
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश याजऩत्र 
 फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड 6) हेटौंडा, नऩेार, बदौ २ गते, २०७९ सार (अततरयक्ताङ्क १५ 

बाग 3 
फागभती प्रदेश सयकाय 

भखु्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारम 

हेटौंडा, नेऩारको 
सूचना 

आन्त्तरयक ऩमाटन काज सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, 207९ 
प्रस्तावना: कोतबड भहाभायी ऩतछको ऩमाटन ऺेत्रराई याहत ऩरु् माउन े
उद्देश्मरे प्रदेश सयकाय भातहतका तनकामभा कामायत कभाचायीराई ऩमाटन 
भ्रभण सवुवधा ददई भनोफर फढाई सेवा प्रतत उत्प्प्ररेयत गने फागभती प्रदेशको 
आतथाक वषा २०७9/०80 को फजेट वक्तव्मको फुॉदा नॊ.213 को 
व्मवस्था कामाान्त्वमनको रातग ऩमाटन भ्रभणभा जाने कभाचायीराई 
ऩारयश्रतभक सवहत ऩमाटन काज सवुवधा प्रदान गने सम्फन्त्धभा आवश्मक 
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व्मवस्था गना वाञ्छनीम बएकोरे प्रदेश ववतनमोजन ऐन, 2079 को दपा 
9 को उऩदपा (1) को अतधकाय प्रमोग गयी फागभती प्रदेश सयकायरे मो 
भाऩदण्ड फनाएको छ । 
1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (1) मस भाऩदण्डको नाभ “आन्त्तरयक 

ऩमाटन काज सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, 207९” यहेको छ ।  
(2) मो भाऩदण्ड तरुुन्त्त प्रायम्ब हनुेछ ।  

2. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस भाऩदण्डभा,- 
(क) कभाचायी" बन्नारे प्रदेश सयकाय भातहतका भन्त्त्रारम 

वा तनकामभा काभकाज गने तनजाभती सेवा तबत्रका सफै 
शे्रणी य तहका कभाचायीराई सम्झन ुऩछा य सो शब्दरे 
स्वीकृत दयफन्त्दीतबत्र कयायभा कामायत कभाचायी य 
भखु्मभन्त्त्री तथा भन्त्त्रीको स्वकीम सशचवारमभा कामायत 
व्मशक्तराई सभेत जनाउनछे । 

(ख) "ऩमाटन काज" बन्नारे मस भाऩदण्ड फभोशजभ ऩमाटन 
काजभा ऩठाउन ेकामा सम्झन ुऩछा। 

(ग) "ऩरयवायका सदस्म” बन्नारे प्रदेश तनजाभती सेवा 
अध्मादेश, 2079 फभोशजभको तनजाभती कभाचायीको 
ऩरयवायराई सम्झन ुऩछा । 

(घ) "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ुऩछा । 
(ङ) "भन्त्त्रारम" बन्नारे प्रदेश सयकायका भन्त्त्रारम सम्झन ु

ऩदाछ सो शब्दरे भखु्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को 
कामाारम सभेतराई जनाउॉछ । 
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3. ऩमाटन काजभा जान आवश्मक ऩने न्त्मूनतभ सेवा अवतध: ऩमाटन 
काजभा जान चाहने कभाचायीरे फागभती प्रदेश सयकाय भातहतको 
कुनै कामाारमभा कम्तीभा छ भवहना काभ गयेको हनु ुऩनेछ । 

4. ऩमाटन काजको अवतध य स्थान: (1) मस भाऩदण्ड फभोशजभ 
ऩमाटन काजभा जाने अवतध फढीभा दश ददनको हनुेछ । 

(२) ऩमाटन काजभा जाने कभाचायीरे प्रदेशतबत्रका 
ऩमाटन गन्त्तव्मको अततरयक्त देश तबत्रको जनुसकैु ऩमाटकीम 
स्थरको भ्रभणभा जान सक्नछेन ्।  

(3) उऩदपा (2) फभोशजभ ऩमाटन काजभा जान े
कभाचायी आफ्नो स्थामी फसोफास बएको शजल्रा य आफ्नो 
ससयुारी वा भाइती यहेको स्थानीम तहभा भ्रभणका रातग जान 
ऩाइने छैन। 

5. तनवेदन ददई स्वीकृत गयाउन ु ऩने: (१) मस भाऩदण्ड फभोशजभ 
ऩमाटन काजभा जान चाहन ेकभाचायीरे अनसूुची- १ फभोशजभको 
ढाॉचाभा आपू कामायत कामाारमभा ऩमाटन काजको तनवेदन ऩेश 
गनुा ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको तनवेदन प्रदेश भ्रभण 
खचा तनमभावरी, २०७७ को तनमभ ३ फभोशजभ भ्रभण आदेश 
स्वीकृत गने ऩदातधकायीफाट स्वीकृत गयाउन ुऩनेछ ।   

(३) मस दपा फभोशजभ ऩमाटन काज तनवेदन स्वीकृत 
गदाा कभाचायी कामायत कामाारमको दैतनक काभ कायफाहीभा असय 
नऩने गयी कुनै ऩतन कामाारमको कूर कभाचायी भध्मे एक 
ऩटकभा फढीभा ऩच्चीस प्रततशत कभाचायीको भात्र तनवेदन स्वीकृत 
गनुा ऩनेछ । मसयी तनवेदन स्वीकृत गदाा एउटै भहाशाखा वा 
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शाखा अन्त्तगातको कभाचायीको एकै ऩटक काज स्वीकृत गना ऩाइन े
छैन ।  

(४) मस भाऩदण्ड फभोशजभ ऩमाटन काज तनवेदन एक 
आतथाक वषाभा एक ऩटक भात्र स्वीकृत गना सवकनेछ । 

तय कामा शजम्भेवायीको कायणफाट कुनै कभाचायीराई 
एकै ऩटक दश ददन काज स्वीकृत गना नसवकएभा दईुऩटक काज 
स्वीकृत गना फाधा ऩगु्नेछैन ।    

(५) मस दपा फभोशजभ ऩमाटन काज स्वीकृत गदाा 
तभतत २०८० वैशाख भसान्त्त ऩतछ काजभा जाने गयी स्वीकृत गना 
ऩाइने छैन।   

6. प्रततवेदन ऩेश गनुाऩने: मस भाऩदण्ड फभोशजभ ऩमाटन काज तरई 
जाने कभाचायीरे भ्रभण सम्ऩन्न बएऩतछ अनसूुची- २ फभोशजभको 
प्रततवेदन तमाय गयी आपू कामायत कामाारमभा ऩेश गनुा ऩनेछ । 
मसयी ऩेश गरयने प्रततवेदनभा भ्रभण कामाक्रभको ववस्ततृ वववयण 
सभेत सभावेश बएको हनु ुऩनेछ ।  

7. प्रततवेदनको अतबरेख याख्न:े दपा 6 फभोशजभको प्रततवेदन प्राप्त 
बएऩतछ सम्फशन्त्धत कामाारमरे अनसूुची- ३ फभोशजभको ढाॉचाभा 
प्रततवेदनको अतबरेख याख्न ुऩनेछ ।  

8. भ्रभण खचा ऩाउन:े (१) मस भाऩदण्ड फभोशजभ ऩमाटन काजभा 
जाने कभाचायीरे तनजको शरुू तरव स्केरको दश ददन फयाफयको 
ऩारयश्रतभक यकभ भ्रभण खचा फाऩत ऩाउनेछ। 

(२) ऩमाटन काजभा जाने कभाचायीरे ऩरयवायका 
सदस्महरूराई भ्रभणभा सहबागी गयाउन सक्नेछ । मसयी 
भ्रभणभा सहबागी हनुे ऩरयवायका अन्त्म तीनजना सम्भका सदस्मरे 
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प्रतत सदस्म तनज कभाचायीको दश ददनको ऩारयश्रतभक फयाफयको 
सवुवधा ऩाउनेछन ्। 

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोशजभ ऩमाटन काजभा 
जाने कभाचायी य तनजको ऩरयवायको सदस्मराई प्रततव्मशक्त दईु 
हजायका दयरे पुटकय खचा फाऩतको यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ । 

(४) मस दपा फभोशजभ ऩाउने भ्रभण खचा कभाचायीरे 
अतिभ ऩेश्कीको रूऩभा वा भ्रभण सम्ऩन्न गयी दपा 6 फभोशजभको 
प्रततवेदन ऩेश गये ऩश्चात ्आपू कामायत कामाारमभापा त एकभषु्ठ 
बकु्तानी ऩाउनछे । मस्तो खचाको तफर बयऩाई ऩेश गनुाऩने  
छैन ।  

(५) एकै ऩरयवायका दईु वा सो बन्त्दा फढी सदस्म 
कभाचायी बएभा ऩमाटन काजभा जादाॉ एकै ऩरयवायको सदस्म 
दोहोयो ऩने गयी भ्रभण खचा तरन ऩाइने छैन । 

(६) एकै आतथाक वषा तबत्र कुनै कभाचायी सरुवा बइ 
गएभा सरुवा बई गएको कामाारमफाट ऩमाटन काज सवुवधा तरन ु
ऩयेभा सातफकको कामाारमफाट ऩमाटन काज सवुवधा नतरएको 
तनस्सा ऩेश गनुा ऩनेछ। 

(७) उऩदपा (४) फभोशजभ ऩेश्की तरन े कभाचायीको 
हकभा दपा 6 फभोशजभको प्रततवेदन ऩेश गयेऩश्चात ् ऩेश्की 
पर्छ्यौट हनुेछ ।  

तय प्रततवेदन ऩेश नगने कभाचायीको ऩेश्की फाऩतको 
यकभ सयकायी फाॉकी सयह भानी असरु उऩय गनुा ऩनेछ ।  

9. यकभ तनकासा: मो भाऩदण्ड भशन्त्त्रऩरयषद् फाट स्वीकृत बए ऩतछ 
कभाचायी सङ्खख्माको आधायभा तनकासाको रातग प्रदेश भन्त्त्रारम 
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तथा तनकामहरूरे आतथाक भातभरा तथा मोजना भन्त्त्रारमभा रेखी 
ऩठाउन ु ऩनेछ। मस्तो यकभ आतथाक भातभरा तथा मोजना 
भन्त्त्रारमरे सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारम भापा त तनकासा गरयददनछे। 

10. भ्रभणभा जान े कभाचायीको कताव्म य आचायसॊवहता: मस भाऩदण्ड 
फभोशजभ भ्रभणभा जान ेकभाचायीको कताव्म य आचायसॊवहता देहाम 
फभोशजभ हनुेछ:- 

(क) स्वीकृत ऩमाटन काज फभोशजभको अवतधसम्भ भ्रभण गने, 
(ख) अनसूुची- १ भा उल्रेख गरयने प्राथतभकता क्रभका 

स्थानहरूभा तोवकएको अवतधसम्भ भ्रभण गने, 
(ग) भ्रभण अवतधबय ऩमाटकीम स्थर, ऩमाटन व्मवसामी तथा 

ऩमाटकहरूराई नकायात्प्भक असय ऩने वक्रमाकराऩहरू 
गना नहनुे, 

(घ) सम्बव बएसम्भ गन्त्तव्म स्थर य सो वयऩयको स्थानीम 
उत्प्ऩादन, स्थानीम सॊस्कृतत य सम्ऩदाहरूको उशचत य 
अतधकतभ उऩमोग गयी स्थानीम होटर तथा होभस्टेराई 
सहमोग ऩरु् माउने, 

(ङ) भ्रभण सकेय आइसके ऩश्चात ् आपू भ्रभणभा गएको 
गन्त्तव्म स्थर, स्थानीम उत्प्ऩादन, स्थानीम सॊस्कृतत य 
सम्ऩदाहरूको साभाशजक सञ्जार रगामत अन्त्म ववतबन्न 
भाध्मभफाट प्रचाय प्रसाय गयी ऩमाटन प्रवर्द्ानभा सहमोग 
ऩरु् माउने, 

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

(छ) भ्रभण स्थर य भ्रभण गततववतधको तशस्वय तरने, 
(ज) प्रचतरत कानून ववऩयीतको कुनैऩतन गततववतध नगने, 

नगयाउने, 
(झ) भ्रभणभा गएका कभाचायी जनुसकैु सभमभा ऩतन 

कामाारमको आवश्मकता अनसुाय सम्ऩका भा आउन सक्न े
गयी सञ्चाय सम्ऩका भा यहनऩुने । 

11. आवश्मक व्मवस्था तभराउन:े मस भाऩदण्डको कामाान्त्वमनको 
तसरतसराभा कुनै फाधा आई ऩयेभा भखु्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को 
कामाारमरे मस भाऩदण्डको ववऩयीत नहनुे गयी आवश्मक व्मवस्था 
तभराउन सक्नेछ ।  
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अनसूुची- १ 

(दपा ५ को उऩदपा (१) य दपा १० को खण्ड (ख) सॉग सम्फशन्त्धत) 

ऩमाटन काज भ्रभणभा जान चाहन ेकभाचायीरे ददन ेतनवेदनको ढाॉचा 
 

ववषम् ऩमाटन काज भ्रभणभा जान ऩाऊॉ  । 

श्रीभान ्…………… 

…………………………….. । 

 

 आन्त्तरयक ऩमाटन प्रवर्द्ानका रातग “आन्त्तरयक ऩमाटन काज सम्फन्त्धी 
भाऩदण्ड, २०७९” फभोशजभ देहामको प्राथतभकताक्रभ अनसुायको ऩमाटकीम 
स्थरभा तभतत ……………………………… देशख तभतत …………………..…………. सम्भ कूर 
.........ददन भ्रभणभा जान इच्छुक यहेकोरे ऩमाटन काज स्वीकृततको रातग श्रीभान ्
सभऺ मो तनवेदन ऩेश गयेको छु ।  

 

भ्रभणभा जान चाहेको गन्त्तव्म 
(प्राथतभकताक्रभ अनसुाय): 

 

१. 

 
 

२. 

 
 

३. 

 
 

४. 

 
 

५. 

तनवेदकको, 
 

नाभ: 
 

ऩद/तह: 
 

सङे्कत नॊ.: 
 

कामाारम: 
 

हस्ताऺय: 
 

तभतत: 
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अनसूुची-२ 

(दपा ६ सॉग सम्फशन्त्धत) 

ऩमाटन काजभा जान ेकभाचायीरे ऩेश गने प्रततवेदनको ढाॉचा 
१. ऩरयचम (कभाचायीको ऩरयचम, ऩद, कामाारम): 

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

(नाता य उभेय सभेत खरुाउने) 

५. ऩमाटन काज अवतधभा भ्रभण गरयएका प्रभखु स्थरहरू: 

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

७. भ्रभणफाट तसवकएका ऩाठहरू: 
८. तनष्कषा य सझुाव् 
९. अनसूुचीहरू: 

(मस खण्डभा कभाचायी भ्रभणभा गएका स्थानको साभवुहक पोटो य 
भ्रभणफाट तसकेका थऩ ववषम बए उल्रेख गने ।) 
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अनसूुची-३ 

(दपा ७ सॉग सम्फशन्त्धत) 

ऩमाटन काज सम्फन्त्धी प्रततवेदनको अतबरेख ढाॉचा 
 

आ.व. ………….………… 

तस.नॊ. भ्रभण गने 
कभाचायीको नाभ 

साथै रगेको 
ऩरयवाय सदस्म 

सङ्खख्मा 

भ्रभण 
स्थानहरू 

प्रस्थान 
तभतत 

वपती तभतत कैवपमत 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
  

 
आऻारे, 

ववनोद कुभाय बट्टयाई 
प्रदेश सयकायको सशचव 

 
 

आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुित। 

भूल्म रु.1०।- 
 


