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थासाङ गाउँपालिकाको पर्यटन काज सम्बधिी कार्यववलि, २०७9 
प्रस्तावना :- 

देशलभत्र रहेको भौगोलिक, प्राकृलतक, सािान्जक, िालियक, साँस्कृलतक तथा ऐलतहालसक िहत्वका पर्यटकीर् स्थिहरुको 
ववकासिा टेवा परु् र्ाउने उदेश्र्का साथ स्थानीर् सेवाका कियचारीहरुको ववलभन्न पर्यटकीर् स्थिहरुको भ्रिण गरी 
आफ्नो कार्य प्रलत अनभुवी एवं जागरुक बनाउन र आधतररक पर्यटन प्रवर्द्यनको िाध्र्िबाट देशको सिग्र आलथयक 
ववकासिा सिेत टेवा पगु्ने हुँदा र्स थासाङ गाउँपालिका अधतगयत कार्यरत कियचारीहरुिाई िन्ित गरी स्थानीर् 
सरकार सञ्चािन ऐन, 2074, को दफा 102 को उपदफा (१) बिोन्जि पर्यटन काज सम्बन्धि देहार्को 
कार्यववलि बनाएको छ ।  

1. संन्िप्त नाि र प्रारम्भः  

(1) र्स कार्यववलिको नाि “थासाङ गाउँपालिकाको पर्यटन काज सम्बधिी कार्यववलि, २०७9” रहेको छ 
। 

(2) र्ो कार्यववलि थासाङ गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत भई स्थानीर् राजपत्रिा प्रकाशन भएको 
लिलतदेन्ख प्रारम्भ हनुछे । 

 

2. पररभाषा :- ववषर् र प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्स कार्यववलििा  

(1) “गाउँपालिका”  भन्नािे थासाङ गाउँपालिकािाई सम्झन ुपदयछ । 

(2) “ कार्ायिर्“  भन्नािे थासाङ गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िाई सम्झन ुपदयछ । 

(3) "प्रदेश" भन्नािे गण्डकी प्रदेशिाई सम्झन ुपदयछ । 

(4) “कियचारी” भन्नािे थासाङ गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िा कार्यरत कियचारीहरुिाई सम्झन ुपदयछ 
। 

(5) “कार्यववलि” भन्नािे थासाङ गाउँपालिकाको पर्यटन काज सम्बधिी कार्यववलि, 2079 िाई सम्झन ु
पदयछ । 

(6) पर्यटकीर् स्थि“  भन्नािे देशलभत्रका भौगोलिक, प्राकृलतक, सािान्जक, िालियक, साँस्कृलतक, 
ऐलतहासवक स्थि तथा सम्पदा िगार्तका पर्यटकीर् िहत्वको रुपिा रहेका िेत्र वा ठाउँ सम्झन ु
पछय । 

(7) पर्यटन काज” देशका पर्यटन गधतव्र्हरुिा लनन्ित सिर्ावलिको िालग कार्ायिर्िे खटाएका 
कियचारीको भ्रिण कार्यक्रििाई सम्झन ुपदयछ । 

3. बावषयक कार्यर्ोजना स्वीकृत गराउनपुने :  

(1)  उपदफा (1) बिोन्जि कार्ायिर्िे स्वीकृत बावषयक कार्यर्ोजना अनसुार कियचारीिाई बवििा 12 
ददनको पर्यटन काजिा पठाउनको िालग बावषयक कार्यर्ोजना स्वीकृत गनुय पनेछ । 

(2)  कार्ायिर्िे पर्यटन काजिा खटाइने कियचारीको संख्र्ा लनिायरण गरी बाँडफाट गनेछ । 
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4. पर्यटन काज स्वीकृत गराई भ्रिणिा पठाउन सवकने :- कियचारीिाई र्स कार्यववलिको अनसूुची-2 बिोन्जि 
पर्यटन काज स्वीकृत गराई भ्रिणिा पठाउन सवकनछे । कुनै पलन कियचारी र्स कार्यववलि बिोन्जि पर्यटन 
काज स्वीकृत नगराई भ्रिण जान सक्न ेछैन । 

 

5. कार्ायिर्को कािकाजिाई बािा परु् र्ाउन ुनहनुे :- कार्ायिर्िे कियचारीको पर्यटन काज स्वीकृत गदाय कार्ायिर्को 
कार्यबोझ र न्जम्िेवारी सिेतिाई ववचार गरी पर्यटन काज स्वीकृत गनुयपनेछ । 

 

6. पर्यटन काजको िालग स्थिको छनौट :-  

(1) कियचारीिे पर्यटन स्थि पर्यटन काज लिन ुअन्िनै तर् गनुयपने छ । 

(2) कार्ायिर्िे देहार् बिोन्जिका पर्यटकीर् गधतव्र् स्थिहरुिा कियचारीिाई पर्यदन काजिा पठाउन 
सक्नेछ । 

क. प्रदेश सरकारिे तोकेका होिस्टे तथा पर्यटकीर् गधतव्र्स्थि र  

ख. नेपाि सरकारिे तोकेका पर्यटकीर् गधतव्र्स्थि 

(3) पर्यटन काजिा जाने कियचारीिे हेहार् बिोन्जिका पर्यटकीर् गधतव्र्, स्थिहरु लनिायरण गनय पाउन े
छैनन ्। 

क. कियचारीको स्थार्ी बसोबास भएको न्जल्िा 
ख. कियचारी हाि वहाि रही कार्यरत रहेको न्जल्िा 
ग. कियचारीको ससरुािी न्जल्िा 

 

7. भ्रिण खचय तथा पर्यटन काज :- (1) कार्ायिर्िे पर्यटन काजिा खटाएको कियचारीिाई कार्ायिर्िे अनसूुची-
1 िा तोवकए बिोन्जिको रकि दैलनक भ्रिण, र्ातार्ात, होटि बास खचय साथै खाना र खाजा खचय वापत 
उपिब्ि गारउन ेछ । त्र्स्तो खचयको लबि भरपाई पेश गनुय पने छैन, तर िनालसब देन्खने प्रिाण पेश गनुय 
पनेछ (फोटो वा अधर् प्रिाण) । 

(1) पर्यटन काजिा खवटने कियचारीिे उपदफा (1) बिोन्जिको रकि बाहेक सो भ्रिण अवलिभर अधर् 
कुनै वकलसिको थप सवुविा पाउने छैन । 

(2) पर्यटन काजिा जान कुनै पलन कियचारी र्स कार्ायिर्िा कम्तीिा 1 बषयदेन्ख कार्यरत रहेको हनु ु
पनेछ । 

(3) उपदफा (1) बिोन्जिको रकि बझुी सकेपलछ कार्ायिर्िे तोकेको गधतव्र्स्थिको भ्रिणिा नजान े
कियचारीिे लनजिे पर्यटन काज बापत बझेुको रकि तत्काि वफताय गनुय पनेछ । 

 

8. सरकारी कािको लसिलसिा िालननेः र्स कार्यववलि बिोन्जि पर्यटन काज स्वीकृत गराई भ्रिणिा जाने कुन ै
पलन कियचारी सरकारी कािको लसिलसििा भ्रिणिा गएको िालननछे । 

 



 

4 
 

9. पर्यटन काज सवुविा तथा भकु्तानी ववलिः- (१) र्स कार्यववलि बिोन्जि पर्यटन काजिा जाने कियचारीिे 
अनसूुची-1 बिोन्जिको रकि भ्रिण खचय बापत आफू कार्यरत लनकार्बाट भकु्तानी लिन सक्नेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको रकि पर्यटन काज स्वीकृती पिात अलग्रि पेश्कीको रुपिा वा भ्रिण सम्पन्न 
भइसके पिात अनसूुची-3 बिोन्जिको प्रलतवेदन सम्बन्धित लनकार्िा पेश गरे पलछ शोिभनायको रुपिा एकिषु्ट 
रुपिा भकु्तानी लिन सक्नेछन ्। 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि पेश्की लिने कियचारीिे अनसूुची-3 बिोन्जिको प्रलतवदेन सम्बन्धित लनकार्िा 
पेश गरी पेश्की फछ्यौट गनुय पनेछ। 

तर, प्रलतवदेन पेश नगने कियचारीको पेश्की बापतको रकि सरकारी बाँकी सरह िानी असिु उपर गररनछे 
। 

(४) र्स दफा बिोन्जि पर्यटन काज सवुविा भकु्तानी लिदँा खचयको लबि भरपाई पेश गनुयपने छैन। 

 

10. प्रलतवेदन पेश गनुय पने :- (1) पर्यटन काज भ्रिण सम्पन्न भई कार्ायिर्िा हान्जर भएको पधर ददनलभत्र पर्यटन 
काजिा जाने काियचरीिे अनसूुची-3 बिोन्जिको प्रलतवदेन सम्बन्धित लनकार्िा पेश गनुय पनेछ । 

 

11. प्रलतवेदनको अलभिेख राख् न ेतथा पषृ्ठपोषण लिने :- (1) कियचारीिे कार्ायिर्िा पेश गरेको भ्रिण प्रलतवदेन 
कार्ायिर्िे सरुन्ित राख्न ुपनेछ । भ्रिण प्रलतवदेन तर्ारीको िालग रु 1500।– उपिब्ि गराईनेछ । 

 

12. पर्यटन काजिा जाने कियचारीहरुिे पािन गनुय पने आचार संवहता :- पर्यटन काजिा जाने कियचारीिे देहार् 
बिोन्जिका आचार संवहता पािना गनुय पनेछ । 

(1) लबदा पर्यटन भ्रिणिा जाँदा पर्यटकीर् गधतव्र्स्थिको भ्रिण गनुयपनेछ । 

(2) गधतव्र्स्थििा उपिब्ि पर्यटकीर् बस्तकुो प्रचार प्रसारिा सहर्ोग पगु्न ेखािका बस्त ुखररद तथा 
प्रर्ोगिा प्राथलिकता ददन ुपनेछ । 

(3) भ्रिण अवलिभर आफूँिे उपर्ोग गरर उत्सजयन भएका प्िावष्टकका झोिा, ववस्कुट,चाउचाउ आददका 
खोि तथा अधर् फोहरजधर् बस्तहुरुको उन्चत व्र्वस्थापन गरी सरसफाईिा ध्र्ान ददन ुपनेछ । 

(4) भ्रिण अवलिभर पर्यटकीर् स्थि, पर्यटन व्र्वसार्ी तथा अधर् पर्यटकहरुिाई नकारात्िक असर पने 
कुनै पलन वक्रर्ाकिाप गनय पाइने छैन । 

(5) आफू भ्रिणिा गएको गधतव्र्स्थि र सो वरपरको स्थानीर् संस्कृलत र सम्पदाहरुको उन्चत र 
अलिकति प्रर्ोग गरी स्थानीर् होटि तथा िरवास पर्यटनिाई सहर्ोग पगु्ने गरी खानवपन र 
बसोबासको प्रवधि गनुयपनेछ । 

(6) भ्रिणिा गएको गधतव्र्स्थि, स्थानीर् उत्पादन स्थानीर् संस्कृलत र सम्पदाहरुको प्रचार प्रसािा 
सिेत सहर्ोग गनुयपनेछ । 

(7) भ्रिणिाई वातावरणिैत्री बनाउने तथा निूनाको रुपिा आफुिाई प्रस्ततु गनुयपनेछ । 



 

5 
 

(8) सिग्र पर्यटन िेत्र तथा पर्यटनका सिबधििा प्रचार प्रसार गरर पर्यटन प्रवर्द्यनिा सहर्ोग परु् र्ाउन ु
पनेछ । 

(9) भ्रिणिा खवटएका कियचारीहरु जनुसूकै सिर्िा पलन कार्ायिर्को आवश्र्कता अनसुार सम्पकय िा 
आउन सक्न ेगरर सञ्चार सम्पकय िा रहन ुपनेछ । 

 

13. बािा अड्काउ फुकाउ गनय सक्ने :- र्स कार्यववलिको कार्ायधवर्निा कुनै बािा उत्पन्न भएिा कार्ायिर्िे त्र्स्तो 
बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । 
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अनसूुची -1 

(दफा 7 सँग सम्बन्धित) 

क्र.सं. कियचारीक स्तर/तह पर्यटन काज भ्रिण 
खचय 

फुटकर खचय कैवफर्त 

(1)  कार्ायिर् प्रिखु रु.35,000।- रु. 2,000 ।-  
(2)  छैटौं/सातौं/आठौं तहका कियचारी रु.30,000।- रु. 2,000 ।-  
(3)  पाँचौ तहका कियचारी रु.25,000।- रु. 2,000 ।-  
(4)  चौथो तहका कियचारी रु.20,000।- रु. 2,000 ।-  
(5)  कार्ायिर् सहर्ोगी रु.15,000।- रु. 2,000 ।-  
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अनसूुची -2 

(दफा 4 सँग सम्बन्धित) 
पर्यटन काजिा जान चाहने कियचारीिे ददने लनवेदनको िासँा 

                                                               

                                                               लिलत :-  

ववषर् :- पर्यटन काजका िालग स्वीकृलत सम्बधििा । 

 

श्रीिान ्........................., 
.........................................। 

 

थासाङ गाउँपालिकाको पर्यटन काज सम्बधिी कार्ायववलि, 2079 को दफा ......... बिोन्जि पर्यटन काज भ्रिणिा 
जान ईच्छुक भएकोिे तपलसि बिोन्जिको ववरण उल्िेख गरर स्वीकृलतको िालग र्ो लनवदेन पेश गरेको छु । 

 

प्रस्थान हनुे लिलत :- 
प्रस्थान हनुे स्थान :-  

 

पर्यटकीर् स्थिहरु :-  

अधर् :-  

 

स्वीकृत गने 

कार्ायिर् प्रिखुको नाि, थर :- 
हस्तािर :- 
लिलत :- 
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अनसूुची -3 

(दफा 10 सँग सम्बन्धित) 
काज भ्रिणिा जाने कियचाररिे पेश गने प्रलतवेदनको िाचँा 

                                                               

1. पररचर् :- 
2. भ्रिणको उद्देश्र् :-  

3. भ्रिणिा गएका सदस्र्हरुको वववरण :- 
4. भ्रिण प्रस्थान लिलत र स्थान तथा भ्रिणबाट फवकय एको लिलत र स्थान :- 
5. भ्रिण गधतव्र्िा आफूसिते सिावशे भएको तस्वीरहरु :-  

6. भ्रिणका अनभुवहरु :-  

7. लनष्कषय र सझुाव :- 
8. अधर् सािाग्रीहरु 

9. सिर् कार्यतालिका 
 

क्र.सं. लित स्थान भ्रिण गरेको 
स्थानहरु 

कैवफर्त 

1.  देन्ख सम्ि देन्ख सम्ि 
2.        

.....       

 

 

 

प्रलतवेदक :-  

कियचारीको नाि थर :- 
पद:-  

हस्तािर :-  

लिलत :-  

 

 

आज्ञािे, 
नगेधर सवेुदी 

प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत 
 


