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xt'jfu9L ufpFkflnsf
प्राविधिक कर्मचारी फील्ड सुवििा ;DaGwL कार्मवििी, २०७5
स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,

@)&$ को दफा १०२ को उपदफा २ ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी xt'jfu9L

गाउँ काययपाललकाले यो प्राविधिक कर्मचारी फील्ड सुवििा कार्मवििी, २०७% जारी गरे को छ .

k|:tfjgfM
यस गाउँ पाललकालित्र प्राविधिक कर्यचारीहरु योजनास्थलर्ै जानुपने गरी सञ्चाललत हुने विकास योजना तथा काययक्रर्र्ा
हुने प्राविधिक कर्यचारीले प्राप्त गने सुवििालाई व्यिस्स्थत गनय xt'jfu9L गाउँ पाललकाले यो काययविधि बनाई लागू गरे को
छ।

kl/R5]b –!

;+lIfKt gfd / k|f/De
!=

;+lIfKt gfd / k|f/DeM
-s_
o; काययवििीsf] gfd æप्राविधिक कर्यचारी फील्ड सुवििा काययवििी,२०७%Æ /x]sf] 5 .
-v_

of]

काययवििी गाउँ काययपाललकाबाट

:jLs[t ePsf] ldltb]lv nfu'" x'g]5 .
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@=

kl/efiffMljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o;

काययवििीdf,

-s_ æcg'udg 6f]nLÆ eGgfn] sfof{non]] u7g u/]sf] cg'udg 6f]nL ;Demg' kb{5 .
-v_ योजना िन्नाले गाउँ पाललकालित्र सञ्चाललत योजनाहरु बुझ्नुपनेछ .

-u_ æsfof{noÆ eGgfn] ufp काययFkflnsfsf] sfof{no ;Demg' kb{5 .
-3_ æ;ldltÆ eGgfn] pkef]Qmf ;ldlt eGg] ;Demg' kb{5 .
(ङ) प्राविधिक कर्यचारी िन्नाले योजना हे ने गरी तोककएको प्राविधिक कर्यचारी िनी सम्झनुपदय छ।
(च) अधिकृतस्तर िन्नाले राजपत्राङ्ककत ददतीय र तत
ृ ीय श्रेणी तथा सहायकस्तर िन्नाले राजपत्रअनंककत
कर्यचारीलाई बझ्
ु नप
ु नेछ।

kl/R5]b–@

lkmN8 ;'ljwf tyf k|ltj]bg
#= फील्ड आदे श स्िीकृत गनप
ुम ने
यस काययविधि बर्ोस्जर् योजनाको लगत ईस्स्टर्ेट तयार गनय, रननङबबल तयार गनय, अनुगर्न गनय, काययसम्पादन स्तर
जाँच गनय या काययसम्पन्न प्रनतिेदन तयार गनय या योजना सम्पन्न िै सकेपश्चात जुनसुकै अिस्थार्ा प्राविधिक
कर्यचारी कफल्डर्ा गई हे नप
ुय ने िएर्ा सो को अगािै अनुसूची-१ बर्ोस्जर्को कफल्ड आदे श स्िीकृत गराई जानुपनेछ .
४.सर्ूहीकृत र्ूल्र्ााँकन गनप
ुम ने
१. एक ददन िन्दा बढी अिधिको लाधग दफा ३ बर्ोस्जर्को कफल्ड आदे श स्िीकृत गराउँ दा ठाउँ -िेग पायक लर्ल्ने
आिारर्ा कम्तीर्ा तीनिटा योजनाका लाधग दफा ३ र्ा उस्ल्लखित कार्र्ध्ये कुनै एक कार् एकैपटक हुन सक्ने
गरी सर्ूहीकृत गरी बनाई पेश गनुप
य नेछ।
२. उपदफा १ बर्ोस्जर् एक िन्दा बढी ददनका लाधग कर्यचारी िदटनप
ु ने िएर्ा कम्तीर्ा स्िीकृत ददन बराबरको
योजना संख्यार्ा कार्काज गनप
ुय नेछ।
५. प्रततिेदन पेश गनप
ुम ने
(१) दफा ३ र्ा उल्लेखित र्ध्ये जुन योजनाका लाधग जुन कार्र्ा िटीई गएको हो सो कार्को ननयर्ानुसारको
प्रनतिेदन कफल्डबाट फककयएको तीन ददनलित्र तयार गरी पेश गनप
ुय नेछ।

(२) उपदफा (१) बर्ोस्जर्को प्रनतिेदन स्िीकृत िैसकेपश्चात र्ात्रै अनुसूची-२ बर्ोस्जर्को कफल्ड बबल िरी पेश गनय
सककनेछ।

६. र्ोजनागत फील्ड भ्रर्ण फााँटिारी तर्ार गनप
ुम ने
१. प्राविधिक कर्यचारीले अनिल्लो र्दहनार्ा कम्तीर्ा एकपटक कफल्ड आदे श स्िीकृत गराएको योजनाको अको
र्दहनाको सात गते लित्र अनुसूची-३ को ढाँचार्ा र्ालसक फील्ड भ्रर्ण फाँटिारी तयार गनप
ुय नेछ।

२. यस काययविधि बर्ोस्जर् कफल्ड सुवििा दाबी गने कर्यचारीले योजनाको काययसम्पन्न िैसकेपश्चात काययसम्पन्न
प्रनतिेदन साथसाथै प्रत्येक योजनाका लाधग कफल्डर्ा िदटएको योजनागत कफल्ड भ्रर्ण फाँटिारी अनुसूची-४ को
ढाँचार्ा तयार गरी पेश गनप
ुय नेछ।

३. अनुसूची-४ बर्ोस्जर् जुन उद्दे श्यले कफल्ड भ्रर्ण गरीएको हो सो कफल्ड आदे शको अस्न्तर् लर्नतले सात ददनलित्र
प्रनतिेदन पेश नगरे र्ा उक्त उद्दे श्य बापतको ददनबराबरको कफल्ड सवु ििा दाबी गनह
ुय ु ँदैन।
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४.एक योजनाका लाधग सबै चरणर्ा गरी
गनह
ुय ु ँदैन।

अधिकतर् ३ ददन िन्दा बढीको फील्ड आदे श स्िीकृत गनयका लाधग पेश

७. असुलउपर गररने
यस काययवििी विपरीत बढी फील्ड सुवििा उपिोग गरे को िा दफा ५ बर्ोस्जर्को सर्यर्ा प्रनतिेदन पेश नगरे को िा
यस काययवििी बर्ोस्जर्को प्रकक्रया पुरा नगरे को ठहरे र्ा त्यस्तो िुक्तानी ललने कर्यचारीबाट बढी ठहर िएबराबरको
रकर् सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गररनेछ।
६. फील्ड सुवििा
१. दफा ५ बर्ोस्जर्को प्रनतिेदन स्िीकृत िैसकेपनछ अधिकृतस्तरको कर्यचारीको हकर्ा प्रनतददन रु
र सहायकस्तरको कर्यचारीको हकर्ा रु

#))

$)) -चार

सय)

(तीन सय) बराबरको फील्डित्ता उपलब्ि गराईनेछ ।

२. स्िीकृत कफल्ड आदे शको अस्न्तर् ददनबापत उपदफा १ बराबरको रकर्को चौथाई रकर् र्ात्र फील्ड सुवििा ददन
सककनेछ।

३. प्राविधिक कर्यचारीले आफूले र्दहनािरर्ा कार् गरे को प्राविधिक प्रनतिेदन तथा यस काययवििी बर्ोस्जर् तयार

गरी पेश गनप
ुय ने काययविधिहरु अनस
ु च
ू ी १,२,३,४ को ननददय ष्ट ढाँचार्ा िरी अको र्दहनाको सात गते लित्र पेश गरे पनछ
र्ात्रै िुक्तानी ददन सककनेछ।
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kl/R5]b–३

!*=
!(=

c;n lgotn] u/]sf sfd arfpmM o; काययवििी बर्ोस्जर् योजना सम्पन्न ubf{ c;n lgotn] u/]sf sfdsf] ;DaGwdf
प्राविधिक कर्यचारी, जनप्रनतननिी िा अनुगर्न 6f]nLsf ;+of]hs tyf ;b:ox¿ pk/ s'g} sf/jfxL x'g] 5}g .
k|rlnt sfg'g adf]lhd x'g]M
-s_ o; काययवििीdf ePsf] Joj:yfn] k|rlnt sfg'g adf]lhd x'g] cGo cg'udg sfo{nfO{ afw k'¥ofPsf] dflgg] 5}g .

@)=

afwf c8\sfp km'sfpg] clwsf/M o; काययवििीsf] sfof{Gjogdf s'g} afwf c8\sfp k/]df अनुगर्न टोलीsf] j}7saf6
lg0f{osf nflu afwf c8\sfp km'sfp ug{ ufpFकाययkflnsfdf k7fO{g] 5 .

@#=

;+zf]wgM o;

काययवििीdf

yk36 ug]{ clwsf/ k|rlnt sfg'gsf] clwgdf /xL ufpFकाययपाललकाsf] x'g]5 .

२४. अधिकार प्रत्र्ार्ोजन
गाउँ काययपाललकाले यस काययवििीको सम्पूणय दफा िा कुनै ननस्श्चत दफाको कायायन्ियनको अधिकार राजपत्राङ्ककत
तत
ृ ीय श्रेणीको अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ।
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अनुसूची-१

तनर्र् ३ संग सम्बन्धित

xt'jfu9L ufpkflnsf
ufpsfo{kflnsfsf] sfof{no
फफल्ड आदे श

;+Vof
ldlt

.

.

lkmN* e|d)f ug]{ kbflwsf/L jf sd{rf/Lsf] gfd
kb
sfof{no

xt'jfu9L

ufpkflnsf,

फफल्ड जाने िडा नं. स्थान
र्ोजनाको नार्
फफल्ड e|d)fsf] p¢]]Zo
फफल्ड e|d)f ug]{

2074.

.

b]lv 2074.

.

;Dd

ददन......

e|d)f ug]{ ;fwg
e|d)f lgldQ dfu u/]sf] k]ZsL vr{
e|d)f ;DaGwL cGo cfjZos s'/f

»»»»»»»
e|d|)f :jLs[t ug]{ kbflwsf/L
ldlt

ah]^»»»»»af^ gub÷r]s g_=»»»»»»»»»»»?»»»»»»»
cIf?kL»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»lbOPsf] % M
a'lemlng]sf] ;xL »»»»»»»
gfd,y/
ldlt
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अनुसूची-२

दफा ५ को उपदफा २ संग

सम्बन्धित

पान्ल्हनधदन ufpkflnsf ufpsfo{kflnsfsf] sfof{no
lkmN* e|d)f vr{sf] lan
sd{rf/Lsf] gfd M
bhf{ >])fL v'Ng] u/LM
sfof{no

उद्दे श्र्

sd{rf/Lsf] :yfoL &]ufgf
योजनाको नार्
k|:yfg

ठे गाना
kx¤r
'

b}lgs eQf

:yfg

ldlt

:yfg

ldlt

lbg

b/

hDdf

1

2

3

4

7

8

9

:jLs[t कफल्ड cfb]z g_=

s'n hDdf

s}lkmot

१०

११

ldlt
:jLs[t
/sd
[

6

k]z ePsf] Aoxf]/f &Ls % e'm&f &x/]
k|rlnt

hf¤r ug]{ clwsf/Lsf] b:tvtŸ

sfg'g adf]lhd ;xg] %' a'emfpg] %' M

ldlt

e|d)f ug]{ sd{rf/Lsf] b:tvt

:jLs[t ug]{ clwsf/Lsf] b:tfvtŸ

ldlt

ldlt
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अनुसूची ३

-bkmf ६ को उपदफा १ संग ;DalGwt_
श्री

xt'jfu9L

गाउँ पाललका

गाउँ काययपाललकाको कायायलय।

ljifoM–
लर्नत २०७४ साल ..............

र्ालसक कफल्ड भ्रर्ण फाँटिारी .

र्दहनार्ा यस गाउँ पाललका अन्तरगतका ननम्न िडाका योजनाहरुर्ा ननम्नानस
ु ारको

कफल्ड भ्रर्ण गरीएको व्यहोरा अनुरोि छ.
कफल्ड

l;=g+=

भ्रर्ण

गररएको िडा नं र

योजनाको

लर्नत

उद्दे श्य

प्रनतिेदन

नार्

पेश

गरे /नगरे को

उपिोक्ता
सलर्नतका

ठाउँ

अध्यक्ष/सधचि/कोषा
ध्यक्षको हस्ताक्षर

पेश गने

सदर गने

नार्थर

दजाय

हस्ताक्षर

नार्थर

दजाय

हस्ताक्षर

यस फाँटिारीर्ा उस्ल्लखित तथ्यहरु सम्बस्न्ित प्रनतिेदन/कफल्ड आदे शसंग लिडाई पेश गरे को छु। अन्यथा ठहरे
सहुँला/बुझाउँ ला।

cg';"rL –४
-bkmf ६ को उपदफा २ संग ;DalGwt_
श्री

xt'jfu9L

कफल्ड भ्रर्ण फाँटिारी नं.

गाउँ पाललका,

गाउँ काययपाललकाको कायायलय।
ljifoM– योजनागत कफल्ड भ्रर्ण फाँटिारी .
यस गाउँ पाललका अन्तरगतका ननम्न योजनार्ा ननम्न लर्नतर्ा कफल्ड भ्रर्ण गरी प्रनतिेदन पेश गररएको व्यहोरा
अनुरोि छ.
l;=g+=

योजनाको लई

लई तयार

तयार गनय तोक

गरी स्िीकृत

िएको लर्नत
िडा नं.
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योजनाको नार्

िएको लर्नत

अनुगर्न/रननङबबल

अनुगर्न/रननङ

भ्रर्ण िएको लर्नत

उद्दे श्यले कफल्ड

काययसम्पन्न

काययसम्पन्न

बबल प्रनतिेदन

उद्दे श्यले कफल्ड

स्िीकृत िएको

भ्रर्ण िएको

प्रनतिेदन स्िीकृत

लर्नत

लर्नत

िएको लर्नत
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िडा नं.

योजनाको नार्

िडा नं.

योजनाको नार्

िडा नं.

योजनाको नार्

िडा नं.

योजनाको नार्

पेश गने
नार्थर

सदर गने
दजाय

हस्ताक्षर

नार्थर

दजाय

हस्ताक्षर

यस फाँटिारीर्ा उस्ल्लखित तथ्यहरु सम्बस्न्ित प्रनतिेदन/कफल्ड आदे शसंग लिडाई पेश गरे को छु। अन्यथा ठहरे
सहुँला/बुझाउँ ला।

cf1fn],
/fds'df/ k'8f;}gL
k|d'v k|zf;sLo clws[t
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