
1 
 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग 

त िंहदरबार, काठमाडौं 
 

आतथिक िर्ि २०७६।७७ को कायि प्रगति ष्ट्रििरण 

 

१. मखु्य मखु्य कायि प्रगति एििं उपलब्धीहरुः 
१.१ प्रदेश िथा स्थानीय िहको जन िंख्या र जन ािंख्ख्यक ष्ट्रििरण, क्षेत्रफल, मानि ष्ट्रिका   ूचकाङ्क, खचिको 

आिश्यकिा, राजस्ि  िंकलनमा गरेको प्रया , पिुािधारको ष्ट्रिका  लगायिका ष्ट्रिस्ििृ आधार ( ूचक) र 
ढााँचाका आधारमा  िंघ, प्रदेश र स्थानीय  रकारबीच राजस्िको बााँडफााँड गने  म्बन्धमा नेपाल  रकारलाई 
त फारर  गररएको। 

१.२ प्रदेश िथा स्थानीय िहको खचिको आिश्यकिा र राजस्िको क्षमिा, पूिािधार ष्ट्रिका को अिस्था र 
आिश्यकिा, मानि ष्ट्रिका   ूचकाङ्क, आतथिक  ामाख्जक अ मानिा लगायिका  ूचकाङ्कका आधारमा 
 िंघीय  िंख्चि कोर्बाट प्रदेश र स्थानीय  रकारलाई प्रदान गररने ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान  म्बन्धमा 
नेपाल  रकारलाई त फारर  गररएको। ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान हस्िान्िरणको त फारर  गदाि प्रदेश 
िथा स्थानीय िहको कायि म्पादन मापनको  ूचकलाई पतन आधार तलईएको। 

१.३ राष्ट्रिय नीति िथा कायिक्रम, मानक, पिुािधारको अिस्था अन ुार नेपाल  रकारबाट प्रदेश र स्थानीय िहमा 
प्रदान गररन े शिि अनदुानको आधार ियार गरी नेपाल  रकारलाई त फारर  गररएको । 

१.४   मष्ट्रिगि आतथिक  ूचकहरको ष्ट्रिश्लरे्ण गरी  िंघ, प्रदेश र स्थानीय  रकारले तलन  क्न ेआन्िररक ऋणको 
त मा तनधािरण गरी नेपाल  रकार, प्रदेश  रकार र स्थानीय  रकारलाई त फारर  गररएको। 

१.५ पिििारोहण, िन, ष्ट्रिद्यिु र खानी िथा खतनज  म्बन्धी प्राकृतिक स्रोिको पररचालनबाट प्राप्त हनुे रोयल्टी 
ष्ट्रिर्यगि अलग अलग  ूचकािंकका आधारमा नेपाल  रकार, प्रदेश  रकार र स्थानीय िह बीच बााँडफााँड 
गने गरी  ो  म्बन्धी रोयल्टीको ष्ट्रहस् ा तनधािरण गरी त फारर  गररएको। 

१.६ स्थानीय िहको खचिको आिश्यकिा र राजस्िको क्षमिा, पूिािधार ष्ट्रिका को अिस्था र आिश्यकिा, मानि 
ष्ट्रिका   ूचकाङ्क, आतथिक  ामाख्जक अ मानिा लगायिका  ूचकाङ्कका आधारमा  िै प्रदेशबाट  म्बद्ध 
स्थानीय िहमा हस्िान्िरण हनुे ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर  गररएको। 
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१.७ प्रदेशबाट स्थानीय िहमा प्रदान गररने  शिि अनदुानको आधार ियार गरी  बै प्रदेश  रकारलाई त फारर  
गररएको। 

१.८  म्बख्न्धि स्थानीय िहको जन िंख्या,  डकको लम्बाई, िन िथा हरीयाली लगायिका  ूचक एििं ढााँचाका 
आधारमा प्रदेश  रकारबाट स्थानीय िहलाई प्रदान गरीने  िारी  ाधन कर बााँडफााँड गरी प्रदेश  रकारलाई 
त फारर  गररएको । 

१.९ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ बमोख्जम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग   
   तनयमािली, २०७६ िजुिमा गरी लागू गररएको। 

१.१० राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगका पदातधकारी िथा कमिचारीहरूको आचार िंष्ट्रहिा,२०७६ िजुिमा 
गरी कायािन्ियनमा ल्याईएको। 

१.११ आयोगको प्रथम िाष्ट्रर्िक प्रतििेदन, २०७६ ियार गरी  म्माननीय रािपतिज्यू  मक्ष पेश गरीएको र 
 ाििटै प्रदेशका अलग अलग प्रदेशगि िाष्ट्रर्िक प्रतििेदन,२०७६ ियार गरी माननीय प्रदेश प्रमखुज्यूहरू 
 मक्ष प्रस्ििु गररएको। 

१.१२ बाष्ट्रर्िक कायिक्रममा उल्लेख्खि अध्ययन, िथयािंक  िंकलन एििं अद्याितधक, ष्ट्रिश्लरे्ण, अन्िरष्ट्रक्रया, छलफल, 
अतिमखुीकरण, क्षमिा अतिबदृ्धी, प्रतििेदन ियारी एििं प्रकाशन लगायिका अन्य कायिहर तनयतमि रपमा 
 म्पादन गररएको ।  
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