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कामािरमको तपि फाट 

 नेऩारको सॊवैधाङ्झनक व्मवस्था अनङ्टसाय नेऩार सॊघीम सॊयचनाभा रुऩान्तयण बई भङ्टरङ्टकको ऩङ्टयानो 
याजनैङ्झतक एवॊ प्रशासङ्झनक सॊयचनाभा ऩङ्चयवतिन बएको छ । स्थानीम तह  प्रदेश तह य सॊघ गयी तीन 
ङ्जकङ्झसभको शासकीम स्वरुऩभा ङ्जवबाजन बएको छ । जसभा स्थानीम तहभा  ७५३ स्थानीम 
कामिऩाङ्झरका य  ७७ ङ्ञजल्रा सबा तथा प्रदेश तहभा ७ प्रदेश यहने व्मवस्था छ । मस ऩ चात 
२०७४ सार फैशार ३१ गते ऩङ्जहरो चयण  असाय १४ गते दोश्रो य असोज २ गते तेश्रो चयण गयी 
तीन चयणभा स्थानीम तहको ङ्झनवािचन सम्ऩङ्ङ बई सफै स्थानीम तहरे कामि शङ्टरु गङ्चयसकेका छन ्। 
त्मसै गयी हारै २०७४ भॊसीय १० गते ऩङ्जहरो चयण य भॊसीय २१ गते दोश्रो चयण गयी दङ्टइ चयणभा 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा प्रदेश सबा सदस्मको ङ्झनवािचन सम्ऩङ्ङ बईसकेको छ । सातवटै प्रदेशभा प्रदेश प्रभङ्टरको 
ङ्झनमङ्टङ्ञि  प्रदेश सबाको गठन एवॊ प्रदेश सयकाय गठनको चयणभा यहेका छौं । ऩङ्चयवङ्झतित नमाॉ 
सॊयचनाभा कामिसम्ऩादनका राङ्झग सहजता ल्माउने उदे्दमस्वरुऩ ऩोरयाङ्ञस्थत ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमगत कामािरम 
तथा ङ्झनकामफाट प्राप्त स सनचनाराई आधाय भानेय मो प्रदेशको आङ्झथिक एवॊ वस्तङ्टगत ङ्जववयण तमाय 
गङ्चयएको छ ।  

मस ऩङ्टङ्ञस्तकाभा मस प्रदेश अन्तगितको बौगोङ्झरक अवस्था  प्राकृङ्झतक सम्ऩदा  वनजॊगर  जनसॊख्मा  
ङ्ञशऺा  स्वास््म  मातामात  स चाय  आङ्झथिक ऺेत्र तथा ङ्जवकासका ऩनवािधायको आधायब ङ्टत अवस्थाराई 
सभेङ्जटएको छ । साथै प्रदेशका ङ्जवकासका सम्बावना तथा च ङ्टनौतीराई सभेत जोङ्झडएको छ । मस्ता 
त्माङ्कफाट मस प्रदेशको सङ्टशासन  ङ्जवकास य आङ्झथिक सभङृ्जिको राङ्झग रगानी प्रवििन  नागङ्चयकका 
आधायब ङ्टत आव मकताको ऩङ्चयऩनङ्झतिका साथै सभावेशी एवॊ सभानङ्टऩाङ्झतक ङ्जवकासभा सहमोग ऩङ्टग्ने अऩेऺा 
यहेको छ ।  

अन्त्मभा  मो वस्तङ्टगत ङ्जववयण तमाय गनिका राङ्झग आवमक ङ्जववयण एवॊ त्माङ्क उऩरब्ध गयाई 
सहमोग गनङ्टिहङ्टने सफै ङ्जवषमगत कामािरम तथा ङ्झनकामहरुप्रङ्झत हाङ्छदिक आबाय व्मि गनि चाहान्छङ्ट  । 
त्मस्तै मस कामिभा सॊरग्न मस ऺेत्रीम प्रशासन कामािरमका सह-ऺेत्रीम प्रशासक श्री फाफङ्टयाभ गौतभ  
उऩ-ऺेत्रीम प्रशासकद्वम श्री झरकयाभ सङ्टवेदी एवॊ ङ्झगयधायी सङ्टवेदी  शारा अङ्झधकृत श्री ङ्झररादेङ्जव अमािर 
एवॊ सङ्टयेश कोइयारा य कम््मङ्टटय अऩयेटय श्री चन्रकरा फस्नेत ऺते्री,  सहामक कम््मङ्टटय अऩयेटय श्री 
कृष्णप्रसाद ऩौडेर प्रङ्झत ङ्जवशेष धन्मवाद ङ्छदन चाहान्छङ्ट ।  

मो वस्तङ्टगत तथा आङ्झथिक ङ्जववयणरे आगाभी ङ्छदनभा कामिसम्ऩादन तथा प्रदेशको बौङ्झतक  याजनैङ्झतक  
प्रशासङ्झनक एवॊ आङ्झथिक ङ्जवकासभा सनचना तथा त्माङ्क उऩरब्ध गयाई सहमोग ऩङ्टर् माउनेछ बङ्ङे अऩेऺा 
याख्दछङ्ट  ।  

           रक्ष्भण अमािर 

           ऺेत्रीम प्रशासक 
ऺेत्रीम प्रशासन कामािरम 

           ऩङ्ञ चभा चर ङ्जवकास ऺते्र  ऩोरया  
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१. बौगोङ्झरक ऩङ्चयचम 

नेऩारको शासनव्मवस्था सङ्टदृढीकयणका राङ्झग सॊङ्जवधान सबाफाट नेऩारको सॊङ्जवधान जायी बमो । 
मसै सॊङ्जवधान फभोङ्ञजभ नेऩार सॊघीम रोकताङ्ञन्त्रक गणतन्त्रात्भक याज्म कामभ हङ्टन ऩङ्टग्मो । 
नेऩारको सॊङ्जवधान फभोङ्ञजभ नेऩारराई ७ प्रदेशभा ङ्जवबाजन गङ्चयमो । मी भध्मे साङ्जवकका धौराङ्झगयी 
अ चरका ४ ङ्ञजल्रा  गण्डकी अ चरका ६ ङ्ञजल्रा य रङ्टङ्ञम्फनी अ चरको नवरऩयासी ङ्ञजल्राको 
फदिघाट सङ्टस्ता ऩनविको बन-बाग सभेटी कङ्ट र ११ ङ्ञजल्राको प्रदेश नॊ. ४ कामभ बमो । बौगोङ्झरक 
रुऩभा मस प्रदेशरे ङ्जहभार  ऩहाड य तयाई गयी ङ्झतनै धयातरीम स्वरुऩराई सभेटेको छ। त्मस्तै 
हावाऩानीको दृङ्ञष् टकोणरे हेदाि ऩङ्झन मस प्रदेशभा नेऩारभा ऩाइन ेसफै प्रकायको (उष्ण भनसङ्टनी देङ्ञर 
टङ्टन्रा) हावाऩानी  ङ्जवद्यभान यहेको छ ।  

क) अवङ्ञस्थङ्झत 

बौगोङ्झरक अवङ्ञस्थङ्झतराई हेदाि मो प्रदेश २७° २०' उियी अऺाॊश देङ्ञर २९° २०' उियी 
अऺाॊश य ८२° ५२' ऩनवी देशान्तय देङ्ञर ८५° १२' ऩनवी देशान्तयका फीच यहेको छ । मस 
प्रदेशको सफैबन्दा अग्रो बन-बागको रुऩभा धौराङ्झगयी ङ्जहभार (८१६७ भीटय) य होचो बन-
बागको रुऩभा नवरऩङ्टयको ङ्झत्रवेणी सङ्टस्ता यहेको छ ।  

र) ऺेत्रपर  

नेऩारको कङ्ट र ऺेत्रपर १ ४७,१८१ वगि ङ्जक.ङ्झभ. भध्मे प्रदेश नॊ. ४ रे २१ ७३३ वगि 
ङ्जक.ङ्झभ. अथाित ्१४.६६% ऺेत्रपर ओगटेको छ । मसभा प्रदेशको कङ्ट र ऺेत्रपरभा ङ्जहभारी 
बन-बाग ५ ८१९ वगि ङ्जक.ङ्झभ. (२६.८%)  ऩहाडी बन-बाग १४ ६०४ वगि ङ्जक.ङ्झभ. (६७.२%) 
य तयाई बन-बाग १ ३१० वगि ङ्जक.ङ्झभ. (६%) ऩदिछ । मस प्रदेशभा ऩहाडी ब ङ्ट-बाग फढी 
यहेको छ । मो प्रदेश नेऩार याज्मको कयीफ भध्म बागभा ऩदिछ । नेऩारकै सफैबन्दा ठन रो 
भहानगयऩाङ्झरकाको रुऩभा यहेको ऩोरया-रेरनाथ भहानगयऩाङ्झरका सभेत मस प्रदेशभा यहेको 
छ ।   

ग) ङ्झसभाना 
मस प्रदेशको ङ्झसभाना ऩनविभा ३ नॊ. प्रदेशका यसङ्टवा  धाङ्छदङ्ग य ङ्ञचतवन ङ्ञजल्रा  ऩङ्ञ चभभा प्रदेश 
नॊ. ५ का ऩनवी रुकङ्ट भ  योल्ऩा  ्मनठान  गङ्टल्भी  ऩाल्ऩा य नवरऩयासी (सङ्टस्ता फदिघाट ऩङ्ञ चभ) 
य ६ नॊ. प्रदेशको डोल्ऩा ङ्ञजल्रा ऩदिछन ्। त्मस्तै उियभा चीनको स्वशाङ्झसत ऺेत्र ङ्झतब्फत य 
दङ्ञऺणभा ४ नॊ. प्रदेशको ऩाल्ऩा ङ्ञजल्रा य बायतको ङ्जवहाय याज्म यहेका छन ्।  

घ) धयातरीम स्वरुऩ  

नेऩारको प्राकृङ्झतक एवॊ धयातरीम स्वरुऩका आधायभा तीन बागभा ङ्जवबाजन गङ्चयए अनङ्टरुऩ मो 
प्रदेश ऩङ्झन धयातरीम रुऩभा तीन बागभा ङ्जवबि छ्  

 ङ्जहभारी प्रदेश्- ङ्जहभारी प्रदेश नेऩारको तथा मस प्रदेशको ऩङ्झन उियी बेगभा यहेको 
भोडदाय ऩवितीम ऺेत्र हो । साधायणतमा ३००० ङ्झभटय देङ्ञर भाङ्झथको बन-बाग मस 
ऺेत्रभा ऩदिछ । ङ्जवश्वकै प्रङ्झसि ङ्जहभच ङ्टच ङ्टयाहरु अङ्ङऩनणि  धौराङ्झगयी तथा भाछाऩङ्टच्छ्रे मसै 
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प्रदेशभा ऩदिछन ् । ङ्जव वको सफैबन्दा गङ्जहयो गल्छी  (अन्ध गल्छी  ५७९१ ङ्झभटय) 
म्माग्दी ङ्ञजल्राभा तथा नेऩारको सफैबन्दा होचो ङ्जहभयेरा (रुऩनारा ४५०० ङ्झभटय) मसै 
प्रदेशको गोयरा ङ्ञजल्राभा ऩदिछ । ४ नॊ. प्रदेशका ङ्जहभारऩाङ्चयका २ ङ्ञजल्रा भनाङ्ग य 
भङ्टस्ताङ्ग ऩङ्झन मस ऺेत्रभा ऩदिछन ्। 

 ऩहाडी प्रदेश्- उियभा ङ्जहभार य दङ्ञऺणभा तयाईको बन-बाग फीच ऩने साधायणतमा ६०० 
ङ्झभटय देङ्ञर ३००० ङ्झभटय सम्भको ऺेत्र ऩहाडी प्रदेशका नाभरे ङ्ञचङ्झनन्छ । मसभा नदी 
ङ्झनङ्झभित पाॉट एवॊ उऩत्मका  फेसी  टाय तथा भहाबायत ऩवितका शृ्रॊरराहरु सभेत ऩदिछन।् 
ग्राभीण फस्तीहरुको फाहङ्टल्म बएको मस ऺते्रभा ४ नॊ. प्रदेशको सम्बाङ्जवकत अस्थामी 
याजधानी ऩोरया सभेत मही ॊ यहेको छ । मस प्रदेशभा म्माग्दी  ऩवित  फाग्रङ्टङ्ग  रभजङ्टङ्ग  
गोयरा  तनहङ्टॉ  कास्की य स्माङ्गजा गयी जम्भा ८ ङ्ञजल्राहरु यहेका छन ्।  

 तयाई प्रदेश्- नेऩारको दङ्ञऺणी बागभा ङ्ञस्थत सभतर बनङ्झभ भध्मे मस प्रदेशभा अत्मन्तै 
थोयै बन-बाग अथाित ्१३१० वगि ङ्जक.ङ्झभ. ऺेत्रपर यहेको छ । साङ्जवकको नवरऩयासी 
ङ्ञजल्राराई दङ्टई बागभा ङ्जवबाजन गयी ऩनवी बाग (फदिघाट सङ्टस्ता ऩनवि) मस प्रदेशभा 
ऩदिछ। मसै ङ्ञजल्राभा ऩने ङ्झत्रवेणी सङ्टस्ता नाका मस प्रदेशराई बायतसॉग जोड्ने एक भात्र 
अन्तयािङ्ञष् िम नाकाका रुऩभा यहेको छ ।  

ङ) हावाऩानी 
मस प्रदेशभा तयाईको सभथय बन-बाग देङ्ञर ८१६७ ङ्झभटयको उचाईभा यहेको धौराङ्झगयी 
ङ्जहभार सम्भ पैङ्झरएको हङ्टॉदा नेऩारभा ऩाइन ेसफै प्रकायको हावाऩानी ऩाइन्छ । उचाई  वषाि 
एवॊ ताऩक्रभका आधायभा महाॉको जरवामङ्टराई उष्ण प्रदेशीम हावाऩानी  न्मानो सभशीतोष्ण 
हावाऩानी  ठन्डा सभशीतोष् ण हावाऩानी  रेकारी हावाऩानी य अल्ऩाइन (टङ्टन्रा) हावाऩानी गयी 
वगीकयण गनि सङ्जकन्छ ।  

 उष्ण प्रदेशीम हावाऩानी्- ग्रीष्भ ऋतङ्टभा अङ्झत गभी य जाडोभा अङ्झत ङ्ञचसो (शीतरहय 
चल्ने)  गभीभा ताऩक्रभ ४० ङ्झडग्री बन्दा भाङ्झथ यहन ेय वषाि २०० से.भी. को हायाहायीभा 
हङ्टने गदिछ । 

 न्मानो सभशीतोष्ण हावाऩानी्- औसत ताऩक्रभ २१ ङ्झडग्रीको हायाहायीभा यहने  भध्मभ 
रारको जरवामङ्ट यहेको  वषािभा फढी ऩानी ऩने य ङ्जहउॉदभा कभ ऩने ऺेत्र ऩदिछ ।  

 ठण्डा सभशीतोष्ण हावाऩानी्- भहाबायत ऩवितको भाङ्झथल्रो रण्ड य ङ्जहभारमको तल्रो 
ऺेत्र  वाङ्जषिक औसत ताऩक्रभ १७ ङ्झडग्रीको हायाहायीभा यहने  जाडोभा ० ङ्झडग्री सम्भ झने 
य औसत वषाि १५० से.भी. सम्भ हङ्टने ऺेत्र ऩदिछ ।  

 रेकारी हावाऩानी्- ग्रीष्भभा ताऩक्रभ १३ ङ्झडग्री सेल्सीमस सम्भ ऩङ्टग्ने हङ्टॉदा केही न्मानो 
हङ्टने तय ङ्जहउॉदभा ० ङ्झडग्री सेल्सीमस बन्दा कभ हङ्टन ेहङ्टॉदा अङ्झत नै ङ्ञचसो  वषािको त ङ्टरनाभा 
ङ्जहभऩात फढी हङ्टने ऺेत्र ऩदिछ ।  
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 अल्ऩाइन (टङ्टन्रा) हावाऩानी्- उच्छ्च ङ्जहभारी ऺेत्रभा ऩाइने हावाऩानी  ध्र ङ्टवीम ऺेत्रको 
हावाऩानीसॉग भेर राने  वषिबङ्चय नै ङ्जहउॉ ऩङ्चययहने अत्मङ्झधक ङ्ञचसो ऺेत्र ऩदिछ ।  

च) प्राकृङ्झतक सम्ऩदा  

अ) नदीनारा  तारतरैमा  ङ्जहभार य रङ्झनज्- ऺेत्रपरका ङ्जहसाफरे सानो देश बए ताऩङ्झन 
नदीनारा  तारतरैमा  ङ्जहभार जस्ता प्राकृङ्झतक सम्ऩदाभा नेऩार ङ्झनकै नै धनी भाङ्झनन्छ । 
सोही अनङ्टरुऩ ४ नॊ. प्रदेशभा ऩङ्झन मी ऺेत्रभा धनी नै यहेको छ । कारीगण्डकी  
फङ्टढीगण्डकी  भस्मािङ्गदी  भोदी  भादी  दयौंदी  सेती  आॉधीरोरा  फढीगाड  उियगॊगा जस्ता 
ठन रा नदीहरुका साथै प्रभङ्टर तारतरैमाहरु पेवातार  वेगनास तार  रुऩातार  ङ्झतङ्झरचो 
तार  दाभोदय कङ्ट ण्ड  रमयफयाह तार  तातोऩानीका दह आङ्छद ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रङ्झसि तार तथा 
कङ्ट ण्डहरु मस प्रदेशभा यहेका छन ् । त्मस्तै धौराङ्झगयी  भाछाऩङ्टच्छ्रे  अङ्ङऩनणि  ङ्झनरङ्झगयी  
भनास्रङ्ट  गणेश ङ्जहभार जस्ता प्रङ्झसि ङ्जहभार य ङ्जहभशृ्रॊरराहरु सभेत मस प्रदेशभा यहेका 
छन ्। 

त्मस्तै रङ्झनजभा Rare Earth Metal  मङ्टयेङ्झनमभ  पराभ  रयी ऩाउडय  च ङ्टनढङ्टङ्गा  नङ्टन आङ्छद 
यहेको अध्ममनरे देराएको छ । मस प्रदेशभा ऩाइने रङ्झनज श्रोतराई तरको ताङ्झरकाभा 
देराइएको छ्  

क्र.सॊ. ङ्ञजल्रा रङ्झनज श्रोत (प्रख्मात रानी) कैङ्जपमत 

१ गोयरा Rare Earth Metal  मङ्टयेङ्झनमभ  

२ तनहङ्टॉ पराभ य रयी ऩाउडय  

३ स्माङ्गजा च ङ्टनढङ्टङ्गा  

४ भङ्टस्ताङ्ग मङ्टयेङ्झनमभ  नङ्टन  

५ भनाङ्ग नङ्टन  

६ ऩवित पराभ  

७ म्माग्दी रयी ऩाउडय  

८ नवरऩयासी 
(सङ्टस्ता-फदिघाट ऩनवि) 

पराभ धवादीभा सफैबन्दा ठन रो पराभ 
रानी यहेको 

       श्रोत् त्माङ्क कामािरम  कास्की 
 

आ) वन जॊगर य वनस्ऩङ्झत्- मस प्रदेशको कङ्ट र ऺेत्रपर २१ ८६ ३९१ हेक्टयभध्मे 
७ १३ ८३९ हेक्टय अथाित ् ३२.६% बन-बाग वन ऺेत्ररे ढाकेको छ । वन तथा 
वानस्ऩङ्झतक ङ्जवबाजन अनङ्टसाय मस प्रदेशभा उष्ण सदाफहाय वन  ऩतझय भौसभी वन  
कोणधायी वन  रेकारी वन  य अल्ऩाइन (Tundra Vegetation) गयी नेऩारभा ऩाइन े
सफै प्रकायको वनऺेत्र ऩाउन सङ्जकन्छ । मी वनऺेत्र भङ्टख्मतमा काष् ठ तथा गैयकाष् ठ 
ऩैदावायका प्रभङ्टर श्रोत यहेका छन ् । बने रानेऩानीको भङ्टहान जोगाइयाख् न ऩङ्झन वन 
ऺेत्ररे उङ्ञिकै बनङ्झभका ङ्झनवािह गयेको छ ।  
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प्रदेशको वन ऺेत्र अवस्था (हेक्टयभा) 

क्र.सॊ ङ्ञजल्रा कन र बनङ्झभ 
वनऺते्ररे ओगटेको 

ऺते्रपर 
प्रङ्झतशत 

१ म्माग्दी 228480 80233 35.1 

२ भङ्टस्ताङ्ग 356370 11767 3.3 

३ ऩवित 54156 26454 48.8 

४ फाग्रङ्टङ्ग 183576 89773 48.9 

५ भनाङ्ग 232039 17394 7.5 

६ स्माङ्गजा 103748 46516 44.8 

७ गोयरा 364578 109300 30.0 

८ रभजङ्टङ्ग 166236 86930 52.3 

९ तनहङ्टॉ 157186 82200 52.3 

१० कास्की 206692 85442 41.0 

११ नवरऩयासी 
(सङ्टस्ता-फदिघाट ऩनवि) 

133330 77830 58.4 

जम्भा 2186391 713839 32.6 

         श्रोत् ऺेत्रीम वन ङ्झनदेशनारम  ऩोरया 

२. याजनैङ्झतक प्रशासङ्झनक ङ्जवबाजन  

नेऩारको सॊङ्जवधान अनङ्टसाय नेऩारको शासकीम स्वरुऩ सॊघीम सॊयचनाभा नेऩारराई ७५३ स्थानीम 
तह  ७ प्रदेश य सॊघीम सयकायको रुऩभा ङ्जवबाजन गङ्चयएको छ । मो ङ्जवबाजन भध्मे मस ४ नॊ. 
प्रदेश अन्तगित धौराङ्झगयी अ चरका ४ ङ्ञजल्रा म्माग्दी  भङ्टस्ताङ्ग  ऩवित य फागरङ्टङ्ग  गण्डकी 
अ चरका गोयरा  रभजङ्टङ्ग  भनाङ्ग  स्माङ्गजा  कास्की य तनहङ्टॉ एवॊ रङ्टङ्ञम्फनी अ चरको नवरऩयासी 
ङ्ञजल्राको फदिघाट सङ्टस्ता ऩनविको बन-बाग नवरऩङ्टय गयी जम्भा ११ ङ्ञजल्रा यहेका छन ् । १ 
भहानगयऩाङ्झरका  २६ नगयऩाङ्झरका य ५८ गाउॉऩाङ्झरका गयी जम्भा ८५ स्थानीम तह यहेका छन ्
।त्मस्तै मस प्रदेशफाट प्रङ्झतङ्झनङ्झध सबा सदस्म ङ्झनवािचनका राङ्झग १८ ङ्झनवािचन ऺेत्र य प्रदेश सबा 
सदस्म ङ्झनवािचनका राङ्झग ३६ ङ्झनवािचन ऺेत्र यहेका छन ्। प्रदेश सबाभा सभानङ्टऩाङ्झतक सङ्जहत कन र 
६० सदस्म यहन सक्ने सॊवैधाङ्झनक प्रावधान छ । 

प्रदेशको याजनैङ्झतक तथा प्रशासकीम ङ्जवबाजन 
क्र.सॊ ङ्ञजल्रा स्थानीम तहको सॊख्मा ङ्झनवािचन ऺते्र कै. 

नगयऩाङ्झरका गाउॉऩाङ्झरका प्रङ्झतङ्झनङ्झध सबा प्रदेश सबा 
१ म्माग्दी १ ५ १ २  

२ भङ्टस्ताङ्ग - ५ १ २  

३ ऩवित २ ५ १ २  

४ फाग्रङ्टङ्ग ४ ६ २ ४  

५ भनाङ्ग - ४ १ २  

६ स्माङ्गजा ५ ६ २ ४  



5 
 

७ गोयरा २ ९ २ ४  

८ रभजङ्टङ्ग ४ ४ १ २  

९ तनहङ्टॉ ४ ६ २ ४  

१० कास्की १(भ.न.ऩा.) ४ ३ ६  

११ नवरऩयासी (सङ्टस्ता-फदिघाट 
ऩनवि) 

४ ४ २ ४  

 जम्भा २७ ५८ १८ ३६  

        श्रोत् सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास भन्त्रारम 

३. जनसाॊङ्ञख्मकीम ङ्जववयण  

२०६८ सारको जनगणना अनङ्टसाय नेऩारको कङ्ट र जनसॊख्मा २ ६४ ९४ ५०४ भध्मे मस प्रदेशको 
जनसॊख्मा 2403016 यहेको छ जङ्टन कङ्ट र जनसॊख्माको ९.०६ प्रङ्झतशत हङ्टन आउॉछ । मस भध्मे 
ऩङ्टरुषको जनसॊख्मा 948029 य भङ्जहराको जनसॊख्मा 1144124 यहेको छ बने रैङ्जङ्गक अनङ्टऩात 
कङ्चयफ ८९ जना ऩङ्टरुष प्रङ्झत १०० भङ्जहराभा यहेको छ मसको याङ्ञष् िम अनङ्टऩात ९४.१६ यहेको छ। 
जनसॊख्माको वाङ्जषिक वृङ्जिदय -0.33 प्रङ्झतशतको हायाहायीभा यहेको छ याङ्ञष् िम त्माङ्कभा मो दय 
१.३५ प्रङ्झतशत यहेको छ । मसफाट के देङ्ञरन्छ बने मस प्रदेशको जनसॊख्मा वृङ्जि घट्दो 
अनङ्टऩातभा यहेको छ । प्रदेशको जनसॊख्माको औसत आमङ्ट ७० वषि यहेको छ याङ्ञष् िम तहभा बन े
मो त्माङ्क ६५ वषि यहेको छ । कङ्ट र घयऩङ्चयवाय सॊख्मा ५ ७६ ५०१ यहेको छ । मस प्रदेशको 
कङ्ट र जनघनत्व ११० जना प्रङ्झत वगि ङ्जकरोङ्झभटय यहेको छ । मसभा नगयऩाङ्झरकाभा फसोफास गने 
जनसॊख्मा १४ ५२ १८६ (६०.५%) य गाउॉऩाङ्झरकाभा फसोफास गने जनसॊख्मा ९ ४३ ६५२ 
(३९.४%) यहेको छ। त्मस्तै मस प्रदेशको कङ्ट र जनसॊख्माको ५०.१ प्रङ्झतशत जनसॊख्मा आङ्झथिक 
रुऩभा सङ्जक्रम यहेको छ। मसफाट आधा जनसॊख्मा आङ्ञश्रत जनसॊख्माको रुऩभा यहेको प्रष् ट हङ्टन्छ। 

क) बौगोङ्झरकताको आधायभा जनसॊख्माको ङ्जवतयण  

बौगोङ्झरक प्रदेशगत आधायभा ४ नॊ. प्रदेशको जनसॊख्मा ङ्जहभारी प्रदेशको जनसॊख्मा १९९९० 
(०.८%)  ऩहाडी प्रदेशको जनसॊख्मा २०७२१६२ (८६.५%) य तयाई प्रदेशको जनसॊख्मा 
३10864 (१२.७%) यहेको छ ।  

ऺते्र जनसॊख्मा ऺते्रपर (वगि ङ्जक.ङ्झभ.) जनघनत्व (जना/व ङ्जक.ङ्झभ.) 

ङ्जहभारी १९९९० (०.८%) ५८१९ (२६.८%) ३ 

ऩहाडी २०७२१६२ (८६.2%) १४६०४ (६७.२%) १४२ 

तयाई ३10864 (१२.९%) १३१० (६%) २३२ 

जम्भा 2403016 २१७३३ ११० 

        श्रोत् त्माङ्क कामािरम  कास्की  
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र) उभेय अनङ्टसायको जनसॊख्मा ङ्जवतयण 

उभेय सभनहको जनसॊख्माराई आधाय भानेय हेदाि ४ नॊ. प्रदेशको जनसॊख्मा नवरऩयासी (सङ्टस्ता 
फदिघाट ऩनवि) फाहेक अन्म १० ङ्ञजल्राको जनसॊख्माभा ०-१४ वषि उभेय सभनहको जनसॊख्मा 
६ ७७ ६७६ यहेको छ । त्मस्तै १५-५९ वषिको जनसॊख्मा ११ 86 २८९ यहेको छ जङ्टन 
आङ्झथिक रुऩरे सङ्जक्रम जनसॊख्मा अन्तगित ऩदिछ बन े ६० वषि देङ्ञर भाङ्झथको जनसॊख्मा 
२ २८ १७९ जना यहेको छ । उभेय अनङ्टसायको जनसॊख्माको ङ्ञजल्रागत वगीकयण देहाम 
फभोङ्ञजभ देराउन सङ्जकन्छ्  

क्र.सॊ ङ्ञजल्रा 0-14 15-59 60 देङ्ञर भाङ्झथ जम्भा 
१ गोयरा 89198 147347 34516 271061 

२ रभजङ्टङ्ग 53284 93232 21208 167724 

३ तनहङ्टॉ 108670 180140 34478 323288 

४ स्माङ्गजा 94452 159300 35396 289148 

५ कास्की 142205 306958 42935 492098 

६ भनाङ्ग 1411 4443 684 6538 

७ भङ्टस्ताङ्ग 3016 8845 1591 13452 

८ म्माग्दी 39738 60916 12987 113641 

९ ऩवित 48939 80684 16967 146590 

१० फाग्रङ्टङ्ग 96772 144424 27417 268613 

११ नवरऩयासी 
(सङ्टस्ता-फदिघाट ऩनवि) 

- - - 310864 

जम्भा 677676 1186289 228179 2403016 
          श्रोत् केन्रीम त्माङ्क ङ्जवबाग 

नोट्- नवरऩयासी (सङ्टस्ता फदिघाट ऩनवि) को उभेय अनङ्टसायको जनसॊख्मा रङ्टल्न नसकेको।  

ग) ङ्ञजल्रागत आधायभा जनसॊख्माको ङ्जवतयण  

प्रदेश ४ को ङ्ञजल्रागत जनसॊख्माको आधायभा हेदाि सफैबन्दा फढी जनसॊख्मा कास्की 
ङ्ञजल्राभा ४९२०५८ यहेको छ । जङ्टन प्रदेशको कङ्ट र जनसॊख्माको २०.४७ प्रङ्झतशत हङ्टन 
आउॉछ । त्मस्तै जनसॊख्माको ङ्जहसाफरे दोश्रो ठन रो ङ्ञजल्रा तनहङ्टॉ यहेको छ बने सफैबन्दा कभ 
जनसॊख्मा यहेको ङ्ञजल्रा भनाङ्ग 6538 हो जङ्टन प्रदेशको कङ्ट र जनसॊख्माको ०.२७ प्रङ्झतशत 
हो । प्रदेशको  जनसॊख्माराई ङ्ञजल्रागत रुऩभा देहाम फभोङ्ञजभ ङ्जवबाजन गङ्चयएको छ्  

क्र.सॊ ङ्ञजल्रा भङ्जहरा ऩङ्टरुष कङ्ट र जनसॊख्मा प्रङ्झतशत 
१ कास्की 255713 २३६३५८ ४९२०५८ 20.47 

२ स्माङ्गजा 163315 125833 २८9148 12.03 

३ तनहङ्टॉ 179878 143410 ३२3288 13.45 

४ रभजङ्टङ्ग 91811 75913 १६7724 6.98 

५ गोयरा 150020 121041 २71061 11.28 
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क्र.सॊ ङ्ञजल्रा भङ्जहरा ऩङ्टरुष कङ्ट र जनसॊख्मा प्रङ्झतशत 
६ भनाङ्ग 2877 3661 6538 0.27 

७ म्माग्दी 62246 51395 ११3641 4.73 

८ ऩवित 81289 65301 १४6590 6.1 

९ फाग्रङ्टङ्ग 150616 117997 २६8613 11.17 

१० भङ्टस्ताङ्ग 6359 7093 १3452 0.56 

११ नवरऩयासी 
(सङ्टस्ता-फदिघाट ऩनवि) 

- - ३१०८६४ 12.93 

श्रोत् केन्रीम त्माङ्क ङ्जवबाग 

नोट्- नवरऩयासी (सङ्टस्ता-फदिघाट ऩनवि) को भङ्जहरा ऩङ्टरुषको जनसॊख्मा रङ्टल्न नसकेको । 

 

घ) जाङ्झतगत आधायभा जनसॊख्माको ङ्जवतयण 

२०६८ सारको जनगणना अनङ्टसाय नेऩारभा १२५ जातजाङ्झतहरु सनचीकृत बएका छन ्। मस 
भध्मे प्रदेश ४ भा यहेका प्रभङ्टर जाङ्झतहरुभा ब्राह्मण  भगय  ऺेत्री  गङ्टरुङ्ग  काभी  नेवाय  आङ्छद 
यहेका छन ्। मसभा ब्राह्मणको जनसॊख्मा २१.5 प्रङ्झतशत यही सफैबन्दा धेयै जनसॊख्मा हङ्टन े
जाङ्झतको रुऩभा यहेको छ । त्मस्तै दोश्रो धेयै जनसॊख्मा हङ्टने जाङ्झतभा भगय १८.९ प्रङ्झतशत  
तेश्रोभा ऺेत्री १३.4 प्रङ्झतशत जनसॊख्मा यहेको छ । जाङ्झतगत जनसॊख्माको प्रङ्झतशतका 
आधायभा हेदाि मस प्रदेशभा रस आमिको जनसॊख्म ३५ प्रङ्झतशतको हायाहायीभा यहेको छ बन े
३९ प्रङ्झतशतको हायाहायीभा य दङ्झरतको जनसॊख्मा १७ प्रङ्झतशतको हायाहायीभा यहेको छ । 
मसफाट तङ्टरनात्भक रुऩभा जनजाङ्झतको फाहङ्टल्म यहेको ऩाइन्छ । मस प्रदेशका प्रभङ्टर 
जातजाङ्झतको जनसॊख्माराई तरको ताङ्झरकाभा देराइएको छ ।  

क्र.सॊ. जातजाङ्झतको नाभ जनसॊख्मा प्रङ्झतशत कैङ्जपमत 
१ ब्राह्मण ५१४८३९ २१.५  

२ भगय ४५२५९० १८.९  

३ ऺेत्री ३२०७४३ १३.४  

४ गङ्टरुङ्ग २७३९४४ ११.४  

५ काभी २०८९८५ ८.७  

६ नेवाय १०२५८५ ४.३  

७ साकी ९८२७४ ४.१  

८ दभाई ९२७३१ ३.९  

९ ताभाङ्ग ५०१३९ २.१  

१० थारु ४११५९ १.७  

११ अन्म 247027 10  

श्रोत् केन्रीम त्माङ्क ङ्जवबाग 
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ङ) धभिको आधायभा जनसॊख्माको ङ्जवतयण  

धभिको आधायभा मस प्रदेशको जनसॊख्माको ङ्जव रेषण गदाि ङ्जहभारी ऺेत्रका दङ्टइ ङ्ञजल्रा भनाङ्ग य भङ्टस्ताङ्गभा फौि धभािवरम्फीको फहङ्टरता यहेको छ । मस 
फाहेकका ऩहाडी य तयाईका ऺेत्रभा बन ेसफै ङ्ञजल्राभा ङ्जहन्दङ्ट धभािवरम्फीको फाहङ्टल्म देङ्ञरन्छ। फौि धभि ङ्जहन्दङ्ट ऩङ्झछ दोश्रो नम्फयभा यहेको छ त्मस्तै 
तेश्रोभा ङ्जक्रङ्ञ चमन य चौथोभा इस्राभ धभि भाङे्ङ भाङ्झनसको सॊख्मा यहेको छ। त्मस्तै गयेय मस प्रदेशभा ङ्जकयाॉत  प्रकृङ्झत  फोन  जैन  फहाई तथा ङ्ञशर 
धभािवरम्फी ऩङ्झन यहेका छन ्। 

क्र.सॊ. ङ्ञजल्रा ङ्जहन्दङ्ट फौि इस्राभ ङ्जकयात ङ्जक्रङ्ञ चमन प्रकृङ्झत फोन जैन फहाई ङ्ञशर उल्रेर नबएको 

१ गोयरा 203702 51766 3056 22 8860 1640 1713 1 15 2 284 

२ रभजङ्टङ्ग 107311 55586 942 23 3000 67 60 0 5 0 730 

३ तनहङ्टॉ 279661 30532 4157 35 5467 521 1588 1 8 0 1318 

४ स्माङ्गजा 260832 21514 1978 21 582 38 3717 0 6 0 460 

५ कास्की 405141 66266 4437 453 10538 646 2908 17 27 11 1654 

६ भनाङ्ग 2562 3606 4 1 93 14 31 2 0 0 225 

७ भङ्टस्ताङ्ग 5040 8095 3 19 152 5 98 1 0 0 39 

८ म्माग्दी 99047 11739 180 20 1513 885 19 0 0 0 238 

९ ऩवित 131163 13663 624 24 666 34 277 0 2 1 136 

१० फाग्रङ्टङ्ग 239785 23474 734 13 1683 1792 75 1 3 0 1053 

११ 
नवरऩयासी 

(सङ्टस्ता-फदिघाट ऩनवि) 
- - - - - - - - - - - 

श्रोत् केन्रीम त्माङ्क ङ्जवबाग 

नोट्- नवरऩयासी (सङ्टस्ता फदिघाट ऩनवि) को धभिको आधायभा जनसॊख्मा रङ्टल्न नसकेको ।
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४. साभाङ्ञजक अवस्था  

क) ४ नॊ. प्रदेशको सभग्र साभाङ्ञजक-आङ्झथिक सनचक 

 आङ्झथिक ङ्जहसाफरे सङ्जक्रम जनसॊख्मा् ५०.1 प्रङ्झतशत 

 कङ्ट र गाहिस्थ उत्ऩादन् ३ रफि १० अफि ७१ कयोड (वाङ्जषिक) आ.व. ०७३/७४ 

 प्रङ्झत व्मङ्ञि आम् रु.1 10 446।– 

 कृषक घयऩङ्चयवाय सॊख्मा्  ४१७५२३ (७२.४ प्रङ्झतशत) 

 ङ्जवद्यङ्टत ऩङ्टगेको घयधङ्टयी सॊख्मा्  ८५ प्रङ्झतशत 

 औसत आमङ््ट  ७० वषि 
 साऺयता् ७0.9 प्रङ्झतशत 

 गङ्चयफीको येराभङ्टङ्झन यहेको जनसॊख्मा् १४.१९ प्रङ्झतशत 

श्रोत् त्माङ्क कामािरम  कास्की 

र) ४ नॊ. प्रदेशको फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफी सनचक २०१८   

याङ्ञष् िम मोजना आमोगरे हारै साविजङ्झनक गयेको नऩेारको फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफी सनचक 
२०१८ अनङ्टसाय नेऩारको फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफी सनचक ०.127 यही गङ्चयफीको येराभङ्टङ्झन 
यहेको जनसॊख्मा २८.62 प्रङ्झतशत यहेको छ बने मस प्रदेशको सो सनचक ०.061 यही 
गङ्चयफीको येराभङ्टङ्झन यहेको  जनसॊख्मा १४.19 प्रङ्झतशत यहेको छ । मसयी हेदाि नेऩारको 
फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफीको तङ्टरनाभा प्रदेश ४ को गङ्चयफीको अवस्था न्मनन यहेको छ । त्मस्तै 
प्रदेश नॊ. ३ भा फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफी सङ्टचक ०.051 यही गङ्चयफीको येराभङ्टङ्झन यहेको जनसॊख्मा 
१२.२४ प्रङ्झतशत यहेको छ । सफै प्रदेशको फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफी सनचकराई हेदाि प्रदेश नॊ. 
४ प्रदेश ३ ऩङ्झछको कभ गङ्चयफी यहेको प्रदेशको रुऩभा देङ्ञरन्छ ।  

क्र.सॊ. प्रदेश 
Multidimensional 

Poverty Index 

Head count ratio  

(%) 
Intensity (%) 

1 नेऩार 0.127 28.62 44.23 

2 प्रदेश नॊ. १ 0.085 19.67 43.22 

3 प्रदेश नॊ. 2 0.217 47.89 45.32 

4 प्रदेश नॊ. 3 0.051 12.24 41.86 

5 प्रदेश नॊ. 4 0.061 14.19 42.88 

6 प्रदेश नॊ. 5 0.133 29.92 44.33 

7 प्रदेश नॊ. 6 0.230 51.22 44.88 

8 प्रदेश नॊ. 7 0.146 33.56 43.51 
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ग) स्वास््म 

स्वास््मको ऺेत्रभा हेदाि मस प्रदेशका सफै जसो ङ्ञजल्राभा साङ्जवकका ङ्ञजल्रा जनस्वास््म 
कामािरम तथा ङ्ञजल्रा अस्ऩतार  स्वास््म चौकी  उऩ-स्वास््म चौकी  प्राथङ्झभक स्वास््म केन्र 
तथा आमङ्टवेद औषधारम यहेका छन ्बने ऩोरयाभा सयकायी स्वास््म सॊस्थाका रुऩभा ऺेत्रीम 
स्वास््म ङ्झनदेशनारम  ऺते्रीम अस्ऩतार रगामत अन्म ङ्झनजी तथा साभङ्टदाङ्जमक अस्ऩतारका 
साथै ङ्झनजी ऺते्रफाट स चाङ्झरत २ वटा भङ्ञणऩार य गण्डकी ङ्ञशऺण अस्ऩतार सभेत यहेका 
छन ् । मस प्रदेश अन्तगितका स्वास््म सॊस्थाहरुराई सभग्रभा देहाम फभोङ्ञजभ उल्रेर 
गङ्चयएको छ ।  

 ऺेत्रीम अस्ऩतार      १ 

 ऺेत्रीम ऺमयोग केन्र     १ 

 ऺेत्रीम स्वास््म ताङ्झरभ केन्र    १ 

 जम्भा सयकायी अस्ऩतार सॊख्मा    १४ 

 आफ्नो पाभेसी बएका सयकायी अस्ऩतर   ११ 

 प्राथङ्झभक स्वास््म केन्र     २४ 

 सयकायी तवयफाट स चारनभा आएका एम्फङ्टरेन्स सॊख्मा ४० 

 स्वास््म चौकी      ४८५ 

 ङ्झनजी अस्ऩतार      ३४ 

 साभङ्टदाङ्जमक अस्ऩतार     ८  

 ङ्ञशऺण अस्ऩतार      २ 

श्रोत् त्माङ्क कामािरम  कास्की 

 

घ) ङ्ञशऺा 
याङ्ञष् िम जनगणना २०६८ अनङ्टसाय नेऩारको ५ वषि वा सो बन्दा भाङ्झथको उभेय अनङ्टसाय 
साऺयता दय ६५.९ प्रङ्झतशत यहेको छ । मसभा ४ नॊ. प्रदेशको सो उभेय अनङ्टसायको 
साऺयता दय ७0.9 प्रङ्झतशत यहेको छ । त्मस्तै ङ्जवद्यारम तहको शैङ्ञऺक सनचक हेदाि 
प्राथङ्झभक तहको रङ्टद बनािदय याङ्ञष् िमभा ९६.9 यहेको छ बने प्रदेश नॊ. ४ भा ९८.२ यहेको 
छ त्मस्तै याङ्ञष् िम तहभा कऺा छाड्ने दय ३.७ यहेकोभा प्रदेश नॊ. ४ को कऺा छाड्ने दय 
३.० यहेको छ । भाध्मङ्झभक तहको रङ्टद बनािदय याङ्ञष् िम त्माङ्क ३८.९ य मस प्रदेशको 
४०.६ भा सीभीत यहेको छ । साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको ङ्ञशऺक ङ्जवद्याथीको अनङ्टऩात हेदाि 
प्राथङ्झभक तहभा याङ्ञष् िम त्माङ्क २३ यहेकोभा प्रदेश ४ को अनङ्टऩात १६ यहेको छ ।  
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ङ्जवद्यारम तहको शैङ्ञऺक सनचक 

सनचक 
भान 

नेऩारको प्रदेश नॊ. ४ को 
प्राथङ्झभक तहको रङ्टद बनािदय 96.9 ९८.२ 

आधायबनत तहको रङ्टद बनािदय 91.0 ९२.६ 

भाध्मङ्झभक तहको रङ्टद बनािदय(9-12) 38.9 ४०.६ 

आधायबनत तहको रैंङ्झगक ङ्जवबेद सनचक 1.00 १.०० 

भाध्मङ्झभक तहको रैंङ्झगक ङ्जवबेद सनचक 0.98 ०.९७ 

कऺा १ को कऺा छाड्न ेदय 4.8 ५.९ 

कऺा ५ को कऺा छाड्न ेदय 3.7 ३.० 

कऺा ८ को कऺा छाड्न ेदय 5.7 ५.० 
प्राथङ्झभक तहको ङ्ञशऺक ङ्जवद्याथी अनङ्टऩात (साभङ्टदाङ्जमक) 23 16 
आधायब ङ्टत तहको ङ्ञशऺक ङ्जवद्याथी अनङ्टऩात (साभङ्टदाङ्जमक) 27 20 
भाध्मङ्झभक तहको ङ्ञशऺक ङ्जवद्याथी अनङ्टऩात (साभङ्टदाङ्जमक) 31 26 

       श्रोत् ऺेत्रीम ङ्ञशऺा ङ्झनदेशनारम  ऩोरया 
 

शैङ्ञऺक सॊस्था् ङ्जवद्यारम तपि  
क्र.सॊ ङ्ञजल्रा सॊस्थागत साभङ्टदाङ्जमक जम्भा कै. 

१ कास्की २०९ ४३६ ६४५  

२ स्माङ्गजा ८९ ५४१ ६३०  

३ तनहङ्टॉ १२८ ५४८ ६७६  

४ रभजङ्टङ्ग ४१ ३७६ ४१७  

५ गोयरा ४३ ५३१ ५७४  

६ भनाङ १ २७ २८  

७ म्माग्दी २८ २३९ २६७  

८ ऩवित ४६ ३१९ ३६५  

९ फाग्रङ्टङ्ग ६६ ५२३ ५८९  

१0 भङ्टस्ताङ ९ ५९ ६८  

११ 
नवरऩयासी  

(सङ्टस्ता फदिघाट ऩनवि) 
९२ ३२२ ४१४  

जम्भा ७५२ ३९२१ ४६७३  

      श्रोत् ऺेत्रीम ङ्ञशऺा ङ्झनदेशनारम  ऩोरया 
 

शैङ्ञऺक सॊस्था् क्माम्ऩस तपि  
क्र.सॊ. ङ्ञजल्रा सयकायी साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थागत जम्भा कै. 

१ कास्की ७ १४ १२ ३३  

२ स्माङ्गजा ० १९ ३ २२  

३ तनहङ्टॉ ० २ १० १२  

४ रभजङ्टङ्ग १ १० ० ११  



12 
 

५ गोयरा १ ५ ० ६  

६ भनाङ ० ० ० ०  

७ म्माग्दी ० ३ १ ४  

८ ऩवित १ ८ ० ९  

९ फाग्रङ्टङ्ग १ ८ २ ११  

१0 भङ्टस्ताङ ० १ ० १  

११ 
नवरऩयासी  

(सङ्टस्ता फदिघाट ऩनवि) 
- १८ २ २०  

जम्भा ११ ८८ ३० १२९  

         श्रोत् ऺेत्रीम ङ्ञशऺा ङ्झनदेशनारम  ऩोरया 

ङ) रानेऩानी 
मस प्रदेशको कङ्ट र जनसॊख्मा भध्मे ९१.५८% घयधङ्टयी रानेऩानी सेवाको ऩहङ्टॉचभा तथा रगबग 
शत प्रङ्झतशत घयधङ्टयी शौचारमको ऩहङ्टॉचभा यहेको ऺेत्रीम अनङ्टगभन तथा सङ्टऩयीवेऺण कामािरम  
ऩोरया तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत रानेऩानी तथा सयसपाई ङ्झडङ्झबजन कामािरमफाट प्रा् त 
त्माङ्कफाट देङ्ञरन्छ जफङ्जक याङ्ञष् िम त्माङ्क हेदाि रानेऩानीको ऩहङ्टॉच बएको घयधङ्टयी ८२.78 
प्रङ्झतशत य शौचारमको ऩहङ्टॉच ऩङ्टगेका घयधङ्टयीभा ६१.83 प्रङ्झतशत यहेको याङ्ञष् िम जनगणना 
२०६८ को त्माङ्करे देराउॉछ । मस प्रदेशको ङ्ञजल्रागत अवस्था हेने हो बन ेतनहङ्टॉ ङ्ञजल्रा 
रानेऩानी सेवाको ऩहङ्टॉचफाट ऩछाङ्झड यहेको देङ्ञरन्छ । मस ङ्ञजल्राभा ८४.२% घयधङ्टयी भात्र 
रानेऩानी सेवाफाट राबाङ्ञन्वत यहेको देङ्ञरन्छ । रानऩेानी तथा शौचारमको ऩहङ्टॉच ऩङ्टगेको 
जनसॊख्माको ङ्जववयण ङ्ञजल्रागत रुऩभा तरको ताङ्झरकाभा देराइएको छ ।  

क्र.सॊ ङ्ञजल्रा 
रानऩेानी ऩङ्टगकेो  

घयधङ्टयी 
शौचारम ऩङ्टगकेो  

घयधङ्टयी 

स चाङ्झरत 
रानऩेानी 
आमोजना 

१ म्माग्दी २२९६७ (९३.३७%) २४३९८ (१००%) 20 

२ भङ्टस्ताङ्ग ३१७२ (९६.७०%) ३३५४ (१००%) 22 

३ ऩवित ३१३३७ (९२.५०%) ३३८७८ (१००%) 68 

४ फागरङ्टङ्ग ५२८७७ (९२.२८%) ५७२९९ (१००%) 72 

५ गोयरा ५७९४८ (८७.१२%) ६५९१७ (१००%) 85 

६ तनहङ्टॉ ६६५६२ (८४.२०%) ७८३०९ (१००%) 98 

७ रभजङ्टङ्ग ३८१०२ (९२.४१%) ४१२३२ (१००%) 43 

८ कास्की ११५५८५ (९२.१३%) १२५४५९ (१००%) 97 

९ स्माङ्गजा ६१२४९ (८८.९२%) ६८८८१ (१००%) 144 

१० भनाङ्ग ९९.८६% ९९.६२% 13 

११ 
नवरऩयासी  

(सङ्टस्ता फदिघाट ऩनवि) 
५६३७० (८७.९१%) ६४१२१ (१००%) 33 

जम्भा 
९१.५८% 

याङ्ञष् िम् ८२.७८ 
१००% 

याङ्ञष् िम् ६१.83 
695 

श्रोत्ऺेत्रीम अनङ्टगभन तथा सङ्टऩङ्चयवेऺ ण कामािरम  कास्की  
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च) सॊस्कृङ्झत  यीङ्झतङ्चयवाज य यहनसहन   

मस प्रदेशभा फसोफास गने सभङ्टदामहरुको आफ्नै भौङ्झरक सॉस्कृङ्झत य ऩयम्ऩया तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
यीङ्झतङ्चयवाज यहेका छन ्। मस प्रदेशका ङ्जहभारी ऺेत्रभा फसोफास गने प्रामश् सभङ्टदामरे फौि 
तथा फोन्ऩो धभि भाङे्ङ गदिछन ्बने ङ्जमनीहरुको प्रभङ्टर  चाडऩविभा ल्होसाय  फङ्टि ऩनङ्ञणिभा आङ्छद 
ऩदिछन।् ऩहाडी ऺेत्रभा फसोफास गने भाङ्झनसहरुको प्रभङ्टर चाडभा तीज  जनैऩनङ्ञणिभा  
भाघेसङ्क्क्राङ्ञन्त  चैते दशैं  आङ्छद ऩदिछन ्बन ेतयाई ऺेत्रभा भनाइन ेचाडऩविभा भङ्टख्मतमा छठ  
याभनवभी आङ्छद यहेका छन ् । मस फाहेक दशैं  ङ्झतहाय जस्ता चाडऩवि प्राम सफै ऺेत्रभा 
भनाइन ेगदिछन ्।  

ङ्जवङ्झबङ्ङ बौगोङ्झरक ऺेत्रभा ङ्जवद्यभान यहेको हावाऩानी  धभि  जातजाङ्झतको फाहङ्टल्म जस्ता 
कङ्ट याहरुरे त्मस ऺते्रको सॊस्कृङ्झतभा प्रबाव ऩायेको हङ्टन्छ । ङ्जवङ्झबङ्ङ जातजाङ्झत य सम्प्रदाम फीच 
ङ्जमनीहरुको आफ्नो उत्ऩङ्ञिको थरो य भनर ऩङ्झन पयकपयक ऩाइन्छ । भङ्टख्मतमा मस 
प्रदेशभा आमि तथा भॊगोरहरुकै फाहङ्टल्म यहेको छ ।   

थय तथा गोत्रका आधायभा ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊस्काय जस्तै जन्भ  ऩास्नी  चनडाकभि  ङ्जववाह तथा भतृ्मङ्ट 
सॊस्कायहरु प्रचरनभा यहेका छन।् मस्ता सॊस्कायहरु प्राम् ङ्जहन्दन धभि य सॊस्कायफाट 
ङ्झनदेङ्ञशत/प्रबाङ्जवत यहेको ऩाइन्छ। तय मी सॊस्कायभा जातीम रुऩभा ङ्जवङ्जवधता बने यहेको छ। 
गङ्टरुङ्ग सभङ्टदामभा ऩाइने ऩ ङ्टटऩङ्टटे सॊस्काय  नेवाय सभङ्टदामभा ऩाइने इही प्रथा(फेर ङ्जववाह)  फाह्र 
तमगङ्ट सॊस्कायहरु अन्म सम्प्रदामभा ऩाईंदैन । त्मस्तै छन्त्मार जाङ्झतहरुभा रताने ङ्जववाह 
प्रख्मात यहेको छ ।  

ङ्जहन्दन धभिको फाहङ्टल्म बएका कायण मस प्रदेशभा भठभङ्ञन्दयको सॊख्मा अरुको तङ्टरनाभा अङ्झधकै 
ऩाइन्छ बने धाङ्झभिक स्थरहरु ऩङ्झन मसै धभिसॉग सम्फङ्ञन्धत यहेका छन ् । मसका अरावा 
ङ्जहभारी ऺेत्रभा फौि धभिसॉग सम्फङ्ञन्धत फौि गङ्टम्फाहरु यहेका छन ् बने शहयी ऺेत्रभा सफै 
प्रकायका धभि भाङे्ङ भाङ्झनसको फसोफास बएका कायण भठ भङ्ञन्दय  गङ्टम्फा  भङ्ञस्जद तथा 
चचिहरु यहेका छन ्।  

 

५. ङ्जवकासका ऩनवािधाय  

क) मातामात 

सडक्- मस प्रदेशभा ऩने सफै ११ वटै ङ्ञजल्राका सदयभङ्टकाभभा सडक मातामातको ऩहङ्टॉच 
ऩङ्टगेको छ । तय भनाङ्ग य भङ्टस्ताङ्ग ङ्ञजल्राभा बन े अझै कारोऩते्र तथा ग्राबेर सडक ऩङ्टग्न 
सकेको छैन । मी दङ्टई ङ्ञजल्राका सदयभङ्टकाभ जोड्न ेसडक हारसम्भ कच्छ्ची सडकको रुऩभा 
यहेका छन ्। म्माग्दी ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभसम्भ ग्राबेर सडक भात्र ऩङ्टगेको छ । मस प्रदेश 
अन्तगित सडकको कङ्ट र रम्फाई भध्मे ६२४.८८ ङ्जक.ङ्झभ. कारोऩते्र सडक  ७७.७६ ङ्जक.ङ्झभ. 
ग्राबेर य ९३६.९ ङ्जक.ङ्झभ. कच्छ्ची सडक गयी जम्भा १६४५.५४ ङ्जक.ङ्झभ. सडक स जार 
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ऩङ्टगेको छ । १५२ ङ्जक.ङ्झभ. सडक ङ्झनभािणाङ्झधन यहेको छ । याङ्ञष् िम याजभागिरे छोएका 
ङ्ञजल्राभा भात्र कारोऩते्र सडकको अॊश फढीयहेको छ । त्मस्तै साभङ्चयक भहत्वका सडक 
६२ वटा यहेका छन ्जसको कङ्ट र रम्फाई १६२६ ङ्जक.ङ्झभ. ऩदिछ ।  

मस प्रदेशभा स चाङ्झरत प्रभङ्टर याजभागिहरुभा भहेन्र याजभागि (गैंडाकोट-फदिघाट रण्ड)  ऩृ् वी 
याजभागि (ऩोरया-भङ्टङ्ञग्रन रण्ड)  ङ्झसिाथि याजभागि (ऩोरया-याम्दी रण्ड) यहेका छन ्। त्मस्तै 
अन्म सहामक भागिहरु (आॉफङ्टरैयेनी-गोयरा  ऩोरया-फागरङ्टङ्ग  डङ्टम्र-ेफेशीशहय  गोयरा-आरुघाट  
फेङ्ञशशहय-चाभे  ङ्झभङ्छदि-क्माक्भी-ङ्झबभाद आङ्छद) सभेत यहेका छन ् । बने याङ्ञष् िम गौयवका 
आमोजनाहरुभध्मे ऩङ्टष्ऩरार भध्मऩहाडी याजभागि (गोयराको आरुघाट- फागरङ्टङ्गको फङ्टङ्झतिफाङ्ग 
ऩाती हाल्ने रण्ड) य कारीगण्डकी कोयीडोय नवरऩयासीको गैंडाकोटदेङ्ञर ऩाल्ऩाको 
फाकाभराङ्ग रण्ड  गङ्टल्भीको ऩारङ्टङ्गरोरादेङ्ञर फागरङ्टङ्ग  ऩवित  म्माग्दी हङ्टॉदै भङ्टस्ताङ्ग ङ्ञजल्राको  
कोयरा नाका ऩङ्टगेय चीनको ङ्झतब्फतसम्भ जोङ्झडन ऩङ्टगेको छ ।  

     ङ्ञजल्रागत सडकको ङ्ञस्थङ्झत (ङ्जक.ङ्झभ. भा)  

क्र.सॊ. ङ्ञजल्रा कारोऩते्र ग्राबेर धङ्टरे जम्भा ङ्झनभािणाधीन 

१ कास्की 119.46 5 31.5 155.96 27 

२ स्माङ्गजा 117.58 0 54 171.58 0 

३ तनहङ्टॉ 128.49 0 51 179.49 8 

४ रभजङ्टङ्ग 31.84 1 74 106.84 0 

५ गोयरा 31.04 28.8 153.4 213.24 97 

६ भनाङ्ग 0 0 30 30 0 

७ ऩवित 41.11 0 45 92011 16 

८ फाग्रङ्टङ्ग 71.71 15.42 141 228.13 4 

९ म्माग्दी 0 10 34 44 0 

१० भङ्टस्ताङ्ग 0 0 194 194 0 

११ 
नवरऩयासी 

(सङ्टस्ता फदिघाट ऩनवि) 
83.65 17.54 129 230.19 0 

जम्भा 624.88 77.76 936.9 1645.54 152 

         श्रोत् ऺेत्रीम सडक ङ्झनदेशनारम  ऩोरया 

 

ङ्ञजल्रा / नगय / ग्राभीण स्तयीम सडकको ङ्जववयण  

याङ्ञष् िम सडक स जार  याङ्ञष् िम याजभागि तथा ङ्झडङ्झबजन सडक कामािरम य अन्म सडक 
आमोजनाफाहेक स्थानीम तहहरु तत्कारीन ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामािरम  ङ्ञजल्रा 
प्राङ्जवङ्झधक कामािरम  नगयऩाङ्झरकाहरु तथा गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतहरुफाट ङ्झनङ्झभित ङ्ञजल्रा 
मातामात गङ्टरुमोजना फभोङ्ञजभका अन्म ङ्ञजल्रास्तयीम  नगयस्तयीम तथा ग्राभीण स्तयीम 
सडकहरु सभेत यहेका छन ् । ङ्ञजल्रा स्तयीम सडकभा ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभदेङ्ञर 
गाउॉऩाङ्झरकाको वडाकेन्रसम्भ जोड्ने सडकहरु ऩदिछन ् । मस्ता सडकको न्मननतभ चौडाइ 
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तयाईभा ६ भीटय य ऩहाडभा ५ भीटय तोङ्जकएको छ बने कारोऩते्र सडक न्मननतभ ३.५ 
भीटय हङ्टन ङ्टऩने व्मवस्था यहेको छ । ग्राभीण स्तयीम सडक ४ भीटय चौडा हङ्टन ङ्टऩने य 
कारोऩते्रभा न्मननतभ ३ भीटय हङ्टन ङ्टऩने प्रावधान यहेको छ । नगय सडकभा नगयऩाङ्झरका तथा 
फजाय ऺेत्रभा ऩने सडकहरु ऩदिछन ्। मी सडकको अवस्था हेदाि नगय सडकहरु धेयै जसो 
कारऩते्र छन ् बने ङ्ञजल्रा स्तयीम सडक य ग्राभीण सडकहरु बन े धेयै बाग धङ्टरे यहेको 
सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहहरुफाट ङ्झरइएको त्माङ्कका आधायभा ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरमहरुफाट 
प्रा् त त्माङ्करे देराउॉछ ।  

     सडकको ङ्ञस्थङ्झत (ङ्जक.ङ्झभ. भा) 

क्र.सॊ ङ्ञजल्रा कारोऩते्र ग्राबेर धङ्टरे जम्भा कैङ्जपमत 

१ कास्की 71.41 89.04 429.57 590.02 

नगय 
सडकको 

ङ्जववयण प्रा् त 
हङ्टन नसकेको 

२ स्माङ्गजा 291.00 63.00 586.00 940.00  

३ तनहङ्टॉ 30.73 81.92 851.38 964.03  

४ रभजङ्टङ्ग 28.50 120.72 678.26 827.48  

५ गोयरा 20.02 28.11 598.87 647.00 

नगय 
सडकको 

ङ्जववयण प्रा् त 
हङ्टन नसकेको 

६ भनाङ्ग - - 60.00 60.00  

७ ऩवित 4.46 52.66 1194.29 1251.41  

८ फाग्रङ्टङ्ग 25.00 31.01 760.90 816.91  

९ म्माग्दी 9.50 - 340.60 350.10  

१० भङ्टस्ताङ्ग 9.80 1.50 249.00 260.30  

११ 
नवरऩयासी  

(सङ्टस्ता फदिघाट ऩनवि) 
15.60 90.23 108.19 214.04  

जम्भा 506.02 558.19 5857.06 6921.27  

श्रोत् सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा प्राङ्जवङ्झधक कामािरम  भापि त् ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम 

 

साभङ्चयक भहत्वका सडक (ङ्जक.ङ्झभ. भा)  

क्र.सॊ. ङ्ञजल्रा सॊख्मा रम्फाई कै. 
१ कास्की १८ १५५.96  

२ स्माङ्गजा 7 160.58  

३ तनहङ्टॉ 11 179.49  

४ रभजङ्टङ्ग 9 110.04  

५ गोयरा 8 211.24  

६ भनाङ्ग 1 30  

७ ऩवित 4 92.11  

८ फाग्रङ्टङ्ग 11 228.13  
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९ म्माग्दी 2 44  

१० भङ्टस्ताङ्ग 3 194  

११ नवरऩयासी (सङ्टस्ता ऩनवि) 8 221.2  

जम्भा 62 1626.75  

        श्रोत् ऺेत्रीम सडक ङ्झनदेशनारम  ऩोरया 

 

प्रदेश नॊ. ४ का भङ्टख्म याजभागिहरु य ङ्झतनको अवस्था 

क्र.सॊ. सडकको नाभ 
सडकको रम्फाई 

(ङ्जक.ङ्झभ.) 
अवस्था कैङ्जपमत 

१ भहेन्र याजभागि ७५ कारोऩते्र ङ्झनमङ्झभत भभित 

२ ऩृ् वी याजभागि ९० कारोऩते्र ङ्झनमङ्झभत भभित 

३ ङ्झसिाथि याजभागि ९३ कारोऩते्र ङ्झनमङ्झभत भभित 

४ भध्म ऩहाडी याजभागि १३४ कारोऩते्र ङ्झनमङ्झभत भभित 

        श्रोत् ऺेत्रीम सडक ङ्झनदेशनारम  ऩोरया 

 

हवाई मातामात्- सडक मातामातका अङ्झतङ्चयि मस प्रदेशभा हवाई मातामात सेवा ऩङ्झन 
स चारनभा यहेको छ । मस प्रदेशभा ऩोरया ङ्जवभानस्थर सफैबन्दा ठन रो ङ्जवभानस्थरका 
रुऩभा यहेको छ बने मस ङ्जवभानस्थरफाट काठभाडौं  बयतऩङ्टय  बैयहवा य जोभसोभका राङ्झग 
ङ्झनमङ्झभत उडान स चारनभा यहेको छ । त्मस्तै ऩोरया-रेरनाथ भहानगयऩाङ्झरकाभा ऺेत्रीम 
अन्तयािङ्जष्डम ङ्जवभानस्थर ङ्झनभािणाधीन अवस्थाभा यहेको छ। मस प्रदेशभा यहेका फाग्रङ्टङ्ग फरेवा 
ङ्जवभानस्थर य ऩारङ्टङ्गटाय ङ्जवभानस्थर चारङ्ट अवस्थाभा यहेका छैनन ् बने भनाङ ङ्जवभानस्थर 
चारङ्ट अवस्थाभा यहेऩङ्झन ऩोरया ङ्जवभानस्थरफाट ङ्झनमङ्झभत उडान सेवा सॊचारनभा आउन 
सकेको छैन । मस प्रदेश अन्तगित ङ्जवभान सेवा सञ्चारन गने कम्ऩनीहरुभा नेऩार वामङ्टसेवा 
ङ्झनगभका साथै ङ्झनजी ऺेत्रका फङ्टि एअय  ङ्झसङ्झम्रक एअय  सीता एअय  अङ्ञग्न एअय  मङ्झत एअय य 
ताया एअय यहेका छन ्। ऩोरयाफाट ऩोरया-काठभाडौं  ऩोरया-जोभसोभ  ऩोरया-बयतऩङ्टय य 
ऩोरया-बैयहवा ङ्झनमङ्झभत रुऩभा हवाई उडान बइयहेको छ। मसका अङ्झतङ्चयि मस प्रदेशभा 
ऩमिटकीम गन्तव्म सभेत धेयै यहेकारे हेरी सेवा सभेत स चारनभा यहेको छ ।   

 

र) दनयस चाय तथा टेङ्झरपोन 
अङ्जहरेको सभम सनचना तथा प्रङ्जवङ्झधको मङ्टग हो । २१औॊ शताब्दीको मो जगतभा सनचना 
प्रङ्जवङ्झधरे ङ्झनकै पड्को भाङ्चयसकेको छ । ऩयम्ऩयागत रुऩभा नेऩारको स चाय भाध्मभको 
बयऩदो ऺेत्र बनेको हङ्टराक ङ्झथमो । सयकायी  ङ्झनजी तथा सम्ऩनणि ङ्ञचठी ऩत्रहरुको आदानप्रदान 
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हङ्टराक सेवा भापि त हङ्टने गदि्मो । तय वतिभान मङ्टगभा सनचना प्रङ्जवङ्झधको तीव्रतय ङ्जवकास 
बइयहेको ऩङ्चयप्रके्ष्मभा हङ्टराक सेवाको प्रबावकाङ्चयताभा कभी आई मसको स्थान टेङ्झरपोन  
भोफाइर  इन्टयनेट जस्ता अत्माधङ्टङ्झनक ङ्जवद्यङ्टतीम स चायका साधनहरुरे ङ्झरएका छन ् । 
सनचनाको आदानप्रदान ऺणबयभै हङ्टन े गयेको छ । हारसम्भ नेऩार टेङ्झरकभरे धेयै ऺेत्रभा 
आफ्नो सेवा ङ्जवस्ताय गङ्चययहेको छ बने अझै ङ्जवस्ताय गने प्रङ्जक्रमाभा ऩङ्झन यहेको छ । नेऩार 
दनयस चाय कम्ऩनीको ऺेत्रीम कामािरम ऩोरयाका अनङ्टसाय ४ नॊ. प्रदेश अन्तगित ङ्जवतयीत 
दनयस चायका साधनको ङ्जववयण मस प्रकाय यहेको छ ।  

 

 

नऩेार टेङ्झरकभद्वाया प्रदेश नॊ ४. भा ङ्जवतङ्चयत सेवा 
क्र.सॊ ङ्ञजल्रा PSTN ADSL 

Post 
paid 

Pre paid 
CDMA sky 
pre paid 

CDMA 
set 

Y-Max 5th 

१ 

नवरऩयासी 
(फदिघाट 

सङ्टस्ता ऩनवि) 

३४७२ 1545 2190 59950 6526 803 72 - 

२ फाग्रङ्टङ्ग 3520 1509 4743 141746 14842 898 348 - 
३ म्माग्दी 1311 456 1667 66265 14849 509 1 - 
४ ऩवित 1481 366 1672 57254 3319 560 - - 
५ भङ्टस्ताङ्ग 428 196 582 15547 3974 58 5 - 
६ कास्की 38262 

20119 

गण्डकी 
अ चर
को कन र 

33453 

गण्डकी 
अ चर
को कन र 

865339 

गण्डकी 
अ चरको 

कन र 

226133 

गण्डकी 
अ चरको 

कन र 

 

619 

गण्डकी 
अ चर

को 
कन र 

98 

गण्डकी 
अ चर

को 
कन र 

७ गोयरा 2274 

८ तनहङ्टॉ 5304 

९ रभजङ्टङ्ग 1944 

१० स्माङ्गजा 3425 

११ भनाङ 137 

जम्भा 61558 24191 44307 1206101 269643 2828 1045 ९८ 

       श्रोत् नेऩार टेङ्झरकभ  ऺेत्रीम कामािरम  ऩोरया 
 

ग) सनचना तथा सञ्चाय  

हङ्टराक 

हङ्टराक व्मवस्था य सञ्चारनको राङ्झग मस प्रदेशभा कास्की ङ्ञजल्राभा एक ऺेत्रीम हङ्टराक 
ङ्झनदेशनारम  कास्की य नवरऩयासी (सङ्टस्ता-फदिघाट ऩनवि) फाहेक ९ वटा ङ्ञजल्रा हङ्टराक 
कामािरम य आवमकता अनङ्टसाय अन्म इराका तथा अङ्झतङ्चयि हङ्टराक कामािरम यहेका छन।् 
हङ्टराक सेवाराई प्रबावकायी फनाउन े उद्देमरे प्रत्मेक ङ्ञजल्राभा न्मननतभ ५ (भनाङ्ग) देङ्ञर 
अङ्झधकतभ १४ (तनहङ्टॉ) सम्भ इराका हङ्टराक कामािरम यहेका छन ्। ऩयम्ऩयागत ङ्ञचठी ऩत्र 
सेवा फाहेक ङ्ञचठी ऩत्रको ङ्जवभा सङ्टङ्जवधा  धनादेश सेवा  फचत फैंक सेवा आङ्छद सेवा सफै 
ङ्ञजल्राभा ऩङ्टगेको छ । 

 

हङ्टराक कामािरमको सॊख्मा 
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क्र.सॊ ङ्ञजल्रा 
ङ्ञजल्रा हङ्टराक 

कामािरम 

इराका हङ्टराक 
कामािरम 

अङ्झतङ्चयि हङ्टराक 
कामािरम 

जम्भा 

१ 
नवरऩयासी 

(फदिघाट सङ्टस्ता ऩनवि) 
- 8 30 38 

२ फाग्रङ्टङ्ग 1 13 48 62 

३ म्माग्दी 1 10 29 40 

४ ऩवित 1 11 43 55 

५ भङ्टस्ताङ्ग 1 8 7 16 

६ कास्की 1 (ऺेत्रीम) 13 37 51 

७ गोयरा 1 12 56 69 

८ तनहङ्टॉ 1 14 38 53 

९ रभजङ्टङ्ग 1 10 50 61 

१० स्माङ्गजा 1 12 53 66 

११ भनाङ 1 5 5 11 

जम्भा १० 116 400 526 

        श्रोत् ऺेत्रीम हङ्टराक ङ्झनदेशनारम  ऩोरया 

 

ऩत्रऩङ्झत्रका  

सनचना तथा सञ्चायको भहत्वऩनणि भाध्मभको रुऩभा यहेको ऩत्र ऩङ्झत्रकाको ऺेत्रभा ऩङ्झन मस 
प्रदेशभा उल्रेरङ्झनम प्रगङ्झत बएको ऩाइन्छ । हारसम्भ मस प्रदेशभा दताि बएका 
ऩत्रऩङ्झत्रकाको सॊख्मा ७० बन्दा भाङ्झथ यहेको छ । मस प्रदेशभा यहेको सनचना तथा सञ्चाय 
केन्र  कास्कीको अङ्झबरेर फभोङ्ञजभ मस प्रदेशभा प्रकाशनका राङ्झग दताि बई ङ्झनयन्तयता 
ऩाइयहेका ऩत्रऩङ्झत्रकाको ङ्जववयण देहाम फभोङ्ञजभ यहेको छ्  

कास्की् कास्की ङ्ञजल्राङ्झबत्र हार प्रकाशनभा सभाधान दैङ्झनक  ऩोरयाऩत्र दैङ्झनक  ऩोरया 
आवाज दैङ्झनक  आदशि सभाज दैङ्झनक  ऩोरया हटराइन दैङ्झनक  आङ्जवष्काय दैङ्झनक  ऩङ्चयऻान 
साप्त साङ्जहक  फारभैत्री साप्त साङ्जहक  पेवा ऩोष्ट साप्त साङ्जहक रगामत कङ्चयफ २४ जङ्झत ऩत्रऩङ्झत्रका 
यहेका छन ्। 

 

रभजङ्टङ्ग् रभजङ्टङ्ग ङ्ञजल्राबङ्चयभा प्रकाशनभा यहेका ऩत्रऩङ्झत्रकाभा रभजङ्टङ्ग आवाज  रभजङ्टङ्ग 
जागयण  अन्तयङ्ग साप्त साङ्जहक  स्वतन्त्र शङ्ञि साप्त साङ्जहक रभजङ्टभ दऩिण दैङ्झनक  रभजङ्टङ्ग ऩत्र 
साप्त साङ्जहक आङ्छद यहेका छन ्।  

 

गोयरा् गोयरा ङ्ञजल्राभा हारसम्भभा दयौंदी दैङ्झनक य सङ्टरुवात दैङ्झनक जस्ता ऩत्रऩङ्झत्रकाहरु 
दताि बइ ङ्झनयन्तय प्रकाशनभा यहेका छन ्। 
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तनहङ््ट  तनहङ्टॉ ङ्ञजल्राको ऩत्रऩङ्झत्रकाको ङ्जवकासका सन्दबिभा हेदाि हारसम्भ दताि बई प्रकाशनभा 
यहेका ऩत्रऩङ्झत्रकाभा सेतीभादी दैङ्झनक  बमाङ दैङ्झनक  रोकवाणी दैङ्झनक  तनहङ्टॉ आवाज 
साप्त साङ्जहक  दभौरी रफय दैङ्झनक रगामतका ङ्जवङ्झबङ्ङ १० वटा बन्दा फढी यहेका छन ्।  

 

स्माङ्गजा् स्माङ्गजा ङ्ञजल्राका रफय ऩङ्झत्रकाभा गल्माङ्गऩोष् ट सा् ताङ्जहक  आॉङ्झधरोरा एक्सप्रसे 
सा् ताङ्जहक  स्माङ्गजा सन्देश सा् ताङ्जहक  ऩङ्ञब्रक आवाज सा् ताङ्जहक तथा प्रफङृ्जि सा् ताङ्जहक 
रगामत यहेका छन ्। 

 

भङ्टस्ताङ् स चाय केन्र ऩोरयाको अङ्झबरेरभा दताि यहेको भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राको ऩत्रऩङ्झत्रकाको 
सनचीभा ङ्जहभार ऩाङ्चयको आवाज सा् ताङ्जहक महाॉको एकभात्र स्थानीम रफय ऩङ्झत्रका यहेको छ। 

 

म्माग्दी् रु्से दैङ्झनक  म्माग्दी स चाय सा् ताङ्जहक  नव ङ्जवकल्ऩ सा् ताङ्जहक  फेनी सा् ताङ्जहक 
रगामतका ऩत्रऩङ्झत्रका म्माग्दी ङ्ञजल्राको स्थानीम रफय सॊवाहकको रुऩभा यहेका छन ्।  

 

फाग्रङ्टङ्ग् फाग्रङ्टङ्ग ङ्ञजल्राभा प्रकाशनभा यहेका स्थानीम ऩत्रऩङ्झत्रकाभा ढोयऩाटन दैङ्झनक  
धौराङ्झगयी जागयण दैङ्झनक  काङ्झरका सा् ताङ्जहक  गरकोटऩत्र सा् ताङ्जहक रगामतका ७ वटा 
बन्दा फढीको सॊख्माभा यहेका छन ्।  

 

ऩवित् ऩवित ङ्ञजल्राभा न्मन काङ्झरगण्डकी दैङ्झनक  धौराङ्झगयी स चाय सा् ताङ्जहक  परेवास 
सा् ताङ्जहक  ऩवित रफय सा् ताङ्जहक  सभङ्टदाम य शृ्रजना तै्रभाङ्झसक  नव भाधङ्टयी तै्रभाङ्झसक 
रगामतका ङ्जवङ्झबङ्ङ १२ बन्दा फढीको सॊख्माभा यहेका स्थानीम ऩत्रऩङ्झत्रका त्महाॉको स चाय 
तथा साङ्जहङ्ञत्मक ङ्जवकासभा आफ्नो बनङ्झभका ङ्झनवािह गयेका छन ्।  

घ) ङ्जवद्यङ्टत 

मस प्रदेश ङ्झबत्र ङ्जवस्ताङ्चयत ङ्जवद्यङ्टत सेवा भध्मे ऩोरया ऺेत्रीम कामािरम अन्तगित ङ्जवङ्झबङ्ङ ११ 
वटा ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवतयण केन्र य फङ्टटवर ऺेत्रीम कामािरम अन्तगित ऩने कावासोती ङ्जवतयण 
केन्रभापि त ङ्जवद्यङ्टत सेवा उऩरब्ध बइयहेको छ । मी सफै ङ्जवतयण केन्रहरुभा दताि बएका 
कङ्ट र ग्राहकको  सॊख्मा ३२९१४२ घयधङ्टयी यहेका छन ्। मो सॊख्मा कङ्ट र घयधङ्टयीको कङ्चयफ 
८५ प्रङ्झतशत हङ्टन आउॉछ जफङ्जक याङ्ञष् िम जनगणना २०६८ को त्माङ्क अनङ्टसाय नेऩारको 
कङ्ट र जनसॊख्माको ६७.२६ प्रङ्झतशत घयधङ्टयी ङ्जवद्यङ्टतको ऩहङ्टॉचभा यहेको देङ्ञरन्छ । मस प्रदेशका 
८५ स्थानीम तह भध्मे १२ वटा स्थानीम तहभा ङ्जवद्यङ्टतीकयण बैसकेको देङ्ञरॊदैन बने अन्म 
सफै तहभा ङ्जवद्यङ्टतको सङ्टङ्जवधा ऩङ्टगेको देङ्ञरन्छ । मस प्रदेशभा ङ्जवङ्झबङ्ङ सवस्टेशन तथा साना 
जरङ्जवद्यङ्टत आमोजनाहरु भापि त ङ्जवद्यङ्टत ्सेवा ङ्जवतयणभा यहेको छ ।  
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प्रदेशको ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवतयण प्रणारी  

क्र.सॊ. ङ्जवतयण केन्रको नाभ ङ्ञजल्रा कामिऺ ते्र ग्राहक सॊख्मा 
ङ्जवद्यङ्टतीकयण बएका 

स्थानीम तहको सॊख्मा 
ङ्जवद्यङ्टतीकयण हङ्टन फाॉकी 
स्थानीम तहको सॊख्मा 

१ ऩोरया ङ्जवतयण केन्र 

कास्की 
कास्की ङ्ञजल्रा ७३३९५  

 

५ 

 
 

० २ रेरनाथ ङ्जवतयण केन्र 
कास्की य तनहङ्टॉका केही 

बाग 
40656 

३ तनहङ्टॉ ङ्जवतयण केन्र तनहङ्टॉ तनहङ्टॉ ङ्ञजल्रा 32392 10 0 

४ रभजङ्टङ ङ्जवतयण केन्र रभजङ्टङ्ग रभजङ्टङ्ग य भनाङ्ग ङ्ञजल्रा 473 
रभजङ्टङ्ग ७ 

भनाङ्ग २ 
रभजङ्टङ्ग १ भनाङ्ग  २ 

५ गोयरा ङ्जवतयण केन्र 

गोयरा 
गोयरा ङ्ञजल्रा 35570  

 

9 

 
 

2 ६ आरुघाट ङ्जवतयण केन्र 
गोयरा  आरुघाट 
वङ्चयऩयीको ऺेत्र 

2306 

७ स्माङ्गजा ङ्जवतयण केन्र स्माङ्गजा स्माङ्गजा ङ्ञजल्रा 24167 11 0 

८ ऩवित ङ्जवतयण केन्र ऩवित ऩवित ङ्ञजल्रा 17752 7 0 

९ फाग्रङ्टङ्ग ङ्जवतयण केन्र फाग्रङ्टङ्ग फाग्रङ्टङ्ग ङ्ञजल्रा 25110 6 4 

१० म्माग्दी ङ्जवतयण केन्र 

म्माग्दी 
म्माग्दी ङ्ञजल्रा 14952 5 1 

११ तातोऩानी ङ्जवतयण केन्र 
घयाऩ तातोऩानी म्माग्दी 

देङ्ञर भङ्टस्ताङ्ग 
1169 भङ्टस्ताङ्ग 3 भङ्टस्ताङ्ग 2 

१२ कावासोती ङ्जवतयण केन्र 
नवरऩयासी  

सङ्टस्ता फदिघाट ऩनवि 
नवरऩयासी  

(सङ्टस्ता फदिघाट ऩनवि) 
61200 - - 

जम्भा ३२९१४२ ६५ १२ 
       श्रोत् ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण ऺेत्रीम कामािरम  ऩोरया
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मसयी हेदाि कास्की  तनहङ्टॉ  स्माङ्गजा य ऩवित ङ्ञजल्राभा ऩनणितमा ङ्जवद्यङ्टतीकयण बैसकेको देङ्ञरन्छ 
बने फाग्रङ्टङ्ग  भङ्टस्ताङ्ग  रभजङ्टङ्ग य भनाङ्ग ङ्ञजल्रा ङ्जवद्यङ्टत सेवाको ऩहङ्टॉचभा अङ्झर ऩछाङ्झड ऩयेको 
देङ्ञरन्छ । 

नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण उत्ऩादन ङ्झनदेशनारम अन्तगित स चाङ्झरत जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना एवॊ 
ङ्झनजी ऺते्रफाट स चाङ्झरत सभेत गयी मस प्रदेशभा कङ्ट र ४२०.759 भेगावाट ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन 
बइयहेको छ जङ्टन प्रदेशको आङ्झथिक सभङृ्जिका राङ्झग अत्मन्तै राबदामक हङ्टने देङ्ञरन्छ। मसभा 
नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण उत्ऩादन ङ्झनदेशनारम अन्तगित २९९.6 भेगावाट य ङ्झनजी ऺेत्रफाट 
१२१.१५९ भेगावाट ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन बइयहेको छ । उत्ऩाङ्छदत ङ्जवद्यङ्टत भध्मे नेऩारकै 
सफैबन्दा ठन रो जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना कारीगण्डकी ए (१४४ भेगावाट) मसै प्रदेशभा ऩदिछ । 
त्मस्तै भस्मािङ्गदी (६९ भेगावाट)  भध्मभस्मािङ्गदी (७० भेगावाट)  उऩल्रो भस्मािङ्गदी (५० 
भेगावाट) जस्ता ङ्जवद्यङ्टत आमोजना मस प्रदेशभा यहेका छन ्। 

नऩेार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण उत्ऩादन ङ्झनदेशनारम अन्तगितका जरङ्जवद्यङ्टत गहृहरु 

क्र.सॊ. ङ्जवद्यङ्टत आमोजना उत्ऩादन ऺभता (भे.वा.) यहेको ङ्ञजल्रा 
१ कारीगण्डकी १४४ स्माङ्गजा 
२ भस्मािङ्गदी ६९ तनहङ्टॉ 
३ भध्म भस्मािङ्गदी ७० रभजङ्टङ्ग 

४ भोदी १४.१ ऩवित 

५ सेती १.५ कास्की 
६ पेवा १ कास्की 

      श्रोत् ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण ऺेत्रीम कामािरम  ऩोरया 

ङ्झनजी ऺते्रफाट स चाङ्झरत जरङ्जवद्यङ्टत आमोजनाहरु 

क्र.सॊ. आमोजनाको नाभ उत्ऩादन ऺभता यहेको ङ्ञजल्रा 
१ मङ्टनाइटेड भोदी जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना १० भेगावाट ऩवित 

२ बगवती हाइरो जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना ४.५ भेगावाट कास्की 
३ टास्क हाइरो जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना ०.९७६ भेगावाट  कास्की 
४ दयौंदी काङ्झरका जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना ६.० भेगावाट गोयरा  

५ याधी जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना ४.४ भेगावाट रभजङ्टङ्ग 

६ रङ्टदी जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना ४.0 भेगावाट रभजङ्टङ्ग 

७ ङ्झसउयी जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना ५.0 भेगावाट रभजङ्टङ्ग 

८ छ्याङ्गदी जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना २.0 भेगावाट रभजङ्टङ्ग 

९ सागी जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना 0.१८३ भेगावाट रभजङ्टङ्ग 

१० आॉधीरोरा जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना ९.१ भेगावाट स्माङ्गजा  

११ उऩल्रो भस्मािङ्गदी जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना ५०.० भेगावाट रभजङ्टङ्ग 

१२ भादी जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना २५.0 भेगावाट कास्की 
जम्भा १२१.१५९ भेगावाट  

       श्रोत् ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण ऺेत्रीम कामािरम  ऩोरया 
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६. आङ्झथिक ऺेत्र  

क) कृङ्जष  

नेऩार एक कृङ्जष प्रधान भनरङ्टक हो । नेऩारी अथितन्त्रभा मसको भहत्वऩनणि मोगदान यहेको 
छ। मस प्रदेशभा ऩङ्झन कङ्ट र जनसॊख्माको ४ १७ ५२३ घयऩङ्चयवाय अथाित ् ७२.4 प्रङ्झतशत 
घयधङ्टयी कृङ्जष ऩेशाभा सॊरग्न यहेका छन ् । मस प्रदेशको कङ्ट र बन-बाग भध्मे २५५६५१ 
हेक्टय जङ्झभन रेतीमोग्म यहेको छ बने जम्भा ११७३१५ हेक्टय ऺेत्रपरभा ङ्झसॊचाई सङ्टङ्जवधा 
ऩङ्टगेको छ । मसभा सफैबन्दा कभ रेतमोग्म जभीन यहेको य ङ्झसॊचाई ऩङ्झन कभ बएको ङ्ञजल्रा 
भनाङ्ग हो बने सफैबन्दा फढी ऺेत्रपर रेतीमोग्म जभीनको रुऩभा यहेको ङ्ञजल्रा नवरऩयासी 
सङ्टस्ता-फदिघाट ऩनवि यहेको छ । मस प्रदेशका प्रभङ्टर राद्याङ्ङ फारीभा धान  गहङ्टॉ  भकै  कोदो  
पाऩय य जौ यहेका छन ्। त्मस्तै दरहन  तेरहन  आरङ्ट  परपङ्ट र  तयकायी आङ्छद महाॉका 
प्रभङ्टर उत्ऩादन हङ्टन ्। तय राद्याङ्ङ य आरङ्टभा फाहेक अन्म उत्ऩादनभा मस प्रदेश आपैं भा 
आत्भङ्झनबिय बने हङ्टन सकेको छैन ।  

 

प्रदेशको कृङ्जष उत्ऩादन (भेङ्जिक टनभा) य सन्तङ्टरनको अवस्था 

क्र.सॊ ङ्ञजल्रा राद्याङ्ङ दरहन तेरहन तयकायी आरङ्ट 

१ 

नवरऩयासी 
(फदिघाट सङ्टस्ता 

ऩनवि) 

71461.4 2318.57 1515 13105 3575 

२ फाग्रङ्टङ्ग 74543 1494 282 17785 13654 

३ म्माग्दी 35151 935.86 88.16 11102 16869 

४ ऩवित 31393 495 1136 22370 23250 

५ भङ्टस्ताङ्ग 1796 124 10.5 4524 3058 

६ कास्की 80939 775.13 173 51035 22165 

७ गोयरा 47605 2984 61.8 31897 21347 

८ तनहङ्टॉ 84917 2517.6 226.36 32612 6112 

९ रभजङ्टङ्ग 46172.4 1366.5 361.53 35695 20816 

१० स्माङ्गजा 87408 1281 97 34362 10373 

११ भनाङ 866 148 2.5 1672 7611 

जम्भा 562252 14439.57 3490 २५६१५९ 148830 

आवमकता 487132 67196 24025.4 257034 86574 

सन्तङ्टरन अवस्था 
न्मनन/फचत 

७५१२० -52756.43 -20535.4 -875 62256 

श्रोत् ऺेत्रीम कृङ्जष ङ्झनदेशनारम  ऩोरया 
नोट्- नवरऩयासी (फदिघाट-सङ्टस्ता ऩनवि) को हकभा साङ्जवक नवरऩयासी ङ्ञजल्राको प्राप्त स त्माङ्कराई २ रे बाग 
गयी याङ्ञरएको ।  
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प्रदेशका प्रभङ्टर फारीहरु 

 राद्याङ्ङ तपि ् धान  गहङ्टॉ  भकै  कोदो  पाऩय  जौ । 

 दरहन तपि ् भास  भङ्टसङ्टयो  केयाउ  अयहय । 

 तेरहन तपि ् तोयी  सयसों  यामो  ङ्झतर ।  

 तयकायी तपि ् काउरी  फन्दा  भनरा  गाजय  बण्टा  गोरबेंडा  आङ्छद । 

 परपन र तपि ् सङ्टन्तरा  स्माउ  ओरय  केया  भेवा  आङ्छद ।  

प्रधानभन्त्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनकीकयण ऩङ्चयमोजना अन्तगित कामभ गङ्चयएका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺते्र तथा फारी 
ङ्जववयण  

प्रधानभन्त्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनकीकयण ऩङ्चयमोजना अन्तगित मस प्रदेशभा कास्कीराई तयकायीको 
राङ्झग सङ्टऩयजोन कामभ गङ्चयएको छ बन े ङ्जवङ्झबङ्ङ तयकायी  परपन र तथा फीउ उत्ऩादनका 
राङ्झग जोन तथा ब्रक कामभ गङ्चयएका छन ्।त्मस्तै प्रदेशका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्ञजल्राहरुराई ङ्झनङ्ञ चत 
फारी ऩकेट ऺेत्र कामभ गङ्चयएको छ । स्माङ्गजा ङ्ञजल्राका ऩङ्टतरीफजाय नगयऩाङ्झरका  अजङ्टिन 
चौऩायी  ठन राडही  ङ्झबयकोट नगयऩाङ्झरका य एरादी ऺेत्रराई सङ्टन्तराजात य ऩवित ङ्ञजल्राका 
रानीगाउॉ  भङ्टङ्झडकङ्ट वा  शॊकयऩोरयी  थाऩाठाना  ङ्झरङ्झभठाना य ठानाभौरा ऺेत्रराई भकै तथा भकै 
ङ्झफउ जोन घोषणा गङ्चयएको छ । त्मस्तै गोयरा ङ्ञजल्राका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेत्रराई 
सङ्टन्तराजात/भकै/भकै ङ्झफउका राङ्झग  रभजङ्टङ्गभा अरैंची य तयकायी रेतीका राङ्झग तथा 
सङ्टन्तराजात य तयकायी रेतीका राङ्झग फारी ब्रक ऺेत्र छङ्टट्टमाइएको छ । मसका साथै 
सम्ऩनणि ङ्ञजल्राराई ङ्झनश ् ङ्ञचत फारी ऩकेट ऺेत्र कामभ गङ्चयएको छ ।  

 सङ्टऩय जोन्- १ कास्की्  तयकायी  

 जोन्- २ ङ्ञजल्रा  

 स्माङ्गजा्- सङ्टन्तराजात; ऩङ्टतरीफजाय न.ऩा.  अजङ्टिन चौऩायी  ठन राडही  ङ्झबयकोट न.ऩा. 
य एरादी  

 ऩवित्- भकै/भकै ङ्झफउ रानीगाउॉ  भङ्टङ्झडकङ्ट वा  शॊकयऩोरयी  थाऩाठाना  ङ्झरङ्झभठाना य 
ठानाभौरा 

फारी ब्रक् 
क्र.सॊ. ङ्ञजल्रा फारी ङ्जववयण ऺते्र फारी ऺते्र 

१ गोयरा सङ्टन्तराजात 
भनकाभना  

ताक्रङ्टङ्ग  धैरुङ्ग 

भकै/भकै 
ङ्झफउ 

गाॉरङ्ट  श्रीनाथकोट  छोप्राक  
थाराजङ्टङ्ग  रो्राङ्ग 

२ रभजङ्टङ्ग अरैंची 
फाॉझरेर  धसङ्टि  

ब ङ्टरब ङ्टरे 
तयकायी ताकङ्टि घाट  चक्रतीथि  धङ्झभरो 

३ तनहङ्टॉ सङ्टन्तराजात ङ्झछऩङ्झछऩे  फैदी तयकायी जाभङ्टने  भानऩाङ  छाङ 

       श्रोत् ऺेत्रीम कृङ्जष ङ्झनदेशनारम  ऩोरया 
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फारी ऩकेट ऺेत्र् 
क्र.सॊ. ङ्ञजल्रा फारी ङ्जववयण ऩकेट ऺते्र सॊख्मा 

१ 
नवरऩयासी  

(फदिघाट सङ्टस्ता ऩनवि) 

भकै  तयकायी  केया  तोयी  भत्स्म  आरङ्ट  
धान  सङ्टन्तरा 

२३ 

२ फाग्रङ्टङ्ग भकै  तयकायी य सङ्टन्तरा 20 

३ म्माग्दी भकै  तयकायी य सङ्टन्तरा 15 

४ ऩवित भकै  तयकायी य सङ्टन्तरा 20 

५ भङ्टस्ताङ्ग आरङ्ट  तयकायी य स्माउ 5 

६ कास्की भकै  तयकायी य सङ्टन्तरा 25 

७ गोयरा भकै  तयकायी य सङ्टन्तरा 20 

८ तनहङ्टॉ भकै  तयकायी य सङ्टन्तरा 20 

९ रभजङ्टङ्ग अरैंची  तयकायी य सङ्टन्तरा 20 

१० स्माङ्गजा भकै  तयकायी य सङ्टन्तरा 20 

११ भनाङ आरङ्ट  तयकायी य स्माउ 5 

          श्रोत् ऺेत्रीम कृङ्जष ङ्झनदेशनारम  ऩोरया 

र) ङ्झसॊचाइ  

प्रदेश नॊ. ४ को कङ्ट र ऺेत्रपर २१ ९१ ७८१ (एक्काइस रार एकानब्फे हजाय सात सम 
एकासी) हेक्टय भध्मे २ ५५ ६५१ (दङ्टई रार ऩचऩङ्ङ हजाय छ सम एकाउङ्ङ) हेक्टय अथाित 
११.६६ प्रङ्झतशत भात्र रेतीमोग्म जभीन यहेको छ । मसभध्मे कङ्ट र १ १७ ३१५ (एक 
रार सत्र हजाय तीन सम ऩन्ध्र) हेक्टय बन-बागभा भात्र फाहै्र भङ्जहना ङ्झसॊचाइको सङ्टङ्जवधा ऩङ्टगेको 
छ । मो कङ्ट र रेतीमोग्म बन-बागको कङ्चयफ ४५.88 प्रङ्झतशत भात्र हङ्टन आउॉछ । मसफाट 
के देङ्ञरन्छ बन ेमस प्रदेशको कङ्चयफ ५५ प्रङ्झतशत बन-बागभा भौसभी ङ्झसॊचाइ य राङ्झग आकाश े
ऩानीको भाध्मभफाट रेती हङ्टने गयेको छ । मसभा कङ्ट र ७० ६३६ हेक्टय बन-बाग आकाश े
ऩानीफाट ङ्झसॊङ्ञचत (Rainfed Area) य ६० ६४४ हेक्टयभा भौसभी ङ्झसॊचाइका भाध्मभफाट रेती 
गयीएको देङ्ञरन्छ । ङ्ञजल्रागत रुऩभा हेदाि मस प्रदेश अन्तगित सफैबन्दा फढी ङ्झसॊचाइ सङ्टङ्जवधा 
ऩङ्टगेको ङ्ञजल्रा नवरऩयासी (सङ्टस्ता फदिघाट ऩनवि) यहेको छ । महाॉको कङ्ट र ३९०६३ हेक्टय 
रेतीमोग्म बनङ्झभ भध्मे ३५८४७ हेक्टय अथाित ९१.७६ प्रङ्झतशत बन-बागभा ङ्झसॊचाइ सङ्टङ्जवधा 
उऩरब्ध छ बने सफैबन्दा कभ ङ्झसॊङ्ञचत बनङ्झभ यहेको ङ्ञजल्रा भङ्टस्ताङ्ग हो । महाॉको ४२२१ 
हेक्टय रेतीमोग्म बनङ्झभ भध्मे जम्भा १५९ हेक्टय अथाित ्३.76 प्रङ्झतशत बन-बाग भात्र ङ्झसॊङ्ञचत 
छ । त्मस्तै भनाङ्ग  म्माग्दी  फाग्रङ्टङ्ग  स्माङ्गजा ङ्ञजल्राभा ऩङ्झन ङ्झसॊचाइ सङ्टङ्जवधा ऩङ्टगेको 
कृङ्जषमोग्म जभीन ङ्झनकै कभ यहेको देङ्ञरन्छ । सभग्र ङ्ञजल्राको ङ्झसॊचाइको अवस्था हेदाि 
बौगोङ्झरक फनोट सहज ङ्झसॊचाइ सङ्टङ्जवधा ङ्जवस्तायभा फाधक फनेको देङ्ञरन्छ । 
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प्रदेशको ङ्झसॊचाइको ङ्ञस्थङ्झत (हेक्टयभा) 
क्र.सॊ ङ्ञजल्रा कङ्ट र ऺते्रपर कृङ्जषमोग्म बनङ्झभ ङ्झसॊङ्ञचत ऺते्रपर प्रङ्झतशत 

१ 
नवरऩयासी 

(फदिघाट सङ्टस्ता ऩनवि) 
142582 39063 35847 91.76 

२ फाग्रङ्टङ्ग 182745 26522 7780 29.33 
३ म्माग्दी 230007 15740 3685 23.41 
४ ऩवित 54931 15231 6455 42.38 
५ भङ्टस्ताङ्ग 355951 4221 159 3.76 
६ कास्की 213167 31405 15960 50.8 
७ गोयरा 361469 33915 11027 32.51 
८ तनहङ्टॉ 156878 33971 14496 42.67 
९ रभजङ्टङ्ग 170871 23848 11937 50.05 

१० स्माङ्गजा 103555 31017 9848 31.75 
११ भनाङ 219625 718 121 16.85 

जम्भा 2191781 255651 117315 45.88 
      श्रोत् ऺेत्रीम ङ्झसॊचाइ ङ्झनदेशनारम  ऩोरया 

  

ऺेत्रीम ङ्झसॊचाइ ङ्झनदेशनारम ऩोरयाफाट सॊचाङ्झरत ङ्झसॊचाइ आमोजना भध्मे कामािन्वमनभा यहेको 
ऩोरया जरउऩमोग तथा ङ्झसॊचाइ प्रणारीको सेती हेडवक्सि ऩ ङ्टनस्थािऩना कामि यहेको जसको 
ङ्झसॊङ्ञचत ऺेत्र १०३० हेक्टय य रागत अनङ्टभान रु. ३६ ०५ २७  000।– (छङ्ञिस कयोड 
ऩाॉच रार सिाइस हजाय रुऩैमाॉ) यहेको छ ।कभाण्ड ऺेत्रको आधायभा सफैबन्दा ठन रो 
आमोजना ङ्जवजमऩङ्टय ङ्झसॊचाइ प्रणारी यहेको छ । मसको ङ्झसॊङ्ञचत ऺभता १२८० हेक्टय यहेको 
छ । 

ग) उद्योग 

देशभा यहेको बौगोङ्झरक ङ्जवङ्जवधता मस प्रदेशभा ऩङ्झन ङ्जवद्यभान यहेको ऩाइन्छ । ङ्जहभारी 
ऺेत्रको बौगोङ्झरक ङ्जवकटता  शीत प्रधान हावाऩानी तथा कभ उविया बनङ्झभ बएका कायण 
कृङ्जषभा आधाङ्चयत उद्योगको स्थाऩना प्राम् सम्बव देङ्ञरॊदैन । तथाङ्जऩ मस ऺेत्रभा उत्ऩादन हङ्टन े
परपन रका राङ्झग प्रशोधन उद्योग य जडीफङ्टटी जन्म उद्योगको बन ेप्रशस्त सम्बावना यहेको 
छ। ऩहाडी ऺेत्रभा यहेका व्माऩाङ्चयक केन्रहरुभा दैङ्झनक उऩबोग्म साभाग्रीहरुको उत्ऩादन गने 
उद्योगको भात्र स्थाऩना बएको देङ्ञरन्छ बन े मस प्रदेश अन्तगित ऩने तयाईको बनभी कभ 
बएका कायण उद्योग धन्दाको सॊख्मा न्मनन यहे ऩङ्झन ऩनवािधायको ङ्जवस्ताय य कृङ्जषमोग्म बनङ्झभ 
फढी बएका कायण ठन रा उद्योगहरुको सम्बावना फङ्झरमो यहेको छ ।  

नेऩारभा स्थाऩना बएका ङ्जवङ्झबङ्ङ औद्योङ्झगक ऺेत्रभध्मे मस प्रदेशभा एउटा औद्योङ्झगक ऺेत्र् 
ऩोरया औद्योङ्झगक ऺेत्र भात्र यहेको छ । मस ऺेत्रभा हार ङ्जवङ्झबङ्ङ रारे ६४ वटा उद्योगहरु 
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स चारनभा यहेका छन ्बन ेती उद्योगहरुभा १३१३ जना ऩङ्टरुष य ५६२ जना भङ्जहरा गयी 
जम्भा १८७५ जनारे प्रत्मऺ रुऩभा योजगायी प्रा् त गयेका छन ्।  

मस प्रदेशभा स्थाङ्जऩत ठन रा उद्योगको सॊख्मा न्मनन यहे ऩङ्झन घयेरङ्ट तथा साना उद्योगको सॊख्मा 
बने रगबग सफै ङ्ञजल्राहरुभा उल्रेरनीम यहेको ऩाइन्छ ।  

 

प्रदेश अन्तगित यहेका प्रशोधनमङ्टि उद्योगको ङ्ञजल्रागत ङ्जववयण 

(१० वा सो बन्दा फढी काभदाय सॊख्मा यहेका) 

ङ्ञजल्रा उद्योग सॊख्मा 
उद्योगभा आवि 

व्मङ्ञि 
योजगायी 

रङ्टद उत्ऩादन 
(रु. हजायभा) 

गोयरा 9 545 535 98855 

रभजङ्टङ्ग 3 400 389 31176 

तनहङ्टॉ 62 1041 918 235447 

स्माङ्गजा 45 566 447 81051 

कास्की 198 4706 4268 1221850 

भङ्टस्ताङ्ग 3 53 34 6635 

म्माग्दी 6 114 94 27233 

ऩवित 23 314 243 40344 

फाग्रङ्टङ्ग 5 103 84 30338 

नवरऩयासी (सङ्टस्ता फ.ऩनवि) 42 4591 4510 2238145 

जम्भा 396 12433 11522 4011074 

          श्रोत् त्माङ्क कामािरम  कास्की 
 

आङ्झथिक वषि ०७२/०७३ को अन्त्मसम्भभा उद्योग ङ्जवबागभा दताि बएका उद्योगको ङ्जववयण 

ङ्ञजल्रा 
उद्योग 
सॊख्मा 

कन र ऩनॉजी (रु. 
ङ्झभङ्झरमनभा) 

ङ्ञस्थय ऩनॉजी (रु. 
ङ्झभङ्झरमनभा) 

चारङ्ट ऩनॉजी (रु. 
ङ्झभङ्झरमनभा) 

काभदाय सॊख्मा 

भनाङ्ग 1 900.00 885.00 15.00 256 

गोयरा 24 3877.05 3761.39 115.66 1590 

रभजङ्टङ्ग 26 34923.95 33921.36 1002.60 1957 

तनहङ्टॉ 18 42512.84 42282.66 230.18 2116 

स्माङ्गजा 4 406.32 281.19 125.14 498 

कास्की 333 46814.97 43131.83 3675.23 15849 

भङ्टस्ताङ्ग 7 2466.35 2391.39 74.96 402 

म्माग्दी 14 62896.27 62113.81 782.46 1470 

ऩवित 3 721.41 710.41 11.00 299 

फाग्रङ्टङ्ग 8 3281.12 3248.66 230.18 2116 

नवरऩयासी 
(सङ्टस्ता ऩनवि) 

- - - - - 

जम्भा ४३८ 198800.28 192727.70 6072.58 24763 

श्रोत् उद्योग ङ्जवबागको ववेसाइट 
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घ) ऩमिटन  

नेऩारको एक भङ्टख्म ऩमिटकीम ऺेत्र ऩोरया य आसऩासका प्रभङ्टर ऩमिटकीम स्थरहरु अङ्ङऩनणि 
सॊयऺण ऺेत्र  भनास्रङ्ट सॊयऺण ऺेत्र  ङ्जवङ्झबङ्ङ तार तरैमाहरु  ग्राभीण ऩमिटन केन्र  होभस्टे  
ऩदमात्रा भागि मस प्रदेशभा यहेका छन ् । अङ्झत सङ्टन्दय य भनोयभ हावाऩानी तथा महाॉका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ सभङ्टदामका भौङ्झरक सॊस्कृङ्झत एवॊ ङ्चयङ्झतङ्चयवाज मस ऺेत्रको ऩमिटकीम आकषिणका भङ्टख्म 
ङ्जवषम वस्तङ्ट हङ्टन ्। ङ्जहभारी ङ्ञजल्राभा यहेको भङ्टङ्ञिनाथ भङ्ञन्दय देङ्ञर तयाइका देवघाट तथा 
ङ्झत्रवेणी धाभ मस प्रदेशका प्रभङ्टर  धाङ्झभिक ऩमिटकीम स्थरका रुऩभा यहेका छन ्।  

ङ्जवदेशी ऩमिटकहरु फाहेक मस प्रदेशभा यहेका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩमिटकीम स्थरहरुको अवरोकन गनि 
देश ङ्झबतै्रफाट ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका ऩमिटकीम भ्रभण  अवरोकन भ्रभण  शैङ्ञऺक भ्रभण जस्ता 
भ्रभण कामिक्रभहरुफाट आन्तङ्चयक ऩमिटकहरुको आवागभन ङ्झनमङ्झभत रुऩरे बइयहेको हङ्टन्छ । 
मस कायण ऩङ्झन ऩमिटन उद्योग मस प्रदेशको आङ्झथिक ङ्जवकासको सम्बाव्मताको प्रभङ्टर आधाय 
भाङ्झनन्छ ।  

 

प्रदेशभा यहेका धाङ्झभिक तथा ऩमिटकीम गन्तव्म स्थरहरु 

क्र.सॊ. ङ्ञजल्रा गन्तव्म स्थर 

१ भनाङ्ग नोपनि   ङ्झतङ्झरचो तार  अङ्ङऩनणि ऺेत्र  घोयोङ्ग रा ऩास  भाथङ्टिङ्ग भेरा  सङ्टन्दय 
फसाई  फग्रा  भनाङ्ग 

२ गोयरा भनकाभना भङ्ञन्दय  गोयरा दयफाय सॉग्रहारम  भनास्रङ्ट ङ्जहभार  ङ्झरग ङ्झरग 
कोट  ङ्जटसङ्टभ भ्मारी  फायऩाक  गोयरनाथ गङ्टपा  ङ्जढके डाॉडा  गोयरकारी  

३ रभजङ्टङ्ग घरे गाउॉ  भह ङ्ञशकाय गने स्थान  ब ङ्टज ङ्टङ्ग  घन ऩोरया  कौडा च ङ्टट्का य 
सोयठी  नतृ्म  फेंशीशहय  फाह्र ऩोरयी  इरभ ऩोरयी  भेभे ऩोरयी 

४ तनहङ्टॉ देवघाट  फङ्ञन्दऩङ्टय  छाब्दी फायाही  ढोय फायाही  व्मास गङ्टपा  तनहङ्टॉस ङ्टय  
ङ्झछम्के वयी  बानङ्ट जन्भस्थर 

५ स्माङ्गजा आॉङ्झधरोरा र् माङ्ञफ्टङ्ग  छाङ्गछाङ्गदी भङ्ञन्दय  ङ्झसरुवायी  ङ्झबयकोट दयफाय  
्मायाग्राइङ्झडङ्ग  ऩ चभनर  

६ कास्की पेवा  वेगनास  रुऩा  आङ्छद ङ्जवङ्झबङ्ङ तारतरैमाहरु  भाछाऩङ्टच्छ्रे अङ्ङऩनणि 
सयाङ्गकोट दृमावरोकन  डेङ्झबजपर  गङ््ट  ते वय भहादेव गङ्टपा  भहेन्र 
गङ्टपा  ङ्जव व शाङ्ञन्त स्तङ्टऩ  तारफायाही  बरकारी य ङ्जवन्ध्मवाङ्झसनी भङ्ञन्दय  
्मायाग्राइङ्झडङ्ग  क्मानोइङ्ग  ङ्ञजऩ फ्रामय  अल्िा राइट  घान्र ङ्टक  
ङ्झसकरेस  धम्ऩङ्टस  ऩ चासे  

७ भङ्टस्ताङ्ग जोभसोभ  कागफेनी  रोभान्थाङ्ग  भङ्टङ्ञिनाथ  कोयरा  दाभोदय कङ्ट ण्ड  भापाि  
टङ्टकङ्ट चे  रेते 

८ म्माग्दी तातोऩानी  ऩङ्टनङ्जहर  घोयेऩानी  गरे वय  रु्से झयना  अन्ध गल्छी   
धौराङ्झगयी ङ्जहभार  भाङ्झरका धङ्टयी 

९ ऩवित ङ्जवङ्झबङ्ङ झोरङ्टङ्गेऩ ङ्टर  अल्ऩे वय गङ्टपा  सहस्त्रधाया  गङ््ट  ते वय गङ्टपा  ऩाथे वयी 
भङ्ञन्दय  भोङ्छदफेणी  सेतीफेणी  ऩ चासे ऺेत्र 
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१० फाग्रङ्टङ्ग फाग्रङ्टङ्ग काङ्झरका भङ्ञन्दय  ढोयऩाटन ङ्ञशकाय आयऺ  ऩॊचकोट  गाजादह  
घङ्टम्टेको रेक 

११ नवरऩयासी 
(सङ्टस्ताऩनवि) 

थारु ङ्झबरेज होभ स्टे  भौराकाङ्झरका भङ्ञन्दय  ङ्झत्रवेणी धाभ  ङ्झसङ्ञज भङ्ञन्दय  
काङ्झरका ङ्चयजोटि 

 

ङ) वनऩैदावाय  

मस प्रदेशको आङ्झथिक ऺेत्रभा वनऩैदावायको ऩङ्झन भहत्वऩनणि स्थान यहेको छ । प्रभङ्टर काष् ठ 
तथा गैयकाष्ठ वन ऩैदावायहरु वन ऺेत्रफाट प्रा् त हङ्टने याजस्वको प्रभङ्टर श्रोत हङ्टन बने अन्म 
वनउऩबोिा सङ्झभङ्झतहरु भापि त ्प्रा् त हङ्टने शङ्टल्क  जयीवानारे ऩङ्झन याजस्वभा केही मोगदान गनि 
सक्ने देङ्ञरन्छ ।  

प्रभङ्टर काष् ठ तथा गैयकाष् ठ वनऩैदावाय 
प्रभङ्टर काष् ठ वन ऩैदावाय  गैय काष् ठ वन ऩैदावाय 

सार  सङ्झतसार  रमय  
ङ्ञचराउन े सल्रा  उङ्ञिस  
चाॉऩ  अन्म । 

रोिा  अल्रो  कङ्ट टकी  ङ्ञचयाइतो  गङ्टच्छ्छी  च्छ्माउ  जटाभसी  
मासाि गङ्टम्फा  तेजऩात  भङ्ञजठो  सङ्टगन्धवार  वनरसङ्टन  सतङ्टवा  
ङ्ञजम्फङ्ट  अन्म । 
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आङ्झथिक वषि ०७३/७४ भा काठ तथा दाउया ङ्झफक्रीफाट प्रा् त याजस्वको ङ्जववयण (ङ्ञजल्रागत) 

 

क्र.सॊ ङ्ञजल्रा 
काष् ठ ऩैदावाय (क्मन.ङ्जपट) 

दाउया याजस्व रु. (भन.अ. कय 
सङ्जहत) सार रमय अन्म जम्भा 

१ 
नवरऩयासी 

(फदिघाट सङ्टस्ता ऩनवि) 
२१२53.85 ७४६.35 ३७६३7.8 49638 65.65 7538968.95 

२ फाग्रङ्टङ्ग 0.0 0.0 42807.2 42807.2 38.4 614647.0 

३ म्माग्दी 0.0 0.0 6827.9 6827.9 1.8 166683.5 

४ ऩवित 0.0 0.0 75754.1 75754.1 3.0 1619972 

५ भङ्टस्ताङ्ग 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

६ कास्की 0.0 0.0 28681.5 28681.5 83.2 878085 

७ गोयरा 1097.5 2290.0 29410 32797.5 867.3 2057607.9 

८ तनहङ्टॉ 94625.0 61917.3 44700 201242.4 371.5 37278214 

९ रभजङ्टङ्ग 0.0 183.4 16326.9 16510.3 107.9 347221 

१० स्माङ्गजा 1090.9 73412 32995 107497.9 82 6691439 

११ भनाङ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

जम्भा 118067.25 14526.62 65388.06 561756.8 1620.75 57192838.35 

       श्रोत् ऺेत्रीम वन ङ्झनदेशनारम  ऩोरया 
नोट्- नवरऩयासी (फदिघाट-सङ्टस्ता ऩनवि) को हकभा साङ्जवक नवरऩयासी ङ्ञजल्राको प्राप्त स त्माङ्कराई २ रे बाग गयी याङ्ञरएको । 
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आङ्झथिक वषि ०७३/७४ भा गैयकाष् ठ वनऩैदावय ङ्झफक्रीफाट प्रा् त याजस्वको ङ्जववयण (ङ्ञजल्रागत) 

क्र.सॊ ङ्ञजल्रा 
गैयकाष् ठ वनऩैदावय (के.जी. भा) प्राऩ ् त याजस्व रु. (भन.अ.कय 

सङ्जहत) 

अन्म याजस्व 
रु.(सा.व.उ.स.) Resin Medicinal plants Total 

1 
नवरऩयासी  

(फदिघाट सङ्टस्ता ऩनवि) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 फाग्रङ्टङ्ग 67390.7 25490.0 92880.7 378479.0 790339.0 

3 म्माग्दी 0.0 5984.7 5984.7 251905.0 0.0 

4 ऩवित 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 भङ्टस्ताङ्ग 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

6 कास्की 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

7 गोयरा 0.0 15736.0 15736.0 234710.0 0.0 

8 तनहङ्टॉ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

9 रभजङ्टङ्ग 0.0 7936.8 7936.8 107650.0 0.0 

10 स्माङ्गजा 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

11 भनाङ 0.0 1300.9 1300.9 1605285.0 0.0 

जम्भा 67390.7 56448.4 123839.1 2271919.0 790339.0 

       श्रोत् ऺेत्रीम वन ङ्झनदेशनारम  ऩोरया
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च) व्माऩाय तथा फजाय व्मवस्था  

फजाय व्मवस्थाका ऺेत्रभा बङ्ङङ्टऩदाि मस प्रदेशभा अन्तयािङ्ञष् िम रुऩभा ङ्झसधा हवाई मातामात 
स चारनभा आइनसकेको तथा ङ्झछभेकी याष् ि चीनसॉग सीधा फजाय जोड्ने नाका कोयरा ऩङ्झन 
सडक मातामात भापि त अझै स चारनभा नआएका कायण वैदेङ्ञशक व्माऩायका रागी ङ्झसधा 
सम्ऩकि  हङ्टने नाका बनेको नवरऩयासीको ङ्झत्रवेणी-सङ्टस्ता भात्र यहेको छ। आन्तङ्चयक व्माऩायको 
राङ्झग बन ेमस ऺेत्रभा यहेका फजाय  नगयऩाङ्झरका तथा याजभागिका आसऩासका स्थानहरु नै 
प्रभङ्टर व्माऩाङ्चयक केन्रका रुऩभा यहेका छन ्।मी व्माऩाङ्चयक केन्रफाट प्राम् दैङ्झनक उऩबोग्म 
साभाग्री तथा ङ्झनभािण एवॊ सेङ्झनटयी ङ्जपटङ्गका साभानको कायोवाय हङ्टने गदिछ ।  

 

प्रदेशका प्रभङ्टर फजाय ऺेत्रहरु 

क्र.सॊ. ङ्ञजल्रा व्माऩाङ्चयक केन्र कायोफाय हङ्टन ेप्रभङ्टर वस्तङ्ट 
1 नवरऩयासी 

(फदिघाट सङ्टस्ता 
ऩनवि) 

गैंडाकोट  प्रगङ्झतनगय  
कावासोती  आरुङरोरा  
दङ्टम्कीवास 

राद्यवस्तङ्ट  ऩशङ्ट चौऩामा  ङ्झनभािण साभाग्री  
रिाकऩडा 

2 फाग्रङ्टङ्ग फाग्रङ्टङ्ग फजाय  गरकोट  
फङ्टङ्झतिवाङ्ग 

राद्याङ्ङ  रिाकऩडा  ङ्झनभािण साभाग्री  
परपन र 

3 म्माग्दी फेनी  गरे वय राद्याङ्ङ  रिाकऩडा  ङ्झनभािण साभाग्री  
परपन र 

4 ऩवित कङ्ट  भा  दैङ्झनक उऩबोग्म साभान  ङ्झनभािण साभाग्री  
परपन र 

5 भङ्टस्ताङ्ग जोभसोभ  भापाि  
रोभन्थाङ्ग 

दैङ्झनक उऩबोग्म साभान  परपन र 

6 कास्की ऩोरया  रेरनाथ  हेम्जा राद्याङ्ङ  रिाकऩडा  ङ्झनभािण साभाग्री  
ऩमिटन व्मवसाम  औद्योङ्झगक उत्ऩादन  
आरङ्ट  तयकायी  परपन र 

7 गोयरा गोयरा फजाय  भनकाभना  
ऩारङ्टङ्गटाय 

राद्याङ्ङ  रिाकऩडा  ङ्झनभािण साभाग्री  
परपन र 

8 तनहङ्टॉ आॉफङ्टरैयेनी  डङ्टम्रफेजाय  
फन्दीऩङ्टय  बानङ्ट  दभौरी  
रैयेनीटाय  दङ्टरेगौंडा  
ङ्झबभाद 

उऩबोग्म य ङ्झनभािण साभाग्री  रिा कऩडा  
परपन र  ऩशङ्ट चौऩामा 

9 रभजङ्टङ्ग फेशीशहय  सङ्टन्दयफजाय  
बोरेटाय 

दैङ्झनक उऩबोग्म साभान  ङ्झनभािण साभाग्री  
परपन र 

10 स्माङ्गजा स्माङ्गजा  ऩङ्टतरीफजाय  
फमयघायी  वाङ्झरङ  
गल्माङ्ग  चाऩाकोट 

दैङ्झनक उऩबोग्म साभान  ङ्झनभािण साभाग्री  
परपन र 

11 भनाङ चाभे राद्याङ्ङ  तयकायी  रिाकऩडा  परपन र 
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७. स चाङ्झरत आमोजनाहरु 

मस प्रदेश अन्तगित हार स चारनभा यहेका तथा ङ्झनभािणाधीन आमोजनाभध्मे याङ्ञष् िम गौयवका 
आमोजना  प्राथङ्झभकता प्रा् त आमोजना तथा अन्म ङ्जवङ्झबङ्ङ आमोजनाहरु यहेका छन ्। ङ्जवशेष गयी 
जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना  रानेऩानी आमोजना  सडक आमोजना मस प्रदेशभा स चाङ्झरत प्रभङ्टर आमोजना 
हङ्टन ्।  

क) याङ्ञष् िम गौयवका आमोजना 
नेऩारभा स चाङ्झरत ङ्जवङ्झबङ्ङ याङ्ञष् िम गौयवका आमोजना भध्मे मस प्रदेश अन्तगित ऩने 
आमोजना मस प्रकाय यहेका छन ् 

क्र.सॊ. आमोजनाको नाभ रम्फाई (ङ्जक.ङ्झभ. भा) 
आमोजना यहेको 

कामािरम 

1 

ऩङ्टष्ऩरार भध्म ऩहाडी 
रोकभागि आमोजना 

(ऩङ्ञ चभ रण्ड) 

गोयरा ६१ ङ्जक.ङ्झभ.  रभजङ्टङ्ग ४२ ङ्जक.ङ्झभ.  
कास्की ८० ङ्जक.ङ्झभ.  ऩवित २४ ङ्जक.ङ्झभ. य 
फाग्रङ्टङ्ग १३५ ङ्जक.ङ्झभ. कङ्ट र् ३४२ ङ्जक.ङ्झभ. 

गोयरा  
फङ्टङ्झतिफाङ्ग 

2 कारी गण्डकी कोङ्चयडोय 

गैंडाकोटदेङ्ञर फाकाभराङ्ग ङ्झसभासम्भ ७५ 
ङ्जक.ङ्झभ.  ऩारङ्टङ्गरोरा  देङ्ञर भारढङ्टङ्गासम्भ 
३८ ङ्जक.ङ्झभ.  भारढङ्टङ्गादेङ्ञर कोयरासम्भ 
१९० ङ्जक.ङ्झभ.  कङ्ट र् ३०३ ङ्जक.ङ्झभ. 

ऩाल्ऩा वतङ्टिङ्ग 

3 
ऩोरया अन्तयािङ्ञष् िम 
ऺेत्रीम ङ्जवभानस्थर 

 ऩोरया 

4 
फङ्टढीगण्डकी जरङ्जवद्यङ्टत 

आमोजना 
 धाङ्छदङ्ग 

 

र) ङ्जवद्यङ्टत आमोजना वा ऩङ्चयमोजनाहरु 

मस प्रदेशभा स चारनभा यहेका जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना देहामफभोङ्ञजभ यहेका 
छन ् 

नऩेार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण उत्ऩादन ङ्झनदेशनारम अन्तगितका जरङ्जवद्यङ्टत गहृहरु 

क्र.सॊ. ङ्जवद्यङ्टत आमोजना उत्ऩादन ऺभता (भे.वा.) यहेको ङ्ञजल्रा 
१ कारीगण्डकी १४४ स्माङ्गजा 
२ भस्मािङ्गदी ६९ तनहङ्टॉ 
३ भध्म भस्मािङ्गदी ७० रभजङ्टङ्ग 

४ भोदी १४.१ ऩवित 

५ सेती १.५ कास्की 
६ पेवा १ कास्की 
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ग) रानेऩानी आमोजना 
मस प्रदेश अन्तगति स चाङ्झरत (ङ्झनभािणाधीन) रानेऩानी आमोजनाभध्मे ठन रा रानेऩानी 
आमोजनाको ङ्जववयण देहाम फभोङ्ञजभ प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ्  

क्र.सॊ. ङ्ञजल्रा रानऩेानी आमोजनाको नाभ अवस्था 

1 
नवरऩयासी  

(फदिघाट सङ्टस्ता ऩनवि) 
- - 

2 फाग्रङ्टङ्ग 
क. फरेवा नायामणस्थान सहरगानी रानेऩानी 

र. दोश्रो साना सहयी रानेऩानी आमोजना 
क्रभागत रुऩभा 

सम्ऩङ्ङ हङ्टने 

3 म्माग्दी फहृत रो् टेरोरा रानेऩानी आमोजना 
क्रभागत रुऩभा 

सम्ऩङ्ङ हङ्टने 

4 ऩवित ऩवित फेनी सहरगानी रानेऩानी आमोजना 
क्रभागत रुऩभा 

सम्ऩङ्ङ हङ्टने 
5 भङ्टस्ताङ्ग - - 

6 कास्की रेरनाथ सहरगानी रानेऩानी आमोजना सॊचारन बैयहेको 

7 गोयरा 
दयौंदी गोयरा फहृत ऩङ्ञम्ऩङ्ग रानेऩानी 

आमोजना 
क्रभागत रुऩभा 

सम्ऩङ्ङ हङ्टने 

8 तनहङ्टॉ 
केऩसेटाय दङ्टरेगौंडा सहरगानी रानेऩानी 

आमोजना 
क्रभागत रुऩभा 

सम्ऩङ्ङ हङ्टने 
9 रभजङ्टङ्ग - - 

10 स्माङ्गजा ङ्झफघािङ्झसभर फगय रानेऩानी आमोजना 
क्रभागत रुऩभा 

सम्ऩङ्ङ हङ्टने 

11 भनाङ फहृत चाभे रानेऩानी आमोजना 
क्रभागत रुऩभा 

सम्ऩङ्ङ हङ्टने 
       श्रोत्ऺेत्रीम अनङ्टगभन तथा सङ्टऩङ्चयवेऺ ण कामािरम  ऩोरया  

ङ्झनजी ऺते्रफाट स चाङ्झरत जरङ्जवद्यङ्टत आमोजनाहरु 

क्र.सॊ. आमोजनाको नाभ उत्ऩादन ऺभता यहेको ङ्ञजल्रा 
१ मङ्टनाइटेड भोदी जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना १० भेगावाट ऩवित 

२ बगवती हाइरो जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना ४.५ भेगावाट कास्की 
३ टास्क हाइरो जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना ०.९७६ भेगावाट कास्की 
४ दयौंदी काङ्झरका जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना ६.० भेगावाट गोयरा 
५ याधी जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना ४.४ भेगावाट रभजङ्टङ्ग 

६ रङ्टदी जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना ४.0 भेगावाट रभजङ्टङ्ग 

७ ङ्झसउयी जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना ५.0 भेगावाट रभजङ्टङ्ग 

८ छ्याङ्गदी जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना २.0 भेगावाट रभजङ्टङ्ग 

९ सागी जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना 0.१८३ भेगावाट रभजङ्टङ्ग 

१० आॉधीरोरा जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना ९.१ भेगावाट स्माङ्गजा 
११ उऩल्रो भस्मािङ्गदी जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना ५०.० भेगावाट रभजङ्टङ्ग 

१२ भादी जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना २५.0 भेगावाट कास्की 
जम्भा १२१.१५९ भेगावाट  
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घ) ङ्झसॊचाइ आमोजना 
प्रदेश नॊ. ४ अन्तगित यहेका आङ्झथिक वषि ०७४/७५ भा रागत अनङ्टभान बइ ङ्झनभािणाधीन 
ऩाॉच कयोड वा सो बन्दा भाङ्झथका ङ्झनभािणाधीन ङ्झसॊचाइ आमोजनाको ङ्जववयण देहाम फभोङ्ञजभ 
यहेको छ ।  

क्र.सॊ. ङ्ञजल्रा रानऩेानी आमोजनाको नाभ अवस्था 
1 नवरऩयासी  

(फदिघाट सङ्टस्ता ऩनवि) 

उङ्ञल्टरोरा ङ्झसॊचाइ आमोजना ङ्झनभािणाधीन 

2 फाग्रङ्टङ्ग - - 

3 म्माग्दी - - 

4 ऩवित परेवास ङ्झसॊचाइ आमोजना ङ्झनभािणाधीन 

5 भङ्टस्ताङ्ग - - 

6 कास्की ऩोरया जरउऩमोग तथा ङ्झसॊचाइ प्रणारीको सेती 
हेडवक्सि ऩङ्टनस्थािऩना कामि 

ङ्झनभािणाधीन 

7 गोयरा कङ्ट न्दङ्टयटाय ङ्झसॊचाइ आमोजना य दयौंदी ऩारङ्टङ्गटाय 
ङ्झसॊचाइ आमोजना 

ङ्झनभािणाधीन 

8 तनहङ्टॉ अट्टयाउरी ऩट्टाय ङ्झसॊचाइ आमोजना ( गाजयकोट 
तनहङ्टॉ) 

ङ्झनभािणाधीन 

9 रभजङ्टङ्ग याभघाट ङ्झसॊचाइ आमोजना ङ्झनभािणाधीन 

10 स्माङ्गजा चाऩाकोट टाय ङ्झसॊचाइ आमोजना य ङ्जकसान 
आॉङ्झधघाट ङ्झसॊचाइ आमोजना 

ङ्झनभािणाधीन 

11 भनाङ - - 

       श्रोत्ऺेत्रीम ङ्झसॊचाइ ङ्झनदेशनारम  कास्की 

८. याजस्व तथा ङ्जवङ्ञिम अवस्था  

क) याजस्वको ङ्जववयण  

मस प्रदेश अन्तगित आङ्झथिक वषि २०७३/०७४ सम्भभा आन्तङ्चयक याजस्व कामािरम  कास्की 
तथा कयदाता सेवा कामािरम भापि त स्थामी रेरा नम्फय ङ्झरएका कयदाताको कङ्ट र सॊख्मा 
१ २१ ०७६ तथा २०७४ असोज भसान्तसम्भ भनल्म अङ्झबवृङ्जि कयभा दताि बएका 
कयदाताको सॊख्मा १०७४७ यहेको छ बने मस आ.व. भा प्रा् त कङ्ट र याजस्व यकभ रु. 
६९ ६६ ८८४ हजाय यहेको आन्तङ्चयक याजस्व कामािरम कास्कीको येकडिफाट देङ्ञरएको छ।  

 

आ.व. ०७३/७४ भा ४ नॊ. प्रदेशभा यहेका कयदाता ङ्जववयण 

क्र.सॊ. कयदाताको ङ्जववयण सॊख्मा कै. 
१ ङ्ञशऺा सेवा तपि  २८३  

२ अन्त्शङ्टल्क तपि  ६५९०  

३ स्वास््म सेवा तपि  २३५  
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४ आमकय तपि  ६८२६८  

५ व्मङ्ञिगत (ऩान) ४५७००  

जम्भा 121076  

      श्रोत् आन्तङ्चयक याजस्व कामािरम  कास्की 
 

२०७४ आसोज भसान्तसम्भ भनल्म अङ्झबवङृ्जि कयभा दताि बएका कयदाताको ङ्जववयण 
 

ङ्झनकाम ३१४१  व्मङ्ञिगत ७६०६  जम्भा  १०७४७ 
 

आ.व. ०७३/७४ भा ४ नॊ. प्रदेशको याजस्व ङ्जववयण 

क्र.सॊ. ङ्ञशषिक यकभ (रु. हजायभा) कै. 
१ आमकय 22 26 596  

२ घय फहार कय 1 76 075  

३ ब्माज कय 2 07 358  

४ भनल्म अङ्झबवङृ्जि कय 9 99 740  

५ अन्त्शङ्टल्क 32 47 284  

६ स्वास््म सेवा कय 69 867  

७ ङ्ञशऺा सेवा शङ्टल्क 39 964  

जम्भा 69 66 884  

श्रोत् आन्तङ्चयक याजस्व कामािरम  कास्की 
 

४ नॊ. प्रदेशको आङ्झथकि  वषि ०६८/६९ देङ्ञर ०७२/७३ सम्भको ङ्ञजल्रागत याजश्व 
सॊकरनको ङ्जववयण (रु. ङ्झभङ्झरमनभा) 

क्र.सॊ. ङ्ञजल्रा ०६८/६९ 069/70 070/71 071/72 072/73 

1 नवरऩयासी 154.63 174.1 226.31 300.64 414.11 

2 फाग्रङ्टङ्ग 130.55 159.57 206.53 236.66 265.36 

3 म्माग्दी 49.91 56.01 70.38 81.37 70.65 

4 ऩवित 58.25 69.82 82.46 93.54 96.77 

5 भङ्टस्ताङ्ग 22.77 23.03 26.28 33.5 37.44 

6 कास्की 2257.84 2501.03 3031.49 5044.73 6985.01 

7 गोयरा 85.05 102.15 127.31 161.1 202.13 

8 तनहङ्टॉ 134.61 215.21 301.51 365.85 461.36 

9 रभजङ्टङ्ग 76.44 90.02 116.49 138.93 168.72 

10 स्माङ्गजा 90.89 105.81 130.35 158.68 158.79 

11 भनाङ 9.95 11.54 15.39 11.09 12.21 

जम्भा 3070.89 3508.29 4334.44 6626.09 8872.55 
      श्रोत् भहारेरा ङ्झनमन्त्रकको कामािरमको ववेसाइट 

नोट्- नवरऩयासी (फदिघाट-सङ्टस्ता ऩनवि) को हकभा साङ्जवक नवरऩयासी ङ्ञजल्राको प्राप्त स त्माङ्कराई २ रे बाग 
गयी याङ्ञरएको । 
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र) फैंक तथा ङ्जवङ्ञिम सॊस्था सम्फन्धी ङ्जववयण  

प्रदेश नॊ. ४ भा २४२ वटा वाङ्ञणज्म फैंक  १८४ वटा ङ्जवकास फैंक  १७ वटा ङ्जवि कम्ऩनी 
य २४९ वटा रघङ्टङ्जवि कम्ऩनी गयी जम्भा ६९२ वटा ङ्जवङ्ञिम सॊस्थाफाट ङ्जवङ्ञिम सेवा 
उऩरब्ध बएको देङ्ञरन्छ ।  

 

फैंक तथा ङ्जवङ्ञिम सॊस्थाका शाराहरु 

क्र.सॊ. ङ्ञजल्रा वाङ्ञणज्म फैंक ङ्जवकास फैंक ङ्जवि कम्ऩनी रघङ्टङ्जवि सॊस्था जम्भा 
1 नवरऩयासी 13 11 1 29 54 

2 फाग्रङ्टङ्ग 26 10 0 19 55 

3 म्माग्दी 13 7 0 11 31 

4 ऩवित 13 10 0 23 46 

5 भङ्टस्ताङ्ग 5 2 0 6 13 

6 कास्की 81 78 11 34 204 

7 गोयरा 15 10 1 23 49 

8 तनहङ्टॉ 33 26 1 46 106 

9 रभजङ्टङ्ग 18 6 1 27 52 

10 स्माङ्गजा 21 23 2 27 73 

11 भनाङ 4 1 0 4 9 

जम्भा 242 184 17 249 692 

श्रोत् त्माङ्क कामािरम  कास्की 

९. अन्म 

क) ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा 
मस प्रदेशका ङ्जवङ्झबङ्ङ बौगोङ्झरक ऺेत्रभा पैङ्झरएका ङ्ञजल्राहरुभा घट्न सक्न े ङ्जवऩद सम्फन्धी 
घटनाका प्रकृङ्झतहरु ऩङ्झन पयक पयक ङ्जकङ्झसभका ऩाइन्छन ्। तयाइ ऺते्रभा वषािमाभभा फाढी  
नदी कटान तथा डङ्टवान जस्ता ङ्जवऩद्हरु आइऩछिन बने ग्रीष्भकारभा आगरागीका घटना 
उल्रेरनीम यहेका हङ्टन्छन ् । त्मस्तै ऩहाडी ङ्ञजल्राहरुभा वषािमाभभा नदीकटान  ऩङ्जहयो य 
ग्रीष्भकारीन घटनाभा आगरागी तथा अङ्झसना यहेका छन ्बन ेङ्जहभार  ऺेत्रभा ऩने ङ्जवऩदका 
प्रकृङ्झतभा ङ्जहभऩात  ङ्जहभऩङ्जहयो तथा ऩङ्जहयो यहेका छन ्। 

मसयी आइऩने ङ्जवऩदका सभस्माको व्मवस्थाऩनका राङ्झग मस प्रदेशका भनाङ  म्माग्दी य 
नवरऩयासी (सङ्टस्ता-फदिघाट ऩनवि) फाहेक १ ऺेत्रीम आऩतकारीन कामि सञ्चारन कऺ य ७ 
ङ्ञजल्राभा ङ्ञजल्रा आऩतकारीन कामिसञ्चारन कऺ यहेका छन ्। ऺेत्रीम आऩतकारीन कामि 
सञ्चारन कऺभा ऺेत्रीम गोदाभघय सभेत यहेको छ । मस गोदाभघयभा उद्वाय तथा याहत 
साभाग्री बण्डायण गङ्चयएको छ । ङ्ञजल्रा आऩतकाङ्झरन कामि सञ्चारन कऺभा यहेका 
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साभाग्रीफाट कङ्ट नै ङ्ञजल्राभा उिाय तथा याहत ङ्जवतयण अऩङ्टग हङ्टने बएभा ऺेत्रीम गोदाभघयभा 
यहेका साभाग्री ऩङ्चयचारन गङ्चयन्छ । ऺेत्रीम आऩतकारीन कामिसञ्चारन कऺको प्रत्मऺ 
ङ्झनमन्त्रण ऺते्रीम प्रशासन कामािरमभापि त य ङ्ञजल्रा आऩतकारीन कामिसञ्चारन कऺको 
प्रत्मऺ ङ्झनमन्त्रण ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरमभापि त हङ्टने गदिछ ।  

र) सीभास्तम्ब्  

मस प्रदेशका अन्तयािङ्ञष् िम सीभावती ङ्ञजल्राहरुभा उियभा चीनको स्वशासीत ऺेत्र ङ्झतब्फतसॉग 
सीभाना जोङ्झडने ङ्ञजल्राभा गोयरा  भनाङ्ग य भङ्टस्ताङ्ग यहेका छन ् बने दङ्ञऺणभा बायतसॉग 
सीभाना जोङ्झडन े ङ्ञजल्रा नवरऩयासी (सङ्टस्ता फदिघाट ऩनवि) यहेको छ । मस भध्मे दङ्ञऺणी 
सीभाभा मस प्रदेश अन्तगित कङ्ट नै सीभास्तम्ब कामभ यहेको छैन । महाॉको एक प्रभङ्टर सीभा 
नाका ङ्झत्रवेणी सङ्टस्ता यहेको छ । उियभा यहेका वैदेङ्ञशक सीभानाको सीभास्तम्ब ङ्जववयण 
देहाम फभोङ्ञजभ यहेको छ् 

भनाङ्ग् भनाङ्ग ङ्ञजल्रा नापनि  गाउॉऩाङ्झरका (साङ्जवक पन  गा.ङ्जव.स.) को पन  गाउॉफाट १७ ङ्जक.ङ्झभ. 
को दनयीभा यहेको स्तम्ब नॊ. ३३ स्तम्ब ङ्झनधाियण बएकोभा हारसम्भ ङ्झनभािण हङ्टन सकेको 
अवस्था छैन ।  

 

गोयरा् गोयरा ङ्ञजल्रा अन्तगित ऩने अन्तयािङ्ञष् िम सीभानाभा कङ्ट र ६ वटा सीभास्तम्ब यहेका 
छन ् । मस ङ्ञजल्राका ग्मारा ब ज्माङ्ग (स्तम्ब नॊ. ३४)  राङ्ञजङ ब ज्माङ्ग (स्तम्ब नॊ. 
३५)  राम्ज्मङ्टङ ब ज्माङ्ग (स्तम्ब नॊ. ३६)  स्थान ङ्झनधाियण नबएकोभा दङ्टईवटा स्तम्ब (स्तम्ब 
नॊ. ३७ य ३८) य था्रे ब ज्माङ्ग (स्तम्ब नॊ. ३९) भा वैदेङ्ञशक सीभा स्तम्ब यहेका छन ्। 
मी सफै स्तम्बहरुको अवस्था साभान्म यहेको छ ।  

 

भङ्टस्ताङ्ग्  भङ्टस्ताङ्ग ङ्ञजल्राभा ऩने अन्तयािङ्ञष् िम सीभाना सदयभङ्टकाभ फाट कङ्चयफ ११० ङ्जकरोङ्झभटय 
(जोभसोभ-कोयरा ११० ङ्जक.ङ्झभ.) टाढाको दनयीभा ऩने सीभा इराकाभा सीभा स्तम्ब नॊ. 18 
देङ्ञर 33 सम्भका जम्भा १६ वटा सीभा स्तम्ब यहेका छन ्। मी सीभास्तम्बको अवस्था 
साभान्म यहेको छ ।  

१०. च ङ्टनौती य ङ्जवकास सम्बावनाहरु 

प्रदेशको बौगोङ्झरक फनावट  हावाऩानी  भाटोको प्रकृङ्झत  महाॉको साभाङ्ञजक-साॉस्कृङ्झतक ङ्जवङ्जवधता  
याजनैङ्झतक ङ्जवबाजन आङ्छदका आधायभा मस प्रदेशका ङ्जवङ्झबङ्ङ सभस्मा तथा च ङ्टनौती यहेका छन ्बन े
ङ्जवकासका सम्बावनाहरु ऩङ्झन प्रशस्तै भात्राभा यहेका छन ्। मस प्रदेशभा यहेका ङ्जवकासका सभस्मा 
तथा सम्बावनाराई छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट रुऩभा महाॉ उल्रेर गयीएको छ ।  
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क) सभस्मा तथा च ङ्टनौती  

प्रदेशका सभस्मा तथा च ङ्टनौतीराई देहाम फभोङ्ञजभ उल्रेर गङ्चयएको छ्  

 बौगोङ्झरक ङ्जवकटता 
 नदी कटान  फाढी  ऩङ्जहयो  ब ङ्टकम्ऩ आङ्छद प्राकृङ्झतक प्रकोऩको जोङ्ञरभ यहनङ्ट 
 चीनसॊगको कोयरा नाका य बायतसॉगको ङ्झत्रवेणी सङ्टस्ता नाका व्मवङ्ञस्थत नहङ्टनङ्ट  

 बायतको नाकाफाट चीनको नाका सम्भ ४ नॊ. प्रदेश हङ्टॉदै ङ्झसधै सवायी चल्ने गयी याजभागि 
ङ्झनभािण नबएको 

 रेतीमोग्म बनभी फाॉङ्ञझदै जानङ्ट 
 ङ्जहभारी य ऩहाडी बागभा उविय बनङ्झभको कभी यहनङ्ट 
 आङ्झथिक ङ्जहसाफरे सङ्जक्रम जनसॊख्मा ङ्जवदेशभा ऩरामन हङ्टन ङ्ट  

 कभजोय बौङ्झतक ऩनवािधाय 

 गाउॉफाट शहयङ्झतय अत्मङ्झधक फसाइसयाइ हङ्टन ङ्ट 
 शहयी ऺेत्रफाट उत्ऩाङ्छदत पोहोयभैरा व्मवङ्ञस्थत गनि नसक्नङ्ट  

 वातावयण प्रदङ्टषण फढ्दै जानङ्ट 
 सॊगङ्छठत आऩयाङ्झधक ङ्जक्रमाकराऩभा वृङ्जि हङ्टन ङ्ट  

 सङ्टशासन य ङ्जवकास व्मवस्थाऩनभा सभस्मा 
 

र) ङ्जवकासका सम्बावनाहरु 

मस प्रदेशका ङ्जवकासका सम्बावनाराई देहाम अनङ्टसाय उल्रेर गनि सङ्जकन्छ्  

 जरश्रोतको रुऩभा रानेऩानीका भनर  नदी  तार धेयै यहेकोरे रानेऩानी य ङ्झसॊचाईको 
सङ्टङ्जवधा  

 ङ्जहभनदीभा आधाङ्चयत काङ्झरगण्डकी  भस्मािङ्गदी एवॊ फङ्टढीगण्डकी रगामत नदीफाट 
हाइरोऩावयहरु ङ्झनभािण गने प्रच ङ्टय सम्बावना यहेको 

 तयाईदेङ्ञर ङ्जहभार सम्भको प्राकृङ्झतक भनोयभ दृ म फढी यहेकारे ऩमिटकीम ङ्जवकासको 
सम्बावना यहेको 

 वनजॊगर य दङ्टरिब जडीफङ्टटीको सम्बावना बएको ऺेत्र 

 ङ्ञशङ्ञऺत य दऺ जनशङ्ञिको उऩरब्धता यहेको  

 भङ्टङ्ञिनाथ  दाभोदय कङ्ट ण्ड  भनकाभना  देवघाट  ङ्जवन्ध्मवाङ्झसनी भङ्ञन्दय रगामतका धेयै 
धाङ्झभिक ऺेत्र यहेका  

 साॉस्कृङ्झतक ङ्जववधतामङ्टि सभङ्टदामको फसोफास यहेको ऺेत्र 

 नेऩारकै प्रभङ्टर ऩमिटकीम गन्तव्मस्थर जस्तै् ऩोरया  अङ्ङऩनणि ऩैदरभागि  भनाङ्ग  भङ्टस्ताङ्ग 
आङ्छद मसै प्रदेशभा यहेका 

 नेऩारको एक भात्र ङ्ञशकाय आयऺ ढोयऩाटन ङ्ञशकाय आयऺ सभेत मसै प्रदेशभा यहेको 
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 प्रभङ्टर अङ्ङफारीका अङ्झतङ्चयि ऩशङ्टऩारन य परपन र रेतीको प्रच ङ्टय सम्बावनाका साथै 
जङ्झडफङ्टटी प्रशोधन केन्रको सभेत सम्बावना यहेको 

 ग्राभीण ऩमिटकीम गाउॉहरु जस्तै् नेऩारकै ऩङ्जहरो ग्राभीण ऩमिटकीम गाउॉ ङ्झसरुवायी  
घरेगाउॉ रगामत अन्म धेयै ऩमिटकीम गाउॉको ङ्जवस्ताय बएको  

 दङ्टवै ङ्झभत्र याष् ि चीन य बायतसॉग सीभा जोङ्झडनङ्ट 
 वैदेङ्ञशक योजगायीफाट धेयै येङ्झभट्यान्स ङ्झबङ्झत्रनङ्ट 
 आधङ्टङ्झनक नेऩार एकीकयणको उद् गभस्थर  

उङ्ञल्रङ्ञरत सम्बावनाका साथै मस प्रदेशका ङ्जवकासका सम्बावनाहरुराई ङ्ञजल्रागत रुऩभा ऩङ्झन 
देराउन सङ्जकन्छ्  

क्र.सॊ. ङ्ञजल्रा उद्योग प्रङ्झतष् ठान 
रानी एवॊ प्राकृङ्झतक 

श्रोत 
अन्म 

1 

नवरऩयासी 
(फदिघाट 

सङ्टस्ता ऩनवि) 

ङ्झनभािण साभाग्री  दाना उद्योग  
ङ्ञचनी उद्योग  ऩोल्िी पाभि  
कृङ्जषजन्म तथा राद्यवस्तङ्ट 

सम्फन्धी  उद्योग  ङ्झडङ्जष्डरयी 
उद्योग 

पराभ रानी  
काष्ठजन्म उद्योग 

ऩमिटन  होभस्टे  
तयकायी 

2 फाग्रङ्टङ्ग जडीफङ्टटी प्रशोधन 

वन तथा वनजन्म 
ऩैदावाय  जङ्झडफङ्टटी  

स्रेट 

तयकायी  परपन र 

3 म्माग्दी रोिा 
ताभारानी  स्रेट  

ढङ्टॊगा 
ङ्जवद्यङ्टत  ऩमिटन  

परपन र 

4 ऩवित 
कृङ्जषजन्म य जडीफङ्टटी सम्फन्धी 

रघङ्टउद्यभ 

ढङ्टङ्गा  पराभ  
ताभा  वन 

ङ्जवद्यङ्टत  ऩमिटन 

5 भङ्टस्ताङ्ग ऩमिटन नङ्टन 
परपन र  
ऩशङ्टऩारन 

6 कास्की ऩमिटन व्मवसाम  उद्योग  व्माऩाय ढङ्टङ्गा  जङ्झडफङ्टटी 
आरङ्ट  परपन र  

तयकायी 

7 गोयरा ऩमिटन 
जङ्झडफङ्टटी य 
वनसम्फन्धी 

परपन र एवॊ 
तयकायी 

8 तनहङ्टॉ  ढङ्टङ्गा रानी  तयकायी रेती 

9 रभजङ्टङ्ग हातेकागज 
जडीफङ्टटी प्रशोधन 

केन्र 
परपन र रेती 

10 स्माङ्गजा 
कृङ्जषजन्म उद्योग  परपन र 

प्रशोधन उद्योग 

वन जॊगर  
नदीनारा 

ङ्जवद्यङ्टत  ङ्झसॊचाई  
परपन र रेती  

कपी रेती 
११ भनाङ्ग ऩमिटन जङ्झडफङ्टटी तयकायी 
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अनङ्टसनची 

अनङ्टसनची १ प्रदेश नॊ. ४ का ङ्ञजल्राको नक्सा 
 

 

 



41 
 

 

 

 

 



42 
 

 

               

 

 

 



43 
 

 

 

 



44 
 

 
 

 

 



45 
 

            

   

 



46 
 

 

 

 



47 
 

 

  

 

 



48 
 

 

 



49 
 

 

 



50 
 

 

 

सन्दबि साभाग्रीहरु्   

सङ्घीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास भन्त्रारमको वेवसाइट 

भहारेरा ङ्झनमन्त्रकको कामािरमको वेवसाइट 

केन्रीम त्माङ्क ङ्जवबागको वेवसाइट 

उद्योग ङ्जवबागको वेवसाइट 

ङ्जवषमगत ऺते्रीम कामािरम तथा ङ्झनदेशनारमफाट प्रा् त ङ्जववयण 

आन्तङ्चयक याजस्व कामािरम  कास्कीफाट प्रा् त ङ्जववयण 

गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको सॊङ्ञऺ् त ऩङ्चयचम ऩङ्टङ्ञस्तका  २०७४ 


