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राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग तियमािली, २०७६
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशिि तमति
२०७६।०८।०२
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐि, २०७४ को दफा २२ ले ददएको अतिकार
प्रयोग गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगले दे हायका तियमहरू बिाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारशभिक
१.

सं शिप्त िाम र प्रारभिः (१) यी तियमहरूको िाम “राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग
तियमािली, २०७६” रहेको छ।
(२) यो तियमािली िुरुन्ि प्रारभि हुिेछ।

२.

पररिाषाः ष्ट्रिषय िा प्रसङ्गले अको अथथ िलागेमा यस तियमािलीमा,(क)

“ऐि” िन्िाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐि, २०७४
सभझिु पछथ।

(ख)

“सशिि” िन्िाले आयोगको सशिि सभझिु पछथ।
पररच्छे द-२
आयोगको काम कारबाही सभबन्िी व्यिस्था

३.

आयोगको काम कारबाही : आयोगले सं ष्ट्रििाि, ऐि िथा प्रितलि कािूिमा उशललशखि काम,
किथव्य र अतिकारको प्रयोग गदाथ दे हाय बमोशजमको काम गिेछः(क)

प्राकृतिक स्रोिको प्रयोग िा ष्ट्रिकासबाट प्राप्त लािको समन्याष्ट्रयक
ष्ट्रििरणको व्यिस्था गिथ, गराउिका लातग आिश्यक अध्ययि,
अिुसन्िाि गिे, गराउिे र सोको िस्िुगि आिार एिं मापदण्ड तििाथरण
गिे, गराउिे,

(ख)

प्रदे ि र स्थािीय िहले प्राप्त गिे ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररमाण
तििाथरण गिथ आिश्यक अध्ययि, अिुसन्िाि गिे, गराउिे,

(ग)

प्रदे ि र स्थािीय िहको खिथको आिश्यकिा र राजस्िको िमिाको
पष्ट्रहिाि गिथ आिश्यक अध्ययि, अिुसन्िाि गिे र सोको िस्िुगि
आिार एिं मापदण्ड तििाथरण गिे, गराउिे,

(घ)

सं ष्ट्रििाि र प्रितलि कािूि बमोशजम सङ्घीय सशिि कोषबाट सं घ,
प्रदे ि र स्थािीय िहबीि राजस्िको बााँडफााँट गिे आिार र ढााँिा िय
गिे ष्ट्रिति स्िीकृि गिे,
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(ङ)

सङ्घीय सशिि कोषबाट प्रदे ि र स्थािीय िहलाई प्रदाि गररिे ष्ट्रित्तीय
समािीकरण अिुदाि सभबन्िमा सं घ, प्रदे ि र स्थािीय िहबाट
आिश्यक सूििा, िथ्याङ्क एिं ष्ट्रििरण तियतमि रुपमा प्राप्त गिे,

(ि)

राजस्ि बााँडफााँट, ष्ट्रित्तीय समािीकरण अिुदाि, सििथ अिुदाि, राजस्ि
असुली, आन्िररक ऋणको सीमा, प्राकृतिक स्रोिको पररिालि,
बााँडफााँट, सं रिण एिम् उपयोग र प्रदे ि िथा स्थािीय िहको
कायथसभपादिका बारे मा आिश्यक अध्ययि, अिुसन्िाि गिे गराउिे,

(छ)

प्रितलि कािूि बमोशजम प्राकृतिक स्रोिको पररिालिमा िेपाल
सरकार, प्रदे ि सरकार िथा स्थािीय िहले गिे लगािीको ष्ट्रहस्सा र
प्राकृतिक

स्रोिको

पररिालिबाट

प्राप्त

हुिे

प्रतिफलको

ष्ट्रहस्सा

तििाथरणको आिार सभबन्िी ष्ट्रिति िय गिे,
(ज)

िेपाल सरकार, प्रदे ि सरकार िा स्थािीय िहबीि प्राकृतिक स्रोिको
बााँडफााँट एिं पररिालिका सभबन्िमा उठ्ि सक्िे ष्ट्रििाद समािाि गिथ
आिश्यक सहयोग र सहजीकरण गिे,

(झ)

कायथ सभपादिको तसलतसलामा आिश्यकिा अिुसार िेपाल सरकार,
प्रदे ि सरकार, स्थािीय िह, सं िैिातिक तिकाय िा अन्य सरकारी
आयोग लगायिका तिकायहरुबाट सुझाि िा सललाह तलिे।

४.

कायथ ष्ट्रििाजिः (१) अध्यि र सदस्यहरुको कामको बााँडफााँट िथा कायथ ष्ट्रििाजि आयोगको
बैठकले तििाथरण गरे बमोशजम हुिेछ।
(२) उपतियम (१) बमोशजम कायथष्ट्रििाजि गदाथ कुिै सदस्यको कायथ ष्ट्रििाजिमा
िपरे को ष्ट्रिषय िेत्र िा कामको शजभमेिारी िथा अशतियारी अध्यिको हुिेछ।
(३) कुिै सदस्यको स्थाि ररक्त रहे को अिस्थामा बहाल रहे का सदस्यबाट आयोगको
काम कारबाही सभपादि हुिेछ।

५.

सङ्गठि संरििा र कमथिारी : (१) आयोगको सङ्गठि सं रििा र कमथिारीको दरबन्दी
आयोगको तसफाररसमा िेपाल सरकारले स्िीकृि गरे बमोशजम हुिेछ।
(२) उपतियम (१) बमोशजमको स्िीकृि दरबन्दी अिुसार आयोगलाई आिश्यक
पिे कमथिारी िेपाल सरकारले उपलब्ि गराउिु पिेछ।

६.

आयोगको सशििालय: (१) आयोगको कायथ सिालिको लातग केन्रीय स्िरमा आयोगको
सशििालय रहिेछ।
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(२) आयोगले आफूले सभपादि गिुथ पिे कामको लातग आिश्यकिा अिुसार प्रदे ि
िा स्थािीय िहमा अस्थायी मुकाम कायम गिथ सक्िेछ।
(३) उपतियम (२) बमोशजम मुकाम कायम गरी कायथसभपादि गदाथ सभबशन्िि प्रदे ि
िा स्थािीय िह िा अन्य सरकारी कायाथलयले आयोगलाई आिश्यक सहयोग उपलब्ि
गराउिु पिेछ।
७.

सहकायथ गिथ र सहयोग तलि सक्िे :

(१) आयोगले कायथ सभपादिको तसलतसलामा

आिश्यकिा अिुसार िेपाल सरकार प्रदे ि सरकार िथा स्थािीय िहका सरकारी कायाथलय
िा सािथजतिक सं स्थासाँग समन्िय एिं सहकायथ गिथ सक्िेछ।
(२) आयोगले आफ्िो कायथसभपादि गिथको लातग िेपाल सरकार, प्रदे ि सरकार िा
स्थािीय िह िा िेपाल सरकार िा प्रदे ि सरकारको पूण थ िा आंशिक स्िातमत्ि िा तियन्त्रणमा
रहेको िा िेपाल सरकार िा प्रदे ि सरकारको अिुदािमा सिातलि कुिै तिकाय िा
सं स्थासाँग सभपकथ गिथ र त्यस्िा तिकाय िा सं स्थाबाट कुिै सहयोग तलि सक्िेछ।
(३) आयोगले आफ्िो कामसाँग सभबशन्िि ष्ट्रिषयमा कुिै सािथजतिक िा तिजी सं स्था
िा पदातिकारीबाट आिश्यक सहयोग तलि िा त्यस्िा सं स्था िा तिकाय िा पदातिकारीबाट
काम गराउि िथा सूििा िा ष्ट्रििरण माग गिथ सक्िेछ।
(४) उपतियम (२) िा (३) बमोशजम आयोगले मागेको सहयोग, जािकारी, सूििा
िा ष्ट्रििरण उपलब्ि गराउिु सभबशन्िि सं स्था िा तिकाय िा पदातिकारीको किथव्य हुिेछ।
८.

राय परामिथ तलि सक्िे: (१) आयोगले आफ्िो कायथसभपादिको तसलतसलामा िेपाल सरकार,
प्रदे ि सरकार, स्थािीय िह, सं िैिातिक तिकाय सरकारी कायाथलय िा कुिै सािथजतिक
सं स्थासाँग राय परामिथ तलि सक्िेछ।
(२) उपतियम (१) बमोशजम आयोगबाट राय परामिथ माग िएमा सभबशन्िि
तिकायले आयोगलाई राय परामिथ उपलब्ि गराउिु पिेछ।
पररच्छे द-३
आयोगको बैठक सिालि सभबन्िी व्यिस्था

९.

आयोगको बैठक र तिणथयः (१) आयोगले सं ष्ट्रििाि, ऐि, यस तियमािली र प्रितलि कािूि
बमोशजम गिुथ पिे काम आयोगको बैठकको तिणथय बमोशजम हुिेछ।
(२) आयोगको बैठक आिश्यकिा अिुसार अध्यिले िोकेको तमति, समय र
स्थािमा बस्िेछ ।
(३) आयोगको बैठकको अध्यििा अध्यिले गिेछ ।
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(४) अध्यि अिुपशस्थि िई कायथिाहक अध्यि रहे को अिस्थामा कायथिाहक
अध्यिले आयोगको बैठक बोलाउि र बैठकको अध्यििा गिथ सक्िेछ ।
(५) आयोगमा ित्काल कायम रहे का पिास प्रतििि िन्दा बढी सदस्य उपशस्थि
िएमा आयोगको बैठकको लातग गणपूरक सङ्तया पुगेको मातििेछ।
िर अध्यि मात्र तियुक्त िएको िा उपशस्थि रहे को अिस्थामा पति आयोगको बैठक
बस्ि यस उपतियमले बािा पिे छै ि।
(६) आयोगको तिणथय बहुमिबाट हुिेछ । मि बराबर िएमा बैठकमा अध्यििा
गिे व्यशक्तले तिणाथयक मि ददिेछ ।
(७) अध्यिको तिदे ििमा सशििले आयोगको बैठकमा छलफल हुिे ष्ट्रिषयसूिी
सष्ट्रहिको सूििा बैठक बस्िे समय िन्दा सािारणिया अठ्िालीस घण्टा अगािै सबै सदस्यले
पाउिे गरी पठाउिु पिेछ।
(८) कुिै सदस्यले उपतियम (७) बमोशजम बैठकमा छलफल हुिे ष्ट्रिषयसूिीमा
उशललशखि ष्ट्रिषयको अतिररक्त अन्य कुिै ष्ट्रिषयमा छलफल गराउि िाहे मा त्यसरी छलफल
गराउि िाहे को ष्ट्रिषय र कारण सष्ट्रहिको सूििा बैठक बस्िुिन्दा कभिीमा िौबीस घण्टा
अगािै सशििलाई ददिु पिेछ। त्यसरी सूििा प्राप्त हुिासाथ सशििले सोको जािकारी सबै
सदस्यलाई ददिु पिेछ।
(९) उपतियम (७) र (८) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए िापति आयोगको बैठकमा
उपशस्थि सबै सदस्यको सहमतिले ष्ट्रिषयसूिीमा िपरे को ष्ट्रिषयमा पति छलफल गरी तिणथय
गिथ सष्ट्रकिेछ।
(१०) आयोगले आिश्यकिा अिुसार िेपाल सरकारका सशिि िा अतिकृि
कमथिारी¸ ष्ट्रििेषज्ञ िथा अन्य कुिै तिकायको पदातिकारीलाई आयोगको बैठकमा आमन्त्रण
गिथ सक्िेछ।
(११) आयोगको बैठकको तिणथय बैठकमा उपशस्थि अध्यि र सदस्यहरूको
दस्िखि गराई सशिि िा तिजले िोकेको कुिै अतिकृिले प्रमाशणि गरी अतिले ख रातिु
पिेछ।
(१२) आयोगको तिणथय कायाथन्ियिका लातग सशििले आिश्यकिा अिुसार
सभबशन्िि सरोकारिाला तिकायहरुमा पठाउिे व्यिस्था तमलाउिु पिेछ।
१०.

अध्यि िा सदस्यले स्िीकृति ददिु पिेः (१) आयोगमा तिणथयका लातग पेि गररिे कुिै
ष्ट्रिषयको सभबन्िमा आयोगसमि प्रस्िाि पेि गिुथ पूि थ त्यस्िो प्रस्िाि सो ष्ट्रिषय िा िेत्र
हेिे अध्यि िा सदस्यबाट स्िीकृि िएको हुि ु पिेछ ।
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(२) उपतियम (१) बमोशजम स्िीकृति प्राप्ि िईसकेपतछ सशििले अिुसूिी-१
बमोशजमको ढााँिामा प्रस्िाि ियार गरी आयोगको बैठकमा पेि गिुथ पिेछ।
११.

प्रस्िुि गिथ लगाउि सक्िेः आयोगको बैठकमा तिणथयका लातग पेि िएका प्रस्िािको बारे मा
तिणथय गिुथ अशघ आयोगले सो प्रस्िाि र प्रस्िािमा अन्िरतिष्ट्रहि ष्ट्रिषयिस्िुको सभबन्िमा
सभबशन्िि िेत्र हेिे सदस्य सशिि िा सभबशन्िि ष्ट्रिषय हे िे सहसशिि िा अन्य अतिकृि
कमथिारी िा अन्य ष्ट्रिषय ष्ट्रिज्ञलाई प्रस्िुि गिथ लगाउि सक्िेछ।

१२.

सशििको काम, किथव्य र अतिकारः (१) अध्यिको सामान्य रे खदे ख, तियन्त्रण र तिदे ििमा
रही आयोगको प्रिासकीय काम कारबाही सिालि गिुथ सशििको प्रमुख किथव्य हुिेछ।
(२) उपतियम (१) िथा अन्य प्रितलि कािूिमा उशललशखि काम, किथब्य र
अतिकारको अतिररक्त सशििको काम, किथव्य र अतिकार दे हाय बमोशजम हुिेछः(क) आयोगको तिणथय कायाथन्ियि गिे, गराउिे,
(ख) आयोगको िाष्ट्रषक
थ कायथक्रम िजुम
थ ा गरी आयोग समि पेि गिे र
स्िीकृि कायथक्रम कायाथन्ियि, अिुगमि र मूलयाङ्किका साथै प्रगति
समीिा गिे, गराउिे,
(ग) आयोगको प्रिासतिक िथा व्यिस्थापि सभबन्िी काम गिे, गराउिे,
(घ) आयोगमा छलफलको लातग पेि गिुथ पिे प्रस्िाि ियार गरी आयोग
समि पेि गिे, गराउिे,
(ङ) आयोगको काम कारबाहीलाई तियतमि रुपमा सिालि गिथ आिश्यक
िथ्याङ्क, सूििा, जािकारी, सुझाि सङ्कलि गिे, गराउिे,
(ि) आयोगको कामसाँग सभबशन्िि ष्ट्रिषयमा अध्ययि, अिुसन्िाि गिे,
गराउिे,
(छ) आयोगको काम कारबाहीको प्रिािकाररिा अतििृष्ट्रिका लातग िालीम,
गोष्ठी, कायथिाला जस्िा कायथक्रमहरु सिालि गिे, गराउिे,
(ज) िेपाल सरकार, प्रदे ि सरकार िथा स्थािीय िहसाँग आयोगको काम
कारबाही सभबन्िी ष्ट्रिषयमा आिश्यक समन्िय गिे , गराउिे,
(झ) आयोगको कामसाँग सभबशन्िि ष्ट्रिषयमा अन्िराष्ट्रिय सं घ, सं स्थाहरुसाँग
आिश्यक समन्िय गिे, गराउिे,
(ञ) आफू मािहिका कमथिारीहरूलाई कामको ष्ट्रििाजि िथा बााँडफााँट
गिे,
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(ट) आयोगमा कायथरि कमथिारीहरुको िमिा ष्ट्रिकास सभबन्िी कायथक्रम
सिालि गिे, गराउिे,
(ठ) आयोगका कमथिारीहरुलाई आिश्यकिा अिुसार स्िदे ि िथा िैदेशिक
भ्रमण, काज, िालीम, सेतमिार, गोष्ठीमा खटाउिे,
(ड) खण्ड (क) दे शख (ठ) सभमको काम, किथव्य िथा अतिकारको पालिा
गदाथ गराउाँदा आिश्यक पिे अन्य काम गिे, गराउिे,
(ढ) आयोगले िोष्ट्रकददए बमोशजमका अन्य कायथहरू गिे, गराउिे।
(३) यस तियम बमोशजम सशििले आफूलाई प्राप्त अतिकारमध्ये आफैले गिुप
थ िे
ििी िोष्ट्रकएको बाहे क अन्य अतिकार आयोगको कुिै अतिकृिस्िरको कमथिारीलाई
प्रत्यायोजि गिथ सक्िेछ ।
पररच्छे द-४
सतमति िा कायथदल र ष्ट्रििेषज्ञ सभबन्िी व्यिस्था
१३.

सतमति िा कायथदल गठि गिथ सक्िे: (१) आयोगसाँग सभबशन्िि कुिै ष्ट्रििेष प्रकृतिको कायथ
सभपादि गिे प्रयोजिको लातग आयोगले कुिै सतमति िा कायथदल गठि गिथ सक्िेछ।
(२) उपतियम (१) बमोशजम सतमति िा कायथदल गठि गदाथ आयोगले ष्ट्रििेषज्ञलाई
पति समािेि गिथ सक्िेछ।
(३) उपतियम (१) बमोशजम गठि िएको सतमति िा कायथदलको कायथ ष्ट्रििरण¸
कायथिेत्रगि ििथहरु र कायथ अिति त्यस्िो सतमति िा कायथदल गठि गदाथका बखि आयोगले
िोष्ट्रकददए बमोशजम हुिेछ।

१४.

ष्ट्रििेषज्ञको सेिा तलि सक्िे: (१) सं ष्ट्रििाि, ऐि, यस तियमािली र प्रितलि कािूि अिुसार
आयोगले गिुप
थ िे कुिै काम आयोगमा कायथरि जििशक्तबाट सभपादि गिथ िसष्ट्रकिे अिस्था
िएमा त्यस्िो काम गिथ आयोगले कुिै ष्ट्रििेषज्ञ िा ष्ट्रिशिष्टीकृि तिकायको सेिा तलि
सक्िेछ । त्यसरी कुिै सेिा तलिु अशघ सोको कारण खुलाई आयोगबाट तिणथय गराउिु
पिेछ ।
(२) उपतियम (१) बमोशजमको सेिा तलिु अशघ आयोगले त्यस्िो ष्ट्रििेषज्ञ िा
ष्ट्रिशिष्टीकृि तिकायसाँग आिश्यकिा अिुसार करार सभझौिा गिथ सक्िेछ ।
(३) उपतियम (१) बमोशजमको सेिा प्रदाि गिे ष्ट्रििेषज्ञ िा ष्ट्रिशिष्टीकृि तिकायको
कायथ ष्ट्रििरण, कायथिेत्रगि ििथहरु कायथ अिति र पाररश्रतमक आयोगले तििाथरण गरे
बमोशजम हुिेछ।
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िर ष्ट्रििेषज्ञ िा ष्ट्रिशिष्ट्रष्टकृि तिकायको सेिाको पाररश्रतमक तििाथरण गिुथ पूि थ अथथ
मन्त्रालयको सहमति तलिु पिेछ ।
(४) यस तियम बमोशजम ष्ट्रििेषज्ञ िा ष्ट्रिशिष्टीकृि तिकायको रुपमा काम गिे व्यशक्त
िा तिकायले आयोगको सं ष्ट्रििाि िा प्रितलि कािूि बमोशजमको काम, किथव्य र अतिकारलाई
मध्यिजर गरी आयोगको उच्ि गररमा कायम रातदै उच्ि िैतिक िररत्र िथा तिष्पििा
कायम गरी आफ्िो ष्ट्रिज्ञिा र ष्ट्रििेषज्ञिाका आिारमा िोके बमोशजमको कायथसभपादि गिुथ
पिेछ।
(५) ष्ट्रििेषज्ञ िा ष्ट्रिशिष्टीकृि तिकायको सेिा कुिै कारणले आिश्यक िपरे मा िा
कायथिेत्रगि ििथ बमोशजमको सेिा प्रदाि गिथ िसकेमा त्यस्िो ष्ट्रििेषज्ञ िा ष्ट्रिशिष्टीकृि
तिकायलाई आयोगले कुिै पति बखि हटाउि िा करार सभझौिा रद्द गिथ सक्िेछ।
(६) उपतियम (१) बमोशजम आयोगलाई सेिा प्रदाि गिे ष्ट्रििेषज्ञ िा ष्ट्रिशिष्टीकृि
तिकायले ऐि तियम र आिारसं ष्ट्रहिाको पालिा गिुथ पिेछ।
पररच्छे द -५
ष्ट्रिष्ट्रिि
१५.

ाँ को सभबन्िः (१) िेपाल सरकार,
िेपाल सरकार, प्रदे ि सरकार र स्थािीय िहको आयोगसग
प्रदे ि सरकार र स्थािीय िहले आयोगसाँग समन्ियात्मक र सहयोगी िूतमका तििाथह गिुथ
पिेछ।
(२) आयोगले माग गरे बमोशजमका सूििा, ष्ट्रििरण िा जािकारी समयमै आयोगमा
उपलब्ि गराउिु िेपाल सरकार, प्रदे ि सरकार र स्थािीय िहको किथव्य हुिछ
े ।
(३) िेपाल सरकार, प्रदे ि सरकार र स्थािीय िहको आतथथक ष्ट्रििरण िा जािकारी
िथा आयोगको कामसाँग सभबशन्िि अन्य सूििाहरु आयोगले मागेका बखि िेपाल
सरकारको सभबशन्िि मन्त्रालय िा तिकायले आयोगलाई उपलब्ि गराउिु पिेछ।
(४) आयोगले िेपाल सरकार प्रदे ि सरकार र स्थािीय िहलाई आयोगको कामसाँग
सभबशन्िि ष्ट्रिषयमा तसफाररस गदाथ िा पुिरािलोकि गदाथ िा सुझाि ददाँदा आयोगमा प्राप्ि
हुिे उपतियम (२) र (३) बमोशजमको ष्ट्रििरण िथा िथ्याङ्कलाई समेि आिार बिाउि
सक्िेछ।

१६.

अन्िर-समन्िय एिं सहजीकरण सतमति: (१) आयोगले सं ष्ट्रििाि, ऐि, यस तियमािली र
प्रितलि कािूि बमोशजमको कायथ सभपादिको तसलतसलामा समन्िय एिं सहजीकरण गिथ
एक अन्िर समन्िय एिं सहजीकरण सतमति गठि गिथ सक्िेछ।
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(२) उपतियम (१) बमोशजम गठि हुिे सतमतिमा दे हाय बमोशजमका सदस्यहरु
रहिेछि्:(क)

अध्यि

- सं योजक

(ख)

सदस्यहरु

- सदस्य

(ग)

सशिि

- सदस्य

(घ)

प्रिािमन्त्री िथा मशन्त्रपररषद्को कायाथलयको सशिि
(प्रदे ि हे िे)

-सदस्य

(ङ)

अथथ मन्त्रालयको सशिि

- सदस्य

(ि)

ऊजाथ तसाँिाई िथा जलस्रोि मन्त्रालयको सशिि

- सदस्य

(छ)

कािूि, न्याय िथा सं सदीय मातमला मन्त्रालयको सशिि - सदस्य

(ज)

सङ्घीय मातमला िथा सामान्य प्रिासि मन्त्रालयको
सशिि

- सदस्य

(झ)

राष्ट्रिय योजिा आयोगको सशिि

- सदस्य

(ञ)

महालेखा तियन्त्रक

- सदस्य

(ट)

केन्रीय िथ्याङ्क ष्ट्रििाग,पयथटि ष्ट्रििाग, िि िथा
िू-सं रिण ष्ट्रििाग, राष्ट्रिय तिकुज िथा िन्यजन्िु
सं रिण ष्ट्रििाग, खािी िथा िू-गिथ ष्ट्रििाग, ष्ट्रिद्युि
ष्ट्रिकास ष्ट्रििाग, खािेपािी ष्ट्रििागका महातिदे िकहरु

(ठ)

आयोगको सभबशन्िि ष्ट्रिषय हेिे महािाखा प्रमुख

- सदस्य
-सदस्य-सशिि

(३) सतमतिको बैठक आिश्यकिा अिुसार बस्िेछ ।
(४) सतमतिले बैठक सभबन्िी कायथष्ट्रिति आफैँ तििाथरण गिथ सक्िेछ ।
(५) सतमतिले आिश्यकिा अिुसार िेपाल सरकारका ष्ट्रितिन्ि मन्त्रालयका सशिि
प्रदे िका प्रमुख सशिि आयोग िथा अन्य सरकारी तिकायका अतिकृि कमथिारी िा कुिै
ष्ट्रिषयको ष्ट्रििेषज्ञलाई सतमतिको बैठकमा आमन्त्रण गिथ सक्िेछ।
(६) सतमतिले दे हाय बमोशजमका ष्ट्रिषय िथा िेत्रमा समन्िय एिं सहजीकरण
गिेछ:(क)

प्राकृतिक एिं ष्ट्रित्तीय स्रोिको न्यायोशिि बााँडफााँट र ष्ट्रििरण,

(ख)

ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररमाण तििाथरण,

(ग)

खिथको आिश्यकिा र राजस्ि िमिाको तििाथरण,

(घ)

कर एिं राजस्िको बााँडफााँट,
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(ङ)

ष्ट्रित्तीय समािीकरण िथा सििथ अिुदाि,

(ि)

खिथ शजभमेिारी र राजश्ि असुली,

(छ)

समष्ट्रष्टगि आतथथक पररसूिकहरुको ष्ट्रिश्ले षण,

(ज)

आन्िररक ऋणको सीमा,

(झ)

प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट पररिालि, सं रिण र उपयोग,

(ञ)

प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँट िथा पररिालि सभबन्िमा उठ्ि सक्िे
ष्ट्रििाद तििारण,

१७.

(ट)

प्राकृतिक स्रोिसाँग सभबशन्िि िािािरणीय प्रिाि मूलयाङ्कि,

(ठ)

प्रदे ि िथा स्थािीय िहको कायथसभपादि,

(ड)

आयोगले आिश्यक ठािेका अन्य ष्ट्रिषय िथा िेत्र।

सुझाि ददि सक्िे: (१) आयोगको कायथिेत्रसाँग सभबशन्िि कुिै ष्ट्रिषयमा िेपाल सरकार,
प्रदे ि सरकार र स्थािीय िहलाई कुिै सुझाि आिश्यक परे मा अशतियार प्राप्त अतिकारीबाट
तिणथय गरी अिुसूिी -२ बमोशजमको ष्ट्रििरण खुलाई आयोगमा पठाउिु पिेछ।
(२) कुिै तिकायबाट उपतियम (१) बमोशजमको ष्ट्रििरण साथ अिुरोि पत्र प्राप्त हुि
आएमा आयोगले आिश्यक सुझाि ददि सक्िेछ।

१८.

आयोगका पदातिकारी एिं कमथिारीले पदीय मयाथदा िथा आिरण पालिा गिुप
थ िेः (१) अध्यि
िथा सदस्यले आ-आफ्िो कायथ सभपादि गदाथ गराउदा सं ष्ट्रििाि ऐि, यस तियमािली िथा
प्रितलि कािूि बमोशजमको पदीय मयाथदा व्यिहार िथा आिारणको पालिा गिुथ पिेछ।
(२) आयोगका पदातिकारी र कमथिारीले आयोगको कामको तसलतसलामा कुिै
पदातिकारी िा व्यशक्तसाँग कुराकािी िा छलफल गदाथ, कायाथलयमा िा कायाथलय बाष्ट्रहर
काम गदाथ िा व्यिहार गदाथ शिष्ट िाषाको प्रयोग र मयाथददि व्यिहार गिुथ पिेछ।
(३) आयोगमा कायथरि पदातिकारी एिं कमथिारीले तिजको सेिा ििथ सभबन्िी
कािूिमा लेशखएका कुराहरुको अतिररक्त आयोगले तििाथरण गरे को आिार सं ष्ट्रहिा अिुसारको
पदीय मयाथदा िथा आिरणको पालिा गिुथ पिेछ।

१९.

िाष्ट्रषक
थ प्रतििेदिमा समािेि गिथ सष्ट्रकिे: आयोगले आफ्िो िाष्ट्रषक
थ प्रतििेदिमा ऐिको दफा
१९ मा उशललशखि कुराको अतिररक्त दे हाय बमोशजमका ष्ट्रिषय समेि आिश्यकिा अिुसार
समािेि गिथ सक्िेछ:(क) ष्ट्रित्तीय सङ्घीयिाको सभबन्िमा िेपाल सरकार, प्रदे ि सरकार र
स्थािीय िहले अिलभबि गरे को िीति र सोको प्रयोगका सभबन्िमा
आयोगलाई उलले खिीय लागेका सुझाि िथा सुिारका उपायहरु,
9
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(ख) आयोगलाई िेपाल सरकार, प्रदे ि सरकार र स्थािीय िहले िेपालको
सं ष्ट्रििाि, ऐि र यस तियमािलीका साथै प्रितलि कािूि बमोशजम गरे को
समन्िय िथा सहयोग,
(ग)

प्राकृतिक स्रोिको पररिालि र राजश्व बााँडफााँट एिम् अिुदाि तसफाररस
गदाथ तलइएका आिार समेिलाई िेपाल सरकार, प्रदे ि सरकार र
स्थािीय िहले अिलभबि गरे िा िगरे को,

(घ)

अन्िर-सरकारी ष्ट्रित्त पररषद्वारा आयोगको काम कारबाहीमा िएको
समन्िय र सहयोग,

(ङ)
२०.

आयोगले आिश्यक ठािेका अन्य ष्ट्रिषयहरु।

प्रतितलष्ट्रप उपलब्ि गराउिे: (१) आयोगको काम कारबाही सभबन्िी तिणथय िा कागजािको
प्रतितलष्ट्रप तलि िाहिे सरोकारिालाले आयोगमा तििेदि ददिु पिेछ । यसरी तििेदि ददएमा
सरोकारिालाले आफ्िै िफथबाट प्रतितलष्ट्रप सारी तलिे िएमा प्रति पृष्ठ पााँि रुपैयााँ र आयोगले
िै प्रतितलष्ट्रप बिाई उपलब्ि गराउिु परे मा प्रति पृष्ठ दि रुपैयााँ दस्िुर तलई उपलब्ि गराउि
सष्ट्रकिेछ ।
िर सरकारी कायाथलयलाई प्रतितलष्ट्रप उपलब्ि गराउाँदा कुिै दस्िुर लाग्िे छै ि।
(२) उपतियम (१) मा जुिसुकै कुरा लेशखएको िए िापति आयोगले गोप्य रातिु
पिे ििी ठहराएको तिणथय एिं कागजािको प्रतितलष्ट्रप उपलब्ि गराइिे छै ि।

२१.

कायथ िातलका बिाउिे: (१) आयोगले आफ्िो काम कारबाहीलाई व्यिशस्थि र तियतमि गिथ
आन्िररक रुपमा कायथ िातलका बिाई लागू गिथ सक्िेछ।
(२) उपतियम (१) बमोशजमको कायथ िातलका बिाउाँदा आयोगले िेपाल सरकार
अथथ मन्त्रालय, प्रदे ि सरकार र स्थािीय िहको बजेट ियारीको कायथलाई समेि ध्याि ददि
सक्िेछ।

२२.

सािथजतिक गिथ सक्िे: आयोगले आफूले सभपादि गरे का काम कारबाही सभबन्िी जािकारी
आयोगको प्रिक्ता, सूििा अतिकारी, िेबसाइट िा अन्य माध्यम् माफथि समय समयमा
सािथजतिक गिथ िा गराउि सक्िेछ ।

२३.

बााँडफााँट िथा तसफाररस ष्ट्रिति: सं ष्ट्रििाि र ऐि बमोशजम आयोगले गिे कुिै पति बााँडफााँट
र तसफाररस गिे िररका, ष्ट्रिति िा ढााँिा आयोगले तििाथरण गरे को आिार र मापदण्ड
बमोशजम हुिेछ।
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२४.

बािा अड्काउ फुकाउिे अतिकार: यस तियमािलीको कायाथन्ियि गदाथ कुिै बािा अड्काउ
पिथ आएमा िा आयोगको कायथिेत्रसाँग सभबशन्िि िर यस तियमािलीमा स्पष्ट उलले ख
ििएको ष्ट्रिषयमा कुिै व्यिस्था गिथ आिश्यक िएमा आयोगले तिणथय गरे बमोशजम हुिेछ।
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अिुसूिी-१
(तियम १० को उपतियम (२) साँग सभबशन्िि)
आयोगमा पेि गिे प्रस्िाि
आयोगमा प्रस्िुि प्रस्िाि
महािाखा :.............................
िाखा : ..................................
प्रस्िाि िं : ...............................
तमति :.....................................
ष्ट्रिषय : ........................................
माििीय अध्यि/सदस्यबाट आयोगमा प्रस्िाि पेि गिथ स्िीकृति प्राप्त तमति..............
१.

ष्ट्रिषयिस्िुको सं शिप्त व्यहोराः

२.

ष्ट्रिद्यमाि कािूिी व्यिस्था:

३.

प्रस्िाि पेि गिुप
थ िाथको कारण :

४.

अन्य प्रासष्ट्रङ्गक ष्ट्रिषय (िएमा):

५.

आयोगबाट तिणथय हुि ु पिे ब्यहोरा:
......................

...........................

....................

(प्रस्िाि ियार गिे)

(प्रस्िाि पररमाजथि गिे)

(प्रस्िाि पेि गिे)

आयोगको तिणथय:
ष्ट्रिषयः

...............................

बैठक सङ्तयाः

...............................

तमतिः

...............................

तिणथय िभबरः

...............................

तिणथयहरुः
१.

.............................

२.

.............................

........

........

........

........

........

(सदस्य)

(सदस्य)

(सदस्य)

(सदस्य)

(अध्यि)

12

www.lawcommission.gov.np
अिुसूिी-२
(तियम १७ को उपतियम (१) साँग सभबशन्िि)
ाँ सुझाि माग गदाथ खुलाउिु पिे ष्ट्रििरण
आयोगसग
१. सुझाि माग गिे तिकाय:
िाम :
ठे गािा :
फोि िं. :
इमेलः
फ्याक्स:
२. ष्ट्रिषयिस्िुको संशिप्त व्यहोरा:
(समस्याको व्यहोरा उललेख गिे जस्िै ः कामको व्यहोरा, कायथ प्रकृया, हालसभमको कायथ
अिस्था िथा मुतय समस्या)
३. संष्ट्रििाि, ऐि, तियमको कुि िारा, दफा िा तियमको कारणबाट परे को समस्या: (दवष्ट्रििा िथा
अस्पष्टिाका ष्ट्रिषयहरु िथा सभबशन्िि िारा, दफा र तियमहरु उललेख गिुप
थ िे)
४. राय परामिथ माग गिुपथ िे कारण :
(समस्यालाई के कारणले र कुि कािूिबाट स्पष्ट हुि सकेि? सो को ष्ट्रििरण सष्ट्रहि)
५. समस्या समािाि गिथ सुझाि माग गिे तिकायलाई लागेको उपयुक्त उपाय सष्ट्रहिको
तसफाररस/राय :
(सुझाि माग गिे तिकायको आफ्िो िारणा, उपाय र तसफाररस)
६. सुझाि माग गिे अशतियारिालाको िाम, थर र दजाथ:
७. सुझाि माग गिे तिणथय िएको तमति:
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