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फिल्डमा खफिने प्ाफिफिक कम्मचारीको इनिन सफुििा सम्बनिी 
मापदण्ड, २०७६

कार्यपालिकाको लिर्यर लिलिः २०७६/०१/०८
 पलििाे पटक संसाेधि लिलिः २०७६/०४/०५

पषृ्ठभूफमः 
प्रशासलिक खर्यिा लििल्रिाको साथै कि्यरारीको ििोबि उचर राखी सरि, सिज 
र उतककृ ष्ठ सेवा प्रवाििाई सििे टेवा पगुिे गरी इनधि सलुवधा समबनधी िापदण्ड बिाउि ु
पिने आवशरकिा दलेखएकोिे रो िापदण्ड जारी गररएको छ । 
१) लिल्डिा खलटिे कि्यरारीको िालग इनधि सलुवधाको ्रवसथा अकं गरिा िथा 

िापि गिने आधारः
 १) दरुीको आधारिा व्डािरुिाई लिमिािसुार लवभाजि गरी सबै भनदा टाढा 

दरुीको व्डाको िालग कूि ५० अकंिा गरिा गररिेछ । 
 क) २७, २८ र २९ व्डाको िालग ५० अकं 
 ख) २३, २४, २५ र २६ व्डाको िालग ४५ अकं 
 ग) १८, २०, २१ र २२ व्डाको िालग ४० अकं 
 घ) १३, १४, १५,१६, १७ र १९ व्डाको िालग ३५ अकं 
 ङ) ५, ६ र८ व्डाको िालग ३० अकं 
 र) १,२, ३, ४, ७, ९ र १०, ११, १२ व्डाको िालग २५ अकं

 सपष्ीकरणः प्रतरेक सििु अनिरगि सबैभनदा बढी अकं भएको सििुको 
परूा अकं पाउिको िालग सो सििुको कलमििा २ वटा व्डािा कार्य गिने गरी 
िोलकएको िुिपुिनेछ ।अनरथा जिु सबै भनदा कि अकं िोलकएको छ सोिी 
सििुिा उललिलखि अकं र एउटा िात्र व्डा िोलकएको र घरपारकको िकिा 
नरिूिि अकं प्रदाि गररिेछ । िर व्डा िं २९ र घरपारक िभएको िकिा 
िोलकएको सोिी सििुको परूा अकं लदइिेछ । 

 २) कूि आरोजिा संखराको आधारिा कूि अकं ३० राखी लिमिािसुार 
गरिा गररिेछ । 

 क) ४० भनदा कि आरोजिा १०
 ख) ४० दलेख ५९ वटा आरोजिा २०
 ग) ६० भनदा िालथ संखराको आरोजिा भएको व्डािाई ३०
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 सपष्ीकरणः अलिि िगारि लिल्डिा जािपुिने िर रोजिा िछुरटिएको 
प्रालवलधकको िकिा रो िाग ूिुिेछैि। 

 ३) कार्य गिने व्डािरु थप िुद ै जाँदा प्रलि व्डाको ४ अकंको दरिे (कूि 
अकंिा २० बाट िबढ्िे गरी) अकं थप िुद ैजािे 

 ४) उललिलखि अिसुार अकं गरिा गरी प्राप्त अकंको आधारिा इनधि 
बाँ्डिाँ्ड  

 क) ४० भनदा किअकंसमि प्राप्त गिनेिाई १० लिटर
 ख) ४० दलेख ५०अकंसमि प्राप्त गिनेिाई १२ लिटर
 ग) ५० दलेख ६० अकंसमि प्राप्त गिनेिाई १५ लिटर 
 घ) ६० दलेख ७० अकंसमि पाउिेिाई १८ लिटर
 ङ) ७० दलेख ८० अकं समि पाउिेिाई २० लिटर 
 र) ८० दलेख १०० अकं पाउिेिाई २२ लिटर 

२) इनिन सफुििा पाउने कम्मचारीहरुले पेश गनु्मपनने कागजातः  
 १) इनधि सलुवधा पाउिको िालग सरकारी साधि प्ररोग गिने भएिा सवारी 

साधि रािक अििुलि पत्र (license) को प्रलिलिलप  
 २) लिजी साधि प्ररोग गिनेको िकिा सवारी साधि रािक अििुलि पत्र 

(license) को प्रलिलिलपको साथै सवारी साधिको ्िबुकुको प्रलिलिलप 
अलिवार्य रुपिा पेश गिु्यपिनेछ । 

 ३) सो अिरुुपको कागजाििरुको अलभिेख सािानर प्रशासि ििाशाखािे 
राखी आवशरकिा अिसुार लजनसी शाखािा पेश गिु्यपिनेछ ।

३) प्माफणत गनु्मपनने 
 १) प्रालवलधकको अिगुििको समबनधिा अलधककृ ि सािौं ििको व्डा सलरव 

रिकेो व्डािा व्डा सलरव र सािौं ििको व्डा सलरव िभएको व्डाको 
िकिा सािानर प्रशासि ििाशाखा प्रिखुबाट प्रिालरि गरी इनधि 
सलुवधा उपिबध गराउि ुपिनेछ । 
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