
 

 

 

 

 

 

रूपा गाउँपालिका 
कास्की जिल्िा, गण्डकी प्रदेश 

रूपा गाउँपालिका रािपत्र 

गाउँ कार्यपालिकाद्वारा प्रकाजशत 
खण्डः  ४   संखर्ाः  9     लिलतः २०७७/०६/०७ 

भाग – २ 

रुपा गाउँपालिका कास्कीको र्ोिना अनिुगिन 
िूल्र्ाङ्कन तथा फरफारक एवं भकु्तानी प्रक्रिर्ािाइ 

व्र्वजस्थत गनय बनकेो कार्यक्रवलि, २०७७ 
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प्रस्तावना 

र्ोिना, आर्ोिना तथा कार्यििको क्रफतिो कार्ायन्वर्नका 
कारण सिग्र ििुकुको क्रवकासिे आशालतत उपिव्िी हालसि 
गनय नसकेको राष्ट्रव्र्ापी गनुासो वक्रिरहेको वतयिान अवस्थािा 
रुपा गाउँपालिकाद्धारा संचालित र्ोिना, आर्ोिना तथा 
कार्यिहरुिाई अनगुिन तथा िलु्र्ाङ्कनको िाध्र्िबाट 
पारदशी, दीगो र िनसहभालगतािूिक बनाई सशुासन पवयद्धन 
गदै नलतिािखुी बनाउन वान्छनीर् भएकोिे, 

रूपा गाउँपालिका कास्कीको प्रशासकीर् कार्यक्रवलि (लनर्लित 
गने) ऐन, २०७५ को दफा ४ िे ददएको अलिकार प्रर्ोग 
गरी रूपा गाउँ कार्यपालिकाको लिलत २०७७ असोि ७ को 
लनणयर्अनसुार देहार्का लनर्िहरु बनाएको छ । 

 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भः (१) र्स कार्यक्रविीको नाि “रुपा 
गाउँपालिका कास्कीको र्ोिना अनिुगिन िूल्र्ाङ्कन तथा 
फरफारक एवं भकु्तानी प्रक्रिर्ािाइ व्र्वजस्थत गनय बनकेो 
कार्यक्रवलि २०७७” रहेको छ ।  
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(२) र्ो कार्यक्रविी लिलत २०७७ असोि १० गतेदेखी िाग ु
हनुेछ । 

२. पररभाषाः  क्रवषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्स 
कार्यक्रवलििा, 

(क) “अनगुिन” भन्नािे र्ोिना, आर्ोिना तथा 
कार्यििहरुिा िगानी तथा सािनको प्रवाह सिजुचत िङ्गिे 
भएको छ/छैन र कार्यतालिका अनसुार क्रिर्ाकिापहरु 
कार्ायन्वर्न भई अपेजित उपिब्िी हालसि  भएको छ/छैन 
भनी गाउँ कार्यपालिका, वडा सलिलत वा गाउँ 
कार्यपालिकाद्धारा तोक्रकएका पदालिकारी तथा 
कियचारीहरुद्धारा  लनरन्तर आवलिक रुपिा लनगरानी राख्न े
कार्यिाई सम्झन ुपछय । 

(ख) “अनगुिन सलिलत” भन्नािे दफा ३ को उपदफा (१) 
बिोजिि गदित गाउँपालिकास्तरको अनगुिन तथा 
 िूल्र्ांकन सलिलत सम्झन ुपदयछ । सो शब्दिे दफा ३ को 
उपदफा (२) बिोजिि गदित वडास्तरको अनगुिन तथा 
िूल्र्ांकन सलिलत सिेतिाई िनाउँछ । 
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(ग) “कार्क्रवलि” भन्नािे रुपा गाउँपालिका कास्कीको र्ोिना 
अनिुगिन िूल्र्ाङ्कन तथा फरफारक एवं भकु्तानी प्रक्रिर्ािाइ 
व्र्वजस्थत गनय बनेको कार्यक्रवलि २०७७ िाई सम्झन ुपछय 
। 

(घ) कार्यपालिका भन्नािे रुपा गाउँ कार्यपालिकािाइ सम्झन ु
पदयछ । 

(ङ) कार्ायिर् भन्नािे रुपा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको 
कार्ायिर् सम्झनपुदयछ । 

(च) “गाउँपालिका” भन्नािे रुपा गाँउपालिका कास्कीिाई 
सम्झनपुछय । 

(छ) प्राक्रवलिक कियचारी भन्नािे रुपा गाउँपालिकािा कार्यरत 
प्राक्रवलिक सेवािा कार्यरत  कियचारी सम्झनपुदयछ । िस्तै 
इजन्िलनर्र, कृक्रष सेवा प्राक्रवलिक पशसेुवा प्राक्रवलिक आदी। 

(ि) “िलु्र्ाङ्कन” भन्नािे कार्ायन्वर्न गररएका र्ोिना, 
आर्ोिना तथा कार्यििहरु हािको सिर्िा के कलत 
सान्दलभयक, िाभदार्ी र प्रभावकारी छन ् तथा के कस्ता 
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उपिव्िी एवं प्रभावहरु हालसि भएका छन  भन्न े कुरा 
िेखािोखा गने कार्य सम्झन ुपछय । 

(झ) “फरफारक सलिलत” भन्नािे दफा ४ को उपदफा (१) 
बिोजिि गदित “र्ोिना तथा  कार्यि फरफारक सलिती” 
सम्झनपुदयछ । 

(ञ) “सलिलत” भन्नािे गाउँपालिका स्तररर् अनगुिन सलिलत 
तथा फरफारक सलिलत दवैुिाई बझुाउनेछ । 

 

३. अनगुिन तथा िूल्र्ाङ्कन सलिलतः (१) गाउँपालिकािा 
सञ्चालित र्ोिना, आर्ोिना तथा कार्यििहरुिाई नलतिािखुी 
वनाउन गाउँपालिकास्तरिा गाउँपालिका उपाध्र्िको 
संर्ोिकत्विा देहार्का सदस्र्हरु रहेको एक अनगुिन तथा 
िूल्र्ाङ्कन सलिलत रहनेछः 

(क) गाउँपालिकाको उपाध्र्िः    संर्ोिक 

(ख) गाउँपालिका अध्र्ििे िनोनर्न गरेको 

 सदस्र्हरु िध्रे्बाट बिीिा २ िनाः  सदस्र् 
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(र्सरी सदस्र्को िनोनर्न गदाय पािो लििाई फरक फरक वडा 
सदस्र्िाई िनोनर्न गनय सक्रकनेछ ।) 

(ग) प्राक्रवलिक शाखाको प्रिखु वा लनििे तोकेको प्राक्रवलिक 
कियचारीः  सदस्र् 

(घ) र्ोिना शाखाको प्रिखु वा लनििे तोकेको कियचारीः  
 सदस्र् 

तर, 

उक्त सलिलतका सदस्र्हरुका अलतररक्त गाउँपालिका अध्र्ि 
वा प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत तथा प्रिखु प्रशासकीर् 
अलिकृतिे तोकेको अन्र् कियचारीिाई अनगुिन िूल्र्ाङ्कनिा 
िान वािा पगेुको िालनने छैन ्। 

(२) वडािा सञ्चालित र्ोिना, आर्ोिना तथा कार्यिििाई 
प्रभावकारी िंगिे सञ्चािन तथा कार्ायन्वर्न गनय वडा 
अध्र्िको संर्ोिकत्विा देहार्का सदस्र्हरु रहेको एक 
अनगुिन तथा िूल्र्ाङ्कन सलिलत रहनेछः 

(क) वडा अध्र्ि वा लनििे तोकेको वडा सदस्र्ः  
 संर्ोिक 
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(ख) वडा अध्र्ििे िनोनर्न गरेको वडा सदस्र् १ िनाः 
 सदस्र् 

(र्सरी सदस्र् िनोनर्न गदाय पािो लििाई फरक फरक वडा सदस्र्िाई 
सलिलतको सदस्र् िनोनर्न गनुयपनेछ ।) 

(घ) वडा सजचवः         सदस्र्  

सो सलिलतिा सम्बजन्ि वडाको र्ोिना तथा कार्यिि हेने 
गरी तोकीएको प्राक्रवलिक कियचारीिाइ सिेत अनगुिनिा 
िान बािा पगेुको िालननेछैन र र्सरी खक्रटने प्राक्रवलिक 
कियचारीिाइ सिेत लनर्िानसुारको सेवा सकु्रविा उपिब्ि 
गराइनेछ । 

४. र्ोिना तथा कार्यिि फरफारक सलिलतः (१) 
गाउँपालिकािा सञ्चालित र्ोिना, आर्ोिना तथा 
कार्यििहरुिाई नलतिािखुी, गणुस्तररर् वनाइ र्ोिना 
भकु्तालनिाइ पारदजशय, सहि तलु्र्ाइ प्रभावकारी सेवा प्रवाह 
उपिब्ि गराउन गाउँपालिका अध्र्िको संर्ोिकत्विा 
देहार्का सदस्र्हरु रहेको एक र्ोिना तथा कार्यिि 
फरफारक सलिलत रहनेछः 
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(क) गाउँपालिका अध्र्िः       संर्ोिक   

(ख) अध्र्ििे िनोनर्न गरेको सदस्र्हरु िध्रे्वाट बिीिा 
२ िनाः  सदस्र् 

(र्सरी सदस्र्को िनोनर्न गदाय पािो लििाई फरक फरक वडाको 
सदस्र्िाई सलिलतको सदस्र् िनोनर्न गनय सक्नेछ ।) 

(ग) कार्यिर् प्रिखु वा लनििे तोकेको अलिकृतस्तरको 
कियचारी १ िनाः सदस्र्  

(घ) गाउँपालिकाको प्राक्रवलिक शाखािा कार्यरत इजन्िलनर्र 
१ िनाः  सदस्र् सजचव 

तर, 

उक्त सलिलतिा गाउँपालिका अध्र्ििे तोकेको कार्ायिर्को 
अन्र् अलिकृतस्तरको कियचारीिाई पलन फरफारक सलिलतको 
वैिकिा भाग लिन वािा पगेुको िालनने छैन ्। 

५. अनगुिन तथा िूल्र्ाङ्कन सलिलतको काि, कतयव्र् र 
अलिकारः (१) दफा ३ को उपदफा (१) विोजिि गदित 
गाउँपालिकास्तरको अनगुिन तथा िलु्र्ाङ्कन सलिलतको काि, 

कतयब्र् र अलिकार देहार्बिोजिि हनुेछ 
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 (क) गाउँपालिकािा सञ्चालित आर्ोिना तथा कार्यििको 
लनर्लित वा आवलिक अनगुिन तथा िूल्र्ाङ्कन गने । 

 (ख) र्ोिना, आर्ोिना तथा कार्यिि सञ्चािनको िििा 
गाउँ सभा तथा गाउँ कार्यपालिकाबाट भएका लनणयर् तथा 
लनदेशनहरु कार्ायन्वर्न गने, गराउने । 

 (ग) र्ोिना, आर्ोिना तथा कार्यिि सञ्चािनको िििा 
उत्पन्न भएका क्रववादहरु उजचत िंगिे व्र्वस्थापन गने । 

 (घ) अनगुिन तथा िूल्र्ाङ्कनको प्रलतवेदन गाउँपालिका 
अध्र्िको संर्ोिकत्विा गिन हनु ेर्ोिना फरफारकसलिलत 
वा गाउँ कार्यपालिकाको बैिक सिि पेश गने । 

 (ङ) गाउँसभा, गाउँकार्यपालिका तथा गाउँपालिका अध्र्ििे 
तोकेका अन्र् कार्यहरु गने । 

 

(२) दफा ३ को उपदफा (२) विोजिि गदित वडास्तरको 
अनगुिन तथा िूल्र्ाङ्कन सलिलतको काि, कतयब्र् र अलिकार 
देहार्बिोजिि हनुेछः 
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 (क) वडािा सञ्चालित आर्ोिना तथा कार्यििको लनर्लित 
वा आवलिक अनगुिन तथा िूल्र्ाङ्कन गने । 

 (ख) र्ोिना, आर्ोिना तथा कार्यिि सञ्चािनको िििा 
गाउँ सभा, गाउँ कार्यपालिका तथा वडा सलिलतबाट भएका 
लनणयर् तथा लनदेशनहरु कार्ायन्वर्न गने, गराउने। 

 (ग) र्ोिना, आर्ोिना तथा कार्यिि सञ्चािनको िििा 
उत्पन्न भएका क्रववादहरु उजचत िंगिे व्र्वस्थापन गने । 

 (घ) अनगुिन तथा िूल्र्ाङ्कनको प्रलतवेदन वडा सलिलत सिि 
पेश गने। 

 (ङ) गाउँसभा, गाउँ कार्यपालिका तथा वडा सलिलतिे तोकेका 
अन्र् कार्यहरु गने। 

 

६. अनगुिन सलिलत तथा फरफारक सलिलतका 
पदालिकारीहरुको सेवा सकु्रविाः (१) दफा ३ को उपदफा 
(१) बिोजििको अनगुिन तथा िलु्र्ाङ्कन सलिलत तथा दफा 
४ बिोजिि गदित र्ोिना फरफारक सलिलतका पदालिकारी 
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तथा कियचारीहरुिे देहार्को दरिा अनगुिन तथा िलु्र्ाङ्कन 
सकु्रविा प्राप्त गनेछन ्। 

 (क) दैलनक भत्ता प्रलतददन रु १०००।०० 

(२) दफा ३ को उपदफा (२) बिोजििको अनगुिन तथा 
िलु्र्ाङ्कन सलिलतको पदालिकारी तथा कियचारीहरुिे देहार्को 
दरिा अनगुिन तथा िलु्र्ाङ्कन सकु्रविा प्राप्त गनेछन ्। 

 (क) दैलनक भत्ता प्रलतददन रु ५००।०० 

तर, र्स्तो अनगुिन तथा िलु्र्ाङ्कन सकु्रविा एक हप्तािा बिीिा 
पाँच ददनसम्िको िात्र उपिब्ि हनुेछ । 

(३) अनगुिन तथा िूल्र्ाङ्कनिा खक्रटने पदालिकारीहरुिाइ 
जस्वकृत बिेटको पररलििा रही लित्व्र्क्रर्तताका आिारिा 
रुपा गाउँपालिका कास्कीको खचयको िापदण्ड, २०७७ 
बिोजििको खािा भत्ता उपिब्ि गराउन बािा पगु्न ेछैन । 

(४) गाउँपालिकाको अध्र्ि, प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत तथा 
प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृतिे तोकेको शाखाको अन्र् कियचारी 
अनगुिन तथा िलु्र्ाङ्कनिा िाँदा तथा फरफारक सलिलतको 
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बैिकिा उपजस्थत हदुाँ उपदफा (१) विोजििको सकु्रविा 
प्राप्त गनेछन ्। 

(४) र्उटै र्ोिनािा बिीिा तीन (३) पटकसम्ि अनगुिन 
गरेको भएतापनी एकददन बराबरको िात्र र्ो कार्यक्रवलि 
बिोजिि सकु्रविा प्रदान गररनेछ । 

(५) उपदफा ४ िा िनुसकैु कुरा उल्िेख भएको भएतापलन 
अनगुिन सलिलतिे रु ५०,००,०००। पचास िाख  वा सो 
भन्दा बिी बिेटको र्ोिना अनगुिनको हकिा एउटै 
र्ोिनािा बिीिा ३ पटक भन्दा बिी  पटक अनगुिन 
गनुयपने भएिा त्र्स्तो अनगुिन वापतको दैलनक भ्रिण भत्ता 
उपिब्ि गराउन सक्रकनेछ । 

(६) प्रचलित कानून बिोजिि अन्र् सरकारी लनकार्का 
पदालिकारीहरु गाउँपालिकािा सञ्चालित र्ोिना अनगुिन 
तथा िूल्र्ांकन गनय आउदाका बखत गाउँपालिकाबाटै सेवा 
सकु्रविा प्रदान गनुय पने भएिा दफा ६ को उपदफा १ 
बिोजििको दैलनक भ्रिण भत्ता बापतको रकि भकु्तालन ददन 
सक्रकनेछ । 



खण्डः ३ , संखर्ाः ९  लिलतः २०७७/०६/१० 

 

रुपा गाउँपालिका कास्कीको र्ोिना अनिुगिन िूल्र्ाङ्कन तथा 
फरफारक एवं भकु्तानी प्रक्रिर्ािाइ व्र्वजस्थत गनय बनकेो कार्यक्रवलि, 

२०७७ 

 

13 

(७) कार्यक्रवलि बिोजिि प्रदान गररने सम्पूणय सेवा सकु्रविाहरु 
गाउँ सभावाट पाररत दरिा रहेर कजन्टन्िेन्सी बापत कट्टा 
भएको रकिबाट भकु्तानी गररनेछ सो जशषयकबाट रकि अपगु 
भएिा िात्र भैपरी आउने खचय जशषयकबाट खचय िेख्न सक्रकनेछ 
। 

(८) कार्यक्रवलि बिोजिि प्राप्त हनुे दैलनक भ्रिण भत्तािा १५ 
प्रलतशतका दरिे करकट्टी गररनेछ । 

७. सलिलतको बैिकका लनणयर् तथा प्रलतवेदनः (१) 
कार्ायपालिकाबाट अन्र् कुनै लनणयर् भएदेखी बाहेक सलिलतको 
बैिक आवश्र्क्ता अनसुार बस्नेछ । 

(२) सलिलतिा सवयसहम्ित लनणयर् हनुेछ । कुनै पलन क्रवषर्िा 
सवयसहम्ित हनु नसकेिा सलिलतको अध्र्ि सक्रहतको 
बहिुतको लनणयर् िान्र् हनुेछ । 

(३) दफा ३ को उपदफा (१) बिोजिि गदित अनगुिन 
तथा िलु्र्ाङ्कन सलिलतिे अनसूुजच १ र दफा ३ को उपदफा 
(२) बिोजिि गदित अनगुिन तथा िलु्र्ाङ्कन सलिलतिे 
अनसूुजच २ बिोजििको िाँचािा अनगुिन तथा िलु्र्ाङ्कन 
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प्रलतवेदन तर्ार गरी फरफारक सलिलतिा पेश गनुयपनेछ । 
साथै सो सलिलतिे र्स्तो प्रलतवेदन सोझै कार्यपालिका बैिक 
सिेत पेश गनय सक्नेछ । 

(४) दफा ४ बिोजिि गदित र्ोिना फरफारक सलिलतिे 
अनसूुजच ३ बिोजििको िाँचािा प्रलतवेदन तर्ार गनेछ । 

(५) फरफारक सलिलतिे आवश्र्क देखेिा उक्त प्रलतवेदन 
कार्यपालिकाबाट अनिुोदन गराउन सक्नेछ ।फरफारक 
सलिलतबाट भकु्तानी गनुयपवुय कार्यपालिका बैिकिा प्रस्ताव पेश 
गने लनणयर् भएकोिा बाहेक फरफारक सलिलतको प्रलतवेदनका 
आिारिा गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाट लनर्िानसुार 
र्ोिनाको रकि भकु्तानी गनेछ । 

(६) सलिलतको लनणयर्प्रलत सलिलतका सदस्र्हरु सािूक्रहक 
रुपिा कार्यपालिका तथा गाउँ सभाप्रलत प्रत्र्ि उत्तरदाक्रर् 
हनुेछन ।र्सका साथै र्ोिना भकु्तानी भएकै कारणबाट 
प्रचलित काननु बिोजिि कुनै पलन लनकार्िा िवाफददनपुने 
भएिा सलिलत पूणय रुपिा जिम्िेवार हनुेछ । 
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८. प्रलतवेदन पेश गने अवलिः (१) दफा ३ को उपदफा 
(१) बिोजििको सलिलतिे अनसूुजच २ बिोजििको प्रलतवेदन 
अनगुिन तथा िलु्र्ाङ्कन गरेको दोश्रो िक्रहनाको पक्रहिो गाउँ 
कार्यपालिका बैिक सिि वा िगतै वस्न े फरफारक 
सलिलतको वैिकिा पेश गनेछ। 

(२) दफा ३ को उपदफा (२) बिोजििको सलिलतिे अनसूुजच 
१ बिोजििको प्रलतवेदन अनगुिन तथा  िलु्र्ाङ्कन गरेको 
दोश्रो िक्रहनाको पक्रहिो वडा सलिलतको बैिक सिि वा गाउँ 
कार्यपालिकाको  कार्ायिर्िा पेश गनुयपनेछ ।  

 

९. र्ोिना फरफारक सलिलतको काि, कतयव्र् र अलिकारः 
(१) दफा ४ विोजिि गदित फरफारक सलिलतको काि, 

कतयब्र् र अलिकार देहार्बिोजिि हनुेछः 

 (क) गाउँपालिका तथा वडास्तररर् अनगुिन तथा िूल्र्ांकन 
सलिलतवाट प्राप्त प्रलतवेदनको आिारिा र्ोिनाहरुिा 
क्रवलनर्ोजित रकि पूणय रुपिा वा आंजशक रुपिा भकु्तालन ददन े
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वा भकु्तालन नददन ेसम्वन्ििा लनणयर् गरी गाउँ कार्यपालिकाको 
कार्ायिर् पेश गने । 

 (ख) र्ोिना, आर्ोिना तथा कार्यिि सञ्चािनको िििा 
गाउँ सभा तथा गाउँ कार्यपालिकाबाट भएका लनणयर् तथा 
लनदेशनहरु कार्ायन्वर्न गने, गराउने । 

 (ग) र्ोिना, आर्ोिना तथा कार्यिि सञ्चािनको िििा 
उत्पन्न भएका क्रववादहरु उजचत िंगिे व्र्वस्थापन गने । 

 (घ) गाउँ सभा, गाउँ कार्यपालिका तथा गाउँपालिका 
अध्र्ििे तोकेका अन्र् कार्यहरु गने । 

सलिलतको बैिकः  

१०. र्ोिना तथा कार्यििको भकु्तानी सम्वन्ििाः (१) 
गाउँपालिकािा सञ्चालित सम्पूणय र्ोिना तथा  कार्यििको 
भकु्तालनका िालग अनसूुजच ४ बिोजििको कागिातहरु 
अलनवार्य रहनेछन । गाउँपालिकािा उपभोक्ता सलिलतबाट 
सञ्चािन हनुे कजम्तिा रु ५ िाख वा सोभन्दा िालथका 
र्ोिनाहरुको हकिा िात्र गाउँपालिकाबाट व्र्होने िागतको 
बक्रििा तेजत्तस प्रलतशतसम्ि रकि र्ोिना सम्झौता पश्चात 
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सम्बजन्ित र्ोिना कार्ायन्वर्न हनुे वडाको लसफाररस र 
उपभोक्ता सलिलतको लनणयर्को आिारिा पेश्की स्वरुप ददन 
सक्रकनेछ, तर र्स्तो पेश्की र्ोिनाको अजन्ति भकु्तानीपूवय 
अलनवार्य फर्छ्यौट गरेको हनुपुनेछ अन्र्था सरकारी बाँकी 
सरह असिुउपर गररनेछ । 

(२) उपदफा १ िा िनुसकैु कुरा उल्िेख भएको भएतापनी 
गाउँपालिकालभत्र सञ्चालित र्ोिनाहरुिा बक्रििा २ पटक 
सम्ि रलनङ क्रवि भकु्तालन गनय सक्रकनेछ । 

(३) उपभोक्ता सलिलतिे गाउँ कार्यपालिकाबाट पाररत गरर 
िाग ु गररएको र्ोिना खाता क्रकताव पूणय रुपिा भरी 
तोक्रकएबिोजििको लनवेदन सक्रहत र्ोिना र्ोिना भकु्तानीका 
िागी कार्ायिर्िा पेश गनुयपनेछ ।  

(४) वडास्तररर् र्ोिनाको हकिा उपदफा ३ बिोजििको 
लनवेदन र संिग्न कागिातहरुको आिारिा सम्वजन्ित वडा 
कार्ायिर्िे अनसूुजच ७ बिोजििको क्रटप्पणी गाउँ 
कार्यपालिकाको कार्ायिर्िा पेश  गनेछ । 
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(४) गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्को र्ोिना शाखाबाट 
प्रत्रे्क र्ोिनाहरुको अनसूुजच ४ बिोजििका कागिातहरु 
पूणय रुपिा प्राप्त गररसकेपछी िात्र अनसूुजच ८ बिोजििको 
क्रटप्पणी आदेश तर्ार गरर रकि भकु्तालनका िालग प्रक्रिर्ा 
अगाडी बिाउनेछ । 

(५) गाउँपालिकाका सम्पूणय र्ोिनाहरुको भकु्तालनको िालग 
सम्बन्िीत क्रवषर्गत शाखा प्रिखुहरुको लसफाररस अलनवार्य 
आवश्र्क रहनेछ । 

११. खारेिी र बचाउः (१) कार्यक्रवलि िाग ुहनुभुन्दा अगावै 
गाउँ कार्यपालिकाबाट भएका लनणयर्हरुिा क्रद्धक्रविा उत्पन्न 
भएिा वा कार्यक्रवलिसँग बाजझएिा कार्यक्रवलि बिोजिि नै हनुेछ 
तर गाउँ सभाको लनणयर्सँग बाजझएको खण्डिा गाउँसभाको 
लनणयर् बिोजिि हनुेछ । 

 

(२) कार्यक्रवलि बिोजिि सलिलतका पदालिकारीिे असि 
लनर्तिे गरेका कार्यहरुको बचाउ गररनेछ । 



खण्डः ३ , संखर्ाः ९  लिलतः २०७७/०६/१० 

 

रुपा गाउँपालिका कास्कीको र्ोिना अनिुगिन िूल्र्ाङ्कन तथा 
फरफारक एवं भकु्तानी प्रक्रिर्ािाइ व्र्वजस्थत गनय बनकेो कार्यक्रवलि, 

२०७७ 

 

19 

१२. बािा अड्काउ फुकाउने अलिकारः कार्यक्रवलिको 
कार्ायन्वर्निा कुनै बािा अड्काउ परेिा सलिलतको 
लसफाररसिा गाउँ कार्यपालिकािे आवश्र्क लनणयर् गनेछ । 

१३. संशोिनः र्स कार्यक्रवलििा थपघट गने अलिकार 
प्रचलित काननुको अलिनिा रही गाउँ कार्यपालिका बैिकको 
हनुेछ ।  
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अनसूुची १ 

दफा ८ को उपदफा २ सँग सम्वन्िीत 

रुपा गाउँपालिका कास्की 
गण्डकी प्रदेश नेपाि 

 

वडास्तररर् र्ोिना अनगुिन सलिलतको प्रलतवेदन 

रुपा गाउँपालिकाको गाउँसभािे पाररत गरेको र्स वडा 
अन्तगयत संचािन हनुे तपजशि बिोजििको र्ोिना संचािन 
पश्चात फरफारक पूवय वडा स्तरीर् अनगुिन टोिीिे 
र्ोिनाको अनगुिन गरी पेश गरेको अनगुिन प्रलतवेदन । 

र्ोिना संचािन भएको वडा नं:-   

अनगुिन भएको लिलत:-      
र्ोिनाको नाि:- 

क्रवलनर्ोजित रकि:- 

अनगुिन सलिलतका पदालिकारीहरुको नािाविी 
ि 
सं 

नाि पद दस्तखत कैक्रफर्त 

१  

 
संर्ोिक   
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२  

 
सदस्र्   

३  

 
सदस्र्   

४  

 
सदस्र्   

५  

 
सदस्र् 

सजचव 
  

 

अनगुिन बाट देजखएको व्र्होरा 

 

उपभोक्ता सलिलतिाइ लनदेशनः 

ि 
सं 

व्र्होरा भएको नभएको 

१ जस्वकृत िागत अनिुान बिोजििको कार्य   
२ उपभोक्ता सलिलतको तफय बाट िनश्रिदान   
३ सावयिलनक पररिण कार्य   
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१ 

२ 

३ 

४ 

अनगुिन सलिलतको लनणयर्ः 
अनगुिन सलिलतद्वारा र्स र्ोिनाको अनगुिन गदाय िागत 
अनिुान बिोजििको कार्य सम्पन्न भईसकेको/नभएको, 
उपभोक्ता सलिलतको तफय बाट िनश्रिदान उत्कृष्ठ 
भएको/नभएको तथा लनर्िानसुार सावयिलनक पररिण सिेत 
भइसकेको/नभएको पाईएकोिे र्ोिना फरफारकका िालग 
गाउँपालिकािाई लसफाररस गने/नगने लनणयर् गररर्ो । 

कैक्रफर्त 
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अनसूुजच २ 

दफा ८ को १ सँग सम्बन्िीत 

रुपा गाउँपालिका 
गण्डकी प्रदेश नेपाि 

गाउँपालिकास्तररर् र्ोिना अनगुिन सलिलतको प्रलतवेदन 

रुपा गाउँपालिकाको गाउँसभािे पाररत गरेको गाउँपालिका 
लभत्र संचािन हनु े तपजशि बिोजििको र्ोिना फरफारक 
गरर भकु्तालन गररन ु पूवय गाउँपालिकाको र्ोिना अनगुिन 
सलिलतिे र्ोिनाको अनगुिन गरी पेश गरेको अनगुिन 
प्रलतवेदन । 

र्ोिनाको नािः  

लिलतः २०७ 

र्ोिना कार्ायन्वर्न स्थिः रुपा गाउँपालिका कास्की वडा नं 

कूि िागत रकि गाउँपालिकािे व्र्होने र िनश्रिदान 
सक्रहतः 
र्ोिना अनगुिन सलिलतको लबवरणः 
लस 
नं 

नाि थर पद दस्तखत कैक्रफर्त 
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१  संर्ोिक   

२  सदस्र्   

३  सदस्र्   

४  सदस्र्   

५  सदस्र्   

 

१ 
    

२ 
    

 

प्रस्तावः उपर्ुयक्त र्ोिनाको अनगुिन सम्बन्ििा । 

संिग्न कागिातहरु 

१ उक्त र्ोिनाको सूरु िागत अनिुान र र्ोिना खाता 
क्रकताव । 

२ प्राक्रवलिक शाखािे तर्ार गरेको र्ोिनाको कार्य सम्पन्न 
प्रलतवेदन । 

३ प्राक्रवलिकिे तर्ार गरेको उक्त र्ोिनाको नाक्रप क्रकताब । 
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४ प्राक्रवलिकिे प्रिाजणत गरेको उपभोक्ता सलिलत सक्रहतको 
र्ोिना सम्पन्न भएको फोटोहरु । 

५ कार्यसम्पन्न भएका लबि भरपाइहरु हरेक लबि भरपाइका 
पछाडी उपभोक्ता सलिलतको छाप िगाइ अध्र्ििे वा 
सजचविे सक्रहछाप गरेको हनुपुनेछ । 

६ उपभोक्ता सलिलत गिन गदाय गिीत अनगुिन सलिलतको 
लसफारीस प्रलतवेदन । 

७ िाभान्वीत िनसंखर्ाको कजम्तिा ५१ प्रलतशत व्र्जक्तहरु 
उपजस्थत गराइ खचय क्रववरण सावयिलनक गरेको लनणयर्ः । 

 

उपभोक्ता सलिलतिाइ लनदेशनः 
१ 

२ 

३ 

४ 

लनणयर्ः उक्त प्रस्ताव िालथ छिफि गदाय सो र्ोिनाको 
गाउँपालिकास्तररर् र्ोिना अनगुिन सलिलतिे क्रफल्ड 
अनगुिन गदाय प्राक्रवलिकको क्रवि बिोजििको कार्य सम्पन्न 
भइ सकेको।नसकेको तथा लनम्न बिोजििका कागिातहरु 
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प्राप्त भइसकेको।भइनसकेको देजखन आएकोिे देहार्को 
रकि फरफारकका िालग िनालसव रहेको।नरहेकोिे र्ोिना 
फरफारक सलिलत सिि पेश गने लनणयर् गररर्ो । 

 

 

 

 
अनसूुची ३ 

दफा ७ को उपदफा २ सँग सम्बजन्ित 

रुपा गाउँपालिका 
गण्डकी प्रदेश नेपाि 

 

रुपा गाउँपालिका कास्कीको  र्ोिना तथा कार्यिि भकु्तानी 
एवं फरफारक सलिलतको बैिकको लनणयर् 

रुपा गाउँपालिकाको गाउँसभािे पाररत गरी आलथयक बषय 
२०७६।२०७७ देखी गाउँपालिका लभत्र सञ्चािन भएको 
तपजशि बिोजििको र्ोिनाको फरफारक गरी भकु्तानीको 
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िालग जस्वकृत गररएको फरफारक एवं भकु्तानी सलिलतको 
प्रलतवेदनः 

बैिक लिलतः  

ि 
स 

र्ोिनाको नाि िेगाना 
वडा 
नं 

भकु्तानीका 
िागी 
जस्वकृत 
रकि 
करसक्रहत 

कैक्रफर्त 

१     

 

लनणयर्को व्र्होराः  

फरफारक सलिलतका पदालिकारीहरुको हस्तािर 

िस पदालिकारीको नाि 
थर 

पद दस्तखत कैक्रफर्त 

१  संर्ोिक  

 

 

२  सदस्र्  

 

 

३  सदस्र्   
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४  सदस्र्  

 

 

५  सदस्र् 

 
  

 

कैक्रफर्त 

 

अनसूुजच ४ 

दफा १० को उपदफा १ सँग सम्बन्िीत 

रुपा गाउँपालिका कास्की 
गण्डकी प्रदेश नेपाि 

गाउँपालिकािा सञ्चालित र्ोिनाको कार्ायन्वर्न तथा भकु्तानी 
िाग प्रक्रिर्ािा अलनवार्य पेश गररनपुने कागिातहरु 

१ प्राक्रवलिकको िागत इक्रििेट,  कार्य सम्पन्न प्रलतवेदन, 
प्रालबलिक िलु्र्ाँङ्कन, नापी क्रकताव। 

२ कार्य सम्पन्न प्रलतवेदन अनसुारको क्रवि भरपाइ तथा डोर 
हाजिर फारि । 

३ उपभोक्ता सलिलतका अध्र्ि सजचव र कोषाध्र्िको नेपािी 
नागररकताको प्रिाणपत्रको प्रलतलिक्रप एक एक थान । 
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४ रु ५० िाख भन्दा बिीको र्ोिनाको हकिा उपभोक्ता 
सलिलतको अध्र्ि सजचव र कोषाध्र्िको िग्गािलन 
प्रिाणपत्रको प्रलतलिक्रप एक एक थान ।(िसिा उपभोक्ता 
सलिलतको अध्र्ि वा सजचविे सक्कि बिोजिि नक्कि सक्रह 
छ भलन प्रिाजणत गरेको हनुपुनेछ ।) 

५ रु ५ िाख भन्दा िालथका र्ोिनाहरुको हकिा होलडयङ्ग 
बोडय संगै उपभोक्ता सलिलतका पदालिकारीहरुको फोटो । 

५ र्ोिना खाता क्रकताव सबै भरेको हनु ु पने ।र्ोिना 
सम्झौता फारि उपभोक्ता सलिलतका पदालिकारीहरुको 
हस्तािर िनसहभालगताको क्रववरण  सावयिलनक परीिण 
र्ोिना हस्तान्तरण फारि िगार्तका क्रवषर्हरु अलनवार्य भरी 
उपभोक्ता सलिलतको अध्र्ििे प्रिाजणत गरेको हनुपुनेछ । 

६ कुनै र्ोिना कार्यन्वर्नको िालग अलग्रि पेश्की वा रलनङ्ग 
क्रवि वापतको रकि भकु्तालन लिएको हकिा सो को क्रववरण 
खिेुको कागिात । 

७ सम्पन्न भएको र्ोिनाको क्रवलभन्न चरणिा उपभोक्ता 
सलिलतका पदालिकारीहरु सक्रहतको फोटोहरु । 
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८ अजन्ति क्रकस्ता रकि िाग गने भलन उपभोक्ता सलिलतको 
लनणयर् र लनवेदन । 

९ सम्वजन्ित वडा कार्ायिर्को र वडा अध्र्िहरुको 
प्रिाजणकरण सक्रहतको लसफाररस पत्र। 

१० वडा स्तररर् तथा गाउँपालिका स्तररर् र्ोिना अनगुिन 
सलिलतको प्रलतवेदन । 

११ कुनै प्रकारको तालिि वा कार्यिि को हकिा सो को 
तालिि प्रस्ताव पत्र र सम्झौता पत्र अलनवार्य रहेको छ। 

१२ र्ोिना तथा कार्यििहरु सम्पन्न भएको र तोक्रकएको 
गणुस्तर कार्ि भए नभएको भलन सम्बजन्ित क्रवषर्गत शाखा 
प्रिखु वा वडा सजचवको लसफाररस अलनवार्य रहेको छ । 

१३ गाउँपालिका स्तररर् र्ोिना फरफारक सलिलतको 
प्रलतवेदन । 

१४ नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट लनणयर् भइ थप 
कुनै कागिात आवश्र्क पने भलन िेजखआएिा सो 
बिोजििका कागिातहरु कार्ायिर्बाट िाग हनुेछ । 

अनसूुजच ५ 

दफा ८ को उपदफा २ सँग सम्बन्िीत 
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भकु्तालनको िालग लसफाररसको लनवेदन 

       

 

 

 

 

 

 

 लिलतः २०७ 

श्री वडाअध्र्ि ज्रू् 

रुपा गाउँपालिका कास्की 
 नं वडा कार्ायिर्  

 कास्की । 

 

लबषर्ः भकु्तालनको िालग लसफाररस गराइ पाउँ । 

 

प्रस्ततु लबषर्िा रुपा गाउँपालिका कास्कीको आलथयक बषय 
२०७……………….. को र्ोिना नं  .............. को 
.............................. .................................... 

....................................... र्ोिनािा गाउँपालिकाबाट 
क्रवलनर्ोजित रकि रु ........................ ............................. 
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तोक्रकए बिोजिि कार्य गने गरर लिलत 
२०७............................... िा गाउँपालिकासँग भएको 
सम्झौता  भएको लथर्ो । र्ोिनाका िालग क्रवलनर्ोजित रकि 
िध्रे् रु ................. .................................... बराबरको कार्य 
सम्पन्न गरी सोको पिुी हनुे गरी र्सै कार्ायिर्का प्राक्रवलिक 
श्री .................................. ......................... 

.................................. बाट अनगुिन गरी प्रथि 
रलनङ्ग।दद्वलतर् रलनङ्ग।तलृतर् रलनङ्ग।अजन्ति क्रवि पेश तथा सो 
को िालग आवश्र्क कागिात सिेत पेश गरेको छु।छौं । 
सो रकि िाग गनय पेश गरेका कागिातपत्रहरुको क्रवषर्िा 
सम्पूणय िवाफदेहीता हािी स्वरं् लिनेछौ भलन उल्िेजखत रकि 
भकु्तनी उपिब्ि गराईददनहुनु तपलसि बिोजििका 
कागिातहरु सक्रहत अनरुोि गदयछु÷गदयछौं । 

 

तपलसि 

१ र्ोिना शाखाका प्राक्रवलिक श्री ............. 

............................ ............ द्वारा िाँचपास भइ तर्ार भएका 
प्राक्रवलिक क्रविहरु 
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२ प्राक्रवलिक क्रवि तथा भरपाइ िाइ पिुी गने उपभोक्ता 
सलिलतबाट प्रिाजणत भएका लबि भरपाई डोर हाजिर 
......................................... 

३ कार्यसम्पादन भएको देजखने फोटो संिग्न थान 

४ अध्र्ििे प्रिाजणत गरेको उपभोक्ता सलिलतको लनणयर्हरु। 

५ िनसहभालगताको अलभिेख प्रलतलिक्रप थान  

६ वडास्तररर् अनगुिन सलिलतको लनणयर् तथा लसफाररसको 
छार्ाप्रलत थान 

७ उपभोक्ता सलिलतका सम्पूणय पदालिकारीहरुको नेपािी 
नागररकता प्रिाणपत्रको प्रलतलिक्रपहरु एक एक थान । 

८ उपभोक्ता सलिलतका अध्र्ि सजचव र कोषाध्र्िको 
िग्गािलन िािपिुाय प्रिाणपत्रको प्रलतलिक्रप । 

९ अन्र् केक्रह भएः 
 

उपभोक्ता सलिलतको तफय बाट 

नाि थर  

पद 

दस्तखत 
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अनसूुजच ६ 

दफा १० को २ सँग सम्बजन्ित 

 

भकु्तालनको िालग लसफाररसको लनवेदन 

      लिलतः २०७ 

श्रीिान संर्ोिकज्रू् 

र्ोिना तथा कार्यिि फरफारक सलिलत 

रुपा गाउँपालिका कास्की । 

 

लबषर्ः भकु्तालनको िालग लसफाररस गराइ पाउँ । 

 

प्रस्ततु लबषर्िा रुपा गाउँपालिका कास्कीको आलथयक बषय 
……… ………….. को र्ोिना नं  .............. को 
......................... ............ ........................................ 

............................ र्ोिनािा गाउँपालिकाबाट क्रवलनर्ोजित 
रकि रु ................ ..................................... तोक्रकए 
बिोजिि कार्य गने गरर लिलत २०७......... ...................... िा 
गाउँपालिकासँग भएको सम्झौता  भएको लथर्ो । र्ोिनाका 
िालग क्रवलनर्ोजित रकि िध्रे् रु ........................... 

.......................... बराबरको कार्य सम्पन्न गरी सोको पिुी 
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हनुे गरी र्सै कार्ायिर्का प्राक्रवलिक श्री... ............. 

........................... ................... ................................ बाट 
अनगुिन गरी प्रथि रलनङ्ग।दद्वलतर् रलनङ्ग।तलृतर् 
रलनङ्ग।अजन्ति क्रवि पेश तथा सो को िालग आवश्र्क 
कागिात सिेत पेश गरेको छु।छौं । सो रकि िाग गनय 
पेश गरेका कागिातपत्रहरुको क्रवषर्िा सम्पूणय िवाफदेहीता 
हािी स्वरं् लिनेछौ भलन उल्िेजखत रकि भकु्तानी उपिब्ि 
गराईददनहुनु तपलसि बिोजििका कागिातहरु सक्रहत अनरुोि 
गदयछु÷गदयछौं । 

तपलसि 

१ र्ोिना शाखाका प्राक्रवलिक श्री ........... .................... 

.......... ............ द्वारा िाँचपास भइ तर्ार भएका प्राक्रवलिक 
क्रविहरु 

२ प्राक्रवलिक क्रवि तथा भरपाइ िाइ पिुी गने उपभोक्ता 
सलिलतबाट प्रिाजणत भएका लबि भरपाई डोर हाजिर ........... 

................. 

३ कार्यसम्पादन भएको देजखने फोटो संिग्न थान 

४ अध्र्ििे प्रिाजणत गरेको उपभोक्ता सलिलतको लनणयर्हरु 
। 
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५ िनसहभालगताको अलभिेख प्रलतलिक्रप थान  

६ वडास्तररर् अनगुिन सलिलतको लनणयर् तथा लसफाररसको 
छार्ाप्रलत थान 

७ उपभोक्ता सलिलतका सम्पूणय पदालिकारीहरुको नेपािी 
नागररकता प्रिाणपत्रको प्रलतलिक्रपहरु एक एक थान । 

८ उपभोक्ता सलिलतका अध्र्ि सजचव र कोषाध्र्िको 
िग्गािलन िािपिुाय प्रिाणपत्रको प्रलतलिक्रप । 

९ अन्र् केक्रह भएः 
 

उपभोक्ता सलिलतको तफय बाट 

नाि थर  

पद 

दस्तखत 
 
  



खण्डः ३ , संखर्ाः ९  लिलतः २०७७/०६/१० 
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अनसूुची  ७ 

दफा १० को उपदफा ३ सँग सम्बजन्ित 

 

रुपा गाउँपालिका 
……. नं वडा कार्ायिर् 

कास्की 
गण्डकी प्रदेश नेपाि 

 

पत्र संखर्ाः २०७  चिानी नः      लिलतः २०७५ 
श्री प्रिखु प्रशासक्रकर् अलिकृतज्रू् 

रुपा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

रुपाकोट कास्की । 

लबषर्ः रकि भकु्तानीको िालग जशफाररस । 

प्रस्ततु क्रवषर्िा रुपा गाउँपालिकाको आलथयक बषय 
२०७………… ……. को र्ोिना नं… …. को …….. 

………….. …………….. ………. र्ोिनाको तपजशि 
बिोजििको क्रववरण संिग्न कागिातहरु सक्रहत भकु्तानीको 
िालग लसफाररससाथ अनरुोि छ। 

तपजशिः 
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र्ोिनाको कार्यििको नाि         चािू पूजिगँत 

ि 
स 

क्रववरण लिलत र रकि  कैक्रफर्त 

१ र्ोिना सम्झौता 
लिलतः 

  

२ र्ोिना सम्पन्न लिलतः   

३ र्ोिनािा कूि 
क्रवलनर्ोजित रकिः 

  

४ िनश्रिदान बापतको 
िागत रकिः 

  

५ र्ोिनाको कूि िागत 
रकिः 

  

६ र्स अजघ पेश्की वा 
रलनङ्ग क्रवि भकु्तालन 
िगेको रकिः 

  

७ भकु्तानी ददन िनालसव 
रकिः 
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संिग्न कागिाहरु 

१ भकु्तालनको िालग र्स कार्ायिर्िा प्राप्त लनवेदन 

२ वडास्तररर् अनगुिन सलिलतको प्रलतवेदन थान १ 

३ प्राक्रवलिक शाखाबाट प्राप्त कार्यसम्पन्न प्रलतवेदन सक्रहतको 
क्रवि 

४ र्ोिना खाता क्रकताव थान १ 

५ उपभोक्ता सलिलतका पदालिकारीहरुको नागररकता 
प्रिाणपत्रको प्रलतलिक्रपहरु । 

पेश गने       लसफाररस गने 

नाि थरः       नाि थरः 
पदः वडा सजचव      पदः वडा अध्र्ि 

संकेत नः       लिलतः 
लिलतः 
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फरफारक एवं भकु्तानी प्रक्रिर्ािाइ व्र्वजस्थत गनय बनकेो कार्यक्रवलि, 
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अनसूुजच ८ 

दफा १० को उपदफा ४ सँग सम्बजन्ित 

 

 

रुपा गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

रुपाकोट कास्की 
गण्डकी प्रदेश नेपाि 

(क्रटप्पणी र आदेश) 
  लिलतः२०७ 

लबषर्ः पेश्की / रलनङ क्रवि भकु्तानी सम्बन्ििा। 

श्रीिान प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृतज्रू् 

रुपा गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् कास्की। 

 

रुपा गाउँपालिका कास्कीको गाउँसभाबाट जस्वकृत तपजशि क्रववरण 
सक्रहतको र्ोिनाको पेश्की / रलनङ्ग क्रवि भकु्तानीको िागी लनणयर्ाथय पेश 
गदयछौ । 

र्ोिनाको नािः ……………. ……………….. …………………… 

……………… ………….. …… । 
कार्ायन्वर् स्थिः रुपा गाउँपालिका कास्की वडा नं .. ……..  कास्की । 

ि 
स 

लबवरण
 
  

रकि रु 

१ गाउँपालिकाबाट क्रवलनर्ोजित रकिः  



खण्डः ३ , संखर्ाः ९  लिलतः २०७७/०६/१० 

 

रुपा गाउँपालिका कास्कीको र्ोिना अनिुगिन िूल्र्ाङ्कन तथा 
फरफारक एवं भकु्तानी प्रक्रिर्ािाइ व्र्वजस्थत गनय बनकेो कार्यक्रवलि, 
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२ कुि जस्वकृत िागत अनिुान (कजन्टन्िेन्सी र िनसहभागीता 
सक्रहत): 

 

 
३ पेश्की िाग गरेको रकिः  

 

४ रलनङ्ग लबि बापतको रकिः  

 

५ करकट्टी बापतको रकिः  

 

५ खदु भकु्तानी हनुे रकि  

 

६ कैक्रफर्त   

 

……. ………. . 

पेश गने   

र्ोिना शाखा 
लिलतः 

………. ………… …… 

चेकिाँच गने 

प्राक्रवलिक शाखा 
लिलतः 

 

. ………… ……     

आलथयक प्रशासन शाखा  

लिलतः  



खण्डः ३ , संखर्ाः ९  लिलतः २०७७/०६/१० 

 

रुपा गाउँपालिका कास्कीको र्ोिना अनिुगिन िूल्र्ाङ्कन तथा 
फरफारक एवं भकु्तानी प्रक्रिर्ािाइ व्र्वजस्थत गनय बनकेो कार्यक्रवलि, 
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गाउँपालिकाको जस्वकृत र्ोिना सम्बजन्ित उपभोक्ता सलिलतको लनवेदन, 
प्राप्त प्राक्रवलिक लबि, तथा शाखागत रार् तथा लसफाररसका आिारिा खचय 
िेख्न जस्वकृत गदयछु ।  

..….. ……. … …… ….  

प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत 

       लिलतः  
  



खण्डः ३ , संखर्ाः ९  लिलतः २०७७/०६/१० 

 

रुपा गाउँपालिका कास्कीको र्ोिना अनिुगिन िूल्र्ाङ्कन तथा 
फरफारक एवं भकु्तानी प्रक्रिर्ािाइ व्र्वजस्थत गनय बनकेो कार्यक्रवलि, 
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रुपा गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

रुपाकोट कास्की 
गण्डकी प्रदेश नेपाि 

(क्रटप्पणी र आदेश) 

  पाना नं १ 

      लिलतः२०७ 

लबषर्ः रकि भकु्तानी सम्बन्ििा। 

श्रीिान प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृतज्रू् 

रुपा गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् कास्की। 

 

रुपा गाउँपालिका कास्कीको गाउँसभाबाट जस्वकृत तपजशि क्रववरण 
सक्रहतको र्ोिना भकु्तानीको िागी लनणयर्ाथय पेश गदयछौ । 

र्ोिनाको नािः ……………. ……………….. …………………… 

……………… ………….. …… । 
कार्ायन्वर् स्थिः रुपा गाउँपालिका कास्की वडा नं .. ……..  कास्की । 

ि 
स 

लबवरण
 
  

रकि रु 

१ गाउँपालिकाबाट क्रवलनर्ोजित रकिः  

 



खण्डः ३ , संखर्ाः ९  लिलतः २०७७/०६/१० 

 

रुपा गाउँपालिका कास्कीको र्ोिना अनिुगिन िूल्र्ाङ्कन तथा 
फरफारक एवं भकु्तानी प्रक्रिर्ािाइ व्र्वजस्थत गनय बनकेो कार्यक्रवलि, 
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२ कुि जस्वकृत िागत अनिुान (कजन्टन्िेन्सी र 
िनसहभागीता सक्रहत): 

 

३ पेश्की िगेको भए सो रकिः  

 

४ रलनङ्ग लबि िगेको भए सो रकिः  

 

५ अजन्ति क्रवि अनसुार िम्िा काि भएको रकि 
(िनसहभालगता सक्रहत) 

 

६ पेश्की, रलनङ्ग क्रवि कटाइ भकु्तानी पाउने रकिः  

(५-३-४) 
 

७ कजन्टन्िेन्सी कट्टा बापतको रकिः   

 

८ कुि भकु्तानी हनुे रकि कर सक्रहत (६-७)  

 

९ कैक्रफर्त   

 

 
……. ………. . 

पेश गने   

र्ोिना शाखा 
लिलतः 
 

………. ………… …… 

चेकिाँच तथा लसफाररस गने 

प्राक्रवलिक शाखा 
लिलतः 



खण्डः ३ , संखर्ाः ९  लिलतः २०७७/०६/१० 

 

रुपा गाउँपालिका कास्कीको र्ोिना अनिुगिन िूल्र्ाङ्कन तथा 
फरफारक एवं भकु्तानी प्रक्रिर्ािाइ व्र्वजस्थत गनय बनकेो कार्यक्रवलि, 
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रुपा गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

रुपाकोट कास्की 
गण्डकी प्रदेश नेपाि 

    (क्रटप्पणी र आदेश)        पाना नं २ 

श्री आलथयक प्रशासन शाखाको रार्ः 
ि स लबवरण  

१ खचय जशषयकः  

 

२ 
खचय व्र्होने 
श्रोतः 

संघीर् सरकार  

 
प्रदेश सरकार  

 

आन्तररक श्रोत  

 

साझेदारी बापतको 
रकि 

संघीर् सरकार/प्रदेश 
सरकार  

 

सिपरुक/लबशेष 
अनदुान 

 

 



खण्डः ३ , संखर्ाः ९  लिलतः २०७७/०६/१० 

 

रुपा गाउँपालिका कास्कीको र्ोिना अनिुगिन िूल्र्ाङ्कन तथा 
फरफारक एवं भकु्तानी प्रक्रिर्ािाइ व्र्वजस्थत गनय बनकेो कार्यक्रवलि, 
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८ प्राक्रवलिक लबि अनसुार कुि काि 
भएको रकि तथा फरफारक 
सलिलतबाट भकु्तानी जस्वकृत रकिः 

 

९ पेश्की/रलनङ क्रविको क्रववरणः 
            पेश्की िगेको 
            रलनङ्ग लबि िगकेो 

 

१० लबलभन्न करकट्टीको र्ोगः 
           अलग्रि आर्कर 

 

           बहाि कर  

           पाररश्रलिक कर  

           अन्र् कर  

िम्िा करः  

१० उपभोक्तािाइ खदु भकु्तानी हनुे रकि 
(८-९-१०) 

 

 

११ कैक्रफर्त   

 

 

. ………… ……     

आलथयक प्रशासन शाखा  

लिलतः  
  

गाउँपालिकाको जस्वकृत र्ोिना सम्बजन्ित उपभोक्ता सलिलतको लनवेदन, 
प्राप्त प्राक्रवलिक लबि, सम्बजन्ित लनकार् सक्रहत अनगुिन सलिलतको 



खण्डः ३ , संखर्ाः ९  लिलतः २०७७/०६/१० 

 

रुपा गाउँपालिका कास्कीको र्ोिना अनिुगिन िूल्र्ाङ्कन तथा 
फरफारक एवं भकु्तानी प्रक्रिर्ािाइ व्र्वजस्थत गनय बनकेो कार्यक्रवलि, 
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प्रलतवेदन, फरफारक सलिलतको लनणयर्, तथा शाखागत रार् तथा 
लसफाररसका आिारिा खचय िेख्न जस्वकृत गदयछु ।  

..….. ……. … …… ….  

प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत 

       लिलतः  

 

 

आज्ञाले  

  प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 

 

 

 
 

 


