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सम्म्प
पादक मण्ण्ड
डल
प्रदे श सचिव श्री इन्दु चिममरे ], मुख्यमन्री तथा मचन्रपररषद्को कायाालय

– सं योजक

उपसचिव श्री झलकराम सुवेदी, मुख्यमन्री तथा मचन्रपररषद्को कायाालय – सदस्य
उपसचिव श्री रामेश्वर अयााल, मुख्यमन्री तथा मचन्रपररषद्को कायाालय

– सदस्य

अमिकृतस्तर आठौं श्री ववष्णु प्रकाश आिाया, मु.म. तथा म.प.का.

– सदस्य

अमिकृतस्तर सातौं श्री मसला बराल सापकोटा, मु.म. तथा म.प.का.

– सदस्य

अमिकृतस्तर सातौं श्री ममता कुमारी थापा, मु.म. तथा म.प.का.

– सदस्य
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ु कामना
शभ
ु सङ्कीय लोकताचन्रक गणतन्रात्मक शासन प्रणालीमा प्रवेश गरे सँगै जनताको
मुलक
अमभमतबाट गण्डकी प्रदे श सरकारको गठन भएको तीन वषा पूरा भएको छ। समावेशी,
सन्तुमलत तथा सामाचजक न्यायसवितको ददगो सामाचजक, आमथाक र भौमतक ववकासको
गमतलाई तीव्रता ददई समृवि िामसल गने यारा जारी छ। प्रदे श सरकार गठनको सुखद
अवसरमा स्वदे श तथा ववदे शमा रिनुभएका गण्डकी प्रदे शका सम्पूण ा दददीवविनी तथा
दाजुभाइिरु प्रमत िाददाक शुभकामना व्यक्त गदाछु ।
नेपालको अग्रगामी पररवतानका लामग भएका सबै खालका आन्दोलन र सशस्त्र सङ्कषाका
क्रममा सिादत प्राप्त गनुा िुने सम्पूण ा ज्ञात अज्ञात सविदिरुलाई स्मरण गदै भावपूण ा श्रिाञ्जली
अपाण गदाछु । साथै सविद, वेपत्ता तथा िाइते योिा र उिाँिरुका पररवारिरुप्रमत उच्ि
सम्मान सवित िाइतेिरुको शीघ्र स्वास््य लाभको कामना गदा छु। आन्दोलन र सङ्कषाको
अगुवाई गनुा िुने सम्पूणा अग्रजिरुको अमूल्य योगदानप्रमत उच्ि सम्मान प्रकट गना िािन्छु ।
नेपालको सं वविानले व्यवस्था गरे का सिकाररता, सिअचस्तत्व र समन्वयको मसिान्तमा
आिाररत रिे र तीन तिका सरकार मबिको सिकाया र सम्बन्िलाई िनीभूत वनाउदै लमगएको
छ। सङ्कीय सरकार र स्थानीय तिको मबिमा सम्बन्ि कडीका रुपमा रिे को प्रदे श सरकारले
यथाथामा सङ्कीयताको अनुभमू त गराएको छ। सङ्कीय शासन प्रणालीको सफलताका लामग प्रदे श
सरकारको सफलता अपररिाया रिे को छ।
ृ नप
ु ी नप
समि
े ालः सख
े ालीको राविय आकाङ्क्षा िामसल गना तय गररएको दीिाकालीन
सोि, अन्तरााविय प्रमतविता, ददगो ववकासका लक्ष्य, प्रदे शका नागररकको ववकासको िािना,
जनमनवााचित

प्रमतमनमिमाफात्

मुखररत

जनभावना, ववज्ञ

तथा

सरोकारवालािरुले

ददएका

सुझावलाई आत्मसात् गरी उपलब्ि स्रोत र सािनको अमिकतम र दषतापूवक
ा उपयोग गदै
ृ प्र
ु ी नागररकको आकाङ्क्षालाई सफल पाना प्रदे श सरकार दृढ
गण्डकी प्रदे शको समि
प्रद
देशः सख
स�चल्पत छ।
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ववगत तीन वषाको अवमिमा प्रादे चशक नीमत, योजना तथा सं रिना मनमााण, ववकासको
सोि र आिार मनमााण गदै ददगो ववकासको जग वसाउँदै अगामड ववढरिे का छौँ।प्रदे श
सरकारको दीिाकालीन सोि र लक्ष्य िामसल गना योजनाबि ववकासका लामग पविलो पञ्चवषीय
योजना तयार गरी कायाान्वयनको क्रममा छ ।
प्रदे शको भौगोमलक वववविता, प्राकृमतक सुन्दरता, बिुजातीय, बिुभावषक, बिुिाममाक र
बिुसांस्कृमतक ववशेषतायुक्त समाजमा सामाचजक सद्भाव र साँस्कृमतक सिअचस्तत्व कायम गने
ददशामा प्रदे श सरकारका नीमत तथा कायाक्रमिरु पररलचषत छन्। सवै प्रकारका ववभे द,
उत्पीडन, वचञ्ितीकरणले पारे का प्रभाविरुको अन्त्य गदै समन्यावयक, समावेशी र सन्तुमलत
ववकास गना प्रदे श सरकार सदै व प्रमतवि छ ।
प्रदे श सरकारले तीन वषामा िामसल गरे का प्रमुख उपलचब्ििरु समेटेर यो पुचस्तका
प्रकाशन गररएको छ। यस अवमिमा नीमत, योजना र कानुनको मनमााण, सं स्थागत र
सं रिनागत ववकास, आमथाक, सामाचजक, भौमतक उपलचब्िबाट प्रदे शवासीको जीवनस्तरमा
सुिार एवं सङ्कीयताको कायाान्वयनमा मित्वपूण ा योगदान पुगेको छ।
सरकारको तीन वषे याराका क्रममा नेपाल सरकार, स्थानीय ति, सरकारी, मनजी,
सिकारी षेर, ममरराि तथा ववकास साझेदार, बुविजीवी, नागररक समाज, परकार र आम
नागररकबाट प्राप्त सद्भाव, साथ, सियोग, समथान र रिनात्मक सुझाविरुको उच्ि सम्मान
ृ प्र
ु ी नागररक बनाउने प्रदे श सरकारको लक्ष्य िामसल गना दृढतासाथ अचि
गदै समि
प्रद
देशः सख
बढ्ने अठोट व्यक्त गदा छु ।
िन्यवाद ।
४ फागुन २०७७
पृ्वी सुब्बा गुरुङ
मुख्यमन्री
3
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प्रद
प्र
देश सरकारका प्र
प्रममतबिताः
“समृि नेपाल: सुखी नेपाली” को राविय आकाङ्क्षालाई साकार पाना प्रदे शको सन्तुमलत,
ृ प्र
ु ी नागररक” मनमााण गना प्रथम
समन्यावयक र समावेशी ववकास गरी “स
समि
प्रद
देश: सख
पञ्चवषीय योजनाका लक्ष्यिरु मनम्न अनुसार रिे का छन्।


बिुआयाममक गरीबी सूिका� 14.2 प्रमतशतबाट 7 प्रमतशतमा झाने।



गण्डकी प्रदे शको वावषाक औसत आमथाक वृविदर 10.2 प्रमतशत पुर्याउने।



प्रमतव्यचक्त आय १०४३ अमेरकी डलरबाट १९५६ डलर पुर्याउने।



प्रदे शको कुल ग्रािावषास्थ उत्पादन ३ खबा ८ अबाबाट ४ खबा ६८ अबा पुर्याउने।



पूण ा बेरोजगारी दर ९ प्रमतशतबाट ४ प्रमतशतमा झाने ।



जन्मदाको अपेचषत आयु ७१.४ वषाबाट ७७ बषा पुर्याउने।



५ वषाममु नको वाल मृत्युदर (प्रमतिजार जीववत जन्ममा) २७ बाट २२ मा झाने।



दष स्वास्थकमीबाट प्रसूमत सेवा मलएका मविलाको सङ्क्ख्या ६९.९ प्रमतशतबाट ८०
प्रमतशत पुर्याउने।



प्रजनन उमेरका मविलामा रक्तअल्पता २८.२ प्रमतशतबाट १६ प्रमतशतमा झाने।



५ वषाममु नका वालवामलकामा रक्त ४६.२ प्रमतशतबाट १० प्रमतशतमा झाने।



आिारभूत तिमा खुद ववद्याथी भनाादर ९४.८ बाट ९९ प्रमतशत पुर्याउने।



गण्डकी मबश्व ववद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गने ।



गण्डकी प्राववमिक प्रमतष्टान स्थापना गरी सञ्चालन गने ।



एक मनवाि
ा न षर
े -एक सडक” मनमााण
सबै मनवाािन षेरलाई सडक सञ्जालले जोड्न “ए
गने।



प्रदे शमभरका सबै स्थानीय तिका प्रशासकीय केन्र जोड्ने सडक मनमााण गने।



आमथाक वषा ०७८/०७९ मभर “ग
गण्ण्ड
डकी प्र
प्रद
देश-उज्
ज्य
यालो प्र
प्रद
देश” बनाउने लक्ष्य पूरा गने।



आमथाक वषा ०७८/०७९ मभर सबै िरपररवारमा आिारभूत खानेपानी सुवविा पुर्याउने।



प्रदे श सरकारबाट िोवषत “ए
एक िर-एक िारा” को लक्ष्य पूरा गने।
4
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प्रदे शको

खाद्यान्न

उत्पादन

दोब्बर

बनाउन

कृवष

प्रणालीलाई

5

याचन्रकीकरण,

व्यवसायीकरण र आिुमनकीकरण गने।


गण्डकी प्रदे शलाई पयाटन िब र पोखरालाई नेपालको पयाटकीय राजिानीको रुपमा
ववकास गरी प्रदे शमभर वावषाक २० लाख पयाटक मभत्र्याउने।



पोखरामा अत्यािुमनक सुवविा सम्पन्न अन्तरााविय सम्मेलन केन्र मनमााण गने।



प्रदे शस्तरीय २ औद्योमगक षेर र सम्भाव्य दे चखएका ५१ स्थानीय तिमा औद्योमगक
ग्राम स्थापना गने।



सङ्क र पोखरा मिानगरपामलकासँगको सिकायामा प्रदे शस्तरीय बसपाका र पोखरा
मिानगरपामलकासँगको सिकायामा नगर बसपाका मनमााण गने।



अत्यािुमनक सुवविा र सािन सम्पन्न प्रदे श प्रिरी प्रचशषण प्रमतष्टान मनमााण गने।



सावाजमनक सेवा प्रवािलाई सरल, मछटो छररतो, पारदशी, जवाफदे िी, पररणाममुखी,
गुणस्तरीय, नागररकमैरी र प्रभावकारी बनाउन ववद्युतीय सुशासन प्रविान गरी मडचजटल
प्रदे श बनाउने।

5
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प्रद
प्र
देश ववकासको मागचा िर


नेपालको

सं वविानले

मनदे श

गरे का

ववकास, आमथाक

समृवि

तथा

सामाचजक

रूपान्तरणसम्बन्िी अमभभारा कायाान्वयन गदै नेपाललाई वव.सं . २०७९ सम्ममा अल्प
ववकमसत राििरूको समिू बाट ववकासशील रािमा स्तरोन्नमत गने, वव.स. २०८७ सम्ममा
ु का स्तरमा पुर्याउने र
ददगो ववकासका लक्ष्यिरूको प्रामप्तसँगै मध्यम आय भएको मुलक
वव.स. २१०० सम्ममा ववकमसत राि बनाउने राविय लक्ष्यलाई सिाउने गरी प्रदे शले
समपूरक र पररपूरकको भूममका मनवााि गने ।


ववकास व्यवस्थापनलाई सुदृढ गराउने गरी यथाथापरक उद्देश्य, रणनीमत र कायानीमत
सवितको प्रदे शको प्रथम पञ्चवषीय योजना, नेपाल सरकारको १५ औ योजना र स्थानीय
तिका आवमिक योजनासगँ सामञ्जस्यता कायम गने ।



ा ा, कायाान्वयन र
षेरगत नीमत, आवमिक योजना, कायाक्रम तथा आयोजना, बजेट तजुम
अनुगमन, मूल्या�न तथा सवेषणको कायालाई त्यमा आिाररत बनाउन आवश्यक
पूवाािार ववकास, षमता अमभवृवि तथा प्रादे चशक त्या�को सं स्थागत व्यवस्था गने ।



नेपालको सङ्क्िीयता समन्वय, सिकाया र सिकाररतामा आिाररत भएको िुँदा सङ्क्िीयता
कायाान्वयनका लामग प्रदे श प्रदे शका मबि, प्रदे श र स्थानीय तिका मबि एवम् प्रदे श
र सङ्कका मबि आयोजना र कायाक्रमका ववषयमा नीमतगत समन्वयका लामग सं स्थागत
व्यवस्था सुदृढ गने।



ववमभन्न तिका योजनािरुको वगीकरण, आयोजनािरूको छनौट, कायाान्वयन, अनुगमन तथा
मूल्या�न प्रवक्रयालाई स्थानीय तिमा सं स्थागत गने ।



प्रदे श गौरवका आयोजना छनोट गदाा चजल्लागत र पामलकागत सन्तुलन ममलाएर
समतामूलक आमथाक वृवि िामसल गना सियोग गने, नयाँ रोजगारीका अवसर सृजना गने,
उत्पादनमूलक आयोजनालाई प्राथममकता ददने।
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योजनाबि ववकासलाई नमतजामा आिाररत तथा व्यवचस्थत बनाउन आयोजना बैंकको
स्थापना

गरी

समग्र

योजना

तथा

षेरगत

नीमत

मनमााणको

कायालाई

अध्ययन

अनुसन्िानसँग आबि गरी अनुगमन प्रणालीलाई बमलयो बनाउने।


आयोजनाको छनौट, प्राथममकीकरण र स्रोत ववमनयोजन प्रभावकारी बनाउन मध्यमकालीन
खिा सं रिनालाई सं स्थागत गदै जाने।



ववकास मनमााण कायामा सं लग्न मनजी, सिकारी तथा सामुदावयक षेरको साझेदारी तथा
सिकायालाई प्रविान गने।

7
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षर
े गत उपलचब्ब्ि
ििरु
आमथक
ा षर
े


प्रदे शको कुल ग्रािस्थ उत्पादन आमथाक वषा २०७५/०७६ मा ३ खबा ८ अबा ९१
करोड रिेकोमा आमथाक वषा २०७६/०७७ मा बढे र ३ खबा २६ अबा ८७ करोड
पुगेको अनुमान छ।



आमथाक वषा २०७५/०७६ मा प्रदे शको आमथाक वृविदर ६.६५ प्रमतशत रिे कोमा
कोमभडको (Covid-19)

कारण आमथाक वषा २०७६/०७७ मा २.२९ प्रमतशतमा

सीममत िुन पुगेको छ। कोमभडको प्रभाव व्यवस्थापन गरी आमथाक वृविदर िनात्मक
बनाउनु प्रदे श सरकारका आमथाक नीमतको सफलता दे चखन्छ।


आमथाक वषा २०७५ को असारमसान्तसम्म प्रदे शका ववत्तीय सं स्थाले मनजी षेरमा रु. १
खबा ७६ अबा ७५ करोड ऋण लगानी गरे कोमा यो बढे र आमथाक वषा २०७६ को असार
मसान्तसम्म रु. २ खबा ६ अबा ५६ करोड र

आमथाक वषा २०७७ को असार

मसान्तसम्म रु. २ खबा ४७ अबा ६२ करोड पुगेको छ। मनजी षेरको लगानी आमथाक
वषा २०७४/०७५ को तुलनामा आमथाक वषा २०७५/०७६ मा १६.८६ प्रमतशतले र
२०७६/०७७ मा १९.८७ प्रमतशतले वृवि भएको मथयो।


आमथाक वषा २०७४/०७५ को असार मसान्तसम्म प्रदे शका ववत्तीय सं स्थाले रु. १ खबा
८८ अबा ९५ करोड मनषेप स�लन गरे कोमा यो बढे र आमथाक वषा २०७५/७६ को
असार मसान्तसम्म रु २ खबा २० अबा ३२ करोड र

आमथाक वषा २०७६/०७७ को

असार मसान्तसम्म रु. ३ खबा ७ अबा ८३ करोड पुगेको छ। मनजी षेरको बित
स�लन आमथाक वषा २०७४/०७५ को तुलनामा आमथाक वषा २०७५/०७६ मा
१६.६० प्रमतशतले र २०७६/०७७ मा ३९.७२ प्रमतशतले वृवि भएको मथयो।


आमथाक वषा २०७६/०७७ को अन्त्य सम्ममा प्रदे शका ववत्तीय सं स्थामा लगानीयोग्य रु
६० अबा मौज्दात रिे को छ।

8
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प्रदे शले अथातन्रको ठु लो अं श (कुल ग्रािास्थ उत्पादनको एक मतिाइ बराबर) ववप्रेषणबाट
(Remittence) प्राप्त गदाछ। प्रदे शले आमथाक वषा २०७६/०७७ मा रु १ खबा ३७
अबा ववप्रेषण प्राप्त गरे को अनुमान छ।



ववश्वव्यापी मिामारीको रुपमा फैमलएको कोमभड–१९ ले पयाटन, यातायात, कृवष, उत्पादन
तथा सेवा षेरमा पारे को प्रमतकूल प्रभावलाई न्यू नीकरण गदै उत्पादन तथा रोजगारी
अमभवृवि गना उद्यमी तथा व्यवसायीिरुलाई मनव्यााजी कजाा उपलब्ि गराउन एक अबा
रुपैँ याको व्व्य
यवसाय जीवन रषा कोष स्थापना गरी व्यवसाय जीवन रषा कजाा कायाक्रम
कायाान्वयनमा ल्याइएको छ।यस कायाक्रमको कायाान्वयनबाट कररब ८ अबा रुपैयाँ
बराबरको कजाा प्रवाि िुने अनुमान छ।यसबाट गण्डकी प्रदे शका पयाटन, यातायात,
उत्पादन तथा सेवामूलक व्यवसायको आमथाक गमतववमिमा बढोत्तरी भई उत्पादन तथा
रोजगारी अमभवृवि िुने प्रषेपण गररएको छ।



गण्डकी प्रदे शमा लगानीमै री वातावरण मसजाना गरी मनजी षेरको लगानीलाई आकवषात
तथा अमभवृवि गना लगानी अनुकूलन वातावरणको अध्ययन काया सुरु भएको छ।

ु न्न्छ
कृवष तथा पशप
छी ववकास


ँ ख
ु ै रेनी र
कृवष तथा पशुपन्छीजन्य उपजको गुणस्तर मनयमन गने उद्देश्यले तनिुँको आब
स्याङ्क्जाको मालु�ामा ववषादी अवशेष रतु ववश्लेषण प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालनमा

ल्याइएको छ। प्रदे श मभमरने कृवष उपज (तरकारी र फलफुल) को 3,000 भन्दा बढी
नमुना परीषण

गरी

प्रमतवेदनका

आिारमा

आयात

अनुममत

ददने, मनचित

अवमि

क्वारे न्टाइनमा राख्ने वा न� गने गररएको छ।


प्रदे शका प्राथममकता प्राप्त बाली/वस्तुिरूमा 1,489 मोडल फामा सञ्चालन गना अनुदान
ददइएको छ। यस कायाक्रमबाट प्रदे शलाई दुि, मासु, अण्डा तथा तरकारीजन्य बालीमा
आत्ममनभार िुन टे वा पुगेको छ। यस आमथाक वषामा थप 450 फमा स्थापना तथा
ववस्तार गना सियोग गररनेछ ।



ु यमन्न्र
ु ैरी नमन
ु ा कृ वष गाउँ
प्रदे शका 85 स्थानीय तिका ८७ गाउँमा मख्
ख्य
री जलवायम
कायाक्रम सञ्चालन भएको छ। गत वषा कायाक्रम सञ्चालन भएका ७२ गाउँमा कररब 9
िे क्टर जममनमा लगाइएको बेमौसमी तरकारी खेतीबाट कररब १२६ मेविक टन तरकारी
9
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उत्पादन भएको छ। त्यसै गरी सोिी कायाक्रमबाट ८१ िे क्टरमा फलफूल खेती, 11
िेक्टरमा चिया/कफी खेती र 20 िे क्टरमा अलैं िी खेती ववस्तार गररएको छ।


ु यमन्न्र
ु ैरी नमन
ु ा कृवषगाउँ कायक्र
मख्
ख्य
री जलवायम
क्रम
ा मबाट पशुपंषीतफा वाख्रा, ब�ुर र
कुखुराका कूल 1,050 व्यवचस्थत खोरिरु मनमााण गररएको छ। मासु उत्पादन वृवि
गना उन्नत नस्लका ५७ वोयर जातका वोका र २४१ व�ुरका पाठापाठी ववतरण
गररएको छ।



कृवष उपजको खररद सुमनचितता गना व्यवसावयक सं स्थासँग सिकाया गरी कृवष उपज
बजारीकरणको कायाक्रम अगामड बढाइएको छ। नमुना कृवष गाँउ कायाक्रमबाट
िालसम्म कुल ८,५00 कृषक िरपररवार प्रत्यष लाभाचन्वत भएका छन्।



प्रदे शमभर उत्पाददत कृवष उपजको सुरचषत भण्डारण र व्यवचस्थत बजारीकरणका लामग
स्थानीय ति, मनजी कम्पनी तथा कृवष सिकारी सं स्थासँगको सिकायामा २ कोल्ड स्टोर
र ४५ कोल्ड रूम मनमााण गररएको छ। यी भण्डारणमा कृवषजन्य उत्पादन 1328
मेविक टन, मि २० मेविक टन र मासुजन्य उत्पादन १४७ मेविक टन भण्डारण गने
षमता रिेको छ।



त्यसै गरी 8 पशुपन्छी बजार, कुखुरा ह्याचि� तथा मिमड� केन्र, 3 बिशाला, 31 दुग्ि
चिस्यान केन्र, 34 कृवष बजार केन्र, 2 वटस्युकल्िर ल्याव, 2 वप्रमसजन फामा

र 8

प्रशोिन केन्रको स्थापना र 53 फ्रेसिाउसको सुदृढीकरण गररएको छ।


उत्पादनलाई प्रशोिन र बजारीकरणसँग जोड्न कृवष षेरका १६ र पशुपन्छी षेरका ६
मूल्य श्रृ�लामा आिाररत उद्योग स्थापना कायाक्रम सञ्िालन गररएको छ।



प्रा�ाररक मलको प्रयोगमा वृवि ल्याउन 2,160 जना कृषकिरुलाई 1128.8 मेविक
टन प्रा�ाररक मल ववतरण गररएको छ।



उच्ि िनत्व प्रववमिमा आिाररत उन्नत जातका ४१,१३० स्याउका ववरुवा आयात गरी
ँ ैिा ववस्तार गररएको
मुस्ताङ, मनाङ र उत्तरी गोरखामा 13.2 िे क्टर षेरफलमा स्याउबग
छ जसबाट वावषाक कररव ७५० मेविक टन स्याउ उत्पादन िुने प्रषेपण गररएको
छ।यसबाट आमथाक वषामा मुस्ताङ चजल्लामा थप 8.75 िे क्टर षेरफलमा उच्ि िनत्व
10

u08sL k|b]z ;/sf/sf] tLg jif{ 11
प्रववमिमा आिाररत स्याउ बगैंिा ववस्तार भई वावषाक कररव ५०० मेविक टन स्याउ
उत्पादन वृवि िुने प्रषेपण गररएको छ।


बेरोजगार युवा वगालाइा कृवषमा आकवषात गना र व्यावसावयक कृवषको ववकासमा टे वा
पुर्याउन मनजी षेरसँगको सिकायामा "ममसक र गर" (Learn and Do) कायाक्रम सञ्चालन
गररएको छ।सो कायाक्रममा प्रारचम्भक िरणमा ५० जनालाई सिभागी गराउने प्रदे श
सरकारको योजना रिेको छ।



कृवष तथा पशुपालन व्यवसायमा िुन सक्ने जोचखम न्यू नीकरणका लामग मबमाको
वप्रममयममा नेपाल सरकारले दददै आएको ७५ प्रमतशत अनुदानमा प्रदे श सरकारबाट थप
25 प्रमतशत अनुदान उपलव्ि गराई मनःशुल्क कृवष मबमा िुने व्यवस्था ममलाई मबमा
कायाक्रम कायाान्वयन गररएको छ। िालसम्म मबमा कायाक्रममा २८० (कृवष तफा-२१ र
पशुपन्छी तफा २५९) कृषकिरुलाई आबि गररएको छ।



सिकारी सं स्था माफात् दुि स�लन र बजारीकरण गने कृषकिरुलाई उत्पादनमा
आिाररत प्रोत्सािन अनुदान उपलब्ि गराउने कायाक्रम अन्तगात िालसम्म सात दुग्ि
उत्पादक सिकारीमा आबि कृषकिरुलाई सम्वचन्ित सिकारी सं स्थामाफात् प्रमतमलटर
दुि उत्पादनमा २.५ रुपैयाँ प्रोत्सािन अनुदान उपलब्ि गराइएको छ।

सिकारी ववकास


एक सिकारी एक उत्त्प
पादन कायक्र
क्रम
ा म अन्तगात िालसम्म ४८ सिकारी सं स्थामाफात दुि,
तरकारी, कोदो, उखु, अलैं िी उत्पादन तथा माछा, कुखुरा र बाख्रापालन जस्ता ववमभन्न
षेरमा उत्पादन र बजारीकरण कायाक्रम सञ्चालन गररएका छन्। यी कायाक्रमबाट
४८० जना प्रत्यष रुपमा लाभाचन्वत भएका छन्।

भमू म व्व्य
यवस्स्थ
था


प्रदे शका ८ चजल्लाका १५ स्थानमा कुल 1,929 रोपनी खेतीयोग्य भूममको िक्लाबन्दी
गररएको छ।यसले उत्पादन वृवि गना सिाउ पुर्याउने अपेषा गररएको छ।यस आमथाक
11
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वषामा ववगतमा िक्लाबन्दी भएका स्थानमा याचन्रकीकरण प्रविान र थप ३,००० रोपनी
खेतीयोग्य भूममको िक्लाबन्दी गररनेछ।


पती जग्गा सीमा�न र अमभलेखीकरण गना प्रदे शमभरका सवै मालपोत र नापी
कायाालयिरुसँग समन्वय गरी नमुनाको रुपमा प्रत्येक चजल्लाको एक/एक पामलकामा
पती जग्गाको सीमा�न तथा अमभले खीकरण गने काया सुरु गररएको छ।



कास्की चजल्लाका स्थानीय तििरुको सीमाना अद्यावमिक गने काया सम्पन्न गररएको छ।

वन, भ-ू संरषण र जैववक वववविता


प्रदे शभर ३,९५२ सामुदावयक वनउपभोक्ता समूि, १,११९ कबुमलयती वन उपभोक्ता
समूि, एक साझेदारी वन, ३४ िाममाक वन

र एक िक्ला वनको कायायोजनामाफात

व्यवस्थापन र उपयोग भइरिेको छ। यसरी ववमभन्न वन व्यवस्थापनमाफात् ८,६१,०००
िेक्टर वन षेर सं रषण भएको छ।


५० िजारभन्दा बढी व्यचक्तिरुको सिभामगता रिे को समुदायमा आिाररत वन समूिमा
२५ िजारभन्दा बढी मविला, दमलत र जनजामत समुदायको सिभामगता रिे को छ। उक्त
समूिबाट कररब ६ लाख क्यू वफट काठ र १५०० िट्टा दाउरा उत्पादन भई आन्तररक
प्रयोगमा ल्याइएको छ। यस कायाक्रममा समूिले रु. ३ अरब भन्दा बढी रकमको कोष
पररिालन गरे का छन्।



प्रदे शमा लप्सी प्रशोिन, िमसङ्क्ग्रे सुगचन्ित ते ल, बेल प्रशोिन लगायतका समुदायमा
आिाररत २४ उद्योग स्थापना भएका छन ।



उच्ि प्रववमियुक्त नसारी, भू तथा जलािार व्यवस्थापन र स्थानीय समूिबाट ववमभन्न
प्रजामतका एकवषीय र बिुवषीय ७०,३८,२६५ मबरुवा उत्पादन भई सावाजमनक र मनजी
षेरमा वृषारोपणका लामग मनःशुल्क ववतरण भएका छन् ।



सरकारी तथा मनजी वनबाट कुल २०,९३,५७३.५२ क्युवफट काठ, २,८३७.४४ िट्टा
दाउरा र ७९,०९० के.चज. जडीबुटी उत्पादन भएको छ ।
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13

पोखरा मिानगरपामलकाको पिभै यामा प्रदे शस्तरीय प्राणी उद्यानको गुरुयोजना तयार गरी
जैववक सं रिना मनमााणको काम थालनी भएको छ ।



मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यू नीकरणका लामग नवलपुर चजल्लाका ववमभन्न स्थानमा कुल
४,३१३ ममटर ढलानसवितको मेस वायर फेचन्सङ मनमााण गररएको छ।वन्यजन्तुबाट
भएको आक्रमणबाट प्रभाववत जनतालाई षमतपूमताबापत रु.१,७९,९०,७२२।- रकम
राित स्वरुप ववतरण गररएको छ।



फेवातालको सं रषणका लामग बेतयानी, लौरुक, अँिेरी र िपान खोलामा प्रदे श सरकार तथा
पोखरा मिानगरपामलकाको सिकायामा िार मसल्टे सन ड्यम मनमााण सम्पन्न भएको छ।
रामसारमा सूिीकृत पोखरा उपत्यकाका नौ वटा ताल, मुस्ताङको वटटी र ढु म्वा ताल,
नवलपुरको ढवा तालको सं रषण र पूवाािार मनमााणको काम प्रारम्भ गररएको छ।

उद्य
द्योोग, वाचणज्
ज्य
य तथा आपूमता


प्रदे शमा नयाँ उद्योग ११,५४७ तथा

नयाँ व्यापार व्यवसाय १०,८७९ दताा गररएको

छ।


प्रदे शमा उद्योग ७,४९३ तथा व्यापार व्यवसाय ८,३७३ नवीकरण गररएको छ। २,५४९
उद्योग तथा व्यापार व्यवसायको नामसारी/ठाँउसारी गररएको छ।



नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदे शमा पेिोमलयम पदाथा भण्डार गनाका लामग तनिुँको
ँ ैरेनी गाउँपामलकामा सम्भाव्य स्थानको अध्ययन भएको छ।
आबुख



गररवी मनवारणका लामग लिु उद्यम ववकास कायाक्रमबाट ८,५८९ जना नयाँ उद्यमी
तयार भएका छन्। लिु उद्यमी १२२ जनाका लामग थप प्राववमिक सियोग प्रदान
गररएको छ।



नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा पोखरा मिानगरपामलका वडा नं. ३३ को पुडीटार र
नवलपुरको लोकािा खोलामा प्रादे चशक औद्योमगक षेर स्थापना तथा सञ्चालनका लामग
नापी र सभे को काया भइरिेको छ ।

13

14 u08sL k|b]z ;/sf/sf] tLg jif{


प्रदे श मभरको आपूमता व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन

उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको

मूल्य, गुणस्तर कायम गना तथा कालोबजारी, एकामिकार, मसचन्डकेट र काटे मलङ अन्त्य
गना मनयममत बजार अनुगमन गरी गुणस्तर र मूल्यमा मनयमन गररएको छ।


उपभोक्तालाई दै मनक उपभोग्य वस्तु खररद गदाा अपनाउनु पने सतकाताका लामग
जनिेतना मूलक अमभयान सञ्चालन भइरिे को छ ।



एक स्स्थ
थानीय ति, एक उद्य
द्योोगग्र
ग्रााम अन्तगात सम्भाव्य दे चखएका ५१ स्थानीय ति मध्ये
छनौट भएका २० स्थानीय तिमा उद्योगग्राम स्थापना काया अगामड बढाइएको छ ।

पयट
ा न


प्रदे शमा िालसम्म 308 िोमस्टे प्रविान गररएको छ। आमथाक वषा २०७५/७६ मा
२७४ िोमस्टे िरूमा पूवाािार (सामुदावयक भवन, स्वागतद्वार, सांस्कृमतक सं ग्रिालय,
पदमागा आदद) मनमााण काया सम्पन्न भएको छ। िालु आमथाक वषामा १३३ िोमस्टे िरुमा
पयाटकीय पूवाािार (पै दलमागा, सामुदावयक भवन, स्वागतद्वार, दृश्यावलोकन टावर,
सावाजमनक शौिालय) मनमााण काया भइरिेका छन्।



ववमभन्न चजल्लामा ९४.३१ वकलोममटर पदमागा/पैदलमागाको मनमााण, ममात, सम्भार,
सौन्दयीकरण र साइनेजको व्यवस्था गररएको छ ।



ववमभन्न चजल्लाका ७३ िाममाक पयाटकीय स्थलको ममात, सम्भार एवं सुिार भएको छ।
पयाटकीय गन्तव्य स्थलमा ववमभन्न पूवाािार मनमााण काया गररएको छ।



प्रदे श सरकारको पिलमा पोखराबाट भै रिवा, भरतपुर, मसमरा र ववराटनगरलाई जोड्ने
उद्देश्यका साथ मनयममत िवाई उडान सुरु गररएको छ ।



प्रदे शको पयाटन प्रविान गना “Glorious Gandaki” पयाटकीय िाण्ड तयार गरी
टे मलमभजन, एफ.एम. रे मडयो, छापा र अनलाइन मममडयामाफात् प्रिारप्रसार गररएको छ।
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ू ाि
भौमतक पव
ा ार
सडक यातायात


प्रदे शमभर पक्की (कालोपरे/ढलान) 1३७ वकलोममटर र ग्राभेल 292 वकलोममटर
सडक मनमााण सम्पन्न भइसकेको छ। यस आमथाक वषामभर २३७ वकलोममटर पक्की र
ग्राभेल ३४२ वकलोममटर मनमाणा सम्पन्न िुनेछ।आगामी २ वषा मभर सम्पन्न गने गरी
625 वकलोममटर सडक कालोपरे गना र 134 वकलोममटर ग्राभेल गना बिुवषीय ठे क्का
सम्झौता गरी मनमााण काया भइरिे को छ।



एक मनवाि
ा न षर
े एक सडक अन्तगात ३६ सडक आयोजना मध्ये ३५ सडक
आयोजनामा कालोपरे ३३६.१५ वकलोममटर र ग्राभेल ३५.१५ वकलोममटर स्तरोन्नमत
गने काया भइरिेको छ।



प्रा
प्रादे चशक 'क' वगक
ा ा १२ सडक आयोजना मध्ये ८ सडकको कुल ७०.८२
वकलोममटर कालोपरे र २२.२५ वकलोममटर ग्राभेल सडकस्तरमा स्तरोन्नमत काया भई
रिेको छ। बाँकी ४ सडक मध्ये सामलग्राम कोररडोर लोकमागा (मालु�ा-बास्टारीरानीिाट-रुरबेनी

सेमतबेनी-फलेबास-कुस्मा)आयोजनाको

िरणमा

छ।

रिे को

रुइला

ठे क्का

प्रवक्रया

सुरुवात

भन्ज्या�-साम्दो-ल्िो-प्रोक-वविी-मसददावास

सडक

गने
र

दुम्कीवास-मरवेणी सडकको EIA स्वीकृमतको िरणमा रिेको छ। मनाङको थोिेलाकेपास सडकको डीपीआर तयारीका क्रममा रिे को छ।


स्थ
र जोड्
ड्न
ने १७ सडक आयोजना मध्ये ११ सडक आयोजनाको कुल
स्थानीय तिको केन्न्र
६७.६४ वकलोममटर कालोपरे सडकस्तरमा स्तरोन्नमतको काया भइरिे को छ। ३
सडकको ठे क्का प्रवकया सुरु र ३ सडकको मडपीआर तयारीका क्रममा रिे को छ ।



िालसम्म पामलकाको केन्रसम्म सडक नजोमडएको गोरखाको ि ुमनुिी र मनाङको
नापााभमू मका केन्रमा सडक सञ्जाल पुर्याउने लक्ष्य अनुसार ववस्तृत आयोजना प्रमतवेदन
तयार भई वातावारणीय प्रभाव मूल्या�न सम्बन्िी अध्ययन भइराखेको छ।
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प्रदे शमा २११ सडक पुल मनमााण गने लक्ष्यमध्ये ३४ सडक पुलिरू सम्पन्न भएका
छन्। ७१ सडक पुल मनमााणािीन, १७ सडक पुल ठे क्का प्रवकयामा रिेका र ८९
सडक पुल डीपीआर मनमााणको प्रवक्रयामा रिे का छन्।



प्रदे शमा २२६ झोलु�े पुल मनमााण गने लक्ष्यमध्ये १० झोलु�े पुल मनमााण सम्पन्न, ५६
झोलु�े पुल मनमााणािीन र १६० झोलु�े पुल डीपीआर तयारीको िरणमा छन्।

ऊजाा ववकास


प्रदे श सरकार गठन िुँदा ववद्युतमा पिुँिप्राप्त पररवार ८२.२ प्रमतशत रिे कोमा िाल वृवि
भई ८७.३९ प्रमतशत पुगेको छ।बाँकी रिे का पररवारलाई ववद्युतमा पिुँि पुर्याउन
मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, लमजुङ, मनाङ, गोरखा, कास्की र नवलपुर चजल्लामा ववद्युत
ववस्तार गने काया भइरिे को छ।



िालसम्म राविय प्रसारण लाइनमा नजोमडएका गोरखा, म्याग्दी, मनाङ र मुस्ताङ
चजल्लाका ११०५ िरिुरीमा प्रदे श सरकारको ७५ प्रमतशत सिुमलयतमा िरे ल ु सौया
ऊजाा प्रववमि जडान गरी सोलार बत्ती बमलसकेको छ।



सात चजल्लाका ९५७ वकलोवाट षमताका २६ लिु जलववद्युत ् आयोजनाको ममात
काया सम्पन्न गरी ववद्युत ् मनयममत गररएको छ। १८०३ वकलोवाट षमताका ४३ लिु
जलववद्युत ् आयोजनािरुको ममात काया सम्पन्न भई 12 िजार 7 सय 65 िरिुरी
लाभाचन्वत भएका छन्।



मुख्यमन्री तथा मचन्रपररषद्को कायाालयमा (४१ वकलोवाट वपक) र भौमतक पूवाािार
ववकास मन्रालयमा (२९ वकलोवाट वपक) षमता गरी ७० वकलोवाट वपक षमताको
सोलार मग्रड टाई प्रणाली जडान गरी नेट ममटररङको प्रवन्ि ममलाईएको छ।



प्रदे श सरकारको ववद्युत ् काठे पोल प्रमतस्थापन गने नीमत अनुरुप िालसम्म २९,८११
काठे पोल चस्टल पोलद्वारा प्रमतस्थापन गररएको छ ।यसबाट १लाख ४६ िजार १
सय ८२ जनसङ्क्ख्या लाभाचन्वत भएका छन्।



ववद्युतीय सवारी सािनलाई प्रोत्सािन गना नमुनाका रुपमा तनिुँ, कास्की र पवातमा गरी
३ िाचजाङ स्टे शनको मनमााण गररएको छ।
16
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खानप
े ानी तथा सरसफाइ


प्रदे श सरकारले िोषणा गरे को एक िर-एक िारा कायाक्रम अन्तगात िालसम्म सम्पन्न
243 आयोजनाबाट 55,060 मनजी िारा जडान सम्पन्न भई 2 लाख ८५ िजार १
सय ८४ जनसङ्क्ख्या लाभाचन्वत भएका छन्।यस आमथाक वषाको अन्त्यसम्म 75,562
मनजी िारा जडान गररनेछ यसबाट ३ लाख 99 िजार ९ सय ९५

जनसङ्क्ख्या

लाभाचन्वत िुनेछन्।


ू खानप
प्रदे शका सबै नागररकलाई आिारभत
े ानी सव
े ा पुर्याउन सञ्चामलत १२६ खानेपानी
आयोजना मध्ये यसै वषामभर ८ आयोजना सम्पन्न िुने गरी काया अगामड बढाइएको
छ।



खानेपानी गुणस्तर सुिार गरी मध्यम तथा उच्ि स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउन
आरू�खोला सिलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना कायाक्रम सुरुवात गररएको
छ।



जीणा तथा आंचशक रुपमा सञ्चालनमा रिे का ७६ खानेपानी योजनािरुको ममात सम्भार
काया भइरिेको छ।

मसंिाइ तथा नदी मनयन्न्र
रण


प्रदे श सरकारको मसं िाइ सुवविा ववस्तार गने नीमतअन्तगात स्याङ्क्जा चजल्लाको िापाकोट
टार, तनिुँ चजल्लाको अरौलीपुट्टार, पवात चजल्लाको फले वास र लमजुङ चजल्लाको
रम्िाटार मसं िाइ प्रणाली एवं कृषक कुलो सुिार तथा पुनस्थाापना सुिार योजना, नयाँ
सति मसं िाइ योजना, भूममगत मसं िाइ योजना सवित २०5 मसं िाइ योजना मनमााण काया
सम्पन्न गरी १९५4 िेक्टर नयाँ कमाण्ड षेर र पुरानो मसं िाई प्रणाली ममातबाट
३५४६ िेक्टर गरी ५५०० िे क्टर जममनमा बाह्रै मविना मसं िाइ सुवविा पुर्याइएको
छ।
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नवलपुरको उचल्टखोलामा नयाँ बाँि मनमााण गरी मसं िाई योजना सञ्िालनमा ल्याइएको
छ।पोखराको सेती निर प्रणालीको बाँि पुनस्थाापना काया सम्पन्न भएको छ।थप २९०
नयाँ मसं िाइ आयोजना मनमााणािीन अवस्थामा रिे का छन्।



सालबसाली रुपमा ३१२ नदी मनयन्रण/तटबन्ि योजनािरु सम्पन्न भएका छन्।
यसबाट ५१.२९ वकलोममटर तटबन्ि मनमााण भई बस्ती, बजार, जग्गा, भौमतक र
सांस्कृमतक सम्पदाको सं रषण भएको र १००२ िेक्टर जग्गा उकास भएको छ। िाल
४७ योजनािरु मनमााणािीन रिे का छन् । यसबाट िालसम्म मसं िाइ तथा नदी
मनयन्रणतफा ७८ िजार २ सय ४० जनसङ्क्ख्या लाभाचन्वत भएका छन्।



साना मसं िाई तफा नयाँ कुलो मनमााण र जीणा अवस्थामा रिे का तथा ममात गनुप
ा ने पुराना
कुला सञ्चालनका लामग ५०३ आयोजनािरु कायाान्वयन गरी कररब २५० िे क्टर
भूमममा मसं िाइ सुवविा उपलब्ि गराइएको छ।



ँ ीगत अनुदानबाट सञ्चामलत 413 साना मसं िाइ योजनािरुको
प्रदे श सरकारको पुज
मनमााणबाट 140 िे क्टर मसं चित षेरफल ववस्तार भएको छ।

यातायात व्व्य
यवस्स्थ
थापन


पोखराको पृ्वी िोकमा ड्राइमभ� परीषण केन्र मनमााण सम्पन्न भएको छ। यातायात
व्यवस्था कायाालय (लाइसेन्स) कास्कीको आफ्नै जग्गामा भवन बनाई कायाालयबाट
सेवा सुिारु गररएको छ।



यातायात षेरबाट िालु आमथाक वषाको पौष मसान्तसम्म रू 92 करोड 33 लाख
रुपैया

राजस्व स�लन भएको छ ।

शिरी ववकास


कुस्मा, फले वास र पुतलीबजार नगरपामलकालाई स्याटे लाइट मसटीको रुपमा ववकास
गना ववस्तृत

आयोजना

प्रमतवेदन

तयार

गरी

मनमााण

काया सुरु

गररएको

छ।

शुक्लागण्डकी, मध्यनेपाल र मभमाद नगरपामलकालाई स्याटे लाइट मसटीको रुपमा
ववकास गना सम्भाव्यता अध्ययन गररएको छ।
18
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ु मनम
ती ववकास र पन
ा ाण
ा
आवास, वस्स्त


दमलत, ववपन्न, लोपोन्मुख र अमत सीमान्तीकृत जामत तथा समुदायका लामग सुरचषत

क्रम
ा म अन्तगात िाल सम्म पवििान
आवासको व्यवस्था गना जनता आवास कायक्र
भएका २,९०१ लाभग्रािी मध्ये १,७३१ लाभग्रािीसँग सम्झौता भएको र १,३२० िर
मनमााण सम्पन्न भई िस्तान्तरण गररएको छ|


कास्कीचस्थत बयाली मनकामना बिुउद्देश्यीय सामुदावयक भवन, पवात चस्थत जयमा
आमा समूि, तनिुँचस्थत मछम्केश्वरी सामुदावयक भवन लगायत ववमभन्न चजल्लाका ३१
सङ्क, सं स्थाको भवन मनमााण र ममात सम्भार काया सम्पन्न गररएको छ |



प्रदे श र स्थानीय तिको सिलगानीमा १२ सावाजमनक शौिालय र ४७ स्थानमा सविद
पाका तथा मनोरन्जन स्थल मनमााण सम्पन्न गररएको छ। कास्कीको माछापुच्रे ,
स्याङजाको कालीगण्डकी र पवातको वविादी गाउॅपामलकामा बिुउद्देश्यीय सभािल
मनमााण गररएको छ। अन्य ११ बिुउद्देश्यीय सभािल मनमााणािीन रिेका छन् |



ववमभन्न चजल्लामा ४५ प्रादे चशक सरकारी भवन मनमााण तथा ममात सम्भारको काया
सम्पन्न गररएको छ।



नवलपुरको कावासोतीमा एकीकृत प्रादे चशक सरकारी भवन मनमााणको लामग ववस्तृत
आयोजना प्रमतवेदन तयारी काया अगामड बढाइएको छ।



गण्डकी प्रदे श िावफक प्रिरी कायाालय, चजल्ला िावफक प्रिरी कायाालय कास्की,
ँ ख
ु ै रेनी लगायतका प्रिरी एकाइमा भौमतक पूवाािार
इलाका प्रिरी कायाालय आब
स्तरोन्नमतको काया गररएको र अन्य प्रिरी एकाइिरुको ममात सम्भारको कायाक्रम
कायाान्वयन भईरिेको छ।



कारागार कायाालयको व्यवस्थापनतफा कारागार कायाालय कास्की, तनिुँ, गोरखा,
लमजुङ र पवातमा ववमभन्न पूवाािार ममात सम्भारको काया सम्पन्न भएको छ ।



कास्की, गोरखा, लमजुङ तथा बाग्लुङ चजल्लामा सञ्चामलत मानव सेवा आश्रमिरुको
पूवाािार मनमााणको काया भइरिेको छ ।
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संिार तथा सूिना प्र
प्रवववमि


परकार मिासङ्क गण्डकी प्रदे श पोखरा तथा बाग्लुङ चजल्ला शाखाको भवन मनमााण गना
प्रदे श सरकारको तफाबाट अनुदान सियोग उपलब्ि गराइएको छ।



सञ्चारकमीिरुको षमता ववकासका लामग ववमभन्न कायाक्रमिरु सम्पन्न गररएका छन्।



साइबर अपराि मनयन्रणका ववषयमा काम गना गण्डकी प्रदे शका ३२ जना प्रिरी
कमािारीलाई साइबर अपराि न्यू नीकरणका ववषयमा तामलम प्रदान गररएको छ ।



पोखरा मिानगरपामलका वडा नं १८, जामुनबोटमा प्रदे श सूिना प्रववमि पाका स्थापनाका
लामग सम्भाव्यता अध्ययन भइरिे को छ।



ववद्यालयमा सूिना प्रववमिको पिुँि बढाउन प्रदे शका ९५ आिारभूत ववद्यालय र १८१
माध्यममक ववद्यालयमा कम्प्युटर ल्याव स्थापना र सञ्चालन भई ७६०० जना आिारभूत
ववद्यालयका र ४५२५० जना माध्यममक तिका ववद्याथीिरुले कम्प्युटर चशषा तथा
प्रयोगात्मक अभ्यास गने अवसर प्राप्त गरे का छन् ।

सामाचजक षर
े
चशषा:


विमाली तथा दुगम
ा षेरका ववद्याथीिरुको चशषामा पिुँि र गुणस्तर ववस्तार गनाका
लामग मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङ चजल्लाका ५ नमुना ववद्यालयमा छारावास मनमााणको
काया सुरु गररएको छ।



दुगम
ा र विमाली षेरका गोरखा, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङ चजल्लाका ववद्यालयमा
अध्ययनरत १०० जना ववद्याथीका लामग आवास छारवृचत्त प्रदान गररएको छ ।



४९ सामुदावयक क्याम्पसमा कम्प्युटर प्रयोगशाला, भवन ममात र पुस्तकालयको
व्यवस्थापन र स्तरोन्नमत गना सियोग गररएको छ।



तीन आव�क क्याम्पसका ववज्ञान प्रयोगशाला र पुस्तकालयको व्यवस्थापन सुिार
गररएको छ। १० चजल्लाका २४ स्थानीय तिमा सावाजमनक पुस्तकालयको पूवाािार
ववकास र पुस्तकालय व्यवस्थापन गररएको छ।
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सूिना प्रववमिको प्रयोगमा ववशेष जोड दददै पूव ा प्राथममक/ बालववकास चशषाका ४७१
जना सिजकताा, आिारभूत तिका १५९९ जना, माध्यममक तिका ४९६ जना
चशषकिरुका लामग पेसागत ववकास प्रमाणीकरण तामलम प्रदान गररएको छ।



प्रारचम्भक कषा पढाइ कायाक्रम (Early Grade Reading Programme EGRP) अन्तगात
२१० जना चशषकिरुका लामग षमता ववकास कायाक्रम सञ्चालन गररएको छ। सबै
तिका २५३ जना प्रिानाध्यापकिरुका लामग नेतत्ृ व षमता ववकास कायाक्रम सञ्चालन
गररएको छ।



टनेल इचञ्जमनयररङमा स्नातकोत्तर तिको पाठ्यक्रम मनमााण भई ईचञ्जमनयररङ अध्ययन
सं स्थान, पचिमाञ्चल क्याम्पस पोखरामा पठनपाठन शुरुआत भएको र िाल २० जना
ववद्याथी अध्ययनरत रिेका छन्।



गण्डकी प्रदे श सरकार र ममरराि िीनको िे नान प्रान्त सरकारमबि भएको सिममत
अनुसार िे नान नमाल ववश्वववद्यालयमा प्राववमिक चशषा अध्ययन गना ८ जना ववद्याथीले
छारवृचत्त प्राप्त गरे का छन्।



१४१ माध्यममक ववद्यालयिरुमा ववज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालनका लामग
सियोग गररएको छ। माध्यममक ति (कषा ११-१२) मा ववज्ञान ववषय सञ्चामलत १३
ववद्यालयमा ववज्ञान प्रयोगशाला स्थापना भई २६०० जना ववद्याथी लाभाचन्वत भएका
छन्। ४१ प्राववमिक माध्यममक ववद्यालयमा कम्प्युटर ल्याव तथा शैचषक सामग्री एवम्
शैचषक उपकरण व्यवस्थापन भई १२३० जना ववद्याथीले प्रयोगात्मक रुपमा मसक्ने
अवसर प्राप्त गरे का छन् ।



एकीकृत पाठ्यक्रम (कषा १-३) पररषणका रुपमा रिे का गोरखा र तनिुँका १२
ववद्यालयका प्र.अ. एवम् चशषकको षमता ववकास गररएको छ ।



गररब, दमलत, अल्पसङ्क्ख्यक समुदायका एमवीवीएस, इचन्जमनयररङ्, कृवष र पशु ववज्ञान
षेरमा छारवृचत्त प्राप्त ५ जना ववद्याथीलाई मुख्यमन्री उच्ि चशषा प्रोत्सािन छारवृचत्त
प्रदान गररएको छ। साथै स्नातकोत्तर तिमा अध्ययनरत १४ गरीब, दमलत, अल्पसं ख्यक
समुदायका ववद्याथीलाई प्रमत ववद्याथी ३० िजार रुपैँ या शैचषक अनुसन्िान सियोग
प्रदान गररएको छ।
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प्रदे शका प्रत्येक मनवाािन षेरमा स्वावलम्बी र रािप्रेमी नागररक उत्पादन गने उद्देश्यले
३६ ववद्यालयमा आदशा ववद्यालय ववकास कायाक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। ६१
बालववकास केन्रलाई नमुना बालववकास केन्रमा स्तरोन्नमत गररएको छ। स्थानीय
तिको समन्वयमा सामुदावयक ववद्यालयलाई खेलकुद र स�ीत ववद्यालयका रुपमा
ववकास गना स�ीत २४ ववद्यालयिरु छनौट गरी कायाक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको
छ।जसबाट ९९१५ जना ववद्याथीिरु लाभाचन्वत भएका छन् ।



चशषामा मूलप्रवािीकरणका लामग मदरसा/ गुम्बा/ गुरुकुल/ आश्रम र वैकचल्पक
ववद्यालय गरी २२ ववद्यालयलाई सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनका लामग प्रदान गररएको
अनुदानबाट ४४० जना बालबामलकािरु लाभाचन्वत भएका छन् ।



जीवनोपयोगी मूल्य मान्यतामा आिाररत राविय तथा अन्तरराविय स्तरमा प्रमतस्पिाा गना
सषम जनशचक्त तयार गना गण्डकी ववश्वववद्यालय स्थापना गररएको छ । जसमा सूिना
प्रववमि र चिवकत्सा ववज्ञान गरी दुई स�ायमा पढाई सञ्चालन गने तयारी गररएको छ।
सूिना प्रववमिको मिे न्रपुलमा र चिवकत्सा ववज्ञानको पोखरा मिानगरपामलका वडा नं.
३२, स्यालतिरोमा पूवाािार मनमााण भइरिे को छ।



ववश्वववद्यालयको पूवाािार मनमााणका लामग कास्की चजल्लाको पोखरा मिानगरपामलका
३२ चस्थत मालेपाटन र स्यालतिरोमा ३५२ रोपनी १५ आना जग्गा र तनिुँ चजल्ला
शुक्लागण्डकी न.पा. को वेलिौतारामा १७५ रोपनी जग्गा प्राप्त भएको छ।



गण्डकी

प्रदे शमा

प्राववमिक

चशषा

तथा

व्यावसावयक

तामलमको

स्तर

मनिाारण,

प्रमाणीकरण तथा बजार माग अनुरुपका मध्यमस्तरको मानव सं सािन ववकास गने
उद्देश्यले गण्डकी प्राववमिक चशषा तथा व्यावसावयक तामलम प्रमतष्टान स्थापना गररएको
छ।प्रमतष्टानको

भौमतक

पूवाािार

ववकासका

लामग

स्याङ्क्जा

चजल्ला

फेदीखोला

गाउँपामलका वडा नं १ गुन्दुममा १४७ रोपनी २ आना जग्गा प्राप्त भएको छ।


भौमतक पूवाािार मनमााणका लामग ववस्तृत आयोजना प्रमतवेदन बनाउने र स्रोत खोज्ने
काया भइरिेको छ।

22
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स्स्व
वास्स्््य


प्रदे श मातितका अस्पतालिरुमा ५२ शैया सिन उपिार कषमा २४ थान भेचन्टले टर
जडान भइसकेको र १३ थान जडानको क्रममा रिे का छन्। िौलामगरी उपप्रादे चशक
अस्पताल बागलुङ, लमजुङ, गोरखा, मध्यववन्दु र सङ्क्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल
कास्कीमा २५ शैयाका दरले कुल १२५ शैयालाई िाई मडपेन्डे न्सी युमनट (HDU) मा
स्तरोन्नमत गररएको छ।



िौलामगरी उपप्रादे चशक अस्पताल बागलुङ तथा पवात, मुस्ताङ, म्याग्दी, तनिुँ, गोरखा,
नवलपुर चजल्ला अस्पतालमा मिारी च्याम्बर जडान भई सकेको छ। स्याङजा, मनाङ र
लमजुङ अस्पतालमा जडानको क्रममा रिेको छ।



िौलामगरी उपप्रादे चशक अस्पताल बागलुङ, पवात, म्याग्दी, स्याङ्क्जा र मातृचशशु ममते री
अस्पताल कास्कीमा अचक्सजन प्लान्ट जडान काया सम्पन्न गरी सेवा सुिारु भएको छ।



गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, मध्यववन्दु अस्पताल नवलपुर र लमजुङ चजल्लाका अस्पतालमा
अचक्सजन प्लान्ट जडान तथा सञ्चालनको काया अचन्तम िरणमा रिे को छ ।



मातृचशशु ममते री अस्पताल कास्की, िौलामगरी उपप्रादे चशक अस्पताल बागलुङ, पवात,
मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, कास्की, तनिुँ, गोरखा, लमजुङ र मध्यववन्दु अस्पताल नवलपुरमा
आवश्यक पने औजार/उपकरण जडान गरी स्वास््य सेवालाई प्रभावकारी बनाइएको
छ।



िौलामगरी उपप्रादे चशक अस्पताल बागलुङ, पवात, कास्की, तनिुँ, गोरखा, मनाङ, स्याङ्क्जा,
लमजुङ चजल्लाका अस्पतालमा इले क्िोमनक मेमडकल रे कडा (EMR) प्रणालीको स्थापना
गरी स्वास््य सम्बन्िी त्या�लाई व्यवचस्थत गररएको छ।



िौलामगरी उपप्रादे चशक अस्पताल बागलुङ, बेनी अस्पताल म्याग्दी, स्याङ्क्जा चजल्ला
अस्पताल, दमौली अस्पताल तनिुँ र पवात अस्पतालमा डायलाइमसस सेवा सञ्चालनमा
ल्याइएको छ ।



सबै चजल्लाका ववमभन्न तिका १७५ ववद्यालयमा ववद्यालय स्वास््य चशषा कायाक्रम
सञ्चालन गररएको छ।



दुगम
ा स्थानमा रिे का 47 जना जवटलतायुक्त गभावती तथा सुत्केरी मविलालाई Air
Lifting गरी सुवविासम्पन्न अस्पतालमा ल्याई उपिार गराइएको छ।
23
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िौलामगरी उपप्रादे चशक अस्पताल बागलुङ तथा पवात, मुस्ताङ, म्याग्दी, कास्की, तनिुँ,
गोरखा, नवलपुर र स्याङ्क्जा चजल्लाका अस्पतालमा फोिोरमैला व्यवस्थापनका लामग
आवश्यक औजार/उपकरण खररद भई भवन मनमााण काया सम्पन्न भएको छ।



सवारी सािन नभएका ११ अस्पतालका लामग सवारी सािनको व्यवस्था गररएको छ ।



लेखनाथ सामुदावयक लायन्स अस्पतालको स्वाममत्व प्रदे श सरकारमा िस्तान्तरण भई
मममत २०७७/०४/०१ मा गण्डकी प्रदे श सङ्क्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको
रूपमा स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ। िाल रिे को ५० शैयालाई स्तरोन्नमत तथा
नयाँ ५० शैया थप गरी १०० शैया बनाउन भवन मनमााण काया प्रारम्भ भएको छ।
यससँगै प्रदे शस्तरको प्रयोगशाला भवन मनमााणको काया पमन प्रारम्भ गररएको छ।



गण्डकी प्रदे श सरकार र मानव ववकास तथा सामुदावयक सेवा सं स्थामबि सम्झौता भई
लमजुङ सामुदावयक अस्पताललाई चजल्ला अस्पतालका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको
छ।



आयुवेद सेवालाई प्रभावकारी बनाउनको लामग पोखरा मिानगरपामलका-२६, राखी
डाँडाँमा २७ रोपनी जग्गा प्रदे श सरकारको स्वाममत्वमा ल्याई प्रादे चशक आयुवेददक
अस्पताल र आयुवेद तथा वैकचल्पक चिवकत्सा सम्वन्िी औषिी उत्पादन तथा प्रशोिन
केन्रको मनमााण प्रवक्रया अगामड बढाइएको छ।



िौलामगरी उपप्रादे चशक अस्पताल बागलुङलाई २०० शैयामा, पवात, कास्की, स्याङ्क्जा,
मध्यववन्दु र दमौली अस्पताललाई ५० शैयामा र मनाङ एवं मुस्ताङ चजल्ला
अस्पताललाई २५ शैयामा स्तरोन्नमत गने काया प्रारम्भ गररएको छ ।



प्रदे शको स्वास््य आपूमता केन्र र वायोमेमडकल इक्युप्मेन्ट प्रयोगशालाको भवन
मनमााणको तयारी भइरिे को छ।

24
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कोमभड-१९ व्व्य
यवस्स्थ
थापन (रोकथाम तथा उपिार) ववशष
क्रम
ा म
े कायक्र


सरकारको सीममत स्रोत र सािनको अमिकतम उपयोग गरी कोमभड-१९ को सङ्क्क्रमण
रोकथाम,

प्रभावकारी

मनयन्रण

तथा

व्यवस्थापन

गना

माननीय

मुख्यमन्रीज्यू को

सं योजकत्वमा उच्िस्तरीय मनदे शक समममत, माननीय आमथाक माममला तथा योजना
मन्रीज्यू को सं योजकत्वमा व्यवस्थापन सिजीकरण समममत र प्रमुख सचिवको नेतत्ृ वमा
समन्वय समममत गठन गररएको छ। मनदे शक समममतको मनदे शन अनुसार कोमभड-१९
मिामारी प्रभावकारी रुपमा मनयन्रण तथा व्यवस्थापन गना थप १० ववषयगत
समममतिरू गठन गरी पररिालन गररएको छ।


तत्कालीन पररचस्थमतमा गण्डकी प्रदे शमा कोमभड-१९ का सङ्क्क्रममतिरुको उपिार एवं
व्यवस्थापन गना प्रदे श सरकारको मसफाररसमा स्वास््य तथा जनसङ्क्ख्या मन्रालय
माफात् पोखरा स्वास््य ववज्ञान प्रमतष्टान, कास्की, जीवप कोइराला श्वासप्रश्वास उपिार
केन्र तनिुँ र िौलामगरी उपप्रादे चशक अस्पताल, बागलुङलाई चजम्मेवारी ददइएकोमा
सङ्क्क्रमण बढ्दै गएको सन्दभामा सम्पूण ा चजल्ला चस्थत अस्पतालिरुमा सङ्क्क्रममतिरुको
व्यवस्थापनका लामग षमता ववकास गदै कोमभड –१९ का सङ्क्क्रममतिरुको उपिार
भै रिे को छ । प्रदे शभरी दै मनक ३०० को िारािारीमा सङ्क्क्रममत िुँदा आइसोले सन
केन्रको उच्ि मागलाई ध्यानमा राखी सरकारी सामुदावयक तथा मनजी षेरका
अस्पतालिरुमा १४१३ शैया सवितका ४० आइसोले सन केन्रिरु स्थापना गरी
सङ्क्क्रममतको व्यवस्थापन िुदै आएको छ।



गण्डकी प्रदे श सरकारले प्रदे शस्तरमा पविलो पटक सं क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल
२०७७ श्रावण १ गते देचख सञ्चालनमा ल्याई ५० शैया सवितको कोमभड-१९
अस्पतालका रुपमा सङ्क्क्रममतलाई राखी उपिार गने व्यवस्था ममलाइएको छ ।



सुरुमा कोमभड-१९ को पीसीआर परीषणको व्यवस्था प्रदे शमा नभएकाले यसका लामग
नमुना काठमाण्डौमा पठाउनु पने बाध्यता रिे कोमा र प्रदे शमै स्वाबको परीषण गना
पीसीआर मेमसन सवितको प्रयोगशालाको व्यवस्थाका लामग प्रदे श सरकारको मसफाररसमा
स्वास््य तथा जनसङ्क्ख्या मन्रालयले तुरुन्तै एउटा पीसीआर मेमसन सवित २ जना ववज्ञ
प्राववमिकिरु खटाई पोखरा स्वास््य ववज्ञान प्रमतष्टानको प्रयोगशालामा २०७६ िै र १८
गते देचख नै नमुना परीषण कायाको सुरुवात गररएको,
25
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मातितमा प्रदे श षयरोग उपिार केन्रको िातामा २ पीसीआर मेमसन सवितको
प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। उक्त प्रयोगशालामा िालै नेपाल
सरकारबाट प्राप्त एउटा अटो एक््याक्सन मेमसन समेत जडान गरी पीसीआर परीषणको
षमता ववस्तार गररएको छ ।


प्रयोगशाला सेवालाई सिज बनाउन र पररषणको दायरा बढाउनका लामग बागलुङ
अस्पतालमा पीसीआर मेमसन स्थापनाका लामग पूवाािार ववकास, स्वास््य सामग्री खररद
र जनशचक्त व्यवस्थाका लामग बजेट उपलब्ि गराइसवकएको छ। उक्त अस्पतालमा
मछटै नै परीषण सेवा सुरु गररने छ| त्यसै गरी मध्यववन्दु अस्पतालमा पीसीआर परीषण
प्रयोगशाला स्थापनाको पूवाािार ववकासका लामग बजेट उपलब्ि गराउनुका साथै
बायोसेफ्टी

क्यामबनेट

लगायतका

मेमसन

उपकरण

र

स्वास््य

सामग्री

उपलब्ि

गराइसवकएको छ। प्रयोगशाला भवन मनमााण काया केिी ददनमै पूरा िुँदैछ।

तुरुन्त

शल्यवक्रया गनुप
ा ने मबरामीिरुका लामग तत्काल परीषण नमतजा ददनुपने भएको िुँदा
अत्यािुमनक प्रववमियुक्त चजन एक्स्पटा मेमसनद्वारा पररषण गरी तत्कालै नमतजा उपलब्ि
गराउने व्यवस्था ममलाइएको छ |


सम्वत् २०७७ कामताकसम्म दै मनक कम्तीमा ४०० र बढीमा ११०० सम्म पीसीआर
पररषण भईरिे कोमा लषण नदे चखए सम्म स्याम्पल नमलने, एक पटक पोचजवटभ नमतजा
आएपमछ लषण नदे चखएमा १४ ददनसम्म िोम आइसोले सनमा बस्ने र पुन: पररषण
नगने कायाववमिमा उल्ले ख भएको कारण मचङ्क्सर दे चख दै मनक कररब ३०० जनाको
पररषण भइरिे को छ | स्याम्पल कले क्सन िुनासाथ २४ दे चख ७२ िण्टा सम्ममा
परीषण नमतजा ववतरण गने गररएको, नमतजा नेगेवटभ वा पोचजवटभ आउनासाथ
सम्बचन्ित

चजल्लाका

स्वास््य

कायाालयिरु,

गाउँपामलका/नगरपामलकाका

स्वास््य

सं योजकिरुलाई जानकारी ददने गररएको छ। सम्बचन्ित व्यचक्तिरुलाई एसएमएस
माफात परीषण नतीजा प्राप्त िुने व्यवस्था समेत ममलाइएको छ।


तत्कालीन पररचस्थमतमा प्रदे शमा ववद्यमान स्वास््यकमीिरुमा कोमभड-१९सं क्रमणको
श�ास्पद सङ्क्क्रममतिरुको पवििान, कन््याक्ट िे मसङ्, स्वाब स�लन, पीसीआर परीषण
लगायतका अत्यावश्यक कायािरु गनासक्ने ज्ञान, सीप र अनुभवको कमीलाई मध्यनजर
गरी

स्वास््य

तथा

जनसङ्क्ख्या

मन्रालयले
26
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प्राववमिकिरुबाट प्रदे शका िार जना प्राववमिकिरुलाई अनसाइट तामलम ददई आफ्नै दष
जनशचक्त उत्पादनको कायाारम्भ गररएको छ। उक्त िारजना प्राववमिकिरुको सियोगमा
थप २४ जना स्वास््य प्राववमिकिरुलाई पमन सोिी तामलम ददई िाल ल्याबमा काम
गनासक्ने २८ जना दष जनशचक्त तयार गररएको छ । मध्यववन्दु अस्पताल, नवलपुर
र

िौलामगरी

उपप्रादे चशक

अस्पताल

बागलुङका

लामग

४-४

जना

अमतररक्त

प्रयोगशालाकमीको व्यवस्था गररएको छ।


प्रदे शका आम नागररकिरुलाई कोमभड-१९ सम्बन्िी आिारभूत ज्ञान, सू िना तथा
जानकारी प्रदान गना िे ल्लो डाक्टर (१०९२) सेवा, वटमभ/रे मडयो (८६ सञ्चार माध्यम),
युट्युब, िेतनामूलक दोिोरी गीत, मोबाइल एप्स्, वेवपेज, दै मनक तथा साप्ताविक
समािारपर, दै मनक प्रेस ववज्ञमप्त/वक्तव्य तथा सामाचजक सञ्जालिरुको उपयोग गररएको
छ ।



आइसोले सन केन्र तथा िोम आइसोले सनमा रिे का कोमभड-१९ सङ्क्क्रममत र मनको
भै सकेका ववरामीिरुलाई मनोसामाचजक परामशा तथा चिवकत्सकीय परामशा सवितको
डे स्क स्थापना गरी सञ्चालन भै रिे को छ |



ववश्वव्यापी मिामारीको रुपमा फैमलएको कोमभड-१९ को प्रभावलाई न्यूनीकरण गना
गररएको वन्दावन्दीको वेलामा सवासािारणलाई राित ववतरण गना प्रदे शबाट पोखरा
मिानगरलाई

रु

१

करोड, प्रत्येक

नगरपामलकालाई

रु

१०

लाख, र

प्रत्येक

गाउँपामलकालाई रु ५ लाख गरी जम्मा रु ६ करोड ५० लाख अनुदानका रुपमा
ददइएको मथयो।


प्रदे शले ददएको नगद अनुदानमा
१,०९,८५६

गररब

तथा

स्थानीय तिले आफ्नो रकम समेत थप गरी िालसम्म

ववपन्न

िरपररवारलाई

१९,४१,०९५

के.जी.

िामल,

१,५९,३६७ के.जी. दाल, १,०३,६६८ मलटर खाने ते ल र १,२५२५६ के.जी. नुन
राित स्वरुप ववतरण गरे का छन।


प्रदे श सरकारले २०७७ माि २७ सम्म १,२८,१४० व्यचक्तको स्याव स�लन गरी
परीषण गरे को छ। यी परीषण मध्य १५,७३० .व्यचक्तको पोजेवटभ र १,१२,४१०
27

28 u08sL k|b]z ;/sf/sf] tLg jif{
व्यचक्तको नेगेवटभ मथयो। सङ्क्क्रममत मध्ये १५,१९२ उपिार भई िर फवकासकेका
छन, सवक्रय सङ्क्क्रममत ३३५ उपिाररत छन् र २०३ को दुःखद मनिन भएको छ।


कोमभड-१९ सङ्क्क्रमणको रोकथाम, मनयन्रण तथा उपिारका लामग आमथाक अभाव िुन
नददन प्रदे श सरकारले कोमभड-१९ रोकथाम, मनयन्रण तथा उपिार कोषको स्थापना
तथा सञ्चालन गरे को छ ।यस कोषमा मममत २०७७/१०/२८ गते सम्म प्रदे श
सरकारका तफाबाट ३० करोड र जनप्रमतमनमि, कमािारी, ववमभन्न व्यचक्त तथा सङ्कसं स्थािरुबाट ५ करोड १२ लाख ५० िजार ७ सय ९२ रुपैयाँ समेत गरी कूल ३५
करोड १२ लाख ५० िजार ७ सय ९२ रुपैयाँ जम्मा भई उक्त कोषबाट कूल २७
करोड ८ लाख ७३ िजार ३ सय ३६ रुपैया खिा भै िाल ८ करोड ३ लाख ७७
िजार ४ सय ५६ रुपैयाँ बाँकी रिे को छ।



प्रदे श

सरकारले

कोमभड-१९

का

कारण

बेरोजगार

भएका,

अमत

ववपन्न

तथा

सीमान्तीकृत नागररक भोकभोकै बस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ तत्काल राित
पुर्याउन स्थानीय ति तथा DCCMC िरुलाई आमथाक राित अनुदान उपलब्ि गराइएको
छ।


प्रदे शमा कोमभड-१९ सुरु िुनपु ूव ा पोखरा स्वास््य ववज्ञान प्रमतष्टानमा ३ भेचन्टलेटर
सवित ९ शैया षमताका सिन उपिार सेवा (ICU) बािेक अरु चजल्ला अस्पतालिरुमा
यो उपिार सुवविा नभएको अवस्थामा प्रदे श सरकारले सबै चजल्ला अस्पतालिरुमा ICU
उपिार सेवा स्थापनाका िरणमा छन्।



क्वारे न्टाइन व्यवस्थापनको चजम्मेवारी मूलतः स्थानीय ति तथा स्थानीय प्रशासनको
भएता पमन यसलाई थप व्यवचस्थत बनाउनका लामग ४७ स्थानीय तििरुमा सञ्चामलत
क्वारे न्टाइनमा रिे का व्यचक्तिरुको खाना खिा वापत रु १ करोड ५३ लाख मनकासा
ददईएको, स्थानीय तिको माग र आवश्यकता अनुसार ववमभन्न स्वास््य सामाग्री एवं
उपकरणिरु समेत उपलब्ि गराईएको र प्रदे श सरकारले आफ्नै पिल तथा प्रयासमा
प्रदे श स्तरीय क्वारे न्टाइनको स्थापना समेत गरे को छ ।



प्रदे श

सरकारको

व्यवस्थापन

तथा

चजम्मेवारीमा

१,४१३

शैया

षमताका

४०

आईसोलेसन केन्र स्थापना तथा सञ्चालन गररएको छ । ती आइसोलेसन केन्रको
28
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स्थापना, स्तरोन्नमत एवं सुिारका लामग आवश्यक सािन-स्रोतको व्यवस्था प्रदे श
सरकारले ममलाएको छ ।


पविलो िरणमा प्राप्त भएको भ्याचक्सनको भण्डारण र ववतरणका लामग पोखरामा एउटा
वाक इन कुलरको व्यवस्था भएको छ र ववतरणका लामग वफ्रज सवितको िक व्यवस्था
गररएको छ |



पविलो िरणमा प्राप्त भएको कोमभड-१९ ववरुिको २०८८ भायल खोप मध्ये
१७,१९५ जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य रिे कोमा २०७७ माि २७ गते सम्म
१८,४७२ जना (स्वास््यकमी, स्वास््यका अन्य कमािारी, मविला स्वयं सेववका,
सरसफाइकमी, एम्बुलेन्स र शववािन िालक, शववािनका लामग खवटएका सुरषाकमी,
वृिाश्रममा बसेका ज्येष्ट नागररक, कैदीबन्दी समेत) व्यचक्तिरुलाई पविलो डोजको खोप
प्रदान गररएको छ।दोस्रो िरणको खोपका लामग आवश्यक तयारी भइरिे को छ।

ँ कृमत तथा परु ातत्त्
भाषा, सस्स्क
त्त्व
व षर
े


प्रदे श मभरका स्थानीय जामतिरूको बािुल्यता भएका स्थानको अध्ययन प्रमतवेदन,
२०७६

तथा प्रदे शमा प्रयोगमा रिेका ८० ववमभन्न भाषािरूको प्रोफाइल, २०७६'

तयार गररएको छ।


प्रदे श सरकारको सियोगमा नवलपुरको थारू सङ्क्ग्रिालय, लमजुङको दुरा सङ्क्ग्रिालय,
म्याग्दीको म�ला गाउँपामलकाको सङ्क्ग्रिालय, नवलपुरको गैंडाकोटमा रिे को आददवासी
जनजामत

सङ्क्ग्रिालय,

सङ्क्ग्रिालय,

कास्कीको

कास्कीको
पोखरामा

पोखरामा
रिे को

रिे को

खस

साँस्कृमतक

नेवाः

आयाको

सङ्क्ग्रिालय,

समाजको
स्याङ्क्जाको

पुतलीवजारमा रिेको नेवार सङ्क्ग्रिालय, बागलुङको काठे खोलामा रिे को चजमाक
साँस्कृमतक सङ्क्ग्रिालय स्थापना एवम् स्तरोन्नमत गररएको छ।
ु ा तथा खेलकु द
यव


एक स्थानीय ति एक खेल मैदानको नीमत अनुरूप ५६ गाउँपामलकामा खेलमैदान र

२० नगरपामलकामा र�शाला मनमााणमा सियोग गररएको छ ।


अन्तराावियस्तरको वक्रकेट मैदान मनमााण गना पोखरा मिानगरपामलका वडा नं. ३३
भरत पोखरीमा १७७ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा प्राप्त गरी वक्रकेट मैदानको
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ववस्तृत पररयोजना प्रमतवेदन तयार गररएको छ। साथै जग्गा सं रषणको लामग तटबन्ि
मनमााण र वातावरणीय प्रभाव मूल्या�न सम्बन्िी काम अगामड बढाइएको छ।


मुस्ताङ चजल्लामा अन्तरराावियस्तरको उच्ि उिाइ खेल मैदान मनमााणका लामग
जग्गाको नयाँ नापनक्सासवित खेल मैदानको ववस्तृत मडजाइन मनमााण काया भईरिे को
छ।



तेह्रौं दचषण एमसयाली खेलकुदका ववमभन्न ८ प्रमतयोमगता गण्डकी प्रदे शको पोखरामा
सम्पन्न भएका छन् ।



प्रथम मुख्यमन्रीकप फूटबल प्रमतयोमगता २०७७ पोखरामा सम्पन्न भएको छ।

लैंव�क समानता तथा मविला सशक्त
क्तीीकरण


लैं व�क विं सा प्रभाववत, मानव बेिववखन तथा ओसारपसारबाट प्रभाववतिरुका लामग
पोखरा मिानगरपामलका वडा नं ३३ मा दीिाकालीन पुनस्थाापना केन्रको पूवाािार
मनमााण भई सञ्चालनको क्रममा रिेको छ। लैं व�क विं सा ववरुिको मनःशुल्क िटलाइन
सेवा (१६६०६१५२०१५) सञ्िालनमा ल्याइएको छ ।



सरकारी सेवामा मविलािरुको सिभामगता अमभवृवि गने उद्देश्य अनुरुप प्रमतयोमगतात्मक
परीषा तयारी कायाक्रम सञ्चालनबाट २०० जना मविलािरु लाभाचन्वत भएका छन् ।



स्थानीय तििरुसँगको समन्वयमा लै व�क विं सा, बाल वववाि, दाइजो प्रथा, जातीय भेदभाव,
मानव वेिववखन तथा ओसारपसार लगायतका परम्परागत िामनकारक अभ्यासिरु
न्यू नीकरण गना स्थानीय तिमा अमभयानमूलक कायाक्रम सञ्िालन गररएको छ।



विं सा प्रभाववत मविलाका लामग उिार, सं रषण तथा पुनस्थाापना गना तनिुँ, बाग्लुङ्,
स्या�जा, गोरखा, लमजुङ, नवलपुर, पवात र म्याग्दी चजल्लामा अल्पकालीन आश्रय
सवितका सेवा केन्र सञ्िालनमा रिे का छन् ।



सामाचजक, आमथाक, राजनीमतक, शैचषक, साँस्कृमतक तथा कानुनी रुपान्तरणका लामग
अमभयानमूलक कायाक्रमिरु सञ्चालन तथा पैरवी भएका छन्।
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बालबामलका


बालअमिकारको षेरमा पै रवी गना सियोग पुग्ने गरी बालपररषद् गठन भई वक्रयाशील
रिेको छ ।



बालबामलकाको षेरमा नीमत तथा योजना तजुम
ा ा, स्रोत ववमनयोजन तथा अमिकारको
सं रषणका कायाक्रम तयार गना बालबामलका चस्थमतपर प्रकाशन भएको छ ।



विं सा प्रभाववत बालबामलकािरुका लामग उिार, सं रषण तथा पुनस्थाापना गना तनिुँ,
बाग्लुङ्, स्या�जा, गोरखा, लमजुङ, नवलपुर, पवात र म्याग्दी चजल्लामा अल्पकालीन
आश्रय सवितको सेवा केन्र सञ्िालनमा रिे का छन् ।

अपा�तता भएक व्व्य
यचक्त


दृव�वविीन लचषत अमडयो लाइिे री स्थापना तथा ५० श्रव्य पुस्तक उत्पादन गरी
गण्डकी नेरिीन सङ्कमाफात ववतरण गररएको छ ।



अपा�ता भएका व्यचक्तलाई सूिना, सञ्िार तथा सेवा प्रवािमा सिज पिुँि पुर्याउन
सामाचजक ववकास मन्रालयमा Help Desk कष सञ्िालन गररएको छ ।



अपा�ता भएका व्यचक्तिरुको दै मनक जीवनयापनमा सिजता ल्याउने उद्देश्य अनुरुप
दृचष्टवविीन अपा�ता भएका ५५० जना व्यचक्तिरूको लामग सेतो छडी र शारीररक
अपा�ता भएका १६६ जनालाई ववमभन्न

वकमसमका सिायक

सामाग्री उपलब्ि

गराइएको छ।


बौविक अपा�ता भएका बालबामलकाका लामग सुवविा सम्पन्न प्रदे शस्तरीय आवासीय
ववद्यालय मनमााणका लामग ववस्तृत पररयोजना प्रमतवेदन तयार भई मनमााण काया आरम्भ
भएको छ ।



२४ जना वविरा अपा�ता भएका व्यचक्तिरुका लामग भावषक सञ्चारमा सिजता
ल्याउनको लामग सा�ेमतक भाषाको तामलम सञ्चालन गररएको छ।



अपा�ता भएका व्यचक्तलाई मसप ववकास तथा स्वरोजगार कायाक्रम सञ्चालन गररएको
छ।
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ज्य
ज्
येष्ठ नागररक


ज्येष्ठ नागररकिरुको ददवा समयलाई सिज, रिनात्मक तथा सृजनात्मक तवरले
व्यतीत गराउने उद्देश्य अनुरुप प्रदे श मभरका ५० ज्येष्ठ नागररक ददवा सेवा केन्रको
पूवाािार मनमााण भएको छ।



प्रदे श सरकारको सियोगमा १६ ज्येष्ट नागररक सेवा भवन तथा आश्रम सञ्िालन तथा
सुदृढीकरणको काया गररएको छ जसमा 350 जनाले सेवा मलई रिे का छन्।

सामाचजक सरु षा तथा संरषण


आमथाक स्रोतको अभावमा उपिार गराउन कदठन भएका २२८ जना ववपन्न तथा
असिाय नागररकिरुको उपिारका लामग सियोग रकम उपलब्ि गराइएको छ ।



मानव सेवा आश्रम तथा सडक मानव व्यवस्थापनमा समवपात सं स्थािरु व्यवचस्थत
रुपमा सञ्चालन भइरिेका छन्।सडकआचश्रत मानवमुक्त समाज मनमााणका लामग तत्काल
उिार गने काया गररएको छ।



सविद, अपा�ता भएका, बेपत्ता पाररएका एवं द्वन्द्वपीमडत व्यचक्त तथा पररवारलाई राित
तथा पुनस्थाापना कायाक्रम अन्तगात गोरखा, लमजुङ, तनिुँ, कास्की र बाग्लुङ चजल्लामा
ँ ी समेत उपलब्ि
गोलभेडा खेती, च्याउ खेती र बाख्रापालन तामलम सञ्चालन गरी मबउपूज
गराई स्वरोजगार गराउने कायाक्रम कायाान्वयन भइरिेको छ।



ववपन्न समुदायका लामग मसपमा आिाररत उद्यम प्रविान कायाक्रम सञ्चालन गररएको
छ।

श्रम
श्र
म तथा रोजगार


स्वरोजगारका लामग छोटो अवमिका मसपमुलक तामलमिरु 2,500 जनालाई र लामो
अवमिका मसपमुलक तामलम 2,500 जनालाई प्रदान गररएको छ।



प्रदे श सरकारबाट 100 उद्यमीलाई उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गना आमथाक अनुदान
प्रदान गररएको छ।
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परम्परागत मसपमा आिाररत िरे ल ु उद्यम प्रविानको लामग ऋणको व्याजमा अनुदान
सियोग कायाक्रम १ समूिलाई र स्वरोजगार मसजाना कायाक्रम ४२ जनालाई प्रदान
गररएको छ।



मुख्यमन्री जलवायुमैरी नमुना कृवष गाउँ स्थापनाबाट कररव २००० जनसङ्क्ख्याका
लामग स्वरोजगार सृजना भएको छ।



िरे ल ु तथा साना उद्योग ववकास कायाालयबाट १२,३९२ जना व्यचक्तिरुलाई ववमभन्न
वकमसमका तामलमिरु प्रदान गररएको छ ।



कृवष कायाक्रम अन्तगात विमाली षेरमा ववस्तार गररएको स्याउ बगैंिा ववस्तार
कायाक्रमबाट कररब ३५ जना पूण ा रोजगार भएका छन ।



ववमभन्न प्रकारका कृवष पूवाािार मनमााण कायाबाट कररब ५५० रोजगारी मसजाना भएको
छ।



कृवष मोडलफामा स्थापना कायाक्रमबाट कररब १८०० जना स्वरोजगार भएका र कररव
१००० जनाले आंचशक रोजगारी प्राप्त गरे का छन्। यस आमथाक वषामा मोडल फामा
स्थापनाबाट कररब ६०० जना स्वरोजगार िुने र कररब ३०० जनाले आंचशक
रोजगारी प्राप्त गने छन्।



सरकारी तथा मनजी वनको काठ तथा जडीबुटी उत्पादन कायाक्रमबाट ६१ िजार ६सय
२२ काया ददन बराबरको रोजगारी मसजाना भएको छ।



लिु जलववद्युत उत्पादन वैकचल्पक ऊजाा उत्पादन तथा ममातबाट िाल सम्म १ लाख
भन्दा बढी श्रमददनको रोजगारी मसजाना भएको छ।



ववमभन्न स्तरका सडक मनमााण स्तरोन्नमत तथा ममात कायाक्रम कायाान्वयनबाट िालसम्म
कररब १५ लाख ८१ िजार ६ सय २४ कायाददन बराबरको रोजगारी मसजाना भएको
छ।



प्रदे श सरकारले िोषणा गरे को एक िर-एक िारा कायाक्रमबाट ११ लाख ६८ िजार
६५ कायाददन बराबरको रोजगारी मसजाना भएको छ।



मसं िाइ तथा नदीमनयन्रणतफा १५ लाख २१ िजार ६ सय ९३ कायाददन बराबरको
रोजगारी मसजाना भएको छ।



प्रिरी िौकी भवन मनमााणबाट कररव 1100 जनाले रोजगारी पाएका छन ।
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आवास, बस्तीववकास र पुनमनामााणतफा ४८ िजार ९ सय ६ कायाददन बराबरको
रोजगारी मसजाना भएको छ।



एक सिकारी एक उत्पादन कायाक्रमबाट ६८ जना कृषकिरु पूण ा रुपमा रोजगार भएका
छन् भने ९७ जनाले आंचशक रोजगार प्राप्त गरे का छन्।

ु ासन
सश
ु ार
शासकीय सि


जनताको गुनासो सुन्न तथा पृष्टपोषण मलई सेवा प्रवाि तथा ववकास आयोजनाको
प्रभावकाररता अमभवृवि गनाका लामग एक्सनरुम सञ्िालन तथा व्यवस्थापन र िे लो
मुख्यमन्री कष सञ्िालन गररएको छ। जनताका गुनासा तथा सुझाव प्रत्यष रुपमा
सुनी सम्बोिन गने उद्देश्यले सञ्िामलत िेलो मुख्यमन्री कषमा प्राप्त 720 गुनासामध्ये
५92 (82%) गुनासा फ�ौट भई 128 (१8%) गुनासा फ�ौटको क्रममा रिे का
छन्।



प्रदे श सरकारका योजना तथा कायाक्रमिरुलाई प्रभावकारी रुपमा कायाान्वयन गना
गराउन नागररकले पाउने सेवालाई गुणस्तरीय, ववश्वसनीय, पारदशी, ममतव्ययी, मछटोु भ बनाउन तथा कायाालयलाई ि ुस्त, दुरुस्त, नागररकमैरी, जवाफदे िी र
छररतो, सवासल
व्यवचस्थत बनाउने कायामा प्रोत्सावित गना जारी गररएको नमुना कायाालय मापदण्ड
ु ा कायाल
बमोचजम नमन
ा य छनौट गरी पुरस्कृत गररएको छ।



िालसम्म ववमभन्न ४६ ऐन र १० मनयमावली मनमााण भएका छन्।यी ऐन/मनयमिरू
सवासािारणको पिुँिका लामग आन्तररक माममला तथा कानुन मन्रालयको Website मा
अद्यावमिक गरी प्रकाशन गररएको छ । यी कानुनिरुको मनमााण भएपमछ प्रदे श
सरकारका काया चजम्मेवारीिरुलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गना, नयाँ मनकाय स्थापना
र सञ्चालन गने कायामा सिाउ पुगेको छ ।



आन्तररक पयाटन प्रवािन तथा कमािारीलाई उत्प्रेररत गनाका लामग प्रदे श सरकार
मातित कायारत कमािारीलाई ववदा पयाटन कायाक्रम लागु गररएको छ।
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मन्रालय/मनकाय/कायाालयिरुको

स्वीकृत

वावषाक

ववकास

कायाक्रम

कायाान्वयन

कायायोजना बमोचजमको प्रगमत ववद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गना गण्डकी प्रदे श अनुगमन
प्रणाली लागु गररएको छ।


सावाजमनक से वा प्रवािलाई मछटो छररतो, ममतव्ययी, पारदशी र प्रभावकारी बनाई प्रदे शलाई
मडचजटल प्रदे शको रुपमा ववकास गना ववद्युतीय सुशासन गुरुयोजना तजुम
ा ा काया अगामड बढे को
छ।

ु ासन
प्रश
प्र
शासमनक सश


प्रदे श लोक सेवा आयोग ऐन, 2076 बमोचजम प्रदे श लोक सेवा आयोगको कायाालय
सञ्िालनमा रिे को छ।



भूमम व्यवस्था, कृवष तथा सिकारी मन्रालय मातित साववकमा कायाालयिरु नभएका
५ चजल्लामा कृवष ज्ञान केन्र र ४ चजल्लामा भेटेररनरी अस्पताल तथा पशु सेवा ववज्ञ
केन्रिरु स्थापना गरी प्रदे शका सबै चजल्लािरुबाट कृवष, पशुपन्छी तथा मत्स्य सम्बन्िी
प्राववमिक सेवा प्रवाि गने व्यवस्था ममलाइएको छ।



सिकारी सं स्थािरुको मनयमन तथा सिकारी चशषा प्रविान गना सिकारी रचजिार
कायाालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।



ववज्ञान तथा प्रववमिको षेरमा अनुसन्िनात्मक वक्रयाकलाप प्रविान गना गण्डकी ववज्ञान
तथा प्रववमि प्रमतष्टान स्थापना गररएको छ।



ववमभन्न अस्पताल तथा स्वास््य सं स्थािरुमा रिे को जनशचक्तको आवश्यकतालाई पररपूमता
गना १२२ जना स्वास््य स्वयं सेवक मनयुचक्त गरी काममा खटाइएको छ ।



पोखराचस्थत जनस्वास््य प्रयोगशालामा भएको जनशचक्तको आवश्यकतालाई पूमता गना,
(वप.मस.आर. परीषणका लामग) १८ जना प्राववमिक जनशचक्त अस्थायी रुपमा पदपूमता
गररएको छ।



यातायात व्यवस्था कायाालयमा भएको कायाबोझलाई आिार मानी थप िार पूवाािार
ववकास कायाालयमा यातायात शाखा स्थापना गरी िाल पाँि यातायात व्यवस्था
कायाालय र िार पूवाािार ववकास कायाालयिरुबाट यातायात सम्बन्िी सेवा प्रवािको
व्यवस्था ममलाइएको छ।
35

36 u08sL k|b]z ;/sf/sf] tLg jif{


ववगतमा प्रदे शका ४ चजल्लाबाट मार पटके रुट परममट ददने गररएकोमा िाल मनाङ र
मुस्ताङ बािे कका ९ चजल्लाबाट पटके रुट परममट मलन सक्ने व्यवस्था गररएको छ ।



यातायात व्यवस्था कायाालय, नवलपुरबाट सवारी दताा, नामसारी, पटके दताा, रुट परममट र
लाइसेन्स लगायतका कामिरु सुरु गररएको छ।

शाचन्न्त
त सरु षा


प्रदे शका नागररकिरुको सुरषा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नो स्थायी भवनिरु
नभएका

२२

ईलाका

प्रिरी

कायाालय/प्रिरी

िौकी

मनमााण

काया

भई

रिे को

छ।मनमााणािीन २२ प्रिरी एकाइ मध्ये ११ यस आ.व को अन्त्यसम्ममा मनमााण
सम्पन्न िुनेछन्।


ँ ख
ु ै रेनी
प्रदे श नाकािरुमा सुरषा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनका लामग तनिुँको आब
र स्याङ्क्जाको राम्दीमा अस्थायी प्रिरी िौकी स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
ँ ख
ु ै रेनीमा भवन मनमााण सम्पन्न भएको छ र स्याङजाको राम्दीमा भवन
यसका लामग आब
मनमााणको क्रममा रिे को छ। यी दुई नाकाबाट गण्डकी प्रदे शमा दै मनक रुपमा मभमरने
कररव 1000 सवारी सािनिरु र कररव 1600 जना मामनसिरुको िेकजाँिमा थप
प्रभावकाररता आएको छ।



गण्डकी प्रदे श प्रिरी तामलम केन्रमा पाँि अस्थायी सं रिना मनमााण गरी तामलम काया
सुिारु गररएको छ । िालसम्म १० तामलम सञ्चालन भई

६५६ जना प्रिरी

कमािारीको तामलम सम्पन्न भैसकेको छ । सो केन्रबाट प्रिरी कमािारीका लामग भनाा
छनौटको काया समेत भएको छ।


प्रदे शमा आवश्यक पने थप प्रिरी जनशचक्तको व्यवस्थापन गने उद्देश्यका साथ गण्डकी
प्रदे श द�ा मनयन्रण प्रिरी गण, तनिुँमा अस्थायी सं रिना को मनमााण

गरी २०० जना

प्रिरी जनशचक्तलाई सो गण मभर वस्ने व्यवस्था गररएको छ ।


प्रिरीको शीघ्र उपचस्थमत कायम गना एवं िावफक व्यवस्थापनलाई सिज बनाउनका
लामग चजल्ला प्रिरी कायाालय, िावफक प्रिरी कायाालय र वडा/ईलाका प्रिरी
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कायाालयलाई कूल ६३ थान मोटरसाईकल र गण्डकी प्रदे श प्रिरी कायाालयलाई िार
वपक अप भ्यान उपलब्ि गराइएको छ ।


प्रिरी कमािारीको मनोवल उच्ि बनाउनका लामग ईलाका प्रिरी कायाालय र प्रिरी
िौकीिरुमा 1123 खाट उपलव्ि गराईएको छ ।



100 जना सवारी िालकिरु र 300 जना ववद्याथीिरुलाई िावफक व्यवस्थापन
सम्बन्िी सिेतना कायाक्रम सम्पन्न गररएको छ। यसले सडक दुिट
ा ना न्यू नीकरणमा
सियोग पुगेको छ ।



िावफक प्रिरीिरुका लामग १५ थान िे थलाईजर उपलब्ि गराईएको छ, जसबाट मादक
पदाथा सेवन गरी सवारी सािन िलाउने कायामा थप मनयन्रण कायम भई सवारी
दुिट
ा ना न्यूनीकरण गना सियोग पुगेको छ।



गण्ण्ड
डकी समाजः सभ्भ्य
य समाज” कायाक्रम अन्तगात 67 ववद्यालयका चशषकिरुलाई लागु
“ग
औषि दुव्यासन, िावफक व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापन ववषयमा प्रचशषक प्रचशषण
तामलम प्रदान गररएको छ । यस कायाक्रमबाट कररव ८,०५० जना ववद्याथीिरुले
तामलम प्राप्त गनेछन्।



प्रदे शमभरका ववचश� व्यचक्तिरुको आवागमन िुने स्थान, बढी भीडभाड िुने स्थान, िोक
तथा प्रदे श नाकािरुमा मससीटीभी जडान गने काया सुरुवात गररएको छ ।

ववत्त
त्तीीय व्व्य
यवस्स्थ
थापन
ु ान
सङ्क
ङ्कब
बाट प्र
प्रााप्त अनद


आमथाक वषा २०७५/०७६ मा समानीकरण, ससता, ववशेष र समपूरक अनुदानबापत
रू.११ अबा ९३ करोड ७८ लाख ४९ िजार प्राप्त भएको, आमथाक वषा २०७६/०७७
मा समानीकरण, ससता, ववशेष र समपूरकमा रू.१५ अबा १० करोड ७८ लाख ३३
िजार प्राप्त भएको मथयो भने आमथाक वषा २०७७/७८ को पौषसम्म रू. ५ अबा ६३
करोड ७३ लाख ३२ िजार

गरी

िालसम्म जम्मा रु. ३२ अबा ६८ करोड ३०

लाख १४ िजार अनुदान प्राप्त भएको छ ।
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बाँडफाट भई प्राप्त िुने मुल्य अमभवृवि कर र अन्तशुल्क बापत आमथाक वषा
२०७५/०७६

मा

६

अबा

९

करोड

९३

लाख

८६

िजार, आमथाक

२०७६/०७७ मा ४ अबा ८१ करोड ७० लाख ६३ िजार

वषा

र, आमथाक वषा

२०७७/०७८को पौष मसान्तसम्म २ अबा ७२ करोड ४२ लाख ५६ िजार गरी
सुरुदे चख िालसम्म 13 अबा 64 करोड 7 लाख 5 िजार प्राप्त भएको छ ।
राजस्स्व
व स�लल वववरण


आमथाक वषा २०७५/०७६ मा ३ अबा ४३ करोड ९८ लाख ५८ िजार ,आमथाक वषा
२०७६/०७७ मा 2 अबा 55 करोड ६९ लाख १४ िजार र िालु आमथाक वषा
२०७७/०७८ को पौषसम्म १ अबा ७० करोड १३ लाख ५४ िजार

रुपैयाँ राजस्व

स�लन भएको छ। प्रदे श स्थापनाको सुरुदे चख िालसम्म ७ अबा ६९ करोड ८१ लाख
२६ िजार राजस्व स�लन भएको छ ।
प्रदेशबाट स्स्थ
प्रद
थानीय तिमा ववत्त
त्तीीय िस्स्त
तान्न्त
तरण


आमथाक वषा २०७५ /०७६ मा समपूरक र ववशेष अनुदानतफा

१५ करोड ११

लाख ववमनयोजन भएकोमा ४ करोड ३४ लाख ६० िजार िस्तान्तरण गररएको
,आमथाक वषा २०७६/७७ मा ववत्तीय समानीकरण, समपूरक ससता र ववशेष अनुदानका
लामग

जम्मा १ अबा ९० करोड १२ लाख ५९ िजार ववमनयोजन भएकोमा आमथाक

वषा २०७५ /०७६ को बाँकी आयोजनाको समेत गरी कूल रु. १ अबा ७२ करोड
२६ लाख ९६ िजार िस्तान्तरण गररएको मथयो र िालु आमथाक वषा २०७७/०७८
मा गत

आमथाक वषाका अिुरा आयोजना र प्रशासमनक भवन , ववत्तीय समानीकरण,

समपूरक, ससता र ववशेष अनुदान लामग जम्मा रु. ३ अबा १३ करोड १० लाख २
िजार ववमनयोजन भएकोमा २०७७ पौषसम्म जम्मा रु. १ अबा २१ करोड ३८ लाख
५६ िजार िस्तान्तरण गररएको छ ।
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योजना तजम
ा ु ा र कायान्न्व
ा वयन


प्रदे शको सामाचजक आमथाक चस्थमत स्प� दे चखने गरी प्रदे शका प्रारचम्भक प्रमतवेदन र
चस्थमतपर प्रकाशन गररएको छ।



प्रदे श ववकासको लक्ष्य, प्राथममकता र रणनीमतिरु समेवटएका आिारपर र प्रथम
पञ्चवषीय योजना (आ.व. २०७६/७७- २०८०/८१) तयार गरी कायाान्वयनमा
ल्याइएको छ।



ु
नेपाल सरकारले प्रमतबिता जनाएको सं यक्त
रािसङ्कीय ददगो ववकासका लक्ष्यिरूलाई
आन्तररकीकरण गदै गण्डकी प्रदे श सरकारको सन् २०३० सम्मको ददगो ववकास
लक्ष्यका मागा चिर समेवटएको “दददगो ववकासका लक्ष्
क्ष्य
यिरू
रूःः गण्ण्ड
डकी प्र
प्रद
देशको आिार
त्या� प्र
प्रममतवद
े न” र

“दददगो ववकास लक्ष्
क्ष्य
यको आिार वष ा प्र
प्रममतवद
े न” प्रकाशन गररएको

छ।


स्थानीय तिमा योजना तजुम
ा ा गना सियोग िुने गरी स्थानीय ति योजना तजुम
ा ा
ददग्दशान तयार गरी प्रयोग गना सबै स्थानीय तिलाई उपलब्ि गराइएको छ।



प्रदे श तथा स्थानीय तिको लागत साझेदारीमा ४२ स्थानीय तिको आवमिक ववकास
योजना मनमााण गने काया भइरिे को छ ।



प्रदे श तथा स्थानीय तिका पदामिकारी तथा कमािारीमा उत्तरदावयत्व बढाउन तथा
कायाक्रममा पृ�पोषण गरी प्रभावकारी कायान्वयन गना प्रदे श तथा

स्थानीय ति

अनुगमन तथा मूल्या�न ददग्दशान-२०७७ तयार गरी कायाान्वयनमा ल्याईएको छ।


प्रदे श बजेट र ले खा प्रणालीलाई पारदशी, वैज्ञामनक र ववश्वसनीय बनाउन कम्प्युटर
प्रववमिमा आिाररत प्रदे श मन्रालयगत बजेट सूिना प्रणाली (Province Line Ministry
Budget Information System-PLMBIS) सफ्टवेयरको प्रयोग गररएको छ।



प्रदे श तथा स्थानीय तिले गने काम कारबािीमा नीमतगत सामञ्जस्यता, योजना
व्यवस्थापनमा रणनीमतक साझेदारी, साझा अमिकार षेरको प्रयोग, प्राकृमतक स्रोत
सािनको उपयोग र बाँडफाँट सम्बन्िी ववषयमा प्रदे श र स्थानीय तिमबि समन्वय
प्रद
देश समन्न्व
वय पररषद्
द्” का िार बैठक सम्पन्न गररएको छ।
कायम गना “प्र
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प्रदे श समन्वय पररषद् सिजीकरण समममत, स्थानीय तिमा योजना तजुम
ा ा सिजीकरण
समममत र स्थानीय तिमा कानुन तजुम
ा ा सिजीकरण समममत गठन गरी समन्वय र
सिजीकरणका कायािरु भइरिेका छन् ।



चजल्लामा सञ्चामलत ववकासका कायाक्रम अनुगमन र सिजीकरण गनाका लामग चजल्ला
समन्वय समममतलाई आवश्यक सियोग प्रदान गररएको छ ।



प्रदे श ववकास पररषद्को प्रथम बैठक सम्पन्न भई प्रदे शको प्रथम पञ्चवषीय योजना
मनमााणमा पृष्टपोषण र सियोग प्राप्त भएको छ।



प्रदे श ववकास समस्या समािान समममतको बैठक गरी प्रदे श र स्थानीय तिका ववकास
कायाक्रम सञ्चालनमा दे खा परे का समस्यािरुको पवििान र समािानमा सिजीकरण गने
गररएको छ ।



भौगोमलक सूिना प्रणाली (Geographic Information System) को माध्यमबाट प्रदे शका
आमथाक, सामाचजक, साँस्कृमतक, पयाटकीय तथा भौगोमलक तथ्या� तयार गररएको छ।



कोरोना भाइरस (Covid-19) ले प्रदे श अथातन्रमा पारे को असर र त्यसबाट व्यवसायमा
परे का प्रभावको बारे मा सङ्क सं स्थाका मागको अध्ययन गरी नीमत, षेरगत कायाक्रम र
बजेट मनमााण एवं कायाान्वयनमा पृ�पोषण भएको छ।



पयाटन गुरुयोजना, मसं िाइ गुरुयोजना, सडक गुरुयोजना र खानेपानी तथा सरसफाइ
गुरुयोजना तजुम
ा ाको िरणमा रिेका छन्।



गण्डकी प्रदे शको ऊजाा षेरको सूिीपर सम्बन्िी अध्ययन, प्रदे शको वेभपोटाल मनमााण
सम्बन्िी अध्ययन, कृवष, पशुपचष तथा मत्स्य नमुना मोडल फामा सम्बन्िी अध्ययन,
मुख्यमन्री जलवायुमैरी नमुना कृवष कायाक्रमको अध्ययन, प्रदे शमा माटोको उवारा
शचक्तमा सुिार गना बायोिार उत्पादन कारखाना स्थापना सम्बन्िी सम्भाव्यता अध्ययन,
गण्डकी प्रदे शमा सािारण ववषय पढाउने, मिाववद्यालयको प्राववमिक ववषय पढाउने
िािना सम्बन्िी अध्ययन, गण्डकी प्रदे शमा अबुद
ा रोग अस्पताल र प्रदे श चशषण
अस्पताल स्थापना सम्बन्िी अध्ययन सम्पन्न भएका छन।



प्रदे शका माध्यममक ववद्यालयमा ववज्ञान चशषा ववस्तार र ववद्युतीय ि ुल्िोको प्रयोग बारे
सं भाब्यता अध्ययनका काया भइरे िका छन।
40
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तर सम्म्ब
बचन्न्ि
ित ववषय
अन्न्त
गररबी मनवारण


गण्डकी प्रदे शको कुल प्रषेवपत जनसङ्क्ख्या २४,९९,९११ मध्ये ३,७२,८६३ अथाात ्
१४.९१ प्रमतशत जनसङ्क्ख्या मनरपेष गररबीको रे खामुमन मथयो। प्रदे श सरकार, स्थानीय
ति, नेपाल सरकार र मनजी षेरका कायाक्रम सञ्चालनबाट ववगत दुई वषामा यस
प्रदे शका ४९,९९८ व्यचक्त मनरपेष गररबीको रे खामामथ उठे को अनुमान छ।



ववगत दुई वषामा मनरपेष गररबीको रे खामुनी बस्ने जनसङ्क्ख्या १४.९१ प्रमतशतबाट
िटे र १२.९१ प्रमतशतमा झरे को अनुमान छ। आमथाक वषा २०७७/०७८ मा
३७,४९८ व्यचक्त मनरपेष गररबीको रे खामामथ उठ्ने अनुमान गररएकोमा कोमभड-19
को कारण एक वषा पमछ िकेमलएको छ।

मानव संसािनको ववकास


प्रदे श सरकार अन्तगात ७ मन्रालय र मनकाय तथा कायाालय अन्तगात जम्मा 157
कायाालय, कमािारीको कुल दरबन्दी सङ्क्ख्या 28८५, दरबन्दीको पदपूमता चस्थमत
213८ र ररक्त पद सङ्क्ख्या 75३ रिेको छ।



कोमभड-१९का कारण बेरोजगार भएका युवािरुलाई स्थानीय तिमा पररिालन गरी
ववकासको प्रवक्रयामा सिभागी गराउने उद्देश्यले ४२ स्थानीय तिमा कृवष, पशु, सभे यर
तथा इचन्जमनयररङ् षेरमा गरी ८३ जना स्वयं सेवकिरुको पररिालन गररएको छ।



प्रदे शमा आवश्यक पने प्राववमिक/अप्राववमिक दष जनशचक्तको प्रषेपण गरी आवश्यक
ँ लन गना प्रदे शस्तरमा मावन सं शासन प्रषेपण अध्ययन काया सुरु
जनशचक्तको आक
भएको छ।



गण्डकी

प्रदे श

प्रचशषण

प्रमतष्टानबाट

सङ्क¸ प्रदे श

र

स्थानीय

तिमा

कायारत

सिायकस्तरका २६३ जना कमािारीिरुको षमता ववकास तामलम तथा सिायक
स्तरका ५५ जना कमािारीका लामग सेवाकालीन तामलम सम्पन्न गररएको छ।
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कमािारीको षमता अमभवृवि गने उद्देश्यले कायाादेशको तयारी, प्रस्ताव ले खन, ववत्तीय
सुशासन, सावाजमनक खररद, आमत्यता व्यवस्थापन, सेवा प्रवािमा कोमभड सुरषा सम्बन्िी
ववषयमा 386 कमािारीलाई तामलम सञ्चालन गररएको छ।

ववपद् व्व्य
यवस्स्थ
थापन


मुख्यमन्रीको सं योजकत्वमा प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन पररषद र आन्तररक माममला तथा
कानुन मन्रीको सं योजकत्वमा प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन कायाकारी समममत गठन
गररएको छ । यसले गदाा ववपद्को समयमा मनणाय प्रवक्रयामा शीघ्रता आई खोज, उिार
र राित कायामा प्रभावकाररता आएको छ ।



प्रदे शको ववपद् जोचखम षेरको पवििान र वैज्ञामनक नक्साङकन गने काया सम्पन्न
गररएको



छ।

ववमभन्न चजल्लाका ववपद् सम्बन्िी िटनामा परी मनिन तथा बेपत्ता भएका, िाइते भएका,
िरबास षमत भएका पररवारलाई प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन कोषबाट िालसम्म २00
जना प्रत्यष लाभाचन्वत िुने गरी खोज, उद्दार र राित कायाका लामग 2 करोड 16
लाख 89 िजार ७५ रुपैया आवश्यक सियोग गररएको छ । ववपद् उद्दार उपकरण
खररद गरी सुरषा मनकायलाई उपलब्ि गराउने काया सम्पन्न भएको छ।



प्रदे श गोदाम िरमा ववपद् व्यवस्थापन सम्वन्िी उिार तथा राितका सामग्रीिरु खररद
गरी भण्डारण गररएको र माग तथा आवश्यकताका आिारमा चजल्ला ववपद् व्यवस्थापन
समममत¸सुरषा मनकायलाई िस्तान्तरण गररएको छ। यसलाई थप व्यवचस्थत गना प्रदे श
गोदामिर सञ्चालन कायाववमि, 2077 स्वीकृत गरी कायाान्वयनमा ल्याइएको छ ।



ववपद् व्यवस्थापनलाई व्यवचस्थत र प्रभावकारी बनाउने सन्दभामा ववपद् जोचखम
न्यू नीकरण तथा व्यवस्थापन रणनीमतक कायायोजना २०७७-२०८७ तयार गररएको
छ।



ववपद् व्यवस्थापनको पूव ा तयारी स्वरुप ववपद्का ववमभन्न तीन सुरषा मनकाय माफात
सात नमुना अभ्यासका कायाक्रमिरु सञ्चालन गरी

ववपद् उिार काया प्रभावकारी

वनाइएको छ। प्रदे श सरकारको सियोगमा नेपाल रे डक्रस सोसाइटी माफात् "दुलभ
ा
रक्त समूिका व्यचक्तको पवििान¸ सञ्जालीकरण कायाक्रम" बाट दुलभ
ा रक्त समूिका
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231 व्यचक्त सं जालमा आवि गररएको तथा अन्य रक्त समूिका 101 युमनट रगत
स�लन गररएको छ।यस कायाबाट रक्त अभावमा तत्काल सम्पका, सियोग र रगत
आपूमता गने कायामा सियोग पुगेको छ।


ववपद् जोचखमको पूव ा जानकारी गराउने उद्देश्यले पूव ा सूिना प्रणाली (Early Warning
system) प्रदे शका मुख्य नदी कालीगण्डकी, सेती र िपान खोलामा जडान गने काया
अगामड बढे को छ । यसबाट यी नदीको तटीय षेरमा बसोबास गने नागररकलाई
समयमै सूिना प्रवाि भई सम्भाववत जोचखम न्यू नीकरणमा सियोग पुग्ने छ ।



विमाली चजल्लाको पयाटकीय पदमागामा पयाटकिरुलाई आपतकालीन आश्रय स्थल
/उिार केन्रको स्थापना गने कायाक्रम अन्तगात कास्कीको अन्नपूण ा पदमागा, मनाङको
मसगरताल मागा र मुस्ताङको दामोदर कुण्डमा स्थानीय तिको साझेदारीमा तीन
आश्रयस्थल मनमााण गरी पदमागीिरुलाई समयानुकूल आश्रय प्राप्त भई िे वकङ लगायत
पयाटन प्रविानमा टे वा पुगेको छ ।



प्रदे श आपतकालीन कायासञ्चालन केन्र (PEOC)लाई प्रभावकारी बनाउन स्तरोन्नमतको
काया सञ्चालन भै रिे को छ ।



प्राकृमतक ववपद्बाट प्रभाववतका लामग तत्काल उिार गरी आश्रय प्रदान गना बागलुङमा
आपतकालीन आश्रय स्थल (इमरजेन्सी सेल्टर) मनमााण गररएको छ।

अन्न्त
तरावा िय सम्म्ब
बन्न्ि
ि


ममरराि जनवादी गणतन्र िीनको िाइनान प्रान्त र गण्डकी प्रदे शमबि भमगनी सम्बन्ि
स्थापना भई दद्वपषीय वित प्रविानका काया भइरिे का छन्।



ममरराि जनवादी गणतन्र िीनको युनान प्रान्तका गभनार सवितको प्रमतमनमिमण्डल तथा
मतब्बत स्वशामसत षेरका अध्यषको नेतत्ृ वको प्रमतमनमिमण्डलमबि मुख्यमन्रीसँग
भेटिाट गरी गण्डकी प्रदे शको पूवाािार ववकासमा लगानी तथा पयाटन प्रविान गने
लगायतका दद्वपषीय वितका सम्बन्िमा छलफल भएको छ।



ममरराि जनवादी गणतन्र िीनको मतब्बत स्वशामसत षेरबाट कोमभड-१९ रोकथामको
लामग प्रदे श सरकारलाई पीसीआर वकट, वपवपई, एन्टी बडी वकट, ममनटर, मभवटएम,
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सचजाकल तथा एन नाइन्टी फाइभ मास्क, मडचजटल थमोममटर लगायतका रु. ४ करोड
बराबरको स्वास््य सुरषा सामाग्री प्राप्त भएको छ।


मुख्यमन्रीबाट ममरराि बेलायतको भ्रमणका क्रममा ववमभन्न पेसा व्यवसाय गरी बसेका
नेपाली र ववमभन्न सामाचजक सङ्क सं स्थामबि गण्डकी प्रदे शमा लगानी प्रविान गना
छलफल भएको छ।



ु
मुख्यमन्रीको नेतत्ृ वमा उच्िस्तरीय टोलीबाट सं यक्त
राज्य अमेररकाको न्याय मन्रालय
( DoJ) को मैरीपूण ा मनमन्रणामा अमेररकाको सङ्क, राज्य, काउन्टी

र नगर प्रिरीको

स�ठन सं रिना, मतनीिरुको कायाप्रणाली र कायाषेर तथा मतनीिरूमबिको उध्वागामी
(Vertical) सियोग, सिकाया र समन्वयका सम्बन्िमा अध्ययन गररयो। त्यसैगरी सङ्क,
राज्य, काउन्टी र नगर प्रिरी तथा सम्बचन्ित तिका सरकार र राज्य ति तथा मसटी
तिको

मिान्यायामिवक्ता

मबिको

समतलीय

(Horizontal)

सियोग,

सिकाया

र

समन्वयका सम्बन्िमा समेत अध्ययन गररएको छ।


ममरराि ब�लादे शका मिामविम रािपमत लगायतका उच्ि पदस्थ अमिकारीबाट
नेपालको सुन्दर पयाटकीय नगरी पोखराको भ्रमण सम्पन्न भई यस प्रदे शको पयाटन
प्रविानमा टे वा पुगेको छ।



ु
ु
भारत, िीन, जापान, सं यक्त
राज्य अमेररका, कोररया, सं यक्त
अमिराज्य, युरोवपयन युमनयन,
स्वीजरल्याण्ड,

अस्िे मलया, इजरायल लगायतका

ववमभन्न

ममररािका

राजदू त

तथा

कुटनीमतज्ञले यस प्रदे शको भ्रमण गरी दद्वपषीय वितका ववषयमा मुख्यमन्रीसँग छलफल
गरे का छन्।


ु
सं यक्त
राि सङ्कीय ववकास कायाक्रम, ववश्व बैक, एचशयाली ववकास बैक, युरोपेली
युमनयन लगायतका बिुपषीय ववकास साझेदार सं स्थाका प्रमतमनमि तथा

DFID, SDC, USAID,

NORAD

लगायतका

दद्वपषीय

JICA, KOICA,

ववकास

साझेदारका

प्रमतमनमििरुको यस प्रदे शको भ्रमणका अवसरमा आपसी सियोग अमभवृवि गने ववषयमा
मुख्यमन्रीसँग छलफल भएको छ।
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ववववि


प्रदे शको नामाकरण “गण्डकी प्रदे श” र प्रदे शको राजिानी “पोखरा” रिने मनणाय गरी
राजनैमतक सिममतको सन्दे श प्रवाि भएको छ।



प्रदे श सरकार ववरूि िाल सम्म 5३ मुद्दा परे कोमा सो मध्ये 37 सवोच्ि अदालतमा,
1५ उच्ि अदालत, पोखरा एवं बागलुङमा र १ कास्की चजल्ला अदालतमा रिे का
छन्। िालसम्म 14 मुद्दा फैसला भएकोमा ८ वटा प्रदे श सरकारको पषमा रिे को छ
र 39 मुद्दा अदालतमा मबिारािीन रिे का छन्।



प्रदे श सरकारिरूमबिको काममा एकरुपता ल्याउन र सङ्कीयता कायाान्वयनका ववमभन्न
पषिरूमा अनुभव आदान प्रदान गने अमभप्रायले मुख्यमन्रीिरूको बैठक पोखरामा
सम्पन्न गररएको छ।



मुख्य न्यायामिवक्तािरुको काम कारवािी तथा अनुभवको आदान प्रदान गरी आम
जनतामा कानुनको शासन र न्यायको प्रत्याभूमत गराउने वातावरण मसजाना गना प्रदे श
सरकारलाई सियोग गने र मुख्य न्यायामिवक्ताको भूममकालाई थप रिनात्मक र
वक्रयाशील बनाउने जस्ता मनणायिरु गरी मुख्य न्यायामिवक्तािरुको प्रथम राविय
सम्मेलन पोखरामा सम्पन्न भएको छ।
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ु ूिी-1
अनस
गण्ण्ड
डकी प्र
प्रद
देश सभाबाट जारी भएका ऐनको वववरण
क) ऐनिरू
रूक
को सूिीः-

1.

आमथाक ऐन, २०७५

2.

आमथाक ऐन, २०७७

3.

आमथाक ऐन २०७६

4.

कर तथा गैर कर राजश्व सम्बन्िी ऐन, २०७५

5.

केिी प्रदे श कानुन सं शोिन गने ऐन २०७५ (सं शोिन ऐन)

6.

खोप सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०७५

7.

गण्डकी प्रज्ञा प्रमतष्टान ऐन, २०७६

8.

गण्डकी प्रदे श प्रचशषण प्रमतष्टान ऐन २०७५

9.

गण्डकी प्रदे श प्रिरी ऐन, २०७७

10.

गण्डकी प्रदे श ववकास प्रामिकरण ऐन, २०७७

11.

गण्डकी प्रदे श ववज्ञान तथा प्रववमि प्रमतष्टान ऐन, २०७६

12.

गण्डकी प्राववमिक चशषा तथा व्यवसावयक तामलम प्रमतष्टान ऐन, २०७६

13.

गण्डकी ववश्वववद्यालय ऐन २०७६

14. गाँउसभा, नगरसभा र चजल्ला समन्वय समममतका सदस्यले पाउने सुवविा
सम्बन्िी ऐन, २०७६
15.

ताल सं रषण तथा ववकास प्रामिकरण ऐन २०७५

16.

पाररश्रममक र सुवविा सम्बन्िी केिी प्रदे श कानुनलाई सं शोिन गने ऐन,
2076

17. प्रदे श आकचस्मक कोष ऐन, २०७५
18. प्रदे श आमथाक कायाववमि (पविलो संशोिन)ऐन, २०७५ (सं शोिन ऐन)
19.

प्रदे श आमथाक कायाववमि ऐन, २०७४
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20. प्रदे श औद्योमगक व्यवसाय ऐन २०७५
21.

प्रदे श कृवष व्यवसाय प्रविान ऐन, २०७७

22.

प्रदे श खेलकुद ववकास ऐन, २०७७

23.

प्रदे श दुग्ि ववकास वोडा ऐन, २०७५

24. प्रदे श लोक सेवा आयोग ऐन २०७६
25.

प्रदे श लोकसेवा आयोगका पदामिकारीको पाररश्रममक, सेवाको सता र सुवविा
सम्बन्िी ऐन, २०७६

26.

प्रदे श वातावरण सं रषण ऐन,२०७६

27.

प्रदे श ववकास समममत ऐन, २०७७

28. प्रदे श ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५
29. प्रदे श ववमनयोजन ऐन, २०७५ (आ.व. २०७४/०७५)
30.

प्रदे श सभा सचिवालय ऐन, २०७७

31.

प्रदे श सभाका पदामिकारी तथा सदस्यको पाररश्रममक
र सुवविा सम्बन्िी ऐन, २०७४

32.

प्रदे श सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६

33.

प्रदे श सुशासन ऐन, २०७६

34. प्रदे शस्तरका केिी सावाजमनक मलखत प्रमाणीकरण (कायाववमि) ऐन, २०७४
35.

प्रशासकीय कायाववमि (मनयममत गने) ऐन २०७५

36.

मन्रीिरुको पाररश्रममक तथा सुवविा सम्बन्िी ऐन, २०७४

37.

मुख्य न्यायामिवक्ताको काम,कताव्य र अमिकार तथा सेवाका सता सम्बन्िी
ऐन, २०७५

38. वर, वपपल, शमी र िौतारो सं रषण ऐन २०७५
39.

ववमनयोजन ऐन, २०७५ (आ.व. ०७५/०७६)

40. ववमनयोजन ऐन, २०७७
41. ववमनयोजन ऐन २०७६
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42. सिकारी ऐन २०७५
43. सुतीजन्य पदाथा(मनयन्रण तथा मनयमन) गने ऐन, २०७६
44. स्थानीय तिका पदामिकारी तथा सदस्यिरुको सुवविा सम्बन्िी ऐन, २०७४
(खारे ज)

45. स्थानीय तिको कानुन मनमााण प्रवक्रया सम्बन्िी ऐन, २०७५
46. स्थानीय तिको सभा सञ्चालन (कायाववमि) ऐन, २०७५
ख) मनयमिरू
रूक
को सूिी

1.

प्रदे श सरकार काया सम्पादन मनयमावली, 2074

2.

प्रदे श सरकारका केिी सावाजमनक मलखत प्रमाणीकरण मनयमावली, 2074
(खारे ज)

3.

प्रदे श सरकार काया ववभाजन मनयमावली, 2074

4.

सिकारी मनयमावली, 2076

5.

सावाजमनक खररद सम्बन्िी प्रदे श मनयमावली, 2076

6.

बजार अनुगमन मनयमावली, 2076

7.

ताल सं रषण तथा ववकास प्रामिकरण मनयमावली, 2076

8.

गण्डकी प्रदे श प्रचशषण प्रमतष्टान मनयमावली, 2077

9.

प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन मनयमावली, 2077

10.

प्रदे श सुशासन मनयमावली, २०७७
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ु ूिी-२
अनस
गण्ण्ड
डकी प्र
प्रद
देश सरकार अन्न्त
तगत
ा का कायाल
ा य, कमि
ा ारी दरबन्न्द
दी र पदपूमतक
ा ो अवस्स्थ
था
मस.नं.

मन्न्र
रालय

मातितका

कूल

मनकायको

दरबन्न्द
दी

सङ्क्
ङ्क्ख्
ख्य
या

सङ्क्
ङ्क्ख्
ख्य
या

ररक्त
पदपूमता चस्स्थ
थमत

पद

कै वफयत

सङ्क्
ङ्क्ख्
ख्य
या
स्स्थ
थायी

करार

जम्म्म
मा

१

मुख्यमन्री तथा मचन्रपररषद्को कायाालय

१

५५

३३

१६

४९

६

२

आन्तररक माममला तथा कानुन मन्रालय

१

३८

२१

१०

३१

७

३

आमथाक माममला तथा योजना मन्रालय

१

४७

१९

८

२७

२०

४

भौमतक पूवाािार ववकास मन्रालय

३५

५७४

३१७

२०४

५२१

५३

५

सामाचजक ववकास मन्रालय

४६

८२३

४१०

१५६

५६६

२५७

६

उद्योग, पयाटन, वन तथा वातावरण मन्रालय

३०

७९४

४३३

१२६

५५९

२३५

७

भूमम व्यवस्था, कृवष तथा सिकारी मन्रालय

३५

४५१

२५४

४५

२९९

१५२

८

प्रदे श सभा सचिवालय

१

३६

२४

५

२९

७

९

मुख्य न्यायामिवक्ताको कायाालय

१

११

५

४

९

२

१०

प्रदे श नीमत तथा योजना आयोग

१

१४

४

७

११

३

११

प्रदे श लेखा मनयन्रकको कायाालय

१

२०

१६

३

१९

१

१२

गण्डकी ववचश्ववद्यालय

१

0

१

४

५

0

करार ७ जना

नगर ववकास
प्रचशषण केन्रमा
१३

गण्डकी प्रदे श प्रचशषण प्रमतष्टान

१

६

१

३

४

२

कायारत १०
जना कमािारी
समेत

१४
१५

गण्डकी प्राववमिक चशषा तथा व्यवसावयक

१

0

०

१

१

0

प्रदे श लोक सेवा आयोग

१

१६

५

३

८

८

जम्म्म
मा

१५७

२८८५

१५४३

५९५

२१३८

७५३

तामलम प्रमतष्टान, गण्डकी प्रदे श

नोट- गण्डकी ववश्वववद्यालय र गण्डकी प्राववमिक चशषा तथा व्यवसावयक तामलम प्रमतष्टानको दरवन्दी
स्वीकृत नभएको तर ५+१ गरी ६ जना करार सेवामा कमािारीिरु कायारत रिेकोले कुल दरबन्दी
र कायारत कमािारीिरुमा ६ सङ्क्ख्या फरक पना गएको ।
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ु ूिी-३
अनस
गण्ण्ड
डकी प्र
प्रद
देश सरकारका मन्न्र
रालय र अन्न्त
तगत
ा का मनदे शनालयिरु
रुक
को वववरण
क्र..स
क्र

नाम
मुख्यमन्री तथा

1

मचन्रपररषद्को
कायाालय
आमथाक माममला

२

९
१०

mopid.gandaki.gov.np

mopid@gandaki.gov.np

molmac.gandaki.gov.np

molmac@gandaki.gov.np
molmacprovince4@gmail.
com

mosd.gandaki.gov.np

mosd@gandaki.gov.np

motfe.gandaki.gov.np

moitfe@gandaki.gov.np

ppc.gandaki.gov.np

ppc.gandaki@gmail.com
info@ppc.gandaki.gov.np

oca.gandaki.gov.np

info@oca.gandaki.gov.np

-

pfco.gandaki.gov.np

info@pfco.p4.gov.np

-

iccrpd.gandaki.gov.np

iccrpdpokhara@gmail.co
m

भौमतक पूवाािार

061-

061-

ववकास मन्रालय

465536

465536

061-

061-

467885

467885

सामाचजक ववकास

061-

061-

मन्रालय

467672

467914

तथा सिकारी

तथा वातावरण

061467654

061-

061-

467670

467669

प्रदे श नीमत तथा

061-

061-

योजना आयोग

464841

462594

मुख्यन्यायमिवक्ता

061-

061-

को कायाालय

467754

467753

प्रदे श लेखा

061-

मनयन्रक कायाालय

467808

उद्योग, वाचणज्य
११

moialp4@gmail.com

467711

मन्रालय
८

moial.gandaki.gov.np

061-

उद्योग, पयाटन, वन
७

moeap@gandaki.gov.np

467665

467851

4677३२

मन्रालय
६

moeap.gandako.gov.np

061-

061-

भूमम व्यवस्था, कृवष
५

ocmcm@nepal.gov.np/
ocmcmgandaki@gmail.co
m

061-

467880

मन्रालय

तथा उपभोक्ता वित
सं रषण मनदे शनालय

ईमेल

ocmcm.gandaki.gov.np

467683

467930

तथा कानुन

वब
े साईट

061-

061-

आन्तररक माममला

४

फ्य
फ्
याक्
क्स
स नं.

061-

तथा योजना
मन्रालय

३

फोन नं.

061468019
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१२
१३
१४

पशुपषी तथा मत्स्य

061-

061-

ववकास मनदे शनालय

520454

527585

कृवष ववकास

061-

061-

मनदे शनालय

520273

520273

स्वास््य

061-

061-

मनदे शनालय

550390

520330

dlfd.gandaki.gov.np

dlfd.pokhara@gmail.com

add.p4.gov.np

info.adb@p4.gov.np

hd.gandaki.gov.np

hd.gandaki@gmail.com

wred.gov.np

redkaski@gmail.com

dof.gandaki.gov.np

wrfdpkr@gmail.com

-

pid.pokhara@gmail.com

gandakiuniversity.edu.np

gandakiuniversity1@gmail
.com

gpta.org.np

academy.gandaki@gmail.
com

-

www.ppscgandaki.gov.np

gandakipsc2076@gmail.c
om

-

-

gptevpa@gmail.com

061१५

चशषा ववकास

550462

061-

मनदे शनालय

061-

528773

465096
१६
१७
१८
१९

061-

061-

520305

520305

यातायात पूवाािार

061-

061-

ववकास मनदे शनालय

466300

466300

-

-

गण्डकी प्रदे श

061-

061-

प्रचशषण प्रमतष्टान

521080

520146

वन मनदे शनालय

गण्डकी
ववश्वववद्यालय

061२०

प्रदे श लोक सेवा

467873/

आयोग

061467958

गण्डकी प्राववमिक
चशषा तथा
२१

व्यावसावयक तामलम

-

प्रमतष्टान, गण्डकी
प्रदे श
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ु ूिी-४
अनस
राजस्स्व
व वववरण
क. आमथाक वषा २०७५/०७६ दे चख

२०७७/०७८ को पौषसम्मको राजस्व स�लन

वववरण
रकम रु िजारमा
राजस्स्व
व

शीषक
ा

शीषक
ा नं

२०७५/०७६

२०७५/०७

२०७६/०७

२०७६/०७७

२०७७/०७८

२०७७/०७

को वावषक
ा

६ को

७ को

ु ी
को असल

को वावषक
ा

ु
८ को पस

लक्ष्
क्ष्य
य

ु ी
असल

वावषक
ा लक्ष्
क्ष्य
य

लक्ष्
क्ष्य
य

सम्म्म
मको
ु ी
असल

११३१५

िर जग्गा

803950

४३६२६६

1650000

५७२४२९

400000

186872

२४९३७२

404050

110254

६५०

54020

लगायतको
रचजस्िे सन
दस्तुर
१४२५६

िालक

२८३११४

अनुममत पर
११४५१

सवारी सािन

५६७२

कर पटके
१४१७८

सवारी सािन

751250

1450000

२०७०३

कर
११४५४

सडक मनमााण
तथा सम्भार

३३३४१

सवारी सािन

९८७१७९

१०१६०१५

1000520

३७२४१

155055

2000

४६

5500

१४०४

1000

100000

१०४९६८

0

११२३

2000

१३९०

7500

0

३९५२

2000

३५२१

3000

0

1500

४०९

1500

777938

कर प्रदे श
विस्सा
१४२२५

यातायात

६११६६

25335

षेरको
आम्दानी
१४१९१

पयाटन शुल्क

१४१९२

पदयारा

१४१५७

दित्तर/बित्तर

११४७१

मनोञ्जन

1100

११४७२

मबज्ञापन

500

११११४

कृवष आयमा

1200

2000

२०
०

180000

0
340
24775

कर
१४२११

कृवष

२०७

300

उत्पादनको
ववक्रीबाट

52
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१४२१३

अन्य

३३६

401

मबकीबाट प्राप्त
गैरकर
१४३१२

प्रशासमनक

५१२८५

9928

दण्ड जररवाना
१४३११

न्यावयक दण्ड

१५

जररवाना र
जफत
१४२१९

अन्य सेवा

10000

१४१८

१९७७

2535

११९६

0

1132

०

७४०

1010

389

२९२

९३२

1150

234

८६२

0

1634

१९४१८८

550000

87079

१९५९७

202010

35612

२०

575050

70000

शुल्क मबक्री
१४१५१

सरकारी
सम्पचत्तको
बिालबाट

१४२१२

सरकारी
सम्पचत्तको
ववक्री

१४२२३

चशषाषेरको
आम्दानी

१४२२४

पररषा शुल्क

१४२२९

अन्य

१५०८५५

प्रशासमनक
सेवाशुल्क
१४२५३

व्यवसाय

८५८९१

६१५५३

रचजस्िे सन
दस्तुर
११६१३

व्यवसाय
रचजस्िे सन
दस्तुर तथा
व्यवसाय कर

१४२६४

वन षेरको

250000

०

अन्य आय
१४१७१

वन रोयल्टी

१२४०

३३३६१

वन षेरको

१४४५६१

31638

रोयल्टी
३३१५१

वन रोयल्टी

१८७७

स�लन
१४५२९

अन्य राजस्व

५७६०९२

२४८

720210

१४५२९
११६११

एजेन्सी

/

रचजिे शन

९४४७

15060
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१४२५३

वन रोयल्टी

60963

१४१५३
१४१५४

खानी तथा

०

428

खमनज
रोयल्टी३३३
६२
१४१५५

जलस्रोत
रोयल्टी

१४१५६

मबद्युत रोयल्टी

१४१५८

पवातारोिण

234162
11203

रोयल्टी
१४२१८

8

मबद्युत सेवा
शुल्क

१४२१७

निर तथा

६४८

कुलो उपयोग
बापतको
शुल्क
१५१११

बेरुजु

१५११२

मनकासा वफताा

१५११३

अनुदान वफताा

१४३१३

िरौटी

७२३९
०

२८३६२

909090

56657

२९०८

0

12797

३६१०४

0

31220

११७

0

२५५६९१४

5008560

सदरस्यािार
३२१२१

गत वषाको

८२९९२५

नगद मौज्दात
कुल जम्मा

2000000

३४३९८५८

3277500
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ु ानको अवस्स्थ
ख. आमथक
ा वष ा २०७५/०७६ देचख २०७७/०७८ को पौषसम्म्म
मको अनद
था
रकम रु िजारमा
राजस्स्व
व

राजस्स्व
व

शीषक
ा नं

शीषक
ा

13311

समानीक

2075/076

2075/076

2076/077

2076/077

2077/078

2077/078

को वावषक
ा

को अनदु ान

को वावषक
ा

को अनदु ान

को वावषक
ा

ु सम्म्म
को पस
म

लक्ष्
क्ष्य
य

प्रााप्त
प्र

लक्ष्
क्ष्य
य

प्रााप्त
प्र

लक्ष्
क्ष्य
य

प्रााप्त
प्र

6776741

६७७६७००

7112200

७११२२००

7112600

3556300

4856649

४८५६६४९

647447

६०२४०३३

2091440

1401400

182300

१८२३००

860000

८६००००

540000

179999

122200

१२२२००

1111600

११११६००

1498900

499633

11937890

११९३७८४९

9731247

१५१०७८३३

11242940

5637332

रण
अनुदान
13312

ससता
अनुदान
िालु

13314

ववशेष
अनुदान
िालु

13316

समपूरक
अनुदान
िालु
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२०७५/०७६ देचख २०७७/०७८ को पौषसम्म्म
मको म.ु अ.कर र

ग. आमथक
ा
वष ा
ु कको अवस्स्थ
अन्न्त
तशल्
ल्क
था

रकम रू िजारमा
2075/076

2075/076

2076/077

2076/077

2077/078

2077/078

शीषक
ा

को वावषक
ा

ु ान
को अनद

को वावषक
ा

ु ान
को अनद

को वावषक
ा

ु सम्म्म
को पस
म

लक्ष्
क्ष्य
य

प्रााप्त
प्र

लक्ष्
क्ष्य
य

प्रााप्त
प्र

लक्ष्
क्ष्य
य

प्रााप्त
प्र

बाँडफाँ

3288004

४९०९७७२

3852500

३७१२३६१

3786900

2105322

3288004

११८९६१४

3852600

११०४७०२

3786900

618934

6576008

६०९९३८६

7705100

४८१७०६३

7573800

2724256

राजस्स्व
व

11411

ड भई
प्राप्त िुने
मु.अ.क
र
11421

बाँडफाँ
ड भई
प्राप्त िुने
अन्तशु
ल्क
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ु ूिी-५
अनस
प्रद
देश गौरवका आयोजनािरु
प्र
क्र..
क्र

प्रदे श गौरवका

सं

आयोजनािरुको नाम

आयोजनाको उद्देश्य

आयोजना कायाान्वयन गने
मन्रालय

क. प्रदे शको बजेटबाट सावाजमनक षेरले मनमााण गने प्रदे श गौरवका आयोजनािरु
१

प्रदे श सदरमुकाम

कररब १,२६० वकलोममटर

भौमतक पूवाािार ववकास

पोखरादे चख स्थानीय

लामो सडक मनमााण गना

मन्रालय

तिका केन्र जोड्ने

ियाक नभएको ठाँउमा ियाक

सडक मनमााण आयोजना

खोल्ने, मौसमी सडक
भएकालाई ग्राभेल गने र
ग्राभेल भएकालाई कालोपरे
गने।

२

एकीकृत प्रदे श

प्रदे शका सबै मन्रालय र

भौमतक पूवाािार ववकास

प्रशासमनक केन्रको

अन्य प्रदे शस्तरीय कायाालय

मन्रालय

मनमााण आयोजना

एकै ठाउँ मा अटाउने नमुना
प्रदे श प्रशासमनक केन्रको
मनमााण गने ।

३

वैडी रुपटार खण्ड

शालीग्राम कोररडोर लोकमागा

भौमतक पूवाािार ववकास

(शालीग्राम कोररडोर

मनमााण गने।

मन्रालय

एक िर एक िारा

प्रदे शवासीको िर िरमा

भौमतक पूवाािार ववकास

कायाक्रम

खानेपानीको िारा पुर्याउने।

मन्रालय

आिारभूत खानेपानी

प्रदे शका सबै नागररकलाई

भौमतक पूवाािार ववकास

कायाक्रम

आिारभूत खानेपानी सेवा

मन्रालय

लोकमागा)
४

५

पुर्याउने।
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६

७

उज्यालो प्रदे श कायाक्रम

सबै प्रदे शवासीमा ववद्युतको
पिुँि पुर्याउने।

भौमतक पूवाािार ववकास
मन्रालय
भूमम व्यवस्था, कृवष तथा

मुख्यमन्री वातावरणमैरी

प्रदे श सभाका प्रत्येक

नमुना कृवष गाउँ

मनवाािन षेरका कम्तीमा दुई सिकारी मन्रालय

आयोजना

गाउँ मा जलवायु अनुकूलन
नमुना कृवष प्रणाली ववकास
गरी कृवष षेरको
उत्पादकत्व वृवि गने।

८

गण्डकी गाई फामा तथा

िीन सरकारको सिकायामा

भूमम व्यवस्था, कृवष तथा

दुग्ि ववकास आयोजना

सावाजामनक-मनजी मोडे लमा

सिकारी मन्रालय

गण्डकी गाई फामा र दुग्ि
ववकास सं स्थाको ववकास गरी
प्रदे शलाई दुग्ि उत्पादनमा
आत्ममनभार बनाउने।
९

स्याउमा आत्मामनभार िुने

मनाङ, मुस्ताङ, गोखाा, लमजुङ

भूमम व्यवस्था, कृवष तथा

आयोजना

र म्याग्दी चजल्लाको उत्तरी

सिकारी मन्रालय

भागमा स्याउ खेतीको
ववस्तार गरी स्याउमा
प्रदे शलाई आत्ममनभार
बनाउने।
10

िरवास (िोमस्टे ) ववस्तार

ग्रामीण षेरमा गररबी

उद्योग, पयाटन, वन तथा

र सुदृढीकरण आयोजना

मनवारण र पयाटन षेरको

वातावरण मन्रालय

ववववमिकरण गना िरवास
(िोमस्टे ) ववस्तार र
सुदृढीकरण आयोजना
11

पयाटन गन्तव्य ववकास

प्रदे शका पयाटकीय

उद्योग, पयाटन, वन तथा

तथा प्रविान कायाक्रम

गन्तव्यको पूवाािार मनमााण

वातावरण मन्रालय

गरी पयाटन प्रविान गने।
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12

13

ताल तथा मसमसार षेर

प्रदे शका ताल तथा मसमसार

उद्योग, पयाटन, वन तथा

सं रषण कायाक्रम

सं रषण गने।

वातावरण मन्रालय

नवलपुरको लोकािा

औद्योमगक षेर मनमााण गरी

उद्योग, पयाटन, वन तथा

खोलामा प्रदे शस्तरीय

आयात प्रमतस्थापन गने

वातावरण मन्रालय

औद्योमगक षेर मनमााण

मझौला तथा ठु ला उद्योग

आयोजना

स्थापना गना मनजी षेरलाई
आह्वान गने ।

14

गण्डकी ववश्वववद्यालय

प्रदे शमा उत्पादन र

स्थापना र सत्र्िालन

उत्पादकत्व वृवि गरी

आयोजना

प्रदे शलाई औद्योगीकरणमा

सामाचजक ववकास मन्रालय

लै जान सिाउने उच्िस्तरको
दष जनशचक्त उत्पादन गरी
चशषालाई बजारसँग जोड्ने।
15

गण्डकी प्राववमिक

प्रदे शलाई औद्योगीकरणमा

प्रमतष्टान स्थापना र

लै जान सिाउने मध्यमस्तरको

सत्र्िालन आयोजना

प्राववमिक तथा व्यवसावयक

सामाचजक ववकास मन्रालय

जनशचक्त उत्पादन गरी
चशषालाई बजारसँग जोड्ने।
16

प्रदे श वक्रकेट मैदान

पोखरा मिानगरपामलकाको

मनमााण आयोजना

पशुपमतिाटमा वक्रकेट

सामाचजक ववकास मन्रालय

मैदानको मनमााण गरी खेल
पयाटनको प्रविान गने।
17

सूिना प्रववमि पाका

पोखरा मिानगरको

आन्तररक माममला तथा

मनमााण आयोजना

जामुनबोटमा सूिना प्रववमि

कानुन मन्रालय

मनमााण र सत्र्िालन गरी
मडचजटल गण्डकी प्रदे श
बनाउने र प्रदे शलाई
अन्तरााविय बजारसँग जोड्ने।
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१8

प्रदे श प्रिरी तामलम

प्रदे श प्रिरी तामलम केन्रको

आन्तररक माममला तथा

केन्रको मनमााण आयोजना

मनमााण गरी प्रिरी

कानुन मन्रालय

प्रशासनलाई दष बनाउने।
१9

ववद्युतीय सुशासन

ववद्युतीय सुशासन लागु गरी

मुख्यमन्री तथा

आयोजना

पेपरले स मडचजटल गण्डकी

मचन्रपररषद्को कायाालय

प्रदे श बनाउने।
ख. नेपाल सरकारसँग स्रोत माग गररएका रुपान्तरणकारी प्रदे श गौरवका आयोजनािरु
20

पोखरा, डे डगाउ, दुम्कीबास, मुस्ताङको कोरला दे चख

भौमतक पूवाािार ववकास

मरवेणी सडक मनमााण

नवलपुरको मरवेणीसम्म पूरा

मन्रालय

आयोजना

प्रदे शलाई जोडी
औद्योगीकीकरणमा
सिाउने।

21

उत्तरग�ा जलाशययुक्त

बागलुङ चजल्लाको ढोरपाटन

भौमतक पूवाािार ववकास

ववद्युत ् आयोजना

षेरमा जलाशययुक्त ववद्युत ्

मन्रालय

आयोजना मनमााण गरी
प्रदे शको सन्तुमलत ववकास र
औद्योगीकीकरण गने।
22

फेवातालको सं रषण र

फेवातालको षेर मनिाारण

उद्योग, पयाटन, वन तथा

सौन्दयीकरण आयोजना

गने, दायाँबायाँ ढल मनमााण

वातावरण मन्रालय

गने, जलािार षेर सं रषण
गने र दायाँवायाँ
सौन्दयीकरण गरी पयाटक
आकषाण गने।
23

कास्की र तनिुँको

कास्की र तनिुँको मबिमा

उद्योग, पयाटन, वन तथा

मबिमा पने तल्लो

पने तल्लो पुमडटार षेरको

वातावरण मन्रालय

पुमडटार षेरमा

कररब २,८०० रोपनी षेरमा

प्रदे शस्तरीय औद्योमगक

प्रदे शस्तरीय औद्योमगक षेर

षेर मनमााण आयोजना

मनमााण गरी मनजी षेरलाई
उद्योग खोल्न आमन्रण
गने।
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24

मुटु, मृगौला र क्यान्सरको प्रदे शको राजिानी पोखरामा
एकीकृत प्रदे श अस्पताल

मुटु, मृगौला र क्यान्सरको

मनमााण आयोजना

एकीकृत प्रदे श अस्पताल

सामाचजक ववकास मन्रालय

मनमााण गरी जनतालाई
स्वास््य सेवा सिज रुपमा
उपलब्ि गराउने।
ग. नेपाल सरकारले कायाान्वयन गने प्रदे श गौरवका आयोजना
25

पृ्वी लोकमागाको

पृ्वी लोकमागाको पोखरा

स्तरवृवि आयोजना

मुचग्लङ खण्ड बजार षेरमा

सडक ववभाग

६ ले नको र अन्य षेरमा ४
ले नमा स्तर वृवि गने।
26

मसिाथा लोकमागाको

मसिाथा लोकमागाको िुमाउरा

स्तरवृवि आयोजना

िुम्ती सुिार गरी स्तर वृवि

सडक ववभाग

गने।
27
28

नारायणिाट बुटवल

पूवप
ा चिम राजमागाको

सडक खण्ड

स्तरोन्नमत गने

पुष्पलाल मध्यपिाडी

गोरखा, लमजुङ, कास्की,

लोकमागा

पवात र बागलुङ

सडक ववभाग
सडक ववभाग

बुमतावाङसम्म मध्यपिाडी
लोकमागा मनमााण गने
29

तनिुँ जलववद्युत ् आयोजना

जलववद्युत ् उत्पादन गने।

ऊजाा, जलस्रोत तथा मसं िाइ
मन्रालय

30

बुढीगण्डकी जलववद्युत ्

जलववद्युत ् उत्पादन गने।

आयोजना
31

ऊजाा, जलस्रोत तथा मसं िाइ
मन्रालय

िौवादी फलाम खानी

िौवादीमा रिे को फलाम

उद्योग वाचणज्य तथा आपूमता

उत्खनन पररयोजना

खानी उत्खनन गरी फलाम

मन्रालय

कच्िा पदाथाको आपूमता पूमता
गने।
ि. मनजी षेरले मनमााण गने प्रदे श गौरवका आयोजनािरु
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32

मबरे ठाँटी मुचक्तनाथ

कास्कीको मबरे ठाँटीदे चख

मुचक्तनाथ केबलकार प्रा.मल

केबलकार मनमााण

मुस्ताङको मुचक्तनाथसम्म

आयोजना

८४ वकलोममटर लामो, दै मनक
३६,००० यारु बोक्न सक्ने
केबलकारको मनमााण गरी
िाममाक पयाटक बढाउने।

33

बुिमण्डला मनमााण

पोखराको कािुँडाँडामा

आयोजना

१०,००० व्यचक्तले एकैिोवट

पोखराको मनजी षेर

प्राथाना गना सक्ने प्राथाना
िर र ८५ ममटर अग्लो
बुि मूमता बनाई पयाटक
आकषाक बढाउने।
34

फुलबारी कािुँडाँडा

पोखराको

केबलकार मनमााण

कािुँडाँडाको

आयोजना

मण्डलासम्म

फुलबारी

दे चख पोखराको मनजी षेर
बुि

केबलकारको

मनमााण गरी प्रदे शमा पयाटक
बढाउने।
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ु य उपलब्ब्धधि
गण्ण्ड
डकी प्र
प्रद
देश सरकारका तीन वर्
र्षक
ष ा मख्
ख्य


प्रदे शको कुल ग्रार्षस्थ उत्पादन आ.व २०७५/०७६ मा ३ खर्ष ८ अर्ष ९१ करोड रर्े कोमा
आ.व २०७६/०७७ मा ३ खर्ष २६ अर्ष ८७ करोड पुगेको अनुमान छ।



प्रदे शमा ववत्तीय सं स्थाको लगानी आ.व २०७४/०७५ को तुलनामा आ.व २०७५/०७६ मा
१६.८६ प्रततशतले र आ. व. २०७६/०७७ मा १९.८७ प्रततशतले वृवि भएको छ।



प्रदे शतभत्र कालोपत्रे सडक १३७ वकलोतमटर र ग्राभेल सडक २९2 वकलोतमटर तनमाषण सम्पन्न
भएको छ। आगामी २ वर्ष तभत्र सम्पन्न गने गरी 625 वकलोतमटर सडक कालोपत्रे गनष र
134 वकलोतमटर ग्राभेल गनष ठे क्का सम्झौता भई काम भइरर्ेको छ।



३४ सडक पुल र १० झोलुङ्गे पुलको तनमाषण सम्पन्न भएको छ।



एक घर-एक िारा कायषक्रम अन्तगषत 243 खानेपानी आयोजनाको तनमाषण सम्पन्न भई
५5,०6० तनजी िारा जडान गररएको छ र अन्य १२६ आयोजना तनमाषणिीन छन।



ववद्युतका काठे पोल प्रततस्थापन गने नीतत अनुरुप र्ालसम्म २९,८११ काठे

पोल ब्स्टल

पोलद्वारा प्रततस्थापन गररएको छ।


१५ स्थानमा 1,929 रोपनी खेतीयोग्य भूतमको चक्लार्न्दी गररएको छ।



प्राथतमकता प्राप्त र्ाली तथा वस्तुर्रूका 1,489 मोडल फामष प्रविषन गररएको छ।



85 स्थानीय तर्का ८७ गाउँमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृवर् गाउँ कायषक्रम सञ्चालन
गरी ८,५00 कृर्क घरपररवारलाई सर्योग गररएको छ।



सर्लगानीमा २ कोल्ड स्टोर र ४५ कोल्ड रूमको तनमाषण गररएको छ।



8 पशुपन्छी र्जार, कुखुरा ह्याब्चङ्ग तथा तितडङ्ग केन्र, 3 र्िशाला, 31 दुग्ि ब्चस्यान केन्र, 34
कृवर् र्जार केन्र, 2 वटस्युकल्चर ल्याव, 2 वप्रतसजन फामष र 8 प्रशोिन केन्रको तनमाषण र 53
फ्रेसर्ाउसको सुदृढीकरण गररएको छ।



३,९५२ सामुदावयक वन, १,११९ कर्ुतलयती वन, १ साझेदारी वन, ३४ िातमषक वन

र १

चक्ला वनका कायषयोजनामाफषत ८,६१,००० र्े क्टर वन क्षेत्रको सं रक्षण भएको छ।


३०८ घरवास प्रविषन गररएको छ।



प्रदे शमा नयाँ ११,५४७ साना तथा घरे ल ु उद्योग स्थापना भएका छन्।



एक स्थानीय तर्, एक उद्योगग्राम अन्तगषत सम्भाव्य दे ब्खएका ५१ स्थानीय तर् मध्ये छनौट
भएका २० उद्योगग्राम स्थापना कायष अगातड र्ढाइएको छ ।

