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फैठक मभतत
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तनणणम नं.१:

चालु आ.व. २०७३/०७४ मा आन्तररक आय तर्फ अनमु ान भन्दा थप आय भएको
रकम बाट आवश्यकताको ससद्धा न्त बमोसिम तत्काल नगरी नहुने देहायका कायफ गनफ देहाय बमोसिम
को रकम सवसनयोिन गने सनणफ य गररयो
१. सबाऩती / उऩसबाऩती ज्मू हरुको कामणकऺभा ए.सी. जडान य यङ योगन गनण रु
५०००००।-

२. रामनगर को अधरु ो स्लेब कलभडफ का लागी नपगु रकम रु. ९८०००।३. नेपाल मध्यस्थता पररषद लसलतपरु मा सबचारासधन सोतीया खोला पल
ु को मद्ध
ु ा मा सम्झौता
अनस
ु ार मध्यस्तकताफ को शल्ु क भक्त
ु ानी गने रु. १९००००।तनणणम नं. २

चारु आ.व. २०७३/ ०७४ को स्ववकृत वार्षणक कामणक्रभभा स्जल्रा

सहकायी संघको बवन तनभाणणका रागी रु २०००००।- दइ
ु राख र्वतनमोजन

गरयएकोभा बवन तनभाणणका रागी जग्गा उऩरब्ध हुन नसक्ने बएकारे सहकायीको
कामाणरम
२
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तनणणम नं.१:

रासरिय ग्रासमण यातायात सद्रु सढकरण कयफ कमफ
SNRTP अन्तगफ त परासन
सिभवु नवस्ती लक्ष्मीपरु बेलौरी सडक ठे.नं. SNRTP- KAN-W-NCB-10-02-070/71 15+000 to
25 + 700 का सनमाफ ण व्यवसायी रािेन्द्र/ मासलका िे.भी. धनगडी कै लाली ले म्याद थपको माग
गरेकोमा SNRTP व्यवस्थापन ईकाइ बटु वल समेतको प्राप्त सहमती अनस
ु ार कायम हुन आएको
अवसध गणना गदाफ २०७४ श्रवण ६ गते सम्म कायफ सम्पन्न गने गरी म्याद थप गने सनणफ य गररयो ।
सनणफ य नं. २ यस सिल्लामा SNRTP अन्तगफ त परासन सिभवु नवस्ती लक्ष्मीपरु बेलौरी सडक ठे.नं.
SNRTP KAN- W- NCB- 10. 02 - 070/ 71 15+ 000 to 25+700 का सनमाफ ण व्यवसायी
रािेन्द्र / मासलका िे.भी. ले उक्त सडकमा सनमाफ ण कायफ गदाफ सवसभन्न स्थानमा उपभोक्ताको माग
बमोसिम ह-यमु पाईप कल्भटफ बनाउदा तथा Masonry wan लगाउदा सम्झौताको BOQ मा थप हुन
गै सनमाफ ण व्यवसायी संग को Negotation तथा SNRTP बटु बल को २०७४/३/२६ को सहमती प्राप्त
Revise cost Estimate रु ३९,६८,७७०. ३२ Vat बाहेक रहेको र सरुु को ठेक्का सम्झौता अंक
३,०९,३३,९८८.८३ Vat बाहेक मा रु. ७१११६२ .00 Vat बाहेक (२.०३४ %) Variation भई
िम्मा Revised ठेक्का सम्झौता अंक रु ३,१५,६३,३३५ . ९० Vat बाहेक कायम हुन आउने
Revised ठेक्का अंक सस्वकृत गने सनणफ य गररयो ।
सनणफ य नं. ३ सामदु ासयक ससंचाई आयोिना अन्तगफ त संचालनमा रहेका देहायका आयोिनाहरुको
सम्वन्धीत उपभोक्ता ससमसत हरु बाट म्याद थप का लागी अनरु ोध भई आएकोले म्याद समाप्त भएको
समसत बाट लागु हुने गरी ६ मसहना म्याद थप गने सनणफ य गररयो ।
१. ससस्ने ससंचाई उप- आयोिना कृरणपरु २
२. झले खोला ससंचाई उप आयोिना दैिी -३
३. शंकरपरु सलफ्ट ससंचाई उप-आयोिना दैिी २
४. बगनु खोला सलफ्ट ससंचाई उप- आयोिना दैिी २
५. तूमडी खोला चााँदमारी ससंचाई उप-आयोिना सभ.न.पा.३
६. खन्या खोला ससंचाई उप- आयोिना सभ.न.पा. १०
७. ढुङग्याडी ससंचाई उप आयोिना सभ.न.पा. ९

३
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तनणणम नं.१: कृष्णऩुय न.ऩा. २ खल्रा गोठभा तनवाणचन ऺेत्र ऩूवाणधाय र्वशेष कामणक्रभ
अन्तगणत तनभाणण बईयहे को

Box colvert को वथरगत तनरयऺण गदाण

Bottom level भा

छडभाकबय Metitain नगयी Gap याखेको कायण रे बर्वष्मभा फारुवा Piping action फाट डटन
गई छडभा खखमा राग्ने य Structure दब्ने अववथाभा तनभाणण कामण बईयहे को दे खखएको तथा
तनभाणण कामण सम्ऩन्न गनण सफकने ऩमाणप्त सभम हुदा हुदै ऩनी तनभाणण कामणभा ढढरासव
ु ती
गये को साईट ईन्चाजण को तनदे शानुसाय तनभाणण कामण अगाडी नफढाएको बन्ने जनगुनासो
सभेतका आधायभा कामाणरम फाट अनुगभन गदाण सभेत उल्रेखखत कुया हरु ऩाईएकोरे
बुक्तानी खचण रेख्न सफकने अववथा नबएको व्महोया कामाणरम राई जानकायी गयाउने
तनणणम गरयमो ।

