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सॊश्चऺप्त ऩषृ्ठबमूभ 

नेऩारको सॊववधानरे प्रत्माबतू गयेको तीन तहको शासन व्मवस्था कामाषन्त्वमनको 
क्रभभा सॊववधानको धाया 168 (१) फभोश्चजभ मभमत २०७४ सार पागनु ५ गते 
प्रदेशफासी जनताहरुको जनचाहना अनरुुऩ गठन बएको मस सदूुयऩश्चिभ प्रदेश सयकायरे 
तीन फषष अवमध ऩूया गयेको छ । नेऩारको इमतहासभा नवीनतभ ऩद्धमतको रुऩभा यहेको 
सॊघीमता कामाषन्त्वमन गने मसरमसराभा ववमबन्न चनुौतीहरुको साभना गदै प्रदेश सयकाय 
जनअऩेऺा अनरुुऩ कामष सञ्चारन गने प्रमत्नका साथ अगामड फवढयहेको छ।प्रदेश 
सयकायरे "सभदृ्ध सदूुयऩश्चिभ मनभाषण" को भूर भभषराई आत्भसात गदै प्रदेशको सभग्र 
आमथषक ववकास य सभवृद्धको भूर ध्मेमका साथ सदूुयऩश्चिभ प्रदेश सयकाय गठन बएको 
तीन फषष ऩूया बएको सन्त्दबषभा कानूनी तथा सॊस्थागत सॊयचनाको अबाव यहेको सरुुवाती 
चयणभा प्रदेश सयकायरे साॊगठमनक सॊयचना ववस्ताय य कानून मनभाषणराई उच्च 
प्राथमभकताका साथ अगामड फढाएको छ । 

स्थाऩनाको ऩवहरो वषषभा प्रदेशको नाभाकयण य याजधानी यहने ऺेर मनधाषयण गयेकोभा 
याजधानी ऺेरको ऩूवाषधाय ववकासको रामग सदूुयऩश्चिभ प्रदेश याजधानी ऩूवाषधाय ववकास 
समभमत (गठन) आदेश, २०७६ प्रदेश सयकाय (भश्चन्त्रऩरयषद्) वाट जायी बई सोही 
फभोश्चजभ समभमतको कामषकायी मनदेशक तोक्नकुा साथै सम्बाव्मता अध्ममन सम्ऩन्न 
बईसकेको तथा जग्गा प्राप्ती, ववस्ततृ आमोजना प्रमतवेदन य प्रायश्चम्बक वातावयणीम प्रबाव 
भलु्माॊकनको कामष प्रायम्ब बएको छ । मस अवमधभा प्रदेश सयकायवाट चाय वटा 
वावषषक नीमत तथा कामषक्रभ जायी गरयएको छ बने प्रस्ततु गरयएका चाय वटा फजेट भध्मे 
तीन वटा फजेटको कामाषन्त्वमन सम्ऩन्न बएको य चौथो फजेट कामाषन्त्वमनको चयणभा 
यहेको छ। 

९ वटै श्चजल्राका सफै मनवाषचन ऺेरहरुभा कामाषन्त्वमन हनेु गयी आमथषक वषष 
2075/07६ भा प्रदेश ऩूवाषधाय ववकास कामषक्रभ (सञ्चारन कामषववमध) मनमभावरी, 
2075 फभोश्चजभ छनौट बएका ५७१ वटा ऩूवाषधाय ववकास सम्फन्त्धी आमोजनाहरु 
कामाषन्त्वमनभा गईसकेका छन।्त्मसैगयी प्रदेश ऩूवाषधाय ववकास कामषक्रभ (सञ्चारन 
कामषववमध) मनमभावरी, 2076 फभोश्चजभ छनौट बई प्रदेश सयकाय भातहतका 
मनकाम/कामाषरम एवॊ स्थानीम तह भापष त आ.व. 2076/077 भा ८३६ 
आमोजनाहरु कामाषन्त्वमनभा गएका तथा चार ुआ.व. 2077/078 भा जम्भा 878 
आमोजनाहरु छनौट बई कामाषन्त्वमनको क्रभभा यहेका छन ्।  



ववश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैमरएको कोमबड-१९ रे सभग्र ववश्वराई नै आक्रान्त्त 
ऩायेको वतषभान ऩरयप्रके्ष्मभा मो प्रदेश ऩमन उक्त भहाभायीको चऩेटाफाट अछुतो यहन 
नसके ताऩमन प्रदेश सयकायको आफ्नो साभर्थमषरे भ्माएसम्भ प्रदेशको सवाषविण ववकास 
तथा प्रदेशवासी जनताहरुको सखु य सवोत्तभ वहतका रामग मनयन्त्तय रामग ऩयेको छ 
।प्रदेश सयकाय गठन बएको तीन फषषको अवमधभा हामसर बएका भहत्त्वऩूणष 
उऩरश्चव्धहरु देहाम फभोश्चजभ प्रस्ततु गरयएको छ । 

1= सशुासन तथा भानव अमधकाय-  

प्रदेशको सावषजमनक भामभराराई स्वच्छ, सऺभ, मनष्ऩऺ, ऩायदशॉ, भ्रष्टाचायभकु्त, 

जनउत्तयदामी य जनसहबामगताभूरक तलु्माउॉदै प्रदेशफाट प्रवाह हनेु सेवा सवुवधाभा 
जनताको सभान, सहज य सयर ऩहुॉच समुनश्चित गनुषका साथै कानूनको शासन, चसु्त 
प्रशासन, ववकेश्चन्त्िकयण, आमथषक अनशुासन तथा सावषजमनक कामष य स्रोतको सभशु्चचत 
व्मवस्थाऩन भापष त नागरयकसभऺ असर शासनराई प्रत्माबमूत गनष सदूुयऩश्चिभ प्रदेश 
सशुासन ऐन, 2075 कामाषन्त्वमनभा यहेको छ । मस प्रदेशका नागरयकका चासो, गनुासो 
य सभस्माहरुराई सभमभै सम्फोधन गने गयाउने उदे्दश्मरे सञ्चारनभा ल्माइएको हेरो 
मस.एभ. कामषक्रभराई मनयन्त्तयता ददइएको छ । भवहराहरुको भानव अमधकायको 
सम्भान, सॊयऺण य ऩरयऩूमतषको रामग भवहरा ववरुद्धको ववबेदको अवशेषको रुऩभा यहेको 
छाउऩडी प्रथाजन्त्म कुयीमतको अन्त्त्म गयी भमाषददत य सभताभूरक सभाजको मनभाषण गने 
दीघषकामरन सोचका साथ छाउऩडी प्रथाजन्त्म कुयीमत उन्त्भरुन नीमत, २०७६ प्रदेश 
सयकाय (भश्चन्त्रऩरयषद्) वाट ऩारयत बई रागू बएको छ । 

 

प्रदेश सयकाय गठन बए ऩिात हारसम्भ १०० ऩटक भश्चन्त्रऩरयऩद् वैठक फमस 
भन्त्रारमहरुफाट प्राप्त प्रस्तावहरु रगामत अन्त्म ववमबन्न ववषमहरुभा मनणषम बई मनणषम 
कामाषन्त्वमनको मनयन्त्तय अनगुभन गरयदै आएको छ बन ेमस अवमध सम्भ ३१ ऩटक सश्चचव 
वैठक, १२ ऩटक प्रदेश सॊकट व्मवस्थाऩन केन्त्ि वैठक, ३ ऩटक प्रदेश सभन्त्वम ऩरयषद्को 
वैठक फसी ववववध ववषमहरुभा मनणषम बई सम्फश्चन्त्धत मनकामभा कामाषन्त्वमनका रामग 
ऩठाईएको अवस्था छ ।त्मसैगयी कोमबड-१९ सॊक्रभण योकथाभ रगामतका सभसाभवमक 
भहत्वका ववषमका सन्त्दबषभा भाननीम भखु्मभन्त्रीज्मूफाट सफै श्चजल्राका प्रभखु श्चजल्रा 
अमधकायी तथा स्थानीम तहका ऩदामधकायीहरुसॉग बच ुषअर (Virtual) भाध्मभफाट वैठक 
फसी सभन्त्वम तथा मनदेशन प्रदान गने कामष गरयएको छ। साथै भखु्मभन्त्रीज्मूको अध्मऺता 
यहने प्रदेश सभन्त्वम समभमतको ३ ऩटक वैठक फसी प्रदेश तथा स्थानीम शासन सहमोग 



कामषक्रभ (PLGSP) अन्त्तगषत श्चजल्रा सभन्त्वम समभमत तथा स्थानीम तहको ववचको सहकामष, 
सभन्त्वम य ऺभता ववकास सम्फन्त्धी कामषक्रभ, मोजना मनभाषण य कामाषन्त्वमन बएको छ । 

 

प्रदेशका सभसाभवमक गमतववमधहरुराई जनताभाझ उजागय गने उदेश्मका साथ 
नेऩार टेमरमबजनसॉग कामषक्रभ सॊचारन सम्झौता बई प्रदेश डामयी कामषक्रभ सॊचारन बएको 
छ ।प्रदेश सयकायको मनददषष्ट रक्ष्म तथा प्रगमत हामसर गयी सेवा प्रवाहराई थऩ प्रबावकायी 
फनाउनका रामग भाननीम भखु्मभन्त्रीरे प्रभखु सश्चचवसॉग, प्रभखु सश्चचवरे भखु्मभन्त्री तथा 
भश्चन्त्रऩरयऩद्को कामाषरमका सश्चचवहरुसॉग य ववषमगत भन्त्रारमका भाननीम भन्त्रीरे 
भन्त्रारमका सश्चचवहरुसॉग कामषसम्ऩादन सम्झौता गने कामष गरयएको छ । सफै भन्त्रारमभा 
प्रत्मेक याष्डसेवक कभषचायीरे दैमनक रुऩभा गयेको कामषसम्ऩादनको वववयण अमबरेश्चखकयण 
सवहतको दैमनक ऩशु्चस्तका (डामयी) बने कामषको सरुुवात बई कामाषन्त्वमनभा यहेको छ। 

 

प्रदेश सयकाय, भश्चन्त्रऩरयषद् को मनणषमानसुाय कोमबड १९ योगको जोश्चखभ मनमन्त्रण, 
उऩचाय तथा व्मवस्थाऩन कोषफाट स्थानीम तहहरुराई आईसोरेसन व्मवस्थाऩनका रामग रु. 
६ कयोड २५ हजाय य रकडाउनका कायण सशृ्चजत ऩरयश्चस्थमतभा प्रदेशमबरका श्रमभक वगष 
तथा असहामहरुका रामग याहत उऩरधध गयाउनका रामग रु. १५ कयोड २६ राख सशतष 
अनदुान ददईएको छ । त्मसैगयी भश्चन्त्रऩरयषद्कै मनणषमानसुाय कोमबड-१९ को सॊक्रभण 
योकथाभ, जोश्चखभ न्त्मूनीकयण, क्वायेन्त्टाईन तथा अन्त्म आऩतकारीन व्मवस्थाऩनका रामग 
प्रदेशमबरका प्रत्मेक उऩभहानगयऩामरकाराई रु. ५ राख, नगयऩामरकाराई रु.४ राख य 
गाउॉऩामरकाराई रु.३ राखका दयरे सशतष अनदुान उऩरधध गयाईएको छ । 

व्माॉस गाउॉऩामरका ववशेष कामषक्रभ अन्त्तगषत ववमनमोश्चजत रु. ५ कयोड यकभ व्माॉस 
गाउऩामरका वडा नॊ. १ राई रश्चऺत गयी खाद्यान्न, स्वास्र्थम, सयुऺा, श्चशऺा, उद्योग 
रगामतका ववमबन्न ऺरेहरुभा खचष गने गयी वाॉडपाॉट सवहत सम्फश्चन्त्धत मनकामभा सशतष 
अनदुानको रुऩभा यकभ हस्तान्त्तयण बई कामषक्रभहरु कामाषन्त्वमनभा यहेका छन ्। भाननीम 
भखु्मभन्त्रीज्मूको अध्मऺताभा मभमत 2077/9/2८ गते सम्ऩन्न प्रदेश सभन्त्वम ऩरयषद्को 
तेस्रो वैठकरे सफै वकमसभका जातीम, वगॉम, बावषक, धामभषक य रैविक ववबेद अन्त्त्म गने, 
छाउऩडी तथा वोक्सी प्रथा रगामतका साभाश्चजक कुयीमतहरु मनभूषर गने, सावषजमनक सेवा 
प्रवाहराई चसु्त, दरुुस्त य गणुस्तयीम फनाउने साथै साझा सयोकायका ववषम सभन्त्वम य 
सहकामष गने प्रमतवद्धता जनाउॉदै प्रबावकायी कामाषन्त्वमनका रामग प्रदेश सयकायका सफै 
भन्त्रारम, मनकाम य सफै स्थानीम तहरे आवश्मक सभन्त्वम एवॊ सहकामष गने य आफ्नो 
मनकामफाट ऩहर मरने मनणषम गयेको छ ।  



प्रदेश सबा सश्चचवारमफाट प्रदेश सबा अन्त्तगषतका ववषमगत समभमतहरुको वावषषक प्रमतवेदन 
प्रकाश्चशत गरयनकुा साथै समभमतफाट बएका अनगुभन प्रमतवेदनहरु सभेत प्रकाशन गरयएका 
छन ्।प्रदेश सबाको डामयी य टेमरपोन डाईयेक्टयी प्रकाशन, प्रदेश सबाको सॊश्चऺप्त य सम्ऩूणष 
वववयण प्रकाशन गरयएको छ ।प्रदेश सबाका ववषमगत समभमतहरुको कामषसॊचारनका रामग 
कामषववमध मनभाषण सम्फन्त्धी कामष सम्ऩन्न बएको छ ।फाढी वऩडीतहरुका सम्फन्त्धभा अथष 
ववकास तथा प्राकृमतक स्रोत समभमतफाट सयकायराई ददईएको मनदेशन कामाषन्त्वमन बईयहेको 
छ।प्रदेश सबा सदस्महरुका रामग 46 थान ल्माऩटऩ खयीद गरय ववतयण, सॊसदीम 
दरहरुका रामग बवन मनभाषण कामषका साथै सबाहर मबर भाइक, क्माभेया य मडस््रे जडान 
गरय मटु्युवफाट प्रत्मऺ प्रशायण गने व्मवस्था गरयएको छ।त्मसैगयी मभमडमा सेन्त्टय मनभाषण य 
ववधेमक सॊग्रहको ऩशु्चस्तका तमाय ऩाने कामष सभेत गरयएको छ। 

स्थानीम तहको कानून मनभाषण तथा न्त्माम सम्ऩादन सम्फन्त्धी स्रोत साभग्री प्रकाशन 
बएको छ ।प्रदेश सयकाय अन्त्तयगतका भन्त्रारम, मनकाम, कामाषरम तथा श्चजल्रा अदारत 
वायका ऩदामधकायी, सयकायी वकीर सभेतराई मरश्चखत जवाप तथा कानूनी याम सम्फन्त्धी 
धमावहारयक प्रश्चशऺण कामषक्रभ कैरारीभा सञ्चारन गरयएको छ ।त्मसैगयी ववमबन्न मभमतभा 
ववमबन्न स्थानीम तहका न्त्मावमक समभमतका ऩदामधकायीहरु, कामषऩामरका सदस्महरु य 
न्त्मावमक प्रकृमाभा सहबागी कभषचायी सभेतको सहबामगताभा ९ वटै श्चजल्राभा स्थानीम तहको 
कानून मनभाषण एवॊ न्त्माम सम्ऩादन सम्फन्त्धी २ ददने प्रश्चशऺण कामषक्रभ कुर ४३४ जनाको 
सहबामगताभा सम्ऩन्न बएको छ । 

2= कानून तजुषभा एवॊ कामाषन्त्वमन - 
कानूनी शासन भापष त सशुासन य भानव अमधकायको सम्वद्धषन तथा प्रवद्धषनका 

रामग सदूुयऩश्चिभ प्रदेश सयकायवाट नीमत २, ऐन ४१, मनमभावरी ९, आचायसॊवहता १, 
कामषववमध ६9, मनदेश्चशका 26, भागषदशषन १, गठन आदेश ६, भाऩदण्ड ८ य 
कामषमोजना १ मनभाषण बई रागू बएका छन ्बने प्रदेश सयकाय (भश्चन्त्रऩरयषद्) वाट ५ 
वटा ववधेमकहरु प्रदेश सबाभा ऩेश गने स्वीकृमत प्रदान गरयएको य ती ववधेमकहरु प्रदेश 
सबाभा दताष गरयएका छन।उश्चल्रश्चखत कानूनहरुको ववस्ततृ वववयण अनसूुची-१ भा 
याश्चखएको छ ।  

प्रदेश सयकायवाट जायी बएका ऐन कानूनहरुको सम्वन्त्धभा आभ 
नागरयकहरुराई ससूुश्चचत गयाउने उदे्दश्मरे प्रदेश ऐन सॊग्रह खण्ड १ य छाउऩडी 
प्रथाजन्त्म कुयीमत उन्त्भरुन नीमत,2076 ऩशु्चस्तकाको रुऩभा प्रकाशन गयी मफतयण 
गरयएको छ । 

 



3= सॊगठन सॊयचना तथा कामाषरम स्थाऩना य सञ्चारन - 

प्रदेश सयकायको काभ कायवाहीराई नमतजाभूखी य प्रबावकायी फनाउने क्रभभा 
ववगत तीन फषषको अवमधसम्भभा प्रदेश सयकाय अन्त्तगषत सॊघफाट स्वीकृत 112 य प्रदेश 
सयकायफाट थऩ (अस्थामी कामाषरम) २१ गयी भन्त्रारमसवहत जम्भा १३३ वटा 
मनकामहरू सॊचारनभा यहेका छन ् । उक्त कामाषरमहरुभा सॊघफाट स्वीकृत दयवन्त्दी 
सॊख्मा 2661 भध्मे 1639 ऩदभा ऩदऩूमतष बएको य 1022 ऩद रयक्त यहेको छ 
।त्मसैगयी प्रदेश सयकायफाट स्थाऩना बएका अस्थामी कामाषरमहरुभा 259 दयवन्त्दी 
स्वीकृत बएकोभा 137 दयवन्त्दीभा सेवा कयायभा कामषयत यहेका य फाॉकी दयवन्त्दीहरुभा 
भौजदुा स्थामी कभषचायीहरुफाट नै थऩ व्ममबाय नऩने गयी काभकाजभा खटाईएको छ। 
भश्चन्त्रऩरयषद् फाट स्वीकृत अस्थामी कामाषरमहरु सभेतराई सभावेश गदाष हारसम्भ मस 
प्रदेश अन्त्तगषत यहेका कामाषरम/मनकामको सभग्र वववयण अनसूुची-२ भा उल्रेख 
गरयएको छ । मस प्रदेशका भन्त्रारम य भातहतका मनकाम/कामाषरमहरुको सॊगठन 
सॊयचना, कभषचायीको ऩद तथा दयवन्त्दी व्मवस्थाऩन गने कामषराई थऩ वस्तमुनष्ठ, 
वैऻामनक य मथाथषऩयक फनाउन सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन (O&M) सवेऺणका रामग 
नेऩार प्रशासमनक प्रश्चशऺण प्रमतष्ठान (NASC), जावराखेर, रमरतऩयुसॉग सम्झौता बई 
सवेऺणको अश्चन्त्तभ प्रमतवेदन सभेत प्राप्त बईसकेको छ बने डोटी श्चजल्राको ददऩामरभा 
मनजाभती कभषचायीका सन्त्तमतराई अध्ममन सवुवधा ददन ेउद्दशे्मरे प्रदेश मनजाभती कभषचायी 
आवासीम ववद्यारमको कऺा 6-10 सॊचारनभा यहेको य सो ववद्यारमको बवन मनभाषणाधीन 
अवस्थाभा यहेको छ ।  

ग्राभीण ववकास प्रश्चशऺण केन्त्ि, ऩनु्ना, डोटी य भातहतको सॊयचनाहरु प्रदेश सयकाय 
अन्त्तयगतको प्रादेश्चशक सशुासन केन्त्ि (PCGG ) रे उऩमोग गने गयी हस्तान्त्तयण बई 
कामषसॊचारन बईयहेको य ग्राभीण ववकास प्रश्चशऺण केन्त्िका रामग कामषकायी मनदेशक तोकी 
केन्त्िको काभकायवाही सचुारु ढॊगफाट अश्चघ फवढयहेको छ ।प्रादेश्चशक कामषक्रभ कामाषन्त्वमन 
ईकाई (PPIU) को कामाषरम भखु्मभन्त्री तथा भश्चन्त्रऩरयषद्को कामाषरम अन्त्तयगत स्थाऩना 
बई कामष प्रायम्ब हनुकुा साथै प्रादेश्चशक सशुासन केन्त्ि (PCGG ) फाट स्थानीम तहभा रैविक 
सभानता तथा साभाश्चजक सभावेश्चशकयण तामरभ, स्थानीम तहको रामग मोजना तजुषभा तथा 
दीगो ववकास रक्ष्म स्थानीमकयण सम्फन्त्धी तामरभ, स्थानीम तहको रामग उद्यभ ववकास 
सम्फन्त्धी तामरभ, स्थानीम तहभा कामषयत सूचना प्रववमध अमधकृत (ITO) को रामग तामरभ 
सॊचारनका साथै प्रदेश सयकायको शासन प्रणारी, सूचना प्रववमध, ववमबन्न नीमत मनदेश्चशका, 
मोजना तजुषभा ववकास तथा सभन्त्वम सम्फन्त्धी ७ वटा अवधायणा ऩर तमाय ऩारयएको छ। 



प्रदेश सयकाय, भश्चन्त्रऩरयषद्को मनणषमानसुाय प्रदेश याजधानी बौमतक ऩूवाषधाय ववकास 
ऩरयमोजना कामाषरमभा यहन ेकभषचायीहरुको अस्थामी दयवन्त्दी स्वीकृत हनुकुा साथै प्रदेश 
नीमत तथा मोजना आमोगको गठन बई आमोगको कामाषरम सभेत स्थाऩना बईसकेको  
छ ।मसैगयी प्रदेश रोकसेवा आमोगको अन्त्तरयभ सॊगठन सॊयचना एवॊ दयवन्त्दी तेरयज 
तमाय ऩाने कामष शरुुवात बएको छ ।  
 

4= आमथषक ऺरे तथा साभाश्चजक ऺरे 

 सॊघीमता कामाषन्त्वमनको प्रायश्चम्बक चयणभा प्रदेश सयकायका सॊस्थागत सॊयचना 
मनभाषण, प्राववमधक य स्रोत ऩरयचारन ऺभता अमबववृद्ध, सदूुयऩश्चिभ प्रदेशका जनताका 
ववकास आकाॊऺाको सम्फोधन, कृवष ऺेरको व्मावसामीकयण य उत्ऩादकत्व ववृद्ध, 
सावषजमनक, मनजी य सयकायी ऺेरको रगानी सहकामषफाट उत्ऩादकत्व य उत्ऩादन 
ववृद्ध रगामतका चनुौतीहरु औल्माएय प्रदेश सयकायरे कामष प्रायम्ब गयेको मथमो । 
सॊघीम सयकायफाट ववत्तीम हस्तान्त्तयण भापष त उऩरधध बएको ववत्तीम स्रोतको 
अमधकतभ ऩरयचारनका रामग ववमध, प्रवक्रमा य भाऩढण्डहरु मनभाषण गयी रागू 
गरयएका छन ्।  

 प्रदेश सयकाय स्थाऩना बए ऩिात 207५ फैशाख 9 गते सदूुयऩश्चिभ प्रदेश 
सयकायको ऩवहरो फजेटको रुऩभा रु. 1 अवष 2 कयोड 5 राखको अल्ऩकामरन 
फजेट प्रस्ततु बएको मथमो ।  

 नेऩार भानव ववकास प्रमतवेदन, 2014 अनसुाय नेऩारको कूर गाहषस्थ उत्ऩादनभा 
सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको मोगदान 6.37 प्रमतशत यहेकोभा नेऩार भानव ववकास प्रमतवेदन, 
2020 का अनसुाय सो मोगदान 7.21 प्रमतशत ऩगेुको छ ।  

 2074 चैरभा 34 वटा स्थानीम तहभा वाश्चणज्म फैङ्कहरुको शाखा यहेकोभा 2077 
भाघ सम्भभा 87 वटा स्थानीम तहभा वाश्चणज्म फैङ्कका शाखाहरु स्थाऩना बई सेवा 
सचुारु बएको छ ।  

 आमथषक वषष 2076/77 भा देशको कूर गाहषस्थ उत्ऩादन (उत्ऩादनको भूल्मभा) 
को ववृद्धदय 2.28 प्रमतशत यहेकोभा सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको सफैबन्त्दा फढी 4.1 
प्रमतशत यहेको छ । सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको भानव ववकास सूचकाॊक 0.547 यहेको 
छ । मसभा सदूुयऩश्चिभ प्रदेशरे आपुराई ऩाॉचौ स्थानभा याख्न सपर बएको छ ।   

 प्रदेश सयकाय गठन बएको ऩवहरो वषष (आमथषक वषष २074।075) भा चारतुपष  
19.66 प्रमतशत य ऩूॉजीगततपष  53 प्रमतशत गयी कूर २५.४६ प्रमतशत खचष 



बएकोभा आमथषक वषष २०७५।०७६ भा चारतुपष  51.91 प्रमतशत य ऩूॉश्चजगततपष  
61.73 प्रमतशत गयी जम्भा 56.50 प्रमतशत खचष बएको मथमो । आमथषक वषष 
२०७६।०७७ भा चारतुपष  55.67 प्रमतशत य ऩुॉजीगततपष  71.08 गयी जम्भा 
62.82 प्रमतशत खचष बएको मथमो । मस आमथषक वषष 2०७७।०७८ को ऩषु 
भसान्त्तसम्भ चारतुपष  13.96 प्रमतशत य ऩुॉजीगततपष  12.57 गयी जम्भा 13.25 
प्रमतशत यकभ खचष बएको देश्चखन्त्छ । 

 आमथषक वषष 2०७५।०७६ भा रु. सतसट्ठी कयोड फीस राख फमानधफे हजाय याजश्व 
सॊकरन बएकोभा आमथषक वषष ०७६।०७७ भा रु. सतासी कयोड चौऩन्न राख 
चौयानधफे हजाय य चारू आमथषक वषष ०७७।०७८ को अधषवावषषक अवमध (ऩौष 
भसान्त्तसम्भ) भा रु. अठ्चारीस कयोड अठहत्तय राख तेत्तीस याजस्व सॊकरन बएको 
छ । 

ववमनमोजन तथा खचषको अवस्था 
क्र.
सॊ 

आमथषक 
वषष 

फजेट यकभ (रू.हजायभा) खचष यकभ (रू.हजायभा) 
चार ु ऩूॉजीगत कुर चार ु ऩूॉजीगत कुर 

1 074/075 843400 177100 1020500 1658१7 93999 259816 
2 075/076 13350800 11714814 25065614 6930792 7232608 14163400 
3 076/077 

 
15094836 13067199 28162035 8403434 9288578 17692012 

४ 07७/07८ 
 

16424080 16957278 33381348 
2292573 

 

2131189* 
 

4423762* 
 

स्रोत् प्रदेश रेखा मनमन्त्रक कामाषरम                                           *  २०७७ ऩौष सम्भको
  

 सदूुयऩश्चिभ प्रदेशभा रगानीको वातावयण मनभाषण गनष सदूुयऩश्चिभ ववत्तीम सम्भेरन 
मभमत २०७६ सार भॊमसय २० गते सम्ऩन्न बएको साथै दीगो ववकास रक्ष्म 
(SDG) को स्थानीमकयण गने कामष सम्ऩन्न गयेको । 

 सभम सभमभा फजेट तजुषभा सम्फन्त्धी प्रदेश भन्त्रारमगत फजेट सूचना प्रणारी 
(PLMBIS) तामरभ सॊचारन गरयएको । प्रदेश सबाका भाननीम सदस्महरुसॉग ऩूवष 
फजेट छरपर कामषक्रभ सॊचारन गरयएको । 

 प्रदेश स्वयोजगाय ववकास कोष स्थाऩना बई कामषकायी मनदेशकको मनमशु्चक्त प्रकृमा 
अश्चन्त्तभ चयणभा यहेको । प्रदेश सयकायफाट घोषणा बएको ऩनुकष जाष सम्फन्त्धी 



कामषववमध स्वीकृमतको अश्चन्त्तभ चयणभा यहेको।ऩनुकष जाषको कामषक्रभ 
कामाषन्त्वमनफाट थऩ ४०० प्रत्मऺ योजगायी मसजषना हनेु अऩेऺा गरयएको । 

 प्रदेश सयकायका कामाषरमहरुभा चेकफाट बकु्तानी कामष बईयहेकोभा बकु्तानी ददने 
यकभ सोझै खाताभा जम्भा हनेु प्रणारी EFT(Electornic funds transfer system) 

को सरुुवात गरयएको । 

 प्रदेश सयकायको खचष रेखाॊकनको रामग CGAS (Computerized government 

accounting syst em)| प्रणारीको सरुुवात य सोको रामग तामरभको व्मवस्था 
गरयएको।प्रदेश सयकाय अन्त्तगषतका कामाषरमहरुभा श्चजन्त्सी व्मवस्थाऩनका रामग 
PAMS (Public assest management system) प्रणारीको सरुुवात य तामरभको 
व्मवस्था गरयएको । 

 ववगत ३ वषषको फजेट य खचषको सभग्र श्चस्थमत य प्रदेशको आमथषक तथा साभाश्चजक 
ऩरयसूचक अनसूुची-३ भा उल्रेख गरयएको छ । 

 

5= सडक, ऩरु, मसॉचाई, खानेऩानी, तटफन्त्ध, आवास, उजाष, मातामात ऺेर - 
 बमूभगत मसॉचाई य सतह मसॉचाई तपष  २६० वटा आमोजनाहरु अन्त्तयगत ऩदि कुरो 

१८० वक.मभ., कच्ची कुरो १०० वक.मभ. य १४ वटा मडऩ ट्युफेर मनभाषण बै 
९८९० हेक्टय ऺेरपरभा मसॉचाई सवुवधा ऩगेुको।हयेक श्चजल्राभा कम्तीभा दईुवटा 
नभूना मरफ्ट मसॉचाई आमोजनाको रामग अध्ममन एवॊ नक्साङ्कन बइ कामाषन्त्वमन 
बएको।साथै गत आ.व. देश्चख क्रभागत रुऩभा सॊचारन बै चार ुआ.व.२०७७/७८ 
भा सम्ऩन्न हनेु आमोजनाहरुफाट थऩ ५७०० हेक्टय जमभनभा मसॊचाई समुफधा 
उऩरधध हनेुछ बने फहफुषॉम ठेिा बएका य आगाभी आ.व २०७८/०७९ भा 
सम्ऩन्न हनेु क्रभागत आमोजनाहरुफाट सभेत थऩ ६००० हेक्टय जमभनभा मसॊचाई 
समुफधा फवृद्ध हनेुछ । 

 नौगाड जरमफद्यतु आमोजना, दाच ुषरा (६.९७ भे.वा.) य सनुषमागाड जरमफद्यतु 
आमोजना, फैतडी (७.७५ भे.वा.) को प्रायश्चम्बक वातावयणीम प्रबाव अध्ममन सवहत 
मफस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममनको कामष बइयहेको छ बने अऩय सनुषमागाड जरमफद्यतु 
आमोजना, फैतडी (७.७१ भे.वा.) को प्रायश्चम्बक वातावयणीम प्रबाव अध्ममन सवहत 
मफस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममनको रामग ऩयाभशषदाता छनौटको रामग भूल्माॊकनको कामष 
बइयहेको, फैकश्चल्ऩक उजाषको ववकास य प्रवद्धषनको रामग ऩूवष सम्बाव्मता अध्ममन 



गरयएको छ।साथै आगाभी आ.व. २०७८/०७९ देश्चख भामथ उल्रेश्चखत तीनवटै 
जरववद्यतु आमोजनाहरुको कुर 22.43 भे.वा. को रामग स्रोत समुनश्चितता गयी 
कामाषन्त्वमनको प्रवक्रमा सभेत थामरनेछ । 

 प्रदेशस्तयीम एकीकृत बौमतक ऩूवाषधाय ववकास नीमतको तजुषभा कामष अगामड 
फढाईएको। 

 प्रदेश खानेऩानी गरुु मोजना, प्रदेश मसॊचाई गरुु मोजना, प्रदेश सयसपाई गरुुमोजना 
तमाय गनष अध्ममन कामषको रामग प्रवक्रमा सरुु बएको।  

 प्रदेश याजधानी तोवकएको ऺेर (गोदावयी ऩरु देश्चख ५ वक.मभ. तल्रो तटीम ऺेर) भा 
नदी मनमन्त्रण कामषको रामग ववस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन बैयहेको । 

 नदी मनमन्त्रण, तटफन्त्ध य ऩवहयो मनमन्त्रण तपष  कुर जम्भा ४८ वक.मभ. रम्फाइभा 
सॊयऺण (Protection) को कामष बएको छ य जसभा २२९ हेक्टय जमभनको 
उकास य जमभनको कटान योक्ने काभ बएको ।साथै गत आ.व. देश्चख क्रभागत 
रुऩभा सॊचारन बै चार ुआ.व. २०७७/७८ भा सम्ऩन्न हनेु आमोजनाहरुफाट थऩ 
८५ वकभी रम्फाइभा सॊयऺणको काभ (Protection) सम्ऩन्न बई ४०५ हेक्टय 
हेक्टय जमभनको उकास य जमभनको कटान योक्ने काभ सम्ऩन्न हनेुछ बने आगाभी 
आ.व. २०७८/०७९ भा सम्ऩन्न हनेु क्रभागत आमोजनाहरुफाट सभेत थऩ १००  
वक.मभ. रम्फाइभा सॊयऺणको काभ (Protection) सम्ऩन्न बई ४७७ हेक्टय 
जमभनको उकास य जमभनको कटान योक्ने काभ बएको हनेुछ । 

 कैरारी य कञ्चनऩयुका कान्त्िा, कटैनी, फनया, श्चशवगॊगा, चौधय रगामतका ववमबन्न 
नदीहरुभा नदी मनमन्त्रण कामष प्रायम्ब गरयएको । 

 खानेऩानी तथा सयसपाई तपष  १९६ वटा आमोजनाहरु सम्ऩन्न बई ४०,००० जना 
राबाश्चन्त्वत बएका छन ् बने २५४ वटा आमोजनाहरु मनभाषणाधीन अवस्थाभा यहेका 
छन।्साथै गत आ.व. देश्चख क्रभागत रुऩभा सॊचारन बै चार ुआ.व.२०७७/७८ भा 
सम्ऩन्न हनेु आमोजनाहरुफाट थऩ २०,००० जनसॊख्माराई खानेऩानी तथा सयसपाई 
को सेवा उऩरधध हनेुछ बने फहफुषॉम ठेिा बएका य आगाभी आ.व २०७८/०७९ 
भा सम्ऩन्न हनेु क्रभागत आमोजनाहरुफाट सभेत थऩ १५,००० जनसॊख्माराई   
खानेऩानी तथा सयसपाई को सेवा उऩरधध बएको हनेुछ । 

 



 मातामात ऩूवाषधायतपष  १२८ वक.मभ. ऩदि सडक, ३२२ वक.मभ. खण्डाश्चस्भत (ग्रावेर 
सडक) य ७०८ वक.मभ भाटे सडक मनभाषण, १० वटा सडक ऩरु य १८ वटा झोरुॊगे 
ऩरु मनभाषण बएका छन।्साथै गत आ.व. देश्चख क्रभागत रुऩभा सॊचारन बै चार ु
आ.व.२०७७/७८ भा सम्ऩन्न हनेु आमोजनाहरुफाट २०७.८ वक.मभ.ऩदि सडक,५९ 
वक.मभ.खण्डाश्चस्भत (ग्रावेर सडक),२१५ वक.मभ. भाटे सडक मनभाषण सम्ऩन्न हनेुछ य 
५ वटा सडक ऩरु य ६ वटा झोरुॊगे ऩरु मनभाषण सम्ऩन्न हनेुछन ्बने फहफुषॉम ठेिा 
बएका य आगाभी आ.व.२०७८/०७९ भा सम्ऩन्न हनेु क्रभागत आमोजनाहरुफाट 
सभेत थऩ १६०.४१ वक.मभ.ऩदि सडक,४८.५ वक.मभ.खण्डाश्चस्भत(ग्रावेर सडक),२२८   
वक.मभ. भाटे सडक, १४ वटा सडक ऩरु य ८ वटा झोरुॊगे ऩरु मनभाषणको काभ 
सम्ऩन्न बएको हनेुछ । 

 प्रत्मेक श्चजल्राभा एउटा ऩने गरय ९ वटा भहत्त्वऩूणष सडक मोजनाराई प्रादेश्चशक 
गौयवका मोजनाको रुऩभा छनौट गयी मनभाषण कामषराई उच्च प्राथमभकता साथ कामष 
अगामड फढाएको ।प्रादेश्चशक गौयवका मोजनाहरुको वववयण य ववद्यभान प्रगमत अवस्था 
अनसूुची-४ भा उल्रेख गरयएको । 

 जनता आवास कामषक्रभ अन्त्तगषत रश्चऺत वगषका जनताको रामग जम्भा १७४६ वटा 
मनजी आवास बवन मनभाषण सम्ऩन्न बई ववऩन्न जनताराई हस्तान्त्तयण बएका छन ्। 
हारसम्भ ५७ वटा साभदुावमक/सयकायी बवन मनभाषण बएका साथै गत आ.व. देश्चख 
क्रभागत रुऩभा सॊचामरत १००० वटा  मनश्चज आवासहरु चार ुआ.व. २०७७/७८ 
भा मनभाषण सम्ऩन्न बै ववऩन्न जनताराई हस्तान्त्तयण हनेुछन ् बने क्रभागत रुऩभा 
सॊचामरत १२५४ वटा  मनश्चज आवासहरु आगाभी आ.व २०७८/०७९ भा सम्ऩन्न 
बै ववऩन्न जनताराई हस्तान्त्तयण हनेुछन ् । त्मसैगयी साभदुावमक/सयकायी  बवन 
बवन तपष  चार ुआ.व. २०७७/७८ भा ४५ वटा य आगाभी आ.व. २०७८/०७९ 
भा ३५ वटा साभदुावमक/सयकायी  बवनहरु मनभाषण सम्ऩन्न हनेुछन  ।  

 चार ुआ.व.२०७७/०७८ देश्चख शरुु गरयएको 'धमास गाॉउऩामरका मफशेष कामषक्रभ' 
अन्त्तगषत वटॊकयभा साना जरमफद्यतु आमोजनाहरुको भभषत-सम्बाय य छाङरूभा वडा 
कामाषरम बवन मनभाषण य घोडेटो फाटो मनभाषण सम्फन्त्धी कामषको प्रवक्रमा शरुु 
गरयएको।  



 प्रदेश फस सेवा मनगभ गठन तथा सञ्चारनका रामग सम्बाव्मता अध्ममन गरयएको छ 
।मातामात व्मवस्था कामाषरम कैरारी य कञ्चनऩयुका अरावा मातामात व्मवस्था सेवा 
कामाषरम डोटी य डडेल्धयुाभा ऩमन ट्रामर सेन्त्टयको सॊयचना मनभाषण गयी उक्त 
कामाषरमहरुफाट सभेत सवायी अनभुमतऩर ववतयण गनषका रामग कामष अश्चघ 
फढाईएको। 

 बौमतक ऩूवाषधाय ववकास भन्त्रारम तपष को सभग्र प्रगमत श्चस्थमत अनसूुची- ५ भा उल्रेख 
गरयएको छ। 

 
६ कृवष तथा ऩशऩुारन ऺरे-  
 सॊववधानफाट प्रदत्त खाद्य सयुऺा य खाद्य सम्प्रबतुाको हकराई साकाय तलु्माउन 

खाद्यभा आत्भमनबषयताको नीमतराई अनसुयण गदै सदुयुऩश्चिभ प्रदेश सयकायरे कृवषको 
माश्चन्त्रवककयण, आधमुनवकयण य व्मावसामीकयणराई प्राथमभकता ददएको । 

 कृषकहरूराइष टेवा तथा सेवा प्रवाहभा सहजताका रामग ९ वटै श्चजल्राभा कृवष ऻान 
केन्त्ि य बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ु ववऻ केन्त्ि स्थाऩना गरयएको साथै प्राववमधक 
जनशश्चक्तको अबाव ऩूमतषका रामग ४३ जना प्राववमधक कभषचायी कयायभा बनाष 
गरयएको।  

 उच्च भूल्मका कृवष उऩजहरू जस्तै-परपूरभा स्माउ, सनु्त्तरा, कागती, वकवव, ड्रागन 
पर रगामत  व्मवसावमक श्चचमा य कपी खेतीको सम्बाव्मता अध्ममन बएको । 

 प्रदेशभा यहेका प्राकृमतक तार तरैमा, जराशम य श्चचसो ऩानीभा व्मवसावमक 
भाछाऩारनको सम्बाव्मता अध्ममन तथा व्मवसावमक येन्त्फो ट्राउट भाछाऩारन 
सम्बाव्मता अध्ममन बइष डोटी श्चजल्राको जोयामर य सामर गाउॉऩामरका, दाच ुषरा 
श्चजल्राको भाभाष गाउॉऩामरका य फैतडी श्चजल्राको सनुषमा गाउॉऩामरकाभा येन्त्फो ट्राउट 
भाछाऩारन शरुूवात बएको । 

 प्रदेशराइष दधुभा आत्भमनबषय वनाइष दगु्ध उत्ऩादनराइष ग्राभीण कृषकको आम 
आजनषको भखु्म श्रोत वनाउन थऩ दधुराइष धरुोभा ऩरयणत गरय मनमाषत गनषका रामग 
धरुो दधु कायखाना ्रान्त्ट स्थाऩना, सावषजमनक मनजी य सहकायी ऺेरको 
सहबामगताभा दधुार ुगाइषबैसीको आनवुाॊश्चशक श्रोतकेन्त्ि स्थाऩनाका रामग सम्बाव्मता 
अध्ममन तथा ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रमतवेदन (DPR) तमाय बइष सदूुयऩश्चिभ ववश्वववद्यारम 
कृवष सॊकामको व्मवस्थाऩन तथा भन्त्रारमको आमथषक सहमोगभा वटकाऩयु 



क्माम्ऩसको प्रािणभा दधुार ुबैसीको आनवुाॊश्चशक श्रोतकेन्त्ि स्थाऩना कामषको शरुूवात 
बएको ।  

 दधुको वैऻामनक भलु्म मनधाषयणभा सहमोग ऩरु् माउन तथा कृषकहरूराइष दधु 
उत्ऩादनको प्रमतपरभा आधारयत अनदुान प्रणारीराइष सहमोग ऩरु् माउन ७५% 
अनदुानभा १६ वटा दगु्ध सॊकरन केन्त्ि तथा सहकायीहरूभा मभल्क एनाराइषजय 
जडान गरयएको । 

 यासाममनक भरभा कृषकराई सहमुरमत प्रदान गनष साल्ट टेमड्रङ कऩोयेशनसॊग 
सम्झौता गरय अनदुानभा भर ववतयण बएको । 

 कञ्चनऩयु श्चजल्राको ऩनुवाषसभा यहेको यावष्डम आवास कम्ऩनी मरमभटेडको ७४ ववगाहा 
फाॉझो जग्गाभा  नेऩार कृवष अनसुन्त्धान ऩरयषद्को सहकामषभा कृवष अनसुन्त्धान, प्रसाय 
य श्चशऺा कामषक्रभको शरुुवात बएको। 

 कृवष व्मवसाम प्रवद्धषनका रामग कृवष ववकास फैंकसॊग सम्झौता बई ऋणभा व्माज 
अनदुानको व्मवस्था गरयएको। 

 वारी तथा ऩशऩुन्त्छीको ववभाको वप्रमभमभभा थऩ अनदुान उऩरव्ध गयाउन रु. २ 
कयोडको वीभा कोष स्थाऩना गरयएको । 

 कृवष य ऩशसेुवा प्रववमध मफस्तायका रामग ९ वटा श्चजल्राका सहकायी/कृवष अध्ममन 
सॊस्थानभा साभदुावमक कृवष प्रसाय सेवा केन्त्ि स्थाऩना बएको । 

 

७ खाद्यान्न, ऩशऩुन्त्छी  तथा वागवानी ऺरे  - 

 १५०० हेक्टय ऺेरपरभा धान य गहुॉ फारीको फीउ उत्ऩादन कामषक्रभ सॊचारन 
बई उत्ऩादन बएको उन्नत फीउको प्रमोगफाट ३ फषषभा धान य गहुॉको कुर 
उत्ऩादनभा ३% रे फवृद्ध बएको ।  

 9 ओटै श्चजल्राका २७,००० ववऩन्न ऩरयवायहरुराई ववमबन्न प्रजामतका वहउॉदे 
परपूरका ववरुवाहरु मन:शलु्क उऩरधध गयाई परपूर योऩण गरयएको । 

 भखु्मभन्त्री एवककृत कृवष तथा ऩशऩुन्त्छी ववकास कामषक्रभ अन्त्तगषत ८८ स्थानीम 
तहभा नभनुा गाॉउ स्थाऩना बई ववमबन्न फारी तथा ऩशऩुॊऺीभा व्मवसामीकयणको 
शरुुवात बएको । 



 प्रधानभन्त्री कृवष आधमुनकीकयण ऩरयमोजनाफाट ववमबन्न फारीका 552 वटा ऩकेट य 
२०० वटा धरक स्थाऩना बएको । 

 करयव १२,000 हेक्टय खेती मोग्म जमभनभा व्मवसावमक खेतीको शरुूवात बइष 
कृवषको उत्ऩादकत्व ववृद्धका रामग उन्नत तथा आधमुनक प्रववमधको प्रमोगफाट 
व्मवसामीकयण तथा आधमुनवककयण बएको ।  

 ९ वटै श्चजल्राका ववमबन्न स्थानहरूभा ७८७ वटा व्मवसावमक ऩशऩुन्त्छी पाभषको 
जैववक सयुऺा, घेयवाय सवहत पाभष सदुृवढकयण तथा १२०० वटा नमाॉ साना, भझौरा 
तथा ठूरा पाभषको स्थाऩना बएको ।  

 गोदावयी नगयऩामरकाको अत्तरयमा य टीकाऩयु नगयऩामरकाको वटकाऩयुभा २ वटा ऩश ु
हाटफजायको सदुृवढकयण बइष अनतु्ऩादक तथा वाॉझो बैसीको वववक्रफाट रू. ३५ 
कयोड वयावयको कायोवाय बएको। 

 कृमरभ गबाषधानफाट ऩश ु नश्ल सधुायभा टेवा ऩमुाषउन १२५ जना कृमरभ 
गबाषधानकताषराई तामरभ तथा उऩकयण मफतयण बएको । 

 गणुस्तयीम ऩशजुन्त्म उत्ऩादन तथा फजायीकयण प्रवद्धषनका रामग ११२ वटा भास ु
ऩसर सधुाय, १०७ डेयी ऩसर, १५ वटा स्थानभा दगु्ध श्चचस्मान केन्त्ि स्थाऩना 
बएको । 

 भास ुतथा भासजुन्त्म ऩदाथषको स्वच्छता कामभ याखी जनताको वहत य स्वास्र्थमराइष 
समुनश्चित गनष ५ वटा मभट भाटष य कन्त्चनऩयु श्चजल्राको भहेन्त्िनगय,  कैरारी 
श्चजल्राको वटकाऩयु तथा अछाभको भॊगरसेन गरय ३ वटा फधशाराको मनभाषण बइष 
सॊचारनभा आएको। 

 तमायी भास ु तथा दगु्धजन्त्म ऩदाथषको ढुवानीका रामग ५० % अनदुानभा ३ वटा 
श्चचमरि भ्मान ववतयण बई वजायीकयणभा टेवा ऩगेुको ।  

 व्मवसावमक तयकायी खेतीका नमाॉ प्रववमध ववस्तायका रामग ववमबन्न श्चजल्राभा साना य 
ठूरा गरय ४५००  वटा ्रावष्टक टनेर मनभाषण बइष प्रमत १०० वगष मभटय टनेरभा 
३०० के.श्चज. थऩ उत्ऩादन ववृद्ध बएको। 

 आरकुो उन्नत फीउ मफतयणफाट करयफ १८०० हेक्टयभा वीउ उत्ऩादन बई आर ु
ववकास कामषक्रभफाट ववगत ३ वषषभा मस प्रदेशको आर ुउत्ऩादन १०-१५ प्रमतशत 
फवृद्ध बएको । 



 २५० हेक्टय नदी वकनाय य फगयभा भौसभी तयकायी खेती तथा मवुा रश्चऺत तयकायी 
खेती मफस्तायफाट कश्चम्तभा २५०० जना मवुा कृषकहरुरे स्वयोजगाय प्राप्त गयेका। 

 व्मवसावमक भाछाऩारनका रामग ९० हेक्टय ऺेरपरभा ऩोखयी मनभाषण बइष १२६ 
जना भत्स्म कृषकहरू प्रत्मऺ राबाश्चन्त्वत बएका। 

 भत्स्म ववकास केन्त्ि गेटा कैरारीवाट ह्याश्चचि, फ्राई, वपॊ गयमरि य खानेभाछा गरय 
जम्भा ५,९७,०७,८२९ गोटा भाछा वववक्रवाट रु.६०,१४,०४६/- याजश्व आम्दानी 
बएको य कृषकहरूरे रू.१० कयोड वयावयको आम्दानी गयेको ।  

 भध्म तथा उच्च ऩहाडी ऺेरभा परपुरको ऺेर ववस्तायका रामग १२ वटा हाईटेक 
नसषयी मनभाषण तथा २०० हेक्टयभा फषे य वहॉउदे परपूर ऺेर ववस्ताय गरयएको। 

 फाजयुाको स्माउ, दाच ुषराको भह य ओखय, डोटीको सनु्त्तरा, भह य चकुको उत्ऩादन य 
्माकेश्चजङ रगामत भलु्म श्रॊखरा सवहतको वजायीकयणका रामग कृवष उऩज कोसेरी 
घय मनभाषण तथा फजाय सॊमन्त्र स्थाऩना गनष सहमोग गरयएको । 

 ३ वषष मबरभा कैरारी तथा कञ्चनऩयुभा सघन रुऩभा २०० हेक्टय ऺेरपरभा थऩ 
व्मवसावमक केया खेमत मफस्ताय बई प्रदेशको कुर भागको ८५% केया आऩूमतष 
बएको। 

 प्रदेश अन्त्तगषत प्राॊगारयक कृवष उत्ऩादन तथा प्रवधषनका रामग ३ वटा जैववक ववषादी 
उत्ऩादन केन्त्िहरुको स्थाऩना बएको। 

 कृवष जैववक ववववधता तथा यैथानेवारी सॊयऺण कामषक्रभ अन्त्तगषत कैरारी य 
कन्त्चनऩयु श्चजल्राका ववमबन्न ऩकेट ऺेरभा ३०० हेक्टय जग्गाभा थारु आर ुसॊयऺण 
तथा सम्फद्धषन कामषक्रभ राग ुगरयएको । 

भखु्मभन्त्री एवककृत कृवष तथा ऩशऩुन्त्छी मफकास कामषक्रभ - 

 "नभूना कृवष गाउॉ, आपै फनाउॉ” बने्न भरु नायाका साथ ८८ वटै स्थामनम तहभा गत 
आ.व. भा अमबमानको रूऩभा शरुू गरयएको भखु्मभन्त्री एवककृत कृवष तथा ऩशऩुन्त्छी 
मफकास कामषक्रभ अन्त्तगषत हार सम्भ ११३ वटा नभनुा कृवष गाॉउ (जसभध्मे 
बेडावाख्ा् ३४, स्माउ् १, सनु्त्तरा् १, वाख्ा् २९,आरु्  ४, कुखयुा् २, तयकायी् 
१६, गाइष् १, बैसी् ३,गहु्  ३ , ओखय् १, धान् ७, परपूर् ४, भाछा् १, उखु्  ४, 

भसरा् २, भौयी् २, तयकायी् १६, य केया्२) गयी ववमबन्न फामर य ऩशऩुॊऺीको 



एवककृत उत्ऩादन तथा व्मवसावमकयणको कामष प्रायम्ब बएको । प्रदेशको गौयवको 
रूऩभा यहेको मस कामषक्रभरे प्रदेशभा खाद्य सयुऺा य सम्प्रबतुाको हक प्रत्माबमुत हनेु 
गयी ऻानभा आधारयत व्मावसावमक कृवषको ववकास नभूना य कृवषभा आत्भमनबषयताको 
अमबमानराइष थऩ टेवा ऩमुाषएको । 

 

फारी नभूना गाउॉ सॊख्मा राबाश्चन्त्वत  ऩरयवाय 
सॊख्मा तयकायी २६ २६०० 

परपूर १३ १५०० 

गहुॉ ६ ६०० 

धान ८ ९०० 

भकै १ १०० 
भसारा १ १०० 

उख ु ४ ४०० 

भौयी २ २०० 

फाख्ा ४१ २०५० 

बेडा ३ १५० 

बैसी ३ १५० 

कुखयुा ४ २०० 

भाछा १ ५० 

  

८ ऺभता मफकास कामषक्रभ, कृवष माश्चन्त्रकयण तथा ऩवुाषधाय ववकास-   

 भन्त्रारम भातहतभा यहेका पाभष, केन्त्ि तथा श्रोतकेन्त्िहरूको सदुृवढकयण गरय 
उत्ऩादकत्व ववृद्धका रामग सधुाय मोजना तमाय गरयएको । 

 कृषकको ऺभता मफकासका रामग १३३ वटा आइ.वऩ.एभ. ऩाठशारा य अन्त्म 
व्मवसावमक कृवष तथा ऩशऩुन्त्छी ऩारन सम्फन्त्धी तामरभफाट जम्भा ६२२७ जना 
कृषकहरू राबाश्चन्त्वत बएका ।  



 कृवष व्मवसाम तथा उद्यभ प्रवधषनका रामग कृवष उस्भामन भोडेरभा तामरभ 
कामषक्रभको शरुूवात बइष व्मवहारयक ऻान य प्रववमध हस्तान्त्तयण कामष प्रायम्ब 
बएको। 

 कृवष ववद्यारमहरुराई उत्ऩादनभरुक व्मवसाम सॊचारन गनष तथा ववद्यामथषहरुभा 
प्रमोगात्भक ऻान अमबफवृि गनष Earn While Learn कामषक्रभ सॊचारनका रामग 
कोषको स्थाऩना बएको   । 

 सहकायी सॊस्थाका सदस्महरूको ऺभता अमबववृद्धका रामग सहकायीकयण तथा गयीवी 
मनवायण, सहकायी रेखाऩारन, सहकायी सचुना प्रणारी य प्रश्चशऺक प्रश्चशऺण तामरभ 
सॊचारन बइष जम्भा ४४० जना सहकायी सॊस्थाका सदस्म तथा कभषचायीहरू 
राबाश्चन्त्वत बएका । 

 ब-ूउऩमोग, जग्गा प्रशासन, जग्गा नाऩजाॉच अन्त्तगषत व्मवस्थाऩनको ऺेरभा ऺभता 
ववकास सम्वन्त्धी प्रश्चशऺण कामषक्रभ अन्त्तगषत श्चजल्राश्चस्थत भारऩोत य नाऩी 
कामाषरमहरूभा कामषयत सहामकस्तयका २४ जना कभषचायीहरु सहबागी बइष ऺभता 
अमबववृद्ध बएको । 

 कृवषभा श्रभ घटाउन य धमवसाम प्रवद्धषनका रामग १० वटा स्थानीम तहभा कष्टभ 
हामरयॊग सेन्त्टय, ७ वटा सहकायी तथा सॊस्थाहरुराई चाय ऩाॉग्र े ट्रमाक्टय  ५५०0 
ऩरयवायराई ऩावय वटरय, मभमनवटरय य चाय ऩाॉग्र ेट्रमाक्टयभा जडान हनेु उऩकयणहरु 
ववतयण गरयएको । 

 कृवष बौमतक ऩवुाषधाय प्रवधषन गनष ३ वटा याइऩेमनॊग च्माम्फय, १ वटा कोल्ड स्टोय 
(आॊश्चशक सहमोग), १० वटा कृवष सॊकरन केन्त्ि, ८ वटा कृवष हाटफजाय स्थर, ४ 
वटा च्माउ फीउ उत्ऩादन प्रमोगशारा, १ वटा बेटेयीनयी तथा दाना ऩरयऺण/अन्त्वेषण 
प्रमोगशारा तथा १ वटा दगु्ध ऩरयऺण प्रमोगशारा स्थाऩना बएको । 

 ३ वषष मबरभा २८०० वटा साना मसॊचाइ मोजनाहरुको कामाषन्त्मन बइष  कुर १०० 
वकरोमभटय मनभाषण, भभषत तथा सधुाय बएको, तयाइषका श्चजल्राभा मसॊचाइष ऺेर 
ववस्तायका रामग ५५० वोरयङ सेट ववतयण बइष ४०० हेक्टयभा मसॊचाइष सवुवधा 
वढेको । 

 मस आ.व. देश्चख ९ वटै श्चजल्राका सम्बाव्मता बएका ९-९ वटा कृवष उत्ऩादन तथा 
वजायीकयण स्थरभा एवककृत कृवष फजाय य कोल्ड च्माम्वय मनभाषण कामष प्रायम्ब 
बएको। 

 



९ बमूभ व्मवस्थाऩन, सहकायी तथा गयीवी मनवायण ऺरे - 

 गरयव तथा ववऩन्न वगषको ऩारयवारयक ऩोषण तथा खाद्य सयुऺाको रामग ववमबन्न 
श्चजल्राका १३५० जना एकर तथा ववऩन्न भवहराहरू, ३५० जना बमूभवहन तथा 
दमरत ऩरयवायराइष ग्राभीण कुखयुाऩारन, वाख्ाऩारन तथा तयकायी खेती भापष त 
अनदुान सहमोग प्रदान गरयएको । 

  आमआजषन तथा उत्ऩादनभा सॊरग्न ९६ वटा कृवष सहकायी सॊस्थाहरू भापष त 
व्मवसावमक तयकायी खेमत, व्मवासावमक वाख्ाऩारन, दधु उत्ऩादन, कुखयुाऩारन य 
वॊगयुऩारन, वारीनारीको ववजववृद्ध तथा फीउ प्रशोधन, कृवष फजारयकयण, दगु्ध सॊकरन 
तथा डेयी उद्योग रगामतका आमोजनाहरु सॊचारन बएका । 

  सहकायी प्रश्चशऺण भापष त सम्फन्त्धी २५ वटा तामरभ सञ्चारन य तामरभफाट ६३२ 
जना राबाश्चन्त्वत बएका । 

 ववगत ३ वषषभा ववमबन्न सहकायी सॊस्थाहरुराई जम्भा अनदुान यकभ रु. 
१6,4६,८8,920/- प्रदान गरयएको । जसभध्मे फीउऩूॉजी अनदुानतपष  ९ य ऩुॉजीगत 
वा अन्त्म अनदुानतपष  १९० वटा सहकायीराई अनदुान ददईएको । 

 वारीनारीको ववजवदृ्धी कामषक्रभ अन्त्तगषत वीउ बण्डायण, गोदाभघय य सॊकरन केन्त्ि 
मनभाषणका रामग २२ वटा सहकायी सॊस्थाहरूराइष वीउऩूजी अनदुान ववतयण बएको । 

 भखु्मभन्त्री एवककृत फस्ती ववकास कामषक्रभ अन्त्तगषत गरयफ तथा ववऩन्न वगषको 
ऩवहचान गरय फस्ती धमवस्थाऩन कामषक्रभ अन्त्तगषत फेदकोट नगयऩामरका कञ्चनऩयु, 
डोटीको ददऩामर य बरुुवा याजीफस्ती बजनी नगयऩामरका कैरारीभा घय मनभाषण 
कामष प्रायम्ब बएको । 

 प्रदेशमबर यहेका बमूभवहन, सकुुम्वासी, भकु्त कभैमा य भकु्त हमरमा सम्फन्त्धी तर्थमाॊक 
सॊकरनका साथै ब-ूउऩमोग सम्फन्त्धी सचुना प्रणारी  मनभाषण बएको। 

 ब-ूउऩमोग, बमूभ फैंक, चक्राफन्त्दी खेती सम्फन्त्धी भाऩदण्ड मनभाषण बएको। 

 सॊघीम सयकायको बमूभ सम्फन्त्धी सभस्मा सभाधान आमोग गठन आदेश, 2076 
फभोश्चजभ प्रदेश सयकाय, भश्चन्त्रऩरयऩद् फाट मस प्रदेशको रामग बमूभ सम्फन्त्धी सभस्मा 
सभाधान आमोगको सदस्म मनमकु्त बई कामाषयम्ब बएको । 

 



१० वन ऺरे - 

 प्रदेश सयकायको तीन वषषको अवमधभा ववमबन्न प्रजामतका गयी जम्भा ४० राख ३१ 
हजाय ५४४ वटा ववरुवा उत्ऩादन तथा ववतयण य योऩण गरयएको ।  

 करयव १५,९३८ हेक्टय वन ऺेरभा १४४ वटा साभदुावमक सभूह गठन गयी वन 
हस्तान्त्तयण गरयएको ।  

 ७५२ हेक्टय ऺेरपर वृऺ ायोऩण गरयएको ।  

 २०२ हेक्टय वन अमतक्रभण ऺेरराई खारी गयी वन ऺेर कामभ गरयएको । 

 २७१ वटा वन अऩयाध सम्फश्चन्त्ध भदु्दा दामय बएको ।  

 श्चजल्रा वन ऩैदावाय समभमतहरु भापष त जम्भा ७९,७३७ क्मूववक वपट काठ जम्भा 
१२८१ घयधयुीराई घय मनभाषण तथा भभषत कामषका रामग ववतयण गरयएको । साथै 
वन ऩैदावय वववक्रफाट ३४ कयोड १८ राख याजश्व आम्दानी बएको छ । 

 २३८ स्थानभा गश्चल्छ ऩवहयो मनमन्त्रण, १२२ स्थानभा खोरा नदी वकनाय सॊयऺण, 

७६ वटा ऩानी भहुान सॊयऺण य ९० स्थानभा सॊयऺण ऩोखयी मनभाषण बएको । 

 मस ऺेरसॉग सम्फश्चन्त्धत थऩ उऩरधधी वववयण अनसूुची-६ भा उल्रेख गरयएको छ । 

११   उद्योग तथा वाश्चणज्म ऺरे- 

 १०,९२८ वटा ववमबन्न प्रकृमतका उद्योगहरू दताष बएका । 

  ९८५४ जना नमाॉ उद्यभीहरु शृ्रजना बएका य ६९१ जना उद्यभीहरुराई ववमबन्न 
प्रववमधहरु हस्तान्त्तयण गरयएको ।  

 दाचूषरा श्चजल्राको छाङरु य वटॊकय ऺेरका स्थानीम वामसन्त्दाका रामग हेमरको्टय 
भापष त १८० श्चक्वन्त्टर खाद्यान्न ढूवानी सहमोग गरयएको । 

 सदूुयऩश्चिभ प्रदेश सबाका भाननीम सदस्म, प्रदेश सयकायका प्रभखु सश्चचव य उद्योग, 
ऩमषटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारमका सश्चचव सभेतको टोरीरे दाचूषरा श्चजल्राको 
छाङरु य वटॊकय ऺेरको स्थरगत भ्रभण गयी सो ऺेरका सभस्मा य सझुाव सम्फन्त्धभा 
जनप्रमतमनमध य स्थानीम वामसन्त्दासॉग अन्त्तयवक्रमा कामषक्रभ सम्ऩन्न गरयएको । 

 प्रदेशभा उच्च सम्बावना बएको जमडफटुीको उत्ऩादन, सॊकरन य प्रशोधन तथा 
ववकासका रामग प्रदेश जमडफटुी उत्ऩादक तथा प्रशोधन कम्ऩनी स्थाऩनाका रामग 
सम्झौता बएको। 

 मस ऺेरसॉग सम्फश्चन्त्धत थऩ उऩरश्चधध वववयण अनसूुची-६ भा उल्रेख गरयएको छ । 

 
 



१२   ऩमषटन ऺरे 

 प्राकृमतक सनु्त्दयतारे बरयऩूणष मस प्रदेशको उच्च ऩमषटकीम साभर्थमषताराई भध्मनजय 
गदै ववगतदेश्चख नै ऩमषटन ववकासको ऺेरराई उच्च प्राथमभकता ददॉदै आएको । 

 प्रदेशको ऩमषटन ववकास सम्फन्त्धी कामष सॊचारन गनष कुनै ऩमन मनकाम नबइष 
कामषक्रभ सॊचारनभा अन्त्मौरता यहेको अवस्थाभा सदूुयऩश्चिभ प्रदेश सयकाय 
(भन्त्रीऩरयषदको) मभमत २०७५।९।२६ को वैठकवाट प्रदेश ऩमषटन ववकास 
कामषक्रभ कामाषन्त्वमन इकाई सञ्चारन कामषववमध, २०७५ श्चस्वकृत बई सोही वभोश्चजभ 
इकाई कामाषरम सञ्चारन बएको ।  

 नेऩार सयकाय, सदूुयऩश्चिभ प्रदेश सयकाय, मबभदत्त नगयऩामरका य दोधाया-चाॉदनी 
नगयऩामरका, कन्त्चनऩयु मफच कन्त्चनऩयुको भहेन्त्िनगय ववभानस्थरराई ववकास य 
ववस्ताय गयी 3C Category को ववभानस्थरको रुऩभा स्तयोन्नमत गनष मभमत २०७७  
पागनु ३ गते सभझदायी ऩरभा हस्ताऺय बएको । 

 सदुयुऩश्चिभ प्रदेशको सभग्र ऩमषटवकम ववकासकारामग ववमबन्न ५ वटा ऩमषटन 
करयडोयहरू ऩवहचान गयी उक्त करयडोयहरू अन्त्तयगत ववमबन्न ऩवुाषधायहरू मनभाषण 
रगामतका कामषक्रभहरू सॊचारन बैयहेको । 

 नेऩार भ्रभण वषष २०२० को शबुायम्ब ददवसका ददन सफै सयोकायवाराहरूको 
उऩश्चस्थमतभा सदूुयऩश्चिभ प्रदेशका नौ वटै श्चजल्राहरूको करा, सॊस्कृमत झल्कने गयी 
झाॉकी प्रदशषन गदै बधम उिाटन सभायोह सम्ऩन्न गरयएको । 

 सौन्त्दमॉकयणका रामग ववमबन्न स्थानहरूभा सहयी हरयत ऩाकष  मनभाषण गरयएको ।  

 ऩमषटवकम भहत्वका ववमबन्न तार, तरैमा, झयना, गपुाहरूको धमवस्थाऩन बएको । 

 ऐमतहामसक, साॉस्कृमतक तथा ऩयुाताश्चत्वक भहत्वका गढी, वकल्राहरूको सॊयऺण 
गरयएको । 

 प्रदेश सयकायरे ऩमषटन प्रवद्धषन एवॊ ववकासका रामग ऩमषटवकम भहत्वका ववमबन्न 
ठुरा, साना भठ, भश्चन्त्दय, गमु्वा, चैत्म, धभषशारा, अमतमथ गहृ, ऩमषटकीम फाटो तथा 
ऩदभागष रगामतका जम्भा ४१६ वटा ऩूवाषधाय मनभाषण तथा भभषत कामष सम्ऩन्न 
बएको।  

 प्रदेशको प्राकृमतक ऩमषटन ववकासका रामग खप्तड ऺेर ऩमषटन ववकास तथा 
व्मवस्थाऩन समभमत य याभायोशन ऺेर ऩमषटन ववकास तथा व्मवस्थाऩन समभमतको 
गठन बई क्रभश: कामषकायी अमधकृत य कामषकायी मनदेशक सभेतको मनमशु्चक्त 
गरयएको । 



 सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको ऩमषटन ववकास गरुूमोजना तमायी य सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको ऩमषटन 
सम्फन्त्धी डकुभेन्त्ट्री तमायी गने कामष अगाडी फढेको । 

 ऩमषटन ऐनको अश्चन्त्तभ भस्मौदा तमाय बइष स्वीकृमतको प्रवक्रमाभा यहेको ।  

 मबभदत्त न.ऩा. फडा नॊ. ८ को बम्केमन धाभभा नेऩार आभाको भमुतष स्थाऩना गनष 
फेसभेन्त्ट म्मशु्चजमभ तमायी गने,  टीकाऩयु खक्रौराभा कैराश प्रवेशद्वाय स्थाऩना गने य 
गौयीगॊगाभा भ्मूटावय मनभाषण गने कामषका रामग टेन्त्डय आह्वान बइषसकेको ।  

 मस ऺेरसॉग सम्फश्चन्त्धत थऩ उऩरश्चधध वववयण अनसूुची-६ भा उल्रेख गरयएको छ। 

 

१३   श्चशऺा ऺरे- 
 आ.व. २०७५/०७६ भा आयम्ब बई सम्ऩन्न हनु नसकेका ८८ वटा दईुकोठे 
ववद्यारम बवनहरू भध्मे ८४ वटा, ८८ वटा चायकोठे ववद्यारम बवनहरू भध्मे ८३ 
वटा, ऐश्वमष भा.वव. बौमतक ऩूवाषधाय मनभाषण क्रभागत २ भध्मे २ वटा, वण्डारी 
मन.भा.वव. ऩूवाषधाय ववकास क्रभागत १ य ३२ वटा क्माम्ऩस बवनहरूको मनभाषण 
कामष आ.व. २०७६/०७७ भा सम्ऩन्न बएको । 

 ९ वटा साभदुावमक प्राववमधक धायका ववद्यारमहरुभा छारावास मनभाषण (क्रभागत) 
भध्मे फाजयुा श्चस्थत १ बवनको मनभाषण कामष सम्ऩन्न बएको । 

  ५ वटा प्राववमधक धाय सॊचारन बएका साभदुावमक क्माम्ऩसहरूभा सूचना तथा 
सॊचाय प्रववमध (ICT) ल्माव य १० वटा साभदुावमक क्माम्ऩसहरूभा ऩसु्तकारम 
सदुृढीकयण गरयएको। 

 श्चशऺा ववकास कामषक्रभ (ववशेष अनदुान) अन्त्तगषत ४४ वटा साभदुावमक 
ववद्यारमहरुभा ICT ल्माव स्थाऩना बएको । 

 १५ वटा ऩयम्ऩयागत तथा धामभषक प्रकृमतका ववद्यारमहरुको सदुृवढकयण य ववशेष 
आवश्मकता बएका फारफामरकाहरुको श्चशऺाभा ऩहुॉच ववृद्ध गनष ववशेष श्चशऺा 
सॊचामरत ३० वटा ववद्यारमहरुराई प्रोत्साहन अनदुान मनकासा गरयएको । 

 चार ुआ.व.भा मनभाषण प्रायम्ब बएका ६४ वटा २ कोठे बवन भध्मे ७ वटा, ६४ 
वटा ४ कोठे बवन भध्मे ३ वटा, ५० वटा घेयफाय भध्मे ४८ वटा सम्ऩन्न 
बएका। 

 ३५०८ जना ववद्यारम सहमोगी य २३४ जना वार ववकास श्चशऺकहरुरे प्रदेश 
सयकायफाट प्रोत्साहन अनदुान प्राप्त गयेको। 



 भाऩदण्डका आधायभा प्रमतव्मश्चक्त रु.३ हजाय देश्चख रु. ५ हजायका दयरे ५ जना 
उच् च श्चशऺा अध्ममनयत अऩािता बएका ववद्याथॉहरुराई छारवशृ्चत्त ववतयण 
गरयएको। 

 ११ वटा क्माम्ऩस मनभाषणाधीन अवस्थाभा यहेका ।  
 १३७ वटा २ कोठे बवन य ४ कोठे ववद्यारम बवनहरु मनभाषणाधीन अवस्थाभा 

यहेका ।  
 २ वटा धामभषक वेद ववद्याश्रभहरुका रामग ऩसु्तकारम सदुृढीकयण अनदुान 

ददइएको। 

 १० वषे श्चशऺा मोजना मनभाषणको चयणभा यहेको। 

 प्रादेश्चशक श्चशऺा नीमत मनभाषणका रामग भस्मौदाऩर तमायी गनष सोको अवधायणाऩर 
तमाय बएको । 

क. फहवुषॉम कामषक्रभको रूऩभा सॊचारनभा यहेका श्चशऺा ऺरेका अन्त्म कामषक्रभहरु-  

 साभदुावमक प्राववमधक धायका ववद्यारमहरुभा छारावास मनभाषण क्रभागत - ११ वटा 
 दईु कोठे कऺाकोठा बवन मनभाषण (पमनषचय सवहत) - ५७ वटा 
 चाय कोठे मफद्यारम बवन मनभाषण - ६१ वटा 
 पमनषचय सवहत क्माम्ऩस बवन मनभाषण - २४ वटा 
 गोकुरेश्वय कृवष तथा ऩश ुववऻान क्माम्ऩसको बवन मनभाषण 

 अनाथ असहाम फारफामरकाको शैश्चऺक ऩहुॉचका रामग ववद्यारमभा आवासीम सॊयचना 
मनभाषण - ४ वटा (कैरारी, कञ्चनऩयु, अछाभ य फैतडी ) 

 साभदुावमक प्राववमधक धायका ववद्यारमहरुभा छारावास मनभाषण - ९ वटा 
१४  स्वास्र्थम ऺरे- 
 नेऩारको सॊववधानद्वाया प्रदत्त स्वास्र्थमको हकराई समुनश्चित गदै प्रदेशवासीराई 

गणुस्तयीम स्वास्र्थम सेवा प्रवाह गने उदे्दश्मरे ववमबन्न कामषक्रभहरू सञ्चारन गरयएको। 

 कैरारी य कन्त्चनऩयुभा मसकरसेर एमनमभमा ऩवहचान, उऩचाय य मनमन्त्रण सम्फन्त्धी 
श्चशववय सॊचारन गरयनकुा साथै सेती प्रादेश्चशक अस्ऩतार, भहाकारी य वटकाऩयु 
अस्ऩतारभा मसकेरसेर एमनमभमाको जाॉच उऩचाय सेवा ववस्ताय एवॊ सदुृढीकयण 
गरयएको । 

 स्थानीम तह अन्त्तगषतका प्राथमभक स्वास्र्थम केन्त्िहरुको सेवा स्तयोन्नमत कामषक्रभ 
अन्त्तगषत बजनी प्राथमभक स्वास्र्थम केन्त्ि कैरारी, चौभारा प्राथमभक स्वास्र्थम केन्त्ि 



कैरारी, कभरफजाय प्राथमभक स्वास्र्थम केन्त्ि अछाभ य देउरेक प्राथमभक स्वास्र्थम 
केन्त्ि फझाॊगभा रु.२ कयोड ववमनमोजन गयी खचष गरयएको ।  

 स्थानीम तह अन्त्तगषत यहेका ४ वटा सयकायी अस्ऩतारहरु (गोकुरेश्वय, भाराखेती, 
जोगफडुा य फेरौयी) राई कुर ८० राखको औजाय/उऩकयण य बौमतक मनभाषणभा 
सहमोग गरयएको । 

 ९ श्चजल्राका १६ वटा मनवाषचन ऺेरभा यहेका ववमबन्न स्थानीम तह य 
अस्ऩतारहरुराई सवुवधा सम्ऩन्न टाईऩ मफ एम्फरेुन्त्स ववतयण गरयएको । 

 भवहराहरुको प्रजनन स्वास्र्थम सॊग सम्फश्चन्त्धत ववशेष कामषक्रभ अन्त्तगषत ९ वटा 
स्वास्र्थम कामाषरमहरुफाट ६३ ऩटक “प्रजनन स्वास्र्थम श्चशववय” सॊचारन बई 
१४,९१६ जना भवहरा राबाश्चन्त्वत बएका । 

 प्रदेश सयकाय अन्त्तगषतका ७ वटा अस्ऩतारहरु (सेती प्रादेश्चशक, फाजयुा, अछाभ, 

फझाॊग, डोटी, फैतडी य दाच ुषरा) भा रु. 2 कयोड ५० राख ववमनमोजन गयी हाई 
केमय वाडष स्थाऩना गरयएको । 

 सेती प्रादेश्चशक अस्ऩतार कैरारीभा करयफ रु.2 कयोड फयाफयको अश्चक्सजन ्रान्त्ट 
जडान एवॊ सॊचारन गरयएको । 

 भन्त्रारम य स्वास्र्थम मनदेशनारमफाट सॊचामरत ववशेषऻ स्वास्र्थम श्चशववय (सश्चजषकर 
सभेत) फाट ९ वटा श्चजल्राभा कुर २२,१७५ जनारे ववशेषऻ सेवा प्राप्त गयेको ।  

 प्रदेशबयी आॉखा जाॉच तथा उऩचाय सेवाको ऩहुॉच फढाउने उदे्दश्मरे ५१३५ 
जनाराई ओ.ऩी.डी. सेवा प्रदान, ७७७ जनाको भोमतमामफन्त्दकुो शल्मवक्रमा य 
१००६ जनाराई चश्भा ववतयण गरयएको । 

 मफयाभीको चाऩ फढी बएका ९ वटै श्चजल्राका ववमबन्न २७ वटा स्वास्र्थम चौकीहरुभा 
रु. ६ राखका दयरे प्रमोगशारा सेवा स्थाऩना तथा ववस्ताय गरयएको । 

 सदूुयऩश्चिभ प्रदेशभा यहेका ६०३७ वटा भवहरा स्वास्र्थम स्वमॊसेववकाहरुराई 
प्रोत्साहन स्वरूऩ आ.व. २०७४/075 भा रु. ३ हजाय य आ.व. 2075/076 
भा रु. १० हजायका दयरे कुर जम्भा रु. ७ कयोड 84 राख 81 हजाय ववतयण 
गयेको । 

 श्चजल्रा अस्ऩतार अछाभ, फैतडी य फझाॊगराई नभनुा श्चजल्रा अस्ऩतार फनाउन रु. 
५० राखका दयरे १ कयोड ५० राख ववमनमोजन गयी अस्ऩतारफाट प्रवाह हनेु 
सेवा य अस्ऩतारको वातावयणभा सधुाय ल्माएको । 



 स्थानीम तहको आधायबतू स्वास्र्थम तथा सयसपाई ऺेरभा ९ श्चजल्राका ४४ वटा 
स्थानीम तहभा रु. १८ राखका दयरे कुर रु. ७ कयोड ९२ राख ववमनमोजन 
गयी औजाय उऩकयण, जनचेतनाभूरक कामषक्रभ, जनशश्चक्त व्मवस्थाऩन, पोहोयभैरा 
व्मवस्थाऩन, सूचना प्रणारी व्मवस्थाऩन य भहाभायी व्मवस्थाऩन आदद ऺेरभा 
कामषक्रभ गरयएको । 

 ग्रामभण अल्ट्रासाउण्ड कामषक्रभ अन्त्तगषत प्रदेशबयी प्रत्मेक स्थानीम तहभा १ वटा 
ऩोटेफर अल्ट्रासाउण्ड य प्रमत स्थानीम तहका १ जना स्वास्र्थमकभॉराई तामरभ 
प्रदान गरयएको । 

 भवहरा स्वास्र्थम स्वमॊसेववकाहरुरे प्रदान गरययहनबुएको जनस्वास्र्थम सेवाको उच्च 
भलु्माॊकन गयी प्रदेशबरयका सफै भवहरा स्वास्र्थम स्वमॊसेववकाको मन:शलु्क स्वास्र्थम 
फीभा गरयएको। 

 प्रदेश सयकाय अन्त्तगषतका ९ वटा भखु्म अस्ऩतारहरुफाट प्रवाह हनेु सेवाराई थऩ 
व्मवश्चस्थत गनष अस्ऩतार सेवा सदुृढीकयण कामषक्रभ सॊचारनभा ल्माई अस्ऩतारीम 
सेवा सधुाय गयेको । 

 सयकायी अस्ऩतारभा ववशेषऻ श्चचवकत्सकको उऩरधधता फढाउनको रामग “ववशेषऻ 
श्चचवकत्सक प्रोत्साहन कामषक्रभ” कामाषन्त्वमन गरयएको । 

 आधायबतू स्वास्र्थम सेवाको ऩहुॉच फढाउने उदे्दश्मरे ९ वटै श्चजल्राका ववमबन्न 
स्थानीम तहहरुसॊग सभन्त्वम य सहकामष गरय 120 वटा प्रसतुी केन्त्ि बवन, 52 
वटा शहयी स्वास्र्थम केन्त्ि बवन य 47 वटा साभदुावमक स्वास्र्थम इकाई बवन गयी 
कुर जम्भा 219 वटा बवन मनभाषण गरयएको । 

 जवटर प्रसतुी तथा गश्चम्बय दघुषटनाभा ऩयेका 8 जनाराई आकश्चस्भक उद्ध्दाय 
गयेको। 

 कोमबड-19 योगको उऩचाय रगामत अन्त्म सभग्र व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी कामषहरु 
(सीभा नाकाभा स्वास्र्थम ऩयीऺण, क्वायेन्त्टाइन/आइसोरेशन व्मवस्थाऩन, कोमबड-१९ 
ऩरयऺण, सयुऺा साभग्री व्मवस्थाऩन, जनचेतनाभरुक गमतववमध ईत्मादद) गयेको। 

 सेती प्रादेश्चशक अस्ऩतार य भहाकारी अस्ऩतार अन्त्तगषत यहने गयी ५०-५० 
शैय्माको कोयोना ववशेष उऩचाय अस्ऩतार स्थाऩना एवॊ सॊचारन बएको । 

 सेती प्रादेश्चशक अस्ऩतार अन्त्तगषत कोमबड-१९ ववशेष प्रमोगशारा स्थाऩना एवॊ 
सॊचारन बएको। 



 श्चजल्रा अस्ऩतार डोटी य फैतडीभा भोमरक्मरुय सेटअऩ सवहतको प्रमोगशारा 
स्थाऩना बएको साथै स्थानीम तह रगामत अन्त्म सयोकायवाराको सभन्त्वमभा 
भहाकारी अस्ऩतार य श्चजल्रा अस्ऩतार फझाॊगभा सभेत कोमबड-१९ प्रमोगशारा 
स्थाऩना बएको । 

 सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको प्रदेश स्वास्र्थम नीमतको अश्चन्त्तभ भस्मौदा तमाय ऩारयएको । 

 २ कयोड रागतभा सेती प्रादेश्चशक अस्ऩतार कैरारी अन्त्तगषत ट्रभा इकाई स्थाऩना 
एवॊ सॊचारनको कामष अश्चघ फढाईएको । 

 सॊघीम सयकायसॉगको सभन्त्वमभा प्रादेश्चशक आमवेुद श्चचवकत्सारमको स्थाऩना एवॊ 
सॊचारनको कामष अश्चघ फढाईएको । 

 भखु्मभन्त्री जेष्ठ नागरयक स्वास्र्थम कामषक्रभ भापष त कामषक्रभ रागू बएका श्चजल्रा य 
स्थानीम तहभा घय घय य टोरभा गई ज्मेष्ठ नागरयकराई आधायबतू स्वास्र्थम सेवा 
प्रदानको कामष शरुु गरयएको । 

 एक स्कुर एक नसष य एक मोग गरुु कामषक्रभ भापष त कामषक्रभ रागू बएका 
श्चजल्रा य स्थानीम तहभा स्वास्र्थम सेवाको ऩहुॉच ववस्ताय गने कामष शरुु गरयएको । 

 गेटा आॉखा अस्ऩतारसॊगको सहकामषभा ९ वटै श्चजल्राभा ववशेषऻ आॉखा श्चशववय 
सॊचारनको रामग भन्त्रारम य आॉखा अस्ऩतार मफच सम्झौता बई कामष शरुु 
बईसकेको । 

 अछाभ, फाजयुा य डोटी श्चजल्राका जनताहरुराई सेवा ऩमुाषईयहेको न्त्माम हेल्थ 
फमरऩाटा अस्ऩतारसॉग सेवा मनयन्त्तयताको रामग कामषसम्झौता बई कामष शरुु 
बईसकेको ।       

 डोटी श्चजल्रा अस्ऩतारभा अत्माधमुनक नमाॉ बवन मनभाषण कामषको ठेिा सम्झौता बई 
कामष प्रायम्ब बएको। 

 चार ु आ.व. भा मनभाषण प्रायम्ब गने गयी सॊघीम सयकाय य प्रदेश सयकायको 
रगानीभा डोटीभा ५० शैय्माको अत्माधमुनक प्रादेश्चशक सरुवा योग अस्ऩतार मनभाषण 
कामषका रामग वोरऩर आव्हान बएको।  

 सेती प्रादेश्चशक अस्ऩतारभा कोमबड रगामत सरुवा योगका ववयाभीहरुको उऩचायको 
रामग अत्माधमुनक ५० फेडको वप्रफ्माफ बवन मनभाषण चयणभा यहेको। 

 प्रदेशका प्रादेश्चशक अस्ऩतार य श्चजल्रा अस्ऩतारभा सेवा ऩमुाषउने गयी २ वटा ए 
क्रासका एम्फरेुन्त्स य २ वटा शव वाहन खरयद प्रकृमा शरुु गरयएको ।   



 सेती प्रादेश्चशक अस्ऩतारको रामग १ थान मसवट स्क्मान भेश्चशन खरयद गयी जडान 
प्रकृमाभा यहेको साथै सॊघीम सयकाय य प्रदेश सयकायको रगानीभा MRI भेमसन 
खरयद प्रवक्रमा शरुु गरयएको ।  

 प्रदेश सयकायको रगानीभा प्रादेश्चशक अस्ऩतार य श्चजल्रा अस्ऩतारहरुभा अश्चक्सजन 
्रान्त्ट स्थाऩनाको कामष प्रायम्ब गरयएको ।   

 स्वास्र्थम सेवाका ववमबन्न सभहुभा रयक्त यहेका स्वीकृत दयफन्त्दीभा मफशेषऻ 
श्चचवकत्सक सावहत ६८ जना कभषचायीहरु कयायभा मनमशु्चक्त गयी ववमबन्न श्चजल्रा 
तहका अस्ऩतारहरुभा सभेत सेवा गनष खटाईएको। 

 आ.वॊ २०७६/७७ भा जवटर प्रकृमतका कडा योगका रागेका २१ जना ववऩन्न 
मफयाभी नागरयकहरुराई औषधोऩचाय आमथषक सहामता यकभ प्रदान गरयएको य चार ु
आ.व. भा हारसम्भ ४७ जनाराई सो सवुवधा प्रदान गने प्रकृमाभा यहेको ।  

 प्रदेश भश्चन्त्रऩरयषद् फाट श्चजल्रा अस्ऩतारहरुराई ५० शैय्मा, सेती प्रादेश्चशक 
अस्ऩतारराई ३०० शैय्मा, भहाकारी य वटकाऩयु अस्ऩतारराई २००/२०० शैय्मा 
तथा श्चजल्रा आमवेुद स्वास्र्थम केन्त्िभा १० फेडको अस्ऩतार स्तयोन्नमत गनष 
सैद्धाश्चन्त्तक सहभमत प्राप्त बई सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण कामष प्रायम्ब 
बएको।    

 ५० शैय्माको प्रादेश्चशक आमवेुद अस्ऩतारको बवन मनभाषण कामष अश्चन्त्तभ चयणभा 
यहेकोभा उक्त बवन मनभाषण सम्ऩन्न हनुासाथ सेती आमवेुद औषधारमराई सभेत 
गाबी अस्ऩतार सॊचारनभा ल्माउने तमायी बइयहेको  ।  

 प्रदेश सयकाय य मनक साइभन इश्चन्त्स्टच्मटुको साझेदायीभा डोटीको मसरगढीभा 
प्रादेश्चशक फामोभेमडकर प्रमोगशारा स्थाऩना कामष प्रायम्ब बएको ।  

 जेष्ठ नागरयक सभेतका रामग उऩमोगी मनशलु्क आमवेुद औषमध तथा स्वस्थ जीवन 
प्रवद्धषन स्वास्र्थम साभग्री यस यसामन खरयद गयी मफमबन्न स्वास्र्थम सॊस्थाहरुभा 
ववतयण बईयहेको।  



 मनशलु्क एरोऩेथी औषधी, नसने योग सम्वन्त्धी औजाय उऩकयण तथा औषमध, 
दगु्धवधषक सतावयी, भातसृ्वास्र्थम तथा नवजात स्वास्र्थम सॉग सम्वश्चन्त्धत औषमध, 
मौनयोग औषमध खरयद गयी ववमबन्न स्वास्र्थम सॊस्थाहरुभा ववतयण बईयहेको ।  

 वकशोयी, गबषवती तथा सतु्केयी भवहराका रामग आवश्मक ऩने आइयन तथा पोमरक 
एमसड खरयद गयी ववतयण बइयहेको ।  

 कोमबड-१९ सॉग सम्वश्चन्त्धत ववमबन्न स्वास्र्थम साभग्रीहरु (वऩ.मस.आय.वकट, मब.वट.एभ., 
आय.मड.टी वकट, वऩ.वऩ.इ. सेट रगामत अन्त्म) स्वास्र्थम साभग्री खरयद गयी मफमबन्न 
स्वास्र्थम सॊस्थाहरुभा ववतयण बईयहेको। 

 सेती प्रादेश्चशक अस्ऩतार, फैतडी अस्ऩतार य डोटी अस्ऩतारभा वऩ.मस.आय. ऩरयऺण 
प्रमोगशारा स्थाऩनाका रामग आवश्मक उऩकयण जडान गरयएको ।  

 २० ओटा बेन्त्टीरेटय सवहत आइमसमू सेटअऩका उऩकयण खरयद गयी प्रदेशका 
मफमबन्न अस्ऩतारहरुभा ववतयण गरयएको । 

 १२५ ओटा शैय्माको रामग High dependency unit equipments खरयद गयी 
मफमबन्न अस्ऩतारहरुभा ववतयण कामष बइयहेको । 

 ववमबन्न अस्ऩतारहरुका रामग ५६० ओटा हश्चस्ऩटर फेडको खरयद सम्झौता बइ 
साभान आऩमुतष हनेु क्रभभा यहेको । 

 Vaccine Carrier तथा Cold Box खरयद सम्झौता हनेु क्रभभा यहेको । 

         

१५ मवुा तथा खेरकुद ऺरे - 

 ७ वटै प्रदेशको सहबामगताभा प्रथभ भखु्मभन्त्री अन्त्तयप्रदेश खेरकुद प्रमतमोमगता 
सम्ऩन्न गरयएको। उक्त प्रमतमोमगताभा सदूुयऩश्चिभ प्रदेश प्रथभ बई रु. १५ राख 
ऩयुस्काय श्चजत्न सपर बएको । 

 प्रदेश स्वमॊसेवक ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन गने कामष अन्त्तगषत 234 जना 
स्वमॊसेवक ऩरयचारन गयी सेवा प्रदान गरयएको।  

 प्रदेशस्तयको बाषा तथा सॊस्कृमतको ववकासको ऺेरभा मोगदान ऩमुाषउने १५ जना 
श्रष्टाहरुराई ऩहरभानमसॊह स्वाय सम्भान कामषक्रभ गरयएको । 

 कैरारीको चयेु गाॉउऩामरका श्चस्थत सहजऩयु खेरभैदान मनभाषणको कामष अश्चघ 
फढेको। 



 दृष्टीववहीनका रामग वक्रकेट प्रमतमोमगता सम्ऩन्न गरयएको । 

 ३ जना मवुा वैऻामनकहरुराई अन्त्तयाषवष्डम सम्भेरनका रामग आमथषक सहमोग 
गरयएको । 

 १३ औॊ सागभा ऩदक ववजेता ६१ जना खेराडीहरुराई नगद ऩयुस्काय प्रदान 
गरयएको। 

 धनगढी य भहेन्त्िनगय यॊगशाराको स्तयोन्नती तथा आवश्मक थऩ सॊयचना मनभाषण 
अन्त्तगषत भहेन्त्िनगयभा कफड्डी हर तथा धनगढीभा वक्रकेट स्टेमडमभ मनभाषण 
बएको। 

 प्रदेशस्तयभा वक्रकेट एकेडेभी स्थाऩना तथा सॊचारन सम्बाव्मता अध्ममन य इण्डोय 
वक्रकेट वऩच मनभाषण,धनगढी यिशाराको कबडष हरको भभषतसम्बाय य व्माटहरको 
भभषत कामष सम्ऩन्न बएको। 

 साॉपेवगय न.ऩा. अछाभ श्चस्थत श्री फढुाकोट भा.वव. खाऩयभाण्डौं खेरभैदान मनभाषण 
कामष सम्ऩन्न बएको । 

 हारसम्भ ५३ वटा खेरभैदानहरुको मनभाषण सम्ऩन्न बै ११ वटा खेरभैदानहरु 
मनभाषणाधीन अवस्थाभा यहेको। 

 प्रदेश गौयवको आमोजना अन्त्तयाषवष्डमस्तयको पा्रा वक्रकेट भैदान मनभाषणका रामग 
जग्गा प्राप्ती गनष सॊघीम सयकायभा अनयुोध बई जग्गा प्रामप्तको प्रकृमाको यहेको ।  

 

१६  साभाश्चजक ववकास ऺरे - 
 ९ वटै श्चजल्राभा साभाश्चजक ववकास कामाषरमहरु स्थाऩना गरयएको। 

 झण्डै ३ हजाय वामरका/वकशोयीहरुराई आत्भयऺा सम्फन्त्धी तामरभ/सीऩ प्रदान 
गनुषका साथै ४०० जना भवहराहरुराई द्वारयकादेवी भवहरा सशश्चक्तकयण कामषक्रभ 
भापष त सीऩ ववकास तामरभ प्रदान गरयएको। 

 ३८ जना भवहराहरुराई ऩरकारयता सम्फन्त्धी तामरभ प्रदान गरयएको ।  

 ५० जना रैंमगक तथा मौमनक अल्ऩसॊख्मकहरुसॉग अन्त्तयवक्रमा कामषक्रभ गयी 
LGBTI का भदु्दा तथा सभस्मा ऩवहचान गरयएको । 

१७  श्रभ तथा योजगाय ऺरे - 
 हारसम्भ 1९६३ ऩरुूष य 3६८२ भवहरा गयी ५६४५ जनाराई ववमबन्न 

व्मवसावमक सीऩजन्त्म तामरभ प्रदान गरयएको । 



 प्रत्मेक श्चजल्राफाट ३५ जनाका दयरे जम्भा ३२० जनाराई वैदेश्चशक बाषा तथा 
सीऩ ववकास तामरभ प्रदान गरयएको । 

 फाजयुा य कैरारीको धनगढीभा योजगाय भेरा आमोजना गयी फेयोजगाय मवुाहरुको 
रगत सॊकरन गने कामष गरयएको । 

 सीऩ नक्साङ्कन (Skill Mapping) कामषक्रभ गरयनकुा साथै श्रभ तथा योजगाय सम्फन्त्धी 
अमबभखुीकयण तामरभ कामषक्रभ सञ्चारन गरयएको । 

 

१८  बाषा तथा सॊस्कृमत ऺरे - 
 प्रदेशस्तयको बाषा तथा सॊस्कृमतको ववकासको ऺेरभा मोगदान गने सदुयुऩश्चिभ 

प्रदेशका १० जना स्रष्टाहरुराइष ऩहरभानमसॊह स्वाय ऩयुस्कायद्वाया सम्भान 
गरयएको। 

 सावहत्म सॊग्रहारम डोटीको ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रमतवेदन DPR  मनभाषण बएको। 

 ४१ वटा धामभषकस्थर (भठभश्चन्त्दय, गमु्फा, भश्चस्जद, चचष आदद) को भभषत सॊबाय 
गरयएको छ । 

 ऩयुाताश्चत्वक तथा धामभषक प्रकृमतका भश्चन्त्दय भभषत सम्बाय अन्त्तगषत चश्चण्डका भश्चन्त्दय 
काॉटै अछाभ, ज्वारादेवव भश्चन्त्दय सगनुी डोटी य काकडफासी बमुभयाज भश्चन्त्दय 
जगेुऩानी फैतडीको भभषत कामष सम्ऩन्न बएको । 

 धनगढी उऩभहानगयऩामरका ऩशऩुमतनगय श्चस्थत सन्त्त मनयङ्कायी बवनको मनभाषण 
कामष सम्ऩन्न बएको । 

 ब्रह्मकुभायी ईश्वयीम ववश्वववद्यारम एवॊ याजमोग सेवा केन्त्ि, धनगढी य वटकाऩयुको 
बवन मनभाषण सम्ऩन्न बएको। 

 सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको बाषा सॊस्कृमत सॊयऺण, प्रवद्धषन, प्रचायप्रसायका रामग 
अन्त्तयाषवष्डम य यावष्डमस्तयका व्मश्चक्तत्व सश्चम्भमरत ववश्व नेऩारी सावहत्म सम्भेरन 
राई आमथषक सहमोग गरयएको । 

१९  सयुऺा ऺरे - 

 कैरारीको मरनगय बन्त्साय नाका य कञ्चनऩयुको गड्डाचौकी नाकाभा नागरयक सीभा 
सहामता कऺ स्थाऩना बई सॊचारनभा यहेको । 

 सदूुयऩश्चिभ प्रदेश प्रहयीको प्रमोजनका रामग ९ वटा चायऩाङग्र े सवायी साधन 
खरयद गयी ववतयण गरयएको य चार ुआ.व. भा १० वटा वऩकअऩ गाडी खरयद 
प्रवक्रमाभा यहेको । 



 सयुऺा व्मवस्थाराई प्रबावकायी फनाउन मस.मस.वट.मब जडानका रामग श्चजल्रा प्रहयी 
कामाषरम, कैरारीराई रु. ३० राख य श्चजल्रा प्रहयी कामाषरम, कञ्चनऩयुराई रु. 
२० राख यकभ अश्चख्तमायी प्रदान गरयएको । 

 श्चचसाऩानी देश्चख गड्डाचौकी य अत्तरयमा देश्चख मरनगय बन्त्सायसम्भ मस.मस.वट.मब. 
जडान तथा खरयदको कामष प्रकृमाभा यहेको। 

 टेडवुा प्रहयी चौकी, कञ्चनऩयु य भौये प्रहयी चौकी, फाजयुाको बवन मनभाषण कामष 
सम्ऩन्न बएको साथै चौयऩाटी प्रहयी चौकी, अछाभको बवन मनभाषण सम्ऩन्न हनेु 
क्रभभा यहेको। 

 प्रदेश प्रहयी भखु्मारम बवन मनभाषणको फोरऩर आह्वानको सूचना प्रकाशन 
बएको। 

 ईराका प्रहयी कामाषरम सुॊगयखार कैरारी बवन, ईराका प्रहयी कामाषरम 
गड्डाचौकी, कञ्चनऩयु बवन, ईराका प्रहयी कामाषरम फडुय, डोटी, ईराका प्रहयी 
कामाषरम आदशष, डोटी, ईराका प्रहयी कामाषरम ठाॉटी अछाभ, ईराका प्रहयी 
कामाषरम तभुाषखाद अछाभ, ईराका प्रहयी कामाषरम स्वाभीकामतषक फाजयुा, प्रहयी 
चौकी काॉढा फाजयुा, प्रहयी चौकी मसताऩरु दाच ुषरा, ईराका प्रहयी ऩचुौडी, फैतडी 
गयी जम्भा 10 वटा प्रहयी कामाषरम बवन मनभाषणको अश्चख्तमायी सम्फश्चन्त्धत 
श्चजल्रा प्रहयी कामाषरमराई ददईएको य सोको फोरऩर आह्ववानको सूचना प्रकाशन 
बएको।  

 प्रहयी वप्र-फ्माफ बवनको अश्चख्तमायी सदूुयऩश्चिभ प्रदेश प्रहयी कामषरम ददऩामर 
डोटीराई ददईएको साथै सोको फोरऩर आह्ववानको सूचना प्रकाशन बएको ।  

२० ववऩद् व्मवस्थाऩन ऺरे - 

• सदूुयऩश्चिभ प्रदेश कोयोना बाईयस योगको जोश्चखभ मनमन्त्रण उऩचाय तथा 
व्मवस्थाऩन कोष, 2076 भा हारसम्भ जम्भा आम्दानी 
रु.44,28,31,946.14।-, खचष् -रु.42,88,34,550।- य कोषको फचत्-
1,39,97,396.14।- यहेको । 

• हावाहयुीरे ऩरु् माएको ऺमतभा कैरारी श्चजल्राभा रु 4,27,65,000।- य 
कञ्चनऩयु श्चजल्राभा रु 87,00,000।- गयी जम्भा रु 5,14,65,000।- 
याहत ववतयण गरयएको। 



• ववऩदभा ऩयी भतृ्म ु हनेुको ऩरयवायराई ऺमतऩूमतष स्वरुऩ प्रमत भतृक 
रु.1,50,000।- का दयरे 53 जनाराई जम्भा रु 80,50,000।- याहत 
ववतयण गरयएको। 

• ववऩद साभाग्री खरयदका रामग 9 वटै श्चजल्रा प्रशासन कामाषरमराई रु 
84,00,000।- अश्चख्तमायी प्रदान गरयएको । 

• रु. 2.5 कयोडको प्रदेश ववऩद् व्मवस्थाऩन कोषको स्थाऩना गरयनकुा साथै ९ 
वटै श्चजल्राको श्चजल्रा ववऩद् कोषभा हार सम्भ जम्भा रु.2,42,50,000।- 
ऩठाईएको । 

• प्रदेश आऩतकामरन कामषसञ्चारन केन्त्ि (PEOC) को मनभाषण सम्ऩन्न बएको । 

 हारसम्भ 9 जना दघुषटनाभा ऩयेका तथा मफयाभीहरुराई हवाई उद्दाय गयेको । 

• प्रादेश्चशक गोदाभ घय सञ्चारनभा ल्माइएको । 

 प्रदेश ववऩद् व्मवस्थाऩन मोजना तमाय बएको । 

• श्चजल्रा ऩरकाय भहासॊघ कैरारीको बवन मनभाषण कामषभा सहमोग गरयएको । 

• सदूुयऩश्चिभ प्रदेश ऩरकाय भहासॊघको बवन मनभाषण बएको, श्चजल्रा ऩरकाय भहासॊघ 
फाजयुा य श्चजल्रा ऩरकाय भहासॊघ फैतडीको बवन मनभाषणको रामग सम्वश्चन्त्धत 
बवन कामाषरमराई अश्चख्तमायी प्रदान गरयएको। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



अनसूुची - १ 

प्रदेश सयकायफाट हारसम्भ मनभाषण बएका कानूनहरु 

नीमत 

1= छाउऩडी प्रथाजन्त्म कुयीमत उन्त्भरुन नीमत, २०७६ 

2= प्रदेश मनजाभती कभषचायी प्रश्चशऺण नीमत, 2077 

प्रभाश्चणकयण बएका ऐनहरु 

१. सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको प्रदेश आमथषक कामषववधी ऐन, २०७४ 

२. स्थानीम तहका ऩदामधकायी तथा सदस्मको सवुवधा सम्फन्त्धी ऐन, २०७५ 

३. सावषजमनक मरखत प्रभाणीकयण (कामषववमध) ऐन, २०७५ 

४. स्थानीम तहको कानून मनभाषण प्रवक्रमा ऐन, २०७५ 

५. सदूुयऩश्चिभ प्रदेश आकश्चस्भक कोष ऐन,२०७५ 

६. भखु्मन्त्मामामधवक्ताको काभ, कतषव्म य अमधकाय तथा सेवाका शतष सम्फन्त्धी ऐन, २०७५ 

७. गाउॉ सबा य नगयसबा (कामषसञ्चारन) ऐन, 2075 

८. श्चजल्रा सबा तथा श्चजल्रा सभन्त्वम समभमत सम्फन्त्धी ऐन, २०७५ 

९. ववत्तीम हस्तान्त्तयण व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५ 

१०. कय तथा गैयकय याजस्व सम्फन्त्धी ऐन,२०७५ 

११. भखु्मभन्त्री य भन्त्रीको ऩारयश्रमभक तथा सवुवधा सम्फन्त्धी ऐन, २०७५ 

१२. प्रदेश सबाका ऩदामधकायी तथा सदस्मको ऩारयश्रमभक य सवुवधा सम्फन्त्धी ऐन, २०७५ 

१३. प्रशासकीम कामषववमध (मनममभत गने) ऐन, 2075 

१४. सदूुयऩश्चिभ प्रदेश सशुासन ऐन, २०७५ 

१५. सदूुयऩश्चिभ प्रदेश वातावयण सॊयऺण ऐन, २०७५ 

१६. सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको सहकायी ऐन, २०७५ 

१७. प्रदेश ववऩद् जोश्चखभ न्त्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५ 

१८. सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको प्रदेश सबा सश्चचवारम व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी ऐन, २०७५ 

१९. प्रदेश रोकभागष ऐन, २०७५ 

२०. सदूुयऩश्चिभ प्रदेश स्वयोजगाय ववकास कोष ऐन, २०७५ 

२१. सदूुयऩश्चिभ प्रादेश्चशक औद्योमगक व्मवसाम ऐन,२०७५ 

२२. सदूुयऩश्चिभ आमवेुद प्रमतष्ठान ऐन, २०७६ 

२३. प्रदेश रोकसेवा आमोग ऐन, २०७६ 

२४. सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको कृवष तथा ऩशऩुन्त्छी व्मवसाम प्रवद्धषन ऐन, २०७६ 

२५. केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७६ 



२६. मनजी व्मवसाम ऐन, २०७६ 

२७. साझेदायी व्मवसाम ऐन, २०७६ 

२८. सदूुयऩश्चिभ प्रऻा प्रमतष्ठान ऐन, २०७६ 

२९. सदूुयऩश्चिभ प्रदेश खेरकुद ऐन, २०७६ 

३०. सदूुयऩश्चिभ प्रदेश जनस्वास्र्थम सेवा ऐन, २०७६ 
३१. प्रदेश येमडमो, एप.एभ. य टेमरमबजन प्रशायण सम्फन्त्धी ऐन, 2076 

३२. प्रदेश रोकसेवा आमोग (ऩवहरो सॊशोधन) ऐन, 2077 

३३. स्थानीम तहका ऩदामधकायी तथा सदस्मको सवुवधा सम्फन्त्धी (ऩवहरो सॊशोधन) 
ऐन,2076 

३४. ववमनमोजन ऐन, 2075  

३५. आमथषक ऐन,2075 

३६. आमथषक ऐन (ऩवहरो सॊशोधन), 2075 

३७. ववमनमोजन ऐन, 2075 

३८. आमथषक ऐन,2076 

३९. ववमनमोजन ऐन, 2076 

४०. आमथषक ऐन,2077 

४१. ववमनमोजन ऐन, 2077 

मनमभावरी 
१. प्रदेश सयकाय (कामष सम्ऩादन) मनमभावरी, २०७४  

२. प्रदेश सयकाय (कामष ववबाजन)  मनमभावरी, २०७४  

३. सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको प्रदेश सबा मनमभावरी, २०७४ 

४. केही सावषजमनक मरखत प्रभाणीकयण मनमभावरी, २०७५ 

५. सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको प्रदेश आमथषक कामषववमध मनमभावरी, २०७६  

६. सदूुयऩश्चिभ प्रदेश स्वयोजगाय मफकास कोष मनमभावरी, २०७६ 

७. प्रदेश ऩूवाषधाय ववकास कामषक्रभ (सञ्चारन कामषववमध) मनमभावरी, २०७६ 

८. सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको सहकायी मनमभावरी, २०७६ 

९. सदूुयऩश्चिभ प्रदेश खेरकुद मनमभावरी, २०७७ 

आचायसॊवहता 
१. प्रदेश सयकाय भश्चन्त्रऩरयषद्का सदस्मको आचायसॊवहता, २०७४  

कामषववमध  

1= हेरो मसएभ कामषववमध, २०७५ 



2= प्रदेश मनजाभती सेवा ऩयुस्काय कामषववमध, २०७५  

3= कृवष औजाय मन्त्र उऩकयणका रामग अनदुान ववतयण कामषववमध, २०७५ 

4= स्वयोजगायभूरक तामरभ सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन कामषववमध, २०७५ 

5= प्रदेश याजऩर सम्ऩादन तथा वेबसाईटभा प्रकाशन गने सम्वन्त्धी कामषववमध, २०७४  

6= प्रदेश सश्चञ्चत कोष सञ्चारन कामषववमध, २०७५  

7= कृवष अनदुान कामषक्रभ सञ्चारन कामषववमध, २०७५  

8= अनदुान तथा सहामता यकभ मनकासा एवॊ कामषक्रभ कामाषन्त्वमन कामषववमध, २०७५  

9= प्रदेश आकश्चस्भक कोष सञ्चारन सम्वन्त्धी कामषववमध, २०७५ 

10= डेयी तथा भास ुऩसर सधुाय कामषक्रभ कामाषन्त्वमन कामषववमध, २०७५ 

11=  मसभान्त्तकृत वगष रश्चऺत ऩशऩुारन कामषक्रभ कामाषन्त्वमन कामषववमध, २०७५ 

12= आमआजषन तथा उत्ऩादनभूरक कामषभा सहकायी सॊस्थाराई अनदुान प्रदान गने 
कामषववमध, २०७५ 

13=  सदूुयऩश्चिभ जनता आवास कामषक्रभ कामाषन्त्वमन कामषववमध, २०७५ 

14= ऩशऩुन्त्छी फजाय प्रवद्धषन कामाषन्त्वमन कामषववमध, २०७५ 

15= व्मवसावमक सीऩभूरक तामरभ कामषववमध, २०७५ 

16= प्रदेश ऩमषटन ववकास कामषक्रभ कामाषन्त्वमन इकाई सञ्चारन कामषववमध, २०७५ 

17= प्रदेश सम्ऩूयक अनदुान सम्वन्त्धी कामषववमध, २०७५ 

18= प्रदेश ववशषे अनदुान सम्वन्त्धी कामषववमध, २०७५ 

19= नागरयक मसभा सहामता कऺ सम्वन्त्धी कामषववमध, २०७५ 

20= मवुा रश्चऺत ऩश ुववकास कामषक्रभ कामाषन्त्वमन कामषववमध, २०७५ 

21= द्वारयकादेवी ठकुयानी भवहरा सशश्चक्तकयण कामषक्रभ सञ्चारन कामषववमध, २०७५ 

22= कृवष माश्चन्त्रकयणका रामग साझेदायीभा कस्टभ हाइरयग सेन्त्टय स्थाऩना तथा सञ्चारन 
कामषववमध, २०७५ 

23= सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको नदीजन्त्म ऩदाथष व्मवस्थाऩन कामषववमध, २०७५ 

24= गबषवती य सतु्केयी अवस्थाभा ज्मान जोश्चखभभा ऩयेका भवहराराइ हवाइ उद्धाय गने 
सम्वन्त्धी कामषववमध, २०७५ 

25= बमूभहीनका रामग सयुश्चऺत फसोफास कामषक्रभ कामाषन्त्वमन कामषववमध, २०७५ 

26=  ववऩद् जोश्चखभ तथा अन्त्म दघुषटनाभा ऩयेका व्मश्चक्तहरूको हवाई उद्धाय गने सम्वन्त्धभा 
व्मवस्था गनष फनेको कामषववमध, २०७६ 

27= प्रदेश उच्च श्चशऺा सम्वन्त्धी कामषदर गठन कामषववमध, २०७६ 

28= सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको कृवष ववकास कामषक्रभ कामषववमध, २०७६ 

29= सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको ऩशऩुन्त्छी ववकास कामषक्रभ कामषववमध, २०७६ 



30= भखु्मभन्त्री एकीकृत कृवष तथा ऩशऩुन्त्छी ववकास कामषक्रभ कामषववमध, २०७६ 

31= अनदुान तथा सहामता यकभ मनकासा एवॊ कामषक्रभ कामाषन्त्वमन कामषववमध, २०७६ 

32= सावषजमनक तथा साभदुावमक ऩसु्तकारम अनदुान कामषववमध, २०७६ 

33= सदूुयऩश्चिभ प्रदेश उऩबोक्ता समभमत गठन, ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन सम्वन्त्धी 
कामषववमध, २०७६ 

34= सदूुयऩश्चिभ प्रदेश स्वमॊसेवक ऩरयचारन कामषववमध, २०७६ 

35= कृवष माश्चन्त्रकयण अनदुान ऩरयचारन कामषववमध, २०७६ 

36= सहकायी सॊघ सॊस्थाराई अनदुान प्रदान गने कामषववमध, २०७६ 

37= कोल्डस्टोय, कोल्ड च्माम्वय य याइऩेमनङ च्माम्वय स्थाऩना तथा सञ्चारन कामषववमध, 

२०७६ 

38= मभल्क एनाराइजय ववतयण कामषक्रभ सञ्चारन कामषववमध, २०७६ 

39= ऩशऩुॊछी भोडेर पाभष स्थाऩना कामषक्रभ सञ्चारन कामषववमध, २०७६ 

40= साभदुावमक छाडा ऩश ु कल्माण प्रवद्धषन गनष गौशारा मनभाषण तथा व्मवस्थाऩन 
कामषववमध, २०७६ 

41= दधु उत्ऩादन य फजायीकयणका आधायभा अनदुान ऩरयचारन कामषववमध, २०७६ 

42= कृवषजन्त्म उद्योग स्थाऩना कामषक्रभ कामाषन्त्वमन कामषववमध, २०७६ 

43= व्मवसावमक केयाखेती कामषक्रभ सञ्चारन कामषववमध, २०७६ 

44= व्मवसावमक ्माज खेती कामषक्रभ सञ्चारन कामषववमध, २०७६ 

45= अऩािता प्रादेश्चशक मनदेशन समभमत गठन कामषववमध, २०७६ 

46= प्रदेश मनजाभती कभषचायी सरुवा तथा काज सम्फन्त्धी कामषववमध, २०७७ 

47= नववन उद्यभ स्थाऩनाका रामग अनदुान ववतयण सम्वन्त्धी कामषववमध, २०७७ 

48= कानून सूधाय तथा सझुाव समभमत सम्वन्त्धी कामषववमध, २०७७ 

49= कयाय सेवाभा कृवष प्राववमधक कभषचायी छनौट सम्फन्त्धी कामषववमध, २०७७ 

50= गबषवती, सतु्केयी भवहरा य ज्मान जोश्चखभभा ऩयेका मफयाभीराई हवाई उद्धाय गने 
सम्फन्त्धी कामषववमध, २०७७ 

51= ईश्चन्त्जमनमरयङ सेवाका प्राववमधक कभषचायी कयायभा बनाष गने सम्फन्त्धी कामषववमध, २०७७ 

52= प्रदेश ववबषुण सम्फन्त्धी कामषववमध,  २०७७ 

53= स्थानीम तहभा आधायबतू स्वास्र्थम केन्त्ि मनभाषण तथा सेवा सॊचारन कामषववमध, २०७५ 

54= अऩाॊगता सभावेशीकयण सभन्त्वम समभमतको कामषववमध, २०७६ 

55= ववशेषऻ श्चचवकत्सकको प्रोत्साहन बत्ता सम्फन्त्धी कामषववमध, 2076 
56= कृवष उष्भामन (Agriculture- Incubation) कामषक्रभ सञ्चारन कामषमफधी, २०७७ 



57= सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको फारी तथा ऩशधुन फीभाको वप्रमभमभभा थऩ अनदुान उऩरधध 
गयाउने कामषववमध,2077 

58= चक्राफश्चन्त्दभा कृवष कामषक्रभ कामाषन्त्वमन कामषववमध,2077 

59= प्रमतपरभा आधारयत प्रोत्साहन अनदुान कामषक्रभ सञ्चारन कामषववमध, 2077 

60= कृवष फजाय मनभाषण, हस्तान्त्तयण तथा सॊचारन कामषववमध, 2077 

61= कृवष तथा ऩशऩुन्त्छी व्मवसामभा अनदुान ऩरयचारन कामषववमध,2077 

62= ऩमषटनसॉग सम्फश्चन्त्धत स्वीकृत वावषषक कामषक्रभ कामाषन्त्वमन कामषववमध, २०७७ 

63= वन तथा ब ूसॊयऺणसॉग सम्फन्त्धी कामषक्रभ कामषववमध, २०७७ 

64= नवीन उद्यभ स्थाऩनाका रामग अनदुान ववतयण सम्फन्त्धी कामषववमध, २०७७ 

65= उद्योग वाश्चणज्म तथा उऩबोक्ता वहत सम्फन्त्धी वावषषक कामषक्रभ कामाषन्त्वमन कामषववमध, 

२०७७ 

66= सदूुयऩश्चिभ प्रदेश स्वयोजगाय ववकास कोषको कामषकायी मनदेशक मनमशु्चक्तको छनौट 
तथा मसपारयस सम्फन्त्धी कामषववमध, २०७७ 

67= स्थानीम फाजा सॊयऺणका रामग अनदुान सम्फन्त्धी कामषववमध, 2077 

68= सॊस्कृमत सॊयऺणका रामग अनदुान सम्फन्त्धी कामषववमध,2077 

69= स्वास्र्थम सॊस्था बवन मनभाषण कामषववमध, २०७७ 

मनदेश्चशका 
1= सावषजमनक मनकामको फैठक तथा कामषक्रभ सॊचारन मनदेश्चशका, २०७५  

2= सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको सावषजमनक मनकामको फैठक तथा कामषक्रभ सञ्चारन मनदेश्चशका, २०७५ 

3= भखु्मभन्त्री कऩ अन्त्तय प्रदेश खेरकुद प्रमतमोमगता व्मवस्थाऩन मनदेश्चशका, २०७५ 

4= एकीकृत छारवशृ्चत्त व्मवस्थाऩन मनदेश्चशका, २०७५ 

5= ववऩन्न नागरयक औषमध उऩचाय आमथषक सहामता मनदेश्चशका, २०७५ 

6= फहवुवषषम ठेिा वन्त्दोवस्त सम्वन्त्धी मनदेश्चशका, २०७५ 

7= उद्योग, वाश्चणज्म तथा आऩूमतष य ववऻान तथा वातावयण भन्त्रारम तपष को कामषक्रभ 
सञ्चारन मनदेश्चशका, २०७५ 

8= प्रदेश ववऩत ्व्मवस्थाऩन तथा याहत ववतयण मनदेश्चशका, २०७६ 

9= साभदुावमक ऩनुस्थाषऩना केन्त्ि सञ्चारन मनदेश्चशका, २०७६ 

10= सदूुयऩश्चिभ प्रदेशस्तयीम सॊमकु्त वजाय अनगुभन मनदेश्चशका, २०७६ 

11= शैश्चऺक ऩयाभशष सेवा तथा बाषा श्चशऺण सम्वन्त्धी मनदेश्चशका, २०७६ 

12= एकीकृत छारवशृ्चत्त व्मवस्थाऩन मनदेश्चशका, २०७६ 



13= सऩुथ भूल्म ऩसर सञ्चारन कामषक्रभ कामाषन्त्वमन मनदेश्चशका, २०७६ 

14= आमथषक रुऩरे ववऩन्न नागरयक औषधी उऩचाय आमथषक सहामता मनदेश्चशका, 2076 

15= सदूुयऩश्चिभ प्रदेश कोयोना बाइयस (COVID-19) योगको जोश्चखभ मनमन्त्रण, उऩचाय      
तथा व्मवस्थाऩन कोष (स्थाऩना तथा सञ्चारन) मनदेश्चशका, २०७६ 

16= प्रदेश मनजाभती कभषचायीको आन्त्तरयक भ्रभण (कामषक्रभ सञ्चारन) मनदेश्चशका, २०७७ 

17= भवहरा सशश्चक्तकयण कामषक्रभ सॊचारन मनदेश्चशका, २०७६  

18= स्वास्र्थम कामषक्रभ सॊचारन मनदेश्चशका, २०७६ 

19= अस्ऩतार सेवा सदुृढीकयण मनदेश्चशका, २०७६ 
20= स्वास्र्थम तामरभ तथा कामषक्रभ सॊचारन मनदेश्चशका , २०७६ 
21= सनु्त्तराजात परपूर फगैचा ऩनुस्थाऩना तथा ह्रासयोग मनमन्त्रण कामषक्रभ सॊचारन 
मनदेश्चशका, २०७७ 

22= भाटो स्वस्थता प्रभाणऩर कामषक्रभ सॊचारन मनदेश्चशका, 2077 

23= आइसोरेशन व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी मनदेश्चशका, 2077 

24= स्वास्र्थम तामरभ कामाषन्त्वमन मनदेश्चशका, 2077 

25= स्वास्र्थम मोजना अवधायणा छनौट सम्फन्त्धी मनदेश्चशका, 2076 

26= ऺमयोग उऩचाय प्रषेण व्मवस्थाऩन तथा अनसुन्त्धान केन्त्ि स्थाऩना तथा सॊचारन 
भाऩदण्ड सम्फन्त्धी मनदेश्चशका, 2076 

भागषदशषन 

१. वन तथा जराधाय व्मवस्थाऩन तपष को कामष सञ्चारन भागषदशषन, २०७५  

कामषमोजना 
1.कोयोना बाइयस (कोमबड-19) योग मनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी कामषमोजना, 2077 

गठन आदेश 

1= सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको अस्ऩतार व्मवस्थाऩन समभमत गठन आदेश, २०७५  

2= खप्तड ऺेर ऩमषटन ववकास तथा व्मवस्थाऩन समभमत गठन आदेश, २०७५ 

3= याभायोसन ऺेर ऩमषटन ववकास तथा व्मवस्थाऩन समभमत गठन आदेश, २०७६ 

4= सदूुयऩश्चिभ प्रदेश याजधानी ऩूवाषधाय ववकास समभमत (गठन) आदेश, २०७६ 

5= प्रदेश नीमत तथा मोजना आमोग (गठन तथा कामषसञ्चारन) आदेश, २०७६ 

6= फैद्यनाथ ऺेर ऩमषटन ववकास तथा व्मवस्थाऩन समभमत गठन आदेश, २०७७ 

भाऩदण्ड 



1= सदूुयऩश्चिभ प्रदेश आमोजना छनौट सम्वन्त्धी भादण्ड, २०७६ 

2= सदूुयऩश्चिभ प्रदेश कोयोना बाइयस रकडाउन याहत भाऩदण्ड, २०७६ 

3= ववस्तारयत स्वास्र्थम सेवा सॊचारन तथा अनगुभन सम्फन्त्धी भाऩदणड, 2076 

4= ईश्चन्त्जमनमय कयाय सेवा व्मवस्थाऩन गने सम्फन्त्धी भाऩदण्ड,2076 

5= ऺमयोग उऩचाय, प्रषेण तथा अनसुन्त्धान केन्त्िभा कयाय सेवाभा कभषचायी व्मवस्थाऩन 
सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०७६ 

6= सभाजकल्माणका ऺेरभा काभ गने सॊघसॊस्थाराई ददन ेअनदुान सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०७६ 

7= कोयोना प्रबाववत तथा ववदेशफाट पवकष एका मवुा रश्चऺत कामषक्रभ कामाषन्त्वमन 
भाऩदण्ड,2077 

8= कयाय सेवाभा श्चचवकत्सक तथा स्वास्र्थमकभॉ व्मवस्थाऩन गने सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, 2077 

प्रदेश सबाभा ऩेश गने स्वीकृमत प्राप्त ववधेमकहरु 

1= सदूुयऩश्चिभ प्रदेश अनसुन्त्धान तथा प्रश्चशऺण प्रमतष्ठान सम्वन्त्धभा व्मवस्था गनष फनेको 
ववधेमक, २०७७ 

2= प्रदेश फारफामरका सम्वन्त्धी व्मवस्था गनष फनेको ववधेमक, २०७६ 

3= सदूुयऩश्चिभ प्रदेश दगु्ध ववकास फोडषको स्थाऩना य व्मवस्था गनष फनेको ववधेमक, २०७७ 

4= सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको मफउमफजन सम्फन्त्धी व्मवस्था गनष फनेको ववधेमक, २०७७ 

5= सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको ऩश ुस्वास्र्थम तथा ऩश ुसेवा सम्फन्त्धभा व्मवस्था गनष फनेको 
ववधेमक, २०७७ 

 

अनसूुची -२ 

सदूुयऩश्चिभ प्रदेश अन्त्तयगतका मनकामहरु् 
1= भखु्मभन्त्री तथा भश्चन्त्रऩरयषद्को कामाषरम 

2= आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारम 

3= आमथषक भामभरा तथा मोजना भन्त्रारम 

4= बौमतक ऩूवाषधाय ववकास भन्त्रारम 

5= उद्योग, ऩमषटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारम 

6= साभाश्चजक ववकास भन्त्रारम 

7= बभूी व्मवस्था, कृवष तथा सहकायी भन्त्रारम 

8= भखु्म न्त्मामामधवक्ताको कामाषरम  

9= प्रदेश सबा सश्चचवारम 

10= प्रदेश रेखा मनमन्त्रक कामाषरम 



11= प्रदेश नीमत तथा मोजना आमोग 

12= प्रदेश याजधानी बौमतक ऩूवाषधाय ववकास ऩरयमोजना कामाषरम, गोदावयी, कैरारी 
क. बौमतक ऩूवाषधाय ववकास भन्त्रारम अन्त्तयगत यहन ेमनकामहरु्- 

1= मातामात ऩूवाषधाय मनदेशनारम, डोटी 
2= ऩूवाषधाय ववकास कामाषरमहरु-6 (कैरारी, कञ्चनऩयु, डडेल्धयुा, फैतडी, अछाभ, फझाि) 

3= सहयी ववकास तथा बवन कामाषरमहरु-3 

क. सहयी ववकास तथा बवन कामाषरम, डोटी (कामषऺ ेर्-डोटी, डडेल्धयुा, अछाभ य 
फाजयुा) 

ख. सहयी ववकास तथा बवन कामाषरम, फैतडी (कामषऺ ेर्-फैतडी, फझाि य दाच ुषरा) 

ग. सहयी ववकास तथा बवन कामाषरम, कैरारी (कामषऺ ेर्-कैरारी, कञ्चनऩयु) 
4= खानेऩानी तथा सयसपाई मडमबजन कामाषरमहरु-4 

क. खानेऩानी तथा सयसपाई मडमबजन कामाषरम, फैतडी  (कामषऺ ेर् फैतडी, दाच ुषरा) 

ख. खानेऩानी तथा सयसपाई मडमबजन कामाषरम, कैरारी  (कामषऺ ेर् कैरारी, कञ्चनऩयु) 

ग. खानेऩानी तथा सयसपाई मडमबजन कामाषरम, डोटी  (कामषऺ ेर् डोटी, अछाभ, फाजयुा) 

घ. खानेऩानी तथा सयसपाई मडमबजन कामाषरम, डडेल्धयुा (कामषऺ ेर् डडेल्धयुा, फझाि) 
5= मातामात व्मवस्था कामाषरमहरु-2 (कैरारी, कञ्चनऩयु) 
6= मातामात व्मवस्था सेवा कामाषरमहरु-2 (डडेल्धयुा, डोटी) 

7= जरस्रोत तथा मसचाई ववकास मडमबजन कामाषरमहरु-8 (अछाभ, फैतडी, फझाि, 

डडेल्धयुा, दाच ुषरा, डोटी, कैरारी, कॊ चनऩयु) 
8= जरस्रोत तथा मसॉचाई सफ-मडमबजन कामाषरमहरु-1 (फाजयुा) 

9= बमूभगत जरस्रोत तथा मसॉचाई ववकास मडमबजन कामाषरम-1 (कैरारी) 

10= ऩथयैमा भोहना मसॉचाई व्मवस्थाऩन कामाषरम, कैरारी 
ख. उद्योग, ऩमषटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारम अन्त्तयगत यहन ेमनकामहरु्- 

1= वन मनदेशनारम-1 

2= वन अनसुन्त्धान तथा प्रश्चशऺण केन्त्ि-1 

3= वन मनदेशनारम अन्त्तयगत यहने मडमबजन वन कामाषरमहरु-10 

क. मडमबजन वन कामाषरम, (कैरारी, कैरारी (ऩहरभानऩयु), डडेल्धयुा, कञ्चनऩयु, फैतडी, 
फझाि, डोटी, अछाभ, फाजयुा, दाच ुषरा) 

4=  वन मनदेशनारम अन्त्तयगत यहने ब ूतथा जराधाय व्मवस्थाऩन कामाषरमहरु-
2(डोटी, डडेल्धयुा)  

5= उद्योग, वाश्चणज्म तथा उऩबोक्ता वहत सॊयऺण मनदेशनारम-1 



6= उद्योग,वाश्चणज्म तथा उऩबोक्ता वहत सॊयऺण मनदेशनारम अन्त्तयगत यहने घयेर ुतथा 
साना उद्योग कामाषरमहरु-2(कैरारी, कञ्चनऩयु), 

7= प्रदेश ऩमषटन ववकास कामषक्रभ कामाषन्त्वमन इकाई, धनगढी- १ )अस्थामी(  

ग. साभाश्चजक ववकास भन्त्रारम भातहत यहन ेमनकामहरु 

1= श्चशऺा ववकास मनदेशनारम-1 

2= श्चशऺा तारीभ केन्त्ि-1 

3= स्वास्र्थम मनदेशनारम-1 

4= स्वास्र्थम तामरभ केन्त्ि, धनगढी- १ 

5= स्वास्र्थम मनदेशनारम अन्त्तयगत स्वास्र्थम कामाषरमहरु-९ (डडेल्धयुा, अछाभ, फैतडी, 
कैरारी, कञ्चनऩयु, दाच ुषरा, डोटी, फाजयुा, फझाि) 

6= सेती प्रादेश्चशक अस्ऩतार, धनगढी, कैरारी 
7= भहाकारी अस्ऩतार, भहेन्त्िनगय कॊ चनऩयु 

8= वटकाऩयु अस्ऩतार, वटकाऩयु, कैरारी 
9= श्चजल्रा अस्ऩतारहरु-६ (फाजयुा, डोटी, अछाभ, दाच ुषरा, फैतडी, फझाि) 

10= श्चजल्रा आमवेुद स्वास्र्थम केन्त्िहरु-७ (फझाि, फाजयुा, डोटी, अछाभ, दाच ुषरा, फैतडी, 
डडेल्धयुा) 

11= सेमत आमवेुद औषधारम, कैरारी 
12= भहाकारी आमवेुद औषधारम, कञ्चनऩयु 

13= प्रदेश स्वास्र्थम आऩूमतष व्मवस्था केन्त्ि, धनगढी, कैरारी 
14= योजगाय सूचना केन्त्ि, धनगढी  

15= प्रदेश जनस्वास्र्थम प्रमोगशारा, धनगढी, कैरारी 
16= व्मावसावमक तथा सीऩ ववकास तामरभ केन्त्ि, धनगढी, कैरारी 
17= व्मावसावमक तथा सीऩ ववकास तामरभ केन्त्ि, कञ्चनऩयु 

18= साभाश्चजक ववकास कामाषरमहरु ९ वटै श्चजल्राभा (अस्थामी) 

घ. बमूभ व्मवस्था, कृवष तथा सहकायी भन्त्रारम भातहत यहन ेमनकामहरु्- 
1= कृवष ववकास मनदेशनारम-1 

2= कृवष व्मवसाम प्रवद्धषन सहमोग तथा तामरभ केन्त्ि-1 

3= कृवष ववकास मनदेशनारम अन्त्तयगत कृवष ऻान केन्त्ि-९ (६ स्थामी य ३ अस्थामी) 
क. कृवष ऻान केन्त्ि, अछाभ 

ख. कृवष ऻान केन्त्ि, डडेल्धयुा  

ग. कृवष ऻान केन्त्ि, फैतडी  

घ. कृवष ऻान केन्त्ि, फझाि  



ङ. कृवष ऻान केन्त्ि, फाजयुा 
च. कृवष ऻान केन्त्ि, कञ्चनऩयु 

छ. कृवष ऻान केन्त्ि, डोटी 
ज. कृवष ऻान केन्त्ि, दाच ुषरा 
झ. कृवष ऻान केन्त्ि, कैरारी 
4= ऩशऩुन्त्छी तथा भत्स्म ववकास मनदेशनारम-1 

5= ऩश ुसेवा तामरभ केन्त्ि-1 

6= भत्स्म ववकास केन्त्ि गेटा, कैरारी 
7= फारी सॊयऺण प्रमोगशारा, सनु्त्दयऩयु, कञ्चनऩयु 

8= भाटो तथा भर ऩरयऺण प्रमोगशारा, सनु्त्दयऩयु, कञ्चनऩयु 

9= मफउ ववजन प्रमोगशारा, सनु्त्दयऩयु, कञ्चनऩयु 

10= सखु्खा परपुर ववकास केन्त्ि, सतफाॉझ, फैतडी 
11= तयकायी जभष् राज्भ सम्फद्धषन तथा ववउ उत्ऩादन केन्त्ि, डडेल्धयुा 
12= यश्चजष्डाय अमधकायीको कामाषरम, धनगढी, कैरारी 
13= बेटनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा ववऻ केन्त्ि- ९ (स्थामी 5 य अस्थामी ४) 
क. बेटनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा ववऻ केन्त्ि, डडेल्धयुा  

ख. बेटनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा ववऻ केन्त्ि, फाजयुा  

ग. बेटनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा ववऻ केन्त्ि, फझाि 

घ. बेटनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा ववऻ केन्त्ि, फैतडी  

ङ. बेटनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा ववऻ केन्त्ि, कञ्चनऩयु  

च. बेटनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा ववऻ केन्त्ि, कैरारी 
छ. बेटनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा ववऻ केन्त्ि, दाच ुषरा 
ज. बेटनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा ववऻ केन्त्ि, अछाभ 

झ. बेटनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा ववऻ केन्त्ि, डोटी 
 

 

 

 

 

 



अनसूुची- ३ 

फजेट य खचषको सभग्र श्चस्थमत य प्रदेशको आमथषक साभाश्चजक ऩरयसूचक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको आमथषक तथा साभाश्चजक ऩरयसूचक 

 

     स्रोत्-  आमथषक सवेऺण 2074/075, 2075/076 य 2076/077,अथष भन्त्रारम 

 

अनसूुची - ४ 

प्रादेश्चशक गौयवका मोजनाहरु य ववद्यभान प्रगमत श्चस्थमत 

मस.नॊ. श्चजल्रा मोजनाको नाभ ववद्यभान अवस्था 
1 फाजयुा खप्तड-भातषडी सडक (मसिडा-

काॉडा जम फागेश्वयी गैयीखाॊद 
डोगडी आटीचौय-भातषडी) 

२४ वक.मभ. अध्ममन बएको, १५ वक.मभ. 
(Upgrading) भा ठेिा बई कामाषन्त्वमनभा 
यहेको। 

2 फैतडी सदफाज-श्रीबावय-हाट-दाच ुषरा सडक ७० वक.मभ. अध्ममन बएको, १५ वक.मभ. ठेिा बई 
कारोऩरेको कामष अश्चन्त्तभ चयणभा यहेको । 

3 अछाभ श्चचसाऩानी-ऋवषदह वमडभामरका सडक 
(श्चचसाऩानी-जॊगरघाट-तभुाषखाद-गैयीटाड-
कारीगाउॉ दनाष भाझेठाना-जमगढ-नन्त्देगडा-
भेल्रेक-सोडसा-ऋवषदह-फमडभामरका) 

४८  वक.मभ. अध्ममन बएको, २४  वक.मभ. 
ठेिा रामग कामाषन्त्वमनभा यहेको। 

4 डडेल्धयुा दैजी-ऩोखया-ढुिाड-फझाि सडक 
(दैजी-जोगफडुा-श्चचयवकटे्ट-घटार-
ऩोखया-फेराऩयु-ढुिाड-फझाि) 

ऩोखया-फेराऩयु सडकखण्ड -१० वक.मभ.,गाईफादे मर्ना 
सडकखण्ड-१२ वक.मभ.,सरोन-श्चचवकष टे्ट सडकखण्ड-६ 
वक.मभ. य जोगफढुा-मर्ना सडकखण्ड -५ वक.मभ. गरय 
जम्भा ३३ वक.मभ सडक मनभाषण बैयहेको ।  

वववयण 

आमथषक वषष 
2074/075 2075/076 2076/077 

कुर गाहषस्थ उत्ऩादनको 
ववृद्धदय 

NA 6.3 4.1 

उद्योगको दताष सॊस्था 107 111 115 

स्थानीम सडक 
सञ्चार(वक.भी) 

3724 4739 4814 

ववद्यारम सॊख्मा 4069 NA NA 

प्राथमभक स्वास्र्थम केन्त्ि 16 NA NA 
स्वास्र्थम चौकी 376 NA NA 

साऺयता दय(प्रमतशतभा) 54.9 NA NA 
मसॊश्चचत 

ऺेरपर(प्रमतशत) 
35.7 

NA NA 



5 दाच ुषरा देउथा-खाय खरिा-खण्डेश्वयी सडक 
(देथरा-खाय खरिा फराच-मफटुरे-
रवटनाथ-ऩारयफगय-खन्त्टेश्वयी) 

ववस्ततृ इश्चन्त्जमनमरयॊग अध्ममन बएको जम्भा ६० वक.मभ. 
सडक भध्मे ६ वक.मभ ऩदि सडक मनभाषण बएको य १८ 
वक.मभ. सडकको मनभाषण कामष बैयहेको । 

6 फझाि ददऩामर-साइऩार सडक (मसरगढी-
ऩामतहाल्रे-सानखुोरा-थराया खोरी ववप्रा-
कुचेखोरा-जडाय-ऩानकोट-तऩोवन तल्कोट-
धरौनकाकयकोट-साइऩार वहभार फेसी 
साइढुिा हुॉदै हमु्रा श्चजल्राको मसभाना यानी 
खकष  नाम्मा गाउॉऩामरका) 

ववस्ततृ इश्चन्त्जमनमरयॊग अध्ममन बएको 25 
वक.मभ. अध्ममन बएको य १४  वक.मभ. 
सडकको मनभाषण कामष चमरयहेको । 

7 डोटी सहजऩयु-फोक्टान-ददऩामर सडक मछमडखान-अकयकाडाॉ खण्डको १२ वक.मभ.य यानागाउॉ-
वामर सडकखण्ड -१० वक.मभ. गरय जम्भा २२ वक.मभ. 
सडक मनभाषण कामष चमरयहेको  । 

8 कॊ चनऩयु फेरौयी-करवुाऩयु-नाइर-फडुय 
सडक 

४३ वक.मभ. भध्मे ३८ वक.मभ. DPR फनेको य 
९.१ वक.मभ. सडक मनभाषण कामष चमरयहेको। 

9 कैरारी बजनी-छोटीबन्त्साय खेभडी ठुरीगाड सडक 
(बजनी-छोटीबन्त्साय रारफोझी बजनी 
जोशीऩयु पल्रे-मफसौना सल्रेयी याक्सा 
कोल्तडी श्चखभडी ठुरीगाड) 

३८  वक.मभ. DPR बएको य ३ वक.मभ. 
सडक मनभाषण कामष बैयहेको । 

 

अनसूुची- ५ 

बौमतक ऩूवाषधाय ववकास भन्त्रारम तपष को सभग्र प्रगमत श्चस्थमत  

मस.नॊ. 
ऩूवाषधाय उऩऺरे 

इकाई आ.व.२०७४/०७५ 
देश्चख २०७६/०७७ 
सम्भको उऩरश्चधध 

२०७७/०७८ 
को रक्ष्म 

२०७७/०७८ को 
रक्ष्म 

कैवपमत 

१  मसॊचाई तपष         

१.१   सतह मसॊचाई 
आमोजनाहरू फाट 
मसॊश्चचत ऺेरपर ववस्ताय 

हेक्टय 

९८९० ५७००  ६०००   

 

१.२   बमूभगत  मसॊचाई 
आमोजनाहरू फाट 
मसॊश्चचत ऺेरपर ववस्ताय 

हेक्टय 

१.३   नमाॉ प्रववमधभा आधारयत   
मसॊचाई आमोजनाहरू 
फाट मसॊश्चचत ऺेरपर 
ववस्ताय 

हेक्टय 

१.४  भभषत सॊबायफाट हनु े
मसॊश्चचत ऺेरपर 

हेक्टय 

१.५   ऩदि कुरो मनभाषण  वक.मभ. १८०  ६५  ५४   



१.६   कच्ची कुरो मनभाषण  वक.मभ. १००  ३५  २५   

१.७   मडऩ ट्युवरे मनभाषण  सॊख्मा  १४  २३  २२   

२  नदद मनमन्त्रण/ऩवहयो 
मनमन्त्रण/तटफन्त्ध मनभाषण 
तपष  

     

२.१  तटफन्त्ध मनभाषण वक.भी ४८  ८५   १००    

२.२ जमभनको उकास ( 
Reclaim )  

हेक्टय  २२९  ४०५  ४७७   

३   मातामात ऩूवाषधाय ( 
सडक,सडक ऩरु,झो.ऩ.ु)  

     

३.१  कारोऩरे सडक  वक.मभ. १२८  २०७.६  १६०.४१  

३.२  खण्डाश्चस्भत (ग्रावरे 
सडक ) 

वक.मभ. ३२२  ५९ ४८.५ 

 

 

३.३  भाटेसडक वक.मभ. ७०८ २१५  २२८   

३.४  सडकऩूरमनभाषण सॊख्मा १० ५ १४   

३.५  झोरुॊगेऩरुमनभाषण सॊख्मा १८  ६  ८   

४   सहयी ववकास तथा बवन 
तपष   

     

४.१  सयकायी/साभदुावमक   
बवन मनभाषण 

सॊख्मा ५७  ४५  ३५   

४.२  जनता आवास मोजना 
अन्त्तगषत मनमभषत (मनश्चज 
आवास) 

सॊख्मा १७४७  १०००  १२५४   

५  खानऩेानी तथा सयसपाई      

५.१   आधायबतू खानेऩानी फाट 
राबाश्चन्त्वत जनसॊख्मा 

जना  ४००००  २००००  १५०००  

६ उजाष तपष        

६.१  जरववद्यतु ् उत्ऩादन 
ऺभता  

भे.वा. प्रायश्चम्बक अध्ममन 
गरयएको 

DPR तमारय २२.४३ 
भे.वा.उत्ऩादन 
ऺभता को रामग 
कामाषन्त्वमन प्रकृमा  
अश्चघ फढाइन े

( सनुषमा, 
नौगाड य 
अऩय 
सनुषमा गरय 
तीन वटा   

६.२  सौमष उजाष मभमनमग्रड 
प्रणारी स्थाऩना  

सॊख्मा   ३  ३  ३    

 

अनसूुची- ६ 

उद्योग, ऩमषटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारम अन्त्तगषतको प्रगमत श्चस्थमत 

क) उद्योग वाश्चणज्म तथा आऩूमतष तपष  
मस नॊ वववयण एकाई ऩरयभाण 

१   उद्योग दताष      



क   रघ ुउद्योग सॊख्मा २३६३ 

ख   घयेर ुउद्योग सॊख्मा २०८ 

ग   साना उद्योग सॊख्मा ८३५६ 

घ   भझौरा उद्योग सॊख्मा १ 

   जम्भा   १०९२८ 

२   उद्योग नववकयण सॊख्मा ५७१८ 

३   नमाॉ उद्यभी शृ्रजना जना ९८५४ 

४   ऩयुाना उद्यभी ऩनुताषजगी जना १९०४ 

५   प्रववमध हस्तान्त्तयण जना ६९१ 
 

ख) ऩमषटन तपष  
मस नॊ वववयण एकाई ऩरयभाण 

१   भठ भश्चन्त्दय मनभाषण सॊख्मा ३०८ 

२   गमु्फा सॊख्मा १० 

३   चचष सॊख्मा ६ 

४   ऩदभागष मनभाषण सॊख्मा ४० 

५   धभषशारा/मारी गहृ सॊख्मा १२ 

६   होभस्टे दताष सॊख्मा ११ 

७ 

अन्त्म ऩमषटकीम ऩूवाषधाय (भ्मूटावय, ऩावकष ङ 
स्थर, सॊग्रहारम) सॊख्मा २९ 

ग) वन तपष  
मस नॊ वववयण एकाई ऩरयभाण 

१   काठ उत्ऩादन क्मूववक वपट २९,७७,०८० 

२   दाउया उत्ऩादन चट्टा ३४४७ 

३   जमडफटुी उत्ऩादन तथा मनकासी के.जी २६,२०,५७६ 

४   ववरुवा उत्ऩादन तथा योऩण   ० 

क   जमडफवुट ववरुवा उत्ऩादन तथा योऩण गोटा ९,२६,५०० 

ख   परपुर ववरुवा उत्ऩादन तथा योऩण गोटा २,९३,५२० 

ग   रुख प्रजामतको ववरुवा उत्ऩादन तथा योऩण गोटा २८,११,५२४ 

   जम्भा ववरुवा उत्ऩादन तथा योऩण   ४०,३१,५४४ 

५   हाईटेक नसषयी मनभाषण वटा १ 

६   वृऺ ायोऩण हेक्टय ७५२ 



७   अमतक्रभण मनमन्त्रण हेक्टय २०२ 

८   वन अऩयाध मनमन्त्रण (भदु्दा दामयी) सॊख्मा २७१ 

९   साभदुावमक वन हस्तान्त्तयण सॊख्मा १४४ 

१०   साभदुावमक वन हस्तान्त्तयण  हेक्टय १५,९६८ 

११   साभदुावमक वनको कामषमोजना नववकयण सॊख्मा ९१२ 

१२   श्चजल्रा वन ऩैदावाय आऩूमतष समभमतफाट काठ ववतयण गरयएको  
 

   क   काठ क्मूववक वपट ७९,७३७ 

   ख   राबाश्चन्त्वत घयधयुी  सॊख्मा १२८१ 

१३   मसभसाय ऺेर व्मवस्थाऩन सॊख्मा १७ 

१४   जमडफटुी प्रशोधन केन्त्ि स्थाऩना सॊख्मा १४ 

१५   शहयी हरयत ऩाकष  मनभाषण सॊख्मा ७ 

घ) ब ूसॊयऺण तपष  
मस नॊ वववयण एकाई ऩरयभाण 

१   गश्चल्छ ऩवहयो मनमन्त्रण स्थान सॊख्मा २३८ 

२   खोरा नदी वकनाय सॊयऺण स्थान सॊख्मा १२२ 

३   ऩानी भहुान सॊयऺण 

 

स्थान सॊख्मा ७६ 

४   सॊयऺण ऩोखयी मनभाषण गोटा ९० 

५   मसॊचाई कुरो मनभाषण स्थान सॊख्मा १७ 

६   खोरयमा तथा ऺमतग्रस्त बमूभको ऩनुरुत्थान गोटा ९ 

 


