
 
 

                               सियारी गाउँपासिका  

स्थानीय राजपत्र  
 

खण्ड ५                            िंख्या: १४                सिसि : २०७८/१२/२५  

भाग–२ 

सियारी गाउँपासिका, गाउँ काययपासिकाद्वारा प्रकाशिि  

 कियचारीको आन्िररक पययटन काज काययक्रि (िंचािन िथा व्यवस्थापन)काययववसि २०७८  

 
 

प्रस्िावना:- राविय, प्रदेि िथा स्थानीय िहको  अथयिन्त्रको िहत्त्वपूर्य योगदान रहँदै आएको पययटन के्षत्रिँग 
िम्बशन्िि आसथयक वक्रयाकिापिाई प्रवियन गदै देिसभत्र रहेका भौगोसिक, प्राकृसिक, िािाशजक, िासियक, िांस्कृसिक 
िथा ऐसिहासिक िहत्वका पययटकीय स्थिहरुको ववकाि, ववस्िार, प्रचार-प्रिार, नयाँ पययटकीय स्थिको पवहचान 
गरी आकर्यक र भरपदो आन्िररक पययटकीय स्थिहरुको प्रवियन गनय  गाउँपासिकािा काययरि कियचारीहरुिाई 
पनुिायजगी, प्रोत्िाहन एवि ्उत्प्ररेरि गदै वावर्यक बजेटिा ििावेि भएको कियचारीको आन्िररक पययटन काज 
काययक्रििाई िञ्चािन िथा व्यवस्थापन गनय वाञ्छनीय भएकोिे, सियारी गाउँ पासिका प्रिािकीय काययववसि 
(सनयसिि गने) ऐन २०७४ को दफा ४ िे ददएको असिकार प्रयोग गरी सियारी गाउँपासिकािे यो काययववसि 
बनाएको छ । 

१.  िंशक्षप्त नाि र प्रारम्भः (१) यि कायायवसिको नाि "कियचारीको आन्िररक पययटन काज काययक्रि 
(िञ्चािन िथा व्यवस्थापन) काययववसि, २०७८" रहेको छ। 

(२) यो काययववसि िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ। 

 

२.  पररभार्ाः ववर्य वा प्रिङ्गिे अको अथय निागेिा यि काययववसििा, 
(क) "आन्िररक पययटन काज" भन्नािे देिसभत्र रहेका िहत्वपूर्य पययटकीय स्थिहरुिा सियारी गाउँ 
पासिकाका  कियचारीिाई दफा ६ बिोशजिको अवसिका िासग ववदा स्वीकृि गरी पययटकको रुपिा 
घमु्न प्रोत्िाहन गने काययक्रि िम्झन ुपछय । 



(ख) "कियचारी" भन्नािे सियारी गाउँपासिका कायायिय, वडा कायायिय िथा स्वास््य िंस्थािा  
काययरि स्थायी,अस्थायी, िथा करार  कियचारी ।                                                          
(ग) “िािकु सनकाय" भन्नािे िम्बशन्िि सनकाय भन्दा एक िह िासथको सनकाय र त्यस्िो सनकायको 
िािकु सनकाय नभएिा िम्बशन्िि काययपासिका कायायिय िम्झन ुपछय। 

(घ) "सनकाय” भन्नािे गाउँपासिका अन्िगयि  िञ्चासिि वडा कायायियहरु, इकाई कायायिय िथा िेवा 
केन्रहरुिाई िम्झन ुपछय ।  

 

(ङ) "काययववसि" भन्नािे कियचारीको आन्िररक पययटन काज काययक्रि (िञ्चािन व्यवस्थापन) 
काययववसि, २०७८ िम्झन ुपछय । 

(च) “पययटकीय स्थि" भन्नािे देिसभत्रका भौगोसिक, प्राकृसिक, िािाशजक, िासियक,िाँस्कृसिक, ऐसिहासिक 
स्थि िथा िम्पदा िगायिका पययटकीय िहत्वको रुपिा रहेका के्षत्र वा ठाउँ िम्झनपुछय। 

 (छ) “स्थानीय िह" भन्नािे  सियारी गाउँपासिका िम्झनपुछय । 

 

३.  आन्िररक पययटन काज स्वीकृि नगराई भ्रिर् गनय नहनुेः कुनै कियचारी यि काययववसि बिोशजि 
आन्िररक पययटन काज स्वीकृि नगराई भ्रिर्िा जान ुहुँदैन । 

४.  आन्िररक पययटन काज काययक्रििा िहभागी हनु िकनःे (१) सियारी गाउँपािीकािा काययरि कियचारी 
यि काययववसि बिोशजिको आन्िररक पययटन काज काययक्रििा स्वेशछछक रुपिा िहभागी हनुिकनछेन।् 

(२) उपदफा (१) बिोशजिको भ्रिर्िा जाने कियचारी व्यशिगि वा ििूहगि रुपिा िहभागी भई जान 
िकनेछन।् 

(३) कुनै कियचारीिे भ्रिर्िा जाँदा पररवारका िदस्य िाथिा िैजान िकनेछन ्र पररवारका िदस्य 
भ्रिर्िा िहभागी भएकोिा त्यस्िा पररवारका िदस्यिाई कुनै असिररि िवुविा प्रदान गररने छैन । 

 

५.  आन्िररक पययटन काजका िासग स्थिको छनौट: कियचारीिे यि काययववसि बिोशजि देिसभत्र 
आन्िररक पययटन काजिा िहभागी भई घमु्न िथा भ्रिर् गनय चाहेका पययटकीय स्थिको छनौट 
आफैिे गनय िकनेछन।् िर कियचारीिे आन्िररक पययटन काजका िासग देहायका पययटकीय 
स्थििाई छनौट गनय पाइन ेछैनः- 

(क) कियचारीको स्थायी बिोबाि भएको शजल्िािा रहेका पययटकीय स्थि, 

(ख) कियचारी हाि वहाि रही काययरि रहेको शजल्िािा रहेका पययटकीय स्थि, 

(ग) कियचारीको हाि बिोबाि रहेको शजल्िािा रहेका पययटकीय स्थि। 

६.  आन्िररक पययटन काजको अवसिः यि काययववसि बिोशजि आन्िररक पययटन काज भ्रिर्िा जानचाहन े
कियचारीिे एक आसथयक वर्यिा ववििा िाि  ददनिम्ि अवसिको िात्र आन्िररक पययटन काज सिन 
िकनेछन ्। 

 



७.  आन्िररक पययटन काज स्वीकृि गराउन ुपने: (१ ) आन्िररक पययटन काज भ्रिर्िा जान चाहने 
कियचारीिे अनिूुची १ बिोशजिको िाँचािा सनवेदन फाराि भरी स्वीकृसिका िासग प्रिखु प्रिािकीय 
असिकृि ििक्ष र प्रिखु प्रिािकीय असिकृििे गाउँपासिका अध्यक्ष ििक्ष ििक्ष पेि गरी आन्िररक 
पययटन काज स्वीकृि गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि आन्िररक पययटन काज स्वीकृसिका िासग पेि भएिा त्यस्िो सबदा 
स्वीकृि गने असिकार प्राप्त असिकारीिे सनवेदन दिाय भएको सिसििे िाि ददनसभत्र सबदास्वीकृि हनुे वा 
नहनुे सनर्यय गरी िम्बशन्िि सनवेदक कियचारीिाई िोको जानकारी ददन ुपनेछ। 

 

८.  कायायियको कािकाजिा बािा पनय नहनुे: कुनै सनकायका कियचारीको आन्िररक पययटन काज स्वीकृि 
गदाय िो सनकायको दैसनक काि कारवाहीिा बािा नपगु्ने गरी हाि काययरि कुि कियचारीिध्ये एक 
पटकिा ववििा एक सिहाईिम्ि कियचारीको सबदा स्वीकृि गनय िकनेछ । 

 

९. आन्िररक पययटन काज िवुविा िथा भिुानी ववसिः (१) यि काययववसि बिोशजि आन्िररक पययटन 

काजिा जाने कियचारीिे सनजिे खाइपाई आएको िरुु ििब स्केिको एक िवहना बराबरको  
पाररश्रसिकिे हनु आउने रकि भ्रिर् खचय वापि आफू काययरि कायायियबाट भिुानी सिन िकनेछन ्
िर आ.व. २०७८/०७९ को िासग न्यनुिि रु.१२००० वा सनजिे खाईपाई आएको िरुु ििव 
स्केििे हनु आउने  १५ ददनको ििव िध्ये बिी हनु आउने पाररश्रसिक बरारबको रकि भ्रिर् 
खचय वापि भिुानी सिन िकनेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बिोशजिको रकि आन्िररक पययटन काज स्वीकृसि पश्चाि असिि १५ ददनको 
पेश्कीको रुपिा वा भ्रिर् िम्पन्न भइिके पश्चाि अनिूुची-२ बिोशजिको प्रसिवेदन िम्बशन्िि 
सनकायिा पेि गरे पसछ िोिभनायको रुपिा एकिषु्ठ रुपिा भिुानी सिन िकनछेन।् 

(३) उपदफा (२) बिोशजि पेश्की सिने कियचारीिे अनिूुची-२ बिोशजिको प्रसिवेदन  सियारी गाउँ 
काययपासिकाको काययियिा पेि गरी पेश्की फछ्यौट गनुय पनेछ। िर, प्रसिवेदन पेि नगने कियचारीको 
पेश्की वापिको रकि िरकारी बाँकी िरह िानी अििु उपर गररनेछ। 

(४) यि दफा बिोशजि आन्िररक पययटन काज िवुविा भिुानी सिँदा खचयको सबि भरपाई पेि 
गनुयपने छैन। 

 
१०. दोहोरो िवुविा नपाउनेः कुनै कियचारीिे नेपाि िरकार वा अन्य प्रदेिको बजेटिा ििावेि भएको 

पययटन काज िगायिका िवुविा प्राप्त गरी यि स्थानीय िहिा  कािकाजिा खवटई वा ििायोजन भई 
आएिा एउटै आसथयक वर्यिा दोहोरो िवुविा हनुे भएिा यि काययववसि बिोशजिको िवुविा प्रदान गररन े
छैन । 



११.  आसथयक दावयत्व िानय नपाइनेः कुनै कियचारीिे यि काययववसि बिोशजिको आन्िररक पययटन काजको 
िवुविा भिुानी सिन बाँकी रहेको भनी अको आसथयक वर्य र अको कायायियिा दावयत्व िानय पाइन े
छैन। 

१२. अन्य िवुविा प्रयोग गनय नपाउनःे कुनै कियचारी यि काययववसि बिोशजिको आन्िररक पययटन 
काजिा जाँदा देहायका अन्य िवुविा प्रयोग गनय पाउने छैन:- 

(क) दैसनक भ्रिर् वा काज भत्ता, 
(ख) िरकारी सनकायको िवारी िािन, 

(ग) िरकारी सनकायको रुपिा रहेका आवाि, 

(घ) भ्रिर्िा हनु िकने असिररि आसथयक दावयत्व, 

(ङ) प्रचसिि कानूनिे दगुयि स्थान भनी िोकेकोिा त्यस्िा स्थानिा रहेका पययटकीय स्थिको भ्रिर् 
गदायको थप िवुविा, 
(च) भ्रिर् गदाय िागेको अन्य जनुिकैु खचय। 

 
१३.  प्रसिवेदन पेि गनुयपने: आन्िररक पययटन काज भ्रिर् िम्पन्न भई कायायियिा हाशजर भएको पन्रददनसभत्र 

पययटन काजिा जान े कियचारीिे अनिूुची-२ बिोशजिको प्रसिवेदन सियारी गाउँ काययपासिकाको 
काययियिपेि गनुय पनेछ र त्यस्िो प्रसिवेदनिा भ्रिर् काययक्रिको ववस्ििृ वववरर् र भ्रिर्को क्रििा 
सिइएका िस्वीर/फोटा असनवायय रुपिा ििावेि गरेको हनु ुपनेछ। 

 

१४.  प्रसिवेदन असभिेख राख्न ुपने: (१) दफा १३ बिोशजिको प्रसिवेदन प्राप्त भएपसछ िम्बशन्िि सनकायिे 
अनिूुची-३ बिोशजिको िाँचािा प्रसिवेदनको एकीकृि वववरर् असभिेख राख्न ु पनेछ। 

(२) आन्िररक पययटन काजिा िहभागी भएका कियचारीको वववरर् िम्बशन्िि सनकायिे आसथयक वर्य 
ििाप्त भएको एक िवहनासभत्र  सियारी गाउँ काययपासिकाको काययियिा पेि गनुय पनेछ। 

 

१५. भ्रिर्िा जाने कियचारीको कियब्य/आचारिंवहिा :भ्रिर्िा जाने कियचारीिे देहायका 
कियब्य/आचारिंवहिा पािना गनुय पनेछ : 
(क) भ्रिर् अवसिभर पययटकीय स्थि,पययटन ब्यबिायी िथा पययटकहरुिाई नकारात्िक  अिर पने 

वक्रयाकिाप नगने  

(ख) गन्िब्य स्थि र िो वरपरको स्थानीय उत्पादन , स्थानीय िंस्कृसि र िम्पदाहरुको उशचि र 
असिकिि उपयोग गरर स्थानीय होटि , होिस्टे िथा पयाय-पययटनिाई प्रवदयन गने  

(ग) गन्िव्य स्थि, स्थानीय उत्पादन, स्थानीय िंस्कृसि र िम्पदाको पवहचान िथा िोको प्रचार  प्रिार 
गने, 



(घ) आफूिे प्रयोग गरेका फोहोरजन्य िाििीको उशचि व्यवस्थापन गने गराउने र भ्रिर्िाई 
वािावरर् िैत्री बनाउने, 

(ङ) भ्रिर् अवसिभर आफू काययरि कायायियको पररचय पत्र िाथिा राख्न,े 
(च) भ्रिर् अवसिभर सनयसिि रुपिा आफ्ने कायायियको कायायिय प्रिखु वा िपुररबेक्षकको  िम्पकय िा 

रहने, 
(छ) सनजाििी िेवा ऐन िथा सनयिाविी बिोशजिको आचारिंवहिाको पािना गने, 
(ज) प्रचसिि काननुिे सनर्ेि गरेका कुनै गसिववसििा िंिग्न नहनुे । 

 

१६. कारबाही िम्बन्ििा व्यवस्था: (१) कुनै कियचारीिे आन्िररक पययटन काजिा गएको भनी झटु्टा सबवरर्  
पेि गरेिा वा पययटन काज स्वीकृि हदुा िाग गरेको पययटकीय स्थििा नगएिा वा पवहिा नै भ्रिर् 
गरेको पययटकीय स्थिको  फोटािाई िम्पादन गरर भ्रिर्िा गएको भनी दावी गरेिा वा झटु्टा प्रसिबेदन 
पेि गरी दफा ९ बिोशजि िसुबिा सिएको पाईएिा सनजिे भिुानी सिएको रकिको दोब्बर रकििम्िा 
ििब वा पाररश्रसिकबाट कट्टा गरर िरकारी बाँकी िरह अििु उपर गररनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बिोशजि झटुा सबवरर् पेि गने कियचारीिाई पवहिो पटक गरेकोिा सिन  

         वर्यिम्ि र दोस्रो पटक गरेकोिा सनजको िेवा अवसिभर सियारी गाउँपासिकाबाट उपिब्ि हनुे     

         कुनै पसनआन्िररक पययटन काज उपिब्ि गराईने छैन । 

१७ . रिाना पत्रिा खिुाउन ुपने: कुनै कियचारी एउटा सनकयबाट अन्य सनकायिा िरुवा वा काज िरुवा 
वा कािकाजिा खवटएिा सनजको रिाना पत्रिा नै िम्बशन्िि सनकायिे सनजिे यि काययववसि 
बिोशजिको िसुबिा सिए नसिएको स्पष्ट खिुाई पठाउन ुपनेछ । 

१८ . भ्रिर् रद्द गनय िवकन:े (१) कुनै कियचारी यि काययववसि बिोशजि आन्िररक पययटनका िासग काज 
स्वीकृि गरेकोिा भ्रिर् िरुु गरेको वा भ्रिर् िरुु नहुँदै कुनै सबिरे् पररशस्थसि परर त्यस्िो काज 
भ्रिर् रद्द गनुयपने िनासिव कारर् सिजयना भएिा काज स्वीकृि गने  सनकायको प्रिखु ििक्ष भ्रिर् 
रद्द गनय सनबेदन ददन ुपनेछ । 

स्पष्टीकरर्: यि दफाको प्रयोजनको िासग "सबिरे् पररशस्थसि" भन्निे कुनै पसन प्रकृसिको ववपद् 
िहािारी िथा िंक्रिक रोगको कारर् हनुे िकडाउन, कफ्युय, सनिेिाज्ञा, वहिपाि िगाएिका 
कारर्बाट भ्रिर् गनय निकन ेअवस्था िजयन भएिा वा सनकायको कािको प्रकृसिका आिारिा 
िम्बशन्िि सनकायिे भ्रिर् रद्द गरेको अवस्था िम्झन ुपछय । 

(२) पययटन काज िासग पेश्की रकि बझेुको वा पसछ िोिाभनाय सिने गरर भ्रिर् िरुु गररिकेको 
कियचारीिे उपदफा (१) बसिशजि भ्रिर् रद्द गरेिा सनजिे भ्रिर् गरेको ददनको गर्ना गरी 
दािािाहीिे हनुे िसुबिाको रकि िम्बशन्िि सनकायिे उपिाब्ि गराउनछे र पेस्की सिएको भए 
पेस्की रकिबाट बाँकी हनु आउने रकि िम्बशन्िि  सनकायिा वफिाय दाशखिा गनुय पनेछ । 



(३) यि दफा बिोशजि भ्रिर् रद्द भएका कियचारीिे िसुबिाको बाँकी रकििम्ि र बाँकी अवासिको 
िासग पनु:आन्िररक सबदा पययटनिा जान िकनेछन ्। 

१९ . िरकारी कािको सििसििा िासनन:े यि काययसबसि बिोशजि आन्िररक पययटन काज स्वीकृि गराई 
भ्रिर् जाने कुनै पसन कियचारी िरकारी कािको सििसििािा भ्रिर् गएको िासननेछ । 

२० .अनभुव आदान प्रदान गनुयपने: भ्रिर् िम्पन्न भएपसछ भ्रिर्िा जाने कियचारीिे आफु काययरि 
कायायियका अन्य कियचारी सबचिा अनभुव आदान-प्रदान गनुय पनेछ । 

२१ .काययववसिको ब्याख्या िथा वािा अड्काउ फुकाउ: यि काययववसििा व्यवस्था गररएका कुनै सबर्यिा 
दद्ववविा उत्पन्न भएिा वा वािा उत्पन्न भएिा त्यिको ब्याख्या िथा वािा अड्काउ फुकाउ  सियारी 
गाउँ पासिका काययपासिकाको काययियिे गनेछ । 

   

  



अनिूुची १ 

(दफा ७ िंग िम्बशन्िि ) 

आन्िररक पययटन काजिा जान चाहने कियचारीिे ददने सनवेदनको िांचा 

सिसि: 

सबर्य : आन्िररक पययटन काजका िासग स्वीकृसि िम्बन्ििा । 

श्रीिान ............................... 

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

                  कियचारीको आन्िररक पययटन काज काययक्रि (िंचािन िथा व्यवस्थापन )काययववसि 
२०७८ को दफा ७ बिोशजि आन्िररक पययटन काज भ्रिर्िा जान इछछुक भएकोिे िपशिि बिोशजिको 
वववरर् उल्िेख गरर स्वीकृसिको िासग यो सनबेदन पेि गरेको छु । 

जान चाहेको गन्िब्य (देि सभत्र र प्रदेि सभत्र का शजल्िा िथा प्रिखु पययटकीय स्टि खिुाउने ) 

१. 

२. 

३.  

                                                                                                                                                
सनवेदकको                                                                                                                              
हस्िाक्षर                                                                                                                                
कियचारीको नािथर                                                                                                                               
पद                                                                                                                              
िंकेि न.                                                                                                                               
कायायिय : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            अनिूुची २ 

(दफा ९ र १३ िंग िम्बशन्िि ) 

 

आन्िररक काज भ्रिर्िा जाने कियचारीिे पेि गने प्रसिबेदनको िांचा 
 

१. पररचय : 
२. भ्रिर्को उद्देश्य : 
३. भ्रिर्िा पररवारका िदस्य ििेि िागेकोिा पररवारका िदस्यको नािाविी (नािा र उिेर िवहि 

): 
४. भ्रिर् सिसि र भ्रिर् अवसि (प्रस्थान सिसि र फवकय एको सिसि ) 

५. भ्रिर् गररएका प्रिखु स्थिहरु र सिसि : 
६. भ्रिर् गररएका स्थिहरुको पररचय , वववरर् ,िशस्बर,(गन्िब्य स्थि हरुको प्रस्ट पवहचान हनुे गरर 

:- आफु ििेि ििाबेि भएको िशस्बर ) 

७. भ्रिर्का अनभुबहरु : 
८. सनश्कार्य र  िझुाब : 

     

 

 

 

 

                                                                                                                                     

प्रसिबेदक :                                                                                                             
कियचारीको नािथर :                                                                                                              
पद:                                                                                                       
हस्िाक्षर :                                                                                                               
सिसि :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनिूुची- ३ 

(दफा १४ िंग िम्बशन्िि) 
प्रसिबेदन एवककृि सबवरर् असभिेख िाँचा 

कायायियको नाि: 

सि.न. भ्रिर् गने 
कियचारीको नाि 

िाथै िागेको 
पररवार िदस्य 

िंख्या 

भ्रिर् गरेको 
स्थानहरु 

प्रस्थान 
सिसि 

फवकय एको 
सिसि 

ददइएका 
िझुावहरु 

       

 
 

 

कायायिय प्रिखुको नाि थार :-        

पद :-        

हस्िाक्षर :-       

                                                                                        

           सिसि : -  

 
 
 
 
 

प्रिाशर्करर् सिसिः २०७८।१२।२५                      आज्ञािे 

                                                 रोिनाथ न्यौपान े

                           प्रिखु प्रिािकीय असिकृि 



 


