
 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र 
सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ 

बमोजिम 
 

नेपाल सरकार 

राष्ट्रिय प्राकृनिक स्रोि िथा ष्ट्रवत्त आयोग  

नसिंहदरबार, काठमाडौं। 

वैशाख 5, २०७९  

सावविननक गररएको ष्ट्रववरण 



 

1. पररचयः 
राज् िय प्राकृनिक स्रोि िथा ष्ट्रवत्त आयोग एक सिंवैधाननक ननकाय हो। नेपालको सिंष्ट्रवधानको भाग-२६, धारा 
२५० र २५१ मा राज् िय प्राकृनिक स्रोि िथा ष्ट्रवत्त आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गररएको छ। सिंघीयिाको 
नवीन अभ्यासलाई सिंस्थागि गदै लैिान नेपालको सिंष्ट्रवधानमा गररएका ष्ट्रवनभन् न व्यवस्थाहरूमध्ये राज् िय 
प्राकृनिक स्रोि िथा ष्ट्रवत्त आयोग एक महत्त्वपूणव सिंवैधाननक ननकायको रुपमा रहेको छ। यस आयोगले 
सरकारहरुबीच भएको राज्यशजिको बााँडफााँडको प्रभावकारी कायावन्वयनको आधार ननमावणमा भनुमका ननवावह 
गने गदवछ। खासगरी आयोगले मलुकुमा उपलब्ध प्राकृनिक एवम ्ष्ट्रवत्तीय स्रोिहरूको सिंघ, प्रदेश र स्थानीय 
सरकारबीच न्यायोजचि बााँडफााँटको सनुनज चििा गने गदवछ। अन्िरसरकारी ष्ट्रवत्तीय हस्िान्िरण, प्राकृनिक 
स्रोिको बााँडफााँट लगायिका ष्ट्रवषयमा गहन जिम्मवेारी सष्ट्रहि गठन गररएको यो आयोग नेपालका लानग एक 
नवीन ष्ट्रकनसमको ननकायका रुपमा रहेको छ। 

2. आयोगको काम किवव्य र अनधकारः 
नेपालको सिंष्ट्रवधानको भाग २६ को धारा २५१ मा  आयोगको काम, किवव्य र अनधकार देहायबमोजिम 
िोष्ट्रकएका छन:् 

1. सिंष्ट्रवधान र कानून बमोजिम सिंघीय सज चि कोषबाट सिंघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच रािस्वको 
बााँडफााँट गने ष्ट्रवस्ििृ आधार र ढााँचा ननधावरण गने, 

2. सिंघीय सज चि कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गररने समानीकरण अनदुान सम्बन्धमा 
नसफाररस गने, 

3. राज् िय नीनि िथा कायवक्रम, मानक, पूवावधारको अवस्था अनसुार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान 
गररने सशिव अनदुानको सम्बन्धमा अध्ययन अनसुन्धान गरी आधार ियार गने, 

4. प्रदेश सज चि कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच रािस्वको बााँडफााँड गने ष्ट्रवस्ििृ आधार र ढााँचा 
ननधावरण गने, 

5. सिंघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खचव जिम्मेवारी पूरा गने र रािस्व असलुीमा सधुार गनुव पने 
उपायहरूको नसफाररस गने,  

6. समज् टगि आनथवक सूचकहरूको ष्ट्रव लेषण गरी सिंघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नलन सक्ने आन्िररक 
ऋणको सीमा नसफाररस गने, 

7. सिंघ र प्रदेश सरकारको रािस्व बााँडफााँडका आधारको पनुरावलोकन गरी पररमािवनको नसफाररस गने, 

8. प्राकृनिक स्रोिको पररचालन गदाव नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय िहको लगानी िथा 
प्रनिफलको ष्ट्रहस्सा ननधावरणको आधार िय गरी नसफाररस गने, 

9. प्राकृनिक स्रोिको बााँडफााँड सम्बन्धी ष्ट्रवषयमा सिंघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय िह िथा 
स्थानीय िहहरूबीच उठ्न सक्ने सम् भाष्ट्रवि ष्ट्रववादको ष्ट्रवषयमा अध्ययन अनसुन्धान गरी त्यसको 
ननवारण गनव समन्वयात्मक रूपमा काम गनव सझुाव ददन,े 

10. प्राकृनिक स्रोिको बााँडफााँड गदाव सोसाँग सम्बजन्धि वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धमा 
आवयक अध्ययन र अनसुन्धान गरी नेपाल सरकारलाई नसफाररस गने। 

 



यसैगरी राज् िय प्राकृनिक स्रोि िथा ष्ट्रवत्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ बमोजिम आयोगलाई 
देहायबमोजिमका काम, किवव्य र अनधकार िोष्ट्रकएका छन:् 
 

1) प्रदेश काननु बमोजिम प्रदेशले स्थानीय िहलाई ददन े ष्ट्रवत्तीय समानीकरण अनदुान सम्बन्धमा 
प्रदेशलाई नसफाररस गने, 

2) प्रदेश काननु बमोजिम प्रदशले स्थानीय िहलाई प्रदान गने सशिव अनदुानको आधार ियार गरी 
प्रदेशलाई नसफाररस गने, 

3) नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय िहबीच रािस्वको बााँडफााँट सम्बन्धमा उठेको ष्ट्रववाद समाधन गनव 
आवयक सहिीकरण र सहयोग गने, 

4) नेपाल सरकारले प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई ददने अनदुान सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सझुाव 
ददन,े 

5) नेपाल सरकार िथा प्रदेशले रािस्व बााँडफााँटका सम्बन्धमा कुनै सझुाव माग गरेमा आवयक 
सझुाव ददने, 

6) नेपाल सरकार, प्रदेश िथा स्थानीय िहले लगाउन े करका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश वा 
स्थानीय िहले सझुाव माग गरेमा आवयक सझुाव ददने, 

7) प्राकृनिक स्रोिको सिंरक्षण र उपयोगका ष्ट्रवषयमा नपेाल सरकार, प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई 
आवयक सझुाव ददने, 

अन्िर सरकारी ष्ट्रवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय िहलाई प्राकृनिक स्रोिको 
रोयल्टीको बााँडफााँट गदाव आयोगको नसफाररस बमोजिम गने व्यवस्था रहेको छ। 

3. आयोगमा रहने कमवचारी सिंखयाः 

राज् िय प्राकृनिक स्रोि िथा ष्ट्रवत्त आयोगमा अध्यक्ष िथा सदस्यहरू रहने र आयोगको कायव स चालनका लानग 
स्थापना गररएको कायावलयमा सजचव र अन्य कमवचारीहरू रहने व्यवस्था भएको छ। आयोगको सिंगठन िथा 
व्यवस्थापन सवेक्षणबाट आयोगको कायवक्षेत्र हेरी यसको कायावलयमा ष्ट्रवनभन् न िीनवटा महाशाखा र िी अन्िगवि 
सम्बजन्धि शाखाहरु रहेका छन।् आयोगको कायवके्षत्र ष्ट्रवजश् ट प्रकृनिको भएको हनुाले सामान्य प्रशासन, रािस्व, 
इजन्िननयररङ्ग, िथ्याङ्क, ष्ट्रवष्ट्रवध सेवा लगायिका ष्ट्रवनभन्न सेवा समूहका िनशजि आयोगमा रहने व्यवस्था छ। 
आयोगको स्वीकृि सिंगठन सिंरचना र सो अनसुारको कमवचारी ष्ट्रववरण देहायानसुार रहेको छ। 



आयोगको सङ् गठन सिंरचनाःः 

 

 

सजचव ननिी सजचवालय 
शा.अ.रा.प्र.ि.ृ(प्र)-१ 

 

सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य ननिी सजचवालय 
शा.अ.रा.प्र.ि.ृ(प्र)-४ 

 

अध्यक्ष ननिी सजचवालय 
शा.अ.रा.प्र.ि.ृ(प्र)-१ 

वन रोयल्टी िथा वािावरण प्रभाव 
मूल्याङ्कन शाखा 

वन.अ.रा.प्र.दि.(वन)-१ 
वािावरण ष्ट्रवज्ञ रा.प.ि.ृ (प्रा.)-१ 
वन अनधकृ रा.प.ि ृ(वन)-१ 

 
खानी रोयल्टी िथा 

खननि पदाथव पररचालन शाखा 
नस.नड.जि. रा.प.दि.(जियोलोिी)-१ 

ई.रा.प.ि.ृ (जियोलोिी)-१ 
 
 
 

पवविारोहण रोयल्टी िथा पयवटन शाखा 
उ.स.रा.प्र.दि.(प्र./सा.प्र.)-१ 
शा.अ.रा.प्र.ि.ृ(प्र/सा.प्र.)-१ 

 

ष्ट्रवत्तीय व्यवस्थापन 
महाशाखा 

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

 
 
ना 

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

ष्ट्रवत्तीय हस्िान्िरण िथा आन्िररक 
ऋण व्यवस्थापन शाखा 
उ.स.रा.प्र.दि.(रा.)-१ 
शा.अ.रा.प्र.ि.ृ(रा.)-१ 

 
 

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

 

प्राकृनिक स्रोि पररचालन िथा रोयल्टी 
बााँडफााँट महाशाखा 

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

 
ष्ट्रवद्यिु िथा िलस्रोि रोयल्टी शाखा 
नस.नड.ई. रा.प.दि.(नसनभल/हाइड्रो)-१ 

ई.रा.प.ि.ृ (नसनभल/हाइड्रो)-१ 
 

नीनि ष्ट्रव लेषण िथा व्यवस्थापन 
महाशाखा 

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

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

ना.स.ुरा.प्र.अनिं.(प्र./सा.प्र.)-४ 
क. अप्रे. रा.प.अनिं.प्र.-५  

 
 
 

अनसुन्धान िथा नीनि ष्ट्रव लेषण शाखा 
उ.स.रा.प्र.दि.(प्र/सा.प्र.)-१ 

वरर् ट अथवशस्त्री, रा.प.दि.(ष्ट्रवष्ट्रवध)-१ 
शा.अ.रा.प्र.ि.ृ(प्र/सा.प्र.)-१ 

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

शा.अ.रा.प्र.ुि.ृ(प्र)-४ 
 

योिना,अनगुमन िथा कायवक्रम शाखा 
उ.स.रा.प्र.दि.(प्र/सा.प्र.) -१ 

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

शा.अ.रा.प्र.ि.ृ(प्र/सा.प्र.)-१ 
 

आनथवक प्रशासन शाखा 
ले.अ. रा.प.ि.ृ(लेखा)-१ 
ले.पा.रा.प.अनिं.(लेखा)-१ 

िथ्याङ्क ष्ट्रव लेषण शाखा 
व.ि.अ.रा.प्र.दि.(िथ्याङ्क)-१  
िथ्याङ्क अनधकृि रा.प्र.ि.ृ-१ 

 
 

शा.अ.रा.प्र.ुि.ृ(प्र)-४ 
 



 

आयोगको कमवचारी ष्ट्रववरणः 

क्र.सिं. पद शे्रणी स्वीकृि दरबन्दी पदपूनिव अवस्था ररि 
१. सजचव ष्ट्रवजशष्ट 1 1 0 
२. सहसजचव रा. प. प्रथम 3 3 0 
३. उपसजचव(प्रा.) रा.प.दििीय 

प्राष्ट्रवनधक 
५ 2 3 

नस.नड.ई (हाइड्रोपावर) १ 1 0 
नस.नड.जि.(जियोलोिी) १ 0 1 

(अध्ययन ष्ट्रवदामा रहेको) 
वन अनधकृि १ 0 1 
वररष्ठ अथवशास्त्री १ 0 1 
बररष्ठ िथ्याङ्क अनधकृि १ 1 0 

४. उपसजचव रा.प.दििीय 
अप्राष्ट्रवनधक 

७ 5 2 
सामान्य प्रशासन 4 4 0 
रािस्व २ 1 1 

(अध्ययन ष्ट्रवदामा रहेको) 
कानून १ 0 1 

५. शाखा अनधकृि(प्रा.) रा.प. ििृीय 
प्राष्ट्रवनधक 

७ 4 3 
ईजन्िननयर(हाइड्रःोपावर) १ 1 0 
सहायक वन अनधकृि १ 1 0 
िथ्याङ्क अनधकृि १ 0 1 
ईजन्िननयर(जियोलोिी) १ 0 1 
कम््यटुर इजन्िननयर १ 1 0 
वािावरणष्ट्रवद 1 1 0 
समािशास्त्री 1 0 1 

६. शाखा अनधकृि रा.प. ििृीय 
अप्राष्ट्रवनधक 

13 13 0 
सामान्य प्रशासन १० 10 0 
रािस्व 2 2 0 
लेखा १ 1 0 

७. नायव सबु्वा रा.प.अनिं.प्रथम 13 12 1 
सामान्य प्रशासन ७ 6 1 

लेखा १ 1 0 
कम््यटुर अपरेटर 5 5 0 

८. हलकुा सवारी चालक  १२ 8 4 
९. कायावलय सहयोगी  १२ 7 5 
  िम्मा ७३ 55 18 
 



 

4. कायव ष्ट्रववरणः 

यसैगरी मानथ उल्लेजखि सिंगठन सिंरचना अनसुार आयोगमा िीनवटा महाशाखा र १२ वटा शाखाहरु रहेका छन ्
िसको कायव ष्ट्रववरण देहायानसुार रहेको छ।  

(1) नीनि ष्ट्रवश्लषेण िथा व्यवस्थापन महाशाखाःः 
• आयोगको वाष्ट्रषवक कायवक्रम ििुवमा र कायावन्वयन सम्बन्धी कायव, 
• आयोगको लानग आवयक पने िथ्याङ्क प्राज् ि, उपयोग र व्यवस्थापन गने, 
• आयोगले गने बहृि ्प्रभाव पाने खालका अनसुन्धानमलुक पररयोिनाहरूको खाका बनाउने, अनसुन्धान गने र 

त्यसको व्यवस्थापन गने कायव, 
• िथ्याङ्कमा एकरूपिा कायम गनव परीक्षण सम्बन्धी कायव, 
• वैदेजशक समन्वय सम्बन्धी कायव, 
• प्रदेश िथा स्थानीय िहका लानग कायव सम्पादनमा आधाररि अनदुान सम्बन्धी कायव, 
• आयोगको आन्िररक प्रशासन, व्यवस्थापन, समन्वय र ननयन्त्रण सम्बन्धी कायव, 
• मानव स्रोि व्यवस्थापन र समन्वय सम्बन्धी कायव, 
• आनथवक प्रशासन सम्बन्धी कायव, 
• आयोगको क्षमिा ष्ट्रवकास सम्बन्धी कायव, 
• सूचना, स चार, अनभलेख िथा प्रकाशन गनुवपने कायव, 
• आयोगले अन्य ननकायहरूसाँग गनुवपने समन्वय िथा सम्पकव  गने कायव,  
• नीनि, योिना िथा अनगुमन सम्बन्धी कायव, 
• आयोगलाई आवयक पने कानूनी परामशव सम्बन्धी कायव। 

प्रशासन शाखा 
• खररद एकाईको सजचवालयको रुपमा काम गने। 
• वाष्ट्रषवक खररद योिना ियार गने। 
• आयोगको वाष्ट्रषवक कायव-सम्पादन योिना ियार गने। 
• आयोगको िलबी प्रनिवेदन पास गने। 
• आयोग र आयोगमा कायवरि कमवचारीवीच कायव सम्पादन सम्झौिा ियार गने। 
• प्रशासननक ष्ट्रवषयमा सिंघीय मानमला  िथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालयसाँगको सम्पकव  ष्ट्रवन्दूको रुपमा काम 

गने। 
• अजखियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको सम्पकव  ष्ट्रवन्दकुो रुपमा काम गने। 
• सूचना आयोगसाँग सम्पकव  ष्ट्रवन्दकुो रुपमा काम गने। 
• सरुवा भएर िाने कमवचारीको रमाना पत्र सम्बन्धी कायव गने। 
• जिन्सी व्यवस्थापन र वाष्ट्रषवक जिन्सी प्रनिवदेन ियार गने। 
• वैदेजशक मनोनयनको सजचवालयको रुपमा  काम गने। 
• आयोगको सिंस्थागि क्षमिा ष्ट्रवकास योिना ियार गनव र यस्िा कायवक्रम सञ्चालन गने।  
• आयोगका दैननक ष्ट्रक्रयाकलाप सिंचालन गनव आवयक पने स्रोि साधनको व्यवस्थापन गने । 
• आयोगको बाष्ट्रषवक कायवक्रम ििुवमा र कायावन्वयन गने/ गराउने। 
• आयोगको आन्िररक व्यवस्थापन र ननयन्त्रणको प्रबन्ध नमलाउने।  



• आयोगमा कायवरि कमवचारीहरूको व्यजिगि ष्ट्रववरण, ष्ट्रवदा, का.स.मू. र हाजिरी व्यवस्थापन गने । 
• आयोगका सवारी साधनको व्यवस्थापन िथा ममवि सम्भार लगायिका कायव गने । 
• आयोगको सरसफाई सम्वन्धी कायवहरु ननयनमि रुपमा गनव आवयक व्यवस्था गने । 
• मन्त्रालयमा रहेका मेजशनरी औिार िथा सरसामानको व्यवस्थापन ममवि सम्भार र नललाम सम्वन्धी कायव 

गने/गराउन।े 
• आयोगका सवै शाखाहरुवाट माग हनु ेसामाग्रीको माग फारम स्वीकृिी िथा व्यवस्थापन गने/गराउन।े 
• आयोगको  दिाव चलानी, हेल्प डेस्क, टेनलफोन, फोटोकपी, इत्यादद सचुारु रुपले सञ्चालन गने/गराउने। 
• ष्ट्रवनभन्न ननकायहरुवाट प्राप्त उिरुी गनुासा र आयोगमा प्राप्त िन गनुासोको व्यवस्थापन गने/गराउने । 
• आयोग कम्पाउण्ड िथा वगैचाको ननयनमि स्याहार,सम्भार िथा सधुारको कायव । 
• आयोगमा दरवन्दीमा रहेका कमवचारीहरुलाई शाखा पदस्थापन गने र कमवचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य 

कायव गने । 
• कम््यूटर/ष्ट्रप्रन्टर/नेटवष्ट्रकव ङ्ग सम्वन्धी ममवि/रेखदेख/स्याहार सम्भार गनव लगाउने । 
• आयोगवाट भएका महत्वपूणव उपलजब्ध िथा प्रकाशनहरू सावविननक गने गराउने । 
• आयोगको आनथवक प्रशासन(ष्ट्रवननयोिन) /रािस्व/धरौटीको लेखा/प्रनिवदेन/लेखापरीक्षण सम्बन्धी कायव 

सञ्चालन। 
अनसुन्धान िथा नीनि ष्ट्रवश्लषेण शाखा 

• प्राकृनिक स्रोि लगायि ष्ट्रवत्तीय सिंघीयिाको ष्ट्रवष्ट्रवध ष्ट्रवधामा अनसुन्धान सम्वन्धी कायवहरु गने। 

• Macro-econometric forecasting सम्बन्धी कायवहरु गने। 

• Macro-economic diagnostic सम्बन्धी कायवहरु। 

• ष्ट्रवनभन्न ननकायबाट नःीनिगि राय सझुाव माग गररएमा सो को  अध्ययन गरी राय सझुाव ियार गने।  

• प्राकृनिक स्रोि लगायिका ष्ट्रवत्तीय सिंघीयिा के्षत्रमा Best practices लाई समेटी Knowledge Series हरु 
ननकाल्न।े 

• आयोगका सम्वन्धमा पत्र पनत्रकामा ननजस्कएका खबरहरु सङ्कलन गरी ष्ट्रवश्लषेण गने। 

• आयोगले गने बहृद प्रभाव पाने  खालका अनसुन्धानमूलक पररयोिनाहरुको खाका बनाउने  र  अनसुन्धान 
गने र यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवहरु। 

• प्रदेश िथा स्थानीय िहको कायव-सम्पादन सूचक सम्बन्धी कायवहरु। 

• प्रदेश िथा स्थानीय िहको Expenditure Needs  ष्ट्रवश्लषेण सम्बन्धी कायवहरु। 

• प्रदेश िथा स्थानीय िहको आनथवक सामाजिक असमानिाका सूचक सम्बन्धी कायवहरु।  

• केन्र, प्रदेश िथा स्थानीय िहको Fiscal Space  सम्बन्धी अनसुन्धानहरु। 

• प्रदेश िथा स्थानःीय िहको ष्ट्रवननयोिन ऐन िथा आनथवक ऐनको ष्ट्रवश्लषेण सम्बन्धी कायवहरु। 

• आयोगले अपनाएका सूत्रहरुको प्रभावकाररिा अध्ययन सम्बन्धी कायवहरु। 

• केन्र, प्रदेश िथा स्थानीय िहको खचव जिम्मवेारी सम्बन्धी अनसुन्धामूलक कायवहरु। 

• समष्ट्रष्टगि आनथवक सूचकहरुको ष्ट्रवश्लषेण।  

• आयोगलाइव आवयक पने िथ्याङ्कको सङ्कलन¸खोि र अनसुन्धान गने ।  
योिना, अनगुमन िथा कायवक्रम शाखा 

• Medium- Term Expenditure Framework सम्बन्धमा राष्ट्रिय योिना आयोग सम्बन्धी कायवहरु। 



• प्रदेश िथा स्थानीय िहको  PIMA Assessment सम्बन्धी कायव।  

• आयोगका कामसाँग सम्बजन्धि  पररयोिना दस्िाविे ियार गने कायव। 

• आयोगको वाष्ट्रषवक प्रनिवदेन सम्वन्धी कायवहरु। 

• आयोगसाँग सम्बजन्धि काममा  वैदेजशक सहायिामा सम्पकव  ष्ट्रवन्दकुो रुपमा काम गने कायव। 

• योिना, बिेट कायवक्रमसाँग सम्बजन्धि कायवका लनग अथव मन्त्रालय सम्बन्धी कायवको सम्पकव  ष्ट्रवन्दकुो कायव।  

• राष्ट्रिय योिना आयोग सम्बन्धी कायवका लानग सम्पकव  ष्ट्रवन्दकुा रुपमा कायव । 

• आयोगको योिना कायवक्रमका कायवन्वयनका लानग ननििामूलक वाष्ट्रषवक कायव-सम्पादन योिना ियार गने 
कायव। 

• आयोगबाट सम्पादन भएका कायवहरुको चौमानसक िथा वाष्ट्रषवक  प्रगनि ष्ट्रववरण सम्बन्धी कायव। 

• आयोगबाट भएका कामका  सम्बन्धमा चौमानसक िथा वाष्ट्रषवक समीक्षाको  व्यवस्थापन गने र समीक्षा 
प्रनिवदेनहरु प्रकाशन सम्बन्धी कायवहरु।  

• ष्ट्रवनभन्न ननकायबाट आयोगलाई प्राप्त aid-memoire, project document,  project concept note सम्बन्धमा राय 
िथा सझुावको मस्यौदा ियार गने कायव। 

• आयोगसाँग सम्बजन्धि कायवमा Sustainable Development Goals को सम्पकव  ष्ट्रवन्दकुो कायव । 

• Public Expenditure Tracking System सम्बन्धी कायवहरु । 

• आयोगको Project Bank ियारी सम्बन्धी कायव। 

• Fiscal Reporting सम्बन्धी कायवहरु ।  

• आयोगको पररयोिनाहरुको प्रभाव मूल्याङ्कन ( Impact Evaluation), सम्भाव्यिा अध्ययन (Feasibility Study) 

िथा मध्यकालीन समीक्षा ( Mid-term review) सम्बन्धी कायवहरु। 

कानून शाखा 
• प्राकृनिक स्रोि साधनको बााँडफााँट सम्बन्धी ष्ट्रवषयमा कानूनी राय िथा परामशव सम्बन्धी कायव। 

• ष्ट्रवनभन्न अदालिहरुमा परेका ररट, पनुरावेदनसाँग सम्बजन्धि कायव । 

• आयोगको नबरूद्दमा परेका मदु्दा मानमलाहरूमा प्रनिरक्षा गने कायव । 

• आयोगका महाशाखाहरुबाट माग भए बमोजिम कानूनी राय उपलव्ध गराउने सम्बन्धी कायव । 

• ष्ट्रवनभन्न मन्त्रालयवाट रायको लानग प्राप्त काननुी प्रश्नमा राय प्रनिष्ट्रक्रया पठाउने सम्वन्धी कायव । 

• अदालि िथा अन्य न्याष्ट्रयक ननकायवाट भएका फैसलाहरुमा कायावन्वयन सम्बन्धी कायव । 

• आयोगवाट भएका र मन्त्रालयसाँग सम्बजन्धि नीनिगि ननणवय र पररपत्रहरुको सङ्कलन िथा प्रकाशन सम्वन्धी 
कायव । 

• रािपत्रमा सूचना प्रकाशन सम्बन्धी कायव। 

आनथवक प्रशासन शाखा  
• आयोगको लानग वाष्ट्रषवक बिटे िथा कायवक्रम ििुवमा सम्बन्धी कायव । 

• ष्ट्रवननयोिन¸रािश्व¸धरौटी सम्बन्धी प्राप्त नबल, भरपाई िथा सम्बजन्धि अन्य कागिािहरुको िााँच सम्बन्धी 
कायव।  

• आयोगको लानग ननकासा माग गनव सम्बन्धी कागिाि ियार गने कायव । 



• रािश्व¸धरौटीको लेखा िथा शे्रस्िाहरू ियार गरी अनभलेख राख्न ेकायव । 

• प्राप्त अजखियारी एवम ्ननकासा बमोजिम ष्ट्रवननयोिन खचवको शे्रस्िा ियार गरी अनभलेख राख्न ेकायव । 

• आन्िररक िथा अजन्िम लेखा परीक्षण सम्बन्धी कायव । 

• आनथवक प्रशासनसाँग सम्बजन्धि ष्ट्रवषयहरूमा शाखा/महाशाखा प्रमखुलाई राय का सम्बन्धी कायव । 

• बेरुिकुो लगि राख्न ेर बेरुि ुफर्छ्यौट गनव प्रमाण िटुाई पेश गने कायव ।  

• मानसक िथा वाष्ट्रषवक प्रनिवदेनहरू ियार गने एवम ्वाष्ट्रषवक आनथवक ष्ट्रववरण ियार गने कायव । 

िथ्याङ्क ष्ट्रवश्लषेण शाखा  
• आयोगलाई आवयक पने राष्ट्रिय प्रादेजशक िथा स्थानीय िथा ष्ट्रवषयगि िथ्याङ्कहरु सङ्कलन अनसुन्धान िथा 

ष्ट्रव लेषण सम्बन्धी कायव। 

• अनदुान िथा रािस्व बााँडफााँटका िथ्याङ्कीय ष्ट्रव लेषण िथा सूचकहरु ननमावण सम्बन्धी कायव। 

• प्राकृनिक स्रोिको लगानी िथा प्राप्त प्रनिफलको ष्ट्रविरणको लागी आवयक पने नबनभन्न िथ्याङ्कहरू सङ्कलन, 

ष्ट्रव लेषण र व्यवजस्थि सम्बन्धी कायव। 

• प्राकृनिक स्रोिवाट प्रा् ि रोयजल्ट बााँडफााँटका लानग आवयक पने नबनभन् न िथ्याङ्कहरू सङ्कलन, बााँडफााँटका, 
व्यवजस्थि िथा सूचक ननमावण सम्बन्धी कायव। 

• केन्रीय िथ्याङ्क ष्ट्रवभाग लगायिका िथ्याङ्क सम्बन्धी कायव गने ननकायसाँग समन्वय सम्बन्धी कायवहरु। 

• आयोगको कामको नननमत्त प्रदेश िथा स्थानीय िहको िथ्याङ्क सङ्कलन ष्ट्रव लेषण व्यवजस्थि गने सम्बन्धीको 
क्षमिा ष्ट्रवकास सम्बन्धी कायवहरु। 

• आयोगको कामको नननमत्त प्रदेश िथा स्थानीय िहको िथ्याङ्क आधार ियार गनव क्षमिा ष्ट्रवकास सम्बन्धी 
कायव। 

• आयोगको कामको नननमत्त प्रदेश िथा स्थानीय िहको िथ्याङ्क आधार ियार गनव सझुावहरु सम्बन्धी कायव। 

• िथ्याङ्कको गणुस्िर मापन सम्बन्धी कायव। 

• ष्ट्रवनभन् न स्रोिवाट प्रा् ि िथ्याङ्कको एकरुपिा एष्ट्रकन गनव परीक्षण सम्बन्धी कायव। 

• शाखाको वाष्ट्रषवक बिेट िथा कायवक्रम ियार गने। 

• शाखाको प्रगनि प्रनिवदेन ियार गने। 

(2) ष्ट्रवत्तीय व्यवस्थापन महाशाखाःः 
• सिंघीय सज चि कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच र प्रदेश सज चि कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच 

रािस्वको बााँडफााँड गने ष्ट्रवस्ििृ आधार ियार गने सम्बन्धी कायव। 
• सिंघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको रािस्व असलुी र खचव जिम्मवेारीमा गनुव पने सधुारका उपायहरूको अध्ययन 

गरी नसफाररस गने सम्बन्धी कायव। 
• सिंघ र प्रदेश सरकारको रािस्व बााँडफााँडको आधारहरूको पनुरावलोकन गरी थप पररमािवनका लानग नेपाल 

सरकारलाइव नसफाररस गने सम्बन्धी कायव।  
• िीनै िहका सरकारहरू बीचमा रािस्व बााँडफााँड सम्बन्धमा उत्पन् न ष्ट्रववाद समाधान गनव उपयिु उपायहरू 

नसफाररस गने सम्बन्धी कायव। 
• सिंघीय सज चि कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाइव िथा प्रदेश सज चि कोषबाट स्थानीय सरकारलाई 

प्रदान गररने ष्ट्रवत्तीय समानीकरण अनदुान सम्बन्धमा नसफाररस गने सम्बन्धी कायव।  



• प्रदेश र स्थानीय सरकारलाइव प्रदान गररने सशिव अनदुानको सम्बन्धमा अध्ययन अनसुन्धान गरी आधार ियार 
गने सम्बन्धी कायव। 

• सिंघ र प्रदेशबाट हस्िान्िरण भएको अनदुानको उपयोगमा उत्पन् न ष्ट्रववादहरू समाधानका लानग सझुाव प्रस्ििु 
गने सम्बन्धी कायव।  

• समष्ट्रष्टगि आनथवक सूचकहरूको ष्ट्रवश्लषेण गरी आन्िररक ऋणको सीमा ननधावरणका लानग अध्ययन अनसुन्धान 
गने कायव। 

• प्रदेश र स्थानीय िहबीच हनु ेसवारी साधन करको बााँडफााँड नसफररस सम्बन्धी कायव। 
रािस्व वााँडफााँट शाखा 

• प्रदेश सजञ्चि कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच रािस्व बााँडफााँटको ष्ट्रवस्ििृ आधार  ढााँचा ननधावरण 
सम्बन्धी कायवहरु। 

• प्रदेश सरकाबाट गररएको रािस्व वााँडफााँटको जस्थनि ष्ट्रववरण ियार सम्बन्धी कायव। 
• रािस्व बााँडफााँट र रािस्व सधुार सम्बन्धमा सम्पकव  ष्ट्रवन्दकुो कायव ।  
• सिंघ र प्रदेश सरकारको रािस्वको बााँडफााँटको आधारको पनुरावलोकन िथा पररमािवन सम्बन्धी कायवहरु।  
• प्रदेश िथा स्थानीय िहको रािस्व सधुार सम्बन्धी कायवहरु।  
• सिंघ , प्रदेश िथा स्थानीय िहको आनथवक ऐनको ष्ट्रवश्लषेण सम्बन्धी कायवहरु। 
• रािस्व िथा रािस्व सधुार सम्बन्धमा सिंघ, प्रदेश िथा स्थानीय िहबाट सझुाव वा प्राष्ट्रवनधक सहयोग माग 

गररएमा यसको सम्पकव  ष्ट्रवन्दकुो कायव।  
• सिंघ , प्रदेश िथा स्थानीय िहको रािस्व मापदण्ड सम्बन्धी कायवहरु। 
• रािस्व र रािस्व वााँडफााँट समबन्धमा आयोग र सरकारका नबनभन्न िहबीचको सह-कायव र समन्वय सम्बन्धी 

कायवहरु। 
• रािस्व बााँडफााँट सम्बन्धमा सरकारका िहबीच ष्ट्रववाद उत्पन्न भएमा यसको  ष्ट्रवश्लषेण गरी ननरुपणका 

उपायहरु पष्ट्रहल्याउने कायवहरु। 
• रािस्व सम्बन्धमा राष्ट्रिय िथा अन्िराष्ट्रिय असल अभ्यासको अनसुन्धान सम्बन्धी कायवहरु।  
• रािस्व र रािस्व वााँडफााँट सम्बन्धी अन्य कायवहरु। 

ष्ट्रवत्तीय हस्िान्िरण िथा आन्िररक ऋण व्यवस्थापन शाखा 
• सिंघीय सिंजचि कोषवाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गररन े ष्ट्रवत्तीइ समानीकरण अनदुानका ष्ट्रवषयमा 

अध्ययन, अनसुन्धान गने। 
• प्रदेश सिंजचि कोषवाट स्थानीय सरकारलाई प्रदान गररने ष्ट्रवत्तीइ समानीकरण अनदुानका ष्ट्रवषयमा अध्ययन, 

अनसुन्धान गने। 
• प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गररने सशिव अनदुानको सम्वन्धमा अध्ययन, अनसुन्धान गरी आधार 

ियार गने। 
• सिंघ र प्रदेशवाट हस्िान्िरण भएको ष्ट्रवत्तीय समानीकरणको अनदुानको सदपुयोगको मापदण्ड ियार गने। 
• िल्लो िहका सरकारहरुको खचवको आवयकिा एष्ट्रकन गनव अध्ययन गने/गराउने। 
• सिंघ र प्रदेशवाट हस्िान्िरण भएको अनदुानको उपयोगमा उत्पन्न ष्ट्रववादहरुको समाधानका लानग सझुाव ियार 

गने। 
• समष्ट्रष्टगि आनथवक सूचकहरुको ष्ट्रवश्लषेण गरी आिरष्ट्रक ऋणको सीमा ननधावरणका लानग अध्ययन अनसुन्धान 

गने। 
• सिंघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ऋण पररचालन गदाव अवलम्वन गनुव पने उपायहरु ियार गने। 



• ऋण िथा लगानी पररचालन सम्वन्धमा उत्पन्न ष्ट्रववाद समाधानका उपायहरु ियार गने। 
• आन्िररक ऋण व्यवस्थापनमा नलन ुपने उपयिु नीनिहरुको अध्ययन गने। 
• आन्िररक ऋणको उपयोग सम्वन्धमा िीनै िहका सरकारलाई सझुाव ददने आधार ियार गने। 
• ऋण िथा लागनीका लानग उपयिु माध्यमहरुको अध्ययन अनसुन्धान गरी आधारहरु ियार गने। 

(3) प्राकृनिक स्रोि पररचालन िथा रोयल्टी बााँडफााँट महाशाखाःः 
• पवविारोहण, ष्ट्रवद्यिु, वन, खानी िथा खननि र पानी िथा अन्य प्राकृनिक स्रोि साधनबाट प्रा् ि हनुे 

रोयल्टीहरूको उपयोग िथा ष्ट्रविरणको आधार र ढााँचा नसफाररस सम्बन्धी कायव। 
• प्राकृनिक स्रोिको पररचालनबाट प्रा् ि रोयल्टी बााँडफााँडका लानग आवयक पने ष्ट्रवनभन् न िथ्याङ्कहरू सङ्कलन, 

सम्बन्धी कायव। 
• प्राकृनिक स्रोि साधनहरूको उपयोग िथा बााँडफााँडमा उत्पन् न ष्ट्रववाद समाधानका उपायहरू पष्ट्रहचान गने। 
• प्राकृनिक स्रोि साधनको उपयोग गदाव प्रा् ि हनु ेप्रनिफलको प्रके्षपण िथा ष्ट्रव लेषण गरी उपयोगको उपयिु 

आधारहरू पष्ट्रहचान गने।  
• प्राकृनिक स्रोिको बााँडफााँड सम्बन्धमा अध्ययन अनसुन्धान गने।  
• प्राकृनिक स्रोिको बााँडफााँड र उपयोग गदाव हनु े वािावरणीय प्रभावको आाँकलन गनव अध्ययन अनसुन्धान 

गने। 
• प्राकृनिक स्रोिको बााँडफााँड र उपयोग गदाव वािावरणमैत्री उपायहरूको नसफाररस गने। 
• महाशाखासाँग सम्बजन्धि कायवक्रम ििुवमा, कायावन्वयन र यसको अनगुमन िथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कायवहरू।  
• प्राकृनिक स्रोिको लगि िथा नक्साङ्कन सम्बन्धी कायवहरू। 
• प्राकृनिक स्रोिको ष्ट्रवषयमा सम्बजन्धि ननकायहरूसाँग समन्वय िथा सहकायव सम्बन्धी कायवहरू। 

ष्ट्रवद्यिु िथा िलस्रोि रोयल्टी शाखा 
• िीनै िहका सरकारबाट ष्ट्रवद्यिु रोयल्टीको उपयोगमा न्यायोजचि समानिा भए नभएका ष्ट्रवषयमा ष्ट्रववरण 

सिंकलन गने। 

• ष्ट्रवद्यिु रोयल्टीको उपयोग िथा बााँडफााँटमा न्यायोजचि समानिा कायम गने ष्ट्रवषयमा सझुाव ददने। 

• ष्ट्रवद्यिु रोयल्टीको उपयोग िथा बााँडफााँटमा उत्पन् न ष्ट्रववादहरुको अध्ययन गने। 

• ष्ट्रवद्यिु रोयल्टीको उपयोग िथा बााँडफााँटमा उत्पन् न ष्ट्रववादहरु समाधानका उपायहरु पष्ट्रहचान गने। 

• ष्ट्रवद्यिु रोयल्टीको उपयोग गदाव प्रा् ि हनुे प्रनिफलको आाँकलन िथा नब्लेशण गने। 

• ष्ट्रवद्यिु रोयल्टीको उपयोग गदाव प्रा् ि हनुे प्रनिफलको उपयोगको उपयिुिा अध्ययन गने। 

• ष्ट्रवद्यिु रोयल्टीको बााँडफााँट सम्बन्धमा अध्ययन, अनसुन्धान गरी स्रोिको बााँडफााँटको उपयिु आधारहरु ियार 
गने। 

• ष्ट्रवद्यिु रोयल्टीको बााँडफााँट र उपयोग गदाव वािावरणीय क्षनिको आाँकलन िथा ष्ट्रव लेषण गनव ष्ट्रववरण सङ्कलन 
गने। 

• ष्ट्रवद्यिु रोयल्टीको बााँडफााँट र उपयोग गदाव वािावरणमैत्री उपायहरुको सझुाव पेश गने। 

• ष्ट्रवद्यिु रोयल्टीको बााँडफााँट र उपयोग सम्बन्धमा भएको मानसक र वाष्ट्रषवक प्रगनि ष्ट्रववरण ियार गने। 

• बहउुद्देयीय िलष्ट्रवद्यिु आयोिनाको  लगानीको ष्ट्रहस्सा िथा प्रनिफल  सम्बन्धमा  अध्ययन अनसुन्धान  
गने। 



• िलस्रोिको  उपयोग बाट सिंघ, प्रदेश र स्थानीय िहहरुको समजस्टगि आनथवक जस्थनिमा पने  प्रभाव बारे 
अध्ययन गने।   

• सिंघ प्रदेश र स्थानीय िहमा सञ्चालन हनु ेआयोिनाहरुको लगानीका ष्ट्रवकल्पहरु पष्ट्रहचान गरी सझुाव पेस  
गने। 

• प्राकृनिक श्रोिको बााँडफााँट गदाव सोसाँग सम्बजन्धि वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धमा आवयक अध्ययन 
अनसुन्धान गने। 

• िलश्रोिको उपयोग र बााँडफााँट सम्बन्धमा आयोगको सिंगठनात्मक क्षमिा अनभवृष्ट्रि गनव आवयक पने 
िानलम प्रजशक्षण आददको आवयकिा पष्ट्रहचान गने।  

• नबद्यिु रोयल्टीको उपयोग गदाव प्रा् ि हनुे प्रनिफलको आाँकलनका लानग िथ्याङ्क पेश गने। 

• ष्ट्रवद्यिु रोयल्टीको बााँडफााँट सम्बन्धमा अध्ययन अनसुन्धान गने िथा स्रोिको बााँडफााँटको उपयिु आधारहरु 
ियार गने।  

• ष्ट्रवद्यिु रोयल्टीको उपयोगमा उत्पन् न ष्ट्रववादहरुको सम्बन्धमा वस्िजुस्िनथ बझुी समाधानका उपायहरु खोिी 
गने। 

• ष्ट्रवद्यिु रोयल्टीको बााँडफााँट र उपयोग सम्बन्धमा भएको मानसक र वाष्ट्रषवक प्रगनि ियार गरी पेश गने। 

खानी रोयल्टी िथा खननि पदाथव पररचालन शाखा 
• िीनै िहका सरकारबाट खानी िथा खननि रोयल्टीको उपयोग र बााँडफााँटमा न्यायोजचि समानिा भए नभएका 

ष्ट्रवषयमा ष्ट्रववरण सङ्कलन गरी प्रस्ििु गने। 

• खानी िथा खननि रोयल्टीको उपयोगमा न्यायोजचि समानिा कायम गने ष्ट्रवषयमा सझुाव पेश गने। 

• खानी िथा खननि रोयल्टीको उपयोगमा उत्पन् न ष्ट्रववादहरुको अध्ययन गरी ष्ट्रववरण पेश गने। 

• खानी िथा खननि रोयल्टीको उपयोगमा उत्पन् न ष्ट्रववादहरु समाधानका उपायहरु पेश गने। 

• खानी िथा खननि रोयल्टीको उपयोग गदाव प्रा् ि हनुे प्रनिफलको ष्ट्रवश्लषेण गने। 

• खानी िथा खननि रोयल्टीको उपयोग गदाव प्रा् ि हनुे प्रनिफलको उपयोगको उपयिुिा अध्ययन गने।  
• खानी िथा खननि रोयल्टीको बााँडफााँट सम्बन्धमा अध्ययन अनसुन्धान गरी स्रोिको बााँडफााँटको उपयिु 

आधारहरु ियार गने। 

• खानी िथा खननि रोयल्टीको बााँडफााँट र उपयोग गदाव वािावरणीय क्षनिको ष्ट्रवश्लषेण गनव ष्ट्रववरण सङ्कलन गरी 
प्रस्ििु गने। 

• खानी िथा खननि रोयल्टीको बााँडफााँट र उपयोग गदाव वािावरणमैत्री उपायहरुको सझुाव पेश गने। 

• खानी िथा खननि रोयल्टीको बााँडफााँट र उपयोग सम्बन्धमा भएको मानसक र वाष्ट्रषवक प्रगनि पेश गने। 

वन रोयल्टी िथा वािावरण प्रभाव मूल्याङ्कन शाखा  
• वन रोयल्टीको उपयोगमा न्यायोजचि समानिा कायम गने ष्ट्रवषयमा सझुाव पेश गने। 

• वन श्रोिको पररचालन, उपयोग िथा रोयल्टी बााँडफााँटमा उत्पन् न ष्ट्रववादहरुको अध्ययन िथा अनसुन्धान गरी 
ष्ट्रववरण पेश गने। 



• वन श्रोिको बाडफााँट सम्वन्धी ष्ट्रवषयमा सिंघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय िह िथा स्थानीय 
िहहरु वीच उठ्न सक्ने सम्भाष्ट्रवि ष्ट्रववादको ष्ट्रवषयमा अध्ययन अनसुन्धान गरी त्यसको ननवारण सम्बन्धी 
सझुावहरु नसफाररसको लानग पेश गने। 

• वन रोयल्टीको उपयोग गदाव प्रा् ि हनुे प्रनिफलको आाँकलन गने । 

• वन रोयल्टीको उपयोग गदाव प्रा् ि हनुे प्रनिफलको उपयोगको उपयिुिा अध्ययन गने। 

• वन श्रोि पररचालन गदाव नपेाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय िहको लगानी िथा प्रनिफलको ष्ट्रहस्सा 
ननधावरणको आधार ियार गरी नसफाररसको लानग पेश गने। 

• वन रोयल्टीको बााँडफााँट सम्बन्धमा अध्ययन अनसुन्धान गरी स्रोिको बााँडफााँटको उपयिु आधारहरु ियार 
गने। 

• वन रोयल्टीको बााँडफााँट र उपयोग गदाव वािावरणीय क्षनिको आाँकलन गनव ष्ट्रववरण सङ्कलन गरी सझुाव पेश 
गने। 

• वन रोयल्टीको बााँडफााँट र उपयोग गदाव वािावरणमैत्री उपायहरुको सझुाव पेश गने। 

• वन रोयल्टीको बााँडफााँट र उपयोग सम्बन्धमा भएको मानसक र वाष्ट्रषवक प्रगनि पेश गने। 

• प्राकनिक श्रोिको बााँडफााँड गदाव सो  सिंग सम्वन्धीि वािावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन सम्बन्धी आवयक 
अध्ययन अनसुन्धान गरी नसफाररस गने। 

• वन श्रोिको पररचालनमा िीनै िहको सरकारले गने लगानीको ष्ट्रहस्सा ननधावरणका आधारहरु ियार गरी 
नसफाररसको लानग पेश गने। 

• वन श्रोि पररचालनवाट प्रा् ि हनुे प्रनिफलको ष्ट्रहस्सा ननधावरणका आधारहरु ियार गरी नसफाररसको लानग पेश 
गने।  

• प्रकृनिक श्रोिको सिंरक्षण र उपयोगका ष्ट्रवषयमा  अध्ययन गरी नेपाल सरकार, प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई 
आवयक सझुावको लानग पेश गने। 

• सिंघ, प्रदेश र स्थानीय िहहरुले प्राकृनिक श्रोिको प्रयोग वा ष्ट्रवकासवाट प्रा् ि लाभको समन्याष्ट्रयक ष्ट्रविरणको 
व्यवस्था गने र त्यस्िो लाभको ननजिच अिंश रोयल्टी , सेवा वा वस्िकुो रुपमा पररयोिना प्रभाष्ट्रवि के्षत्र र 
स्थानीय समदुायलाई काननु बमोजिम ष्ट्रविरण भए नभएको अययन िथा अनगुमन गरी आवयक सझुावको 
लानग पेश गने। 

• सिंघ प्रदेश र स्थानीय िहले प्राकृनिक श्रोिको उपयोग गदाव स्थानीय समदुायले लगानी गनव चाहेका के्षत्रहरुको 
अध्ययन गरी लगानीको प्रकृनि र आकारको आधारमा काननु बमोजिमको अिंश लगानी गनव प्रथनमकिाको  
लानग सझुाव पेश गने।  

• प्रदेश  िथा  स्थानीय िहको प्राकृनिक श्रोिको अवस्था, रािस्व उठाउन सक्न े क्षमिा र सम्भाव्यिाको 
अध्ययन गरी रािस्व पररचालनमा सधुारको लानग नसफाररस गने। 

• वन िथा वािावरण ऐन र अन्य प्राकृनिक श्रोि सम्वन्धी ऐन िथा ननयमावली अध्ययन गरी वाजझएका 
ष्ट्रवषयहरुलाइव एक अकोसाँग पररपरुक बनाउनको लानग सम्वजन्धि मन्त्रालयहरुमा सझुावको लानग पेश गने। 



• प्राकृनिक श्रोिको बााँडफााँट गदाव त्यसले वन िथा वािावरणमा पाने प्रभाव सम्बन्धमा सकु्ष्म एवम ्बहृि रुपमा 
वािावरणीय मूल्याङ्कन गनव सवै ष्ट्रकनसमका वन के्षत्रको अवस्था र सम्भाव्यिाको इन्भेन्िी ियार गरी  
वगीकरण समिे गरी नसफाररसको लानग सझुाव पेश गने। 

• वन श्रोिको सिंरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगका ष्ट्रवषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश िथा स्थानीय िहले अवलम्वन 
गनव उपयिु पिनि सम्वन्धमा सम्वन्धीि सरोकारवाला, ष्ट्रवज्ञहरुसग छलफल, हाल सम्म प्रात्त भएका स्थानीय 
अनभुवहरुको ननचोड र अन्िराष्ट्रिय के्षत्रमा अवलम्वन भएका पिनिहरुको समिे ष्ट्रवश्लषेण गरी आवयक 
सझुावको लानग पेश गने। 

• वन व्यवस्थापनमा सिंलग्न र वन व्यवस्थापनमा दाष्ट्रयत्व ग्रहण गने सिंस्थागि सिंरचना अन्िगिका ष्ट्रवनभन्न 
समदुायिारा व्यवस्थापन गररएका वनहरुवाट प्रा् ि हनु े वन रोयल्टी िथा सिंरजक्षि के्षत्रवाट प्रा् ि रोयल्टी 
सम्वन्धी ष्ट्रववरण प्रात्त गरी वन क्षते्रको ष्ट्रवकास िथा व्यवस्थापनमा लगानी िथा रोयल्टी वााँडफााँटको लानग 
नसफाररस गनव सझुाव पेश गने।  

• सिंघ, प्रदेश िथा स्थानीय िहको ष्ट्रवभाज्य कोषबाट सिंघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच वन रोयल्टी बााँडफााँट 
गने नबस्ििृ ढााँचा ननधावरण गनव सहयोग गने। 

• सिंघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले वन रोयल्टी सङ्कलन सम्वन्धी गनुव पने सधुारका उपायहरुको अध्ययन गरी 
नसफाररस लानग पेश गने। 

• सिंघ र  प्रदेश सरकारको वन रोयल्टी  बााँडफााँटको आधारहरुको पनुरावलोकन गरी थप पररमािवनका लानग 
नेपाल सरकारलाइव नसफाररस गनव आयोग समक्ष पेश गने। 

• वन श्रोि सम्बन्धी ष्ट्रवष्ट्रवध पक्षको अध्ययन िथा अनसुन्धान गरी त्यसवाट  प्रा् ि सूचना िथा िथ्याङ्कको 
आधारमा केन्र सरकार र प्रदेश सरकारको वन के्षत्रवाट प्राि बिेट ष्ट्रवश्लषेण गरी सिंघीय ष्ट्रवभाज्य कोष 
सिंघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बीचमा हनुे बााँडफााँटको ष्ट्रहस्सा ननधावरणसाँग सम्बजन्धि 
कायवमा नसफाररस गनव सहयोग गने। 

• प्रदेश िथा स्थानीय िहहरूलाइव गररने वन रोयल्टी  बााँडफााँटको नीनि र ष्ट्रविरणको आधार ियार गनव 
सझुावको लानग पेश गने।  

• वन  क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व भौगोनलक (िराइव, भावर, चरेु, पहाड, ष्ट्रहमाल िथा उच्च पहाडी र ष्ट्रहमाली 
खकव  समिे)  के्षत्र, हावापानी, र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी (सरकार, समूदाय, ननिी क्षते्र एविं सिंस्थाहरु) िस्िा 
पक्षहरु समिेको वनगवकरण अनसुार अध्ययन िथा अनसुन्धान गरी िीनै िहका सरकारलाइव प्रा् ि हनु सक्न े
रािश्व एवम ्रोयल्टी एष्ट्रकन गरी राष्ट्रष्टय अथविन्त्रमा वन के्षत्रको योगदान र उपयोगको िथ्यगि खाका ियार 
गरी िीनै िहमा समन्यायीक वााँडफााँट गने सम्वन्धी सझुावको लानग आयोगमा पेश गने।   

• नेपालका रैथाने एविं ष्ट्रवश्व सिंरक्षण सूचीमा सूचीकृि भएका लोप हनु लागेका र लोपन्मखु वन्यिन्ि ु िथा 
वनस्पिीहरु एविं वन के्षत्रमा रहेका ऐनिहानसक एव प्राकृनिक सम्पदा र िैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवधिाको अध्ययन िथा 
अनसुन्धान गरी त्यस्िा अमूल्य सम्पदा सिंरक्षण िथा व्यवस्थापनको लानग विेटको ष्ट्रवशेष व्यवस्था सम्वन्धी 
नसफाररसको लानग सझुाव पेश गने।  

• प्राकृनिक रुपमा प्रा् ि हनुे आनथवक, वािावरणीय एवम ्औषधीय रुपमा महत्वपूणव गैरकाष्ठ वन पैदवार प्रयाप्त 
पाईने प्रदेश िथा स्थानीय िहहरुको अधययन अनसुन्धानको माध्यमवाट Inventory ियार गरी वढी सम्भाव्य 



के्षत्रहरु र उत्पादन हनुे वस्िहुरु एष्ट्रकन गरी लगानी गनव र त्यस्िा गैह्काष्ठ िथा िनडवटुीहरुको अन्य 
व्यजिगि, सामदुाष्ट्रयक एवम ्सिंस्थागि के्षत्रमा प्रसारण िथा ष्ट्रवकासको लानग नसफाररस गनव पेश गने।  

• यस आयोगवाट वन िथा वािावरण सम्वन्धी पने ष्ट्रवष्ट्रवध ष्ट्रवषयमा अध्ययन अनसुन्धानका कायवक्रम सञ्चालन 
गनव प्राकृनिक श्रोि िथा ष्ट्रवत्त आयोग ऐन, २०७४ को २२ र २३ वमोजिम आवयकिा ननयम, ननदेजशका 
र मापदण्ड बनाई स्वीकृिको लानग पेश गने। 

• आयोगवाट सम्पादन गनुव पने कुनै पनन कयवमा आवयक सहयोग गने।  
पवविारोहण रोयल्टी िथा पयवटन शाखा  

• िीनै िहका सरकारबाट पवविारोहण िथा अन्य प्राकृनिक स्रोि साधनहरूवाट प्रा् ि हनु सक्न ेरोयल्टी उपयोग 
र बााँडफााँटमा न्यायोजचि समानिा कायम भए नभएका ष्ट्रवषयमा ष्ट्रववरण सङ्कलन गने। 

• पवविारोहण िथा अन्य प्राकृनिक स्रोि साधनहरूको रोयल्टीको अनभलेख दरुुस्ि राख्न।े 

• पवविारोहण िथा अन्य प्राकृनिक स्रोि साधनहरूको रोयल्टीको उपयोगमा उत्पन् न ष्ट्रववादहरु समाधानका 
उपायहरु सङ्कलन। 

• पवविारोहण िथा अन्य प्राकृनिक स्रोि साधनहरूको रोयल्टीको उपयोग गदाव प्रा् ि हनु ेप्रनिफलको आाँकलन 
गनव िथ्याङ्क सङ्कलन। 

• पवविारोहण िथा अन्य प्राकृनिक स्रोि साधनहरूको रोयल्टीको उपयोग गदाव प्रा् ि हनु सक्ने प्रनिफलको 
उपयोगको ष्ट्रववरण सङ्कलन। 

• पवविारोहण िथा अन्य प्राकृनिक स्रोि साधनहरूको रोयल्टीको बााँडफााँट सम्बन्धमा भएको ष्ट्रववरण सङ्कलन। 

• पवविारोहण िथा अन्य प्राकृनिक स्रोि साधनहरूको रोयल्टीको बााँडफााँट र उपयोग गदाव वािावरणीय क्षनिको 
ष्ट्रववरण सङ्कलन गरी सझुाव पेश गने। 

• पवविारोहण िथा अन्य प्राकृनिक स्रोि साधनहरूको रोयल्टीको बााँडफााँट र उपयोग गदाव वािावरणमैत्री 
उपायहरुको अवलम्वन भए नभएको अनगुमन गने। 

• पवविारोहण िथा अन्य प्राकृनिक स्रोि साधनहरूको रोयल्टीको बााँडफााँट र उपयोग सम्बन्धमा भएको मानसक 
र वाष्ट्रषवक प्रगनि पेश गने।  

5. आयोगबाट प्रदान गररने सेवाः 
नेपाल सरकारबाट प्रदेश िथा स्थानीय िहमा र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय िहहरुमा प्रदान गररने ष्ट्रवत्तीय 
हस्िान्िरण सम्बन्धी नसफाररस 

6. सेवा प्रदान गने ननकायको शाखा र जिम्मेबार अनधकारीः 
आयोग 

7. सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्िरु र अवनधः 
दस्िरु- दस्िरु नलाग्ने  

अवनध- अन्िर सरकारी ष्ट्रवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले िोकेको समयावनध 

8. ननणवय गने प्रष्ट्रक्रया र अनधकारीः 
क) प्रष्ट्रक्रया 

छलफल, िथ्याङ्क ष्ट्रवश्लषेण िथा ढााँचा ििुवमा 



 

ख) ननणवय गने अनधकारी 
आयोग 

9. ननणवय उपर उिरुी सनु्ने अनधकारीः 
आयोग 

10. सम्पादन गरेको कामको ष्ट्रववरणः 
आयोगबाट भएका कामकारवाहीको ष्ट्रववरण देहायको िानलकामा उल्लेख गरे अनसुार रहेको छ।  

 



आयोगको आनथवक वषव २०७८/७९ को स्वीकृि वाष्ट्रषवक कायवक्रम कायावन्वयनको हालसम्मको प्रगनि  
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१ आयोगको रणनीनिक योिना सम्बन्धमा 
सरोकारवालाहरुसःाँग अन्िरष्ट्रक्रया कायवक्रम   

पटक ३ योिना ,अनगुमन िथा 
कायवक्रम शाखा 

आयोगको रणनीनिक योिनाको मस्यौदाउपर ष्ट्रवज्ञको सझुाव 
प्राप्त गरी अजन्िम रुप ददने कायव भई रहेको।  

२ आयोगको वाष्ट्रषवक प्रनिवेदन ियारी, प्रकाशन िथा 
ष्ट्रविरण  

वटा ८ योिना, अनगुमन िथा 
कायवक्रम शाखा 

आयोगको िेस्रो वाष्ट्रषवक प्रनिवेदन ियार गरी सम्माननीय 
रािपनि समक्ष पेश गररएको। सािैवटा प्रदेशका प्रदेशगि 
वाष्ट्रषवक प्रनिवेदन ियारी एवम ्छपाई सम्पन्न भई प्रदेश निं १ 
र गण्डकी प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमखु समक्ष पेश 
गररएको।  

३ स्नािकोत्तर िथा ष्ट्रवद्यावाररधी शोध अध्ययन 
सहयोग कायवक्रम 

िना ६  अनसुन्धान िथा नीनि 
ष्ट्रवश्लषेण शाखा 

नत्रभवुन ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय अन्िगविका व्यवस्थापन, अथव शास्त्र, 
भगूभवशास्त्र र वन ष्ट्रवज्ञान अध्ययन सिंस्थान र काठमाडौं 
ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयसाँग स्नात्तकोत्तर िथा ष्ट्रवद्यावाररनध शोध अध्ययन 
र ईन्टनवजशप सम्बन्धमा MOU  सम्पन्न गररएको।   

४ ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयमा अध्ययनरि ष्ट्रवद्याथीहरुको लानग 
ष्ट्रवत्तीय सिंघीयिाका नबषयमा ईन्टनवजशप अध्ययन 

कायवक्रम 

िना ५  अनसुन्धान िथा नीनि 
ष्ट्रवश्लषेण शाखा 

५ प्रदेश िथा स्थानीय िहमा ष्ट्रवनभन्न सरोकारवाला 
व्यजि/ ननकायसाँग  आयोगको भूनमका िथा काम 
कारवाही सम्बन्धमा बहृि अन्िरष्ट्रक्रया कायवक्रम 

वटा २२ सबै 
महाशाखा/शाखाहरुसःाँगको 
समन्वयमा योिना, 
अनगुमन िथा कायवक्रम 
शाखा 

• पववि जिल्ला अन्िगविका स्थानीय िहहरूसाँग छलफल र 
अन्िष्ट्रक्रव या सम्पन् न गररएको।  

• जशवपरुी नागिुवन राष्ट्रिय ननकु िको मध्यविी क्षेत्र वरपर 
िोनडएका स्थानीय िहका प्रनिनननध, राष्ट्रिय ननकु ि िथा 
वन्यिन्ि ु सिंरक्षण ष्ट्रवभाग, वन िथा भसूिंरक्षण ष्ट्रवभाग 
लगायिका सरोकारवालाहरूसाँग प्राकृनिक स्रोिको 
पररचालन, उपयोग र रोयल्टी बााँडफााँट सम्बन्धमा 
छलफल एवम ्अन्िष्ट्रक्रव या सम्पन् न गररएको।  

• गण्डकी प्रदेश िथा सो अन्िगवि पने केही स्थानीय 
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िहहरूसाँग ष्ट्रवत्तीय समानीकरण अनदुान र सशिव अनदुान 
सम्बन्धी ष्ट्रवषयमा छलफल एवम ् अन्िष्ट्रक्रव या सम्पन् न 
गररएको।  

• ईलाम जिल्लाको माइिोगमाई गाउाँपानलका र नछमेकी 
पानलकाहरूसाँग आयोगको भनूमका र काम कारवाहीका 
सम्बन्धमा अन्िरष्ट्रक्रया सम्पन्न गररएको।  

६ ष्ट्रवत्तीय समानीकरण अनदुान रािस्व बााँडफााँट िथा 
रोयल्टःी बााँडफााँटका लानग प्रयोग भएका 
ष्ट्रवभजःन्न ननकाय िथा िहवाट प्राप्त िथ्यािंकको 
field verification  गरःी अध्यावनधक गने।               

पटक १ िथ्याङ्क ष्ट्रवश्लेषण शाखा प्रदेश िथा स्थानीय िहहरूबाट आवयक िथ्याङ्कहरू नलई 
ष्ट्रवश्लषेण गने कायव भई रहेको। खचव नभएको रकम 
कायवसम्पादन सूचक सम्बन्धी पोटवल स चालनको िानलमका 
लानग रकमान्िर गररएको।  

७ आयोगको काम कारवाही सम्बि 

कानून/कायवष्ट्रवधजः/ननदेजशकाको ििुवमा एवम ्
पररमािवन कायव (अध्ययन/सवेक्षण) 

पटक ३ काननु शाखा  मस्यौदा ियार भई छलफलको क्रममा रहेको।  

८ प्राकृनिक स्रोि पररचालनमा सङ् घ, प्रदेश र 

स्थानीय िहको लगानी िथा प्रनिफल ननधावरणका 
आधार िय गने सम्बन्धमा अध्ययन। 

पटक १ ष्ट्रवद्यिु िथा िलस्रोि 
रोयल्टी शाखा 

- 

९ प्राकृनिक स्रोिको बााँडफााँट सम्बन्धमा सङ् घ, 

प्रदेश र स्थानीय िहबःीच उठ्न सक्ने सम्भाष्ट्रवि 

ष्ट्रववादको ष्ट्रवषयमा अध्ययन अनसुन्धान गने। 

पटक ३ खानी  रोयल्टी िथा खननि 
पदाथव पररचालन शाखा 

अवधारणा पत्र ियारी गने सम्बन्धमा शाखामा छलफल 
भैरहेको।  

१० प्राकृनिक स्रोिबाट प्राप्त रोयल्टी बााँडफााँट भएका 
आयोिनाहरुको वािावरणःीय प्रभाव मूल्याङ्कन 

प्रनिवेदन कायावन्वयन सम्बन्धमा अध्ययन। 

पटक १ वन रोयल्टी िथा वािावरण 
प्रभाव मूल्याङ्कन शाखा 

शाखामा छलफल भई अवधारणा पत्र ियारीका क्रममा 
रहेको।  
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११ नेपालमा पानी िथा अन्य प्राकृनिक स्रोिहरुबाट 
हालसम्म उठेका र भष्ट्रव्यमा प्राप्त हनु सक्ने 
रोयल्टी सम्बन्धमा अध्ययन। 

पटक १ ष्ट्रवद्यिु िथा िलस्रोि 
रोयल्टी शाखा 

सावविननक खररद ऐन िथा ननयमावली बमोजिम अध्ययनका 
लानग छनौट भएको परामशवदािाबाट अध्ययन कायव सम्पन् न 
भई अजन्िम प्रनिवेदन प्राप्त भएको।   

१२ वन क्षेत्रलगायिका प्राकृनिक स्रोिको क्षेत्रगि 
िथ्याङ्क िथा रोयल्टीको ष्ट्रववरण व्यवस्थापन 
सम्बन्धी सफ्टवेयर अद्यावनधक िथा िानलम। 

पटक ३ वन रोयल्टी िथा वािावरण 
प्रभाव मूल्याङ्कन शाखा 

सफ्टवेयर अद्यावनधक िथा िानलमका लानग सावविननक खररद 
ऐन िथा ननयमावली बमोजिम छनौट भएको परामशवदािासाँग 
सम्झौिा गरी कायव आरम्भ भएको।  

१३ प्राकृनिक स्रोिबाट प्राप्त रोयल्टी बााँडफााँट एविं 
उपयोग सम्बन्धमा केन्रःीयस्िरमा अन्िरष्ट्रक्रया 
कायवक्रम। 

पटक १ पवविारोहण रोयल्टःी िथा 
पयवटन शाखा 
 

- 

१४ केन्रःीयस्िरमा ष्ट्रवनभन्न सरोकारवाला व्यजि/ 

ननकायसाँग आयोगको भनूमका िथा काम 
कारबाही  सम्बन्धमा वृहि  अन्िरष्ट्रक्रया कायवक्रम। 

पटक १ ष्ट्रवत्तीय हस्िान्िरण िथा 
आन्िररक ऋण 
व्यवस्थापन शाखा 

नेपाल सरकारका ष्ट्रवनभन्न क्षेत्रगि मन्त्रालयका प्रनिननधहरूसाँग 
छलफल िथा अन्िष्ट्रक्रव या गररएको।  

१५ सङ्घीय सजञ्चि कोषबाट प्रदेश र स्थानीय 
सरकारलाई प्रदान गररने समानीकरण अनदुान 
प्रयोिनाथव प्रदेश िथा स्थानीय िहको खचवको 
आवयकिा र रािस्व क्षमिा िथा ष्ट्रवत्तीय 
अन्िरको अध्ययन। 

पटक १ ष्ट्रवत्तीय हस्िान्िरण िथा 
आन्िररक ऋण 
व्यवस्थापन शाखा 

ष्ट्रवत्तीय व्यवस्थापन महाशाखा प्रमखुको सिंयोिकत्वमा क्षेत्रगि 
मन्त्रालयको प्रनिनननध समेिको सनमनि गठन भई कायव भई 
रहेको।  

१६ नेपाल सरकारले प्रदेश िथा स्थानीय सरकारलाई 
र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई प्रदान गने 
सशिव अनदुानको आधार ननधावरण िथा  सोको 
कायावन्वयन सम्बन्धी अध्ययन। 

पटक १ ष्ट्रवत्तीय हस्िान्िरण िथा 
आन्िररक ऋण 
व्यवस्थापन शाखा 

सावविननक खररद ऐन िथा ननयमावली बमोजिम छनौट भएको 
परामशवदािाबाट अध्ययन सम्पन्न भई अजन्िम प्रनिवेदन प्राप्त 
भएको।  

१७ समष्ट्रष्टगि आनथवक सूचकहरुको ष्ट्रवश्लषेण िथा 
सिंघ, प्रदेश र स्थानीय िहले नलन सक्ने आन्िररक 

पटक १ ष्ट्रवत्तीय हस्िान्िरण िथा 
आन्िररक ऋण 

सावविननक खररद ऐन िथा ननयमावली बमोजिम छनौट भएको 
परामशवदािाबाट अध्ययन सम्पन्न भई अजन्िम प्रनिवेदन प्राप्त 
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ऋणको सीमा सम्बन्धी अध्ययन। व्यवस्थापन शाखा भएको। 

१८ प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई उपलब्ध गराउने 
ष्ट्रवत्तीय समानीकरण अनदुान  िथा  रािस्व बााँडफााँट 
अन्िगविको न्यनुिम अनदुान सम्बन्धी सैिान्िजःक 
आधार िथा अभ्यास सम्बन्धी अध्ययन। 

पटक १ ष्ट्रवत्तीय हस्िान्िरण िथा 
आन्िररक ऋण 
व्यवस्थापन शाखा 

सावविननक खररद ऐन िथा ननयमावली बमोजिम छनौट भएको 
परामशवदािाबाट अध्ययन सम्पन्न भई अजन्िम प्रनिवेदन प्राप्त 
भएको।  

१९ पदानधकारी  िथा कमवचारीको क्षमिा ष्ट्रवकास 
कायवक्रम। 

िना १० प्रशासन शाखा • नत्रभवुन ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय, थापाथली ईजन्िननयररङ क्याम्पस 
अन्िगवि स चानलि सवारी साधन सम्बन्धी मेकाननकल 
िानलमका सम्बन्धमा छलफल भई आयोगमा कायवरि 
अनधकृि स्िरका कमवचारीहरूका लानग िानलम ्याकेि 
सष्ट्रहिको प्रस्िाव माग गरी प्रष्ट्रक्रया सरुु गररएको। 

• आयोगमा कायवरि हलकुा सवारी चालक र कायावलय 
सहयोगीहरूका लानग NATHM बाट Hospitality 

Awareness ष्ट्रवषयक िानलममा प्रदान गररएको।  

• आयोगका पदानधकारी र कमवचारीको उपजस्थनिमा 
ष्ट्रवज्ञहरू प्रा. डा. ददनेश पौडेलबाट ददगो ष्ट्रवकास र 
प्राकृनिक स्रोि पररचालन ष्ट्रवषयमा, डा. ष्ट्रवराि नसिंह 
थापाबाट ष्ट्रवश्वमा Green Hydrogen fuel को विवमान 
जस्थनि ष्ट्रवषयमा, श्री षडानन् द ढकालबाट पवविारोहण 
सम्बन्धी समसामष्ट्रयक ष्ट्रवषयमा र ष्ट्रवज्ञ श्री ईश्वरी प्रसाद 
भण्डारीबाट राष्ट्रिय लेखा अनमुान सम्बन्धी ष्ट्रवषयमा 
कायवपत्र प्रस्िनुि एवम ् छलफल िथा अन्िरष्ट्रक्रया 
सम्पन् न भएको।  

२० आयोगको वाष्ट्रषवक उत्सव समारोह आयोिना पटक १ प्रशासन शाखा आयोगको वाष्ट्रषवकोत्सव मनाउने सम्बन्धमा आयोगबाट ननणवय 



क्र.सिं. कायवक्रम/ष्ट्रक्रयाकलापहरु इकाई सिंखया जिम्मेवार शाखा कायवक्रमको प्रगनि 

गने। भई राष्ट्रिय प्राकृनिक स्रोि िथा ष्ट्रवत्त आयोग ऐन, २०७४ 
प्रमाणीकरण भएको नमनिका आधारमा प्रत्येक वषवको असोि 
२७ गिेलाई वाष्ट्रषवकोत्सव मनाउने गरी नमनि िय भएको।   

२१ आयोगको प्रनिक जचन्ह ननमावण। पटक १ प्रशासन शाखा आयोगको लोगो ननमावणका लानग प्रनिस्पधावका आधारमा 
उत्कृष्ट लोगो छनौट गनव राष्ट्रिय दैननक पनत्रकामा सूचना 
प्रकाशन गरी प्राप्त प्रस्िावहरू मूल्याङ्कनका क्रममा रहेको।   

२२ िहगि सरकारहरुबीच रािस्व बााँडफााँट 
सम्बन्धमा उठेका  िथा उठ्न सक्ने ष्ट्रववाद 
समाधान सम्बन्धी अध्ययन।(ढुङ् गा नगटी बालवुा, 
घरबहाल कर ,सवारी साधन कर)। 

 १ रािस्व बााँडफााँट शाखा अवधारणा पत्र ियारीको क्रममा रहेको। 

२३ प्रदेश सजञ्चि कोषबाट प्रदेश र स्थानीय 
सरकारबीच रािस्वको बााँडफााँटको सम्भावना र 
आधार िथा ढााँचा ननधावरण सम्बन्धी अध्ययन। 

 १ रािस्व बााँडफााँट शाखा अवधारणा पत्र ियारीको क्रममा रहेको। 

२४ प्रदेश िथा स्थानीय िहको कायव सम्पादन 
सःूचकहरु सम्बन्धी अध्ययन िथा अन्िरष्ट्रक्रया। 

पटक ७ अनसुन्धान िथा नीनि 
ष्ट्रव लेषण शाखा 

- 



11. प्रविाः 
सह-सजचव श्री कृ्णबहादरु बोहरा 
नीनि ष्ट्रव लेषण िथा व्यवस्थापन महशाखा 
सम्पकव  निं. ४२००२७२ 

 

12. सूचना अनधकारीः 
उप-सजचव श्री लक्ष्मीप्रसाद रेग्मी 
सम्पकव  निं. ४२००६६३ 

 

13. ऐन, ननयम, ष्ट्रवननयम वा ननदेजशकाको सूचीः 
आयोगको कायव सञ्चालनमा प्रयोग हनुे ऐन, ननयम, ष्ट्रवननयम िथा ननदेजशकाहरु यसप्रकार छन।्  

• नेपालको सिंष्ट्रवधान 

• राष्ट्रिय प्राकृनिक स्रोि िथा ष्ट्रवत्त आयोग ऐन, २०७४ 

• अन्िरसरकारी ष्ट्रवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

• आनथवक कायवष्ट्रवनध िथा ष्ट्रवत्तीय उत्तरदाष्ट्रयत्व ऐन, २०७६ 

• राष्ट्रिय प्राकृनिक स्रोि िथा ष्ट्रवत्त आयोग ननयमावली, २०७६ 

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय िह(अन्िरसम्बन्ध िथा समन्वय) ऐन, २०७७ 

• आनथवक कायवष्ट्रवनध िथा ष्ट्रवत्तीय उत्तरदाष्ट्रयत्व ननयमावली, २०७७ 

• राष्ट्रिय प्राकृनिक स्रोि िथा ष्ट्रवत्त आयोगका पदानधकारी एवम ्कमवचारीहरुको आचार सिंष्ट्रहिा, २०७६ 

• प्रदेश िथा स्थानीय िहको कायव सम्पादन मूल्याङ्कन कायवष्ट्रवनध, २०७८ 

 
 

14. आयोगका पदानधकारीहरूको नामावलीः 
माननीय अध्यक्ष, श्री बालानन्द पौडेल 

माननीय सदस्य, श्री िधु्द बहादरु गरुुङ 

माननीय सदस्य, श्री अमर राि नमश्र 

माननीय सदस्य, श्री ष्ट्रवष्ट्रपन राि ननरौला 
 

15. आयोगमा कायवरि कमवचारीको नामावलीः 
आयोगमा कायवरि कमवचारीको नामावली देहायबमोजिम रहेको छ। 

क्र.सिं. कमवचारीको नाम, थर पद कैष्ट्रफयि 
१ श्री भरिमजण सवेुदी सजचव  
२ श्री यमनुा प्रधान सहसजचव  
३ श्री कृ्ण बहादरु बोहरा सहसजचव  
४ श्री शम्भ ुकाकी सहसजचव(प्रा.)  



क्र.सिं. कमवचारीको नाम, थर पद कैष्ट्रफयि 
५ श्री ियराम प्रिापनि नसननयर नडनभिनल ईजन्िननयर  
६ श्री ददनेश भट्टराई बररष्ट िथ्याङ्क अनधकृि  
७ श्री ष्ट्रवन्देश्वर प्रसाद लेखक उपसजचव अध्ययन ष्ट्रवदामा रहेको 
८ श्री लक्ष्मी प्रसाद रेग्मी उपसजचव  
९ श्री चडुाराि सापकोटा उपसजचव  
१० श्री नारायण प्रसाद अनधकारी उपसजचव  
११ श्री राि ुबस्नेि उपसजचव  
१२ डा. ष्ट्रविय भिेुल उपसजचव  
१३ श्री लक्ष्मी कुमारी न्यौपाने सहायक वन अनधकृि  
१४ श्री ष्ट्रवमला काफ्ले वाग्ले शाखा अनधकृि  
१५ श्री रािन कुमार रेग्मी शाखा अनधकृि  
१६ श्री नरकुमारी राई शाखा अनधकृि  
१७ श्री गिंगाराम भण्डारी शाखा अनधकृि  
१८ श्री कृ्णहरर पौडेल शाखा अनधकृि  
१९ श्री नभमप्रसाद काफ्ले लेखा अनधकृि  
२० श्री ननमवल पररयार शाखा अनधकृि  
२१ श्री फसुवराम भट्टराई शाखा अनधकृि  
२२ श्री पोष्टराि पौडेल इजन्िननयर  
२३ श्री सनुनिा फुाँ याल(जघनमरे) वािावरणष्ट्रवद्  
२४ श्री अिुवन शमाव शाखा अनधकृि  
२५ श्री सन्िोष लानमछाने शाखा अनधकृि  
२६ श्री इजन्दरा न्यौपाने शाखा अनधकृि  
२७ श्री शनमवला लानमछाने शाखा अनधकृि  
२८ श्री माधव सवेुदी शाखा अनधकृि  
२९ श्री हररशिंकर महिो कम््यटुर ईजन्िननयर  
३० श्री कमल नसिंह कटुवाल नायव सबु्बा  
३१ श्री ददवस भट्टराई कम््यटुर अपरेटर  
३२ श्री रमेश आचायव नायव सबु्बा  
३३ श्री चन्रशेर राना कम््यटुर अपरेटर  
3४ श्री बीरेन्र अनधकारी नायव सबु्बा  
3५ श्री ससु्मा मरानसनी  लेखापाल   
3६ श्री गीिा चपाई नायब सबु्बा   
37 श्री सामना सवेुदी नायव सबु्बा  



क्र.सिं. कमवचारीको नाम, थर पद कैष्ट्रफयि 
38 श्री ईश्वर पौडेल नायव सबु्बा  
3९ श्री ददलकुमार शे्रष्ठ कम््यटुर अपरेटर  
४० श्री रमा गोिामे  कम््यटुर अपरेटर    
४१ श्री सरेुश चौधरी कम््यटुर अपरेटर  
४२ श्री श्रीकृ्ण महिवन हलकुा सवारी चालक  
4३ श्री ष्ट्रवमल प्रसाद आचायव हलकुा सवारी चालक  
४४ श्री राि ुथापा मगर  हलकुा सवारी चालक  
४५ श्री भरि सवेुदी हलकुा सवारी चालक  
46 श्री भोला काफ्ले हलकुा सवारी चालक  
47 श्री राि ुमहिवन हलकुा सवारी चालक  
48 श्री अननल क्षेत्री  हलकुा सवारी चालक  
49 श्री सरोि खत्री हलकुा सवारी चालक  
50 श्री ननमिा अयावल कायावलय सहयोगी  
51 श्री अनिुा गैरे भट्टराई कायावलय सहयोगी  
52 श्री दगुावदास शे्रष्ठ कायावलय सहयोगी  
53 श्री रािेन्र ढुिं गेल कायावलय सहयोगी  
54 श्री धने वर पोखरेल कायावलय सहयोगी  
55 श्री दगुाव चौधरी कायावलय सहयोगी  
56 श्री रमा जघनमरे कायावलय सहयोगी  

 

16. आयोगको ठेगानाः 
नसिंहदरबार, काठमाडौं 

17. आयोगको सम्पकव  निं   

फोन निं - ४२००५९२ 

फ्याक्स निं -४२००५९३ 

18. आयोगको वेवसाइटः 
www.nnrfc.gov.np  

19. आयोगको इमेलः  

info@nnrfc.gov.np  

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

