
 

 

 

 

 

 

 

 

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

बमोजिम 
 

राष्ट्रिय प्राकृनिक स्रोि िथा ष्ट्रवत्त आयोग  

नसिंहदरबार, काठमाडौं। 

माघ 4, २०७९  

सावविननक गररएको ष्ट्रववरण 
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1. पररचय 

राज् िय प्राकृनिक स्रोि िथा ष्ट्रवत्त आयोग एक सिंविधाननक ननकाय हो। नकपालको सिंष्ट्रवधानको  ाग-२६, धारा २५० 
र २५१ मा राज् िय प्राकृनिक स्रोि िथा ष्ट्रवत्त आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गररएको छ। सिंघीयिाको नवीन 
अभ्यासलाई सिंस्थागि गदै लििान नकपालको सिंष्ट्रवधानमा गररएका ष्ट्रवन न् न व्यवस्थाहूमम्यक राज् िय प्राकृनिक स्रोि 
िथा ष्ट्रवत्त आयोग एक महत्त्वपूणव सिंविधाननक ननकायको रुपमा रहकको छ। यस आयोगलक सरकारहरुबीच  एको 
राज्यशजिको बााँडफााँडको प्र ावकारी कायावन्वयनको आधार ननमावणमा  नुमका ननवावह गने गदवछ। खासगरी 
आयोगलक मलुकुमा उपलब्ध प्राकृनिक एवम ् ष्ट्रवत्तीय स्रोिहूमको सिंघ, प्रदकश र स्थानीय सरकारबीच न्यायोजचि 
बााँडफााँटको सनुनज चििा गने गदवछ। अन्िरसरकारी ष्ट्रवत्तीय हस्िान्िरण, प्राकृनिक स्रोिको बााँडफााँट लगायिका 
ष्ट्रवषयमा गहन जिम्मकवारी सष्ट्रहि गठन गररएको यो आयोग नकपालका लानग एक नवीन ष्ट्रकनसमको ननकायका रुपमा 
रहकको छ। 

2. आयोगको काम किवव्य र अनधकार 

नकपालको सिंष्ट्रवधानको  ाग २६ को धारा २५१ मा  आयोगको काम, किवव्य र अनधकार दकहायबमोजिम िोष्ट्रकएका 
छन:् 

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

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

3. राज् िय नीनि िथा कायव म, मानक, पूवावधारको अवस्था अनसुार प्रदकश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गररनक 
सशिव अनदुानको सम्बन्धमा अ्ययन अनसुन्धान गरी आधार ियार गने, 

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

5. सिंघ, प्रदकश र स्थानीय सरकारको खचव जिम्मकवारी पूरा गने र रािस्व असलुीमा सधुार गनुव पने उपायहूमको 
नसफाररस गने,  

6. समज् टगि आनथवक सूचकहूमको ष्ट्रव लकषण गरी सिंघ, प्रदकश र स्थानीय सरकारलक नलन सक्नक आन्िररक 
ऋणको सीमा नसफाररस गने, 

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

8. प्राकृनिक स्रोिको पररचालन गदाव नकपाल सरकार, प्रदकश सरकार र स्थानीय िहको लगानी िथा प्रनिफलको 
ष्ट्रहस्सा ननधावरणको आधार िय गरी नसफाररस गने, 
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9. प्राकृनिक स्रोिको बााँडफााँड सम्बन्धी ष्ट्रवषयमा सिंघ र प्रदकश, प्रदकश र प्रदकश, प्रदकश र स्थानीय िह िथा स्थानीय 
िहहूमबीच उठ्न सक्नक सम्  ाष्ट्रवि ष्ट्रववादको ष्ट्रवषयमा अ्ययन अनसुन्धान गरी त्यसको ननवारण गनव 
समन्वयात्मक ूमपमा काम गनव सझुाव ददनक, 

10. प्राकृनिक स्रोिको बााँडफााँड गदाव सोसाँग सम्बजन्धि वािावरणीय प्र ाव मूल्याङ्कन सम्बन्धमा आवयक अ्ययन 
र अनसुन्धान गरी नकपाल सरकारलाई नसफाररस गने। 

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

1. प्रदकश काननु बमोजिम प्रदकशलक स्थानीय िहलाई ददनक ष्ट्रवत्तीय समानीकरण अनदुान सम्बन्धमा प्रदकशलाई 
नसफाररस गने, 

2. प्रदकश काननु बमोजिम प्रदशलक स्थानीय िहलाई प्रदान गने सशिव अनदुानको आधार ियार गरी प्रदकशलाई 
नसफाररस गने, 

3. नकपाल सरकार, प्रदकश वा स्थानीय िहबीच रािस्वको बााँडफााँट सम्बन्धमा उठक को ष्ट्रववाद समाधन गनव 
आवयक सहिीकरण र सहयोग गने, 

4. नकपाल सरकारलक प्रदकश िथा स्थानीय िहलाई ददनक अनदुान सम्बन्धमा नकपाल सरकारलाई सझुाव ददनक, 

5. नकपाल सरकार िथा प्रदकशलक रािस्व बााँडफााँटका सम्बन्धमा कुनि सझुाव माग गरकमा आवयक सझुाव ददनक, 

6. नकपाल सरकार, प्रदकश िथा स्थानीय िहलक लगाउनक करका सम्बन्धमा नकपाल सरकार, प्रदकश वा स्थानीय िहलक 
सझुाव माग गरकमा आवयक सझुाव ददनक, 

7. प्राकृनिक स्रोिको सिंरक्षण र उपयोगका ष्ट्रवषयमा नकपाल सरकार, प्रदकश िथा स्थानीय िहलाई आवयक सझुाव 
ददनक। 

अन्िर सरकारी ष्ट्रवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा नकपाल सरकारलक प्रदकश र स्थानीय िहलाई प्राकृनिक स्रोिको 
रोयल्टीको बााँडफााँट गदाव आयोगको नसफाररस बमोजिम गने व्यवस्था रहकको छ। 

3. आयोगमा रहनक कमवचारी सिंख्या 
राज् िय प्राकृनिक स्रोि िथा ष्ट्रवत्त आयोगमा अ्यक्ष िथा सदस्यहूम रहनक र आयोगको कायव स चालनका लानग 
स्थापना गररएको कायावलयमा सजचव र अन्य कमवचारीहूम रहनक व्यवस्था  एको छ। आयोगको सिंगठन िथा 
व्यवस्थापन सवेक्षणबाट आयोगको कायवक्षकत्र हकरी यसको कायावलयमा ष्ट्रवन न् न िीनवटा महाशाखा र िी अन्िगवि 
सम्बजन्धि शाखाहरु रहकका छन।् आयोगको कायवक्षकत्र ष्ट्रवजश् ट प्रकृनिको  एको हनुालक सामान्य प्रशासन, रािस्व, 
इजन्िननयररङ्ग, िथ्याङ्क, ष्ट्रवष्ट्रवध सकवा लगायिका ष्ट्रवन न्न सकवा समूहका िनशजि आयोगमा रहनक व्यवस्था छ। 
आयोगको स्वीकृि सिंगठन सिंरचना र सो अनसुारको कमवचारी ष्ट्रववरण दकहायानसुार रहकको छ। 
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आयोगको सङ् गठन सिंरचना  

 

 

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

 

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

 

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

वन रोयल्टी िथा वािावरण प्र ाव 
मूल्याङ्कन शाखा 

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

वन अनधकृ रा.प.ि ृ(वन)-१ 
 

खानी रोयल्टी िथा 
खननि पदाथव पररचालन शाखा 

नस.नड.जि. रा.प.दि.(जियोलोिी)-१ 
ई.रा.प.ि.ृ (जियोलोिी)-१ 

 
 
 

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

 

ष्ट्रवत्तीय व्यवस्थापन 
महाशाखा 

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

 
 

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

१ 
 
 

ष्ट्रवत्तीय हस्िान्िरण िथा आन्िररक 
ऋण व्यवस्थापन शाखा 

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

 
 

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

 

प्राकृनिक स्रोि पररचालन िथा रोयल्टी 
बााँडफााँट महाशाखा 

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

 
ष्ट्रवद्यिु िथा िलस्रोि रोयल्टी शाखा 

नस.नड.ई. रा.प.दि.(नसन ल/हाइड्रो)-१ 
ई.रा.प.ि.ृ (नसन ल/हाइड्रो)-१ 

 

नीनि ष्ट्रव लकषण िथा व्यवस्थापन 
महाशाखा 

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

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

 

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

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

 
 
 

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

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

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

शा.अ.रा.प्र.ुि.ृ(प्र)-४ 
 

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

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

शा.अ.रा.प्र.ि.ृ(प्र/सा.प्र.)-१ 
 

आनथवक प्रशासन शाखा 
लक.अ. रा.प.ि.ृ(लकखा)-१ 
लक.पा.रा.प.अनिं.(लकखा)-१ 

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

 
 

शा.अ.रा.प्र.ुि.ृ(प्र)-४ 
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आयोगको कमवचारी ष्ट्रववरण  

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

प्राष्ट्रवनधक 
५ १ ४ 

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

(अ्ययन ष्ट्रवदामा रहकको) 
वन अनधकृि १ 0 1 
वररष्ठ अथवशा्ी १ 0 1 
बररष्ठ िथ्याङ्क अनधकृि १ 1 0 

४. उपसजचव रा.प.दििीय 
अप्राष्ट्रवनधक 

७ ६ १ 
सामान्य प्रशासन 4 4 0 
रािस्व २ 1 1 

(अ्ययन ष्ट्रवदामा रहकको) 
कानून १ १ ० 

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

७ 2 5 
ईजन्िननयर(हाइड्रोपावर) १ ० १ 
सहायक वन अनधकृि १ 1 0 
िथ्याङ्क अनधकृि १ 0 1 
ईजन्िननयर(जियोलोिी) १ 0 1 
कम््यटुर इजन्िननयर १ 0 1 
वािावरणष्ट्रवद 1 1 0 
समािशा्ी 1 0 1 

६. शाखा अनधकृि रा.प. ििृीय 
अप्राष्ट्रवनधक 

13 1३ ० 
सामान्य प्रशासन १० 10 0 
रािस्व 2 2 0 
लकखा १ १ ० 

७. नायव सबु्वा रा.प.अनिं.प्रथम 13 1३ ० 
सामान्य प्रशासन ७ ७ ० 
लकखा १ 1 0 
कम््यटुर अपरकटर 5 5 0 

८. हलकुा सवारी चालक  १२ 9 3 
९. कायावलय सहयोगी  १२ 8 4 
  िम्मा ७३ ५६ 1७ 
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4. कायव ष्ट्रववरण 

यसिगरी मानथ उल्लकजखि सिंगठन सिंरचना अनसुार आयोगमा िीनवटा महाशाखा र १२ वटा शाखाहरु रहकका छन ्
िसको कायव ष्ट्रववरण दकहायानसुार रहकको छ।  

क. नीनि ष्ट्रवश्लकषण िथा व्यवस्थापन महाशाखा 

 आयोगको वाष्ट्रषवक कायव म ििुवमा र कायावन्वयन सम्बन्धी कायव, 

 आयोगको लानग आवयक पने िथ्याङ्क प्राज् ि, उपयोग र व्यवस्थापन गने, 

 आयोगलक गने बहृि ्प्र ाव पाने खालका अनसुन्धानमलुक पररयोिनाहूमको खाका बनाउनक, अनसुन्धान गने 
र त्यसको व्यवस्थापन गने कायव, 

 िथ्याङ्कमा एकूमपिा कायम गनव परीक्षण सम्बन्धी कायव, 

 विदकजशक समन्वय सम्बन्धी कायव, 

 प्रदकश िथा स्थानीय िहका लानग कायव सम्पादनमा आधाररि अनदुान सम्बन्धी कायव, 

 आयोगको आन्िररक प्रशासन, व्यवस्थापन, समन्वय र ननयन्त्रण सम्बन्धी कायव, 

 मानव स्रोि व्यवस्थापन र समन्वय सम्बन्धी कायव, 

 आनथवक प्रशासन सम्बन्धी कायव, 

 आयोगको क्षमिा ष्ट्रवकास सम्बन्धी कायव, 

 सूचना, स चार, अन लकख िथा प्रकाशन गनुवपने कायव, 

 आयोगलक अन्य ननकायहूमसाँग गनुवपने समन्वय िथा सम्पकव  गने कायव,  

 नीनि, योिना िथा अनगुमन सम्बन्धी कायव, 

 आयोगलाई आवयक पने कानूनी परामशव सम्बन्धी कायव। 

प्रशासन शाखा 

 खररद एकाईको सजचवालयको रुपमा काम गने। 

 वाष्ट्रषवक खररद योिना ियार गने। 

 आयोगको वाष्ट्रषवक कायव-सम्पादन योिना ियार गने। 

 आयोगको िलबी प्रनिवकदन पास गने। 

 आयोग र आयोगमा कायवरि कमवचारीवीच कायव सम्पादन सम्झौिा ियार गने। 

 प्रशासननक ष्ट्रवषयमा सिंघीय मानमला  िथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालयसाँगको सम्पकव  ष्ट्रवन्दूको रुपमा काम 
गने। 
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 अजख्ियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको सम्पकव  ष्ट्रवन्दकुो रुपमा काम गने। 

 सूचना आयोगसाँग सम्पकव  ष्ट्रवन्दकुो रुपमा काम गने। 

 सरुवा  एर िानक कमवचारीको रमाना पत्र सम्बन्धी कायव गने। 

 जिन्सी व्यवस्थापन र वाष्ट्रषवक जिन्सी प्रनिवकदन ियार गने। 

 विदकजशक मनोनयनको सजचवालयको रुपमा  काम गने। 

 आयोगको सिंस्थागि क्षमिा ष्ट्रवकास योिना ियार गनव र यस्िा कायव म सञ्चालन गने।  

 आयोगका दि ननक ष्ट्र याकलाप सिंचालन गनव आवयक पने स्रोि साधनको व्यवस्थापन गने । 

 आयोगको बाष्ट्रषवक कायव म ििुवमा र कायावन्वयन गने/ गराउनक। 

 आयोगको आन्िररक व्यवस्थापन र ननयन्त्रणको प्रबन्ध नमलाउनक।  

 आयोगमा कायवरि कमवचारीहूमको व्यजिगि ष्ट्रववरण, ष्ट्रवदा, का.स.मू. र हाजिरी व्यवस्थापन गने । 

 आयोगका सवारी साधनको व्यवस्थापन िथा ममवि सम् ार लगायिका कायव गने । 

 आयोगको सरसफाई सम्वन्धी कायवहरु ननयनमि रुपमा गनव आवयक व्यवस्था गने । 

 मन्त्रालयमा रहकका मकजशनरी औिार िथा सरसामानको व्यवस्थापन ममवि सम् ार र नललाम सम्वन्धी कायव 
गने/गराउनक। 

 आयोगका सवि शाखाहरुवाट माग हनुक सामाग्रीको माग फारम स्वीकृिी िथा व्यवस्थापन गने/गराउनक। 

 आयोगको  दिाव चलानी, हकल्प डकस्क, टकनलफोन, फोटोकपी, इत्यादद सचुारु रुपलक सञ्चालन गने/गराउनक। 

 ष्ट्रवन न्न ननकायहरुवाट प्राप्त उिरुी गनुासा र आयोगमा प्राप्त िन गनुासोको व्यवस्थापन गने/गराउनक । 

 आयोग कम्पाउण्ड िथा वगिचाको ननयनमि स्याहार,सम् ार िथा सधुारको कायव । 

 आयोगमा दरवन्दीमा रहकका कमवचारीहरुलाई शाखा पदस्थापन गने र कमवचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य 
कायव गने । 

 कम््यूटर/ष्ट्रप्रन्टर/नकटवष्ट्रकव ङ्ग सम्वन्धी ममवि/रकखदकख/स्याहार सम् ार गनव लगाउनक । 

 आयोगवाट  एका महत्वपूणव उपलजब्ध िथा प्रकाशनहूम सावविननक गने गराउनक । 

 आयोगको आनथवक प्रशासन(ष्ट्रवननयोिन) /रािस्व/धरौटीको लकखा/प्रनिवकदन/लकखापरीक्षण सम्बन्धी कायव 
सञ्चालन। 

अनसुन्धान िथा नीनि ष्ट्रवश्लकषण शाखा 

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

 Macro-econometric forecasting सम्बन्धी कायवहरु गने। 
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 Macro-economic diagnostic सम्बन्धी कायवहरु। 

 ष्ट्रवन न्न ननकायबाट नीनिगि राय सझुाव माग गररएमा सो को  अ्ययन गरी राय सझुाव ियार गने।  

 प्राकृनिक स्रोि लगायिका ष्ट्रवत्तीय सिंघीयिा क्षकत्रमा Best practices लाई समकटी Knowledge Series हरु 
ननकाल्नक। 

 आयोगका सम्वन्धमा पत्र पनत्रकामा ननजस्कएका खबरहरु सङ्कलन गरी ष्ट्रवश्लकषण गने। 

 आयोगलक गने बहृद प्र ाव पाने  खालका अनसुन्धानमूलक पररयोिनाहरुको खाका बनाउनक  र  
अनसुन्धान गने र यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवहरु। 

 प्रदकश िथा स्थानीय िहको कायव-सम्पादन सूचक सम्बन्धी कायवहरु। 

 प्रदकश िथा स्थानीय िहको Expenditure Needs  ष्ट्रवश्लकषण सम्बन्धी कायवहरु। 

 प्रदकश िथा स्थानीय िहको आनथवक सामाजिक असमानिाका सूचक सम्बन्धी कायवहरु।  

 कक न्र, प्रदकश िथा स्थानीय िहको Fiscal Space  सम्बन्धी अनसुन्धानहरु। 

 प्रदकश िथा स्थानीय िहको ष्ट्रवननयोिन ऐन िथा आनथवक ऐनको ष्ट्रवश्लकषण सम्बन्धी कायवहरु। 

 आयोगलक अपनाएका सूत्रहरुको प्र ावकाररिा अ्ययन सम्बन्धी कायवहरु। 

 कक न्र, प्रदकश िथा स्थानीय िहको खचव जिम्मकवारी सम्बन्धी अनसुन्धामूलक कायवहरु। 

 समष्ट्रष्टगि आनथवक सूचकहरुको ष्ट्रवश्लकषण।  

 आयोगलाइव आवयक पने िथ्याङ्कको सङ्कलन¸खोि र अनसुन्धान गने ।  

योिना, अनगुमन िथा कायव म शाखा 

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

 प्रदकश िथा स्थानीय िहको  PIMA Assessment सम्बन्धी कायव।  

 आयोगका कामसाँग सम्बजन्धि  पररयोिना दस्िावकि ियार गने कायव। 

 आयोगको वाष्ट्रषवक प्रनिवकदन सम्वन्धी कायवहरु। 

 आयोगसाँग सम्बजन्धि काममा  विदकजशक सहायिामा सम्पकव  ष्ट्रवन्दकुो रुपमा काम गने कायव। 

 योिना, बिकट कायव मसाँग सम्बजन्धि कायवका लनग अथव मन्त्रालय सम्बन्धी कायवको सम्पकव  ष्ट्रवन्दकुो 
कायव।  

 राष्ट्रिय योिना आयोग सम्बन्धी कायवका लानग सम्पकव  ष्ट्रवन्दकुा रुपमा कायव । 

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



8 
 

 आयोगबाट सम्पादन  एका कायवहरुको चौमानसक िथा वाष्ट्रषवक  प्रगनि ष्ट्रववरण सम्बन्धी कायव। 

 आयोगबाट  एका कामका  सम्बन्धमा चौमानसक िथा वाष्ट्रषवक समीक्षाको  व्यवस्थापन गने र समीक्षा 
प्रनिवकदनहरु प्रकाशन सम्बन्धी कायवहरु।  

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

 आयोगसाँग सम्बजन्धि कायवमा Sustainable Development Goals को सम्पकव  ष्ट्रवन्दकुो कायव । 

 Public Expenditure Tracking System सम्बन्धी कायवहरु । 

 आयोगको Project Bank ियारी सम्बन्धी कायव। 

 Fiscal Reporting सम्बन्धी कायवहरु ।  

 आयोगको पररयोिनाहरुको प्र ाव मूल्याङ्कन ( Impact Evaluation), सम् ाव्यिा अ्ययन (Feasibility 

Study) िथा म्यकालीन समीक्षा ( Mid-term review) सम्बन्धी कायवहरु। 

कानून शाखा 

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

 ष्ट्रवन न्न अदालिहरुमा परकका ररट, पनुरावकदनसाँग सम्बजन्धि कायव । 

 आयोगको नबूमद्दमा परकका मदु्दा मानमलाहूममा प्रनिरक्षा गने कायव । 

 आयोगका महाशाखाहरुबाट माग  ए बमोजिम कानूनी राय उपलव्ध गराउनक सम्बन्धी कायव । 

 ष्ट्रवन न्न मन्त्रालयवाट रायको लानग प्राप्त काननुी प्रश्नमा राय प्रनिष्ट्र या पठाउनक सम्वन्धी कायव । 

 अदालि िथा अन्य न्याष्ट्रयक ननकायवाट  एका फि सलाहरुमा कायावन्वयन सम्बन्धी कायव । 

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

 रािपत्रमा सूचना प्रकाशन सम्बन्धी कायव। 

आनथवक प्रशासन शाखा  

 आयोगको लानग वाष्ट्रषवक बिकट िथा कायव म ििुवमा सम्बन्धी कायव । 

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

 आयोगको लानग ननकासा माग गनव सम्बन्धी कागिाि ियार गने कायव । 

 रािश्व¸धरौटीको लकखा िथा श्रकस्िाहूम ियार गरी अन लकख राख्नक कायव । 

 प्राप्त अजख्ियारी एवम ्ननकासा बमोजिम ष्ट्रवननयोिन खचवको श्रकस्िा ियार गरी अन लकख राख्नक कायव । 
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 आन्िररक िथा अजन्िम लकखा परीक्षण सम्बन्धी कायव । 

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

 बकरुिकुो लगि राख्नक र बकरुि ुफर्छ्यौट गनव प्रमाण िटुाई पकश गने कायव ।  

 मानसक िथा वाष्ट्रषवक प्रनिवकदनहूम ियार गने एवम ्वाष्ट्रषवक आनथवक ष्ट्रववरण ियार गने कायव । 

िथ्याङ्क ष्ट्रवश्लकषण शाखा  

 आयोगलाई आवयक पने राष्ट्रिय प्रादकजशक िथा स्थानीय िथा ष्ट्रवषयगि िथ्याङ्कहरु सङ्कलन अनसुन्धान 
िथा ष्ट्रव लकषण सम्बन्धी कायव। 

 अनदुान िथा रािस्व बााँडफााँटका िथ्याङ्कीय ष्ट्रव लकषण िथा सूचकहरु ननमावण सम्बन्धी कायव। 

 प्राकृनिक स्रोिको लगानी िथा प्राप्त प्रनिफलको ष्ट्रविरणको लागी आवयक पने नबन न्न िथ्याङ्कहूम 
सङ्कलन, ष्ट्रव लकषण र व्यवजस्थि सम्बन्धी कायव। 

 प्राकृनिक स्रोिवाट प्रा् ि रोयजल्ट बााँडफााँटका लानग आवयक पने नबन न् न िथ्याङ्कहूम सङ्कलन, 

बााँडफााँटका, व्यवजस्थि िथा सूचक ननमावण सम्बन्धी कायव। 

 कक न्रीय िथ्याङ्क ष्ट्रव ाग लगायिका िथ्याङ्क सम्बन्धी कायव गने ननकायसाँग समन्वय सम्बन्धी कायवहरु। 

 आयोगको कामको नननमत्त प्रदकश िथा स्थानीय िहको िथ्याङ्क सङ्कलन ष्ट्रव लकषण व्यवजस्थि गने 
सम्बन्धीको क्षमिा ष्ट्रवकास सम्बन्धी कायवहरु। 

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

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

 िथ्याङ्कको गणुस्िर मापन सम्बन्धी कायव। 

 ष्ट्रवन न् न स्रोिवाट प्रा् ि िथ्याङ्कको एकरुपिा एष्ट्रकन गनव परीक्षण सम्बन्धी कायव। 

 शाखाको वाष्ट्रषवक बिकट िथा कायव म ियार गने। 

 शाखाको प्रगनि प्रनिवकदन ियार गने। 

ख. ष्ट्रवत्तीय व्यवस्थापन महाशाखा 

 सिंघीय सज चि कोषबाट प्रदकश र स्थानीय सरकारबीच र प्रदकश सज चि कोषबाट प्रदकश र स्थानीय 
सरकारबीच रािस्वको बााँडफााँड गने ष्ट्रवस्ििृ आधार ियार गने सम्बन्धी कायव। 

 सिंघ, प्रदकश र स्थानीय सरकारको रािस्व असलुी र खचव जिम्मकवारीमा गनुव पने सधुारका उपायहूमको 
अ्ययन गरी नसफाररस गने सम्बन्धी कायव। 
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 सिंघ र प्रदकश सरकारको रािस्व बााँडफााँडको आधारहूमको पनुरावलोकन गरी थप पररमािवनका लानग 
नकपाल सरकारलाइव नसफाररस गने सम्बन्धी कायव।  

 िीनि िहका सरकारहूम बीचमा रािस्व बााँडफााँड सम्बन्धमा उत्पन् न ष्ट्रववाद समाधान गनव उपयिु 
उपायहूम नसफाररस गने सम्बन्धी कायव। 

 सिंघीय सज चि कोषबाट प्रदकश र स्थानीय सरकारलाइव िथा प्रदकश सज चि कोषबाट स्थानीय सरकारलाई 
प्रदान गररनक ष्ट्रवत्तीय समानीकरण अनदुान सम्बन्धमा नसफाररस गने सम्बन्धी कायव।  

 प्रदकश र स्थानीय सरकारलाइव प्रदान गररनक सशिव अनदुानको सम्बन्धमा अ्ययन अनसुन्धान गरी आधार 
ियार गने सम्बन्धी कायव। 

 सिंघ र प्रदकशबाट हस्िान्िरण  एको अनदुानको उपयोगमा उत्पन् न ष्ट्रववादहूम समाधानका लानग सझुाव 
प्रस्ििु गने सम्बन्धी कायव।  

 समष्ट्रष्टगि आनथवक सूचकहूमको ष्ट्रवश्लकषण गरी आन्िररक ऋणको सीमा ननधावरणका लानग अ्ययन 
अनसुन्धान गने कायव। 

 प्रदकश र स्थानीय िहबीच हनुक सवारी साधन करको बााँडफााँड नसफररस सम्बन्धी कायव। 

रािस्व वााँडफााँट शाखा 

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

 प्रदकश सरकाबाट गररएको रािस्व वााँडफााँटको जस्थनि ष्ट्रववरण ियार सम्बन्धी कायव। 

 रािस्व बााँडफााँट र रािस्व सधुार सम्बन्धमा सम्पकव  ष्ट्रवन्दकुो कायव ।  

 सिंघ र प्रदकश सरकारको रािस्वको बााँडफााँटको आधारको पनुरावलोकन िथा पररमािवन सम्बन्धी 
कायवहरु।  

 प्रदकश िथा स्थानीय िहको रािस्व सधुार सम्बन्धी कायवहरु।  

 सिंघ, प्रदकश िथा स्थानीय िहको आनथवक ऐनको ष्ट्रवश्लकषण सम्बन्धी कायवहरु। 

 रािस्व िथा रािस्व सधुार सम्बन्धमा सिंघ, प्रदकश िथा स्थानीय िहबाट सझुाव वा प्राष्ट्रवनधक सहयोग माग 
गररएमा यसको सम्पकव  ष्ट्रवन्दकुो कायव।  

 सिंघ , प्रदकश िथा स्थानीय िहको रािस्व मापदण्ड सम्बन्धी कायवहरु। 

 रािस्व र रािस्व वााँडफााँट समबन्धमा आयोग र सरकारका नबन न्न िहबीचको सह-कायव र समन्वय 
सम्बन्धी कायवहरु। 

 रािस्व बााँडफााँट सम्बन्धमा सरकारका िहबीच ष्ट्रववाद उत्पन्न  एमा यसको  ष्ट्रवश्लकषण गरी ननरुपणका 
उपायहरु पष्ट्रहल्याउनक कायवहरु। 
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 रािस्व सम्बन्धमा राष्ट्रिय िथा अन्िराष्ट्रिय असल अभ्यासको अनसुन्धान सम्बन्धी कायवहरु।  

 रािस्व र रािस्व वााँडफााँट सम्बन्धी अन्य कायवहरु। 

ष्ट्रवत्तीय हस्िान्िरण िथा आन्िररक ऋण व्यवस्थापन शाखा 

 सिंघीय सिंजचि कोषवाट प्रदकश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गररनक ष्ट्रवत्तीइ समानीकरण अनदुानका ष्ट्रवषयमा 
अ्ययन, अनसुन्धान गने। 

 प्रदकश सिंजचि कोषवाट स्थानीय सरकारलाई प्रदान गररनक ष्ट्रवत्तीइ समानीकरण अनदुानका ष्ट्रवषयमा अ्ययन, 
अनसुन्धान गने। 

 प्रदकश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गररनक सशिव अनदुानको सम्वन्धमा अ्ययन, अनसुन्धान गरी आधार 
ियार गने। 

 सिंघ र प्रदकशवाट हस्िान्िरण  एको ष्ट्रवत्तीय समानीकरणको अनदुानको सदपुयोगको मापदण्ड ियार गने। 

 िल्लो िहका सरकारहरुको खचवको आवयकिा एष्ट्रकन गनव अ्ययन गने/गराउनक। 

 सिंघ र प्रदकशवाट हस्िान्िरण  एको अनदुानको उपयोगमा उत्पन्न ष्ट्रववादहरुको समाधानका लानग सझुाव 
ियार गने। 

 समष्ट्रष्टगि आनथवक सूचकहरुको ष्ट्रवश्लकषण गरी आिरष्ट्रक ऋणको सीमा ननधावरणका लानग अ्ययन 
अनसुन्धान गने। 

 सिंघ, प्रदकश र स्थानीय सरकारलक ऋण पररचालन गदाव अवलम्वन गनुव पने उपायहरु ियार गने। 

 ऋण िथा लगानी पररचालन सम्वन्धमा उत्पन्न ष्ट्रववाद समाधानका उपायहरु ियार गने। 

 आन्िररक ऋण व्यवस्थापनमा नलन ुपने उपयिु नीनिहरुको अ्ययन गने। 

 आन्िररक ऋणको उपयोग सम्वन्धमा िीनि िहका सरकारलाई सझुाव ददनक आधार ियार गने। 

 ऋण िथा लागनीका लानग उपयिु मा्यमहरुको अ्ययन अनसुन्धान गरी आधारहरु ियार गने। 

ग. प्राकृनिक स्रोि पररचालन िथा रोयल्टी बााँडफााँट महाशाखा  

 पवविारोहण, ष्ट्रवद्यिु, वन, खानी िथा खननि र पानी िथा अन्य प्राकृनिक स्रोि साधनबाट प्रा् ि हनुक 
रोयल्टीहूमको उपयोग िथा ष्ट्रविरणको आधार र ढााँचा नसफाररस सम्बन्धी कायव। 

 प्राकृनिक स्रोिको पररचालनबाट प्रा् ि रोयल्टी बााँडफााँडका लानग आवयक पने ष्ट्रवन न् न िथ्याङ्कहूम 
सङ्कलन, सम्बन्धी कायव। 

 प्राकृनिक स्रोि साधनहूमको उपयोग िथा बााँडफााँडमा उत्पन् न ष्ट्रववाद समाधानका उपायहूम पष्ट्रहचान गने। 

 प्राकृनिक स्रोि साधनको उपयोग गदाव प्रा् ि हनुक प्रनिफलको प्रक्षकपण िथा ष्ट्रव लकषण गरी उपयोगको 
उपयिु आधारहूम पष्ट्रहचान गने।  
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 प्राकृनिक स्रोिको बााँडफााँड सम्बन्धमा अ्ययन अनसुन्धान गने।  

 प्राकृनिक स्रोिको बााँडफााँड र उपयोग गदाव हनुक वािावरणीय प्र ावको आाँकलन गनव अ्ययन अनसुन्धान 
गने। 

 प्राकृनिक स्रोिको बााँडफााँड र उपयोग गदाव वािावरणमित्री उपायहूमको नसफाररस गने। 

 महाशाखासाँग सम्बजन्धि कायव म ििुवमा, कायावन्वयन र यसको अनगुमन िथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी 
कायवहूम।  

 प्राकृनिक स्रोिको लगि िथा नक्साङ्कन सम्बन्धी कायवहूम। 

 प्राकृनिक स्रोिको ष्ट्रवषयमा सम्बजन्धि ननकायहूमसाँग समन्वय िथा सहकायव सम्बन्धी कायवहूम। 

ष्ट्रवद्यिु िथा िलस्रोि रोयल्टी शाखा 

 िीनि िहका सरकारबाट ष्ट्रवद्यिु रोयल्टीको उपयोगमा न्यायोजचि समानिा  ए न एका ष्ट्रवषयमा ष्ट्रववरण 
सिंकलन गने। 

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

 ष्ट्रवद्यिु रोयल्टीको उपयोग िथा बााँडफााँटमा उत्पन् न ष्ट्रववादहरुको अ्ययन गने। 

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

 ष्ट्रवद्यिु रोयल्टीको उपयोग गदाव प्रा् ि हनुक प्रनिफलको आाँकलन िथा नब्लकशण गने। 

 ष्ट्रवद्यिु रोयल्टीको उपयोग गदाव प्रा् ि हनुक प्रनिफलको उपयोगको उपयिुिा अ्ययन गने। 

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

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

 ष्ट्रवद्यिु रोयल्टीको बााँडफााँट र उपयोग गदाव वािावरणमित्री उपायहरुको सझुाव पकश गने। 

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

 बहउुद्दकयीय िलष्ट्रवद्यिु आयोिनाको  लगानीको ष्ट्रहस्सा िथा प्रनिफल  सम्बन्धमा  अ्ययन अनसुन्धान  
गने। 

 िलस्रोिको  उपयोग बाट सिंघ, प्रदकश र स्थानीय िहहरुको समजस्टगि आनथवक जस्थनिमा पने  प्र ाव बारक 
अ्ययन गने।   

 सिंघ प्रदकश र स्थानीय िहमा सञ्चालन हनुक आयोिनाहरुको लगानीका ष्ट्रवकल्पहरु पष्ट्रहचान गरी सझुाव पकस  
गने। 
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 प्राकृनिक श्रोिको बााँडफााँट गदाव सोसाँग सम्बजन्धि वािावरणीय प्र ाव मूल्याङ्कन सम्बन्धमा आवयक 
अ्ययन अनसुन्धान गने। 

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

 नबद्यिु रोयल्टीको उपयोग गदाव प्रा् ि हनुक प्रनिफलको आाँकलनका लानग िथ्याङ्क पकश गने। 

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

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

 ष्ट्रवद्यिु रोयल्टीको बााँडफााँट र उपयोग सम्बन्धमा  एको मानसक र वाष्ट्रषवक प्रगनि ियार गरी पकश गने। 

खानी रोयल्टी िथा खननि पदाथव पररचालन शाखा 

 िीनि िहका सरकारबाट खानी िथा खननि रोयल्टीको उपयोग र बााँडफााँटमा न्यायोजचि समानिा  ए 
न एका ष्ट्रवषयमा ष्ट्रववरण सङ्कलन गरी प्रस्ििु गने। 

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

 खानी िथा खननि रोयल्टीको उपयोगमा उत्पन् न ष्ट्रववादहरुको अ्ययन गरी ष्ट्रववरण पकश गने। 

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

 खानी िथा खननि रोयल्टीको उपयोग गदाव प्रा् ि हनुक प्रनिफलको ष्ट्रवश्लकषण गने। 

 खानी िथा खननि रोयल्टीको उपयोग गदाव प्रा् ि हनुक प्रनिफलको उपयोगको उपयिुिा अ्ययन गने।  

 खानी िथा खननि रोयल्टीको बााँडफााँट सम्बन्धमा अ्ययन अनसुन्धान गरी स्रोिको बााँडफााँटको उपयिु 
आधारहरु ियार गने। 

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

 खानी िथा खननि रोयल्टीको बााँडफााँट र उपयोग गदाव वािावरणमित्री उपायहरुको सझुाव पकश गने। 

 खानी िथा खननि रोयल्टीको बााँडफााँट र उपयोग सम्बन्धमा  एको मानसक र वाष्ट्रषवक प्रगनि पकश गने। 

वन रोयल्टी िथा वािावरण प्र ाव मूल्याङ्कन शाखा  

 वन रोयल्टीको उपयोगमा न्यायोजचि समानिा कायम गने ष्ट्रवषयमा सझुाव पकश गने। 

 वन श्रोिको पररचालन, उपयोग िथा रोयल्टी बााँडफााँटमा उत्पन् न ष्ट्रववादहरुको अ्ययन िथा अनसुन्धान 
गरी ष्ट्रववरण पकश गने। 
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 वन श्रोिको बाडफााँट सम्वन्धी ष्ट्रवषयमा सिंघ र प्रदकश, प्रदकश र प्रदकश, प्रदकश र स्थानीय िह िथा स्थानीय 
िहहरु वीच उठ्न सक्नक सम् ाष्ट्रवि ष्ट्रववादको ष्ट्रवषयमा अ्ययन अनसुन्धान गरी त्यसको ननवारण सम्बन्धी 
सझुावहरु नसफाररसको लानग पकश गने। 

 वन रोयल्टीको उपयोग गदाव प्रा् ि हनुक प्रनिफलको आाँकलन गने । 

 वन रोयल्टीको उपयोग गदाव प्रा् ि हनुक प्रनिफलको उपयोगको उपयिुिा अ्ययन गने। 

 वन श्रोि पररचालन गदाव नकपाल सरकार, प्रदकश सरकार र स्थानीय िहको लगानी िथा प्रनिफलको ष्ट्रहस्सा 
ननधावरणको आधार ियार गरी नसफाररसको लानग पकश गने। 

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

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

 वन रोयल्टीको बााँडफााँट र उपयोग गदाव वािावरणमित्री उपायहरुको सझुाव पकश गने। 

 वन रोयल्टीको बााँडफााँट र उपयोग सम्बन्धमा  एको मानसक र वाष्ट्रषवक प्रगनि पकश गने। 

 प्राकनिक श्रोिको बााँडफााँड गदाव सो  सिंग सम्वन्धीि वािावरणीय प्र ाव मलु्याङ्कन सम्बन्धी आवयक 
अ्ययन अनसुन्धान गरी नसफाररस गने। 

 वन श्रोिको पररचालनमा िीनि िहको सरकारलक गने लगानीको ष्ट्रहस्सा ननधावरणका आधारहरु ियार गरी 
नसफाररसको लानग पकश गने। 

 वन श्रोि पररचालनवाट प्रा् ि हनुक प्रनिफलको ष्ट्रहस्सा ननधावरणका आधारहरु ियार गरी नसफाररसको लानग 
पकश गने।  

 प्रकृनिक श्रोिको सिंरक्षण र उपयोगका ष्ट्रवषयमा  अ्ययन गरी नकपाल सरकार, प्रदकश िथा स्थानीय 
िहलाई आवयक सझुावको लानग पकश गने। 

 सिंघ, प्रदकश र स्थानीय िहहरुलक प्राकृनिक श्रोिको प्रयोग वा ष्ट्रवकासवाट प्रा् ि ला को समन्याष्ट्रयक 
ष्ट्रविरणको व्यवस्था गने र त्यस्िो ला को ननजिच अिंश रोयल्टी , सकवा वा वस्िकुो रुपमा पररयोिना 
प्र ाष्ट्रवि क्षकत्र र स्थानीय समदुायलाई काननु बमोजिम ष्ट्रविरण  ए न एको अययन िथा अनगुमन गरी 
आवयक सझुावको लानग पकश गने। 

 सिंघ प्रदकश र स्थानीय िहलक प्राकृनिक श्रोिको उपयोग गदाव स्थानीय समदुायलक लगानी गनव चाहकका 
क्षकत्रहरुको अ्ययन गरी लगानीको प्रकृनि र आकारको आधारमा काननु बमोजिमको अिंश लगानी गनव 
प्रथनमकिाको  लानग सझुाव पकश गने।  

 प्रदकश  िथा  स्थानीय िहको प्राकृनिक श्रोिको अवस्था, रािस्व उठाउन सक्नक क्षमिा र सम् ाव्यिाको 
अ्ययन गरी रािस्व पररचालनमा सधुारको लानग नसफाररस गने। 
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 वन िथा वािावरण ऐन र अन्य प्राकृनिक श्रोि सम्वन्धी ऐन िथा ननयमावली अ्ययन गरी वाजझएका 
ष्ट्रवषयहरुलाइव एक अकोसाँग पररपरुक बनाउनको लानग सम्वजन्धि मन्त्रालयहरुमा सझुावको लानग पकश 
गने। 

 प्राकृनिक श्रोिको बााँडफााँट गदाव त्यसलक वन िथा वािावरणमा पाने प्र ाव सम्बन्धमा सकु्ष्म एवम ्बहृि 
रुपमा वािावरणीय मूल्याङ्कन गनव सवि ष्ट्रकनसमका वन क्षकत्रको अवस्था र सम् ाव्यिाको इन् कन्िी ियार गरी  
वगीकरण समकि गरी नसफाररसको लानग सझुाव पकश गने। 

 वन श्रोिको सिंरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगका ष्ट्रवषयमा नकपाल सरकार, प्रदकश िथा स्थानीय िहलक 
अवलम्वन गनव उपयिु पिनि सम्वन्धमा सम्वन्धीि सरोकारवाला, ष्ट्रवज्ञहरुसग छलफल, हाल सम्म प्रात्त 
 एका स्थानीय अन ुवहरुको ननचोड र अन्िराष्ट्रिय क्षकत्रमा अवलम्वन  एका पिनिहरुको समकि ष्ट्रवश्लकषण 
गरी आवयक सझुावको लानग पकश गने। 

 वन व्यवस्थापनमा सिंलग्न र वन व्यवस्थापनमा दाष्ट्रयत्व ग्रहण गने सिंस्थागि सिंरचना अन्िगिका ष्ट्रवन न्न 
समदुायिारा व्यवस्थापन गररएका वनहरुवाट प्रा् ि हनुक वन रोयल्टी िथा सिंरजक्षि क्षकत्रवाट प्रा् ि रोयल्टी 
सम्वन्धी ष्ट्रववरण प्रात्त गरी वन क्षकत्रको ष्ट्रवकास िथा व्यवस्थापनमा लगानी िथा रोयल्टी वााँडफााँटको 
लानग नसफाररस गनव सझुाव पकश गने।  

 सिंघ, प्रदकश िथा स्थानीय िहको ष्ट्रव ाज्य कोषबाट सिंघ, प्रदकश र स्थानीय सरकारबीच वन रोयल्टी 
बााँडफााँट गने नबस्ििृ ढााँचा ननधावरण गनव सहयोग गने। 

 सिंघ, प्रदकश र स्थानीय सरकारलक वन रोयल्टी सङ्कलन सम्वन्धी गनुव पने सधुारका उपायहरुको अ्ययन 
गरी नसफाररस लानग पकश गने। 

 सिंघ र प्रदकश सरकारको वन रोयल्टी बााँडफााँटको आधारहरुको पनुरावलोकन गरी थप पररमािवनका लानग 
नकपाल सरकारलाइव नसफाररस गनव आयोग समक्ष पकश गने। 

 वन श्रोि सम्बन्धी ष्ट्रवष्ट्रवध पक्षको अ्ययन िथा अनसुन्धान गरी त्यसवाट  प्रा् ि सूचना िथा िथ्याङ्कको 
आधारमा कक न्र सरकार र प्रदकश सरकारको वन क्षकत्रवाट प्राि बिकट ष्ट्रवश्लकषण गरी सिंघीय ष्ट्रव ाज्य कोष 
सिंघीय सरकार, प्रदकश सरकार र स्थानीय सरकारको बीचमा हनुक बााँडफााँटको ष्ट्रहस्सा ननधावरणसाँग सम्बजन्धि 
कायवमा नसफाररस गनव सहयोग गने। 

 प्रदकश िथा स्थानीय िहहूमलाइव गररनक वन रोयल्टी  बााँडफााँटको नीनि र ष्ट्रविरणको आधार ियार गनव 
सझुावको लानग पकश गने।  

 वन  क्षकत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व  ौगोनलक (िराइव,  ावर, चरुक, पहाड, ष्ट्रहमाल िथा उच्च पहाडी र 
ष्ट्रहमाली खकव  समकि)  क्षकत्र, हावापानी, र व्यवस्थापनको जिम्मकवारी (सरकार, समूदाय, ननिी क्षकत्र एविं 
सिंस्थाहरु) िस्िा पक्षहरु समकिको वनगवकरण अनसुार अ्ययन िथा अनसुन्धान गरी िीनि िहका 
सरकारलाइव प्रा् ि हनु सक्नक रािश्व एवम ्रोयल्टी एष्ट्रकन गरी राष्ट्रष्टय अथविन्त्रमा वन क्षकत्रको योगदान र 
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उपयोगको िथ्यगि खाका ियार गरी िीनि िहमा समन्यायीक वााँडफााँट गने सम्वन्धी सझुावको लानग 
आयोगमा पकश गने।   

 नकपालका रिथानक एविं ष्ट्रवश्व सिंरक्षण सूचीमा सूचीकृि  एका लोप हनु लागकका र लोपन्मखु वन्यिन्ि ुिथा 
वनस्पिीहरु एविं वन क्षकत्रमा रहकका ऐनिहानसक एव प्राकृनिक सम्पदा र ििष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवधिाको अ्ययन िथा 
अनसुन्धान गरी त्यस्िा अमूल्य सम्पदा सिंरक्षण िथा व्यवस्थापनको लानग विकटको ष्ट्रवशकष व्यवस्था 
सम्वन्धी नसफाररसको लानग सझुाव पकश गने।  

 प्राकृनिक रुपमा प्रा् ि हनुक आनथवक, वािावरणीय एवम ् औषधीय रुपमा महत्वपूणव गिरकाष्ठ वन पिदवार 
प्रयाप्त पाईनक प्रदकश िथा स्थानीय िहहरुको अधययन अनसुन्धानको मा्यमवाट Inventory ियार गरी वढी 
सम् ाव्य क्षकत्रहरु र उत्पादन हनुक वस्िहुरु एष्ट्रकन गरी लगानी गनव र त्यस्िा गिह्काष्ठ िथा िनडवटुीहरुको 
अन्य व्यजिगि, सामदुाष्ट्रयक एवम ् सिंस्थागि क्षकत्रमा प्रसारण िथा ष्ट्रवकासको लानग नसफाररस गनव पकश 
गने।  

 यस आयोगवाट वन िथा वािावरण सम्वन्धी पने ष्ट्रवष्ट्रवध ष्ट्रवषयमा अ्ययन अनसुन्धानका कायव म 
सञ्चालन गनव प्राकृनिक श्रोि िथा ष्ट्रवत्त आयोग ऐन, २०७४ को २२ र २३ वमोजिम आवयकिा ननयम, 

ननदेजशका र मापदण्ड बनाई स्वीकृिको लानग पकश गने। 

 आयोगवाट सम्पादन गनुव पने कुनि पनन कयवमा आवयक सहयोग गने।  

पवविारोहण रोयल्टी िथा पयवटन शाखा  

 िीनि िहका सरकारबाट पवविारोहण िथा अन्य प्राकृनिक स्रोि साधनहूमवाट प्रा् ि हनु सक्नक रोयल्टी 
उपयोग र बााँडफााँटमा न्यायोजचि समानिा कायम  ए न एका ष्ट्रवषयमा ष्ट्रववरण सङ्कलन गने। 

 पवविारोहण िथा अन्य प्राकृनिक स्रोि साधनहूमको रोयल्टीको अन लकख दरुुस्ि राख्नक। 

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

 पवविारोहण िथा अन्य प्राकृनिक स्रोि साधनहूमको रोयल्टीको उपयोग गदाव प्रा् ि हनुक प्रनिफलको 
आाँकलन गनव िथ्याङ्क सङ्कलन। 

 पवविारोहण िथा अन्य प्राकृनिक स्रोि साधनहूमको रोयल्टीको उपयोग गदाव प्रा् ि हनु सक्नक प्रनिफलको 
उपयोगको ष्ट्रववरण सङ्कलन। 

 पवविारोहण िथा अन्य प्राकृनिक स्रोि साधनहूमको रोयल्टीको बााँडफााँट सम्बन्धमा  एको ष्ट्रववरण 
सङ्कलन। 

 पवविारोहण िथा अन्य प्राकृनिक स्रोि साधनहूमको रोयल्टीको बााँडफााँट र उपयोग गदाव वािावरणीय 
क्षनिको ष्ट्रववरण सङ्कलन गरी सझुाव पकश गने। 
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 पवविारोहण िथा अन्य प्राकृनिक स्रोि साधनहूमको रोयल्टीको बााँडफााँट र उपयोग गदाव वािावरणमित्री 
उपायहरुको अवलम्वन  ए न एको अनगुमन गने। 

 पवविारोहण िथा अन्य प्राकृनिक स्रोि साधनहूमको रोयल्टीको बााँडफााँट र उपयोग सम्बन्धमा  एको 
मानसक र वाष्ट्रषवक प्रगनि पकश गने।  

5. आयोगबाट प्रदान गररनक सकवा 
नकपाल सरकारबाट प्रदकश िथा स्थानीय िहमा र प्रदकश सरकारबाट स्थानीय िहहरुमा प्रदान गररनक ष्ट्रवत्तीय 
हस्िान्िरण सम्बन्धी नसफाररस 

6. सकवा प्रदान गने ननकायको शाखा र जिम्मकबार अनधकारी 
आयोग 

7. सकवा प्राप्त गनव लाग्नक दस्िरु र अवनध 

दस्िरु - नलाग्नक  

अवनध - अन्िर सरकारी ष्ट्रवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लक िोकक को समयावनध 

8. ननणवय गने प्रष्ट्र या र अनधकारी 
क. प्रष्ट्र या 

छलफल, िथ्याङ्क ष्ट्रवश्लकषण िथा ढााँचा ििुवमा 

ख. ननणवय गने अनधकारी 

आयोग 

9. ननणवय उपर उिरुी सनु्नक अनधकारी 
आयोग 

10. सम्पादन गरकको कामको ष्ट्रववरण 

आयोगबाट  एका कामकारवाहीको ष्ट्रववरण दकहायको िानलकामा उल्लकख गरक अनसुार रहकको छ। 
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आयोगको आनथवक वषव २०७८/७९ को स्वीकृि वाष्ट्रषवक कायव म कायावन्वयनको हालसम्मको प्रगनि 

 .
सिं. 

कायव म /ष्ट्र याकलापहरु इकाई सिंख्या जिम्मकवार शाखा कायव मको प्रगनि 

1 
आयोगको वाष्ट्रषवक उत्सव समारोह 
आयोिना 

पटक 1 प्रशासन शाखा 
२०७९ साल असोि २७ 
गिक वाष्ट्रषवक उत्सव 
समारोह सम्पन्न  एको।  

2 आयोगको प्रनिक जचन्ह(logo) ननमावण वटा 75 प्रशासन शाखा 
 स्वीकृनि सम्बन्धी कायव 
वााँकी रहकको । 

3 
पदानधकारी िथा कमवचारीको क्षमिा 
ष्ट्रवकास कायव म 

िना 10 प्रशासन शाखा 

 आधार िु सवारी साधन 
ममवि सम्बन्धी िानलमका 
लानग पलु्चोक 
इजन्िननयररङ्ग क्याम्पससिंग 
छलफल  एको। 

4 

प्रदकश िथा स्थानीय िहमा ष्ट्रवन न्न 
सरोकारवाला व्यजि/ननकायसिंग 
आयोगको  नूमका िथा काम कारवाही 
सम्बन्धमा बहृि अन्िरष्ट्र या कायव म  

पटक 15 

योिना अनगुमन 
िथा मलु्यािंकन 
शाखा 

 चारवटा कायव म सम्पन्न 
 एको।  

5 
वाष्ट्रषवक प्रनिवकदन ियारी, प्रकाशन िथा 
ष्ट्रविरण  

वटा 8 

योिना अनगुमन 
िथा मलु्यािंकन 
शाखा 

आयोगको चौथो वाष्ट्रषवक 
प्रनिवकदन ियारी एवम ्

प्रकाशन  ई सम्माननीय 
रािपनि समक्ष पकश 
गररएको।  

प्रदकशगि वाष्ट्रषवक प्रनिवकदन 
स्वीकृि िथा प्रकाशन। 

6 

ष्ट्रवत्तीय सिंघीयिा िथा प्राकृनिक स्रोि 
पररचालनका ष्ट्रवषयमा ननयनमि अनगुमन 
एविं मूल्याङ्गन 

मष्ट्रहना 12 

योिना अनगुमन 
िथा मलु्यािंकन 
शाखा 

  

7 

प्रदकश िथा स्थानीय िहको कायवसम्पादन 
मलु्यााँकन पोटवल सञ्चालनको लानग 
िानलम 

पटक/
प्रदकश 

14 

अनसुन्धान िथा 
नीनि ष्ट्रवश्लकषण 
शाखा 

६ वटा सम्पन्न  एको। 

8 

ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयमा अ्ययनरि 
ष्ट्रवद्याथीहरुको लानग ष्ट्रवत्तीय सिंजघयिाका 
ष्ट्रवषयमा ईन्टनवसीप अ्ययन कायव म 

िना 5 

अनसुन्धान िथा 
नीनि ष्ट्रवश्लकषण 
शाखा 

इन्टनवसीपका लानग 
ष्ट्रवद्याथी माग गररएको। 

9 
शोध अनसुन्धान सहयोग कायव म 
(ष्ट्रवद्यावाररधी िह) 

िना 6 

अनसुन्धान िथा 
नीनि ष्ट्रवश्लकषण 
शाखा 

२ िना ष्ट्रवद्याथीलक अ्ययन 
गरररहकको। 

10 
शोध अनसुन्धान सहयोग कायव म 
(स्नािकोत्तर िह) 

िना 6 

अनसुन्धान िथा 
नीनि ष्ट्रवश्लकषण 
शाखा 

१ िना ष्ट्रवद्याथीलक अ्ययन 
गरररहकको। 
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 .
सिं. 

कायव म /ष्ट्र याकलापहरु इकाई सिंख्या जिम्मकवार शाखा कायव मको प्रगनि 

11 

ष्ट्रवत्तीय समानीकरण अनदुान रािस्व 
बााँडफााँड िथा रोयल्टी बााँडफााँटकालानग 
प्रयोग  एका ष्ट्रवन न्न ननकाय िथा 
िहवाट प्राप्त िथ्यािंकको Field 

Verification गरर अ्यावनधक गने । 

पटक 11 
िथ्याङ्क ष्ट्रव लकषण 
शाखा   

12 

प्राकृनिक श्रोिको बाडफाड सम्बन्धमा 
सिंघीय इकाई ष्ट्रवच उठ्न सक्नक 
सम् ाष्ट्रवि ष्ट्रववादको क्षकत्रमा कायव म 
गने  

पटक 

6  
(ष्ट्रववादको 
अवस्था हकरी 
आवयकिा 

अनसुार) 

खानी रोयल्टी 
िथा खननि 
पदाथव पररचालन 
शाखा 

अवधारणा पत्र ियार 
 एको सिं ाष्ट्रवि ष्ट्रववादका 
क्षकत्र पष्ट्रहचान  ईरहकको। 

13 

प्राकृनिक श्रोिसिंग सम्बजन्धि 
सरोकारवाला क्षकत्र िथा ननकायसिंग 
छलफल िथा अन्िरष्ट्र या  

पटक 5 

पवविारोहण  
रोयल्टी िथा 
पयवटन शाखा 

 

14 

वन क्षकत्र लगायि प्राकृनिक श्रोिको 
क्षकत्रगि िथ्यािंक िथा रोयल्टीको ष्ट्रववरण 
व्यवस्थापन सम्बजन्ध सफ्टवकयर 
अ्यावनधक िथा िानलम  

पटक 7 

वन रोयल्टी िथा 
वािावरण प्र.मू. 
शाखा 

साि प्रदकशमा समन्वय 
 ईरहकको।  

15 

िलनबद्यिु र खानी िथा खननि 
पदावथबाट रोयल्टी बाडफाडका लानग 
प्रयोगमा रहकका सूचकहरुलाई विज्ञाननक 
र समन्याष्ट्रयक बनाउनक सम्बजन्ध 
अ्ययन 

पटक 1 

ष्ट्रवद्यिु िथा 
िलस्रोि रोयल्टी 
शाखा 

 

16 

प्राकृनिक श्रोिबाट प्राप्त रोयल्टी 
बाडफाडको सीमा(Cap) ननधावरण सम्बजन्ध 
अ्ययन गने  

पटक 1 

पवविारोहण 
रोयल्टी िथा 
पयवटन शाखा 

 

17 

ष्ट्रवद्यिु आयोिनाको रोयल्टी बाडफाडमा 
प्रसारण लाईनको प्र ाव समावकश 
सम्बन्धी सिं ाव्यिा अ्ययन कायव म 

पटक 1 

ष्ट्रवद्यिु िथा 
िलस्रोि रोयल्टी 
शाखा 

 

 18 
ष्ट्रिक्वकन्सी ष्ट्रविरणबाट प्राप्त रोयल्टी 
ष्ट्रविरण सम्बन्धी सिं ाव्यिा अ्ययन  

पटक 1 

ष्ट्रवद्यिु िथा 
िलस्रोि रोयल्टी 
शाखा 

 

19 

सफ्टवकयर ननमावण- समानीकरण अनदुान, 

रािस्व बााँडफााँट, सवारी साधन कर 
बााँडफााँट, प्राकृनिक स्रोिबाट प्राप्त 
रोयल्टी बााँडफााँट सम्बन्धी सफ्टवकयर 
ननमावण 

पटक 1 
रािस्व बााँडफााँट 
शाखा 

खररद सम्झौिा सम्पन्न  ई 
सफ्टवकयर ननमावण कायव 
 ईरहकको।  

20 

प्रदकश र स्थानीय िहको ष्ट्रवत्तीय अन्िर 
प्रनिवकदन कायावन्वयनयोग्य बनाउन 
अन्िरष्ट्र या 

पटक 1 

ष्ट्रवत्तीय 
हस्िान्िरण िथा 
आन्िररक ऋण 
व्यवस्थापन शाखा 

अवधारणा पत्र स्वीकृि 
 एको। 
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 .
सिं. 

कायव म /ष्ट्र याकलापहरु इकाई सिंख्या जिम्मकवार शाखा कायव मको प्रगनि 

२१ 
प्रदकश र स्थानीय िहको प्रशासननक खचव 
पररपनुिवमा आन्िररक स्रोि र बााँडफााँड 
प्राप्त रािस्वको अनपुािको अ्ययन गने 

पटक १ 
रािस्व वााँडफााँड 
शाखा 

अवधारणा पत्र स्वीकृि 
 एको। 

22 
प्रदकश र स्थानीय िहको सामाजिक िथा 
आनथवक असमानिाको अ्ययन 

पटक 1 

ष्ट्रवत्तीय 
हस्िान्िरण िथा 
आन्िररक ऋण 
व्यवस्थापन 
शाखा  

आयोगबाट स्वीकृि 
अवधारणापत्र बमोजिम 
steering committee र 

working committee को 
विठक बसी सूचकहरुको 
सूची ियार  एको।  

23 

प्रदकश र स्थानीय िहमा अनदुानको 
उद्दकय अनरुुप उपयोग  ए न एको 
अ्ययन गने 

पटक 1 

ष्ट्रवत्तीय 
हस्िान्िरण िथा 
आन्िररक ऋण 
व्यवस्थापन शाखा 

अवधारणा पत्र स्वीकृि 
 एको।  

24 
सिंघ सरकारको अननवायव खचव जिम्मकवारी 
सम्बन्धी अ्ययन गने 

पटक 1 

ष्ट्रवत्तीय 
हस्िान्िरण िथा 
आन्िररक ऋण 
व्यवस्थापन शाखा 

अवधारणा पत्र स्वीकृि 
गरी खररद प्रष्ट्र याका 
लानग खररद इकाईमा 
रहकको।  

25 

स्थानीय िहको रािस्वको 
अवस्था/उठाउन सक्नक क्षमिाको 
अ्ययन गने (प्रदकश 1, मधकश प्रदकश, 

बागमिी प्रदकश र गण्डकी प्रदकशका 
स्थानीय िह) 

पटक 1 
रािस्व बााँडफााँट 
शाखा 

रकमान्िरको लानग योिना 
शाखामा लकजख पठाईएको। 

 

11. प्रविा 
सह-सजचव श्री ज्ञानकन्र पौडकल 

नीनि ष्ट्रव लकषण िथा व्यवस्थापन महशाखा 

सम्पकव  निं. ४२००२७२ 

12. सूचना अनधकारी 
उप-सजचव श्री लक्ष्मीप्रसाद रकग्मी 

सम्पकव  निं. ४२००६६३ 
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13. ऐन, ननयम, ष्ट्रवननयम वा ननदेजशकाको सूची 
आयोगको कायव सञ्चालनमा प्रयोग हनुक ऐन, ननयम, ष्ट्रवननयम िथा ननदेजशकाहरु यसप्रकार छन।्  

 नकपालको सिंष्ट्रवधान 

 राष्ट्रिय प्राकृनिक स्रोि िथा ष्ट्रवत्त आयोग ऐन, २०७४ 

 अन्िरसरकारी ष्ट्रवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

 आनथवक कायवष्ट्रवनध िथा ष्ट्रवत्तीय उत्तरदाष्ट्रयत्व ऐन, २०७६ 

 राष्ट्रिय प्राकृनिक स्रोि िथा ष्ट्रवत्त आयोग ननयमावली, २०७६ 

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

 आनथवक कायवष्ट्रवनध िथा ष्ट्रवत्तीय उत्तरदाष्ट्रयत्व ननयमावली, २०७७ 

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

 प्रदकश िथा स्थानीय िहको कायव सम्पादन मूल्याङ्कन कायवष्ट्रवनध, २०७८ 

14. आयोगका पदानधकारीहूमको नामावली 
माननीय अ्यक्ष, श्री बालानन्द पौडकल 

माननीय सदस्य, श्री ििु बहादरु गरुुङ 

माननीय सदस्य, श्री अमर राि नमश्र 

माननीय सदस्य, श्री ष्ट्रवष्ट्रपन राि ननरौला 

15. आयोगमा कायवरि कमवचारीको नामावली 
आयोगमा कायवरि कमवचारीको नामावली दकहायबमोजिम रहकको छ। 

 .सिं. कमवचारीको नाम, थर पद कि ष्ट्रफयि 
१ श्री  रिमजण सवुकदी सजचव  
२ श्री ज्ञानकन्र पौडकल सहसजचव  
३ श्री यमनुा प्रधान सहसजचव  
४ श्री दीपक कुमार दास  सहसजचव(प्रा.)  
५ श्री ददनकश  ट्टराई बररष्ट िथ्याङ्क अनधकृि  
६ श्री लक्ष्मी प्रसाद रकग्मी उपसजचव  
७ श्री चडुाराि सापकोटा उपसजचव  
८ श्री नारायण प्रसाद अनधकारी उपसजचव  
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 .सिं. कमवचारीको नाम, थर पद कि ष्ट्रफयि 
९ श्री राि ुबस्नकि उपसजचव  
१० श्री नारन प्रसाद पोखरकल उपसजचव (कानून)  
११ श्री यवुराि अनधकारी उपसजचव  
१२ श्री लक्ष्मी कुमारी न्यौपानक सहायक वन अनधकृि  
१३ श्री ष्ट्रवमला काफ्लक  शाखा अनधकृि  
१४ श्री रािन कुमार रकग्मी शाखा अनधकृि  
१५ श्री नरकुमारी राई शाखा अनधकृि  
१६ श्री प्रनमला  ण्डारी शाखा अनधकृि  
१७ श्री कक शव पोखरकल  शाखा अनधकृि  
१८ श्री गिंगाराम  ण्डारी  शाखा अनधकृि  
१९ श्री कृ्णहरर पौडकल शाखा अनधकृि  
२० श्री फसुवराम  ट्टराई शाखा अनधकृि  
२१ श्री सनुनिा फुाँ याल(जघनमरक) वािावरणष्ट्रवद्  
२२ श्री अिुवन शमाव शाखा अनधकृि  
२३ श्री सन्िोष लानमछानक शाखा अनधकृि  
२४ श्री इजन्दरा न्यौपानक शाखा अनधकृि  
२५ श्री शनमवला लानमछानक शाखा अनधकृि  
२६ श्री माधव सवुकदी शाखा अनधकृि  
२७ श्री कमल नसिंह कटुवाल नायव सबु्बा  
२८ श्री ददवस  ट्टराई कम््यटुर अपरकटर  
२९ श्री रमकश आचायव नायव सबु्बा  
३० श्री चन्रशकर राना कम््यटुर अपरकटर  
३१ श्री बीरकन्र अनधकारी नायव सबु्बा  
3२ श्री ससु्मा मरानसनी  लकखापाल   
3३ श्री गीिा चपाई नायब सबु्बा   
3४ श्री सामना सवुकदी नायव सबु्बा  
3५ श्री ईश्वर पौडकल नायव सबु्बा  
3६ श्री ददलकुमार श्रकष्ठ कम््यटुर अपरकटर  
3७ श्री रमा गोिामक  कम््यटुर अपरकटर    
३८ श्री सरुकश चौधरी कम््यटुर अपरकटर  
३९ श्री साधना पोखरकल  नायब सबु्बा  
४० श्री ष्ट्रवमल प्रसाद आचायव हलकुा सवारी चालक  
4१ श्री राि ुथापा मगर  हलकुा सवारी चालक  
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 .सिं. कमवचारीको नाम, थर पद कि ष्ट्रफयि 
४२ श्री  रि सवुकदी हलकुा सवारी चालक  
४३ श्री  ोला काफ्लक हलकुा सवारी चालक  
4४ श्री राि ुमहिवन हलकुा सवारी चालक  
4५ श्री अननल क्षकत्री  हलकुा सवारी चालक  
4६ श्री सरोि खत्री हलकुा सवारी चालक  
४७ श्री कक दार थापा  हलकुा सवारी चालक  
४८ श्री सनम राि ण्डारी  हलकुा सवारी चालक  
४९ श्री ननमिा अयावल कायावलय सहयोगी  
५० श्री अनिुा गिरक   ट्टराई कायावलय सहयोगी  
5१ श्री दगुावदास श्रकष्ठ कायावलय सहयोगी  
5२ श्री रािकन्र ढुिंगकल कायावलय सहयोगी  
5३ श्री धनक वर पोखरकल कायावलय सहयोगी  
5४ श्री दगुाव चौधरी कायावलय सहयोगी  
५५ श्री रमा जघनमरक कायावलय सहयोगी   
5६ श्री नवराि धमला कायावलय सहयोगी  

 

16. आयोगको ठक गाना 
नसिंहदरबार, काठमाडौं 

17. आयोगको सम्पकव  निं   

फोन निं - ४२००५९२ 

फ्याक्स निं - ४२००५९३ 

18. आयोगको वकवसाइट 

www.nnrfc.gov.np  

19. आयोगको इमकल 

info@nnrfc.gov.np  


