गोल्पूटाय-टोखा जोड्ने सडकको बद्रकारी खण्डभा न्मूनतभ ऩूर्ााधाय ऩूया नगयी ढरान गये को
सम्फन्धी बन्ने सभेत व्महोयाको उजुयीका सम्फन्धभा छानबफन प्रबतर्ेदन

१. उजुयीको ऩृष्ठबूभी:
एक कयोड तीस राखको ठे क्का बएको गल्पुटाय-टोखा जोड्ने सडकको बद्रकारी उकारो खण्डभा

न्मुनतभ ऩूयर्ाधाय ऩुया नगयी हहरोभाबथ नै ठे केदायरे ठरान गये को, उक्त ठे क्का चाबरस राख ऩबन खचा नगयी
ऩुयै यकभ र्ीर बयऩाई बभरामय खाने दाउ ठे केदायरे गये को हुनारे फास्तहर्कता छानबफन गयी प्रबतफेदन ऩेश

गना मस केन्द्रको बभबत २०७७/३/१४ को बनणामानुसाय तऩबसरभा उल्रे खखत तीन सदस्मीम छानबफन सबभबत
गठन बएको ।

2= छानहर्नको हर्षमर्स्तु तथा कामाऺेत्र:एक कयोड तीस राखको ठे क्का बएको गल्पुटाय-टोखा जोड्ने सडकको बद्रकारी उकारो खण्डभा न्मुनतभ
ऩूर्ााधाय ऩुया नगयी हहरोभाबथ नै ठे केदायरे ठरान गये को, उक्त ठे क्का चाबरस राख ऩबन खचा नगयी ऩुयै यकभ
र्ीर बयऩाई बभरामय खाने दाउ ठे केदायरे गये को हुनारे फास्तहर्कता छानबफन उजुयीको हर्षमभा अध्ममन
गयी सोकोछानहर्न प्रबतर्ेदन ऩेश गने ।
3.छानहर्नको हर्बध:केन्द्रभा प्राप्त उजुयी, केन्द्रर्ाट खटीएको टोरीरे स्थरगतभा रुऩभाभाबगएका कागजात

, उजुयी सम्र्न्धी

कागजातहरुको अध्ममन य ठे केदाय कम्ऩनीका प्रबतबनबध तथा स्थानीमहरुको सॊ गको छरपर सभेतको
आधायभा छानहर्न सबभबतरे प्रस्तुत प्रबतर्ेदन तमाय गरयएको ।

4. उजुयीभा उठाइएका हर्षमर्स्तुहरु् एक कयोड तीस राखको ठे क्का बएको गल्पुटाय-टोखा जोड्ने सडकको बद्रकारी उकारो
खण्डभा न्मुनतभ ऩूर्ााधाय ऩुया नगयी हहरोभाबथ नै ठे केदायरे ठरान गये को ।
 उक्त ठे क्का चाबरस राख ऩबन खचा नगयी ऩुयै यकभ र्ीर बयऩाई बभरामय खाने दाउ गये को
हर्षम ।
5. छानबफनर्ाट प्राप्त तथ्महरु :-

 उजुयीभा उठाईएको सडक बनभााणको ठे क्का Bujan Devi Nirman Sewa

य सडक बडबबजन

काठभाण्डौर्ीच रु. ७६,५८,९७४.२५/ रागतभा बभबत २०७७/३/२९ गते सम्भ १२५

बभ. ठरान सम्ऩन्न गयीसक्ने गयी २०७७/२/३० (३० ददन बबत्र) भा सॊ झौता बएको
दे खखन्छ।
 उक्त बनभााण कामाको राबग Drawing हुनऩु नेभा सो बएको ऩाईएन ।
 BOQ य Estimate हे दाा Sub-base भा 20 cm Thick , Crusher Run Macadam को ब्मर्स्था
उल्रेख बएको दे खखन्छ।
 स्थरगत अध्ममनको क्रभभा हे दाा

Sub-base भा 20 cm Thick बएको दे खखएको तय CRM

भात्र हुनऩु नेभा भाटो बभबसएको ऩाईमो।
 RCC Pavement हे दाा 25 cm thick बएको दे खखन्छ।
 मसयी हेदाा स्थानीमहरुरे उक्त सडक बनभााणभा के कबत यकभ छूट्याईएको हो सो
अनुसायको सूचनाऩाटी नयाखेको,

BOQ य Estimate भाग गदाा ठे केदाय कम्ऩनीरे उऩरब्ध

नगयाएको हुदा हाभी अन्मौरभा ऩये कोरे गुनासो गना ऩये को जानकायी गयाएकोभा अध्ममन
टोरीरे ठे केदाय कम्ऩनीका प्रबतबनबध, छानबफन टोरीका ऩदाबधकायी तथा स्थानीम
ब्मखक्त/उजुयीकताा सभेतको छरपरर्ाट बनम्न र्भोखजको बनणाम गये को ।
बनम्न
१. आमोजनास्थरभा बनभााण ब्मर्सामीरे २ ददन बबत्र सूचना ऩाटी याख्ने ।
२. उक्त बनभााण कामाको गुणस्तय सुबनखस्चत गना प्राबफबधकहरुर्ाट बनमबभत अनुगभन गने, ढरान
गने कामा प्राहर्बधकको उऩबथाबतभा भात्र गने ।
३. बनभााण कामा तुरुन्त सुचारु गने ।
 हार उक्त बनभााणकामा गुणस्तयको बएको, ठे केदायरे सूचनाऩाटी याखेको बन्ने गुनासोकताारे
पोन भापात जानकायी गयाएकोरे बनभााण कामा सन्तोषजनक दे खखन्छ ।
6.याम/ सुझार् :१. बनभााण कामाको राबग

Drawing हुनऩु नेभा सो नबएकोरे कुनैऩबन बनभााण कामा गदाा

Drawing

अबनर्ामा याख्ने ब्मफस्था बभराउन बडबबजन सडक काठभाण्डौराई बनदे शन ददने ।
२. BOQ य Estimate भा अबनर्ामा रुऩभा नागयीकको सूचना ऩाउने हकको सॊ यऺण गना सूचनाऩाटीको

प्रार्धान याखेयभात्र गने ब्मफस्था बभराउन बबन सडक बडबबजन काठभाण्डौराई बनदे शन ददने ।

३. ढरान रगामतको हर्षमभा बनभााण कामा गदाा सुख्खा भौसभभा गने ब्मर्स्था बभराउने ।
नोट् छानबफनका क्रभभा प्राप्त आर्स्मक कागजातहरु मसै प्रबतफेदनसाथ सॊ रग्न याखखएको छ ।

याहिम सतकाता केन्द्रको बभबत 2077/09/29 को बनणाम्

गोल्पूटाय-टोखा जोड्ने सडकको बद्रकारी खण्डभा न्मूनतभ ऩूर्ााधाय ऩूया नगयी ढरान
गये को सम्फन्धी बन्ने सभेत व्महोयाको उजुयीका सम्फन्धभा छानबफन गयी प्रबतर्ेदन ऩेश गना
गदठत टोरीफाट ऩेश बएको छानबफन प्रबतर्ेदनका सम्फन्धभा छरपर गदाा कुनैऩबन

बनभााण कामा गयाउॉदा सो सॉग सम्फखन्धत बडजाइन/नक्शा अबनर्ामा रूऩभा याख्ने व्मर्स्था

बभराउन, आमोजना रागत अनुभान, कफोर अङ्क, बनभााण व्मर्सामी , सम्ऩन्न हुनऩु ने बभबत
रगामतका आधायबूत हर्र्यण सहहतको सूचनाऩाटी बनभााण स्थरभा अबनर्ामा रूऩभा याख्ने
व्मर्स्था बभराउन तथा ढरान रगामतको हर्षमभा बनभााण कामा गदाा गुणस्तयभा ऩमााप्त
ध्मान ददई बनभााण गयाउने व्मर्स्था बभराउन सडक बडबबजन कामाारम काठभाडौंराई
बनदे शन ददई पाइर ताभेरीभा याखी रगत कट्टा गने बनणाम गरयमो ।

