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प्राविधिक कममचारी फील्ड सुवििा कार्मवििी, २०७४ 
 

k|:tfjgfM 
 
गाउँपालिकामा कार्यरत प्राविधिक कमयचारीहरु गाउँपालिकाबाट सञ्चालित र्ोजनाहरुको 
र्ोजनास्थिमै जानुपने गरी सञ्चालित हुने विकास र्ोजना तथा कार्यक्रममा हुने प्राविधिक 
कमयचारीिे प्राप्त गने सुवििािाई व्र्िस्स्थत गनय िान्छननर् भएकोिे स्थानीर् सरकार 
सञ्चालन ऐन, @)&$ को दफा १०२ को उपदफा २ िे ददएको अधिकार प्रर्ोग गरी dNn/fgL 

गाउँकार्यपालिकािे र्ो प्राविधिक कममचारी फील्ड सुवििा कार्मवििी, २०७४ जारी गरेको छ . 

 
!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM  -s_ o; कार्यवििीsf] gfd æ प्राविधिक कमयचारी फील्ड सुवििा 

कार्यवििी, २०७४Æ /x]sf] 5 . 

-v_  of] कार्यवििी गाउँ कार्यपालिकाबाट :jLs[t ePsf] ldltb]lv nfu'" x'g]5 . 

 

@= kl/efiffM ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; कार्यवििीdf, 

-s_ æcg'udg ;ldltÆ eGgfn] ufpF sfo{kflnsfn]] u7g u/]sf] cg'udg ;ldlt ;Demg' 

kb{5 . 

-v_ र्ोजना भन्नािे गाउँपालिकालभत्र सञ्चालित र्ोजनाहरु बुझ्नुपनेछ .  

-u_ æsfof{noÆ eGgfn] ufp कार्यFkflnsfsf] sfof{no ;Demg' kb{5 . 

-3_ æ;ldltÆ eGgfn] pkef]Qmf ;ldlt eGg] ;Demg' kb{5 . 

(ङ) प्राविधिक कमयचारी भन्नािे र्ोजना हेने गरी तोककएको प्राविधिक कमयचारी  
सम्झनुपदयछ।  

(च) अधिकृतस्तर भन्नािे राजपत्राङ्ककत ददतीर् र ततृीर् शे्रणी तथा सहार्कस्तर 
भन्नािे राजपत्र अनंककत कमयचारीिाई बुझ्नुपनेछ। 
  

#= फील्ड आदेश स्िीकृत गनुमपनMे र्स कार्यविधि बमोस्जम र्ोजनाको िगत ईस्स्टमेट तर्ार गनय, 
रननङबबि तर्ार गनय, अनुगमन गनय, कार्यसम्पादन स्तर जाचँ गनय िा नावप ककताि तर्ार पानय िा 
कार्यसम्पन्न प्रनतिेदन तर्ार गनय िा र्ोजना सम्पन्न भै सकेपश्चात जुनसुकै अिस्थामा प्राविधिक 
कमयचारी कफल्डमा गई हेनुयपने भएमा सो को अगाि ैअनुसूची-१ बमोस्जमको कफल्ड आदेश स्िीकृत 
गराई जानुपनेछ . 

 

४.समूहीकृत मूल्र्ाँकन गनुमपनेM  १. एक ददन भन्दा बढी अिधिको िाधग दफा ३ बमोस्जमको कफल्ड 
आदेश स्िीकृत गराउँदा ठाउँ-भेग पार्क लमल्ने आिारमा कम्तीमा तीनिटा र्ोजनाका िाधग दफा ३ 
मा उस्ल्िखित काममध्रे् कुनै एक काम एकैपटक हुन सक्ने गरी समूहीकृत गरी  बनाई  पेश 
गनुयपनेछ।  

 २. उपदफा १ बमोस्जम एक भन्दा बढी ददनका िाधग कमयचारी िदटनुपने भएमा कम्तीमा स्िीकृत 
ददनबराबरको र्ोजना संख्र्ामा कामकाज गनुयपनेछ। 
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५. प्रततिेदन पेश गनुमपनेM  (१) दफा ३ मा उल्िेखित मध्रे् जुन र्ोजनाका िाधग जनु काममा िटीई 
गएको हो सो कामको ननर्मानुसारको प्रनतिेदन कफल्डबाट फककय एको तीन ददनलभत्र तर्ार गरी गाउँ 
कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा पेश गनुयपनेछ।   

 (२) उपदफा (१)  बमोस्जमको प्रनतिेदन स्िीकृत भैसकेपश्चात मात्र ैअनुसूची-२ बमोस्जमको कफल्ड 
बबि भरी  पेश गनय सककनेछ। 
६. र्ोजनागत फील्ड भ्रमण फाँटिारी तर्ार गनुमपनMे  १. प्राविधिक कमयचारीिे अनिल्िो 

मदहनामा कम्तीमा एकपटक कफल्ड आदेश स्िीकृत गराएको र्ोजनाको अको मदहनाको सात गत े
लभत्र अनुसूची-३ को ढाँचामा मालसक फील्ड भ्रमण फाँटिारी तर्ार गनुयपनेछ। 

 २. र्स कार्यविधि बमोस्जम कफल्ड सुवििा दाबी गने कमयचारीिे र्ोजनाको कार्यसम्पन्न भैसकेपश्चात 
कार्यसम्पन्न प्रनतिेदन साथसाथै प्रत्रे्क र्ोजनाका िाधग कफल्डमा िदटएको र्ोजनागत कफल्ड भ्रमण 
फाँटिारी अनुसूची-४ को ढाँचामा तर्ार गरी पेश गनुयपनेछ। 

 ३. अनुसूची-४ बमोस्जम जुन उद्देश्र्िे कफल्ड भ्रमण गरीएको हो सो कफल्ड आदेशको अस्न्तम 
लमनतिे सात ददनलभत्र प्रनतिेदन पेश नगरेमा उक्त उद्देश्र् बापतको ददनबराबरको कफल्ड सुवििा 
दाबी गनय पाइने छैन। 

 ४.एक र्ोजनाका िाधग सब ैचरणमा गरी अधिकतम ३ पटक भन्दा बढीको फील्ड आदेश स्िीकृत 
गरर विि भुक्तानी िाधग पेश गनय पाइने छैन।  

७. असुलउपर गररने M र्स कार्यवििी विपरीत बढी फील्ड सुवििा उपभोग गरेको िा दफा ५ बमोस्जमको 
समर्मा प्रनतिेदन पेश नगरेको िा र्स कार्यवििी बमोस्जमको प्रकक्रर्ा पुरा नगरेको ठहरेमा त्र्स्तो 
भुक्तानी लिने कमयचारीबाट बढी ठहर भएबराबरको रकम सरकारी बाँकी सरह असुिउपर गररनेछ।  

८. फील्ड सुवििा M १. दफा ५ बमोस्जमको प्रनतिेदन स्िीकृत भैसकेपनछ अधिकृतस्तरको कमयचारीको 
हकमा प्रनतददन  रु चारसर् र सहार्कस्तरको कमयचारीको हकमा रु तीनसर् बराबरको फील्डभत्ता उपिब्ि 
गराईनेछ। 
 २. dNn/fgL गाउँपालिका िडा नं. को vn+uf बजार क्षेत्रको हकमा र्स कार्यवििी बमोस्जमको 
कफल्ड भत्ता  उपिब्ि गराईने छैन . 

 ३ उपदफा २ बमोस्जमको कफल्ड सुवििा प्राप्त गनुयपूिय र्ोजनागत कफल्ड प्रनतिेदनमा सम्बन्िीत 
िडा           सलमनतका  पदाधिकारीको लसफाररस अननिार्य रहनेछ । 
 ३. स्िीकृत कफल्ड आदेशको अस्न्तम ददनबापत उपदफा १ बराबरको रकमको चौथाई रकम मात्र 
फील्ड  सुवििा ददन सककनेछ।   
 ४.प्राविधिक कमयचारीिे आफूिे मदहनाभरमा काम गरेको प्राविधिक प्रनतिेदन तथा र्स कार्यवििी 
बमोस्जम तर्ार  गरी पेश गनुयपने कार्यविधिहरु अनुसूची १,२,३,४ को ननददयष्ट ढाँचामा भरी अको मदहनाको 
सात गत ेलभत्र पेश   गरेपनछ मात्रै भुक्तानी ददन सककनेछ।  
 ५ र्सरी उपिब्ि गराइने कफल्ड भत्ताको रकमको सम्पुणय श्रोतका रुपमा dNn/fgL गाउँपालिकाको 
गाउँसभािाट  पाररत भएका र्ोजनाहरुको कस्न्टन्जेस्न्स िापतको लशर्यकबाट मात्र भुक्तान गररनेछ । 

९=  c;n lgotn] u/]sf sfd arfpmM o; कार्यवििी बमोस्जम र्ोजना सम्पन्न ubf{ c;n lgotn] 

u/]sf sfdsf] ;DaGwdf प्राविधिक कमयचारी, जनप्रनतननिी िा अनुगमन 6f]nLsf ;+of]hs tyf 

;b:ox¿ pk/ s'g} sf/jfxL x'g] 5}g . 

१०=  k|rlnt sfg'g adf]lhd x'g]M  -s_  o; कार्यवििीdf ePsf] Joj:yfn] k|rlnt sfg'g 

adf]lhd x'g] cGo cg'udg sfo{nfO{ afw  k'¥ofPsf] dflgg] 5}g .  
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११= afwf c8\sfp km'sfpg] clwsf/M o; कार्यवििीsf] sfof{Gjogdf s'g} afwf c8\sfp k/]df 

अनुगमन ;ldltsf] j}7saf6 lg0f{osf nflu afwf c8\sfp km'sfp ug{ ufpF 

कार्यkflnsfdf k7fO{g] 5 .  

१२= ;+zf]wgM o; कार्यवििीdf yk36 ug]{ clwsf/ k|rlnt sfg'gsf] clwgdf /xL 

ufpFकार्यपालिकाsf] x'g]5 . 

१३. अधिकार प्रत्र्ार्ोजनM गाउँकार्यपालिकािे र्स कार्यवििीको सम्पूणय दफा िा कुन ै
ननस्श्चत दफाको कार्ायन्िर्नको अधिकार राजपत्राङ्ककत ततृीर् शे्रणीको अधिकृतिाई 
प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ।  
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cg';"lr ! 

dNn/fgL ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

vn+uf, Ko"7fg 

% g+= k|b]z g]kfn 

lkmN8 cfb]z 

;+VofM–  

ldlt M–  

!= gfdM– 

@= kbM–   

#= sfof{noM– dNn/fgL ufFp sfo{kflnsfsf] sfof{Nfo, Ko"7fg . 

$= lkmN8 hfg] :yfgM– j8f g+=    

%= of]hgfsf] g+Dj/ / gfdM–  

%= lkmN8 e|d0fsf] pb]ZoM– 

^= lkmN8 e|d0f ug]{ cjlwM– ldlt @)&             b]lv @)&                   ;Dd 

. 

&= lkmN8 e|d0f ug]{ ;fwgM– df]6/;fOsn ÷ lhk . 

*= lkmN8 e|d0fsf] lgldQ k]ZsLM– 5}g . 

(=lkmN8 e|d0f ;DaGwL cGo cfb]zM– lgodfg';f/ . 

 

===================================   

 ================================================== 

-e|d0f ug]{_      e|d0f :jLs[t ug]{ kbflwsf/L 

       ldltM–  

 

 

 

 

 

a'lemlng]sf] ;lxM–======================================= 

gfd y/M– cfly{s k|zf;g zfvf 

ldltM– @)& ldltM– @)&

cfly{s k|zf;g zfvfsf] k|of]hsf nflu 

lkmN8 e|d0f vr{ 

ah]6 g+= =================================af6 gub÷r]s g+= ==================================?= =========== 

=================== ===================== cIf]/]kL ============== ========================= =========== =============== 

======================= ================== ================= =============== lbOPsf] 5 . 
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 अनूसधच २  

दफा ५ को उपदफा २ सँग सम्बन्िीत 
dNn/fgL ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no, vn+uf, Ko"7fg . 

lkmN8 e|d0f eQf lan 

gfd M              

bhf{ ->]0fL v"Ng] u/L_M            

sfof{noM dNn/fgL ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no, vn+uf .            

                

sd{rf/Lsf] :yfoL 7]ufgfM  lkmN8 e|d0fsf] pb]Zo M gTyL /l;b lan cflbsf] ;+VofM 

k|:yfg kx+"r e|d)f 

;fwg 

e|d)f 

vr{ 

b}lgs eQf xf]^n af; vr{ km"^s/ vr{     

:yfg ldlt :yfg ldlt lbg b/ hDdf lbg b/ hDdf ljj/)f hDDff s"n hDdf s}lkmot 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                
                
                
                
                
                

                
        hDdf            

                
1= e|d)f vr{ -dxn 6_ sf] hDDff ?=  l:js[t e|d0f cfb]z g+=    ldlt @)& :jLs[t /sdM  

2= e|d)f eQf -dxn 9_ sf] hDdf ?=  
k]z ePsf] Joxf]/f 7Ls 5 

em'7f 7x/] k|rlnt 
    

3= xf]^n jf; vr{ -dxn 12_ sf] hDdf ?=  
sfg"g adf]lhd  

;xg] a"emfpg] 5' . 
 

hf+r ug]{ clwsf/Lsf] 

b:tvt M  

4= km"^s/ vr{ -dxn 14_ sf] hDdf ?=  
e|d0f ug]{ 

sd{rf/Lsf] b:tvt M 
 ldlt M   

 

5= s"n hDdf -dxn 15_ sf] hDdf ?=  ldltM @)&   
l:js[t ug]{ clwsf/Lsf] 

b:tvt M  

6= e|d)f k]ZsL ?= 0     ldlt M    

7= v"b e'Qmflg kfpg] /sd ?=          

b|i^Jo M k]z ePsf lanx?df ldlt v'nfPsf] / sd{rf/Ln] klg b:tvt u/]sf] x'g'kb{% . k]z u/]sf sfuhft qmd ;+Vof ldnfO{ k]z 

ug{"kg]{ % . 
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अनुसूची ३ 
-bkmf ६ को उपदफा १ संग ;DalGwt_ 

श्री प्रमुि प्रशासककर् अधिकृतज्रू्, 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् vn+uf, Ko"7fg । 
ljifoM– मालसक कफल्ड भ्रमण फाँटिारी . 

लमनत २०७ साि ..............  मदहनामा  र्स गाउँपालिका अन्तरगतका ननम्न िडाका र्ोजनाहरुमा 
ननम्नानुसारको कफल्ड भ्रमण गरीएको व्र्होरा अनुरोि छ.  

l;=g+= कफल्ड 
भ्रमण 

गररएको 
िडा नं र 
ठाउँ 

र्ोजनाको 
नाम 

लमनत उद्देश्र् प्रनतिेदन 
पेश 
गरे/नगरेको 

उपभोक्ता सलमनतका 
अध्र्क्ष/सधचि/कोर्ाध्र्क्षको 
हस्ताक्षर  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

पेश गने         लसफाररस गन े  

   

नाम थर        नामथर        

दजाय         दजाय  

हस्ताक्षर        हस्ताक्षर 
   

र्स फाँटिारीमा उस्ल्िखित तथ्र्हरु सम्बस्न्ित प्रनतिेदन/कफल्ड आदेशसंग लभडाई पशे गरेको छु। अन्र्था ठहरे 
सहँुिा/बुझाउँिा। 
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cg';"rL –४ 
-bkmf ६ को उपदफा २ संग ;DalGwt_   कफल्ड भ्रमण फाँटिारी 
नं. 

श्री प्रमुि प्रशासककर् अधिकृतज्रू्, 

नौमूिे गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्। 
ljifoM– र्ोजनागत कफल्ड भ्रमण फाँटिारी . 

र्स गाउँपालिका अन्तरगतका ननम्न र्ोजनामा ननम्न लमनतमा कफल्ड भ्रमण गरी प्रनतिेदन पेश गररएको 
व्र्होरा अनुरोि छ.  

l;=g+= र्ोजनाको िई 
तर्ार गनय तोक 
भएको लमनत 

िई तर्ार 
गरी स्िीकृत 
भएको लमनत 

अनुगमन/रननङबबि  
उद्देश्र्िे कफल्ड 
भ्रमण भएको लमनत 

अनुगमन/रनन
ङबबि प्रनतिेदन 
स्िीकृत भएको 
लमनत 

कार्यसम्पन्न 
उद्देश्र्िे कफल्ड 
भ्रमण भएको 
लमनत  

कार्यसम्पन्न 
प्रनतिेदन स्िीकृत 
भएको लमनत  

िडा नं.    र्ोजनाको नाम 

       

िडा नं.    र्ोजनाको नाम 

       

िडा नं.    र्ोजनाको नाम 

       

िडा नं.    र्ोजनाको नाम 

       

िडा नं.    र्ोजनाको नाम 

       

पेश गने         लसफाररस गन े  

    

नामथर     दजाय   हस्ताक्षर   नामथर    दजाय 
 हस्ताक्षर 
 

र्स फाँटिारीमा उस्ल्िखित तथ्र्हरु सम्बस्न्ित प्रनतिेदन/कफल्ड आदेशसंग लभडाई पशे गरेको छु। अन्र्था ठहरे 
सहँुिा/बुझाउँिा। 

 


