राष्ट्र्रय
ि प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्र्ित्त आयोगको
सञ्चार िथा िाह्य पहुँच रणनीति
(Communication and Outreach Strategy)

राष्ट्र्रय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्र्ित्त आयोग
तसिं हदरबार¸ काठमाडौं

२०७८

सञ्चार िथा िाह्य पहुँच रणनीति, २०७८

सिाातिकार © २०७८ राष्ट्र्रय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्र्ित्त आयोग
२०७८ भदौ

सम्पका ठे गाना:

राष्ट्र्रय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्र्ित्त आयोग
तसिं हदरबार, काठमाण्डौं
टे तिफोनः ०१-४२००५९२
फ्याक्सः ०१-४२००५९३
इमेिः info@nnrfc.gov.np
िेबसाईटः www.nnrfc.gov.np

ष्ट्र्िषय सूची
१. पररचय .............................................................................................................................................................१
१.१ पृष्ठभूतम ....................................................................................................................................................१
१.२ सिं िैिातनक िथा कानूनी व्यिस्था.....................................................................................................१
२. सञ्चार रणनीति..............................................................................................................................................३
२.१ दूरदृष्ट्र्ि ...................................................................................................................................................३
२.२ िक्ष्य ......................................................................................................................................................३
२.३ उद्देश्यहरू..............................................................................................................................................४
२.४ मागादर्ाक तसद्धान्िहरू........................................................................................................................४
३. आन्िररक िथा बाह्य सञ्चार योजना ..........................................................................................................६
३.१ आन्िररक सञ्चार ..................................................................................................................................६
३. १.१ औपचाररक सञ्चार ढाुँचा ............................................................................................................६
३.१.२ अनौपचाररक सञ्चार ढाुँचा ...........................................................................................................७
३.१.३ आन्िररक सञ्चार रणनीतिहरू...................................................................................................७
३.२ िाह्य सञ्चार...........................................................................................................................................७
३.३ िक्षिि िगा िथा सरोकारिािाहरू ..................................................................................................९
४. सन्दे र् ष्ट्र्िकास, प्रचार प्रसार र सञ्चार व्यिस्थापन ........................................................................... १०
४.१ एकद्वार नीति .................................................................................................................................... १०
४.२ सञ्चारका माध्यमहरू....................................................................................................................... १०
४.३ अनगमन, प्रमाण र तसकाई ........................................................................................................... १०
४.४ सञ्चार व्यिस्थापन ........................................................................................................................... ११
५. जोक्षिम िथा चनौिीहरु .......................................................................................................................... १३
६. राष्ट्र्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्र्ित्त आयोग र सरोकारिािाहरूबीच सञ्चार समन्िय .................. १५

राष्ट्र्रय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्र्ित्त आयोगको सञ्चार िथा िाह्य पहुँच
रणनीति, २०७८
१. पररचय
१.१ पृष्ठभूतम
नेपािको सिं ष्ट्र्ििान (२०७२) कायाान्ियनमा आएसुँगै राज्यिे सङ्घीय र्ासन प्रणािी अििम्बन गरे को सन्दभामा

सिं ष्ट्र्ििानको िारा ५७ बमोक्षजमको राज्य र्क्षिको बाुँडफाुँट, िारा ५९ बमोक्षजमको आतथाक अतिकार र िारा
६० बमोक्षजमको राजस्ि स्रोिको बाुँडफाुँडका ष्ट्र्िषयमा तसफाररस गना, आिार ियार गना, ढाुँचा तनिाारण गना,

सझाि ददन र सङ्घीय इकाईहरूबीचको ष्ट्र्ििाद समािान गना िारा २५१ बमोक्षजमको काम, किाव्य र
अतिकार रहने गरी िारा २५० बमोक्षजम राष्ट्र्रय
ि प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्र्ित्त आयोगको गठन भएको छ।

सिं िैिातनक व्यिस्था बमोक्षजम गदठि आयोगिे राष्ट्र्रय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्र्ित्त आयोग ऐन २०७४ र
तनयमाििी २०७६, अन्िरसरकारी ष्ट्र्ित्त व्यिस्थापन ऐन २०७४, राष्ट्र्रय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्र्ित्त आयोगका

पदातिकारी एििं कमाचारीहरूको आचार सिं ष्ट्र्हिा २०७६ र अन्य सम्बक्षन्िि ऐन कानूनको अिीनमा रही
कायासम्पादन गदाछ।

आयोगिे सम्पादन गने मख्य कायाहरूमा सिं िैिातनक क्षजम्मेिारी बमोक्षजमका कायासम्पादन गना प्रदे र् र स्थानीय
िहको िातग िचाको आिश्यकिा र राजस्िको िमिाको आिारमा ष्ट्र्ित्तीय समानीकरण अनदानको पररमाण, सबै

िहमा राजस्ि असूिीमा सिार गने उपायहरू, समष्ट्र्िगि आतथाक सन्ििन कायम हने गरी आन्िररक ऋणको तसमा
र प्राकृतिक स्रोि पररचािनमा सम्भाव्य ष्ट्र्ििाद तनिारणका उपायहरूको िस्ितनष्ठ तसफाररस गन;ा प्रदे र् र स्थानीय

िहको स्िायत्तिा, अतिकार र स्रोि सम्भाव्यिाबीच सन्ििन कायम गदै सामाक्षजक समिा, गणस्िरीय सेिा प्रिाह र
सन्ितिि ष्ट्र्िकास हने गरी राजस्िको बाुँडफाुँट गने ष्ट्र्िस्िृि आिार र ढाुँचा तनिाारण गन;ा राष्ट्र्रय नीति िथा कायाक्रम,
मानक, पूिाािारको अिस्थाका आिारमा प्रदे र् र स्थानीय सरकारिाई उपिब्ि गराउने सर्िा अनदान, प्राकृतिक
स्रोिको पररचािनका िातग िीनै िहका सरकारको िगानी िथा प्रतिफिको ष्ट्र्हस्सा तनिाारण र राजस्ि िथा प्राकृतिक
स्रोि पररचािनका िातग ष्ट्र्िस्िृि िस्ितनष्ठ आिार ियार गन;ा र आयोगिे सिं स्थागि िमिा ष्ट्र्िकासमाफाि ष्ट्र्ित्तीय

सङ्घीयिाका ष्ट्र्ितभन्न आयामहरूको अध्ययन अनसन्िान गरी सरोकारिािा तनकायहरूिाई सझाि ददने िथा
आिश्यक सहयोग, समन्िय, सहजीकरण, र सञ्चार काया पदाछन्।

उक्षलिक्षिि कायाहरू प्रभािकारी रूपमा सम्पादन गने उद्देश्य रािी आयोगिे उपयि, सामष्ट्र्यक र प्रभािकारी
सञ्चार व्यिस्थापनिाई समग्र ष्ट्र्ित्तीय सङ्घीयिाको एक महत्िपूणा औजारको रूपमा तििं दै सञ्चार िथा िाह्य
पहुँच रणनीति िजम
ा ा गरे को छ।

१.२ सिं िैिातनक िथा कानूनी व्यिस्था
नेपािको सिं ष्ट्र्ििान (२०७२)

सिं ष्ट्र्ििानको भाग ३ मौतिक हक र किाव्य अन्िगाि िारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्िी व्यिस्था छ।
जस अनसार “प्रत्येक नागररकिाई आफ्नो िा सािाजतनक सरोकारको कनै पतन ष्ट्र्िषयको सूचना माग्ने र
पाउने हक” हन्छ।
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सूचनाको हक सम्बन्िी ऐन, २०६४

सूचनाको हक सम्बन्िी ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपािी नागररकिाई ऐनको अिीनमा

रही सूचनाको हक हने करा उलिेि छ। सोही दफाको उपदफा (२) मा "प्रत्येक नेपािी नागररकिाई
सािाजतनक तनकायमा रहे को सूचनामा पहुँच हनेछ" भन्ने व्यिस्था गररएको छ।
दफा ४: सािाजतनक तनकायको दाष्ट्र्यत्िः

(१) प्रत्येक सािाजतनक तनकायिे नागररकको सूचनाको हकको सम्मान र सिं रिण गराउन पनेछ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका िातग दे हायका काम गन ा सािाजतनक तनकायको दाष्ट्र्यत्ि हनेछः

(क) सूचनाको िगीकरण र अद्याितिक गरी समय समयमा सािाजतनक रूपमा प्रकार्न िथा
प्रसारण गराउने।

(ि) सूचनामा नागररकको पहुँच सरि र सहज बनाउने।

(ग) आफ्नो काम कारिाही ििा र पारदर्ी रूपमा गने।

(घ) आफ्ना कमाचारीको िातग उपयि िातिम र प्रक्षर्िणको व्यिस्था गने।

दफा ५: सूचनाको अद्याितिक र प्रकार्नः

(१) सािाजतनक तनकायिे आफ्नो तनकायसुँग सम्बक्षन्िि सूचना अद्याितिक गरी राख्न पनेछ।

दफा ६: सूचना अतिकारीको व्यिस्थाः

(१) सािाजतनक तनकायिे आफ्नो कायााियमा रहे को सूचना प्रिाह गने प्रयोजनका िातग सूचना
अतिकारीको व्यिस्था गनेछ।

दफा ३५: सूचना सच्याउन सष्ट्र्कनेः

(१) सािाजतनक तनकायमा रहे को कनै ष्ट्र्िषयको सूचना गिि छ भन्ने करा कनै व्यक्षििाई िागेमा
त्यस्िो व्यक्षििे सो सूचना सच्याउनका िातग आिश्यक प्रमाण सष्ट्र्हि सम्बक्षन्िि कायााियको
प्रमि समि तनिेदन ददन सक्नेछ।

सूचनाको हक सम्बन्िी तनयमाििी, २०६५
३. सूचना प्रकार्न गन ा पने

सािाजतनक तनकायिे ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) मा िेक्षिएको अतिररि दे हायका सूचना समेि सूचीकृि
गरी प्रकार्न गन ा पनेछ :–

(क) अक्षघलिो आतथाक िषामा सािाजतनक तनकायिे कनै कायाक्रम िा आयोजना सञ्चािन गरे को भए
सोको ष्ट्र्ििरण,

(ि) सािाजतनक तनकायको िेभसाईट भए सोको ष्ट्र्ििरण,

(ि१) सािाजतनक तनकायिे प्राप्त गरे को िैदेक्षर्क सहायिा, ऋण, अनदान एििं प्राष्ट्र्ितिक सहयोग र
सम्झौिा सम्बन्िी ष्ट्र्ििरण,

(ि२) सािाजतनक तनकायिे सञ्चािन गरे को कायाक्रम र सो को प्रगति प्रतििेदन,

(ि३) सािाजतनक तनकायिे िगीकरण िथा सिं रिण गरे को सूचनाको नामाििी र त्यस्िो सूचना
सिं रिण गना िोष्ट्र्कएको समयािति,

(ि४) सािाजतनक तनकायमा परे का सूचना माग सम्बन्िी तनिेदन र सो उपर सूचना ददइएको ष्ट्र्िषय,
(ग) सािाजतनक तनकायका सूचनाहरू अन्यत्र प्रकार्न भएका िा हने भएको भए सोको ष्ट्र्ििरण।

सर्ासन (व्यिस्थापन िथा सञ्चािन) ऐन, २०६४ र सर्ासन (व्यिस्थापन िथा सञ्चािन) तनयमाििी,
२०६५
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सर्ासन (व्यिस्थापन िथा सञ्चािन) ऐन, २०६४ को दफा ६ मा उक्षलिक्षिि प्रर्ासतनक काया सञ्चािनका
ष्ट्र्ितभन्न आिारहरू मध्ये रार र जनिाको िृहत्तर ष्ट्र्हि, समन्याय र समािेर्ीकरण, मानि अतिकारको प्रत्याभूति,

पारदक्षर्ि
ा ा, िस्ितनष्ठिा, जिाफदे ष्ट्र्हिा िथा इमान्दाररिा, आतथाक अनर्ासन एििं भ्रिाचारमि, चस्ि र जनमिी
प्रर्ासन, प्रर्ासन सिं यन्त्रको िटस्थिा िथा तनष्पििा, प्रर्ासतनक सिं यन्त्रमा र तनणायमा सिासािारणको पहुँच,
जनसहभातगिा िथा स्थानीय स्रोिको अतिकिम उपयोग गन ा पने जस्िा ष्ट्र्िषयहरू समािेर् छन्।

त्यसै गरी ऐनको दफा १६ िे “प्रचतिि कानूनबमोक्षजम तनणाय गना पाउने अतिकारीिे कनै ष्ट्र्िषयमा तनणाय

गदाा पारदर्ी ढङ्गबाट गन ा पनेछ” भन्ने व्यिस्था गरे को छ भने सर्ासन (व्यिस्थापन िथा सञ्चािन)
तनयमाििी, २०६५ को तनयम १० िे ऐनको दफा १६ बमोक्षजम भएको कनै तनणाय सािाजतनक ष्ट्र्हिको

सरोकारसुँग सम्बक्षन्िि रहे छ भने त्यस्िो तनणाय जानकारीको िातग सम्बक्षन्िि तनकायको सूचना पाटीमा टाुँसी
िेबसाइट िा अन्य उपयि माध्यमबाट समेि प्रचार प्रसार गररनेछ भन्ने व्यिस्था गरे को छ।

ऐनको दफा ३५ िे प्रििा िोक्न पने व्यिस्था गरे को छ। िदनरूप प्रत्येक मन्त्रािय, ष्ट्र्िभाग िथा सरकारी
तनकाय एििं कायााियिे आफ्नो मन्त्रािय, ष्ट्र्िभाग िथा सरकारी तनकाय एििं कायााियको कामकारबाहीको
ष्ट्र्िषयमा सरोकारिािािाई सािाजतनक रूपमा जानकारी ददन मन्त्रािय, ष्ट्र्िभाग िथा सरकारी तनकाय एििं

कायााियको कनै अतिकृििाई प्रििा िोक्न पदाछ। ित्सम्बन्िमा तनयमाििीको तनयम २४ िे प्रििाको
काम, किाव्य र अतिकारको उलिेि गदै प्रििािे आफू कायारि तनकायमा रहे का सािाजतनक गन ा पने

सूचना प्राप्त गने, सािाजतनक गन ा पने ष्ट्र्िषयका सूचनाहरू आफूभन्दा एक िह मातथको अतिकारीको स्िीकृति
तिई तनयतमि रूपमा सािाजतनक गने िगायिका व्यिस्था गरे को छ।

त्यस्िै तनयम २५ िे सूचना प्रष्ट्र्ितििाई व्यिहारमा लयाउन पने करामा जोड ददएको छ। त्यसको िातग

आफूसुँग सम्बक्षन्िि सूचना र िथ्याङ्कहरू यथासम्भि कम््यूटरमा व्यिक्षस्थि रूपमा राख्ने र आफ्नो कायााियको
यथासम्भि िेबपेज तनमााण गरी सो िेबपेजमा नागररक िडापत्र, कायासञ्चािन कायाष्ट्र्िति, कायााियसुँग सम्बक्षन्िि
फाराम िथा प्रकार्नहरू र कायााियसुँग सम्बक्षन्िि सूचनाहरू राख्ने व्यिस्था गनप
ा ने उलिेि गरे को छ।
राष्ट्र्रय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्र्ित्त आयोग तनयमाििी, २०७६
राष्ट्र्रय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्र्ित्त आयोग तनयमाििीको तनयम २२ मा “आयोगिे आफूिे सम्पादन गरे का
काम कारिाही सम्बन्िी जानकारी आयोगको प्रििा, सूचना अतिकारी, िेबसाइट िा अन्य माध्यम माफाि
समय समयमा सािाजतनक गना िा गराउन सक्नेछ” भन्ने व्यिस्था छ।

२. सञ्चार रणनीति
२.१ दूरदृष्ट्र्ि
गतिर्ीि ष्ट्र्ित्तीय सङ्घीयिाको आिारः ष्ट्र्िश्वसनीय र प्रभािकारी सञ्चार

२.२ िक्ष्य
मूि िक्ष्य
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आयोगिे तनिाारण गरे का ढाुँचा, तसफाररसहरू, आिारहरू, सझािहरू र अध्ययनका तनष्कषाहरूमा
सरोकारिािाहरूबीच समान बझाई हने गरी तछटो िथा प्रभािकारी ढङ्गिे सञ्चार गने।
रणनीतिक िक्ष्यहरू
•

आयोगको काया प्रणािी सम्बन्िी पयााप्त, सान्दतभाक र समयोक्षचि जानकारी उपिब्ि गराउुँ दै
सरोकारिािा तनकायहरू र आयोगबीचको समन्िय, सहजीकरण र सहकायाका िातग सूचना र सञ्चार
सम्बन्ििाई सदृढ बनाउने।

•

आयोग, सङ्घीय इकाईहरू र सरोकारिािा तनकायहरूबीच अन्िरसरकारी ष्ट्र्ित्त व्यिस्थापन सम्बन्िी
ष्ट्र्ितभन्न आयामहरूमा समान बझाईको अिस्था तसजाना गने।

•

आयोग, आमसञ्चार एििं अन्य सािाजतनक सरोकारिािाहरूकाबीच प्रभािकारी सञ्चार सञ्जाि तनमााण
गरी कायादििामा िृष्ट्र्द्ध गने।

•

प्रभािकारी सञ्चारिाई आयोग सम्बद्ध ष्ट्र्क्रयाकिापहरूको अनगमन, मूलयाङ्कन, उत्तरदाष्ट्र्यत्ि र तनरन्िर

तसकाई (Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning - MEALS) को उपकरणको रूपमा
प्रयोग गने।

२.३ उद्देश्यहरू

आयोगको सञ्चार रणनीतिका कैयौं ित्िहरू पररमाक्षजि
ा हुँदै जान सक्छन् िर पतन सङ्गतिपूण,ा स्थायी र
भरपदो िररकािे सूचनाप्रद रहन आयोगको मख्य उद्देश्य रहनेछ। यो सञ्चार रणनीतिबाट दे हायका उद्देश्य
हातसि हने अपेिा गररएको छः

१. राष्ट्र्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्र्ित्त आयोगका मूिभूि कायाहरूका सम्बन्िमा ष्ट्र्िश्वसनीय िथा समयोक्षचि
सूचना प्रिाह गना आन्िररक र बाह्य सञ्चारको गतिर्ीि योजनािाई मागा तनदे र् गने।

२. सञ्चारको सङ्गदठि आिारर्ीिा ियार पारी ष्ट्र्ितभन्न िहका सरोकारिािाहरूसुँगको सञ्चार योजना
प्रष्ट्र्क्रयािाई मागादर्ान गने।

३. सङ्घीय इकाईहरू, सरोकारिािाहरू र आम नागररकहरूकाबीच आयोगप्रतिको ष्ट्र्िश्वासिाई थप सदृढ
पाने।

२.४ मागादर्ाक तसद्धान्िहरू

राष्ट्र्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्र्ित्त आयोगको सञ्चार सम्बन्िी दृष्ट्र्िकोण आयोगको रणनैतिक योजनामा
उक्षलिक्षिि नतिजामा–आिाररि ष्ट्र्क्रयाकिापका श्रृङ्खिा िथा मूलयहरूको प्रभािकारी कायाान्ियन गने

ददर्ामा तनदे क्षर्ि हन आिश्यक हन्छ। िसथा आयोगको सञ्चार रणनीति तनम्नबमोक्षजमका मूिभूि
मागादर्ाक तसद्धान्िहरूबाट अनप्राक्षणि हनेछः

● ष्ट्र्िश्वासको िािािरण तसजाना गनेः आयोगको सञ्चार रणनीतििे आयोगको तनणायबाट प्रभाष्ट्र्िि हने

सङ्घीय इकाईहरू र आयोगबीच ष्ट्र्िश्वासको िािािरण तसजाना गनप
ा छा। त्यसका िातग जेजस्िा सूचना
प्रिाह गररन्छ, िी ष्ट्र्िश्वसनीय र सबैका िातग बक्षझने बनाउन राष्ट्र्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्र्ित्त आयोगिे

सबैिािे प्रयास गनेछ। आयोगिे उच्चस्िरको सत्यतनष्ठिा सष्ट्र्हि ष्ट्र्िश्वसनीय सूचनाको उत्पादन

ष्ट्र्िकास र प्रसार गनेछ। त्यसको साथै आयोगिे गने तसफाररस, ददने राय सझाि िथा उपिब्ि

गराउने सहयोग, समन्िय, सहजीकरण प्रकृयामा प्रभािकारी सञ्चारमाफाि जनष्ट्र्िश्वास आजान गना
आिश्यक कदमहरु चालनेछ।
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● सहभातगिािाई

प्रोत्साहन

गनेः

सञ्चार

प्रकृयािाई

तछटो,

सरोकारिािाहरूको सष्ट्र्क्रय सहभातगिािाई प्रोत्साष्ट्र्हि गररनेछ।

चस्ि

र

प्रभािकारी

बनाउन

● पारदर्ी हनेः ष्ट्र्िश्वासको िािािरण तसजाना गना, सरोकारिािाहरूिाई प्रोत्साष्ट्र्हि गना र पृष्ठपोषणबाट
तसक्न

आयोगका आफ्ना सबै ष्ट्र्क्रयाकिापमा पारदक्षर्ि
ा ा अपनाइने छ।

● समान बझाईको अिस्था तसजाना गनेः आयोगिे ष्ट्र्िश्वासको िािािरण तसजाना गना सरकारी तनकायहरू,
सरकारका ष्ट्र्ितभन्न िह, प्राक्षिक िेत्र र नागररक समाजबीच तनरन्िर अन्िष्ट्र्क्राया गनेछ। अन्िष्ट्र्क्राया र

पररसिं िादका ष्ट्र्िषयहरूमा आयोगको कायासम्पादन प्रकृया, नतिजा उन्मििामा ददइएको प्राथतमकिा,
िृहि आतथाक क्षस्थरिा सष्ट्र्हिको सम्िृष्ट्र्द्ध र िम्बीय िथा अनप्रस्थ समिा (vertical and horizontal

equity) का िातग स्रोिको न्यायोक्षचि ष्ट्र्ििरणका सम्बन्िमा गररने तसफाररस, िचाको आिश्यकिा र
राजस्िको िमिातबचको ररििाको गणना गने ष्ट्र्िति र प्रकृया, सङ्घीय इकाईहरूबीचको ष्ट्र्ित्तीय सम्बन्ि
स्थाष्ट्र्पि गने प्रयास, उपिब्ि गराउने सझाि र ियार गने आिार आदद हनेछन्। सष्ट्र्क्रय र प्रभािकारी

सञ्चारबाट सरोकारिािाहरूबीच ष्ट्र्ित्तीय सङ्घीयिाका उपयि
ा ष्ट्र्िषयमा समान िारणा बन्ने िािािरणको
तसजाना गना तनरन्िर प्रयत्न गररनेछ।

• सूचनाको सदाचाररिाः (integrity of information) सूचनाहरूको ियिद्धिा, ससङ्गति, पारदक्षर्ि
ा ा,
ष्ट्र्िश्वसनीयिा, स्पििा र तनक्षिििा कायम गदै यसको सम्प्रेषणमा समेि सदाचाररिा अपनाइनेछ।

• सूचनामा सहज पहुँचः आयोगको सूचनामा सबै नेपािी नागररकहरूको सहज पहुँच सतनक्षिि गना,
ष्ट्र्िद्यिीय माध्यमको महत्तम प्रयोग गदै प्रििा िथा सूचना अतिकारीको भूतमकािाई अझ जनमैत्री
बनाउने िगायिका रणनीति तिइनेछ।

• सूचनाको पयााप्तिाः आयोगिे सूचना प्रिाह गदाा नेपािको सिं ष्ट्र्ििान र सूचनाको हक सम्बन्िी ऐनिे
प्रत्याभूि गरे का ष्ट्र्िषयहरूमा पयााप्त सूचना उपिब्ि गराउने छ।

• सूचनाको िोिगम्यिाः सम्प्रेष्ट्र्षि सूचनाहरूमा सकेसम्म सरि भाषाको प्रयोग गररनेछ। सूचनािाई

िोिगम्य बनाउन ष्ट्र्ितभन्न प्रादे क्षर्क भाषामा अनिाद गने, श्रव्यसुँगै सम्भि भएसम्म दृश्य सामग्री

समेि प्रयोग गने र आर्य यथािि रहने गरी अनौपचाररक सिं िादमाफाि सञ्चार गने ष्ट्र्िकलपहरूको
समेि प्रयोग गररनेछ।

• िान (knowledge), िेय (message) र िक्षिि िगा (target group) को स्िरगि ियिद्धिाः सञ्चार गदाा
ष्ट्र्िषयिस्ि, सन्दे र् र िक्षिि िगाबीचको सन्ििन कायम गदै िक्षिि िगािे बझ्ने भाषामा, तछटो
माध्यमबाट, पयााप्त सञ्चार गररनेछ। सािंस्कृतिक, र्ाक्षब्दक र प्राष्ट्र्ितिक अिरोिहरूिाई हटाउुँ दै सञ्चार
प्रकृयािाई प्रभािकारी बनाइने छ।

• अिरोिरष्ट्र्हि सञ्चारः सबै िािे सञ्चारका अिरोिहरूको पष्ट्र्हचान गरी िी अिरोि हटाउुँ दै सञ्चारिाई
प्रभािकारी बनाइने छ।
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३. आन्िररक िथा बाह्य सञ्चार योजना
३.१ आन्िररक सञ्चार

राष्ट्र्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्र्ित्त आयोग तभत्रको आन्िररक सञ्चार सबि, सदृढ, प्रभािकारी र सङ्गतिपूणा नभै

आयोगको कायासम्पादनिाई प्रभािकारी बनाउन सष्ट्र्कुँदै न। आयोगका पदातिकारीहरू र सक्षचिाियबीच हने

गणस्िरीय सञ्चारिे आयोगको कायासम्पादनमा सहजिा कायम गनक
ा ा साथै क्षजम्मेिारी र उत्तरदाष्ट्र्यत्ि तनिााह
गदै आयोगका गतिष्ट्र्ितिहरू सकारात्मक ष्ट्र्हसाबिे नतिजाउन्मि बनाउन, निीन िोज र अनसन्िानिाई

प्रोत्साहन गना, ष्ट्र्ित्तीय सङ्घीयिा र प्राकृतिक स्रोि सम्बन्िी िानको हस्िान्िरण िथा ष्ट्र्िकासको िािािरण
ियार गना सहयोग पर्याउुँ छ। आन्िररक सञ्चारमा पतन कष्ट्र्हिेकाष्ट्र्हुँ अनौपचाररक सञ्चारका उपायहरू

प्रभािकारी हन सक्छन्। आयोग र आयोगको सक्षचिाियबीचको औपचाररक िथा अनौपचाररक सञ्चार
दे हायको ढाुँचामा हनेछ।

३. १.१ औपचाररक सञ्चार ढाुँचा
आयोगका पदातिकारीहरू र सक्षचिाियका कमाचारीहरूबीच अत्यन्िै पाििो सीमाङ्कन सष्ट्र्हिको घण्ट आकारको
सङ्गठन सिं रचना हने हुँदा आयोगका पदातिकारीहरू र सक्षचिाियका कमाचारीहरूबीचको औपचाररक सञ्चारिे

पदसोपानमा आिाररि (hierarchical) िहगि सञ्चार अनसरण गदाछ। यस ढाुँचा अन्िगाि आदे र्, तनदे र्न,
अन्िष्ट्र्क्राया, प्रतििेदन (reporting) र सूचनाको आदानप्रदान औपचाररक र िम्बीय (formal and vertical)
ढाुँचामा हन्छ।

अध्यि

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सक्षचि

नीवत विश्लेषण तथा व्यिस्थापन
महाशाखा
प्रशासन शाखा
आवथिक प्रशासन शाखा
तथ्याङ् क विश्ले षण शाखा

वित्तीय व्यिस्थापन महाशाखा

वित्तीय हस्तान्तरण तथा आन्तररक
ऋण व्यिस्थापन शाखा
राजस्ि बााँडफााँट शाखा

प्राकृ वतक स्रोत पररचालन तथा रोयल्टी
बााँडफााँट महाशाखा
विद्युत तथा जलस्रोत रोयल्टी
शाखा
िन रोयल्टी तथा िातािरण प्रभाि
मल्ू यङ् कन शाखा

कानून शाखा

खानी रोयल्टी तथा खवनज पदाथि
पररचालन शाखा

अनसु न्धान तथा नीवत
विश्लेषण शाखा

पिितारोहण रोयल्टी तथा पयिटन
शाखा

योजना, अनुगमन तथा
कायिक्रम शाखा

6

३.१.२ अनौपचाररक सञ्चार ढाुँचा
आयोगका पदातिकारीहरू र सक्षचिाियका कमाचारीहरूबीच अनौपचाररक छिफि, अन्िष्ट्र्क्राया सम्िाद र
सूचनाको आदान प्रदानिे कायासम्पादनमा र्ीघ्रिा आउनका साथै अन्िरिैयक्षिक सम्बन्ि समेि स्थाष्ट्र्पि

हन्छ। यसिे आयोग पररिारका सदस्यहरूबीच एकअकााको मनोभािना बझ्न, अन्ितनाष्ट्र्हि िमिाको पष्ट्र्हचान

गना र एकापसमा अपनत्ि बढाउन समेि सहयोग पग्दछ। कतिपय अिस्थामा अनौपचाररक सूचनाहरू समेि
सङ्किन गना यस्िो सञ्चार ढाुँचािे सहयोग पग्दछ। अनौपचाररक सञ्चार ढाुँचािाई तनम्नानसार प्रस्िि गररएको
छ।

अनौपचाररक सञ्चार गदाा अनािश्यक हलिा, िोडमोड गररएका सूचना र एकापसमा द्वन्द्व बढाउने िािको
सञ्चार नहोस् भन्ने करामा आयोग सचेि रहन पदाछ।

३.१.३ आन्िररक सञ्चार रणनीतिहरू
1) आयोगका अध्यि एििं सदस्यहरूबीच हप्तामा कम्िीमा दईपटक अनौपचाररक छिफि र ष्ट्र्ित्तीय
सङ्घीयिाका समसामष्ट्र्यक सिािहरूमा समीिा गररनेछ।

2) आन्िररक सञ्चारिाई प्रभािकारी बनाउन ईमेि, तमष्ट्र्टङ्ग नोट, भचअ
ा ि बैठक िथा अन्िरमहार्ािा सञ्चार प्रणािीको प्रयोग गररनेछ।

3) आयोगको तनयतमि िथा अन्य काया प्रगति सम्बन्िमा प्रत्येक ह्िा छिफि गररनेछ।

4) प्रभािकारी आन्िररक सञ्चारका िातग औपचाररक र अनौपचाररक उपायहरू अििम्बन गररनेछ।
३.२ िाह्य सञ्चार
आयोगिे प्रतििेदन गने तनकाय, सिं सदीय सतमतिहरू, आयोगका तसफाररस र सझािसुँग सरोकार राख्ने
आयोग, नेपाि सरकारका ष्ट्र्ितभन्न मन्त्रािय, ष्ट्र्िभाग र कायााियहरू, प्रदे र् िथा स्थानीय सरकारहरू,
प्राकृतिक स्रोिको पररचािन िथा उपयोगसुँग सम्बक्षन्िि प्रचतिि कानून बमोक्षजम दिाा भै राजस्ि सङ्किन

िथा पररचािनको अतिकार पाएका तनकायहरू, ष्ट्र्िश्वष्ट्र्िद्यािय, प्रक्षर्िण प्रतिष्ठान, अनसन्िान केन्रहरू,

र्ोि िथा अनसन्िानसुँग सम्बक्षन्िि अन्य दे र्का ष्ट्र्िश्वष्ट्र्िद्यािय िथा अनसन्िान केन्रहरू, आयोगको
कामको प्रकृतिसुँग तमलदोजलदो काया गने ष्ट्र्िदे र्का तनकायहरू, ष्ट्र्िकास साझेदारहरू िथा दे र्ष्ट्र्िदे र्क्षस्थि
सञ्चार माध्यमहरू िगायिसुँग पररच्छे द ६ बमोक्षजमका मख्य सरोकारिािा, तनकटििी सरोकारिािा र
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प्रतििेर्ी सरोकारिािाहरूसुँग आयोगिे सञ्चार गदाा औपचाररक िथा अनौपचाररक सम्बन्ि कायम गदै
औपचाररक सञ्चारिाई बढािा ददन उपयि हन्छ।

आयोगको रणनीतिक योजना बमोक्षजम ष्ट्र्ित्तीय सङ्घीयिाका ष्ट्र्िष्ट्र्िि ष्ट्र्िषयहरू िथा प्राकृतिक स्रोिको
पररचािन, उपयोग, सिं रिण, बाुँडफाुँट, ष्ट्र्ििाद तनिारण, िािािरणीय प्रभाि, िगानीका ष्ट्र्िषय िथा िेत्रमा

सम्बक्षन्िि िहमा अन्िष्ट्र्क्राया छिफि एििं अतभमिीकरण चिाई सरोकारिािाहरूिाई ससूक्षचि गररनेछ।
आयोगिे सङ्घीय इकाईहरू र अन्िरााष्ट्र्रय सरोकारिािा तनकायहरूसुँग सञ्चार कायम गना दे हायका
उपायहरू अििम्बन गनेछ।

1) नेपाि सरकारका तनकायसुँग गररने सञ्चार रणनीति

▪ नेपाि सरकारिाई आयोगिे गने तसफाररसहरू अथा मन्त्रािय माफाि गररनेछ।

▪ आयोगसुँग सम्बक्षन्िि ष्ट्र्िषयमा सञ्चार गना सङ्घीय ष्ट्र्िषयगि मन्त्राियहरूका सम्पका ष्ट्र्िन्दसुँग
सम्पका स्थाष्ट्र्पि गररने छ।

▪ आयोगिे गने तसफाररसका िातग आिश्यक पने िथ्याङ्क िथा सूचनाहरू सङ्घीय ष्ट्र्िषयगि
मन्त्राियबाट सङ्किन गना सम्पका ष्ट्र्िन्दहरूिाई पररचािन गररनेछ।

▪ राक्षष्िय नीति र आिश्यकिा, मानक िथा पूिाािारको अिस्था िगायिका सर्िा अनदानका
आिारका सम्बन्िमा सङ्घीय ष्ट्र्िषयगि मन्त्राियहरूसुँग छिफि गररनेछ।

▪ आयोगिे अथा मन्त्रािय र राष्ट्र्रय योजना आयोगसुँग तनरन्िर सघन औपचाररक िथा अनौपचाररक

सिं िाद िथा छिफि आयोजना गरी ष्ट्र्ित्तीय हस्िान्िरण (ष्ट्र्ित्तीय समानीकरण, सर्िा, समपूरक
िथा ष्ट्र्िर्ेष अनदान र राजस्ि बाुँडफाुँट) र प्राकृतिक स्रोिको सिं रिण, पररचािन, िगानी िथा
िाभको बाुँडफाुँट प्रकृयािाई प्रभािकारी बनाउुँ दै समन्याष्ट्र्यक ष्ट्र्िकासमा समान िारणा बनाउने
प्रयास गनेछ।

2) प्रदे र् सरकारसुँग गररने सञ्चार रणनीति

▪ प्रदे र्सम्बद्ध नीतिगि मातमिामा प्रदे र्को आतथाक मातमिा हे ने मन्त्राियसुँग छिफि िथा सञ्चार
गररनेछ। प्रदे र् सरकारसुँग गररने सञ्चारका िातग सम्पका ष्ट्र्िन्दू िोकी पठाउन िेिी पठाइनेछ।

▪ आयोगबाट प्रदे र् सरकारिाई गररने तसफाररसको जानकारी प्रदे र् आतथाक मातमिा िथा योजना
मन्त्रािय माफाि प्रदे र् सरकारिाई ददइनेछ।

▪ प्रदे र् सरकारिे गरे को राजस्ि पररचािन सम्बन्िी औपचाररक जानकारी प्रदे र् आतथाक मातमिा
िथा योजना मन्त्रािय माफाि प्रा्ि गररनेछ।

▪ ष्ट्र्ित्तीय सङ्घीयिा र प्राकृतिक स्रोिको पररचािनसम्बन्िी ष्ट्र्िषयमा प्रदे र् स्िरमा आयोगको
रणनीतिक योजना बमोक्षजम अन्िष्ट्र्क्राया िथा अतभमिीकरण कायाक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ।

▪ आयोगिे प्रदे र् सरकार र प्रदे र् नीति िथा योजना आयोगसुँग तनरन्िर सघन औपचाररक िथा

अनौपचाररक सिं िाद िथा छिफि आयोजना गरी ष्ट्र्ित्तीय हस्िान्िरण (ष्ट्र्ित्तीय समानीकरण, सर्िा,
समपूरक िथा ष्ट्र्िर्ेष अनदान र राजस्ि बाुँडफाुँट) र प्राकृतिक स्रोिको सिं रिण, पररचािन, िगानी
िथा िाभको बाुँडफाुँट प्रकृयािाई प्रभािकारी बनाउने प्रयास गनेछ।

3) स्थानीय िहसुँगको सञ्चार रणनीति

▪ सबै स्थानीय िहसुँग सञ्चार गनाका िातग सिं भाष्ट्र्िि सबै माध्यमहरू अििम्िन गररनेछ। त्यसको
अतिररि क्षजलिा समन्िय सतमति, क्षजलिा समन्िय सतमति महासङ्घ, नेपाि नगरपातिका सङ्घ र
गाउुँ पातिका राष्ट्र्रय महासङ्घ नेपािसुँग सूचना आदानप्रदानमा सहकाया गररनेछ।
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सङ्घीय इकाईहरू बाहे कका व्यिस्थाष्ट्र्पका अन्िगािका ष्ट्र्ितभन्न सतमतिहरू, ष्ट्र्ितभन्न सिं िैिातनक आयोगहरू,
र्ोि अनसन्िानमूिक सिं स्थाहरू, व्यिसाष्ट्र्यक िथा सािाजतनक सिं स्थाहरू, नागररक समाज, ष्ट्र्िदे र्क्षस्थि
समान कायाप्रकृतिका आयोग/सािाजतनक सिं स्थाहरू, ष्ट्र्िश्वष्ट्र्िद्याियहरू िथा आम सञ्चारमाध्यममा सञ्चार गने

ष्ट्र्िषयहरू र सो को माध्यम िातिका निं २ मा समािेर् गररएको छ। सो को अतिररि आम नागररकसम्म
आयोगिे प्रभािकारी सञ्चार सम्बन्ि स्थाष्ट्र्पि गना दे हायको नीति अििम्बन गनेछ।
▪

नेपािमा ष्ट्र्ित्तीय सङ्घीयिाको अभ्यास सम्बन्िमा जानकारी तिन इच्छक व्यक्षिहरूका िातग
ष्ट्र्ितभन्न प्रकार्नहरू छपाई िथा ष्ट्र्ििरण गना िागिप्रभािी उपाय अपनाइनेछ।

▪
▪

आयोगको कायाप्रगतिका सम्बन्िमा िाष्ट्र्षक
ा प्रतििेदन ियार गरी प्रकार्न गररनेछ।

नेपािमा ष्ट्र्ित्तीय सङ्घीयिाको अभ्यास र यसमा प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्र्ित्त आयोगको भूतमका

सम्बन्िमा आम नागररकिाई ससूक्षचि गना आम सञ्चारका माध्यम र सामाक्षजक सञ्जािको प्रयोग
गररनेछ।
▪

यस आयोगको िेिसाईटिाई तनरन्िर अध्याितिक गरी चस्ि राक्षिनेछ। आयोगका महत्िपूणा
तनणायहरू, प्रकार्न र महत्त्िपूणा अध्ययन प्रतििेदनहरू िेिसाइट माफाि सािाजतनक गररनेछ।

त्यसै गरी अन्िरााक्षष्िय सरोकारिािाहरूसुँग सञ्चार गदाा ▪

ष्ट्र्िकास साझेदार, अन्िरााक्षष्िय ष्ट्र्िि समह, समान प्रकृतिको काया क्षजम्मेिारी भएका ष्ट्र्िदे र्क्षस्थि

सािाजतनक तनकाय िथा आयोगहरू, ष्ट्र्िश्वष्ट्र्िद्याियहरू िथा र्ोि अनसन्िानमूिक तनकायहरू र
अन्य सम्बद्ध अन्िरााक्षष्िय समदायका िातग सूचना प्रिाह गनाका िातग आयोगका मख्य मख्य
दस्िािेजहरू अिंग्रज
े ी भाषामा आयोगको िेिसाइटमा प्रकार्न गररनेछ।
▪

ष्ट्र्िद्यमान नीति िथा प्रकृया बमोक्षजम ष्ट्र्िकास साझेदार िथा अन्िरााक्षष्िय ष्ट्र्िि समदायसुँग सिं िाद
र सहकायाका िातग गोष्ठी िथा कायार्ािाहरूको आयोजना गररनेछ।

सूचना िथा सञ्चार व्यिस्थापनको काया पररच्छे द ४.४ बमोक्षजमको सञ्चार सतमतििे िोकेको महार्ािा/
र्ािािे गनेछ।

३.३ िक्षिि िगा िथा सरोकारिािाहरू
राष्ट्र्रय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्र्ित्त आयोगिे ष्ट्र्ितभन्न तनकायहरूसुँग तनरन्िर सहकाया र सिं िाद गन ा पने

हन्छ। सरोकारिािाहरूिाई आयोगको उनीहरूसुँगको सहकायाको प्रकृति हे रेर सञ्चार प्रयोजनका िातग

मख्य सरोकारिािा (core stakeholders), तनकटििी सरोकारिािा (adjoining stakeholders), र प्रतििेर्ी
सरोकारिािा (surrounding stakeholder) गरी िीन िहमा िगीकरण गररएको छ। तनयतमि र औपचाररक

सम्बन्ि राख्न पने तनकायहरूिाई मख्य सरोकारिािामा समािेर् गररएको छ भने आितिक रूपमा

सम्पका र सञ्चार सम्बन्ि राख्नपने सरोकारिािाहरूिाई तनकटििी िथा प्रतििेर्ी सरोकारिािा समूहमा
राक्षिएको छ। कतिपय सरोकारिािाहरू मूि िा तनकटििीमा िगीकरण गना स्पि तसमाङ्कन रे िा
नभएकोिे काया सम्पादनको प्रकृति र पररक्षस्थति बमोक्षजम आयोगसुँगको तनकटिा स्थाष्ट्र्पि हने हन्छ।
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४. सन्दे र् ष्ट्र्िकास, प्रचार प्रसार र सञ्चार व्यिस्थापन
४.१ एकद्वार नीति
सञ्चार गररने सबै सन्दे र्हरू आयोग सम्बद्ध कानून, आयोगका कमाचारी िथा पदातिकारीहरूको आचार
सिं ष्ट्र्हिा िथा आयोगको

रणनीति अनसार हन पदाछ। आयोगको सञ्चार सतमतिको मागा तनदे र्नमा सञ्चार

कायासमूहिे सूचनाको ष्ट्र्िकास र प्रचार प्रसार सम्बन्िी काया गनेछ। सबै सञ्चार सामग्रीको ियारी र
ू ा आयोगको सञ्चार सतमतििे जाुँच गरी स्िीकृतिको प्रष्ट्र्क्रया अििम्बन गनेछ।
प्रचारप्रसार गनप
ा ि

ष्ट्र्ित्तीय सङ्घीयिासुँग सम्बक्षन्िि सूचना प्रसारका सम्बन्िमा आयोगिे आम सञ्चारका माध्यमहरू, क्षजलिा
समन्िय सतमति राष्ट्र्रय महासङ्घ, नेपाि नगरपातिका सङ्घ र गाउुँ पातिका राष्ट्र्रय महासङ्घ, नेपािसुँग समन्िय

र सहकाया गना सक्नेछ। आयोगबाहे क बाह्य तनकायबाट सूचना प्रसारका हकमा आयोगिे सङ्घीय इकाईहरू,

आयोगको कायासम्पादन सम्बन्िमा िातिम, अनक्षर्िण िा सचेिना अतभिृष्ट्र्द्धका िातग आयोगसुँग सम्झौिा
गरी कायाान्ियन गने तनकायहरू िथा सम्बद्ध सरोकारिािाहरू िगायि अन्य साझेदारहरूिाई यो प्रष्ट्र्क्रयामा

मागा तनदे र्न गना सक्नेछ। बझाइमा एकरूपिाका िातग सन्दे र् ष्ट्र्िकास र सञ्चारमा आयोगिे एकद्वार नीति
अििम्बन गनेछ।

४.२ सञ्चारका माध्यमहरू
सञ्चारका माध्यमहरुको प्रयोग मूििः हातसि गनप
ा ने उद्देश्यहरू, िक्षिि िगा र सम्पादन गनप
ा ने

ष्ट्र्क्रयाकिापहरुको िेत्रमा तनभार गदाछ। आयोगिे प्रयोग गना सक्ने मख्य सञ्चारका माध्यमहरूको सूची
तनम्नानसार उलिेि गररएको छ िथाष्ट्र्प यो सूची प्रत्येक उद्देश्य र गतिष्ट्र्ितिको आिश्यकिाअनसार फरक
हन सक्दछः

• श्रव्य दृश्य सामग्रीको ष्ट्र्िद्यिीय िथा छापा माध्यमबाट प्रसारण िथा प्रकार्न।
• मोबाइि, तडक्षजटि एििं सामाक्षजक सञ्जािको माध्यम।
• व्यक्षि–व्यक्षिबीच सम्िाद।

• सामदाष्ट्र्यक छिफि, बैठक िथा सािाजतनक बहस िगायिका अन्य प्रत्यि माध्यमहरू।
• टे तिफोन सूचना सम्पकाहरू (प्रत्यि र स्िचातिि)।

• िेस्रो पिका सूचना िैिकिााहरू र सञ्चार सिं िाहकहरू।

• आयोगिे आिश्यक र प्रभािकारी ठानेका अन्य माध्यमहरू।

४.३ अनगमन, प्रमाण र तसकाई
सञ्चारका िक्षिि िगािाई आिश्यक पने सूचना र ष्ट्र्ितभन्न सञ्चार गतिष्ट्र्ितिको प्रभािका बारे मा मूलयाङ्कन गना
राष्ट्र्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्र्ित्त आयोगको सञ्चार व्यिस्थापन र्ािािे सङ्घीय इकाईहरू र अन्य

सरोकारिािाहरूसुँग तनरन्िर अन्िष्ट्र्क्राया गरी अग्रपोषण र पृष्ठपोषण तिनेछ। त्यसबाट प्राप्त तनष्कषािाई
सूचना िथा सञ्चार कायायोजनामा समािेर् गरी कायाान्ियन गदै ितगनेछ।
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४.४ सञ्चार व्यिस्थापन
आयोगको सञ्चार काया समूहिे ित्काि जिाफ ददनपने (immediate response) र पयााप्त परामर्ा गरी जिाफ
ददनपने (responding after sufficient consultation) ष्ट्र्िषयहरू छट्याउने छ। आयोगमा परामर्ा गरी जिाफ
ददनपने ष्ट्र्िषयमा पतन आयोगको तनणायबाट जिाफ ददने र प्रर्ासतनक तनणायबाटै जिाफ ददन सष्ट्र्कने ष्ट्र्िषयहरू

पतन तनक्यौि गनेछ। स्पि हन बाुँकी नीतिगि िथा कानूनी प्रश्नहरूमा आयोगको तनणायबाट मात्र सोतिएका

सिािको जिाफ ददइने छ भने यस अगािै स्पि भएका ष्ट्र्िषयहरूमा आयोगका प्रििा सूचना, अतिकारी िा
सम्बक्षन्िि िेत्र हे न ा क्षजम्मेिार अतिकारीबाट सूचना सिं प्रष
े ण गना सष्ट्र्कने छ।यसका िातग आयोगिे सञ्चार
सतमति गठन गने छ।

सञ्चारको प्रभािकाररिा सतनक्षिि गना आयोगिे सूचना िथा सञ्चार र्ािा र आिश्यकिानसार सूचना िथा
सञ्चार डेक्स स्थापना गना सक्नेछ। यो सिं रचनाको मख्य काया प्रातिकार(authority)द्वारा बनाइएका कानून
नीति िथा कायाष्ट्र्ितिसुँग सम्बक्षन्िि महत्िपूणा सन्दे र्हरू प्रचारप्रसार गने िथा सञ्चार रणनीति र सम्बद्ध
कायायोजनाको कायाान्ियन सतनक्षिि गन ा हनेछ।

आयोगिे एउटा व्यिसाष्ट्र्यक पेर्ािष्ट्र्िद्िे जस्िै सञ्चार गने (professional communication) व्यिस्था तमिाउने
छ। आयोगको भािी ददर्ा िगायिका नीतिगि ष्ट्र्िषयमा आयोगका अध्यििे र अन्य ष्ट्र्िषयमा प्रििािे

सञ्चार माध्यममा सूचना सम्प्रेषण गन ा पनेछ। अध्यिको अनमतििे आयोगका ष्ट्र्िषयष्ट्र्िि सदस्यहरू िा
सक्षचिको अनमतििे प्रििा िथा महार्ािा प्रमिहरूिे पतन आफ्नो कायािेत्रसुँग सम्बक्षन्िि ष्ट्र्िषयमा सूचना

सम्प्रेषण गना सक्नेछन्। आयोगमा एक जना प्रििा (सञ्चार प्रमिका रूपमा), एक जना सहायक प्रििा,
एक सूचना अतिकारी िथा तडक्षजटि िथ्याङ्क र ष्ट्र्फलडस्िरको सञ्चारको क्षजम्मेिारीमा सहयोग पर्याउन प्राष्ट्र्ितिक
कमाचारी/िथ्याङ्क हे ने अतिकारीको व्यिस्थापन गररनेछ। आयोगसुँग सम्बद्ध सूचना िथा सञ्चार सामग्रीको
उत्पादन गदाा सञ्चार सतमतिबाट स्िीकृि गराउन पनेछ।

रणनीतिक िहमा सन्दे र्हरूको ष्ट्र्िकास िथा प्रचार प्रसार प्रष्ट्र्क्रयािाई मागातनदे र्न गना आयोगका अध्यििे
िोकेको सदस्यको नेित्ृ िमा तनम्नानसारको सञ्चार सतमति रहने छ।सञ्चार सतमतिको मख्य काया आयोगिे

तनमााण िथा प्रिद्धान गनप
ा ने मख्य सन्दे र्हरूका साथसाथै नीति िथा कायासम्पादन कायाष्ट्र्ितिहरूसुँग सम्बक्षन्िि
महत्िपूणा सन्दे र्हरूको प्रसारका िातग समन्िय गना सञ्चार समूहिाई मागातनदे र्न गन ा हनेछ। यो सतमतििे
सञ्चार रणनीति िथा सम्बद्ध कायायोजनाको कायाान्ियन सतनक्षिि गनेछ। यसिे सञ्चारसुँग सम्बक्षन्िि सबै

गतिष्ट्र्ितिहरूका िातग प्रातिकारको रुपमा काया गनेछ। यसमा आिश्यकिानसार आयोगका कमाचारी,
आयोगिे सञ्चार प्रयोजनका िातग कायाक्षजम्मेिारी िोकेका सिं स्थाहरू र सञ्चार ष्ट्र्ििहरू सिं िग्न गना सष्ट्र्कने
छ। यो सतमतिको बैठक आिश्यकिाअनसार बस्नेछ। सञ्चार सतमतिको सिं रचना तनम्नानसार हनेछः
सञ्चार सतमति

अ) राष्ट्र्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्र्ित्त आयोगका अध्यििे िोकेको एकजना सदस्य
आ) सक्षचि, राष्ट्र्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्र्ित्त आयोग
इ) महार्ािा प्रमि, ष्ट्र्ित्तीय व्यिस्थापन महार्ािा

ई) महार्ािा प्रमि प्राकृतिक स्रोि पररचािन िथा रोयलटी बाुँडफाुँट महार्ािा
उ) प्रििा/ महार्ािा प्रमि , नीति ष्ट्र्िश्लेषण िथा व्यिस्थापन महार्ािा
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अध्यि

सदस्य
सदस्य
सदस्य

सदस्य सक्षचि

त्यसैगरी, प्रििाको नेित्ृ िमा सञ्चार काया समूह रहने छ जसिे सम्बक्षन्िि सञ्चार सामग्रीको उपयििाको
आिश्यक

जाुँच

गने,

उपयि

माध्यमबाट

सम्प्रेषण

गने

कायाको

अगिाई

गने

र

आयोगको

सरोकारिािाहरूसुँगको प्रभािकारी सञ्चारिाई सतनक्षिि गनेछ। सञ्चार काया समूहको सिं रचना तनम्नानसार
हनेछः

सञ्चार काया समह

अ) प्रििा, राष्ट्र्रय
ि प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्र्ित्त आयोग

(सह–सक्षचि)

आ) र्ािा प्रमि, योजना, अनगमन िथा कायाक्रम र्ािा

इ) ष्ट्र्ित्तीय व्यिस्थापन महार्ािा प्रमििे िोकेको एकजना उपसक्षचि

ई) प्रा. स्रो. प. िथा रो. बाुँ. महार्ािा प्रमििे िोकेको एकजना उपसक्षचि

उ) राष्ट्र्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्र्ित्त आयोगद्वारा तनयि ष्ट्र्िि, (आिश्यकिाअनसार)
ऊ) र्ािा प्रमि, सूचना िथा सञ्चार र्ािा/िथ्याङ्क ष्ट्र्िश्लेषण र्ािा
ऋ) उपसक्षचि, कानून र्ािा

ए) सह–प्रििा, राष्ट्र्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्र्ित्त आयोग, (उपसक्षचि)
ऐ) तमतडया िथा सञ्चार िेत्रका प्रतितनति (आिश्यकिानसार)

सिं योजक
सदस्य
सदस्य
सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य–सक्षचि

आमक्षन्त्रि सदस्य

यो रणनीतिको कायाान्ियन गना प्रत्येक आतथाक िषाका िातग सञ्चार सतमतििे िाष्ट्र्षक
ा कायायोजना (annual
implementation plan) िजम
ा ा गरी/गराई स्िीकृि गनेछ।
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५. जोक्षिम िथा चनौिीहरु

आयोगको सञ्चार रणनीतिको कायाान्ियनका क्रममा दे हायका जोक्षिम िथा चनौिीहरूको सामना गनप
ा ने हनसक्छः
क्र.सिं .

जोक्षिम िथा चनौिीका प्रकार

अनकूिनका उपाय

१.

सञ्चार रणनीति िथा योजनािाई सहयोग गना

अथा मन्त्राियिे बजेट िजम
ा ा/योजना गरे र सञ्चार रणनीति र योजनाको कायाान्ियनमा सहयोग

२.

अपयााप्त जनर्क्षि िथा सञ्चार सामग्री ।
(Insufficient human resources and
communication logistics)

• आयोगिे आफ्नो सञ्चार रणनीति र योजनाको नेित्ृ ि गना पूणक
ा ािीन सरकारी अतिकारी

आतथाक स्रोिको अपयााप्तिा

जोक्षिम– स्िर

गना ष्ट्र्ित्तीय स्रोि उपिब्ि गराउने।
िटाउने,

• कायायोजनािाई कायाान्ियन गना आयोगको सञ्चार नेित्ृ ििाई सहयोग गने गरी आयोगको
सक्षचिाियिे पूणक
ा ािीन सञ्चार समूह गठन गने,

• सञ्चार समूहका सदस्यहरुको सञ्चार सीप र िमिा ष्ट्र्िकास गना िातिमका अिसरहरुमा
पहुँच उपिब्ि गराउने।

• मोबाइि फोन ग्रप मेसेक्षजङ्ग सामाक्षजक सञ्जाि र सञ्चारका अन्य निीनिम प्रष्ट्र्ितिहरूको
िैकक्षलपक प्रयोग गना सक्ने जनर्क्षि ियार गने।

३.

प्रभािकारी सञ्चारका िातग अपयााप्त साङ्गठतनक
एििं सिं रचनागि समथान।

• आयोगका अध्यि िथा सदस्यहरूिे सञ्चारको महत्िका बारे मा आमसहमति तनमााण गने र
ष्ट्र्ित्तीय सङ्घीयिा, अन्िरसरकारी ष्ट्र्ित्तीय हस्िान्िरण िथा प्राकृतिक स्रोिको सिं रिण,
पररचािन, बाुँडफाुँट, उपयोग र ष्ट्र्ििाद समािानसुँग सम्बक्षन्िि सन्दे र्हरूको
साथ प्रभािकारी सञ्चार गना सञ्चार सतमति सदस्यिे नेित्ृ ि तिने।

प्राथतमकिा

• आयोगको सञ्चार प्रकृयमाफाि सरोकारिािासम्म आफ्नै सष्ट्र्क्रयिामा दृश्यगोचर (proactive
visibility) हने गरी प्रभािकारी सञ्चार गना सहमि हने।

४.

सम्बक्षन्िि सरोकारिािाहरूिाई समयमै र
प्रभािकारी सञ्चार नहुँदा आयोगको ष्ट्र्ित्तीय

• आयोगको रणनीतिक योजनाको कायाान्ियनमा प्रभािकारी सञ्चारिाई एक अतनिाया
ष्ट्र्हस्साको रूपमा सिं िग्न गने।
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सङ्घीयिाको सिं रिकको रूपमा आयोगको

• रणनैतिक योजना अन्िगािका ष्ट्र्क्रयाकिापहरू र िाष्ट्र्षक
ा कायाक्रम कायायोजनामा सञ्चारको

५.

नेित्ृ ि पररििान हुँदा सञ्चारको महत्िको

• नेित्ृ िमा पररििान भएको अिस्थामा समेि यसको महत्ििाई आत्मसाि गना गराउन

६.

गिि/अपयााप्त सूचनाका कारण सङ्घीय

• आयोगका तसफाररस ढाुँचा राय सझाि कायासम्पादन सूचक िथा प्रतििेदनहरू सम्बक्षन्िि

सक्ने।

• सरोकारिािाहरूसुँग आितिक रूपमा अन्िष्ट्र्क्राया, बहस, छिफि र सहकाया गने।

भूतमका ओझेि पने।

बझाई तभन्न हनसक्ने।

इकाईहरूको ष्ट्र्ित्त व्यिस्थापनमा समस्या हन

ष्ट्र्िषय, सञ्चारको िररका र समयसीमा समेि समािेर् गने।

सञ्चार सतमति र सञ्चार काया समूहिे आिश्यक भूतमका िेलने।

तनकायमा तछटो माध्यमद्वारा एकभन्दा बढी सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरे र सञ्चार गने।

• सञ्चार सहजकिााहरूको सहयोग तिने।
•

सञ्चार माध्यममा आितिक रूपमा तनक्षिि कायाक्रम सञ्चािन गरी आयोगिे सञ्चार

सष्ट्र्क्रयिा दे िाउने िथा रे तडयो, टे तितभजनमा बहस चिाउने।
७.

कमजोर समन्ियको अिस्था तसजाना हन
सक्ने।

• आयोग र सङ्घीय इकाईहरूबीच ष्ट्र्ित्तीय सङ्घीयिाका ष्ट्र्िषयमा समान िारणा बन्ने गरी

सञ्चारका माध्यमहरूको प्रयोगिाई सर्ि बनाउन सदृढ समन्िय सिं यन्त्र सतनक्षिि गने।
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६. राष्ट्र्रय
ि प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्र्ित्त आयोग र सरोकारिािाहरूबीच सञ्चार समन्िय

आयोगिे ष्ट्र्ितभन्न सरोकारिािाहरूसुँग रणनीतिक सञ्चार गने प्रयोजनका िातग साझेदारहरू/सरोकारिािाहरूको िगीकरण गररएको छ। यसमा उक्षलिक्षिि साझेदारहरूको
िगीकरण स्थायी प्रकृतिको नभै आिश्यकिानसार उही सरोकारिािा कष्ट्र्हिे तनकटििी, कष्ट्र्हिे प्रतििेर्ी ि कष्ट्र्हिे मख्य सरोकारिािा समेि हन सक्दछ। िथाष्ट्र्प

आयोगसुँगको सम्पका र सम्बन्िको िीव्रिा (frequency of contact)का आिारमा मख्य सरोकारिािाहरू, तनकटििी सरोकारिािाहरू र प्रतििेर्ी सरोकारिािाहरू
तनम्नानसार छन् –

िातिका निं १: सरोकारिािाहरूको िगीकरण
मख्य सरोकारिािाहरू (Core Stakeholders)
• रारपतिको कायाािय

तनकटििी सरोकारिािाहरू (Adjoining Stakeholders)
• सङ्घीय सिं सदको अथा सतमति

प्रतििेर्ी सरोकारिािाहरू (Neighboring Stakeholders)
• राजस्ि परामर्ा सतमति

• प्रदे र् प्रमिको कायाािय

• सङ्घीय सिं सदको प्राकृतिक स्रोि िथा िािािरण सतमति

• प्रिानमन्त्री िथा मक्षन्त्रपररषद्को कायाािय

• राष्ट्र्रय सरोकार िथा समन्िय सतमति - राष्ट्र्रय सभा

• राष्ट्र्रय प्रकृति सिं रिण कोष

• अथा मन्त्रािय

• महािेिा परीिकको कायाािय

• सेिामूिक िथा व्यिसाष्ट्र्यक सिं स्थाहरूः स्ििन्त्र उजाा

• सङ्घीय मातमिा िथा सामान्य प्रर्ासन मन्त्रािय

• राष्ट्र्रय सूचना आयोग

उत्पादकहरूको सिं स्था, नेपाि (IPPAN), तसमेन्ट एर्ोतसएन,

• उजाा, जिस्रोि िथा तसुँचाई मन्त्रािय

• ष्ट्र्िषयगि मन्त्राियहरू

काठमाडौं उपत्यका िानेपानी ति. (KUKL), िानेपानी

• िानेपानी िथा सरसफाई मन्त्रािय

• ष्ट्र्िकास साझेदारहरू

उपभोिा सतमतिहरू

• राष्ट्र्रय योजना आयोग

• नीति अनसन्िान प्रतिष्ठान, प्रदे र् नीति आयोग

• सूचना प्रष्ट्र्िति ष्ट्र्ििहरू

• महािेिा तनयन्त्रकको कायाािय

• अन्य सिं िैिातनक आयोगहरू

• नागररक समाज िथा सामदाष्ट्र्यक सिं स्थाहरू

• प्रदे र् सरकार

• सािाजतनक ऋण व्यिस्थापन कायाािय

• अन्य दे र्का समान प्रकृतिको काया गने सिं स्थाहरू

• स्थानीय सरकार

• नेपाि रार बैङ्क

• पस्िकािय प्रयोगकिााहरू

• केन्रीय िथ्याङ्क ष्ट्र्िभाग

• सूचना प्रष्ट्र्िति ष्ट्र्िभाग/ राष्ट्र्रय सूचना प्रष्ट्र्िति केन्र

• र्ोि अनसन्िान िथा इन्टनाक्षर्पका िातग

• पयाटन ष्ट्र्िभाग

• िानी िथा भूगभा ष्ट्र्िभाग
• िन ष्ट्र्िभाग
• राष्ट्र्रय तनकञ्ज िथा िन्यजन्ि सिं रिण ष्ट्र्िभाग
• ष्ट्र्िद्यि ष्ट्र्िकास ष्ट्र्िभाग

• क्षजलिा समन्िय सतमति महासङ्घ, गाउुँ पातिका राष्ट्र्रय
महासङ्घ नेपाि, नेपाि नगरपातिका सङ्घ
• ष्ट्र्िश्वष्ट्र्िद्याियहरू, र्ोि अनसन्िानमूिक तनकायहरू.
ष्ट्र्ििहरू
• नेपाि पत्रकार महासङ्घ/ प्रेस काउक्षन्सि
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• नेपाि पिािारोहण सङ्घ

ष्ट्र्िद्याथीहरू
• िेिापरीिण सिं स्था
• िातिम प्रदायक सिं स्थाहरू

छात्रिृक्षत्त पाउने

• िािािरण ष्ट्र्िभाग

• आम सञ्चार माध्यम

मातथको िातिका बमोक्षजमका सरोकारिािाहरूसुँग आयोगिे दे हायका सहकायाका िेत्रहरूसुँग सम्बक्षन्िि सञ्चारका ष्ट्र्िषयहरूमा ष्ट्र्ितभन्न सञ्चार उपकरणको

प्रयोग गरी तनरन्िर सञ्चार, सिं िाद र सहकाया गनेछ।िातिकामा जे सकै उलिेि गररएको भएिापतन उपिब्िमध्ये सबैभन्दा प्रभािकारी सञ्चारका माध्यमको
प्रयोग गरी आयोगको सञ्चार प्रकृयािाई अथापूण,ा िीव्र र िागिप्रभािी बनाइनेछ।
िातिका निं २: सरोकारिािाहरूसुँगको सञ्चार
क्र.सिं .

सरोकारिािाहरू

सहकायाका िेत्र

सञ्चारका ष्ट्र्िषयहरू

सञ्चारका उपकरणहरू

समयािति

प्राकृतिक स्रोिको रोयलटी िगायि ष्ट्र्ित्तीय स्रोिको बाुँडफाुँटको

आयोगका तसफाररसहरू,

सम्बक्षन्िि तनकायिाई

तनरन्िर

मख्य सरोकारिािाहरू
आिार र ढाुँचा तनिाारण गरी तसफाररस गने, प्राकृतिक स्रोिको

िगानीको ष्ट्र्हस्सा तनिाारणको तसफाररस गने, समानीकरण अनदान

छिफि र त्यसको दस्िािेज,

आयोगको िेिसाइट,

तसफाररस, राजस्ि बाुँडफाुँट, सर्िा अनदानको आिारमा सझाि,

प्राष्ट्र्ितिक सहयोगको िातग गररने

आयोगको पोटाि, पत्रकार

सिं िाद र सहकाया, र्ोि

सम्मेिन, आयोगका

आन्िररक ऋणको सीमा तनिाारण गरी तसफाररस गने, प्राकृतिक
१

प्रदे र् सरकार

सहजीकरणका िातग गररने बैठक गररएको पत्राचार, इमेि,

स्रोिको उपयोगमा उत्पन्न ष्ट्र्ििादमा सहजीकरण, प्रादे क्षर्क ष्ट्र्ित्तीय

अनसन्िानबाट प्राप्त नतिजा, सूचना प्रतििेदनहरू, गोष्ठी,

दायरा (fiscal space) बढाउन

िथा िथ्याङ्क आदान प्रदान,

प्राष्ट्र्ितिक सहयोग, ष्ट्र्ित्तीय

अन्िष्ट्र्क्राया, अनिाइन

सङ्घीयिाको िेत्रमा र्ोि अनसन्िान िथा िमिा ष्ट्र्िकासमा सघाउने, कायासम्पादन सूचकको प्रगति

तसकाई पोटाि (online

आयोगिाई आिश्यक सूचना िथा िथ्याङ्क उपिब्ि गराउने, प्रदे र्

प्रतििेदन र त्यसको नतिजा

learning portals) आदद।

िहहरूमा आयोगिे सञ्चािन गने कायाक्रममा सहजीकरण,

आदद।

कायासम्पादन मापनका सूचकको प्रगति ष्ट्र्ििरण उपिब्ि गराउने
आदद।
प्राकृतिक स्रोिको बाुँडफाुँटको आिार र ढाुँचा तनिाारण गरी

आयोगका तसफाररसहरू,

सम्बक्षन्िि तनकायिाई

प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप्त रोयलटी बाुँडफाुँटको तसफाररसको जानकारी

छिफि र त्यसको दस्िािेज,

आयोगको िेिसाइट,

प्राष्ट्र्ितिक सहयोगको िातग गररने

आयोगको पोटाि, पत्रकार

सिं िाद र सहकाया, र्ोि

सम्मेिन, इमेि, आयोगका

तसफाररस, प्राकृतिक स्रोिको िगानीको ष्ट्र्हस्सा तनिाारण गरी तसफाररस, सहजीकरणका िातग गररने बैठक, गररएको पत्राचार,
२

स्थानीय सरकार

गराउने, आन्िररक ऋणको सीमा तनिाारण गरी तसफाररस, प्राकृतिक
स्रोिको उपयोगमा उत्पन्न ष्ट्र्ििाद तनिारणमा सहजीकरण, स्थानीय
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तनरन्िर

क्र.सिं .

सरोकारिािाहरू

सहकायाका िेत्र
ष्ट्र्ित्तको दायरा बढाउन

३

रारपतिको कायाािय

सञ्चारका ष्ट्र्िषयहरू
प्राष्ट्र्ितिक सहयोग, सािाजतनक ष्ट्र्ित्त

सञ्चारका उपकरणहरू

अनसन्िानबाट प्राप्त नतिजा, सूचना प्रतििेदनहरू, गोष्ठी,

व्यिस्थापनमा िमिा ष्ट्र्िकासमा सहयोग, आयोगिाई आिश्यक

िथा िथ्याङ्क आदान प्रदान,

अन्िष्ट्र्क्राया, िातिम,

िथ्याङ्क र सूचना उपिब्ि गराउने, स्थानीय िेत्रमा

कायासम्पादन सूचकको प्रगति

अतभमिीकरण, अनिाइन

आयोगको कनै

समयािति

कायामा सहजीकरण गने, कायासम्पादन मापनका सूचकको प्रगति

प्रतििेदन र त्यसको नतिजा, िमिा तसकाई पोटाि (online

ष्ट्र्ििरण उपिब्ि गराउने आदद।

ष्ट्र्िकासका उपायहरू

learning portals) आदद।

नेपािको सिं ष्ट्र्ििानको िारा २९४ बमोक्षजम आयोगको िाष्ट्र्षक
ा

आयोगको िाष्ट्र्षक
ा प्रतििेदन,

िाष्ट्र्षक
ा प्रतििेदन पक्षस्िका,

प्रतििेदन सम्माननीय रारपति समि पेर् गने कायाको व्यिस्थापन,

आयोगका पदातिकारीहरूको

र्पथग्रहण

आयोगका अध्यि एििं सदस्यहरूको तनयक्षि िथा र्पथ ग्रहण।

तनयक्षि पत्र, र्पथ

• असौज
मसान्ितभत्र।
• तनयक्षिको
समयमा।

नेपािको सिं ष्ट्र्ििानको िारा २९४ को उपिारा (३) बमोक्षजम
४

प्रदे र् प्रमिको कायाािय आयोगको प्रदे र्गि िाष्ट्र्षक
ा प्रतििेदन माननीय प्रदे र् प्रमि समि

आयोगको प्रदे र्गि िाष्ट्र्षक
ा

प्रत्यि पेर् गने

प्रतििेदन

(पषदे क्षि फागन

पेर् गने कायाको व्यिस्थापन।

५

६

प्रिानमन्त्री िथा

तभत्रमा)

सङ्घीयिा सम्बन्िी कानन िथा नीति िजम
ा ामा सहजीकरण िथा

कानूनको मस्यौदा, नीतिगि

मन्त्रीपररषदमा प्रस्िाि पेर् आिश्यकिानसार

मापदण्ड तनिाारण, सङ्घीय र्ासन प्रणािी र अन्िरप्रदे र् समन्िय

प्रस्िाि, राष्ट्र्रय मापदण्ड, मानक

गने, ष्ट्र्िषयगि

सम्बन्िी काया, आयोगका तसफाररसहरू कायाान्ियनको तनणाय गरी

िथा स्िर, आयोगका

मन्त्राियहरूसुँग समन्िय,

तसफाररसहरू, ष्ट्र्िषयगि

सहजीकरण सम्बन्िी

तनरुपण गनामा सहजीकरण गरी ष्ट्र्ित्तीय सङ्घीयिाको कायाान्ियन

मन्त्राियको काया ष्ट्र्िस्िृिीकरण

दस्िािेजहरू

सहज पाने आदद।

आदद

ष्ट्र्ित्तीय हस्िान्िरणको ष्ट्र्हस्सा, आिार र ढाुँचा तसफाररस गने, सङ्घीय

अन्िर सरकारी ष्ट्र्ित्तीय

आयोगका तसफाररस

अन्िरसरकारी

सरकारिे तिने आन्िररक ऋणको सीमा तनिाारणको तसफाररस गने,

हस्िान्िरण िथा प्राकृतिक स्रोिको सम्बन्िी पत्रहरू, सम्बक्षन्िि ष्ट्र्ित्तीय

राजस्ि

बाुँडफाुँट सम्बन्िमा आयोगका

तनकायका िेिसाइटहरू,

हस्िान्िरणको

तसफाररस, राय िथा सझािहरू,

आयोगका सझािहरू,

हकमा प्रचतिि

अथा ष्ट्र्िषयक मस्यौदामा अथा

ष्ट्र्ित्तीय हस्िान्िरणको

कानूनिे िोके

मक्षन्त्रपररषद्को कायाािय कायाान्ियनमा िै जाने, अन्िर प्रदे र् िेत्रातिकारका ष्ट्र्ििादको समयमै

अथा मन्त्रािय

िषामा एक पटक

िथा िचा प्रणािीको सिारका िातग सझाि उपिब्ि

गराउने, नेपाि सरकारबाट आयोगसुँग माग भएको ष्ट्र्िषयमा सूचना

उपिब्ि गराउने, प्राकृतिक स्रोिको ष्ट्र्हस्साको बाुँडफाुँटको तसफाररस
गने, स्थानीय

र प्रदे र् िहमा जाने ष्ट्र्ित्तीय हस्िान्िरणको पररमाण

तनिाारण गने, आयोगिाई आिश्यक बजेट उपिब्ि गराउने,
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मन्त्राियको राय, आयोगका िातग ष्ट्र्ििरण पक्षस्िका, राजस्ि
ष्ट्र्ितनयोक्षजि बजेट, सङ्गठन िथा

बाुँडफाुँटको तडक्षजटि िथा

तनरन्िर

बमोक्षजम र

अन्यको हकमा

क्र.सिं .

सरोकारिािाहरू

सहकायाका िेत्र

सञ्चारका ष्ट्र्िषयहरू

सञ्चारका उपकरणहरू

समयािति

आयोगसुँग सम्बक्षन्िि िैदेक्षर्क सहयोगका कायाक्रमहरूमा

व्यिस्थापनमा सहजीकरणको

प्रकाक्षर्ि ष्ट्र्ििरण, बजेट

आिश्यकिानसार

िररका आदद

पक्षस्िका, अथा ष्ट्र्िषयक

तनरन्िर।

सहजीकरण, सूचनाको आदानप्रदान, आयोगको सम्पका मन्त्राियको
रूपमा आयोगिाई आिश्यक सहयोग

७

राष्ट्र्रय योजना आयोग

उपिब्ि गराउने, आयोगसुँग

मस्यौदामा रायको पत्र,

सम्बक्षन्िि कानन तनमााण र आयोगको सङ्गठन पनसंरचनामा

व्यिस्थापन सूचना

आिश्यक सहयोग उपिब्ि गराउने आदद।

प्रणािीहरू, आदद

स्रोि अनमानमा सहजीकरण गने, आितिक योजनािे िोकेको

िथ्याङ्कहरू, स्रोि सतमतिमा

िक्ष्यहरू हातसि गनाका िातग आिश्यक ष्ट्र्ित्तीय हस्िान्िरणको ढाुँचा छिफिका ष्ट्र्िषयहरू, सर्िा

तसफाररस, इमेि तिक्षिि,

र पररमाण सम्बन्िमा आिश्यक सझाि ददने, योजना िथा

अनदानका आिारहरू

पत्राचार, छिफिका

कायाक्रमसुँग सम्बक्षन्िि आितिक िथा िाष्ट्र्षक
ा प्रगति प्रतििेदन

आयोगका सझाि िथा

आिश्यकिानसार

ष्ट्र्टपोट,

उपिब्ि गराउने, िमिा ष्ट्र्िकासमा सहकाया गने, सूचना िथा ष्ट्र्ििरण
आदानप्रदान गने आदद ।

८

ष्ट्र्ित्तीय हस्िान्िरणको िेिाङ्कन र प्रतििेदन, कोषहरू िथा ष्ट्र्िभाज्य

काया सम्पादन सूचकको प्रगति

आयोग र म.िे.तन.का.का

महािेिा तनयन्त्रकको

कोषहरूको व्यिस्थापन, राजस्ि, िचा, िरौटी िगायिका ष्ट्र्ित्तीय

िथ्याङ्क ष्ट्र्ित्तीय हस्िान्िरण र

व्यिस्थापन सूचना

कायाािय

व्यिस्थापन सूचना प्रणािीहरूको सञ्चािन, समन्िय र व्यिस्थापन।

िचाको ष्ट्र्ििरण ष्ट्र्िभाज्य कोषको

प्रणािीहरू/ अनिाइन

व्यिस्थापन, राजस्ि िथा रोयलटी

पोटािहरू, तिक्षिि पत्राचार

स्थानीय िहसुँग सम्पका मन्त्राियको रूपमा काया गने, कमाचारी

सङ्घीय इकाईहरूिाई ष्ट्र्ित्तीय

समन्िय बैठक, पत्राचार,

प्रर्ासन सम्बन्िी कायामा सहजीकरण गने, स्थानीय िहको िमिा

सङ्घीयिा कायाान्ियनमा

इमेि, िेिसाइट िथा

ष्ट्र्िकासमा सहकाया गने, ष्ट्र्ित्तीय सङ्घीयिाको िेत्रमा प्राष्ट्र्ितिक

सहजीकरण गना गररने पत्राचार,

ष्ट्र्िद्यिीय पोटािहरू, कानूनी

सहयोग उपिब्ि गराउने, मापदण्ड तनमााण िगायिका ष्ट्र्िषयमा

समन्ियका िातग ियार गररएका

मापदण्ड र सूचकहरूको

सहयोग आदान प्रदान गने, आयोगबाट माग गररएका सूचना िथा

नमूना कानूनका मस्यौदाहरू,

मस्यौदा िथा ढाुँचा,

िथ्याङ्क उपिब्ि गराउने, आयोगको कमाचारी व्यिस्थापन िथा

कमाचारी व्यिस्थापन सम्बन्िी

अनक्षर्िण गोष्ठी िथा

सक्षचिाियको सङ्गठन पनःसिं रचनमा सहयोग उपिब्ि सहजीकरण।

पत्रहरू, मापदण्ड र सूचकहरू

कायार्ािाहरू आदद।

सङ्घीय मातमिा िथा
९

सामान्य प्रर्ासन
मन्त्रािय

तनरन्िर

तनरन्िर

आदद।
१०

केन्रीय िथ्याङ्क ष्ट्र्िभाग

सरकारका ष्ट्र्ितभन्न िहमा िथ्याङ्क व्यिस्थापन र िथ्याङ्कको िेत्रमा

आतथाक, सामाक्षजक िथा

प्रकार्नहरू, पत्राचार,

िमिा ष्ट्र्िकासमा सहकाया गने, आयोगिाई आिश्यक िथ्याङ्क िथा

जनसािंक्षख्यक ष्ट्र्िषय र समष्ट्र्िगि

इमेि, िेिसाइट िथा
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तनरन्िर

क्र.सिं .

सरोकारिािाहरू

सहकायाका िेत्र

सञ्चारका ष्ट्र्िषयहरू

सञ्चारका उपकरणहरू

सूचना उपिब्ि गराउने, िथ्याङ्कसुँग सम्बक्षन्िि आयोगिाई आिश्यक अथािन्त्रका अिस्था झलकाउने
जनर्क्षि उपिब्ि गराउन सहजीकरण गने िथा िथ्याङ्क सेिाका

स्िरीकृि िथ्याङ्क, जनर्क्षिको

ष्ट्र्िद्यिीय पोटािहरू, बैठक,
गोष्ठी, अन्िष्ट्र्क्राया,

कमाचारीको िमिा ष्ट्र्िकास कायाक्रम सञ्चािन गने आदद।

आिश्यकिा र िमिा ष्ट्र्िकासका

समयािति

कायार्ािा आदद।

ष्ट्र्िषयहरू आदद।
पिािारोहण हने

िेत्रको नक्साङ्कन, पिािारोहण रोयलटी उठ्ने िेत्रको पिािारोहण िथा िस्कर मागाको

नक्साङ्कन,िािािरणीय प्रभाि मूलयाङ्कन सम्बन्िी कायाहरू, पिािारोहण

११

पयाटन ष्ट्र्िभाग

िेत्रका नक्साहरू िािािरणीय

तडक्षजटि िथा छाष्ट्र्पएका
नक्साहरू, सङ्कतिि रोयलटी

सम्बन्िी िथ्याङ्क व्यिस्थापन, िस्कर मागाको नक्साङ्कन, पिािारोहणमा प्रभाि मूलयाङ्कन प्रतििेदन,

रकम र सो को

आक्षश्रि र प्रभाष्ट्र्िि जनङ्ख्या यष्ट्र्कन गने, आयोगिाई आिश्यक

प्राष्ट्र्ितिक सहयोगका ष्ट्र्िषयहरू

बाुँडफाुँटको तसफाररस

सूचना िथा िथ्याङ्क उपिब्ि गराउने, पिािारोहण रोयलटीको ष्ट्र्ििरण

सङ्कतिि रोयलटी रकम र सो को

ष्ट्र्ििरण, पत्राचार, इमेि,

उपिबि गराउने, पिािारोहण रोयलटीको ष्ट्र्ििरणको आिार र ढाुँचा

ष्ट्र्हस्सा बाुँडफाुँटको ष्ट्र्ििरण

िेिसाइट िथा ष्ट्र्िद्यिीय

तनिाारण गना आयोगिाई प्राष्ट्र्ितिक रूपमा सहयोग उपिब्ि गराउने,

पोटािहरू, बैठक, गोष्ठी,

पिािारोहण प्राकृतिक स्रोिको उपयोगमा कनै ष्ट्र्ििाद उत्पन्न भएमा
सो को सहजीकरणका िातग आयोगिाई सहयोग

आिश्यकिानसार

अन्िष्ट्र्क्राया, कायार्ािा

उपिब्ि गराउने

आदद।

आदद।
िानीसुँग सम्बक्षन्िि स्रोिको नक्साङ्कन, आयोगिाई आिश्यक
र िथ्याङ्क उपिब्ि

सूचना िानी िेत्रका स्रोि नक्साहरू

गराउने, िानीसुँग सम्बक्षन्िि आयोगिाई

आिश्यक जनर्क्षि उपिब्ि गराउन र िमिा ष्ट्र्िकासमा

िािािरणीय प्रभाि मूलयाङ्कन

स्रोि नक्साहरू, सङ्कतिि

प्रतििेदन, प्राष्ट्र्ितिक सहयोगका

रोयलटी रकम र सो को

सहजीकरण गने, िानीको रोयलटी बाुँडफाुँटको िातग प्राष्ट्र्ितिक सूचना ष्ट्र्िषयहरू सङ्कतिि रोयलटी रकम
१२

िानी िथा भूगभा ष्ट्र्िभाग उपिब्ि गराउन, िानीसुँग सम्बक्षन्िि तबिादको सहजीकरणको िातग र सो को ष्ट्र्हस्सा बाुँडफाुँटको
प्राष्ट्र्ितिक सूचना उपिब्ि गराउने आदद।

तडक्षजटि िथा छाष्ट्र्पएका

आिश्यकिानसार

बाुँडफाुँटको तसफाररस
ष्ट्र्ििरण, पत्राचार, इमेि,

ष्ट्र्ििरण, ष्ट्र्ििाद समािानका िातग

िेिसाइट िथा ष्ट्र्िद्यिीय

सहजीकरण गन ा पने ष्ट्र्िषयहरू,

पोटािहरू, प्रतििेदनहरू,

आदद।

अन्िष्ट्र्क्राया, बैठक,
कायार्ािा आदद।

१३

िन ष्ट्र्िभाग

िािािरणीय सिािहरू, िन िेत्रको नक्साङ्कन िथा िन सम्बन्िी

िन िेत्रका स्रोि नक्साहरू

तडक्षजटि िथा छाष्ट्र्पएका

िथ्याङ्क व्यिस्थापन, िनको रोयलटी उठ्ने िेत्रको नक्साङ्कन एििं

िािािरणीय प्रभाि मूलयाङ्कन

स्रोि नक्साहरू, सङ्कतिि
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आिश्यकिानसार

क्र.सिं .

सरोकारिािाहरू

सहकायाका िेत्र

सञ्चारका ष्ट्र्िषयहरू

सञ्चारका उपकरणहरू

रोयलटीको ष्ट्र्ििरण, िनको रोयलटीको ष्ट्र्ििरणको आिार र ढाुँचा

प्रतििेदन, प्राष्ट्र्ितिक सहयोगका

रोयलटी रकम र सो को

तनिाारण गना आयोगिाई प्राष्ट्र्ितिक रूपमा सहयोग उपिब्ि गराउने, ष्ट्र्िषयहरू सङ्कतिि रोयलटी रकम

बाुँडफाुँटको तसफाररस

िािािरण प्रभाि मलयाङ्कन सम्बन्िी कायाहरू, आयोगमा कायारि िन

र सो को ष्ट्र्हस्सा बाुँडफाुँटको

ष्ट्र्ििरण, पत्राचार, इमेि,

ष्ट्र्ििरण, ष्ट्र्ििाद समािानका िातग

िेिसाइट िथा ष्ट्र्िद्यिीय

सेिाको कमाचारीको िमिा ष्ट्र्िकासमा सहयोग गने, िनको प्राकृतिक

स्रोिको उपयोगमा कनै ष्ट्र्ििाद उत्पन्न भएमा सो को सहजीकरणका सहजीकरण गन ा पने ष्ट्र्िषयहरू,

पोटािहरू, प्रतििेदनहरू,

िातग आयोगिाई सहयोग उपिब्ि गराउने।

अन्िष्ट्र्क्राया, बैठक,

िगानीका िेत्र आदद।

समयािति

कायार्ािा आदद।

१४

राष्ट्र्रय तनकञ्ज िथा

सिं रक्षिि िेत्रको नक्साङ्कन िथा सिं रक्षिि िेत्र सम्िन्िी िथ्याङ्क

सिं रक्षिि िेत्रका नक्साहरू,

तडक्षजटि िथा छाष्ट्र्पएका

उपिब्ि गराउने, सिं रिण िेत्रको रोयलटी उठ्ने िेत्रको नक्साङ्कन

प्राष्ट्र्ितिक सहयोगका ष्ट्र्िषयहरू,

स्रोि नक्साहरू, सङ्कतिि

एििं रोयलटी ष्ट्र्ििरण, सिं रक्षिि िेत्रको (मध्यििी िेत्र) रोयलटी

सङ्कतिि रोयलटी रकम र सो को

रोयलटी रकम र सो को

आिश्यकिानसार

ष्ट्र्ििरणको आिार र ढाुँचा तनिाारण गना आयोगिाई प्राष्ट्र्ितिक रूपमा ष्ट्र्हस्सा बाुँडफाुँटको आिार र ढाुँचा बाुँडफाुँटको तसफाररस

िन्यजन्ि सिं रिण ष्ट्र्िभाग सहयोग उपिब्ि गराउने, सिं रिण िेत्रको स्रोिको उपयोगमा कनै

सम्बन्िी ष्ट्र्ििरण, ष्ट्र्ििाद

ष्ट्र्ििरण, पत्राचार, इमेि,

ष्ट्र्ििाद उत्पन्न भएमा सोको सहजीकरणका िातग आयोगिाई सहयोग समािानका िातग सहजीकरण गन ा िेिसाइट िथा ष्ट्र्िद्यिीय
उपिब्ि गराउने ।

१५

ष्ट्र्िद्यि ष्ट्र्िकास ष्ट्र्िभाग

पने ष्ट्र्िषयहरू, , िगानीका िेत्र

पोटािहरू, प्रतििेदनहरू,

पष्ट्र्हचान आदद।

अन्िष्ट्र्क्राया, कायार्ािा।

ष्ट्र्िद्यि आयोजना िेत्रको नक्साङ्कन, ष्ट्र्िद्यि रोयलटी उठ्ने िेत्रको

जिष्ट्र्िद्यि आयोजनाका भौगोतिक तडक्षजटि िथा छाष्ट्र्पएका

नक्साङ्कन, ष्ट्र्िद्यि सम्बन्िी िथ्याङ्क व्यिस्थापन िथा आयोगिाई

नक्साहरू, िािािरणीय प्रभाि

स्रोि नक्साहरू, सङ्कतिि

आिश्यक सूचना र िथ्याङ्क उपिब्ि गराउने, ष्ट्र्िद्यि रोयलटीको

मूलयाङ्कन प्रतििेदन, प्राष्ट्र्ितिक

रोयलटी रकम र सो को

ष्ट्र्ििरण उपिब्ि गराउने, ष्ट्र्िद्यि रोयलटीको ष्ट्र्ििरणको आिार र

सहयोगका ष्ट्र्िषयहरू, सङ्कतिि

बाुँडफाुँटको तसफाररस

ढाुँचा तनिाारण गना आयोगिाई प्राष्ट्र्ितिक रूपमा सहयोग उपिब्ि

रोयलटी रकम र सो को

ष्ट्र्ििरण, पत्राचार, इमेि,

बाुँडफाुँटको आिार र ढाुँचा

िेिसाइट िथा ष्ट्र्िद्यिीय

सम्बन्िी ष्ट्र्ििरण, ष्ट्र्ििाद

पोटािहरू, प्रतििेदनहरू,

गराउने, ष्ट्र्िद्यि प्राकृतिक स्रोिको उपयोगमा कनै ष्ट्र्ििाद उत्पन्न
भएमा सो को सहजीकरणका िातग आयोगिाई सहयोग

उपिब्ि

गराउने, आयोगमा कायारि इक्षन्जररयररङ्क सेिा, तसतभि समूह,

समािानका िातग सहजीकरण गन ा अन्िष्ट्र्क्राया, बैठक,

हाइड्रोपािर उपसमूहको कमाचारीको िमिा ष्ट्र्िकासमा सहयोग गने,

पने ष्ट्र्िषयहरू, जनर्क्षि

कायार्ािा, कमाचारी िमिा

िािािरण प्रभाि मलयाङ्कन सम्बन्िी कायाहरू आदद।

व्यिस्थापनका ष्ट्र्िषय, आदद।

ष्ट्र्िकास िातिम आदद।
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आिश्यकिानसार

क्र.सिं .

सरोकारिािाहरू

सहकायाका िेत्र

सञ्चारका ष्ट्र्िषयहरू

प्राकृतिक स्रोिको बाुँडफाुँटसुँग सम्बक्षन्िि िािािरणीय प्रभाि

प्राकृतिक स्रोि सम्बन्िी भौगोतिक तडक्षजटि िथा छाष्ट्र्पएका

मूलयाङ्कन सम्बन्िमा आिश्यक अध्ययन अनसन्िानमा सहयोग

नक्साहरू, िािािरणीय प्रभाि

स्रोि नक्साहरू, िािािरण

मूलयाङ्कन प्रतििेदन, प्राष्ट्र्ितिक

सिं रिण सम्बन्िी ष्ट्र्ितभन्न

ढाुँचा तनिाारणमा आयोगिाई आिश्यक सहयोग उपिब्ि गराउने,

सहयोगका ष्ट्र्िषयहरू, जनचेिना

िहका सङ्घीय इकाईका

िािािरणीय प्रभाि मूलयाङ्गन प्रतििेदन कायाान्ियन अनपािना

अतभिृष्ट्र्द्ध गने ष्ट्र्िषयहरू, िािािरण बजेट िथा कायाक्रमको

अनगमन सम्बन्िी अध्ययनमा आिश्यक सहयोग उपिब्ि गराउने,

सिं रिण सम्बन्िी सङ्घीय इकाईका पक्षस्िका, पत्राचार, इमेि,

िािािरणीय सचेििा एििं जनचेिना अतभिृष्ट्र्द्ध कायाक्रम कायाान्ियन

कायाक्रमहरू, ष्ट्र्ििाद समािानका

िेिसाइट िथा ष्ट्र्िद्यिीय

िातग सहजीकरण गन ा पने

पोटािहरू, प्रतििेदनहरू,

उपिब्ि गराउने, प्राकृतिक स्रोिको रोयलटी ष्ट्र्ििरणको आिार र

१६

िािािरण ष्ट्र्िभाग

गरी बािािरण सिं रिणमा सहयोग गने, प्राकृतिक स्रोिसुँग सम्बक्षन्िि

सञ्चारका उपकरणहरू

आिश्यक िािािरणीय िथ्याङ्क एििं सूचना उपिब्ि गराउने,

ष्ट्र्िषयहरू, जनर्क्षि व्यिस्थापनका अन्िष्ट्र्क्राया, बैठक,

आयोगिाई आिश्यक िािािरणसुँग सम्बक्षन्िि जनर्क्षि उपिब्ि

ष्ट्र्िषय, आदद।

गराउन िथा िमिा ष्ट्र्िकासमा सहजीकरण गने आदद।

समयािति
आिश्यकिानसार

कायार्ािा, िमिा ष्ट्र्िकास
िातिम आदद।

तनकटििी सरोकारिािाहरू

१७

सिं सदीय सतमतिहरू

कानून िथा नीति तनमााणमा सहयोग, अध्ययन िथा अनसन्िानमा

कानून िथा नीतिका मस्यौदाहरू

सिं सदीय सतमतििे आिश्यक आिश्यकिानसार

सहकाया, आयोगको कायामा बहस र पैरिी, आयोगको िाष्ट्र्षक
ा

रारपति कायाािय माफाि

ठानेका ष्ट्र्िषयमा हने

प्रतििेदनमा उक्षलिक्षिि ष्ट्र्िषयहरूमा आयोगसुँग प्रतिष्ट्र्क्रया माग गने।

सतमतिमा प्राप्त आयोगका

छिफि िथा आयोगका

प्रतििेदनहरू आयोगको

िातग कानून िथा नीतिको

कायासम्पादनमा सहजीकरणका

मस्यौदामा िहस आदद।

िातग पैरिी

१८

ष्ट्र्िषयगिगि
मन्त्राियहरू

सर्िा अनदान हस्िान्िरणका िातग आिारको रूपमा केन्रीय मानक, िचाको आिश्यकिा र राजस्ि

ष्ट्र्ित्तीय अन्िर सम्बन्िी

आिश्यकिानसार

िक्ष्य, अन्िरााष्ट्र्रय प्रतििद्धिा ष्ट्र्िषयमा सञ्चार गने, आयोगको

िमिाको गणना, सर्िा अनदान

िथ्याङ्क,तनिााररि मापदण्ड

तनरन्िर

कायािेत्रसुँग सम्बक्षन्िि िेत्रगि नीति िथा कानूनको मस्यौदामा

सम्बन्िी केन्रीय मानक र

सम्बन्िी प्रकार्नहरू, राय

सान्दतभाकिा र आिश्यकिानसार राय सझाि ददने सङ्घीय इकाईहरूिे मापदण्डका ष्ट्र्िषयहरू, ष्ट्र्ितभन्न

सझाि, पत्राचार, इमेि,

सम्पादन गने सिं ष्ट्र्ििान र प्रचतिि कानून बमोक्षजमका कायाहरूका

नीतिगि िथा कानूनी ष्ट्र्िषयमा

िेिसाइट िथा ष्ट्र्िद्यिीय

िातग िचाको आिश्यकिा र राजस्िको िमिाको गणना गरी ष्ट्र्ित्तीय ष्ट्र्िषयगि मन्त्राियबाट माग हने
अन्िर आयोगिाई उपिब्ि गराउने आदद।

राय सझाि आदद।
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पोटािहरू, प्रतििेदनहरू,

क्र.सिं .

सरोकारिािाहरू

सहकायाका िेत्र

सञ्चारका ष्ट्र्िषयहरू

सञ्चारका उपकरणहरू

समयािति

अन्िष्ट्र्क्राया, बैठक,
कायार्ािा, आदद।
राजस्ि बाुँडफाुँट, ष्ट्र्ित्तीय समानीकरण अनदान, आन्िररक ऋणको

आयोगको कायासम्पादनका समग्र

पत्रपतत्रका, अनिाइन

आिश्यकिानसार

ष्ट्र्िषयहरू, अन्िरसरकारी ष्ट्र्ित्तीय

समाचार पोटाि, इमेि,

तनरन्िर।

पररचािनमा हने ष्ट्र्ििाद न्यनीकरण, ष्ट्र्िर्ेष अध्ययन, करमा गररने

सम्बन्िका ष्ट्र्िषयहरू, ष्ट्र्ित्तीय

प्रतििेदनहरू, पत्रकारसुँग

सिार,

हस्िान्िरणको उपयोग र

अन्िष्ट्र्क्राया, आितिक

सीमा, िृहि आतथाक क्षस्थति झलकाउने सूचकहरू, प्राकृतिक स्रोि

१९

आम सञ्चारका िेत्र

िगायिका ष्ट्र्िषयहरू, आयोगको कायाप्रगति सम्बन्िी

सूचनाको सम्प्रेषण िथा आयोगिे गरे को कायामा बहस र पैरिी,

प्रभािकाररिाका ष्ट्र्िषयहरू, ष्ट्र्ित्तीय प्रकार्नहरू, आयोगका

अध्ययन िथा अनसन्िानमा सहयोग, नागररक क्षर्िा आदद।

सङ्घीयिािाई सबि पाने िस्ितनष्ठ प्रििा र सूचना
उपायहरू आदद।

अतिकारीबाट सूचना
सम्प्रेषण, िेिसाइट िथा
ष्ट्र्िद्यिीय पोटािहरू, रे तडयो
िथा टे तितभजनमा गररने
बहस आदद।

२०

ष्ट्र्ितभन्न सिं िैिातनक

समन्याष्ट्र्यक, सन्ितिि र िस्ितनष्ठ ष्ट्र्ित्तीय हस्िान्िरणको ष्ट्र्िषयहरू

गररबी, िैष्ट्र्ङ्गक, समाक्षजक िथा

आयोगहरूबीच औपचाररक

िथा ष्ट्र्ित्तीय सर्ासन प्रिद्धानमा सहकाया गने।

िेत्रीय असमानिा कम गने

अनौपचाररक छिफि र

उपायहरू, ष्ट्र्ित्तीय अनर्ासन

पत्राचार, सूचना प्रणािीहरू

आयोगहरू

आिश्यकिानसार

प्रिद्धानका ष्ट्र्िषयहरू, आदद।
सूचनाको हक सम्बन्िी ऐनका प्राििानहरूको प्रभािकारी कायाान्ियन ष्ट्र्ित्तीय सम्बन्िका ष्ट्र्िषयहरू,

पत्रपतत्रका, अनिाइन

िथा सष्ट्र्क्रय सूचना प्रिाहका उपायहरूमा सहकाया गने।

समाचार पोटाि, आयोगको तनरन्िर।

ष्ट्र्ित्तीय हस्िान्िरणको उपयोग र

प्रभािकाररिाका ष्ट्र्िषयहरू, ष्ट्र्ित्तीय इमेि, िेिसाइट िथा
२१

सङ्घीयिािाई सबि पाने िस्ितनष्ठ ष्ट्र्िद्यिीय पोटािहरू,

राष्ट्र्रय सूचना आयोग

उपायहरू आदद।

प्रतििेदनहरू, पत्रकारसुँग
अन्िष्ट्र्क्राया, आितिक
प्रकार्नहरू, आयोगका
प्रििा र सूचना
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आिश्यकिानसार

क्र.सिं .

सरोकारिािाहरू

सहकायाका िेत्र

सञ्चारका ष्ट्र्िषयहरू

सञ्चारका उपकरणहरू

समयािति

अतिकारीबाट ष्ट्र्ितभन्न सञ्चार
माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण,
आदद।
आयोगका कमाचारीहरूको िमिा ष्ट्र्िकास र ष्ट्र्िििा उपयोगको िातग ष्ट्र्ित्तीय सङ्घीयिा सबि पाना गररने अथा मन्त्राियमाफाि गररने आिश्यकिानसार

२२

ष्ट्र्िकास साझेदारहरू

सहकाया र सहजीकरण, आयोगसुँग समान काया प्रकृति भएका

उपायहरू, आयोग र आयोगका

पत्राचार, आयोगका इमेि,

अन्िरााष्ट्र्रय ष्ट्र्ित्तीय सिं स्था र ष्ट्र्िदे र्क्षस्थि सरकारी तनकायसुँग तसकाइ

कमाचारीको िमिा ष्ट्र्िकासका

िेिसाइट र ष्ट्र्िद्यिीय

आदानप्रदान, ष्ट्र्िदे र्क्षस्थि ष्ट्र्िश्वष्ट्र्िद्यािय र र्ोि िथा अनसन्िानमूिक ष्ट्र्िषयहरू, आदद।

पोटािहरू ष्ट्र्िकास

सिं स्थासुँग र्ोि अनसन्िानमा सहकाया गना सहजीकरण, प्रदे र् िथा

साझेदारका सञ्चार

स्थानीय िहमा मानि सिं र्ािन ष्ट्र्िकास िथा सिं स्थागि िमिा

माध्यमहरू।

अतभिृष्ट्र्द्धका ष्ट्र्िषयहरू सहकाया र सहयोग गने।
नीति अनसन्िान
२३

प्रतिष्ठान, राजस्ि परामर्ा

नीति अनसन्िानमा सहकाया गने, राजस्ि व्यिस्थापनका ष्ट्र्िषय र

अनसन्िानको नतिजा िथा

िमिा ष्ट्र्िकासमा सहकाया गने।

तनष्कषा, तसफाररसहरू, सझािहरू, राय सझाि पत्रहरू
आदद।

सतमति, प्रदे र् नीति

अनसन्िान प्रतििेदनहरू,
सम्बक्षन्िि तनकायका इमेि,
िेिसाइट र ष्ट्र्िद्यिीय

आयोग

पोटािहरू।
आन्िररक ऋणको सीमा तनिाारणको तसफाररस सम्बन्िमा सूचना प्राप्त सािाजतनक ऋणको सक्षञ्चि अङ्क र पत्राचार, छिफि,

२४

सािाजतनक ऋण

तनरन्िर

गने।

व्यिस्थापन कायाािय

प्रिाहको िथ्याङ्क (stock and

अन्िष्ट्र्क्राया, अध्ययन

flow), आन्िररक ऋण उठाउने

प्रतििेदन आदद।

आिश्यकिानसार

उपकरणहरू, आदद।
आन्िररक ऋणको सीमा तनिाारणको तसफाररस सम्बन्िमा सूचना प्राप्त सािाजतनक ऋणको सक्षञ्चि अङ्क र पत्राचार, छिफि,

२५

नेपाि रार बैङ्क

गने। सङ्घीय इकाईहरूिे तिन सक्ने आन्िररक ऋणको सीमा

प्रिाहको िथ्याङ्क (stock and

अन्िष्ट्र्क्राया, अध्ययन

तसफाररस गना आिश्यक समष्ट्र्िगि आतथाक पररसूचकहरू र

flow), आन्िररक ऋणको सीमा

प्रतििेदन आदद।

आन्िररक ऋणका उपकरणहरूको प्रयोग र प्रभािकाररिाबारे

िथा ऋण उठाउने उपकरणहरू,

अध्ययन िथा ष्ट्र्िश्लेषण गने।

समष्ट्र्िगि आतथाक सूचकहरू,
अध्ययन प्रतििेदनहरू आदद।
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सरोकारिािाहरू

सहकायाका िेत्र

सञ्चारका ष्ट्र्िषयहरू

सञ्चारका उपकरणहरू

आयोगका इमेि, िेिसाइट, अनिाइन पोटाि, साइबर सेक्यूररटी,

आयोगका इमेि, िेिसाइट,

पत्राचार, इमेि, तडक्षजटि

तडक्षजटि नेपाि कायाान्ियन र सूचना प्रष्ट्र्िति व्यिस्थापन।

अनिाइन पोटाि, साइबर

हस्िार, िेिसाइट,

राष्ट्र्रय सूचना प्रष्ट्र्िति

सेक्यूररटी, तडक्षजटि नेपाि

अनिाइन पोटाि, प्रणािी

केन्र

कायाान्ियन प्रभािकारी बनाउने,

िेिापरीिण प्रतििेदन

प्रणािी िेिापरीिण।

आदद।

क्षजलिा समन्िय सतमति आयोग र पातिकाहरूबीचको समन्ियमा सहकाया गने।

आयोगिे पातिकासम्म र

भौतिक िथा भचअ
ा ि

आिश्यकिानसार

महासङ्घ नेपाि,

पातिकाहरूिे आयोगसम्म सञ्चार

माध्यमबाट गररने

तनरन्िर

नगरपातिका सङ्घ,

गनप
ा ने ष्ट्र्ित्तीय सङ्घीयिा सम्बन्िी

अन्िष्ट्र्क्राया, इमेि र

गाउुँ पातिका राष्ट्र्रय

ष्ट्र्िषयहरू।

पत्राचार

सूचना प्रष्ट्र्िति ष्ट्र्िभाग/
२६

२७

समयािति

महासङ्घ नेपाि
आयोगको िमिा ष्ट्र्िकासमा सहकाया,

२८

ष्ट्र्ित्तीय सङ्घीयिा र प्राकृतिक र्ोि अनसन्िानका तनष्कषा िथा

र्ोि अनसन्िान प्रतििेदन,

स्रोिको बाुँडफाुँटसुँग सम्बक्षन्िि ष्ट्र्ििहरूको सञ्जाि तनमााण, आयोगबाट सझािहरू

प्रस्ितिकरण, कायार्ािा

ष्ट्र्िश्वष्ट्र्िद्याियहरू,

सम्पादन हने काम कारिाही सम्बन्िमा

गोष्ठी, र्ोि जनािमा

ष्ट्र्ििहरू, र्ोि

आयोगको तसफाररस, सझाि कायाान्ियनको अिस्था र प्रभािकाररिाको

प्रकाक्षर्ि िेि रचनाहरू,

अनसन्िानमूिक

अध्ययन अनसन्िान िथा ष्ट्र्िश्लेषण गने, ष्ट्र्ित्तीय सङ्घीयिाका ष्ट्र्ितभन्न

र्ोि अनसन्िानका िातग

तनकायहरू

आयामहरूमा अध्ययन ष्ट्र्िश्लेषण िथा सझाि उपिब्ि गराउने, आयोगको

गररएको समझदारीपत्र

रणनीतिक योजना बमोक्षजमका ष्ट्र्िषयमा र्ोि िथा अनसन्िान गने,

आदद।

सझाि िथा पृष्ठपोषण,

तनरन्िर

आदद।
प्रतििेर्ी सरोकारिािाहरू
सङ्कतिि रोयलटी रकमको ष्ट्र्ििरण प्राप्त गरी सो को ष्ट्र्ििरणको आिार, पिािारोहण रोयलटीको स्रोि िथा

आयोगको तसफाररस

ढाुँचा र रकम तसफाररस गने, रोयलटी ष्ट्र्ििरणको तसफाररसिाई सङ्कतिि रकमको ष्ट्र्ििरण, रोयलटी सम्बन्िी पत्र, अन्य
२९

नेपाि पिािारोहण सङ्घ

प्रभािकारी बनाउन अग्रपोषण िथा पृष्ठपोषण प्राप्त गने, आदद।

बाुँडफाुँटको तसफाररस, िगानीका

पत्राचार, इमेि, िेिसाइट,

िेत्र पष्ट्र्हचान आदद।

छिफि, अन्िष्ट्र्क्राया,
आदद।
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३०

सरोकारिािाहरू
राष्ट्र्रय प्रकृति सिं रिण

सहकायाका िेत्र

सञ्चारका ष्ट्र्िषयहरू

िािािरण सिं रिण र यसको दीगो उपयोगका ष्ट्र्िषयहरू।

िािािरण सिं रिण र यसको दीगो पत्राचार, इमेि, िेिसाइट,

आिश्यकिानसार

उपयोगका ष्ट्र्िषयहरू।

तनरन्िर

कोष

सञ्चारका उपकरणहरू
सरोकारिािाहरूबीच

समयािति

अन्िष्ट्र्क्राया, छिफि,
आदद।

सेिामूिक िथा
व्यिसाष्ट्र्यक सिं स्थाहरूः
स्ििन्त्र उजाा
उत्पादकहरूको सिं स्था,
३१

स्थानीय ष्ट्र्ििाद व्यिस्थापन, िािािरण सिं रिण, अध्ययन अनसन्िानमा स्थानीय ष्ट्र्ििाद व्यिस्थापनका

पत्राचार, इमेि,

आिश्यकिानसार

सहयोग, सूचना िथा िथ्याङ्क सङ्किनमा सहयोग, िािािरण सिं रिणमा उपायहरू, िािािरण सिं रिण

सरोकारिािाहरूबीच

तनरन्िर

सहयोग, स्थानीय ष्ट्र्ििाद समािानमा सहजीकरण िथा सहयोग, नीतिगि सम्बन्िी कायाक्रमहरू, अध्ययन

छिफि िथा अन्िष्ट्र्क्राया,

क्षस्थरिामा सहजीकरण, िगानी मैत्री िािािरणको तसजाना, आदद।

नेपाि (IPPAN), तसमेन्ट
एर्ोतसएन, काठमाडौं
उपत्यका िानेपानी ति.
(KUKL), िानेपानी
उपभोिा सतमतिहरू,

सूचना प्रष्ट्र्िति ष्ट्र्ििहरू

३३

सामदाष्ट्र्यक सिं स्थाहरू

उपायहरूको अध्ययन

नीतिगि बहस र क्षस्थरिाका

प्रतििेदन, ष्ट्र्ितभन्न ढाुँचामा

ष्ट्र्िषयहरू, िगानी मैत्री

रहेका िथ्याङ्कहरू, राष्ट्र्रय

िािािरणको तसजाना गना

ष्ट्र्हिका सिािमा चिाइने

अििम्बन गररएका नीति िथा

बहस, आदद।

सहकाया, आदद।
आयोगको कायासम्पादनिाई सूचना प्रष्ट्र्ितिमैत्री बनाउन सहयोग

सूचना प्रष्ट्र्ितिको अििम्बनका

समग्र ष्ट्र्िद्यिीय र्ासनका

पर्याउने।

ष्ट्र्िषयहरू

माध्यमहरू

राजस्ि बाुँडफाुँट, ष्ट्र्ित्तीय समानीकरण अनदान, आन्िररक ऋणको

आयोगको कायासम्पादनका समग्र

नागररक समाजद्वारा हने

आिश्यकिानसार

ष्ट्र्िषयहरू, अन्िरसरकारी ष्ट्र्ित्तीय

बहस पैरिी िथा

तनरन्िर।

न्यनीकरण, करमा गररने सिार िगायिका ष्ट्र्िषयहरू, आयोगको

सम्बन्िका ष्ट्र्िषयहरू, ष्ट्र्ित्तीय

सरोकारिािाहरूसुँगको

कायासम्पादन िगायिबाट आम नागररकमा पना गएको असर र

हस्िान्िरणको उपयोग र

छिफि िथा अन्िष्ट्र्क्राया,

प्रभािबारे बहस र पैरिी, सङ्घीय इकाईहरूिे सिं ष्ट्र्ििानको अनसूचीमा

प्रभािकाररिाका ष्ट्र्िषयहरू, ष्ट्र्ित्तीय आदद।

सीमा, िृहि आतथाक क्षस्थति, प्राकृतिक स्रोि पररचािनमा हने ष्ट्र्ििाद
नागररक समाज र

ष्ट्र्िषयहरू, सूचना िथा िथ्याङ्क,

रणनीतिहरू, सरोकारिािा-बीचको

आदद।
३२

अनसन्िानमा गररएका सहकायाका िािािरण सिं रिणका

उक्षलिक्षिि िेत्रातिकारतभत्र रही काम गरे नगरे को ष्ट्र्िषयमा तनगरानी, सङ्घीयिािाई सबि पाने िस्ितनष्ठ
नागररक क्षर्िा, आदद।

उपायहरू आदद।
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सरोकारिािाहरू
अन्य दे र्का समान

३४

सहकायाका िेत्र

सञ्चारका ष्ट्र्िषयहरू

सञ्चारका उपकरणहरू

समयािति

पारस्पररक तसकाई िथा िान हस्िान्िरण, िमिा ष्ट्र्िकास।

ष्ट्र्ित्तीय सङ्घीयिािाई सबि पाने

औपचाररक पत्राचार,

तनरन्िर

ष्ट्र्िषयहरू, पारस्पररक तसकाईका

सहकायाबाट प्रत्यि सञ्चार,

ष्ट्र्िषयहरू।

समझदारीपत्र, पारस्पररक

प्रकृतिको काया गने

आयोग िथा सािाजतनक

तसकाईका दस्िािेजहरू,

सिं स्थाहरू

३५

३६

३७

३८

पस्िकािय

आदद।
ष्ट्र्ित्तीय सङ्घीयिा सम्बन्िी श्रव्य दृश्य, छापा िा तडक्षजटि माध्यममा

ष्ट्र्ित्तीय सङ्घीयिा सम्बन्िी श्रव्य

आयोगको पस्िकािय,

प्रकाक्षर्ि सन्दभा सामग्रीहरूको उपयोग।

दृश्य, छापा िा तडक्षजटि

िेिसाइट, अनिाइन पोटाि,

प्रयोगकिााहरू

तनरन्िर

माध्यममा प्रकाक्षर्ि ष्ट्र्ितभन्न सन्दभा इमेि, इन्टरनेट, र्ोि
सामग्रीहरू।

जनािहरू आदद।

र्ोि अनसन्िानका

ष्ट्र्ित्तीय सङ्घीयिाको प्रभािकारी कायाान्ियन, प्राकृतिक स्रोिहरुको

ष्ट्र्ित्तीय सङ्घीयिा, अन्िरसरकारी

र्ोिकिाा र प्रक्षर्िाथीबाट

िातग र्ोििृक्षत्त िथा

दीगो रूपमा उपयोग र सिं रिण िथा अन्िर- सरकारी ष्ट्र्ित्तीय

ष्ट्र्ित्तीय सम्बन्ि, आयोगका

प्राप्त र्ोि अनसन्िान िथा कायाक्रम

प्रक्षर्िाथीको रूपमा

हस्िान्िरणका ष्ट्र्िषयमा आयोगिाई पृष्ठपोषणका िातग गनप
ा ने

तसफाररसको कायाान्ियनको

अध्ययन प्रतििेदन।

अनसार।

छनौट हने ष्ट्र्िद्याथीहरू

अध्ययन अनसन्िानका कायाहरूमा योगदान गने।

अिस्था आदद।

महािेिा परीिकको

आयोगको तसफाररस कायाान्ियन िथा ष्ट्र्ित्तीय अनर्ासन कायम गना

ष्ट्र्ित्तीय हस्िान्िरण र ष्ट्र्ित्तीय

िेिापरीिण प्रतििेदन।

तनरन्िर।

कायाािय

योगदान पर्याउने।

अनर्ासनका ष्ट्र्िषयहरू।

आयोगका कमाचारीहरू िथा सङ्घीय इकाईमा कायारि कमाचारी र

ष्ट्र्ित्तीय सङ्घीयिा, अन्िरसरकारी

अनक्षर्िण, कायार्ािा,

तनरन्िर।

जनप्रतितनतिहरूको िमिा ष्ट्र्िकासमा सघाउ पर्याउने।

ष्ट्र्ित्तीय सम्बन्ि, आयोगका

गोष्ठी, प्राष्ट्र्ितिक सीप

तसफाररसको कायाान्ियनको

हस्िान्िरण, पारस्पररक

िातिम प्रदायक
सिं स्थाहरू

अिस्था आदद।
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तसकाई, आदद।

िाष्ट्र्षक
ा बजेट िथा

