
दुर्गम के्षत्र विकास सवमविको सवमविको ७४ िैठकको आयोजना सम्बन्धी  

पे्रस विज्ञप्ती 

 

आज मिमि २०७१।१०।२४ गि ेशमिवारका मिि िाििीय उप प्रधाि िथा सङघीय िामिला िथा स्थािीय मवकास िन्त्री एवं 

अध्यक्ष श्री प्रकाश िाि मसंहज्यकूो अध्यक्षिािा िगुगि क्षेर मवकास समिमिको समिमिको ७४ औ ंवठैक सम्पन्त्ि भयो । वठैकिा 

रामरिय योजिा आयोगका िाििीय सिस्य श्री प्रेि प्रसाि िगंाल, समिमिका उपाध्यक्ष श्री मिपक जङ्ंग शाह, िथा िेपाल 

सरकारका समिव िथा उच्ि पिामधकारीहरुको सभामगिा रहकेो मथयो ।  

 

उक्त वठैकिा समिमिवाट संिामलि आ.व. २०७०।०७१ को वामषगक वजटे िथा कायगक्रिको प्रगमि समिक्षाका साथै िाल ु

आमथगक बषगका योजिा िथा कायगक्रिका सम्बन्त्धिा बहृि छलफलको आयोजिा गररएको मथयो। । वठैकिा िगुगि क्षेरिा पह िं, 

आधारभिू समुवधाको व्यवस्था, आय आजगि र रोजगारी अमभबमृिका क्षेरिा केमन्त्िि रही छलफल भएको मथयो । स्िरणीय छ 

संघीय िािला िथा स्थािीय मवकास िन्त्रालयबाट विगिाि पररप्रेक्षिा िगुगि क्षेरलाई पिुगपररभामषि गरी िगुगििाका कारण 

पछामि परेको क्षेरको मवकासलाई ियााँ सन्त्िभगिा अगामि बढाउि सझुाव मिि हाल ैिा. बल बहािरु के.सी.को अध्यक्षिािा एक 

समिमि गठि गररएको छ ।  

 

वठैकिा कायगक्रििा िोहोरोपिा आउि िमिई उपलव्ध श्रोि साधिको उच्ििि उपयोग गिग, उच्ि आयका आयआजगि िलुकु 

पेशा िथा सीपको मवकास, लघजुलमवद्यिु, गोरेटो घिेेटो मििागण, महिाली मजल्लािा एमककृि बस्िी मवकासआमििा िगुगि क्षेर 

मवकास समिमिल ेकाि गिुग पिे सझुावहरु प्राप्त भएकाछि ्।  

 

रामरिय योजिा आयोगका सिस्य िाििीय प्रेि प्रसाि िगंालले िगुगि क्षेर मवकास समिमिले संिालि गि ेकायगक्रिहरुको लामग 

मवषयगि िन्त्रालयहरुल े सिेि आवश्यकिा अिरुुप सिन्त्वय गि ै भ ू उपयोग िीमि, उच्ि आयका उत्पािि िथा मवकास 

लगायिका क्षेरिा काि गिुग पिे धारणा राख्ि ुभयो । 

 

बैठकिा संघीय िामिला िथा स्थािीय मवकास िन्त्रालयका मिमित्त समिब श्री पणूगिन्त्ि भट्टराईले िगुगि क्षेर मवकास समिमिले 

आगािी मिििा गिुग पिे कायगका लामग िन्त्रालयबाट आवश्यक सिन्त्वय गरी रणिीमि िय गररिे भिाई राख्ि ुभयो ।  

 

वठैकिा मििशेि िन्त्िव्यका क्रििा िाििीय उपप्रधाि एव ं सङघीय िामिला िथा स्थािीय मवकास िन्त्रीज्यवूाट िगुगि क्षेर 

मवकास समिमिलाई पररबमिगि सिय अिसुार अगामि बढाउि आवश्यक मसफाररसका मिमित्त गमठि कायगिलले िािो कायग 

अमघ बढाउिे मवश्वासका साथ समिमिको मबद्यिाि ििुौिीहरुलाई साििा गि ैकाि गिाग अन्त्य मिकायबाट गि ेकायगिा िोहोरो 

िपिे गरी आयोजिाहरु संिालि गिग मवषयगि मिकायहरुसाँग सिन्त्वय गरी कायग गिुग पिे र मबशषे गरेर िगुगि मजल्लाका बस्िगुि 

मववरणहरु अध्ययि गरी मवकासको पह ाँि िपगुकेो ठाउलाई प्रोत्साहि गरी उत्पािि एव ं उत्पािकत्व र आयआजगिका 

कायगक्रिहरु जस्िै जमिबटुी मवकास र एमककृि बमस्ि मवकास गि ेकायगक्रििफग  केमन्त्िि गि ैजाि ुपिे र ियााँ कायगिलबाट प्राप्त 

ह िे प्रमिबेिि अिरुुप मबशषे कायगक्रिहरुको बमगगकरण गरी सो अिरुुप कायगक्रि संिालि गिग मििशेि मिि ुभयो । 


