रा.यो.(आ.मू) फो.न.५

माससक प्रगसत प्रसतवेदन फारमा
(सवशेष ऄनुगमन गररने अयोजना / काययक्रमको)
२०७३ साल वैशाक मसहना

१. बजेट ईपशीषयकनं:-३०८११३
२. मन्त्रालयः-उजाय
३. सवभाग/संस्थाकोनामः-बूढीगण्डकी जलसवद्युत अयोजना सवकास ससमसत
४. अयोजनाको नामः-बूढीगण्डकी जलसवद्युत अयोजना
५. वार्षषक बजेटरः-३,३७,४३,४१,०००।६. यस चौमाससक सम्मको बजेट रः-३,३७,४३,४१,०००।७. यस मसहना सम्मको खचय रकम रः- ९,४५,४०,६८०|८. अयोजनाको वार्षषक कायययोजना ऄनुसारको लक्ष्य/प्रगसत सस्थसतःक्र.सं

वार्षषक कायय योजना

कायय लक्ष्य ऄनुसारको यस

गत मसहना सम्म

कै

.

ऄनुसारको यस

मसहनाको प्रगसत

भएका प्रमुख

फफ

मसहनाको कायय लक्ष्य
१

जग्गा खररद गनेको लासग
मालपोत र नापीवाट जग्गा
प्रमासणकरणको कायय शुर गने
(साआट ऄफफस, अवास, डु वान
क्षेरको समेतको लासग) |

काययहर
•

डु वान क्षेरमा पने धाददग र गोखाय
सजल्लाको जग्गा ऄसध हग्रण गनय
जग्गा प्रासि ऐन २०३४ बमोसजम
सूचना प्रकासन भैआसके को र ईक्त
प्रकाससत सुचनामा नामावली छु ट
भएको तथा फरक परे का सबवरण
(जग्गा धनीको नाम, बाबु
,वाजेको नाम ,क्षेरफल )
नसमलेका जग्गा धनीको सनवेदन
संकलन गररएको | मूल्य सनधायरण
गनयका लागी गोखाय र धाददग
सजल्लाका प्र.सज.ऄ को
ऄध्यक्षतामा मुअव्जा सनधायरण
ससमसतले दुवै सजल्लामा कायय
ऄगासड वढाइरहेको |सजल्ला
स्तरीय ईप-ससमसत र ७/७ वटा
गा.सव.स. स्तरीय ईप-ससमसत
गठन भइ जग्गा ऄसधग्रहण
सम्वन्त्धमा छलफल भइरहेको|

डु वान क्षेरमा पने धाददग
र गोखाय सजल्लाको जग्गा
ऄसधग्रण गनय जग्गा
प्रासि एंन
२०३४
बमोसजम सूचना प्रकासन
गररएको ।

य
त

२

भवन सनमायण काययको लासग

अयोजना स्थल सीउरे नीटारमा

अयोजना स्थल

पेश भएको बोलपरहरको

कायायलय तथा अवास सनमायणको

सीउरे नीटारमा कायायलय

सम्पन्न

Foundatation कायय सम्पन्न भै ,वाल तथा अवास सनमायणको
कायय भइरहेको|
लगाईने तथा Truss बनाईने कायय

गने (अयोजनाको

अवास कम्पाईण्डवाल)

भइरहेको |
३

फर्षनचर खररद

४.

कम््युटर‚ सप्रन्त्टर खररद

फर्षनचर खररद सम्पन्न |
खररद भएको |

TOR र Estimate
तयार पने काम भएको |

५.

सडक सनमायण तथा

यस कायय सुचार भइरहेको |

यस कायय सुचार

स्तरोन्नतीको लासग सनमायण

भइरहेको | ।

सम्पन्न गने |
६.

पययटन, वस्ती सवकास,

 ईल्लेसखत ऄध्ययनहरको

 ईल्लेसखत
ऄध्ययनहरको
परामशयदाताहरवाट
Draft/
परामशयदाताहर
Final Report तयार गरर
Draft/
Final
ससमसतमा ससमक्षा भइ पररमाजयन
Report पेश भएको |
गनुय पने सवषयको ससमसत वाट

जलस्रोत/ससचाइ सम्बन्त्धी
ऄध्ययनको Final Report
प्राि गने।

Comment गने काम भइरहेको |

७

चक्रपथ सभे ,जलाशय

•

प्रस्तासवत चक्रपथको

काययको •

ससमांकन कायय गने

Inception Report प्राि भएको

सम्बन्त्धी ऄध्ययनको लासग

|

छनौट भएका
परामशयदाताहरको मुल्यांकन
कायय सम्पन्न भइ सम्झौता गने
|

प्रस्तासवत चक्रपथको
काययको लासग Field
mobilze भएको |

८

प्रासवसधक परामशय सेवा

यस काययको ToR / Estimate तयार
गने काम भइरहेको |

९

Tractebel बाट हुने ऄध्ययन
कायय सम्पन्न (Detail
Engineering & Tender

•

EIA को ऄसन्त्तम प्रसतबेदन ईजाय •

EIA को ऄसन्त्तम

मन्त्रालय माफय त जनसंख्या तथा
वाताबरण मंरालय मा स्वकृ सतको

प्रसतबेदन
ईजाय
मन्त्रालय माफय त
जनसंख्या तथा
वाताबरण मंरालयमा
स्वकृ सतलासग जाने

लासग पठाआएको |

Document DPR) तयार
सम्पन्न हुने।

१०

क्रममा रहेको |

Sediment सम्बन्त्धी, जल

सम्वसन्त्धत अपूर्षतकताय वाट अवस्यक

यस काययको लासग

तथा मौसम सम्बसन्त्ध ऄध्ययन

सामाग्रीहरको खररद तथा

सम्झौता सम्पन्न भएको ।

( सम्झौत्त गरर कायय सुचार

Equipment Testing भइरहेको ।

तथा सम्पन्न गने )
११

१२

भौगर्षभक सम्बसन्त्ध ऄध्ययन

ToR/ scope of work

ToR/ scope of work

(टेन्त्डर अव्वान गने )

specification ल.आय. तयारी असन्त्तम

specification

चरणमा रहेको |

ल.आय .तयारी भआरहेको ।

प्रमासणकरणको कायय भइरहेको |

प्रमासणकरणको कायय

डु वान क्षेरको नापी, लाल

भइरहेको |

पुजाय प्रमासणकरण समेत
१३

चक्रपथको IEE गनय

मूल्यांकन कायय सम्पन्न भएको र

परामशयदाता छनौट गने |

सम्झौता गने चरणमा रहेको |

१४
अयोजनाको सवकास
मोडासलरट सम्बसन्त्ध ऄध्ययन

मूल्यांकन कायय भइरहेको |

३ जना सवशेषज्ञहरबाट ऄध्ययन

३ जना सवशेषज्ञहरबाट

गराइ सो प्रसतबेदन ईजाय मंरालयमा

ऄध्ययन गराइ सो

पठाइएको |

प्रसतबेदन ईजाय मंरालयमा
पठाइएको |

१५

छलफलमा रहेको |

छलफलमा रहेको |

Inception Report प्राि भएको |

Inception Report प्राि

अयोजनाको स्रोत ब्यबस्थापन
सम्बसन्त्ध ऄध्ययन

१६
प्रासवसधक अर्षथक सामासजक

भएको |

तथा वातावरण सम्बसन्त्ध

१७

प्रासबसधक तासलम तथा क्षमत
सबकाश ( तासलम सम्पन्न गने
)

सबै तासलम सम्पन्न भएको |

६ वटा तासलम मध्ये ५
वटा सम्पन्न भएको |

९. गत चौमाससक सम्मको प्रगसत (प्रसतशतमा)
(क) भौसतकः ७ % (ख) सवत्तीयः १.२४%
१०. अयोजनामा देसखएका समस्या र समाधानका ईपायहरःक्र.सं.
१

प्रमुख
समस्याहर
अयोजनाको
मोडासलटीलाइ
कायायन्त्वयमा
लैजानु ।

समाधान ऄपनाआएका ईपायहर

ऄन्त्य सनकायहरबाट सहयोग
अवश्यक भएमा सो को सववरण

को सरकारबाट यथासशघ्र अयोजनाको
Modality र
Funding
सम्बन्त्धमा ३ जना सवशेषज्ञहरबाट
ऄध्ययन गराइ सो प्रसतबेदन ईजाय
Mechanism सम्बसन्त्ध सनर्क्यौल गनुय
मंरालयमा पठाइएको |
पने। यस्का लासग सहयोगी सनकाय

 अयोजनाको

Modality

रासिय योजना अयोग ,ईजाय मन्त्रालय
,ऄथय मन्त्रालय र सवकाश ससमसत
२.

सबसत्तय
व्यवस्थापन

 सवत्तीय व्यवस्थापन सम्बन्त्धमा
सवज्ञहरसंग ऄनौपचाररक छलफल

|

यस्का लासग सहयोगी सनकाय रासिय

गररएको |

योजना अयोग ,ईजाय मन्त्रालय ,ऄथय
मन्त्रालय ,भूसमसुधार मन्त्रालय र

३.

सवस्तृत पुनवायस
तथा पुनस्थायपना

 पुनवायस/पुनस्थायपनाको लासग
सम्भासवत स्थानहरको पसहचान

सवकाश ससमसत |
• यस्का लासग सहयोगी सनकाय ईजाय
मन्त्रालय ,ऄथय मन्त्रालय

गररएको |

,भूसमसुधार मन्त्रालय ,स्थानीय

 पुनवायस/पुनस्थायपना/ जग्गा

सबकाश मन्त्रालय,पुनर्षनमाण

ऄसधग्रहणको लासग Guideline

प्रासधकरण, स्थानीय सरकारहर

तयार गने कायय भइरहेको |

(सज.सव.स/गा.सव.स) र ससमसत |

 जलासय वररपरी चक्रपथको सबकाश
गरर बसस्त सबकाश / पययटन सबकाश
समेत गनयको लासग ऄध्ययन भैरहेको
।
 सवस्तृत पुनवायस/पुनस्थायपनाको
योजना DRRP तयार गने अगामी
अ.व.मा बजेट प्रस्ताव गररएको ।
४.

जग्गा
ऄसधग्रहणको
लासग बजेटको
व्यवस्था

 जग्गा ऄसधग्रहणको लासग ४३ ऄवय
लाग्ने देसखएकोले सो व्यवस्थाको
लासग ऄथय मन्त्रालयमा ऄनुरोध
भएको ।

•

जग्गा ऄसधग्रहणको लासग
अवश्यक पने रकम ईपलब्ध हुनु
पने ।

