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लिखु गाउँ काययपालिकाद्वारा प्रकालशत  

 

भाग-२ 

नेपालको संविधानको धारा २२२ िमोविम गवित गाउँ सभाले धारा २२६ को उपधारा १ र स्थानीय 

सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा १०२ उपदफा ३ को अवधनमा रवि स्थानीय तिमा काययरत 

कमयचारीिरुको आन्तररक पययटन काययक्रम सञ्चालन वनदवेिका, २०७८ को पविलो संिोधन, २०७९ 

वलख ुगाउँ काययपावलकाद्वारा सियसाधारणको िानकारीका लावग प्रकािन गररएको छ । 

स्थानीय तिमा काययरत कमयचारीिरुको आन्तररक पययटन काययक्रम सञ्चालन वनदवेिका, २०७८ को 

पविलो संिोधन, २०७९ 

लनयमाविी नुं. - ४० 

प्रमालिकरि लमलतिः- २०७९/०६/०८ 

प्रस्ताि पेि गनय प्रमखुबाट स्िीकृत वमवतिः २०७९/०६/०७ 

१) लवषयवस्तुको सुंलिप्त व्यहोरािः स्थानीय तिमा काययरत कमयचारीिरुको लावग आन्तररक पययटन 

काययक्रम सञ्चालन गरी समयसापेक्ष संिोधन गनय िाञ्छनीय भएकोले स्थानीय तिमा काययरत 

कमयचारीिरुको आन्तररक पययटन काययक्रम सञ्चालन वनदवेिका, २०७८  मा संिोधन आिश्यक 

रिकेो छ । यो संिोधन काययपावलकाबाट पाररत भएमा स्थानीय सरकारको नीवत, काययक्रम तथा बिेट 

भन्दा मावथ कुनै प्रकारको थप आवथयक भार पने छैन । 

२) प्राप्त परामशय तथा अन्य सान्दलभयक कुरािः यो वनदवेिका संिोधन गनय आवथयक बर्य ०७९/८० को 

नीवत, काययक्रम तथा बिेट तथा स्थानीय काननूिरुलाई आधार मावनएको छ । आन्तररक पययटनमा 

िाने कमयचारीिरुको प्रवतिेदन तथा वबद्यमान बिार मलू्यलाई वबशे्लर्ण  गरी उक्त कुरा अन्य कुनै 

काननूसँग बाविएको नदवेखएको राय पवन प्राप्त भएको छ । 

३) प्रस्ताव पेश गनायका कारििः गाउँ काययपावलका तथा मातितका कायायलय अन्तगयत कमयचारीिरुको 

लावग आन्तररक पययटनमा िाँदा वनदवेिकाले तोकेको रकम कम रिकेो प्रवतिेदन पेि भएकोले पययटन 
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स्थानीय राजपत्र  
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प्रिधयनलाई थप प्रभािकारर बनाउन र यस सम्बन्धमा िारी भएका संघीय, प्रदिे तथा स्थानीय 

काननूिरुसँग यस वनदवेिकको सामञ्िस्यता स्थावपत गनय यो संिोधन प्रस्ताि पेि गररएको िो ।  

४) लनियय हुनु पने व्यहोरािः स्थानीय तिमा काययरत कमयचारीिरुको आन्तररक पययटन काययक्रम 

सञ्चालन वनदवेिका, २०७८ संिोधनका लावग पेि गररएका वनयमिरु दिेाय बमोविम छन-्  

विद्यमान व्यिस्था संिोवधत व्यिस्था संिोधनको कारण 

वनयम ९ (१) 

सवुिधा पाउनेिः (१) यस वनदवेिका 

बमोविम भ्रमणमा िाने 

कमयचारीलाई दवैनक एक ििारको 

दरले दि वदन बराबरको दि ििार 

रकम भ्रमण खचय बापत अविम 

पेश्कीको रुपमा िा भ्रमण पवछ 

अनसुचूी-२ बमोविमको प्रवतिेदन 

सम्बवन्धत वनकायमा पेि गरेपवछ 

खचय िीर्यक नम्बर २११३५ 

(कमयचारी प्रोत्सािनको लावग 

पययटन वबदा) बाट एकमषु्ठ भतु्तानी 

वदइनेछ । 

  

वनयम ९ (१) 

सवुिधा पाउनेिः (१) यस वनदवेिका 

बमोविम भ्रमणमा िाने कमयचारीलाई 

दवैनक एक ििार पाँच सयको दरले 

दि वदन बराबरको पन्र ििार रकम 

भ्रमण खचय बापत अविम पेश्कीको 

रुपमा िा भ्रमण पवछ अनसुचूी-२ 

बमोविमको प्रवतिेदन सम्बवन्धत 

वनकायमा पेि गरेपवछ खचय विर्यक 

नम्बर २११३५ (कमयचारी 

प्रोत्सािनको लावग पययटन वबदा) 

बाट एकमषु्ठ भतु्तानी वदइनेछ ।  

पययटन कािमा िाँदा 

सवुिधा पाउने  विद्यमान 

व्यिस्थालाई थप 

प्रभािकारर बनाउन र 

कमयचारीिरुको 

आन्तररक पययटन 

प्रवतिेदन तथा वबद्यमान 

बिार मलू्यलाई 

वबशे्लर्ण  तथा यस 

सम्बन्धमा िारी भएका 

संघीय, प्रदिे तथा 

स्थानीय काननूिरुसँग 

यस ऐनको सामञ्िस्यता 

स्थावपत गनय 

 

आज्ञाले 

वललाराि श्रेष्ठ 

प्रमखु प्रिासकीय अवधकृत 
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