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प्रदेश आन्तरयक ऩमयटन काज सम्फन्धी भाऩदण्ड, 207८ 
 

प्रदेश याजऩरभा प्रकाशशत मभमत 

     २०७८।12।21 
 

प्रस्तावना: फागभती प्रदेशको आमथयक वषय २०७८/०७९ को फजेट 
वक्तव्मको फ ॉदा नॊ. १४९ भा उशलरशित "कोमबड १९ फाट प्रबाववत 
ऩमयटन ऺेरराई ऩ नरुत्थान गनय प्रदेश सयकाय भातहत कामययत 
कभयचायीहरूराई प्रदेशमबरका ऩमयटन गन्तव्मभा भ्रभण जानका रामग 
ऩारयश्रमभक सवहत ऩमयटन काज स ववधा प्रदान गने य मस्तो स ववधा प्रदेश 
सयकायरे मनधाययण गने भाऩदण्ड फभोशजभ ह न"े बने्न व्मवस्था कामायन्वमन 
गनय ववमनमोजन ऐन, २०७८ को दपा १० को उऩदपा (१) रे ददएको 
अमधकाय प्रमोग गयी फागभती प्रदेश सयकायरे मो भाऩदण्ड फनाएको छ ।   
1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (1) मस भाऩदण्डको नाभ “प्रदेश 

आन्तरयक ऩमयटन काज सम्फन्धी भाऩदण्ड, 207८” यहेको छ ।  
(2) मो भाऩदण्ड त रुन्त प्रायम्ब ह नेछ ।  

2. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस भाऩदण्डभा,- 
(क) “कभयचायी" बन्नारे प्रदेश सयकाय भातहतका भन्रारम 

वा मनकामभा काभकाज गने मनजाभती सेवामबरका सफै 
शे्रणी य तहका कभयचायीराई सम्झन  ऩछय य सो शब्दरे 
स्वीकृत दयफन्दीमबर कयायभा कामययत कभयचायीराई 
सभेत जनाउनेछ ।  

(ि) "ऩमयटन काज" बन्नारे प्रदेशको आमथयक वषय 
२०७८/०७९ को फजेट वक्तव्मको फ ॉदा नॊ. १४९ 
कामायन्वमनका रामग मस भाऩदण्ड फभोशजभ ऩमयटन 
काजभा ऩठाउन ेकामय सम्झन  ऩछय। 

(ग) "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन  ऩछय ।  
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(घ) "भन्रारम" बन्नारे प्रदेश सयकायका भन्रारम सम्झन  
ऩदयछ सो शब्दरे भ ख्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को 
कामायरम सभेतराई जनाउॉछ । 

(ङ) "ऩरयवायका सदस्म" बन्नारे मनजाभती सेवा ऐन, २०४९ 
को दपा २ को िण्ड (घ) फभोशजभको मनजाभती 
कभयचायीको ऩरयवायराई सम्झन  ऩछय । 

3. भ्रभण गने अवमध य स्थान: (१) मस भाऩदण्ड फभोशजभ ऩमयटन 
काजभा जाने अवमध फढीभा दश ददनको ह नेछ । 

(२) मस भाऩदण्ड फभोशजभ ऩमयटन काजभा जाने 
कभयचायीहरू प्रदेशमबरको ऩमयटकीम स्थरको भ्रभणभा जान   
ऩनेछ ।  

(3) उऩदपा (2) फभोशजभ ऩमयटन काजभा जान े
कभयचायीहरू आफ्नो स्थामी फसोफास बएको शजलरा य आफ्नो 
सस यारी वा भाइती यहेको स्थानीम तहभा भ्रभणका रामग जान 
ऩाइने छैन ।  

4. मनवेदन ददई स्वीकृत गयाउन  ऩने: (१) मस भाऩदण्ड फभोशजभ 
ऩमयटन काजभा जान चाहन े कभयचायीरे अन सूची-१ फभोशजभको 
ढाॉचाभा आपू कामययत कामायरमभा ऩमयटन काज मनवेदन ऩेश गन य 
ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको मनवेदन प्रदेश भ्रभण िचय 
मनमभावरी, २०७७ को मनमभ ३ फभोशजभ भ्रभण आदेश स्वीकृत 
गने ऩदामधकारयफाट स्वीकृत गयाउन  ऩनेछ ।   

(३) मस दपा फभोशजभ ऩमयटन काज मनवेदन स्वीकृत 
गदाय कभयचायी कामययत कामायरमको दैमनक काभ कायफाहीभा असय 
नऩ ग्ने गयी क नै ऩमन कामायरमको क र कभयचायीहरू भध्मे एक 
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ऩटकभा फढीभा ऩच्चीस प्रमतशत कभयचायीको भार मनवेदन स्वीकृत 
गन य ऩनेछ ।  

(४) मस भाऩदण्ड फभोशजभ ऩमयटन काज मनवेदन एक 
आमथयक वषयभा एक ऩटक भार स्वीकृत गनय सवकनेछ । 

तय कामय शजम्भेवायीको कायणफाट क नै कभयचायीराई एकै 
ऩटक दश ददन काज स्वीकृत गनय नसवकएभा द ईऩटक काज 
स्वीकृत गनय फाधा ऩ ग्नेछैन ।    

5. प्रमतवेदन ऩेश गन यऩने: मस भाऩदण्ड फभोशजभ ऩमयटन काज मरई 
जाने कभयचायीरे भ्रभण सम्ऩन्न बएऩमछ अन सूची-२ फभोशजभको 
प्रमतवेदन तमाय गयी आपू कामययत कामायरमभा ऩेश गन य ऩनेछ । 
मसयी ऩेश गरयने प्रमतवेदनभा भ्रभण कामयक्रभको ववस्ततृ वववयण 
सभावेश बएको ह न   ऩनेछ ।  

6. प्रमतवेदनको अमबरेि याख्न:े दपा ५ फभोशजभको प्रमतवेदन प्राप्त 
बएऩमछ सम्फशन्धत कामायरमरे अन सूची -३ फभोशजभको ढाॉचाभा 
प्रमतवेदनको अमबरेि याख्न ऩनेछ ।  

7. भ्रभण िचय ऩाउन:े (१) मस भाऩदण्ड फभोशजभ ऩमयटन काजभा 
जाने कभयचायीरे मनजको श रू तरफ स्केरको दश ददनको 
फयाफयको ऩारयश्रमभक यकभ भ्रभण िचय फाऩत ऩाउनेछ । 

(२) ऩमयटन काजभा जाने कभयचायीरे आपू सभेत  चाय 
जनाभा नफढ्ने गयी ऩरयवायका सदस्महरूराई भ्रभणभा सहबागी 
गयाउन सक्नछे । मसयी भ्रभणभा सहबागी ह न ेऩरयवायका प्रत्मेक 
सदस्मरे सभेत मनज कभयचायीको दश ददनको ऩारयश्रमभक 
फयाफयको स ववधा ऩाउनेछन ्।  

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोशजभ ऩमयटन काजभा जान े
कभयचायी य मनजको ऩरयवायको सदस्मराई प्रमतव्मशक्त एक हजायका 
दयरे मातामात िचय फाऩतको यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ ।  
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(४) मस दपा फभोशजभ ऩाउने भ्रभण िचय कभयचायीरे 
अमिभ ऩेश्कीको रूऩभा वा भ्रभण सकेय पवकय सके ऩश्चात ्दपा ५ 
फभोशजभको प्रमतवेदन ऩेश गये ऩश्चात ् आपू कामययत 
कामायरमभापय त एकभ ष्ठ ब  क्तानी ऩाउनेछ । मस्तो िचयको मफर 
बयऩाई ऩेश गन यऩने छैन ।  

(५) उऩदपा (४) फभोशजभ ऩेश्की मरने कभयचायीको 
हकभा दपा ५ फभोशजभको प्रमतवेदन ऩेश गयेऩश्चात ् ऩेश्की 
पर्छ्यौट ह नेछ ।  

तय, प्रमतवेदन ऩेश नगने कभयचायीको ऩेश्की फाऩतको 
यकभ सयकायी फाॉकी सयह भानी अस र उऩय गन य ऩनेछ ।  

8. यकभ मनकासा: मो भाऩदण्ड प्रदेश भशन्रऩरयषदफाट स्वीकृत बए 
ऩमछ कभयचायी सङ्खख्माको आधायभा मनकासाको रामग प्रदेश 
भन्रारम तथा मनकामहरूरे आमथयक भामभरा तथा मोजना 
भन्रारमभा रेिी ऩठाउन  ऩनेछ । मस्तो यकभ आमथयक भामभरा 
तथा मोजना भन्रारमरे सम्फशन्धत भन्रारम भापय त मनकासा गयी 
ददनेछ । 

 

9. भ्रभणभा जान े कभयचायीको कतयव्म य आचायसॊवहता: मस भाऩदण्ड 
फभोशजभ भ्रभणभा जान ेकभयचायीको कतयव्म य आचायसॊवहता देहाम 
फभोशजभ ह नेछ: 

(क) स्वीकृत ऩमयटन काज फभोशजभको अवमधसम्भ भ्रभण 
गने, 

(ि) अन सूची-१ भा प्राथमभकता क्रभभा उशलरशित 
स्थानहरूभा तोवकएको अवमधसम्भ भ्रभण गने, 

(ग) भ्रभण अवमधबय ऩमयटकीम स्थर, ऩमयटन व्मवसामी तथा 
ऩमयटकहरूराई नकायात्भक असय ऩने वक्रमाकराऩहरू 
गनय नह न,े 
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(घ) सम्बव बएसम्भ गन्तव्म स्थर य सो वयऩयको स्थानीम 
उत्ऩादन, स्थानीम सॊस्कृमत य सम्ऩदाहरूको उशचत य 
अमधकतभ उऩमोग गयी स्थानीम होटर तथा होभस्टेराई 
सहमोग ऩ र् माउन,े  

(ङ) भ्रभण सकेय आइसके ऩश्चात ् आपू भ्रभणभा गएको 
गन्तव्म स्थर, स्थानीम उत्ऩादन, स्थानीम सॊस्कृमत य 
सम्ऩदाहरूको साभाशजक सञ्जार रगामत अन्म ववमबन्न 
भाध्मभफाट प्रचाय प्रसाय गयी ऩमयटन प्रवर्द्यनभा सहमोग 
ऩ र् माउन,े 

(च) भ्रभण गने क्रभभा आपूरे प्रमोग गयेका प्राविकका 
झोरा, ऩानीका फोतर रगामत अन्म  पोहोयजन्म 
साभिीहरूको उशचत व्मवस्थाऩन गयी वातावयणराई 
नकायात्भक असय ऩने वक्रमाकराऩहरू नगने, 

(छ) आपू सवहत भ्रभण स्थर य भ्रभण गमतववमधको तशस्फय 
मरन,े 

(ज) प्रचमरत कानून ववऩयीतको क नैऩमन गमतववमध नगने, 
नगयाउन,े 

(झ) भ्रभणभा गएका कभयचायीहरू ज नस कै सभमभा ऩमन 
कामायरमको आवश्मकता अन साय सम्ऩकय भा आउन 
सक्ने गयी सञ्चाय सम्ऩकय भा यहन  ऩने, 

(ञ) भ्रभणभा गएका कभयचायीहरूरे भ्रभण सकेय पवकय सके 
ऩश्चात ् भ्रभणको क्रभभा देशिएका ववषमहरू, मसवकएका 
ऩाठहरू य आवश्मक स झावहरू सवहत कभयचायी 
फैठकभा प्रस्त तीकयण गन य ऩने । 
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10. आवश्मक व्मवस्था मभराउन:े मस भाऩदण्डको कामायन्वमनको 
मसरमसराभा क नै फाधा आई ऩयेभा भन्रारमरे मस भाऩदण्डको 
ववऩयीत नह ने गयी आवश्मक व्मवस्था मभराउन सक्नेछ ।  
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अन सूची-१ 

(दपा ४ को उऩदपा (१) य दपा ९ को िण्ड (ि) सॉग सम्फशन्धत) 

ऩमयटन काज भ्रभणभा जान चाहन ेकभयचायीरे ददन ेमनवेदनको ढाॉचा 
 

ववषमः ऩमयटन काज भ्रभणभा जान ऩाऊॉ  । 

श्रीभान ्…………… 

…………………………….. । 

 

 मस प्रदेशमबरको आन्तरयक ऩमयटन प्रवर्द्यनका रामग आन्तरयक ऩमयटन 
काज सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७८ फभोशजभ देहामको प्राथमभकताक्रभ अन सायको 
ऩमयटकीम स्थरभा मभमत ……………………………… देशि मभमत …………………..…………. 
द ई ऩटकसम्भ जम्भा दश ददन भ्रभणभा जान इच्छ क यहेकोरे ऩमयटन काज 
स्वीकृमतको रामग श्रीभान ्सभऺ मो मनवेदन ऩेश गयेको छ  ।  

 

भ्रभणभा जान चाहेको गन्तव्म 
(प्राथमभकताक्रभ अन साय): 
 

१. 

 
 

२. 

 
 

३. 

 
 

४. 

 
 

५. 

मनवेदकको, 
 

नाभ: 
 

ऩद/तह: 
 

सङे्कत नॊ.: 
 

कामायरम: 
 

हस्ताऺय: 
 

मभमत: 

 



 

9 

अन सूची-२ 

(दपा ५ सॉग सम्फशन्धत) 

ऩमयटन काजभा जान ेकभयचायीरे ऩेश गने प्रमतवेदनको ढाॉचा 
१. ऩरयचम िण्ड (कभयचायीको ऩरयचम, ऩद, कामायरम य भ्रभण कामयक्रभका 

सम्फन्धभा कभयचायीको धायणा): 

२. भ्रभणको उद्देश्म: 
३. भ्रभण स्वीकृत गने ऩदामधकायी: 
४. भ्रभणभा ऩरयवायका सदस्म सभेत रगेकोभा ऩरयवायका सदस्मको नाभावरी: 

(नाता य उभेय सभेत ि राउने) 
५. भ्रभण गरयएका प्रभ ि स्थरहरू (मभमत सवहत): 

६. भ्रभण गरयएका स्थरहरूको ऩरयचम: 
(भ्रभण स्थरको ववशशि ववशेषता बए अमनवामय रूऩभा सो ववशेषता सभेत 
उलरेि गने) 

७. भ्रभणफाट मसवकएका ऩाठहरू: 
८. मनष्कषय य स झावः 
९. अन सूचीहरू: 

(मस िण्डभा कभयचायी भ्रभणभा गएको स्थरहरूको प्रि ऩवहचान ह ने 
वववयण सभावेश गने) 
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अन सूची-३ 

(दपा ६ सॉग सम्फशन्धत) 

ऩमयटन काज सम्फन्धी प्रमतवेदनको अमबरेि ढाॉचा 
 

आ.व. ………….………… 

मस.नॊ. भ्रभण गने 
कभयचायीको नाभ 

साथै रगेको 
ऩरयवाय सदस्म 

सङ्खख्मा 

भ्रभण 
स्थानहरू 

प्रस्थान 
मभमत 

वपती मभमत कैवपमत 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
  

 


