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ठाकुरबाबा नगरपामिकािा काययरि कियचारीहरुको आन्िररक पययटन भ्रिण काययक्रि 
सञ्चािन मनरे्दशिका, २०७९ 

प्रस्िावना  : 

 आन्िररक  पययटन  प्रबर्द्यनिा टेवा पयुायउन, कियचारीहरूिाई कािप्रमि उत्प्प्ररेरि गराउन, रे्दिमित्रका िगूोि, 
सािाशिक सरचना, सांस्कृमिक अवस्थाको िानकारी राख्न, आफ्नो पामिकािन्र्दा बाहहरका असि अभ्यासको 
मसकाईिाई ब्यबहारिा रूपान्िरण गनय ठाकुरबाबा नगरपामिकािा काययरि कियचारीहरूको िामग आन्िररक पययटन 
काययक्रि सञ्चािन गनय वान्छनीय िएकोिे,  ठाकुरबाबा नगरपामिकाको प्रिासकीय काययहवमि (मनयमिि गने) ऐन, 
२०७४  को र्दफा ४ बिोशिि यो मनरे्दशिका बनाइएको छ । 

१. संशिप्त नाि र प्रारम्ि : (१) यस मनरे्दशिकाको नाि “ठाकुरबाबा नगरपामिकािा काययरि कियचारीहरूको आन्िररक 
पययटन भ्रिण काययक्रि सञ्चािन मनरे्दशिका, २०७९”  रहेको छ । 

(२) यो मनरे्दशिका ठाकुरबाबा नगरपामिकाको स्थानीय रािपत्रिा प्रकािन िएको मिमि रे्दशख िाग ुहनुेछ। 

 

 

ठाकुरबाबा नगरपामिका 
स्थानीय रािपत्र 
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ठाकुरबाबा नगरपामिका  
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 २. पररिाषा : हवषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस मनरे्दशिकािााः-  
क) “कियचारी”  िन्नािे यस नगरपामिकाको कायायियिा संघीय सरकार वा प्ररे्दि सरकारबाट सरुवा, काि वा 

कािकाििा खहटएका वा सिायोिन िई आएका वा ठाकुरबाबा नगरपामिकाको  स्वीकृि  र्दरबन्र्दीिा काययरि 
नगरपामिकाको कायायिय, अन्िरगि वडा कायायिय र स्वास््य संस्था िथा  मबषयगि िाखा/संस्थािा  काययरि 
कियचारी सम्झन ु  पर्दयछ । सो िब्र्दिे र्दरबन्र्दीमित्र वा बाहहर आन्िररक स्रोिबाट नगरसिाको मनणयय िइ 
कायायियबाट म्यार्द थप िई मनयमििरूपिा ििब िकु्तानी मिने करारिा काययरि कियचारी सिेििाई िनाउन े
छ |  

ख) “नगरपामिका”  िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपामिका,  सैनवार, बर्र्दययािाई सम्झन ुपर्दयछ  ।  

ग) “आन्िररक पययटन”  िन्नािे आन्िररक पययटन प्रवियनको िामग नेपािका हवमिन्न िौगोमिक स्थििा कियचारीिाई 
काि वा मनिको संशचि हवर्दािा बाहेक मनशिि अवमि मित्र खटाइन ेकायय सम्झन ुपर्दयछ  ।  

घ) “पययटकीय स्थि”  िन्नािे ििुकु मित्रका िामियक, सााँस्कृमिक, ऐमिहामसक, प्राकृमिक िथा पययटकीय िहत्प्व  बोकेका 
राहिय मनकुन्ि िेत्र , हवश्व सम्पर्दा सूशचिा सूशचकृि िते्र, मसिसार िेत्र र िामियक स्थिहरू सम्झन ुपर्दयछ र सो 
िब्र्दिे ििुकु मित्रका पययटन गन्िव्यका रुपिा ख्यािी प्राप्त स्थिहरू िगायििाई सिेि िनाउाँर्दछ  ।  

 

३. आन्िररक पययटन काययक्रििा सहिागी : नगरपामिकािा काययरि र्दफा (२)क बिोशििका सबै कियचारीहरू यस 
मनरे्दशिका बिोशििको आन्िररक पययटन काययक्रििा सहिागी हनु पाउनेछन ्| िर करारिा काययरि कियचारीहरूको 
हकिा मनयमिि म्यार्द थप िइ कम्िीिा छ िहहना सेवा गरेको हनु ु पनेछ ।पययटनिा सहिागी हनु ेकियचारी 
व्यशक्तगि वा सािहुहकरूपिा एक्िै वा पररवारका साथ सहिागी हनुेछन ्| पररवारका साथ सहिागी हनु ेकियचारीका 
सर्दस्यको िामग अन्य कुनै थप सहुविा प्रर्दान गररने छैन | 
  

४. भ्रिण  गने स्थान :  आन्िररक  पययटन प्रबर्द्यन काययक्रि अन्िगयि भ्रिणिा िाने  कियचारीहरू बर्र्दयया शिल्िा, 
आफ्नो स्थायी बसोबास िएको शिल्िा, िन्िस्थान  र हािको बसोबास िएको शिल्िा बाहेक ििुकु मित्रका अन्य 
शिल्िा शस्थि पययटकीय स्थिको भ्रिणिा िान ुपनेछ ।  

 

५. मनवेर्दन र्र्दई स्वीकृि गराउन ु पने :  आन्िररक  पययटनिा िान चाहने कियचारीिे अनसूुची -१ बिोशििको 
ढााँचािा प्रिखु प्रिासकीय अमिकृि  सिि मनवेर्दन पेि गनुय पनेछ । यसरी मनवेर्दन प्राप्त िएपमछ कम्िीिा ३ िना 
कियचारीहरूको साझा स्थान र गन्िव्य मििेिा सो स्थान र िाग्ने र्र्दनहरू सिेि एहकन गरी प्रिखु प्रिासकीय 
अमिकृििे सो मनवेर्दन स्वीकृि गनुय पनेछ । 

िर प्रिखु प्रिासकीय अमिकृिको हकिा यस्िो मनवेर्दन नगरपामिका प्रिखु सिि पेि गरी स्वीकृि गराउन ुपनेछ 
। िनप्रमिमनमि बहाि नरहेको अवस्थािा स्वयंिे स्वीकृि गनय र भ्रिण खचय मनयिाविी अनसुार भ्रिण काि स्वीकृि 
गनय कुनै बािा पने छैन | 
 

 ६. कायायियको कािकाििा वािा पनय नहनु े :  (१) कियचारीको भ्रिण स्वीकृि गर्दाय कायायियको रै्दमनक काि 
कारबाहीिा असर नपगु्न ेगरी कुि कियचारीहरू िध्ये एक पटकिा बढीिा एक मिहाई कियचारीहरूको  िात्र भ्रिण 
स्वीकृि गनुय पनेछ । कायायियको काििा ित्प्काि बािा उत्प्पन्न हनुे रे्दशखएिा अमिकार प्राप्त अमिकारीिे कारण 
िनाई अस्वीकृि गनय सक्नछे |  

िर सोही कारणिे कियचारीको पययटन भ्रिणकाि समुबिा  मिन बाट बशन्चि गररने छैन | 
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 (२) भ्रिणिा िाने कियचारीिे साि र्र्दन सम्िको पययटन काि मिन ुपनेछ । साि र्र्दनको सिय िाग्न े
स्थान छनौट गनुय पनेछ । यस प्रकारको काि प्रत्प्येक आमथयक वषय सिाप्त हनु ुिन्र्दा पन्र र्र्दन अगावै (असार १५ 
सम्ि) मिइ सक्न ुपनेछ ।  
  

७. प्रमिवेर्दन पेि गनुय पने:  (१) आन्िररक  पययटन भ्रिण सम्पन्न िई कायायियिा हाशिर िएको साि र्र्दन मित्र 
कियचारीिे अनसूुची -२ बिोशििको प्रमिवेर्दन नगरपामिकाको कायायियिा पेि गनुय पनेछ । यस्िो प्रमिवेर्दनिा भ्रिण 
काययक्रिको हवस्िि ृहववरण र भ्रिणको क्रििा मिइएका िस्वीरहरू, मसकेका अनिुवहरू  सिेि सिावेि गनुय पनेछ। 

िर, भ्रिण गर्दाय िागेको खचयको हववरण पेि गनुय पने छैन । 

(२) भ्रिण सम्बन्ििा िएको प्रगमि हववरण एकीकृि गरी प्रिखु प्रिासकीय अमिकृििे काययपमिकाको बैठकिा 
िानकारी गराउन ुपनेछ ।  

 

८. प्रमिवेर्दनको अमििेख  राख्न े:  मनयि ७ बिोशििको प्रमिवेर्दन प्राप्त िएपमछ कायायियिे अनसूुची-३ बिोशििको 
ढााँचािा अमििेख राख्न ुपनेछ ।  

 

९. सहुविा पाउन े: (१) यस मनरे्दशिका बिोशिि भ्रिणिा िाने कियचारीिाई  िरुु ििब स्केिको पचास प्रमिििका 
र्दरिे अनसुचुी -२ बिोशििको प्रमिवेर्दन पेि गरे पमछ भ्रिण खचय मबर्दा पययटन सिेि िीषयकबाट करकट्टा नगरी 
एकिषु्ठ िकु्तानी र्र्दइनेछ । सो िीषयकिा रकि अपगु िएिा चाि ु प्रकृमिका अन्य अनगुिन, प्रोत्प्साहन िस्िा 
िीषयकिा बिेट पगु्न ेिए सोबाट रकि िकु्तानी र्र्दन सहकनेछ  ।  

 (२) अमिि पेश्की िाग गने कियचारीहरूको हकिा मनििे पाउने रकिको आिा रकि पेश्की स्वरूप उपिब्ि 
गराइने छ । सो रकि अनसूुची- २ बिोशििको प्रमिवेर्दन प्राप्त िए पछी फछययौट हनुेछ । िर, भ्रिण सम्पन्न 
गरेको ७ र्र्दनमित्र प्रमिवेर्दन पेि नगने कियचारीको पेश्की बापिको रकि सरकारी बााँकी सरह असिु उपर गररनेछ।  

 

१०. भ्रिणिा िान ेकियचारीहरुको कियव्य (आचारसंहहिा): (१) यस मनरे्दशिका बिोशिि भ्रिणिा िाने कियचारीहरूिे 
िोहकएको अवमिसम्ि भ्रिण गनुय पनेछ  ।  

(२) भ्रिणिा िान ेकियचारीहरूिे रे्दहायको आचारसंहहिा पािन गनुय पनेछाः-  

क) भ्रिण अवमििर पययटकीय स्थि, पययटन व्यबसायी िथा पययटकहरूिाई नकारात्प्िक असर पने कृयाकिाप गनुय 
हुाँरै्दन  ।  

ख) गन्िब्य स्थि र सो वरपरको स्थानीय उत्प्पार्दन, स्थानीय साँस्कृमि र सम्पर्दाहरूको उशचि र अमिकिि उपयोग 
गरी स्थानीय होटि िथा होि स्टेिाई सहयोग पयुायउने । 

 ग) गन्िव्य स्थि, स्थानीय उत्प्पार्दन, स्थानीय साँस्कृमि र सम्पर्दाहरूको प्रचार प्रसार गने।  

घ) आफूिे प्रयोग गरेका प्िाहिकका झोिा, फोहोर िगायि साििीहरूको उशचि व्यस्थापन गरी गराई भ्रिणिाई 
वािावरणिैत्री बनाउने,  
 ङ) भ्रिण स्थि र आफ्नो उपशस्थमि रहको भ्रिण गमिहवमिको िस्वीर शखशचएको हन ुपनेछ ।  

 

११. बाशझएिा प्रचमिि काननु अनसुार हनु े:  यस मनरे्दशिकािा उल्िेख िएका कुराहरू प्रचमिि काननुसाँग बाशझएिा 
प्रचमिि काननुिा िएको व्यबस्था नै िान्य हनुछे । यस मनरे्दशिकािा उल्िेख निएका िर अत्प्यावश्यक हवषयहरू 
िशुम्बनी प्ररे्दि सरकारको आन्िररक पययटन व्यवस्थापन काययहवमि, २०७८ िा उल्िेख िएका प्राबिानहरूिाई 
सिेि िागू गनय सहकने छ |  
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१२.  कारबाही हनु े :  प्रचमिि काननु अनसुार िोहकएको स्थानको भ्रिण नगरी वा भ्रिण गरे पमन िोहकएको 
सियावमि िन्र्दा कि भ्रिण गरेको प्रिाशणि िएिा मनििे पाउने कुनै प्रकारको सेवा सहुविा र्र्दइन ेछैन । मनिको 
पययटन मबर्दा सियिाई गयिकट्टीिा पररणि गररने छ ।  
 

१३. व्याख्या, संिोिन वा खारेिी :  नगरपामिकािे आवश्यकिा अनसुार यस मनरे्दशिकािा  िएका व्यवस्था व्याख्या, 
संिोिन वा खारेि गनय गनय सक्नेछ ।  
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अनसूुची – १ 

(र्दफा ५ साँग सम्बशन्िि)  
ठाकुरबाबा नगरपामिका  

नगर कायायपामिकाको कायायिय 

सैनवार बर्र्दयया 
आन्िररक  पययटनिा िान चाहन ेकियचारीिे र्र्दन ेमनवेर्दनको ढााँचा 

 

               मिमि:20......।.......।.......  

श्री प्रिखु प्रिासकीय अमिकृिज्यू  

 ठाकुरबाबा नगरपामिका 
 सैनवार, बर्र्दयया ।  

 

हवषयाः आन्िररक पययटनिा िान पाउाँ । 

 प्रस्ििु हवषयिा "ठाकुरबाबा नगरपामिकािा काययरि कियचारीहरूको आन्िररक पययटन भ्रिण काययक्रि 
सञ्चािन मनरे्दशिका, २०७९" बिोशिि भ्रिणिा िान इच्छुक िएकोिे िपमसि बिोशििको हववरण उल्िेख गरी 
स्वीकृमिका िामग श्रीिान ्सिि यो मनवेर्दन पेि गरेको छु।  

कियचारीको हववरणाः  
कियचारीको नाि थराः  
पर्दाः  
कायायिय / िाखा :  
पययटन भ्रिण िान चाहेको गन्िव्य (प्राथमिकिाक्रि अनसुार ) :   

१.                 मनवेर्दकको हस्िािराः           

२.                  मिमि :   

३.  

िान चाहेको गन्िव्य स्थानको कायययोिनााः  

१. मिमि ………....................िा.......................... स्थानको िामग प्रस्थान 

२. मिमि …..........................िा .......................……..स्थानको भ्रिण 

3. मिमि …..........................िा .......................……..स्थानको भ्रिण 

4. मिमि …..........................िा .......................……..स्थानको भ्रिण 

5. मिमि …..........................िा .......................……..स्थानको भ्रिण 

6. मिमि …..........................िा .......................……..स्थानको भ्रिण 

१. मिमि ………....................िा हफिाय 
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अनसूुची-२ 

(र्दफा ७ र ९ साँग सम्बशन्िि) 
ठाकुरबाबा नगरपामिका 

नगर कायायपामिकाको कायायिय 

सैनवार बर्र्दयया 
भ्रिणिा िान े कियचारीिे पेि गने प्रमिवेर्दनको ढााँचा 

१. पररचय खण्डाः-  
२. भ्रिणको उद्देश्याः-  
३. भ्रिणिा पररवारका सर्दस्य सिेि िगेकोिा पररवारका सर्दस्यहरूको नािाविीाः- (नािा र उिेर सिेि खिुाउन)े  
४. भ्रिण गररएका प्रिखु  स्थिहरू (मिमि सहहि)  
५. भ्रिण गररएको स्थिहरूका पररचय, हववरण, िस्वीर (गन्िव्य स्थिहरूको प्रि पहहचान हनुेगरी आफू सिेि सिावेि 

िएको िस्वीर) 
 ६. भ्रिणका अनिुवहरूाः- 
 ७. मनष्कषय र सझुाव : -  
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अनसूुची – ३ 

(र्दफा ९ साँग सम्बशन्िि) 
प्रमिवेर्दनको अमििेख ढााँचा 
ठाकुरबाबा नगरपामिका 

 नगर कायायपामिकाको कायायिय 

सैनवार, बर्र्दयया 
 

क्र सं. भ्रिण गने 
कियचारीको 
नाि  

संगै िगेका 
पररवारका 
संख्या 

भ्रिण 
गरेका 
स्थिहरू  

प्रस्थान 
मिमि 

फकेको 
मिमि  

र्र्दइएका 
सझुावहरू  

कैहफयि 

        

        

        

        

        

        

 

 

 
 
 
 

आज्ञािे 

रािहरर ररिाि 

प्रिखु प्रिासकीय अमिकृि 


