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चौरजहारी नगरपािलकाको कमचारी कामकाजमा खटाउने स ब धी कायिविध, २०७९ 

तावना: चौरजहारी नगरपािलकामा समायोजन भई पद थापन भएका, थानीय सेवाका, अ थायी वा 

करार सेवामा कामकाज गन खिटइ आएका कमचारीह को कामकाज स ब धी कायलाई यवि थत र 

पारदश  बनाउन वा छनीय भएकोले, 

शासक य कायिविध (िनयिमत गन) ऐन, २०७४ को दफा ४ ले िदएको अिधकार योग गरी चौरजहारी 

नगरपािलका नगर कायपािलकाले यो कायिविध बनाएको छ ।  

१. सङ्ि  नाम, िव तार र ार भ: (१) यस कायिविधको नाम “चौरजहारी नगरपािलकाको 

कमचारी कामकाजमा खटाउने  स ब धी कायिविध, २०७९”  रहकेो  छ ।  



 

 

       (२) यो कायिविध चौरजहारी नगरपािलकाभर लाग ूहनेछ ।  
       (३) यो कायिविध तु त ार भ हनेछ । 
२. प रभाषा: िवषय वा सङ्गले अक  अथ नलागेमा यस कायिविधमा,  

(क) “ऐन” भ नाले कमचारी समायोजन ऐन, २०७५ स झन ुपछ ।  

(ख) “कमचारी” भ नाले नगरपािलकामा समायोजन तथा पद थापन भएका, थानीय सेवाका, 

अ थायी वा करार सेवामा िनयिु  भइ कामकाजमा खिटएका कमचारी स झन ुपछ ।  
(ग)  “कायालय” भ नाल ेनगर कायपािलकाको कायालय वा नगरपािलका अ तगतका वा य 

सं थाह  र अ य िनकाय स झन ुपछ । 
(घ)    “नगरपािलका” भ नाले चौरजहारी नगरपािलका स झन ुपछ ।  

(ङ)  “कायपािलका” भ नाल ेचौरजहारी नगरपािलकाको नगर कायपािलका स झनपुछ ।  

(च) “समायोजन” भ नाल े कमचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोिजम नगरपािलकामा भएको 

समायोजन स झन ुपछ । 

३. कामकाज स ब धी यव था : (१) कमचारीह लाई नगरपािलकाको भौगोिलक े  र काय 

िविवधताको अनुभव समेत िदलाउने गरी दफा ४ र ५ को अधीनमा रही कामकाजमा खटाइने छ ।  

(२) चौरजहारी नगरपािलकाको एक कायालयको कमचारीलाई नगरपािलका अ तगतको अक  कायालय 

वा अ तगतका शाखा / उपशाखा / इकाइ / फाँट / वा य सं थाह मा कामकाजमा  खटाउन स ने छ ।  

४. कामकाजको समय तािलका र अविध : कमचारीको कामकाजको हरेफेर नगर कायपािलकाको 

कायालयल ेदेहायको आधार र समय तािलका अनसुार गनछ : 

(१) चौरजहारी नगरपािलका कायालयले येक वषको ावण १ गतेदेिख ावण मसा तस म 

कमचारीह लाई कामकाजमा खटाउन स ने छ, 

तर कुनै कायालयमा र  भएको पदमा तोिकएको समय तािलका बाहेकको समयमा कामकाजमा खटाउन ु

परेमा नगर कायपािलकाको सहमित िलएर कामकाजमा खटाउन सिकनेछ ।  



 

 

(२) यस चौरजहारी नगरपािलका तथा अ तगतका कायालयह मा कायरत कमचारीलाई एक वष परूा 

भएपिछ अक  दरब दी भएको अक  कायालयमा कामकाजमा खटाउन सिकने छ ।  

(३) कामकाजमा खटाउदा अनसुचूी-१ बमोिजमको भौगौिलक वग करणलाई यानमा राखी सबै 

भौगोिलक े को अनभुव हािसल हने गरी कामकाजमा खटाउन सिकने छ ।  

(४) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा देिखएको भएतापिन दहेायको अव थामा कमचारीलाई 

तोिकएको अविध नपु दै नगर कायपािलकाको सहमित िलई जनुसकैु समयमा कामकाजमा खटाउन सिकने 

छ :- 

(क) यो कायिविध लाग ू भएको िमितस म नगरपािलका कायालय अ तरगतका कायालयमा िनर तर 

कायरत रही उपदफा (१) को ख ड (ग) बमोिजमको अविध परूा गरेको भएमा, 

(ख) नगरपािलका अ तगतका कायालयह मा िसिजत हने दरब दीमा कामकाज गन खटाउन स ने छ, 

(ग) कुन ै थानमा कायरत कमचारी अश  भई सो थानमा िनजको उपचार हन नस ने देिखएमा र सो 

उपचार नगरपािलकािभ को थानमा हन स ने भ ने कुरा नगरपािलकाले औिच य ठानेमा चौरजहारी 

नगरपािलकाको रोग िनदान सिमितले गरेको िसफा रसको आधारमा उपचार गन पायक पन थानमा 

कामकाजको लािग खटाउन सिकन ेछ ।  

 (५) यस कायिविधमा अ य  जनुसकैु लेिखएको भएता पिन नगरपािलकामा समायोजन भएका वा 

िनयिु  भएका कमचारीह लाई देहायको अव थामा नगर कायपािलकाको कायालयल े कामकाजमा 

खटाउन स ने छ  :   

(क)  कुन ै कमचारीको कायस पादन मता रा ो भइ अक  कायालयमा स वा गदा स वा भइ जाने 

कायालयको कायस पादन रा ो हने देिखएमा, 

(ख) कायालय समयमा उपि थत नहने गरेको गनुासो आएमा,  

(ग) कमचारी पोसाक नलगाउने, िबना जानकारी िबदामा बसेको पाइएमा,  

(घ) कायालयको सचूना अनािधकृत पमा बािहर िदइ गोपिनयता भङ्ग गरेको पाइएमा, 



 

 

(ङ) मािथ ला तहका पदािधकारीह ले िदएको िनदशन पालना नगरेमा,  

(च) आफूभ दा मािथ ला / त ला कमचारीसँग अनपुयु  यवहार गन गरेको पाइएमा,  

(छ) कायालयको कामलाई ाथिमकता निदइ उ  काम समयमै स प न नगरेको पाइएमा,  

(ज) िनवाचनमा भाग िलएको, चनुाव चार सारमा संल न भएको गनुासो आएमा,   

(झ) कुन ैकमचारीलाई िवशेष िज मेवारी िदन ुपरेमा, 

(ञ) दरब दी कटौती भइ वा कायालय खारेज भई फािजलमा परेको भएमा ।   

(६) यस कायिविधमा अ  जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन २ वषभ दा कम उमेरको ब चा भएका 

मिहला कमचारीको हकमा  िनजलाई मका पन गरी कामकाजमा खटाउन पाइने छैन ।  

५. कामकाजको ि या: (१) कामकाज हन चाहने कमचारीले आ नो कमचारी सङ्केत न बर सिहत 

र अ थायी तथा करारको हकमा नाम, ठेगाना र पद सबै िववरण भरी कामकाजमा खटन चाहकेो 

कायालयको ाथिमकताको आधारमा कि तमा तीनवटा कायालय उ लेख गरी अनसुचूी-२ बमोिजमको 

ढाँचामा िनवेदन पशे गनपुनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन ा  नभए पिन कामकाजमा खटाउन बाधा पन छैन ।  

६. कामकाजको आधार : (१) बढी सेवा वाह गन कायालय तथा "क" र "ख" वगमा पन 

कायालयह मा सामा यतया पद र  नहने गरी कामकाजमा खटाउन ुपन छ । 

(२) उमेरको कारणबाट अिनवाय अवकास हन एक बष वा सो भ दा कम अविध बाँक  रहकेा 

कमचारीलाई कामकाज खटाउदा स भव भएस म घर पायक हने गरी कामकाजमा खटाउन सिकनेछ । 

(३) कामकाजमा खटाउदा र  पदमा कमचारीको पित प नी दबुै जना यथास भव एउटै कायालयमा पन 

गरी स वा गन ाथिमकता िदइनेछ । 

(४) क र ख  वगको भौगोिलक े मा यूनतम सेवा अविध परूा गरेको कमचारीलाई र  पद िमलेस म 

िनजल ेमागेको कायालयमा कामकाज गन खटाइनेछ । 



 

 

(५) तीन मिहना भ दा बढी अविधको वेदेश तथा वैदिेशक अ ययन वा तािलम परूा गरी फकका 

कमचारीलाई पद र  भएस म क वा ख वगको थानमा कामकाज गन खटाइनेछ । 

(६) एउटै कायालयमा एक भ दा बढी कमचारीको कामकाजको लािग िनवेदन ा  भएको अव थामा क 

र ख वगको भौगोिलक े मा काम गरेको र एउटै कायालयमा बढी अविध काम गरेका कमचारीलाई 

ाथिमकता िदने गरी कामकाज गन खटाइनेछ ।  

(७) दरब दी िमलान, नयाँ दरब दी िसजना, कामकाज खटाइएको कमचारीको गलत वैयि क िववरण, 

एकै पदमा दोहोरो कामकाजको लािग खटाइएको लगायतको अव था परेमा नगर कायपािलकाको सहमित 

िलई जनुसकैु समयमा कामकाज गन खटाइनेछ ।  

(८) आिथक बषको अविध तीन मिहना भ दा कम रहकेो अव थामा कमचारीलाई कामकाजमा खटाउन 

पाइने छैन ।  

 तर िवशेष अव था सजृना भएको कारण खोली नगर कायपािलकाको सहमितमा कामकाजमा खटाउन 

बाधा पन छैन ।  

(९) दरब दी बमोिजम कमचारी उपल ध नभएको अव थामा सेवाको िनर तरता र सिुनि तताका लािग 

भौगोिलक े  तथा काय कृित िम ने गरी कमचारीलाई दोहोरो िज मेवारी िदन वा कामकाज खटाउन 

बाधा पन छैन ।  

(१०) कमचारीलाई कामकाजमा खटाउदा यस कायिविधको अ य दफामा उ लिेखत आधारका अित र  

देहायका कुराह लाई आधार िलन सिकने छ । 

 (क) कमचारीको माग िनवेदन, शैि क यो यता, अनभुव, यस अिघ कायरत कायालय र स बि धत 

कमचारीको यि गत अिभलेखको िव ेषण गरी कामकामजमा खटाउन ुपनछ ।   

(११) वा य सेवाका कमचारीह लाई कामकाजमा खटाउदा कुन ैपिन वा य सं थामा वा यकम  

र  नहने गरी र वा य सेवा अव  नहने गरी कामकाजमा खटाउन ुपनछ ।  

 



 

 

७. कामकाज स ब धी यव था : (१) थायी, अ थायी र करार दरब दीका कमचारीह लाई समय 

तोकेर वा नतोकेर कामकाजमा खटाउन सिकने छ ।  

  (२) जनशि को अभाव भई सेवा वाहमा बाधा पन जाने भएमा जनुसकैु बेला नगर कायपािलकाको 

कायालयल ेएक कायालयबाट अक  कायालयमा कामकाजमा खटाउन स नेछ । 

  (३) चौरजहारी नगरपािलकाले आफू अ तरगतका कायालयको अ थायी वा करार दरब दीमा 

कमचारीलाई कामकाजमा खटाउन ु पवू य ता कायालयको कामको चाप र सेवा वाह गदा ला न े

आव यक जनशि  िव ेषण गनपुनछ ।  

 (४) उपदफा (३) बमोिजम भएको िव ेषणको आधारमा नगरपािलकाले येक आिथक बषको लािग 

य तो अ थायी वा करार दरब दी नगर कायपािलकाबाट वीकृत गराउन ुपनछ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजम अ थायी वा करार दरब दी िसजना गदा नगर कायपािलकाको सहमित िलनु 

पनछ ।  

८. त काल हािजर हन जानपुन : नगर कायपािलकाको कायालयले कुन ैकमचारीलाई कामकाज गन 

गरी खटाए पिछ बाटोको याद बाहके ३ िदनिभ  खटाइएको कायालयमा हािजर हन जान ुपनछ ।  

तर, काव ु बािहरको प रि थत परी सो यादिभ  हािजर हन नसकेको मनािसव आधार र कारण खलुाइ 

िनवेदन िदएमा नगरपािलकाल ेथप ७ (सात) िदनिभ  हािजर गराउन बाधा पन छैन ।  

९. अनुगमन स ब धी यव था : (१) यस कायिविधको पालना गरी कमचारीलाई कामकाज गन 

खटाए, नखटाएको वा कामकाज गन खटाउँदा खटाइएका कमचारी स बि धत कायालयमा समयमै हािजर 

भइ कामकाज गरे नगरेको चौरजहारी नगरपािलका नगर कायपािलकाको कायालयल ेअनगुमन गनछ ।  

(२) कामकाज गन खटाइएको कायालयमा कमचारी कामकाजमा खटाइएको प  िलइ हािजर हन गए वा 

नगएको िवषयमा स बि धत वडाको वडा कायालयले अनगमन गन ुपनछ ।  

१०. अित र  पमा रा न सिकने : कुन ैपिन सेवा, समहू, तह वा पदका कमचारीलाई कामकाजमा 

खटाउने ममा आव यक परे छोटो अविधका लािग नगर कायपािलकाको कायालयमा अित र  समहूमा 

हािजर गराई रा न सिकनेछ ।  



 

 

तर, यदी अित रि  समूहमा रा दा कुन ैकाम निदई एक मिहना भ दा बढी हने गरी रािखने छैन ।  

११. काजको उजुरी : यस कायिविध बमोिजम कामकाजमा खटाइएको िच  नबु ने कमचारीले 

खटाइएको िमितले ७ िदनिभ  नगर कायपािलकाको कायालयमा उजुरी िदन सिकनछे ।  

१२. कायिविधको पालना : यस कायिविध र चिलत काननूको पालना गन ु गराउन ु स बि धत 

कायालय र कमचारीको कत य हनेछ ।  

१३. बाधा अड्काउ पकुाउ : यस कायिविधको काया वयनमा कुनै ि िवधा भएमा बाधा अड्काउ 

फुकाउन ेअिधकार नगर कायपािलकाको कायालयमा हनेछ ।  

१४. बचाउ : नगर कायपािलकाको कायालयबाट यो कायिविध ब न ु पूव िविभ न कायालयह मा 

पद थापना गरेका वा काज वा कामकाज गन खटाइएका कमचारीह  यसै कायिविध बमोिजम पद थापना 

गरेको वा खटाइएको मािननछे ।  

  



 

 

अनसुचूी-१ 

(दफा ४ को उपदफा (१) को ख ड (ग) संग स बि धत) 

नगरपािलकाको भौगौिलक विगकरण  

क ख ग घ 
वडा न.ं ६, १२, १३ र 

१४ 
 

वडा न.ं १०,  ११ र ९ 
 

वडा न.ं ४, ५, ७ र ८ 
 

वडा न.ं १, २ र ३ 

 

  

  



 

 

अनसुचूी-२ 
दफा ५ को उपदफा (१) संग स बि धत  
स वा माग गन िनवेदकको ढाँग  

िमित :- .........../....../...... 
िवषय : कामकाजमा खटाइ पाऊँ ।  

ी मुख शासक य अिधकृत यू, 
चौरजहारी नगरपािलका, कुम (पि म) । 

 
तल उि लिखत कायालयमा सेवा गन अवसर पाउन मेरो भएको स य त य िववरणह  सिहत स ब  कागजात यससैाथ संल न 

रािख यो िनवेदन पेश गरेको/गरेक  छु ।  
कमचारीको िववरण 

कायालयको 
नाम  

पद  सेवा/समहु/उपसमखु ेणी  ज म 
िमित 

सो कायालयमा 
हािजर भएको िमित  

घर ठेगाना/नाग रकता 
.प.नं. िमित र िज ला  

       
यस भ दा अगाडी काय गरेको िववरण 

कायालयको 
नाम  

पद  सेवा/समहु/उपसमखु ेणी  दखे........ 
स म  

वष ....... 
मिहना  

भौगोिलक े   

       
 

कामकाजमा खिटन चाहकेो कायालय ( ाथिमकताको आधारमा) 

१. ........................ 

२. .......................... 
संल न कागजातह   

१. स बि धत कायालयमा कामकाज गरेको पु  याई हने कागज  

२. कामकाजमा खिटन चाहकेो कारण र माण  
यसमा लिेखएको यहवरा साँचौ हो । झठुा ठहरे काननू बमोिजम सजाय भो न तयार छु  
 िनवेदक :- 
 नाम थर :- 
 पद :- 
 कमचारी संकेत नं.  
 कायालय : 
    



 

 

आ ाले,  
शेर साद ढकाल 

िन. मखु शासक य अिधकृत 

 


