
आ.ब २०७५/७६ को नीति िथा कार्यक्रम र बजेट कार्ायन्वर्न

कार्यर्ोजनाको बातषयक प्रगति तििरण



 पुनर्निर्मिणकम प्रकृयमहरुलमई सरलीकृत

गरी भूकम्पबमट क्षर्तग्रस्त संरचनम,

सम्पदम तथम पूर्मिधमरहरुको पुनर्निर्मिणर्म

र्तव्रतम र्दइनेछ । एक र्र्िर्भत्र र्नजी

आर्मस पुनर्निर्मिण सम्पन्न गररनेछ । तीन

र्र्ि र्भत्र धरहरम, कमष्ठर्ण्डप र



 ि ुँदा नं. १७७

आगमर्ी आर्थिक र्र्ि भूकम्प पीर्ितहरुको र्नजी आर्मस र्नर्मिण कमयि

सम्पन्न गनिकम लमर्ग आर्श्यक र्जेट व्यर्स्थम गरेको छु ।

 ब ुँदा नं. १७८

पुनर्निर्मिणकम अन्य आयोजनमहरु तोर्कएको सर्यरै् सम्पन्न गनि

र्नर्मिण कमयिलमई थप र्तव्रतम र्दईनेछ । पुनर्निर्मिणको लमर्ग रु १ खर्ि

५१अर्ि ८ करोि १३ लमख र्र्र्नयोजन गरेको छु ।



 र्नर्ज आर्मस

र्स्ती स्थमनमन्तरण

 र्र्द्यमलय भर्न
स्वमस्थ्य भर्न

सम्पदम

सरकमरी भर्न
 पूर्मिधमर



तक्रर्ाकलाप सूच

क

आ.ि. ७५/७६ को लक्ष्य आषाढ २० सम्मको प्रगति

१ पुनर्निर्मिण सम्बन्धी ऐन, २०७२

संशोधन गने ।

संशो

धन

भए

को

हुने

ऐन संशोधन गने ऐन संशोधन आर्श्यक नभएको।

पर्हलो चौर्मर्सकर्म र्नयर्मर्ली

संशोधन भैसकेको ।

२ कमयिर्र्र्ध संशोधन गने । संशोधन गने ३ र्टम कमयिर्र्र्ध संशोधन भएको ।



क्र.सं. तििरण

आ.ि. 

२०७४/७५
सम्मको अिस्था

आ.ि. 

२०७५/७६
सम्मको अिस्था

िृद्धि

१ प्रथर् र्कस्तम भुक्तमनी 713,893 763,297 49,404

२
र्नर्मिण कमयि शुरु भएकम घर

संख्यम
514,446 638,503 124,057

३ दोस्रो र्कस्तम र्र्तरण 464,391 590,163 125,772

४ तेस्रो र्कस्तम र्र्तरण 221,776 452,796 231,020

५ र्नर्मिण सम्पन्न घर संख्यम 249,093 416,856 167,763

6 र्नर्मिणमधीन घर संख्यम 265,353 221,647



तििरण आ.ि. २०७४/७५ सम्मको

अिस्था

आ.ि. २०७५/७६ सम्मको

अिस्था

दिाय प नरािलोक

न

दिाय प नरािलोकन

दतमि भएको गुनमसो संख्यम 2,74,020 1,85,249 3,०६,८५८ 3,०६,८५८

पुनः सभेक्षण तथम पुनः जमाँच (पर्हलो
चरण २०७४ श्रमर्ण-कमर्तिक)

1,29,410 91,918 1,29,410 1,२९,४१०

पुनः सभेक्षण तथम पुनः जमाँच (दोस्रो
चरण २०७५ चैत्र १५ देखख हमलसम्म)

- - 1,49,227 -

ग नासो सम्बोधनपति कार्म भएको लाभग्राही

संख्या

१. पुनर्निर्मिण लमभग्रमही = 99,798

२. प्रर्लीकरण लमभग्रमही = 71,298



तक्रर्ाकलाप सूचक आ.ि. ७५/७६ को लक्ष्य २०७६आषाढ २०
सम्मको प्रगति

१ जोद्धिमर् क्त िद्धिका ५ हजार लाभग्राहीलाई स्थानान्तण गने

1.1 ४ हजमर ४९

लमभग्रमहीलमई रु. २

लमख अनुदमन र्र्तरण

गने

४ हजमर ४९ लमभग्रमहीले

अनुदमन प्रमप्त गरेको हुने

४ हजमर ४९ लमभग्रमहीले

अनुदमन र्र्तरण गने ।

हमलसम्म कुल २ हजमर

हजमर १३ लमई रु. २

लमख जग्गम खररद

अनुदमन र्र्तरण

गररएको।

1.2 ५ हजमर स्थमनतररत

लमभग्रमहीललमई र्नजी

आर्मस र्नर्मिणको

लमर्ग अनुदमन र्र्तरण

गने

५ हजमर लमभग्रमहीलमई तीन

तीन र्टै र्कस्तमको अनुदमन

अनुदमन र्र्तरण

भएको हुने

५ हजमर लमभग्रमहीलमई तीन

तीन र्टै र्कस्तमको अनुदमन

अनुदमन र्र्तरण गने

२ हजमर १३

लमभग्रमहीलमई पर्हलो

र्कस्तम र्र्तरण गररएको



तक्रर्ाकलाप सूचक आ.ि. ७५/७६ को लक्ष्य आषाढ २० सम्मको प्रगति

२ पर्हचमन भएकम २४ स्थमनर्म एर्ककृत र्खस्त र्र्कमस गने ( ५ र्टम स्वीकृत भइसकेको)

२.1 सबै एर्ककृत र्खस्त

र्र्कमस प्रमरखिक

योजनम प्रर्तरे्दन

खस्वकृती गने

१९ एर्ककृत र्स्ती

र्र्कमस प्रमरखिक योजनम

प्रर्तरे्दन खस्वकृती भएको

हुने

१९ एर्ककृत र्स्ती

र्स्ती र्र्कमस

प्रमरखिक योजनम

प्रर्तरे्दन खस्वकृती

गने

29 र्टम एर्ककृत र्खस्त र्र्कमसको

लमर्ग प्रमरखिक योजनम प्रर्तरे्दन

खस्वकृती भएको (by NRA 

executive committee)

२.2 एर्ककृत र्खस्त

र्नर्मिण गने

आ.र्.को अन्तसम्मर्म २४

२४ एर्ककृत र्खस्त

र्र्कमसको ५० प्रर्तशत

र्र्कमस कमयि सम्पन्न

भएको हुने

आ.र्.को

अन्तसम्मर्म २४

एर्ककृत र्खस्त

र्र्कमसको ५०

प्रर्तशत र्र्कमस

कमयि सम्पन्न गने

2 बस्तीहरुको र्नर्मिण कमयि सम्पन्न

भएको(दोलखमको सुस्मम क्षर्मर्र्त र

र र्िखस्म) 3 र्टम र्नर्मिण कमयि

भईरहेको(र्सनु्धपमल्चोकको तेम्बमथमन

तेम्बमथमन र जरमयोटमर, गोरखमको

र्र्लनर्स्ती) र ११ र्टम र्स्तीहरुको

र्र्सृ्तत योजनमतयमर भएको ।बमाँकी १३

१३ र्टम DPR तयमर भइरहेको ।



तक्रर्ाकलाप सूचक आ.ि. ७५/७६

को लक्ष्य

आषाढ २० सम्मको

प्रगति

१
भुकम्प अर्त प्रभमर्र्त र्जल्लमर्म 8 ओटम

नरू्नम र्र्द्यमलय र्नर्मिण (JFPR) गने

८ र्र्द्यमलय र्नर्मिण

सम्पन्न भएको हुने

८ र्र्द्यमलय र्नर्मिण

र्नर्मिण सम्पन्न

भएको हुने

८६% र्नर्मिण कमयि

सम्पन्न भएको

२ भुकम्प अर्त प्रभमर्र्त ८ र्जल्लमर्म भुकम्प

आकखस्मक सहयोग आयोजनम

(Earthquake Emergency 

Assistance Project-EEAP (ADB)) 

बमट 136 र्र्द्यमलय भर्न र्नर्मिण गने

१३६ र्र्द्यमलयहरु

र्नर्मिण सम्पन्न भएको

हुने

136 र्र्द्यमलय

र्नर्मिण सम्पन्न गने

गने

९२% र्नर्मिण कमयि

सम्पन्न भएको

३ भुकम्प अर्त प्रभमर्र्त ८ र्जल्लमर्म

Disaster Resilience of public 

school Infrastructure and    

communities project (ADB) 

अन्तगत ६७ र्र्द्यमलय र्नर्मिण गने

६७

र्र्द्यमलयहरुको और्त

३० प्रर्तशत प्रगर्त

भएको हुने

६७

र्र्द्यमलयहरुको औ

और्त ३० प्रर्तशत

प्रर्तशत कमयि

सम्पन्न गने

२५% र्नर्मिण कमयि

सम्पन्न भएको



तक्रर्ाकलाप सूचक आ.ि. ७५/७६

को लक्ष्य

आषाढ २० सम्मको

प्रगति

४ भूकम्प अर्त प्रभमर्र्त १४ र्जल्लमर्म

Disaster Resilience of Public 

School Infrastructure on 

commitias (ADB) अन्तर गत ११३

र्र्द्यमलय र्नर्मिण गने

सबै भर्न र्नर्मिण

स्थलर्म र्नर्मिण कमयि

आरि भएको हुने

सबै भर्न र्नर्मिण

स्थलर्म र्नर्मिण

कमयि आरि गने

Master Bidding 

Document तयमर गरी

गरी स्वीकृर्तकम लमर्ग

ADBपठमइको

५ भुकम्प अर्त प्रभमर्र्त ६ र्जल्लमर्म (JICA) 

Emergency Schools 

Reconstruction Project (ESRP) बमट

१०५ र्र्द्यमलय र्नर्मिण (प्रथर् चरण) गने

१०५ र्र्द्यमलयहरु

र्नर्मिण सम्पन्न भएको

हुने

१०५ र्र्द्यमलय

र्नर्मिण सम्पन्न गने

गने

८८% र्नर्मिण कमयि

सम्पन्न भएको

६ भुकम्प अर्त प्रभमर्र्त ६ र्जल्लमर्म (JICA)

Emergency Schools 

Reconstruction Project (ESRP) बमट

२५ र्र्द्यमलय र्नर्मिण (प्रथर् चरण) गने

२५ र्र्द्यमलयहरुको ७५

७५ प्रर्तशत प्रगर्त

भएको हुने

२५ र्र्द्यमलयहरुको

र्र्द्यमलयहरुको ७५

७५ प्रर्तशत कमयि

सम्पन्न गने

६०% र्नर्मिण कमयि

सम्पन्न भएको



तक्रर्ाकलाप सूचक आ.ि. ७५/७६

को लक्ष्य

आषाढ २० सम्मको

प्रगति

७ भुकम्प अर्त प्रभमर्र्त ६ र्जल्लमर्म (JICA)

Emergency Schools 

Reconstruction Project (ESRP) बमट

१०६ र्र्द्यमलय र्नर्मिण (दोस्रो चरण) गने

१०६

र्र्द्यमलयहरुको और्त

३० प्रर्तशत प्रगर्त

भएको हुने

१०६

र्र्द्यमलयहरुको औ

और्त ३० प्रर्तशत

प्रर्तशत कमयि

सम्पन्न गने

३२% र्नर्मिण कमयि

सम्पन्न भएको

८ USAID अनुदमन बमट १७ र्र्द्यमलय

पुनर्निर्मिण गने

१७ र्र्द्यमलयहरु र्नर्मिण

र्नर्मिण सम्पन्न भएको

हुने

17 र्र्द्यमलय

र्नर्मिण सम्पन्न गने

गने

९६% र्नर्मिण कमयि

सम्पन्न भएको

९ भमरत सरकमरको अनुदमनबमट ८ र्र्द्यमलय

भर्न पुनर्निर्मिण (प्रथर् चरण) गने

८

र्र्द्यमलयहरुको और्त

३० प्रर्तशत प्रगर्त

भएको हुने

८

र्र्द्यमलयहरुको औ

और्त ३० प्रर्तशत

प्रर्तशत कमयि

२१% र्नर्मिण कमयि

सम्पन्न भएको



तक्रर्ाकलाप सूचक आ.ि. ७५/७६

को लक्ष्य

आषाढ २०

सम्मको प्रगति

१० भमरत सरकमरको अनुदमनबमट ६२

र्र्द्यमलय भर्न पुनर्निर्मिण (दोस्रो चरण) 

गने

६२ र्र्द्यमलयहरूको

बोलपत्र तयमर गरी

सम्झौतम भएको हुने

६२ र्र्द्यमलयहरूको

बोलपत्र तयमर गरी

सम्झौतम गने

PMC साँग march 6 

2019 र्म सम्झौतम भै

सभे तथम र्िजमईन

कमयि भैरहेको

११ र्र्द्यमलय व्यर्स्थमपन सर्र्र्तर्मिि त

१०६८ र्र्द्यमलय भर्न/ब्लकको

पुनर्निर्मिण गने

१०६८ र्र्द्यमलयहरु

र्नर्मिण सम्पन्न भएको

हुने

१०६८ र्र्द्यमलय

र्नर्मिण सम्पन्न गने

और्त ८९ प्रर्तशत

कमयि प्रगर्त भएको।

१२ र्र्द्यमलय व्यर्स्थमपन सर्र्र्तर्मिि त

११४३ र्र्द्यमलय भर्न/ब्लकको पुनर्निर्मिण

गने

११४३ र्र्द्यमलयहरु

र्नर्मिण सम्पन्न भएको

हुने

1143 र्र्द्यमलय

र्नर्मिण सम्पन्न गने

और्त ६० प्रर्तशत

कमयि सम्पन्न भएको।



तक्रर्ाकलाप सूचक आ.ि. ७५/७६ को

लक्ष्य

आषाढ २० सम्मको प्रगति

१

खररद

प्रर्कयम

सम्पन्न गने

ठेक्कम सम्झौतम

भएको हुने

ठेक्कम सम्झौतम

भएको हुन

• 43 र्टम भर्नको ठेक्कम सम्झौतम भइ र्नर्मिण कमयि

भइरहेको।

• 12 र्टम भर्नको रु्ल्यमङ्गकनको चरणर्म रहेको।

• 12 र्टम भर्नको आशयको सूचनम प्रकमर्शत

भएको।

• 13 र्टम भर्नको र्ोलपत्रको सूचनम प्रकमर्शत

भएको।

• 12 र्टम भर्नको जग्गम लगमयत र्र्र्भन्न कमरणर्मट

कमयि अगमिी बढमउन नसर्कएको।

• 20 र्टम भर्नको लमगत अनुर्मनको कमयि

भइरहेको।

२
र्नर्मिण कमयि

प्रमरि गने

सबै भर्नको र्नर्मिण

र्नर्मिण कमयि प्रमरि

प्रमरि भएको हुने

सबै भर्नको र्नर्मिण

कमयि प्रमरि गने

३
र्नर्मिण कमयि

चमलु रहने

५२ र्टै स्वमस्थ

भर्नको र्नर्मिण

सम्पन्न भएको हुने

५२ र्टै स्वमस्थ

भर्नको र्नर्मिण

सम्पन्न गने

•५२ नेपमल सरकमर
•५९ Exim Bank को स्रोत रहेकोर्म सोतमन्तर भई हमल नेपमल सरकमर तिि आएको (111)
•१५६ को बजेट प्रमप्त नभएको



तक्रर्ाकलाप सूचक आ.ि. ७५/७६ को
लक्ष्य

आषाढ २० सम्मको प्रगति

ADB को सहर्ोगमा तनमायण हुने सरकारी भिन

1 र्नर्मिणमर्धन

६९

सरकमरी

भर्नको

र्नर्मिणलमई

र्तव्रतम र्दने

६३ भर्नको

र्नर्मिण सम्पन्न

भएको हुने

६३ भर्नको र्नर्मिण

र्नर्मिण सम्पन्न गने

३० र्टम भर्नको पुनर्निर्मिण कमयि सम्पन्न भएको र

र अन्यको पर्न सम्पन्न हुने चरणर्म रहेको ।

भौर्तक प्रगर्त =८२.७ प्रर्तशत

६ भर्नको ६०

प्रर्तशत कमर्

सम्पन्न भएको हुने

६ भर्नको ६०

प्रर्तशत कमर्

सम्पन्न गने

भौर्तक प्रगर्त =४६ प्रर्तशत भएको ।



तक्रर्ाकलाप सूचक आ.ि. ७५/७६
को लक्ष्य

आषाढ २० सम्मको प्रगति

नेपाल सरकारको स्रोििाट तनमायण हुने सरकारी भिन

२ र्नर्मिणमर्धन ७१

सरकमरी भर्नको

र्नर्मिणलमई र्तव्रतम

र्दने

७१ र्टम सरकमरी

भर्न सम्पन्न

भएको हुने

७१ र्टम सरकमरी

भर्न सम्पन्न गने

• १९ र्टम भर्न सम्पन्न भएको ।

• ४० र्टम भर्नको र्नर्मिण कमयि भईरहेको

• २ र्टम भर्नको सम्झौतमको चरणर्म रहेको।



तक्रर्ाकलाप सूचक आ.ि. ७५/७६ को
लक्ष्य

आषाढ २० सम्मको प्रगति

४ सुरक्षम र्नकमयकम भर्नहरु पुनर्निर्मिण

४.१
नेपमली सेनमको भर्न

पुनर्निर्मिण

र्नर्मिण सम्पन्न
हुने

१७ र्टम भर्न
पुनर्निर्मिण गने

९८ प्रर्तशत सम्पन्न

४.२
नेपमल प्रहरीको भर्न

पुनर्निर्मिण

र्नर्मिण सम्पन्न
हुने

९८ र्टम भर्नको
पुनर्निर्मिण गने

और्तर्म ७९ प्रर्तशत पुनर्निर्मिण
सम्पन्न

४.३

रमर्रि य अनुसन्धमन

र्र्भमगको भर्नको

पुनर्निर्मिण

९५% कमयि
सम्पन्न हुने

९५% कमयि सम्पन्न
गने र्नर्मिण कमयि सम्पन्न भएको



तक्रर्ाकलाप सूचक आ.ि. ७५/७६ को लक्ष्य आषाढ २० सम्मको प्रगति

१ धरहरमको

र्शलन्यमस

आ.र्.को पर्हलो

र्र्हनमर्म र्शलन्यमस

भएको हुने

आ.र्.को पर्हलो र्र्हनमर्म

र्र्हनमर्म र्शलन्यमस गने

२०७५ पौर् १२ गते सम्ममननीय

प्रधमनर्न्त्रीजू्यबमट र्शलमन्यमस भएको ।

२ भूर्र्गत

पमर्कि ङ

सर्हतको

रे्शरे्न्ट

र्नर्मिण गने

रे्शरे्न्ट सम्मको

र्नर्मिण (Structural 

(Structural Part)

तेस्रो चौर्मर्सकको पर्हलो

र्र्हनमर्म रे्शरे्न्ट सम्मको

र्नर्मिण (Structural Part)

बेशरे्न्टको Raft Foundation को ५०

को ५० प्रर्तशत कमर् सम्पन्न भएको ।

। ५० प्रर्तशत र्मत्र सम्पन्न हुनुको कमरण



तक्रर्ाकलाप सूचक आ.ि. ७५/७६ को लक्ष्य आषाढ २० सम्मको प्रगति

३ क्षर्त रू्ल्यमंकन तथम

प्रर्र्लकरण/पुनर्नि

र्मिण र्र्सृ्तत

प्रर्तरे्दन र र्ोलपत्र

कमगजमत तयमर गने

क्षर्तको र्र्सृ्तत प्रर्तरे्दन, 

प्रर्तरे्दन, र्िजमइन, नक्सम, 

नक्सम, लमगत अनुर्मन तथम

क्षर्तको र्र्सृ्तत प्रर्तरे्दन, 

र्िजमइन, नक्सम, लमगत अनुर्मन

कमयिकमरी सर्र्र्तबमट State 

Hall बनमउनको लमर्ग नेपमल

सरकमर (र्खन्त्रपररर्द्) र्म

प्रस्तमर् लैजन संघीय

सर्चर्मलय र्नर्मिण तथम

व्यर्स्थमपन कमयमिलय,

र्संहदरबमरर्म सहर्र्तकम

लमर्ग लेखख पठमइएको ।



तक्रर्ाकलाप सूचक आ.ि. ७५/७६ को लक्ष्य आषाढ २० सम्मको प्रगति

४ क्षर्त रू्ल्यमंकन तथम

प्रर्र्लकरण/पुनर्नि

र्मिण र्र्सृ्तत

प्रर्तरे्दन र र्ोलपत्र

कमगजमत तयमर गने

क्षर्तको र्र्सृ्तत प्रर्तरे्दन, 

प्रर्तरे्दन, र्िजमइन, नक्सम, 

नक्सम, लमगत अनुर्मन तथम

क्षर्तको र्र्सृ्तत प्रर्तरे्दन, 

र्िजमइन, नक्सम, लमगत अनुर्मन

Damage Assessment

गरी Retrofitting को

र्मध्यर्बमट पुनर्निर्मिण गनि

सर्कने प्रर्तरे्दन प्रमप्त

भई Retrofitting Design

को अखन्तर् प्रर्तरे्दन पेश भई

आरि हुने चरणर्म रहेको ।

तसंहदरिारको पतिल्लो भागको प्रितलकरण

५ र्सहदरर्मरको

पर्छल्लो भमगको

प्रर्र्लकरण

६० प्रर्तशत कमर् सम्पन्न

भएको हुने

६० प्रर्तशत कमर् सम्पन्न गने प्रर्लीकरणको कमयि सुरु भई

भई २० प्रर्तशत कमयि सम्पन्न

सम्पन्न भएको



तक्रर्ाकलाप सूचक आ.ि. ७५/७६ को लक्ष्य आषाढ २० सम्मको प्रगति

६.१
गुम्बम र्र्हमरहरुको

र्र्ित पुनर्निर्मणिको

लमर्ग आर्श्यक

र्नदेर्शकम/ कमयिर्र्र्ध

तयमर गने ।

र्नदेर्शकम/ 

कमयिर्र्र्ध तयमर

भएको हुने

र्नदेर्शकम/ कमयिर्र्र्ध तयमर

गने
र्नदेर्शकम/ कमयिर्र्र्ध तयमर

भएको

6.2
गुम्वम र्र्हमरहरुको DPR 

तयमर गने ।
१२२६ गुम्बमहरुको

र्िर्पआर तयमर

भएको हुने

१२२६ गुम्बमहरुको र्िर्पआर

तयमर गने

६०% कमयि सम्पन्न भएको

6.3
समर्िजर्नक खररद

प्रर्ियम र्म गुम्वम

व्यर्स्थमपन सर्र्र्तसाँग

सम्झौतम सम्पन्न गने

१२२६ गुम्वमहरुको

खररद प्रर्ियम

सम्झौतम सम्पन्न

भएको हुने

१२२६ गुम्वमहरुको खररद

प्रर्ियम सम्झौतम सम्पन्न गने
६०% कमयि सम्पन्न भएको

6.6
३३१ गुम्वमहरुको र्र्ित

गने

३९१ गुम्वमहरुको

र्र्ित सम्पन्न भएको

हुने

३९२ गुम्वमहरुको र्र्ित सम्पन्न

गने
र्र्ित कमयि सुरु भएको ।



• नेपमल सरकमर र्खन्त्रपररर्द्को र्र्र्त २०७५/१०/१४ को र्नणिय अनुसमर रमनीपोखरी र

सो पररसर र्भत्र रहेको र्मलगोपमलेश्वर र्खिर लगमयतकम संरचनमहरुको पुनर्निर्मिण

रमर्रि य पुनर्निर्मिण प्रमर्धकरण बमटैगने र्नणिय भएको ।

• प्रमर्धकरणबमट दुई र्टम प्यमकेजर्म र्नर्मिण कमयिको प्रकृयम अगमर्ि बढमइएको ।

क. उपभोक्तम सर्र्र्तर्मिि तः- रमनीपोखरीको र्पंधर्म कमलीर्मटी रमखी पोखरीको सतह

र्र्लमउने र पखमिल लगमउने कमयिः (दश करोिसम्म)

 हमलसम्म करीब १५% कमयि सम्पन्न भएको ।

ख. बोलपत्र आव्हमन गरी र्नर्मिण व्यर्समयी र्मिि तः बमलगोपमलेश्वर र्खिर, पुल र पोखरी

पररसर सौियीकरणको कमयिः

• रमनीपोखरीखस्थत बमलगोपमलेश्वर र्खिर पुनर्निर्मिण सम्बन्धर्म रमर्रि य पुनर्निर्मिण प्रमर्धकरण र

र्नर्मिण कम्पनी सीए/तुलसी कन्टिक्सन जेभीबीच २०७६/03/24 गते सम्झौतम भएको





तक्रर्ाकलाप सूचक आ.ि. ७५/७६ को लक्ष्य आषाढ २० सम्मको प्रगति

१ धमर्दङ गोखमि सिक

र्नर्मिण गने।

र्नर्मिण सम्पन्न भएको

हुने ।

सिक पुनर्निर्मिण सम्पन्न गने।

गने।

८४ प्रर्तशत कमयि सम्पन्न

भएको

२ दोलखम र्संगटी सिक

र्नर्मिण गने ।

र्नर्मिण सम्पन्न भएको

हुने ।

सिक पुनर्निर्मिण सम्पन्न गने।

गने।

७८ प्रर्तशत कमयि सम्पन्न

भएको

३ पमाँचखमल रे्लम्ची

सिक र्नर्मिण गने ।
80% कमयि सम्पन्न

भएको हुने ।
80% कमयि सम्पन्न गने।

५७ प्रर्तशत कमयि सम्पन्न

भएको



तक्रर्ाकलाप सूचक आ.ि. ७५/७६ को लक्ष्य आषाढ २० सम्मको

प्रगति

४ ADB को सहयोगर्म 12 र्जल्लमकम १७

र्टम सिक (३०१ र्क.र्र्.) को

पुनर्निर्मिण तथम स्तरोन्नर्त गने

१४ र्टम सिक (273

र्क.र्र्.)  पुनर्निर्मिण तथम

कमयि स्तरोन्नर्त सम्पन्न

भएको हुने

१४ र्टम सिक (273 र्क.र्र्.)  

पुनर्निर्मिण तथम कमयि स्तरोन्नती

सम्पन्न गने

औसतर्म ८५% कमयि

सम्पन्न भएको ।

५ नेपमल सरकमरको स्रोतर्मट संचमर्लत

२४ र्टम सिक (355 र्क.र्र्.) 

पुनर्निर्मिण तथम स्तरोन्नर्त गने

१९ र्टम सिकको औसत

भौर्तक प्रगर्त 50% 

भएको हुने

१९ र्टम सिकको औसत

भौर्तक प्रगर्त 50% गने

औसतर्म ४५% कमयि

सम्पन्न भएको ।

५ र्टम सिकको औसत

भौर्तक प्रगर्त 30% 

भएको हुने ।

५र्टम सिकको औसत भौर्तक

प्रगर्त 30% गने

औसतर्म २०% कमयि

सम्पन्न भएको ।



1-2 Star (Red Color) = 11
2-4 Star (Yellow Color) = 13 
5 Star (Green Color) = 24 

Note:- LoC/Grant GOI र MoF बमट सहर्ती प्रदमन नभएकम आयोजनमहरु



रकर् रु. हजमरर्म

िचय

तिषयक

तििरण ि द बजेट हालसम्मिचय

भएको रकम

प्रगति प्रतििि

३०१८०१
*

चमलु ७६७१६००२ 49646136 ६4.72%

पुाँजीगत ४८४१४१४० 29759297 61.४7%

*नोटः हमल सम्म सम्झौतम भइ नसकेको श्रोतहरू र्धे्य भमरत अनुदमन तिि को ११ अर्ि ५५
करोि र भमरत एखिर् र्ैंक तिि को २ अर्ि ७१ करोि गरर जम्मम १४ अर्ि २६ करोि
र्जेटर्म सर्मरे्श नगररएको ।



१. कुल बेरुजु रकर् = 2,95,15,09,489.70

२. जम्मम बेरुजु िर्छ्यौट = 1,75,45,10,096.85 (59.44%)

३. िर्छ्यौटको लमर्ग पेश भएको = 25,07,56,593.00 (8.50%)




