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चौरजहारी नगरपािलकाको िश क र िव ालय कमचारी कामकाजमा खटाउने स ब धी 

कायिविध, २०७९ 

थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ उपदफा (१)  र चौरजहारी नगरपािलकाको नगर 
िश ा ऐन, २०७४ को दफा ४५  र चौरजहारी नगरपािलका िश ा िनयमावली, २०७४ को िनयम ५९ को 
अिधनमा रही  चौरजहारी नगरपािलका अ तगत सामदुाियक िव ालयमा कायरत िश क, िव ालय 
कमचारी तथा बालिवकास के का सहजकताह लाई कामकाजमा खटाइ िश क यव थापन गन  
चौरजहारी नगरपािलका नगर कायपािलकाले यो कायिविध बनाइ लाग ूगरेको छ ।  

१. सङ्ि  नाम, ार भ र योग  : (क) यो कायिविधको नाम  ‘चौरजहारी नगरपािलको िश क 
तथा िव ालय कमचारी कामकाजमा खटाउने स ब धी कायिविध, २०७९’ रहकेो छ ।  

(ख) यो कायिविध चौरजहारी नगरपािलका अ तगतका सामदुाियक िव ालयह  तथा बालिवकास 
के ह मा सबै कारका िश कलाई कामकाजमा खटाइ िश क यव थापन गन योजनमा 
लाग ूहनेछ ।  



 

 

(ग) यो कायिविध तु त ार भ हनेछ ।  
(घ) यो कायिविध सामुदाियक िव ालयका िव ालय सहयोगी, िव ालय सहायक, बालिवकास 

सहजकता, ाथिमक तहदेिख मा यिमक तहस मका वीकृत दरब दी, थायी, करार, राहत, 
अनदुान कोटामा कायरत िश क कमचारीह लाई  कामकाजमा खटाइ िश क यव थापनका 
लािग योग हनेछ ।  

 
२. प रभाषा 

(क) ‘ऐन’ भ नाल ेचौरजहारी नगरपािलकाको िश ा ऐन, २०७४  स झनपुछ ।  
(ख) ‘िनयमावली’ भ नाले चौरजहारी नगरपािलकाको िश ा िनयमावली, २०७४ स झनपुछ ।  
(ग)      ‘िश ा शाखा’ भ नाले िश ा, यवुा तथा खेलकुद शाखा स झनपुछ ।  
(घ)  ‘कायिविध’ भ नाले िश क तथा कमचारी यव थापन स ब धी कायिविध, २०७९ 

स झनपुछ ।  
 

३. िश क यव थापनका लािग कामकाजमा खटाउने आधारह  : (१) नगरपािलका े िभ  

एक िव ालयबाट अक  िव ालयमा तह र िवषय िम ने भएमा मा   नगर िश ा सिमितको 
िनणयअनसुार अक  िव ालयमा समयाविध तोकेर वा नतोकेर िश कलाई कामकाजमा खटाउन 
सिकनेछ ।  

          (२) तोिकएको िज मेवारी तोिकएको समयिभ  परूा नगरेको भिन स बि धत िव ालय यव थापन 
सिमितले िसफा रस गनपुन छ ।  

           (३)  एउटा िव ालयमा आव यकता भ दा बढी एकै िवषयका िश क र दरब दी िमलान गन 
ममा तोिकएको मापद ड भ दा बढी िश क भएमा िश क स वा गरी स बि धत िनकायमा 

जानकारी गनपुन छ ।  

          (४)  िवपदक्ा कारणबाट िव ालय र िव ालय रहकेो समदुाय नै अ य  थाना तरण गनपुन  
अव थामा नगरपािलकाको िवपद ् यव थापन सिमितले िसफा रस गनपुनछ ।  

          (५)  नैितक आचारण तथा िनजको यि गत अनशुासन लगातयका कारणबाट कुन ै िश क 
कमचारीलाई सो िव ालयमा रािखरहदा िव ालयको शैि क वातावरण खलल परेको वा 



 

 

खलल पन स ने यहोरा िव ालय यव थापन सिमितबाट िनणय भइ आएमा िश कलाई 
कामकाजमा खटाउन सिकनेछ ।   

         (६)  कुन ैिश कले उ कृ  नितजा याउन सफल रहकेो वा िवशषे ता सेवा वाह गरेको अव थामा 
उ  सेवालाई  अ य िव ालयमा उपयोग गन आव यक देिखएमा पिन कामकाजमा खटाइ 
िश क यव थापन गन सिकनेछ ।  

         (७)  िश क कमचारीलाई कामकाजमा खटाउदा पित, प नी दबैु िश क वा कमचारी रहकेो अव था 
भए सकभर एकै िव ालय वा वडा िभ  पन गरी  ाथिमकता िदइनेछ । 

          (८)  िव ालय समायोजन, तह तथा क ा घटुवा भइ उ  िव ालयमा कायरत िश क, कमचारी 
अ य  यव थापन गनपुरेमा दरब दी र  रेहका वा थिपएका िव ालयह को दरब दी िववरण 
तयार गरी यव थापन गनपुन िश क कमचारीह को थायी िनयिु  िमितको आधारमा सेवा 
अविध गणना हनेगरी जे ता म कायम गरी सोअनसुार छनोट गन लगाइ यव थापन ग रनेछ 
।  

(९)  १५ िदनभ दा बढी िबदा वीकृत नगराइ िव ालयमा अनपुि थत रहकेो र पटकपटक िज मेवारी 
िनवाहमा लापरवाही गरेको भिन िव ालय यव थापन सिमितबाट लेखी आएमा य ता िश क 
कमचारीलाई अ य  स वा गरी िनयमानसुार िवभागीय कारवाही समेत ग रनेछ ।  

(१०)  स वा वा िश क कमचारी यव थापन गदा अपाङ्गता भएका िश क र मिहलालाई िनजको 
थायी ठेगानाको आधारमा घर पायक पन थानमा कामकाजमा खटाइ यव थापन गन 
ाथिमकता िदइनेछ ।  

(११)  िश कको माग अनसुार कामकाजमा खटाउदा एउटै िव ालयमा धेरै िश कको माग दावी रहमेा 
लामो अविधस म एकै िव ालयमा बसेका र स बि धत िव ालय यव थापन सिमितको सहमित 
अनमुित भएका िश कलाई पिहलो ाथिमकता िदइनेछ ।  

(१२)  िश क र िव ालयको सहमित वेगर पिन नगरपािलका िभ का िव ालयह मा एक वषभ दा बढी 
समय एउटै िव ालयमा कायरत िश क कमचारीह लाई दहेायको अव थामा नगर िश ा 
सिमितको िनणयअनसुार कामकाजमा खटाइ िश क यव थापन गन स नेछ : 

(क) तह, िवषय र दरब दी िम नुका साथै िव ालयको शैि क अव था सधुारका लािग काय 
मता रा ो भइ अक  िव ायलमा कामकाज गन खटाउदा खटाइएको िव ालयको 

शैि क अव था सधुार हने देिखएमा, 



 

 

(ख) कुन ै िव ालयमा दरब दी र  हदा त काल पदपिूत हन नस ने अव था देिखएमा 
िव ालयमा अ यापनरत िश कको अव था आँकलन गरी र  दरब दी भएको 
िव ालयमा अक  यव था नहदास म नगर िश ा सिमितल े कामकाजमा खटाउन 
मनािसब दखेेमा, 

(ग) िम दो िवषयमा एउटै िव ालयमा कि तमा एक वषभ दा बढी समयदेिख अ यापन गद 
आएका िश कह बीच पर पर कामकाजमा खटाउदा  शैि क अव था सधुार हने 
देिखएमा, 

(घ) समयमा िव ालयमा उपि थत नभएमा, 
(ङ)  िबना जानकारी पटकपटक िबदामा बसेमा, 
(च)  िव ालयको गो य सचूना अनािधकृत पमा बािहर िदएमा,  
(छ) धाना यापक, यव थापन सिमितले िदएको आ ा पालना नगरेमा,  
(ज) िव ालयको काम र िज मेवारीलाई ाथिमकता निदइ समयमै काम स प न नगरेमा, 
(झ) समाजमा िवभाजन याउने गरी राजनीितमा सि य रहमेा, िनवाचनमा भाग िलएमा वा 

चनुाव चार सारमा संल न रहमेा,  
(१३) थायी िनयिु  भएको एक वष नपगुेको िश क, अिनवाय अवकाश हन एक वष वा सोभ दा 

कम अविध बाँक  रहकेो िश क कमचारीलाई िनजको इ छा िवपरीत एक िव ालयबाट 
अक  िव ालयमा कामकाजमा खटाइने छैन ।  

(१४) कामकाजमा खटाइएको ए काइ िदनिभ  धाना यापकले स बि धत िश क वा 
कमचारीलाई रमानाप  िदइ सोको जानकारी स बि धत िव ालय र िश ा शाखालाई 
िदनपुनछ ।  

 
४. कामकाजमा खटाउने ि या : (१) िश क यव थापन अ तगत अक  िव ालयमा 

कामकाजमा खिटन चाहने िश क कमचारीले खटाइन ुपन कारण खलुाइ िनयिु  प , िनयिु  
भएको िवषय, अ यापनरत िवषय, शैि क यो यता, उमेर तथा हाल कायरत िव ालयमा काय 
गरेको सेवा अविध समेत खु ने गरी हाल कायरत िव ालयको सहमित प  सिहत िश ा शाखामा 
िनवेदन िदनपुनछ ।  
(२)   नगर िश ा शाखामा पेस भएका िनवेदनह  िश ा शाखाको अिभलेखसँग िभडाइ  ज ुगरी 

नगर मुख सम  पेस गनपुनछ ।  



 

 

(३)  िश क कामकाजमा खटाउने कायिविध र ि या परूा भइ पेस भएका िनवेदनह  नगर 
मुखको िनदशनमा नगर िश ा सिमितको बैठकमा आव यक िनणयाथ पसे  ग रनेछ । िश क 
यव थापन अ तगत कामकाजमा खटाउने वा नखटाउने अि तम अिधकार नगर िश ा 

सिमितमा िनिहत रहनछे ।  
(४)  नगर िश ा सिमितमा िश कलाई कामकाजमा खटाउने उपरको तावमा मत बािझएमा 

बहमतको आधारमा िनणय हनेछ ।  
(५)  नगर िश ा सिमितमा कामकाजमा खटाउने  िनणय भए प ात् नगर िश ा शाखाले 

कामकाजमा खटाएका िश कलाई कामकाजमा खटाएको प  उपल ध गराउनपुनछ ।  
 

५. दरब दी िमलान : (१) नगरपािलका अ तगतका सामदुाियक िव ालयमा िश क, कमचारी र 

बालिवकास तफका वीकृत, राहत अनदुान तथा करार दरब दीको िवतरण, पनुिवतरण, 
यव थापन तथा िमलानको लािग नगर िश ा सिमितल ेकायदल गठन गरी कायदलको सझुाव 

समेतको आधारमा दरब दी िमलान स ब धी उपयु  िनणय गन स नेछ ।  
(२)  उ  दरब दी िमलान स ब धी िनणय नगर कायपािलकामा अनमुोदनको लािग पेस गनपुनछ । 

  
६. बािझएमा हने : यो कायिविध चिलत काननुसँग बािझएमा बािझएको हदस म कायिविधको 

यव था अमा य हनेछ ।  
७. या या : यो कायिविधको योगमा ि िवधमा उ प न भएमा चौरजहारी नगरपािलका नगर 

कायपािलकाल ेगरेको या या अि तम हनेछ ।  
 

                                                                                            आ ाले, 
                                                                                              शेर साद ढकाल 

िन. मुख शासक य अिधकृत 
 


