
 

 

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्डः १                 संखयाः ७                मित ः २०७४//१०/०५  

भाग  - २ 

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 

 

 

 

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको प्राविधिक कर्मचारी फील्ड सुवििा 
कायमवििी, २०७४ 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा २ ले ददएको अधिकार प्रयोग 
गरीबान्नीगढी जयगढगाउँकाययपामलकाले बान्नीगढी गाउँपालिकाको प्राविधिक कर्मचारी फील्ड 
सुवििा कायमवििी, २०७४ जारी गरेको छ । 



 

प्रस्तािनााः  

यस गाउँपामलकामित्र प्राविधिक कियचारीहरु योजनास्थलिै जानुपने गरी सञ्चामल  हुने विकास 
योजना  था काययक्रििा हुने प्राविधिक कियचारीले प्राप्  गने सुवििालाई व्यिस्स्थ  गनय 
बान्नीगढी जयगढ गाउँपामलकाले यो काययविधि बनाई लागू गरेको छ । 

पररच्छेदाः १ 

१. संक्षिप्त नार् र प्रारम्भाः  

क) काययवििीको नाि "बान्नीगढी जयगढ गाउँपामलकाको प्राविधिक कियचारी फील्ड सुवििा 
काययवििी, २०७४" रहेको छ ।  

ख) यो काययवििी गाउँकाययपामलकाबाट स्िीकृ  िएको मित देखख लागू हुनेछ ।  

२. पररभाषााः विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेिा यस काययवििीिा, 

क)  "अनुगर्न टोिी" िन्नाले कायायलयले गठन गरेको अनुगिन टोली सम्झनु पदयछ । 

ख)  "योजना" िन्नाले गाउँपामलकामित्र सञ्चामल  योजनाहरु बुझ्नु पनेछ । 

ग)  "कायामिय" िन्नाले बान्नीगढी जयगढ गाउँकाययपामलकाको कायायलयलाई सम्झनु   
पदयछ ।  

घ)  "सलर्तत" िन्नाले उपिोक् ा समित  िा लािग्राही समित  िन्ने सम्झनु पदयछ ।  

(ङ)  "प्राविधिक कर्मचारी’' िन्नाले योजना हेने गरी  ोककएको प्राविधिक कियचारी िनी 
सम्झनु पदयछ ।  

(च) "अधिकृतस्तर} िन्नाले राजपत्राङ्कक  दद ीय र   ृीय शे्रणी िा सो सरह  था 
सहायकस् र िन्नाले राजपत्रअनंकक  िा सो सरहका कियचारीलाई बुझ्नु पनेछ ।  

पररच्छेदाः २ 

३. फील्ड आदेश स्िीकृत गनुमपननाः यस काययविधि बिोस्जि योजनाको लग  ईस्स्टिेट 
 यार गनय, रतनङबबल  यार गनय, अनुगिन गनय, काययसम्पादन स् र जाँच गनय या 
कायय सम्पन्न प्रत िेदन  यार गनय िा योजना सम्पन्न िैसके पश्चा  जुनसुकै 
अिस्थािा प्राविधिक कियचारी कफल्डिा गई हेनुयपने िएिा सो को अगािै अनुसूची-१ 
बिोस्जिको कफल्ड आदेश स्िीकृ  गराई जानु पनेछ । 



 

४. सर्ूहीकृत र्ूल्याँकन गनुमपननाः  

क)  एक ददन िन्दा बढी अिधिको लाधग दफा ३ बिोस्जिको कफल्ड आदेश स्िीकृ  
गराउँदा ठाउँ-िेग पायक मिल्ने आिारिा कम् ीिा दइुिटा योजनाका लाधग दफा ३ िा 
उस्ल्लखख  काििध्ये कुनै एक काि एकैपटक हुन सक्ने गरी सिूहीकृ  गरी  बनाई  
पेश गनुय पनेछ ।  

ख)  उपदफा १ बिोस्जि एक िन्दा बढी ददनका लाधग कियचारी खदटनुपने िएिा कम् ीिा 
स्िीकृ  ददनबराबरको योजना संखयािा कािकाज गनुय पनेछ ।  

५. प्रततिेदन पेश गनुमपननाः  

क)  दफा ३ िा उल्लेखख  िध्ये जुन योजनाका लाधग जुन काििा खटीई गएको हो सो 
कािको तनयिानुसारको प्रत िेदन कफल्डबाट फककय एको  ीन ददनमित्र  यार गरी पेश 
गनुयपनेछ ।   

ख) उपदफा (क) बिोस्जिको प्रत िेदन स्िीकृ  िैसके पश्चा  िात्र ैअनुसूची-२ बिोस्जिको 
कफल्ड बबल िरी पेश गनय सककनेछ । 

६. योजनागत फील्ड भ्रर्ण फाँटिारी तयार गनुमपननाः  

क) प्राविधिक कियचारीले अतघल्लो िदहनािा कम् ीिा एकपटक कफल्ड आदेश स्िीकृ  
गराएको योजनाको अको िदहनाको सा  ग े मित्र अनुसूची-३ को ढाँचािा िामसक 
फील्ड भ्रिण फाँटिारी  यार गनुयपनेछ । 

ख) यस काययविधि बिोस्जि कफल्ड सुवििा दाबी गने कियचारीले योजनाको काययसम्पन्न 
िैसके पश्चा  काययसम्पन्न प्रत िेदन साथसाथ ै प्रत्येक योजनाका लाधग कफल्डिा 
खदटएको योजनाग  कफल्ड भ्रिण फाँटिारी अनुसूची-४ को ढाँचािा  यार गरी पशे 
गनुयपनेछ ।  

ग) अनुसूची-४ बिोस्जि जुन उद्देश्यले कफल्ड भ्रिण गरीएको हो सो कफल्ड आदेशको 
अस्न् ि मित ले सा  ददनमित्र प्रत िेदन पेश नगरेिा उक्  उद्देश्य बाप को 
ददनबराबरको कफल्ड सुवििा दाबी गनुयहँुदैन ।  

घ)  एक योजनाका लाधग सबै चरणिा गरी  अधिक ि ५ ददन िन्दा बढीको फील्ड आदेश 
स्िीकृ  गनयका लाधग पेश गनुयहँुदैन । 

  



 

७. असुि उपर गररनेाः  

यस काययवििी विपरी  बढी फील्ड सुवििा उपिोग गरेको िा दफा ५ बिोस्जिको 
सियिा प्रत िेदन पेश नगरेकोिा यस काययवििी बिोस्जिको प्रकक्रया पुरा नगरेको 
ठहरेिा त्यस् ो िकु् ानी मलने कियचारीबाट बढी ठहर िएबराबरको रकि सरकारी बाँकी 
सरह असुल उपर गररनेछ ।  

८. फील्ड सुवििााः  

क)  दफा ५ बिोस्जिको प्रत िेदन स्िीकृ  िैसकेपतछ अधिकृ स् रको कियचारीको हकिा 
प्रत ददन रु पाँचसय र सहायकस् रको कियचारीको हकिा रु चार सय बराबरको 
फील्डित्ता उपलब्ि गराईनेछ ।  

ख) बान्नीगढी जयगढ गाउँपामलका िडा नं. ३ (छा ासेन बाहेक) को हकिा यस काययवििी 
बिोस्जिको कफल्ड ित्ता उपलब्ि गराईने छैन साथ ैिडा नं. ६ का योजनाहरुको हकिा 
उपदफा १ बिोस्जिको रकििा  पचास प्रत श  बराबरको थप रकि थप गरी कफल्ड 
सुवििा उपलब्ि गराईनेछ ।  

ग) स्िीकृ  कफल्ड आदेशको अस्न् ि ददनबाप  उपदफा १ बराबरको रकिको चौथाई रकि 
िात्र फील्ड सुवििा ददन सककनेछ।   

घ) प्राविधिक कियचारीले आफूले िदहनािरिा काि गरेको प्राविधिक प्रत िेदन  था यस 
काययवििी बिोस्जि  यार गरी पेश गनुयपने काययविधिहरु अनुसूची १,२,३,४ को तनददयष्ट 
ढाँचािा िरी अको िदहनाको सा  ग े मित्र पेश गरेपतछ िात्र ै िुक् ानी ददन   
सककनेछ ।  

पररच्छेदाः ३ 

९. असितनयतिे गरेका कार्को बचाउाः  

यस काययवििी बिोस्जि योजना सम्पन्न गदाय असल तनय ले गरेका कािको 
सम्बन्ििा गाउँपामलका कियचारी, प्राविधिक कियचारी िा अनुगिन टोलीका संयोजनक 
 था सदस्यहरू उपर कुनै कारिाही हुने छैन ।  

१०.  प्रचलित कानून बर्ोजजर् हुनेाः  

यस काययविधििा िएको व्यिस्थाले प्रचमल  कानून बिोस्जि हुने अन्य अनुगिन 
काययलाई बािा पुर् याएको िातनने छैन । 



 

११. बािा अड्काउ फुकाउने अधिकाराः  

यस काययवििीिा कुनै बािा अड्काउ परेिा अनुगिन टोलीको बैठकबाट तनणययका 
लाधग िािा अड्काउ फुकाउ गनय गाउँ काययपामलकािा पठाइने छ । 

१२. संशोिनाः  

यस काययवििीिा थपघट गने अधिकार प्रचमल  कानूनको अधिनिा रही गाउँ 
काययपामलकाको हुनेछ । 

१३. अधिकार प्रत्यायोजनाः  

गाउँकाययपामलकाले यस काययवििीको सम्पूणय दफा िा कुनै तनस्श्च  दफाको 
कायायन्ियनको अधिकार राजपत्राङ्कक    ृीय शे्रणीको अधिकृ लाई प्रत्यायोजन गनय 
सक्नेछ ।  

  



 

अनुसूचीाः१ 
तनयर् ३ संग सम्बजन्ित 

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 
गाउँ कायमपालिकाको कायामिय 

फफल्ड आदेश 

संखयाः 

मित ः 

कफल्ड भ्रिण गने पदाधिकारी िा कियचारीको नािः 

पदः 

कायायलयः  

कफल्ड जाने िडा नं.: 

स्थानः 

योजनाको नािः 

कफल्ड भ्रिणको उदेश्यः 

अिधिः मित  ................................ देखख .............................. सम्ि । 

कफल्ड भ्रिण गने ददनः 

भ्रिण गने सािनः 

भ्रिणका तनमित्त िाग गरेको पेश्की खचयः 

भ्रिण सम्बन्िी अन्य आिश्यक कुराः 

...................................... 
भ्रिण स्िीकृ  गने पदाधिकारी 
मित  
 

बजेट ........................................... बाट नगद/चके नं. ...................................... रु. 
..................... अक्षरेपी ................................................................... ददइएको छ । 

बुखझमलनेको सहीः 

नाि, थरः 

  



 

अनुसूचीाः २ 
दफा ५ को उपदफा २ संग सम्बजन्ित 

बान्नीगढी जयगढ गाउँ कायमपालिकाको कायामिय 
फफल्ड भ्रर्ण खचमको बबि 

कियचारीको नािः 

दजाय शे्रणी खलु्ने गरीः 

कायायलयः 

कियचारीको स्थायी ठेगानाः      उदेश्यः 

योजनाको नािः       ठेगानाः 

प्रस्थान पहँुच दैतनक ित्ता कुल जम्िा कैकफय  
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
         

स्स्िकृ  कफल्ड आदेश नं.: ………………………………………. मित ः 

स्स्िकृ  रकिः 

पेश िएको व्यहोरा ठीक छ 
झुठा ठहरे प्रचमल  कानून 
बिोस्जि सहने छु बुझाउने छु । 

भ्रिण गने कियचारीको दस् ख ः 

मित ः 

 जाँच गने अधिकारीको दस् ख ः 

मित ः 

स्स्िकृ  गने अधिकारीको दस् ख ः 

मित ः 

 

  



 

अनुसूचीाः३ 

दफा ६ को उपदफा १ संग सम्बजन्ित 

श्री बान्नीगढी जयगढ गाउँपामलका, 

गाउँ काययपामलकाको कायायलय। 

विषयः िामसक कफल्ड भ्रिण फाँटिारी । 

मित  २०७४ साल ............ िदहनािा यस गाउँपामलका अन् रग का तनम्न िडाका 
योजनाहरुिा तनम्नानुसारको कफल्ड भ्रिण गरीएको व्यहोरा अनुरोि छ । 

मस.नं. 

कफल्ड 
भ्रिणगररएको 
िडा नं र 
ठाउँ 

योजनाको 
नाि 

मित  उद्देश्य 
प्रत िेदन 
पेश 

गरे/नगरेको 

उपिोक् ा 
समित का अध्यक्ष/ 

सधचि/ 
कोषाध्यक्षको 
हस् ाक्षर 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
पेश गन े        सदर गन े

नाि थरः         नाि थरः 

दजायः         दजायः  

हस् ाक्षरः         हस् ाक्षरः 

यस फाँटिारीिा उस्ल्लखख   थ्यहरु सम्बस्न्ि  प्रत िेदन/ कफल्ड आदेशसंग मिडाई पेश गरेको 
छु। अन्यथा ठहरे सहँुला/ बुझाउँला। 



 

अनुसूचीाः४ 

दफा ६ को उपदफा २संग सम्बजन्ित फफल्ड भ्रर्ण फाँटिारी नं. 

श्री बान्नीगढी जयगढ गाउँपामलका, 

गाउँ काययपामलकाको कायायलय । 

विषय – योजनाग  कफल्ड भ्रिण फाँटिारी । 

यस गाउँपामलका अन् रग का तनम्न योजनािा तनम्न मित िा कफल्ड भ्रिण गरी प्रत िेदन 
पेश गररएको व्यहोरा अनुरोि छ ।  

मस.नं. 

योजनाको 
लग   यार 
गनय  ोक 
िएको 
मित  

लग  
यार गरी 
स्िीकृ  
िएको 
मित  

अनुगिन/ रतनङ 
बबल  उद्देश्यले 
कफल्ड भ्रिण 
िएको मित  

अनुगिन/ रतनङबबल 
प्रत िेदन स्िीकृ  
िएको मित  

कायय सम्पन्न 
उद्देश्यले 

कफल्ड भ्रिण 
िएको मित  

कायय सम्पन्न 
प्रत िेदन 
स्िीकृ  

िएको मित  

िडा नं.    योजनाको नाि 

       
िडा नं.    योजनाको नाि 
       
िडा नं.    योजनाको नाि 
       
िडा नं.    योजनाको नाि 
       
िडा नं.    योजनाको नाि 
       
पेश गने         सदर गन े
नाि थरः         नाि थरः 
दजायः          दजायः 
हस् ाक्षरः         हस् ाक्षरः 

यस फाँटिारीिा उस्ल्लखख   थ्यहरु सम्बस्न्ि  प्रत िेदन/कफल्ड आदेशसंग मिडाई पेश गरेको 
छु । अन्यथा ठहरे सहँुला/ बुझाउँला। 

आज्ञाले, 
ददपक पाण्डये 
प्रिुख प्रशासकीय अधिकृ  


