
 

३०. सार्वजनिक वर्द्यालयहरुको भौनिक पूर्ावधार वर्कास (भर्ि निर्ावण िथा अन्य): 

कृयाकलाप संकेिः ११.१.२.४४३ खर्व शीर्वकः ३१११२  

 

पररर्य 

प्रदेशका नभत्रका वर्द्यालयर्ा भौनिक पूर्ावधार अभार्का कारण वर्द्याथीले भोग्ि ुपरेका सर्स्यालाई र्ध्यिजर गरी 
वर्द्याथीहरुको शशक्षार्ा पहुुँर् सनुिशिि गिे उदे्दश्यका साथ शशक्षा वर्कास निदेशिालय र सार्ाशजक वर्कास 
कायावलयहरूबाट संर्ानलि भौनिक पूर्ावधार निर्ावण कायवक्रर्। 

उद्देश्य 
वर्द्यालयको पूर्ावधार वर्कास र्ार्व ि वर्द्याथीको शशक्षार्ा पहुुँर् अनभबवृि गरी शशक्षण नसकाइ कायवलाई सहज 
बिाउिे  

अपेशक्षि प्रनिर्ल 
आ.ब. २०७९/०८० र्ा स्र्ीकृि कायवक्रर् अिसुार प्रदेश नभत्रका वर्द्यालय भर्ि र्ा अन्य पूर्ावधार निर्ावण सम्पन्न 
भएको हिुेछ । 

कायावन्र्यि गिे 
कायावलय 

शशक्षा वर्कास निदेशिालय, कणावली प्रदेश, सखेुि र सार्ाशजक वर्कास कायावलयहरु 

सञ्चालि प्रकृया 

 भौनिक पूर्ावधार निर्ावणका लानग वर्द्यालयको स्र्ानर्त्र् भएको जग्गाधिी लालपजुाव र्ा भोगानधकार भएको 
प्रर्ाण हिुपुिेछ ।  

 वर्द्यालय व्यर्स्थापि सनर्निले निर्ावण कायव गदाव देहाय बर्ोशजर् हिुछे । 

 प्रदेशबाट डीपीआर भएकोर्ा सो बर्ोशजर् र िभएर्ा सावर्क शशक्षा नबभाग सािोठिर्ी भक्तपरुको स्र्ीकृि 
िक्सा र्ा स्थािीय िहबाट ियार भइव स्र्ीकृि भएको िक्सा बर्ोशजर् स्र्ीकृि बजेट र लागि सहभानगिा 
जटुाई सम्झौिार्ा िोवकए बर्ोशजर्को िक्सा र लागि अिरु्ाि अिसुार भर्ि िथा अन्य भौनिक पूर्ावधारको 
कार् सम्पन्न गिुवपिेछ । 

 परुािो भर्ि र्ा संरर्िा जीणव भई प्रयोग गिव िनर्ल्िे अर्स्था भएर्ा उक्त भर्ि र्ा संरर्िालाई भत्काई 
ियाुँ भर्ि र्ा संरर्िा निर्ावण गदाव प्रावर्नधक, स्थािीय िह र सम्बशन्धि वर्द्यालय व्यर्स्थापि सनर्निको 
निणवय अिसुार गिुवपिेछ ।  

 प्रदेश सरकारद्वारा वर्गि आ.र्.२०७५/०७६, २०७६/०७७, २०७७/०७८ र २०७८/०७९र्ा निनर्वि, 
राष्ट्रपनि शैशक्षक सधुार कायवक्रर्बाट निनर्वि सावर्क शशक्षा नबभाग, सािोठिर्ी भक्तपरुको स्र्ीकृि िक्सा 
बर्ोशजर् निर्ावण भएको भईु िले आर.नस.नस. भर्िर्ा एक िला र्ात्र थप गिव निदेशिालय र्ा सा.वर्.का.ले 
अिरु्नि ठदि सक्िेछ । 

 र्गु,ु हमु्ला र डोल्पाका लानग आर.सी.सी. पक्की र्ा र्लार् /कािको ट्रष्ट प्रयोग गरी भर्ि निर्ावण गिव 
सवकिेछ भिे अन्य शजल्लार्ा आर.सी.सी. पक्की भर्ि बिाउि ुपिेछ । 

 भर्ि र्ा पूर्ावधार निर्ावण गिुव पूर्व निदेशिालय/ सार्ाशजक वर्कास कायावलयले वर्द्यालयका वर्.व्य.स. अध्यक्ष 
र प्रधािाध्यापकसुँग अिसूुर्ी १ बर्ोशजर् कायवक्रर् संर्ालि गिव सम्झौिा गिुवपिेछ । सम्झौिा भएको १५ 
ठदिनभत्र वर्द्यालयले कायव सरुु गिुवपिेछ । यस अर्नधनभत्र कायव सरुु िगरेर्ा सम्झौिा गिे निकायले सो 
सम्झौिा रद्द गिव सक्िेछ । 

 लागि अिरु्ाि ियार गदाव शजल्लाको स्र्ीकृि शजल्ला दररेट प्रयोग गिुवपिेछ। पूर्ावधार निर्ावण गिवका लानग 
सार्वजनिक खररद ऐि२०६३ सार्वजनिक खररद नियर्ार्ली २०६४ िथा कणावली प्रदेश खर्व र्ापदण्ड 
निदेशशका २०७५, कणावली प्रदेश सार्वजनिक खररद ऐि २०७७, कणावली प्रदेश सार्वजनिक खररद नियर्र्ली 
२०७८ अिसुार गिुवपिेछ । 

 वर्द्यालयको भर्ि र्ा अन्य पूर्ावधार निर्ावणका लानग िपनसलको बजेट व्यर्स्था गररिेछ । 

o ४ कोिे भर्िका लानग ४० लाख 

o २ कोिे भर्िका लानग २० लाख 

 निदेशिालय/सा.वर्.का.ले िोकेको प्रावर्नधकको प्रत्यक्ष रेखदेखर्ा भर्ि निर्ावण गिुवपिेछ। सो िभएको 
अर्स्थार्ा स्थािीय िहको प्रावर्नधकबाट उक्त कार् गिव सवकिेछ। 



 सम्झौिा बर्ोशजर्को निर्ावण कायवको ले-आउट भई प्रावर्नधकको नसर्ाररस र वर्द्यालयको निरे्दिका आधारर्ा 
पवहलो वकस्िा र्ापि पेश्की स्र्रुप ४० प्रनिशि रकर् निकासा गररिछे ।  

 कायव प्रगनिको आधारर्ा रनिङ्ग र्ील, भपावई, निर्ावण कायवको र्ोटो, सनर्निको निणवय र प्रदेश र्न्त्रालय/ 
निदेशिालयबाट अिगुर्ि हिु िसकेको खण्डर्ा स्थािीय िहको नसर्ाररसको आधारर्ा पवहलो वकस्िा पशे्की 
र्र्छ्यौट गरी थपदोश्रो वकस्िा रकर् निकासा गररिेछ । 

 कायव सम्पन्न प्रनिरे्दि, िापी वकिाब, बील भपावई, स्थािीय िहको नसर्ाररस, सनर्निको निणवय, प्रावर्नधकको 
अिगुर्ि प्रनिरे्दि र निनर्वि योजिाको प्रर्ाशणि र्ोटो, सार्ाशजक परीक्षण प्रनिरे्दि  सवहि अशन्िर् वकस्िा 
रकर् र्ाग गिुवपिेछ । निदेशिालय / सार्ाशजक वर्कास कायावलयबाट अिगुर्ि गराई िोवकए बर्ोशजर् 
कायव सम्पन्न भएको प्रनिरे्दि प्राप्त भएपनछ अशन्िर् वकस्िा निकासा ठदइिेछ ।  

 र्न्त्रालय, निदेशिालय, सार्ाशजक वर्कास कायावलय र सम्बशन्धि स्थािीय िहद्वारा आर्श्यकिा अिसुार 
निर्ावण कायवको निरीक्षण िथा अिगुर्ि गररिेछ । 

 प्रावर्नधक, अिगुर्ि िथा अन्य व्यर्स्थापकीय कायवका लानग प्रदेश सरकारले निकासा ठदएको रकर्र्ा कायव 
प्रगनिका आधारर्ा बढीर्ा िीि प्रनिशि(३%)रकर् निदेशिालय / सा.वर्.का.ले कशन्टजेन्सी स्र्रुप कट्टा गिव 
सक्िेछ । 

 जिसहभानगिा / जिश्रर्दाि सार्ान्यिया १० देशख १५ प्रनिशि सम्र् सनुिशिि गररिेछ । 

 कायवसम्पन्न हुुँदा १० देशख १५ प्रनिशि सम्र् जिश्रर्दाि सनुिशश् र्ि भएर्ा कायावलयबाट प्रदाि गररि े
अिदुाि पूरा उपलब्ध गराइिेछ । 

 वर्द्यालयले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकर्को सार्ाशजक िथा वर्त्तीय लेखा परीक्षण प्रर्नलि नियर्अिसुार 
गिुवपिेछ ।  

 योजिाको सम्पूणव वर्र्रण खलु्ि ेगरी होनडवङ बोडव निर्ावणस्थलर्ा अनिर्ायव राख्नपुिेछ । 

 वर्नियोशजि कूल रकर् र्ध्ये बवढर्ापवहलो ४०, दोस्रो ३० र अशन्िर् वकस्िार्ा ३० प्रनिशिगरी िीि 
र्रणर्ा निकासा ठदइिेछ । 

बजेट बाुँडर्ाट PLMBIS अिसुार 

सर्य अर्नध पवहलो, दोस्रो र िेस्रो र्ौर्ानसक  

सन्दभव सार्ग्री  प्रर्नलि ऐि नियर् िथा काििुहरु 

अिगुर्ि सूर्क 
 वर्द्यालयको भौनिक पूर्ावधार निर्ावण कायवसम्पन्न प्रनिरे्दि, 

 निकासा पत्र, 

 अिगुर्ि प्रनिरे्दि। 

 


