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लिखु गाउँपालिका यसम, ओखिढुुंगा  

प्रदेश नुं. १ 

 

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 स्थानीय तहमा 

काययरत कमयचारीहरुको आन्तररक पययटन काययक्रम सञ्चालन वनदवेिका, २०७८ वलख ु

गाउँ काययपावलकाले सियसाधारणको िानकारीका लावग प्रकािन गररएको छ । 

 

स्थानीय तहमा काययरत कमयचारीहरुको आन्तररक पययटन काययक्रम सञ्चािन 

लनदेलशका, २०७८ 

लनयमाविी नुं. - ३८ 

प्रमालिकरि लमलतिः- २०७८/०८/२१ 

 

प्रस्तावनािः आन्तररक पययटन प्रिर्द्यन टेिा परु् याउन स्थानीय तहमा काययरत कमयचारीहरुको 

लावग आन्तररक पययटन काययक्रम सञ्चालन गनय िाञ्छनीय भएकोले, 

वलख ुगाउँपावलका प्रिासकीय काययविवध (वनयवमत गने) ऐन, २०७७ को दफा ४ बमोविम 

वलख ुगाउँ काययपावलका कायायलयले यो वनदवेिका बनाएको छ । 
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१. सुंलिप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यस वनदवेिकाको नाम “स्थानीय तहमा काययरत 

कमयचारीहरुको आन्तररक पययटन काययक्रम सञ्चालन वनदवेिका, २०७८” रहकेो छ । 
(२) यो वनदवेिका तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषािः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस वनदवेिकामाः 

क) कमयचारी भन्नाले यस गाउँपावलकामा सरुिा िा कामकाि गनय खटाएका िा यस 

गाउँपावलकामा कामकाि गनय तोवकएका िा यस गाउँपावलकामा समायोिन भएका 

कमयचारी सम्झन ुपछय । 

ख) गाउँपावलका भन्नाले वलख ुगाउँपावलका, ओखलढुंगालाई सम्झन ुपदयछ । 

ग) आन्तररक पययटन भन्नाले आन्तररक पययटन प्रिर्द्यनको लावग पययटकीय स्थलमा 

कमयचारीलाई काि िा वनिको सवञ्चत विदामा बाहके वनवित अिवधवभत्र खटाइने 

कायय सम्झन ुपदयछ । 

घ) पययटकीय स्थल भन्नाले मलुकु वभत्रका धावमयक, साँस्कृवतक, ऐवतहाँवसक, प्राकृवतक 

तथा पययटकीय महत्ि बोकेका रावरिय वनकुञ्ि के्षत्र, विश्व सम्पदा सचूीमा सचूीकृत 

के्षत्र, वसमसार के्षत्र सम्झन ुपछय र सो िब्दले मलुकुवभत्रका पययटन गन्तव्यका रुपमा 

खयावत प्राप्त स्थलहरु लगायतलाई समेत िनाउँछ । 

३. आन्तररक पययटन काययक्रममा सहभागीिः गाउँपावलकामा हाविर भई छ मवहना सेिा 

परूा गरेका संघीय िा स्थानीय तथा करार सेिामा काययरत कमयचारीहरु यस वनदवेिका 

बमोविमको आन्तररक पययटनमा सहभागी हुन सक्नेछन ्। 

४. भ्रमि गने स्थानिः आन्तररक पययटन प्रिर्द्यन काययक्रम अन्तगयत भ्रमणमा िान े

कमयचारीहरु ओखलढुंगा विल्ला एि ं आफ्नो स्थायी बसोबास भएको विल्ला र 

ससरुावल िा माईवत विल्ला बाहके मलुकुवभत्रका अन्य विल्ला वस्थत पययटकीय 

स्थलको भ्रमणमा िान ुपनेछ । 

५. लनवेदन लदई स्वीकृत गराउनु पनेिः आन्तररक पययटनमा िान चाहने कमयचारील े

अनसुचूी-१ बमोविमको ढाचँामा कायायलय प्रमखु समक्ष वनिेदन पिे गरी वनिेदन 
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स्िीकृत गराउन ुपनछे । तर कायायलय प्रमखुको हकमा यस्तो वनिेदन गाउँपावलका प्रमखु 

समक्ष पेि गरी स्िीकृत गराउन ुपनेछ ।  

६. कायायियको कामकाजमा वाधा पनय नहुनेिः (१) कमयचारीको भ्रमण स्िीकृत गदाय 

कायायलयको दवैनक काम कारबाहीमा असर नपगु्ने गरी कुल कमयचारीहरु मध्ये एक 

पटकमा बढीमा बीस प्रवतित कमयचारी मात्रको भ्रमण स्िीकृत गनुय पनेछ । 
(२) भ्रमणमा िाने कमयचारीले दि वदन सम्मको पययटन काि वलन ुपनेछ ।  

७. प्रलतवेदन पेश गनुय पनेिः आन्तररक पययटन भ्रमण सम्पन्न भई कायायलयमा हाविर भएको 

सात वदनवभत्र कमयचारीले अनसुचूी -२ बमोविमको प्रवतिेदन गाउँपावलकाको 

कायायलयमा पिे गनुयपनछे । यस्तो प्रवतिेदनमा भ्रमण काययक्रमको विस्ततृ वििरण र 

भ्रमणको क्रममा वलइएका तस्िीरहरु समािेि गरेको हुन ुपनेछ । तर, भ्रमण गदाय लागेको 

खचयको वििरण पेि गनुयपने छैन । तथा भ्रमण सम्बन्धीमा भएको प्रगवत वििरण 

काययपावलका बिैकमा िानकारी गराउन ुपनेछ । 

८. प्रलतवेदनको अलभिेख राखनेिः वनयम ७ बमोविमको प्रवतिेदन प्राप्त भएपवछ 

कायायलयले अनसुचूी-३ बमोविमको ढाँचामा अवभलेख राखन ुपनेछ । 

९. सुलवधा पाउनेिः (१) यस वनदवेिका बमोविम भ्रमणमा िाने कमयचारीलाई दवैनक एक 

हिारको दरले दि वदन बराबरको दि हिार रकम भ्रमण खचय बापत अविम पशे्कीको 

रुपमा िा भ्रमण पवछ अनसुचूी-२ बमोविमको प्रवतिेदन सम्बवन्धत वनकायमा पिे 

गरेपवछ खचय िीषयक नम्बर २११३५ (कमयचारी प्रोत्साहनको लावग पययटन वबदा) बाट 

एकमषु्ठ भतु्तानी वदइनेछ । 

(२) उपवनयम (१) बमोविम पेश्की वलने कमयचारीको हकमा अनसुचूी-२ बमोविमको 

प्रवतिेदन सम्बवन्धत वनकायमा पेि गरे पिात ्पेश्की फछयौट हुनछे । तर, प्रवतिेदन पिे 

नगने कमयचारीको पेश्की बापतको रकम सरकारी िेरुि ुसरह मानी असलु उपर गररनेछ । 

१०. भ्रमिमा जाने कमयचारीको कतयव्य आचारसुंलहतािः (१) यस वनदवेिका बमोविम 

भ्रमणमा िाने कमयचारीहरुले तोवकएको अिवधसम्म भ्रमण गनुय पनेछ । 

(२) भ्रमणमा िाने कमयचारीहरुले दहेायका आचारसंवहता पालना गनुय पनेछः 
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क) भ्रमण अिवधभर पययटकीय स्थल, पययटन व्यिसायी तथा पययटकहरुलाई नकारात्मक 

असर पने वक्रयाकलाप गनुय हुदँनै । 

ख) गन्ति स्थल र सो िरपरको स्थानीय उत्पादन, स्थानीय सँस्कृवत र सम्पदाहरुको 

उवचत र अवधकतम उपयोग गरी स्थानीय होटल तथा होम स्टेलाई सहयोग परु् याउने । 

ग) गन्तव्य स्थल, स्थानीय उत्पादन, स्थानीय सँस्कृवत र सम्पदाहरुको प्रचार प्रसार गने । 

घ) आफूले प्रयोग गरेका प्लाविकका झोला, फोहोर लगायत सामािीहरुको उवचत 

व्यिस्थापन गरी गराई भ्रमणलाई िातािरण मैत्री बनाउने, र 

ङ) भ्रमण स्थल र आफ्नो उपवस्थवत रहकेो भ्रमण गवतविवधको तस्बीर वखवचएको हनु ु

पनेछ । 

११. बालिएमा हुनेिः यस वनदवेिकामा उल्लेख भएका कुराहरु प्रचवलत काननूसँग 

बावझएमा प्रचवलत काननूमा भएको व्यिस्था नै मान्य हुनेछ । 

१२. सुंशोधन वा खारेजीिः गाउँपावलकाले आिश्यकता अनसुार यस वनदवेिकामा 

भएका व्यिस्था संिोधन गनय िा खारेि गनय सक्नेछ । 
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अनसुचूी – १ 

(दफा ५ सँग सम्बवन्धत) 

आन्तररक पययटनमा िान चाहने कमयचारीले वदने वनिेदनको ढाचँा 

विषयः आन्तररक पययटनमा िान पाऊँ । 

श्रीमान ्................. 

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

स्थानीय तहमा काययरत कमयचारीहरुको आन्तररक पययटन काययक्रम सञ्चालन वनदवेिका, 
२०७६ बमोविम भ्रमणमा िान इच्छुक भएकोले तपवसल बमोविमको वििरण उल्लेख गरी 

स्िीकृवतको लावग श्रीमान ्समक्ष यो वनिदने पेि गरेको छु । 

कमयचारीको वििरणः 

कमयचारीको नाम थरः 

पदः 

कायायलयः 

िान चाहकेो गन्तव्य (प्राथवमकताक्रम अनसुार) 

वनिेदकको, 

हस्ताक्षरः 

नामः  

पदः  

कायायलयः  

वमवतः 
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अनसुचूी – २ 

(दफा ७ र ९ सँग सम्बवन्धत) 

भ्रमणमा िाने कमयचारीले पेि गने प्रवतिेदनको ढाँचा 

१. पररचय खण्डः- 

२. भ्रमणको उद्दशे्यः- 

३. भ्रमणमा पररिारका सदस्य समेत लगेकोमा पररिारका सदस्यहरुको नामािलीः-(नाता र 

उमेर समेत खलुाउने ) 

४. भ्रमण गररएका प्रमखु स्थलहरु (वमवत सवहत) 

५. भ्रमण गररएको स्थलहरुका पररचय, वििरण, तस्िीर (गन्तब्य स्थलहरुको प्रि पवहचान 

हुने गरी (आफूसमेत समािेि भएको तस्िीर ) 

६. भ्रमणका अनभुिहरुः- 

७. वनश्कषय र सझुािः-  
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अनसुचूी – ३ 

(दफा ९ सँग सम्बवन्धत) 

प्रवतिेदनको अवभलेख ढाँचा 

आवथयक िषयः 

 

वसं.नं भ्रमण गन े

कमयचारीको 

नाम 

साथै 

लगेको 

पररिार 

सदस्य 

संखया 

भ्रमण 

गरेका 

स्थानहरु 

प्रस्थान 

वमवत 
फवकय एको 

वमवत 
वदएका 

सझुािहरु 

 

       

       

       

       

       

       

 

      आज्ञाल े

वदनानाथ चौधरी 

वन. प्रमखु प्रिासकीय अवधकृत 
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