
 

 

 
iस्थानिय राजपत्र 

गन्यापधुरा गाउँपानिकाद्वारा प्रकानित 

खण्डः२) गन्यापधुरा‚ डडेल्धुरा‚ असोज ५ गते २०७५ साि (संखयाः८ 

भाग-२ 

गन्यापधुरा गाउँपानिकाको सूचिा 
 

 गन्यापधरुा गाउँपालिका गाउँकाययपालिकाको लिलि२०७५।०६।०५ गिेको बैठकबाट लिर्यय भई प्रिालर्करर् भएको 

प्रानिनधक कर्मचारी निल्ड सुनिधा सम्बन्धी कायमनिनध ‚२०७५ सर्यसाधारर्को जािकारीकोिालग यो सचूिा प्रकाशि 

गररएको छ ।   

k|fljlws sd{rf/L lkmN8 ;'ljwf ;DjGwL sfo{ljlw, @)&% 

 

  

प्राविधिक कर्मचारी फील्ड सुवििा सम्िन्िी कार्मवििी, २०७५ 
गाउँ कार्यपालिकाबाट पारित लितत २०७५।६।% 

k|:tfjgfM 

र्स गाउँपालिकालित्र प्राविधिक कियचािीहरु र्ोजनास्थििै जानुपने गिी सञ्चालित हुने 

विकास र्ोजना तथा कार्यक्रििा हुने प्राविधिक कियचािीिे प्राप्त गने सुवििािाई 

व्र्िस्स्थत गनय स्थानीर् सिकाि सञ्चािन ऐन, @)&$ को दफा १०२ को उपदफा २ िे 

ददएको अधिकाि प्रर्ोग गिी गन्र्ापिुिा गाउ कार्यपालिकािे र्ो कार्यविधि बनाई िागू 

गिेको छ। 
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kl/R5]b –! 
!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM 

-s_  o; कार्यवििीsf] gfd æप्राविधिक कियचािी फील्ड सुवििा सम्िस्न्ि कार्यवििी,२०७५Æ 
/x]sf] 5 . 

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

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

-s_ æcg'udg 6f]nLÆ eGgfn] sfof{non]] u7g u/]sf] cg'udg 6f]nL ;Demg' kb{5 . 

-v_ र्ोजना िन्नािे गाउँपालिकालित्र सञ्चालित र्ोजनाहरु बझु्नपुनेछ .  

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

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

(ङ) प्राविधिक कियचािी िन्नािे र्ोजना हेने गिी तोककएको प्राविधिक कियचािी िनी सम्झनपुदयछ।  

(च) अधिकृतस्ति िन्नािे िाजपत्रा्ककत ततृीर् शे्रणी िा सो िन्दा िाधथको कियचािी तथा 
सहार्कस्ति िन्नािे िाजपत्रअनकककत कियचािीिाई ;Demg' kb{5  ।  
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kl/R5]b–@ 

#= फील्ड आदेश स्िीकृत गर्ुमपर् े

र्स कार्यविधि बिोस्जि र्ोजनाको िगत ईस्स्टिेट तर्ाि गनय, ितनङबबि तर्ाि गनय, अनुगिन गनय, कार्यसम्पादन 

स्ति जाँच गनय र्ा कार्यसम्पन्न प्रततिेदन तर्ाि गनय र्ा र्ोजना सम्पन्न िै सकेपश्चात जुनसुकै अिस्थािा 

प्राविधिक कियचािी कफल्डिा गई हेनुयपने िएिा सो को अगािै अनुसूची-१ बिोस्जिको कफल्ड आदेश स्िीकृत गिाई 

जानुपनेछ . 

४. सर्ूहीकृत र्ूल्र्ााँकर् गर्ुमपर्े  

१. एक ददन िन्दा बढी अिधिको िाधग दफा ३ बिोस्जिको कफल्ड आदेश स्िीकृत गिाउँदा ठाउँ-िेग पार्क लिल्ने 

आिाििा कम्तीिा तीनिटा र्ोजनाका िाधग दफा ३ िा उस्ल्िखित काििध्रे् कुनै एक काि एकैपटक हुन सक्ने 

गिी सिूहीकृत गिी  बनाई  पेश गनुय पनेछ।  

२. उपदफा १ बिोस्जि एक िन्दा बढी ददनका िाधग कियचािी िदटनुपने िएिा कम्तीिा स्िीकृत ददन बिाबिको 

र्ोजना सकख्र्ािा कािकाज गनुय पनेछ।  

५. प्रततिेदर् पेश गर्ुमपर् े

(१) दफा ३ िा उल्िेखित िध्रे् जुन र्ोजनाका िाधग जुन काििा िटीई गएको हो सो कािको तनर्िानुसािको 

प्रततिेदन कफल्डबाट फककय एको तीन ददनलित्र तर्ाि गिी पेश गनुयपनेछ।   

(२) उपदफा (१)  बिोस्जिको प्रततिेदन स्िीकृत िैसके पश्चात िात्रै अनुसूची-२ बिोस्जिको कफल्ड बबि ििी पेश गनय 

सककनेछ। 

६. र्ोजर्ागत फील्ड भ्रर्ण फााँटिारी तर्ार गर्ुमपर् े 

१. प्राविधिक कियचािीिे अतिल्िो िदहनािा कम्तीिा एकपटक कफल्ड आदेश स्िीकृत गिाएको र्ोजनाको अको 

िदहनाको सात गत ेलित्र अनुसूची-३ को ढाँचािा िालसक फील्ड भ्रिण फाँटिािी तर्ाि गनुय पनेछ। 



खण्डः२) गन्यापधुरा‚ डडेल्धुरा‚ असोज ५ गते २०७५ साि (संखयाः८ 

 

 
4 

 

२. र्स कार्यविधि बिोस्जि कफल्ड सुवििा दाबी गने कियचािीिे र्ोजनाको कार्य सम्पन्न िैसके पश्चात कार्यसम्पन्न 

प्रततिेदन साथसाथै प्रत्रे्क र्ोजनाका िाधग कफल्डिा िदटएको र्ोजनागत कफल्ड भ्रिण फाँटिािी अनुसूची-४ को 

ढाँचािा तर्ाि गिी पेश गनुय पनेछ।  

३. अनुसूची-४ बिोस्जि जुन उद्देश्र्िे कफल्ड भ्रिण गिीएको हो सो कफल्ड आदेशको अस्न्ति लिततिे सात ददनलित्र 

प्रततिेदन पेश नगिेिा उक्त उद्देश्र् बापतको ददन बिाबिको कफल्ड सुवििा दाबी गनुय हँुदैन।  

४. एक र्ोजनाका िाधग सबै चिणिा गिी  अधिकति ३ ददन िन्दा बढीको फील्ड आदेश स्िीकृत गनयका िाधग पेश 

गनुय हँुदैन।  

७. असुलउपर गररर् े

र्स कार्यवििी विपिीत बढी फील्ड सुवििा उपिोग गिेको िा दफा ५ बिोस्जिको सिर्िा प्रततिेदन पेश नगिेको िा 

र्स कार्यवििी बिोस्जिको प्रकक्रर्ा पुिा नगिेको ठहिेिा त्र्स्तो िुक्तानी लिने कियचािीबाट बढी ठहि िए बिाबिको 

िकि सिकािी बाँकी सिह असुि उपि गरिनेछ।  

६. फील्ड सुवििा 

१. दफा ५ बिोस्जिको प्रततिेदन स्िीकृत िैसकेपतछ अधिकृतस्तिको कियचािीको हकिा प्रतत िदहना रु १४०००। (  

rf}w हजाि) ि सहार्कस्तिको िा.प. अनकककत प्रथि शे्रणीिाइ रू !@))). (afx|  हजाि) ि िा.प. अनकककत låtLo 

>]0fLsf] कियचािLnfO dfl;s ? !)))).-b; xhf/_ फील्ड ित्ता उपिब्ि गिाईनेछ।  

२. स्िीकृत कफल्ड आदेशको अस्न्ति ददनबापत उपदफा १ बिाबिको िकिको चौथाई िकि िात्र फील्ड सुवििा ददन 

सककनेछ।   

३. प्राविधिक कियचािीिे आफूिे िदहनािििा काि गिेको प्राविधिक प्रततिेदन तथा र्स कार्यवििी बिोस्जि तर्ाि 

गिी पेश गनुयपने कार्यविधिहरु अनुसूची १,२,३,४ को तनददयष्ट ढाँचािा ििी अको िदहनाको सात गत ेलित्र पेश गिेपतछ 

िात्रै िुक्तानी ददन सककनेछ।  
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kl/R5]b–३ 

!*=  c;n lgotn] u/]sf sfd arfpmM o; कार्यवििी बिोस्जि र्ोजना सम्पन्न ubf{ c;n lgotn] u/]sf 

sfdsf] ;DaGwdf प्राविधिक कियचािी, जनप्रतततनिी िा अनुगिन 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; कार्यवििीdf 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; कार्यवििीsf] sfof{Gjogdf s'g} afwf c8\sfp k/]df 

अनुगिन टोिीsf] j}7saf6 lg0f{osf nflu afwf c8\sfp km'sfp ug{ ufpFकार्यkflnsfdf k7fO{g] 

5 .  

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

x'g]5 . 

२४. अधिकार प्रत्र्ार्ोजर् 

गाउँकार्यपालिकािे र्स कार्यवििीको सम्पूणय दफा िा कुनै तनस्श्चत दफाको कार्ायन्िर्नको 

अधिकाि िाजपत्रा्ककत ततृीर् शे्रणीको अधिकृतिाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नछे।  
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       अर्ुसूची-१         

  तर्र्र् ३ संग सम्बन्न्ित 
uGofkw'/f ufpkflnsf  

ufpsfo{kflnsfsf] sfof{no 

u)f]zk'/, **]Nw'/f . 

 फफल्ड आदेश 

   

      

;+Vof    

  

      

ldlt  .  . 

  

        

  

lkmN* e|d)f ug]{ kbflwsf/L jf sd{rf/Lsf] gfd M    

    

  

kb M 

        

  

sfof{no uGofkw'/f ufpkflnsf, 
     

  

फफल्ड जारे् िडा र्ं. स्थार् 
र्ोजर्ाको र्ार् 

       

  

फफल्ड e|d)fsf] p¢]]]]Zo 
       

  

फफल्ड e|d)f u/]sf] 
dlxgf 

 

  

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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अरु्सूची-२ 
दफा ५ को उपदफा २ संग  सम्बन्न्ित 

uGofkw'/f ufpkflnsf ufpsfo{kflnsfsf] sfof{no  

lkmN* e|d)f vr{sf] lan 

sd{rf/Lsf] gfd M                          

bhf{ >])fL v'Ng] u/L•M                        

sfof{no                             

sd{rf/Lsf] :yfoL &]ufgf      उद्देश्र्                 

र्ोजनाको नाि           ठेगाना                 

k|:yfg kx¤'r b}lgs eQf s'n hDdf s}lkmot                

:yfg ldlt :yfg ldlt lbg  b/  hDdf                   

1 2 3 4 7 8 9 १० ११               

                                

  :jLs[t कफल्ड cfb]z g_=  ldlt       

            [     

:jLs[t 

/sd            

  
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 ldltŸ                   

  e|d)f ug]{ sd{rf/Lsf] b:tvtŸ  :jLs[t ug]{ clwsf/Lsf] b:tfvtŸ              

  ldltŸ         ldltŸ                   
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अनुसूची @ 
-bkmf ६ को उपदफा १ सकग ;DalGwt_ 

श्री   uGokfw'/f गाउँपालिका 
गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्। 

ljifoM– िालसक कफल्ड भ्रिण फाँटिािी . 
लितत २०७% साि ..............  िदहनािा  र्स गाउँपालिका अन्तिगतका तनम्न िडाका र्ोजनाहरुिा तनम्नानुसािको 
कफल्ड भ्रिण गिीएको व्र्होिा अनुिोि छ.  

l;=g+= 

कफल्ड भ्रिण 

गरिएको िडा नक ि 
ठाउँ 

र्ोजनाको 
नाि 

लितत उद्देश्र् प्रततिेदन पेश 
गिे/नगिेको 

उपिोक्ता सलिततका 
अध्र्क्ष/सधचि/कोषाध्र्क्षको 
हस्ताक्षि  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

पेश गने         सदि गने      

नािथि     दजाय   हस्ताक्षि   नािथि    दजाय  हस्ताक्षि 

र्स फाँटिािीिा उस्ल्िखित तथ्र्हरु सम्बस्न्ित प्रततिेदन/कफल्ड आदेशसकग लिडाई पेश गिेको छु। अन्र्था ठहिे सहँुिा/बुझाउँिा। 
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cg';"rL –४ 
-bkmf ६ को उपदफा २ सकग ;DalGwt_   कफल्ड भ्रिण फाँटिािी नक. 

श्री uGofkw'/f गाउँपालिका, 
गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्। 

ljifoM– र्ोजनागत कफल्ड भ्रिण फाँटिािी . 
र्स गाउँपालिका अन्तिगतका तनम्न र्ोजनािा तनम्न लिततिा कफल्ड भ्रिण गिी प्रततिेदन पेश गरिएको व्र्होिा 
अनुिोि छ.  

l;=g+= 

र्ोजनाको िई 
तर्ाि गनय तोक 
िएको लितत 

िई तर्ाि 
गिी स्िीकृत 
िएको लितत 

अनुगिन/ितनङबबि  
उद्देश्र्िे कफल्ड 
भ्रिण िएको 

लितत 

अनुगिन/ितन
ङबबि 

प्रततिेदन 
स्िीकृत िएको 

लितत 

कार्यसम्पन्न 
उद्देश्र्िे कफल्ड 
भ्रिण िएको 

लितत  

कार्यसम्पन्न 
प्रततिेदन 

स्िीकृत िएको 
लितत  

िडा नक.    र्ोजनाको नाि 
              

िडा नक.    र्ोजनाको नाि 
              

िडा नक.    र्ोजनाको नाि 
              

िडा नक.    र्ोजनाको नाि 
              

िडा नक.    र्ोजनाको नाि 
              

 

पेश गने         सदि गने      

नािथि     दजाय   हस्ताक्षि   नािथि    दजाय  हस्ताक्षि 

र्स फाँटिािीिा उस्ल्िखित तथ्र्हरु सम्बस्न्ित प्रततिेदन/कफल्ड आदेशसकग लिडाई पेश गिेको छु। अन्र्था ठहिे सहँुिा/बुझाउँिा। 
                                                           

लिततिः२०७५।०६।०५          
              आज्ञािे 

करुणाकि पन्त 
प्रिुि प्रशासकीर् अधिकृत  


