
डुडुवा कार्ाालर् भवनको ननमार्ा कार्ा निब्र : 

 िीन मनिनामा २५ प्रनिशि कार्ा सम्पन्न, अध्र्क्ष नेिृत्वको टोलीद्धारा अनुगमन  

 डुडुवा (बााँके), ४ कार्िाक । बााँके डुडुवा गाउाँपानलकाको नर्ााँ कार्ाालर् भवन ननमार्ाको कार्ा निब्र रुपमा अनि बढेको छ । 

भवन ननमार्ाको ठेक्का सम्झौिा भएको िीन मनिनाको अवधीमा २५ प्रनिशि ननमार्ा कार्ा पुरा भएको छ । कोरोना संक्रमर्को 

मिामारी र नदीजन्र् पदार्ाको ढुवानी बन्द भएर ननमार्ा सामाग्री अभावका बलेा पनन ननमार्ा कार्ा निब्र रुपमा अनि बढेको िो ।  

 भवन ननमार्ाको कार्ाप्रगनिका बारेमा आज मंगलबार गाउाँपानलका अध्र्क्ष नरेन्रकुमार चौधरी नेिृत्वको टोलीले अनुगमन 

िर्ा ननरीक्षर् गरेको छ । अनुगमनका क्रममा गाउाँपानलका अध्र्क्ष चौधरीले भवनको ननमार्ाको गुर्स्िररर्िा, बाउण्ड्री, शौचालर्, 

बहुउदे्दनशर् सभा िलको नडजाइन, भवनको कोठा लगार्िका बारेमा प्रानवनधक टोलीसंग जानकारी नलई र्प सरसल्लाि ददनुभर्ो । 

उिााँले बााँके नजल्लामै पनिले पटक डुडुवाले भवन ननमार्ा गना लागेकाले समर्मा ननमार्ा कार्ा सम्पन्न पुरा गना ठेकेदार कम्पनीलाई 

आग्रि गनुाभर्ो । अध्र्क्ष चौधरील े नछटट ै भवन ननमार्ाको कार्ा सम्पन्न भएमा कार्ाालर्को कामकाज िर्ा सेवा प्रवािमा ननकै 

सिर्ोग िर्ा गुर्स्िररर्िा बढने नवश्वास व्यक्त गनुाभर्ो ।  

 अनुगमन टोलीमा गाउाँपानलका उपाध्र्क्ष शानिदा बानो, प्रमुख प्रशासदकर् अनधकृि प्रशुराम उपाध्र्ार्, कार्ापानलका सदस्र् 

नललाविी र्ादव लगार्ि कमाचारी र प्रानवनधकिरुको सिभानगिा रिकेो नर्र्ो । भवन ननमार्ाको र्सरी न ैबेला बलेामा अनुगमन 

भएमा िामीलाई पनन कार्ा गनामा सिजिा िर्ा उत्साि र्प्ने बिाउद ै ननमार्ा कम्पनी रोर्ल कन्सट्रक्सनका प्रोजेक्ट इनन्जननर्र 

ददनेशबिादरु शािील ेभन्नभुर्ो–‘अनिलेको प्रगनि अनुसार अनि बढमेा ६ मनिना अगाव ै ननमार्ा कार्ा सम्पन्न गरर िस्िान्िरर् गना 

सदकन्छ, त्र्सै अनुरुप अनिललेाई निब्र रुपमा काम गरररिकेा छौ ।’ उिााँल ेअनिल ेजरटल पररस्र्ीिीमा पनन िामीले ननमार्ा कार्ा 

नरोकी ननरन्िर अनि बढाइरिकेो भन्द ैननमार्ा सामाग्रीका लानग खोला खलुेपनछ अझ सिज हुने बिाउनुभर्ो ।  

 अत्र्ाधुननक प्रनवधीबाट ननमार्ा हुने सुनवधा सम्पन्न भवनको िीन मनिना अनि मात्र गाउाँपानलका अध्र्क्ष चौधरीले 

नशलान्र्ास गनुाभएको नर्र्ो । गाउाँपानलका केन्र रिकेो वडा न.ं ३ बनकट्टीनस्र्ि २० कठठा जग्गामा रु १० करोड २२ लाख १६ 

िजार ६१२ को लागिमा अत्र्ाधुननक कार्ाालर् भवन ननमार्ा भईरिकेो छ । चार िल्ल े भवनमा चार सर् जना क्षमिा भएको 

बहुउदे्दनशर् सभा िल, सानो सभा कक्ष, ३२ वटा कोठा, स्टोर कोठा, शौचालर्, बाउण्ड्री, ठुला िर्ा साना सवारीका लानग पार्का ङ्ग, 

प्ले ग्राउण्ड्ड, सेवाग्रािीका लानग प्रनिक्षालर्, गाडा रुम र नलप्टसनििको भवन ननमार्ा हुने प्रमखु प्रशासदकर् अनधकृि प्रशुराम 

उपाध्र्ार्ल ेबिाउनभुर्ो ।  उिााँका अनुसार रोर्ल कन्सट्रक्सन कैलालीले भवन ननमार्ाको ठेक्का सम्झौिा गरेको छ भने दईु वर्ानभत्र 

भवन बनाउने समझदारी भएको छ । भवन ननमार्ाका लानग संनिर् सरकार र नजल्ला समन्वर् सनमनि बााँकेको अनुदान र बाकी रकम 

गाउाँपानलकाले व्यिोने छ । गाउाँपानलकाल ेअनिल ेवडा नंंं ४ नस्र्ि भवनबाट सेवा प्रवाि गरररिकेो छ ।   


