
राष्ट्रिय प्राकृष्ट्िक स्रोि िथा ष्ट्ित्त आयोग  

सूचना  
(दोस्रो पटक प्रकाशित शिशतिः २०७९।१०।११) 

 

आयोगको वार्षिक स्वीकृत कायिक्रम अनसुार नेपालका र्वर्िन्न 

र्वश्वर्वद्यालयहरुमा अध्ययनरत र्वद्यार्थीहरुबाट स्नातकोत्तर तहमा इन्टनिशीप 

र रे्थर्सस लेखन तर्था र्वद्यावाररर्ि तहमा रे्थर्सस लेखनसम्बन्िी कायिक्रम 

रहकेो छ। सो अध्ययन अनसुन्िान कायिमा सहकायि गनि इच्छुक 

र्वश्वर्वद्यालयहरुले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गनिका लार्ग यो सचूना 

दोस्रोपटक प्रकार्शत िएको र्मर्तले १५ (पन्र) र्दनर्ित्र आयोगको नीर्त 

र्वशे्लक्षण तर्था व्यवस्र्थापन महाशाखामा सम्पकि  राख्नहुुन जानकारी 

गराइन्छ। 

पनुश्चिः अध्ययन अनसुन्धानसँग सम्बशन्धत शिस्ततृ जानकारी तथा प्रशिक्षाथी 

पररचालन तथा िोध काययशिशध, २०७८ आयोगको िेभसाइड 

www.nnrfc.gov.np िा हनेय र डाउनलोड गनय सशकनेछ । 



शोधऩत्र रेखनका ऺेत्रहरु 
 

  शोधऩत्र रेखनका रागग देहामका विषमहरु भध्मेफाट शोधकताारे छनौट गना 
सक्नछे्- 

क. प्राकृगतक स्रोतको ऩरयचारनभा तीन तहका सयकायको रगानी तथा प्रगतपरको वहस्सा 
गनधाायणको आधाय । 

ख. संघ, प्रदेश य स्थानीम तहरे प्राकृगतक स्रोतको उऩमोग गदाा स्थानीम सभदुामराई रगानी गना 
ददने आधाय। 

ग. संघ, प्रदेश य स्थानीम तहरे प्राकृगतक स्रोतको प्रमोग िा विकासफाट प्राप्त राबको गनश्चित अंश 
योमल्टी, सेिा िा िस्तकुो रुऩभा ऩरयमोजना प्रबावित ऺेत्र य स्थानीम सभदुामराई उऩरब्ध गयाउन े
विषम  

घ. प्राकृगतक स्रोतको फााँडपााँड सम्फन्धी विषमभा तीन तहका सयकायका िीच उठ्न सक्ने वििादका 
विषमहरु य वििाद सभाधानका उऩामहरु 

ङ. प्राकृगतक स्रोतको फााँडपााँडको अिधायणा य िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कनभा आमोगको बगूभका 

च. प्राकृगतक स्रोतको संयऺण य उऩमोगभा तीन तहका सयकायको बगूभका 

छ. संघीम सश्चित/विबाज्म कोषफाट संघ, प्रदेश य स्थानीम सयकाय फीच याजस्िको फााँडपााँड गने 
विस्ततृ आधाय य ढााँचा गनधाायण 

ज. प्रदेश सश्चित/ विबाज्म कोषफाट प्रदेश य स्थानीम तह फीच याजस्िको फााँडपााँड गने विस्ततृ 
आधाय य ढााँचा 

झ. संघ,प्रदेश य स्थानीम सयकायको खचा श्चजम्भेिायी ऩूया गने उऩामहरु 

ञ. संघ,प्रदेश य स्थानीम सयकायको याजस्ि श्चजम्भेिायी ऩूया गने उऩामहरु 

ठ. संघ,प्रदेश सयकायको याजस्ि फााँडपााँड आधायको ऩनुयािरोकन 



ड. नेऩार सयकाय,प्रदेश िा स्थानीम तहिीच याजस्ि फााँडपााँड सम्फन्धभा उठ्न सक्ने वििाद 
सभाधानका उऩामहरु 

ढ. संघीम सश्चित कोषफाट प्रदेश य स्थानीम सयकायराई प्रदान गरयने वित्तीम सभानीकयण अनदुानका 
आधायहरु  

ण. याविम नीगत तथा कामाक्रभ,भानक,ऩूिााधायको अिस्था अनसुाय प्रदेश य स्थानीम तहराई प्रदान 
गरयने सशता अनदुानको आधाय  

त. संघ,प्रदेश य स्थानीम तहको खचाको आिश्मकता य याजस्िको ऺभता ऩवहचान  

थ. संघ,प्रदेश य स्थानीम तहरे गरन सक्ने आन्तरयक ऋणको सीभा गनधाायण 

द. प्रदेश तथा स्थानीम तहको कामासम्ऩादन भूल्माङ्कनका विगध य उऩामहरु 

न. वित्तीम सभानीकयण अनदुानको उऩमोगराई प्रबािकायी फनाउने उऩामहरु 

ऩ. वित्तीम सभानीकयण अनदुान अन्तगात न्मूनतभ अनदुान गनधाायणका आधायहरु य मसको उऩादेमता 

प. वित्तीम सभानीकयण अनदुान अन्तगात सूत्रभा आधारयत अनदुान गनधाायणका आधायहरुभा 
ऩरयभाजान 

फ. वित्तीम सभानीकयण अनदुान अन्तगात कामा सम्ऩादनभा आधारयत अनदुानको भहत्तभ वहस्साको 
आकाय 

ब. प्रदेश य स्थानीम तहको िीचभा सिायी साधन कय फााँडपााँडका आधायहरु 

भ. प्राकृगतक स्रोत िन य संयश्चऺत ऺेत्रफाट प्राप्त योमल्टी फााँडपााँडका आधायहरु 

म. प्राकृगतक स्रोत वियुततुफाट प्राप्त योमल्टी फााँडपााँडका आधायहरु 

य. प्राकृगतक स्रोत ऩिातायोहणफाट प्राप्त योमल्टी फााँडपााँडका आधायहरु 

र. प्राकृगतक स्रोत खानी तथा खगनजफाट प्राप्त योमल्टी फााँडपााँडका आधायहरु 

ि. ऩानी तथा ऩानीजन्म प्राकृगतक स्रोतको ऩरयचारन य योमल्टी संकरनको संबाव्मता 

स. प्राकृगतक स्रोतको ऩरयचारनफाट प्राप्त हनु सक्ने योमल्टीको ऩरयभाण य मसरे भरुकु विकासभा 
गना सक्ने मोगदान 



श. प्राकृगतक स्रोतको ऩरयचारन य संयऺणभा ध्मान ददनऩुने विषमहरु 

ष. येगडमो तयङ्ग (wave frequency), काफान व्माऩाय, िामू उजाा, सौमा उजाा, पोहोय व्मिस्थाऩन 
रगामत प्राकृगतक स्रोतसंग सम्फन्धी विषमहरु 

ह. जरिाम ुऩरयितानका कायण प्राकृगतक स्रोतभा ऩना सक्ने प्रबाि य सो फाट योमल्टी संकरनभा ऩना 
सक्ने प्रबाि सम्फन्धी विषमहरु 

ऺ. आमोगरे सभम सभमभा तोक्ने अन्म विषमहरु 


