आयोजनाको जााँचपास तथा फरफारक कायय सम्बन्धि काययविधि- २०७५
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कानेपोखरी

गाउँ पालिकाको

स्वीकृत

बार्षिक

बजेट,

नीतत

तथा

कार्िक्रम

अन्तरगत

गाउँ

कार्िपालिकाको कर्ाििर् र उपभोक्ता सलमतत, तनमािण ब्र्वसार्ी तथा अन्र् संघ संस्थाहरू बीच
र्ोजना तथा कार्िक्रमहरू कार्ािन्वर्न गनि तोककएको कार्िर्ोजना र अवधि लभत्र स्पन्न गनने  गरी
स्झौता हुन्छ । स्झौता बमोजजम उपभोक्ता सलमतत, तनमािण ब्र्वसार्ी तथा संघ संस्थाहरूिे
आर्ोजनाको कार्ि स्पन्न भएको लिखखत तनवेदन र प्रततवेदन पेश गनुि पनने  हुन्छ। प्रततवेदन
प्राप्त भए पश्चात स्बजन्ित प्रार्वधिक कमिचारीबाट स्थिगत तनरीक्षण गरी र्ोजना तथा
कार्िक्रमहरूको मूल्र्ाङकन गनने  र साविजतनक परीक्षणको प्रततवेदन पेश गरे को आिारमा
साविजतनक खररद तनर्माविी २०६४ को चौथो संशोिन २०७३ को तनर्म ९७ को उपतनर्म ११
बमोजजम स्पन्न आर्ोजनाहरूको जाँचपास तथा फरफारक सलमततद्वारा जाँचपास तथा फरफारक
गरी भुक्तानी प्रकृर्ाका िाधग पेश गनुि पनने छ। र्सरी जाँचपास तथा फरफारक गररएका
आर्ोजनाहरूिाई गाउँ सभाबाट अनुमोदन गराउनु पदि छ। स्पन्न आर्ोजनाहरूको जाँचपास तथा
फरफराक गनने  कार्ििाई ब्र्वजस्थत र उदे श्र्मूिक बनाउन आयोजनाको जााँचपास तथा फरफराक
कायय सम्बन्धि काययविधि- २०७५ स्िीकृत गररएको छ।
१. काययविधिको उदे श्य
(क)

स्पन्न आर्ोजनाको पारदलशिता गराउने।

(ख)

स्झौता बमोजजम आवश्र्क कागजातहरू तनरीक्षण गनने ।

(ग)

िागत अनुसारको प्रततफि जाँच गनने ।

(घ)

प्रर्ोग भएका सामाग्रीहरूको गुणस्तर मापन गनने ।

(ङ)

तोकोएको कार्ितालिका बमोजजम काम स्पन्न भए / नभएको तनरीक्षण गनने ।

२. आयोजना जााँचपास तथा फरफारक सम्बन्धि ब्यिस्था
गाउँ पालिकािे

आर्ोजना

स्पन्न

भएको

जानकारी

प्राप्त

भएपतछ

स्बजन्ित

प्रार्वधिकहरूिे पेश गरे को मूल्र्ाङकन, कार्ि स्पन्न प्रततवेदन, साविजतनक परीक्षण
प्रततवेदन, अनुगमन तथा सुपररवेक्षण सलमततको प्रततवेदन, आवश्र्क बबि, भरपाई तथा
1

बैठकका तनणिर् प्रततलिपीहरूको आिारमा जाँचपास तथा फरफारक सलमततिे तर्ार गरे को
र्ववरण बमोजजम ३० ददन लभत्र आर्ोजनाको जाँचपास तथा फरफारक गनुि पनने छ।
३. आर्ोजनाको

जाँचपास

तथा

फरफारक

सलमततबाट

तनणिर्

भए

बमोजजम

अजन्तम

भक्
ु तानीका िाधग लसफाररस गररएका आर्ोजनाहरूिाई भक्
ु तानीको प्रकृर्ा अगाडी बढाउन
सककनेछ।
४. जाँचपास तथा फरफराक सलमततबाट जाँचपास गररएका आर्ोजनाहरूको र्ववरणिाई
आगामी हुने गाउँ सभाबाट अनुमोदन गराउनु पनने छ।
५. आर्ोजनाहरूको जाँचपास तथा फरफारक सलमततबाट समर्-समर्मा भएका बैठकका
तनणिर्हरू, तनदने  शनहरू आर्ोजना कार्ािन्वर्न गनने  गराउने तनकार्िे पािना गनुि पनने छ।
६. गाउँ

कार्िपालिकाको

बैठकबाट

र्स

सलमततिाई

प्राप्त

भएका

नीतत,

तनदने  शनहरू

कार्ािन्वर्न गनने  गराउने दातर्त्व र्स सलमततको रहनेछ।
७. साविजतनक खररद ऐन, तनर्माविी, प्रचलित कानून तथा स्थानीर् शासन संचािन गनि
बनेका ऐन तनर्ममा अिाररत रही कार्ि स्पादन गनुि र्स सलमततको कतिब्र् रहनेछ।
८. आर्ोजनाको प्रकृतत र िागतको आिारमा गण
ु स्तर परीक्षणको ब्र्वस्था लमिाइनेछ।
९. आर्ोजनाको जाँचपास तथा फरफारक सलमततिे फरफारक गरे को ।
अनुसूची – १
जााँचपास तथा फरफराकको कायय क्षेत्र र ढााँचा
(क) र्ोजनाको नाम, ठे गाना
(ख) अर्ोजनाको ककलसम
(ग) (ग) सञ्चािनको र्वधि र प्रकृर्ा
पव
ू ाििार तनमािण

उपभोक्ता सलमतत

तालिम/ गोष्ठी

तनमािण ब्र्वसार्ी

परामशि सेवा

परामशिदाता

अन्र्

संघ सस्था

(घ) आर्ोजनाको स्झौता लमतत
स्पन्न गनुि पनने  लमतत

स्पन्न भएको लमतत
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(ङ) र्ोजना स्पन्न गनने  कार्ितालिका
छ

छै न

(च) र्ोजनाको कुि िागत
(छ) बजेटको श्रोत
कानेपोखरी गाउँ पालिका रू.

जनसहभाधगता रू.

अन्र् तनकार् रू.
(ज) र्ोजनाबाट िाभाजन्वत
घरघुरी संख्र्ा

जनसंख्र्ा

मदहिा

पुरूष

(झ) उपभोक्ता सलमततको बैठक संख्र्ा
(ञ) उपभोक्ता सलमततिे गरे को खचिको र्ववरण साविजतनक
गरे को

नगरे को

(ट) कानेपोखरी गाउँ पालिका/ वडा कार्ाििर्बाट अनुगमन गनने  गरे को छ/ छे न।
(ठ) तनमािण कार्िको गुणस्तर परीक्षणको ब्र्वस्था(स्झौतामा उल्िेख भए बमोजजम)
गरे को

गनि आवश्र्क नभएको

नगरे को
(ड) आर्ोजना स्थिमा सूचना पाटी
राखेको

नराखेको

(ढ) र्ोजना संचािनको र्प्र फोटो र पोष्ट फोटो
राखेको

नराखेको

(ण) र्ोजना कार्ािन्वर्न गदाि वातावरणीर् पक्ष तथा फोहोरमैिा ब्र्वस्थापन
ध्र्ान ददएको

वास्ता नगरे को

(त) आर्ोजना ि.ई. बमोजजम तोककएका ईकाई र पररमाणमा स्पन्न
स्पन्न भएको

अिरु ो रहे को

(थ) र्ोजनाको साविजतनक परीक्षण प्रततवेदन
भएको

नभएको

(द) र्ोजनािाई ददगो बनाईराख्न ममित स्भार कोषको ब्र्वस्था
भएको

नभएको
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(ि) स्पन्न र्ोजना उपभोक्ता सलमततिाई हस्तान्तरण
भएको

नभएको

(न) र्ोजनाको गाउँ पालिका/ वडा कार्ाििर्बाट तनर्लमत अनुगमन सुपररवेक्षण र लसफाररस
पेश भएको

पेश नगरे को

(प) आर्ोजना स्पन्न भए पश्चात स्पण
ू ि बबि भरपाई, आवश्र्क कागजातहरू पेश
भएको

नभएको

(फ) उपभोक्ता सलमतत तनमािण ब्र्वसार्ीिाई पेश्की, ककस्ता(प्रथम, दोश्रो, तेश्रो)
(ब) अनुगमन/सुपररवेक्षणको क्रममा ददईएको तनदने  शन पािना
गरे को

नगरे को

अनस
ु च
ू ी – २

cfof]hgf hfFrkf; / km/kmf/s समितत ;DaGwL Joj:yf M
-!_] cfof]hgf ;DkGg ePsf] hfgsf/L k|fKt ePkl5 ef}lts k"jf{wf/ cfof]hgfsf] xsdf ;DalGwt k|fljlwsn] k]z
u/]sf] clGtd d"Nof+sg, sfo{ ;DkGg k|ltj]bg / ;fj{hlgs k/LIf0fsf] k|ltj]bg tyf cGo lqmofsnfksf]
xsdf ;fj{hlgs k/LIf0fsf] k|ltj]bgsf] cfwf/df ३० lbg leq ufpFkflnsfn] cfof]hgfsf] hfFrkf; ug'{
kg]{5 .
-@_ ufpFkflnsfn] ljifout sfof{no, cGo lgsfo jf ;+3 ;+:yfaf6 ;~rflnt cfof]hgfsf] ;DalGwt lgsfoaf6
sfo{;DkGg k|ltj]bg k|fKt ePkl5 cfjZos hfFrj'em u/L ३० lbg leq hfFrkf; ug'{ kg]{5 .
-#_ ufpFkflnsfn] cfof]hgf hfFrkf; eP kl5 km/kmf/s u/L lbg' kg]{5 . km/kmf/s ePsf cfof]hgfx¿sf]
ufpFkflnsfsf] ;efaf6 cg'df]bg u/fpg' kg]{5 .
-$_ km/kmf/ssf nflu b]xfo jdf]lhdsf] km/kmf/s tyf hfFrkf; ;ldlt u7g u/L km/kmf/ssf] Aoj:yf
ldnfOg]5 .
-s_ ufpF sfo{kflnsfsf cWoIf
-v_ upF sfo{kflnsfsf] dlxnf ;b:o
-u_ k|fljlws zfvf k|d'v

;+of]hs
मध्र्े १ जना

;b:o

वा तनजिे तोकेको एक जना

-3_ n]vf k|d'v

;b:o
;b:o ;lrj
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