
 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र 
सूचनाको हक सम्बन्धी िनमााली , २०६५ को िनमा ३ 

बाोजिा 
 

नपेाी सरकार 

राष्ट्रिम प्राकृििक स्रोि िथा ष्ट्रलत्त आमोग  

िसिंहदरबार, काठााडौं। 

श्रालण ४, २०७८  

सालवििनक गररएको ष्ट्रललरण 



 

1. पररचमः 
राज् िम प्राकृििक स्रोि िथा ष्ट्रलत्त आमोग एक सिंलिधािनक िनकाम हो। नेपाीको सिंष्ट्रलधानको  ाग-२६, धारा 
२५० र २५१ ाा राज् िम प्राकृििक स्रोि िथा ष्ट्रलत्त आमोग सम्बन्धी व्मलस्था गररएको छ। सिंघीमिाको 
नलीन अभ्मासीाई सिंस्थागि गदै ीििान नेपाीको सिंष्ट्रलधानाा गररएका ष्ट्रलि न् न व्मलस्थाहूमा्मे राज् िम 
प्राकृििक स्रोि िथा ष्ट्रलत्त आमोग एक ाहत्त्लपूणव सिंलिधािनक िनकामको रुपाा रहेको छ। मस आमोगीे 
सरकारहरुबीच  एको राज्मशजिको बााँडफााँडको प्र ालकार  कामावन्लमनको आधार िनाावणाा  िुाका िनलावह 
गने गदवछ। खासगर  आमोगीे ाीुकुाा उपीब्ध प्राकृििक एला ्ष्ट्रलत्तीम स्रोिहूमको सिंघ, प्रदेश र स्थानीम 
सरकारबीच न्मामोजचि बााँडफााँटको सिुनज चििा गने गदवछ। अन्िरसरकार  ष्ट्रलत्तीम हस्िान्िरण, प्राकृििक 
स्रोिको बााँडफााँट ीगामिका ष्ट्रलषमाा गहन जिम्ाेलार  सष्ट्रहि गठन गररएको मो आमोग नेपाीका ीािग एक 
नलीन ष्ट्रकिसाको िनकामका रुपाा रहेको छ। 

2. आमोगको काा किवव्म र अिधकारः 
नेपाीको सिंष्ट्रलधानको  ाग २६ को धारा २५१ ाा  आमोगको काा, किवव्म र अिधकार देहामबाोजिा 
िोष्ट्रकएका छन:् 

1. सिंष्ट्रलधान र कानून बाोजिा सिंघीम सज चि कोषबाट सिंघ, प्रदेश र स्थानीम सरकारबीच रािस्लको 
बााँडफााँट गने ष्ट्रलस्ििृ आधार र ढााँचा िनधावरण गने, 

2. सिंघीम सज चि कोषबाट प्रदेश र स्थानीम सरकारीाई प्रदान गररने साानीकरण अनदुान सम्बन्धाा 
िसफाररस गने, 

3. राज् िम नीिि िथा कामव ा, ाानक, पूलावधारको अलस्था अनसुार प्रदेश र स्थानीम सरकारीाई प्रदान 
गररने सशिव अनदुानको सम्बन्धाा अ्ममन अनसुन्धान गर  आधार िमार गने, 

4. प्रदेश सज चि कोषबाट प्रदेश र स्थानीम सरकारबीच रािस्लको बााँडफााँड गने ष्ट्रलस्ििृ आधार र ढााँचा 
िनधावरण गने, 

5. सिंघ, प्रदेश र स्थानीम सरकारको खचव जिम्ाेलार  पूरा गने र रािस्ल असीु ाा सधुार गनुव पने 
उपामहूमको िसफाररस गने,  

6. साज् टगि आिथवक सूचकहूमको ष्ट्रल ीेषण गर  सिंघ, प्रदेश र स्थानीम सरकारीे िीन सक्ने आन्िररक 
ऋणको सीाा िसफाररस गने, 

7. सिंघ र प्रदेश सरकारको रािस्ल बााँडफााँडका आधारको पनुरालीोकन गर  परराािवनको िसफाररस गने, 

8. प्राकृििक स्रोिको पररचाीन गदाव नेपाी सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीम िहको ीगानी िथा 
प्रििफीको ष्ट्रहस्सा िनधावरणको आधार िम गर  िसफाररस गने, 

9. प्राकृििक स्रोिको बााँडफााँड सम्बन्धी ष्ट्रलषमाा सिंघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीम िह िथा 
स्थानीम िहहूमबीच उठ्न सक्ने सम्  ाष्ट्रलि ष्ट्रललादको ष्ट्रलषमाा अ्ममन अनसुन्धान गर  त्मसको 
िनलारण गनव सान्लमात्ाक ूमपाा काा गनव सझुाल ददन,े 

10. प्राकृििक स्रोिको बााँडफााँड गदाव सोसाँग सम्बजन्धि लािालरणीम प्र ाल ाूल्माङ्कन सम्बन्धाा 
आलमक अ्ममन र अनसुन्धान गर  नेपाी सरकारीाई िसफाररस गने। 

 



मसिगर  राज् िम प्राकृििक स्रोि िथा ष्ट्रलत्त आमोग ऐन, २०७४ को दफा ३ बाोजिा आमोगीाई 
देहामबाोजिाका काा, किवव्म र अिधकार िोष्ट्रकएका छन:् 
 

1) प्रदेश काननु बाोजिा प्रदेशीे स्थानीम िहीाई ददन े ष्ट्रलत्तीम साानीकरण अनदुान सम्बन्धाा 
प्रदेशीाई िसफाररस गने, 

2) प्रदेश काननु बाोजिा प्रदशीे स्थानीम िहीाई प्रदान गने सशिव अनदुानको आधार िमार गर  
प्रदेशीाई िसफाररस गने, 

3) नेपाी सरकार, प्रदेश ला स्थानीम िहबीच रािस्लको बााँडफााँट सम्बन्धाा उठेको ष्ट्रललाद सााधन गनव 
आलमक सहिीकरण र सहमोग गने, 

4) नेपाी सरकारीे प्रदेश िथा स्थानीम िहीाई ददने अनदुान सम्बन्धाा नेपाी सरकारीाई सझुाल 
ददन,े 

5) नेपाी सरकार िथा प्रदेशीे रािस्ल बााँडफााँटका सम्बन्धाा कुनि सझुाल ााग गरेाा आलमक 
सझुाल ददन,े 

6) नेपाी सरकार, प्रदेश िथा स्थानीम िहीे ीगाउन े करका सम्बन्धाा नेपाी सरकार, प्रदेश ला 
स्थानीम िहीे सझुाल ााग गरेाा आलमक सझुाल ददन,े 

7) प्राकृििक स्रोिको सिंरक्षण र उपमोगका ष्ट्रलषमाा नपेाी सरकार, प्रदेश िथा स्थानीम िहीाई 
आलमक सझुाल ददने, 

अन्िर सरकार  ष्ट्रलत्त व्मलस्थापन ऐन, २०७४ ाा नेपाी सरकारीे प्रदेश र स्थानीम िहीाई प्राकृििक स्रोिको 
रोमल्ट को बााँडफााँट गदाव आमोगको िसफाररस बाोजिा गने व्मलस्था रहेको छ। 

3. आमोगाा रहन ेकावचार  सिंखमाः 

राज् िम प्राकृििक स्रोि िथा ष्ट्रलत्त आमोगाा अ्मक्ष िथा सदस्महूम रहने र आमोगको कामव स चाीनका ीािग 
स्थापना गररएको कामावीमाा सजचल र अन्म कावचार हूम रहने व्मलस्था  एको छ। आमोगको सिंगठन िथा 
व्मलस्थापन सलेक्षणबाट आमोगको कामवक्षेत्र हेर  मसको कामावीमाा ष्ट्रलि न् न िीनलटा ाहाशाखा र िी अन्िगवि 
सम्बजन्धि शाखाहरु रहेका छन।् आमोगको कामवके्षत्र ष्ट्रलजश् ट प्रकृििको  एको हनुाीे सााान्म प्रशासन, रािस्ल, 
इजन्ििनमररङ्ग, िथ्माङ्क, ष्ट्रलष्ट्रलध सेला ीगामिका ष्ट्रलि न्न सेला साूहका िनशजि आमोगाा रहने व्मलस्था छ। 
आमोगको स्लीकृि सिंगठन सिंरचना र सो अनसुारको कावचार  ष्ट्रललरण देहामानसुार रहेको छ। 



आमोगको सङ् गठन सिंरचनाः 

 

 

सजचल िनिी सजचलाीम 
शा.अ.रा.प्र.ि.ृ(प्र)-१ 

 

सदस्म सदस्म सदस्म सदस्म िनिी सजचलाीम 
शा.अ.रा.प्र.ि.ृ(प्र)-४ 

 

अ्मक्ष िनिी सजचलाीम 
शा.अ.रा.प्र.ि.ृ(प्र)-१ 

लन रोमल्ट  िथा लािालरण प्र ाल 
ाूल्माङ्कन शाखा 

लन.अ.रा.प्र.दि.(लन)-१ 
लािालरण ष्ट्रलज्ञ रा.प.ि.ृ (प्रा.)-१ 

लन अिधकृ रा.प.ि ृ(लन)-१ 
 

खानी रोमल्ट  िथा 
खिनि पदाथव पररचाीन शाखा 

िस.िड.जि. रा.प.दि.(जिमोीोिी)-१ 
ई.रा.प.ि.ृ (जिमोीोिी)-१ 

 
 
 

पलविारोहण रोमल्ट  िथा पमवटन शाखा 
उ.स.रा.प्र.दि.(प्र./सा.प्र.)-१ 
शा.अ.रा.प्र.ि.ृ(प्र/सा.प्र.)-१ 

 

ष्ट्रलत्तीम व्मलस्थापन 
ाहाशाखा 

स.स. रा.प्र.प्र.-१ 
ना.स.ु रा.प.अनिं.(प्र)-१ 

 
 

ना 
ना.स.ु रा.प्र.अनिं.(प्र./सा.प्र.)-

१ 
 
 

ष्ट्रलत्तीम हस्िान्िरण िथा आन्िररक 
ऋण व्मलस्थापन शाखा 

उ.स.रा.प्र.दि.(रा.)-१ 
शा.अ.रा.प्र.ि.ृ(रा.)-१ 

 
 

रािस्ल बााँडफााँट शाखा 
उ.स.रा.प्र.दि.(रा.)-१ 
शा.अ.रा.प्र.ि.ृ(रा.)-१ 

 

प्राकृििक स्रोि पररचाीन िथा रोमल्ट  
बााँडफााँट ाहाशाखा 

स.स. रा.प्र.प्र.(ईजन्ि. िसि ी)-१ 
ना.स.ु रा.प्र.अनिं.(प्र./ सा.प्र.)-१ 

 
ष्ट्रलद्यिु िथा िीस्रोि रोमल्ट  शाखा 

िस.िड.ई. रा.प.दि.(िसि ी/हाइड्रो)-१ 
ई.रा.प.ि.ृ (िसि ी/हाइड्रो)-१ 

 

नीिि ष्ट्रल ीेषण िथा व्मलस्थापन 
ाहाशाखा 

स.स. रा.प्र.प्र.-१ 
ना.स.ु रा.प्र.अनिं.(प्र./सा.प्र.)-१ 

काननु शाखा 
उ.स. रा.प्र.दि.(न्माम/काननु)-१ 

 

प्रशासन शाखा 
उ.स.रा.प्र.दि.(प्र. /सा.प्र.)-१ 
शा.अ.रा.प्र.ि.ृ(प्र/सा.प्र.)-१ 

क.ई.रा.प.ि ृ(ष्ट्रलष्ट्रलध)-१  
ना.स.ुरा.प्र.अनिं.(प्र./सा.प्र.)-४ 

क. अप्रे. रा.प.अनिं.प्र.-५  
 
 
 

अनसुन्धान िथा नीिि ष्ट्रल ीेषण शाखा 
उ.स.रा.प्र.दि.(प्र/सा.प्र.)-१ 

लरर् ट अथवश्ी, रा.प.दि.(ष्ट्रलष्ट्रलध)-१ 
शा.अ.रा.प्र.ि.ृ(प्र/सा.प्र.)-१ 

साािशा्त्री.रा.प्र.ि.ृ(प्र/सा.प्र.)-१ 
 
 

शा.अ.रा.प्र.ुि.ृ(प्र)-४ 
 

मोिना,अनगुान िथा कामव ा शाखा 
उ.स.रा.प्र.दि.(प्र/सा.प्र.) -१ 

शाखा अिधकृि रा.प.ि(ृप्र/सा.प्र)-१  
 
 

शा.अ.रा.प्र.ि.ृ(प्र/सा.प्र.)-१ 
 

आिथवक प्रशासन शाखा 
ीे.अ. रा.प.ि.ृ(ीेखा)-१ 
ीे.पा.रा.प.अनिं.(ीेखा)-१ 

िथ्माङ्क ष्ट्रल ीेषण शाखा 
ल.ि.अ.रा.प्र.दि.(िथ्माङ्क)-१  
िथ्माङ्क अिधकृि रा.प्र.ि.ृ-१ 

 
 

शा.अ.रा.प्र.ुि.ृ(प्र)-४ 
 



 

आमोगको कावचार  ष्ट्रललरणः 

 .सिं. पद शे्रणी स्लीकृि दरबन्द  पदपूििव अलस्था ररि 
१. सजचल ष्ट्रलजशष्ट 1 1 0 
२. सहसजचल रा. प. प्रथा 3 3 0 
३. उपसजचल(प्रा.) रा.प.दििीम 

प्राष्ट्रलिधक 
५ 2 3 

िस.िड.ई (हाइड्रो) १ 1 0 
िस.िड.जि.(जिमोीोिी) १ 0 1 
लन अिधकृि १ 0 1 
लररष्ठ अथवशा्ी १ 0 1 
बररष्ठ िथ्माङ्क अिधकृि १ 1 0 

४. उपसजचल रा.प.दििीम 
अप्राष्ट्रलिधक 

७ 7 0 
सााान्म प्रशासन 4 4 0 
रािस्ल २ 2 0 
कानून १ 1 0 

५. शाखा अिधकृि(प्रा.) रा.प. ििृीम 
प्राष्ट्रलिधक 

७ 2 5 
ईजन्ििनमर(हाइड्रो) १ 1 0 
सहामक लन अिधकृि १ 1 0 
िथ्माङ्क अिधकृि १ 0 1 
ईजन्ििनमर(जिमोीोिी) १ 0 1 
कम््मटुर इजन्ििनमर १ 0 1 
लािालरणष्ट्रलद 1 0 1 
साािशा्ी 1 0 1 

६. शाखा अिधकृि रा.प. ििृीम 
अप्राष्ट्रलिधक 

13 11 2 
सााान्म प्रशासन १० 8 2 
रािस्ल 2 2 0 
ीेखा १ 1 0 

७. नामल सबु्ला रा.प.अनिं.प्रथा 13 11 2 
सााान्म प्रशासन ७ 6 1 

ीेखा १ 1 0 
कम््मटुर अपरेटर 5 4 1 

८. हीकुा सलार  चाीक  १२ 7 5 
९. कामावीम सहमोगी  १२ 8 4 
  िम्ाा ७३ 52 21 
 



 

4. कामव ष्ट्रललरणः 

मसिगर  ाािथ उल्ीेजखि सिंगठन सिंरचना अनसुार आमोगाा िीनलटा ाहाशाखा र १२ लटा शाखाहरु रहेका छन ्
िसको कामव ष्ट्रललरण देहामानसुार रहेको छ।  

(1) नीिि ष्ट्रलश्लषेण िथा व्मलस्थापन ाहाशाखाः 
 आमोगको लाष्ट्रषवक कामव ा ििुवाा र कामावन्लमन सम्बन्धी कामव, 
 आमोगको ीािग आलमक पने िथ्माङ्क प्राज् ि, उपमोग र व्मलस्थापन गने, 
 आमोगीे गने बहृि ्प्र ाल पाने खाीका अनसुन्धानाीुक पररमोिनाहूमको खाका बनाउन,े अनसुन्धान गने र 

त्मसको व्मलस्थापन गने कामव, 
 िथ्माङ्काा एकूमपिा कामा गनव पर क्षण सम्बन्धी कामव, 
 लिदेजशक सान्लम सम्बन्धी कामव, 
 प्रदेश िथा स्थानीम िहका ीािग कामव सम्पादनाा आधाररि अनदुान सम्बन्धी कामव, 
 आमोगको आन्िररक प्रशासन, व्मलस्थापन, सान्लम र िनमन्त्रण सम्बन्धी कामव, 
 ाानल स्रोि व्मलस्थापन र सान्लम सम्बन्धी कामव, 
 आिथवक प्रशासन सम्बन्धी कामव, 
 आमोगको क्षािा ष्ट्रलकास सम्बन्धी कामव, 
 सूचना, स चार, अि ीेख िथा प्रकाशन गनुवपने कामव, 
 आमोगीे अन्म िनकामहूमसाँग गनुवपने सान्लम िथा सम्पकव  गने कामव,  
 नीिि, मोिना िथा अनगुान सम्बन्धी कामव, 
 आमोगीाई आलमक पने कानूनी परााशव सम्बन्धी कामव। 

प्रशासन शाखा 
 खररद एकाईको सजचलाीमको रुपाा काा गने। 
 लाष्ट्रषवक खररद मोिना िमार गने। 
 आमोगको लाष्ट्रषवक कामव-सम्पादन मोिना िमार गने। 
 आमोगको िीबी प्रििलेदन पास गने। 
 आमोग र आमोगाा कामवरि कावचार लीच कामव सम्पादन सम्झौिा िमार गने। 
 प्रशासिनक ष्ट्रलषमाा सिंघीम ाािाीा  िथा सााान्म प्रसासन ान्त्राीमसाँगको सम्पकव  ष्ट्रलन्दूको रुपाा काा 

गने। 
 अजखिमार दरुुपमोग अनसुन्धान आमोगको सम्पकव  ष्ट्रलन्दकुो रुपाा काा गने। 
 सूचना आमोगसाँग सम्पकव  ष्ट्रलन्दकुो रुपाा काा गने। 
 सरुला  एर िाने कावचार को रााना पत्र सम्बन्धी कामव गने। 
 जिन्सी व्मलस्थापन र लाष्ट्रषवक जिन्सी प्रििलेदन िमार गने। 
 लिदेजशक ानोनमनको सजचलाीमको रुपाा  काा गने। 
 आमोगको सिंस्थागि क्षािा ष्ट्रलकास मोिना िमार गनव र मस्िा कामव ा सञ्चाीन गने।  
 आमोगका दि िनक ष्ट्र माकीाप सिंचाीन गनव आलमक पने स्रोि साधनको व्मलस्थापन गने । 
 आमोगको बाष्ट्रषवक कामव ा ििुवाा र कामावन्लमन गने/ गराउने। 
 आमोगको आन्िररक व्मलस्थापन र िनमन्त्रणको प्रबन्ध िाीाउने।  



 आमोगाा कामवरि कावचार हूमको व्मजिगि ष्ट्रललरण, ष्ट्रलदा, का.स.ाू. र हाजिर  व्मलस्थापन गने । 
 आमोगका सलार  साधनको व्मलस्थापन िथा ाावि सम् ार ीगामिका कामव गने । 
 आमोगको सरसफाई सम्लन्धी कामवहरु िनमिाि रुपाा गनव आलमक व्मलस्था गने । 
 ान्त्राीमाा रहेका ाेजशनर  औिार िथा सरसााानको व्मलस्थापन ाावि सम् ार र िीीाा सम्लन्धी कामव 

गने/गराउन।े 
 आमोगका सलि शाखाहरुलाट ााग हनुे साााग्रीको ााग फारा स्लीकृिी िथा व्मलस्थापन गने/गराउन।े 
 आमोगको  दिाव चीानी, हेल्प डेस्क, टेिीफोन, फोटोकपी, इत्मादद सचुारु रुपीे सञ्चाीन गने/गराउने। 
 ष्ट्रलि न्न िनकामहरुलाट प्राप्त उिरु  गनुासा र आमोगाा प्राप्त िन गनुासोको व्मलस्थापन गने/गराउने । 
 आमोग कम्पाउण्ड िथा लगिचाको िनमिाि स्माहार,सम् ार िथा सधुारको कामव । 
 आमोगाा दरलन्द ाा रहेका कावचार हरुीाई शाखा पदस्थापन गने र कावचार  व्मलस्थापन सम्बन्धी अन्म 

कामव गने । 
 कम््मूटर/ष्ट्रप्रन्टर/नेटलष्ट्रकव ङ्ग सम्लन्धी ाावि/रेखदेख/स्माहार सम् ार गनव ीगाउने । 
 आमोगलाट  एका ाहत्लपूणव उपीजब्ध िथा प्रकाशनहूम सालवििनक गने गराउने । 
 आमोगको आिथवक प्रशासन(ष्ट्रलिनमोिन) /रािस्ल/धरौट को ीेखा/प्रििलेदन/ीेखापर क्षण सम्बन्धी कामव 

सञ्चाीन। 
अनसुन्धान िथा नीिि ष्ट्रलश्लषेण शाखा 

 प्राकृििक स्रोि ीगामि ष्ट्रलत्तीम सिंघीमिाको ष्ट्रलष्ट्रलध ष्ट्रलधााा अनसुन्धान सम्लन्धी कामवहरु गने। 

 Macro-econometric forecasting सम्बन्धी कामवहरु गने। 

 Macro-economic diagnostic सम्बन्धी कामवहरु। 

 ष्ट्रलि न्न िनकामबाट नीििगि राम सझुाल ााग गररएाा सो को  अ्ममन गर  राम सझुाल िमार गने।  

 प्राकृििक स्रोि ीगामिका ष्ट्रलत्तीम सिंघीमिा क्षेत्राा Best practices ीाई साेट  Knowledge Series हरु 
िनकाल्न।े 

 आमोगका सम्लन्धाा पत्र पित्रकााा िनजस्कएका खबरहरु सङ्कीन गर  ष्ट्रलश्लषेण गने। 

 आमोगीे गने बहृद प्र ाल पाने  खाीका अनसुन्धानाूीक पररमोिनाहरुको खाका बनाउने  र  अनसुन्धान 
गने र मसको व्मलस्थापन सम्बन्धी कामवहरु। 

 प्रदेश िथा स्थानीम िहको कामव-सम्पादन सूचक सम्बन्धी कामवहरु। 

 प्रदेश िथा स्थानीम िहको Expenditure Needs  ष्ट्रलश्लषेण सम्बन्धी कामवहरु। 

 प्रदेश िथा स्थानीम िहको आिथवक साााजिक असाानिाका सूचक सम्बन्धी कामवहरु।  

 केन्र, प्रदेश िथा स्थानीम िहको Fiscal Space  सम्बन्धी अनसुन्धानहरु। 

 प्रदेश िथा स्थानीम िहको ष्ट्रलिनमोिन ऐन िथा आिथवक ऐनको ष्ट्रलश्लषेण सम्बन्धी कामवहरु। 

 आमोगीे अपनाएका सूत्रहरुको प्र ालकाररिा अ्ममन सम्बन्धी कामवहरु। 

 केन्र, प्रदेश िथा स्थानीम िहको खचव जिम्ाेलार  सम्बन्धी अनसुन्धााूीक कामवहरु। 

 साष्ट्रष्टगि आिथवक सूचकहरुको ष्ट्रलश्लषेण।  

 आमोगीाइव आलमक पने िथ्माङ्कको सङ्कीन¸खोि र अनसुन्धान गने ।  

मोिना, अनगुान िथा कामव ा शाखा 
 Medium- Term Expenditure Framework सम्बन्धाा राष्ट्रिम मोिना आमोग सम्बन्धी कामवहरु। 



 प्रदेश िथा स्थानीम िहको  PIMA Assessment सम्बन्धी कामव।  

 आमोगका काासाँग सम्बजन्धि  पररमोिना दस्िालेि िमार गने कामव। 

 आमोगको लाष्ट्रषवक प्रििलेदन सम्लन्धी कामवहरु। 

 आमोगसाँग सम्बजन्धि काााा  लिदेजशक सहामिााा सम्पकव  ष्ट्रलन्दकुो रुपाा काा गने कामव। 

 मोिना, बिेट कामव ासाँग सम्बजन्धि कामवका ीिग अथव ान्त्राीम सम्बन्धी कामवको सम्पकव  ष्ट्रलन्दकुो कामव।  

 राष्ट्रिम मोिना आमोग सम्बन्धी कामवका ीािग सम्पकव  ष्ट्रलन्दकुा रुपाा कामव । 

 आमोगको मोिना कामव ाका कामवन्लमनका ीािग निििााूीक लाष्ट्रषवक कामव-सम्पादन मोिना िमार गने 
कामव। 

 आमोगबाट सम्पादन  एका कामवहरुको चौाािसक िथा लाष्ट्रषवक  प्रगिि ष्ट्रललरण सम्बन्धी कामव। 

 आमोगबाट  एका कााका  सम्बन्धाा चौाािसक िथा लाष्ट्रषवक साीक्षाको  व्मलस्थापन गने र साीक्षा 
प्रििलेदनहरु प्रकाशन सम्बन्धी कामवहरु।  

 ष्ट्रलि न्न िनकामबाट आमोगीाई प्राप्त aid-memoire, project document,  project concept note सम्बन्धाा राम 
िथा सझुालको ास्मौदा िमार गने कामव। 

 आमोगसाँग सम्बजन्धि कामवाा Sustainable Development Goals को सम्पकव  ष्ट्रलन्दकुो कामव । 

 Public Expenditure Tracking System सम्बन्धी कामवहरु । 

 आमोगको Project Bank िमार  सम्बन्धी कामव। 

 Fiscal Reporting सम्बन्धी कामवहरु ।  

 आमोगको पररमोिनाहरुको प्र ाल ाूल्माङ्कन ( Impact Evaluation), सम् ाव्मिा अ्ममन (Feasibility Study) 

िथा ा्मकाी न साीक्षा ( Mid-term review) सम्बन्धी कामवहरु। 

कानून शाखा 
 प्राकृििक स्रोि साधनको बााँडफााँट सम्बन्धी ष्ट्रलषमाा कानूनी राम िथा परााशव सम्बन्धी कामव। 

 ष्ट्रलि न्न अदाीिहरुाा परेका ररट, पनुरालेदनसाँग सम्बजन्धि कामव । 

 आमोगको िबूमद्दाा परेका ादु्दा ाािाीाहूमाा प्रििरक्षा गने कामव । 

 आमोगका ाहाशाखाहरुबाट ााग  ए बाोजिा कानूनी राम उपीव्ध गराउने सम्बन्धी कामव । 

 ष्ट्रलि न्न ान्त्राीमलाट रामको ीािग प्राप्त काननुी प्रश्नाा राम प्रििष्ट्र मा पठाउने सम्लन्धी कामव । 

 अदाीि िथा अन्म न्माष्ट्रमक िनकामलाट  एका फि सीाहरुाा कामावन्लमन सम्बन्धी कामव । 

 आमोगलाट  एका र ान्त्राीमसाँग सम्बजन्धि नीििगि िनणवम र पररपत्रहरुको सङ्कीन िथा प्रकाशन सम्लन्धी 
कामव । 

 रािपत्राा सूचना प्रकाशन सम्बन्धी कामव। 

आिथवक प्रशासन शाखा  
 आमोगको ीािग लाष्ट्रषवक बिेट िथा कामव ा ििुवाा सम्बन्धी कामव । 

 ष्ट्रलिनमोिन¸रािश्व¸धरौट  सम्बन्धी प्राप्त िबी,  रपाई िथा सम्बजन्धि अन्म कागिािहरुको िााँच सम्बन्धी 
कामव।  

 आमोगको ीािग िनकासा ााग गनव सम्बन्धी कागिाि िमार गने कामव । 



 रािश्व¸धरौट को ीेखा िथा शे्रस्िाहूम िमार गर  अि ीेख राख्न ेकामव । 

 प्राप्त अजखिमार  एला ्िनकासा बाोजिा ष्ट्रलिनमोिन खचवको शे्रस्िा िमार गर  अि ीेख राख्न ेकामव । 

 आन्िररक िथा अजन्िा ीेखा पर क्षण सम्बन्धी कामव । 

 आिथवक प्रशासनसाँग सम्बजन्धि ष्ट्रलषमहूमाा शाखा/ाहाशाखा प्राखुीाई राम का सम्बन्धी कामव । 

 बेरुिकुो ीगि राख्न ेर बेरुि ुफर्छ्यौट गनव प्रााण िटुाई पेश गने कामव ।  

 ाािसक िथा लाष्ट्रषवक प्रििलेदनहूम िमार गने एला ्लाष्ट्रषवक आिथवक ष्ट्रललरण िमार गने कामव । 

िथ्माङ्क ष्ट्रलश्लषेण शाखा  
 आमोगीाई आलमक पने राष्ट्रिम प्रादेजशक िथा स्थानीम िथा ष्ट्रलषमगि िथ्माङ्कहरु सङ्कीन अनसुन्धान िथा 

ष्ट्रल ीेषण सम्बन्धी कामव। 

 अनदुान िथा रािस्ल बााँडफााँटका िथ्माङ्कीम ष्ट्रल ीेषण िथा सूचकहरु िनाावण सम्बन्धी कामव। 

 प्राकृििक स्रोिको ीगानी िथा प्राप्त प्रििफीको ष्ट्रलिरणको ीागी आलमक पने िबि न्न िथ्माङ्कहूम सङ्कीन, 

ष्ट्रल ीेषण र व्मलजस्थि सम्बन्धी कामव। 

 प्राकृििक स्रोिलाट प्रा् ि रोमजल्ट बााँडफााँटका ीािग आलमक पने िबि न् न िथ्माङ्कहूम सङ्कीन, बााँडफााँटका, 
व्मलजस्थि िथा सूचक िनाावण सम्बन्धी कामव। 

 केन्र म िथ्माङ्क ष्ट्रल ाग ीगामिका िथ्माङ्क सम्बन्धी कामव गने िनकामसाँग सान्लम सम्बन्धी कामवहरु। 

 आमोगको कााको िनिात्त प्रदेश िथा स्थानीम िहको िथ्माङ्क सङ्कीन ष्ट्रल ीेषण व्मलजस्थि गने सम्बन्धीको 
क्षािा ष्ट्रलकास सम्बन्धी कामवहरु। 

 आमोगको कााको िनिात्त प्रदेश िथा स्थानीम िहको िथ्माङ्क आधार िमार गनव क्षािा ष्ट्रलकास सम्बन्धी 
कामव। 

 आमोगको कााको िनिात्त प्रदेश िथा स्थानीम िहको िथ्माङ्क आधार िमार गनव सझुालहरु सम्बन्धी कामव। 

 िथ्माङ्कको गणुस्िर ाापन सम्बन्धी कामव। 

 ष्ट्रलि न् न स्रोिलाट प्रा् ि िथ्माङ्कको एकरुपिा एष्ट्रकन गनव पर क्षण सम्बन्धी कामव। 

 शाखाको लाष्ट्रषवक बिेट िथा कामव ा िमार गने। 

 शाखाको प्रगिि प्रििलेदन िमार गने। 

(2) ष्ट्रलत्तीम व्मलस्थापन ाहाशाखाः 
 सिंघीम सज चि कोषबाट प्रदेश र स्थानीम सरकारबीच र प्रदेश सज चि कोषबाट प्रदेश र स्थानीम सरकारबीच 

रािस्लको बााँडफााँड गने ष्ट्रलस्ििृ आधार िमार गने सम्बन्धी कामव। 
 सिंघ, प्रदेश र स्थानीम सरकारको रािस्ल असीु  र खचव जिम्ाेलार ाा गनुव पने सधुारका उपामहूमको अ्ममन 

गर  िसफाररस गने सम्बन्धी कामव। 
 सिंघ र प्रदेश सरकारको रािस्ल बााँडफााँडको आधारहूमको पनुरालीोकन गर  थप परराािवनका ीािग नेपाी 

सरकारीाइव िसफाररस गने सम्बन्धी कामव।  
 िीनि िहका सरकारहूम बीचाा रािस्ल बााँडफााँड सम्बन्धाा उत्पन् न ष्ट्रललाद सााधान गनव उपमिु उपामहूम 

िसफाररस गने सम्बन्धी कामव। 
 सिंघीम सज चि कोषबाट प्रदेश र स्थानीम सरकारीाइव िथा प्रदेश सज चि कोषबाट स्थानीम सरकारीाई 

प्रदान गररने ष्ट्रलत्तीम साानीकरण अनदुान सम्बन्धाा िसफाररस गने सम्बन्धी कामव।  



 प्रदेश र स्थानीम सरकारीाइव प्रदान गररने सशिव अनदुानको सम्बन्धाा अ्ममन अनसुन्धान गर  आधार िमार 
गने सम्बन्धी कामव। 

 सिंघ र प्रदेशबाट हस्िान्िरण  एको अनदुानको उपमोगाा उत्पन् न ष्ट्रललादहूम सााधानका ीािग सझुाल प्रस्ििु 
गने सम्बन्धी कामव।  

 साष्ट्रष्टगि आिथवक सूचकहूमको ष्ट्रलश्लषेण गर  आन्िररक ऋणको सीाा िनधावरणका ीािग अ्ममन अनसुन्धान 
गने कामव। 

 प्रदेश र स्थानीम िहबीच हनु ेसलार  साधन करको बााँडफााँड िसफररस सम्बन्धी कामव। 
रािस्ल लााँडफााँट शाखा 

 प्रदेश सजञ्चि कोषबाट प्रदेश र स्थानीम सरकारबीच रािस्ल बााँडफााँटको ष्ट्रलस्ििृ आधार  ढााँचा िनधावरण 
सम्बन्धी कामवहरु। 

 प्रदेश सरकाबाट गररएको रािस्ल लााँडफााँटको जस्थिि ष्ट्रललरण िमार सम्बन्धी कामव। 
 रािस्ल बााँडफााँट र रािस्ल सधुार सम्बन्धाा सम्पकव  ष्ट्रलन्दकुो कामव ।  
 सिंघ र प्रदेश सरकारको रािस्लको बााँडफााँटको आधारको पनुरालीोकन िथा परराािवन सम्बन्धी कामवहरु।  
 प्रदेश िथा स्थानीम िहको रािस्ल सधुार सम्बन्धी कामवहरु।  
 सिंघ , प्रदेश िथा स्थानीम िहको आिथवक ऐनको ष्ट्रलश्लषेण सम्बन्धी कामवहरु। 
 रािस्ल िथा रािस्ल सधुार सम्बन्धाा सिंघ, प्रदेश िथा स्थानीम िहबाट सझुाल ला प्राष्ट्रलिधक सहमोग ााग 

गररएाा मसको सम्पकव  ष्ट्रलन्दकुो कामव।  
 सिंघ , प्रदेश िथा स्थानीम िहको रािस्ल ाापदण्ड सम्बन्धी कामवहरु। 
 रािस्ल र रािस्ल लााँडफााँट साबन्धाा आमोग र सरकारका िबि न्न िहबीचको सह-कामव र सान्लम सम्बन्धी 

कामवहरु। 
 रािस्ल बााँडफााँट सम्बन्धाा सरकारका िहबीच ष्ट्रललाद उत्पन्न  एाा मसको  ष्ट्रलश्लषेण गर  िनरुपणका 

उपामहरु पष्ट्रहल्माउने कामवहरु। 
 रािस्ल सम्बन्धाा राष्ट्रिम िथा अन्िराष्ट्रिम असी अभ्मासको अनसुन्धान सम्बन्धी कामवहरु।  
 रािस्ल र रािस्ल लााँडफााँट सम्बन्धी अन्म कामवहरु। 

ष्ट्रलत्तीम हस्िान्िरण िथा आन्िररक ऋण व्मलस्थापन शाखा 
 सिंघीम सिंजचि कोषलाट प्रदेश र स्थानीम सरकारीाई प्रदान गररन े ष्ट्रलत्तीइ साानीकरण अनदुानका ष्ट्रलषमाा 

अ्ममन, अनसुन्धान गने। 
 प्रदेश सिंजचि कोषलाट स्थानीम सरकारीाई प्रदान गररने ष्ट्रलत्तीइ साानीकरण अनदुानका ष्ट्रलषमाा अ्ममन, 

अनसुन्धान गने। 
 प्रदेश र स्थानीम सरकारीाई प्रदान गररने सशिव अनदुानको सम्लन्धाा अ्ममन, अनसुन्धान गर  आधार 

िमार गने। 
 सिंघ र प्रदेशलाट हस्िान्िरण  एको ष्ट्रलत्तीम साानीकरणको अनदुानको सदपुमोगको ाापदण्ड िमार गने। 
 िल्ीो िहका सरकारहरुको खचवको आलमकिा एष्ट्रकन गनव अ्ममन गने/गराउने। 
 सिंघ र प्रदेशलाट हस्िान्िरण  एको अनदुानको उपमोगाा उत्पन्न ष्ट्रललादहरुको सााधानका ीािग सझुाल िमार 

गने। 
 साष्ट्रष्टगि आिथवक सूचकहरुको ष्ट्रलश्लषेण गर  आिरष्ट्रक ऋणको सीाा िनधावरणका ीािग अ्ममन अनसुन्धान 

गने। 
 सिंघ, प्रदेश र स्थानीम सरकारीे ऋण पररचाीन गदाव अलीम्लन गनुव पने उपामहरु िमार गने। 



 ऋण िथा ीगानी पररचाीन सम्लन्धाा उत्पन्न ष्ट्रललाद सााधानका उपामहरु िमार गने। 
 आन्िररक ऋण व्मलस्थापनाा िीन ुपने उपमिु नीििहरुको अ्ममन गने। 
 आन्िररक ऋणको उपमोग सम्लन्धाा िीनि िहका सरकारीाई सझुाल ददने आधार िमार गने। 
 ऋण िथा ीागनीका ीािग उपमिु ाा्माहरुको अ्ममन अनसुन्धान गर  आधारहरु िमार गने। 

(3) प्राकृििक स्रोि पररचाीन िथा रोमल्ट  बााँडफााँट ाहाशाखाः 
 पलविारोहण, ष्ट्रलद्यिु, लन, खानी िथा खिनि र पानी िथा अन्म प्राकृििक स्रोि साधनबाट प्रा् ि हनुे 

रोमल्ट हूमको उपमोग िथा ष्ट्रलिरणको आधार र ढााँचा िसफाररस सम्बन्धी कामव। 
 प्राकृििक स्रोिको पररचाीनबाट प्रा् ि रोमल्ट  बााँडफााँडका ीािग आलमक पने ष्ट्रलि न् न िथ्माङ्कहूम सङ्कीन, 

सम्बन्धी कामव। 
 प्राकृििक स्रोि साधनहूमको उपमोग िथा बााँडफााँडाा उत्पन् न ष्ट्रललाद सााधानका उपामहूम पष्ट्रहचान गने। 
 प्राकृििक स्रोि साधनको उपमोग गदाव प्रा् ि हनु ेप्रििफीको प्रके्षपण िथा ष्ट्रल ीेषण गर  उपमोगको उपमिु 

आधारहूम पष्ट्रहचान गने।  
 प्राकृििक स्रोिको बााँडफााँड सम्बन्धाा अ्ममन अनसुन्धान गने।  
 प्राकृििक स्रोिको बााँडफााँड र उपमोग गदाव हनु े लािालरणीम प्र ालको आाँकीन गनव अ्ममन अनसुन्धान 

गने। 
 प्राकृििक स्रोिको बााँडफााँड र उपमोग गदाव लािालरणाित्री उपामहूमको िसफाररस गने। 
 ाहाशाखासाँग सम्बजन्धि कामव ा ििुवाा, कामावन्लमन र मसको अनगुान िथा ाूल्माङ्कन सम्बन्धी कामवहूम।  
 प्राकृििक स्रोिको ीगि िथा नक्साङ्कन सम्बन्धी कामवहूम। 
 प्राकृििक स्रोिको ष्ट्रलषमाा सम्बजन्धि िनकामहूमसाँग सान्लम िथा सहकामव सम्बन्धी कामवहूम। 

ष्ट्रलद्यिु िथा िीस्रोि रोमल्ट  शाखा 
 िीनि िहका सरकारबाट ष्ट्रलद्यिु रोमल्ट को उपमोगाा न्मामोजचि साानिा  ए न एका ष्ट्रलषमाा ष्ट्रललरण 

सिंकीन गने। 

 ष्ट्रलद्यिु रोमल्ट को उपमोग िथा बााँडफााँटाा न्मामोजचि साानिा कामा गने ष्ट्रलषमाा सझुाल ददने। 

 ष्ट्रलद्यिु रोमल्ट को उपमोग िथा बााँडफााँटाा उत्पन् न ष्ट्रललादहरुको अ्ममन गने। 

 ष्ट्रलद्यिु रोमल्ट को उपमोग िथा बााँडफााँटाा उत्पन् न ष्ट्रललादहरु सााधानका उपामहरु पष्ट्रहचान गने। 

 ष्ट्रलद्यिु रोमल्ट को उपमोग गदाव प्रा् ि हनुे प्रििफीको आाँकीन िथा िब्ीेशण गने। 

 ष्ट्रलद्यिु रोमल्ट को उपमोग गदाव प्रा् ि हनुे प्रििफीको उपमोगको उपमिुिा अ्ममन गने। 

 ष्ट्रलद्यिु रोमल्ट को बााँडफााँट सम्बन्धाा अ्ममन, अनसुन्धान गर  स्रोिको बााँडफााँटको उपमिु आधारहरु िमार 
गने। 

 ष्ट्रलद्यिु रोमल्ट को बााँडफााँट र उपमोग गदाव लािालरणीम क्षििको आाँकीन िथा ष्ट्रल ीेषण गनव ष्ट्रललरण सङ्कीन 
गने। 

 ष्ट्रलद्यिु रोमल्ट को बााँडफााँट र उपमोग गदाव लािालरणाित्री उपामहरुको सझुाल पेश गने। 

 ष्ट्रलद्यिु रोमल्ट को बााँडफााँट र उपमोग सम्बन्धाा  एको ाािसक र लाष्ट्रषवक प्रगिि ष्ट्रललरण िमार गने। 

 बहउुद्देमीम िीष्ट्रलद्यिु आमोिनाको  ीगानीको ष्ट्रहस्सा िथा प्रििफी  सम्बन्धाा  अ्ममन अनसुन्धान  
गने। 



 िीस्रोिको  उपमोग बाट सिंघ, प्रदेश र स्थानीम िहहरुको साजस्टगि आिथवक जस्थििाा पने  प्र ाल बारे 
अ्ममन गने।   

 सिंघ प्रदेश र स्थानीम िहाा सञ्चाीन हनु े आमोिनाहरुको ीगानीका ष्ट्रलकल्पहरु पष्ट्रहचान गर  सझुाल पेस  
गने। 

 प्राकृििक श्रोिको बााँडफााँट गदाव सोसाँग सम्बजन्धि लािालरणीम प्र ाल ाूल्माङ्कन सम्बन्धाा आलमक अ्ममन 
अनसुन्धान गने। 

 िीश्रोिको उपमोग र बााँडफााँट सम्बन्धाा आमोगको सिंगठनात्ाक क्षािा अि लृष्ट्रि गनव आलमक पने 
िािीा प्रजशक्षण आददको आलमकिा पष्ट्रहचान गने।  

 िबद्यिु रोमल्ट को उपमोग गदाव प्रा् ि हनुे प्रििफीको आाँकीनका ीािग िथ्माङ्क पेश गने। 

 ष्ट्रलद्यिु रोमल्ट को बााँडफााँट सम्बन्धाा अ्ममन अनसुन्धान गने िथा स्रोिको बााँडफााँटको उपमिु आधारहरु 
िमार गने।  

 ष्ट्रलद्यिु रोमल्ट को उपमोगाा उत्पन् न ष्ट्रललादहरुको सम्बन्धाा लस्िजुस्ििथ बझुी सााधानका उपामहरु खोिी 
गने। 

 ष्ट्रलद्यिु रोमल्ट को बााँडफााँट र उपमोग सम्बन्धाा  एको ाािसक र लाष्ट्रषवक प्रगिि िमार गर  पेश गने। 

खानी रोमल्ट  िथा खिनि पदाथव पररचाीन शाखा 
 िीनि िहका सरकारबाट खानी िथा खिनि रोमल्ट को उपमोग र बााँडफााँटाा न्मामोजचि साानिा  ए न एका 

ष्ट्रलषमाा ष्ट्रललरण सङ्कीन गर  प्रस्ििु गने। 

 खानी िथा खिनि रोमल्ट को उपमोगाा न्मामोजचि साानिा कामा गने ष्ट्रलषमाा सझुाल पेश गने। 

 खानी िथा खिनि रोमल्ट को उपमोगाा उत्पन् न ष्ट्रललादहरुको अ्ममन गर  ष्ट्रललरण पेश गने। 

 खानी िथा खिनि रोमल्ट को उपमोगाा उत्पन् न ष्ट्रललादहरु सााधानका उपामहरु पेश गने। 

 खानी िथा खिनि रोमल्ट को उपमोग गदाव प्रा् ि हनुे प्रििफीको ष्ट्रलश्लषेण गने। 

 खानी िथा खिनि रोमल्ट को उपमोग गदाव प्रा् ि हनुे प्रििफीको उपमोगको उपमिुिा अ्ममन गने।  
 खानी िथा खिनि रोमल्ट को बााँडफााँट सम्बन्धाा अ्ममन अनसुन्धान गर  स्रोिको बााँडफााँटको उपमिु 

आधारहरु िमार गने। 

 खानी िथा खिनि रोमल्ट को बााँडफााँट र उपमोग गदाव लािालरणीम क्षििको ष्ट्रलश्लषेण गनव ष्ट्रललरण सङ्कीन गर  
प्रस्ििु गने। 

 खानी िथा खिनि रोमल्ट को बााँडफााँट र उपमोग गदाव लािालरणाित्री उपामहरुको सझुाल पेश गने। 

 खानी िथा खिनि रोमल्ट को बााँडफााँट र उपमोग सम्बन्धाा  एको ाािसक र लाष्ट्रषवक प्रगिि पेश गने। 

लन रोमल्ट  िथा लािालरण प्र ाल ाूल्माङ्कन शाखा  
 लन रोमल्ट को उपमोगाा न्मामोजचि साानिा कामा गने ष्ट्रलषमाा सझुाल पेश गने। 

 लन श्रोिको पररचाीन, उपमोग िथा रोमल्ट  बााँडफााँटाा उत्पन् न ष्ट्रललादहरुको अ्ममन िथा अनसुन्धान गर  
ष्ट्रललरण पेश गने। 



 लन श्रोिको बाडफााँट सम्लन्धी ष्ट्रलषमाा सिंघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीम िह िथा स्थानीम 
िहहरु लीच उठ्न सक्ने सम् ाष्ट्रलि ष्ट्रललादको ष्ट्रलषमाा अ्ममन अनसुन्धान गर  त्मसको िनलारण सम्बन्धी 
सझुालहरु िसफाररसको ीािग पेश गने। 

 लन रोमल्ट को उपमोग गदाव प्रा् ि हनुे प्रििफीको आाँकीन गने । 

 लन रोमल्ट को उपमोग गदाव प्रा् ि हनुे प्रििफीको उपमोगको उपमिुिा अ्ममन गने। 

 लन श्रोि पररचाीन गदाव नपेाी सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीम िहको ीगानी िथा प्रििफीको ष्ट्रहस्सा 
िनधावरणको आधार िमार गर  िसफाररसको ीािग पेश गने। 

 लन रोमल्ट को बााँडफााँट सम्बन्धाा अ्ममन अनसुन्धान गर  स्रोिको बााँडफााँटको उपमिु आधारहरु िमार 
गने। 

 लन रोमल्ट को बााँडफााँट र उपमोग गदाव लािालरणीम क्षििको आाँकीन गनव ष्ट्रललरण सङ्कीन गर  सझुाल पेश 
गने। 

 लन रोमल्ट को बााँडफााँट र उपमोग गदाव लािालरणाित्री उपामहरुको सझुाल पेश गने। 

 लन रोमल्ट को बााँडफााँट र उपमोग सम्बन्धाा  एको ाािसक र लाष्ट्रषवक प्रगिि पेश गने। 

 प्राकििक श्रोिको बााँडफााँड गदाव सो  सिंग सम्लन्धीि लािालरणीम प्र ाल ालु्माङ्कन सम्बन्धी आलमक 
अ्ममन अनसुन्धान गर  िसफाररस गने। 

 लन श्रोिको पररचाीनाा िीनि िहको सरकारीे गने ीगानीको ष्ट्रहस्सा िनधावरणका आधारहरु िमार गर  
िसफाररसको ीािग पेश गने। 

 लन श्रोि पररचाीनलाट प्रा् ि हनुे प्रििफीको ष्ट्रहस्सा िनधावरणका आधारहरु िमार गर  िसफाररसको ीािग पेश 
गने।  

 प्रकृििक श्रोिको सिंरक्षण र उपमोगका ष्ट्रलषमाा  अ्ममन गर  नेपाी सरकार, प्रदेश िथा स्थानीम िहीाई 
आलमक सझुालको ीािग पेश गने। 

 सिंघ, प्रदेश र स्थानीम िहहरुीे प्राकृििक श्रोिको प्रमोग ला ष्ट्रलकासलाट प्रा् ि ीा को सान्माष्ट्रमक ष्ट्रलिरणको 
व्मलस्था गने र त्मस्िो ीा को िनजिच अिंश रोमल्ट  , सेला ला लस्िकुो रुपाा पररमोिना प्र ाष्ट्रलि के्षत्र र 
स्थानीम सादुामीाई काननु बाोजिा ष्ट्रलिरण  ए न एको अममन िथा अनगुान गर  आलमक सझुालको 
ीािग पेश गने। 

 सिंघ प्रदेश र स्थानीम िहीे प्राकृििक श्रोिको उपमोग गदाव स्थानीम सादुामीे ीगानी गनव चाहेका के्षत्रहरुको 
अ्ममन गर  ीगानीको प्रकृिि र आकारको आधाराा काननु बाोजिाको अिंश ीगानी गनव प्रथिाकिाको  
ीािग सझुाल पेश गने।  

 प्रदेश  िथा  स्थानीम िहको प्राकृििक श्रोिको अलस्था, रािस्ल उठाउन सक्न े क्षािा र सम् ाव्मिाको 
अ्ममन गर  रािस्ल पररचाीनाा सधुारको ीािग िसफाररस गने। 

 लन िथा लािालरण ऐन र अन्म प्राकृििक श्रोि सम्लन्धी ऐन िथा िनमााली  अ्ममन गर  लाजझएका 
ष्ट्रलषमहरुीाइव एक अकोसाँग पररपरुक बनाउनको ीािग सम्लजन्धि ान्त्राीमहरुाा सझुालको ीािग पेश गने। 



 प्राकृििक श्रोिको बााँडफााँट गदाव त्मसीे लन िथा लािालरणाा पाने प्र ाल सम्बन्धाा सकु्ष्ा एला ्बहृि रुपाा 
लािालरणीम ाूल्माङ्कन गनव सलि ष्ट्रकिसाका लन के्षत्रको अलस्था र सम् ाव्मिाको इन् ेन्ि  िमार गर   
लगीकरण साेि गर  िसफाररसको ीािग सझुाल पेश गने। 

 लन श्रोिको सिंरक्षण, व्मलस्थापन र उपमोगका ष्ट्रलषमाा नेपाी सरकार, प्रदेश िथा स्थानीम िहीे अलीम्लन 
गनव उपमिु पििि सम्लन्धाा सम्लन्धीि सरोकारलाीा, ष्ट्रलज्ञहरुसग छीफी, हाी सम्ा प्रात्त  एका स्थानीम 
अन ुलहरुको िनचोड र अन्िराष्ट्रिम के्षत्राा अलीम्लन  एका पिििहरुको साेि ष्ट्रलश्लषेण गर  आलमक 
सझुालको ीािग पेश गने। 

 लन व्मलस्थापनाा सिंीग्न र लन व्मलस्थापनाा दाष्ट्रमत्ल ग्रहण गने सिंस्थागि सिंरचना अन्िगिका ष्ट्रलि न्न 
सादुामिारा व्मलस्थापन गररएका लनहरुलाट प्रा् ि हनु े लन रोमल्ट  िथा सिंरजक्षि के्षत्रलाट प्रा् ि रोमल्ट  
सम्लन्धी ष्ट्रललरण प्रात्त गर  लन क्षते्रको ष्ट्रलकास िथा व्मलस्थापनाा ीगानी िथा रोमल्ट  लााँडफााँटको ीािग 
िसफाररस गनव सझुाल पेश गने।  

 सिंघ, प्रदेश िथा स्थानीम िहको ष्ट्रल ाज्म कोषबाट सिंघ, प्रदेश र स्थानीम सरकारबीच लन रोमल्ट  बााँडफााँट 
गने िबस्ििृ ढााँचा िनधावरण गनव सहमोग गने। 

 सिंघ, प्रदेश र स्थानीम सरकारीे लन रोमल्ट  सङ्कीन सम्लन्धी गनुव पने सधुारका उपामहरुको अ्ममन गर  
िसफाररस ीािग पेश गने। 

 सिंघ र  प्रदेश सरकारको लन रोमल्ट   बााँडफााँटको आधारहरुको पनुरालीोकन गर  थप परराािवनका ीािग 
नेपाी सरकारीाइव िसफाररस गनव आमोग साक्ष पेश गने। 

 लन श्रोि सम्बन्धी ष्ट्रलष्ट्रलध पक्षको अ्ममन िथा अनसुन्धान गर  त्मसलाट  प्रा् ि सूचना िथा िथ्माङ्कको 
आधाराा केन्र सरकार र प्रदेश सरकारको लन के्षत्रलाट प्राि बिेट ष्ट्रलश्लषेण गर  सिंघीम ष्ट्रल ाज्म कोष 
सिंघीम सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीम सरकारको बीचाा हनुे बााँडफााँटको ष्ट्रहस्सा िनधावरणसाँग सम्बजन्धि 
कामवाा िसफाररस गनव सहमोग गने। 

 प्रदेश िथा स्थानीम िहहूमीाइव गररने लन रोमल्ट   बााँडफााँटको नीिि र ष्ट्रलिरणको आधार िमार गनव 
सझुालको ीािग पेश गने।  

 लन  क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्ल  ौगोिीक (िराइव,  ालर, चरेु, पहाड, ष्ट्रहााी िथा उच्च पहाडी र ष्ट्रहााी  
खकव  साेि)  के्षत्र, हालापानी, र व्मलस्थापनको जिम्ाेलार  (सरकार, साूदाम, िनिी के्षत्र एलिं सिंस्थाहरु) िस्िा 
पक्षहरु साेिको लिगवकरण अनसुार अ्ममन िथा अनसुन्धान गर  िीनि िहका सरकारीाइव प्रा् ि हनु सक्न े
रािश्व एला ्रोमल्ट  एष्ट्रकन गर  राष्ट्रष्टम अथविन्त्राा लन के्षत्रको मोगदान र उपमोगको िथ्मगि खाका िमार 
गर  िीनि िहाा सान्मामीक लााँडफााँट गने सम्लन्धी सझुालको ीािग आमोगाा पेश गने।   

 नेपाीका रिथाने एलिं ष्ट्रलश्व सिंरक्षण सूचीाा सूचीकृि  एका ीोप हनु ीागेका र ीोपन्ाखु लन्मिन्ि ु िथा 
लनस्पिीहरु एलिं लन के्षत्राा रहेका ऐििहािसक एल प्राकृििक सम्पदा र ििष्ट्रलक ष्ट्रलष्ट्रलधिाको अ्ममन िथा 
अनसुन्धान गर  त्मस्िा अाूल्म सम्पदा सिंरक्षण िथा व्मलस्थापनको ीािग लिेटको ष्ट्रलशेष व्मलस्था सम्लन्धी 
िसफाररसको ीािग सझुाल पेश गने।  

 प्राकृििक रुपाा प्रा् ि हनुे आिथवक, लािालरणीम एला ्औषधीम रुपाा ाहत्लपूणव गिरकाष्ठ लन पिदलार प्रमाप्त 
पाईने प्रदेश िथा स्थानीम िहहरुको अधममन अनसुन्धानको ाा्मालाट Inventory िमार गर  लढ  सम् ाव्म 



के्षत्रहरु र उत्पादन हनुे लस्िहुरु एष्ट्रकन गर  ीगानी गनव र त्मस्िा गिह्काष्ठ िथा ििडलटु हरुको अन्म 
व्मजिगि, साादुाष्ट्रमक एला ्सिंस्थागि के्षत्राा प्रसारण िथा ष्ट्रलकासको ीािग िसफाररस गनव पेश गने।  

 मस आमोगलाट लन िथा लािालरण सम्लन्धी पने ष्ट्रलष्ट्रलध ष्ट्रलषमाा अ्ममन अनसुन्धानका कामव ा सञ्चाीन 
गनव प्राकृििक श्रोि िथा ष्ट्रलत्त आमोग ऐन, २०७४ को २२ र २३ लाोजिा आलमकिा िनमा, िनदेजशका 
र ाापदण्ड बनाई स्लीकृिको ीािग पेश गने। 

 आमोगलाट सम्पादन गनुव पने कुनि पिन कमवाा आलमक सहमोग गने।  
पलविारोहण रोमल्ट  िथा पमवटन शाखा  

 िीनि िहका सरकारबाट पलविारोहण िथा अन्म प्राकृििक स्रोि साधनहूमलाट प्रा् ि हनु सक्न ेरोमल्ट  उपमोग 
र बााँडफााँटाा न्मामोजचि साानिा कामा  ए न एका ष्ट्रलषमाा ष्ट्रललरण सङ्कीन गने। 

 पलविारोहण िथा अन्म प्राकृििक स्रोि साधनहूमको रोमल्ट को अि ीेख दरुुस्ि राख्न।े 

 पलविारोहण िथा अन्म प्राकृििक स्रोि साधनहूमको रोमल्ट को उपमोगाा उत्पन् न ष्ट्रललादहरु सााधानका 
उपामहरु सङ्कीन। 

 पलविारोहण िथा अन्म प्राकृििक स्रोि साधनहूमको रोमल्ट को उपमोग गदाव प्रा् ि हनुे प्रििफीको आाँकीन 
गनव िथ्माङ्क सङ्कीन। 

 पलविारोहण िथा अन्म प्राकृििक स्रोि साधनहूमको रोमल्ट को उपमोग गदाव प्रा् ि हनु सक्ने प्रििफीको 
उपमोगको ष्ट्रललरण सङ्कीन। 

 पलविारोहण िथा अन्म प्राकृििक स्रोि साधनहूमको रोमल्ट को बााँडफााँट सम्बन्धाा  एको ष्ट्रललरण सङ्कीन। 

 पलविारोहण िथा अन्म प्राकृििक स्रोि साधनहूमको रोमल्ट को बााँडफााँट र उपमोग गदाव लािालरणीम क्षििको 
ष्ट्रललरण सङ्कीन गर  सझुाल पेश गने। 

 पलविारोहण िथा अन्म प्राकृििक स्रोि साधनहूमको रोमल्ट को बााँडफााँट र उपमोग गदाव लािालरणाित्री 
उपामहरुको अलीम्लन  ए न एको अनगुान गने। 

 पलविारोहण िथा अन्म प्राकृििक स्रोि साधनहूमको रोमल्ट को बााँडफााँट र उपमोग सम्बन्धाा  एको ाािसक 
र लाष्ट्रषवक प्रगिि पेश गने।  

5. आमोगबाट प्रदान गररन ेसेलाः 
नेपाी सरकारबाट प्रदेश िथा स्थानीम िहाा र प्रदेश सरकारबाट स्थानीम िहहरुाा प्रदान गररने ष्ट्रलत्तीम 
हस्िान्िरण सम्बन्धी िसफाररस 

6. सेला प्रदान गने िनकामको शाखा र जिम्ाेबार अिधकार ः 
आमोग 

7. सेला प्राप्त गनव ीाग्न ेदस्िरु र अलिधः 
दस्िरु- दस्िरु नीाग्ने  

अलिध- अन्िर सरकार  ष्ट्रलत्त व्मलस्थापन ऐन, २०७४ ीे िोकेको सामालिध 

8. िनणवम गने प्रष्ट्र मा र अिधकार ः 
क) प्रष्ट्र मा 

छीफी, िथ्माङ्क ष्ट्रलश्लषेण िथा ढााँचा ििुवाा 



 

ख) िनणवम गने अिधकार  
आमोग 

9. िनणवम उपर उिरु  सनु्न ेअिधकार ः 
आमोग 

10. सम्पादन गरेको कााको ष्ट्रललरणः 
आमोगबाट  एका कााकारलाह को ष्ट्रललरण देहामको िािीकााा उल्ीेख गरे अनसुार रहेको छ। 



आमोगबाट  एका कााको हाीसम्ाको प्रगिि 

 .सिं. कामव ा िेस्रो चौाािसक अलिधको प्रगिि बाष्ट्रषवक प्रगिि  ाखुम उपीजब्ध 

कामव ा 
सिंखमा 

ष्ट्रललरण ीक्ष्म प्रगिि ष्ट्रललरण 

1 प्रदेश िथा स्थानीम िहाा 
ष्ट्रलि न्न सरोकारलाीा व्मजि/ 
िनकामसिंग आमोगको  िूाका 
िथा काा कारलाह  
सम्बन्धाा लहृि अन्िरष्ट्र मा 
कामव ा (गोष्ठी िथा 
कामवशाीा)  

 १ हेटौंडााा 
ाकलानपरु 
जिल्ीाका १० 
स्थानीम िहसिंग 

2077/12/13 
गिे 

7  १२ दोश्रो चौाािसकाा प्रदेश निं. १ का ४ जिल्ीाका ९ लटा, प्रदेश निं २ का 
२ जिल्ीाका ५ लटा,  र गण्डकी प्रदेश को १ जिल्ीाका ११ लटा स्थानीम 
िहहरुसिंग ३ पटकाा २६ लटा स्थानीम िहसिंग अन्िरष्ट्र मा । 

७ प्रदेशका आ.ाा. िथा मोिना ान्त्राीमका सजचलज्मूहरु सिंग गोदालर ाा 
छीफी १ पटक 

पष्ट्रहीो चौाािसकाा नेपाी नगरपािीका सिंघ र गाउाँपािीका रा. ाहासिंघ 
नेपाीको आमोिनााा ७ प्रदेशका स्थानीम िहहरु सिंग ७ पटकाा ६७४ 
िना सह ागी । 

 प्रदेश िथा स्थानीम िहहरुबाट 
प्राप्त सझुालको प्रििलेदन प्राप्त ।  

2 प्रदेश िथा स्थानीम िहाा 
ष्ट्रलत्तीम सिंघीमिा र प्राकृििक 
स्रोि पररचाीन सम्बन्धाा 
अि ाखुीकरण कामव ा 

(गोष्ठी िथा कामवशाीा)   

 -  - ७  ७  प्रदेशगि रुपाा ष्ट्रलि न्न स्थानीम िहहरुसाँग  च ुवअी अन्िरसम्लाद कामव ा 
सञ्चाीन गर  सझुाल सिंकीन गररएको । 

प्रििलेदन प्राप्त  एको ।  

3 केन्रस्िराा ष्ट्रलि न्न 
सरोकारलाीा व्मजि/ 
िनकामसिंग आमोगको  िूाका 
िथा  काा कारलाह  
सम्बन्धाा लहृि अन्िरष्ट्र मा 
कामव ा (गोष्ठी िथा 
कामवशाीा)  

 २ कामवसम्पादन 
सूचक िनााणवका 
 ााा, िथ्मािंक 
सधुार सम्बन्धी  

३ 7  कामवसम्पादन सूचक िनााणवका  ााारासम्बन्धाा सम्बजन्धि ान्त्राीम 
ष्ट्रल ागसिंग छीफी, िथ्मािंक साबन्धाा ाीेिनका सिंग, सशिव अनदुानको 
आधार िसफाररसका सन्द वाा ष्ट्रलि न्न ष्ट्रलषमगि ान्त्राीमहरुसाँग 
अन्िरष्ट्र मा- ५ लटा 

 केजन्रम स्िराा  ष्ट्रलषमगि 
रुपाा सान्लम  एको । 



 .सिं. कामव ा िेस्रो चौाािसक अलिधको प्रगिि बाष्ट्रषवक प्रगिि  ाखुम उपीजब्ध 

कामव ा 
सिंखमा 

ष्ट्रललरण ीक्ष्म प्रगिि ष्ट्रललरण 

४ लाष्ट्रषवक प्रििलेदन िमार , 
प्रकाशन िथा ष्ट्रलिरण 

 १ २०७८।१।५ 
गिे ीजुम्बनी 
प्रदेशका ाा. प्रदेश 
प्राखु साक्ष 
ीजुम्बनी प्रदेशको 
बाष्ट्रषवक प्रििलेदन 
पेश गररएको  

 

सिंघीम सिंसदाा 
ष्ट्रलिरण 

केजन्रमस्िरका सबि 
िनकामीाई ष्ट्रलिरण 

प्रदेश स्िराा 
ीजुम्बनी प्रदेाा 
पठाइएको । 

8 
लटा 
प्रििले
दन 
िमार  
र पेश 

८ 
लटा 
िमार   

४ 
लटा 
पेश 

सम्ाानीम रािपििज्मू साक्ष २०७७।०६।२९ गिे,  

प्रदेश निं. २ का ाा. प्रदेश प्राखु साक्ष २०७७।१०।०९ गिे  

गण्डकी प्रदेशका ाा. प्रदेश प्राखु साक्ष २०७७।११।०२ गिे प्रििलेदन 
पेश  गररएको। 

ीजुम्बनी प्रदेशका ाा. प्रदेश प्राखु साक्ष २०७८।१।५ गिे पेश 
गररएको। 

 १ लटा साजस्टगि बाष्ट्रषवक 
प्रििलेद र ७ लटा प्रदेशगि 
बाष्ट्रषवक प्रििलेदन िमार  ई 
सिंलिधािनक िथा कानूनी किवव्म 
बाोजिा प्रििलेदन पेश  एको 
। 

५ आमोगको लाष्ट्रषवक उत्सल 
साारोह आमोिना  

 -  -   -   

सिंचाीन हनु सकेन।  

  

६ आमोगको सिंस्थागि क्षािा 
ष्ट्रलकास कामव ा 
(अ्ममन/सलेक्षण/अनसुान्धा
न) 

१६   १६ िना 
ष्ट्रलज्ञहरुबाट 
ष्ट्रलि न्ि िबषमाा 
 च ुवअी क्षािा 
ष्ट्रलकास कामव ा 
सिंचाीन  

१ 20  ष्ट्रलज्ञहरुबाट ष्ट्रलि न्ि िबषमाा १६ लटा  

 

आन्िररक ऋण सम्बन्धी ३ लटा 
 

रोमल्ट  सफ्टलेमर सम्बन्धी १ लटा 

 िबि न्न िबषमाा सह ागीहरुीे 
ज्ञान अि बषृ्ट्रि।  



 .सिं. कामव ा िेस्रो चौाािसक अलिधको प्रगिि बाष्ट्रषवक प्रगिि  ाखुम उपीजब्ध 

कामव ा 
सिंखमा 

ष्ट्रललरण ीक्ष्म प्रगिि ष्ट्रललरण 

७ प्रदेश िथा स्थानीम िहको 
कामवसम्पादनका  सूचहरुको 
पष्ट्रहचान िथा ाापन कामव ा 
(अ्ममन/सलेक्षण/अनसुन्धान
) 

 

१ प्रदेश िथा स्थानीम 
िहको कामव 
सम्पादन ालु्मािंकन 
सूचक सम्लन्धी 
लािालरण ष्ट्रल ाग, 
स्लास्थ्म िथा 
िनसखमा ान्त्राीम 
र जशक्षा, ष्ट्रलज्ञान 
िथा प्रष्ट्रलिध 
ान्त्राीमसाँग 
छीफी  

  

१ ११ प्रदेश िथा स्थानीम िहको कामव सम्पादन ालु्मािंकनका सूचकहरु सम्बन्धी 
७ लटा प्रदेश, ५४ लटा स्थानीम िह, एक िना ष्ट्रलज्ञ, लािालरण ष्ट्रल ाग, 

स्लास्थ्म िथा िनसखमा ान्त्राीम र जशक्षा, ष्ट्रलज्ञान िथा प्रष्ट्रलिध ान्त्राीमसाँग 
अन्िरष्ट्र मा िथा छीफी गररएको  

प्रदेश िथा स्थानीम िहको 
कामवसम्पादन ालु्मािंकन 
सूचकहरु अ्ममन प्रििलेदन 
िमार  एको।  

प्रदेश िथा स्थानीम िहको 
कामवसम्पादन ालु्मािंकन 
सूचकहरु  स्लकृि  एको । 

८ नेपाी सरकार, प्रदेश सरकार 
र स्थानीम िहको रािस्ल 
असीु  र खचव जिम्ाेलार ाा 
गनुवपने सधुार सम्लन्धाा  

(अ्ममन/सलेक्षण/अनसुन्धान
) 

१ नेपाी सरकार 
प्रदेश सरकार र 
स्थानीम िहको 
रािस्ल असीु  र 
खचव जिम्ाेलार ाा 
गनुवपने सधुार 
सम्लन्धाा 
अन्िरष्ट्र मा र 
छीफीबाट प्राप्त 
सझुालको एष्ट्रककृि 
गर  प्रििलेदन 
िमार गररएको   

१ १२ नेपाी सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीम िहको रािस्ल असीु  र खचव 
जिम्ाेलार ाा गनुवपने सधुार सम्लन्धाा ७ लटा प्रदेश,  ५४ लटा स्थानीम 
िह, ष्ट्रलषम ष्ट्रलज्ञ र दाि ृिनकाम ष्ट्रलश्व बिकसाँग अन्िरष्ट्र मा िथा छीफी 
गररएको 

नेपाी सरकार प्रदेश सरकार र 
स्थानीम िहको रािस्ल असीु  
र खचव जिम्ाेलार ाा गनुवपने 
सधुार सम्लन्धाा प्रििलेदन 
िमार 



 .सिं. कामव ा िेस्रो चौाािसक अलिधको प्रगिि बाष्ट्रषवक प्रगिि  ाखुम उपीजब्ध 

कामव ा 
सिंखमा 

ष्ट्रललरण ीक्ष्म प्रगिि ष्ट्रललरण 

9 ष्ट्रलत्तीम हस्िान्िरण िथा 
रोमल्ट  बााँडफााँडको ीािग 
प्रमोग गररने िथ्माङ्कको 
सिंकीन िथा ष्ट्रलश्लषेण 
(अ्ममन/सलेक्षण/अनसुान्धा
न) 

 

1 ष्ट्रलि न्न 
िनकामहरुबाट 
िथ्माकिं  प्राप्त  ई 
आमोगको 
िसफाररसहरुाा 
प्रमोग  एको। 

1 1 ष्ट्रलि न्न िनकामहरुबाट िथ्माकिं  प्राप्त  ई आमोगको िसफाररसहरुाा प्रमोग 
 एको। 

िथ्मािंक प्राप्त  ई 
िसफाररसहरुाा प्रमोग  

 10 स्थानीम िह र प्रदेशबाट 
चौाािसक रुपाा प्राप्त गने 
िथ्माङ्क सिंकीन र ष्ट्रल्ीेषण 

(अ्ममन/सलेक्षण/अनसुान्धा
न) 

1 ष्ट्रलि न्न 
िनकामहरुबाट 
िथ्माकिं  प्राप्त  ई 
आमोगको 
िसफाररसहरुाा 
प्रमोग  एको । 

1 1 ष्ट्रलि न्न िनकामहरुबाट िथ्माकिं  प्राप्त  ई आमोगको िसफाररसहरुाा प्रमोग 
 एको। 

 ,, 

 11 आमोगको काा काबावह  
सम्बि कानूनको ििुवाा 
एला ्परराािवन िमार  कामव 
(अ्ममन/सलेक्षण/अनसुान्धा
न) 

  

- राज् िम प्राकृििक 
स्रोि िथा ष्ट्रलत्त 
आमोग ऐन 
२०७४ को 
सिंशोधन सम्बन्धी 
ास्मौदााा 
छीफी  एको। 

1 1 राज् िम प्राकृििक स्रोि िथा ष्ट्रलत्त आमोग ऐन २०७४ को सिंशोधन सम्बन्धी 
ास्मौदा िमार गर  आमोगाा छीफी  एको। 

 ऐन सिंशोधन सम्बन्धी ास्मौदा 
िमार  एको । 

12 साष्टीगि आिथवक 
सूचकहूमको ष्ट्रलश्लषेण िथा 
आन्िररक ऋणको सीाा 
सम्बन्धी अ्ममन 
(अ्ममन/सलेक्षण/अनसुान्धा
न)  

  

  1 

  

अ्ममन प्रििलेदन 
पेश गररएको । 

१    1 अ्ममन प्रििलेदन पेश गररएको ।  साष्ट्रष्टगि आिथवक सूचकहरुको 
ष्ट्रलश्लषेण िथा आन्िररक ऋणको 
सीाा सम्लन्धी अ्ममन 
प्रििलेदन पेश गररएको । 



 .सिं. कामव ा िेस्रो चौाािसक अलिधको प्रगिि बाष्ट्रषवक प्रगिि  ाखुम उपीजब्ध 

कामव ा 
सिंखमा 

ष्ट्रललरण ीक्ष्म प्रगिि ष्ट्रललरण 

13 सशिव अनदुानका आधार 
िसफाररसका ीािग नेपाी 
सरकारबाट सञ्चाीन  एका 
क्षेत्रगि कामव ाहरुको 
पनुरालीोकन िथा 
ालु्माङ् कन 
(अ्ममन/सलेक्षण/अनसुान्धा
न) 

 -   1    1   

अ्ममन प्रििलेदन िमार  एको । 

  

सशिव अनदुानको आधार 
िसफाररसको ीािग नेपाी 
सरकारबाट सञ्चाीन  एका 
क्षेत्रगि कामव ाहरुको  
पनुरालीोकन िथा ाूल्माङ्कन 
सम्बन्धी अ्ममन प्रििलेदन 
िमार  एको । 

  



 .सिं. कामव ा िेस्रो चौाािसक अलिधको प्रगिि बाष्ट्रषवक प्रगिि  ाखुम उपीजब्ध 

कामव ा 
सिंखमा 

ष्ट्रललरण ीक्ष्म प्रगिि ष्ट्रललरण 

14 प्राकृििक स्रोिको पररचाीन, 

बााँडफााँट, ष्ट्रललाद िनलारण र 
ीगानी िथा प्रििफीको  
ष्ट्रहस्सा िनधावरण सम्बजन्ध 
कामव ा   

१ िीष्ट्रलद्यिुबाट 
प्राप्तरोमल्ट  
बााँडफााँड सम्बन्धी 
सलाीहरुको 
अ्ममन िथा  
रोमल्ट  
बााँडफााँडको ष्ट्रहस्सा 
िनधावरणका 
सचुकहरुको थप 
व्माखमा एलिं 
ष्ट्रलश्लशेण साथि 
सम् ाष्ट्रलि नमााँ 
सचुकहरु सम्बन्धी 
अ्ममन। 

  

१ १२ िबज्ञहरुसिंग छीफी िथा अन्िरष्ट्र मा – २  

 

साि प्रदेशका ११० स्थानीम िहहरुसिंग अन्िरष्ट्र मा 

 

पररमोिना प्र ाष्ट्रलि क्षेत्रको स्थीगि भ्राण  िथा उत्पन ्ष्ट्रललाद सम्लन्धाा 
छीफी िथा अन्िरष्ट्र मा कामव ा सम्पन्न। 

 

िीिबद्यिुबाट प्राप्त रोमल्ट   बााँडफााँड सम्लन्धी उत्पन्न ष्ट्रललादका ष्ट्रलषमहरु 
पष्ट्रहचान/सिंकीन गनव र प्राप्त रोमजल्ट बााँडफााँडको ष्ट्रहस्सा िनधावरणको सूचक 
पनुरालीोकन गनवको ीािग परााशव सेला ााफव ि कामव सिंचाीन गर  सूचक 
परराािवन गने कामव सम्पन्न गररएको। 

कानूनाा रहेको व्मलस्थााा 
छीफी  एको। 

स्थानीम िहहरुसिंग प्राकृििक 
स्रोिको पररचाीन, बााँडफााँट, 

ष्ट्रललाद िनलारण,रोमल्ट  र 
ीगानी िथा प्रििफीको  
ष्ट्रहस्सा िनधावरण सम्बन्धाा 
गररएको छीफी िथा   
अन्िरष्ट्र माबाट स्थानीम 
िहहरुाा देजखएको सास्मा र 
ष्ट्रललादको सम्लन्धाा िानकार  
प्राप्त  एको। 

स्थीगि भ्राणबाट पररमोिना 
प्र ाष्ट्रलि क्षेत्राा रहेका 
सास्माहरुको पष्ट्रहचान  एको। 

िीिबद्यिुबाट प्राप्त रोमल्ट   
बााँडफााँड सम्लन्धी उत्पन्न 
ष्ट्रललादका ष्ट्रलषमहरु 
पष्ट्रहचान/सिंकीन गनव र प्राप्त 
रोमजल्ट बााँडफााँडकोष्ट्रहस्सा 
िनधावरणको सूचक पनुरालीोकन 
 एको। 

प्रििलेदन िमार  एको। 



 .सिं. कामव ा िेस्रो चौाािसक अलिधको प्रगिि बाष्ट्रषवक प्रगिि  ाखुम उपीजब्ध 

कामव ा 
सिंखमा 

ष्ट्रललरण ीक्ष्म प्रगिि ष्ट्रललरण 

15 प्राकृििक स्रोि (रोमल्ट ) 
बााँडफााँड सम्बन्धी 
िसफाररसको लािालरणीम 
प्र ाल सम्बन्धाा अधममन 
 इ प्रििलेदन िमार  एको 
हनुे। 

१ प्राकृििक स्रोि 
(रोमल्ट ) 
बााँडफााँड सम्बन्धी 
िसफाररसको 
लािालरणीम प्र ाल 
सम्बन्धाा  एको 
छीफी िथा 
अन्िरष्ट्र मा 
कामव ाको 
प्रििलेदन िमार 
गरेको। 

१ ११ प्राकृििक स्रोि (रोमल्ट ) बााँडफााँड सम्बन्धी िसफाररसको लािालरणीम प्र ाल 
सम्बन्धाा ७ लटि प्रदेश साेष्ट्रटन ेगर  ११० लटा पररमोिना प्र ाष्ट्रलि 
स्थानीम िहको छनौट गर  छीफी िथा अन्िरष्ट्र मा कामव ा सम्पन्न 
 एको। 

प्राकृििक स्रोिबाट प्राप्त रोमल्ट  बााँडफााँडको ष्ट्रहस्सा सम्लन्धाा सम्लजन्धि 
क्षेत्रगि िनकामहरुसिंग आलमक छीफी िथा अन्िरष्ट्र मा कामव ा 
सम्पन्न  एको। 

प्रििलेदन िमार  एको। 

प्राकृििक स्रोि (रोमल्ट ) 
बााँडफााँड सम्बन्धी िसफाररसको 
लािालरणीम प्र ाल सम्बन्धाा 
७ लटि प्रदेश साेष्ट्रटन ेगर  
११० लटा पररमोिना प्र ाष्ट्रलि 
स्थानीम िहसिंगको  छीफी 
िथा अन्िरष्ट्र मा कामव ाबाट 
स्थानीम िहाा सिंचािीि 
पररमोिनाको कारण उत्पन्न 
लािालरणीम सास्मा िथा 
न्मूिनकरणको ीािग सझुाल प्राप्त 
 एको।  

प्रििलेदन िमार  एको। 

 



 

11. प्रलिाः 
सह-सजचल श्री कृ्णबहादरु बोहरा 
नीिि ष्ट्रल ीेषण िथा व्मलस्थापन ाहशाखा 
सम्पकव  निं. ४२००२७२ 

 

12. सूचना अिधकार ः 
उप-सजचल श्री ीक्ष्ाीप्रसाद रेग्ाी 
सम्पकव  निं. ४२००६६३ 

 

13. ऐन, िनमा, ष्ट्रलिनमा ला िनदेजशकाको सूचीः 
आमोगको कामव सञ्चाीनाा प्रमोग हनुे ऐन, िनमा, ष्ट्रलिनमा िथा िनदेजशकाहरु मसप्रकार छन।्  

 नेपाीको सिंष्ट्रलधान 

 राष्ट्रिम प्राकृििक स्रोि िथा ष्ट्रलत्त आमोग ऐन, २०७४ 

 अन्िरसरकार  ष्ट्रलत्त व्मलस्थापन ऐन, २०७४ 

 स्थानीम सरकार सञ्चाीन ऐन, २०७४ 

 आिथवक कामवष्ट्रलिध िथा ष्ट्रलत्तीम उत्तरदाष्ट्रमत्ल ऐन, २०७६ 

 राष्ट्रिम प्राकृििक स्रोि िथा ष्ट्रलत्त आमोग िनमााली , २०७६ 

 आिथवक कामवष्ट्रलिध िथा ष्ट्रलत्तीम उत्तरदाष्ट्रमत्ल िनमााली , २०७७ 

 राष्ट्रिम प्राकृििक स्रोि िथा ष्ट्रलत्त आमोगका पदािधकार  एला ्कावचार हरुको आचार सिंष्ट्रहिा, २०७६ 
 

 

14. आमोगका पदािधकार हूमको नाााली ः 
ााननीम अ्मक्ष, श्री बाीानन्द पौडेी 

ााननीम सदस्म, श्री िु् द बहादरु गरुुङ 

ााननीम सदस्म, श्री अार राि िाश्र 

ााननीम सदस्म, श्री ष्ट्रलष्ट्रपन राि िनरौीा 



 

 

15. आमोगाा कामवरि कावचार को नाााली ः 
आमोगाा कामवरि कावचार को नाााली  देहामबाोजिा रहेको छ। 

 .सिं. कावचार को नाा, थर पद 

१ श्री बेगेन्रराि शााव पौड्याी सजचल 

२ श्री रााचन्र दिंगाी सहसजचल(प्रा.) 
३ डा.  ी्ाकुाार  सूाी सहसजचल 
४ श्री कृ्ण बहादरु बोहरा सहसजचल 

५ श्री मगुििन हाुागाई उपसजचल 

६ श्री बजशष्ट कुाार जघिारे उपसजचल(कानून) 

७ श्री िमराा प्रिापिि िसिनमर िडि िनी ईजन्ििनमर 
८ श्री ददनेश  ट्टराई बररष्ट िथ्माङ्क अिधकृि 

९ श्री लेदराि फूमी उपसजचल 

१० श्री ईश्वर प्रसाद पाण्डे उपसजचल 
११ श्री ष्ट्रलन्देश्वर प्रसाद ीेखक उपसजचल 

१२ श्री ीक्ष्ाी प्रसाद रेग्ाी उपसजचल 
१३ श्री नारामण प्रसाद अिधकार  उपसजचल 

१४ श्री ीक्ष्ाी कुाार  न्मौपाने सहामक लन अिधकृि 

१५ श्री ष्ट्रलाीा काफ्ीे लाग्ीे शाखा अिधकृि 

१६ श्री जशल ओा शे्रष्ठ शाखा अिधकृि 

१७ श्री अन्िना िगर  शाखा अिधकृि 

१८ श्री नरकुाार  राई शाखा अिधकृि 

१९ श्री ि ाप्रसाद काफ्ीे ीेखा अिधकृि 

२० श्री पोष्टराि पौडेी इजन्ििनमर 

२१ श्री गीिा कुाार  शााव शाखा अिधकृि 

२२ श्री अिुवन शााव शाखा अिधकृि 

२३ श्री ाहेशकुाार गरुुङ शाखा अिधकृि 

२४ श्री सीिादेली न्मौपाने शाखा अिधकृि 

२५ श्री इजन्दरा न्मौपाने शाखा अिधकृि 

२६ श्री शिावीा ीािाछाने शाखा अिधकृि 
२७ श्री काी िसिंह कटुलाी नामल सबु्बा 
२८ श्री राेश आचामव नामल सबु्बा 
२९ श्री चन्रशेर राना कम््मटुर अपरेटर 

३० श्री बीरेन्र अिधकार  नामल सबु्बा 



 .सिं. कावचार को नाा, थर पद 

३१ श्री ससु्ाा ारािसनी  नामब सबु्बा  
३२ श्री गीिा चपाई नामब सबु्बा  
३३ श्री सााना सलेुद  नामल सबु्बा 
3४ श्री ईश्वर पौडेी नामल सबु्बा 
3५ श्री ददीकुाार शे्रष्ठ कम््मटुर अपरेटर 

3६ श्री राा गोिााे  कम््मटुर अपरेटर   
37 श्री सरेुश चौधर  कम््मटुर अपरेटर 
38 श्री श्रीकृ्ण ाहिवन हीकुा सलार  चाीक 

3९ श्री ष्ट्रलाी प्रसाद आचामव हीकुा सलार  चाीक 

४० श्री राि ुथापा ागर  हीकुा सलार  चाीक 

४१ श्री  रि सलेुद  हीकुा सलार  चाीक 

४२ श्री  ोीा काफ्ीे हीकुा सलार  चाीक 

4३ श्री राि ुाहिवन हीकुा सलार  चाीक 

४४ श्री अिनी क्षेत्री  हीकुा सलार  चाीक 

४५ श्री रष्ट्रल काकी कामावीम सहमोगी 
46 श्री निािा अमावी कामावीम सहमोगी 
47 श्री अनिुा गिरे  ट्टराई कामावीम सहमोगी 
48 श्री दगुावदास शे्रष्ठ कामावीम सहमोगी 
49 श्री रािेन्र ढुिंगेी कामावीम सहमोगी 
50 श्री धने लर पोखरेी कामावीम सहमोगी 
51 श्री दगुाव चौधर  कामावीम सहमोगी 
52 श्री राा जघिारे कामावीम सहमोगी 

 

16. आमोगको ठेगानाः 
िसिंहदरबार, काठााडौं 

17. आमोगको सम्पकव  निं   

फोन निं - ४२००५९२ 

फ्माक्स निं -४२००५९३ 

18. आमोगको लेलसाइटः 
www.nnrfc.gov.np  

19. आमोगको इाेीः  

info@nnrfc.gov.np  

http://www.nnrfc.gov.np/
mailto:info@nnrfc.gov.np

