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कणणारी प्रदेश सयकणयको आ.व. २०७६/०७७ को कणमाक्रभको वणर्षाक 
प्रभखु ऺेत्रहरुको प्रगतत र्ववयण सणवाजतनकीकयण् 

 
 बौततक ऩूवणाधणय र्वकणस भन्त्त्रणरम् 

1. 21४६७ जनण थऩ जनसॊख्मण आधणयबतु खणनेऩणनी सेवणफणट रणबणॊर्वत बएको । 

2. थऩ 2955 हेक्टयभण तसॊचणइ सरु्वधण ऩगेुको । 

3. सडक नमणॉ ट्र्मणक 381.03 र्क.तभ. । 

4. 156.26 र्क.तभ. सडक थऩ र्वस्तणय बएको । 

5. 49.04 र्क.तभ. थऩ सडक ग्रणबेर बएको। 

6. 1.820 र्क. तभ. थऩ सडक कणरोऩत्र गयेको । 

7. 8 वटण थऩ झोरङु्गे ऩरु तनभणाण सम्ऩन्त् न बएको । 

8. 16 वटण सडकभण थऩ ऩूर तनभणाण सम्ऩन्त् न बएको । 

9. 27.57 र्क.तभ. थऩ सडक नणरी तनभणाण सम्ऩन्त् न बएको । 

10. 669 वटण जनतण आवणस तनभणाण सम्ऩन्त् न बएको य 419 वटण तनभणाणणतधन यहेको। 

11. थऩ 7.65 र्क.तभ. नदद तनमन्त्त्रण बई थऩ 85 हेक्टय जतभन सॊयऺण गरयएको। 

भखु्मभन्त्त्री तथण भन्त्न्त्त्रऩरयषद्को कणमणारम् 
12. कणणारी प्रदेश सयकणयको सॊगठन तथण व्मवस्थणऩन सवेऺण बई २५५५ दयफन्त्दी य १५९ 

वटण कणमणारम स्थणऩनण हनुे व्मवस्थण यहेको। कणणारी प्रदेश सयकणयको जम्भण दयफन्त्दी् 
२५५५ भध्मे ऩदऩूतता्  1557 भध्मे १२५ जनण सॊघफणट कणभकणज य २८२ जनण सेवण कयणय 
फणट ऩदऩूतता गयी खटणइएको । कुर दयफन्त्दी भध्मे रयक्त ९९८ य पणन्त्जर ४६ जनण यहेको । 

13. भन्त्न्त्त्रऩरयषद्को फैठक सॊख्मण् २६, तनणाम सॊख्मण् १६० वटण सम्ऩन्न बएको । 

14. भन्त्न्त्त्रऩरयषद् यणजनैततक सतभततको फैठक सॊख्मण् १, तनणाम सॊख्मण् ४ वटण सम्ऩन्न बएको । 

15. भन्त्न्त्त्रऩरयषद् प्रशणसतनक तथण र्वधेमक सतभततको फैठक सॊख्मण् १,  तनणाम सॊख्मण् ६ वटण 
सम्ऩन्न बएको । 

16. भन्त्न्त्त्रऩरयषद् फणट स्वीकृत तनमभणवरी, तनदेन्त्शकण, कणमार्वतध, भणऩदण्ड् २२ वटण तजुाभण बइ 
कणमणान्त्वमनभण गएको । 

17. प्रदेश प्रभखुफणट प्रभणन्त्णकयण बइ जणनकणयी प्रणप्त बएकण ऐनहरु् १५ वटण । 

18. २१ फुॉदे तनणाम सर्हत प्रदेश सभन्त्वम ऩरयषद्को दोस्रो फैठक सम्ऩन्न गरयएको। 

19. भन्त्न्त्त्रऩरयषद् यणजनैततक सतभततको फैठक सॊख्मण् १, तनणाम सॊख्मण् ४ वटण । 



2 
 

20. हेरो भखु्मभन्त्त्री हटरणईन सेवण १०९६ भणपा त ६८ वटण गनुणसण प्रणप्त बएकोभण ६४ वटण 
सम्फन्त्न्त्धत तनकणमभण पर्छ्यौट रणतग ऩठणई कणमणान्त्वमन बएको । 

21. नेऩणर टेतरतबजन सॊग सम्झौतण गयी हणम्भण कुडण हणम्भण भखु्मभन्त्त्री कणमाक्रभको स्थरगत 
प्रत्मऺ प्रशणयण य स्थणनीम एप.एभ. येतडमो भणपा त न्त्जल्रण स्तयभण प्रशणयण गरयएको।  

22. कणतरकोटभण य सखेुतभण श्रभददन अतबमणन कणमाक्रभ सञ्चणरन बएको। 

23. कणणारी उज्मणरो कणमाक्रभ अन्त्तगात कणणारीकण 42 वटण रघ ुजरर्वद्यतु तनभणाण तथण भभात य 
३१ वतथाङ्ग सेन्त्टयहरूभण २ र्करोवणट सम्भको सोरणय प्रवन्त्धकण रणतग स्थणनीम तहभण फजेट 
ऩठणइ कणमणान्त्वमनभण रतगएको। 

24. एर्ककृत वस्ती र्वकणस कणमाक्रभको रणतग स्थणन छनौट गयी जग्गण प्रणतप्त य स्वणतभत्व ग्रहण, 

रन्त्ऺत वगा ऩर्हचणन, रणबग्रणही छनौट गयी तड.ऩी.आय. सभेतको कणमाको रणतग ९ वटण स्थणनीम 
तहभण रु.1,93,59,000।– ऩठणइ कणमणान्त्वमनभण रतगएको। 

25. भखु्मभन्त्त्री योजगणय कणमाक्रभकण रणतग सणभणन्त्जक र्वकणस कणमणारम भणपा त 
रु.48,80,91,000।– य को.रे.तन.कण. भणपा त रु.29,99,59,000।– गयी जम्भण 
रु.78,80,50,000।– स्थणनीम तहभण ऩठणई कणमणान्त्वमनभण रतगएको । हणर सम्भ 19 
वटण स्थणनीम तहफणट प्रणप्त र्ववयण अनसुणय मस कणमाक्रभफणट प्रत्मऺ योजगणयी प्रणप्त गनेहरुको 
सॊख्मण 8476 जनण यहेको। 

26. दतरत भर्हरणहरूको स्थणनीमतहहरुको र्ववयणकण आधणयभण प्रतत दतरत भर्हरण ४५० रूऩैमणकण 
दयरे ७५ वटण स्थणनीम तहभण रू. ९ कयोड ९९ रणख ऩूवणाधणय तनभणाण  य भेशीनयी खरयद 
कणमाको रणतग ऩठणई कणमाक्रभ कणमणान्त्वमनभण रतगएको। 

आतथाक भणतभरण तथण मोजनण भन्त्त्रणरम् 
27. आतथाक ऐन, र्वतनमोजन ऐन तजुाभण बई रणग ुबएको। 22 वटण तनमभ, भणऩदण्ड य कणमार्वतध 

तजुाभण गरयएको । 

28. प्रथभ ऩञ्चवषीम मोजनणको आधणयऩत्र प्रकणशन य मोजनणको र्वस्ततृीकयणको तमणयीभण यहेको। 

29. भध्मभकणरीन खचा सॊयचनण (MTEF) को प्रकणशन गरयएको। 

30. प्रदेश प्रोपणइर प्रकणशन गरयएको। 

31. वणर्षाक वजेट तजुाभणकण रणतग भन्त्त्रणरमगत तथण स्थणनीम तहगत छरपर गरयएको। 

32. कणणारी प्रदेश र्वकणस ऩरयषदको फैठक सञ्चणरन गरयएको। 

33. चणरू आ.व.को वजेट तजुाभण, स्वीकृतत य खचाको भणगादशान तमणय गरयएको। 

34. स्थणनीम तहभण अन्त्तयसयकणयी र्वत्त हस्तणन्त्तयण गरयएको। 

35. कोतबड कोष स्थणऩनण एव व्मवस्थणऩन गयी सॊचणरन गरयएको। 

36. सम्ऩन्त्त्त व्मवस्थणऩन, तररणभ य आ.रे.ऩ. सम्फन्त्धी कणमार्वतध तमणय गरयएको । 
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आन्त्तरयक भणतभरण तथण कणनून भन्त्त्रणरम् 
37. कणननुी सचेतनण तथण अतबभनु्त्खकयण कणमाक्रभ सञ्चणरन गरयएको। 

38. र्वऩद सचेतनण तथण अतबभनु्त्खकयण सम्फन्त्न्त्ध कणमाक्रभ सॊचणरन गरयएको। 

39. फणढी ऩर्हयो ऩनु:स्थणऩनण कणमाक्रभकण रणतग 7 वटण स्थणनीम तहरणई अन्त्ख्तमणयी ऩठणइ 
कणमणान्त्वमन गरयएको। 

40. आ.फ. 2075/076 कण 24 वटण तडन्त्जटर र्वद्यणरमहरुरणई तनयन्त्तयतण य आ.फ. 
2076/077 भण 22 वटण तडन्त्जटर र्वद्यणरमको थणरनी गरयएको। 

उद्योग ऩमाटन वन तथण वणतणवयण भन्त्त्रणरम् 
41. आ.व. २०७६/०७७ भण जम्भण उद्योग दतणा सॊख्मण् ३५०४ यहेको । 

42. उद्योग ऩमाटन ऺेत्रफणट योजगणय शृ्रजनण बएको सॊख्मण् भर्हरण् ४१८६ य ऩरुूष् ६३७३ गरय 
जम्भण् १०५५९ यहेको । 

43. वन वणतणवयण तथण जैर्वक र्वर्वधतण सॊयऺणको कणमा गरयएको । 

44. भन्त्त्रणरम य भणतहतको तनकणमहरुफणट कणमाक्रभ कणमणान्त्वमन वणट ९३४०९० श्रभ ददन फयणफय 
योजगणयी शृ्रजनण। 

45. वन उद्योग य ऩमाटनफणट रु 67,029,653.2 यणजश्व सॊकरन । 

46. नमणॉ उद्योग (३५०४ वटण) दतणा बई करयफ ३ अफा फयणफयको ऩूॉन्त्ज रगणनी बएको। 

47. ऩमाटन ऺेत्रको र्वकणसकण रणतग ऩमाटन गरुुमोजनण तमणयी बएको।  

48. ७१४८६ क्मू.र्प. कणठ य १६७.५५ दणउयण, १४१८१५३ के.जी. जडीफटुी य खोटो 
१९५९६१२ के.जी. फणट रु.३५१७१८२८.२ यणजश्व सॊकरन  बएको । 

49. १७६५०० वनजन्त्म प्रजणतीको तफरुवण य १५०००० जतडफटुीको तफरूवण गरय ३२६५०० 
वटण तफरुवण उत्ऩणदन य ३६०८२१ वटण परपूरजन्त्म तफरुवण खरयद गरय र्वतयण, १२२.१२ 
हेक्टय वृऺ णयोऩण गरयएको । 

50. ऩमाटन सडक तनभणाण सम्फन्त्धी जम्भण ५२ वटण कणमाक्रभहरु सॊचणरन गरयएको । 

51. नदी तनमन्त्त्रण सफन्त्धी कणमाभण ऩर्हयो तनमन्त्त्रण तथण तटफन्त्धन अन्त्तगात जम्भण ७५ वटण 
कणमाक्रभहरु सॊचणरन गरयएको । 

52. दश वटै न्त्जल्रणभण ऩमाटन प्रवर्द्ान य ऩूवणाधणय तनभणाणकण कणमाक्रभहरु सञ्चणरन बई करयफ 
रु.२८ कयोड खचा बई ५४६९८६ जनणरणई प्रत्मऺ योजगणयी शृ्रजनण बएको । 

53. वन डढेरो तनमन्त्त्रणको रणतग आवश्मक ऩने औजणय खरयद गरय वन सभहु य सयुऺण तनकणमहरु 
रणई हस्तणन्त्तयण बएको । 
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बतूभ व्मवस्थण, कृर्ष तथण सहकणयी भन्त्त्रणरम् 
54. प्रधणनभन्त्त्री कृर्ष आधूतनर्ककयण ऩरयमोजनण (व्रक य ऩकेट) तपा , ब्रकको सॊख्मण्- ८० (नमणॉ 

य ऩयुणनण सभेत) कूर ऩकेटको सॊख्मण्- ३४१ (नमणॉ य ऩयुणनण सभेत) भण कणमाक्रभहरु सॊचणरन 
गरयएको । 

55. थऩ उत्ऩणदन्- ५६० भे.ट. बएको । 

56. परपूर ऺेत्र र्वस्तणय् 1680 हेक्टय बएको । 

57. तयकणयी ऺेत्र र्वस्तणय् 3832 हेक्टय बएको । 

58. टनेर तनभणाण् 510 वटण बएको । 

59. बकणयो तनभणाण् 415 वटण बएको । 

60. जम्भण रणबणन्त्न्त्वत कृषक सॊख्मण् 7840 जनण बएको । 

सामाजिक जिकास मन्त्रालयः 

61. फैंक खणतण छोयीको सयुऺण जीवन बयीको (छोयी सयुऺण कणमाक्रभ) सॊचणरनफणट फैंक खणतण 
खोतरएकण छोयीको जम्भण सॊख्मण् 6515 जनण य 70 वटण स्थणनीम तहभण मो कणमाक्रभ 
कणमणान्त्वमन बएको। 

62. 2 कोठे र्वद्यणरम बवन्  105 वटण तनभणाण बएको । 

63. 6 कोठे र्वद्यणरम बवन्  105 वटण तनभणाण बएको । 

64. क्मणम्ऩस् 11 वटण स्थणऩनण बएको। 

65. खेर भैदणन् 14 स्थणनभण तनभणाण बएको । 

66. कबडा हर् 2 वटण तनभणाण बएको । 

67. नीततगत ऺेत्र (प्रणदेन्त्शक): खेरकूद र्वकणस ऐन , स्वमॊसेवक ऩरयचणरन ऐन, स्वणस््म नीतत, श्रभ 
योजगणय नीतत तनभणाण बएको । 

68. भस्मौदण् न्त्शऺण नीतत, भर्हरण फणरफणतरकण तथण सभणजकल्मणण सम्फन्त्धी नीतत, स्वणस््म सेवण 
र्वधेमक, ऩवातीम र्वऻणन तथण प्रर्वतध र्वश्वर्वद्यणरमको र्वधेमक, न्त्शऺण र्वधेमक, वणर अतधकणय 
सॊयऺण र्वधेमक, घयेर ु र्हॊसण सम्फन्त्धी र्वधेमक, खेरकूद तनमभणवरी य स्वणस््म सेवण 
तनमभणवरी)  

69. ऩूवणाधणय ऺेत्र् प्रदेश अस्ऩतणर, अन्त्म अस्ऩतणरहरू, रक्ष्म अनसुणय र्वद्यणरम बवन य कोठण, खेर 
भैदणन, क्मणम्ऩस य कबडा हर तनभणाण । 

70. भणनव सॊशणधन ऺेत्र् भणनव सॊशणधन र्वकणस केन्त्र स्थणऩनण, ऺभतण र्वकणस, सीऩर्वकणस 
तणतरभहरू । 

71. सूचनण प्रणणरी ब्मवस्थणऩन् २५० बन्त्दण फढी स्वणस््म सॊस्थणभण अनरणइन प्रततवेदन प्रणणरी 
स्थणऩनण बएको । 
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72. र्वत्तीम ऺेत्र: सणभणन्त्जक तफकणस भन्त्त्रणरम अन्त्तगात शरुू र्वतनमोन्त्जत फजेटको ६१.७ प्रततशत य 
थऩ फजेट सर्हतको ५७.४ प्रततशत र्वत्तीम प्रगतत । 

73. आऩूतता ऺेत्र् तनमतभत औषधी उऩकयण, टुल्स आऩूतता, कोतबड १९ कण सणभणग्री खरयद तथण 
आऩूतता । 

74. सेवण ऺेत्र् (न्त्शऺण, खोऩ, वणरयोग, ऩोषण, ऩरयवणय तनमोजन, सयुन्त्ऺत भणततृ्व, योग तनमन्त्त्रण, आऩूतता 
ब्मवस्थणऩन, उऩचणयणत्भक सेवण, प्रमोगशणरण सेवण, प्रफधानणत्भक सेवणको उऩरब्धतण) 

75. सहमोगणऩेऺी सडक भणनव भकु्त प्रदेश घोषणण । 

76. कोतबड १९ तनमन्त्त्रण् सन्त्तोषजनक अवस्थणभण यहेको । 

77. कोतबड १९ तनमन्त्त्रणको रणतग ५ स्थणनभण र्ऩ.तस.आय. भेतसन, २ RNA Extraction भेतसन, 

१५६१ आइसोरेशन फेड, ४० आइतसम ुय १७ बेन्त्न्त्टरेटयको ब्मवस्थणऩन गरयएको। 

78. छणत्रफतृ्तीफणट रणबणन्त्न्त्वत ४६६ जनण् छोयीफहुणयी, उच्च प्रणर्वतधक, दतरत, जेहेन्त्दणय, अऩणॊग, प्रदेश 
स्थणऩनण शर्हद ऩरयवणय। 

79. सतु्केयी ऩोषण कोसेरी् सवै स्थणनीम तहकण २० हजणय बन्त्दण फढी सतु्कयीहरूरे ऩोषण कोसेरी 
प्रणप्त गयेकण । 

80. भॊ.स्वण.से. उत्प्रयेणण, प्रोत्सणहन् ४ हजणय बन्त्दण फढी स्वमॊसेर्वकणहरूरणइ प्रोत्सणहन तफतयण 
गरयएको । 

81. वणर र्वकणस केन्त्रकण सहजकतणाहरूरणइ प्रोत्सणहन तफतयण गरयएको । 

82. एर्ककृत सॊगठन सॊयचनण तनभणाण य कणमणान्त्वमन गरयएको । 

83. जर्टर प्रसूतत अवस्थणकण आभण तथण न्त्शशहुरूको उर्द्णय गरयएको। 

84. र्वशेषऻ स्वणस््म सेवणको र्वस्तणय गरयएको । 

85. प्रदेश सयकणयको कुर तफतनमोन्त्जत फजेटभण खचाको सभग्र न्त्स्थतत् प्रदेश ब्मवस्थणर्ऩकण ६४.८७ 
प्रततशत, भखु्म न्त्मणमणतधवक्तण ५७.७९ प्रततशत, भखु्म भन्त्त्री तथण भन्त्त्री ऩरयषदको कणमणारम 
२३.१४ प्रततशत, आतथाक भणतभरण तथण मोजनण भन्त्त्रणरम 42 प्रततशत, उद्योग ऩमाटन तथण 
वणतणवयण भन्त्त्रणरम ५१.४० प्रततशत, बतूभ ब्मवस्थण कृर्ष तथण सहकणयी भन्त्त्रणरम ७७.२६ 
प्रततशत, आन्त्तरयक भणतभरण तथण कणनून भन्त्त्रणरम ६१.१४ प्रततशत, बौततक ऩूवणाधणय तफकणस 
भन्त्त्रणरम ४३.७७ प्रततशत, सणभणन्त्जक तफकणस भन्त्त्रणरम ६१.६९ प्रततशत, कणणारी प्रदेश 
मोजनण आमोग २४.४८ प्रततशत य सभग्र ४७.६५ प्रततशत, यहेको छ । 

 


