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त्रिमगुा नगयऩात्ररका प्रशासत्रनक खचय (त्रनमन्िण) त्रनदेणशका, २०७४ 

नगयऩात्ररकाको प्रशासत्रनक खचयको बायराई न्मूनीकयण गनय, खचय प्रकृमाराइ त्रभतव्ममी 
फनाउन तथा उत्ऩादनभूरक तथा प्रत्रतपरभखुी ऺेिभा रगानी फढोत्तयी गनय,  

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ को उऩदपा (२) रे ददएको 
अत्रधकाय प्रमोग  गयी त्रिमगुा नगय कामयऩात्ररकारे मो त्रनदेणशका जायी गयेको छ । 

१. (१) सॊणऺप्त नाभ य प्राय्ब् मो त्रनदेणशकाको नाभ “ त्रिमगुा नगयऩात्ररका 
प्रशासत्रनक खचय   (त्रनमन्िण) त्रनदेणशका, २०७४” यहेको छ । 

(२) मो तरुुन्त राग ुहनुेछ । 

 

२. ऩरयबाषा य व्माख्मा: ववषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस त्रनदेणशकाभा,  

क)  प्रशासत्रनक खचय बन्नारे बत्ता, फैठक बत्ता,ऩोशाक,ईन्धन,फीभा, णचमाऩान तथा 
अत्रतत्रथ सत्काय खचय आदद कामायरमका दैत्रनक खचय जनाउॉछ । 

ख) फैठक बन्नारे नगयसबा वा नगय कामयऩात्ररका वा ववषमगत सत्रभत्रतहरू वा 
वडा सत्रभत्रत वा कुनै काननुी वा नीत्रतगत व्मवस्था फभोणजभ गदठत सत्रभत्रत 
वा कामयदरहरूको फैठक स्झन ुऩदयछ । 

तय न्मावमक सत्रभत्रतको त्रनमत्रभत इजरास य त्रनमत्रभत स्टाप फैठकराइ मस 
त्रनदेणशकाको प्रमोजनका रात्रग फैठक भात्रनन ेछैन । 

 

३. फैठक बत्ता स्वन्धी ब्मवस्था् (१) ऩदात्रधकायी तथा कभयचायीहरूरे देहाम 
फभोणजभ प्रत्रतव्मणि फैठक बत्ता ऩाउन ेछन ्। 

क)  नगय प्रमखु, pkk|d'vको अध्मऺताभा हनु ेफैठकभा रू १,५००।०० 

ख)  अन्म ऩदात्रधकायी वा कभयचायीको अध्मऺताभा हनु े फैठकभा रू 
१,०००।०० 
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(२) फैठकभा आभणन्ित सभेतरे भात्रथ उल्रेणखत दयभा फैठक बत्ता ऩाउन े छन ्
।तय आभणन्ित सॊख्मा कुर सदस्म सॊख्माको ५० प्रत्रतशत वा ५ जना बन्दा 
फढी सॊख्माराइ बत्ता बिुानी हनुे छैन । 

(३) फैठक बत्ताभा त्रनमभानसुाय कय कट्टा हनुेछ । 

४. ऩदात्रधकायीहरूको ऩारीश्रिमक स्वन्धी व्मवस्था् (१) प्रदेश काननुद्वाया अन्मथा 
व्मवस्था नबए स्भ ऩदात्रधकायीहरूराइ त्रन्नानसुायको भात्रसक ऩारीश्रिमक 
उऩरव्ध हनुेछ । 

क)  नगय प्रभखु  रू. ३०,०००।० 

ख)  नगय उऩप्रभखु  रू. २५,०००।० 

ग)  वडा अध्मऺ रू. २०,०००।० 

घ)  अन्म कामयऩात्ररका सदस्म रू. १०,०००।० 

ङ) नगयसबा सदस्म रू. ५,०००।०० 

(२) मस दपाभा जनुसकैु कुया रेणखएको बए ताऩत्रन ऩदात्रधकायीको कूर ऩारीश्रिमक 
अणघल्रो आत्रथयक वषयको कूर आन्तरयक आ्दानीको ३० प्रत्रतशत बन्दा फढी 
हनुे छैन । ऩदात्रधकायीहरूको कूर वावषयक ऩारीश्रिमक उि प्रत्रतशतरे नखा्न े
बएभा  ३० प्रत्रतशत फयावयको यकभराइ उऩयोि अनऩुातभा ववबि गयी 
भात्रसक दय कामभ गरयनेछ ।  

(३) ऩदात्रधकायीरे भात्रसक खाइऩाइ आएको यकभ वयावय इच्छाइएको भवहनाभा 
एकऩटक चाडफाड खचय बिुानी हनुछे । 

(४) भात्रसक ऩारीश्रिमक त्रनमभानसुायको कय राग्नेछ । 

(५) भात्रसक ऩारीश्रिमक दयभा हयेक २/२ वषयभा ऩनुयावरोकन गरयनेछ । 
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५. खाजा खचय्   (१) हयेक नगय सबाको वहउॉदे वैठकभा फैठक शरुू हनु ु बन्दा 
सात ददन अणघफाट य फषे फैठकभा फैठक शरुू हनु बन्दा १५ ददन अणघफाट 
ऩदात्रधकायी य कभयचायीहरूरे देहामको दयरे दैत्रनक खाना खाजा खचय ऩाउन े
छन ्।  

क)  ऩदात्रधकायीहरू – ५००।०० 

ख) अत्रधकृत स्तयका कभयचायीहरू – ४००।०० 

ग) सहामक स्तयका कभयचायीहरू -३००।०० 

घ) सवायी चारक य सहमोगीस्तय -२००।० 

मस त्रनदेणशकाको प्रमोजनका रात्रग ऩदात्रधकायीहरू बन्नारे नगयकामयऩात्ररकाका 
ऩदात्रधकायीहरू य कभयचायी बन्नारे नगय कामयऩात्ररकाको कामायरमभा कामययत 
कभयचायीहरूराइ जनाउॉछ । 

(२) नगय सबाको फैठक फसेको वखत उऩत्रनमभ (१) भा उल्रेख बए फाहेकका 
ऩदात्रधकायीहरूरे सभेत अत्रधकृत स्तयका कभयचायी सयह खाना खाजा खचय ऩाउने 
छन ्। 

(३) रगाताय ७ घण्टा बन्दा फढी अवधी त्रनयन्तय फैठक फसेको अवस्थाभा 
उऩत्रनमभ (१) फभोणजभको दयभा थऩ ऩचास  प्रत्रतशत बिुानी हनुछे ।  

 (४) न्मावमक सत्रभत्रतको इजरास फसेको ददन सदस्म य कभयचायीहरूरे उऩत्रनमभ 
 (१) फभोणजभ खाजा खचय ऩाउन ेछन ्। 

(५) स्वीकृत आदेश फभोणजभ मोजना अनगुभनभा खवटन े ऩदात्रधकायी तथा 
कभयचायीहरूराइ मस त्रनमभ फभोणजभको दयभा शत प्रत्रतशत थऩ गयी खाना 
खाजा खचय बिुानी गरयने छ । 
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(६) खाजा खचयभा त्रनमभानसुायको कय कट्टा हनुेछ । 

६. णचमाऩान य अत्रतत्रथ सत्काय खचय्  (१) देहामका ऩदात्रधकायीहरूरे णचमाऩान तथा 
अत्रतत्रथ सत्काय फाऩत देहाम फभोणजभ भात्रसक अङ्कभा नफढ्ने गयी ववववध 
खचयको आदेश ददन सक्नेछन।् 

क)  नगय प्रभखु रू        १२,०००।०० 

ख)  नगय उऩप्रभखु रू.        १०,०००।०० 

ग) नगय कामयऩात्ररकाको कामायरम रू.      १०,०००।०० 

घ) वडा कामायरम रू.           ६,०००।०० 

(२) त्रनमभ (१) भा उल्रेणखत सीभा बन्दा फढीको खचयको आदेश बएको 
अवस्थाभा आधाय य औणचत्म सवहत कामयऩात्ररका फैठकभा ऩेश गनुय ऩनेछ । 
कामयऩात्ररकाको स्वीकृत्रत नबइ त्मस्तो यकभ बिुानी हनुे छैन । 

(३) नगय कामयऩात्ररका कामायरमका ऩदात्रधकायी तथा कभयचायीहरूको रात्रग 
दैत्रनक एकऩटक णचमा कामायरमरे व्मवस्था त्रभराउन सक्नछे । 

७. दैत्रनक बत्ता तथा भ्रभण खचय: (१) भ्रभण आदेश स्वीकृत गने ऩदात्रधकायी देहाम 
अनसुाय हनुेछन ्। 

क)  नगय प्रभखु       नगय प्रभखु स्वमॊ 
ख)  नगय प्रभखु फाहेकका अन्म ऩदात्रधकायीहरू य प्रभखु प्रशासकीम अत्रधकृत 

               नगय प्रभखु 

ग) प्रभखु प्रशासकीम अत्रधकृत फाहेकका अन्म कभयचायीहरू         
       प्रभखु प्रशासकीम अत्रधकृत 
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(२)  उऩत्रनमभ (१) भा जनुसकैु कुया बएताऩत्रन नगय ऺेिफावहय भ्रभण गनुय 
ऩदायको अवस्थाभा नगय प्रभखुको भ्रभण आदेश नगय कामयऩात्ररकाफाट अनभुोदन 
गयाउन ुऩनेछ । 

(३) ववदेश भ्रभण आदेश स्वन्धभा सॊघीम वा प्रादेणशक काननु फभोणजभ हनुेछ 
। 

(४) वास वस्न ेगयी १५ वकभी फावहयको नगय ऺेि वा नगय फावहय भ्रभण गने 
ऩदात्रधकायी वा कभयचायीहरूरे भ्रभण गदाय राग्ने खचय य देहामको दैत्रनक बत्ता 
सभेत ऩाउनछेन ्। 

क)  नगय प्रभखु         २,०००।०० 

ख) उऩप्रभखु, प्रभखु प्रशासकीम अत्रधकृत, कामयऩात्ररकाका सदस्महरू तथा 
या.ऩ.दद्वतीम य ततृीम शे्रणी वा सो  सयहका कभयचायीहरू   १,६००।०० 

ग) सहामक स्तयका कभयचायीहरू      १,२००।०० 

घ)  सवायी चारक वा कामायरम सहमोगी वा सो सयहका कभयचायीहरू 
१,०००।० 

(५) उऩत्रनमभ (२) फभोणजभको  दैत्रनक बत्ता फढीभा सात ददन स्भको भाि 
बिुानी हनुेछ । सात ददन बन्दा भात्रथको हकभा प्रत्मेक ददनको २५ 
प्रत्रतशतका दयरे भाि बिुानी हनुछे । त्मस्तो अवधी १४ ददन बन्दा फढी बन े
हनुे छैन । 

(६) भ्रभणफाट पकेको ददनको २५ प्रत्रतशत भाि दैत्रनक बत्ता बिुानी हनुेछ । 

८. इन्धन सवुवधा: (१) ऩदात्रधकायी तथा कभयचायीराइ अनसूुची १ फभोणजभको इन्धन 
 सवुवधा उऩरव्ध हनुछे । 
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 (२) इन्धन सवुवधा त्ररन चाहन ेकभयचायीहरूरे आपुरे प्रमोग गयेको सवायीको 
 ब्र ुवकुको छामाॉप्रत्रत अत्रनवामय रूऩभा कामायरमभा ऩेश गनुय ऩनेछ । सो ऩेश 
 नगये स्भ इन्धन फाऩतको सवुवधा उऩरव्ध हनुे छैन । 

 तय कामायरमरे उऩरव्ध गयाएको सवायीको हकभा मो उऩत्रनमभ राग ुहनुे छैन 
। 

 (३) कुनै सॊघ सॊस्था वा ऩदात्रधकायीहरूरे इन्धनको भाग गयेभा औणचत्म हेयी 
 कामायरमरे अत्रधकतभ ४० त्ररटय स्भ इन्धन उऩरव्ध गयाउन सवकनेछ । 

    तय त्मस्तो ऩरयणाभ भात्रसक २०० त्ररटय बन्दा फढी हनुे छैन । त्मसयी 
 उऩरव्ध गयाएको इन्धन स्वन्धी नाभनाभेसी वववयण कामयऩात्ररकाको फैठकभा 
 ऩेश गनुय ऩनेछ । 

 मस उऩत्रनमभभा सॊघसॊस्था बन्नारे भनुापायवहत उदे्दश्मरे साभाणजक वहतका 
 रात्रग स्थावऩत साभदुावमक सॊगठन य ऩदात्रधकायी बन्नारे सॊघीम, प्रदेश 
 सयकायका त्रनवायणचत ऩदात्रधकायीहरू तथा सॊघीम प्रदेश स्तयका अत्रधकृत 
 कभयचायी स्झन ुऩदयछ । 

 (४) एक भवहनाभा बिुानी नत्ररएको ईन्धन सवुवधा अको भवहनाभा प्राप्त हनु े
 छैन ।  

९. सञ्चाय सवुवधा: (१) ऩदात्रधकायी तथा कभयचायीराइ देहाम फभोणजभको भात्रसक 
 सञ्चाय सवुवधा उऩरव्ध हनुछे । 

 क) नगय प्रभखु रू २,०००।०  

 ख) उऩ प्रभखु रू १,५००।० 



 

त्रिमगुा नगय कामयऩात्ररकाको त्रभत्रत २०७४/११/०६ गतेको                               तायानाथ रईुटेर 

त्रनणयमानसुाय स्वीकृत बएको व्महोया प्रभाणणत गरयन्छ |                                प्रभखु प्रशासकीम अत्रधकृत  

 ग) कामयऩात्ररका सदस्म सफै रू  १,०००।० 

१०. कामयऩात्ररकाका सदस्मराई प्रत्मेक फषयको चैि भवहनाभा ऩोशाक बत्ता 
 रु.१०,०००|०० उऩरब्ध गयाईनेछ |  

११. प्रोत्साहन बत्ता् (१) नगय कामयऩात्ररको कामायरमभा कामययत कभयचायीहरूराइ 
 त्रनजको शरुू तरव स्केरको १० प्रत्रतशत प्रोत्साहन बत्ता भात्रसक उऩरव्ध 
 गयाइने छ । 

 (२) कयाय तथा ज्मारादायी सेवाभा यहेका  कभयचायीहरूराइ प्रोत्साहन बत्ता 
 उऩरव्ध हनुे छैन । 

 (३) देहामको अवस्थाभा कभयचायीहरूराइ प्रोत्साहन बत्ता बिुानी हनुे छैन ।  

  क) रगाताय ऩन्र ददन बन्दा फढी ववदाभा वा अनऩुणस्थत यहेभा, 

 ख) गमर कट्टी बएभा, 

  ग) ववबागीम कायवाहीभा यहेको  बए कायवाही पुकुवा नबएस्भ,  

  मस्तो अवस्था जत्रत अवत्रधको बए ऩत्रन ऩयैु भवहनाको बत्ता ऩाउन ेछैन । 

     (४) चौववसै घण्टा खवटन े वारूणमन्िका फढीभा २ जना सवायी चारकहरूरे         
भात्रसक थऩ १०,०००।० प्रोत्साहन बत्ता उऩरव्ध हनुेछ । मस्तो बत्ता ऩाउन े
कभयचायीहरूरे मस त्रनमभ फभोणजभको प्रोत्साहन बत्ता ऩाउने छैनन ्। 

     (५) बवन त्रनभायण कामयभा खवटन े प्राववत्रधक कभयचायीहरूराइ त्रनभायण स्ऩन्न        
बइसकेऩत्रछ प्रत्रत बवन रू २००।०० उऩरव्ध गयाइने छ । 

     (६) फडा सजयत्रभन फाऩत प्रत्रत सजयत्रभन रू ५० उऩरब्ध गयाइने छ ।  
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१२. त्रनजी सणचवारम स्वन्धी व्मवस्था: (१) त्रनजी सणचवारमभा सहमोगी व्मवस्थाऩन 
 गनय नगय प्रभखुको रात्रग रू २०,०००।०० य उऩप्रभखुको रात्रग रू 
 १८,०००।०० भात्रसक खचय गनय सवकनेछ । मस्तो यकभ त्रनजहरूरे तोकेको 
 व्मणिराइ ऩारयश्रत्रभक फाऩत उऩरव्ध गयाइने छ ।  

१३.  दघुघटना वीमा व्मवस्था: दमकल कमघचारी रु २,०००००।०० सम्मको दघुघटना वीमा 
 सुबिधा  उऩलब्ध गराइने  छ ।  

!$= gu/kflnsf cGt{ut ;Grfng x'g] sfo{zfnf, tflnd, uf]i7L, ;]ldgf/ h:tf sfo{qmdsf] 

 xsdf cg';'rL—@ df tf]lsPsf] b//]6 -gD;{_ cg';f/ ug'{ kg]{5 .  

                    

  cg';"rL —1                 

    dfl;s ;jf/L Ogwg -sd{rf/Lx?sf] _           

qm=;= tx k] «̂f]n l*hn s}lkmot           

1 k|d'v k|zf;sLo clws[t 10 50             

2 clws[t:t/ 10 0             

3 ;xfos:t/ 5 0             

4 sfo{fno ;xof]uL 5 0             

5 gu/ /Ifs 5 0             

6 sfof{no ;xof]uL, kqjfxs 15 0             

7 ;jf/L rfns 5 0             

8 bdsn ;jf/L rfns 10 0             

9 On]S «̂Ll;og 5 0             

                    

                    

    dfl;s ;jf/L Ogwg -kbflwsf/L_            

1 gu/ k|d'v 0 70             

2 pk k|d'v 0 60             

3 j*f cWoIf 10 0 

j*f g++=14,15 / 16nfO{ 

yk 5 ln=           

4 sfo{kflnsf ;b:o 10 0             

                    

                    

                    

  sd{rf/Ln] ;jf/L Ogwg ;'ljwf kfpgsf] nflu cfwf/x? M           

1 sd{rf/Lsf] nflu] sfof{non] pknJw u/fPsf] uf*L÷df}^/;fOsn x'g' kg]{ jf           

2 sd{rf/Lsf] cfkm\g} uf*L df]^/;fOsn x'g' kg]{ .             
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3 sd{rf/Ln] ;jf/L ;fwg sfof{no k|of]hgsf] nflu cfkm}n] xfSg' kg]{           

4 sd{rf/Lsf] :jodsf]] uf*L gePsf] / :jd ;jf/L grnfpg] ePdf Ogwg ;'ljwf pknJw gx'g] .        

5 dlxgf lbg ;Dd sd{rf/L ljbfdf /x]sf] cj:yfdf Ogwg ;'ljwf pknJw gu/fpg]           

6 dfl;s sf]^f Ogwg ;f]xL dlxgf leq gnu]df csf]{ dlxgfdf clwNnf] dlxgfsf] elg pknJw gu/fpg]       

                    

  kbflwsf/Ln] Ogwg ;'ljwf kfpgsf] nflu cfwf/x? M           

1 kbflwsf/Lsf] sfof{non] pknJw u/fPsf] uf*L÷df}^/;fOsn x'g' kg]{           

2 k|d'v pkk|d'vsf] xsdf sfof{non] ;jf/L ;fwg pknJw gu/fPsf] xsdf ef*fdf lnPsf] uf*Ldf ;d]t Ogwg pknJw u/fpg ;lsg] 

                    

                    

  cGo ;jf/L ;fwgsf] nflu dfl;s Ogwg sf]^f M             

                    

qm=;= ;jf/L ;fwg k] «̂f]n l*hn s}lkmot           

1 

;/;kmfO{ «̂ofS^/ - d'Vo jhf/ 

If]q_ 0 90             

2 

;/;kmfO{ ^«ofS^/ -hnhn]] b]p/L 

If]q_ 0 90             

3 

;/;kmfO{ ^«ofS^/ -  ;xfos 

jhf/ If]q_                 

4 jf?)f kGq 

cfjZostf 

cg';f/               

                    

                    

                    

  dfly pNn]lvt gd{;sf] cfwf/df kof{Kt ldtJooLtf ckgfpg] k|oTg ug'{kg]{ % .            

                    

                    

 

cg';"rL—2 

  
    

 

vr{ lgoGq)f ;DjlGw sfo{ljwL, 2074 

 

  

g=kf=n]= cfof]hgf u/]sf] sfo{zfnf, tflnd, uf]i&L 

qm=;= ljj/)f clwstd b/ -?_ s}lkmot 

1 ;xhstf{ kfl/>lds k|lt sIff 1500 1 b]lv 1=50 #)^f ;Ddsf] ;];g - 1 lbgdf j(Ldf 4 ;];g ;Dd_  

2 sfo{kq jfkt k|lt sIff 500 k|lt ;];g 

3 lrof vfhf gf:tf 200 k|lt lbg 

4 ;xeflu :^]Zg/L 100 Ps k^s 

5 ;xefuL tflnd eQf 500 k|lt lbg 

6 k|ltj]bg  1000 k|lt lbg 

7 ;xeflu vfgf vr{ ?=150 b]lv ?=275 ;Dd k|lt %fs 

8 ;xeflu uf*L ef*f jLn tyf k|rlnt b//]^ cg';f/ cft]hft] 

9 ;xhstf{ b}=e=e= k|rlnt b}=e=e= lgodfjnL cg';f/  tflnd, uf]i&L ;Grfng :yn;Dd hf+bf cfpbf  
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10 cg'udg 1500 k|lt lbg 

11 tflnd ;+of]hs 1000 k|lt lbg 

12 sfof{no ;xof]uL 500 k|lt lbg 

        

  
   

  

cGo j}b]lzs lgsfon] 

cfof]hgf u/]sf] xsdf cfk;L 

;embf/L tyf ;+emf}tf cg';f/ 

to ul/g] % .      

  

dfly pNn]lvt gd{;sf] 

cfwf/df kof{Kt ldtJooLtf 

ckgfpg] k|oTg ug'{kg]{ % .      

  

jfXo lj! ;xhstf{sf] 

kfl/>lds / cGo ;'ljwfsf]] 

xsdf cfk;L ;dwmbf/Lsf] 

cfwf/df to ul/g] % .      

        

 


