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राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ 

प्रमाणीकरण तमति  
२०७४।६।२७  

संशोधन गने ऐन 

केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५                         २०७५।११।१९ 

 

संिि ्२०७४ सालको ऐन नं. १७ 

प्रस्िािनााः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगको काम, कितव्यय र धतधकारका सम्बन्धमा 
आिश्यक व्ययिस्था गनत िाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संष्ट्रिधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्ययिस्थाष्ट्रपका–संसदले यो 
ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारजम्भक 

1 संजिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग 
ऐन, २०७४”  रहेको छ । 

(२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

2 पररभाषा: ष्ट्रिषय िा प्रसङ्गले धको धथत नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क)  “धध्यि” भन्नाले आयोगको धध्यि सम्झन ुपछत ।  

(ख)  “आयोग” भन्नाले संष्ट्रिधानको धारा २५० बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक 
स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग सम्झन ुपछत ।  

(ग)  “योिना” भन्नाले आयोिना, पररयोिना, कायतक्रम समेि सम्झन ुपछत । 

(घ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झन ु पछत र सो शब्दले धध्यि 
समेिलाई िनाउँछ । 

(ङ)  “संष्ट्रिधान” भन्नाले नेपालको संष्ट्रिधान सम्झन ुपछत । 

 

पररच्छेद-२ 

आयोगको काम, कितव्यय र धतधकार  



 
 
 

www.lawcommission.gov.np 

2 
 

3 आयोगको काम, कितव्यय र धतधकाराः (1) संष्ट्रिधान  िथा यस ऐनमा  

धन्यत्र उजललजखि काम, कितव्यय र  धतधकारका  धतिररक्त  आयोगको धन्य काम, कितव्यय 
र धतधकार देहाय बमोजिम हनुेछ :– 

(क) प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशले स्थानीय िहलाई ददने ष्ट्रित्तीय 
समानीकरण धनदुान सम्बन्धमा प्रदेशलाई तसफाररस गने, 

(ख) प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशले स्थानीय िहलाई प्रदान गने सशित 
धनदुानको आधार ियार गरी प्रदेशलाई तसफाररस गने, 

(ग) नेपाल सरकार, प्रदेश िा स्थानीय िहबीच रािस्िको बाँडफाँट 
सम्बन्धमा उठेको ष्ट्रििाद समाधान गनत आिश्यक सहिीकरण र 
सहयोग गने, 

(घ) नेपाल सरकारले प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई ददने धनदुान 
सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सझुाि ददने, 

(ङ) नेपाल सरकार िथा प्रदेशले रािस्ि बाँडफाँटका सम्बन्धमा कुनै 
सझुाि माग गरेमा आिश्यक सझुाि ददन,े  

(च) नेपाल सरकार, प्रदेश िथा स्थानीय िहले लगाउने करका 
सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश िा स्थानीय िहले सझुाि माग 
गरेमा आिश्यक सझुाि ददने, 

(छ) प्राकृतिक स्रोिको  संरिण र उपयोगका ष्ट्रिषयमा नेपाल सरकार, 

प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई आिश्यक सझुाि ददने । 

(2) आयोगले संष्ट्रिधान िथा यस ऐन बमोजिम सझुाि िा तसफाररस ददँदा िा 
ढाँचा ियार गदात प्रदेश िथा स्थानीय िहको कायत सम्पादनलाई समेि आधार तलनछे । 

4 राय परामशत तलन सक्न:े आयोगले आफ्नो काम, कितव्ययको सम्बन्धमा धन्य संिैधातनक 
तनकाय, नेपाल सरकार, प्रदेश िथा स्थानीय िहका सरकारी कायातलय िा साितितनक 
संस्थासँग परामशत गनत िा राय तलन सक्नेछ । 

5 ष्ट्रिशषेज्ञको सेिा तलन सक्नाेः  आयोगले संष्ट्रिधान  र यस ऐन बमोजिम सम्पादन गनुत पने 
कुनै काम आयोगमा कायतरि िनशजक्तबाट सम्पादन हनु नसक्ने भएमा त्यसको कारण 
खलुाई प्रचतलि सङ्घीय कानून बमोजिम सम्बजन्धि ष्ट्रिशेषज्ञ िा ष्ट्रिजशष्टीकृि तनकायको सेिा 
तलन सक्नेछ ।  
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6 सतमति िा कायतदल गठन गनत सक्न:े (1) आयोगसँग सम्बजन्धि कुनै ष्ट्रिशेष प्रकृतिको 
कायत सम्पादन गने प्रयोिनको लातग आयोगले कायातितध िोकी कुनै सतमति िा कायतदल 
गठन गनत सक्नेछ । 

(२) उपदफा (1) बमोजिमको सतमति िा कायतदलको काम, कायतिेत्रगि शित 
िथा कायातितध त्यस्िो सतमति िा कायतदल गठन गदातका बखि आयोगले तनधातरण गरे 
बमोजिम हनुेछ । 

7 समन्िय िथा सहकायत गनत सक्न:े  आयोगले आिश्यकिा धनसुार संिैधातनक तनकाय, 
नेपाल सरकार, प्रदेश िथा स्थानीय िहका सरकारी कायातलय िा साितितनक संस्थासँग 
समन्िय िथा सहकायत गनत सक्नेछ। 

8 आयोगको काममा सहयोग गनुत पने: आयोगले आफ्नो कायत सम्पादनको तसलतसलामा कुनै 
तनकाय िा पदातधकारीसँग सूचना, ष्ट्रििरण िा सहयोग माग गरेमा त्यस्िो सूचना, ष्ट्रििरण 
िा सहयोग उपलब्ध गराउन ुसम्बजन्धि तनकाय िा पदातधकारीको कितव्यय हनुेछ । 

 

पररच्छेद-३ 

आयोगको कायतसञ्चालन 

9 आयोगको कायातलय: आयोगको कायातलय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ ।  

10 आयोगको बैठकाः (१) आयोगले संष्ट्रिधान, यस ऐन र धन्य प्रचतलि कानून बमोजिम गनुत 
पने काम आयोगको बैठकको तनणतय बमोजिम हनुेछ ।  

(२) आयोगको बैठक आिश्यकिा धनसुार धध्यिले िोकेको तमति, समय र 
स्थानमा बस्नेछ ।  

(३) आयोगको सजचिले आयोगको बैठक बस्न े तमति, समय र स्थान िोकी 
बैठकमा छलफल हनुे ष्ट्रिषयसूची सष्ट्रहिको सूचना बैठक बस्न े समयभन्दा साधारणिया 
धठ्चालीस घण्टा धगािै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

(४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोजिम बैठकमा छलफल हनुे ष्ट्रिषयसूचीमा 
उजललजखि ष्ट्रिषयको धतिररक्त धन्य कुनै ष्ट्रिषयमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी 
छलफल गराउन चाहेको ष्ट्रिषय र कारण सष्ट्रहिको सूचना बैठक बस्नभुन्दा कम्िीमा 
चौबीस घण्टा धगािै आयोगको सजचिलाई ददन ु पनेछ ।त्यसरी सूचना प्राप्त हनुासाथ 
आयोगको सजचिले त्यसको िानकारी सबै सदस्यलाई ददन ुपनेछ । 
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(५) उपदफा (३) र (४) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापतन आयोगको 
बैठकमा उपजस्थि सबै सदस्यको सहमतिले ष्ट्रिषयसूचीमा नपरेको ष्ट्रिषयमा पतन छलफल 
गरी तनणतय गनत सष्ट्रकनेछ । 

(६) आयोगमा ित्काल कायम रहेका पचास प्रतिशिभन्दा बढी सदस्य उपजस्थि 
भएमा आयोगको बैठकको लातग गणपूरक सङ्ख्या पगेुको  

मातननेछ । 

(७) आयोगको बैठकको धध्यििा धध्यिले गनेछ । 

(८) आयोगको तनणतय बहमुिद्वारा हनुेछ र मि बराबर भएमा बैठकमा धध्यििा 
गने व्ययजक्तले तनणातयक मि ददनेछ । 

(९) आयोगको तनणतयको धतभलेख आयोगको सजचिले ियार गरी धध्यि िथा 
सदस्यको दस्िखि गराई रा् नेछ । 

(१०) आयोगको िररष्ठिम ्कमतचारीले आयोगको बैठकमा सजचिको रूपमा काम  
गनेछ । 

(११) आयोगको बैठक सम्बन्धी धन्य कायतष्ट्रितध आयोग आफैले तनधातरण गरे 
बमोजिम हनुेछ।  

11 कायत ष्ट्रिभािनाः धध्यि र सदस्यको कायत ष्ट्रिभािन आयोगले तनधातरण गरे बमोजिम  
हनुेछ ।  

12 कायतबाहक भई काम गनेाः कुनै कारणबश धध्यिको पद ररक्त भएमा,  तनि 
संष्ट्रिधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम आफ्नो पदको कायतसम्पादन गनत 
नपाउने भएमा, ष्ट्रिदेश भ्रमणमा गएकोमा िा साि ददनभन्दा बढी समयसम्म तबदामा 
रहेकोमा आयोगको िररष्ठिम ्सदस्यले आयोगको कायतबाहक धध्यि भई काम   गनेछ ।  

13 आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपनेाः कुनै सदस्यको स्थान ररक्त रहेको कारणले मात्र 
आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पने छैन । 

 

                                                           
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोतधि । 
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पररच्छेद-४ 
प्राकृतिक स्रोिको पररचालन, रािस्ि बाडँफाटँ िथा धनदुान  

14 प्राकृतिक स्रोिको पररचालन गदात तलइन े आधार:  (1) आयोगले प्राकृतिक स्रोिको 
पररचालनमा नेपाल सरकार, प्रदेश िथा स्थानीय िहले गने लगानीको ष्ट्रहस्सा देहायका 
आधारमा िय गरी नेपाल सरकारमा तसफाररस गनुत पनेछ :– 

(क)  रािस्िको धिस्था र उठाउन सक्ने िमिा, 
(ख) लगानी गनत सक्ने िमिा, 
(ग) प्राप्त गने उपलजब्धको ष्ट्रहस्सा, 
(घ) प्राप्त उपलजब्धको उपभोगको ष्ट्रहस्सा, 
(ङ) पूिातधारको धिस्था र आिश्यकिा, 
(च) आतथतक धिस्था र भौगोतलक बनोट । 

(२) आयोगले उपदफा (1) बमोजिम प्राकृतिक स्रोिको पररचालनबाट प्राप्त हनुे 
प्रतिफलको ष्ट्रहस्सा देहायका आधारमा तनधातरण गरी नेपाल सरकारमा तसफाररस गनुत  
पनेछ :– 

(क)  पररचातलि प्राकृतिक स्रोिको धिजस्थति, 

(ख) प्राकृतिक स्रोिको पररचालनबाट प्रभाष्ट्रिि िेत्र, 

(ग) पररचातलि प्राकृतिक स्रोि उपरको  तनभतरिा, 
(घ) प्रतिफलबाट लाभाजन्िि िनसङ्ख्या, 
(ङ) प्राकृतिक स्रोिमा आजिि िनसङ्ख्या, 
(च) प्राकृतिक स्रोिको संरिण र ददगो व्ययिस्थापनमा सहभातगिा । 

15 रािस्िको बाडँफाटँ गदात तलइन ेआधार: (1) आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश िथा स्थानीय 
िहबीच र प्रदेश िथा स्थानीय िहबीच रािस्िको बाँडफाँट गने ष्ट्रिस्ििृ आधार र ढाँचा 
देहायका आधारमा तनधातरण गरी नेपाल सरकारमा तसफाररस गनुत पनेछ :– 

(क) िनसङ्ख्या र िनसाजङ्ख्यक ष्ट्रििरण, 

(ख) िेत्रफल, 

(ग) मानि ष्ट्रिकास सूचकाङ्क, 

(घ) खचतको आिश्यकिा, 
(ङ) रािस्ि सङ्कलनमा गरेको प्रयास, 

(च) पूिातधार ष्ट्रिकास, 

(छ) ष्ट्रिशेष धिस्था। 
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(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले तनधातरण गरेको ष्ट्रिस्ििृ आधार र ढाँचा 
पाँच िषतको लातग मान्य हनुेछ र आयोगले प्रत्येक पाँच िषतमा पनुरािलोकन गरी नेपाल 
सरकारमा तसफाररस गनेछ ।  

(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापतन यो ऐन लागू भएपतछ 
पष्ट्रहलो पटक उपदफा (१) बमोजिम तनधातरण गरेको ष्ट्रिस्ििृ आधार र ढाँचा ष्ट्रिशेष 
कारणिश पाँच िषत धगािै पनुरािलोकन गनत आिश्यक देखेमा नेपाल सरकारले 
आयोगलाई धनरुोध गनत सक्नेछ ।नेपाल सरकारले गरेको धनरुोध मनातसब देजखएमा 
आयोगले उपदफा (१) बमोजिम तनधातररि ष्ट्रिस्ििृ आधार र ढाँचामा पनुरािलोकन गरी 
नेपाल सरकारमा तसफाररस गनेछ । 

(४) उपदफा (३) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापतन उपदफा (१) बमोजिम 
पष्ट्रहलो पटक तनधातरण भएको ष्ट्रिस्ििृ आधार र ढाँचा पाँच िषतमा एकभन्दा बढी पटक 
पनुरािलोकन हनु सक्ने छैन । 

16 धनदुान तसफाररस गदात तलइन ेआधार: (1) नपेाल सरकारले प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई 
र प्रदेशले स्थानीय िहलाई प्रचतलि कानून बमोजिम उपलब्ध गराउने ष्ट्रित्तीय समानीकरण 
धनदुानका सम्बन्धमा नेपाल सरकार िथा प्रदेशलाई तसफाररस गदात आयोगले देहायका 
आधार तलई गनुत पनेछ:- 

(क) प्रदेश िथा स्थानीय िहमा रहेको जशिा, स्िास््य, खानेपानी िस्िा 
मानि ष्ट्रिकास सूचकाङ्क, 

(ख)  धन्य प्रदेश िा स्थानीय िहको सन्ितुलि ष्ट्रिकासको धिस्था, 
(ग) प्रदेश िथा स्थानीय िहमा रहेको आतथतक, सामाजिक िा धन्य कुनै 

प्रकारको ष्ट्रिभेदको धिस्था, 
(घ)  प्रदेश िथा स्थानीय िहको पूिातधार ष्ट्रिकासको धिस्था र 

आिश्यकिा, 
(ङ)  प्रदेश िथा स्थानीय िहले िनिालाई परु् याउन ुपने सेिा, 
(च)  प्रदेश िथा स्थानीय िहको रािस्िको धिस्था र उठाउन सक्ने 

िमिा, 
(छ)  प्रदेश िथा स्थानीय िहको खचतको आिश्यकिा । 

 (२) नेपाल सरकारले प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई र प्रदेशले स्थानीय िहलाई 
प्रचतलि कानून बमोजिम उपलब्ध गराउने सशित धनदुानका सम्बन्धमा नेपाल सरकार 
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िथा प्रदेशलाई तसफाररस गदात आयोगले संष्ट्रिधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को 
खण्ड (ग) र उपदफा (१) मा उजललजखि ष्ट्रिषयहरूलाई आधार तलई गनुत पनेछ । 

(३)  आयोगले उपदफा (१) बमोजिम ष्ट्रित्तीय समानीकरण धनदुान तसफाररस 
गदात प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय िहले प्राप्त गने न्यूनिम धनदुान र  उपदफा (१) 
बमोजिमका आधारहरू बमोजिम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय िहले प्राप्त गने ष्ट्रित्तीय 
समानीकरण धनदुान तसफाररस गनेछ । 

 

पररच्छेद-५ 

ष्ट्रिष्ट्रिध 

17 आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कमतचारी: (१) आयोगको सङ्गठन संरचना र 
कमतचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्िीकृि गरे बमोजिम हनुेछ ।  

(२)  आयोगको कायत सञ्चालनको लातग आिश्यक पने कमतचारी नपेाल सरकारले 
उपलब्ध गराउनेछ। 

18 पदीय मयातदा िथा आचरण पालन गनुत पनेाः आयोगका धध्यि िथा सदस्यले आफ्नो कायत 
सम्पादन गदात संष्ट्रिधान, यस ऐन िथा प्रचतलि कानून बमोजिमको पदीय मयातदा िथा 
आचरण पालन गनुतपनेछ ।  

19 िाष्ट्रषतक प्रतििेदनाः  (१) आयोगले आफूले गरेको काम कारबाहीको िाष्ट्रषतक प्रतििेदन 
आतथतक िषत समाप्त भएको तमतिले िीन मष्ट्रहनातभत्र रािपति समि पेश गनुत पनेछ।   

(२) उपदफा (१) बमोजिमको िाष्ट्रषतक प्रतििेदनमा धन्य ष्ट्रिषयको धतिररक्त 
देहायका ष्ट्रिषय समेि समािेश गनुत पनेछाः– 

(क) आयोगको िाष्ट्रषतक कायतक्रमको कायातन्ियन सम्बन्धी ष्ट्रििरण िथा 
खचत,  

(ख) आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई ददएको 
तसफाररस िथा सझुािको ष्ट्रििरण,  

(ग) तसफाररस िथा सझुाि कायातन्ियनको धिस्था,  

(घ) आयोगको आतथतक िथा भौतिक स्रोि साधन िथा त्यसको 
उपयोगको धिस्था, 

(ङ) प्राकृतिक स्रोि िथा रािस्ि बाँडफाँट सम्बन्धी धन्य ष्ट्रिषयमा गनुत 
पने सधुार सम्बन्धी सझुाि, 
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(च) यस ऐन बमोजिम आयोगले पूरा गनुतपने दाष्ट्रयत्ि तनिातहका 
सम्बन्धमा गररएको धन्य काम कारबाहीको ष्ट्रििरण । 

(३) उपदफा (1) बमोजिमको प्रतििेदन सङ्घीय संसदमा पेश भएपतछ आयोगले 
सो प्रतििेदन सितसाधारणको िानकारीको लातग प्रकाशन गनेछ । 

20 नपेाल सरकारसँग सम्पकत : आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पकत  रा्दा नेपाल सरकार, धथत 
मन्त्रालय माफत ि राख्न ुपनेछ । 

21 धतधकार प्रत्यायोिन: आयोगले संष्ट्रिधान िथा यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त 
धतधकारमध्ये आिश्यकिा धनसुार कुनै धतधकार िोष्ट्रकएको शितको धधीनमा रही प्रयोग 
र पालना गने गरी धध्यि, सदस्य, आयोगको सजचि  िा नेपाल सरकार, प्रदेश िा 
स्थानीय िहको कुनै धतधकृि कमतचारीलाई प्रत्यायोिन गनत सक्नेछ । 

22 तनयम बनाउन ेधतधकाराः (१) यो ऐनको  कायातन्ियनको लातग आयोगले आिश्यक तनयम 
बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम बनाउने तनयममा नेपाल सरकारलाई आतथतक भार िा 
दाष्ट्रयत्ि पने ष्ट्रिषय समािेश भएमा धथत मन्त्रालयको सहमति तलन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले बनाएको तनयम नेपाल रािपत्रमा प्रकाशन 
भएको तमतिबाट प्रारम्भ हनुेछ । 

23 तनदेजशका िा कायतष्ट्रितध बनाउन ेधतधकार: आयोगबाट सम्पादन हनुे काम सचुारू रूपले 
सञ्चालन गनत िा गराउनको लातग आयोगले यो ऐन िथा यस ऐन धन्िगति बनेको 
तनयमको धधीनमा रही आिश्यक तनदेजशका िा कायतष्ट्रितध बनाउन सक्नेछ ।  

 

 

 


