
  

 

 कुभाख याजऩत्र 

खण्ड-६       यागेचौय, सल्मान     सॊख्मा-१          कार्तिक १९, २०७९ 

बाग-२ 

कुभाख गाउॉऩार्रका 
गाउॉ कामिऩार्रकाको कामािरम 

 

कुभाख गाउॉऩार्रकाको  विद्यारमहरुको रेखाऩयीऺण सम्फन्धध कामिविर्ध, २०७९ 

   गाउॉ कामिऩार्रकाफाट स्िीकृत र्भर्त् २०७९।०७।०४ 

प्रस्तािना्  स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ११ (२)  (ज)  भा यहेको विद्यारम 
न्िऺा सम्फन्धध काभ कतिव्म य अर्धकायराई कामिधिमन गनि  कुभाख गाउॉकामिऩार्रकारे 
विद्यारम रेखाऩयीऺण कामिविर्ध, २०७९ जायी गयी राग ुगरयएको छ । 

ऩरयच्छेद- १ 

ऩरयबाषा 

१. सॊन्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (क)  मस कामिविर्धको नाभ कुभाख गाउॉऩार्रकाको विद्यारमहरुको 
रेखाऩयीऺण सम्फन्धध कामिविर्ध २०७९ यहेको छ । 

(ख)  मो कामिविर्ध कुभाख गाउॉऩार्रका ऺेत्रर्बत्र राग ुहनुेछ । 

(ग) मो कामिविर्ध गाउॉकामिऩार्रकारे ऩारयत गयी कुभाख याजऩत्रभा प्रकान्ित बएऩर्छ राग ु
हनुेछ।  



२. ऩरयबाषा्  विषम य प्रसॊगरे अको अथि नरागेभा, 

(क) ऐन बन्नारे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ सम्झनऩुछि । 

(ख)  कामिविविर्ध बन्नारे कुभाख गाउॉऩार्रकाको विद्यारमको रेखाऩयीऺण सम्फन्धध कामिविर्ध 
२०७९ सम्झनऩुछि । 

(ग)  गाउॉऩार्रका बन्नारे कुभाख गाउॉऩार्रका सम्झनऩुछि । 

(घ) अध्मऺ बन्नारे कुभाख गाउॉऩार्रकाको अध्मऺराई सम्झनऩुछि । 

(ङ) उऩाध्मऺ धन्नारे कुभाख गाउॉऩार्रकको उऩाध्मऺराई सम्झनऩुछि । 

(च) प्रभखु प्रिासकीम अर्धकृत बन्नारे कुभाख गाउॉऩार्रकाभको प्रभखु प्रिासकीम 
अर्धकृतराई सम्झनऩुछि। 

(छ) न्िऺा िाखा बन्नारे कुभाख गाउॉऩार्रका अधतगितको न्िऺा मिुा तथा खेरकुद 
िाखाराई सम्झनऩुछि। 

(ज)  न्िऺा प्रभखु बन्नारे कुभाख गाउॉऩार्रका न्िऺा प्रभखु िा सो को काभकाज गनि 
तोवकएको कभिचायी सम्झनऩुछि । 

(झ)  रेखाऩयीऺण बन्नारे अधतरयक य अन्धतभ रेखाऩयीऺण कामिराई सम्झनऩुछि । 

(ञ) रेखा ऩयीऺक बन्नारे रेखाऩयीऺण गने कामिको रार्ग नऩेार चाटडि एकाउधटेधटस 
सॊस्थाभा दताि बइ प्रभाणऩत्र प्राप्त व्मन्ि/ सॊस्था / कम्ऩनी िा पभिराई जनाउॉछ । 

 

 

  



ऩरयच्छेद- २ 

रेखाऩयीऺकको छनौट सम्फन्धध व्मिस्था 

३. गाउॉऩार्रकारे चार ु आर्थिक िषिको प्रथभ चौभार्सक र्बत्रभा कुभाख गाउॉऩार्रका अधतगित 
सॊचार्रत साभदुावमक तथा सॊस्थागत विद्यारमहरुको गत आ.ि.  को रेखाऩयीऺण गनिको रार्ग 
इच्छुक दताििारा रेखाऩयीऺकहरुफाट रेखाऩयीऺण गनि आिमको र्निेदन ददनका रार्ग कन्म्तभा 
१५ ददनको सूचना प्रकािन गनेछ । 

४. इच्छुक रेखाऩयीऺकरे र्निेदनसवहत देहामफभोन्जभका कागजात सॊरग्न गयी तोवकएको 
म्मादर्बत्र र्निेदन ददन ुऩनेछ् 

क. रेखाऩयीऺकको पभि िा कम्ऩनी दताि य नविकयण गयेको प्रभाणऩत्रको प्रर्तर्रवऩ। 

ख. भ्माट िा प्मान दताि प्रभाणऩत्रको प्रर्तर्रवऩ। 

ग. आधतरयक याजश्व कामािरमफाट कय दताि प्रभाणऩत्र य कय चिुा प्रभाणऩत्रको 
प्रर्तर्रवऩ । 

घ. नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रर्तर्रवऩ। 

ङ. रेखाऩयीऺक फहारिारा कभिचायी बए विबागीम स्िीकृत ऩत्रको ऩत्रको प्रर्तर्रवऩ । 

च. कारो सून्चभा नऩयेको स्मिभ घोषणको ऩत्र। 

छ. गाउॉऩार्रकारे तोके फभोन्जभको दयखास्त दस्तयु । 

५. गाउॉऩार्रकारे प्राप्त र्निेदन जाॉजफझु गयी मोग्म ठहरयएका रेखाऩयीऺकको सून्च 
गाउॉऩार्रकाको िेिसाइट भापि त साििजर्नक गनुिऩनेछ । 

६. रेखाऩयीऺक छनौट तथा न्जम्भेिायी्  

(१) रयतऩूििक आिेदन ददने रेखाऩयीऺकहरुराई ऩरयच्छेद ३ फभोन्जभको छनोट 
सर्भर्तको र्सपारयस अनसुाय प्रभखु प्रिासकीम अर्धकृतरे रेखाऩयीऺक र्नमिु 
गनुिऩनेछ।  

(२) कामिविर्धको दपा ६ को उऩदपा १ भा जनुसकैु कुया रेन्खएको बएताऩर्न 
र्नमभ ऩूििक न्जम्भेिायी ऩूया नगने रेखाऩयीऺकको र्नमनु्ि जनुसकैु फखत खायेजी 
गनि फाधा ऩनेछैन। 

 

ऩरयच्छेद- ३ 

रेखाऩयीऺक छनौट सर्भर्त 



७. रेखाऩयीऺक छनौट सर्भर्त देहामफभोन्जभ हनुेछ 

प्रभखु प्रिासकीम अर्धकृत – सॊमोजक 

आर्थिक प्रिासन िाखा प्रभखु – सदस्म 

न्िऺा िाखा प्रभखु – सदस्म सन्चि 

( मस गाउॉऩार्रकाभा आधतरयक रेखाऩयीऺण िाखा गठन बएऩर्छ आधतरयक 
रेखाऩयीऺकण िाखा प्रभखु सभेत सदस्म यहनेछ) 

८. कामिविर्धको दपा ६ फभोन्जभ रेखाऩयीऺकको छनौट सर्भर्तको काभ कतिव्म य अर्धकाय 
देहामफभोन्जभ हनुेछ । 

(क)  रेखाऩयीऺकहरुको विियण तमाय गने, 

(ख) ख रेखाऩयीऺकरे ऩारना गनुिऩने िति 
(ख)  रेखाऩयीऺकरे ऩारना गनुिऩने िति तथा फधदेजहरु तमाय गने, 

(ग) रेखाऩयीऺकहरुको सून्चभध्मेफाट रेखाऩयीऺकहरुको र्नमनु्ि गयी सम्फन्धधत 
रेखाऩयीऺक य      विद्यारमराई जानकायी गयाउने, 

(घ)रेखाऩयीऺकको र्नमनु्ि गदाि गत विगतभा सभेत रेखाऩयीऺण गयेका 
रेखाऩयीऺकहरु बएभा र्नजहरुरे विगतभा प्रर्तिेदन फझुाए नफझुाएको 
तोवकएको िति फधदेज य भाऩदण्ड ऩारना गये नगयेको तोकएकै सभमभा कामि 
सम्ऩन्न गये/ नगयेको र्नमर्भत अनगुभण गने, 

(ङ) रेखाऩयीऺण सम्फधधभा आइऩयेका सभस्मा उऩय रेखाऩयीऺण छनौट 
सर्भर्तको फैठक फसी आिश्मक र्नणिम गने, 

(च)  विद्यारमहरुको एक आर्थिक फषिभा कन्म्तभा एक ऩटक स्थरगत अध्ममन 
गयी रेखा व्मिस्थाऩन एफॊ रेखाऩयीऺण सम्फधधभा अनगुभण र्नयीऺण गयी 
गाउॉऩार्रकाभा प्रर्तिेदन ऩेि गने, 

(छ)  साभदुावमक विद्यारमको रेखाऩयीऺण प्रर्तिेदनउऩय अध्ममन गयी िेरुज ु
सम्ऩयीऺण तथा पछ्यौट गनि गयाउन सहजीकयण एफॊ र्नदेिन ददने, 
(ज)  गाउॉऩार्रकारे तोकए फभोन्जभ रेखाऩयीऺण सम्फन्धध अधम कामि गने, 

 

९. रेखाऩयीऺकको काभ, कतिव्म य अर्धकाय् रेखाऩयीऺकको काभ कतिव्म य अर्धकाय देहाम 
फभोन्जभ हनुेछ  



(क)  गाउॉऩार्रकाफाट र्नमनु्ि फनु्झ प्रचर्रत काननु फभोन्जभ विद्यारमको 
रेखाऩयीऺण कामि गने, 

(ख) सॊघ ,प्रदेि य स्थानीम तह तथा अधम र्नकामफाट प्राप्त विर्बन्न अनदुान 
तोवकएको भाऩदण्ड फभोन्जभ खचि बए नबएको औल्माइ सो कुया प्रर्तिेदनभा 
उल्रेख गने, 

(ग) विद्यारम व्मिस्थाऩन सर्भर्तरे न्िऺक/ कभिचायीको तरिबत्ता तथा 
विद्यारमको आम्दानी खचिसम्फधधभा गयेका र्नणिम प्रचर्रत काननु फभोन्जभ बए 
नबएको कुया रेखाऩयीऺण गने, 

(घ) विद्यारमभा देन्खने िेरुज ु सभऩयीऺण तथा िेरुज ुपछ्यौटभा सहजीकयण 
गने 

(ङ) तोवकएको सभमभा रेखाऩयीऺण कामि सम्ऩन्न गयी सोको प्रर्तिेदन 
गाउॉऩार्रकाभा ऩेि गने 

(च)  रेखाऩयीऺणको क्रभभा गाउॉऩार्रका सॉग आिश्मक सभधिम  गने । 

(ङ) विद्यारमको रेखाऩयीऺण कामि विद्यामरम व्मिस्थाऩन सर्भर्त, 
अर्बबािकसॉघ य न्िऺक स्टापभध्मेफाट एक/ एक जनाको प्रर्तर्नर्धत्ि हनुे 
गयी सॊमिु योहफयभा गने । 
 
 

 

ऩरयच्छेद- ४ 

रेखाऩयीऺकको ऩारयश्रर्भक 

१०. रेखाऩयीऺण ऩारयश्रर्भक् (१)  रेखाऩयीऺण ऩारयश्रर्भक गाउॉन्िऺा सर्भर्तरे तोकेफभोन्जभ 
विद्यारम स्रोतफाट विद्यारमरे नै बिुानी ददनऩुनेछ । गाउॉन्िऺा सर्भर्तरे नतोवक ददएको 
अिस्थाभा सम्फन्धधत विद्यारमफाट देहाम फभोन्जभको ऩारयश्रर्भक ददनऩुनेछ । 

(क) आधायबतू तह कऺा १-५ सॊचार्रत विद्यारमहरुको हकभा एक आिको 
रु ५००० 

(ख) आधायबतू तह कऺा १-८ सॊचार्रत विद्यारमको हकभा रु २०००००० 
( फीस राख) सम्भको रु ५००० । य त्मसऩर्छको यकभभा समकडा २५ 
ऩैसा 

(ग) भाध्मर्भक विद्यारमको हकभा जर्तसकैु यकभ बए ताऩर्न कायोफाय 
यकभको समकडा २५ ऩैसाका दयरे । 



(घ) उि ऩारयश्रर्भक यकभभा आमकय र्नमभ अनसुाय क्ी गयी विद्यारमरे 
बिुानी गनुिऩनेछ । 

(ङ) सॊस्थागत विद्यारमको हकभ विद्यारम य रेखाऩयीऺकको आऩसी 
सभझदायीभा ऩारयश्रर्भक तम गरयनेछ, 

(च) विद्यारमहरुरे गाउॉऩार्रकारे तोकेको यकभ बधदा फढी ऩारयश्रर्भक ददन 
ऩाउने छैन, 

(२) भार्थ उल्रेन्खत यकभ बधदा फढी यकभ विद्यारमभा रेखाऩयीऺकफाट 
दािी गनि ऩाइने छैन । रेखाऩयीऺकरे र्नमभानसुाय हनु आउने यकभ 
बधदा फढी भाग गयेभा सम्फन्धत विद्यारमरे यकभ बिुानी नगयी तरुुधत 
गाउॉऩार्रकाभा जानकायी गयाउन ुऩनेछ । उि रेखाऩयीऺकको र्नमनु्ि 
यद्द गरयनेछ । 

ऩरयच्छेद – ५ 

आधतरयक रेखाऩयीऺक 

११. प्रत्मेक िषिभा कुभाख गाउॉऩार्रकाका साभदुावमक विद्यारमको आधतरयक रेखाऩयीऺण िाखा 
य न्िऺा िाखाको सॊमिु रुऩभा हनुेछ । साभाधमतमा चौभार्सक रुऩभा आधतरयक रेखाऩयीऺण 
गयी  सोको प्रर्तिेदन सम्फन्धध विद्यारम य गाउॉऩार्रका सभऺ ऩेि गनुि ऩनेछ । 

१२. आधतरयक रेखाऩयीऺण िाऩतको ऩारयन्श्रक र्रन ददन ऩाइने छैन 

 

ऩरयच्छेद- ६ 

रेखाऩयीऺण प्रर्तिेदन उऩय कायिाही 

१३.  रेखाऩयीऺकरे ददएको रेखाऩयीऺण प्रर्तिेदन स्तरयम य सधतोषजनक नबएको बर्न 
विद्यारमका सयोकायिाराहरुरे प्रभखु प्रिासकीम अर्धकृत सभऺ र्निेदन ददएभा प्रभखु प्रिासकीम 
अर्धकृतरे सोको जानकायी भहारेऩयीऺको कामािरम सभऺ ऩषु्ट्याई सवहत ऩठाउन ुऩनेछ ।उि 
रेखाऩयीऺण प्रर्तिेदन उऩय भहारेखाऩयीऺकको कामिरमफाट प्राप्त र्नदेिन िा सझुािको 
कामिधिमन गने न्जम्भेिायी गाउॉऩार्रकाको हनुेछ । 

 

ऩरयच्छेद- ७ 

िेरुज ुय सम्ऩयीऺण 



१४. आन्धतक य अन्धतभ रेखाऩयीऺणफाट कामभ बएका िेरुजकुो प्रभाण ऩेि िा र्नमर्भत गयी/ 
गयाई िा असरु गयी/गयाइ िेरुज ुपछ्यौट गने दावमत्ि अर्धकाय सम्फन्धधत विद्यारमको हनुेछ । 

१५. िेरुज ु पछ्यौट गयी सम्ऩयीऺण गयाउने दावमत्ि अर्धकाय प्राप्त अर्धकायी िा कभािचायी 
सरुिा फढुिा िा अिकाि बइ कामािरम छाड्न ु प्रदा र्नजरे पछ्यौट गनि फाॉकी यहेको िेरुज ु
रगत तथा कायोफाय सम्फन्धध काफािहीको सम्र्ण विियण खोजी फहारिारा न्जम्भेिाय प्राप्त 
अर्धकायीराई फझुाउन ु ऩनेछ । न्जम्भेिाय प्राप्त अर्धकायीरे उऩमिु फभोन्जभ फनु्झर्रइ िेरुज ु
पछ्यौट गनुि गयाउन ुऩनेछ  

 

ऩरयच्छेद-८ 

विविध 

१६.एउटै रेखाऩयीऺकराई एउटै विद्यारमभा रगाताय दईु ऩटकबधदा फढी र्नमिु गनि ऩाइने 
छैन । 

१७. गाउॉऩार्रकारे खटाएको रेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण गयाउन ु सम्फन्धधत विद्यारमको 
कतिव्म हनुेछ । 

१८. गाउॉऩार्रकाफाट खटाएको रेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण नगयाएभा उि विद्यारमको 
र्नकासा गाउॉऩार्रकारे योक्का गने सक्नेछ । 

१९. रेखाऩयीऺकरे र्नमनु्ि फझेुको सात ददर्बत्रभा तोकीएको विद्यारमभा ऩरु्ग विद्यारम 
व्मिस्थाऩन सर्भर्त य न्िऺक अर्बबािक सॊघको योहफयभा विद्यारमको रेखाऩयीऺण गनुिऩनेछ 
।विद्यारमभा ऩरु्ग रेखाऩयीऺण गनि सम्बि नबएभा विद्यारमको ऩयाभििभा गाउॉऩार्रकारे तोकेको 
स्थानभा ऩरु्ग रेखाऩयीऺण गनुिऩनेछ ।त्मसयी रे गाउॉऩार्रका ऺेत्र बधदा फावहय गई रेखाऩयीऺण 
गये/ गयाएको ऩाइएभा त्मस्तो रेखाऩयीऺणराई भाधमता ददइनेछैन । 

२०. रेखाऩयीऺकरे तोकेको अिर्धभा र्नमनु्ि नफझेुभा िा फझुय ऩर्न विद्यारमको रेखाऩयीऺण 
तोकेको सभमभा सम्ऩन्न नगयेभा त्मस्तो रेखाऩयीऺकको र्नमनु्ि यद्द गरयनेछ सोको  स्ाभा अको 
रेखाऩयीऺक खटाइनेछ । 

२१.  विद्यारमको रेखाऩयीऺण गयी गाउॉऩार्रकाभा १ प्रर्त प्रर्तिेदन रेखाऩयीऺक स्िमभरे 
फझुाउन ु ऩनेछ । विद्यारम य गाउॉऩार्रकाभा प्रर्तिेदन प्राप्त बए ऩश्चात गाउॉऩार्रकाको 



र्सपारयसभा विद्यारमरे रेखाऩयीऺण ऩारयश्रर्भक बिुानी गनुिऩनेछ ।रेखाऩयीऺण गयी प्रर्तिेदन 
नफझुाउने रेखाऩयीऺकराई गाउॉऩार्रकारे कारोसूचीभा याख्न ेछ । 

२२. थऩघट, व्माख्मा िा हेयपेय् (१) मस  कामिविर्ध कामिधिमनका क्रभभा कुनै फाधा अियोध 
िा अस्ऩष्टता बएभा त्मस्तो फाधा अड्चन पुकाउने प्रमोजनका रार्ग गाउॉकामिऩार्रकारे मस 
कामिविर्धभा आिश्मिा अनसुाय व्माख्मा थऩघट िा सॊिोधन गनि सक्नेछ । साथै मस 
कामिविर्धभा उल्रेख नबएका विषम विषम अधम प्रचर्रत काननुभा बएको व्मिस्था िभोन्जभ हनुेछ 
। 

   आऻारे 

                                                          याजेधर कुभाय चधद 

                                      प्रभखु प्रिासकीम अर्धकृत 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 


