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संवत २०७६ सालको कार्यववधी नं. १३ 

शिक्षक / कर्मचारी / वालशवकास सहजकर्ामहरुको  सरुवा  र्था काज व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्मशवशध, 

२०७५ 

प्रस्तावनााः 

 कीर्तयपरु नगरपार्लकाको शिक्षा ऐन, २०७४ को दफा ४२ को अधीनमा रही कीर्तयपरु नगरपार्लका 
अन्तगयतका सामदुावर्क ववद्यालर्मा कार्यरत शिक्षक, ववद्यालर् कमयचारी तथा बालववकास सहजकतायहरुको 
सरुवा/काज व्र्वशस्थत गनयका लार्ग कीर्तयपरु नगरपार्लका, नगर कार्यपार्लकाले र्ो कार्यववर्ध बनाई लाग ु
गरेको छ । 

१. संशक्षप्त नाम, प्रारम्भ र प्रर्ोगाः 
क. र्ो कार्यववर्धको नाम "कीर्तयपरु नगरपार्लका शिक्षक तथा ववद्यालर् कमयचारी सरुवा / 

काजसरुवा व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यववर्ध २०७५ " रहेको छ । 

ख. र्ो कार्यववर्ध वकर्तयपरु नगरपार्लका र्भत्रका सामदुावर्क ववद्यालर् तथा बालववकास 
केन्रमा हनेु सरुवा /काज सम्बन्धी प्रर्ोजनमा लाग ुहनेुछ । 

ग. र्ो कार्यववर्ध तरुुन्त लाग ुहनेुछ । 

घ. र्ो कार्यववर्ध सामदुावर्क ववद्यालर्का ववद्यालर् सहर्ोगी, ववद्यालर् सहार्क, बालववकास 
सहजकताय, आधारभतू तहदेशख माध्र्र्मक तहसम्मका स्वीकृत दरबन्दी, स्थार्ी, अस्थार्ी, 
करार, पररर्ोजना तथा राहत अनदुान कोटामा कार्यरत शिक्षक, कमयचारीहरुको सरुवा 
/ काजका लार्ग प्रर्ोग हनेुछ । 
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२. पररभाषा 
क. ऐन भन्नाले कीर्तयपरु नगरपार्लका शिक्षा ऐन २०७४ सम्झन ुपछय साथै ऐन भन्नाले संघीर् ऐन 

तथा प्रादेशिक ऐनलाई जनाउने छ । 

ख. र्नर्मावली भन्नाले कीर्तयपरु नगरपार्लका शिक्षा र्नर्मावली प्रचर्लत संघीर् शिक्षा र्नर्मावली र 
प्रादेशिक शिक्षा र्नर्मावलीलाई जनाउने छ । 

ग.  शिक्षा िाखा भन्नाले कीर्तयपरु नगरपार्लका अन्तगयतको शिक्षा , र्वुा तथा खेलकुद िाखा 
सम्झन ुपछय । 

घ. कार्यववर्ध भन्नाले शिक्षक तथा कमयचारी सरुवा / काज व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यववर्ध २०७५ 
सम्झन ुपछय । 

३. सरुवा / काजसरुवाको आधार  

१.) शिक्षा ऐन र्नर्मावली तथा कार्यववर्धमा भएका प्राव्धानको अधीनमा रही सरुवा / काज 
सरुवा गदाय देहार् बमोशजमका आधारहरु अवलम्बन गररनेछ । 

क. नगरपार्लका र्भत्र एक ववद्यालर्बाट अको ववद्यालर्मा दरबन्दी, तह तथा ववषर् र्मल्ने 
भएमा मात्र नगर शिक्षा सर्मर्तको र्नर्यर्ानसुार नगर शिक्षा अर्धकृतले सरुवा गनय 
सक्नेछ । 

ख. कमयचारी तथा सहजकताय सरुवा गदाय ररक्त कोटा वा थप कोटा / दरबन्दीमा हनु ुपनेछ । 

ग. मार्थ जनुसकैु कुरा उल्लेख भएता पर्न शिक्षक, ववद्यालर् कमयचारी तथा बालववकास 
सहजकतायलाई सरुवा गनुयपने उशचत कारर् लागेमा एक ववद्यालर्बाट अको ववद्यालर्मा 
सरुवा /काज शिक्षा सर्मर्तको र्नर्यर् अनसुार शिक्षा अर्धकृतले खटाउन सक्नेछ । 

घ. नगरपार्लकाले सरुवा गरेको शिक्षकलाई तीन वषय परुा नगरी पनुाः सरुवा गररने छैन । 

२.) शिक्षकलाई सरुवा गदाय देहार् बमोशजमको कार्यववर्धका आधारमा गनुय पनेछाः 
क. तोवकएको शजम्मेवारी तोवकएको समर्र्भत्र परुा नगरेको भनी सम्बशन्धत ववद्यालर् 

सर्मर्तको र्नर्यर् सवहत स्रोत व्र्शक्त / ववद्यालर् र्नररक्षकबाट र्सफाररस भएमा, 
ख. एउटा ववद्यालर्मा आवश्र्कता भन्दा बढी एकै ववषर्का शिक्षक भएमा, 
ग. कुनै पर्न तहमा ववद्यालर्लाई आवश्र्क दरबन्दी भन्दा बढी शिक्षक भएमा र अको 

ववद्यालर्मा आवश्र्कता भन्दा कम दरबन्दी भएमा थप दरबन्दी व्र्वस्थापन गनुयपने 
भएमा, 

घ. दरबन्दी र्मलानको क्रममा तोवकएको मापदण्ड भन्दा बढी शिक्षक भएमा, 
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ङ. कुनै ववद्यालर् बन्द, समार्ोजन र गाभ्ने भएमा त्र्हााँको शिक्षकलाई अको ववद्यालर्मा 
व्र्वस्थापन गनुय पने भएमा, 

च. नैर्तक आचरर् तथा र्नजको व्र्शक्तगत अनिुासन लगार्तका कारर्बाट कुनै 
शिक्षकलाई सो ववद्यालर्मा राखी रहदा ववद्यालर्को िैशक्षक वातावरर् खल्बर्लएको वा 
खलबर्लन सक्ने व्र्होरा ववद्यालर् व्र्वस्थापन सर्मर्तबाट र्नर्यर् भई आएमा, 

छ. कुनै शिक्षकले उत्कृष्ट नर्तजा ल्र्ाउन सफल रहेको वा वविेषज्ञता सेवा प्रवाह गरेको 
अवस्थामा उक्त सेवालाई अन्र् ववद्यालर्मा उपर्ोग गनय आवश्र्क देशखएमा, 

ज. १५ ददनभन्दा बढी ववदा स्वीकृत नगराई ववद्यालर्मा अनपुशस्थत रहेको र पटक पटक 
शजम्मेवारी र्नवायहमा लापवायही गरेको भनी ववद्यालर् व्र्वस्थापन सर्मर्तबाट लेखी आएमा 
त्र्स्ता शिक्षक/ कमयचारीलाई अन्र्त्र सरुवा/ काज सरुवा गरी र्नर्मानसुार ववभागीर् 
कारवाही समेत गररनेछ । 

झ. शिक्षकको माग अनसुार सरुवा गदाय एउटै ववद्यालर्मा धेरै शिक्षकको माग दाबी रहेमा 
लामो अवर्धसम्म एउटै ववद्यालर्मा कार्यरत शिक्षकलाई प्राथर्मकता ददइनेछ । 

३.) सरुवा भएको सात ददन र्भत्र प्रधानध्र्ापकले सम्बशन्धत शिक्षक वा कमयचारीलाई कीर्तयपरु 
नगरपार्लका शिक्षक तथा ववद्यालर् कमयचारी सरुवा/ काज व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यववर्ध 
२०७५ को अनसुचुी-२ बमोशजम ढााँचामा रमानापत्र ददई सो को जानकारी सम्बशन्धत 
ववद्यालर् र शिक्षा िाखालाई ददन ुपनेछ । 

४.) नगरपार्लकाको स्रोतबाट तलब भत्ता खाने गरी दरबन्दी र्सजयना भई र्नर्कु्त भएका 
शिक्षकहरुको सरुवा गदाय नगरपार्लकाको स्रोतबाट तलब भत्ता खाने सोही तह र प्रकृर्तको 
दरबन्दीमा मात्र सरुवा गनय सवकनेछ । 

४. सरुवा प्रवक्रर्ााः 
(१) सरुवा हनु चाहने शिक्षक, कमयचाररले सरुवा हनु पनायको कारर् खुलाई र्नर्शुक्त पत्र, 

र्नर्कु्त भएको ववषर्, िैशक्षक र्ोग्र्ता, उमेर तथा हाल कार्यरत रहेको ववद्यालर्को 
सेवा अवर्ध खुल्ने गरी हाल कार्यरत ववद्यालर्को सहमर्तपत्र सवहत शिक्षा िाखामा 
र्स कार्यववर्धको अनसुचुी-१ बमोशजम र्नवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) शिक्षा अर्धकृतले नगर शिक्षा िाखामा पेि भएका र्नवेदनहरु शिक्षा िाखाको 
अर्भलेखसाँग र्भडाइ, रुज ुगरी नगर शिक्षा सर्मर्त समक्ष पेि गनुय पनेछ । 
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(३) सरुवाको कार्यववर्ध र प्रवक्रर्ा परुा भएका र्नवेदनहरु नगर शिक्षा सर्मर्तको बैठकमा 
आवश्र्क र्नर्यर्ाथय पेि गररनेछ ।सरुवा गने नगने अशन्तम अर्धकार नगर शिक्षा 
सर्मर्तमा र्नवहत रहनेछ । 

(४) नगर शिक्षा सर्मर्तमा सरुवा उपरको प्रस्तावमा मत बाशझएमा बहमुतको आधारमा 
र्नर्यर् हनेुछ । 

(५) नगर शिक्षा सर्मर्तमा सरुवाको र्नर्यर् भए पश्चात नगर शिक्षा िाखाले सरुवा भएका 
शिक्षकलाई सरुवा उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(६) मार्थ जनु सकैु कुरा उल्लेख भएता पर्न नगर शिक्षा सर्मर्तले उशचत ठानेमा कुनै 
पर्न शिक्षकलाई एउटा ववद्यालर्बाट अको ववद्यालर्मा सरुवा / काज सरुवा गनय 
सक्नेछ । 

५. व्र्ाखर्ााः 
र्ो कार्यववर्ध कार्ायन्वर्नमा दिववधा उत्पन्न भएमा कीर्तयपरु नगरपार्लका, नगरकार्यपार्लकाले गरेको 
व्र्ाखर्ा अशन्तम हनेुछ । 

६.  प्रचर्लत कानून बमोशजम हनेु: र्स कार्यववर्धमा उल्लेख भएका प्रावधानहरू र्सै कार्यववर्ध बमोशजम 
हनेु र र्समा उल्लेख नभएका ववषर्को हकमा प्रचर्लत कानून बमोशजम हनेुछ । 

७.  बाधा अड्काउ फुकाउ: र्स कार्यववर्ध कार्ायन्वर्नमा कुनै वाधा अड्चन आएमा कार्यपार्लकाको 
र्नर्यर् बमोशजम हनेुछ । 

८.  संिोधन तथा खारेजी: र्ो कार्यववर्धको संिोधन वा कुनै र्नर्म खारेजी गनुय परेमा कार्यपार्लकाले 
र्नर्यर् गरी आवश्र्क संिोधन गनय सक्नेछ ।  
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अनसुचुी-१ 

कार्यववर्ध २०७५ को बदुा नं.४ (१) अनसुार 

सरुवा हनु ददइने र्नवेदन ढााँचा 
श्रीमान िाखा प्रमखु ज्रू्, 
 नगर शिक्षा िाखा, 
 कीर्तयपरु नगरपार्लका, काठमाडौं । 

 

ववषर्ाः सरुवा सम्बन्धमा । 

 

 मलाई र्नम्न ववद्यालर्मा सरुवा गररददन ुहनु र्नम्न वववरर्हरु खलुाई र्नवेदन गरेको छु । 

शिक्षकको नाम, थराः ......................................... 
स्थार्ी ठेगानााः ................................................ 
तह र शे्रर्ीाः ..................................................... 
हालको ववद्यालर्को नाम र ठेगानााः ............................................. 
सरुवा भई जान चाहको ववद्यालर्को नाम र ठेगानााः ............................................... 
र्ोग्र्ता र तार्लमाः ...........................................................  

स्थार्ी र्नर्शुक्त र्मर्ताः .................................................... 
हालको शजल्लामा काम गरेको अवर्धाः ................................... 
सरुवा माग गनुयपने कारर्ाः .................................... 
         र्नवेदकाः-  

         सहीाः 
         नामाः 
         ववद्यालर्ाः 
         र्मर्ताः 
सरुवा भई जाने ववद्यालर्को सहमर्त 

 र्स ववद्यालर्का शिक्षक श्री .........................................लाई सर्मर्तको र्मर्त .............  

को र्नर्यर्ानसुार र्स ववद्यालर्बाट सरुवा भई जान सहमर्त प्रदान गररएको छ । 

ववद्यालर्को छापाः       व्र्वस्थापन सर्मर्तको अध्र्क्ष- 

सहीाः 
नामाः 
ववद्यालर्ाः 
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र्मर्ताः   

    

सरुवा भई आउने ववद्यालर्को सहमर्त 

 .............................ववद्यालर्का शिक्षक श्री .............................लाई सर्मर्तको र्मर्त .............  

को र्नर्यर्ानसुार र्स ववद्यालर्बाट सरुवा भई आउने सहमर्त प्रदान गररएको छ । 

ववद्यालर्को छापाः       व्र्वस्थापन सर्मर्तको अध्र्क्ष- 

सहीाः 
नामाः 
ववद्यालर्ाः 
र्मर्ताः   

 

र्नवेदक श्री ......................लाई  ................................शजल्लाको ..................... ववद्यालर्बाट र्स 
शजल्लाको ........... ववद्यालर्मा सरुवा गररएको छ । 

नगर शिक्षा कार्ायलर्को छापाः        नगर शिक्षा अर्धकृतको- 

           सहीाः 
           नामाः 
           र्मर्ताः 
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अनसुचुी-२ 

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

.................................... 
रमाना सम्बन्धी ढााँचा 
पत्र संखर्ा          र्मर्ताः 
श्री .......................................................... 

  त्र्स ववद्यालर्मा सरुवा हनु ुभएका श्री ...........................लाई र्नजको वववरर्सवहतको रमानापत्र 
ददई त्र्स ववद्यालर्मा हाशजर हनु पठाइएको व्र्होरा अनरुोध गदयछु । 

१. शिक्षकको नाम, थराः 
२. शिक्षको संकेत नम्बराः 
३. साववक  क. पदाः    ख. शे्रर्ीाः    ग. तहाः 
४. बरबझुारथसम्बन्धी वववरर्ाः 

गरेको    नगरेको  

५. रमाना हनेु र्मर्ताः 
६. रमानापत्रको र्मर्तसम्मको खचय भएका र्बदााः 

क. भैपरी आउने र पवय र्बदा    ............... ददन 

ख. र्बरामी र्बदा     ............... ददन 

ग. ३३७ प्रसतुी र्बदा /प्रसतुी स्र्ाहार र्बदा  ............... पटक 

घ. अध्र्र्न र्बदा     ............... ददन 

ङ. असाधारर् र्बदा     ............... ददन 

च. बेतलवी र्बदा     ............... ददन 

७. रमानापत्रको र्मर्तसम्म सशित र्बदा 
क. र्बरामी र्बदा     ............... ददन 

ख. ३३७ प्रसतुी र्बदा /प्रसतुी स्र्ाहार र्बदा  ............... पटक 

ग. अध्र्र्न र्बदा     ............... ददन 

घ. असाधारर् र्बदा     ............... ददन 

ङ. बेतलवी र्बदा     ............... ददन 

८. क. कार्ायलर्मा रुज ुहाशजर भएको ददनाः.............. 
९. खाईपाई आए मार्सकाः  (क)तलब रु.   (ख) तलब वृवि रु. 
१०. तलब भत्ता भकु्तानी र्लएको अशन्तम र्मर्ताः 
११. कमयचारी सिर्कोष कट्टी रकमाः 
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१२. भकु्तानी र्लएको उपचार खचयको रकमाः     र्मर्ताः 
१३. तलब वृवि हनु िरुु र्मर्ताः 
१४. नागररक लगानी कोष कट्टी रकमाः 

 

 

 

 

१५. आर्कर कट्टी रकमाः 
क. सावर्धक जीवन बीमा कोषमा जम्मा भएको साल ............ मवहना .............. गते............ 
ख. सावर्धक जीवन बीमा बापत वावषयक वप्रर्मर्म र्तरेको साल ........... मवहना ...... गते ............ 

१६. चाडपवय खचय र्लने चाडको नाम र सो चाड पने र्तर्थ र संभाववत मवहनााः 
१७. शिि ुस्र्ाहार भत्ता र्लएको वववरर्ाः  

 

बोधाथयाः 
ववद्यालर् शिक्षक वकताबखाना, छाउनी, काठमाडौं । 

श्री कमयचारी सिर्कोष, र्त्रदेवी मागय, ठमेल । 

श्री ................... (सम्बशन्धत शिक्षकाः सरुवा भएको ववद्यालर्मा हाशजर हनु जान ुहनु ।  

 

 

 

प्रमाशर्करर् र्मर्ताः- २०७६/०१/२४ 
आज्ञाले 

(ध्रवुराज आचार्य) 
प्रमुख प्रिासकीर् अर्धकृत 

 
 

  


