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राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग 

त िंहदरिार, काठमाडौं 

आि २०७८।७९ को काययक्रम र िाष्ट्रषयक प्रगति 

क्र. िं. काययक्रम र ष्ट्रक्रयाकलापहरु िाष्ट्रषयक प्रगति ष्ट्रििरण 

२.६.६.१३.३ पदातिकारी िथा कमयचारीको क्षमिा ष्ट्रिका  काययक्रम 

• आयोगमा काययरि हलकुा  िारी चालक र कायायलय  हयोगीहरू १४ जनालाई NATHM बाट 
Hospitality Awareness ष्ट्रिषयक िातलम प्रदान गररएको।  

• आयोगका पदातिकारी र कमयचारीको उपस्थथतिमा ष्ट्रिज्ञहरूबाट ददगो ष्ट्रिका  ष्ट्रिषय, Green 

Hydrogen fuel को िियमान स्थथति ष्ट्रिषय, पियिारोहण  म्बन्िी  म ामष्ट्रयक ष्ट्रिषय र राष्ट्रिय लेखा 
अनमुान  म्बन्िी ष्ट्रिषयमा काययपत्र प्रथितुि एिम ्छलफल िथा अन्िरष्ट्रक्रया  म्पन् न एएको। 

२.७.५.४ आयोगको िाष्ट्रषयक उत् ि  मारोह आयोजना  

आयोगको िाष्ट्रषयकोत् ि मनाउने  म्बन्िमा प्रत्येक िषयको अ ोज २७ गिेलाई िाष्ट्रषयकोत् ि मनाउने एनी 
तमति २०७८।०९।१४ मा तनणयय एएको हुुँदा य  िषय उक्त तमति  माप्त एै केको हुुँदा काययक्रम 
आयोजना नएएको। 

२.७.७.४६ आयोगको प्रतिक स्चन्ह (logo) तनमायण 
आयोगको लोगो तनमायणका लातग प्रतिथपिायका आिारमा उत्कृष्ट लोगो त फारर  गरी छनौटका लातग 
आयोग  मक्ष तमति २०७९।३।८ गिे प्रथिाि पेश गररएको। 

२.६.६.१३ 
आयोगको रणनीतिक योजना  म्बन्िमा  रोकारिालाहरु िंग 
अन्िरष्ट्रक्रया काययक्रम 

ष्ट्रितएन्न  रोकारिाला तनकाय ुँग दईुिटा अन्िरष्ट्रक्रया काययक्रम  म्पन्न गरी आयोगबाट रणतनतिक योजना 
थिीकृि एएको।  

२.७.५.२ आयोगको िाष्ट्रषयक प्रतििेदन ियारी, प्रकाशन िथा ष्ट्रििरण 
आयोगको िाष्ट्रषयक प्रतििेदन ियारी गरी  म्माननीय रािपतिज्यू  मक्ष प्रथििु गररएको र प्रदेशगि िथा 
िाष्ट्रषयक प्रतििेदन प्रकाशन/छपाइ कायय  म्पन्न एएको। 

२.६.६.११ 

प्रदेश िथा थथानीय िहमा ष्ट्रितएन्न  रोकारिाला व्यस्क्त/ 
तनकाय ुँग आयोगको एतूमका िथा काम कारिाही  म्बन्िमा 
बहृि अन्िरष्ट्रक्रया काययक्रम 

एघार िटा बहृि अन्िकृय या काययक्रम  म्पन्न एएको।  
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क्र. िं. काययक्रम र ष्ट्रक्रयाकलापहरु िाष्ट्रषयक प्रगति ष्ट्रििरण 

२.७.१३.१ थनािकोत्तर िथा ष्ट्रिद्यािाररिी शोि अध्ययन  हयोग काययक्रम  

ष्ट्रिद्यािाररिी शोि अध्ययनका लातग तत्रष्ट्रिष्ट्रिका २ िटा ष्ट्रिएाग ुँग  एझदारीपत्रमा हथिाक्षर एएको। 
तत्र.ष्ट्रि.ष्ट्रि. ईस्न्जतनयररङ अध्ययन  ुँथथान पलु्चोकबाट एक जना ष्ट्रिद्याथी छनौट गरी पठाईएकोमा 
 म्झौिा एई अध्ययन कायय अगातड बढेको। तत्रष्ट्रिष्ट्रिको २ िटा ष्ट्रिएाग र काठमाण्डौ ष्ट्रिस्ििद्यालय ुँग 
थेत   लेखनका लातग  मझदारी पत्रमा हथिाक्षर एएकोमा ष्ट्रिद्याथीहरु छनौट एइ नआएका। 

२.७.१३.२ 
ष्ट्रििष्ट्रिद्यालयमा अध्ययनरि ष्ट्रिद्याथीहरुको लातग ष्ट्रित्तीय 
 िंघीयिाका तबषयमा ईन्टनयस्शप अध्ययन काययक्रम  

तत्र.ष्ट्रि.ष्ट्रि.का ३ िटा ष्ट्रिएाग र काठमाण्डौ ष्ट्रििष्ट्रिद्यालय ुँग  मझदारीपत्रमा हथिाक्षरएएकोमा तत्रष्ट्रिष्ट्रि 
एगूएयशास्त्र केन्रीय ष्ट्रिएागबाट एक जना र काठमाण्डौ ष्ट्रिस्ििद्यालय थकूल अफ म्यानेजमेण्टबाट दईुजना 
ष्ट्रिद्याथीबाटबाट ईन्टनयस्शप कायय  म्पन्न एई अध्ययन प्रतििेदन प्राप्त एएको। 

२.६.६.१४ 
प्रदेश िथा थथानीय िहको कायय  म्पादन  चुकहरु  म्बन्िी 
अध्ययन िथा अन्िरष्ट्रक्रया  

 ूचकहरुको प्रतििेदन गनय पोटयल ियार एएको।  

 
प्रदेश िथा थथानीय िहको कायय  म्पादन मलु्याुँकन पोटयल 
 न्चालनको लातग िातलम / गोष्टी /  ेतमनार 

कणायली प्रदेशका दैलेख, रुकुमष्ट्रपश्चम जाजरकोट, मगु ुर जमु्ला गरी ५ िटा स्जल्लाका ३६ िटा थथानीय 
िहका कमयचारीलाई िातलम प्रदान गररएको। 

२.७.७.३४ 

ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान राजथि बाुँडफाुँट िथा रोयस्ल्ट 
बाुँडफाुँटका लातग प्रयोग एएका ष्ट्रिएीन्न तनकाय िथा िहिाट 
प्राप्त िथयािंकको field verification गरर अध्याितिक गने 

िथयािंक verification कायय एएको। 

२.७.७.३५ 
आयोगको काम कारिाही  म्बद्ध कानून / काययष्ट्रिति / 
तनदेस्शकाको िजुयमा एिम ्पररमाजयन कायय (अध्ययन /  िेक्षण) 

• आयोगको बैठक  ञ्चालन काययष्ट्रिति,२०७८ को मथयौदा ियार एई छलफलको क्रममा रहेको।  
• प्राकृतिक स्रोिको पररचालन  म्बन्िी एष्ट्रककृि कानून िजुयमा गने  न्दएयमा  ैद्दास्न्िक  हमतिका 

लातग अथय मन्त्रालयमा पत्राचार गररएको। 

• प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन २०७४ को  ुँशोिन गने  न्दएयमा  िंशििन मथयौदा ियार 
गररएको। 

२.७.७.४० 

िहगि  रकारहरुबीच राजथि बाुँडफाुँट  म्बन्िमा उठेका िथा 
उठ्न  ्ने ष्ट्रििाद  मािान  म्बन्िी अध्ययन (ढुङ् गा तगटी 
बालिुा, घरबहाल कर,  िारी  ािन कर) 

काययक्रम नएएको। 
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क्र. िं. काययक्रम र ष्ट्रक्रयाकलापहरु िाष्ट्रषयक प्रगति ष्ट्रििरण 

२.७.७.४१ 

प्रदेश  स्ञ्चि कोषबाट प्रदेश र थथानीय  रकारबीच राजथिको 
बाुँडफाुँटको  म्एािना र आिार िथा ढाुँचा तनिायरण  म्बन्िी 
अध्ययन 

काययक्रम नएएको। 

२.६.६.१० 

केन्रीयथिरमा ष्ट्रितएन्न  रोकारिाला व्यस्क्त/ तनकाय ुँग 
आयोगको एतूमका िथा काम कारबाही  म्बन्िमा िहृि 
अन्िरष्ट्रक्रया काययक्रम  

 शिय अनदुान हथिान्िरण  म्बन्िमा ष्ट्रितएन्न मन्त्रालयहरु ुँग छलफल अन्िरष्ट्रक्रया  म्पन्न एएको।  

२.७.७.३६ 

 ङ्घीय  स्ञ्चिकोषबाट प्रदेश र थथानीय  रकारलाई प्रदान गररने 
 मानीकरण अनदुान प्रयोजनाथय प्रदेश िथा थथानीय िहको 
खचयको आिश्यकिा र राजथि क्षमिा िथा ष्ट्रित्तीय अन्िरको 
अध्ययन 

स्शक्षा मन्त्रालयका प्रतितनति िंग छलफल एएको। 

२.७.७.३७ 

नेपाल  रकारले प्रदेश िथा थथानीय  रकारलाई र प्रदेश 
 रकारले थथानीय  रकारलाई प्रदान गने  शिय अनदुानको 
आिार तनिायरण िथा  ोको कायायन्ियन  म्बन्िी अध्ययन 

अध्ययन कायय  म्पन्न एई प्रतििेदन प्राप्त एएको। 

२.७.७.३८ 

 मष्ट्रष्टगि आतथयक  ूचकहरुको ष्ट्रिश्लषेण िथा  ङ्घ, प्रदेश र 
थथानीय िहले तलन  ्ने आन्िररक ऋणको  ीमा  म्बन्िी 
अध्ययन  

अध्ययन कायय  म्पन्न एई प्रतििेदन प्राप्त एएको। 

२.७.७.३९ 

प्रदेश िथा थथानीय िहलाई उपलब्ि गराउने ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुान िथा राजथि बाुँडफाुँट अन्िगयिको न्यूनिम 
अनदुान  म्बन्िी  ैद्धान्िीक आिार िथा अभ्या   म्बन्िी 
अध्ययन 

अध्ययन कायय  म्पन्न एई प्रतििेदन प्राप्त एएको।  

२.६.६.१५ 
प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप्त रोयल्टी बाुँडफाुँट एििं उपयोग 
 म्बन्िमा केस्न्रयथिरमा अन्िरष्ट्रक्रया काययक्रम 

केस्न्रयथिरका  रोकारिाला तनकायहरु ुँग छलफल िथा अन्िष्ट्रक्रय या काययक्रम  म्पन्न गररएको। 
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क्र. िं. काययक्रम र ष्ट्रक्रयाकलापहरु िाष्ट्रषयक प्रगति ष्ट्रििरण 

२.७.७.४५ 
नेपालमा पानी िथा अन्य प्राकृतिक स्रोिहरुबाट हाल म्म 
उठेका र एष्ट्रिष्यमा प्राप्त हनु  ्ने रोयल्टी  म्बन्िमा अध्ययन  

अध्ययन काययक्रम  म्पन्न गरर प्रतििेदन प्राप्त एएको।  

२.७.७.४२ 

प्राकृतिक स्रोि पररचालनमा  ङ् घ प्रदेश र थथानीय िहको 
लगानी िथा प्रतिफल तनिायरणका आिार िय गने  म्बन्िमा 
अध्ययन  

लगानी िथा प्रतिफल तनिायरणका आिार िय गने  म्बन्िमा अध्ययन काययका लातग TOR, लागि 
अनमुान, RFP थिीकृि एएको। अध्ययन कायय नहनुे एएपश्चाि ष्ट्रितनयोस्जि बजेट अको काययक्रममा 
रकमान्िर गररएको। 

२.७.७.४४ 

प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप्त रोयल्टी बाुँडफाुँट एएका 
आयोजनाहरुको िािािरस्णय प्रएाि मूल्याङ्कन प्रतििेदन 
कायायन्ियन  म्बन्िमा अध्ययन  

िादी खोला जलष्ट्रिद्यिु आयोजना र तत्रशलुी-३ए जलष्ट्रिद्यिु आयोजनाको िािािरणीय प्रएाि मूल्याङ्कन 
प्रतििेदन अध्ययन कायय गररएको। 

२.७.८.१ 

िन क्षेत्रलगायिका प्राकृतिक स्रोिको क्षेत्रगि िथयाङ्क िथा 
रोयल्टीको ष्ट्रििरण व्यिथथापन  म्बन्िी  फ्टिेयर अद्याितिक 
िथा िातलम 

 फ्टिेयर अद्याितिक कायय  म्पन्न गररएको। 

२.७.७.४३ 

प्राकृतिक स्रोिको बाुँडफाुँट  म्बन्िमा  ङ् घ, प्रदेश र थथानीय 
िहतबच उठ्न  ्ने  म्एाष्ट्रिि ष्ट्रििादको ष्ट्रिषयमा अध्ययन 
अन ुन्िान गने  

चमेतलया जलष्ट्रिद्यिु आयोजनाको ष्ट्रिद्यिु रोयल्टी बाुँडफाुँट  म्बन्िमा थथानीय िहबाट थपष्ट गररददन 
अनरुोि एए बमेस्जम थथलगि अिलोकन गरी अध्ययन गररएको। 

 

अन्य उपलब्िीहरूूः 

१ आयोगको  न्चार िथा बाह्य पहुुँच रणनीति ियार गरी थिीकृि एएको। 

२ स्शिपरुी नागाजुयन राष्ट्रिय तनकुञ्जको मध्यििी क्षेत्र िररपरर जोतडएका थथानीय िह ुँग प्राकृतिक स्रोिको पररचालन, उपयोग िथा रोयल्टी बाुँडफाुँड  म्बन्िमा छलफल िथा अन्िरष्ट्रक्रया 
काययक्रम गररएको। 

३ नेपाल  रकार, प्रदेश  रकार र थथानीय िहबीच प्राकृतिक स्रोििाट प्राप्त हनुे खानी िथा खतनज पदाथयको थप हनु गएको रोयल्टीको ष्ट्रहथ ा बाुँडफाुँट  म्िन्िमा नेपाल  रकारलाई 
त फारर  गररएको। 

४ एकद्वार प्रणाली माफय ि कर  िंकलन हनुपुने  म्बन्िमा त न्िपुाल्चोक स्जल्लास्थथि खानी  िंचालकले ददइएको तनिेदन उपर उद्योग िास्णज्य िथा आपतुिय मन्त्रालयलाई  ो  म्बन्िी 
नेपाल  रकारबाट एएको तनणयय कायायन्ियन गनय  झुाि पठाइएको।  


