ूा.यो.(आ.मू) फो.न.५

मािसक पर्गित पर्ितवेदन फारमा
(िवशेष अनुगमन गिरने आयोजना / कायर्कर्मको)
२०७३ साल चैतर् मिहना को

१. बजेट उपशीषर्कनं:-३०८११३
२. मन्तर्ालयः-ऊजार्
३. िवभाग/संस्थाकोनामः-बूढीगण्डकी जलिव ुत आयोजना िवकास सिमित
४. आयोजनाको नामः- बूढीगण्डकी जलिव ुत आयोजना
५. वािषक बजेट रु :-५,३३,४७,९२,०००।६. यस चौमािसक सम्मको बजेट

रुः- २,२०,९७,७६,४००.००।-

७. यस मिहना सम्मको खचर् रकम रुः- ५,०३,९३,५८,९३६.३२ /८. आयोजनाको वािषक कायर् योजना अनुसारको ल य/पर्गित िस्थितः९. समगर् िव ीय पर्गित : ९४.४६%
१०. समगर् भौितक पर्गित : ४३५.०१%

कर्.सं वािषक कायर् योजना कायर् ल य अनुसारको गत
.

अनुसारको

यस यस मिहनाको पर्गित

मिहना

सम्म कै

भएका पर्मुख कायर्हरु

मिहनाको कायर् ल य
१.

जग्गा खिरद गन (आयोजना

हालसम्म गोखार् तफर् ७५७ र गोखार् र धािदगमा अिधगर्हण

स्थल एवं डु वान क्षेतर्को लािग

धािदग

तफार्

जग्ग खिरद गन )

मुआव्जा

पाउ

वटा गिरएको

१३८०
भिन

मुआव्जा

िवतरण

िनबेदन गनर्का लािग िजल्ला पर्सासन

िनबेदन हरुको कायार्लय गोरखामा रु २ अबर्

मुआव्जा को दररे ट अनुरुप १९९ ५०

करोड

र

धािदग

जनालाई किरब ३३ करोड ८९ िजल्लामा रु २ अबर् ५० करोड
लाख र धािदग तफर् १४७ जनाले समेत गिर जम्मा रु ५ अबर्
३

करोड

३

लाख

िवतरण पठाईएको | हालसम्म गोखार्

गिरएको |

तफर् ७५७ र धािदग तफार्
१३८० वटा मुआव्जा पाउ
भिन िनबेदन आएको र पर्ा
िनबेदन हरुको मुआव्जा को
दररे ट अनुरुप १३४ जनालाई
किरब २५ करोड िवतरण
गिरएको |

साइट अिफसमा पूवार्धार

सडक कम्पाउण्ड वाल िनमार्ण

सडक कम्पाउण्ड वाल िनमार्ण

(अिफस, सडक, कम्पाउण्ड)

कायर् भईरहेको |

कायर् भईरहेको |
कायार्लय,स्टोर आवास गृह

वाल)
३.

फिनचर खिरद

िनमार्ण सम्प भएको |
TOR, ल.ई तयारी भैईरहेको ।

TOR, ल.ई तयारी भैईरहेको
।

४.

कम्प्युटर‚ िपर्न्टर खिरद

TOR, ल.ई तयारी भैईरहेको ।

५.

सवारी साधन खिरद

सवारी साधन अपुितकतार्ले
आपूित गरे को र भुक्तानी हुन
बािक रहेको |

६.

िवस्तृत पुनवार्स तथा

यस कायर्को ToR / Estimate

सवारी साधन खिरदको लािग
आपूितकतार् संग सम्झौता
भैसके को र अपुितकतार्ले
आपूित गन चरणमा रहेको |
TOR, ल.ई तयारी भैईरहेको

पुनस्थार्पना योजना (Detail

तयार गन काम भईरहेको ।

।

Resettlement &
Rehabilation Plan)
योजना को कायर् सुरु गनर्

य
त

आएको र पर्ा

२.

िफ

७.

चकर्पथको सभ र जलाशय
िसमांकन कायर्

•

।

८.

९.

गोरखा र धािदग िजल्ला •
तफर् चकर्पथ सभको कायर्को
लािग िटम पिरचालन भई
हालसम्म १७५ िक.मी. सभ
र १८५ िक.िम िसमांकन
कायर् सम्प भएको ।

पर्ािविधक परामशर् सेवा इन्डी- यस कायर् यो आ.व मा थप कायर्

यस कायर्को ToR /

िभज्यूअल परामसर्दाता

हुन नसक्ने देिख वाकी बजेट

(िबिभ िवधाका १२ जना )

surrender गिरएको ।

Estimate तयार गन काम

Tractebel बाट हुने अध्ययन

•

कायर् सम्प (वातावरण

भईरहेको ।

वातावरण पर्भाव मूल्याङ्कन •
स्वीकृ त भएको ।

पर्भाव मूल्याङ्कन पर्ितवेदन)
तयार सम्प हुने।

१०.

गोरखा र धािदग िजल्ला
तफर्
चकर्पथ
सभको
कायर्को
लािग
िटम
पिरचालन भई हालसम्म
१७० िक.मी. सभ र
१८० िक.िम िसमांकन
कायर् सम्प भएको ।

वातावरण पर्भाव
मूल्याङ्कन पर्ितवेदन,
पुनवार्स र पुनस्थापना
कायर् योजना जनसंख्या
तथा वातावरण
मन्तर्ालयबाट स्वीकृ त
भएको ।

जलमौसम एबम सेडीमेन्ट

उपकरणहरु पर्योग गिर

उपकरणहरु पर्योग गिर

सम्बिन्ध उपकरणको संचालन

तथ्यांङ्क पर्ा

तथ्यांङ्क पर्ा

भईरहेको ।

भईरहेको ।

,रे खदेख र तथ्यांक संकलन
िबस्लेषण गन कायर् ।

११.

भौगिभक सम्बिन्ध अध्ययन

यस कायर् यो आ.व मा हुन नसक्ने

ToR/ scope of work

(टेन्डर आव्हान गन )

देिख बजेट surrender गिरएको

specification ल.इर्. तयारी

।

१२.

चकर्पथको IEE गनर्
परामशर्दाता छनौट गन ।

अध्ययन कायर् शुरु भएको ।

अिन्तम चरणमा रहेको ।
अध्ययन कायर् शुरु भएको ।

९. गत चौमािसक सम्मको पर्गित (पर्ितशतमा)
(क) भौितकः ४३५.०१%

(ख) िव ीयः ९४.२६%

१०. आयोजनामा देिखएका समस्या र समाधानका उपायहरुःकर्.सं.
१.

पर्मुख
समस्याहरु
आयोजनाको
मोडािलटीलाई
कायार्न्वयमा
लैजानु ।

समाधानको लािग अपनाइएका
उपायहरु

अन्य िनकायहरुबाट सहयोग
आवश्यक भएमा सो को िववरण

आयोजनाको Modality को सम्बन्धमा ३ सरकारबाट यथािशघर् आयोजनाको
जना िवशेषज्ञहरुबाट अध्ययन गराई सो Modality र Funding Mechanism
पर्ितबेदन उजार् मंतर्ालयमा पठाईएको ।

सम्बिन्ध िनक्य ल गनुर् पन।
यस्का
लािग सहयोगी िनकाय राि य योजना
आयोग ,उजार् मन्तर्ालय ,अथर् मन्तर्ालय
र िवकास सिमित ।

२.

िबि य
वस्थापन

y िव ीय वस्थापन सम्बन्धमा
िवज्ञहरुसंग अनौपचािरक छलफल
गिरएको ।

यस्का लािग सहयोगी िनकाय राि य
योजना आयोग ,उजार् मन्तर्ालय ,अथर्
मन्तर्ालय ,भूिमसुधार मन्तर्ालय र
िवकाश सिमित ।

३.

िवस्तृत पुनवार्स
तथा पुनस्थार्पना

y पुनवार्स/पुनस्थार्पनाको लािग
सम्भािवत स्थानहरुको पिहचान
गिरएको |
y परामशर्दातृ संस्थावाट
पुनवार्स/पुनस्थार्पनाको लािग
सम्भािवत ४४ वटा स्थानहरुको
पिहचान भएको |
y उल्लेिखत ४४ स्थानहरु मध्ये १४ वटा
स्थानहरु वस्ती िवकासका लािग सबै
भन्दा उपयुक्त देिखएको ।
y पुनस्थार्पना कायर्को लािग अिधकार
सम्प कायार्लय स्थापना भई
कायर्न्वयन शुरु भएको ।

•

यस्का लािग सहयोगी िनकाय उजार्
मन्तर्ालय ,अथर् मन्तर्ालय ,भूिमसुधार
मन्तर्ालय ,स्थानीय िबकाश
मन्तर्ालय,पुनिनमाण पर्ािधकरण,
स्थानीय सरकारहरु
(िज.िव.स/गा.िव.स) र सिमित |

४.

५.

कमर्चारी
वस्थापन

y बुढीगण्डकी जलिव ुत आयोजना

जग्गा
अिधगर्हणको
लािग बजेटको
वस्था

y जग्गा अिधगर्हणको लािग ४३ अवर् लाग्ने
देिखएकोले सो वस्थाको लािग अथर्
मन्तर्ालयमा अनुरोध भएको ।

िवकास सिमितको गठन आदेश अनुसार
सिमितलाइर् आवश्यक पन सेवा करार
गिर कमर्चारीहरुको पदपूत गिरएको
िव मान अवस्था छ ।

y कमर्चारी

वस्थापन सम्वन्धी
िनयमावलीको मस्यौदा उजार्
मन्तर्ालयमा पठाइर् सिकएको हँदा
सोको स्वीकृ त गिर सोही अनुसार
पदपूत गनुर् पन देिखन्छ ।

y जग्गा अिधगर्हणको लािग आवश्यक
पन रकम उपलब्ध हुनु पन ।

आयोजना पर्मूखःदस्तखतःिमितः-

मन्तर्ालयको पर्ितिकर्या र सुझाबः१.
२.

अनुगमन तथा मूल्याङकन महाशाखा पर्मूखको

पर्मािणत गनको

नामः-

नामः-

दस्तखतः-

दस्तखतः-

िमितः-

िमितः-

