िव ालय पुनिनमाण कायिविध, (पिहलो सश
ं ोधन) २०७५
२०७२ साल वैशाख १२ गतेको िवनासकारी भक
ू प र यस पिछका पराक पह को असरबाट ित त िव ालय
सरं चनाह को योजनाब पमा पनु िनमाण काय स प न गन ‘भक
ू पबाट भािवत सरं चनाको पनु िनमाण स ब धी ऐन २०७२’
को दफा ३१ ले िदएको अिधकार योग गरी राि य पनु िनमाण ािधकरणको कायकारी सिमितले यो कायिविध बनाएको छ ।
प र छे द - १
ारि भक
१. सङ्ि त नाम र ार भ
(१) यस काय िविधको नाम िव ालय पनु िनमाण कायिविध, (पिहलो सश
ं ोधन) २०७५ रहने छ ।
(२) यो कायिविध तु त लागु हने छ ।
२. प रभाषा
िवषय वा सङ्गले अक अथ नलागेमा यस कायिविधमा
क) "ऐन" भ नाले भक
ू पबाट भािवत सरं चनाको पनु िनमाण स ब धी ऐन, २०७२ स झनपु छ ।
ख) "िनयमावली" भ नाले भक
ू पबाट भािवत सरं चनाको पनु िनमाणस ब धी िनयमावली, २०७२ स झनपु छ ।
ग) "इकाई" भ नाले के ीय आयोजना काया वयन इकाई (िश ा) स झनु पछ ।
घ)

"Database" भ

नाले िव ालय पनु िनमाण स ब धी अिभलेख गित आिद िव र भ डार गन स टवयर स झनु पछ। ,
प र छे द - २
पनु िनमाणको ताव तयारी र िव ालय छनोट

३. ताव तयारी
(१)

पनु िनमाण गनपन
ु िव ालयले अनसु चू ी - १ बमोिजमको ढाँचामा िव ालय पनु िनमाणको ताव तयार गरी िज ला
आयोजना काया वयन इकाइमा पेस गनपन
ु छ।

(२)

िज ला आयोजना काया वयन इकाइले िव ालयह बाट सङ्किलत तावह म ये छनोटका लािग अिनवाय
शतह सबै परु ा भएका िव ालयह मा ािविधक कमचारीह प रचालन गरी माणीकरण गराउनु पनछ ।
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(३)

िज ला आयोजना काया वयन इकाइले माणीकरण भएका िव ालयह कोअनसु चू ी-२ मा भएका िव ालय
छनोटका आधारह अनसु ार मू याङ्कन गरी ाथिमकता म िनधारण गन र अनसु चू ी-३ को ढाँचामा के ीय
आयोजना काया वयन इकाइ (िश ा) मा पठाउनुपन छ ।

(४)

िव ालय पनु िनमाण तावसाथ देहायबमोिजमका कागजातह सल
ं न गरी िज ला आयोजना काया वयन इकाईमा
पेश गनु पनछ ।
(क)
(ख)

धाना यापकर िव ालय यव थापन सिमितकाअ य को ह ता र भएको िव ालय पनु िनमाण ताव,

(ग)

स बि धत गाउँपािलका/नगरपािलकाको िसफा रश,

(घ)

तावको िफ ड भे रिफके शन गन स बि धत ािविधक कमचारी समेत िव ालय यव थापन सिमितका
पदािधकारीह को सामिु हक िडिजटल फोटो र

(ङ)
(५)

िव ालय यव थापन सिमितको िव ालय पनु िनमाण ताव पेश गन िनणयको ितिलिप,

इङ िडजाइनका आधारमा वीकृ त लागत अनमु ान ।

िव ालय पनु िनमाण कायमा थानीय सामदु ायको लागत साझेदारी हने िव ालयह लाई ो साहन ग रने छ । तर
िव ालय िनमाण/छनोट ि याको लािग लागत साझेदारीलाई बा यकारी ग रने छै न ।

(६)

िव ालय पनु िनमाणको ताव तयारी गदा िव ालयलाई आव यक परे को ािविधक सहयोग गनु िज ला आयोजना
काया वयन इकाईको कत य हनेछ ।

(७)

के ीय आयोजना काया वयन इकाई (िश ा) अ तगत िज ला आयोजना काया वयन इकाई (िश ा) गठन नभएका
िज लाह का हकमा िव ालय पनु िनमाण काय यसै कायिविधबमोिजम िज ला आयोजना काया वयन इकाई
(अनदु ान यव थापन तथा थानीय पवु ाधार) ले गन छ ।

४.

िव ालय छनोट

(१)

भक
े ो िव ालयको दफा ३
ू पबाट ित त भई पनु िनमाण गनपन
ु सामदु ाियक िव ालयह को छनोट गदा ित पुगक
बमोिजम ा त तावका आधारमा ितको अव था र ती िव ालयमा अ ययन गन िव ाथ सं याका आधारमा
ाथिमकता िदनु पनछ ।

(२)

उपदफा (१) बमोिजम िव ालय छनोट गदा अनसु चू ी - २ बमोिजमका अिनबाय शतह र छनोटका
आधारह बमोिजम गनु पनछ।
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(३)

मािथ जेसक
ु ै कुरा उ लेख भएतापिन २०७२ बैशाख १२ गतेको िवनासकारी भक
ू पप चात् के ीय आयोजना
काया वयन इकाई (िश ा) बाट िव ालय यव थापन सिमितमाफत पुनिनमाण गन गरी छनोट भएका
िव ालयह लाई सो पनु िनमाण स प न नभएस म नयाँ काय मका लािग छनोट ग रने छै न ।
प र छे द - ३
िव ालय पुनिनमाण काया वयन ढाँचा

५. काया वयन ढाँचा
(१)

पनु िनमाण गनपन
ु िव ालयह को सं या, थानको छनोट लागत िव लेषण पनु िनमाणबाट लाभाि वत हने िव ाथ
थानीय समदु ायको योगदान र थानीय तरमा स भािवत रोजगारी बृि लाई आधार बनाई िज ला आयोजना
काया वयन इकाईले पनु िनमाण योजना बनाई के ीय आयोजना काया वयन इकाईमा (िश ा) पेश गनु पनछ ।

(२)

िज ला आयोजना काया वयन इकाईले पनु िनमाण गनपन
ु िव ालयह को िनमाण गु योजना (Master Plan) तयार
गनु गराउनु पनछ ।

(३)

भक
ू पबाट भािवत संरचनाको पुनिनमाणस ब धी सावजिनक खरीद कायिविध, २०७२ को दफा १४ अनसु ारको
रकमिभ को काम सोही दफा बमोिजम िव ालय यव थापन सिमित वा लाभ ाही समदु ायलाई प रचालन गरे र
पनु िनमाण ग रनेछ ।

(४)

िव ालय यव थापन सिमित वा लाभ ाही समदु ायको िनणयबाट राि य तथा अ तराि य गैर सरकारी सं थाह वा
यि को आ नै ोत र ययव थापन वा िव ालय यव थापन सिमितको आ नै ोतबाट पनु िनमाण र पनु थापनाका
लािग गैरसरकारी सं था प रचालनस ब धी कायिविध २०७२ बमोिजम िव ालय पनु िनमाण गन सिकने छ ।

(५)

नेपाल सरकार र दातृ िनकाय बीचको स झौता अनसु ार के ीय आयोजना काया वयन इकाई (िश ा) वा िज ला
आयोजना काय नवयन इकाईबाट बोलप आ ान गरे र िव ालय पनु िनमाण गन सिकने छ ।

(६)

के ीय आयोजना काया वयन इकाई (िश ा) को काय मबाट िव ालय यव थापन सिमितले िव ालय पनु िनमाण
गदा बोलप वा िशलब दी दरभाउप बाट गन पाउने छै न ।
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प र छे द - ४
िव ालय पनु िनमाणमा िव ालय यव थापन सिमितको भूिमका
६. िव ालय यव थापन सिमितको भिू मका
(१)

दफा ५ को उपदफा (३) बमोिजम िनमाण हने िव ालयह को हकमा िव ालय यव थापन सिमितले
देहायबमोिजमको काम गनु पनछ :
(क)

दफा ३ (१) बमोिजमको िव ालय पनु िनमाण ताव तयार गरी िनणयसिहत स बि धत िज ला आयोजना
काया वयन इकाइमा पठाउने ।

(ख)

िफ ड भे रिफके सनमा आउने ािविधक कमचारीह लाई िव ालय पनु िनमाण

तावको बारे मा जानकारी

(ग)

गराई पनु िनमाण थलको अवलोकन गराउने ।
पनु िनमाणका लािग छनोट भएका िव ालयको यव थापन सिमितले िज ला आयोजना काया वयन
इकाइसँग अनसु चू ी-४ बमोिजम िनमाण स झौता गन र पिहलो िक ता बापतको रकम माग गन ।

(घ)

आ नो िव ालयको पनु िनमाण गु योजना (Master Plan) बनाउने, उ गु योजना काया वयन गन
िव ालय िनमाणको समय तािलका तयार गन । समय तािलका बनाउँदा अनसु चू ी-५ मा िदइएको
काययोजनालाई आधार बनाउने र िज ला आयोजना काया वयन इकाईमा पेश गन ।

(ङ)

मा टर लानका आधारमा वीकृ त िडजाइन छनोट गन, थानीय िनकायबाट वीकृ ित िलने रिनमाण थलको
तयारी (Site clearance) गन ।

(छ)

ािविधकको रे खदेखमा वीकृ त पेिशिफके शन अनसु ार िनमाण साम ी ख रद, सङ्कलन र भ डारण गन
साथै साम ी ख रदमा िमत यियता र गणु तरकायम गन ।

(ज)

िज ला आयोजना काया वयन इकाइका ािविधकसँग स पक गरी िव ालयको लेआउट गरी िनमाण काय
अिघ बढाउने ।

(झ)
(ञ)

भक
ू प ितरोधी िनमाणस ब धी तािलम ा त कालीगढलाई िनमाण कायमा लगाउने ।
वीकृ त पेिशिफके शन अनुसार िसमे ट कायका लािग स भव भएस म िमि सङ मेिसन, भाइ ेटर ज ता
उपकरणह को यव था गन ।

(ट)

वीकृ त पेिशिफके शन अनुसार कङ्ि टको उपयु िसंिचकरण (Proper curing of concrete) सिु नि त
गन ।
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(ठ)

लेआउट (Layout), िडिपसी, सपु र

चर, छत िनमाण आिद चरणमा ािविधकको सपु रवे ण सिु नि त

गन ।
(ड)

िनमाण कायकालािग कामदारह को हािजरी, उपयु कालीगढको योग, िविभ न कायका लािग उपयु
उपकरणको योग, िनमाण साम ीको उपल धता, िनमाण साम ीको उपयु भ डारण, सरु ाका
उपायह को अवल वन ज ता प ह लाई यान िदने । िनयिमत पमा कामको अनगु मन गन । अनगु मनका
लािग अनसु चू ी-६ को जसु चू ी अनसु ारका फारामह

योग गन ।

(ढ)

िनमाण कायको िववरण अनसु ूची-७ बमोिजम तयार गरी िज ला आयोजना काया वयन इकाइमा पठाउने ।

(ण)

िज ला आयोजना काया वयन इकाइका ािविधकबाट नाप जाँच गराई भु ानीका लािग िज ला आयोजना

त)

काया वयन इकाइमा पठाउने ।
िनमाण कायको खचको पारदिशता कायम गन ।

थ)

िनमाण कायको गित िववरण अनसु चू ी-८ बमोिजम तयार गरी िज ला आयोजना काया वयन इकाइमा
पठाउने ।

द)

काय स प न माणप ा त गन ।

ध)

पनु िनमाण भएको भौितक संरचनाको िनयिमत रे खदेख र ममत स भार गन ।

(२) दफा ५ को उपदफा (४), र (५) बमोिजम िनमाण हने िव ालयह को हकमा िव ालय यव थापन सिमितको भिू मका
देहायबमोिजम हनेछ:
(क)

िव ालय पनु िनमाण ताव तयार गरी िनणय सिहत िज ला आयोजना काया वयन इकाइमा पठाउने ।

(ख)

िफ ड भे रिफके सनमा आउने ािविधक कमचारीह लाई िव ालय पनु िनमाण

तावको बारे मा जानकारी

गराई पनु िनमाण थलको अवलोकन गराउने ।
(ग)

िव ालय िनमाण कायमा सहजीकरणका लािग अनसु चू ी-९ बमोिजम समझदारीप मा ह ता र गन र

(घ)

समझदारी प मा उ लेख भएका कामह गन ।
िनमाण कायको अनसु चू ी-६, अनसु चू ी-७ र अनसु चू ी-८ बमोिजमका जसु चू ीका फारामह अनसु ार िनयिमत
पमा अनगु मन गन ।
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प र छे द – ५
७.

लागत अनमु ान वीकृती र पनु िनमाण कायको भु ानी ि या
लागत अनमु ान वीकृती: पनु िनमाण गनपन
ु िव ालय भवनको के ीय आयोजना काया वयन इकाई (िश ा) बाट
तािवत न शा िडजाइन वा इङको आधारमा वीकृ त दररे ट बमोिजम स बि धत ािविधकबाट लागत अनमु ान तयार
गरी िज ला आयोजना काया वयन इकाईबाट वीकृ त गराउनु पनछ ।

८. भु ानी ि या
(१) दफा ५ को उपदफला (३) बमोिजम िनमाण हने िव ालयह को हकमा भु ानी ि या देहायबमोिजम हनेछ:
(क)

के ीय आयोजना काया वयन इकाइ (िश ा) बाट वीकृ ित र अि तयारी ा त गरे पिछ िज ला आयोजना

(ख)

काया वयन इकाइ र िव ालयबीच दफा ६ को उपदफा (१) को ख ड (ग) बमोिजम स झौता ग रनेछ ।
िज ला आयोजना काया वयन इकाइले पिहलो िक ता पे क व प वीकृ त रकमको २५ ितशतस म
रकम िव ालय यव थापन सिमितलाई उपल ध गराउने छ । उ रकम पिछ ला िक ताह बाट मश
क ा गद लिगनेछ ।

(ग)

पिहलो िक ता रकम भु ानी िलएका िव ालयले स झौतामा उ लेख भएको समय िभ ै िनमाण काय शु
गनु पनछ । समय िभ ै िनमाण नगन धाना यापक र िव ालय यव थापन सिमितका पदािधकारीह लाई
चिलत काननु बमोिजम कारबाही ग रनेछ ।
तर, कावु बािहरको प रि थितमा सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को दफा ५६ को उपदफा २ बमोिजम हनेछ ।

(घ)

थप िक ताको रकम भु नीका लािग िज ला आयोजना काया वयन इकाइका ािविधक कमचारीबाट
िनमाण कायको मू याङ्कन गराई उ गित के ीय आयोजना काया वयन इकाई (िश ा) को Database
मा फोटोसिहत अपलोड गरीसके पिछ िनमाण कायको माइल टोन र माणीकरण ितवेदन (नापी िकताबmeasurement bill) का आधारमा िव ालय यव थापन सिमितलाई उपल ध गराइने छ ।

(२)

सामा यतया िनमाण कायको माणीकरण ितवेदन तयार गन आधारह Database मा रािखएका िनमाण कायका
Milestones हनेछन् । उ Milestones लाई आधार मानी बढीमा ५ िक तामा िव ालयलाई रकम भु ानी िदन
सिकनेछ । माणीकरण ितवेदनका साथमा Milestone अनसु ारको िनमाणको गित देिखने Database मा अपलोड
ग रएको Photo सिहतको Report संल न गनु पनछ ।

(३)

ख रद स झौतामा संशोधन, भे रएशन, मू य समायोजन स ब धी यव था सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ अनसु ार
हनेछ ।
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प र छे द - ६
गाउँपािलका/नगरपािलका/उममहानगरपािलका/महानगरपािलका र िज ला आयोजना काया वयन इकाइको
भूिमका
९. िज ला आयोजना काया वयन इकाइ र गाउँपािलका/नगरपािलका/उममहानगरपािलका/महानगरपािलकाको
भूिमका
(१) गाउँ पािलका/नगरपािलका/उममहानगरपािलका/महानगरपािलकाको भूिमका देहायबमोिजम हनेछ:
(क)

आ नो गाउँपािलका/नगरपािलका/उममहानगरपािलका/महानगरपािलका िभ रहेका पनु िनमाण गनपन
ु
िव ालयह को अनसु चू ी-२ बमोिजम िव ालय छनोटका आधारह लाई अपनाई ािथमकता िनधारण गरी

(ख)

िज ला आयोजना काया वयन इकाईमा िसफा रश गन ।
िव ालय पनु िनमाण कायको सम वय र सहजीकरण गन/गराउने ।

(ग)

आ नो े िभ का िव ालयको पनु िनमाण गु योजना (Master Plan) तयार गन ।

(घ)

िव ालयको न शा पासका लगायतका काममा सहजीकरण गन ।

(ङ)

िव ालय पनु िनमाण ममा कुनै

(च)

पनु िनमाण भएको भौितक संरचनाको ममत, स भार तथा संर ण गन ।

/िववाद आएमा समाधान गन ।

(२) िज ला आयोजना काया वयन इकाइको भूिमकादेहायबमोिजम हनेछ:
(क)

ताव पेस भई अिनवाय शतह परु ा भएका िव ालयको थलगत अनगु मन गराई िव ालय पनु िनमाण

(ख)

ताव जु गन, गराउने ।
पनु िनमाणका लािग िव ालयह छनोट र ाथिमक करण गन ।

(ग)

िव ालय पनु िनमाणका लािग िव ालयको आव यकता र वीकृ त इङ िडजाइनका आधारमा लागत
अनमु ान तयार गरी वीकृ त गन ।

(घ)

पनु िनमाणका लािग छनोट भएका िव ालयको यव थापन सिमितसँग स झौता गन ।

(ङ)

िव ालय यव थापन सिमितको अ य , धाना यापक र ािविधक कमचारीह लाई िव ालय पनु िनमाण

(च)

स ब धी तािलम/अिभमख
ु ीकरण गन ।
िज ला िभ स चालन हने सबै कारका िव ालय पनु िनमाणका काय मह को स चलन, सम वय र
अनगु मन गन ।

(छ)

िव ालय पनु िनमाण काय सु गराउने र िनयिमत अनगु मन गरी, गराइ गणु तर कायम गन ।
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(ज)
(झ)

िनमाण काय र साम ीको गणु तर पेिसिफके सनबमोिजम कायम गराउने ।
ािविधकह का लािग सपु रवे ण िनदिशकाका आधारमा िव ालय िनमाण कायको सपु रीवे ण गन ।
अनसु चू ी १० बमोिजम सुपरीवे ण िट पणी के ीय आयोजना काया वयन इकाइ (िश ा) को Database मा
फोटो सिहत अपलोड गराउने ।

(ञ)

लागत अनुमानबमोिजमको िनमाण कायको ािविधक कमचारीबाट नापजाँच गराई माइल टोन तथा
गितको आधारमा भएको िबलको भु ानी गन ।

(ट)

िव ालय पनु िनमाण कायका लािग आव यक सचू ना, अिभलेख यवि थत गन र के ीय आयोजना
काया वयन इकाई (िश ा) तथा पनु िनमाणसँग स बि धत सरोकारवाला िनकायह लाई उपल ध गराउने ।

(ठ)

दफा ५ को उपदफा (४) र (५) बमोिजम िनमाण हने िव ालयको िनमाण कायमा सम वय, यव थापन र
अनगु मन गरी गणु तरीयता कायम गन, गराउने ।

(ड)

िज लाको पनु िनमाणस ब धी ितवेदन िव ालयगत साराँश सिहत तयार गरी मािसक, चौमािसक,
अ मािसक पमा के ीय आयोजना काया वयन इकाइ (िश ा)मा पठाउने ।

(ढ)

िज ला आयोजना काया वयन इकाइलाई ा अि तयारी र कायिविध बमोिजम काय म काया वयन गन ।

(ण)

िव ालय पनु िनमाण स ब धी

/िववाद समाधान गन ।
प र छे द - ७

आयोजना सम वय सिमितको गठन, कायिववरण र बैठक स ब धी कायिविध
(१०) आयोजना सम वय सिमितको गठन: आयोजना सम वय सिमितको गठन देहायबमोिजम हनेछ:
(क)

सिचव, राि य पनु िनमाण ािधकरण

अय

(ख)

सहसिचव, िश ा, िव ान तथा िविध म ालय

सद य

(ग)

आयोजना िनदशक, के ीय आयोजना काया वयन इकाई
(अनदु ान यव थापन तथा थानीय पवू ाधार)

सद य

(घ)

ितिनिध, राि य योजना आयोग

सद य

(ङ)

ितिनिध, अथ म ालय

सद य

(च)

ितिनिध, शहरी िवकास तथा भवन िनमाण िवभाग

सद य

(छ)

आयोजना िनदशक, के ीय आयोजना काया वयन इकाई (िश ा)
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सद य सिचव

उ सिमितको बैठकमा आव यकताअनसु ार चार जनास म स बि धत िवषयको िव लाई आमि त गन सिकनेछ ।
िव ालय पनु िनमाणमा सहयोग पु याउने िवकास साझेदार सं थाह (एिशयाली िवकास बक, जाइका नेपाल ज ता)
का ितिनिधह लाई सो िनकायसँग स बि धत बैठकह मा सद यको पमा आमि त गन सिकनेछ ।
(११) आयोजना सम वय सिमितको कायिववरण: आयोजना सम वय सिमितको कायिववरण देहायबमोिजम हनेछ ।
(क)

आयोजना काया वयनका लािग इकाईलाई आव यक नीित िनदशन उपल ध गराउने ।

(ख)

आयोजना काया वयनसँग स बि धत सरकारी तथा गैरसरकारी िनकायह सँग सम वय गन ।

(ग)

इकाईलाई आव यक पन जनशि र आिथक ोतको यव थापन गन सहयोग गन ।

(घ)

इकाई र मातहतका िनकायमा कायरत जनशि को मता िवकासको लािग आव यक यव था िमलाउने ।

(ङ)
(च)

इकाईको योजना, काय म काया वयन र गितको समी ा गरी पृ पोषण गन ।
िव ालय पनु िनमाणको लािग आव यक पन आिथक ोतको खोजी र ोत वाहका लािग सहजीकरण गन ।

(१२) आयोजना सम वय सिमितको बैठकस ब धी कायिविध: आयोजना सम वय सिमितको बैठकस ब धी कायिविध
देहायबमोिजम हनेछ ।
(क)

सिमितको कूल सद यम ये कि तमा पचास ितशत भ दा बढी सद यह को उपि थितमा बैठक ब न
स नेछ ।

(ख)
(ग)

उपि थत बहमत सद यको िनणय नै सिमितको िनणय हनेछ ।
सम वय सिमितले आ नो काय यवि थत गनको लािग िविभ न उप-सिमितह गठन गरी िज बारी तो न
स नेछ ।
प र छे द - ८
गुण तर सुिनि तता र द ड सजाय

१३. िनमाण साम ीको गण
ु तर
(१)

िनमाण सा ीको गणु तर िनमाण हने िव ालय भवनको इङ, िडजाइन र पेिसिफके सनमा तोिकए बमोिजम हने छ ।

(२)

िनमाण कायको िनरी ण गन खिटएका ािविधक कमचारीले अनसु चू ी-११ को ढाँचामा िनमाण कायको िनरी ण गरी
मािणत गरे पिछ मा िनमाण साम ीको भ डारण र योग गनपदछ
ु ।

१४. जनशि को गुण तर
(१)

तािलम ा त द कालीगढलाई िनमाण कायमा लगाउनु पनछ ।
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(२)

िनमाण कायमा प रचािलत द कालीगढ र अ य जनशि को तािलम र अनभु वको अिभलेख अनसु चू ी-१२ बमोिजम
रा नपु नछ ।

(३)

िनमाण कायमा सल
ं न कामदारह को हािजरी मलेपफानं १७३ अनसु ार रा नु पनछ ।

१५. िनमाण कायको गण
ु तर र कायस प न ितवेदन:
(१)

(२)

िव ालय िनमाण कायमा देहायका स वेदनशील चरणह मा सपु रीवे णका लािग खिटएका ािविधक कमचारीको
य सपु रीवे णमा काय गराउनु अिनवाय हनेछ ।
(क)

साइट ले आउट

(ख)

जग तयारी काय

(ग)
(घ)

टाइ बीम िनमाण
िड िप िस (Damp Proof Course) िनमाण /िसल या ड/िल टेल या डमा समेत

(ङ)

छाना रा ने वा छत ढलान गन

खिटएका ािविधक कमचारीको

य िनरी णमा यस दफा बमोिजमका स वेदनशील िनमाण चरणको काय

िनरी ण गरी सो को मािणत अिभलेख अनसु चू ी-१३, माइल टोन ितवेदन अनसु चू ी-१४ र िनमाण कायको खच
िववरण अनसु चू ी-१५ को ढाँचामा रा नपु न छ ।
(३)

काययोजनाबमोिजम तोिकएको गणु तर कायम गरी िनमाण काय स प न भएको यहोरा ािविधकबाट मािणत
भएपिछ अनसु चू ी-१६ बमोिजमको कायस प न ितवेदन तयार गरी िज ला आयोजना काया वयन इकाईमा अिभलेख
राखी आयोजना स प न भएको यहोरा के ीय आयोजना काया वयन इकाई (िश ा) र राि य पुनिनमाण
ािधकरणमा सो को जानकारी पेश गनु पनछ ।

(४)

िनमाण स प न भएका िव ालय भवनह को उपदफा (३) बमोिजम ािविधक िनरी ण गरी ितवेदन ा त भएपिछ
िव ालयलाई अनसु चू ी-१७ बमोिजमको िनमाण स प न माणप िदनपु नछ ।

१६. गुण तरमा कमी आउने गरी िनमाण काय गन नहने
(१)

िव ालय भवन िनमाण काय गणु तरमा कमी हने गरी कसैले पिन काय गन र गराउन पाइने छै न । देहायका कायह
चिलत काननु बमोिजम द डनीय हनेछन् ।
(क)

िव ालय िनमाणका लािग तोिकएको मापद ड वा पेशीिफके सन भ दा कमसल हने साम ी िव ालय िनमाण
प लाई िव िवतरण गनु ।
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(ख)

िव ालय िनमाणका लािग तोिकएको मापद ड वा पेशीिफके सन भ दा कमसल साम ी ख रद गन,ु भ डारण
गनु र योग गन,ु

(ग)

स बि धत काममा तािलम र अनभु व नभएका यि लाईिनमाणको काममा लगाउनु,

(घ)

साम ीको िम ण गदा र िविधको योग गदा तोिकएको मापद ड परु ा नगनु ।

१७. कारबाही हने
(१)

िव ालय िनमाण कायको गणु तरमा तोिकए बमोिजमको मापद ड परु ा नगन वा गणु तरमा हेलचे याइँ गरी गणु तर
कायम भएको नदेिखएमा ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को ख ड (झ) बमोिजम य तो िनमाण काय रो ने वा
तोिकएको गणु तर, मापद ड वा िविधबाट गन गराउन आदेश िदइनेछ । य तो आदेशको उ लंघन गन उपर चिलत
कानून बमोिजम कारबाहीका लािग स बि धत िनकायमा लेखी पठाइनेछ ।

(२)

यस दफा बमोिजम िनमाण कायमा तोिकएको मापद ड पालना नगरी गणु तरमा सम या वा कमी भएको हो सोही
यि वा प बाट िनमाण कायको स पणू ितको असल
ु उपर ग रनेछ ।

१८.

कायिविधमा सश
ं ोधन गन सिकने: यस कायिविधको काया वयनमा कुनै सम या उ प न भएमा कायकारी सिमितले
य तो सम या हटाउनका लािग आव यक संशोधन गन स नेछ ।
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अनस
ु च
ू ी-१
(दफा १ को उपदफा (१) सँग स बि धत)
िव ालय पनु िनमाण ताव
२. िव ालय कोड:

१. िव ालयको नाम:

३. िव ालयको ठे गाना:………….िज ला:…………….गा िव स न पावडा नं…….
४. िव ाथ सङ् या (चालु शैि क स को)
क ा
ा वा १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ ज मा िव ाथ क ा
अनपु ात
िश
सङ् या
५. क ाकोठा िववरण
भक
ू प अिघ योगमा रहेका ज मा क ाकोठा सङ् या
सोम ये भक
ू पबाट पणू ित भएका र भ काउनु पन क ाकोठा सङ् या
भक
ू पबाट भएको ित ितशत*
गै स स वा अ य िनकाय वा यि बाट भक
ू प पिछ िनिमत क ाकोठा सङ् या
भक
ू प प ात िज ला िश ा कायालयबाट िनमाण र ममतका लािग उपल ध कूल अनदु ान रकम
ममतपिछ उपयोगमा आउन स ने क ाकोठा सङ् या
िनमाण गन आव यक क ाकोठा सङ् या
∗ भक
ू पबाटभएको ित ितशत =

भक
ू पबाटपणू ितभएकाक ाकोठासङ् या
भक
ू पअिघ योगमारहेकाज माक ाकोठासङ् या

× १००

नोट: भक
ू पबाट भएको िव ालयको ितको िववरणका लािग Structural Integrated Damage Assessment (SIDA)को
ितवेदनलाई िलन सिकने ।
६. िव ालय िनमाण गन थल:
क. ज गाको े फल: ..........रोपनी
छ

ख. िव ालय िनमाणका लािग ज गा पया

छै न

७. तािवत टाइप िडजाइन (िफ ड भे रिफके सनको समयमा ािविधक कमचारीको उपि थितमा एक न गन )
८. शौचालय
क. भक
ू पबाट ित भएको शौचालय सङ् या:
ख. भक
ू पबाट ित नभै हाल उपयोगमा रहेको शौचालय सङ् या:
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९. अिनवाय शत स ब धी िववरण
क.के ीय आयोजना काया वयन इकाइ (िश ा)माफत िनमाण गन छनोट र िसफा रसमा परे को
 छ छै न
ख.गैरसरकारी सङ्घसं था वा यि ारा िनमाण गन भनी ि प ीय वा ि प ीय स झौता भएको
 छ छै न
ग. िव ालय िनमाण ग रने ज गाको वािम व/भोगचलनको िसफा रस ा
छ
छै न
घ.िविभ न कारणले थाना तरण गनपन
छै न
ु वा एक करण (Merging) को स भावना छ
ङ. िज ला िश ा कायालय माफत दान ग रएको भौितक िनमाणको अनदु ानको काय स पादन गन र बे जु फ य ट गन
बाँक छ
 छै न
च. िव ालय िनमाण थलमा बाढी पिहरो नदी कटान आिद जोिखम
छ
छै न
छ. िनयमानसु ार िव ालय यव थापन सिमित गठन भएको
छ छै न
छ भने गठन भएको िमित: …………………
१०. अ य िववरण
छ
छ
छ
छ

क. ारि भक बाल िश ा क ाको लािग कोठा
ख. पु तकालयको लािग कोठा
ग. क य यटु र यावकालािग कोठा
घ. बहउदे यीय हल

छै न
छै न
छै न
छै न

ताव पेस गन िव ालयको
धाना यापक

िव ालय यव थापन सिमितको अ य

नाम:

नाम:

द तखत:
िमित:

द तखत:
िमित:

िफ ड भे रिफके सन गन ािविधक कमचारीको
नाम:
पद:
द तखत:
िमित:
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अनस
ु च
ू ी-२
(दफा ३ को उपदफा (३) सँग स बि धत)
पनु िनमाणका लािग िव ालय छनोटका अिनवाय शतह र आधारह
२०७२ सालको िवनासकारी भक
ू पका कारण ित भएको सबै िव ालय पनु िनमाण गनु रा यको दािय व हो । ोतको
समिु चत यव थापन र उपयोग गद िमक पमा िव ालयह पनु िनमाण हने भएकोले पनु िनमाण हने िव ालयह को
ाथिमकताको म प ा लगाउन सहजताका लािग यी शतह र आधारह तयार ग रएको छ ।
क. अिनवाय शतह
१.

के ीय आयोजना काया वयन इकाइ (िश ा) माफत िनमाण गन छनोट र िसफा रसमा नपरे का सामदु ाियक िव ालयह

२.
३.

गैरसरकारी सङ्घसं था वा यि ारा िनमाण गन भनी ि प ीय वा ि प ीय स झौता नभएका िव ालयह
िव ालय िनमाण ग रने ज गाको वािम व भएका /भोगचलनको िसफा रस ा गरे का िव ालयह

४.

िविभ न कारणले थाना तरण गनपन
ु वा एक करण (Merging) को स भावना नभएका िव ालयह

५.

यसअिघ के ीय आयोजना काया वयन इकाई (िश ा) वा िज ला िश ा कायालयमाफत दान ग रएको भौितक
िनमाणको अनदु ानको काय स पादन गन र बे जु फ य ट गन बाँक नभएका िव ालयह

६.

िनमाणका लािग सबै िकिसमले उपयु िनमाण थल (ज गाको पया ता‚ बाढी, पिहरो, नदी कटान आिद जोिखमबाट

७.

मु ) भएका िव ालयह
िव ालय यव थापन सिमित गठन भएको िव ालयह

ख) छनोटका आधारह
१. भूक पबाट भएको ितको अव था

(Damage grade)

(५० ितशत भार)

 ७५ ितशत भ दा बढी क ाकोठामा ित पगु क
े ो – ५० अङ्क
 ५० ितशत भ दा बढी र ७५ ितशतस म क ाकोठा ित पगु क
े ो – ४० अङ्क
 २५ ितशत देिख ५० ितशतस म ित पगु क
े ो –३० अङ्क
 २५ ितशत भ दा कम क ाकोठा ित पगु क
े ो –२० अङ्क
यहाँ क ाकोठा भ नाले भक
ू पभ दा अिघ योगमा आइरहेको क ाकोठा बु नपु दछ ।
२.िव ालयको िव ाथ सङ् या (५० ितशत भार)
 िव ाथ क ा अनपु ात ४० भ दा बढी – ५० अङ्क
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 िव ाथ क ा अनपु ात ३० भ दा बढी ४० स म – ४० अङ्क
 िव ाथ क ा अनपु ात २० भ दा बढी ३० स म – ३० अङ्क
 िव ाथ क ा अनपु ात १० भ दा बढी २० स म – २० अङ्क
 िव ाथ क ा अनपु ात १० वा सो भ दा कम –१० अङ्क
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अनुसच
ू ी-३
(दफा ३ को उपदफा (३) सँग स बि धत)
िव ालयह को पनु िनमाणका लािग ाथिमकता म िनधारण फारम
िव ालय छनोटका आधारह र ताव माणीकरणका आधारमा यो फारम भनपन
ु छ।
िज ला:
.सं. िव ालय कोड

समहू :
िव ालयको नाम

……………… कोठे भवन
परु ा ठे गाना

ा ाङ्क

कै िफयत

तयार गन

मािणत गन

इि जिनयर

इकाइ मख
ु
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अनस
ु च
ू ी-४
(दफा ६ को उपदफा (१) ख ड (ग) सँग स बि धत)

िज ला आयोजना काया वयन इकाइ र िव ालय यव थापन सिमितिबच भएको िव ालय भवन
पनु िनमाणस ब धी स झौताप
ी=======================================================================िव ालयका िव ालय

यव थापन सिमितका अ य

ी

================================================ र सद य सिचव ी================================================= को संयु

िनवेदनमा िज ला
आयोजना काया वयन इकाइ (िश ा)ले उपल ध गराएको िडजाइन/ इङ्ग बमोिजम िव ालयमा िज ला आयोजना
काया वयन इकाइ =========================माफतके ीय आयोजना काया वयन इकाइ (िश ा) बाट उपल ध गराइने रकम बढीमा
======================(अ रे पी ===========================================================================मा )बाट स पण
ू शतह

पालना गन

गरी िव ालय पनु िनमाण काय स प न गन िज ला आयोजना काया वयन इकाइ / िव ालय यव थापन सिमितबीच यो
स झौता ग रयो ।
शतह :
१.

तोिकएको समय िभ पनु िनमाण काय स प न गन:
(क) िव ालय पनु िनमाण अ तगत मािथ उि लिखत कायह
.............................. स ममा तोिकएको अविध िभ

िमित ..................................देिख िमित

के ीय आयोजना काया वयन इकाइको नीित,

िनदशनअनसु ार िनमाण काय स प न गराउने दािय व िव ालय यव थापन सिमितको हनेछ ।
(ख) िनमाण काय कुनै जायज कारणिबना तोिकएको समयमा परू ा नगन िव ालयको रकम िज ला आयोजना
काया वयन इकाइ (िश ा)ले िनयमानसु ार कारवाही गरी असुलउपर गन स नेछ र य ता िव ालयह लाई भिव यमा
समेत िव ालय भौितक िनमाणका लािग कुनै पिन सिु वधा उपल ध गराइने छै न । स तोषजनक पमा काय गदागद
अचानक कुनै बाधा अड्चन आई तोिकएको काय समयिभ स प न गन नसके मा वािषक काय ममा कुनै बाधा नपन
गरी स बि धत ािविधकको िसफा रसमा िज ला आयोजना काया वयन इकाइ (िश ा)ले स झौताको याद थ न गन
स नेछ ।
२.

िव ालय भवन िनमाण÷नयाँ क ाकोठा पनु िनमाण
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िव ालयले के ीय आयोजना काया वयन इकाइ (िश ा) बाट वीकृ त िडजाइन÷ इङ्ग (नाप÷न सा) तथा लगत
इि टमेट बमोिजमको भवन तथा क ाकोठाको पनु िनमाण स बि धत ािविधकको िनदशानसु ार गनपनछ
ु ।
३.

दुई ओटा भवन जोडेर बनाउन नहने
िव ालय भवनको िडजाइन गदा भक
ू प ितरोधा मक उपायह अपनाएर िडजाइन तयार ग रएको छ । भवन िनमाण
गदा नजोडीछु ा छु ै भवन िनमाण गनपनछ
ु । दईु वा सो भ दा बढी भवनह जोडेर एउटै भवन िनमाण गन पाइने छै न ।

४.

ािविधक कमचारीबाट सपु रवे ण गराइ वीकृ त गणु तरीय साम ी मा ख रद र योग गनपन
ु छ।

५.

िव ालय यव थापन सिमितले यस िनदिशकामा उ लेिखत भिू मका अनसु ार काम गनुपन छ ।

६.

िव ालय पनु िनमाण कायिविधमा उ लेख भएका सबै िनदशन, शत र काय ि या बमोिजम काय स चालन हनेछ ।

७

िव ालय पनु िनमाणका लािग उपल ध गराइएको रकम िव ालयबाट िहनािमना भएमा जसको कारणबाट िहनािमना
भएको हो उसबाट चिलत काननु बमोिजम क ा गरी असुल उपर ग रनेछ ।

८.

िव ालय यव थापन सिमितले िव ालय पनु िनमाण कायको लािग िव ालयमा एउटा छु ै रिज टर कायम गरी िनमाण
कायमा ख रद भएका साम ीह को िववरण, खचको िहसाबका साथै िबल, भौचर, दैिनक खचको िववरण र
कामदारह को हािजरी फाराम िव ालयमा सरु ि त साथ रा नपु न छ । य ता कागजातह पेश नगन िव ाह लाई थप
रकम भु ानी िदइने छै न । यिद लेखा तथा िनमाण कायको रिज टर नरािखएमा वा िनरी ण टोिललाई हेन निदइएमा वा
िनमाण कायको गणु तर स तोषजनक नभएमा य ता िव ालयको िनमाण काय रो का गरी थप कारवाही समेत
ग रनेछ ।

९.

िज ला आयोजना काया वयन इकाइका ािविधकले के ीय आयोजना काया वयन इकाइ (िश ा) को वीकृ त नाप,
न शा तथा कायिविध बमोिजम िव ालय पनु िनमाणका कायह गनु गराउनु पनछ र स झौतामा तोिकएको अविधिभ
स पणू िनमाण कायह स प न गन लगाउनपु नछ । ािविधकले िनरी ण गदा तोिकएको नाप, न सा बमोिजम काम
नभएको जानकारी इकाइमा िदएमा उपल ध गराइएको आिथक अनदु ान रकम िनयमानसु ार असल
ु उपर गरी कारवाही

११.

ग रनेछ ।
िनमाण स प न भएको स बि धत ािविधकको ितवेदनका आधारमा सो भौितक साधनको िव ालय यव थानप
सिमितले िनयिमत ममत स भार गन गरी उ भौितक साधन ह ता तरण गनपनछ
। भवन िनमाण काय स प न
ु
भइसके पिछ पिन कुनै कारणवस ह ता तरण हन नसके मा काय स प न भएको ित मिहना िभ वतः ह ता तरण भएको
मािननेछ ।
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स झौता गन यि ह
िज ला आयोजना काया वयन इकाइ (िश ा)को तफबाट

िव ालयको तफबाट

इकाइ मख
ु को नाम..............िव. य.सअ य को नाम............
ह ता र................

ह ता र............

इि जिनयरको नाम.......... स बि धत िव ालयको .अ. को नाम............
ह ता र ...............

ह ता र ..............

स बि धत साइट इ चाज (सब इि जिनयर) को नाम.............
ह ता र................

िव ालयको छाप

कायालयको छाप

स झौता स प न भएको िमित:
रोहवर
िव ालय यव थापन सिमितका सद यह :
१
२
३
४
५
६
७

सं

सिमितका सद यको नाम

पद
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ह ता र

अनस
ु च
ू ी-५
(दफा ६ को उपदफा (१) ख ड (घ) सँग स बि धत)

काय योजना
सामा य िववरण:
िव ालयको नाम_____________________________EMIS कोड __ __ __ __ __ __
ठे गाना___________________________
िनमाण हने भवनको नाम:____________________________________
चरको कार: ☐ RCC े म ☐ मेसनरी िवि डङ☐ ि टल े म िवि डङ
तला सङ् या _________

ज मा कोठा सङ या ______________

प रयोजना Scheduling:
कामको िववरण

अविध

सु िमित

स प न िमित

माइल टोन

१.

M0

२.

M1

ोतको िवतरण (Resource Allocations)
.सं.
१

कामको िववरण
जग ख ने काय

मानव ोत
सपु रवे क
कामदार

सिु वधा, औजार र
उपकरण
ख ने उपकरण
याफो ड

िनमाण साम ी


x

सपु रीवे ण
 ले आउट
 साइज र गिहराइ


२.

३.
४.
५
६
७

फाउ डेसन लेइङ र
ि ल थ वाल
याक िफिलङ
ि ल थ काय स प न
िसल लेभल स प न
िल टेल लेभलस म
सपन
फ लेभलस म स प न

……
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लाइन र ल ब

.सं.
८
९
१०

कामको िववरण

मानव ोत

सिु वधा, औजार र
उपकरण

िनमाण साम ी

सपु रीवे ण

भइु तँ लास म स प न
पिहलो तलास म स प न
िनमाण काय स प न

धाना यापक

िव ालय यव थापन सिमितको अ य

21

ािविधक

अनस
ु च
ू ी-६
(दफा ६ को उपदफा (१)को ख ड (ड) र दफा ९ को उपदफा (२)को ख ड (ढ) सँग स बि धत)

िव ालय यव थापन सिमित र िज ला आयोजना काया वयन इकाईबाट हने अनगु मनसँग स बि धत
जस
ु च
ू ी
(क) सामा य अनगु मन
.सं.
काय
िनमाण सु हनु अिघ
१
ताव तयारी र िज ला आयोजना काया वयन इकाइमा पेस
गरे को
२
िनमाण थल र छनोट ग रएको िडजाइन उपयु
३
अिभभावक र थानीय समदु ायसँग िनमाणस ब धी छलफल
गरे को
४
िज ला आयोजना काया वयन इकाइको ािविधक
कमचारीबाट िनमाण थाल अवलोकन गरे को
५
िज ला आयोजना काया वयन इकाइसँग स झौता गरे को
६
िनमाण गदा वातावरणीय असर पन
७
िनमाण सम ीको उपल धता
८
िनमाण साम ीको उपयु भ डारण
िनमाण अविधमा
९
समय तािलका अनसु ार िनमाण काय गरेको
१०
िनमाण थलका लािग छनोट भएको िडजाइनको उपयु ता
११
तािलम ा कालीगढबाट िनमाण काय भएको
१२
थानीय पमा उपल ध िनमाण साम ीको योग भएको
१३
कङ्ि ट तयारीका लािग िमि सङ मेिसनको योग भएको
१४
क या सनका लािग भाइ ेटरको योग भएको
कङ्ि टको उपयु त रकाले िस चीकरण (curing) भएको
१५
१६
िडजाइन उपयोग गदा साइट पेिसिफक यवहा रक सम या
परेको
१७
बाल म योग भएको
१८
भू य बढी भएको
१९
खानेपानीको ोतमा असर परे को
२०
वनी दषु ण भई िव ाथ मा असर परे को
22

छ

छै न

कै िफयत

.सं.
२१
२२

काय

छ

छै न

कै िफयत

मिहला कामदार लगाइएको
मु य िनमाण चरणमा ािविधक कमचारीबाट सपु रीवे ण
भएको
ले आउट
िडिपिस लेभल
सपु र चर
छाना /छत िनमाण
२३
िनमाण थलमा िनदशन पिु तका रािखएको
२४
थानीय यि ह बाट िनमाण कायमा अवरोध भएको
२५
िनमाण थलमा ािविधकबाट िनमाण साम ीको परी ण
ग रएको
२६
िनमाण साम ीको ािविधकबाट योगशालामा परी ण
ग रएको
२७
पया मा ामा पानी उपल ध भएको
२८
िनमाण कायले गदा क ा स चालनमा अवरोध खडा भएको
२९
िनमाण कायले गदा िव ाथ ह लाई घाउ चोट लागेको
३०
कामदारह को हािजरी अिभलेख राखेको
३१
सरु ाका उपायह को अवल बन गरे को
िनमाण काय प ात
३२
िनमाण कायमा आिथक पारदिशता कायम भएको
३३
लागत अनुमान र तोिकएको समयिभ नै िनमाण कायको गित
भएको
३४
थानीय साम ीको योग गदा वातावरणीय प मा नकारा मक
असर परे को
३५
िनमाण साम ी आपिू तमा िढलाइका कारण िनमाण कायमा
असर परे को
३६
िव ालय यव थापन सिमितका पदािधकारीह बाट िनयिमत
अनगु मन भएको
(ख) सामा य ािविधक प
.सं.
काय
ि ल थ लेभल स म
मेसनरी िबि डङ (Masonry Building)

छ
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छै न

कै िफयत

.सं.
१
२
३
५
५
१
२

३
५
६

काय
फाउ डेसन बेस लेभलमा भएको र रा री क या ट भएको
फाउ डेसन या ड रािखएको
कुनाह मा भिटकल रे नफोसमे ट उठाइएको
ि ल थ लेभल मनु ी ि टच या ड रािखएको
ि ल थ लेभल या ड रािखएको
आर. सी. सी. िबि डङ (RCC Building)
फाउ डेसन बेस लेभलमा भएको र रा री क या ट भएको
फाउ डेसन िबम रािखएको
सब चरका इलेमे टको आकार र नाप उपयु
ि ल थ लेभल िफिनिसङ (उचाइ) उपयु
काम (Workmanship) र िस चीकरण (curing) या
छत तह स म

मेसनरी िबि डङ (Masonry Building)
१
िसल या ड रािखएको ( येक तलामा)
२
ि टच या ड रािखएको (५०० देिख ७०० िम िम को
अ तरालमा र येक तलामा)
३
िल टेल या ड रािखएको ( येक तलामा)
४
येक कुनामा र ओपेिनङको दबु ै साइडमा भिटकल रे फोसमे ट
( येक तलामा) रािखएको
५
फ लेभल या ड रािखएको
आर. सी. सी. िबि डङ (RCC Building)
१
िसल या ड रािखएको ( येक तलामा)
२
ि टच या ड रािखएको (५०० देिख ७०० िम िम को अ तरालमा र
येक तलामा)
३
िल टेल या ड रािखएको ( येक तलामा)
४
येक कुनामा र ओपेिनङको दवु ै साइडमा भिटकल रे फोसमे ट
( येक तलामा) रािखएको
५
फ लेभल या ड रािखएको
छत िनमाण
रिजड छत
१
छतमा पानी निछन खालको कङ्ि टभएको
२
वषातको पानी िनकासको लािग याबको उपयु लेभल िमलेको
24

छ

छै न

कै िफयत

.सं.
३
४
५
१
२
३
४
५

काय
छतबाट जिमनमा पानी जाने यव था
पानी भ डारण णालीको उपयु िनमाण (यिद यव था भएमा)
यिद बाल बािलकाका लािग पहँच भएमा सरु ाका उपायह
लेि जबल छत
उपयु बनावट र छत कने सन
छतबाट जिमनस म पानीको िनकास
रा ो इ सल
ु से नको यव था
छत िनमाणका अवयवह को उपयु जडान (ि टल बे ड/बो ट,
उड नेल)
पानी निछन र छत िनमाणमा योग भएको साम ीको िटकाउपन

अनग
ु मनकताको नाम, थर:
पद:
ह ता र:
म त:
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छ

छै न

कै िफयत

अनस
ु च
ू ी–७
(दफा ६ को उपदफा (१) को ख ड (९) सँग स बि धत)

िनमाणकाय स ब धी िववरण
क) सामा य जानकारी
िव ालयको नाम: ______________________________EMIS कोड __ - __ __ __ __
ठे गाना _______________________________________________
अनमु ािनत बजेट ( ) ________________________
भवनको योजन:
चर:

☐ RC

☐ मेसनरी िवि

ेम

तला सङ या: _________

☐ि

डङ

टल े म िवि डङ

ज मा कोठा सङ् या: __________

नयाँ कोठाह को योजन:
.सं.

योजन

कोठा सङ् या

लाभाि वत हने ज मा िव ाथ

अनमु ािनत अविध (मिहना)

ज मा अविध (मिहना)

१
२
३
कायस प न गन ला ने अनुमािनत समय
.सं.

कामको कार

१

फाउ डेसन काय

२.

ि ल थ िफिनिसङ

३.

त लो तलाको गारो

४.

त लो तलाको छत

५.

त लो तलाको िफिनिसङ
26

६.
७.

सिु वधाह को ोत (Sources of facilities)
.सं.

यव थापन िववरण (Management Details)

कामको कार

१

िनमाणको लािग चािहने पानी

२

िव तु ्

३

डि पङ थान

४.

कामदारका लािग नहु ाउनेधुने र शौचालय

५.

कामदार ब ने यव था(Accommodation)

६.

साइट कायालय/कोठा/ टोर

७.
८.
िनमाण साम ी
.सं. िनमाण साम ीको कार
१.

पानी

२.

बालवु ा

३

िगटी (Coarse Aggregate)

४.

ढुङ्गा

५

इँटा

६.
७

िव े ता, थान, ढुवानीको साधन र अ य यव थाह

लक
रे फोस बार
27

.सं. िनमाण साम ीको कार
८.

CGI िसट

०.

बाँस

१०.

फलामे साम ी

िव े ता, थान, ढुवानीको साधन र अ य यव थाह

११.
१२.
उपकरण र काफोि डङ
.सं. उपकरणको कार
१

कङि ट भाइ ेटर

२

कङि ट िम सर

३

पानी ता ने प म

४

ख ने उपकरण

५

फम वक

६
७.
८.
९.

क याि टङ उपकरण
रे फोस बार
याफो ड

िव े ता, थान, ढुवानीको साधन र अ य यव थाह

यािनटरी, इलेि कल र अ य
.सं.
साम ीको कार
१. पानीको पाइम
२.
यानीटरी साम ी
३. िव तु ीय साम ी
४.

िव े ता, थान, ढुवानीको साधन र अ य यव थाह
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.सं.
५.
६.

साम ीको कार

िव े ता, थान, ढुवानीको साधन र अ य यव थाह

मानव संसाधन
.सं.
१
२.

कामदारको कार
तािलम ा िसपयु मेसन
तािलम अ ा मेसन

३.
४.
५.
६.

अ य तािलम अ ा मानव ोत
िसपयु RCC कामदार

७.
८.

काप टर
पे टर
मेटल काय

९

उपल धता र यव थापनको या या

ल बर
इलेि िसयन

अ य िववरण

मािथ उि लिखत िववरणह िठक साँचो हो भनी मािणत गदछु ।
_____________________

धाना यापक

__________________________

( यव थापन सिमितको अ य )
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अनस
ु च
ू ी-८
(दफा ६ को उपदफा (१) को ख ड (थ) सँग स बि धत)

िनमाण कायको गित
.सं. कामको िववरण

१
२.
३.
४.
५
६.
७.
८.
९.
१०

योजना
ग रएको
अविध

वा तिवक
पमा
लागेको
अविध

योजना
ग रएको
अि तम
िमित

वा तिवक
कै िफयत
पमा स प न
भएको अि तम
िमित

जग ख ने काय
जग िनमाण र ि ल थ लेभल
याक िफिलङ
ि ल थ काय स प न
िसल लेभलस म कायस प न
िल टेल लेभलस म काय स प न
छत लेभलस म काय स प न
भइु तँ लास म काय स प न
पिहलो तलास म काय स प न
िनमाण काय परु ै स प न

धाना यापक

िव ालय यव थापन सिमितको अ य
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अनस
ु च
ू ी-९
(दफा ६ को उपदफा (२) को ख ड (ग) सँग स बि धत)

िज ला आयोजना काय वयन इकाइ र िव ालय यव थापन सिमितिबचESRP/EEAPअ तगत िव ालय
िनमाणको सहजीकरण स ब धमा भएको समझदारीप
१.

यो समझदारी प िमित ……………………को िदनिज ला आयोजना काया वयन इकाइ, …………कोइकाइ
मख
ु ी………………………………र ी…………………………………………… िव ालयको

२.

यव थापन सिमितको अ य ी……………………………का िबचमा ह ता र ग रएको छ ।
नेपाल सरकारले जापान अ तराि य सहयोग िनयोगबाट आपतकालीन िव ालय पनु िनमाण आयोजना (ESRP)/
एिसयाली िवकास बै ँकबाट भक
ू पीय आपतकालीन सहयोग आयोजना (EEAP) का लािग ऋण सहयोग ा गरे को
छ, जसको एक उदे य २५ अि ल २०१५ को िवनासकारी भक
ू पबाट ित त िव ालय भवनह को पनु िनमाण गनु
हो ।

३.
४.

५.
६.

ऋण सहयोगको अिधकतम भाग भक
ू पबाट ित त िव ालयह को पनु िनमाणका लािग योग ग रनेछ
। ी……………… ………………… िव ालयको ित पिहचान भई पनु िनमाण सचू ीमा परे को छ ।
ऋण सहयोगको अिधकतम भाग भक
ू प ारा ित त िव ालयह को पनु िनमाणका लािग योग ग रनेछ ।
……………… …………………िव ालय ित त पिहचान भई पनु थापना सूचीमा चयन ग रएको छ ।
……………… …………………िव ालयको पुनिनमाण…………………मा सु आत भई
………………स ममा सिकने अनमु ान ग रएको छ ।
यस स झदारी प ले आपतकालीन िव ालय पनु िनमाण आयोजना (ESRP)र भक
ू पीय आपतकालीन सहयोग
आयोजना (EEAP) अ तरगतका स पणू काय म लगायत ी ……………… …………………िव ालयको
सव ण काययोजना, भवन िनमाण, फिनचर आिद स बि धत सबै सेवा तथा सिु वधाह लाई समेटेको छ ।
िव ालय यव थापन सिमित ी ……………… …………………िव ालयको तल उ लेिखत बँदु ामा सहमित
रहनेछः
क) आयोजनाबाट खिटएका कमचारी, परामशदाता तथा िनमाण यवसायीलाई िव ालयको पनु िनमाणमा योजना तथा
िनमाण काय ममा सहयोग गन,िवशेष गरी थानीय ान तथा अनभु वह लाई वैि छक पमा िव ालयको
िहतमा प रचालन गन ।
ख) िव ालय पनु िनमाणमा सुिवधाको पहँच सिु नि त गन । पनु ःिनमाणको लािग आयोजनाबाट खिटएका कमचारी,
परामशदाता तथा िनमाण यवसायीलाई आव यक पन सेवा सिु वधाह ज तै िनमाण साम ीको भ डारण, पानी,
िव तु ् लगायतका सिु वधाह उपल ध गराउने ।
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ग) भ काइएका भवनको साम ीह ज तै इँटा, काठ, याल ढोका, फिनचर, ि टल, िज. आइ छानाह को
आव यकता अनसु ार यव थापन गनर रे कड रा ने,सरु ि त तथा उपयु त रकाले भ डारण गन । पनु िनमाण
साइटको फोहोर यव थापन गन ।
घ) िज ला िश ा कायालय/आयोजना काया वयन इकाइबाट खिटएका इि जिनयर र सब इि जिनयरह ले िदएको
सझु ाव र स लाह अनुसार सहयोग गन वैि छक सहभािगता जनाउने ।
ङ) यिद िनमाण कायमा थानीय मु ा तथा अवरोधह आएमािनमाण यवसायीको अनरु ोधमा सम या समाधान गन
सहयोग गन ।
च) पनु िनमाणको लािग आव यक परे बमोिजम जा गाधनी माणपजु ा, िसमा आँकलनका कागजातह आिद अ य
भैपरी आउने थानीय तरका अनमु ोदनका कामह िज मा िलने ।
छ) आयोजनाका गितिविधह बाट आएको वा आउन स ने वातावरणीय तथा सामािजक भावह िज ला िश ा
कायालय/आयोजना काया वयन इकाइका आिधका रक कमचारीह लाई सिू चतगन ।
ज) पनु िनमाण परु ा भइसके को िव ालय भवनह तथा यससँग स बि धत सिु वधाह को वािम व िलने ।
झ) ह ता तरण भइसके का िव ालय भवनलाई आव यकताबमोिजम ममत गरी रा री चलाउने ।
ञ) ESRP/EEAPअ तरगतका मािथका ि याकलाप िव ालय सुधार योजनामा समावेस गन ।
ट) िनमाण कायको यसै साथ संल नDesign तथाDrawing थानीय िनकायबाट अि म वीकृ ित िलनपु न ।
६. िज ला िश ा कायालय/आयोजना काया वयन इकाइको तल उि लिखत बँुदामा सहमित रहनेछ
क) ी ……………… ………………… िव ालयसँग पनु िनमाणको योजनादेिख काया वयनको चरणस म िनयिमत
परामश तथा छलफल गन, ESRP/EEAP अ तरगत काय मका सबै ि याह मा िव ालय यव थापन सिमितलाई
भाग िलन पया अवसर सिु नि त गन ।
ख) ESRP/EEAP अ तगत पुनिनमाण भई ह ता तरण भईसके पिछ िव ालय भवन र सामानह िव ालय यव थापन
सिमितलाई ह ता तरण गन र उतरदायी बनाउने ।
७. यो स झदारीप अ तगत कुनै , िववादवा मतभेदका घटना भएमाके ीय आयोजना काया वयन इकाइ (िश ा)का
आयोजना िनदशकले म य तकताको भिू मका िनवाह गनछन् । आयोजना िनदशकको िनणय अि तम तथा सबैलाई
वीकाय हनेछ ।
……………………….
अय
िव ालय यव थापन सिमित

…………………..
इकाइ मख
ु
िज ला आयोजना काया वयन इकाइ (िश ा), …………
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सा ीह
१)
२)
३)
४)

33

अनस
ु च
ू ी – १०
(दफा ९ को ख ड (झ) सँग स बि धत)

सपु रीवे ण िट पणी
यो फारम िज ला आयोजना काया वयन इकाइ (िश ा)को ािविधक, पुनिनमाण ािधकरणले खटाएको ािविधक वा
िव ालय यव थापन सिमितले िनयु गरे को ािविधकले िनमाण चरणमा भएको उपि थितको आधारमा भनपन
ु छ । तलको
तािलकामा िदइएको बे चमाक अनसु ार तोिकएको ािविधकले के ीय आयोजना काया वयन इकाई (िश ा) को Database
णालीमा फोटोसिहत िववरण रा नपु न छ ।
ि याकलाप

िमित

यहाँ कुनै कमजोरी (यिद पाइएमा) र सधु ारका लािग िदइएको
उपायह (कोड/ रफरे स टा डडसिहत) ले ने

(क) फाउ डेसन
िनमाण थलको तयारी

िनमाण थल सबै समेिटएको फोटो

फाउ डेसन लेआउट
ख ने काय र माटोको भारबहन मता जाँच
रे नफोसमे टको यव था

फाउ डेसन रे नफोसमे टको फोटो जसमा यािपङ बारसमेत देिखने
गरी

कङ्ि ट रा ने काय
याकिफिलङ
(ख) सपु र
RC

ेम

चर
चर

रे नफोसमे ट िडटेिलङ
कङ्ि टको गणु तर

िनमणको सपु र

चर चरणको िमि सङ, कंि िटङको फोटो

कङ्ि ट रा ने
गारो िनमाण

सपु र

गारो े म जडान
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चर चरणमा गारो िनमाणको फोटो

ि याकलाप

िमित

यहाँ कुनै कमजोरी (यिद पाइएमा) र सधु ारका लािग िदइएको
उपायह (कोड/ रफरे स टा डडसिहत) ले ने

लोर
छत /िसिलङ
मेसनरी

छत/िसिलङ चरणको फोटो

चर (Masonry Structure)

भिटकल रे फोसमे ट
गारो िनमाण
हो रज टल या ड
कनर ि टचह
गारो छत जडान
छत /िसिलङ
टील े म
मे बर साइज/मोटाइ
जडान वेि डङ/बोि टङ
गारो िनमाण (light/ heavy)
छत र े म जडान
छत
चर समेट्ने (Connection of
covering with roof structure)
छत स ेिसङ (Roof cross bracing)

अिधकतम भिटकल रे फोसमे ट समेट्ने फोटो
हो रज टल रे फोसमे ट र यािपङ देिखने फोटो

छत/िसिलङ िनमाण देिखने फोटो
िनमाण थलको
वे ड ग रएको/बो
पािटसनको ोडर
जडानको सबै प
फोटो

चरल इलेमे ट देिखने फोटो
ट जडान र वेि डङ उपकरणको फोटो
यु को फोटो
ज तै छत े म जडान, वे ड/बो ट देिखने

छत स ेिसङ देिखने फोटो
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अनस
ु च
ू ी-११
(दफा १३ को उपदफा (२) सँग स बि धत)

िनमाण साम ीको गुण तरसँग स बि धत िववरण
ािविधक कमचारीको य सपु रीवे णमा दािखला, भ डारण र योग ग रएका िनमाण साम ीह को
िववरण
िव ालयको नाम:

ठे गाना:

सपु रवे क
साम ी
साम ी
िनमाण
ा ड वा
.स.ं साम ीको क पनीको प रमाण ािविधक ह ता र दािखला ह ता र योग गन ह ता र
कमचारीको
गनको
कालीगढको
नाम
नाम
नाम
नाम
नाम
१
२
३
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अनस
ु च
ू ी-१२
(दफा १४ को उपदफा (२) सँग स बि धत)

िनमाण कायमा सल
ु वको अिभलेख
ं न द कालीगढ र अ य जनशि को तािलम र अनभ
िव ालयको नाम:

ठे गाना:

िनमाण कायमा प रचािलत कालीगढ र कामदारह को िववरण
नाम
१
२
३

मािणत गन

काय िववरण

अनभु व वष

तािलम

........................
धाना यापक

37

अनस
ु च
ू ी-१३
(दफा १५ को उपदफा (२) सँग स बि धत)

िनमाण ि याको गुण तरसँग स बि धत िववरण
िव ालयको नाम:
िनमाण कायको संवदे नशील चरणह मा

ठे गाना:
य सपु रीवे ण गरी वीकृ त इङ, िडजाइन र पेिसिफके सन

बमोिजम भएको भनी खिटएको ािविधक कमचारीबाट मािणत अिभलेख
िनमाण कायको चरणह
१
२
३
४
५
६

सपु रीवे ण गन ािविधक ह ता र
कमचारीको नाम

साइट ले आउट
जग तयारी
टाइ िबम िनमाण/ िड िप िस िनमाण
िसल या ड िनमाण
िल टेल या ड िनमाण
छाना रा ने वा छत ढलान

38

अनस
ु च
ू ी – १४
(दफा १५ को उपदफा (२) सँग स बि धत)

माइल टोन ितवेदन M1
क) योजना ग रएको अविध: देिख__________
ख) लागेको अविध:

स म____________

देिख__________ स म____________

ग) योजना ग रएको अविधमा िभ नता: समय______ (िदन/ह ा/मिहना)
घ) सपु रवे कको अवलोकन:
ङ) यस अविधमा बजेट ा भएको :

हो

होइन

यिद हो भने रकम : __________________
ोत:__________________
च) खच:
कामदार खच ( याला) : _________________
साम ी खच: _________________
अ य खच: ___________________
ज मा खच: ___________________
छ) कुनै िट पणी भएमा:
 फोटो संल न हनपु न:

…………..

तयार गन:
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अनस
ु च
ू ी – १५
(दफा १५ को उपदफा (२) सँग स बि धत)

खच िववरण
नमाण साम ी

साम ी िववरण

िमित

िव े ता

िबल नं

प रमाण

भु ानी कता

कै िफयत

१
२
३

औजार र उपकरण
साम ी िववरण

िमित

िव े ता

िबल नं

रकम

भु ानी कता

कै िफयत

१
२
३
४

कामदार याला
गरेको काम

भु ानी गरे को
रकम

कामदार
सङ् या

भु ानी
िमित

भु ानी कता

कै िफयत

१
२
३
४
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िविवध
िववरण (आइटम)

रकम

िमित

भु ानी कता कै िफयत

१
२
३
४
धाना यापक

िव ालय यव थापन सिमितको अ य
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मलेप फा नं १७६

अनस
ु च
ू ी-१६
(दफा १५ को उपदफा (३) सँग स बि धत)

काय स प न ितवेदन
िव ालयको नाम:

िज ला:

गाउँ/नगरपािलका:

कामको नाम:
इि टमेटको कूल अङ्क:
इि टमेट भ दा घटी वा बढी ितशत:
काम सु भएको िमित:

काम स मप न गनपन
ु िमित:

काम स प न भएको िमित:
िनमाण कायका लािग सहयोग िववरण
ोतको कार
िज ला आयोजना काया वयन इकाइ

स झौता ग रएको रकम

खच रकम

जन मदान
ज मा रकम
िस नं

कामको इकाइ
िववरण

खदु भएको कामको
िववरण
ज मा प रमाण दर ज मा

इि टमेट बमोिजम
प रमाण दर

प रमाण दर

ज मा
नोट: कामको िववरण महलमा इि टमेटमा लेखे बमोिजमको िववरण ले ने ।
फरक महलमा इि टमेट भ दा बढी भएमा (− ) र घटी भएमा (+) देिखने गरी फरक अङ्क देखाउने
कै िफयत महलमा घटी वा बढी भएको मु य कारणका साथै अ य आव यक य कुराह ले ने ।
इि टमेट भ दा बढी खच भएको मु य कारण
वीकृ त िडजाइन र पेिसिफके सन बमोिजम काम भएको छ भनी मािणत गन ।

...............
.................. ................
...............
धाना यापक
िव य स अ य सब इि जिनयर इि जिनयर
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कै िफयत

फरक

.............
इकाइ मख
ु

ज मा

अनस
ु च
ू ी-१७
(दफा १५ को उपदफा (४) सँग स बि धत)

िनमाण स प न माणप
िव ालय पनु िनमाण काय म अ तगत ब ने िव ालय भवनह को िव ालय पनु िनमाण कायिविध,२०७३ अनु प
िमित…………….गते स झौता भई……………….को िनमाणाधीन भवनको िनमाण काय स प न भई अि तम
ािविधक िनरी ण समेत स प न भइसके कोले देहायबमोिजमको िव ालयलाई यो िनमाण स प न माणप दान
ग रएको छ ।
िव ालयको नाम …………….. ठे गाना …………………….
EMIS Code ……………………….

स झौता

.स.ं …………………………… िनरी

ण माणप न.ं ……………………….

वीकृ त न शा-िडजाइन म येको भए िडजाइन न.ं …………….
गारो/िपलरको िकिसम. …………….
तला/छानको िकिसम. …………….
कूल लागत रकम . …………….
समदु ायको योगदान (रकममा). …………….

अ य…………….

................
सब इि जिनयर

...............
इि जिनयर

.............
इकाइ मख
ु
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