
 

 

 

   प्रदेश राजपत्र  

प्रदेश नं. दईु, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 
खण्ड४) जनकपरुधाम,भाद्र २५ गते,207७ साल (अततररक्ताङ्क २ 

भाग २ 
प्रदेश सरकार  

आतथिक मातमला तथा योजना मन्त्त्रालय  

प्रदेश स्तरीय तनकायका तनजामती कमिचारीहरुको आन्त्तररक 
पयिटन कायिक्रम सञ्चालन तनदेशशका, २०७7 

प्रदेश प्रशासकीय कायिवितध (तनयतमत गने) ऐन, 2075 को दफा 
२ बमोशजम प्रदेश नम्बर दईुको प्रदेश सरकारले देहायको 
तनदेशशका बनाएको छ । 
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१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस तनदेशशकाको नाम "प्रदेश 
स्तरीय तनकायका तनजामती कमिचारीहरुको आन्त्तररक पयिटन 
कायिक्रम सञ्चालन तनदेशशका, २०७7" रहेको छ । 

(२) यो तनदेशशका तरुुन्त्त प्रारम्भ हनुेछ ।   

२. पररभाषा: तबषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस 
तनदेशशकामा:-  

(क) "कमिचारी" भन्नाले प्रदेश सरकारका तनकायमा सरुिा 
िा काजमा आई कामकाज गने िा संघीय सरकारले 
कामकाज गनि खटाएका िा प्रदेश शस्थत संघीय 
कायािलयमा पदातधकार रही प्रदेशको तनकायमा 
कामकाज गनि तोवकएका िा यस प्रदेशमा समायोजन 
भएका तनजामती कमिचारी सम्झन ुपछि । 

(ख) "तनकाय" भन्नाले प्रदेश प्रमखुको कायािलय, प्रदेश सभा 
सशचिालय, मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को कायािलय, 

मखु्य न्त्यायातधिक्ताको कायािलय, प्रदेश मन्त्त्रालयहरु, 

प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग र प्रदेश लेखा 
तनयन्त्त्रक कायािलय  सम्झन ुपछि र सो शब्दले प्रदेश 
सरकार मातहतका कायािलयहरुलाई समेत जनाउँछ।   

(ग) "आन्त्तररक पयिटन" भन्नाले आन्त्तररक पयिटन प्रिर्द्िनको 
लातग पयिटकीय स्थलमा तनजामती कमिचारीलाई काज 
िा तनजको सशञ्चत विदामा तनशित अितधतभत्र खटाइन े
कायि सम्झन ुपदिछ । 

(घ) "पयिटकीय स्थल" भन्नाले मलुकु तभत्रका धातमिक, 

साँस्कृततक, ऐततहाँतसक, प्राकृततक तथा पयिटकीय 
महत्ि बोकेका राविय तनकुञ्ज िेत्र, विश्व सम्पदा 
सूचीमा सूचीकृत िेत्र, रामसार सूचीमा सूचीकृत िेत्र 
सम्झन ु पछि र सो शब्दले मलुकुतभत्रका पयिटन 
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गन्त्तव्यका रुपमा ख्यातत प्राप्त स्थलहरु लगायतलाई 
समेत जनाउँछ।  

३. आन्त्तररक पयिटन कायिक्रममा सहभागी: प्रदेश तनकायमा हाशजर 
भई काम गरररहेका कमिचारीहरु बषिमा एकपटक यस 
तनदेशशका बमोशजमको आन्त्तररक पयिटनमा सहभातग हनु 
सक्नेछन ्।  

4. भ्रमण गने स्थान: आन्त्तररक पयिटन प्रिर्द्िन कायिक्रम अन्त्तगित 
भ्रमणमा जाने कमिचारीहरु प्रदेश नम्बर दईुको कायिरत भएको 
शजल्ला एिं आफ्नो स्थायी बसोबास भएको शजल्ला बाहेक 
मलुकुतभत्रका अन्त्य शजल्ला शस्थत पयिटकीय स्थलको भ्रमणमा 
जान ुपनेछ ।  

5. तनिेदन ददई स्िीकृत गराउन ु पने: आन्त्तररक पयिटनमा जान 
चाहने कमिचारीले अनसूुची-१ बमोशजमको ढाँचामा 
सम्बशन्त्धत तनकायका प्रमखु समि तनिेदन पेश गरी तनिेदन 
स्िीकृत गराउन ुपनेछ ।  

   तर, कुनै तनकायको सशचि पदमा कायिरत 
कमिचारीको हकमा यस्तो तनिेदन प्रमखु सशचि समि पेश 
गरी स्िीकृत गराउन ुपनेछ । प्रमखु सशचिको हकमा तनज 
स्ियंले स्िीकृत गनि सक्नेछन ्। 

6. कायािलयको कामकाजमा िाधा पनि नहनु:े  (१) तनकायका 
कमिचारीको भ्रमण स्िीकृत गदाि सो तनकायको दैतनक काम 
कारबाहीमा असर नपगु्ने गरी तनकायको कुल तनजामती 
कमिचारीहरु मध्ये एक पटकमा बढीमा बीस प्रततशत 
कमिचारी मात्रको भ्रमण स्िीकृत गनुि पनेछ ।  

(२) भ्रमणमा जाने कमिचारीले सात ददन सम्मको 
काज िा विदा तलन सक्नछेन ्। 
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तर, काज स्िीकृत गरी जाने कमिचारीले दैतनक 
भ्रमण भत्ता तथा अन्त्य खचि दाबी गनि पाउन ेछैन ।  

7. प्रततिेदन पेश गनुि पने: आन्त्तररक पयिटन भ्रमण सम्पन्न भई 
कायािलयमा हाशजर भएको सात ददनतभत्र कमिचारीले अनसूुची-
२ बमोशजमको प्रततिेदन सम्बशन्त्धत तनकायमा पेश 
गनुिपनेछ। यस्तो प्रततिेदनमा भ्रमण कायिक्रमको विस्ततृ 
वििरण र भ्रमणको क्रममा तलइएका तस्िीरहरु समािेश 
गरेको हनु ुपनेछ। 

तर, भ्रमण गदाि लागेको खचिको वििरण पेश 
गनुिपने छैन । 

8. प्रततिेदनको अतभलेख राख्न:े (१) तनयम ७ बमोशजमको 
प्रततिेदन प्राप्त भएपतछ सम्बशन्त्धत तनकायले अनसूुची–३ 
बमोशजमको ढाँचामा अतभलेख राख्न ुपनेछ । 

(२) आन्त्तररक पयिटन भ्रमणमा गएका 
कमिचारीहरुको वििरण सम्बशन्त्धत तनकायले तै्रमातसक 
रुपमा आतथिक मातमला तथा योजना मन्त्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ । 

9. सवुिधा पाउन:े (१) यस तनदेशशका बमोशजम भ्रमणमा जान े
कमिचारीलाई तनजको शरुु तलब स्केलले हनु आउने एक 
मवहनाको तलब बराबरको रकम भ्रमण खचि बापत अतिम 
पेश्कीको रुपमा िा भ्रमण पतछ अनसूुची- २ बमोशजमको 
प्रततिेदन सम्बशन्त्धत तनकायमा पेश गरेपतछ खचि शशषिक 
नम्बर २११११ (पाररश्रतमक कमिचारी) बाट एकमषु्ठ 
भकु्तानी ददइनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको आन्त्तररक 
पयिटनको रकम बावषिक बजेट कायिक्रम वितनयोजन 
भएको अिस्थामा मात्र उपलब्ध गराईने छ  । 
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(३) उपतनयम (१) बमोशजम पेश्की तलन े
कमिचारीको हकमा अनसूुची -२ बमोशजमको प्रततिेदन 
सम्बशन्त्धत तनकायमा पेश गरे पिात ् पेश्की फर्छ्यौट 
हनुेछ। 

तर, प्रततिेदन पेश नगने कमिचारीको पेश्की 
बापतको रकम सरकारी बाँकी सरह मानी असलु उपर 
गररनेछ ।  

१०. भ्रमणमा जान े कमिचारीको कतिव्य/आचारसंवहता: (१) यस 
तनदेशशका बमोशजम भ्रमणमा जान े कमिचारीहरुले तोवकएको 
अितधसम्म भ्रमण गनुि पनेछ । 

(२) भ्रमणमा जाने कमिचारीहरुले देहायका 
आचारसंवहता पालना गनुि पनेछ: 

(क) भ्रमण अितधभर पयिटकीय स्थल, 
पयिटन व्यिसायी तथा 
पयिटकहरुलाई नकारात्मक असर 
पने वक्रयाकलाप गनुि हुँदैन,  

(ख) गन्त्तव्य स्थल र सो िरपरको 
स्थानीय उत्पादन, स्थानीय ससँ्कृतत 
र सम्पदाहरुको उशचत र अतधकतम 
उपयोग गरी स्थानीय होटल तथा 
होम स्टेलाई सहयोग परु् याउने, 

(ग) गन्त्तव्य स्थल, स्थानीय उत्पादन, 

स्थानीय सँस्कृतत र सम्पदाहरुको 
प्रचार प्रसार गने,  

(घ) आफूले प्रयोग गरेका प्लाविकका 
झोला, फोहोर लगायत 
सामािीहरुको उशचत व्यिस्थापन 
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गरी गराई भ्रमणलाई िातािरण मैत्री 
बनाउने, र  

(ङ) भ्रमण स्थल र आफ्नो उपशस्थतत 
रहेको भ्रमण गततवितधको तस्बीर 
शखशचएको हनु ुपनेछ । 

११. बाशझएमा हनु:े यस तनदेशशकामा उल्लेख भएका कुराहरु 
प्रचतलत कानूनसँग बाशझएमा प्रचतलत कानूनमा भएको 
व्यिस्था नै मान्त्य हनुेछ । 

12. खारेजीीः प्रदेश स्तरीय तनकायका तनजामती कमिचारीहरुको 
आन्त्तररक पयिटन कायिक्रम सञ्चालन तनदेशशका, २०७६ 
खारेज गररएको छ ।  

१३. संशोधन: प्रदेश सरकारले आिश्यकता अनसुार यस 
तनदेशशकालाई  संशोधन गनि सक्नेछ । 
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अनसूुची – १ 

(दफा ५ सगँ सम्बशन्त्धत) 
आन्त्तररक पयिटनमा जान चाहन ेकमिचारीले ददन ेतनिेदनको ढाचँा 

 

विषय: आन्त्तररक पयिटनमा जान पाऊँ । 

 

 श्रीमान.्...................., 
.......................................... । 

 

 प्रदेश स्तरीय तनकायका तनजामती कमिचारीहरुको 
आन्त्तररक पयिटन कायिक्रम सञ्चालन तनदेशशका, २०७७ बमोशजम 
भ्रमणमा जान इच्छुक भएकोले तपतसल बमोशजमको वििरण 
उल्लेख गरी स्िीकृततको लातग श्रीमान ् समि यो तनिेदन पेश 
गरेको छु । 

 

कमिचारीको वििरण: 
  कमिचारीको नाम थर:-  

 पद:- 
 कायािलय:- 

 जान चाहेको गन्त्तव्य (प्राथतमकताक्रम अनसुार):-  

                                     
 

 तनिेदकको, 
 हस्तािर: 

 नाम:- 

 पद:- 

   कायािलय:- 

 तमतत:-  
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अनसूुची – २ 

(दफा ७ र ९ सगँ सम्बशन्त्धत) 

भ्रमणमा जान ेकमिचारीले पेश गने प्रततिेदनको ढाचँा 
  

१.  पररचय खण्ड:- 
२.  भ्रमणको उद्देश्य:- 

३. भ्रमणमा पररिारका सदस्य समेत लगेकोमा पररिारका   

सदस्यहरुको नामािली:- (नाता र उमेर समेत खलुाउने)  

४.  भ्रमण गररएका प्रमखु स्थलहरु (तमतत सवहत):- 

५.  भ्रमण गररएको स्थलहरुको पररचय, वििरण, तस्िीर (गन्त्तब्य 
स्थलहरुको प्रि पवहचान हनुे गरी - आफूसमेत समािेश 
भएको तस्िीर):-  

६.  भ्रमणका अनभुिहरु:- 

७.  तनश्कषि र सझुाि:- 
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अनसूुची – ३ 

(दफा ९ सगँ सम्बशन्त्धत) 
प्रततिेदनको अतभलेख ढाचँा 

आतथिक बषि: 

 

स्िीकृत माततीः २०७७।०५।२५ 
 

 

 

  

तसं.नं 

भ्रमण गने 
कमिचारीको 

नाम 

साथै लगेको 
पररिार सदस्य 

संख्या 

भ्रमण 
गरेका 
स्थानहरु 

प्रस्थान 
तमतत 

फवकि एको 
तमतत 

ददएक 
सूझािहरु 

    

   

 आन्तरिक माममला तथा कानून मन्रालय, प्रदेश नं. २ बाट प्रकामशत 

आज्ञाले, 
काशशराज दहाल  

प्रदेश सरकारको सशचि 

 
 


