सार्वजनिक खर्वल ाई नितव्ययी तथा प्रभार्कारी बिाउिे सम्बन्धी
िापदण्ड, 2078

िे प ाल सरकार
अथव िन्रालय
नसिं हदरबार, काठिाडौं

सार्व जनिक खर्व ल ाई नितव्ययी तथा प्रभार्कारी बिाउिे सम्बन्धी िापदण्ड, 207८

प्रस्तार्िााः कोनभड-19 को रोकथाि, नियन्रण, उपर्ार र खोप खररदका लानि खर्व व्यर्स्थापि
ििव, कोनभड-१९ का कारण शिनथल बिेको अथवतन्रको पुिरूत्थाि ििव, सहुनलयत तथा राहतका
कायवक्रि सञ्र्ालि ििव, उत्पादिशिल क्षेरलाई प्राथनिकता ददि, रोजिारी नसजविा ििव, अनिर्ायव
दाययत्र् व्यर्स्थापि ििव, पुुँजीित खर्वलाई थप प्रभार्कारी बिाउि तथा र्ालु खर्विा नितव्यययता
कायि ििव र्ाञ्छिीय भएकोले,
यर्नियोजि ऐि, 2078 को दफा 9 को उपदफा (1) ले ददएको अनधकार प्रयोि िरी
िेपाल सरकारले यो िापदण्ड बिाएको छ।
1.

सिं शक्षप्त िाि र प्रारम्भाः (१) यस िापदण्डको िाि "सार्वजनिक खर्वलाई नितव्ययी तथा
प्रभार्कारी बिाउिे सम्बन्धी िापदण्ड, 2078" रहेको छ।
(२) यो िापदण्ड तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ।

2.

पररभाषााः यर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव िलािेिा यस िापदण्डिा,-

(क) "सरकारी निकाय" भन्नाले सिंर्ैधानिक अङ्ग र्ा निकाय, अदालत, िेपाल
सरकारको िन्रालय, सशर्र्ालय, आयोि, यर्भाि र्ा सो िातहतको अन्य
जुिसुकै निकाय र्ा कायावलय सम्झिु पछव र सो िब्दले िेपाल सरकार
र्ा

िेपाल

सरकारका

निकायद्वारा

सञ्र्ानलत

पररयोजिा

सिेतलाई

जिाउुँछ।

(ख) "सङ्गदठत सिंस्था" भन्नाले िेपाल सरकारको पूणव र्ा अनधकािंि स्र्ानित्र्

र्ा नियन्रणिा रहेको सिंस्थाि, कम्पिी, बैङ्क र्ा सनिनत र्ा प्रर्नलत

कािूि बिोशजि सार्वजनिकस्तरिा स्थायपत र्ा िेपाल सरकारद्वारा िदठत
आयोि, सिंस्थाि, प्रानधकरण, नििि, प्रनतष्ठाि, बोडव, केन्र, पररषद् र
यस्तै प्रकृनतको अन्य सङ्गदठत सिंस्था सम्झिु पछव र सो िब्दले यर्कास
सनिनत ऐि, 2013 बिोशजि िदठत यर्कास सनिनत, िेपाल सरकारद्वारा
सञ्चानलत

र्ा

िेपाल

सरकारको

पूणव

र्ा

अनधकािंि

अिुदाि

प्राप्त

यर्श्वयर्द्यालय, िहायर्द्यालय, अिुसन्धाि केन्र र यस्तै प्रकृनतका अन्य
प्राशिक र्ा

िैशक्षक सिंस्था,

िेपाल सरकारको

ऋण र्ा अिुदाििा

सञ्र्ानलत सिंस्था र्ा आयोजिा सम्झिु पछव।

(ि)
3.

"सार्वजनिक पदानधकारी" भन्नाले सरकारी निकाय र सङ्गदठत सिंस्थाको
पदानधकारी र्ा किवर्ारी सम्झिु पछव।

बजे ट यर्नियोजि, बह ुर् षीय ठे क् का र स्रोत सहिनताः (1) सरकारी निकायले र्ायषवक
यर्नियोशजत बजेट तथा स्र्ीकृत कायवक्रिभन्दा बढी हुिे िरी आनथवक दाययत्र् नसजविा हुिे

यर्षयिा निणवय िदाव र्ा त्यस्तो यर्षयिा िेपाल सरकार, िशन्रपररषद्िा प्रस्तार् पेि ििुव

1

पूर्व अनिर्ायव रूपिा अथव िन्रालयको सहिनत नलिु पिेछ। अथव िन्रालयको सहिनत
नबिा नसजविा िररिे आनथवक दाययत्र् व्यर्स्थापि ििव अथव िन्रालय बाध्य हुिे छै ि।
(२) सरकारी कोषबाट यर्तरण हुिे निर्ृत्तभरण, सािाशजक सुरक्षा भत्ता लिायत
सबै प्रकारका भत्ता तथा सुयर्धाहरू दोहोरो पिे िरी यर्तरण िररिे छै ि। बैयकङ्ग सेर्ाको
पहुुँर् पुिेका

स्थािीय तहिा सबै प्रकारका सािाशजक सुरक्षा भत्ता तथा सुयर्धाहरू बैंयकङ्ग

प्रणालीिाफवत यर्तरण ििुव पिेछ।
(३) यर्नियोशजत बजेटको सीिा िाघ्िे िरी खर्व िरे र अको र्षव भुक्तािी ददिे
िरी दाययत्र् सािव पाइिे छै ि।
(४) यर्नियोशजत रकि खर्व िदाव सरकारी निकाय तथा शजम्िेर्ार व्यशक्तले
नितव्ययी र िुणात्िक प्रनतफल प्राप्त हुिे िरी खर्व ििुव िराउिु पिेछ।
(५) कुिै पनि आयोजिाको काि तोयकएको सियिा सम्पन्न ििरी स्पष्ट आधार
तथा प्रायर्नधक पुष्ट्ाुँई नबिा भेररएिि, सिय थप तथा लाित र्ृयि ििव िराउि पाइिे
छै ि।
(६) आयोजिाको बहुबषीय ठे क्का सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ िा भएका ितव
पुरा

ििरे का

तथा

िध्यकालीि

खर्व

सिंरर्िािा

सिार्ेि

िभएका

आयोजिा

र्ा

कायवक्रिलाई बहुर्षीय ठे क्काको लानि स्रोत सहिनत ददइिे छै ि।
(7) उपदफा (६) बिोशजिको स्रोत सहिनत अिुसार आर्श्यक पिे बजेट

सम्बशन्धत

िन्रालय

र्ा

निकायको

आिािी

आनथवक

र्षवको

बजेट

सीिानभरबाट

व्यर्स्थापि ििुव पिेछ।
(8) कोनभड-19 को सिंक्रिणको रोकथाि, नियन्रण, उपर्ार र खोप खररदका
लानि बाहेक कुिै पनि आयोजिा र्ा कायवक्रिको लानि स्रोत सहिनत ददइिे छै ि।
तर उपदफा (६) बिोशजिको िापदण्डको अधीििा रही स्रोत सहिनत ददि यस
उपदफाले बाधा पुर्याएको िानििे छै ि।
(9) सिंघ, प्रदे ि तथा स्थािीय तहबाट साझेदारीिा सञ्चालि हुिे तथा सिपुरक
अिुदाि तफवका बाहेक अन्य आयोजिा र्ा कायवक्रि दोहोरो िपिे िरी सञ्र्ालि ििुव
पिेछ।
4.

पुुँज ीित खर्व सम्बन्धी व्यर्स्था: (1) आयोजिाको कायावन्र्यि िदाव सम्बशन्धत सरकारी
निकायले िानसक कायव यर्भाजि सयहतको र्ायषवक कायवयोजिा बिाई कायावन्र्यि ििुव
पिेछ।
(२) आयोजिाको कायावन्र्यि िदाव प्रथि रैिानसक अर्नधनभर न्यूिति दि
प्रनतित, त्यसपनछ रैिानसक यर्नियोजिभन्दा कि िहुिे िरी प्रत्येक ियहिा न्यूिति 10
प्रनतितका दरले असार िसान्तनभर ित प्रनतित िनतजा हानसल ििुव पिेछ।
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(3) उपदफा (2) बिोशजिको पुुँजीित खर्व ििे िरी सम्बशन्धत निकायले निनत
2078 असोज िसान्तनभर कायवयोजिा तयार िरी सम्बशन्धत िन्रालय, अथव िन्रालय र
रायिय योजिा आयोििा पठाउिु पिेछ।
(4) यर्कास आयोजिाहरूको अिलाइि अिुििि िरी यर्नियोशजत बजेट अिुरूप
खर्व हुिे पिनत सम्बशन्धत िन्रालयले सुनिशश्र्त ििुव पिेछ।
(५) उपदफा (3) बिोशजि तयार भएको कायवयोजिाको प्रिनतको नियनित
अिुििि सम्बशन्धत िन्रालय, अथव िन्रालय र रायिय योजिा आयोिबाट हुिेछ।
5.

सङ्गठि सिं रर्िा र पदपू न तव : (1) आनथवक र्षव 2078/79 िा ियाुँ सङ्गठि, सिंरर्िा र
दरबन्दी नसजविा िररिे छै ि।
तर, स्र्ास््य, यर्त्तीय व्यर्स्थापि र यर्कास कायवक्रि सञ्चालि ििे निकाय
बाहेक िेपाल सरकारले अत्यार्श्यक भिी निददवष्टट िरे को अर्स्थािा िेपाल सरकारको पूर्व
स्र्ीकृनतिा दरबन्दी सिायोजि ििव र्ा सरकारी निकाय कुिल, नितव्ययी र प्रभार्कारी
बिाउिे िरी सङ्गठि पुिवसिंरर्िा ििव बाधा पिे छै ि।
(2)

सार्वजनिक निकायको स्र्ीकृत दरबन्दीका कम््युटर अपरे टर, कायावलय

सहयोिी र सर्ारी र्ालकको पद र र्ायषवक स्र्ीकृत कायवक्रििा सिार्ेि भएका बाहेक
ज्यालादारी र्ा करारिा कािकाजिा लिाउि पाइिे छै ि। फाशजलिा रहेका किवर्ारीबाट
ररक्त पदपूनतव ििव सयकिे अर्स्था रहेिा त्यस्ता पदिा करार र्ा ज्यालादारीिा नियुक्त
िररिे छै ि।
तर

अथव

िन्रालयको

सहिनतिा

आयोजिा

सञ्र्ालिका

लानि

आर्श्यक

प्रायर्नधक किवर्ारी, कृयष प्रायर्नधक किवर्ारी तथा स्र्ास््य सेर्ातफवका शर्यकत्सक, िनसवङ
सेर्ा प्रदाि ििे स्र्ास््यकिीलाई करारिा नलि बाधा पिे छै ि।
(3) यस दफािा अन्यर जुिसुकै कुरा लेशखएको भए तापनि कायवक्रि खर्वबाट
करारिा किवर्ारी राख्ि पाइिे छै ि।
6.

कायावल य सञ् र्ालि, परपनरका र छपाई खर्व ाः (1) सरकारी निकाय बीर् परार्ार िदाव
उपलब्ध भएसम्ि सरकारी ईिेल तथा यर्द्युतीय िाध्यििाफवत ििे िरी कािजको
प्रयोिलाई कि ििुव पिेछ। लेटर ्याड छु ट्टै छपाई ििे कायव कि िरी लाभ लाितको
आधारिा कम््युटरिा ढाुँर्ा तयार िरी शर्ठ्ठी पर परार्ार ििुव पिेछ।
(2) सरकारी खर्विा िुभकाििा काडव छपाई ििव तथा िुभकाििा सन्दे ि
प्रकािि र्ा प्रसारण ििव पाइिे छै ि। सूर्िा तथा प्रसारण यर्भाि बाहेक अन्य सरकारी
निकायले क्यालेण्डर र डायरी छपाई ििव पाउिे छै ि।
(३) सरकारी निकायको कािसुँि सम्बशन्धत पुस्तक तथा परपनरका िार खररद
ििव पाइिे छ।
(४) सरकारी निकायले िानसक, द्वै िानसक, रैिानसक, र्ौिानसक, अधवर्ायषवक,
र्ायषवक प्रनतर्ेदि र बुलेयटि र्ेबसाईटिाफवत प्रकािि ििुव पिेछ। नियनित प्रकृनतका
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प्रनतर्ेदि तयारीलाई कायवक्रििा राखी कुिै प्रकारको भत्ता तथा अन्य खर्व लेख्ि पाइिे
छै ि।

तर कािूिले तोकेको अर्स्थािा आर्श्यकता अिुसार र अन्य अर्स्थािा अनभलेख

प्रयोजिको लानि अनधकति पर्ास प्रनतसम्ि त्यस्तो प्रनतर्ेदि प्रकािि ििव बाधा पिे
छै ि।
7.

तालीि, िोष्ठी तथा से नििाराः (1) तालीि, िोष्ठी, सेनििार, छलफल, बैठक र अन्तयक्रव या
लिायतका कायवक्रि उपलव्ध भएसम्ि अिलाईि प्रयर्नधको िाध्यिबाट सञ्र्ालि ििुव
पिेछ। त्यस्ता कायवक्रि भौनतक रुपिा उपशस्थत भई सञ्र्ालि ििुव परे िा सम्भर्

भएसम्ि आफ्िै सभाहल र्ा बैठक कक्ष, सार्वजनिक सभाहल र्ा बैठक कक्ष प्रयोि ििुव
पिेछ।
(2)

सिंस्थाको

तोयकएका

शजम्िेर्ारीिा

पिे बाहेक अन्य निकायले

िेपाल

सरकारको स्रोत र र्ैदेशिक ऋणबाट खर्व व्यहोिे िरी आर्ासीय िोष्ठी र्ा कायविाला
आयोजिा ििव पाइिे छै ि।

(3) अन्तरावयिय स्तरको िोष्ठी र्ा सेनििार सरकारी र्ा सार्वजनिक सभाहलिा
सञ्र्ालि ििव सम्भर् िभएिा िार होटलिा सञ्र्ालि ििुव पिेछ।
8.

आन्तररक तथा र्ै दे शिक भ्रिणाः (1) िेपाल सरकारको स्रोत तथा र्ैदेशिक ऋणबाट खर्व
व्यहोिे िरी र्ैदेशिक अर्लोकि, तालीि र्ा अध्ययि भ्रिणिा ििोियि िररिे छै ि।
यर्दे िशस्थत

िैरसरकारी

सिंस्थाबाट प्रा्त

नििन्रणाको आधारिा भ्रिण िदाव िेपाल

सरकारको स्रोतको उपयोि ििव पाइिे छै ि।
(2)

उपदफा (१) िा जुिसुकै कुरा लेशखएको भए तापनि दद्वपक्षीय तथा

र्हुपक्षीय र्ाताव र्ा अन्तरावयिय सङ्गठिबाट आयोजिा हुिे बैठकिा िुलक
ु को प्रनतनिनधत्र्

हुिप
ु िे यर्षयिा एर्ि् कुिै अत्यार्श्यक कािका लानि र्ैदेशिक भ्रिणिा ििोियि ििुव
परे िा अथव िन्रालयको पूर्व सहिनत नलई ििोियि ििुव पिेछ।
(३) यर्शिष्ट ब्यशक्तले िेतृत्र् ििे बाहेक अथव िन्रालयको पूर्व स्र्ीकृनत बेिर
िेपाल सरकारको प्रनतनिनधत्र् िरी यर्दे ि जािे प्रनतनिनध िण्डलिा तीि जिा भन्दा बढी
ब्यशक्त सिार्ेि ििव पाइिे छै ि।

(४) सार्वजनिक निकायका पदानधकारीले आयोजिा सम्बि नििावण व्यर्सायी र्ा

पराििवदाताको खर्विा यर्दे ि भ्रिण ििव पाइिे छै ि।
(५) सरकारी कािको नसलनसलािा अिुििि तथा भ्रिणिा जाुँदा कािसुँि
सम्बशन्धत तीि जिाभन्दा बढी ब्यशक्त जाि पाइिे छै ि। अिुििि भ्रिणबाट फकेपनछ
अिुििि प्रनतर्ेदि पेि िरे िा िार भ्रिण खर्व लेख्िु पिेछ।

(६) भ्रिण काजिा खयटएको स्थाििा ििई खर्व लेखेिा काजिा खटाउिे र

खर्व लेख्िे पदानधकारीबाट त्यस्तो खर्व असुल ििुव पिेछ।
9.

सर्ारी साधिको उपयोि र व्यर्स्थापिाः (1) सर्ारी साधिको सुयर्धा प्रयोि ििे सुय र्धा
प्राप्त पदानधकारीलाई प्रर्नलत कािूि र्ा िेपाल सरकारले तोकेको अर्स्थािा बाहेक
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एकभन्दा बढी सर्ारी साधि उपलब्ध िराइिे छै ि। िन्रालय/निकाय र्ा अन्तिवत
भएका सर्ारी साधिको सिंख्या र प्रयोिको अर्स्थासयहतको अद्यार्नधक अनभलेख राख्िु
पिेछ।

(2) िेपाल सरकारको स्रोत, र्ैदेशिक अिुदाि तथा र्ैदेशिक ऋणबाट स्र्ास््य
सेर्ा सञ्चालि तथा निर्ावर्ि कायवक्रि सञ्चालि ििे प्रयोजिका लानि बाहेक अन्य
अर्स्थािा र्ार पाङ्गरे सर्ारी साधि खररद िररिे छै ि। िौजुदा सर्ारी साधि नितव्ययी
ढङ्गले ििवत िरी उपयोि ििुव पिेछ। उपयोििा िआउिे बीस र्षव पुिेका सर्ारी
साधिलाई अनिर्ायव रूपिा नललाि ििुव पिेछ।
(३) ििवत िरे र पनि उपयोििा आउि िसक्िे र बीस र्षव अर्नध पुिेका
सर्ारी साधिहरू लाितप्रभार्ीका आधारिा यर्द्युतीय सर्ारी साधििा रुपान्तरण ििव
सयकिे िसयकिे बारे िा सम्बशन्धत िन्रालय तथा निकायले यो िापदण्ड प्रारम्भ भएको
निनतले दुई ियहिानभर यकीि ििुव पिेछ। त्यसरी रूपान्तरण ििव सयकिे दे शखएका सर्ारी

साधि सम्बशन्धत िन्रालय तथा निकायको आर्श्यकता सिेत यकीि िरी रूपान्तरण ििव
िाि भई आएिा अथव िन्रालयले सहिनत ददि सक्िेछ।
(४) उपदफा (३) बिोशजि यर्द्युतीय सर्ारी साधििा रुपान्तरण ििव िसयकिे
सर्ारी साधि सम्बशन्धत िन्रालय तथा निकायले यो िापदण्ड प्रारम्भ भएको निनतले र्ार
ियहिा नभर अनिर्ायव रूपिा नललाि ििुव पिेछ।
(५) सर्ारी साधिको उपयोि र व्यर्स्थापि िदाव सर्ारी साधि सम्बन्धी िेपाल
सरकारबाट स्र्ीकृत िापदण्ड अनिर्ायव रूपिा पालि ििुव पिेछ।
(६) सार्वजनिक नबदाको ददििा उपत्यकानभर सम्बशन्धत निकायको सशर्र् र्ा
प्रिुख शजल्ला अनधकारीको र उपत्यका बायहर सम्बशन्धत शजल्लाको प्रिुख शजल्ला
अनधकारीको अिुिनत नबिा सर्ारी साधि र्लाउि पाइिे छै ि।
10.

ईन्धिाः (1) सर्ारी साधिको सुयर्धा उपभोि ििव पाउिे पदानधकारीले अथव िन्रालयबाट
जारी कायव सञ्र्ालि निदे शिका, २०७७ िा तोयकएको िापदण्डिा न्यूिति 10 प्रनतित
कटौती िरी ईन्धि खपत ििुव पिेछ। सर्ारी साधि प्रयोि िदाव अनिर्ायव रूपिा लिबुक
भिुव पिेछ।
(2)

पुलिा

रहेका

सर्ारी

साधिको

लानि

उपदफा

(१)

बिोशजिको

निदे शिकािा तोयकएको िापदण्ड बिोशजि ईन्धि खर्व ििव सयकिेछ।
(3) ईन्धि खर्व िीषवकिा र्ालु आनथवक र्षविा यर्नियोशजत रकििा थप निकासा
र्ा अन्य खर्व िीषवकबाट रकिान्तर िाि ििव पाइिे छै ि।
11.

भत्ता, खािाखाजा तथा सुय र्धााः (1) प्रोत्साहि भत्ता, अनतररक्त सिय काि िरे र्ापतको
भत्ता, जोशखि भत्ता, यर्िेष भत्ता, खाजाखािा लिायतका कुिै प्रकारका भत्ता प्रदाि िररिे
छै ि।
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तर, कोनभड-१९ को सङ्गक्रिण रोकथाि, नियन्रण तथा उपर्ारिा अरपिंशक्तिा
खयटएका स्र्ास््यकिी, कोनभड प्रयोििालािा काि ििे किवर्ारी, सरसफाईकिी र

कोनभड रोकथाििा प्रत्यक्ष रूपिा खयटएका सुरक्षाकिीिध्ये कुल कायवरत सङ्गख्याको दि
प्रनतितिा

िबढ्िे

िरी

त्यसरी

खयटएका

सुरक्षाकिीको

जोशखि

र्िीकरणसयहतको

अनभलेख सम्बशन्धत निकायबाट प्रिाशणत िरी प्राप्त भएपनछ अथव िन्रालयले स्रोतको
उपलब्धताको आधारिा जोशखि भत्ता यर्तरणको लानि िेपाल सरकार, िशन्रपररषद्को
निनत २०७8 साल असार 29 ितेको निणवयािुसार बजेट निकासा ददि बाधा पिे छै ि।
(2) निजी सर्ारी र्ालक, भान्छे , निजी सहायक लिायतका कािूिबिोशजि प्राप्त
हुिे सुयर्धा र्ापतको रकि सम्बशन्धत पदानधकारीलाई उपलब्ध िराउिु पिे अर्स्थािा
त्यस्तो सुयर्धा र्ापतको रकििा िुरू पाररश्रनिक बाहेक िहङ्गी भत्ता, पोिाक, र्ाडपर्व
खर्व लिायत अन्य कुिै प्रकारको सुयर्धा उपलब्ध िराइिे छै ि।
(3) सरकारी र्ा आफ्िो निजी आर्ास प्रयोि ििे पदानधकारीले आर्ास सुयर्धा

र्ापतको रकि नलि पाउिे छै ि। त्यस्तो रकि नलएको भए निजबाट सरकारी बाुँकी
सरह असुल उपर ििुव पिेछ।
(4) नियनित कािको लानि बैठक भत्ता प्रदाि िररिे छै ि।
तर, कािूि बिोशजि िठि भएका सनिनतका लानि बैठक भत्ता भुक्तािी ििव बाधा
पिे छै ि।
12.

कायवक्र ि खर्व तथा ििोरञ्जि खर्व ाः (1) नियनित प्रकृनतका कािलाई कायव क्र ि खर्व ि ा
राखी सञ्र्ालि ििव पाइिे छै ि। कायवक्रि खर्वबाट ििवत, ईन्धि, बैठक भत्ता जस्ता
खर्व लेख्ि पाइिे छै ि।
(2) यर्दे िी अनतनथ तथा पाहुिाहरूको लानि बाहेक सरकारी खर्विा भोज भतेर
ििव पाइिे छै ि।

13.

औषनध उपर्ार, क्षनतपू नतव, आनथव क सहायता तथा अिुद ािाः (1) अथव िन्रालयको सहिनत
नबिा कुिै पनि प्रकारको आनथवक सहायता, राहत, क्षनतपूनतव र्ा अिुदाि यर्तरण ििव पाइिे
छै ि।
तर कािूििा तोयकएको यर्षय, िेपाल सरकारबाट स्र्ीकृत निदे शिका, िापदण्ड

तथा र्ायषवक स्र्ीकृत कायवक्रि बिोशजि आनथवक सहायता, राहत, क्षनतपूनतव र्ा अिुदाि
यर्तरण ििव र्ाधा पिे छै ि।
(2)

आनथवक

सहायता

उपलब्ध

िराइएका

ब्यशक्तहरूको

यर्र्रण

यर्द्युतीय

प्रणालीिा अद्यार्नधक िरी सम्बशन्धत निकायको र्ेर्साईटिाफवत सार्वजनिक ििुव पिेछ।
(3) सरकारी निकायले दोहोरो पिे िरी अिुदाि यर्तरण ििुव हुुँदैि।
14.

पराििव से र्ााः (1) यर्द्यिाि जििशक्तबाट सम्पादि हुिे कािको लानि बाह्य सेर्ा
पराििवबाट काि ििव िराउि पाइिे छै ि।
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(2) ऐि, नियि, यर्नियि, कायवयर्नध, िापदण्ड र निदे शिका बिाउिे जस्ता काि
सेर्ा पराििवबाट िराउि पाइिे छै ि।
तर, अथव िन्रालयको सहिनतिा यर्द्यिाि जििशक्तबाट सम्पादि िहुिे जयटल
प्रकृनतका

प्रायर्नधक र

उच्र् ब्यार्साययक िाि

तथा

सीप आर्श्यक पिेिा सेर्ा

पराििवबाट िराउि बाधा पिे छै ि।
15.

धारा, नबजुल ी तथा टे नलफो िाः (1) रकि यर्नियोजि भएको अर्स्थािा धारा तथा
नबजुलीको िहिुल सियिा भुक्तािी ििरी जररर्ािा नतिुव पिे अर्स्था आएिा त्यस्तो

जररर्ािा र्ापतको रकि सम्बशन्धत कायावलय प्रिुख र लेखा प्रिुख बाट दािासाहीले असुल
उपर िररिेछ।
(2) प्रयोििा िआएका ल्याण्डलाइि टे नलफोिको सिंख्या यकीि िरे र त्यस्तो
टे नलफोि लाइिलाई यर्स्थापि िरी लित कट्टा ििुव पिेछ।
16.

सरकारी भर्ि तथा आन्तररक सजार्ट र घरभाडााः (1) सिंघका केन्रीय निकाय,
शजल्लाशस्थत कायावलय, प्रदे ि र स्थािीय तहका प्रिासकीय भर्ि नििावण िदाव एकरुपता,
सेर्ाराही तथा अपाङ्गिैरी र लाित प्रभार्ी हुिे िरी बिाउिु पिेछ।
(2) ियाुँ बन्ने कायावलय भर्ि, आर्ास भर्ि र पदानधकारीको कायवकक्षको
आकार, ढाुँर्ा र फ्लोररङ्ग तथा फनिवनसङ्ग सम्बन्धी िापदण्ड िहरी यर्कास िन्रालयले यो
िापदण्ड प्रारम्भ भएको निनतले दुई ियहिानभर तयार िरी लािू ििुव पिेछ। यसरी

िापदण्ड तयार िदाव कायावलयको कािको प्रकृनत, सिंिठि सिंरर्िा, सेर्ा प्रर्ाह सहजता,
कायव र्ाप, जिसम्बन्ध, अपाङ्गिैरी पूर्ावधार नििावण लिायतका यर्षयलाई आधार नलिु
पिेछ।
(3) सरकारी निकायले सार्वजनिक सम्पशत्त व्यर्स्थापि प्रणालीिा सबै यकनसिका
िैर यर्त्तीय सम्पशत्तको लेखाङ्कि र प्रनतर्ेदि अनिर्ायव रूपिा ििुव पिेछ।
(4) सरकारी निकायले उपलब्ध भएसम्ि ियाुँ भर्ि नििावण ििरी खाली रहेका
तथा उपयोििा िरहेका सरकारी भर्िको अनधकति उपयोि ििे िरी केन्रीय स्तरिा
िहरी यर्कास िन्रालयले र शजल्लािा प्रिुख शजल्ला अनधकारीले सिन्र्य ििुव पिेछ।
खाली रहेको सरकारी भर्िको अनभलेख सम्बशन्धत कोष तथा लेखा नियन्रक कायावलयले
अद्यार्नधक िरी उपलब्ध िराउिु पिेछ।
(5) सरकारी कायावलयले घर बहालिा नलुँदा सम्भर् भएसम्ि व्यापाररक क्षेर र
प्रिुख िािविा िपिे िरी नलिे व्यर्स्था निलाउिु पिेछ।
17.

सम्पशत्त खररद, ििव त तथा नललािाः (1) सरकारी कािकाजको लानि ल्यापटप, डे स् कटप
कम््युटर र एयर कशण्डसि जस्ता सािाि खररद िदाव यर्नियोशजत बजेट तथा स्र्ीकृत
कायवक्रि बिोशजि ििुव पिेछ।
(2) कायावलयिा किवर्ारीले प्रयोि ििे िरी खररद िररएका ल्यापटप, आई्याड,
िोर्ाईल जस्ता यर्द्युतीय उपकरण न्यूिति पाुँर् र्षवसम्ि प्रयोि ििुव पिेछ। किवर्ारीको
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सिंख्या, कािको प्रकृनत, आर्श्यकता तथा िौज्दातिा भएका उपकरणको अर्स्थालाई
सिेत यर्श्लेषण िरी नललाि िरे र िार ियाुँ खररद ििुव पिेछ। किवर्ारीको सरुर्ा भएको
अर्स्थािा यस्तो उपकरण प्राप्त ििे किवर्ारीको सरुर्ा भएको सिंघीय सिंरर्िानभरका
कायावलयिा

दाशखला

हस्तान्तरण

ििे

िरी

रिािापरिा

अनभलेख

जिाई

पठाउि

सयकिेछ।
(३) पुरािा फनिवर्र, िेशििरी औजार, यन्र उपकरण लिायतका र्स्तुहरू
नललाि ििरे सम्ि ियाुँ खररद ििव पाइिे छै ि। यथासम्भर् पुरािा र्स्तुहरू लाित
लाभको यर्श्लेषण िरे र ििवत िरी प्रयोि ििुव पिेछ। ििवत िदाव अनधकार प्रा्त
अनधकारीबाट स्र्ीकृत िराएर िार ििुव पिेछ।
18.

िापदण्डको पालिा र अिुि ििको व्यर्स्थााः (१) यस िापदण्ड पालिाको सम्बन्धिा
अिुििि ििव दे हाय बिोशजिको एक उच्र्स्तरीय अिुििि सनिनत रहिेछाः(क) िुख्य सशर्र्, िेपाल सरकार

(ख) सशर्र्, प्रधाििन्री तथा िशन्रपररषद्को कायावलय

- सिंयोजक
- सदस्य

(प्रिासि क्षेर हेिे)
(ि) सशर्र्, अथव िन्रालय

- सदस्य

(घ) सशर्र्, सिंघीय िानिला तथा सािान्य प्रिासि िन्रालय

- सदस्य

(ङ) सशर्र्, भौनतक पूर्ावधार तथा यातायात िन्रालय

- सदस्य

(छ) िहालेखा नियन्रक, िहालेखा नियन्रक कायावलय

- सदस्य

(र्) सशर्र्, रायिय योजिा आयोि

- सदस्य

(२) उपदफा (१) बिोशजिको सनिनतबाट अिुििि िदाव यस िापदण्डको
प्रार्धाि उल्लङ्घि िरी िेपाल सरकारलाई हानि-िोक्सािी पुग्ि िएको र्ा पुर्याएको

दे शखएिा त्यस्तो हानि िोक्सािी भएको रकि सम्बशन्धत पदानधकारी र्ा किवर्ारीबाट
असुल िरी त्यस्तो पदानधकारी र्ा किवर्ारीलाई यर्भािीय कारर्ाही ििव सम्बशन्धत
निकायिा लेखी पठाउिु पिेछ।
(३) उपदफा (१) बिोशजिको सनिनतको सशर्र्ालयको कायव अथव िन्रालयको
बजेट तथा कायवक्रि िहािाखाले ििेछ।
(४) यस दफािा अन्यर जुिसुकै कुरा लेशखएको भए तापनि आफ्िो क्षेरानधकार
रहेको शजल्लानभर प्रिुख शजल्ला अनधकारीले र आफ्िो िन्रालयको क्षेरानधकार अन्तिवत
सम्बशन्धत िन्रालयको सशर्र् र्ा केन्रीय निकायको प्रिुखले यस िापदण्डको पालिा िरे
र्ा ििरे को अिुििि िरी उपदफा (१) बिोशजिको सनिनतिा रैिानसक रूपिा प्रनतर्ेदि
ििुव पिेछ।
(५)

यस िापदण्ड कायावन्र्यिको सम्बन्धिा कुिै िुिासो र्ा उजूरी भए

प्रधाििन्री तथा िशन्रपररषद्को कायावलय, सम्बशन्धत िन्रालय र्ा केन्रीय निकाय र्ा
शजल्ला प्रिासि कायावलयिा उजुरी ददि सयकिेछ। त्यसरी उजुरी प्राप्त भएिा सम्बशन्धत
निकायले आर्श्यक छाियर्ि ििेछ।
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(६)

सार्वजनिक सेर्ा

प्रर्ाहलाई

सहज

र

प्रभार्कारी

बिाउि सम्बशन्धत

िन्रालय र्ा केन्रीय निकायले नियनित अिुििि, निरीक्षण र नियिि िरी त्यस्तो सेर्ा
प्रर्ाहिा स्र्च्छ र प्रनतस्पधावत्िक र्ातार्रण नसजविा ििुव पिेछ।
(७) लेखापरीक्षण ििे निकाय र्ा कायावलयले प्रर्नलत कािूिबिोशजि आन्तररक
र अशन्ति लेखापरीक्षण िदाव यस िापदण्डको पालिा भए र्ा िभएको सिेत परीक्षण ििुव
पिेछ।
(८) सबै सरकारी निकायका प्रिुखले यसको पालिा र सार्वजनिक खर्विा

नितव्यययता कायि ििे, सार्वजनिक स्रोत साधिको प्रभार्कारी उपयोि र कायावलय
सञ्र्ालििा प्रभार्कारी आन्तररक नियन्रण प्रणाली लािु िरी आफ्िै पहलिा उपलब्धी
दे शखिे िरी कायव ििुव पिेछ।
(9) यस िापदण्डको कायावन्र्यि ििे, िराउिे प्रिुख शजम्िेर्ारी सम्बशन्धत
िन्रालय र सरकारी निकायको प्रिुखको हुिेछ।
(10)

यस

िापदण्डको

पालिालाई

सम्बशन्धत

पदानधकारीको

कायवसम्पादि

िूल्याङ्किसुँि आर्ि िररिेछ।
19.

यर्यर्धाः

(1) सायर्किा बजेट प्रस्तार् भएकोिध्ये इन्धि, ििवत, तानलि तथा िोष्ठी,

कायवक्रि, भ्रिण, अिुििि तथा िूल्याङ्कि, ििवत, बैठक भत्ता, कायावलय सञ्चालि र
यर्यर्ध खर्व िीषवकिा न्यूिति 10 प्रनतितका दरले बजेट कट्टा भएकोले सोही अिुसार
खर्व व्यर्स्थापि ििुव पिेछ।
(2) सरकारी निकायले िालसािाि खररद िदाव सार्वजनिक निकायिा स्र्दे िी
र्स्तुको उपयोि सम्बन्धी निदे शिका, 2071 पालिा ििुव पिेछ।
(3) प्रकोप, उिार, िाशन्त सुरक्षा र यर्िेष सरकारी सिारोहिा अनत यर्शिष्टट
पदानधकारी सहभािी हुि ु पिे अर्स्थािा बाहेक हेनलको्टर भाडािा नलि पाइिे छै ि।
20.

िापदण्ड बिाई लािू ििे ाः (१) सिंिदठत सिंस्थाले यस िापदण्डको अधीििा रही खर्विा
नितव्यययता कायि ििे सम्बन्धी िापदण्ड बिाई लािू ििुव पिेछ। त्यस्तो िापदण्ड
िबिेसम्ि यस िापदण्डको पालिा ििुव पिेछ।
(२) प्रदे ि तथा स्थािीय तहले यस िापदण्डको प्रनतकूल िहुिे िरी नितव्यययता
तथा सार्वजनिक खर्वको प्रभार्काररता सम्बन्धी िापदण्ड बिाई लािू ििव सक्िे छि्।

21.

आर्श्यक व्यर्स्था निलाउि सक्िे ाः यस िापदण्डको कायावन्र्यिका क्रििा कु िै दद्वयर्धा
र्ा सिस्या उत्पन्न भई बाधा अड्काउ परे िा अथव िन्रालयले त्यस्तो बाधा अड्काउ
फुकाउि आर्श्यक व्यर्स्था ििव सक्िेछ।

22.

खारे जीाः सार्वजनिक खर्विा नितव्यययता कायि ििे सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ खारे ज
िररएको छ।
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