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प्राविलिक कममचारी विल्ड सवुििा सम्िन्िी कार्मविलि, २०७७ 

 

प्रस्तािना 

झिमरुक गाउँपालिकाको कार्ामिर् अन्तगमत कार्मरत प्राविलिक कममचारीहरुिाई विल्डमा खटाउदा उपिब्ि 
गराउने सवुििािाई व्र्िझस्ित गनम िान्छनीर् भएकोिे स्िानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दिा 
१०२ को उपदिा २ िे ददएको अलिकार प्रर्ोग गरी झिमरुक गाउँ कार्मपालिकािे र्ो प्राविलिक कममचारी 
विल्ड सवुििा सम्बन्िी कार्मविलि, २०७७ जारी गरेको छ । 

 

पररच्छेद १ 

१.संझिप्त नाम र प्रारम्भः 

(क)  र्स कार्मविलिको नाम “प्राविलिक कममचारी विल्ड सवुििा सम्िन्िी कार्मविलि, २०७७” रहेको 
छ । 

(ख)  र्ो कार्मविलि तरुुन्त िाग ुहनु ेछ । 

२.पररभाषाः विषर् िा प्रसंगिे अको अिम निागेमा र्स कार्मविलिमा, 

(क) “प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत” भन् नािे झिमरुक गाउँ कार्मपालिकाको प्रमखु प्रशासकीर् 
अलिकृतिाई सम्िन ुपछम । 

(ख) "र्ोजना" भन् नािे गाउँपालिकालभत्र सञ्चालित र्ोजनाहरु सम्िन ुपछम ।  
(ग) “कार्ामिर्” झिमरुक गाउँ कार्मपालिकाको कार्ामिर् सम्िन ुपछम । 

(घ) “सलमलत” उपभोक्ता सलमलत भन्न ेसम्िन ुपछम । 

(ङ) "प्राविलिक कममचारी" भन् नािे र्ोजना हेने गरी तोवकएका ईझन्जलनर्र, सि-ईझन्जलनर्र, अलसस्टेन्ट 
सि-ईझन्जलनर्र, झशिा, स्िास््र्, पशसेुिा, कृवष, सूचना प्रविलि, राविर् पररचर् पत्र तिा 
पझिकरण इकाई िगार्त अन्र् शाखा िा इकाईमा कार्मरत प्राविलिक कममचारीिाई सम्िन ु

पछम।  
(च) "अलिकृतस्तर" भन्नािेः- राजपत्रावित ततृीर् शे्रणी/अलिकृत छैठौँ र सो भन्दा मालिको पदिाई 

संम्िन ुपदमछ। 

(छ) "सहार्कस्तर " भन्नािे राजपत्र अनंवकत/ सहार्कस्तर पाँचौ तहसम्मका कममचारीिाई सम्िन ु

पने छ ।  
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पररच्छेद २ 

३. विल्ड आदेश स्िीकृत गनुमपनेः दिा ४ िमोझजम कार्म गनम कुन ैप्रविलिक कममचारी विल्डमा जान ुपने 
भएमा सो को अगािै अनसूुची १ बमोझजमको विल्ड आदेश स्िीकृत गराई जान ुपनेछ । 

४. विल्ड सवुििा उपिब्ि गराउन सवकनेः दिा ३ बमोझजम विल्ड आदेश स्िीकृलत पाएका देहार् 
बमोझजमका शाखा/इकाईहरुबाट तपलसि िमोझजका कार्म गनम खवटएका प्राविलिक कममचारीहरुिाई दिा ७ 
िमोझजम विल्ड सवुििा उपिब्ि गराईने छ । 

४.१ कृवष इकाईः तपलसि बमोझजका कार्म गनम खवटएका कृवष प्राविलिक कममचारीहरुिाई दिा ७ 
िमोझजम विल्ड सवुििा उपिब्ि गराइने छ। 

४.१.१ खेतीिािीमा कुनै रोग व्र्ािी, अलसना िगार्त खेतीबािीमा कुनै प्रकोप देखा परेमा 
सोको परीिण गनम । 

४.१.२ बािीनािीको विल्ड लनरीिण गनम । 

४.१.३ कृषक, कृवष समूह िा िममको लिझखत लनिेदनको अिारमा विल्डमा गई अिश्र्क 
परामशम ददन। 

४.१.४ कृवष सम्िन्िी कुनै त्र्ाि संकिन गनम । 

४.१.५ व्र्िसावर्क खेती प्रणािीिाई सहझजकरण गनम । 

४.१.६ मि, विउ, विजन र अन्र् कृवष सामाग्री वितरण गनम । 

४.१.७ कृषक समूहको िैठक सहझजकरण गनम । 

४.२ पश ुइकाईः तवपसि िमोझजका कार्म गनम खवटएका पश ुप्राविलिक कममचारीहरुिाई दिा ७ 
िमोझजम विल्ड सवुििा उपिब्ि गराइने छ। 

४.२.१  पश ुसमूह िा िममको लिझखत लनिेदनको अिारमा विल्डमा गई अिश्र्क परामशम 
ददन।  

४.२.२ कुनै िेत्रमा पश ुरोग सम्िन्िी महामारी िैलिएमा सोको लनरीिण गनम । 

४.२.३ पश ुपकेट िेत्रमा आिश्र्कता अनसुार विल्ड लनरीिण गनम । 

४.२.४ पशपुन्छी सम्िन्िी त्र्ाि संकिन गनम । 

४.२.५ पश ुस्िास््र् जाँच, परीिण र उपचार गनम । 

४.२.६ पश ुसमूहको िैठक सहझजकरण गनम । 

 

४.३ झशिाः तवपसि िमोझजका कार्म गनम खवटएका झशिा इकाईका प्राविलिक कममचारीहरुिाई दिा 
७ िमोझजम विल्ड सवुििा उपिब्ि गराइने छ। 
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४.३.१ सामाझजक परीिण गनम 
४.३.२ विद्यािर् व्र्िस्िापन सलमलत गठन गनम 
४.३.३ भौलतक पूिामिार लनमामण अिस्िाको लनरीिण गनम 
४.३.४ भौलतक लनमामणको आिश्र्कता पवहचान गनम  

४.३.५ नमूना लसकाई सहजीकरण गनम 
४.३.६ विद्यािर्को गनुासो व्र्िस्िापन गनम  

४.३.७ विद्यािर्को लनरीिण गनम  

४.४ सूचना प्रविलि इकाईः सूचना प्रविलि इकाई अन्तगमत कार्मरत कममचारीहरुिाई सूचना प्रविलि 
सम्िन्िी कार्ममा िडा कार्ामिर्, अन्र् सरकारी कार्ामिर्हरु र सामदुावर्क विद्यािर्मा खटाउदा 
दिा ७ बमोझजम  विल्ड सवुििा उपिब्ि गराईने छ। 

४.५ राविर् पररचर्पत्र तिा पझिकरण इकाईः र्स इकाईमा कार्मरत कममचारीहरुिाई समाझजक 
सरुिा, व्र्झक्तगत घटना दताम सम्िन्िी त्र्ाि संकिन गनम िडा कार्ामिर्हरु तिा अन्र् स्िानमा 
खटाउदा दिा ७ बमोझजम विल्ड सवुििा उपिब्ि गराईने छ । 

४.६ पूिामिार विकास तिा भिन लनर्मन शाखाः र्स कार्मविलि बमोझजम र्ोजनाको सिेिण, िगत 
ईझस्टमेट तर्ार गनम, रलनंगलबि तर्ार गनम, कार्मसम्पादन स्तर जाँच गनम िा कार्मसम्पन्न प्रलतिेदन 
तर्ार गनम िा र्ोजना सम्पन्न भइसके पश्चात िा कार्ामिर्िे मनालसि ठानेमा अन्र् जनुसकैु 
अिस्िामा पलन प्राविलिक कममचारीिाई विल्डमा खटाउन सवकने छ । 

र्सरी विल्डमा खटाइएका कममचारीिाई दिा ७ िमोझजम विल्ड सवुििा उपिब्ि गराउँदा देहार् 
बमोझजमका शतमहरु िाग ुहनुेछन ्. 

४.६.१ पूिामिार विकास तिा भिन लनर्मन शाखािे आफ्ना प्रविलिकहरुिाई साइट विभाजन गरी 
सो को जानकारी प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत, प्रशासन शाखा, राजश्व तिा आलिमक प्रशासन 
शाखा र र्ोजना अनगुमन तिा त्र्ांक शाखािाई गराउन ुपने छ। 

४.६.२ विल्डको दरुी कार्ामिर् पररसरबाट १ वक.लम. भन्दा बढी भएमा मात्र विल्ड सवुििा 
उपिब्ि गराईने छ । 

४.६.३ सम्िझन्ित साईट ईन्चाजमिे िप प्रविलिक कममचारीको आिश्र्कता महशसु गरी अनरुोि 
गरेमा कामको जवटिता हेरी  प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृतिे िप प्राविलिक कममचारीिाई 
खटाउन सक्ने छ । 

४.६.४ पूिामिार विकास तिा भिन लनर्मन शाखा प्रमखु िा ईझन्जलनर्रिाई जनुसकैु र्ोजना 
लनरीिण तिा सपुररिेिण गनमको िालग विल्ड खटाउन सवकने छ ।  
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४.६.५ र्ोजना/आर्ोजना/कार्मक्रमको स्टमेट तिा कार्म सम्पन्न प्रलतिेदन जनु प्राविलिकिे तर्ार 
गरेको हो सोही र्ोजनामा गएको मात्र विल्ड भत्ता उपिब्ि गराईने छ। 

४.६.6 र्ोजना/आर्ोजना/ कार्मक्रमको हकमा २५ िाखदेझख ५० िाखसम्ममा ४ पटक, ५० 
िाखदेझख १ करोडसम्ममा ५ पटकसम्म र १ करोडभन्दा मालि जलतसकैु रकम भए पलन 
६ पटकसम्मको विल्ड सवुििा उपिब्ि गराइनेछ । 

४.६.7 भिन, पक्की पिु, कल्भटम, र िोिङु्गे पिु िगार्तका संरचना लनमामणको हकमा १५ देझख 
२५ िाख सम्मकोमा ५ पटकसम्म, २५ देझख ५० िाख सम्ममा ८ पटकसम्म र ५० 
िाखदेझख मालि जलतसकैु रकम भए पलन १० पटक सम्मको विल्ड सवुििा उपिब्ि गराईने 
छ । 

४.६.8 नक्सा पासको सन्दभममा आिासीर्/व्र्ािसावर्क घर लनमामणको हकमा ६ पटकसम्म र घर 
अलभिेझखकरणको हकमा २ पटक सम्म विल्ड सवुििा उपिब्ि गराइने छ । 

४.७.स्िास््र्ः तपलसि िमोझजका कार्म गनम खवटएका स्िास््र् इकाईका प्राविलिक कममचारीहरुिाई 
दिा ७ िमोझजम विल्ड सवुििा उपिब्ि गराइने छ। 

४.७.१ महामारी िैलिएमा/दैविक प्रकोप िा विपद् देखा परेमा िा स्िस््र् चौकीमा कार्मरत 
जनशझक्तिे स्िास््र् सेिा सहर्ोग परु् र्ाउन उपिब्ि जनशझक्तिे नसक्न ेझस्िलत सजृना 
भई िप परामशम ददन । 

४.७.२ आिारभतू स्िास््र् सेिा केन्रहरु र स्िास््र् चौकीहरुको लनरीिण गनम । 

५. समहुीकृत मूल्र्ाकँन गनुमपने  (१) पूिामिार विकास तिा भिन लनर्मन शाखा अन्तगमतका प्राविलिक 
कममचारीको हकमा एक ददन भन्दा बढी अिलिको विल्ड आदेश स्िीकृत गराउँदा ठाउँ/ भेग पार्क 
लमल्ने आिारमा कझम्तमा तीनिटा र्ोजना/आर्ोजना/कार्मक्रमको िालग दिा ४ मा उझल्िझखत 
काममध्रे् कुनै एक काम एकैपटक हनु सक्ने गरी समूहीकृत गरी बनाई पेश गनुम पने छ । 

(२) उपदिा १ बमोझजम एक भन्दा बढी ददनका िालग कममचारी खवटनपुने भएमा कझम्तमा स्िीकृत 
ददन बराबरको र्ोजना/आर्ोजना/कार्मक्रम संख्र्ामा कामकाज गनुम पने छ ।  

(३) एक र्ोजना/आर्ोजना/कार्मक्रमका िालग सबै चरणमा गरी  अलिकतम ४ ददन भन्दा बढीको 
विल्ड आदेश स्िीकृत गनमका िालग पेश गनम पाइने छैन ।  

 

(४) कुनै र्ोजना/आर्ोजना/कार्मक्रमको सिे िगार्तका काममा सो भन्दा िढी अिलिको िालग 
खटाउन ुपरेमा आिश्र्कता हेरी प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृतिे खटाउन सक्नछे । 
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६. प्रलतिेदन पेश गनुमपने (१) प्राविलिक कममचारीिे आिूिे मवहना भरमा गरेको विल्ड भ्रमणको प्रलतिेदन 
अनसूुची ३ बमोझजमको ढाँचामा तर्ार गरी अको मवहनाको पवहिो सातालभत्र पेश गनुम 
पने छ।   

(२) उपदिा (१) बमोझजमको प्रलतिेदनसंगै अनसूुची २ बमोझजमको विल्ड लबि भरी पशे 
गनुम पने छ।   

७. विल्ड सवुििा (१) दिा ६ बमोझजमको प्रलतिेदन स्िीकृत भइसकेपलछ अलिकृतस्तरको कममचारीको 
हकमा प्रलतददन रु सात सर् र सहार्कस्तरको कममचारीको हकमा प्रलतददन रु छ सर् 
बराबरको विल्डभत्ता उपिब्ि गराईने छ।  

(२) १ ददन भन्दा बढी ददनको िालग स्िीकृत विल्ड आदेशको अझन्तम ददन बापत उपदिा १ 
बराबरको रकमको एक चौिाई रकम मात्र विल्ड सवुििा ददइने छ।  

८. असिु उपर गररने : र्स कार्मविलि विपरीत बढी विल्ड सवुििा उपभोग गरेको िा दिा ६ बमोझजमको 
समर्मा प्रलतिेदन पेश नगरेको िा र्स कार्मविलि बमोझजमको प्रवक्रर्ा परुा नगरेको ठहरेमा त्र्स्तो भकु्तानी 
लिने कममचारीबाट बढी ठहर भए बराबरको रकम सरकारी बाँकी सरह असिु उपर गररन ेछ।  

 

 

पररच्छेद ३ 

९. असि लनर्तिे गरेका काम बचाउ : र्स कार्मविलि बमोझजम र्ोजना/आर्ोजना/कार्मक्रम सम्पन्न गदाम  
असि लनर्तिे गरेका कामको सम्बन्िमा प्राविलिक कममचारी उपर कुनै कारिाही हनुे छैन । 

१०. प्रचलित काननु बमोझजम हनुे : र्स कार्मविलिमा भएको व्र्िस्िािे प्रचलित काननु बमोझजम हनुे  
अनगुमन तिा अन्र् कार्मिाई बािा परु् र्ाएको मालनने छैन ।  

११. संशोिनः र्स कार्मविलिमा िपघट गने अलिकार प्रचलित काननुको अलिनमा रही गाउँ कार्मपालिकाको   
हनुेछ । 

१२. खारेजीः प्राविलिक कममचारी विल्ड सवुििा सम्बन्िी कार्मविलि, २०७४ िाई खारेज गररएको छ । 
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झिमरुक गाउँपाझिका | कार्यझिधी 

अनसूुची १ 

(दिा ३ सँग सम्बझन्ित) 
झिमरुक गाउँपालिका 

गाउँ कार्मपालिकाको कार्ामिर् 

भ्र्ागतेु, प्रू्ठान 

विल्ड आदेश 

          विल्ड आदेश नं - 
                                              लमलतः-  

                                                                                      
१. विल्ड भ्रमण गने कममचारीको नाम िर:-  
२. पद:-  
३. कार्ामिर्:-   
४. विल्ड जाने िडा नं.:-  
५. विल्ड जाने र्ोजना/आयोजना/कार्मक्रमको नाम:- 
६. विल्ड जान ेअिलिः-  
७. भ्रमण गने सािनः-  
८. भ्रमणको लनलमत्त माग गरेको पेश्की खचम:- 
९. भ्रमण सम्बन्िी अन्र् आिश्र्क कुरा:-   
 

       
 

 

 

 

 

 

 

           
  

(राजस्ि तिा आलिमक प्रशासन शाखाको प्रर्ोजनका िालग) 
भ्रमण खचम 

बजेट नं. ............................ बाट नगद÷चेक नं....................... 
रु.............................अिेरुपी.......................................................................................
.............ददइएको छ । 

 

बझुिलिनेको सही ................................   .................................     
नाम,िर:-       (राजश् ि तिा आलिमक प्रशासन शाखा) 
     
लमलत:-                                                लमलत:- 
 

            

 

..................... 
भ्रमण गने कममचारीको दस्तखत 

लमलत:- 

..................... 
लसिाररस गने पदालिकारीको दस्तखत 

लमलत:- 
 

..................... 
स्िीकृत गने पदालिकारीको दस्तखत 

लमलतः- 
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झिमरुक गाउँपाझिका | कार्यझिधी 

अनसूुची २ 

(दिा ६ को उपदिा २ सँग सम्बझन्ित) 
झिमरुक गाउँपालिका 

गाउँ कार्मपालिकाको कार्ामिर् 

भ्र्ागतेु, प्रू्ठान 

 

विल्ड भ्रमण खचमको लबि 

 

कममचारीको नाम िर :-                                    स्िीकृत विल्ड आदेश नः               
पद:-                                              लमलतः  
कममचारीको स्िार्ी ठेगाना:- 
र्ोजना/अर्ोजना/कार्मक्रमको नाम, ठेगाना:- 
 

उदे्दश्र्:- 
 

प्रस्िान पहुँच दैलनक भत्ता कुि जम्मा कैविर्त 

लमलत स्िान लमलत ददन दर जम्मा   

        

        

        

कुि जम्मा   

 

 

स्िीकृत रकम  
                           
 

पेश भएको व्र्होरा ठीक छ । िठु्ठा ठहरे प्रचलित    जाचँ गने अलिकारीको दस्तखत  

काननु बमोझजम सहने छु बिुाउने छु ।                 लमलत:         

 

 

विल्ड भ्रमण गने कममचारीको दस्तखत:          स्िीकृत गने अलिकारीको दस्तखत     

  

लमलत:                   लमलत:      
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झिमरुक गाउँपाझिका | कार्यझिधी 

 

अनसूुची ३ 

(दिा ६ को उपदिा १ सँग सम्बझन्ित) 
झिमरुक गाउँपालिका 

गाउँ कार्मपालिकाको कार्ामिर् 

भ्र्ागतेु, प्रू्ठान 

फिल्ड भ्रमणको प्रफिवेदन 

विल्ड भ्रमण गरेको लमलतः 
विल्ड भ्रमणको उद्धेश्र्ः 
१. 
२. 
३. 
सम्पाददत मखु्र् मखु्र् वक्रर्ाकिाप  
१. 
२. 
३. 
सम्िझन्ित पििाई ददइएको सिुाि  
१. 
२. 
३. 
अन्र् वििरण (आिश्र्क भएमा) 
 

१. 
२. 
३ 

 
                                                            

 

  

विल्ड जान ेकममचारीः 
दस्तखतः 
नाम िर : 

  पदः 
लमलत 

 

स्िीकृत गने पदालिकारी 
दस्तखतः 
नाम िर : 

  पदः 
लमलत: 

 झिमरुक गाउँपालिकाको बैठकिाट लमलत २०७७/०६/२१ गते पाररत र्ो कार्मविलि झिमरुक गाउँ 
कार्मपालिकाको लनणमर् िा आदेश र अलिकारपत्रको प्रमाझणकरण (कार्मविलि ) लनर्माििी, २०७४ को लनर्म ३ 
को उपलनर्म ४ बमोझजम प्रमाणीकरण गदमछु ।                          

कमि प्रसाद भसुाि 

प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत 

लमलत २०७७/०६/२१ 


