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लुम्बिनी साँस क्ृ ति् नगरपालल्ा्ो ्रारमा 
लिक्ष् तनयुम्ि्ा लागग अपनाइने ्ाय्यविधी
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स्वीकृत मिततः२०७६/९/२३

प्रसिािनाः 

स्थानवीय सरकथार सञ्थालन ऐन, २०७४ कथायथायान्यन गनया लुम्बिनवी 
सथाँसकृततक नगरपथामलकथाको मिक्था ऐन २०७५ को दफथा ४९ (क) 
ले ददएको अधिकथार प्रयोग गरी प्रभथा्कथारी र ज्थाफदेही मिक्क 
वय्स्थापन िथाफया त ्िकै्क्क गुणसतर सुिथार गनया नगरपथामलकथा बिोरयाले 
करथारिथा मिक्क तनयुम्तकथा लथाधग देहथायबििोमजि कथाययाव्िवी तयथार 
गरेको छ । यो कथाययाव्िवी लुम्बिनवी सथाँसकृततक नगरपथामलकथा क्ेत्रमभत्र 

n'lDagL,  ?kGb]xL
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लुम्बिनी साँस क्ृ ति् नगरपालल्ा्ो ्रारमा लिक्ष् 
तनयुम्ि्ा लागग अपनाइने ्ाय्यविधी २०७६
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स्थातनय सरकथार सन्थालन ऎन २०७४ को दफथा १०२ उपदफथा (१) 
बििोमजि लुम्बिनवी सथासकृततक नगरपथामलकथा नगर कथाययापथामलकथा 
ए्ि ्नगर सभथाबिथाट पथाररत गरर स्यासथािथारणको जथानकथारीकथा लथाधग 
कथाययाव्धि प्रकथामित गररएको छ ।
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अनुमित ्था स्वीकृतत प्रथापत गरी सञ्थालनिथा रहेकथा सथािुदथातयक 
व्दयथालय र िदरसथाहरूिथा कथायया गनने मिक्क र बिथालव्कथास सहजकतथाया 
छनोटिथा लथागु हुनेछ ।

संक्क्षपि नाम र प्रार््ः 

यस कथाययाव्िवीको नथाि “लुम्बिनी साँस क्ृ ति् नगरपालल्ा्ो ्रार/
राहि ्ोटामा लिक्ष् तनयुम्ि्ालागग अपनाइने ्ाय्यविधी २०७६” 
रहेको छ ।

यो कथाययाव्िवी तुरूनत प्रथार्भ हुनेछ । 

पररभथाषथाः व्षय ्था प्रसङगले अकको अ्या नलथागेिथा,

“संव्िथान” भननथाले नेपथालको संव्िथान बुिझनु पदयाछ ।

“मिक्था ऐन” भननथाले लुम्बिनवी सथांसकृततक नगरपथामलकथाको मिक्था ऐन 
२०७५ स््झनु पदयाछ ।

“कथायथायालय” भननथाले लुम्बिनवी नगरकथाययापथामलकथाको कथायथायालय भनने 
स््झनु पदयाछ ।

 “सथािुदथातयक व्दयथालय” भननथाले सथािुदथातयक स्ोत ्था सरकथारी 
अनुदथानबिथाट सञ्थामलत व्दयथालय स््झनु पदयाछ ।

“िदरसथा” भननथाले सिुदथायबिथाट सञ्थामलत िथामियाक/पर्परथागत 
व्दयथालय स््झनु पदयाछ ।

“व्दयथालय वय्स्थापन समितत” भननथाले सथािुदथातयक ्था िदरसथा 
वय्स्थापन गनने तनयिथानुसथार गठन भएको समितत स््झनु पदयाछ ।

“मसफथाररस समितत” भननथाले अस्थायवी/करथार/रथाहत मिक्क ्था 
बिथालव्कथास सहजकतथाया छनोट मसफथाररस समितत बिुझनु पदयाछ ।

“बिथालव्कथास सहजकतथाया” भननथाले नेपथाल सरकथारबिथाट अनुदथान 
पथाउनेकथाययारत प्रथारम्भक बिथाल व्कथास कक्थािथा सहजवीकरण गनने 
सहजकतथाया स््झनु पदयाछ ।
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“करथार मिक्क” भननथाले सथािुदथातयक व्दयथालयको स्वीकृत दरबिनदीिथा 
अस्थायवी रूपिथा कथाययारत मिक्क ्था व्दयथालयले आफन ै स्ोतबिथाट 
तनयुम्त गरेको अस्थायवी रूपिथा कथाययारत मिक्क ् था नेपथाल सरकथारबिथाट 
रथाहत अनुदथानिथा कथाययारत मिक्कस््झनुपदयाछ।

“मिक्था समितत” भननथाले लुम्बिनवी सथाँसकृततक नगरपथामलकथाको नगर 
मिक्था समितत स््झनु पदयाछ ।

“मिक्था िथाखथा” भननथाले लुम्बिनवी सथाँसकृततक नगरकथाययापथामलकथाको 
मिक्था िथाखथा स््झनु पदयाछ ।

१. रर्ि पद्ो विज्ापन स्बिनधी वयिस्ाः
(१) व्दयथालयले व्दयथालय वय्स्थापन समिततको तनययाण सदहत 

मिक्कको पद रर्त भएको व््रण सो पद रर्त भएको 
एक हपतथामभत्र नगरकथाययापथामलकथाको कथायथायालय मिक्था िथाखथालथाई 
उपलबि गरथाउनु पननेछ ।

(२) मिक्क से्था आयोगिथा िथाँग गररएको स्वीकृत रर्त दरबिनदीिथा 
उ्त आयोगबिथाट सफल उ्िेद्थारको नथाि मसफथाररस भ ै
सकेको अ्स्थािथा कथायथायालयले करथार मिक्क तनयुम्त परीक्थाको 
कथार्थाहीिथा रोक लगथाउन स्नेछ ।

(३) मिक्क तनयुम्तको लथाधग मसफथाररस गनया कथायथायालयले स्बिमनित 
व्दयथालय वय्स्थापन समिततकथा अधयक्को संयोजकत्िथा 
स्बिमनित व्दयथालयकथा प्रिथानथाधयथापक र मिक्था अधिकृत 
सहीत तवीन जनथा रहेको एक मिक्क छनोट मसफथाररस समितत 
गठन गननेछ ।

(४) मसफथाररस समिततले व्दयथालयबिथाट रर्त मिक्कको व््रण 
प्रथापत भएपतछ मिक्कको पद, तह, व्षय, आ्शयक नयुनति 
योगयतथा, अधयथापन अनुितत पत्र,कथायया व््रण र अनय 
आ्शयकीय व््रण सदहत 15 ददनको ्यथाद तोकी ररतपु्याक 
खुलथा व्ज्थापन िथाफया त ्करथारिथा मिक्क आ्शयकतथाको आ्ेदन 
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िथाँग गननेछ ।
(५) मिक्क आ्शयकतथाको व्ज्थापनको सू्नथा नगरकथाययापथामलकथाको 

कथायथायालयको सू्नथा पथाटीिथा टथाँस गनने लगथायत स्थानवीय 
पत्रपत्त्रकथािथा सिेत प्रकथामित गनुया पननेछ ।

(६) मिक्क से्था आयोगले प्रकथािन गरेको करथार सूध्िथा रहेकथा 
उ्िेदथा्थारको आ्ेदन परेको खणरिथा प्रथा्मिकतथाको आिथारिथा 
तयसतथा वयम्तलथाई मसफथाररस समिततले करथार मिक्क तनयुम्तकथा 
लथाधग मसफथाररस गननेछ ।

(७) मिक्क से्था आयोगको करथार सुध्बिथाट कुन ैपतन उ्िेद्थारको 
आ्ेदन नपरेको खणरिथा अनय स्तनत्र आ्ेदकहरूिधये बिथाट 
प्रततषपिथायाको आिथारिथा उ्िेद्थार छनोट गररनेछ ।

(८) पदहलो पटक प्रकथामित सू्नथाको ्यथादमभत्र कुन ैपतन दरखथासत 
पनया नआएिथा ्था एक जनथाको िथात्र दरखथासत पनया आएको 
खणरिथा पुनः दोस्ो पटक कम्तिथा सथात ददनको ्यथाद रथाखवी 
्प सू्नथा तनकथालनु पननेछ । दोस्ो पटकको सू्नथािथा पतन 
एक जनथाको िथात्र दरखथासत पनया आएिथा एक जनथाको िथात्र 
तनयिथानुसथार परीक्था सञ्थालन गनुया पननेछ ।

२. परीक्षा सञ्ालन ि्ा छनोट स्बिनधी वयिस्ाः
(१) उ्िेद्थारको प्रततषपिथाया संघवीय/प्रथादेमिक मिक्क से्था आयोगले 

अपनथाउने गरेको कथाययाव्िवी, अदयथा्धिक पथाठयक्रि र 
व्मिषटीकरण तथामलकथाकथा आिथारिथा मलखखत, अनतर्थातथाया र 
आ्शयकतथानुसथार प्रयोगथातिक परीक्था सञ्थालन गरी हुनेछ ।

(२) बिथालव्कथासकथा सहजकतथाया करथारिथा छनोटकथा लथाधग मलइने परीक्था 
मिक्क से्था आयोगद्थारथा प्रकथामित प्रथा्मिक तहको खुलथा 
प्रततयोधगतथातिक परीक्थाको पथाठयक्रि र योगयतथाकथा आिथारिथा 
हुनेछ ।

(३) मलखखत र अनतर्थातथायाकथा परीक्थाहरू कथायथायालय ्थामसफथाररस 
समिततले तोकेको परीक्थाअनुकुल उपयु्त ठहररएको स्थानिथा 
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सञ्थालन हुनेछ ।
(४) नगरपथामलकथाले प्रतयेक ् षया व्षय व्ज्हरूको कथाययािथालथाहरू िथाफया त ्

मिक्क से्था आयोगले तयथार गरेको पथाठयक्रि र व्मिषटीकरण 
तथामलकथाबििोमजि व्षयगतरूपिथा बिहु प्रशनहरू तयथार गरी प्रशन 
बिङैक तयथार गनया स्नेछ ।प्रशन बिैंकको गोपतनयतथा र सुरक्ण 
गनने दथातयत् मिक्था िथाखथा प्रिुखको हुनेछ ।

(५) नगरपथामलकथाले व्व्ि िकै्क्क व्षयिथा परथाििया र प्रथाव्धिक 
से्था मलने प्रयोजनकथा लथाधग अदयथा्धिक गरी रथाखेको व्षय 
व्ज्हरूको सू्वी िधयेबिथाट गोलथा प्र्था द्थारथा स्बिमनित 
व्षयको दईु जनथा व्षय व्ज् छनोट गरी बिथाटो ्यथाद बिथाहेक 
सथािथानयतयथा परीक्था सञ्थालन हुनु भनदथा दईु घणटथा अगथाडर िथात्र 
मसफथाररस समिततलथाई उपलबि गरथाउनेछ । 

(६) प्रशन बिैंक िथाफया त प्रशनपत्र तयथार गनुया पनने अ्स्थािथा नगरपथामलकथाले 
सथािथानयतयथा बिथाटो सिय बिथाहेक परीक्था सञ्थालन हुनु भनदथा 
दईु घणटथा अगथाडर िथात्र गोलथा प्र्था द्थारथा गोपयरूपिथा दईु जनथा 
व्ज्हरूको नथाि ्यन गरी स्बिमनित व्ज्लथाई नगरपथामलकथा 
कथायथायालयिथा आिनत्रण गननेछ र व्ज्हरूले परीक्थाको गोपतनयतथा 
र ियथायादथालथाई कथायि रथाखवी व्मिषटकरण तथामलकथाबििोमजि हुने 
गरी प्रशन बिङैकबिथाट प्रशनहरू छनोट त्था िोररेसन गरी परीक्था 
सञ्थालन गननेछन ्।

(७) उपतनयि (४) र (६) िथा जेसुकै लेखखएको भए तथापतन कथाययािथालथा 
िथाफया त ्प्रशन बिङैक तयथार नहुनजेलस्ि कथा लथाधग स्बिमनित 
व्ज्हरूबिथाट परीक्था स्थान िथा न ैप्रशनपत्र तनिथायाण गरी परीक्था 
सञ्थालन गररनेछ ।

(८) व्ज्हरूबिथाट परीक्था र प्रशनपत्रको गोपतनयतथा र परीक्थाको 
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ियथायादथास्बिनिवी कुन ै कैफफयत देखखएिथा तयसतथा व्ज्हरूलथाई 
कथालो सू्वीिथा रथाख् ेत्था सू्वीबिथाट हटथाइनेछ ।

(९) परीक्था सञ्थालन, प्रशनपत्र तनिथायाण, उत्तरपुमसतकथा परीक्ण र 
नततजथा प्रकथािन स्बिनिवी कथाययािथा प्रततसपिथायातिक परीक्थाको 
सथािथानय मसदिथानत र गोपतनयतथाकथा प्रफक्रयथाहरू अपनथाइनेछ ।

(१०) व्मभनन परीक्थाको उत्तवीणथायाङक मिक्क से्था आयोगको परीक्थािथा 
तोफकए बििोमजि हुनेछ ।

(११) मलखखत परीक्था, अनतर्थातथाया र आ्शयकतथानुसथार प्रयोगथातिक 
परीक्थाको अङकको कुलयोगको आिथारिथा अमनति नततजथा 
प्रकथामित गनुया पदयाछ ।

३. लिक्ष् छनोट प्रक्रिया्ो अनुगमन रतनयुम्ि स्बिनधी वयिस्ाः 
(१) मिक्था िथाखथा प्रिुखबिथाट मिक्क छनोट प्रफक्रयथाको अनुगिन 

त्था अडरट गरी परीक्थाफल प्रिथाखणत गरेपतछ िथात्र मसफथाररस 
समिततले सफल उ्िेद्थारको नथाि तनयुम्तकथा लथाधग व्दयथालय 
वय्स्थापन समिततिथा मसफथाररस गननेछ ।

(२) मसफथाररस समिततको मसफथाररस बििोमजि सफल उ्िेद्थारलथाई 
व्दयथालय वय्स्थापन समिततले करथार मिक्क पदिथा तनयुम्त 
ददनेछ ।

(३) कथायथायालयले तनयुम्त सि्यान गररसकेपतछ िथात्र करथार तनयुम्त 
लथागु हुनेछ ।तनयुम्त सि्यानको लथाधग सिबिमनित उ्िेद्थारले 
मिक्था समिततले तोफकएबििोमजिको रकि नगरपथामलकथाको 
रथाजश्िथा ज्िथा गनुया पननेछ ।

४. लिक्ष््ो सेिा्ा िि्य, सुविधा र जिाफदेहहिास्बिनधी वयिस्ाः 
(१) करथारिथा तनयु्त मिक्ककले नेपथाल सरकथार त्था नगरपथामलकथाको 

तनयिथानुसथार तलबि सुव्िथा पथाउनेछन ।
(२) करथारिथा तनयु्त मिक्कहरू दैतनक कथाययास्पथादनकथा लथाधग 

प्रिथानथाधयथापक प्रतत र मिक्ण कथायया ्था व्दयथा्थीको नततजथाकथा 
लथाधग व्दयथा्थी र अमभभथा्क प्रतत ज्थाफदेही हुनेछन ।अनुिथासन 
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ए्ि आ्थार संदहतथा र सिग्र गुणसतरकथा लथाधग कथायथायालय प्रतत 
ज्थाफदेही हुनेछन । 

(३) व्ज्हरू र मसफथाररस समिततकथा सदसयहरूले तोफकएबििोमजि 
बिठैक भत्तथा र पथाररश्रमिक पथाउनेछन।

(४) मिक्था समिततले तोकेबििोमजिको परीक्था िुलक, व्ज्को 
पथाररश्रमिक ्थापतको रकि र मसफथाररस समिततको बिठैक भत्तथा 
्थापतको रकि मसफथाररस समिततले आ्ेदकहरूबिथाट सङकलन 
गरी परीक्था सञ्थालन र वय्स्थापन गननेछ।

(५) परीक्था स्बिनिवी आ्शयक कथागजथातहरू सुरक्क्त रथाख् ेमज्िे्थारी 
स्बिमनित प्रिथानथाधयथापकको हुनेछ ।

५. लिक्ष््ो आ्ार संहहिा, सजाय र पुनरािेदन स्बिनधी वयिस्ाः 
(१) करथारिथा तनयु्त मिक्कले प्र्मलत संघवीय/प्रथादेमिक/मिक्था ऐन र 

तनयिथा्ली, स्थानवीय सरकथार सञ्थालन ऐन लगथायतकथा अनय 
स्बिमनित कथानुन, तनयि/व्तनयि त्था कथाययाव्धि बििोमजि 
तयथार गररएको आ्थार संदहतथा पथालन गनुया पननेछ ।

(२) करथारिथा तनयु्त मिक्कको कथाययास्पथादन र आ्रण वय्हथार 
व्दयथालय र मिक्ण मसकथाइ प्रततकुल भएिथा ्ेतथा्नवी ददने, 
सपषटीकरण सोधिने, गयल कटटी गनने, अनयत्र व्दयथालय ्था 
कथायथायालयिथा कथाजिथा खटथाउने, सरू्था गनने र ध्त्तबिुझदो प्रिथाणकथा 
आिथारिथा बिरखथासत सिेत गनया सफकनेछ । तर यसरी से्थाबिथाट 
बिरखथासत गनुया भनदथा अगथाडर तनजलथाई सफथाई ददने अ्सरबिथाट 
बिमञ्त गररने छैन ।

(३) करथार मिक्कलथाई प्रिथानथाधयथापकले गरेको तनणयाय उपर ध्त्त 
नबिु्झिेथा व्दयथालय वय्स्थापन समिततको अधयक् सिक्, 
व्दयथालय वय्स्थापन समिततले गरेको तनणयाय उपर ध्त्त 
नबिु्झिेथा मिक्था िथाखथा प्रिुख सिक्, मिक्था प्रिुखले गरेको 
तनययाण उपर ध्त्त नबुि्झिेथा प्रिुख प्रिथासकीय अधिकृत सिक् र 
प्रिुख प्रिथासकीय अधिकृतले गरेको तनणयाय उपर ध्त्त नबुि्झिेथा 
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नगरपथामलकथाको नगरप्रिुख सिक् पुनरथा्ेदन गनया सफकनेछ ।
६. ्ाय्यविगधमा संिोधन गनने वयिस्ाः
(१) मिक्क छनोटको कथाययालथाई बिढी ्जै्थातनक, पथारदिथी रियथायाददत 

बिनथाउने क्रििथा त्था यस कथाययाव्िवीकथा प्रथा्िथानहरू अनय 
सथानदमभयाक ऐनतनयिसँग बिथाख्झएको खणरिथा नगर मिक्था ऐनको 
पररधिमभत्र रही नगर मिक्था समिततको मसफथाररसिथा नगरपथामलकथा 
बिोरयाले यस कथाययाव्िवीिथा आ्शयकतथा अनुसथार िंसोिन ्था 
पररिथाजयान गनया स्नेछ ।

आज्थाले 

मि् प्रसथाद रेगिवी 

प्रिुख प्रिथासकीय अधिकृत


