
स्थानीय तहमा काययरत कमयचारीहरुको आन्तररक पययटन काययक्रम सञ्चालन ननर्देनिका, २०७८ 

ननयमावली नं. - ३८ 

प्रमानिकरि नमनतिः- २०७८/०८/२१ 

िंिोधन 

प्रथम संशोधन ममम िः २०७९/०६/०८ 

प्रस्तावनािः आन् रिक पर्यटन प्रवर्द्यन टेवा परु् र्ाउन स्थानीर्  हमा कार्यि  कमयचािीहरुको लामि आन् रिक 

पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन िनय वाञ्छनीर् भएकोले, 

मलख ु िाउँपामलका प्रशासकीर् कार्यमवमध (मनर्मम  िने) ऐन, २०७७ को दफा ४ बमोमिम मलख ु िाउँ 

कार्यपामलका कार्ायलर्ले र्ो मनदमेशका बनाएको छ । 

१. संनिप्त नाम र प्रारम्भिः (१) र्स मनदमेशकाको नाम “स्थानीर्  हमा कार्यि  कमयचािीहरुको आन् रिक पर्यटन 

कार्यक्रम सञ्चालन मनदमेशका, २०७८” िहकेो छ । 

(२) र्ो मनदमेशका  रुुन्  प्रािम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषािः मवषर् वा प्रसङ्िले अको अथय नलािेमा र्स मनदमेशकामािः 

क) कमयचािी भन्नाले र्स िाउँपामलकामा सरुवा वा कामकाि िनय खटाएका वा र्स िाउँपामलकामा कामकाि 

िनय  ोमकएका वा र्स िाउँपामलकामा समार्ोिन भएका कमयचािी सम्झन ुपछय । 

ख) िाउँपामलका भन्नाले मलख ुिाउँपामलका, ओखलढुंिालाई सम्झन ुपदयछ । 

ि) आन् रिक पर्यटन भन्नाले आन् रिक पर्यटन प्रवर्द्यनको लामि पर्यटकीर् स्थलमा कमयचािीलाई काि वा 

मनिको समञ्च  मवदामा बाहेक मनमि  अवमधमभत्र खटाइने कार्य सम्झन ुपदयछ । 

घ) पर्यटकीर् स्थल भन्नाले मलुकु मभत्रका धाममयक, साँस्कृम क, ऐम हाँमसक, प्राकृम क  था पर्यटकीर् महत्व 

बोकेका िामरिर् मनकुञ्ि के्षत्र, मवश्व सम्पदा सचूीमा सचूीकृ  के्षत्र, मसमसाि के्षत्र सम्झन ुपछय ि सो शब्दले 

मलुकुमभत्रका पर्यटन िन् व्र्का रुपमा ख्र्ाम  प्राप्त स्थलहरु लिार् लाई समे  िनाउँछ । 

३. आन्तररक पययटन काययक्रममा सहभागीिः िाउँपामलकामा हामिि भई छ ममहना सेवा पूिा ििेका संघीर् वा 

स्थानीर्  था किाि सेवामा कार्यि  कमयचािीहरु र्स मनदमेशका बमोमिमको आन् रिक पर्यटनमा सहभािी हुन 

सक्नेछन ्। 

४. भ्रमि गने स्थानिः आन् रिक पर्यटन प्रवर्द्यन कार्यक्रम अन् िय  भ्रमणमा िाने कमयचािीहरु ओखलढुंिा 

मिल्ला एवं आफ्नो स्थार्ी बसोबास भएको मिल्ला ि ससिुामल वा माईम  मिल्ला बाहके मलुकुमभत्रका अन्र् 

मिल्ला मस्थ  पर्यटकीर् स्थलको भ्रमणमा िान ुपनेछ । 

५. ननवेर्दन नर्दई स्वीकृत गराउनु पनेिः आन् रिक पर्यटनमा िान चाहने कमयचािीले अनसुचूी-१ बमोमिमको 

ढाँचामा कार्ायलर् प्रमखु समक्ष मनवेदन पेश ििी मनवेदन स्वीकृ  ििाउनु पनेछ ।  ि कार्ायलर् प्रमखुको हकमा 

र्स् ो मनवेदन िाउँपामलका प्रमुख समक्ष पेश ििी स्वीकृ  ििाउन ुपनेछ ।  



६. कायायलयको कामकाजमा वाधा पनय नहुनेिः (१) कमयचािीको भ्रमण स्वीकृ  िदाय कार्ायलर्को दमैनक काम 

कािबाहीमा असि नपगु्ने ििी कुल कमयचािीहरु मध्र्े एक पटकमा बढीमा बीस प्रम श  कमयचािी मात्रको भ्रमण 

स्वीकृ  िनुय पनेछ । 

(२) भ्रमणमा िाने कमयचािीले दश मदन सम्मको पर्यटन काि मलन ुपनेछ ।  

७. प्रनतवेर्दन पेि गनुय पनेिः आन् रिक पर्यटन भ्रमण सम्पन्न भई कार्ायलर्मा हामिि भएको सा  मदनमभत्र 

कमयचािीले अनसुचूी -२ बमोमिमको प्रम वेदन िाउँपामलकाको कार्ायलर्मा पेश िनुयपनेछ । र्स् ो प्रम वेदनमा 

भ्रमण कार्यक्रमको मवस्  ृ मवविण ि भ्रमणको क्रममा मलइएका  स्वीिहरु समावेश ििेको हुन ुपनेछ ।  ि, भ्रमण 

िदाय लािेको खचयको मवविण पेश िनुयपने छैन ।  था भ्रमण सम्बन्धीमा भएको प्रिम  मवविण कार्यपामलका 

बैठकमा िानकािी ििाउन ुपनेछ । 

८. प्रनतवेर्दनको अनभलेख राखनेिः मनर्म ७ बमोमिमको प्रम वेदन प्राप्त भएपमछ कार्ायलर्ल े अनुसचूी-३ 

बमोमिमको ढाँचामा अमभलेख िाख्न ुपनेछ । 

९. सुनवधा पाउनेिः * (१) र्स मनदमेशका बमोमिम भ्रमणमा िाने कमयचािीलाई दमैनक एक हिाि पाँच सर्को 
दिले दश मदन बिाबिको पन्र हिाि िकम भ्रमण खचय बाप  अमिम पेश्कीको रुपमा वा भ्रमण पमछ अनसुचूी-२ 

बमोमिमको प्रम वेदन सम्बमन्ध  मनकार्मा पेश ििेपमछ खचय शीषयक नम्बि २११३५ (कमयचािी प्रोत्साहनको 

लामि पर्यटन मबदा) बाट एकमुष्ठ भतु्तानी मदइनेछ । 

(२) उपमनर्म (१) बमोमिम पेश्की मलने कमयचािीको हकमा अनसुचूी-२ बमोमिमको प्रम वेदन सम्बमन्ध  

मनकार्मा पेश ििे पिा  ्पेश्की फछर्ौट हुनेछ ।  ि, प्रम वेदन पेश निने कमयचािीको पेश्की बाप को िकम 

सिकािी वेरुि ुसिह मानी असुल उपि िरिनेछ । 

१०. भ्रमिमा जाने कमयचारीको कतयव्य आचारसंनहतािः (१) र्स मनदमेशका बमोमिम भ्रमणमा िाने 

कमयचािीहरुले  ोमकएको अवमधसम्म भ्रमण िनुय पनेछ । 

(२) भ्रमणमा िाने कमयचािीहरुले दहेार्का आचािसंमह ा पालना िनुय पनेछिः 

क) भ्रमण अवमधभि पर्यटकीर् स्थल, पर्यटन व्र्वसार्ी  था पर्यटकहरुलाई नकािात्मक असि पन े

मक्रर्ाकलाप िनुय हुदँनै । 

ख) िन् व स्थल ि सो विपिको स्थानीर् उत्पादन, स्थानीर् सँस्कृम  ि सम्पदाहरुको उमच  ि अमधक म 

उपर्ोि ििी स्थानीर् होटल  था होम स्टेलाई सहर्ोि परु् र्ाउने । 

ि) िन् व्र् स्थल, स्थानीर् उत्पादन, स्थानीर् सँस्कृम  ि सम्पदाहरुको प्रचाि प्रसाि िने । 

घ) आफूले प्रर्ोि ििेका प्लामिकका झोला, फोहोि लिार्  सामािीहरुको उमच  व्र्वस्थापन ििी ििाई 

भ्रमणलाई वा ाविण मैत्री बनाउने, ि 

ङ) भ्रमण स्थल ि आफ्नो उपमस्थम  िहकेो भ्रमण िम मवमधको  स्बीि मखमचएको हुन ुपनेछ । 

११. बानिएमा हुनेिः र्स मनदमेशकामा उल्लेख भएका कुिाहरु प्रचमल  काननूसँि बामझएमा प्रचमल  काननूमा 

भएको व्र्वस्था नै मान्र् हुनेछ । 

 

* पमहलो शंशोधन, २०७९ बाट शंशोमध  



१२. संिोधन वा खारेजीिः िाउँपामलकाले आवश्र्क ा अनसुाि र्स मनदमेशकामा भएका व्र्वस्था संशोधन िनय 

वा खािेि िनय सक्नेछ । 

 

 

 

अनसुचूी – १ 

(दफा ५ सँि सम्बमन्ध ) 

आन् रिक पर्यटनमा िान चाहने कमयचािीले मदने मनवेदनको ढाँचा 

नवषयिः आन्तररक पययटनमा जान पाऊँ । 

श्रीमान ्................. 

........................................... । 

स्थानीर्  हमा कार्यि  कमयचािीहरुको आन् रिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन मनदमेशका, २०७८ बमोमिम भ्रमणमा 

िान इच्छुक भएकोले  पमसल बमोमिमको मवविण उल्लेख ििी स्वीकृम को लामि श्रीमान ्समक्ष र्ो मनवदने पेश 

ििेको छु । 

कमयचािीको मवविणिः 

कमयचािीको नाम थििः 

पदिः 

कार्ायलर्िः 

िान चाहकेो िन् व्र् (प्राथममक ाक्रम अनसुाि) 

मनवेदकको, 

हस् ाक्षििः 

नामिः  

पदिः  

कार्ायलर्िः  

ममम िः 

 

 



 

 

 

 

 

अनसुचूी – २ 

(दफा ७ ि ९ सँि सम्बमन्ध ) 

भ्रमणमा िाने कमयचािीले पेश िने प्रम वेदनको ढाँचा 

१. परिचर् खण्डिः- 

२. भ्रमणको उद्दशे्र्िः- 

३. भ्रमणमा परिवािका सदस्र् समे  लिेकोमा परिवािका सदस्र्हरुको नामावलीिः-(ना ा ि उमेि समे  खलुाउने ) 

४. भ्रमण िरिएका प्रमखु स्थलहरु (ममम  समह ) 

५. भ्रमण िरिएको स्थलहरुका परिचर्, मवविण,  स्वीि (िन् ब्र् स्थलहरुको प्रि पमहचान हनुे ििी (आफूसमे  

समावेश भएको  स्वीि ) 

६. भ्रमणका अनभुवहरुिः- 

७. मनश्कषय ि सझुाविः-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

अनसुचूी – ३ 

(दफा ९ सँि सम्बमन्ध ) 

प्रम वेदनको अमभलेख ढाँचा 

आमथयक वषयिः 

 

मसं.नं भ्रमण िने 

कमयचािीको 

नाम 

साथै लिेको 

परिवाि 

सदस्र् संख्र्ा 

भ्रमण ििेका 

स्थानहरु 

प्रस्थान ममम  फमकय एको 

ममम  

मदएका 

सझुावहरु 

 

       

       

       

       

       

       

 

       

  


