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rGbggfy gu/kflnsfdf s/f/df sd{rf/L egf{ ug]{ 

;DaGwL sfo{ljlw 

@)&& 

                        नगर कार्यपालिकाको लनर्यर् लिलि @)&& .)*.)( 

प्रस्िावना 
चन्दननाथ नगरपालिकािे उपिब्धगराउनेसेवा प्रवाह र ववकास लनिायर्को कार्यिाई व्र्वस्स्थि र 
प्रभावकारी बनाउन चन्दननाथनगरपालिकाको नगर सभाबाट स्वीकृि दरबन्दीिा  ररक्त रहेका 
प्रशासलनक िथा प्राववलधक कियचारीको पदिा करार सम्झौिाको आधारिा सेवा  लिने कार्यिाई 
व्र्वस्स्थि गनयको िालग चन्दननाथ नगर कार्यपालिकाको २०७७।०८।०९ िा र्ो कार्यववलध 
जारी गररएको छ । 

 

१. संस्िप्त नाि र प्रारम्भः 
क. र्स कार्यववलधको नाि "चन्दननाथ नगरपालिकामा करारमाकियचारी व्र्वस्थापन सम्बन्धी 

कार्यववलध, २०७७ " रहेको छ ।  

ख. र्ो कार्यववलध कार्यपालिकािे लनर्यर् गरेको लिलिबाट प्रारम्भ हनुेछ ।  
 

२. पररभाषाः ववषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्स कार्यववलधिा- 
क.  " प्रिखु" भन्नािे चन्दननाथ नगरपालिकाको k|d'v सम्झन ुपदयछ । 

v=     " उपप्रिखु"भन्नािे चन्दननाथ नगरपालिकाको pk k|d'v ;Demg' kb{5 . 

u=   " कार्ाािर्प्रिखु"चन्दननाथ नगरपालिकाकोk|d'v k|zf;sLo clws[t ;Demg' kb{5 . 

3.  "ऐन" भन्नािे “स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदयछ ।  
ङ "कार्यववलध" भन्नािे “चन्दननाथgu/पालिकािाकरारिा कियचारी व्र्वस्थापन 

सम्बन्धीकार्यववलध, २०७७ ” सम्झनपुदयछ ।  
r.  "कार्ायिर्" भन्नािे gu/कार्यपालिकाको कार्ायिर्सम्झन ुपदयछ । 

5. " कियचारी" भन्नािे ;]jf k|jfx उपिब्धगराउनेगरीव्र्वस्था भएका प्राविधिक तथा 
प्रशासननक कियचारी सम्झनपुदयछ । 



rGbggfy gu/kflnsfsf] s/f/df sd{rf/L egf{ ug]{ ;DalGw sfo{ljlw @)&&   

rGbggfy gu/kflnsf, h'Dnf kfgf 141 

 

h. "सलिलि" भन्नािे दफा ५ बिोस्जि गठिि अन्िवािाय िथा सूस्चकरर् सलिलि सम्झन ुपदयछ 
। 

 

३. कार्यववलध िागू हनुे िते्र र सेवाः (१)स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को 
उपदफा (७) िथा स्थानीर् िहिासेवाप्रवाहसम्बन्धीव्र्वस्थाdfकियचारी करारिा राख्न ेप्रर्ोजनको 
िालग र्ोकार्यववलधस्वीकृिगरीिागू गररएको छ ।  

(२) कार्ायिर्िे देहार्को सेवासँग सम्बस्न्धि प्राववलधक िा प्रशासननककियचारी र्स 
कार्यववलध बिोस्जि अवलध िोकी करारिा राख्न सक्नेछः  

-s_ नेपाि प्रशासन सेिा  
(v) इस्न्जलनर्ररङ्ग सेवासँग सम्बस्न्धि 

(u) कृवष सेवासँग सम्बस्न्धि 

(3) पश ुसेवासँग सम्बस्न्धि 

(ङ) वन सेवासँग सम्बस्न्धि 

(r) स्वास््र् सेवासँग सम्बस्न्धि 

-5_उद्योगसँग सम्बन्धीि  
-h_ अन्र्कुनैप्राववलधकसेवासँगसम्बस्न्धि। 

-झ_ विविि सिेा । 
 

४.परीक्षाको प्रकार र अंक विभाजनदफा ३ बिोस्जिकाप्राववलधक tyf k|zf;lgs कियचारी 
कार्ायिर्िे करारिा राख्न े प्रर्ोजनको िालग k|yd r/0fsf] lnlvt %) c+s / bf];|f] 

r/0fsf] z}lIfs of]Uotf, :yfgLotf, sfo{ cg'ej / df}lvs ;d]t %) c+s u/L hDdf 

!)) c+ssf] k/LIff x''g]5 . 

       t/ sfo{kflnsfn] cfjZos 7fg]df cfjZostfsf] cfwf/df %) c+s ef/sf] bf];|f] r/0fsf] 

k/LIff kBlt  ckgfO 5gf}6 ljlw ;DkGg ug{ lgb]{zg lbg ;Sg]5 .  

     %= दफा ३ बिोस्जिकाप्राववलधक तथा प्रशासननककियचारी कार्ायिर्िे करारिा राख्न ेप्रर्ोजनको 
िालग सूस्चकरर् िथा cGt/jftf{df छनौट सम्बन्धी व्र्वस्था देहार् बिोस्जि हनुेछः  

(१) प्राववलधक कियचारीको अनसूुस्च- १बिोस्जिस्वीकृि कार्य वववरर् बिोस्जिपद वा सेवा 
िेत्र िथा सम्बस्न्धि सेवा सिूहको र्ोग्र्िा, पाररश्रलिक, सेवा शिय सिेि 
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िोकीसम्बस्न्धिकार्ायिर्कोसूचनापाटी, वेभसाईटिथाअन्र्कुनैसावयजलनकस्थििाअनसूुची- 
२बिोस्जिको ढाँचािा कम्िीिा & b]lv१५ठदनको सूचना प्रकाशन गनुयपनेछ। 

-२_आवेदनफारािकोनिूनाअनसूुची- ३बिोस्जिहनुेछ।आवेदन दस्िरु नगरपालिकाबाट 
लनधायरर् भए बिोस्जि हनुेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोस्जि पनय आएका आवेदनहरु देहार्को आधारिा दफा ५ को 
सलिलििे िूल्र्ाङ्कन गरी ससु्चकृि गनुयपनेछ : 

क. शैस्िक र्ोग्र्िा वापि @)अंक, ववस्शष्ट शे्रर्ी वापि @),प्रथि शे्रर्ी वापि !(, 

ठदिीर् शे्रर्ी वापि !&, ििृीर् शे्रर्ी वापि !५, । 

ख. कार्य अनभुव वापि % अंक (प्रलि वषय ! अंकको दरिे, प्रिास्र्ि वववरर् संिग्न 
भएको हनुपुने) । 

ग. स्थानीर् बालसन्दािाई देहार् बिोस्जि % अंक  
१. सम्बस्न्धि :yfgLo txsf] afलसन्दा भएिा % अंक 

२. सम्बस्न्धि स्जल्िाको बालसन्दा भएिा #अंक  

#== प्रदेशलभत्रको भए २  
$=नेपािलभत्रको भए १ 

घ.अन्िवािायिा अलधकिि २० अंक । र्स अनसुारअकं प्रदानगदायन्र्नुिि ८ र 
अलधकिि १४को सीिालभत्र रही प्रदानगनुयपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बिोस्जि आवेदन िाग गदाय प्राववलधक कार्य (इस्न्जलनर्ररंग, स्वास््र् 
िथा पश ु स्चवकत्सा िगार्िका अन्र् िेत्र) का िालग आवश्र्क पने व्र्वसावर्क प्रिार्पत्र 
(िाईसेन्स) प्राप्त गरेका व्र्स्क्तिे िात्र आवेदन ठदन सक्नेछन ्। 

 

    ^. पद पुती सलमनत चन्दननाथ नगरपालिकामा ररक्त रहेका विलभन्न पदहरु पदपुती गनाको िाधग 
देहार् बमोजजम पद पतुी सलमनत गठन गना सककनेछ।  

(क) प्रमुख प्रशासकीर् अधिकृत िा ननजिे तोकेको अधिकृत स्तरको कमाचारी   

 - संर्ोजक 

(ख) चन्दननाथ नगरपालिकािे तोकेको विषर् विज्ञ  सदस्र् 

(ग) चन्दननाथ नगरपालिकाको सम्बन्िीत शाखा प्रमुख सदस्र्;lrj 
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sfof{non] cfjZos 7fg]df cGtjftf{sf] nflu dfq yk ! hgf clws[t :t/sf] 

sd{rf/LnfO{ /fVg ;Sg] 5 .  

&.सूस्चकरर्को वववरर् प्रकाशन गने : (१) दफा ४ / % बिोस्जि सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गने 
उम्िेदवारहरु दफा ५ बिोस्जिको सलिलिको लसफाररसको आधारिा कार्ायिर्िे 
उम्िेदवारहरुको रोि नम्बर, नाि थर, िेगाना, काि गनय िोवकएको शाखा आठद सिेि उल्िेख 
गरी र्ोग्र्िाक्रि अनसुार सूस्चकरर्को वववरर् प्रकाशन गनेछ ।  

(२) उपदफा १) बिोस्जि सूस्चकरर् प्रकाशन गदाय पद संख्र्ा भन्दा दोव्बर संख्र्ािा 
वैकस्ल्पक उम्िेदवारको सूची सिेि प्रकाशन गनुयपनेछ र लसफाररश भएका उम्िेदवारहरुको 
सूची सूचना पाटीिा सिेि टाँस गनुयपनेछ ।  

िर आवेदन नै कि परेको अवस्थािा कि उम्िेदवार ससु्चकरर् गनय सवकनेछ ।  
(३) उपदफा (१) बिोस्जिका र्ोग्र्िाक्रििा रहेका उम्िेदवारिाई लछटो सञ्चार 

िाध्र्िबाट जानकारी गराई सोको अलभिेख सिेि राख्नपुनेछ ।  
८. करार गनेः (१) कार्ायिर्िे सूस्चकृि गरेका िखु्र् उम्िेदवारिाई ७ (साि) ठदनको म्र्ाद ठदई 

करार गनय सूचना ठदनपुनेछ । 

sfof{nosf] 

;"rgfबिोस्जिकोअवधीलभत्रकरारसम्झौिागनयआउनेसूस्चकृिउम्िेदवारसँगकार्ायिर्िेअनसूुची१ 
बिोस्जिको कार्य-वववरर् सवहिअनसूुची बिोस्जिकोढाँचािा करार गनुयपनेछ ।उक्त अवलध लभत्र 
सम्पकय  राख्न नआएिा क्रिशः वैकस्ल्पक उम्िेदवारिाई सूचना ठदई करार गनय सवकनेछ । 

करार गरे पश्चाि अनसूुची -५ बिोस्जको पत्र कार्ायिर्िे5gf}6 ePsf 

कियचारीिाईठदनपुनेछ ।  
(४) उपदफा (२) बिोस्जि कार्ायिर्िे कार्यवववरर् ठदँदा ववषर्गि शाखा सिेि िोकी 

काििा िगाउन ुपनेछ ।  
(५) र्स कार्यववलध बिोस्जि करार गदाय सािान्र्ि^ dlxgf jf आलथयक वषयको श्रावर् १ 

(एक) देस्ख अको वषयको असारसम्िका िालग िात्र करार गनुय पनेछ 
।िरउक्तपदिेगनुयपनेकािसिाप्तभएिावापर्ायप्तनभएिावाकार्यप्रारम्भनैनभएकोअवस्थािास्थानीर्िहिे
कािकोबोझरअवधीहेरीकरारकोअवधीघटाउनसक्नेछ। 

,. अनसूुची -१ 
(बुदँा४.१सँगसम्बस्न्धिकार्यवववरर्कोढाँचा) 
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चन्दननाथ नगर कार्यपालिकको कार्ायिर् 
खिगा जमु्िा कर्ायिी प्रदेश नेपाि 

 
कार्य वववरर्को निनुाः 
 कियचारीको पद नािः  काि गनुयपने स्थानः 
 कियचारीको नािः       
सपुररवेिकः  प्रलिवदेन पेश गनुयपने अलधकारीः  
कार्य वववरर्ः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
 

  



rGbggfy gu/kflnsfsf] s/f/df sd{rf/L egf{ ug]{ ;DalGw sfo{ljlw @)&&   

rGbggfy gu/kflnsf, h'Dnf kfgf 145 

 

अनसूुची -२ 

(बुदँा४.१सँग सम्बस्न्धि आवेदनको ढाँचा) 
चन्दननाथ नगरपालिकको कार्ायिर् 

.कर्ायिी प्रदेशनेपाि 
 

करारिा सेवा लिनसेम्बन्धी सूचना 
(सचुना प्रकास्शि लिलि : २०७  /    /     ) 

 
चन्दननाथ नगरपालिकाको िागी         (ववषर्गि शाखा) िा रहने गरी         (पद) को रुपिा 
देहार्को संख्र्ा र र्ोग्र्िा भएको प्राववलधक िथा प्रशासलनक कियचारी करारिा राख्न ुपने भएकािे र्ोग्र्िा 
पगेुका नेपािी नागररकहरुिे र्ो सूचना प्रकास्शि भएको लिलििे ७ वा १५ (पन्र) ठदन लभत्र ठदनको २:०० 
बजेसम्ि राजस्व लिरेको रलसद सवहि दरखास्ि ठदन हनु सम्वस्न्धि सवैको िालग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको 
छ । र्सको फाराि, दरखास्ि दस्िरु, कार्य–वववरर्, पाररश्रलिक, सेवाका शियहरु सवहिको ववस्ििृ वववरर् 
कार्ायिर्बाट वा ववेसाइट www.cm jumla@gmail.comबाट उपिब्ध हनुछे ।  

पद नाि  संख्र्ा 
  
  

२.शैस्िक र्ोग्र्िा र अनभुव (निनुा) : 
१. नेपािी नागररक । 
२. न्रू्निि र्ोग्र्िा (जस्िैः नेपाि सरकारवाट िान्र्िा प्राप्त ववश्वववद्यािर्वाटसम्बस्न्धि ववषर्िा एस एि सी / 

आइ एड / स्नािक  र कुनै सम्बद्ध ववषर्िा ववषर्िा स्नािकोत्तर गरेको । 
३. अनभुवको हकिा सम्बस्न्धि िह र पद सम्बन्धी कार्यिा कम्िीिा ...... वषयको कार्य अनभुव भएको  ।  
४. .... वषय उिेर परुा भई .... वषय ननाघेको हनुपुने । 
५. नेपाि                       लबषर् भए काउस्न्सििा दिाय भएको (प्रिार्पत्र) । 
६. अन्र् प्रचलिि काननुद्वारा अर्ोग्र् नभएको । 
३. दरखास्ििा संिग्न गनुयपनेः उम्िेदवारको व्र्स्क्तगि वववरर्, शैस्िक र्ोग्र्िाको प्रिास्र्ि प्रलिलिवप, नेपािी 

नागररकिाको प्रिार्पत्रको प्रिास्र्ि प्रलिलिवप, अनभुवको प्रिास्र्ि प्रलिलिवप िथा प्रचलिि नेपाि कानून 
बिोस्जि ववलभन्न काउस्न्सि वा पररषद् वा अन्र्िा दिाय भएको प्रिास्र्ि प्रलिलिवप संिग्न हनुपुनेछ । पेश 
गररने सबै प्रलिलिवपको पछाडी उम्िदेवार स्वरं्िे हस्िािर गरी प्रिास्र्ि गने ।  



rGbggfy gu/kflnsfsf] s/f/df sd{rf/L egf{ ug]{ ;DalGw sfo{ljlw @)&&   

rGbggfy gu/kflnsf, h'Dnf kfgf 146 

 

अनसूुची -३ 

(बुदँा४.२सँगसम्बस्न्धिदरखास्िफारािकोढाँचा) 
चन्दननाथ नगर कार्यपालिकको कार्ायिर् 

कर्ायिी प्रदेश, नेपाि 
 

करारको िालग दरखास्ि फाराि 
(क) वैर्स्क्तक वववरर् 

 नाि थर
  

(देवनागरीिा)  
(अंग्रजेी िूिो अिरिा)  लिङ्ग: 

नागररकिा नं: जारी गने स्जल्िा : लिलि : 
स्थार्ी िेगाना क) स्जल्िा ख) न.पा./गा  पा ग) वडा नं 
 घ) टोि : ङ) िागय/घर नं. : च) फो नं. 
पत्राचार गने िेगाना : ईिेि 
बाबकुो नाि, थर : जन्ि लिलि :             (वव.सं.िा)              (ईस्स्व संवििा) 
बाजेको नाि, थर : हािको उिेर :             वषय            िवहना 

(ख) शैस्िक र्ोग्र्िा/िालिि (दरखास्ि फाराि भरेको पदको िालग चावहने आवश्र्क न्रू्निि शैस्िक र्ोग्र्िा/िालिि िात्र उल्िेख गने) 

आवश्र्क न्रू्निि र्ोग्र्िा ववश्वववद्यािर्/बोडय/िालिि ठदन ेसंस्था शैस्िक उपालध/िालिि  संकार् शे्रर्ी/प्रलिशि िूि ववषर् 
शैस्िक र्ोग्र्िा      

     
िालिि      

(ग) अनभुव सम्बन्धी वववरर्  

कार्ायिर् पद सेवा/सिूह/उपसिूह शे्रर्ी/िह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार 
अवलध 

देस्ख सम्ि 
       
       

िैिे र्स दरखास्ििा खिुाएका सम्पूर्य वववरर्हरु सत्र् छन ्। दरखास्ि बझुाएको पदको सूचनाको िालग अर्ोग्र् िहररन ेगरी कुन ैसजार् पाएको छैन । कुनै कुरा ढाटेँ 
वा िकुाएको िहररएिा प्रचलिि कानून बिोस्जि सहनछुे/बझुाउनछुे । उम्िेदवारिे पािना गने भनी प्रचलिि कानून िथा र्स दरखास्ि फारािका पषृ्ठहरुिा उल्िेस्खि सबै 
शिय िथा लनर्िहरु पािना गनय िन्जरु गदयछु । साथै करारिा उल्िेस्खि शियहरु पूर्य रुपिा पािना गनेछु र करारको सिर्भन्दा अगावै करारको अन्त्र् गदाय कस्म्ििा ३ 
िवहनाको पूवय सूचना ठदई कार्ायिर्िा लनवेदन ठदनछुे । 

उम्िेदवारको ल्र्ाप्चे सहीछाप उम्िेदवारको दस्िखि 
दार्ा ँ बार्ा ँ
 
 

 

लिलि: 

कार्ायिर्िे भनेः 
रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखास्ि अस्वीकृि भए सो को कारर् : 
दरखास्ि रुज ुगनेको नाि र दस्िखिः 
लिलि : 

दरखास्ि स्वीकृि/अस्वीकृि गनेको 
दस्िखि 
लिलि : 

 

हािसािै स्खचेको 
पासपोटय साईजको परैु 
िखुाकृलि देस्खन े
फोटो र्हा ँटास्न ेर 
फोटो र फाराििा 
पने गरी उम्िेदवारिे 
दस्िखि 
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द्रष्टव्र् : दरखास्ि साथ सूचनािा उल्िेस्खि िगार्ि लनम्नलिस्खि कागजािहरु अलनवार्य रुपिा उम्िेदवार आफैिे प्रिास्र्ि गरी पेश गनुय पनेछ । 
(१) नेपािी नागररकिाको प्रिार्पत्रको प्रलिलिवप,   (२) सिकििा र सम्बद्ध आवश्र्क पनेिा सो को प्रलिलिवप, (३) न्रू्निि शैस्िक र्ोग्र्िाको प्रिार्पत्र 

र चाररलत्रक प्रिार्पत्रको प्रलिलिवप, प्राववलधक कार्य (इस्न्जलनर्ररङ्ग, स्वास््र् िथा पश ु स्चवकत्सा िगार्िका अन्र् िेत्र) का िालग आवश्र्क पने व्र्वसावर्क प्रिार्पत्र 
(िाईसेन्स)को प्रलिलिवप, िालिि र अनभुव आवश्र्क पनेिा सो सिेिको प्रलिलिवप, आठद । 



rGbggfy gu/kflnsfsf] s/f/df sd{rf/L egf{ ug]{ ;DalGw sfo{ljlw @)&&   

rGbggfy gu/kflnsf, h'Dnf kfgf 148 

 

अनसूुची - ४ 

(बुदँा७.१सँगसम्बस्न्धिकरारसम्झौिाकोढाँचा) 
करार सम्झौिा 

नगर कार्यपालिकाकोकार्ायिर्, (र्सपलछ पवहिो पि भलनएको) र ……..स्जल्िा,.....गाउँपालिका, वडा नं. ..... 
बस्ने श्री.... (र्सपलछ दोश्रो पि भलनएको) का बीच .....नगरपालिका ……… को कािकाज गनय गराउन लिलि 
२०७   //...... को लनर्यर् अनसुार देहार्का कार्य/शियको अलधनिा रवह दोश्रो पििे पवहिो पििाई सेवा 
उपिब्ध गराउन िन्जरु भएकािे र्ो करारको संझौिा गरी एक/एक प्रलि आपसिा बसु्झ लिर्ौं ठदर्ौं : 
१. कािकाज सम्बन्धिा : दोस्रो पििे आफुिाई िोवकएको संिग्न कार्य वववरर् अनसुारको कार्य पवहिो 

पििे िोकेको सिर् र स्थानिा उपस्स्थि भई गनुय पनेछ र आवश्र्किानसुार थप काि गनुय पनेछ । 
२. काि गनुय पने स्थान:....।  
३. करारिा काि गरे बापि पाउँने पाररश्रलिक : प्रत्र्के िवहना व्र्लिि भएपलछ, पवहिो पििे दोश्रो 

पििाई िालसक रुपिा रु......(अिरेपी रु....पाररश्रलिक उपिब्ध गराउनेछ ।  
४. आचरर्को पािनाः दोश्रो पििे ...नगरपालिकाको प्रचलिि कानूनिा ब्र्वस्था भएका आचरर् िथा 

अनशुासन सम्बन्धी व्र्वस्थाहरु पािना गनुय पनेछ ।  
५. ववदाः दोस्रो पििाई साबयजलनक लबदा बाहेक अन्र् कुनै पलन वकलसिको लबदा उपिब्ध हनु े छैन । 

साथै कार्ायिर्को िालग आवश्र्क परेको खण्डिा लबदाको ठदनिा पलन सेवा उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 
र्सरी सावयजलनक लबदाको ठदनिा कार्ायिर्िा काि िगाए बापि िालसक करार रकिको दािासाहीिे 
रकि दोश्रो पििाई ठदईनछे ।  

६. कार्ायिर् सम्पस्त्तको सरुिाः दोस्रो पििे कार्ायिर्को चि अचि सम्पस्त्तको नोक्सानी वा वहनालिना 
गरेिा सो को िलिपूलिय वा हानी नोक्सानीको लबगो दोश्रो पििे पवहिो पििाई ठदन ुपनेछ । 

७. गोप्र्िाः दोस्रो पििे कार्ायिर्को कागजपत्र, स्जन्सी सािान एवं गोप्र् कुरा वा कागजाि कुन ै
अनलधकृि व्र्स्क्त वा देशिाई उपिब्ध गराएको प्रिास्र्ि भएिा दोस्रो पििाई करारबाट हटाई सोबाट 
भएको हानी नोक्सानीको स्तिपूलिय दोश्रो पिबाट भराईनछे र कािो सूचीिा सिेि रास्खनछे ।   

८. करार अवलधः र्ो करार २०७...  ।.।...देस्ख िाग ुभई ..... सम्िको िालग हनुेछ ।  
९. कार्यसम्पादन िूल्र्ाकंनः पवहिो पििे दोस्रो पिको कार्य सम्पादन िूल्र्ांकन गने र सो िूल्र्ांकन गदाय 

सािवसािी लनरन्िरिा ठदन उपर्कु्त देस्खएिा कार्यववलधको दफा ९ बिोस्जि करार लनस्श्चि अवलधको 
िालग थप हनु सक्नेछ । 

१०. पाररश्रलिक कट्टी र करार सेवाको शियको अन्त्र्ः दोश्रो पििे पवहिो पििाई िगािार७ (साि) ठदन 
भन्दा बढी उक्त सेवा उपिब्ध नगराएिा, सन्िोषजनक सेवा ठदन नसकेिा अनपुस्स्थि रहेको अवलधको 
पाररश्रलिक दािासावहिे कट्टा गररनेछ र सो भन्दा बढी सेवा नगरेिा स्विः र्ो संझौिा पवहिो पििे 
रद्ध गरी अको ब्र्वस्था गनय वाधा पने छैन । दोश्रो पििे शारररीक रुपिा अस्वस्थ भई वा अन्र् कुनै 
कारर्िे सेवा ठदन असिथय भएिा वा काि सन्िोषजनक नभएिा वा आचरर् सम्बन्धी कुराहरु बराबर 
उल्िघंन गरेिा दोश्रो पिसंगको संझौिा रद्ध गनय सक्नछे र लनजको सट्टा अको व्र्स्क्त करारिा रास्ख 
काि िगाउन बाधा पने छैन ।  
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११. दावी नपगु्नेः दोश्रो पििे र्स करार बिोस्जि काि गरेकै आधारिा पलछ कुन ैपलन पदिा अस्थार्ी वा 
स्थार्ी लनर्सु्क्त हनुाका िालग दाबी गनय पाँउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचलिि कानून िागू हनुेः र्स संझौिािा उल्िेख नभएको कुरा प्रचलिि नेपाि कानून बिोस्जि हनुेछ। 
 

नगरपालिकाको िफय बाट :  दोस्रो पि (करार गने व्र्स्क्त): 
हस्िािर : हस्िािर :  
नाि : नाि : 
पद : िेगाना : 
कार्ायिर्को छापः  
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अनसूुची -५ 
(बुदँा७.२सँगसम्बस्न्धिकरारसूचनापत्रकोढाँचा) 

चन्दननाथ नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकको कार्ायिर् 

खिगा  
करर्ािी प्रदेशनेपाि 

 

च.नं.         लिलिः    
प.सं.  
श्री....., 
िेगाना.... 
ववषर्ः करार सम्बन्धिा । 
िपाईिाई लिलि २०७...।....।... लनर्यर्ानसुार सूस्चकरर् गररए बिोस्जि (पदको नाि वा काि) का िालग 
र्सैसाथ संिग्न करार (सम्झौिा) बिोस्जि लिलि २०७....।....।...  देस्ख २०७....।.....।.... सम्ि 
करारिा रास्खएको हुँदा संिग्न कार्यशिय अनरुुप आफनो काि इिान्दारीपूवयक र व्र्वसावर्क िूल्र् िान्र्िा 
अनरुुप गनुयहनु जानकारी गराइन्छ ।  
 साथै आफ्नो काि कियव्र् पािना गदाय र्स चन्दननाथ नगरपालिकाको कियचारीिे पािना गनुयपने 
आचार संवहिा र आचरर्को सिेि पररपािना हनु जानकारी गराइन्छ ।  

प्रिखुप्रशासकीर्अलधकृि 

बोधाथयः 
श्री आलथयक प्रशासन शाखाःप्रिास्र्िहास्जर/Time Sheetसवहिको 

प्रलिवदेनकाआधारिासम्झौिाबिोस्जिकोरकििालसकरूपिाउपिब्धगराउनहुनु। 
श्री प्रशासन शाखाः हास्जरीको व्र्वस्था हनु ।  
श्री वडा कार्ायिर्,………… 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् जमु्िा । 
                                            आज्ञािे  
खडानन्द चौिागाई  
नन प्रमुख प्रशासकीर् अधिकृत  
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