
    
��तावनाः

     रा��य,�देश तथा �थानीयको अथत� ��को मह�वपूण �

ँ ँयोगदान रहदै आएको पट�न �े�सग स�बि�धत आ�थक�  

��याकलापलाई �वधन�  गद� देश�भ� रहेका भौगो�लक, 

�ाकृ�तक, सामािजक, धा�मक� , सा�कृ�तक तथा ऐ�तहा�सक 

मह�वका पयट� क�य �थलह�को �वकास, �व�तार, �चार-�सार, 

नयाँ पयट� क�य �थलको प�हचान गर� आकषक�  र भरपद� 

ँश�ुोधन गाउपा�लका कमच� ार�को आ�त�रक पयट� न काज काय�� म 

(स�ालन तथा �यव�थापन) काय�� व�ध,2078



ँ     (१) यस काय�� व�धको नाम “श�ुोधन गाउपा�लका कमच� ार�को 

आ�त�रक पयट� न काज काय�� म (स�ालन तथा 

�यव�थापन) काय�� व�ध,2078” रहेको छ ।

क. “आ�त�रक पयट� न काज” भ�ाले देश�भ� रहेका 
ँमह�वपूण � पयट� क�य �थलह�मा श�ुोधन गाउपा�लकाका 

कमच� ार�लाई दफा 6 बमोिजमको अव�धका लागी �बदा 
�वीकृत गर� पयट� कको �पमा घ�ुन �ो�सान गन�  
काय�� म स�झन ुपछ� ।

आ�त�रक पयट� क�य �थलह�को �वधन�  गन � श�ुोधन 

गाँउपा�लकामा कायर� त कमच� ार�लाई पनुता�जगी,�ो�सान एवम ्

उ���ेरत गद� बा�षक�  बजेटमा समावेश भएको कमच� ार�को 

आ�त�रक पयट� न काज काय�� मलाई स�ालन तथा 

ँ�यव�थापन गन � बा�छनीय भएकोले, गाउ कायप� ा�लकाले 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 ले �दएको अ�धकार 

�योग गर� यो काय�� व�ध बनाएको छ।

ँख. “कमच� ार�” भ�ाले श�ुोधन गाउपा�लकामा समायोजन 
भएका,लोकसेवा आयोग बाट तथा �देश लोक सेवा 

ँआयोगबाट �नय�ु भएका,श�ुोधन गाउपा�लकामा स�वा 
वा कामकाज ग�ररहेका वा नेपाल सरकार तथा �देश 

ँसरकारले श�ुोधन गाउपा�लकामा कामकाज गन �

१.सि�� नाम र �ार�भः- 

२.प�रभाषाः- �बषय वा �स�ले अक� अथ � नलागेमा यस 

काय�� व�धमा,

     (२) यो काय�� व�ध त�ु�त �ार�भ हनेछ ।ु



4.आ�त�रक पयट� न काज काय�� ममा सहभागी हन स�नेः- ु

  (1) �थानीय सरकारमा कायर� त कमच� ार� यस काय�� व�ध 

बमोिजमको आ�त�रक पयट� न काज काय�� ममा 

�वि�छक �पमा सहभागी हन स�नेछन ्।ु

    (२) उपदफा (1) बमोिजमको �मणमा जाने कमच� ार� �यि�गत 

वा समहुगत �पमा सहभागी भई जान स�नेछन ्।

ँª. “�थानीय सरकार” भ�ले श�ुोधन गाउपा�लका स�झन ु

पछ� ।

खटाएका र �थानीय सरकार� �नकायमा कायर� त �थाई 
ँकमच� ार� स�झन ुपछ� र सो श�दले श�ुोधन गाउपा�लकाको 

ँ�वीकृत दरब�द��भ� रह� श�ुोधन गाउपा�लकामा करार 
सेवामा कायर� त कमच� ार�लाई समेत जनाउछ ।

3. आ�त�रक पयट� न काज �वीकृत नगराई �मण गन � नहनेः-ु  

कुनै कमच� ार� यस काय�� व�ध बमोिजम आ�त�रक पयट� न काज 

�वीकृत नगराई �मणमा जान ुहदैन ।ु

u. “काय�� व�ध” भ�ाले कमच� ार�को आ�त�रक पयट� न काज 

काय�� म (स�ालन तथा �यव�थापन) काय�� व�ध,2078” 

स�झनपुछ� ।

3. “ पयट� �कय �थल”  भ�ाले देश�भ�का भौगो�लक, 

�ाकृ�तक, सामािजक, धा�मक� , सा�कृ�तक तथा 

ऐ�तहा�सक �थल तथा स�पदा लगाएतका पयट� क�य 

मह�वको �पमा रहेका �े� वा ठाँउ स�झन ुपछ� ।



    (3) कुनै कमच� ार�ले �मणमा जादा प�रवारका सद�य साथमा 

लैजान स�नेछन ् र प�रवारका सद�य �मणमासहभागी 

भएकोमा �य�ता प�रवारका सद�यलाई कुनै अ�त�र� 

स�ुवधा �दान ग�रने छैन ।

३. आ�त�रक पयट� न काजका लागी �थलको छनौटः- 

कमच� ार�ले यस काय�� व�ध बमोिजम देश �भ� आ�त�रक 

पयट� न काजमा सहभागी भई घ�ुन तथा �मण गन � चाहेका 

पयट� क�य �थलको छनौट आफैले गन � स�नेछन ्

  

तर कमच� ार�ले आ�त�रक पयट� न काजका लागी देहायका 

पयट� �कय �थललाई छनौट गन � पाईने छैनः-

  (ख) कमच� ार� हाल बहाल रह� कायर� त िज�लामा रहेका 

पयट� क�य �थल,

  (क) कमच� ार�को �थाई बसोबस भएको िज�लमा रहेका 

पयट� क�य �थल,

  (ग) कमच� ार�को हाल बसोबास रहेको िज�लामा रहेका 

पयट� क�य �थल ।

&. आ�त�रक पयट� न काज �वीकृत गराउन ुपन�ः- (1) आ�त�रक 

पयट� न काज �मणमा जान चाहने कमच� ार�ले अनसूुची-1 

बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन फाराम भर� �वीकृतका लागी 

�न.से.ऐन.तथा सोह� �नयमावल� मा तोकए बमोिजमको 

^. आ�त�रक पयट� न काजको अब�धः- यस काय�� ब�ध बमोिजम 

आ�त�रक पयट� न काज �मणमा जान चाहने कमच� ार�ले एक 

आ�थक�  बषम� ा बढ�मा सात �दनस�म अव�धको मा� आ�त�रक 

पयट� न काज  �लन स�नेछन ्।



२) उपदफा (1) बमोिजमको रकम आ�त�रक पयट� न काज 

�वीकृ�त प�ात अ��म पे�क�को �पमा वा �मण स�मप� 

भईसके प�ात अनसूुची-2 बमोिजमको ��तवेदन 

स�बि�धत �नकायमा पेश गरे प�छ शोधभना�को �पमा 

अ�धकार� सम� पेश गर� आ�त�रक पयट� न काज �वीकृत 

गराउन ुपन�छ ।

(२) उपदफा (1) बमोिजम आ�त�रक पयट� न काज �वीकृतका 

लागी पेश भएमा �य�तो �बदा �वीकृत गन� अ�धकार �ा� 

अ�धकार�ले �नवेदन दता� भएको �म�तले सात �दन�भ� 

�बदा �वीकृत हने वा नहने �नणय�  ग�र स�बि�धत �नवेदक ु ु

कमच� ार�लाई सोको जानकार� �दन ुपन�छ ।

*. कायल� यको कामकाजमा बाधा पन � नहनेः-ु  कुनै शाखाको 

कमच� ार�को आ�त�रक पयट� न काज �वीकृत गदा� सो 

�नकायको दै�नक काम कारवाह�मा बाधा नप�ुने गर� हाल 

कायर� त कुल कमच� ार�को एक पटकमा बढ�मा एक 

�तहाईस�म कमच� ार�को �बदा �वीकृत गन � स�नेछन ्।

(. आ�त�रक पयट� न काज स�ुवधा तथा भ�ुा�न �व�धः-  (1) यस 

काय�� व�ध बमोिजम आ�त�रक पयट� न काजमा जाने कमच� ार�ले 

�नजले खाईपाई आएको स�ु तलब �केल(�डे नजो�डन)े वा 

पा�र��मकले हन आउने १५ �दनको तलब वा पा�र��मक ु

बराबरको रकम �मण खच � बापत आफू कायर� त �नकायबाट 

भ�ुा�न �लन स�नेछन ्।



    गनप�ु न� छैन ।

११. आ�थक�  दा�य�व सान � नपाईनेः- कुनै कमच� ार�ले यस 

काय�� व�ध बमोिजमको आ�त�रक पयट� न काजको स�ुवधा 

भ�ुा�न �लन बाँक� रहेको भ�न अक� आ.ब मा दा�य�व सान �

पाईने छैन ।

(3) उपदफा 2 बमोिजम पे�क� �लने कमच� ार�ले अनसूुची-2 

बमोिजमको ��तवेदन आ�थक�  �शासन शाखामा पेश गर� 

पे�क� फ�ौट गन �ु पन�छ ।

एकम�ु �पमा भ�ुा�न �लन स�नेछन ्।

  तर, ��तवेदन पेश नगन� कमच� ार�को पे�क� बापदको रकम 

सरकार� बाँक� सरह मानी असलु 

उपर ग�रनेछ । 

(4) यस दफा बमोिजम आ�त�रक पयट� न काज स�ुवधा भ�ुा�न 

ँ�लदा खचक� ो �बल भरपाई पेश 

१  कुनै कमच� ार�ले नेपाल ० दोहोरो स�ुवधा नपाउनेः-

सरकार,�देश सरकार वा अ�य �थानीय सरकारको बजेटमा 

समावेश भएको पयट� न काज लगाएतका स�ुवधा �ा� ग�र 

यस �थानीय सरकारमा कामकाजमा ख�टई वा समायोजन 

भई आएमा एउटै आ�थक�  बषम� ा दोहोरो स�ुवधा हने भएमा ु

यस काय�� व�ध बमोिजमको स�ुवधा �दान ग�रने छैन ।

१२. अ�य स�ुबधा �योग गन � नपाईनेः- कुनै कमच� ार� यस 

काय�� व�ध बमोिजमको आ�त�रक पयट� न काजमा जाँदा 

देहायका अ�य स�ुवधा �योग गन � पाईने छैनः-



ग. सरकार� �नकाएको �पमा रहेका आवास,

घ. �मणमा हन स�ने अ�त�र� आ�थक�  दा�य�व,ु

क. दै�नक �मण वा काज भ�ा,

ङ. �च�लत कानूनले दगुम�  �थान भनी तोकेकोमा �य�ता 

�थानमा  रहेका पयट� क�य �थलको �मण गदा�को थप 

स�ुवधा,

ख. सरकार� �नकायको सवार� साधन,

!# ��तवेदन पेश गनप�ु न�ः- आ�त�रक पयट� न काज �मण स�मप� 

भई काया�लयमा हािजर भएको प�� �दन�भ� पयट� न काजमा 

जाने कमच� ार�ले अनसूुची-2 बमोिजमको ��तवेदन स�बि�धत 

�नकायमा पेश गनप�ु न�छ र �य�तो ��तवेदनमा �मण 

काय�� मको �व�ततृ �ववरण र �मणको �ममा �लइएका 

त�वीर/फोटा अ�नवाय � समावेश गरेको हन ुपन�छ ।ु

( 2 )  आ�त�रक पयट� न काजमा सहभागी भएका 

कमच� ार�को �ववरण स�बि�धत शाखाह�ले आ�थक�  बष �

समा� भएको एक म�हना �भ� �थानीय सरकारको 

�शासन शाखामा पठाउन ुपन�छ ।

!$. ��तवेदन अ�भलेख रा�पुन�ः- (1) दफा 13 बमोिजमको 

��तवेदन �ा� भएपछ� स�बि�धत �नकायले अनसूुची-3 

बमोिजमको ढाँचामा ��तवेदनको ए�ककृत �ववरण अ�भलेख 

रा� ुपन�छ ।

च. �मण गदा� लागेको अ�य जनुसकैु खच � ।



!%. �मण जाने कमच� ार�को कत�� य/आचारसं�हताः- �मणमा 

जाने कमच� ार�ले देहायका कत�� य/आचासं�हताको पालना 

गन �ु पन�छः-

  (क) �मण अव�धभर पयट� क�य �थल, पयट� न �यवसायी तथा 

पयट� कलाई नकारा�मक असर पन� ��याकलाप नगन�,

  (ख) ग�त�य �थल र सो वरपरको �थानीय उ�पादन,�थ�नय 

साँ�कृ�त र सं�पदानह�को उिचत र अ�धकतम उपयोग 

गर� �थानीय होटल, होम�टे तथा पया�- पयट� नलाई 

�व��न गन�,

  (घ) आफूले �योग गरेका फोहोरज�य सामा�ीको उिचत 

�यव�थापन गन� गराउने र �मणलाई बातावरण मै�� 

बनाउने,

  (ग) ग�त�य �थल, �थानीय उ�पादन, �थानीय साँ�कृ�त र 

स�पदाको प�हचान तथा सोको �चार-�सार गन�,

   (ङ) �मण अव�धभर आफू कायर� त काया�लयको प�रचय प� 

साथमा रा�,े

  (छ) �नजामती सेवा ऐन तथा �नयमावल� बमोिजमका 

आचारसं�हताको पालना गन�,

   (ज) �च�लत काननुले �नषधे गरेका कुनै ग�त�व�धमा संल�न 

नहने ।ु

!^ कारवाह� स�ब�धी �यव�थाः-  (1)कुनै कमच� ार�ले आ�त�रक 

पयट� न काजमा भएको भ�न झ�ुा �ववरण पेश गरेमा वा पयट� न 

ँकाज �वीकृत हदा माग गरेको पयट� क�य �थलमा नगएमा वा ु

प�हला नै �मण गरेको पयट� �कय �थलको फोटोलाई स�पादन  

  (च) �मण अव�धमा �नयमीत �पमा आ�नो काया�लयको 

काया�लय �मखु वा सपु�रवे�कको स�पक� मा रहने,



गर� �मणमा भएको भनी दावी गरेमा वा झ�ुा ��तवेदन पेश 

गर� दफा 9 बमोिजमको स�ुवधा �लएको पाईएमा �नजले 

भ�ुा�न �लएको रकमको दो�बर रकमस�म तलब वा 

पा�र�मीकबाट क�ा गर� सरकार� बाँक� सरह असलु उपर 

ग�रनेछ ।

!&. रमाना प�मा खलुाउन ुपन�ः- कुनै कमच� ार� एयटा �नकाएबाट 

अ�य �नकायमा स�वा वा काज स�वा वा कामकाजमा 

ख�टएमा �नजको रमाना प�मा नै स�बि�धत �नकायले �नजले 

यस काय�� व�ध बमोिजमको स�ुवधा �लए न�लएको �प� 

खलुाई पठाउन ुपन�छ ।

(2) उपदफा 1 बमोिजम झटुा �ववरण पेश गन� कमच� ार�लाई 

प�हलोपटक गरेमा तीन बषस� �म र दो�ो पटक गरेमा �नजको 

सेवा अब�धभर �थानीय तहबाट उपल�ध हने कुनै प�न ु

आ�त�रक पयट� न काज स�ब�धी स�ुवधा उपल�ध गराईने छैन 

।

(3) �वीकृत दरब�द� नभएका �नकायमा करारमा कायर� त 

कमच� ार�लाई यस काय�� व�ध बमोिजम आ�त�रक पयट� न काज 

�वीकृत गर� स�ुवधा गराएमा काज �वीकृत गन� अ�धकार�बाट 

उ� स�ुवधा सरकार� बाँक� सरह असलु उपर ग�रनेछ ।

!*. �मण र� गन � स�कनेः- (1) कुनै कमच� ार� यस काय�� व�ध 

बमोिजम आ�त�रक पयट� नका लागी काज �वीकृत गरेकोमा 

ँ�मण श�ु गरेको वा �मण श�ु नहदै कुनै �वषशे प�रि�थ�त ु

पर� �य�तो काज �मण र� गनप�ु न� मान�सव कारण �सजन� ा 



(2) पयट� न काजको लागी पे�क� रकम बझेुको वा पछ� 

शोधभना� �लने गर� �मण श�ु ग�रसकेको कमच� ा�रले उपदफा 

1 बमोिजम �मण र� गरेमा �नजले �मण गरेको �दनको गणना 

गर� दामासाह�ले हने स�ुवधाको रकम स�बि�धत �नकायले ु

उपल�ध गराउनेछ र पे�क� �लएको भए पे�क� रकमबाट 

बाँक� हन आउने रकम स�बि�धत �नकायमा �फता� दािखला ु

गन �ु पन�छ ।

(3) यस दफा बमोिजम �मण र� भएका कमच� ार�ले स�ुवधाको 

बाँक� रकमस�म र बाँक� अव�धको लागी पनुः आ�त�रक 

पयट� नमा जान स�नेछन ्।

�प�ीकरणः यस दफाको �योनको ला�ग �वशेष प�रि�थ�त भ�ाले 

कुनै प�न �कारको �वपद, महामार� तथा सं�मण रोगको 

कारण हन,ु लकडाउन हन,ु कफू� , �नषधेा�ा, �हमपात ु ु

लगाएतका कारणबाट �मण गन � नस�ने अव�था �सजन� ा भएमा 

वा काया�लय/शाखाको कामको �कृ�तका आधारमा �य�तो 

कमच� ार� पयट� न काजमा जाँदा उ� �नकायको काममा ग�भीर 

असर �सजन� ा हने ठानी स�बि�धत �नकायले �मण र� गरेको ु

अव�था स�झन ुपछ� ।

भएमा काज �वीकृत गन� �नकायको �मखु सम� �मण र� गन �

�नवेदन �दन ुपन�छ ।

!(. सरकार� कामको �सल�सला मा�ननेः- यस काय�� व�ध बमोिजम 

आ�त�रक पयट� न काज �वीकृत गराई �मणमा जानेकुनै प�न 

कमच� ार� सरकार� कामको �सल�सलामा �मणमा गएको 

मा�ननेछ ।



@! काय�� व�धको �या�या तथा बाधा अ�काउ फूकाउः- यस 

काय�� व�धमा �यव�था ग�रएका कुनै �वषयमा ���वधा उ�प� 

भएमा वा बाधा उ�प� भएमा �यसको �या�या तथा बाधा 

ँअ�काउ फूकुवा �थानीय सरकारको काया�पा�लका तथा गाउ 

सभाले गन�छ ।

@). अनभुव आदान-�दान गनप�ु न�ः- �मण स�मप� भएप�छ 

�मणमा जाने कमच� ार�ले आफू कायर� त काया�लयका अ�य 

कमच� ार� बीचमा अनभुव आदान-�दान गन �ु पन�छ ।



आ�त�रक पयट� न काजमा जाने कमच� ार�ले �दने 

�नवेदनको ढाँचा

जान चाहेको ग�त�य (देश�भ� र �देश�भ�का िज�ला तथा 

�मखु पयट� क�य �थल खलुाउन)े

..........................।

1.

3.

    कमच� ार�को आ�त�रक पयट� न काज काय�� म (स�ालन 

तथा �यव�थापन) काय�� व�ध, 2078 को दफा 7 बमोिजम 

आ�त�रक पयट� न काज �मणमा जान इ�छुक भएकोले तपिशल 

बमोिजमको �ववरण उ�लेख गर� �वीकृ�तको ला�ग यो �नवेदन 

पेश गरेको छु ।

2.

4.

     ह�ता�रः-

              कमच� ार�को नाम थरः-

ँदफा 7 सग स�ब�धीत

 पदः-

अनसूुची - 1

�नवेदकको,

      संकेत नः-

�ीमान.्.................

�म�तः-

�वषयः- आ�त�रक पयट� न काजका ला�ग �वीकृ�त      

स�ब�धमा ।

5.

      काया�लयः-



५. �मण ग�रएका �मखु �थल र �म�त

     नामथरः

२. �मणको उ�े�यः-

     ह�ता�रः

(नाता र उमेर समेत खलुाउने)

ँ(दफा 9 र 13 सग स�बि�धत)

४. �मण �म�त र �मण अव�ध (��थान �म�त र फ�क� एको 

�म�त)

��तवेदकः-

७. �मणका अनभुवह�ः-

६. �मण ग�रएको �थलह�को प�रचय, �ववरण, ति�वर 

(ग�त�य �थलह�को �� प�हचान हनेु

१. प�रचयः-

अनसूुची – 2

३. �मणमा प�रवारका सद�य समेत लगेकोमा प�रवारका 

सद�यह�को नामवल�ः-

८. �न�कष � र सझुाबः-

     कमच� ार�को 

आ�त�रक काज �मणमा जाने कमच� ार�ले पेश गन� 

��तवेदनको ढाँचा

     पदः



अनसूुची – 3

   काया�लयको नामः                     आ�थक�  बषः�

ँ(दफा 14 सग स�बि�धत)

��तवेदनको ए�ककृत �ववरण अ�भलेख ढाँचा

कायल� य �मखुको 

पदः                              gfdy/M

ह�ता�रः-

�म�तः-
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