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राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग 

त िंहदरबार, काठमाडौं 

आ.ि. २०७७/७८ को काययक्रम 

क्र. िं काययक्रम/ष्ट्रक्रयाकलापहरु प्रथम चौमात क प्रगति 

२.६.६.१० केन्द्रस्िरमा ष्ट्रितिन्न  रोकारिाला 
व्यक्ति/ तिकाय िंग आयोगको ितूमका 
िथा  काम कारिाही  म्बन्द्धमा िृहि 
अन्द्िरष्ट्रक्रया काययक्रम (गोष्ठी िथा 
काययशाला)  

काययक्रम  ञ्चालि गिे चरणमा रहेको। 

२.६.६.११ प्रदेश िथा स्थािीय िहमा ष्ट्रितिन्न 
 रोकारिाला व्यक्ति/ तिकाय िंग 
आयोगको ितूमका िथा काम कारिाही 
 म्बन्द्धमा िृहि अन्द्िरष्ट्रक्रया काययक्रम 
(गोष्ठी िथा काययशाला)  

दोस्रो चौमात कमा काययक्रम गिे गरी कायययोजिा स्िीकृि 
िएिापति गााँउपातलका राष्ट रीय महा िं , िगरपातलका  िं  र 
ष्ट्रित्त आयोगको   मन्द्ियमा  बै स्थािीय िहका प्रमखु, 

उपप्रमखु, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र अन्द्य  रोकारिाला 
प्रतितिधीहरु ाँग िच ुयअल माध्यमबाट  ाििटा प्रदेशगि रुपमा 
बहृद छलफल िथा अन्द्िरष्ट्रक्रया काययक्रम गरी  झुाि 
 िंकलि गररएको। 

२.६.६.१२ प्रदेश िथा स्थािीय िहमा ष्ट्रित्तीय 
 िं ीयिा र प्राकृतिक स्रोि पररचालि 
 म्बन्द्धमा अतिमखुीकरण काययक्रम(गोष्ठी 
िथा काययशाला)   

प्रदेशगि रुपमा ष्ट्रितिन्न स्थािीय िहहरु ाँग िच ुयअल 
अन्द्िर म्िाद काययक्रम  ञ्चालि गरी  झुाि  िंकलि 
गररएको । 

२.७.५.३ बाष्ट्रषयक प्रतििेदि ियारी, प्रकाशि िथा 
ष्ट्रििरण  

एकमषु्ठ िाष्ट्रषयक प्रतििेदि ियार गरी  म्माििीय 
राष्ट रपतिूयू मक्ष पेश गररएको। ाथै  ािैिटा प्रदेशका 
 म्बक्तन्द्धि प्रदेशगि प्रतििेदि ियारीको चरणमा रहेको। 

२.७.५.४ आयोगको िाष्ट्रषयक उत् ि  मारोह 
आयोजिा  

आयोगको बाष्ट्रषयक उत् ि  मिाउि े ष्ट्रिषयमा आयोगमा  
छलफल िईरहेको । 

२.७.७.१८  मष्टीगि आतथयक  ूचकहरूको ष्ट्रिश्लषेण 
िथा आन्द्िररक ऋणको  ीमा  म्बन्द्धी 
अध्ययि (अध्ययि/ िेक्षण/अि ुान्द्धाि) 

 िै प्रदेश िथा स्थािीय िहहरुको िेि ाईट मेिबाट 
उपलब्ध िथ्याकिं  ष्ट्रििरण  िंकलि गरी अध्ययि कायय अगाडी 
बष्ट्रिरहेको ।  ाथै आन्द्िररक ऋण व्यिस्थापि  न्द्दियमा 
 ाियजतिक ऋण व्यिस्थापि कायायलय ाँग अन्द्िरष्ट्रक्रया 
काययक्रम आयोजिा गररएको । िेपाल राि बैँक िथा 
ष्ट्रिज्ञ ाँग अन्द्िरष्ट्रक्रया काययक्रम गिे चरणमा रहेको। 

२.७.७.१९  प्राकृतिक स्रोिको पररचालि, बााँडफााँट , 

ष्ट्रििाद तििारण र लगािी िथा 
प्रतिफलको  ष्ट्रहस् ा तिधायरण  म्बन्द्धी 
काययक्रम   

प्राकृतिक स्रोिको पररचालि म्बद्ध मौजदुा  िंिैधातिक िथा 
काििुी  प्रस्टिा म्बन्द्धमा ष्ट्रितिन्न ष्ट्रिज्ञहरु ाँग आयोगका 
माििीय अध्यक्षूयू लगायि  म्पूणय कमयचारीहरु ाँग 
अन्द्िष्ट्रक्रय या काययक्रम  ञ्चालि गररएको। ाथै प्रदेशगि रुपमा 
ष्ट्रितिन्न स्थािीय िहहरु ाँग िच ुयअल अन्द्िरष्ट्रक्रया गरी  झुाि 
 िंकलि गररएको। 
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क्र. िं काययक्रम/ष्ट्रक्रयाकलापहरु प्रथम चौमात क प्रगति 

२.७.७.२० प्रदेश िथा स्थािीय िहको 
कायय म्पादिका  ूचकहरुको पष्ट्रहचाि 
िथा मापि काययक्रम 

(अध्ययि/ िेक्षण/अि ुान्द्धाि) 

प्रदेश िथा स्थािीय िहको कायय म्पादि  ूचक  म्बन्द्धमा 
प्रदेशगि रुपमा  बै प्रदेशका ष्ट्रितिन्न स्थािीयिहहरुको 
 िंलग्ििामा िच ुयअल अन्द्िरष्ट्रक्रया काययक्रम गरी  झुाि 
 िंकलि गररएको ।  

२.७.७.२४ आयोगको काम काबायही  म्बद्ध 
कािूिको िजुयमा एिम ्पररमाजयि ियारी 
कायय (अध्ययि/ िेक्षण/अि ुान्द्धाि) 

राक्तष्ट रय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐि २०७४ को 
 िंशोधिको  म्बन्द्धमा अध्ययि कायय िईरहेको। 

२.७.७.२६ िेपाल  रकार, प्रदेश र स्थािीय िहको 
राजस्ि अ लुी र खचय क्तजम्मेिारीमा 
गिुयपेिे  धुार  म्बन्द्धमा अध्ययि। 
(अध्ययि/ िेक्षण/अि ुन्द्धाि) 

स्थािीय िहको राजस्ि अ लुी र खचय क्तजम्मेिारी  म्बधमा 
प्रदेशगि रुपमा  बै प्रदेशका ष्ट्रितिन्न स्थािीयिहहरु मेिको 
 िंलग्ििामा िच ुयअल अन्द्िरष्ट्रक्रया काययक्रम  म्पन्न  गरी 
 झुाब  िंकलि गररएको ।  

२.७.७.२७ प्राकृतिक स्रोि (रोयल्टी) बााँडफााँड 
 म्बन्द्धी त फारर को िािािरणीय 
प्रिाि  म्बन्द्धी अधययि  

प्राकृतिक स्रोि (रोयल्टी) बााँडफााँड  म्बन्द्धी त फारर को 
िािािरणीय प्रिाि मलु्यािंकि  म्बन्द्धमा ष्ट्रितिन्न १८ िटा 
स्थािीय िहहरु ाँग िच ुयअल अन्द्िरष्ट्रक्रया काययक्रम  म्पन्न 
गरी  झुाब  िंकलि गररएको ।  

२.७.७.२८  शिय अिदुािका आधार त फारर का 
लातग िेपाल  रकारबाट  ञ्चालि 
िएका क्षेत्रगि काययक्रमहरुको 
पिुरािलोकि िथा मलु्याङ् कि 
(अध्ययि/ िेक्षण/अि ुान्द्धाि) 

RFP जारी गरी  कु्तचकृि परामशयदािाहरुबाट आतथयक िथा 
प्राष्ट्रितधक प्रस्िाि माग गरी मूल्याकिं ि गरी ररि पगेुको 
परामशयदा ाँग  म्झौिा गरी अध्ययि गररएको ।  

२.७.७.३२ ष्ट्रित्तीय हस्िान्द्िरण िथा रोयल्टी 
बााँडफााँडको लातग प्रयोग गररिे 
िथ्याङ्कको  िंकलि िथा ष्ट्रिश्लषेण 
(अध्ययि/ िेक्षण/अि ुान्द्धाि) 

ष्ट्रितिन्न तिकायहरुबाट िथ्याकिं  प्राप्त गिे कायय िईरहेको। 

२.७.७.३३ स्थािीय िह र प्रदेशबाट चौमात क 
रुपमा प्राप्त गिे िथ्याङ्क  िंकलि र 

ष्ट्रिष्टलेषण(अध्ययि/ िेक्षण/अि ुान्द्धाि) 

प्रदेश िथा स्थािीय िहबाट िथ्याकिं  प्राप्त गिे कायय 
िईरहेको। 

२.७.७.२३ आयोगको  िंस्थागि क्षमिा ष्ट्रिका  
काययक्रम 
(अध्ययि/ िेक्षण/अि ुान्द्धाि) 

प्राकृतिक स्रोिको िथ्यािंक व्यिस्थापि  म्बन्द्धी  फ्टिेयर 
 ञ् चालि गियका लातग आिस्यक जािकारीको लातग  िं , 

प्रदेश र स्थािीय िहहरुको  म्बद्द तिकायहरुलाई िातलम 
प्रदाि गररएको।( जस्िो ष्ट्रक पययटि ष्ट्रििाग िि ष्ट्रििाग, 

राष्ट्रिय तिकुञ्ज ष्ट्रििाग ष्ट्रिद्यिु ष्ट्रिका  ष्ट्रििाग प्रादेक्तशक र 
क्तजल्लास्िररय िि कायायलयहरुका  म्बद्ध पदातधकारीहरु 

 मेि ाँग छलफल र िातलम  ञ्चालि गररएको । 
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अन्द्य प्रशा तिक उपलब्धीहरु 

1. आतथयक िषय २०७६/७७को िाष्ट्रषयक कायय म्पादि मूल्याकिं िको काम  म्पन्न गरी  म्बक्तन्द्धि तिकायहरुमा 
पठाईएको। 

2. क्तजन्द् ी तिरीक्षण  म्पन्न गरेको,   ेिा करारमा काययरि कमयचारीहरुको म्याद थप  म्बन्द्धी कायय गरेको। 

3. इलेक्ट्रोतिक्ट्  िथा मेक्तशिरी उपकरणहरुको तियतमि  तियत ङ्ग, चेक जााँच, ममयि  िंिार िथा Immediate 

Support लगायिका कायय- म्झौिा िई कायय आरम्ि िएको।  

4. आयोगको िेि ाइटको तियतमि  धुार िथा अद्याितधक गिे  म्बन्द्धी-  म्झौिा िई कायय आरम्ि िएको। 

5.  शिय अिदुािको आधार त फारर का लातग िेपाल  रकार र प्रदेशले  शिय अिदुाि प्रदाि गरेर  ञ्चालि 
िएका क्षेत्रगि काययक्रमहरुको पिुरािलोकि िथा मूल्याङ्कि गरी   शिय अिदुािका आधारहरु तिमायण 
गिे अध्ययि कायय- खररद इकाईमा प्राप्त िएपतछ खररद प्रष्ट्रक्रया अगातड बिाई  म्झौिा िै केको 

6. छात्रिृक्तत्त मिोियि त फाररश लगायि दैतिक प्रशा तिक काययहरु  म्पादि गदै आएको।  

7. कायायलय  ामाि खररद म्बन्द्धी त लबन्द्दी दरिाउ पत्र मूल्याङ्कि गरी काििुी ररि पयुायई छिौट िएको 
फमय िंग खररद प्रष्ट्रक्रया अगाडी बिाईएको। 

8. आयोगमा काययरि कमयचारीहरुको िच ुयअल माध्यमबाट स्टाफ बैठक िथा आयोगको काम कारबाहीको 
ष्ट्रिषयमा आयोगका माििीय अध्यक्षूयू,  क्तचिूयू महाशाखा प्रमखुूयू िथा शाखा प्रमखुहरु  मेिको 
 हिातगिामा छलफल िथा बैठक  

9. आयोग परर र िथा काययकक्षको तियतमि  र फाई , ममयि म्िार र  िंरक्षणको व्यिस्था गररएको।  

10. कोतिड-१९ को महामारीलाई मद्यिजर गरी स्िास्थ्यका मापदण्डहरु अबलम्बि गरी आयोगको 
कायय ञ् चालि गररएको  ाथै आयोगले िच ुयअल माध्यमबाट स्थािीय  रकार, प्रदेश  रकार िथा अन्द्य 
ष्ट्रिषयष्ट्रिज्ञहरु ाँग िच ुयअल माध्यमबाट अन्द्िरष्ट्रक्रया, छलफल एििं अन्द्िर िंिादका काययक्रमहरु  ञ् चालि 
गरररहेको।  

 


