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मन्िब्य 
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगिाई नेपािको  िंष्ट्रििानिे नेपािको प्राकृतिक िथा ष्ट्रित्तीय स्रोििाई  रकारको 
िीन िहबीच बााँडफााँट गरी कायाान्ियनका िातग त फारर  गने जजम्मेिारी ददएको छ।  िंष्ट्रििानिे ददएको य  जजम्मेिारी 
अनरुूप आयोगिे ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान, राजस्ि बााँडफााँटको आिार र ढााँचा तनिाारण, आन्िररक ऋणको  ीमा 
तनिाारण  मेि गरी नेपाि  रकार र प्रदेश  रकारिाई त फारर  गने काया गदै आएको छ। आयोगबाट प्राकृतिक 
स्रोिको पररचािन िथा ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिाको क्षेत्रमा प्राष्ट्रितिक कायाहरू  म्पादन गदाा  िंष्ट्रििान िथा काननुको पररतितित्र 
रही योजनाबद्ध ििरबाट तनष्पक्ष, पारदशी,  न्ितुिि, व्यि ाष्ट्रयक िथा न्यायोजचि ढङ्गिे गनुापने हुाँदा आयोगका मूल्य 

मान्यिाहरू  तुनजिि गरी  ोही आिारमा काया ञ्चािन गनुापने हनु्छ। य  प्रयोजनका िातग आयोगको ष्ट्रिद्यमान 
अिस्थाको  मीक्षा गदै य का दीर्ाकािीन दरुदृष्ट्रि, ध्येय, िक्ष्य, उद्देश्यहरू यकीन गरी िक्ष्यमा पगु्न अपनाउन ुपने 
रणनीति िथा कायानीतिहरू यकीन गरी  ो को खाका य  रणनीतिक योजनािे प्रस्ििु गरेको छ। य  रणनीतिक 
योजनािे आयोगको आगामी पााँच िर्ाको रणनीतिक ददशािोि र रणनीति कायाान्ियनका िातग  िंस्थागि ष्ट्रिका का 
क्षेत्र  मेि तनदेजशि गरेको छ ज िे आयोगको  िंिैिातनक दाष्ट्रयत्िहरू अझ प्रिािकारी रूपमा  म्पादन गना  हज हनु े
ष्ट्रिश्वा  तिइएको छ। आयोगका ष्ट्रियाकिापहरूिाई अझ पारदशी, अनमुानयोग्य र  म्प्ररे्णीय बनाउनका िातग य ै 
रणनीतिको परुक ष्ट्रहस् ाको रूपमा  ञ्चार रणनीति  मेि िजुामा गररएको छ। 

य  रणनीतिक योजना तनमााणका िातग योगदान परु् याउन ु हनुे आयोगका माननीय  दस्यहरू िथा आयोगको 
 जचिाियका  म्पूणा कमाचारीहरूिाई िन्यिाद ददन चाहन्छु। 
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पररच्छेद-१: 
पररचय 

१.१ पषृ्ठितूम 

नेपािको शा न व्यिस्था  ङ्घीय िोकिाजन्त्रक गणिन्त्रमा रुपान्िरण िए ाँगै  ङ्घ, प्रदेश र स्थानीय िहबाट राज्यशजिको 
प्रयोग हनुे प्रणािी स्थाष्ट्रपि िएको छ। नेपािको  िंष्ट्रििानमा िीन िहका  रकारका अतिकार, दाष्ट्रयत्ि िथा जजम्मेिारीका 
ष्ट्रिर्यहरू बााँडफााँट गररएको छ।  ङ्घ, प्रदेश र स्थानीय  रकारहरूबाट एकआप मा  हकाररिा,  हअजस्ित्ि र 
 मन्ियिाई प्रिद्धान गदै  िंष्ट्रििान प्रदत्त क्षेत्रातिकार बमोजजम काया म्पादन गनाका िातग ष्ट्रित्तीय िथा प्राकृतिक स्रोिको 
प्रिािकारी पररचािन पूिाशिाका रूपमा रहन्छ। िदनरुुप िीन िहका  रकारबीच स्रोिको बााँडफााँट गने जजम्मेिारी 
 ष्ट्रहि  िंिैिातनक तनकायको रूपमा राजष् िय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगको गठन िएको छ। आयोगको मखु्य 
ितूमका मिुकुमा उपिब्ि प्राकृतिक एििं ष्ट्रित्तीय स्रोिहरू  ङ्घ, प्रदेश र स्थानीय  रकारहरूबीच न्यायोजचि ििरिे 
बााँडफााँट गनुा हो। उि प्रकृयामा आयोगिे तनष्पक्षिापूिाक र िस्िपुरक ढङ्गिे प्रमाण, िथ्य िथा स्थाष्ट्रपि त द्धान्िका 
आिारमा ष्ट्रित्तीय िथा प्राकृतिक स्रोिको िािको बााँडफााँट एििं ष्ट्रििरणको आिार र ढााँचा तनिाारण गने िथा  ङ्घ, प्रदेश 
र स्थानीय िहका  रकारबीच हनुे राजस्िको बााँडफााँट, ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान,  शिा अनदुान िथा आन्िररक 
ऋण र प्राकृतिक स्रोिको बााँटफााँटका  म्बन्िमा त फारर  गने काया गदाछ। आयोगको कायागि ितूमकािाई 
तनम्नान ुार उल्िेख गना  ष्ट्रकन्छ। 

 

१.२ आयोग  म्बन्िी  िंस्थागि व्यिस्था  

१.२.१  िंिैिातनक व्यिस्था 

नेपािको  िंष्ट्रििानको िारा ५० मा उजल्िजखि तनदेशक त द्धान्िहरू अन्िगाि उपिारा (३) मा “उपिब्ि  ािन स्रोिको 
अतिकिम पररचािनद्वारा िीव्र आतथाक िषृ्ट्रद्ध हात ि गदै ददगो ष्ट्रिका  गने िथा प्राप्त उपिजब्िहरूको न्यायोजचि ष्ट्रििरण 
गरी आतथाक अ मानिाको अन्त्य गने” उल्िेख िएको छ। 

त्य ै गरी िारा ५१ मा “राज्यका नीतिहरू” शीर्ाक अन्िगाि खण्ड (ख) “राजनीतिक िथा शा न व्यिस्था  म्बन्िी 
नीति” शीर्ाकको उपखण्ड (६) मा “ ङ्घीय इकाइबीच जजम्मेिारी, स्रोि,  ािन र प्रशा नको  ाझेदारी गदै  मुिरु र 
 हयोगात्मक  म्बन्िको ष्ट्रिका  र ष्ट्रिस्िार गने” उल्िेख छ िने खण्ड (च) “ष्ट्रिका   म्बन्िी नीति” शीर्ाकको 

ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा (अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण) कायाान्ियनमा 
आयोगको ितूमका

त फारर  गने
(Recommendation)

 झुाि ददने
(Suggestion)

 हजीकरण गने
(Facilitation)

अध्ययन अन ुन्िान गने
(Study and Research)
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उपखण्ड (१) मा “क्षेत्रीय  न्ििुन  ष्ट्रहिको  मािेशी आतथाक ष्ट्रिका का िातग क्षेत्रीय ष्ट्रिका को योजना अन्िगाि 
ददगो  ामाजजक आतथाक ष्ट्रिका का रणनीतिहरू र कायािम िजुामा गरी  मन्ियात्मक िररकािे कायाान्ियन गने” 
व्यिस्था गररएको छ। 

 ोही िाराको खण्ड (छ) मा “प्राकृतिक  ािन स्रोिको  िंरक्षण  िंिद्धान र उपयोग  म्बन्िी नीति” शीर्ाकको उपखण्ड 
(१) मा “राष्ट्रिय ष्ट्रहि अनकूुि िथा अन्िरपसु्िा  मन्यायको मान्यिािाई आत्म ाि गदै देशमा उपिब्ि प्राकृतिक स्रोि 
 ािनको  िंरक्षण,  िंिद्धान र िािािरण अनकूुि ददगो रूपमा उपयोग र स्थानीय  मदुायिाई प्राथतमकिा र अग्रातिकार 
ददाँदै प्राप्त प्रतिफिहरूको न्यायोजचि ष्ट्रििरण गने” िन्ने उल्िेख िएको छ िने उपखण्ड (२) मा जिस्रोिको िहउुपयोगी 
ष्ट्रिका  गने ष्ट्रिर्य, उपखण्ड (३) मा उजााको  मजुचि प्रयोग गने, उपखण्ड (५) मा िािािरणीय स्िच्छिा कायम गने 
ष्ट्रिर्य, उपखण्ड (६) मा िन क्षेत्र कायम गने, उपखण्ड (७) मा नकारात्मक िािािरणीय प्रिाि न्यून गने उपायहरू 
अििम्बन गने, उपखण्ड (८) मा पयाािरणीय ददगो ष्ट्रिका का त द्धान्ि अििम्बन गने ष्ट्रिर्य र उपखण्ड (९) मा 
प्राकृतिक प्रकोपबाट हनुे जोजखम न्यूनीकरण गने ष्ट्रिर्य उल्िेख गररएको छ। 

 िंष्ट्रििानको िारा ५९ को उपिारा (४) मा “ ङ्घ, प्रदेश िथा स्थानीय िहिे प्राकृतिक स्रोिको प्रयोग िा ष्ट्रिका बाट 
प्राप्त िािको  मन्याष्ट्रयक ष्ट्रििरणको व्यिस्था गनुा पनेछ; त्यस्िो िािको तनजिि अिंश र रोयल्टी  ेिा िा िस्िकुो 
रूपमा पररयोजना प्रिाष्ट्रिि क्षेत्र र स्थानीय  मदुायिाई कानून बमोजजम ष्ट्रििरण गनुा पनेछ” िन्ने व्यिस्था गररएको छ 
िने उपिारा (५) मा “ ङ्घ प्रदेश र स्थानीय िहिे प्राकृतिक स्रोिको उपयोग गदाा स्थानीय  मदुायिे िगानी गना 
चाहेमा िगानीको प्रकृति र आकारको आिारमा कानून बमोजजमको अिंश िगानी गना प्राथतमकिा ददन ुपनेछ” िन्ने 
उल्िेख छ। 

त्य ैगरी िारा ६० को उपिारा (३) अन ुार “प्रदेश र स्थानीय िहिे प्राप् ि गने ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररमाण राजष् िय 
प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगको त फारर  बमोजजम हनुे” उल्िेख गररएको छ िने िारा २५१ को उपिारा (१) 
मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगको काम, किाव्य र अतिकार देहायबमोजजम हनुे गरी िोष्ट्रकएको छ: 

(क)  िंष्ट्रििान र काननु बमोजजम  ङ्घीय  ज चि कोर्बाट  ङ्घ, प्रदेश र स्थानीय  रकारबीच राजस्िको बााँडफााँट 
गने ष्ट्रिस्ििृ आिार र ढााँचा तनिाारण गने; 

(ख)  ङ्घीय  ज चि कोर्बाट प्रदेश र स्थानीय  रकारिाई प्रदान गररने  मानीकरण अनदुान  म्बन्िमा त फारर  
गने; 

(ग) राजष् िय नीति िथा कायािम, मानक, पूिाािारको अिस्था अन ुार प्रदेश र स्थानीय  रकारिाई प्रदान गररन े
 शिा अनदुानको  म्बन्िमा अध्ययन अन ुन्िान गरी आिार ियार गने; 

(र्) प्रदेश  ज चि कोर्बाट प्रदेश र स्थानीय  रकारबीच राजस्िको बााँडफााँट गने ष्ट्रिस्ििृ आिार र ढााँचा तनिाारण 
गने; 

(ङ)  ङ्घ, प्रदेश र स्थानीय  रकारको खचा जजम्मेिारी परुा गने र राजस्ि अ िुीमा  िुार गनुा पने उपायहरूको 
त फारर  गने;  

(च)  मजष् टगि आतथाक  ूचकहरूको ष्ट्रिश् िेर्ण गरी  ङ्घ, प्रदेश र स्थानीय  रकारिे तिन  क्न ेआन्िररक ऋणको 
 ीमा त फारर  गने; 

(छ)  ङ्घ र प्रदेश  रकारको राजस्ि बााँडफााँटका आिारको पनुराििोकन गरी पररमाजानको त फारर  गने; 
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(ज) प्राकृतिक स्रोिको पररचािन गदाा नेपाि  रकार, प्रदेश  रकार र स्थानीय िहको िगानी िथा प्रतिफिको 
ष्ट्रहस् ा तनिाारणको आिार िय गरी त फारर  गने; र 

(झ) प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट  म्बन्िी ष्ट्रिर्यमा  ङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय िह िथा स्थानीय 
िहहरूबीच उठ्न  क्ने  म् िाष्ट्रिि ष्ट्रििादको ष्ट्रिर्यमा अध्ययन अन ुन्िान गरी त्य को तनिारण गना 
 मन्ियात्मक रूपमा काम गना  झुाि ददने। 

त्य ैगरी िारा २५१ को उपिारा (२) मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगिे प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट गदाा 
 ो ाँग  म्बजन्िि िािािरणीय प्रिाि मूल्याङ् कन  म्बन्िमा आिश्यक अध्ययन र अन ुन्िान गरी नेपाि  रकारिाई 
त फारर  गनेछ िन्ने उल्िेख गररएको छ।  ाथै  ोही िाराको उपिारा (३) िे आयोगको काम, किाव्य र अतिकार, 

प्राकृतिक स्रोिको पररचािन गदाा िा राजस्ि बााँडफााँट गदाा अपनाउन ुपने ष्ट्रिस्ििृ आिार, आयोगका पदातिकारीहरूको 
 ेिाका शिा िगायि अन्य व्यिस्था  ङ्घीय काननु बमोजजम हनुे व्यिस्था गरेको छ। 

१.२.२ काननुी व्यिस्था 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ अन ुार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगका काम, किाव्य 
र अतिकारहरू तनम्नान ुार रहेका छन:् 

(क) प्रदेश काननु बमोजजम प्रदेशिे स्थानीय िहिाई ददन े ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान  म्बन्िमा प्रदेशिाई 
त फारर  गने; 

(ख) प्रदेश काननु बमोजजम प्रदेशिे स्थानीय िहिाई प्रदान गने  शिा अनदुानको आिार ियार गरी प्रदेशिाई 
त फारर  गने; 

(ग) नेपाि  रकार, प्रदेश िा स्थानीय िहबीच राजस्िको बााँडफााँट  म्बन्िमा उठेको ष्ट्रििाद  मािान गना आिश्यक 
 हजीकरण र  हयोग गने; 

(र्) नेपाि  रकारिे प्रदेश िथा स्थानीय िहिाई ददने अनदुान  म्बन्िमा नेपाि  रकारिाई  झुाि ददने; 

(ङ) नेपाि  रकार िथा प्रदेशिे राजस्ि बााँडफााँटका  म्बन्िमा कुनै  झुाि माग गरेमा आिश्यक  झुाि ददने; 

(च) नेपाि  रकार, प्रदेश िथा स्थानीय िहिे िगाउने करका  म्बन्िमा  झुाि माग गरेमा आिश्यक  झुाि 
ददने; 

(छ) प्राकृतिक स्रोिको  िंरक्षण र उपयोगका ष्ट्रिर्यमा नेपाि  रकार, प्रदेश िथा स्थानीय िहिाई आिश्यक  झुाि 
ददने। 

त्य ै गरी ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा“आयोगिे  िंष्ट्रििान र य  ऐनबमोजजम  झुाि िा त फारर  ददाँदा िा 
ढााँचा ियार गदाा प्रदेश िथा स्थानीय िहको काया म्पादनिाई  मेि आिार तिनेछ” िन्ने व्यिस्था उल्िेख िएको छ। 

अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ अन ुार आयोगको काम, किाव्य र अतिकारका  म्बन्िमा 
देहायबमोजजमको व्यिस्था रहेको छ: 

(क) मूल्य अतििषृ्ट्रद्ध कर िथा अन्ि:शलु्कको बााँडफााँटबाट प्राप्त राजस्िको बााँडफााँट  म्बन्िमा ऐनको दफा ६ 
को उपदफा (४) मा िएको व्यिस्था अन ुार उि दफाको उपदफा (३) बमोजजम प्रदेश ष्ट्रििाज्य कोर् र 
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स्थानीय ष्ट्रििाज्य कोर्मा जम्मा िएको राजस्ि रकम  िंष्ट्रििान र य  ऐनको अिीनमा रही राजष् िय प्राकृतिक 
स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगिे तनिाारण गरेको आिार र ढााँचा बमोजजम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय िहिाई बााँडफााँट 
गने; 

(ख)  िारी  ािन करको बााँडफााँट  म्बन्िमा ऐनको दफा ६क. को उपदफा ४ मा िएको व्यिस्था अन ुार 
उि दफाको उपदफा (३) बमोजजम स्थानीय ष्ट्रििाज्य कोर्मा जम्मा िएको रकम  िंष्ट्रििान र य  ऐनको 
अिीनमा रही आयोगिे तनिाारण गरेको आिार र ढााँचा बमोजजम प्रदेश  रकारिे स्थानीय िहिाई बााँडफााँट 
गने; 

(ग) रोयल्टी बााँडफााँट  म्बन्िमा ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) मा िएको व्यिस्था अन ुार उि दफाको 
उपदफा (१) बमोजजमको कोर्मा रहेको रोयल्टीको बााँडफााँट नेपाि  रकारिे अन ूुची-४ बमोजजम िाष्ट्रर्ाक 
रूपमा गनेछ िन्ने व्यिस्था उल्िेख िएको र  ोही अन ूुचीको द्रिव्य-१ बमोजजम नेपाि  रकारिे आयोगको 
त फारर मा प्राकृतिक स्रोिको उपयोगबाट प्रिाष्ट्रिि हनुे प्रदेश िथा स्थानीय िहिाई त्य री प्रिाष्ट्रिि िएको 
अनपुािमा  मन्याष्ट्रयक रूपमा प्राकृतिक स्रोिको रोयल्टीको बााँडफााँट िथा ष्ट्रििरण गने; 

(र्) ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान  म्बन्िमा ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) अन ुार नेपाि  रकारिे प्रदेश 
िथा स्थानीय िहको खचाको आिश्यकिा र राजस्िको क्षमिाको आिारमा आयोगको त फारर मा प्रदेश र 
स्थानीय िहिाई ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान ष्ट्रििरण गने। त्य ैगरी उपदफा (२) मा उल्िेख िएको 
व्यिस्था अन ुार उपदफा (१) बमोजजम नेपाि  रकारबाट प्राप्त अनदुान र आफ्नो स्रोिबाट उठेको राजस्ििाई 
प्रदेशिे प्रदेश तित्रका स्थानीय िहको खचाको आिश्यकिा र राजस्िको क्षमिाको आिारमा प्रदेश काननु 
बमोजजम आयोगको त फारर मा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान ष्ट्रििरण गने;  

(ङ)  शिा अनदुानका  म्बन्िमा ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) अन ुार नेपाि  रकारिे प्रदेश िा स्थानीय 
िह िा नेपाि  रकारको कुनै योजना कायाान्ियन गना  िंष्ट्रििानको िारा २५१ को उपिारा (१) को खण्ड 
(ग) बमोजजम आयोगिे िोकेको आिारबमोजजम प्रदेश िथा स्थानीय िहिाई  शिा अनदुान प्रदान गने। 
त्य ैगरी उपदफा (३) अन ुार प्रदेशिे स्थानीय िहिाई प्रदेश काननुबमोजजम आयोगिे िोकेको आिार 
बमोजजम  शिा अनदुान प्रदान गने; 

(च) आन्िररक ऋणको  म्बन्िमा ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) अन ुार नेपाि  रकार, प्रदेश िथा स्थानीय 
िहिे आयोगिे त फारर  गरेको  ीमातित्र रही आन्िररक ऋण तिन  क्न;े र 

(छ) आय व्ययको प्रक्षेपण  म्बन्िमा ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) अन ुार नेपाि  रकारिे आयोग ाँग 
परामशा गरी चाि ुआतथाक िर्ाको फागनु म ान्ितित्र दफा ६ बमोजजमको राजस्ि बााँडफााँट र दफा ८ 
बमोजजमको ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान बापि आगामी आतथाक िर्ामा नेपाि  रकारिे प्रदेश िथा स्थानीय 
िहिाई उपिब्ि गराउने अनमुातनि स्रोिको ष्ट्रििरण प्रदेश िथा स्थानीय िहिाई उपिब्ि गराउनपुने। 
त्य ैगरी, उपदफा (३) अन ुार प्रदेश  रकारिे आयोग ाँग परामशा गरी चाि ुआतथाक िर्ाको चैत्र म ान्ि 
तित्र  िंष्ट्रििानको िारा ६० को उपिारा (५) बमोजजम स्थानीय िहिाई उपिब्ि गराउने ष्ट्रित्तीय अनदुानको 
अनमुातनि ष्ट्रििरण स्थानीय िहिाई उपिब्ि गराउनपुने।  

स्थानीय  रकार   चािन ऐन, २०७४ मा आयोगको कायाक्षेत्र ाँग  रोकारका ष्ट्रिर्यमा देहायबमोजजमको व्यिस्था 
रहेको छाः 
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(क) ऋण तिन  क्ने व्यिस्थाका  म्बन्िमा उि ऐनको दफा ६८ को उपदफा (१) अन ुार गाउाँपातिका िथा 
नगरपातिकािे राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगको त फारर को  ीमातित्र रही  म्बजन्िि  िाबाट 
स्िीकृि गराई उत्पादनशीि, रोजगारमूिक, आन्िररक आय िषृ्ट्रद्ध िथा पूाँजीगि कायाको िातग आन्िररक 
ऋण तिन  क्ने। 

(ख) कारोबारको िेखा  म्बन्िमा उि ऐनको दफा ७६ को उपदफा (५) अन ुार गाउाँपातिका िथा नगरपातिकािे 
स्थानीय  जञ्चि कोर्मा िएको आय व्ययको चौमात क शीर्ाकगि ष्ट्रििरण ियार गरी  ङ्घीयअथा मन्त्रािय, 
प्रदेश अथा मन्त्रािय,  ङ्घीयमातमिा िथा  ामान्य प्रशा न मन्त्रािय िथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त 
आयोगमा पठाउनपुने। 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग तनयमाििी, २०७६ को तनयम (३) मा आयोगिे  िंष्ट्रििान, ऐन िथा प्रचतिि 
काननुमा उजल्िजखि काम, किाव्य र अतिकारको प्रयोग गदाा देहाय बमोजजमका कायाहरू गने गरी व्यिस्था गररएको 
छ: 

(क) प्राकृतिक स्रोिको प्रयोग िा ष्ट्रिका बाट प्राप् ि िािको  मन्याष्ट्रयक ष्ट्रििरणको व्यिस्था गना /गराउनका िातग 
आिश्यक अध्ययन, अन ुन्िान गने/ गराउने र  ोको िस्िगुि आिार एििं मापदण्ड तनिाारण गने, गराउने; 

(ख) प्रदेश र स्थानीय िहिे प्राप् ि गने ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररमाण तनिाारण गना आिश्यक अध्ययन, अन ुन्िान 
गने/ गराउन;े 

(ग) प्रदेश र स्थानीय िहको खचाको आिश्यकिा र राजस्िको क्षमिाको पष्ट्रहचान गना आिश्यक अध्ययन, 

अन ुन्िान गने र  ोको िस्िगुि आिार एििं मापदण्ड तनिाारण गने/ गराउन;े 

(र्)  िंष्ट्रििान र प्रचतिि काननु बमोजजम  ङ्घीय  ज चि कोर्बाट  ङ्घ, प्रदेश र स्थानीय िहबीच राजस् िको बााँडफााँट 
गने आिार र ढााँचा िय गने ष्ट्रिति स्िीकृि गने; 

(ङ)  ङ्घीय  ज चि कोर्बाट प्रदेश र स्थानीय िहिाई प्रदान गररन ेष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान  म्बन्िमा  ङ्घ, 

प्रदेश र स्थानीय िहबाट आिश्यक  ूचना, िथ्याङ्क एििं ष्ट्रििरण तनयतमि रूपमा प्राप् ि गने,; 

(च) राजस्ि बााँडफााँट, ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान,  शिा अनदुान, राजस्ि अ िुी, आन्िररक ऋणको  ीमा, प्राकृतिक 
स्रोिको पररचािन, बााँडफााँट,  िंरक्षण एििं उपयोग र प्रदेश िथा स्थानीय िहको काया  म्पादनका बारेमा 
आिश्यक अध्ययन, अन ुन्िान गने/गराउन;े 

(छ) प्रचतिि काननु बमोजजम प्राकृतिक स्रोिको पररचािनमा नेपाि  रकार, प्रदेश  रकार िथा स्थानीय िहिे 
गने िगानीको ष्ट्रहस् ा र प्राकृतिक स्रोिको पररचािनबाट प्राप् ि हनुे प्रतिफिको ष्ट्रहस् ा तनिाारणको आिार 

 म्बन्िी ष्ट्रिति िय गने; 

(ज) नेपाि  रकार, प्रदेश  रकार िा स्थानीय िहबीच प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट एििं पररचािनका  म्बन्िमा 
उठ्न  क्न ेष्ट्रििाद  मािान गना आिश्यक  हयोग र  हजीकरण गने; र 

(झ) काया  म्पादनको त ित िामा आिश्यकिान ुार नेपाि  रकार, प्रदेश  रकार, स्थानीय िह,  िंिैिातनक तनकाय 
िा अन्य  रकारी आयोग िगायिका तनकायहरूबाट  झुाि िा  ल्िाह तिने। 
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त्य ै गरी उि तनयमाििीको तनयम (१६) िे आयोगको काया  म्पादनको त ित िामा  मन्िय एििं  हजीकरण गना 
आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षिामा ष्ट्रितिन्न ष्ट्रिर्यगि मन्त्राियका  जचिहरू, ष्ट्रििागीय प्रमखुहरू र आिश्यकिान ुार 
प्रदेशका प्रमखु  जचि,  रकारी तनकायका अतिकृि िथा ष्ट्रिज्ञहरू  मेि  मािेश गरी एक अन्िर- मन्िय एििं 
 हजीकरण  तमति गठन गना  क्ने व्यिस्था गरेको छ।  ो  तमतििे प्राकृतिक एििं ष्ट्रित्तीय स्रोिको न्यायोजचि 
बााँडफााँट, पररचािन, ष्ट्रििरण,  िंरक्षण र उपयोग, ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररमाण तनिाारण, खचाको आिश्यकिा र 
राजस्ि क्षमिाको तनिाारण, कर एििं राजस्िको बााँडफााँट, ष्ट्रित्तीय  मानीकरण िथा  शिा अनदुान, खचा जजम्मेिारी र 
राजस्ि अ िुी,  मष्ट्रिगि आतथाक परर ूचकहरूको ष्ट्रिश्लरे्ण, आ\न्िररक ऋणको  ीमा, प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट 
िथा पररचािन  म्बन्िमा उठ्न  क्न े ष्ट्रििाद तनिारण, प्राकृतिक स्रोि ाँग  म्बजन्िि िािािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कन, 
प्रदेश िथा स्थानीय िहको काया  म्पादन र आयोगिे आिश्यक ठानेका अन्य ष्ट्रिर्य िा क्षेत्रमा  मन्िय एििं  हजीकरण 
गने व्यिस्था उि तनयमाििीमा उल्िेख छ।  

य री उल्िेजखि ऐन िथा तनयमाििीमा आयोगका  िंिैिातनक जजम्मेिारीहरूिाई थप प्रष्याउनकुा  ाथै िीन िहका 
 रकारहरू बीच हनुे स्रोिको बााँडफााँट गदाा आयोगिे तिनपुने आिारहरूको  मेि व्यिस्था गररएको छ। मातथ 
उजल्िजखि आयोगका काम, किाव्य र अतिकार बमोजजम आयोगको काया क्षते्र र ितूमकाको  ारािंश िातिका निं. १ मा 
उल्िेख गररएको छ।  

िातिका निं. १: आयोगको कायाक्षते्र िथा ितूमका 

काया क्षते्र आयोगको ितूमका 

खचा जजम्मेिारी   ङ्घ, प्रदेश र स्थानीय  रकारको खचा जजम्मेिारीको िातग आिश्यक ष्ट्रित्तीय स्रोिको गणना िथा िी 
जजम्मेिारीहरू परुा गने उपायहरू त फारर  गने। 

राजस्ि जजम्मेिारी   ङ्घ, प्रदेश र स्थानीय  रकारिे राजस्ि अ िुीमा  िुार गनुापने उपायहरू त फारर  गने। 

राजस्ि बााँडफााँट 

  ङ्घीय  जञ्चि कोर्बाट  ङ्घ, प्रदेश र स्थानीय  रकारबीच राजस्ि बााँडफााँट गने ष्ट्रिस्ििृ आिार, 
ढााँचा र ष्ट्रहस् ा तनिाारण गने, 
 प्रदेश  जञ्चि कोर्बाट प्रदेश र स्थानीय  रकारबीच राजस्ि बााँडफााँट गने ष्ट्रिस्ििृ आिार, ढााँचा र 
ष्ट्रहस् ा तनिाारण गने, 
 राजस्ि बााँडफााँटका आिारहरूको पनुराििोकन गरी पररमाजानको त फारर  गने, 

 प्रदेश र स्थानीय िहबीच हनेु  िारी  ािन कर बााँडफााँटको आिार, ढााँचा र ष्ट्रहस् ा तनिाारण गने। 

अन्िर- रकारी 
ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण 

  ङ्घीय  जञ्चि कोर्बाट प्रदेश र स्थानीय  रकारिाई प्रदान गररने ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको 
रकम त फारर  गने,  

 प्रदेश  ज चि कोर्बाट स्थानीय  रकारिाई प्रदान गररने ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको रकम 
त फारर  गने,  

 प्रदेश र स्थानीय  रकारिाई प्रदान गररने  शिा अनदुानको आिार ियार गरी त फारर  गने। 

आन्िररक ऋण   ङ्घ, प्रदेश र स्थानीय  रकारिे तिन क्ने आन्िररक ऋणको  ीमा त फारर  गने। 

प्राकृतिक स्रोिको 
पररचािन िथा 
बााँडफााँट 

 प्राकृतिक स्रोिको पररचािन गदाा  ङ्घ, प्रदेश र स्थानीय िहको िगानी िथा प्रतिफिको ष्ट्रहस् ा 
तनिाारणको आिार िय गरी त फारर  गने, 

 प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट म्बन्िी ष्ट्रििादको ष्ट्रिर्यमा अध्ययन अन ुन्िान गरी ष्ट्रििाद तनिारण गना 
 झुाि ददने, 
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काया क्षते्र आयोगको ितूमका 

 प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट गदाा िािािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कनका  म्बन्िमा अध्ययन अन ुन्िान 
गरी  झुाि ददने, 

  ङ्घ, प्रदेश र स्थानीय िहबीच हनेु रोयल्टी बााँडफााँटको ष्ट्रिस्ििृ आिार, ढााँचा र ष्ट्रहस् ा तनिाारण गरी 
त फारर  गने। 

 

१.२.३  ङ्गठनात्मक व्यिस्था 

 िंष्ट्रििान बमोजजम य  आयोगमा अध्यक्ष ष्ट्रहि पााँचजना पदातिकारीहरू रहन ेव्यिस्था रहेको छ । आयोगको काया 
  चािनमा  हयोग परु् याउनका िातग नेपाि  रकारको राजपत्राष्ट्रङ्कि ष्ट्रिजशि शे्रणीको  जचिको नेितृ्िमा िीन महाशाखा 
र १२ शाखाहरूमा ष्ट्रितिन्न  ेिा  मूहका अन ूुची १ बमोजजमका कमाचारीहरू रहने गरी  जचिाियको  ङ्गठन  िंरचना 
ष्ट्रिद्यमान रहेको छ।  

१.३ रणनीतिको आिश्यकिा र िजुामा ष्ट्रिति  

मिुकुमा  ङ्घीय स्िरूपको शा कीय प्रणािी शरुू िए ाँगै य को प्रिािकारी कायाान्ियनको िातग महत्िपूणा ितूमका 
तनिााह गना आयोगको स्थापना िएको हो। आयोगको कायाक्षेत्र बमोजजमको जजम्मेिारीिाई प्रिािकारी रूपमा  म्पादन 
गनाका िातग आयोगिे योजनाबद्ध ढङ्गबाट आफ्ना काम कारिाहीहरूिाई अगातड बढाउन आिश्यक छ। ष्ट्रिशेर् गरी 
िीन िहका  रकारहरूबीचको अन्िर म्बन्ििाई  दुृढ गनुाका  ाथै  न्ितुिि,  मन्याष्ट्रयक र  मिामूिक ष्ट्रिका का 
तनतमत्त ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा महत्िपूणा आिारस्िम्ि हो। य   म्बन्िी दीर्ाकािीन  ोच  ष्ट्रहिको कायाददशा िय गना र 
ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिाको  िंरक्षकको ितूमका प्रिािकारी रूपमा तनिााह गना आयोगको रणनीतिक योजनाको आिश्यकिा 
रहेको छ। य ै त ित िामा आयोगिे प्रथम पञ्चिर्ीय रणनीतिक योजना िजुामा गरेको छ। य बाट ष्ट्रिशेर् गरी  ङ्घीय 
शा न प्रणािीको महत्िपूणा आिार स्िम्िको रूपमा रहेको ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिाको कायाान्ियनमा  हयोग पगु्नेछ।  ाथै 
मिुकुको  न्ितुिि र ददगो ष्ट्रिका का िातग प्राकृतिक स्रोिको पररचािनमा  मेि य  रणनीतिक योजनािे योगदान 
परु् याउनेछ। 

प्रस्ििु रणनीति पत्र ियार गने िममा आयोगिे य   म्बन्िी ष्ट्रिद्यमान नीतिगि व्यिस्थाको पनुराििोकन गनुाको  ाथै 
 रोकारिािा तनकाय र ष्ट्रिज्ञहरू ाँग  मेि छिफि िथा अन्िरष्ट्रिया गरी आिश्यक पषृ्ठपोर्ण प्राप्त गरेको तथयो। य  
िममा ष्ट्रिशेर् गरी ष्ट्रितिन्न आयोगहरू, नेपाि  रकारका मन्त्राियहरू, प्रदेश  रकारका मन्त्राियहरू, स्थानीय  रकार 
िथा  म्बद्ध  ङ्घ/महा ङ्घहरू ाँग अन्िरष्ट्रिया गनुाका  ाथै  ङ्घीय शा न प्रणािी, ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा िथा प्राकृतिक स्रोिको 
पररचािन  म्बन्िी ष्ट्रिर्यष्ट्रिज्ञ, प्राध्यापक, शोि अन ुन्िानकिााहरूबाट प्राप्त राय परामशा  मेििे य  दस्िाबेजिाई 
िस्िपुरक एििं नतिजामूिक िलु्याउन योगदान पगुेको छ। 
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पररच्छेद-२: 
जस्थति ष्ट्रिश्लरे्ण 

२.१ ििामान पररिेश 

आयोगको काया म्पादनिाई ष्ट्रितिन्न िािािरणीय पक्षहरूिे प्रिाि पारेका हनु्छन।् आयोगको रणनीति िजुामा गने 
िममा आयोग ाँग  म्बजन्िि ष्ट्रिद्यमान राजनैतिक, आतथाक,  ामाजजक, प्रष्ट्रितिजन्य, काननुी िथा पयाािरणीय पक्षहरूको 
ष्ट्रिश् िेर्ण गररएको छ। हाि आयोगिे देहायको पररिेश र  ो बाट त जजाि  ीमातित्र रही काम गनुा परेको अिस्था 
रहेको छ। 

क. राजनीतिक पररिेश:  िंष्ट्रििान िाबाट नेपािको  िंष्ट्रििान जारी िई तनिााजचि जनप्रतितनतिहरूको  हिातगिामा िीनै 
िहका  रकार गठन िई नयााँ राजनीतिक अभ्या को रूपमा  ङ्घीय शा न प्रणािी कायाान्ियनमा आएको छ। मिुकुको 
 मग्र आतथाक िषृ्ट्रद्ध हात ि गदै  मिामूिक ष्ट्रिका का िक्ष्यहरू हात ि गदै जाने ष्ट्रिर्यमा िीनै िहका  रकारहरू 
ष्ट्रियाशीि रहेका छन।् नेपािको  ङ्घीयिा मौतिक प्रकृतिको िएकािे य का कतिपय पक्षहरूको व्यिस्थापन गदाा 
अनिुिबाट त क्दै जान ुपने अिस्था ष्ट्रिद्यमान छ। स्थानीय िहमा  मेि िामो  मय पतछ जनप्रतितनति तनिााजचि िै 
आएकािे स्थानीय शा नका अभ्या हरू पतन स्थाष्ट्रपि हनुे चरणमै छन।् प्रदेश िहको  िंरचना नयााँ अभ्या  िएकािे 
प्रदेश  रकारको काम कारबाही  िंस्थागि हनु स्ििाष्ट्रिक रूपमा  मय िाग्ने देजखएको छ। नागररक  माज पयााप्त 
मात्रामा  िंस्थागि निएकािे शा कीय प्रिन्िमा नागररक  िंिग्निा (civic engagement)  दुृढ हनु  मय िाग्न े
देजखन्छ।  ािाजतनक  ङ्गठनहरूको ष्ट्रिस्िार िए पतन तिनीहरू गतिशीि  ािाजतनक  िंस्थाका रूपमा रूपान्िरण हनु 
 केका छैनन।्  ङ्घीय इकाईमा रहेका जनप्रतितनतिहरू र  रकारको स्थायी  िंयन्त्रको रूपमा रहेको कमाचारीिन्त्रको 
ितूमकाको बीचमा िादाम्यिा र   ुङ्गिी कायम गदै  बै पक्षको क्षमिा अतििषृ्ट्रद्ध गदै जानपुने अिस्था ष्ट्रिद्यमान छ। 

ख. आतथाक िािािरण:  बै प्रदेश र स्थानीय िहमा  मान ढङ्गिे आतथाक केन्द्रहरूको ष्ट्रिका  िएको छैन। प्रदेश-
प्रदेश बीचको आतथाक अ मानिािाई प्रतिव्यजि प्रादेजशक गाहास्थ आयमा रहेको ष्ट्रिर्मिािे इष्ट्रङ्गि गदाछ िने स्थानीय 
िहमा िहगि रूपमा आन्िररक उत्पादनबाट त जजाि आय  ङ्किनमा देजखएको ष्ट्रिर्मिा र अन्य आतथाक  ामाजजक 
 ूचकहरू  मेिका आिारमा अन्िर-िह आतथाक अ मानिा उच्च रहेको आाँकिन गना  ष्ट्रकन्छ। मिुकुमा ष्ट्रितिन्न 
प्राकृतिक स्रोिहरूको उपिब्ििा रहे िापतन अतिकािंश स्रोिहरू तनजिि िौगोतिक क्षेत्रमा केन्द्रीकृि छन।् उपिब्ििाको 
यस्िो अ न्ििुनिे गदाा स्थानीय िहको स्रोि पररचािन क्षमिा पतन फरक फरक रहेको छ।  िंष्ट्रििानिे प्रदेश िथा 
स्थानीय िहिाई ददएको कायाजजम्मेिारीको अनपुािमा तनक्षेष्ट्रपि राजस्ि अतिकार  मेि न्यून रहेको छ। ष्ट्रिगिमा 
मिुकुको ष्ट्रिका िाई  न्ितुिि ढङ्गबाट अगातड बढाउन न केको पररणाम स्िरूप एउटै मिुकुतित्र हनुखेाने र हुाँदा-
खाने बीचको अन्िर उच्च रहेको छ। फिि: िहगि  रकारहरू बीचमा ठाडो र िे ो अथााि ्िम्बीय र अनपु्रस्थ 
ष्ट्रित्तीय अ न्ििुन (vertical and horizantal fiscal imbalance) रहेको छ। त्य ैगरी अथािन्त्रको गतिशीििा मूििाः 
ष्ट्रिप्ररे्णमा तनिार रहेको अिस्था छ। 

ष्ट्रिप्ररे्ण आयको उिारचढाििे आन्िररक राजस्िको आकार  मेि प्रिाष्ट्रिि हनुे अिस्था छ। अथािन्त्र उत्पादनमखुी 
िन्दा पतन बढी उपिोगमखुी रहेको छ। प्राकृतिक स्रोिको अतिक उपयोगबाट उत्पन् न हनु  क्ने नकारात्मक अ रको 
व्यिस्थापनको चनुौिी पतन थष्ट्रपाँदै गएको छ। य   म्बन्िमा प्रदेशगि आतथाक िथा  ामाजजक पररदृश्यिाई 
देहायबमोजजम िातिका निं. २ मा प्रस्ििु गररएको छाः  
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िातिका निं २: प्रदेशगि आतथाक िषृ्ट्रद्ध, गररबी र बेरोजगारी 

(प्रतिशिमा) 

प्रदेशको नाम आतथाक िषृ्ट्रद्ध* 
बहआुयातमक 
गररबी** 

गाहास्थ्य उत्पादनमा 
योगदान* 

बेरोजगारी *** 

प्रदेश निं.१ ३.५ १९.७ १५.६ १०.२ 

प्रदेश निं. २ ३.५ ४७.९ १३.२ २०.१ 

बागमिी प्रदेश ४.६ १२.२ ३७.७ ७.० 

गण्डकी प्रदेश ३.६ १४.२ ८.७ ९.० 

िजुम्बनी प्रदेश ३.८ २९.९ १४.० ११.२ 

कणाािी प्रदेश ३.८ ५१.२ ४.० ९.७ 

 दूुरपजिम प्रदेश ३.६ ३३.६ ६.९ ११.५ 

स्रोि: *केन्द्रीय िथ्याङ्क ष्ट्रििाग, **नेपाि िहआुयातमक गररबी  ूचक,२०१८, ***नेपाि श्रमशजि  िेक्षण,२०१७/१८ 

ग.  ामाजजक पररिेशाः नेपािी  माजको बहजुािीय, बहिुाष्ट्रर्क, बहिुातमाक, बह ुािंस्कृतिक िथा िौगोतिक ष्ट्रिष्ट्रिििायिु 
ष्ट्रिशेर्िािाई आत्म ाि गरी ष्ट्रिष्ट्रिििा बीचको एकिा,  ामाजजक  ािंस्कृतिक ऐक्यिद्धिा,  ष्ट्रहष्णिुा र  द्भाििाई  िंरक्षण 
र प्रिद्धान गना  ङ्घीयिािे महत्िपूणा ितूमका तनिााह गदाछ। खलु्िा राजनैतिक प्रणािी, जशक्षा िथा  ूचना प्रष्ट्रितिमा 
िढ्दो पहुाँच र प्रयोगिाट नागररकहरूको चेिनाको स्िर अतििषृ्ट्रद्ध िई अतिकार र किाव्य प्रति थप  चेिना बढेको 
छ। ष्ट्रितिन्न खािे  ामाजजक ष्ट्रिकृतिहरूबाट मिु हुाँदै ऐतिहात क ष्ट्रिरा िमा प्राप्त गररमा र  िंस्कृतिको  िंरक्षण गनुाका 
 ाथै  मनु्नि  माज तनमााण गने चनुौिी पतन हाम्रो  ाम ुछ। कमजोर पूिाािार ष्ट्रिका  िथा अपयााप्त  ािाजतनक  ेिा 
प्रिाह जस्िा कारणिे ग्रामीण क्षेत्रबाट अतिक ब ाइ राइाँ िई स्थानीय जन ािंजख्यक  िंरचनामा  मेि पररििान िएको 
छ। ष्ट्रिगिको तनिााहमखुी  ामाजजक-आतथाक पररजस्थतिबाट  िंिमण हुाँदै ष्ट्रिप्ररे्णमा आिाररि उपिोगिादी  ामाजजक 
प्रिजृत्तमा रमाइरहेको नेपािी  माजिाई उद्यमशीि र उत्पादनमखुी  माजमा रूपान्िरण गने  मेि चनुौिी रहेको छ।  

र्. काननुी पररिेशाः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि ष्ट्रित्त आयोगका काम किाव्यहरू ष्ट्रितिन् न ऐनमा छररएर रहेका  ाथै नेपािको 
 िंष्ट्रििानिे ददएका कतिपय जजम्मेिारीहरू  मेि ष्ट्रिद्यमान ऐनहरूिे पूणारूपमा आत्म ाि गना न केको अिस्था छ। 
कतिपय ऐनहरू एक आप मा बाजझएका छन ्र कतिपय दोहोरो अथा िाग्ने पतन रहेका छन।् िन  म्बन्िी ऐनिे 
िनको रोयल्टीको स्पष् ट पररिार्ा गरेको छैन। प्राकृतिक स्रोिको रोयल्टीको बााँडफाटका  म्बन्िमा अन्िर  रकारी 
ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को अन ूुची ४ को द्रिव्यमा स्थानीय िहिाई पररिाष्ट्रर्ि गने िममा जजल्िा  मन्िय 
 तमतििाई  मेि  मेष्ट्रटएको िए िापतन  िंष्ट्रििानिाः जजल्िा  मन्िय  तमतििे  जञ्चि कोर्  ञ्चािन नगने, गाउाँपातिका 
र नगरपातिका  रह कायाकाररणीको ितूमका तनिााह नगने एििं  िंष्ट्रििानिे जजल्िा  मन्िय  तमतििाई अनगुमनकारी र 
 मन्ियकारी ितूमका मात्र तनिााह गने व्यिस्था रहेको छ।ि था य   म्बन्िी काननुी व्यिस्थामा उपयिु पररमाजान 
गनुापने आिश्यकिा देजखन्छ। 

त्य ै गरी  रकारको िीन िहबीच  ाझा अतिकारको िााँडफााँट गना य   म्बन्िी  ङ्घीय ऐनहरू तनमााण हनुपुने 
देजखन्छ।  ािाजतनक ष्ट्रित्तीय क्षेत्रका ऐनहरू छररएर रहेकािे य   म्बन्िी  िंष्ट्रहिा काननुको आिश्यकिा देजखएको 
छ। स्थानीय  रकार   चािन तनयमाििी हाि  म्म पतन ियार निएकािे काममा कदठनाई उत्पन् न िएको अिस्था 
छ। प्रदेश र स्थानीय िहबीचको अन्िर  म्बन्ि  दुृढ गना  िंस्थागि  िंरचना ियार िएपतन यी  िंस्थाहरू  ष्ट्रियरूपमा 
ष्ट्रियाशीि हनु बााँकी नै छ। प्राकृतिक स्रोिहरूको पररचािन,  िंरक्षण, उपयोग र िािको बााँडफााँट  म्बन्िमा एकीकृि 
काननुको िजुामा हनुपुने िथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ र अन्िर  रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन 
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ऐन, २०७४ मा  म ामष्ट्रयक  िंशोिन हनु ु जरूरी देजखन्छ।  ाथै,  ङ्घीय इकाईहरूिे िजुामा गने काननुहरूमा 
 ङ्घीयिाको ममा र ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिाको िािना अनरुूप  िंष्ट्रििानका अन ूुचीहरूिे प्रत्याििू गरे बमोजजम व्यिस्थापन 
गदै नागररकहरूको  हज पहुाँच िथा अथापूणा  हिातगिा  तुनजिि गनुापने आिश्यकिा रहेको छ। 

उपयुाि काननुी व्यिस्थाको अतिररि नेपािको  िंष्ट्रििान २०७२ जारी हनुिुन्दा अजर् ित्कािीन अिस्थािाई मध्यनजर 
गरी जारी गररएका कतिपय काननुहरूमा पररमाजान गरेर िा नयााँ काननु ल्याएर नयााँ  िंिैिातनक व्यिस्था र  ङ्घीयिा 
अनकूुिका काननुी प्रिन्ि गनुा पतन त्यजत्तकै अपररहाया देजखएको छ।  

ङ. िािािरणीय  िािाः  िंष्ट्रििानको िारा ३० िे एकातिर नागररकिाई स्िच्छ िािािरणको हक प्रदान गदै िािािरणीय 
प्रदरु्ण िा िािािरणीय ह्रा बाट अ र पगुेमा क्षतिपूतिाको व्यिस्था गरेको छ िने अकोतिर िािािरण र ष्ट्रिका बीच 
 न्ििुन कायम गनामा जोड ददएको छ। हाम्रा  ाम ुप्रचरु जििण्डार, िन िथा जैष्ट्रिक ष्ट्रिष्ट्रिििा, खानी िथा खानीजन्य 
िस्िहुरूको ददगो प्रयोग गने अि र छ। िर प्राकृतिक स्रोिको  िंरक्षण,  िंिद्धान र िािािरणमैत्री िथा ददगो उपयोग 
गने, स्थानीय  मदुायिाई प्राथतमकिा र अग्रातिकार  ष्ट्रहि प्रतिफिको न्यायोजचि ष्ट्रििरण गने, िािािरणीय स्िच्छिाको 
चेिना बढाउन ुपने, िािािरणीय  न्ििुनका िातग िन, िन्यजन्ि,ु प्रकृति र जैष्ट्रिक ष्ट्रिष्ट्रिििाको  िंरक्षण,  म्िद्धान, 
िािािरणीय  िंरक्षणका अन्िरााष्ट्रियप्रतििद्धिाहरूको कायाान्ियन गनुापने कायािार एकातिर छ िने ष्ट्रिका  र स्थानीय 
जनिाको प्रकृति मातथको अतिक तनिारिािाई  न्ितुिि िलु्याउन ुपने जजम्मेिारी पतन हाम्रा  ाम ुछ। िीनै िहका 
 रकारिे पूिाािार तनमााण र प्राकृतिक  म्पदाको उपयोग गने िममा मेजशनरी उपकरण िथा औजारहरूको प्रयोग 
गदाा िािािरणीय ददगोपना र  न्ििुन कायम गनेिफा  पयााप्त ध्यान ददनपुने देजखन्छ। 

च. प्रष्ट्रितिको ष्ट्रिस्िार र पहुाँचाः ष्ट्रिज्ञान र प्रष्ट्रितिमा िीव्र ष्ट्रिका , निप्रििान र  ूचना प्रष्ट्रितिमा बढ्दो पहुाँच िथा र्ट्दो 
िागििे गदाा ष्ट्रिका  तनमााणमा गणुस्िरीयिा कायम गना िथा  ेिा प्रिाहिाई प्रिािकारी, तमिव्ययी र नतिजामखुी 
बनाउन  हज हुाँदै गएको छ।  ूचना प्रष्ट्रितिको ष्ट्रिस्िार र बढ्दो प्रयोगिे ष्ट्रिश्वका गतिष्ट्रितिहरू र्रमै ब ी देख्न, पढ्न 
र त क्न पाउने  षु्ट्रििा उपिब्ि हनुकुा  ाथै र्रैबाट कायााियको मात्र होइन ष्ट्रिश्वको कुनै अको कुनाका िातग  मेि 
काम गना  ष्ट्रकन ेअिस्था त जाना िएको छ। आितुनक प्रष्ट्रितिबाट  हज रूपमा  ूचनाको उपिब्ििािे काया म्पादन 
 मय र िागि र्ट्दै गएको िथा उत्पादकत्ि  मेि िषृ्ट्रद्ध हुाँदै गएको छ। हािहािमा टेतिफोन र इन्टरनेटको पहुाँचिे 
 ािाजतनक तनमााण, कृष्ट्रर्,  ेिा िगायिका तनजी क्षेत्रमा मात्र निै  मग्र शा न प्रणािीमा नै महुाररष्ट्रहि (faceless) 
 ेिाको प्रयोग बढ्दो छ। त्य को  ाथै  ािाजतनक ष्ट्रित्त र अन्िर  रकारी ष्ट्रित्तको पररचािन र िेखाङ्कनमा  ूचना 
प्रष्ट्रितिको प्रयोग व्यापक िएको छ। िीनै िहमा  रकारहरूबाट िेब ाइट, मोबाइि एप िथा आितुनक प्रष्ट्रिति माफा ि 
 ेिा प्रिाह गना तनरन्िर प्रया रि रहेका छन।् िथाष्ट्रप  ाइबर  रुक्षा चनुौिी र प्रष्ट्रितिको दरुूपयोग रोक्न कानूनी 
िथा  िंस्थागि क्षमिा  बि पानेिफा  पयााप्त ध्यान ददन ुआिश्यक देजखन्छ। 

२.२ आयोगको आन्िररक  बििा र  ीमा िथा बाह् य अि र र चनुौिीहरूको ष्ट्रिश् िेर्ण  

ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा कायाान्ियनका  न्दिामा आयोगको हाि म्मको अनिुिका आिारमा आयोगका  बि पक्ष र  ीमाहरू 
िथा अि र र चनुौिीहरू देहाय अन ुार पष्ट्रहचान गररएको छाः  

1) आयोगका  बि पक्षहरू (Internal Strengths)  

  िंिैिातनक हैत यि र व्यिस्थापकीय स्िायत्तिा:- आयोग नेपािको  िंष्ट्रििान २०७२ अन्िगाि स्थाष्ट्रपि 
एक स्ििन्त्र  िंिैिातनक तनकाय हो। आयोगको काम किाव्य र अतिकारिाई  िंष्ट्रििानिे ददशा तनदेश 
गरेको छ। आयोगका पदातिकारीहरूको  ेिा  षु्ट्रििा  जञ्चि कोर्मातथ व्ययिार नहनुे र आयोगबाट 
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त फारर  िएका तनणायहरूको कायाान्ियन िाध्यकारी हनुे व्यिस्था रहेको छ। आयोगिे गरेका 
त फारर हरू र ददएका  झुािहरू कायाान्ियन गनुा िीनिटै  ङ्घीय इकाईको  िंिैिातनक किाव्य र 
जजम्मेिारी रहेको छ।  ाथै आयोगिे दीर्ाकािीन िक्ष्य  ष्ट्रहिको कायायोजनाको िजुामा र कायाान्ियन 
गना  क्ने गरी व्यिस्थापकीय स्िायत्तिा रहेको छ। य को काया क्षेत्र  िंष्ट्रििानमै स्पष् ट उल्िेख गररएको 
छ। 

  ङ्घीय इकाई ाँगको प्रत्यक्ष  म्बन्िाः आयोगिे िीन िहकै  रकार ाँग प्रत्यक्ष  िंिाद,  म्बन्ि ष्ट्रिस्िार र 
 हकाया गना  क्छ। य बाट आयोगिाई अन्िर रकारी  म्बन्ि  चुारु राख् न र िीनै िहका  रकार ाँग 
तनरन्िर  हकाया र  िंिाद गना  जजिो िएको छ। ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिाको क्षेत्रमा आयोगिाई तबतिन् न 
तनकायहरूिे प्रिदु्ध  मूह (think tank) को तनकायको रूपमा तिने र  म्झने गरेका छन।् प्रदेश िथा 
स्थानीय िहिे य  आयोगको तनष्पक्ष काया म्पादनबाट ष्ट्रित्तीय िथा प्राकृतिक स्रोिको  तुनजिििा पाएका 
छन।्  

 स्थायी  िंरचनााः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग एक स्थायी  िंरचना हो। य  आयोगमा अध्यक्ष 
 ष्ट्रहि बढीमा पााँचजना  दस्य रहने  िंिैिातनक व्यिस्था छ। आयोगका अध्यक्ष र  दस्यहरूको पदािति 
तनयजुि िएको तमतििे छ िर्ा रहने व्यिस्था छ। आयोगमा कायारि तनजामिी कमाचारी फेरिदि 
िैरहेपतन पदातिकारीको स्थाष्ट्रयत्ििे  िंस्थागि स्मतृि (institutional memory)  दुृढ रहन  हयोग पगुेको 
छ।  

 अध्ययन, अन ुन्िान र ष्ट्रिका ाः आयोगका ष्ट्रिज्ञ  दस्यहरू िथा ष्ट्रितिन् न ष्ट्रिर्यतबिाका कमाचारीहरूको 
ज्ञान र अनिुिबाट ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणका क्षेत्रमा तनरन्िर अध्ययन अन ुन्िान प्रकृयािाई जारी राख्न 
 हयोग पगुेको छ। आयोग प्राकृतिक स्रोि पररचािन िथा ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिाको क्षेत्रमा एक प्राजज्ञक थिो 
 मेि िएकािे  रकारका िीनै िहिाई आिश्यकिान ुार  झुाि िथा पषृ्ठपोर्ण प्रदान गने गदाछ। 
अध्ययन िथा अन ुन्िानबाट प्राप्त तनष्कर्ािाई आिार तिई आयोगिे नेपाि  रकारको नीति िजुामा िथा 
पररमाजानमा  मेि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ितूमका खेल्न  क्ने देजखन्छ। 

 स्पि र ष्ट्रिस्ििृ काया जजम्मेिारीाः नेपािको  िंष्ट्रििान, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, 
२०७४, अन्िर  रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४, स्थानीय  रकार  ञ्चािन ऐन, २०७४ 
िगायिका कानूनी प्रिन्ििे आयोगको क्षेत्रातिकार फराष्ट्रकिो बनाएको छ। आयोगिे अन्िर रकारी 
ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररमाण तनिाारण गने,  ािाजतनक क्षेत्रिे तिन  क्ने आन्िररक ऋणको  ीमा 
तनिाारण गने, प्राकृतिक स्रोिको  िंरक्षण उपयोग र बााँटफाटका आिारहरू त फारर  गने र रोयल्टीको 
ष्ट्रहस् ा तनिाारण गरी त फारर  गना  क्दछ। त्य का  ाथै  ािाजतनक क्षेत्रको राजस्ि िथा खचा  िंरचानको 
क्षेत्रमा अध्ययन गरी  िुारका उपायहरू  मेि त फारर  गदाछ। 

2) आयोगका  ीमाहरू (Limitations)  

 काननुी व्यिस्थााः  िंष्ट्रििानिे आयोगको काम, किाव्य र अतिकार िय गरेको िएपतन त्य िाई कायाान्ियन 
गना ष्ट्रितिन् न काननुहरूको तनमााण गनुा पने हनु्छ। य  िममा केही काननुहरू िजुामा िएको िएपतन 
कतिपय ष्ट्रिर्यिस्िहुरूमा काननुिे  िंष्ट्रििानको ममा र िािना िन्दा फरक पने गरी आयोगको  िंिैिातनक 
कायाादेशिाई  िंकुजचि गररददएको छ र काननुका केही प्राििान  िंष्ट्रििानका प्राििानहरू ाँग पणुारूपमा 
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िािमेि तमिेको छैन। आयोगिाई  बै प्रकारको ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको ष्ट्रहस् ा तनिाारण गने जजम्मेिारी 
प्रदान गररएिा पतन  शिा अनदुानको मात्रा तनिाारण गना िथा ष्ट्रिशेर् अनदुान र  मपरुक अनदुान 
त फारर मा आयोगको ितूमका काननुमा  मेष्ट्रटएको छैन िने  शिा अनदुानको रकम बााँडफााँटमा  मेि 
आयोगको प्रत्यक्ष  िंिग्निा रहाँदैन। त्य का  ाथै प्राकृतिक स्रोि पररचािन  म्बन्िी एकीकृि काननु 
पतन िजुामा हनु  केको छैन। 

 िथ्याङ्कीय आिार: आयोगिे आफ्नो काम िस्ितुनि ष्ट्रकत मिे कुशििापूिाक  म्पन् न गना आिश्यक 
िथ्याङ्कहरू ष्ट्रितिन् न स्रोिबाट  ङ्किन गरी प्रयोग गनुापने अिस्था रहेको र  ोही बमोजजम प्राप्त िथ्याङ्कको 
उपयोग पतन िईरहेको छ। िर आयोगिाई आिश्यक पने पातिका िह म्मका कतिपय खण्डीकृि 
िथ्याङ्क प्राप्त हनु  केको छैन। आयोगिे ष्ट्रिर्यगि तनकायहरू ाँग रहेका व्यिस्थापन  ूचना प्रणािी ाँगको 
आिद्धिा प्रकृयािाई िखारै अजर् बढाएको छ। 

  ञ्जाि तनमााण (Networking): आयोगको कायाक्षेत्र देशै िररका ७६१  रकार ाँग  रोकार राख् ने खािको 
िएपतन हाि म्म काठमाडौँ उपत्यकामा एक मात्र कायाािय रहेको छ। य िे गदाा स्थानीय िथा प्रदेश 
 रकार ाँग  मन्िय गना गाह्रो हनुे गरेको छ। आयोगको स्थिगि  म्पका  तनकाय  मेि ष्ट्रकटानी िएको 
छैन ज िे गदाा प्रदेश िथा स्थानीय िहबाट  ूचना  ङ्किन गना कदठनाई उत्पन् न हनु गएको छ। 

 अध्ययन अन ुन्िान क्षमिााः आयोगको काया-जजम्मेिारी हेदाा अध्ययन अन ुन्िानबाट प्राप्त तनचोडको 
आिारमा पषृ्ठपोर्ण प्राप्त गरी गनुापने प्राष्ट्रितिक प्रकृतिको रहेको छ। आयोगमा अथाशास्त्र, ष्ट्रित्त, िथ्याङ्क, 
प्राकृतिक स्रोि आदद क्षेत्रमा दख्खि र रूची िएका जनशजिको आिश्यकिा पदाछ। नेपाि  रकारिे 
यी क्षेत्रका कमाचारीहरू पयााप्त रूपमा उपिब्ि गराउन  केको छैन। कमाचारीहरू पठाउाँदा अध्ययन 
अन ुन्िानमा रुजच िएका उत् ाही र ष्ट्रियाशीि कमाचारी व्यिस्थापनमा पयााप्त ध्यान ददन न केमा 
अन ुन्िान काया प्रिाष्ट्रिि हनुे अिस्था त जाना हनु क्छ।  

 आयोगको ितूमका बारे  रोकारिािाहरूमा पयााप्त जानकारीको अिाि: आयोग नयााँ  िंिैिातनक तनकाय 
िएकािे आयोगको काम, किाव्य, अतिकार र कायाक्षेत्रका बारेमा  बै  रोकारिािा तनकाय र 
आमनागररकहरूमा पयााप्त जानकारी पगु्न  केको छैन। आफ्ना  िै  रोकारिािा ाँग पयााप्त मात्रामा 
 िंिाद र अन्िरष्ट्रिया  मेि गनुापने अिस्था छ।  

3) आयोगिाई प्राप् ि अि रहरू (Opportunities) 

 ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिाको  िंरक्षकको ितूमका: नेपािको  िंष्ट्रििानिे य  आयोगिाई ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिाको  िंरक्षकको 
जजम्मेिारी प्रदान गरेको छ।  िंष्ट्रििानको िारा ६०(३) बमोजजम प्रदेश िथा स्थानीय िहिे प्राप्त गने 
ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररमाण तनिाारण गने जजम्मेिारी आयोगको रहेको छ। य का िातग िीनै िहका 
 रकारहरू ाँग छिफि, अन्िरष्ट्रिया,  हकाया र  मन्िय गने प्रकृयािे तनरन्िरिा पाएको छ।  ाथै 
 ािाजतनक ष्ट्रित्तको क्षेत्रमा ष्ट्रिश् िष्ट्रिद्यािय िथा नीति अन ुन्िान ाँग  म्बजन्िि तनकाय ाँग  हकाया गने 
र प्राजज्ञक जक्षतिज फराष्ट्रकिो पादै प्रमाणमा आिाररि त फारर  गना  क्ने अि र  मेि आयोगिाई प्राप् ि 
िएको छ। आयोग ाँग  बै िहका  रकारिे प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिाको ष्ट्रिष्ट्रिि क्षेत्रमा 
ष्ट्रिज्ञ परामशा तिने हनुािे परामशाकारी ितूमका  मेि तनिाउन ुपने हनु्छ। ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा कायाान्ियनका 
िातग राजनीतिक प्रतििद्धिा रहेको र य  ष्ट्रिर्यमा आम चा ो बढ्दै गएको  न्दिामा आयोगको  म्पका  
र  हकायाको दायरा फराष्ट्रकिो हुाँदै गएको छ। आगामी ददनमा प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिाको 
ष्ट्रिष्ट्रिि ष्ट्रििामा आयोगको ितूमका अझ बढ्दै जाने देजखन्छ।  



13 
 

 अथािन्त्रको ष्ट्रित्तीय स्िास्थ्यको क्षते्रमा योगदान परु् याउन ेअि र: आयोगिाई प्रदेश र स्थानीय िहको 
खचा आिश्यकिा र राजस्ि क्षमिाको आिारमा ष्ट्रित्तीय अन्िर प्रक्षेपणको जजम्मेिारी  मेि छ। आयोगिे 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान र राजस्ि बााँडफााँटको काया गदाा ष्ट्रित्तीय अ मानिाका ष्ट्रितिन्न आयामहरूको 
िेखाजोखा गरी त फारर  गने कानूनी व्यिस्था छ। उि प्रकृयामा अथािन्त्रको ष्ट्रित्तीय स्िास्थ्यको  मेि 
अध्ययन गरी ददगो ष्ट्रित्त व्यिस्थापनका उपायहरू त फारर  गने अि र आयोग मक्ष छ।  

 राजस्ि, खचा, िगानीको मापदण्ड ियार गरी ष्ट्रिश्लरे्ण गने: आयोगिे खचाको आिश्यकिा र राजस्ि 
 म्िाव्यिा िेखाजोखा गनाको िातग हरेक ष्ट्रिर्यगि क्षेत्रको िक्ष्य र य को मापदण्डको  मेि ष्ट्रिश् िेर्ण 
गनुा पने हनु्छ। ष्ट्रिर्यगि क्षेत्रको िक्ष्य र मापदण्ड ियार गने त ित िामा आयोगिे  झुािहरू उपिब्ि 
गराई  ङ्घ, प्रदेश िथा स्थानीय िहिाई  हयोग परु् याउने अि र प्राप्त िएको छ।  

 प्रमाणमा आिाररि नीति िजुामामा योगदान:  िंिैिातनक र कानूनी जजम्मेिारी तनिााह गने िममा ष्ट्रितिन्न 
क्षेत्रमा अध्ययन िथा अन ुन्िान गरी िीनै िहका  रकारिाई  झुाि ददने काया  मेि य  आयोगको 
कायाादेशतित्र परेको छ। य  जजम्मेिारी अनरुुप िथ्य र प्रमाणमा आिाररि (evidence-based) नीति 
िजुामाका िातग योगदान ददने अि र  मेि य  आयोगिाई प्राप् ि िएको छ।  

 िथ्याङ्कीय पूिाािार ष्ट्रिका : आयोगिे गने कायाहरू िथ्यमा आिाररि हनुे गदाछ। य का िातग आयोगिाई 
ष्ट्रितिन् न क्षेत्रका िथ्याङ्कहरूको तनरन्िर आिश्यक पने हनु्छ। आयोगिाई य  प्रयोजनका िातग आिश्यक 
पने खण्डीकृि िथ्याङ्क व्यिस्थापन िीनै िहका  रकारहरूिे गदै जानपुने िएकोिे आयोगिाई िथ्याङ्कीय 
पूिाािारमा  हयोग गने अि र प्राप् ि िएको छ।  

 प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँटको अि राः प्राकृतिक स्रोिको पररचािन गदाा नेपाि  रकार, प्रदेश  रकार 
र स्थानीय िहको िगानी िथा प्रतिफिको ष्ट्रहस् ा तनिाारणको आिार िय गरी त फारर  गने र प्राकृतिक 
स्रोिको बााँडफााँट  म्बन्िी ष्ट्रिर्यमा  ङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश िथा प्रदेश र स्थानीय िहबीच उठ्न 
 क्ने  म्िाष्ट्रिि ष्ट्रििादको ष्ट्रिर्यमा अध्ययन अन ुन्िान गरी त्य को तनिारण गना  मन्ियात्मक रूपमा 
 झुाि ददन  क्ने अि र  मेि आयोगका  ाम ुछ।  

 अध्ययन अन ुन्िानको अि राः प्रदेश र स्थानीय िहको स्िायत्तिा, अतिकार र स्रोि  म्िाव्यिाबीच  न्ििुन 

कायम गदै राजस्िको बााँडफााँट गने ष्ट्रिस्ििृ आिार र ढााँचा तनिाारण गने, िैिातनक जजम्मेिारी बमोजजमका 
काया म्पादन गनाका िातग प्रदेश र स्थानीय िहको िातग खचाको आिश्यकिा र राजस्िको क्षमिाको आिारमा 
ष्ट्रित्तीय न्यूनिा परुा गनेगरी िथा प्रत्येक प्रदेश र पातिकाको  ामाजजक  मिा, गणुस्िरीय  ेिा प्रिाह र 
 न्ितुिि ष्ट्रिका  हनुे गरी ष्ट्रित्तीय  मानीकरण बााँडफााँटको ष्ट्रिस्ििृ आिार, ढााँचा र रकम तनिाारण गने, 
 बै िहमा राजस्ि अ ूिीमा  िुार गने उपायहरू,  मष्ट्रिगि आतथाक  न्ििुन कायम हनुे गरी आन्िररक 
ऋणको त मा र प्राकृतिक स्रोि पररचािनमा  म्िाव्य ष्ट्रििाद तनिारणका उपायहरूको िस्ितुनष्ठ त फारर  गना, 
राष्ट्रिय नीति िथा कायािम, मानक र पूिाािारको अिस्थाका आिारमा प्रदेश र स्थानीय  रकारिाई उपिब्ि 

गराउन े शिा अनदुान, प्राकृतिक स्रोिको पररचािनका िातग िीनै िहका  रकारको िगानी िथा प्रतिफिको 
ष्ट्रहस् ा तनिाारण गना र राजस्ि िथा प्राकृतिक स्रोि पररचािनका िातग ष्ट्रिस्ििृ िस्ितुनष्ठ आिार ियार गनाका 
िातग पयााप्त अध्ययन अन ुन्िान गने अि र आयोगिाई प्राप्त िएको छ। 

4) आयोगका चनुौिीहरू:  
 आयोगको त फारर  कायाान्ियनको चनुौिी: आयोगिे िथ्यमा आिाररि िई प्रदेश र स्थानीय िहिे नेपाि 

 रकारबाट प्राप्त गने ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररमाण तनिाारण गरी त फारर  गने गदाछ। य ैगरी 
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आयोगिे ष्ट्रितिन्न ष्ट्रिर्यमा  रकारका िीनै िहिाई  झुािहरू ददने गदाछ। िी त फारर  िथा  झुािहरू 
 ङ्घीय इकाईबाट हिुह ुकायाान्ियन हनुपुने हनु्छ। त फारर  कायाान्ियनको अनपुािन िएको  तुनजिि 
गने/गराउने चनुौिी आयोग  ाम ुछ।  

 कमाचारीहरूको पदपूतिा र ष्ट्रटकाउन ेचनुौिी: आयोगमा हाि ७३ जना तबतिन् न ष्ट्रिर्य ष्ट्रििाका कमाचारीको 
दरिन्दी छ। आयोग ििुनात्मक ष्ट्रह ाबिे नयााँ  िंस्था िएको र य का कतिपय कायाहरू प्राष्ट्रितिक 
प्रकृतिको िएको हुाँदा त क्दै गदै जान ुपने अिस्था  मेि छ। आयोगमा कमाचारी ष्ट्रटकाइराख्न ेर  िंस्थागि 
स्मतृि बतियो पादै प्रशा तनक जस्थरिा कायम गनुा पने चनुौिी देखा परेको छ।  

 अन्य तनकायका अध्ययन अन ुन्िानमातथ तनिारिा: आयोगिे गनुा पने कायाहरू अध्ययन िथा 
अन ुन्िानबाट प्राप्त तनष्कर्ामा आिाररि हनुे िए िापतन  ीतमि जनशजि र स्रोिको कारणिे गदाा पयााप्त 
मात्रामा अध्ययन अन ुन्िानका काया  म्पादन गना  ष्ट्रकएको छैन। त्य ैिे अन्य तनकायका अध्ययन 
अन ुन्िानमा तनिार रही कायाहरू गनुापने पररजस्थति छ। पयााप्त अध्ययन अन ुन्िानको कमीिे आयोगिे 
गने तनणायहरूको पररपक्ििामा जोजखम आउन  क्ने देजखन्छ। 

  ङ्घीय इकाईहरूका अपेक्षा  म्बोिन गने: प्रदेश िथा स्थानीय िहको आयोगमातथ ठूिो आशा र िरो ा 
छ। ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको रकम बढाउन आयोगिे ितूमका खेतिदेओ  ्िन् ने उनीहरूको अपेक्षा देजखन्छ। 
ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको आकार बढाउने ष्ट्रिर्य मिुकुको अथािन्त्रको आकार र अथा-राजनीतिमा तनिार 
रहने गदाछ ज मा आयोगको ितूमका  ीतमि रहन्छ। य िे गदाा ष्ट्रिस्ििृ  िंिैिातनक प्राििान हुाँदाहुाँदै 
पतन ऐनबाट  ङु्कजचि िएको आयोगको काया जजम्मेिारीको  ापेक्षिामा प्रदेश िथा स्थानीय  रकारको 
अपेक्षा परुा गनुापने जोजखम  मेि रहेको छ। 

 िथ्याङ्कको गणुस्िर: आयोग आफैं  िथ्याङ्क उत्पादन गने  िंस्था निएकोिे िथ्याङ्कका िातग नेपाि  रकार, 
प्रदेश  रकार र स्थानीय  रकार ाँग बढी तनिार रहन ु पने हनु्छ। अन्य तनकायिे उत्पादन गरेका 
िथ्याङ्कको गणुस्िरिे आयोगको कामको गणुस्िरमा  मेि प्रिाि पादाछ। आयोग  ाम ुएकातिर गणुस्िरीय 
िथ्याङ्क व्यिस्थापन गने चनुौिी रेहको छ िने अकोतिर ष्ट्रद्धिीयक स्रोिबाट प्राप्त िथ्याङ्क िरपदो र 
व्यिजस्थि निएमा त्य को अ र आयोगका त फारर हरूमा र अन्ििाः अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणमै 
 मेि पने  म्िािना रहन्छ। 

 आयोगको उच्च गररमा कायम गने:  िंिैिातनक तनकाय िएकोिे आयोगिे आफ्ना काम कारिाहीहरू 
स्ििन्त्र ढङ्गिे, तनष्पक्षिापूिाक, उच्च नैतिकिाका  ाथ र  िास्िीकाया हनुे गरी  म्पादन गनुा पदाछ। 
य का िातग आयोगको काम कारिाही स्िच्छ, पारदशी र स्थाष्ट्रपि मापदण्डका आिारमा  म्पादन गनुा 
पदाछ। िीनै िहका  रकारका िातग आयोग उच्च गररमायिु र ओजिे िररएको एक ष्ट्रिश् ि नीय  िंस्था 
बन् न  क्न ुपछा। य  बमोजजमको काया  िंस्कृतिको ष्ट्रिका  र  िंस्थागि गने चनुौिी आयोग  ाम ुरहेको 
छ।  

 ष्ट्रित्तीय अन्िर मापनको चनुौिी: आयोगिे ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररमाण तनिाारणको काया गदाा प्रदेश र 
स्थानीय िहको राजस्ि क्षमिा र खचाको आिश्यकिाको आिारमा ष्ट्रित्तीय अन्िर मापन गरी गनुा पने 
 िंिैिातनक व्यिस्था छ। यो कायाका िातग नेपाि  रकारिे प्रदेश िथा स्थानीय िह  मेिको  मन्ियमा 
हरेक िहका  रकारको काया-जजम्मेिारीको ष्ट्रिस्ििृीकरण गनुा पने, िक्ष्य तनिाारण गनुा पने, मापदण्ड 
तनिाारण गनुा पने र खचा क्षेत्रको प्रक्षेपण  मेि गनुा पने हनु्छ। उि कायामा आयोगिे  हजीकरणको 
ितूमका मातै्र तनिााह गना  क्ने अिस्था छ। 
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२.३  रोकारिािाको िेखाजोखा  

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगिे ष्ट्रितिन् न तनकायहरू ाँग तनरन्िर  हकाया र  िंिाद गनुा पने हनु्छ। 
 रोकारिािाहरूिाई आयोगको उनीहरू ाँगको  हकायाको प्रकृति हेरेर मूि र प्रतििेशी (core and surrounding) गरी 
दईु िहमा िगीकरण गररएको छ। तनयतमि र औपचाररक  म्बन्ि राख् न ुपने तनकायहरूिाई मूि  रोकारिािामा 
 मािेश गररएको छ िने बााँकी  रोकारिािाहरूिाई प्रतििेशी  रोकारिािा  मूहमा राजखएको छ।  रोकारिािाको 
ष्ट्रिश् िेर्णको आिारमा  ञ्चार र  िंिाद प्रकृयािाई  दुृढ गना छुटै्ट   चार रणनीति ियार गररएको छ। 

 रोकारिािाहरूको िगीकरण बमोजजमको ष्ट्रििरण अन ूुची-३ मा  िंिग्न गररएको छ।  
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पररच्छेद-३: 
रणनीतिक योजना (Strategic Plan) 

३.१ पररचय 

य  रणनीतिक योजनािे आयोगको दीर्ाकािीन  ोंच, ध्येय, िक्ष्य र उद्देश्यहरू हात ि गनाका िातग आगामी पााँच 
िर्ाको अितिमा अििम्बन गररने तनजिि रणनीतिहरू र िी रणनीतिका कायानीतिहरू िथा कायानीतिको कायाान्ियन 
कायायोजना िगायिका ष्ट्रिर्यहरू  मािेश गरेको छ। आयोगिे यो रणनीतिक योजना नेपािको  िंष्ट्रििान, आयोगको 
काम ाँग  म्बजन्िि ऐनहरू, नेपाि  रकारको ििामान आितिक योजना र ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिाको अन्िराष्ट्रिय अभ्या  ाँग 
िादत्म्य हनुे गरी ियार गरेको छ। रणनीतिक योजनाको कायाददशा तनिाारण गदाा नेपािको ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा ाँग 
जोतडएका राजनीतिक, आतथाक,  ामाजजक,  िंस्थागि िथा काननुी पक्षहरूको ष्ट्रिश् िेर्ण गरी आयोगका ििामान  बि 
पक्षहरू र  ीमाहरू िथा आगामी ददनमा य िे तिन क्ने अि र एििं य िे  ामना गनुापने चनुौिीहरूको िेखाजोखा 
 मेिको आिारमा ियार गररएको छ। य  रणनीतिको कायाान्ियनबाट आयोगिे  मन्याष्ट्रयक,  न्ितुिि, नतिजामखुी 
एििं पारदशी िररकािे ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण हनुे गरी त फारर  गना िथा राय झुाि ददने कायािाई थप प्रिािकारी बनाउन 
 हयोग पगु्न ेअपेक्षा तिइएको छ। 

३.२ दीर्ाकािीन  ोच  

 ङ्घीय शा नको  बििााः स्रोि बााँडफााँटमा  मन्याय,  न्ििुन, दक्षिा र पारदजशािा 

३.३ ध्येय  

अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय  म्बन्ि  दुृढ हनु ेगरी प्राकृतिक िथा ष्ट्रित्तीय स्रोिको पररचािनमा िस्ितुनष्ठ ितूमका तनिााह गने। 

३.४ िक्ष्य  

प्रिािकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण िथा स्रोि व्यिस्थापनबाट  ङ्घीय इकाईहरूिे िम्बीय िथा अनपु्रस्थ (vertical and 

horizontal)  मिा र  न्ििुन हात ि गना  क्षम हनुे। 

३.५ उद्दशे्य  

अध्ययन अन ुन्िान र आयोगको  िंस्थागि  दुृढीकरण गदै  िंर्ीय इकाइहरुिीच हनुे राजस्ि बााँडफााँट, प्राकृतिक 
स्रोिबाट प्राप्त हनुे रोयल्टी बााँडफााँट, ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान हस्िान्िरणको पररमाण, श िा अनदुान हस्िान्िरणका 
आिार र  िंर्ीय इकाईिे तिन  क्ने आन्िररक ऋणको  ीमा तनिाारण गरी त फारर  गनुाका  ाथै प्राकृतिक स्रोिको 
बााँडफााँट गदाा उठ्न  क्ने ष्ट्रििाद तनिारण  म्बन्िी  झुाि ददई ष्ट्रित्तीय  िंर्ीयिािाई  बिीकरण गने ।  

३.६ मागादशाक त द्धान्िहरू  

१) तनष्पक्षिा (Impartiality): ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिाको  िंरक्षकको रूपमा य  आयोगिे  म्पादन गने कायाहरू िथ्य, 
प्रमाण र अन्िरााष्ट्रियरूपमा स्थाष्ट्रपि मान्यिामा आिाररि रही तनष्पक्ष ढङ्गिे  म्पादन हनुछेन।् आयोगिे 
आफ्ना काया  म्पादन गदाा कुनै आग्रह िा झकुाि राख् ने छैन र त िंगो नेपाििाई एक ष्ट्रढक् का मानी  मन्याष्ट्रयक 
ििरिे आफनो जजम्मेिारीहरू परुा गनेछ।  
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२) व्याि ाष्ट्रयकिा (Professionalism): आयोगिे आफ्नो काया  म्पादन गदाा िथ्यगि आिारमा पयााप्त ष्ट्रिश् िेर्ण 
गरी अद्याितिक ष्ट्रितिहरू र राष्ट्रिय िथा अन्िरााष्ट्रियरूपमा स्थाष्ट्रपि अभ्या   मेििाई आिार मानी व्याि ाष्ट्रयक 
ििरिे गनेछ। आयोगिे आफ्ना कायाहरू तनजिि  मय ीमामा रही  म्िि िए म्म अत्याितुनक प्रष्ट्रितिहरू 
प्रयोग गरी  म्पादन गनेछ। आयोगमा उपिब्ि स्रोिको दक्ष र प्रिािकारी उपयोग गररनेछ।आयोग आफ्नो 
काममा व्यि ाष्ट्रयक तनष्ठा, िस्िपुरकिा, निप्रििान, कुशििा र पारदजशािाका मान्यिाहरूमा रही  म्पन् न गने 
र कामको पररणाम प्रति पूणा रूपमा जिाफदेही हनुेछ।नतिजामखुी व्यिस्थापनिाई आयोगिे आत्म ाि 
गनेछ।  

३)  त्यतनष्ठा/ दाचाररिा (Integrity): आयोगिे आफ्नो काया  म्पादन गदाा नेपािको  िंष्ट्रििान र प्रचतिि काननुको 
पणुा पािना गनेछ।  त्यतनष्ठा र  दाचाररिाको मूल्य मान्यिािाई अििम्िन गनेछ। 

४) पारदजशािा (Transparency): आयोगका तनणाय र तनणाय ाँग जोतडएका आिारहरू पारदशी हनुेछन।् 

५)  मिा (Equity) आयोगिे प्राकृतिक िथा ष्ट्रित्तीय स्रोिहरूको पररचािनको त फारर  गदाा अन्िर  रकारी 
 मन्याष्ट्रयक िााँडफााँटिाई आिार मान्नेछ। 

६) स्थानीयिा (Localness): आयोगिे त फारर  िथा  झुाि उपिब्ि गराउाँदा  ान्दतिाक रहे म्म स्थानीय ज्ञान, 
 ीप, पूाँजी र प्रष्ट्रितििाई प्रोत् ाहन गनुापने ष्ट्रिर्यमा ध्यान परु् याउने छ। 

७) ष्ट्रिष्ट्रिििा (Diversity): आयोगिे नेपािको िौगोतिक, आतथाक,  ामाजजक िगायिका ष्ट्रिष्ट्रिििाप्रति  चेि रही 
काया म्पादन गनेछ ज िे आयोगिाई एक ष्ट्रिश्व नीय  िंस्थाको रूपमा स्थाष्ट्रपि गनेछ। 

८) िथ्यपरकिा (Objectivity): आयोगका ष्ट्रियाकिापहरू अध्ययन अन ुन्िानबाट प्राप्त िथ्य एििं प्रमाणमा 
आिाररि हनुेछन।्  

९) ददगोपना (Sustainability) प्राकृतिक स्रोिको पररचािन िथा ष्ट्रित्तीय स्रोिको िााँडफााँट ददगो उपयोगको 
त द्धान्िमा आिाररि हनुेछ। 

१०) अनमुानयोग्यिा (Predictability): आयोगिे गने प्राकृतिक िथा ष्ट्रित्तीय स्रोिको पररचािन म्बन्िी त फारर हरू 
तनजिि अिति म्म अनमुान गना  ष्ट्रकने हनुेछन ्ज िे  ङ्घीय इकाईहरूको स्रोि अनमुान  हज र िरपदो 
हनुेछ। 

३.७ रणनीति िथा कायानीतिहरू 

आतथाक िर्ा २०७९/८० – २०८३/८४ को पााँच िर्ाको अितििाई िजक्षि गरी यो रणनीतिक कायाान्ियन कायायोजना 
ियार गररएको छ। मातथ ३.५ मा उजल्िजखि उद्देश्य हात ि गना आयोगिे देहायका २२ िटा रणनीतिहरू िथा  ो 
अन्िगािका १३३ िटा कायानीतिहरू र २८० ष्ट्रियाकिापहरू तनिाारण गरेको छ: 
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िातिका निं ३: रणनीति िथा कायानीतिहरू 

रणनीतिहरू कायानीतिहरू 

१. नेपािको  िंष्ट्रििानिे तनददाि 
गरेका ष्ट्रिर्यहरूको कायाान्ियन 
 तुनजिि हनुे गरी राजस्ि 

बााँडफााँटको त फारर  गररनेछ। 

१.१ प्रदेश र स्थानीय िहका आिश्यकिा बमोजजमका ष्ट्रियाकिापहरू प्रिािकारी रूपिे  म्पादन गना  ष्ट्रकने गरी न्यायोजचि ष्ट्रह ाबिे राजस्ि 
बााँडफााँटको त फारर  गररनेछ। 

१.२ प्रदेश र स्थानीय िहमा जनिािाई परु् याउन ुपने  ेिाको मूल्य ाँग िादात्म्यिा हनुे शलु्क, मह ूि, दस्िरु िगायिका राजस्ि  ङ्किनका 
स्िरीकृि मानक िथा पनुष्ट्रिािरणात्मक न्याय (redistributive justice)  तुनजिि हनुे गरी आन्िररक स्रोि पररचािन र राजस्ि बााँडफााँटका ष्ट्रिकल्पहरू 
अध्ययन गरी त फारर  गररनेछ। 

१.३ प्रदेश र स्थानीय िहको राजस्ि  ङ्किनको अतिकारको प्रत्याितूि र  ो अतिकारको प्रयोगका िातग ित्ति ् तनकायिाई  क्षम बनाउन े

उपायहरूको अध्ययन गरी त फारर  गररनेछ। 

१.४ प्रदेश र स्थानीय िहको राजस्ि उठाउन  क्न ेक्षमिा अतििषृ्ट्रद्ध गना र  ीमान्ि  ङ्किन िागि (marginal collection cost) कम गनाका िातग 
प्राष्ट्रितिक िथा  िंस्थागि  िंयन्त्रका ष्ट्रिकल्पहरू त फारर  गररनेछ। 

१.५ राजस्िको आिार र दायरा ष्ट्रिस्िारको  म्िाव्यिा र  ङ्कतिि राजस्िको उपयोग गदाा महत्तम उत्पादकत्ि (optimum productivity) हात ि 
गने  म्बन्िमा अध्ययन गना नेपाि  रकारका  म्िद्ध तनकायहरू ाँग  मन्िय गरी अध्ययन गररनेछ। 

१.६ प्रदेश िथा स्थानीय िहमा राजस्ि पररचािन क्षमिामा अतििषृ्ट्रद्धबाट िी तनकायको आन्िररक आयमा बढोत्तरी गरी गराई दीगो ष्ट्रिका का 
पूिाािार तनमााणमा  हयोग पगु्ने गरी राजस्ि पररचािन गना  रोकारिािा तनकायहरू ाँग अन्िष्ट्रिा या गररनेछ। 

१.७ क्षेत्रीय अ न्ििुनका ष्ट्रितिन्न आयामहरूको अध्ययन गदै आतथाक िथा मानिीय गररबी र अ मानिाको न्यूनीकरण गने गरी राजस्ि 
बााँडफााँटका आिारहरूमा आितिक पररमाजान गरी त फारर  गररनेछ। 

१.८ राजस्ि बााँडफााँट िथा ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणबाट ष्ट्रिपद् व्यिस्थापन िगायिका आकजस्मक काया र अस्थायी आिश्यकिा परुा गने खािका 
ष्ट्रियाकिापमा  मेि िगानी गना प्रोत् ाष्ट्रहि गने गरी  म्बजन्िि तनकायिाई  झुाि ददइनेछ। 

२. िीनै िहका  रकारबीच 
राजस्िको बााँडफााँट  न्ितुिि र 
पारदशी बनाउने तबस्ििृ आिार र 
ढााँचा त फारर  गररनेछ। 

२.१ जन िंख्या, क्षेत्रफि, मानि ष्ट्रिका   ूचकाङ्क, राजस्ि  ङ्किनमा गरेको प्रया , पूिाािार ष्ट्रिका  र ष्ट्रिशेर् अिस्थािाई ध्यानमा राखी अद्याितिक 
िथ्याङ्क र अध्ययनका आिारमा राजस्ि बााँडफााँट त फारर  गररनेछ। 

२.२ राजस्ि बााँडफााँट  म्बन्िमा य  अजर् गररएका अध्ययनहरूको पनुराििोकन  मेि गरी नेपाि  रकारका ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय, प्रदेश  रकार 
र स्थानीय िहको  ाथै नागररक  माज  मेिको परामशामा बस्िपुरक र स्िरीकृि त फारर  गररनेछ। 

२.३ ष्ट्रितिन्न िहिे राजस्ि  ङ्किनमा गरेको प्रया को अध्ययन गरी थप प्रया बाट राजस्िको आिार र दायरा ष्ट्रिस्िार िथा राजस्ि  ङ्किन 
कायादक्षिाका उपायहरूका  म्बन्िमा  ोही प्रकृतिका काया गने नेपाि  रकारका तनकायहरू ाँग  मेि  मन्िय गरी दीगो राजस्ि व्यिस्थापनका 
उपायहरू त फारर  गररनेछ। 

२.४ ष्ट्रिद्यमान राजस्ि बााँडफााँटका आिारहरू ष्ट्रिस्िार गदै न्यूनिम राजस्ि बााँडफााँटको आिार  मेि  ूत्रिद्ध िररकािे तनिाारण गररनेछ। 
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रणनीतिहरू कायानीतिहरू 

२.५ प्रत्येक पााँच िर्ामा राजस्ि बााँडफााँटका आिार र ढााँचामा पनुराििोकन गररनेछ। 

३.  ङ्घीय इकाईहरूबीच 
आत्मतनिारिा र ष्ट्रिका मा प्रतिस्पिाा 
प्रिद्धान गने गरी राजस्ि 
बााँडफााँटको त फारर  गररनेछ। 

३.१ प्रदेश र स्थानीय िहिे आफ्नो स्रोिबाट उठाएको राजस्ि िथा राजस्ि बााँडफााँटबाट प्राप्त रकमबाटै प्रशा तनक खचा व्यहोने गरेनगरेको 
 म्बन्िमा अध्ययन गरी अनपुािन  िंयन्त्र (compliance mechanism) िाई  मेि काया म्पादन  ूचकको आिार बनाइनेछ। 

३.२  बै िहका  रकारका  ािि ािी आतथाक ऐन र बजेटको अध्ययन ष्ट्रिश्लरे्ण गरी  िुारको िातग  झुाि उपिब्ि गराइने छ। 

३.३ अन्िर-प्रदेश र अन्िर-पातिका स्िस्थ प्रतिस्पिााद्वारा कायादक्षिापूणा राजस्ि  ङ्किन, िागि- प्रिािकारी हनुे ष्ट्रियाकिापमा स्रोि पररचािन र 
गणुस्िरीय  ेिा प्रिाह िथा अ ि अभ्या िाई प्रोत् ाहन गना पारस्पररक अध्ययन र त काइमा आयोगिे ितूमका तनिााह गनेछ। 

४.  ङ्घ, प्रदेश र स्थानीय  रकारको 
खचा जजम्मेिारी परुा गने र राजस्ि 
अ िुीमा  िुार गनुा पने 
उपायहरूको त फारर  गररनेछ। 

४.१  बै ष्ट्रकत मका आतथाक ष्ट्रियाकिापहरूिाई करको दायरामा ल्याई राजस्िको आिार फराष्ट्रकिो बनाउने  म्बन्िमा आिश्यक अध्ययन गरी 
 बै िहका  रकारहरूिाई उत्प्ररेरि गररनेछ। 

४.२ राजस्ि अ ूिीमा उल्िेख्य प्रगति गरेका प्रदेश र स्थानीय िहको स्थिगि अििोकन गरी अ ि अभ्या हरू अनकुरणको िातग पारस्पररक 
त काइको ढााँचा त फारर  गररनछे। 

४.३ उत्पादन, िगानी र व्यि ायिाई प्ररेरि गने करदािामैत्री प्रगतिशीि कर प्रणािी स्थाष्ट्रपि गने नीतिको अििम्बन गना गराउन आिश्यक 
 झुाि ददइनेछ। 

४.४ राजस्ि अ ूिीमा  िुार एििं आन्िररक श्रोि पररचािनमा दक्षिा हात ि गना  ङ्घ, प्रदेश र स्थानीय िहिाई प्रोत् ाष्ट्रहि गदै काया म्पादनमा 
आिाररि राजस्ि बााँडफााँट प्रणािी स्थापना गररनेछ। 

४.५ ष्ट्रिश्व कर प्रणािीमा प्रयोगमा आएका निीनिम ष्ट्रिति, अभ्या  र उपकरणको प्रयोग गरी कर प्रणािीको आितुनकीकरण गना  म्बजन्िि 
तनकायहरू ाँग  मन्िय,  हकाया िथा अध्ययन गरी  झुाि ददइनेछ। 

४.६  िंष्ट्रििानका अन ूुचीहरूमा िोष्ट्रकएबमोजजमका काया म्पादन गना गराउनका िातग िीनै िहका  ङ्घीय इकाईहरूिे आ-आफ्ना खचा जजम्मेिारी 
पूरा गना गराउन र आ-आफ्ना क्षेत्रातिकारतित्रका ष्ट्रिर्यमा राजस्ि अ ूिी एििं पररचािनमा  िुार ल्याउन आिश्यक  हजीकरण गररनेछ। 

४.७ प्रदेश र स्थानीय िहिे राजस्ि उठाउन  क्न े म्िाव्यिा,  म्िाव्य राजस्ि  ङ्किनको िातग  िंस्थागि क्षमिा, करको दायरा ष्ट्रिस्िारको 
 म्िािना, प्रयोगमा ल्याइएका करका दरहरू र राजस्ि  ङ्किनको कूि आकारको ष्ट्रिश्लरे्ण गरी  िुारका िातग  िंस्थागि, नीतिगि र कायाष्ट्रितिगि 
उपायहरू त फारर  गररनेछ। 

५.  मष्ट्रिगि आतथाक, ामाजजक 
िथा ष्ट्रित्तीय परर ूचकहरूको 
तनरन्िर अध्ययन, अन ुन्िान र 

५.१ राजस्ि बाडाँफााँटको आिार र ढााँचा तनिाारण  म्बन्िी  िंिैिातनक र काननुी क्षेत्रातिकारको अध्ययन ष्ट्रिश्लरे्ण गररनेछ। 

५.२ प्रदेश िथा स्थानीय िहको आिश्यकिा, राजस्ि  ङ्किनमा गरेको प्रया  र  ो बाट प्रदेश िथा पातिकामा पगुेको योगदानिाई  मेि अध्ययन 
गरी राजस्ि बााँडफााँटका ष्ट्रिस्ििृ आिार र ढााँचामा आिश्यक पररमाजान गररनेछ। 
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ष्ट्रिश्लरे्ण गरी राजस्ि बााँडफााँटका 
ष्ट्रिस्ििृ आिार र ढााँचा तनिाारणमा 
पररमाजान गररनेछ। 

५.३ स्थानीय िह एििं प्रदेशहरूबाट आतथाक,  ामाजजक एििं पूिाािार ष्ट्रिका को अिस्थाको खजण्डकृि िथ्याङ्क प्राप्त गना केन्द्रीय िथ्याङ्क ष्ट्रििाग ाँग 
आिश्यक  मन्िय गरी  म्बजन्िि तनकायका  ूचना व्यिस्थापन प्रणािीहरूिाई आयोगको  ूचना व्यिस्थापन प्रणािी ाँग उपयिु प्रोटोकिमा 
आिद्ध गररनेछ। 

५.४ राजस्ि बााँडफााँटका आिार र ढााँचा  म्बन्िमा निीनिम अििारणा र अन्िराष्ट्रिय अभ्या हरु  मेिको अध्ययन र ष्ट्रिश्लरे्ण गरी ष्ट्रिद्यमान 
व्यिस्था पनुराििोकन, पररमाजान र तनिाारण गना नेपाि  रकारमा त फारर  गररनेछ। 

५.५ प्रदेश र स्थानीय िहिे राजस्ि पररचािनमा गरेको प्रया िाई  मेि आिार तिई राजस्ि बााँडफााँटको त फारर  गररनेछ। 

६. खचाको आिश्यकिा र 
राजस्िको क्षमिाबीचको ष्ट्रित्तीय 
अन्िर (fiscal gap) को स्िरीकृि र 

ष्ट्रिश्व नीय गणना गरी ष्ट्रित्तीय  मिा 
(fiscal equity) को माध्यमबाट 
िम्बीय र अनपु्रस्थ (vertical and 

horizontal)  मिा हात ि गना 
 क्षम बनाउने उपायहरूको पष्ट्रहचान 
गररनेछ। 

६.१ प्रदेश िथा स्थानीय िहमा प्रतिस्पिाात्मक क्षमिा, िािािरणीय दीगोपना र  ामाजजक  मािेजशिामा योगदान परु् याउने पूिाािार ष्ट्रिका का 
महत्िपूणा  ूचकहरू पष्ट्रहचान गने, ष्ट्रिश्लरे्ण गने र िदनरुूप आिश्यक खचाको गणना गररने छ।  

६.२ नेपािको  िंष्ट्रििानका अन ूुचीहरूमा प्रदेश िथा स्थानीय िहका िातग तनददाि कायाहरूको राष्ट्रिय मापदण्ड र िक्ष्य  मेिको अध्ययन नेपाि 

 रकार, प्रदेश  रकार र स्थानीय  रकार ाँग आयोगको  मन्िय र  हयोगमा गरी खचाको गणना गररनेछ। 

६.३ प्रदेश र स्थानीय िहबीचको ष्ट्रिर्मिा  मेििाई ध्यानमा राखी अन्य प्रदेश र स्थानीय िहको  न्ितुिि ष्ट्रिका को अिस्था ाँग औ ि स्िरमा 
ल्याउन चाष्ट्रहने खचाको आिश्यकिा यष्ट्रकन गररनेछ।  

६.४ प्रदेश िथा स्थानीय िहबाट प्रदान गररने  ेिाको गणुस्िरीयिा र स्िरीयिा ाँग खचाको आिश्यकिािाई आिद्ध गरी  मानीकरण अनदुान 

त फारर को आिार र ढााँचामा पनुराििोकन गररनेछ। 

६.५ प्रदेश र स्थानीय िहको खचाको आिश्यकिा र खचा गने क्षमिाबीचको अन्िर पष्ट्रहचान गरी  िंस्थागि क्षमिा ष्ट्रिका बाट ष्ट्रित्तीय अनशुा न 
कायम गरी खचा गने क्षमिा बषृ्ट्रद्ध गना  ष्ट्रकने उपायहरूको पष्ट्रहचान गरी त फारर  गररनेछ। 

६.६ प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय िहका राजस्िका दरहरू, राजस्िको दायरा  मेिका आिारमा राजस्िको अिस्था र राजस्ि उठाउन  क्ने क्षमिाको 
अध्ययन एििं पष्ट्रहचान गरी खचाको आिश्यकिा  ाँगको ष्ट्रित्तीय अन्िर तनिाारण गररनेछ। 

६.७ प्रत्येक प्रदेश िथा स्थानीय िहबाट  ङ्किन हनुे राजस्ििे खाम्न  क्ने चािू प्रकृतिका खचाको ष्ट्रहस् ा यकीन गराई  ो को स्िरीकरणका 
िातग  झुाि ददइनेछ। 

६.८ खचाको आिश्यकिा र राजस्िको क्षमिाबीचको ष्ट्रित्तीय अन्िर (fiscal gap) को गणना िैज्ञातनक, िस्ितुनष्ठ र राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजजमको 
बनाउन  म्बजन्िि ष्ट्रिर्यगि तनकाय र  ङ्घीय इकाईहरूबीच  मन्िय र  हकाया गररनेछ। 

६.९ प्रदेश र स्थानीय िहमा रहेको आतथाक,  ामाजजक िा अन्य कुनै प्रकारको ष्ट्रििेद र्टाउने खािका कायािम  ञ्चािन गनाका िातग ष्ट्रित्तीय 

 मानीकरण अनदुान पररचािनका  मस्याहरूको पष्ट्रहचान गरी  मािानका िातग आिश्यक  झुाि ददइनेछ।  

६.१० मानि ष्ट्रिका   ूचकाङ्कमा  िुार ल्याउन ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको योगदानको अध्ययन अन ुन्िान गररनेछ। 

६.११ न्यूनिम ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानका आिारहरू  मयानकूुि र िस्ितुनष्ठ बनाउन थप अध्ययन गररनेछ।  
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६.१२  ूत्रमा आिाररि अनदुानको गणना  मय ापेक्ष, पारदशी र िस्िपुरक बनाइनेछ। 

६.१३ प्रदेश िथा स्थानीय िहका काया म्पादनका  ूचकहरूमा  म ामष्ट्रयक पररमाजान गदै काया म्पादनमा आिाररि अनदुान पद्धति अििम्बन 
गररनेछ। 

६.१४ हस्िान्िररि ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको  म्बन्िमा  बै  ङ्घीय इकाईहरूबाट स्िचातिि प्रणािीमाफा ि  ूचना, िथ्याङ्क एििं ष्ट्रििरण प्राप्त 

गने  िंयन्त्रको ष्ट्रिका  गररनेछ। 

६.१५  बै खािे ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररचािन र बााँडफााँटका  म्बन्िमा प्रदेश िथा स्थानीय िहिे कायाान्ियनमा ल्याएका काया म्पादन 

ढााँचाहरूको अध्ययन गरी आप ी िािमेियिु (harmonized) बनाउन आिश्यक  झुाि ददइनेछ। 

७. प्रदेश र स्थानीय िहको खचाको 
आिश्यकिा र राजस्िको 
क्षमिाबीचको ष्ट्रित्तीय अन्िर परुा 
गने गरी ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुानको पररमाण त फारर  
गररनेछ। 

७.१ िथ्यपूणा र िैज्ञातनक ष्ट्रितिबाट ष्ट्रित्तीय अन्िरको अनमुान गणना गरी प्रदेश िथा स्थानीय िहकाबीच ष्ट्रित्तीय  मिा हात ि गना पगु्न े
पररमाणको ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर  गररनेछ।  

७.२ प्रदेश िथा स्थानीय िहबाट गररने ष्ट्रिका  र उपिब्ि गराइने  ेिा िथा  ेिाको पहुाँचमा स्िरीकरण हनुे गरी िदनरुूपको ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुानको रकम यष्ट्रकन गररनेछ।  

७.३ ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानिफा को स्रोिबाट उत्पादकत्ि अतििषृ्ट्रद्धमा पगुेको योगदानको अध्ययन िथा ष्ट्रिश्लरे्ण गररनेछ। 

७.४ प्रदेश र स्थानीय िहमा प्रदान गररने  मग्र अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररमाण तनिाारण गरी त फारर  गना  म्िद्ध 

 रोकारिािाहरू ाँग आिश्यक छिफि,  मन्िय एििं  हजीकरण गररने छ र  ो को िातग आिश्यक अध्ययन अन ुन्िान गरी  ङ्घीय 
इकाईहरूिाई  झुाि उपिब्ि गराइनेछ। 

७.५ ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय िहमा िोकिाजन्त्रक अभ्या को न्यूनिा (democratic deficit) कम गने गरी 
योजना छनौट देजख कायाान्ियन िथा मूल्याङ्कन  म्म  मािेजशिा र  शजिकरण प्रिद्धान गने उपायहरूको पष्ट्रहचान गरी त फारर  गररनेछ। 

७.६ ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय िहमा स्िायत्तिाको न्यूनिा (sovereignty deficit) हटाउाँदै जाने गरी य को 
कायाप्रणािी (modus operandi) का निीनिम आयामहरू ाँग अनकूुिन हनुे गरी त फारर  गररनेछ। 

७.७ नेपाि  रकार िथा प्रदेश  रकारबाट हस्िान्िरण िएको ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानबाट कायािम दोहोररन नददन आिश्यक अध्ययन 
गरी  झुाि ददइनेछ। 

७.८ प्रदेश र स्थानीय िहका प्राथतमकिा र आिश्यकिािाई ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको माध्यमबाट  म्िोिन िए निएको  म्बन्िमा 
अध्ययन गरी  झुाि ददइनेछ। 

७.९ नेपािको  िंष्ट्रििानिे तनददाि गरेका मौतिक हकहरू िथा राज्यका तनदेशक त द्धान्िहरू बमोजजम प्रदेश र स्थानीय िहको आतथाक ष्ट्रिका का 
िातग आिश्यक ष्ट्रित्तीय अन्िर परुा गना आिश्यक  मानीकरण अनदुानको पररमाणको अध्ययन गररने छ। 

७.१० प्रत्येक पााँच पााँच िर्ामा खचाको आिश्यकिा र राजस्िको क्षमिाबीचको ष्ट्रित्तीय अन्िरको अध्ययन अन ुन्िान गरी पनुराििोकन गररनेछ। 
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८. प्रदेश िथा स्थानीय िहको 
ष्ट्रित्तीय स्रोिको ददगो र गणुस्िरीय 

पररचािनिाई प्रोत् ाहन गदै 
 मन्याष्ट्रयक िथा  मिामूिक 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको 
बााँडफााँट एििं ष्ट्रििरण प्रणािीिाई 
 िंस्थागि गररनेछ।  

८.१ पछातड परेका पातिका र प्रदेशिाई अन्य पातिका िा प्रदेश  रह आतथाक,  ामाजजक र  िंस्थागि रूपमा ष्ट्रिका को औ ि िा  मानस्िरमा 
उभ्याउन  मानीकरण अनदुानको उपयोग िए निएको अध्ययन अन ुन्िान गरी अनदुान त फारर  िथा  झुाि प्रदान गररनेछ। 

८.२ ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको महत्तम उपयोग (optimal utilization)बाट स्थानीय िहबीच र प्रदेशबीच ददगो ष्ट्रिका मा प्रतिस्पिाा हनुे गरी 
अ ि अभ्या हरूको त काइ हस्िान्िरणका िातग उपयिु  िंयन्त्रको त फारर  गररनेछ।  

८.३  िंष्ट्रििानमा तनददाि एकि र  ाझा अतिकार  चुी अन ुारका जजम्मेिारी परुा गने उद्देश्यका िातग ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको त फारर  
गना र ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको प्रिािकाररिाका  म्बन्िमा अध्ययन अन ुन्िान गरी  झुाि प्रदान गररनेछ। 

८.४ िजञ्चिीकरणमा परेका नागररकहरूको  शजिकरणका िातग प्रदेश र स्थानीय िहिे ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको उपयोग गरे नगरेको 
अध्ययन गरी िजञ्चिीकरण, गररबी र आतथाक  ामाजजक अ मानिा न्यूनीकरण गने कायािम कायाान्ियन गना प्रोत् ाष्ट्रहि गररनेछ। 

८.५ ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको उद्देश्यपरक उपयोग िए निएको र ष्ट्रित्तीय अनशुा न कायम गरे नगरेको  म्बन्िमा आिश्यक अध्ययन 
गरी  झुाि ददइनेछ। 

८.६ आय एििं िािको  मन्याष्ट्रयक बााँडफााँट एििं ष्ट्रििरण माफा ि ्राज्यका  ेिा  षु्ट्रििामा कमजोर पहुाँच िथा िजञ्चिीकरणको अन्त्य गदै 
 मिामूिक  माज तनमााण गना  बै िहका  रकारहरूिाई प्रमाणमा आिाररि  झुाि ददइनेछ। 

९.  शिा अनदुान त फारर को 
आिार  मन्याष्ट्रयक, ष्ट्रिश्व नीय र 
िस्ितुनष्ठ बनाइने छ। 

९.१  शिा अनदुानको पररचािन राष्ट्रिय नीति िथा कायािम, मानक िथा पूिाािारको अिस्था अन ुार राष्ट्रिय प्राथतमकिा प्राप्त आयोजना िथा 
कायािम  ञ्चािन गनाका िातग मात्र प्रयोग िएको  तुनजिि गने आिारहरूको त फारर  गररनेछ। 

९.२ राष्ट्रिय प्राथतमकिा प्राप्त आयोजना िथा कायािम प्रदेश र स्थानीय िहबाट प्रिािकारी रूपिे  म्पादन गना  ष्ट्रकने गरी न्यायोजचि ष्ट्रह ाबिे 
 शिा अनदुानिाई   ाना कायािममा नटुिाई एकमिु हस्िान्िरण गना उपयिु एििं िस्ितुनष्ठ आिारहरू त फारर  गररनेछ। 

९.३  शिा अनदुान ष्ट्रििरण  म्बन्िमा आयोगबाट ष्ट्रिगिमा गररएका त फारर का आिारहरू,  ो को कायाान्ियनको अिस्था र परेको प्रिािहरूको 
अध्ययन गररनेछ । 

९.४ प्रदेश िथा स्थानीय िहका िातग  िंष्ट्रििानको अन ूुचीिे तनददाि गरेका मूि जजम्मेिारी अनरुूपका कायाहरूको  म्पादनका िातग राजस्ि 

बााँडफााँट र ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको उपयोग गना र त्यस्िा कायामा  शिा अनदुानिफा को रकम पररचािन हनु नददन आिश्यक अध्ययन 
अन ुन्िान गरी राय झुाि ददइनेछ। 

९.५  िंष्ट्रििानको अन ूुचीिे स्थानीय िह र प्रदेशिाई ददएको स्रोि पररचािन, प्राथतमकिा तनिाारण र खचा व्यिस्थापनमा  शिा अनदुानको ष्ट्रिद्यमान 

ढााँचािे पारेको प्रिाि र स्िायत्तिाको न्यूनिा (sovereignty deficit)  म्बन्िमा अध्ययन गरी  झुाि ददइनेछ। 

९.६  शिा अनदुानका िातग आयोगिे िोकेका आिार र  झुािहरूको पािन िए निएको तनरन्िर अनगुमन िथा अध्ययन गररनेछ। 
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९.७  िंष्ट्रििानको अन ूुचीिे प्रदेश र स्थानीय िहिाई प्रत्याििू गरेको  िंिैिातनक काया जजम्मेिारी  नुजुिि गना गराउन अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय 

हस्िान्िरणमा  शिा अनदुान,  मपूरक अनदुान र ष्ट्रिशेर् अनदुानको पररमाण िमशाः न्यूनीकरण िथा ष्ट्रित्तीय  मानीकरणको अनदुानमा बढोत्तरी 
गदै जाने नीति अििम्बन गना गराउनमा जोड ददइनेछ। 

१०.  मष्ट्रिगि आतथाक 
 ूचकहरूको ष्ट्रिश्लरे्ण गररनेछ। 

१०.१ आन्िररक ऋणको  ीमा िय गने  म्बन्िी ष्ट्रिर्यमा ष्ट्रिश्लरे्ण गना आिश् यक िथा उपयिु हनुे  मष्ट्रिगि आतथाक  ूचकहरू पष्ट्रहचान 
गररनेछ। 

१०.२  ङ्घ, प्रदेश र स्थानीय  रकारिे तिन  क्ने आन्िररक ऋणको  ीमा िय गदाा ष्ट्रिश्लरे्ण गना आिश् यक िथा उपयिु हनुे िहगि  मष्ट्रिगि 
आतथाक  ूचकहरू पष्ट्रहचान गररनेछ। 

१०.३ िहगि  मष्ट्रिगि आतथाक  ूचकहरू व्यिजस्थि िथा अद्याितिक गररनेछ। 

१०.४ अथािन्त्रका अन्य परर ूचकमा आन्िररक ऋणबाट पने प्रिािबारे िथ्याङ् कीय अन ुन्िान र ष्ट्रिश् िेर्ण गरी आयोगका त फारर िाई 
प्रमाणमा आिाररि (evidence based) बनाइने छ। 

१०.५ राजस्ि  ङ्किन, आतथाक िषृ्ट्रद्ध, रोजगारी त जाना, पूाँजी तनमााण, उपिोग, िगानी र बचि प्रिजृत्त, र आतथाक स्थाष्ट्रयत्िमा आन्िररक ऋणिे पाने 
प्रिािको अध्ययन गररनेछ। 

११.  मष्ट्रिगि आतथाक स्थाष्ट्रयत्ि 
कायम हनुे गरी िीनै िहका 
 रकारिे तिन  क्ने आन्िररक 
ऋणको  ीमा तनिाारण गरी 
त फारर  गररनेछ। 

११.१ आन्िररक ऋण पररचािनका उपकरणहरूको प्रिािकाररिा र काया दक्षिाको अध्ययन गररनेछ। 

११.२ आन्िररक ऋणको िागि र्टाउने र जोजखमपना कम गने उपायहरूको पष्ट्रहचान गरी त फारर  गररनेछ। 

११.३ आतथाक  ङ्कट िा अजस्थरिाको अिस्थामा आन्िररक ऋण  िंरचनामा गनुापने पररििानबारे अध्ययन गरी आिश् यकिा अन ुार त फारर  
गररनेछ। 

११.४  मष्ट्रिगि आतथाक  ूचकहरुको ष्ट्रिश्लरे्ण गरी देशको  मष्ट्रिगि आतथाक स्थाष्ट्रयत्ि कायम हनुे गरी पररचािन गना  ष्ट्रकने आन्िररक ऋणको 
 ीमा िय गररनेछ। 

११.५ देशको  मष्ट्रिगि आतथाक स्थाष्ट्रयत्ि कायम हनुे गरी पररचािन गना  ष्ट्रकने आन्िररक ऋणको  ीमािाई िीन िहका  रकारबीच बााँडफााँट 
गने आिार िय गररनेछ। 

११.६ िहगि  मष्ट्रिगि आतथाक  ूचकहरू ष्ट्रिश्लरे्ण गरी िि ्िि ्िहको पररचािन गना  ष्ट्रकने आन्िररक ऋणको  ीमा िय गरी त फारर  
गररनेछ। 

११.७ आन्िररक ऋण पररचािन गना प्रदेशका िातग आिश्यक पने मौदद्रक उपकरण िथा ऐन तनयमहरू िथा स्थानीय िहका िातग आिश्यक 
पने कानून तनमााण गना आिश्यक  झुाि ददइनेछ।  



24 
 

रणनीतिहरू कायानीतिहरू 

१२. प्राकृतिक स्रोिको पररचािन 
गदाा िीनै िहका  रकारको िगानी 
िथा प्रतिफिको ष्ट्रहस् ा तनिाारणको 
आिार िय गररनेछ। 

१२.१ प्राकृतिक  ोि पररचािनमा िीनै िहका  ङ्घीय इकाईहरूको कुन कुन स्रोिमा के कति अिंश के क री िगानी गने र  ोबाट प्राप्त 
प्रतिफिको के कति अिंश क री बााँडफााँट गने िन्ने  म्बन्िमा काननुी आिार ियार पाना य   म्बन्िमा आिश्यक अध्ययन अन ुन्िान ष्ट्रिश्लरे्ण 
गरी  झुाि उपिब्ि गराउनकुा  ाथै आिश्यक  हजीकरण गररनेछ। 

१२.२ प्राकृतिक पूाँजीको आाँकिन गरी िागानी योग्य प्राकृतिक स्रोि पररचािनका िातग नेपाि  रकार, प्रदेश िथा स्थानीय िहको िगानी िथा 
प्रतिफिको ष्ट्रहस् ा तनिाारणको आिारिाई िस्ितुनष्ठ बनाउन आिश्यक अध्ययन गररनेछ। 

१२.३ प्राकृतिक  ोि पररचािनमा िीनै िहका  रकारको िगानी िथा प्रतिफिको ष्ट्रहस् ा तनिाारणको ष्ट्रिस्ििृ आिार र ढााँचा िय गरी त फारर  

गररनेछ। 

१३. प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट 
 म्बन्िी ष्ट्रिर्यमा  ङ्घीय 
इकाईहरूबीच उठ्न  क्न े
 म्िाष्ट्रिि ष्ट्रििाद तनिारणका 
उपायहरू पष्ट्रहचान गररनेछ। 

१३.१ प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट  म्बन्िमा देशतित्र िथा अन्य मिुकुहरूमा उठेका ष्ट्रििाद र  मािानका िातग अििम्िन गरेका ष्ट्रिति िथा 
प्रकृयाको  म्बन्िमा अध्ययन गरी ष्ट्रििादका मखु्य कारक ित्िहरू पष्ट्रहचान गरी ष्ट्रििाद तनिारणका उपायहरु पत्ता िगाइनेछ। 

१३.२ प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट  म्बन्िी ष्ट्रिर्यमा  ङ्घीय इकाईहरूबीच उठ्न  क्न े म्िाष्ट्रिि ष्ट्रििादको ष्ट्रिर्यमा  ो  म्बन्िी अध्ययनबाट 
तनिारणका उपायहरू पष्ट्रहचान गरी  मन्ियात्मक रूपमा काम गना  झुाि ददइनेछ। 

१३.३ नेपािमा उपिब्ि प्राकृतिक स्रोिहरू, तिनको अिजस्थति, उपिब्ििा,  िंजचति र प्रयोगको अिस्था, पररचािन,  िंरक्षण, उपयोग, िााँडफााँट र 
िािािरणीय प्रिाि िगायिका ष्ट्रिष्ट्रिि पक्षमा हनु  क्ने  िंिाष्ट्रिि ष्ट्रििाद, ष्ट्रििाद तनिारणका उपाय,  ङ्घीय इकाईहरूिे खेल्नपुने ितूमका िगायिका 
ष्ट्रिर्यमा आिश्यक अध्ययन अन ुन्िान गरी  िुारका उपायहरू ष्ट्रहि  झुाि प्रदान गनुाका  ाथै य   म्बन्िमा आिश्यक  हजीकरण गररनेछ। 

१४. प्राकृतिक स्रोिको 
बााँडफााँट ाँग  म्बजन्िि बािािरणीय 
प्रिाि मूल्याङ्कन  म्बन्िमा 
आिश्यक अध्ययन गररनेछ। 

१४.१ प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट गदाा  ो ाँग  म्बजन्िि िािािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कन  म्बन्िमा  रोकारिािाहरु ाँग आिश्यक 
छिफि,अन्िरष्ट्रिया, परामशा एििं अध्ययन अन ुन्िान गरी आयोगको  िंिैिातनक ितूमकाको यष्ट्रकन गरी  ो अनरुूपको आिश्यक काया गररनेछ। 

१४.२ प्राकृतिक स्रोिको उपयोगबाट प्रिाष्ट्रिि प्रदेश िथा स्थानीय िहिाई प्रिाष्ट्रिि िएको अनपुािमा  ोबाट प्राप्त हनुे रोयल्टी बााँडफााँट गरी 
ष्ट्रििरणका िातग त फारर  गदाा  म्बजन्िि िािािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कन प्रतििेदनको  मेि अध्ययन गररनेछ। 

१५. प्राकृतिक स्रोिको  िंरक्षण र 
उपयोगका ष्ट्रिर्यमा  ङ्घीय 
इकाईहरूिाई आिश्यक  झुाि 
ददइनेछ। 

१५.१ प्राकृतिक स्रोिको  िंरक्षणमा प्रदेश  रकार र स्थानीय िहबाट िइरहेको ष्ट्रिद्यमान प्रया को अध्ययन गररनेछ। 

१५.२ प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप्त रोयल्टीको रकम  म्बजन्िि स्रोिको  िंरक्षणका कायािमहरुमा उपयोग गना िीनै िहका  रकारिाई  झुाि 
ददइनेछ। 

१५.३ प्राकृतिक स्रोिको पररचािन, उपयोग,  िंरक्षण, बााँडफााँट, ष्ट्रििाद तनिारण, िािािरणीय प्रिाि, िगानीका ष्ट्रिर्य िथा क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय 
िहमा अन्िष्ट्रिा या िथा छिफि चिाई  रोकारिािाहरूिाई   ूुजचि गररनेछ। 

१६. प्राकृतिक स्रोिको उपयोगबाट 
प्रिाष्ट्रिि प्रदेश िथा स्थानीय िहिाई 

१६.१ बााँडफााँटका िातग रोयल्टी प्राप्त हनुे प्राकृतिक स्रोिको िगि िथा नक् ाङ्कन ियार गरी क्षेत्रगि िथ्याङ्कहरु एकीकृि ष्ट्रिद्यिुीय िथ्याङ्क 
व्यिस्थापन प्रणािीद्धारा व्यिजस्थि गररनेछ। 
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त्य री प्रिाष्ट्रिि िएको अनपुािमा 
 ोबाट प्राप्त हनुे रोयल्टी बााँडफााँट 
गरी ष्ट्रििरणका िातग त फारर  
गररनेछ। 

१६.२ प्राकृतिक स्रोिको उपयोगबाट प्रिाष्ट्रिि प्रदेश िथा स्थानीय िहिाई त्य री प्रिाष्ट्रिि िएको अनपुािमा  ोबाट प्राप्त हनुे रोयल्टीको 
 मन्याष्ट्रयक बााँडफााँटको ष्ट्रिस्ििृ आिार र ढााँचामा  म ामष्ट्रयक पररमाजानका िातग अध्ययन गररनेछ। 

१६.३ प्राकृतिक स्रोिको उपयोगबाट प्रिाष्ट्रिि प्रदेश िथा स्थानीय िहिाई त्य री प्रिाष्ट्रिि िएको अनपुािमा  ोबाट प्राप्त हनुे रोयल्टीको ष्ट्रहस् ा 
िाष्ट्रर्ाक रुपमा  मन्याष्ट्रयक ििरिे बााँडफााँट गरी ष्ट्रििरणका िातग त फारर  गररनेछ। 

१६.४ पानी िथा अन्य प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप्त हनु  क्ने रोयल्टीका  म्बन्िमा अध्ययन गरी  ो  म्बन्िी आिश्यक व्यिस्थाका िातग नेपाि 
 रकारिाई त फारर  गररनेछ। 

१६.५ अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को अन ूुची-४ को द्रिव्य (२) बमोजजम िीन िहका  रकारिाई गररने प्राकृतिक स्रोिको 
रोयल्टीको बााँडफााँटको अनपुाि  म्बन्िी व्यिस्थामा अध्ययन गरी पनुराििोकनका िातग नेपाि  रकारिाई त फारर  गररनेछ। 

१७. आयोगको  िंस्थागि क्षमिा 
ष्ट्रिका  गररनेछ। 

१७.१ आयोगको अिग्गै परर र  ष्ट्रहिको ििन तनमााण िथा िौतिक पूिाािारको ष्ट्रिका  र  िुार गररनेछ । 

१७.२ आयोगिाई ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिाको  िंरक्षकको रूपमा स्थाष्ट्रपि गररनेछ। 
१७.३ ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा र प्राकृतिक स्रोिको पररचािनको क्षेत्रमा प्रदेश िथा स्थानीय िहको  िंस्थागि क्षमिा ष्ट्रिका  गनाका िातग आिश्यक 
अध्ययन गरी  झुाि उपिब्ि गराइनेछ। 

१७.४  ङ्गठन िथा व्यिस्थापन  िेक्षणबाट ष्ट्रिशेर्ज्ञ पद  मेि त जाना गरी आयोगको  जचिाियको पनु ंरचना गररनेछ। 

१७.५ आयोगमा कायारि कमाचारीहरूको क्षमिा अतििषृ्ट्रद्ध कायािम  ञ्चािन गररनेछ। 

१७.६ आयोगका मध्यम र उच्च व्यिस्थापन िहका कमाचारीहरूिाई अन्िरााष्ट्रियष्ट्रित्तीय  िंस्थाहरूमा खटाउने (secondment) अि र त जाना गरी 
अन्िरााष्ट्रियअनिुि र त काइ हात ि गने िािािरण तमिाइनेछ।  

१७.७ आयोगका मध्यम र उच्च व्यिस्थापन िहका कमाचारीहरूिाई अन्िर रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन  म्बन्िी ष्ट्रिज्ञको रूपमा अन्य देशमा 
ज्ञान हस्िान्िरण गने अि र प्राप्त िएमा ष्ट्रिज्ञिा  ेिा उपिब्ि गराउन प्रचतिि कानूनको अिीनमा रही आिश्यक  हजीकरण गररनेछ।  

१७.८ आयोगको क्षमिा ष्ट्रिका का िातग राष्ट्रिय िथा अन्िरााष्ट्रियतनकायहरू ाँग  मन्िय एििं  हकाया गररनेछ। 

१७.९ िथ्याङ्क प्रयोगमा आयोगको  ूचना प्रयोगको प्रोटोकि िथा  ूचना व्यिस्थापन प्रणािी ियार गरी  ूचनाको  मग्रिा, प्रमाजणकिा र 
अखण्डिा (data integrity) कायम गररनेछ। 

१७.१० आयोगका पदातिकारीहरू, कमाचारीहरू र अन्य  रोकारिािाहरूबीच तनरन्िर छिफि एििं अन्िरष्ट्रियाको व्यिस्था गररनेछ। 

१७.११ आयोगका काम कारिाहीहरू अनमुानयोग्य र पारदशी बनाइनेछ। 

१७.१२ आयोगका त फारर हरूमा प्रयोग िएका िथ्याङ्क,  ूत्र, ष्ट्रिति र अध्ययन अन ुन्िान  म्बद्ध  ूचनािाई प्रचतिि कानून बमोजजम आितिक 
रूपमा  ािाजतनक गररनेछ। 

१७.१३ आयोगको पसु्िकाियिाई ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा अध्ययनको स्रोि केन्द्र र अतििेखाियको रूपमा ष्ट्रिका  गररनेछ। 
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१८. ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिाका ष्ट्रितिन्न 
अियिहरूको अध्ययन अन ुन्िान 
गररनेछ। 

१८.१ ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा िथा प्राकृतिक स्रोिको पररचािनका ष्ट्रितिन्न आयामहरूमा तनरन्िर अध्ययन अन ुन्िान (research) गररनेछ। 

१८.२ आयोगिे गने त फारर  िथा ददने राय  झुाबहरू अध्ययन अन ुन्िानबाट प्राप्त तनष्कर्ामा आिाररि हनुेछन।् 

१८.३ अध्ययन अन ुन्िानको िातग नेपाि िथा ष्ट्रिदेशजस्थि ष्ट्रिश् िष्ट्रिद्याियहरू, आयोगको कायाक्षेत्र ाँग तमल्दो ितूमका िएका  िंस्थाहरू िथा 
अन ुन्िानमूिक  ािाजतनक  िंस्थाहरू ाँग  मन्िय र  हकाया गररनेछ। 

१८.४ ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण र आयोगको ितूमका िगायिका ष्ट्रिष्ट्रिि पक्षहरूमा ष्ट्रिज्ञहरू ाँग तनयतमि रूपमा छिफि 
कायािम  ञ्चािन गररनेछ।  

१८.५ ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियका ष्ट्रिद्याथीहरूिाई आयोगको कायाक्षेत्र ाँग  म्बजन्िि तबर्यमा शोिकाया अनदुान (research grant) र इन्टनात प (Internship) 

को व्यिस्था गररनेछ। 

१८.६ अध्ययन अन ुन्िानको िातग आिश्यकिा अन ुार ष्ट्रिशेर्ज्ञ  ेिा तिइनेछ। 

१८.७ राष्ट्रिय नीतिको पािना गदै आिश्यकिा अन ुार अन्िरााष्ट्रियस्रोिको पररचािन गररनेछ। 

१९.  रोकारिािा तनकायहरू ाँग 
प्रिािकारी  मन्िय स्थापना 
गररनेछ ।  

१९.१ अन्िर  मन्िय एििं  हजीकरण  तमतिको ष्ट्रियाशीििािाट मखु्य  रोकारिािा तनकायहरूबीच नीतिगि  मन्िय एििं  हजीकरण 
गररनेछ। 

१९.२ आयोगका काम, किाव्य, अतिकार  म्बन्िी  रोकारिािाहरूको िातग ष्ट्रितिन्न िहमा अतिमखुीकरण कायािम  ञ्चािन गररनेछ।  

१९.३ आयोगिे गने त फारर का  म्बन्िमा प्रमखु  रोकारिािाहरू ाँग तनरन्िर अन्िरष्ट्रिया, छिफि र  िंिाद गरी पषृ्ठपोर्ण तिइनेछ । 

१९.४ आयोगको कायाक्षेत्र ाँग  म्बजन्िि राष्ट्रिय िथा अन्िराष्ट्रिय  ािाजतनक  िंस्थाहरू ाँग  म्बन्ि र  हकाया स्थापना गररनेछ । 

१९.५ आयोगिे आफ्नो काम, किाव्यका  म्बन्िमा आिश्यकिान ुार अन्य  िंिैिातनक तनकाय, नेपाि  रकार, प्रदेश िथा स्थानीय िहका 
 रकारी कायाािय िा  ािाजतनक  िंस्था ाँग राय परामशा तिने िथा  मन्िय गनेछ। 

१९.६ िीनै िहका  रकारहरूबीच ष्ट्रिश्वा को िािािरण थप  दुृढ गना आयोगिे  मन्िय  ेि ु(coordination bridge) को रूपमा काया गनेछ। 

१९.७ प्रदेश र स्थानीय िहको स्िायत्तिाको  म्मान हनुे गरी राजस्ि बााँडफाटको कानूनी र कायाष्ट्रितिगि व्यिस्था गना  म्बजन्िि तनकायहरू ाँग 
आिश्यक  मन्िय गररनेछ। 

२०.  रोकारिािा तनकायहरूिाई 
आिश्यक  झुाब ददने,  हयोग िथा 
 हजीकरण गररनेछ। 

२०.१ आयोग ाँग  म्बजन्िि ष्ट्रिर्यमा  रोकारिािा तनकायबाट राय माग िएको अिस्थामा आिश्यकिा र उपयिुिा हेरी राय  झुाि ददइनेछ। 

२०.२  ङ्घ, प्रदेश िथा स्थानीय िहिे अििम्बन गरेका खचा प्रणािीको गणुस्िरको  म्बन्िमा आिश्यकिान ुार  झुाि ददइनेछ। 

२०.३  ङ्घीय, प्रदेश िथा स्थानीय कर एििं राजस्िका  म्बन्िमा  झुाि माग िै आएमा आिश्यक  झुाि ददइनेछ।  

२०.४ ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा र प्राकृतिक स्रोि पररचािनका  म्बन्िमा  रकोरिािा तनकायिाट माग िएमा आिश्यक  झुाि उपिब्ि गराइनेछ। 

२०.५  ङ्घ, प्रदेश र स्थानीय िहिीच स्रोिको बााँडफााँट िथा उपयोगमा िएको िा हनु क्ने ष्ट्रििाद तनरुपण गना आिश्यकिा अन ुार  हजीकरण 
गररनेछ। 



27 
 

रणनीतिहरू कायानीतिहरू 

२०.६ अन्िर रकारी अनदुानका  म्बन्िमा िीनै िहका  रकारिाई आिश्यक  झुाि ददइने छ। 

२१.  िंष्ट्रििानमा िएको व्यिस्था 
अनकूुि आयोग  म्िद्ध ष्ट्रिद्यमान 
ऐनहरूमा पररमाजानका िातग 
 म्बजन्िि तनकाय ाँग  मन्िय एििं 
 हजीकरण गररनेछ। 

२१.१ ष्ट्रिद्यमान ऐनहरूमा पररमाजानका िातग  रोकारिािा तनकाय ाँग परामशा गरी  झुाि  ङ्किन गररनेछ। 

२१.२ प्राप्त  झुािहरू  मेि  मािेश गरी प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ मा  म ामष्ट्रयक पररमाजान गना  िंशोिनको मस्यौदा 
ियार गरी नेपाि  रकार  मक्ष थप प्रकृयाका िातग प्रस्ििु गररनेछ। 

२१.३ अन्िर रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ मा आिश्यक पररमाजानका गना  झुाि ियार गरी नेपाि  रकार  मक्ष थप प्रकृयाका िातग 
प्रस्ििु गररनेछ। 

२१.४ प्राकृतिक स्रोि, प्राकृतिक स्रोिको पररचािन, प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप्त हनुे रोयल्टी, प्राकृतिक स्रोिमा िगानी, प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप्त हनुे 
प्रतिफि जस्िा शब्द, िाक्य, िा ष्ट्रिर्यिाई स्पि पररिाष्ट्रर्ि गदै प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप्त हनुे िािको बााँडफााँट  मेिका िातग य   म्बन्िी 
एष्ट्रककृि ऐन तनमााण गरी कायाान्ियनमा ल्याउनका िातग आयोगको िफा बाट आिश्यक ियारी,  मन्िय, एििं  हजीकरण गररनेछ। 

२१.५ ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा कायाान्ियनका िातग नयााँ कानून तनमााणको िस्ितुनष्ठ  झुाि प्राप्त िएमा िा आिश्यकिा मह ू  िएमा  ो को िातग 
ऐनको मस्यौदा ियार गरी नेपाि  रकार  मक्ष थप प्रकृयाका िातग प्रस्ििु गररनेछ। 

२२. आयोगको  ञ्चार िथा त काइ 
रणनीति ियार गरी कायाान्ियनमा 
ल्याइने छ। 

२२.१ आयोगिे ियार गने आिार र तनिाारण गने ढााँचा, त फारर , राय  झुाि, आयोगका तनणाय र  ङ्घीय इकाईहरूबीचको ष्ट्रित्तीय 
अन्िर म्बन्ििाई प्रिािकारी बनाउन आयोगको  ञ्चार रणनीति ियार पारी आयोगिे गने आन्िररक र बाह् य  ञ्चारका प्रष्ट्रिया र  िंरचना ियार 
गररनेछ। 
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पररच्छेद-४: 
रणनीति कायाान्ियन कायायोजना (Implementation Framework) 

४.१ रणनीति कायाान्ियन कायायोजना 

मातथ ३.७ मा उजल्िजखि रणनीति िथा कायानीति/कायािमहरूको कायाान्ियनका िातग आयोगिे तनम्नान ुारको कायायोजना िजुामा गरेको छ। य  कायायोजनािाई थप प्रिािकारी 
बनाउनका िातग आयोगिे उपिब्ि स्रोि र  ािनको आिारमा कायािम पररमाजान  मेि गना  क्नेछ िने रणनीतिक योजनामा व्यि कतिपय ष्ट्रिर्यहरूको कायाान्ियन कुनै अितितित्र 
 ीतमि नरही दीर्ाकाि म्म तनरन्िर रूपमा गनुा पनेछ। 

ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

 रणनीति १: नपेािको  िंष्ट्रििानिे तनददाि गरेका ष्ट्रिर्यहरू  तुनजिि हनु ेगरी राजस्ि बााँडफााँटको कानूनी आिार ियार गना त फारर  गररनछे।  

कायानीति १.१: प्रदेश र स्थानीय िहका आिश्यकिा बमोजजमका ष्ट्रियाकिापहरू प्रिािकारी रूपिे  म्पादन गना  ष्ट्रकने गरी न्यायोजचि ष्ट्रह ाबिे राजस्ि बााँडफााँटको त फारर  गररनेछ।  

१.१.१ प्रदेश र स्थानीय िहबाट प्रदान गररने  ेिा 
िथा  म्पादन गररन ेकायाहरू प्रिािकारी 
रूपिे  म्पादन गना न्यायोजचि ष्ट्रह ाबिे 
राजस्ि बााँडफााँटको त फारर  गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
 रकार 

अथा मन्त्रािय दोस्रो िर्ा 
तित्र 

अध्ययन प्रतििेदन प्राप्त िई 
न्यायोजचि आिारमा राजस्ि 
बााँडफााँटको त फारर  िएको 
हनुे। 

कायानीति १.२: प्रदेश र स्थानीय िहमा जनिािाई परु् याउन ुपने  ेिाको मूल्य ाँग िादात्म्यिा हनुे शलु्क, मह ूि, दस्िरु िगायिका राजस्ि  ङ्किनका स्िरीकृि मानक िथा पनुष्ट्रिािरणात्मक न्याय 
(redistributive justice)  तुनजिि हनुे गरी आन्िररक स्रोि पररचािन र राजस्ि बााँडफााँटका ष्ट्रिकल्पहरू अध्ययन गरी त फारर  गररनेछ।  

१.२.१ प्रदेश िथा स्थानीय  रकारिे उपिब्ि 
गराउने  ेिा  षु्ट्रििा बापिको शलु्क, मह ूि 
एिम ्दस्िरुको अध्ययन गरी राजस्ि 
 ङ्किनका स्िरीकृि मानकहरूका  म्बन्िमा 
 झुाि ददने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
 रकार 

अथा मन्त्रािय तनरन्िर अध्ययन प्रतििेदनका आिारमा 
 झुाि ियार। 

१.२.२ प्रदेश िथा स्थानीय  रकारिे उपिब्ि 
गराउने  ेिाबाट पनुष्ट्रिािरणात्मक न्याय 
प्रिद्धान गना आन्िररक स्रोि पररचािन र 
राजस्ि बााँडफााँटका ष्ट्रिकल्पहरू अध्ययन गरी 
 झुाि प्रदान गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
 रकार 

गाउाँपातिका राष्ट्रिय 
महा ङ्घ, नेपाि 
नगरपातिका  ङ्घ, 

जज. . . महा ङ्घ नेपाि 

तनरन्िर अध्ययन प्रतििेदनका आिारमा 
 झुाि ियार। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

कायानीति १.३: प्रदेश र स्थानीय िहको राजस्ि  ङ्किनको अतिकारको प्रत्याितूि र  ो अतिकारको प्रयोग गनाका िातग ित्ति ्तनकायिाई  क्षम बनाउने उपायहरूको अध्ययन गरी त फारर  

गररनेछ। 

१.३.१ प्रदेशहरूिे  िंष्ट्रििान प्रदत्त अतिकार 
बमोजजमको राजस्ि  ङ्किन महत्तम िागि 
प्रिािकाररिा, न्यायोजचि आिार र दर 
बमोजजम  ङ्किन गना  के न केको 
अध्ययन गरी  िुारका उपायहरू  झुाउने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

प्रदेश  रकार स्थानीय  रकार दोस्रो िर्ा अध्ययन प्रतििेदनका आिारमा 
 झुाि ियार। 

१.३.२ स्थानीय िहिे  िंष्ट्रििान प्रदत्त अतिकार 
बमोजजमका राजस्ि  ङ्किन महत्तम िागि 
प्रिािकाररिा, न्यायोजचि आिार र दर 
बमोजजम  ङ्किन गना  के न केको अध्ययन 
गरी  िुारका उपायहरू  झुाउने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

स्थानीय  रकारहरू प्रदेश  रकार, 
गाउाँपातिका राष्ट्रिय 
महा ङ्घ, नेपाि 
नगरपातिका  ङ्घ, जज   
महा ङ्घ नेपाि 

िेस्रो िर्ा अध्ययन प्रतििेदनका आिारमा 
 झुाि ियार। 

कायानीति १.४: प्रदेश र स्थानीय िहको राजस्ि उठाउन  क्न ेक्षमिा अतििषृ्ट्रद्ध गना र  ीमान्ि  ङ्किन िागि (marginal collection cost) कम गनाका िातग प्राष्ट्रितिक िथा  िंस्थागि  िंयन्त्रका 
ष्ट्रिकल्पहरू त फारर  गररनेछ।  

१.४.१ प्रदेश र स्थानीय िहका  ाझा अतिकार 
 ूचीमा  मािेश करातिकार कायाान्िायनका 
िातग िागि प्रिािी  िंयन्त्रहरुको अध्ययन 
गरी ष्ट्रिकल्पहरू  झुाउने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
 रकारहरू 

गाउाँपातिका राष्ट्रिय 
महा ङ्घ, नेपाि 
नगरपातिका  ङ्घ, 

जज. . . महा ङ्घ नेपाि 

चौथो िर्ा 
तित्र 

अध्ययन प्रतििेदन प्राप्त िई 
 झुाि ियार। 

१.४.२ राजस्ि प्रशा नमा  ूचना प्रष्ट्रितििाई बढािा 
ददई ष्ट्रिद्यिुीय राजस्ि ििुानी प्रणािी र 
एकीकृि करदािा  ूचना प्रणािी िथा 
आितुनक कर प्रशा नका अ ि अभ्या  
िगायिबाट  ीमान्ि िागि कम गने 
उपायहरू  झुाउने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

िीनै िहका  रकारहरू   चौथो िर्ा 
तित्र 

ष्ट्रिद्यिुीय राजस्ि िकु्त्तानी 
प्रणािी र एकीकृि करदािा 
 ूचना प्रणािी िाग ुिएको हनुे। 

कायानीति १.५: राजस्िको आिार र दायरा ष्ट्रिस्िारको  म्िाव्यिा र  ङ्कतिि राजस्िको उपयोग गदाा महत्तम उत्पादकत्ि (optimum productivity) हात ि गने  म्बन्िमा अध्ययन गररनेछ। 

१.५.१ राजस्िको आिार र दायरा ष्ट्रिस्िारको 
 म्िाव्यिा अध्ययन गना  रोकारिािा 
तनकायहरू ाँग  मन्िय गरी अध्ययन गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय  रकार 

अथा मन्त्रािय, राजस्ि 
परामशा  तमति, महािेखा 
तनयन्त्रक कायाािय 

दोस्रो िर्ा  अध्ययन प्रतििेदन प्राप्त िएको 
हनुे। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

१.५.२ राजस्िको उपयोगबाट  म्पादन गररने 
ष्ट्रियाकिापहरूमा उत्पादकत्ि िषृ्ट्रद्ध र 
उपयोगकिााहरूमा अपनत्ि िषृ्ट्रद्ध गने 
उपायहरू पष्ट्रहचान गरी त फारर  गने।  

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय  रकार 

अथा मन्त्रािय, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह, 

महािेखा तनयन्त्रक 

कायाािय 

दोस्रो िर्ा  प्रति इकाई राजस्िबाट 
उत्पादकत्िको मापन गने ष्ट्रिति 
त फारर  िएको हनुे। 

कायानीति १.६: प्रदेश िथा स्थानीय िहमा राजस्ि पररचािन क्षमिा अतििषृ्ट्रद्धबाट आन्िररक आयमा बढोत्तरी गराई ददगो ष्ट्रिका का पूिाािार तनमााणमा  हयोग पगु्न ेगरी स्रोि पररचािन गना 
 रोकारिािा तनकायहरू ाँग अन्िष्ट्रिा या गररनेछ।  

१.६.१ प्रदेश िथा स्थानीय िहमा राजस्ि पररचािन 
क्षमिा अतििषृ्ट्रद्धबाट आन्िररक आय बढाउने 
उपायहरूको अध्ययन गरी त फारर  गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
 रकार 

अथा मन्त्रािय, 

गाउाँपातिका राष्ट्रिय 
महा ङ्घ, नेपाि 
नगरपातिका  ङ्घ 

 ािब ािी 
तनरन्िर 

राजस्ि पररचािन क्षमिा 
अतििषृ्ट्रद्धबाट आन्िररक आयमा 
बढोत्तरी िएको हनुे। 

१.६.२  ङ्कतिि राजस्िबाट प्रदेश र स्थानीय िहिे 
दीगो पूिाािार ष्ट्रिका का िक्ष्य हात ि गना 
 हयोग पगु्ने उपायहरूको अध्ययन गरी 
त फारर  गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
 रकारहरू 

राष्ट्रिय योजना आयोग, 

गाउाँपातिका राष्ट्रिय 
महा ङ्घ, नेपाि 

नगरपातिका  ङ्घ, जज   
महा ङ्घ नेपाि 

 ािब ािी 
तनरन्िर 

दीगो ष्ट्रिका का पूिाािारहरू 
पररिाष्ट्रर्ि गरी क्षेत्रगि पूिाािार 

तनमााणिाई बजेट िथा 
कायािमिे  मेट्न थािेको 
हनुे। 

१.६.३ दीगो ष्ट्रिका का पूिाािारमा स्रोि पररचािन 
गना अन्िष्ट्रिा या चिाउने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
 रकारहरू 

राष्ट्रिय योजना आयोग, 

प्रदेश नीति आयोग, ष्ट्रिर्य 
ष्ट्रिज्ञहरू र  रोकारिािा 
तनकायहरू 

 ािब ािी 
तनरन्िर 

राष्ट्रिय योजना आयोगिे िोकेको 
दीगो ष्ट्रिका का िक्ष्य हात ि 
गनामा प्रदेश िथा स्थानीय 
िहको जागरुकिा योजना िथा 
िाष्ट्रर्ाक बजेटमा झजल्कने। 

कायानीति १.७: क्षेत्रीय अ न्ििुनका ष्ट्रितिन्न आयामहरूको अध्ययन गदै आतथाक िथा मानिीय गररबी र अ मानिाको न्यूनीकरण गने गरी राजस्ि बााँडफााँटका आिारहरूमा आितिक पररमाजान गरी 
त फारर  गररनेछ।  

१.७.१ प्रदेश र स्थानीय िहहरूबीच िम्बीय िथा 
अनपु्रस्थ अ न्ििुन (vertical and horizontal 

imbalance) का आयामहरू र कारकहरूको 
अध्ययन गने गराउने।  

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

नीति अन ुन्िान प्रतिष्ठान, 

शोि अन ुन्िान गने 
तनकायहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय  रकार, 
राष्ट्रिय योजना आयोग 

दोस्रो िर्ा 
तित्र 

अध्ययन प्रतििेदन प्रातप्त। 

१.७.२ प्रदेश र स्थानीय िहमा क्षेत्रीय अ न्ििुन, 

गररबी, अ मानिा, एिम ्िज चिीकरणको 
अिस्थाको अध्ययन गने गराउने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

नीति अन ुन्िान प्रतिष्ठान, 

शोि अन ुन्िान गने 
तनकायहरू 

नेपाि  रकार, राष्ट्रिय 
योजना आयोग, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय  रकार  

िेस्रो िर्ा तित्र अध्ययन प्रतििेदन प्रातप्त। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

१.७.३ राजस्ि बााँडफााँटिाई ष्ट्रिद्यमान अ न्ििुन, 

गररबी र अ मानिा न्यूनीकरणको औजारको 
रूपमा प्रयोग गना  ामष्ट्रयक  िुारको 
त फारर  गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय  रकार 

अथा मन्त्रािय, महािेखा 
तनयन्त्रक कायाािय 

तनरन्िर  िुारको खाका ियार हनुे। 

कायानीति १.८: राजस्ि बााँडफााँट िथा ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणबाट ष्ट्रिपद् व्यिस्थापन िगायिका आकजस्मक काया र अस्थायी आिश्यकिा परुा गने खािका ष्ट्रियाकिापमा  मेि िगानी गना प्रोत् ाष्ट्रहि 
गने गरी  म्बजन्िि तनकायिाई  झुाि ददइनेछ।  

१.८.१ राजस्ि बााँडफााँट िथा अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय 
हस्िान्िरणबाट प्रदेश र स्थानीय िहिे 
अनकूुिन (adaptation), ष्ट्रिपद प्रतिकाया 
(response) िथा उत्थानशीि पनुप्राातप्त 
(resilient recovery) का िातग गरेको स्रोि 
व्यिस्थापनको अध्ययन गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह राष्ट्रिय ष्ट्रिपद् जोजखम 
न्यूनीकरण िथा 
व्यिस्थापन प्रातिकरण 

अथा मन्त्रािय, महािेखा 
तनयन्त्रक कायाािय 

दोस्रो िर्ा 
तित्र 

अध्ययन प्रतििेदनका आिारमा 
 झुाि त फारर  हनुे। 

१.८.२ प्रदेश र स्थानीय िहिे आकजस्मक  ङ्कट 
व्यिस्थापनका िातग राजस्ि बााँडफााँटबाट 
गरेको िगानी िथा स्रोि व्यिस्थापनको 
अध्ययन गरी प्रिािकारी ष्ट्रिपद्/ ङ्कट ष्ट्रित्त 
(crisis financing) का  झुाि प्रदान गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
 रकार 

अथा मन्त्रािय, महािेखा 
तनयन्त्रक कायाािय 

दोस्रो िर्ा 
तित्र 

अध्ययन प्रतििेदनका आिारमा 
 झुाि त फारर  हनुे। 

रणनीति २: िीनै िहका  रकारबीच राजस्िको बााँडफााँट  न्ितुिि र पारदशी बनाउन ेष्ट्रिस्ििृ आिार र ढााँचा त फारर  गररनछे।  

कायानीति २.१: जन िंख्या, क्षेत्रफि, मानि ष्ट्रिका   ूचकाङ्क, राजस्ि  ङ्किनमा गरेको प्रया , पूिाािार ष्ट्रिका  र ष्ट्रिशेर् अिस्थािाई ध्यानमा राखी अद्याितिक िथ्याङ्क र अध्ययनका आिारमा राजस्ि 
बााँडफााँट त फारर  गररनेछ। 

२.१.१ राजस्ि बााँडफााँटका ष्ट्रिद्यमान आिार र 
ढााँचाबाट गररएको त फारर को प्रिािकाररिा 
िथा त्य मा आिश्यकिान ुार पररमाजान 
गने  म्बन्िमा ष्ट्रिस्ििृ अध्ययन अन ुन्िान 
गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

अथा मन्त्रािय, शोि 
अन ुन्िानकारी 
तनकायहरू 

िेस्रो िर्ा 
तित्र 

अध्ययन प्रतििेदन प्राप्त हनुे। 

२.१.२ राजस्ि बााँडफााँटका ष्ट्रिस्ििृ आिार 
अनरुूपको िथ्याङ्क प्राप्त गना व्यिस्थापन 
 ूचना प्रणािीको ष्ट्रिका  गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह, केन्द्रीय िथ्याङ्क 
ष्ट्रििाग,  ूचना प्रष्ट्रिति 

अथा मन्त्रािय, महािेखा 
तनयन्त्रक कायाािय 

िेस्रो िर्ा 
तित्र 

व्यिस्थापन  ूचना प्रणािीको 
ष्ट्रिका  िएको हनुे। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

ष्ट्रििाग, राष्ट्रिय  ूचना 
प्रष्ट्रिति केन्द्र 

२.१.३ िीनै िहका  रकारबीच राजस्िको बााँडफााँट 
 न्ितुिि बनाउने उपायहरूको अध्ययन 
गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

अथा मन्त्रािय, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

शोि अन ुन्िानमूिक 
ष्ट्रिका   िंस्था, 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरू,  ङ्घीय 
 िं द/  िं दीय  तमति 

 िेस्रो िर्ा  न्ितुिि राजस्ि बााँडफााँटका 
उपायहरू  म्बन्िी प्रतििेदन।  

कायानीति २.२: राजस्ि बााँडफााँट  म्बन्िमा य अजर् गररएका अध्ययनहरूको पनुराििोकन  मेि गरी नेपाि  रकारका ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय, प्रदेश  रकार र स्थानीय िहको  ाथै नागररक  माज 

 मेिको परामशामा िस्िपुरक र स्िरीकृि त फारर  गररनेछ। 

२.२.१ राजस्ि बााँडफााँटमा हाि  म्म गररएका 
अध्ययनहरूको पनुराििोकन िथा 
 रोकारिािाहरू र नागररक  माज ाँग 
परामशा (stakeholders consultation) गरी 
पषृ्ठपोर्ण प्राप्त गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह, 

नागररक  माज 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय, 

महािेखा तनयन्त्रक 
कायाािय, केन्द्रीय िथ्याङ्क 

ष्ट्रििाग 

िेस्रो िर्ा 
तित्र 

 रोकारिािा ाँगको परामशा 
(stakeholders consultation) र 
नागररक  िंिग्निा (civic 

engagement) िएको हनुे। 

२.२.२ राजस्ि बााँडफााँटिाई थप िस्िपुरक र 
स्िरीकृि बनाउने उपायहरूको पष्ट्रहचान गरी 
त फारर  गने 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

केन्द्रीय िथ्याङ्क ष्ट्रििाग, 

शोि अन ुन्िानकारी 
तनकाय, व्यजि िथा 
 िंस्थाहरू 

चौथो िर्ातित्र राजस्ि बााँडफााँटको त फारर  
थप िस्िपुरक र स्िरीकृि 
िएको हनुे। 

कायानीति २.३: ष्ट्रितिन्न िहिे राजस्ि  ङ्किनमा गरेको प्रया को अध्ययन गरी थप प्रया बाट राजस्िको आिार र दायरा ष्ट्रिस्िार िथा राजस्ि  ङ्किन कायादक्षिाका उपायहरूका  म्बन्िमा  ोही 
प्रकृतिका काया गने नेपाि  रकारका तनकायहरू ाँग  मेि  मन्िय गरी ददगो राजस्ि व्यिस्थापनका उपायहरू त फारर  गररनेछ।  

२.३.१ िीनै िहका  रकारिे राजस्िको आिार र 
दायरा ष्ट्रिस्िार गना गरेको प्रया हरूको 
अध्ययन गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

अथा मन्त्रािय, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

अथा मन्त्रािय, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

 ािब ािी 
रूपमा 
तनरन्िर 

अध्ययन प्रतििेदनका आिारमा 
 झुाि त फारर  हनुे। 

२.३.२  रोकारिािाहरू ाँग छिफि गरी राजस्ि 
 ङ्किनमा थप कायाकुशििा हात ि गने 
उपायहरू  झुाउने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

शोि अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू 

 ािब ािी 
रूपमा 
तनरन्िर 

अध्ययन प्रतििेदनका आिारमा 
 झुाि त फारर  हनुे। 

२.३.३ राजस्ि व्यिस्थापनमा गरेको प्रया को 
अध्ययन गरी  िुारका उपायहरू  झुाउने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

शोि अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू 

 ािब ािी 
रूपमा 
तनरन्िर 

 झुाि त फारर  िएको हनुे। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

कायानीति २.४: ष्ट्रिद्यमान राजस्ि बााँडफााँटका आिारहरू ष्ट्रिस्िार गदै न्यूनिम राजस्ि बााँडफााँटको आिार  मेि  ूत्रिद्ध िररकािे तनिाारण गररनेछ।  

२.४.१ ष्ट्रिद्यमान राजस्ि बााँडफााँटका आिारहरूको 
ष्ट्रिस्िारका  म्बन्िमा अध्ययन गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

शोि अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू 

िेस्रो िर्ातित्र राजस्ि बााँडफााँटका 
आिारहरूको ष्ट्रिस्िारका 
 म्बन्िमा अध्ययन प्रतििेदन 

प्राप्त हनुे। 

२.४.२ न्यूनिम राजस्ि बााँडफााँट  ूत्रिद्ध गने 
 म्बन्िमा अध्ययन गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

शोि अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू 

िेस्रो िर्ातित्र न्यूनिम राजस्ि बााँडफााँट 
 ूत्रिद्ध हनुे। 

कायानीति २.५: प्रत्येक पााँच िर्ामा राजस्ि बााँडफााँटको आिार र ढााँचामा पनुराििोकन गररनेछ। 

२.५.१ राजस्ि बााँडफााँटको ष्ट्रिस्ििृ आिार र ढााँचा 
पनुराििोकनको िातग िथ्याङ्क व्यिस्थापन 
प्रणािी ष्ट्रिका  गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा 
व्यिस्थापन महाशाखा/ 
िथ्याङ्क ष्ट्रिश्लरे्ण शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

शोि अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू 

दोस्रो िर्ातित्र िथ्याङ्क व्यिस्थापन प्रणािी 
ष्ट्रिका  हनुे। 

२.५.२ राजस्ि बााँडफााँटका आिार र ढााँचामा 
आितिक पनुराििोकन गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

गाउाँपातिका राष्ट्रिय 
महा ङ्घ, नेपाि 
नगरपातिका  ङ्घ, ष्ट्रिज्ञहरू 

िेस्रो िर्ातित्र पनुराििोकनको खाका ियार 
हनुे। 

रणनीति ३:  ङ्घीय इकाईहरूबीच आत्मतनिारिा र ष्ट्रिका मा प्रतिस्पिाा प्रिद्धान गने गरी राजस्ि बााँडफााँटको त फारर  गररन ेछ। 

कायानीति ३.१: प्रदेश र स्थानीय िहिे आफ्नो स्रोिबाट उठाएको राजस्ि िथा राजस्ि बााँडफााँटबाट प्राप्त रकमबाटै प्रशा तनक खचा व्यहोने गरे/नगरेको  म्बन्िमा अध्ययन गरी अनपुािन  िंयन्त्र 
(compliance mechanism) िाई  मेि काया म्पादन  ूचकको आिार बनाइनेछ। 

३.१.१ प्रदेश िथा स्थानीय िहिे आन्िररक स्रोि र 
राजस्ि बााँडफााँटबाट व्यहोरेको प्रशा तनक 
एििं  ञ्चािन खचाको अनपुाि अध्ययन गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह  

शोि अन ुन्िानमूिक 
िथा ष्ट्रिका   िंस्थाहरू 

प्रत्येक िर्ा राजस्ि बााँडफााँटको त फारर  
गना  हयोग पगु्ने। 

३.१.२ प्रदेश िथा स्थानीय िहको प्रशा तनक र 
  चािन खचा राजस्ि बााँडफााँट र आन्िररक 
स्रोिबाट व्यिस्थापन गदाा अपनाउन ुपने 
तमिव्यष्ट्रयििाका उपायहरु  झुाउने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

अथा मन्त्रािय िाष्ट्रर्ाक 
रूपमा 

आयोगको त फारर  दस्िािेज। 

३.१.३ प्रदेश िथा स्थानीय िहिे आन्िररक राजस्ि 
र राजस्ि बााँडफााँटको रकम कानून बमोजजम 
खचा गने कायािाई प्रोत् ाष्ट्रहि गना उपयिु 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा 

िाष्ट्रर्ाक 
रूपमा 

आयोगको त फारर  दस्िािेज। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

अनपुािन  िंयन्त्रको अध्ययन गरी  झुाि 
ददने। 

कायानीति ३.२:  बै िहका  रकारका  ािि ािी आतथाक ऐन र बजेटको अध्ययन ष्ट्रिश्लरे्ण गरी  िुारको िातग  झुाि उपिब्ि गराइने छ। 

३.२.१ िीनै िहका  रकारहरूका  ािि ािी 
आतथाक ऐन र बजेट ििव्यको अध्ययन 

िथा ष्ट्रिश्लरे्ण गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

अथा मन्त्रािय, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

शोि अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू 

दोस्रो िर्ातित्र अध्ययन प्रतििेदन। 

३.२.२ अध्ययनबाट प्राप्त तनष्कर्ा एििं 
 रोकारिािाहरूको पषृ्ठपोर्ण  मेिका 
आिारमा राजस्ि नीतिमा गनुापने  िुार 
 म्बन्िमा त फारर  गने। 

आयोग अथा मन्त्रािय, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा 
व्यिस्थापन महाशाखा 

दोस्रो िर्ातित्र प्रतििेदन प्राप्त िई  झुाि प्रदान 
गररएको हनुे। 

कायानीति ३.३: अन्िरप्रदेश र अन्िरपातिका स्िस्थ प्रतिस्पिााद्वारा कायादक्षिापूणा राजस्ि  ङ्किन, िागि-प्रिािकारी हनुे ष्ट्रियाकिापमा स्रोि पररचािन र गणुस्िरीय  ेिा प्रिाह िथा अ ि अभ्या िाई 
प्रोत् ाहन गना पारस्पररक अध्ययन र त काइमा आयोगिे ितूमका तनिााह गनेछ। 

३.३.१ स्रोि पररचािनमा अन्िरपातिका र अन्िर 
प्रदेश कायादक्षिाको ििुनात्मक अध्ययन 
गरी स्रोि  ङ्किनमा उत्तम अभ्या को 
पष्ट्रहचान गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
 रकार 

अथा मन्त्रािय तनरन्िर उत्तम अभ्या हरू पष्ट्रहचान 
िएको हनुे। 

३.३.२ प्रदेश िथा स्थानीय िहबाट प्रतितनतिमूिक 
नमूना छनौट गरी  ङ्कतिि राजस्िको 
उपयोगमा िागि-प्रिािकाररिा िथा 
गणुस्िरीय  ेिा प्रिाहको अिस्थाको अध्ययन 
गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

गाउाँपातिका राष्ट्रिय 
महा ङ्घ, नेपाि 
नगरपातिका  ङ्घ, शोि 
िथा अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू 

तनरन्िर अध्ययन प्रतििेदन प्राप्त िई 
राजस्ि रकमको उपयोगमा 
गणुस्िरीयिा र िागि-
प्रिािकाररिाको जानकारी प्राप्त 
हनुे। 

३.३.३ अ ि अभ्या िाई प्रोत् ाहन गना पारस्पररक 
अनगुमन र त काइिाई प्रोत् ाष्ट्रहि गना 
 िंयोजनकारी ितूमका खेल्ने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िहहरू 

गाउाँपातिका राष्ट्रिय 
महा ङ्घ, नेपाि 
नगरपातिका  ङ्घ 

तनरन्िर अ ि अभ्या  थप तनकायमा 
ष्ट्रिस्िार िएको हनुे। 

रणनीति ४:  ङ्घ, प्रदेश र स्थानीय  रकारको खचा जजम्मेिारी परुा गने र राजस्ि अ िुीमा  िुार गनुा पने उपायहरूको त फारर  गररनछे। 

कायानीति ४.१:  बै ष्ट्रकत मका आतथाक ष्ट्रियाकिापहरूिाई करको दायरामा ल्याई राजस्िको आिार फराष्ट्रकिो बनाउने  म्बन्िमा आिश्यक अध्ययन गरी  बै िहका  रकारहरूिाई उत्प्ररेरि 

गररनेछ। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

४.१.१ छााँया अथािन्त्र िथा अनौपचाररक क्षेत्रिाई 
औपचाररक अथािन्त्रमा  मािेश गना िीनै 
िहका  रकारिाई  झुाि ददने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

अथा मन्त्रािय, महािेखा 
तनयन्त्रक कायाािय,  

केन्द्रीय िथ्याङ्क ष्ट्रििाग िाष्ट्रर्ाक 
रूपमा 

आयोगका त फारर  दस्िािेज। 

४.१.२  ामाजजक उत्तरदाष्ट्रयत्ि र कर तिने प्रिजृत्तमा 
 िुार ल्याउने खािका कायािम  ञ्चािन 
गना िीनै िहका  रकारिाई  झुाि ददने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

 ञ्चार माध्यम, 

िेखापरीक्षण  िंस्था र 
 ामदुाष्ट्रयक  िंस्थाहरू 

िाष्ट्रर्ाक 
रूपमा 

आयोगका त फारर  दस्िािेज। 

कायानीति ४.२: राजस्ि अ ूिीमा उल्िेख्य प्रगति गरेका प्रदेश र स्थानीय िहको स्थिगि अििोकन गरी अ ि अभ्या हरू अनकुरणको िातग पारस्पररक त काइको ढााँचा त फारर  गररनेछ। 

४.२.१ ििुनात्मक रूपमा उच्च राजस् ि अ ूिी 
गरेका प्रदेश र स्थानीय िहको िथ्याङ्क 
 ङ्किन गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा  

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िहहरू, िथ्याङ्क ष्ट्रिश्लरे्ण 
शाखा 

महािेखा तनयन्त्रकको 
कायाािय, केन्द्रीय िथ्याङ्क 
ष्ट्रििाग 

िाष्ट्रर्ाक 
रूपमा 

िथ्याङ्क  ष्ट्रहिको प्रतििेदन प्राप्त 
हनुे। 

४.२.२ स्थिगि अििोकनको तनष्कर्ा  मेिका 
आिारमा राजस् ि अ ूिीमा गना  ष्ट्रकने  िुार 
 म्बन्िमा पारस्पररक त काइको ढााँचा 
त फारर  गने। 

आयोग प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

गाउाँपातिका राष्ट्रिय 
महा ङ्घ, नेपाि 
नगरपातिका  ङ्घ 

िाष्ट्रर्ाक 
रूपमा 

 झुािको खाका ियार हनुे। 

कायानीति ४.३: उत्पादन, िगानी र व्यि ायिाई प्ररेरि गने करदािामैत्री प्रगतिशीि कर प्रणािी स्थाष्ट्रपि गने नीतिको अििम्बन गना आिश्यक  झुाि ददइनेछ। 

४.३.१ उत्पादन, िगानी, व्यि ाय, एििं उद्यमशीििा 
प्रिद्धान गने खािका कर नीति अििम्िन 
गना आिश्यक अध्ययन गरी  झुाि ददने। 

आयोग, ष्ट्रित्तीय 
व्यिस्थापन महाशाखा/ 
राजस्ि बााँडफााँट शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

अथा मन्त्रािय, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

िाष्ट्रर्ाक 
रूपमा 

 झुाि ियार िएको हनुे। 

४.३.२ करदािामैत्री कर प्रशा न  ञ्चािन गने 
उपायहरू  झुाउने। 

आयोग, ष्ट्रित्तीय 
व्यिस्थापन महाशाखा/ 
राजस्ि बााँडफााँट शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

अथा मन्त्रािय, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

िाष्ट्रर्ाक 
रूपमा 

 झुाि ियार िएको हनुे। 

कायानीति ४.४: राजस्ि अ ूिीमा गनुापने  िुार एििं आन्िररक स्रोि पररचािनमा दक्षिा हात ि गना  ङ्घ प्रदेश र स्थानीय िहिाई प्रोत् ाष्ट्रहि गदै काया म्पादनमा आिाररि राजस्ि बााँडफााँट प्रणािी 
स्थापना गररनेछ। 

४.४.१ राजस्ि अ ूिीमा गनुापने  िुार एििं 
आन्िररक स्रोि पररचािनमा दक्षिा हात ि 
गना  ङ्घ प्रदेश र स्थानीय िहिाई प्रोत् ाष्ट्रहि 
गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा /  राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

ष्ट्रिज्ञहरू, शोि िथा 
अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू  

तनरन्िर राजस्ि अ ूिीमा  िुार र 
आन्िररक स्रोि पररचािनमा 
दक्षिा हात ि िएको हनु।े 



36 
 

ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

४.४.२ काया म्पादनमा आिाररि राजस्ि बााँडफााँट 
प्रणािी स्थापना गने। 

आयोग, ष्ट्रित्तीय 
व्यिस्थापन महाशाखा /  

राजस्ि बााँडफााँट शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

अथा मन्त्रािय, महािेखा 
तनयन्त्रक कायाािय 

िेस्रो िर्ादेजख आयोगका त फारर   म्बन्िी 
दस्िािेज। 

कायानीति ४.५: ष्ट्रिश्व कर प्रणािीमा प्रयोग िएका निीनिम ष्ट्रिति, अभ्या  र उपकरणको प्रयोग गरी कर प्रणािीको आितुनकीकरण गना  म्बजन्िि तनकायहरू ाँग  मन्िय  हकाया िथा अध्ययन गरी 
 झुाि ददइनेछ। 

४.५.१ कर प्रणािीको आितुनकीकरणका िातग 
प्रयोगमा आएका ष्ट्रिश्वका निीनिम प्रणािी, 
ष्ट्रिति र उपकरणको अध्ययन गरी  झुाि 
ददने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/ राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय  रकार 

नीति अन ुन्िान प्रतिष्ठान, 

शोि िथा 
अन ुन्िानमूिक  िंस्था, 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यािय 

दोस्रो िर्ा निीनिम करप्रणािीका 
उपकरणहरूबारे  झुाि ददइएको 
हनुे। 

कायानीति ४.६:  िंष्ट्रििानका अन ूुचीहरूमा िोष्ट्रकएबमोजजमका काया म्पादन गना गराउनका िातग िीनै िहका  ङ्घीय इकाईहरूिे आ-आफ्ना खचा जजम्मेिारी पूरा गना गराउन र आ-आफ्ना 
क्षेत्रातिकारतित्रका ष्ट्रिर्यमा राजस्ि अ ूिी एििं पररचािनमा  िुार ल्याउन आिश्यक  हजीकरण गररनछे। 

४.६.१ िीनै िहका  ङ्घीय इकाईहरूिे आ-आफ्ना 
खचा जजम्मेिारी पूरा गना गराउन र आ-
आफ्ना क्षेत्रातिकारतित्रका ष्ट्रिर्यमा राजस्ि 
अ ूिी एििं पररचािनमा  िुार ल्याउने 
उपायहरूको पष्ट्रहचान गरी आिश्यक 
 हजीकरण गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/ राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

शोि अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू, नीति अन ुन्िान 
प्रतिष्ठान, गाउाँ पातिका 
राष्ट्रिय महा ङ्घ, नेपाि 
नगरपातिका  ङ्घ 

चौथो िर्ा अध्ययनको तनष्कर्ाका आिारमा 
 हजीकरण िएको हनुे। 

कायानीति ४.७: प्रदेश र स्थानीय िहिे राजस्ि उठाउन  क्ने  म्िाव्यिा,  म्िाव्य राजस्ि  ङ्किनको िातग  िंस्थागि क्षमिा, करको दायरा ष्ट्रिस्िारको  म्िािना, प्रयोगमा ल्याइएका करका दरहरू र 
राजस्ि  ङ्किनको कूि आकारको ष्ट्रिश्लरे्ण गरी  िुारका िातग  िंस्थागि, नीतिगि र कायाष्ट्रितिगि उपायहरू त फारर  गररनेछ। 

४.७.१ प्रदेश र स्थानीय िहिे राजस्ि उठाउन 
 क्ने  म्िाव्यिा,  म्िाव्य राजस्ि  ङ्किनको 
िातग  िंस्थागि क्षमिा, करको दायरा 
ष्ट्रिस्िारको  म्िािना, प्रयोगमा ल्याइएका 
करका दरहरू र राजस्ि  ङ्किनको कूि 
आकारको अध्ययन िथा ष्ट्रिश्लरे्ण गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/ राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

अथा मन्त्रािय, शोि 
अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू, नीति अन ुन्िान 

प्रतिष्ठान, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरू 

चौथो िर्ा अध्ययनको प्रतििेदन प्राप्त 
िएको हनुे। 

४.७.२ प्रदेश र स्थानीय िहको प्रिािकारी राजस्ि 
व्यिस्थापनका िातग  िंस्थागि, नीतिगि र 
कायाष्ट्रितिगि  िुारका उपायहरू िथा 
 झुािहरू त फारर  गने। 

आयोग प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

अथा मन्त्रािय, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह, शोि 
अन ुन्िानमूिक  िंस्थाहरू 

पााँचौँ िर्ा अध्ययनको तनष्कर्ाका आिारमा 
त फारर  िएको हनुे। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

रणनीति ५:  मष्ट्रिगि आतथाक,  ामाजजक िथा ष्ट्रित्तीय परर ूचकहरुको तनरन्िर अध्ययन, अन ुन्िान र ष्ट्रिश्लरे्ण गरी राजस्ि बााँडफााँटका ष्ट्रिस्ििृ आिार र ढााँचा तनिाारणमा पररमाजान गररनछे। 

कायानीति ५.१: राजस्ि बाडाँफााँटको आिार र ढााँचा तनिाारण  म्बन्िी  िंिैिातनक र काननुी क्षेत्रातिकारको अध्ययन ष्ट्रिश्लरे्ण गररनेछ। 

५.१.१ राजस्ि बााँडफााँट  म्बन्िमा ष्ट्रिद्यमान 
 िंिैिातनक एििं कानूनी व्यिस्थाको अध्ययन 
गरी राजस्ि बााँडफााँटका आिार र ढााँचाको 
पनुराििोकन गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/ राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

नीति अन ुन्िान प्रतिष्ठान, 

शोि िथा 
अन ुन्िानमूिक  िंस्था, 
श्वष्ट्रिद्याियहरू 

 िं दीय  तमतिहरू पाचौं िर्ा 
तित्र 

राजस्ि बााँडफााँटका आिार र 
ढााँचाको पनुराििोकन िएको 
हनुे। 

कायानीति ५.२: प्रदेश िथा स्थानीय िहको खचाको आिश्यकिा, राजस्ि  ङ्किनमा गरेको प्रया  र  ो बाट प्रदेश िथा पातिकामा पगुकेो योगदानिाई  मेि अध्ययन गरी राजस्ि बााँडफााँटका ष्ट्रिस्ििृ 
आिार र ढााँचामा आिश्यक पररमाजान गररनेछ। 

५.२.१ प्रदेश िथा स्थानीय िहको खचाको 
आिश्यकिा, ित्ति ्तनकायिे राजस्ि 

 ङ्किनमा गरेको प्रया  र  ो बाट खचा 
व्यिस्थापनमा पगुकेो योगदानको अध्ययन 

गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/ राजस्ि 
बााँडफााँट शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

शोि अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू, नीति अन ुन्िान 
प्रतिष्ठान 

िेस्रो िर्ा अध्ययन िएको हनुे। 

५.२.२ प्रदेश र स्थानीय िहको खचा व्यिस्थापनको 
आिारमा राजस्ि बााँडफााँटका ष्ट्रिस्ििृ आिार 
र ढााँचामा आिश्यक पररमाजान गने। 

आयोग नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

महािेखा तनयन्त्रकको 
कायाािय 

चौथो िर्ा राजस्ि बााँडफााँटका आिार र 
ढााँचामा पररमाजान िएको हनुे। 

कायानीति ५.३: स्थानीय िह एििं प्रदेशहरूबाट आतथाक,  ामाजजक, एििं पूिाािार ष्ट्रिका को अिस्थाको खण्डीकृि िथ्याङ्क प्राप्त गना केन्द्रीय िथ्याङ्क ष्ट्रििाग ाँग आिश्यक  मन्िय गरी  म्बजन्िि 
तनकायका  ूचना व्यिस्थापन प्रणािीहरूिाई आयोगको  ूचना व्यिस्थापन प्रणािी ाँग उपयिु प्रोटोकिमा आिद्ध गररनेछ। 

५.३.१ स्थानीय िह एििं प्रदेशहरूिाई आतथाक, 

 ामाजजक, एििं पूिाािार ष्ट्रिका को अिस्थाको 
खण्डीकृि िथ्याङ्क तनमााण गना नमूना ढााँचा 
(template) ियार गरी त फारर  गने। 

आयोग प्रदेश  रकार स्थानीय 
 रकार केन्द्रीय िथ्याङ्क 
ष्ट्रििाग 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्राियहरू तनरन्िर खण्डीकृि िथ्याङ्क  ङ्किन 
प्रारम्ि िएको हनुे। 

५.३.२ ष्ट्रिश्व नीय, िास्िष्ट्रिक  मयको (real time), 

एिम ्गणुस्िरीय िथ्याङ्क प्राप्त गने गरी 
व्यिस्थापन  ूचना प्रणािीमा अन्िरआिद्धिा 
स्थाष्ट्रपि गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा 
व्यिस्थापन महाशाखा/ 
िथ्याङ्क ष्ट्रिश्लरे्ण शाखा 

केन्द्रीय िथ्याङ्क ष्ट्रििाग, 

 ूचना प्रष्ट्रिति ष्ट्रििाग, 

राष्ट्रिय  ूचना प्रष्ट्रिति केन्द्र 

अथा मन्त्रािय, महािेखा 
तनयन्त्रक कायाािय 

तनरन्िर व्यिस्थापन  ूचना प्रणािीहरूमा 
अन्िर- आिद्धिा स्थाष्ट्रपि हनुे। 

कायानीति ५.४: राजस्ि बााँडफााँटका आिार र ढााँचा  म्बन्िमा निीनिम अििारणा र अन्िराष्ट्रिय अभ्या हरु  मेिको अध्ययन र ष्ट्रिश्लरे्ण गरी ष्ट्रिद्यमान व्यिस्था पनुराििोकन, पररमाजान र तनिाारण 
गना नेपाि  रकारमा त फारर  गररनेछ। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

५.४.१ राजस्ि बााँडफााँटका आिार र ढााँचा 
 म्बन्िमा अध्ययन गरी प्राप्त तनष्कर्ा र 
पषृ्ठपोर्णका आिारमा नेपाि  रकारमा 
त फारर  गने। 

आयोग नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

शोि अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू, नीति अन ुन्िान 
प्रतिष्ठान 

पााँचौ िर्ातित्र आयोगको त फारर   म्बन्िी 
दस्िािेज। 

कायानीति ५.५: प्रदेश र स्थानीय िहिे राजस्ि पररचािनमा गरेको प्रया िाई  मेि आिार तिई राजस्ि बााँडफााँटको त फारर  गररनेछ। 

५.५.१ प्रदेश िथा स्थानीय िहिे राजस्ि 
पररचािनमा गरेको प्रया को अध्ययन गरी 
त्यस्िा प्रया िाई एउटा  ूचकको रूपमा 
तिई राजस्ि बााँडफााँटको त फारर  गने। 

आयोग, ष्ट्रित्तीय 
व्यिस्थापन महाशाखा/ 
राजस्ि बााँडफााँट शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

अथा मन्त्रािय, महािेखा 
तनयन्त्रक कायाािय 

िाष्ट्रर्ाक 
रूपमा 

आयोगका त फारर   म्बन्िी 
दस्िािेज। 

रणनीति ६: खचाको आिश्यकिा र राजस्िको क्षमिाबीचको ष्ट्रित्तीय अन्िर (Fiscal Gap) को स्िरीकृि र ष्ट्रिश्व नीय गणना गरी ष्ट्रित्तीय  मिा (Fiscal Equity) को माध्यमबाट िम्बीय र अनपु्रस्थ 
(vertical and horizontal)  मिा हात ि गना  क्षम बनाउन ेउपायहरूको पष्ट्रहचान गररनछे। 

कायानीति ६.१: प्रदेश िथा स्थानीय िहमा प्रतिस्पिाात्मक क्षमिा, िािािरणीय दीगोपना र  ामाजजक  मािेजशिामा योगदान परु् याउने पूिाािार ष्ट्रिका का महत्िपूणा  ूचकहरू पष्ट्रहचान गने, ष्ट्रिश्लरे्ण गने 
र िदनरुूप आिश्यक खचाको गणना गने गराइने छ। 

६.१.१ प्रतिस्पिाात्मक क्षमिा अतििषृ्ट्रद्धका िातग 
प्रदेश िथा स्थानीय िहहरूको यािायाि, 

 ञ्चार, जिष्ट्रिद्यिु, खानेपानी, शौचािय जस्िा 
पूिाािारहरूको दीगो ष्ट्रिका का योजनाहरूको 
ििुनात्मक अध्ययन गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्राियहरू, 

शोि अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

दोस्रो िर्ा प्रदेश िथा स्थानीय िहहरूको 
पूिाािार ष्ट्रिका का िातग ियार 
पाररएको दीर्ाकािीन योजना, 
खचाको अिश्यकिा िथा 
िािािरणीय र आतथाक 
दीगोपनाका रणनीतिहरूको 
अध्ययन प्रतििेदन। 

६.१.२  ाििटै प्रदेश िथा  बै पातिकाहरूिे दीगो 
ष्ट्रिका  र  ामाजजक  मािेजशिा प्रिद्धान गने 
गरी  ञ्चािन गरेका त जानात्मक कायाहरू, 

कानूनी प्रिन्िहरू र नमूना कायािमहरुको 
 ूचना िथा िथ्याङ्क  ङ्किन गरी ष्ट्रिश्लरे्ण 
गने।  

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्राियहरू, 

शोि अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

प्रत्येक िीन 
िर्ामा 

दीगो ष्ट्रिका का िातग  बै 
पातिका िथा प्रदेशहरुिे गरेका 
काम िथा नमूना 
कायािमहरूको ष्ट्रििरण प्राप्त 
िएको हनुे। 

६.१.३  बै प्रदेश िथा स्थानीय िहको  ािारण र 
पूाँजीगि खचा  ष्ट्रहिको बजेटको अिस्थाका 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्राियहरू, 

शोि अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

पााँचौ िर्ा प्रदेश िथा स्थानीय िहको 
खचाको प्रिजृत्त ष्ट्रिश्लरे्ण िएको 
अध्ययन प्रतििेदन प्राप्त िई 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

 म्बन्िमा प्रिजृत्त ष्ट्रिश्लरे्ण (trend analysis) 

 ष्ट्रहि िजेटको ष्ट्रिस्ििृ अध्ययन गने। 

आयोगको त फारर मा  हयोग 
पगु्ने। 

कायानीति ६.२: नेपािको  िंष्ट्रििानका अन ूुचीहरूमा प्रदेश िथा स्थानीय िहका िातग तनददाि कायाहरूको राष्ट्रिय मापदण्ड र िक्ष्य  मेिको अध्ययन नेपाि  रकार, प्रदेश  रकार र स्थानीय 
 रकार ाँग आयोगको  मन्िय र  हयोगमा गरी खचाको गणना गररनेछ। 

६.२.१  िंष्ट्रििानको अन ूुचीमा तनददाि अतिकार र 
जजम्मेिारी बमोजजमका कायाहरू  म्पादन गना 
नेपाि  रकार, प्रदेश िथा स्थानीय िहिे 
तनिाारण गरेका मापदण्ड र िक्ष्यहरूको 
अध्ययन गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्राियहरू, 

शोि अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

दोस्रो िर्ा  िंष्ट्रििान प्रदत्त अतिकार र 
जजम्मेिारी बमोजजमका काया 
 म्पादनका िक्ष्यहरूको 
एकीकृि दस्िािेज बने्न। 

६.२.२  िंष्ट्रििानको अन ूुचीमा तनददाि कायाहरू 
 म्पादन गना नपेाि  रकार, प्रदेश  रकार 
िथा स्थानीय िहिे  म्पादन गनुापने 
कायाहरूको राष्ट्रिय मापदण्डको आिारमा 
आिश्यक खचाको गणना गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्राियहरू, 

शोि अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

िेस्रो िर्ा  ािाजतनक  ेिा र कायाको 
राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजजक खचा 
गणना िएको हनुे। 

कायानीति ६.३: प्रदेश र स्थानीय िहबीचको ष्ट्रिर्मिा  मेििाई ध्यानमा राखी अन्य प्रदेश र स्थानीय िहको  न्ितुिि ष्ट्रिका को अिस्था ाँग औ ि स्िरमा ल्याउन चाष्ट्रहने खचाको आिश्यकिा यष्ट्रकन 
गररनेछ। 

६.३.१  ङ्घीय  रकारको राष्ट्रिय िक्ष्य, दीगो ष्ट्रिका  
िक्ष्य र पििर्ीय योजना ाँग मेि खाने गरी 
प्रदेश र स्थानीय िहिे तनमााण गरेको 
आितिक योजना र मध्यकािीन खचा 
 िंरचनाको ििुनात्मक अध्ययन गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्राियहरू, 

शोि अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

दोस्रो िर्ा राष्ट्रिय िक्ष्य, दीगो ष्ट्रिका  
िक्ष्य र पििर्ीय योजना ाँग 
मेि खाने गरी प्रदेश र स्थानीय 
िहिे तनमााण गरेको आितिक 
योजना िथा मध्यकािीन खचा 
 िंरचनाको अध्ययन प्रतििेदन 
प्राप्त िएको हनुे। 

६.३.२ प्रदेश र स्थानीय िहबाट िएको खचाबाट 
हनु  क्न ेरोजगारी  जृना, गररबी तनिारण, 

 ाक्षरिा दरमा िषृ्ट्रद्ध र और्ि आयमुा िएको 
िषृ्ट्रद्धको अिस्थाको  म्बन्िमा अध्ययन िथा 
ष्ट्रिश्लरे्ण गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्राियहरू, 

शोि अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

दोस्रो िर्ा प्रदेश र स्थानीय िहबाट िएको 
खचाबाट रोजगारी त जाना, गररबी 
तनिारण,  ाक्षरिा दरमा िषृ्ट्रद्ध र 
और्ि आयमुा िएको िषृ्ट्रद्धको 
अिस्थाको अध्ययन िथा 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

ष्ट्रिश्लरे्ण प्रतििेदन प्राप्त िएको 
हनुे। 

६.३.३ प्रदेश िथा स्थानीय िहबीच अनपु्रस्थ 
ष्ट्रिर्मिा (horizontal disparity) का क्षेत्रहरू 
पष्ट्रहचान गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्राियहरू, 

शोि अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

दोस्रो िर्ा ष्ट्रिर्मिाका क्षेत्रहरू पष्ट्रहचान 
िएको हनुे। 

६.३.४ प्रदेश िथा स्थानीय िहबीच अनपु्रस्थ 
ष्ट्रिर्मिा (horizontal disparity) का 
क्षेत्रहरूिाई राष्ट्रिय औ ि प्रादेजशक औ ि 
र िहगि औ िमा ल्याउन आिश्यक 

िगानीको गणना गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

केन्द्रीय िथ्याङ्क ष्ट्रििाग, 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्राियहरू, 

शोि अन ुन्िानमूिक 

 िंस्थाहरू 

दोस्रो र िेस्रो 
िर्ा 

प्रदेश र स्थानीय िहिे  म्पादन 
गने काया र उपिब्ि गराउन े
 ेिा औ ि स्िरमा परु् याउन 
आिश्यक खचाको गणना िएको 
हनुे। 

कायानीति ६.४: प्रदेश िथा स्थानीय िहबाट प्रदान गररने  ेिाको गणुस्िरीयिा र स्िरीयिा ाँग खचाको आिश्यकिािाई आिद्ध गरी  मानीकरण अनदुान त फारर को आिार र ढााँचा पनुराििोकन 
गररनेछ। 

६.४.१ ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको प्रयोजनका 
िातग प्रदेश र स्थानीय िहबाट प्रदान गररने 
 ेिाको गणुस्िर र मापदण्डको पररिार्ा 
गररनेछ। 

आयोग नेपाि  रकारका 
ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्य ष्ट्रिज्ञहरू दोस्रो िर्ा  ेिाको गणुस्िर र मापदण्ड 
पररिाष्ट्रर्ि िएको हनुे। 

६.४.२ प्रदेश िथा स्थानीय िहबाट प्रदान गररने 
 ेिाको गणुस्िरीयिा र स्िरीयिा ाँग खचाको 
आिश्यकिािाई आिद्ध गने गरी 
 मानीकरण अनदुान त फारर को आिार र 
ढााँचा पनुराििोकन गररनेछ। 

आयोग/ ष्ट्रित्तीय 
व्यिस्थापन महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

शोि अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू, ष्ट्रिर्य ष्ट्रिज्ञहरू 

दोस्रो िर्ा  मानीकरण अनदुान 
त फारर को आिार र ढााँचा 
पनुराििोकन िएको हनुे। 

कायानीति ६.५: प्रदेश र स्थानीय िहको खचाको आिश्यकिा र खचा गने क्षमिाबीचको अन्िर पष्ट्रहचान गरी  िंस्थागि क्षमिा ष्ट्रिका बाट ष्ट्रित्तीय अनशुा न कायम गरी खचा गने क्षमिा बषृ्ट्रद्ध गना 
 ष्ट्रकने उपायहरूको पष्ट्रहचान गरी त फारर  गररनेछ। 

६.५.१ प्रदेश र स्थानीयिहबाट स्िीकृि अनमुातनि 
बजेट िथा कायािम र यथाथा खचा बीचको 
ििुना गरी खचाको आिश्यकिा र खचा गने 
क्षमिाको अन्िर अध्ययन गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

शोि अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

दोस्रो िर्ा प्रदेश र स्थानीयिहको खचाको 
आिश्यकिा र खचा गने 
क्षमिाको अन्िर अध्ययन 
प्रतििेदन प्राप्त िएको हनुे। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

६.५.२  िंस्थागि एििं मानि  िं ािन क्षमिाको 
ष्ट्रिका द्वारा ष्ट्रित्तीय अनशुा न कायम गदै 
खचा गने क्षमिामा िषृ्ट्रद्ध गना प्रदेश र 
स्थानीय िहिाई  झुाि ददने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

 ङ्घीय मातमिा िथा 
 ा.प्र. मन्त्रािय, राष्ट्रिय 
योजना आयोग 

दोस्रो िर्ा खचाको क्षमिा बढाउन उपयिु 
 झुाि ददइएको हनुे। 

कायानीति ६.६: प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय िहका राजस्िका दरहरू, राजस्िको दायरा  मेिका आिारमा राजस्िको अिस्था र राजस्ि उठाउन  क्ने क्षमिाको अध्ययन एििं पष्ट्रहचान गरी खचाको 
आिश्यकिा  ाँगको ष्ट्रित्तीय अन्िर तनिाारण गररनेछ। 

६.६.१ प्रदेश र स्थानीय िहका राजस्िका दर र 
दायराको अध्ययन गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

तनरन्िर प्रदेश र स्थानीय िहका 
राजस्िका दर र दायराको 
अध्ययन प्रतििेदन प्राप्त िएको 
हनुे। 

६.६.२ प्रदेश र स्थानीय िहका राजस्िका दर र 
दायराको महत्तम प्रयोग गरी राजस्ि 
 ङ्किनमा बषृ्ट्रद्ध गने उपायहरू पष्ट्रहचान 
गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू, ष्ट्रिज्ञहरू 

तनरन्िर राजस्ि  ङ्किनमा बषृ्ट्रद्ध गने 
उपायहरू पष्ट्रहचान िएको हनुे। 

६.६.३ प्रदेश र स्थानीय िहका राजस्िका दर र 
दायराको महत्तम प्रयोग गरी उच्चिम 
राजस्ि  ङ्किन गना आिश्यक  िंस्थागि 
क्षमिा ष्ट्रिका का उपायहरू पष्ट्रहचान गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू, ष्ट्रिज्ञहरू 

िेस्रो िर्ा  िंस्थागि क्षमिा ष्ट्रिका का 
उपायहरू पष्ट्रहचान िएको हनुे। 

६.६.४ प्रदेश र स्थानीय िहको क्षमिा ष्ट्रिका बाट 
महत्तम राजस्ि  ङ्किनका उपायहरू 
त फारर  गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

 ङ्घीय मा. िथा  ा.प्र. 
मन्त्रािय, 

अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू, ष्ट्रिज्ञहरू 

दोस्रो िर्ा महत्तम राजस्ि  ङ्किनका 
उपायहरू त फारर  िएको 
हनुे। 

६.६.५ प्रदेश र स्थानीय िहको उच्चिम  म्िाव्य 
राजस्ि  ङ्किन र खचाको आिश्यकिाबीचको 
अन्िर तनिाारण गने। 

आयोग, ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू, ष्ट्रिज्ञहरू 

िेस्रो िर्ा राजस्ि  ङ्किन र खचाको 
आिश्यकिाबीचको अन्िर 
तनिाारण िएको हनुे। 

कायानीति ६.७: प्रत्येक प्रदेश िथा स्थानीय िहबाट  ङ्किन हनु ेराजस्ििे खाम्न  क्न ेचािू प्रकृतिका खचाको ष्ट्रहस् ा यष्ट्रकन गराई  ो को स्िरीकरणका िातग  झुाि ददइनेछ। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

६.७.१ प्रदेश िथा स्थानीय िहबाट  ङ्किन हनुे 
आन्िररक राजस्िबाट खाम्न ेप्रशा तनक 
खचाको ष्ट्रहस् ाको अध्ययन गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू, ष्ट्रिज्ञहरू 

दोस्रो िर्ा प्रदेश िथा स्थानीय िहबाट 
 ङ्किन हनुे आन्िररक राजस्ििे 
िान्ने प्रशा तनक खचाको 
ष्ट्रहस् ाको अध्ययन प्रतििेदन 
प्राप्त हनुे। 

६.७.२ आन्िररक राजस्ि प्रशा तनक खचाको 
ििुनामा न्यून िएका प्रदेश िथा स्थानीय 
िहको िातग राजस्ि क्षमिा अतििषृ्ट्रद्धका 
राजस्ि प्रशा नमा स्िरीकरणका उपायहरू 
 झुाउने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू, ष्ट्रिज्ञहरू 

तनरन्िर आन्िररक राजस्ििे खाम्ने 
प्रशा तनक खचाको ष्ट्रहस् ा बढ्दै 
गएको हनुे। 

६.७.३ आन्िररक राजस्ििे प्रशा तनक खचा िाने्न 
करको दायरा र करािार निएको िस्ितुनष्ठ 
आिार देजखएका  ङ्घीय इकाईहरूमा राजस्ि 
बााँडफााँटको ष्ट्रहस् ा बढाउन ेगरी त फारर  
गने। 

आयोग, ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू, ष्ट्रिज्ञहरू 

तनरन्िर आन्िररक राजस्ि र राजस्ि 
बााँडफााँटको  न्ििुनमा थप 
 िुार िएको हनुे। 

कायानीति ६.८: खचाको आिश्यकिा र राजस्िको क्षमिाबीचको ष्ट्रित्तीय अन्िर (fiscal gap) को गणना िैज्ञातनक, िस्ितुनष्ठ र राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजजमको बनाउन  म्बजन्िि ष्ट्रिर्यगि तनकाय र  ङ्घीय 
इकाईहरूबीच  मन्िय र  हकाया गररनेछ। 

६.८.१  म्बजन्िि प्रदेश र स्थानीय िहको 
जन ङ्ख्या, पूिाािार ष्ट्रिका , गरीिी, मानि 
ष्ट्रिका   ूचकाङ्क, आतथाक  ामाजजक 
अ मानिा र खचा गना  क्न ेक्षमिा 
िगायिका ष्ट्रिर्यको ििुनात्मक अध्ययन 
गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू, ष्ट्रिज्ञहरू, नीति 
अन ुन्िान प्रतिष्ठान, 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरू 

दोस्रो िर्ा ििुनात्मक अध्ययन प्रतििेदन 
प्राप्त िएको हनु ेगने। 

६.८.२ प्रदेश र स्थानीय िहको करािार, करका 
दरहरू, कर  ङ्किन गने  िंस्थागि क्षमिा, 
कर  ङ्किनको प्रक्षेपण र यथाथा राजस्ि 
 ङ्किनको ििुनात्मक अध्ययन गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

अथा मन्त्रािय, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू, ष्ट्रिज्ञहरू, 

म.िे.तन.का., 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरू 

दोस्रो िर्ा करािार, करको प्रक्षेपण र 
यथाथा राजस्ि  ङ्किनको 
ििुनात्मक अध्ययन प्रतििेदन 
प्राप्त िएको हनुे। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

६.८.३ खचाको आिश्यकिा  म्बजन्िि अध्ययन 
प्रतििेदन र राजस्िको क्षमिा  म्बजन्िि 
अध्ययन प्रतििेदनका आिारमा खचाको 
आिश्यकिा र राजस्िको क्षमिाबीचको 
ष्ट्रित्तीय अन्िर (fiscal gap) को गणना 
िैज्ञातनक, िस्ितुनष्ठ र राष्ट्रिय मापदण्ड 

बमोजजमको बनाउने।  

आयोग, ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्राियहरू 
अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू, ष्ट्रिज्ञहरू 

िेस्रो िर्ा खचाको आिश्यकिा र 
राजस्िको क्षमिाबीचको बीचको 
ष्ट्रित्तीय अन्िर (fiscal gap) को 
गणना िैज्ञातनक, िस्ितुनष्ठ र 
राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजजमको 
गणना िएको हनुे। 

कायानीति ६.९: प्रदेश र स्थानीय िहमा रहेको आतथाक,  ामाजजक िा अन्य कुनै प्रकारको ष्ट्रििेद र्टाउन ेखािका कायािम  ञ्चािन गनाका िातग ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान पररचािनका 
 मस्याहरूको पष्ट्रहचान गरी  मािानका िातग आिश्यक  झुाि ददइनेछ।  

६.९.१ प्रदेश र स्थानीय िहबीच िएको आतथाक 
िथा  ामाजजक ष्ट्रििेदको प्रदेश र स्थानीय 
िहहरूबीच ििुनात्मक अध्ययन गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू, ष्ट्रिज्ञहरू, 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरू 

दोस्रो िर्ा प्रदेश र स्थानीय िहमा िएको 
आतथाक िथा  ामाजजक 
ष्ट्रििेदको ििुनात्मक अध्ययन 
प्रतििेदन प्राप्त िएको हनुे। 

६.९.२ प्रदेश िथा स्थानीय िहिे ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुानबाट प्राप्त रकम 

 ामाजजक िथा आतथाक ष्ट्रििेद न्यूनीकरणको 
िातग गरे नगरेको अध्ययन गरी  झुाि 
प्रदान गने। 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू, ष्ट्रिज्ञहरू, 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरू 

दोस्रो िर्ा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको 
उपयोग कानून  म्मि गना 
 झुाि ददइएको हनुे। 

६.९.३ जशक्षा, स्िास्थ्य र रोजगारी  जृना गने 
क्षेत्रमा  शिा अनदुान र ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुानको ष्ट्रहस् ाको अध्ययन गरी  झुाि 
ददने। 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू, ष्ट्रिज्ञहरू, 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरू 

िेस्रो िर्ा  ामाजजक ष्ट्रिका का क्षेत्रमा 
 शिा र ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुानको प्रयोगको अिस्था 
जानकारी हनुे। 

कायानीति ६.१०: मानि ष्ट्रिका   ूचकाङ्कमा  िुार ल्याउन ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको योगदानको अध्ययन अन ुन्िान गररनेछ। 

६.१०.१ जशक्षा, स्िास्थ्य,  र फाई, उजाा,  मािेजशिा 
प्रिद्धान िथा रोजगरी  जृना गने क्षते्रमा 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको उपयोगको 
अिस्था अध्ययन गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू, ष्ट्रिज्ञहरू, 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरू 

दोस्रो िर्ा अध्ययन प्रतििेदन प्राप्त िएको 
हनुे। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

६.१०.२ जशक्षा, स्िास्थ्य र  र फाई र उजाामा पहुाँच 
परु् याउने आितिक र दीगो ष्ट्रिका का राष्ट्रिय 
िक्ष्य पूरा गना ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुानको योगदानको अिस्था ष्ट्रिश्लरे्ण 
गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू, ष्ट्रिज्ञहरू, 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरू 

दोस्रो िर्ा मानि ष्ट्रिका   ूचकाङ्कको 
 िुारमा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुानको प्रयोगको अिस्थाको 
अध्ययन प्रतििेदन प्राप्त हनुे। 

६.१०.३ जशक्षा, स्िास्थ्य र रोजगारी  जृना गने 
क्षेत्रमा  शिा अनदुानको ििुनामा ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुानको ष्ट्रहस् ाको अध्ययन 
िथा ष्ट्रिश्लरे्ण गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू, ष्ट्रिज्ञहरू, 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरू 

दोस्रो िर्ा जशक्षा, स्िास्थ्य र रोजगारी 
त जाना गने क्षेत्रमा  शिा 
अनदुान िथा ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुानको 
ष्ट्रहस् ाको ष्ट्रिश्लरे्णको अध्ययन 
प्रतििेदन प्राप्त िएको हनुे। 

कायानीति ६.११: न्यूनिम ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानका आिारहरू  मयानकूुि र िस्ितुनष्ठ बनाउन थप अध्ययन गररनेछ। 

६.११.१ ष्ट्रिद्यमान न्यूनिम ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुानको त फारर का आिारहरूको 
प्रिािकाररिा िथा तिनमा गना  ष्ट्रकने 
पररमाजानका  म्बन्िमा अध्ययन गने। 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू, ष्ट्रिज्ञहरू, 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरू 

दोस्रो िर्ा ष्ट्रिद्यमान न्यूनिम ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुानको 
प्रिािकाररिा र पररमाजानका 
 म्बन्िमा अध्ययन प्रतििेदन 
प्राप्त िएको हनुे। 

६.११.२ न्यूनिम ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानका 
आिारहरू थप ष्ट्रिस्िार गरी  मयानकुुि 
पनुराििोकन गने। 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

  दोस्रो िर्ा न्यूनिम ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुानका आिारहरू 
 मयानकुुि पनुराििोकन िएको 
हनुे। 

कायानीति ६.१२:  ूत्रमा आिाररि अनदुानको गणना  मय ापेक्ष, पारदशी र िस्िपुरक बनाइनेछ। 

६.१२.१  तु्रमा आिाररि अनदुान अन्िगाि ष्ट्रितिन्न 
परर ूचकहरूको  मय ापेक्षिा हेरी अङ्किारमा 
आिश्यक पररििान गने। 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा  

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

महािेखा तनयन्त्रकको 
कायाािय 

दोस्रो िर्ा  ूत्रका आिारहरू 
आिश्यकिान ुार पररमाजान 
िएको हनुे। 

६.१२.२  ूत्रमा आिाररि अनदुानको पारदशी र 
िस्िपुरक बनाई  रोकारिािाहरूमा  ूत्रमा 
आिाररि गणना पद्धति जानकारी गराउने। 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

 ञ्चार माध्यम 
म.िे.तन.का., गा. पा. 
महा ङ्घ, नेपाि 
नगरपातिका  ङ्घ 

दोस्रो िर्ा  ूत्रमा आिाररि अनदुानको 
गणना पारदशी र िोिगम्य 
िएको हनुे। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

कायानीति ६.१३: प्रदेश िथा स्थानीय िहका काया म्पादनका  ूचकहरूमा  म ामष्ट्रयक पररमाजान गदै काया म्पादनमा आिाररि अनदुान पद्धति अििम्बन गररनेछ। 

६.१३.१ काया म्पादन  ूचकिाई थप नतिजामखुी 
बनाउन प्रदेश र स्थानीय िह ाँग अन्िष्ट्रिा या 
कायािम आयोजना गने। 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

गा. पा. महा ङ्घ, नेपाि 
नगरपातिका  ङ्घ, जज.  
. . महा ङ्घ नेपाि 

दोस्रो िर्ा  काया म्पादन  ूचकिाई थप 
नतिजामखुी बनाउन पयााप्त 
 िंिाद र बह  िएको हनुे। 

६.१३.२ काया  म्पादन  ूचकमा आिाररि ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुान प्रणािीिाई  मय ापेक्ष 
पररमाजान गने। 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

म.िे.तन.का., गा. पा. 
महा ङ्घ, नेपाि 
नगरपातिका  ङ्घ 

दोस्रो िर्ाबाट 
तनरन्िर  

पररस्कृि काया म्पादन  ूचकमा 
आिाररि ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुान त फारर  िएको हनुे। 

कायानीति ६.१४: हस्िान्िररि ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानका  म्बन्िमा  बै  ङ्घीय इकाईहरूबाट स्िचातिि प्रणािीमाफा ि  ूचना, िथ्याङ्क एििं ष्ट्रििरण प्राप्त गने  िंयन्त्रको ष्ट्रिका  गररनेछ। 

६.१४.१ प्रदेश िथा स्थानीय िहको िातग 
काया म्पादन  ूचकको रूपमा रहन ेगरी 
बजेट िथा खचा ष्ट्रििरण प्रष्ट्रिि गने गरी 
ष्ट्रिद्यिुीय पोटाि ियार गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा/ िथ्याङ्क 
ष्ट्रिश्लरे्ण शाखा 

मिेतनका, प्रदेश  रकार, 
स्थानीय िह 

 ूचना प्रष्ट्रिति ष्ट्रििाग, 

राष्ट्रिय  ूचना प्रष्ट्रिति केन्द्र 

दोस्रो िर्ा प्रदेश िथा स्थानीय िहको 
िातग काया म्पादन  ूचकको 
रूपमा रहने गरी बजेट िथा 
खचा ष्ट्रििरण प्रष्ट्रिि गने गरी 
ष्ट्रिद्यिुीय पोटाि ियार िएको 
हनुे। 

६.१४.२ ष्ट्रिद्यिुीय पोटाि  ञ्चािन र प्रयोग  म्बन्िी 
 बै प्रदेश र स्थानीय िहिाई  क्षम बनाउने 
 िंयन्त्र पररचािन गने।  

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा/ िथ्याङ्क 
ष्ट्रिश्लरे्ण शाखा 

मिेतनका, प्रदेश  रकार, 
स्थानीय िह 

 ूचना प्रष्ट्रिति ष्ट्रििाग, 

राष्ट्रिय  ू. प्र. केन्द्र, 

िातिम प्रदायक  िंस्थाहरू 

दोस्रो िर्ा ष्ट्रिद्यिुीय पोटाि  ञ्चािन र 
प्रयोग  म्बन्िी  बै प्रदेश र 
स्थानीय िहिाई िातिम  ञ्चािन 
िएको हनुे। 

६.१४.३  रोकारिािा ष्ट्रितिन्न कायााियहरूिे 
 ञ्चािनमा ल्याएका व्यिस्थापन  ूचना 
प्रणािीहरूबाट आयोगिाई आिश्यक  ूचना 
स्िचातिि रूपमा प्राप्त गना आिश्यक 

प्रोटोकि ियार गरी प्रणािी एकीकरण 
(system integration) गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा/ िथ्याङ्क 
ष्ट्रिश्लरे्ण शाखा 

मिेतनका, प्रदेश  रकार, 
स्थानीय िह 

 ूचना प्रष्ट्रिति ष्ट्रििाग, 

राष्ट्रिय  ू. प्र. केन्द्र, 

िातिम प्रदायक  िंस्थाहरू 

दोस्रो र िेस्रो 
िर्ा 

प्रणािी एकीकरणबाट स्िचातिि 
रूपमा आयोगको पोटािमा 
िथ्याङ्क प्राप्त िएको हनुे। 

कायानीति ६.१५:  बै खािे ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररचािन उपयोग, बााँडफााँट र  िंरक्षणका  म्बन्िमा प्रदेश िथा स्थानीय िहिे कायाान्ियनमा ल्याएका काया म्पादन ढााँचाहरूको अध्ययन गरी 
आप ी िािमेियिु (harmonized) बनाउन आिश्यक  झुाि ददइनेछ। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

६.१५.१ प्रदेश र स्थानीय िहिे कायाान्ियनमा 
ल्याएका आितिक योजना, मध्यकािीन खचा 
 िंरचना, बजेट िथा कायािममा देजखएका 
िेमेि(asymmetry)हरूको ििुनात्मक 
अध्ययन गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

गा. पा. महा ङ्घ, नेपाि 
नगरपातिका  ङ्घ, शोि 
िथा अन ुन्िानमूिक 

तनकायहरू 

तनरन्िर अध्ययन प्रतििेदन प्राप्त िएको 
हनुे। 

६.१५.२ क्षेत्रगि रूपमा प्राप्त ( मानीकरण,  शिा, 
राजस्ि, बााँडफााँट, रोयल्टी, ऋण) बजेटबाट 
 म्बजन्िि क्षेत्रमा उदे्दश्यमूिक ढङ्गिे खचा 
िए निएको अध्ययन गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

शोि िथा 
अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू, नीति 
अन ुन्िान प्रतिष्ठान 

तनरन्िर अध्ययन प्रतििेदन प्राप्त िएको 
हनुे। 

६.१५.३  बै खािे ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररचािन, 

उपयोग, बााँडफााँट र  िंरक्षणका  म्बन्िमा 
प्रदेश िथा स्थानीय िहिे कायाान्ियनमा 
ल्याएका काया म्पादन ढााँचाहरूको  म्बन्िमा 
आप ी िािमेियिु (harmonized) बनाउन 
नेपाि  रकार, प्रदेश  रकार र स्थानीय 
िहिाई आिश्यक  झुाि ददने। 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

गाउाँपातिका महा ङ्घ, 

नेपाि नगरपातिका  ङ्घ, 

मिेतनका 

तनरन्िर  बै खािे ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको 
पररचािन, उपयोग, बााँडफााँट र 
 िंरक्षणका  म्बन्िमा प्रयोगमा 
आएका काया म्पादन ढााँचाहरू 
आप ी िािमेियिु 

(harmonized) बनाउन  बै 
िहका  रकारिाई आिश्यक 
 झुाि ददइएको हनुे। 

रणनीति ७: प्रदेश र स्थानीय िहको खचाको आिश्यकिा र राजस्ि क्षमिाबीचको ष्ट्रित्तीय अन्िर परुा गने गरी ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको पररमाण त फारर  गररनछे। 

कायानीति ७.१: िथ्यपूणा र िैज्ञातनक ष्ट्रितिबाट ष्ट्रित्तीय अन्िरको अनमुान गणना गरी प्रदेश िथा स्थानीय िहकाबीच ष्ट्रित्तीय  मिा हात ि गना पगु्न ेपररमाणको ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर  
गररनेछ। 

७.१.१ अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय  िंरचना 
(intergovernmental fiscal structure) को 
अध्ययन गरी ष्ट्रित्तीय जजम्मेिारीमा 
दोहोरोपना िएका क्षेत्रहरूको पष्ट्रहचान गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

गाउाँपातिका महा ङ्घ, 

नेपाि नगरपातिका  ङ्घ, 

म.िे.तन.का. 

दोस्रो िर्ा अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय 
 िंरचनाको अध्ययन प्रतििेदन 
प्राप्त िएको हनुे। 

७.१.२ ष्ट्रित्तीय  िंरचना र आिारििू िथा स्िरीकृि 
 ेिा/कायाको बीचमा देजखएको ररििा परुा 
गना जीिन रक्षक पेष्ट्रटका (lifebelt) को 
रूपमा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको 
 तुनजिििा हनुे गरी त फारर  गने। 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

म.िे.तन.का. तनरन्िर अनमुानयोग्य र स्िरीय 
आिारििू  ेिा िथा कायाका 
िातग पगु्न ेष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुान त फारर  िएको हनुे। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

कायानीति ७.२: प्रदेश िथा स्थानीय िहबाट गररने ष्ट्रिका  र उपिब्ि गराइने  ेिा िथा  ेिाको पहुाँचमा स्िरीकरण हनुे गरी िदनरुूपको ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको रकम यष्ट्रकन गररनेछ। 

७.२.१  ङ्घीय शा नको अनिुतूि हनुे गरी ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुानमाफा ि प्रदेश िथा 
स्थानीय िहबाट  ञ्चािन हनु ेकाया िथा 
 ेिाको न्यूनिम गणुस्िरका  म्बन्िमा 
अध्ययन गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

शोि िथा 
अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू, नीति 
अन ुन्िान प्रतिष्ठान 

दोस्रो िर्ा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुानिफा को स्रोि 
पररचािनबाट  म्पादन हनु े

 ािाजतनक काया िथा  ेिाको 
न्यूनिम गणुस्िर िोष्ट्रकएको 
हनुे। 

७.२.२ प्रदेश िथा स्थानीय िहबाट िएका  ेिा 
प्रिाहका निीनिम आयामहरू अपनाई 

 ेिामा  िा ािारणको पहुाँच िषृ्ट्रद्ध गने गरी 
 मानीकरण अनदुानको त फारर  गने। 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

म.िे.तन.का. तनरन्िर ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुानिफा को स्रोि 
पररचािनबाट  म्पादन हनु े

 ािाजतनक काया िथा  ेिामा 
पहुाँच िषृ्ट्रद्ध मापन गना  ष्ट्रकने। 

कायानीति ७.३: ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानिफा को स्रोिबाट उत्पादकत्ि अतििषृ्ट्रद्धमा पगुकेो योगदानको अध्ययन िथा ष्ट्रिश्लरे्ण गररनेछ। 

७.३.१ प्रदेश िथा स्थानीय िहमा पूिाािार 
ष्ट्रिका का क्षेत्रमा िएको उत्पादकत्ि िषृ्ट्रद्धको 
प्रयोगत द्ध अध्ययन (empirical study) िथा 
ष्ट्रिश्लरे्ण गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

शोि िथा 
अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू, नीति 
अन ुन्िान प्रतिष्ठान 

िेस्रो िर्ा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानबाट 
उत्पादकत्ि िषृ्ट्रद्धमा पगुकेो 
योगदानको जचत्र स्पि हनुे। 

७.३.२ कमजोर उत्पादकत्ि िषृ्ट्रद्ध िएका  ङ्घीय 
इकाईहरूमा उत्पादकत्ि िषृ्ट्रद्धका  म्िाव्य 
उपायहरू अध्ययन गरी  झुाि ददन।े 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

म.िे.तन.का. िेस्रो िर्ा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानबाट 
उत्पादकत्ि िषृ्ट्रद्धमा  कारात्मक 
अङ्क प्राप्त िएको हनुे। 

कायानीति ७.४: प्रदेश र स्थानीय िहमा प्रदान गररने  मग्र अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररमाण तनिाारण गरी त फारर  गना  म्िद्ध  रोकारिािाहरू ाँग आिश्यक छिफि,  मन्िय एििं 
 हजीकरण गररन ेछ र  ो को िातग आिश्यक अध्ययन अन ुन्िान गरी  ङ्घीय इकाईहरूिाई  झुाि उपिब्ि गराइनेछ। 

७.४.१ प्रदेश र स्थानीय िहमा प्रदान गररने  मग्र 
अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररमाण 
तनिाारण गरी त फारर  गना  म्िद्ध 
 रोकारिािाहरू ाँग आिश्यक छिफि, 

 मन्िय एििं  हजीकरण गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्राियहरू, 

गाउाँपातिका महा ङ्घ, 

नेपाि नगरपातिका  ङ्घ,  

तनरन्िर  रोकारिािाहरू ाँग आिश्यक 
छिफि,  मन्िय एििं 
 हजीकरण िएको हनुे। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

७.४.२ प्रदेश र स्थानीय िहमा प्रदान गररने  मग्र 
अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररमाण 
तनिाारण गरी त फारर  गना अध्ययन 
अन ुन्िान गरी  ङ्घीय इकाईहरूिाई  झुाि 
उपिब्ि गराउने। 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

शोि िथा 
अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू 

तनरन्िर अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय 
हस्िान्िरणको पररमाण तनिाारण 
गरी त फारर  गना अध्ययन 
अन ुन्िान गरी  ङ्घीय 
इकाईहरूिाई  झुाि ददइएको 
हनुे। 

कायानीति ७.५: ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय िहमा िोकिाजन्त्रक अभ्या को न्यूनिा (democratic deficit) कम गने गरी योजना छनौट देजख कायाान्ियन िथा 
मूल्याङ्कन म्म  मािेजशिा र  शजिकरण प्रिद्धान गने उपायहरूको पष्ट्रहचान गरी त फारर  गररनेछ।  

७.५.१ प्रदेश र स्थानीय िहमा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुानको उपयोगको  मग्र चिमा अथापूणा 
 मािेशी  हिातगिािाई प्रोत् ाहन गदै 
िोकिाजन्त्रक न्यूनिा हटाउने उपायहरूको 
अध्ययन गरी त फारर  गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

अथा मन्त्रािय,  ङ्घीय मा. 
िथा  ा. प्रशा न 
मन्त्रािय, योजना आयोग 

दोस्रो िर्ा प्रदेश िथा स्थानीय िहिे 
योजना िजुामा र कायाान्ियनमा 
 मािेशी  हिातगिाको  तुनजिि 
हुाँदै जाने। 

७.५.२ प्रदेश िथा स्थानीय िहिे योजना िजुामा, 
कायाान्ियन र मूल्याङ्कनमा  मािेशी 
 हिातगिा ाँग आिद्ध गने गरी ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरणको अनदुान ढााँचामा आिश्यक 
पररमाजान गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

अथा मन्त्रािय,  ङ्घीय मा. 
िथा  ा. प्रशा न 
मन्त्रािय, योजना आयोग 

दोस्रो िर्ा प्रदेश िथा स्थानीय िहिे 
योजना िजुामा र कायाान्ियनमा 
 मािेशी  हिातगिाको  तुनजिि 
हुाँदै जाने। 

कायानीति ७.६: ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय िहमा स्िायत्तिाको न्यूनिा (sovereignty deficit) हटाउाँदै जान ेगरी य को कायाप्रणािी (modus operandi) का निीनिम 
आयामहरू ाँग अनकूुिन हनुे गरी त फारर  गररनेछ। 

७.६.१ ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको माध्यमबाट 
प्रदेश र स्थानीय िहमा स्िायत्तिाको न्यूनिा 
(sovereignty deficit) हटाउाँदै जान ेगरी 
य को कायाप्रणािी (modus operandi) का 
निीनिम आयामहरू ाँग अनकूुिन हनुे गरी 
त फारर  गने। 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

नेपाि  रकार, कानून 
न्याय िथा  िं दीय 
व्यिस्था मन्त्रािय, 

 िं दीय  तमतिहरू 

चौथो िर्ा थप प्रिािकारी काया ञ्चािन 
ढााँचाबाट ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुानको उपयोग िएको हनुे। 

कायानीति ७.७: नेपाि  रकार िथा प्रदेश  रकारबाट हस्िान्िरण िएको ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानबाट कायािम दोहोररन नददन आिश्यक अध्ययन गरी  झुाि ददइनेछ। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

७.७.१ अन्य स्रोिबाट  ञ्चािन गररन ेर ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुानबाट  ञ्चािन गररने 
कायािममा दोहोरो पना नददन प्रदेश र 
स्थानीय िहको िाष्ट्रर्ाक बजेट िथा कायािम 
र  शिा अनदुानका कायािमबीच 
ििुनात्मक अध्ययन गने। 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

शोि िथा 
अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू, गाउाँपातिका 
महा ङ्घ, नेपाि 

नगरपातिका  ङ्घ 

दोस्रो िर्ा ष्ट्रित्तीय अनशुा न कायम गदै 
स्रोिको तमिव्ययी प्रयोगका 
 झुािहरू ददन  ष्ट्रकने। 

कायानीति ७.८: प्रदेश र स्थानीय िहका प्राथतमकिा र आिश्यकिािाई ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको माध्यमबाट  म्िोिन िए निएको  म्बन्िमा अध्ययन गरी  झुाि ददइनेछ। 

७.८.१ राष्ट्रिय प्राथतमकिा ाँगै प्रदेश र स्थानीय 
िहका आितिक योजना, िक्ष्य र प्राथतमकिा 
बमोजजमका कायािमहरूको िािमेिको 
ििुनात्मक अध्ययन गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

शोि िथा 
अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू 

दोस्रो िर्ा प्रदेश र स्थानीय िहका 
प्राथतमकिा र आितिक योजना 
ििुनात्मक अध्ययन प्रतििेदन 
प्राप्त िएको हनुे। 

७.८.२ ष्ट्रिर्यिस्िकुो गाम्िीयािा हेरी प्रदेश र 
स्थानीय िहका प्राथतमकिा र आिश्यकिा 
पूरा गने ष्ट्रिर्यिाई  मेि ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुानको त फारर को आिार 

बनाइने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

शोि िथा 
अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू 

िेस्रो िर्ा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान 
त फारर का आिारमा प्रदेश 
िथा स्थानीय िहका प्राथतमकिा 
र आिश्यकिा  मेि  मािेश 
िएको हनुे। 

कायानीति ७.९: नेपािको  िंष्ट्रििानिे तनददाि गरेका मौतिक हकहरू िथा राज्यका तनदेशक त द्धान्िहरू बमोजजम प्रदेश र स्थानीय िहको आतथाक ष्ट्रिका का िातग आिश्यक ष्ट्रित्तीय अन्िर परुा गना 
आिश्यक  मानीकरण अनदुानको पररमाणको अध्ययन गररने छ। 

७.९.१ प्रदेश िथा स्थानीय िहिे नेपािको 
 िंष्ट्रििानमा उजल्िजखि मौतिक हकको 
कायाान्ियनका िातग गरेको ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुानको उपयोगको अध्ययन 
गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

शोि िथा 
अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू 

िेस्रो िर्ा मौतिक हकको कायाान्ियनमा 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण रकमको 
उपयोगको अध्ययन प्रतििेदन। 

७.९.२ प्रदेश िथा स्थानीय िहिे  िंष्ट्रििानमा 
उजल्िजखि राज्यका तनदेशक त द्धान्ि पािना 
हनुे गरी ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको 
उपयोगको  म्बन्िमा अध्ययन गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

शोि िथा 
अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू 

चौथो िर्ा राज्यका तनदेशक त द्धान्ि 
बमोजजम ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
रकमको उपयोगको अध्ययन 
प्रतििेदन। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

७.९.३ प्रदेश िथा स्थानीय िहको आतथाक 
ष्ट्रिका मा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानिे 

ओगटेको ष्ट्रहस् ाका  म्बन्िमा अध्ययन 
गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

शोि िथा 
अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू 

पााँचौँ िर्ा आतथाक ष्ट्रिका मा ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण रकमको ष्ट्रहस् ाको 
अध्ययन प्रतििेदन। 

कायानीति ७.१०: प्रत्येक पााँच पााँच िर्ामा खचाको आिश्यकिा र राजस्िको क्षमिाबीचको ष्ट्रित्तीय अन्िर (fiscal gap) को अध्ययन अन ुन्िान गरी पनुराििोकन गररनेछ। 

७.१०.१ प्रदेश िथा स्थानीय िहहरूको ष्ट्रित्तीय अन्िर 
(Fiscal Gap) को ष्ट्रिस्ििृ अध्ययन अन ुन्िान 
गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

ष्ट्रिका   ाझेदारहरू, शोि 
अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

प्रत्येक पााँच 
िर्ा 

 बै प्रदेश िथा स्थानीय 
िहहरूको ष्ट्रित्तीय अन्िर (fiscal 

gap) को अध्ययन अन ुन्िान 
िई प्रतििेदन प्राप्त िएको हनुे। 

७.१०.२ प्रदेश िथा स्थानीय िहहरूको ष्ट्रित्तीय अन्िर 
(Fiscal Gap) को ष्ट्रिस्ििृ अध्ययन 
प्रतििेदनको आिारमा ष्ट्रित्तीय अन्िर परुा 
गने गरी  मानीकरण अनदुानको आिार र 
ढााँचा पररमाजान गने।  

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

अथा मन्त्रािय, महािेखा 
तनयन्त्रक कायाािय 

पााँचौ िर्ा प्रदेश िथा स्थानीय िहहरूको 
ष्ट्रित्तीय अन्िर परुा गने गरी 
 मानीकरण अनदुानको आिार 
र ढााँचा पररमाजान िएको हनुे। 

७.१०.३ ष्ट्रित्तीय अन्िर (Fiscal Gap) को ष्ट्रिस्ििृ 
अध्ययन प्रतििेदनको आिारमा ष्ट्रित्तीय अन्िर 
पूरा गने गरी ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको 
पररमाण त फारर  गने। 

आयोग/ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

अथा मन्त्रािय, महािेखा 
तनयन्त्रक कायाािय 

हरेक िर्ा प्रदेश िथा स्थानीय िहहरूको 
आिश्यकिा अन ुार ष्ट्रित्तीय 
अन्िर पूरा गने गरी ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुानको 
त फारर  िएको हनुे। 

रणनीति ८: प्रदेश िथा स्थानीय िहहरूको ष्ट्रित्तीय स्रोिको ददगो र गणुस्िरीय पररचािनिाई प्रोत् ाहन गदै  मन्याष्ट्रयक िथा  मिामूिक  मानीकरण अनदुानको बााँडफााँट एििं ष्ट्रििरण प्रणािीिाई 
 िंस्थागि गररनछे। 

कायानीति ८.१:  मानीकरण अनदुानको प्रयोगबाट पछातड परेका पातिका र प्रदेशिाई अन्य पातिका िा प्रदेशहरू  रह आतथाक,  ामाजजक र  िंस्थागि रूपमा ष्ट्रिका को औ ि िा  मानस्िरमा 
उभ्याउन उपयोग िए निएको अध्ययन अन ुन्िान गरी अनदुान त फारर  गररनेछ। 

८.१.१  मानीकरण अनदुानबाट आतथाक,  ामाजजक 
र  िंस्थागि रूपमा पछातड परेका पातिका र 
प्रदेशिाई अन्य पातिका िा प्रदेशको 
 मकक्षिामा िा औ ि स्िरमा परु् याउन 

योगदान पगुनेपगुकेो  म्बन्िमा अध्ययन 
अन ुन्िान गने।  

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

केन्द्रीय िथ्याङ्क ष्ट्रििाग, 

ष्ट्रिका   ाझेदारहरू, शोि 
अन ुन्िानमूिक  िंस्थाहरू 

िेस्रो िर्ा  मानीकरण अनदुानबाट 
आतथाक,  ामाजजक र  िंस्थागि 
रूपमा पछातड परेका पातिका र 
प्रदेशिाई अन्य पातिका िा 
प्रदेशको औ ि स्िरमा परु् याउन े
उपाय त फारर  िएको हनुे। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

८.१.२ औ ि िन्दा पतछ परेका प्रदेश िथा 
पातिकाहरूिाई अन्य प्रदेशहरू िथा 
पातिकाहरूको औ ि स्िरमा परु् याउन 
अतिररि ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको 
त फारर को आिार ियार गने।  

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

केन्द्रीय िथ्याङ्क ष्ट्रििाग, 

ष्ट्रिका   ाझेदारहरू, शोि 
अन ुन्िानमूिक  िंस्थाहरू 

चौथो िर्ा आतथाक,  ामाजजक र  िंस्थागि 
रूपमा पछातड परेका पातिका र 
प्रदेशिाई अन्य पातिका िा 
प्रदेशको  मकक्षिामा परु् याउन 
अतिररि  मानीकरण अनदुान 
त फारर  िएको हनुे। 

कायानीति ८.२: ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको महत्तम उपयोग (optimum utilization)बाट स्थानीय िहबीच र प्रदेशबीच दीगो ष्ट्रिका मा प्रतिस्पिाा हनुे गरी अ ि अभ्या हरूको त काई 
हस्िान्िरणका िातग उपयिु  िंयन्त्रको त फारर  गररनेछ। 

८.२.१ ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको महत्तम 
उपयोगबाट स्थानीय िहबीच र प्रदेशहरूबीच 
ददगो ष्ट्रिका मा प्रतिस्पिाा गने खािका 
योजना िथा कायािमहरूको पष्ट्रहचान गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

शोि िथा 
अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू, राष्ट्रिय योजना 
आयोग 

दोस्रो िर्ा आयोजना िथा कायािमहरू 
पष्ट्रहचान िएको हनुे। 

८.२.२ प्रदेश िथा स्थानीय िहहरूबीच योजना 
कायािम र स्रोिको महत्तम उपयोगका 
अ ि अभ्या को त काइ हस्िान्िरणको 
 िंयन्त्र त फारर  गने। 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

शोि िथा 
अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू, गाउाँपातिका 
महा ङ्घ, नेपाि 

नगरपातिका  ङ्घ 

िेस्रो िर्ा त काइ हस्िान्िरणको  िंयन्त्र 
व्यिजस्थि िएको हनुे। 

कायानीति ८.३:  िंष्ट्रििानमा तनददाि एकि र  ाझा  चुी अन ुारका जजम्मेिारीहरू परुा गने उदे्दश्यका िातग ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको त फारर  गररने िथा ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको प्रिािकाररिाका 
 म्बन्िमा अध्ययन गना अनगुमन  िंयन्त्र बनाइनेछ। 

८.३.१ प्रदेश िथा स्थानीय िहिे ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुानको उपयोग  िंष्ट्रििानमा 
तनददाि एकि र  ाझा  ूची अन ुारका 
जजम्मेिारीहरू पूरा गना मात्र प्रयोग गरे 
नगरेको  तुनजिि गना अध्ययन गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

शोि िथा 
अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू, राष्ट्रिय योजना 
आयोग 

दोस्रो िर्ा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको 
उपयोग  म्बन्िी अध्ययन 
प्रतििेदन प्राप्त िएको हनुे। 

८.३.२  िंष्ट्रििानमा तनददाि एकि र  ाझा  ूची 
अन ुारका जजम्मेिारीहरू पूरा गनाका िातग 
हस्िान्िररि अनदुानको प्रिािकाररिाका 
 म्बन्िमा अध्ययन गना अनगुमन  िंयन्त्र 
 म्बन्िमा आिश्यक काया गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

गाउाँपातिका महा ङ्घ, 

नगरपातिका महा ङ्घ, 

जजल्िा  मन्िय  तमति 

महा ङ्घ 

िेस्रो िर्ा अध्ययन िएको हनुे। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

कायानीति ८.४: िजञ्चिीकरणमा परेका नागररकहरूको  शजिकरणका िातग प्रदेश र स्थानीय िहिे ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको उपयोग गरे नगरेको अध्ययन गरी िजञ्चिीकरण, गररबी र आतथाक 
 ामाजजक अ मानिा न्यूनीकरण गने कायािम कायाान्ियन गना प्रोत् ाष्ट्रहि गररनेछ। 

८.४.१ प्रदेश र स्थानीय िहिे ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुानको रकमबाट िजञ्चिीकरणमा परेका 
नागररकहरूको आतथाक,  ामाजजक 
 शजिकरण, गररबी र आतथाक  ामाजजक 
अ मानिा न्यूनीकरण गना  ञ्चािन गरेका 
योजना िथा कायािमको अध्ययन गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

शोि िथा 
अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू, राष्ट्रिय योजना 
आयोग 

दोस्रो िर्ा प्रदेश िथा स्थानीय िहबाट 
 ञ्चातिि िजञ्चिीकरणमा परेका 
नागररक िजक्षि कायािमहरूको 
अध्ययन प्रतििेदन प्राप्त िएको 
हनुे। 

८.४.२ िजञ्चिीकरणमा परेका नागररकहरूिाई 
राज्यको मूिप्रिाहमा ल्याउन  हयोग पगु्ने 
खािका कायािमहरू  ञ्चािनका िातग 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान रकमको 
महत्तम उपयोग गना प्रदेश िथा स्थानीय 
िहिाई  झुाि त फारर  गने। 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

राष्ट्रिय योजना आयोग तनरन्िर ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको 
उपयोग िजञ्चिीकरणमा परेका 
नागररकहरूिाई राष्ट्रिय 
मूिप्रिाहमा ल्याउन  मेि 
उपयोग िएको हनुे। 

८.४.३ कोही पतछ नपने गरी (leaving no one 

behind) राज्यका  ेिा  षु्ट्रििामा पहुाँच 
तबस्िार गना िीनै िहका  रकारको ितूमका 
 म्बन्िमा अध्ययन गरी िथ्यमा आिाररि 
 झुाि उपिब्ि गराउने। 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

राष्ट्रिय योजना आयोग, म. 
बा. िथा ज्ये. ना. 
मन्त्रािय, अन ुन्िान िथा 
ष्ट्रिका   िंस्थाहरू 

तनरन्िर अध्ययन प्रतििेदनका आिारमा 
िथ्य प्रमाणमा आिाररि  झुाि 
ियार हनुे। 

कायानीति ८.५: ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको उदे्दश्यपरक उपयोग िए निएको र ष्ट्रित्तीय अनशुा न कायम गरे नगरेको  म्बन्िमा आिश्यक अध्ययन गरी  झुाि ददइनेछ। 

८.५.१ ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणबाट प्राप्त  मानीकरण 
अनदुानको उदे्दश्यपरक उपयोग गरे नगरेको 
र ष्ट्रित्तीय अनशुा न पािनाका  म्बन्िमा 
देजखएका  मस्याहरूको अध्ययन गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा 

  राष्ट्रिय योजना आयोग र 
अन ुन्िान िथा ष्ट्रिका  
 िंस्थाहरू 

िेस्रो िर्ा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको 
उदे्दश्यपरक उपयोग गरे 
नगरेको अध्ययन प्रतििेदन प्राप्त 
िएको हनुे। 

८.५.२  मानीकरण अनदुानको उदे्दश्यपरक प्रयोग र 
आतथाक अनशुा न कायम गने  म्बन्िमा 
महािेखा परीक्षकको कायाािय, महािेखा 
तनयन्त्रक कायाािाय र अन्य पयािेक्षकीय 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

म. िे. प. को कायाािय, 

म.िे.तन.का., अन ुन्िान 
िथा ष्ट्रिका   िंस्थाहरू 

तनयतमि  मानीकरण अनदुान रकमको 
 दपुयोग र ष्ट्रित्तीय अनशुा नमा 
 िुार िएको काया म्पादन 
 ूचकहरूमा झजल्कने। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

तनकायहरू (oversight agencies) ाँग 
 मन्िय गरी  झुाि ददने। 

कायानीति ८.६: आय एििं िािको  मन्याष्ट्रयक बााँडफााँट एििं ष्ट्रििरण माफा ि ्राज्यका  ेिा  षु्ट्रििामा कमजोर पहुाँच िथा िजञ्चिीकरणको अन्त्य गदै  मिामूिक  माज तनमााण गना  बै िहका 
 रकारिाई प्रमाणमा आिाररि  झुाि ददइनेछ। 

८.६.१  ेिा  षु्ट्रििामा कमजोर पहुाँच िथा 
िजञ्चिीकरणको अन्त्य गदै  मिामूिक 

 माज तनमााण गना आय एििं िािको 
 मन्याष्ट्रयक बााँडफााँट एििं ष्ट्रििरणका 
उपायहरू पष्ट्रहचान गरी प्रदेश िथा स्थानीय 
िहिाई  झुाि ददने। 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

राष्ट्रिय योजना आयोग, म. 
बा. िथा ज्ये. ना. 
मन्त्रािय, अन ुन्िान िथा 
ष्ट्रिका   िंस्थाहरू 

तनरन्िर अध्ययन प्रतििेदनका आिारमा 
िथ्य प्रमाणमा आिाररि  झुाि 
ियार हनुे। 

रणनीति ९:  शिा अनदुान त फारर को आिार  मन्याष्ट्रयक, ष्ट्रिश्व नीय र िस्ितुनष्ठ बनाइन ेछ। 

कायानीति ९.१:  शिा अनदुानको पररचािन राष्ट्रिय नीति िथा कायािम, मानक िथा पूिाािारको अिस्था अन ुार प्राथतमकिा प्राप्त आयोजना िथा कायािम  ञ्चािन गनाका िातग मात्र प्रयोग िएको 
 तुनजिििा गने आिारहरूको त फारर  गररनेछ। 

९.१.१ प्रदेश िथा स्थानीय िहहरूबाट ष्ट्रिगि देजख 
हाि  म्म  शिा अनदुान िफा को रकमबाट 
 ञ्चातिि कायािमको प्रिािकाररिाको 
 मीक्षा गने।  

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

राष्ट्रिय योजना आयोग, 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय, शोि 
अन ुन्िानमूिक  िंस्थाहरू 

दोस्रो िर्ा प्रदेश र स्थानीय िहमा  शिा 
अनदुानको उपयोग  म्बन्िी 
अध्ययन प्रतििेदन प्राप्त िएको 
हनुे। 

९.१.२ प्रदेश िथा स्थानीय िहमा  शिा अनदुान 
रकमको उपयोगमा देजखएका  मस्याहरू र 
 मािानका उपायहरूको अध्ययन गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

शोि िथा 
अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

दोस्रो िर्ा  शिा अनदुानको उपयोगमा 
देजखएका  मस्याको  मािानका 
उपायहरूको अध्ययन प्रतििेदन 
प्राप्त िएको हनुे। 

९.१.३  शिा अनदुान िफा को ष्ट्रित्तीय 
हस्िान्िरणबाट राष्ट्रिय नीति, प्राथतमकिा र 
मानक बमोजजमका ष्ट्रियाकिापहरू िथा 
राष्ट्रिय पूिाािार ष्ट्रिका मा महत्तम उपयोग 
गने उपायका  म्बन्िमा प्रदेश िथा स्थानीय 
िहिाई  झुाि ददने। 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

राष्ट्रिय योजना आयोग, 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय, शोि 
अन ुन्िानमूिक  िंस्थाहरू 

िेस्रो िर्ादेजख 
तनरन्िर 

 शिा अनदुानको प्रिािकारी 
पररचािनका िातग  झुाि 
ददइएको हनुे। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

कायानीति ९.२: राष्ट्रिय प्राथतमकिा प्राप्त आयोजना िथा कायािम प्रदेश र स्थानीय िहबाट प्रिािकारी रूपिे  म्पादन गना  ष्ट्रकन ेगरी न्यायोजचि ष्ट्रह ाबिे  शिा अनदुानिाई   ाना कायािममा 
नटुिाई एकमिु हस्िान्िरण गना उपयिु एििं िस्ितुनष्ठ आिारहरू त फारर  गररनेछ। 

९.२.१ प्रदेश िथा स्थानीय िहिाई हस्िान्िरण 
गररने  शिा अनदुानिाई   ाना कायािममा 
नटुिाई एकमिु हस्िान्िरण गना उपयिु 
एििं िस्ितुनष्ठ आिारहरू  झुाउने। 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

राष्ट्रिय योजना आयोग, 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्राियहरू 

दोस्रो िर्ा   शिा अनदुानिाई   ाना 
कायािममा नटुिाई एकमिु 
हस्िान्िरण गना उपयिु एििं 
िस्ितुनष्ठ आिारहरूको  झुाि 
प्रदान गररएको हनुे। 

कायानीति ९.३:  शिा अनदुान ष्ट्रििरण  म्बन्िमा आयोगबाट ष्ट्रिगिमा गररएका त फारर का आिारहरू,  ो को कायाान्ियनको अिस्था र परेका प्रिािहरूको अध्ययन गररनेछ। 

९.३.१ आयोगबाट ष्ट्रिगिमा गरेका  शिा अनदुान 
त फारर का आिारहरू,  ो को 
कायाान्ियनको अिस्था र परेको प्रिािहरूको 
 म्बन्िमा ष्ट्रिस्ििृ अध्ययन गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

राष्ट्रिय योजना आयोग, 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय, शोि 
अन ुन्िानमूिक  िंस्थाहरू 

दोस्रो िर्ा अध्ययन िइ प्रतििेदन प्राप्त 
िएको हनुे। 

९.३.२ अध्ययन प्रतििेदनका आिारमा  शिा 
अनदुान त फारर का आिारहरू पररमाजान 
गने। 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

राष्ट्रिय योजना आयोग, 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्राियहरू  

दोस्रो िर्ा त फारर का आिारहरू 
पनुराििोकन िएको हनुे। 

कायानीति ९.४: प्रदेश िथा स्थानीय िहका िातग  िंष्ट्रििानको अन ूुचीिे तनददाि गरेका मूि जजम्मेिारी अनरुूपका कायाहरूको  म्पादनका िातग राजस्ि बााँडफााँट र ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको 
उपयोग गना र त्यस्िा कायामा  शिा अनदुानिफा को रकम पररचािन हनु नददन आिश्यक अध्ययन अन ुन्िान गरी राय झुाि ददइनेछ। 

९.४.१ राजस्ि बााँडफााँट र ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुानको उपयोग प्रदेश िथा स्थानीय 
िहका िातग  िंष्ट्रििानको अन ूुचीिे तनददाि 
गरेका मूि जजम्मेिारी अनरुूपका कायाहरूको 
 म्पादनका िातग मात्र िए निएको 
अध्ययन गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा/ राजस्ि बााँडफााँट 
शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

राष्ट्रिय योजना आयोग, 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय, शोि 
अन ुन्िानमूिक  िंस्थाहरू 

दोस्रो िर्ा राजस्ि बााँडफााँट र ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुानको उपयोग 
 िंष्ट्रििानको अन ूुचीिे तनददाि 
गरेका मूि जजम्मेिारी 
अनरुूपका कायाहरूको 
 म्पादनका िातग मात्र मात्र 
िएको  तुनजिि हनुे। 

९.४.२  शिा अनदुानिफा को रकम पररचािन प्रदेश 
िथा स्थानीय िहका िातग  िंष्ट्रििानको 
अन ूुचीिे तनददाि गरेका मूि जजम्मेिारी 
अनरुूपका काया  म्पादनका िातग निएको 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

राष्ट्रिय योजना आयोग, 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्राियहरू  

दोस्रो िर्ा  शिा अनदुानिफा को रकम 
पररचािन प्रदेश िथा स्थानीय 
िहका िातग  िंष्ट्रििानको 
अन ूुचीिे तनददाि गरेका मूि 
जजम्मेिारी अनरुूपका काया 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

 तुनजिि गना आिश्यक अध्ययन अन ुन्िान 
गरी राय झुाि ददने। 

 म्पादनका िातग हस्िान्िरण 
निएको हनुे। 

कायानीति ९.५:  िंष्ट्रििानको अन ूुचीिे स्थानीय र प्रदेशिाई ददएको स्रोि पररचािन, प्राथतमकिा तनिाारण र खचा व्यिस्थापनमा  शिा अनदुानको ष्ट्रिद्यमान ढााँचािे पारेको प्रिाि र स्िायत्तिाको न्यूनिा 
(sovereignty deficit)  म्बन्िमा अध्ययन गरी  झुाि ददइनेछ। 

९.५.१ स्रोि पररचािन, प्राथतमकिा तनिाारण र खचा 
व्यिस्थापनमा  शिा अनदुानको ष्ट्रिद्यमान 
ढााँचािे प्रदेश र स्थानीय िहको  िंष्ट्रििान 
प्रदत्त स्िायत्तिाको पारेको प्रिािका 
 म्बन्िमा अध्ययन गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

राष्ट्रिय योजना आयोग, 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय, शोि 
अन ुन्िानमूिक  िंस्थाहरू 

चौथो िर्ा  शिा अनदुानको ष्ट्रिद्यमान 
ढााँचािे पारेको प्रिाि र 
प्रदेशको स्िायत्तिाको न्यूनिा 
का  म्बन्िमा अध्ययन िएको 
प्रतििेदन प्राप्त िएको हनुे। 

९.५.२ अध्ययन प्रतििेदनका आिारमा  िंष्ट्रििानको 
अन ूुचीिे स्थानीय र प्रदेशिाई ददएको स्रोि 
पररचािन, प्राथतमकिा तनिाारण र खचा 
व्यिस्थापनमा  शिा अनदुानको ष्ट्रिद्यमान 
ढााँचािे पारेको प्रिाि र  िंष्ट्रििान प्रदत्त 
स्िायत्तिा  तुनजिि गने उपायका  म्बन्िमा 
नेपाि  रकारिाई  झुाि ददने। 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

राष्ट्रिय योजना आयोग, 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय, 

कानून, न्याय िथा  िं दीय 

व्यिस्था मन्त्रािय, 

अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

पााँचौ िर्ा स्थानीय िह र प्रदेशिाई 
ददएको स्रोि पररचािन, 

प्राथतमकिा तनिाारण र  शिा 
अनदुानको ष्ट्रिद्यमान ढााँचामा 
 िुार र स्िायत्तिाको न्यूनिा 
(sovereignty deficit)  म्बन्िमा 
गसु्िरीय  िुार िएको हनुे। 

कायानीति ९.६:  शिा अनदुानका िातग आयोगिे िोकेका आिार र  झुािहरूको पािन िए निएको तनरन्िर अनगुमन िथा अध्ययन गररनेछ। 

९.६.१  शिा अनदुानका िातग आयोगिे िोकेका 
आिार र  झुािहरूको पािन िए निएको 
तनरन्िर अनगुमन िथा अध्ययन गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

राष्ट्रिय योजना आयोग, 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय 

तनरन्िर  शिा अनदुानका िातग 
आयोगिे िोकेका आिार र 
 झुािहरूको पािन िएको हनुे। 

कायानीति ९.७  िंष्ट्रििानको अन ूुचीिे प्रदेश र स्थानीय िहिाई प्रत्याििू गरेको  िंिैिातनक काया जजम्मेिारी  नुजुिि गना गराउन अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणमा  शिा अनदुान,  मपूरक अनदुान 
र ष्ट्रिशेर् अनदुानको पररमाण िमशाः न्यूनीकरण िथा ष्ट्रित्तीय  मानीकरणको अनदुानमा बढोत्तरी गदै जाने नीति अििम्बन गना गराउनमा जोड ददइनेछ। 

९.७.१  िंष्ट्रििानको अन ूुचीिे प्रदेश र स्थानीय 
िहिाई प्रत्याििू गरेको  िंिैिातनक काया 
जजम्मेिारी  नुजुिि गना गराउन 
अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणमा  शिा 
अनदुान,  मपूरक अनदुान र ष्ट्रिशेर् 
अनदुानको अनपुािको प्रिजृत्त ष्ट्रिश्लरे्ण गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ.व्य. 
शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

महािेखा परीक्षकको 
कायाािय 

िेस्रो िर्ा अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय 
हस्िान्िरणमा  शिा अनदुान, 

 मपूरक अनदुान र ष्ट्रिशेर् 
अनदुानको अनपुािको प्रिजृत्त 
ष्ट्रिश्लरे्ण गररएको हनुे। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

९.७.२ अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणमा  शिा 
अनदुान,  मपूरक अनदुान र ष्ट्रिशेर् 
अनदुानको पररमाण िमशाः न्यूनीकरण िथा 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरणको अनदुानमा बढोत्तरी 
गदै जान ेनीति तिन त फारर  गने। 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ.व्य. शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

राष्ट्रिय योजना आयोग, 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय 

दोस्रो िर्ादेजख अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय 
हस्िान्िरणमा  शिा अनदुान, 

 मपूरक अनदुान र ष्ट्रिशेर् 
अनदुानको पररमाण िमशाः 
र्ट्दै र ष्ट्रित्तीय  मानीकरणको 
अनदुानमा बढ्दै गएको हनुे। 

रणनीति १०:  मष्ट्रिगि आतथाक  ूचकहरूको ष्ट्रिश्लरे्ण गररनछे। 

कायानीति १०.१: आन्िररक ऋणको  ीमा िय गने  म्बन्िी ष्ट्रिर्यमा ष्ट्रिश्लरे्ण गना आिश् यक िथा उपयिु हनुे  मष्ट्रिगि आतथाक  ूचकहरू पष्ट्रहचान गररनेछ। 

१०.१.१ आन्िररक ऋणको  ीमा िय गदाा ष्ट्रिश्लरे्ण 
गना आिश् यक िथा उपयिु हनुे  मष्ट्रिगि 
आतथाक  ूचकहरूको शे्रणीिम िथ्याङ्क 
(time series data)  ङ्किन गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ. व्य. 
शाखा/ िथ्याङ्क ष्ट्रिश्लरे्ण 

शाखा 

अथा मन्त्रािय, केन्द्रीय 
िथ्याङ्क ष्ट्रििाग, नेपाि राि 
बैंक 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह,  ािाजतनक ऋण 
व्यिस्थापन कायाािय 

प्रत्येक ५/५  

िर्ामा  
िथ्याङ्कीय ष्ट्रिश्लरे्ण र व्याख्या 
गना उपयिु ढााँचामा िथ्याङ्क 

 ङ्किन िएको हनुे। 

१०.१.२ ष्ट्रितिन्न देशमा आन्िररक ऋण र  मष्ट्रिगि 
अथािन्त्रका अन्य चरहरूबीचको 
 ह म्बन्िको िथ्याङ्कीय अध्ययन र ष्ट्रिश्लरे्ण 
गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ. व्य. 
शाखा/ िथ्याङ्क ष्ट्रिश्लरे्ण 

शाखा 

अथा मन्त्रािय, केन्द्रीय 
िथ्याङ्क ष्ट्रििाग, नेपाि राि 
बैंक 

राष्ट्रिय योजना आयोग, 

शोि अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

प्रत्येक ५ 
िर्ामा 

आन्िररक ऋणको मात्रा 
दीगोपना र प्रिािबारे प्रमाणमा 
आिाररि  ूचना प्राप्त िएको 
हनुे। 

कायानीति १०.२:  ङ्घ, प्रदेश र स्थानीय  रकारिे तिन  क्न ेआन्िररक ऋणको  ीमा िय गदाा ष्ट्रिश्लरे्ण गना आिश् यक िथा उपयिु हनु ेिहगि  मष्ट्रिगि आतथाक  ूचकहरू पष्ट्रहचान गररनेछ। 

१०.२.१ िहगि  मष्ट्रिगि आतथाक  ूचकहरू पष्ट्रहचान 
गना अध्ययन अन ुन्िान गने/ गराउने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ. व्य. 
शाखा/ िथ्याङ्क ष्ट्रिश्लरे्ण 

शाखा 

अथा मन्त्रािय, केन्द्रीय 
िथ्याङ्क ष्ट्रििाग, नेपाि राि 
बैंक 

राष्ट्रिय योजना आयोग, 

शोि अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

प्रत्येक िीन 
िर्ामा 

िहगि  मष्ट्रिगि आतथाक 
 ूचकहरू पष्ट्रहचान िएको हनुे। 

कायानीति १०.३: िहगि  मष्ट्रिगि आतथाक  ूचकहरू व्यिजस्थि िथा अद्याितिक गररनेछ। 

१०.३.१ िहगि आतथाक  ूचकहरूको खण्डीकृि 
िथ्याङ्क  ङ्किन गना केन्द्रीय िथ्याङ्क ष्ट्रििाग 
र नेपाि राि बैंक ाँगको  मन्ियमा ढााँचा 
तनिाारण गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ. व्य. 
शाखा/ िथ्याङ्क ष्ट्रिश्लरे्ण 

शाखा 

अथा मन्त्रािय, केन्द्रीय 
िथ्याङ्क ष्ट्रििाग, नेपाि राि 
बैंक 

 ािाजतनक ऋण 
व्यिस्थापन कायाािय, 

शोि अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

प्रत्येक िर्ा खण्डीकृि िहगि आतथाक 
 ूचकहरू  ङ्किनको आिार 
ियार िएको हनुे। 



57 
 

ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

१०.३.२ िहगि आतथाक  ूचकहरूको आिारमा 
ष्ट्रितिन्न िहिे तिन  क्न ेआन्िररक ऋणको 
 ीमा तनिाारण  म्बन्िी अध्ययन गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ. व्य. 
शाखा/ िथ्याङ्क ष्ट्रिश्लरे्ण 

शाखा 

अथा मन्त्रािय, केन्द्रीय 
िथ्याङ्क ष्ट्रििाग, नेपाि राि 
बैंक 

 ािाजतनक ऋण 
व्यिस्थापन कायाािय, 

शोि अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

प्रत्येक िर्ा िहगि आन्िररक ऋणको  ीमा 
तनिाारणका िातग पयााप्त 
 ैद्धाजन्िक एििं िथ्याङ्कीय 
अध्ययन हनुे। 

कायानीति १०.४: अथािन्त्रका अन्य परर ूचकमा आन्िररक ऋणबाट पने प्रिािबारे िथ्याङ् कीय अन ुन्िान र ष्ट्रिश् िेर्ण गरी आयोगका त फारर िाई प्रमाणमा आिाररि (evidence based) बनाइने 
छ। 

१०.४.१ आन्िररक ऋणको कारणिे तनजी क्षेत्रको 
िगानी  ङु्कचन (crowd out), पूाँजी बजार/ 
ष्ट्रित्तीय बजारमा पने प्रिाि, व्याजदर, ऋणको 
उपकरण  म्िेदनशीििा (instrument 

sensitivity) जस्िा कुराहरूको िथ्याङ्कीय 
अन ुन्िान र ष्ट्रिश्लरे्ण गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ. व्य. 
शाखा/ िथ्याङ्क ष्ट्रिश्लरे्ण 

शाखा 

अथा मन्त्रािय, केन्द्रीय 
िथ्याङ्क ष्ट्रििाग, नेपाि राि 
बैंक 

 ािाजतनक ऋण 
व्यिस्थापन कायाािय, 

शोि अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

प्रत्येक दईु 
िर्ामा 

अथािन्त्रका अन्य परर ूचकमा 
आन्िररक ऋणको प्रिािको 
अध्ययन िस्िपुरक र प्रमाणमा 
आिाररि िएको हनुे। 

कायानीति १०.५: राजस्ि  ङ् किन, आतथाक िषृ्ट्रद्ध, रोजगारी त जाना, पूाँजी तनमााण, उपिोग, िगानी र बचि प्रिजृत्त र आतथाक स्थाष्ट्रयत्िमा आन्िररक ऋणिे पाने प्रिािको अध्ययन गररनेछ। 

१०.५.१ आन्िररक ऋणबाट राजस्ि  ङ् किनमा पने 
अप्रत्यक्ष प्रिाि, आतथाक िषृ्ट्रद्ध, रोजगारी 
त जाना, पूाँजी तनमााण, उपिोग, िगानी र बचि 
प्रिजृत्तमा पने प्रिािको िथ्याङ्कीय अध्ययन 
अन ुन्िान गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ. व्य. 
शाखा/ िथ्याङ्क ष्ट्रिश्लरे्ण 

शाखा 

अथा मन्त्रािय, केन्द्रीय 
िथ्याङ्क ष्ट्रििाग, नेपाि राि 
बैंक 

 ािाजतनक ऋण 
व्यिस्थापन कायाािय, 

शोि अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

प्रत्येक दईु 
िर्ामा 

आन्िररक ऋण ाँग  मष्ट्रिगि 
अथािन्त्रका ष्ट्रितिन्न चरहरूको 
 म्बन्िको प्रमाणमा आिाररि 
ष्ट्रिश्लरे्ण गना  ष्ट्रकने। 

१०.५.२ आन्िररक ऋणको िाह्य जस्थरिा (िैदेजशक 
व्यापार  न्ििुन, ष्ट्रितनमय दर र 

मदु्राजस्फति)मा पने प्रिािको अध्ययन गने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ. व्य. 
शाखा/ िथ्याङ्क ष्ट्रिश्लरे्ण 

शाखा 

अथा मन्त्रािय, केन्द्रीय 
िथ्याङ्क ष्ट्रििाग, नेपाि राि 
बैंक 

 ािाजतनक ऋण 
व्यिस्थापन कायाािय, 

शोि अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

प्रत्येक दईु 
िर्ामा 

आन्िररक ऋण ाँग िाह्य 
जस्थरिाको  म्बन्िको प्रमाणमा 
आिाररि ष्ट्रिश्लरे्ण गना  ष्ट्रकने। 

रणनीति ११:  मष्ट्रिगि आतथाक स्थाष्ट्रयत्ि कायम हनु ेगरी िीनै िहका  रकारिे तिन  क्न ेआन्िररक ऋणको  ीमा तनिाारण गरी त फारर  गररनछे। 

कायानीति ११.१: आन्िररक ऋण पररचािनका उपकरणहरूको प्रिािकाररिा र काया दक्षिाको बारेमा अध्ययन गररनेछ। 

११.१.१ आन्िररक ऋण पररचािनका उपकरणहरूको 
प्रिािकाररिा र काया दक्षिाको बारेमा 
अध्ययन गने/गराउने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ. व्य. 
शाखा 

अथा मन्त्रािय, केन्द्रीय 
िथ्याङ्क ष्ट्रििाग, नेपाि राि 
बैंक 

 ािाजतनक ऋण 
व्यिस्थापन कायाािय, 

शोि अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

प्रत्येक पााँच 
िर्ामा 

आन्िररक ऋण पररचािनमा 
महत्तम उपकरण िा 
उपकरहरूको पोटाफोतियो 
छनौट िएको हनुे। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

कायानीति ११.२: आन्िररक ऋणको िागि र्टाउन ेर जोजखमपना कम गने उपायहरूको पष्ट्रहचान गरी त फारर  गररनेछ। 

११.२.१ आन्िररक ऋणको िागि र्टाउने र 
जोजखमपना कम गने उपायहरूको पष्ट्रहचान 

गरी त फारर  गने। 

आयोग/ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ. व्य. शाखा 

अथा मन्त्रािय, केन्द्रीय 
िथ्याङ्क ष्ट्रििाग, नेपाि राि 
बैंक 

 ािाजतनक ऋण 
व्यिस्थापन कायाािय, 

शोि अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

प्रत्येक पााँच 
िर्ामा 

आन्िररक ऋणको ििुनात्मक 
िागि कम िएको र जोजखम 
 ूचक  रुजक्षि ष्ट्रिन्दूतित्र राख्न 
त फारर  िएको हनुे। 

कायानीति ११.३: आतथाक  ङ्कट िा अजस्थरिाको अिस्थामा आन्िररक ऋण  िंरचनामा गनुापने पररििान बारे अध्ययन गरी आिश्यकिान ुार त फारर  गररनेछ। 

११.३.१  म्िाव्य आतथाक  ङ् कट िा अजस्थरिाको 
अिस्थामा आन्िररक ऋण  िंरचना कस्िो 
हनु ुआिश्यक छ िने्न बारेमा अध्ययन 
गने/गराउने। 

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ. व्य. 
शाखा/ िथ्याङ्क ष्ट्रिश्लरे्ण 

शाखा 

अथा मन्त्रािय, केन्द्रीय 
िथ्याङ्क ष्ट्रििाग, नेपाि राि 
बैंक 

 ािाजतनक ऋण 
व्यिस्थापन कायाािय, 

शोि अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

प्रत्येक पााँच 
िर्ामा 

आतथाक  ङ्कट र ष्ट्रिर्मिाको 
अिस्थामा आन्िररक ऋण 
 िंरचनामा पररििानका उपयिु 
उपायहरू अध्ययन िएको हनुे। 

११.३.२ आतथाक  ङ् कट, अजस्थरिा िा आतथाक 
ष्ट्रिशृ्रङ्खििाको अिस्थामा आन्िररक ऋण 
 िंरचनामा पररििान गने उपायहरू नेपाि 
 रकार  मक्ष त फारर  गने। 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ. व्य. शाखा 

अथा मन्त्रािय, केन्द्रीय 
िथ्याङ्क ष्ट्रििाग, नेपाि राि 
बैंक 

 ािाजतनक ऋण 
व्यिस्थापन कायाािय, शोि 
अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

प्रत्येक पााँच 
िर्ामा 

आतथाक  ङ् कट, अजस्थरिा िा 
आतथाक ष्ट्रिशृ्रङ्खििाको अिस्थामा 
आन्िररक ऋण  िंरचनामा 
पररििान गने उपायहरू 
त फारर  हनुे। 

कायानीति ११.४:  मष्ट्रिगि आतथाक  ूचकहरूको ष्ट्रिश्लरे्ण गरी देशको  मष्ट्रिगि आतथाक स्थाष्ट्रयत्ि कायम हनु ेगरी पररचािन गना  ष्ट्रकन ेआन्िररक ऋणको  ीमा िय गररनेछ। 

११.४.१  मष्ट्रिगि आतथाक स्थाष्ट्रयत्ि कायम हनुे गरी 
पररचािन गना  ष्ट्रकन ेआन्िररक ऋणको 
 ीमा िय गना अध्ययन अन ुन्िान गरी 
त फारर  गने। 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ. व्य. शाखा 

अथा मन्त्रािय, केन्द्रीय 
िथ्याङ्क ष्ट्रििाग, नेपाि राि 
बैंक 

 ािाजतनक ऋण 
व्यिस्थापन कायाािय, 

शोि अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

प्रत्येक पााँच 
िर्ामा 

देशको अथािन्त्रको आकार र 
आतथाक िषृ्ट्रद्धदरिाई मध्यनजर 
गरी आन्िररक ऋणको  ीमा 
त फारर  गररएको हनुे। 

कायानीति ११.५: देशको  मष्ट्रिगि आतथाक स्थाष्ट्रयत्ि कायम हनुे गरी पररचािन गना  ष्ट्रकन ेआन्िररक ऋणको  ीमािाई िीन िहका  रकारबीच बााँडफााँट गने आिार िय गररनेछ। 

११.५.१  मष्ट्रिगि आतथाक स्थाष्ट्रयत्ि कायम हनुे गरी 
आन्िररक ऋणको  ीमािाई िीन िहका 
 रकारबीच बााँडफााँट गने आिार ियार 
गने।  

ष्ट्रि. व्य. महाशाखा/ 
ष्ट्रि.ह. िथा आ.ऋ. व्य. 
शाखा/ िथ्याङ्क ष्ट्रिश्लरे्ण 

शाखा 

अथा मन्त्रािय, केन्द्रीय 
िथ्याङ्क ष्ट्रििाग, नेपाि राि 
बैंक 

 ािाजतनक ऋण 
व्यिस्थापन कायाािय, 

शोि अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

प्रत्येक िर्ा महत्तम िहगि आन्िररक ऋण 
 ीमाका आिार ियार गररएको 
हनुे। 

कायानीति ११.६: िहगि  मष्ट्रिगि आतथाक  ूचकहरू ष्ट्रिश्लरे्ण गरी िि ्िि ्िहको पररचािन गना  ष्ट्रकने आन्िररक ऋणको  ीमा िय गरी त फारर  गररनेछ। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

११.६.१ िहगि  मष्ट्रिगि आतथाक  ूचकहरु ष्ट्रिश्लरे्ण 
गरी िहगि आन्िररक ऋणको  ीमा 
त फारर  गररनेछ। 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
म.शाखा/ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ. व्य. शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय  रकार 

केन्द्रीय िथ्याङ्क ष्ट्रििाग, 

नेपाि राि बैंक 

प्रत्येक िर्ा महत्तम िहगि आन्िररक ऋण 
 ीमा त फारर  गररएको हनुे। 

कायानीति ११.७: आन्िररक ऋण पररचािन गना प्रदेशका िातग आिश्यक पने मौदद्रक उपकरण िथा ऐन, तनयमहरू र स्थानीय िहका िातग आिश्यक पने कानून तनमााण गना आिश्यक  झुाि 

ददइनेछ। 

११.७.१ आन्िररक ऋण पररचािन गना प्रदेशका 
िातग आिश्यक पने मौदद्रक उपकरण िथा 
ऐन, तनयमहरू र स्थानीय िहका िातग 
आिश्यक पने कानून तनमााण गना आिश्यक 

 झुाि ददने। 

आयोग/ ष्ट्रि. व्य. 
महाशाखा/ ष्ट्रि.ह. िथा 
आ.ऋ. व्य. शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय  रकार 

कानून न्याय िथा  िं दीय 
व्यिस्था मन्त्रािय, 

केन्द्रीय िथ्याङ्क ष्ट्रििाग, 

नेपाि राि बैंक 

दोस्रो िर्ा आन्िररक ऋण पररचािन गना 
प्रदेश र स्थानीय िहका िातग 
मौदद्रक उपकरण िथा कानून 
तनमााणका िातग  झुाि ददएको 
हनुे। 

रणनीति १२: प्राकृतिक स्रोिको पररचािन गदाा िीनै िहका  रकारको िगानी िथा प्रतिफिको ष्ट्रहस् ा तनिाारणको आिार िय गररनछे। 

कायानीति १२.१: प्राकृतिक  ोि पररचािनमा िीनै िहका  ङ्घीय इकाईहरुको कुन कुन स्रोिमा के कति अिंश के क री िगानी गने र  ोबाट प्राप्त प्रतिफिको के कति अिंश क री बााँडफााँट गने 
िने्न  म्बन्िमा काननुी आिार ियार पाना य   म्बन्िमा आिश्यक अध्ययन अन ुन्िान ष्ट्रिश्लरे्ण गरी  झुाि उपिब्ि गराउनकुा  ाथै आिश्यक  हजीकरण गररनेछ। 

१२.१.१ िगानीयोग्य प्राकृतिक स्रोिहरुको पष्ट्रहचान 
गने। 

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

दोस्रो िर्ा िगानीयोग्य प्राकृतिक 
स्रोिहरूको पष्ट्रहचान गररएको 
हनुे। 

१२.१.२ प्राकृतिक  ोि पररचािनमा  ङ्घीयिा िागू 
िएका अन्य मिुकुका ष्ट्रितिन्न  ङ्घीय 
इकाईहरुिे कुन कुन स्रोिमा के कति अिंश 
के क री िगानी गने गरेका छन ्िने्न 
 म्बन्िमा िएका कानूनी व्यिस्था र 
अभ्या को अध्ययन गने। 

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

दोस्रो िर्ा प्राकृतिक  ोि पररचािनमा 
 ङ्घीयिा िागू िएका अन्य 
मिुकुका ष्ट्रितिन्न  ङ्घीय 
इकाईहरूबीच िएका िगानी 
 म्बन्िमा िएका कानूनी 
व्यिस्था र अभ्या को अध्ययन 

प्रतििेदन प्राप्त िएको हनुे। 

१२.१.३ प्राकृतिक  ोि पररचािनमा  ङ्घीयिा िागू 
िएका अन्य मिुकुका ष्ट्रितिन्न  ङ्घीय 
इकाईहरु बीच िगानीबाट प्राप्त प्रतिफिको 
के कति अिंश क री बााँडफााँट गने िने्न 
 म्बन्िमा िएका कानूनी व्यिस्था र 
अभ्या को अध्ययन गने। 

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

िेस्रो िर्ा प्राकृतिक  ोि पररचािनमा 
 ङ्घीयिा िागू िएका अन्य 
मिुकुका  ङ्घीय इकाईहरू बीच 
िगानीबाट प्राप्त प्रतिफि 
बााँडफााँट  म्बन्िी िएका 
कानूनी व्यिस्था र अभ्या को 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

अध्ययन प्रतििेदन प्राप्त िएको 
हनुे। 

१२.१.४ प्राकृतिक  ोि पररचािनमा  ङ्घीयिा िागू 
िएका अन्य मिुकुका ष्ट्रितिन्न  ङ्घीय 
इकाईहरु बीच िगानी िथा प्राप्त प्रतिफि 
 म्बन्िी अध्ययन प्रतििेदनको आिारमा 
िगानी िथा प्रतिफि बााँडफााँट गने 
 म्बन्िमा काननुी आिार ियार पारी  झुाि 

उपिब्ि गराउनकुा  ाथै आिश्यक 
 हजीकरण गने। 

आयोग/ प्रा. स्रो. प. 
िथा रो. बााँ. महाशाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

िेस्रो र चौथो 
िर्ा  

प्राकृतिक  ोि पररचािनमा 
 ङ्घीयिा िागू िएका अन्य 
मिुकुका ष्ट्रितिन्न  ङ्घीय 
इकाईहरू बीच िगानी िथा 
प्राप्त प्रतिफि  म्बन्िी अध्ययन 
प्रतििेदनको आिारमा िगानी 
िथा प्रतिफि बााँडफााँट गने 
 म्बन्िमा काननुी आिार ियार 
 ष्ट्रहि आिश्यक  हजीकरण 
िएको हनुे। 

कायानीति १२.२: प्राकृतिक पूाँजीको आाँकिन गरी िागानी योग्य प्राकृतिक स्रोि पररचािनका िातग नेपाि  रकार, प्रदेश िथा स्थानीय िहको िगानी िथा प्रतिफिको ष्ट्रहस् ा तनिाारणको आिारिाई 
िस्ितुनष्ठ बनाउन आिश्यक अध्ययन गररनेछ। 

१२.२.१ स्िदेश िथा अन्य  ङ्घीय मिुकुहरुमा 
प्राकृतिक पूाँजीको आाँकिनमा अििम्बन 
गररएका अभ्या   मेििाई आिार मानी 
अध्ययन गरी प्राकृतिक पूाँजीको आाँकिन 

गने।  

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

दोस्रो िर्ा प्राकृतिक पूाँजीको आाँकिनको 
अध्ययन प्रतििेदन प्राप्त िएको 
हनुे। 

१२.२.२ िगानी योग्य प्राकृतिक स्रोि पररचािनका 
िातग नेपाि  रकार, प्रदेश िथा स्थानीय 
िहको िगानी िथा प्रतिफिको ष्ट्रहस् ा 
तनिाारणको आिारिाई िस्ितुनष्ठ बनाउन 
आिश्यक अध्ययन गने। 

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

िेस्रो िर्ा प्राकृतिक स्रोि पररचािनका 
िातग नेपाि  रकार, प्रदेश िथा 
स्थानीय िहको िगानी िथा 
प्रतिफिको ष्ट्रहस् ा तनिाारणको 
आिारिाई िस्ितुनष्ठ बनाउन 
अध्ययन िएको हनुे। 

कायानीति १२.३: प्राकृतिक  ोि पररचािनमा िीनै िहका  रकारको िगानी िथा प्रतिफिको ष्ट्रहस् ा तनिाारणको ष्ट्रिस्ििृ आिार र ढााँचा िय गरी त फारर  गररनेछ। 

१२.३.१ प्राकृतिक स्रोि पररचािनका िातग नेपाि 
 रकार, प्रदेश िथा स्थानीय िहको िगानी 
िथा प्रतिफिको ष्ट्रहस् ा तनिाारणको ष्ट्रिस्ििृ 

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

दोस्रो र िेस्रो 
िर्ा 

प्राकृतिक स्रोिमा नेपाि 
 रकार, प्रदेश िथा स्थानीय 
िहको िगानी िथा प्रतिफिको 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

आिार र ढााँचा िय गने  म्बन्िमा अध्ययन 
गने। 

ष्ट्रहस् ा तनिाारणको ष्ट्रिस्ििृ 
आिार र ढााँचा िय गना 
अध्ययन िएको हनुे। 

१२.३.२ प्राकृतिक स्रोि पररचािनका िातग िीनै 
िहको  रकारको िगानी िथा प्रतिफिको 
ष्ट्रहस् ा तनिाारणको ष्ट्रिस्ििृ आिार र ढााँचा 
 म्बन्िमा  रोकारिािा तनकायहरुको  झुाि 
 िंकिन गने। 

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

िेस्रो िर्ा प्राकृतिक स्रोि पररचािनका 
िातग िीनै िहको  रकारको 
िगानी िथा प्रतिफिको ष्ट्रहस् ा 
तनिाारणको ष्ट्रिस्ििृ आिार र 
ढााँचा  म्बन्िमा  रोकारिािा 
तनकायहरुको  झुाि प्राप्त हनुे। 

१२.३.३ प्राकृतिक स्रोि पररचािनका िातग िीनै 
िहको  रकारको िगानी िथा प्रतिफिको 
ष्ट्रहस् ा तनिाारणको ष्ट्रिस्ििृ आिार र ढााँचा 
िय गरी त फारर  गने। 

आयोग/ प्रा. स्रो. प. 
िथा रो. बााँ. महाशाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

िेस्रो िर्ा प्राकृतिक स्रोि पररचािनका 
िातग िीनै िहको  रकारको 
िगानी िथा प्रतिफिको ष्ट्रहस् ा 
तनिाारणको ष्ट्रिस्ििृ आिार र 
ढााँचा िय गरी त फारर  िएको 
हनुे। 

रणनीति १३: प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट  म्बन्िी ष्ट्रिर्यमा  ङ्घीय इकाईहरु तबच उठ्न  क्न े म्िाष्ट्रिि ष्ट्रििाद तनिारणका उपायहरु पष्ट्रहचान गररनछे। 

कायानीति १३.१: प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट  म्बन्िमा देशतित्र िथा अन्य मिुकुमा उठेका ष्ट्रििाद र  मािानका िातग अििम्िन गरेका ष्ट्रिति िथा प्रकृयाको  म्बन्िमा अध्ययन गरी ष्ट्रििादका 
मखु्य कारक ित्िहरू पष्ट्रहचान गरी ष्ट्रििाद तनिारणका उपायहरु पत्ता िगाइनेछ। 

१३.१.१ प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट  म्बन्िमा 
देशतित्र िथा  ङ्घीयिा िाग ुिएका अन्य 
मिुकुमा  मेि उठेका ष्ट्रििाद िथा  ोको 
 मािानका िातग गररएका प्रया  िथा 
अनिुिको अध्ययन गने। 

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

अथा मन्त्रािय, ष्ट्रिर्यगि 
मन्त्रािय र ष्ट्रििाग  

दोस्रो िर्ा प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट 
 म्बन्िमा देशतित्र िथा अन्य 
मिुकुमा उठेका ष्ट्रििाद िथा 
 मािान िातग गररएका प्रया  
िथा अनिुिको अध्ययन िएको 
हनुे। 

१३.१.२ प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट  म्बन्िमा 
देशतित्र िथा  ङ्घीयिा िाग ुिएका अन्य 
मिुकुमा  मेि उठेका ष्ट्रििादका  ामान्य 
कारक ित्िहरु पष्ट्रहचान गने। 

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

अथा मन्त्रािय, ष्ट्रिर्यगि 
मन्त्रािय र ष्ट्रििाग  

दोस्रो र िेस्रो 
िर्ा 

प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट 
 म्बन्िमा देशतित्र िथा अन्य 
मिुकुमा उठेका ष्ट्रििादका 
 ामान्य कारक ित्िहरू 
पष्ट्रहचान िएको हनुे। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

१३.१.३ प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट  म्बन्िमा 
देशतित्र िथा  ङ्घीयिा िाग ुिएका अन्य 
मिुकुमा उठेका र  मािान िएका 
ष्ट्रििादका कानूनी व्यिस्था र  िंयन्त्रहरुको 
अध्ययन गरी ष्ट्रििाद तनिारणका उपायहरु 
पत्ता िगाउने। 

आयोग/ प्रा. स्रो. प. 
िथा रो. बााँ. महाशाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

अथा मन्त्रािय, ष्ट्रिर्यगि 
मन्त्रािय र ष्ट्रििाग  

िेस्रो िर्ा प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट 
 म्बन्िमा उठेका र  मािान 
िएका ष्ट्रििादका कानूनी 
व्यिस्था र  िंयन्त्रहरुको 
अध्ययन गरी ष्ट्रििाद तनिारणका 
उपायहरु पत्ता िगाइएको हनुे। 

कायानीति १३.२: प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट  म्बन्िी ष्ट्रिर्यमा  ङ्घीय इकाईहरु तबच उठ्न  क्ने  म्िाष्ट्रिि ष्ट्रििादको ष्ट्रिर्यमा  ो  म्बन्िी अध्ययनबाट ष्ट्रििाद तनिारणका उपायहरु पष्ट्रहचान गरी 
 मन्ियात्मक रुपमा काम गना  झुाि ददइनेछ। 

१३.२.१ देशतित्र िथा  ङ्घीयिा िाग ुिएका अन्य 
मिुकुका अनिुिका आिारमा प्राकृतिक 
स्रोिको बााँडफााँट  म्बन्िी ष्ट्रिर्यमा उठ्न 
 क्ने  म्िाष्ट्रिि ष्ट्रििाद पष्ट्रहचानका िातग 
अध्ययन गने। 

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

अथा मन्त्रािय, ष्ट्रिर्यगि 
मन्त्रािय र ष्ट्रििाग  

दोस्रो िर्ा प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट 
 म्बन्िी ष्ट्रिर्यमा उठ्न  क्न े
 म्िाष्ट्रिि ष्ट्रििाद पष्ट्रहचानका 
िातग अध्ययन िएको हनुे। 

१३.२.२ प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँटमा उठ्न  क्ने 
 म्िाष्ट्रिि ष्ट्रििादका प्रकृतिको आिारमा 
ष्ट्रििाद तनिारणका उपायहरु पष्ट्रहचान गने। 

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

अथा मन्त्रािय, ष्ट्रिर्यगि 
मन्त्रािय र ष्ट्रििाग  

िेस्रो िर्ा प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट 
 म्बन्िमा उठ्न  क्ने 
 म्िाष्ट्रिि ष्ट्रििाद तनिारणका 
उपायहरू पष्ट्रहचान िएको हनुे। 

१३.२.३ प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट  म्बन्िी ष्ट्रििाद 
 मािानका िातग उपयिु  िंयन्त्र  ष्ट्रहिको 
कानूनी व्यिस्थाका िातग  झुाि प्रदान 
गने। 

आयोग/ प्रा. स्रो. प. 
िथा रो. बााँ. महाशाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

चौथो िर्ा प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट 
 म्बन्िी ष्ट्रििाद  मािानका 
िातग उपयिु  िंयन्त्र  ष्ट्रहिको 
कानूनी व्यिस्था गना  झुाि 
ददइएको हनुे। 

कायानीति १३.३: नेपािमा उपिब्ि प्राकृतिक स्रोिहरू, तिनको अिजस्थति, उपिब्ििा,  िंजचति र प्रयोगको अिस्था, स्रोिको पररचािन,  िंरक्षण, िााँडफााँट, उपयोग र िािािरणीय प्रिाि, स्रोि उपर  िंिाष्ट्रिि 
ष्ट्रििाद, ष्ट्रििाद तनिारणका उपाय,  ङ्घीय इकाईहरूिे खेल्नपुने ितूमका िगायिका ष्ट्रिर्यमा आिश्यक अध्ययन अन ुन्िान गरी  िुारका उपायहरू ष्ट्रहि  झुाि प्रदान गनुाका  ाथै य   म्बन्िमा 
आिश्यक  हजीकरण गररनेछ। 

१३.३.१ नेपािमा उपिब्ि ष्ट्रिद्यमान प्राकृतिक 
स्रोिहरू, तिनको िौगोतिक अिजस्थति, 

स्रोिहरूको उपिब्ििा,  िंजचति र प्रयोगको 
अिस्थाका बारेमा ष्ट्रिस्ििृ अध्ययन, 

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

दोस्रो िर्ा नेपािमा उपिब्ि ष्ट्रिद्यमान 
प्राकृतिक स्रोिहरु, तिनको 
िौगोतिक अिजस्थति, स्रोिहरुको 
उपिब्ििा,  िंजचति र प्रयोगको 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

अन ुन्िान, ष्ट्रिश्लरे्ण गरी प्रतििेदन प्राप्त 
गने। 

अिस्थाका बारेमा ष्ट्रिस्ििृ 

अध्ययन, अन ुन्िान, ष्ट्रिश्लरे्ण 
गरी प्रतििेदन प्राप्त हनुे। 

१३.३.२ प्राकृतिक स्रोिको पररचािन,  िंरक्षण, 

िााँडफााँट र उपयोगका  म्बन्िमा अध्ययन 
अन ुन्िान गने र तनचोड पत्ता िगाउने। 

आयोग/ प्रा. स्रो. प. 
िथा रो. बााँ. महाशाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

िेस्रो िर्ा प्राकृतिक स्रोिको पररचािन, 

 िंरक्षण, िााँडफााँट र उपयोगका 
 म्बन्िमा अध्ययन अन ुन्िान 
गने र तनचोड पत्ता िगाइएको 
हनुे। 

१३.३.३ नेपािमा प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँड गदाा 
िािािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कनका  म्बन्िमा 
अध्ययन गने। 

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय, ष्ट्रििाग 
र  रोकारिािा  

िेस्रो िर्ा नेपािमा प्राकृतिक स्रोिको 
बााँडफााँड गदाा िािािरणीय 
प्रिाि मूल्याङ्कनका  म्बन्िमा 
अध्ययन िएको हनुे। 

१३.३.४  मग्र प्राकृतिक स्रोि पररचािनका 
 म्बन्िमा  ङ्घीय इकाईहरूिे खेल्नपुने 
ितूमकाका  म्बन्िमा अध्ययन गरी  िुारका 
उपाय  ष्ट्रहि त फारर  गने। 

आयोग/ प्रा. स्रो. प. 
िथा रो. बााँ. महाशाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय, 

ष्ट्रििाग, नेपाि पिािारोहण 
 ङ्घ, राष्ट्रिय प्रकृति  िंरक्षण 
कोर्, IPPAN, त मेण्ट 
एशोत ए न  

चौथो िर्ा  मग्र प्राकृतिक स्रोि 
पररचािनका  म्बन्िमा  ङ्घीय 
इकाईहरूिे खेल्नपुने ितूमकाका 
 म्बन्िमा अध्ययन िई 
 िुारका उपाय  ष्ट्रहि त फारर  
िएको हनुे। 

१३.३.५ प्राकृतिक स्रोिको पररचािन र बााँडफााँट 
 म्बन्िमा  िुारका उपायहरु पष्ट्रहचान गरी 
 ङ्घीय इकाईहरूिाई उपिब्ि गराई 
 हजीकरण गने। 

आयोग/ प्रा. स्रो. प. 
िथा रो. बााँ. महाशाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय, ष्ट्रििाग 
र  रोकारिािा  

तनरन्िर प्राकृतिक स्रोिको पररचािन र 
बााँडफााँट  म्बन्िमा  िुारका 
उपायहरू पष्ट्रहचान गरी  ङ्घीय 
ईकाईहरूिाई उपिब्ि गराई 
 हजीकरण िएको हनुे। 

रणनीति १४: प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट ाँग  म्बजन्िि बािािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कन  म्बन्िमा आिश्यक अध्ययन गररनछे। 

कायानीति १४.१: प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट गदाा  ो ाँग  म्बजन्िि िािािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कन  म्बन्िमा  रोकारिािाहरू ाँग आिश्यक छिफि,अन्िरष्ट्रिया, परामशा एििं अध्ययन अन ुन्िान गरी 
आयोगको  िंिैिातनक ितूमकाको यष्ट्रकन गरी  ो अनरुुपको आिश्यक काया गररनेछ। 

१४.१.१ प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट गदाा  ो ाँग 
 म्बजन्िि िािािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कन 

आयोग/ प्रा. स्रो. प. 
िथा रो. बााँ. महाशाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय, 

ष्ट्रििाग, नेपाि पिािारोहण 
 ङ्घ, राष्ट्रिय प्रकृति  ाँरक्षण 

पष्ट्रहिो िर्ा प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट गदाा 
 ो ाँग  म्बजन्िि िािािरणीय 

प्रिाि मूल्याङ्कन  म्बन्िमा 



64 
 

ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

 म्बन्िमा  रोकारिािाहरू ाँग आिश्यक 
छिफि अन्िरष्ट्रिया र परामशा गने। 

कोर्, त मेण्ट एशोत ए न 
IPPAN,  

 रोकारिािाहरु ाँग आिश्यक 
छिफि अन्िरष्ट्रिया र परामशा 
प्रप्त िएको हनुे। 

१४.१.२ प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट गदाा  ो ाँग 
 म्बजन्िि िािािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कन 
 म्बन्िमा आयोगबाट अध्ययन अन ुन्िान 
गरी प्रतििेदन प्राप्त गने। 

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय, ष्ट्रििाग 
र  रोकारिािा  

दोस्रो िर्ा प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट गदाा 
 ो ाँग  म्बजन्िि िािािरणीय 

प्रिाि मूल्याङ्कन  म्बन्िमा 
आयोगबाट अध्ययन अन ुन्िान 
गरी प्रतििेदन प्राप्त िएको हनुे। 

१४.१.३ प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँटका  म्बन्िमा 
 रोकारिािाहरुबाट प्राप्त राय  झुाि एििं 
अध्ययन अन ुन्िानबाट प्राप्त तनष्कर्ाका 
आिारमा आयोगको  िंिैिातनक ितूमकाको 
यष्ट्रकन गने र  ो अन ुारको काया प्रकृया 
अगातड बढाउने। 

आयोग/ प्रा. स्रो. प. 
िथा रो. बााँ. महाशाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय, ष्ट्रििाग 
र  रोकारिािा  

िेस्रो िर्ा प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँटका 
 म्बन्िमा  रोकारिािाहरुबाट 
प्राप्त राय  झुाि एििं अध्ययन 
अन ुन्िानबाट प्राप्त तनष्कर्ाका 
आिारमा आयोगको  िंिैिातनक 

ितूमका यष्ट्रकन गने र  ो 
अन ुारको काया प्रकृया अगातड 
बढ्ने। 

कायानीति १४.२: प्राकृतिक स्रोिको उपयोगबाट प्रिाष्ट्रिि प्रदेश िथा स्थानीय िहिाई प्रिाष्ट्रिि िएको अनपुािमा  ोबाट प्राप्त हनुे रोयल्टी बााँडफााँट गरी ष्ट्रििरणका िातग त फारर  गदाा  म्बजन्िि 
िािािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कन प्रतििेदनको  मेि अध्ययन गररनेछ। 

१४.२.१ प्राकृतिक स्रोिको उपयोगबाट प्राप्त रोयल्टी 
िािािरणीय प्रिािको अनपुािको आिारमा 
बााँडफााँट गना िािािरणीय प्रिाि मूल्यािंकन 
प्रतििेदनको अध्ययन गने ।  

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

तनरन्िर प्रिाष्ट्रिि िएको अनपुािको 
आिारमा रोयल्टी बााँडफााँट गदाा 
िािािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कन 
प्रतििेदनको  मेि आिार 
तिइएको हनुे। 

रणनीति १५: प्राकृतिक स्रोिको  िंरक्षण र उपयोगका ष्ट्रिर्यमा  ङ्घीय इकाईहरुिाई आिश्यक  झुाि उपिब्ि गराइनछे। 

कायानीति १५.१: प्राकृतिक स्रोिको  िंरक्षणमा नेपाि  रकार, प्रदेश  रकार र स्थानीय िहबाट िइरहेको ष्ट्रिद्यमान प्रया को अध्ययन गररनेछ। 

१५.१.१ प्राकृतिक स्रोिको  िंरक्षणमा नपेाि  रकार, 
प्रदेश  रकार र स्थानीय िहबाट िइरहेको 
ष्ट्रिद्यमान प्रया को अध्ययन गने। 

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

दोस्रो िर्ा प्राकृतिक स्रोिको  िंरक्षणमा 
नेपाि  रकार, प्रदेश  रकार र 
स्थानीय िहबाट िइरहेको 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

ष्ट्रिद्यमान प्रया को अध्ययन 
िएको हनुे। 

१५.१.२ प्राकृतिक स्रोिको  िंरक्षणमा नपेाि  रकार, 
प्रदेश  रकार र स्थानीय िहिाई प्रिािकारी 
कायािम िजुामा गना  झुाि ददने। 

आयोग/ प्रा. स्रो. प. 
िथा रो. बााँ. महाशाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

तनरन्िर प्राकृतिक स्रोिको  िंरक्षणमा 
नेपाि  रकार, प्रदेश  रकार र 
स्थानीय िहिाई प्रिािकारी 
कायािम िजुामा गना  झुाि 
ददइएको हनुे। 

कायानीति १५.२: प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप्त रोयल्टीको रकम  म्बजन्िि स्रोिको  िंरक्षणका कायािमहरुमा उपयोग गना िीनै िहका  रकारिाई  झुाि एििं त फारर  उपिब्ि गराइनेछ। 

१५.२.१ प्राकृतिक स्रोिको पररचािनबाट प्राप्त 
रोयल्टीको रकम  म्बजन्िि स्रोिको 
 िंरक्षणका कायािमहरूमा उपयोग गना  झुाि 
प्रदान गने। 

आयोग/ प्रा. स्रो. प. 
िथा रो. बााँ. महाशाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

तनरन्िर रोयल्टीको रकम  म्बजन्िि 
स्रोिको  िंरक्षणका 
कायािमहरुमा उपयोग िएको 
हनुे। 

१५.२.२ रोयल्टीको उपयोग उदे्दश्यपरक ढङ्गिे िए 
निएको  म्बन्िमा अध्ययन गरी  झुाि 
ददने। 

आयोग/ प्रा. स्रो. प. 
िथा रो. बााँ. महाशाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

तनरन्िर रोयल्टीको उपयोग उद्देश्यपरक 
ढङ्गिे िए निएको  म्बन्िमा 
अध्ययन गरी  झुाि ददइएको 
हनुे। 

कायानीति १५.३: प्राकृतिक स्रोिको पररचािन, उपयोग,  िंरक्षण, बााँडफााँट, ष्ट्रििाद तनिारण, िािािरणीय प्रिाि, िगानीका ष्ट्रिर्य िथा क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय िहमा अन्िष्ट्रिा या िथा छिफि चिाई 
 रोकारिािाहरूिाई   ूुजचि गररनेछ। 

१५.३.१ प्राकृतिक स्रोिको पररचािन, उपयोग,  िंरक्षण, 

बााँडफााँट, ष्ट्रििाद तनिारण, िािािरणीय प्रिाि, 

िगानीका ष्ट्रिर्य िथा क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय 
िहमा अन्िष्ट्रिा या िथा छिफि चिाई 

 रोकारिािाहरूिाई   ूुजचि गने। 

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह,  मदुाय 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

तनरन्िर प्राकृतिक स्रोिको पररचािन, 

उपयोग,  िंरक्षण, बााँडफााँट, 

ष्ट्रििाद तनिारण, िािािरणीय 
प्रिाि, िगानीका ष्ट्रिर्य िथा 
क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय िहमा 
अन्िष्ट्रिा या िथा छिफिबाट 
 रोकारिािाहरू   ूुजचि िएको 
हनुे। 

रणनीति १६: प्राकृतिक स्रोिको उपयोगबाट प्रिाष्ट्रिि प्रदेश िथा स्थानीय िहिाई त्य री प्रिाष्ट्रिि िएको अनपुािमा  ोबाट प्राप्त हनु ेरोयल्टी बााँडफााँट गरी ष्ट्रििरणका िातग त फारर  गने। 

कायानीति १६.१: बााँडफााँटका िातग रोयल्टी प्राप्त हनुे प्राकृतिक स्रोिको िगि िथा नक् ाङ्कन ियार गरी क्षेत्रगि िथ्याङ्कहरू एकीकृि ष्ट्रिद्यिुीय िथ्याङ्क व्यिस्थापन प्रणािीद्धारा व्यिजस्थि गररनेछ। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

१६.१.१ बााँडफााँटका िातग रोयल्टी प्राप्त हनु े
प्राकृतिक स्रोिको िगि ियार गने। 

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय, 

ष्ट्रििाग, त मेण्ट 
एशोत ए न, नेपाि 
पिािारोहण  ङ्घ, IPPAN, 

राष्ट्रिय प्रकृति  िंरक्षण 
कोर्  

दोस्रो िर्ा बााँडफााँटका िातग रोयल्टी प्राप्त 
हनुे प्राकृतिक स्रोिको िगि 
ियार िएको हनुे। 

१६.१.२ बााँडफााँटका िातग रोयल्टी प्राप्त हनु े
प्राकृतिक स्रोिको नक् ािंकन ियार गने। 

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

िेस्रो िर्ा बााँडफााँटका िातग रोयल्टी प्राप्त 
हनुे प्राकृतिक स्रोिको नक् ाङ्कन 

ियार िएको हनुे। 

१६.१.३ बााँडफााँटका िातग रोयल्टी प्राप्त हनु े
प्राकृतिक स्रोिको िगि िथा नक् ाङ्कन 
बमोजजम एष्ट्रककृि ष्ट्रिद्यिुीय िथ्याङ्क प्रणािी 
ष्ट्रिका  एििं व्यिस्थापन गने। 

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

तनरन्िर बााँडफााँटका िातग रोयल्टी प्राप्त 
हनुे प्राकृतिक स्रोिको िगि 
िथा नक् ाङ्कन बमोजजम िथ्याङ्क 
प्रणािी ष्ट्रिका  िएको हनुे। 

कायानीति १६.२: प्राकृतिक स्रोिको उपयोगबाट प्रिाष्ट्रिि प्रदेश िथा स्थानीय िहिाई त्य री प्रिाष्ट्रिि िएको अनपुािमा  ोबाट प्राप्त हनु ेरोयल्टीको  मन्याष्ट्रयक बााँडफााँटको ष्ट्रिस्ििृ आिार र ढााँचामा 
 म ामष्ट्रयक पररमाजानका िातग अध्ययन गररनेछ। 

१६.२.१ रोयल्टी बााँडफााँटको ष्ट्रिस्ििृ आिार र ढााँचा 
पररमाजानका िातग अध्ययन अन ुन्िान 
गने। 

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

तनरन्िर रोयल्टी बााँडफााँटको ष्ट्रिस्ििृ 
आिार र ढााँचा पररमाजानका 
िातग अध्ययन िएको हनुे। 

१६.२.२ रोयल्टी बााँडफााँटको ष्ट्रिस्ििृ आिार र ढााँचा 
पररमाजानका िातग  रोकारिािा तनकायको 
 झुाि  ङ्किन गने। 

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय, 

ष्ट्रििाग, त मेण्ट 
एशोत ए न, नेपाि 
पिािारोहण  ङ्घ, IPPAN, 

राष्ट्रिय प्रकृति  िंरक्षण 
कोर्  

तनरन्िर रोयल्टी बााँडफााँटको ष्ट्रिस्ििृ 
आिार र ढााँचा पररमाजानका 
िातग  रोकारिािा तनकायको 
 झुाि  ङ्किन िएको हनुे। 

१६.२.३ रोयल्टी बााँडफााँटको ष्ट्रिस्ििृ आिार र ढााँचा 
पररमाजान गरी त फारर  गने। 

आयोग/ प्रा. स्रो. प. 
िथा रो. बााँ. महाशाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

तनरन्िर रोयल्टी बााँडफााँटको ष्ट्रिस्ििृ 
आिार र ढााँचा पररमाजान िई 
थप  मन्याष्ट्रयक िएको हनुे। 

कायानीति १६.३: प्राकृतिक स्रोिको उपयोगबाट प्रिाष्ट्रिि प्रदेश िथा स्थानीय िहिाई त्य री प्रिाष्ट्रिि िएको अनपुािमा  ोबाट प्राप्त हनु ेरोयल्टीको ष्ट्रहस् ा बाष्ट्रर्ाक रुपमा  मन्याष्ट्रयक ििरिे बााँडफााँट 
गरी ष्ट्रििरणका िातग त फारर  गररनेछ। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

१६.३.१ प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप्त रोयल्टी बााँडफााँडका 
िातग क्षेत्रगि खण्डीकृि िथ्यााँक  िंकिन 
गने। 

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

तनरन्िर प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप्त रोयल्टी 
बााँडफााँडका िातग क्षेत्रगि 

खण्डीकृि िथ्यााँक  िंकिन 
िएको हनुे। 

१६.३.२ प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप्त रोयल्टी बााँडफााँडका 
 म्बन्िमा क्षेत्रगि/ष्ट्रिर्यगि तनकायहरु िंग 
छिफि, अन्िरष्ट्रिया र  झुाि  ङ्किन 
गने। 

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय, 

ष्ट्रििाग, त मेण्ट 
एशोत ए न, नेपाि 
पिािारोहण  ङ्घ, IPPAN, 

राष्ट्रिय प्रकृति  िंरक्षण 
कोर् 

 तनरन्िर प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप्त रोयल्टी 
बााँडफााँडका  म्बन्िमा क्षेत्रगि/ 
ष्ट्रिर्यगि तनकायहरू ाँग 
छिफि, अन्िरष्ट्रिया र  झुाि 
 ङ्किन िएको हनुे। 

१६.३.३ प्राकृतिक स्रोिको उपयोगबाट प्राप्त हनुे 
रोयल्टी बाष्ट्रर्ाक रुपमा  मन्याष्ट्रयक ििरिे 
बााँडफााँट गरी ष्ट्रििरणका िातग ष्ट्रहस् ा 
त फारर  गने। 

आयोग/ प्रा. स्रो. प. 
िथा रो. बााँ. महाशाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

 प्रत्येक िर्ा रोयल्टीको ष्ट्रहस् ा बाष्ट्रर्ाक रुपमा 
 मन्याष्ट्रयक ििरिे बााँडफााँट 
गरी ष्ट्रििरणका िातग त फारर  
िएको हनुे। 

कायानीति १६.४: पानी िथा अन्य प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप्त हनु  क्न ेरोयल्टीका  म्बन्िमा अध्ययन गरी  ो  म्बन्िी आिश्यक व्यिस्थाका िातग नेपाि  रकारिाई त फारर  गररनेछ। 

१६.४.१ अन्य प्राकृतिक स्रोिको पष्ट्रहचान गने 
 म्बन्िमा अध्ययन गने। 

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

दोस्रो िर्ा अन्य प्राकृतिक स्रोि पररिाष्ट्रर्ि 
िएको हनुे। 

१६.४.२ पानी िथा अन्य प्राकृतिक स्रोिको 
पररचािनबाट रोयल्टी  िंकिन गने र 

बााँडफााँट गने  म्बन्िमा अध्ययन गने। 

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय, 

ष्ट्रििाग, KUKL र 
खानेपानी उपिोिा 
 तमतिहरु 

िेस्रो िर्ा पानी िथा अन्य प्राकृतिक 
स्रोिको रोयल्टी  िंकिन गने र 
बााँडफााँट गने  म्बन्िमा 
अध्ययन प्रतििेदन ियार िएको 
हनुे। 

१६.४.३ पानी िथा अन्य प्राकृतिक स्रोिबाट रोयल्टी 
 िंकिन गने र बााँडफााँट गने  म्बन्िमा 
 रोकारिािा तनकायहरुको  झुाि  ङ्किन 
गने। 

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय, 

ष्ट्रििाग, KUKL र 
खानेपानी उपिोिा 
 तमिीहरु  

िेस्रो िर्ा पानी िथा अन्य प्राकृतिक 
स्रोिबाट रोयल्टी  ङ्किन र 
बााँडफााँट  म्बन्िमा 
 रोकारिािा तनकायको  झुाि 
प्राप्त हनुे। 

१६.४.४ पानी िथा अन्य प्राकृतिक स्रोिको 
पररचािनबाट प्राप्त हनु ेरोयल्टी बााँडफााँटको 

आयोग/ प्रा. स्रो. प. 
िथा रो. बााँ. महाशाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

िेस्रो िर्ा 
पतछ तनरन्िर 

पानी िथा अन्य प्राकृतिक 
स्रोिको पररचािनबाट प्राप्त हनुे 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

ष्ट्रिस्ििृ आिार, ढााँचा र ष्ट्रहस् ा  ष्ट्रहि 
त फारर  गने। 

रोयल्टी बााँडफााँटको ष्ट्रिस्ििृ 
आिार, ढााँचा र ष्ट्रहस् ा  ष्ट्रहि 
त फारर  िएको हनुे। 

कायानीति १६.५: अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को अन ूुची-४ को द्रिव्य (२) बमोजजम िीन िहका  रकारिाई गररने प्राकृतिक स्रोिको रोयल्टीको बााँडफााँटको अनपुाि  म्बन्िी 
व्यिस्थामा अध्ययन गरी पनुराििोकनका िातग नपेाि  रकारिाई त फारर  गररनेछ। 

१६.५.१ िीनै िहका  रकारबीच रोयल्टी बााँडफााँटको 
अनपुाि पनुराििोकनका िातग अध्ययन 
गने। 

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

दोस्रो िर्ा रोयल्टी बााँडफााँटको अनपुािमा 
पनुराििोकनका िातग अध्ययन 
प्रतििेदन प्राप्त िएको हनुे। 

१६.५.२ रोयल्टी बााँडफााँटको अनपुाि 
पनुराििोकनका  म्बन्िमा िीनै िहका 
 रकारको  झुाि  ङ्किन गने। 

प्रा. स्रो. प. िथा रो. बााँ. 
महाशाखा/ शाखाहरू 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय, 

ष्ट्रििाग, त मेण्ट 
एशोत ए न, नेपाि 
पिािारोहण  ङ्घ, IPPAN, 

राष्ट्रिय प्रकृति  िंरक्षण 
कोर् 

िेस्रो िर्ा रोयल्टी बााँडफााँटको अध्ययन 
प्रतििेदनमा िीनै िहका 
 रकारको  झुाि िएको हनुे। 

१६.५.३ अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, 

२०७४ को अन ूुची-४ को द्रिव्य (२) 
बमोजजम पनुराििोकनका िातग त फारर  
गने। 

आयोग/ प्रा. स्रो. प. 
िथा रो. बााँ. महाशाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार र स्थानीय िह 

ष्ट्रिर्यगि मन्त्रािय र 
ष्ट्रििाग  

िेस्रो िर्ा अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त 
व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को 
अन ूुची-४ को द्रिव्य (२) 
बमोजजम पनुराििोकनका िातग 
त फारर  िएको हनुे। 

रणनीति १७: आयोगको  िंस्थागि क्षमिा ष्ट्रिका  गररनछे। 

कायानीति १७.१: आयोगको अिग्गै परर र  ष्ट्रहिको ििन तनमााण िथा िौतिक पूिाािारको ष्ट्रिका  र  िुार गररनेछ। 

१७.१.१ आयोगको िातग आफ्नो एकि ििन िथा 
िौतिक पूिाािारहरूको व्यिस्था गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, प्रशा न शाखा 

शहरी ष्ट्रिका  मन्त्रािय प्रिानमन्त्री िथा मिं.प.को 
कायाािय 

दईु िर्ा तित्र व्यिजस्थि ििनको उपिब्ििा। 

१७.१.२  िारी  ािन, कम्प्यटुर िथा उपकरणहरू 
(logistics) को प्रिािकारी व्यिस्थापन गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, प्रशा न शाखा 

अथा मन्त्रािय   तनरन्िर िरपदो िौतिक  षु्ट्रििा प्राप्त 
हनुे। 

१७.१.३ आयोगका  ूचना प्रणािीहरूको परीक्षण 
(system audit) गराउने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, प्रशा न शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िह 

म.िे.तन.का., राष्ट्रिय  ूचना 
प्रष्ट्रिति केन्द्र,  ूचना 
प्रष्ट्रिति ष्ट्रिज्ञहरू,  

तनयतमि  रुजक्षि व्यिस्थापन  ूचना 
प्रणािी। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

कायानीति १७.२: आयोगिाई ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिाको  िंरक्षकको रूपमा स्थाष्ट्रपि गररनेछ। 

१७.२.१ ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिाको  िंरक्षक (custodian) को 
रूपमा आयोगको ितूमका पररिाष्ट्रर्ि गरी 
 रोकारिािा तनकायहरूमा प्रिािकारी रूपिे 
 ञ्चार गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, प्रशा न शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िहका 
 बै अङ्गहरू 

 ञ्चार माध्यमहरू, ष्ट्रिका  
 ाझेदारहरू, नागररक 
 माज,  ािाजतनक 

 िंस्थाहरू 

पष्ट्रहिो 
िर्ादेजख 
तनरन्िर 

आयोगिाई ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिाको 
 िंरक्षकको रूपमा जचतनने। 

१७.२.२ आयोगका िाष्ट्रर्ाक प्रतििेदन िगायिका 
दस्िािेजहरूमा अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय 
 म्बन्ि पररिाष्ट्रर्ि गरी  मािेश गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, काननु शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िहका 
 बै अङ्गहरू 

 ञ्चार माध्यमहरू, ष्ट्रिका  
 ाझेदारहरू, नागररक 
 माज,  ािाजतनक 

 िंस्थाहरू 

दोस्रो िर्ा अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय  म्बन्ि 
पररिाष्ट्रर्ि िएको हनुे। 

१७.२.३ अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय  म्बन्ििाई  दुृढ 
गने उपायहरूको अध्ययन गरी पष्ट्रहचान 
गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, काननु शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय िहका 
 बै अङ्गहरू 

ष्ट्रिज्ञहरू, ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यािय र 
अन ुन्िान िथा ष्ट्रिका  
 िंस्थाहरू 

दोस्रो िर्ा अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय  म्बन्ि 
 दुृढ गने उपायहरूको 
पष्ट्रहचान। 

कायानीति १७.३: ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा र प्राकृतिक स्रोिको पररचािनको क्षेत्रमा प्रदेश िथा स्थानीय िहको  िंस्थागि क्षमिा ष्ट्रिका  गनाका िातग आिश्यक अध्ययन गरी  झुाि उपिब्ि गराइने छ। 

१७.३.१ ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा र प्राकृतिक स्रोिको 
पररचािनमा प्रदेश िथा स्थानीय िहको 
 िंस्थागि क्षमिा ष्ट्रिका को आिश्यकिा 
पष्ट्रहचान गना अध्ययन गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, अन ुन्िान 
िथा नीति ष्ट्रिश्लरे्ण शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरू, नेपाि 
नगरपातिका  ङ्घ, गा.पा. 
राष्ट्रिय महा ङ्घ, ष्ट्रिज्ञहरू, 

अन ुन्िान  िंस्थाहरू 

दोश्रो िर्ा 
तित्र 

आिश्यकिा पष्ट्रहचानको 
प्रतििेदन। 

१७.३.२ पष्ट्रहचान गररएका तबर्यहरूमा प्रदेश िथा 
स्थानीय िहका पदातिकारी िथा 
कमाचारीहरूको िातग क्षमिा ष्ट्रिका का 
आयामहरूमा  झुाि ददने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, अन ुन्िान 
िथा नीति ष्ट्रिश्लरे्ण शाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
िह 

नेपाि नगरपातिका  ङ्घ, 

गाउाँपातिका राष्ट्रिय 
महा ङ्घ, ष्ट्रिज्ञहरू 

िेश्रो िर्ा 
देजख तनरन्िर  

प्रदेश िथा स्थानीय िहको 
क्षमिा अतिबषृ्ट्रद्ध िएको हनुे। 

कायानीति १७.४:  ङ्गठन िथा व्यिस्थापन  िेक्षणबाट ष्ट्रिशेर्ज्ञ पद  मेि त जाना गरी आयोगको  जचिाियको पनु ंरचना गररनेछ। 

१७.४.१  ङ्गठन िथा व्यिस्थापन  िेक्षण कायादि 
गठन गरी अध्ययन प्रतििेदन प्राप्त गने।  

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, प्रशा न शाखा 

 . मा. िथा  ा.प्र. 
मन्त्रािय, अथा मन्त्रािय 

  दोस्रो िर्ा  अध्ययन प्रतििेदन प्राप्त हनुे। 

१७.४.२ नयााँ  ङ्गठन िथा व्यिस्थापन  िेक्षण 
बमोजजमको  ङ्गठन  िंरचना स्िीकृि गराई 
िागू गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, प्रशा न शाखा 

प्रिानमन्त्री िथा 
मजन्त्रपररर्द्को कायाािय 

 ङ्घीय मातमिा िथा 
 ा.प्र. मन्त्रािय, अथा 
मन्त्रािय, मन्त्रीपररर्द् 

दोस्रो िर्ा 
तित्र 

 ङ्गठन  िंरचना स्िीकृि िई 
ष्ट्रिज्ञ तनयिु िएको हनुे। 

कायानीति १७.५: आयोगमा कायारि कमाचारीहरूको क्षमिा अतिबषृ्ट्रद्ध कायािम  ञ्चािन गररनेछ। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

१७.५.१ क्षमिा ष्ट्रिका को आिश्यकिा पष्ट्रहचान गना 
अध्ययन गने।  

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, अन ुन्िान 
िथा नीति ष्ट्रिश्लरे्ण शाखा 

    प्रत्येक िर्ा 
तनरन्िर  

प्रतििेदन ियार हनुे। 

१७.५.२ कमाचारीहरूिाई आिश्यकिा अन ुार 
स्िदेश िथा ष्ट्रिदेशमा िातिम, अनजुशक्षण, 

गोष्ठी, अन्िरष्ट्रिया, अध्ययन भ्रमणको 
व्यिस्था गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, प्रशा न शाखा 

 .मा. िथा  ा.प्र. म., 
अन्िरााष्ट्रियदाि ृतनकाय 

िातिम प्रदायक  िंस्थाहरू तनरन्िर  कमाचारीको दक्षिा अतििषृ्ट्रद्ध 
िएको हनुे। 

१७.५.३ कमाचारीहरूिाई िथ्याङ्क ष्ट्रिश्लरे्ण प्रतििेदन 
िेखन र शोि अन ुन्िानको क्षमिा अतििषृ्ट्रद्ध 
गना ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यािय िथा शोि 
अन ुन्िानमूिक  िंस्था ाँग ष्ट्रित्तीय 
 ङ्घीयिाका ष्ट्रिर्यमा  िंयिु शोि 
अन ुन्िानमा  हिागी गराउने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा 
व्यिस्थापन महाशाखा, 
प्रशा न शाखा 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरू शोि 
िथा अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

राष्ट्रिय िथा 
अन्िरााष्ट्रियष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरू 
र अन ुन्िान िथा ष्ट्रिका  
 िंस्थाहरू 

तनरन्िर  कमाचारीको शोि िथा 
अन ुन्िान र प्रतििेदन िेखन 
क्षमिा अतििषृ्ट्रद्ध िएको हनुे। 

१७.५.४ कमाचारीहरू पररििान हुाँदा  िंस्थागि स्मरण 
(institutional memory) हस्िान्िरणको िातग 
तनदेजशका जारी गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा 
व्यिस्थापन महाशाखा, 
प्रशा न शाखा 

    तनरन्िर अष्ट्रिजच्छन्न रूपमा  िंस्थागि 
ज्ञानको हस्िान्िरण हनुे। 

कायानीति १७.६: आयोगका मध्यम िथा उच्च व्यिस्थापन िहका कमाचारीहरूिाई अन्िराष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय  िंस्थाहरू िा  मान प्रकृतिको काया जजम्मेिारी िएका  ािाजतनक  िंस्थामा खटाउने अि र 
त जाना गरी अन्िरााष्ट्रियअनिुि र त काइ हात ि गने िािािरण तमिाइने छ। 

१७.६.१ आयोगका मध्यम िथा उच्च व्यिस्थापन 
िहका कमाचारीहरूिाई अन्िरााष्ट्रियष्ट्रित्तीय 
 िंस्थाहरू िा  मान प्रकृतिको काया 
जजम्मेिारी िएका  ािाजतनक  िंस्थामा 
खटाउने (secondment) अि र त जाना गरी 
अन्िरााष्ट्रियअनिुि र त काइ हात ि गने 
िािािरण तमिाउने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा 
व्यिस्थापन महाशाखा, 
प्रशा न शाखा 

अथा मन्त्रािय, 

अन्िरााष्ट्रियष्ट्रित्तीय 
 िंस्थाहरू,  मान प्रकृतिको 
काया जजम्मेिारी िएका 
 ािाजतनक  िंस्थाहरू 

ष्ट्रिका   ाझेदारहरू तनरन्िर आयोगका मध्यम िथा उच्च 
व्यिस्थापन िहका कमाचारीिे 
अन्िरााष्ट्रियअनिुि र त काइ 
हात ि गने। आयोगमा 
कमाचारी आकष्ट्रर्ाि हनुे। 

कायानीति १७.७: आयोगका मध्यम र उच्च व्यिस्थापन िहका कमाचारीहरूिाई अन्िर रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन  म्बन्िी ष्ट्रिज्ञको रूपमा अन्य देशमा ज्ञान हस्िान्िरण गने अि र प्राप्त िएमा ष्ट्रिज्ञिा 
 ेिा उपिब्ि गराउन प्रचतिि कानूनको अिीनमा रही आिश्यक  हजीकरण गररनेछ। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

१७.७.१ आयोगका मध्यम र उच्च व्यिस्थापन 
िहका कमाचारीहरूिाई अन्िर रकारी ष्ट्रित्त 
व्यिस्थापन  म्बन्िी ष्ट्रिज्ञको रूपमा अन्य 
देशमा ज्ञान हस्िान्िरण गने अि र प्राप्त 
िएमा ष्ट्रिज्ञिा  ेिा उपिब्ि गराउन प्रचतिि 
कानूनको अिीनमा रही आिश्यक 

 हजीकरण गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा 
व्यिस्थापन महाशाखा, 
प्रशा न शाखा 

ष्ट्रिदेशी  रकार, 

अन्िरााष्ट्रियष्ट्रित्तीय 
 िंस्थाहरू,  मान प्रकृतिको 
काया जजम्मेिारी िएका 
 ािाजतनक  िंस्थाहरू 

ष्ट्रिका   ाझेदारहरू तनरन्िर आयोगका मध्यम िथा उच्च 
व्यिस्थापन िहका कमाचारीिे 

अन्िरााियस्िरमा अनिुि 
आदानप्रदानको अि र प्राप्त 
गने। 

कायानीति १७.८: आयोगको क्षमिा ष्ट्रिका का िातग राष्ट्रिय िथा अन्िरााष्ट्रियतनकायहरू ाँग  मन्िय एििं  हकाया गररनेछ। 

१७.८.१  हकायाका तबर्य क्षेत्र िथा  हयोगी 
तनकायहरूको पष्ट्रहचान गने।  

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा 
व्यिस्थापन महाशाखा, 
प्रशा न शाखा 

अथा मन्त्रािय ष्ट्रिका   ाझेदारहरू, 

 मान प्रकृतिको काया गने 
 ािाजतनक तनकाय 

तनरन्िर ष्ट्रिर्य म्बद्ध तनकायको 
पष्ट्रहचान। 

१७.८.२ पारस्पररक त काइ र अनिुि आदानप्रदानका 
िातग त्यस्िा तनकायहरू ाँग  हकाया गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा 
व्यिस्थापन महाशाखा, 
प्रशा न शाखा 

अथा मन्त्रािय ष्ट्रिका   ाझेदारहरू, 

 मान प्रकृतिको काया गने 
 ािाजतनक तनकाय 

तनरन्िर   हकायाको िएको हनुे। 

कायानीति १७.९: आयोगको  ूचना प्रयोगको प्रोटोकि िथा  ूचना व्यिस्थापन प्रणािी ियार गरी  ूचनाको  मग्रिा, प्रमाजणकिा र अखण्डिा (data integrity) कायम गररनेछ। 

१७.९.१ आयोगिाई आिश्यक पने िथ्याङ्क िथा 
 ूचना र  ो को स्रोिको पष्ट्रहचान गना िथा 
प्रयोगको िरीका व्यिजस्थि गना कायाष्ट्रिति 
ियार गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, िथ्याङ्क शाखा 

केन्द्रीय िथ्याङ्क ष्ट्रििाग  ूचना प्रष्ट्रिति ष्ट्रििाग, 

राष्ट्रिय  ूचना प्रष्ट्रिति केन्द्र 

पष्ट्रहिो िर्ा िथ्याङ्क पष्ट्रहचान र प्रयोगको 
कायाष्ट्रिति। 

१७.९.२ िथ्याङ्क िथा  ूचनािाई अद्याितिक गना, 
िण्डारण, प्रशोिन िथा प्रयोग  म्बन्िी  ूचना 
व्यिस्थापन प्रणािी ियार गने। 

नी. ष्ट्रि. िथा व्यिस्थापन 
महाशाखा, िथ्याङ्क शाखा/ 
प्रशा न शाखा 

 ूचना प्रष्ट्रिति ष्ट्रििाग, 

राष्ट्रिय  ूचना प्रष्ट्रिति 
केन्द्र 

केन्द्रीय िथ्याङ्क ष्ट्रििाग दोश्रो िर्ा 
तित्र 

 ूचना व्यिस्थापन प्रणािी 
ष्ट्रिका  िई प्रयोगमा आएको 
हनुे। 

१७.९.३  ूचना व्यिस्थापन प्रणािीको  ङ्घीय 
इकाईहरूबीच  ञ्चार, प्रतििेदन ियारी, 
आयोगको त फारर ,  झुाि िथा तनणाय 
प्रकृयामा प्रयोग गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा 
व्यिस्थापन महाशाखा, 
प्रशा न शाखा/ िथ्याङ्क 

ष्ट्रिश्लरे्ण शाखा  

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय  रकार 

 ञ्चार माध्यमहरू, 

प्रतििेदन गने तनकायहरू 

दोश्रो िर्ा 
देजख तनरन्िर  

िथ्यमा आिाररि तनणाय। 

कायानीति १७.१०: आयोगका पदातिकारीहरू, कमाचारीहरू र अन्य  रोकारिािाहरूबीच तनरन्िर छिफि एििं अन्िष्ट्रिा याको व्यिस्था गररनछे। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

१७.१०.१ आयोगका पदातिकारी, कमाचारीहरू र अन्य 
 रोकारिािाहरूबीचको अनौपचाररक  िंिाद 
िथा  म्पका को िातग  ामाजजक  ञ्जाि िथा 
ष्ट्रिद्यिुीय प्रणािीहरूको महत्तम र 
 ाििानीपूिाक प्रयोग गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, प्रशा न शाखा 

आयोगका पदातिकारीहरू, 

कमाचारीहरू 

नागररक  माज,  ञ्चार 
माध्यम 

ित्काि शरुू 
गरी तनरन्िर 

 मय व्यिस्थापन,  हज 
अनौपचाररक छिफि हनुे। 

१७.१०.२ आयोगका पदातिकारी र कमाचारीहरूको 
बहृद् अन्िरष्ट्रिया र छिफिको िातग 

िाष्ट्रर्ाक ररष्ट्रिट कायािम  ञ्चािन गरी स्िस्थ 
अनौपचाररक  म्बन्ि र त काइ आदानप्रदान 
गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, योजना 
अनगुमन िथा कायािम 
शाखा 

आयोगका पदातिकारीहरू, 

कमाचारीहरू 

   बै िर्ा 
तनरन्िर  

पदातिकारी र 
कमाचारीहरूबीचमा उदे्दश्यमूिक 
अ ि  म्बन्ि अतिबषृ्ट्रद्ध। 

कायानीति १७.११: आयोगका काम कारिाहीहरू अनमुानयोग्य र पारदशी बनाइनेछ। 

१७.११.१ आयोगको िाष्ट्रर्ाक कायािातिका ियार गरी 
िागू गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, योजना 
अनगुमन िथा कायािम 
शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय  रकार 

 ञ्चार माध्यमहरू  बै िर्ा 
तनरन्िर  

कामकारिाहीहरूको िाष्ट्रर्ाक 
कायािातिका। 

१७.११.२ आयोगका त फारर  िथा महत्िपूणा 
तनणायहरू तनयतमि रूपमा आयोगको िेि पेज 
माफा ि  ािाजतनक गरी पारदजशािा प्रिद्धान 
गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, िथ्याङ्क ष्ट्रिश्लरे्ण 
शाखा/ प्रशा न शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय  रकार 

 ञ्चार माध्यमहरू  बै िर्ा 
तनरन्िर  

आयोगको त फारर िथा 
तनणायहरुमा  रोकारिािाहरुको 
 हज पहुाँच हनुे। 

कायानीति १७.१२: आयोगका त फारर मा प्रयोग िएका िथ्याङ्क,  ूत्र, ष्ट्रिति र अध्ययन अन ुन्िान  म्बद्ध  ूचनािाई प्रचतिि कानून बमोजजम आितिक रूपमा  ािाजतनक गररनेछ। 

१७.१२.१ आयोगका त फारर  िथा महत्िपूणा 
तनणायहरु गदाा प्रयोग िएको िथ्याङ्क,  ूत्र, 

ष्ट्रिति र अध्ययन अन ुन्िान  म्िद्ध 
स्रोिहरूिाई कानून बमोजजम आयोगको 
िेिपेज माफा ि  ािाजतनक गरी आयोगको 
ष्ट्रिश्व नीयिा बढाउने।  

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, िथ्याङ्क शाखा, 
प्रशा न शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय  रकार 

 ञ्चार माध्यमहरू  बै िर्ा 
तनरन्िर 

 रोकारिािाहरूको  ूचनामा 
पहुाँच अतिबषृ्ट्रद्ध िै ष्ट्रिश्व नीयिा 
बढेको हनुे। 

१७.१२.२ आयोगका त फारर  िथा महत्िपूणा 
तनणायहरू गदाा प्रयोग िएको िथ्याङ्क,  ूत्र, 

ष्ट्रििी र अध्ययन अन ुन्िान  मबद्ध 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, िथ्याङ्क शाखा, 
प्रशा न शाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय  रकार 

राष्ट्रिय  ूचना आयोग, 

 ञ्चार माध्यमहरू 

 बै िर्ा 
तनरन्िर 

थप अध्ययन अन ुन्िानमा 
 हयोग अतिबषृ्ट्रद्ध र  ूचनाको 
हकको प्रिािकारी कायाान्ियन। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

स्रोिहरू  रोकारिािािे आयोगमा अनरुोि 
गरेमा ष्ट्रिस्ििृ ष्ट्रििरणको ष्ट्रिद्यिुीय प्रति  हज 
रूपमा उपिब्ि गराई  ूचनाको हकको 
प्रत्याितूि गराउने। 

कायानीति १७.१३: आयोगको पसु्िकाियिाई ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा अध्ययनको स्रोि केन्द्र र अतििेखाियको रूपमा ष्ट्रिका  गररनेछ। 

१७.१३.१ आयोगको पसु्िकाियमा ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा 
 म्बन्िी राष्ट्रिय िथा अन्िरााष्ट्रियरूपमा 
प्रकाजशि पसु्िकहरूको व्यिस्था गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, प्रशा न शाखा 

पसु्िकािय प्रयोगकिााहरू - तनरन्िर पसु्िकािय अद्याितिक हनुे। 

१७.१३.२ पसु्िकाियमा ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा  म्बन्िी 
महत्िपूणा अनिाइन जनािहरूको पहुाँको 
व्यिस्था गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, प्रशा न शाखा 

पसु्िकािय प्रयोगकिााहरू पसु्िकाियहरू र 
अनिाइन जनाि  ेिा 
प्रदायकहरू 

तनरन्िर  अध्ययन स्रोि अतिबषृ्ट्रद्ध। 

१७.१३.३ आयोगका त फारर , तनणाय, िाष्ट्रर्ाक प्रतििेदन 
िथा प्रकाशनहरू र अध्ययन अन ुन्िान 
प्रतििेदनहरूको व्यिजस्थि अतििेख राख्न।े 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, प्रशा न शाखा 

आयोगको  ूचनामा पहुाँच 
राख्न चाहनहेरू 

  तनरन्िर व्यिजस्थि अतििेख। 

१७.१३.४ पसु्िक िथा अतििेखहरूमा 
 रोकारिािाहरूको िौतिक िथा अनिाइन 
पहुाँचको व्यिस्था गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, प्रशा न शाखा 

आयोगको  ूचनामा पहुाँच 
राख्न चाहनहेरू 

  तनरन्िर पहुाँच अतिबषृ्ट्रद्ध। 

रणनीति १८: ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिाका ष्ट्रितिन्न अियिहरूको अध्ययन अन ुन्िान गररनछे। 

कायानीति १८.१: ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा िथा प्राकृतिक स्रोिको पररचािनका ष्ट्रितिन्न आयामहरूमा तनरन्िर अध्ययन अन ुन्िान (research) गररनेछ। 

१८.१.१ अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय  म्बन्ििाई पषृ्ठपोर्ण 
गने उपागमहरूको अध्ययन गने।  

ष्ट्रिर्य  म्बजन्िि 
महाशाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय  रकार 

शोि अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू, 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरू 

प्रत्येक िर्ा 
तनरन्िर 

अध्ययन अन ुन्िानको 
ष्ट्रिर्यक्षेत्रको  ूची। 

१८.१.२ अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणिाई 
पषृ्ठपोर्ण गने उपायहरूको पष्ट्रहचान गने। 

ष्ट्रिर्य  म्बजन्िि 
महाशाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय  रकार 

शोि अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू, 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरू 

प्रत्येक िर्ा 
तनरन्िर 

पषृ्ठपोर्णका उपायहरू पष्ट्रहचान 
िएको हनुे। 

१८.१.३ अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणिाई 
 हजीकरण गने उपायहरूको पष्ट्रहचान गने। 

ष्ट्रिर्य  म्बजन्िि 
महाशाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय  रकार 

शोि अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू, 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरू 

प्रत्येक िर्ा 
तनरन्िर 

 हजीकरणका उपायहरू 
पष्ट्रहचान िएको हनुे। 



74 
 

ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

कायानीति १८.२: आयोगिे गने त फारर  िथा ददने  झुाबहरू अध्ययन अन ुन्िानबाट प्राप्त तनष्कर्ाका आिारमा गररनेछन।् 

१८.२.१ आयोगबाट गररने त फारर  िथा ददइने 
 झुाबहरू आयोगबाट हनुे अध्ययन 

अन ुन्िान िा नेपािका  ािाजतनक 
तनकायहरूको प्रकाशन िा ष्ट्रिश्व नीय 
जनािमा प्रकाजशि अध्ययन अन ुन्िानको 
आिारमा गने।  

आयोग/ष्ट्रिर्य  म्बजन्िि 
महाशाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय  रकार 

शोि अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू, 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरू 

तनरन्िर  बढी िन्दा बढी प्रामाजणक 
 ूचनामा आिाररि तनणाय प्रकृया 
अििम्बन िएको हनुे। 

१८.२.२ अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण  म्बन्िी 
त फारर हरू पूिाानमुानयोग्य, पारदशी र 
नतिजामा आिाररि बनाउाँदै िैजान।े 

आयोग/ष्ट्रिर्य  म्बजन्िि 
महाशाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय  रकार 

शोि अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू, 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरू,  ञ्चार 
माध्यम 

तनरन्िर  त फारर हरू िथ्यमा आिाररि, 

पारदशी र नतिजामखुी िएको 
हनुे। 

कायानीति १८.३: अध्ययन अन ुन्िानको िातग नेपाि िथा ष्ट्रिदेशजस्थि ष्ट्रिश् ि ष्ट्रिद्याियहरू, आयोगको कायाक्षेत्र ाँग तमल्दो ितूमका िएका  िंस्थाहरू िथा अन ुन्िानमूिक  ािाजतनक  िंस्थाहरू ाँग 
 हकाया गररनेछ। 

१८.३.१ आयोगिे पष्ट्रहचान गरेका अध्ययन 
अन ुन्िानका तबर्यहरूमा अध्ययन 

अन ुन्िानको िातग आिश्यक पना  क्ने 
नेपाि िथा ष्ट्रिदेशजस्थि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरू, 

आयोगको कायाक्षेत्र ाँग तमल्दो ितूमका 
िएका  िंस्थाहरू िथा अन ुन्िानमूिक 

 ािाजतनक  िंस्थाहरूको  ूची ियार पारी 
अद्याितिक गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, अन ुन्िान 
िथा नीति ष्ट्रिश्लरे्ण शाखा 

शोि िथा 
अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू, 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरू  

  पष्ट्रहिो िर्ा 
शरुू गरी 
तनरन्िर  

ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिाको अध्ययन गने 
शैजक्षक िथा अन ुन्िानमूिक 

 िंस्थाहरूको पष्ट्रहचान िएको 
हनुे। 

१८.३.२ आिश्यकिा अन ुार शैजक्षक, आयोगको 
कायाक्षेत्र ाँग तमल्दो ितूमका िएका  िंस्थाहरू 
िथा अन ुन्िानमूिक  िंस्थाहरू ाँग  हमति 
पत्र (Memorandum of Understanding) मा 
हस्िाक्षर गरी िा नगरी िी  िंस्थाहरू ाँग 
 हकायाको आिार ियार गने।  

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, अन ुन्िान 
िथा नीति ष्ट्रिश्लरे्ण शाखा 

शोि िथा 
अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू, 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरू 

अथा मन्त्रािय तनरन्िर  शोि अन ुन्िानको िातग 
 हकायाको प्रारम्ि हनुे। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

१८.३.३ आिश्यकिा अन ुार शैजक्षक, आयोगको 
कायाक्षेत्र ाँग तमल्दो ितूमका िएका  िंस्थाहरू 
िथा अन ुन्िानमूिक  िंस्थाहरू ाँग अध्ययन 
अन ुन्िान िथा क्षमिा ष्ट्रिका  कायामा 
 हकाया गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, अन ुन्िान 
िथा नीति ष्ट्रिश्लरे्ण शाखा 

शोि िथा 
अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू, 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरू 

अथा मन्त्रािय, ष्ट्रिका  
 ाझेदारहरू 

तनरन्िर  ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यािय र आयोगको 
 हकायामा अन ुन्िानात्मक 
आिेखहरू प्रकाशन िएको 
हनुे। 

कायानीति १८.४: ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा, अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण र आयोगको ितूमका िगायिका ष्ट्रिष्ट्रिि पक्षहरूमा तनयतमि रूपमा छिफि कायािम  ञ्चािन गररनेछ। 

१८.४.१ ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा, अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय 
हस्िान्िरण र आयोगको ितूमकाका 
 म्बन्िमा ष्ट्रिज्ञिा हात ि गरेका नपेािमा 
उपिब्ि तबज्ञहरूको  ूची ियार गरी रोिर 
अद्याितिक गदै िैजाने।  

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, अन ुन्िान 
िथा नीति ष्ट्रिश्लरे्ण शाखा 

शोि िथा 
अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू, ष्ट्रिज्ञहरू 

  तनरन्िर ष्ट्रिज्ञहरूको रोिर ियार र 
अद्याितिक िएको हनुे। 

१८.४.२ ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा, अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय 
हस्िान्िरण र आयोगको ितूमका  म्बन्िी 
ष्ट्रिद्यमान व्यिस्था, प्रकृया िथा  िुार गनुा 
पने तबर्यहरू  मेष्ट्रटने गरी  म्बजन्िि 
तबज्ञ(हरू)  ाँग उपयिु ष्ट्रितिबाट छिफि 
िथा अन्िरष्ट्रिया गने र शोिपत्र प्रस्ििु गने 
व्यिस्था तमिाउने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, अन ुन्िान 
िथा नीति ष्ट्रिश्लरे्ण शाखा 

शोि िथा 
अन ुन्िानमूिक 
तनकायहरू, ष्ट्रिज्ञहरू 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
 रकार, गाउाँपातिका 
महा ङ्घ, नेपाि 
नगरपातिका  ङ्घ 

तनरन्िर अन्िष्ट्रिा या िथा शोिपत्रको 
तनष्कर्ाबाट आयोगको काया 
क्षमिा बढाउन  हयोग पगुकेो 
हनुे। 

१८.४.३ अन्िरष्ट्रियाको तनष्कर्ा प्रतििेदनको रूपमा 
य को प्रयोग गने िथा अतििेख प्रकृयािाई 
तडजजटाइज्ड गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, प्रशा न शाखा 

 ूचना उपयोगकिााहरू   तनरन्िर अन्िष्ट्रिा याका प्रतििेदनहरू, 

तडजजटि अकााईिहरु। 

कायानीति १८.५: ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियका ष्ट्रिद्याथीहरूिाई आयोगको कायाक्षेत्र ाँग  म्बजन्िि तबर्यमा शोिकाया अनदुान (research grant) र इन्टनात प (internship)को व्यिस्था गररनेछ। 

१८.५.१ आयोगको कायाक्षेत्र ाँग  म्बजन्िि तबर्यमा 
नेपािका  ािाजतनक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरूमा 
ष्ट्रिद्यािाररति िथा स्नािकोत्तर िहमा 
अध्ययनरि केही ष्ट्रिद्याथीहरूिाई स्िीकृि 
कायाष्ट्रिति अन ुार तनजिि रकम शोिकाया 
अनदुानको रूपमा उपिब्ि गराउन।े  

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, अन ुन्िान 
िथा नीति ष्ट्रिश्लरे्ण शाखा 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरू, 

 म्बजन्िि ष्ट्रिर्यमा 
स्नािकोत्तर िथा 
ष्ट्रिद्यािाररति िहमा 
शोिकाया गने ष्ट्रिद्याथीहरू 

शोिकायाका िातग 
खटाइने िा िथ्याङ्क 
 ङ्किन गररने तनकाय 

पष्ट्रहिो िर्ा 
शरुू गरी 
तनरन्िर 

गहन अध्ययन अन ुन्िान िएको 
हनुे। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

१८.५.२ नेपािका ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरूमा स्नािकोत्तर 
िहमा अध्ययनरि केही ष्ट्रिद्याथीहरूिाई 
आयोगिे िोकेको स्थानमा इन्टनात पको 
अि र ददने व्यिस्था गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, अन ुन्िान 
िथा नीति ष्ट्रिश्लरे्ण शाखा 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरू, 

 म्बजन्िि ष्ट्रिर्यमा 
स्नािकोत्तर िहमा 
अध्ययनरि ष्ट्रिद्याथीहरू 

शोिकायाका िातग 
खटाइने िा िथ्याङ्क 
 ङ्किन गररने तनकाय 

पष्ट्रहिो िर्ा 
शरुू गरी 
तनरन्िर 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरू र आयोगको 
 ेिकुो रूपमा रहने। 

१८.५.३ शोिकाया अनदुान प्राप्त गने र इन्टनाजशपको 
अि र प्राप्त गने  हिागीहरूबाट प्राप्त 
त काइ उपिजब्ििाई आयोगको त काइ 
हस्िान्िरण ाँग आिद्ध गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, अन ुन्िान 
िथा नीति ष्ट्रिश्लरे्ण शाखा 

शोिकाया र इन्टनात पमा 
 हिागी ष्ट्रिद्याथीहरू 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्याियहरू तनरन्िर शोिकायाको दस्िािेज िथा 
प्रतििेदन प्राप्त िएको हनुे।  

कायानीति १८.६: अध्ययन अन ुन्िानको िातग आिश्यकिा अन ुार ष्ट्रिशेर्ज्ञ  ेिा तिइनेछ। 

१८.६.१ आयोगिाई आिश्यक पने ष्ट्रिशेर्ज्ञ  ेिाको 
क्षेत्र, आिश्यक  िंख्या र िी क्षेत्रका ष्ट्रिज्ञको 
 ूची ियार गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, प्रशा न शाखा 

ष्ट्रिर्य ष्ट्रिज्ञहरू शोि अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

तनरन्िर  तबर्यक्षेत्र र ष्ट्रिज्ञको  ूची िथा 
 िंख्या खलु्ने। 

१८.६.२ ष्ट्रिशेर्ज्ञिाई ददइने  ेिा  षु्ट्रििाको कायाष्ट्रिति 
िजुामा िथा स्रोि व्यिस्था गने।  

 म्बजन्िि महाशाखा/ 
शाखा 

अथा मन्त्रािय   पष्ट्रहिो िर्ा 
शरुु गरी 
तनरन्िर 

कायाष्ट्रिति ियार हनुे। 

१८.६.३ आिश्यकिा अन ुार ष्ट्रिशेर्ज्ञ  ेिा तिने। नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, प्रशा न शाखा 

ष्ट्रिर्य ष्ट्रिज्ञहरू शोि अन ुन्िानमूिक 
 िंस्थाहरू 

तनरन्िर  आयोगको कायामा प्रिािकाररिा 
आउने। 

कायानीति १८.७: अध्ययन अन ुन्िानको िातग राष्ट्रिय नीतिको पािना गदै आिश्यकिा अन ुार अन्िराष्ट्रिय स्रोिको पररचािन गररनेछ। 

१८.७.१ पष्ट्रहचान िएका अध्ययन अन ुन्िानका 
ष्ट्रिर्यमा अन्िरााष्ट्रिय हयोगको आिश्यकिा 
पष्ट्रहचान गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा/प्रशा न शाखा 

अथा मन्त्रािय, ष्ट्रिका  
 ाझेदारहरू 

अध्ययन अन ुन्िान 
 म्िद्ध ष्ट्रिदेशी तनकायहरू 

तनरन्िर अन्िरााष्ट्रिय हायिाको 
आिश्यकिा पष्ट्रहचान हनुे। 

१८.७.२  म्िाष्ट्रिि अन्िराष्ट्रिय ष्ट्रिका   ाझेदारहरूको 
पष्ट्रहचान गरी स्रोि पररचािन र  हकायाका 
िातग अथा मन्त्रािय ाँग आिश्यक  मन्िय 
गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा/प्रशा न शाखा 

अथा मन्त्रािय, ष्ट्रिका  
 ाझेदारहरू 

अध्ययन अन ुन्िान 
 म्िद्ध ष्ट्रिदेशी तनकायहरू 

तनरन्िर अन्िरााष्ट्रिय हयोगको स्रोि 
पष्ट्रहचान िथा  हकायाको आिार 
ियार िएको हनुे। 

१८.७.३ यष्ट्रकन िएको अन्िराष्ट्रिय स्रोि राष्ट्रिय नीति 
बमोजजम पररचािनको व्यिस्थापन गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा/प्रशा न शाखा 

अथा मन्त्रािय, ष्ट्रिका  
 ाझेदारहरू 

अध्ययन अन ुन्िान 
 म्िद्ध तनकायहरू 

तनरन्िर स्रोि पररचािनबाट  हकाया 
िएको हनुे। 

रणनीति १९:  रोकारिािा तनकायहरू ाँग प्रिािकारी  मन्िय स्थापना गररनछे।  
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

कायानीति १९.१: अन्िर  मन्िय एििं  हजीकरण  तमतिको ष्ट्रियाशीििािाट मखु्य  रोकारिािा तनकायहरूबीच नीतिगि  मन्िय एििं  हजीकरण गररनेछ। 

१९.१.१ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग 
तनयमाििी, २०७६ को तनयम १६ 
बमोजमको अन्िर  मन्िय एििं  हजीकरण 
 तमतििाई थप ष्ट्रियाशीि बनाउन।े 

आयोग  तमतिमा रहने 
पदातिकारीहरू 

 मन्िय एििं  हजीकरण 
गररने तनकायहरू 

तनरन्िर  तमतिबाट तनरन्िर पषृ्ठपोर्ण 
प्राप्त िएको हनुे। 

१९.१.२ अन्िर  मन्िय एििं  हजीकरण  तमतिको 
तनयतमि बैठक आयोजना गरी अन्िर तनकाय 
नीतिगि  मन्िय एििं  हजीकरण गने। 

 म्बजन्िि ष्ट्रिर्य हेने 
महाशाखा  

 तमतिमा रहने 
पदातिकारीहरू 

 मन्िय एििं  हजीकरण 
गररने तनकायहरू 

तनरन्िर  प्रिािकारी  मन्िय एििं 
 हजीकरण िएको हनुे। 

कायानीति १९.२: आयोगका काम, किाव्य र अतिकार  म्बन्िी  रोकारिािाहरूको िातग ष्ट्रितिन्न िहमा अतिमखुीकरण कायािम  ञ्चािन गररनेछ। 

१९.२.१ आयोगका काम, किाव्य र अतिकार  म्बन्िी 
 रोकारिािाहरूको िातग केन्द्रीय स्िरमा 
अतिमखुीकरण कायािम  ञ्चािन गने। 

 म्बजन्िि ष्ट्रिर्य हेने 
महाशाखा  

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय  रकार 

आयोगका काम, किाव्य र 
अतिकार  म्बन्िी अन्य 
 रोकारिािाहरू 

तनरन्िर आयोगको ितूमकाबारे  चेिना 
अतििषृ्ट्रद्ध िएको हनुे। 

१९.२.२ आयोगका काम, किाव्य, अतिकार र काम 
कारिाही  म्बन्िी  रोकारिािाहरूको िातग 
प्रदेशस्िरमा र जजल्िास्िरमा स्थानीय िहको 
िातग अतिमखुीकरण कायािम  ञ्चािन 
गने। 

 म्बजन्िि ष्ट्रिर्य हेने 
महाशाखा  

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय  रकार 

नेपाि नगरपातिका  ङ्घ, 

गाउाँपातिका महा ङ्घ 
नेपाि 

तनरन्िर आयोगको ितूमकाबारे  चेिना 
अतििषृ्ट्रद्ध िएको हनुे। 

कायानीति १९.३: आयोगिे गने त फारर का  म्बन्िमा प्रमखु  रोकारिािाहरू ाँग तनरन्िर अन्िरष्ट्रिया, छिफि र  िंिाद गरी पषृ्ठपोर्ण तिइनेछ। 

१९.३.१ आयोगिे गने त फारर का  म्बन्िमा प्रमखु 
 रोकारिािाहरू ाँग तनरन्िर अन्िष्ट्रिा या, 
छिफि र  िंिाद गने। 

 म्बजन्िि ष्ट्रिर्य हेने 
महाशाखा  

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय  रकार 

नेपाि नगरपातिका  ङ्घ, 

गाउाँपातिका महा ङ्घ 
नेपाि 

तनरन्िर तनिााररि ष्ट्रिर्यमा पषृ्ठपोर्ण प्राप्त 
तिने/ददने। 

कायानीति १९.४: आयोगको कायाक्षते्र ाँग तमल्ने प्रकृतिको काया गने राष्ट्रिय िथा अन्िराष्ट्रिय  ािाजतनक  िंस्थाहरू ाँग  म्बन्ि र  हकाया स्थापना गररनेछ। 

१९.४.१ आयोगको कायाक्षेत्र िथा काया प्रकृति जस्िै 
ितूमका िएका राष्ट्रिय िथा अन्िराष्ट्रिय 
 रकारी/ ािाजतनक  िंस्थाहरू ाँग  म्बन्ि र 
 हकायाका क्षेत्रहरूको  ूची ियार गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, प्रशा न शाखा 

 मान कायाप्रकृति िएका 
राष्ट्रिय िथा अन्िराष्ट्रिय 
 रकारी/  ािाजतनक 
 िंस्थाहरू 

अथा मन्त्रािय  तनरन्िर  िंस्थाहरुको  ूची ियार हनुे। 

१९.४.२  हकायाका क्षेत्रगि  ूची ाँग  म्िद्ध 
अन्िरााष्ट्रिय रकारी/ ािाजतनक  िंस्थाहरू ाँग 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, प्रशा न शाखा 

 मान कायाप्रकृति िएका 
राष्ट्रिय िथा अन्िराष्ट्रिय 

अथा मन्त्रािय  तनरन्िर त काइ आदानप्रदान िएको 
हनुे। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

आिश्यकिा अन ुार त काइ िथा अनिुिको 
तनरन्िर आदानप्रदान गने। 

 रकारी/  ािाजतनक 
 िंस्थाहरू 

कायानीति १९.५: आयोगिे आफ्नो काम किाव्यका  म्बन्िमा आिश्यकिान ुार अन्य  िंिैिातनक तनकाय, नेपाि  रकार, प्रदेश िथा स्थानीय िहका  रकारी कायाािय िा  ािाजतनक  िंस्था ाँग राय 
परामशा तिन ेिथा  मन्िय गनेछ। 

१९.५.१ आिश्यकिान ुार अन्य  िंिैिातनक तनकाय, 

नेपाि  रकार, प्रदेश िथा स्थानीय िहका 
 रकारी कायाािय िा  ािाजतनक  िंस्था ाँग 
राय परामशा तिने िथा  मन्िय गने। 

 म्बजन्िि ष्ट्रिर्य हेने 
महाशाखा 

 िंिैिातनक तनकाय, नेपाि 
 रकार, प्रदेश िथा 
स्थानीय िह,  ािाजतनक 

 िंस्थाहरू 

नेपाि नगरपातिका  ङ्घ, 

गाउाँपातिका महा ङ्घ 
नेपाि 

तनरन्िर प्रिािकारी  मन्िय र परामशा 
िएको हनुे। 

कायानीति १९.६: िीनै िहका  रकारहरूबीच ष्ट्रिश्वा को िािािरण थप  दुृढ गना आयोगिे  मन्िय  ेि ु(coordination bridge)को रूपमा काया गनेछ। 

१९.६.१ िीनै िहका  रकारहरूबीच ष्ट्रिश्वा को 
िािािरण थप  दुृढ गना आयोगिे  मन्िय 
 ेि ु(coordination bridge)को रूपमा काया 
गने। 

 म्बजन्िि ष्ट्रिर्य हेने 
महाशाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय  रकार 

नेपाि नगरपातिका  ङ्घ, 

गाउाँपातिका महा ङ्घ 
नेपाि 

तनरन्िर  रकारहरूबीचको  म्बन्ि थप 
 दुृढ र  मुिरु हुाँदै जाने। 

कायानीति १९.७: प्रदेश र स्थानीय िहको स्िायत्तिाको  म्मान हनु ेगरी राजस्ि बााँडफाटको कानूनी र कायाष्ट्रितिगि व्यिस्था गना  म्बजन्िि तनकायहरू ाँग आिश्यक  मन्िय गररनेछ। 

१९.७.१ प्रदेश र स्थानीय िहको स्िायत्तिाको 
 म्मान हनु ेगरी राजस्ि बााँडफाटको कानूनी 
र कायाष्ट्रितिगि व्यिस्था गना  म्बजन्िि 
तनकायहरू ाँग आिश्यक  मन्िय गने। 

 म्बजन्िि ष्ट्रिर्य हेने 
महाशाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
 रकार 

कानून, न्याय िथा  िं दीय 
व्यिस्था मन्त्रािय, 

 िं दीय  तमतिहरू 

तनरन्िर प्रदेश र स्थानीय िहिे  िंष्ट्रििान 
प्रदत्त ितूमका तनिााह गना  क्षम 

हुाँदै जाने। 

रणनीति २०:  रोकारिािा तनकायहरुिाई आिश्यक  झुाब ददन,े  हयोग िथा  हजीकरण गररनछे। 

कायानीति २०.१: आयोग ाँग  म्बजन्िि ष्ट्रिर्यमा  रोकारिािा तनकायबाट राय माग िएको अिस्थामा आिश्यकिा र उपयिुिा हेरी  झुाि ददइनेछ। 

२०.१.१  रोकारिािा तनकायबाट राय माग िएको 
अिस्थामा आिश्यकिा र उपयिुिाका 
अन ुारमा  झुाि ददने। 

आयोग/ ष्ट्रिर्य ाँग 
 म्बजन्िि महाशाखा 

 झुाि माग गने तनकाय   तनरन्िर   झुाि पत्र। 

कायानीति २०.२:  ङ्घ, प्रदेश िथा स्थानीय िहिे अििम्बन गरेका खचा प्रणािीको गणुस्िरको  म्बन्िमा आिश्यकिान ुार  झुाि ददइनेछ। 

२०.२.१  ङ्घ, प्रदेश िथा स्थानीय िहिे अििम्बन 
गरेका खचा प्रणािीहरुको गणुस्िरको 
 म्बन्िमा िहगि रूपमा अध्ययन गने। 

ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन 
महाशाखा, ष्ट्रि. ह. िथा 
आ.ऋ. शाखा  

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय  रकार 

महािेखा तनयन्त्रकको 
कायाािय 

दोश्रो िर्ा 
देजख तनरन्िर 

अध्ययन प्रतििेदन। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

२०.२.२ आिश्यकिान ुार अध्ययनको आिारमा 
 ङ्घीय इकाईिाई  िुारको िातग  झुाि 

ददने। 

आयोग नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय  रकार 

महािेखा तनयन्त्रकको 
कायाािय 

दोश्रो िर्ा 
देजख तनरन्िर 

 झुाि पत्र। 

कायानीति २०.३:  ङ्घीय, प्रदेश िथा स्थानीय कर एििं राजस्िका  म्बन्िमा  झुाि माग िै आएमा आिश्यक  झुाि ददइनेछ। 

२०.३.१  ङ्घीय, प्रदेश िथा स्थानीय कर एििं 
राजस्िका  म्बन्िमा  झुाि माग िै आएमा 
आिश्यक  झुाि ददने। 

आयोग/ ष्ट्रित्तीय 
व्यिस्थापन महाशाखा/ 
राजस्ि बााँडफााँट शाखा  

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय  रकार 

  तनरन्िर   झुाि ददइएको हनुे। 

कायानीति २०.४: ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा र प्राकृतिक स्रोि पररचािनका  म्बन्िमा  रोकारिािा तनकायबाट माग िएमा आिश्यक  झुाि उपिब्ि गराइनेछ। 

२०.४.१ ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा र प्राकृतिक स्रोि 
पररचािनका  म्बन्िमा  रोकारिािा 
तनकायबाट माग िएमा आिश्यक  झुाि 
उपिब्ि गराउने। 

आयोग/  म्िजन्िि ष्ट्रिर्य 
हेने महाशाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय  रकार 

 झुाि माग गने 
तनकायहरू 

तनरन्िर   झुाि ददइएको हनुे। 

कायानीति २०.५:  ङ्घ, प्रदेश र स्थानीय िहिीच स्रोिको बााँडफााँट िथा उपयोगमा िएको िा हनु क्ने ष्ट्रििाद तनरुपण गना आिश्यकिा अन ुार  हजीकरण गररनेछ। 

२०.५.१  ङ्घ, प्रदेश र स्थानीय िहिीच स्रोिको 
बााँडफााँट िथा उपयोगमा िएको िा हनु क्न े
ष्ट्रििाद तनरुपण गना अनरुोि िइआएमा 
आिश्यकिान ुार  हजीकरण गने। 

आयोग/ प्राकृतिक स्रोि 
पररचािन िथा रोयल्टी 
बााँडफााँट महाशाखा 

प्रदेश  रकार, स्थानीय 
 रकार 

 झुाि माग गने 
तनकायहरू 

तनरन्िर   हजीकरणको िातग 
 रोकारिािाहरू ाँग अन्िष्ट्रिा या 
र ष्ट्रििाद  मािानको प्रतििेदन। 

कायानीति २०.६: अन्िर रकारी अनदुानका  म्बन्िमा िीनै िहका  रकारिाई आिश्यकिान ुार  झुाि ददइनेछ। 

२०.६.१ अन्िर रकारी अनदुानका  म्बन्िमा िीनै 
िहका  रकारिाई आिश्यकिान ुार  झुाि 
ददने। 

आयोग/ ष्ट्रित्तीय 
व्यिस्थापन महाशाखा 

नेपाि  रकार, प्रदेश 
 रकार, स्थानीय  रकार 

अनदुान ष्ट्रििरण गने िथा 
प्राप्त गने तनकायहरू 

तनरन्िर   झुाि ददइएको हनुे। 

रणनीति २१:  िंष्ट्रििानमा िएको व्यिस्था अनकूुि आयोग ाँग  म्िद्ध ष्ट्रिद्यमान ऐनहरूमा पररमाजानका िातग  म्बजन्िि तनकाय ाँग  मन्िय एििं  हजीकरण गररनछे। 

कायानीति २१.१: ष्ट्रिद्यमान ऐनहरूमा पररमाजानका िातग  रोकारिािा तनकाय ाँग परामशा गरी  झुाि  ङ्किन गररनेछ। 

२१.१.१ ष्ट्रिद्यमान ऐनहरूमा पररमाजानका िातग 
 रोकारिािा तनकाय ाँग परामशा गरी  झुाि 
 ङ्किन गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण महाशाखा/ 
कानून शाखा 

ऐन ाँग  म्िद्ध तनकायहरू  िं दीय  तमतिहरू, कानून 
न्याय िथा  िं. व्यिस्था 
मन्त्रािय 

दोस्रो िर्ा  झुाि  ङ्किन िएको हनुे। 

कायानीति २१.२: प्राप्त  झुािहरू  मेि  मािेश गरी प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ मा  म ामष्ट्रयक पररमाजान गना  िंशोिनको मस्यौदा ियार गरी नेपाि  रकार  मक्ष थप 
प्रकृयाका िातग प्रस्ििु गररनेछ। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

२१.२.१ प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, 

२०७४ मा  म ामष्ट्रयक पररमाजान गना 
 िंशोिनको मस्यौदा ियार गरी नेपाि 
 रकार  मक्ष थप प्रकृयाका िातग प्रस्ििु 

गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण महाशाखा/ 
कानून शाखा 

प्रिानमन्त्री िथा 
मजन्त्रपररर्द्को कायाािय 

 िं दीय  तमतिहरू, कानून 
न्याय िथा  िं. व्यिस्था 
मन्त्रािय 

दोस्रो िर्ा कानून तनमााणका िातग प्रस्ििु 
िएको हनुे। 

कायानीति २१.३: अन्िर रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ मा आिश्यक पररमाजान गना  झुाि ियार गरी नेपाि  रकार  मक्ष थप प्रकृयाका िातग प्रस्ििु गररनेछ। 

२१.३.१ अन्िर रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 
मा आिश्यक पररमाजान गना  झुाि ियार 
गरी नेपाि  रकार  मक्ष थप प्रकृयाका 
िातग प्रस्ििु गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण महाशाखा/ 
कानून शाखा 

प्रिानमन्त्री िथा 
मजन्त्रपररर्द्को कायाािय 

 िं दीय  तमतिहरू, कानून 
न्याय िथा  िं. व्यिस्था 
मन्त्रािय 

दोस्रो िर्ा  झुाि  ष्ट्रहि  िंशोिनका िातग 
प्रस्ििु िएको हनुे। 

कायानीति २१.४: प्राकृतिक स्रोि, प्राकृतिक स्रोिको पररचािन, प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप्त हनुे रोयल्टी, प्राकृतिक स्रोिमा िगानी, प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप्त हनु ेप्रतिफि जस्िा शब्द, िाक्य, िा ष्ट्रिर्यिाई 
स्पि पररिाष्ट्रर्ि गदै प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप्त हनु ेिािको बााँडफााँट  मेिका िातग य   म्बन्िी एष्ट्रककृि ऐन तनमााण गरी कायाान्ियनमा ल्याउनका िातग आयोगको िफा बाट आिश्यक ियारी, 
 मन्िय, एििं  हजीकरण गररनेछ। 

२१.४.१ प्राकृतिक स्रोि  म्बन्िी एकीकृि ऐनको 
मस्यौदाका िातग आिश्यक ियारी,  मन्िय 
एििं  हजीकरण गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण महाशाखा/ 
कानून शाखा 

प्रिानमन्त्री िथा 
मजन्त्रपररर्द्को कायाािय 

 िं दीय  तमतिहरू, कानून 
न्याय िथा  िं. व्यिस्था 
मन्त्रािय 

दोस्रो िर्ा एकीकृि ऐनको मस्यौदा प्रस्ििु 
िएको हनुे। 

कायानीति २१.५: ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा कायाान्ियनका िातग नयााँ कानून तनमााणको िस्ितुनष्ठ  झुाि प्राप्त िएमा िा आिश्यकिा मह ू  िएमा  ो को िातग ऐनको मस्यौदा ियार गरी नेपाि  रकार 
 मक्ष थप प्रकृयाका िातग प्रस्ििु गररनेछ। 

२१.५.१ ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा कायाान्ियनका िातग नयााँ 
कानून तनमााणको िस्ितुनष्ठ  झुाि प्राप्त िएमा 
िा आिश्यकिा मह ू  िएमा  ो को िातग 
ऐनको मस्यौदा ियार गरी नेपाि  रकार 
 मक्ष थप प्रकृयाका िातग प्रस्ििु गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण महाशाखा/ 
कानून शाखा 

प्रिानमन्त्री िथा 
मजन्त्रपररर्द्को कायाािय 

 िं दीय  तमतिहरू, कानून 
न्याय िथा  िं. व्यिस्था 
मन्त्रािय 

आिश्यकिा 
अन ुार 

ऐनको मस्यौदा प्रस्ििु िएको 
हनुे। 

रणनीति २२: आयोगको  ञ्चार िथा त काइ रणनीति ियार गरी कायाान्ियनमा ल्याइनछे। 

कायानीति २२.१: आयोगिे ियार गने आिार र तनिाारण गने ढााँचा, त फारर , राय  झुाि, आयोगका तनणाय र  ङ्घीय इकाइहरूबीचको ष्ट्रित्तीय अन्िर म्बन्ििाई प्रिािकारी बनाउन आयोगको  ञ्चार 
रणनीति ियार पारी आयोगिे गने आन्िररक र बाह् य  ञ्चारका प्रष्ट्रियाको  िंरचना ियार पाररनेछ। 
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ि. . ष्ट्रियाकिापहरू जजम्मेिार तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
मखु्य  रोकारिािा तनकाय  हयोगी तनकाय, 

महाशाखा/शाखा 
 मय  ीमा अपजेक्षि उपिजब्ि 

२२.१.१ आयोगको  ञ्चार रणनीति ियार गने 
कायादि गठन गने। 

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा, प्रशा न शाखा 

आयोगको  ञ्चार ाँग 
आिद्ध हनु े बै 
तनकायहरू 

ष्ट्रिज्ञहरू पष्ट्रहिो िर्ा  कायादि गठन िएको हनुे। 

२२.१.२  ञ्चार रणनीति ियार परी आयोगबाट 
स्िीकृि गराउने।  

नीति ष्ट्रिश्लरे्ण िथा व्य. 
महाशाखा 

आयोग   पष्ट्रहिो िर्ा   ञ्चार रणनीतिको जस्िकृि 
दस्िािेज। 

२२.१.३  ञ्चार रणनीतिको प्रिािकारी कायाान्ियन 
गने। 

प्रििा,  ूचना अतिकारी, 
आयोग/ बै महाशाखा/ 
शाखाहरू 

आयोगको  ञ्चार ाँग 
आिद्ध हनु े बै 
तनकायहरू 

 बै खािे 
 ञ्चारमाध्यमहरू 

तनरन्िर  आयोगको आन्िररक िथा िाह्य 
 ञ्चार प्रिािकारी हनुे। 
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४.२ अनगुमन िथा मूल्याङ्कन  

रणनीतिक योजनाका पररिजक्षि उद्देश्य हात ि गना अििम्बन गररएका रणनीति, कायानीति िथा ष्ट्रियाकिापहरूको 
कायाान्ियनको चरणमा आितिक अनगुमन गरी ष्ट्रियाकिापहरुिाई तनिााररि ददशामा अजर् बढाउन िथा आितिक 
मूल्याङ्कनबाट रणनीतिक योजनाका उद्देश्य हात ि गना थप त काइ हनुे िथ्यिाई मनन गरी य  रणनीतिक योजनाको 
अनगुमन िथा मूल्याङ्कन र बाष्ट्रर्ाक कायािमहरूको अनगुमन गररनेछ। अनगुमनको िममा रणनैतिक कृयाकिापहरू 
पररमाजान गनुापने देजखएमा  ो को िातग पषृ्ठपोर्ण प्राप्त गना िथा त काइ प्रकृयािाई प्रिािकारी बनाउन  मेि अनगुमन 
िथा मूल्याङ्कन ढााँचािे  हयोग परु् याउने छ। योजनाको अनगुमन िथा मूल्याङ्कन देहायबमोजजम गररनेछाः 

क. रणनीतिक योजनाको अनगुमन िथा मूल्याङ्कन  

अनगुमन र मूल्याङ्कन गने तबर्य जजम्मेबार तनकाय 

आयोग  जचिािय महाशाखा शाखा 
 मग्र रणनीतिक योजनाको अनगुमन ( तमक्षा) िाष्ट्रर्ाक अथािाष्ट्रर्ाक   

 मग्र रणनीतिक योजनाको मध्यािति मूल्याङ्कन  िेस्रो िर्ाको शरुुमा    

 मग्र रणनीतिक योजनाको अजन्िम मूल्याङ्कन पाचौं िर्ाको  मातप्तपतछ     

रणनीतिको महाशाखागि योजनाको अनगुमन 
( मीक्षा) 

 तै्रमात क मात क  

रणनीतिको शाखागि योजनाको अनगुमन ( मीक्षा)   मात क मात क 
 

ख. िाष्ट्रर्ाक कायािमको अनगुमनाः  

आयोगको रणनीतिक योजनािाई मखु्य आिार बनाई ियार हनुे बाष्ट्रर्ाक कायािमहरूको अनगुमनको देहाय बमोजजम 
गररनेछाः 

अनगुमनको तबर्य जजम्मेबार तनकाय 

आयोग  जचिािय महाशाखा शाखा 
मात क प्रगति  मीक्षा  आिश्यकिा अन ुार अको मष्ट्रहनाको 

शरुुमा 
मष्ट्रहनाको 
अजन्िममा 

तै्रमात क प्रगति  मीक्षा  िेश्रो मष्ट्रहनाको  मातप्त पतछ   

िाष्ट्रर्ाक प्रगति  मीक्षा आतथाक िर्ाको 
 मातप्तपतछ 

आतथाक िर्ाको  मातप्तपतछ 
आयोग  मक्ष 

  

 

मातथ उल्िेजखि आितिक रूपमा ष्ट्रितिन्न िहमा हनुे अनगुमनहरूमा य  रणनीतिक योजनाको कायाान्ियन कायायोजनामा 
उल्िेजखि नतिजा (अपेजक्षि उपिब्िी) हात ि हनु  केको िा न केको अनगुमन गररनेछ। 

आयोगिे आिश्यकिाअन ुार ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिाको अनगुमन  ूचकहरूको  मेि  मीक्षा गनेछ। य को प्रशा तनक काया 
आयोगको योजना िथा कायािम शाखािे गनेछ। अनगुमन  ूचकहरूको  ाथै आयोगिे प्रदेश िथा स्थानीय िहको 
 मानीकरण अनदुान प्रयोजनका िातग पाररि गरेका काया म्पादन  ूचकहरूको  मेि अनगुमन गररने छ। आयोगको 
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िेि पोटाि माफा ि  ूचना  ङ्किन गररन ेिी  ूचकहरूको अनगुमन खाका  म्बन्िी अिग्गै कायाष्ट्रिति बनाइने छ। जनु 
य ै रणनीतिक योजनाको अङ्ग मातननेछ। 

ग. ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिाको ददशा तनदेश गने बहृि  ूचकहरूाः  

ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिा कजत्तको  दुृढ हुाँदै गैरहेको छ िन्ने  ङे्कि प्राप्त गरी आयोगका त फारर  आिार िथा ढााँचा तनिाारण 
र राय  झुाि ददनका िातग देहायका अनपुािहरू  मेि मूल्याङ्कनको ष्ट्रिर्य हनुेछन।् 

क्षते्र  ूचक अपेक्षा 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुान 

कूि राष्ट्रिय बजेटमा  ङ्घबाट प्रदेशमा प्रिाह हनुे अनदुानको ष्ट्रहस् ा बढेको  

कूि राष्ट्रिय बजेटमा  ङ्घबाट स्थानीय िहमा प्रिाह हनुे अनदुानको 
ष्ट्रहस् ा 

बढेको  

 म्बजन्िि प्रादेजशक बजेटमा  ो प्रदेशिे स्थानीय िहिाई उपिब्ि 
गराएको ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको ष्ट्रहस् ा 

 

राजस्ि बााँडफााँट कूि राष्ट्रिय बजेटमा  ङ्घबाट प्रदेशमा प्रिाह हनुे राजस्ि बााँडफााँटको 
ष्ट्रहस् ा 

 

कूि राष्ट्रिय बजेटमा  ङ्घबाट स्थानीय िहमा प्रिाह हनुे राजस्ि 
बााँडफााँटको ष्ट्रहस् ा 

 

 म्बजन्िि प्रादेजशक बजेटमा  ो प्रदेशिे स्थानीय िहिाई उपिब्ि 
गराएको राजस्ि बााँडफााँटको ष्ट्रहस् ा 

 

स्थानीय िहको ष्ट्रित्तीय 
परतनिारिा 

स्थानीय िहको कूि िाष्ट्रर्ाक बजेटमा ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण ( मातथल्िो 
िहको  रकारहरूबाट प्राप् ि हनुे राजस्ि बााँडफााँट,  बै प्रकारका 
अनदुान, र प्राकृतिक स्रोिको रोयल्टी) को ष्ट्रहस् ा 

र्टेको 

प्रदेश िहको ष्ट्रित्तीय 
परतनिारिा 

प्रदेशको कूि िाष्ट्रर्ाक बजेटमा ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण ( नेपाि  रकारबाट 
प्राप् ि हनुे राजस्ि बााँडफााँट,  बै प्रकारका अनदुान, र प्राकृतिक 
स्रोिको रोयल्टी) को ष्ट्रहस् ा 

र्टेको 

स्थानीय िहको राजस्ि 
प्रया   

अजर्ल्िो आिको ििुनामा गि आ.ि.मा उठेको आन्िररक आयको 
ष्ट्रहस् ा 

बढेको 

आन्िररक ऋणको 
 ीमा 

नेपाि  रकार, प्रदेश  राकार र स्थानीय िहिे आयोगबाट जस्िकृि 
 ीमामा रही आन्िररक ऋण तिए नतिएको 

 ीमा तित्र 
रहेको 

 

४.३ जोजखमको पष्ट्रहचान  

रणनीतिक योजना कायाान्ियनको िममा आन्िररक िथा िाह्य कारणहरुबाट ष्ट्रितिन्न प्रकारका जोजखमहरुको त जाना 
हनु  क्ने हुाँदा यस्िा जोजखमहरुको  मयमा नै पष्ट्रहचान गरी रणनीति कायाान्ियन गदाा यी जोजखमहरू न्यूनीकरण गने 
उपायहरु अबिम्बन गनुा पने हनु्छ। आयोगको य  रणनीतिक योजना कायाान्ियनको त ित िामा आउन  क्न े
जोजखमहरू देहाय बमोजजम पष्ट्रहचान गररएका छन ्। 

१. रणनीतिक योजना कायाान्ियनका िातग अनमुातनि बजेटको उपिब्ििा। 

२. ष्ट्रिश्लरे्ण िथा त फारर को िातग आिश्यक िथ्याङ्कको उपिब्ििा।  

३. आयोगको िातग आिश्यक दक्ष जनशजिको पूतिा िथा कमाचारीहरूमा उत्प्ररेणा िथा मनोबिको अिस्था। 
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४. अन्िर रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण  म्बन्िी आयोगिे गरेका त फारर हरूको नेपाि  रकारबाट गररन े
कायाान्ियन। 

५. आयोगको त फारर हरूको  ङ्घीय इकाईहरूबाट कायाान्ियनको इमान्दार प्रया । 

६.  िंिैिातनक िथा कानूनी स्पििाको  तुनजिििा।  

७. पयााप्त प्रष्ट्रितिको प्रयोग। 

८. अन्िर तनकाय  मन्िय र  हयोग। 

९. राजनीतिक नेितृ्िको प्ररेक ितूमकाको अिस्था। 

१०. अन्िर  रकारी अनदुानहरुको एकीकृि र यथाथा अतििेखीकरण िथा प्रतििेदन प्रणािी।  

११.  आयोगिे आजान गना  क्ने ष्ट्रिश्वा को स्िर। 

मातथ उजल्िजखि जोजखमहरू ित्कािको पररदृश्यमा देजखने जोजखमहरू हनु।् आकजस्मक पररजस्थतिजन्य जोजखमहरूको 
अनमुान गना न ष्ट्रकने िएिापतन आयोगिे  म्िाव्य जोजखमहरूको बारेमा  मेि अध्ययन र ष्ट्रिश्लरे्ण गरी  म्बजन्िि 
तनकायको ध्यानाकर्ाण गराउने छ। 

४.४ अनगुमन र मूल्याङ्कनिाई प्रिािकारी बनाउन आिश्यक क्षमिा ष्ट्रिका   

रणनीतिक कायायोजनाका रणनीतिक उद्देश्यहरू परुा िए निएको अनगुमन र मूल्याङ्कन गदाा अनगुमन गने र गररन े
तनकायहरू दिैुिे अनगुमनको ष्ट्रिर्यबस्िमुा  मेि राम्ररी जानकारी हात ि गरेको हनुपुछा। दिैु पक्षमा अनगुमन र 
मूल्याङ्कन प्रकृयािाई प्रिािकारी बनाउन र प्रिािकारी पषृ्ठपोर्ण तिन ददन  मेि व्यजिगि िथा  िंस्थागि क्षमिा 
तनणाायक हनु्छ। क्षमिा ष्ट्रिका का कायाहरू कतिपय अिस्थामा स्थानजन्य अथााि मागमखुी ( Demand-driven) हनुे 
गदाछन ्िन ेकतिपय अिस्थामा  बैतिर एकैना को अथााि आपतुिामखुी ( Supply-Driven) हनुे गदाछ। राष्ट्रिय प्राकृतिक 
स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग एक  िंिैिातनक आयोग िएकािे य  रणनीतिक योजनाको उद्देश्य निं ५ र  ो अन्िगािको 
क्षमिा ष्ट्रिका  रणनीति िथा कायानीतिमा उल्िेख िएका ष्ट्रियाकिापहरूिे देहायका  बै पक्षहरूिाई  मेट्न  केमा 
मात्र आयोगको काया म्पादन िथा अनगुमन िथा मूल्याङ्कन  िंयन्त्र  मेि प्रिािकारी हनु  क्छ।  रोकारिािाहरूको 
क्षमिामा  मेि य  आयोगको कामको गणुस्िर तनिार रहने गदाछ। 

  

क्षमिा ष्ट्रिका 

 ािंगठतनक क्षमिा ष्ट्रिका 

 िंस्थागि क्षमिा ष्ट्रिका 

प्रणािी / प्रष्ट्रिया / 
कायाष्ट्रिति

काननु

 िंगठनको  िंस्कृति

व्यजिगि क्षमिा ष्ट्रिका 

िातिम

मखु्य  ाझेदारहरू

स्थानीय  रकार

प्रदेश  रकार

अन्य  रोकारिािाहरू
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अन ूुचीहरू 

अन ूुची-१:  ङ्गठन  िंचरना 
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अन ूुची-२: आयोगको  जचिाियको दरबन्दी ष्ट्रििरण 

ि. 
 िं. 

पद शे्रणी  ेिा  मूह/ उप मूह दरबन्दी 
पदपूतिा (२०७९ 

अ ारमा) 
१.  जचि ष्ट्रिजशि प्रशा न  १ १ 

२.  ह जचि रा.प.प्रथम प्रशा न  २ २ 

३.  ह जचि रा.प.प्रथम ईजन्जतनयररङ्ग त तिि १ १ 
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अन ूुची ३:  रोकारिािाहरूको िगीकरण 

१. प्रमखु  रोकारिािा तनकायहरू 

ि.  िं तनकाय  हयोगका क्षते्र 

क. काया पररपरुकिा 
१ अथा मन्त्रािय  ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको आिार र ढााँचा त फारर  गने।  

  ङ्घीय  रकारिे तिने आन्िररक ऋणको  ीमा तनिाारणको त फारर  गने।  

 राजस्ि िथा खचा प्रणािीको  िुारका िातग  झुाि उपिब्ि गराउने। 

 नेपाि  रकारबाट आयोग ाँग माग िएको ष्ट्रिर्यमा  ूचना उपिब्ि गराउने।  

 प्राकृतिक स्रोिको ष्ट्रहस्  ाको बााँडफााँटको त फारर  गने। 

 स्थानीय र प्रदेश िहमा जाने ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररमाण तनिाारण गने। 

 आयोगिाई आिश्यक बजेट उपिब्ि गराउने। 

 आयोग ाँग  म्बजन्िि िैदेजशक  हयोगका कायािमहरूमा  हजीकरण। 

  ूचनाको आदानप्रदान।  

 आयोगको  म्पका  मन्त्राियको रूपमा आयोगिाई आिश्यक  हयोग उपिब्ि 
गराउने। 

 आयोग ाँग  म्बजन्िि काननु तनमााण र आयोगको  ङ्गठन पनु ंरचनामा आिश्यक 
 हयोग उपिब्ि गराउने। 

२ राष्ट्रिय योजना आयोग  स्रोि अनमुानमा  हजीकरण गने। 

 आितिक योजनािे िोकेको िक्ष्यहरू हात ि गनाका िातग आिश्यक ष्ट्रित्तीय 
हस्िान्िरणको ढााँचा र पररमाण  म्बन्िमा आिश्यक  झुाि ददने। 

 योजना िथा कायािम ाँग  म्बजन्िि आितिक िथा िाष्ट्रर्ाक प्रगति प्रतििेदन 
उपिब्ि गराउने। 

 क्षमिा ष्ट्रिका मा  हकाया गने। 

  ूचना िथा ष्ट्रििरण आदानप्रदान गने। 

३ महािेखा तनयन्त्रकको 
कायाािय 

 ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको िेखाङ्कन र प्रतििेदन। 

 कोर्हरू िथा ष्ट्रििाज्य कोर्हरूको व्यिस्थापन। 

 राजस्ि, खचा, िरौटी िगायिका ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन  ूचना प्रणािीहरूको  ञ्चािन, 

 मन्िय र व्यिस्थापन। 

ख. प्रतििेदन  
१ रािपतिको कायाािय नेपािको  िंष्ट्रििानको िारा २९४ बमोजजम आयोगको िाष्ट्रर्ाक प्रतििेदन  म्माननीय 

रािपति  मक्ष पेश गने कायाको व्यिस्थापन गने। 

२ प्रदेश प्रमखुको 
कायाािय 

नेपािको  िंष्ट्रििानको िारा २९४ को उपिारा (३) बमोजजम आयोगको प्रदेशगि 
िाष्ट्रर्ाक प्रतििेदन माननीय प्रदेश प्रमखु  मक्ष पेश गने कायाको व्यिस्थापन गने। 

ग. अन्िरतनकाय  मन्िय 

१ प्रिानमन्त्री िथा 
मजन्त्रपररर्द्को 
कायाािय 

  ङ्घीयिा  म्बन्िी काननु िथा नीति िजुामामा  हजीकरण िथा मापदण्ड तनिाारण 
गने।  

  ङ्घीय शा न प्रणािी र अन्िरप्रदेश  मन्िय  म्बन्िी काया गने। 

 आयोगका त फारर हरू कायाान्ियनको तनणाय गरी कायाान्ियनमा िैजाने । 

 अन्िर प्रदेश क्षेत्रातिकारका ष्ट्रििादको  मयमै तनरुपण गनामा  हजीकरण गरी 
ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिाको कायाान्ियन  हज पाने। 
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२  ङ्घीय मातमिा िथा 
 ामान्य प्रशा न 
मन्त्रािय 

 स्थानीय िह ाँग  म्पका  मन्त्राियको रुपमा काया गने। 

 कमाचारी प्रशा न  म्बन्िी कायामा  हजीकरण गने। 

 स्थानीय िहको क्षमिा ष्ट्रिका मा  हकाया गने।  

 ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिाको क्षेत्रमा प्राष्ट्रितिक  हयोग उपिब्ि गराउने। 

 मापदण्ड तनमााण िगायिका ष्ट्रिर्यमा  हयोग आदान प्रदान गने। 

 आयोगबाट माग गररएका  ूचना िथा िथ्याङ्क उपिब्ि गराउने। 

 आयोगको कमाचारी व्यिस्थापन िथा  जचिाियको  ङ्गठन पनुाः िंरचनमा  हयोग 
उपिब्ि  हजीकरण। 

ग. ष्ट्रििागहरू 

१ केन्द्रीय िथ्याङ्क ष्ट्रििाग   रकारका ष्ट्रितिन्न िहमा िथ्याङ्क व्यिस्थापन र िथ्याङ्कको क्षेत्रमा क्षमिा ष्ट्रिका मा 
 हकाया गने। 

 आयोगिाई आिश्यक िथ्याङ्क िथा  ूचना उपिब्ि गराउने।  

 िथ्याङ्क ाँग  म्बजन्िि आयोगिाई आिश्यक जनशजि उपिब्ि गराउन 
 हजीकरण गने िथा िथ्याङ्क  ेिाका कमाचारीको क्षमिा ष्ट्रिका  कायािम  ञ्चािन 
गने। 

२ पयाटन ष्ट्रििाग  पिािारोहण हनेु क्षेत्रको नक् ाङ्कन। 

 पिािारोहण रोयल्टी उठ्ने क्षेत्रको नक् ाङ्कन। 

 िािािरण प्रिाि मूल्याङ्कन  म्बन्िी कायाहरू। 

 पिािारोहण  म्बन्िी िथ्याङ्क व्यिस्थापन। 

 िस्कर मागाको नक् ाङ्कन। 

 पिािारोहणमा आजश्रि र प्रिाष्ट्रिि जन िंख्या यष्ट्रकन गने। 

 आयोगिाई आिश्यक  ूचना िथा िथ्याङ्क उपिब्ि गराउने। 

 पिािारोहण रोयल्टीको ष्ट्रििरण उपिबि गराउने। 

 पिािारोहण रोयल्टीको ष्ट्रििरणको आिार र ढााँचा तनिाारण गना आयोगिाई 
प्राष्ट्रितिक रूपमा  हयोग उपिब्ि गराउने। 

 पिािारोहण प्राकृतिक स्रोिको उपयोगमा कुनै ष्ट्रििाद उत्पन् न िएमा  ो को 
 हजीकरणका िातग आयोगिाई  हयोग उपिब्ि गराउने।  

३ खानी िथा िगूिा 
ष्ट्रििाग 

 खानी ाँग  म्बजन्िि स्रोिको नक् ाङ्कन। 

 आयोगिाई आिश्यक  ूचना र िथ्याङ्क उपिब्ि गराउने।  

 खानी ाँग  म्बजन्िि आयोगिाई आिश्यक जनशजि उपिब्ि गराउन र क्षमिा 
ष्ट्रिका मा  हजीकरण गने। 

 खानीको रोयल्टी बााँडफााँटको िातग प्राष्ट्रितिक  ूचना उपिब्ि गराउने।  

 खानी ाँग  म्बजन्िि तबिादको  हजीकरणको िातग प्राष्ट्रितिक  ूचना उपिब्ि 
गराउने। 

४ िन ष्ट्रििाग  िन क्षेत्रको नक् ाङ्कन िथा िन  म्बन्िी िथ्याङ्क व्यिस्थापन। 

 िनको रोयल्टी उठ्ने क्षेत्रको नक् ाङ्कन एििं रोयल्टीको ष्ट्रििरण। 

 िनको रोयल्टीको ष्ट्रििरणको आिार र ढााँचा तनिाारण गना आयोगिाई प्राष्ट्रितिक 
रूपमा  हयोग उपिब्ि गराउने। 

 िािािरण प्रिाि मलु्याङ्कन  म्बन्िी कायाहरू। 

 आयोगमा कायारि िन  ेिाको कमाचारीको क्षमिा ष्ट्रिका मा  हयोग गने। 

 िनको प्राकृतिक स्रोिको उपयोगमा कुनै ष्ट्रििाद उत्पन् न िएमा  ो को 
 हजीकरणका िातग आयोगिाई  हयोग उपिब्ि गराउने।  
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५ राष्ट्रिय तनकुञ्ज िथा 
िन्यजन्ि ु  िंरक्षण 
ष्ट्रििाग 

  िंरजक्षि क्षेत्रको नक् ाङ्कन िथा  िंरजक्षि क्षेत्र  म्िन्िी िथ्याङ्क उपिब्ि गराउने। 

  िंरक्षण क्षेत्रको रोयल्टी उठ्ने क्षेत्रको नक् ाङ्कन एििं रोयल्टी ष्ट्रििरण। 

  िंरजक्षि क्षेत्रको (मध्यििी क्षेत्र) रोयल्टी ष्ट्रििरणको आिार र ढााँचा तनिाारण गना 
आयोगिाई प्राष्ट्रितिक रूपमा  हयोग उपिब्ि गराउने। 

  िंरक्षण क्षेत्रको स्रोिको उपयोगमा कुनै ष्ट्रििाद उत्पन्न िएमा  ोको  हजीकरणका 
िातग आयोगिाई  हयोग उपिब्ि गराउने। 

६ ष्ट्रिद्यिु ष्ट्रिका  ष्ट्रििाग  ष्ट्रिद्यिु आयोजना क्षेत्रको नक् ाङ्कन। 

 ष्ट्रिद्यिु रोयल्टी उठ्ने क्षेत्रको नक् ाङ्कन। 

 ष्ट्रिद्यिु  म्बन्िी िथ्याङ्क व्यिस्थापन िथा आयोगिाई आिश्यक  ूचना र िथ्याङ्क 
उपिब्ि गराउने। 

 ष्ट्रिद्यिु रोयल्टीको ष्ट्रििरण उपिब्ि गराउने। 

 ष्ट्रिद्यिु रोयल्टीको ष्ट्रििरणको आिार र ढााँचा तनिाारण गना आयोगिाई प्राष्ट्रितिक 
रूपमा  हयोग उपिब्ि गराउने।  

 ष्ट्रिद्यिु प्राकृतिक स्रोिको उपयोगमा कुनै ष्ट्रििाद उत्पन् न िएमा  ो को 
 हजीकरणका िातग आयोगिाई  हयोग उपिब्ि गराउने। 

 आयोगमा कायारि इजन्जररयररङ्क  ेिा, त तिि  मूह, हाइड्रोपािर उप मूहको 
कमाचारीको क्षमिा ष्ट्रिका मा  हयोग गने।  

 िािािरण प्रिाि मलु्याङ्कन  म्बन्िी कायाहरू। 

७ िािािरण ष्ट्रििाग  प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट ाँग  म्बजन्िि िािािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कन  म्बन्िमा 
आिश्यक अध्ययन अन ुन्िानमा  हयोग उपिब्ि गराउने। 

 प्राकृतिक स्रोिको रोयल्टी ष्ट्रििरणको आिार र ढााँचा तनिाारणमा आयोगिाई 
आिश्यक  हयोग उपिब्ि गराउने। 

 िािािरणीय प्रिाि मूल्याङ्गन प्रतििेदन कायाान्ियन अनपुािना अनगुमन  म्बन्िी 
अध्ययनमा आिश्यक  हयोग उपिब्ि गराउने। 

 िािािरणीय  चेििा एििं जनचेिना अतििषृ्ट्रद्ध कायािम कायाान्ियन गरी बािािरण 
 िंरक्षणमा  हयोग गने। 

 प्राकृतिक स्रोि ाँग  म्बन्िी आिश्यक िािािरणीय िथ्याङ्क एििं  ूचना उपिब्ि 
गराउने। 

 आयोगिाई आिश्यक िािािरण ाँग  म्बजन्िि जनशजि उपिब्ि गराउन िथा 
क्षमिा ष्ट्रिका मा  हजीकरण गने। 

र्. िहगि  रकारहरू 

१ प्रदेश  रकार  प्राकृतिक स्रोिको रोयल्टी िगायि ष्ट्रित्तीय स्रोिको बााँडफााँटको आिार र ढााँचा 
तनिाारण गरी त फारर  गने। 

 प्राकृतिक स्रोिको िगानीको ष्ट्रहस् ा तनिाारणको त फारर  गने। 

 आन्िररक ऋणको  ीमा तनिाारण गरी त फारर  गने। 

 प्राकृतिक स्रोिको उपयोगमा उत्पन् न ष्ट्रििादमा  हजीकरण गने। 

 प्रादेजशक ष्ट्रित्तीय दायरा (fiscal space) बढाउन प्राष्ट्रितिक  हयोग गने। 

 ष्ट्रित्तीय  ङ्घीयिाको क्षेत्रमा शोि अन ुन्िान िथा क्षमिा ष्ट्रिका मा  र्ाउने। 

 आयोगिाई आिश्यक  ूचना िथा िथ्याङ्क उपिब्ि गराउने। 

 प्रदेश िहहरूमा आयोगिे  ञ्चािन गने कायािममा  हजीकरण गने। 

 काया म्पादन मापनका  ूचकको प्रगति ष्ट्रििरण उपिब्ि गराउने। 

२ स्थानीय  रकार  प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँटको आिार र ढााँचा तनिाारण गरी त फारर  गने। 
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ि.  िं तनकाय  हयोगका क्षते्र 

 प्राकृतिक स्रोिको िगानीको ष्ट्रहस् ा तनिाारण गरी त फारर  गने। 

 प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप्त रोयल्टी बााँडफााँटको त फारर को जानकारी गराउने। 

 आन्िररक ऋणको  ीमा तनिाारण गरी त फारर  गने। 

 प्राकृतिक स्रोिको उपयोगमा उत्पन् न ष्ट्रििाद तनिारणमा  हजीकरण गने। 

 स्थानीय ष्ट्रित्तको दायरा बढाउन प्राष्ट्रितिक  हयोग उपिब्ि गराउने। 

  ािाजतनक ष्ट्रित्त व्यिस्थापनमा क्षमिा ष्ट्रिका मा  हयोग परु् याउने। 

 आयोगिाई आिश्यक िथ्याङ्क र  ूचना उपिब्ि गराउने। 

 स्थानीय क्षेत्रमा आयोगको कुनै कायामा  हजीकरण गने। 

 काया म्पादन मापनका  ूचकको प्रगति ष्ट्रििरण उपिब्ि गराउने। 

 

२. प्रतििेशी  रोकारिािा तनकायहरू 

ि.  िं. तनकाय  हकाया क्षेत्रहरू 
१  ञ्चार क्षेत्र   ूचनाको  म्प्ररे्ण िथा आयोगिे गरेको कायामा बह  र पैरिी 

 अध्यन िथा अन ुन्िानमा  हयोग 

 नागररक जशक्षा 
२ ष्ट्रिश् िष्ट्रिद्याियहरू, 

शैजक्षक  िंस्थाहरू र 
अन ुन्िान िथा ष्ट्रिका  
 िंस्थाहरू 

 अध्ययन िथा अन ुन्िानमा  हकाया  

 क्षमिा ष्ट्रिका मा  हकाया  

३  िं दीय  मतिहरू  कानून िथा नीति तनमााणमा  हयोग 
 अध्ययन िथा अन ुन्िानमा  हकाया 
 आयोगको कायामा बह  र पैरिी 
 आयोगको िाष्ट्रर्ाक प्रतििेदनमा उजल्िजखि ष्ट्रिर्यहरूमा आयोग ाँग प्रतिष्ट्रिया माग 
गने। 

४ खानी, िन, पिािारोहण, 
जिष्ट्रिद्यिु, पानी ाँग 
 म्िजन्िि ष्ट्रितिन्न  ङ्घ 
 िंस्थाहरू 

 िािािरण  िंरक्षण 

 स्थानीय ष्ट्रििाद व्यिस्थापन 
 अध्ययन अन ुन्िानमा  हयोग 

 रोयल्टी  ूचनाको  ङ्किन 

  ूचना िथा िथ्याङ्क  ङ्किनमा  हयोग 

 िािािरण  िंरक्षणमा  हयोग  

 स्थानीय ष्ट्रििाद  हजीकरणमा  हयोग 
 नीतिगि जस्थरिामा  हजीकरण 

 िगानी मैत्री िािािरणको त जाना। 
५ ष्ट्रिका   ाझेदारहरू  आयोगका कमाचारीहरूको क्षमिा ष्ट्रिका  र ष्ट्रिज्ञिा उपयोगको िातग  हकाया र 

 हजीकरण। 

 आयोग ाँग  मान काया प्रकृति िएका अन्िरााष्ट्रियष्ट्रित्तीय  िंस्था र ष्ट्रिदेशजस्थि 
 रकारी तनकाय ाँग त काइ आदानप्रदान। 

 ष्ट्रिदेशजस्थि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यािय र शोि िथा अन ुन्िानमूिक  िंस्था ाँग शोि 
अन ुन्िानमा  हकाया गना  हजीकरण। 

 


