राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगका सम्बन्धमा व्यिस्था गर्न बर्ेको ऐर्

प्रमाणीकरण तमति

२०७४/6/27
सं िि् २०७४ सालको ऐर् र्ं. १७

प्रस्िािर्ााः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगको काम, किनव्य र अतधकारका
सम्बन्धमा आिश्यक व्यिस्था गर्न िाञ्छर्ीय भएकोले,
र्ेपालको

सं ष्ट्रिधार्को

धारा

२९६

को

उपधारा

(१)

बमोजिमको

व्यिस्थाष्ट्रपका–सं सदले यो ऐर् बर्ाएको छ ।
पररच्छे द-१
प्रारजम्भक

1=

सं जिप्त र्ाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐर्को र्ाम “ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग
ऐर्, २०७४” रहे को छ ।
(२) यो ऐर् िुरुन्ि प्रारम्भ हुर्ेछ ।

2=

पररभाषा: ष्ट्रिषय िा प्रसङ्गले अको अथन र्लागेमा यस ऐर्मा,–
(क)

“अध्यि” भन्नाले आयोगको अध्यि सम्झर्ु पछन ।

(ख)

“आयोग” भन्नाले सं ष्ट्रिधार्को धारा २५० बमोजिमको राष्ट्रिय

(ग)

“योिर्ा” भन्नाले

प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग सम्झर्ु पछन ।
आयोिर्ा,

पररयोिर्ा,

कायनक्रम

समेि

सम्झर्ु पछन ।
(घ)

“सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झर्ु पछन र सो शब्दले

(ङ)

“सं ष्ट्रिधार्” भन्नाले र्ेपालको सं ष्ट्रिधार् सम्झर्ु पछन ।

अध्यि समेिलाई िर्ाउँछ ।

1

पररच्छे द-२
आयोगको काम, किनव्य र अतधकार

3=

आयोगको

काम,

किनव्य

र

अतधकाराः

(1)

सं ष्ट्रिधार्

िथा

यस

ऐर्मा

अन्यत्र उजललजखि काम, किनव्य र अतधकारका अतिररक्त आयोगको अन्य काम,
किनव्य र अतधकार दे हाय बमोजिम हुर्ेछ :–
(क)

प्रदे श कार्ूर् बमोजिम प्रदे शले स्थार्ीय िहलाई ददर्े

ष्ट्रित्तीय समार्ीकरण अर्ुदार् सम्बन्धमा प्रदे शलाई
तसफाररस गर्े,
(ख)

प्रदे श कार्ूर् बमोजिम प्रदे शले स्थार्ीय िहलाई

प्रदार् गर्े सशिन अर्ुदार्को आधार ियार गरी
प्रदे शलाई तसफाररस गर्े,
(ग)

र्ेपाल सरकार, प्रदे श िा स्थार्ीय िहबीच रािस्िको

बाँडफाँट सम्बन्धमा उठे को ष्ट्रििाद समाधार् गर्न
आिश्यक सहिीकरण र सहयोग गर्े,
(घ)

र्ेपाल सरकारले प्रदे श िथा स्थार्ीय िहलाई ददर्े
अर्ुदार् सम्बन्धमा र्ेपाल सरकारलाई सुझाि ददर्े,

(ङ)

र्ेपाल सरकार िथा प्रदे शले रािस्ि बाँडफाँटका

सम्बन्धमा कुर्ै सुझाि माग गरे मा आिश्यक सुझाि
ददर्े,
(च)

र्ेपाल सरकार, प्रदे श िथा स्थार्ीय िहले लगाउर्े

करका सम्बन्धमा र्ेपाल सरकार, प्रदे श िा स्थार्ीय
िहले सुझाि माग गरे मा आिश्यक सुझाि ददर्े,
(छ)

प्राकृतिक स्रोिको
र्ेपाल

सं रिण र उपयोगका ष्ट्रिषयमा

सरकार, प्रदे श

आिश्यक सुझाि ददर्े ।

2

िथा

स्थार्ीय

िहलाई

(2) आयोगले सं ष्ट्रिधार् िथा यस ऐर् बमोजिम सुझाि िा तसफाररस

ददँदा िा ढाँचा ियार गदान प्रदे श िथा स्थार्ीय िहको कायन सम्पादर्लाई समेि
आधार तलर्ेछ ।

4=

राय परामशन तलर् सक्र्े: आयोगले आफ्र्ो काम, किनव्यको सम्बन्धमा अन्य सं िैधातर्क

तर्काय, र्ेपाल सरकार, प्रदे श िथा स्थार्ीय िहका सरकारी कायानलय िा
ँ परामशन गर्न िा राय तलर् सक्र्ेछ ।
सािनितर्क सं स्थासग

5=

ष्ट्रिशेषज्ञको सेिा तलर् सक्र्ेाः आयोगले सं ष्ट्रिधार् र यस ऐर् बमोजिम सम्पादर् गर्ुन पर्े

कुर्ै काम आयोगमा कायनरि िर्शजक्तबाट सम्पादर् हुर् र्सक्र्े भएमा त्यसको

कारण खुलाई प्रचतलि सङ्घीय कार्ूर् बमोजिम सम्बजन्धि ष्ट्रिशेषज्ञ िा ष्ट्रिजशष्टीकृि
तर्कायको सेिा तलर् सक्र्ेछ ।

6=

ँ सम्बजन्धि कुर्ै ष्ट्रिशेष प्रकृतिको
सतमति िा कायनदल गठर् गर्न सक्र्े: (1) आयोगसग

कायन सम्पादर् गर्े प्रयोिर्को लातग आयोगले कायानितध िोकी कुर्ै सतमति िा
कायनदल गठर् गर्न सक्र्ेछ ।
(२)

उपदफा

(1)

बमोजिमको

सतमति

िा

कायनदलको

काम,

कायनित्र
े गि शिन िथा कायानितध त्यस्िो सतमति िा कायनदल गठर् गदानका
बखि आयोगले तर्धानरण गरे बमोजिम हुर्ेछ ।

7=

समन्िय िथा सहकायन गर्न सक्र्े: आयोगले आिश्यकिा अर्ुसार सं िैधातर्क तर्काय,

र्ेपाल सरकार, प्रदे श िथा स्थार्ीय िहका सरकारी कायानलय िा सािनितर्क
सं स्थासँग समन्िय िथा सहकायन गर्न सक्र्ेछ।

8=

आयोगको काममा सहयोग गर्ुन पर्े: आयोगले आफ्र्ो कायन सम्पादर्को तसलतसलामा
कुर्ै तर्काय िा पदातधकारीसँग सूचर्ा, ष्ट्रििरण िा सहयोग माग गरे मा त्यस्िो
सूचर्ा, ष्ट्रििरण िा सहयोग उपलब्ध गराउर्ु सम्बजन्धि तर्काय िा पदातधकारीको
किनव्य हुर्ेछ ।
पररच्छे द-३
आयोगको कायनसञ्चालर्

9=

आयोगको कायानलय: आयोगको कायानलय काठमाडौं उपत्यकामा रहर्ेछ ।
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10= आयोगको बैठकाः (१) आयोगले सं ष्ट्रिधार्, यस ऐर् र अन्य प्रचतलि कार्ूर् बमोजिम
गर्ुन पर्े काम आयोगको बैठकको तर्णनय बमोजिम हुर्ेछ ।
(२) आयोगको बैठक आिश्यकिा अर्ुसार अध्यिले िोकेको तमति,

समय र स्थार्मा बस्र्ेछ ।
िोकी

(३) आयोगको सजचिले आयोगको बैठक बस्र्े तमति, समय र स्थार्

बैठकमा

छलफल

हुर्े

ष्ट्रिषयसूची

सष्ट्रहिको

सूचर्ा

बैठक

बस्र्े

समयभन्दा साधारणिया अठ्चालीस घण्टा अगािै सबै सदस्यले पाउर्े गरी
पठाउर्ु पर्ेछ ।

(४) कुर्ै सदस्यले उपदफा (३) बमोजिम बैठकमा छलफल हुर्े

ष्ट्रिषयसूचीमा उजललजखि ष्ट्रिषयको अतिररक्त अन्य कुर्ै ष्ट्रिषयमा छलफल
गराउर् चाहे मा त्यसरी छलफल गराउर् चाहे को ष्ट्रिषय र कारण सष्ट्रहिको
सूचर्ा बैठक बस्र्ुभन्दा कम्िीमा चौबीस घण्टा अगािै आयोगको सजचिलाई
ददर्ु पर्ेछ ।त्यसरी सूचर्ा प्राप्त हुर्ासाथ आयोगको सजचिले

त्यसको

िार्कारी सबै सदस्यलाई ददर्ु पर्ेछ ।
(५) उपदफा (३) र (४) मा िुर्सुकै कुरा ले जखएको भए िापतर्

आयोगको बैठकमा उपजस्थि सबै सदस्यको सहमतिले ष्ट्रिषयसूचीमा र्परे को
ष्ट्रिषयमा पतर् छलफल गरी तर्णनय गर्न सष्ट्रकर्ेछ ।
उपजस्थि

(६) आयोगमा ित्काल कायम रहे का पचास प्रतिशिभन्दा बढी सदस्य
भएमा

आयोगको

बैठकको

लातग

गणपूरक

सङ्ख्या

मातर्र्ेछ ।

पुगेको

(७) आयोगको बैठकको अध्यििा अध्यिले गर्ेछ ।
(८) आयोगको तर्णनय बहुमिद्वारा हुर्ेछ र मि बराबर भएमा

बैठकमा अध्यििा गर्े व्यजक्तले तर्णानयक मि ददर्ेछ ।

(९) आयोगको तर्णनयको अतभले ख आयोगको सजचिले ियार गरी
अध्यि िथा सदस्यको दस्िखि गराई रा्र्ेछ ।
(१०) आयोगको िररष्ठिम् कमनचारीले आयोगको बैठकमा सजचिको
रूपमा काम गर्ेछ ।
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(११) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनष्ट्रितध आयोग आफैले
तर्धानरण गरे बमोजिम हुर्ेछ।

11= कायन ष्ट्रिभािर्ाः अध्यि र सदस्यको कायन ष्ट्रिभािर् आयोगले तर्धानरण गरे बमोजिम
हुर्ेछ ।

12= कायनबाहक भई काम गर्ेाः कुर्ै कारणबश अध्यिको पद ररक्त भएमा,

तर्ि

तर्लम्बर्मा परे मा, ष्ट्रिदे श भ्रमणमा गएकोमा िा साि ददर्भन्दा बढी समयसम्म
तबदामा रहेकोमा आयोगको िररष्ठिम् सदस्यले आयोगको कायनबाहक अध्यि भई
काम गर्ेछ ।

13= आयोगको काम कारबाहीमा बाधा र्पर्ेाः कुर्ै सदस्यको स्थार् ररक्त रहेको कारणले
मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्े छै र् ।
पररच्छे द-४
प्राकृतिक स्रोिको पररचालर्, रािस्ि बाँडफाँट िथा अर्ुदार्

14= प्राकृतिक स्रोिको पररचालर् गदान तलइर्े आधार:

(1) आयोगले प्राकृतिक स्रोिको

पररचालर्मा र्ेपाल सरकार, प्रदे श िथा स्थार्ीय िहले गर्े लगार्ीको ष्ट्रहस्सा
दे हायका आधारमा िय गरी र्ेपाल सरकारमा तसफाररस गर्ुन पर्ेछ :–

(२)

(क)

रािस्िको अिस्था र उठाउर् सक्र्े िमिा,

(ख)

लगार्ी गर्न सक्र्े िमिा,

(ग)

प्राप्त गर्े उपलजब्धको ष्ट्रहस्सा,

(घ)

प्राप्त उपलजब्धको उपभोगको ष्ट्रहस्सा,

(ङ)

पूिानधारको अिस्था र आिश्यकिा,

(च)

आतथनक अिस्था र भौगोतलक बर्ोट ।

आयोगले

उपदफा

(1)

बमोजिम

प्राकृतिक

स्रोिको

पररचालर्बाट प्राप्त हुर्े प्रतिफलको ष्ट्रहस्सा दे हायका आधारमा तर्धानरण गरी
र्ेपाल सरकारमा तसफाररस गर्ुन पर्ेछ :–
(क)

पररचातलि प्राकृतिक स्रोिको अिजस्थति,
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(ख)

प्राकृतिक स्रोिको पररचालर्बाट प्रभाष्ट्रिि िेत्र,

(ग)

पररचातलि प्राकृतिक स्रोि उपरको तर्भनरिा,

(घ)

प्रतिफलबाट लाभाजन्िि िर्सङ्ख्या,

(ङ)

प्राकृतिक स्रोिमा आजिि िर्सङ्ख्या,

(च)

प्राकृतिक स्रोिको सं रिण र ददगो व्यिस्थापर्मा
सहभातगिा ।

15= रािस्िको बाँडफाँट गदान तलइर्े आधार: (1) आयोगले र्ेपाल सरकार, प्रदे श िथा

स्थार्ीय िहबीच र प्रदे श िथा स्थार्ीय िहबीच रािस्िको बाँडफाँट गर्े ष्ट्रिस्िृि

आधार र ढाँचा दे हायका आधारमा तर्धानरण गरी र्ेपाल सरकारमा तसफाररस गर्ुन
पर्ेछ :–
(क)

िर्सङ्ख्या र िर्साजङ्ख्यक ष्ट्रििरण,

(ख)

िेत्रफल,

(ग)

मार्ि ष्ट्रिकास सूचकाङ्क,

(घ)

खचनको आिश्यकिा,

(ङ)

रािस्ि सङ्कलर्मा गरे को प्रयास,

(च)

पूिानधार ष्ट्रिकास,

(छ)

ष्ट्रिशेष अिस्था।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले तर्धानरण गरे को ष्ट्रिस्िृि आधार

र ढाँचा पाँच िषनको लातग मान्य हुर्ेछ र आयोगले प्रत्येक पाँच िषनमा
पुर्रािलोकर् गरी र्ेपाल सरकारमा तसफाररस गर्ेछ ।

(३) उपदफा (२) मा िुर्सुकै कुरा लेजखएको भए िापतर् यो ऐर्

लागू भएपतछ पष्ट्रहलो पटक उपदफा (१) बमोजिम तर्धानरण गरे को ष्ट्रिस्िृि
आधार र ढाँचा ष्ट्रिशेष कारणिश पाँच िषन अगािै पुर्रािलोकर् गर्न आिश्यक
दे खेमा र्ेपाल सरकारले आयोगलाई अर्ुरोध गर्न सक्र्ेछ ।र्ेपाल सरकारले

गरे को अर्ुरोध मर्ातसब दे जखएमा आयोगले उपदफा (१) बमोजिम तर्धानररि
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ष्ट्रिस्िृि आधार र ढाँचामा पुर्रािलोकर् गरी र्ेपाल सरकारमा तसफाररस
गर्ेछ ।
(४) उपदफा (३) मा िुर्सुकै कुरा ले जखएको भए िापतर् उपदफा

(१) बमोजिम पष्ट्रहलो पटक तर्धानरण भएको ष्ट्रिस्िृि आधार र ढाँचा पाँच
िषनमा एकभन्दा बढी पटक पुर्रािलोकर् हुर् सक्र्े छै र् ।

16= अर्ुदार् तसफाररस गदान तलइर्े आधार: (1) र्ेपाल सरकारले प्रदे श िथा स्थार्ीय
िहलाई र प्रदे शले स्थार्ीय िहलाई प्रचतलि कार्ूर् बमोजिम उपलब्ध गराउर्े

ष्ट्रित्तीय समार्ीकरण अर्ुदार्का सम्बन्धमा र्ेपाल सरकार िथा प्रदे शलाई तसफाररस
गदान आयोगले दे हायका आधार तलई गर्ुन पर्ेछ:(क)

प्रदे श िथा स्थार्ीय िहमा रहे को जशिा, स्िास््य,
खार्ेपार्ी िस्िा मार्ि ष्ट्रिकास सूचकाङ्क,

(ख)

अन्य प्रदे श िा स्थार्ीय िहको सन्िुतलि ष्ट्रिकासको
अिस्था,

(ग)

प्रदे श िथा स्थार्ीय िहमा रहेको आतथनक, सामाजिक

(घ)

प्रदे श

िा अन्य कुर्ै प्रकारको ष्ट्रिभेदको अिस्था,
िथा

स्थार्ीय

िहको

पूिानधार ष्ट्रिकासको

अिस्था र आिश्यकिा,
(ङ)

प्रदे श िथा स्थार्ीय िहले िर्िालाई पुर्याउर्ु पर्े
सेिा,

(च)

प्रदे श िथा स्थार्ीय िहको रािस्िको अिस्था र
उठाउर् सक्र्े िमिा,

(छ)
िहलाई

प्रदे श िथा स्थार्ीय िहको खचनको आिश्यकिा ।

(२) र्ेपाल सरकारले प्रदे श िथा स्थार्ीय िहलाई र प्रदे शले स्थार्ीय
प्रचतलि

कार्ूर्

बमोजिम

उपलब्ध

गराउर्े

सशिन

अर्ुदार्का

सम्बन्धमा र्ेपाल सरकार िथा प्रदे शलाई तसफाररस गदान आयोगले सं ष्ट्रिधार्को

धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) र उपदफा (१) मा उजललजखि
ष्ट्रिषयहरूलाई आधार तलई गर्ुन पर्ेछ ।
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(३) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम ष्ट्रित्तीय समार्ीकरण अर्ुदार्

तसफाररस गदान प्रत्येक प्रदे श र स्थार्ीय िहले प्राप्त गर्े न्यूर्िम अर्ुदार् र
उपदफा (१) बमोजिमका आधारहरू बमोजिम प्रत्येक प्रदे श र स्थार्ीय िहले
प्राप्त गर्े ष्ट्रित्तीय समार्ीकरण अर्ुदार् तसफाररस गर्ेछ ।
पररच्छे द-५
ष्ट्रिष्ट्रिध

17= आयोगको सङ्गठर्ात्मक संरचर्ा र कमनचारी: (१) आयोगको सङ्गठर् सं रचर्ा र
कमनचारीको दरबन्दी र्ेपाल सरकारले स्िीकृि गरे बमोजिम हुर्ेछ ।
(२)

आयोगको कायन सञ्चालर्को लातग आिश्यक पर्े कमनचारी

र्ेपाल सरकारले उपलब्ध गराउर्ेछ।

18= पदीय मयानदा िथा आचरण पालर् गर्ुन पर्ेाः आयोगका अध्यि िथा सदस्यले आफ्र्ो

कायन सम्पादर् गदान सं ष्ट्रिधार्, यस ऐर् िथा प्रचतलि कार्ूर् बमोजिमको पदीय
मयानदा िथा आचरण पालर् गर्ुप
न र्ेछ ।

19= िाष्ट्रषक
न प्रतििेदर्ाः

(१) आयोगले आफूले गरे को काम कारबाहीको िाष्ट्रषक
न प्रतििेदर्

आतथनक िषन समाप्त भएको तमतिले िीर् मष्ट्रहर्ातभत्र रािपति समि पेश गर्ुन पर्ेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको िाष्ट्रषक
न
प्रतििेदर्मा अन्य ष्ट्रिषयको

अतिररक्त दे हायका ष्ट्रिषय समेि समािेश गर्ुन पर्ेछाः–
(क)

आयोगको िाष्ट्रषक
न कायनक्रमको कायानन्ियर् सम्बन्धी
ष्ट्रििरण िथा खचन,

(ख)

आयोगले

र्ेपाल

सरकार, प्रदे श

िथा

स्थार्ीय

िहलाई ददएको तसफाररस िथा सुझािको ष्ट्रििरण,
(ग)

तसफाररस िथा सुझाि कायानन्ियर्को अिस्था,

(घ)

आयोगको आतथनक िथा भौतिक स्रोि साधर् िथा
त्यसको उपयोगको अिस्था,

(ङ)

प्राकृतिक स्रोि िथा रािस्ि बाँडफाँट सम्बन्धी अन्य
ष्ट्रिषयमा गर्ुन पर्े सुधार सम्बन्धी सुझाि,
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(च)

यस ऐर् बमोजिम आयोगले पूरा गर्ुप
न र्े दाष्ट्रयत्ि
तर्िानहका

सम्बन्धमा

कारबाहीको ष्ट्रििरण ।

गररएको

अन्य

काम

(३) उपदफा (1) बमोजिमको प्रतििेदर् सङ्घीय सं सदमा पेश भएपतछ

आयोगले सो प्रतििेदर् सिनसाधारणको िार्कारीको लातग प्रकाशर् गर्ेछ ।

ँ सम्पकन: आयोगले र्ेपाल सरकारसँग सम्पकन रा्दा र्ेपाल सरकार,
20= र्ेपाल सरकारसग
अथन मन्त्रालय माफनि राख्नु पर्ेछ ।

21= अतधकार प्रत्यायोिर्: आयोगले सं ष्ट्रिधार् िथा यस ऐर् बमोजिम आफूलाई प्राप्त

अतधकारमध्ये आिश्यकिा अर्ुसार कुर्ै अतधकार िोष्ट्रकएको शिनको अधीर्मा रही
प्रयोग र पालर्ा गर्े गरी अध्यि, सदस्य, आयोगको सजचि

िा र्ेपाल सरकार,

प्रदे श िा स्थार्ीय िहको कुर्ै अतधकृि कमनचारीलाई प्रत्यायोिर् गर्न सक्र्ेछ ।

22= तर्यम बर्ाउर्े अतधकाराः (१) यो ऐर्को कायानन्ियर्को लातग आयोगले आिश्यक
तर्यम बर्ाउर् सक्र्ेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बर्ाउर्े तर्यममा र्ेपाल सरकारलाई

आतथनक भार िा दाष्ट्रयत्ि पर्े ष्ट्रिषय समािेश भएमा अथन मन्त्रालयको सहमति
तलर्ु पर्ेछ।

(३)

उपदफा

(१)

बमोजिम

आयोगले

रािपत्रमा प्रकाशर् भएको तमतिबाट प्रारम्भ हुर्ेछ ।

बर्ाएको

तर्यम

र्ेपाल

23= तर्दे जशका िा कायनष्ट्रितध बर्ाउर्े अतधकार: आयोगबाट सम्पादर् हुर्े काम सुचारू रूपले

सञ्चालर् गर्न िा गराउर्को लातग आयोगले यो ऐर् िथा यस ऐर् अन्िगनि बर्ेको
तर्यमको अधीर्मा रही आिश्यक तर्दे जशका िा कायनष्ट्रितध बर्ाउर् सक्र्ेछ ।
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