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माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय राज्यमन्त्रीज्यू, प्रमखु सब्िवज्यू, प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा 
सदस्यज्यूहरू, प्रदेश नीनत तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवम ् सदस्यज्यूहरू, प्रदेश सब्िवज्यूहरू, प्रमखु 
ब्जल्ला अनिकारीज्यू, सरुक्षा ननकायका प्रमखुहरू, मखु्यन्त्यायनिवक्ता, सञ्चारकमी, राष्ट्र सेवक कमयिारीहरू तथा 
उपब्स्थत अन्त्य महानभुावहरू - 

आज नमनत २०७९ पौष २४ गते आइतवार सङ्घीयता कायायन्त्वयनको क्रममा प्रदेश सरकारले आफ्नो पहहलो 
काययकाल सर्लतापूवयक पूरा गरेको छ । यस अवसरमा लोकताब्न्त्रक शासन प्रर्ाली स्थापनाथय सहादत प्राप्त 
गनुय हनुे ज्ञात अज्ञात सहहद प्रनत सम्मान व्यक्त गनय िाहन्त्छु । नेपालको संहविान २०७२ जारी भए पश्चात ्
सङ्घीयता कायायन्त्वयन गने क्रममा प्रनतनननि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको दोस्रो आवनिक ननवायिन सम्पन्न 
गररसकेका छौं । बागमती प्रदेश सरकार सञ्चालनको पााँि वषय पूरा गरी नेततृ्व हस्तान्त्तरर् गने क्रममा रहेका 
छौं । यस अवसरमा अब्िल्लो सरकारहरूको नेततृ्व गनुयहनेु मखु्यमन्त्रीद्वय डोरमब्र् पौडेल र अष्टलक्ष्मी 
शाक्यज्यूलाई प्रदेश सरकार सञ्चालनमा परु् याउन ुभएको योगदान प्रनत आभार व्यक्त गदयछु । 

मैले बागमती प्रदेश सरकारको मखु्यमन्त्रीको रुपमा नमनत २०७८ कानतयक ११ गते पद बहाली गरी नेततृ्व 
सम्हाले पश्चात बागमती प्रदेश सरकारको साझा न्त्यूनतम काययक्रम २०७८ तजुयमा गरी कायायन्त्वयनमा ल्याइएको 
नथयो । सोही साझा न्त्यूनतम काययक्रम बमोब्जम नमनत २०७९ साल पौष २४ गतेसम्म अथायत ४३८ ददनको 
अवनि नभर प्रदेश सरकार र मातहतका ननकायहरुबाट सम्पादन भएका हवनभन्न हवषयगत के्षरहरुका मखु्य मखु्य 
ननर्यय र उपलब्व्िहरु देहाय बमोब्जम रहेका छन ्। 

ब्शक्षा  तथा सामाब्जक क्षेर 

➢ प्रदेश उच्ि ब्शक्षा ऐन, २०७८ जारी  गरी  प्रदेश उच्ि ब्शक्षा पररषद् गठन गररएको छ साथै ऐन 
कायायन्त्वयनको लानग प्रदेश उच्ि ब्शक्षा ननयमावलीको मस्यौदा तयार गररएको छ ।यस काययबाट संहविानमा 
उब्ल्लब्खत अनिकार हवश्वहवद्यालय माननत हवश्वहवद्यालय र प्रनतष्ठान प्रदेश स्तरमा स्थापना गरी ब्शक्षा हवकासमा 
प्रदेशको भनूमका बढाउने कायय भएको छ ।  

➢ प्रादेब्शक हवज्ञान तथा प्रहवनि हवश्वहवद्यालय तथा प्रादेब्शक हवश्वहवद्यालय स्थापनाका लानग जग्गा खोजी गनय 
मब्न्त्रपररषदबाट काययदल गठन गरी प्रहक्रया अब्ि बढाइएको छ । 

➢ हवद्यालय ब्शक्षाको प्राहवनिक िारतर्य  दनलत, सीमान्त्तकृत, लोपोन्त्मखु वगय तथा उच्ि ब्शक्षामा महहलाको पहूाँि 
वृहि गनयका लानग शैब्क्षक छारबबृ्ि ननदेब्शका, २०७८ जारी गरी प्रदेशनभरका ११९ वटै स्थानीय तहबाट १ 
जनाका दरले दनलत, सीमान्त्तकृत, लोपोन्त्मखु वगयका लानग कक्षा १२ वा  सो सरहको नडप्लोमा तहको 
प्राहवनिक ब्शक्षा अध्ययन गनय  र प्रदेश नभरका सामदुाहयक क्याम्पसमा उच्ि ब्शक्षा अध्ययन गने सबै 
छाराहरुको लानग छारवृब्िको व्यवस्था गररएको छ । 
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➢ प्रदेशमा हवज्ञान तथा प्रहवनिको हवकास सम्बन्त्िी काययको लानग नीनतगत आिार तयार गनय प्रदेश हवज्ञान तथा 
प्रहवनि, अनसुन्त्िान र नवप्रवतयन नीनत, २०७८ स्वीकृत गरी कायायन्त्वयन ल्याइएको छ । 

➢ प्रदेशनभरका २०० वटा माध्यनमक हवद्यालयलाई रु २० लाखका दरले  र १०० वटा आिारभतू 
हवद्यालयलाई रु १० लाखका दरले शैब्क्षक उपलब्धिका आिारमा अनदुान प्रदान गने गरी काययक्रम 
कायायन्त्वयनमा ल्याइएको छ । 

➢ प्रदेशनभरका २०० वटा माध्यनमक हवद्यालयलाई रु १० लाखका दरले  र १०० वटा आिारभतू 
हवद्यालयलाई रु ५ लाखका दरले हवद्याथी केब्न्त्रत व्यवस्थापनका लानग अनदुान उपलव्ि गराउने काययक्रम 
कायायन्त्वयनमा ल्याइएको छ । साथै हवद्यालयहरुलाई उद्यमशीलता हवकास सम्बन्त्िी काययका लानग अनदुान 
उपलव्ि गराइएको छ । 

➢ सामदुाहयक क्याम्पसको भौनतक तथा शैब्क्षक पूवायिार हवकास गनय २३ वटा क्याम्पसहरुलाई रू.२० लाखका 
दरले अनदुान उपलव्ि गराइएको छ।ननकट भहवष्यमा पनन यो काययक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । 

➢ औपिाररक तथा अनौपिाररक माध्यमबाट ज्ञान र सीप हानसल गरेका व्यब्क्तहरुलाई पूवय नसकाइ मान्त्यता  
हवनिद्वारा सीप परीक्षर् गनयका लानग प्रहक्रयामा रहेको साथै  ५ वटा सीप परीक्षर् केन्त्रहरुलाई भौनतक 
पूवायिार हवकासको लानग सहयोग उपलव्ि गराइएको छ । 

➢ प्राहवनिक तथा व्यावसाहयक ब्शक्षा र तानलम अन्त्तगयत Mechanical Engineering, Automobile Engineering, 

Hotel Management, Early Childhood Development Facilitator (ECDF), Information Technology 

(IT), Electrical Engineering गरी ६ वटा पेशाहरुमा ३४० जना प्रब्शक्षाथीहरु भनाय भई २४ महहन े
औद्योनगक प्रब्शक्षाथी तानलम सञ्चालन भैरहेको छ । 

➢ प्रदेश माध्यनमक ब्शक्षा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सनमनत (कक्षा १०) गठन भई कायायन्त्वयनमा आएको 
छ । 

➢ प्रदेशनभरका ७२ जना अपाङ्गता भएका व्यब्क्तहरुलाई अपाङ्गता सहायता सामग्री हवतरर् गररएको छ । 

➢ हवद्यालय भौनतक पूवायिार हवकास अन्त्तगयत ११५ हवद्यालयहरुमा २ कोठे भवन ननमायर् गनय रु.२५ लाखका 
दरेले र १२८ हवद्यालयहरुमा िेराबार ननमायर्को लानग रु.१५ लाखका दरले बजेट व्यवस्था भई कायय प्रारम्भ 
गररएको छ । 

➢ नसन्त्िलुी र ब्ितवनमा वौहिक अपाङ्गता भएका बालबानलकाहरुको लानग २ वटा पूवायिारयकु्त आवासीय 
हवद्यालय स्थापनाका लानग प्रहक्रया अगानड बढाइएको छ । 

➢ ३०० वटा सामदुाहयक हवद्यालयहरुमा हवद्याथी केब्न्त्रत हवद्यालय व्यवस्थापन सिुार काययक्रमको लानग िाल ु
अनदुान र २०६ सामदुाहयक हवद्यालयलाई शैब्क्षक उपलब्धिको आिारमा पुाँजीगत अनदुान प्रदान गनय 
हवद्यालयहरुबाट प्रस्ताव आव्हान गरी कायायन्त्वयनको प्रहक्रयामा रहेको छ । 
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स्वास््य क्षेर  

➢ हरेक नागररकका लानग स्वास््य सेवाको पहुाँि स्थाहपत गनयका लानग प्रदेश भरीका १३ वटा अस्पतालहरुलाई 
स्तरोन्ननत गरी हवशेषज्ञ सेवा सहहत सञ्चालन गररएको छ । 

➢ िाददङ्ग अस्पताल, हेटौंडा अस्पताल, नरशलुी अस्पताल, नसन्त्िलुी अस्पताल र बकुलहर अस्पतालहरूमा 
डायलाईनसस सेवा हवस्तार गररएको छ । 

➢ सहहद िमयभक्त राहष्ट्रय प्रत्यारोपर् केन्त्र, भक्तपरु र मदन भण्डारी स्वास््य हवज्ञान प्रनतष्ठान, हेटौंडा अस्पतालबीि 
मगृौलाले काम नगने भएका हवरामीहरूका लानग प्रत्यारोपर् सेवा सरुू गनय र डाइलानसस सेवा हवस्तार गनयका 
लानग दद्वपक्षीय सम्झौता भई आवश्यक तयारी भैरहेको छ ।  

➢ हवपन्न नागररकहरुका लानग नन:शलु्क रक्त सञ्चार सेवा प्रदान सम्बन्त्िी काययहवनि ननमायर् गरी रगत र 
रक्ततत्त्वमा प्रयोग हनु ेधलड धयाग र रक्त परीक्षर् ननिःशलु्क रुपमा उपलधि गराई स्वास््य मन्त्रालयमार्य त 
१३ प्रादेब्शक अस्पताल र  भरतपरु अस्पताल, नब.हप कोइराला मेमोररयल क्यान्त्सर अस्पताल, वीर अस्पताल, 

परोपकार प्रसतुी गहृ, काब्न्त्त बाल अस्पतालसाँग सम्झौता गरी रक्तसञ्चार सेवा प्रदान गने काययलाइय सहज 
बनाइएको छ । 

➢ उपत्यका बाहहर आयूवेद औषिी उत्पादन गनयका लानग बागमती प्रदेशको पहहलो आयवेुद औषिी उत्पादन 
केन्त्र, रत्ननगरमा स्थापना गररएको र सो केन्त्र सञ्चालनका लानग आवश्यक जनशब्क्त, औजार उपकरर् 
लगायतका लानग िाल ुआ.व. २०७९/०८० मा रु.३ करोड ९४ लाख बजेटको व्यवस्थापन भै कायायन्त्वयनमा 
आएको छ । 

➢ ब्ितवनको बकुलहर ब्स्थत आयूवेद अस्पताललाई प्रादेब्शक आयूवेद अस्पतालको रुपमा स्तरोन्ननत गरी सेवा 
सञ्चालन गररएको छ ।  

➢ प्रादेब्शक अस्पतालहरुमा हवपन्न नागररक आकब्स्मक ICU कोषको स्थापना गनुयका साथै जनआन्त्दोलनका 
िाइतेको नन:शलु्क उपिार काययक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । 

➢ प्रदेश नभरका हेमोहर्नलयाका नबरामीहरुका रु. १ करोड बराबरको Anti- Hemophilic factor खररद गरी 
व्यवस्थापन गररएको छ । 

➢ हवगत वषयदेब्ख शरुु गररएको एक हवद्यालय एक नसय काययक्रम अन्त्तगयत आ.व. २०७८/०७९ मा १५७ जना 
हवद्यालयमा नसयलाई ननयबु्क्त ददई सम्बब्न्त्ित स्थानीय तहमा पररिालन गररएको छ । हालसम्म ४५९ 
हवद्यालय नसयले हवद्यालयमा स्वास््य सेवा प्रदान गदै आइरहन ुभएको छ भने आ.व. २०७9/०८० मा ६० 
जना हवद्यालय नसय ननयकु्त भै सेवा नबस्तार हनुेछ ।  

➢ प्रदेश नभरका १५ जना भन्त्दा बहढ जेष्ठ नागररक रहेका जेष्ठ नागररक आश्रममा १ जना नसय उपलधि गराई 
ननयनमत स्वास््य सेवा प्रदान गररएको छ । 
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➢ िाददङ, हेटौंडा, िनुलखेल र काठमाण्डौमा एम्बलेुन्त्स नडस्प्याि सेन्त्टर स्थापना गररएको छ । 

➢ उच्िस्तरको रोग ननदानात्मक सेवा प्रदान गनय हेटौंडा अस्पतालको लानग MRI मेब्शन र महहलाको गभयको 
जहटलता जााँि गनय प्रयोग गररने Portable Ultrasound Machine ७३ स्थानीय तहका स्वास््य संस्थालाई 
हस्तान्त्तरर् गररएको छ । 

➢ ११ प्रादेब्शक अस्पतालहरुमा (रसवुा र टोखा अस्पताल बाहेक) नवजात सिन हेरिाह इकाई (NICU) स्थापना 
गररएको छ साथै ब्जबब्जबे प्राथनमक स्वास््य केन्त्र, रसवुामा बसु्टर सहहतको अब्क्सजन प्लान्त्ट स्थापना 
गररएको छ । 

➢ प्रदेशका सबै आयवेुद स्वास््य केन्त्रमा अकुपन्त्िर सेवा, हर्ब्जयोथेरापी सेवा, र्ामेसी सेवा लगायतका सेवा थप 
गरी आयवेुद स्वास््य केन्त्रबाट प्रदान गररने सेवाको सदुृढीकरर् भएको छ । 

➢ बागमती प्रदेशमा रै्नलएको डेंग ुरोग सम्बन्त्िी अनसुन्त्िान एवं ननगरानी (भेक्टर सनभयलेन्त्स) का लानग  स्वास््य 
मन्त्रालय र संिीय स्वास््य मन्त्रालय अन्त्तरगतको हेटौंडाब्स्थत हकटजन्त्य रोग अनसुन्त्िान तथा तानलम 
केन्त्रबीि सम्झौता गरी कायय प्रारम्भ भएको छ ।  

➢ क्यान्त्सर रोग लागेका हवपन्न नागररकलाइय उपिारमा सहनुलयत प्रदान काययक्रम अन्त्तगयत बागमती प्रदेशका 
सरकारी तथा ननजी गरी १२ वटा अस्पतालसाँग सम्झौता गरी सहनुलयत प्रदानमा ननरन्त्तरता ददइएको छ।जस 
अन्त्तगयत ८ करोड ४ लाख ११ हजार बराबरको सहनुलयत रकम आ.व. २०७८/०७९ मा प्रदान गररएको 
छ । 

➢ प्रसतुी केन्त्रलाई वातावरर् अनकुुल बनाउन सौयय उजाय जडान काययक्रम अन्त्तगयत कानलन्त्िोक स्वास््य िौकी, 
दोलखा, रु्लखकय  स्वास््य िौकी, िाददङ्ग, भाल्िे स्वास््य िौकी, नवुाकोट, तातोपानी स्वास््य िौकी, जलनबरे 
प्राथनमक स्वास््य केन्त्र नसन्त्िपुाल्िोक र स्याङ्दी वनथयङ्ग सेन्त्टर इच्छाकामना, ब्ितवनमा गरी ६ स्वास््य 
संस्थामा जडान कायय सम्पन्न भएको छ । 

➢ २० स्थानीय तहका १०० स्वास््य आमा समूहहरुको स्वास््य प्रवियन प्रहवनि अनसुरर्को लानग रु. ३० 
करोड बराबरको साना अनदुान प्रदान गररएको छ । १०० स्वास््य आमा समूहहरुमध्ये उत्कृष्ट कायय गने 
२० आमा समूहहरुलाई भााँडाकुाँ डा समेत हवतरर् गररएको छ ।  

➢ प्रदेशका १२४ हवद्यालयका शौिालयलाई छारामैरी बनाउन आवश्यक सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गररएको छ। 

➢ यौन तथा प्रजनन स्वास््यको ब्शक्षर् नसकाइ काययलाई अझै प्रभावकारी बनाउन ५० हवद्यालयलाई सूिना 
सञ्चार सामग्री (ल्यापटप, एल,नस डी प्रोजेक्टर) को व्यवस्थापन गररएको छ भने १२४ हवद्यालयहरुमा वृहत 
यौननकता ब्शक्षालाई बढावा ददन हकशोरहकशोरीमैरी सूिना कक्षको स्थापना गररएको छ । 
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कृहष क्षरे  

➢ कृहष, पशपुन्त्छी तथा मत्स्य के्षरको व्यवसायीकरर्, हवकास र रोजगारी सजृना गरी समग्र अथयतन्त्रलाई 
गनतब्शल र सदुृढ गनय प्रदेश कृहष हवकास अध्यादेश, २०७९ जारी गरी सो बमोब्जम हकसान पररिय पर 
हवतरर् काययहवनि, २०७९ राजपरमा समेत जारी गरी कायायन्त्वयनको िरर्मा छ ।  

➢ प्रदेशनभर कृषकहरुको माग बमोब्जमका कृहष यन्त्र उपकरर्हरुको उत्पादन गनयका लानग कृहष औजार 
कारखाना स्थापना कायय अगानड बढाइएको छ। 

➢ रासायननक मलको अभावका कारर् हकसानहरुले भोनगरहेको हवकराल समस्या समािान गनयका लानग 
हवदेशी लगानीकताय खोजी गरी संिीय सरकारसाँगको समन्त्वयमा नसन्त्िलुी ब्जल्लाको हररहरपरुगढी 
गाउाँपानलकामा रासायननक मल कारखाना स्थापना गनयका लानग प्रहक्रया शरुु गररएको छ । 

➢ अनदुान प्राप्त गने तर काम नगने काययलाई ननरुत्साहहत गनय अनदुान प्रर्ालीमा सिुार गरी वास्तहवक 
उद्यमीलाई सहनुलयतपूर्य पूाँजी रकम बैक मार्य त उपलधि गराउने नीनत नलईएको छ । 

➢ पश ु ब्िहकत्सकको सेवाको पहुाँि बढाई पश ु स्वास््य सेवा नबस्तार गनयका लानग स्थानीय तहसाँगको 
समन्त्वयमा प्रदेशका ३० स्थानमा एक वडा एक पश ु स्वास््य ब्क्लननक सञ्चालनको प्रहक्रया अब्ि 
बढाइएको छ । 

➢ १ अवय भन्त्दा बढी लागतमा ननमायर् भएका १० वटा शीत भण्डार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लानग 
शीत भण्डार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन काययहवनि, २०७८ लागू गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्त्तरर् गने 
नीनत कायायन्त्वयनमा ल्याइएको छ  । 

➢ बीउ नबजन प्रयोगशाला हेटौंडालाई प्रदेश बीउ नबजन गरु्स्तर ननयन्त्रर् केन्त्र तोकी सञ्चालनमा ल्याइएको 
छ । 

➢ पशपंुक्षीको रोग अन्त्वेषर् तथा अनसुन्त्िान गनय कृहष तथा वन हवज्ञान हवश्वहवद्यालय रामपरु क्याम्पसमा 
बायो सेफ्टी लेभल टु प्लस प्रयोगशाला ननमायर् कायय शरुु गररएको छ । 

➢ हेटौंडामा स्थापना भएको दगु्ि पाउडर प्लान्त्ट ननमायर् कायय ९० प्रनतशत सम्पन्न भई यसै आनथयक वषयमा 
सञ्चालनमा आउने अवस्थामा छ । 

➢ दिु उत्पादन गने कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गनय उत्पादनमा आिाररत प्रोत्साहन प्रर्ाली अन्त्तगयत प्रनत नलटर 
रु.१.६४ का दरले २६० वटा सहकारी संस्थाका कृषकलाई हवगत वषयदेब्ख अनदुान उपलव्ि 
गराइएकोमा िाल ु आनथयक वषय २०७९/८० मा प्रनत नलटर रु.५।- का दरले रकम ददने व्यवस्था 
गररएको छ। 

➢ आयानतत बीउ प्रनतस्थापन र रैथाने बीउको जगेनाय गनय प्रदेशका हकसानहरुलाई उत्पादनका आिारमा प्रनत 
के.जी. रु.२०।- का दरले अनदुान उपलधि गराइएको छ । 
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➢ प्रदेशलाई प्याज र लसनुमा आत्मननभयर बनाउनको लानग उत्पादनमा आिाररत प्रोत्साहन काययक्रम शरुुवात 
गररएको छ ।  

➢ कृहष बाली वस्तकुो न्त्यूनतम समथयन मूल्य तोक्न ब्ितवन, िाददङ्ग र काभ्रपेलाञ्चोक ब्जल्लालाई पाइलट 
काययक्रमको रुपमा अब्ि बढाइएको छ । 

पूवायिार हवकास क्षेर 

➢ सडक ननमायर् तथा नबस्तारमा रहेको अवरोि हटाउन ×सडक क्षरेमा पने िर टहराको क्षनतपूनतय ननिायरर् 
काययहवनि,2078ळ स्वीकृत गरी काममा तीब्रता ददइएको छ ।  

➢ अत्यावश्यक स्थानमा पूवायिार ननमायर् गने नीनत अवलम्बन गने क्रममा झोलङु्ग े पूल रर्नीनत, 2078 
स्वीकृत गरी कायायन्त्वयनमा ल्याइएको छ । 

➢ सबै स्थानीय तहको केन्त्रसम्म पक्की सडकले जोड्न ेनीनत अन्त्तगयत २० वटा स्थानीय तहका केन्त्र जोड्न े
१४७ हक.नम. सडक कालोपरे हदैु गरेको छ। 

➢ सडक पूवायिार तर्य  कच्िी सडक 160.14 हक.नम., ग्राभेल (खण्डाब्स्मथ) सडक 200.77 हक.नम., 
कालोपरे सडक 116.86 हक.नम.,ढलान सडक 73.93 हक.नम.र सडक पलु १९ वटा तथा झोलङु्ग े
पलु/ट्रस नब्रज ६ वटा सम्पन्न भएका छन ्।  

➢ भवन पूवायिार तर्य  नयााँ भवन ननमायर् २१२ वटा, पाकय  तथा अन्त्य संरिना ननमायर् २६४ वटा, सरकारी 
भवन ममयत ५७ वटा , जनता आवास इकाई ननमायर् ६८८ वटा सम्पन्न भएका छन ्। 

➢ प्रादेब्शक भौनतक योजना अनरुूप अन्त्तर-शहरी रर्नीनतक सडक र पक्की तथा झोलङु्गे पलुहरूको अवस्था 
उल्लेख भएको प्रादेब्शक पलु प्रनतवेदन (Provincial Bridge Report) तयारी क्रममा रहेको छ। 

➢ सरुक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश नभर आ.व. २०७८/०७९ मा थप २१ वटा प्रहरी इकाई 
भवन ननमायर्ािीन रहेको साथै यस आ.व.मा थप १४ वटा प्रहरी इकाई भवन ननमायर् कायय अगानड 
बढाइएको छ । 

➢ प्रदेश राहष्ट्रय गौरवको योजनाको रुपमा प्रदेश िक्रपथ ननमायर् काययका लानग बजेट व्यवस्था गरी ननमायर् 
कायय शरुुवात गररएको छ ।  

➢ रु्सको छानाको सट्टा जस्ताको छाना लगाउन अनदुान उपलव्ि गराई रु्सको छाना उन्त्मलुन 
काययक्रमको शरुूवात भएको छ ।  

➢ बागमती प्रदेशको राजिानी हेटौँडाको प्रशासननक भवनका लानग आवश्यक जग्गा पहहिान गरी जग्गा 
प्रानप्तकालानग नेपाल सरकार समक्ष अनरुोि गरी पठाइएको छ । 
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खानेपानी नसंिाई तथा उजाय क्षेर 

➢ खानेपानी आयोजना तर्य  मखु्य पाइपलाइन नबस्तार ५५३ हक.नम., हवतरर् पाइपलाइन ६५७ हक.नम., 
पानी ट्याङ्की ननमायर् ३९९ वटा, ननजी िारा जडान ११७५८ वटा, ढल ननमायर् ६.८६ हक.नम., नडप 
बोररङ्ग ननमायर् २६ वटा सम्पन्न भै ८८२७३ जनसङ्ख्या लाभाब्न्त्वत भएका छन ्। 

➢ जलश्रोत तथा नसंिाई तर्य  कुलो लाईननङ्ग १०५.३ हक.नम., HDPE लाईननङ्ग १११.५ हक.नम., तटबन्त्ि 
ननमायर् १२.२ हक.नम., नसंिाई योजना ननमायर् २६ वटा, नसंिाई योजना ममयत २०५, नदी ननयन्त्रर् 
योजना ३५१ वटाबाट थप २३७२ हेक्टर नसंब्ित क्षेर हवस्तार भएको छ । 

➢ हवद्यतु पोल जडान १८५ वटा, ग्रामीर् हवद्यतुीकरर् १०.२२ हक.नम. भएको छ। 

➢ प्रदेश हवकास हवशेष काययक्रम अन्त्तगयत खानेपानी तर्य  ६१ वटा योजनाबाट ५३६३२ जनसंख्या 
लाभाब्न्त्वत भएका छन ्भने सो काययकालानग खानेपानी इन्त्टेक ६३ वटा, पाइपलाइन जडान १८३ हक.नम. 
, पानी पोखरी ननमायर् ८६ वटा, िारा जडान ६६५ वटा, पम्प िर ननमायर् २ वटा, सडक बब्ि जडान २ 
क्षेर, नडप बोररङ्ग ननमायर् १ वटा भएका छन ् । जलश्रोत तथा नसंिाई तर्य  ११४ वटा योजनाबाट 
११४३.५ हेक्टर जनमनमा नसंिाई सहुविा नबस्तार, RCC लाईननङ्ग ७.३५ हक.नम., HDPE पाइप क्यानल 
१२.५ हक.नम., Plum Concrete ५२० नम., Earthen Canal ५७९ नमटर, नडप बोररङ्ग ३ वटा, पोखरी 
ननमायर् ५ वटा, नदी हकनार संरक्षर् २५८ नम., ग्यानबयन जाली संरक्षर् २२३ नम., RRM Wall ६३२ 
नम., सोलार नलब्फ्टङ्ग १ वटा योजना सम्पन्न भएका छन ्।  

यातायात क्षेर 

➢ सावयजननक सेवा सदुृढीकरर्का लानग यातायात व्यवस्था कायायलयहरुमा प्रयोग हनुे ढड्डा र र्ायल 
हवस्थापन गरी Paperless र Faceless सावयजननक सेवा सनुनब्श्चतताको लानग Digitization & Archiving कायय 
सम्पन्न गरी पूर्य रुपमा अनलाइन सेवा शरुु गने कायय अब्ि बढाइएको छ।  

➢ सवारी िालक अनमुनत परको लानग साहवकमा यातायात व्यवस्था हवभागबाट मापदण्ड ननिायरर् हुाँदै 
आएकोमा आवश्यक मापदण्ड ननिायरर् प्रदेश मन्त्रालयबाटै शरुु गररएको छ। साथै हवद्यतुीय सवारी 
िालक अनमुनतपर प्रर्ालीमा सिुार गरर साहवकमा रहेको कररब १३ लाख ५० हजार प्रनतक्षा सूिीमा 
रहेका आवेदकहरुले तत्काल सवारी िालक अनमुनत पर प्राप्त गने धयवस्था गररएको छ ।  

➢ अनलाइन सवारी िालक अनमुनतपर आवदेन प्रर्ालीमा सिुार गरी हाल आवदेन गरेको  १५ ददननभरै 
सवारी िालक अनमुनतपरको नलब्खत र प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हनु पाउने सहुविा सनुनब्श्चत 
गररएको छ । 
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➢ सवारी िालक अनमुनत परको नलब्खत तथा प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल (छनौट तथा सञ्चालन) काययहवनि, 

२०७८ तथा सवारी िालक अनमुनत पर परीक्षा सञ्चालन प्रोत्साहन भिा स्वीकृत गरी कायायन्त्वयनमा 
ल्याइएको छ ।  

➢ हेभी इक्वीपमेन्त्ट सवारी िालक अनमुनत परको प्रयोगात्मक र अन्त्तरवाताय परीक्षामा रहेका अन्त्यौल 
हटाउन प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्त्तवायता परीक्षा सञ्चालन मापदण्ड २०७९ जारी गरी कायायन्त्वयनमा 
ल्याईएको छ। 

➢ सावयजननक सवारीमा भाडा भकु्तानी प्रर्ालीमा आिनुनकीकरर् ल्याउन नगद रहहत भकु्तानी प्रर्ाली 
(Cashless Payment System) लागू गने प्रहक्रया अगानड बढाइएको छ । 

➢ यातायात व्यवस्था सेवा कायायलयको सेवा हवस्तार गनय ब्ितवन ब्जल्लाको भरतपरु र नसन्त्िलुी ब्जल्लाको 
खकुोटमा कायायलय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । साथै यातायात व्यवस्था कायायलय हेटौँडाको 
स्तरवृहि गररएको छ । 

पययटन क्षेर 

➢ पययटकीय गन्त्तव्य हवकास र थप आकषयक बनाउनको लानग प्रदेश गौरवको योजनाको रुपमा दोलखा 
ब्जल्लाको ब्जरीमा ताल ननमायर् गनय समावशे गरी यसै वषयदेब्ख ननमायर् कायय अगानड बढाउने प्रहक्रया शरुु 
गररएको छ । 

➢ हवश्व सम्पदा सूिीमा सूिीकृत ब्ितवन राहष्ट्रय ननकुञ्जको नब्जक रहेको बािमारा सामदुाहयक वन सौराहामा 
नयााँ पययटकीय व्राण्ड क्यानोपी वाकको सम्भाव्यता तथा हवस्ततृ अध्ययन कायय शरुु गरी  ननमायर् कायय 
अगानड बढाइएको छ । साथै नयााँ पययटकीय व्राण्ड राईनो ब्िल्रेन पाकय  भरतपरु, ब्ितवनमा ननमााँर्ानिन 
रहेको छ । 

➢ आन्त्तररक पययटन प्रवियन गनय हव.सं. २०७९ लाई िमुहर्र वषयको रुपमा िोषर्ा गरर कायायन्त्वयनमा 
ल्याइएको छ । 

➢ उपत्यका पययटन कायायलय, हाब्िवन, लनलतपरुवाट प्रदान गररन े सेवा अनलाईन माध्यमबाट प्रवाह गने 
व्यवस्था गररएको छ। 

➢ बागमती प्रदेशका पययटकीय स्थलको प्रिार प्रसारको लानग यस प्रदेशमा ननमायर् तथा छायााँङ्कन गने 
िलब्िरलाई अनदुान ददने सूिक र मापदण्ड तयार गररएको छ । 

➢ मकवानपरुको ईन्त्रसरोवरलाई केन्त्र बनाई पालङु तथा ब्ित्लाङलाई हर्ल्म नसटीको रुपमा हवकास गनय 
सम्भाव्यता तथा हवस्ततृ अध्ययनका लानग प्रहक्रया शरुु गररएको छ । 
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➢ रसवुा-४ गोसाईकुण्ड क्याङब्जङमा हाई हहमालय निेरुल वाल क्लाइब्म्वङ टे्रननङ सेन्त्टर स्थापना गनय 
सम्भाव्यता तथा हवस्ततृ अध्ययन कायय शरुु गररएको छ । साथै हहमाल आरोहीहरुको लानग प्रब्शक्षर् 
केन्त्रको सम्भाव्यता तथा हवस्ततृ अध्ययन कायय पनन शरुु गररएको छ । 

श्रम, रोजगार, यवुा तथा खेलकुद 

➢ सातै वटा प्रदेशहरु मध्य ेप्रथम पटक नमनत २०७८ र्ागनु २८ गतेदेब्ख िैर १२ गतेसम्म संिीयताको 
कायायन्त्वयनको अभ्यास गदै प्रथम प्रदेश खेलकुद प्रनतयोनगता तथा खेलाडी सम्मान गने कायय सम्पन्न 
भएको र दोस्रो प्रदेश खेलकुद सञ्चालनका लानग २०७९ को िैतमा आयोजना गने गरी तयारी गररएको 
छ ।    

➢ नमनत २०७९ असोज २८ गतेदेब्ख कानतयक ३ गतेसम्म गण्डकी प्रदेशको राजिानी पोखरामा सञ्चालन 
भएको नवौँ राहष्ट्रय खेलकुदमा बागमती प्रदेशले उत्कृष्ट खेल प्रदशयन गरर २४ स्वर्य पदक, ४७ रजत 
पदक र ७४ काश्य पदक गरर कुल १४५ पदक प्राप्त गरेको छ ।  

➢ यवुालाई हवकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन ×प्रदेश यवुा नीनत,२०७९" जारी गररएको छ  । 

➢  ×प्रदेश खेलकुद नीनत, २०७९" को तजुयमा गनय  काययसूिी (TOR)  सहहतको काययदल गठन गररएको छ ।  

➢ हेटौँडामा अन्त्तरायहष्ट्रय स्तरको गौरीटार रङ्गशालाको ननमायर् कायय रतु गनतमा अगानड बढाइएको छ। साथै 
नवुाकोट, नसन्त्िलुीको दिुौली, नसन्त्िपुाल्िोकको िौतारा र रामेछापको मन्त्थलीमा रङ्गशाला एवं थाहा 
नगरपानलका, हवदरु नगरपानलका र ननलकण्ठ नगरपानलकामा कभडय हल ननमायर् कायय अगानड बढाइएको 
छ । 

➢ नसन्त्िलुी, िाददङ्ग र काभ्र ेब्जल्लामा ब्जल्ला खेलकुद हवकास सनमनतको आफ्न ैभवन ननमायर्का लानग ननमायर् 
प्रकृया अगानड बढाइएको छ। 

➢ सीपको अभावमा बेरोजगार रहेका १० हजार यवुालाई लब्क्षत गरी ३ महहने रोजगारमलुक सीप हवकास 
तानलम प्रदान गनय रु. १५ करोड बजेटको व्यवस्था गरी प्रहक्रया अगानड बढाइएको छ । 

➢ हस्तकलालाई अथयतन्त्रको प्रमखु के्षरको रूपमा हवकास गरी स्वदेशी पूाँजी, स्थानीय सीप तथा कला र 
स्रोतको अनिकतम पररिालन गराई हवश्व बजारमा प्रदेशनभर नननमयत हस्तकलाका सामग्रीहरूको 
पहहिानलाई स्थाहपत गनय, छररएर रहेका हस्तकला उद्योग व्यवसायमा संलग्न लि ु तथा िरेल ु
उद्योगहरूलाई एकीकृत गरी व्यवब्स्थत गदै उत्पादन र उत्पादकत्व अनभवृहि गनय प्रदेश हस्तकलाग्राम 
स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्त्िी अध्यादेश, 2079 जारी गररएको छ । 



10 

 

भूनम व्यवस्था तथा सहकारी क्षेर 

➢ बागमती प्रदेशनभरका मालपोत र नापी कायायलयहरुलाई सेवाग्राही मैरी बनाउन आवश्यक पूवायिार हवकास 
एवं सञ्चालनका लानग बजेट व्यवस्था गररएको छ । 

➢ स्थानीय तहको सहकारी शाखालाई सक्षम बनाउनको लानग सहकारी अनगुमन क्षमता हवकास सम्बन्त्िी 
तानलम सञ्चालन गररएका छन ्। 

➢ सहकारी अनगुमन सम्बन्त्िी नयााँ मापदण्ड जारी गरी सूिक ननिायरर् सहहत अनगुमन तथा ननयमन कायय 
शरुु गररएको छ । 

➢ बागमती प्रदेशको गररबी सवेक्षर् तथा त्याङ्क व्यवस्थापन काययको थालनी गररएको छ । 

 

वन तथा वातावरर् क्षरे 

➢ शीतलहर तथा अत्यानिक ब्िसोबाट पीनडत पररवारलाई राहत हनुे गरी सामाब्जक सरुक्षाका लानग दाउरा 
आपूनतय काययहवनि, २०७९ स्वीकृनत गरी गरीब तथा असहाय पररवारलाई नन:शलु्क दाउरा उपलधि 
गराउने प्रहक्रया शरुु गररएको छ। 

➢ हवदेशबाट आयात हनुे काठलाई प्रनतस्थापन हनुे गरी वन के्षरको उत्पादकत्व बढाउन र राहष्ट्रय 
अथयतन्त्रमा योगदान पगु्ने गरी वनको व्यवस्थापन गनय ददगो वन व्यवस्थापन काययहवनि, २०७९ जारी 
गरी कायायन्त्वयनमा ल्याइएको छ । 

➢ वैज्ञाननक वन व्यवस्थापन काययहवनि, २०७१ नेपाल सरकारले खारेज गरे पश्चात प्रदेश सरकारको 
नीनतगत ननर्ययले सामदुाहयक वनहरुमा रहेका ढलापडा रुखहरु सङ्कलनमा रहेको अन्त्यौल हटाई 
सामदुाहयक वनबाट २ लाख ५ हजार क्य.ुहर्ट काठ तथा १५० िट्टा उत्पादन भै बजारमा आपूनतय 
भएको छ।  

हवपद व्यवस्थापन  

➢ नसन्त्िपुाल्िोक ब्जल्लाको हवपद् जोब्खम के्षर नक्साङ्ककन कायय सम्पन्न भएको छ। 

➢ नसन्त्िपुाल्िोकको हवपद् व्यवस्थापन सनमनतलाई मलेम्िी र हेलम्ब ुके्षरमा आएको बाढी कटान समस्याको 
रोकथाम गनयका लानग रु. ४ करोड प्रदान गररएको छ।साथै सोही क्षेरको लानग थप १० करोड बजेट 
प्रदान गने तयारी भएको छ । 

➢ मनसनुजन्त्य हवपद् बाट प्रभाहवत आवास पनु:ननमायर् तथा पनु:स्थापनाका लानग नवुाकोटलाई रु. २७ लाख 
र नसन्त्िपुाल्िोकलाई रु. ३ करोड ३३ लाख ६७ हजार ५ सय अनदुान उपलव्ि गराइएको छ। 

➢ हवपद व्यवस्थापनमा प्रयोग हनुे सामग्रीहरु भण्डारर् गनयका लानग नवुाकोट र काभ्रपेलाञ्चोक ब्जल्लामा 
ननमायर् भएका गोदामिरको स्तरोन्ननत गररएको छ। 
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➢ बाढी तथा पहहरोबाट प्रभाहवतहरुका लानग तत्काल गजुारा गनय प्रनत पररवार रु. १० हजारका दरले 
नसन्त्िपुाल्िोक ब्जल्लाका ३६६ पररवारका लानग रु. ३६ लाख ६० हजार एवम ्दोलखा ब्जल्लाको ९३ 
पररवारको लानग रु. ९ लाख ३० हजार उपलव्ि  गराइएको छ । 

नीनत तथा योजना 
➢  प्रदेश सरकारको वाहषयक योजना तजुयमाका सम्बन्त्िमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहहरूसाँग पााँि 

ओटा वाहषयक योजना तजुयमा गोष्ठीहरू सम्पन्न गररएका छन ्।  

➢ बागमती प्रदेश आयोजना बैँक व्यवस्थापन सूिना प्रर्ाली (BPPBMIS) को हवकास र स्थापना गररएको 
छ। 

➢ प्रदेशको पहहलो आवनिक योजनाको मध्यावनि समीक्षा सम्पन्न गररएको छ । साथै बजेटमा ददगो हवकास 
लक्ष्य साङ् केतीकरर् स्रोत पबु्स्तका तयार गररएको छ । 

➢ ददगो हवकास लक्ष्यमा आिाररत सावयजननक खियको पदब्िन्त्ह पहहिान सवेक्षर् (Public Expenditure 

Tracking Survey) सम्पन्न भएको छ । 

सावयजननक प्रशासन एवं कमयिारी व्यवस्थापन 

➢ ×प्रदेश ननजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शतयहरु सम्बन्त्िमा व्यवस्था गनय बनेको अध्यादेश, 
२०७९" र ×स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्त्िमा व्यवस्था गनय बनेको अध्यादेश, 
२०७९" जारी गररएको छ । प्रदेश सरकारको ३७६३ स्वीकृत दरबन्त्दी मध्य े १४०० पद ररक्त 
रहेकामा उक्त पदहरुमा पदपनुतय गने प्रहक्रया अगानड बढाइएको छ ।  

➢ प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्य त गत आनथयक वषयमा ४८३ र िाल ुआनथयक वषयमा ३३१ गरी कुल जम्मा 
८१४ जना प्रदेश ननजामती तथा स्थानीय सेवाका लानग नसर्ाररश भएका छन ्।प्रदेश ननजामती तथा 
स्थानीय सेवाका हवनभन्न पदहरुको पदपूनतयको लानग िाल ु आनथयक वषयको हालसम्म नवौं तहसम्मको 
हवज्ञापन भैसकेको र एिारौं तहका पदपूनतय प्रहक्रया बढुवा सनमनत मार्य त हनुे क्रममा रहेको छ । 

➢ प्रदेश हकताबखाना (स्थापना तथा काययसञ्चालन) आदेश, २०७८ जारी भई प्रदेश हकताबखानाको स्थापना 
गररएको छ । 

➢ हविीय सशुासन जोब्खम न्त्यूनीकरर् सम्बन्त्िी काययहवनि, २०७८ जारी गरी कायायन्त्वयनमा ल्याइएको छ।  

➢ सावयजननक खियमा प्रभावकाररता तथा नमतव्यहयता कायम गनय प्रदेश सावयजननक खियको मापदण्ड,२०७८ 
जारी गरी कायायन्त्वयनमा ल्याइएको छ ।  

➢ बागमती प्रदेश सरकार (मब्न्त्रपररषद्) ले िोषर्ा गरे बमोब्जम प्रथम पटक २२ हविामा ४४ जनालाई 
सम्मान तथा पदक प्रदान गररएको छ । 
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➢ प्रदेशका आयोजनाहरुको बहवुषीय ठेक्का सम्बन्त्िी मापदण्ड स्वीकृनत गरी हिवुाको भरमा बहवुहषयय योजना 
तजुयमा गने पिनतको अन्त्त्य गररएको छ । 

➢ प्रदेश सूिनाको हक सम्बन्त्िी ऐन, २०७६ मा व्यवस्था भएको सूिनाको हक पनुरावलोकन सनमनत गठन 
गरी कायय आरम्भ गररएको छ । 

➢ यस अवनिमा हवनभन्न हवषय साँग सम्बब्न्त्ित ऐन ६, अध्यादेश ९, ननयमावली ३, हवननयमावली १, 
ननदेब्शका २, काययहवनि १९, मापदण्ड ५ तथा आदेश १ जारी गरी कानूनी आिार तयार गररएको छ । 

➢ सरकारी हवज्ञापनको न्त्यायोब्ित हवतरर्को लानग प्रदेश हवज्ञापन बोडय गठन गररएको छ । 

हवहवि 

➢ प्रत्येक स्थानीय तहको एउटा वडामा न्त्यूनतम १ करोड बजेट कायायन्त्वयन गने गरी नमनुा वडा 
समाजवादी काययक्रम सञ्चालन काययहवनि तजुयमा गररएको छ । वडा छनौटका कायय शरुु भएको छ। 

➢ िाददङ्ग, ब्ितवन र मकवानपरुलाई समावेश गरी िेपाङ्ग हवशेष संरब्क्षत क्षरे िोषर्ा गररएको छ। साथै 
िेपाङ्ग जानतको महत्वपूर्य न्त्वागी पवयलाई सांस्कृनतक महत्व प्रदान गरी िाददङ्ग, ब्ितवन र मकवानपरु 
ब्जल्लामा सावयजननक हवदा िोषर्ा गररएको छ । 

➢ बागमती प्रदेश नभर रहेका तामाङ्ग र नवेार जानतहरुको भाषालाई (तामाङ्ग र नेवारी) सरकारी 
कामकाजको भाषाको मान्त्यता प्रदान गररएको छ। उक्त भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा 
कायय सञ्चालनको लानग आवश्यक तयारी गनय काययदल गठन भएको छ । 

➢ बागमती प्रदेश सरकारलाई हवपक्षी बनाई हवनभन्न अदालतमा दायर भएका मदु्दाहरूको प्रनतरक्षामा 
प्रभावकाररता अनभवृहि गरी िालू आ.व. मा शत प्रनतशत सर्लता परु् याएको छ । 

➢ प्रदेश नभरका ११ स्थानीय तहको साझेदारीमा नव प्रवतयन साझेदारी कोष अन्त्तगयत रु १४ करोड ८० 
लाख रकम उपलधि गराई काययक्रम कायायन्त्वयन गररएको छ ।  


