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 प्राविलिक कममचारी फील्ड सवुििा कार्मवििी, २०७४ 

 

प्रस्तािना 

र्स गाउँपालिकालित्र प्राविलिक कममचारीहरु र्ोजनास्थिमै जानपुने गरी सञ्चालित हनेु विकास र्ोजना 
तथा कार्मक्रममा हनेु प्राविलिक कममचारीिे प्राप् त गने सवुििािा  ्र्िझस्थत गनम स्थानीर् सरकार 
सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा १०२ को उपदफा २ िे ददएको अलिकार प्रर्ोग गरी झिमरुक 
गाउँकार्मपालिकािे र्ो प्राविलिक कममचारी फील्ड सवुििा कार्मवििी, २०७४ जारी गरेको छ । 

 

पररच्छेद –१ 

१. संझिप्त नाम र प्रार्िः 

(क)  र्स कार्मवििीको नाम “प्राविलिक कममचारी फील्ड सवुििा कार्मवििी, २०७४” रहेको 
छ । 

(ख)  र्ो कार्मवििी  तरुुन्त िागू हनेुछ । 

२. पररिाषाः विषर् िा प्रसंगिे अको अथम निागेमा र्स कार्मवििीमा, 

(क) “प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत” िन्नािे झिमरुक गाउँ कार्मपालिकाको प्रमखु प्रशासकीर् 
अलिकृतिा  स्िन ुपछम । 

(ख) "र्ोजना" िन्नािे गाउँपालिकालित्र सञ्चालित र्ोजनाहरु स्िन ुपछम ।  

(ग) “कार्ामिर्” िन्नािे झिमरुक गाउ कारँ्पालिकाको कार्ामिर् स्िन ुपछम । 

(घ) “सलमलत” िन्नािे उपिोक्ता सलमलत िन्न ेस्िन ुपछम । 

(ङ) "प्राविलिक कममचारी" िन्नािे र्ोजना हेने गरी तोवकएको प्राविलिक कममचारी िनी स्िन ु

पछम।  

(च) "अलिकृतस्तर" िन्नािे राजपत्रावित तथा सहार्कस्तर िन्नािे राजपत्र अनंवकत 
कममचारीिा   स्िन ुपछम ।  
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पररच्छेद-२ 

३. फील्ड आदेश स्िीकृत गनुमपने 

र्स कार्मविलि बमोझजम र्ोजनाको िगत  झस्टमेट तर्ार गनम, रलनङलबि तर्ार गनम, अनगुमन 
गनम, कार्मस्पादन स्तर जाँच गनम िा कार्मस्पन्न प्रलतिेदन तर्ार गनम िा र्ोजना स्पन्न िै 
सकेपश्चात जनुसकैु अिस्थामा प्राविलिक कममचारी वफल्डमा ग  हेनुमपने िएमा सो को अगािै 
अनसूुची १ बमोझजमको वफल्ड आदेश स्िीकृत गरा  जानपुनेछ । 

४. समूहीकृत मूल्र्ाँकन गनुमपने  

(१) एक ददन िन्दा बढी अिलिको िालग दफा ३ बमोझजमको वफल्ड आदेश स्िीकृत गराउँदा 
ठाउँ िेग पार्क लमल्ने आिारमा क्तीमा तीनिटा र्ोजनाका िालग दफा ३ मा उझल्िझखत 
काममध्रे् कुनै एक काम एकैपटक हनु सक्ने गरी समूहीकृत गरी  बना   पेश गनुमपनेछ।  

(२) उपदफा १ बमोझजम एक िन्दा बढी ददनका िालग कममचारी खवटनपुने िएमा क्तीमा 
स्िीकृत ददन बराबरको र्ोजना संख्र्ामा कामकाज गनुमपनेछ।  

५. प्रलतिेदन पेश गनुमपने 

(१) दफा ३ मा उल्िेझखत मध्रे् जनु र्ोजनाका िालग जनु काममा खटी  गएको हो सो 
कामको लनर्मानसुारको प्रलतिेदन तर्ार गरी पेश गनुमपनेछ।   

(२) उपदफा (१) बमोझजमको प्रलतिेदन स्िीकृत िैसके पश्चात मातै्र अनसूुची २ बमोझजमको 
वफल्ड लबि िरी पेश गनम सवकनेछ। 

६. र्ोजनागत फील्ड भ्रमण फाँटिारी तर्ार गनुमपने  

(१) प्राविलिक कममचारीिे अझघल्िो मवहनामा क्तीमा एकपटक वफल्ड आदेश स्िीकृत 
गराएको र्ोजनाको अको मवहनाको सात गते लित्र अनसूुची ३ को ढाँचामा मालसक फील्ड 
भ्रमण फाँटिारी तर्ार गनुमपनेछ। 

(४) एक र्ोजनाका िालग सबै चरणमा गरी  अलिकतम ३ ददन िन्दा बढीको फील्ड आदेश 
स्िीकृत गनमका िालग पेश गनुमहुँदैन।  

७. असिु उपर गररने 
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र्स कार्मवििी विपरीत बढी फील्ड सवुििा उपिोग गरेको िा दफा ५ बमोझजमको समर्मा 
प्रलतिेदन पेश नगरेको िा र्स कार्मवििी बमोझजमको प्रवक्रर्ा परुा नगरेको ठहरेमा त्र्स्तो 
िकु्तानी लिने कममचारीबाट बढी ठहर िए बराबरको रकम सरकारी बाँकी सरह असिुउपर 
गररनेछ।  

८. फील्ड सवुििा 

(१) दफा ५ बमोझजमको प्रलतिेदन स्िीकृत िैसकेपलछ अलिकृतस्तरको कममचारीको हकमा 
प्रलतददन रु चारसर् र सहार्कस्तरको कममचारीको हकमा प्रलतददन रु तीनसर् बराबरको 
फील्डित्ता उपिब्ि गरा नेछ।  

(२) झिमरुक गाउँपालिकाको  िडा नं ५ अन्तगमत पने साविक ओखरकोट गा.वि.स.को िडा 
नं. १ र िडा नं. ७ मा पने र्ोजनाको हकमा र्स कार्मवििी बमोझजमको वफल्ड ित्ता उपिब्ि 
गरा ने छैन । साथै िडा कार्ामिर्मा समेत काम गने गरी झज्मेिारी तोकीएका प्राविलिक 
कममचारीको हकमा िडाको केन्र रहेको साविकको िडामा सञ्चालित र्ोजनाको हकमा र्स 
कार्मवििी बमोझजमको वफल्ड ित्ता उपिब्ि गरा ने छैन । 

(३) १ ददन िन्दा बढी ददनको िालग स्िीकृत वफल्ड आदेशको अझन्तम ददन बापत उपदफा 
१ बराबरको रकमको एक चौथा  रकम मात्र फील्ड सवुििा ददइनेछ।  

(४) प्राविलिक कममचारीिे आफूिे मवहना िरमा काम गरेको प्राविलिक प्रलतिेदन तथा र्स 
कार्मवििी बमोझजम तर्ार गरी पेश गनुमपने कार्मविलिहरु अनसूुची १,२,३ को लनददमष्ट ढाँचामा 
िरी अको मवहनाको सात गते लित्र पेश गरेपलछ मातै्र िकु्तानी ददन सवकनेछ।  

  

पररच्छेद–३ 

९.  असि लनर्तिे गरेका काम बचाऊ 

र्स कार्मवििी बमोझजम र्ोजना स्पन्न गदाम असि लनर्तिे गरेका कामको स्बन्िमा प्राविलिक 
कममचारी उपर कुनै कारिाही हनेु छैन । 

१०.  प्रचलित काननु बमोझजम हनेु 

(क)  र्स कार्मवििीमा िएको ्र्िस्थािे प्रचलित काननु बमोझजम हनेु अन्र् अनगुमन 
कार्मिा  बािा  प¥ुर्ाएको मालनने छैन ।  
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११. बािा अड्काउ हटाउने अलिकार 

र्स कार्मवििीको कार्ामन्िर्नमा कुनै बािा अड्काउ परेमा गाउँ कार्मपालिकािे त्र्स्तो बािा 
अड्काउ हटाउन झिमरुक गाउँपालिकाको राजपत्रमा आदेश लनकाल्न सक्नेछ र त्र्स्तो आदेश 
र्सै कार्मविलिमा परे सरह मालनने छ ।  

१२. संशोिन  

र्स कार्मवििीमा थपघट गने अलिकार प्रचलित काननुको अलिनमा रही गाउँ कार्मपालिकाको 
हनेुछ । 

  

 

   



 

5 
 

अनसूुची १ 

(दफा ३ सँग स्बझन्ित) 
झिमरुक गाउँपालिका 

गाउँ कार्मपालिकाको कार्ामिर् 

मच्छी, प्रू्ठान 

वफल्ड आदेश 

         संख्र्ाः- 
                                             लमलतः-  

                                                                                      
१. वफल्ड भ्रमण गने कममचारीको नाम:-  
२. पद:-  
३. कार्ामिर्:-   
४. वफल्ड जाने िडा नं.:-  
५. वफल्ड जाने र्ोजनाको नाम:- 
६. वफल्ड जाने अिलिः-  
७. भ्रमण गने सािनः-  
८. भ्रमणको लनलमत्त माग गरेको पेश्की खचम:- 
९. भ्रमण स्बन्िी अन्र् आिश्र्क कुरा:-   
          ..................... 
         भ्रमण स्िीकृत गने पदालिकारी 
          लमलत:-  
  (राजस्ि तथा आलथमक प्रशासन शाखाको प्रर्ोजनका िालग) 

भ्रमण खचम 
बजेट नं. ............................ बाट नगद÷चेक नं....................... 
रु.............................अिेरुप...........................................................................
...............................ददइएको छ । 

बझुिलिनेको सही ................................        
नाम,थर:-       .................................      
लमलत:-                                         (आलथमक प्रशासन शाखा) 
              लमलत:- 
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अनसूुची २ 

(दफा ५ को उपदफा २ सँग स्बझन्ित) 
झिमरुक गाउँपालिका 

गाउँ कार्मपालिकाको कार्ामिर् 

मच्छी, प्रू्ठान 

 

वफल्ड भ्रमण खचमको लबि 

 

कममचारीको नाम (दजाम शे्रणी खलु्ने गरी):- 
कार्ामिर्:- 
कममचारीको स्थार्ी ठेगाना:- 
र्ोजनाको नाम, ठेगाना:- 
उद्देश्र्:- 
 

प्रस्थान पहुँच दैलनक ित्ता कुि 
ज्मा 

कैवफर्त 

लमलत स्थान लमलत ददन दर ज्मा   

        

कुि ज्मा   

 

 

स्िीकृत वफल्ड आदेश नं.              लमलत       
                       स्िीकृत रकम  
पेश िएको ब्र्होरा ठीक छ । िठु्ठा ठहरे प्रचलित   जाच गने अलिकारीको दस्तखत  

काननु बमोझजम सहने छु बिुाउने छु ।                 लमलत:         

वफल्ड भ्रमण गने कममचारीको दस्तखत:             स्िीकृत गने अलिकारीको दस्ताखत   

   लमलत:        लमलत:      
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अनसूुची ३ 

दफा ६ को उपदफा १ संग ;स्बझन्ित_ 

श्री झिमरुक गाउँपालिका, 
गाउँ कार्मपालिकाको कार्ामिर्। 

 मालसक वफल्ड भ्रमण फाँटिारी . 
लमलत ............ साि ..............  मवहनामा  र्स गाउँपालिका अन्तरगतका लन्न िडाका र्ोजनाहरुमा 
लन्नानसुारको वफल्ड भ्रमण गरीएको ्र्होरा अनरुोि छ.  

l;=g+= 

वफल्ड भ्रमण 

गररएको िडा 
नं र ठाउँ 

र्ोजनाको 
नाम 

लमलत उद्देश्र् प्रलतिेदन पेश 
गरे/नगरेको 

उपिोक्ता सलमलतका 
अध्र्ि/सझचि/कोषाध्र्
िको हस्तािर  

       

       

       

पेश गने :- र्स फाँटिारीमा उझल्िझखत तथ्र्हरु स्बझन्ित प्रलतिेदन/वफल्ड आदेशसंग लिडा  पेश 

गरेको छु। अन्र्था ठहरे सहुँिा/बिुाउँिा।  
नामथर      
दजाम    

हस्तािर        सदर गने 

 

 

lemd?s ufpF sfo{kflnsfsf] a}7saf6 ldlt @)&$÷!)÷!( 

ut] kfl/t of] sfo{ljlw lemd?s ufpF sfo{kflnsfsf] lg0f{o 

jf cfb]z / clwsf/kqsf] k|df0fLs/0f -sfo{ljlw_ lgodfjnL, 

@)&$ sf] lgod # sf] pklgod $ adf]lhd k|df0fLs/0f 

ub{5' .  

                -tf/fls/0f s]=;L=_ 

ldltM–@)&$÷!)÷@!       k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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ut] kfl/t of] sfo{ljlw lemd?s ufpF sfo{kflnsfsf] lg0f{o 

jf cfb]z / clwsf/kqsf] k|df0fLs/0f -sfo{ljlw_ lgodfjnL, 

@)&$ sf] lgod # sf] pklgod $ adf]lhd k|df0fLs/0f 

ub{5' .  
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ldltM–@)&$÷!)÷@!       k|d'v k|zf;sLo clws[t 


