभायण 
व्मिसामीको नाभ य ठेगाना 

सरुुक्षम्खभ रघ ुजरविदु्दत आमोजना भभयतउऩबोक्ता समभमत 

४ रागत अनभुान १०५६२८३/६२ सॊझौता यकभ् १०५६२८३/६२ 

५ आमोजना श्रोत कामयक्रभफाट् १००००००/ जनसहबामगताफाट्५६२८३/६२ 

६ आमोजनाको प्रगमत प्रमतशत बौमतक् १०० विक्षत्तम् १०० (कामयक्रभ तपय ) 
 

आमोजनाको बौमतक उऩरब्धी् 

कामयक्रभफाट उक्त ऺेरभा १८ वक.मभ प्रसायण राइन विस्ताय बएको । 

आमोजनाको केही झरकहरु् 
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१४. आमोजनाको नाभ् छातेढुॊगा  भा .वि. खेरभैदान मनभायण,आठयाइ मरिेणी । 

मस.नॊ आमोजना सम्फन्धी विियण 

१ आमोजना यहेको स्थान आठयाई मरिेणी गा.ऩा.-४ चाॉगे । 
२ आमोजना सञ्चार ढाॉचा फोरऩर 

३ उऩबोक्ता/मनभायण 
व्मिसामीको नाभ य 
ठेगाना 

श्रीचाॉगे मनभायण सेिा/ श्री छातेढुॊगा  भा .वि. खेरभैदान मनभायण 

४ साइट इन्चाजयको नाभ अ.स.इ. यत्नयाज बभुी 
५ रागत अनभुान फोरऩरको कामय्  

५५८३१५०/०८ 

उ.स. कामय् १५१५५९३/३३ 

सॊझौता यकभ्  

ठेकेदाय्२८१२२४३/५३ 

उ.स. १५१५५९३/३३ 

 

६ आमोजना श्रोत कामयक्रभफाट् ५००००००/ जनसहबामगता्३१५५९३/३३ 

७ प्रगमत प्रमतशत बौमतक् १०० विक्षत्तम्८०.२४(कामयक्रभ तपय ) 
  

आमोजनाको बौमतक उऩरब्धी विियण् 

१. विद्यारम खेर भैदान मनभायणको क्रभभा २७०.५ घनमभटय ढुॊगाको २४ मभटय रम्फाइ, २.५ 
मभटय चौडाइ य ३ मभटय उचाईको ग्माविनिार रगाइ साविक खेरभैदान पयावकरो फनाएको   

२. ठेक्काफाट फचत हनु आएको यकभफाट उऩबोक्ता समभमतफाट विद्यारमको सयुऺाको रामग २५० 
मभ. रम्फाइ य १.८ मभटय चौडाइको तायजारी घेयािाया कामय गयेको । 

३. िचत हनु आएको रु.९८७७५७/ ऩामरकाको कोमबड -१९ कोषभा यकभान्तय गयेको । 

आमोजनाको केही झरकहरु् 
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१५. आमोजनाको नाभ् श्री मसॊहदेिी आ.वि. खेर भैदान मनभायण, आठयाई मरिेणी। 

मस.नॊ आमोजनाको नाभ 

१ आमोजना यहेको स्थान आठयाई मरिेणी गा.ऩा.-१ मनगिुाददन । 
२ आमोजना सञ्चार ढाॉचा  उऩबोक्ता समभमत 

३ उऩबोक्ता/मनभायण 
व्मिसामीको नाभ य ठेगाना 

श्री मसॊहदेिी आ.वि. खेर भैदान मनभायण उऩबोक्ता समभमत 

४ साइट इन्चाजयको नाभ अ.स.इ. ददजेन शेऩाय 
४ रागत अनभुान १८८४७४४/५८/ सॊझौता यकभ् १८८४७४४/५८ 

६ आमोजना श्रोत कामयक्रभफाट् १५०००००/ जनसहबामगता्३८४७४४/५८ 

७ आमोजनाको प्रगमत प्रमतशत बौमतक् १०० विक्षत्तम् १०० (कामयक्रभ तपय ) 
८. आमोजनाको बौमतक उऩरब्धी् 

आमोजनाका केवह झरकहरु् 
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१६. आमोजनाको नाभ् तमु्फे -भाॊभामाखोरा- तेल्राफङु सडक स्तयोन्नती, भैिाखोरा । 

मस.नॊ आमोजना सम्फन्धी विियण 

१ आमोजना यहेको स्थान भैिाखोरा-३ य २ 
२ आमोजना सञ्चारन ढाॉचा  फोरऩर 

३ उऩबोक्ता/मनभायण 
व्मिसामीको नाभ य ठेगाना 

तेम्फे मनभायण सेिा ताप्रेजुॊग 

४ साइट इन्चाजयको नाभ इ.आक्षशष क्षघमभये,विजम चोङिाङ 
५ रागत अनभुान ४८५००००/ सॊझौता यकभ् ४८४२३७४/२२ 

बकु्तानी यकभ्४८३७४५७/८२ 

६ आमोजना श्रोत कामयक्रभफाट् ५००००००/ जनसहबामगताफाट् ० 

७ प्रगमत प्रमतशत बौमतक् १०० विक्षत्तम् ९६ 
 

आमोजनाकोबौमतक उऩरब्धी विियण् 

आमोजनाफाट २५०० मभ रम्फाइ य ५.५ मभ चौडाइको सडक स्तयोन्नती बएको । स्तयोन्नमतको क्रभभा 
७३.५ घनभीटय ग्माविन िार रगाएको, ४५ घन मभटय प्रोटेक्सन िार रगाएको, स्टोन सोमरङ कामय 
५० घन मभटय,  सडक चौडाइ गदाय १०८६६ घनमभटय भाटो कवटॊग गयेको ।४५२७ घनमभटय चट्टान 
कवटॊग गयेको । आयमसमस स्राि कज्िे २६.२ घनमभटय, वऩमसमस कामय १० घनमभटय तथा 
रयइन्सपोसयभेणट कामय ५६२ केक्षज काभ बएको । 

 

आमोजनाको केही झरकहरु 
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१७. आमोजनाको नाभ् भहेन्र भा.वि बिन  मनभायण, भैिाखोरा 

मस.नॊ आमोजना सम्फन्धी विियण 

१ आमोजना यहेको स्थान भैिाखोरा गा.ऩा.-६ 
२ आमोजना सञ्चार ढाॉचा  उऩबोक्ता समभमत 

३ उऩबोक्ता/मनभायण 
व्मिसामीको नाभ य ठेगाना 

भहेन्र भा.वि बिन मनभायणउऩबोक्ता समभमत, भैिाखोरा-६ 

४ साइट इन्चाजयको नाभ  
५ रागत अनभुान २४१७६९३/९३ सॊझौता यकभ् २४१७६९३/९३ 

जम्भा बकु्तानी् ११३३५००/ 

६ आमोजना श्रोत कामयक्रभफाट् 
१५०००००/ 

गाउॉऩामरकाफाट् १००००००। 

७ आमोजनाको प्रगमत प्रमतशत बौमतक् १०० विक्षत्तम्७५.५६(कामयक्रभ तपय ) 
 

आमोजनाको बौमतक उऩरब्धी विियण् 

 आमोजनाफाट विद्यारमको १३.५ मभ रम्फाई ५.६ मभ चौडाइ ३.२० मभ उचाइ बएको ऩक्की 
दइुकोठे बिन मनभायण बएको । त्मस्तै ४२ घनमभटय िार मनभायण, स्टोन सोमरङ कामय ३ 
घनमभटय सम्ऩन्न बएको । 

 आमोजनाफाट िचत हनु आएको कामयक्रभ तपय को रु ३६४९०५/१८ कोमबड-१९ कोषभा 
यकभान्तय गयेको । 

 

आमोजनाको केवह झरकहरु 
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१८. आमोजनाको नाभ् दमु्रे समतघाट हुॉदै मसरयजॊगा गा.ऩा. जोड्न ेभोटयफाटो मनभायण,पुङमरङ । 

मस.नॊ आमोजना सम्फन्धी विियण 

१ आमोजना यहेको स्थान पुॊ गमरङ न.ऩा-११  
२ आमोजना सञ्चारन ढाॉचा  उऩबोक्ता समभमत 

३ उऩबोक्ता/मनभायण 
व्मिसामीको नाभ य 
ठेगाना 

दमु्रे समतघाट हुॉदै मसरयजॊगा गा.ऩा. जोड्ने भोटयफाटो मनभायण 
उऩबोक्ता समभमत 

४ साइट इन्चाजयको नाभ स.इ. याजेश कुभाय याम 
५ रागत अनभुान २८७०२२२/५९ सॊझौता यकभ् २८७०२२२/५९ 

६ आमोजना श्रोत कामयक्रभफाट् १५०००००/ 

नगयऩामरकाफाट् १००००००/ 

जनसहबामगताफाट्१३३६४२/६७ 

७ प्रगमत प्रमतशत बौमतक् १०० विक्षत्तम् १०० (कामयक्रभ) 
 

८. आमोजनाको सम्ऩन्न बौमतक उऩरब्धी्  

 ऩूणय रुऩभा यक कवटॊगको कामय बएकोरे कतै कतै इष्टभेट अनसुाय चौडाइ नऩगेुको  ठाउॉहरुभा 
६५ िटा ग्माविन रगाई नमाॉ सडक मनभायण २०० मभ. तथा  १००  मभ.व्माक कवटॊग गयी 
ऩयुानो सडको चौडाइ विस्ताय गयेको  ।  

 मसरयजॊगा गाउॉऩामरकाराई सदयभखुाभ जोड्ने छोटो फाटो बएकोरे स्थानीम तथा प्रदेश सयकायरे 
प्राथमभकताका साथ फजेट विमनमोजन गयी कामय सम्ऩन्न गनुय ऩने । 

आमोजनाका केवह झरकहरु 

              

नयााँ टर याकको अन्तिम वर्न्दु  वर्ष्फोटक पदाथा वर्छ्याउाँदै टर याक वर्स्तारका 

िावग 
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नयााँ टर याकमा रक कवटिंग 
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१९. आमोजनाको नाभ् नमाॉफसऩाकय  छेउ- वऩऩरफोटे- नाम्दखुोरा- दाहार गाउॉ- शऩेायटोर- हाङ्देिा जोड्न े
भोटयफाटो भभयत (स्तयोन्नती), पुङमरङ । 

मस.नॊ आमोजना सम्फन्धी विियण 

१ आमोजना यहेको स्थान पुॊ गमरङ न.ऩा-६ य ९  
२ आमोजना सञ्चार ढाॉचा  उऩबोक्ता समभमत 

३ उऩबोक्ता/मनभायण 
व्मिसामीको नाभ य 
ठेगाना 

नमाॉफसऩाकय  छेउ वऩऩरफोटे नाम्दखुोरा दाहार गाउॉ शेऩायटोर 
हाङ्देिा जोड्ने भोटयफाटो भभयत (स्तयोन्नती) उऩबोक्ता समभमत 

४ साइट इन्चाजयको नाभ स.इ. याजेश याम 
५ रागत अनभुान २९४६८३७/८८ सॊझौता यकभ् २९४६८३७/८८ 

बकु्तानी यकभ्२३७५०००/ 

६ आमोजना श्रोत कामयक्रभफाट् २५०००००/ जनसहबामगताफाट्५७१८३७/८८ 

७ प्रगमत प्रमतशत बौमतक् १०० विक्षत्तम् ९५ (कामयक्रभ) 
 

आमोजनाको बौमतक कामय अफस्था् 

कूर ११३० मभटय रम्फाइ सडकराई सयदय ६ मभटय चौडाइ कामभ हनुेगयी स्तयोन्नती गयेको । मस 
क्रभभा स्टोन भेसीनयी िार मनभायण २० मभटय, ढुॊगा सोमरङ ८ मभटय, विमबन्न साइजका १६५ िटा ग्मािीन 
जारी बयी सडकराइ सयुक्षऺत फनाएको । त्मसैगयी सडकको सिैबागभा कच्ची नारी सभेत मनभायण गयेको ।   

आमोजनाको केही झरकहरु् 
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२०. आमोजनाको नाभ् नाङ्ग ेआऩको पेदद देक्षख मतरीको पेदसम्भ सडक स्तयोन्नती, पुङमरङ । 

मस.नॊ आमोजना सम्फन्धी विियण 

१ आमोजना यहेको स्थान पुङमरङ न.ऩा-२  
२ आमोजना सञ्चार ढाॉचा  उऩबोक्ता समभमत 

३ उऩबोक्ता/मनभायण 
व्मिसामीको नाभ य 
ठेगाना 

नाॊगे आऩको पेदद देक्षख मतरीको पेदसम्भ सडक स्तयोन्नती 
उऩबोक्ता समभमत 

४ साइट इन्चाजयको नाभ स.इ. अख्तय हसेुन 
५ रागत अनभुान २१४५३४०/२८ सॊझौता यकभ् २१४५३४०/२८ 

६ आमोजना श्रोत कामयक्रभफाट् 
१९०००००/ 

जनसहबामगताफाट्३४०३४०/२८ 

७ प्रगमत प्रमतशत बौमतक् १०० विक्षत्तम् १०० (कामयक्रभ) 
 

आमोजनाको सम्ऩन्न कामय अफस्था् 

सडक स्तयोन्नतीको क्रभभा िीयेन्र आ.वि नक्षजक य थाङगे खोराभा  २/१/१ को ग्माविन जारी २०० 
िटाभा ४०० घनमभटय ढुॊगा बयी १०० मभटय सडकराई ऩवहयोफाट सयुक्षऺत गयेको । करयि १४७ मभटय 
सडकभा भाटो कटान गयी सडकको चौडाइ विस्ताय गयेको ।  

आमोजनाका केवह झरकहरु् 
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२१. आमोजनाको नाभ् मनङ्मा छ्योखोमरयङ् गमु्फादेक्षख सकेुटाय सम्भ ऩक्की ऩदभागय मनभायण, पुङमरङ् 

मस.नॊ आमोजना सम्फन्धी विियण 

१ आमोजना यहेको स्थान पुक्षङ्रङ्ग न.ऩा.-६ फतासे 
२ आमोजना सञ्चार ढाॉचा  उऩबोक्ता समभमत 

३ उऩबोक्ता/मनभायण 
व्मिसामीको नाभ य ठेगाना 

मनङ्मा छ्योखोमरयङ् गमु्फादेक्षख सकेुटाय सम्भ ऩक्की ऩदभागय 
मनभायण समभमत 

४ साइट इन्चाजयको नाभ य 
ऩद  

याजेश याम,सफ इक्षन्जमनमय 

५ रागत अनभुान ११७७५९७/८४ सॊझौतायकभ्११७७५९७/ 

६ आमोजना श्रोत कामयक्रभफाट् 
१००००००/ 

जनसहबामगताफाट् 
२२७५९७/ 

७ आमोजनाको प्रगमत प्रमतशत बौमतक् १०० विक्षत्तम् १००(कामयक्रभ तपय ) 
 

आमोजनाकोबौमतक उऩरब्धी विियण् 

स्िीकृत मडजाइन अनसुाय चौडाइ१.५मभटय, उचाइ फढीभा १५से.मभटय सतहको चौडाइ कक्षम्तभा १५इन्च 
बन्दा कभ नहनुेगयी रम्फाइ३५०मभटय मसमडमकु्त ऩदभागय मनभायण बएको। 

६.आमोजनाको केही झरकहरु् 
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२२. आमोजनाको नाभ् हाङदेिा जनता भा.वि. गाईगोडे िैदाये सडक स्तयोन्नती, पुङमरङ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  आमोजनाको  बौमतक उऩरब्धी विियण् 

 सडक स्तयोन्नतीको क्रभभा २२०० मभटय रम्फाइभा भाटो कवटॊग य ठाउॉठाउॉभा गयी ६९ मभटय 
रम्फाइ तथा सयदय २.५ मभटय चौडाइको िार मनभायण तथा विमबन्न साइजको ४१ िटा ग्माविन 
जारीभा ढुॊगा याक्षख सडकराइ सयुक्षऺत गरयएको ।  

 आमोजनाको खचय नबएको यकभ रु.२१००२३६/८६ कोमबड-१९ कोषभा यकभान्तय गयेको । 

आमोजनाको केही झरकहरु् 

             

              

मस.नॊ आमोजना सम्फन्धी विियण 

१ आमोजना यहेको स्थान पुॊ गमरङ न.ऩा-६ य ९  
२ आमोजना सञ्चार ढाॉचा  फोरऩर य कोटेशन 

३ उऩबोक्ता/मनभायण व्मिसामीको 
नाभ य ठेगाना 

 

४ साइट इन्चाजयको नाभ स.इ. अख्तय हसेुन 
५ रागत अनभुान  ठेक्का सॊझौता् २३०७००१/९९ 

कोटेशन् ४४२३०८/३५ 
६ आमोजना श्रोत कामयक्रभफाट् 

५००००००/ 

खचय्  २८९९७६३/१४ 

७ प्रगमत प्रमतशत बौमतक् १०० विक्षत्तम् ५७.९९ 
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२३. आमोजनाको नाभ् पुयम्फ ुनगय सहयी स्िास््म केन्र बिन मनभायण, पुङमरङ् 

मस.नॊ आमोजनाको विियण 

१ आमोजना यहेको स्थान पुॊ गमरङ न.ऩा-१० 
२ आमोजना सञ्चार ढाॉचा उऩबोक्ता समभमत 

३ उऩबोक्ता/मनभायण 
व्मिसामीको नाभ य 
ठेगाना 

पुयम्फ ुनगय सहयी स्िास््म केन्र बिन मनभायणउऩबोक्ता समभमत 

४ साइट इन्चाजयको नाभ स.इ. याजेश शे्रष्ठ 
४ रागत अनभुान १२२४३९३/१० सॊझौता यकभ् १२२४३९३/१० 

६ आमोजना श्रोत कामयक्रभफाट् 
१००००००/ 

जनसहबामगताफाट्२२४३९३/१० 

७ प्रगमत प्रमतशत बौमतक् १०० विक्षत्तम् १०० (कामयक्रभ) 
 

आमोजनाको सम्ऩन्न बौमतक उऩरब्धी् 

 स्िास््म केन्र बिन मनभायणको ऩूिायधायका रामग भैदानजमभनको मबत्तो साइडभा २८ मभटय 
भेक्षशनयी िार मनभायण गयेको । 

 

आमोजनाका केवह झरकहरु 
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२४. आमोजनाको नाभ् ऩञ्चशे्वयी भा.वि खेरभैदान मनभायण, मभक्िाखोरा 

 

आमोजनाको बौमतक उऩरब्धी विियण् 

विद्यारम खेर भैदान मनभायण सम्ऩन्न । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मस.नॊ आमोजना सम्फन्धी विियण 

१ आमोजना यहेको स्थान मभक्िाखोरा  गा.ऩा.-३ मरिाङ । 
२ आमोजना सञ्चार ढाॉचा उऩबोक्ता समभमत 

३ उऩबोक्ता/मनभायण 
व्मिसामीको नाभ य 
ठेगाना 

श्री चाॉगे मनभायण सेिा/ श्री छातेढुॊगा  भा .वि. खेरभैदान 
मनभायणऩञ्चशे्वयी भा.वि खेरभैदान मनभायण,उऩबोक्ता समभमत 

४ साइट इन्चाजयको नाभ स.ई. दािा शेऩाय 
५ रागत अनभुान ११०५७६४/ सॊझौता यकभ् ११०५७६४/ 

 

६ आमोजना श्रोत कामयक्रभफाट् १००००००/ जनसहबामगता्११०५७६४/ 

७ आमोजनाको प्रगमत 
प्रमतशत 

बौमतक् १०० विक्षत्तम्१००  (कामयक्रभ तपय ) 
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२५. आमोजनाको नाभ् सगयभाथा आ.वि खेरभैदान मनभायण, मभक्िाखोरा 

मस.नॊ आमोजना सम्फन्धी विियण 

१ आमोजना यहेको स्थान मभक्िाखोरा  गा.ऩा.-२ मरिाङ । 
२ आमोजना सञ्चार ढाॉचा  उऩबोक्ता समभमत 

३ उऩबोक्ता/मनभायण 
व्मिसामीको नाभ य ठेगाना 

सगयभाथा आ.वि खेरभैदान मनभायण उऩबोक्ता समभमत, 

मभक्िाखोरा । 
४ साइट इन्चाजयको नाभ स.इ दािा शेऩाय 
५ रागत अनभुान ११०३३८४/ सॊझौता यकभ् ११०३३८४/ 

६ आमोजना श्रोत कामयक्रभफाट् 
१००००००/ 

जनसहबामगता्१०३३८४/ 

७ आमोजनाको प्रगमत प्रमतशत बौमतक् १०० विक्षत्तम्१०० (कामयक्रभ तपय ) 
 

     आमोजनाको बौमतक उऩरब्धी विियण्  

     विद्यारम खेरभैदान मनभायण सम्ऩन्न । 
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२६. आमोजनाको नाभ्भेिाखा-मछऩमछऩे-सकेुटाय सडक मनभायण (खोक्से सकेुटाय खण्ड),ऩामथबया माङ्ियक 

 
मस.नॊ आमोजना सम्फन्धी विियण 

१ आमोजना यहेको स्थान ऩामथबया गा.ऩा.-६ नाङखोल्माङ 
२ आमोजना सञ्चार ढाॉचा य 

प्रविमध 
िोरऩर/उऩबोक्ता समभमत 

३ उऩबोक्ता/मनभायण 
व्मिसामीको नाभ य ठेगाना 

श्री नेचारी याई कान्छा कन्स्रक्सन, पुङमरङ / खोक्से-भेिाखा 
सडक स्तयोन्नती उऩबोक्ता समभमत 

४ साइट इन्चाजयको नाभ स.इ श्रीध्िज तेम्फे 
५ रागत अनभुान ७४२५६२९/६५ सॊझौता यकभ् ३११६३६३/१५०००००/  

अक्षन्तभ बकु्तानी यकभ् ३११६३६३/ 
(ठेकेदाय) 

रु. ४३८३६३६/(उऩबोक्ता समभमत) 

६ आमोजना श्रोत कामयक्रभफाट् २५०००००/ प्रदेश मनिायचन ऺेरविकास 
कामयक्रभफाट् ५००००००/  

७ आमोजनाको प्रगमत प्रमतशत बौमतक् १०० विक्षत्तम्१०० (कामयक्रभ तपय ) 
 

आमोजनाको बौमतक उऩरब्धी विियण् 

 

 आमोजनाको खोक्से सकेुटाय खण्डको काभ ठेक्काऩट्टा य ठेक्काऩट्टाफाट बै िाॉकी यहेको यकभ रु 
४३८३६३६/८५ फयाियको ग्मािीन िार तथा तायजारीको कामय ऩामरकाको मनणयमानसुाय 
उऩबोक्ता समभमतफाट गयाएको । 

 आमोजनाफाट नमाॉ रमाक २८०० मभटय, ऩयुानो विस्ताय ३७८० मभटय, विमबन्न साइजका 
ग्मािीन िार सॊख्मा २९२ िटा, ढुॊगा सोमरङ १०१० भीटय तथा ऩीसीसी िकय  ६० मभटयको 
कामय सम्ऩन्न गयेको । उऩयोक्त कामयभा ११७३१८३/६३ फयाफयको जनसहबागीता 
उऩबोक्ता समभमतको यहेको । 

 

आमोजनाको केही झरकहरु् 
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२७. आमोजनाको नाभ्मथङराफ-ुथङुथाऩ देक्षख रेचिुा जोड्न ेकृवष सडक मनभायण,भेरयङदेन 

मस.नॊ आमोजनाको नाभ 

१ आमोजना यहेको स्थान भेरयङदेन गा.ऩा.-१  
२ आमोजना सञ्चार ढाॉचा  फोरऩर 

३ उऩबोक्ता/मनभायण 
व्मिसामीको नाभ य ठेगाना 

नाम्राक मनभायण सेिा वपददभ-१ ऩाॉचथय 

४ साइट इन्चाजयको नाभ इक्षन्जमनमय ऩिन ऩौडेर 
५ रागत अनभुान  सॊझौता यकभ् ७५३४१५३/७९ 

अक्षन्तभ बकु्तानी यकभ् ७५४०५४२/ 

६ आमोजना श्रोत कामयक्रभफाट् 
५००००००/ 

प्रदेशसयकायफाट् 
२५३४१५३/७९ 

७ आमोजनाको प्रगमत प्रमतशत बौमतक् १००  विक्षत्तम्१०० (कामयक्रभ तपय ) 
 

आमोजनाको बौमतक उऩरब्धी विियण् 
 ऩामरकाफाट प्रदेश सयकायको सभेत रगानीभा सडकको मनभायण कामय साक्ऩाया-खाम्रङु-

तेल्रक्ऩा देक्षख नमाॉ मनभायण तथा स्तयोन्नती गनेगयी मडजाइन गयेको  । 

 आमोजनाफाट ओसत ५.५ मभटयको ३५०० मभटय रम्फाइको भध्मे २५०० मभटय नमाॉ 
सडक मनभायण बएको । १००० मभटय ऩयुानोराई स्तयोन्नती गयेको ऩाइमो । 

   आमोजनाको केवह झरकहरु 
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