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लुम्बिनी साँस क्ृ ति् नगरपालल्ा्ो लिक्ष््ो 
सरूवा िथा ्ाज स्बिन्ी ्ार्यवव्ी
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स्वीकृत मिततः२०७६/९/२३

प्रसिावनाः 

लुम्बिनवी सांसकृततक नगरपामलकाको मिक्ा ऐन २०७५ को दफा ४९ 
(क) ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी नगरपामलका मित्रको िकै्क्क 
वय्स्ापनलाई ज्ाफदेही र सुसासनयुकत बिनाई िकै्क्क गुणसतर 
सुिार गन्न नगरपामलका बिोर्नले मिक्कहरूको सरु्ा त्ा काज स्बिनिवी 
वय्स्ा गन्नका लाधग देहायबििोमजि काय्नव्िवी तयार गरेको छ । यो 
काय्नव्िवी लुम्बिनवी सांसकृततक नगरपामलका क्ेत्रमित्रका सािुदातयक 

n'lDagL,  ?kGb]xL
n'lDagL k|b]z, g]kfn

v08M @                    ;+VofM %           ldltM @)&^.(.@#

efu–@

:yfgLo /fhkq

लुम्बिनी साँस क्ृ ति् नगरपालल्ा्ो लिक्ष््ो 
सरूवा िथा ्ाज स्बिन्ी ्ार्यवव्ी २०७६

n'lDagL ;f“:s[lts gu/kflnsf

n'lDagL ;f“:s[lts gu/kflnsf

स्ातनय सरकार सन्ालन ऎन २०७४ को दफा १०२ उपदफा (१) 
बििोमजि लुम्बिनवी सासकृततक नगरपामलका नगर काय्नपामलका 
ए्ि ्नगर सिाबिाट पाररत गरर स््नसािारणको जानकारीका लाधग 
काय्नव्धि प्रकामित गररएको छ ।
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व्दयालयहरूिा लागु हुनेछ ।

संक्क्षपि नाम र प्रार््ः 
यस काय्नव्िवीको नाि “लुम्बिनी साँस क्ृ ति् नगरपालल्ा्ो लिक्ष््ो 
सरूवा िथा ्ाज स्बिन्ी ्ार्यवव्ी २०७६” रहेको छ ।

यो काय्नव्िवी तुरूनत प्रार्ि हुनेछ । 

पररिाषाः व्षय ्ा प्रसङगले अकको अ््न नलागेिा,

“मिक्क” िननाले सािुदातयक व्दयालयिा सरकारी अनुदानको 
अस्ायवी/स्ायवी मिक्क त्ा सरकारी राहत अनुदानिा काय्नरत 
मिक्क त्ा प्रिानाधयापक बुिझनु पद्नछ ।

“मिक्ा ऐन” िननाले लुम्बिनवी साँसकृततक नगरपामलकाको मिक्ा ऐन 
२०७५ बिुझनु पद्नछ ।

“काया्नलय” िननाले लुम्बिनवी साँसकृततक नगरपामलका 
नगरकाय्नपामलकाको काया्नलय बुिझनु पद्नछ ।

“सािुदातयक व्दयालय” िननाले सिुदायबिाट ् ा सरकारी अनुदानबिाट 
सञ्ामलत आिारिूत तह (कक्ा १-५ र कक्ा १-८) र िाधयमिक तह 
(कक्ा १-१२) को व्दयालय बिुझनु पद्नछ ।

“नगरपामलका” िननाले लुम्बिनवी साँसकृततक नगरपामलका बिुझनु 
पद्नछ ।

१. सरूवा गनने आ्ार स्बिन्ी वरवसथाः
(१) व्दयालयले ररकत िएको पदको व््रण पद ररकत िएको 

एक हपतामित्र अनुसूध्-१िा तोककएको ढाँ्ािा काया्नलयलाई 
उपलबि गराउनेछ ।

(२) सरू्ा हुन ्ाहेको मिक्कले सरू्ाको उपयुकत कारण खोली 
अनुसूध्-२ िा तोककएको ढाँ्ािा सरू्ा फाराि िरी व्दयालय 
वय्स्ापन समिततको तनण्नय सहीत साबबिक (छोडने) 
व्दयालयबिाट सरू्ा सहितत र सरु्ा ि ैजान ्ाहेको (प्र्ेि 
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गनने) व्दयालयबिाट सरु्ा अनुितत प्रापत गरी काया्नलयिा 
तन्ेदन ददनुपद्नछ ।

(३) नगरपामलकाले रीतपु््नक प्रापत तन्ेदन उपर छानबबिन गरी 
आ्शयकता र उपयुकतताका आिारिा सरु्ा गन्न सकनेछ ।

(४) सरु्ा गदा्न आिारिूत प्रा्मिक तहको हकिा मिक्क व्दया्थी 
अनुपात र आिारिूत तन्निाधयमिक र िाधयमिक तहको 
हकिा मिक्क व्दया्थी अनुपातका सा् ैव्षयगत आिारिा 
सरु्ा गररनेछ ।

(५) व्दयालयको प्रिानाधयापक ्ा प्रिानाधयापकको मज्िे्ारी 
सदहत मिक्कलाई एक व्दयालय बिाट अकको व्दयालयिा 
सरू्ा गदा्न तनजले पेि गरेको व्दयालय व्कास प्रसता्, 
तनजको वय्स्ापकीय काय्नकुिलता र नेततृ् सवीप र िलैीका 
आिारिा उपयुकतता हेरी सरू्ा गररनेछ ।

(६) िाध् उपतनयि (१) देखख (५) िा जेसुकै लेखखएको िए तापतन 
नगरपामलका मित्रको िकै्क्क वय्स्ापन ए्ि ्गुणसतर सुिार 
गनने क्रििा, मिक्क दरबिनदी मिलान गनने क्रििा, मिक्क 
व्दया्थी अनुपात मिलान गनने क्रििा आ्शयक पुष्टयाई र 
तथयका आिारिा काया्नलयले मिक्ा समिततको मसफाररसिा 
जुनसुकै बिखत पतन मिक्क त्ा प्रिानाधयापकहरूको एक 
व्दयालयबिाट अकको व्दयालयिा सरू्ा गन्न सकनेछ ।

२. अनर सथानीर िह मा सरूवा गनने वा ्ाज खटाउने स्बिन्ी 
वरवसथाः

(१) अनय स्ानवीय तहबिाट सरू्ा ि ैआउन र सरू्ा ि ैजानका 
लाधग तहगत/व्षयगत दरबिनदी र पद मिलान हुने गरी मिक्ा 
व्कास त्ा सिन्य इकाईसँगको सिन्यिा सरू्ा गररनेछ ।

(२) अनय स्ानवीय तहबिाट सरु्ा ि ैआउनको लाधग अनुसु्वी-३ को 
ढाँ्ािा साबबिक (छोडने)व्दयालय र स्ानवीय तहको सहितत 
र सरू्ा ि ैआउन लागेको (प्र्ेि गनने) व्दयालय र स्ानवीय 
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तहको अनुितत पत्र आ्शयक हुनेछ ।
(३) अनय स्ानवीय तहिा सरु्ा ि ैजानको लाधग साबबिक (छोडने) 

व्दयालय र स्ानवीय तहको सहितत र सरू्ा ि ैजान लागेको 
(प्र्ेि गनने) व्दयालय र स्ानवीय तहको अनुितत पत्र आ्शयक 
हुनेछ ।

३. लिक्ष् िथा प्र्ानाधराप्लाई ्ाजमा खटाउने स्बिन्ी 
वरवसथाः

(१) सािानयतया मिक्क त्ा प्रिानाधयापकलाई व्दयालयको 
तनयमित पठन पाठनिा असर पनने गरी अनयत्र व्दयालय 
त्ा काया्नलयिा काजिा खटाउन हँुदैन ।त्ावप स्बिमनित 
मिक्कको व्ज्ञताको से्ा अनय व्दयालय त्ा काया्नलयलाई 
ततकाल आ्शयक िएिा ्ा आ्ार संदहता उलङ्घन ्ा अनय 
कारणले मिक्कलाई काय्नरत व्दयालयिा रहन र काय्न गन्न 
असुव्िा र असुरक्ा हुने सपषट आिार देखखएिा ्ा नमसयत 
ददनु परेिा औध्तय र आ्शकताका आिारिा काया्नलयले बिढीिा 
एक िकै्क्क सत्र स्िको लाधग मिक्क त्ा प्रिानाधयापकलाई 
अनय उपयुकत व्दयालय त्ा काया्नलयिा काजिा खटाउन 
सकनेछ । 

४. ्ार्यवव्ी स्बिन्ी वरवसथाः
(१) यस काय्नव्धििा उललेख निएका मिक्क सरू्ा ्ा काज 

स्बिनिवी अनय वय्स्ा सं्घवीय/प्रादेमिक मिक्ा ऐन तनयिा्ली 
बििोमजि हुनेछ ।

५. ्ार्यवव्ीमा संिो्न स्बिन्ी वरवसथाः
(१) सं्घवीय/प्रादेमिक मिक्ा ऐन तनयिा्लीसँग तालिेल हुने गरी 

नगर मिक्ा समिततको मसफाररसिा नगरपामलका बिोर्नले सिय 
सियिा यस काय्नव्िवीिा पररिाज्नन ् ा संिोिन गन्न सकनेछ ।
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अनुसु्वीः १

(तनयि १(१) सँग स्बिमनित)

पदररकत िएको व््रण

श्वीिान ्प्रिुख प्रिासककय अधिकृतजयू

लुम्बिनवी साँसकृततक नगरपामलका नगरकाय्नपामलकाको काया्नलय

लुम्बिनवी, रूपनदेही, ५ नं. प्रदेि ।

व्षयः पदररकत िएको स्बिनििा ।

यस व्दयालयिा ……………………..………………………………………………………..कारणबिाट 
मितत………………………………………..……गत े देखख …………………………………………………तह 
र व्षयको काया्नलय सहयोगवी/सहायक/बिालबबिकास सहजकता्न/मिक्क पद 
ररकत हुन आएकोले जानकारीका लाधग अनुरोि छ ।

प्रिानाधयापकको नािः

सहीः 

व्दयालयः 

मिततः 
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अनुसु्वीः २

(तनयि १(२) सँग स्बिमनित)

सरू्ा हुन ददइने तन्ेदन

श्वीिान ्प्रिुख प्रिासककय अधिकृतजयू

लुम्बिनवी साँसकृततक नगरपामलका नगरकाय्नपामलकाको काया्नलय

लुम्बिनवी, रूपनदेही, ५ नं. प्रदेि ।

व्षयः सरू्ा स्बिनििा ।

िलाई तन्नमलखखत व्दयालयिा सरू्ा गरर ददन हुन देहायका व््रणहरू 
खुलाई तन्ेदन गरेको छु ।

मिक्कको नाि ्रः

स्ायवी ठेगानाः

तह र शे्णवीः

हालको व्दयालयको नाि र ठेगानाः

सरु्ा ि ैजान ्ाहेको व्दयालयको नाि र ठेगानाः

योगयता र तामलिः

स्ायवी तनयुमकत मिततः

हालको व्दयालय/पामलकािा काि गरेको अ्धिः

सरु्ा िाग गनु्न पनने कारणः

तन्ेदकको-

सहीः

नािः

व्दयालयः

मिततः 
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सरु्ा ि ैजाने व्दयालयको सहितत

यस व्दयालयका मिक्क श्वी……………………………………………………………… लाई 
वय्स्ापन समिततको मितत …………………………………………………….. को तनण्नय 
अनुसार यस व्दयालयबिाट सरु्ा िई जान सहितत प्रदान गररएको छ ।

व्दयालयको छाप

व्दयालय वय्स्ापन समिततको अधयक्को-

सहीः

नािः

व्दयालयः

मिततः

सरु्ा िई आउने व्दयालयको सहितत

………………………………………………………… व्दयालयका मिक्क 
श्वी…………………………………………… लाई वय्स्ापन समिततको मितत 
……………………………………………… को तनण्नय अनुसार यस व्दयालयिा सरु्ा 
िई आउन सहितत ददइएको छ ।

व्दयालयको छापः

व्दयालय वय्स्ापन समिततको –

सहीः

नािः

व्दयालयः

मिततः 
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 अनुसू्वी-३

(तनयि २(२) सँग स्बिमनित)

अनतर पामलका/मजलला सरू्ा हुन ददइने तन्ेदन

श्वीिान ्प्रिुख प्रिासककय अधिकृतजयू

लुम्बिनवी साँसकृततक नगरपामलका नगरकाय्नपामलकाको काया्नलय

लुम्बिनवी, रूपनदेही, ५ नं. प्रदेि ।

व्षयः सरू्ा स्बिनििा ।

िलाई तन्नमलखखत व्दयालयिा सरू्ा गरर ददन हुन देहायका व््रणहरू 
खुलाई तन्ेदन गरेको छु ।

मिक्कको नाि ्रः

स्ायवी ठेगानाः

तह र शे्णवीः

हालको व्दयालयको नाि र ठेगानाः

सरु्ा ि ैजान ्ाहेको व्दयालयको नाि र ठेगानाः

योगयता र तामलिः

स्ायवी तनयुमकत मिततः

हालको पामलका/मजललािा काि गरेको अ्धिः

सरु्ा िाग गनु्न पनने कारणः

तन्ेदकको-

सहीः

नािः

व्दयालयः

मिततः 
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सरु्ा ि ैजाने गाउँ/नगरपामलकाको सहितत
यस गाउँ/नगरपामलका ……………………………………………………………………. व्दयालयका 
मिक्क श्वी………………………………………………लाई गाउँ/नगरपामलकाको मितत 
…………………………………………को तनण्नय अनुसार यस नगरपामलकाबिाट सरु्ा िई 
जान सहितत प्रदान गररएको छ ।
गाउँ/नगरपामलकाको छाप

प्रिुख प्रिासकीय अधिकृत/मिक्ा िाखा प्रिुखको-
सहीः
नािः
गाउँ/नगरपामलकाः
मिततः

सरु्ा िई आउने गाउँ/नगरपामलकाको सहितत
………………………………………………………… व्दयालय……………………………. गाउँ/
नगरपामलका का मिक्क श्वी…………………………………………… लाई गाउँ/
नगरपामलकाको मितत ………………………………………… को तनण्नय अनुसार यस 
गाउँ/नगरपामलकािा सरु्ा िई आउन सहितत ददइएको छ ।
गाउँ/नगरपामलकाको छापः

प्रिुख प्रिासकीय अधिकृत/मिक्ा िाखा प्रिुखको–
सहीः
नािः
गाउँ/नगरपामलकाः
मिततः 

आज्ञाले 

मि् प्रसाद रेगिवी 

प्रिुख प्रिासकीय अधिकृत


