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संवत् २०७६ सालको dfkb08 नं १

प्रशासननक खर्चमा नमतनिताको साथै कमचर्ारीको मनोबल उच्च राखी सरल,
सहज र उत्कृ ष्ठ सेवा प्रवाहलाई समेत टेवा पुग्ने गरर इन्धन सुनबधा सम्बनन्ध
मापदण्ड बनाउनु पने आबश्यकता देनखएकोले
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(ननयनमत गने ) ऐन २०७४ को ननयम (४) बमोनजम यो मापदण्ड जारी
गररएको छ ।
१) फिल्डमा खरटने कमचर्ारीको लानग इन्धन सुनबधाको िवस्था अंक गणना
तथा मापदण्ड गने आधार:
१) दुरीको आधारमा वडाहरुलाइ ननम्नानुसार नवभाजन गरर सबै भन्दा टाढा
दुरीको वडाको लानग कु न ५० अंकमा गणगना गररनेछ ।
क) ८, १०, र १४ वडाको लानग ५० अंक
ख) ९, १२, र १३ वडाको लानग ४५ अंक
ग) ७र११ वडाको लानग ४० अंक
घ) १, २ , ३, ४, ५र ६ वडाको लानग ३५ अंक
स्पष्टीकरण : प्रत्येक समूह अन्तगचत सबैभन्दा बढी अंक भएको समुहको पुरा
अंक पाउनको लानग कु नै समुहको कनम्तमा २ वटा वडामा कायच गने गरर
तोफकएको हुनुपने छ । अन्यथा जुन सबै भन्दा कम अंक तोफकएको छ सो
समुहमा उल्लेनखत अंक र एउटा मात्र वडा तोफकएको र घरपायकको हकमा
न्युनतम अंक प्रदान गररन्छ । तर वडा नं. क समुह र घरपायक नभएको
हकमा तोफकएको सोनह समुहको पुरा अंक फदइने छ ।
२) कु ल आयोजनामा संख्याको आधारमा कु न अंक ३० राखी ननम्नानुसार
गणना गररने छ ।
क) १० भन्दा कम आयोजना १०
ख) १० देनख १९ वडा आयोजनामा २०
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ग) २० भन्दा मानथ संख्याको आयोजना भएको वडालाई ३०
स्पष्टीकरण: अनमन लगायत फिल्डमा जानुपने तर योजना नछु रिएको
प्रानबनधकहकमा यो लागु हुनेछैन ।
३) कायच गने वडाहरु थप हुुँदै जाुँदा प्रनत वडाको ४ अंकको दरले (कु ल अंकमा
२० बाट नबढ्ने गरर ) अंक थप हुदै जाने
४) उनल्लनखत अनुसार अंक गणना गरर प्राप्त अंकको आधारमा प्रनत मनहना
इन्धन बाुँडिाुँड
क) ४० भन्दा कम अंक सम्म प्राप्त गनेलाई ०८ नलटर
ख) ४०देनख ५० अंक सम्म प्राप्त गनेलाई १० नलटर
ग) ५० देनख ६० अंक सम्म प्राप्त गनेलाई १२ नलटर
घ) ६०देनख ७० अंक सम्म प्राप्त गनेलाई १४ नलटर
ङ) ७०देनख ८० अंक सम्म प्राप्त गनेलाई १६ नलटर
र्) ८०देनख ९० अंक सम्म प्राप्त गनेलाई १८ नलटर

२) शाखा कायाचलयहरुको लानग प्रनत मनहना इन्धन बाुँडिाुँड:
क) १ देनख २ जना सम्म कमचर्ारी कायचरत रहेकोमा१० नलटर
ख) ३ देनख ५ जना सम्म कमचर्ारी कायचरत रहेकोमा१५ नलटर
ग) ६जना देनख बफढ कमचर्ारी कायचरत रहेकोमा२० नलटर

३) उपशाखाहरुको लानग प्रनत मनहना इन्धन बाुँडिाुँड:
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क) १ देनख २ जना सम्म कमचर्ारी कायचरत रहेकोमा१० नलटर
ख) ३ देनख ५ जना सम्म कमचर्ारी कायचरत रहेकोमा१५ नलटर
ग) ६जना देनख बफढ कमचर्ारी कायचरत रहेकोमा२० नलटर
४) इन्धन सुनबधा पाउने कमचर्ारीहरुले पेश गनुप
च ने कागजात:
क) इन्धन सुनबधा पाउनको लानग सकारी साधन प्रयोग गने भएमा सवारी
साधन र्ालक अनुमनत पत्र (license) को प्रनतनलनप
ख) नननज साधन प्रयोग गनेको हकमा सवारी साधन र्ालक अनुमनत पत्र
(license) को प्रनतनलनपको साथै सवारी साधनको नबलबुक
प्रनतनलनप अननबायच रुपमा पेश गनुचपनेछ ।
ग) सो अनुरुपको कागजातहरुको अनभलेख प्रशासन शाखाले राखी
आबश्यकता अनुसार नजन्सी शाखामा पेश गनुचपने छ ।

५) प्रमानणत गनुप
च ने:
क) प्रानबनधक अनुगमनको सम्बन्धमा प्रानवनधक शाखा प्रमुख र अन्यको
हकमा सम्बनन्धत शाखा प्रमुखबाटकायच आदेश सनहत प्रमानणत गरर
इन्धन सुनबधा उपलब्ध गराउनु पनेछ । इन्धन सुनवधा पाइसके पनछ
सवारी लगवुक भरर सम्वनन्धत प्रमुखबाट प्रमानणत गराई प्रशासन
उपशाखामा पेश गनुच पनेछ ।
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