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राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग 
त िंहदरबार, काठमाडौं 

आ.ि. २०७७/७८ को िाष्ट्रषिक कायिक्रम 
 

क्र. िं कायिक्रम/ष्ट्रक्रयाकलापहरु फागनु मष्ट्रहना म्मको प्रगति 

२.६.६.१० केन्द्रस्िरमा ष्ट्रितिन्द् न  रोकारिाला व्यक्ति / 
तनकाय ँग आयोगको ितूमका िथा  काम कारिाही 
 म्बन्द्धमा िृहि अन्द्िरष्ट्रक्रया कायिक्रम (गोष्ठी िथा 
कायिशाला)  

 आयोगबाट आ.ब. २०७८/७९ को लातग 
नेपाल  रकारलाई गररएको त फारर हरुका 
 म्बन्द्धमा नेपाल  रकारका केक्तन्द्रय 
तनकायहरु ँग अन्द्िरष्ट्रक्रया गररने । 

२.६.६.११ प्रदेश िथा स्थानीय िहमा ष्ट्रितिन्न  रोकारिाला 
व्यक्ति/ तनकाय ँग आयोगको ितूमका िथा काम 

कारिाही  म्बन्द्धमा िृहि अन्द्िरष्ट्रक्रया कायिक्रम 
(गोष्ठी िथा कायिशाला)  

 प्रदेश   निं. १ का ४ क्तिल्लाका ९ िटा  प्रदेश 
निं २ को २ क्तिल्लामा ५ िटा,  गण्डकी 
प्रदेशको गोरखा क्तिल्लाका ११ स्थानीय 
िहहरु ँग अन्द्िरष्ट्रक्रया कायिक्रम  म्पन्न 
गररएको। 

 तमति २०७७।११।१४ र १५ गिे  ाििटै 
प्रदेश आतथिक मामीला िथा योिना 
मन्द्रालयका  क्तिि िथा अन्द्य कमििारीहरु ँग  

 म्बक्तन्द्धि प्रदेशको बारेमा अन्द्िरष्ट्रक्रया 
कायिक्रम गररएको।  

२.६.६.१२ प्रदेश िथा स्थानीय िहमा ष्ट्रित्तीय  िंघीयिा र 
प्राकृतिक स्रोि पररिालन  म्बन्द्धमा अतिमखुीकरण 
कायिक्रम(गोष्ठी िथा कायिशाला)   

 प्रदेशगि रुपमा ष्ट्रितिन्न स्थानीय िहहरु ँग 

िि ुिअल अन्द्िर म्िाद कायिक्रम  ञ्चालन गरी 
 झुाि    िंकलन गररएको । 

२.७.५.३ बाष्ट्रषिक प्रतििेदन ियारी, प्रकाशन िथा ष्ट्रििरण   एकमषु्ठ िाष्ट्रषिक प्रतििेदन ियार गरी 
 म्माननीय राष्ट रपतिूयू म पे पेश गररएको। 

  ाथै  ािैिटा प्रदेशका  म्बक्तन्द्धि प्रदेशगि 
प्रतििेदन प्रकाशन गरी प्रदेश निं २ िथा 
गण्डकी    प्रदेशमा प्रस्ििु गररएको र अन्द्य 
प्रदेशमा पतन प्रस्ििु गने िरणमा रहेको। 

२.७.५.४ आयोगको िाष्ट्रषिक उत् ि  मारोह आयोिना   आयोगको बाष्ट्रषिक उत् ि मनाउने तमति 
एष्ट्रकन निएकोले कायिक्रम हनु न केको। 

२.७.७.१८  मष्टीगि आतथिक  ूिकहरूको ष्ट्रिश्लषेण िथा 
आन्द्िररक ऋणको  ीमा  म्बन्द्धी अध्ययन 

(अध्ययन/ िे पेण/अन ुान्द्धान) 

  ाििितनक ऋण व्यिस्थापन कायािलय, नेपाल 
राि बैक र नरबहादरु थापा (ष्ट्रिज्ञ स्रोि 
व्यक्ति)बाट आन्द्िररक ऋणको  न्द्दििमा 
प्रस्ििुी िथा  ो  म्बन्द्धी अन्द्िरष्ट्रक्रया 
गररएको। 

२.७.७.१९  प्राकृतिक स्रोिको पररिालन, बाँडफाँट , ष्ट्रििाद 

तनिारण र लगानी िथा प्रतिफलको  ष्ट्रहस् ा तनधािरण 
 म्बन्द्धी कायिक्रम   

 प्रदेश निं २, लकु्तम्िनी प्रदेश र कणािली 
प्रदेशका गरी ७२ िटा स्थानीय िह (Zoom 

meeting)हरु  ँग िि ुिअल अन्द्िरष्ट्रक्रया 
गररएको। 
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क्र. िं कायिक्रम/ष्ट्रक्रयाकलापहरु फागनु मष्ट्रहना म्मको प्रगति 

२.७.७.२० प्रदेश िथा स्थानीय िहको कायि म्पादनका 
 ूिकहरुको पष्ट्रहिान िथा मापन कायिक्रम 
(अध्ययन/ िे पेण/अन ुान्द्धान) 

 प्रदेश िथा स्थानीय िहको कायि म्पादन 
 ूिक  म्बन्द्धमा प्रथम िौमात कबाट 
कायिक्रम गनि बाँकी प्रदेश निं. १  र प्रदेश निं. 
२ का िथा ६ िटै महानगरपातलकाहरु गरी 
२३ िटा स्थानीय िहहरुको  िंलग्निामा 
िि ुिअल अन्द्िरष्ट्रक्रया कायिक्रम गरी  झुाि 

 िंकलन। 

 त्य ैगरी कायि म्पादन  ूिकको  म्बन्द्धमा 
तमति २०७७/०८/१० मा ष्ट्रिज्ञ (डाक्टर 

क्तखमलाल देिकोटा)  ँग छलफल िथा 
परामशि ।  

 तमति २०७७।११।१४ र १५ मा 
लतलिपरुको गोदािारीमा प्रदेशका आतथिक 
ष्ट्रिका  िथा योिना मन्द्रालयका 
 क्तििूयूहरु ँग गरेको अन्द्िरष्ट्रक्रया गोष्ठीमा 
कायि म्पादन  ूिकहरुको ष्ट्रिषयमा छलफल 
गररएको। 

 तनम्न ४ िटा स्थानीय िहमा कायि म्पादन 
 ूिक  म्बक्तन्द्ध अन्द्िरष्ट्रक्रया गररएको। 

१. हले ी ििुािङु न.पा., खोटाङ्ग 

२. िान ेन नगरपातलका, पाल्पा 
३. कुश्मा नगरपातलका, पििि 

४. बेनी न.पा. म्याग्दी 
२.७.७.२४ आयोगको काम काबािही  म्बद्ध कानूनको ििुिमा 

एिम ्पररमाििन ियारी कायि 
(अध्ययन/ िे पेण/अन ुान्द्धान) 

 राक्तष्ट रय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, 
२०७४ को  िंशोधन  म्बन्द्धी मस्यौदा ियार 
गरी आयोगमा छलफल िएको । 

२.७.७.२६ नेपाल  रकार, प्रदेश र स्थानीय िहको रािस्ि 
अ लुी र खिि क्तिम्मेिारीमा गनुिपेने  धुार 
 म्बन्द्धमा अध्ययन। 
(अध्ययन/ िे पेण/अन ुन्द्धान) 

 प्रदेश िथा स्थानीय िहको रािस्ि अ ूलीमा 
 धुार  म्बन्द्धमा प्रदेशगि रुपमा प्रथम 
िौमात कबाट कायिक्रम गनि बाँकी प्रदेश निं. 
१  र प्रदेश निं. २ का िथा ६ िटै 
महानगरपातलकाहरु गरी २३ िटा स्थानीय 
िहहरुको  िंलग्निामा िि ुिअल अन्द्िरष्ट्रक्रया 
कायिक्रम गररएको। 

 नेपाल  रकार, प्रदेश  रकार र स्थानीय 
 रकारको रािस्ि अ लुी र खिि  
क्तिम्मेिारीमा गनुिपने  धुार  म्बन्द्धमा ष्ट्रिज्ञ ँग 
छलफल िथा परामशि गररएको।  
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क्र. िं कायिक्रम/ष्ट्रक्रयाकलापहरु फागनु मष्ट्रहना म्मको प्रगति 

 तमति २०७७।११।१४ र १५ मा 
लतलिपरुको गोदािारीमा प्रदेशका आतथिक 
ष्ट्रिका   िथा योिना मन्द्रालयका 
 क्तििूयूहरु ँग गरेको अन्द्िरष्ट्रक्रया गोष्ठी 
गररएको। 

 तनम्न स्थानीय िहको स्थलगि अनगुमन गरी 
रािस्ि अ लुीमा  धुार  म्बन्द्धमा अन्द्िरष्ट्रक्रया 
गररएको। 

१. हले ी ििुािङु न.पा., खोटाङ्ग 

२. िान ेन नगरपातलका, पाल्पा 
३. कुश्मा नगरपातलका, पििि 

४. बेनी न.पा. म्याग्दी 
२.७.७.२७ प्राकृतिक स्रोि (रोयल्टी) बाँडफाडँ  म्बन्द्धी 

त फारर को िािािरणीय प्रिाि  म्बन्द्धी अधययन  

 प्राकृतिक स्रोि (रोयल्टी) बाँडफाँड  म्बन्द्धी 
त फारर को िािािरणीय प्रिाि मलु्यािंकन 
 म्बन्द्धमा ७ िटै प्रदेशका १५० िटा 
स्थानीय िहहरु िि ुिअल अन्द्िरष्ट्रक्रया कायिक्रम 
 म्पन्न गरी  झुाब  िंकलन गररएको ।  

२.७.७.२८  शिि अनदुानका आधार त फारर का लातग नेपाल 
 रकारबाट  ञ्चालन िएका  पेेरगि 

कायिक्रमहरुको पनुरािलोकन िथा मलु्याङ् कन 
(अध्ययन/ िे पेण/अन ुान्द्धान) 

  शिि अनदुानको आधार त फारर का 
 न्द्दििमा ष्ट्रितिन्न ष्ट्रिषयगि मन्द्रालयहरु ँग 
अन्द्िरष्ट्रक्रया कायिक्रम आयोिना गररएको । 

 अध्ययन प्रतििेदन प्राप्त िएको । 

२.७.७.३२ ष्ट्रित्तीय हस्िान्द्िरण िथा रोयल्टी बाँडफाँडको लातग 
प्रयोग गररने िथ्याङ्कको  िंकलन िथा ष्ट्रिश्लषेण 
(अध्ययन/ िे पेण/अन ुान्द्धान) 

 ष्ट्रितिन्न तनकायहरुबाट िथ्याकिं   िंकलन गरी 
त फारर मा उपयोग गररएको । 

२.७.७.३३ स्थानीय िह र प्रदेशबाट िौमात क रुपमा प्राप्त 
गने िथ्याङ्क  िंकलन र 

ष्ट्रिष्टलेषण(अध्ययन/ िे पेण/अन ुान्द्धान) 

 ष्ट्रितिन्न तनकायहरुबाट िथ्याकिं   िंकलन गरी 
त फारर मा उपयोग गररएको । 

२.७.७.२३ आयोगको  िंस्थागि  पेमिा ष्ट्रिका  कायिक्रम 
(अध्ययन/ िे पेण/अन ुन्द्धान) 

 प्राकृतिक स्रोिको िथ्यािंक व्यिस्थापन 
 म्बन्द्धी  फ्टिेयर  ञ् िालन गनिका लातग 

आिस्यक िानकारीको लातग  िंघ, प्रदेश र 
स्थानीय िहहरुको  म्बद्द तनकायहरुलाई 
िातलम प्रदान गररएको।(प्राकृतिक स्रोि 
पररिालन िथा रोयल्टी बाँडफाँड महाशाखा 
माफि ि िातलम प्रदान गररएको।) 

 


