याष्ट्रिम ऩुन् ननभााण प्रानधकयणका ष्ट्रिष्ट्रिध ष्ट्रिषम सम्फन्धी उजुयी सम्फन्धी छानष्ट्रिन
प्रनतिेदन
याष्ट्रिम ऩुन् ननभााण प्रानधकयणसग सम्िन्धी ष्ट्रिष्ट्रिध ष्ट्रिषमका ३ थान अननमनभतता गये को बन्ने
सभेत व्महोयाको उजुयीका सम्फन्धभा याष्ट्रिम सतकाता केन्रको नभनत २०७६।०9।08 को
ननणाम तथा च.नॊ. 2४३०१०१443 नभनत २०७६।०9।09 को ऩत्रानुसाय छानष्ट्रिन गयी
प्रनतिेदन ऩेश गना हाभीराई खटाइएको ।
१. उजुयीको सॊ क्षऺप्त व्महोया
१. याष्ट्रिम ऩुन् ननभााण प्रानधकयण अन्तगात यहे को केक्षन्रम आमोजना कामाान्िमन ईकाइफाट
ष्ट्रिनबन्न छऩाई सम्िन्धी फोरऩत्र आव्हानभा ( करयि २ कयोड रागत अनुभानको )
सािाजननक खरयद ऐन, ननमभ ष्ट्रिऩरयत हुन गएको
२. याष्ट्रिम ऩुन् ननभााण प्रानधकयण अन्तगातको केक्षन्रम आमोजना कामाान्िमन
ऻानेश्वय द्धाया DRSP भापात ननभााण
गदै आईयहेको ष्ट्रिद्यभान अिस्थाभा

ईकाइ (क्षशऺा)

बईयहे को आठ क्षजल्राका प्राष्ट्रिनधकहरुरे काभकाज
DRSP को Focal Person तोष्ट्रकएको केक्षन्रम

आमोजना कामान्िमन ईकाइ (क्षशऺा) का सम्ऩुण ा प्राष्ट्रिनधकहरुराई यातायात उऩसक्षचि
मुियाज ऩौडे ररे क्षजम्भेिायी भुक्त गयाई Project शुरु बएको रगबग 2/3 भष्ट्रहना ऩनछ
ERMC काठभाण्डौंको

ऩयाभशािाट

आएको

प्राष्ट्रिधक

य

ननभााण

व्मिसामीहरुको

प्राष्ट्रिधकिाट Soil Bearing Capacity-150 Design बएकोभा 100 गयाई पक्षज ा यननङ्ग
ष्ट्रिरहरु

तमाय

गयी

सम्िक्षन्धत

क्षजल्राहरुिाट

क्षजल्रा

आमोजना

कामाान्िमन

ईकाइ(क्षशऺा) का ईकाइ प्रभुख य इक्षन्जननमयहरुराई ठु रो यकभ कनभशन खुिाई केक्षन्रम
आमोजना कामाान्िमन ईकाइ (क्षशऺा) को उऩसक्षचि मुियाज ऩौडेरको नगयोह य EMRC
काठभाण्डौंको नभरे भतोभा कयोडौ रुऩैमा ष्ट्रहनानभना गये को।
३. याष्ट्रिम ऩुन् ननभााण प्रानधकयणको फोरऩत्रभा भाग गये को ल्माऩटऩको प्रोसेसय स्ऩीड
न्मूनतभ भाऩदण्ड 2.6 नगगाहजा हुन ु ऩनेभा

आऩूनता कताा म्माक्सरे आऩुनता गये को

ल्माऩटऩ 2.4 नगगाहजा भात्र यहे को। Operating System Factory Installed हुन ु ऩने बनी

1

Specification भा याक्षखए ऩनन त्मो नबएको एिॊ Input Devices य keyboard ऩनन
तोष्ट्रकएको भाऩदण्ड ष्ट्रिऩरयत यहे को छ।
3. अध्ममन ष्ट्रिनध
छानष्ट्रिनको क्रभभा ननम्न ष्ट्रिनध अिरम्िन गयी छानष्ट्रिन प्रनतिेदन तमाय गरयएको छ ।
-

उजुयीसॉग सम्फक्षन्धत ष्ट्रिषमभा

याष्ट्रिम ऩुन् ननभााण प्रानधकयणको कामाारमभा ऩुगी

सम्िक्षन्धत कागजात भाग गयी उऩरब्ध गयाएका कागजातहरु अध्ममन गरयएको ।
-

उजुयीसॉग सम्फक्षन्धत ष्ट्रिषमभा ष्ट्रिबागभा कामायत आनथाक प्रशासन शाखा तथा स्टोय
शाखाका कभाचायीहरुसॉग सोधऩुछ तथा छरपर गरयएको ।

-

याष्ट्रिम ऩुन् ननभााण प्रानधकयण, केक्षन्रम आमोजना कामान्िमन इकाई

(क्षशऺा) एिॊ

केक्षन्रम आमोजना कामान्िमन इकाई (बिन) को स्थरगत ननयीऺण गयी साभानको
रगत कसयी याख्ने गरयएको छ बन्ने सम्फन्धभा जानकायी नरइएको ।
४. छानष्ट्रिनको सीभा
उजुयीको ष्ट्रिषमभा केक्षन्रत यहे य छानष्ट्रिन टोरीराई प्राप्त अनधकाय ऺेत्र तथा स्रोत साधनको
दामयानबत्र यही छानष्ट्रिन कामा सम्ऩन्न गरयएको छ ।
केक्षन्रम आमोजना कामान्िमन इकाई

याष्ट्रिम ऩुन् ननभााण प्रानधकयण,

(क्षशऺा) एिॊ केक्षन्रम आमोजना कामान्िमन इकाई

(बिन)रे उऩरब्ध गयाएको कागजात तथा सो कामारमहरुभा कामायत आनथाक प्रशासन तथा
स्टोय शाखाका कभाचायीहरुसॉगको छरपरको आधायभा प्रस्तुत छानष्ट्रिन प्रनतिेदन तमाय
गरयएको छ ।
५. छानष्ट्रिनफाट ऩाइएको व्महोया्
उजुयी नॊ. 1 को सम्िन्धभा
केक्षन्रम आमोजना कामाान्िमन ईकाई (बिन) को उजुयीको सम्िन्धभा
मस कामाारमरको नभनत 2076/09/15 को च.न. 2430101458 को ऩत्रफाट
भाग बई आएको व्महोया प्राप्त बएको छ। सो अनुसाय
१. नभनत 2075 श्रािण 31 गते ननिेदक उत्तभ अनधकायीरे श्री उच्च अदारत ऩाटनभा
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केक्षन्रम आमोजना इकाई (बिन) िफयभहर प्रत्मऺी,
का.क्षज.का.भ.ऩा. िडा नॊ. 11 क्षस्थत आय.एस.प्रडक्टस एभ.एस. ष्ट्रप्रक्षन्टङ्ग
आदशा छाऩाखाना जे.बी
ऐ. ऐ िस्ने ऐ.ऐ. अक्षततमाय प्राप्त यक्षन्जत चौहान
राई ष्ट्रिऩऺी िनाई "उत्प्रेषण ऩयभादे श रगामत उऩमुक्त
ा
आऻा आदे श जायी गयी ऩाॉउ"
बनन ददएको ननिेदन उऩय श्री उच्च अदारत ऩाटन हरयहयबिन रनरतऩुयको ऩत्र सॊ तमा
2075/76को च.न. 3140 को नभनत 2075/08/21 भा आदे शको/पैसाराको
जानकायीभा

"मसभा ननिेदन भाग िभोक्षजभ आदे श जायी गनुा ऩने सम्भको अिस्था

ष्ट्रिद्यभान नहुॉदा प्रस्तुत ननिेदन खाये ज हुने ठहछा बन्ने नभनत 2075/08/05 भा आदे श
बएको याम ष्ट्रकताििाट दे क्षखएको हुॉदा सोही व्महोया जानकायीको रानग अनुयोध गरयन्छ"
बन्ने व्महोयाको पैसारा बएको।
उजुयी नॊ. २ को सम्िन्धभा
केक्षन्रम आमोजना कामाान्िमन ईकाई (क्षशऺा) को उजुयीको सम्िन्धभा
१) केक्षन्रम आमोजना कामाान्िमन ईकाई (क्षशऺा) ऻानेश्वय काठभाण्डौंको च.नॊ. 244 को
नभनत 2076/06/09 गते प्राप्त प्रनतष्ट्रक्रमा सम्िन्धी ऩत्र अनुसाय
एक्षशमारी ष्ट्रिकास फैंकको ऋण सहमोगभा सञ्चानरत
Project (DRSP) को प्रथभ चयण अन्तगात

Disaster Resilience of School

८ िटा क्षजल्राभा 67 िटा ष्ट्रिद्यारमहरुभा

ऩुन् ननभााण गत आ.फ. भा कामा शुरु बएको व्महोया जानकायी प्राप्त बएको।

ननभााण

व्मिसामीसॉग सम्झौता बईसके ऩश्चात सम्िक्षन्धत क्षजल्रा आमोजना कामान्िमन इकाई
(क्षशऺा)

भा काभ शुरु गयाउन रे क्षखएको ऩत्रको िुदा नॊ. 2 भा " ष्ट्रिद्यारम ऩुनननभााण

प्रानधकायण काभको ये खदे ख य सुऩयनबजनका रानग उक्त आमोजनाफाट ऩयाभशादाताको
ननमुक्षक्त गना अझै केही सभम राग्ने दे क्षखएकारे त्मस इकाईभा कामायत सफ ईक्षन्जननमयराई
प्रत्मेक साइटभा ऩुया सभम ऩरयचारन गयी ननभााण स्थरको तमायी, बिनको Layout गने य
Technical Specification एिॊ सम्झौताको शता अनुसाय सम्ऩूण ा ठे क्का व्मिस्थाऩन कामा गने
य इक्षन्जननमयफाट अनुगभन गयाई सभन्िमात्भक ढङ्गरे ननभााण कामा गने गयाउने " उल्रे ख
बएको दे क्षखन्छ।
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मस

इकाईको

बइसकेकोरे

नभनत

2076/01/08

को

सॊ रग्न

ऩत्रफाट

ऩयाभशादाता

ननमुक्त

Full time Supervision ऩयाभशादाताफाट हुनेहद
ु ा सम्ऩादन गये का कामाको

Time Sheet भा उल्रे ख गना रगाइ सो प्रभाक्षणत गयी ऩठाउनु ऩने बननएको।
भानथको व्महोयाभा ऩयाभशादाता ननमुक्षक्त गना अझै केष्ट्रह सभम राग्ने दे क्षखएको।
Soil को Bearing Capacity को सन्दबाभा कुन Adopt गने बनी सम्फक्षन्धत ननभााण
ॉ े
व्मिसामीिाट सोधनी बएकोभा Jan 14, 2019 भा इकाई य ननभााण व्मिसामी फीच 5 फुद
सहभनत बएको।
सहभनतहरु्
1. Contractor will propose firms with geo-tech experts name with their CV as soon as
possible for visual identification of soil at this stage.
2. CLPIU(Ed) will assess the CV and approve the experts for the task.
3. The experts will submit a field visit plan and schedule to CLPIU(Ed) for approval.
4. The site visit cost of experts will be paid by the contractors' based on the field visit
plan and schedule and this will be later borne by CLPIU(Ed) from provisional sums
allocated in the contract within ceiling amount as per SCAEF suggested Billing rates.
5. Based on the expert's recommendation, the contractor will precede construction
works.
साथै,
Expert Dr. Rishi Ram Parajuli को Field Investigation Report अनुसाय ष्ट्रिनबन्न
ष्ट्रिद्यरमहरुको Soil Bearing Capacity को पयक पयक Recommendation दे क्षखएकोरे
सोहीराई आधाय भानी काभ बएकोभा सिै Soil Bearing Capacity 150 नै हुन ु ऩने नदे क्षखएको य
Recommendation को आधायभा केहीभा 150 Kn/m2 तथा केहीभा 100 Kn/m2 बएको दे क्षखएको
।

उजुयी नॊ. ३ को सम्िन्धभा
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नभनत 2073/03/31 गते कम््मुटय ईक्षन्जननमय श्री हरय प्रसाद ऩोख्रेररे ऩेश गये को
प्रनतिेदन सभेतराई आधाय भान्दा

१.

Branded Desktop Computer ३५ थान तथा

LAPTOP २२ थान खरयदकारानग

Max International Kathmandu, S.P. Enterprises Babarmahal Kathmandu, The Waves
Group Trading Pvt. Ltd. Lainchor Kathmandu, Global Link Technology Pvt. Ltd.
Kathmandu, World Distribution Pvt. Ltd. kantipath Kathmandu य Aroma Enterprises
Ghattekulo Kathmandu गयी ६ िटा पभाहरु Eligible Bidders को रुऩभा दे क्षखन्छन।
सो भध्मे न्मूनतभ भुल्माष्ट्रित Max International Kathmandu राई स्िीकृत गयी खरयद
कामा अगाडी फढाईएको दे क्षखन्छ।

२. भाग गरयएको specification

अनुसाय Backlit Keyboard हुन ु ऩनेभा Non-Backlit

Keyboard भात्र यहेको।

३. Operating System Genuine Factory Pre Installed हुन ु ऩनेभा Installed गरयएको
Operating System Microsoft Windows 10 Pro को Genuine Operating System
बएको तय Pre Factory Installed नबएको ।

४. 5th generation I7 with 2.6 GHz speed सष्ट्रहतको processor हुन ु ऩनेभा 6th generation
I7 with 2.4 GHz को Processor यहे को ऩाईमो।
ननष्कषा
उजुयी नॊ. १(केक्षन्रम आमोजना कामाान्िमन ईकाई (बिन)) य उजुयी नॊ.2 (केक्षन्रम
आमोजना कामाान्िमन ईकाई (क्षशऺा)) सम्िन्धभा उजुयी सत्मता नदे क्षखएकारे उजुयी
ताभेरीभा याख्ने एिॊ उजुयी नॊ.3 (याष्ट्रिम ऩुन्ननभााण प्रानधकयण) को सन्दबाभा सम्भाननत
अ.दु.अ.आ. रे सभेत छानष्ट्रिन गरययहे को जानकायी प्राप्त बएकोरे सो राई हार केष्ट्रह
गरययहन नऩने ।
याष्ट्रिम सतकाता केन्रको नभनत 2077/10/09 को ननणाम्
याष्ट्रिम ऩुन : ननभााण प्रानधकयणका ष्ट्रिष्ट्रिध ष्ट्रिषम सम्फन्धी उजुयीका सम्फन्धभा छाननफन गयी
प्रनतिेदन ऩेश गना गदठत टोरीफाट ऩेश बएको छानष्ट्रिन प्रनतिेदनउऩय छरपर गदाा कम््मुटय
य ल्माऩटऩ खयीद सम्फन्धी फोरऩत्रभा तोष्ट्रकएको स्ऩेनसष्ट्रपकेशन फभोक्षजभको शता य
भारसाभान स्िीकाय गदााको शता ( भूल्मािन) पयक ऩना आएको दे क्षखएकारे मी दुइाका फीचभा
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बएको पयक यकभ कम््मुटय/ल्माऩटऩ आऩूनताकतााफाट असूर उऩय गना य आगाभी ददनभा
स्ऩेनसष्ट्रपकेशनभा उल्रे क्षखत भारसाभान भात्र स्िीकाय गना साथै कामाारमको प्रमोजनका रानग
आिश्मक साभानहरुको स्ऩेनसष्ट्रपकेशन तमाय गदाा कामाारमको आिश्मकता

, औक्षचत्मताहेयी

तथा कुनै ननक्षश्चत ब्रान्ड/पभा/कम्ऩनीरे भात्र प्रनतस्ऩधाा गना नभल्ने गयी नबई प्रमाप्त प्रनतस्ऩधाा
हुन सक्ने गयी तमाय गना याष्ट्रिम ऩुनननभााण प्रानधकयणराइा ननदे शन ददइा पाइर ताभेरीभा
याखी रगत कट्टा गने ननणाम गरयमो।
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