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प्रस्तािना 

राजापरु नगरपालिकाका सबै सेवामा समायोजन तथा पदस्थापन भएका, स्थायी सेवा, अस्थायी, करार सेवामा र 

काययक्रममा कामकाज गनय खलिएका कमयचारीहरूको कामकाज सम्बन्धी काययिाई व्यवलस्थत र पारदर्शी 

बनाउन वाञ्छनीय भएकोिे, स्थालनय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ८६(२) तथा राजापरु 

नगरपालिकाको प्रर्शासकीय काययलवलध लनयलमत गने ऐन २०७४ को दफा ४ िे लदएको अलधकार प्रयोग गरी 

राजापरु नगरपालिका नगर काययपालिकािे यो काययलवलध बनाएको छ । 

१. सङ््कविप्त नार्, विस्तार र प्रारम्भ: 

(१) यस काययलवलधको नाम “राजापरु नगरपालिकाको कमयचारी कामकाजमा खिाउने सम्बन्धी काययलवलध, 

२०७९” रहकेो छ। 

(२) यो काययलवलध राजापरु नगरपालिका भर िाग ुहुनेछ । 

(३) यो काययलवलध तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषा:  

लवषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागमेा यस काययलवलधमा, 

(क) “ऐन” भन्नािे कमयचारी समायोजन ऐन, २०७५ सम्झनु पछय । 

(ख) “कमयचारी” भन्नािे नगरपालिकाका सबै सेवामा समायोजन तथा पदस्थापन भएका, स्थानीय सेवाका, 

अस्थायी, करार, काययक्रममा लनयलुि भइ कामकाजमा खलिएका कमयचारी सम्झन ुपछय । 

(ग) “कायायिय” भन्नािे नगर काययपालिकाको कायायिय, मातहतका वडा कायायिय र  नगरपालिका 

अन्तगयतका स्वास््य संस्थाहरू र अन्य लनकाय सम्झन ुपछय । 

(घ) “नगरपालिका” भन्नािे राजापरु नगरपालिका सम्झन ुपछय । 

(ङ) “काययपालिका” भन्नािे राजापरु नगरपालिकाको नगर काययपालिका सम्झनपुछय । 

(च) “समायोजन” भन्नािे कमयचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोलजम नगरपालिकामा भएको समायोजन 

सम्झन ुपछय । 

३. कार्काज सम्बन्धी व्र्िस्था :  

(१) कमयचारीहरुिाई नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र र कायय लवलवधताको अनुभव समते लदिाउने गरी दफा ४ 

र ५ को अधीनमा रही नगरपालिकाको लनर्यय अनसुार कामकाजमा खिाइने छ । 

(२) राजापरु नगरपालिकाको एक कायायियको कमयचारीिाई नगरपालिका अन्तगयतको अको कायायिय वा 

अन्तगयतका र्शाखा / उपर्शाखा / इकाइ / फााँि / वडा काययिय/ स्वास््य संस्थाहरूमा कामकाजमा िगाउन 

लजम्मवेारी हरेफेर गनय सलकनेछ ।  
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४. कार्काजको सर्र् तावलका र अिवध : 

कमयचारीको कामकाजको हरेफेर नगर काययपालिकाको कायायियिे दहेायको आधार र समय तालिका अनसुार गनेछ : 

(१) राजापरु नगरपालिका कायायियिे प्रत्येक वषयको श्रावर् १ गतेदलेख श्रावर् मसान्तसम्म कमयचारीहरूिाई 

कामकाजमा खिाउन सक्ने छ, आवश्यकताका अधारमा कायायपालिकाको सहमलतिे जनु सकैु बेिा पलन 

एक स्थानबाि अको स्थानमा नगर लभत्र कामकाज गने खिाउने छ । तर कुन ैकायायियमा ररि भएको पदमा 

तोलकएको समय तालिका बाहकेको समयमा कामकाजमा खिाउन ुपरेमा नगर काययपालिकाको सहमलत 

लिएर कामकाजमा खिाउन सलकनेछ । 

(२) यस राजापरु नगरपालिका तथा अन्तगयतका कायायियहरूमा काययरत कमयचारीिाई एक वषय परूा भएपलछ 

अको दरबन्दी भएको अको कायायियमा कामकाजमा खिाउन सलकने छ । 

(३) कामकाजमा खिाउदा अनसुचूी-१ बमोलजमको भौगौलिक वगीकरर्िाई ध्यानमा राखी सबै भौगोलिक 

के्षत्रको अनभुव हालसि हुने गरी कामकाजमा खिाउन सलकने छ । 

(४) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन दहेायको अवस्थामा कमयचारीिाई तोलकएको 

अवलध नपगु्द ैनगर काययपालिकाको सहमलत लिई जनुसकैु समयमा कामकाजमा खिाउन सलकने छ । 

(क) यो काययलवलध िाग ू भएको लमलतसम्म नगरपालिका कायायिय अन्तरगतका कायायियमा लनरन्तर 

काययरत रही दफा (४) को (२) बमोलजमको अवलध परूा गरेको भएमा, 

(ख) नगरपालिका अन्तगयतका कायायियहरूमा लसलजयत हुने दरबन्दीमा कामकाज गनय खिाउन सक्ने छ, 

(ग) कुनै स्थानमा काययरत कमयचारी अर्शि भई सो स्थानमा लनजको उपचार हुन नसक्ने दलेखएमा र सो 

उपचार नगरपालिकालभत्रको स्थानमा हुन सक्ने भन्ने कुरा नगरपालिकािे औलचत्य ठानेमा राजापरु 

नगरपालिकाको रोग लनदान सलमलतिे गरेको लसफाररसको आधारमा उपचार गनय पायक पने स्थानमा 

कामकाजको िालग खिाउन सलकने छ । 

(५) यस काययलवलधमा अन्यत्र जनुसकैु िेलखएको भएता पलन नगरपालिकामा समायोजन भएका वा लनयलुि 

भएका कमयचारीहरूिाई दहेायको अवस्थामा नगर काययपालिकाको कायायियिे कामकाजमा खिाउन 

सक्ने छ : 

(क) कुनै कमयचारीको काययसम्पादन क्षमता राम्रो भइ अको कायायियमा सरुवा गदाय सरुवा भइ जाने 

कायायियको काययसम्पादन राम्रो हुने दलेखएमा, 

(ख) कायायिय समयमा उपलस्थत नहुने गरेको गनुासो आएमा, 

(ग) कमयचारी पोसाक निगाउने, लबना जानकारी लबदामा बसेको पाइएमा, 

(घ) कायायियको सचूना अनालधक त रूपमा बालहर लदइ गोपलनयता भङ्ग गरेको पाइएमा, 

(ङ) मालथल्िा तहका पदालधकारीहरूिे लदएको लनदरे्शन पािना नगरेमा, 

(च) आफूभन्दा मालथल्िा / तल्िा कमयचारीसाँग अनपुयिु व्यवहार गने गरेको पाइएमा, 

(छ) कायायियको कामिाई प्राथलमकता नलदइ उि काम समयम ैसम्पन्न नगरेको पाइएमा, 

(ज) लनवायचनमा भाग लिएको, चनुाव प्रचारप्रसारमा संिग्न भएको गनुासो आएमा, 

(झ) कुनै कमयचारीिाई लवर्शेष लजम्मवेारी लदन ुपरेमा, 

(ज) दरबन्दी किौती भइ वा कायायिय खारेज भई फालजिमा परेको भएमा । 
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(६) यस काययलवलधमा अन्त्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन गभयवती र २ वषयभन्दा कम उमरेको बच्चा भएका 

मलहिा कमयचारीको हकमा लनजिाई मकाय पने गरी कामकाजमा खिाउन पाइने छैन । 

५. कार्काजको प्रविर्ा: 

(१) समान्यतया कामकाजका िालग खलिन चाहने कमयचारीिे आफ्नो कमयचारी सङ्केत नम्बर सलहत र 

अस्थायी तथा करारको हकमा नाम, ठेगाना र पद सबै लववरर् भरी कामकाजमा खिन चाहकेो कायायियको 

प्राथलमकताको आधारमा कलम्तमा तीनविा कायायिय उल्िेख गरी अनसुचूी-२ बमोलजमको ढााँचामा 

लनवदेन पेर्श गनुयपनयछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोलजम लनवदेन प्राप्त नभए पलन कामकाजमा खिाउन बाधा पने छैन । 

६. कार्काजको आधार : 

(१) बढी सेवा प्रवाह गने कायायिय तथा "क" र "ख" वगयमा पने कायायियहरूमा सामान्यतया पद ररि नहनु े

गरी कामकाजमा खिाउन ुपने छ। 

(२) उमरेको कारर्बाि अलनवायय अवकास हुन एक बषय वा सो भन्दा कम अवलध बााँकी रहकेा कमयचारीिाई 

कामकाज खिाउदा सम्भव भएसम्म घर पायक हुने गरी कामकाजमा खिाउन सलकनेछ । 

(३) कामकाजमा खिाउदा ररि पदमा कमयचारीको पलत पत्नी दबैु जना यथासम्भव एउिै कायायियमा पने गरी 

सरुवा गनय प्राथलमकता लदइनेछ । 

(४) क र ख वगयको भौगोलिक के्षत्रमा न्यनूतम सेवा अवलध परूा गरेको कमयचारीिाई ररि पद लमिेसम्म लनजिे 

मागकेो कायायियमा कामकाज गनय खिाइनेछ । 

७. कार्काज सम्बन्धी व्र्िस्था : 

(१) स्थायी, अस्थायी र करार दरबन्दीका कमयचारीहरूिाई समय तोकेर वा नतोकेर कामकाजमा खिाउन 

सलकने छ । 

(२) जनर्शलिको अभाव भई सेवा प्रवाहमा बाधा पनय जाने भएमा जनुसकैु बेिा नगर काययपालिकाको 

कायायियिे एक कायायियबाि अको कायायियमा कामकाजमा खिाउन सक्नेछ । 

(३) राजापरु नगरपालिकािे आफू अन्तरगतका कायायियको अस्थायी वा करार दरबन्दीमा कमयचारीिाई 

कामकाजमा खिाउन ुपवूय त्यस्ता कायायियको कामको चाप र सेवा प्रवाह गदाय िाग्ने आवश्यक जनर्शलि 

लवशे्लषर् गनुयपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोलजम भएको लवशे्लषर्को आधारमा नगरपालिकािे प्रत्येक आलथयक बषयको िालग त्यस्तो 

अस्थायी वा करार दरबन्दी नगर काययपालिकाबाि स्वीक त गराउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोलजम अस्थायी वा करार दरबन्दी लसजयना गदाय नगर काययपालिकाको सहमलत लिन ुपनेछ। 

 

 

८. तत्काल हावजर हुन जानुपने : 

नगर काययपालिकाको कायायियिे कुनै कमयचारीिाई कामकाज गने गरी खिाए पलछ बािोको म्याद बाहके ३ लदनलभत्र 

खिाइएको कायायियमा हालजर हुन जान ुपनेछ । तर, काव ुबालहरको पररलस्थती परी सो म्यादलभत्र हालजर हुन 



 

5       

नसकेको मनालसव आधार र कारर् खिुाइ लनवदेन लदएमा नगरपालिकािे थप ७ (सात) लदनलभत्र हालजर गराउन 

बाधा पने छैन । 

९. अनुगर्न सम्बन्धी व्र्िस्था : 

(१) यस काययलवलधको पािना गरी कमयचारीिाई कामकाज गनय  खिाए, नखिाएको वा कामकाज गनय खिाउाँदा 

खिाइएका कमयचारी सम्बलन्धत कायायियमा समयम ै हालजर भइ कामकाज गरे नगरेको राजापरु 

नगरपालिका नगर काययपालिकाको कायायियिे अनगुमन गनेछ । 

(२) कामकाज गनय खिाइएको कायायियमा कमयचारी कामकाजमा खिाइएको पत्र लिइ हालजर हुन गए वा 

नगएको लवषयमा सम्बलन्धत वडाको वडा कायायियिे अनगुमन गनुय पनेछ । 

१०. अवतररक्त रुपर्ा राख्न सवकने : 

कुनै पलन सेवा, समहू, तह वा पदका कमयचारीिाई कामकाजमा खिाउने क्रममा आवश्यक परे छोिो अवलधका िालग 

नगर काययपालिकाको कायायियमा अलतररि समहूमा हालजर गराई राख्न सलकनेछ । 

तर, यदी अलतररलि समहूमा राख्दा कुनै काम नलदई एक मलहना भन्दा बढी हुने गरी रालखने छैन । 

११. काजको उजुरी : 

यस काययलवलध बमोलजम कामकाजमा खिाइएको लचत्त नबझु्ने कमयचारीिे खिाइएको लमलतिे ७ लदनलभत्र नगर 

काययपालिकाको कायायियमा उजरुी लदन सलकनेछ । 

१२. कार्मविवधको पालना : 

यस काययलवलध र प्रचलित काननूको पािना गनुय गराउन ुसम्बलन्धत कायायिय र कमयचारीको कतयव्य हुनेछ 

। 

१३. बाधा अड्काउ पुकाउ : 

यस काययलवलधको कायायन्वयनमा कुनै लिलवधा भएमा बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकार नगर काययपालिकाको 

कायायियमा हुनेछ । 

१४. बचाउ : 

नगर काययपालिकाको कायायियबाि यो काययलवलध बन्न ुपवूय लवलभन्न कायायियहरुमा पदस्थापना भएका, काज वा 

कामकाज गनय खिाइएका कमयचारीहरु यसै काययलवलध बमोलजम पदस्थापना भएको वा खिाइएको मालननेछ । 
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अनसुचूी-१ 

(दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) संग सम्बलन्धत) 

नगरपावलकाको भौगौवलक िवगमकरण 

१ क िगम 

 नगरपालिकाको कायायिय 

वडा नं ४ वडा कायायिय  

प्राथलमक स्वास्थय केन्र 

वडा नं ३ वडा कायायिय  

वडा नं ६ वडा कायायिय  

वडा नं ८ वडा कायायिय  

सो अन्तरगत रहकेा स्वास््य काययियहरु 

 

२ ख िगम 

 वडा नं ५ वडा कायायिय  

वडा नं ९ वडा कायायिय 

सो अन्तरगत रहकेा स्वास््य काययियहरु 

 

३ ग िगम 

वडा नं १ वडा कायायिय  

वडा नं २ वडा कायायिय  

वडा नं ७ वडा कायायिय  

वडा नं १० वडा कायायिय  

सो अन्तरगत रहकेा स्वास््य काययियहरु 
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अनसुचूी-२ 

दफा ५ को उपदफा (१) संग सम्बलन्धत 

सरुिा र्ाग गने वनिेदकको ढााँचा 

 

लमलत : 

श्री प्रमखु प्रर्शासकीय अलधक तज्य,ू 

राजापरु नगरपालिका, बलदयया । 

 

विषर् : कार्काजर्ा खटाइ पाउाँ । 

 

ति उलल्िलखत कायायियमा सेवा गने अवसर पाउन मरेो भएको सत्य त्य लववरर्हरु सलहत सम्बद्ध कागजात यसैसाथ 

संिग्न रालख यो लनवदेन पेर्श गरेको/गरेकी छु । 

लववरर्ि : 

 

 

संिग्न कागजातहरु 

१. सम्बलन्धत कायायियमा कामकाज गरेको पषु्टण्याई हुने कागज 

२. कामकाजमा खलिन चाहकेो कारर् र प्रमार् 

 

यसमा िेलखएको व्यहवरा सााँचो हो । झठुा ठहरे काननू बमोलजम सजाय भोग्न तयार छु । 

 

लनवदेक :- 

नाम थर :- 

पद :- 

कमयचारी संकेत नं. :- 

कायायिय :- 

 

 

 


