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ऩरयच्छेद-१ 

1.सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको सॊश्चऺप्त ऩरयचम 

1.1 ऩषृ्ठबमूभ 

वि.सॊ. २०७२ असोज ३ गते सॊविधानसबा भापफ त ्नेऩारको ितफभान सॊविधान जायी बएऩिात ्

नेऩारभा सॊघीम शासन प्रणारी शरुु बमो ।नेऩारको सॊविधानरे सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका एकर 
अमधकायहरू सॊविधानको क्रभश: अनसूुची ५, ६ य ८ भा य सॊघ, प्रदेश तहका साझा अमधकायसूची 
अनसूुची- 7 य तीनिटै तहका साझा अमधकायराई अनसूुची- ९ भा याखेको छ। सॊविधानरे नै सॊघ, 
प्रदेश य स्थानीम तहको अन्तय सम्फन्ध सहकारयता, सहअश्चस्तत्ि य सभन्िमको मसद्धान्तभा आधारयत 
हनुे व्मिस्था सभेत गयेको छ। सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहराई प्रदत्त याज्मशश्चिको प्रमोग अभ्मास गनफ 
प्रदेश तहभा स्थावऩत सात प्रदेशभध्मे साविक सेती य भहाकारी अञ्चरका नौ श्चजल्राराई सभेटी 
सदूुयऩश्चिभ प्रदेश स्थाऩना बएको हो।सॊघीमता य रोकताश्चन्िक गणतन्िात्भक शासन व्मिस्थाको भूर 
भभफराई आत्भसात गदै प्रदेशको सभग्र आमथफक विकास य सभवृद्धको भूर ध्मेमका साथ सॊविधानको 
धाया 168 (१) फभोश्चजभ मभमत २०७४ सार पागनु ५ गते गठन बएको मस सदूुयऩश्चिभ प्रदेश 
सयकायरे ऩणुफ कामफकार ऩूया गयेको छ।मस क्रभभा प्रदेश सयकायरे सॊघीमताको सपर य 
प्रबािकायी कामाफन्िमनका रामग प्रशासमनक ऩनुसंयचना सवहत आिश्मक नीमतगत तथा काननुी सॊयचना 
सवहतको प्रणारी स्थावऩत बएको छ। 

सभानऩुामतक, सभािेशी य सहबामगताभूरक मसद्घान्तका आधायभा रोककल्माणकायी एिभ ्
सभताभूरक सभाज मनभाफण गने य सभाजिाद उन्भखु, स्ितन्ि तथा सभदृ्ध स्िाधीन अथफतन्ि मनभाफण 
गने यावष्डम रक्ष्म अनरुुऩ प्रदेश सयकाय वक्रमाश्चशर यहेको छ।ितफभान सॊविधानरे ऩरयरश्चऺत गयेको 
आमथफक सभानता, सभवृद्घ य साभाश्चजक न्माम समुनश्चित गनफ प्रदेश सयकायरे “सभदृ्ध सदूुयऩश्चिभ मनभाफण” 
को भूर भभफभा प्रमतिद्घ यही आमथफक िर्फ २०७४/०७5 देश्चख नै सयकायका नीमत तथा कामफक्रभ, 
िावर्फक िजेट भापफ त विकासका कामफक्रभहरु कामाफन्िमन गदै आएको छ।प्रदेशको आमथफक, साभाश्चजक 
य ऩूिाफधाय ऺेिहरुको विकासभा भहत्िऩूणफ उऩरश्चधधहरु हामसर बएका छन।्कृवर्, िन, जरस्रोत, 
ऩमफटन, स्िास््म, श्चशऺा, मातामात, खानेऩानी तथा मसॉचाइका ऩूिाफधाय मनभाफण बई सभवृद्घका आधाय 
खडा बएका छन।् सॊिैधामनक अमधकायको अभ्मासभा यहेको अरभर, विकास वितयणभा विगतदेश्चख 
यहदै आएको असभानता, अमसमभत जनआकाॊऺा, सीमभत साधन श्रोत, अऩमाफप्त नीमतगत, प्रशासमनक य 
कानूनी सॊयचना एिॊ कठठन ब-ूफनोट रगामतका चनुौतीका कायण जनअऩेऺा फभोश्चजभको विकासभा 
केही कभी यहेको बएता ऩमन सयकायरे विकास य सभवृद्घको जग फसारेको छ। 

बौगोमरक, प्राकृमतक, साभाश्चजक तथा साॉस्कृमतक विविधतारे प्रदेशको तीब्र आमथफक विकास य 
सभवृद्घको सम्बािना फोकेको छ।मस प्रदेशको बौगोमरक अिश्चस्थमतरे आमथफक तथा औद्योमगक ऺेिभा 
उदमभान दईु मछभेकी भरुकु बायत य चीनफाट ऩमाफप्त राब मरन सक्ने देश्चखन्छ। मी आधायहरूराई 
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केन्रभा याखी मोजनािद्ध रुऩभा प्रदेशको तीब्र आमथफक विकास य सभनु्नमत हामसर गने सोचका साथ 
प्रदेश सयकायफाट सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको प्रथभ ऩञ्चिर्ॉम मोजना (आ.ि.2078/079-2080/083) 
स्िीकृत बएको छ।प्रदेश सयकायरे हारसम्भ हामसर गयेको उऩरश्चधध, मनभाफण बएका सभवृद्घका 
आधाय, नीमतगत, कानूनी तथा सॊयचनागत व्मिस्थाको जगभा विकासको यावष्डम रक्ष्मसॉग एकाकाय 
हनुे गयी प्रथभ ऩञ्चिर्ॉम मोजनाको प्रबािकायी कामाफन्िमन अफको बािी कामफठदशा मनठदफष्ट हनुऩुने 
देश्चखन्छ।साथै प्रदेशमबिको सभग्र शासन व्मिस्थाको साभान्म मनदेशन, मनमन्िण य सञ्चारन गने 
सम्िन्धभा विमबन्न नीमतगत तथा काननुी सॊयचनाको व्मिस्थाऩन, प्रदेश भन्िारम य भातहतको 
कामफक्रभको सऩुरयिेऺण य अनगुभन तथा भूल्माङ्कन, जनगनुासोको सम्फोधन, सशुासन, भ्रष्टाचाय 
मनमन्िण य प्रशासन सधुाय, सािफजमनक सेिा प्रिाहको सदुृढीकयण, भानि अमधकायको सॊयऺण य 
प्रिद्धफन रगामतका कृमाकराऩहरु भापफ त शासकीम सधुाय गदै सशुासन प्रिद्धफन गनेतपफ  ऩवहरो 
सयकायरे ऩरु् माएको मोगदानभा आधारयत यही आगाभी सयकाय अगामड फढ्न उऩमिु देश्चखन्छ । 

1.2 प्रदेशको बौगोमरक अिस्था 
सामफकका भहाकारी अञ्चरका चाय य सेती अञ्चरका ऩाॉच गयी जम्भा नौ िटा श्चजल्राको ब-ू

बाग सभेटेय सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको बगूोर कामभ बएको हो। बौगोमरक रुऩभा मस प्रदेशभा वहभार, 
ऩहाड य तयाई गयी तीन िटै धयातरीम स्िरूऩ अिश्चस्थत छन।्मस प्रदेशभा यहेका नौ श्चजल्राभध्मे 
तीन श्चजल्राहरू दाच ुफरा, फझाङ्ग य फाजयुा वहभारी ऺेिभा, चाय श्चजल्राहरू अछाभ, डोटी, फैतडी य 
डडेरधयुा ऩहाडी ऺेिभा तथा दईु श्चजल्राहरू कैरारी य कञ्चनऩयु तयाई ऺेिभा ऩदफछन।् ऺेिपरका 
वहसािरे ३,४२२ िगफ वक. मभ. ऺेिपर यहेको फझाङ्ग श्चजल्रा प्रदेशको सफै बन्दा ठूरो श्चजल्रा हो बन े
१,४८२ िगफ वक. मभ. ऺेिपर यहेको फैतडी श्चजल्रा सफै बन्दा सानो श्चजल्रा हो। सफै प्रकायको 
हािाऩानी बएको मो प्रदेशभा सभरु सतहफाट १०९ मभटयदेश्चख ७,१३२ मभटयसम्भको उचाई बएको 
ब-ूबाग ऩदफछ।मस प्रदेशको मसभाना ऩूिफभा कणाफरी प्रदेशका सखेुत, दैरेख, कारीकोट य भगु ुश्चजल्रा 
तथा रशु्चम्िनी प्रदेशको फठदफमा श्चजल्रा त्मस्तै ऩश्चश् चभ य दश्चऺणभा बायत य उत्तयभा कणाफरी प्रदेशको 
हमु्रा श्चजल्रा तथा मभि याष्ड चीनको मतव्फत यहेको छ।मो प्रदेशको बौगोमरक अिश्चस्थमत  २८० २२" 

उत्तयी अऺाॊशदेश्चख ३०० ०९" उत्तयी अऺाॊश य  ८०० ०३" ऩूिॉ देशान्तयदेश्चख ८१० २५" ऩूिॉ 
देशान्तयसम्भ यहेको छ । 

ऩमछल्रो त्माॊक अनसुाय नऩेारको कुर ऺेिपर १,४७,६४१.२८ िगफ वक.मभ. भध्मे मो 
प्रदेशरे जम्भा १९,९९९.२८ िगफ वक.मभ. ऺिेपर ओगटेको छ । जनु नेऩारको कुर बबूागको 
१३.५५ प्रमतशत हनु आउॉछ।ऺेिपरका वहसािरे मो प्रदेश नेऩारको ऩाॉचौ ठूरो प्रदेश हो। 
प्रदेशको कुर ऺेिपर भध्मे वहभारी ऺेिभा सफै बन्दा फढी जम्भा ८,३९२.२८ िगफ वक.मभ. 
(४१.९६%) ऩहाडी ऺेिभा ६,७50 िगफ वक.मभ. (३३.75%) य तयाई ऺेिभा ४,८57 िगफ वक.मभ. 
(२४.29 %) बबूाग ऩदफछ।(श्रोत-सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको प्रथभ ऩञ्चिर्ॉम मोजना 
(आ.ि.2078/079-2082/083) । 
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1.3 प्रदेशको याजनीमतक तथा प्रशासमनक विबाजन 

सदूुयऩश्चिभ प्रदेशभा १६ िटा प्रमतमनमध सबा मनिाफचन य ३२ प्रदेश सबा मनिाफचन ऺेि तथा 
१ उऩ-भहानगयऩामरका, ३३ नगयऩामरका य ५४ गाउॉऩामरका गयी जम्भा ८८ स्थानीम तह  य कुर 
िडा ७३४ यहेका छन।्  
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सदूुयऩश्चिभ प्रदेशका श्चजल्रागत स्थानीम तहहरुको विियण तामरका 

क्र.स. श्चजल्रा 
स्थानीम तहको सख्मा मनिाफचन ऺेि 

उऩभहा 
नगयऩामरका 

नगयऩामरका गाउॉऩामरका 
जम्भा िडा 

प्रमतमनमध सबा प्रदेश सबा 

१ कैरारी १ ६ ६ १२६ ५ १० 

२ कञ्चनऩयु  ७ २ ९२ ३ ६ 

३ फझाङ्ग  २ १० ९४ १ २ 

४ अछाभ  ४ ६ ९१ २ ४ 

५ फैतडी  ४ ६ ८४ १ २ 

६ फाजयुा  ४ ५ ६९ १ २ 

७ डोटी  २ ७ ६५ १ २ 

८ दाच ुफरा  २ ७ ६१ १ २ 

९ डडेल्धयुा  २ ५ ५२ १ २ 

जम्भा १ ३३ ५४ ७३४ १६ ३२ 
 

1.4 जनसाॊश्चख्मक विियण 

२०६८ सारको जनगणना अनसुाय नेऩारको कुर जनसॊख्मा २,६४,९४,५०४ भध्मे मस 
प्रदेशको जनसॊख्मा २५,५२,५१७ यहेको छ जनु कुर जनसॊख्माको ९.६३% हनु आउॉछ।मसभध्मे 
ऩरुुर्को जनसॊख्मा १२,१७,८८७ (47.7 %) य भवहराको जनसॊख्मा १३,३४,६३० (५२.३ %) 
यहेको ऩाइन्छ।जसभा रैवङ्गक अनऩुात ९१.२,  जनसॊख्मा िृवद्ध दय १.५३ %, ऩरयिाय सॊख्मा 
४,६९,९७१, ऩरयिायको और्त सॊख्मा ५.४३ य जनघनत्ि १३१ प्रमत िगफ वक.मभ. यहेको मथमो। 

यावष्डम जनगणना २०७८ को प्रायश्चम्बक प्रमतिेदन अनसुाय मस प्रदेशको कूर जनसॊख्मा 
२७,११,२७० यहेको छ जनु कुर जनसॊख्मा २,९1,९२,४८० को ९.29 % हनु आउॉछ।जसभध्मे 
भवहराको सॊख्मा 14,23,273 ऩरुुर्को सॊख्मा 12,87,997 यहेको छ।रैमगॊक अनऩुात ९०.४९ 
यहेको छ बने िावर्फक जनसॊख्मा िृवद्धदय ०.५८ % यहेको छ।सोही प्रायश्चम्बक प्रमतिेदन अनसुाय मस 
प्रदेशको प्रमत िगफ वक.मभ मबिको जनघनत्ि १३६, घय ऩरयिाय सॊख्मा ५,८७,0५४, ऩरयिायको 
आकाय ४.६२ प्रमत ऩरयिाय यहेको छ।प्रदेशको शहयी जनसॊख्मा १६,८८,५७१ अथाफत ६२.२८ % 
य ग्राभीण जनसॊख्मा १०,२२,६९९ अथाफत ३७.७२ % यहेको छ ।जनसॊख्माको वहसािरे मो प्रदेश 
देशको ऩाॉचौं ठूरो प्रदेश हनु आउॉछ। 
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1.5 धामभफक, साॊस्कृमतक सम्ऩदा तथा प्राकृमतक श्रोतसाधन 

सदूुयऩश्चिभ प्रदेश धामभफक, साॊस्कृमतक तथा ऩमाफियणीम दृवष्टकोणफाट एकदभै धनी प्रदेश 
हो।प्रदेशको उत्तयी मसभानाका उयै बन्ज्माङ्ग, वटॊकय नाकादेश्चख तयाईको जैविक विविधतामिु सभथय 
ब:ूबागभा यहेका शकु्रापाॉटा यावष्डम मनकुञ्ज, घोडाघोडी तार, कणाफरी श्चचसाऩानी ऺेि मसै प्रदेशभा 
अिश्चस्थत छन।्याभसाय सूचीभा सूश्चचकृत घोडाघोडी तारराई हारै देशको ऩवहरो ऩन्छी अबमायण्म 
ऺेि (Bird Sanctuary) घोर्णा गरयएको छ।अन्म ऩमफटकीम तथा प्राकृमतक सम्ऩदाहरुभा अवऩनाम्ऩा 
सॊयऺण ऺेि, खप्तड यावष्डम मनकुञ्ज, याभायोशन ऺेि, आमरतार, फेतकोट तार, कणाफरी ऩरु, 
सभुाफसयोिय तार, भहाबायत ऩिफत, अवऩ वहभार, व्माॉस वहभार, सैऩार वहभार, दोधाया चाॉदनी झोरुॊगे 
ऩरु, श्चझरमभरा तार, कोइरही तार, फन्दा तार, प्माया तार, वटकाऩयु ऩाकफ , गािाफ दयिाय ऺेि, 
बादागाॉउ होभस्टे आठद हनु ्। 

धामभफक तथा साॊस्कृमतक रुऩभा सभेत धनी यहेको मस प्रदेशभा यहेका भखु्म धामभफक तथा 
साॊस्कृमतक सम्ऩदाहरुभा  फाजयुाको फडीभामरका, छेडेदह, फझाङको जमऩृ् िीनगय ऺेि, हाश्चत्तसाय 
दयिाय, तऩोिन,  ऋवर्कुण्ड, सभुाफदेफी,  जल्ऩादेिी,  सभुाफसयोिय, फैतडीको यौराकेदाय,  भहारुर,  
भेरौरी बगिती,  ग्िारेककेदाय, मिऩयुासनु्दयी,  मनङ्गरासैनी,  जगन्नाथ,  ईश्वयी गॊगाधाभ, मसगास,  
दाच ुफराको भामरकाजुफन,  रटीनाथ, हनैुनाथ,  कैरारीको फेहडाफाफा, गोदाियीधाभ, िनदेिी, नैनादेिी,   
डडेल्धयुाको अभयगढी वकल्रा, उग्रताया,  बागेश्वय,  घण्टेश्वय,  डोटीघटार, अजमेभेरुकोट,  फेतार,  
अछाभको भॊगरसेन दयिाय, िैद्यनाथ धाभ,  फदाफदेिी भश्चन्दय, याभायोशन,  डोटीको खप्तड, शैरेश्वयी, 
 केदाय,  रानाकेदायेश्वय,  कञ्चनऩयुको मसद्धनाथ, ब्रम्हदेि, बम्केनीधाभ,  फैजनाथ, मरॊगा यहेका 
छन।्मस प्रदेशका प्रभखु नदीहरुभा सेती  य भहाकारी हनु।्अन्म सहामक नदीहरुभा चभेमरमा, 
 फढुीगॊगा,  सनुाफमा,  वढकगाड,  होऩयीगाड,  यॊगनु,  डोटेरीगाड,  रुऩारगाड,  खवुटमा,  भोहना,  फानया, 
ऩथयैमा, गौयीगॊगा, फाहरुीगाड आठद हनु।् 
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ऩरयच्छेद-२ 

भन्िारम तथा मनकामगत प्रगमत  

1. भखु्मभन्िी तथा भश्चन्िऩरयर्कोको कामाफरम 

 भरूुक सॊघीमताभा प्रिेश गयेऩिात 2074 पागनु ५ भा सदूुयऩश्चिभ प्रदेश सयकाय गठन 
बएको मथमो।नेऩारको सॊविधान तथा प्रदेश सयकाय (कामफविबाजन) मनमभािरी, 2074 रे मनठदफष्ट 
गयेका विर्मिस्तभुा आधारयत यही सभग्र प्रदेशको शासन व्मिस्थाको सॊचारन, मनमन्िण य मनदेशन, 
भन्िारमको कामफको सभन्िम, सऩुरयिेऺण, अनगुभन तथा भूल्माङ्कन य मनमन्िण, भश्चन्िऩरयर्कोका 
मनणफमको कामाफन्िमन य अनगुभन, भानि अमधकायको सॊयऺण य प्रिद्धफन, सशुासन, भ्रष्टाचाय मनमन्िण 
य प्रशासन सधुाय, सयकायको नीमत तजुफभा, स्िीकृमत, कामाफन्िमन य प्रदेश भश्चन्िऩरयर्द् फैठक सम्फन्धी 
कामफहरु नै मस कामाफरमको भखु्म श्चजम्भेिायी अन्तगफत ऩदफछन।्त्मस्तै प्रदेश मनजाभती सेिा य अन्म 
प्रदेश सयकायी सेिा सञ्चारन सम्िन्धी नीमत, काननु तथा भाऩदण्ड तजुफभा एिभ ्कामाफन्िमन, सॊगठन 
तथा व्मिस्थाऩन सिेऺण, कभफचायी व्मिस्थाऩन य कभफचायीको एकीकृत अमबरेख व्मिस्थाऩन गनुफको 
साथै भानि अमधकायको सॊयऺण य प्रिद्धफन, भ्रष्टाचाय मनमन्िण य प्रशासन सधुायभापफ त सशुासन प्रिद्धफन 
गने श्चजम्भेिायी यहेको छ। 

 उश्चल्रश्चखत श्चजम्भेिायी अन्तगफतका कामफहरु प्रदेश सयकायको सारफसारी जायी हनुे नीमत तथा 
कामफक्रभ, िावर्फक िजेट तथा कामफक्रभ, विमबन्न वकमसभका काननु तजुफभा, प्रशासमनक तथा साॊगठमनक 
सॊयचनाको मनभाफण आठदका भाध्मभफाट सम्फोधन गयी अश्चघ फढ्न े नीमत अिरम्फन गदै आएको 
छ।मसका साथै भानिीम िा अन्म कुनै कायणफाट प्रदेशमबि अप्रत्मामसत रुऩभा घट्ने घटनाक्रभ, 
प्राकृमतक विऩश्चत्तहरुभा सभेत प्रदेश सयकायरे श्चजम्भेिायी फोध गदै सक्दो आमथफक रगामतका 
आिश्मक सहमोग गदै आएको छ। 

प्रमतमनमध सबा य प्रदेश सबाको ऩवहरो कामफकार सभामप्तसॉगै सम्ित 2079 भॊमसय ४ गते 
एकैचयणभा प्रमतमनमध सबा य प्रदेश सबाको दोश्रो कामफकारको रामग सपरताऩूिफक मनिाफचन सम्ऩन्न 
बई अश्चन्तभ मनिाफचन ऩरयणाभ ऩमन घोर्णा बईसकेको छ।उि मनिाफचनका क्रभभा प्रदेश सयकायको 
तपफ फाट हनुऩुने सहमोग, सभन्िम य सहजीकयण गरयएको छ । 

भूरत् सयकायका काभहरू जनताराई सेिा प्रिाह गने कामफसॉग सम्फश्चन्धत हनु्छन ् । 
सॊघीमता कामाफन्िमनको क्रभभा याज्मशश्चिका तहहरु मनभाफण बई सॊविधानरे नै स्िामत्त याजनीमतक, 
आमथफक य प्रशासमनक अमधकाय तत ् तत ् तहराई प्रदान गयेसॉगै सयकायरे आफ्नो काभकायफाही 
सॊचारन गदै आएको छ। नेऩार सयकायफाट तमाय बएको कामफविस्तमृतकयण प्रमतिेदन अनसुाय 
नेऩारको सॊविधानभा व्मिस्था बएफभोश्चजभ प्रदेशका एकर अमधकाय य साझा अमधकाय सूची 
फभोश्चजभको कामफसम्ऩादन सभेतको श्चजम्भेिायी प्रदेश सयकायको यहेको छ।प्रदेश सयकाय स्थाऩनाको 
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ऩवहरो कामफकारभा 6 िटा िावर्फक नीमत तथा कामफक्रभ य फजेट कामाफन्िमन भापफ त भखु्मभन्िी तथा 
भश्चन्िऩरयर्कोको कामाफरमफाट सम्ऩादन बएका भखु्म कामफहरु देहाम फभोश्चजभ उल्रेख गरयएको छ। 
1.1 फैठक व्मिस्थाऩन 

 प्रदेश सयकाय गठन बएऩिात हारसम्भ भश्चन्िऩरयऩद् फैठक १4६ ऩटक फसी 
भन्िारमहरुफाट प्राप्त प्रस्ताि उऩय मनणफम बई कामाफन्िमनको रामग ऩठाईएको छ।हारसम्भ सश्चचि 
फैठक 50 ऩटक, प्रदेश सॊकट व्मिस्थाऩन केन्र फैठक १5 ऩटक, प्रदेश सभन्िम ऩरयर्कोको फैठक 
३ ऩटक फसी विविध विर्महरुभा मनणफम बई सम्फश्चन्धत मनकामभा कामाफन्िमनका रामग ऩठाईएको 
अिस्था छ।प्रदेश सयकाय, भश्चन्िऩरयर्कोको गठन बएऩिात हारसम्भ भश्चन्िऩरयर्द् अन्तगफतका प्रशासन 
तथा विधेमक समभमतको जम्भा १9 िटा, याजनीमतक समभमतको जम्भा 3 िटा य आमथफक साभाश्चजक 
तथा ऩूिाफधाय समभमतको जम्भा 7 िटा फैठक फसेको छ।कामाफरम स्थाऩना बएदेश्चख हारसम्भ २2 
ऩटक आन्तरयक स्टाप तथा सशुासन ईकाइ फैठक फसेको छ। सूचनाको हक कामाफन्िमन सम्फन्धी 
अनगुभन मनदेश्चशका, 2076 को दपा ५ फभोश्चजभ गठठत प्रदेश अनगुभन इकाईको फैठक १ ऩटक 
फसी विविध विर्मभा छरपर तथा मनणफम बएको छ । 
1.2 सशुासन, भानि अमधकाय तथा शासकीम सधुाय 

प्रदेशको सािफजमनक भामभराराई स्िच्छ, सऺभ, मनष्ऩऺ, ऩायदशॉ, भ्रष्टाचायभिु, जनउत्तयदामी य 
जनसहबामगताभूरक तलु्माउॉदै प्रदेशफाट प्रिाह हनुे सेिा सवुिधाभा जनताको सभान, सहज य सयर 
ऩहुॉच समुनश्चित गनुफका साथै काननुको शासन, चसु्त प्रशासन, विकेन्रीकयण, आमथफक अनशुासन तथा 
सािफजमनक कामफ य स्रोतको सभशु्चचत व्मिस्थाऩन भापफ त नागरयकसभऺ असर शासनराई प्रत्माबमूत 
गनफ सदूुयऩश्चिभ प्रदेश सशुासन ऐन, 2075 कामाफन्िमनभा यहेको छ बन ेप्रदेश सशुासन मनमभािरी, 
2078 को भस्मौदा तमाय बईसकेको छ । मस प्रदेशका नागरयकका चासो, गनुासो य 
सभस्माहरुराई सभमभै सम्फोधन गने गयाउन े उद्देश्मरे विद्यतुीम प्रणारीभा आधारयत हेरो मस.एभ. 
प्रणारी (Software) मनभाफण बई कामाफन्िमनभा आएको छ।भवहराहरुको भानि अमधकायको सम्भान, 

सॊयऺण य ऩरयऩूमतफको रामग भवहरा विरुद्धको विबेदको अिशेर्को रुऩभा यहेको छाउऩडी प्रथाजन्म 
कुयीमतको अन्त्म गयी भमाफठदत य सभताभूरक सभाजको मनभाफण गने दीघफकारीन सोचका साथ 
छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीमत उन्भरुन नीमत, २०७६ भश्चन्िऩरयर्द्फाट ऩारयत बई रागू बएको 
छ।भन्िारम य भातहतको काभकायफाहीको मनममभत अनगुभन तथा भलु्माॊकन सवहत आिश्मक 
सभन्िम, सहजीकयण सम्फन्धी कामफ गरयदै आएको छ।प्रदेशका सभसाभवमक गमतविमधहरुराई 
जनताभाझ उजागय गने उद्देश्मका साथ नेऩार टेमरमबजन य येमडमो नेऩारसॉग कामफक्रभ सॊचारन 
सम्झौता बई प्रदेश डामयी/प्रदेश गमतविमध कामफक्रभ सम्ऩन्न बएको छ ।२०७९ िैशाख १ गतेफाट 
यश्चजष्डय हाश्चजयी ऩूणफ रुऩभा विस्थावऩत गयी ई-हाश्चजयी प्रणारीको सरुुिात बएको छ। 
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1.3  कभफचायी व्मिस्थाऩन तथा ऺभता विकास 

मनजाभती कभफचायीको व्मिस्थाऩनका रामग प्रदेश मनजाभती सेिा ऐन, 2079 जायी बई 
कानूनी आधाय तम गरयएको छ।भश्चन्िऩरयर्द् फाट प्रदेश मनजाभती कभफचायीको सरुिा तथा काज 
सम्फन्धी कामफविमध, 2077 स्िीकृत बई सोही अनसुाय कभफचायीको खटनऩटन सम्फन्धी कामफ हुॉदै 
आएको छ।प्रदेशभा कामफयत कभफचायीको िैमश्चिक विियण सवहतको येकडफ याख्न े कामफको रामग 
एकीकृत प्रदेश कभफचायी सूचना व्मिस्थाऩन प्रणारी गत आमथफक िर्फभा मनभाफण बएकोभा चार ुआमथफक 
िर्फभा सॊघीम भामभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्िारमफाट प्रणारी सञ्चारन अमबभशु्चखकयण तामरभ 
सम्ऩन्न बई सञ्चारन हनुे क्रभभा यहेको छ।मस प्रदेशको रामग नेऩार सयकायफाट शे्रणीगत रुऩभा 
स्िीकृत सॊगठन सॊयचना एिॊ दयफन्दी तेरयज फभोश्चजभको ऩदको सॊख्माभा थऩ नहनुे गयी कभफचायी 
सभामोजन ऐन, 2075 अनसुायको तह मभरान गयी प्रदेशश्चस्थत कामाफरमको तहगत सॊगठन सॊयचना 
तथा दयफन्दी तेरयज स्िीकृत बएको छ।सोही अनसुाय रयि दयफन्दीभा कभफचायी ऩदऩूमतफका रामग 
प्रदेश रोकसेिा आमोगफाट ऩदऩूमतफको प्रकृमा अगामड फढेको छ।प्रदेश मनजाभती कभफचायीहरुराई 
सभमानकूुर तामरभ प्रदान गयी दऺता अमबिृवद्घ गनफ नीमतगत भागफदशफनका रुऩभा प्रदेश मनजाभती 
कभफचायी प्रश्चशऺण नीमत,२०७७ स्िीकृत बई राग ुबएको छ। 

सदूुयऩश्चिभ प्रदेश अनसुन्धान तथा प्रश्चशऺण प्रमतष्ठानको स्िीकृत िावर्फक फजेट तथा कामफक्रभ 
अनरुुऩ स्थानीम तहको ऺभता विकास मोजना, स्थानीम तहको आन्तरयक याजस्ि सधुाय कामफमोजना य 
आिमधक मोजना तमाय गने कामफ अगामड फढाईएको छ।तामरभ तथा ऺभता विकास सम्फन्धी 
कृमाकराऩहरु अन्तगफत स्थानीम तहको रामग मोजना तजुफभा तथा दीगो विकास रक्ष्म स्थानीमकयण 
सम्फन्धी तामरभ, स्थानीम तहको रामग उद्यभ विकास, सूचना प्रविमध, सहामकस्तयका कभफचायीहरूका 
रामग ३० कामफठदने कामाफरम व्मिस्थाऩन विर्मक सेिाकारीन तामरभ, रैंमगक उत्तयदामी फजेट तथा 
रैंमगक सभानता साभाश्चजक सभािेशीकयण सम्फन्धी तीन ठदने प्रश्चशऺक प्रश्चशऺण,  रैवङ्गक सभानता 
तथा साभाश्चजक सभािेशीकयण सम्फन्धी ऺभता विकास कामफक्रभ, रैंमगक उत्तयदामी फजेट सम्िन्धी 
प्रश्चशऺक प्रश्चशऺण, स्थानीम तह सॊस्थागत ऺभता स्िभूल्माङ्कन सम्फन्धी” प्रदेशस्तयीम प्रश्चशऺक 
प्रश्चशऺण कामफक्रभ, भध्मकारीन खचफ सॊयचना कामाफन्िमन गनफ सहजीकयणका रामग अमबभखुीकयण 
कामफक्रभ सञ्चारन गरयएको छ। स्थानीम तहहरुभा रैवङ्गक सभानता तथा साभाश्चजक सभािेशीकयण 
भरुप्रिाहीकयण य रैवङ्गक उत्तयदामी फजेट तथा रैवङ्गक सभानता तथा साभाश्चजक सभािेशीकयण 
रेखाजोखा कामफक्रभ सञ्चारन बैयहेको छ।  

1.4 सॊगठन सॊयचना मनभाफण तथा कामाफरम सॊचारन 

प्रदेश सयकायको काभ कायफाहीराई नमतजाभखुी य प्रबािकायी फनाउन े क्रभभा हारसम्भ 
प्रदेश सयकाय भातहत सॊघफाट स्िीकृत 110, नेऩार सयकायफाट प्रदेश सयकाय भातहत हस्तान्तयण 
बई आएका घयेर ुतथा साना उद्योग विकास समभमत (हार प्रदेश सयकाय भश्चन्िऩरयर्कोको मनणफमानसुाय 
घयेर ुतथा साना उद्योग कामाफरम नाभाकयण बएका) ७ य प्रदेश सयकाय,भश्चन्िऩरयर्कोको मनणाफमनसुाय 



9 

थऩ बएका (अस्थामी कामाफरम) 34 गयी भन्िारमसवहत जम्भा १51 िटा मनकामहरू सॊचारनभा 
यहेका छन।्उि कामाफरमहरुभा सॊघफाट स्िीकृत दयफन्दी सॊख्मा 2690 भध्मे 1609 ऩदभा 
स्थामी कभफचायीफाटै ऩदऩूमतफ बएको य 1081 ऩद रयि यहेको छ।त्मसैगयी प्रदेश सयकायफाट 
स्थाऩना बएका अस्थामी कामाफरमहरुभा 454 दयफन्दी स्िीकृत बएकोभा केही प्राविमधक ऩदहरु 
रगामत कामाफरम सहमोगी, हरकुा सिायी चारक, ऩारे, भारी जस्ता ऩदहरुभा सेिा कयायका 
कभफचायी कामफयत यहेका य फाॉकी दयफन्दीहरुभा भौजदुा स्थामी कभफचायीहरुफाट नै काभकाजभा 
खटाइएको छ।  

नेऩार प्रशासमनक प्रश्चशऺण प्रमतष्ठानफाट मस प्रदेशका भन्िारम य भातहतका 
मनकाम/कामाफरमहरुको सॊगठन सॊयचना, कभफचायीको ऩद तथा दयफन्दी सवहतको सॊगठन तथा 
व्मिस्थाऩन (O&M) सिेऺण तमाय बई अश्चन्तभ प्रमतिेदन सभेत प्राप्त बएको छ।सॊगठन सॊयचना य 
दयफन्दी व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामफविमध, 2078 भश्चन्िऩरयर्द् फाट स्िीकृत बई कामाफन्िमनभा यहेको 
छ।डोटी श्चजल्राको याजऩयुश्चस्थत प्रदेश मनजाभती कभफचायी आिासीम विद्यारमको एउटा बिन मनभाफण 
कामफ सम्ऩन्न बएको छ बने अको बिन मनभाफणाधीन अिस्थाभा यहेको छ ।   

सामफकको ग्राभीण विकास प्रश्चशऺण केन्र, डोटी भातहतका सॊयचनाहरु प्रदेश सयकाय 
अन्तगफतको प्रादेश्चशक सशुासन केन्र (PCGG) रे उऩमोग गने गयी हस्तान्तयण बई आएऩिात केन्ररे 
सचुारु ढॊगफाट आफ्नो काभकायफाही अश्चघ फढाइयहेको छ।सदूुयऩश्चिभ प्रदेश अनसुन्धान तथा 
प्रश्चशऺण प्रमतष्ठान ऐन, 2077 फभोश्चजभको प्रदेश अनसुन्धान तथा प्रश्चशऺण प्रमतष्ठानको कामाफरम 
सामफकको ग्राभीण विकास प्रश्चशऺण केन्र, ऩनु्ना डोटीभा यहने गयी यहने स्थान तोवकएको छ।प्रदेश 
तथा स्थानीम शासन सहमोग कामफक्रभ (PLGSP) अन्तगफत प्रादेश्चशक कामफक्रभ कामाफन्िमन ईकाई 
(PPIU) को कामाफरम भखु्मभन्िी तथा भश्चन्िऩरयर्कोको कामाफरम अन्तगफत स्थाऩना बई कामफसम्ऩादन 
बइयहेको छ।प्रदेश सयकाय, भश्चन्िऩरयर्कोको मनणफमानसुाय प्रदेश याजधानी बौमतक ऩूिाफधाय विकास 
ऩरयमोजना कामाफरमभा यहन ेकभफचायीहरुको अस्थामी दयफन्दी स्िीकृत बएको छ।प्रदेश नीमत तथा 
मोजना आमोगको गठन बई आमोगरे आफ्नो काभकायफाही फढाईयहेको छ।त्मसैगयी प्रदेश रोकसेिा 
आमोगको कामाफरम स्थाऩना बई कभफचायी ऩदऩूमतफ प्रकृमा थारनी बएको छ। सदूुयऩश्चिभ प्रदेश प्रऻा 
प्रमतष्ठानको उऩकुरऩमत मनमशु्चि बई प्रऻा प्रमतष्ठानरे आफ्नो काभकायिाही सरुु गयेको छ। 

1.5 स्िीकृत दयफन्दीको अिस्था 

भन्िारम/मनकाम 

कुर स्िीकृत दयफन्दी 
स्थामी (सॊघफाट 

स्िीकृत) 
अस्थामी (प्रदेशफाट 

स्िीकृत) 
जम्भा 

भखु्मभन्िी  तथा भश्चन्िऩरयर्कोको कामाफरम 52 0 52 

आन्तरयक भामभरा तथा काननु भन्िारम 38 3 41 

आमथफक भामभरा भन्िारम 48 15 63 
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भन्िारम/मनकाम 

कुर स्िीकृत दयफन्दी 
स्थामी (सॊघफाट 

स्िीकृत) 
अस्थामी (प्रदेशफाट 

स्िीकृत) 
जम्भा 

बौमतक ऩूिाफधाय विकास भन्िारम 464 44 508 

उद्योग, ऩमफटन, िन तथा िाताियण भन्िारम 875 66 941 

साभाश्चजक विकास भन्िारम 752 164 916 

बमूभ व्मिस्था, कृवर् तथा सहकायी भन्िारम 394 89 483 

प्रदेश सबा सश्चचिारम 36 0 36 

भखु्म न्मामामधििाको कामाफरम 11 0 11 

प्रदेश रेखा मनमन्िक कामाफरम 20 0 20 

प्रदेश रोक सेिा आमोग 0 45 45 

प्रदेश नीमत तथा मोजना आमोग 0 18 18 

प्रदेश याजधानी बौमतक ऩूिाफधाय विकास ऩरयमोजना 0 10 10 

जम्भा 2690 454 3144 
 

1.6 सदूुयऩश्चिभ प्रदेश अन्तगफतका मनकामहरु 

1= भखु्मभन्िी तथा भश्चन्िऩरयर्कोको कामाफरम 

2= आन्तरयक भामभरा तथा काननु भन्िारम 

3= आमथफक भामभरा तथा मोजना भन्िारम 

क. प्रदेश रेखा मनमन्िक कामाफरम 

ख. सदूुयऩश्चिभ प्रदेश स्ियोजगाय विकास कोर्, धनगढी, कैरारी  (अस्थामी) 

ग. प्रदेश रेखा इकाई कामाफरम, कञ्चनऩयु (अस्थामी) 
घ. प्रदेश रेखा इकाई कामाफरम, डडेल्धयुा (अस्थामी) 
ङ. प्रदेश रेखा इकाई कामाफरम, डोटी (अस्थामी) 

4= बौमतक ऩूिाफधाय विकास भन्िारम 

1= मातामात ऩूिाफधाय मनदेशनारम, डोटी-1 

2= ऩूिाफधाय विकास कामाफरमहरु-6 (कैरारी,कञ्चनऩयु,डडेल्धयुा,फैतडी,अछाभ,फझाङ्ग) 

3= सहयी विकास तथा बिन कामाफरमहरु-3 

क. सहयी विकास तथा बिन कामाफरम, डोटी (कामफऺ ेि्-डोटी, डडेल्धयुा, अछाभ य 
फाजयुा) 

ख.सहयी विकास तथा बिन कामाफरम, फैतडी (कामफऺ ेि्-फैतडी, फझाङ्ग य दाच ुफरा) 
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ग.सहयी विकास तथा बिन कामाफरम, कैरारी (कामफऺ ेि्-कैरारी, कञ्चनऩयु) 
4. खानेऩानी तथा सयसपाई मडमबजन कामाफरमहरु-4 

क. खानेऩानी तथा सयसपाई मडमबजन कामाफरम, फैतडी (कामफऺ ेि् फैतडी, दाच ुफरा) 
ख. खानेऩानी तथा सयसपाई मडमबजन कामाफरम, कैरारी(कामफऺ ेि् कैरारी, कञ्चनऩयु) 

ग. खानेऩानी तथा सयसपाई मडमबजन कामाफरम, डोटी (कामफऺ ेि् डोटी, अछाभ, फाजयुा) 

घ. खानेऩानी तथा सयसपाई मडमबजन कामाफरम, डडेल्धयुा(कामफऺ ेि् डडेल्धयुा, फझाङ्ग) 
4= मातामात व्मिस्था कामाफरमहरु-2 (कैरारी, कञ्चनऩयु) 
5= मातामात व्मिस्था सेिा कामाफरमहरु-2 (डडेल्धयुा, डोटी) 

6= जरस्रोत तथा मसचाई विकास मडमबजन कामाफरमहरु-8 (अछाभ, फैतडी, फझाङ्ग, डडेल्धयुा, 
दाच ुफरा, डोटी, कैरारी, कञ्चनऩयु) 

7= जरस्रोत तथा मसॉचाई सफ-मडमबजन कामाफरमहरु-1 (फाजयुा) 

8= बमूभगत जरस्रोत तथा मसॉचाई विकास मडमबजन कामाफरम-1 (कैरारी) 

9= ऩथयैमा भोहना मसॉचाई व्मिस्थाऩन कामाफरम, कैरारी 
5= उद्योग, ऩमफटन, िन तथा िाताियण भन्िारम 

1= िन मनदेशनारम, धनगढी-1 

2= िन अनसुन्धान तथा प्रश्चशऺण केन्र, कैरारी-1 

3= उद्योग, िाश्चणज्म तथा उऩबोिा वहत सॊयऺण मनदेशनारम, धनगढी-1 

4= िन मनदेशनारम अन्तगफत यहने मडमबजन िन कामाफरमहरु-10 

क. मडमबजन िन कामाफरम, (कैरारी-1,  (ऩहरभानऩयु, कैरारी-1), डडेल्धयुा, कञ्चनऩयु, 

फैतडी, फझाङ्ग, डोटी, अछाभ, फाजयुा, दाच ुफरा) 

5= िन मनदेशनारम अन्तगफत यहने ब ूतथा जराधाय व्मिस्थाऩन कामाफरमहरु-2 (डोटी, 
डडेल्धयुा)  

6= उद्योग,िाश्चणज्म तथा उऩबोिा वहत सॊयऺण मनदेशनारम अन्तगफत यहने घयेर ुतथा साना 
उद्योग कामाफरमहरु-9 (कैरारी, कञ्चनऩयु, अछाभ, फैतडी, फझाङ्ग, डडेल्धयुा, दाच ुफरा, 
डोटी,फाजयुा) 

7= प्रदेश ऩमफटन विकास कामफक्रभ कामाफन्िमन इकाई, धनगढी- १ (अस्थामी) 

8= ब ूतथा जराधाय व्मिस्थाऩन कामाफरम, कैरारी (अस्थामी) 

9= ब ूतथा जराधाय व्मिस्थाऩन कामाफरम, दाच ुफरा (अस्थामी) 

10= याभायोशन ऺेि ऩमफटन विकास तथा व्मिस्थाऩन समभमतको सश्चचिारम(अस्थामी) 

11= खप्तड ऺेि ऩमफटन विकास तथा व्मिस्थाऩन समभमतको सश्चचिारम(अस्थामी) 

6= साभाश्चजक विकास भन्िारम 

1= श्चशऺा विकास मनदेशनारम, डोटी-1 
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2= श्चशऺा तारीभ केन्र, डोटी-1 

3= स्िास््म मनदेशनारम, डोटी-1 

4= स्िास््म तामरभ केन्र, धनगढी- १ 

5= स्िास््म मनदेशनारम अन्तगफत स्िास््म कामाफरमहरु-९ (डडेल्धयुा, अछाभ, फैतडी, 
कैरारी, कञ्चनऩयु, दाच ुफरा, डोटी, फाजयुा, फझाङ्ग) 

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

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

10= श्चजल्रा आमिेुद स्िास््म केन्रहरु-७ (फझाङ्ग, फाजयुा, डोटी, अछाभ, दाच ुफरा, फैतडी, 
डडेल्धयुा) 

11= प्रादेश्चशक आमिेुद और्धारम, कैरारी (भश्चन्िऩरयर्कोको मनणफमफाट साविकको सेती 
आमिेुद और्धारमको दयफन्दी सभेतराई मभराई अस्थामी कामाफरमको रुऩभा स्थावऩत)  

12= भहाकारी आमिेुद और्धारम, कञ्चनऩयु 

13= प्रदेश स्िास््म आऩूमतफ व्मिस्था केन्र, धनगढी, कैरारी 
14= प्रदेश जनस्िास््म प्रमोगशारा, धनगढी, कैरारी 
15= व्मािसावमक तथा सीऩ विकास तामरभ केन्र, धनगढी, कैरारी 
16= व्मािसावमक तथा सीऩ विकास तामरभ केन्र, कञ्चनऩयु 

17= साभाश्चजक विकास कामाफरमहरु ९ िटै श्चजल्राभा -9 (अस्थामी) 

18= प्रदेश मिुा ऩरयर्द्, धनगढी (अस्थामी) 

19= प्रदेश खेरकुद ऩरयर्द्, धनगढी (अस्थामी) 

20= प्रादेश्चशक स्िास््म प्रिद्धफन केन्र, कन्चनऩयु (अस्थामी) 
7. बमूभ व्मिस्था, कृवर् तथा सहकायी भन्िारम 

1= कृवर् विकास मनदेशनारम, डोटी-1 

2= कृवर् व्मिसाम प्रिद्धफन सहमोग तथा तामरभ केन्र-1 

3= कृवर् विकास मनदेशनारम अन्तगफत कृवर् ऻान केन्र-९ (६ स्थामी य ३ अस्थामी) 
क. कृवर् ऻान केन्र, अछाभ 

ख. कृवर् ऻान केन्र, डडेल्धयुा  

ग. कृवर् ऻान केन्र, फैतडी  

घ. कृवर् ऻान केन्र, फझाङ्ग  

ङ. कृवर् ऻान केन्र, फाजयुा 
च. कृवर् ऻान केन्र, कञ्चनऩयु 
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छ. कृवर् ऻान केन्र, डोटी (अस्थामी) 

ज. कृवर् ऻान केन्र, दाच ुफरा (अस्थामी) 

झ. कृवर् ऻान केन्र, कैरारी (अस्थामी) 
4=  ऩशऩुन्छी तथा भत्स्म विकास मनदेशनारम, डोटी-1 

5=  ऩशऩुन्छी तथा भत्स्म विकास मनदेशनारम अन्तगफत बेटनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेिा विऻ 
केन्र- ९ (स्थामी 5 य अस्थामी ४) 

क. बेटनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेिा विऻ केन्र, डडेल्धयुा  

ख. बेटनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेिा विऻ केन्र, फाजयुा  

ग. बेटनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेिा विऻ केन्र, फझाङ्ग 

घ. बेटनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेिा विऻ केन्र, फैतडी  

ङ. बेटनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेिा विऻ केन्र, कञ्चनऩयु  

च. बेटनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेिा विऻ केन्र, कैरारी (अस्थामी) 

छ. बेटनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेिा विऻ केन्र, दाच ुफरा (अस्थामी) 

ज. बेटनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेिा विऻ केन्र, अछाभ (अस्थामी) 

झ. बेटनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेिा विऻ केन्र, डोटी (अस्थामी) 

6= ऩश ुसेिा तामरभ केन्र, धनगढी-1 

7= भत्स्म विकास केन्र गेटा, कैरारी-1 

8= फारी सॊयऺण प्रमोगशारा, सनु्दयऩयु, कञ्चनऩयु 

9= भाटो तथा भर ऩयीऺण प्रमोगशारा, सनु्दयऩयु, कञ्चनऩयु 

10= मफउ विजन प्रमोगशारा, सनु्दयऩयु, कञ्चनऩयु 

11= सखु्खा परपुर विकास केन्र, सतफाॉझ, फैतडी 
12= तयकायी जभफप्राज्भ सम्फद्धफन तथा मफउ उत्ऩादन केन्र, डडेल्धयुा 
13= यश्चजष्डाय अमधकायीको कामाफरम, धनगढी, कैरारी (अस्थामी) 

8 भखु्म न्मामामधििाको कामाफरम 

9 प्रदेश सबा सश्चचिारम 

10 प्रदेश रोकसेिा आमोग 

11 प्रदेश नीमत तथा मोजना आमोग 

1.7 प्रदेश याजधानी घोर्णा एिॊ कायफाही प्रायम्ब 

प्रदेश सबाफाट प्रदेशको स्थामी याजधानी यहने स्थान तोवकएसॉगै प्रदेश याजधानीको ऩूिाफधाय 
विकासको रामग सदूुयऩश्चिभ प्रदेश याजधानी ऩूिाफधाय विकास समभमत (गठन) आदेश, २०७६ प्रदेश 
सयकाय (भश्चन्िऩरयर्द्) फाट जायी बई सोही फभोश्चजभ समभमतको कामफकायी मनदेशक तोक्नकुा साथै 
प्रदेश याजधानी बौमतक ऩूिाफधाय विकास ऩरयमोजना कामाफरमको अस्थामी सॊगठन सॊयचना एिॊ दयफन्दी 
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तेरयज स्िीकृत बई याजधानी यहने ऺेिको प्रायश्चम्बक सम्बाव्मता अध्ममन बएको तथा जग्गा प्रामप्त 
रगामत अन्म आिश्मक सहमोगका रामग नेऩार सयकायसॉग ऩिाचाय गने कामफ ऩमन हुॉदै आएको 
छ। 
1.8 मोजनािद्घ विकासको आधाय तमाय 

प्रथभ ऩञ्चिर्ॉम मोजना (आ.ि.2078/079-2080/083) भश्चन्िऩरयर्द् फाट स्िीकृत 
बईसकेको छ।प्रदेश नीमत तथा मोजना आमोगफाट सदूुयऩश्चिभ प्रदेश सयकायको मोजना तजुफभा 
ठदग्दशफन, 2078 तमाय बएको छ।प्रदेश प्रोपाइर मनभाफण सम्फन्धी कामफ अगामड फढाईएको 
छ।त्मसैगयी प्रदेश सयकाय, भश्चन्िऩरयर्द् फाट सदूुयऩश्चिभ प्रदेश अनगुभन तथा भलु्माङ्कन मनदेश्चशका, 
2078 स्िीकृत बएको छ।उि मनदेश्चशकारे प्रदेश सयकायका विमबन्न भन्िारमहरुद्वाया सञ्चामरत 
आमोजनाहरुको मथाथफ य िस्तमुनष्ठ अनगुभन य भूल्माॊकन सम्फन्धी कामफभा सहमोग ऩगु्ने अऩेऺा 
याश्चखएको छ। 

1.9 कोमबड-१९ व्मिस्थाऩन 

विश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैमरएको कोमबड-१९ रे सभग्र विश्वराई नै आक्रान्त ऩायेको 
तत्कामरन अिस्थाभा प्रदेश सयकायरे प्रदेशिासी जनताको सभग्र वहतका रामग भश्चन्िऩरयर्द् फाट 
मरनऩुने नीमतगत मनणफमहरु साथै कोमबड-१९ सॊक्रभणका कायण सशृ्चजत विर्भ ऩरयश्चस्थमतका विरुद्घ 
जधु्नका रामग आमथफक सहामता, फजेट/याहत व्मिस्थाऩन जस्ता कामफहरु सॊचारन गयेको 
मथमो।त्मसैगयी कोमबड-१९ सॊक्रभण योकथाभ रगामतका सभसाभवमक भहत्िका विर्मका सन्दबफभा 
भाननीम भखु्मभन्िीज्मूको अध्मऺताभा विमबन्न मभमतभा उच्चस्तयीम फैठक फसी आिश्मक मनणफम, 
मनदेशन तथा सभन्िम प्रदान गने कामफ गरयएको मथमो।मसका साथै कोमबड व्मिस्थाऩनको सन्दबफभा 
नेऩार सयकायसॉग सहमोग मरनऩुने, सभन्िम य सहजीकयण गनुफऩने अिस्थाभा सभेत भखु्मभन्िी तथा 
भश्चन्िऩरयर्कोको कामाफरमरे श्चजम्भेिाय बमूभका मनिाफह गदै आएको छ। 

नेऩारभा कोमबड भहाभायीको सरुुिात बएऩिात प्रदेश सयकाय, भश्चन्िऩरयर्द् को विमबन्न 
मभमतको फैठकफाट कोमबड-१९ योगको जोश्चखभ मनमन्िण, उऩचाय तथा व्मिस्थाऩन कोर्फाट स्थानीम 
तहराई आईसोरेसन व्मिस्थाऩनका रामग रु. ६ कयोड २५ हजाय य रकडाउनका कायण सशृ्चजत 
ऩरयश्चस्थमतभा प्रदेशमबिका श्रमभक िगफ तथा असहामहरुका रामग याहत उऩरधध गयाउनका रामग रु. 
१५ कयोड २६ राख सशतफ अनदुान ठदन े मनणफम बएको छ।त्मसैगयी कोमबड-१९ को सॊक्रभण 
योकथाभ, जोश्चखभ न्मूनीकयण, क्िायेन्टाईन तथा अन्म आऩतकारीन व्मिस्थाऩनका रामग प्रदेशमबिका 
प्रत्मेक उऩभहानगयऩामरकाराई रु. ५ राख, नगयऩामरकाराई रु.४ राख य गाउॉऩामरकाराई रु.३ 
राखका दयरे सशतफ अनदुान उऩरधध गयाउने मनणफम बएको छ । 

1.10 प्रदेश रोकसेिा आमोगको स्थाऩना य कामफप्रायम्ब 

नेऩारको सॊविधानको बाग २३ धाया २४४ को उऩधाया (२) भा प्रत्मेक प्रदेशभा प्रदेश रोक 
सेिा आमोग यहने सिैधामनक व्मिस्था यहेको छ।प्रदेश रोकसेिा आमोगको गठन तथा 
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कामफसञ्चारनको रामग प्रदेश रोक सेिा आमोग ऐन, २०७६ जायी बएको य सोही ऐनर फभोश्चजभ 
आमोगका ऩदामधकायीहरुको मनमशु्चि बई आमोगरे विमधित रुऩभा कामफ आयम्ब गरययहेको 
छ।आमोगफाट हारसम्भ सम्ऩादन बएका प्रभखु कामफहरु मसप्रकाय उल्रेख गरयएको छ । 

1= प्रदेश रोक सेिा आमोग मनमभािरी, २०७८,  प्रदेश रोक सेिा आमोग (कामफसॊचारन 
मनदेश्चशका), २०७८, प्रदेश रोकसेिा आमोग ऩयीऺा दस्तयु एिॊ खचफ व्मिस्थाऩन 
भाऩदण्ड,२०७८, प्रदेश रोक सेिा आमोगका ऩदामधकायी एिभ ् विर्ममफऻ/विशेर्ऻ य 
कभफचायीहरुको आचायसॊवहता,२०७८, प्रदेश रोक सेिा आमोग फैठक सॊचारन सम्फन्धी 
कामफविमध, २०७८ रगामतका काननु मनभाफण सम्फन्धी कामफ सम्ऩन्न बएको । 

2= प्रदेश सयकाय तथा स्थानीम तहका विमबन्न ५६५ रयि ऩदहरुभा ऩदऩूमतफको रामग ऩयीऺा 
सञ्चारन बई नमतजा प्रकाशनको क्रभभा यहेको छ।हार १६७ िनयऺक ऩदको मरश्चखत नमतजा 
प्रकाशन बईसकेको छ । 

3= प्रदेश रोक सेिा आमोगफाट प्रदेश य स्थानीम तहको रामग विमबन्न सेिा, सभूह, उऩसभूहका 
विमबन्न तह य ऩदको ऩाठ् मक्रभ स्िीकृत गयी सािफजमनक गरयएको छ। 

4= दऺ/विऻहरूको सूची तमाय गने प्रमोजनका रामग अनराईन पायाभ भापफ त विियण सङ् करन 
गयी सूची तमाय गरयएको य दऺ/विऻहरूको सूची तमाय गने कामफ मनयन्तय बैयहेको। 

5= सूचना प्रविमधभा आधारयत सीऩ ऩयीऺण तथा प्रमोगात्भक ऩयीऺा सॊचारनका रामग कम्प्मटुय 
प्रमोगशारा स्थाऩना गरयएको छ। 

6= सदूुयऩश्चिभ प्रदेश अन्तगफतका स्थानीम तहहरुरे प्रचमरत काननु विऩरयत गयेका कभफचायी 
सम्फन्धी ऩदऩूमतफ, फढुिा, स्तयिृठद्व रगामतका काभकायफाहीहरु कामाफन्िमन नगनफ नगयाउन 
ऩिाचाय गरयएको छ। 

1.11 आमथफक विकास तथा स्थानीम तह सभन्िम 

स्थानीम तहसॉगको सभन्िम तथा सहकामफका रामग प्रदेश सभन्िम ऩरयर्कोको 3 िटा िैठक 
सम्ऩन्न बएका छन।् वित्तीम हस्तान्तयणका आमोजनाका अमतरयि प्रदेश य स्थानीम तहका मफच 
आमथफक विकासका ऺेिगत आमोजनाहरु सञ्चारन बएका छन।्प्रादेश्चशक तथा स्थानीम शासन सहमोग 
कामफक्रभ अन्तयगत निप्रितफनशीर साझेदायी कोर् कामफक्रभ आ.ि. 2078/079 भा ५ िटा य 
चार ु आ.ि. भा ४ िटा स्थानीम तहसॉग सम्झौता बई कामफक्रभ सञ्चारनको क्रभभा यहेको  

छ ।आमथफक िर्फ 2077/078 भा व्माॉस गाउॉऩामरका विशेर् कामफक्रभ अन्तगफत विमनमोश्चजत रु. ५ 
कयोड यकभ व्माॉस गाउऩामरका िडा नॊ. १ राई रश्चऺत गयी खाद्यान्न, स्िास््म, सयुऺा, श्चशऺा, 
उद्योग रगामतका विमबन्न ऺेिहरुभा खचफ गने गयी िाॉडपाॉट गयी सम्फश्चन्धत मनकामभा यकभ 
हस्तान्तयण बई कामफक्रभहरु सॊचारन बएका छन ्। 

नौ िटै श्चजल्राका सफै मनिाफचन ऺेिहरुभा कामाफन्िमन हनुे गयी ऩूिाफधाय विकासका 
कामफक्रभहरु सॊचारन हेत ुप्रदेश ऩूिाफधाय विकास कामफक्रभ (सञ्चारन कामफविमध) मनमभािरी, 207६ 
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भश्चन्िऩरयर्द् फाट स्िीकृत बई राग ु बएको छ।उि मनमभािरीको अधीनभा यही प्रदेश ऩूिाफधाय 
विकास कामफक्रभ आ.ि. 2076/077 देश्चख आ.ि. 2078/079 सम्भ मनयन्तय कामाफन्िमनभा 
यहेकोभा चार ुआ.ि. 2079/080 देश्चख उि कामफक्रभ खायेज गरयएको छ।   

1.12 प्रदेश सयकायफाट हारसम्भ काननु मनभाफण सम्फन्धी बएको प्रगमत विियण 

काननुी शासन भापफ त सशुासन य भानि अमधकायको सम्िद्धफन तथा प्रिद्धफनका रामग सदूुयऩश्चिभ प्रदेश 
सयकाय, भश्चन्िऩरयर्द् िाट नीमत 3, ऐन 43, मनमभािरी 14, आचायसॊवहता 2, कामफविमध ५1, 
मनदेश्चशका 1४, भागफदशफन १, गठन आदेश 9, भाऩदण्ड 3, यणनीमत 1,मोजना १ य कामफमोजना 1 
मनभाफण बई रागू बएका छन।्प्रदेश सयकायिाट जायी बएका ऐन काननुहरुको सम्िन्धभा आभ 
नागरयकहरुराई ससूुश्चचत गयाउने उद्देश्मरे हारसम्भ मनभाफण बएका सफै ऐन सभेटी प्रदेश ऐन सॊग्रह, 
2079 प्रकाश्चशत गरयएको छ।छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीमत उन्भरुन नीमत,2076 ऩशु्चस्तकाको रुऩभा 
प्रकाशन गयी मफतयण गरयएको छ।उश्चल्रश्चखत काननुहरुको विस्ततृ विियण अनसूुची-१ भा याश्चखएको 
छ। 
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2. आन्तरयक भामभरा तथा काननु भन्िारम 

2.1 ऩरयचम 
सदूुयऩश्चिभ प्रदेश सयकाय (कामफविबाजन) मनमभािरी, 2074 फभोश्चजभ मस भन्िारमको 

कामफऺ ेिमबि प्रदेशको शाश्चन्त सयुऺा, विऩद् व्मिस्थाऩन, द्वन्द्व व्मिस्थाऩन, काननु मनभाफण, सूचना तथा 
सञ्चाय, प्रदेश सबा भामभरा, गैयसयकायी सॊघ सॊस्थाको अमबरेख य सभन्िम, प्रदेशभा सभायोह 
व्मिस्थाऩन य प्रदेश प्रहयी प्रशासन सम्फन्धी कामफ ऩदफछ। 

प्रदेश सयकाय स्थाऩना बएऩिात हारसम्भ मस भन्िारमफाट ऺेिगत रुऩभा बएका भखु्म-भखु्म प्रगमत 
देहाम अनसुाय उल्रेख गरयएको छ। 

2.2 सयुऺा ऺेि 

 (क) नागरयक सीभा सहामता कऺ 

प्रदेश सयकाय (भश्चन्िऩरयर्द्)को मनणफमानसुाय सदूुयऩश्चिभ प्रदेश सयकायरे प्रदेशको भखु्म व्माऩारयक 

नाका मिनगय बन्साय य गड्डाचौकी नाकाभा नागरयक सीभा सहामता कऺ सञ्चारन गरयएको छ। उि 

सहामता कऺरे नेऩारफाट बायत जान ेनेऩारी काभदायहरुको अमबरेख याख्न े य बायतफाट नेऩार आउॉदा 
आऩतभा ऩयेका नेऩारी काभदायहरुराई गन्तव्मस्थरसम्भ ऩरु् माउने कामफभा सहमोग गने गदफछ। 

(ख) सिायी साधन वितयण 

प्रदेशभा यहेका प्रहयी कामाफरमहरुराई स्रोतसाधन सम्ऩन्न फनाउनका रामग सिायीसाधन 
उऩरधध गयाउन ेकामफ अश्चघ फढाएको छ।सो अन्तगफत भन्िारमरे हारसम्भ 19 िटा चायऩाङ्ग्र े
सिायी साधन य 15 िटा भोटयसाइकर खरयद गयी प्रदेश प्रहयी कामाफरम, विमबन्न इराका प्रहयी 
कामाफरम य प्रहयी चौकीराई हस्तान्तयण गयेको छ।  

(ग) अमतविश्चशष्ट सिायी साधन 

अमतविश्चशष्ट व्मश्चि सयुऺा व्मिस्था मस भन्िारमको कामफविबाजन अन्तगफतको कामफ यहेको 
हुॉदा आमथफक िर्फ २०७८/७९ भा दईु िटा मबमबआइऩी सिायी साधन खरयद गरयएको छ। 
उश्चल्रश्चखत सिायी साधनभध्मे एउटा भखु्मभन्िी तथा भश्चन्िऩरयर्कोको कामाफरमभा हस्तान्तयण 
गरयएको य अको सिायी साधनराई विश्चशष्ट ऩदामधकायीहरुको भ्रभणको सभमभा सञ्चारन गने 
गरयएको छ।  

(घ) मसमसवटमब जडान 

प्रदेशमबिको सडक सयुऺा य ट्रावपक व्मिस्थाऩन एिभ ्अन्तयाफवष्डम सीभा ऺेिभा हनु ेअऩयाध 
य गमतविमधको सूचना सॊकरन, विश्लरे्ण य उऩमोग तथा अन्तयाफवष्डम सीभा सयुऺाभा सहमोग गने 
प्रभखु श्चजम्भेिायी आन्तरयक भामभरा तथा काननु भन्िारमको यहेको छ।प्रदेशको सयुऺा 
सॊिेदनशीरताराई दृवष्टगत गयी मस भन्िारमरे प्रदेशका भखु्म याजभागफहरु य श्चजल्राका भहत्ऩूणफ 
स्थानभा मसमसवटमब जडान गयी सिायी साधनहरुको मनगयानी, सडक सयुऺाका गमतविमधहरु तथा 
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आऩयामधक गमतविमधसॉग सम्फश्चन्धत सूचनाहरुको सॊकरनभा सभेत सहमोग ऩगु्न े आिश्मकताराई 
भहससु गयी विमबन्न स्थानभा मसमसवटमब जडान गने कामफ अगामड फढाइएको छ। 

मस कामफक्रभ अन्तगफत श्चचसाऩानीदेश्चख गड्डाचौकी य अत्तरयमादेश्चख मिनगय बन्सायसम्भ 138 
थान मसमसवटमबको रामग 12 ठाउॉभा कन्ट्रोर रुभको स्थाऩना गयी जडान गरयएको छ। मसमसवटमबको 
जडानरे सडक सयुऺा सम्फन्धी दघुफटना य विमबन्न अऩयामधक घटनाहरुको अनसुन्धानभा भहत् िऩूणफ 
मोगदान ऩगेुको छ।त्मसैगयी सयुऺा व्मिस्थाराई प्रबािकायी िनाउन मसमसवटमब जडानका रामग आ.फ. 
076/077 भा श्चजल्रा प्रहयी कामाफरम, कैरारीराई ३० राख रुऩैमाॉ य श्चजल्रा प्रहयी कामाफरम, 

कञ्चनऩयुराई २० राख रुऩैमाॉ अश्चख्तमायी प्रदान गरयएकोभा उि कामाफरमहरुफाट मसमसवटमब जडान गने 

कामफ सम्ऩन्न बएको छ। 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

कैरारीको अत्तरयमाभा याश्चखएको मसमसवटमब 

 

कैरारीको श्चचसाऩानीभा याश्चखएको मसमसवटमब 

कन्चनऩयुको गड्डाचौकीभा याश्चखएको मसमसवटमब 



19 

(ङ) बिन मनभाफण 

(१) प्रदेश प्रहयी भखु्मारम बिन 

प्रदेश मबि कामफयत प्रहयी कभफचायीहरूसॉग सम्फश्चन्धत सफै वकमसभको कामफ एिभ ्गमतविमध तथा 
विमबन्न फन्दोफस्तीहरु सभेत प्रदेश प्रहयी भखु्मारमफाटै गने उद्देश्मका साथ प्रदेशको गौयिको रूऩभा प्रदेश 

प्रहयी भखु्मारमको मनभाफण कामफ धनगढीभा बइयहेको छ।भखु्मारम ऩरयसयभा कामाफरम बिन, व्मायेक, 

चभेना गहृ, वहयासत गयी 5 िटा बिन मनभाफण हनुेछन।् उि बिनहरुको मनभाफण कामफ अश्चन्तभ चयणभा 
यहेको छ । 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

प्रदेश प्रहयी भखु्मारमको कामाफरम बिन य धमायेक । 
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(२) सदुयुऩश्चिभ प्रदेश प्रहयी वप्रफ्माि बिन  

प्रदेश प्रहयी कामाफरम ऩरयसयमबि प्रदेश प्रहयीको अस्थामी कामाफरम प्रमोजनका रामग वप्र-फ्माफ 

बिन मनभाफण कामफ आ.फ. 2077/078 भा सम्ऩन्न बएको छ। 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

(३) ईराका प्रहयी कामाफरम सुॊगयखार, कैरारी  बिन 

ईराका प्रहयी कामाफरम, सगुयखार कैरारीको मनभाफणाधीन मस बिनभा कामाफरम बिन, व्मायेक, 

चभेना गहृ, वहयासत गयी ६ िटा बिन मनभाफण हनुेछन।् बिनको मनभाफण कामफ 40 प्रमतशत सवकएको छ य 

फाॉकी मनभाफण कामफ आ.फ. 2079/080 मबिभा सम्ऩन्न गने रक्ष्म मरइएको छ । 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

इराका प्रहयी कामाफरम, सगुयखारभा मनभाफणाधीन बिन 

(४) ईराका प्रहयी कामाफरम गड्डाचौकी, कॊ चनऩयु बिन 

इराका प्रहयी कामाफरम, गड्डाचौकीको कामफऺ िे कञ्चनऩयु श्चजल्राको मबभदत्त न.ऩा.को गड्डाचौकीभा 
मनभाफण बईहेको छ। मस बिनभा कामाफरम बिन, व्मायेक, चभेना गहृ, वहयासत गयी 6 िटा बिन मनभाफण 

हनुेछन।् बिनको मनभाफण कामफ 35 प्रमतशत सवकएको छ य फाॉकी मनभाफण कामफ आ.फ. 2079/080  

मबिभा सम्ऩन्न गने रक्ष्म मरइएको छ । 
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इराका प्रहयी कामाफरम, गड्डाचौकीभा मनभाफणाधीन बिन 

(५) ईराका प्रहयी कामाफरम फडुय, डोटी  बिन 

इराका प्रहयी कामाफरम, फडुय, डोटीभा मनभाफण बइयहेको मस बिनभा कामाफरम बिन, व्मायेक, 

चभेना गहृ, वहयासतसभेत गयी 6 िटा बिन मनभाफण हनुेछन।् बिनको मनभाफण कामफ 55 प्रमतशत सवकएको छ 

य फाॉकी मनभाफण कामफ  आ.फ. 2079/80 मबिभा सम्ऩन्न गने रक्ष्म मरइएको छ । 

 
 

 

 

इराका प्रहयी कामाफरम, फडुयभा मनभाफणाधीन बिन 

 

 

 

 

इराका प्रहयी कामाफरम, फडुयभाभा मनभाफणाधीन बिन 

(६) ईराका प्रहयी कामाफरम आदशफ, डोटी बिन 

मस बिनभा कामाफरम बिन, व्मायेक, चभेना गहृ, वहयासत सभेत गयी 6 िटा बिन मनभाफण 

हनुेछन।् बिनको मनभाफण कामफ 35 प्रमतशत सवकएको छ य फाॉकी मनभाफण कामफ आ.फ. 2079/80 
मबिभा सम्ऩन्न गने रक्ष्म मरइएको छ। 

 
 
 

 

 

 

 

 

इराका प्रहयी कामाफरम, आदशफभा मनभाफणाधीन बिन 
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(७) ईराका प्रहयी कामाफरम, तभुाफखाद, अछाभ बिन 

मस बिनभा कामाफरम बिन, व्मायेक, चभेना गहृ, वहयासत गयी 6 िटा बिन मनभाफण हनुेछन।् 

बिनको मनभाफण कामफ 35 प्रमतशत सवकएको छ य फाॉकी मनभाफण कामफ 079/80 मबिभा सम्ऩन्न गने रक्ष्म 

मरइएको छ। 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

इराका प्रहयी कामाफरम तभुाफखाद, अछाभभा मनभाफणाधीन बिन 

(८)  ईराका प्रहयी कामाफरम स्िाभीकामतफक, फाजयुा बिन 

मस बिनभा कामाफरम बिन, व्मायेक, चभेना गहृ, वहयासत, गयी 6 िटा बिन मनभाफण हनुेछन। 

बिनको मनभाफण कामफ 15 प्रमतशत सवकएको छ य फाॉकी मनभाफण कामफ आ.ि. 079/80 मबिभा सम्ऩन्न गने 

रक्ष्म मरइएको छ । 

 (९) टेडिुा प्रहयी चौकी, कञ्चनऩयु बिन 

मस बिनभा कामाफरम बिन, व्मायेक, चभेना गहृ, वहयासत गयी  3 िटा बिन मनभाफण हनुेछन।् 

बिनको मनभाफण कामफ सम्ऩन्न बइसकेको छ। 
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(१०) भौये प्रहयी चौकी, फाजयुा बिन 

मस बिनभा कामाफरम बिन, व्मायेक, चभेना गहृ, वहयासत  गयी 3 िटा बिन मनभाफण हनुेछन।् 

बिनको मनभाफण कामफ  सम्ऩन्न बएको छ । 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

(११) चौयऩाटी प्रहयी चौकी, अछाभ बिन 

मनभाफणाधीन मस बिनभा कामाफरम बिन, व्मायेक, चभेना गहृ, वहयासत  गयी 3 िटा बिन मनभाफण 

हनुेछन।् बिनको मनभाफण कामफ  सम्ऩन्न बएको छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(१२) प्रहयी चौकी काॉढा, फाजयुा बिन 

मस बिनभा कामाफरम बिन, व्मायेक, चभेना गहृ, वहयासत गयी 4 िटा बिन मनभाफण हनुेछन।् 

बिनको मनभाफण कामफ 15 प्रमतशत सवकएको छ य फाॉकी मनभाफण कामफ आ.फ. 079/80 मबिभा सम्ऩन्न गने 

रक्ष्म मरइएको छ। 

 
 

 

 

 

 

 

 

काॉढा प्रहयी चौकी, फाजयुाभा मनभाफणामधन बिन 
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(१३)  प्रहयी चौकी मसताऩरु, दाच ुफरा बिन 

मस बिनभा कामाफरम बिन, व्मायेक, चभेना गहृ, वहयासत  गयी 4 िटा बिन मनभाफण हनुेछन।् 

बिनको मनभाफण कामफ 15 प्रमतशत सवकएको छ य फाॉकी मनभाफण कामफ आ.फ. 079/80 मबिभा सम्ऩन्न गने 

रक्ष्म मरइएको छ । 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

मसताऩरु प्रहयी चौकी, दाच ुफराभा मनभाफणामधन बिन 

(च) साइफय क्राइभ मनमन्िण सम्फन्धी तामरभ 

जनजीविकाभा प्रविमधको प्रमोग फढेसॉगै मसफाट हनुे अऩयाधहरु ऩमन फढ्दै गएका छन।् 
त्मसैरे प्रविमधफाट हनुे अऩयाध न्मूनीकयण गनफका रामग प्रदेश सयकायरे आमथफक िर्फ २०७६/७७ 
देश्चख नै प्रत्मेक िर्फ 9 िटै श्चजल्राका विमबन्न स्थानीम तहभा साइफय क्राइभ मनमन्िण सम्फन्धी 
तामरभ सञ्चारन गदै आएको छ।  

(छ) साभदुावमक प्रहयी साझेदायी कामफक्रभ 

नेऩार प्रहयीफाट देशबरय सञ्चारन गदै आएको साभदुावमक प्रहयी साझेदायी कामफक्रभराई 
प्रदेश सयकायरे आमथफक िर्फ २०७७/७८ देश्चख सहमोग गदै आएको छ । मसरे नेऩार प्रहयी य 
सभदुाममफचको सम्फन्ध अमबिृवद्ध बई अऩयामधक तथा वहॊसात्भक घटनाभा न्मूनीकयण गनफ य प्रदेशभा 
शाश्चन्त सयुऺा कामभ गनफ सहमोग ऩगेुको छ।मस कामफक्रभफाट हारसम्भ 2000 जना प्रत्मऺ रुऩभा 
राबाश्चन्ित बएका छन ्। 

(ज)कैदीफन्दी मसऩभूरक तारीभ 

कैदीफन्दीराई मसऩ मसकाई योजगाय फनाउने उद्देश्मरे आन्तरयक भामभरा तथा काननु 
भन्िारमरे श्चजल्रा कायागाय कामाफरमभापफ त प्रदेशका सफै कायागायहरुभा कैदीफन्दी मसऩभूरक 
तामरभ कामफक्रभ सञ्चारन गदै आएको छ।मस कामफक्रभभापफ त हारसम्भ 1500 जना कैदीफन्दीहरु 
प्रत्मऺ रुऩभा राबाश्चन्ित बएका छन।् 

 



25 

2.3 काननु मनभाफण  

(क) काननु तथा प्रदेश सबा भामभरा  

सॊविधानको विमबन्न धायाहरुभा प्रदेशरे काननु फनाउन े िा प्रदेश काननुफभोश्चजभ हनुे बने्न 
िाक्माॊश प्रमोग गयी अश्चख्तमाय ठदएको विर्मभा प्रदेशरे काननु फनाउन ु ऩछफ।प्रदेशरे सॊविधानको 
अनसूुची-६ भा यहेका विर्मभा काननु फनाउन सक्छ।जसराई प्रदेशको एकर अमधकाय सूचीको 
रुऩभा मरइन्छ।प्रदेशरे सॊविधानको अनसूुची-७ (सॊघ य प्रदेशको साझा अमधकाय सूची)का विर्मभा 
ऩमन काननु फनाउन सक्छ।त्मसैगयी, प्रदेशरे सॊविधानको अनसूुची ९ (तीनै तहको साझा सूची) का 
विर्मभा ऩमन काननु फनाउन सक्छ।तय नेऩारको सॊविधानको धाया ५७ फभोश्चजभ सॊघीम काननुसॉग 
फाश्चझने गयी फनाउन नमभल्न ेव्मिस्था यहेको छ।नेऩारको सॊविधानको धाया ५९ को उऩधाया (१) 
फभोश्चजभ प्रदेशरे आफ्नो अमधकाय ऺेिमबिको आमथफक अमधकायका विर्मभा काननु (फजेट, नीमत य 
मनणफमसभेत) फनाउन सक्छ।  

प्रदेश सयकायको कामफविबाजन मनमभािरी, २०७४ फभोश्चजभ प्रदेश सबाभा ऩेश हनुे विधेमक 
तजुफभा य प्रभाणीकयण सम्फन्धी प्रभखु श्चजम्भेिायी आन्तरयक भामभरा तथा काननु भन्िारमको यहेकोभा 
भन्िारमरे सोही अनसुाय काभकायिाही सञ्चारन गरययहेको छ।   

(ख) याम ऩयाभशफ तथा सैद्धाश्चन्तक सहभमत 

 आन्तरयक भामभरा तथा काननु भन्िारमको प्रभखु कामफ प्रदेश सयकाय, भश्चन्िऩरयर्को भा ऩेश 
हनुे काननुी दस्तािेज तथा सॊसदभा ऩेश हनु े विधेमकभा याम ऩयाभशफ तथा सैद्धाश्चन्तक सहभमत प्रदान 
गनुफ यहेको छ। जसअनसुाय देहाम फभोश्चजभको सॊख्माभा विधेमक, अध्मादेश, मनमभािरी, कामफविमध, 
मनदेश्चशका, गठन आदेश, भाऩदण्ड तथा आचायसॊवहता उऩय याम ऩयाभशफ तथा सैद्धाश्चन्तक सहभमत 
प्रदान गरयएको छ। 

क्र.सॊ. विियण सॊख्मा 
१. विधेमक 72 

२. अध्मादेश १ 

३. मनमभािरी १4 

४. कामफविमध ६8 
५. मनदेश्चशका २3 
६. गठन आदेश 22 
८. भाऩदण्ड 5 
९. आचायसॊवहता २ 
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(ग) पैसरा कामाफन्िमन तथा अनगुभन 

 आन्तरयक भामभरा तथा काननु भन्िारमरे प्रदेशमबि न्मावमक य अधफन्मावमक मनकामरे 
गयेका पैसरा कामाफन्िमनभा सहमोग गने गयेको छ। भन्िारमरे अदारतफाट बएका प्रदेश 
सयकायसॉग सम्फश्चन्धत पैसरा य स्थानीम तहको न्मावमक समभमतरे गयेका पैसरा कामाफन्िमनको 
अनगुभन गदै आएको छ।जसअनसुाय आमथफक िर्फ २०७५/७६ भा फाजयुा, अछाभ, डडेल्धयुा, डोटी, 
कैरारी य कञ्चनऩयु श्चजल्रा, आमथफक िर्फ २०७६/७७ भा प्रदेशको नौ िटै श्चजल्राभा य आमथफक िर्फ 
२०७७/७८ भा डडेल्धयुा, कञ्चनऩयु य कैरारी श्चजल्राभा पैसरा कामाफन्िमन सम्फन्धी अनगुभन 
गयेको मथमो।  

(घ) राग ुऔर्ध योकथाभसम्फन्धी अमबभखुीकयण 

 भन्िारमरे राग ुऔर्ध ओसायऩसाय तथा विवक्रवितयणराई मनमन्िण तथा मनरुत्सावहत गनफका 
रामग जनचेतनाभूरक कामफक्रभ सञ्चारन गदै आएको छ।प्रत्मेक िर्फ विमबन्न सयोकायिाराहरुसॉग 
गोष्ठी तथा मिुा एिॊ विद्याथॉसॉग अन्तवक्रफ मा कामफक्रभ सञ्चारन गदै आएकोभा आमथफक िर्फ 
२०७५/७६ भा फाजयुा, दाच ुफरा य कैरारी श्चजल्राभा य आमथफक िर्फ २०७६/७७ भा 5 श्चजल्राभा 
कामफक्रभहरु सञ्चारन गरयएको मथमो।उि अमबभखुीकयण कामफक्रभफाट 1800 जना प्रत्मऺ रुऩभा 
राबाश्चन्ित बएका छन।् 

(ङ) काननु तजुफभा तथा कामाफन्िमन सम्फन्धी कामफक्रभ 

आन्तरयक भामभरा तथा काननु भन्िारमरे काननु तजुफभा सम्फन्धी कामफक्रभ 
सयोकायिाराहरुको सहबामगताभा गदै आएको छ। जस अनसुाय आमथफक िर्फ २०७५/७६ भा 
फाजयुा, अछाभ, डडेल्धयुा, डोटी, कैरारी य कञ्चनऩयुभा काननु मनभाफण सम्फन्धी अमबभखुीकयण 
कामफक्रभ, दाच ुफरा य फाजयुा श्चजल्राभा प्रदेश सबाफाट फनेका काननुहरुको कामाफन्िमन सम्फन्धी 
कामफक्रभ, दाच ुफरा य फैतडीभा प्रदेश प्रहयी गठन सम्फन्धी विधेमक तमाय सम्फन्धी छरपर कामफक्रभ 
य कैरारी श्चजल्राको गोदाियी नगयऩामरकाभा स्थानीम तहभा काननु मनभाफण सम्फन्धी कामफक्रभ 
आमोजना गरयएको मथमो।आमथफक िर्फ २०७६/७७ भा कैरारी श्चजल्राभा प्रदेशसबाफाट फनेका 
काननुहरुको कामाफन्िमनका रामग अमबभखुीकयण तथा अन्तवक्रफ मा कामफक्रभ सञ्चारन गरयएको 
मथमो।त्मसैगयी आमथफक िर्फ २०७७/७८ भा कैरारी श्चजल्राभा काननु मनभाफण सम्फन्धभा सझुाि 
सॊकरन तथा अन्तवक्रफ मा कामफक्रभ आमोजना गरयएको मथमो।मस कामफक्रभभा प्रत्मऺ रुऩभा 400 
जना सहबागी बएका मथए। 

(च) बच ुफअर फहस ऩैयफी प्रणारी 
मस प्रदेशभा यहेका उच्च अदारतहरु भध्मे सफैबन्दा फढी भदु्दाको चाऩ यहेको ठदऩामर उच्च 

अदारतभा ८०% भदु्दा कैरारी श्चजल्राको यहेको छ। ठदऩामर उच्च अदारतभा गएय फहस ऩैयफी 
तथा कैदीफन्दीहरुको अदारतभै उऩश्चस्थत गयाई फमान गदाफ जनशश्चि, सभम य आमथफक व्ममबाय 
सभेत ठूरो खचफ हनु े कुयाराई भध्मनजय गयी आन्तरयक भामभरा तथा काननु भन्िारमरे काननुी 
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सहामता कामफक्रभ अन्तगफत ठदऩामर उच्च अदारत, कैरारी श्चजल्रा फाय एशोमसएसन य कैरारी 
श्चजल्रा कायागायभा बच ुफअर फहस ऩैयफी प्रणारी स्थाऩना गयी सञ्चारनभा ल्माएको छ। 

 2.4 मोजना तथा मफऩद् व्मिस्थाऩन  

प्रदेशभा विऩद् व्मिस्थाऩन, जोश्चखभ न्मूनीकयण य विऩद् प्रमतकामफ, प्रादेश्चशक विऩद् कोर् 
स्थाऩना य सॊचारन, स्थानीम विऩद् कोर्भा सहमोग, त्माङ्क व्मिस्थाऩन य अध्ममन तथा अनसुन्धान, 

विऩद् जोश्चखभ ऺेि नक्शाॊकन य फस्ती स्थानान्तयण सम्फन्धी प्रादेश्चशक नीमत, काननु, भाऩदण्ड य 
मोजना तजुफभा, कामाफन्िमन य मनमभन गने कामफ आन्तरयक भामभरा तथा काननु भन्िारमको यहेको 
छ।उि श्चजम्भेिायीराई कुशरताऩूिफक मनिाफह गनफका रामग विऩद् ऩूिफ, विऩकोको मसरमसरा य विऩद् 
ऩिात गनुफऩने कामफहरुको नतेतृ्िदामी बमूभका मनिाफह गदै आएको छ।  

(क) श्चजल्रा विऩद् कामफसञ्चारन केन्र 

श्चजल्रा प्रशासन कामाफरम अन्तगफत यहेको श्चजल्रा विऩद् कामफसञ्चारन केन्रराई विऩकोको सभमभा 
प्रमोग हनु े विमबन्न वकमसभका विऩद् सम्फन्धी साभग्री खरयद गनफ ९ िटै श्चजल्राराई आ.ि. 
2076/077 भा रु. १ कयोड, आ.ि. 2077/078 भा रु. १ कयोड ४२ राख ४५ हजाय य 
आ.ि. 2078/079 भा रु. २ कयोड ४० राख फजेट उऩरधध गयाईएको मथमो।  

उि केन्ररे श्चजल्राभा विऩकोको सभमभा सयुऺाकभॉ एिभ ्याष्डसेिकराई ऩरयचारन गयी खोज तथा 
उद्धाय कामफभा तत्कार ऩरयचारन गयी विऩद् न्मूनीकयण कामफभा सहामता ऩरु् माउन भहत्ऩूणफ बमूभका 
मनिाफह गयेको मथमो। 

(ख) हािाहयुीभा सहमोग 

२०76 सार जेठ भवहनाको 23 गते कैरारी य कञ्चनऩयु श्चजल्राभा आएको हािाहयुीरे ठूरो 
जनधनको ऺमत ऩरु् माएको मथमो।उि हािाहयुीका कायण धेयै घयहरुभा ऺमत ऩगेुको हुॉदा प्रदेश 
सयकाय (भश्चन्िऩरयर्द्) को मभमत 2076/2/24 को मनणफमानसुाय कैरारीभा रु. ४ कयोड २७ 
राख ६५ हजाय य कञ्चनऩयुभा रु. ८७ राख याहत उऩरधध गयाईएको मथमो। 

(ग) भतृकका ऩरयिायराई याहत 

प्रदेश विऩद् जोश्चखभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन, २०७५ य प्रदेश विऩद् व्मिस्थाऩन तथा याहत 
वितयण मनदेश्चशका, २०७६ को व्मिस्था फभोश्चजभ भतृकका ऩरयिायराई याहत प्रदान गने व्मिस्था 
अनसुाय हारसम्भ 53 जना भतृकका ऩरयिायराई रु. 1 राख ५० हजायका दयरे रु. 79 राख 
५० हजाय याहत यकभ उऩरधध गयाइएको छ।  

(घ)  कोयोना बाइयस कोर् 

सदूुयऩश्चिभ प्रदेश कोयोना बाईयस योगको जोश्चखभ मनमन्िण उऩचाय तथा व्मिस्थाऩन कोर्, 2076 
फभोश्चजभ कोर्फाट आइसोरेसन तथा होश्चल्डङ्ग सेन्टय मनभाफण य व्मिस्थाऩनका रामग ८८ िटै स्थानीम 
तह, ९ िटा श्चजल्रा प्रशासन कामाफरम, सयुऺा मनकाम तथा साभाश्चजक विकास भन्िारम सभेतराई 
आ.ि. 2076/077 भा रु. ४२ कयोड ७३ राख ३४ हजाय  य आ.ि. 2077/078 भा रु. 
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१४ कयोड २९ राख २० हजाय यकभ उऩरधध गयाई कोयोना बाइयस विरुद्धको प्रमतकामफभा प्रदेश 

सयकायरे सहमोग प्रदान गयेको मथमो। 

(ङ)  प्रदेश आऩतकारीन कामफसञ्चारन केन्र 

साविकभा ऺेिीम आऩतकारीन कामफसञ्चारन केन्र (REOC), डोटीभा यहेकोभा प्रदेश सयकाय गठन 
बएऩमछ प्रदेश आऩतकारीन कामफसञ्चारन केन्र (PEOC) भा रुऩान्तयण बई कैरारीको  धनगढीभा 
मभमत 2078/08/07 गते स्थानान्तयण गरयमो।मस केन्रको बिन भन्िारम ऩरयसयभा मनभाफण बई 
सञ्चारनभा यहेको छ।केन्रभा हार VHF प्रविमध जडान गयी प्रदेश बयीको विऩद् सम्फन्धी सूचनाहरु 
प्राप्त गने य सम्फश्चन्धत मनकामभा प्ररे्ण गने कामफ बइयहेको छ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

प्रदेश आऩतकारीन कामफसञ्चारन केन्र 

(च)  प्रादेश्चशक गोदाभघय 

विऩकोको सभमभा आिश्मक याहत तथा उद्धाय साभग्री तत्कार ऩरयचारन गने प्रमोजनका रामग 
प्रदेशस्तयभा कैरारीको धनगढीभा प्रादेश्चशक गोदाभघय यहेको छ। उि गोदाभघयभा मिऩार य टेण्ट 
रगामतको याहत तथा उद्घाय साभग्रीहरुको बण्डायण गरयएको छ।  

(छ) प्रदेश विऩद् व्मिस्थाऩन मोजना 
प्रदेशको विऩद्   जोश्चखभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन सम्फन्धी सभग्र कामफराई व्मिश्चस्थत, सभश्चन्ित 
तथा प्रबािकायी फनाउनका रामग प्रादेश्चशक विऩद् व्मिस्थाऩन मोजना तजुफभा गरयएको छ। मस 
कामफमोजनारे विऩद् जोश्चखभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩनका रामग गरयन ु ऩने विऩद्   योकथाभ तथा 
अल्ऩीकयण, ऩूिफतमायी, प्रमतकामफ, याहत, ऩनुराफब, ऩनुस्थाफऩना तथा ऩनुमनफभाफणका विविध ऩऺराई 
सम्फोधन गने गयी विमबन्न यणनीमतक वक्रमाकराऩ सभािेश गयेको छ।मसरे प्रदेशको विऩद्   प्रमतकामफ 
कामफढाॉचा तम गदै विऩद्   ऩूिफतमायी तथा प्रमतकामफका रामग भहत्िऩूणफ भामनएको प्रदेशस्तयीम विर्मगत 
ऺेि य त्मसका नतेतृ्िदामी तथा सहमोगी मनकाम य मतनका कामफहरु सभेत मनधाफयण गयेको छ। मो 
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मोजना प्रदेश विऩद्   जोश्चखभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन कामफकायी समभमतको मसपारयसभा प्रदेश 
विऩद्   जोश्चखभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऩरयर्को को मभमत २०७७ असाय १६ गतेको मनणफम अनसुाय 
स्िीकृत बई कामाफन्िमनभा यहेको छ। 

(ज) विऩद् जोश्चखभ नक्साङ्कन 

सदूुयऩश्चिभ प्रदेशका ९ िटै श्चजल्राहरुको विऩद्   जोश्चखभ स्थानहरुको नक्साङ्कन गयी विऩको का ऺिेहरु 
ऩवहचान गने कामफ गरयएको छ।मस नक्साङ्कनफाट प्रदेशको कुन स्थान कस्तो विऩको का रामग जोश्चखभ 
ऺेि यहेको ऩवहचान बएकोरे विऩको को ऩूिफतमायी गनफ तथा विऩद्   सम्फन्धी मोजना फनाउन प्रदेश 
सयकायराई सहमोग ऩगेुको छ।भनसनु ऩूिफतमायी तथा प्रमतकामफ कामफमोजना,2079 तमाय बएको 
छ। 

(झ) हिाई उद्धाय 

हिाई उद्धाय सम्फन्धी कामफविमध प्रदेश सयकाय, भश्चन्िऩरयर्द्फाट मभमत २०७६/२/१६ गते स्िीकृत  बई 

कामाफन्िमनभा यहेको छ। प्रदेशभा विऩद् तथा अन्म दघुफटनाभा ऩयी ज्मान जोश्चखभभा ऩयेका व्मश्चिहरुराई 

हिाई उद्धाय गयी स्रोत साधन सम्ऩन्न अस्ऩतारभा ऩरु् माई स्िास््म सेिा प्रदान गने उद्देश्मका साथ मो 
कामफविमध प्रदेश सयकायरे फनाएको छ। मस कामफविमध अनसुाय हारसम्भ 9 जनाराई हिाई उद्धाय 

गरयएको  छ । 

(ञ) याहत वितयण 

मभमत 2076/02/23 भा कैरारी य कन्चनऩुयभा आएको हािाहयुीका कायण बएको ऺमत िाऩत 
रु. ५ कयोड १४ राख ६५ हजाय तथा मभमत २०७९।०७।१ देश्चख ३ गतेसम्भ आएको िेभौसभी 
िर्ाफतको कायण ९ िटै श्चजल्राभा भतृ्म ुबएका व्मश्चिका ऩरयिायका सदस्मराई जम्भा रु. ६१ राख 
य घाईतेको उऩचाय खचफिाऩत जनही रु. ५० हजायका दयरे याहत वितयण गरयएको छ।सॊित ्
2078 कामतफकभा िेभौसभी िर्ाफको कायण बएको ऺमतभा 50 टेन्ट य खाद्य साभाग्री वितयण 
गरयएको छ। 

(ट) विऩको भा खवटएकाहरुको सम्भान 

आन्तरयक भामभरा तथा काननु भन्िारमरे विऩद्   व्मिस्थाऩनका ऺेिभा मोगदान ऩरु् माउन े सॊघसॊस्था 
य याष्डसेिकहरुको भनोफरराई उच्च फनाई याख्न यावष्डम प्रजातन्ि ठदिसको अिसयभा विमबन्न 60 
सॊघसॊस्था तथा व्मश्चिराई सम्भान-ऩि प्रदान गरयएको मथमो ।  

(ठ)  अन्म 

 भनसनु ऩूिफ तमायी तथा प्रमतकामफ मोजना, 2079 तमाय बएको। 

 याहत वितयण सम्फन्धी मनदेश्चशका, 2078 सॊशोधन बएको। 

 भनसनु ऩूिफतमायी तथा प्रमतकामफ कामफमोजनाभा आधारयत घट्ना ऩूिफ अभ्मास कामफक्रभ सम्ऩन्न 
बएको। 
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 विऩद् साभाग्री खरयदको रामग प्रदेशका सयुऺा मनकामहरु नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी य सशस्त्र 
प्रहयीराई जम्भा रु. 1 कयोड 65 राख फजेट मनकासा गयेको। 

2.5 सूचना, सभन्िम तथा प्रसायण  

क. सदूुयऩश्चिभ प्रदेश ऩिकाय भहासॊघ य श्चजल्रा ऩिकाय भहासॊघ, कैरारीको बिन  

मस भन्िारमफाट ऩिकायहरुको छाता सॊगठनको रूऩभा यहेको नेऩार ऩिकाय भहासॊघ, सदूुयऩश्चिभ प्रदेश 

समभमतको कामाफरम बिन मनभाफणका रामग  रु. 40 राख य श्चजल्रा ऩिकाय भहासॊघ, कैरारीको 
कामाफरम बिन मनभाफणका रामग रु. 20 राख यकभ उऩरधध गयाईएको छ। 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ख. याजऩि प्रकाशन 

प्रदेश याजऩि प्रदेश सयकायको आमधकारयक प्रकाशन हो, जसभा प्रदेश प्रभखुफाट जायी बएका 
सम्फोधन, प्रदेश सबाफाट ऩारयत बएका ऐन,अध्मादेश, प्रदेश सयकायफाट जायी बएका मनमभ तथा 
विमबन्न सूचनाहरू सिफसाधायणको जानकायीका रामग प्रकाशन गने गरयएको छ। 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

याजऩि प्रकाशन शाखाभा याजऩि छाप्दै कभफचायी 
याजऩि प्रकाशनराई व्मिश्चस्थत गनफ भन्िारमफाट २०७८ असायभा प्रसे भेमसन खरयद गयी जडान 
गरयएको छ।हार याजऩि प्रकाशन शाखारे मनयन्तय रुऩभा याजऩि प्रकाशन गने कामफ गदै आएको 
छ। 
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ग.प्रदेश डामयी कामफक्रभ 

NTV कोहरऩयुसॊग सम्झौता गयी प्रदेश डामयी उत्ऩादन तथा प्रशायण कामफक्रभ सॊचारनभा आएको 
छ। प्रदेश सयकायफाट बए गयेका कामफहरु फाये सिफसाधायण जनताहरुराई जानकायी ठदने उद्देश्म सो 
कामफक्रभको यहेको छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

प्रदेश डामयीको सम्झौता आदानप्रदान गदै आन्तरयक भामभरा तथा काननु भन्िारम य नेऩार टेमरमबजन, 

कोहरऩयुका प्रमतमनमध 

घ.साभदुावमक एप.एभ.राई ऩूॉजीगत अनदुान 

प्रदेशश्चस्थत विमबन्न श्चजल्राहरुभा सञ्चारन बईयहेका फढुीगॊगा साभदुावमक एपएभ, फाजयुा रगामतका 
विमबन्न 18 िटा साभदुावमक एप.एभ. तथा येमडमोको बौमतक ऺभता विस्ताय गनफको रामग 
आ.फ.2077/078 भा रु. १ कयोड १० राख ऩूॉजीगत अनदुान वितयण गरयएको छ।साथै आ.फ. 
2078/079 भा 31 िटा सञ्चाय भाध्मभहरुराई जम्भा रु. 25 राख अनदुान वितयण गरयएको 
छ। नेऩार ऩिकाय भहासॊघ सदूुयऩश्चिभ प्रदेश कमभटीराई ऩिकाय स्िास््म सयुऺा कोर्को रामग रु. 
15 राख अनदुान प्रदान गरयएको छ। 

ङ.रोककल्माणी विऻाऩन 

एप.एभ. रगामतका सॊचाय ऺेिराई रोक कल्माणकायी विऻाऩनको रामग जम्भा रु. 6 राख 60 
हजाय यकभ प्रदान गयेको छ। 

च.सञ्चाय नीमत 

प्रदेशभा यहेका नागरयकको ससूुश्चचत हनु ऩाउने य विचाय अमबव्मि गनफ ऩाउने सम्फन्धी नेऩारको 
सॊविधानरे प्रत्माबतू गयेका मसद्धान्तराई सभेत ध्मानभा याख्दै सञ्चाय भाध्मभ तथा सञ्चायकभॉको 
स्ितन्िताको सॊयऺणका मनश्चम्त आिश्मक ऩने काननुको मनभाफण य सूचनाको ऩहुॉच विस्ताय गनफ प्रदेश 
सयकायरे सञ्चाय नीमत भस्मौदा गरययहेको छ।उि नीमतको भस्मौदा तमाय बई याम ऩयाभशफको रामग 
आमथफक भामभरा भन्िारमभा ऩठाइएको छ। 
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3. आमथफक भामभरा भन्िारम 
3.1 ऩरयचम 

भरुकु सॊघीम शासन प्रणारीभा प्रिेश गयेसॉगै सोको कामाफन्िमनका रामग सदूुयऩश्चश् चभ प्रदेश 
सयकाय स्थाऩना बई सो अन्तगफत मस आमथफक भामभरा भन्िारम (तत्कारीन आमथफक भामभरा तथा 
मोजना भन्िारम) को स्थाऩना २०७४ पागनु २ गते बएको हो।मस भन्िारमको कामफ तथा 
उद्देश्महरुभा प्रदेशको आमथफक नीमत तजुफभा गने, प्रदेशको याजस्ि सम्फन्धी नीमत अश्चख्तमाय गने,  प्रदेश 
सािफजमनक खचफ सम्फन्धी नीमत फनाउने,  प्रदेशको आमथफक कामफविमध तथा वित्तीम उत्तयदावमत्ि 
सम्फन्धी काननु मनभाफण गने, प्रदेश सश्च चत कोर्को स चारन तथा व्मिस्थाऩन गने, प्रदेशको फजेट 
तथा िावर्फक विकास कामफक्रभ मनभाफण गने, प्रदेश रेखा मनमन्िण सम्फन्धी कामफहरु गने, वित्तीम तथा 
भौठरक ऺेिसॉग सम्फश्चन्धत सम्ऩूणफ गमतविमधको व्मिस्थाऩन गने, प्रदेश सयकायको अल्ऩकारीन य 
दीघफकारीन खचफ व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामफहरु सम्ऩादन गने तथा सयकायी य गैय-सयकायी ऺेिसॉगको 
सभन्िम य सहकामफ सम्फन्धी कामफहरु गने रगामत यहेको छ। 

3.2 प्रदेशको सभवष्टगत आमथफक ऩरयदृश्म य साभाश्चजक अिस्था 
(क) प्रदेशको सभवष्टगत आमथफक अिस्था 
यावष्डम जनगणना, 2078 को प्रायश्चम्बक नमतजा अनसुाय मस प्रदेशभा नेऩारको कुर जनसॊख्माको 
9.6 प्रमतशत जनसॊख्मा फसोफास गदफछन।् प्रदेशभा रैवङ्गक अनऩुात 91.30 यहेको छ बन े
जनघनत्ि (प्रमत िगफ वक.मभ.) 131 जना यहेको छ।  

तामरका-१ 
प्रदेशको आमथफक तथा साभाश्चजक श्चस्थमत 

आमथफक तथा साभाश्चजक श्चस्थमत 

ऩरयसूचक 20७४/७५ 2०७५/७६ 2०७६/७७ 2०७७/७८ स्रोत 

आमथफक िवृद्धदय 
(आधायबतु 
भलु्मभा) 
प्रमतशतभा 

  ६.३ ४.१ ३.५६ केन्रीम त्माङ्क विबाग, 
२०७६ 

मनयऩेऺ गरयफीको 
येखाभनुी यहेको 
जनसङ्ख्मा 
प्रमतशत 

  ३३.९     यावष्डम मोजना आमोग, ऩन्रौ 
मोजनाको आधायऩि, 
२०७५ 

फहआुमामभक 
गरयफीको दय 

  ३३.६     यावष्डम मोजना आमोग, ऩन्रौ 
मोजनाको आधायऩि, 
२०७५ 

सम्ऩश्चत्तभा   ०.३३     नेऩार जनसङ्ख्मा तथा 
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आमथफक तथा साभाश्चजक श्चस्थमत 

ऩरयसूचक 20७४/७५ 2०७५/७६ 2०७६/७७ 2०७७/७८ स्रोत 

आधारयत मनजी 
गणुक 

स्िास््म सिेऺण, २०१६ 

गाहफस्थ उत्ऩादन 
प्रदेशगत मोगदान 
(आधायबतू 

भूल्मभा) 

  ७.२ ७.२ ६.९० केन्रीम त्माङ्क विबाग, 
२०७६ 

कुर खेतीमोग्म 
जमभनभध्मे खेती 
गरयएको ऺेिपर 

(प्रमतशत) 

७८.६०       नेऩार याष्ड फैंक 

मसॊश्चचत ऺेिपर 
(प्रमतपरभा) 

३५.७       नेऩार याष्ड फैंक 

उद्योगको दताफ 
सॊख्मा 

१०७ ११५ ११५ ११६ उद्योग विबाग 

जरविद्यतु 
उत्ऩादन 
(भेगािाट) 

३८.५० ४०.१ ५२.४३ ५२ उजाफ, जरस्रोत तथा मसॊचाई 
भन्िारम 

रघ,ु घयेर ुतथा 
साना उद्योग 
सॊख्मा 

      ३२५५८ उद्योग, िाश्चणज्म तथा आऩूमतफ 
भन्िारम 

उद्योगभा रगानी 
(रु. अफफभा) 

      ३९ उद्योग, िाश्चणज्म तथा आऩूमतफ 
भन्िारम 

स्थानीम सडक 
स जार (वक.मभ.) 

३७२४ ४७३९ ४८१४ ५३२६ सॊघीम भामभरा तथा साभान्म 
प्रशासन भन्िारम  

फेयोजगायी दय 
(प्रमतशत) 

  ११.५     केन्रीम त्माङ्क विबाग, 
२०७६ 

भानि विकास 
सूचकाङ्क 

०.४३१       नेऩार भानि विकास 
प्रमतिेदन, २०१४  

साऺयता दय 
(प्रमतशतभा) 

५४.९०       नेऩार भानि विकास 
प्रमतिेदन, २०१४  

खदु बनाफ दय (१-
८ कऺा) 

९४.८०   ९६.२०   श्चशऺा विऻान तथा प्रविमध 
भन्िारम 
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आमथफक तथा साभाश्चजक श्चस्थमत 

ऩरयसूचक 20७४/७५ 2०७५/७६ 2०७६/७७ 2०७७/७८ स्रोत 

विद्यारम सॊख्मा  ४०६९ ४१६१   ४२३० श्चशऺा विऻान तथा प्रविमध 
भन्िारम 

विद्याथॉ सॊख्मा 
(कऺा १-१२) 
(हजायभा) 

८८८       श्चशऺा विऻान तथा प्रविमध 
भन्िारम 

औसत आम ु
जीवित जन्भभा 
(िर्फ) 

६६.९       नेऩार भानि विकास 
प्रमतिेदन, २०१४  

अऩेश्चऺत आम ु
(जन्भ हुॉदाको) 

  ६८.६     यावष्डम मोजना आमोग, ऩन्रौ 
मोजनाको आधायऩि,२०७५ 

िहआुममभक 
गरयफीको दय 

३३.६०       यावष्डम मोजना आमोग 

िहआुममभक 
गरयफी सूचकाङ्क 

०.१४६       यावष्डम मोजना आमोग 

आधायबतू 
खाध्मान्न 
उऩरव्धता '००० 
भे. टनभा (-न्मून) 

७.७०       नेऩार याष्ड फैंक 

प्राथमभक स्िास््म 
केन्र 

१६.००       स्िास््म तथा जनसॊख्मा 
भन्िारम 

स्िास््म चौकी ३७६       स्िास््म तथा जनसॊख्मा 
भन्िारम 

ग्रामभण 
विद्यतुीकयण 
(प्रमतशतभा) 

६० ६४ ७० ७० सदुयुऩश्चिभ प्रदेश, प्रादेश्चशक 
कामाफरम अत्तरयमा 

वित्तीम ऺिे           

िैक तथा वित्तीम 
सॊस्थाका शाखा 
सॊख्मा   

३२० ३०७ ६९९ ७५५ अथफ भन्िारम 

प्रमतशाखा 
जनसङ्ख्मा 

    ७९०२ ३९३८ अथफ भन्िारम 

कुर मनऺेऩभा २.०० १.९८ २.०८   अथफ भन्िारम 
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आमथफक तथा साभाश्चजक श्चस्थमत 

ऩरयसूचक 20७४/७५ 2०७५/७६ 2०७६/७७ 2०७७/७८ स्रोत 

प्रदेशगत अॊश 

कुर कजाफभा 
प्रदेशगत प्रमतशत 

३.०० २.८७ २.९   अथफ भन्िारम 

 

(ख) प्रदेशको आमथफक, वित्तीम, साभाश्चजक तथा िाताियणीम अिस्था  

1. कुर गाहफस््म उत्ऩादन प्रदेशगत मोगदान (आधायबतू भूल्मभा) हेदाफ आमथफक िर्फ 2075/76, 
2076/77 य 2077/78 भा मस प्रदेशको मोगदान क्रभश् 7.2 प्रमतशत, 7.2 प्रमतशत य 
6.90 प्रमतशत यहेको छ।  

2. आमथफक िर्फ 2075/76 भा मस प्रदेशको आमथफक िृवद्धदय (आधायबतु भलु्मभा) 6.3 प्रमतशत 
यहेकोभा आमथफक िर्फ 2076/77 भा 4.1 प्रमतशत य आमथफक िर्फ 2077/78 भा 3.56 
प्रमतशत यहेको छ ।  

3. आमथफक िर्फ 2077/78 भा प्रदेशको कुर गाहफस््म उत्ऩादनभा सफैबन्दा फढी सेिा ऺेिको 
मोगदान 50.7 प्रमतशत यहेको छ बन े कृवर् ऺेिको वहस्सा 36.1 प्रमतशत य उद्योग ऺेिको 
13.2 प्रमतशत यहेको छ ।  

4. मस्तै, कृवर्जन्म उत्ऩादनहरुभा आमथफक िर्फ 2077/78 भा प्रदेशभा धान 11.5 भेवट्रक टन, 
जौं 21.5 भे.ट., गहुॉ 17 भे.ट., कोदो 5.5 भे.ट., भकै 4.2 भे.ट. य पाऩय 1.3 
भे.ट.उत्ऩादन बएको देश्चखन्छ ।  

5. प्रदेशभा आमथफक िर्फ 2075/76 भा मनयऩेऺ गरयफीको येखाभमुन यहेको जनसॊख्मा 33.9 
प्रमतशत यहेकोभा आमथफक िर्फ 2077/78 भा मस्तो गरयफी 24.6 प्रमतशतभा झयेको छ ।  

6. मस्तै, आमथफक िर्फ 2075/76 भा प्रदेशको फहआुमामभक गरयफीको दय 33.6 प्रमतशत 
यहेकोभा आमथफक िर्फ 2077/78 भा आइऩगु्दा मस्तो गरयफीको दय 25.3 प्रमतशतभा झयेको 
देश्चखन्छ । 

7. उद्योगको दताफ सॊख्माराई हेदाफ प्रदेशभा आमथफक िर्फ 2075/76, 2076/77 य 2077/78 
भा क्रभश् 107, 115 य 116 िटा उद्योगहरु दताफ बएको देश्चखन्छ।  

8. मसैगयी, प्रदेशको जरविद्यतु उत्ऩादन ऺभता आमथफक िर्फ 2074/75 भा 38.5 भेगािाट, 
2075/76 भा 40.1 भेगािाट य 2076/77 भा 52.43 भेगािाट य 2077/78 भा 
52 भेगािाट यहेको छ । 

9. आमथफक िर्फ 2077/78 सम्भभा प्रदेशभा 32,558 िटा रघ,ु घयेर ुतथा साना उद्योगहरुको 
दताफ बएको त्माङ्क छ ।  

10. मस्ता उद्योगहरुभा रगानी आमथफक िर्फ 2077/78 भा रु. 39 अिफ यहेको छ ।  
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11. प्रदेशभा आमथफक िर्फ 2074/75 भा स्थानीम सडक स जार 3724 वक.मभ. यहेकोभा आ.ि. 
2075/76 भा मसभा विस्ताय हनु गई 4739 वक.मभ. ऩगेुको, आ.ि. 2076/77 भा मस्तो 
सडक स जार 4814 वक.मभ. य आ.ि. 2077/78 भा 5326 वक.मभ. ऩगेुको छ ।  

12. आमथफक िर्फ 2077/78 भा प्रदेशको िेयोजगायी दय 11.5 प्रमतशत यहेको छ ।  

13. आमथफक िर्फ 2077/78 सम्भ प्रदेशभा भानि विकास सूचकाॊकको अिस्था 0.547 यहेको 
छ।आ.ि.2077/78 भा प्रदेशको प्रमतव्मश्चि यावष्डम आम (अभेरयकी डरय) 918 यहेको छ।  

14. विद्यतुभा ऩहुॉच प्राप् त जनसॊख्मा आ.ि.2077/78 भा 64.69 प्रमतशत यहेको छ।  

15. मस अिमधसम्भ (आ.ि. 2077/78) प्रदेशभा इन्टयनेट प्रमोकताफ (कुर जनसॊख्माभा) 47.8 
प्रमतशत यहेको छ।  

16. श्चशऺातपफ  हेदाफ आमथफक िर्फ 2077/78 सम्भ मस प्रदेशभा भाध्ममभक तह (9-13) भा खदु 
बनाफदय 49.3 प्रमतशत यहेको छ।मस्तै, मवह अिमधभा उच्च श्चशऺाभा कुर बनाफदय 16 प्रमतशत 
य साऺयता दय 63.5 प्रमतशत यहेको देश्चखन्छ ।  

17. स्िास््मतपफ को श्चस्थमतभा आमथफक िर्फ 2077/78 सम्भ प्रदेशको अऩेश्चऺत आम ु(जन्भ हुॉदाको) 
69.8 िर्फ यहेको छ।भात ृ भतृ्मदुय (प्रमतराख जीवित जन्भभा) 14.1 जना, ऩाॉच िर्फभमुनका 
फार भतृ्मदुय (प्रमतहजाय जीवित जन्भभा) 69 जना य ऩाॉच िर्फभमुनका कभ तौर बएका 
फारफामरका 27 प्रमतशत यहेको छ।  

18. सोवह अिमधभा प्रदेशभा उच्च भध्मभस्तयीम खानेऩानी सेिाभा ऩहुॉच प्राप् त जनसॊख्मा 14.7 
प्रमतशत यहेको छ बन ेआधायबतू खानेऩानी सवुिधा ऩगेुको ऩरयिाय 86.53 प्रमतशत छ।  

19. प्रदेशभा िन जॊगररे ओगटेको ऺिपर 44.74 प्रमतशत ऩगेुको छ।  

20. मस प्रदेशभा आमथफक िर्फ 2074/75 भा िैंक तथा वित्तीम सॊस्थाको शाखा 230 िटा 
यहेकोभा आ.ि. 2075/76 भा 307 िटा, आ.ि. 2076/77 भा मो सॊख्मा फढेय 699 
िटा य आ.ि. 2077/78 भा 755 िटा यहेको ऩाइन्छ।   

(स्रोत् भामथ तामरका 1 भा उल्रेश्चखत तथा सदूुयऩश्चश् चभ प्रदेशको प्रथभ ऩ चिर्ॉम मोजनाको 
आधायऩि)  

(ग) आमथफक िर्फ 2078/79 भा प्रदेशको आमथफक, वित्तीम, साभाश्चजक तथा िाताियणीम अिस्था 
1. आमथफक िर्फ 207८/7९ भा कुर गाहफस््म उत्ऩादन (उत्ऩादकको भूल्मभा) रू. ३ खफफ ३८ 

अफफ ७२ कयोड हनुे अनभुान छ। सो यकभ अनभुामनत यावष्डम कुर गाहफस््म उत्ऩादनको ७.० 
प्रमतशत हो। आमथफक िर्फ 207७/७८ भा ऩमन मस्तो वहस्सा ७.० प्रमतशत नै यहेको मथमो।  

2. आमथफक िर्फ 2078/79 भा प्रदेशको कुर गाहफस््म उत्ऩादन िृवद्धदय ४.९३ प्रमतशत यहने 
अनभुान छ । जनु आमथफक िर्फ 207७/7८ भा ४.२4 प्रमतशत य आमथफक िर्फ 207६/7७ 
भा २.० प्रमतशत यहेको मथमो ।  
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3. आमथफक िर्फ 2078/79 भा कुर गाहफस््म उत्ऩादनभा कृवर् ऺेिको मोगदान 3३.८४ प्रमतशत, 
उद्योग ऺेिको मोगदान 1४.३१ प्रमतशत य सेिा ऺेिको मोगदान 5१.७४ प्रमतशत यहन े
अनभुान छ। 

4. आमथफक िर्फ 2078/79 भा प्रमतव्मश्चि आम (प्रमतव्मश्चि कूर गाहफस््म उत्ऩादनभा) १ हजाय 
३१ अभेरयकी डरय यहने अनभुान छ।   

5. आमथफक िर्फ 2078/79 को पागनुसम्भ फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाको शाखा सॊख्मा ८ सम २८ 
यहेको छ। मस प्रदेशका ८८ स्थानीम तहभध्मे फझाङ्गको साइऩार फाहेक सफै ऩामरकाभा फैंक 
तथा वित्तीम सॊस्थाको शाखा विस्ताय बइसकेको छ। 

6. फहआुमामभक गरयफी सूचकाङ् क प्रमतिेदन-2018 अनसुाय प्रदेशभा फहआुमामभक गरयफीको सॊख्मा 
जनसॊख्माको 33.५6 प्रमतशत यहेको छ।  

7. नेऩार भानि विकास प्रमतिेदन-2020 अनसुाय भानि विकास सूचकाङ् क 0.४३१, रैवङ्गक 
विकास सूचकाङ्क 0.903 य रैश्चङ् गक असभानता सूचकको भान 0.522 यहेको छ। नेऩारको 
सभग्र भानि विकास सूचकाङ् क बन े0.5४7 यहेको छ। 

8. केन्रीम त्माङ्क विबागरे गयेको नेऩार श्रभशश्चि सिेऺण- २०१८ अनसुाय 11.5 प्रमतशत 
सवक्रम जनशश्चि फेयोजगाय यहेका छन,् जनु यावष्डम औसत फयाफय हो। 

9. आमथफक िर्फ 2078/79 को प्रथभ आठ भवहनासम्भभा ८८ िटै स्थानीम तहभा गयी ५ हजाय 
४ सम ७५ वकरोमभटय सडक मनभाफण बएको छ। 
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3.3 प्रदेशको फजेट विमनमोजन य खचफको अिस्था 
(क) आमथफक िर्फ 2074/75  

तामरका-२ 
रु. हजायभा 

 क्र.सॊ. शीर्फक विमनमोजन खचफ खचफ  (प्रमतशत) 
१. चार ु ८४३४०० १६५८१३ 19.66 
२. ऩुॉजीगत १७७१०० ७०८९९ 40.03 

जम्भा १०२०५०० २३६७१२ 23.20 
 

चाटफ-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 भामथको तामरका-2 तथा चाटफ-1 भा प्रदेश सयकायको आमथफक िर्फ 2074/75 भा 
विमनमोश्चजत फजेट य खचफको अिस्था प्रस्ततु गरयएको छ । प्रदेश सयकाय स्थाऩनाको शरुुिाती िर्फ 
बएका कायण मस आमथफक िर्फभा फजेट विमनमोजन य खचफको अिस्था न्मून बएको देश्चखन्छ । मस 
आमथफक िर्फका रामग प्रदेश सयकायरे कुर विमनमोजन रु. 1 अिफ २ राख ५ हजाय गयेको छ । 
जसभध्मे चार ुखचफ व्मिस्थाऩनका रामग रु. 84 कयोड 34 राख विमनमोजन गरयएको छ, जनु 
कुर विमनमोजनको 82.65 प्रमतशत हो बने ऩ ुॉजीगत खचफतपफ  रु. 17 कयोड 71 राख विमनमोजन 
गरयएको छ, जनु कुर विमनमोजनको 17.35 प्रमतशत हो।मसयी विमनमोजन बएकोभध्मे चार ु
खचफतपफ को कुर विमनमोजनफाट रु. 16 कयोड 58 राख 13 हजाय खचफ बएको छ, जनु 
विमनमोजनको 19.66 प्रमतशत हो।अकोतपफ , ऩ ुॉजीगत खचफतपफ को कुर विमनमोजनभध्मे रु. 7 
कयोड 8 राख ९९ हजाय खचफ बएको छ, जनु विमनमोजनको 40.03 प्रमतशत हो।मसयी कुर 
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विमनमोजनका आधायभा विश् रेर्ण गदाफ आमथफक िर्फ 2074/75 भा कुर खचफ रु. 23 कयोड 67 
राख 12 हजाय बएको छ, जनु प्रमतशतभा 23.20 हो।   

(ख) आमथफक िर्फ 2075/76  
तामरका-3 

रु. हजायभा 

क्र.सॊ. शीर्फक विमनमोजन खचफ 
खचफ  

(प्रमतशत) 
१. चार ु १३३५०८०० ६९६०५९४ 52.14 
२. ऩुॉजीगत ११७१४८१४ ७२३५३१० 61.76 

जम्भा २५०६५६१४ १४१९५९०४ 56.63 
 

चाटफ-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भामथ प्रस्ततु तामरका-3 य चाटफ-2 भा आमथफक िर्फ 2075/76 को रामग गरयएको कुर 
विमनमोजन य खचफको अिस्थाराई तामरका य चाटफभापफ त ् प्रस्ततु गरयएको छ।मस आमथफक िर्फभा 
प्रदेश सयकायको कुर फजेट विमनमोजन रु. २५ अफफ ६ कयोड ५६ राख १४ हजाय बएको 
छ।जसभध्मे चार ुखचफतपफ  रु. १३ अिफ ३५ कयोड 8 राख विमनमोजन गरयएको छ, जनु कुर 
विमनमोजनको 53.26 प्रमतशत हो बने ऩ ुॉजीगततपफ  रु.११ अिफ ७१ कयोड ४८ राख १४ हजाय 
विमनमोजन गरयएको छ, जनु कुर विमनमोजनको 46.74 प्रमतशत हो ।मसयी चार ुखचफ य ऩुॉजीगत 
खचफतपफ  बएको विमनमोजनभध्मे चार ुखचफतपफ  विमनमोश्चजत यकभफाट रु. ६ अिफ ९6 कयोड ५ राख 
९४ हजाय अथाफत ्चार ुविमनमोजनको 52.14 प्रमतशत य ऩुॉजीगततपफ  विमनमोश्चजत यकभभध्मे रु. ७ 
अिफ २३ कयोड ५३ राख १० हजाय अथाफत ्ऩ ुॉजीगत विमनमोजनको 61.76 प्रमतशत खचफ बएको  

छ । मसयी कुर विमनमोजनको आधायभा विश् रेर्ण गदाफ मस आमथफक िर्फ 2075/76 भा कुर 
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विमनमोश्चजत फजेटको रु. १४ अिफ १९ कयोड ५९ राख ४ हजाय अथाफत ्56.63 प्रमतशत खचफ 
बएको छ ।  
(ग) आमथफक िर्फ 2076/77  

तामरका-4 
 रु. हजायभा 

क्र.सॊ. शीर्फक विमनमोजन खचफ खचफ  (प्रमतशत) 
१. चार ु १५०९४८३६ ८४०३४३४ 55.67 

२. ऩुॉजीगत १३०६७१९९ ९२८८५७८ 71.08 

जम्भा २८१६२०३५ १७६९२०१२ 62.82 
 

चाटफ-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भामथको तामरका-4 य चाटफ-3 भा आमथफक िर्फ 2076/77 भा प्रदेश सयकायको कुर 
विमनमोजन य खचफको अिस्थाराई झल्काइएको छ।मस आमथफक िर्फभा प्रदेशको कुर फजेट 
विमनमोजन रु. २८ अिफ १६ कयोड २० राख ३५ हजाय गरयएको छ । जसफाट चारतुपफ  रु. 
१५ अिफ 9 कयोड ४८ राख ३६ हजाय अथाफत ् कुर विमनमोजनको 53.60 प्रमतशत य ऩुॉजीगत 
फजेटतपफ  रु. १३ अिफ ६ कयोड ७१ राख ९९ हजाय अथाफत ्कुर विमनमोजनको 46.40 प्रमतशत 
यहेको छ।मसयी चार ु य ऩुॉजीगततपफ  बएको विमनमोजनभध्मे चार ु विमनमोजनफाट रु. 8 अिफ 40 
कयोड 34 राख 3४ हजाय अथाफत ् चार ु विमनमोजनको 55.67 प्रमतशत य ऩुॉजीगतपफ को 
विमनमोजनफाट रु. 9 अिफ 28 कयोड 85 राख 78 हजाय अथाफत ्ऩ ुॉजीगत विमनमोजनको 71.08 
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प्रमतशत खचफ बएको देश्चखन्छ । सभग्रभा आमथफक िर्फ 2076/77 भा कुर खचफ रु. १७ अिफ ६९ 
कयोड २० राख १२ हजाय अथाफत ्62.82 प्रमतशत खचफ बएको छ।  
(घ) आमथफक िर्फ 2077/78  

तामरका-5 

क्र.सॊ. शीर्फक विमनमोजन खचफ खचफ (प्रमतशत) 
१ चार ु १६६२२८६० १०३६६४४० 62.36 
२ ऩुॉजीगत १६७५८४८८ १२६०१९८७ 75.20 

जम्भा ३३३८१३४८ २२९६८४२७ 68.81 
 

चाटफ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भामथको सॊरग्न तामरका-5 य चाटफ-4 भा आमथफक िर्फ 2077/78 भा प्रदेश सयकायको 
कुर विमनमोजन य खचफको अिस्थाराई श्चचिण गरयएको छ।मस आमथफक िर्फभा प्रदेशको कुर फजेट 
विमनमोजन रु. 33 अिफ 38 कयोड 13 राख 48 हजाय यहेको छ । जसभध्मे चारतुपफ  रु. १6 
अिफ 62 कयोड 28 राख 60 हजाय अथाफत ् कुर विमनमोजनको 49.80 प्रमतशत य ऩुॉजीगत 
फजेटतपफ  रु. १6 अिफ 75 कयोड 84 राख 88 हजाय अथाफत ् कुर विमनमोजनको 50.20 
प्रमतशत यहेको छ । मसयी चार ु य ऩुॉजीगततपफ  बएको विमनमोजनभध्मे चारतुपफ को फजेटफाट रु. 
10 अिफ 36 कयोड 64 राख 40 हजाय अथाफत ् चार ु विमनमोजनको 62.36 प्रमतशत य 
ऩुॉजीगतपफ को विमनमोजनफाट रु. 12 अिफ 60 कयोड 19 राख 87 हजाय अथाफत ् ऩ ुॉजीगत 
विमनमोजनको 75.20 प्रमतशत खचफ बएको देश्चखन्छ । सभग्रभा आमथफक िर्फ 2077/78 भा कुर 
खचफ रु. 22 अिफ 96 कयोड 84 राख 27 हजाय अथाफत ्68.81 प्रमतशत खचफ बएको देश्चखन्छ।  
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(ङ) आमथफक िर्फ 2078/79 को विमनमोजन य २०७९ सार असायसम्भको खचफको अिस्था  

तामरका-6 

रु. हजायभा 
क्र.सॊ. शीर्फक विमनमोजन खचफ खचफ (प्रमतशत) 

१ चार ु १२६८५४०३ ९०१६४४० 71.08 

२ ऩुॉजीगत १७६५४०५२ ११९४९७५२ 67.69 

 जम्भा ३०३३९४५५ २०९६६१९२ 69.11 

 

चाटफ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भामथका तामरका-6 य चाटफ-5 को भाध्मभफाट प्रदेश सयकायको आमथफक िर्फ 2078/79 को प्रदेश 
सयकायको कुर फजेट विमनमोजन य खचफको अिस्थाराई प्रस्ततु गरयएको छ। आमथफक िर्फ 
२०७८/७९ भा प्रदेशको कुर फजेट विमनमोजन रु. 30 अिफ 33 कयोड 94 राख 55 हजाय 
यहेको छ। जसभध्मे चारतुपफ  रु. १2 अिफ 68 कयोड 54 राख 3 हजाय अथाफत ् कुर 
विमनमोजनको 41.81 प्रमतशत य ऩुॉजीगत फजेटतपफ  रु. १7 अिफ 65 कयोड 40 राख 52 हजाय 
अथाफत ् कुर विमनमोजनको 58.19 प्रमतशत यहेको छ। मसयी चार ु य ऩुॉजीगततपफ  बएको 
विमनमोजनभध्मे चारतुपफ  विमनमोश्चजत फजेटफाट रु. ९ अफफ १६ कयोड ४४ राख 3 हजाय अथाफत ्
चार ु विमनमोजनको ७१.०८ प्रमतशत य ऩुॉजीगतपफ को विमनमोजनफाट रु. ११ अफफ ९४ कयोड ९७ 
राख ५२ हजाय अथाफत ् ऩ ुॉजीगत विमनमोजनको 67.६९ प्रमतशत खचफ बएको देश्चखन्छ । मसयी 
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आमथफक िर्फ 2078/79 भा कुर खचफ रु. २० अफफ ९६ कयोड ६१ राख ९२ हजाय अथाफत ्
69.11 प्रमतशत गनफ सवकएको अिस्था छ।  
(च) आ.ि. 2074/75 देश्चख आ.ि. 2078/79 को शरुु विमनमोजन य खचफको अिस्था  

तामरका-7 

क्र.
सॊ 

विियण 2०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

१ कुर 
विमनमोजन 

1020500 २५०६५६१४ २८१६२०३५ ३३३८१३४८ ३०३३९४५५ 

२ कुर खचफ 236712 १४१९५९०४ १७६९२०१२ २२९६८४२७ २०९६६१९२ 

३ खचफ 
(प्रमतशत) 

23.20 56.63 62.82 68.81 69.11 

 

चाटफ-6 

1020500

        

        

        

        

236712

        

        

        

        

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

                                        

रु.
 ह

जा
यभ

ा 

आमथफक िर्फ 

विगत ५ आमथफक िर्फको फजेट विमनमोजन य खचफ 
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तामरका-7 तथा चाटफ-6 भा प्रदेश सयकायको विगतका ऩाॉच आमथफक िर्फ (आमथफक िर्फ 
2074/75 देखी 207८/7९) सम्भको कुर फजेट विमनमोजन य खचफको अिस्थाराई सभग्र 
रुऩभा प्रस्ततु गरयएको छ।  

आमथफक िर्फ 2074/75 भा प्रदेश सयकायको कुर फजेट आकाय रु. १ अिफ 2 कयोढ 5 
राख यहेकोभा रु. २३ कयोड ६७ राख १२ हजाय अथाफत ् कुर विमनमोजनको २३.२० प्रमतशत 
खचफ बएको छ । मस्तै, आमथफक िर्फ 2075/76 भा प्रदेश सयकायरे कुर २५ अिफ ६ कयोड ५६ 
राख १४ हजायको फजेट प्रस्ततु गयेकोभा १४ अिफ १९ कयोड ५९ राख ४ हजाय अथाफत ्जम्भा 
विमनमोजनको ५६.६३ प्रमतशत फजेट खचफ गनफ सपर बएको देश्चखन्छ ।  

प्रदेश सयकायरे आमथफक िर्फ 2076/77 को रामग कुर विमनमोजन रु. २८ अिफ १६ 
कयोड २० राख ३५ हजाय गयेकोभा रु. १७ अिफ ६९ कयोड २० राख १२ हजाय अथाफत ्कुर 
विमनमोजनको ६२.८२ प्रमतशत खचफ बएको छ।  

मसैगयी, आमथफक िर्फ 2077/78 को रामग प्रदेश सयकायको कुर फजेट ३३ अिफ ३८ 
कयोड १३ राख ४८ हजाय यहेकोभा कुर खचफ रु. २२ अिफ ९६ कयोड ८४ राख २७ हजाय 
अथाफत ्कुर विमनमोजनको ६८.८१ प्रमतशत यहेको छ।  

मस्तै आमथफक िर्फ 2078/79 को रामग प्रदेशको कुर फजेट विमनमोजन रु. ३० अिफ ३३ 
कयोढ ९४ राख ५५ हजाय यहेकोभा कुर खचफ रु. २० अफफ ९६ कयोड ६१ राख ९२ हजाय 
अथाफत,् ६९.११ प्रमतशत यहेको छ। 

मसयी आमथफक िर्फ 2074/75 देश्चख 207८/7९ सम्भको विगत ऩाॉच आमथफक िर्फभा 
प्रदेश सयकायको कुर फजेट विमनमोजन रु. 1 खफफ 17 अफफ 96 कयोड 89 राख 52 हजाय 
यहेको छ।जसभध्मे प्रदेशरे रु. 76 अफफ 5 कयोड 92 राख 47 हजाय भािै खचफ गनफ सकेको 
अिस्था छ, जनु ६४.४७ प्रमतशत भािै हो। 

 

(छ) सदूुयऩश्चश् चभ प्रदेश सयकायको ऩाॉच आमथफक िर्फको प्रथभ चौभामसक अिमधको खचफको तरुना 
(प्रमतशतभा) 

आमथफक िर्फ चार ुखचफ  ऩुॉजीगत खचफ  कुर खचफ 
२०७५/७६ 2.96 0.18 1.66 

२०७६/७७ 5.00 4.00 4.53 

२०७७/७८ 6.65 5.93 6.29 

२०७८/७९ 9.7० 3.61 6.16 

2079/80 12.06 3.98 6.65 
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3.4 प्रदेशको आन्तरयक याजस्ि सॊकरन रक्ष्म य मथाथफ असरुी  

प्रदेश सयकायको विगत तीन आमथफक िर्फ 2075/76 देश्चख 207८/7९ सम्भको िावर्फक याजस्ि 
सॊकरनको रक्ष्म य मथाथफ सॊकरन तर प्रस्ततु गरयएको छ। 

तामरका-9         (रु. हजायभा) 
क्र.सॊ. विियण २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

१ िावर्फक रक्ष्म ४९३००० ८२६८१७ ६०७०३० १०८३०२१ 

२ मथाथफ असरुी ६७२०९२ ८७५४९४ ९२३०६४ १३१८५३७ 

३ असरुी प्रमतशत १३६.३३ १०५.८९ १५२.०६ १२१.७५ 
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विगत ४ आमथफक िर्फको प्रदेशको आन्तरयक याजस्ि 
सॊकरन रक्ष्म य मथाथफ असरुी  

                       

 

प्रस्ततु तामरका-9 तथा चाटफ-७ भा प्रदेश सयकायको आमथफक िर्फ 2075/76 देश्चख आमथफक 
िर्फ 2078/79 सम्भको िावर्फक याजस्ि सॊकरन रक्ष्म य मथाथफ असरुीराई देखाइएको छ। 
प्रदेशरे आमथफक िर्फ 2075/76 भा िावर्फक याजस्ि सॊकरनको रक्ष्म रु. ४९ कयोड ३० राख 
तम गयेकोभा सो आमथफक िर्फभा रु. ६७ कयोड २० राख ९२ हजाय अथाफत ्रक्ष्म बन्दा 36.33 
प्रमतशत फढी याजस्ि सॊकरन बएको छ।  
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मस्तै, आमथफक िर्फ 2076/77 को रामग प्रदेश सयकायरे रु. ८२ कयोड ६८ राख १७ 
हजाय मनधाफयण गरयएकोभा सो अिमधभा रु. ८७ कयोड ५४ राख ९४ हजाय अथाफत ् मनधाफरयत 
रक्ष्मबन्दा ५.८९ प्रमतशत अमधक याजस्ि सॊकरन बएको छ। 

आमथफक िर्फ 2077/78 भा प्रदेशरे रु. ६० कयोड ७० राख ३० हजाय याजस्ि उठाउन े
रक्ष्म मरएकोभा सो अिमधभा रु. ९२ कयोड ३० राख ६४ हजाय याजस्ि सॊकरन बएको छ।जनु 
मनधाफरयत िावर्फक रक्ष्मबन्दा ५२.०६ प्रमतशतरे फढी हो।  

आमथफक िर्फ 2078/79 को हकभा प्रदेशरे िावर्फक याजस्ि सॊकरनको रक्ष्म रु. १ अिफ 
८ कयोड ३० राख २१ हजाय तोकेकोभा सो अिमधभा रु. १ अफफ ३१ कयोड ८५ राख ३७ 
हजाय याजस्ि सॊकरन बइसकेको अिस्था छ । जनु मनधाफरयत िावर्फक रक्ष्मबन्दा २१.७५ प्रमतशतरे 
फढी हो ।  

मसयी विगत चाय आमथफक िर्फहरु, आमथफक िर्फ 2075/76 देश्चख 207८/7९ सम्भको 
प्रदेश सयकायको कुर िावर्फक याजस्ि सॊकरनको रक्ष्म रु. ३ अिफ ९८ राख 68 हजाय यहेकोभा 
सो अिमधभा मथाथफ याजस्ि सॊकरन रु. 3 अफफ 78 कयोड 91 राख 87 हजाय यहेको छ। जनु 
सो अिमधको याजस्ि सॊकरनको िावर्फक रक्ष्मबन्दा २५.८९ प्रमतशतरे फढी हो। 

  

3.5 आ.ि. २०७9/80 कामतफक भसान्तसम्भको सश्च चत कोर्को अिस्था  ( रु. हजायभा) 
क्र.सॊ. विियण अनभुामनत आम मथाथफ आम कैवपमत 

१ वित्तीम सभानीकयण अनदुान 9007500 0.00   

2 सशतफ अनदुान 6९८८०00 0.00   

३ सभऩूयक अनदुान 76५०00 0.00   

4 विशेर् अनदुान 79७८00  0.00   

५ 

याजस्ि फाॉडपाॉट िाऩत प्राप् त यकभ  

(भू.अ.क य अन्त शलु्क) 
9605100 

1797352179   

6 आन्तरयक स्रोत 2000000 205925655.5   

७ आ.ि. २०७8/७9 को फचत 7५३३७३७ 7153833304.64   

8 फैदेश्चशक सहामता (अनदुान) 0.00 0.00   

९ योमल्टी 89328 0.00   

जम्भा 9157111139  
आ.ि. २०७9/80 कामतफक भसान्तसम्भको जम्भा खचफ 2,44,39,46,008.07  

आ.ि. २०७9/80 कामतफक भसान्तसम्भको फचत 6,71,31,65,131  
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3.६ भन्िारम तथा भातहतका मनकामहरुफाट सम्ऩाठदत प्रभखु कामफहरु 

मस भन्िारमको स्थाऩनाकारदेश्चख हारसम्भको ४ िर्फभा बए गयेका प्रभखु कामफ तथा उऩरश्चधधहरु 
मनम्नानसुाय यहेका छन ्। 

1= वित्तीम सम्भेरन, २०७६ सपरताऩूिफक आमोजना गरयएको । 

2= प्रदेशका विर्मगत भन्िारम तथा मनकामहरुका रामग फजेट तजुफभा सम्फन्धी (PLMBIS) 
तामरभ मनयन्तय रुऩभा स चारन गयेको । 

3= प्रदेश सयकायफाट स चामरत विकास आमोजना तथा कामफक्रभको अनगुभन गयेको ।  

4= स्थानीम तहहरुको फजेट तथा मोजना तजुफभा ऺभता अमबिवृद्ध य वित्तीम अन्तयसम्फन्ध 
सदुृढीकयण सम्फन्धी कामफक्रभहरु स चारन गयेको ।  

5= UNDP को सहमोगभा ठदगो विकासको स्थानीमकयण (SDGs Localization Report) 
सम्फन्धी कामफ गयेको। 

6= प्रदेश सयकाय (भन्िीऩरयर्द्) को मभमत 2078/6/14 गतेको मनणफमानसुाय डोटी, डडेल्धयुा 
य कॊ चनऩयु श्चजल्राहरुभा प्रदेश रेखा इकाई कामाफरम स्थाऩना बई काभकाज सरुु बएको ।  

7= रगानी साझेदायी सम्फन्धी कामफक्रभ सम्ऩन् न बएको ।  

8= सारफसारी रुऩभा याजस्ि ऩयाभशफ समभमतको प्रमतिेदन तमाय गयेको । 

9= भन्िारमको वित्तीम सॊघीमता अध्ममन भ्रभण कामफक्रभ अन्तगफत गण्डकी प्रदेश अथफ 
भन्िारमभा वित्तीम सॊघीमता सम्फन्धी छरपर, अन्तयवक्रमा एिभ ्ऻान आदानप्रदान कामफक्रभ 
गयेको ।  

10= प्रदेश स्ियोजगाय विकास कोर् स्थाऩना बई कामाफयम्ब बएको। 

11= सदुयुऩश्चश् चभ प्रदेश स्ियोजगाय विकास कोर्रे स्थानीम तहहरुभा विमबन् न कामफक्रभहरु 
स चारन गयेको। 

12= प्रदेश सबाका विर्मगत समभमत, प्रदेश सबाका भाननीमज्मूहरु, स्थानीम तह, ऩिकाय, नागरयक 
सभाज य मनजी ऺेिका प्रमतमनमधसॉग श्चजल्रागत सारफसारी रुऩभा ऩूिफ फजेट छरपर 
गयेको। 

13= प्रदेश सयकायफाट स्थानीम तहहरुराई प्रदान गरयने सभऩूयक तथा विशरे् अनदुान कामफविमध 
फभोश्चजभ िावर्फक रुऩभा स्थानीम तहहरुराई प्रदान गरयएको।  
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4. उद्योग, ऩमफटन, िन तथा िाताियण भन्िारम 

4.1 ऩरयचम 
प्रदेशभा उद्योग¸ ऩमफटन¸ आऩूमतफ̧  िाश्चणज्म, विऻान प्रविमध, िन तथा िाताियणसॊग सम्फश्चन्धत 

विर्म हेनफ मस भन्िारमको स्थाऩना २०७४/१०/२२ गते बएको हो। प्रदेश सयकाय 
(कामफविबाजन) मनमभािरी,२०७४ फभोश्चजभ मस भन्िारमको ७ िटा ऺिेभा ६२ िटा 
कामफश्चजम्भेिायी तोवकएका छन।्  

प्रदेश सयकाय स्थाऩना बएऩिात मस भन्िारम अन्तगफतका विमबन्न ऺेिगत उऩरश्चधध देहाम अनसुाय 
उल्रेख गरयएको छ। 

(क) ऩमफटन ऺिे 

1. मस अिमधभा प्रदेशका नौ श्चजल्रा अन्तगफतका विमबन्न स्थानहरुभा गयी जम्भा १०६३ िटा 
धामभफक ऩमफटन ऩूिाफधाय मनभाफण कामफ सम्ऩन्न बएको छ । 

श्चजल्रागत विियण 

मस 
नॊ 

श्चजल्रा एकाई 

धामभफक ऩमफटन ऩूिाफधाय मनभाफण सॊख्मा 
जम्भा 
सॊख्मा आ.ि. 

०७५/०७६ 

आ.ि.  

०७६/०७७ 

आ.ि.  

०७७/०७८ 

आ.ि. 
२०७८/०७९ 

१ कैरारी गोटा ४६ ३८ ६९ ५० २०३ 

२ कञ्चनऩयु गोटा २० २५ ३२ २३ १०० 

३ डडेरधयुा गोटा २० ६ २३ १५ ६४ 

४ डोटी गोटा ३८ ९ ४९ ३६ १३२ 

५ फैतडी गोटा ५९ १४ ८ ३० १११ 

६ अछाभ गोटा ३९ १४ ४१ ३५ १२९ 

७ फझाङ्ग गोटा २३ १७ ३२ २६ ९८ 

८ फाजयुा गोटा २३ १२ ३४ ५२ १२१ 

९ दाच ुफरा गोटा २५ ९ ३२ ३९ १०५ 

जम्मा २९३ १४४ ३२० ३०६ १०६३ 
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शैरेश्वयी भश्चन्दय, डोटीको भरु ढोकाभा चाॉदीको ढोका याश्चखएको 

जाल्ऩादेफी भश्चन्दय सॊयऺण तथा व्मिस्थाऩन जमऩृ् िी न.ऩा. 
फझाङ्ग 

सभुाफदेफी भश्चन्दय सॊयऺण तथा व्मिस्थाऩन सभुाफ 
गा.ऩा फझाङ्ग 

 
 

ॐ शाश्चन्त ध्मान केन्र, याजऩयु, डोटी भहारुर ककडा भश्चन्दय, द.न.ऩा.–१, गरुुखोरा, फैतडी 
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2. विमबन्न १7 िटा ऐमतहामसक कोट दयफायहरुको सॊयऺणको कामफ सम्ऩन्न बएका छन।् 

श्चजल्रागत विियण 

मस 
नॊ श्चजल्रा एकाई 

ऐमतहामसक कोट दयफाय मनभाफण सॊख्मा 
जम्भा 
सॊख्मा आ.ि. 

०७५/०७६ 

आ.ि.  

०७६/०७७ 

आ.ि.  

०७७/०७८ 

आ.ि. 
२०७८/०७९  

१ कैरारी गोटा           

२ कञ्चनऩयु गोटा           

३ डडेरधयुा गोटा   १ २ १ ४ 

४ डोटी गोटा     १   १ 

५ फैतडी गोटा   २ १   ३ 

६ अछाभ गोटा ३   १   ४ 

७ फझाङ्ग गोटा   २ १ १ ४ 

८ फाजयुा गोटा १       १ 

९ दाच ुफरा गोटा           

जम्मा ४ ५ ६ २ १७ 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ऩरगडी वकल्रा सॊयऺण, ऩयशयुाभ-11, डडेल्धयुा 
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ऐमतहामसक फाईस ओखर सॊयऺण ऩयसयुाभ ३ डडेल्धयुा 

3. प्रदेशका 9 श्चजल्रा अन्तगफतका विमबन्न 144 िटा धामभफक ऩमफटकीम ऺेिभा सहज ऩहुॉचका रामग 
ऩदभागफ मनभाफण कामफ सम्ऩन्न बएको छ । 

श्चजल्रागत विियण 

मस 
नॊ 

श्चजल्रा एकाई 

ऩमफटन ऩदभागफ मनभाफण सॊख्मा 
आ.ि. 

०७५/०७६ 

आ.ि.  

०७६/०७७ 

आ.ि.  

०७७/०७८ 

आ.ि. 
२०७८/०७९ 

जम्भा 
सॊख्मा 

१ कैरारी गोटा     १ १ २ 

२ कञ्चनऩयु गोटा २   १   ३ 

३ डडेरधयुा गोटा       २ २ 
४ डोटी गोटा १   ४ ६ ११ 

५ फैतडी गोटा ५   ७ ५ १७ 

६ अछाभ गोटा ६ १ १६ १५ ३८ 

७ फझाङ्ग गोटा   १ ७ १० १८ 

८ फाजयुा गोटा २   ७ ९ १८ 

९ दाच ुफरा गोटा २ २ १५ १६ ३५ 

जम्मा १८ ४ ५८ ६४ १४४ 
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4. ऩमफटन प्रिद्धफनभा टेिा ऩरु् माउन ेउद्दशे्मरे विमबन्न यभणीम ऺेिहरुको दृष्मािरोकन गनफका रामग 
विमबन्न १9 स्थानहरुभा भ्मूटािय मनभाफण बएको छ । 

श्चजल्रागत विियण 

मस 
नॊ 

श्चजल्रा एकाई 

भ्मू टािय मनभाफण सॊख्मा 
आ.ि. 

०७५/०७६ 

आ.ि.  

०७६/०७७ 

आ.ि.  

०७७/०७८ 

आ.ि. 
२०७८/०७९ 

जम्भा 
सॊख्मा 

१ कैरारी गोटा ३   ३ ३ ९ 

२ कञ्चनऩयु गोटा     २   २ 

३ डडेरधयुा गोटा           

४ डोटी गोटा     ०   ० 

५ फैतडी गोटा १     १ २ 

६ अछाभ गोटा १   १   २ 

७ फझाङ्ग गोटा       १ 1 

८ फाजयुा गोटा     ३   ३ 

९ दाच ुफरा गोटा           

जम्मा ५   ९ ५ १९ 
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कैरारी श्चजल्रा चयेु गाउॉऩमरका अन्तयगतको ऺेिभा ऩने कम्ऩासेधयुाभा मनभाफण गरयएको भ्मूटािय 

5.ऩमाफऩमफटन प्रिद्धफन गने उद्दशे्मरे विमबन्न 54 स्थानहरुभा ऩमफटकीम ऩाकफ  मनभाफण कामफ सम्ऩन्न बएको 
छ। 

श्चजल्रागत विियण 

मस 
नॊ 

श्चजल्रा एकाई 

ऩमफटकीम ऩाकफ  मनभाफण सॊख्मा 
आ.ि. 

०७५/०७६ 

आ.ि.  

०७६/०७७ 

आ.ि.  

०७७/०७८ 

आ.ि. 
२०७८/०७९ 

जम्भा 
सॊख्मा 

१ कैरारी गोटा १   ९ ५ १५ 

२ कञ्चनऩयु गोटा   २ १ १ ४ 

३ डडेरधयुा गोटा     ३ ३ ६ 

४ डोटी गोटा     ३ ३ ६ 

५ फैतडी गोटा     ३ ५ ८ 

६ अछाभ गोटा       ५ 5 

७ फझाङ्ग गोटा     २ १ ३ 

८ फाजयुा गोटा     २ ३ ५ 

९ दाच ुफरा गोटा       २ २ 

जम्मा १ २ २३ २८ ५४ 
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हरयत ऩाकफ  (द.न.ऩा.–४, फैतडी) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

श्चशद्धनाथ शैरेस मरङगा सेल्पी ऩोइन्ट मनभाफण ऩयसयुाभ-6  डडेरधयुा 
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6.  ऩमफटकहरुराई प्रदेशका ऩमफटकीम स्थर रगामतका विर्मभा सूचना उऩरधध गयाउने उद्दशे्मरे 
कैरारी उद्योग िाश्चणज्म सॊघ सॊगको सहकामफभा धनगढीभा य होटर व्मिसामी सॊघ सॊगको 
सहकामफभा कैरारीको वटकाऩयुभा गयी जम्भा २ स्थानभा ऩमफटन सूचना केन्र स्थाऩना बएको 
छ। 

7. मस अिमधभा विमबन्न श्चजल्राहरुभा गयी १6 िटा होभस्टे, ४१ िटा टुसफ एण्ड ट्राबर एजेन्सी य 
१ िटा र् माश्चफ्टङ्ग सेिा दताफ बई सञ्चारनभा आएका छन ्। 

8.  विमबन्न 31 स्थानभा अन्म ऩमफटकीम ऩूिाफधाय (धभफशारा, अमतमथगहृ, सॊग्रहारम, स्िागतद्वाय) 
मनभाफण गरयएका छन।् 

श्चजल्रागत विियण 

मस 
नॊ 

श्चजल्रा एकाई 

अन्म ऩूिाफधाय (धभफशारा, अमतमथ गहृ, सॊग्रहारम,  

स्िागतद्वाय) मनभाफण सॊख्मा 
आ.ि. 

०७५/०७६ 

आ.ि.  

०७६/०७७ 

आ.ि.  

०७७/०७८ 

आ.ि. 
२०७८/०७९ 

जम्भा 
सॊख्मा 

१ कैरारी गोटा ६ २ ५ २ १५ 

२ कञ्चनऩयु गोटा ५ १     ६ 

३ डडेरधयुा गोटा   १     १ 

४ डोटी गोटा १       १ 

५ फैतडी गोटा     २   २ 

६ अछाभ गोटा १   १ १ ३ 

७ फझाङ्ग गोटा           

८ फाजयुा गोटा १       १ 

९ दाच ुफरा गोटा १ १     २ 

जम्मा १५ ५ ८ ३ ३१ 
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9.  प्रदेशको विमबन्न श्चजल्राश्चस्थत ऩमफटकीम ऺेिहरुको प्रचाय प्रसाय गयी ऩमफटकहरुराई आकर्फण 
गने उद्देश्मरे ऩमफटन सम्फन्धी िृत्तश्चचि मनभाफण गने कामफ सम्ऩन्न बएको छ।साथै 
ऩमफटकहरुराई मस प्रदेश अन्तगफतका ऩमफटकीम ऺिेहरुको िायेभा विस्ततृ जानकायी प्रदान 
गनफका रामग ऩमफटन सम्फन्धी भोिाइर एऩ मनभाफण बएको छ। 

10. चया अिरोकन गनफ रुचाउन े ऩमफटकहरुराई सहमोगी होस बमन कैरारी श्चजल्राभा ऩाईन े
चयाहरुको सश्चचि विियण झश्चल्कने ऩशु्चस्तका तमाय गयी प्रकाशन गरयएको छ। 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

11. प्रदेशको भहत्िऩूणफ ऩमफटकीम ऺेिहरुको प्रचाय प्रसाय गनुफका साथै मी ऺेिहरुको विशेर्ताका 
िायेभा जानकायी गयाउने उद्दशे्मरे सश्चचि ऩसु्तक तथा मरपरेट प्रकाशन तथा वितयण गरयएका 
छन।्  

(ख) उद्योग तथा िाश्चणज्म ऺिे  

1. मस अिमधभा प्रदेशका नौ िटा श्चजल्रा अन्तगफतका घयेर ुकामाफरमहरुभा कुर जम्भा २६६४५ 
िटा उद्योगहरु दताफ बएका छन ्। जसभध्मे रघ ुउद्योग ४८३८ िटा, घयेर ुउद्योग २४८७ 
िटा, साना उद्योग १९३१९ िटा य साना उद्योग १ िटा यहेका छन ्। 

श्चजल्रागत विियण 

मस. 
नॊ. विियण एक

ाई 

दाच
ु फरा

 

फैत
डी

 

डो
टी

 

अछ
ाभ
  

फझ
ाङ

 

फा
जयु

ा 

डडे
ल्ध

युा 

कै
रा
री

  

क
 च

नऩ
यु 

मनदे
शन

ार
म 

जम्
भा

 

क 
रघ ु
उद्योग 

सॊख्मा 339 239   25 1454 119 2386 195 81 0 4838 

ख 
घयेर ु
उद्योग 

सॊख्मा 3 997 699 0 1 589 188 10 0 0 2487 

ग 
साना 
उद्योग 

सॊख्मा 1420 667 814 754 144 837 68 5236 9379 0 19319 

घ 
भझौरा 
उद्योग 

सॊख्मा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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मस. 
नॊ. विियण एक

ाई 

दाच
ु फरा

 

फैत
डी

 

डो
टी

 

अछ
ाभ
  

फझ
ाङ

 

फा
जयु

ा 

डडे
ल्ध

युा 

कै
रा
री

  

क
 च

नऩ
यु 

मनदे
शन

ार
म 

जम्
भा

 

ङ 
ठूरा 
उद्योग 

सॊख्मा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  जम्भा   1762 1903 1513 779 1599 1545 2642 5441 9460 1 26645 

 

2. मस अिमधभा जम्भा ११०२८ जना नमाॉ उद्यभीहरु शृ्रजना बएका हनुकुा साथै १९०४ जना 
ऩयुाना उद्यभीहरु श्चशऩभूरक तामरभफाट ऩनुताफजगी बएका छन ्। 

श्चजल्रागत विियण 

मस.
नॊ. 

विियण एक
ाई

 

दा
चु फर

ा 

फैत
डी

 

डो
टी

 

अछ
ाभ

 

फझ
ाङ

 

फा
जयु

ा 

डडे
ल्ध

युा 

कै
रा
री

 

क
 च

नऩ
यु 

मनदे
शन

ार
म 

जम्
भा

 

  
1 

नमाॉ उद्यभी 
शृ्रजना 

जन
ा 

10
0
0
 

58
8
 

12
17

 

8
0
2 

18
19

 

25
8
 

10
55

 

38
56

 

39
2 0
 

11
0
28

 

2 

ऩयुाना उद्यभी 
ऩनुताफजगी  

जन
ा 60

0
 

20
 

0
 

20
8
 

37
6 

20
 

30
 

4
60

 

19
0
 

0
 

19
0
4
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

मसराई भेश्चशन भभफत तामरभ, डोटी 
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च्मूयीको हफफर साफनु फनाउन े७ ठदन ेतामरभ, दाच ुफरा 
 

3. मस अिमधभा विमबन्न सीऩभूरक तामरभ प्राप्त गयेका 1015 जना नमाॉ उद्यभीहरुराई उद्यभ 
सञ्चारनका रामग आिश्मक ऩने विमबन्न उऩकयणहरु सहमोग स्िरुऩ वितयण गरयएको छ। 

 

श्चजल्रागत विियण 

मस. 
नॊ. 

विियण एक
ाई

 

दा
चु फर

ा 

फैत
डी

 

डो
टी

 

अछ
ाभ

 

फझ
ाङ

 

फा
जयु

ा 

डडे
ल्ध

युा 

कै
रा
री

 

क
 च

नऩ
यु 

जम्
भा

 

१ 

प्रविमध 
हस्तान्तयण 

जना १६
६ ८९
 

१३
२ 

१५
५ ७९
 

१०
८ 

१६
९ ७९
 

३८
 

१०
१५

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

पमनफचय उद्योगको साईजय भेमसन हस्तान्तयण, फाजयुा 
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उद्यभीहरुराई विमबन्न उऩकयण हस्तान्तयण, कञ्चनऩयु 
4.  अखाद्य फस्त ु तथा म्माद नाघेका फस्तहुरुको उऩबोगराई मनरुत्सावहत गनफ तथा सिफसाधायण 

जनताहरुराई मस्ता िस्तहुरुको उऩबोगफाट ठमगनफाट जोगाउन य सम्बावित स्िास््म 
सभस्माफाट सभेत फचाउनको रामग उद्योग िाश्चणज्म तथा उऩबोिा वहत सॊयऺण मनदेशनारम य 
नौ िटै श्चजल्राश्चस्थत घयेर ु तथा साना उद्योग कामाफरमहरुफाट श्चजल्रा प्रशासन कामाफरम, 
श्चजल्रा प्रहयी कामाफरम य अन्म सयोकायिारा मनकामहरु सभेतको सभन्िम य सहमोगभा फजाय 
अनगुभन गयी त्मस्ता म्माद नाघेका तथा अखाद्य फस्तहुरु नष्ट गने कामफ मनयन्तय रुऩभा 
सञ्चारन गरयएको छ। 

5. आभ उऩबोिाहरुराई उऩबोिा हक अमधकाय सम्फन्धभा प्रचमरत काननुभा बएका 
व्मिस्थाहरुको िायेभा जनचेतना जगाउन ेउद्देश्मरे प्रदेश अन्तगफतका विमबन्न १६ िटा स्थानीम 
तहहरुभा स्थानीम तहका ऩदामधकायी तथा स्थानीम जनताहरु सभेतको सहबामगताभा उऩबोिा 
हक अमधकाय सम्फन्धी जनजागयण कामफक्रभ सञ्चारन गरयएको छ । 

6.  दाच ुफरा श्चजल्राको व्माॉस गाउॉऩामरका अन्तगफत खाद्यान्नको अबाि बएका वटङ्कय य छाङ्गरु ऺेिका 
फामसन्दाहरुको रामग २०७७ सारको िडादशै अश्चघ सदयभकुाभ खरङ्गाफाट १८० श्चक्िन्टर 
खाद्यान्न हेमरकप्टयभा ढुिानी गनफका रामग अनदुान सहमोग गरयएको छ। 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
दाच ुफराको वटङ्कय य छाङ्गरु ऺेिभा हेमरकप्टयद्वाया खाद्यान्न ढुिानी गरयएको 
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7. प्रदेशका ९ िटै श्चजल्राहरुका विमबन्न ऺेिहरुभा गयी जम्भा ४१ िटा निीन उद्योग स्थाऩना तथा 
सञ्चारनका रामग रु. २ कयोड ३५ राख ७४ हजाय अनदुान सहमोग उऩरधध गयाईएको 
छ।मस कामफक्रभफाट ७३ घयधयुी राबाश्चन्ित बएका छन।्त्मसैगयी प्रदेशका ४९ िटा स्थानीम 
तहहरुभा रघ ुउद्यभ स्थाऩना तथा सञ्चारनका रामग रु. ४ कयोड ९४ राख ७२ हजाय ३ 
सम ५२ अनदुान सहमोग उऩरधध गयाईएको छ।मस कामफक्रभफाट ६९ घयधयुी राबाश्चन्ित 
बएका छन।् 

(ग) अनदुान वितयण  

1. आमथफक िर्फ २०७६/०७७ भा बएको अनदुान वितयण सम्फन्धी विियण 

(क) घयेर ुतथा साना उद्योग कामाफरम, फाजयुा 

क्र. 
सॊ. 

प्रमोजन अनदुानग्राही 
कामफक्रभ 
सञ्चामरत 
स्थान 

सम्ऩकफ  
व्मश्चि 

कुर 
स्िीकृत 
यकभ 

(हजायभा) 

बिुानी 
बएको 
यकभ 

(हजायभा) 

अनदुानग्राही
को मोगदान 

यकभ  
(हजायभा) 

स्िरगानी 
% 

१ 
नविन  
उद्योग 

न्मू मबजन 
टेक्सटाईर 
उद्योग 

फडीभामर
का ९ 

गणेश 
फहादयु 
योकामा 

५०० ५०० १०० २० 

            (नोट :- आमथफक िर्फ २०७६।०७७ भा अन्म कामाफरमहरुफाट अनदुान वितयण नबएको) 
2. आमथफक िर्फ २०७७/०७८ भा उद्योग िाश्चणज्म तथा उऩबोिा वहत सॊयऺण मनदेशनारमफाट 
वितयण गरयएको अनदुान सम्फन्धी विियण 

क्र.
सॊ प्रमोजन 

सॊचामरत 

श्चजल्रा अनदुानग्राही 
कामफक्रभ 

सञ्चामरत 
स्थान 

सम्ऩकफ  
व्मश्चि 

कुर 
स्िीकृत 
यकभ 
हजायभा 

बिुानी 
बएको 
यकभ रु. 
हजायभा 

अनदुानग्रा
हीको 
मोगदान 
यकभ रु 
हजायभा 

 
 

स्िरगानी 
% 

१ 

साभदुावमक 
समभरराई ऩुॉश्चजगत 
अनदुान सहमोग 

कञ्चनऩु
य 

हरयत सेिा 
साभदुावमक 
स्मभर तथा 
पमनफचय 
उद्योग 

कृष्णऩयु 

न.ऩा. 
याभठदन 
डॊगौया ३००० 3000 ७५० 20 

२ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ु िा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ फैतडी 

िसन्त 
हरयमारी 
कृवर् पभफ 

मसगास 

गा.ऩा. 

विय 
फहादयु 
योकामा ८३२ 832 २०८ 20 
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क्र.
सॊ प्रमोजन 

सॊचामरत 

श्चजल्रा अनदुानग्राही 
कामफक्रभ 

सञ्चामरत 
स्थान 

सम्ऩकफ  
व्मश्चि 

कुर 
स्िीकृत 
यकभ 
हजायभा 

बिुानी 
बएको 
यकभ रु. 
हजायभा 

अनदुानग्रा
हीको 
मोगदान 
यकभ रु 
हजायभा 

 
 

स्िरगानी 
% 

३ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ फैतडी 

समभऺा 
िहउुदे्दसीम 
कृवर् पभफ 

भेरौरी 
न.ऩा. 

भानभती 
कुभायी 
बट्ट 

९९५.
६१ 

995.6
1 

२९७.३
९ 23 

४ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ 

कञ्चनऩु
य 

विन्द्यािामसनी 
िते तथा 
फाॉस रघ ु
उद्योग 

मबभदत्त 

न.ऩा. 

मफभरा 
देिी 
घतॉ 
ऺेिी ९९८ 998 ९६१ 49.1 

५ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ डडेल्धयुा 

िागेश्वयी 
कुटानी 
वऩसानी 
ऩेरानी मभर 

ऩशुफयाभ 

न.ऩा. 

देफ 
फहादयु 
डाॉगी ९८५ 981.8 २९४.४ 23 

६ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ दाच ुफरा 

गोमरा 
ऩाउयोटी 
उधोग 

शैल्मश्चशखय 

न.ऩा. 
बागयथी 
गोमरा 

८१७.
५ 817.5 २७२.५ 25 

७ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ फाजयुा 

प्रमभक मसस्न ु
ऩाउडय तथा 
भसरा उद्योग 

जगन्नाथ 

गा.ऩा. 
नयहयी 
विष्ट १००० 984.5 २५० 20 

८ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ फझाङ्ग 

कामरका ऩश ु
तथा कृवर् 
विकास पभफ 

जमऩृ् िी 
न.ऩा. 

झयेन्र 
फहादयु 
खाती 

८०४.
८ 

804.
8 २०१.२ 20 

९ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका फझाङ्ग 

ऩामथबेया 
फहउुदे्दश्मीम 
ऩशऩुॊऺी तथा 

छविसऩामथ
बेया गा.ऩा. 

यङ्गरार 
धाभी ९७६ 976 २४४ 20 
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क्र.
सॊ प्रमोजन 

सॊचामरत 

श्चजल्रा अनदुानग्राही 
कामफक्रभ 

सञ्चामरत 
स्थान 

सम्ऩकफ  
व्मश्चि 

कुर 
स्िीकृत 
यकभ 
हजायभा 

बिुानी 
बएको 
यकभ रु. 
हजायभा 

अनदुानग्रा
हीको 
मोगदान 
यकभ रु 
हजायभा 

 
 

स्िरगानी 
% 

रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ 

कृवर् पभफ 

१० 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ फझाङ्ग 

एस मड भाता 
दगुाफ चाउमभन 
उद्योग 

दगुाफथरी 
गा.ऩा. 

सान ु
कुभायी 
दौल्मार ९९६ 996 २४९ 20 

११ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ कैरारी 

सरु डेयी 
तथा 
ऩशऩुारन 
उद्योग 

टीकाऩयु 

न.ऩा. 
रक्ष्भी 
यािर 

८१७.
५ 817.5 २७२.५ 25 

१२ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ डडेल्धयुा 

श्री नागाजुफन 
कुटानी, 
वऩसानी, 
ऩेरानी 
उद्योग 

बागेश्वय 

गा.ऩा. 
जीिन 
जोया 

९५१.
७५ 

951.7
5 

२९५.०
४३ 23.7 

१३ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ दाच ुफरा 

बमुभयाज 
अल्रो 
प्रशोधन तथा 
साझा सवुिधा 
केन्र 

नौगाड 

गा.ऩा. 

नयेन्र 
मसॊह 
धाभी ९६० 960 २४० 20 

१४ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ दाच ुफरा 

रेकभ कुखयुा 
ऩारन तथा 
भास ु
उत्ऩादन 

रेकभ 

गा.ऩा. 

ठदऩेन्र 
फहादयु 
साउॉद ८८२.४ 

881.7
9 २२०.६ 20 

१५ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ फाजयुा 

फढुीनन्दा 
मसस्न ु
प्रशोधन केन्र 

फढुीनन्दा 
न.ऩा. 

जनुा 
योकामा ९९२.६ 944.8 २९७.७८ 23.1 
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क्र.
सॊ प्रमोजन 

सॊचामरत 

श्चजल्रा अनदुानग्राही 
कामफक्रभ 

सञ्चामरत 
स्थान 

सम्ऩकफ  
व्मश्चि 

कुर 
स्िीकृत 
यकभ 
हजायभा 

बिुानी 
बएको 
यकभ रु. 
हजायभा 

अनदुानग्रा
हीको 
मोगदान 
यकभ रु 
हजायभा 

 
 

स्िरगानी 
% 

१६ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ फाजयुा 

विन्दासैनी 
कुटानी 
वऩसानी 
ऩेरानी मभर 

स्िामभकामतफ
क खाऩय 
गा.ऩा. 

याजेश 
जोशी १००० 957.6 २५८ 20.5 

१७ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ फाजयुा 

मसजफना 
भसरा उद्योग 

फडीभामर
का न.ऩा. 

अम्भय 
फहादयु 
खड्का १००० 

993.7
3 २५८ 20.5 

१८ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ फाजयुा 

नि दगुाफ 
श्चस्टर 
पमनफचय तथा 
मग्रर उद्योग 

मििणेी 
न.ऩा. 

कभरा 
न्मौऩाने १००० 1000 ४१२.५ 29.2 

१९ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ फझाङ्ग 

दाजबुाई 
पमनफचय तथा 
कुटानी 
वऩसानी 
उद्योग भष्टा गा.ऩा. 

डम्भय 
धाभी ९३६ 884.4 २३४ 20 

२० 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ फझाङ्ग 

सशुान्त 
चप्ऩर तनुा 
उद्योग 

फङु्गर 

न.ऩा. 
दीर 
धाभी ९६० 960 २४० 20 

२१ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ फैतडी 

िसन्त डेयी 
उद्योग 

दोगडाकेदा
य गा.ऩा. 

बोज 
फहादयु 
काकी १००० 1000 ३१० 23.7 

२२ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका डोटी 

एभ   मफ 
आयन उद्योग 

आदशफ 
गा.ऩा. 

भान 
फहादयु 
मफ.क. ९६० 963 २४० 20 
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क्र.
सॊ प्रमोजन 

सॊचामरत 

श्चजल्रा अनदुानग्राही 
कामफक्रभ 

सञ्चामरत 
स्थान 

सम्ऩकफ  
व्मश्चि 

कुर 
स्िीकृत 
यकभ 
हजायभा 

बिुानी 
बएको 
यकभ रु. 
हजायभा 

अनदुानग्रा
हीको 
मोगदान 
यकभ रु 
हजायभा 

 
 

स्िरगानी 
% 

रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ 

२३ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ डडेल्धयुा 

भानाङ्क भौयी 
घाय उद्योग 

आमरतार 

गा.ऩा. 

चन्ररा
र 
फोहया १००० 1000 २५० 20 

२४ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ डडेल्धयुा 

समभय भौयी 
ऩारन उद्योग 

अजमभेरु 

गा.ऩा. 
केशि 
भहता ९४१.५ 941.5 

२३५.३
७५ 20 

२५ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ दाच ुफरा 

श्री अवऩनाम्ऩा 
परपुर 
तयकायी खेती 
ऩशऩुारन 
तथा प्रशोधन 
केन्र 

अवऩवहभार 

गा.ऩा. 

रक्ष्भण 
मसॊह 
योकामा 

९८१.
७५ 976.75 

२९३.२
५ 23 

२६ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ दाच ुफरा 

दशफन कुखयुा 
तथा भाछा 
ऩारन केन्र 

भहाकारी 
न.ऩा. 

अमनर 
मसॊह 
ठगनु्ना ९०८ 877.6 २२७ 20 

२७ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ फाजयुा 

भकेुश अल्रो 
तथा हेम्ऩ 
प्रशोधन केन्र 

खप्तडछेडेद
ह गा.ऩा. 

मफभरा 
कुभायी 
साउद १००० 1000 ४१२.५ 29.20 

२८ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ फाजयुा 

ऩजुा श्चस्टर 
पमनफचय 
उद्योग 

फढुीगॊगा 
न.ऩा. 

डम्भय 
याज 
जैशी १००० 1000 ४१२.५ 29.20 
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क्र.
सॊ प्रमोजन 

सॊचामरत 

श्चजल्रा अनदुानग्राही 
कामफक्रभ 

सञ्चामरत 
स्थान 

सम्ऩकफ  
व्मश्चि 

कुर 
स्िीकृत 
यकभ 
हजायभा 

बिुानी 
बएको 
यकभ रु. 
हजायभा 

अनदुानग्रा
हीको 
मोगदान 
यकभ रु 
हजायभा 

 
 

स्िरगानी 
% 

२९ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ फैतडी 

येश्भा 
चाउमभन 
िकेयी उद्योग 

ऩाटन 
न.ऩा. 

धनमसॊह 
बण्डायी 971.2 963.1 ३१४.९ 24.48 

३० 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ फैतडी 

मभिशश्चि 
फहउुदे्दश्मीम 
पभफ 

दशयथचन्द 

न.ऩा. 

नागेन्र 
प्रसाद 
बट्ट 

९२३.
७६ 892.7 ४०५.९४ 30.53 

३१ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ कैरारी 

प्रज्िर याइस 
एण्ड फ्रोय 
मभर 

गौयीगॊगा 
न.ऩा. 

कभरा 
कुभायी 
ऩाठक ९६२.५ 962.5 २८७.५ 23 

३२ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ कैरारी 

याधे याईस 
मभर 

धनगढी 
उ.भ.न.ऩा. 

विष्ना 
ऩाठक ९३१.५ 931.5 ४१८.५ 31 

३३ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ कैरारी 

सवुप्रभ भाछा 
तथा कुखयुा 
ऩारन उद्योग 

गोदाियी 
न.ऩा. 

टेक 
फहादयु 
ठकुया
ठी 

९३१.
४५ 

831.4
5 ३७३.५५ 28.62 

३४ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ डोटी 

तेडी रघ ु
भसरा उद्योग 

सामर 

गा.ऩा. 

अम्भय 
फहादयु 
मसॊह ९७५ 975 ३२५ 25 

३५ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 

कञ्चनऩु
य 

कैरऩार 
ऩेऩय 
मडस्ऩोजर 

फेरौयी 
न.ऩा. 

शान्ती 
देिी बट्ट १००० 1000 २९८.७ 23 
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क्र.
सॊ प्रमोजन 

सॊचामरत 

श्चजल्रा अनदुानग्राही 
कामफक्रभ 

सञ्चामरत 
स्थान 

सम्ऩकफ  
व्मश्चि 

कुर 
स्िीकृत 
यकभ 
हजायभा 

बिुानी 
बएको 
यकभ रु. 
हजायभा 

अनदुानग्रा
हीको 
मोगदान 
यकभ रु 
हजायभा 

 
 

स्िरगानी 
% 

रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ 

प्रेट मगरास 
उद्योग 

३६ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ डडेल्धयुा 

म ुमड जोशी 
भसरा रघ ु
उद्योग 

अभयगढी 
न.ऩा. 

कभरा 
दिी 
जोशी ९३२ 932 २३३ 20 

३७ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ फझाङ्ग 

आमसु वटन 
उद्योग सभुाफ गा.ऩा. 

कल्ऩना 
देिी 
मफ.सी. ९८२ 982 २४५.५ 20 

३८ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ फझाङ्ग 

बगिती 
ऩाउयोटी 
उद्योग 

थराया 
गा.ऩा. 

यत्ना 
देिी 
जोशी ९६२.५ 962.5 २७८.५ 22.44 

३९ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ फझाङ्ग 

बिानी 
होश्चजमायी 
उद्योग तथा 
प्रश्चशऺण 
उद्योग 

वित्थडश्चचय 

गा.ऩा. 

दान 
फहादयु 
विश्वक
भाफ 

९७६.
५९ 976.59 २९१.७१ 23 

४० 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ फझाङ्ग 

विष्ट देउया 
िङ्गुय ऩारन 

केदायस्म ु

गा.ऩा. 
रोकेश 
विष्ट १००० 1000 २५० 20 

४१ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ कैरारी 

नमाॉ 
भोहन्मार 
याइस मभर 

जोशीऩयु 

गा.ऩा. 

कराि
ती 
जोशी ८४० 840 ३६० 30 
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क्र.
सॊ प्रमोजन 

सॊचामरत 

श्चजल्रा अनदुानग्राही 
कामफक्रभ 

सञ्चामरत 
स्थान 

सम्ऩकफ  
व्मश्चि 

कुर 
स्िीकृत 
यकभ 
हजायभा 

बिुानी 
बएको 
यकभ रु. 
हजायभा 

अनदुानग्रा
हीको 
मोगदान 
यकभ रु 
हजायभा 

 
 

स्िरगानी 
% 

४२ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ अछाभ 

फाधरी 
आधमुनक 
आयन उद्योग 

साॉपेफगय 

न.ऩा. 
भीन 
फाधरी 

९२३.
९१ 923.91 ४१५.०९ 31 

४३ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ डोटी 

मिभमुतफ 
कुटानी 
वऩसानी तथा 
आमर मभर 

फडीकेदाय 

गा.ऩा. 

भहेश 
फहादयु 
फोहया ९७५ 975 २९२.५ 23.08 

४४ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ डोटी 

जोशी 
ऩाउयोटी तथा 
चाउभीन 
उद्योग 

ठदऩामर 

मसरगढी 
न .ऩा. 

भकुुन्द 
याज 
जोशी १००० 1000 २५० 20 

४५ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ 

कञ्चनऩु
य 

न्मू बागेश्वय 
खाद्य उद्योग 
एण्ड फ्रोय 
मभर 

फेदकोट 

न.ऩा. 

रक्ष्भी 
देिी 
जोशी ९९४ 994 २४८.५ 20 

४६ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ 

कञ्चनऩु
य 

श्री िागेश्वयी 
भसरा उद्योग 

कृष्णऩयु 

न.ऩा. 

भन्जदुा
स 
मतमभ
ल्सीना ९३६ 936 २३४ 20 

४७ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ुिा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ 

कञ्चनऩु
य 

न्मू 
केैैरऩार 
कुटानी 
वऩसानी 
उद्योग 

शकु्रापाॉ
टा न.ऩा. 

जानकी 
बट्ट ९६० 955.2 २४० 20 

४८ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ु िा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका डडेल्धयुा 

श्री भश्चणरेक 
पुटिय 
उद्योग 

निदगुाफ 
गा.ऩा. 

नयेन्र 
फहादयु 
साउद 

९९६.
८६५ 996.87 

२४९.२१
६ 20 
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क्र.
सॊ प्रमोजन 

सॊचामरत 

श्चजल्रा अनदुानग्राही 
कामफक्रभ 

सञ्चामरत 
स्थान 

सम्ऩकफ  
व्मश्चि 

कुर 
स्िीकृत 
यकभ 
हजायभा 

बिुानी 
बएको 
यकभ रु. 
हजायभा 

अनदुानग्रा
हीको 
मोगदान 
यकभ रु 
हजायभा 

 
 

स्िरगानी 
% 

रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ 

४९ 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ु िा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ दाच ुफरा 

रारी गुॉयास 
रघ ुउद्यभी 
सभहु दहुुॉ गा.ऩा. 

प्रभे 
याज बट्ट १००० 977.63 ३५३ 26.1 

५० 

प्रत्मेक स्थानीम 
तहभा रघ ु िा घयेर ु
उद्योग स्थाऩनाका 
रामग भाऩदण्डभा 
आधारयत ऩुॉश्चजगत 
अनदुान कामफक्रभ दाच ुफरा 

जम 
गोयखनाथ 
होश्चजमायी 
उद्योग 

धमास 
गा.ऩा. 

ईन्रा 
कुॊ िय ९६९ 967.78 २४२.२५ 20 

                             
जम्भा     

४९४७२
।३५   

 

3. आमथफक िर्फ २०७७/०७८ भा घयेर ुतथा साना उद्योग कामाफरमफाट वितयण गरयएको अनदुान 
सम्फन्धी विियण 

(क) घयेर ुतथा साना उद्योग कामाफरम, डडेल्धयुा 

क्र
सॊ प्रमोजन अनदुानग्राही 

कामफक्रभ 

सञ्चामरत 

स्थान 

सम्ऩकफ  व्मश्चि 

कुर 
स्िीकृत 
यकभ 

(हजायभा) 

बिुानी 
बएको 
यकभ रु 
हजायभा 

अनदुानग्राही
को मोगदान 
यकभ(हजाय

भा) 

स्िरगानी 
% 

१ 

हयेक मनिाफचन ऺेि 
२ नविन उद्योग 
स्थाऩना 

एस.के. 
ऩोल्ट्री पभफ 

ऩयशयुाभ न.ऩा. 
४ 

डडेल्धयुा नभयाज नाथ ६४५ ५०० १४५ २२.४८ 

२ 
हयेक मनिाफचन ऺेि 
२ नविन उद्योग 
स्थाऩना 

राटो 
डाणाफाग 
गायभेन्ट 
उद्योग 

आमरतार गा.ऩा. 
८ 

 डडेल्धयुा 
ऩदभादेिी 
दभाई ६४३.५० ५०० १४३.५० २२.३० 

३ 

हयेक मनिाफचन ऺेि 
२ नविन उद्योग 
स्थाऩना 

ओभ डेयी 
उद्योग 

अभयगढी न.ऩा. 
५ 

 डडेल्धयुा यविन्र ऩनेरु ६३० ५०० १३० २०.६३ 

४ 
हयेक मनिाफचन ऺेि 
२ नविन उद्योग 

सपर चप्ऩर 
उद्योग 

अभयगढी न.ऩा. 
५  याभशयण योक्का ६३०.३० ५०० १३० २०.६३ 
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क्र
सॊ प्रमोजन अनदुानग्राही 

कामफक्रभ 

सञ्चामरत 

स्थान 

सम्ऩकफ  व्मश्चि 

कुर 
स्िीकृत 
यकभ 

(हजायभा) 

बिुानी 
बएको 
यकभ रु 
हजायभा 

अनदुानग्राही
को मोगदान 
यकभ(हजाय

भा) 

स्िरगानी 
% 

स्थाऩना डडेल्धयुा 

जम्भा         २०००     

 
(ख) घयेर ुतथा साना उद्योग कामाफरम, फैतडी 

क्र. 
सॊ. प्रमोजन अनदुानग्राही कामफक्रभ 

सञ्चामरत स्थान 
सम्ऩकफ  व्मश्चि 

कुर 
स्िीकृत 
यकभ 

हजायभा 

बिुानी 
बएको 
यकभ रु 
हजायभा 

अनदुानग्राही
को मोगदान 

यकभ 
हजायभा 

स्िरगानी 
% 

१ 
हयेक मनिाफचन ऺेि 
२ नविन उद्योग 
स्थाऩना 

हनैुनाथ 
फहउुदे्दश्मीम 
कृवर् तथा 
ऩशऩुॊऺी पभफ 

दोगडाकेदाय 
गा.ऩा. ४ 
फैतडी धयणीधय बट्ट ५०० ५०० १७२ २५.६० 

२ 

हयेक मनिाफचन ऺेि 
२ नविन उद्योग 
स्थाऩना 

चनैयाज कृवर् 
तथा ऩशऩुॊछी 
पभफ 

दोगडाकेदाय 
गा.ऩा. ७ 
फैतडी हेभन्ती भहया ५०० ५०० ४४३ ४६.९८ 

३ 

हयेक मनिाफचन ऺेि 
२ नविन उद्योग 
स्थाऩना 

क्रीन साफनु 
उद्योग 

सनुफमा गा.ऩा.३ 
फैतडी ठदरायाभ बट्ट ५०० ५०० १६० २४.२४ 

४ 
हयेक मनिाफचन ऺेि 
२ नविन उद्योग 
स्थाऩना 

बमुभका 
फहउुदे्दश्मीम 
कृवर् तथा 
ऩशऩुॊछी पभफ 

ऩाटन न.ऩा. 
१० फैतडी 

गोभती जोशी 
ऩन्त ५०० ५०० १२६ २०.१३ 

५ 

काष्ठ उद्योग 
सञ्चारनका रामग 
साभग्री तथा प्रविमध 
अनदुान सहामता 

गॊगेश्वय काष्ठ 
पमनफचय 
उद्योग 

भेरौरी न.ऩा. 
७ फैतडी 

यकुिा याभ 

रहुाय १५०० ५०० १५० ३० 

६ 

छाराजतु्ता उद्योग 
सञ्चारनका रामग 
साभग्री तथा प्रविमध 
अनदुान सहामता 

फेरामतऩयु 
छारा जतु्ता 
उद्योग 

मडरासैनी ७ 
फैतडी ऩनु याभ साकी १५०० १५०० ३०० २० 

जम्भा         ४०००     

(ग) घयेर ुतथा साना उद्योग कामाफरम, फझाङ्ग 

क्र
सॊ प्रमोजन अनदुानग्राही कामफक्रभ 

सञ्चामरत स्थान 
सम्ऩकफ  व्मश्चि 

कुर 
स्िीकृत 
यकभ 

(हजायभा) 

बिुानी 
बएको 
यकभ रु 
हजायभा 

अनदुानग्राही
को मोगदान 

यकभ 
हजायभा 

स्िरगानी 
% 

१ जतु्ता उद्योग छारा जतु्ता उद्योग छविसऩामथबेया ३ श्चजिन फहादयु २००० १४९२ ४०० २६.८१ 
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स्थाऩना फझाङ्ग साकी 

२ 
चाउमभन उद्योग 
स्थाऩना 

ऩायस चाउमभन 
उद्योग 

जमऩृ् िी १० 
फझाङ्ग मतरक फोहया ५०० ५०० १२५ २० 

३ 
ऩोल्ट्री  पभफ 
स्थाऩना 

एश्चन्जर ऩोल्ट्री 
पभफ फङु्गर ६ फझाङ्ग गोविन्द कुॉ िय ५०० ५०० १२५ २० 

४ 
ऩोल्ट्री  पभफ 
स्थाऩना जोशी ऩोल्ट्री पभफ थराया ८ फझाङ्ग 

रक्ष्भी याज 
जोशी ५०० ५०० १२५ २० 

५ 
नेऩारी हाते 
कागज उद्योग 
स्थाऩना 

सेती गॊगा नेऩारी 
हाते कागज तथा 
अल्रो प्रशोधन 
उद्योग 

तरकोट ३ 

फझाङ्ग 

ऩािफती कुभायी 
जोशी ५०० ५०० १२५ २५ 

जम्भा         ३४९२     

 
(घ) घयेर ुतथा साना उद्योग कामाफरम, दाच ुफरा 

क्र.
सॊ प्रमोजन अनदुानग्राही 

कामफक्रभ 

सञ्चामरत 
स्थान 

सम्ऩकफ  व्मश्चि 

कुर 
स्िीकृत 
यकभ 

(हजायभा) 

बिुानी 
बएको 
यकभ 

अनदुानग्राही
को मोगदान 

यकभ 

(हजायभा) 

स्िरगानी 
% 

१ 
कुटानी वऩसानी 
मभर स्थाऩना 

चन्द मसजफनश्चशर 
कृवर् पभफ 

भामरकाजुफन ५ 
दाच ुफरा 

रोकेन्र फहादयु 
चन्द ५०० ५०० १५० ३० 

२ 

ऩोमरहाउस तथा 
अन्म कृवर् 
औजायहरु खरयद 
गनफ 

कल्धायी 
तयकायी 
परपुर तथा 
नसफयी पभफ दुॉहुॉ ५ दाच ुफरा 

यभेश मसॊह 

रो्मार ५०० ५०० १२५ २० 

३ 

काठका साभानहरु 
फनाउन े औजाय 
खरयद गनफ 

खोदाइनाथ 

काष्ठ उद्योग 

शैल्मश्चशखय ९ 
दाच ुफरा चके्र रहुाय ५०० ५०० १२० १९.३५ 

४ 

भाहयुीऩारन 
सम्फन्धी घाय तथा 
औजायहरु खरयद 
गनफ 

इम्ऩेरयमर 
विवकवऩङ्ग 
िकफ सऩ 

शैल्मश्चशखय २ 
दाच ुफरा वियेन्र फहादयु ५०० ५०० १२५ २० 

जम्भा         २०००     
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(ङ) घयेर ुतथा साना उद्योग कामाफरम, फाजयुा 

क्र. 
सॊ. 

प्रमोजन अनदुानग्राही 
कामफक्रभ 

सञ्चामरत 
स्थान 

सम्ऩकफ  
व्मश्चि 

कुर 
स्िीकृत 
यकभ 

(हजायभा) 

बिुानी 
बएको 
यकभ रु 
हजायभा 

अनदुानग्राही
को मोगदान 

यकभ  

(हजायभा) 

स्िरगानी 
% 

१ 

नविन उद्योग 

श्री वहभारी 
जमडफटुी श्चचमा 
उद्योग 

स्िामभकामतफ
क खाऩय 
३ 

विय 
फहादयु 

शाही ५०० ५०० १६० ३२ 

२ 

नविन उद्योग 

श्री सिुास 
एवककृत कृवर् 
तथा ऩशऩुॊछी 
विकास 
साझेदायी पभफ फढुीनन्दा ९ 

जनक 
कुभाय 

बण्डायी ५०० ५०० २०० ४० 

३ 

नविन उद्योग 

श्री रक्ष्भीऩजुा 
कुटानी वऩसानी 
मभर फढुीगॊगा ३ 

कृष्ण 

फहादयु 
अमधकायी ५०० ५०० ३७६ ७५ 

४ 

नविन उद्योग 

श्री वि एस 
कुटानी वऩसानी 
मभर 

फडीभामरका 
८ 

समुनता 
कुभायी 
दानी ५०० ५०० १०० २० 

५ 

कामफविमध 
अनसुाय सूचना 
प्रकाशन गयी 
प्रस्ताि 
छनौटभा 
ऩयेको 

श्री रक्ष्भी 
अल्रो बाङ्ग्रो 
उद्योग 

फडीभामरका 
८ 

बाना 
योकामा १००० १००० २०० २० 

६ 

कामफविमध 
अनसुाय सूचना 
प्रकाशन गयी 
प्रस्ताि 
छनौटभा 
ऩयेको 

श्री मसभकुरु 
अल्रो बाङ्ग्रो 
प्रशोधन केन्र फढुीनन्दा ४ 

मफसे 
योकामा य 
टक 
योकामा १००० १००० २०० २० 

७ 

कामफविमध 
अनसुाय सूचना 
प्रकाशन गयी 
प्रस्ताि 
छनौटभा 
ऩयेको 

श्री मतमभल्सेना 
ढुङ्गा टामर 
तथा धरक 
उद्योग 

फडीभामरका 
७ 

टेकेन्र 

कुभाय 
मतमभश्चल्सना १००० १००० २०० २० 

जम्भा         ५०००     
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(च) घयेर ुतथा साना उद्योग कामाफरम, कैरारी 

क्र. 
सॊ 

प्रमोजन अनदुानग्राही 
कामफक्रभ 

सञ्चामरत 
स्थान 

सम्ऩकफ  व्मश्चि 

कुर 
स्िीकृत 
यकभ 

(हजायभा) 

बिुानी 
बएको 
यकभ 

हजायभा 

स्िरगानी 
% 

१ 
नविन उद्योग 
स्थाऩन 

श्री ब्रह्म सन्तोसी याईस 
मभर धनगढी १३ 

नायदा देिी 
फभ 

356.93
9 356.939 31.9 

२ 
नविन उद्योग 
स्थाऩन 

मिऩयुा गायभेन्ट तथा 
मसराई प्रश्चशऺण केन्र गोदाियी १ 

भनोज याभ 

दभाई 500 500 20 

३ 
नविन उद्योग 
स्थाऩन 

सदूुयऩश्चिभ जमडफटुी 
उद्योग रम्कीचहुा ७ 

गॊगा देिी 
कोईयारा 297.75 297.75 20.5 

४ 
नविन उद्योग 
स्थाऩन 

आश्चशर् टेररयङ्ग तामरभ 
केन्र बजनी १ 

रार फहादयु 

चौधयी 491 491 20 
जम्भा         1645.69   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

साफनु उद्योग स्थाऩना, सनुफमा गा.ऩा.- ३ फैतडी 
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 (छ) घयेर ुतथा साना उद्योग कामाफरम, कञ्चनऩयु 

क्र. 
सॊ 

प्रमोजन अनदुानग्राही 
कामफक्रभ 

सञ्चामरत 
स्थान 

सम्ऩकफ  
व्मश्चि 

कुर 
स्िीकृत 
यकभ 

(हजायभा) 

बिुानी 
बएको 
यकभ 

अनदुानग्रा
हीको 

मोगदान 
यकभ 

(हजायभा) 

स्िरगानी 
% 

१ 

नविन उद्योग 
स्थाऩना 

सआुहाया भसरा 
तथा अचाय 
उत्ऩादन प्रशोधन 
उद्योग 

मबभदत्त 

न.ऩा. ०२ 

कुभायी 
जानकी 
धाभी 621.400 

497.
120 124.280 25 

२ 

नविन उद्योग 
स्थाऩना 

मथु भत्स्मऩारन 
व्मिसावमक पभफ 

मबभदत्त 

न.ऩा. १६ 

ओभ 
कुभाय 

फस्नेत 500 
152.5

00 37.500 
24.5901

639 

३ 

नविन उद्योग 
स्थाऩना 

सदूुयऩश्चिभ 

जमडफटुी उद्योग 

रम्कीचहुा 
७ 

अजुफन 

ढकार 

623.750
0 

498.
8600 124.715 25 

४ 

नविन उद्योग 
स्थाऩना 

आश्चशर् टेररयङ्ग 
तामरभ केन्र बजनी १ ईन्द ुमसॊह 

668.86
40 500 168.864 33.7728 

जम्भा           455.359   
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(ज) घयेर ुतथा साना उद्योग कामाफरम, डोटी 

क्र.
सॊ. 

प्रमोजन अनदुानग्राही 
कामफक्रभ 

सञ्चामरत 
स्थान 

सम्ऩकफ  
व्मश्चि 

कुर 
स्िीकृत 
यकभ 

(हजायभा) 

बिुानी 
बएको 
यकभ रु 
हजायभा 

अनदुानग्राही
को मोगदान 

यकभ 

(हजायभा) 

स्िरगानी 
% 

१ 

नविन 

उद्योग 

न्मू स्िणॉभ 
चाउमभन उद्योग 

ऩवुिफचौकी 
४  

मभन फहादयु 

कुॉ िय 600 500 100 20 

२ 

नविन 

उद्योग 

डाॉडाफाग कुटानी 
वऩसानी मभर आदशफ ६  काशी फोहया 600 500 100 20 

३ 

नविन 

उद्योग 

मसजफनमसर 

फाख्राऩारन पभफ 

फोगटान 

पुड्शीर 
४ 

मनभफरा 
कुभायी फभ 600 500 100 20 

४ 

नविन 

उद्योग 

ऩशऩुमत अल्रो 
प्रशोधन तथा 
भसरा उद्योग 

फडीकेदाय 
४ डोटी 

मफना देिी 
ऩनुभगय 600 496 104 20.97 

जम्भा         1996     

 

(झ) घयेर ुतथा साना उद्योग कामाफरम, अछाभ 

क्र.
सॊ 

प्रमोजन अनदुानग्राही 
कामफक्रभ 

सञ्चामरत 
स्थान 

सम्ऩकफ  
व्मश्चि 

कुर 
स्िीकृत 
यकभ 

(हजायभा) 

बिुानी 
बएको 
यकभ रु 
हजायभा 

अनदुानग्राही
को मोगदान 

यकभ 

(हजायभा) 

स्िरगानी 
% 

१ 

नविन 

उद्योग 

बागशे्वय ढाका 
उद्योग 

सापेफगय 

न.ऩा. ६ 

मबभ फहादयु 

यािर 2000.0 2000 400.00 20 

२ 

नविन 

उद्योग 

जनक 

भौयीऩारन 
उद्योग 

ढकायी 
गा.ऩा.१ उदम फढुा 485.55 486 97.11 20 

जम्भा         2486     

 
(घ) िन, िाताियण तथा ब-ूसॊयऺण  

1. मस अिमधभा मस प्रदेश अन्तगफत यहेका १० िटा मडमबजन िन कामाफरम तथा सफ- मडमबजन िन 
कामाफरमहरुद्वाया सञ्चामरत नसफयीहरुभा विमबन्न रुख प्रजामत, गैयकाष्ठ तथा जमडफटुी प्रजामतका गयी 
कुर 91,52,8७९ ओटा विरुिाहरु उत्ऩादन गयी नदी उकास ऺेि, खारी तथा नाङ्गो ऺिेहरुभा 
िृऺायोऩण गनुफका साथै साभदुावमक िन, कफमुरमती िन तथा मनजी जग्गाहरुभा िृऺायोऩण गनफका 
रामग वितयण गरयएको छ।  
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श्चजल्रागत विियण 

मस. 
नॊ. 

श्चजल्रा एकाई 

श्चजल्राका विमबन्न नसफयीहरुभा उत्ऩादन 
गरयएका विरुिाहरुको सॊख्मा आ.ि. 

२०७८/०७९ 
जम्भा सॊख्मा 

आ.ि. 
०७५/०७६ 

आ.ि.  

०७६/०७७ 

आ.ि.  

०७७/०७८ 

१ कैरारी गोटा ३७४००० ११२३००० १३६३७३७ १०४९५१५ ३९१०२५२ 

२ कञ्चनऩयु गोटा ४५०००० ४३११११ ५५०००० ५८९१०० २०२०२११ 

३ डडेरधयुा गोटा   ९५००० १३५००० ९०००० ३२०००० 

४ डोटी गोटा ७०००० १००००० २५०००० ८५७०० ५०५७०० 

५ फैतडी गोटा ६५००० ८०३०० २९०००० ११९५०० ५५४८०० 

६ अछाभ गोटा ११४००० १२००१४ १२०००० १५१९८५ ५०५९९९ 

७ फझाङ्ग गोटा ७०००० २७५००० १९०००० ६५००० ६००००० 

८ फाजयुा गोटा ३६००० २८२१७ १२५००० १४७६०० ३३६८१७ 

९ दाच ुफरा गोटा १००००० ८५००० ८५००० १२९१०० ३९९१०० 

             जम्भा १२७९००० २३३७६४२ ३१०८७३७ २४२७५०० ९१५२८७९ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मडमबजन िन कामाफरम कञ्चनऩयुद्वाया नसफयीभा उत्ऩाठदत विमबन्न प्रजामतका विरुिाहरु 
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मड.ि.का. फैतडीद्वाया उत्ऩाठदत दाॉते ओखयको विरुिा 

मडमबजन िन कामाफरम अछाभद्वाया १४ हेक्टय फाॉझो तथा ऺमतग्रस्त ऺिेभा दाॉते ओखयको विरुिा योऩण 
कामफ सम्ऩन्न गयेको मसफाट १२६० घयधयुी राबाश्चन्ित बएका छन ्। 

मड.ि.का. फाजयुाद्वाया उत्ऩाठदत रयठाको विरुिा 
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2. मडमबजन िन कामाफरम कञ्चनऩयु, कैरारी, डोटी, अछाभ य फाजयुा श्चजल्राभा गयी जम्भा ६ िटा 
उच्च प्रविमधमिु नसफयी मनभाफण गयी िहिुर्ॉम विरुिा उत्ऩादन कामफ सचुारु गरयएको छ। 

श्चजल्रागत विियण 

मस. 
नॊ 

श्चजल्रा एकाई 

िहिुर्ॉम विरुिा उत्ऩादन गने कामफका रामग उच्च 
प्रविमधमिु नसफयी मनभाफण गरयएको बए सो को सॊख्मा जम्भा 

सॊख्मा आ.ि. 
०७५/०७६ 

आ.ि.  

०७६/०७७ 

आ.ि.  

०७७/०७८ 

१ कैरारी गोटा   २ २ 

२ कञ्चनऩयु गोटा १   
 

१ 

३ डडेरधयुा गोटा   
  ४ डोटी गोटा   १ १ 

५ फैतडी गोटा   
  ६ अछाभ गोटा   १ १ 

७ फझाङ्ग गोटा   
  ८ फाजयुा गोटा   १ १ 

९ दाच ुफरा गोटा 
 

  
               जम्भा १ 

 

५ ६ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

मड.ि.का. कञ्चनऩयुद्वाया मनमभफत उच्च प्रविमधमिु नसफयी मड.ि.का. फाजयुाद्वाया मनमभफत उच्च प्रविमधमिु नसफयी 
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3. विगतका िर्फहरु देश्चख गैयकाननुी तरयकारे विमबन्न श्चजल्राका िन ऺिेहरुभा विमबन्न वकमसभका 
सॊयचनाहरु मनभाफण तथा खेमत गरययहेका 204 हेक्टय अमतक्रमभत िन ऺेि खारी गयी सो ऺेिभा 
िृऺायोऩण गयी ऩनु: िन ऺेि कामभ गरयएको छ । 

 

श्चजल्रागत विियण 

मस 
नॊ 

श्चजल्रा एकाई 

गैयकाननुी तरयकारे अमतक्रभण गयेको िन ऺेि खारी गयी 
ऩनु: िन ऺेि कामभ गयेको ऺेि(हेक्टय) जम्भा 

ऩरयभाण 

(हेक्टय) 
आ.ि. 

०७५/०७६ 

आ.ि.  

०७६/०७७ 

आ.ि.  

०७७/०७८ 

आ.ि. 
२०७८/०७९ 

१ कैरारी हेक्टय ३८.५ ५० ४७.५ १६.५ १५३ 

२ कञ्चनऩयु हेक्टय     ५ १५ २० 

३ डडेरधयुा हेक्टय   १२ ५ ८.५ २६ 

४ डोटी हेक्टय ४ २   ०.५ ७ 

५ फैतडी हेक्टय           

६ अछाभ हेक्टय           

७ फझाङ्ग हेक्टय           

८ फाजयुा हेक्टय           

९ दाच ुफरा हेक्टय           

           जम्भा ४२.५ ६४ ५७.५ ४० २०४ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

कैरारी श्चजल्राको विमबन्न ऺेिहरुभा अमतक्रभण गयी फनाईएका घयटहयाहरु मडमबजन 
िन कामाफरम कैरारीद्वाया बत्काईएको दृष्म । 
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कञ्चनऩयु श्चजल्राको िाणी सफ मडमबजन िन कामाफरमको कामफऺ िे अन्तयगतका िन ऺेि 
अमतक्रभण गयी मनभाफण 

गरयएका टहयाहरु बत्काईएको । 
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4.मस अिमधभा िन तथा िन्मजन्त ु अऩयाध सम्फन्धी कृमाकराऩभा सॊरग्न व्मश्चिहरु उऩय 
अनसुन्धान बई ३25 िटा भदु्दा दामय बएका छन।् 

श्चजल्रागत विियण 

मस 
नॊ 

श्चजल्रा एकाई 

िन तथा िन्मजन्त ुअऩयाध सम्फश्चन्ध भदु्दा दताफ सॊख्मा 
जम्भा 
सॊख्मा आ.ि. 

०७५/०७६ 

आ.ि.  

०७६/०७७ 

आ.ि.  

०७७/०७८ 

आ.ि. 
२०७८/०७९ 

१ कैरारी गोटा ४७ ५४ ७३ ४१ २१५ 

२ कञ्चनऩयु गोटा   ५ ३४ ८ ४७ 

३ डडेरधयुा गोटा   ३ १०   १३ 

४ डोटी गोटा 2 2 2 ३ ९ 

५ फैतडी गोटा       ४ ४ 

६ अछाभ गोटा २ १ ३ २ ८ 

७ फझाङ्ग गोटा १ १ ८ १ ११ 

८ फाजयुा गोटा २ २ १ ३ ८ 

९ दाच ुफरा गोटा ४ ३ ३ ० १० 

          जम्भा ५८ ७१ १३४ ६२ ३२५ 

रक्ष्भी साभदुावमक िन उऩबोिा सभहु बजनी न.ऩा.९ कैरारीको िन ऺेिभा विगत देश्चख अमतक्रभण 
गरयएको १७.१७ हेक्टय िन ऺेि मडमबजन िन कामाफरम ऩहरभानऩयु कैरारी य रक्ष्भी साभदुावमक 

िन उऩबोिा सभहुको सॊमिु प्रमासभा अमतक्रभण खारी गयी िन ऺेि कामभ गरयएको छ । 
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5. मस अिमधभा प्रदेशका १० िटै मडमबजन िन कामाफरमहरुभा गयी कुर १61 िटा साभदुावमक 
िन उऩबोिा सभहु गठन बई 25806 हेक्टय यावष्डम िन ऺेि साभदुावमक िनको रुऩभा 
हस्तान्तयण गरयएको छ । 

श्चजल्रागत विियण 

मस. 

नॊ. 
श्चजल्रा एकाई 

साभदुावमक िन गठन तथा िन हस्तान्तयण सॊख्मा 
जम्भा 
सॊख्मा आ.ि. 

०७५/०७६ 

आ.ि.  

०७६/०७७ 

आ.ि.  

०७७/०७८ 

आ.ि. 
२०७८/०७९ 

१ कैरारी गोटा २२ १६ ३० १६ ६८ 

२ कञ्चनऩयु गोटा 
   

२ 

 ३ डडेरधयुा गोटा १ १ २  ६ 

४ डोटी गोटा 2  1 १ ४ 

५ फैतडी गोटा 
 

३ २ ४ ५ 

६ अछाभ गोटा ३ 

 

१० २ १३ 

७ फझाङ्ग गोटा ९ ६ ६ ६ २१ 

८ फाजयुा गोटा १ 
 

१० ३ ११ 

९ दाच ुफरा गोटा 
   

२ २ 

        जम्भा ३८ २६ ६१ ३६ १६१ 

 

मस 
नॊ श्चजल्रा एकाई 

यावष्डम िन ऺिे साभदुावमक िनभा 
हस्तान्तयण बएको ऺिेपर (हेक्टय) आ.ि. 

२०७८/०७९ 

जम्भा 
सॊख्मा आ.ि. 

०७५/०७६ 

आ.ि.  

०७६/०७७ 

आ.ि.  

०७७/०७८ 

१ कैरारी हेक्टय 2616.85 3195.65 6534.18 4467.71 16814.4 

२ कञ्चनऩयु हेक्टय       14.52 14.52 

३ डडेरधयुा हेक्टय   .      .      .   76.13 761.71 

४ डोटी हेक्टय 597.27   303.66 43 943.93 

५ फैतडी हेक्टय          .   584.7 1611.69 

६ अछाभ हेक्टय 224.36   1419.6 452.69 2096.65 

७ फझाङ्ग हेक्टय 823.24 346.99 768.1 257.45 2195.78 

८ फाजयुा हेक्टय 8.83   1043.88 195.11 1247.82 

९ दाच ुफरा हेक्टय       119.56 119.56 

                जम्भा 4327.3 4129.28 11138.6 6210.87 25806.1 
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6. प्रदेशभा यहेका कुर ३३50 िटा साभदुावमक िन भध्मे िन व्मिस्थाऩन कामफमोजनाको म्माद 
नाघेका 1013 िटा साभदुावमक िनको कामफमोजना निीकयण बई िन व्मिस्थाऩन कामफ सचुारु 
बएका छन ्। 

श्चजल्रागत विियण 

मस 
नॊ 

श्चजल्रा एकाई 

साभदुावमक िनको िन िस्थाऩन कामफमोजना निीकयण सॊख्मा 
जम्भा 
सॊख्मा आ.ि. 

०७५/०७६ 

आ.ि.  

०७६/०७७ 

आ.ि.  

०७७/०७८ 

आ.ि. 
२०७८/०७९ 

१ कैरारी गोटा ४९ ५४ ६२ ७३ २३८ 

२ कञ्चनऩयु गोटा ११ ६ ११ २० ४८ 

३ डडेरधयुा गोटा   ६२ ४७ ४८ १५७ 

४ डोटी गोटा 49 20 88 ६९ २२६ 

५ फैतडी गोटा १० ५ १६ २३ ५४ 

६ अछाभ गोटा १५ ३४ २५ २० ९४ 

७ फझाङ्ग गोटा १५ २० ३० ३० ९५ 

८ फाजयुा गोटा १० ८ ४९ २० ८७ 

९ दाच ुफरा गोटा     १० ४ १४ 

जम्भा १५९ २०९ ३३८ ३०७ १०१३ 

7. प्रदेशका विमबन्न श्चजल्राहरुभा अिश्चस्थत 27 िटा मसभसाय ऺेिहरुको व्मिस्थाऩन कामफ सञ्चारन 
गरयएको छ । 

श्चजल्रागत विियण 

मस. 
नॊ. 

श्चजल्रा एकाई 

व्मिस्थाऩन गरयएका मसभसाय ऺिेहरुको सॊख्मा 
जम्भा 
सॊख्मा आ.ि. 

०७५/०७६ 

आ.ि.  

०७६/०७७ 

आ.ि.  

०७७/०७८ 

आ.ि. 
२०७८/०७९ 

१ कैरारी गोटा   ५ २ ६ १३ 

२ कञ्चनऩयु गोटा २     १ ३ 

३ डडेरधयुा गोटा           

४ डोटी गोटा   १ 3 १ ५ 

५ फैतडी गोटा   १ १   २ 

६ अछाभ गोटा           

७ फझाङ्ग गोटा १   १   २ 

८ फाजयुा गोटा           

९ दाच ुफरा गोटा     २   २ 

जम्भा ३ ७ ९ ८ २७ 
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भामथल्रो परोट साभदुावमक िन ऩिुॉचौकी १ शाश्चन्तनगय, डोटीको िन ऺिे मबि अिश्चस्थत खऩयदह 
तारको सॊयऺण गरयएको दृष्म । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

रारीगयुाॉस साभदुावमक िन गौयीगॊगा ४, कैरारीको िन ऺेि मबि यहेको तारको सॊयऺण गरयएको 
दृष्म । 
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डोटी श्चजल्राको जोयामर गा ऩा श्चस्थत छमतिन तारभा सञ्चारन प्रमोजनाथफ ब ूतथा जराधाय व्मिस्थाऩन 

कामाफरम डोटीफाट डुॉगा खरयद तथा व्मिस्थाऩन । 

 

8. विमबन्न श्चजल्राका ३७ िटा साभदुावमक िनहरुभा ऩमाफऩमफटन कामफक्रभ सञ्चारन गरयएको छ। 

श्चजल्रागत विियण 

मस. 

नॊ. 
श्चजल्रा एकाई 

ऩमाफऩमफटन कामफक्रभ सॊचारन गरयएका साभदुावमक 
िनहरुको सॊख्मा जम्भा 

सॊख्मा आ.ि. 
०७५/०७६ 

आ.ि.  

०७६/०७७ 

आ.ि.  

०७७/०७८ 

१ कैरारी गोटा २ ६ २ १० 

२ कञ्चनऩयु गोटा १ 

 

२ ३ 

३ डडेरधयुा गोटा 
  

१ १ 

४ डोटी गोटा 1  2 ३ 

५ फैतडी गोटा २ २ ५ ९ 

६ अछाभ गोटा १ 

 

२ ३ 

७ फझाङ्ग गोटा 
 

२ २ ४ 

८ फाजयुा गोटा १ 
  

१ 

९ दाच ुफरा गोटा 
  

३ ३ 

जम्भा ८ १० १९ ३७ 
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चयेु गाउॊऩामरका ३ कैरारीश्चस्थत श्री ऩॉचिरी साभदुावमक िनभा मनभाफण गरयएको भ्मू टािय य मरङ्ग ेवऩङ्ग 

9. प्रदेश अन्तगफत यहेका १० िटा मडमबजन िन कामाफरमहरुफाट विमबन्न 30 स्थानहरुभा जमडफटुी 
प्रशोधन तथा बण्डायण केन्र स्थाऩना गयी सञ्चारनभा आएका छन।् 

श्चजल्रागत विियण 

मस. 

नॊ. 
श्चजल्रा एका

ई 

जमडफटुी  प्रशोधन तथा बण्डायण 

केन्र स्थाऩना सॊख्मा आ.ि. 
२०७८/०७९ 

जम्भा 
सॊख्मा आ.ि. 

०७५/०७६ 

आ.ि.  

०७६/०७७ 

आ.ि.  

०७७/०७८ 

१ कैरारी गोटा २ १ ३ 

 

२ ८ 

२ कञ्चनऩयु गोटा 
   

 

 ३ डडेरधयुा गोटा ३ 

  

 ३ 

४ डोटी गोटा  1 2  ३ 

५ फैतडी गोटा ३ 

 

१  ४ 

६ अछाभ गोटा 
 

२ २  ४ 

७ फझाङ्ग गोटा १ २ 

 

 ३ 

८ फाजयुा गोटा १ 
 

१  २ 

९ दाच ुफरा गोटा 
  

३  ३ 

जम्भा १० ६ १२ २ ३० 
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फङु्गर नगयऩामरका-२ गोईचन फझाङ्गभा मडमबजन िन कामाफरम फझाङ्गको सहमोगभा स्थाऩना 
तथा सञ्चारनभा यहेको जमडफटुी प्रशोधन केन्र 

 
 

मडमबजन िन कामाफरम फझाङ्गको सहमोगभा जमऩृ् िी नगयऩामरका ७ फझाङ्गश्चस्थत 
तायाभाण्ड साभदुावमक िन उऩबोिा सभहुद्वाया सञ्चामरत अभरा प्रशोधन केन्र। 
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मडमबजन िन कामाफरम फैतडीको सहमोगभा मसगास ९ फैतडीभा सञ्चामरत नऩेारी हाते कागज उद्योग 
।  

  

मडमबजन िन कामाफरम फैतडीको सहमोगभा कैरऩार फहउुद्दशे्मीम कृवर् पभफ ऩाटन न.ऩा. -
६ फैतडीफाट सञ्चामरत दनुा टऩयी उद्योग । मस कामफक्रभफाट ५० घयधयुी राबाश्चन्ित 

बएका छन ्। 

मडमबजन िन कामाफरम फैतडीको सहमोगभा दशयथचन्द नगयऩामरका ५ फैतडीश्चस्थत 
उयागाउॉ कृवर् सहकायी सॊस्थाका रामग जमडफटुी प्रशोधन गने उऩकयण खरयद तथा 

उऩकयण याख्न ेगहृ मनभाफण 

िन उद्यभ प्रिद्धफन कामफक्रभ अन्तगफत नऩेारी हाते कागज (मसगास ९) 
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10. मस अिमधभा विमबन्न श्चजल्राहरुभा गयी कुर २०८.५ हेक्टय ऺेिपरभा विमबन्न प्रजामतका 
जमडफटुी तथा गैयकाष्ठ िन ऩैदािाय प्रजामत य काष्ठजन्म प्रजामतका विरुिाहरुको िृऺायोऩण कामफ 
सम्ऩन्न बएको छ। 

श्चजल्रागत विियण 

मस 

नॊ 
श्चजल्रा एकाई 

विमबन्न आ.ि. भा िृऺ ायोऩण गरयएको ऺेिपर (हेक्टय) 
जम्भा 
सॊख्मा आ.ि. 

०७५/०७६ 

आ.ि.  

०७६/०७७ 

आ.ि.  

०७७/०७८ 

आ.ि. 
२०७८/०७९ 

१ कैरारी हे.   ४ ५६ ६० 

२ कञ्चनऩयु हे.      

३ डडेरधयुा हे.      

४ डोटी हे. १० २५ ४० ६ ८१ 

५ फैतडी हे. २ २.५ ५  ९.५ 

६ अछाभ हे.      

७ फझाङ्ग हे. ५ १५ १०  ३० 

८ फाजयुा हे. ३ ५ ५  १३ 

९ दाच ुफरा हे. ५ ५ ५  १५ 

जम्भा २५ ५२.५ ६९ ६२ २०८.५ 

मड.ि.का. अछाभको सहमोगभा साॉपेफगय नगयऩामरका-१० 

धयुकोटभा स्थाऩना तथा सञ्चामरत दनुा टऩयी उद्योग 
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1१. मस अिमधभा सयकायद्वाया व्मिश्चस्थत िन, साभदुावमक िन, साझेदायीिन तथा मनजी िन 
सभेतफाट विमबन्न प्रजामतका गयी जम्भा 38,32,123 क्मूविक वपट काठ य 4910 चट्टा दाउया 
व्माऩारयक प्रमोजनका रामग मनकासी बएका छन।् 

1२. 10 िटै मडमबजन िन कामाफरमहरुफाट गयी जम्भा 55,81,९21 के.जी. विमबन्न प्रजामतका 
जमडफटुी तथा गैयकाष्ठ िन ऩैदािाय मनकासी बएका छन।् 

1३. मस अिमधभा विमबन्न श्चजल्राका साभदुावमक िन तथा सयकायद्वाया व्मिश्चस्थत िनफाट गयी जम्भा 
95,47,087 के.श्चज. खोटो मनकासी बएको छ। 

  
मड.ि.का. फाजयुाको सहमोगभा फाजयुा श्चजल्राभा सञ्चारन गरयएको सेतक श्चचनी य 

सगुन्धिार प्रजामतको खेती विस्ताय 

 

 

 

मडमबजन िन कामाफरम फझाङ्गको सहमोगभा फझाङ्ग श्चजल्राभा गरयएको सतिुा प्रजामतको 
खेती विस्ताय 
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श्चजल्रागत विियण 

मस 
नॊ 

श्चजल्रा एकाई 

श्चजल्राफाट मनकासी बएको खोटो ऩरयभाण (के जी) 
जम्भा सॊख्मा आ.ि. 

०७५/०७६ 

आ.ि.  

०७६/०७७ 

आ.ि.  

०७७/०७८ 

आ.ि. 
२०७८/०७९ 

१ कैरारी के.जी. ४७१०२५ ३५८३४१ ७२३४७६ ५५९७४५ २११२५८७ 

२ कञ्चनऩयु के.जी.           

३ डडेरधयुा के.जी. ९८९० ८०६३०१ ४३८०७४   १२५४२६५ 

४ डोटी के.जी. ५२३८४० ४४४२३१ १७५७४२ ५११०७८ १६५४८९१ 

५ फैतडी के.जी. ३४९६७७ १८७९२६ ४५८०८३ २२०६३० १२१६३१६ 

६ अछाभ के.जी. ४०३६१० २२६१८० ८५००० ३०१७५९ १०१६५४९ 

७ फझाङ्ग के.जी. २८५३०५ ३१२०५१ २५८७८२ ३००९५१ ११५७०८९ 

८ फाजयुा के.जी. ९१४७० ५४३९० ६६४८२ ६७९०० २८०२४२ 

९ दाच ुफरा के.जी. २८५३१५ ३१२०५१ २५७७८२   ८५५१४८ 

जम्भा २४२०१३२ २७०१४७१ २४६३४२१ १९६२०६३ ९५४७०८७ 

1४. मस अिमधभा विमबन्न आमथफक िर्फहरुभा िन ऩैदािाय विवक्र वितयणफाट जम्भा यकभ रु. ५9 
कयोड 75 राख 68 हजाय 8 सम 66 याजश्व फाऩत आम्दानी बएको छ। 

श्चजल्रागत विियण 

मस. 
नॊ. श्चजल्रा एक

ाई 

याजश्व आम्दानी यकभ रु 

जम्भा सॊख्मा 
आ.ि. ०७५/०७६ आ.ि.  ०७६/०७७ आ.ि.  ०७७/०७८ 

आ.ि. 
२०७८/०७९ 

१ कैरारी रु. २०४५४३३६० ८९४१५८५९.२१ ५२०००६५३.६४ १०४१३८७४७ ४५००९८६१९.९ 

२ कञ्चनऩयु रु. १५७४५०६७ २७७७५७९२ ४६२१२५२ ५८३२०५८ ५३९७४१६९ 

३ डडेरधयुा रु. ३६१९६३८.२ ३६१९६३८.२ ३६३२७००.२२ ३१३३१०९ १४००५०८५.६२ 

४ डोटी रु. 4162961.95 1616594.13 8406710.05 १०९७०७९२ २५१५७०५८.१३ 

५ फैतडी रु. ६५००० ६०६०० ९७१३९६ १२७०९८६ २३६७९८२ 

६ अछाभ रु. ३०६६०८७ २९६९०९८ ३८५७५८२ ४८८५५२१ १४७७८२८८ 

७ फझाङ्ग रु. ९५१९७०५ १७८०६४० ५३८३९२० ११३०४०४३ २७९८८३०८ 

८ फाजयुा रु. ३८१५३०.६ १२९६३६९ २८१०५१० १९४६३२८ ६४३४७३७.६ 

९ दाच ुफरा रु. ५१२५७३ ५९५९७३ १०६१६०० ५९४४७२ २७६४६१८ 

जम्भा २४१६१५९२२.८ १२९१३०५६३.५ ८२७४६३२३.९१ १४४०७६०५६ ५९७५६८८६६.२ 

 

1५. प्रदेशका विमबन्न श्चजल्राका ऩवहयोफाट प्रबावित ४70 स्थानहरुभा ऩवहयो तथा गल्छी मनमन्िणको 
कामफ सञ्चारन गयी सम्बाव्म ऺमत न्मूनीकयण गनुफका साथै जमभनको सॊयऺण गरयएको छ । 
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श्चजल्रागत विियण 

मस. 
नॊ. 

श्चजल्रा एकाई 

ऩवहयो तथा गल्छी मनमन्िण सॊख्मा 
जम्भा 
सॊख्मा आ.ि. 

०७५।०७६ 

आ.ि. 
०७६।०७७ 

आ.ि. 
०७७।०७८ 

आ.ि. 
२०७८।०७९  

१ कैरारी गोटा ११ ५ ९ ४ २९ 

२ कञ्चनऩयु गोटा ० ३ १   ४ 

३ डडेरधयुा गोटा २ १२ २२ १९ ५५ 

४ डोटी गोटा १ २२ १९ २३ ६५ 

५ फैतडी गोटा ३८ ३६ ४१ १४ १२९ 

६ अछाभ गोटा ११ १९ १७ ५ ५२ 

७ फझाङ्ग गोटा ७ १३ १४ १८ ५२ 

८ फाजयुा गोटा २ ९ ११ ४ २६ 

९ दाच ुफरा गोटा ४ १५ ११ २८ ५८ 

जम्भा ७६ १३४ १४५ ११५ ४७० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

निज्मोमत आधायबतू विद्यारम बूऺ म मनमन्िण भश्चल्रफास ऩ.ुन.ऩा ३ फैतडी 
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1६. विमबन्न 471 स्थानहरुभा तटफन्ध मनभाफण गयी नदी तथा खहयेभा फरे्नी आउने फाढीफाट 
खेतफायी, खेतीमोग्म जमभन तथा घयफस्तीभा ऩयेको तथा बािी ठदनभा ऩनफसक्ने प्रबािराई मनमन्िण 
गरयएको छ।   

 
 

  

खाडीखोरा ऩवहयो योकथाभ रेकभ गा.ऩा. -६ दमरत फस्ती, दाच ुफरा 

 

फारु ऩवहयो मनमन्िण श्चशिनाथ -५, फैतडी 
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श्चजल्रागत विियण 

मस 
नॊ 

श्चजल्रा एकाई 
 

तटफन्ध मनभाफण सॊख्मा 
आ.ि. 

०७५/०७६ 

आ.ि. 
०७६/०७७ 

आ.ि. 
०७७/०७८ 

आ.ि. 
२०७८/०७९ 

जम्भा 
सॊख्मा 

१ कैरारी गोटा ४ २३ ३१ २२ ८० 

२ कञ्चनऩयु गोटा २ २३ ३६ ११ ७२ 

३ डडेरधयुा गोटा १ ९ १० ८ २८ 

४ डोटी गोटा ७ १७ ६ १२ ४२ 

५ फैतडी गोटा १५ २२ २० २४ ८१ 

६ अछाभ गोटा ० ३ १७ १० ३० 

७ फझाङ्ग गोटा १ ११ १३ २७ ५२ 

८ फाजयुा गोटा ० ९ ६ ६ २१ 

९ दाच ुफरा गोटा ३ ११ २१ ३० ६५ 

जम्भा ३३ १२८ १६० १५० ४७१ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

1७. ऩहाडी ऺिेभा जरिाम ुऩरयितफनका असयहरुसॉग अनकुुमरत हनु, तल्रो तटीम ऺेिभा ऩानीको 
रयचाजफ गनफ तथा सखु्खा सभमभा ऩमन ऩानीको उऩरधधता गयाई खेमत तथा ऩशऩुारनभा टेिा ऩरु् माउन े
उद्देश्मरे विमबन्न १54 स्थानहरुभा रयचाजफ/सॊयऺण ऩोखयी मनभाफण गरयएको छ ।   

 
 

 

 
कुसाफ नारा ब:ुऺम मनमन्िण ऩनुफाफस-९ 
कॊ चनऩयु 

 

खया नारा तटफन्ध मनभाफण रारझाडी-२,कॊ चनऩयु 
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श्चजल्रागत विियण 

मस 
नॊ 

श्चजल्रा एकाई 

सॊयऺण/रयचाजफ ऩोखयी मनभाफण सॊख्मा 
आ.ि. 

०७५/०७६ 

आ.ि. 
०७६/०७७ 

आ.ि. 
०७७/०७८ 

आ.ि. 
२०७८/०७९ 

जम्भा 
सॊख्मा 

१ कैरारी गोटा १४ ७ ५ 3 २9 

२ कञ्चनऩयु गोटा ३ २ ३ 1 9 

३ डडेरधयुा गोटा ३ ० १० 2 १5 

४ डोटी गोटा ६ ३ ० १ १० 

५ फैतडी गोटा ६ ८ १८ १ ३३ 

६ अछाभ गोटा ७ ४ ९ 0 २० 

७ फझाङ्ग गोटा ५ ० १० १ १६ 

८ फाजयुा गोटा १ ० ० 0 १ 

९ दाच ुफरा गोटा १ ३ ६ १1 21 

जम्भा ४६ २७ ६१ ५ १54 
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1८. सपा य स्िच्छ खानऩेानीको सहज य मनयन्तय रुऩभा उऩरधधताका रामग ग्रामभण ऺेिहरुभा 
अव्मिश्चस्थत रुऩभा यहेका १93 स्थानभा ऩानीका भहुानहरुको सॊयऺण तथा व्मिस्थाऩन गरयएको 
छ। 

श्चजल्रागत विियण 

मस 
नॊ 

श्चजल्रा एकाई 

ऩानी भहुान सॊयऺण सॊख्मा 
आ.ि. 

०७५/०७६ 

आ.ि.  

०७६/०७७ 

आ.ि.  

०७७/०७८ 

आ.ि. 
२०७८/०७९ 

जम्भा 
सॊख्मा 

१ कैरारी गोटा २ १ ० २ ५ 

२ कञ्चनऩयु गोटा १ ४ ५   १० 

३ डडेरधयुा गोटा ३ ४ ११ १२ ३० 

४ डोटी गोटा ३ ५ ७ ३ १८ 

५ फैतडी गोटा ८ ३ १८ ७ ३६ 

६ अछाभ गोटा ३ २ १६ ४ २५ 

७ फझाङ्ग गोटा ३ ९ १४ ८ ३४ 

८ फाजयुा गोटा १ ३ ६ २ १२ 

९ दाच ुफरा गोटा ० १ ७ १५ २३ 

जम्भा २४ ३२ ८४ ५३ १९३ 

 

 

 

रयचाजफ ऩोखयी मनभाफण, बीभदत्त ८, कन्चनऩयु 
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19. ग्राभीण ऺेिभा खेमतमोग्म जमभनभा मसॊचाई सेिाको अबाि यहेका 106 स्थानहरुभा साना मसॉचाई 
कुरो मनभाफण गयी विऩन्न वकसानहरुराई कृवर् खेमत कामफभा टेिा ऩगेुको छ। 

श्चजल्रागत विियण 

मस.नॊ श्चजल्रा एकाई 

साना  मसॊचाई कुरो मनभाफण 

आ.ि. 
०७५/०७६ 

आ.ि.  

०७६/०७७ 

आ.ि.  

०७७/०७८ 

आ.ि. 
२०७८/०७९ 

जम्भा 
सॊख्मा 

१ कैरारी गोटा ० ५ ०  ५ 

२ कञ्चनऩयु गोटा ० ० ४  ४ 

३ डडेरधयुा गोटा ० ० २  २ 

४ डोटी गोटा ० ७ १२ 7 २6 

५ फैतडी गोटा ० ४ ३  ७ 

६ अछाभ गोटा ० ८ १४ 1 २3 

७ फझाङ्ग गोटा ० ३ १८ 3 २4 

८ फाजयुा गोटा ० १ ११ 2 १4 

९ दाच ुफरा गोटा ० १ ०  १ 

जम्भा ० २९ ६४ 1३ 106 

20. ऩहाडी ऺेिभा मनभाफण बएका सडकहरुराई भजफतु फनाउन तथा सॊयऺण गनफ विमबन्न ३३ 
स्थानहरुभा सॊयऺणका कामफहरु सम्ऩन्न गरयएका छन ्।  
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श्चजल्रागत विियण 

मस.नॊ श्चजल्रा एकाई 

ग्राभीण सडक ऩाखा सॊयऺण सॊख्मा 
आ.ि. 

०७५/०७६ 

आ.ि.  

०७६/०७७ 

आ.ि.  

०७७/०७८ 
जम्भा सॊख्मा 

१ कैरारी गोटा ० ० ० ० 

२ कञ्चनऩयु गोटा २ ० ४ ६ 

३ डडेरधयुा गोटा २ २ ४ ८ 

४ डोटी गोटा २ ० ० २ 

५ फैतडी गोटा ० १ ५ ६ 

६ अछाभ गोटा ० ० ० ० 

७ फझाङ्ग गोटा २ ० ० २ 

८ फाजयुा गोटा २ ० ० २ 

९ दाच ुफरा गोटा १ १ ५ ७ 

जम्भा ११ ४ १८ ३३ 

2१. विमबन्न कायणरे ऺमतग्रस्त अिस्थाभा ऩगेुका १३ स्थानका बमूभहरुराई ब-ूसॊयऺणका विविध 
कृमाकराऩहरु सञ्चारन गयी सॊयऺण गरयएका छन।्        

श्चजल्रागत विियण 

मस.नॊ श्चजल्रा एकाई 

ऺमतग्रस्त बमूभको सॊयऺण सॊख्मा 
आ.ि. 

०७५/०७६ 

आ.ि.  

०७६/०७७ 

आ.ि.  

०७७/०७८ 

जम्भा 
सॊख्मा 

१ कैरारी गोटा ० १ १ २ 

२ कञ्चनऩयु गोटा 0 0 0 ० 

३ डडेरधयुा गोटा 0 १ २ ३ 

४ डोटी गोटा १ ० ० १ 

५ फैतडी गोटा 0 १ २ ३ 

६ अछाभ गोटा ० ०   ० 

७ फझाङ्ग गोटा ० ० १ १ 

८ फाजयुा गोटा ० ० ० ० 

९ दाच ुफरा गोटा 0 १ २ ३ 

जम्भा १ ४ ८ १३ 
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5. बमूभ व्मिस्था, कृवर् तथा सहकायी भन्िारम 

5.1 ऩरयचम  

सदूुयऩश्चिभ प्रदेश सयकाय (कामफ विबाजन) मनमभािरी, २०७४ अनसुाय प्रदेशका अमधकाय 
ऺेि मबि ऩने बमूभ व्मिस्था, कृवर् तथा सहकायी सम्फन्धी एकर तथा साझा अमधकायका मफर्म हेने 
गयी वि. सॊ. २०७४/११/५ भा बमूभ व्मिस्था, कृवर् तथा सहकायी भन्िारमको स्थाऩना बएको 
हो।प्रदेशको बमूभ व्मिस्था सम्फन्धी प्राम: सफै अमधकायहरु हारसम्भ ऩमन हस्तान्तयण नबई सॊघीम 
सयकाय भातहत नै यहेको हुॉदा बमूभ व्मिस्था सम्फन्धी मो भन्िारमभा प्रदेश सॊयचना िन्न नसके 
ताऩमन कृवर्, ऩशऩुन्छी तथा सहकायी ऺेिको प्रादेश्चशक सॊयचना खडा बई सोवह अनसुाय कामफहरु 
बइयहेका छन।्  

प्रदेशको आमथफक, साभाश्चजक तथा कृवर् ऺेिको विकासभा सहकायी ऺेिराई ऩरयचारन गयी 
बमूभको भहत्तभ उऩमोग गने नीमत मरई कृवर् एिॊ ऩशऩुन्छीजन्म उत्ऩादन एिॊ व्माऩायभा 
माश्चन्िकीकयण, व्मािसावमकीकयण, फजायीकयण य आधमुनकीकयणका भाध्मभफाट प्रमतस्ऩधाफत्भक 
अिस्थाको सजृना गयी मस ऺेिको रुऩान्तयण गदै योजगायीको अिसय सजृना गने गयी मस 
भन्िारमरे काभ गदै आइयहेको छ। 

प्रदेश सयकाय स्थाऩना बएऩिात मस भन्िारमफाट हारसम्भ ऺेिगत रुऩभा बएका भखु्म 
भखु्म प्रगमत विियण देहाम अनसुाय यहेको छ। 

 

5.2 कृवर् ऺेि  

वहभार देश्चख तयाईसम्भ पैमरएको तथा बौगोमरक विविधता मो प्रदेशभा कृवर् विकासको प्रचयु 
सम्बािना यहेको छ।सॊविधानफाट प्रदत्त खाद्य सयुऺा य खाद्य सम्प्रबतुाको हकराई साकाय तलु्माउन 
साथै खाद्यभा आत्भमनबफयताको नीमतराई अनसुयण गदै खाद्यान्न िारीभा उन्नत जातहरुको प्रचाय 
प्रसायको भाध्मभफाट भखु्म खाद्यान्न िारीको ऺेिपर विस्तायका साथै उत्ऩादकत्ि िवृद्धभा विशरे् जोड 
ठदएको छ।केन्रीम त्माॊक विबागको रयऩोटफ अनसुाय मस सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको कुर ग्राहस्थ 
उत्ऩादनभा सफैबन्दा फढी मोगदान करयफ ३६ प्रमतशतरे कृवर् ऺेिको यहेको देश्चखन्छ।सदूुयऩश्चिभ 
प्रदेश विविध बौगोमरक िनािट तथा हािाऩानी बएको साथै तयाई देश्चख वहभारी ऺेि ओगटेकारे 
कृवर्का विमबन्न िारीहरुको सम्बािना िोकेको ऺेि यहेको छ।मस प्रदेशको भखु्म कृवर् िारी खाद्यान्न 
बएता ऩमन आजबोरी विस्तायै तयकायी तथा परपूरभा ऩमन कृर्कहरु व्मिासावमक िन्दै गएका 
छन।् 

मस प्रदेशको भखु्म िारी खाद्यान्न फारी बएता ऩमन मस प्रदेशका उच्च ऩहाडी य भध्म ऩहाडी 
श्चजल्राहरुभा अझै खाद्यान्न अबाि यहेको देश्चखन्छ।खाद्य सयुऺाभा सहमोग ऩरु् माउनका साथै कृवर्को 
आधमुनवककयण तथा व्मिसावमकयण गनफ प्रदेश सयकायरे भखु्मभन्िी एवककृत कृवर् तथा ऩशऩुॊऺी 
विकास कामफक्रभ, विमबन्न फारीका व्रक, ऩकेटका साथै अन्म आमआजफनका कामफक्रभहरु प्रदेश 
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सयकाय स्थाऩना ऩिात नै सॊचारन गदै आएको छ।कृवर् विकासको ऺेिभा हारसम्भ बएका कामफ 
तथा उऩरश्चव्धहरु मनम्नानसुाय उल्रेख गरयएको छ। 

क. िारीको ऺिेपर तथा उत्ऩादकत्ि  

खाद्यान्न िारीको उत्ऩादनराई िढािा ठददै आ.ि. २०७४/०७५ भा भखु्म खाद्यान्न िारीको 
ऺेिपर ३१६७८९ हेक्टय यहेकोभा सो ऺेिपर करयि १३ प्रमतशतरे िृवद्ध बई आ.ि. 
२०७८/०७९ भा ३६३७९३ हेक्टय ऩगेुको छ।साथै खाद्यान्न िारीको उत्ऩादकत्ि २.7 भे.टन 
प्रमत हेक्टयफाट िृवद्ध बई ३.7 भे.टन प्रमत हेक्टय ऩगेुको छ।  

भखु्म खाधान्न 
फारी (धान, 
गहुॉ, भकै) 

को 
तरुनात्भक 
विियण 

आ.ि. २०७४/०७५ 
आ.ि.२०७८/०७९ को 
असाय भसान्त सम्भ 

तरुना 

उत्ऩादन 
ऺिेपर 

(हेक्टयभा) 

उत्ऩादकत्ि 

(भे.टन प्रमत 
हेक्टय) 

उत्ऩादन 
ऺिेपर 
(हेक्टयभा) 

उत्ऩादकत्ि 
(भे.टन प्रमत 
हेक्टय) 

घटी फढी     
(प्रमतशतभा) 

घटी फढी     
(प्रमतशतभा) 

३१६७८९ २.7 ३६३७९३ ३.7 

करयि १३ 
प्रमतशतरे 
िृवद्ध 

करयि ३७ 
प्रमतशतरे 
िृवद्ध 

 

मसै गयी खाद्यान्न साथै नगद आजफनको भाध्मभको रुऩभा यहेको आरकुो उन्नत फीउ 
मफतयणफाट करयफ 20०० हेक्टयभा िीउ उत्ऩादन बई आर ुविकास कामफक्रभफाट विगत ४ िर्फभा 
मस प्रदेशको आर ु उत्ऩादन १५ प्रमतशत फवृद्ध बएको छ।आर ु िारीको उत्ऩादकत्ि आ.ि. 
२०७४/०७५ भा १०.८४ भे.टन प्रमत हेक् टय यहेकोभा आ.ि. २०७८/०७९ दोश्रो चौभामसक 
सम्भभा िृवद्ध बई १४.२२ भे.टन/प्रमत हेक्टय ऩगेुको छ।कृर्कहरुराई थौयै जमभनभा व्मिसावमक 
िनाउनका साथै छोटो सभमभा नै आमआजफन गनफ सवकने तयकायी िारीको उत्ऩादकत्ि आ.ि. 
२०७४/०७५ भा ११.१० भे.टन प्रमत हेक्टय यहेकोभा आ.ि. २०७८/०७९ दोश्रो चौभामसक 
सम्भभा िृवद्ध बई १४.०९ भे.टन प्रमत हेक्टय ऩगेुको छ। 

ख.  मसचाई 

आ.ि २०७४/०७५ भा मसॊश्चचत ऺेिपर १३००३७ हेक्टयफाट प्रदेश स्थाऩनाको ४ िर्फको 
अिमधभा 850 िटा मसचाई कुरो, 750 िटा मसचाई ऩोखयी, 360 िटा प्रावष्टक ऩोखयी, 1213 
िटा स्मारो ट्यिेुर, १३४१ िटा िोरयङ्ग मसचाई, १८ िटा सोराय मरफ्ट मसचाई य १२ िटा 
स्िाइर मसभेन्ट ऩोखयी मनभाफण बई १७511 हेक्टय ऺेिपरभा थऩ मसॉचाई सवुिधा ऩगेुको छ । 
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ग. ऩिुाफधाय 

िाजयुाको िमडभारीका न.ऩा., अछाभको साॉपेिगय न.ऩा., डोटीको ठदऩामर मसरगढी न.ऩा. य 
जोयामर गा.ऩा., डडेल्धयुाको आमरतार गा.ऩा., कैरारीको चयेु गा.ऩा., बजनी न.ऩा. य रम्की चहुा 
न.ऩा., कञ्चनऩयुको ऩनुिाफस न.ऩा. य दोधाया चाॉदनी न.ऩा., िैतडीको दशयथचन्द न.ऩा. य दाच ुफराको 
भहाकारी न.ऩा.भा १० देश्चख २० भे. टन ऺभताका तयकायी तथा परपुर बण्डायणका रामग ८ 
िटा कोल्ड चेम्िय मनभाफण बइयहेका छन।्अभयगढी न.ऩा.१, डडेल्धयुा उग्रताया श्चस्थत श्चशतबण्डाय 
स्तयउन्नमत गरयएको छ। 
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वकसानफाट उत्ऩाठदत खाद्यान्न तथा तयकायी िीउ बण्डायणका रामग विजिृवद्ध सहमोग 
कामफक्रभ अन्तगफत 42 िटा िीउ बण्डायण गहृ मनभाफण बएका छन।् कृवर् बौमतक ऩिुाफधाय प्रिधफन 
गनफ ६ िटा याइऩेमनॊग च्माम्फय, ४ िटा कोल्ड स्टोय (आॊश्चशक सहमोग), 62 िटा कृवर् सॊकरन 
केन्र, 28 िटा कृवर् हाटफजाय स्थर, २६ यवष्टक स्टोय य 5 िटा च्माउ फीउ उत्ऩादन प्रमोगशारा 
स्थाऩना बएका छन।्च्माउ िीउको सहज आऩमुतफ तथा िावहयफाट आमात हनुे च्माउ िीउको आमात 
प्रमतस्थाऩन गनफ कैरारीभा च्माउ िीउ ल्माि स्थाऩना बएको छ।सहकायी ऺेिको विकासका रामग 
कृवर् ऻान केन्रहरु भापफ त 122 िटा सहकायी बिन मनभाफण बएका छन।्कैरारी श्चजल्राको 
अत्तरयमा, फझाङ श्चजल्राको सदयभकुाभ, फैतडी श्चजल्राको ऩाटन, डोटी श्चजल्राको ठदऩामर, डडेल्धयुा 
श्चजल्राको जोगफडुा, फाजयुा श्चजल्राको स्िाभी कामतफक खाऩय गा.ऩा., कञ्चनऩयु श्चजल्राको बीभदत्तन.ऩा. 
भहेन्रनगय फजायभा एवककृत कृवर् िजाय मनभाफण गरयएको छ । 

 िीउ उत्ऩादन 

मस प्रदेशभा यहेका मफउ विजन कम्ऩनी, प्रा.मर., मफउ उत्ऩादन सहकायीहरुरे गणुस्तयीम मफउ 
उत्ऩादनका रामग स्तयउन्नमत सहमोग कामफक्रभ भापफ त गणुस्तयीम मफउ उत्ऩादनभा उल्रेख्म मोगदान 
गयेका छन।्प्रदेश स्थाऩनाऩिात ्खाद्यान्न िारीको हारसम्भ 4652 मफउ नभनुा ऩयीऺण, 1384 
हेक्टय ऺेिपरभा श्रोत मफउको (भरु य प्रभाश्चणत) खडािारी खेत मनयीऺण, 1005 भे. टन भरु य 
प्रभाश्चणत मफउ प्रभाणीकयण भापफ त गणुस्तयीम मफउ उत्ऩादनभा उल्रेख्म सधुाय आई सदूुयऩश्चिभ प्रदेश 
खाद्यान्न िारीको (धान य गहुॉ) गणुस्तयीम मफउ उत्ऩादनको हि फनेको छ । 

 प्रदेशराई िीउभा आत्भमनबफय िनाउन तथा िीउको आमात प्रमतस्थाऩन गनफ कृर्क सभहु, कृर्क 
सहकायीहरु भापफ त खाद्यान्न तथा तयकायी िारीको विज िृवद्ध कामफक्रभ सॊचारन बएका छन।् 

 खाद्यान्न िारीभा धान, भकै, गहुॉ य अन्म िारीभा आर,ु तयकायी, तोयी य भसयुो िारीको िीउ 
उत्ऩादन बई यहेको छ। 

 1750 हेक्टय ऺेिपरभा धान य गहुॉ फारीको फीउ उत्ऩादन कामफक्रभ सॊचारन बई उत्ऩादन 
बएको उन्नत फीउको प्रमोगफाट धान य गहुॉको कुर उत्ऩादनभा ३.५% रे फवृद्ध बएको छ। 

 आ.ि. २०७४/०७५ भा विजिृवद्ध कामफक्रभको ऺेिपर २५६५ हेक्टय यहेकोभा आ.ि. 
२०७८/०७९ दोश्रो चौभामसक सम्भभा आउॉदा उि ऺेिपर िृवद्ध बई ३9४० हेक्टय ऩगेुको 
छ । 

घ. माश्चन्िकयण तथा कृवर् उद्योग 

 कृवर्भा श्रभ घटाउन य धमिसाम प्रिद्धफनका रामग १2 िटा कष्टभ हामरयॊग सेन्टय, ७ िटा 
सहकायी तथा सॊस्थाहरुराई चाय ऩाॉग्र े ट्रमाक्टय, ४325 ऩरयिायराई ऩािय वटरय, मभमनवटरय 
थ्रसेय, रयऩय, योटाबेटय य चाय ऩाॉग्र े ट्रमाक्टयभा जडान हनुे कृवर् औजाय मन्ि उऩकयणहरु 
वितयण गरयएका छन।् 



103 

 कैरारी, डडेल्धयुा य कञ्चनऩयु श्चजल्राभा १8 िटा िीउ प्रशोधन उद्योग तथा कम्ऩनी स्थाऩना 
बई कृर्कहरुफाट उत्ऩाठदत खाद्यान्न तथा तयकायी िीउको िजायीकयणभा सहमोग ऩगेुको।साथै 
मस प्रदेशभा उत्ऩाठदत िीउ प्रदेश िावहय मनमाफत बैयहेको छ। 

 िाजयुाभा सस उद्योग, डडेल्धयुभा बटभास, सस य नभवकन, आधमुनक कृवर् औजाय, कञ्चनऩयुभा 
भसरा उद्योग स्थाऩना सहमोग कामफक्रभ सॊचारन बएको छ। 

ङ. िागिानी 
 कृर्क ऩेन्सनको रुऩभा यहेको परपूर व्मिसामराई व्मिसावमक िनाउन परपूर ऺेि विस्ताय 

कामफक्रभ भापफ त कृर्कहरुराई सहमोग गरयएको छ। 

 प्रदेश सयकाय स्थाऩना ऩिात आऩ, मरश्चच, सनु्तराजात परपूर, ओखय, वकवि, केया, स्माउ य 
ड्रागन फु्रट, ट्रवऩकर एऩर, एऩर िमयका थऩ १८८४ िटा व्मिसामीक िगैचा  (५० िोट 
बन्दा भामथ) स्थाऩना बएका छन।् 

 प्रदेशका ९ िटा श्चजल्राहरुभा थऩ ६६ िटा परपूरका नसफयीहरु स्थाऩना बई प्रदेशराई 
आिश्मक ऩने परपूर विरुिा उत्ऩादन बईयहेका छन।् 

 दाच ुफरा श्चजल्राको नौगाड गाउॉऩामरका एउटै प्रटभा २५०० विरुिाको ओखय य िाजयुा 
श्चजल्राको स्िामभकामतफक गाउॉऩामरकाभा ४५०० य खप्तड छेडेदह य वहभारी गाउॉऩामरका २६०० 
विरुिाको उच्च घनत्िको स्माउ िगैचा स्थाऩना बएका छन।् 

 प्रदेश सयकाय स्थाऩना ऩिात जॊगरी भेरका फोटहरुराई उत्ऩादनभखुी िनाउने कामफको सरुुिात 
गनफ साभदुावमक तथा मनजी ऺेिका भेरका फोटभा नासऩमत करभी अमबमान सरुु गरयएको 
छ।जस अन्तगफत हारसम्भ करयफ २५ हजाय जॊगरी भेरभा करभी सपर बई सो भेर फाट 
उत्ऩादन बएको नासऩमतफाट जाभ िनाई फजायीकयण बएको छ । 

 प्रदेश सयकायरे अमबमानभखुी सनु्तराजात परपुरको ह्रास योग मनमन्िण कामफक्रभराई 
प्राथमभकता ठदई कामफक्रभ सॊचारन गयेको छ।ऩवहरो चयणभा सनु्तराजात परपूरको हफका 
रुऩभा यहेका डडेल्धयुा, डोटी य अछाभ श्चजल्राका १५ िटा सनु्तराजात फगैचाहरुको सदुृवढकयण 
अमबमान सरुु गरयएको छ।  

 करयि १२,000 हेक्टय खेती मोग्म जमभनभा व्मिसावमक खेतीको शरुूिाती बइफ कृवर्को 
उत्ऩादकत्ि िृवद्धका रामग उन्नत तथा आधमुनक प्रविमधको प्रमोग बइफ व्मिसामीकयण तथा 
आधमुनवककयणभा टेिा ऩगेुको छ। 
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 व्मिसावमक तयकायी खेतीका नमाॉ प्रविमध विस्तायका रामग विमबन्न श्चजल्राभा साना य ठूरा गयी 

४750 िटा प्रावष्टक टनरे मनभाफण बइफ प्रमत १०० िगफ मभटय टनरेभा ३०० के.श्चज. थऩ 
उत्ऩादन िृवद्ध बएको छ।           
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 २५० हेक्टय नदी वकनाय य फगयभा भौसभी तयकायी खेती तथा मिुा रश्चऺत तयकायी खेती 
मफस्तायफाट कश्चम्तभा २५०० जना मिुा कृर्कहरुरे स्ियोजगाय प्राप्त गयेका छन।् 

 भध्म तथा उच्च ऩहाडी ऺेिभा परपुरको ऺेि विस्तायका रामग १२ िटा नसफयी मनभाफण तथा 
२०० हेक्टयभा फरे् य वहउॉदे परपूर ऺेि विस्ताय गरयएको छ। 

 9 ओटै श्चजल्राका २७,००० विऩन्न ऩरयिायहरुराई विमबन्न प्रजामतका वहउॉदे परपूरका 
विरुिाहरु मन:शलु्क उऩरधध गयाई परपूर योऩण गरयएको छ। 

 कृवर् उऩजहरूको िजायीकयण सहमोग अन्तगफत फाजयुाको स्माउ, दाच ुफराको भह य ओखय, डोटीको 
सनु्तरा, भह य चकुको उत्ऩादन य प्माकेश्चजङ रगामत भलु्मशृ्रॊखरा सवहतको िजायीकयणका रामग 
कृवर् उऩज कोसेरी घय मनभाफण तथा फजाय सॊमन्ि स्थाऩना बएका छन।् 

 
 ४ िर्फ मबिभा कैरारी तथा कञ्चनऩयुभा सघन रुऩभा २०० हेक्टय ऺेिपरभा थऩ व्मिसावमक 

केया खेती मफस्ताय बई प्रदेशको कुर भागको ८५% केया आऩूमतफ बएको छ। 
 प्रदेश अन्तगफत प्राॊगारयक कृवर् उत्ऩादन तथा प्रिधफनका रामग ३ िटा जैविक विर्ादी उत्ऩादन 

केन्रहरुको स्थाऩना बएको छन।् 

 कृवर् जैविक विविधता तथा यैथाने िारी सॊयऺण कामफक्रभ अन्तगफत कैरारी य कञ्चनऩयु श्चजल्राका 
विमबन्न ऩकेट ऺेिभा ३०० हेक्टय जग्गाभा थारु आर ुसॊयऺण तथा सम्फद्धफन कामफक्रभ राग ु
गरयएको छ। 

च. निीनतभ फारी  

 सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको ऩहाडी श्चजल्राहरु डडेल्धयुा, िैतडी, डोटी य अछाभ श्चजल्राको ७ िटा स्थानभा 
ऩयीऺण तथा कैरारी य कञ्चनऩयु श्चजल्राको ३ िटा स्थानभा स्ट्रिेयी परको व्मिसावमक सरुुिात 
गरयएको छ ।  

 डोटी, िाजयुा, दाच ुफरा य डडेल्धयुाभा च्मान्दरय जातको ओखय य इटामरमन स्माउको व्मिसावमक 
िगैचा स्थाऩना गरयएका छन।् 

 कैरारी य कॊ चनऩयु श्चजल्राभा ड्रागन फु्रट य ट्रवऩकर एऩरका व्मिासवमक िगैचा स्थाऩना बएको 
छन।् ड्रागन फु्रटको फगैचा स्थाऩना ऩिात मस प्रदेशभा ऩवहरो ऩटक ड्रागन फु्रटको उत्ऩादन 
तथा िजायीकयणको सरुुिात बएको छ । 
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 सदूुयऩश्चिभ प्रदेशभा ऩवहरो ऩटक कैरारी श्चजल्राको चयेु गाउॉऩामरकाभा २००० विरुिाको कवप 
िगैचा स्थाऩना बएको छ।  

 प्रदेश सयकाय स्थाऩना ऩिात मस प्रदेशभा वकवि खेमतको व्मिसामीकयणका रामग ७ िटा वकवि 
नसफयी य १६ िटा वकवि िगैचा (५० फोट बन्दा फढी) स्थाऩना बएका छन।् 

 प्रदेश सयकाय स्थाऩना ऩिात HRMN 99 जातको स्माउ कैरारी श्चजल्राभा ऩयीऺणको रुऩभा 
रगाईएको छ। 

 प्रदेश सयकायरे कृर्कहरुराई प्रोत्साहन गनफ उत्कृष्ट कृर्कहरुराई बीभदत्त उत्कृष्ट कृर्क 
ऩयुस्काय वितयण गने कामफको थारनी गयेको छ। 

छ. प्राविमधक ऺभता मफकास कामफक्रभ य कृवर् माश्चन्िकयण तथा ऩिुाफधाय विकास   

 भन्िारम भातहतभा यहेका पाभफ, केन्र तथा श्रोत केन्रहरूको सदुृवढकयण गयी उत्ऩादकत्ि 
िृवद्धका रामग सधुाय मोजना तमाय गरयएको छ। 

 कृर्कको ऺभता मफकासका रामग 210 िटा आइ.वऩ.एभ. ऩाठशारा य अन्म व्मिसावमक कृवर् 
तथा ऩशऩुन्छी ऩारन सम्फन्धी तामरभफाट जम्भा 8527 जना कृर्कहरू राबाश्चन्ित बएका 
छन।् 

 कृवर् विद्यारमहरुराई उत्ऩादनभरुक व्मिसाम सॊचारन गनफ तथा विद्याथॉहरुभा प्रमोगात्भक ऻान 
अमबफवृद्घ गनफ Earn While Learn कामफक्रभ सॊचारनका रामग कोर्को स्थाऩना बएको छ। 

 कृवर् ऻान केन्रहरु तथा स्थानीम मनकामहरुद्धाया मनभाफण गरयने साना मसचाई, सौमफ मसचाई, 
करेक्सन सेन्टय मनभाफण जस्ता कामफहरुको रागत इवष्टभेट तमाय गनफ, सचामरत कामफहरुको 
अनगुभन तथा कामफ सम्ऩादन प्रमतिेदन तमाय गने कामफभा सहजता होस बने्न उद्देश्मरे २१ जना 
कृवर् प्राविमधकहरुराई कृवर् ईश्चन्जनमरयङ्ग तामरभ प्रदान गरयएको छ। 

 कृवर् व्मिसाम प्रिधफन सहमोग तथा तामरभ केन्र भापफ त ८७१ जना कृवर् प्राविमधक, १२४३ 
जना कृर्कहरुरे तामरभ मरएका छन।् आइ.वऩ.एभ. ऩाठशारा सॊचारनका रामग IPM TOT तामरभ 
१८ जना प्राविमधकराई ठदईएको छ । 

ज. अन्म कामफ तथा उऩरश्चव्धहरु ( कृवर् ऺिेभा बएका नमाॉ प्रमास )  

 प्रदेश स्थाऩना ऩिात सखु्खा परपुर केन्र, िैतडीभा मडऩ फोरयङफाट मसॉचाई सवुिधा विस्ताय बएको 
छ।मस केन्रफाट उच्च घनत्िका ओखय य स्माउको िेनाफ उत्ऩादनको काभको सरुुिात गरयएको 
छ।  

 कृर्कहरूराइफ टेिा तथा सेिा प्रिाहभा सहजताका रामग ९ िटै श्चजल्राभा कृवर् ऻान केन्र य 
बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ु विऻ केन्र स्थाऩना गरयनकुा साथै प्राविमधक जनशश्चिको अबाि 
ऩूमतफका रामग ४३ जना प्राविमधक कभफचायी कयायभा बनाफ गरयएको छ।  

 उच्च भूल्मका कृवर् उऩजहरू जस्तै परपूरभा स्माउ, सनु्तरा, कागती, वकवि, ड्रागन पर आठद य 
व्मिसावमक श्चचमा य कपी खेती सम्बाव्मता अध्ममन बएको छ।  
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 नेऩार सयकाय तथा सदूुयऩश्चिभ सयकायको िाॉझो जग्गा खारी नयाख्न ेनीमत अनरुुऩ यावष्डम आिास 
कम्ऩनी मर. को ऩनुिाफस श्चस्थत ७४ मफघा जमभन बाडाभा मरई गत आ.ि.देश्चख धान, गहुॉ, वटमोस्न्ट्री 
घास, तोयी, मतर आठद िारीको फीउ उत्ऩादन कामफक्रभ सरुु गरयएको साथै नेऩार कृवर् अनसुन्धान 
ऩरयर्दको सहकामफभा कृवर् अनसुन्धान, प्रसाय य श्चशऺा कामफक्रभका रामग कृवर् कामफक्रभको शरुुिात 
बएको छ।मस कामफफाट धानको िीउ य वटओसेन्टी घाॉसको फीउ विवक्र बई रु. 34 राख याजस्ि 
प्राप्त बएको छ य ६०० श्चक्िन्टर गहुॉ फीउ भौज्दात यहेको छ । 

 

 
 कृवर् व्मिसाम प्रिद्धफनका रामग कृवर् ऋणभा व्माज अनदुानको व्मिस्था गरयएको य मस कामफक्रभ 
अन्तगफत प्रदेशबरय करयफ रु. ५ कयोड फयाफयको कृवर् कजाफ प्रिाह बएको छ। 

 िारी तथा ऩशऩुन्छीको विभाको वप्रमभमभभा थऩ अनदुान उऩरव्ध गयाउन रु. २ कयोडको िीभा 
कोर् स्थाऩना गरयएको छ। 

 कृवर् य ऩश ु सेिा प्रविमध मफस्तायका रामग ९ िटा श्चजल्राका सहकायी/कृवर् अध्ममन सॊस्थानभा 
साभदुावमक कृवर् प्रसाय सेिा केन्र स्थाऩना बएको छ। 

 साल्ट टे्रमडङ्ग कऩोयेसन मर. धनगढीसॊगको सहकामफभा एभोमनमभ सल्पेट, मसॊगर सऩुय पस्पेट 
(सादा, श्चजॊक तथा फोयोन सवहत) करयफ ७२०० भे. टन यासाममनक भर कृर्कहरुराई सहमुरमत 
दयभा विक्री वितयण गरयएको य मसका रामग चाय िर्फभा रु. 1 कयोड ७५ राख फयाफयको यकभ 
खचफ बएको छ | 

 भाटोको प्राङ्गारयक ऩदाथफ घटी उत्ऩादनभा ह्रास आएको हदुा भाटो सधुाय अमबमान अन्तगफत स्िस्थ 
भाटोभा स्िस्थ उत्ऩादनका रामग प्राङ्गारयक भर उत्ऩादन कृर्कहरुकै घयभा गनफ सवकने प्रविमध 
अन्तगफत गड्यौरा भर उत्ऩादन कामफ सरुु गरयएको छ। गड्यौरा भर उत्ऩादनका रामग ६५ िटा 
स्थामी िेडहरु मनभाफण बएका य िावर्फक करयि १६५ भे. टन प्राङ्गारयक भर उत्ऩादन बई 
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कृर्कहरुरे प्रमोग गरययहेका छन।्प्रदेशका कृर्कहरुको ऩरयश्रभराई सम्भान तथा प्रोत्साहन गनफ 
प्रदेश स्तयभा ३२ जना कृर्कहरुराई मबभदत्त उत्कृष्ट कृर्क ऩरुुस्काय वितयण गरयएको छ। 

 कृवर् प्राविमधकहरुको ऺभता अमबफवृद्ध दऺता विकास रामग ८ जना सहामकस्तयका कृवर् सेिाका 
कभफचायीहरुराई उच्च श्चशऺा अध्ममनका रामग सदूुयऩश्चिभ विश्वविद्यारमभा ऩठाईएको छ। 

 िजायभा यासाममनक भरको अबाि बइयहेको ऩरयप्रके्ष्मभा प्राङ्गारयक भरको आऩमुतफभा सहजता 
ल्माउन य प्राङ्गारयक उत्ऩादनराई िढािा ठदन प्रदेशका कैरारी, कञ्चनऩयु, डडेल्धयुा, डोटी, िाजयुा 
य िझाङ्ग श्चजल्राका ४३ जना कृर्कहरुराई गड्यौरा भर उत्ऩादनका रामग सॊयचना मनभाफणभा 
सहमोग गदाफ करयफ १३०० श्चक्िन्टर गड्यौरा भर उत्ऩादन बएको छ। 

 प्रदेश सयकाय भातहत यहेको प्रदेशको एक भाि परपूर पभफ सखु्खा परपूर विकास केन्र, 
सतिाझको बौमतक एिभ ्व्मिस्थाऩवकम सधुाय गयी िावर्फक ५७८०० वहउॉदे परपूरका विरुिा 
विवक्रफाट रु. ३१,८१,०००/- याजश्व सॊकरन गरयएको छ। 

 सदुयुऩश्चिभ प्रदेशभा ऩवहरो ऩटक िैतडी, िाजयुा य डोटीभा मसताके च्माउ य कैरारीभा गोवे्र च्माउ 
खेतीको व्मिसावमक सरुुिात गरयएको छ।  

 कैरारी, डोटी य दाच ुफरा श्चजल्राका १७२ जना एकर भवहराहरुराई आमआजफन कामफभा सहमोग 
गरयएको जसरे गदाफ स्थानीम स्तयभै योजगायी सजृना बएको छ। 

5.3 ऩशऩुन्छी ऺिे  

सॊविधानफाट प्रदत्त खाद्य सयुऺा य खाद्य सम्प्रबतुाको हकराई साकाय तलु्माउन साथै खाद्यभा 
आत्भमनबफयताको नीमतराई अनसुयण गदै ऩशऩुारन ऺेिभा उन्नत नश्लकाजातहरुको प्रचाय प्रसायको 
भाध्मभफाट भखु्म उन्नत नश्लका ऩशऩुन्छीका सॊख्मा विस्तायका साथै उत्ऩादकत्ि िृवद्धभा विशरे् जोड 
ठदएको छ।ऩशऩुारन ऺेिरे देशको कुर गाहफस्थ उत्ऩादनभा करयफ 11 प्रमतशत य कुर कृवर् 
गाहफस्थ उत्ऩादनभा करयि 26.8 प्रमतशत मोगदान प्रदान गदै आएको सन्दबफभा ऩशऩुन्छी ऺिेको 
विशेर् आमथफक भहत्ि छ। यावष्डम सभस्माको रुऩभा देश्चखएको भात ृ तथा िारिामरका कुऩोर्णको 
सभस्मा न्मनुीकयणभा दूध, अण्डा य भासरेु भहत्िऩणुफ बमूभका मनिाफह गयेको छ।ऩशजुन्म ऩदाथफको 
उऩरव्धताभा आत्भामनबफय फन्न ऩशऩुारन ऺेिराई उच्च प्राथमभकताभा याखी उल्रेखमनम प्रगमत 
हाॉमसर गनफका रामग उन्नत नश्ल, ऩश ु आहाय, ऩश ु स्िास््म य व्मिसामीकयणका ऺेिभा थऩ 
अनसुन्धान य विकास गनफ आिश्मक छ।प्रदेश सयकाय स्थाऩना ऩिात प्रदेशको दूध उत्ऩादन ५% रे 
िृवद्ध बई प्रादेश्चशक उत्ऩादनभा िृवद्ध बएको छ।दगु्धजन्म उत्ऩादनको फजायीकयणका रामग दगु्ध 
विकास सॊस्थान अत्तरयमाराई एक दगु्ध ट्याङ्कय ठदई डडेल्धयुा य डोटी श्चजल्राफाट दूध सॊकरनभा 
सहज बएको छ। ऩशऩुन्छीजन्म उत्ऩादन प्रमत व्मश्चि आिश्मकता अनसुाय उऩरधध हनु उन्भखु 
बएको छ ।प्रदेशभा प्रमत व्मश्चि दूधको उऩरधधता ३२.५४ %  रे िृवद्ध बएको छ। प्रमत व्मश्चि 
भासकुो उऩरधधता ७७.५५% रे िृवद्ध बएको छ बने प्रमत व्मश्चि अण्डाको उऩरधधता ९०.९० % 
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रे िवृद्ध बएको छ।सदूुयऩश्चिभ प्रदेश अिको केही िर्फभा प्रमत व्मश्चि प्रमत िर्फ आिश्मकताको 
अनसुायको रक्ष्मभा ऩगु्न सवकने अिस्था यहेको छ । 

आ.ि. २०७४/७५ भा प्रभखु ऩशऩुन्छीजन्म उत्ऩादनको अिस्था 

क्र.सॊ उत्ऩादन प्रादेश्चशक उत्ऩादन 
प्रादेश्चशक 

उऩरव्धता  
उऩरव्धता 
यावष्डम  

प्रमत व्मश्चि प्रमत 
िर्फ आिश्मकता  

१ दूध १५६ हजाय भे.टन. ६१ मर.   ६४ मर.   ९१ मरटय 

२ भास ु
१२.०२ हजाय 

भे.टन. 
६.६८ 
के.श्चज 

११ के.श्चज.  १४ के.श्चज. 

३ अण्डा ६.५ कयोड गोटा २२  गोटा ३२  गोटा  ४८ गोटा 
        

आ.ि. २०७८/७९ भा प्रभखु ऩशऩुन्छीजन्म उत्ऩादनको अिस्था 
क्र.
सॊ 

उत्ऩादन प्रादेश्चशक उत्ऩादन 
प्रादेश्चशक 

उऩरव्धता  
उऩरव्धता 
यावष्डम  

प्रमत व्मश्चि प्रमत 
िर्फ आिश्मकता  

१ दूध २४४ हजाय भे.टन. ८०.७९ 
मर.   ७२ मर.   ९१ मरटय 

२ भास ु
३१.०९ हजाय 

भे.टन. 
१०.६८ 
के.श्चज. 

११.८९ 
के.श्चज.  १४ के.श्चज. 

३ अण्डा  ९.१ कयोड गोटा ४२ गोटा  ५२ गोटा  ४८ गोटा 
 

ऩशऩुन्छी तथा भत्स्म विकासभा बएका कामफ तथा उऩरश्चव्धहरु मनम्नानसुाय यहेका छन।् 

क. ऩश ुनश्ल सधुाय 

प्रदेश स्थाऩनाको आधाय िर्फभा खास गयी गाई,  बैसी य िाख्राभा िावर्फक करयफ ११००० ऩशभुा 
कृमिभ गबाफधान सेिा यहेकोभा आ.ि.2078/079 सम्भभा मसको सॊख्माभा उल्रेखनीम िृवद्ध बई 
िावर्फक करयि ३2000 ऩशभुा कृमिभ गबाफधान सेिा ऩगेुको छ।मस कामफफाट उन्नत नस्र सधुाय 
१२% का दयरे िृवद्ध बई प्रदेशको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्ि फढाउन टेिा ऩगेुको छ। 

 

ख. ऩूिाफधाय मनभाफण 

 आभ उऩबोिाराई स्िचछ् गणुस्तयीम फजायीकयणका रामग आ.ि. २०७४/०७५ भा 1१० 
भास ुऩसर सधुाय, 100 िटा डेयी ऩसर सधुाय यहेकोभा आ.ि. २०७८/०७९ सम्भभा झन्डै 
दोव्िय िृवद्ध बई 1६5 िटा भास ु ऩसर य 140 िटा डेयी ऩसर सधुाय बएको छ।प्रदेश 
स्थाऩना ऩिात मभट भाटफ स्थाऩना तथा डेयी ऩसर सधुाय कामफक्रभफाट उऩबोिारे स्िच्छ य 
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गणुस्तयीम भास,ु दगु्धजन्म उत्ऩादन उऩबोग गनफ ऩाएका छन।्मस कामफक्रभको सहमोगफाट 
१६5 जनारे ऩणुफ योजगायी य २48 जनारे आॊश्चशक योजगायी प्राप्त गयेका छन।् 

 भास ुतथा भासजुन्म ऩदाथफको स्िछता कामभ याखी जनताको वहत य स्िास््मराई समुनश्चित गनफ 
आधाय िर्फभा २ िटा  Hygienic Meat Mart  यहेकोभा हार भीटभाटफको सॊख्माभा उल्रेखमनम 
रुऩभा िृवद्ध बई कैरारी, कञ्चनऩयु, डडेल्धयुा य डोटी गयी आ.ि. 2078/079 सम्भभा १1 
िटा Hygienic Meat Mart  स्थाऩना बई एकै स्थानफाट मफमबन्न ऩशऩुन्छीको भास ुउऩरधध हनु े
गयेको छ। 

 

  
मभट भाटफ धनगढी य कॊ चनऩयु 

 प्रदेश याजधानी रगामत नगयऩामरका तथा शहयी ऺेिभा हार विवक्र वितयण हुॉदै आएका दगु्ध 
ऩदाथफ एिॊ भासकुो गणुस्तय य स्िच्छताराई कामभ याख्न डेयी उद्योग य डेयीऩसर तथा 
फधशारा/फधस्थर एिॊ भास ुऩसर सॊचारनको भाऩदण्ड तोकी फधशारा देश्चख बान्छासम्भ, स्िच्छ 
य स्िस्थ भास ुतथा गोठदेश्चख ओठसम्भ बने्न नायाका साथ आ.ि. 2078/079 सम्भभा नमाॉ 6 
िटा फधस्थर य 18 िटा नभनुा डेयी ऩसर स्थाऩना बएका छन।् 

 
 

 
 

 
        

फधशारा मनभाफण  

 कृर्कहरुराई थौयै रगानीभा िाख्राऩारन ऩेशाराई व्मिसावमक िनाउनका साथै छोटो सभमभा नै 
आम आजफन गनफ सवकने िाख्राको भोडर पाभफ आ.ि. २०७४/०७५ भा 150 यहेकोभा आ.ि. 
२०७८/०७९ सम्भभा िृवद्ध बई 275 िटा ऩगेुका छन।्जसफाट मस प्रदेशको ऩहाडी 
श्चजल्राफाट फाह्य प्रदेशभा खमस फोकाको मनमाफत १२% रे िृवद्ध बएको छ। 
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व्मिसावमक फाख्रा भोडेर पभफ, कञ्चनऩयु 

 ऩश ुचौऩामाहरुको कायोफाय तथा खरयद विवक्रस्थरको रुऩभा यहेको कैरारीको गोदाफयी न.ऩा. 
भाराखेती श्चस्थत याॉगा बैसीको फजाय य टीकाऩयु न.ऩा. श्चस्थत ऩश ु हाटफजायको सॊयचनात्भक 
सधुाय गयी फाॉकी अन्म श्चजल्राहरुभा आ.ि.2078/079 सम्भभा 8 िटा ऩश ुसॊकरन केन्र 
स्थाऩना बएका छन।् 

 
 
 
 
 
 

 

हाटिजाय सधुाय तथा मनभाफण, अत्तरयमा कैरारी 
 

 वकसानफाट उत्ऩाठदत ऩशऩुन्छीजन्म ऩदाथफ भखु्म गयी दूध तथा दगु्धजन्म ऩदाथफहरु य भास ुतथा 
भासजुन्म ऩदाथफहरु बण्डायणका रामग आ.ि. 2078/079 सम्भभा कैरारी, कञ्चनऩयु, डोटी 
श्चजल्राभा ५ टन ऺभताका 15 िटा कोल्ड च्माम्िय मनभाफण गयी हस्तान्तयण बएका छन।् 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

दगु्ध श्चचस्मान केन्र, िेदकोट कञ्चनऩयु 
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क. घ ॉसको वीउ उत्ऩ दन 

प्रदेशर ई घ ॉसको वीउभ  आत्भननबभय वन उन तथ  वीउको आम त प्रनतस्थ ऩन गनभ कृषक सभहु, 
कृषक सहक यीहरु भ पभ त हहउॉदे घ ॉस जै तथ  वहषभभ य एकवषे तथ  वहवुषे य ड रे घ ॉसको 
घ ॉसेव री श्रोत केन्द्र एवॊ नसभयी स्थ ऩन  9 वट  जजल्र भ  क मभक्रभ सॊच रन बएको छ। 

घ ॉसको वीउ उत्ऩ दन 

ख. म जन्द्िकयण तथ  ऩशऩुन्द्छी तथ  भत्स्म उद्योग 

 ऩशऩु रन ऺेिभ  श्रभ घट उन, व्मवस म प्रवधभन स थै ऩशऩु रन ऺेिभ  80 वट  भजल्टप्रऩोज 
च्म ऩकटय हवतयण बएक  य ९ वटै जजल्र भ  ऩशजुन्द्म ऩद थभहरु ढुव नीक  र नग आ.व. 
2078/079 को दोश्रो चौभ नसक सम्भभ  24 वट  ढुव नी स धन 50 प्रनतशत अनदु नभ  
हवतयण गयी ऩशजुन्द्म उऩजको ढुव नीभ  सहजत  आई प्रदेशको ऩशऩुन्द्छीजन्द्म उत्ऩ दनको 
फज यीकयणभ  टेव  ऩगेुको छ।   

 प्रदेशभ  ऩटक ऩटक हदैु आएको नभल्क होनरडे (दूध नफहक्र नहनु ेअवस्थ ) सद क  र नग अन्द्त्म 
गनभ कृषक सभदु म व  सहक यीव ट उत्ऩ ददत दूधर ई उजचत भलु्मभ  खरयद गनभक  र नग आ.व. 
2078/079 सम्भभ  दगु्ध हवतयण आमोजन  अत्तरयम  कैर रीर ई 9000 नर. ऺभत को 
योनडनभल्क ट्य ङ्कय य 1 वट  येहिजजयेशन भ्म न दिऩऺीम सम्झौत  गयी हस्त न्द्िण बएको छ।मस 
क मभफ ट डडेल्धयु , डोटी, कैर री य कञ्चनऩयुक  कृषकहरुर ई दूध फज यीकयणभ  सहज बएको 
छ। 
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ढुव नी स धन, येनडनभल्क ड् ॊकय य रयपयर भ्म न 

 

 १ वट  बेटेयीनयी तथ  द न  ऩरयऺण/अन्द्वेषण प्रमोगश र  तथ  १ वट  दगु्ध ऩयीऺण 
प्रमोगश र  स्थ ऩन  बएक  छन।्ऩश ु स्व स््म सेव र ई थऩ प्रब वक यी फन उन बेटेरयनयी 
अस्ऩत र तथ  ऩशसेुव  हवऻ केन्द्र, कैर रीर ई प्रदेशकै नभनु  ऩश ु अस्ऩत रको रुऩभ  
हवक स गनभ आ.व. 2078/079 देजख बवन ननभ भण धीन अवस्थ भ  यहेको तथ  कञ्चनऩयु 
जजल्र भ  एक्सये सहहतको सहुवध  सम्ऩन्न ऩश ुअस्ऩत र स्तयोन्ननत बएको छ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बेटेरयनयी अस्ऩत र तथ  ऩश ुसेव  हवऻ केन्द्रभ  अल्र स उण्ड तथ  एक्सये सेव  
 

 नवीनतभ प्रहवनधको प्रमोगक  र नग स ईरेज वन उने भेनसन खरयद गयी ऩश ुआह य व्मवस्थ ऩनक  
र नग म जन्द्िकयण भ पभ त स इरेज ननभ भणको क भको सरुुव त गरयएको छ। 
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स इरेज वन उन ेभेनसनफ ट तम य गरयएको स इरेज य घ ॉस क ट्न ेभेनसन रयऩय 

 

ग. ग्र भीण कुखयु  य व ख्र  
 प्रदेश सयक य स्थ ऩन  ऩवुभ मस प्रदेशभ  यैथ ने ऩशऩुन्द्छी तथ  क नरज ऩ रन यहेको नथएन।प्रदेश 

सयक यरे यैथ ने घयऩ रवु  ऩशऩुन्द्छी तथ  नतनक  जॊगरी ज तको आनफुॊजशक श्रोत सॊयऺण 
क मभर ई उच्च प्र थनभकत  दददै आ.व. 2078/079 सम्भभ  कैर रीको फढुीतोर  ऺेिभ  5 
वट  यैथ न ेज तक  क नरज पभभ स्थ ऩन  बएक  छन।्मसयी स्थ ऩन  बएक  पभभहरुव ट आनथभक 
आम आजभन फढ्नकु  सथै कृहष ऩमभटनभ  टेव  ऩगेुको छ। 

 खयी फ ख्र को न्द्मूजक्रमस हडभर ई सम्फर्द्भन गनभक  र नग व ख्र  आनवु ॊजशक श्रोत केन्द्र, फढुीतोर  
कैर रीर ई 40 वट  शरु्द् खयी ज तक  भ उ व ख्र  खरयद गयी हस्त न्द्तयण बई फ ख्र को नस्र 
सधु यभ  टेव  ऩगेुको छ। 

 
 

यैथ न ेकुखयु  प्रवधभन तथ  ह्य चयी भेनसन 

घ. ऩशऩुन्द्छी स्व स््म 

 ऩशऩुन्द्छीजन्द्म योगको भह भ यीक  क यण ऩशहुरुको भतृ्म ु हनु े गयेको स थै खोऩको न्द्मून 
उऩरब्धत  यहेको यहेको सन्द्दबभभ  प्रदेश सयक यरे ऩश ु स्व स्थर ई प्रभखु प्र थनभकत भ  य खी 
खोऩ सॊच रन अनबम न सॊच रन गयेको छ। ह र ऩशऩुन्द्छी ऩ रन य गणुस्तयीम ऩशजुन्द्म 
ऩद थभको उत्ऩ दन, आन्द्तरयक भ गको आऩनुतभ तथ  ननम भत प्रवभर्द्न गनभभ  फ धक देजखएक  खोयेत, 
हऩ.हऩ.आय, येहवज, स्व इन हपवय, य नीखेत जस्त  योगक  योकथ भक  र नग आ.व. 2078/079 
सम्भभ  प्रदेश बरयक  ९ वटै जजल्र क  10 र ख १८ हज य ऩशचुौऩ म हरुभ  नन्शलु्क खोऩ 
अनबम नको रुऩभ  सॊच रनभ  ल्म ईएको छ। 
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ङ. भत्स्म हवक स 

 भत्स्म हवक स केन्द्र गेट  कैर रीव ट ह्य जचङ्ग, ि ई हपॊ गयनरङ्ग य ख ने भ छ  गयी जम्भ  
5,97,07,829 गोट  नफक्रीफ ट रु.60,14,046/- य जश्व आम्द नी बएको य कृषकहरुरे रु. 
10 कयोड बन्द्द  फढी यकभ फय फयको आम्द नी गयेक  छन।् व्मवस हमक भ छ ऩ रनक  र नग 
100 हेक्टय ऺेिपरभ  ऩोखयी ननभ भण बइभ १42 जन  भत्स्म कृषकहरू प्रत्मऺ र ब जन्द्वत 
बएक  छन।् 

 
 

च. त नरभ तथ  प्रजशऺण 

ह रसम्भ ऩश ु सेव  त नरभ केन्द्र, धनगढीि य  सॊच नरत ऺभत  अनबवृहर्द् त नरभहरुफ ट प्र प्त भखु्म 
भखु्म उऩरजब्धहरु-  
 कृनतभ गब भध न त नरभ नरएक  दऺ प्र नफनधकहरुक  क यण ह र सदुयुऩजिभको  ५(कञ्चनऩयु, 

कैर री, डोटी, डडेल्धयु  य फझ ङ्ग) जजल्र हरुभ  कृनिभ गबभध यण क मभक्रभ सन्द्च रन बइ 
ऩशहुरुभ  नश्ल सधु य बएको छ। 

 योग ननद न तथ  प्रमोगश र  प्रनफनध त नरभ नरएक  दऺ प्र हवनधकहरुको सहमोगभ  सदुयुऩजिभक  
९ वटै बेटेरयनयी अस्ऩत र तथ  ऩश ु सेव  हवऻ केन्द्रहरुभ  प्रमोगश र  सन्द्च रनभ  यहेको य 
स्थ नीम तहभ  ऩनन गोफय ऩयीऺण, CMT  टेष्ट, ऩोष्टभ टभभ रयऩोटभ फन उने क मभ गरयनकु  स थै 
ऩत्त  रग उन ग रो ो बएक  भतृक ऩशकुो नभनु  सॊकरन गयी ऩशऩुन्द्छी योग अन्द्वेशण 
प्रमोगश र भ  ऩठ उने गयेको।  

 ऩशसेुव  त नरभ केन्द्र, धनगढीव ट ४५१ जन  कृहष प्र हवनधक य ७८१ जन  कृषकहरुरे 
बेटेरयनयी सम्फन्द्धी त नरभ नरई ऺभत  अनबफहृर्द् बएको छ। 

छ. अन्द्म क मभ तथ  उऩरव्धीहरु (ऩशऩुन्द्छी ऺेिभ  नहवनतभ क मभको सरुुव त) 
 कृहषजन्द्म उऩ ऩद थभहरुको सदऩुमोगर ई प्रोत्स हन गनुभक  स थै घ ॉस खेतीभ  आध रयत 

ऩशऩु रनर ई प्रोत्स हहत गयी उत्ऩ दन र गतर ई घट उनक  र नग स इरेज उत्ऩ दन क मभर ई 
ननयन्द्तयत  ददईएको छ । 
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 आ.व. 2078/079 सम्भभ  अनत हवऩन्न, भकु्त हनरम , भकु्त कभैम , िन्द्ि हऩनडत तथ  एकर 
भहहर हरुक  र नग करयव ३०० ऩरयव यभ  आमआजभन रजऺत ग्र भीण कुखयु  रग मत 
व ख्र ऩ रन क मभक्रभ सॊच रन गयेको छ। 

 कैर री य कञ्चनऩयु जजल्र भ  यहेक  स भदु हमक ऩश ु चौऩ म हरुर ई व्मवजस्थत गनभक  र नग 
आ.व. 2078/079 सम्भभ  5 वट   गौश र हरुको ननभ भण क मभ सम्ऩन्न बएको छ।  

 हवगत केही वषभ मत  कोनबड-19 को प्रकोऩ फढेऩनछ योजग यी गभेुय हवदेशव ट स्वदेश पकेक  
मवु हरुरे स्वदेशभ  योजग यीक  अवसयहरु शृ्रजन  गने उदेश्मरे करयव 70 वट  ग्र भीण 
कुखयु को नम ॉ प भभ स्थ ऩन  बएको य जसव ट प्रत्मऺ रुऩभ  120 जन रे योजग यी प्र प्त गयेक  
छन। 

 प्रदेश सयक य स्थ ऩन  हनुऩुवुभ मस प्रदेशभ  येन्द्वो र उट भ छ ऩ रनको सरुुव त बएको नथएन तय 
प्रदेश सयक यरे उच्च भलु्म ज ने भ छ को सम्ब व्मत  अध्ममन गयी डोटी, फ जयु , फैतडी, द च ुभर  
जजल्र भ  मस भ छ को उत्ऩ दनको सरुुव त गरयएको छ। 

 प्रदेशर इभ दूधभ  आत्भननबभय वन इभ दगु्ध उत्ऩ दनर इभ ग्र नभण कृषकको आउआजनभको भखु्म श्रोत 
वन उन थऩ दूधर इभ धरुोभ  ऩरयणत गरय ननम भत गनभक  र नग धरुो दूध क यख न  प्र न्द्ट 
स्थ ऩन , स वभजननक ननजी य सहक यी ऺेिको सहब नगत भ  दधु र ु ग इभबैसीको आनवु ॊजशक 
श्रोतकेन्द्र स्थ ऩन क  र नग सम्ब व्मत  अध्ममन तथ  हवस्ततृ ऩरयमोजन  प्रनतवेदन (DPR) तम य 
बइभ सदूुयऩजिभ हवश्वहवद्य रम, कृहष सॊक मको व्मवस्थ ऩन तथ  मस भन्द्ि रमको आनथभक 
सहमोगभ  हटक ऩयु क्म म्ऩसको प्र ङगणभ  दधु र ुबैसीको आनवु ॊजशक श्रोतकेन्द्र स्थ ऩन  बएको 
छ। 

 दूधको वैऻ ननक भलु्म ननध भयणभ  सहमोग ऩयु उन तथ  कृषकहरूर इभ दूध उत्ऩ दनको प्रनतपरभ  
आध रयत अनदु न प्रण रीर इभ सहमोग ऩमु भउन ७५% अनदु नभ  १६ वट  दगु्ध सॊकरन केन्द्र 
तथ  सहक यीहरूभ  नभल्क एन र इभजय जड न गरयएको छ । 

 गोद वयी नगयऩ नरक को अत्तरयम  य टीक ऩयु नगयऩ नरक को हटक ऩयुभ  २ वट  ऩश ु
ह टफज यको सदुृढीकयण बइभ अनतु्ऩ दक तथ  व ॉझो बैसीको हवहक्र बइभ रू. ३५ कयोड वय वयको 
क योव य बएको छ। 

5.4 भखु्मभन्द्िी एहककृत कृहष तथ  ऩशऩुन्द्छी नफक स क मभक्रभ  

प्रदेश सयक य स्थ ऩन  ऩि त कृहष तथ  ऩशऩुन्द्छी ऺेिको उत्ऩ दन, फज यीकयण य व्मवस मीकयण 
भ पभ त ग उॉक  मवु हरुर ई कृहषभ  योजग यी प्रद न गने उदेश्मक  स थ भखु्मभन्द्िी कृहष तथ  
ऩशऩुन्द्छी क मभक्रभ प्रदेशको गौयवको आमोजन को रुऩभ  सरुुव त गरयएको छ।“आफ्नो ग उॉ नभनु  
वन उ” बने्न न य क  स थ प्रदेश सयक यको दीगो ऩरयमोजन क  रुऩभ  सॊच रन गनभ कृहष तथ  
ऩशऩुन्द्छीक  नभनु  ग उॉहरु स्थ ऩन  गयी आ.व. २०७८/७९ सम्भ बएको ऩशऩुन्द्छीजन्द्म उत्ऩ दनको 
वृहर्द्भ  मस ऩरयमोजन रे सहमोग गयेको छ।भखु्मभन्द्िी एहककृत कृहष तथ  ऩशऩुन्द्छी हवक स 



117 

क मभक्रभ अन्द्तगभत ८८ स्थ नीम तहभ  २८४ वट  नभनु  ग ॉउ स्थ ऩन  बई हवनबन्न फ री तथ  
ऩशऩुॊऺीभ  व्मवस मीकयणको शरुुव त बएको छ । 

क. कृहष तपभ   

 आ.व. २०७६/०७७ फ ट सरुु बएको भखु्मभन्द्िी एहककृत कृहष तथ  ऩशऩुॊऺी हवक स क मभक्रभ 
भ पभ त ्सदूुयऩजिभ प्रदेशक  ८८ वट  स्थ नीम तहभ  १७६ वट  नभनु  क मभक्रभ सॊच रन बई 
कृहष ऺेिको एहककृत उत्ऩ दन तथ  व्मवस हमक सरुुव त गरयएको छ । 

 ह रसम्भ भखु्मभन्द्िी एहककृत कृहष तथ  ऩशऩुॊऺी हवक स क मभक्रभको कृहष तपभ  १५७५० 
भहहर  य १४०५१ ऩरुुष गयी २९८०१ जन  कृषकहरु र ब जन्द्वत बएक । 

क्र.सॊ. व री 
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भ 

 

१ ध न ६     २ ७         १५ 

२ आर ु २     ३       ३ ३ ११ 

३ गहुॉ ६             3   ९ 

४ भकै               2   २ 

५ नसनभ               2   २ 

६ ख द्य न्न व री 16 2               १८ 

७ ख द्य न्न नफउ 8                 ८ 

८ केय  2 2               ४ 

९ चैते ध न 2                 २ 

१० उख ु   8               ८ 

११ तयक यी 2 9 9 10 2 14 2 9 2 ५९ 

१२ भसर    2 3 1 1         ७ 

१३ परपूर   4   3 7   7     २१ 

१४ भौयी             4     ४ 

१५ ओखय               3   ३ 

१६ स्म उ                 3 ३ 

 
जम्भ  ४४ २७ १२ १९ १७ १४ १३ २२ ८ १७६ 
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 क मभक्रभ सरुु बएऩि त आ.व. २०७८/०७९ सम्भभ  हवनबन्न व रीक  कैर रीभ  ४४, 
कञ्चनऩयुभ  २७, डडेल्धयु भ  १२, डोटीभ  १९, अछ भभ  १७, वैतडीभ  १४, द च ुभर भ  १३, 
वझ ङ्गभ  २२ य फ जयु भ  ८ गयी जम्भ  १७६ वट  नभनु  क मभक्रभहरु सॊच रन बएक  छन।्  

        
 
 
 
 
 
 
 
 

ख. ऩशऩुन्द्छी तपभ  
 आ.व. २०७६/०७७ फ ट सरुु बएको भखु्मभन्द्िी एहककृत कृहष तथ  ऩशऩुॊऺी हवक स क मभक्रभ 

सदूुयऩजिभ प्रदेशक  40 वट  स्थ नीम तहभ  10८ वट  नभनु  क मभक्रभ सॊच रन बई ऩशऩुन्द्छी 
ऺेिको एहककृत उत्ऩ दन तथ  व्मवस हमक सरुुव त गरयएको। 

 ह रसम्भ भखु्मभन्द्िी एहककृत कृहष तथ  ऩशऩुॊऺी हवक स क मभक्रभको ऩशऩुन्द्छी तपभ  1085 
भहहर  य 2798 ऩरुुष गयी 3883 जन  कृषकहरु र ब जन्द्वत बएक  छन।् 

 क मभक्रभ सरुु बएऩि त आ.व. २०७८/०७९ सम्भ हवनबन्न ऩशऩुन्द्छी तथ  भत्स्म सम्फन्द्धी 
कैर रीभ  17, कञ्चनऩयुभ  9, डडेल्धयु भ  १0, डोटीभ  3, अछ भभ  9, वैतडीभ  १6, 
द च ुभर भ  १2, वझ ङ्गभ  14 य व जयु भ  1८ गयी जम्भ  108 वट  नभनु  क मभक्रभहरु 
सॊच रन बएक  छन ्।  

क्र.सॊ वस्त ु
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फैत
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ु भर 

 

फझ
 ॊग

 

फ 
जयु

  

जम्
भ 

 

१ 
बैसी 2 1 2   1         6 

ग ई               1   1 

२ फॊगऩु रन                   0 

३ व ख्र  13 6 8 3 7 14 10 12 12 85 

४ कुखयु    2     1 2     2 7 

५ भ छ ऩ रन 2                 2 

6 बेड ऩ रन             2 1 4 7 

जम्भ  17 9 10 3 9 16 12 14 18 108 
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5.5 प्रध नभन्द्िी कृहष आधनुनहककयण ऩरयमोजन फ ट कृहषतपभ क  ऩकेट तथ  ब्रक हवक स क मभक्रभ 

हवनबन्न फ रीक  ५५२ वट  ऩकेट य २०० वट  व्रक स्थ ऩन  बई व रीको व्मवस मीकयण 
बइयहेको छ। 

क्र. 
सॊ. 

व री 

जजल्र  
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री

 

व 
जयु
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ु भर 
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डो
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भ 

 

१ ध न १६         १ १     १८ 

२ गहूॉ ४           ४     ८ 

३ तयक यी ५ १ १ २ ७ १ ४ १० ४ ३५ 

४ तोयी २                 २ 

५ आर ु २ १ २ २     १ 1  १ १० 

६ फद भ १                 १ 

७ 
सनु्द्तर  ज त 
परपूर 

१       १       १ ३ 

८ भकै १         १ १ २ १ ६ 

९ खद्य न्ननफउ १                 १ 

१० परपूर १   ४ ३   २ १ ४   १५ 

११ स्म उ    2   १           ३ 

१२ ओखय   ३               ३ 

१३ दरहन   १            1   २ 

१४ भौयी     १   १         २ 

१५ भकै वीउ     १             १ 

१६ भसर          १ १   १ २ ५ 

१७ ख द्य न्नव री             २     २ 

१८ केय              १     १ 

१९ बटभ स                 १ १ 
  जम्भ  ३४ ८  9 8  10  ६ १५ 19  10  ११९ 
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ब्रकक  हकनसभ 

हकनसभ कैर री व जयु  द च ुभर  वतैडी डोटी अछ भ कञ्चनऩयु वझ ङ्ग डडेल्धयु  जम्भ  
नम ॉ 16 5 2 5 5 0 6 12 1 52 

ननयन्द्तयत  18 3 7 3 5 6 9 7 9 67 

जम्भ  34 8 9 8 10 6 15 19 10 119 
 

5.6 प्रध नभन्द्िी कृहष आधनुनकीकयण ऩरयमोजन फ ट ऩशऩुॊछी ऺेि तपभ क  ब्रक हवक स क मभक्रभ 

हवनबन्न ऩशऩुॊछीक  २८ वट  ब्रक स्थ ऩन  बई ऩशऩुॊछीको व्मवस मीकयण बएको छ। 

क्र.स व री 
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१ बैसी 1 
   

1 
 

2 
  

4 
२ ग ई 

        
1 4 

३ फॊगयु 2 
     

1 
  

3 
४ भ छ  

         
0 

5 व ख्र  4 1 1 2 
 

4 1 3 1 17 

 
जम्भ  7 1 1 2 1 4 4 3 2 28 

5.7 सहक यी तथ  गरयवी ननव यण  

 गरयव तथ  हवऩन्न वगभको ऩ रयव रयक ऩोषण तथ  ख द्य सयुऺ को र नग हवनबन्न जजल्र क  १३५० 
जन  एकर तथ  हवऩन्न भहहर हरू, ३५० जन  बनूभहीन तथ  दनरत ऩरयव यर इभ ग्र नभण 
कुखयु ऩ रन, व ख्र  ऩ रन तथ  तयक यी खेती भ पभ त  अनदु न सहमोग  बएको छ। 

 आमआजभन तथ  उत्ऩ दनभ  सॊरग्न ९६ वट  कृहष सहक यी सॊस्थ हरू भ पभ त व्मवस हमक 
तयक यी खेनत, व्मव स हमक व ख्र  ऩ रन, दूध उत्ऩ दन, कुखयु ऩ रन य वॊगयुऩ रन, व रीन रीको 
हवजवृहर्द् तथ  फीउ प्रशोधन, कृहष फज यीकयण, दगु्ध सॊकरन तथ  डेयी उद्योग रग मतक  
आमोजन हरु सॊच रन बएक  छन।् 
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 सहक यी प्रजशऺण भ पभ त सम्फन्द्धी २५ वट  त नरभ सञ्च रन य त नरभफ ट ६३२ जन  
र ब जन्द्वत बएक  छन। 

 हवगत च य वषभभ  हवनबन्न सहक यी सॊस्थ हरुर ई जम्भ  अनदु न यकभ रु.१6,4६,८8,920/- 
प्रद न गरयएको छ । जसभध्मे फीउऩूॉजी अनदु नतपभ  ९ य ऩुॉजीगत व  अन्द्म अनदु नतपभ  १९० 
वट  सहक यीर ई अनदु न ददईएको छ। 

 व रीन रीको हवजवृहर्द् क मभक्रभ अन्द्तगभत वीउ बण्ड यण, गोद भघय य सॊकरन केन्द्र  ननभ भणक  
र नग २२ वट  सहक यी सॊस्थ हरूर इभ वीउऩूजजॊ अनदु न हवतयण बएको छ। 

5.8 बनूभ व्मवस्थ    

सॊहवध न वभोजजभ प्रदेशको अनधक यऺेि नबि ऩने बनूभ व्मवस्थ  सम्फन्द्धी अनधक ॊश क मभहरु सॊघीम 
सयक यरे हस्त न्द्तयण नगद भ प्रदेशभ  बनूभ व्मवस्थ को ऺेिभ  उल्रेखननम प्रगनत हनु सकेको छैन य 
सॊयचन  ऩनन फन्न सकेको छैन ्तथ हऩ बनूभ व्मवस्थ ऩनको ऺेिभ  मस भन्द्ि रमव ट बएक  भखु्म-
भखु्म उऩरजव्धहरु देह म फभोजजभ यहेक  छन।् 

 सदूुयऩजिभ प्रदेश नबिक  २४ वट  न ऩी तथ  भ रऩोत क म भरमहरुको ऩूव भध य हवक स तथ  
शे्रस्त  सधु यभ  रु. ८० र ख हवननमोजन बई ऩवु भध य ननभ भण तथ  शे्रस्त  सधु य सम्फन्द्धी 
क मभहरु न ऩी तथ  भ रऩोत क म भरमहरुरे गरययहेक  छन। 

 बनूभहहन दनरत, बनूभहहन सकुुम्व सी य अव्मवजस्थत वसोव सीको व्मवस्थ ऩन गनभ गठन बएको 
तत्क नरन बनूभ सम्फन्द्धी सभस्म  सभ ध न आमोग तथ  ह रको य हष्डम बनूभ आमोगसॊग सहक मभ 
गरयएको छ। 

 भखु्मभन्द्िी एहककृत फस्ती हवक स क मभक्रभ अन्द्तगभत गयीफ तथ  हवऩन्न वगभको ऩहहच न गयी 
फस्ती ब्मवस्थ ऩन क मभक्रभ अन्द्तगभत क मभक्रभ सॊच रन बएक  स्थ नहरुभ  ननभ भण धीन जम्भ  
७४ घय भध्मे भेल्रेखक  १७ वट  घय ननभ भण सम्ऩन्न बई व ॉकी घयहरु ननभ भणको अजन्द्तभ 
चयणभ  यहेको छन।् 

क्र.
सॊ. 

भखु्मभन्द्िी एहककृत फस्ती हवक स 
क मभक्रभको स्थ न 

घय ननभ भण 
सॊख्म  

कैहपमत 

१. फेदकोट नगयऩ नरक - ५, धयभऩयु, 
कञ्चनऩयुभ  

२५ घय हवऩन्न सभदु मको र नग(ननभ भण नधन) 
 

२. डोटीको ददऩ मर नसरगढी न.ऩ .य जऩयुभ  ७ घय फ दद सभदु मको र नग (ननभ भण नधन) 
३. भेल्रेख ग उॉऩ नरक ,अछ भ १७ घय शसतभ अनदु नफ ट ऩहहयो 

हऩनडतहरुर ई(ननभ भण सम्ऩन्न बएको) 

४. बजनी न.ऩ . कैर री, बरुुव  य जीफस्तीभ  २५  घय रोऩोन्द्भखु य जी सभदु मको र नग 
(ननभ भण नधन) 

 जम्भ  ७४ घय  
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ननभ भण सम्ऩन्न बएक  बवनहरु भेल्रेख, अछ भ        

 
ननभ भण धीन बवनहरु बजनी, ददऩ मर तथ  वेदकोट  

 मस प्रदेशभ  यहेक  भकु्त हनरम , भकु्त कभैम  य भकु्त कम्रहयीहरु भध्मे केही सॊख्म भ  नेऩ र 
सयक यरे प्रभ णीकयण गनभ छुट बएको बने्न सम्फजन्द्धत सयोक यव र  तथ  हवनबन्न भ ध्मभव ट 
ज नक यी प्र प्त बईसकेऩनछ भन्द्ि रमरे केही ऩ नरक भ  त्म ॊक सॊकरन गद भ  देह म वभोजजभ 
त्म ॊक हववयण प्र प्त बएको छ। 

क्र.सॊ. स्थ नीम तह 
त्म ॊकभ  छुट बएक  घयधयुी सॊख्म  
हनरम  कभैम  कभरहयी 

१. गौयीगॊग  नगयऩ नरक , कैर री १९९ २९३ १६० 

२. चयेु ग उॉऩ नरक , कैर री ८१ २ १ 

३. भोहन्द्म र ग उॉऩ नरक , कैर री  ११२ - - 

४. शकु्र प ॉट  नगयऩ नरक , कञ्चनऩयु ३६५ ६ - 

५. बीभदत्त नगयऩ नरक , कञ्चनऩयु ३४६ - - 

 जम्भ  ११०३ ३०१ १६१ 
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सदुयुऩजिभ प्रदेशको कृहष तथ  ऩशऩुॊछी सम्फन्द्धी हवहवध ज नक यी त नरक  
क्र.सॊ. हववयण त्म ॊक 

१ कुर खेनत मोग्म जनभन ३,६९,७९६ हेक्टय  

२ खेती गरयएको ऺेिपर ३,१८,५२६ हेक्टय  

३ कृहष ऩेश भ  ननबभय जनसॊख्म  ८४ प्रनतशत  

४ कुर नसॊजचत ऺेिपर ५३.५ प्रनतशत  

५ प्रनत कृषक ऩरयव य खेतीमोग्म जग्ग  उऩरब्धत  ०.५३ हेक्टय 

 

क्र. 
सॊ. 

जजल्र  कुर ऺेिपर 
(हे.) 

खेतीमोग्म 
जनभन (हे.) 

खेती 
गरयएको 

जनभन (हे.) 

नसॊजचत ऺेिपर (हे.) 

वषभबयी आॊजशक जम्भ  

१ कैर री ३२३५०० ९०००० ८६४५० ४२७०० २७८०० ७०५०० 

२ कञ्चनऩयु १६१७४१ ५९६०२ ५६६०२ १५८७४ २३८११ ३९६८५ 

३ अछ भ २११०८५ ५६३४७ ४२४१३ ३६८३ ६५९३ १०२७६ 

४ डोटी १९६०१८ ३२२७६ २५५०० ७२६६ ५९५५ १३२२१ 

५ डडेरधयु  १५३८०० ११६१६ १०६६७ ३२०२ १८०६ ५००८ 

६ फैतडी १४५११३ ३१४८५ २५७०० २८७७ ७६२३ १०५०० 

७ फ जयु  २१८८०० २४३१९ २०१५५ २३५२ ८३० ३१८२ 

८ फझ ङ ३६७८४५ ३४६०७ २८२१४ ६०४२ ३९१३ ९९५५ 

९ द च ुभर  २३२२०० २९५४४ २२८२५ ५४९५ १९६३ ७४५८ 

जम्भ  २०१०१०२ ३६९७९६ ३१८५२६ ८९४९१ ८०२९४ १६९७८५ 

प्रनतशतभ  २८.१०% २५.२०% ५३.५०% 



124 



125 

 



126 

 



127 

प्रदेश सयक य स्थ ऩन ऩि त हवतयण गरयएक  कृहष औज य मन्द्ि उऩकयणको हववयण 

क्र. 
सॊ. 

कृहष औज य मन्द्ि 
उऩकयण 

जजल्र  

अछ
 भ

 

वझ
 ङ्ग

 

वैत
डी

 

व 
जयु

  

डडे
ल्ध

यु  

द 
चु भर

  

डो
टी

 

कै
र 
री

 

क
ञ्चन

ऩयु
 

जम्
भ 

 

१ नभननहटरय 19 ४१० 167 50 १५४ २० १२ ४३ ४७२ १३४७ 

२ ऩ वय हटरय 0 ८ 
 

0 २० 
  

६९१ ५१५ १२४४ 

३ ध न थ्रसेय 1 २५ १० 0 २ 
  

८ ५ ५१ 

४ गह ुथ्रसेय 2 ३२ ८ 10 ४ १ 
 

५ ७ ६९ 

५ योट बेटय 0 
  

0 ० 
  

३४ ५० ८४ 

६ रयऩय 0 ५ 
 

0 ० 
  

११४ २२ १४१ 

७ कनभ सेरय 1 ५ ७ 8 २०० ४ 
   

२२५ 

८ वत उने ऩॊख  20 
 

२२ 
      

४२ 

९ अथभ नडगय 5 
        

५ 

१० ऩ ऩय स्प्रमेय 10 
        

१० 

११ पुट स्प्रमेय 10 
        

१० 

१२ भेटरहवन 50 
        

५० 

१३ आट  चक्की 
  

१४ 
      

१४ 

१४ ऩोटेटो प्र न्द्टय 
  

२ 
      

२ 

१५ उख ुऩेल्ने भेनसन 
  

4 
  

१ 
   

५ 

१६ ख डर खन्ने भेनसन 
      

२ 
  

२ 

१७ रम क्टय 
       

२ 
 

२ 

१८ अन्द्म 
       

९२२ १०० १०२२ 

 

 जम्भ  
         

४३२५ 
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वीउ उत्ऩ दनको हववयण 

वीउ उत्ऩ दनको अवस्थ   

क्र.सॊ. फ री 
आ.फ. २०७४/०७५ आ.फ. २०७8/०७9 

ऺेिपर हे. उत्ऩ दन भे.ट. ऺिेपर हे. उत्ऩ दन भे.ट. 
1 ध न  1005 3733 1316 4736 

2 गह ु 1390 4060 1701 5507 

3 भकै 63 125 146 282 

4 आर ु 15 150 40 480 

5 तयक यी 47 27 76 30 

६ तोयी 18 10.5 25 16 

७ भसयुो 27 25 35 35 

  जम्भ  2565 8130 3340 11085 
 

परपूर वगैच  स्थ ऩन  (५० वोट बन्द्द  भ नथ) को सॊख्म  
परपूर वगैच  स्थ ऩन  (५० वोट बन्द्द  भ नथ) को सॊख्म  

क्र.सॊ. व री आ.फ. २०७४/०७५ आ.फ. २०७८/०७९ 

1 आॉऩ 70 ७5 

2 सनु्द्तर  ज त 505 826 

3 ओखय 223 820 

4 हकहव 7 69 

5 केय  470 647 

6 स्म उ 160 438 

7 नरजच 20 २4 

8 हहउदे परपूर 0 205 

9 वषे परपूर 10 303 

10 ड्रगन िुट 0 ५ 

 

जम्भ  1465 3४१२ 
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जजल्र भ  यहेक  परपूर ननजी नसभयी हववयण 

जजल्र भ  यहेक  परपूर ननजी नसभयी हववयण 

क्र.सॊ. फ री 
जम्भ  

आ.फ. २०७४/०७५ आ.फ. २०७८/०७९ 

१ सनु्द्तर  ज त 33 5५ 

2 ओखय 31 ४९ 

३ हकहव 0 ४ 

4 आऩ 1 ३ 

५ स्म उ 0 ४ 

6 अम्व  0 2 

७ न स्ऩ ती 0 1 

8 हहॉउदे परपूर 2 6 

९ वषे परपूर 10 2९ 

10 ड्रगन िुट 0 ३ 

  जम्भ  77 1५६ 
 
ऩशजुन्द्म उत्ऩ दन हववयण 

ऩशजुन्द्म उत्ऩ दन  

क्र.स. ऩशजुन्द्म उत्ऩ दन  एक ई आ.फ. २०७४/0७५ आ.फ. २०७८/0७९ 

१ दूध उत्ऩ दन भे. टन २०८८५४ ३१०८५४ 

२ भ स ु भे. टन २९७९२ ३२९१५ 

३ अण्ड  गोट  ४८४१६ ५०३४८ 

४ भ छ  भे. टन १३७६.६६ ४७६० 

 

ऩशऩनु्द्छीजन्द्म ऩवु भध य तथ  भेसीनयी औज यहरु हववयण 

ऩशऩनु्द्छीजन्द्म ऩवु भध य तथ  भेसीनयी औज यहरु 

क्र.स. हववयण एक ई २०७४/७५ २०७८/७९ कैहपमत 

१ भ स ुऩसर सधु य सॊख्म  ११० १६५   

२ डेयी ऩसर सधु य सॊख्म  १०० १४०   

३ Hygenic meat Mart सॊख्म  २ ११   

४ फधस्थर सॊख्म  १ ६   
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क्र.स. हववयण एक ई २०७४/७५ २०७८/७९ कैहपमत 

५ नभनु  डेयी ऩसर सॊख्म  ५ १८   

६ नभनु  भोडेर प भभ सॊख्म  १५० २७५   

७ ऩश ुसॊकरन केन्द्र सॊख्म  २ ८   

८ कृजत्तभ गब भध न प्रनत वषभ सॊख्म  ११००० ३००००   

९ येनडनभल्क ट्य ङ्कय सॊख्म  ० १   

१० ढुव नी स धन सॊख्म  ० २४   

११ रयपयर भ्म न सॊख्म  ० १   

१२ 

ऩश ुरयपयर अस्ऩत र (ननभ भणको 
अजन्द्तभ चयणभ  यहेको) सॊख्म  ० १   

१३ स इरेज भेनसन सॊख्म  ० १   

१४ क नरज प भभ सॊख्म  ० ४   

१५ ऩशू खोऩ प्रनत वषभ( र ख) सॊख्म  ३ १०   

१६ ऩशजुन्द्म रघ ुउद्योग सॊख्म  ० ३ 

  

प्रदेशस्तयीम सहक यी सॊस्थ को हववयण 
क्र.सॊ. सहक यी सॊस्थ  सॊख्म  शमेय ऩूॉजी फचत ऩरयच रन शमेय सदस्म 

१ ३५८ १३११६०५६८३ ७१६९२८७२२७ २०५०६० 
 
 प्रदेश सयक यफ ट र ब जन्द्वत कृषकहरुको हववयण 

र ब जन्द्वत 
कृषक 
ऩरयव य 
सॊख्म   

र ब जन्द्वत कृषक सॊख्म  
रैंनगक स भ जजक आनथभक 

मवु
  कृ

षक
  

भह
हर

  

ऩरु
ष 

जम्
भ 

 

दनर
त 

जन
ज 
नत 

अन्द्
म 

जम्
भ 

 

हव
ऩन्न

 

अन्द्
म 

जम्
भ 

 

33
27

92
 

4
0
71

63
 

38
53

35
 

79
24

98
 

74
16

8
 

12
24

72
 

59
58

58
 

79
24

98
 

28
33

53
 

50
91

4
5 

79
24

98
 

55
4
26

0
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बटेरयनयी अस्ऩत र तथ  ऩश ुसेव  हवऻ केन्द्र, कैर रीको बवन 
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6. बौनतक ऩूव भध य हवक स भन्द्ि रम 

6.1 ऩरयचम 

नेऩ रको सॊहवध नरे भरुकुर ई सॊघीम सॊयचन भ  रुऩ न्द्तयण गये सॉगै सॊघ, प्रदेश य स्थ नीम तह गयी 
तीन तहको सॊघीम सॊयचन  अनकूुर सॊघीम रोकत जन्द्िक गणतन्द्ि त्भक श सन प्रण री र गू गयी तीनै 
तहरे गने क मभ जजम्भेव यीहरूको क मभसूची सभेत स्ऩष्ट व्मवस्थ  गयेको छ। सदूुयऩजिभ प्रदेश सयक य 
(क मभ हवब जन) ननमभ वरी, २०७४ अनसु य प्रदेश स्तयक  बौनतक ऩूव भध य तथ  म त म त व्मवस्थ , 
ऊज भ, जरस्रोत तथ  नसॊच इ,  शहयी हवक स तथ  बवन ननभ भण, ख नेऩ नी तथ  सयसप इ रग मतक  
हवषमहरु मस भन्द्ि रमको क मभऺ ेि नबि ऩदभछन ्। बौनतक ऩूव भध यसॉग सम्फजन्द्धत ऺेिहरुक  र नग 
आवश्मक नीनत, क ननु, गरुुमोजन , मोजन , भ ऩदण्ड, क मभहवनध, ननदेजशक , अनगुभन, भूल्म ङ्कन, 
भभभत सम्ब य, सभन्द्वम, ननमभन, अध्ममन, अनसुन्द्ध न रग मत क मभहरु मस भन्द्ि रमफ ट सम्ऩ ददत 
हनु्द्छन ्।मस भन्द्ि रम भ तहत ९ वट  जजल्र भ  २९ वट  ऺेिगत क म भरमहरु यहेक  छन।् 
 

6.2 ऺिेगत प्रगनत (आ.व. २०७४/०७५ देजख २०७८/०७९ सम्भ) 
क. ऩूव भध य हवक स, सडक तथ  ऩरु 
 सडक ऩूव भध य तपभ  ४००.२८ हक.नभ. क रो-ऩिे ऩक्की सडक, ७६९.२१ हक.नभ. खण्ड जस्भत 

(ग्र वेर) सडक य १३२३.०३ हक.नभ. भ टे सडक ननभ भण सम्ऩन्न बएको छ । आ.व. 
२०७8/79 भ  थऩ २२ वट  सडक ननभ भण आमोजन हरुको फहवुषॉम स्रोत सनुनजितत  बई 
ननभ भण प्रहक्रम भ  गएक  छन ्जसफ ट अऩेजऺत उऩरब्धी करयफ १८.२ हक.नभ. नम ॉ रम क, 
१४५.०८ क रो-ऩिे ऩक्की सडक, १६१ हक.नभ. खण्ड जस्भत (ग्र वेर) सडक गयी कुर जम्भ  
३२४.२८ हक.नभ.  थऩ नम ॉ सडक ननभ भण तथ  स्तयोन्ननत हनुेछ ।  

 प्रदेश अन्द्तगभतक  हवनबन्न जजल्र क  सडक सञ्ज रभ  २२ वट  सडक ऩरु ननभ भण सम्ऩन्न 
बएक  छन ्बने ५२ वट  भोटय ऩरु क्रभ गत/ननभ भण धीन यहेक  छन ्स थै थऩ नम ॉ ६७ 
वट  सडक ऩरु आ.व. २०७९/०८० को व हषभक क मभक्रभभ  प्रस्त हवत बएक  छन।् 

 सॊघ, प्रदेश य स्थ नीम तहको सहक मभभ  झोरङु्गे ऩरु ननभ भणको ऺेिगत अवध यण भ  २३३ 
वट  झोरङु्ग ेऩरु ननभ भण सम्ऩन्न बएक  छन ्। प्रदेश सयक य अन्द्तगभत आफ्नै फजेटभ  ३१ 
वट  य स्थ नीम तहरे  २९ वट  गयी जम्भ  २९३ वट  झोरुॊगे ऩरु ननभ भण सम्ऩन्न बएक  
छन ्बने ४७ वट  क्रभ गत रुऩभ  ननभ भण धीन छन ्। स थै च र ुआ.व. २०७९/०८० को 
व हषभक क मभक्रभभ  थऩ ३१ वट  नम ॉ प्रस्त हवत बएक  छन ्।  
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ख. ऊज भ, जरस्रोत, नसॊच इ तथ  तटफन्द्धन  

 नौग ड जरनफद्यतु आमोजन , द च ुभर  (६.९७ भे.व .) को प्र यजम्बक व त वयणीम प्रब व अध्ममन 
सहहत हवस्ततृ  सम्ब व्मत  अध्ममनको क मभ बइयहेको छ। आग भी आ.व. २०७९/०८० 
देजख स्रोत सनुनजितत  गयी आमोजन  क म भन्द्वमनको प्रहक्रम  थ नरनेछ ।   

 सनुभम ग ड जरनफद्यतु आमोजन , फैतडी (७.७५ भे.व .) को प्र यजम्बक व त वयणीम प्रब व 
अध्ममन सहहत हवस्ततृ  सम्ब व्मत  अध्ममनको क मभ बइयहेको छ। आग भी आ.व. 
२०७९/०८० देजख स्रोत सनुनजितत  गयी आमोजन  क म भन्द्वमनको प्रहक्रम  थ नरनेछ ।  

 अऩय सनुभम ग ड जरनफद्यतु आमोजन , फैतडी (७.७१ भे.व .)को प्र यजम्बक व त वयणीम प्रब व 
अध्ममन सहहत हवस्ततृ  सम्ब व्मत  अध्ममनको क मभको र नग ऩय भशभद त  छनौटको र नग 
भूल्म ॊकनको क मभ बइयहेको छ। आग भी आ.व. २०७९/०८० देजख स्रोत सनुनजितत  गयी 
आमोजन  क म भन्द्वमनको प्रहक्रम  थ नरनेछ ।  

 फैकजल्ऩक उज भको हवक स य प्रवर्द्भनको र नग ३ वट  ऩरयमोजन को हवस्ततृ ऩरयमोजन  प्रनतवेदन 
तम य बएको छ बने १ ऩरयमोजन को ऩूवभ सम्ब व्मत  अध्ममन गरयएको छ।त्मस्तै गत आनथभक 
वषभभ  डोटीको फोगट न पुडनसर ग उॉऩ नरक  य फैतडीको नडर सैनी ग उॉऩ नरक भ  सोर य 
नभननग्रीड जड न क मभ सञ्च रन बई सम्ऩन्न हनुे अवस्थ भ  यहेको छ ।   

 बनूभगत नसॉच ई य सतह नसॉच ई तपभ  सॊच नरत आमोजन हरु अन्द्तगभत ऩक्की कुरो १९०१ 
हक.नभ., कच्ची कुरो २८५ हक.नभ., य १७६३ वट  नडऩ ट्युफेर य स्म रो ट्युफेर ननभ भण बै 
१२९४५ हेक्टय ऺेिपरभ  नम ॉ नसॉच ई सहुवध  ऩगेुको छ बने १०५२७ हेक्टय ऺेिपरभ  
भभभत सॊब य/ऩनु्ननभ भणफ ट नसॉच ई सहुवध  ऩगेुको छ ।  

 प्रदेश य जध नी तोहकएको ऺेि (गोद वयी ऩरु देजख ५ हक.नभ. तल्रो तटीम ऺिे) भ  नदी 
ननमन्द्िण क मभ को र नग हवस्ततृ  सम्ब व्मत  अध्ममन बएको छ । 

 नदी ननमन्द्िण, तटफन्द्ध य ऩहहयो ननमन्द्िण तपभ  कुर जम्भ  १५७ हक.नभ. नदी ननमन्द्िण तथ  
सॊयऺण (प्रोटेक्सन) को क मभ सम्ऩन्न बइ ३३९५ हेक्टय जनभन उक स तथ  कट न योक्न े
क भ बएको छ। 

 कैर री य कॊ चनऩयुक  हवनबन्न नदीहरु जस्तै् क न्द्र , कटैनी, फनय , जशफगॊग , चौधयको नदी 
ननमन्द्िण सम्फन्द्धी क मभ प्र यम्ब गरयएको छ। 

ग. आव स तथ  शहयी हवक स  

 जनत  आव स क मभक्रभ अन्द्तगभत रजऺत वगभक  जनत को र नग जम्भ  २९६० वट  ननजी 
आव स बवन ननभ भण सम्ऩन्न बई हवऩन्न जनत र ई हस्त न्द्तयण बएक  छन ् बन े ४१७ वट  
स भदु हमक/सयक यी बवन ननभ भण बएक  छन।् 
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घ. ख नऩे नी, सयसप ई तथ  स्वच्छत  
 ख नेऩ नी तथ  सयसप इ तपभ  ७२३ वट  आमोजन हरु (नम ॉ तथ  ऩनुननभभ भण) सम्ऩन्न बई 

आध यबतूस्तयको सेव फ ट १८३,३८७ य भध्मभस्तयको सेव फ ट ५९,३०३ गयी कुर 
२४२६९० जन  स्वच्छ ख नेऩ नीको सेव फ ट र ब जन्द्वत बएक  छन।् 

 प्र देजशक ख नेऩ नी सयसप इ तथ  स्वच्छत  मोजन  (P-WASH) तम य बैयहेको छ ।   
 ङ. म त म त व्मवस्थ  तपभ  
 म त म त व्मवस्थ  अन्द्तगभत दईु ऩ ॊग्र-े ७३६३६, तीन ऩ ॊग्र-े ९२०९ य च य ऩ ॊग्र-े१२३७७ गयी 

जम्भ  ९५२२२ वट  नम ॉ सव यी स धन दत भ बएक  छन ् बने कुर य जस्व रु. ३ अवभ १२ 
कयोड ३८ र ख सॊकरन बएको छ । 

 प्रदेश वस सेव  ननगभ गठन तथ  सञ्च रनक  र नग सम्ब व्मत  अध्ममन गरयएको छ।ह र 
म त म त व्मवस्थ  क म भरम, कैर री य कञ्चनऩयुव ट सव यी च रक अनभुनतऩि हवतयण 
बइयहेकोभ  च र ुआ.व.२०७८/७९ देजख म त म त व्मवस्थ  क म भरम डोटी य डडेल्धयु फ ट ऩनन 
सव यी च रक अनभुनत ऩि हवतयणको प्रहक्रम  सरुु बएको छ । 

6.3 प्रदेश गौयवक  आमोजन  
प्रदेश सयक यरे नौ वट  प्र देजशक यणनीनतक भहत्त्वक  सडक मोजन र ई प्रदेश गौयवक  मोजन को 
रुऩभ  छनौट गयी ननभ भण क मभर ई उच्च प्र थनभकत  स थ क मभ अग नड फढ एको छ । कुर रम्फ ई 
करयफ १०२६ हक.नभ.  यहेको नौ वट  प्रदेश गौयवक  आमोजन हरुको अनभु ननत र गत रू. ३७ 
अफभ १२ कयोड यहेको छ । जसभध्मे करयफ ५४७ हक.नभ. को हवस्ततृ आमोजन  प्रनतवेदन तम य 
बएको छ बने करयफ ४७९ हक.नभ. को हवस्ततृ आमोजन  प्रनतवेदन तम य गनभ फ ॉकी छ । ह रसम्भ 
नफनबन्न खण्डभ  ७० हक.नभ. क रोऩिे सडक य ३५१ हक.नभ. भ टे सडकको ननभ भण क मभ सम्ऩन्न 
बैसकेको छ। कुर २२९ हक.नभ. सडक ननभ भण क मभ क म भन्द्वमनको प्रहक्रम भ  यहेको छ। प्र देजशक 
गौयवक  मोजन हरुको  हववयण देह म फभोजजभ यहेको छ । 
१. बजनी-छोटी बन्द्स य-जखभडी-ठुरीग ड सडक (कैर री) 
सदूुयऩजिभ प्रदेश सयक यफ ट प्रदेश गौयवको आमोजन क  रुऩभ  ऩहहच न गयी ननभ भण क मभ अग नड 
फढ ईएको बजनी-छोटी बन्द्स य-जखभडी-ठुरीग ड सडकको कुर रम्फ ई ६० हक.नभ. यहेको छ। 
कैर री जजल्र को बजनी नगयऩ नरक जस्थत ब यतसॉगको अन्द्तय भहष्डम सीभ  छोटी बन्द्स य चेनजे 
०+००० फ ट सरुु बई बजनी नगयऩ नरक को केन्द्र बजनी फज य हुॉदै ज न े मस सडकरे चेनजे 
३४+८३५ भ  फदभगोरयम  ग .ऩ . जस्थत फौननॉम  फज यभ  भहेन्द्र य जभ गभ हुॉदै उत्तय भोहन्द्म र 
ग उॉऩ नरक को जखभडी फज य चेनेज ६०+००० ठुरीग ड सम्भ ऩगु्दछ ।आमोजन को चेनेज 
०+००० देजख ४४+९३५ सम्भ Plain & Rolling Terrain यहेको छ बने चेनजे ४४+९३५ देजख 
६०+००० सम्भ Hilly  Terrain यहेको छ। 
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बजनी छोटी बन्द्स य चेनजे ०+००० देजख बजनी फज यसम्भ १० हक.नभ. सडक खण्ड जस्भत यहेको य 
तत्क रीन जजल्र  प्र हवनधक क म भरमको SNRTP क मभक्रभ अन्द्तगभत बजनी फज य देजख जोशीऩयु 
ग उॉऩ नरक को केन्द्र हुॉदै फदभगोरयम  ग उॉऩनरक को केन्द्र तथ  भहेन्द्र य जभ गभसम्भ २४ हक.नभ. 
(३४+८३५) सडक नसङ्गर रेन Otta-Seal  प्रहवनधफ ट ननभ भण सम्ऩन्न बएको छ बन ेउक्त सडकको 
चेनेज ३४+८३५ (फौननम  फज य) देजख चेनेज ३७+८३५ सम्भको करयफ ३ हक.नभ. सडक खण्ड 
आ.व. २०७६/०७७ भ  ऩूव भध य हवक स क म भरम, कैर रीफ ट ठेक्क  आव्ह न बई Intermediate 

lane DBST Surface सडक ननभ भण धीन छ। ह रसम्भ मस आमोजन भ  कुर रू. ४ कयोड ७३ 
र ख खचभ बएको छ। 
2. सहजऩयु फोगट न ददऩ मर सडक (डोटी) 
सहजऩयु फोगट न ददऩ मर सडकरे कैर री जजल्र को सहजऩयु देजख डोटी जजल्र को हवहऩनगय, 
अत्तयक ड , नछनडख न, वोगट न, व मर, य न ग उ, य जऩयु, ददऩ मर सम्भको सडक खण्डर ई 
सभेटेको छ । मस सडकको कुर रम्फ ई करयफ २०५ हक.नभ. यहेकोभ  सहजऩयु  (चेनेज ०+०००) 
देजख अत्तयक ड सम्भ ५० हक.नभ. सडक हवब गव ट क म भन्द्वमन बइयहेकोभ , फ ॉकी १५५ हक.नभ. 

सडक भध्मे ऩूव भध य हवक स क म भरम डडेल्धयु  अन्द्तगभत ददऩ मर  (चेनजे २०५+०००) देजख 
य न ग उॉसम्भ १० हक.नभ. क रोऩिे सडकको क भ सम्ऩन्न बैसकेको य य न ग उॉ देजख व मरसम्भ 
१० हक.नभ. को ठेक्क  सम्झौत  बई क रोऩिेको क मभ ननभ भणको चयणभ  यहेको य थऩ ७.५ हक.नभ. 
क रोऩिे गनभक  र नग ठेक्क  सम्झौत  बएको छ । फ ॉकी १२७.५ हक.नभ. सडकको रम क खोल्न े
क मभ सम्ऩन्न बईसकेको छ । आमोजन फ ट डोटी जजल्र को ददऩ मर सीरगढी नगयऩ नरक को 
ददऩ मर, के. आई नसॊह ग उॉऩ नरक , फोगट न पुजससर ग उॉऩ नरक  य कैर री जजल्र को चयेु 
ग उॉऩ नरक  करयफ २०००० घयधयुी य १०५००० जनसॊख्म  र ब जन्द्वत हनुेछन।् मस आमोजन को 
(१५५ हक.नभ.) कुर अनभु ननत र गत रु ४ अफभ १२ कयोड यहेको छ।  
3.दैजी नरप्न  जोगवूढ  सरोन जचहकभ टे्टे  ऩोखय  ढुङ्ग ड फझ ङ सडक (कन्द्चनऩयु, डडेल्धयु  य फैतडी) 
दैजी-नरप्न -जोगफडु -सरौन-जचहकभ टे्टे -घट र-ऩोखय -वेर ऩयु-ढुॊग ड-देउय  सडक आमोजन रे कञ्चनऩयु 
जजल्र को दैजी देजख डडेल्धयु  जजल्र को ऩयशयु भ न.ऩ .को नरप्न , ग ईव दे, जोगफडु , सरौन, 
करेन , गोगन तथ  आनरत र ग .ऩ .को ननङ्र ड रग मत भह ब यत खण्ड, अभयगढी न.ऩ .को 
जचयहकटे्टे , घट र, ऩोखय  य नवदगु भ ग .ऩ .को असऩु भ, कोटेरी, सेयी, वेर ऩयु, नसयोडको स थै फैतडी 
जजल्र को ढुॊग ड हुॉदै फझ ङ्ग जजल्र को देउय सम्भको सडक खण्डर ई सभेटेको छ । 

सदूुयऩजिभ प्रदेश सयक यव ट आनथभक वषभ २०७५/७६ देजख क भ बइयहेको मस सडकको जम्भ  
रम्फ ई १६८ हक.नभ. (कन्द्चनऩयु २३ हक.नभ., डडेल्धयु  ११५ हक.नभ., फैतडी य फझ ङ्ग ३० 
हक.नभ.) यहेकोभ  कन्द्च ऩयु जजल्र  अन्द्तगभत ऩने दैजी- नरप्न  खण्डको २३ हक.नभ. भध्मे ६ हक.नभ. 
क रोऩिे सम्ऩन्न, १३.५ हक.नभ. क रोऩिे ननभ भण चयणभ  फ ॉकी ३.५ हक.नभ. को रम क खरु  
बईसकेको छ ।  
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डडेल्धयु  जजल्र  अन्द्तगभत ऩने ११५ हक.नभ. भध्मे जोगफडु  ग ईव दे ५ हक.नभ. य जोगफडु  सरौन 
खण्डको ४ हक.नभ. गयी जम्भ  ९  हक.नभ. क रोऩिे सम्ऩन्न बइसकेको छ बने ग ईव दे नरप्न  १२ 
हक.नभ., सरौन केरेन  ५ हक.नभ. य ऩोखय -फेर ऩयु १३.५  हक.नभ. सम्झौत  बई जम्भ  ३०.५  
हक.नभ. ननभ भण चयणभ  यहेको छ । मसयी मस सडकको कुर रम्फ ई १६८ हक.नभ. भध्मे ३६ 
हक.नभ. सडक क म भन्द्वमनभ  यहेको छ।  
मस सडकको जम्भ  रम्फ ई १६८ हक.नभ. भध्मे १५ हक.नभ. क रोऩिे सम्ऩन्न बईसकेको छ बन े
कन्द्चनऩयु १३.५ हक.नभ., डडेल्धयु  ३०.५ हक.नभ. गयी  ४४ हक.नभ.  स्तयोन्ननत बइयहेको छ । 
कन्द्चनऩयु ३.५  हक.नभ., डडेल्धयु  ७४.५ हक.नभ., फैतडी य फझ ङ्ग ३० हक.नभ. गयी जम्भ  १०९ 
हक.नभ. भध्मे करयफ ४५ हक.नभ. रम क खरु  गनभ फ ॉकी सहहत स्तयोन्नती गनुभ ऩने छ । मो 
आमोजन  धनगढी-डडेल्धयु  य डडेल्धयु -देउय  (वझ ङ्)को वैकजल्ऩक सडकको रुऩभ  सभेत प्रमोगभ  
आउनेछ। 
4.ऩ तीह ल्न  तरकोट स इऩ र हमु्र  सडक मोजन  (फझ ङ्ग) 
मस सडक मोजन रे डोटी जजल्र को सीभ न  ऩ तीह ल्न फ ट फझ ङ्ग हुॉदै हमु्र  जजल्र को सीभ न सम्भ 
सडक जोसने रक्ष्म य खेको छ।फझ ङ्ग जजल्र को थर य  ग उॉऩ नरक , खप्तडछ न्न  ग उॉऩ नरक , 
जमऩृ् वी नगयऩ नरक , भष्ट  ग उॉऩ नरक , तरकोट ग उॉऩ नरक , तथ  स इऩ र ग उॉऩ नरक र ई 
सडक सॊज रभ  सभेटेको मस सडकको कुर रम्फ ई ९५ हक.नभ. यहेको छ।प्रदेश गौयवको मो 
आमोजन फ ट करयफ १० हज य घयधयुी य ७० हज य जनसॊख्म  र ब जन्द्वत हनुकु  स थै ननभ भण 
सम्ऩन्न बएऩनछ डोटी, फझ ङ्ग, हमु्र  जजल्र र ई जोसन े वैकजल्ऩक सडकको रुऩभ  सभेत प्रमोगभ  
आउनेछ।  
मस सडक आमोजन  अन्द्तगभत ऩ नकोट जड य खण्ड (९.५ हक.नभ.) स्तयोन्ननत बइयहेको य झन न  
जड य (१० हक.नभ.) ठेक्क  सम्झौत  बई क म भन्द्वमनको चयणभ  यहेको सभेत गयी जम्भ  १९.५ 
हक.नभ. भ  प्रदेश सयक यफ ट वजेट हवननमोजन बै सडक स्तयोन्नती बैयहेको छ बने ९५ हक.नभ. भध्मे 
४० हक.नभ. रम क खरु  बई फ ॉकी ३५.५ हक.नभ. रम क खोल्न फ ॉकी यहेको छ । कुर 
अनभु ननत र गत रू. ६ अफभ ११ कयोड भध्मे आनथभक वषभ २०७८/०७९ सम्भभ  रू. ५ कयोड 
१४ र ख खचभ बएको छ । 
5. जचस ऩ नी जॊगरघ ट ऋहषदह फड्डीभ नरक  सडक (अछ भ) 
सदूुयऩजिभ प्रदेश सयक यफ ट प्रदेश गौयवको आमोजन क  रुऩभ  ऩहहच न गयी ननभ भण क मभ अग नड 
फढ ईएको जचस ऩ नी जॊगरघ ट ऋहषदह फड्डीभ नरक  (जचस ऩ नी-जॊगरघ ट-तभु भख द-कभरफज य-
गैयीट ड-दन भ-जमगढ-भेल्रेख-फड्डीभ नरक ) सडकको कुर रम्फ ई २०३ हक.नभ. यहेको छ।कैर री 
जजल्र को जचस ऩ नी (चेनेज ०+०००) देजख सखेुत जजल्र , अछ भ य फ जयु  जजल्र को ध नभभक 
ऩमभटकीमस्थर फड्डीभ नरक  (चेनेज २०३+०००) जोसन ेमस आमोजन रे कैर री जजल्र को रम्की 
चहु  न.ऩ ., भोहन्द्म र ग .ऩ ., सखेुत जजल्र को ऩञ्चऩयुी नगयऩ नरक , अछ भ जजल्र को तभु भख द 



137 

ग .ऩ ., कभरफज य न.ऩ ., भॊगरसेन नगयऩ नरक , फ न्नीगढी जमगढ ग उॉऩ नरक , भेल्रेख ग .ऩ . य 
फ जयु  जजल्र को निवेणी नगयऩ नरक  जोड्नेछ ।  
उक्त सडक आमोजन को कुर र गत अनभु ननत ८ अफभ ४२ कयोड यहेको छ । कुर २०३ हक.नभ. 
रम्फ ई भध्मे ७० हक.नभ. सखेुत य कैर री जजल्र भ  ऩछभ बने फ ॉकी १३३ हक.नभ. अछ भ य 
फ जयु  जजल्र भ  ऩदभछ । उक्त सडक आमोजन को १०८ हक.नभ. को हवस्ततृ  आमोजन  प्रनतफेदन 
तम य बई आ.व.२०७६/०७७ भ  कैर री जजल्र  य अछ भ जजल्र को नसभ न  जॊगरघ टदेजख 
अछ भ जजल्र को तभु भख द ग .ऩ .को फ सक ड सम्भ चेनेज ७०+००० देजख चेनेज ९४+००० 
सम्भभ  २४ हक.नभ. य चेनजे १२८+०० देजख १४०+०० को १२ हक.नभ. गयी कुर ३६ हक.नभ. 
सडक अऩग्रनेडॊगको ठेक्क  सम्झौत  बएको छ । सडकको कुर रम्फ ई भध्मे २५ हक.नभ. रम क 
खोल्न फ ॉकी यहेको छ । मो आमोजन रे कैर री, सखेुत, अछ भ य फ जयु  जजल्र क  भखु्म 
व्म ऩ रयक केन्द्र जोसनकु  स थै ऩयम्ऩय गत रुऩभ  यहेको कण भरी य सदूुयऩजिभ प्रदेशको भखु्म 
व्म ऩ रयक भ गभको क भ गनेछ ।  
6. खप्तड भ तभडी सडक (नसग ट -क ॉड -जमफ गेस्वयी-गैय ख द-दोगड़ी-आहटचौय-भ तभडी) (फ जयु ) 
सदूुयऩजिभ प्रदेश सयक यफ ट प्रदेश गौयवको आमोजन क  रुऩभ  ऩहहच न गयी ननभ भण क मभ अग नड 
फढ इएको खप्तड भ तभडी सडक (नसग ट -क ॉड -जमफ गेस्वयी-गैय ख द-दोगड़ी-आहटचौय-भ तभडी) 
सडकको कुर रम्फ ई ६५ हक.भी. यहेको छ । फ जयु  जजल्र को फड्डीभ नरक  नगयऩ नरक  चेनेज 
०+००० देजख छेडेदह खप्तड ग .ऩ  फ जयु  ६५+००० हक.नभ. र इ जोनडन्द्छ । 
आ.व.२०७६/०७७ भ खप्तड भ तभडी सडक (नसग ट -क ड -जमफ गेस्वयी-गैय ख द-दोगड़ी-आहटचौय-
भ तभडी) चेनजे ०+००० देजख चेनेज २०+००० सम्भ २०हकभी  सडक अऩग्रनेडॊगको र गी ठेक्क  
आव्ह न बइ ननभ भण क मभ सम्ऩन्न बएको छ । फ जयु  सदयभकु भर ई जोसने य जभ गभ अन्द्तगभत 
फल्देभ  वष भम भभ  म त म त सभस्म  हनुे हुॉद  सेय  आहटचौय बौनेय  भ तभडी फैकजल्ऩक य जभ गभको 
रुऩभ  सञ्च रन हनुेछ । 
मस सडक आमोजन को कुर रम्फ ई ६५ हक.नभ. भध्मे भ तभडी-आहटचौय सम्भ १९.५ हक.भी. सडक 
क रो ऩिेको र नग सम्झौत  बएको, आहटचौय-दोगडी १५ हक.भी. रम क खरु  बएको य फ ॉकी 
खण्ड दोगडी- नसगड  सम्भ ३० हक.भी. रम क खरु  गनभक  र नग सम्झौत  बएको छ । उक्त 
आमोजन को अनभु ननत कुर र गत रू. २ अफभ ६० कयोड भध्मे ह रसम्भ करयफ १२ कयोड खचभ 
बएको छ ।  
7. फेरौयी-करवु ऩयु-दोनभल्र -न मर-फुॉडय सडक 
सदूुयऩजिभ प्रदेश सयक यफ ट प्रदेश गौयवको आमोजन को रुऩभ  ऩहहच न गयी ननभ भण क मभ अग नड 
फढ ईएको फेरौयी-करवु ऩयु-दोनभल्र -न मर-फुॉडय सडकको कुर रम्फ ई 46.935 हक.नभ. यहेको 
छ । मस आमोजन रे कञ्चनऩयु जजल्र को दजऺणी बेगभ  अवजस्थत फेरौयी नगयऩ नरक  जस्थत 
ब यतसॉगको अन्द्तय भहष्डम सीभ  चेनजे 0+000 फ ट शरुु बई फेरौयी नगयऩ नरक को केन्द्र हुॉदै 
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करवु ऩयु फज यभ  भहेन्द्र य जभ गभ जोसदै उत्तय चयेुजस्थत कञ्चनऩयुको सीभ  चेनेज 46+935 हुॉदै 
डोटी जजल्र जस्थत फडुयर ई छोटो दयुीभ  जोसदछ। आमोजन को चेनजे 0+000 देजख 34+935 
सम्भ Plain & Rolling Terrain यहेको छ बन े चेनेज 34+935 देजख 46+935 सम्भ Hilly & 

Steep Terrain यहेको छ । 
मस सडकको चेनेज 0+000 अन्द्तय भष्डीम सीभ  फेरौयीदेजख चेनेज 25+835 (४.८ हक.नभ. 
शलु्र प ॉट  य हष्डम ननकुञ्ज ऺेि फ हेक) फन्द्स ह सम्भ सॊघीम सशतभ अनदु नफ ट ऩूव भध य हवक स 
क म भरम, कञ्चनऩयुरे 5.5 भीटय चौड ईको DBST क रोऩिे सम्ऩन्न गयेको छ । सो सडकको 
चेनेज 25+835 फन्द्स ह  देजख चेनजे 34+935 दोनभल्र सम्भको करयफ 9.10 हक.नभ. सडक 
खण्ड प्रदेश सयक यको स्रोतफ ट ऩूव भध य हवक स क म भरम, कञ्चनऩयुफ ट Intermediate lane, Double 

Lane य Four Lane भ  ननभ भण धीन छ बने चेनेज 34+935 दोनभल्र देजख चेनेज 46+935 
कञ्चनऩयुको सीभ सम्भ जम्भ  १२ हक.नभ. सडक खण्डको रम क खोल्न ेक मभ गत आ.व. भ िै सॊघीम 
सशतभ अनदु न क मभक्रभफ ट ऩूव भध य हवक स क म भरम, कञ्चनऩयुरे सम्ऩन्न गयेको छ।  
8. खरॊग  ख य देथर  ऩरयफगड खण्डेश्वयी सडक (फैतडी) 
सदूुयऩजिभ प्रदेश सयक यफ ट प्रदेश गौयवको मोजन को रुऩभ  छनौट बई ऩूव भध य हवक स क म भरम, 
फैतडी भ पभ त क म भन्द्वमन हनुे गयी द च ुभर  जजल्र भ  खरॊग  ख य देथर  ऩरयफगड खण्डेश्वयी सडक 
आमोजन  सॊच रनभ  यहेको छ । द च ुभर  जजल्र भ  सॊच नरत जजल्र कै म त म तको भेरुदण्डको 
रुऩभ  यहेको खरॊग  ख य देथर  ऩरयफगड खण्डेश्वयी सडक आमोजन रे द च ुभर  जजल्र को 
सदयभकु भ, भह क री न.ऩ ., नौग ढ ग .ऩ ., शैल्मजशखय न.ऩ ., भ भ भ ग .ऩ . य अहऩहहभ र 
ग .ऩ .को केन्द्र खण्डेश्वयी सभेतर ई सभेटेको छ। 
मस सडक मोजन फ ट द च ुभर  जजल्र क  करयफ २२००० घयधयुी १,३४,००० जनसॊख्म  र ब जन्द्वत 
हनुेछन ्। ९३ हक.नभ. रम्फ ई यहेको उक्त सडक आमोजन को कुर र गत अनभु ननत ५ अफभ ५१ 
कयोड यहेको छ । कुर ९३ हक.नभ. रम्फ ई यहेको उक्त सडक आमोजन को २८.५ हक.नभ. को 
हवस्ततृ  आमोजन  प्रनतफेदन तम य बई खरॊग -दल्रेख खण्ड ८.५ हक.नभ. य देथ र  नौग ढ़ खण्ड ९ 
हक.नभ गयी जम्भ  १७.५ हक.नभ. आ.व. २०८०/८१ भ  सम्ऩन्न हनुेगयी दईु वट  खण्डभ  ह र 
ननभ भण क मभ बइयहेको छ । उक्त सडक आमोजन को ककभ रे-देथ र  खण्डभ  आ.व. २०७८/७९ 
भ  ६ हक.नभ. सडक क रोऩिे हनुकुो स थै आ.व. २०७९/८० भ  थऩ ८.२ हक.नभ. क रोऩिे गनभ 
फोरऩि आव्ह न बईसकेको छ । मस सडक आमोजन को ६४.५ हक.नभ. को हवस्ततृ आमोजन  
प्रनतवेदन तम य गनभ फ ॉकी यहेको छ बने करयफ १५ हक.नभ. रम क खोल्न फ ॉकी यहेको छ । 
प्रदेश गौयवको उक्त आमोजन रे द च ुभर  जजल्र क  भखु्म व्म ऩ रयक केन्द्र, गोकुरेश्वय य द च ुभर   
सदयभकु भर ई जोसनेछ । मो आमोजन  ननभ भणसॉगै ह र प्रमोगभ  यहेको गोकुरे-खरॊग  सडक बन्द्द  
करयफ २४ हक.नभ. रम्फ ई कभ हनुे य आमोज न फ ट मस ऺेिक  जनत को आनथभक तथ  स भ जजक 
हवक सभ  टेव  ऩगु्नकु  स थै सडक मोजन को अजन्द्तभ नफन्द्द ुद च ुभर  हटॊकय सडकको सरुु नफन्द्दसुॊग 



139 

जोनडएकोरे बहवष्मभ  चीनको नसभ वतॉ फज य त क्र कोट सम्भको व्म ऩ य सभेत सहज हनु े
देजखन्द्छ। 
9.सतफ ॉझ-श्रीब वय-ह ट-द च ुभर  सडक 
ऩूव भध य हवक स क म भरम, फैतडी भ पभ त क म भन्द्वमन हनु ेगयी फैतडी जजल्र भ  सतफ ॉझ-श्रीब वय-ह ट-

द च ुभर  सडक आमोजन  सॊच रनभ  यहेको छ । फैतडी जजल्र कै म त म तको भेरुदण्डको रुऩभ  
यहेको मस सडक आमोजन रे फैतडी जजल्र को सनुभम  ग .ऩ ., ऩचुौडी न.ऩ ., नडर शैनी ग .ऩ . हुॉदै 
द च ुभर  जजल्र को भ भ भ ग .ऩ . सभेटेको छ। 

मस सडक मोजन फ ट फैतडी जजल्र क  करयफ २८५०० घयधयुीक  १,४३,००० जनसॊख्म  
र ब जन्द्वत हनुेछन ् । करयफ ९० हक.नभ. रम्फ ई यहेको उक्त सडक आमोजन को कुर र गत 
अनभु ननत ४ अफभ ९५ कयोड यहेको छ । मस सडक आमोजन को ४५ हक.नभ.को हवस्ततृ  
आमोजन  प्रनतवेदन तम य बई आ.व. २०८०/८१ भ  सम्ऩन्न हनुेगयी सतफ ॉझ-श्रीब वय खण्ड ७ 
हक.नभ. य श्रीब वय-ह ट खण्ड ८ हक.नभ. गयी जम्भ  १५ हक.नभ. को दईु वट  खण्डभ  ह र ननभ भण 
क मभ बइयहेको छ । आ.व. २०७९/८० भ  आमोजन को थऩ ५.५ हक.नभ. क रोऩिे गनभ फोरऩि 
आव्ह न बइसकेको छ बन े४५ हक.नभ. को हवस्ततृ आमोजन  प्रनतवेदन तम य गयी रम क खोल्न े
क मभ फ ॉकी यहेको छ । 
सदूुयऩजिभ प्रदेश सयक यको प्रदेश गौयवको आमोजन को रुऩभ  यहेको उक्त सडक आमोजन रे फैतडी 
जजल्र को सदयभकु भ, खोसऩे द च ुभर  सडक, खोसऩे फझ ङ्ग सडक य द च ुभर  जजल्र को भ भ भ 
ग उॉऩ नरक र ई जोसनेछ । उक्त सडक आमोज न रे त्मस ऺिेक  जनत को आनथभक तथ  स भ जजक 
हवक सको र नग टेव  ऩगु्न,े ध नभभक तथ  ऩमभटकीम ऺेिभ  सधु य हनुे य कृहष उत्ऩ दन फज यसम्भ 
ढुव नी तथ  हवक्री हवतयण गयी आम आजभनभ  टेव  ऩगु्न ेदेजखन्द्छ। 
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6.4 आ.व. २०७४/७५ देजख २०७8/७9 सम्भको जजल्र गत भखु्म उऩरजब्ध 

सूचकहरु (Key 

Indicators) एक
 ई
 

उऩरजब्ध 
जम्भ  
उऩर
ब्धी कै

हप
मत

 

अछ
 भ
 

क
न्द्च
नऩ

यु 

कै
र 
री
 

डॉ डे
रध

यु  

डो
टी
 

द 
चु भर

  

फझ
 ङ
 

फ 
जयु

  

फैत
डी
 

नसॊच ई तपभ  
            

सतह नसॊच ई 
आमोजन हरूफ ट 

नसॊजचत ऺेिपर हवस्त य 
हे. 

19
22 

12
31 

80
5 

1937 
75
2 

920 
12
5 

10
0 

60
7 

838
9  

बनूभगत  नसॊच ई 
आमोजन हरू फ ट 
नसॊजचत ऺेिपर 

हवस्त य 

हे. 0 
23
55 

11
20 

0 0 0 0 0 0 
347
5  

नम ॉ प्रहवनधभ  
आध रयत नसॊच ई 
आमोजन हरूफ ट 
नसॊजचत ऺेिपर 

हवस्त य 

हे. 73 0 
45
2 

87 40 335 35 49 0 
107
1  

भभभत 
सॊब य/ऩनु्ननभ भण फ ट 
हनुे नसॊजचत ऺेिपर 

हे. 92 0 
69
85 

42 20 
140
0 

12
00 

38
8 

40
0 

105
27  

ऩदक्क कुरो ननभ भण 
हक.
नभ. 

64 3 76 50 
24
6 

155 47 37 
12
22 

190
1  

कच्ची कुरो ननभ भण 
हक.
नभ. 

34 1 24 0 
21
1 

15 0 0 0 285 
 

ऩ इऩ र इन कुरो 
ननभ भण 

हक.
नभ 

16 1 2 36 9 44 20 10  138 
 

नडऩ/स्म रो ट्यफेुर 
ननभ भण 

गोट  0 
98
7 

75
8 

18 0 0 0 0 0 
176
3 

 

नसॊच इ ऩोखयी ननभ भण गोट  21 0 0 0 60  11 0 10 102  
नदी ननमन्द्िण/ऩहहयो ननमन्द्िण/तटफन्द्ध ननभ भण 

तपभ           

तटफन्द्ध ननभ भण 
हक.
नभ. 

15 23 22 18 17 38 8 9 10 157 
 

जनभनको उक स 
(Reclaim) 

हे. 
29
8 

12
1 

28
30 

58 8 0 18 0 62 
339
5  

म त म त ऩूव भध य (सडक,सडक 
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सूचकहरु (Key 

Indicators) एक
 ई
 

उऩरजब्ध 
जम्भ  
उऩर
ब्धी कै

हप
मत

 

अछ
 भ
 

क
न्द्च
नऩ

यु 

कै
र 
री
 

डॉ डे
रध

यु  

डो
टी
 

द 
चु भर

  

फझ
 ङ
 

फ 
जयु

  

फैत
डी
 

ऩरु,झो.ऩ.ु) 

क रोऩिे सडक 
हक.
नभ 

0 
17
7.
08 

50.
9 

46.5 
55.
3 

22.6 १४ 0 
33
.9 

400.
28  

खण्ड जस्भत(ग्र वेर 
सडक) 

हक.
नभ. 

23 
24
1 

33
0.5 

37 30 3.73 76 
27
.9
8 

0 
769.
21  

भ टे सडक 
हक.
नभ. 

33
1.6 

9.
35 

54 98.5 77 
183.
26 

85 
18
9.
16 

29
5.
36 

132
3.03  

सडकऩूर ननभ भण गोट  2 3 9 2 2 2 1 0 1 22 
 

झोरुॊगऩेरु ननभ भण गोट  4 4 3 2 5 1 3 2 7 31 
 

सहयी हवक स तथ  
बवन तपभ              

जनत  आव स मोजन  
अन्द्तगभत नननभभत (ननजज 

आव स) 
गोट  

11
6 

31
9 

32
0 

292 
32
8 

200 
20
0 

19
2 

99
3 

296
0  

ख नऩे नी तथ  
सयसप इ             

इन्द्टेक ननभ भण गोट  
36
6 

7 40 155 
34
6 

220 
32
7 

17
4 

22
7 

186
2  

नडऩ ट्युफेर जड न गोट  2 29 80 3 3 0 0 0 0 117 
 

ऩ नी ऩोखयी ननभ भण गोट  
24
4 

29 41 145 
35
2 

266 
17
8 

13
2 

30
7 

169
4  

ऩ इऩ र इन जड न 
हक.
नभ. 

71
5 

31
7.
54 

61
8.7
7 

882 
11
99 

821.
36 

99
0.5 

57
5.
07 

83
8.
67 

695
8  

सम्ऩन्न मोजन /स्कीभ गोट  15
1 

11 31 22 16
5 

110 66 73 94 723 
 

र नबन्द्वत जनसख्म   
क) आध यबतू स्तय 

जन  
35
48
4 

0 0 
1231

5 

35
99
7 

205
66 

17
57
7 

22
11
6 

39
33
2 

183
387  

ख) भध्मभ स्तय जन  0 
22
84

29
67

0 
67
89 

0 0 0 0 
593
03  
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सूचकहरु (Key 

Indicators) एक
 ई
 

उऩरजब्ध 
जम्भ  
उऩर
ब्धी कै

हप
मत

 

अछ
 भ
 

क
न्द्च
नऩ

यु 

कै
र 
री
 

डॉ डे
रध

यु  

डो
टी
 

द 
चु भर

  

फझ
 ङ
 

फ 
जयु

  

फैत
डी
 

1 3 
ऊज भ तपभ  

            
जरहवद्यतु ्उत्ऩ दन 

ऺभत  
भे.
व . 

३ वट  मोजन  (२२.४३ भे.व .) 
उत्ऩ दन ऺभत को र नग IEE बैयहेको 

1 
  

2 3 
 

सौमभ उज भ नभनननग्रड 
प्रण री स्थ ऩन  

सॊ
ख्म  

फोगट न पुजससर-२ केद य अख ड ,डोटी २५ KWP य ,नडर सैनी -५,६ 
फैतडीभ  ३० KWP ननभ भण धीन 

2 
 

 
 

म त म त व्मवस्थ  एक ई 
०७४/ 
७५ 

०७५/ 
७६ 

०७६/ 
७७ 

०७७/ 
७८ 

०७8/ 
७9 

जम्भ  

कै
हप
मत

 

दईु ऩ ॊग्र ेसव यीस धन 
नम ॉ दत भ 

गोट  ११९२५ १३५४४ ११२१८ १९८८५ 17064 73636   

नतन ऩ ॊग्र ेसव यीस धन 
नम ॉ दत भ 

गोट  १८४३ २१७६ १३७८ १६५५ 2157 9209   

च य ऩ ॊग्र ेसव यीस धन 
नम ॉ दत भ 

गोट  २८६९ ३१९१ २०६३ २६२० 2534 13277   

कुर य जस्व सॊकरन 
रु.र 
खभ  

५२६२ ५५८८ ५७५२ ६८०७ 7829 31238   
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केही तस्वीयहरु 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ऩ टन ऩञ्चशे्वय सडक फैतडी 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
गरुरयम -भ रफेुर  सडक (२१ हक.भी.) 
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सतफ ॉझ-श्रीब वय-ह ट द च ुभर  सडक 
 

 
  
 ऩ नकोट ऩरु, सेती नदी, फझ ङ्ग    कुहटफछेड  ऩरु, गोद वयी, कैर री 
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दैजी नरप्न  जोगवूढ  सरोन जचहकभ टे्टे  ऩोखय  ढुङ्ग ड फझ ङ सडक (कन्द्चनऩयु, डडेल्धयु  य फैतडी) 
 

 
 

ऩ तीह ल्न  तरकोट स इऩ र हमु्र  सडक मोजन  (फझ ङ्ग) 
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बजनी-छोटी बन्द्स य-जखभडी-ठुरीग ड सडक (कैर री) 
 

 
  

सहजऩयु फोगट न ददऩ मर सडक (डोटी) 
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जचस ऩ नी जॊगरघ ट ऋहषदह फड्डीभ नरक  सडक (अछ भ) 
 

 
 

खप्तड भ तभडी सडक (नसग ट -क ॉड -जमफ गेस्वयी-गैय ख द-दोगड़ी-आहटचौय-भ तभडी) (फ जयु ) 
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फेरौयी-करवु ऩयु-दोनभल्र -न मर-फडुय सडक 

 

 

 
खरॊग  ख य देथर  ऩरयफगड खण्डेश्वयी सडक (फैतडी) 
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जचिे य नफय फगय सडक ऩरु, अछ भ 
 

  
 

घयु ह   ऩरु कैर री (१०५ भी,)        जोगफडु  ऩरु डडेल्धयु  
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अयैआ नससैम   झोरङु्ग ेऩरु (२०३ नभटय) कञ्चनऩयु    घोरतड  हऩऩल्र   झोरङु्ग ेऩरु, डोटी 
 

 
 

नसकरऩट्टे ी-ज ॉई झोरङु्ग ेऩरु (५५९ नभटय), कञ्चनऩयु 
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नसरगढी-फगरेख-जझग्र न  सडक (१४.८६९ हक.नभ.), डोटी 
 

 
 

जोगफडु -ग इफ ॉधे सडक खण्ड (५ हक.नभ.), डडेल्धयु  
 
 



152 

 
           

बोजऩयु घोड घोडी ख नऩे नी आमोजन  शॊकयऩयु  ख नऩे नी आमोजन  
 

 
     
      ददऩ मर हऩऩल्र  घोल्तड  नरजफ्टङ ख नऩे नी आमोजन  अर डी  ख नऩे नी आमोजन  
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इय न  नसॊच इ मोजन , फैतडी 

 

 
       
       क गडी खोर  नसॊच इ मोजन , केद यस्मुॉ ग .ऩ .-०५, फझ ङ्ग    बनूभय ज नसभयी  नसॊच इ मोजन  फ.ुन.ऩ . फझ ङ्ग 
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        जोगफढु  नदी ननमन्द्िण/व्मवस्थ ऩन क मभ, कन्द्चनऩयु               चौधय नदी ननमन्द्िण/व्मवस्थ ऩन क मभ 
 

 
 
         क न्द्र  नदी तटफन्द्ध, बजनी-०५, कैर री              क न्द्र  नदी तटफन्द्ध, घोड घोडी-०५ बगहट 
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भोहन  नसॊच ई प्रण री भरु नहय, कैर री 
 

 
 

  योरऩत्म डी नसॉच ई आमोजन  स मर, डोटी                     श्रीऩयु ख नऩे नी आमोजन , कैर री 
 

 

 

 

 



156 

दोगडे नसच ई मोजन  के.आई.नसॊह–१, डोटी 
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7. स भ जजक हवक स भन्द्ि रम 

7.१ ऩरयचम 

सदूुयऩजश् चभ प्रदेश सयक य अन्द्तगभत ऩने स भ जजक हवक स भन्द्ि रम स भ जजक ऺेिसॉग 
प्रत्मऺ एवभ ् ऩयोऺ सयोक य य ख् ने भहत्वऩूणभ भन्द्ि रम हो ।मस भन्द्ि रमको स्थ ऩन  नभनत 
2074/10/28 गते बएको हो। प्रदेश सयक य (क मभहवब जन) ननमभ वरी, २०७४ रे मस 
भन्द्िर मक  हवनबन्द् न ५८ वट  क मभऺ िेहरु तोकेको छ।सो क मभहवब जन ननमभ वरी सभेतर ई 
आध य फन उॉद  मो भन्द्ि रम जशऺ  तथ  भ नव सॊश धन, स्व स््म तथ  जनसॊख्म , ख नेऩ नी तथ  
सयसप ई, भहहर , फ रफ नरक  तथ  सभ ज कल्म ण, मवु  तथ  खेरकूद, श्रभ तथ  योजग य, ब ष  तथ  
सॊस्कृनत गयी ७ वट  हवषम ऺेिभ  क भ गने भन्द्ि रमको रुऩभ  यहेको छ। 

प्र देजशक स्तयभ  नेऩ रको सॊहवध नको सपर क म भन्द्वमन तथ  दीगो हवक सक  रक्ष्महरु 
ह नसर गने सन्द्दबभभ  जशऺ , स्व स््म, भहहर  हवक स, मवु  खेरकुद, श्रभ तथ  योजग य जस्त  
स भ जजक ऺेिक  हवषमहरू भहत्वऩूणभ ऩऺको रुऩभ  यहेक  छन।्नेऩ रको सॊहवध नक  कनतऩम 
भौनरक हकहरुको क म भन्द्वमनक  र नग मस भन्द्ि रमको प्रत्मऺ बनूभक  यहेको देजखन्द्छ। 

प्रदेश सयक य स्थ ऩन  बएऩि त मस भन्द्ि रमफ ट ऺेिगत रुऩभ  बएक  भखु्म भखु्म प्रगनत 
देह म अनसु य उल्रेख गरयएको छ । 

7.2 जशऺ  
क्र.सॊ. भखु्म भखु्म क भहरू ह ॉनसर बएक  उऩरजब्धहरू 

१. हवद्य रमहरूको ऩवु भध य 
हवक स य सधु य  

आ.व. २०७४/७५ देजख आ.व. २०७८/७९ सम्भ  प्रदेश 
नबिक  स भदु हमक हवद्य रमहरूभ  १९९२ वट  
कऺ कोठ हरू थऩ बई करयव ८० हज य फ रफ नरक हरू 
प्रत्मऺ रुऩभ  र ब जन्द्वत बएक  छन।्मसक  अनतरयक्त 
हवद्य रमहरूभ  छ ि  शौच रम, घेय  ऩख भर ननभ भण एवॊ 
खेरभैद नहरूको स्तयोन्ननत बएको छ।मसव ट प्रनत वषभ 
हवद्य रम तहक  र खौं हवद्य थॉहरूरे सयुजऺत बौनतक 
व त वयणभ  अध्ममनको अवसय प्र प्त गनेछन।्आ. व. 
२०७८/७९ भ  १९३ हवद्य रम बवन ननभ भण बएक  छन ्
बन े१९ छ ि व स बवन ननभ भणक  क्रभभ  छन ् । ३० 
हवऻ न प्रमोगश र , २४५ सूचन  प्रहवनध प्रमोगश र  य १० 

ऩसु्तक रमको स्थ ऩन  तथ  सदुृढीकयण गरयएको छ। 
२. उच्च जशऺ  प्रद मक 

शैजऺक सॊस्थ हरूको 
प्रदेश नबिक  उच्च जशऺ  प्रद मक शैजऺक सॊस्थ हरूको 
बौनतक ऩवु भध य सधु य क मभक्रभ अन्द्तगभत आ.व. 
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बौनतक ऩवु भध य हवक स २०७५/७६ देजख ह र सम्भ ५३ वट  ४ कोठे क्म म्ऩस 
बवनहरू ननभ भण बईसकेक  छन।्मस फ ट उच्च जशऺ  
प्रद मक शैजऺक सॊस्थ हरूको बौनतक अवस्थ  सधु य बई ती 
सॊस्थ हरूरे सम्ऩ दन गने प्र जऻक य शैजऺक क मभक्रभहरूभ  
प्रब वक रयत  वृहर्द् हनुे अवस्थ  सजृन  बएको छ।कैर री 
फहभुखुी क्म म्ऩस य डोटी क्म म्ऩसको बौनतक ऩवु भध य 
सधु यक  आमोजन हरू क म भन्द्वमन बईयहेक  छन।्   

३ हवद्य रम जशऺकहरूको 
ऺभत  हवक स  

व रव नरक हरूर ई गणुस्तयीम जशऺ  प्र प्त गने अवसय 
सजृन  गनभ र भो य छोटो अवनधको त नरभहरू भ पभ त 
जशऺकको ऺभत  हवक स क मभक्रभ सॊच रन बई यहेक  
छन।् आ.व. २०७५/७६ देजख ह रसम्भ ३६९६ जन  
जशऺकहरूर ई ऩेश गत हवक स सम्फन्द्धी त नरभ प्रद न 
गरयई सहकएको छ।  

४ फ रहवक स जशऺक, 
हवद्य रम कभभच यी य 
हवद्य रम सहमोगीहरूर ई 
प्रोत्स हन 

आ.व.२०७५/७६ देजख हवद्य रमभ  क मभयत हवद्य रम 
सहमोगी, हवद्य रम कभभच यी य फ रनफक स जशऺकहरूर ई 
प्रोत्स हन गयी हवद्य रमफ ट प्रव ह हनुे सेव र ई गणुस्तयीम 
फन उन प्रदेश नबिक  सवै स भदु हमक हवद्य रमक  हवद्य रम 
कभभच यी, हवद्य रम सहमोगी य फ रहवक स जशऺकहरूर ई 
प्रोत्स हन यकभ प्रद न गयी उत्प्ररेयत गने क मभ बएको य 
आ.व. २०७६/०७७ देजख प्रत्मेक ग उॉऩ नरक  य 
नगयऩ नरक  ऺेिफ ट उत्कृष्ट क मभ सम्ऩ दन गने क्रभश: ३ 
जन  य ५ जन  व रहवक स जशऺकहरूर ई प्रोत्स हन गनभ 
ऩयुस्कृत गने गरयएको छ। 

५ आध यबतू तहको ऩयीऺ  
व्मवस्थ ऩनक  र नग नभून  
ननदेजशक  हवक स य 
हवतयण 

स्थ नीम तह स्तयभ  सॊच रन हनुे आध यबतू तह कऺ  ८ 
को ऩयीऺ भ  स्तयीमत  क मभ गने उद्दशे्मरे नभून  
ननदेजशक  तम यी गयी सवै स्थ नीम तहहरूर ई उऩरब्ध 
गय इएको छ।मसफ ट प्रदेश नबिक  स्थ नीम तहहरूफ ट 
सॊच रन हनु े आध यबतू तहको अजन्द्तभ ऩयीऺ  सॊच रन 
प्रकृम भ  एकरूऩत , ऩयीऺ को स्तयीमत , वैधत  तथ  
प्रभ जणकत  स्थ हऩत गनभ सहमोग ऩगेुको छ।   

६ भ ध्मनभक तहको ऩयीऺ  प्रदेश सयक यको क मभऺ ेि नबि यहेको कऺ  १० को 
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SEE को व्मवस्थ ऩनक  
र नग ऩयीऺ  केन्द्रहरूको 
सदुृढीकयण 

एस.इ.इ. ऩयीऺ  सॊच रन य व्मवस्थ ऩन क मभभ  सधु य गनभ 
ऩयीऺ  केन्द्र यहेको हवद्य रमहरूभ  न्द्मूनतभ सहुवध  सनुनजित 
गनभ च र ु आ.व.२०७८/७९ सम्भभ  २३५ वट  ऩयीऺ  
केन्द्रहरूभ  आवश्मक पननभचय व्मवस्थ ऩन गने क मभ बएको 
छ। मसफ ट एस.इ.इ. ऩयीऺ  व्मवस्थ ऩनको बौनतक ऩऺभ  
सधु य बएको छ। 

७ स भदु हमक तथ  स वभजननक 
ऩसु्तक रमहरूको 
सदुृढीकयण 

प्रदेशनबिक  स भदु हमक/स वभजननक ऩसु्तक रमहरूर ई 
अनदु नको भ ध्मभफ ट ऩसु्तकहरू थऩ तथ  
ऩसु्तक रमहरूको सॊयचन त्भक सधु य गयी जनभ नसभ  
कर , सॊस्कृनत, हवऻ न तथ  प्रहवनध, स हहत्मरग मतक   
हवनबन्न हवध क  ऩसु्तकहरूको अध्ममन गने अवसय शृ्रजन  
बएको छ। स वभजननक तथ  स भदु हमक ऩसु्तक रमहरूको 
सदुृढीकयण ननयन्द्तय क मभक्रभको रुऩभ  सॊचन रन हदैु 
आएको छ। मसफ ट ऩठन सॊस्कृनतको हवक स य चेतन  
अनबवृहर्द्क  र नग ऩवु भध य तम य हुॉदै गएको छ। 

8 स ऺयत  सम्फन्द्धी क मभक्रभ  सदूुयऩजिभ प्रदेशर ई स ऺय प्रदेश घोषण  गनभ स ऺय 
स्थ नीम तह य स ऺय जजल्र  घोषण  क मभक्रभहरू स्थ नीम 
तह य सॊघीम सयक यसॊगको सहक मभभ  सॊच रन बएक  
छन।् ह र सम्भ मस प्रदेशक  ७ वट  जजल्र हरू  (द च ुभर , 
फैतडी, डडेल्धयु , अछ भ, फ जयु , फझ ङ य कैर री) स ऺय 
जजल्र  घोषण  बईसकेक  छन।्  

9 क्म म्ऩसहरूभ  ऩसु्तक रम, 

ICT ल्म फको स्थ ऩन  गयी 
सॊस्थ गत ऺभत  
सदुृढीकयण  

प्रदेशनबिक  उच्च जशऺ  प्रद मक शैजऺक सॊस्थ हरूभ  
अध्ममनयत हवद्य थॉहरूको र नग स्व ध्ममन य प्रहवनधको 
प्रमोगफ ट नसक ई गनभ सक्ने व त वयण शृ्रजन  गनभ 
अनदु नक  भ ध्मभफ ट क्म म्ऩसहरूक  ऩसु्तक रमहरूभ  
ऩसु्तकहरू थऩ य ICT ल्म व स्थ ऩन  गरयएक  
छन।्ह रसम्भ ७१ वट  क्म म्ऩसहरूभ  ऩसु्तक रम 
सदुृढीकयण,  ७१ वट  क्म म्ऩसहरूभ  ICT कऺ स्थ ऩन  
बएको छ बने ९ वट  क्म म्ऩसहरूभ  अनसुन्द्ध न कऺ 
स्थ ऩन  बएक  छन।्  

१0 प्र हवनधक ध य सॊच नरत प्र हवनधक ध य सॊच रनभ  यहेक  स भदु हमक भ ध्मनभक 
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स भदु हमक हवद्य रमहरूको 
सदुृढीकयण 

हवद्य रमहरूभ  अध्ममनयत हवऩन्न वगभक  हवद्य थॉहरूर ई 
आव नसम सहुवध  सहहत अध्ममनको अवसय शृ्रजन  गनभ 
प्र हवनधक ध य सॊच रनभ  यहेक  हवद्य रमहरूभ  छ ि व स 
ननभ भण क मभ बैयहेको छ।मस क मभक्रभ अन्द्तगभत 
आ.व.२०७८/७९ सम्भ २७ वट  स भदु हमक 
हवद्य रमहरूभ  छ ि व स बवन ननभ भण बएक  छन।् 

१1 छ िवृजत्त उच्च जशऺ भ  अध्ममनयत छ ि , दनरत,  िन्द्द हऩनडत, जन 
आन्द्दोरनक  घ इते रग मत हऩछनडएक  वगभको ऩहुॉच वृहर्द् 
गने उद्देश्मरे आ. व.२०७५/७६ भ  उच्च जशऺ भ  
अध्ममनयत ८४ जन  य आ. व. २०७६/७७ भ  अनत हवऩन्न 
वगभक  हवद्य थॉहरूर ई प्र हवनधक तपभ को TSEE य नडप्रोभ  
तह अध्ममनक  र नग सभेत थऩ गयी जम्भ  ६०४ जन र ई 
छ िवृजत्त प्रद न गरयएको नथमो।आ.व. २०७८/७९ भ  अनत 
हवऩन्न वगभक  ४५ जन  हवद्य थॉहरूर ई प्र हवनधक तपभ को 
नडप्रोभ  तह अध्ममनक  र नग, ९ जन  हवद्य थॉहरूर ई 
जचहकत्स  जशऺ  तपभ को MBBS अध्ममन, उच्च जशऺ भ  
अध्ममनयत छ ि , दनरत, िन्द्द हऩनडत, जनआन्द्दोरनक  घ इते 
य नसभ न्द्तकृत वगभक  ५९ जन  गयी ह रसम्भ जम्भ  ८०१ 
जन  हवद्य थॉहरूरे छ िवृजत्त प्र प्त गयेक  छन।् 

१2 उच्च जशऺ भ  अनसुन्द्ध न  
सदुृढीकयण तथ  हवक स 

उच्च जशऺ  प्रद मक शैजऺक सॊस्थ हरूर ई अनसुन्द्ध नभूरक 
फन उन, जशऺक तथ  हवद्य थॉहरूर ई अनसुन्द्ध न तपभ  
आकहषभत गनभ प्रदेश नबिक  शैजऺक सॊस्थ हरूभ  अध्ममनयत 
हवद्य थॉ य जशऺकहरूर ई अनसुन्द्ध न वृजत्तको रुऩभ  
अनदु न उऩरब्ध गय इएको छ। 

१3 प्रदेश उच्च जशऺ  नीनत 
तथ  प्रदेश  हवश्वहवद्य रम 
स्थ ऩन को र नग अध्ममन  

प्रदेश हवश्वहवद्य रम तथ  उच्च जशऺ को सम्ब व्मत  अध्ममन 
क मभदरको प्रदेश उच्च जशऺ  नीनत तथ  प्रदेश 
हवश्वहवद्य रम सम्फन्द्धी प्रनतवेदन प्र प्त बएको छ। 

१4 अन थ तथ  असह म 
फ रफ नरक हरूको र नग 
आव सीम सहुवध  सहहतको 
जशऺ   

अन थ तथ  असह म व रफ नरक हरूको र नग आव सीम 
सहुवध  सहहतको जशऺ को र नग प्रत्मेक जजल्र भ  एक एक 
वट  छ ि व स सञ्च रन गने गयी तम यी ऩयु  बएको छ। 
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१5  हवशेष हवद्य रम य स्रोत 
कऺ हरूको सदुृढीकयण 

अऩ ङ्गत  बएक  व रव नरक हरूको जशऺ क  र नग 
प्रदेशनबि सञ्च रनभ  यहेक  हवशेष हवद्य रमहरू य 
स्रोतकऺहरूको सदुृढीकयण बएको छ। 

१6 ऩयम्ऩय गत तथ  ध नभभक 
प्रकृनतक  हवद्य रमहरुको 
भूर प्रव हीकयण 

ऩयम्ऩय गत तथ  ध नभभक प्रकृनतक  हवद्य रमहरूको 
सफनरकयण भ पभ त त्मस्त  हवद्य रमहरूर ई भूर 
प्रव हीकयण गरयएको छ। 

१7 फौहर्द्क अऩ ङ्गत  बएक  
व रव नरक हरूको र नग 
आव सीम हवद्य रम 

कञ्चनऩयुको वेरौयीभ   फौहर्द्क अऩ ङ्गत  बएक  
व रफ नरक हरूको र नग आवसीम सहुवध  सहहतको 
हवद्य रम स्थ ऩन को र नग बौनतक ऩवु भध य ननभ भणको क मभ 
शरुू गरयएको छ। 

१8 हवद्य रमहरूभ  हवऻ न 
प्रमोगश र  य ICT  ल्म व 
सदुृढीकयण 

स भदु हमक हवद्य रमहरुभ  सूचन  प्रहवनधको प्रमोग गयी 
ऩठनऩ ठनर ई रूजचकय य प्रब वक यी फन उन ICT ल्म फहरू 
स्थ ऩन  गरयएक  छन।् हवद्य रम तहदेजख नै हवऻ न 
हवषमप्रनत व रव नरक हरुको आकषभण वृहर्द् गनभ आ.व. 
२०७८/७९ भ  ३० वट  स भदु हमक हवद्य रमहरूभ  
हवऻ न प्रमोगश र  सदुृढीकयण गने क मभ शरुु बएको छ। 
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�                        

 
 
 घट र भ .हव. अभयगढी न.ऩ . ३ डडेल्धयु  
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य हष्डम भ .हव. हऩप्र डी कॊ चनऩयु होस्टेर 

हवद्य रम च य कोठे बवन ननभ भण सम्ऩन्न, ऩयशयु भ न.ऩ ., डडेल्धयु  
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फौदिक अऩ ङ्गत  शैजऺक बवनको जशर न्द्म स, भह क री भ .हव. फेरौयी, कॊ चनऩयु 

भह क री क्म म्ऩस बवन, फेरौयी कॊ चनऩयु 
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7.3 स्व स््म 

क्र.
सॊ. 

भखु्म भखु्म 
क भहरू ह ॉनसर बएक  उऩरजब्धहरू 

१ स्व स््म बौनतक 
ऩूव भध य  

आध यबतू स्व स््म सेव को ऩहुॉच फढ उने उद्देश्मरे ९ वटै जजल्र क  ८८ 
वटै स्थ नीम तहहरुसॊग स्व स््म क म भरमभ पभ त सभन्द्वम य सहक मभ गयी 
१२३ वट  प्रसनुत केन्द्र बवन, ६६ वट  शहयी स्व स््म केन्द्र बवन य 
६३ वट  स भदु हमक स्व स््म इक ई बवन गयी कुर जम्भ  २५२ वट  
बवन ननभ भण गयी स्थ नीम तहर ई हस्त न्द्तयण गयेको । 

सेती प्र देजशक अस्ऩत र अन्द्तगभत यहने गयी  १०० शैम को, भह क री 
प्र देजशक अस्ऩत र अन्द्तगभत यहने गयी १००  शैम को, हटक ऩयु 
अस्ऩत रभ  ६० शैम को य जजल्र  अस्ऩत रहरुभ  १० शैम को कोयोन  
हवशेष उऩच य आइसोरेसन व डभ ननभ भण य सॊच रन ।टीक ऩयु 
अस्ऩत रभ  ३५ वेडको कोनबड फ र अस्ऩत र, पोहोयभैर  व्मवस्थ ऩन 
बवन ननभ भण, १० फेडको आइसोरेसन बवन ननभ भण। सरुव  योग 
उऩच य तथ  अनसुन्द्ध न बवन ननभ भण धीन । 

प्रदेश सयक यफ ट भह क री प्र देजशक अस्ऩत रभ  आकजस्भक उऩच य 
कऺको बवन, हटक ऩयु अस्ऩत र अन्द्तयगत सरुव  योग अस्ऩत रको 
बवन, जजल्र  अस्ऩत र डोटी, स्व स््म क म भरम फ जयु  को बवन 
ननभ भण धीन यहेको य सॊघीम सयक यको फजेटफ ट प्र देजशक आमफेुद 
जचहकत्स रम, सेती प्र देजशक अस्ऩत रभ  प्रसतुी बवन, जजल्र  अस्ऩत र 
फझ ॊग, फ जयु , फैतडी, सरुव  योग अस्ऩत र डोटीभ  ननभ भण धीन यहको।  
सॊघीम सयक यसॊगको सभन्द्वमभ  ५० शैम को प्र देजशक आमवेुद 
जचहकत्स रमको स्थ ऩन  एवॊ सॊच रन बएको।सेती प्र देजशक अस्ऩत रको 
फहतुरे बवन ननभ भणको र नग नडहऩआय तम य बएको । भजन्द्िऩरयषद्को 
ननणभम अनसु य सेती प्र देजशक अस्ऩत रर ई २०० शैय्म भ  स्तयोन्ननत गयी 
३०० शैय्म भ  स्तयोन्ननतक  र नग नेऩ र सयक यसॉग अनयुोध बएको । 
२७ वट  स्व स््म चौकीहरुभ  प्रमोगश र  स्थ ऩन  तथ  हवस्त य बएको। 

२ ग्र नभण 
अल्र स उण्ड 
क मभक्रभ 

गबभवती भहहर को गबभज ॉच य सभमभै जहटरत  ऩहहच न गयी भ त ृभतृ्मदुय 
घट उन स्थ नीम तहको सहक मभभ  ग्र नभण अल्र स उण्ड क मभक्रभ प्रदेशबरय 
हवस्त य गरयएको छ।जसअन्द्तगभत प्रदेश सयक यरे प्रत्मेक स्थ नीम तहभ  १ 
वट  ऩोटेफर अल्र स उण्ड  य प्रनत स्थ नीम तह १ जन  स्व स््मकभॉर ई 
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त नरभ ददईएको छ।आ.व. 2078/079 भ  सफै स्थ नीम तहफ ट ८५ 
जन  ननसिंग स्ट पहरुर ई त नरभ प्रद न गरयएको छ । 

३ स्व स््म नफभ  
क मभक्रभ  

प्रदेशबरयक  ३०३८ भहहर  स्व स््म स्वमॊसेहवक हरु य प्रदेश सयक य 
अन्द्तगभतक  २०७ स्व स््मकभॉहरुको नन:शलु्क स्व स््म फीभ  गरयएको छ। 

४ एम्फरेुन्द्स सेव  
सॊच रन  

९ जजल्र क  जजल्र  अस्ऩत रहरुफ ट एम्फरेुन्द्स सेव  य शवव हन सेव  
सॊच रन यहेको। 
१६ वट  ननव भचन ऺेिभ  सहुवध  सम्ऩन्न उऩकयण जनडत एम्फरेुन्द्स 
हवतयण (ट ईऩ नफ) गरयएको । 

५ स्व स््म ऺेि 
हवऩद 
व्मवस्थ ऩन  
तथ  कोनबड-
१९ योकथ भ य 
ननमन्द्िण 
क मभक्रभ  

कोयोन  व्मवस्थ ऩन सम्फन्द्धी क मभहरु (सीभ  न क भ  स्व स््म ऩरयऺण, 

क्व येन्द्ट इन/आइसोरेशन व्मवस्थ ऩन, कोनबड-१९ ऩयीऺण, सयुऺ  स भग्री 
व्मवस्थ ऩन, जनचेतन भरुक गनतहवनध, सॊक्रनभतहरुको उऩच य, सीभ  
न क भ  अरऩि ऩयेक हरुको उद्द य आदद) गरयएको छ। 

कोनबड-१९ ननमन्द्िण तथ  व्मवस्थ ऩनक  र नग कॊ चनऩयु जजल्र को 
बगतऩयुभ  १००० शैम  य कैर री जजल्र को निनगय बन्द्स यभ  १००० 
शैम को होजल्डङ्ग सेन्द्टयको स्थ ऩन  य सॊच रन। 
ह रसम्भ कोनबड-१९ को १२ वषभ भनुनक  खोऩ रग उनहेरुको सॊख्म  
ऩहहरो डोज-७८ प्रनतशत, दोस्रो-८८ प्रनतशत य फषु्टय डोज-२९ प्रनतशत 
ऩगेुको छ। 
आ.व. २०७८।७९ अस य भस न्द्तसम्भ कोनबड-१९ हवरुि खोऩ 
रग उनेहरुको सॊख्म  ऩहहरो डोज ८२ प्रनतशत, दोस्रो डोज ७९ प्रनतशत 
य फषु्टय डोज ३० प्रनतशत ऩगेुको छ। 
प्रदेशबरय ८ स्थ नभ   कोनबड-१९ ऩयीऺणको र नग  प्रमोगश र  स्थ ऩन  
एवॊ सॊच रन बएको । 

हऩनसआय भेनसन ३ सेट, २० वट  बेजन्द्टरेटय, एनेस्थेनसम  भेनसन ३ वट , 
अल्र स उण्ड भेनसन ६ वट , नसआय नसस्टभ भेनसन १० वट   खरयद 
गरयएको । 
२०७९ अस यसम्भ एन्द्टीजजन य आयटी-हऩनसआय गयी  जम्भ  
५५४४४२ ऩयीऺण गरयएको भध्मे ५९७४१ जन भ  कोनबड-१९ 
सॊक्रभण ऩहुष्ट बएको। 
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२०७९/०३/३२ सम्भ कोनबड १९ को खोऩ रग उनेहरुको सॊख्म  
(सफै उभेय अभूहक )- ऩहहरो डोज ६८.५ %  दोस्रो डोज-..६६.३%  
फसु्टय डोज -२६.१% यहेको । 
कैर री, कॊ चनऩयु य फैतडीक  सीभ  न क भ  आइसोरेशन सेन्द्टय सॊच रन 
बइयहेको य होजल्डङ्ग सेन्द्टय ननभ भण धीन अवस्थ भ  यहेको। 
फ ढी प्रब हवत ऺेिभ  स्व स््म जशहवय सॊच रन गरयएको। 

६ 

 

औज य,उऩकयण 
खरयद, जड न य 
सॊच रन  

प्रदेश सयक य भ तहतक  अस्ऩत रभ  ह र ४८ आइ.नस.म.ु फेड, ९७ 
एच.डी.म.ु फेड य ५० बेजन्द्टरेटय सॊच रनभ  यहेको। 

 ३६ वट  CPAP य BiPAP भेजशन खरयद बइ हस्त न्द्तयण बएको। 

११ वट  CR System खरयद य हस्त न्द्तयण गरयएको । 
जजल्र  अस्ऩत र फ जयु को र नग १ थ न एनेस्थेनसम  भेनसन खरयद गयी 
हस्त न्द्तयण गरयएको। 
१७ वट  भ इक्रोस्कोऩ खरयद गयी हस्त न्द्तयण बएको। 
१० वट  अटोक्रेफ भेनसन य ४ वट  नडऩ हिजय खरयद गयी हस्त न्द्तयण 
बएको। 
सेती प्र देजशक अस्ऩत रभ  नस.टी. स्क्म न भेनसन जड न य MRI भेनसन 
खरयद सम्फन्द्धी प्रकृम  थ रनी  गरयएको । 
अस्ऩत रहरुक  ल्म प्रोस्कोऩी रग मत अन्द्म सेव  सॊच रनको र नग औज य 
उऩकयण खरयद गरयएको । 
जजल्र  अस्ऩत रहरुभ  Fully Automated ANALYSER, CBC MACHINE 

रग मतक  अत्म धनुनक उऩकयण सहहतको प्रमोगश र  सेव  हवस्त य 
बएको । 

  प्रदेश भ तहतक  सम्ऩूणभ आमवेुद क म भरमहरुभ  प्रमोगश र  सेव  सॊच रन 
बएको । 

  सेती प्र देजशक अस्ऩत रभ  २० वट  आइनसम ुय १० वट  ड मर इनसस 
भेनसन, भह क री प्र देजशक अस्ऩत रभ  १० वट  आइनसम ु य ५ वट  
ड मर इनसस भेनसन य हटक ऩयु अस्ऩत रभ  ५ आइनसम ु य ३ वट  
ड मर इनसस भेनसन खरयद गयी सेव  सञ्च रनको क्रभभ  यहेको 
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छ।भह क री य हटक ऩयु अस्ऩत रभ  बवन ननभ भण गयी १ सम शैय्म  
थऩ गरयएको।प्रदेश स्व स््म प्रमोगश र भ  भोनरक्मरुय सेटअऩ तथ  सेती 
प्र देजशक अस्ऩत रभ  नस.हट. स्क्म न, सहुवध मकु्त एम्वरेुन्द्स सेव  च र ु
आनथभक वषभदेजख सञ्च रन यहको । सेती य भह क री प्र देजशक 
अस्ऩत रफ ट टेनरभेनडनसन सेव  सञ्च रनको र नग आवश्मक ऩूव भध य 
तम य गरयएको । 
हवशेषऻ जक्रननक सेव क  र नग धनगढी उऩभह नगयऩ नरक र ई १ थ न 
अल्र स उन्द्ड भेनसन, १ थ न इ.सी.जी. भेनसन य ल्म फ उऩकयण 
हस्त न्द्तयण गरयएको। 
टीक ऩयु अस्ऩत रभ  १५ फेडको HDU/ICU कऺ सॊच रन, हवजशष्टीकृत 
arthoscopy सेव  सॊच रन, 15Nm3 को अजक्सजन प्र न्द्ट जड न बएको। 

७ स्व स््म नीनत, 
ऐन ,ननमभ वरी 
य  क मभहवनध  

सदूुयऩजिभ प्रदेशको जनस्व स््म ऐन २०७६ ज यी बएको  प्रदेश स्व स््म 
नीनत य जनस्व स््म ननमभ वरीको अजन्द्तभ भस्मौद  तम य गयेको । 

   प्रदेश जनस्व स््म ऐन, २०७६ 

 सदूुयऩजिभ आमफेुद प्रनतष्ठ न ऐन, २०७६ 

 जनस्व स््म ननमभ वरी ड्र फ्ट  

 प्रदेश स्व स््म नीनत, २०७८ 

 आनथभक रुऩरे नफऩन्न नफय भी न गरयक औषनध उऩच य आनथभक  सह मत  
ननदेजशक , २०७६ 

 गबभवती, सतु्केयी य ज्म न जोजखभभ  ऩयेक  नफय भीर ई हव ई उि य गने 
सम्फजन्द्ध क मभहवनध ,२०७७ 

 जनआन्द्दोरन तथ  सशि सॊघषभक  घ इतेहरुको नन:शलु्क उऩच य 
क मभहवनध,२०७८  

 सदूुयऩजिभ प्रदेशको अस्ऩत र व्मवस्थ ऩन सनभनत गठन आदेश, २०७५ 

 प्र देजशक आमफेुद जचहकत्स रम व्मवस्थ ऩन सनभनत गठन आदेश,२०७८ 

 अस्ऩत र य आमफेुद तपभ को  (O&M) सॊगठन सॊयचन  सबे गनभ 
भजन्द्िऩरयष  फ ट स्वीकृनत प्र प्त बएको । 

 स्व स््म नफऻ न प्रनतष्ठ न नफधेमक तम य गनभ भजन्द्िऩरयष  फ ट स्वीकृनत 
प्र प्त बएको  
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८ प्रदेश 
सयक यफ ट 
सॊच नरत नफशेष 
स्व स््म 
क मभक्रभहरु 

९ वटै जजल्र भ  भखु्मभन्द्िी जेष्ठ न गरयक स्व स््म क मभक्रभ भ पभ त 
क मभक्रभ र गू बएक  जजल्र  य स्थ नीम तहभ  घय-घय य टोरभ  गई 
ज्मेष्ठ न गरयकभ  आध यबतू स्व स््मसेव  ऩहुॉचको क मभ शरुु बएको । 

९ वटै जजल्र भ  एक स्कुर एक नसभ क मभक्रभभ पभ त क मभक्रभ र गू 
बएक  जजल्र  य स्थ नीम तहभ  स्व स््म सेव को ऩहुॉच हवस्त य गरयएको। 

स्व स््म ननदेशन रम, डोटी भ पभ त क म भन्द्वमन हनुे गयी ननक स ईभोन 
इजन्द्स्टच्मटु, नेऩ र सॊगको सहक मभभ  स्व स््म उऩकयणहरु भभभतसम्ब य 
गनभ डोटीभ  प्रदेशस्तय फ मोभेनडकर इजन्द्जननमरयङ्ग प्रमोगश र  स्थ ऩन  
तथ  सॊच रन। 

ऺमयोग उऩच य केन्द्र, गोद वयी नगयऩ नरक , कैर रीभ  स्थ ऩन  य 
सॊच रन। 

कोनबड-१९ को तेश्रो रहयको योकथ भ, ननमन्द्िण य उऩच यको रतु 
क मभमोजन  य कोनबड-१९ को अल्ऩक नरन, दीघभक रीन सभस्म  
सभ ध नको यणनीनतक क मभमोजन  तम य बएको। 

कॊ चनऩयु जजल्र भ  इन्द्टोभोरोजज प्रमोगश र  स्थ ऩन  । 

प्रदेश भ तहतको सफै अस्ऩत रहरुभ  अजक्सजन प्र न्द्ट जड न। 

हवद्य रम नसभ क मभक्रभ, भखु्मभन्द्िी ज्मेष्ठ न गरयक क मभक्रभ, हवद्य रम 
आत्भहत्म  योकथ भ क मभक्रभ, मोग प्रजशऺण प्रजशऺक क मभक्रभ, स्व स््म 
प्रवदभन क मभक्रभ, प्रजनन स्व स््म जशहवय, ग उॉघय जचहकत्सक क मभक्रभ 
सॊच रनभ  यहेक  ।  

जहटर प्रसनुत तथ  जहटर दघुभटन भ  ऩयेक  १९ जन र ई आकजस्भक 
हव ई उद्द य गरयएको । 

प्र देजशक स्व स््म प्रवर्द्भन केन्द्र, कॊ चनऩयुको अस्थ मी दयफन्द्दी सॊयचन  
स्वीकृत बई क म भरम सॊच रनभ  यहेको । 

हवऩन्न न गरयक स्व स््म उऩच य सह मत  अन्द्तगभत ५०० जन र ई 
उऩच य सह मत  प्रद न गरयएको । 
८ जजल्र हरुभ  (फ जयु  जजल्र  प्रहक्रम भ  यहेको) ऩूणभ खोऩ सनुनजश् चतत  
तथ  ददगोऩन  घोषण  क मभक्रभ सॊच रन। 
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क्र.
सॊ. 

भखु्म भखु्म 
क भहरू ह ॉनसर बएक  उऩरजब्धहरू 

२० जन  स्व स््मकभॉर ई आइ.सी.म.ु तथ  बेजन्द्टरेटय त नरभ य ९८ 
जन  स्व स््मकभॉर ई हक्रहटकर केमय सम्फजन्द्ध त नरभ प्रद न गरयएको। 

9 स्व स््म 
व्मवस्थ ऩन 
सूचन  प्रण री 

सफै स्व स््म सॊस्थ हरूको प्रदेश स्तयफ ट त्म कॊ  हवश्लषेण गयी आवश्मक 
प्रहवनधक सहमोग तथ  सचुन  व्मवस्थ ऩनभ  सहजीकयण।  

प्रदेश अन्द्तयगतक  सफै स्थ नीमतहहरू तथ  कम्प्मटुय इन्द्टयनेट सहुवध  
बएक  स्व स््म सॊस्थ हरूभ  अनर इन रयऩोहटभगॊ सम्फन्द्धी ऺभत  हवक स 
गरय जम्भ  ८९५ स्व स््म सॊस्थ हरू भध्मे ५५४ वट  (६२ प्रनतशत) 
स्व स््म सॊस्थ हरूफ ट सम्फजन्द्धत स्व स््म सॊस्थ फ टै ननमनभत अनर इन 
प्रनतवेदन बइयहेको। 

नेऩ र सयक यफ ट तोहकएको ढ ॊच भ  स्व स््म सेव  सम्फन्द्धी हववयण 
मथ थभ य सही अनबरेखन तथ  प्रनतवेदन बए नबएको सनुनित गनभ 
स्व स््म सॊस्थ हरूभ  िैभ नसक रूऩभ  ड ट  बेरयहपकेसन बएको। 

स्व स््म सॊस्थ हरूको रनग एच.एभ.आइ.एस टुर छऩ इ तथ  
हवतयण।स्व स््मक  सूचकहरू तथ  प्रभखु क मभक्रभहरू सभेटेय प्रदेश 
स्व स््म प्रनतवेदन तम यी तथ  छऩ इभ । 

 

नफगत च य फषभको स्व स््मक  प्रभखु सूचकहरूको अवस्थ  
1. स्व स््म सॊस्थ हरूफ ट सभमभै भ नसक प्रनतवेदन गयेको प्रनतशत 
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2. खोऩ कबयेज 

 
 

3. ननभोननम  प्रकोऩदय (प्रनतहज यभ ) 
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४. गबभज ॊच य सॊस्थ गत सतु्केयी प्रनतशत 

 
५.हटफी. योगक  नम ॉ नफय भीहरूको सॊख्म  

 
६. कोनबड-१९ ऩयीऺण तथ  उऩच य सम्फन्द्धी हववयण 

क्र स ऩरयऺण नफनध जम्भ  ऩयीऺण ऩोजजहटब सॊख्म  ऩोजजहटब प्रनतशत भतृ्म ुसॊख्म  
१ एन्द्टीजजन ३३२३८४ १७५२५ ५.२७ २४६ 

२ आयहट -ऩीसीआय २२२०५८ ४२२१६ १९.०१ ३८७ 

जम्भ    ५५४४४२ ५९७४१ १०.७7 ६३३ 

 

७. कोनबड-१९ नफरूर्द्को खोऩ सम्फन्द्धी हववयण 

क्र. 

सॊ.  
खोऩको न भ  

प्रदेशभ  जम्भ  प्र प्त 
खोऩ (डोजभ ) 

ऩहहरो भ ि  दोस्रो भ ि  थऩ भ ि  जम्भ  डोज 

१ कोनबजशल्ड (Covishield) ७६५००० 267462 242188 239530 749180 

२ बेयोसेर (Vero cell) १७६१७६५ 938280 813179 49072 
180053

1 

३ अस्त्र जेननक  ४४७१६० 138595 104993 135879 379467 
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क्र. 

सॊ.  
खोऩको न भ  

प्रदेशभ  जम्भ  प्र प्त 
खोऩ (डोजभ ) 

ऩहहरो भ ि  दोस्रो भ ि  थऩ भ ि  जम्भ  डोज 

(AstraZeneca) 

४ जेन्द्सन एॊड जेन्द्सन (J&J) ३१६८०० 291975 
 

27316 319291 

५ भोडन भ (Moderna) ९८०४०० 394878 350916 184168 929962 

६ ऩी पैजय(Pfizer) ५८९५४८ 193045 1356   194401 

जम्भ   4860673 2224235 1512632 635965 
437283

2 

 
स्व स््म ऺिेभ  बएको प्रगनतक  केही तजस्वयहरु 

 
 

जजल्र  अस्ऩत र फ जयु  नवनननभभत बवन ननभ भण नधन अवस्थ भ  यहेको छ । 
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COVID Pediatric Hospital, Mahakali Hospital 
 

 
 
 

 

ICU  जजल्र  अस्ऩत र अछ भ 

जजल्र  अस्ऩत र डोटीको ननभ भण धीन बवन 
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जजल्र  अस्ऩत र फझ ङ्ग नम ॉ नननभभत बवनभ  सेव  सचु रु 

हटक ऩयु अस्ऩत रको HDU कऺ 
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भह क री अस्ऩत र इभजेन्द्सी नम ॉ ननभ भत बवन 

अजक्सजन प्र न्द्ट भह क री अस्ऩत र 
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सेती प्र देजशक अस्ऩत र अजक्सजन प्र न्द्ट 

सेती प्र देजशक अस्ऩत र  ICU कऺ 
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ऩूणभ खोऩ घोषण  क मभक्रभ कॊ चनऩयु 

जजल्र  अस्ऩत र वैतडीको नम ॉ नननभभत बवन 
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एनआइनसम ुबेजन्द्टरेटय, सेती प्र देजशक अस्ऩत र 

नम ॉ आइनसम ुकऺ, सेती प्र देजशक अस्ऩत र 
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कोनबड व डभ य कोनबड बवन, सेती प्र देजशक अस्ऩत र 

आइसोरेशन बवन, टीक ऩयु अस्ऩत र 
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ल्म व य अस्ऩत र प भेसी, सेती प्र देजशक अस्ऩत र 

ड मर नसस व डभ, सेती प्र देजशक अस्ऩत र 
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नसटी स्क्म न भेनसन, सेती प्र देजशक अस्ऩत र 

सेती प्र देजशक अस्ऩत रको ननभ भण धीन नम ॉ बवन 



183 

 
 
 

 
 

इन्द्डोस्कऩी य इको, सेती प्र देजशक अस्ऩत र 

फ र कोनबड अस्ऩत र य सरुव  योग अस्ऩत रको ननभ भण धीन बवन हटक ऩयु अस्ऩत र 
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आथोस्कऩी भेनसन य अजक्सजन प्र न्द्ट, हटक ऩयु अस्ऩत र 

OPG  य  MRI CHILLER , सेती प्र देजशक अस्ऩत र 
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प्र देजशक आमवेुद जचहकत्स रम धनगढी, कैर रीको बवन 
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7.4 मवु  तथ  खेरकुद 

क्र.स. भखु्म भखु्म क भहरू ह ॉनसर बएक  उऩरजब्धहरू 

१ सदूुयऩजिभ प्रदेश मवु  
ऩरयष  स्थ ऩन  य सञ्च रन 

सदूुयऩजिभ प्रदेश मवु  ऩरयष  स्थ ऩन  बई प्रदेशक  
मवु हरूर ई य ष्ड सेव क  हवहवध ऺेिभ  मोगद न गनभ 
उत्प्ररेयत हनुे हक्रम कर ऩहरू सञ्च रन गरयएक  छन।्  

२ प्रदेश स्वमभ ् सेवक 
ऩरयच रन तथ  व्मवस्थ ऩन 

प्रदेश स्वमॊसेवक ऩरयच रन तथ  व्मवस्थ ऩन क मभक्रभ 
भ पभ त प्रदेशक  मवु हरुर ई स्व स््म, कृहष, इजन्द्जननमरयङ्ग 
रग मतक  प्र हवनधक सेव  य अन्द्म स भ जजक सेव भ  
ऩरयच रन गरयएको छ। 

३ सदूुयऩजिभ प्रदेश खेरकूद 
ऩरयष  स्थ ऩन  य सञ्च रन 

सदूुयऩजिभ प्रदेश खेरकूद ऩरयषद्को स्थ ऩन  गयी ऩरयष  
भ पभ त हवनबन्न अन्द्तय प्र देजशक य प्र देजशक खेरकूद 
प्रनतमोनगत हरू सञ्च रन गरयॉदै आएक  छन।् 

४ खेर डीहरूर इ सम्भ न 
क मभक्रभ 

य हष्डम य अन्द्तय भहष्डम खेरकूद प्रनतमोनगत हरूभ  ऩदक प्र प्त 
गने मस प्रदेशक  खेर डीहरूर ई सम्भ न गरयएको छ । 

५ खेरभैद नहरू य खेर 
सम्फन्द्धी सॊयचन हरूको  
ननभ भण 

३४ वट  प्रदेश सब  ननव भचन ऺेिभ  खेरभैद नहरू ननभ भण 
बएक  छन।् ठुर  खेरभैद नहरू ननभ भण गनभ हवस्ततृ 
ऩरयमोजन  प्रनतवेदनहरू तम य बएक  छन।् कबडभ हर 
रग मतक  खेरकूद सॊयचन हरू ननभ भण धीन छन।् 

6 सदूुयऩजिभ प्रदेश खेरकुद 
ऩरयष  

एन्द्टी डोहऩङ्ग, म्म च हपजक्सङग तथ  फर टेम्ऩरयङग जस्त  
गैयक ननुी हक्रम कर ऩ हवरुर्द् जचहकत्सक, खेर डी, 
प्रजशऺक, क्रव, सॊघ सॊस्थ हरुको सहब नगत भ  नभनत 
२०७८/०७/१५ य १६ गते धनगढी, कैर रीभ  सचेतन  
अनबवृहर्द् क मभक्रभ सम्ऩन्न बएको। 

स्व स््मक  र नग खेरकुद सवैक  र नग खेरकुद न य  सहहत 
हवशेष क मभक्रभ नभनत २०७८/12/२९ धनगढी, 
कैर रीभ  सम्ऩन्न बएको। 

१३  औॊ स ग खेरकुदभ  सहब गी प्रजशऺक तथ  
खेर डीहरुर ई ऩयुस्क य तथ  सम्भ न क मभक्रभ गरयएको। 

7 भखु्मभन्द्िी कऩ प्रनतमोनगत  नभनत २०७९/०१/०५ देजख ७ सम्भ धनगढी, कैर रीभ  
प्रथभ भखु्मभन्द्िी कऩ य हष्डम कवड्डी प्रनतमोनगत  सम्ऩन्न 
बएको। 
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क्र.स. भखु्म भखु्म क भहरू ह ॉनसर बएक  उऩरजब्धहरू 

नभनत २०७८/११/१९ देजख २८ सम्भ धनगढी, 
कैर रीभ  अन्द्तय हष्डम आभन्द्िण ऩ ॉचौ भखु्मभन्द्िी खप्तड 
गोल्डकऩ पुटफर प्रनतमोनगत  सॊच रन बएको। 

नभनत २०७८/१२/२४ देजख २६ सम्भ अत्तरयम , 
कैर रीभ  प्रथभ भखु्मभन्द्िी सदूुयऩजिभ प्रदेशस्तयीम 
तेक्व न्द्दो प्रनतमोनगत  सॊच रन बएको। 

नभनत २०७८ चेि २६ गते धनगढी, कैर रीभ  भखु्मभन्द्िी 
जेनसस एबयेष्ट धनगढी ह प म्म य थनु सम्ऩन्न बएको। 

नभनत २०७९।०१।०३ देजख १० सम्भ प्रथभ भखु्मभन्द्िी 
हव.आइ.सी. भहहर  पुटवर धनगढी, कैर रीभ  सम्ऩन्न 
बएको। 

नभनत २०७८/१२/०६ देजख ११ सम्भ धनगढी, 
कैर रीभ  भखु्मभन्द्िी कऩ U-19/T20 य हष्डम भहहर  
हक्रकेट प्रनतमोनगत  सम्ऩन्न बएको। 

नभनत २०७८/१२/०६ देजख १२ गतेसम्भ धनगढी,  
कैर रीभ  दोस्रो भखु्मभन्द्िी य हष्डम ऩरुुष बनरफर 
प्रनतमोनगत  सॊच रन बएको। 

8 नडहऩआय ननभ भण रग मत 
अन्द्म गनतहवनध 

प प्र  अन्द्तय हष्डम हक्रकेट खेरभैद न, भल्टीप्रऩोज स्ऩोटभश 
कम्ऩरेक्स, भहेन्द्रनगय य स्ऩोटभस एक डेभी, हटक ऩयुको 
नड.हऩ.आय. ननभ भण बएको । 

नभनत २०७८/०६/२० देजख २३ सम्भ धनगढी, 
कैर रीभ  प्रदेश स्तयीम बनरवर प्रनतमोनगत  सॊच रन 
बएको।  

 
7.5 ब ष  तथ  सॊस्कृनत 

क्र.स. भखु्म भखु्म क भहरू ह ॉनसर बएक  उऩरजब्धहरू 

१ प्रदेशस्तयभ  भन इभन े
भखु्म ऩवभहरुको 
सॊयऺण, सम्वधभन, ऩसु्त  
हस्त न्द्तयण य 
प्रच यप्रस य 

प्रदेशस्तयभ  भन इने भ घी, गौय , बवु ॉ न च, चैतोरी, दशहय , अनन्द्ते, 

हवश ु य गॊग दशहय , बवूो न च, होयी, ऩतुर , हसुक्मौरी, सजखम  
न च, छनरम  न च, चौरो रग मतक  भौनरक सॊस्कृनतको सॊयऺण, 
सम्फर्द्भन, ऩसु्त  हस्त न्द्तयण य प्रच यप्रस यभ  सहमोग ऩगेुको । 
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क्र.स. भखु्म भखु्म क भहरू ह ॉनसर बएक  उऩरजब्धहरू 

२ स्रस्ट  सम्भ न भ पभ त 
ब ष  तथ  सॊस्कृनतको 
हवक सक  र नग 
अनबप्रयेण  

प्रदेशनबिक  ब ष  तथ  सॊस्कृनतको हवक सको ऺेिभ  मोगद न 
ऩरु् म उन ेसदुयुऩजिभ प्रदेशक  स्रष्ट हरुर इभ सम्भ न गयी नम ॉ तथ  
ऩयु न  ऩसु्त क  सजभकहरूर ई मस ऺेिभ  क मभ गनभ अनबप्ररेयत 
गरयएको। 

३ कर  तथ  सॊस्कृनत 
सॊयऺण सम्फन्द्धी 
प्रजशऺण 

देउड , हसुके, छनरम ,  सहकम  गयी ४ हवध क  कर  सॊस्कृनत 
सॊयऺण, सम्फर्द्भन य ऩसु्त  हस्त न्द्तयणक  प्रजशऺण भ पभ त ऺभत  
हवक स गरयएको। 

४ स ॊस्कृनतक भहोत्सफभ  
स भग्री प्रदशभनी 
भ पभ त सॊस्कृनतको 
प्रच य प्रस य 

स ॊस्कृनतक भहोत्सफभ  स भग्री प्रदशभनीक  र नग स्टर फहुकङ 
तथ  सॊच रन एवभ ् क मभक्रभ प्र मोजन गयी सॊस्कृनतको 
प्रच यप्रस य य ऩमभटन प्रवर्द्भनभ  सहमोग ऩगेुको। 

५ सॊग्रह रम स्थ ऩन  
क मभक्रभ 

प्रदेशको कर , सॊस्कृनत एवॊ ऩयु त जत्वक भहत्वक  हवषमहरूको 
सॊयऺणक  र नग सॊग्रह रमहरूको स्थ ऩन  एवॊ सॊच रनको र नग 
आवश्मक ऩवु भध य तम यी शरुू बएको। 

६ सदूुयऩजिभ प्रऻ  
प्रनतष्ठ न स्थ ऩन  

सदूुयऩजिभ प्रऻ  प्रनतष्ठ न स्थ ऩन को क ननुी प्रवन्द्धक  र नग  
सदूुयऩजिभ प्रऻ  प्रनतष्ठ न ऐन, २०७६ ऩ रयत बएको। प्रऻ  
प्रनतष्ठ नको उऩकुरऩनत ननमकु्त गरयएको । 

 

 
 
 श्रष्ट  सम्भ न तथ  ऩयुस्क य हवतयण क मभक्रभ 
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7.6 श्रभ तथ  योजग य  

क्र.सॊ. भखु्म भखु्म क भहरू ह ॉनसर बएक  उऩरजब्धहरू र ब जन्द्वत सॊख्म  
१ उद्योग प्रनतष्ठ नहरुको 

रयक्त ऩदहरुको 
हववयण सॊकरन 

सदुयुऩजिभ प्रदेशभ  स न  ठूर  गयी  
जम्भ  उद्योग प्रनतष्ठ नहरुको सॊख्म  
१२४ यहेको य ७५०० जन रे 
योजग यी ऩ एको अवस्थ  । 

हवनबन्न उद्योग/ 
प्रनतष्ठ नहरुभ  
योजग यीक  र नग  २५० 
जन र ई  नसप रयस 
गयेको 

२ योजग यद त  य 
स्थ नीम  स्तयक  रेड  
मनुनमनहरुसॊग  
योजग य हवननभम सेव  
सम्फन्द्धी अन्द्तयहक्रम  
क मभक्रभ 

डडेल्धयु , डोटी, अछ भ, कैर री य 
कॊ चनऩयु जजल्र क  योजग यक  
ऺेिहरुको सम्ब वन हरु ऩहहच न य 
चनुौतीक  फ येभ  सभन्द्वम गयी  
निऩऺीम श्रभ सम्फन्द्ध सभधुयु हनुकुो 
स थै श्रनभक य योजग यद त   नफचको 
सम्फन्द्धभ  ऩनन सधु य  बएको। 

श्रनभकरे ऩ उन ु ऩने ऩ रयश्रनभक य 
अन्द्म सेव  सनुफध को फ येभ  छरपर 
गरयएको। 

रक्ष्म बन्द्द  फढी 
सॊख्म भ  सहब गीहरु 
यहेको  

 

3 फैदेजशक योजग य 
सम्फन्द्धी जनचेतन  
अनबभजुखकयण 
क मभक्रभ 

आ.व. २०७७/०७८ भ  कॊ चनऩयु, 
कैर री य आ.व.२०७८/०८९ भ  
फैतडी य अछ भ जजल्र भ  क मभक्रभ 
सॊच रन गरयएको। फैतडीको 
दशयथचन्द्द न.ऩ ., अछ भको भॊगरसेन 
न.ऩ . य कन्द्चनऩयुको शकु्र प ॉट  
न.ऩ .क  नगय प्रभखु य अन्द्म 
जनप्रनतनननध य कभभच यीसॊग छरपर  
गयी  फैदेजशक योजग यीफ ट पकेय 
आएक  मवु हरुको र नग 
स्वयोजग यभरुक क मभक्रभक  र नग 
सभहु गठन  गयी  व्मवस म  
सॊच रनक  र नग अनदु नको व्मवस्थ  
गने  सहभनत  बएको । 

फैतडी य कन्द्चनऩयुको 
शकु्र प ॉट   गयी २ 
सभहुरे व्मवस म 
सॊच रनको सरुुव त 
गयेको   
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क्र.सॊ. भखु्म भखु्म क भहरू ह ॉनसर बएक  उऩरजब्धहरू र ब जन्द्वत सॊख्म  
४ योजग य भेर  

आमोजन   
आ.व. २०७५/०७६ भ  अछ भको 
चौयऩ टी ग उॉऩ नरक  य कैर रीको 
धनगढीभ  भेर  आमोजन  गरयएको, 
आ.व.२०७६/०७७ भ  फ जयु  य 
कैर रीभ  भेर  आमोजन  गरयएको य 
भेर भ  हवनबन्न ऺेिक  योजग यद त  
य ४५० बन्द्द  फढी फेयोजग य 
मवु हरुको सहब नगत  यहेको 

अछ भ  योजग य 
भेर व ट ५९ य फ जयु  
भेर फ ट २९  जन र ई 
योजग यीक   र नग 
नसप रयस गरयएको स थै  
त नरभ प्र नप्त ऩि त 
अछ भभ  ४ जन रे 
व्मवस म सॊच रन गयेको 

५ उद्यभजशरत  तथ  
हवत्तीम स ऺयत  
हवक स त नरभ 

आ.व. २०७७/०७८ भ  
कन्द्चनऩयुको बीभदत्त नगयऩ नरक भ  
२७ जन   य फैतडीको दशयथचन्द्द 
नगयऩ नरक भ  २६ जन  य आ.व. 
२०७८/०७९ भ  फ जयु  जजल्र को 
भ तभडीभ  २७ जन , डोटीको 
ददऩ मरभ  २८, कैर रीको 
हटक ऩयुभ  २९ जन  य कॊ चनऩयुको 
कृष्णऩयुभ  २८ जन  गयी जम्भ  
१९२ जन रे त नरभ प्र प्त गयेको । 

 त नरभ प्र प्त व्मजक्तहरु 
भध्मे ४४ जन रे 
व्मवस म सॊच रन गयी 
योजग यीक  अवसय 
नसजभन  गयेको 

६ स्थ नीम तहक   
योजग य सेव  
केन्द्रहरुसॉग व हषभक 
सभीऺ  क मभक्रभ 

 ८८ वट  स्थ नीम तहभ  यहेक  
योजग य सेव  केन्द्ररे  योजग य 
सम्वन्द्धी गयेक  क मभहरुको प्रगनत  
सभीऺ  तथ  स्थ नीम तहभ  बएक  
योजग यीक  अवसय, स्थ नीम तहभ  
आवश्मक त नरभको हववयण प्र प्त 
बएको। 

प्रध नभन्द्िी योजग य 
क मभक्रभव ट फेयोजग य 
मवु हरुरे आॊजशक 
योजग यी प्र प्त गयेको   

७ क मभस्थरभ  
क भद यहरुको सयुऺ  
तथ  स्व स््म 
सम्वन्द्धी प्रजशऺण 
तथ  ऩय भशभ 

च र ु आ.व. २०७८/०७९ भ  
क मभस्थरभ  क भ गद भ अऩन उनऩुने 
सयुऺ  तथ  सतकभ त को व येभ  
सयोक यव र  सफैर ई ज नक यी प्र प्त 
बएको। 

४१४  जन   
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क्र.सॊ. भखु्म भखु्म क भहरू ह ॉनसर बएक  उऩरजब्धहरू र ब जन्द्वत सॊख्म  
८ उद्योग प्रनतष्ठ नहरुभ  

क मभयत 
श्रनभकहरुर ई श्रनभक 
जशऺ  सम्फन्द्धी 
क मभक्रभ 

च र ु आ.व. २०७८/०७९ भ  
क मभस्थरभ  क भ गद भ अऩन उनऩुने 
सयुऺ  तथ  सतकभ त को व येभ  
सफैर ई ज नक यी प्र प्त हनुकुो स थै 
उद्योग प्रनतष्ठ नहरुभ  हनुे जोजखभर ई 
न्द्मूनीकयण गयी असर श्रभ 
सम्फन्द्धको हवक स गयी उत्ऩ दन य 
उत्ऩ दकत्व अनबफहृर्द् बएको। 

२२५ जन   

९ त नरभ सॊच रन हवनबन्न त नरभ प्रद मक 
सॊघ/सॊस्थ हरुसॉग सभन्द्वम गयी 
नफनबन्न ऺेिगत त नरभक  र नग 
नसप रयस गरयएको य ८५० जन  
त नरभफ ट र ब जन्द्वत बएक  । 

२३५ जन रे त नरभ 
प्र प्त गरयसकेऩनछ 
औऩच रयक तथ   
अनौऩच रयक ऺेिभ  
क भ गरययहेको   

१० फ रश्रभ ननव यण तथ  
न्द्मूनीकयण सम्वन्द्धी 
सयोक यव र  
ननक महरु सॊग 
अन्द्तयहक्रम  क मभक्रभ 

फ रश्रभ सम्वन्द्धी स भ जजक 
सॊस्क यभ  अनकुुर ऩरयवतभन आई 
फ रफ नरक र ई फ रश्रभभ  ऩठ उन े
प्रफनृत न्द्मूनीकयण बएको | 

फ रफ नरक र ई क भभ  
रग उन नहनुे नफषमभ    
चेतन को हवक स बएको  

 

 

११ व्मवस हमक तथ  सीऩ 
हवक स त नरभ केन्द्र, 
धनगढी 

ह रसम्भ नफनबन्न ऺिेगत त नरभभ  
भहहर  १६५६ य ऩरुुष १२६७ 
जन  गयी जम्भ  २९२३ जन रे 
त नरभ नरई र ब जन्द्वत बएक  । 

 त नरभ प्र प्त गयी  
औऩच रयक तथ   
अनौऩच रयक ऺेिभ  
क भ गरययहेको   

१२ व्मवस हमक तथ  सीऩ 
हवक स त नरभ केन्द्र, 
कॊ चनऩयु  

ह रसम्भ नफनबन्न नफषमगत त नरभभ  
भहहर  2201 य ऩरुुष ७९3 जन  
गयी जम्भ  २994 जन रे त नरभ 
नरई र ब जन्द्वत बएक । 

 त नरभ प्र प्त गयी 
औऩच रयक तथ   
अनौऩच रयक ऺेिभ  
क भ गरययहेको   
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सीऩ हवक स त नरभ सॊच रन कॊ चनऩयु 
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हवनबन्न सीऩ हवक स त नरभ क मभक्रभको सभ ऩन 

हवद्यतु जड न सम्फन्द्धी त नरभ 
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र भो अवनधक  हवनबन्न सीऩ हवक स त नरभ क मभक्रभको सभ ऩन 
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7.7 स भ जजक हवक स   
१. प्रदेशस्तयीम फ रफ नरक  सम्फन्द्धी ऐन तजुभभ  बएको । 

२. अऩ ॊगत  सम्फन्द्धी प्र देजशक सभन्द्वम सनभनत गठन बएको। 

३. भ नव फेचनफखन तथ  ओस य ऩस य हवरुर्द्को प्रदेशस्तरयम सञ्ज र गठन बई सहक्रम रुऩभ  क भ 
गदै आएको ।  

४. अऩ ॊगत  सम्फन्द्धी प्रदेशस्तयीम नीनत स्वीकृनतको चयणभ  यहेको। 

५. रैंनगक सभ नत  तथ  स भ जजक सभ वेशीकयण सम्फन्द्धी नीनत तजुभभ को क्रभभ  यहेको। 

६. हहॊस हऩडीत भहहर  तथ  फ रफ नरक हरुर ई तत्क र य हत उद्द य, स्व स््म उऩच य, ऩनुस्थ ऩन , 
क ननुी सहमोग रग मतक  क मभक  र नग अल्ऩक नरन सेव  केन्द्र सञ्च रन क मभहवनध तजुभभ  बई 
क म भन्द्वमनभ  यहेको। 

७. ९ वटै जजल्र भ  अल्ऩक नरन सेव  केन्द्र सञ्च रनभ  यहेक  छन,् जसफ ट आ.व. २०७७/७८ 
भ  हहॊस  हऩनडत भहहर  य ननजहरुसॊग आजश्रत फ रफ नरक  गयी जम्भ  १२०४ जन रे सेव  
ऩ एक । 

८. दीघभक रीन ऩनुस्थ भऩन  केन्द्र स्थ ऩन क  र नग आवश्मक ऩहर बइयहेको । 

९. ि रयक देवी भहहर  सशजक्तकयण क मभक्रभ अन्द्तगभत १६० जन  भहहर हरुर ई सीऩ प्रद न 
गरयएको । 
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१०. भहहर  सशजक्तकयण क मभक्रभ अन्द्तगभत ३४ जन  भहहर हरुर ई ऩिक रयत  तथ  उ  घोषण 
सम्फन्द्धी त नरभ प्रद न गरयएको। 

11. भहहर  सशजक्तकयण क मभक्रभ अन्द्तगभत आ.व. २०७७।७८ भ  ७३५ जन  हवऩन्न 
भहहर हरुरे सीऩभरुक त नरभक  स थै रु. २० हज यक  दयरे अनदु न ऩ एक ।स थै 
आ.व.२०७८।७९ भ  सभेत उक्त क मभक्रभ जजल्र  जस्थत स भ जजक हवक स क म भरमफ ट 
क म भन्द्वमन बएको छ। 

12. दनरत सशजक्तकयण क मभक्रभ अन्द्तगभत आ.व. २०७७।७८ भ  ९९ जन  दनरत सभदु मक  
व्मक्तीहरुरे सीऩभरुक त नरभक  स थै रु. २५ हज यक  दयरे अनदु न ऩ एक । 

13. सभ ज कल्म णक  ऺेिभ  क भ गने सॊघ सॊस्थ हरुर ई अनदु न प्रद न गयी अन थ, असह म, 
भ ननसक सन्द्तरुन गभु एक  न गरयकहरुको उद्द य य सॊयऺण गने क मभभ  सहमोग गदै 
आईयहेको। 

१४. ९ वटै जजल्र भ   ददव  सेव  केन्द्र क मभक्रभ सञ्च रनभ  सहमोग गरयएको। 

15. स्थ नीम तहभ  फ र सॊयऺणक  क मभर ई प्रब वक यी फन उन स्थ नीम तहक  भहहर  तथ  
फ रफ नरक  श ख भ  क भ गने कभभच यीहरुर ई फ र सॊयऺण सम्फन्द्धी त नरभ प्रद न गरयएको। 

16. अऩ ॊगत  बएक  फ रफ नरक हरुभ  बएको सधु यमोग्म हवकृनत ऩहहच न गयी उऩच य गनभक  र नग 
कैर री, डडेल्धयु  य अछ भभ  Screening Camp सम्ऩन्न गरयएको। 

१७. ३४ जन  स भ जजक हवक स अनबमन्द्त  बन भ गयी स भ जजक हवक स क म भरम भ पभ त स भ जजक 
रुऩ न्द्तयणक  क मभक्रभ सञ्च रनभ  ल्म ईएको। 

18. फ रहवव ह हवरुर्द्को क मभक्रभ सञ्च रनभ  यहेको। 

१९. स भ जजक सचेतन  अनबवहृर्द् तथ  सभ जभ  हवद्यभ न कुप्रथ  य हवकृनत अन्द्त्मक  र नग 
सचेतन भूरक ब्रोसय, जस्टकय, ऩम्भेरेट छऩ ई य हवतयण गरयएको। 

20. स ॊकेनतक ब ष  सम्फन्द्धी त नरभ प्रद न गयी १२ जन  दोब ष ेतम य बएक  छन ्य च र ुआनथभक 
वषभभ  ऩनन उक्त क मभक्रभर ई ननयन्द्तयत  ददईएको । 

२१. हवनबन्न वदृ श्रभभ  यहेक  व्मजक्तहरुर ई रगु  कऩड  हवतयण गरयएको । 

२२. आ.व. २०७७।0७८ भ  भहहर , फ रफ नरक , ज्मेष्ठ न गरयक तथ  अऩ ॊगत  बएक  व्मजक्तहरु 
रग मत स भ जजक ऺेिक  त्म ॊक अद्य वनधक गने उद्देश्मरे स भ जजक सूचन  व्मवस्थ ऩन 
प्रण री ननभ भण बएको। 

२3. सभ वेशी नफद्य रम, गोद वयीभ  यहेक  अऩ ॊगत  बएक  फ रफ नरक हरुर ई स भग्री सहमोग 
गरयएको। 

24. स्थ नीम तहभ  भहहर  फ रव नरक  श ख भ  क भ गने कभभच यीर ई मोजन  तजुभभ  सम्फन्द्धी २ 
ददने अनबभजुखकयण सम्ऩन्न बएको । 
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25. प्रदेशस्तयभ  उत्कृष्ठ ३ जन  भहहर  उद्यभी छनौट गयी सम्भ नऩि य नगद रु. १ र ख सहहत 
सम्भ न गरयएको। 

26. स भ जजक हवक स भन्द्ि रम भ तहतक  क म भरमभ  रै.स.स .स. सम्ऩकभ  व्मजक्त तोहकएको य 
उनीहरुर ई २ ददने रैंनगक सॊम्वेदनशीरत  सम्फन्द्धी अनबभजुखकयण सम्ऩन्न गरयएको । 

27. ९ जजल्र क  ३४ हवद्य रमक  १/१ छ ि य छ ि  गयी ६८ जन र ई भहहर  तथ  
फ रफ नरक  भ नथ हनुे हहस ॊ न्द्मनुीकयण तथ  स थी जशऺ  क मभक्रभफ ये ३ ददने अनबभजुखकयण 
सम्ऩन्न गरयएको । 

 
 
 

 
 

8. प्रदेश सब  सजचव रम 

उत्कृष्ठ भहहर  उद्यभी सम्भ न क मभक्रभ 

अऩ ङ्गत  बएको फ रफ नरक को Screening जशहवय 
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८. प्रदेश सब  सजचव रम 
8.1 प्रदेश सब  स्थ ऩन  ऩश् च त ह रसम्भ बए गयेक  क मभहरु य उऩरजब्ध हववयण 

सदूुयऩजश् चभ प्रदेश सब  नभनत २०७४ भ घ ७ गते स्थ ऩन  बएऩश् च त प्रथभ, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, 
ऩ चौ, छैटौँ, स तौ, आठौ य नवौ अनधवेशनहरु सम्ऩन्द् न बएक  छन।् 

प्रथभ अनधफेशन २०७४/१०/२१ देजख शरुु बई २०७५/०१/२१ गते अन्द्त्म बएको । 

दोस्रो अनधफेशन २०७५/०२/०२ गते शरुु बई २०७५/०६/२३ गते अन्द्त्म बएको 
तेस्रो अनधफेशन २०७५/१०/४ गते देजख शरुु बई २०७६/१/१२ गते अन्द्त्म बएको । 

चौथो अनधवेशन २०७६/०२/०१ गते देजख शरुु बई २०७६/०५/०१ भ  अन्द्त्म बएको ।  

ऩ चौ अनधवेशन २०७६ /10/06 गते देजख शरुु बइ 207७/०१/0७ भ  अन्द्त्म बएको । 

छैटौँ अनधवेशन 2077/02/13 देजख शरुु बइ २०७७/०४/३१ भ  अन्द्त्म बएको । 

स तौ अनधवेशन २०७७/१०/२६ देजख शरुु बई 2078/01/07 भ  अन्द्त्म बएको ।  

आठौ अनधवेशन २०७८/०२/२१ देजख शरुु बई २०७८/०६/१५ गते अन्द्त्म बएको । 

नफौँ अनधवेशन २०७८/१२/१३ गते देजख शरुु बई २०७८/१२/२५ गते अन्द्त्म बएको। 

दशौं अनधवेशन २०७9/२/१6 गते देजख शरुु बई २०७9/5/17 गते अन्द्त्म बएको।  

8.2 हवनबन्द् न ऩद नधक यीज्मूहरुको ननव भचन नभनत 

प्रदेश सब  सदस्महरुको सऩथ नभनत- 2074/10/07 

सब भखु ननव भचन - 2074/10/29 

सब भखु ननव भजचत - 2074/10/29 

भखु्मभन्द्िी ननमजुक्त - 2074/11/03 

भखु्मभन्द्िी हवश् व स भत - 2074/11/22 

भजन्द्िऩरयषद्को गठन - 2074/11/05 

उऩसब भखु ननव भचन - 2074/11/05 

उऩसब भखु ननव भजचत - 2074/11/06 

हवषमगत सनभनतको गठन - 2074/12/08 

सनभनतक  सब ऩनतहरुको ननव भचन - 2075/06/21 

सनभनतक  सब ऩनतहरुको सऩथ - 2075/06/22 

सजचव ननमजुक्त - 2076/02/28 

सजचव सऩथ - 2076/02/29 

सजचव य जीन भ  स्वीकृत - २०७८/११/०१ 

सजचव ननमजुक्त - २०७८/१२/१० 

सजचव सऩथ -२०७८/१२/१३ 
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क मभव्मवस्थ  ऩय भशभ सनभनतको ऩहहरो फैठक - 2074/11/19 

प्रदेशको न भ कयण य य जध नी यहने स्थ न - नभनत 2075/06/12 गते फसेको दोस्रो 
अनधवेशनको ४६औ ँफैठकरे प्रदेशको न भ सदूुयऩजश् चभ प्रदेश य गोद वयी नगयऩ नरक  वड  नॊ.२ 
य ४ भ  य जध नी यहने स्थ न तोकी ऩ रयत गयेको  

प्रदेशको रोगो ननध भयण - 2074/12/25 

8.3 ह र सम्ऩन्द् न बएक  अनधवेशनहरु 

 प्रथभ अनधवेशन 

 जम्भ  २१ वट  फैठक - २० ददन (२२ घन्द्ट  ५२ नभनेट) । 

 प्रथभ अनधवेशनभ  ११ वट  प्रस्त व दत भ बएक  । 

 प्रथभ अनधवेशनभ  रोगो ननध भयण भस्मौद  सनभनत गठन बइ प्रदेश सब को रोगो ननध भयण 
बएको। 

 सदूुयऩजश् चभ प्रदेशको प्रदेश सब  ननमभ वरी, २०७४ ऩ रयत बएको । 

 प्रथभ अनधवेशनभ  २ वट  हवधेमकहरु सब फ ट ऩ रयत बएक  । 

 शनु्द्म सभम-१ ऩटक य हवशषे सभम - १ ऩटक सॊच रन बएको । 

 दोस्रो अनधवेशन 

 दोस्रो अनधवेशनभ  ५३ वट  फैठक - ४८ ददन (६२ घन्द्ट  ३४ नभनेट) सॊच रन बएको । 

 दोस्रो अनधवेशनभ  ७ वट  प्रस्त व दत भ बएक  । 

 प्रदेशको य जध नी य ख्न े स्थ न तोक्ने य प्रदेशको न भ कयण गने क मभ सम्ऩन्न गरयएको जस 

अनसु य प्रदेशको न भ "सदूुयऩजिभ प्रदेश" य प्रदेशको य जध नी गोद वयी नगयऩ नरक  वड  नॊ. २ 
य ४ भ  यहने गयी तोहकएको।  

 दोस्रो अनधवेशनभ  १५ वट  हवधेमकहरु सब फ ट ऩ रयत बएक  । 

 एउट  सॊकल्ऩ प्रस्त व ऩ रयत बएको । 

 ननमभ वरी सॊशोधन भस्मौद  सनभनत गठन बएको । 

 नभनत २०७५ प ल्गनु ८ गते सम्भ ननीम प्रध नभन्द्िी के.ऩी. शभ भ ओरीज्मूफ ट प्रदेश सब र ई 
सम्फोधन बएको। 

 गण्डकी प्रदेशक  भ ननीम सब भखुज्मूको नेततृ्वभ  आएको भ ननीमज्मूहरु य सदूुयऩजश् चभ 
प्रदेशक  भ ननीम सब भखु, भ ननीम उऩसब भखु य भ ननीम प्रदेश सब  सदस्महरु फीच नभनत 
२०७५।११।१४ भ  अन्द्तयहक्रम  क मभक्रभ सम्ऩन्न बएको । 

 शनु्द्म सभम-५ ऩटक य हवशषे सभम -९ ऩटक सॊच रन बएको । 

तेस्रो अनधवेशन  

 २८ वट  फैठकहरु सम्ऩन्न बएको 26 ददन (24 घण्ट  १५ नभनेट ) 

 तेस्रो अनधवेशनभ  सब फ ट ७ वट  हवधेमकहरु ऩ रयत बएको । 
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 ऩहहरो य दोस्रो अनधवेशनभ  प्रदेश सब फ ट ऩ रयत बएक  हवधेमकहरुको हवधेमक सॊग्रह ऩसु्तक 
प्रक शन गरयएको । 

 प्रथभ य दोस्रो अनधवेशनको सब  फैठकको क भ क यफ हीको अनडमो येकडभर ई अऺयभ  
रुऩ न्द्तयण गने क मभ सम्ऩन्न बएको । 

 शनु्द्म सभम-५ ऩटक य हवशषे सभम -१३ ऩटक सॊच रन बएको । 

 चौथो अनधवेशन  

 36 वट  फैठकहरु सम्ऩन्न बएको - ३४ ददन (४० घन्द्ट  १२ नभनेट) । 

 ८ वट  हवधेमकहरु ऩ रयत बएको ।  

 हवशेष नधक य य आचयण अनगुभन सनभनतहरु गठन बएको ।  

 शनु्द्म सभम-२ ऩटक य हवशषे सभम -७ ऩटक सॊच रन बएको । 

 ऩ चौ अनधवेशन : 
 जम्भ  फसेको फैठक सॊख्म  - १२  

 फैठक सॊच रन बएको ददन -१२ 

 जम्भ  फैठक चरेको सभम - १० घण्ट  ५९ नभनेट  

 हवधेमकहरु ऩ रयत सॊख्म  - २ 

 शनु्द्म सभम - ३ ऩटक य हवशेष सभम १ ऩटक सॊच रन बएको ।   

 तेस्रो य चौथो अनधवेशनको सब  फैठकको क भ क यफ हीको अनडमो येकडभर इ अऺयभ  
रुऩ न्द्तयण गने क मभ सम्ऩन्न बएको । 

 छैटौँ अनधवेशन : 
 जम्भ  फसेको फैठक सॊख्म  - ३२  

 फैठक सॊच रन बएको ददन -२९ 

 जम्भ  फैठक चरेको सभम - ४५ घण्ट  २३ नभनेट  

 हवधेमकहरु ऩ रयत सॊख्म  - ८   

 शनु्द्म सभम - ४ ऩटक 

 हवशेष सभम - ५ ऩटक 

 नरऩरेुक, क र ऩ नी य नरजम्ऩम धयु  सम्फन्द्धी सॊकल्ऩ प्रस्त व ऩ रयत ।  

 तेस्रो य चौथो अनधवेशनको सब  फैठकको क भ क यफ हीको अनडमो येकडभर इ अऺयभ  
रुऩ न्द्तयण गने क मभ सम्ऩन्द् न बएको । 

स तौ अनधवेशन : 
 जम्भ  फसेको फैठक सॊख्म  - २१ 

 फैठक सॊच रन बएको ददन -२० 

 जम्भ  फैठक चरेको सभम - १५ घण्ट  ५९ नभनेट  



201 

 हवधेमकहरु ऩ रयत सॊख्म  - ७   

 शनु्द्म सभम - २ ऩटक 

 हवशेष सभम - ४ ऩटक 

 आठौ अनधवेशन : 
 जम्भ  फसेको फैठक सॊख्म  - २७ 

 फैठक सॊच रन बएको ददन - २३ 

 जम्भ  फैठक चरेको सभम - ३५ घन्द्ट  २७ नभनेट 

 हवधेमकहरु ऩ रयत सॊख्म  - ७   

 शनु्द्म सभम - १ ऩटक 

 हवशेष सभम - ३ ऩटक 

 नवौ अनधवेशन : 
 जम्भ  फसेको फैठक सॊख्म  - ५ 

 फैठक सॊच रन बएको ददन - ५ 

 जम्भ  फैठक चरेको सभम - ५ घन्द्ट  ४४ नभनेट 

 हवधेमकहरु ऩ रयत सॊख्म  - २   

 शनु्द्म सभम - १ ऩटक 

 हवशेष सभम - १ ऩटक 

दशौं अनधवेशन : 
 जम्भ  फसेको फैठक सॊख्म  - 27 

 फैठक सॊच रन बएको ददन - 26 

 जम्भ  फैठक चरेको सभम - 37 घन्द्ट  ४0 नभनेट 

 हवधेमकहरु ऩ रयत सॊख्म  - 9  

8.4 हवषमगत सनभनतक  ह रसम्भ फसेक  फैठक सम्फन्द्धी हववयण 

 हवध मन तथ  प्रदेश भ नभर  सनभनत - 126  

 स वभजननक रेख  सनभनत - 141 

 स भ जजक हवक स सनभनत -  १35 

 अथभ हवक स तथ  प्र कृनतक स्रोत सनभनत - 172 

8.5 क मभ व्मवस्थ  तथ  ऩय भशभ सनभनत ह र सम्भ फसेको फैठक सॊख्म - 105 

8.6 ह र सम्भ प्रदेश सब फ ट ऩ रयत बएक  हवधेमकहरुको सॊजऺप्त हववयण 

 जम्भ  दत भ हवधेमक सॊख्म  - ६8 वट  
 सब फ ट ऩ रयत हवधेमक सॊख्म  - 67 वट  
 प्रभ जणकयण हवधेमक सॊख्म  – 67 वट  
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 हवच य धीन हवधेमक सॊख्म  – 0 
8.7 हवषमगत सनभनतहरु य प्रदेश सब  सजचव रमफ ट ह रसम्भ सम्ऩ ददत क मभहरु 

 प्रदेश सब भ  नभनडम  सेन्द्टय स्थ ऩन  गरयएको। 

 प्रदेश सब  हरभ  नडजजटर भ ईकहरु, नभनडम  सेन्द्टय य सब भखुको क मभकऺभ  नडस्प्रे 
जड न गरयएको ।  

 प्रदेश सब  फैठकको गनतहवनधहरु मटु्यवुफ ट प्रत्मऺ प्रस यण क मभक्रभ गने गरयएको। 

 नबनडमो कन्द्िेन्द्स नसस्टभ जड न गयी हवनबन्द् न सभमभ  प्रदेश रग मत सॊघीम सॊसदभ  सभेत 
नबनडमो कन्द्िेन्द्स भ पभ त छरपर य अन्द्तयहक्रम क  क मभक्रभहरु गरयएको।  

 प्रदेश सब  बवन ऩरयसयभ  सदूुयऩजश् चभ प्रदेशको नक्श , हकस नको प्रनतभ  ननभ भण य प्रदेश 
सब क  भ ननीमज्मूहरुको न भ वरी सहहतको जशर रेख य जखएको। 

 प्रदेश सब भ  प्रनतनननधत्व गने हवनबन्न  सॊसदीम दरको क म भरमहरु य हवषमगत सनभनतक  
हर ननभ भण गरयएको।  

 प्रदेश सब  ऩरयसय, ननव सभ  सयुऺ  ग डभ घय य सेन्द्री ऩोष्ट ननभ भण बएको ।  

 प्रदेश सब  ऩरयसयभ  चभेन  गहृ ननभ भण, ऩ हकभ ङस्थर तथ  ग्म येज ननभ भण तथ  भभभत बएको।  

 व कथ्र ुगेट जड न, गेट फेरयमय ननभ भण, नडजजटर फोडभ जड न गरयएको । 

 सब भखु, उऩसब भखु, प्रभखु प्रनतऩऺ दरक  नते , सत्त ऩऺक  प्रभखु सचेतक, सनभनतक  
सब ऩनत य सजचव रमक  र नग १३ थ न जीऩ १ थ न ह इस गयी जम्भ  १४ थ न च य ऩ ॊग्र े
ग डी खरयद गयी सॊच रनभ  यहेक  ।  

 प्रदेश सब  सदस्महरुक  र नग ४६ थ न ल्म ऩटऩ खरयद, सजचव रमक  कभभच यीक  र नग 
१५ थ न भोटयस इकर य स्कुटय खरयद गरयएको।रेख  य जजन्द्सी सम्फन्द्धी २ थ न सफ्टवेमय 
खरयद गरयएको । 

 प्रदेश सब क  र नग १०० के.नब.ए. हवद्यतु र न्द्सपभभय य १०० के.नब.ए. को जेनेयेटय खरयद 
गयी जड न गरयएको । 

 कभभच यीको ऺभत  अनबवहृर्द्क  र नग ड्र इनबङ्ग त नरभ सॊच रन गरयएको ।  

 फझ ङ्ग जजल्र क  ऩ नरक  प्रभखु, उऩप्रभखु, न्द्म मीक सनभनत सदस्म य प्रभखु प्रश सकीम 
अनधकृतहरुक  र नग सॊघीमत  क म भन्द्वमन सम्फन्द्धी गोष्ठी सञ् च रन गरयएको ।  

 प्रदेश सब क  भहहर  भ ननीमहरुक  र नग स ॊसद य सॊच य हवषमक एक ददने गोष्ठी सॊच रन 
गरयएको।  

 सव यी च रकहरुर ई र हपक ननमभ सम्फन्द्धी एक ददने अनबभजुखकयण गोष्ठी सञ्च रन 
बएको। 

 प्रदेश सब  सदस्मज्मूक  स्वकीम सजचवहरुर ई अनबभजुखकयण क मभक्रभ सॊच रन गरयएको । 
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 प्रदेश सब क  ऩद नधक यी, सजचव रमभ  क मभयत कभभच यीफ ट हवनबन्द् न नभनतभ  अन्द्म 
प्रदेशहरुभ  अनबुव आद नप्रद न, अवरोकन भ्रभण क मभक्रभ सम्ऩन्न बएको ।  

 ऩद नधक यी य कभभच यीहरुर ई हवनबन्न सभमभ  सॊसदीम अभ्म स य क ननु ननभ भण सम्फन्द्धी 
अनबभजुखकयण गोष्ठी सॊच रन बएक  ।   

 स ॊसद य सॊच य सम्फन्द्ध हवषमक अन्द्तयहक्रम  क मभक्रभ सम्ऩन्न बएको । 

 कैर री जजल्र को रजम्कचहु  नगयऩ नरक  य कॊ चनऩयु जजल्र को कृष्णऩयु नगयऩ नरक भ  
जनत सॉग सब भखु क मभक्रभ सम्ऩन्द् न बएक  ।  

 हवध मन तथ  प्रदेश भ नभर  सनभनतफ ट येनडमो, एपएभ य टेनरनबजन प्रस यण सम्फन्द्धभ  
व्मवस्थ  गनभ फनेको हवधेमक-२०७६ भ नथ डडेल्धयु , द च ुभर  जजल्र भ , सदूुयऩजश् चभ प्रदेश 
अनसुन्द्ध न तथ  प्रजशऺण प्रनतष्ठ न सम्फन्द्धभ  व्मवस्थ  गनभ फनेको हवधेमक भ नथ डोटी, 
डडेल्धयु  जजल्र भ  य सदूुयऩजश् चभ प्रदेश ननज भनत सेव को गठन, सञ् च रन य सेव क  शतभ 
सम्फन्द्धभ  व्मवस्थ  गनभ फनकेो हवधेमक, २०७८ भ नथ कॊ चनऩयु, डोटी य डडेल्धयु  जजल्र भ  
गई य म सझु व सॊकरन गरयएको ।  

 हवध मन तथ  प्रदेश भ नभर  सनभनतफ ट स्थ नीम तहभ  क ननु ननभ भण प्रहक्रम  य क ननु 
क म भन्द्वमन सम्फन्द्धी छरपर क मभक्रभ फझ ङ य द च ुभर  जजल्र भ  सम्ऩन्द् न बएको। 

 प्रदेश सब क  हवनबन्न सनभनतहरुफ ट प्रदेशजस्थत हवनबन्न जजल्र हरुभ  सॊच नरत आमोजन हरु 
रग मत फ ढी ऩहहयोफ ट बएको ऺनतक  सम्फन्द्धभ   स्थरगत अनगुभन सम्फन्द्धी क मभहरु 
सम्ऩन्न बएको । 

 स वभजननक रेख  सनभनत य सॊसदीम सनभनत सम्फन्द्धी ऺभत  अनबवहृर्द् सम्फन्द्धी २ ददने त नरभ 
क मभक्रभ सम्ऩन्द् न बएको। 

 अथभ हवक स तथ  प्र कृनतक स्रोत सनभनतफ ट नीजज व्मवस म य स झेद यी व्मवस म दत भ गने 
सम्फन्द्धभ  व्मवस्थ  गनभ फनकेो हवधेमक, 2076 भ नथ हवऻ य सयोक यव र सॉग य म सझु व 
अन्द्तयहक्रम  क मभक्रभ सॊच रन गरयएको। 

 सदूुयऩजश् चभ प्रदेश ऩमभटन सम्फन्द्धभ  व्मवस्थ  गनभ फनेको हवधेमक, २०७७ य सदूुयऩजश् चभ 
प्रदेश फ त वयण सॊयऺण अध्म देश, २०७७ र ई प्रनतस्थ ऩन गने सम्फन्द्धभ  व्मवस्थ  गनभ 
फनेको हवधेमक, २०७७ भ नथ कैर री य कॊ चनऩयु जजल्र भ  य म सझु व सॊकरन क मभ 
बएको।   

 स भ जजक हवक स सनभनतफ ट सदूुयऩजश् चभ प्रऻ  प्रनतष्ठ न, प्रदेश खेरकुद, प्रदेश जनस्व स््म 
सेव , प्रदेश फ रफ नरक , सदूुयऩजश् चभ प्रदेशको दगु्ध हवक स फोडभ स्थ ऩन , सदूुयऩजश् चभ 
प्रदेशको फीउ नफजन सम्फन्द्धी, सदूुयऩजश् चभ प्रदेशको ऩश ु स्व स््म तथ  ऩश ु सेव  सम्फन्द्धी 
हवधेमकहरु भ नथ हवऻहरु य सयोक यव र  ननक मसॉग य म सझु व अन्द्तयहक्रम  क मभक्रभ 
सॊच रन गरयएको। 
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 दनरत सशजक्तकयण सम्फन्द्धभ  व्मवस्थ  गनभ फनेको हवधेमक, २०७७ भ नथ अछ भ, फ जयु , 
डोटी, कैर री य कॊ चनऩयु जजल्र भ  य म सझु व सॊकरन क मभ बएको । 

 द च ुभर  जजल्र को सदयभकु भ खरॊग भ  भ ननीम सब भखु, उऩसब भखु य स वभजननक रेख  
सनभनतक  सब ऩनत य हवषमगत सनभनतक  सदस्मज्मूहरुको टोरीफ ट जनत सॉग सब भखु 
क मभक्रभ अन्द्तगभत हवनबन्द् न क्म म्ऩसहरुभ  अध्ममनयत हवद्य थॉहरुसॉग प्रदेश सब  य सॊसदीम 
गनतहवनधक  सम्फन्द्धभ  द च ुभर  फहभुखुी क्म म्ऩसभ  अन्द्तयहक्रम  क मभक्रभ गरयएको । 

 प्रदेश सब  ददवसको अवसयभ  कैर री य कॊ चनऩयु जजल्र क  हवनबन्द् न क्म म्ऩसभ  अध्ममनयत 
मवु  हवद्य थॉहरुसॉग प्रदेश सब  य सॊसदीम गनतहवनध सम्फन्द्धी अन्द्तयहक्रम  सम्ऩन्द् न बएको ।  

8.8 सजचव रमफ ट बएक  प्रक शन 

 हवधेमक सॊग्रह ऩजुस्तक   
 सॊजऺप्त हववयण ऩजुस्तक   
 सम्ऩूणभ हववयण सॊग्रह ऩजुस्तक    
 प्रदेश सब  सदस्म ऩरयचम ऩजुस्तक   
 टेनरपोन ड मयी 
 ड मयी नोटफकु  
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प्रदेश सब , हवषमगत सनभनतक  क म भरम, सॊसदीम दरक  क म भरम, प्रदेश सब  सजचव रम य हवनबन्द् न 
क मभक्रभहरुभ  नरईएक  तजस्फयहरु 

 

प्रदेश सब  बवन 

 
 

हवषमगत सनभनत 
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सॊसदीम दरक  क म भरमहरु 

 
प्रदेश सब  सजचव रम 
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ऩसु्तक रम स्थ ऩन  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश सब  ददवस 

 



208 

9. भखु्म न्द्म म नधवक्त को क म भरम 

9.1 ऩरयचम 

नेऩ रको सॊहवध नको ध य  १६० को प्र वध न फभोजजभ भह न्द्म म नधवक्त को भ तहत यहने गयी 
प्रत्मेक प्रदेशभ  एक भखु्मन्द्म म नधवक्त  यहने व्मवस्थ  छ।प्रदेश सयक यको भखु्म क ननुी 
सल्र हक यको रुऩभ  भखु्म न्द्म म नधवक्त को ननमजुक्त भखु्मभन्द्िीको नसप रयसभ  प्रदेश प्रभखुफ ट हनु े
व्मवस्थ  छ।सोही सॊवैध ननक व्मवस्थ  अनरुुऩ नभनत 2074/12/14 गते भखु्मन्द्म म नधवक्त को 
ननमजुक्त बई भखु्म न्द्म म नधवक्त को क म भरम स्थ ऩन  बई क मभ सॊच रन बइयहेको छ ।सॊहवध नको 
ध य  १६० को उऩध य  (५) भ  भखु्म न्द्म म नधवक्त  प्रदेश सयक यको भखु्म क ननुी सल्र हक य हनुे 
य सॊवैध ननक एॊव क ननुी हवषमभ  प्रदेश सयक य व  प्रदेश सयक यरे तोहकददएको अनधक यीर ई य म 
सल्र ह ददन ुभखु्म न्द्म म नधवक्त को कतभव्म हनुे सॊवैध ननक व्मवस्थ  छ।भखु्म न्द्म म नधवक्त को क भ, 
कतभव्म य अनधक य तथ  सेव क  अन्द्म शतभ सम्फन्द्धी व्मवस्थ क  र नग भखु्म न्द्म म नधवक्त को क भ, 

कतभव्म य अनधक य तथ  सेव  शतभ सम्फजन्द्ध  ऐन २०७५ ज यी बई क म भन्द्वमभ  यहेको छ । 

प्रदेश सयक य स्थ ऩन  बएऩि त मस क म भरमफ ट बएक  भखु्म-भखु्म उऩरजब्धहरु आनथभक वषभगत 
रुऩभ  देह म अनसु य उल्रेख गरयएको छ। 

9.2 आ.व.२०७४/0७५ य २०७५/०७६  
क. भदु्द को रगत य पर्छ्यौटतपभ  सवोच्च अद रत, उच्च अद रत ददऩ मर य उच्च अद रत 

ददम मर, भहेन्द्रनगय ईजर सभ  दत भ बएक  हवनबन्न २९ थ न रयट ननवेदन भध्मे 7 वट  भदु्द भ  
रयट ज यी, 10 वट  भदु्द भ  रयट ख येज बई 12 वट  भदु्द  फ ॉकी यहेको। 

ख. फहस, ऩैयवी तथ  प्रनतयऺ  तपभ  भखु्मन्द्म म नधवक्त  रग मत क म भरमक  अन्द्म कभभच यीहरुरे 
सवोच्च अद रत, उच्च अद रत ददऩ मर य उच्च अद रत ददम मर, भहेन्द्रनगय ईजर सभ  जम्भ  
४९ ऩटक फहस, ऩैयवी तथ  प्रनतयऺ  सम्फन्द्धी क मभ गयेको । 

9.3 आ.व.२०७6/०७7  

क. प्रदेश सयक यक  भन्द्ि रम तथ  क म भरमक  क ननु तथ  प्रश सन हेने अनधकृतस्तयक  कभभच यी 
रजऺत क ननुी य म तथ  नरजखत जव प सम्फन्द्धी प्रजशऺण क मभक्रभ नभनत 2076/11/15 भ  
धनगढीभ  सम्ऩन्न बएको। 

ख. भदु्द को रगत य पर्छ्यौटतपभ  सवोच्च अद रत, उच्च अद रत ददऩ मर य उच्च अद रत 
ददम मर, भहेन्द्रनगय ईजर सभ  दत भ बएक  हवनबन्न २९ थ न रयट ननवेदन भध्मे 3 वट  भदु्द भ  
रयट ज यी, 6 वट  भदु्द भ  रयट ख येज बई 20 वट  भदु्द  फ ॉकी यहेको। 

ग. :yfनीo txdf sfg"g lgdf{)f tyf Gofo ;Dkfbg ;DjlGw cGt/lqmof tyf k|lzIf)f 
sfo{qmd सम्ऩन्न बएको। 

घ. क ननु व्मवस मीको सेव  प्र प्त गने ननदेजशक , फहस ऩैयवी तथ  प्रनतयऺ  सम्फन्द्धी 
ननदेजशक ,क य ग य तथ  हहय सत अनगुभन ननदेजशक  रग मतक  क ननु ननभ भण बएको। 
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ङ. फहस, ऩैयवी तथ  प्रनतयऺ तपभ  भखु्मन्द्म म नधवक्त , वरयष्ठ अनधवक्त , अनधवक्त  रग मत 
क म भरमक  अन्द्म कभभच यीहरुरे सवोच्च अद रत, उच्च अद रत ददऩ मर य उच्च अद रत 
ददम मर, भहेन्द्रनगय ईजर सभ  जम्भ  105 ऩटक फहस, ऩैयवी तथ  प्रनतयऺ  सम्फन्द्धी क मभ 
गयेको । 

9.4 आ.व.२०७7/०७8  
क. फ रसधु य गहृ अनगुभन ननदेजशक , पैसर  अनगुभन ननदेजशक , भखु्म न्द्म म नधवक्त को 

क म भरमभ  आउने गनु सो व्मवस्थ ऩन ननदेजशक  रग मतक  क ननु ननभ भण बएको। 

ख. प्रदेश सयक यक  हवनबन्न ५ वट  भन्द्ि रम तथ  ननक मर ई क ननुी य म प्रद न गयेको। 

ग. 2078 अस य भस न्द्तसम्भ जम्भ  ५० वट  नरजखत जव प ऩेश गयेको। 

घ. भदु्द को रगत य पर्छ्यौटतपभ  सवोच्च अद रत, उच्च अद रत ददऩ मर य उच्च अद रत 
ददम मर, भहेन्द्रनगय ईजर सभ  दत भ बएक  गत वषभको फ ॉकी य मस वषभको सभेत थऩ गयी 
जम्भ  45 थ न भदु्द भध्मे 2 वट  भदु्द भ  रयट ज यी, 6 वट  भदु्द भ  रयट ख येज, ४ वट  भदु्द  
त भेरी बई जम्भ  12 वट  भदु्द  पर्छ्यौट बएको।फहस, ऩैयवी तथ  प्रनतयऺ  तपभ  सवोच्च 
अद रत, उच्च अद रत ददऩ मर य उच्च अद रत ददम मर, भहेन्द्रनगय ईजर सभ  जम्भ  67 
ऩटक फहस, ऩैयवी तथ  प्रनतयऺ  सम्फन्द्धी क मभ गयेको। 

9.5 आ.व.२०७8/०७9 

क. भखु्म न्द्म म नधवक्त को क म भरमको क मभसॊच रन तथ  क मभहववयण ननदेजशक  ननभ भण 
बएको।स भ जजक हवक स सम्फन्द्धी प्र देजशक क नूनको प्रब व भूल्म ॊकन गरयएको । 

ख. न्द्म म य क नून ननभ भण सम्फन्द्धी स्थ नीम तहक  न्द्म हमक सनभनतक  ऩद नधक यीहरुसॉग अन्द्तयकृम  
क मभक्रभ सम्ऩन्न बएको । 

ग. भदु्द को रगत य पर्छ्यौटतपभ  सवोच्च अद रत, उच्च अद रत ददऩ मर, उच्च अद रत ददम मर, 
भहेन्द्रनगय ईजर स य कैर री जजल्र  अद रतभ  दत भ बएक  गत वषभको फ ॉकी 33 य मस 
वषभको थऩ 27 गयी जम्भ  60 थ न भदु्द भध्मे 1 वट  भदु्द भ  रयट ज यी, 3 वट  भदु्द भ  रयट 
ख येज, 1 वट  भदु्द  त भेरी बई जम्भ  5 वट  भदु्द  पर्छ्यौट बएको। 

घ. फहस, ऩैयवी तथ  प्रनतयऺ तपभ  सवोच्च अद रत, उच्च अद रत ददऩ मर, उच्च अद रत ददम मर, 
भहेन्द्रनगय ईजर स य कैर री जजल्र  अद रतभ  जम्भ  59 ऩटक फहस, ऩैयवी तथ  प्रनतयऺ  
सम्फन्द्धी क मभ गयेको। 
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अनसूुची-१ 

प्रदेश स्थ ऩन ऩि त ह रसम्भ ननभ भण बएक  क नूनको हववयण 

नीनत 

1= छ उऩडी प्रथ जन्द्म कुयीनत उन्द्भरुन नीनत, २०७६ 

2= प्रदेश ननज भती कभभच यी प्रजशऺण नीनत, 2077 

3= प्रदेश स्व स््म नीनत,२०७८ 

प्रभ णीकयण बएक  ऐनहरु 

१. सदूुयऩजिभ प्रदेश आनथभक क मभहवनध तथ  हवत्तीम उत्तयद हमत्व ऐन, २०७४ 

२. स्थ नीम तहक  ऩद नधक यी तथ  सदस्मको सहुवध  सम्फन्द्धी ऐन, २०७५ 

३. स वभजननक नरखत प्रभ णीकयण (क मभहवनध) ऐन, २०७५ 

४. स्थ नीम तहको क ननु ननभ भण प्रहक्रम  ऐन, २०७५ 

५. सदूुयऩजिभ प्रदेश आकजस्भक कोष ऐन,२०७५ 

६. ग उॉ सब  य नगयसब  (क मभसञ्च रन) ऐन, 2075 

७. जजल्र  सब  तथ  जजल्र  सभन्द्वम सनभनत सम्फन्द्धी ऐन, २०७५ 

८. भखु्मन्द्म म नधवक्त को क भ, कतभव्म य अनधक य तथ  सेव क  शतभ सम्फन्द्धी ऐन, २०७५ 

९. हवत्तीम हस्त न्द्तयण व्मवस्थ ऩन ऐन, २०७५ 

१०. सदूुयऩजिभ प्रदेश कय तथ  गैयकय य जस्व सम्फन्द्धी ऐन,२०७५ 

११. भखु्मभन्द्िी य भन्द्िीको ऩ रयश्रनभक तथ  सहुवध  सम्फन्द्धी ऐन, २०७५ 

१२. प्रदेश सब क  ऩद नधक यी तथ  सदस्मको ऩ रयश्रनभक य सहुवध  सम्फन्द्धी ऐन, २०७५ 

१३. प्रश सकीम क मभहवनध (ननमनभत गने) ऐन, 2075 

१४. सदूुयऩजिभ प्रदेशको सहक यी ऐन, २०७५ 

१५. सदूुयऩजिभ प्रदेश सशु सन ऐन, २०७५ 

१६. प्रदेश हवऩ  जोजखभ न्द्मूनीकयण तथ  व्मवस्थ ऩन ऐन, २०७५ 

१७. सदूुयऩजिभ प्रदेशको प्रदेश सब  सजचव य सजचव रम व्मवस्थ ऩन सम्फन्द्धी ऐन, २०७५ 

१८. प्रदेश रोकभ गभ ऐन, २०७५ 

१९. सदूुयऩजिभ प्रदेश स्वयोजग य हवक स कोष ऐन, २०७५ 

२०. सदूुयऩजिभ प्र देजशक औद्योनगक व्मवस म ऐन,२०७५ 

२१. सदूुयऩजिभ आमवेुद प्रनतष्ठ न ऐन, २०७६ 

२२. सदूुयऩजिभ प्रदेश रोकसेव  आमोग ऐन, २०७६ 

२३. सदूुयऩजिभ प्रदेशको कृहष तथ  ऩशऩुन्द्छी व्मवस म प्रवर्द्भन ऐन, २०७६ 

२४. केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७६ 

२५. ननजी व्मवस म ऐन, २०७६ 
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२६. स झेद यी व्मवस म ऐन, २०७६ 

२७. सदूुयऩजिभ प्रऻ  प्रनतष्ठ न ऐन, २०७६ 

२८. सदूुयऩजिभ प्रदेश खेरकुद ऐन, २०७६ 

२९. प्रदेश येनडमो, एप.एभ. य टेनरनबजन प्रश यण सम्फन्द्धी ऐन, 207६ 

३०. सदूुयऩजिभ प्रदेश जनस्व स््म सेव  ऐन, 2076 

३१. सदूुयऩजिभ प्रदेश अनसुन्द्ध न तथ  प्रजशऺण प्रनतष्ठ न ऐन, 2077 

३२. सदूुयऩजिभ प्रदेश दगु्ध हवक स वोडभ ऐन,2077 

३३. प्रदेश फ रव नरक  सम्फन्द्धी ऐन, २०७७ 

३४. सदूुयऩजिभ प्रदेशको फीउ हवजन ऐन, 2077 

३५. सदूुयऩजिभ प्रदेश वन ऐन, 2077 

३६. सदूुयऩजिभ प्रदेश ऩमभटन ऐन, 2077 

३७. सदूुयऩजिभ प्रदेश व त वयण सॊयऺण ऐन, २०७7 

३८. सदूुयऩजिभ प्रदेशको ऩश ुहवक स तथ  ऩश ुस्व स््म सेव  ऐन,२०७८ 

३९. दनरत सशजक्तकयण ऐन, 2078 

४०. सदूुयऩजिभ प्रदेश आनथभक क मभहवनध तथ  हवजत्तम उत्तयद हमत्व ऐन, 2079 

४१. सदूुयऩजिभ प्रदेश ननज भती सेव  ऐन, 2079 

४२. सदूुयऩजिभ प्रदेश प्रदेश प्रहयी ऐन, 2079 

४३. सदूुयऩजिभ प्रदेश सव यी तथ  म त म त व्मवस्थ  ऐन, 2079 

प्रदेश सयक य (भजन्द्िऩरयष )फ ट स्वीकृत ननमभ वरी 
१. प्रदेश सयक य (क मभ सम्ऩ दन) ननमभ वरी, २०७४  

२. प्रदेश सयक य (क मभ हवब जन)  ननमभ वरी, २०७४  

३. सदूुयऩजिभ प्रदेशको प्रदेश सब  ननमभ वरी, २०७४ 

४. केही स वभजननक नरखत प्रभ णीकयण ननमभ वरी, २०७4  

५. सदूुयऩजिभ प्रदेशको प्रदेश आनथभक क मभहवनध ननमभ वरी, २०७६  

६. सदूुयऩजिभ प्रदेश स्वयोजग य नफक स कोष ननमभ वरी, २०७६ 

७. प्रदेश ऩूव भध य हवक स क मभक्रभ (सञ्च रन क मभहवनध) ननमभ वरी, २०७६ 

८. सदूुयऩजिभ प्रदेशको सहक यी ननमभ वरी, २०७६ 

९. सदूुयऩजिभ प्रदेश खेरकुद ननमभ वरी, २०७७ 

१०. सदूुयऩजिभ प्रदेश स वभजननक खरयद ननमभ वरी, 2078 

११. प्रदेश य जऩि प्रक शन सम्वन्द्धी ननमभ वरी, २०७८ 

१२. सदूुयऩजिभ प्रदेश वन ननमभ वरी, 2078 

१३. सदूुयऩजिभ प्रदेश अनसुन्द्ध न तथ  प्रजशऺण प्रनतष्ठ न ननमभ वरी, 2079 
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१४. सदूुयऩजिभ प्रदेश कृहष तथ  ऩशऩुन्द्छी व्मवस म प्रवर्द्भन ननमभ वरी २०७९ 

गठन आदेश 

1= सदूुयऩजिभ प्रदेशको अस्ऩत र व्मवस्थ ऩन सनभनत गठन आदेश, २०७५  

2= खप्तड ऺेि ऩमभटन हवक स तथ  व्मवस्थ ऩन सनभनत गठन आदेश, २०७५ 

3= य भ योशन ऺेि ऩमभटन हवक स तथ  व्मवस्थ ऩन सनभनत गठन आदेश, २०७६ 

4= सदूुयऩजिभ प्रदेश य जध नी ऩूव भध य हवक स सनभनत (गठन) आदेश, २०७६ 

5= प्रदेश नीनत तथ  मोजन  आमोग (गठन तथ  क मभसञ्च रन) आदेश, २०७६ 

6= फैद्यन थ ध भ ऩमभटन हवक स तथ  व्मवस्थ ऩन सनभनत (गठन) आदेश, २०७७ 

7= सदूुयऩजिभ प्रदेश मवु  ऩरयषद (गठन) आदेश, 2077 

8= फडीकेद य ऺिे ऩमभटन हवक स तथ  व्मवस्थ ऩन सनभनत (गठन) आदेश, 2077 

9= प्र देजशक आमवेुद जचहकत्स रम व्मवस्थ ऩन सनभनत (गठन) आदेश, २०७८ 

ननदेजशक  
1= सदूुयऩजिभ प्रदेशको स वभजननक ननक मको फैठक तथ  क मभक्रभ सञ्च रन ननदेजशक , २०७५ 

2= भखु्मभन्द्िी कऩ अन्द्तय प्रदेश खेरकुद प्रनतमोनगत  व्मवस्थ ऩन ननदेजशक , २०७५ 

3= फहवुहषभम ठेक्क  वन्द्दोवस्त सम्वन्द्धी ननदेजशक , २०७५ 

4= प्रदेश हवऩत ्व्मवस्थ ऩन तथ  य हत हवतयण ननदेजशक , २०७६ 

5= स भदु हमक ऩनुस्थ भऩन  केन्द्र सञ्च रन ननदेजशक , २०७६ 

6= सदूुयऩजिभ प्रदेशस्तयीम सॊमकु्त वज य अनगुभन ननदेजशक , २०७६ 

7= एकीकृत छ िवजृत्त व्मवस्थ ऩन ननदेजशक , २०७६ 

8=  सऩुथ भूल्म ऩसर एवॊ रघ ु तथ  घयेर ु उद्योग सञ्च रन तथ  प्रवर्द्भन क मभक्रभ क म भन्द्वमन 
ननदेजशक ,2076 

9= आनथभक रुऩरे हवऩन्न न गरयक औषधी उऩच य आनथभक सह मत  ननदेजशक , 2076 

10= सदूुयऩजिभ प्रदेश कोयोन  ब इयस (COVID-19) योगको जोजखभ ननमन्द्िण, उऩच य तथ  
व्मवस्थ ऩन कोष (स्थ ऩन  तथ  सञ्च रन) ननदेजशक , २०७६ 

11= प्रदेश ननज भती कभभच यीको आन्द्तरयक भ्रभण (क मभक्रभ सञ्च रन) ननदेजशक , २०७७ 

12= सदूुयऩजिभ प्रदेश अनगुभन तथ  भूल्म ङ्कन ननदेजशक , २०७८ 

13= सदूुयऩजिभ प्रदेश खेरकुद प्रनतमोनगत  सञ्च रन ननदेजशक , 2079 

14= सदूुयऩजिभ प्रदेश हेरो नसएभ व्मवस्थ ऩन ननदेजशक , 2079 

क मभहवनध  

1= प्रदेश ननज भती सेव  ऩयुस्क य क मभहवनध, २०७५  

2= स्वयोजग यभूरक त नरभ सञ्च रन तथ  व्मवस्थ ऩन क मभहवनध, २०७५ 
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3= प्रदेश सजञ्चत कोष सञ्च रन क मभहवनध, २०७५  

4= कृहष अनदु न क मभक्रभ सञ्च रन क मभहवनध, २०७५  

5= अनदु न तथ  सह मत  यकभ ननक स  एवॊ क मभक्रभ क म भन्द्वमन क मभहवनध, २०७५ 

6= प्रदेश आकजस्भक कोष सञ्च रन सम्वन्द्धी क मभहवनध, २०७५ 

7= डेयी तथ  भ स ुऩसर सधु य क मभक्रभ क म भन्द्वमन क मभहवनध, २०७५ 

8=  नसभ न्द्तकृत वगभ रजऺत ऩशऩु रन क मभक्रभ क म भन्द्वमन क मभहवनध, २०७५ 

9= आमआजभन तथ  उत्ऩ दनभूरक क मभभ  सहक यी सॊस्थ र ई अनदु न प्रद न गने क मभहवनध, 

२०७५ 

10=  सदूुयऩजिभ जनत  आव स क मभक्रभ क म भन्द्वमन क मभहवनध, २०७५ 

11= ऩशऩुन्द्छी फज य प्रवर्द्भन क म भन्द्वमन क मभहवनध, २०७५ 

12= व्मवस हमक सीऩभूरक त नरभ क मभहवनध, २०७५ 

13= प्रदेश ऩमभटन हवक स क मभक्रभ क म भन्द्वमन इक ई सञ्च रन क मभहवनध, २०७५ 

14= प्रदेश सभऩयुक अनदु न सम्वन्द्धी क मभहवनध, २०७५ 

15= प्रदेश हवशषे अनदु न सम्वन्द्धी क मभहवनध, २०७५ 

16= न गरयक नसभ  सह मत  कऺ सम्वन्द्धी क मभहवनध, २०७५ 

17= मवु  रजऺत ऩश ुहवक स क मभक्रभ क म भन्द्वमन क मभहवनध, २०७५ 

18= ि रयक देवी ठकुय नी भहहर  सशजक्तकयण क मभक्रभ सञ्च रन क मभहवनध, २०७५ 

19= कृहष म जन्द्िकयणक  र नग स झेद यीभ  कस्टभ ह इरयग सेन्द्टय स्थ ऩन  तथ  सञ्च रन क मभहवनध, 
२०७५ 

20= सदूुयऩजिभ प्रदेशको नदीजन्द्म ऩद थभ व्मवस्थ ऩन क मभहवनध, २०७५ 

21= हवऩ  जोजखभ तथ  अन्द्म दघुभटन भ  ऩयेक  व्मजक्तहरूको हव ई उर्द् य गने सम्वन्द्धभ  व्मवस्थ  
गनभ फनेको क मभहवनध, २०७६ 

22= प्रदेश उच्च जशऺ  सम्वन्द्धी क मभदर गठन क मभहवनध, २०७६ 

23= सदूुयऩजिभ प्रदेशको कृहष हवक स क मभक्रभ क मभहवनध, २०७६ 

24= सदूुयऩजिभ प्रदेशको ऩशऩुन्द्छी हवक स क मभक्रभ क मभहवनध, २०७६ 

25= भखु्मभन्द्िी एकीकृत कृहष तथ  ऩशऩुन्द्छी हवक स क मभक्रभ क मभहवनध, २०७६ 

26= अनदु न तथ  सह मत  यकभ ननक स  एवॊ क मभक्रभ क म भन्द्वमन क मभहवनध, २०७६ 

27= स वभजननक तथ  स भदु हमक ऩसु्तक रम अनदु न क मभहवनध, २०७६ 

28= सदूुयऩजिभ प्रदेश उऩबोक्त  सनभनत गठन, ऩरयच रन तथ  व्मवस्थ ऩन सम्वन्द्धी क मभहवनध, 

२०७६ 

29= सदूुयऩजिभ प्रदेश स्वमॊसेवक ऩरयच रन क मभहवनध, २०७६ 

30= कृहष म जन्द्िकयण अनदु न ऩरयच रन क मभहवनध, २०७६ 
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31= सहक यी सॊघ सॊस्थ र ई अनदु न प्रद न गने क मभहवनध, २०७६ 

32= कोल्डस्टोय, कोल्ड च्म म्वय य य इऩेननङ च्म म्वय स्थ ऩन  तथ  सञ्च रन क मभहवनध, २०७६ 

33= नभल्क एन र इजय हवतयण क मभक्रभ सञ्च रन क मभहवनध, २०७६ 

34= ऩशऩुॊछी भोडेर प भभ स्थ ऩन  क मभक्रभ सञ्च रन क मभहवनध, २०७६ 

35= स भदु हमक छ ड  ऩश ु कल्म ण प्रवर्द्भन गनभ गौश र  ननभ भण तथ  व्मवस्थ ऩन क मभहवनध, 

२०७६ 

36= दूध उत्ऩ दन य फज यीकयणक  आध यभ  अनदु न ऩरयच रन क मभहवनध, २०७६ 

37= कृहषजन्द्म उद्योग स्थ ऩन  क मभक्रभ क म भन्द्वमन क मभहवनध, २०७६ 

38= व्मवस हमक केय खेती क मभक्रभ सञ्च रन क मभहवनध, २०७६ 

39= व्मवस हमक प्म ज खेती क मभक्रभ सञ्च रन क मभहवनध, २०७६ 

40= अऩ ङ्गत  प्र देजशक ननदेशन सनभनत गठन क मभहवनध, २०७६ 

41= प्रदेश ननज भती कभभच यी सरुव  तथ  क ज सम्फन्द्धी क मभहवनध, २०७७ 

42= नहवन उद्यभ स्थ ऩन क  र नग अनदु न हवतयण सम्वन्द्धी क मभहवनध, २०७७ 

43= क ननु सूध य तथ  सझु व सनभनत सम्वन्द्धी क मभहवनध, २०७७ 

44= कय य सेव भ  कृहष प्र हवनधक कभभच यी छनौट सम्फन्द्धी क मभहवनध, २०७७ 

45= गबभवती,सतु्केयी भहहर  य ज्म न जोजखभभ  ऩयेक  नफय भीर ई हव ई उर्द् य गने सम्फन्द्धी 
क मभहवनध, २०७७ 

46= ईजन्द्जननमरयङ सेव क  प्र हवनधक कभभच यी कय यभ  बन भ गने सम्फन्द्धी क मभहवनध, २०७७ 

47= प्रदेश ऩदक प्रद न गने सम्फन्द्धी क मभहवनध,  २०७७ 

48= सदूुयऩजिभ प्रदेश ऩनुकज भ सम्फन्द्धी क मभहवनध, 2077 

49= जनआन्द्दोरन तथ  सशस्त्र सॊघषभक  घ ईतेहरुको नन:शलु्क उऩच य सम्फन्द्धी क मभहवनध,2078 

50= सॊगठन सॊयचन  य दयफन्द्दी व्मवस्थ ऩन सम्वन्द्धी क मभहवनध, २०७८ 

51= सदूुयऩजिभ प्रदेश ख द्यऩरयष  (गठन तथ  सञ्च रन) क मभहवनध, २०७९ 

भ ऩदण्ड 

1= सदूुयऩजिभ प्रदेश आमोजन  छनौट सम्वन्द्धी भ दण्ड, २०७६ 

2= सदूुयऩजिभ प्रदेश कोयोन  ब इयस रकड उन य हत भ ऩदण्ड, २०७६ 

3= सदूुयऩजिभ प्रदेश सयक यको स वभजननक खचभभ  नभतव्महमत  क मभ गने सम्फन्द्धी भ ऩदण्ड, 
2079 

आच यसॊहहत  
१. प्रदेश सयक य भजन्द्िऩरयषद्क  सदस्मको आच यसॊहहत , २०७४ 

२. भखु्म न्द्म म नधवक्त को क म भरमको आच यसॊहहत , 2077 
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भ गभदशभन 

१. वन तथ  जर ध य व्मवस्थ ऩन तपभ को क मभ सञ्च रन भ गभदशभन, २०७५  

क मभमोजन  
1.कोयोन  ब इयस (कोनबड-19) योग ननमन्द्िण तथ  व्मवस्थ ऩन सम्फन्द्धी क मभमोजन , 2077 

यणनीनत 

1. सदूुयऩजिभ प्रदेशको कृहष हवक स यणनीनत (आ.व. 2079/80-2093/94) 
मोजन  
1. सदूुयऩजिभ प्रदेशको प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजन  (आ.व. 2078/079-2082/083) 
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अनसूुची-२ 
प्रदेश सयक य स्थ ऩन  बएऩि त ह रसम्भ बएको भजन्द्िऩरयष  गठन, ऩनुगभठन, हेयपेय य क मभहवब जन 

सम्फन्द्धी हववयण 

भजन्द्िऩरयषद गठन नभनत: २०७४/११/०५ 

क्र.
सॊ. 

न भ, थय ऩद क मभहवब जन 

1 श्री निरोचन बट्टे  भखु्मभन्द्िी भखु्मभन्द्िी तथ  भजन्द्िऩरयषद्को क म भरम 

2 श्री प्रक श फह दयु श ह भन्द्िी आन्द्तरयक भ नभर  तथ  क ननु भन्द्ि रम 

3 श्री दीघभ फह दयु सोड यी भन्द्िी स भ जजक हवक स भन्द्ि रम 

4 श्री ऩठ न नसॊह फोहय  भन्द्िी बौनतक ऩूव भध य हवक स भन्द्ि रम  

5 श्री झऩट फह दयु फोहय  भन्द्िी आनथभक भ नभर  तथ  मोजन  भन्द्ि रम 

6 श्री भ म  बट्टे  भन्द्िी उद्योग,ऩमभटन,वन तथ  व त वयण भन्द्ि रम  

7 श्री हवननत  देवी चौधयी भन्द्िी बनूभ व्मवस्थ , कृहष तथ  सहक यी 
भन्द्ि रम स भ जजक हवक स भन्द्ि रम 

 
स हवक फभोजजभ गदठत भजन्द्िऩरयष  भ  उद्योग, ऩमभटन, वन तथ  व त वयण य ज्मभन्द्िी थऩ नभनत: 
२०७5/6/23 

1 श्री प्रक श य वर य ज्मभन्द्िी उद्योग, ऩमभटन, वन तथ  व त वयण भन्द्ि रम  

 
स हवक फभोजजभ गदठत भजन्द्िऩरयष  भ  स भ जजक हवक स भन्द्िी हेयपेय नभनत: २०७5/7/27  

1 श्री कृष्णय ज सवेुदी भन्द्िी स भ जजक हवक स भन्द्ि रम  

 
स हवक फभोजजभ गदठत भजन्द्िऩरयष  क  बौनतक ऩूव भध य हवक स भन्द्िी ऩदभकु्त नभनत: 
२०७7/9/14 
स हवक फभोजजभ गदठत भजन्द्िऩरयष  क  आनथभक भ नभर  तथ  मोजन  भन्द्िीको य जीन भ  स्वीकृत बई 
ऩदभकु्त नभनत: २०७7/9/22 
रयक्त आनथभक भ नभर  तथ  मोजन  भन्द्ि रम य बौनतक ऩूव भध य हवक स भन्द्ि रमको भन्द्िीको 
जजम्भेव यी सभेत भ ननीम भखु्मभन्द्िीरे सम्ह ल्न ुबएको नभनत: २०७7/9/22 
आनथभक भ नभर  भन्द्ि रमको क मभब य भ ननीम आन्द्तरयक भ नभर  तथ  क ननु भन्द्िीरे सम्ह ल्न ेगयी 
थऩ जजम्भेव यी तोहकएको नभनत: २०७8/1/29 
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भजन्द्िऩरयषद ऩनुगभठन तथ  क मभहवब जन नभनत: २०७8/2/14 
क्र.
सॊ. 

न भ, थय ऩद क मभहवब जन 

1 श्री निरोचन बट्टे  भखु्मभन्द्िी भखु्मभन्द्िी तथ  भजन्द्िऩरयषद्को क म भरम 

2 श्री प्रक श फह दयु श ह भन्द्िी आनथभक भ नभर  भन्द्ि रम 

3 श्री दीघभ फह दयु सोड यी भन्द्िी बौनतक ऩूव भध य हवक स भन्द्ि रम 

4 श्री भ न फह दयु ध भी भन्द्िी उद्योग, ऩमभटन, वन तथ  व त वयण भन्द्ि रम 

5 श्री र र फह दयु खसक  भन्द्िी स भ जजक हवक स भन्द्ि रम 

6 श्री हवननत  देवी चौधयी भन्द्िी बनूभ व्मवस्थ , कृहष तथ  सहक यी भन्द्ि रम  

7 श्री ऩूण भ जोशी भन्द्िी आन्द्तरयक भ नभर  तथ  क ननु भन्द्ि रम 

8 श्री चनु कुभ यी चौधयी य ज्मभन्द्िी बौनतक ऩूव भध य हवक स भन्द्ि रम 
9 श्री भन  कुभ यी स उॉद य ज्मभन्द्िी स भ जजक हवक स भन्द्ि रम 
10 श्री अचभन  गहतय ज य ज्मभन्द्िी आनथभक भ नभर  भन्द्ि रम 
11 श्री भ न फह दयु सनु य य ज्मभन्द्िी बनूभ व्मवस्थ , कृहष तथ  सहक यी भन्द्ि रम 

 
भजन्द्िऩरयषद ऩनुगभठन तथ  क मभहवब जन नभनत: २०७8/6/1 

क्र.
सॊ. 

न भ, थय ऩद क मभहवब जन 

1 श्री निरोचन बट्टे  भखु्मभन्द्िी भखु्मभन्द्िी तथ  भजन्द्िऩरयषद्को क म भरम 

2 श्री दीघभ फह दयु सोड यी  भन्द्िी बौनतक ऩूव भध य हवक स भन्द्ि रम 

3 श्री भ न फह दयु ध भी भन्द्िी उद्योग, ऩमभटन, वन तथ  व त वयण भन्द्ि रम  

4 श्री त य  र भ  त भ ङ्ग भन्द्िी आनथभक भ नभर  भन्द्ि रम 
5 श्री र र फह दयु खसक  भन्द्िी स भ जजक हवक स भन्द्ि रम 

6 श्री हवननत  देवी चौधयी भन्द्िी बनूभ व्मवस्थ , कृहष तथ  सहक यी भन्द्ि रम  

7 श्री ऩूण भ जोशी भन्द्िी आन्द्तरयक भ नभर  तथ  क ननु भन्द्ि रम 

8 श्री चनु कुभ यी चौधयी य ज्मभन्द्िी बौनतक ऩूव भध य हवक स भन्द्ि रम 
9 श्री भन  कुभ यी स उॉद य ज्मभन्द्िी स भ जजक हवक स भन्द्ि रम 
10 श्री भ न फह दयु सनु य य ज्मभन्द्िी बनूभ व्मवस्थ , कृहष तथ  सहक यी भन्द्ि रम 
11 श्री भ म  त भ ङ्ग फोहय  य ज्मभन्द्िी आनथभक भ नभर  भन्द्ि रम 

 
भजन्द्िऩरयष  ऩनुगभठन तथ  क मभहवब जन नभनत : २०७८/१२/२५ 
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क्र.सॊ न भ, थय ऩद क मभहवब जन 

1 श्री निरोचन बट्टे  भखु्मभन्द्िी भखु्मभन्द्िी तथ  भजन्द्िऩरयषद्को क म भरम 

2 श्री दीघभ फह दयु सोड यी भन्द्िी बौनतक ऩूव भध य हवक स भन्द्ि रम 

3 श्री ड . यण फह दयु य वर भन्द्िी आन्द्तरयक भ नभर  तथ  क ननु भन्द्ि रम 

4 श्री भ न फह दयु ध भी भन्द्िी उद्योग, ऩमभटन, वन तथ  व त वयण भन्द्ि रम 

5 श्री हवननत  देवी चौधयी भन्द्िी बनूभ व्मवस्थ , कृहष तथ  सहक यी भन्द्ि रम 

6 श्री प्रक श य वर भन्द्िी आनथभक भ नभर  भन्द्ि रम 

7 श्री गोहवन्द्द य ज फोहय  भन्द्िी स भ जजक हवक स भन्द्ि रम 

8 श्री भ न फह दयु सनु य य ज्मभन्द्िी बनूभ व्मवस्थ , कृहष तथ  सहक यी भन्द्ि रम 

9 श्री अभय फह दयु स उॉद य ज्मभन्द्िी आनथभक भ नभर  भन्द्ि रम 

10 श्री कुरफीय चौधयी य ज्मभन्द्िी बौनतक ऩूव भध य हवक स भन्द्ि रम 

11 
श्री टेक फह दयु यैक  
आउजी य ज्मभन्द्िी स भ जजक हवक स भन्द्ि रम 

 
भजन्द्िऩरयष  ऩनुगभठन तथ  क मभहवब जन नभनत : २०७9/5/२1 

क्र.सॊ न भ, थय ऩद क मभहवब जन 

1 श्री निरोचन बट्टे  भखु्मभन्द्िी भखु्मभन्द्िी तथ  भजन्द्िऩरयषद्को क म भरम 

2 श्री दीघभ फह दयु सोड यी भन्द्िी बौनतक ऩूव भध य हवक स भन्द्ि रम 

3 श्री ड . यण फह दयु य वर भन्द्िी आन्द्तरयक भ नभर  तथ  क ननु भन्द्ि रम 

4 श्री भ न फह दयु ध भी भन्द्िी उद्योग, ऩमभटन, वन तथ  व त वयण भन्द्ि रम 

5 श्री हवननत  देवी चौधयी भन्द्िी बनूभ व्मवस्थ , कृहष तथ  सहक यी भन्द्ि रम 

6 श्री प्रक श य वर भन्द्िी आनथभक भ नभर  भन्द्ि रम 

7 श्री गोहवन्द्द य ज फोहय  भन्द्िी स भ जजक हवक स भन्द्ि रम 

8 श्री भ न फह दयु सनु य य ज्मभन्द्िी बनूभ व्मवस्थ , कृहष तथ  सहक यी भन्द्ि रम 

9 श्री फर फह दयु सोड यी य ज्मभन्द्िी आनथभक भ नभर  भन्द्ि रम 

10 श्री टेक फह दयु यैक  आउजी य ज्मभन्द्िी स भ जजक हवक स भन्द्ि रम 

11 श्री सजुशर  फढु थोकी य ज्मभन्द्िी बौनतक ऩूव भध य हवक स भन्द्ि रम 
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अनसूुची-३ 

भखु्मभन्द्िी तथ  भजन्द्िऩरयषद्को क म भरमभ  ह रसम्भ क मभयत प्रभखु सजचव य सजचवहरु 

1. प्रभखु सजचवहरु 

क्र.सॊ. न भथय क मभ अवनध 
1 श्री रक्ष्भीय भ ऩौडेर हव.स. २०७४/१०/१९-२०७५/०५/१२ 

२ श्री न य मण प्रस द हवड यी हव.स. २०७५/५/१९-२०७६/०९/०७ 

३ श्री फ रकृष्ण जघनभये हव.स. २०७६/९/९-२०७६/१२/१ 

४ श्री य भकृष्ण सवेुदी हव.सॊ. २०७७/1/8- २०७८/3/23 
५ श्री भधसुदुन फरु भकोटी हव.स. २०७८/०३/२८-२०७८/०९/२५ 

६ श्री य भेश्वय दॊग र हव.सॊ. 2०७८/10/27- 2079/4/31 

७ श्री न य मण प्रस द शभ भ दवु डी हव.सॊ. 2०७9/5/15- ह रसम्भ 
 

2. सजचवहरु (प्रश सन) 
क्र.सॊ. न भ, थय क मभ अवनध 

1 श्री प्रदीऩय ज कॉ डेर हव.स. २०७४/१०/१९- २०७५/7/18 

2 श्री हऩत म्फय जघनभये हव.स. २०७5/4/१0- २०७५/5/15 

3 श्री अजुभन प्रस द ऩोख्ररे हव.स. २०७6/5/22- २०७7/1/4 

4 ड . कभर प्रस द ऩोख्ररे हव.स. २०७7/2/१- २०७7/12/31 

5 श्री हकयण थ ऩ  हव.स. २०७8/१/2- २०७8/6/30 

6 श्री ढुण्डी प्रस द ननयौर  हव.स. २०७8/9/21- २०७8/11/9 

7 श्री य भहरय ऻव री हव.स. २०७8/१1/१8- 2079/6/9 

8 श्री टुवय ज ऩोख्ररे हव.स. २०७8/१1/१1- ह रसम्भ 

 

3. सजचवहरु (क ननु) 
क्र.सॊ. न भ, थय क मभ अवनध 

1 श्री मऻ प्रस द बट्टे य ई हव.स. २०७४/१०/21- २०७५/12/26 

2 श्री हकशोय कुभ य चौधयी हव.स. २०७5/12/27- २०७7/11/21 

3 श्री गॊग  फह दयु खयेर हव.स. २०७7/11/18-  ह रसम्भ 

 

 

 

 

 

http://ocmcm.sudurpashchim.gov.np/ne/node/751
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अनसूुची-४ 

प्रदेश भन्द्ि रमभ  ह रसम्भ क मभयत सजचवहरु 

१. आन्द्तरयक भ नभर  तथ  क ननु भन्द्ि रमक  सजचवहरु य क मभक र 

क्र.सॊ. सजचवको न भ, थय 
क मभक र 

देजख सम्भ 
1 श्री हऩत म्फय जघनभये 2074/10/20 2075/03/30 

2 श्री शॊकय अम भर 2075/03/21 2075/08/15 

3 श्री बयत कुभ य फढु थोकी 2075/08/22 2076/05/15 

4 श्री कृष्ण फह दयु य उत 2076/05/22 २०७७/०५/१६ 

५ श्री चडू भजण ऩौडेर २०७७/०६/०५ २०७८/०६/३१ 
६ श्री हवश् वदीऩ वेस्र  (नन. सजचव) २०७८/०८/१६ २०७८/१२/१५ 
७ श्री कभरय ज ढक र २०७८/१२/१६ ह रसम्भ 

 

2. आनथभक भ नभर  भन्द्ि रमक  सजचवहरु य क मभक र 

नस.नॊ.  सजचवको न भ, थय 
अवनध 

देजख सम्भ 

1 श्री शॊकय कृष्ण शे्रष्ठ 2074/11/02 2075/04/32 

2 श्री य जेश् वय ऻव री 2075/05/12 2075/11/23 

3 श्री गोऩ रप्रस द अम भर 2075/12/03 2076/04/29 

4 श्री नसर्द्य ज जोशी (नन. सजचव) 2075/04/29 2076/05/26 

5 श्री सभुनय ज अम भर 2076/05/27 2077/05/16 

6 श्री नवय ज अम भर (नन. सजचव) 2077/05/25 2077/07/15 

7 
श्री धन फह दयु योक म  (नन. 
सजचव) 2077/07/18 2077/08/10 

8 श्री ननभभर ढक र (नन. सजचव) 2077/08/11 2077/09/19 

9 श्री यघयु भ हवष्ट 2077/09/20 2078/01/11 

10 श्री झरकय भ अनधक यी 2078/01/12 2078/07/01 

11 श्री जजतेन्द्र फस्नेत 2078/06/25 2079/5/30 

12 श्री य भफन्द्ध ुसवेुदी 2079/6/11 ह रसम्भ 
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3. उद्योग,ऩमभटन, वन तथ  व त वयण भन्द्ि रमक  सजचवहरु य क मभक र 

क्र.सॊ. सजचवको न भ, थय देजख सम्भ 

१ श्री सनुधय कोइय र  २०७४/१०/२६ २०७५/७/१४ 

२ श्री भेघन थ क फ्रे २०७५/७/१४ २०७६/५/२३ 

३ ड . श्री दीऩक कुभ य खय र २०७६/५/२३ २०७६/१२/२० 

४ श्री मभ प्रस द ऩोखयेर २०७७/१/११ २०७७/५/१९ 

५ श्री मऻन थ द ह र २०७७/५/२६ २०७८/५/३१ 

६ श्री देवेश भणी निऩ ठी २०७८/६/१० २०७9/५/10 

7 श्री वेद कुभ य ढक र 2079/5/2० ह रसम्भ 
 

4. बनूभ व्मवस्थ , कृहष तथ  सहक यी भन्द्ि रमक  सजचवहरु य क मभक र 

नस.नॊ.  सजचवको न भ, थय 
अवनध 

देजख सम्भ 

1 श्री हरयहय अनधक यी २०७४/१०/२३ २०७५/०४/२१ 

2 श्री यहवन्द्र फह दयु प्रध न २०७५/०६/०१ २०७६/०१/०९ 

3 ड .भहेश य ज हवष्ट २०७६/०१/१० २०७६/१०/०५ 

4 ड .हकसन र र बट्टे  २०७६/११/१८ २०७८/०६/११ 

5 ड .भदन नसॊह ध भी २०७८/०६/१२ ह र सम्भ 

 

5. बौनतक ऩूव भध य हवक स भन्द्ि रमक  सजचवहरु य क मभक र 

नस.नॊ.  सजचवको न भ, थय 
अवनध 

देजख सम्भ 

1 श्री य जन य ज ऩ ण्डे 2074/12/21 2075/2/20 

2 श्री ईन्द्र देव बट्टे  2075/2/21 2077/5/24 

3 श्री गणेश प्रस द बट्टे  2077/5/25 2078/1/1 

4 श्री ईन्द्र देव बट्टे  2078/1/2 2078/8/19 

5 श्री तरुसीय भ बट्टे य ई 2078/8/20 ह रसम्भ 
 

6. स भ जजक हवक स भन्द्ि रमक  सजचवहरु य क मभक र 

क्र.सॊ. सजचवको न भ, थय देजख सम्भ 

१ श्री हवष्ण ुनसॊह नफष्ट  

 

२०७४/10/२९  २०७५/1/१९  

२ श्री ई. गोगन फह दयु हभ र  २०७५/2/२३  २०७६/4/२६  
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क्र.सॊ. सजचवको न भ, थय देजख सम्भ 

३ श्री तेज य ज ऩ ण्डे  २०७६/5/१८  २०७६/8/५  

४ श्री झॊकय फह दयु नफष्ट  २०७६/8/६  २०७६/11/२८  

५ श्री ड . हरय प्रस द रम्स र  २०७६/11/२८  २०७७/2/७  

६ श्री शॊकयप्रस द खयेर  २०७७/2/२१  २०७७/5/२५  

7 श्री यघयु भ नफष्ट  २०७७/6/५  २०७८/7/१७  

8 श्री गणेश फह दयु नसॊह  २०७८/7/१८ २०७८/9/२५  

9 श्री यीत  बण्ड यी जोशी  २०७८/9/२६  २०७८12/१६  

10 श्री दीऩक र नभछ न े २०७८/12/१६   ह रसम्भ 
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