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सावर्ज�नक खचर्मा �मतव्य�यता र �भावका�रता 
कायम गन� सम्बन्धी नी�तगत मागर्दशर्न,२०७5 

 

वतर्मान सरकार �वकास तथा सशुासनको उच्च जन 
आकांक्षाको प�ृभ�ूममा गठन भएको छ। यी आकांक्षा 
पूरा गनर् ठूलो लगानी आवश्यक हनु्छ। तर मलुकुको 
सावर्ज�नक �व�को िस्थ�त भने असाध्यै कमजोर 
अवस्थामा छ। �वगतमा आ�थर्क दा�यत्व �सजर्ना हनु े
गर� भएका बहवुष�य ठे�ाप�ा र ख�रद �कृयाका 
कारण थेग्नै नसक्ने गर� आ�थर्क दा�यत्व �सजर्ना 
भएको छ। ऐन कानूनहरू र नी�तहरूमा ग�रएको 
प�रवतर्नले सावर्ज�नक खचर्मा ब�ृ� हुँदै गएको छ। 
संघीयता कायार्न्वयनको सन्दभर्मा स्था�पत �देश तथा 
स्थानीय तहको �शास�नक संरचनाले सावर्ज�नक 
खचर्मा�थ थप दवाव �सजर्ना भएको छ। �देश तथा 
स्थानीय तहमा नयाँ संरचना �नमार्ण, कायार्लय 
स्थापना र सञ्  चालन, कमर्चार� व्यवस्थापन तथा उच्च 
तहका पदा�धकार�हरूको सेवा स�ुवधाको आ�थर्क 
व्यवस्थापन जस्ता कारणले यो सरकारमा�थ थप 
आ�थर्क दा�यत्व �सजर्ना भएको छ। 
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सावर्ज�नक उ�रदा�यत्वको कमी, सरकार� �ोत 
साधनको �योगमा होडवाजी र अनावश्यक दोहन, 
सरकार� स�ुवधा �ा����तको मोह, सदाचार� जीवन 
प��तको अवलम्वनमा देिखएको �नरन्तरको 
क्षयीकरणले आम नाग�रकमा सरकार ��त गमेुको 
�व�स�नयतालाई स्था�पत गनुर्पन� भएको छ। आ�थर्क 
अनशुासन एवं कानूनको प�रपालनामा देिखएको 
उदासीनतालाई अन्त्य गद� सावर्ज�नक कोषको 
प�रचालन एवं उपयोगमा पारदिशर्ता, �मतव्य�यता एवं 
�भावका�रता कायम गनर् सकेमा मा� “सम�ृ नेपाल 
र सखुी नेपाल�”  को अ�भयानले साथर्कता पाउन सक्ने 
हनु्छ। यसका ला�ग रा� र नाग�रक��तको 
जवाफदे�हतालाई हृदयंगम गद� सबै सावर्ज�नक �नकाय 
एवं सावर्ज�नक पदमा रहने पदा�धकार�हरूले 
उदाहरणीय व्यवहार �दशर्न गर� समाजलाई नै 
�मतव्य�यताको मागर्मा डोर् याउन ु पन� भएको छ। 
यसका ला�ग सम� �व�ीय व्यवस्थापनमा गणुस्तर�य 
सधुार ल्याई सावर्ज�नक खचर्मा �मतव्य�यता र 
�भावका�रता कायम गनर् देहायबमोिजमको मागर्दशर्न 
कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ। �स्ततु नी�तलाई �देश 
तथा स्थानीय तहले समेत कुशल एवं �भावकार� 
सावर्ज�नक �व� व्यवस्थापन गनर् मागर्दशर्नको रूपमा 
�लन ुपन�छ। 
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१. सबै �कारका संवैधा�नक एवं सरकार� �नकाय, 
सरकार� लगानीमा स्था�पत सबै संस्था र �नकाय 
तथा सावर्ज�नक पद धारण गरेका ब्यि�हरूले 
समेत अ�धकतम �मतव्ययी ढंगले कायर्सम्पादन 
गन�। 

२. उच्चपदस्थ पदा�धकार�हरू आफै मयार्�दत, 
�मतव्ययी एवं उदाहरणीय रूपमा �स्ततु भई 
अनकुरणीय कायर्शैल� �स्ततु गन�।  

३. सावर्ज�नक क्षे�मा उस्तै �क�समको योजना, 
कायर्�म एवं कायर्योजनाहरू बेग्लाबेग्लै 
�नकायबाट �स्ताव गन�, �ोतको माग गन�, 
वैकिल्पक �ोत जटुाउने कायर् बन्द गन�। दात ृ
�नकायहरूबाट �ा� हनुे रकमलाई दोहोरो नपन� 
गर� आवश्यक समन्वय गर� कायर्�म 
कायार्न्वयन गनुर्पन�। 

४. सावर्ज�नक �वकास �नमार्णको कायर्लाई 
समय�भ�ै सम्पादन गनर् स्वीकृत योजनाबमोिजम 
त्यसको ठे�ा बन्दोवस्त गन� गराउने कायर्लाई 
ब्यविस्थत र पारदश� बनाउने। जस्तैः �नमार्ण 
ब्यवसायीको क्षमताको प�हचान नगर� अन्धाधनु्द 
�नमार्ण कायर्को ठे�ा �दन,े लामो समयसम्म प�न 
कायर्सम्पादन नगर� ठे�ा अव�ध लम्ब्याउने, 
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शरुुको स्वीकृत रकममा अनावश्यक थप ब्यय 
भार पान� र अन्त्यमा �व�भ� बहानामा 
कायर्सम्पादन नहनुे �विृ�को अन्त्य गन�। यस्तो 
गैर िजम्मेवार� कायर्को अन्त्य गनर् सम्ब� 
आयोजना, सोको िजम्मेवार� �लने कमर्चार�, 
�नमार्ण ब्यवसायीलाई समेत �भावकार� अनगुमन 
गर� कारवाह� गन�। 

५. सावर्ज�नक �नकायहरूका ला�ग आवश्यक पन� 
वस्त ु तथा सेवाको आपू�तर्, भण्डारण र 
�वतरणलाई पारदश�, �मतव्ययी र अनमुानयोग्य 
बनाउने। जस्तैः अनावश्यक वस्तकुो ख�रद 
गन�, भण्डारण गन�, चा�हनेभन्दा बढ� वस्त ु
ख�रद गर� �वतरण नगन�, आपू�तर् योजना नै 
नबनाई ख�रद गन�, आवश्यक नै नपन� मेिशन 
उपकरण ख�रद गन�, सञ्  चालन गन� जनशि� 
नभएका मेिशनर� उपकरण ख�रद गर� 
थन्क्याउने, आवश्यकता र �मतव्य�यताको 
ख्याल नगर� �व�भ� �कारका सफ्टवेरहरू 
ख�रद गन� र त्यसको पयार्� ममर्त तथा 
सरुक्षणको ब्यवस्था नगन�, मलुकुको ला�ग 
आवश्यक भन्दा बढ� वस्त ुतथा सेवाको आयात 
गन� जस्ता कायर् अ�वलम्व रोक्ने। 
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६. सावर्ज�नक सेवालाई अवरु� पान�, संग�ठत 
रूपमा सेवाको मूल्य अनावश्यक रूपमा 
बढाउने, ��तष्पधार्त्मक अवस्थालाई संकुिचत 
गर� बढ� मूल्य कायम गनर् एका�धकार स्था�पत 
गन� जस्ता कायर्को अन्त्य गनर् सरकार, 
�नयामक �नकाय एवं सरोकारवालाले �भावकार� 
रूपमा �नयमनको ब्यवस्था गर� स्वच्छ र 
��तस्पधार्त्मक वातावरण �सजर्ना गन�। 

७. खचर्को उपादेयता स्था�पत नगर� बजेट 
उपयोगको कायार्रम्भ नगन�। उत्पादनमूलक र 
��तफलमूखी कायर्सं�हता �नमार्ण गर� �मतव्ययी 
संस्कृ�तको �वकास गन�।थोरै लगानीमा उच्च 
��तफल �ा� गन� लागत �भावी कायर् 
संस्कृ�तको �वकास गर� सरकार� �नकायका 
पदा�धकार�, परामशर्दाता, �नमार्ण ब्यवसायी 
सबैले जवाफदे�हता वहन गन�।  

८. सामान्यतयाः नयाँ संरचना र दरबन्द� �सजर्ना 
नगन�। स्वीकृत दरबन्द�मा बाहेक अस्थायी, 
ज्यालादार� वा करारमा �नयिु� नगन�। 
�व�मान सरकार� संयन् �बाट सम्पादन हनु 
सक् ने अध्ययन तथा छान�वन र कुनै कायर्�म 
कायार्न्वयन गनर् वा समन्वय गनर्का ला�ग छु�ै 
आयोग, स�म�त वा कायर्दल गठन नगन�। 
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९. आयोजना कायार्न्वयनको ला�ग स्थापना ग�रन े
कायार्लय/इकाई छ�रतो गनुर्पन�। अनावश्यक 
आयोजना/कायार्लय/इकाई एक म�हना�भ� 
समायोजन/खारेजी ग�रसक्न ु पन� वा सो गनर् 
�सफा�रस गनुर्पन�।  

१०. पानी, �बजलु�, सञ्  चार महसलु, घरभाडा, इन्धन, 
ममर्त, स्टेशनर� खचर्, भ�ा, ताल�म, गो�ी, सेवा 
शलु्क, �मण खचर् जस्ता �शास�नक खचर्मा 
अत्यन्त �मतव्य�यता अपनाउने। साथै, यी 
वस्तकुो उपयोग �कफायती ढंगले गन�। 

११. सरकार� खचर्मा सभा, सम्मेलन, गोष् ठ�, 
से�मनार, अन्त��र् या जस्ता कायर्�म सञ् चालन 
गदार् भरसक सरकार� �नकायकै सभाहल �योग 
गन�। सम्बिन्धत संस्था वा सरकार� सभाहल 
उपलब्ध हनु नसक् ने अवस्थामा अ�धकतम 
�मतव्ययी हनुे �कारले कायर्�म आयोजना 
गन�।  

१२. सकेसम्म नयाँ फ�नर्चर तथा कायार्लय 
सजावटका वस्तहुरू ख�रद नगर� भएकोलाई 
ममर्त सम्भार गर� �योग गन�। नयाँ/थप ख�रद 
सम्बन्धी �स्ताव पेश गदार् पूरानो तथा काम 
�दन नसक्ने अवस्थामा पगेुका फ�नर्चरको 
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�ललाम अ�नवायर् रूपले गन�। नयाँ स्थापना हनु े
कायार्लय बाहेक सा�बकको कायार्लयका ला�ग 
थप फ�नर्चर तथा �फक्चसर्, कम्प्यटुर, ल्यापटप, 
��न्टर ख�रद नगन�। 

१३. सवार� साधनको स�ुवधा �ाप् त गन� सरकार� 
पदा�धकार�लाई मापदण्डबमोिजमको सवार� 
चालक, इन्धन र ममर्तको एकमषु् ट रकम 
उपलब्ध गराउने। स्वीकृत मापदण्डबमोिजम 
बाहेक सरकार� सवार� साधनमा �नजी नम्बर 
प्लेट नरा�।े सावर्ज�नक �नकायका 
पदा�धकार�ले तो�कएको स�ुवधाभन्दा बढ� सवार� 
साधन �योग नगन�। कुनै प�न सावर्ज�नक 
पदधारणा गरेको ब्यि�ले कानूनसम्मत बाहेक 
अगवुा पछुवा सवार� साधनको �योग नगन�। 
सरकार� काममा �योग हनुे सवार� साधन 
बाहेक अन्य कुनै सवार� साधनमा सरकार� 
इन्धन �योग नगन�। इन्धन स�ुवधास�हत 
तो�कएको अन्य स�ुवधा पाउने गर� �नय�ु 
भएका पदा�धकार�ले पनुः सवार� साधन र 
इन्धन स�ुवधा न�लने। सरकार� सवार� साधन 
सरकार� काममा मा� �योग गन�। सरकार� 
सवार� साधन अन�धकृत ब्यि�ले �योग नगन�। 
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१४. आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन तथा आ�थर्क कायर्�व�ध 
�नयमावल�बमोिजम �योगमा नआउने पूराना 
सवार� साधन ६ म�हना�भ� �ललाम गन�। 
अत्यावश्यक अवस्थामा पूराना सवार� साधन 
�ललामको �कृयाअिघ बढाएप�छ मा� नयाँ 
सवार� साधनको ला�ग बजेट �व�नयोजन गन�। 
सम्भव भएसम्म ममर्त सम्भार गर� सवार� 
साधनको आवश्यकता पूरा गन�। नयाँ स्थापना 
हनुे कायार्लय र कानूनबमोिजम पदा�धकार�ले 
पाउने स�ुवधा बाहेक सवार� साधन ख�रद 
नगन�। वैदेिशक सहायताबाट महंगो सवार� 
साधन ख�रद नगन�। 

१५. �कोप उ�ार, शािन्त सरुक्षा, अ�त्यािशत �वपि� 
र �वशेष सरकार� समारोहमा अ�त �विशष् ट 
पदा�धकार� सहभागी हनुपुन� अवस्थामा मा� 
हे�लकोप् टर भाडामा �लन।े 

१६. नेपाल सरकारको जग्गा, घर लगायतका 
सम्पि�हरूको अ�ाव�धक अ�भलेख राखी 
उपयोगको ब्यवस्था �मलाउने। 

१७. सरकार� कायार्लयहरूले सकेसम्म व्यापा�रक 
क्षे� र �मखु मागर्मा घर बहालमा न�लने। 
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न्यूनतम आवश्यकता र स�ुवधा भएको घर 
बहालमा �लनपुन�। 

१८. �वषयगत �नकायमा रहेका जनशि�को 
अ�धकतम उपयोग गर� कायर्सम्पादन गनुर्पन�। 
बा� �नकाय/संस्था/ब्यि�बाट परामशर्दाता 
�नयिु� गर� कायर्सम्पादन गराउने �विृ�लाई 
�नरुत्सा�हत गन�। 

१९. नेपाल सरकारको �ोतबाट वैदेिशक अवलोकन 
तथा अध्ययन �मण तथा वैदेिशक ऋणको 
रकमबाट वैदेिशक ताल�म र अवलोकन तथा 
अध्ययन �मण �नरुत्सा�हत गन�। �वदेशी राष् � 
वा आयोजक संस्थाले खचर् व्यहोन� वैदेिशक 
ता�लम, अध्ययन एवं अवलोकन �मणमा 
मनोनयन भएका पदा�धकार�लाई नेपाल 
सरकारको तफर् बाट पकेट खचर्, बाटो म्याद 
वापतको �मण भ�ा लगायतको खचर् माग गनर् 
नहनुे। �वदेशिस्थत गैरसरकार� संस्थाबाट �ाप् त 
�नमन् �णाको आधारमा नेपाल सरकारको �ोत 
उपयोग गर� वैदेिशक �मणमा भाग न�लने। 

२०. सावर्ज�नक �नकायका पदा�धकार�ले रािष् �य तथा 
अन्तरार्िष् �य गैर सरकार� संस्थाहरूका साथै 
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आयोजना सम्ब� �नमार्ण व्यवसायी एवं 
परामशर्दाताको खचर्मा �वदेश �मण नगन�।  

२१. वा�षर्क बजेट खचर् गर� वैदेिशक �मण गदार् 
नेपाल सरकार मिन्�प�रषद्ले �म�त 
2075/1/10 मा स्वीकृत गरेको वैदेिशक 
�मण व्यवस्थापन �नद� िशकाको अ�धनमा रह� 
सानो, �मतव्ययी र छोटो अव�धको �मण 
व्यवस्था गन�। 

२२. सशुासन (सञ्  चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, 
2064 र सशुासन (सञ्  चालन तथा 
व्यवस्थापन) �नयमावल�, 2065 बमोिजम 
�वशेषज्ञ सल्लाहकार राख्दा कायर् �ववरण र 
अव�ध समेत खलुाई बजेट य�कन गरेर मा� 
रा� ुपन�। 

२३. कायार्लय भवन, पदा�धकार�को कायर्कक्ष, 
कायर्कक्षको फ�नर्�स� र पदा�धकार�हरूलाई 
उपलब्ध गराइने सवार� साधनको �क�सम, 
इन्धन, ममर्त खचर्मा एकरूपता ल्याउन �निश् चत 
मापदण्ड बनाई कायार्न्वयनमा ल्याउन ु पन�। 
अथर् मन्�ालयको परामशर्मा भवन, कायर्कक्ष, 
फ�नर्�स�को मापदण्ड शहर� �वकास मन्�ालयले 
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र सवार� साधन, इन्धन, ममर्तको मापदण्ड गहृ 
मन्�ालयले एक म�हना�भ� तो�कसक्न ुपन�। 

२४. हाल केह� �नकायहरूमा लागू ग�रएको 
कायर्सम्पादनमा आधा�रत �ोत्साहन �णाल�लाई 
वस्तगुत आधारमा सेवा �वाहसँग आव� गन� 
गर� पनुरावलोकन गन�। पनुरावलोकन प�ात ्
यो �णाल�लाई सोह�अनरुूप लागू गन� गर� हाल 
उपलब्ध गराउँदै आएको सबै �नकायहरूको 
�ोत्साहन भ�ा २०७५ साल साउनदेिख खारेज 
गन�। 

२५. सावर्ज�नक �नकायका पदा�धकार�ले कायार्लय 
समयमा हनुे कुनै प�न सावर्ज�नक �नकायको 
बैठक वा कायर्�ममा ��त�न�धत्व गदार् बैठक 
भ�ा वा अन्य कुनै भ�ा �लन नहनुे। 

२६. मह�ी भ�ा, पोसाक भ�ा र स्थानीय भ�ा 
बाहेक अरू सबै भ�ाहरू खारेज गन�। कानूनमा 
नै व्यवस्था गर� �दइएका भ�ाहरू हटाउन ती 
कानूनहरूमा ३ म�हना�भ� आवश्यक संशोधन 
�स्ताव ग�रसक्न ुपन�। 

२७. जग्गाको मआुब्जा �नधार्रण गदार् रिज�ेशन 
�योजनको ला�ग मालपोत कायार्लयले �नधार्रण 
गरेको सरकार� दररेटलाई आधार �लन ुपन�।   
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२८. सरकारको कायार्लयहरूका मौजूदा भवनहरूको 
व्यवस्थापन र �नमार्णाधीन भवनहरू सम्प� गर� 
आवश्यकता पूरा गनुर्पन� र सो नभए मा� नयाँ 
भवन �नमार्ण गन�। 

२९. सावर्ज�नक �नमार्ण खचर् शीषर्कबाट आयोजनाको 
किन्टन्जेन्सी भनी छु�ाइएको रकमबाट 
ज्यालादार�मा कमर्चार� भनार् गन� वा सवार� 
साधन ख�रद गनर् नहनुे। 

३०. सरकार� �योजनका ला�ग उपलब्ध भएसम्म 
स्वदेशी वस्त ुवा सेवा ख�रद गनुर्पन�।  

३१. तो�कएको मापदण्ड�भ� रहेर मा� क्ष�तपू�तर्, 
आ�थर्क सहायता तथा औषधोपचार खचर् 
वापतको आ�थर्क सहायता �दान गन�। यस्तो 
सहायता पाउने व्यि� तथा संस्थाको अ�भलेख 
राखी एउटै व्यि� वा संस्थालाई दोहोरो 
सहायता उपलब्ध गराउन नहनुे।  

३२. सरकारको वा�षर्क कायर्�ममा परेका बाहेक 
कुनै प�न सरकार� तथा गैर सरकार� 
संस्थाहरूलाई आ�थर्क सहायता र अनदुान 
न�दने। �नय�मत/�व�नयोिजत कायर्�म 
बाहेकका सभा सम्मेलन, गोष् ठ�, कायर्शाला, 
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समारोह, जा�ा पवर्का ला�ग बजेट माग नगन� 
तथा स्वीकृ�त न�दने। 

३३. �देश तथा स्थानीय तहका पदा�धकार�को 
स�ुवधा सम्बिन्धत तहको आन्त�रक राजस्व 
क्षमताका आधारमा संघीय सरकारको मागर्दशर्न 
समेतको आधारमा �नधार्रण गनुर्पन�। �वपद्जन्य 
�वशेष अवस्थामा बाहेक �देश र स्थानीय 
तहलाई �व�ीय हस्तान्तरण र राजस्व 
बाँडफाँटका अ�त�र� थप �नकासा नग�रने। 

३४. सबै सरकार� �नकायले आ�थर्क दा�यत्व �सजर्ना 
हनुे �वषयमा कुनै प�न �नणर्य गदार् वा 
मिन्�प�रषद् मा �स्ताव पेश गदार् अथर् 
मन्�ालयको सहम�त �लएर मा� गनुर्पन�। 
आ�थर्क दा�यत्व  �सजर्ना हनुे �वषयमा �नणर्य 
गदार् वा ��तब�ता जनाउँदा �सजर्ना हनुे 
दा�यत्वको �ोत स�ुनिश् चत गरेर मा� गनुर्पन�। 
अन्तरार्��य संघसंस्था वा �वदेशी मलुकुसँग 
आ�थर्क दा�यत्व �सजर्ना हनुे गर� 
सिन्ध/सम्झौता/सहम�त गनुर् पूवर् अथर् 
मन् �ालयको सहम�तमा मिन् �प�रषद्को स्वीकृ�त 
�लन ु पन�। यस्तो स्वीकृ�त �दने �नकायहरूले 
समेत  औिचत्य र क्षमताका आधारमा �नणर्य 
गन�।  
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३५. सावर्ज�नक पदमा बहाल रहेका व्यि�हरूले 
सरकार� �नकाय, नेपाल सरकारको पूरा वा 
आंिशक स्वा�मत्व भएका संस्था, स�म�त, बोडर्, 
प�रषद्, �ा�धकरणहरूको बजेट वा सरकार� 
कोष खचर् गर� �काशन हनुे प��का, जनर्ल, 
म्यागिजन आ�दमा लेख, रचना �कािशत गरे 
वापत पा�र��मक भ�ुानी नगन�।  

३६. यस मागर्दशर्नको पालना गनुर् कायर्पा�लका, 
व्यवस्था�पका र न्यायपा�लका अन्तगर्तका सबै 
कायार्लय, संवैधा�नक �नकाय, आयोग, 
सिचवालय र सबै पदा�धकार� तथा कमर्चार�को 
कतर्व्य हनुेछ।  

३७. स्वाय� संस्था, नेपाल सरकारको पूरा वा 
आंिशक स्वा�मत्व भएका संस्था, स�म�त, बोडर् र 
प�रषद्ले समेत यो मागर्दशर्नको पालना 
गनुर्पन�छ। 

३८. �देश सरकार तथा स्थानीय तहका सबै 
कायार्लयहरू, सबै पदा�धकार� एवं 
कमर्चार�हरूले समेत �स्ततु सावर्ज�नक खचर्मा 
�मतव्य�यता र �भावका�रता कायम गन� 
सम्बन्धी नी�तगत मागर्दशर्न, 2075 को 
पालना गनुर् गराउन ुपन�छ। 
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३९. �च�लत कानूनबमोिजम आन्त�रक र अिन्तम 
लेखापर�क्षण गदार् यस नी�तगत मागर्दशर्नको 
पालना भए नभएको पर�क्षण गनुर्पन�छ। 

40. यो नी�तगत मागर्दशर्न प�रपालना भए नभएको 
अनगुमन गनर् देहायअनसुार एक उच्चस्तर�य 
अनगुमन स�म�त गठन ग�रएको छ। अनगुमन 
स�म�तले आवश्यकतानसुार नी�तगत मागर्दशर्न 
प�रमाजर्न गर� स्वीकृ�तको ला�ग नेपाल सरकार 
समक्ष पेश गनर् सक् नेछ। उपयुर्� मागर्दशर्नका 
�ावधान उल्लंघन गर� नेपाल सरकारलाई 
हानीनोक्सानी भए अनगुमन स�म�तले रकम 
असलु गर� �वभागीय कारवाह� गनर् �सफा�रस 
गनर् सक् नेछ। 

(क) मखु्य सिचव, नेपाल सरकार  संयोजक 
(ख) सिचव, �धानमन्�ी तथा  

मिन्�प�रषद् को कायार्लय सदस्य  
(ग) सिचव, अथर् मन् �ालय सदस्य 
(घ) सिचव, संघीय मा�मला तथा  

सामान्य �शासन मन् �ालय सदस्य 
(ङ) सिचव, सावर्ज�नक ख�रद  
   अनगुमन कायार्लय सदस्य 

(च) महालेखा �नयन् �क, महालेखा  
�नयन्�क कायार्लय सदस्य 


