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ङ्जवषम : आमोगको आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ को वाङ्जषक
ि प्रङ्झतवेदन प्रस्तङ्टत गङ्चयएको।

भाननीम भङ्टख्मभन्त्रीज्मू,
भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामािरम,
गण्डकी प्रदे श, ऩोखया, नेऩार ।
प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोग (गठन तथा कामिसञ्चारन) आदे श, २०७४ को दपा २४ को
व्मवस्था अनङ्टसाय आमोगरे आङ्झथक
ि २०७६/0७७ भा सम्ऩादन गये का प्रभङ्टख कामि तथा हाङ्झसर
गये का उऩरब्धीहरु सभेङ्जटएको वाङ्जषक
ि प्रङ्झतवेदन प्रस्तङ्टत गये को छङ्ट ।
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कृतऻता
गण्डकी प्रदे शको तीब्र आङ्झथक
ि प्रगङ्झत य सन्त्तङ्झङ्ट रत तथा ङ्छदगो ङ्जवकासका राङ्झग दू यगाभी सोच सङ्जहतको ङ्जवकास
नीङ्झत तथा मोजनाको तजङ्टभ
ि ा, कामािन्त्वमनभा सहजीकयण, तहगत सभन्त्वम, अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन गने उद्देश्म
सङ्जहत प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगको गठन बएको हो। प्रदे श नीङ्झत तथा

मोजना आमोग (गठन तथा

कामि सञ्चारन) आदे श, २०७४ रे तोके फभोङ्ञजभको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय ऺेर ङ्झबर यही आमोग आॊफ्नो
रक्ष्म एवभ् उद्देश्म प्राप्त गनि तपि ङ्झनयन्त्तय प्रमासयत छ। गठन आदे शको दपा २४ फभोङ्ञजभ प्रत्मेक आङ्झथक
ि
वषिभा आमोगरे सम्ऩादन गये का काभ कायवाही य उऩरङ्ञब्ध सभेटी आमोगको वाङ्जषक
ि प्रङ्झतवेदन आङ्झथक
ि वषि
बएको तीन भङ्जहनाङ्झबर प्रदे श सयकाय सभऺ ऩेश गनङ्टऩ
ि ने व्मवस्था यहेको छ। सोही व्मवस्था अनङ्टरूऩ
आमोगरे आङ्झथक
ि
वषि २०७6/०७7 भा सम्ऩङ्ङ गये का प्रभङ्टख कामि य उऩरङ्ञब्ध, प्रदे शको साभाङ्ञजक,
आङ्झथक
ि य बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकासको अवस्था भन्त्रारमहरुरे हाङ्झसर गये का भङ्टख्म उऩरङ्ञब्ध य कामािन्त्वमनभा
दे ङ्ञखएका फहङ्टआमाङ्झभक सभस्मा तथा च ङ्टनौती य बावी कामिङ्छदशा सभेटी मो प्रङ्झतवेदन तमाय गङ्चयएको छ।
आमोगरे अगाडी साये का कामिक्रभहरुको कामािन्त्वमन गनिभा सदा उत्प्रेयणा प्रदान गनङ्टह
ि न
ङ्ट े भाननीम भङ्टख्मभन्त्री
तथा आमोगका अध्मऺ प्रङ्झत हाङ्छदिक आबाय ब्मक्त गदिछङ्ट। आमोगका सदस्मद्वम डा. ङ्झफष्णङ्टयाज फयार य डा.
बीभा ढङ्टॊ गाना तथा सम्ऩूणि कभिचायीहरु प्रङ्झत आबाय ब्मक्त गदिछङ्ट।आमोगका कामिक्रभहरु कामािन्त्वमनभा
सहमोग गने प्रदे श सयकायका भाननीम भन्त्रीज्मूहरु, प्रदे श सबाका भाननीम सदस्मज्मूहरु, प्रभङ्टख सङ्ञचव, भङ्टख्म
न्त्मामाङ्झधवक्ता, भङ्टख्मभन्त्रीज्मूका याजनीङ्झतक सल्राहकाय, भन्त्रारमका सङ्ञचव तथा कभिचायीहरु, ङ्जवकास
साझेदाय सॊ स्था य अन्त्म सयोकायवारा ङ्झनकाम तथा प्रदे शका सम्ऩूणि नागङ्चयकहरुराई हाङ्छदिक धन्त्मवाद ङ्छदन
चाहन्त्छङ्ट । अन्त्तभा, आगाभी ङ्छदनभा ऩङ्झन आमोगका ङ्ञजम्भेवायीहरू प्रबावकायी रुऩभा सम्ऩादन गदै सभृद्ध प्रदे श
य सङ्टखी नागङ्चयक ङ्झनभािण गने प्रदे श सयकायको दीघिकारीन रक्ष्म ऩूया गने अङ्झबमानभा आमोग ङ्झनयन्त्तय
राङ्झगयहने प्रङ्झतवद्धता व्मक्त गदिछङ्ट।

डा. ङ्झगङ्चयधायी शभाि ऩौडेर
उऩाध्मऺ
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कामिकायी सायाॊश
प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोग प्रदे श सयकायका नीङ्झत तथा मोजना तजङ्टभ
ि ा गने, मोजनाहरूको राङ्झग आवश्मक
ङ्जवत्तीम स्रोतसाधनको व्मवस्थाऩन (तथा ङ्जवङ्झनमोजन) गने, ङ्जवकास कामिक्रभहरू कामािन्त्वमनभा सहजीकयण गने
तथा भङ्टख्म ङ्जवकास कामिक्रभहरूको अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन गयी सयकायराई सल्राह प्रदान गने ङ्जवङ्ञशष्टीकृत
ङ्झनकाम हो। प्रदे श सयकायरे २०७५ साउन ६ गते प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोग गठन गये को ङ्झथमो बने
आमोगरे २०७५ साउन २२ गतेदेङ्ञख औऩचाङ्चयक रूऩभा आफ्नो कामि प्रायम्ब गये को ङ्झथमो। प्रदे श नीङ्झत तथा
मोजना आमोग (गठन तथा कामि सञ्चारन) आदे श, २०७४ को दपा २४ फभोङ्ञजभ आमोगरे प्रत्मेक वषि
वाङ्जषक
ि प्रङ्झतवेदन तमाय गयी आङ्झथक
ि वषि सभाप्त बएको तीन भङ्जहनाङ्झबर प्रदे श सयकाय सभऺ ऩेश गनङ्टऩ
ि ने
व्मवस्था अनङ्टरूऩ आमोगरे आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा सम्ऩङ्ङ गये का प्रभङ्टख कामि य सोका उऩरङ्ञब्ध,
प्रदे शको आङ्झथक
ि , साभाङ्ञजक य बौङ्झतक ऩूवािधायको अवस्था, प्रदे श सयकायका भङ्टख्म उऩरङ्ञब्ध य ङ्जवकासका
च ङ्टनौती, अवसय तथा प्राथङ्झभकताराई सभेटी मो प्रङ्झतवेदन तमाय गङ्चयएको छ।
आङ्झथक
ि वषि २०७५/०७६ भा आमोगरे ऺेरगत सभस्मा, च ङ्टनौती य अवसयहरू सभेङ्जटएको प्रदे शको ङ्ञस्थङ्झतऩर
ङ्झनभािण गयी प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजना ङ्झनभािणको आधायङ्ञशरा तमाय गये को ङ्झथमो। आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७
भा आमोगरे प्रदे शको प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजना (२०७६/०७७-२०८०/०८१) को आधाय-ऩर (सै द्दाङ्ञन्त्तक
अवधायणा) प्रकाशन गये को छ। त्मस्तै, आधाय-ऩरभा ङ्जवस्तृत कामिक्रभ य नङ्झतजा खाका सभेत थऩ गयी
प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजना प्रकाशन गर्मो। प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजनाभा ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म सन् २०३० का याङ्जष्डम
रक्ष्म प्राप्त गने तथा २५ वषिभा "सभृद्ध नेऩार, सङ्टखी नेऩारी" ङ्झनभािण गने नेऩार सयकायको भहाअङ्झबमानभा
प्रदे शरे खेल्नङ्टऩने बूङ्झभका स्ऩष्ट रूऩभा ऩङ्जहचान गङ्चयएको छ। मोजना अवङ्झधभा औसत १०.२ प्रङ्झतशतको
ॉ ी रगानी रु.
आङ्झथक
ि वृङ्जद्धदय प्राप्त गने रक्ष्म याङ्ञखएको छ बने मोजना कामािन्त्वमनको राङ्झग कङ्टर ङ्ञस्थय ऩङ्टज
१० खफि १२ अफि २४ कयोड आवश्मक ऩने अनङ्टभान गङ्चयएको छ। कङ्टर रगानीभध्मे साविजङ्झनक ऺेरफाट
रु. ३ खफि ६० अफि ८३ कयोड (३५.६ प्रङ्झतशत), ङ्झनजीऺेर फाट रु. ५ खफि ८७ अफि ९२ कयोड (५८.१
प्रङ्झतशत), सहकायी ऺेरफाट रु. ४४ अफि ८ कयोड (४.४ प्रङ्झतशत) य साभङ्टदाङ्जमक ऺेरफाट रु. १९ अफि ४१
कयोड (१.९ प्रङ्झतशत) रगानी गनङ्टऩ
ि ने अनङ्टभान छ। प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजनाको सपर कामािन्त्वमनरे ङ्छदगो
ङ्जवकास रक्ष्म सन् २०३० का याङ्जष्डम तथा प्रादे ङ्ञशक रक्ष्म य सभृद्ध नेऩार, सङ्टखी नेऩारी ङ्झनभािण गने २५
वषे याङ्जष्डम रक्ष्म तथा सभृद्ध प्रदे श य सङ्टखी नागङ्चयक ङ्झनभािण गने प्रादे ङ्ञशक रक्ष्मप्राङ्झप्तको आधायङ्ञशरा तमाय
गनिभा मोगदान गने अऩेऺा गङ्चयएको छ। त्मस्तै, प्रदे शको प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजना प्रदे शका स्थानीम तहहरूको
आवङ्झधक मोजना ङ्झनभािणभा ऩङ्झन भागिङ्झनदे शक दस्तावेज हङ्टने ङ्जवश्वास गङ्चयएको छ।
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आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा आमोगरे प्रदे शको प्राथङ्झभकताभा ऩये का ङ्जवकास मोजनाको राङ्झग स्रोतसाधनको
कङ्टशरताऩूवक
ि फाॉडपाॉट य फजेट अनङ्टभानराई मथाथिऩयक फनाउने तथा वाङ्जषक
ि मोजना य फजेटङ्झफच तादात्म्मता
ङ्झभराउने उद्देश्मका साथ प्रदे श सयकायको तेस्रो भध्मभकारीन खचि सॊ यचना (२०७७/०७८-२०७९/८०)
तजङ्टभ
ि ा गयी प्रकाशन गर्मो। भध्मभकारीन खचि सॊ यचनाभा आगाभी ऩङ्जहरो वषिको राङ्झग रु. ३४ अफि ८४
कयोड २१ राख फजेट अनङ्टभान गङ्चयएको छ बने त्मसऩङ्झछका दङ्टई वषिको राङ्झग क्रभश: रु. ३८ अफि ३२
कयोड ६३ राख य रु. ४२ अफि १५ कयोड ९० राख फजेट प्रऺेऩण गङ्चयएको छ। प्रदे शको भध्मभकारीन
खचि सॊ यचना स्थानीम तहहरूरे ङ्झनभािण गने स्थानीम भध्मभकारीन खचि सॊ यचना ङ्झनभािणभा ऩङ्झन आधाय
दस्तावेज हङ्टने ङ्जवश्वास गङ्चयएको छ।
आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा आमोगरे ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म २०८७ का याङ्जष्डम रक्ष्म प्राप्त गनि सघाउ
ऩङ्टर्माउनको राङ्झग गण्डकी प्रदे शको ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मको आधाय ये खा प्रङ्झतवेदन २०७६ तमाय गङ्चय नेऩारी य
अॊग्रज
े ी दङ्टवै बाषाभा ङ्झनभािण गयी प्रकाशन गये को छ।आमोगरे ङ्छदगो ङ्जवकासका प्रादे ङ्ञशक रक्ष्महरूराई
मोजनाभा सभेत

आन्त्तङ्चयकीकयण गङ्चयसकेको छ।मो प्रङ्झतवेदन याङ्जष्डम मोजना आमोग, स्थानीम तह,

ङ्जवश्वङ्जवद्यारम य ङ्जवकास साझेदाय सॊ स्थाहरूराई ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रमोजनको राङ्झग उऩमोगी हङ्टनछ
े ।
आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा आमोगरे सन् २०१९ को ङ्झडसेम्फय भङ्जहनाभा चीनको वङ्टहान सहयफाट सङ्टरू
बई ङ्जवश्वबय पैङ्झरएको कोङ्झबड-१९ भहाभायीको कायण सम्ऩूणि ङ्जवश्व नै अबूतऩङ्टव ि स्वास््म आऩतकारीन
अवस्थाको साभना गङ्चययहेको सन्त्दबिभा नेऩार तथा गण्डकी प्रदे शभा सभेत गङ्चयएको फन्त्दाफन्त्दीका कायण
प्रदे शको अथितन्त्रभा ऩये को असयका सम्फन्त्धभा अध्ममन गयी प्रदे श सयकायराई सङ्टझावहरू ङ्छदएको ङ्झथमो।
अध्ममनरे प्रदे शको प्रथभ मोजनारे अऩेऺा गये को ९.२ प्रङ्झतशतको आङ्झथक
ि वृङ्जद्धदय कोङ्झबड-१९ को कायण
२.६८ प्रङ्झतशतभा सॊ कङ्टचन हङ्टने प्राङ्ञम्बक अनङ्टभान गये को ङ्झथमो। कङ्टर गाहिस््म उत्ऩादनका १५ ऺेरभध्मे
उद्योग/उत्ऩादनको ऺेर, खङ्झनज तथा उत्खनन, ङ्झनभािण, थोक तथा खङ्टद्रा व्माऩाय, होटर य ये ष्टङ्टयाॉ, मातामात
बण्डायण य सञ्चाय जस्ता ऺेरभा उच्च असय ऩये को दे खाएको ङ्झथमो। ज्मारादायीभा काभ गयी जीवन गङ्टजाया
गदै आइयहेका १५ हजाय कृङ्जष भजदङ्टय, २० हजाय उद्योग भजदङ्टय, ४० हजाय ङ्झनभािण भजदङ्टय, १० हजाय
मातामात भजदङ्टय य १५ हजाय ऩमिटन भजदङ्टय गयी कङ्टर १ राख भजदङ्टय सफैबन्त्दा प्रबाङ्जवत बएको दे खाएको
ङ्झथमो। ३,७२,८६३ गङ्चयफ, ३७,४९८ गङ्चयफीको ये खाभाङ्झथ उठ्न प्रमास गङ्चययहेका गङ्चयफ य गङ्चयफीको ये खा
बखिय अथवा एकदङ्टई वषि अगाङ्झड ऩाय गये का ४९,९९८ व्मङ्ञक्तहरू प्रबाङ्जवत बएको तथा ५७,४९८ अऩाङ्गता
बएका व्मङ्ञक्त, ६७,५४६ गबिवती भङ्जहरा, ६,८६,७४४ ङ्जवद्यारम य भहाङ्जवद्यारमभा ऩढ्ने ङ्जवद्याथॉ
फन्त्दाफन्त्दीफाट प्रबाङ्जवत बएको दे खाएको ङ्झथमो। त्मस्तै, अध्ममनरे

कोङ्झबड-१९ को कायण ङ्झसङ्ञजत
ि

फन्त्दाफन्त्दीको कायण प्रबाङ्जवत नागङ्चयकको जीवन यऺा गनि तथा उद्योग तथा उत्ऩादन कामिराई सङ्टचारू गनि य
ठप्ऩ यहेको अथितन्त्रराई चरामाभान फनाई ऩूवव
ि त् साभान्त्म अवस्थाको रमभा पकािउनका राङ्झग प्रदे श
सयकायराई अल्ऩकारीन, भध्मकारीन य दीघिकारीन कामिक्रभहरू सङ्टझाएको छ। आमोगरे गये को सो
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अध्ममनरे प्रदे श सयकायको आङ्झथक
ि वषि २०७७/०७८ का नीङ्झत तथा कामिक्रभ य वाङ्जषक
ि ङ्जवकास कामिक्रभ
तम गनि भागिङ्झनदे शक दस्तावेजको काभ गर्मो।
आङ्झथक
ि वषि २०७७/०७८ को वाङ्जषक
ि ङ्जवकास कामिक्रभभा प्रदे श सयकायद्वाया स्थाऩना गङ्चयएको कोङ्झबड-१९
प्रबाङ्जवत रङ्ञऺत जीवन यऺा कोष सञ्चारन गनिभा सयकायराई सहमोग ऩङ्टर्माउने उद्देश्मरे आमोगरे ङ्जवङ्झबङ्ङ
ऺेर सम्फद्धहरूको भाग अध्ममन गयी सयकायराई सङ्टझावहरू ऩेश गये को छ। आङ्झथक
ि वषि २०७७/०७८ भा
प्रदे श सयकायरे जीवन यऺा कोषभा ङ्जवङ्झनमोजन गये को रु. १ अफिभध्मे रु. ३० कयोड उद्योगीहरूराई, रु.
३० कयोड ऩमिटन व्मवसामीहरूराई रु. १० कयोड मातामात व्मवसामीराई ५ प्रङ्झतशतको सहङ्टङ्झरमत
ब्माजदयभा व्मवसाम सञ्चारन गनि ऋण ङ्छदने प्रमोजनको राङ्झग ङ्जवङ्झनमोजन गनि; रु. ५ कयोड साभाङ्ञजक सङ्टयऺा
ॉ ी ङ्छदने
कोषभा अनङ्टदान ङ्छदन य फाॉकी रु. २५ कयोड स्वयोजगाय कामिक्रभ सञ्चारन गनि प्रङ्जवङ्झध य फीउ ऩङ्टज
प्रमोजनको राङ्झग ङ्जवङ्झनमोजन गनि सङ्टझाइएको छ। त्मस्तै, अध्ममनरे स्वयोजगाय कामिक्रभको राङ्झग साभाङ्ञजक
ङ्जवकास भन्त्रारम भापित् ७,७३० व्मङ्ञक्तराई, बूङ्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारम भापित् ६,९२५
जनाराई, बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्त्रारम भापित् १,९०० जनाराई य उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण
भन्त्रारम भापित् ऩमिटनतपि १,२५० य उद्योगतपि २,३५५ गयी कङ्टर २०,१६० जनाराई स्वयोजगाय
सम्फन्त्धी ताङ्झरभ ङ्छदन ङ्झसपाङ्चयस गये को छ। त्मसै गयी, कोङ्झबडरे गदाि ङ्ञचन्त्ताभा यहेका कङ्चयफ २०,५००
उद्योगी य ऩमिटन व्मवसामी य सम्फङ्ञन्त्धत भजदङ्टयहरूराई भनोऩयाभशि सेवा य २१,००० ङ्झनभािण ऺेरका
भजदङ्टयराई कोङ्झबड-१९ को सॊ क्रभणफाट सङ्टयङ्ञऺत यहने फाये प्रङ्ञशऺण ङ्छदन ङ्झसपाङ्चयस गये को छ। मस
अध्ममनका सङ्टझावहरू जीवन यऺा कोष सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध ङ्झनभािण गनि तथा कामिक्रभराई प्रबावकायी रूऩभा
कामािन्त्वमन गनिभा उऩमोगी हङ्टने ङ्जवश्वास गङ्चयएको छ।
प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगरे

ॉ
ङ्जवश्वङ्जवद्यारम तथा अन्त्म सङ्घसॊ स्थाहरूसग
सहकामि गयी ङ्जवङ्झबङ्ङ

ङ्जवषमवस्तङ्टहरूभा अध्ममन अनङ्टसन्त्धान ऩङ्झन गदै आइयहेको छ। आङ्झथक
ि
वषि २०७६/०७७ भा आमोगरे
गण्डकी प्रदे शको ऊजाि ऺेरको सूचीऩर सम्फन्त्धी अध्ममन, गण्डकी प्रदे शको त्माङ्कहरूको एकीकृत गने
अध्ममन, GIS नक्शाङ्कन, आमोजना अध्ममन ङ्झनदे ङ्ञशका, गण्डकी प्रदे शको त्माङ्क वेफ ऩोटिर ङ्झनभािण, कृङ्जष,
ऩशङ्टऩऺी तथा भत्स्म नभूना भोडर पाभि सम्फन्त्धी अध्ममन, गण्डकी प्रदे श भङ्टख्मभन्त्री जरवामङ्टभैरी नभूना कृङ्जष
कामिक्रभको अध्ममन, भाटोको उवियता शङ्ञक्तभा सङ्टधाय गनि प्रदे शभा फामोचय उत्ऩादनको सम्बाव्मता अध्ममन
रै ङ्जङ्गक उत्तयदामी फजेट ऩयीऺण, रै ङ्जङ्गक सभानता तथा साभाङ्ञजक सभावेशीकयण सम्फन्त्धी ङ्झनदे ङ्ञशका ङ्झनभािण,
गण्डकी प्रदे शभा साधायण ङ्जवषम ऩढाउने भहाङ्जवद्यारमको प्राङ्जवङ्झधक ङ्जवषम ऩढाउने चाहना सम्फन्त्धी अध्ममन य
गण्डकी प्रदे शभा क्मान्त्सय योगको अस्ऩतार स्थाऩनाको सम्बाव्मता गयी ङ्जवङ्झबङ्ङ ११ वटा ङ्जवषमभा अध्ममनहरू
गये को छ। मी अध्ममन प्रङ्झतवेदनहरू आमोग य सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रारम तथा अन्त्म ङ्झनकामहरूराई नीङ्झतगत
ङ्झनणिमहरू गनि तथा अन्त्म प्रमोजनभा उऩमोगी हङ्टनेछन्। त्मसै गयी आमोगरे प्रदे श सयकाय, याङ्जष्डम मोजना
आमोग, स्थानीम तह, नागङ्चयक सभाज, गैयसयकायी सॊ स्था, सहकायी, ङ्जवश्वङ्जवद्यारम, ङ्झनजी ऺेर तथा याङ्जष्डम
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तथा अन्त्तयाङ्जष्डम ङ्जवकास साझेदायहरूसॉग प्रदे श सयकायका नीङ्झत तथा मोजनाको फाये भा छरपर गने तथा
मोजना ङ्झनभािण तथा कामािन्त्वमनभा अन्त्म ङ्झनकामराई सहमोग य साझेदायीको राङ्झग आह्वान गने कामि ऩङ्झन गदै
ॉ
आइयहेको छ। आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा आमोगका ऩदाङ्झधकायीहरूद्वाया आमोगरे गये का प्रकाशनसग
सम्फङ्ञन्त्धत य अन्त्म ङ्जवषमवस्तङ्ट सभेत गयी ५५ बन्त्दा फढी कामिऩर प्रस्तङ्टत गयी अन्त्तयङ्जक्रमा गङ्चयएको छ।
ॉ ीगततपि
आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा आमोगको राङ्झग चारङ्टतपि रु. ३ कयोड १३ राख ५० हजाय य ऩङ्टज
रु. १ कयोड ८५ राख गयी कङ्टर रु. ४ कयोड ९८ राख ५० हजाय फजेट ङ्जवङ्झनमोजन बएको ङ्झथमो।
ॉ ीगततपि ८९.९८ प्रङ्झतशत य औसतभा
ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेटभध्मे ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत चारङ्टतपि ५८.८२ प्रङ्झतशत, ऩङ्टज
७०.२० प्रङ्झतशत यह्यो। आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ को स्वीकृत कामि मोजना अनङ्टरुऩ सम्ऩादन गनङ्टऩ
ि ने २३
वटा कामिक्रभभध्मे ३८.०९ प्रङ्झतशत कामिक्रभको बौङ्झतक प्रगङ्झत ९०-१०० प्रङ्झतशत बएको छ बने ३३.३२
प्रङ्झतशत कामिक्रभ कोङ्झबड-१९ को कायणरे सञ्चारन गनि सङ्जकएन।
आङ्झथक
ि
वषि २०७६/०७७ भा आमोगका ४ ऩूणि फैठक य १४ ङ्झनमङ्झभत फैठक सम्ऩङ्ङ बएका छन्।
त्मसै गयी आमोगरे प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजनाभाङ्झथ ऩृष्ठऩोषण प्राप्त गने उद्देश्मका साथ १ प्रदे श ङ्जवकास ऩङ्चयषद्को
प्रथभ फैठक; १ प्रदे शस्तयीम सभीऺा फैठक; २ प्रदे शस्तयीम ऩोषण तथा खाद्य सङ्टयऺा ङ्झनदे शक सङ्झभङ्झतको
फैठक; २ स्थानीम तहभा मोजना तजङ्टभ
ि ा सहजीकयण सङ्झभङ्झतको फैठक, य ४ फजेट तथा स्रोत सङ्झभङ्झतको फैठक
सम्ऩङ्ङ गये को छ। मसका अङ्झतङ्चयक्त प्रदे श सयकायका भन्त्रारम तथा भातहतका ङ्झनकामहरूको वाङ्जषक
ि य
चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सभीऺा गयी भन्त्रारमरे सभाधान गनि सक्ने, भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामािरमरे
सभाधान गङ्चयङ्छदनङ्टऩने य सङ्घीम सयकायराई अनङ्टयोध गनङ्टऩ
ि ने ङ्जवषमवस्तङ्टहरू ऩङ्जहचान गयी भङ्टख्मभन्त्री तथा
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामािरमभा ऩेश गङ्चयएको छ।
आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा कोङ्झबड-१९ को असयको फावजङ्टद प्रदे श सयकायको सभङ्जष्टगत बौङ्झतक तथा
ङ्जवत्तीम प्रगङ्झतको अवस्था सन्त्तोषजनक दे ङ्ञखएको छ। आङ्झथक
ि
वषि २०७६/०७७ भा प्रदे श सयकायरे
ॉ ीगततपि १९ अफि ८४ कयोड ९० राख २०
चारङ्टतपि रु. १२ अफि २८ कयोड ५७ राख ७२ हजाय य ऩङ्टज
हजाय गयी कङ्टर रु. ३२ अफि १३ कयोड ४७ राख ९२ हजाय फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गये को ङ्झथमो। ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत
ॉ ीगततपि ७०.५ प्रङ्झतशत य औसतभा ६३.७ प्रङ्झतशत
फजेटभध्मे ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत चारङ्टतपि ५२.८ प्रङ्झतशत, ऩङ्टज
यह्यो। वाङ्जषक
ि
ङ्जवकास कामिक्रभ अन्त्तयगत प्रदे श सयकायफाट स्वीकृत कङ्चयफ ३,५२४ आमोजनाहरूभध्मे
१,३१४ आमोजनाको बौङ्झतक प्रगङ्झत ९० प्रङ्झतशतबन्त्दा फढी; ५७६ आमोजनाको प्रगङ्झत ८० दे ङ्ञख ८९
प्रङ्झतशतका ङ्झफचभा; ३३४ आमोजनाको प्रगङ्झत ६० दे ङ्ञख ७९ प्रङ्झतशतका ङ्झफचभा; २७४ आमोजनाको प्रगङ्झत
४० दे ङ्ञख ५९ प्रङ्झतशतका ङ्झफचभा य ५९५ आमोजनाको बौङ्झतक प्रगङ्झत ४० प्रङ्झतशतबन्त्दा कभ यहेको छ।
भहारे खाऩयीऺकको कामािरमको ५७ औ ॊ प्रङ्झतवेदन अनङ्टसाय गण्डकी प्रदे श सयकाय य भातहतका कामािरमरे
आङ्झथक
ि वषि २०७५/७६ भा गये को कङ्टर खचिभध्मे ऩेश्की यकभसङ्जहत ६.८८ प्रङ्झतशत य ऩेश्कीफाहेक ४.७०
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प्रङ्झतशत यकभ फेरुजङ्ट दे ङ्ञखएको छ। त्मसै गयी गण्डकी प्रदे शका स्थानीम तहरे आङ्झथक
ि वषि २०७५/७६ भा
गये को कङ्टर खचिभध्मे ऩेश्की यकभसङ्जहत ३.५२ प्रङ्झतशत य ऩेश्कीफाहेक २.७६ प्रङ्झतशत यकभ फेरुजङ्ट दे ङ्ञखएको
छ।
आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ को असाय भसान्त्तसम्भभा गण्डकी प्रदे श सबारे ङ्जवकास, सङ्टशासन य रोकतन्त्रको
सङ्टदृढीकयणको राङ्झग ४१ वटा कानूनहरू ङ्झनभािण गये को छ। प्रदे शभा अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन गने सॊ स्थागत
व्मवस्थाका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊ मन्त्रहरू तमाय बई कामिसञ्चारन बएका छन्। मस्ता सॊ मन्त्रहरूभा नीङ्झत, मोजना,
कामिक्रभ तथा आमोजनाको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन गनिका राङ्झग भाननीम भङ्टख्मभन्त्रीको अध्मऺताभा प्रदे श
ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झत, ङ्जवबागीम भन्त्रीको अध्मऺताभा भन्त्रारमस्तयीम ङ्जवकास सभस्मा सभाधान
सङ्झभङ्झत, भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामािरमभा प्रभङ्टख सङ्ञचवको नेतत्ृ वभा प्रदे श सङ्ञचवस्तयीम अनङ्टगभन
तथा भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झत य भन्त्रारमभा सङ्ञचव वा उऩसङ्ञचवको नेतत्ृ वभा अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन भहाशाखा तथा
शाखा, प्रदे श ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म ङ्झनदे शक सङ्झभङ्झत, ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म सभन्त्वम, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन
सङ्झभङ्झतको व्मवस्था गङ्चयएको छ।
प्रदे शभा यहेका अङ्झधकाशॊ बौङ्झतक सॊ यचना य सम्ऩङ्ञत्तहरूको स्वाङ्झभत्व जस्तै ् बवन, औजाय, प्रमोगशारा,
अस्ऩतार, जग्गा, भहाङ्जवद्यारम, आङ्छद सङ्घीम सयकायसॉग छन्। सङ्घीम सयकायरे आपू भातहत यहेका बौङ्झतक
सॊ यचना य सम्ऩङ्ञत्तहरूको स्वाङ्झभत्व प्रदे श सयकायभा हस्तान्त्तयण गनि ङ्जढराइ हङ्टॉदा प्रदे श सयकायका
कामिक्रभहरू सञ्चारन गनि एवॊ कामािन्त्वमन गनि सहज हङ्टन सकेको छै न। मसका अरवा सङ्घीम सयकायफाट
आमोजनाको वगॉकयण नहङ्टन,ङ्ट कोङ्झबड-१९ को असय, साझा अङ्झधकाय ऺेरभा सङ्घीम कानून नफङ्ङङ्ट, प्रदे श नीङ्झत
तथा मोजना आमोगको काभ ऐनफाट व्मवस्था नहङ्टन,ङ्ट फहङ्टवषे आमोजनाको राङ्झग स्रोतको सङ्टङ्झनङ्ञितता नहङ्टन,ङ्ट
जनशङ्ञक्त य साधनस्रोतको अबाव हङ्टन,ङ्ट प्रदे शको सूचना व्मवस्थाऩन प्रणारी ङ्जवकास गनि स्रोतसाधन ऩमािप्त नहङ्टन ङ्ट
य प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगभा सीङ्झभत स्रोतसाधन हङ्टन,ङ्ट आङ्छद भङ्टख्म सभस्माहरू मथावत छन्।
आगाभी ङ्छदनको राङ्झग आमोगरे प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजनाको सपर कामािन्त्वमनको राङ्झग भन्त्रारमहरूराई
सहजीकयण गने; कामिक्रभ कामािन्त्वमनभा आउने फहङ्टआमङ्झभक सभस्माहरूको सभाधानको राङ्झग भन्त्रारम तथा
भातहतका ङ्झनकामराई सहजीकयण गने; भङ्टख्म कामिक्रभहरूको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन गयी सयकायराई
ऩृष्ठऩोषण गने; आमोजना फैङ्क ङ्झनभािण गयी आमोजनाहरूको ऩङ्जहचान य प्राथङ्झभकीकयण य स्रोत व्मवस्थाऩनभा
सहजीकयण गने; प्रादे ङ्ञशक त्माङ्क व्मवस्थाऩन आधायङ्ञशरा तमाय गने; मोजनाको छनौट, प्राथङ्झभकीकयण य
स्रोत ङ्जवङ्झनमोजन प्रबावकायी फनाउन भध्मभकारीन खचि सॊ यचनाराई थऩ ऩङ्चयष्कृत गदै सॊ स्थागत गने; स्थानीम
तहराई आवङ्झधक मोजना तथा कामिक्रभहरू तजङ्टभ
ि ाभा सहजीकयण गने; ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मको कामािन्त्वमनको
सम्ऩकि ङ्झफन्त्दङ्टको रूऩभा काभ गने य ङ्जवकास ङ्झनभािण कामिभा सॊ रग्न ङ्झनजी, सहकायी तथा साभङ्टदाङ्जमक ऺेरको
साझेदायी तथा सहकामिराई प्रवद्धिन गदै जाने रगामतका बावी कामिङ्छदशा तम गये को छ।
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२१

ऩङ्चयच्छे द १
ऩङ्चयचम

१.१ ऩृष्ठबूङ्झभ
प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोग प्रदे शको उच्च आङ्झथक
ि वृङ्जद्ध, सन्त्तङ्टङ्झरत य ङ्छदगो ङ्जवकासको राङ्झग आवङ्झधक
मोजनाको तजङ्टभ
ि ा, कामािन्त्वमन, सहजीकयण, अनङ्टगभन, य भूल्माङकन गनि तथा नीङ्झतको अनङ्टसन्त्धान तथा
ङ्जवकास गय प्रदे श सयकायराई सल्राह य सहमोग प्रदान गनि "प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोग (गठन तथा
कामि सञ्चारन) आदे श, २०७४" अनङ्टसाय प्रदे श सयकायद्वाया गङ्छठत ङ्जवङ्ञशष्टीकृत ङ्झनकाम हो। ङ्जव.सॊ . २०७२
सार असोज ३ गते सङ्घीम रोकताङ्ञन्त्रक गणतन्त्रात्भक शासन व्मवस्था सङ्जहतको नेऩारको सॊ ङ्जवधान जायी
बई ङ्झभङ्झत २०७४ भङ्ञङ्सय १० य २१ गते गयी दङ्टई चयणभा सम्ऩङ्ङ आभ ङ्झनवािचन ऩिात् ङ्जव.सॊ . 207४
पाल्गङ्टन ४ गते प्रदे श सयकाय गठन बएको ङ्झथमो। प्रदे श सयकायरे २०७५ साउन ६ गते प्रदे श नीङ्झत तथा
मोजना आमोग गठन गये को ङ्झथमो बने आमोगरे २०७५ साउन २२ गतेदेङ्ञख औऩचाङ्चयकरुऩभा आफ्नो कामि
प्रायम्ब गये को ङ्झथमो।
आमोगरे प्रदे शको ङ्छदगो तथा सन्त्तङ्झङ्ट रत ङ्जवकासका राङ्झग नेऩार सयकाय य स्थानीम तहसॉग ऩङ्झन सभन्त्वम गदै
दीघिकारीन सोचसङ्जहतको नीङ्झत तथा मोजना तजङ्टभ
ि ा गने, अध्ममन तथा अनङ्टसन्त्धान भापित् ङ्जवकासका
कामिक्रभहरुको ऩङ्जहचान तथा प्राथङ्झभकीकयण गयी स्रोत व्मवस्थाऩन गनि सघाउने, वाङ्जषक
ि ङ्जवकास कामिक्रभ
कामािन्त्वमनभा सहजीकयण गने, प्रदे श गौयव तथा प्राथङ्झभकताका कामिक्रभ तथा ङ्जवकास आमोजनाहरुको
अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन गयी ऩृष्ठऩोषण गने, य आमोजना कामािन्त्वमनभा यहेका जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण गनि तथा
कामािन्त्वमनको चयणभा दे खा ऩये का फहङ्टआमाङ्झभक सभस्माहरु सभाधान गनि सहजीकयण गने आङ्छद कामिहरु गदै
आईयहेको छ। त्मस्तै गयी, आमोगरे नागङ्चयक सभाज, गैय-सयकायी सॊ स्था, सहकायी, ङ्जवश्वङ्जवद्यारम, ङ्झनजी ऺेर
तथा याङ्जष्डम तथा अन्त्तयाङ्जष्डम ङ्जवकास साझेदायहरुसॉग प्रदे श सयकायका नीङ्झत तथा मोजनाका फाये भा छरपर
गने, मोजना ङ्झनभािण तथा य कामािन्त्वमनभा सहमोग एवभ् साझेदायीका राङ्झग आह्वान गने तथा उनीहरुरे
बोगेका सभस्मा सभाधानका राङ्झग प्रदे श सयकायराई ऩृष्ठऩोषण गने कामि ऩङ्झन गदै आइयहेको छ।

१.२ आमोगको सङ्गठन सॊ यचना य जनशङ्ञक्त व्मवस्था
प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगभा अध्मऺ भाननीम भङ्टख्मभन्त्री सङ्जहत सात सदस्म यहने व्मवस्था छ।
आमोगभा एक उऩाध्मऺ य कम्तीभा एक भङ्जहरा सङ्जहत फढीभा २ सदस्म गयी तीन जना ऩूणक
ि ारीन
ऩदाङ्झधकायी प्रदे श सयकायरे ङ्झनमङ्टक्त गने व्मवस्था छ। त्मसै गयी, प्रदे श सयकायका प्रभङ्टख सङ्ञचव य आङ्झथक
ि
भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारमका सङ्ञचव आमोगको ऩदे न सदस्म यहने व्मवस्था छ बने भङ्टख्मभन्त्री तथा
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद् कामािरमका सङ्ञचव आमोगको सदस्म-सङ्ञचव यहने व्मवस्था छ।
1

आमोगका प्रशासङ्झनक प्रभङ्टख सदस्म-सङ्ञचव यहने व्मवस्था छ। प्रदे श सयकायरे स्वीकृत गये अनङ्टरुऩ आमोगको
प्रशासङ्झनक काभ कायफाहीका राङ्झग सदस्म-सङ्ञचव सङ्जहत २१ जनाको दयवन्त्दी यहेको छ। प्रदे श सयकायरे
स्वीकृत गये अनङ्टरुऩ आमोगभा उऩसङ्ञचव १ जना, शा.अ./अङ्झधकृतस्तय २ जना, रे खा अङ्झधकृत १ जना,
ङ्झसङ्झबर

इङ्ञन्त्जङ्झनमय १

जना,

अथिशास्त्री

१

जना,

सभाजशास्त्री

१

जना,

त्माङ्क

शास्त्री

१

जना,

ना.सङ्ट./सहामकस्तय २ जना, कम्प्मूटय अप्रेटय २ जना, हरङ्टका सवायी चारक ३ जना, कामािरम सहमोगी ४
जनासङ्जहत २१ जनाको दयफन्त्दी छ। तथाङ्जऩ, हार आमोगभा प्रदे श सयकायरे काजभा खटाएका १ जना
उऩसङ्ञचव, १ जना अङ्झधकृतस्तय आठौ, १ जना रेखा अङ्झधकृत, १ जना अङ्झधकृतस्तय सातौ, १ जना
अङ्झधकृतस्तय छै ठौ य १ जना नामफ सङ्टब्फा कामियत छन्। त्मस्तै आमोगरे कयायभा ङ्झनमङ्टक्त गये का ३ जना
हरङ्टका सवायी चारक य ४ जना कामािरम सहमोगी गयी कङ्टर ७ जना कयायभा कामियत छन्। आमोगका
ऩदाङ्झधकायी तथा कामियत कभिचायीहरुको ङ्जवस्तृत ङ्जववयण ङ्ञचर १.१ भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ।

2

भा. भङ्टख्मभन्त्री श्री ऩृ्वी सङ्टब्फा गङ्टरुङ
भङ्टख्मभन्त्री तथा आमोगको अध्मऺ

डा. ङ्झगङ्चयधायी शभाि ऩौडेर
उऩाध्मऺ

डा. ङ्झफष्णङ्ट याज फयार

प्रभङ्टख सङ्ञचव
ऩदे न सदस्म

डा. बीभा ढङ्टॊ गाना

सदस्म

सदस्म

आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना
भन्त्रारमको सङ्ञचव
ऩदे न सदस्म

भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदको कामािरमका सङ्ञचव
सदस्म-सङ्ञचव

भोहन वहादङ्टय थाऩा
उऩ-सङ्ञचव

यङ्झफन्त्द्र ङ्ञघङ्झभये

कम्प्मङ्टटय अङ्झधकृत आठौं

तोम नायामण सङ्टफद
े ी
रेखा अङ्झधकृत सातौ

ये शभ कङ्टभाय श्रे ष्ठ (हरङ्टका सवायी चारक)

भोङ्झतरार ढकार

भनोज श्रे ष्ठ (हरङ्टका सवायी चारक)

अङ्झधकृतस्तय छै ठौ

वासङ्ट ऩयाजङ्टरी (हरङ्टका सवायी चारक(

सङ्टम ि बङ्टजेर

शोबा दे वी ङ्जवष्ट (कामािरम सहमोगी)

अङ्झधकृतस्तय छै ठौ

याभ चन्त्द्र ऩौडेर (कामािरम सहमोगी)

अनङ्टऩ ढकार

नय फहादङ्टय ङ्ञजसी (कामािरम सहमोगी)

अङ्झधकृतस्तय सातौ

मङ्टवयाज राङ्झभछाने (कामािरम सहमोगी)

ङ्ञचर नॊ १.१: आमोगका ऩदाङ्झधकायी तथा कामियत कभिचायी ङ्जववयण

१.३ प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय
प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगको गठन तथा कामि सञ्चारन (आदे श, २०७४ भा उल्रे ख गङ्चयए अनङ्टसाय
आमोगको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ यहेको छ्

3

(क) दीघिकारीन सोच, त्मऩयक नीङ्झत तथा मोजना तजङ्टभ
ि ा

1= प्रदे शको सभग्र सभृङ्जद्धका राङ्झग बङ्जवष्मऩयक दृङ्जष्ट सङ्जहतको दीघिकारीन रक्ष्म, भागिङ्ञचर, नीङ्झत तथा
मोजना तजङ्टभ
ि ा गयी त्मसको कामािन्त्वमनभा सहजीकयण गने ।

2= आङ्झथक
ि , साभाङ्ञजक, बौङ्झतक ऩूवािधाय, ऩमािवयणीम य सङ्टशासन ऺेरभा यणनीङ्झतक प्रकृङ्झतका आवङ्झधक
नीङ्झत तथा मोजना तमाय गने ।

3= सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रारम तथा ङ्झनकामसॉगको सभन्त्वमभा प्रदे शस्तयका नमाॉ ङ्जवकास कामिक्रभ तथा
आमोजनाहरूको रे खाजोखा, ऩूवभ
ि ूल्माङ्कन तथा ऩयीऺणसभेत गयी सहभङ्झत ङ्छदने।

4= राब रागत रगामतका ङ्जवङ्जवध ङ्जवश्लेषणका आधायभा आमोजना फैंक (प्रोजेक्ट फैंक) य स्वीकृत
कामिङ्जवङ्झध अनङ्टसाय आमोजना तमायी तथा छनौट सम्फन्त्धी काभ गने।

5= याङ्जष्डम स्रोतको अनङ्टभान, प्रऺेऩण य ङ्जवतयण, आमोजनाको आङ्झथक
ि , साभाङ्ञजक ङ्जवत्तीम, प्राङ्जवङ्झधक य
वातावयणीम ङ्जवश्लेषणका राङ्झग भाऩदण्ड तमाय गने गयाउने।

6= अध्ममन, अनङ्टसन्त्धानभा आधाङ्चयत नीङ्झत ङ्झनभािण प्रङ्जक्रमाराई अवरम्फन गयी ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरगत
नीङ्झतहरूको ङ्झनभािण तथा ङ्झतनको कामािन्त्वमनको सभन्त्वम य सहजीकयण गने ।

7= प्रदे शको सभङ्जष्टगत अथितन्त्रका ऺेरहरूको अध्ममन गयी त्मस फभोङ्ञजभको नीङ्झत तथा मोजनाहरूको
तजङ्टभ
ि ा गने, गयाउने ।

8= सङ्घ, प्रदे श तथा स्थानीम तहको सहरगानीभा हङ्टने आमोजना छनौट य ऩूवत
ि मायी गनि आवश्मक
काभ गने ।

9= प्रदे श स्तयका ठङ्ट रा आमोजनाको छनौट गने ।
10= प्रदे शभा ङ्झनजीऺेर य फाह्य रगानीका आमोजनाको इङ्ञन्त्जङ्झनमङ्चयङ, प्रोक्मोयभेन्त्ट कन्त्रमाङ्ञक्टङ,
(इङ्जऩसी) इङ्ञन्त्जङ्झनमङ्चयङ, प्रोक्मोयभेन्त्ट कन्त्रमाङ्ञक्टङ एण्ड पाइनाङ्ञन्त्सङ य ङ्जवल्ड वोन अऩये टय एण्ड
रान्त्सपय फङ्टट प्रणरीभा आमोजना ङ्झनभािण सम्वङ्ञन्त्ध काभ गने।
(ख) अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन

1= प्रदे शको ङ्जवकास सम्फन्त्धी नीङ्झत, मोजना, कामिक्रभ तथा आमोजनाको कामािन्त्वमन, प्रङ्झतपर तथा
प्रबावको ङ्जवश्वसनीम य प्रबावकायी अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन प्रणारीको ङ्जवकास गने तथा त्मसराई
प्रदे श सयकायका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरूभा रागङ्ट गयी सॊ स्थागत गयाउने।

2= भूल्माङ्कनका राङ्झग आवश्मक भाऩदण्ड य प्रङ्जक्रमा ङ्झनधाियण गयी ङ्जवषमऺेरगत नीङ्झतहरू य प्राथङ्झभकता
प्राप्त कामिक्रभ तथा आमोजनाहरूको प्रबाव भूल्माङ्कन गने, गयाउने य त्मसका आधायभा नीङ्झत तथा
कामािन्त्वमनको तहभा गनङ्टऩ
ि ने सङ्टधाय गयाउने ।
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3= अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनका ङ्जवषमभा सयकायी, साविजङ्झनक, स्वतन्त्र भूल्माङ्कनकताि तथा ङ्जवषमगत
ऩेसागत सङ्घ सॊ स्था, नागङ्चयक सभाज य ङ्जवकासका साझेदायङ्झफच सञ्जारको ङ्जवकास य मस सम्फन्त्धी
अनङ्टबवको आदान प्रदान गयी ङ्जवशेषऻताको ङ्जवकास गने, गयाउने ।
(ग) तहगत सभन्त्वम

1= सङ्घ, प्रदे श य स्थानीम तहको ङ्जवकाससम्फन्त्धी नीङ्झत तथा मोजना तजङ्टभ
ि ा य कामािन्त्वमनभा सभन्त्वम,
सहमोग य सहजीकयण गने ।

2= अन्त्तयािङ्जष्डम सहामता ऩङ्चयचारनको सभन्त्वम य सहजीकयण गने ।
3= प्रदे श सयकायका ऺेरगत नीङ्झतहरुभा सहभङ्झत ङ्छदने ।
4= प्रोजेक्ट फैङक, प्रोजेक्ट मोजना तमायीका राङ्झग साविजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी एकाइको रुऩभा काभ
गने ।
(घ) अध्ममन, अनङ्टसन्त्धान तथा अन्त्वेषण

1= प्रादे ङ्ञशक नीङ्झतको सान्त्दङ्झबक
ि ता वा ङ्जवकास मोजना तथा कामिक्रभका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩऺका ङ्जवषमभा स्वतन्त्र
ङ्जवऻ व्मङ्ञक्त, ङ्झनकाम वा सॊ स्थाफाट अन्त्तयािङ्जष्डमस्तयको शोध तथा अनङ्टसन्त्धान गने गयाउने य
तत्सम्फन्त्धी प्रणारीको ङ्जवकास गने।

2= प्राङ्ञऻक, साविजङ्झनक, ङ्झनजी ऺेर तथा गैय सयकायी ऺेरको साझेदायीभा नीङ्झत तथा मोजनाको ङ्जवकास
तथा कामािन्त्वमनको ऺेरभा हङ्टने अनङ्टसन्त्धान तथा अध्ममनभा प्रोत्साहन तथा सहजीकयण गने ।

3= आङ्झथक
ि
ङ्जवकास, साभाङ्ञजक ङ्जवकास, बौङ्झतक ऩूवािधाय, जरस्रोत तथा ऊजाि, प्राकृङ्झतक स्रोत
व्मवस्थाऩन य सङ्टशासन तथा व्मवस्थाऩन रगामत ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमगत ऺेरको उत्ऩादन य व्मवसामको
सॊ यचना, ढाॉचा तथा प्रङ्जवङ्झधभा रूऩान्त्तयण गनङ्टऩ
ि ने ङ्जवषमका राङ्झग त्मऩयक नीङ्झत, सङ्टझाव तथा
प्रस्तावहरू ङ्झसपाङ्चयस गने ।

4= ङ्जवश्वङ्जवद्यारम तथा अन्त्म प्राङ्ञऻक सॊ स्थासॉग नीङ्झत अनङ्टसन्त्धानभा सहकामि गने ।
5= ऺेरगत य ङ्जवषमगत स्वमॊ सेवकको छनौट गने, हटाउने, प्रङ्ञशऺाथॉ प्रङ्ञशऺण ङ्छदने ।
१.४ प्रचङ्झरत कानून तथा अन्त्म आदे शभा रेङ्ञखएका काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय
प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगको (गठन तथा कामि सञ्चारन) आदे श, २०७४ भा उल्रे ख गङ्चयए फाहेक
दे हामका कानङ्टन तथा ङ्झनमभावरीभा आमोगको काभ, कतिव्म य अङ्झधकायका फाये भा दे हाम फभोङ्ञजभका व्मवस्था
यहेको छ। अन्त्तय-सयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा १७ अनङ्टसाय नेऩार सयकाय, प्रदे श
सयकाय तथा स्थानीम तहरे खचिको ङ्जववयण तमाय गदाि आगाभी तीन आङ्झथक
ि वषिभा हङ्टने खचिको प्रऺेऩण
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सङ्जहतको भध्मभकारीन खचि सॊ यचना तमाय गनङ्टि ऩने य दपा २२ अनङ्टसाय याजस्व य व्ममको अनङ्टभान ऩेस गदाि
भध्मभकारीन खचि सॊ यचना सभेत ऩेस गनङ्टऩ
ि ने व्मवस्था यहेको छ।

१.५ आमोगका ऩदाङ्झधकायीहरुको ङ्ञजम्भेवायी
आमोगका ३ जना ऩूणक
ि ारीन ऩदाङ्झधकायीभध्मे भाननीम उऩाध्मऺ डा. ङ्झगङ्चयधायी शभाि ऩौडेरज्मूरे भङ्टख्मभन्त्री
तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामािरम, साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रारम, आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारम य प्रदे श
सबासॉग सम्फङ्ञन्त्धत ऺेरहरू य सभग्रभा आमोगको काभ कायफाहीहरू हेन िङ्ट हङ्टन्त्छ। भाननीम सदस्म डा. ङ्झफष्णङ्ट
याज फयारज्मूरे बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्त्रारम य उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारमसॉग
सम्फङ्ञन्त्धत ऺेरहरू हेन िङ्ट हङ्टन्त्छ। भाननीम सदस्म डा. बीभा ढङ्टॊ गानाज्मूरे बङ्टङ्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी
भन्त्रारम य आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारमसॉग सम्फङ्ञन्त्धत ऺेरहरु हेन िङ्ट हङ्टन्त्छ। स्थानीम तहहरूसॉग
सभन्त्वम गने कामि ङ्ञजम्भेफायी अनङ्टसाय भाननीम उऩाध्मऺ डा. ङ्झगङ्चयधायी शभाि ऩौडेरज्मूरे स्माङ्जा, नवरऩङ्टय य
तनहङ्टॉ ङ्ञजल्रा अन्त्तगितका स्थानीम तहहरू, भाननीम सदस्म डा. ङ्झफष्णङ्ट याज फयारज्मूरे कास्की, रभजङ्टङ,
गोयखा य भनाङ ङ्ञजल्रा अन्त्तगितका स्थानीम तहहरू, य भाननीम सदस्म डा. बीभा ढङ्टॊ गानाज्मूरे फागरङ्टङ,
म्माग्दी, ऩवित य भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्रा अन्त्तगितका स्थानीम तहहरू हेन िङ्ट हङ्टन्त्छ। त्मस्तै गयी, ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म ३,
४, ८, ९, १०, १२, १३, १५ य १७ सॉग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवषमवस्तङ्टहरू भाननीम उऩाध्मऺ डा. ङ्झगङ्चयधायी शभाि
ऩौडे रज्मूरे, ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म ६, ७, ११ सॉग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवषमवस्तङ्टहरू भाननीम सदस्म डा. ङ्झफष्णङ्ट याज
फयारज्मूरे य ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म १,२ य ५ सॉग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवषमवस्तङ्टहरू भाननीम सदस्म डा. बीभा
ढङ्टॊ गानाज्मूरे हेन िङ्ट हङ्टन्त्छ। ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म १६ सॉग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवषमवस्तङ्ट आमोगका सदस्म-सङ्ञचवरे हेन िङ्ट
हङ्टन्त्छ।

१.६ प्रदे श ङ्जवकास ऩङ्चयषद्
प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोग (गठन तथा कामि सञ्चारन) आदे श, २०७४ को दपा ९ भा आमोगरे तजङ्टभ
ि ा
गये को दीघिकारीन वा आवङ्झधक ङ्जवकास नीङ्झत वा मोजनाभा छरपर गयी भागिदशिन ङ्छदनका राङ्झग भाननीम
भङ्टख्मभन्त्रीज्मूको अध्मऺताभा एक प्रदे श ङ्जवकास ऩङ्चयषद् गठन गङ्चयएको छ। उक्त ऩङ्चयषद्भा प्रदे श सयकायका
भन्त्री य याज्मभन्त्री, प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगका उऩाध्मऺ य सदस्म, प्रदे श सबा सङ्झभङ्झतका
सबाऩङ्झतहरू, प्रदे श सबाका सदस्महरू भध्मेफाट प्रदे श सयकायरे भनोङ्झनत गये का १९ जना सदस्म, प्राकृङ्झतक
स्रोत तथा ङ्जवत्त आमोग, याङ्जष्डम मोजना आमोग, सङ्घीम अथि भन्त्रारम, सङ्घीम भाङ्झभरा तथा साभान्त्म
प्रशासन भन्त्रारम, य प्रधानभन्त्री तथा भन्त्रीऩङ्चयषद्को कामािरमका प्रङ्झतङ्झनङ्झध, प्रदे श ङ्झबरका ङ्ञजल्रा सभन्त्वम
सङ्झभङ्झतका प्रभङ्टख, स्थानीम तहका अध्मऺ/प्रभङ्टख य उऩाध्मऺ/उऩप्रभङ्टख भध्मेफाट प्रदे श भन्त्रीऩङ्चयषदरे भनोङ्झनत
गये का ३३ जना सदस्म, प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएका ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊ घ सॊ स्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्झनजी
ऺेर, वगि य सभङ्टदामको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व हङ्टने गयी याङ्जष्डम रूऩभा ङ्जवङ्ञशष्ट मोगदान ऩङ्टर्माएका व्मङ्ञक्तभध्मेवाट कम्तीभा
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एक ङ्झतहाई भङ्जहरा सङ्जहत २७ जना सदस्म य भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामािरमको मोजना हेने सङ्ञचव
सदस्म-सङ्ञचव यहेको एक प्रदे श ङ्जवकास ऩङ्चयषद्को गठन गङ्चयएको छ ।
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ऩङ्चयच्छे द २

आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा आमोगरे सम्ऩादन गये का कामिहरु
२.१ नीङ्झत तथा मोजना सम्फन्त्धी दस्तावेज ङ्झनभािण य प्रकाशन
(क) प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजना (आ.व. २०७६/०७७-२०८०/०८१)
प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजनाको दीघिकारीन सोच “सभृद्ध प्रदे श य सङ्टखी नागङ्चयक” य रक्ष्म “उच्च उत्ऩादन, भमािङ्छदत
जीवन, सभावेशी, सभ्म, न्त्मामऩूणि य सङ्टशासनमङ्टक्त आधङ्टङ्झनक सभाज बएको सभृद्ध प्रदे श” फनाउनङ्ट यहेको छ ।
मोजनाको रक्ष्म प्राप्त गनि सभङ्जष्टगत रूऩभा तीनवटा उद्देश्म याङ्ञखएका छन्। ऩङ्जहरो उद्देश्मरे उत्ऩादन य
उत्ऩादकत्व वृङ्जद्ध गदै सभाजवाद उन्त्भङ्टख आत्भङ्झनबिय अथितन्त्र ङ्झनभािण गनि जोड ङ्छदएको छ। दोस्रो उद्देश्मरे
ऩमिटन, ऊजाि, कृङ्जष, उद्योग, ऩूवािधाय य भानव सॊ साधनको ऩूणि ङ्जवकास तथा ङ्छदगो, सभताभूरक य पयाङ्जकरो
उच्च आङ्झथक
ि वृङ्जद्ध हाङ्झसर गयी प्रदे श सभृङ्जद्धको आधायशीरा ङ्झनभािण गनि जोड ङ्छदएको छ। त्मसै गयी, तेस्रो
उद्देश्मरे गङ्टणस्तयीम स्वास््म, ङ्ञशऺा, खानेऩानी, सयसपाइ, वातावयण, साभाङ्ञजक सभता य सङ्टयऺाभा ऩहङ्टॉच य
सफै नागङ्चयकराई सङ्टशासनको अनङ्टबङ्झू त गयाउनभा जोड ङ्छदएको छ। मोजनाभा प्रदे शको आङ्झथक
ि नीङ्झत अन्त्तगित
७, आङ्झथक
ि ऺेर अन्त्तगित १२, साभाङ्ञजक ऺेर अन्त्तगित १५, बौङ्झतक ऩूवािधाय ऺेर अन्त्तगित ११, सङ्टशासन य
रोकतन्त्रको ऺेर अन्त्तगित ११, अन्त्तयसम्फङ्ञन्त्धत ऺेर अन्त्तगित ७ य त्माङ्क प्रणारी, मोजना तजङ्टभ
ि ा य
कामािन्त्वमन, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन अन्त्तगित ६ गयी कङ्टर ६९ ङ्जवषमगत मोजना सभावेश गङ्चयएको छ। सवै
ङ्जवषमगत मोजनाभा सो ऺेरको अवस्था, प्रभङ्टख सभस्मा, च ङ्टनौती, अवसय, दीघिकारीन सोंच, रक्ष्म, उद्देश्म,
यणनीङ्झत, कामिनीङ्झत, प्राथङ्झभकताका कामिक्रभ, ङ्जवस्तृत कामिक्रभ य नङ्झतजाका खाका सभावेश गङ्चयएका छन्।
ॉ ी ङ्झनभािणको ऺेरगत
प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजना अवङ्झध (२०७६/०७७-२०८०/०८१) का राङ्झग कङ्टर ऩूज
ॉ ी उत्ऩादन अनङ्टऩात कृङ्जषको ३.३, उद्योगको ६.१, ङ्जवद्यङ्टतको १७, ङ्ञशऺाको ४.१ य स्वास््मको
सीभान्त्त ऩूज
ॉ ी उत्ऩादन अनङ्टऩात ४.९ यहने अनङ्टभान गङ्चयएको छ। मोजना अवङ्झधभा औसत
८.८ गयी सभग्र सीभान्त्त ऩूज
ॉ ी रगानी रू. १० खफि १२ अफि २४ कयोड
१०.२ प्रङ्झतशतको आङ्झथक
ि वृङ्जद्धदय प्राप्त गनि कङ्टर ङ्ञस्थय ऩूज
आवश्मक ऩने अनङ्टभान गङ्चयएको छ। कङ्टर रगानीभध्मे साविजङ्झनक ऺेरफाट रू. ३ खफि ६० अफि ८३ कयोड
(३५.६ प्रङ्झतशत), ङ्झनजी ऺेरफाट रू. ५ खफि ८७ अफि ९२ कयोड (५८.१ प्रङ्झतशत), सहकायी ऺेरफाट रू.
४४ अफि ८ कयोड (४.४ प्रङ्झतशत) य साभङ्टदाङ्जमक ऺेरफाट रू. १९ अफि ४१ कयोड (१.९ प्रङ्झतशत) रगानी
गनङ्टऩ
ि ने आवश्मकता छ। प्रदे शको प्रङ्झतब्मङ्ञक्त आम आधाय वषि २०७५/७६ भा रू. १,१६,८४४ अथाित ्
अभेङ्चयकी डरय १,०४३ यहेको अनङ्टभान छ। मोजना अवङ्झधभा मो फढे य रू.२,४७,८२८ अथाित ् अभेङ्चयकी
डरय १,९५६ ऩङ्टग्ने अनङ्टभान छ। मोजना अवङ्झधभा कङ्टर रू १० खफि १२ अफि २४ कयोडको प्रऺेङ्ञऺत
रगानीभध्मे ऊजाि (ङ्जवद्यङ्टत,् ग्माॉस य ऩानी) ऺेरभा ३१.१३ प्रङ्झतशत, बौङ्झतक ऩूवािधायभा (ङ्झनभािण, मातामात य
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सञ्चाय) २०.४१ प्रङ्झतशत, भानव सॊ साधन (ङ्ञशऺा य स्वास््म) ऺेरभा १०.३० प्रङ्झतशत, कृङ्जषभा ८.५४
प्रङ्झतशत, ऩमिटन (होटे र य ये स्टङ्ट येन्त्ट आङ्छदभा) ऺेरभा ७.९० प्रङ्झतशत, उद्योगभा ४.०५ प्रङ्झतशत, सङ्टशासनभा
२.३१ प्रङ्झतशत य अन्त्म (खानी तथा बूगबि, ङ्जवत्तीम भध्मस्थता, घयजग्गा फहार तथा ब्माऩाङ्चयक, साभङ्टदाङ्जमक य
साभाङ्ञजक ङ्जक्रमाकराऩ) ऺेरभा १५.३६ प्रङ्झतशत रगानी गने प्रऺेऩण गङ्चयएको छ। मस मोजना अवङ्झधभा
औद्योङ्झगकीकयणका राङ्झग चाङ्जहने ऊजाि य बौङ्झतक ऩूवािधायको ङ्जवकास हङ्टने य दोस्रो ऩञ्चवषॉम मोजना अवङ्झधभा
औद्योङ्झगकीकयण य ऩमिटनरे गङ्झत ङ्झरने अनङ्टभान गङ्चयएको छ।
(ख) भध्मभकारीन खचि सॊ यचना (Medium-Term Expenditure Framework-MTEF)
मोजनारे ङ्झरएका सभङ्जष्टगत य ङ्झफषमऺेरगत रक्ष्म य उद्देश्महरू प्राप्त गनि साविजङ्झनक खचिको कङ्टशरताऩूवक
ि
व्मवस्थाऩन गनङ्टऩ
ि ने हङ्टन्त्छ। भध्मभकारीन खचि सॊ यचनाराई साविजङ्झनक खचि व्मवस्थाऩनको भहत्वऩूणि
औजायका रूऩभा ङ्झरने गङ्चयन्त्छ। अन्त्तयसयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ रे सङ्घ, प्रदे श य स्थानीम तहरे
साविजङ्झनक आम-व्ममको ङ्जववयण प्रस्तङ्टत गदाि आगाभी तीन वषिभा हङ्टने खचिको प्रऺेऩण सङ्जहतको भध्मभकारीन
खचि सॊ यचना ङ्झनभािण अङ्झनवामि रूऩभा गनङ्टऩ
ि ने व्मवस्था गये को छ। प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगरे आङ्झथक
ि
भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारमसॉग सभन्त्वम गयी गत ३ वषिदेङ्ञखनै प्रदे शको भध्मभकारीन खचि सॊ यचना ङ्झनभािण
गदै आईयहेको छ। आङ्झथक
ि वषि २०७७/०७८-२०79/०८0 का राङ्झग ङ्झनभािण गङ्चयएको भध्मभकारीन
खचि सॊ यचनाभा आगाभी ऩङ्जहरो वषिका राङ्झग रु. ३४ अफि ८४ कयोड २१ राख वजेट अनङ्टभान गङ्चयएको छ
बने त्मस ऩङ्झछका दङ्टई वषिका राङ्झग क्रभश: रु. ३८ अफि ३२ कयोड ६३ राख य रु. ४२ अफि १५ कयोड
९० राख वजेट प्रऺेऩण गङ्चयएको छ (ताङ्झरका २.१)। खचि सॊ यचनाभा ङ्जवषमऺेरगत नङ्झतजा सूचकहरुको
ङ्झरवषॉम रक्ष्महरु ङ्झनधाियण गयी सोही अनङ्टसाय आवश्मक ऩने वजेट तथा स्रोत प्रऺेऩण गङ्चयएको छ। मस खचि
सॊ यचनारे सभृद्ध प्रदे श य सङ्टखी नागङ्चयक ङ्झनभािण गने प्रदे श सयकायको दीघिकारीन रक्ष्म प्राप्त गनि, ङ्जव. स.
२०८७ सम्भभा ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मका प्रादे ङ्ञशक रक्ष्महरू हाङ्झसर गनि, तथा प्रदे शको प्रथभ ऩञ्चवषॉम
मोजनाका ऺेरगत य सभङ्जष्टगत रक्ष्म प्राप्त गनिभा सहमोग गनेछ।
ताङ्झरका २.१: ङ्झरवषॉम फजेट ङ्झफङ्झनमोजन तथा स्रोत प्रऺेऩण (प्रचङ्झरत भूल्म-रू.हजायभा)
भध्मभकारीन खचि अनङ्टभान
क्र.सॊ

ङ्जववयण

आ.व .

आ.व .

आ.व .

कङ्टर अनङ्टभान तथा

२०७७/०७८

२०७८/७९

२०७९/८०

प्रऺेऩण

अनङ्टभान

को प्रऺेऩण

को प्रऺेऩण

१

कङ्टर फजेट

43,43,12,06

44,41,04,60

31,21,06,23

2,21,41,61,16

२

कङ्टर याजस्व

21,84,11,06

21,31,68,40

21,26,11,11

82,12,01,42

3,13,13,66

4,11,26,36

5,20,82,33

11,60,45,83

२.१

याजस्व वाॉडपाॉड प्राप्त याजस्व
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२.२
२.३
३
३.१
३.२
३.३
३.४
४
४.१
४.२
५
६
६.१
६.२

आन्त्तङ्चयक याजस्व

8,06,41,06

1,60,58,20

1,13,01,14

21,11,81,18

16,66,66

11,66,66

10,16,66

55,16,66

21,11,55,66

28,05,14,56

20,20,18,35

88,11,21,05

3,22,10,66

3,41,14,06

4,06,01,80

11,18,13,60

ससति

8,16,48,66

8,01,51,86

1,65,12,08

21,51,54,68

ङ्जवशेष

18,66,66

15,86,66

01,18,66

2,34,38,66

सभऩूयक

2,85,45,66

2,08,43,56

2,42,10,05

8,50,21,15

कङ्टर खचि

18,८8,12,06

14,11,01,30

81,21,56,28

2,21,11,31,16

चारङ्ट खचि

28181048

21330511

23118083

83,83,81,41

ॉ ीगत खचि
ऩङ्टज

25,55,58,30

12,55,58,18

18,25,51,00

00,25,41,00

नगद भौज्दात

3,66,66,66

3,36,66,66

4,83,66,66

11,23,66,66

ऋण

२,66,66,66

२,२6,66,66

२,४२,66,66

६,८२,66,66

आन्त्तङ्चयक ऋण

2,66,66,66

2,26,66,66

2,12,66,66

1,12,66,66

नेऩार सयकायफाट ऋण

2,66,66,66

2,26,66,66

2,12,66,66

1,12,66,66

योमल्टी
नेऩार सयकायफाट प्राप्त अनङ्टदान
ङ्जवत्तीम सभानीकयण

(ग) ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मको आधाय ये खा प्रङ्झतवेदन, २०७६
ङ्जवश्वव्माऩीरूऩभा आइयहेका वातावयणीम, याजनीङ्झतक य आङ्झथक
ि
च ङ्टनौतीहरूभाझ उत्तभ ङ्जवकल्ऩ खोज गयी
ङ्ट
सफैको ङ्छदगो बङ्जवष्म ङ्झनभािण गनि ङ्जव.सॊ . २०७२ (सन् २०१५) को सेप्टे म्फयभा फसेको सॊ मक्त
याष्डसॊ घको
साधायण सबारे ङ्जव.सॊ २०७२ दे ङ्ञख २०८७ अथाित ् सन् २०१६ दे ङ्ञख २०३० सम्भको राङ्झग १७ वटा ङ्छदगो
ङ्जवकास रक्ष्म, १६९ वटा ऩङ्चयभाणात्भक रक्ष्म य २३२ वटा सूचकहरु तम गर्मो। नेऩार सयकायरे ङ्जव.सॊ .
२०७२ अथाित ् सन् २०१५ भा ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मका आधायबूत त्माङ्क प्रङ्झतवेदन तमाय गयी ङ्जव.सॊ २०८७
सम्भभा याङ्जष्डम रूऩभा हाङ्झसर गनङ्टऩ
ि ने रक्ष्महरु ङ्झनधाियण गदै ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म-२०८७ राई याङ्जष्डम तहभा
आन्त्तङ्चयकीकयण गर्मो। आङ्झथक
ि
वषि २०७६ भा प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगरे ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म
२०८७ का याङ्जष्डम रक्ष्म प्राप्त गनि सघाउ ऩङ्टर्माउनका राङ्झग गण्डकी प्रदे शको ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मको
आधायये खा प्रङ्झतवेदन २०७६ नेऩारी य अॊग्रज
े ी दङ्टवै बाषाभा ङ्झनभािण गये को छ।
प्रङ्झतवेदनभा प्रमोग बएका अङ्झधकाॊश त्माङ्कहरू नेऩार जीवनस्तय सवे ऺण (२०११), नेऩार जनसाङ्ञङ्ख्मक
घयऩङ्चयवाय सवे ऺण (२०१६), य जनगणना (२०११) फाट अनङ्टभान गङ्चयएका छन्। त्मसभध्मे रगबग २९
प्रङ्झतशत नेऩार जनसाङ्ञङ्ख्मक घयऩङ्चयवाय सवे ऺणफाट, ३२ प्रङ्झतशत नेऩार जीवनस्तय सवे ऺणफाट य फाॉकी
३९ प्रङ्झतशत सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रारमको प्रशासङ्झनक त्माङ्क य गण्डकी प्रदे शको ङ्ञस्थङ्झतऩरफाट ङ्झरइएका छन्।
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प्रङ्झतवेदनभा नेऩार सयकायरे ऩङ्जहचान गये का ४७९ ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मका सूचकहरूभध्मे १३९ सूचकहरूको
आधायये खा त्माङ्क सभावेश गङ्चयएको छ। प्रस्तङ्टत गङ्चयएका १२५ सूचकहरू गण्डकी प्रदे शका राङ्झग ङ्झनकै
सान्त्दङ्झबक
ि छन् तय त्मसफाये कङ्टनै आधायये खा जानकायी उऩरब्ध छै न। नमाॉ सवेऺण य अन्त्म प्रशासङ्झनक
त्माङ्क ङ्जवश्लेषणभापित् आधायये खा सूचना स्थाङ्जऩत बएऩङ्झछ भार त्मसफाये भा प्रगङ्झत भाऩन गयी सभावेश गदै
जाने गयी ढाॉचा तमाय गङ्चयएको छ। २१५ सूचकहरू प्रदे शका राङ्झग कभ भहत्वका छन् य सम्फन्त्धभा कङ्टनै
आधायये खा जानकायी ऩङ्झन प्रदे शभा उऩरब्ध छै न। ङ्छदगो ङ्जवकासका प्रादे ङ्ञशक रक्ष्महरुराई मोजनाभा सभेत
अन्त्तयीकीकयण गङ्चयसकेको छ। मो प्रङ्झतवेदन याङ्जष्डम मोजना आमोग, स्थानीम तह य ङ्जवश्वङ्जवद्यारमहरुराई
ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रमोजनको राङ्झग उऩमोगी हङ्टनेछ।

२.२ कोङ्झबड -१९ य अथितन्त्र सम्फन्त्धी अध्ममन
क) कोयोना बाइयस (कोङ्झबड -१९) रे प्रदे श अथितन्त्रभा ऩाये को असय (ऩङ्चयदृश्म १)
सन् २०१९ को ङ्झडसेम्फय भङ्जहनाभा चीनको वङ्टहान सहयफाट सङ्टरू बई ङ्जवश्वबय पैङ्झरएको कोङ्झबड- १९
भहाभायीका कायण सम्ऩूणि ङ्जवश्वरेनै अबूतऩूणि स्वास््म आऩतकारीन अवस्थाको साभना गङ्चययहेको सन्त्दबिभा
नेऩारभा सभेत गङ्चयएको फन्त्दाफन्त्दीका कायण प्रदे शको अथितन्त्रभा ऩये को प्रबावका सम्फन्त्धभा ऩङ्जहरो चयण
(चै र- वैशाख) राई आधाय भानी मो अध्ममन गङ्चयएको ङ्झथमो । मस अध्ममनको

भङ्टख्म उद्देश्म कोङ्झबड-१९

का कायण प्रदे शको जनजीवन य अथितन्त्रभा ऩये को प्रबावको भूल्माङ्कन गने यहेको ङ्झथमो बने अन्त्म ङ्जवङ्ञशष्ट
उद्देश्महरूभा कोङ्झबड-१९ का कायण आङ्झथक
ि
वषि २०७६/०७७ भा हङ्टन सक्ने साभाङ्ञजक तथा आङ्झथक
ि
ऺेरको नोक्सानीको ङ्जवश्लेषण गने य नीङ्झतगत रूऩभा तत्कार य दीघिकारीन रूऩभा चाल्नङ्टऩने कदभहरु सङ्टझाउने
यहेको ङ्झथमो। मो अध्ममन भूरत ङ्छद्वङ्ञत्तमाङ्क त्माङ्कहरू जस्तै केन्त्द्रीम त्माङ्क ङ्जवबाग य प्रदे श नीङ्झत तथा
मोजना आमोगरे प्रशोधन गयी प्रकाशन गये का ङ्जवङ्जवङ्ङ त्माङ्क ङ्जवश्लेषण गयी तमाय गङ्चयएको छ। मसका
अङ्झतङ्चयक्त प्राथङ्झभक सूचना तथा त्माङ्क सङ्करनका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकायवाराहरुसॉगको फैठक, छरपर तथा
सॊ वादफाट प्राप्त सङ्टझावहरुराई आधाय भाङ्झनएको छ। मस अध्ममनरे फन्त्दाफन्त्दीको सभम २०७७ वैशाख
सम्भ भार यहने य तत्ऩिात् अथितन्त्र क्रभश: चरामाभन यहने आॊकरन गयी प्राप्त त्माङ्कहरुराई ङ्जवश्लेषण
गये को छ।
आ.व .२०७६/०७७ भा प्रदे शको कङ्टर गाहिस्थ उत्ऩादन रू .३ खफि ५४ अफि ५७ कयोड ऩङ्टग्ने अनङ्टभान
गङ्चयएकोभा कोङ्झबडको कायण प्रदे शको कङ्टर गाहिस्थ उत्ऩादन रू ३ खफि ३५ अफि २५ कयोडभा सङ्कङ्टङ्ञचत
हङ्टने अनङ्टभान अध्ममनरे दे खाएको छ। सोही आङ्झथक
ि वषिभा ङ्जवप्रेषण आप्रवाह गतवषिको तङ्टरनाभा १४ % रे
कभी बई १ खफि १८ अफि १५ कयोडभा सीङ्झभत यहने अनङ्टभान गङ्चयएको छ। मसयी, आङ्झथक
ि
वषि
२०७६/०७७ भा कङ्टर गाहिस्थ उत्ऩादन य ङ्जवप्रेषण गयी प्रदे शरे कङ्टर रू ३८ अफि ५४ कयोड नोक्सानी
ब्महोने य गण्डकी प्रदे शको आङ्झथक
ि वृङ्जद्धदय २.६८ प्रङ्झतशतभा सङ्कङ्टचन हङ्टने प्राङ्ञम्बक अनङ्टभान गङ्चयएको छ ।
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कङ्टर गाहिस्थ उत्ऩादनका १५ ऺेरभध्मे भत्स्मऩारन य साभङ्टदाङ्जमक साभाङ्ञजक ऺेरभा साभान्त्म असय ऩने, कृङ्जष
तथा वन, ङ्जवत्तीम भध्मस्थता, घय जग्गा फहार य व्माऩाय, ङ्जवद्यङ्टत,् ग्माॉस य ऩानी, साभान्त्म प्रशासन तथा यऺा,
ङ्ञशऺा, स्वास््म तथा साभाङ्ञजक सेवाका ऺेरभा भध्मभस्तयको असय ऩने तथा उद्योग/उत्ऩादनको ऺेर, खङ्झनज
तथा उत्खनन, ङ्झनभािण,थोक तथा खङ्टद्रा व्माऩाय, होटर य ये स्टङ्ट याॉ, मातामात बण्डायण य सञ्चाय जस्ता ऺेरभा
उच्च असय ऩये को मस अध्ममनरे दे खाएको छ। मीभध्मे होटर तथा ये स्टङ्ट याॉ ऺेर सफैबन्त्दा फढी प्रबाङ्जवत
बएको मस अध्ममनरे दे खाएको छ। मसका साथै मस अध्ममन्त्रे ज्मारादायीभा काभ गयी जीवन गङ्टजाया गदै
आइयहेका १५ हजाय कृङ्जष भजदङ्टय, २० हजाय उद्योग भजदङ्टय, ४० हजाय ङ्झनभािण भजदङ्टय, १० हजाय
मातामात भजदङ्टय य १५ हजाय ऩमिटन भजदङ्टय गयी कङ्टर १ राख भजदङ्टय सफैबन्त्दा प्रबाङ्जवत बएको दे खाएको
छ। त्मस्तै गयी ३,७२,८६३ गङ्चयफ, ३७,४९८ गङ्चयफीको ये खाभाङ्झथ उठ्न प्रमास गङ्चययहेका गङ्चयफ य गङ्चयफीको
ये खा बखिय अथवा एक दङ्टई वषि अगाङ्झड ऩाय गये का ४९,९९८ व्मङ्ञक्तहरु प्रबाङ्जवत बएको तथा ५७,४९८
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त, ६७,५४६ गबिवती भङ्जहरा, ६,८६,७४४ ङ्जवद्यारम य भहाङ्जवद्यारमभा ऩढ्ने ङ्जवद्याथॉ
फन्त्दाफन्त्दीफाट प्रबाङ्जवत बएको मस अध्ममनरे दे खाएको छ। त्मस्तै अध्ममनरे कोङ्झबड-१९ को कायण ङ्झसङ्ञजत
ि
फन्त्दाफन्त्दीको कायण प्रबाङ्जवत नागङ्चयकको जीवनयऺा गनि तथा उद्योग तथा उत्ऩादन कामिराई सङ्टचारु गनि य
ठप्ऩ यहेको अथितन्त्रराई चरामभान फनाई ऩूवव
ि त साभान्त्म अवस्थाको रमभा पकािउनका राङ्झग प्रदे श
सयकायराई अल्ऩकारीन, भध्मकारीन य दीघिकारीन कामिक्रभहरू सङ्टझाएको छ ।
ख) कोयोना बाइयस (कोङ्झबड -१९) रे प्रदे श अथितन्त्रभा ऩाये को असय (ऩङ्चयदृश्म २)
कोङ्झबड-१९ को भहाभायीको कायण गङ्चयएको फन्त्दाफन्त्दी राभो सभमसम्भ कामभ हङ्टॉदा आङ्झथक
ि गङ्झतङ्जवङ्झधभा
भन्त्दी आएको सन्त्दबिभा सयकायरे उङ्ञचत ङ्जवश्लेषण गयी फृहत् आङ्झथक
ि प्माकेजको व्मवस्था गयी अथितन्त्रराई
ऩङ्टन् चरामभान फनाउन य चारङ्ट अवस्थाभा बएको य बावी ङ्छदनभा हङ्टन सक्ने नोक्सानीराई सम्फोधन गनङ्टऩ
ि ने
आवश्मकताराई भध्मनजय गदै कोयोना बाइयस (कोङ्झबड-१९) को प्रदे श अथितन्त्रभा ऩये को असयफाये मो दोस्रो
अध्ममन गङ्चयएको ङ्झथमो। मस अध्ममनरे २०७६ को चै र भङ्जहनादे ङ्ञख २०७७ को असायसम्भको अवङ्झधराई
ङ्ट
सभेटेको ङ्झथमो। मो अध्ममन सॊ मक्त
याष्डसङ्घीम ङ्जवकास कामिक्रभसॉगको सभन्त्वमभा गङ्चयएको ङ्झथमो। मो
प्रङ्झतवेदन तमाय गनि आन्त्तङ्चयक तथा फाह्य रूऩभा उऩरब्ध प्राथङ्झभक तथा ङ्छद्वतीमाङ्क त्माङ्कहरु दङ्टफैको प्रमोग
गङ्चयएको ङ्झथमो। प्राथङ्झभक त्माङ्क सङ्करनका राङ्झग डे स्क सभीऺा (Desk Review), अनराइन भापित्
सयोकायवाराहरूको सङ्टझाव य टे ङ्झरपोन भापित् गङ्चयएको अन्त्तवाितािराई आधाय ङ्झरईएको ङ्झथमो। भूल्माङ्कनका
राङ्झग प्रबावराई तीनवटा ऩङ्चयदृश्म जस्तै उच्च असय,

भध्मभ असय य साभान्त्म असय गयी ङ्जवश्लेषण गङ्चयएको

छ।
ऩङ्चयदृश्म १ अनङ्टसाय

प्रदे शको कङ्टर गाहिस्थ उत्ऩादन २.६८ प्रङ्झतशतको वृङ्जद्धभा खङ्टङ्ञम्चएको अनङ्टभान

गङ्चयएकोभा रकडाउन रङ्ञम्फदै गएय असायसम्भ गई चाय भङ्जहनाको असयराई ऩङ्चयदृश्म २ भा गणना गदाि
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प्रदे शको कङ्टर गाहिस्थ उत्ऩादन (आङ्झथक
ि ) वृङ्जद्धदय अझ खङ्टङ्ञम्चएय २.२९ प्रङ्झतशतभा झये को प्रङ्झतवेदनरे अनङ्टभान
गये को छ। कोङ्झबड-१९ को प्रबावका वावजङ्टद तङ्टरनात्भक रूऩरे अन्त्म प्रदे श बन्त्दा गण्डकी प्रदे शको आङ्झथक
ि
वृङ्जद्धदय सफैबन्त्दा भाङ्झथ यहेको सभेत मस अध्ममनरे दे खाएको छ। ऩङ्चयदृश्म १ अनङ्टसाय गण्डकी प्रदे शरे कङ्टर
१९ अफि ३१ कयोड नोक्सानी ब्महोने अनङ्टभान गये को ङ्झथमो बने मो अध्ममन (ऩङ्चयदृश्म २) अनङ्टसाय २७ अवि
६६ कयोड नोक्सानी ब्महोनङ्टि ऩने दे ङ्ञखन्त्छ। सवे ऺणभा सहबागी १०१ व्मावसामीभध्मे १०.९% रे सञ्चारन
रागत (Operating Cost) कटौती गये को, १३.५% रे कभिचायीको कटौती, १२.५% रे कभिचायीको तरफ
कटौती य ३२.७% रे व्मवसाम नै फन्त्द गये को दे ङ्ञखएकारे मसरे व्मवसाम सञ्चारनभा ठू रो ऺङ्झत ऩङ्टर्माएको
य जीवन माऩनभा दीघिकारीन प्रबाव ऩाये को दे ङ्ञखन्त्छ। त्मसै गयी औऩचाङ्चयक ऺेरभा कामियत ३३२४७२
व्मङ्ञक्तभध्मे दङ्टई ङ्झतहाइ कभिचायी मस फन्त्दाफन्त्दीफाट प्रत्मऺ रूऩभा प्रबाङ्जवत बएको मस अध्ममनरे दे खाएको
छ। त्मसै गयी अनौऩचाङ्चयक ऺेरभा कामियत भजदङ्टयहरू सेवा सतिका अबावभा दीघिकारीन रूऩभा फेयोजगाय हङ्टन
ऩङ्टगेकारे जीवनमाऩनभा भार नबई जीवन ङ्झनवािहभा नै सभस्मा बएको मस अध्ममनरे दे खाएको छ। त्मसै गयी
प्रदे शरे प्राप्त गने सङ्घीम अनङ्टदानको ङ्जहस्सा कङ्चयव ०.०३% रे भार वृङ्जद्ध बएको मस अध्ममनरे दे खाएको
छ। प्रदे शको साभाङ्ञजक-आङ्झथक
ि अवस्थाराई सूचारू गने अङ्झबप्रामरे मस अध्ममनरे अल्ऩकारीन, भध्मकारीन
य दीघिकारीन सङ्टझावहरु प्रस्तङ्टत गये को छ।अल्ऩकारीन रूऩभा नागङ्चयकराई ऩङ्जहरो प्राथङ्झभकताभा याखी
स्वास््म (भानङ्झसक तथा शायीङ्चयक), आम (योजगायीका मोजना य उद्यभशीरताको यऺा गने) य

सङ्टयऺा

(साभाङ्ञजक सङ्टयऺा, सहामता सेवा) ङ्छदने, भध्मकारीन रूऩभा योजगाय ङ्झसजिना (ऩमिटन, उत्ऩादन य सेवा ऺेर)
का राङ्झग साविजाङ्झनक रगानी गने य दीघिकारीनतपि ऩाॉच ठू रा ऩङ्चयमोजना (ङ्ञशऺा, ICT,ऩमिटन, भनोयञ्जन तथा
सहाङ्झसक खेर, य ङ्जपल्भ नगयी) आङ्छदभा रगानी फढाउने प्रभङ्टख छन।
ग) कोङ्झबड-१९ को असय सम्फोधनका उऩाम
मस अध्ममनको भङ्टख्म उद्देश्म कोङ्झबड-१९ को असय सम्फन्त्धभा गण्डकी प्रदे शका ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊ घसॊ स्थारे प्रदे श
सयकाय सभऺ प्रस्तङ्टत गये का भागहरुको ङ्जवश्लेषण गयी प्रदे श सयकायरे सञ्चारन गनि उऩमङ्टक्त कामिक्रभहरु
ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टि हो। मस अध्ममनका ङ्जवङ्ञशष्ट उद्देश्महरुभा उद्योगी व्मवसामीका भागहरु सम्फोधन गनि नेऩार
सयकायको आङ्झथक
ि वषि २०७७।०७८ को नीङ्झत तथा कामिक्रभ, फजेट य भौङ्छद्रक नीङ्झतरे गये का व्मवस्था
फाये अध्ममन य ङ्जवश्लेषण गने, उद्योगी व्मवसामीका भागहरु सम्फोधन गनि प्रदे श सयकायका आङ्झथक
ि
वषि
२०७७।०७८ को नीङ्झत तथा कामिक्रभ य फजेटरे गये का व्मवस्थाफाये अध्ममन य ङ्जवश्लेषण गने, य प्रदे शका
ऺेराङ्झधकाय, उऩरब्ध साधन स्रोत य ऺभता हेयी कोङ्झबड-१९ को असय व्मवस्थाऩन गनि प्रदे श सयकायरे
सञ्चारन गनि उऩमङ्टक्त हङ्टने कामिक्रभहरु ङ्झसपङ्चयस गने यहेका ङ्झथए। प्रङ्झतवेदन गण्डकी प्रदे शका ङ्जवङ्झबङ्ङ
सॊ घसॊ स्थाहरु जस्तै ऩोखया उद्योग वाङ्ञणज्म सॊ घ, नेऩार मातामात व्मवसामी याङ्जष्डम भहासङ्घ, ङ्ञजल्रा सभन्त्वम
सङ्झभङ्झत कास्की, ऩोखया ऩमिटन ऩङ्चयषद्, NATTA गण्डकी प्रदे श, ङ्झनभािण व्मवसामी सॊ घ कास्की, कास्की हेबी
इङ्ञक्वऩभेन्त्ट व्मवसामी सॊ घ, गण्डकी रक व्मवसामी सॊ घ,
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नेऩार ऩमिटक मातामात सॊ घ कास्की, होटे र

व्मवसामी भहासङ्घ, ये स्टङ्ट याॉ तथा फाय एसोङ्झसमसन ऩोखया (ये फान), नेऩार याङ्जष्डम घयबाडा सङ्झभङ्झत, याङ्जष्डम
सौन्त्दमिकभॉ मङ्टङ्झनमन, नेऩार, ऩोखया औद्योङ्झगक ऺेर, उद्योग सॊ घ, स्वतन्त्र होटे र क्माङ्झसनो तथा ये स्टङ्ट याॉ भजदङ्टय
मङ्टङ्झनमन, नेऩार ऩमिटन तथा होटे र सम्फद्ध श्रङ्झभक सॊ घ, य गण्डकी ट्याक्सी व्मवसाम ऩङ्ञब्रक ङ्झरङ्झभटे डरे
प्रस्तङ्टत गये का भागहरू सम्फोधन गने सम्फन्त्धभा प्रदे शको ऺेराङ्झधकाय, उद्योगी व्मवसामीका भागहरू सम्फोधन
गनि नेऩार सयकाय य प्रदे श सयकायका आङ्झथक
ि वषि २०७७।०७८ का नीङ्झत तथा कामिक्रभ य फजेटरे
गये का व्मवस्था, भौङ्छद्रक नीङ्झत २०७७।०७८ रे गये का व्मवस्थाफाये ङ्जवश्लेषण गङ्चयएको छ। उद्योगी
व्मवसामीरे प्रस्तङ्टत गये का भागहरुभध्मे भहत्वऩूणि भागहरू कङ्टन हङ्टन ् बङ्ङे थाहा ऩाउन ६ सभूहकेङ्ञन्त्द्रत छरपर
गङ्चयमो। मसका अङ्झतङ्चयक्त अन्त्म ङ्जवषमङ्जवऻ य उद्योगी व्मवसामीसॉग टे ङ्झरपोन सॊ वाद गयी प्रङ्झतवेदन तमाय
गङ्चयमो।
प्रङ्झतवेदनरे कोङ्झबड-१९ का सभमभा ११ चैर २०७६ दे ङ्ञख ६ श्रावण २०७७ सम्भ रकडाउन हङ्टॉदा गण्डकी
प्रदे शरे कङ्टर गाहिस्थ उत्ऩादनभा २७ अफि ७९ कयोडको ऺङ्झत व्महोये को ङ्झनचोड ङ्झनकारे को छ। त्मस्तै , प्रदे श
सयकायरे स्थाऩना गये को व्मवसाम जीवनयऺा कोषको प्रमोग, रघङ्ट तथा साना उद्योगहरु सञ्चारन गनि ५
प्रङ्झतशतको सहङ्टङ्झरमत ब्माजदयभा उद्योगी य ऩमिटन व्मवसामीराई कम्तीभा रू १ राख य फढीभा रू ५ राख
सम्भ य मातामात व्मवसामीराई कम्तीभा रू ५० हजाय य फढीभा रू ३ राख कजाि उऩरब्ध गयाउन
सङ्टझाएको छ। सङ्टयऺा कोषभा सूचीकृत बई त्मसफाऩतको यकभ सोही कोषभा जम्भा गनि थारे का प्रदे शभा
सञ्चाङ्झरत उद्योगहरुराई प्रोत्साहन स्वरुऩ एक भङ्जहनाको साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कोषभा जम्भा गने यकभ फयाफयको
आङ्झथक
ि सहमोग उऩरब्ध गयाउन सङ्टझाएको छ। आङ्झथक
ि वषि २०७७/०७८ भा प्रदे श सयकायरे जीवनयऺा
कोषभा ङ्जवङ्झनमोजन गये को रू १ अफिभध्मे रू ३० कयोड उद्योगीहरुराई, रू ३० कयोड ऩमिटन
व्मवसामीहरूराई, रू १० कयोड मातामात व्मवसामीराई, ५ प्रङ्झतशतको सहङ्टङ्झरमत दयभा व्मवसाम सञ्चारन
गनि ऋण ङ्छदने प्रमोजनको राङ्झग ङ्जवङ्झनमोजन गने, रू ५ कयोड साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कोषभा अनङ्टदान ङ्छदन य फाॉकी
ॉ ी ङ्छदने प्रमोजनको राङ्झग ङ्जवङ्झनमोजन गनि
रू २५ कयोड स्वयोजगाय कामिक्रभ सञ्चारन गने प्रङ्जवङ्झध य फीउ ऩङ्टज
उऩमङ्टक्त हङ्टने कङ्टया ऩङ्झन प्रङ्झतवेदनरे सङ्टझाएको छ। स्वयोजगाय कामिक्रभका राङ्झग साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रारमरे
७,७३० व्मङ्ञक्तराई, बूङ्झभव्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारमरे ६,९२५ व्मङ्ञक्तराई, बौङ्झतक ऩूवािधाय
ङ्जवकास भन्त्रारमरे १,९०० व्मङ्ञक्तराई य उद्योग ऩमिटन वन तथा वातावयण भन्त्रारमरे ऩमिटन तपि
१,२५० य उद्योगतपि २,३५५ गयी जम्भा २०,१६० व्मङ्ञक्तराई स्वयोजगाय सञ्चारन सम्फन्त्धी ताङ्झरभ ङ्छदन
ङ्झसपाङ्चयस गये को छ। त्मस्तै गयी उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारमरे कोङ्झबडरे गदाि ङ्ञचन्त्ताभा
यहेका कङ्चयफ २०,५०० उद्योगी य ऩमिटन व्मवसामी तथा ङ्जमनका भजदङ्टयराई भनोऩयाभशि सेवा य २१,०००
ङ्झनभािण ऺेरका भजदङ्टयराई कोङ्झबड-१९ को सङ्क्रभणफाट सङ्टयङ्ञऺत यहने फाये प्रङ्ञशऺण ङ्छदन ङ्झसपङ्चयस गये को
छ।

14

२.3 ङ्जवषमगत अध्ममन तथा अनङ्टसन्त्धान
क) गण्डकी प्रदे शको ऊजाि ऺेरको सूचीऩर सम्फन्त्धी अध्ममन
गण्डकी प्रदे श ऊजाि उत्ऩादनका राङ्झग नेऩारकै उत्कृष्ट बूगोर बएको य ऊजाि ऺेररे गण्डकी प्रदे शको कङ्टर
गाहिस्थ उत्ऩादन य आम तथा योजगाय ङ्झसजिना गनिभा उल्रे ख्म बूङ्झभका खेङ्झरयहेको हङ्टदा प्रदे श सयकायरे ऊजाि
ऺेरराई प्रदे श सभृङ्जद्धको एक भङ्टख्म सॊ वाहक भानेको छ। ऊजाि ऺेररे जरङ्जवद्यङ्टत ् तथा नवीकयणीम ऊजािको
उत्ऩादन वृङ्जद्ध गयी औद्योङ्झगकीकयण गनि, दे श ङ्झबरै उत्ऩाङ्छदत ऊजािको उऩबोगभा ङ्जवस्ताय तथा वृङ्जद्ध गनि, य
ऩेरोङ्झरमभ ऩदाथिको आमातभा कभी ल्माउॉदै आत्भङ्झनबिय तथा हङ्चयत अथितन्त्र ङ्झनभािणभा सघाउनङ्टऩने उद्देश्म
याखेको छ। सङ्घीम सयकायरे ३ भेगावाटसम्भका ङ्जवद्यङ्टत आमोजना स्थानीम तहरे हेने, ३ दे ङ्ञख २०
भेगावाटसम्भका ङ्जवद्यङ्टत आमोजना प्रदे श सयकायरे हेने य २० भेगावाट भाङ्झथका ङ्जवद्यङ्टत आमोजना सङ्घीम
सयकायरे हेने गयी ऺेराङ्झधकाय तोक्न रागेको सन्त्दबिराई ख्मार गदै प्रदे श सयकायरे प्रादे ङ्ञशक ऊजाि नीङ्झत
तथा सङ्गठन सॊ यचना ङ्झनभािण गने ङ्झनणिम गङ्चयसकेको छ। मसथि, प्रदे शको ऊजाि नीङ्झत ङ्झनभािण तथा ऊजाि
ङ्ट े प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना
ऺेरको ङ्जवकास य व्मवस्थाऩनसॉग सम्फङ्ञन्त्धत कामिराई भागिङ्झनदे शन गने हेतर
आमोगरे आङ्झथक
ि
वषि २०७६/०७७ भा प्रदे शको ऊजाि ऺेरको सूची ऩर ङ्झनभािण गये को ङ्झथमो। मस
अध्ममन प्रङ्झतवेदन ङ्झनभािणभा ङ्छद्वत्तीमाङ्क त्माङ्कहरुको अङ्झधकतभ प्रमोग गङ्चयएको ङ्झथमो बने त्माङ्क प्रभाणीकयण
गनिका राङ्झग सयोकायवाराहरुसॉग सॊ वाद य छरपर गङ्चयएको ङ्झथमो। प्रङ्झतवेदनरे प्रदे शभा उत्ऩाङ्छदत जरङ्जवद्यङ्टत,
रघङ्ट-जरङ्जवद्यङ्टत, सौमि जरङ्जवद्यङ्टत य फामो ग्माॉस उत्ऩादन य खऩत् सम्फन्त्धी स्थानीम तहगत ङ्जवस्तृत ङ्जववयण
जङ्टटाएको छ, जङ्टन प्रदे श सयकाय, स्थानीम तह, ङ्झनजी ऺेर य ङ्जवश्वङ्जवद्यारमहरुराई ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रमोजनभा उऩमोगी
हङ्टनेछ।
अध्ममन प्रङ्झतवेदनका अनङ्टसाय प्रदे शका ४१ ङ्जवङ्झबङ्ङ जरङ्जवद्यङ्टत आमोजनाहरू गयी कङ्टर ५०८.७६ भेगावाट
ऺभताका आमोजना सञ्चारन छन् य ४१ ङ्जवङ्झबङ्ङ आमोजनाभा गयी कङ्टर ८६९.८५ भेगावाट ऺभताका
आमोजना ङ्झनभािणाधीन अवस्थाभा छन्। त्मस्तै ङ्जवङ्झबङ्ङ आमोजनाहरू गयी कङ्टर ८६९.८५ भेगावाट ऺभताका
आमोजना अध्ममनको ङ्जवङ्झबङ्ङ चयणभा छन्। प्रदे शका ४१० रघङ्ट जरङ्जवद्यङ्टतहरू गयी कङ्टर ८.५ भेगावाट
ऺभताका रघङ्ट जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना सञ्चारनभा छन्। सॊ स्थागत य साभङ्टदाङ्जमक ६ सौमि ङ्जवद्यङ्टत आमोजना गयी
कङ्टर ९.५१ भेगावाट ऺभताका सौमि ङ्जवद्यङ्टत आमोजना सञ्चारनभा छन्। प्रदे शभा ४६,०१३ घयऩङ्चयवायभा
सौमि ऩाता जडान गङ्चयएको छ। नवरऩङ्टयभा १२ ङ्जकरोवाट य भङ्टस्ताङभा ३ ङ्जकरोवाट ऺभताका ङ्झभङ्ञश्रत सौमि
तथा वामङ्ट ऊजाि प्रान्त्ट यहेका छन्। प्रदे शभा ६९,७९४ घयामसी फामोग्माॉस प्रान्त्ट य ६७ सॊ स्थागत तथा
व्मवसाङ्जमक फामोग्माॉस प्रान्त्टहरु यहेका छन्। मस आङ्झथक
ि वषिभा प्रदे शभा केन्त्द्रीम प्रसायण राइन भापित
ङ्जवतङ्चयत ४३० ङ्झगगावाट घण्टा ङ्जवद्यङ्टत खऩत बएको छ जङ्टन याङ्जष्डम खऩतको ६.५ प्रङ्झतशत हङ्टन आउछ य मस
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भापित् ४ अफि य ३९ कयोड भहसङ्टर सङ्करन बएको ङ्झथमो। गत वषिको तङ्टरनाभा ग्राहक सङ्ख्मा, खऩत
ङ्जवद्यङ्टत, सङ्कङ्झरत भहसङ्टर क्रभश: ५.५ प्रङ्झतशत, १० प्रङ्झतशत य १८ प्रङ्झतशतरे वृङ्जद्ध बएको छ।
ख) गण्डकी प्रदे शको त्माङ्कहरुको एकीकृत गने
प्रदे शको सभङ्जष्टगत य ऺेरगत ऩङ्चयसूचकहरुसॉग सम्फङ्ञन्त्धत तथा ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मसॉग सम्फङ्ञन्त्धत प्रदे शस्तयीम
ङ्छद्वत्तीमाङ्क त्माङ्कहरूको खोज गयी एकीकृत रूऩभा ङ्झडङ्ञजटाइज गने तथा वेफ ऩोटिरभा याख्न ङ्झभल्ने गयी Excel
Format भा व्मवङ्ञस्थत गने उद्देश्मरे मो कामि गङ्चयएको ङ्झथमो। मस अध्ममनरे आङ्झथक
ि , साभाङ्ञजक, ऩूवािधाय य
अन्त्म ऺेरसॉग सम्फङ्ञन्त्धत छङ्चयएय यहेका त्माङ्कहरूको Excel Format भा एकीकृत गये को छ जङ्टन त्माङ्क वेफ
ऩोटिरभा याख्न तथा अध्ममन अनङ्टसन्त्धानका प्रमोजनका राङ्झग प्रमोग गनि सङ्जकन्त्छ।
ग) GIS नक्साङ्कन सम्फन्त्धी अध्ममन
प्रदे शको प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजनाभा प्रदे शको सभाङ्ञजक, आङ्झथक
ि
य बौङ्झतक ऩूवािधाय ऺेरका ङ्जवङ्झबङ्ङ
ऩङ्चयसूचकहरूको अवस्थाराई नक्सा भापित् प्रस्तङ्टत गने उद्देश्मरे GIS नक्साङ्कनको कामि गङ्चयएको ङ्झथमो।
मसका राङ्झग नेऩार सयकाय य प्रदे श सयकायका भन्त्रारम तथा भातहतका कामािरमहरू भापित उऩरब्ध
सूचक तथा त्माङ्कराई आधाय भाङ्झनएको ङ्झथमो। अध्ममनरे गण्डकी प्रदे शको ङ्जवकास रक्ष्मको सञ्जार,
प्रदे शको आङ्झथक
ि तथा भानव ङ्जवकास सूचकाङ्क, प्रदे शका ङ्जवकास ङ्जवन्त्द ङ्ट य ङ्जवकास केन्त्द्र, सङ्टगभता य दङ्टगभ
ि ताका
आधायभा स्थानीम तहको वगॉकयण, प्रदे शका सॊ यङ्ञऺत ऺेर, प्रदे शका औधोङ्झगक ग्राभ, नभङ्टना कृङ्जष पाभि,
भङ्टख्मभन्त्री जरवामङ्टभैरी कृङ्जष गाउॉ, प्रदे शका होभ स्टे , प्रदे शका ऩमिटकीम भङ्टख्म गन्त्तव्म, सडक सञ्जार,
ङ्जवद्यङ्टतीकयणको अवस्था, ङ्जवद्यङ्टत सव स्टे शन तथा प्रसायण राइन, ङ्झसॊङ्ञचत जङ्झभन, फाॉझो जग्गा, सञ्चारनभा
यहेका तथा ङ्झनभािणाधीन जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना, १-८ कऺा सञ्चारन गने ङ्जवद्यारमको ङ्जववयण, ८-१२ कऺा
सञ्चारन गने ङ्जवद्यारमको ङ्जववयण, य प्रदे शभा यहेका सयकायी अस्ऩतार य अन्त्म ऺेर तथा ङ्जवषमवस्तङ्टसॉग
सम्फङ्ञन्त्धत त्माङ्क प्रशोधन गयी नेऩारी य अङ्ग्रेजी दङ्टवै बाषाभा नक्साङ्कन गये को ङ्झथमो। मी नक्साहरु
ऩञ्चवषॉम मोजनाका अरावा अन्त्म प्रमोजनका राङ्झग ऩङ्झन प्रमोग गनि सङ्जकन्त्छ। त्मस्तै, प्रशोधन गङ्चयएका GIS
सम्वन्त्धीत पाईरहरु ङ्झसधै प्रमोग गयी नक्साहरुका सङ्ञजरै अद्यावङ्झधक गनि सङ्जकन्त्छ।
घ) आमोजना अध्ममन ङ्झनदे ङ्ञशका
आमोजना अध्ममनको चयणभा आमोजनाका साभाङ्ञजक, आङ्झथक
ि , य वातावायणीम ऩऺहरुको ङ्जवस्तृतभा भङ्टल्माङ्कन
गयी आमोजनाका याम्रा, कभजोयी, अवसय तथा जोङ्ञखभ ऩऺहरू ऩङ्जहचान गयी प्राथङ्झभकीकयण गयी
कामािन्त्वमनका राङ्झग छनौट गनङ्टि ऩदिछ बने कामािन्त्वमनका चयणभा अध्ममनको चयणभा ऩङ्जहचान बएका
आमोजनाका कभजोयी तथा जोङ्ञखभ ऩऺ य कामािन्त्वमन गदाि अनामास दे खा ऩने फहङ्टआमङ्झभक जङ्जटरताहरुको
फङ्टङ्जद्धभताऩूवक
ि व्मवस्थाऩन गनङ्टि ऩदिछ। नेऩारभा सञ्चाङ्झरत कङ्झतऩम ङ्जवकास आमोजनाहरू तोङ्जकएको रागत,
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सभम, य गङ्टणस्तय कामभ गदै सम्ऩङ्ङ बएताऩङ्झन अङ्झधकाॊश आमोजनाहरु तोङ्जकएको रागत य सभमभा सम्ऩङ्ङ
हङ्टन य बएका काभको गङ्टणस्तय कामभ गनिभा सभस्माहरू दे ङ्ञखएका छन्। मसका ऩछाङ्झडका भङ्टख्म कायणहरू
भध्मे एक कायण ऩूवत
ि मायी ङ्जवना आमोजनाहरुराई कामािन्त्वमनभा रै जानङ्ट हो। मसथि, आमोजना तमायीको
चयणभा ऺभतावान् य दऺ जनशङ्ञक्त ऩङ्चयचारन गयी आमोजनाका ङ्जवङ्झबङ्ङ आमाभ तथा आमोजना कामािन्त्वमनभा
आउन सक्ने फहङ्टआमाङ्झभक जङ्जटरताहरुको सङ्टक्ष्भ अध्ममन तथा ङ्जवश्लेषण गयी उच्च आत्भङ्जवश्वास सङ्जहत ङ्झनणिम
ङ्झरने आधाय ङ्झसजिना गनि आमोजनाको ऩूवअ
ि ध्ममन गनङ्टऩ
ि ने आवश्मकता छ। तथाङ्जऩ, प्रदे श सयकाय तथा
स्थानीम तहरे ङ्झनभािण गये का अध्ममन प्रङ्झतवेदनहरू गङ्टणस्तयीम हङ्टन नसकेका थङ्टप्रै दृष्टान्त्तहरु हाभी भाझ छन्।
अध्ममन सम्वन्त्धी कामिहरुराई भागि ङ्झनदे शन गयी गङ्टणस्तयीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन ङ्झनभािण गनि मोगदान ऩङ्टर्माउने
उद्देश्मरे प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगरे आमोजना अध्ममन ङ्झनदे ङ्ञशका ङ्झनभािण गये को ङ्झथमो। मस अध्ममन
प्रङ्झतवेदनरे आमोजना अध्ममनका राङ्झग ऩयाभशि सेवा, खङ्चयद प्रङ्जक्रमाका नीङ्झतगत तथा कानूनी व्मवस्था,
आमोजना अध्ममनका चयणहरु जस्तै अवधायणा, ङ्जवकास, ऩूव-ि सम्बाव्मता अध्ममन, सम्बाव्मता अध्ममन, य
ङ्जवस्तृत अध्ममनका ङ्जवशेषता य ती अध्ममन प्रङ्झतवेदन ङ्झनभािण गदाि ख्मार गनङ्टऩ
ि ने ङ्जवषमवस्तङ्टहरू, आमोजना
अध्ममन ङ्झनभािण गने ऩयाभशिदाता छनौट गदाि आवश्मक ऩने कामिसति (Terms of Reference) रे ख्ने तङ्चयका,
आशमऩर (Expression of Interest) य प्रस्तावका राङ्झग आह्वान (Request for Proposal) सॉग सम्फङ्ञन्त्धत
ङ्जवषमवस्तङ्ट, य आमोजना अध्ममन अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सम्फन्त्धी सॊ स्थागत सॊ यचना ङ्जवकासका अवधायणा
आङ्छदका वाये भा स्ऩष्टता प्रदान गने प्रमास गये को छ। मो ङ्झनदे ङ्ञशकारे प्रादे ङ्ञशक भन्त्रारम तथा भातहतका
कामािरम तथा स्थानीम तहहरुरे सञ्चारन गने अध्ममन सम्फन्त्धी काभहरुराई एक तहको भागिङ्झनदे शन गने य
गङ्टणस्तयीम प्रङ्झतवेदन ङ्झनभािण गनिभा मोगदान गने अऩेऺा गङ्चयएको छ।
ङ) गण्डकी प्रदे शको त्माङ्क वेब ऩोटिर ङ्झनभािण सम्फन्त्धी अध्ममन
त्माङ्क सङ्करन, प्रमोग य व्मवस्थाऩनभा बइयहेका प्रमासहरूराई थऩ भजवङ्टत फनाउन प्रदे शको प्रथभ ऩञ्चवषॉम
मोजनारे त्माङ्क सङ्करन, प्रशोधन य प्रकाशन गने य ती त्माङ्क याङ्जष्डम मोजना आमोग, स्थानीम तह,
ङ्जवश्वङ्जवद्यारम, ङ्जवङ्झबङ्ङ अनङ्टसन्त्धानभा सॊ रग्न ङ्झनकाम तथा सभस्त नागङ्चयकराई सहज रूऩभा उऩरब्ध गयाउने
व्मवस्थाको ङ्जवकास गने ऩङ्चयकल्ऩना गये को छ। तसथि, प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगरे प्रदे शका भन्त्रारम
तथा

अन्त्तगितका

कामािरम,

स्थानीम

तह,

अनङ्टसन्त्धानकताि

सॊ स्था

तथा

व्मङ्ञक्त,

य

सभस्त

त्माङ्क

प्रमोगकतािहरूराई भध्मनजय गदै प्रदे शस्तयीम त्माङ्कहरू अङ्झबरेखीकयण गनि ङ्झभल्ने प्रमोगकतािभैरी वेब ऩोटिर
ङ्झनभािण गये को ङ्झथमो। मो ऩोटिर ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म, प्रदे शको सभङ्जष्टगत आङ्झथक
ि अवस्था य प्रदे शको आङ्झथक
ि ,
साभाङ्ञजक, बौङ्झतक ऩूवािधाय, सङ्टशासन तथा अन्त्तयसम्फङ्ञन्त्धत ऺेरका ऩङ्चयसूचकहरुसॉग सम्फङ्ञन्त्धत उऩरब्ध
बएसम्भका त्माङ्कहरू याख्न य अद्यावङ्झधक गनि ङ्झभल्ने गयी ङ्झनभािण बएको छ।
च) कृङ्जष, ऩशङ्टऩॊऺी तथा भत्स्म नभङ्टना भोडर पाभि सम्फन्त्धी अध्ममन
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बूङ्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारमरे ११ ङ्ञजल्राहरूभा सञ्चारन गये को “कृङ्जष, ऩशङ्टऩॊऺी तथा भत्स्म
नभङ्टना पाभि” कामिक्रभको कामािन्त्वमन ङ्जवङ्झध, कामिक्रभको सान्त्दङ्झबक
ि ता य उऩमङ्टक्तताको भूल्माङ्कन तथा
आवश्मक सङ्टधायका राङ्झग सङ्टझाव प्राप्त गने उद्देश्मरे मो अध्ममन गङ्चयएको हो। नभङ्टना पाभिसॉग सम्फङ्ञन्त्धत
ङ्जवङ्झबङ्ङ कागजात, प्रदे श सयकायरे तमाय गये को अनङ्टदान सम्फन्त्धी कागजातहरू, कामिङ्जवङ्झध य अन्त्म सान्त्दङ्झबक
ि
साभाग्रीहरूको अध्ममन तथा सभीऺा य १० ङ्ञजल्राभा घयधङ्टयी सवे ऺण गयी मो प्रङ्झतवेदन तमाय ऩाङ्चयएको हो।
प्रङ्झतवेदनका अनङ्टसाय नभङ्टना कृङ्जष पाभि य ऩशङ्टऩारन कामिक्रभ अन्त्तगित कृषकहरूरे एकीकृत खेतीफाट दङ्टई
भङ्जहना य दू ध उत्ऩादनभा ४८ भङ्जहना दे ङ्ञख नापा ङ्झरन सङ्टरु गये को दे ङ्ञखन्त्छ। कृषकहरुरे एकीकृत खेती ऩङ्झछ
सफै बन्त्दा चाॉडो च्माउ य तयकायी खेतीफाट नापा ऩाएको दे ङ्ञखन्त्छ। अध्ममनरे सवेऺण गये का भोडर
पाभिफाट कङ्टर वाङ्जषक
ि आम्दानी भध्मे रू. १२,०९,३६,००० य नापा रू. ५,१०,६७,००० बएको दे ङ्ञखन्त्छ
(ङ्ञचर २.१)।

ङ्ञचर २.१: भोडर पाभिभा प्रदे श सयकायरे ङ्छदएको अनङ्टदान, भोडर पाभिहरुरे गये को रगानी, य भोडर पाभिफाट प्राप्त
आम्दानी तथा नापा

अध्ममनरे सवे ऺण गङ्चयएका अङ्झधकाॊश अनङ्टदान-ग्राही कृषकहरू नभङ्टना भोडर पाभि सञ्चारन गये य सफर य
सऺभ बई उनीहरूको जीवनभा ऩङ्झन ऩङ्चयवतिन आउन थारे को य अन्त्म ङ्जकसानहरूरे ऩङ्झन नभङ्टना भोडर पाभिको
अनङ्टशयण गदै गएको अध्ममनरे दे खाएको छ। त्मस्तै , मो कामिक्रभरे सीभान्त्तीकृत य ऩछाङ्झडएका सभङ्टदामराई
सहबागी गयाएको, स्थानीम तहभा योजगायी ङ्झसजिना गनिभा सहमोग गये को, कृषकराई प्रोत्साहन गयी कृङ्जष
ऺेरभा उद्यभशीरता फढाउन सकायात्भक बूङ्झभका खेरेको दे ङ्ञखन्त्छ। त्मसैगयी मस अध्ममनरे कृङ्जष
कामिक्रभको कामािन्त्वमन गदाि कृङ्जष ऻान केन्त्द्र, अन्त्म सयकायी कामिक्रभ य ङ्जवऻ केन्त्द्रङ्झफच उङ्ञचत सभन्त्वम,
कृङ्जष

फीभा,

ङ्जवऩङ्ङ,

भङ्जहरा

य

दङ्झरत

वगिहरुका
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राङ्झग

ङ्जवशेष

कामिक्रभ,

सयकायी

ङ्झनजी

ऺेर

य

गैयसयकायीङ्झफचको सहकामि, ङ्जवङ्ञशष्टीकृत कृङ्जष उत्ऩादन ऺेर नभङ्टना पाभि ङ्जवकास, जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताभा आधाङ्चयत
व्मवसामराई प्रोत्साहन, कृङ्जष वस्तङ्ट एवभ् भैङ्झरक प्रङ्जवङ्झधहरुको प्रवद्धिन रगामतका अन्त्म ङ्जवषमभा गयी ङ्जवङ्झबङ्ङ
२० सङ्टझावहरू ङ्छदएको छ।
छ) गण्डकी प्रदे श भङ्टख्मभन्त्री जरवामङ्टभैरी नभङ्टना कृङ्जष कामिक्रभको अध्ममन
भङ्टख्मभन्त्री जरवामङ्टभैरी नभङ्टना कृङ्जष कामिक्रभको उद्देश्म प्रदे शको कृङ्जष ऺेरभा ङ्छदगो ङ्जवकासका राङ्झग स्थानीम
स्रोत साधनहरुको उङ्ञचत व्मवस्थाऩनफाट उत्ऩादन, वातावयणभैरी प्रङ्जवङ्झध य कृङ्जष अभ्मासहरूको प्रवद्धिन गने,
भाटोभा काफिनको भारा सङ्टधाय गने, उत्ऩादकत्व य गङ्टणस्तय वृङ्जद्ध गनङ्टि हो। ५ वषि ङ्झबर प्रदे शका ८५ वटै
ॉ ा मो कामिक्रभ
ऩाङ्झरकाभा मो कामिक्रभ प्रबावकायी रूऩभा कामािन्त्वमन गने प्रदे श सयकायको रक्ष्म बएको हङ्टद
सञ्चारन बएका ठाउॉहरूभा प्रमोग गङ्चयएका प्रङ्जवङ्झध तथा अनङ्टकङ्टरनका अभ्मासहरू ऩङ्जहचान गने तथा कामिक्रभ
कामािन्त्वमनभा दे ङ्ञखएका सभस्माहरू ऩङ्जहचान गने उद्देश्मरे मो अध्ममन गङ्चयएको ङ्झथमो। गङ्टणात्भक ऩद्दङ्झत य
ढाॉचाभा आधाङ्चयत यही प्रङ्झतखण्डात्भक तफयरे गङ्चयएको मस अध्ममनका राङ्झग गण्डकी प्रदे शका ११ ङ्ञजल्रा
भध्मे ५ ङ्ञजल्राहरू छनौट गयी सहामक त्माङ्क तथा प्राथङ्झभक त्माङ्क दङ्टफै सङ्करन गयी अध्ममन गङ्चयएको
ङ्झथमो। आ.व. २०७५/०७६ दे ङ्ञख ३६ स्थानीम तहफाट सङ्टरू बएको भङ्टख्मभन्त्री जरवामङ्टभैरी नभङ्टना कृङ्जष
गाउॉ कामिक्रभ आ.व. २०७६/०७७ सम्भ आइऩङ्टग्दा ७२ स्थानीम तहसम्भ ङ्झफस्ताय बएको छ। कृषकहरुरे
जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिनफाट जङ्टध्न धानको ङ्झफउ २ ऩटक याख्ने, कृङ्जष क्मारेन्त्डयभा केही ऩङ्चयवतिन गने, हाइङ्झब्रड
ङ्झफउङ्जवजनको प्रमोग गने, आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग गने गये को अध्ममनरे औ ॊल्माएको छ । नभङ्टना कृङ्जष
गाउॉहरुभा गङ्चयने उत्ऩादनहरुभा भकै, धान, कोदो, गहङ्टॉ, तोयी, तयकायी खेती, य परपङ्टर खेती यहेको छ बने
ऩशङ्टऩारन तपि बैं सी, गाई, भौयी, फाख्रा, कङ्टखङ्टया, यै थाने सङ्टॉगयङ्ट ऩारन यहेको छ।
त्मसै गयी, अध्ममनरे मस कामिक्रभराई थऩ प्रबाफकायी वनाउॉदै जरवामङ्टभैरी कृङ्जष प्रणारीको ङ्जवकास तथा
उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वृङ्जद्ध गनिका राङ्झग सभङ्टङ्ञचत ऻान य प्रङ्जवङ्झध सम्फन्त्धी ताङ्झरभ प्रदान गनङ्टऩ
ि ने य स्थानीम
तहसॉग सहकामि गये य अगाङ्झड फढ्नङ्टऩने जनाएको छ। स्थानीम सयकायको सॊ ग्रनता, जरवामङ्ट स्भाटि
(रोकङ्जप्रम) मोजना, कृङ्जष गाउॉको छनौट गदाि भङ्टख्म जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिनको अनङ्टकङ्टरन य ऺङ्झतको न्त्मूनीकयण गनि
सम्बावना य आवश्मक बएका गाउॉ हङ्टनऩङ्ट दिछ। उदे श्म अनङ्टरूऩ कामािन्त्वमन गनि फजायीकयण, व्मवसामीकयण य
जरवामङ्टभैरी फनाउन सीङ्झभत वस्तङ्टभा केङ्ञन्त्द्रत यही सोका राङ्झग उङ्ञचत प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगभा सहमोग वा प्रोत्साहन
य उत्ऩादनको आमतनभा वृङ्जद्ध गयी ङ्झनजी ऺेरसॉगको सहकामि हङ्टन आवश्मक यहेको अध्ममनरे जनाएको छ।
ज) भाटाको उवियता शङ्ञक्तभा सङ्टधाय गनि प्रदे शभा फामोचाय उत्ऩादनको सम्बाव्मता अध्ममन
भाटाको उविय शङ्ञक्तभा सङ्टधाय गनि प्रदे शभा फामोचायको उत्ऩादन य प्रमोगराई फढावा ङ्छदने नीङ्झत यहेको छ ।
सो नीङ्झतराई कामािन्त्वमन गनि गण्डकी प्रदे श सयकायराई फामोचायको नभङ्टना ऩयीऺणको नङ्झतजा य फामोचाय
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उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩनाका राङ्झग सम्बाव्मता अध्ममन गयी आवश्मक भोडे र ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टि मस
अध्ममनको उद्देश्म यहेको ङ्झथमो। नवरऩङ्टय, कास्की य तनहङ्टॉका कृषकहरू, उद्योगी तथा व्माऩायीहरूसॉग
फामोचाय उत्ऩादनभा रगानी सम्फन्त्धी आशम सङ्करन गनङ्टक
ि ा साथै फामोचाय उत्ऩादनका राङ्झग चाङ्जहने कच्चा
ॉ ा रगामत
ऩदाथिहरू जस्तै वनभाया जस्ता ङ्झभचाहा वनस्ऩङ्झत य वनको य सपा गदाि ङ्झनस्कने हाॉगा ङ्झफग
झाडीहरूकाफाये भा नवरऩङ्टय ङ्ञजल्राभा ४०० वगिङ्झभटय ऺेरफ़रको प्रट ङ्झनभािण गयी ५ वटा बौङ्झतक सवे ऺण
गङ्चयएको ङ्झथमो। फामोचायको उत्ऩादनका राङ्झग चाङ्जहने कच्चा ऩदाथिहरू गण्डकी प्रदे शभा प्रच ङ्टय भाराभा ऩाइने
मस अध्ममनरे दे खाएको छ। नवरऩङ्टय, कास्की य तनहङ्टॉ ङ्ञजल्राभा भार वषिभा ५,१८,३८६ टन कच्चा
ऩदाथि सै द्धाङ्ञन्त्तक ङ्जहसाफरे उत्ऩादन गनि सक्ने दे ङ्ञखमो। मसको आधा भार फामोचाय उत्ऩादनका राङ्झग
उऩरब्ध बएभा २,५९,१९३ भेङ्जरक टन कच्चा ऩदाथिफाट फामोचाय उत्ऩादन गनि सङ्जकने य मसफाट वाङ्जषक
ि
कङ्चयफ ७७,७५८ टन जङ्झत तमायी फामोचाय उत्ऩादन हङ्टने अध्ममनरे दे खाएको छ। कृषकहरु आफ्नो
खेतफायीभा फामोचाय प्रमोग गनि इच्छङ्ट क यहेको ऩङ्झन अध्ममनरे दे खाएको छ।
फामोचाय उत्ऩादनको अनङ्टभाङ्झनत रागत ङ्जहसाफ गदाि १ टन प्रङ्झत घण्टा ऺभता बएको फामोचाय उद्योग स्थाऩना
गनिको राङ्झग कङ्चयफ तीन कयोड ऩचास राख जङ्झत रगानी राग्ने दे ङ्ञखन्त्छ, जस भध्मे भेङ्झसन तथा औजाय
खङ्चयदको राङ्झग १९ %, २२% जग्गा खङ्चयदभा, ४९% बवन तथा बण्डायण ङ्झनभािणभा, फाॉकी १० % मोजना
ङ्झनभािण, ङ्झडजाइन तथा बैऩयी आउने खचिभा राग्ने दे ङ्ञखन्त्छ।त्मसै गयी ङ्जवत्तीम ङ्जवश्लेषण गदाि

सकायरे आङ्झथक
ि

सहामता नगये सम्भ कच्चा ऩदाथि ङ्झसत्तैभा उऩरब्ध बएताऩङ्झन फामोचायको उत्ऩादन आङ्झथक
ि
ङ्जहसाफरे
पाइदाजनक नदे ङ्ञखने दे ङ्ञखएको छ। मस अध्ममनरे चायओटा ऩङ्चयदृश्मको ङ्झसपाङ्चयस गये कोछ। ऩङ्चयदृश्म एक:
कच्चा ऩदाथि ङ्झसत्तैभा उऩरब्ध हङ्टने अवस्था बएभा प्रङ्झत के जी फामोचायको LCOP रू.२६.०३ प्रङ्झत केजी हङ्टने
दे ङ्ञखमो जङ्टन ङ्झनकै भहङ्गो हङ्टन्त्छ। दोस्रो: फजायभा यासामङ्झनक भर मङ्टङ्चयमाको खङ्टद्रा भूल्म प्रङ्झत केजी रु.१२-१५
ऩछि बने ऩोटाङ्झसमभ रू.३०-३५ ऩछि य DAP रु.४५ जङ्झत ऩछि। मस ङ्जहसाफरे प्रङ्झत केजी फामोचायको ङ्झफक्री
भूल्म रू.२० का दयरे ङ्जवत्तीम ङ्जवश्लेषण गदाि NPV, IRR य Payback Period सन्त्तोषजनक नदे ङ्ञखएको। तेस्रो:
प्रङ्झत केजी फामोचायभा रू.३ का दयरे ६ वषिसम्भ सङ्ञब्सडी ङ्छदइएभा ङ्जवत्तीम सूचङ्काकभा केही सङ्टधाय आउछ
तय अझै मसरे उद्योगीहरूराई रगानी गनि प्रोत्साङ्जहत गने दे ङ्ञखदै न। चौथो: सयकायरे रू. ३ प्रङ्झत केजी
सङ्ञब्सडी सङ्जहत उद्योगका राङ्झग ङ्झसत्तै जग्गा उऩरब्ध गयाउने य ५% फैंक ब्माजदयभा ऋण उऩरब्ध गयाउने
हो बने मसरे रगानीकतािहरूराई आकङ्जषत
ि गनि सक्ने य साथै मसरे उत्ऩादनभूल्म ऩङ्झन घटाउने अध्ममनरे
दे खाएको छ। प्रङ्झतवेदनरे फामोचाय उत्ऩादनका राङ्झग सस्तो य घय वा सभूहरे प्रमोग गनि सक्ने, ३ य
औद्योङ्झगक स्तयभा प्रमोग गनि सक्ने १ गयी चाय वटा ङ्जवङ्झध/उऩकयण उऩमङ्टक्त भानेको छ (ङ्ञचर २.२)।
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नभङ्टना २: सभूह वा घयको राङ्झग (Kon Tiki Flame Kiln)

नभङ्टना १: उद्योगको राङ्झग (Rotary Kiln Pyrolyzer)

नभङ्टना ४: घयको राङ्झग (Earth Pit Kiln for Making

नभङ्टना ३: घयको राङ्झग (Earth Mound Kiln)

Biochar)
ङ्ञचर २.२: फामोचाय उत्ऩादनभा प्रमोग गनि सङ्जकने प्रङ्जवङ्झधहरु

झ) रैङ्जङ्गक उत्तयदामी फजेट ऩयीऺण
भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामािरमअन्त्तगित यहेको प्रादे ङ्ञशक य स्थानीम शासन सङ्टधाय कामिक्रभको
सहमोगभा मो अध्ममन गङ्चयएको हो। गण्डकी प्रदे शको साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रारम य आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा
मोजना भन्त्रारमको गत आ.व. को फजेट तथा कामिक्रभको रैं ङ्जङ्गक दृङ्जष्टकोणरे भूल्माङ्कन गनङ्टि मस अध्ममनको
भङ्टख्म उद्देश्म यहेको ङ्झथमो। साथै रैं ङ्जङ्गक उत्तयदामी फजेटको मोजना य कामािन्त्वमन चयणका भङ्टख्म ग्माऩ य
च ङ्टनौतीहरुको ऩङ्जहचान, फजेट कामिक्रभहरू रैं ङ्जङ्गक सभानताभा सङ्टधायतपि केङ्ञन्त्द्रत गनि भन्त्रारम तथा प्रदे श
सयकायराई आवश्मक सङ्टझावहरू ङ्झसपाङ्चयस गने य फन्त्दै गये को प्रदे शस्तयीम GESI Guideline भा रैं ङ्जङ्गक
उत्तयदामी फजेटसम्फन्त्धी सङ्टझाव ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टि मसका ङ्जवशेष उद्देश्म यहेका छन्। सङ्ख्मात्भक तथा गङ्टणात्भक
ङ्जवङ्झधको प्रमोग, साभाग्री अध्ममन, सवे ऺण, केन्त्द्रीकृत साभूङ्जहक छरपर गयी अध्ममन गङ्चयएको हो। मस
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अध्ममनरे प्रदे शभा फन्त्दै गये को रैं ङ्जङ्गक सभानता तथा साभाङ्ञजक सभावेशीकयण ङ्झनदे ङ्ञशकाभा सभाफेश गनिका
राङ्झग रैं ङ्जङ्गक उत्तयदामी फजेटको ऩङ्चयबाषा य सूचकहरूभा ऩङ्चयभाजिन गयी ऩङ्चयबाषा अनङ्टसायको सूचक थऩ गयी
ङ्झसपाङ्चयश गङ्चयएको छ। साथै, रैं ङ्जङ्गक उत्तयदामी फजेटको नीङ्झतगत अऩनत्व, सॊ स्थागत सॊ यचना तथा
ङ्ट नभा सङ्टधाय तथा नीङ्झत ङ्झनभािणको ङ्झनणािमक तहभा भङ्जहराहरूको
प्रमोगात्भक अभ्मास, सॊ स्थागत रैं ङ्जङ्गक सन्त्तर
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्वभा फढोत्तयी गङ्चयनङ्ट ऩने य रैं ङ्जङ्गक उत्तयदामी फजेट सम्फन्त्धी ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध गङ्चयनङ्ट ऩने दे ङ्ञखएको
छ। कामिस्थरभा हङ्टन सक्ने मौनजन्त्म दङ्टव्मिवहाय है यानी ङ्जवरुद्ध आचायसॊ ङ्जहता फनाउनङ्ट ऩने, कामिस्थरभा
भङ्जहराभैरी ऩूवािधायको स्थाऩना तथा सहज वातावयण ङ्झनभािण गनङ्टि ऩने, रैं ङ्जङ्गक फजेट तजङ्टभ
ि ाका सूचकहरुरे
मौङ्झनक तथा रैं ङ्जङ्गक अल्ऩसङ्ख्मक व्मङ्ञक्तहरूका फाये भा सम्फोधन गनङ्टि ऩने। रैं ङ्जङ्गकता य साभाङ्ञजक
सभावेशीकयणको छङ्ट ट्टाछङ्ट ट्टै नीङ्झत तथा कामिङ्जवङ्झध फनाउनङ्ट ऩने सङ्टझाव ङ्छदइएको छ।
ञ) रैं ङ्जङ्गक सभानता तथा साभाङ्ञजक सभावेशीकयण सम्फन्त्धी ङ्झनदे ङ्ञशका
भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद् अन्त्तगित यहेको प्रादे ङ्ञशक य स्थानीम शासन सङ्टधाय कामिक्रभको सहमोगभा मो
अध्ममन गङ्चयएको हो। गण्डकी प्रदे श अन्त्तयगत यहेका भन्त्रारम, भाहाशाखा य अन्त्म ङ्झनकामहरूको
सङ्गठनात्भक सॊ यचना, नीङ्झत तथा यणनीङ्झत, मोजना, फजेट य कामिक्रभहरू तजङ्टभ
ि ा, कामािन्त्वमन, ङ्झनमङ्झभत
अनङ्टगभन तथा प्रङ्झतवेदन ऩद्दङ्झतभा स्ऩष्ट रै ससासको अवधायणा आन्त्तङ्चयकीकयण गनङ्टि मसको भङ्टख्म उद्देश्म यहेको
छ य रै ङ्जङ्गक भङ्टरप्रवाहीकयण य साभाङ्ञजक सभावेशीकयणका राङ्झग आवश्मक ऩने औजाय य ङ्जवङ्झध तथा
तङ्चयकाहरूफाये जानकायी गयाउनङ्ट, य गण्डकी प्रदे श अन्त्तयगत यहेका भन्त्रारम य अन्त्म ङ्झनकामहरूराई रै ङ्जङ्गक
उत्तयदामी फजेट फनाउन, कामािन्त्वमन य रेखाजोखा गनि भागि प्रशस्त गनङ्टि मस ङ्झनदे ङ्ञशकाका ङ्जवशेष उद्देश्म
् साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रारमभा रैं ङ्जङ्गक सभानता, साभाङ्ञजक सभावेशीकयण य रैं ङ्जङ्गक भूर प्रवाहीकयण
हङ्टन।
केफर साभाङ्ञजक ङ्जवकास भहाशाखासॉग भार सम्फङ्ञन्त्धत बएको ङ्जवषमका रूऩभा फङ्टङ्ञझएको तय मो सफै
भहाशाखा/शाखासॉग अन्त्तयसम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवषम हो बङ्ङे नफङ्टझेको, रैं ङ्जङ्गक सभानता य भङ्टर प्रवाहीकयण सवै
भन्त्रारमको अन्त्तयसम्फङ्ञन्त्धत सवार बएता ऩङ्झन अङ्झधकाशॊ भन्त्रारमहरुरे अऩनत्व नङ्झरएको अध्ममनरे
फताएको छ। त्मसै गयी रैं ङ्जङ्गक सभानता य साभाङ्ञजक सभावेशीकयणराई पयक-पयक तङ्चयकारे हेङ्चयनङ्ट ऩने,
रैं ङ्जङ्गक

उत्तयदामी

फजेटरे

साभाङ्ञजक

सभावेशीकयणराई

सम्फोधन

गनि

नसक्ने

बएकोरे

साभाङ्ञजक

सभावेशीकयणराई अरग फजेट व्मवस्था गङ्चयनङ्ट ऩने, रैं ङ्जङ्गक उत्तयदामी फजेटका गङ्टणात्भक 5 सूचकका
अङ्कबायराई फयाफय फनाउनङ्ट ऩने आङ्छद मस अध्ममनरे ङ्झसपाङ्चयस गये को छ।
ट) गण्डकी प्रदे शभा साधायण ङ्जवषम ऩढाउने भहाङ्जवद्यारमको प्राङ्जवङ्झधक ङ्जवषम ऩढाउने चाहना
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गण्डकी प्रदे शभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवश्वङ्जवद्यारमफाट सम्फन्त्धन प्राप्त गयी साधयण ङ्जवषम ऩढाइयहेका भहाङ्जवद्यारमहरुराई
फजायको भाग, बूगोर, जनसॊ ख्मा, स्थानीम तह य सम्फङ्ञन्त्धत सॊ स्था साथै सयकायको रगानी ऺभता ङ्जवश्लेषणका
आधायभा प्राङ्जवङ्झधक ङ्जवषम ऩढाउने भहाङ्जवद्यारमभा रुऩान्त्तयण गनिका राङ्झग मो सम्बाव्मता अध्ममन गङ्चयएको
ङ्झथमो। मस अध्ममनभा भूरत् ङ्छद्वङ्झतमाङ्क त्माङ्क य आवश्मकता अनङ्टसाय प्राथङ्झभक त्माङ्क सङ्करन गङ्चयएको
ङ्झथमो। प्राथङ्झभक त्माङ्क फन्त्द-प्रकृङ्झतका २१ प्रश्नावरीहरु भापित् तथा भङ्टख्म सूचनादाता अन्त्तवाितािको प्रमोग
गयी गङ्टणात्भक त्माङ्क सङ्करन गङ्चयएको ङ्झथमो। साथै सम्बाव्मता अध्ममनका राङ्झग प्रदे शङ्झबरका सम्ऩूणि
भहाङ्जवद्यारमहरूको अवङ्ञस्थङ्झतराई GPS को सहामताद्वाया ऺेरगत त्माङ्क सङ्करन गङ्चयएको ङ्झथमो।
गण्डकी प्रदे शङ्झबरका अङ्झधकाॊश साभङ्टदाङ्जमक क्माम्ऩसरे साधायण ङ्जवषमतपिका स्नातक य केहीरे भार
स्नातकोत्तय तहको ऩठन ऩाठन गये को, मस प्रदे शङ्झबर यहेका १४६ क्माम्ऩसभध्मे १२६ क्माम्ऩस ङ्झरबङ्टवन
ङ्जवश्वङ्जवद्यारमका आङ्जङ्गक य सम्फन्त्धन प्राप्त यहेका तथा फाॉकी अन्त्म ङ्जवश्वङ्जवद्यारमका आङ्जङ्गक य सम्फन्त्धन प्राप्त
गयी सञ्चारनभा यहेकाभध्मे सवे ऺणभा सहबागी ८५ साभङ्टदाङ्जमक भहाङ्जवद्यारमभध्मे ८० भहाङ्जवद्यारमरे भार
हारको साधायण ङ्जवषमसॉगै प्राङ्जवङ्झधक ङ्जवषम ऩठनऩाठन गने चाहाना व्मक्त गये को मस अध्ममनरे दे खाएको
छ। साथै मस प्रदे शभा कृङ्जष ङ्जवषमको प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺाको उच्च भाग बएको य मस ङ्जवषमका राङ्झग ३५
भहाङ्जवद्यारमरे भाग गये का, १६ ङ्जवद्यारमरे इङ्ञन्त्जङ्झनमङ्चयङ, ९ रे स्वास््म सम्फन्त्धी, ७ रे होटे र तथा होटे र
व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी, ५ रे कम्प्मङ्टटय ङ्जवऻान सम्फन्त्धी, य फाॉकी ७ रे ङ्जवङ्जवध ङ्जवषम सञ्चारन गनि सक्ने
चाहना व्मक्त गये को मस अध्ममनरे दे खाएको छ ।
बूगोर य ऺेरीम ङ्जवकासको अवधायणाराई आधायभान्त्दा प्रदे शका ११ वटै ङ्ञजल्राभा सम्बव बएसम्भ कङ्ञम्तभा
१/१ प्राङ्जवङ्झधक भहाङ्जवद्यारम सञ्चारन गनि उऩमङ्टक्त दे ङ्ञखएको छ बने भनाङ य भङ्टस्ताङभा उच्च ङ्जहभारी
खेरकङ्टद तथा जङ्झडफङ्टटी सम्फन्त्धी ताङ्झरभ तथा प्रमोगात्भक प्रमोगशारा स्थानऩना गनि सम्बावना यहेको मस
अध्ममनरे सङ्टझाव ङ्छदएको छ। साथै सम्बाव्मता अध्ममनका सूचक य आधायअनङ्टसाय नवरऩङ्टय ङ्ञजल्रा अग्रणी
स्थानभा यहेकोरे नवरऩङ्टय ङ्ञजल्राका तीनवटा भहाङ्जवद्यारमभा सम्बव बएसम्भ ऩङ्जहरो चयणभानै प्राङ्जवङ्झधक
ङ्जवषम सञ्चारन गनि उऩमङ्टक्त बएको मस अध्ममनरे सङ्टझाएको छ। त्मसै गयी, सवै ङ्ञजल्राभा एकैचोटी सञ्चारन
गनि कङ्छठनाइ बएको खण्डभा ऩङ्जहरो चयणभा नवरऩङ्टय, म्माग्दी, रभजङ्टङ य कास्की ङ्ञजल्राभा सञ्चारन गनि
सङ्जकने, दोस्रो चयणभा आठ ङ्ञजल्राका ८ भहाङ्जवद्यारमभा, तेस्रो चयणभा ७ ङ्ञजल्राका ७ भहाङ्जवद्यारमभा गयी
कङ्टर २६ भहाङ्जवद्यारमभा प्राङ्जवङ्झधक ङ्जवषम ऩठनऩाठन गनि सम्बव यहेको मस अध्ममनरे ङ्झनष्कषि ङ्झनकारे को
छ।
ठ) गण्डकी प्रदे शभा क्मान्त्सय योगको अस्ऩतार स्थाऩनाको सम्बाव्मता
ङ्जवश्व स्वास्थ सङ्गठनरे नेऩारभा प्रङ्झत वषि २६,१८४ व्मङ्ञक्त क्मान्त्सयको जोङ्ञखभभा यहने प्रऺेऩण गये को छ।
सङ्गठनको अनङ्टभानभा नेऩारभा ङ्जवगत ५ वषिभा ऩङ्जहचान बएका ४३,८१६ क्मान्त्सय योगका ङ्झफयाभी छन्।
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नेऩारभा वाङ्जषक
ि
कङ्चयफ १९,४१३ व्मङ्ञक्त क्मान्त्सयफाट हङ्टने भृत्मङ्टको जोङ्ञखभभा छन। सन २०१३ दे ङ्ञख
२०१८ को ङ्झफचभा नेऩारभा प्रङ्झतवषि सयदय ८,७६३ नमाॉ क्मान्त्सयका ङ्झफयाभीहरू ऩङ्जहचान बएका छन।
नेऩारभा क्मान्त्सय योगको उऩचाय गने बक्तऩङ्टय क्मान्त्सय हङ्ञस्ऩटर, वी.ऩी कोईयारा भेभोङ्चयमर क्मान्त्सय
हङ्ञस्ऩटर, बयतऩङ्टय ङ्ञचतवन हङ्ञस्ऩटर, नेऩार क्मान्त्सय हङ्ञस्ऩटर एण्ड ङ्चयसिच सेन्त्टय रङ्झरतऩङ्टय य नेऩार क्मान्त्सय
हङ्ञस्ऩटर खजङ्टया फाॉके गयी चायवटा ङ्जवङ्ञशष्टीकृत अस्ऩतारहरू छन। गण्डकी प्रदे शभा हारसम्भ क्मान्त्सय
योगको उऩचाय गने अस्ऩतार नबएकारे मस प्रकायको अस्ऩतार प्रदे शङ्झबर स्थाऩना गने सम्बाव्मता थाहा
ऩाउन मो अध्ममन गङ्चयएको ङ्झथमो। ङ्जवश्व स्वास्थ सङ्गठनको प्रऺेऩणराई आधाय भानेय क्मान्त्सय योगका
ङ्झफयाभीको सङ्ख्मा प्रऺेऩण गयी सम्बाव्मता अध्ममन गङ्चयएको ङ्झथमो। गण्डकी प्रदे शभा प्रङ्झतवषि कङ्चयफ २,२२४
व्मङ्ञक्त क्मान्त्सय योग राग्ने उच्च जोङ्ञखभभा छन्। प्रङ्झतवषि कङ्चयफ १,६२९ व्मङ्ञक्त क्मान्त्सय योगको कायण
भनि सक्ने जोङ्ञखभभा छन्। हार प्रदे शभा क्मान्त्सय योग रागेका कङ्चयफ ११,००० व्मङ्ञक्त छन। हार गण्डकी
प्रदे शभा क्मान्त्सयको जाॉच य उऩचाय गने ङ्जवङ्ञशष्टीकृत स्वास्थ सॊ स्था नबएकारे प्रदे शभा एक क्मान्त्सय
अस्ऩतारको स्थाऩना य सञ्चारन गनि आवश्मक दे ङ्ञखन्त्छ। अध्ममनरे Gandaki International Cancer &
Research Center स्थाऩनाका राङ्झग १०० फेडको अस्ऩतार ङ्झनभािण गनि सङ्टझाएको छ ।

२. ४ भन्त्रारम तथा अन्त्म ङ्झनकामराई सहजीकयण
आमोगका काभ कायवाही वाहेक आमोगरे भन्त्रारम तथा अन्त्म ङ्झनकामहरूराई वहङ्टआमाङ्झभक ङ्जवषमवस्तङ्टभा
सहजीकयण गदै आएको छ। आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा आमोगरे भन्त्रारमराई सहजीकयण गये का
ङ्जवषमवस्तङ्टहरू ङ्झनम्न अनङ्टसायका छन्:
1)

ङ्झभङ्झत 2076/04/09 भा प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगका ऩदाङ्झधकायीहरुरे सहजीकयण गये को
ङ्जवस्तृत आमोजना प्रङ्झतवेदन तमाय गनि चाङ्जहने कामिसति (TOR) रे खन सम्फन्त्धी कामिशारा 72 जना
कभिचायीहरूको सहबाङ्झगताभा सम्ऩङ्ङ बमो। सो कामिशाराभा आमोगका ऩदाङ्झधकायीहरूद्वाया कामिसतिको
सॊ यचना, आमोजना अध्ममनभा दे ङ्ञखएका सभस्माहरू य आमोजनाको आङ्झथक
ि ङ्जवश्लेषण सम्फन्त्धी गयी ३
ङ्जवषमवस्तङ्टभा प्रस्तङ्टङ्झत य छरपर गयी सहबागीहरूराई अङ्झबभङ्टखीकयण गङ्चयएको ङ्झथमो।

2)

ङ्झभङ्झत 2076/04/26 भा गण्डकी प्रदे श सयकाय भातहतका सफै भन्त्रारमहरुराई प्रथभ ऩञ्चवषॉम
मोजनाको ङ्जवस्तृत पायभ बने अनङ्टङ्ञशऺण कामिक्रभ सम्ऩङ्ङ बमो।

3)

गण्डकी ङ्जवश्वङ्जवद्यारमभा ङ्ञशऺण अस्ऩतार ङ्झनभािणका राङ्झग अवधायणा प्रङ्झतवेदन तमाय ऩानिका राङ्झग
कङ्टरऩङ्झतको सॊ मोजकत्वभा गङ्छठत कामिदरभा आमोगका तपिवाट प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गयी सभग्र ङ्जवषमवस्तङ्टभा
सहजीकयण गदै प्रङ्झतवेदन रेखन गयी भङ्टख्मभन्त्री सभऺ फङ्टझाएको ङ्झथमो।

4)

प्रदे श सयकायरे, गण्डकी प्रदे शभा क्मान्त्सय योग अस्ऩतार स्थाऩनाको सम्बाव्मता अध्ममन गनि प्रदे श
नीङ्झत तथा मोजना आमोगका उऩाध्मऺको सॊ मोजकत्वभा एक सम्बाव्मता अध्ममन कामिदर गठन गये को
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ङ्झथमो । मस कामिदररे सम्बाव्मता अध्ममन गयी प्रदे शभा ५० फेड सम्भको क्मान्त्सय योगको अस्ऩतार
स्थाऩना गनि सम्बाव्म छ बङ्ङे प्रङ्झतवेदन प्रदे श सयकायराई फङ्टझाएको छ।

5)

प्रदे श सयकायरे यत्नभङ्ञन्त्दय य ङ्जहभागृह ऩङ्चयसय रगामत नेऩार रस्टको स्वाङ्झभत्वका ऩोखयाभा यहेका
बवन तथा जग्गा सॊ यऺण तथा सञ्चारन सम्फन्त्धी अध्ममन गनि प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगका
उऩाध्मऺको सॊ मोजकत्वभा कामिदर गठन गये को ङ्झथमो। उक्त अध्ममन कामिदररे व्मावसाङ्जमक
कामिमोजना सङ्जहत यत्नभङ्ञन्त्दय य ङ्जहभागृह ऩङ्चयसय रगामत नेऩार रस्टको स्वाङ्झभत्वका ऩोखयाभा यहेका
बवन तथा जग्गा सॊ यऺण तथा सञ्चारन सम्फन्त्धी ङ्झसपाङ्चयस सङ्जहतको प्रङ्झतवेदन प्रदे श सयकायराई
वङ्टझाएको छ।

6)

गण्डकी प्राङ्जवङ्झधक प्रङ्झतष्ठानका बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्झनभािणका राङ्झग स्रोतको व्मवस्था गनि एक सॊ ङ्ञऺप्त
आमोजना प्रस्ताव तमाय गयी भङ्टख्मभन्त्री तथा भन्त्रीऩङ्चयषद्को कामािरमभापित् प्रधानभन्त्री तथा
भन्त्रीऩङ्चयषद्को कामािरम य सङ्घीम अथि भन्त्रारमभा ऩठाइएको छ।

7)

प्रादे ङ्ञशक ऩमिटन गङ्टरूमोजना ङ्झनभािणका राङ्झग कामिसति ङ्झनभािण गयी भन्त्रारमराई सहमोग गङ्चयएको छ।
त्मस्तै, गङ्टरूमोजना ङ्झनभािण कामिराई भागिङ्झनदे शन गनि आमोगका सदस्मज्मूको सॊ मोजकत्वभा एक ङ्झनदे शक
सङ्झभङ्झत गठन बएको ङ्झथमो। सङ्झभङ्झतको सङ्टझाफ य भागिङ्झनदे शनराई ख्मार गदै गङ्टरूमोजना ङ्झनभािण सम्ऩङ्ङ
बएको छ।

8)

प्रदे शका १५ स्थानीम तहहरूभा औद्योङ्झगकग्राभ ङ्झनभािण गनिका राङ्झग ङ्जवस्तृत अध्ममन प्रङ्झतवेदन ङ्झनभािण
गनि ऩयाभशि दाताको राङ्झग कामिसति ङ्झनभािण गयी सो का फाये भा १५ वटै स्थानीम तहका प्रभङ्टख
प्रशासकीम अङ्झधकृत य सम्फङ्ञन्त्धत प्राङ्जवङ्झधकहरूराई प्रस्तङ्टङ्झत य छरपर भापित् अङ्झबभङ्टखीकयण गङ्चयएको
छ। आमोगरे

9)

प्रङ्झतवेदन ङ्झनभािणका राङ्झग ऩङ्झन भन्त्रारम य स्थानीम तहराई सहजीकयण गये को ङ्झथमो।

अन्त्तङ्चयक ऩमिटन भ्रभण वषि २०१९ को प्रवद्धिन गनिका राङ्झग ङ्ञजल्रा स्तयीम प्रवद्धिन सङ्झभङ्झतहरूको
घोषणा गने कामिक्रभभा रभजङ्टङ, तनहङ्टॉ य स्माङ्जा ङ्ञजल्राभा भन्त्रीज्मू, सम्फङ्ञन्त्धत ङ्ञजल्राका प्रदे श सबा
सदस्मज्मू, स्थानीम तहका प्रभङ्टख/उऩप्रभङ्टख, प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी, ङ्जवङ्झबङ्ङ कामािरम प्रभङ्टखज्मूहरु,
स्थानीम सयोकायवारा सॊ स्थाहरु सङ्ञम्भङ्झरत कामिक्रभभा सम्फङ्ञन्त्धत ङ्ञजल्राको ऩमिटन ङ्जवकास सम्फन्त्धी
ङ्जवषमभा आमोगका सदस्मज्मूरे प्रस्तङ्टत गङ्चय छरपर गङ्चयएको ङ्झथमो।

10) प्रदे शरे स्थाऩना गनि रागेको औद्योङ्झगक ऺेरहरूको स्थरगत भ्रभण गयी जग्गा प्राङ्झप्तका कामिहरू
अगाङ्झड फढाउन आवश्मक ऩने कामिहरूका राङ्झग भन्त्रारमराई सहजीकयण गङ्चयएको ङ्झथमो।

11) प्रस्ताङ्जवत ऩोखया ङ्चयङ योड योडका ङ्जवकल्ऩहरू अध्ममन गनि ङ्झभर याष्ड चीनवाट प्रदे शभा आएका ङ्जवऻ
तथा सम्फङ्ञन्त्धत ऺेरका प्रदे शसबा सदस्म, स्थानीम तहका प्रभङ्टख तथा ङ्जवऻ य अन्त्म स्थानीम
सयोकायवाराहरूराई आमोगका सदस्मज्मूरे स्थरगत भ्रभण य छरपर गयाई एक अवधायणा तम
गनिभा सहजीकयण गनङ्टब
ि एको ङ्झथमो।
25

12) आमोगरे नीङ्झत तथा कामिक्रभ य वाङ्जषक
ि ङ्जवकास कामिक्रभ ङ्झनभािणभा भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को
कामािरम य भन्त्रारमहरूराई सहजीकयण गये को ङ्झथमो।

13) प्रदे श सयकायरे, प्रदे श प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण केन्त्द्रको कामिकायी ङ्झनदे शक खङ्टरा प्रङ्झतस्ऩधािवाट छनोट गयी
तीनजनाको नाभ ङ्झसपाङ्चयस गनिका राङ्झग प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगका उऩाध्मऺको सॊ मोजकत्वभा
तीन सदस्मीम ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झत गठन गये को ङ्झथमो। उक्त सङ्झभङ्झतरे

ङ्जवऻाऩन गयाई खङ्टल्रा

प्रङ्झतस्ऩधाित्भक ङ्जवङ्झधको प्रमोग गयी तीन जना सम्बाङ्जवत उभेदवायको नाभ प्रदे श सयकायराई ङ्झसपाङ्चयस
गर्मो।

14) प्रदे श सयकायरे, तार प्राङ्झधकयणको कामिकायी ङ्झनदे शक खङ्टरा प्रङ्झतस्ऩधािवाट छनोट गयी तीनजनाको
नाभ ङ्झसपाङ्चयस गनिका राङ्झग प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगका उऩाध्मऺको सॊ मोजकत्वभा तीन
सदस्मीम ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झत गठन गये को ङ्झथमो। उक्त सङ्झभङ्झतरे ङ्जवऻाऩन गयाई खङ्टल्रा प्रङ्झतस्ऩधाित्भक
ङ्जवङ्झधको प्रमोग गयी तीन जना सम्बाङ्जवत उभेदवायको नाभ प्रदे श सयकायराई ङ्झसपाङ्चयस गर्मो।

15) प्रदे श सयकायरे, गण्डकी ङ्जवश्वङ्जवद्यारमको कङ्टरऩङ्झत ऩदका राङ्झग तीनजनाको नाभ ङ्झसपाङ्चयस गनि
भाननीम साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रीको सॊ मोजकत्वभा प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगका उऩाध्मऺ य
प्रभङ्टख सङ्ञचफ सदस्म यहेको एक तीन सदस्मीम ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झत गठन गये को ङ्झथमो। उक्त सङ्झभङ्झतरे
ङ्जवऻाऩन गयाई खङ्टल्रा प्रङ्झतस्ऩधाित्भक ङ्जवङ्झधको प्रमोग गयी तीन जना सम्बाङ्जवत कङ्टरऩङ्झत ऩदका
उभेदवायको नाभ प्रदे श सयकायराई ङ्झसपाङ्चयस गर्मो।

16) प्रदे श सयकायरे, गण्डकी ङ्जवश्वङ्जवद्यारम न्त्माङ्जमक ऩङ्चयषद्का सदस्म ङ्झसपाङ्चयस गनिको राङ्झग भाननीम
साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रीको सॊ मोजकत्वभा प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगका उऩाध्मऺ य भङ्टख्म
न्त्मामाङ्झधवक्ता सदस्म यहेको तीन सदस्मीम ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झत गठन गये को ङ्झथमो। उक्त सङ्झभङ्झतरे
प्रदे शका उत्कृष्ट ङ्जवद्वान, प्रशासक, व्माऩायी तथा उद्योगऩङ्झत आङ्छदको सूची वनाई २३ जना सम्बाव्म
सदस्मको नाभ प्रदे श सयकायराई ङ्झसपाङ्चयस गर्मो।

17) कृङ्जष सम्फन्त्धी व्मवसाम इन्त्क्मूवेसन सेन्त्टय (Business Incubation Center, (BIC)) स्थाऩना तथा
सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध, 2076 ङ्झनभािण गनिभा भन्त्रारमराई आमोगका सदस्मद्वाया सहजीकयण गङ्चयएको
ङ्झथमो। सदस्मज्मूको सॊ मोजकत्वभा गङ्छठत १ ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतरे व्मवसाम इन्त्क्मूवेसन सेन्त्टय सञ्चारन
गने साझेदाय सॊ स्थाको छनौट गयी भन्त्रारमराई

ङ्झसपाङ्चयस गये को ङ्झथमो। मस कामिक्रभ सञ्चारन

गनिका राङ्झग रभजङ्टङ दङ्टयाडाॉडाभा सञ्चाङ्झरत आयाबा नेऩार भोडनि एङ्झग्रकल्चय कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटे ड
(ARAVA) राई छनोट गङ्चयएको छ। त्मस्तै , आमोगका सदस्मज्मूको सॊ मोजकत्वभा गङ्छठत प्राङ्जवङ्झधक
सङ्झभङ्झतरे "रनि एण्ड डङ्ट" कामिक्रभभा सहबागी हङ्टन चाहनेहरूको छनौट गने भाऩदण्ड वनाउन सहमोग
गये को ङ्झथमो।
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18) भङ्टख्मभन्त्री जरवामङ्टभैरी नभङ्टना कृङ्जष कामिक्रभराई प्रङ्जवङ्झध भैरी य नभङ्टनामोग्म तथा फजायीकयणभा
सहजीकयण य सभन्त्मव गनि आमोगका सदस्मको सॊ मोजकत्वभा प्राङ्जवङ्झधक सङ्झभङ्झत ङ्झनभािण बएको ङ्झथमो।
सङ्झभङ्झतरे एक गाउॉभा फढीभा २ वटा भार कृङ्जष/ऩशङ्टऩारन गने गयी कामिङ्जवङ्झधभा ऩङ्चयभाजिन गनि सङ्टझाफ
ङ्छदएको ङ्झथमो सो हार कामािन्त्वमनभा आइसकेको छ।

19) प्रदे श दङ्टग्ध ङ्जवकास फोडि भापित् "Rural Poverty Reduction through Dairy Development in Nepal
(RPRDDN)" नाभक आमोजना साविजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायीभा सञ्चारन गनि उऩमङ्टक्त ङ्जवङ्झध तथा ढाॉचा
ऩङ्जहचान गयी ङ्झसपाङ्चयस गनि आमोगका कृङ्जष ऺेर हेने सदस्मरे सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकाम, भन्त्रारम य ङ्झनजी
ऺेरसॉग सभन्त्वम गयी आवश्मक प्रङ्जक्रमा अगाङ्झड फङ्जढयहेको छ।

20) आमोगरे गण्डकी प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मवसाङ्जमक ताङ्झरभ प्रङ्झतष्ठान सम्फन्त्धी ङ्जवधेमक तथा प्रदे श प्रहयी
ङ्जवधेमकको भस्मौदा तमाय गनि सहमोग गर्मो।

21) आमोगरे गण्डकी ङ्जवश्वङ्जवद्यारमका ङ्झनमभावरीहरु जस्तै गण्डकी ङ्जवश्वङ्जवद्यारम ङ्ञशऺक तथा कभिचायी
ङ्झनमभावरी २०७७, गण्डकी ङ्जवश्वङ्जवद्यारम सङ्गठन तथा शैङ्ञऺक प्रशासन ङ्झनमभावरी २०७७, य
गण्डकी ङ्जवश्वङ्जवद्यारम आङ्झथक
ि प्रशासन ङ्झनमभावरी २०७७, फनाउन सहमोग गर्मो।

22) आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारमरे तमाय गये को गण्डकी प्रदे शभा ङ्जवऩद जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण
कामिमोजना २०७७-२०८७ तमाय गनि सहमोग गर्मो।

23) आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारमराई आईटी ऩाकि स्थाऩनाका राङ्झग सम्बाब्मता अध्ममन गने
ऩयाभशिदाताको राङ्झग य आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारमराई प्रदे शभा याजस्वका ऺेर ऩङ्जहचान
ङ्जवस्ताय सम्फन्त्धी अध्ममन गने ऩयाभशिदातका राङ्झग कामिसति तमाय गनि सहजीकयण गर्मो।

24) गण्डकी प्राङ्जवङ्झधक प्रङ्झतष्ठान (पेङ्छदखोरा १

गङ्टन्त्द्रभ: ४७ योऩनी, १ आना, ३ ऩैसा, १ दाभ),

अन्त्तयाङ्जष्डमस्तयको ङ्जक्रकेट यङ्गशारा (ऩोनऩा वडा नॊ ३३, ऩशङ्टऩङ्झत घाट: १७७ योऩनी १४ आना ३
ऩैसा), प्रदे श आमङ्टवेद अस्ऩतार (ऩोभनऩा वडा नॊ ४, कङ्ङानीडाॉडा: २४ योऩनी ७ आना २ ऩैसा),
गण्डकी ङ्जवश्वङ्जवद्यारम (ऩोभनऩा ३२ कास्की: ३५२ योऩनी, १५ आना एक ऩैसा य शङ्टक्रागण्डकी
नगयऩाङ्झरका वडा नॊ ५ वेरचौताया तनहङ्टॉ: १७५ योऩनी) गयी कङ्टर ५२७ योऩनी १५ आना १ ऩैसा
जग्गा प्राप्त बएको।

२.५ नीङ्झत तथा मोजना सम्फन्त्धी अन्त्तयङ्जक्रमा तथा सहजीकयण
1) गण्डकी प्रदे शका भाननीम भङ्टख्मभन्त्रीज्मूको अध्मऺता एवॊ प्रदे श सयकायका ङ्जवबागीम भन्त्रीहरु,
आमोगका ऩदाङ्झधकायी, भङ्टख्म न्त्मामाङ्झधवक्ता, भङ्टख्मभन्त्रीज्मूका याजनैङ्झतक सल्राहकाय, प्रदे श सयकायका
सङ्ञचवहरू रगामत 25 जनाको सहबाङ्झगताभा 2077/01/14 आ.व. 2076/77 को प्रगङ्झत
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सभीऺा एवॊ आगाभी आ.व. 2077/78 को फजेटको स्रोत सम्फन्त्धी ङ्जवषमभा छरपर कामिक्रभ
सम्ऩङ्ङ बमो।
2) याङ्जष्डम मोजना आमोगद्वाया काठभाडौँभा आमोङ्ञजत “याङ्जष्डम तथा प्रादे ङ्ञशक मोजना तजङ्टभ
ि ा तथा
कामािन्त्वमन” सम्फन्त्धी अन्त्तयङ्जक्रमा कामिक्रभभा प्रदे शको नीङ्झत तथा मोजनाका वाये भा प्रदे शको तपिवाट
सदस्मज्मूहरुरे कामिऩर प्रस्तङ्टत गयी याम सङ्टझाफ सङ्करन गङ्चयएको। सो कामिक्रभभा याङ्जष्डम मोजना
आमोगका उऩाध्मऺ य सदस्महरू, कभिचायी य प्रादे ङ्ञशक मोजना आमोगका उऩाध्मऺ तथा सदस्महरूको
उऩङ्ञस्थङ्झत यहेको ङ्झथमो।
3) नीङ्झत तथा मोजना आमोगका अध्मऺ एवॊ गण्डकी प्रदे शका भाननीम भङ्टख्मभन्त्रीज्मूको अध्मऺता तथा
गण्डकी प्रदे श सयकायका ङ्जवबागीम भाननीम भन्त्रीज्मूहरू सङ्जहत ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरका 64 जनाको
सहबाङ्झगताभा ङ्झभङ्झत 2076/04/05 गते गण्डकी प्रदे शको प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजनाको प्रस्तङ्टङ्झत आधायऩर साविजङ्झनक बमो।
4) इङ्ञन्त्जङ्झनमङ्चयङ अध्ममन सॊ स्थान, ऩङ्ञिभाञ्चर क्माम्ऩस ऩोखयाद्वाया आमोङ्ञजत सङ्टरुङ इङ्ञन्त्जङ्झनमङ्चयॊङ ङ्जवषमको
ऩाठ्यक्रभ ङ्जवकास” सम्फन्त्धी अन्त्तयङ्जक्रमा कामिक्रभभा प्रदे शको सभग्र ऩूवािधाय ङ्झनभािणको नीङ्झत तथा
मोजनाका वाये भा आमोगका सदस्मज्मूरे प्रस्तङ्टङ्झत गनङ्टि बएको ङ्झथमो। उक्त छरपरभा सङ्टरुङ
इङ्ञन्त्जङ्झनमङ्चयॊङ ङ्जवषमसॉग सम्फङ्ञन्त्धत याङ्जष्डम तथा अन्त्तयािङ्जष्डम गयी ५० जना बन्त्दा वढी ङ्जवऻ य
सयोकायवाराहरूको उऩङ्ञस्थङ्झत यहेको ङ्झथमो।
5) प्रदे श सबा, गण्डकी प्रदे शका भाननीम सबाभङ्टख, ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतका भाननीम सबाऩङ्झतज्मूहरू, भाननीम
प्रदे श सबाका सदस्मज्मूहरू रगामत 69 जनाको सहबाङ्झगताभा 2076/04/20 भा प्रथभ ऩञ्चवषॉम
ॉ ाहरूका फाये भा जानकायी गयाउने कामिक्रभ सम्ऩङ्ङ बमो ।
मोजनाको आधाय-ऩरका भङ्टख्म-भङ्टख्म फङ्टद
6) गण्डकी प्रदे शका भाननीम भङ्टख्मभन्त्रीज्मूको अध्मऺता एवॊ भाननीम साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रीज्मू,
मोजना आमोगका ऩदाङ्झधकायीहरू, भङ्टख्म न्त्मामाङ्झधवक्ता, भङ्टख्मभन्त्रीज्मूका याजनैङ्झतक सल्राहकाय, UNDP
का

नेऩारङ्ञस्थत

प्रङ्झतङ्झनङ्झध,

प्रदे श

सयकायका

सङ्ञचवहरू

रगामत

70

जनाको

सहबाङ्झगताभा

2076/08/24 गते अन्त्तयािङ्जष्डम भानव अङ्झधकाय ङ्छदवसको अवसयभा UNDP द्वाया प्रकाङ्ञशत भानव
ङ्जवकास प्रङ्झतवेदन-2019 को साविजङ्झनकीकयण कामिक्रभ सम्ऩङ्ङ बमो।
7) गण्डकी प्रदे शका भाननीम भङ्टख्मभन्त्रीज्मूको अध्मऺताभा भङ्टङ्ञक्तनाथ केफङ्टरकाय प्रा.ङ्झर.का सञ्चारक तथा
प्रोभोटयसॉग 68 जनाको सहबाङ्झगताभा ङ्झभङ्झत 2076/06/09 भा ङ्जवस्तृत अध्ममनको क्रभभा यहेको
कास्कीको अङ्ङऩूणि गाॉउऩाङ्झरका दे ङ्ञख भङ्टस्ताङको फायगङ्टङ गाॉउऩाङ्झरका भङ्टङ्ञक्तनाथसम्भ सञ्चारन गने
केफरकाय सम्फन्त्धी छरपर कामिक्रभ सम्ऩङ्ङ बमो।
8) गण्डकी प्रदे शका नीङ्झत तथा मोजनाको फाये भा RICE I BUSINESS Jones Graduate School of

Business वाट नेऩार भ्रभणभा आएका MBA अध्ममनयत ङ्जवद्याथॉहरु य त्महाका प्राध्माऩकहरुराई
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गण्डकी प्रदे शको नीङ्झत तथा मोजनाको वाये भा आमोगका सदस्मज्मूरे प्रस्तङ्टतीकयण गयी छरपर
गङ्चयएको ङ्झथमो।
9) गण्डकी प्रदे श सभन्त्वम ऩङ्चयषद् फैठकभा आमोजना अध्ममनको अऩङ्चयहामिता य अध्ममन गदाि ख्मार
गनङ्टऩ
ि ने ङ्जवषम वस्तङ्टको सम्फन्त्धभा सदस्मज्मूरे जानकायी प्रस्तङ्टत गनङ्टब
ि एको ङ्झथमो।
10) भदन बण्डायी पाउन्त्डेसनद्वाया आमोङ्ञजत कामिक्रभ "ऩोखया भहानगयका भङ्जहरा वडा सदस्महरुको
नेतत्ृ व ङ्जवकास सम्फन्त्धी कामिक्रभभा नीङ्झत तथा मोजना ङ्झनभािणभा भङ्जहरा सदस्महरुरे खेल्न सक्ने
बूङ्झभकाहरुको ङ्जवषमभा अङ्झबभङ्टखीकयण केङ्ञन्त्द्रत प्रस्तङ्टङ्झतका साथै ङ्जवस्तृत छरपर गङ्चयमो। उक्त
कामिक्रभभा कास्कीफाट प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने प्रदे शसबा सदस्म य भहानगयका ऩदाङ्झधकायीहरुको उऩङ्ञस्थङ्झत
यहेको ङ्झथमो।
11) तायाखोरा, ताभानखोरा, फढीगाड य ङ्झनसीखोरा गाउॉऩाङ्झरकाराई आवङ्झधक मोजना ङ्झनभािण सम्फन्त्धी
अङ्झबभङ्टखीकयण प्रस्तङ्टङ्झतहरू गङ्चयमो।
12) गण्डकी प्रदे शको प्रथभ चौभाङ्झसक ङ्चयऩोटि तमायी य कामिऩर प्रस्तङ्टत गङ्चयमो।
13) साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रारमका आमोजनाभा बएको भङ्जहरा ङ्जहॊसा तथा सशक्तीकयणभा प्रदे शको
अवस्था य नीङ्झतगत व्मवस्था सम्फन्त्धी कामिक्रभभा कामिऩर प्रस्तङ्टत गङ्चयमो।
ङ्ट
14) प्रदे श नीङ्झत ताथा मोजना आमोग य सङ्टनासको सॊ मक्त
आमोजनाभा जरवामङ्ट ङ्जवत्त तथा मोजना
तजङ्टभ
ि ाभा प्रदे शको अवस्था य नीङ्झतगत व्मवस्था सम्फन्त्धी कामिऩर प्रस्तङ्टत गङ्चयमो।
15) प्रदे श ङ्जवकास ऩङ्चयषद्को प्रथभ फैठकभा कामिक्रभ सञ्चारन तथा कामिऩर प्रस्तङ्टत गङ्चयमो।
16) शङ्टक्रागण्डकी न.ऩा, तनहङ्टॉको आमोजनाभा भङ्जहरा ङ्जहॊसा तथा सशक्तीकयणभा प्रदे शको अवस्था य
नीङ्झतगत व्मवस्था सम्फन्त्धी कामिऩर प्रस्तङ्टत गङ्चयमो।
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ताङ्झरका २.२ आमोगका प्रङ्झतवेदन य अन्त्म ङ्जवषमवस्तङ्टहरूभा उऩाध्मऺद्वाया गङ्चयएका प्रस्तङ्टङ्झतहरु
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तहका प्रभङ्टख, उऩप्रभङ्टख, मोजना य प्रभङ्टख
प्रशासङ्जकम अङ्झधकृत
फागरङ्टङ य कास्की ङ्ञजल्राका स्थानीम तहका
प्रभङ्टख, उऩप्रभङ्टख, मोजना य प्रभङ्टख प्रशासकीम
अङ्झधकृत

२. ६ ङ्जवकास कामिक्रभ अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माङ्कन
क) रभजङ्टङ ङ्ञजल्राको सङ्टन्त्दय फजाय न.ऩा. वडा नॊ ३ दङ्टयाडाॉडाभा सञ्चाङ्झरत आयाबा नेऩार भोडिन एङ्झग्रकल्चय
कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटे डको स्थरगत अनङ्टगभन
अनङ्टगभनभा दे ङ्ञखएका वस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत: ३ भङ्जहने छोटो अवङ्झधको कृङ्जष ताङ्झरभ सञ्चारनका राङ्झग ARAVA द्वाया
सम्फन्त्धन प्राप्त गने चयणभा यहेको, जग्गाको ऺेरपर १००० योऩनी ऩङ्टर्माउने रक्ष्म यहेको, फाख्राऩारन गने

रक्ष्म ङ्झरएको, २०० जना ऺभताको सबा हर फनाउने, १२० ऺभताको छारावास फनाउने, ५५ जना
ऺभताको ताङ्झरभ हर फनाउने, ५० जनाराई प्रत्मऺ योजगायी ङ्छदने। कङ्टर २०३ योऩनी ऺेरपर जङ्झभन भध्मे

कङ्चयफ १० योऩनी ऺेरपरभा भार तयकायी खेती, कङ्टखङ्टया ऩारन, गाई पभि य घाॉस खेतीका राङ्झग प्रमोग
बएको, अन्त्म जग्गा खारी यहेको दे ङ्ञखमो।

बौङ्झतक ऩूवािधायको अवस्था: क) २० जना ऺभताको ५ कोठे ङ्जटनको छानो य ङ्झसभेन्त्टे ड ब्रकको गायोमङ्टक्त
काभदाय फस्ने बवन-१, ख) १ वटा ङ्जकचन सङ्जहतको ४ कोठे ङ्जटनको छानो य ङ्झसभेन्त्टे ड ब्रकको गायोमङ्टक्त
काभदाय आवास-१ ग) १०० वटा गाई अट्ने ऺभताको गाई गोठ-१ (ङ्झनभािणाधीन), घ) कङ्चयफ १००००
ऺभताको कङ्टखङ्टया पभि-३ (सञ्चारनको क्रभभा यहेको), ङ) १८००, १०४० य ४०० sqare feet ऺभताका
प्राङ्जष्टक टनेर-३; च) ४ राख ङ्झरटय ऺभताको ऩानी ऩोखयी (ङ्झनभािणाधीन); छ) २२००० ङ्झर. ऺभताको
ऩानी ट्याङ्की; ज) ४०० sqare feet ऺभताको high tech nursery (ङ्झनभािणाधीन), झ) कोल्ड स्टोय-३, ञ)
१० जना ऺभताको क्माङ्ञन्त्टन-१-ङ्झनभािणाधीन); ट) सवायी साधन् भहेन्त्द्रा फोरे यो-१, स्काबेटय-१ साभान
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ढङ्ट वानी गने रक-१४. कभिचायी य काभदाय: मो कम्ऩनीभा कभिचायी य काभदाय गयी ३२ जनारे प्रत्मऺ
योजगायी प्राप्त गये का छन्।
स्थरगत अनङ्टगभनका क्रभभा ङ्झरईएका तङ्ञस्वयहरु:
स्थरगत अनङ्टगभनका अध्ममन टोरी

बूङ्झभ

ब्मवस्था,

कृङ्जष

तथा

सहकायी

ङ्झग्रन हाउस

ि गाई पभि
भन्त्रारमको १०० गाईको राङ्झग ङ्झनङ्झभत

अनङ्टदान सहमोगभा ङ्झनभािण बएको कोल्ड रुभ

ङ्झनष्कषि तथा सङ्टझावहरु: काभदायको सङ्टयऺा य स्वास््म ङ्झफभाको सङ्टङ्झनङ्ञितता प्रदान गनङ्टि ऩने, स्ऩष्ट उद्देश्म य
कामिङ्छदशा तम गनङ्टि ऩने, गण्डकी प्रदे शको नभङ्टना कृङ्जष पभिको रुऩभा स्थाङ्जऩत हङ्टने उद्देश्मरे कामिसञ्चारन गनङ्टि
ऩने, बूङ्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारमफाट अनङ्टदान प्राप्त कोल्ड रुभ १ भङ्जहनाङ्झबर सञ्चारनभा
ल्माइसक्नङ्ट ऩने दे ङ्ञखन्त्छ। सभग्रभा ङ्जवङ्झबङ्ङ दे श य इजयामरभा ङ्झसकेको ङ्झसऩको प्रमोग गयी स्वदे शभै केही गयौं
बङ्ङे भनसामका साथ मङ्टवाहरुरे सञ्चारनभा ल्माएको आयाबा नेऩार भोडिन एङ्झग्रकल्चय कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटे डरे
आफ्ना कभीकभजोयीहरूभा सङ्टधाय ल्माउदै बावी ङ्छदनहरूभा नेऩार सयकाय य गण्डकी प्रदे श सयकायफाट प्राप्त
प्रङ्जवङ्झधक सहमोग एवॊ अनङ्टदान यकभको सभङ्टङ्ञचत प्रमोग गयी आफ्ना ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गनङ्टऩ
ि ने दे ङ्ञखन्त्छ।
जग्गा य जनशङ्ञक्तको ऩमािप्तता बएता ऩङ्झन प्रदे श सयकायरे बौङ्झतक सॊ यचनाभा सहमोग गये को अवस्थाभा मो
कम्ऩनीसॉग बङ्जवष्मभा सहकामि गयी अगाङ्झड फढ्न सङ्जकने दे ङ्ञखन्त्छ ।
ख) Biochar को सम्बाव्मता अध्ममनको त्माङ्क सङ्करन तथा स्थरगत कामिको अनङ्टगभन

33

प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगरे नेऩार ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध प्रऻा प्रङ्झतष्ठानराई गण्डकी प्रदे शभा Biochar को
सम्भ्मता अध्ममनको राङ्झग अनङ्टयोधभा सम्झौता बई अध्ममन गने काभ अगाङ्झड फढे को ङ्झथमो। प्रदे शभा
फामोचाय उत्ऩादन सम्बाव्मता अध्ममन गनि गण्डकी प्रदे श अन्त्तगितका तीन ङ्ञजल्राहरू नवरऩङ्टय, कास्की य
तनहङ्टॉराई छाङ्झनएको ङ्झथमो। त्महाॉका कृषकहरूसॉग फामोचाय सम्फन्त्धी जानकायी, मसको प्रमोग, पाइदा तथा
त्महाॉका उद्योगी तथा ब्माऩायीहरूसॉग फामोचाय उत्ऩादनभा रगानी सम्फन्त्धी छरपर य फामोचायका राङ्झग
चाङ्जहने कच्चा ऩदाथिको त्माङ्क सङ्करन गनि नेऩार ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध प्रऻा प्रङ्झतष्ठानफाट अध्ममन टोरी
नवरऩङ्टयभा ऩठाइएको ङ्झथमो। त्मसै क्रभभा नीङ्झत तथा मोजना आमोगफाट कृङ्जषऺेर हेने सदस्मफाट त्मस
कामिक्रभको अनङ्टगभन गङ्चयएको ङ्झथमो। अनङ्टगभनको प्रङ्झतवेदन सम्झौताभा बए अनङ्टसाय अध्ममन टोरी प्रभङ्टख,
फामोचाय ङ्जवऻ य अरु २ सहमोग अनङ्टसन्त्धानकतािको उऩङ्ञस्थङ्झत य सभङ्टदामसॉगको सहबाङ्झगताभा त्माङ्क सङ्करन
य नभङ्टना फनाउने काभ बएको ङ्झथमो। साथै सो टोरीरे ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मवसामी, उद्योगऩङ्झत, ङ्जकसान, साभङ्टदाङ्जमक
वनका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुसॉग एकर तथा सभूहगत छरपर गङ्चयएको ऩाइमो। नभङ्टना तमाय बएऩङ्झछ प्रमोगशाराभा
अनङ्टसन्त्धानका राङ्झग राङ्झगएको ङ्झथमो। फामोचाय उत्ऩादनका राङ्झग कच्चा ऩदाथि ऩमािप्त छ, छै न त्मसको भाऩन
गये य ङ्झनकाङ्झरएको ङ्झथमो। अध्ममनका राङ्झग स्थरगत नभङ्टना सङ्करनका राङ्झग चाङ्जहने य प्रस्ताव गये अनङ्टसायका
सफै प्रङ्जक्रमाहरु ऩङ्टया गये को ऩाइमो। अनङ्टगभनका सभमभा ङ्झरइएका केही तङ्ञस्वयहरू तर प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ :

साभङ्टदाङ्जमक वनभा वनभाया रगामतका झाडीको भाऩन

साभङ्टदाङ्जमक वनभा वनभाया रगामतका झाडीको भाऩन

ग) रभजङ्टङ दङ्टयाडाॉडाङ्ञस्थत आयाबा नेऩार भोडनि एङ्झग्रकल्चय कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटे डभा फन्त्दै गये को ङ्झफजनेस इन्त्कङ्टवेसन
सेन्त्टयको अनङ्टगभन
बूङ्झभ व्मवस्था कृङ्जष तथा सहकयी भन्त्रारम, गण्डकी प्रदे श य रभजङ्टङ दङ्टयाडाॉडाभा सञ्चाङ्झरत आयाबा नेऩार
भोडनि एङ्झग्रकल्चय कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटे डको ङ्झफचभा मङ्टवा रङ्ञऺत "learn and do" कामिक्रभ सञ्चारन गनिका राङ्झग
साविजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायीभा Business Incubation Center, (BIC) को स्थाऩना हङ्टन गइयहेको छ। जसभा प्रदे श
सयकायको बूङ्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारमको आङ्झथक
ि सहमोगभा ताङ्झरभ हर य आवास बवनको
ङ्झनभािण गने सम्झौता फभोङ्ञजभ उक्त ठाउॉभा हार ङ्झनभािणको काभ बइयहेको छ। सो कामिक्रभ सङ्टचारूरूऩरे
सम्ऩङ्ङ बए नबएको भङ्टल्माङ्कन गयी सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ भार बङ्टक्तानी ङ्छदने सम्झौताभा उल्रेख गङ्चयएको छ।
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जसअनङ्टरूऩ सहमोगी सॊ स्थाको छनौट, सहबागीको छनौट तथा अनङ्टगभनका राङ्झग प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना
आमोगका कृङ्जष ऺेर हने सदस्मको सॊ मोजकत्व हङ्टने बङ्ङे कामिङ्जवङ्झधभा उल्रे ख बए फभोङ्ञजभ मस ङ्झनभािण
कामिको ङ्झभङ्झत २०७७ असाय १७ गते अनङ्टगभ गङ्चयएको हो। सम्झौता अनङ्टसाय असाय १८ गते सम्ऩङ्ङ गनङ्टि
ऩने बङ्झनएको तय स्थरगत अनङ्टगभनभा जाॉदा ङ्झनभािण कामि तोङ्जकएको सभमभा सम्ऩङ्ङ हङ्टन नसक्ने दे ङ्ञखएको
छ। ङ्झनभािण कामिभा बएको प्रगङ्झत सम्फन्त्धी तङ्ञस्वयहरु अवरोकनका राङ्झग मसै प्रङ्झतवेदनभा सभावेश गङ्चयएको
छ।
ङ्झनभािण स्थरभा ङ्झनभािण साभग्री (ढङ्ट ङ्गा, गीटी, फारङ्टवा, यड, पराभ, ङ्जप्रफ्माव, ङ्जटन आङ्छद) सङ्करन य पराभ
डन्त्डी जोड्ने काभ बइयहेको दे ङ्ञखमो। स्कावेटय ङ्झफङ्झग्रएय सभान नऩाएको य ङ्ञचतवनफाट सभान ढङ्ट वानी गदाि
रक डाउनकायण योक रगाई गाडी २ ङ्छदनसम्भ योङ्जकएको कायण तोकेको सभमभा सभान ङ्जपल्डभा झानि
नसङ्जकएको प्रभाण सङ्जहत बेङ्जटएको ङ्झथमो। हार सो कृङ्जष पाभिभा २२ जना काभदायरे काभ गये को य १०
हजाय कङ्टखङ्टया य ७ हजाय अण्डा, १४ ओटा गाई य फाच्छा, तयकायी, काॉक्रा आङ्छदको उत्ऩादन गये को
ऩाइमो। COVID-19 को कायण रक्डाउनरे गदाि बवन ङ्झनभािण कामि सभमभा सम्ऩङ्ङ हङ्टन नसक्ने दे ङ्ञखएको य
सहकामि गने सम्झौता गङ्चयसकेको हङ्टनारे सो कामिक्रभराई क्रभागत वा सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रारमको वाङ्जषक
ि
कामिक्रभफाट सम्ऩङ्ङ बए ऩङ्झछ वा अको भोडेर ऩङ्चयवतिन गये य सञ्चारन गने ङ्झनणिम गङ्चयमो।
असाय १७ गते सम्भको

ङ्झनभािण स्थरको अवस्था
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२.७ आमोगको वाङ्जषक
ि
कामिक्रभको बौङ्झतक य ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत
आङ्झथक
ि
वषि २०६७/०७७ भा सञ्चारन बएका वाङ्जषक
ि
कामिक्रभका राङ्झग जम्भा ४,९८,५० हजाय
ॉ ीगततपि ८९.९८% गयी जम्भा ७०.२०%
ङ्जवङ्झनमोजन बएकोभा ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत चारङ्टतपि ५८.८२% य ऩङ्टज
बएको छ। त्मसै गयी ङ्जवङ्जवध तपि २ कामिक्रभका राङ्झग यकभान्त्तय बएय आएको यकभ रू. २३,१५.१४
हजायभा रू. २०,९९.१४ हजाय खचि बई जम्भा ९०.६७% ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत बएको छ बने दङ्टफैतपिको गयी
जम्भा ७१.१०% ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत बएको छ (ताङ्झरका २.३)।
ताङ्झरका २.३: आमोगका राङ्झग ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेट य ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत
ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेट

खचि (रु.

(रु. हजायभा)

हजायभा)

क्र.सॊ .

ङ्जववयण

1

चारङ्ट

3,13,50

1,83,46.05

५८.८२

2

ॉ ीगत
ऩूज

1,85,00

1,66,46.43

८९.९८

जम्भा

(१+२)

४,९८,५०

३,४९,९२.४८

७०.२०

३

ङ्जवङ्जवध

क.

फहङ्टऺेरीम ऩोषण मोजना

500

284

५६.८०

ख.

प्रदे श तथा स्थानीम शासन सहमोग कामिक्रभ

18,15.14

18,15.14

१००

जम्भा

२३,१५.१४

२०,९९.१४

९०.६७

5,21,65.14

3,70,91.62

71.10

कङ्टर जम्भा (१+२+३)

खचि (प्रङ्झतशत)

आङ्झथक
ि
वषि २०७६/७७ भा जम्भा २३ ओटा कामिक्रभ (खचि शीषिक नॊ. 22522: १४, सेवा य
ॉ ीगत कामिक्रभ तपि् ६ भा फजेट ङ्जवङ्झनमोजन बएको ङ्झथमो। जस भध्मे ९० दे ङ्ञख 100
ऩयाभशिभा: ३ य ऩूज
प्रङ्झतशत बन्त्दा फढी बौङ्झतक प्रगङ्झत बएका ३८.०९% कामिक्रभ/आमोजना यहेका छन् बने कोङ्झबड-१९ को
कायणरे ३३.३२% कामिक्रभ सञ्चारन गनि सङ्जकएन।त्मस्तै , सङ्घीम भाङ्झभरा तथा साभान्त्म प्रशासन
भन्त्रारमफाट प्राप्त फजेटफाट फहङ्टऺेरीम ऩोषण मोजना अन्त्तगित ३ वटा कामिक्रभ भध्मे ५०% गण्डकी प्रदे श
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स्तयीम ऩोषण तथा खाद्य सङ्टयऺा ङ्झनदे शक सङ्झभङ्झतको 1 वटा फैठक सम्ऩङ्ङ य १ थान पोटोकऩी य १ थान
प्रोजेक्टय खङ्चयद गङ्चयएको) बौङ्झतक प्रगङ्झत बएको छ बने प्रदे श तथा स्थानीम शासन सहमोग (PLGSP) कामिक्रभ
अन्त्तगित गण्डकी प्रदे शको वेफ ऩोटिर ङ्झनभािण, गण्डकी प्रदे शको त्माङ्क फैंक फनाउने, रै ङ्जङ्गक सभानता एवॊ
साभाङ्ञजक सभावेशीकयण ङ्झनदे ङ्ञशका तमाय, साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रारम य आङ्झथक
ि
भाङ्झभरा तथा मोजना
भन्त्रारमको रै ङ्जङ्गक उत्तयदामी वजेटको अङ्झडङ्जटङ्ग ऩयाभशिदाताफाट खङ्चयद कामि सम्ऩङ्ङ बई सभग्रभा बौङ्झतक
प्रगङ्झत १००% बएको छ । कामिक्रभ अनङ्टसायको बौङ्झतक य ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत अनङ्टसूची ५ भा उल्रे ख छ।

२.८ आमोगरे आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा खङ्चयद गये का ङ्ञजन्त्सी

साभाग्री तथा ङ्झनभािण गये का

ऩूवािधाय
कामािरमराई आवश्मक ऩने केही ङ्ञजन्त्सी साभग्री खङ्चयद तथा कामािरमको भभित सम्बाय गङ्चयएको छ।
कामािरमभा एउटा ङ्झनजी शौचारम थऩ गङ्चयएको छ। साविजङ्झनक शौचारम य आमोगका उऩाध्मज्मूरे प्रमोग
गनङ्टब
ि एको आवासको भभित सम्बाय गङ्चयएको छ। कामािरमराई आवश्मक ऩने ल्माऩटऩ तथा डे स्कटऩ
कम्प्मङ्टटय, पोटोकऩी तथा ङ्जप्रन्त्टय, प्रोजेक्टय, रेखा सम्फन्त्धी सफ्टवेमय खङ्चयद गङ्चयएको छ। त्मस्तै ,
ङ्ट , आङ्छदको खङ्चयद गङ्चयएको छ। दङ्टई वटा सवायी
कामािरमराई आवश्मक ऩने पङ्झनच
ि यभा कङ्टचॉ, दयाज, टे फर
साधन (स्कायङ्जऩमो ङ्ञजऩ) खङ्चयद कामि सम्ऩङ्ङ बएको छ। आ.व. २०७६/७७ भा खङ्चयद गङ्चयएका साभग्रीको
ङ्जवस्तृत जानकायी तरको ताङ्झरका २.४ भा हेन ि सङ्जकन्त्छ।
ताङ्झरका २.४: आ.व. 2076/०77 भा आमोगरे खङ्चयद गये का ङ्ञजन्त्सी साभाग्रीहरुको ङ्जववयण
क्र.सॊ .

ङ्ञजन्त्सी साभाग्रीको ङ्जववयण

ऩङ्चयणाभ

1

ह्वाईट फोडि

थान 1

2

डेर डेक्सटऩ कम्प्मङ्टटय

थान 1

3

वामयरेस ऩोइन्त्टय

थान 1

4

भाइक्रोपोन

थान 1

5

कम्प्मङ्टटय मू.ऩी.एस.

थान १

6

क्मानन क्माभेया

थान 1

7

काय वास भेङ्झसन

थान 1

8

ङ्चयबङ्ञल्बङ चेमय

थान 3

9

स्कङ्जऩम
ि ो गाडी

थान 2

10

क्मानन हेङ्झबड्यङ्टटी पोटोकऩी भेङ्झसन

थान 1

11

ङ्ञस्टर दयाज

थान 2

12

भङ्ञल्टङ्झभङ्झडमा प्रोजेक्टय

थान 1

13

क्मानन करय ङ्जप्रन्त्टय

थान 1

14

प्रोजेक्टय ङ्ञस्क्रन

थान 1

15

ऩानी ताङ्ङे भोटय

थान 1
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क्र.सॊ .

ङ्ञजन्त्सी साभाग्रीको ङ्जववयण

ऩङ्चयणाभ

16

कम्प्मङ्टटय टे फर

थान 2

17

क्मानन ङ्जप्रन्त्टय

थान 3
जम्भा

थान 24

२.९ आमोग तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झतका फैठक
प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोग (गठन तथा कामि सञ्चारन) आदे श, 2074 को ऩङ्चयच्छे द 2 को दपा
3(6) भा आमोगको ऩूणि फैठक सम्फन्त्धी व्मवस्था गङ्चयएको छ। आ.व. 2076/77 भा आमोगको ४ ऩूणि
य 14 ङ्झनमङ्झभत फैठक फसेको ङ्झथमो। आमोगको ऩूणि फैठकका ङ्झनणिमहरु अनङ्टसूची 5 भा प्रङ्जवष्ट गङ्चयएको छ।
क) प्रदे श स्तयीम वाङ्जषक
ि सभीऺा फैठकका तथा ङ्झनणिमहरु
गण्डकी प्रदे श सयकायको आ.व. 207६/7७ को

प्रदे श स्तयीम वाङ्जषक
ि प्रगङ्झत सभीऺा फैठक ङ्झभङ्झत 2076

सार श्रावण 15 गते सम्ऩङ्ङ बएको ङ्झथमो। मस फैठकको आमोजना प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोग,
गण्डकी प्रदे शरे गये को ङ्झथमो। मस फैठकको अध्मऺता प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगका अध्मऺ एवॊ
गण्डकी प्रदे शका भाननीम भङ्टख्मभन्त्री ऩृ्वी सङ्टब्फा गङ्टरुङज्मूरे गनङ्टि बएको। फैठकभा गण्डकी प्रदे श सयकायका
सफै भन्त्रीज्मूहरू, नीङ्झत तथा मोजना आमोगका ऩदाङ्झधकायीज्मूहरू, भङ्टख्म न्त्मामाङ्झधवक्ता, भङ्टख्मभन्त्रीज्मूका
याजनैङ्झतक सल्राहकाय, प्रदे श सयकाय भातहतका भन्त्रारमका सङ्ञचवहरू, ऩरकायहरु रगामत 101 जना
व्मङ्ञक्तहरूको सहबाङ्झगता यहे को ङ्झथमो। आ.व. 2076/77 को ङ्जवत्तीम तथा बौङ्झतक प्रगङ्झत 95% ऩङ्टर्माउने,
गण्डकी प्रदे श सयकाय भातहतका भन्त्रारमहरू, सङ्ञचवारम, आमोग, ङ्झनदे शनारम तथा कामािरमहरूको O&M
सबे मथाशक्म चाॉडो सम्ऩङ्ङ गयी आवश्मक कभिचायीहरूको व्मवस्था गने, प्रदे शको आमव्मम रेखाङ्कनका राङ्झग
आफ्नै एकाउङ्ञन्त्टङ सफ्टवेमयको ङ्झनभािण गने रगामतका 17 ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमगत ङ्झनणिमहरु बएका ङ्झथए (अनङ्टसूची
२)।
ख) प्रदे श ङ्जवकास ऩङ्चयषद्को प्रथभ फैठक
गण्डकी प्रदे श ङ्जवकास ऩङ्चयषद्को प्रथभ फैठक ङ्झभङ्झत 2076 सार चै र 3 य 4 गते होटर ग्राण्ड ङ्जवयौटा,
ऩोखयाभा सञ्चारन बएको ङ्झथमो। प्रदे श ङ्जवकास ऩङ्चयषद्भा हार 129 जना सदस्म यहेको। उक्त फैठकको
प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगका अध्मऺ एवॊ गण्डकी प्रदे शका भाननीम भङ्टख्मभन्त्रीज्मूरे अध्मऺता गनङ्टि
बएको ङ्झथमो। गण्डकी प्रदे श सयकायका सवै ङ्जवबागीम भन्त्रीज्मूहरू (प्रदे श ङ्जवकास ऩङ्चयषद्का ऩदे न सदस्म)
प्रदे श सयकायवाट भनोङ्झनत प्रदे श सबाका सदस्मज्मूहरू, ङ्ञजल्रा सभन्त्वम सङ्झभङ्झतका प्रभङ्टखज्मूहरू, स्थानीम
तहका प्रभङ्टख/उऩ प्रभङ्टख/अध्मऺ/उऩाध्मऺज्मूहरू, आभङ्ञन्त्रत याङ्जष्डम मोजना आमोगका उऩाध्मऺज्मू, भङ्टख्म
न्त्मामाङ्झधवक्ता, भङ्टख्मभन्त्रीज्मूका याजनैङ्झतक सल्राहकाय, सङ्घीम भन्त्रारमका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू, ऩरकायहरू
ॉ सम्फङ्ञन्त्धत 172 जनाको उऩङ्ञस्थङ्झत यहेको ङ्झथमो। वैठकरे गण्डकी प्रदे शको
रगामत अन्त्म ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरसग
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प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजना (आ.व 2076/०77-2080/०81) को भस्मौदा सङ्टझाफ सङ्जहत ऩाङ्चयत गये को
ङ्झथमो। त्मस्तै , कोङ्झबड-19 योग गण्डकी प्रदे शभा पैङ्झरन नङ्छदन प्रदे श ङ्जवकास ऩङ्चयषद्का सदस्महरुको आफ्नो
आफ्नो ठाउॉवाट बूङ्झभका खेल्ने प्रङ्झतफद्धता व्मक्त गने य दोस्रो ऩटक भृगौरा प्रत्मयोऩण गयी स्वास््म राब
गङ्चययहनङ्ट बएका सम्भाननीम प्रधानभन्त्रीज्मूको ऩूणि स्वास्थ राबको काभना गने ङ्झनणिम सविसम्भङ्झतरे ऩाङ्चयत
बएको ङ्झथमो।
ग) प्रदे शस्तयीम प्रथभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सभीऺा फैठक
प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगका अध्मऺ एवॊ गण्डकी प्रदे शका भाननीम भङ्टख्मभन्त्रीज्मूको अध्मऺताभा आ.व.
2076/77 को प्रथभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सभीऺा फैठक ङ्झभङ्झत 2076 भॊ ङ्झसय 17 भा सम्ऩङ्ङ बमो। उक्त
सभीऺा फैठकभा प्रदे श सयकायका सफै ङ्जवबागीम भन्त्रीज्मूहरू, नीङ्झत तथा मोजना आमोगका ऩदाङ्झधकायीज्मूहरू,
भङ्टख्म न्त्मामाङ्झधवक्ता, भङ्टख्मभन्त्रीज्मूका याजनैङ्झतक सल्राहकाय, प्रदे श सयकाय भातहतका सफै भन्त्रारमका
सङ्ञचवहरू रगामत 88 जनाको सहबाङ्झगता यहेको ङ्झथमो। मस फैठकरे ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमगत भन्त्रारमहरूसॉग
सम्फङ्ञन्त्धत 26 ङ्झनणिमहरु गये को ङ्झथमो।
घ) प्रदे शस्तयीम ऩोषण तथा खाद्य सङ्टयऺा ङ्झनदे शक सङ्झभङ्झतको फैठक
प्रदे श

सयकायरे

आमोगका

उऩाध्मऺको

सॊ मोजकत्वभा

7

सदस्मीम

फहङ्टऺेरीम

ऩोषण

मोजना

दोस्रो

(2075/०76-2079/०80) रे व्मवस्था गये फभोङ्ञजभ प्रदे शस्तयीम ऩोषण तथा खाद्य सङ्टयऺा ङ्झनदे शक
सङ्झभङ्झत गठन गये को छ। उक्त सङ्झभङ्झतको ऩङ्जहरो फैठक ङ्झभङ्झत 2076/02/09 भा य दोस्रो फैठक ङ्झभङ्झत
2076/09/17 गते गयी हार सम्भ जम्भा २ फैठक सम्ऩङ्ङ बए।
ङ) स्थानीम तहभा मोजना तजङ्टभ
ि ा सहजीकयण सङ्झभङ्झतको फैठक
ङ्जव.स. २०७५ भा सम्ऩङ्ङ प्रदे श सभन्त्वम ऩङ्चयषद्को फैठकरे प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगका उऩाध्मऺको
सॊ मोजकत्वभा स्थानीम तहभा मोजना तजङ्टभ
ि ा सहजीकयण सङ्झभङ्झतको गठन गर्मो। हारसम्भ मस सङ्झभङ्झतको दङ्टई
फैठक सम्ऩङ्ङ बएका छन्।
च) फजेट तथा स्रोत सङ्झभङ्झतको फैठक
प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगका उऩाध्मऺको सॊ मोजकत्वभा 7 सदस्मीम फजेट तथा स्रोत सम्फन्त्धी
ङ्झनदे शक सङ्झभङ्झतको गठन बएको छ। आ.व. 2076/०77 भा फजेट तथा स्रोत सङ्झभङ्झतका 4 फैठक
सम्ऩङ्ङ बएका ङ्झथए।
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२.१० भन्त्रारमहरुका राङ्झग थऩ स्रोत ऩङ्चयचारन
प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगरे ङ्जवङ्झबङ्ङ भन्त्रारमका राङ्झग स्रोत व्मवस्थाऩन गनिभा सहमोग गने गये को छ।
नेऩार सयकायरे याङ्जष्डम मोजना आमोग भापित् प्रङ्झतस्ऩधाित्भक तङ्चयकाफाट प्रदे शराई स्रोत उऩरब्ध गयाउन
सभऩूयक अनङ्टदान तपि ५ अफि य ङ्जवशेष अनङ्टदान तपि ५ अफि गयी कङ्टर रु १० अफि ङ्जवङ्झनमोजन गये को ङ्झथमो।
त्मो प्राप्त गनि गनि प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगरे याङ्जष्डम मोजना आमोगसॉग सभन्त्वम गयी याङ्जष्डम मोजना
आमोगरे तोकेको ढाॉचाभा आमोजनासॉग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जववयण जङ्टटाउन भन्त्रारमराई सहजीकयण गये को ङ्झथमो
बने आमोजना भाग गने अनराईन पायभ बयी याङ्जष्डम मोजना आमोगभा ऩठाएको ङ्झथमो। आङ्झथक
ि
वषि
२०७६/०७७ का राङ्झग आमोगरे सभऩङ्टयकतपि १६ सडक आमोजनाका राङ्झग कङ्टर रू १ अफि ८१ कयोड
७८ राख ३७ हजाय य ङ्जवशेषतपि ४७ खानेऩानी आमोजनाका राङ्झग रु ४८ कयोड ९० राख, ११ ङ्ञजल्रा
अस्ऩतार सङ्टदृढीकयणका राङ्झग रु ३३ कयोड य ङ्ञशऺाको राङ्झग रु ३ कयोड गयी

रू कङ्टर रू २ अफि ६६

कयोड ६८ राख थऩ स्रोत ऩङ्चयचारन गये को ङ्झथमो।
त्मसै गयी, नेऩार सयकायरे आङ्झथक
ि वषि २०७७/०७८ का राङ्झग २०७६ भा आह्वान गये को प्रङ्झतस्ऩधाित्भक
तङ्चयकाफाट आमोगरे सभऩङ्टयक अनङ्टदान तपि १६ सडक आमोजनाको राङ्झग रू १ अफि ४९ कयोड ८८ राख
य ङ्जवशेष अनङ्टदान तपि ४३ खानेऩानी आमोजनाको राङ्झग रू २८ कयोड, ११ ङ्ञजल्रा अस्ऩतार सङ्टदृढीकयणका
राङ्झग रू १५ कयोड, आभा तथा फारफाङ्झरकाको ऩोषण सङ्टधायको राङ्झग ४ कयोड, ङ्ञशऺाको राङ्झग रू ३
कयोड, य स्माउखेती ङ्जवस्तायको राङ्झग रू ४ कयोड गयी रू कङ्टर रू २ अफि ३ कयोड ८८ राख थऩ स्रोत
ऩङ्चयचारन गये को ङ्झथमो (ताङ्झरका २.५)।
ताङ्झरका २.५: आङ्झथक
ि फषि २०७६/०७७ य २०७७/०७८ का राङ्झग प्रदे श सयकायरे प्राप्त गये को सभऩङ्टयक य ङ्जवशेष
अनङ्टदान सम्फन्त्धी ङ्जवस्तृत ङ्जववयण
क्र.सॊ .
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२०७६/०७७

२०७७/०७८

सभऩङ्टयक अनङ्टदान तपि
१.

फेगनास बोरे टाय तारफेसी, कयाऩङ्टटाय

१३ कयोड ६१ राख

८ कयोड २ राख

२.

काहङ्टखोरा ङ्झसक्रेस दङ्टधऩोखयी सडक, कास्की

१० कयोड ६४ राख

९ कयोड ४८ राख

१ ख
३.

रुऩा गाउॉऩाङ्झरका ङ्चयङयोड कास्की १ क

१० कयोड ३९ राख

९ कयोड १२ राख

४.

नौँडाॉडा-काङ्जकिनेटा सडक स्तयोङ्ङङ्झत (नागडाॉडा-

१२ कयोड ४० राख

९ कयोड १४ राख

१२ कयोड ४५ राख

८ कयोड ९९ राख

परेवास-जैभङ्झङ्ट न न.ऩ- गरकोट न.ऩा भूर
यणनैङ्झतक सडक) स्माङ्जा १ ख

५.

ऩवितको ङ्ञचसाऩानी-हातेभारेचोक-ङ्झरवेणी-वहाकी
बन्त्ज्माङ्- ऩोखयाचौय-खहये खोरा (वाङ्झरङहङ्टवास-फयािचौय भूर यणनैङ्झतक सडक) ऩवित १
ख
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६.
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२०७६/०७७

कङ्टङ्ञस्भसेया (जैङ्झभङ्झन १) दे ङ्ञख याङानी नाम्दङ्टक

१३ कयोड ७३ राख

फये ङ शाङ्ञन्त्तऩङ्टय सडक, फाग्रङ्टङ १ ख

२०७७/०७८
११ कयोड ७६
राख

७.

फेनी दफािङ सडक, म्माग्दी ङ्झनवािचन ऺेर नॊ १

११ कयोड २० राख

११ कयोड

८.

रोभान्त्थाङ-ङ्छठङगय ङ्जकङ्ञम्रङ च ङ्टङच ङ्टङ-न्त्माम्डो

६ कयोड ४५ राख

६ कयोड ६१ राख

७ कयोड ८० राख

६ कयोड १३ राख

हङ्टॉदै न्त्हेच ङ्टङसम्भ जाने फाटो, भङ्टस्ताङ ङ्झनवािचन
ऺेर नॊ १

९.

भध्मङ्झफन्त्दङ्ट न.ऩा. वडा नॊ ११ क्माम्ऩस चोक

दभाभय वडा नॊ १४ फतास जरङ्टके हङ्टॉदै प्रदे श नॊ
५ ङ्झनस्दी गा.ऩा य ऩाल्ऩा, नवरऩङ्टय

१०.

ॉ -ङ्ट बागे ङ्झछम्केश्वयी ङ्जहरे खकि- फाहङ्टन
आफ

१२ कयोड ५० राख

८ कयोड ४७ राख

११.

शाङ्झरग्राभ कङ्चयडोय रोकभागि (फैडी ङ्ञघङ्चयङ

१३ कयोड ९२ राख ४ हजाय

६ कयोड ७० राख

१२.

नाये श्वय ऩाणीनी चौताया ङ्झनफेर ताकङ्टकोट सडक,

८ कयोड २९ रारख ३० हजाय

६ कयोड ७७ राख

१४ कयोड ४४ राख ३ हजाय

१२ कयोड ३ राख

१५ कयोड ६७ राख

१५ कयोड ५९

बञ्ज्माङ (ङ्झछम्केश्वयी ऩमिटक भागि), तनहङ्टॉ
दे वघाट खण्ड) तनहङ्टॉ
गोयखा

१३.

ढङ्ट ङ्गागाडे बन्त्ज्माङ् फङ्टगकोट नाम्जङ्टङ घइरुङ्ग
भनकाभना सडक, गोयखा

१४.

फेसीसहय फाग्रङ्टङऩानी, घरेगाउॉ, ब ङ्टजङ्टङ सडक,
रभजङ्टङ्ग

१५.

राख

कयाऩङ्टटाय, साल्भे बन्त्ज्माङ् भाङ्झरङ क्होरासोथय

११ कयोड २६ राख

केन्त्द्र जोड्ने सडक, रभजङ्टङ
१६.

नाय य पङ्ट जोड्ने भोटयफाटो, भनाङ
सभऩङ्टयक अनङ्टदान तपि कूर जम्भा

११ कयोड ५४
राख

७ कयोड ३ राख

८ कयोड ५३ राख

१ अवि ८१ कयोड ७८ राख ३७

१ अवि ४९ कयोड

हजाय

८८ राख

ङ्जवशेष अनङ्टदानतपि
(क) खानेऩानी आमोजना तपि
१.

ङ्झतत्माङ ३ खा.ऩा.आ., फागरङ्टङ

९४ राख

३५ राख

२.

ङ्झतत्माङ ७ खा.ऩा.आ. फागरङ्टङ

६६ राख

२५ राख
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ङ्झतत्माङ ९ खा.ऩा.आ. फागरङ्टङ

१ कयोड ३२ राख

५८ राख

४.

रहये ङ्जऩऩर खा.ऩा.आ. फा.न.ऩा-५ फागरङ्टङ

३३ राख ५० हजाय

१६ राख

५.

सङ्टखौया खा.ऩा.आ., फागरङ्टङ

६५ राख ५० हजाय

-

६ .

दभेक खा.ऩा.आ. ङ्ञस्कभ १,२ फागरङ्टङ

२ कयोड ५ राख

१ कयोड ३० राख

७.

दभेक खा.ऩा.आ. ङ्ञस्कभ ३ फागरङ्टङ

८.

हाचेदह अनािकोट खा.ऩा.आ. फागरङ्टङ

-

१० राख

९.

ठङ्ट री ऩोखयी खा.ऩा.आ., ऩवित

१ कयोड ९३ राख

४८ राख

१०.

शॊकय ऩोखयी खा.ऩा.आ., ऩवित

१ कयोड ७१ राख

-
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कऩासेटाय खानेऩानी आमोजना, शङ्टक्रा-३

४७ राख

२० राख

३६ राख

१० राख

२५ राख

३८ राख

१२ राख

५ राख

३८.
३९.

म्माग्दे , तनहङ्टॉ

धायदी छाङ्ग खा.ऩा.आ., म्माग्दे -५, तनहङ्टॉ

ॉ -ङ्ट ६, तनहङ्टॉ
दे उयारी ऩहये ऩानी खा.ऩा.आ. आफ

४०.

अॉधेयीखोरा (छानङ्टङ्ग भानङ्टङ्ग) खा.ऩा.आ., ङ्ञघङ्चयङ्ग,

४१.

कदभखोल्सी खा.ऩा.आ. तनहङ्टॉ

९ राख

-

४२.

छाब्दी सङ्टभरटायी खा.ऩा.आ., तनहङ्टॉ

७ राख

-

तनहङ्टॉ
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४३.

आमोजनाको नाभ

दोयदोय धायाऩानी खा.ऩा.आ., बानङ्ट-३, तनहङ्टॉ

२०७६/०७७

२०७७/०७८

४८ राख

३० राख

१ कयोड ३० राख

९० राख

४४.

सतीस्वया ङ्झभरङ्टङ
ि ङ्झरफ्ट खा.ऩा.आ., तनहङ्टॉ

४५.

बानङ्टबन्त्साय फृहत् खा.ऩा.आ., तनहङ्टॉ

१ कयोड २३ राख

१ कयोड

४६.

दे वघाट ४ कोटा १,३,५,६ खानेऩानी

१ कयोड २० राख

८० राख

४७.

दङ्टम्कीफास सङ्टधाय ङ्जवस्ताय खा.ऩा.आ. नवरऩङ्टय

१ कयोड १० राख

६२ राख

२ कयोड

८० राख

-

४८ राख

४८ कयोड ९० राख

२८ कयोड

१. भेङ्झसनयी उऩकयण खङ्चयद (साभाङ्ञजक)

१० राख

-

२. बौङ्झतक ऩूवािधाय भभित सम्बाय (स्वास््म

१५ राख

-

१५ राख

-

५ कयोड

-

५. बौङ्झतक ऩूवािधाय भभित (स्वास््म ताङ्झरभ केन्त्द्र)

८ राख

-

६. बौङ्झतक ऩूवािधाय भभित स्वास््म कामािरम सवै

३ कयोड ११ राख

-

७. अङ्ञक्सजन प्रान्त्ट, पोहोयभैरा व्मवस्थऩान,

२३ कयोड ४१ राख

-

८. बौङ्झतक ऩूवािधाय भभित आमङ्टवेद केन्त्द्रहरु सफै

१ कयोड

-

९. आभा तथा फारफाङ्झरकाको ऩोषण सङ्टधाय

-

४ कयोड

-

१५ कयोड

३३ कयोड

१९ कयोड

१. प्रदे श साऺयता अङ्झबमान कामिक्रभ

३ कयोड

-

२. ङ्जहभारी तथा दङ्टगभ
ि ऺेरका नभङ्टना आवासीम

-

२ कयोड

आमोजना, तनहङ्टॉ

४८.

डेढगाउॉ वृहत खा.ऩा.आ. नवरऩङ्टय

४९.

यत्नेचौय खा.ऩा. आ. म्माग्दी

खानेऩानी तपि प्राप्त जम्भा ङ्जवशेष अनङ्टदान
(ख) स्वास््म तपि

ङ्झनदे शानर)
३. बौङ्झतक ऩूवािधाय भभित (प्रदे श स्वास््म आऩूङ्झति
केन्त्द्र)
४. भेङ्ञशनयी औजाय उऩकयण प्रदे श स्वास््म
आऩूङ्झति केन्त्द्र)

EMR Mortuary Chamber, रगामत भेङ्झसनयी
औजाय उऩकयण खङ्चयद तथा भभित सम्बाय
अस्ऩतारहरू सफै

आमोजना
१०.स्वास्थ ऺेर सङ्टदृढीकयण आमोजना
स्वास्थ तपि प्राप्त जम्भा ङ्जवशेष अनङ्टदान
(ग) ङ्ञशऺा तपि
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२०७६/०७७

२०७७/०७८

ङ्जवद्यारमभा आवासीम बवन य ऩूवािधायको
ङ्जवकासको ङ्झनयन्त्तयता – प्रबातीकयण भा.ङ्जव, धाचे
गाउॉऩाङ्झरका, गोयखा

३. ङ्जहभारी तथा दङ्टगभ
ि ऺेरका नभङ्टना आवासीम

-

१ कयोड

३ कयोड

३ कयोड

-

१ कयोड

ङ्जवद्यारमभा आवासीम बवन य ऩूवािधायको
ङ्जवकासको ङ्झनयन्त्तयता–जन नभिर आधायबूत
ङ्जवद्यारम, फाग्रगङ्टङ भङ्टङ्ञक्तऺेर गाउॉऩाङ्झरका,
भङ्टस्ताङ
ङ्ञशऺातपि प्राप्त जम्भा ङ्जवशेष अनङ्टदान
(घ) कृङ्जषतपि
१. स्माउखेङ्झत ङ्जवस्ताय तथा व्मावसाङ्जमक आमोजना
कृङ्जष तपि प्राप्त जम्भा ङ्जवशेष अनङ्टदान

४ कयोड

प्राप्त कङ्टर ङ्जवशेष अनङ्टदान

८४ कयोड ९० राख

५४ कयोड

ङ्जवशेष य सभऩङ्टयक गयी प्राप्त कङ्टर अनङ्टदान

२ अफि, ६६ कयोड, ६८ राख

२ अफि ३ कयोड
८८ राख
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ऩङ्चयच्छे द ३

गण्डकी प्रदे शको अवस्था
३.१ आङ्झथक
ि अवस्था
आङ्झथक
ि वषि २०७५/२०७६ को याङ्जष्डम रे खा त्माङ्क अनङ्टसाय गण्डकी प्रदे शको कङ्टर गाहिस्थ उत्ऩादन रू २
खफि ८८ अफि अनङ्टभान गङ्चयएकोभा सॊ शोङ्झधत मथाथि कङ्टर गाहिस्थ उत्ऩादन रू ३ खफि, ८ अफि, ९१ कयोड
ङ्झथमो। याङ्जष्डम अथितन्त्रभा जस्तै प्रदे श अथितन्त्रभा

ऩङ्झन कोयोना बाइयसको असय उल्रे खनीम रुऩभा दे ङ्ञखएको

छ। गण्डकी प्रदे शको कङ्टर गाहिस्थ उत्ऩादनको वृङ्जिदय रकडाउनको ऩङ्जहरो दङ्टई भङ्जहना चै र य वैशाखराई
ऩङ्चयदृश्म १ य चै र दे ङ्ञख असाय चाय भङ्जहनराई ऩङ्चयदृश्म २ गयी आ.व २०७६/०७७ भा आधायबूत भूल्मभा
बएको आङ्झथक
ि
वृङ्जद्ध गणना गङ्चयएको छ। ऩङ्चयदृश्म १ अनङ्टसाय प्रदे शको कङ्टर गाहिस्थ उत्ऩादन २.६८
प्रङ्झतशतको वृङ्जद्धभा खङ्टङ्ञम्चएको अनङ्टभान गङ्चयएकोभा रकडाउन रङ्ञम्फदै गएय असायसम्भ गई चाय भङ्जहनाको
असयराई ऩङ्चयदृश्म २ भा गणना गदाि प्रदे शको कङ्टर गाहिस्थ उत्ऩादन (आङ्झथक
ि ) वृङ्जद्धदय अझ खङ्टङ्ञम्चएय २.२९
प्रङ्झतशतभा झये को अनङ्टभान छ ।
अनङ्टभाङ्झनत त्माङ्क अनङ्टसाय गण्डकी प्रदे शको कङ्टर गाहिस्थ उत्ऩादनभा ऩङ्चयदृश्म १ अनङ्टसाय आङ्झथक
ि
वषि
२०७६/०७७ वषि रू ३

खफि, ३५ अफि, २५ कयोड हङ्टने अनङ्टभान गङ्चयएको ङ्झथमो । मो अनङ्टभान अऩेङ्ञऺत

कङ्टर गाहिस्थ उत्ऩादन रू ३ खफि, ५४ अफि, ५७

कयोडबन्त्दा रू १९ अफि ३१ कयोडरे कभी हो (ताङ्झरका

३.१) ऩङ्चयदृश्म २ अनङ्टसाय कङ्टर गाहिस्थ उत्ऩादन रू ३ खफि २६ अफि ७८ कयोडभा झने अनङ्टभान गङ्चयएको
हङ्टदा मो अनङ्टभान अऩेङ्ञऺत कङ्टर उत्ऩादन रू ३ खफि, ५४ अफि, ५७ कयोड बन्त्दा रू २७ अफि ७९ कयोडरे
कभी हो। ऩङ्चयदृश्म २ अनङ्टसाय कङ्टर ऺङ्झतभध्मे कृङ्जष तथा वनतपि कङ्चयफ रू. ४ अफि ४२ कयोड,
भत्स्मऩारनभा १ कयोड, खानी तथा उत्खननतपि रू. आठ कयोड ७० राख, उद्योग तथा उत्ऩादनतपि रु ८५
कयोड, ङ्झनभािणतपि रू. ३ अफि गाहिस्थ ६० कयोड, थोक तथा खङ्टद्रा व्माऩाय ऺेरभा रू. दङ्टई अफि सात कयोड,
होटर तथा ये स्टङ्ट याॉ ऺेरभा रू. २ अफि ४२ कयोड, मातामात सञ्चाय ऺेरभा रू. दङ्टई अफि ८ कयोड, घयजग्गा य
घय फहार ऺेरभा रू. ५५ कयोड, साभान्त्म प्रशासन तपि ४८ कयोड, ङ्ञशऺाभा ६७ कयोड, स्वास््म तथा
साभाङ्ञजक कामिभा २७ कयोड, य अन्त्म साभङ्टदाङ्जमक तथा साभाङ्ञजक कामिभा रू १ अफि २९ कयोडको ऺङ्झत
बएको अनङ्टभान छ। सयकायराई अप्रत्मऺ कय (भूल्म अङ्झबवृङ्जि, बन्त्साय तथा अन्त्त्शङ्टल्क) तपि रू. ७ अफि
१५ कयोडको ऺङ्झत बएको अनङ्टभान छ (ताङ्झरका ३.१)।
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ताङ्झरका ३.१: गण्डकी प्रदे शको कङ्टर गाहिस्थ उत्ऩादनभा कोङ्झबडको कायण बएको नोक्सानी
प्रचङ्झरत भूल्मभा
क्र

ऺेरहरु

सॊ.

१

कृङ्जष तथा वन

२

भत्स्मऩारन

३

२०७५/

२०७५/

२०७६/

०७६ को

०७६ को

०७७ को

अनङ्टभाङ्झनत

वास्तङ्जवक

अऩेङ्ञऺत

रु राखभा
ऩङ्चयदृश्म १
२०७६/
०७७ को

ऩङ्चयदृश्म २
अनङ्टभाङ्झनत

२०७६/

अनङ्टभाङ्झनत

नोक्सानी

०७७ को

नोक्सानी

अनङ्टभाङ्झनत

अनङ्टभाङ्झनत

८५,१९१

८१,८६८

92,319

88,862

3,457

८७८९५

४४२४

८९

९८

119

115

4

१०९

१०

खानी तथा बूगबि

२,२६९

२,२६८

2,330

2,243

87

२२४३

८७

४

उद्योग/उत्ऩादन

९,१४२

९,२०६

9,563

9,102

461

८७०८

८५५

५

ङ्जवद्यङ्टत,् ग्माॉस तथा ऩानी

७,९६९

८,९२४

11,366

10,940

426

१०११२

१२५४

६

ङ्झनभािण

३२,४९४

३१,७६४

33,981

32,709

1,273

३०३७३

३६०८

७

थोक तथा खङ्टद्रा व्माऩाय

22,760

२२,६६७

24,608

23,687

922

२२४३२

२१७६

८

होटर तथा ये स्टङ्ट येण्ट

११,०१५

९,८६६

10,161

8,261

1,900

७७३५

२४२६

मातामात,बण्डायण तथा

१६,३९४

१६,२९६

16,843

15,927

916

१४७६०

२०८४

ङ्जवत्तीम भध्मस्थता

१४,८९५

१४,८९५

16,749

16,479

269

१६३२२

४२६

घयजग्गा, फहार तथा

२०,६७६

२०,६७६

23,735

23,241

494

२३१८३

५५२

९
१०
११

सञ्चाय

व्माऩाङ्चयक ङ्जक्रमाकराऩ

१२

साभान्त्म प्रशासन तथा यऺा

१०,०२२

९,७९२

12,991

12,505

487

१२५०५

४८७

१३

ङ्ञशऺा

२०,७०७

२०,९२१

25,443

24,769

674

२४७६९

६७४

९,२०९

५,८४६

7,429

7,151

278

७१५१

२७८

२२,०३९

१७,३६७

22,404

21,565

839

२११११

१२९३

२७२,४५५

310,04
2

297,55
6

12,486

२८९४०

२०६३

८

४

287,17
0

२७८६५

२०१६

२६२,५६३

298,81
8

०

८

३,२६,७

२७,७९

३०८,९१०

354,57
1

८१

०

१४
१५

स्वास््म तथा साभाङ्ञजक
कामि
साभङ्टदाङ्जमक तथा साभाङ्ञजक
सेवाका ङ्जक्रमाकराऩ

कङ्टर भूल्म अङ्झबवृङ्जद्ध (FISIM)
सभेत
कङ्टर

गाहिस्थ

उत्ऩादन

(आधायबूत भूल्मभा)
कङ्टर गाहिस्थ उत्ऩादन

२,८४,८
७१
२,७४,९
७९
२,८८,२०
६

335,258

11,649
19,313

स्रोत: केन्त्द्रीम त्माङ्क ङ्जवबागको डाटा प्रमोग गयी अध्ममन कामिदररे गणना गये को हो ।
नोट: आधायबूत भूल्मको कङ्टर गाहिस्थ उत्ऩादन बनेको सफै ङ्जक्रमाकराऩहरुको भूल्म अङ्झबवङ्जिको मोग हो य भूरत्
मसभा तरफ ज्मारा (Compensation of employees) य ङ्झभङ्ञश्रत आम (Mixed Income) सभावेश बएको हङ्टन्त्छ।
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३.२ ङ्जवत्तीम अवस्था
ॉ ी ऩङ्चयचारन य ऩङ्टज
ॉ ी ङ्झनभािणको
ङ्जवत्तीम भध्मस्थता आङ्झथक
ि ङ्जवकासका राङ्झग अल्ऩकारीन तथा दीघिकारीन ऩङ्टज
आवश्मक ऺेर हो।मस ऺेरभा उदायीकयणको नीङ्झत अवरम्वन बएऩङ्झछ उल्रे ख्म सङ्टधाय आएको छ । ङ्जवत्तीम
ॉ ीको आऩूङ्झति य भागराई ङ्जवस्ताय गनि फैंक तथा ङ्जवत्तीम सॊ स्थाहरुको उऩङ्ञस्थङ्झत फढ्दै जाॉदा ऩङ्टज
ॉ ी य कोषभा
ऩङ्टज
ॉ फढ\न गई आङ्झथक
सविसाधायणको ङ्जवत्तीम ऩहङ्टच
ि ङ्जक्रमाकराऩभा उल्रे ख्म वृङ्जद्ध हङ्टन जान्त्छ। नेऩार याष्ड फैंकको
ॉ को ङ्ञस्थङ्झत (२०२०, पागङ्टन) सम्फन्त्धी अध्ममन प्रङ्झतवेदनरे गण्डकी
हारसारै साविजङ्झनक नेऩारभा ङ्जवत्तीम ऩहङ्टच
प्रदे शका ८५ ऩाङ्झरकाहरु भध्मे ८४ ऩाङ्झरकाभा कम्तीभा एक फैंक शाखा स्थाङ्जऩत बई कायोवाय गये को
अवस्था उल्रेख गये को छ। नेऩार याष्ड फैंकको भाङ्झसक प्रङ्झतवेदन २०२० भाचिका अनङ्टसाय गण्डकी प्रदे शभा
ङ्जवङ्झबङ्ङ वगिका फैंक तथा ङ्जवत्तीम सॊ स्थाहरुका शाखाहरुको उऩङ्ञस्थङ्झत ङ्झनम्न अनङ्टसाय यहेको उल्रेख गये को छ।
सॊ स्थाहरु

वगि

शाखा सॊ ख्मा

वाङ्ञणज्म फैं क

क

५१२

ङ्जवकास फैं क

ख

२२०

ङ्जवत्त कम्ऩनी

ग

२९

रघङ्टङ्जवत्त सॊ स्था

घ

५१८

जम्भा

१२७९

प्रङ्झतशाखा जनसॊ ख्मा

३५३०

सहकायी सॊ स्था

३८२२

भाङ्झथका त्माङ्कराई हेदाि गण्डकी प्रदे शभा ङ्जवत्तीम ऩहङ्टॉचको अवस्था सन्त्तोषजनक यहेको छ। औसतभा गण्डकी
प्रदे शका फैंक तथा ङ्जवत्तीम सॊ स्थाहरुरे प्रङ्झतशाखा ३,५३० जनसङ्ख्माराई सेवा ङ्छदइयहेका छन्\। मी फैंक तथा
ङ्जवत्तीम सॊ स्थाहरुरे ङ्झनऺेऩ सङ्करन य कजाि प्रवाहका अङ्झतङ्चयक्त ङ्जवप्रेषण आप्रवाहभा मोगदान गङ्चययहेका छन्।
मसफाहेक मस प्रदे शभा ३,८२२ ङ्जवङ्झबङ्ङ खारे सहकायी सॊ स्थाहरुरे ऩङ्झन राखौं जनसङ्ख्माराई वचत तथा
ॉ ीकोष ऩङ्चयचारन भापित् मोगदान गङ्चययहेका छन्\। त्मसफाहेक गण्डकी प्रदे शभा ङ्झफभा
ऋण य अन्त्म ऩङ्टज
कम्ऩनीहरू, कभिचायी सञ्चमकोष य नागङ्चयक रगानी कोषका शाखाहरुरे ऩङ्झन सेवा प्रदान गङ्चययहेको अवस्था
ॉ ी ऩङ्चयचारनभा मोगदान
यहेको छ। ङ्झधतोऩर कायोफायका राङ्झग सेमय दरार सॊ स्थाहरुरे ऩङ्झन दीघिकारीन ऩङ्टज
ऩङ्टर्माइयहेका छन्\। केन्त्द्रीम त्माङ्क ङ्जवबागको हारसारै प्रऺेङ्जऩत याङ्जष्डम आमरेखा ङ्जववयण अनङ्टसाय मस आ.व.
भा ङ्जवत्तीम भध्मस्थता ऺेररे कङ्टर गाहिस्थ उत्ऩादनभा ६.६२ प्रङ्झतशत मोगदान गये को य मसको वृङ्जद्धदय
५.१५ प्रङ्झतशत यहने प्रायङ्ञम्बक अनङ्टभान यहेको छ (ताङ्झरका ३.२) ।
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ताङ्झरका ३.२: गण्डकी प्रदे शका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरभा ङ्जवत्तीम सॊ स्थाको रगानी (रु राखभा)
ऺेर

२०७५ असाय

२०७६ असाय

२०७७ असाय

प्रङ्झतशत ऩङ्चयवतिन

अॊश (प्रङ्झतशत )

(१)

(२)

(५)

२०७६

२०७७

२०७६

२०७७

असाय

असाय

असाय

असाय

कृङ्जष य वन सम्फन्त्धी

10,912.45

13360.38

16409.18

22.43

22.82

6.47

6.63

भाछाऩारन सम्फन्त्धी

95.10

107.24

147.22

12.77

37.28

0.05

0.06

11007.54

13467.62

16556.40

22.35

22.93

6.52

6.69

168.81

124.88

136.30

26.03

9.14

0.06

0.06

6,435.44

5628.09

7126.70

12.55

26.63

2.72

2.88

5,422.18

7101.66

5348.05

30.97

24.69

3.44

2.16

3,667.57

26436.04

37052.83

11.70

40.16

12.80

14.96

391.56

535.72

495.33

36.82

-7.54

0.26

0.20

1,781.93

1973.87

2077.70

10.77

5.26

0.96

0.84

37867.50

41800.26

52236.91

10.39

24.97

20.24

21.10

6,726.00

6712.30

11434.87

-0.20

70.36

3.25

4.62

28,919.80

32944.16

44437.61

13.92

34.89

15.95

17.95

ङ्जवत्त, ङ्झफभा तथा अचर सम्ऩङ्ञत्त

8,954.38

10710.23

18579.93

19.61

73.48

5.18

7.50

ऩमिटन

9,414.35

10076.44

16041.43

7.03

59.20

4.88

6.48

अन्त्म सेवा

4,069.89

4378.22

6832.42

7.58

56.05

2.12

2.76

उऩबोग्म कजाि

13,319.82

13815.77

19610.74

3.72

41.94

6.69

7.92

8.90

33.97

8.90

281.6
8

73.80

0.02

0.00

अन्त्म

33,751.97

40791.79

60121.71

20.86

47.39

19.75

24.28

कङ्टर सेवा कजाि

105165.13

119462.86

177067.61

13.60

48.22

57.83

71.51

22718.17

31836.74

1760.62

40.14

94.47

15.41

0.71

176758.34

206567.47

247621.55

16.86

19.87

100.00

100.00

कङ्टर कृङ्जष कजाि
खानी सम्फन्त्धी
कृङ्जष, वन तथा ऩेम ऩदाथि
उत्ऩादन सम्फन्त्धी
गैय खाद्य वस्तङ्ट उत्ऩादन
सम्फन्त्धी
ङ्झनभािण
ङ्जवद्यङ्टत, ग्माॉस तथा ऩानी
धातङ्टका साभान उत्ऩादन,
भेङ्झसनयी तथा इरेक्रोङ्झनक
कङ्टर औद्योङ्झगक कजाि
मातामात, बण्डायण य सञ्चाय
थोक तथा खङ्टद्रा ङ्जवक्रेता

स्थानीम सयकाय

अन्त्म कजाि
जम्भा

स्रोत Mनेऩार याष्ड फैं क प्रादे ङ्ञशक कामािरम ऩोखया आङ्झथक
ि अनङ्टसन्त्धान ङ्जवबाग (२०७७)

ङ्जवक्रभ सम्वत् २०७७ असाय भङ्जहना सम्भभा गण्डकी प्रदे शका फैंक तथा ङ्जवत्तीम सॊ स्थारे कङ्टर रू २ खफि,
४७ अफि, ६२ कयोड, २१ राख, ५० हजाय ऋण ङ्जवङ्झबङ्ङ उत्ऩादनभूरक ऺेर जस्तै कृङ्जष, उद्योग य ङ्झनभािण
तथा गैयउत्ऩादन ऺेर जस्तै व्माऩाय य अन्त्म सेवा ऺेरभा रगानी गये का छन् (ताङ्झरका ३.३)। प्राथङ्झभक ऺेर
कृङ्जष तथा भत्स्मऩारनभा ६.६९ प्रङ्झतशत, ङ्छद्वतीम उत्ऩादनभूरक ऺेरभा २१.10 प्रङ्झतशत, तृतीम सेवाभूरक
48

ऺेरभा ७१.५१ प्रङ्झतशत य अन्त्म ऺेरभा 0.71 प्रङ्झतशत

ऋण प्रवाह गये का छन (ताङ्झरका ३.३)। गण्डकी

प्रदे शका ङ्जवत्तीम सॊ स्थारे २०७७ असाय सम्भभा रू ३ खफि, ७८ कयोड, ३४ राख ३६ हजाय फचत
ऩङ्चयचारन गये का ङ्झथए (ताङ्झरका ३.३)। सम्वत् २०७६ को तङ्टरनाभा मो यकभ ३९.७2 प्रङ्झतशतरे वृङ्जद्ध
बएको ङ्झथमो।
ताङ्झरका ३.३: गण्डकी प्रदे शका ङ्जवत्तीम सॊ स्थाभा बएको ङ्झनऺेऩ (रू राखभा)
ङ्ञजल्रा

२०७५ असाय (आधाय २०७६ असाय

२०७७ असाय*P ङ्ञजल्रागत अॊश

वषि)

प्रङ्झतशत ऩङ्चयवतिन

(असाय २०७७) २०७६

२०७७ असाय

असाय
गोयखा

9300.20

8484.03

13231.72

4.30

-8.78

55.96

भनाङ

456.57

774.83

1048.38

0.34

69.71

35.30

भङ्टस्ताङ

2518.22

3131.00

4062.35

1.32

24.33

29.75

म्माग्दी

4383.86

5847.61

8734.26

2.84

33.39

49.36

कास्की

111343.66

124224.00

170526.23

55.40

11.57

37.27

रभजङ्टङ

5233.59

6599.62

10677.42

3.47

26.10

61.79

तनहङ्टॉ

15645.90

19032.72

25900.71

8.41

21.65

36.09

नवरऩयासी

10520.45

15127.13

21974.83

7.14

43.79

45.27

13304.48

16471.01

21863.70

7.10

23.80

32.74

6160.46

7673.20

11039.26

3.59

24.56

43.87

10086.91

12963.75

18775.50

6.10

28.52

44.83

188954.31

220328.91

307834.36

100.00

16.60

39.72

(ऩूव)ि
स्माङ्जा
ऩवित
फागरङ्टङ
जम्भा

स्रोत् नेऩार याष्ड फैं क, प्रादे ङ्ञशक कामािरम ऩोखया, २०७७, आङ्झथक
ि अनङ्टसन्त्धान ङ्जवबाग ।

३.३ साभाङ्ञजक अवस्था
कोयोना बाइयस योगको कोङ्झबड-१९ प्रकोऩसॉग जङ्टङ्ञझयहेको गण्डकी प्रदे शको साभाङ्ञजक ङ्ञस्थङ्झत साभान्त्मतमा
सकायात्भक दे ङ्ञखन्त्छ। ङ्जवद्यङ्टत सेवाको ऩहङ्टॉचभा उल्रे ख्म वृङ्जद्ध बएको छ। आधायबूत खानेऩानीको ऩहङ्टॉचभा ऩङ्झन
वृङ्जद्ध बएको छ। घयभा टे ङ्झरङ्झबजन, कम्ऩङ्टटय, भोवाइर य इन्त्टयनेट प्रमोग गनेको प्रङ्झतशत उल्रे ख्म भाराभा
वृङ्जद्ध बएको छ (ताङ्झरका ३.४)।
ताङ्झरका ३.४: गण्की प्रदे शको साभाङ्ञजक अवस्था
क्र.स
१

साभाङ्ञजक सूचक

२०७५।०७६ (आधाय फषि)

ङ्झफद्यङ्टतभा ऩहङ्टॉच ऩङ्टगेको जनसॊ ख्मा (%)

२

आधायबूत खानेऩानीभा ऩॊ हॉच
ङ्ट ऩङ्टगेको जनसङ्ख्मा (%)

३

१५ दे ङ्ञख २४ फषिको साऺयता दय (%)
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२०७६।०७७
८२.५

९८.९

९१.१

९४.९

९७.१

९५

क्र.स

साभाङ्ञजक सूचक

२०७५।०७६ (आधाय फषि)

२०७६।०७७

४

घयभा टे ङ्झरङ्झबजन बएका घय ऩङ्चयवाय (%)

६३.२

६७.०

५

घयभा कम्ऩङ्टटय बएका घय ऩङ्चयवाय (%)

१३.०

१८.०

६

भोफाइर पोन बएका घय ऩङ्चयवाय (%)

९२

९३.२

७

इन्त्टयनेट प्रमोग गने जनसॊ ख्मा (%)

४८

६६.४

८

१५ दे ङ्ञख ४९ फषिका भङ्जहराको प्रजनन दय (फच्चा

२.०

१.८

६८.३

८९.३

२७

३०

सङ्ख्मा)
९

स्वास्थ सॊ स्थाभा फच्चा जन्त्भाउने १५ दे ङ्ञख ४९
फषिका भङ्जहराको (%)

१०

५ फषिभङ्झङ्ट नका फार भृत्मङ्टदय

(प्रङ्झतहजाय जीङ्जवत

जन्त्भभा)
११

फार भृत्मङ्टदय (प्रङ्झतहजाय जीङ्जवत जन्त्भभा)

२३

२७

१२

ङ्ञशशङ्ट भृत्मङ्टदय (प्रङ्झतहजाय जीङ्जवत जन्त्भभा)

१५

१८

१३

ऩूणि खोऩ ऩाएका २ वषि भङ्टङ्झनका फच्चा (%)

९३

८७.९

१४

भानफ ङ्जवकास सूचकाङ्क

०.५९

०.६१

नोट: आधाय वषि २०७५।०७६ का त्माङ्क नेऩार जनसाङ्ञङ्ख्मक सफे ऺण २०७२ य २०७७/०७८ का त्माङ्क नेऩार
फहङ्टसूचक प्रङ्झतवेदन २०७७ फाट साबाय गङ्चयएका हङ्टन।

स्वास््म सॊ स्थाभा फच्चा जन्त्भाउने १५ दे ङ्ञख ४९ वषिका भङ्जहराको सङ्ख्मा ६८ प्रङ्झतशतवाट फढे य ८९
प्रङ्झतशत ऩङ्टगेको छ। सभग्रभा भङ्जहराको प्रजनन दय प्रङ्झतस्थाऩन तहबन्त्दा तर झङ्चयसकेको छ। त्मस्तै गयी,
भानव ङ्जवकास सूचकाङ्कभा ऩङ्झन सकायात्भक वृङ्जद्ध बएको छ (ताङ्झरका ३.४)। मही अवङ्झधभा अऩवादका
रूऩभा ५ वषिभङ्झङ्ट नको फारभृत्मङ्टदय, फारभृत्मङ्टदय य

ङ्ञशशङ्ट भृत्मङ्टदय (प्रङ्झतहजाय जीङ्जवत जन्त्भभा) फढे को

दे ङ्ञखएकारे जनस्वास्थ कामिक्रभराई थऩ सङ्टदृढ गनङ्टऩ
ि ने दे ङ्ञखन्त्छ।

३.४ बौङ्झतक ऩूवािधायको अवस्था
बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास ऺेरभा गण्डकी प्रदे शको अवस्था सन्त्तोषजनक छ (ताङ्झरका ३. ५)। प्रदे शभा ङ्झनभािण
गङ्चयएका जरङ्जवद्यङ्टत आमोजनाहरूको कङ्टर जङ्झडत ऺभता ५०८.७६ भेघावाट ऩङ्टगेको छ बने ङ्झनभािणाधीन
आमोजनाहरूको कङ्टर जङ्झडत ऺभता ८६९.८५ भेघावाट ऩङ्टगेको छ। ङ्जवद्यङ्टतभा ऩहङ्टॉच ऩङ्टगेको घयऩङ्चयवाय ९८.९
प्रङ्झतशत ऩङ्टगेको छ बने आङ्झथक
ि वषि २०७७/७८ भा शतप्रङ्झतशत घय ऩङ्चयवायभा ङ्जवद्यङ्टतभा ऩहङ्टॉच ऩङ्टग्ने आधाय
तमाय बएको छ। त्मस्तै केन्त्द्रीम प्रसायण राइन भापित ङ्जवद्यङ्टतभा ऩहङ्टॉच ऩङ्टगक
े ा घयऩङ्चयवाय ९२.७९ प्रङ्झतशत
ऩङ्टगेको छ। स्माङ्जा य ऩवितका शतप्रङ्झतशत घयऩङ्चयवायभा केन्त्द्रीम प्रसायण राइनको ङ्जवद्यङ्टत ऩङ्टगेको छ।
गोयखाको च ङ्टभनङ्टब्री, भनाङको नापि ङ्ट , नवरऩङ्टयको फौदीकारी य फङ्टङ्झरङगटाय गाउॉऩाङ्झरकाहरूभा केन्त्द्रीम प्रसायण
राइन ऩङ्टगेको छै न। प्रदे श सयकाय य स्थानीम तह अन्त्तगित धङ्टरे कच्ची सडक, ६,७०० की.भी, ग्राबेर
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सडक ३,५३६ की.भी. य कारोऩरे सडक १०७३ गयी सडकहरुको सञ्जार ११,२९८ की.भी. ऩङ्टगेको छ।
प्रदे शको ३,५१,५९७ हेक्टय कृङ्जषमोग्म बू–बागभध्मे २,७२,४८८ हेक्टय अथाित ् ७७.५ प्रङ्झतशत जग्गा
ङ्झसॉचाइ मोग्म यहेकोभा ५०,१३८ हेक्टय अथाित ् १८.४ प्रङ्झतशत ङ्झसॉचाई मोग्म जग्गाभा फाह्रै भङ्जहना ङ्झसॉचाइ
ऩङ्टगेको छ। आधायबूत खानेऩानीभा ऩहङ्टॉच ऩङ्टगेको घयऩङ्चयवाय ९७.२ प्रङ्झतशत ऩङ्टगेको छ बने उच्च–
भध्मभस्तयको खानेऩानीभा ऩहङ्टॉच ऩङ्टगेका घयऩङ्चयवाय २० प्रङ्झतशत ऩङ्टगेको छ।
ताङ्झरका ३.५: गण्डकी प्रदे शको बौङ्झतक ऩूवािधाय ऺेरको ङ्ञस्थङ्झत
क्र.

सूचक

एकाई

सॊ.
१

प्रदे शभा ङ्झनभािण गङ्चयएका जरङ्जवद्यङ्टत

आधाय वषि

आङ्झथक
ि फषि

०७५।०७६ को

०७६।०७७ को

अवस्था

अवस्था

भे.वा.

४४८.५

५०८.७६

भे.वा.

६५४

८६९.८५

८२.२

९८.९

आमोजनाहरुको जङ्झडत ऺभता
२

प्रदे शभा ङ्झनभािणाधीन जरङ्जवद्यङ्टत आमोजनाहरुको
जङ्झडत ऺभता

३

ङ्जवद्यङ्टतभा ऩहङ्टॉच ऩङ्टगेको घयऩङ्चयवाय

प्रङ्झतशत

४

केन्त्द्रीम प्रसायण। ङ्जवतयण राइन भापित

प्रङ्झतशत

५

प्रङ्झतव्मङ्ञक्त प्रङ्झतवषि ङ्जवद्यङ्टत खऩत

६

प्रदे श सयकाय तथा स्थानीमतह अन्त्तगितका

ङ्जवद्यङ्टतभा ऩहङ्टॉच ऩङ्टगेका घयऩङ्चयवाय

ङ्जक.वा.घ

९२.७९
१९३

२१६

ङ्जक.भी.

११,२९८

सडक
७

धङ्टरे कच्ची सडक

ङ्जक.भी.

६,७००

८

ग्राबेर सडक

ङ्जक.भी.

३,५३६

९

कारोऩरे सडक

ङ्जक.भी.

१,०७३

१०

फाह्रै भङ्जहना ङ्झसॊङ्ञचत बू–बाग

प्रङ्झतशत

१८.४

११

आधायबूत खानेऩानीभा ऩहङ्टॉच ऩङ्टगेको घयऩङ्चयवाय

प्रङ्झतशत

९१.७

९७.२

स्रोत: अथि भन्त्रारमको आङ्झथक
ि
वषि २०७६।०७७ को आङ्झथक
ि
सवेऺण प्रङ्झतवेदन; नेऩार जनसाङ्ञङ्ख्मक सवेऺण

२०७२ य २०७७/०७८ का त्माङ्क; नेऩार फहङ्टसूचक प्रङ्झतवेदन २०७७; गण्डकी प्रदे शको ङ्ञस्तङ्झथ ऩर २०७५; गण्डकी
ॉ ाई गङ्टरुमोजना २०७७।
प्रदे शको ऊजाि ऺेरको सूची ऩर, २०७७; याङ्जष्डम ङ्झसच

३.५ सङ्टशासन य रोकतन्त्रको अवस्था
सङ्टशासन य रोकतन्त्र अन्त्तयगत गण्डकी प्रदे श सयकायरे ङ्जवकास, शङ्टशासन य रोकतन्त्रका राङ्झग ङ्झनभािण
गये का कानूनहरू, फेरूजङ्टको ङ्ञस्थङ्झत, य अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन ऩद्धङ्झतफाये सॊ ङ्ञऺप्त ङ्जववेचना गङ्चयएको छ।
क) गण्डकी प्रदे शरे ङ्जवकास शङ्टशासन य रोकतन्त्रका राङ्झग ङ्झनभािण गये का कानूनहरु
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आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ को असाय भसान्त्तसम्भभा गण्डकी प्रदे श सबारे ङ्जवकास, शङ्टशासन य रोकतन्त्रको
सङ्टदृढीकयणका राङ्झग ४१ कानूनहरु ङ्झनभािण गये को छ। ङ्झनभािण बएका भङ्टख्म कानूनहरु : १. प्रदे श स्तयका
केही ङ्झरखत प्रभाणीकयण ऐन, 2074, २. प्रदे श आङ्झथक
ि
कामिङ्जवङ्झध ऐन, २०७४/०७५, ३. प्रदे श सबाका
ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्महरुको ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा सङ्टङ्जवधा सम्फन्त्धी ऐन, 2074, ४. भन्त्रीको ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा
सङ्टङ्झफधा सम्फन्त्धी ऐन, 2074,

५. प्रदे श ङ्जवङ्झनमोजन ऐन, २०७४/०७५, ६. स्थानीम तहको सबा सञ्चारन

ऐन, 2074, ७. प्रदे श आङ्झथक
ि कामिङ्जवङ्झध ऩङ्जहरो सॊ शोधन ऐन, 207५, ८. कय तथा गैयकय याजस्व सम्फन्त्धी
ऐन, 207५, ९. प्रदे श ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, 207५, १०. आङ्झथक
ि
ऐन, 207५, ११. ङ्जवङ्झनमोजन ऐन,
२०७५/०७६, १२. प्रदे श आकङ्ञस्भक कोष, २०७५, १३. स्थानीम तहको कानून ङ्झनभािण प्रङ्जक्रमा सम्फन्त्धी
ऐन, २०७५, १४. खोऩ सेवा ऐन, २०७५, १५. प्रदे श दङ्टग्ध ङ्जवकास फोडि ऐन, २०७५,

१६. भङ्टख्म

न्त्मामाङ्झधवक्ताको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय तथा सेवाका सति सम्फन्त्धी ऐन, २०७५, १७. केही प्रदे श कानून
सॊ शोधन ऐन, २०७५, १८. प्रशासकीम कामिङ्जवङ्झध ऐन, २०७५, १९. वय, ङ्जऩऩर, शभी य चौतायो सॊ यऺण ऐन,
२०७५, २०. सहकायी ऐन, २०७५, २१. तार सॊ यऺण तथा ङ्जवकास प्राङ्झधकयण ऐन, २०७५, २२. प्रदे श
औद्योङ्झगक व्मवसाम ऐन, २०७५, २३. गण्डकी प्रदे श प्रङ्ञशऺण ऐन, २०७५, २४. सङ्टतॉजन्त्म ऩदाथि ङ्झनमन्त्रण
तथा ङ्झनमभन ऐन, २०७६, २५. ङ्जवङ्झनमोजन ऐन, २०७६, २६. आङ्झथक
ि ऐन, २०७६, २७. प्रदे श रोकसेवा
आमोग ऐन, २०७६, २८. ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा सङ्टङ्जवधा सम्फन्त्धी केही प्रदे श कानूनराई सॊ शोधन गने ऐन, २०७६,
२९. प्रदे श सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, २०७६, ३०. गण्डकी ङ्जवश्वङ्जवद्यारम ऐन, २०७६, ३१. प्रदे श
सङ्टशासन ऐन, २०७६, ३२. गण्डकी प्रदे श ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध प्रङ्झतष्ठान ऐन, २०७६, ३३. प्रदे श वातावयण
सॊ यऺण सम्फन्त्धी ऐन, २०७६, ३४. गण्डकी प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभ प्रङ्झतष्ठान ऐन, २०७७
३५. गाउॉसबा, नगयसबा य ङ्ञजल्रा सभन्त्वम सङ्झभङ्झतका सदस्मरे ऩाउने सङ्टङ्जवधा सम्फन्त्धी ऐन, २०७७, ३६.
प्रदे श रोकसेवा आमोगका ऩदाङ्झधकायीको ऩाङ्चयश्रङ्झभक, सेवाका सति य सङ्टङ्जवधा सम्फन्त्धी ऐन, २०७७, ३७.
आङ्झथक
ि ऐन, २०७७, ३८. ङ्जवङ्झनमोजन ऐन, २०७७, ३९. प्रदे श ङ्जवकास सङ्झभङ्झत ऐन, २०७७,

४०. प्रदे श

्
सबा सङ्ञचवारम सम्फन्त्धी ऐन, २०७७, य ४१. गण्डकी प्रऻा प्रङ्झतष्ठान ऐन, २०७७ प्रभङ्टख हङ्टन।
ख) गण्डकी प्रदे श सयकाय य स्थानीम तहको फेरूजङ्टको ङ्ञस्थङ्झत
गण्डकी प्रदे श सयकाय य भातहतका कामािरमको फेरूजङ्ट: भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमरे गण्डकी प्रदे श
सयकाय य भातहतका १४९ कामािरमरे आङ्झथक
ि वषि २०७५/०७६ भा गये का खचिको रू २३ अफि ८९
कयोड २७ राखको रेखा ऩङ्चयऺण आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा सम्ऩङ्ङ गयी ५७औ ँ प्रङ्झतवेदन साविजाङ्झनक
गये को छ। उक्त प्रङ्झतवेदन अनङ्टसाय गण्डकी प्रदे श सयकाय य भातहतका कामािरमरे आङ्झथक
ि
वषि
२०७५/०७६ भा गये को कङ्टर खचि भध्मे ऩेस्की यकभ सङ्जहत ६.८८ प्रङ्झतशत य ऩेस्कीफाहेक ४.७० प्रङ्झतशत
यकभ फेरूजङ्ट दे खाएको छ (ताङ्झरका ३.६)।
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ताङ्झरका ३.६: गण्डकी प्रदे श सयकाय य भातहतका कामािरमरको आङ्झथक
ि वषि २०७५/०७६ को फेरुजङ्ट (रु राखभा)
प्रदे श नॊ

रेखा

ऩङ्चयऺण

गङ्चयएको

रेखाऩयीऺण

ऩेस्की

फेरूजङ्टभध्मे

रेखाऩयीऺण

यकभ

सङ्जहत

ऩेस्की यकभ

यकभको

कामािरम

फेरूजङ्ट

सङ्ख्मा

यकभ

ऩेस्कीफाहेक
तङ्टरनाभा

फेरूजङ्ट प्रङ्झतशत

फेरूजङ्ट प्रङ्झतशत

१

२००

३४६६४९
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गण्डकी प्रदे शका स्थानीम तहको फेरूजङ्ट: भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमरे गण्डकी प्रदे शका ८५ स्थानीम तहरे
आङ्झथक
ि वषि २०७५/०७६ भा गये को खचिको रू ८० अफि ६४ कयोड ५८ राखको रेखा ऩङ्चयऺण आङ्झथक
ि
वषि २०७६/०७७ भा सम्ऩङ्ङ गयी ५७औ ँ प्रङ्झतवेदन साविजाङ्झनक गये को छ। उक्त प्रङ्झतवेदन अनङ्टसाय गण्डकी
प्रदे शका स्थानीम तहरे आङ्झथक
ि वषि २०७५/०७६ भा गये को कङ्टर खचिभध्मे ऩेस्की यकभ सङ्जहत ३.५२
प्रङ्झतशत य ऩेस्कीफाहेक २.७६ प्रङ्झतशत यकभ फेरूजङ्ट दे खाएको छ (ताङ्झरका ३.७)। भहारे खा ऩयीऺकको
कामािरमरे दे खाएका स्थानीम तहका फेरूजङ्ट सम्फन्त्धी भङ्टख्म सवारहरु ङ्झनम्न अनङ्टसाय छन:



स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ फभोङ्ञजभ फजेट तथा कामिक्रभको प्राथङ्झभकीकयणका आधाय
तमाय गयी स्रोत अनङ्टभान तथा सीभा ङ्झनधाियणका आधायभा अफण्डा नयाखी आमव्ममको अनङ्टभान ऩेस
गनङ्टऩ
ि ने व्मवस्था छ। केही स्थानीम तहरे अफण्डाभा यकभ ङ्जवङ्झनमोजन गयी खचि गये का छन।



ङ्जवकास साझेदाय सॊ स्थाफाट प्राप्त अनङ्टदान खचि गयी सोधबनाि भाग गनङ्टऩ
ि नेभा केही स्थानीमतहरे
सोधबनाि भाग नगयी ङ्झसधै खचि जनाएकारे नेऩार सयकायभा आङ्झथक
ि दाङ्जमत्व थङ्जऩएको छ।



स्थानीम तहभा प्राकृङ्झतक स्रोतको ङ्जवक्रीफाट यकभ सङ्करन बएकोभा अन्त्तय सयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन
ऐन, २०७४ फभोङ्ञजभ ङ्जवबाज्म यकभ प्रादे ङ्ञशक सयकायभा हस्तान्त्तयण बएको छै न।



स्थानीम तहरे फषािन्त्तभा ऩङ्झन काभ गयाईयहेका छन। फषािन्त्तभा काभ गयाउॉदा काभको गङ्टणस्तय य
ङ्छदगोऩनाभा असय ऩने दे ङ्ञखएकारे आषाढभा खचि गने प्रवृङ्झतभा सङ्टधाय बएको छै न ।



केही स्थानीम तहरे आन्त्तङ्चयक रे खा ऩयीऺण सम्ऩङ्ङ गये का छै नन्। रेखा ऩयीऺण गयाएका केही
स्थानीम तहरे सभऩङ्टयक, ङ्जवशेष य आन्त्तङ्चयक याजस्वको आन्त्तयीक रे खा ऩयीऺण गयाएका छै नन्।
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स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७८ (५) फभोङ्ञजभ हये क स्थानीम तहरे साविजाङ्झनक
सेवा प्रवाहराई ऩायदशॉ, उत्तयदामी य जवापदे ही फनाउन साविजाङ्झनक ऩयीऺण, साभाङ्ञजक ऩयीऺण तथा
ङ्ट ाइ जस्ता कामिक्रभ सञ्चारन गयी ङ्जवत्तीम जवापदे ङ्जहताराई प्रबावकायी फनाउने
साविजाङ्झनक सङ्टनव
ङ्ट ाइ, साविजाङ्झनक
व्मवस्था छ। अङ्झधकाॊश स्थानीम तहरे सयोकायवारा सङ्जहतको साविजाङ्झनक सङ्टनव
ऩयीऺण, तथा साभाङ्ञजक ऩयीऺण नगयाएकारे ऩायदङ्ञशत
ि ा य जवापदे ङ्जहताको ऩारना बएको मङ्जकन गनि
सङ्जकएन।

ताङ्झरका ३.७: गण्डकी प्रदे शका स्थानीम तहको आङ्झथक
ि वषि २०७५/०७६ को फेरुजङ्ट (रु राखभा)
प्रदे श नॊ

रेखा

ऩयीऺण

गङ्चयएको

स्थानीम तहको

रेखाऩयीऺण

ऩेस्कीसङ्जहत

फेरुजङ्टभध्मे

रेखाऩयीऺण

ऩेस्कीफाहेक

यकभ

फेरूजङ्ट

ऩेस्की यकभ

यकभको

तङ्टरनाभा

फेरूजङ्ट प्रङ्झतशत

यकभ
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ग) गण्डकी प्रदे शभा अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनको व्मवस्था
नीङ्झत, मोजना, कामिक्रभ तथा आमोजनाको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन गनिका राङ्झग भङ्टख्मभन्त्रीको अध्मऺताभा
प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झत, ङ्जवबागीम भन्त्रीको अध्मऺताभा भन्त्रारमस्तयीम ङ्जवकास सभस्मा
सभाधान सङ्झभङ्झत, भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामािरमभा प्रभङ्टख सङ्ञचवको नेतत्ृ वभा प्रदे श सङ्ञचवस्तयीम
अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झत य भन्त्रारमभा सहसङ्ञचव वा उऩसङ्ञचवको नेतत्ृ वभा अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन
भहाशाखा तथा शाखाको व्मवस्था गङ्चयएको छ। भन्त्रारमहरूरे गये का अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन कामिको
अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगरे गने व्मवस्था गङ्चयएको छ।
प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झत: गण्डकी प्रदे शका ङ्जवकास नीङ्झत, मोजना, कामिक्रभ तथा आमोजना
कामािन्त्वमनको प्रगङ्झत सभीऺा, सभस्माको सभाधान रगामत नीङ्झतगत ङ्जवषमभा काभ गनिका राङ्झग अनङ्टगभन तथा
भूल्माङ्कन सम्फन्त्धी सवोच्च सॊ मन्त्रका रूऩभा भङ्टख्मभन्त्रीको अध्मऺताभा प्रदे श सयकायका भन्त्री, प्रदे श नीङ्झत
तथा मोजना आमोगका उऩाध्मऺ, प्रभङ्टख सङ्ञचव, प्रदे श मोजना आमोगका सदस्म, ङ्ञजल्रा सभन्त्वम भहासॊ घ
गण्डकी प्रदे शका अध्मऺ, नगयऩाङ्झरका भहासॊ घ गण्डकी प्रदे शका अध्मऺ, गाउॉऩाङ्झरका भहासॊ घ गण्डकी
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प्रदे शका अध्मऺ, आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारमका सङ्ञचव, य प्रदे श सयकायरे तोकेका प्रदे शङ्झबरका
स्थानीम तहका प्रभङ्टख, उऩप्रभङ्टख तथा अध्मऺ तथा उऩाध्मऺहरू भध्मे नौ जना सदस्म य प्रदे श नीङ्झत तथा
मोजना आमोगका सङ्ञचव सदस्म सङ्ञचव यहने गयी प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झत गठन गयीएको छ।
सङ्झभङ्झतको फैठक साभान्त्मत् प्रत्मेक चौभाङ्झसकभा एक ऩटक फस्ने गयी एक वषिभा तीन ऩटक फस्दछ । मस
सङ्झभङ्झतरे प्रदे श सयकायका ङ्जवङ्झबङ्ङ भन्त्रारम तथा ङ्झनकामफाट सञ्चाङ्झरत कामिक्रभ वा आमोजना कामािन्त्वमनको
अवस्था य प्रगङ्झतफाये चौभाङ्झसक य वाङ्जषक
ि
सभीऺा गने, कामिक्रभ वा आमोजना कामािन्त्वमन तहभा बएका
अन्त्तय–भन्त्रारमगत, नीङ्झतगत एवभ् कानूनी ङ्जवषमभा दे ङ्ञखएका सभस्मा सभाधान गने, कामिक्रभ वा आमोजना
कामािन्त्वमनभा दे ङ्ञखएका सभस्माको अध्ममन तथा भूल्माङ्कन गयाई उङ्ञचत सभाधान गने, प्रदे शङ्झबर यहेका
स्थानीम तहराई प्रदान गङ्चयएका ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायका अनङ्टदान (ससति, सभऩूयक, ङ्जवशेष) को उऩमोग य सो का
नङ्झतजाहरुको प्रगङ्झत सभीऺा गने, स्थानीम तहभा गङ्चयने अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन कामिको सभन्त्वम गने, य
प्रदे शस्तयीम ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको फैठकफाट सभाधान हङ्टन नसकेका याङ्जष्डमस्तयका सभस्माको
सभाधानका राङ्झग उऩमङ्टक्त उऩाम सङ्जहतको प्रस्ताव याङ्जष्डम ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतभा रै जाने काभ
गदिछ।
भन्त्रारमस्तयीम ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झत: गण्डकी प्रदे शका ङ्जवकास नीङ्झत, मोजना, कामिक्रभ तथा
आमोजना कामािन्त्वमनको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सम्फन्त्धी कामि गनि य ङ्जवकास सभस्मा भन्त्रारम स्तयभै
सभाधान गनि प्रदे श सयकायका सफै भन्त्रारमहरुभा भन्त्रारमस्तयीम ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको
व्मवस्था गयीएको छ।भन्त्रारमस्तयीम ङ्जवकास सभस्मा सभधान सङ्झभङ्झत सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रीको अध्मऺताभा
याज्मभन्त्री, सहामक भन्त्री, प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगको सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवषम हेने सदस्म, सम्फङ्ञन्त्धत
भन्त्रारमका सङ्ञचव, आङ्झथक
ि
भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारमका सङ्ञचव, भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को
कामािरमभा सङ्टशासन हेने सङ्ञचव, सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनदे शनारमका प्रभङ्टख, सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रारमका मोजना भहाशाखा
प्रभङ्टख सदस्म य सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रारमका अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन भहाशाखा तथा शाखा प्रभङ्टख सदस्म सङ्ञचव
यहेको भन्त्रारमस्तयीम ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झत गठन गङ्चयएको छ।सङ्झभङ्झतको फैठक एक वषिभा
कम्तीभा तीन ऩटक फस्छ। मसयी फैठक फस्दा प्रत्मेक चौभाङ्झसक अवङ्झधभा प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा सभाधान
सङ्झभङ्झतको फैठक फस्नङ्टबन्त्दा अगाङ्झड नै फस्दछ। मस सङ्झभङ्झतरे आफ्नो भन्त्रारम य अन्त्तगित कामािन्त्वमन
गङ्चयएका नीङ्झत, मोजना, कामिक्रभ तथा आमोजनाको कामािन्त्वमन ङ्ञस्थङ्झतको सभीऺा गने , सभीऺा गदाि कामिक्रभ
तथा आमोजनाको कामािन्त्वमनभा दे ङ्ञखएका सभस्माहरूका फाये भा छरपर गयी सभाधान गने, भन्त्रारम तथा
सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवबागको भातहतभा सञ्चाङ्झरत आमोजनाहरुको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन तोङ्जकएको सॊ मन्त्रफाट बए,
नबएको ङ्झनक्मौर गयी आवश्मक ङ्झनदे शन ङ्छदने, प्रदे शङ्झबर यहेका स्थानीम तहराई प्रदान गङ्चयएका ङ्जवङ्झबङ्ङ
प्रकायका अनङ्टदानको उऩमोग य सोको नङ्झतजाहरुको प्रगङ्झतको सभीऺा गने,

कङ्टनै कामिक्रभ वा आमोजना

कामािन्त्वमनभा दे ङ्ञखएका सभस्मा, भन्त्रारमस्तयफाट सभाधान हङ्टन नसकेका ङ्जवषमभा ङ्झरनङ्टऩने ङ्झनणिमका
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ङ्जवकल्ऩहरु ऩङ्जहचान गयी ङ्झसपाङ्चयस सङ्जहत प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगभापित् प्रदे श ङ्जवकास सभस्मा
सभाधान सङ्झभङ्झतभा ऩठाउने जस्ता अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सम्फन्त्धी कामि गदिछ।
प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोग: प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोग प्रदे श सयकायराई मोजना तजङ्टभ
ि ा, अनङ्टगभन
तथा भूल्माङ्कन य नीङ्झत ङ्झनभािणभा सल्राह ङ्छदने सवोच्च ङ्झनकाम हो।मसरे प्रदे श गौयवका आमोजनाहरुको
ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन गयी सम्फङ्ञन्त्धत आमोजना कामािन्त्वमन गने ङ्झनकाम तथा भन्त्रारमराई
ऩृष्ठऩोषण प्रदान गदिछ।आमोगरे प्रदे शका नीङ्झत, प्राथङ्झभकताभा ऩये का आमोजना तथा ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सञ्चारन
हङ्टने कामिक्रभहरुको भध्मावङ्झध अथवा अङ्ञन्त्तभ भूल्माङ्कन गयी नीङ्झत तथा कामिक्रभहरुको ङ्झनभािण प्रभाणभा
आधाङ्चयत फनाउन ऩृष्ठऩोषण गदिछ।
प्रदे श ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म सभन्त्वम, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झत: ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मसॉग सम्फङ्ञन्त्धत नीङ्झत,
मोजना, कामिक्रभ य आमोजना कामािन्त्वमनको सभन्त्वम, अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन गने प्रमोजनाथि प्रदे श नीङ्झत तथा
मोजना आमोगका उऩाध्मऺको सॊ मोजकत्वभा प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगका सदस्म, सफै भन्त्रारमका
सङ्ञचव, गण्डकी प्रदे श उद्योग वाङ्ञणज्म सॊ घका अध्मऺ, उद्योग ऩङ्चयसॊ घका अध्मऺ, चेम्फसि अप कभसिका
अध्मऺ, सहकायी भहासॊ घका अध्मऺ, गैय सयकायी सॊ स्था भहासॊ घका अध्मऺ, प्रदे शङ्ञस्थत ङ्जवश्वङ्जवद्यारमका
प्रङ्झतङ्झनङ्झध, भेङ्झडकर एसोङ्झसमसनका अध्मऺ, इङ्ञन्त्जङ्झनमङ्चयङ एसोङ्झसएसनका अध्मऺ, ऩरकाय भहासङ्घका अध्मऺ,
ङ्ञजल्रा सभन्त्वम भहासॊ घ गण्डकी प्रदे शका प्रङ्झतङ्झनङ्झध, गाउॉऩाङ्झरका भहासॊ घ गण्डकी प्रदे शका प्रङ्झतङ्झनङ्झध,
नगयऩाङ्झरका भहासॊ घ गण्डकी प्रदे शका प्रङ्झतङ्झनङ्झध सदस्म य प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगका सङ्ञचव सदस्म –
सङ्ञचव यहनेगयी प्रदे श ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म सभन्त्वम, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झत गठन गङ्चयएको छ।
सङ्झभङ्झतको फैठक एक वषिभा कम्तीभा दङ्टईऩटक अधिवाङ्जषक
ि रूऩभा फस्नेछ। मस सङ्झभङ्झतका भङ्टख्म काभ ङ्छदगो
ङ्जवकास रक्ष्म कामािन्त्वमनको राङ्झग साविजङ्झनक, ङ्झनजी य साभङ्टदाङ्जमक ऺेरङ्झफच सभन्त्वम, अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन
गने तोङ्जकएका छन। प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगको सङ्ञचवारमरे मस सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारमको काभ
गदिछ।
प्रदे श सङ्ञचवस्तयीम अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झत: प्रदे शको साविजङ्झनक प्रशासनराई जनभङ्टखी, जवापदे ही,
ऩायदशॉ, सभावेशी तथा जनसहबाङ्झगताभूरक फनाउने उद्देश्मरे भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामािरमका
प्रभङ्टख सङ्ञचवको सॊ मोजकत्वभा प्रदे श सङ्ञचवस्तयीम एक अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झत गठन गङ्चयएको छ।
मस अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झतभा प्रदे शङ्ञस्थत सफै भन्त्रारम तथा ङ्झनकामका सङ्ञचव सदस्म हङ्टन्त्छन्। मस
सङ्झभङ्झतको भङ्टख्म काभ भन्त्रारम य ङ्झनकामहरूरे सञ्चारन गये का कामिक्रभ तथा आमोजनाहरू वाङ्जषक
ि ताङ्झरका
अनङ्टसाय सञ्चारन बए नबएको अनङ्टगभन गने, सभस्मा ऩङ्जहचान गने, सङ्ञचव स्तयभा सभधान हङ्टने सभस्मा
सभाधान गने य भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामािरम य अन्त्म भन्त्रारम तथा ङ्झनकामसॉग सहकामि य
्
सभन्त्वम गने प्रभङ्टख हङ्टन।
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भन्त्रारमस्तयीम अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन भहाशाखा तथा शाखा: प्रदे शका हये क भन्त्रारमभा सहसङ्ञचव अथवा
उऩसङ्ञचवको नेतत्ृ वभा एक अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन भहाशाखा तथा शाखा यहने व्मवस्था छ। मी भहाशखा
तथा शाखारे भन्त्रारमरे तथा ङ्झनकामरे सञ्चारन गने कामिक्रभ तथा आमोजनाहरुको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन तथा
भूल्माङ्कन गयी कामिक्रभराई ऩृष्ठऩोषण गदिछन्।

३.६ अन्त्म अन्त्तयसम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवषमको अवस्था
गण्डकी प्रदे शभा १४.९१ प्रङ्झतशत जनता ङ्झनयऩेऺ गङ्चयफीको ये खाभङ्टङ्झन यहेका छन। त्मस्तै गयी १४.२ प्रङ्झतशत
जनता फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफीको भायभा छन्। कोङ्झबड-१९ को कायणरे ङ्जवगत दङ्टई वषिभा गङ्चयफीको ये खाभाङ्झथ
उठे का ४९,९९८ जनता ऩङ्टन् गङ्चयफीको ये खाभङ्टङ्झन झने जोङ्ञखभ फढे को छ बने आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा
गङ्चयफीको ये खाभाङ्झथ उठ्न तमायी गङ्चययहेका ३७,४९८ जनताको गङ्चयफीको ये खाभाङ्झथ उठने मोजना ६ भङ्जहना
दे ङ्ञख एकवषिसम्भ ऩछाङ्झड धकेङ्झरएको छ।
ॉ ै गएको छ। आङ्झथक
प्रदे शभा उद्यभशीरतको ङ्जवकास क्रभश: हङ्टद
ि वषि २०७४/२०७५ को असाय भसान्त्तभा
प्रदे शभा कङ्टर औद्योङ्झगक कजाि रू ३७ अफि ८६ कयोड यहेकोभा आङ्झथक
ि वषि २०७५/२०७६ को असाय
भसान्त्तभा १०.३९ प्रङ्झतशतरे फढे य रू ४१ अफि ८० कयोड ऩङ्टगेको छ बने आङ्झथक
ि वषि २०७६/२०७७ को
असाय भसान्त्तभा २४.९ प्रङ्झतशतरे फढे य रू ५२ अफि २३ कयोड ऩङ्टगक
े ो छ। कोङ्झबड-१९ को कायणरे
उद्यभशीरताको ङ्जवकास ऩङ्झन प्रबाङ्जवत बएको छ। आङ्झथक
ि वषि २०७५/२०७६ भा प्रदे शको कङ्टर कजाि रू
२ खफि, ६ अफि, ५६ कयोडभा औद्योङ्झगक कजािको अॊश २०.२४ प्रङ्झतशत यहेकोभा आङ्झथक
ि
वषि
२०७६/२०७७ भा कङ्टर कजाि रू २ खफि, ४७ अफि, ६२ कयोड

ऩङ्टगेको य औद्योङ्झगक कजािको अॊश सीभान्त्त

रूऩभा फढे य २१.१ प्रङ्झतशत ऩङ्टगेको छ। ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सभाज ङ्जवकासको एक भहत्वऩूणि ऩऺ हो। सम्फत
२०६८ दे ङ्ञख २०७५ को ङ्झफचभा गण्डकी प्रदे शभा १८ प्रकायका १,३४८ ङ्जवऩद्का घटनाहरु घटे का ङ्झथए।
भङ्टख्म घटनाहरुभा आगरागीका ६८३ घटना, वाङ्जषक
ि सयदय ८५ घटना। ऩङ्जहयोका २६१ घटना, वाङ्जषक
ि
सयदय ३२ घटना ।चट्टमाङ्गका १३३ घटना, वाङ्जषक
ि सयदय १६ घटना। वाढीका ९९ घटना, वाङ्जषक
ि सयदय
१२ घटना घटे का ङ्झथए। आङ्झथक
ि वषि २०७६/२०७७ का ऩङ्झछल्रा तीन भङ्जहनाभा भार (फैशाख, जेठ य
असायभा) गणडकी प्रदे शभा १२३ ङ्झफऩद्का घटना घटे

जसभा ८० व्मङ्ञक्तको भृत्मङ्ट बमो, ६९ जना घाइते

बए, य ७९१ ऩशङ्टको नोक्सानी बमो। ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनको राङ्झग प्रदे श ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन ङ्झनमाभवङ्झर २०७७
तमाय बई रागङ्ट बएको छ। प्रदे शको ङ्झफऩद् व्मवस्थाऩन यणनीङ्झतक कामिमोजनाको भसौदा तमाय बएको छ।
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ऩङ्चयच्छे द ४

आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ का वाङ्जषक
ि ङ्जवकास कामिक्रभका भङ्टख्म उऩरङ्ञब्धहरू
४.१ बौङ्झतक प्रगङ्झत
आङ्झथक
ि
वषि २०७६/०७७ का वाङ्जषक
ि
कामिक्रभ अन्त्तयगत गण्डकी प्रदे श सयकायरे कङ्चयफ ३,५२४
आमोजना स्वीकृत गये को ङ्झथमो। ती आमोजनाहरूभध्मे १,३१४ आमोजनाको बौङ्झतक प्रगङ्झत ९० प्रङ्झतशतबन्त्दा
फढी ङ्झथमो। ५७६ आमोजनाको प्रगङ्झत ८० दे ङ्ञख ८९ प्रङ्झतशतका फीचभा ङ्झथमो। ३३४ आमोजनाको प्रगङ्झत
६० दे ङ्ञख ७९ प्रङ्झतशतका फीचभा ङ्झथमो। २७४ आमोजनाको प्रगङ्झत ४० दे ङ्ञख ५९ प्रङ्झतशतका फीचभा ङ्झथमो।
५९५ आमोजनाको बौङ्झतक प्रगङ्झत ४० प्रङ्झतशतबन्त्दा कभ ङ्झथमो। कोङ्झबड-१९ भहाभायीको कायणरे गदाि
फजेट ङ्जवङ्झनमोजन बएय ऩङ्झन ४३१ आमोजना कामिन्त्वमनभा गएनन् (ताङ्झरका ४.१ य ४.२)। सभग्रभा,
गण्डकी प्रदे श सयकायको आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ को बौङ्झतक प्रगङ्झत सन्त्तोषजनक यह्यो।
ताङ्झरका ४.१: आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ का वाङ्जषक
ि कामिक्रभको बौङ्झतक प्रगङ्झत
क्र.सॊ

बौङ्झतक प्रगङ्झत

आमोजनाको सॊ ख्मा

१

९० प्रङ्झतशत बन्त्दा फढी बौङ्झतक प्रगङ्झत बएका आमोजना

२

प्रगङ्झत प्रङ्झतशत

१३१४

३७.३

८० दे ङ्ञख ८९ प्रङ्झतशत बौङ्झतक प्रगङ्झत बएका आमोजना

५७६

१६.४

३

६० दे ङ्ञख ७९ प्रङ्झतशत बौङ्झतक प्रगङ्झत बएका आमोजना

३३४

९.४

४

४० रेङ्ञख ५९ प्रङ्झतशत बौङ्झतक प्रगङ्झत बएका आमोजना

२७४

७.८

५

४० प्रङ्झतशत बन्त्दा कभ बौङ्झतक प्रगङ्झत बएका आमोजना

५९५

१६.९

६

फजेट ङ्जवङ्झनमोजन बएका तय कामािन्त्वमन नबएका

४३१

१२.२

३५२४

१००

कामिक्रभ/आमोजना
जम्भा

ताङ्झरका ४.२: आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ को वाङ्जषक
ि कामिक्रभको भन्त्रारम अनङ्टसाय बौङ्झतक प्रगङ्झत
क्र.स

भन्त्रारम/ ङ्झनकाम

९०

८० दे ङ्ञख

६० दे ङ्ञख

४० दे ङ्ञख

४०

४०

जम्भा

प्रङ्झतशत

८९

७९

५९

प्रङ्झतशत

प्रङ्झतशत

आमोजना

बन्त्दा

प्रङ्झतशत

प्रङ्झतशत

प्रङ्झतशत

बन्त्दा

बन्त्दा

फढी

बौङ्झतक

बौङ्झतक

बौङ्झतक

कभ

कभ

बौङ्झतक

प्रगङ्झत

प्रगङ्झत

प्रगङ्झत

बौङ्झतक

बौङ्झतक

प्रगङ्झत

बएका

बएका

बएका

प्रगङ्झत

प्रगङ्झत

बएका

आमोजना

आमोजना

आमोजना

बएका

बएका

आमोजना

आमोजना

१

१२

आमोजना
१

भङ्टख्मभन्त्री तथा

१७

२

३
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५

४०

भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामािरम
२

आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा

३

०

०

१

१

२

६

२४

०

३

५

२०

०

५२

१०४९

४९३

२७७

२२४

५१३

३६४

२९२०

१२३

६४

३१

३०

३८

४०

३२६

८५

११

१४

६

२२

१३

१५१

९

६

६

४

०

०

२५

४

०

०

०

०

०

४

जम्भा आमोजना

१३१४

५७६

३३४

२७४

५९५

४३१

३५२४

जम्भा प्रङ्झतशत

३७.३

१६.४

९.४

७.८

१६.९

१२.२

१००

मोजना भन्त्रारम
३

आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा
कानून भन्त्रारम

४

बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास
भन्त्रारम

५

साभाङ्ञजक ङ्जवकास
भन्त्रारम

६

उद्योग, ऩमिटन, वन तथा
वातावयण भन्त्रारम
बूङ्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा

७

सहकायी भन्त्रारम
८

प्रदे श सबा सङ्ञचवारम

४.२ ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत
प्रदे शका भन्त्रारम तथा अन्त्म ङ्झनकामको खचिको प्रगङ्झत ङ्जवश्लेषण गदाि आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून
भन्त्रारमको ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत सफैबन्त्दा कभ 3३.82 प्रङ्झतशत य प्रदे श सबा सङ्ञचवारमको सफैबन्त्दा फढी
96.23 प्रङ्झतशत ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत बएको ङ्झथमो (ताङ्झरका ४.३)। गण्डकी प्रदे श सयकायको आङ्झथक
ि
वषि
२०७६/०७७ भा सभग्र रुऩभा आङ्झथक
ि प्रगङ्झत ६४ प्रङ्झतशत ङ्झथमो। कोङ्झबड-१९ को भहाभायीको फावजङ्टद मो
ॉ ीगततपिको प्रगङ्झत
प्रगङ्झत सन्त्तोषजनक दे ङ्ञखन्त्छ (ताङ्झरका ४.४)। चारङ्टतपिको प्रगङ्झत 52.8 प्रङ्झतशत य ऩङ्टज
७०.5 प्रङ्झतशत ङ्झथमो।
ताङ्झरका ४.३: आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा गण्डकी प्रदे शका भन्त्रारम य ङ्झनकामगत ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत
कङ्टर
क्र.सॊ .

भन्त्रारम

1

प्रदे श सबा सङ्ञचवारम

1

बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्त्रारम

4

फजेट (रु. हजायभा)

खचि (रु. हजायभा)

ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत प्रङ्झतशत

142,899.00

137,515.54

96.23

15,950,564.00

12,051,844.37

75.56

प्रदे श रोक सेवा आमोग

41,500.00

31,280.55

75.37

3

प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोग

47,350.00

34,992.47

73.90

1

साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रारम

3,391,602.00

2,474,305.32

72.95

0

अन्त्तयसयकायी ङ्जवत्त

2,457,802.00

1,765,375.77

71.83

6

भङ्टख्म न्त्मामाङ्झधवक्ताको कामािरम

20,937.00

14,199.01

67.82
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कङ्टर
क्र.सॊ .
4

भन्त्रारम

फजेट (रु. हजायभा)

बूङ्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी
भन्त्रारम

0

भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को
कामािरम

26

उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण
भन्त्रारम

22

आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना
भन्त्रारम

21

आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून
भन्त्रारम

24

अथि ङ्जवङ्जवध
कङ्टर

खचि (रु. हजायभा)

ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत प्रङ्झतशत

2,428,081.00

1,618,271.59

66.65

1,327,773.00

856,456.79

64.50

2,031,407.00

1,209,295.09

59.53

229,441.00

78,367.29

34.16

593,936.00

200,878.68

33.82

3,471,500.00

0.00

0.00

32,134,792.00

20,472,782.47

63.71

स्रोत: प्रदे श रे खा ङ्झनमन्त्रक कामािरम
ताङ्झरका ४.४: आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा गण्डकी प्रदे श सयकायको ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत
क्रभ

फजेटको

सॊ ख्मा

ङ्जकङ्झसभ

फजेट ङ्जवङ्झनमोजन रु.

ङ्जवङ्झनमोजन

खचि रु.

प्रङ्झतशत

ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत
प्रङ्झतशतभा

१

ॉ ीगत
ऩङ्टज

१९,८४,९०,२०,०००

६१.८

१२,२८,५७,७२,०००

७०.५

२

चारङ्ट

१२,२८,५७,७२,०००

३८.२

६,४८,६३,५०,५१२

५२.८

जम्भा

३२,१३,४७,९२,०००

१००.०

२०,४७,२७,८२,४६८

६३.७

स्रोत: प्रदे श रे खा ङ्झनमन्त्रक कामािरम

४.३ आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामािरमका भङ्टख्म उऩरङ्ञब्ध
आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा भङ्टख्मभन्त्री तथा भन्त्रीऩङ्चयषद्को कामिरमरे ६४.५० प्रङ्झतशत ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत
हाङ्झसर गये को ङ्झथमो य अन्त्म भहत्त्वऩूणि उऩरङ्ञब्धहरू ङ्झनम्न अनङ्टसाय छन्:



गण्डकी प्रदे श सयकाय, भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को ३८ फैठक फसी ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमभा २४५ ङ्झनणिम बएका।



गण्डकी प्रदे श सयकाय, भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्फाट ८० ङ्झनमभ, कामिङ्जवङ्झध, ङ्झनदे ङ्ञशका तथा भाऩदण्ड सॊ शोधन
स्वीकृत ङ्छदएको।



१३ ङ्जवधेमक प्रदे श सबाभा ऩेश गनि स्वीकृङ्झत ङ्छदएको।



२७ ङ्जवषमभा नेऩार सयकायभा अनङ्टयोध गयी ऩठाएको।



प्रदे शङ्ञस्थत साविजङ्झनक ङ्झनकामरे प्रदान गने सेवा प्रवाह तथा कभिचायीको कामि सम्ऩादनको अनङ्टगभन य
भूल्माङ्कन गनि व्मवस्थाऩन ऩयीऺण ङ्झनदे ङ्ञशका, २०७५, नभूना कामािरम भाऩदण्ड, २०७६ य अनङ्टगभन
तथा भूल्माङ्कन कामिङ्जवङ्झध, २०७६ जायी गङ्चयएको।
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प्रदे श सयकायका सफै भन्त्रारमको वाङ्जषक
ि
कामिक्रभ कामािन्त्वमन कामि मोजना प्रगङ्झत अनङ्टगभन गनि
ङ्जवद्यङ्टतीम अनङ्टगभन प्रणारी सञ्चारनभा ल्माइएको।



प्रदे श सयकायफाट सञ्चाङ्झरत ङ्जवकास आमोजना तथा कामिक्रभको नाभ, ठे गाना य यकभसङ्जहतको ङ्जववयण
प्रदे शङ्ञस्थत ङ्जवङ्झबङ्ङ २८ वटा एप.एभ. ये ङ्झडमोफाट प्रसायण गये को।



जनताका गङ्टनासा तथा सङ्टझाव प्रत्मऺ रुऩभा सङ्टनी सम्फोधन गने उद्देश्मरे सञ्चाङ्झरत हेरो भङ्टख्मभन्त्री
कऺभा गत आ.व.भा प्राप्त १४३ गङ्टनासाभध्मे १२८ गङ्टनासा पर्छ्यौट बएका।



प्रदे श सयकायको सोच, रक्ष्म, उद्देश्म, नीङ्झत, कामिक्रभ तथा उऩरङ्ञब्धका फाये भा जनताराई प्रत्मऺ
रूऩभा जानकायी गयाउने तथा जनताफाट ऩृष्ठऩोषण ङ्झरने उद्देश्मरे “जनतासॉग भङ्टख्मभन्त्री कामिक्रभ”
ऩाङ्ञऺक रुऩभा सञ्चारन बएको।



प्रदे श सयकायका ङ्जवकास आमोजना तथा कामिक्रभ कामािन्त्वमनभा आइऩनि सक्ने सभस्माको सभमभै
सम्फोधन गयी ङ्झनभािण कामिराई ङ्झछटो, छङ्चयतो, गङ्टणस्तयीम फनाउने उद्देश्मरे श्रव्म-दृश्म सॊ वाद
(ङ्झबङ्झडमो) सङ्जहतको ङ्जवद्यङ्टतीम प्रणारीको भाध्मभफाट अनङ्टगभन गनि भङ्टख्मभन्त्रीको प्रत्मऺ ङ्झनदे शनभा यहने
गयी भङ्टख्मभन्त्रीको कामािरमभा “ङ्जवशेष कऺ” सञ्चारनभा ल्माएको।



प्रदे श सबा सदस्मराई आफ्नो ङ्झनवािचन ऺेरका ऩूवािधाय ङ्जवकासका कामिक्रभभा सहबागी गयाउने
उद्देश्मरे गत आङ्झथक
ि
वषिफाट प्रदे श सबाका सफै ङ्झनवािचन ऺेरभा ङ्झनवािचन ऺेर ऩूवािधाय ङ्जवकास
कामिक्रभ बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्त्रारम भापित् सञ्चारन गनि प्रत्मेक ङ्झनवािचन ऺेरराई रु. २
कयोड प्रदान गये को।



गण्डकी ङ्जवश्वङ्जवद्यारम ऐन, २०७५ जायी बई कङ्टरऩङ्झत ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गये को।



प्रदे श सभन्त्वम ऩङ्चयषद् फैठक, प्रदे श सभन्त्वम ऩङ्चयषद् सहजीकयण सङ्झभङ्झतको फैठक सम्ऩङ्ङ गये को।



प्रदे श सयकायफाट प्रवाह हङ्टने सफै सेवाहरुको एकीकृत जानकायी ऩङ्टङ्ञस्तका प्रकाशन गये को।



प्रदे शस्तयीम त्माङ्क वेफ ऩोटिर ङ्झनभािण गये को।



साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रारम य आङ्झथक
ि
भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारमको रै ङ्जङ्गकभैरी फजेट अङ्झडट
(GRD AUDIT) गये को।



प्रदे शका ८५ वटै स्थानीम तहराई कोङ्झबड-१९ सॊ वेदनशीर मोजना तजङ्टभ
ि ा सम्फन्त्धी अङ्झबभूखीकयण
कामिक्रभ सञ्चारन गये को।



आन्त्तङ्चयक ऩमिटन प्रविद्धन गनि तथा कभिचायीराई प्रोत्साहन गनि १६२ जना कभिचायीराई ङ्झफदा
ऩमिटनभा ऩठाएको।



प्रदे श प्रशासन सङ्टधाय सॊ गठन तथा व्मवस्थाऩन सवे ऺण कामिको थारनी बएको।



गण्डकी प्रदे श सयकायका भन्त्रारमद्वाया सञ्चाङ्झरत ङ्जवङ्झबङ्ङ आमोजना तथा कामिक्रभहरूको प्रगङ्झत
सभीऺा ङ्झनमङ्झभत रुऩभा गयी सभस्मा सभाधान गनि आवश्मक सहजीकयण गये को ।
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गण्डकी प्रदे श प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठानको कामिकायी ङ्झनदे शक ङ्झनमङ्टक्त गयी सञ्चारनभा आएको।



प्रदे श सयकायराई आवश्मक ऩने कभिचायी छनौटभा स्वच्छता य ङ्झनष्ऩऺता कामभ गयी मोग्मता
प्रणारीराई प्रवद्धिन गदै साविजङ्झनक प्रशासनराई सऺभ, सङ्टदृढ, उत्तयदामी य सेवाभङ्टखी फनाउन प्रदे श
रोक सेवा आमोगभा जनशङ्ञक्त व्मवस्थाऩन बई कामि सञ्चारन गये को।

४.४ आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारमका भङ्टख्म उऩरङ्ञब्ध
आङ्झथक
ि
वषि २०७६/०७७ भा आङ्झथक
ि
भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारमरे आफ्नो भन्त्रारमको राङ्झग
ङ्जवङ्झनमोजन गये को फजेटभा ३४.१६ प्रङ्झतशत ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत हाङ्झसर गये को, वाङ्जषक
ि रक्ष्मको तङ्टरनाभा ५१.२१
प्रङ्झतशत याजस्व उठाएको य अन्त्म भहत्त्वऩूणि उऩरङ्ञब्धहरू ङ्झनम्न अनङ्टसाय छन्:



सभऩूयक अनङ्टदान सम्फन्त्धी कामिङ्जवङ्झध य ङ्जवशेष अनङ्टदान सम्फन्त्धी कामिङ्जवङ्झधभा ऩङ्जहरो सॊ शोधन गये को।



आमोजना फैंक स्थाऩना तथा सञ्चारनका राङ्झग आमोजना फैंक व्मवस्थाऩन कामिङ्जवङ्झधको भस्मौदा
तजङ्टभ
ि ा गये को।



ॉ ी फजाय, ङ्जवत्तीम ऺेर,
उद्यभी, व्मवसामी, ऩेशाङ्जवद् रगामतका जनशङ्ञक्तराई फैंङ्जकङ, ङ्झफभा, ऩङ्टज
साविजङ्झनक ङ्जवत्त सम्फन्त्धी आधायबूत तथा ङ्जवङ्ञशष्ट प्रकायका ताङ्झरभ कामिक्रभको राङ्झग स्रोत ऩङ्टङ्ञस्तका
तमाय गये को।



स्माङ्जा, नवरऩयासी (फदिघाट सङ्टस्ता ऩूव)ि

ङ्ञजल्राका स्थानीम तहका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा कभिचायी य

ऩोखयाभा ८५ स्थानीम तहका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा कभिचायी य प्रदे शङ्झबरका भारऩोत कामािरमका प्रभङ्टख
तथा रेखा प्रभङ्टखको उऩङ्ञस्थङ्झतभा याजस्व ऩङ्चयचारन सम्फन्त्धी अन्त्तङ्जक्रिमा तथा अङ्झबभङ्टखीकयण कामिक्रभ
सम्ऩङ्ङ गये को।



याजस्वका सम्बाङ्जवत स्रोतको ऩङ्जहचान तथा ऺेर ङ्जवस्ताय गयी याजस्व ऩङ्चयचारनराई प्रबावकायी फनाउन
याजस्व ऩङ्चयचारनको सम्बाव्मता अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमाय गये को।



गण्डकी प्रदे श सयकायको फजेट तथा कामिक्रभ कामािन्त्वमन सम्फन्त्धी अधिवाङ्जषक
ि फजेट सभीऺा गयी
प्रकाङ्ञशत प्रङ्झतवदे न प्रदे श सबाभा ऩेश गये को।



मङ्टवा रङ्ञऺत च ङ्टनौती कोषको कामिङ्जवङ्झधको भस्मौदा तमाय गये को।



आन्त्तङ्चयक याजस्वतपि रु. १ अफि ६७ कयोड ८४ राख ८३ हजाय (रक्ष्मको तङ्टरनाभा ५१.२१
प्रङ्झतशत) याजस्व सङ्करन गये को।

•

अन्त्तय सयकायी ङ्जवत्तीम हस्तान्त्तयण अन्त्तगित सफै स्थानीम तहराई ङ्जवत्तीम सभानीकयण अनङ्टदान फाऩत
ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत रु. १ अय ्फ ५ कयोड, सभऩूयक अनङ्टदानतपि २५ स्थानीम तहराई रु. २३ कयोड ४८
राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएकोभा रु. १० कयोड ७४ राख, ङ्जवशेष अनङ्टदानतपि ९ स्थानीम तहराई रु. ८
कयोड ५० राख ङ्जवङ्झनमोजन बएकोभा रु. ४ कयोड २५ राख य सशति अनङ्टदानतपि ५१ स्थानीम
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तहराई रु. ४५ कयोड ८० राख ङ्जवङ्झनमोजन बएकोभा ४६ स्थानीम तहराई रु. २१ कयोड ९९
राख हस्तान्त्तयण गये को।



स्थानीम तहको प्रशासकीम बवन ङ्झनभािणका राङ्झग रु.

५० कयोड ङ्जवङ्झनमोजन बएकोभा २६ स्थानीम

तहराई रु. १४ कयोड ५० राख अनङ्टदान हस्तान्त्तयण गये को।



सभऩूयक अनङ्टदानतपि ११ स्थानीम तहका क्रभागत आमोजनाभा रु.

८ कयोड ङ्जवङ्झनमोजन बएकोभा ६

स्थानीम तहरे कामि सम्ऩङ्ङ गयी रु. १ कयोड ९३ राख हस्तान्त्तयण गये को।



ङ्जवशेष अनङ्टदानतपि ८ स्थानीम तहका क्रभागत आमोजनाभा रु. ५ कयोड फजेट ङ्जवङ्झनमोजन बएकोभा 5
स्थानीम तहरे कामि सम्ऩङ्ङ गयी रु. 2 कयोड 50 राख हस्तान्त्तयण गये को।

४.५ आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारमका भङ्टख्म उऩरङ्ञब्ध
आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारमरे ३३.३२ प्रङ्झतशत ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत
हाङ्झसर गये को छ य अन्त्म भहत्त्वऩूणि उऩरङ्ञब्धहरू ङ्झनम्न अनङ्टसाय छन्:



ङ्जवऩद् सप्ताह अङ्झबमान अन्त्तगित चाय प्रकायका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी अभ्मास जस्तै ् खोंचभा
पसेको भान्त्छेको उद्धाय गने Rescue Rope, आगो ङ्झनबाउन ङ्झसकाउने Fire fighting Exercise,
ऩानीभा डङ्टफेको व्मङ्ञक्तको उद्धाय गने Deep Diving Exercise य सडक दङ्टघट
ि नाभा उद्धाय गने Road

Accident सम्ऩङ्ङ गये को।


ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोषभा रु. १ कयोड जम्भा गयी सो कोषफाट रु. ५२ राख ६२ हजाय १७ ङ्जवऩद्
ऩीङ्झडतराई याहत उऩरब्ध गयाएको।



खोज तथा उद्धायका राङ्झग आवश्मक ऩने साभग्री खङ्चयद गयी बण्डायण गये को।



आङ्झथक
ि वषि २०७५/७६ को ङ्जवऩद्का घटना ङ्जववयणको वाङ्जषक
ि प्रङ्झतवेदन तमाय गये को।



शाङ्ञन्त्त सङ्टयऺाको अवस्था, ङ्जवऩद्का घटना य कोङ्झबड-१९ को सभन्त्वम सम्फन्त्धी दै ङ्झनक प्रङ्झतवेदन तमाय
गये को।



प्रदे श गोदाभ घयभा यहेको भौज्दातफाट ङ्ञजल्रा ङ्जवऩद्व व्मवस्थाऩन केन्त्द्रराई य प्रदे शस्तयका
भन्त्रारमराई जम्भा ५७७ थान ऩार/ङ्झरऩार उऩरब्ध गयाएको।



ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण यणनीङ्झतक कामि मोजना-२०७७,

प्रदे श आऩतकारीन कामि सञ्चारन केन्त्द्र

सञ्चारन ङ्झनदे ङ्ञशका-२०७७, ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण नीङ्झत-२०७७ य प्रदे श गोदाभ घय सञ्चारन
कामिङ्जवङ्झध-२०७७ को भस्मौदा तमाय गये को।



कोङ्झबड-१९ ङ्झनमन्त्रण य व्मवस्थाऩनका राङ्झग प्रदे शका सङ्टयऺा ङ्झनकामहरूराई स्वास््मजन्त्म साभग्री
खङ्चयद गयी उऩरब्ध गयाएको।



गण्डकी प्रदे शको आन्त्तङ्चयक सङ्टयऺा यणनीङ्झत तमाय गये को।
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ङ्ट
गृह भन्त्रारम य मस भन्त्रारमको सॊ मक्त
आमोजनाभा भाननीम गृह भन्त्रीज्मू, भाननीम भङ्टख्मभन्त्रीज्मू,
भाननीम आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रीज्मू, प्रभङ्टख सङ्ञचवज्मू, सङ्टयऺा ङ्झनकामका ऩदाङ्झधकायी य
ङ्ञजल्रा सङ्टयऺा सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी सभेतको उऩङ्ञस्थङ्झतभा प्रदे शस्तयीम सङ्टयऺा गोष्ठी सम्ऩङ्ङ गये को।



भादक ऩदाथि सेवन गये य हङ्टने सवायी दङ्टघट
ि नाको न्त्मूनीकयण गनि प्रदे शङ्ञस्थत सफै ङ्ञजल्राभा ब्रे थराइजय
उऩरब्ध गयाएको (कास्की -४ थान, नवरऩङ्टय-२ थान य फाॉकी ९ ङ्ञजल्राभा १/१ थान गयी कङ्टर-१५
थान)

य राङ्जपक सचेतना अङ्झबवृङ्जद्ध गनि साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका ङ्जवद्याथॉहरू सभऺ सचेतना कामिक्रभ

सञ्चारन कामिराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदएको।



ङ्झसङ्झसङ्जटङ्झब (CCTV) खङ्चयद गयी जडान गङ्चयएको।



सडक सङ्टयऺा एवॊ राङ्जपक व्मवस्थाऩन कामिक्रभको कामािन्त्वमन अवधायणा-ऩर तमाय ऩाये को।



शहीद, अऩाङ्गता बएका तथा फेऩत्ता ऩाङ्चयएका व्मङ्ञक्तका ऩङ्चयवाय एवॊ द्वन्त्द्वऩीङ्झडतका राङ्झग कृङ्जष ऺेरको
भाध्मभफाट याहत उऩरब्ध गयाउन कामिक्रभ कामािन्त्वमन अवधायणा-ऩर तमाय गये को।



भा. आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रीज्मूको अध्मऺताभा ७ ऩटक प्रदे श सङ्टयऺा सभन्त्वम सङ्झभङ्झतको
फैठक फसी सङ्टयऺा अवस्थाको ङ्जवश्लेषण एवॊ आवश्मक ङ्झनणिम गयी कामािन्त्वमनका राङ्झग सम्फङ्ञन्त्धत
ङ्झनकामभा ऩठाएको।



ङ्झभङ्झत २०७६।०८।१४ गते बएको उऩ-ङ्झनवािचन स्वच्छ, ङ्झनष्ऩऺ, बमयङ्जहत य भमािङ्छदत फनाउने
सम्फन्त्धभा प्रदे श कभाण्ड ऩोष्ट तथा प्रदे श ङ्झनवािचन सेरको सभन्त्वमात्भक प्रमासभा शाङ्ञन्त्तऩूवक
ि ,
बमयङ्जहत य ङ्जवश्वसनीम वातावयणभा सम्ऩङ्ङ गये को।



प्रदे श सयकाय, भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को ङ्झभङ्झत २०७६।१२।२४ य २०७७।०२।२५ का ङ्झनणिम अनङ्टसाय
गण्डकी प्रदे शभा कोयोना बाइयसको सङ्क्रभण व्मवस्थाऩन तथा जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयणका राङ्झग ङ्ञजल्रा
प्रशासन कामािरम एवॊ सम्ऩूणि सङ्टयऺा सॊ मन्त्रको ऩङ्चयचारन तथा व्मवस्थाऩनको साभूङ्जहक प्रमासभा
प्रशासङ्झनक खचि गने गयी सम्फङ्ञन्त्धत ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरमराई दङ्टई चयणभा गयी कङ्टर रु. २ कयोड
२६ राख फजेट ऩठाएको।



सङ्टयऺा ङ्झनकामसॉगको सहकामि एवॊ सभन्त्वम अङ्झबवृङ्जद्ध गदै जाने क्रभभा ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम,
ऩवितभा सङ्टयऺा गाडिहरूको आवास प्रमोजनको राङ्झग कामािरम ऩङ्चयसयङ्झबर यहेको ग्माये ज बवनको छतभा
रस ङ्झनभािण य याङ्जष्डम अनङ्टसन्त्धान गण्डकी प्रदे श कामािरम, ऩोखयाको बवनको भाङ्झथल्रो तल्राभा यहेको
रस (छाना) य कामािरम ऩङ्चयसयभा यहेको प्रतीऺारमको भभित सम्बाय गये को।



गण्डकी प्रदे शभा शाङ्ञन्त्त सङ्टयऺा एवॊ ङ्जवऩद्सम्फन्त्धी घटनाहरूको दै ङ्झनक रुऩभा भा.भङ्टख्मभन्त्रीज्मू,
भा.आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रीज्मू, प्रभङ्टख सङ्ञचवज्मू सभऺ दै ङ्झनक रूऩभा ङ्चयऩोङ्जटिङ्ग गने
व्मवस्था गये को।
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१२ इराका प्रहयी कामािरम/प्रहयी चौकीको ङ्झनभािण कामि आयम्ब गये को।



प्रदे श प्रहयी ताङ्झरभ केन्त्द्रको बौङ्झतक सॊ यचना ङ्जवस्तायका राङ्झग आ.व. २०७६/०७७ भा कऺा कोठा,
प्रङ्ञशऺाथॉ ब्माये क रगामत १० Prefab बवनको ङ्झनभािण कामिराई अगाङ्झड फढाएको।



प्रहयी कामािरमहरूको बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्झनभािण तथा स्तयोङ्ङङ्झतका राङ्झग गण्डकी प्रदे श दङ्गा ङ्झनमन्त्रण
प्रहयी गण, तनहङ्टॉको Puff Building ङ्झनभािण कामि आयम्ब बएको, गण्डकी प्रदे श राङ्जपक प्रहयी
ॉ ख
ङ्ट ै येनीको थङ्टनव
ङ्ट ा कऺ ङ्झनभािण, ङ्ञजल्रा
कामािरम, ऩोखयाको रस ङ्झनभािण, इराका प्रहयी कामािरम, आफ
राङ्जपक प्रहयी कामािरम, कास्कीभा साविजङ्झनक शौचारम ङ्झनभािणको कामि सम्ऩङ्ङ बएको।



प्रहयी प्रशासनराई स्रोतसाधनमङ्टक्त फनाउने उद्देश्मरे आवश्मकता अनङ्टसाय एघाय वटै ङ्ञजल्राभा गयी कङ्टर
२८ थान भोटयसाइकर उऩरब्ध गयाएको य ४ थान गाडी खङ्चयद गयी हस्तान्त्तयण बएको।



कोङ्झबड-१९ सङ्क्रभणको योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्रणका राङ्झग प्रदे श प्रवेश गने नाका तनहङ्टॉ ङ्ञजल्राङ्ञस्थत
भङ्टङ्ञग्रनभा नमाॉ स्थाऩना हङ्टने प्रहयी चेकऩोष्टभा खङ्जटने प्रहयी कभिचायीहरूको राङ्झग ब्माये क, भेस,
शौचारम तथा स्नान गृह ङ्झनभािण गये को।



प्रदे शङ्झबरका ११ वटै ङ्ञजल्राफाट प्रदे श प्रहयी ऐन तथा यणनीङ्झत तजङ्टभ
ि ा सम्फन्त्धभा सङ्टझाव सङ्करन गने
गयी प्रदे श प्रहयीको गठन सम्फन्त्धी अवधायणा-ऩर तमाय गये को। प्राप्त सङ्टझावसङ्जहतको प्रङ्झतवेदन एवॊ
गण्डकी प्रदे श प्रहयी ङ्जवधेमकको भस्मौदा तमाय ऩाये को।



कायागाय व्मवस्थाऩनराई थऩ प्रबावकायी फनाउनको राङ्झग कास्की, ऩवित, रभजङ्टङ्ग, गोयखा य तनहङ्टॉ
ङ्ञजल्राङ्ञस्थत कायागाय कामािरमहरूभा फन्त्दी गृह भभितसम्बाय, ऩखािर तथा छत भभित, रस ङ्झनभािण,
आङ्छद कामि गये को।



नेऩार ऩरकाय भहासॊ घ गण्डकी प्रदे शको सञ्चाय गङ्झतङ्जवङ्झध सम्फन्त्धभा अन्त्तयङ्जक्रमा सम्ऩङ्ङ, २०७६
साउन २८ सूचना तथा प्रङ्जवङ्झध प्रवधिन गोष्ठी सम्ऩङ्ङ, ये ङ्झडमो नेऩारफाट हये क शङ्झनफाय साॉझ ५:२०
फजे।

४.६ आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्त्रारमका भङ्टख्म उऩरङ्ञब्ध
आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्त्रारमरे 75.56 प्रङ्झतशत ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत हाङ्झसर
गये को छ य अन्त्म भहत्त्वऩूणि उऩरङ्ञब्धहरू ङ्झनम्न अनङ्टसाय छन्:
क) सडक, सडक ऩङ्टर तथा झोरङ्टङ्गे ऩङ्टर



प्रदे शङ्झबरका सडक स्तयोन्त्नङ्झत तथा ङ्जवस्ताय गने कामि अन्त्तगित ६५.१६ ङ्जकरोङ्झभटय सडक कारोऩरे य
ढरान गङ्चयएको छ बने १३८.४३ ङ्जकरोङ्झभटय सडक ग्राबेर गङ्चयएको छ। त्मसै गयी ७१.६७
ङ्जकरोङ्झभटय नमाॉ रमाक खोङ्झरएको छ बने ४९७.६५ ङ्जकरोङ्झभटय सडक चौडा ऩाङ्चयएको छ। ङ्जवङ्झबङ्ङ
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सडक खण्डभा गयी कङ्टर ३२५.२६ घनङ्झभटय टे वा ऩखािर (Retaining Wall) य १८३.९१
ङ्जकरोङ्झभटय सडक नारा (Road Drainage) ङ्झनभािण गङ्चयएको छ।



ऩवितभा १,रभजङ्टङभा १, गोयखाभा १,म्माग्दीभा २,नवरऩङ्टयभा २,कास्कीभा ३,तनहङ्टॉभा ४ य स्माङ्जाभा
६ गयी जम्भा २० सडक ऩङ्टर य भङ्टस्ताङभा १ झोरङ्टङ्गे ऩङ्टर ङ्झनभािण सम्ऩन्त्न बएका छन् ।

ख) खानेऩानी तथा सयसपाइ



आधायबूत खानेऩानी सेवाभा ऩहङ्टॉच वृङ्जद्ध गयी २२६ धाया थऩ जडान बई १,०३८ जनसॊ ख्मा राबाङ्ञन्त्वत
बएका छन्।



“एक घय-एक धाया” कामिक्रभ अन्त्तगित हारसम्भ ३९,५९८ धाया ङ्झनभािण गङ्चयएको छ। मसफाट
१,९९,२६७ जनसङ्ख्मा राबाङ्ञन्त्वत बएका छन्।

ॉ ाइ तथा नदी व्मवस्थाऩन
ग) ङ्झसच



ॉ ाइ सङ्टङ्जवधा ङ्जवस्ताय गने कामिक्रभ अन्त्तगित ङ्जवङ्झबङ्ङ ५९७ ङ्झसच
ॉ ाइ मोजना, ७४७
प्रदे श सयकायको ङ्झसच
कृषक कङ्टरो सङ्टधाय य १९४२ ऩङ्टनस्थािऩना य सङ्टधायका कामिक्रभ सम्ऩन्त्न बएका छन्।



नदी ङ्झनमन्त्रण/तटफन्त्ध कामिक्रभ अन्त्तगित २९.२ ङ्जकरोङ्झभटय राभो तटफन्त्ध ङ्झनभािण तथा ६६२.०५
हेक्टय जङ्झभन उकास य ३३५ नङ्छद ङ्झनमन्त्रणका सॊ यचना ङ्झनभािण बएका छन्।

् काठे ऩोर प्रङ्झतस्थाऩन
घ) ङ्जवद्यङ्टत ् ङ्जवस्ताय तथा सौमि ऊजाि/रघङ्ट जरङ्जवद्यङ्टत/



गोयखाभा ७ ङ्जक.ङ्झभ., रभजङ्टङभा ०.५ ङ्जक.ङ्झभ., फागरङ्टङभा १८.६३ ङ्जक.ङ्झभ., म्माग्दीभा ९४.८३
ङ्जक.ङ्झभ. गयी जम्भा १२०.९६ ङ्जक.ङ्झभ. उच्च ऺभताका ङ्जवद्यङ्टत ् प्रसायण राइन ङ्जवस्ताय बएको छ बने
रभजङ्टङभा १ ङ्जक.ङ्झभ., फागरङ्टङभा ६२.६ ङ्जक.ङ्झभ. य म्माग्दीभा १६१.८९ ङ्जक.ङ्झभ. गयी कङ्टर २४३.
७९ ङ्जक.ङ्झभ. ङ्जवतयण राइन ङ्जवस्ताय बएको छ। मस कामिक्रभफाट ५३०० घय धङ्टयी राबाङ्ञन्त्वत
बएका छन्।



भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामािरमभा ४१ ङ्जक.वा. य बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्त्रारमभा २९
ङ्जक.वा. गयी कङ्टर ७० ङ्जकरोवाट ऺभताका दङ्टई सौमि ऊजाि प्रान्त्ट ङ्झनभािण गङ्चयएको छ। गोयखाको १
वटा, स्माङ्जाको १, म्माग्दीको १, भङ्टस्ताङका ३ य फागरङ्टङका ७ गयी कङ्टर १३ रघङ्ट-जरङ्जवद्यङ्टत
आमोजना भभित बई कङ्टर ६१६ ङ्जकरोवाट ङ्जवद्यङ्टत ् ङ्झनमङ्झभत गङ्चयएको छ।



प्रदे शका ङ्जवद्यङ्टत ् काठे ऩोर प्रङ्झतस्थाऩन गने कामिक्रभ अन्त्तगित गोयखाभा ३,०००, रभजङ्टङभा १,९३८,
तनहङ्टॉभा २,६५०, स्माङ्जाभा १,८००, कास्कीभा ६००, फागरङ्टङभा १,८५०, ऩवितभा १,२००,
म्माग्दीभा ७५० य भनाङभा २५० गयी कङ्टर १४,०३८ काठे ऩोरराई ङ्ञस्टरका ऩोररे प्रङ्झतस्थाऩन
गङ्चयएको छ।

ङ) बवन ङ्झनभािण
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ऩवितभा १, म्माग्दीभा १, गोयखाभा २, तनहङ्टॉभा ३, नवरऩङ्टयभा ३, स्माङ्जाभा ४, फागरङ्टङभा ४,
रभजङ्टङभा ६, य कास्कीभा ६ गयी कङ्टर ३० साभङ्टदाङ्जमक बवन ङ्झनभािण गङ्चयएको छ।



कास्कीभा १, गोयखाभा १, स्माङ्जाभा १ य ऩवितभा २ गयी जम्भा ५ फहङ्टउद्देश्मीम सबाहर ङ्झनभािण
गङ्चयएको छ।



म्माग्दीका २, गोयखाका २, भनाङका २ य भङ्टस्ताङका २, रभजङ्टङका ३, ऩवितका ६ य कास्कीका
१९ गयी कङ्टर ३५ प्रादे ङ्ञशक सयकायी कामािरमको ङ्झनभािण तथा भभित सम्बाय सम्ऩन्त्न बएको छ ।



जनता आवास कामिक्रभ अन्त्तगित तनहङ्टॉभा ८, भनाङभा १७, भङ्टस्ताङभा २२, ऩवितभा ५४, नवरऩङ्टयभा
७७, कास्कीभा ७९, म्माग्दीभा ८४, गोयखाभा ९३, फागरङ्टङभा ९५ य स्माङ्जाभा ९५ गयी कङ्टर
६२४ आवास ङ्झनभािण सम्ऩङ्ङ बएका छन्।



कास्कीभा १ ऩाकि तथा शौचारम ङ्झनभािण सम्ऩन्त्न बएको छ।

च) सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन



बौङ्झतक ऩङ्टवािधाय ङ्जवकास भन्त्रारम य भातहतका कामािरमफाट प्रवाह हङ्टने सेवाराई थऩ गङ्टणस्तयीम,
ङ्ट ब फनाइ सङ्टशासन कामभ गनिका राङ्झग ङ्जवङ्झबन्त्न ३५ कामािरमभा ५७४
ङ्झछटो, छङ्चयतो य सविसर
दयफन्त्दी कामभ हङ्टने गयी सॊ गठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण सम्ऩन्त्न गङ्चयएको छ।

४.७ आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रारमका भङ्टख्म उऩरङ्ञब्ध
आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रारमरे ७२.९५ प्रङ्झतशत ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत हाङ्झसर गये को
छ य अन्त्म भहत्त्वऩूणि उऩरङ्ञब्धहरू ङ्झनम्न अनङ्टसाय छन्:



गण्डकी ङ्जवश्वङ्जवद्यारमभा कङ्टरऩङ्झत ङ्झनमङ्टक्त बई ङ्जवश्वङ्जवद्यारम सञ्चारनभा आएको तथा मस अवङ्झधभा १३
ङ्जवषमको ऩाठ्यक्रभको भस्मौदा तमाय बएको।



गण्डकी प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभ प्रङ्झतष्ठानको राङ्झग जग्गा प्राङ्झप्त बई प्रङ्झतष्ठान स्थाऩना
तथा तत्कारका राङ्झग कभिचायी व्मवस्थाऩन गये को।



२२ साभङ्टदाङ्जमक क्माम्ऩस य ४ आङ्जङ्गक क्माम्ऩसको स्तयोङ्ङङ्झतका राङ्झग अनङ्टदान ङ्छदएको।



Tunnel Engineering को ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभािण कामिशारा सम्ऩङ्ङ बई ऩाठ्यक्रभ तमाय बएको।



दङ्टगभ
ि तथा ङ्जहभारी ऺेरका ५ नभूना आवासीम ङ्जवद्यारमभा आवास ङ्झनभािणको कामि अगाङ्झड फढे को‚
ङ्जहभारी ऺेरका १७ ङ्जवद्यारम य ६ नभूना आवासीम ङ्जवद्यारमका १५० जना आवासीम ङ्जवद्याथॉका
राङ्झग खानेफस्ने सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाइएको।



२०१ जना रङ्ञऺत सभूहका फारफाङ्झरकारे एस.ओ.एस. हभिन भाइनय भा.ङ्जव. ऩोखयाभा अध्ममनका
राङ्झग छारवृङ्ञत्त प्राप्त गये का।
67



ङ्जवद्यारम तहको ऩयीऺाको नङ्झतजा अध्ममन गयी प्रङ्झतवेदन तमाय बएको।



भङ्टख्मभन्त्री उच्च ङ्ञशऺा प्रोत्साहन छारवृतङ्झ् तका राङ्झग ५ जना ङ्जवद्याथॉराई जनही ३ राखका दयरे
यकभ ङ्झनकासा गये को।



हेनान छारवृङ्ञत्तका राङ्झग ४ जना ङ्जवद्याथॉ छनौट गङ्चयएको य शैङ्ञऺक अनङ्टसन्त्धानसॉग सम्फङ्ञन्त्धत
कामिक्रभका राङ्झग १६ जना ङ्जवद्याथॉको प्रस्ताव स्वीकृत गयी कामि सञ्चारन बएको।



शैङ्ञऺक सङ्टधायका राङ्झग उच्च य न्त्मून नङ्झतजा बएका ङ्जवद्यारमका सयोकायवाराहरूका फीच ऩवित,
कास्की य गोयखा ङ्ञजल्राभा अन्त्तयङ्जक्रमात्भक कामिक्रभ सम्ऩङ्ङ गये को।



कऺा १-३ भा एकीकृत ऩाठ्यक्रभ नभूनाका रूऩभा कामािन्त्वमन बएका गोयखा य तनहङ्टॉ ङ्ञजल्राका
सयोकायवाराहरू फीच अनङ्टबव आदान-प्रदान कामिक्रभ सम्ऩङ्ङ बएको।



फौङ्जद्धक अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाका राङ्झग प्रदे शस्तयीम आवासीम ङ्जवद्यारम स्थाऩनाका राङ्झग
ङ्झरबङ्टवन शाङ्ञन्त्त भा.ङ्जव. रेखनाथसॉग सम्झौता बई ङ्झड.ङ्जऩ.आय. तमाय बएको।



प्रदे श ङ्ञशऺा नीङ्झतको प्रायङ्ञम्बक खाका तमाय गये को।



प्रदे श शैङ्ञऺक झरक – २०७६ प्रकाशन गये को।



ङ्ञशऺा ताङ्झरभ केन्त्द्रद्वाया प्रधानाध्माऩक नेतत्ृ व ङ्जवकास ताङ्झरभ १०० जनाराई ङ्छदएको।



आधायबूत तह (१-५) का २०१ जना ङ्ञशऺकहरूका राङ्झग पेस-टङ्ट -पेस ताङ्झरभ ङ्छदएको।



२३६ जना अॊग्रज
े ी, ङ्जवऻान य गङ्ञणत ङ्जवषम ङ्ञशऺकहरूका राङ्झग प्रभाणीकयण ताङ्झरभ ङ्छदएको।



भाध्मङ्झभक तहका अध्माऩन गयाउने ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमका २७ जना ङ्ञशऺकहरूराई आइङ्झसङ्जट (ICT)
ताङ्झरभ ङ्छदएको।



२४५ जना ङ्ञशऺकहरूको अनराइनभा आधाङ्चयत ताङ्झरभ सञ्चारन गये को।



३० ङ्जवद्यारमहरूराई आदशि ङ्जवद्यारम ङ्जवकास कामिक्रभभा सभेटेको।



३७४ साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको बौङ्झतक सङ्टधाय कामि

(घेयाफाय, खानेऩानी य भभित सङ्टधाय रगामत) का

ॉ ीगत अनङ्टदान उऩरब्ध गयाएको।
राङ्झग ऩङ्टज



सञ्चारन बएका ९ प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा ङ्जवद्यारमभा प्रमोगशारा स्तयोङ्ङङ्झतका राङ्झग आवश्मक साभग्री
व्मवस्थाऩन गये को।



सञ्चाङ्झरत २४ साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमराई खेरकङ्टद तथा सङ्गीत ङ्जवशेष ङ्जवद्यारमको रूऩभा ङ्जवकास गनि
अनङ्टदान ङ्झनकासा गये को।



३० वटा प्रायङ्ञम्बक फार ङ्जवकास केन्त्द्रहरू नभूनाका रूऩभा स्तयोङ्ङङ्झत गनि अनङ्टदान ङ्छदएको।



१५ वटा गङ्टरुकङ्टर, गङ्टम्फा तथा आश्रभहरूको शैङ्ञऺक ऩऺको व्मवस्थाऩनभा सहमोग गये को।



स्थानीम तहका ङ्ञशऺासॉग सम्फङ्ञन्त्धत अङ्झधकृतका राङ्झग IEMIS सञ्चारनका राङ्झग ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध
गये को।
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फागरङ्टङ, तनहङ्टॉ य स्माङ्जा ङ्ञजल्राभा ङ्ञजल्रा सभन्त्वम सङ्झभङ्झतभापित् १५० जना भङ्जहराहरूको राङ्झग
ङ्झन्शङ्टल्क प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक तमायी कऺा सञ्चारन गये को।



रै ङ्ङ्झगक ङ्जहॊसा ङ्जवरुद्धको अङ्झबमानभूरक कामिक्रभ सञ्चारन गनि ११ वटै ङ्ञजल्राका ङ्ञजल्रा सभन्त्वम
सङ्झभङ्झतहरूराई फजेट उऩरब्ध गयाई कामिक्रभ सञ्चारन गये को।



साभाङ्ञजक कङ्टयीङ्झत, फार ङ्जववाह, जाङ्झतम छङ्ट वाछङ्ट त रगामतका हाङ्झनकायक अभ्मास ङ्जवरुद्धको अङ्झबमानका
राङ्झग ८५ स्थानीम तहभा कामिक्रभ गये को।



तनहङ्टॉ य फागरङ्टङ ङ्ञजल्राभा ङ्जहॊसा प्रबाङ्जवतका राङ्झग सञ्चाङ्झरत ङ्ञजल्रा सेवा केन्त्द्रहरूको व्मवस्थाऩनका
राङ्झग यकभ उऩरब्ध गयाएको। म्माग्दी, ऩवित, स्माङ्जा, रभजङ्टङ, गोयखा य नवरऩङ्टय ङ्ञजल्राभा
अल्ऩकारीन आश्रमसङ्जहतको ङ्ञजल्रा सेवा केन्त्द्र स्थाऩनाको राङ्झग यकभ उऩरब्ध गयाएको।



कङ्चयफ ३०० जना ङ्जहॊसा प्रबाङ्जवत भङ्जहराहरूरे ङ्ञजल्रा सेवा केन्त्द्रफाट आ.व. २०७६/०७७ भा सेवा
प्राप्त गये का।



रै ङ्ङ्झगक ङ्जहॊसा तथा भानव फेचङ्झफखन य ओसायऩसाय प्रबाङ्जवतको राङ्झग प्रदे शस्तयीम दीघिकारीन
ऩङ्टनस्थािऩना केन्त्द्र कास्की ङ्ञजल्राको ऩोखया भहानगयऩाङ्झरकाभा ङ्झनभािणको अङ्ञन्त्तभ चयणभा यहेको।



प्रदे शङ्झबरका ११ ङ्ञजल्राका ३० जना भङ्जहरा ऩरकायहरूको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध कामिक्रभ सञ्चारन
गये को।



दृङ्ञष्टङ्जवहीनहरूका राङ्झग श्रव्म ऩङ्टस्तकारम स्थाऩना बई ५० बन्त्दा फढी श्रव्म साभग्री उत्ऩादन बएको।



२२ स्थानीम तहभा ५० ज्मेष्ठ नागङ्चयक ङ्छदवा सेवा केन्त्द्र स्थाऩना तथा सञ्चारनको राङ्झग फजेट
उऩरब्ध गयाएको। प्रदे शङ्झबर यहेका १२ वटा ज्मेष्ठ नागङ्चयक आश्रभको ऩूवािधाय तथा व्मवस्थाऩनभा
सहमोग गये को।



गोयखा, रभजङ्टङ, कास्की य फागरङ्टङ ङ्ञजल्राका भानव सेवा आश्रभहरूको ऩूवािधाय तथा व्मवस्थाऩनभा
सहमोग गये को।



फाग्रङ्टङ, ऩवित य कास्की ङ्ञजल्राका ङ्जवङ्झबन्त्न स्थानभा सञ्चाङ्झरत औद्योङ्झगक भेरा तथा प्रदशिनीहरूभा
भङ्जहरा उद्यभीहरूफाट उत्ऩाङ्छदत वस्तङ्टहरूको प्रदशिन गये को।



अऩाङ्गता बएका, अशक्त, ङ्जवऩङ्ङ अवस्थाका १०५ जना नागङ्चयकहरूराई स्वास््म उऩचायभा सहमोग
ऩङ्टर्माउन रु. १० राख यकभ उऩरब्ध गयाएको।



कास्की ङ्ञजल्राको अङ्ङऩूणि गाउॉऩाङ्झरका रे वाडे भा जोङ्ञखभभा ऩये का फारफाङ्झरकाको सॊ यऺणका राङ्झग
प्रदे शस्तयीम ऩङ्टनस्थािऩना केन्त्द्र स्थाऩना बई सञ्चारनभा आएको।



अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तहरूको राङ्झग सहामक साभग्री अन्त्तगित दृङ्ञष्टङ्जवहीनहरूका राङ्झग ६०० थान सेतो
छडी तथा १६६ वैशाखी खङ्चयद गयी ङ्जवतयण गये को।
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प्रदे शस्तयीम सॊ यऺण ङ्जवषमगत ऺेरको ङ्जवऩद् ऩूव ि तमायी तथा प्रङ्झतकामि मोजना, २०७७ तजङ्टभ
ि ा गयी
कामािन्त्वमनभा ल्माएको।



फागरङ्टङ, तनहङ्टॉ य स्माङ्जा ङ्ञजल्रा सभन्त्वम सङ्झभङ्झतभा १५० जना भङ्जहराहरूका राङ्झग प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक
ऩयीऺा तमायी कऺा सम्ऩङ्ङ गये को।



ङ्जवकास आमोजनाको राङ्झग नेऩार सयकायको स्वाङ्झभत्वभा यही गण्डकी प्रदे श सयकायरे उऩबोग गनि
ऩाउने गयी नेऩार सयकायफाट ङ्झनम्न अनङ्टसायका जग्गा प्राप्त बएका छन्:

[गण्डकी प्राङ्जवङ्झधक प्रङ्झतष्ठान (पेङ्छदखोरा-१, गङ्टन्त्द्रभ-४७ योऩनी, १ आना, ३ ऩैसा, १ दाभ),
अन्त्तयाङ्जष्डमस्तयको ङ्जक्रकेट यङ्गशारा (ऩोखया भ.न.ऩा. वडा नॊ ३३, ऩशङ्टऩङ्झत घाट-१७७ योऩनी १४
आना ३ ऩैसा), प्रदे श आमङ्टवेद अस्ऩतार (ऩोखया भ.न.ऩा. वडा नॊ. ४, कङ्ङानीडाॉडा-२४ योऩनी ७
आना २ ऩैसा), गण्डकी ङ्जवश्वङ्जवद्यारम (ऩोखया भ.न.ऩा. वडा नॊ. ३२, कास्की-३५२ योऩनी, १५ आना
१ ऩैसा य शङ्टक्रागण्डकी नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ५ फेरचौताया तनहङ्ट-ॉ १७५ योऩनी) गयी कङ्टर ५२७
योऩनी १५ आना १ ऩैसा]

४.८ आङ्झथक
ि वषि २०७६०/७७ भा उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारमका भङ्टख्म उऩरङ्ञब्ध
आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारमरे 59.53 प्रङ्झतशत ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत
हाङ्झसर गये को छ य अन्त्म भहत्त्वऩूणि उऩरङ्ञब्धहरू ङ्झनम्न अनङ्टसाय छन्:



भन्त्रारम य भातहतका ङ्झनदे शनारम, केन्त्द्र, प्रङ्झतष्ठान य कामािरम तथा तार सॊ यऺण तथा ङ्जवकास
प्राङ्झधकयण गयी कङ्टर ३० कामािरम स्थाऩना य कभिचायीको व्मवस्थाऩन बएको छ।



१ नीङ्झत, २ ऐन, २ ङ्झनमभावरी य ४ कामिङ्जवङ्झध ङ्झनभािणका साथै २ नीङ्झत, ५ ङ्जवधेमक य ४
ङ्झनमभावरीको भस्मौदा तमाय बएको छ।



याजस्व रु. ३९,१५,७६,०९३.६ सॊ करन तथा सभङ्टदामभा आधाङ्चयत वनको व्मवस्थाऩनफाट ङ्झनङ्ञस्कएका
वन ऩैदावायको ङ्झफक्री ङ्जवतयणफाट वन सभूहराई रु. ३४,०२,२७,१०१ आम्दानी बएको छ। वन
ऩैदावाय सङ्करन, उद्योग ऺेर, भेड्ऩा (MEDPA) कामिक्रभफाट य कामिक्रभ कामािन्त्वमनफाट
११,३३७ जना फयाफयको ऩूणि योजगायी ङ्झसजिना बएको छ।



८ ङ्ञजल्राका उच्च प्रङ्जवङ्झधमङ्टक्त १३ नसियीफाट २९,४०,००१ ङ्झफरुवा उत्ऩादन, ३० नमाॉ साभङ्टदाङ्जमक
वन उऩबोक्ता सभूह गठन, ४.४८ हेक्टय अङ्झतक्रभण ङ्झनमन्त्रण, २७ उद्यान ङ्झनभािण य ३८४.५८
हेक्टय ऺेरपरभा वृऺायोऩण बएको छ।



ङ्झनजी य सयकायी वनफाट गयी कङ्टर ८,१२,६५५.०२ क्मङ्टङ्जपट काठ य १,५१७.०४ चट्टा दाउया
उत्ऩादन बएको छ।
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भानव/वन्त्मजन्त्त ङ्ट द्वन्त्द्व न्त्मूनीकयणका राङ्झग वन्त्मजन्त्तङ्ट उद्धाय, सचेतना य व्मवस्थाऩनका अरावा
वन्त्मजन्त्तङ्टफाट बएको ऺङ्झतऩूङ्झति फाऩत रु. १,०७,८८,५७९ यकभ याहत स्वरुऩ ङ्जवतयण बएको छ।



६,२०७ उद्योग य ८,१३१ वाङ्ञणज्म दताि बएका छन् बने ३,१७९ उद्योग य ४,६७४ वाङ्ञणज्म
नवीकयण बएका छन्। त्मस्तै , ५७३ उद्योग तथा वाङ्ञणज्मको नाभसायी य ठाॉउसायी बएको छ।



सम्बाव्मता अध्ममन अनङ्टसाय सम्बाव्म दे ङ्ञखएका ५१ स्थानीम तहभध्मे नेऩार सयकायफाट १५
उद्योगग्राभ घोषणा बई ५ भा ऩूवािधाय ङ्झनभािणका राङ्झग ठे क्का सम्झौता बएका छन्।



प्रदे शको ऩमिटनको मोजनाफद्ध य सवािङ्गीण ङ्जवकासका राङ्झग प्रादे ङ्ञशक ऩमिटन गङ्टरुमोजना तमाय बएको
छ।



२४ राबर एजेन्त्सी य १२ रे ङ्जकङ एजेन्त्सी दताि बएका छन् बने ४० ऩोटिय गाइड य १६९ रे ङ्जकङ
गाइडराई राइसेन्त्स ङ्जवतयण गङ्चयएको छ।



प्रदे शका ४४ प्रभङ्टख ऩमिटकीम गन्त्तव्मभा ऩूवािधाय ङ्झनभािण गङ्चयएको छ बने ३२ वटा ऩदभागिभा गयी
कङ्टर ४४.०१ ङ्जक.ङ्झभ. ऩदभागि ङ्झनभािण, भभित सम्बाय य सौन्त्दमॉकयण गङ्चयएको छ।



२०१९ अगष्टदे ङ्ञख २०२० जङ्टराईसम्भ १,२८,५४८ फाह्य ऩमिटकरे प्रदे शको भ्रभण गये का छन्।



आन्त्तङ्चयक ऩमिटन प्रवधिनका राङ्झग ८ ङ्छदने सेल्स ङ्झभसन कामिक्रभ बव्मताऩूवक
ि सम्ऩङ्ङ बएको छ।

४.९ आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा बूङ्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारमका भङ्टख्म उऩरङ्ञब्ध
आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा बूङ्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारमरे बाङ्चयत प्रगङ्झत ७४.७५ प्रङ्झतशत
तथा एकभङ्टष्ठ ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत 66.65 प्रङ्झतशत हाङ्झसर गये को छ य अन्त्म भहत्त्वऩूणि उऩरङ्ञब्धहरू ङ्झनम्न अनङ्टसाय
छन्:



स्माउ ङ्जवशेष कामिक्रभ भापित् भङ्टस्ताङ, भनाङ य उत्तयी गोयखा (च ङ्टभनङ्टब्री य धाचे गा.ऩा.) भा
४१,१३० फोट उङ्ङत घनत्व प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत स्माउको ङ्झफरुवाहरू ङ्जवतयण गयी थऩ १३.२
ॉ ैचा ङ्जवस्ताय गये को।
हेक्टयभा स्माउ फग



जग्गा चक्राफन्त्दी कामिक्रभफाट ६ ङ्ञजल्राका १४ स्थानभा गयी कङ्टर १६८९ योऩनी जग्गा चक्राफन्त्दी
ॉ ाइ
बएको, ६९ गाउॉहरूभा भङ्टख्मभन्त्री जरवामङ्टभैरी नभूना कृङ्जष गाॉउ कामिक्रभ सञ्चारन बई थोऩा ङ्झसच
सङ्जहतको ९२६ प्राङ्जष्टक घय ङ्झनभािण गयी ७ हेक्टयभा तयकायी खेतीको ऺेर ङ्जवस्ताय गये को।



एक सहकायी-एक उत्ऩादन कामिक्रभ भापित् ३६ सहकायी सॊ स्थाराई दूध, तयकायी, कोदो, उखङ्ट,
अरैं ची उत्ऩादन तथा भाछा,

कङ्टखङ्टया य फाख्राऩारन प्रवद्धिनका राङ्झग सहमोग गये को, ८३ सहकायी

सॊ स्था एकीकयण बई ४० सहकायी सॊ स्था फनेका।
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Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries को सातौं अन्त्तयािङ्जष्डम सम्भेरनको
सह-आमोजना गये को,

२४ दे शका २०९

अन्त्तयािङ्जष्डम

सहबागीहरू गयी कङ्टर ४५० जनाको

सहबाङ्झगताभा सम्ऩङ्ङ बएको उक्त सम्भेरनभा १८६ वैऻाङ्झनक कामिऩरहरूभा छरपर बई प्रङ्जवङ्झध तथा
प्राङ्जवङ्झधक ऻान आदान प्रदान बएको।



कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩऺी व्मवसामसॉग सम्फङ्ञन्त्धत ६७३ (कृङ्जषतपि २४५ य ऩशङ्टऩऺी तथा भत्स्मतपि ४२८)
वटा नमाॉ भोडर पाभि स्थाऩना बएको।



ऩकेट तथा ब्रक स्थाऩना कामिक्रभ अन्त्तगित कृङ्जषतपि ङ्जवङ्झबङ्ङ फारीहरूभा उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व
वृङ्जद्धका राङ्झग १५४ वटा नमाॉ ऩकेट तथा ३४ वटा नमाॉ ब्रक स्थाऩना गनङ्टक
ि ा साथै ऩशङ्टऩऺी तथा
ॉ ा ऩकेट ङ्जवस्ताय तथा १४ वटा ऩङ्टयाना ऩकेटहरूभा परोअऩ कामिक्रभ
भत्स्म ऺेरतपि ३७ वटा नम
सञ्चारन गये को।



प्राङ्गाङ्चयक तयकायी उत्ऩादनका राङ्झग १५० प्राङ्जष्टक घय ङ्झनभािण गये को, ४ वटा यै थाने फारी ङ्झफक्री
कऺ ङ्झनभािण गये को, १०० योऩनीभा प्राङ्गाङ्चयक खेती ङ्जवस्ताय गये को, ३० योऩनीभा यै थाने फारीको ङ्झफज
वृङ्जद्ध गये को, प्राङ्गाङ्चयक उत्ऩादनभा रे फङ्झरङ्ग तथा रोगो प्रभाणीकयण कामिको थारनी गये को।



कृङ्जष मान्त्रीकयण कामिक्रभ भापित् ३४० जना व्मवसामीहरूराई ङ्जवङ्झबङ्ङ कृङ्जष मन्त्र औजाय (हाते
ट्याक्टय, ऩावय ङ्जटरय, थ्रेसय, भहभ दानी, कङ्टटानी, ङ्जऩसानी मन्त्र उऩकयण, आङ्छद) ङ्जवतयण गयी
श्रभशङ्ञक्तको अबाव न्त्मूनीकयण गयी कृषकहरूराइि व्मावसाङ्जमक खेतीतपि उन्त्भङ्टख गये को।



प्रशोधन केन्त्द्र तथा ङ्जटस्मङ्ट कल्चय ल्माफ स्थाऩना सहमोग कामिक्रभ भापित् ङ्ञचमा प्रशोधन-१, भह
प्रशोधन-१, सस एण्ड केचऩ उद्योग-१ य ङ्जटस्मङ्ट कल्चय ल्माफ-२ स्थाऩना गये को।



कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩऺी व्मवसामसॉग सम्फङ्ञन्त्धत २२ वटा कृषकस्तय ताङ्झरभ भापित् ५२० जना
कृषकहरूको य १५ वटा सहामकस्तय ताङ्झरभफाट २१२ जना प्राङ्जवङ्झधकहरूको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध
गये को।



ॉ ाइ भापित् नमाॉ सॊ यचना ङ्झनभािण तथा ऩङ्टयाना सॊ यचना भभित गयी कङ्टर २८७ वटा
साना ङ्झसच
आमोजनाफाट थऩ ७० हे. ङ्झसॉङ्ञचत ऺेरपर ङ्जवस्ताय बएको।



कृङ्जष उऩजको उत्ऩादन ऩश्चात हङ्टने ऺङ्झत न्त्मूनीकयण गने उद्देश्मरे ३८० भे. टन तयकायी तथा
परपूर य २० भे. टन भह बण्डायणका राङ्झग १६ वटा कोल्डरुभ ङ्झनभािण कामि सम्ऩङ्ङ बएको।
त्मस्तै दू धको गङ्टणस्तय कामभ गदै फजाय सङ्टङ्झनङ्ञितताका राङ्झग १३ दङ्टग्ध ङ्ञचस्मान केन्त्द्र स्थाऩना
गये को।
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ऩशङ्टऩऺी उऩजको फजाय प्रवधिनका राङ्झग तनहङ्ट,ॉ रभजङ्टङ य कास्कीभा गयी ४ वटा हाट फजाय
ङ्झनभािणका राङ्झग सहमोग गये को। कृङ्जष उऩज ङ्झफक्री ङ्जवतयणका राङ्झग १५ वटा कृङ्जष फजाय ङ्झनभािण
गये को।



तनहङ्टॉको ङ्झबभादभा उङ्ङत जातको परपूरका ङ्झफरुवा उत्ऩादनका राङ्झग ङ्ञस्क्रन हाउस य रभजङ्टङभा
अरैं ची बण्डायण तथा प्रशोधनका राङ्झग अरैं ची वमय हाउस य अदङ्टवा प्रशोधनका राङ्झग प्रशोधन केन्त्द्र
स्थाऩना गये को।



ऩशङ्ट नश्ल सङ्टधाय कामिक्रभ भापित् ६६,४५६ ऩटक कृङ्झरभ गबािधान सेवा प्रदान गये को। बेटेङ्चयनयी
अस्ऩतार तथा ऩशङ्ट सेवा ङ्जवऻ केन्त्द्रहरूफाट ङ्झनमङ्झभत उऩचाय सेवा भापित् ५३,७५२ ऩशङ्टहरूको उऩचाय
गये को।

४.१० आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा भङ्टख्म न्त्मामाङ्झधवक्ताको कामािरमका भङ्टख्म उऩरङ्ञब्ध
आङ्झथक
ि
वषि २०७६/०७७ भा भङ्टख्म न्त्मामाङ्झधवक्ताको कामािरमरे 67.82 प्रङ्झतशत ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत हाङ्झसर
गये को ङ्झथमो य अन्त्म भहत्त्वऩूणि उऩरङ्ञब्धहरू ङ्झनम्न अनङ्टसाय छन्:



गण्डकी प्रदे श सयकाय य प्रदे श सयकाय भातहतका ङ्झनकामराई ङ्जवऩऺी फनाई सवोच्च अदारत, उच्च
अदारत ऩोखया, उच्च अदारत ऩोखयाको फाग्रङ्टङ इजरास य कास्की ङ्ञजल्रा अदारतभा दामय बएका
३८ ङ्चयट ङ्झनवेदन/भङ्टद्दाभध्मे मस आङ्झथक
ि वषिभा ७ ङ्चयट ङ्झनवेदन/भङ्टद्दा पैसरा बए।



मस कामािरमरे सवोच्च अदारत, उच्च अदारत ऩोखया, उच्च अदारत ऩोखयाको फाग्रङ्टङ इजरास य
कास्की ङ्ञजल्रा अदारतभा गयी १५५ वटा ऩेशीभा उऩङ्ञस्थत बई फहस ऩैयवी य प्रङ्झतयऺा गये को।



गण्डकी प्रदे शका भन्त्रारमहरू, प्रदे श सबा, ङ्जवधामन सङ्झभङ्झत य प्रदे श भातहतका कामािरमराई ङ्झरङ्ञखत
तथा भौङ्ञखक रुऩभा कानूनी याम प्रदान गये को।



कानून तजङ्टभ
ि ा सहजीकयण, ङ्झनमङ्झभत रुऩभा ङ्जवधेमक य ङ्झनमभावरीको भस्मौदा उऩय छरपर गयी
सङ्टझाव प्रदान गये को।



आ.व. २०७५/७६ य २०७६/०७७ भा गयी ८५ वटै स्थानीम तहका कानून ङ्झनभािणभा सॊ रग्न
ऩदाङ्झधकायी तथा कभिचायीहरूका राङ्झग कानून तजङ्टभ
ि ा सम्फन्त्धी ४ ङ्छदवसीम ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध कामिक्रभ
सञ्चारन गयी २५५ जनाराई ताङ्झरभ प्रदान गये को।



६ ङ्ञजल्राका १५० जना कानून व्मवसामीराई कानून व्मवसामी दऺता अङ्झबभङ्टखीकयण ताङ्झरभ प्रदान
गये को।



ऩोखयाभा ङ्जक्रमाशीर ४३ जना ऩरकायहरुराई कानूनी ऩरकाङ्चयता अङ्झबभङ्टखीकयण ताङ्झरभ ङ्छदएको।
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नेऩार फाय एशोङ्झसमसन य भेरङ्झभराऩ ऩङ्चयषद् काठभाण्डौंको आमोजना य भङ्टख्म न्त्मामाङ्झधवक्ताको
कामािरम, गण्डकी प्रदे श ऩोखया, उच्च अदारत फाय एशोङ्झसमसन, ऩोखया य कास्की ङ्ञजल्रा अदारत
फाय एशोङ्झसमसनको सह-आमोजनाभा कास्की ङ्ञजल्रा अदारत फाय एशोङ्झसमसन य गण्डकी प्रदे शका
स्थानीम ङ्झनकामका प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेत गयी ३४ जनाराई ऩोखयाभा भेरङ्झभराऩ सम्फन्त्धी ८ ङ्छदने आधायबूत
ताङ्झरभ प्रदान गङ्चयएको।



भङ्टख्म न्त्मामाङ्झधवक्ताको कामािरमको दोस्रो स्थाऩना ङ्छदवसको सन्त्दबिभा ऩोखया भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ.
१८ सयाङकोट, कास्कीङ्ञस्थत फार सङ्टधाय गृहको अवरोकन एवॊ सङ्टधाय गृहका कामािरम प्रभङ्टखसॉग बेट
गयी सङ्टधाय गृहको आवश्मकता ऩङ्जहचान गयी सो को आधायभा बौङ्झतक सहमोग गये को।



प्रदे श प्रहयी ङ्जवधेमक तथा यणनीङ्झतक मोजना तमायीका राङ्झग ८ वटा ङ्ञजल्राभा सयोकायवारासॉग
अन्त्तयङ्जक्रमा, छरपर कामिक्रभ सम्ऩङ्ङ बई प्रदे श प्रहयी ङ्जवधेमक तमाय गयी सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रारमभा
ऩठाएको। प्रदे श प्रहयीको यणनीङ्झतक मोजना तजङ्टभ
ि ा कामि बइयहेको छ।

४.११ आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा प्रदे श सबा सङ्ञचवारमका भङ्टख्म उऩरङ्ञब्ध
आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा प्रदे श सबा सङ्ञचवारमरे 96.23 प्रङ्झतशत ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत हाङ्झसर गये को ङ्झथमो य
अन्त्म भहत्त्वऩूणि उऩरङ्ञब्धहरू ङ्झनम्न अनङ्टसाय छन्:



ङ्जप्रफ्माफ बवन ङ्झनभािण गये को



प्रदे श सबाका ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झतका राङ्झग कोठा ङ्झनभािण गये को।



उऩसबाभङ्टख य दरका सचेतकका राङ्झग सवायी साधन खङ्चयद बएको।



प्रदे श सबा सॊ सदीम दर य ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झतका राङ्झग नवङ्झनङ्झभत
ि बवनहरूका राङ्झग एङ्झस खङ्चयद य जडान
गये को।



२०७७ असाय भसान्त्तसम्भ ४१ ङ्जवधेमक ऩाङ्चयत गये को।

४.१२ आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा प्रदे श रेखा ङ्झनमन्त्रक कामािरमका भङ्टख्म उऩरङ्ञब्ध
आङ्झथक
ि वषि २०७६ भा प्रदे श रे खा ङ्झनमन्त्रक कामािरमरे ६२.५ प्रङ्झतशत बौङ्झतक प्रगङ्झत य ६०.९० प्रङ्झतशत
ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत हाङ्झसर गये को ङ्झथमो। अन्त्म भहत्त्वऩूणि उऩरङ्ञब्धहरू ङ्झनम्न अनङ्टसाय छन्:-



६ ङ्ञजल्राभा याजस्व ऩङ्चयचारन तथा फजेट कामािन्त्वमन रगामत असर ङ्झसकाई तथा अनङ्टबव आदान
प्रदान सम्फन्त्धी कामिक्रभ गये को।



कामािरमका राङ्झग सवायी साधन खङ्चयद गये को।
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४.१३ आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा गण्डकी प्रदे श प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठानका भङ्टख्म उऩरङ्ञब्ध
आङ्झथक
ि वषि २०७६/०७७ भा गण्डकी प्रदे श प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठानरे ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत ९१.४९ प्रङ्झतशत हाङ्झसर
गये को ङ्झथमो य अन्त्म भहत्वऩूणि उऩरङ्ञब्धहरू ङ्झनम्न अनङ्टसाय छन्:-



कामिकायी ङ्झनदे शकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बएको।



प्रङ्झतष्ठानको ङ्झनमभावरी‚ फैठकको कामिङ्जवङ्झध‚ प्रङ्झतष्ठानको सॊ गठन तथा व्मवस्थाऩन सवे ऺण तमाय
बएको।



प्रङ्झतष्ठानको छाऩ‚रे टयप्माड य रोगो तमाय गयी प्रमोगभा ल्माएको।



प्रङ्झतष्ठानको स्थाऩना‚ रक्ष्म य उद्दे श्म‚ नीङ्झत तथा कामिक्रभ, आङ्छदराई सम्फङ्ञन्त्धत सयोकायवाराहरू
सभऺ जानकायी ऩङ्टर्माउन ब्रोसय य टे फर क्मारेन्त्डय तमाय गयी ङ्जवतयण गये को।



प्रङ्झतष्ठानको प्रङ्ञशऺण तथा अनङ्टसन्त्धान नीङ्झत तमाय गये को।



प्रङ्ञशऺण तथा अनङ्टसन्त्धानको कामिराई व्मवङ्ञस्थत, क्रभफद्ध य स्तयीम फनाउन प्रङ्ञशऺण तथा अनङ्टसन्त्धान
कामिङ्जवङ्झधको भस्मौदा तमाय गये को।



कभिचायीको साप्ताङ्जहक य भाङ्झसक मोजना ङ्झनभािण तथा प्रङ्झतवेदन सम्प्रेषण कामिको सङ्टरुआत गनङ्टक
ि ा साथै
कभिचायीको दऺता तथा आन्त्तङ्चयक कामि सम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभको ङ्जवकास गये को।



प्रङ्झतष्ठानका ङ्झनमङ्झभत गङ्झतङ्जवङ्झध‚ सूचना तथा जानकायीहरू सयोकायवाराहरूसॉग सम्प्रेषण गनि website
ङ्झनभािण गये को।



प्रङ्झतष्ठानको फहङ्टउद्देश्मीम बवन ङ्झनभािणका राङ्झग बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्त्रारमभापित् बवनको
ङ्झडजाइन य सॊ यचनात्भक ङ्जवश्लेषणको काभ सम्ऩङ्ङ बएको।



प्रङ्झतष्ठानका राङ्झग आवश्मक पङ्झनच
ि य,कम्प्मङ्टटय, अन्त्म भेङ्ञशनयी औजाय एवॊ सवायी साधनको व्मवस्था
गये को।



प्रङ्झतष्ठानको स्थाऩना,

रक्ष्म,

उद्देश्म,

बावी कामिङ्छदशा, दीघिकारीन तथा अल्ऩकारीन यणनीङ्झत‚

प्रङ्झतष्ठानभापित् सञ्चारन गङ्चयने ङ्जक्रमाकराऩ सभेङ्जटएको ङ्झबङ्झडमो तमाय गये को।



स्थानीम तहको प्रङ्ञशऺण आवश्मकताको ऩङ्जहचान गये को ।



प्रङ्झतष्ठानको

यणनीङ्झतक

मोजना

(२०७७/७८-२०८१/८२)

को

भस्मौदा

तमाय

गयी

सयोकायवाराहरूसॉग सङ्टझाव ङ्झरएको।



प्रङ्झतष्ठानको कामिकायी सङ्झभङ्झतको फैठक फसी कामिकायी सङ्झभङ्झतको फैठक सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध‚आ.व.
२०७७/७८ को फजेट तथा कामिक्रभ‚सहामकस्तयका कभिचायीको सेवाकारीन तथा सेवा प्रवेश
ताङ्झरभको ऩाठ्यक्रभ स्वीकृत गये को।
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ऩङ्चयच्छे द ५

सभस्मा, च ङ्टनौती तथा बावी कामिङ्छदशा
५.१. सभस्मा तथा च ङ्टनौती
प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगरे आफ्नो काभ कायफाहीका ङ्झसरङ्झसराभा ङ्जवगत दङ्टई वषिको अनङ्टबवभा दे हाम
अनङ्टसायका सभस्मा तथा च ङ्टनौतीहरू अनङ्टबव गये को छ्
सभस्माहरू

नेऩार राभो सभमदे ङ्ञख केन्त्द्रीकृत शासन व्मवस्था अभ्मास गयी बखियै सङ्घीम ढाॉचाभा रुऩान्त्तङ्चयत बएकारे
अङ्झधकाशॊ कामिकायी अङ्झधकाय सङ्घीम सयकाय भातहत यहेका छन्। सङ्घीम सयकायभा काभ गने याजनीङ्झतऻ
तथा कभिचायीरे आपूरे प्रमोग गङ्चययहेको कामिकायी अङ्झधकाय ङ्जढरो गयी स्थानीम तह तथा प्रदे श सयकायराई
हस्तान्त्तयण गदै छन्। सङ्घीम सयकायफाट स्थानीम तथा प्रदे श सयकायभा कामिकायी अङ्झधकाय हस्तान्त्तयणभा
ङ्जढराइ हङ्टॉदा स्थानीम तथा प्रदे श सयकायका ङ्जवकास आमोजना कामािन्त्वमनभा ङ्जढराइ हङ्टने गये को छ। प्रदे शभा
यहेका अङ्झधकाशॊ बौङ्झतक सॊ यचना य सम्ऩङ्ञत्तहरूको स्वाङ्झभत्व जस्तै ् बवन, औजाय, प्रमोगशारा, अस्ऩतार, जग्गा,
भहाङ्जवद्यारम, आङ्छद सङ्घीम सयकायसॉग छ। सङ्घीम सयकायरे आपू भातहत यहेका बौङ्झतक सॊ यचना य
ॉ ा प्रदे श सयकायका कामिक्रभहरू सञ्चारन
सम्ऩङ्ञत्तहरूको स्वाङ्झभत्व प्रदे श सयकायभा हस्तान्त्तयण गनि ङ्जढराइ हङ्टद
गनि एवॊ कामािन्त्वमन गनि सहज हङ्टन सकेको छै न। त्माङ्क सङ्करन य व्मवस्थाऩन हेने प्रदे शगत सॊ स्थागत
सॊ यचना नहङ्टन,ङ्ट प्रदे शका सॊ यचना नमाॉ हङ्टॉदा प्रदे श, ङ्ञजल्रा य स्थानीमस्तयभा त्माङ्क खण्डीकृत गनि कङ्छठनाइहरू
यहनङ्ट, त्माङ्क सङ्करन, प्रशोधन य ङ्जवश्लेषण गनि आवश्मकता अनङ्टसायको दऺ जनशङ्ञक्त उऩरब्ध नहङ्टन,ङ्ट
त्माङ्कहरू एकीकृत नहङ्टॉदा प्रमोगभा एकरुऩता कामभ गनि नसक्नङ्ट जस्ता सभस्माका अङ्झतङ्चयक्त दे हामका
सभस्माहरू यहेका छन्:
क) आमोजनाको वगॉकयण नहङ्टन:ङ्ट तीन तहका सयकायरे सञ्चारन गने आमोजनाहरूको प्रष्ट वगॉकयण
ॉ ा कङ्टनै आमोजनाको राङ्झग तीन वटै तहवफाट फजेट
बएको छै न। आमोजनाको वगॉकयण नहङ्टद
ङ्जवङ्झनमोजन हङ्टने य अन्त्म भहत्त्वऩूणि आमोजनाको राङ्झग फजेट अबाव हङ्टने जस्ता सभस्मा दे ङ्ञखएका
छन्।
ख) कोङ्झबड-१९ को असय: सन् २०१९ को ङ्झडसेम्फय भङ्जहनाभा चीनको वङ्टहान सहयफाट सङ्टरू बएको
कोङ्झबड-१९

को असय प्रदे शको सभग्र साभाङ्ञजक-आङ्झथक
ि
ङ्जवकासभा ऩर्मो। ङ्जवश्वव्माऩी मस

भहाभायीको कायण दै ङ्झनक ज्मारदायी भजदङ्टयरे काभ गङ्टभाए, ऩमिटन ऺेरभा काभ गने श्रङ्झभकको
योजगायी

गङ्टम्मो, याङ्जष्डम

तथा

अन्त्तयािङ्जष्डम

व्माऩायभा

भन्त्दी

दे ङ्ञखमो, उत्ऩादनभङ्टरक

उद्योगहरू

रकडाउनको कायण प्रबाङ्जवत बए, ङ्झनभािण य मातामात ऺेर ऩङ्झन अङ्झत नै प्रबाङ्जवत बए। कोङ्झबड-१९
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सङ्क्रभणको जोङ्ञखभभा यहेका व्मङ्ञक्तको जाॉच गनि तथा सङ्क्रङ्झभत व्मङ्ञक्तको व्मवस्थाऩन गनि
स्वास््म ऺेररे ठू रो आङ्झथक
ि व्ममबाय थेग्नङ्टऩर्मो, अऩेङ्ञऺत रूऩभा याजस्व उठ्न सकेन य ङ्जवकास
ङ्झनभािणका काभ प्रबाङ्जवत बए।
ग) साझा अङ्झधकायका ऺेरभा सङ्घीम कानून नफङ्ङङ्ट: नेऩार सयकायसॉग साझा अङ्झधकायका ऺेरङ्झबर
सॊ ङ्जवधानको अनङ्टसूची-७ भा ऩये का ङ्जवषम य नेऩार सयकाय य स्थानीम तहसॉग साझा अङ्झधकायका
ऺेरङ्झबर अनङ्टसूची-९भा ऩये का ङ्जवषमभा सङ्घीम कानून नफन्त्दा प्रदे श तहका नीङ्झत ङ्झनभािण य मोजना
तजङ्टभ
ि ा तथा कामािन्त्वमनभा सभस्मा दे ङ्ञखएका छन्।
घ) ङ्जवकास ङ्झनभािणका सभस्मा: कोङ्झबड-१९ रे गदाि सीऩ बएका ङ्झनभािण श्रङ्झभकको अबाव हङ्टन,ङ्ट तीन तहका
सयकायरे तोकेका सडक भाऩदण्ड एकआऩसभा भेर नखाॉदा ङ्जवकास ङ्झनभािणभा अन्त्मौर यहनङ्ट,
इङ्ञन्त्जङ्झनमङ्चयङ अध्ममनङ्झफना जथाबावी डोजय य एक्जाबेटयको प्रमोग बई बू-स्खरन हङ्टन ङ्ट य फाढी, ऩङ्जहयो
जानङ्ट, याङ्जष्डम वन ऺेरभा ऩूवािधाय ङ्झनभािण गदाि वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन स्वीकृत गने प्रङ्जक्रमा
राभो य झन्त्झङ्जटरो हङ्टन,ङ्ट नदीजन्त्म ऩदाथि जस्तै् ढङ्ट ङ्गा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवाको अनङ्झधकृत उत्खनन् हङ्टन,ङ्ट क्रसय
उद्योग ङ्जवद्यभान कानूनी भाऩदण्ड ऩारन नगयी सञ्चारन हङ्टन,ङ्ट ढङ्ट ङ्गा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवा, दहत्तय य फहत्तयको
याजस्व ङ्झनमङ्झभत नहङ्टन,ङ्ट नेऩार सयकाय य प्रदे श सयकायका सभऩूयक य ङ्जवशेष अनङ्टदानको राङ्झग
प्रङ्झतस्ऩधाि गनि स्थानीम तहको कभजोय ऺभता, स्थानीम तहभा आवङ्झधक ङ्जवकास मोजना य भध्मावङ्झध
खचि सॊ यचना ङ्झनभािण गने कभजोय प्राङ्जवङ्झधक ऺभता, प्रदे श तथा स्थानीम तहका ङ्जवकास आमोजना
सञ्चारन गनि चाङ्जहने जग्गा प्राप्त गने प्रङ्जक्रमा झन्त्झङ्जटरो हङ्टन,ङ्ट प्रदे शभा त्माङ्क सङ्करन य प्रशोधन गने
कामािरम नहङ्टन,ङ्ट नेऩार सयकायफाट सशतिभा हस्तान्त्तङ्चयत आमोजनाभा न्त्मून फजेट ङ्जवङ्झनमोजन हङ्टन,ङ्ट आङ्छद
्
गण्डकी प्रदे शको ङ्जवकासका सभस्मा हङ्टन।
ङ) आमोगको काभ ऐनफाट व्मवङ्ञस्थत नहङ्टन:ङ्ट आमोगको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय ऐनफाट व्मवङ्ञस्थत हङ्टन
नसक्दा आफ्नो कामिऺेरङ्झबरका कङ्झतऩम सभस्मा सभाधानका ङ्जवषमहरूभा ऩङ्जहचान गये का उऩामहरू
आमोगफाट प्रबावकायी ढङ्गभा सभमभै कामािन्त्वमनभा ल्माउन कङ्छठनाइ यहेको छ।
च) फहङ्टवषे आमोजनाको राङ्झग स्रोतको सङ्टङ्झनङ्ञितता नहङ्टन:ङ्ट प्रदे शका प्राथङ्झभकताप्राप्त कामिक्रभ तथा आमोजना
ङ्झनधाियण गने सम्फन्त्धभा स्ऩष्ट कानूनी आधाय य भाऩदण्ड ङ्झनभािणको क्रभभा यहेका छन्। जसको
कायण ती प्राथङ्झभकताप्राप्त कामिक्रभ तथा आमोजनाराई ङ्जवङ्झनमोजन गनङ्टऩने स्रोतको फाये भा प्रदे शको
प्रष्ट धायणा फङ्ङे क्रभभा छ। कङ्झतऩम आमोजना ङ्जवस्तृत प्रङ्झतवेदन तमायी ङ्झफना नै कामािन्त्वमनभा
रै जाने य खङ्चयद गङ्टरूमोजना अनङ्टसाय फजेट ङ्जवङ्झनमोजन नबएका कायण आमोजनारे आवश्मक स्रोत प्राप्त
गनि कङ्छठनाइ हङ्टने दे ङ्ञखएकोरे प्राथङ्झभकताप्राप्त आमोजनाराई स्रोततसाधन उऩरब्ध गयाई सभमको
कङ्टशरता य आमोजनाको उऩादे मता प्रष्ट गनङ्टि ऩने अवस्था छ।

77

छ) जनशङ्ञक्त य साधनस्रोतको अबाव: आमोगराई प्राप्त कामािदेशको प्रबावकायी सम्ऩादन गनि आमोगको
साङ्गठङ्झनक एवॊ व्मवस्थाऩकीम सॊ यचना भजफङ्टत य स्रोतसाधन सम्ऩङ्ङ फनाई ङ्जक्रमाशीर फनाउने कामि
अऩेऺाकृत रूऩभा हङ्टन सकेको छै न। आमोगको जनशङ्ञक्त एवॊ साधनस्रोतको ङ्जवषमभा उङ्ञचत ध्मान
ऩङ्टर्माउन सङ्जकएको छै न। प्रदे श सयकायरे आमोगको राङ्झग २१ जना कभिचायीको दयफन्त्दी स्वीकृत
ॉ ा स्वीकृत दयफन्त्दी अनङ्टसाय कभिचायी
गये कोभा प्रदे श रोक सेवा आमोग गठन बई ङ्जक्रमाशीर नहङ्टद
बनाि हङ्टन नसकेकोरे कामािरम चराउनका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ कामािरमफाट ऩाॉच जना कभिचायी काजभा
ल्माएय काभ चराउनङ्ट ऩये को हङ्टॉदा सूचनाभा आधाङ्चयत बएय नीङ्झतगत ङ्जवश्लेषण, गने य आमोजना तथा
कामिक्रभहरूको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन गयी वस्तङ्टङ्झनष्ठ ऩृष्ठऩोषण प्रदान गने कामिभा सभस्मा दे ङ्ञखएको
छ।
ज) प्रदे शको सूचना व्मवस्थाऩन प्रणारी ङ्जवकास गनि स्रोतसाधन ऩमािप्त नहङ्टन:ङ्ट प्रदे शको सूचना प्रणारी
ङ्जवकासको क्रभभा छ य कङ्झतऩम ङ्झनकामरे आमोगफाट स्वीकृत ढाॉचा अनङ्टसायका पायाभ प्रमोग गनि
ङ्झसक्दै गये को य आमोगरे भागेको सूचना तथा प्रङ्झतवेदन तोङ्जकएको ढाॉचाभा सभमभा तमाय गयी
ऩठाउन नसक्दा कामिक्रभको सभीऺा तथा भूल्माङ्कन गनि कङ्छठनाइ बैयहेको छ। अकोतपि प्रदे शको
सूचना व्मवस्थाऩन प्रणारी ङ्जवकास गनि स्रोतसाधन ऩमािप्त भाराभा उऩरब्ध छै न।
झ) आमोगभा काभ गने कभिचायीको ऺभता: आमोगको कामि प्रकृङ्झत अनङ्टसाय नीङ्झत मोजना तथा
कामिक्रभको तजङ्टभ
ि ा, ङ्जवश्लेषण, अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन रगामतका प्रशासङ्झनकबन्त्दा फढी फौङ्जद्धक य
अनङ्टसन्त्धानात्भक कामिभा राग्नङ्टऩने हङ्टॉदा काजभा कामियत कभिचायीको ऩृष्ठबूङ्झभ मोजना तजङ्टभ
ि ाभा नबई
प्रशासङ्झनक ऺेरभा यहेको यउनीहरूको ऺभता वृङ्जद्ध गयी आमोगको कामिऺेरभा दऺ फनाउन ऩमािप्त
ॉ ा आमोगको कामिसम्ऩादनभा प्रबावकाङ्चयता एवॊ कामिदऺता अङ्झबवृङ्जद्ध गनि
उत्प्रेयणाका कामिक्रभहरू नहङ्टद
कङ्छठनाइ दे ङ्ञखएका छन्।
ॉ सीङ्झभत स्रोतसाधन: आमोगसॉग सीङ्झभत स्रोतसाधन यहेको कायणरे कामिसम्ऩादनभा असय ऩनि
ञ) आमोगसग
गएको छ।
ट) प्रदे श त्माङ्क कामािरम नहङ्टन:ङ्ट प्रदे श त्माङ्क कामािरमको अबावभा त्माङ्कीम व्मवस्थाऩनका
कामिहरूराई प्रदे शको आवश्मकता, फदङ्झरॉदो ऩङ्चयवेश य अन्त्तयािङ्जष्डम भूल्मभान्त्मता अनङ्टरूऩ व्मवङ्ञस्थत
रूऩभा अगाङ्झड फढाउन सभस्मा दे ङ्ञखएको छ।
च ङ्टनौतीहरु
क) मो प्रङ्झतवेदन तमाय गदािसम्भ सभग्र नेऩार य गण्डकी प्रदे शभा कोङ्झबड-19 को असय फढ्दै गएको य
मस भहाभायीको अन्त्त्म कङ्जहरे हङ्टने बङ्ङे मङ्जकन नबएको हङ्टॉदा मस भहाभायीसॉग जङ्टझ्दै प्रदे शभा आङ्झथक
ि
ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन य ङ्जवकास ङ्झनभािणका काभराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदनङ्ट च ङ्टनौतीऩूणि छ।
78

ख) प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगको कामािदेश अनङ्टसाय तहगत सङ्गठनहरूका ङ्झफचभा सभन्त्वम य
सहजीकयण गने, य तीनै तहका मोजना तथा कामिक्रभहरूका ङ्झफचभा साभाञ्जस्मता कामभ याख्दै
प्रदे शको फृहत्तय ङ्जहतभा एकीकृत ङ्जवकास गनङ्टि य ङ्जवकासका प्रमासहरूराई सभन्त्वम गनङ्ट।
ि
ग) सन् २०३० सम्भभा गण्डकी प्रदे शराई भध्मभ आम बएको प्रदे शको स्तयभा ऩङ्टग्न आवश्मक ऩने
दीघिकारीन सोच, नीङ्झत, मोजना य कामिक्रभ कामािन्त्वमन गनि चाङ्जहने स्रोतको व्मवस्थाऩन गनङ्ट।
ि
घ) नेऩाररे सन् २०१६ दे ङ्ञख अङ्गीकाय गये को ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्महरू याङ्जष्डम नीङ्झत, मोजना तथा
कामिक्रभहरूभा सभाङ्जहत बैसकेका य प्रदे शस्तयभा ऩङ्झन प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजनादे ङ्ञख नै ती रक्ष्महरू
सभावेश गङ्चयएकोरे उक्त रक्ष्म प्राङ्झप्तका राङ्झग आवश्मक स्रोतहरूको व्मवस्थाऩन गयी सूचकहरूको
वस्तङ्टङ्झनष्ठ अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन गयी नीङ्झत ङ्झनभािताराई ऩृष्ठऩोषण गनङ्ट।
ि
ङ) ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म (SDGs) का सूचकहरूराई मोजना य फजेटभापित् स्थानीमकयण गनङ्टक
ि ा साथै
ङ्झतनको प्रगङ्झत ङ्ञस्थङ्झतको प्रङ्झतवेदन तथा सभीऺा गनङ्ट।
ि साथै, ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मको ऩूणि कामािन्त्वमनका
राङ्झग आवश्मक ऩने रगानी जङ्टटाउनङ्ट।
च) प्रदे शको साभाङ्ञजक–आङ्झथक
ि
ङ्जवकासभा मोगदान ऩङ्टर्माउन सक्ने आमोजना य ऩङ्चयमोजनाहरू छनौट
गयी रगानीको सङ्टङ्झनङ्ञितता प्रदान गनङ्ट।
ि
छ) साविजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी, प्रत्मऺ वैदेङ्ञशक रगानी, ङ्जवकास सहामता रगामतका आन्त्तङ्चयक य फाह्य
स्रोततहरूको सभेत ऩङ्जहचान गयी आङ्झथक
ि वृङ्जद्ध य योजगायी ङ्झसजिना गनि रगानीमोग्म ऩङ्चयमोजनासङ्जहतको
रगानी ढाॉचा फनाउनङ्ट।
ज) आमोजना फैङ्कभा सभावेश गने आमोजनाको अध्ममन गयी प्रङ्झतवेदन फनाउने। आमोजना व्मवस्थाऩन,
सञ्चारन य अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन प्रणारीको सॊ स्थागत प्रणारीको ङ्जवकास गनङ्टि य आमोजना य
कामिक्रभको वस्तङ्टङ्झनष्ठ सूचकहरूको आधायभा ङ्झनमङ्झभत ङ्झनयीऺण, अनगङ्टभन तथा भूल्माङ्कन प्रणारीको
ङ्जवकास गयी हये क ङ्झनकामद्वाया गङ्चयने ङ्झनयीऺण, अनगङ्टभन तथा भूल्माङ्कन ङ्झफच एकरूऩता कामभ गनङ्ट।
ि
झ) प्रदे श य स्थानीम तहहरूराई मोजना तथा कामिक्रभ तजङ्टभ
ि ा, कामािन्त्वमन, अनङ्टगभन, भूल्माङ्कन तथा
अनङ्टङ्ञशऺण सम्फन्त्धी ऺभता ङ्जवकासका कामिक्रभ सञ्चारन गयी उनीहरूको ऺभता एवॊ दऺता अङ्झबवृङ्जद्ध
गनङ्ट।
ि
ञ) प्रदे शका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामराई चाङ्जहने आवश्मक सीऩ य सभामोजन बएय प्रदे शभा आएका कभिचायीसॉग
बएको सीऩ य ऻानङ्झफच ठू रो खाडर यहेकोरे ताङ्झरभ य ऺभता वृङ्जद्ध कामिक्रभभापित् उक्त सीऩ य
ऻानको खाडर ऩूया गनङ्ट।
ि
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५.२ ङ्जवकास व्मवस्थाऩनको ङ्जवद्यभान अवस्था, सभस्मा तथा सम्बावना एवभ् प्राथङ्झभकता
प्रदे श ङ्जवकास व्मवस्थाऩनका ऺेरभा आवङ्झधक तथा वाङ्जषक
ि मोजना ऩद्दङ्झतको सॊ स्थागत सङ्टरुआत गङ्चयएको छ।
मस सम्फन्त्धी ङ्जवङ्झबङ्ङ कानून जायी बई कामािन्त्वमनको क्रभभा यहेका छन्। फजेट तजङ्टभ
ि ा, अनङ्टगभन तथा
भूल्माङ्कन सम्फन्त्धी ङ्झनदे ङ्ञशका जायी बई रागू बएका छन्। ङ्जवकास व्मवस्थाऩनका राङ्झग भङ्टख्मभन्त्री तथा
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामािरम, प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोग, आङ्झथक
ि
भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम, ङ्जवषम
ऺेरगत भन्त्रारम तथा भातहतका ङ्झनकाम य तत् ङ्झनकामभा मोजना, अनङ्टगभन तथा

भूल्माङ्कन गनिका राङ्झग

भहाशाखा तथा शाखा गठन बएका छन्। हार गण्डकी प्रदे शभा ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म सॊ वत् २०७६-२०८७,
प्रथभ

ऩञ्चवषॉम

मोजना

२०७६/२०७७-२०८०/०८१,

ङ्झरवषॉम

भध्मभकारीन

खचि

सॊ यचना

२०७६/२०७७-२०७८/०७९, वाङ्जषक
ि
कामिक्रभ तथा फजेट कामािन्त्वमनभा यहेका छन्। सॊ ङ्जवधानको
अनङ्टसूचीभा ङ्झनङ्छदिष्ट एकर तथा साझा अङ्झधकाय फभोङ्ञजभ ङ्जवगतभा केन्त्द्रफाट सञ्चारन बइयहेका केही ङ्जवकास
आमोजना प्रदे श य स्थानीम तहभा सशति अनङ्टदान अन्त्तगित हस्तान्त्तयण बएका छन् बने प्रदे शरे स्थानीम
तहराई ङ्जवत्तीम सभानीकयण, सभऩूयक य ङ्जवशेष अनङ्टदान प्रदान गदै आएको छ। प्रदे शस्तयभा ङ्जवकास
व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी सभस्मा तरका अनङ्टच्छे दभा सॊ ङ्ञऺप्त रूऩभा उल्रेख गङ्चयएका छन्।
(क) ङ्जवकास व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी सभस्मा
क) प्रदे शका ८५ स्थानीम तहभध्मे अङ्झधकाॊश स्थानीम तहरे आवङ्झधक ङ्जवकास मोजना तमाय गये का
छै नन्। स्थानीम तहका आवङ्झधक ङ्जवकास मोजना तजङ्टभ
ि ा नहङ्टॉदा तीन तहका मोजना ङ्झफच याङ्जष्डम रक्ष्म
प्राप्त गनि एकीकृत प्रमास हङ्टन सकेको छै न। प्रदे शभा यहेका सफै स्थानीम तहको आवङ्झधक ङ्जवकास
मोजना तजङ्टभ
ि ा गनि सहजीकयण गयी एकीकृत ङ्जवकासको प्रमास गनङ्टि च ङ्टनौतीऩूणि छ।
ख) ङ्जवकास आमोजनाको कामिन्त्वमन य कोङ्झबड-१९ को ङ्झनमन्त्रण, योकथाभ य व्मवस्थाऩन सॉगसॉगै
रै जानङ्टऩने अवस्था ङ्जवद्यभान छ। ङ्जवकास आमोजनाभा काभ गने कभिचायी य भजदङ्टयराई कोङ्झबड-१९
को सॊ क्रभणफाट फचाउनङ्ट य ङ्जवकास ङ्झनभािणराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदई प्रदे शको अथितन्त्रराई चरामभान
फनाउनङ्ट च ङ्टनौतीऩूणि छ।
ग) ङ्जवकास ङ्झनभािणभा काभ गने दऺ भजदङ्टयहरू स्थानीम तहभा उऩरब्ध छै नन्। सडक कारोऩरे गने,
ग्माङ्झफन जाङ्झर फङ्टङ्ङ,े ऩङ्टरका रठ्ठा ताङ्ङे रगामतका अन्त्म सीऩमङ्टक्त काभ गने भजदङ्टयहरू ङ्झभरयाष्ड
बायतफाट आएका ङ्झथए। कोङ्झबड-१९ को ङ्जवस्तायऩिात् सीऩमङ्टक्त काभ गने भजदङ्टयहरू बायत पकेका
य प्रदे शभा मस प्रकायका भजदङ्टयहरूको अबाव बएकोरे स्थानीम भजदङ्टयराई ताङ्झरभ ङ्छदई ङ्जवकास
ङ्झनभािणराई अगाङ्झड फढाउनङ्टऩने अवस्था छ।
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घ) आमोजना तथा कामिक्रभ तजङ्टभ
ि ाको राङ्झग आवश्मक आधायये खा सूचना खङ्ञण्डकृत रुऩभा स्थानीम
तहभा उऩरब्ध छै नन्। मसरे गदाि मथाथिऩयक, कामािन्त्वमनमोग्म य आवश्मकताभा आधाङ्चयत आमोजना
तथा कामिक्रभ तजङ्टभ
ि ा गनि सभस्मा दे ङ्ञखएका छन्।
ङ) आमोजनाको ऩङ्जहचान, रागत-राब ङ्जवश्लेषण, आन्त्तङ्चयक प्रङ्झतपर दयको प्रऺेऩण, सभग्र आमोजनाको
आङ्झथक
ि तथा ङ्जवत्तीम ऩऺको ङ्जवश्लेषण तथा भूल्माङ्कन, वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन, ङ्जवस्तृत आमोजना
प्रङ्झतवेदन तमायी सम्फन्त्धी कामि सम्ऩङ्ङ गयी आमोजना फजेटभा सभावेश गने प्रवृङ्ञत्त कभजोय छ।
ङ्जवस्तृत इङ्ञन्त्जङ्झनमङ्चयङ प्रङ्झतवेदन तमाय नगयी फजेटभा सभावेश बएका आमोजनाहरूरे आवश्मक स्रोत
प्राप्त गनि नसकी ङ्झनभािण सभम रङ्ञम्फदै जाने खतया ङ्जवद्यभान छ।
च) सङ्घीम सयकायफाट हस्तान्त्तयण बई आएका तथा प्रदे शरे सङ्टरु गये का अधङ्टया आमोजना सम्ऩङ्ङ नबई
नमाॉ आमोजना थऩ गनङ्टऩ
ि ने दफाफरे कामािन्त्वमनभा यहेका आमोजनाका राङ्झग ऩमािप्त फजेट तथा
स्रोतसाधनको अबाव हङ्टन,े आमोजना सङ्ख्माभा ङ्झनयन्त्तय वृङ्जद्ध हङ्टने य सभमभै सम्ऩङ्ङ नहङ्टने जस्ता
सभस्मा सङ्घीम सयकायरे झेल्दै आएकोरे त्मस ङ्जकङ्झसभका सभस्मा प्रदे श तथा स्थानीम तहभा ऩङ्झन
उत्ऩङ्ङ हङ्टने खतया यहेकोरे प्रदे शरे मसप्रकायका सभस्मा सङ्टरुआती अवस्थादे ङ्ञख नै ङ्झनयाकयण गदै
ङ्जवकास व्मवस्थाऩनराई च ङ्टस्त दङ्टरुस्त फनाउन आवश्मक दे ङ्ञखन्त्छ।
छ) आमोजना व्मवस्थाऩनभा आमोजना कामािन्त्वमनको राङ्झग ङ्जवस्तृत कामिमोजनाको तमायी गने जनशङ्ञक्त य
सो अनङ्टसायका ङ्जक्रमाकराऩ सभम ताङ्झरका अनङ्टसाय नहङ्टन,ङ्ट ङ्झनणिम प्रङ्जक्रमाभा ङ्जढराइ हङ्टन,ङ्ट वन ऺेर तथा
जग्गा प्राङ्झप्तभा कानूनी जङ्जटरता, ङ्झनजी जग्गा अङ्झधग्रहण गदाि असन्त्तङ्टष्ट व्मङ्ञक्तरे चराउने अदारती
प्रङ्जक्रमा जस्ता प्रङ्जक्रमागत तथा व्मावहाङ्चयक जङ्जटरता यहनङ्ट, सभमभा ङ्झनभािण साभग्रीको अबाव हङ्टन ङ्ट
जस्ता सभस्मा धेयै आमोजनाभा दे खा ऩङ्चययहेका छन्।
ज) ङ्जवकास व्मवस्थाऩनको राङ्झग आवश्मक ऩने प्राङ्जवङ्झधक सीऩ तथा दऺ जनशङ्ञक्तको उऩरब्धता
प्रदे शस्तयभा न्त्मून यहेको छ। प्राङ्जवङ्झधक ङ्जवषमभा ऩयाभशि सेवा उऩरब्ध गयाउने सॊ स्थाहरू ऩङ्झन
सङ्घीम याजधानी काठभाण्डौंभा केङ्ञन्त्द्रत बएकोरे गङ्टणस्तयीम ङ्जवस्तृत आमोजना प्रङ्झतवेदन फनाउने
ॉ ा स्थानीम तह तथा प्रदे श तहभा तमाय बएका प्रङ्झतवेदनहरू ऩङ्झन गङ्टणस्तयीम
सॊ स्थाहरू उऩरब्ध नहङ्टद
छै नन्।
झ) प्रदे श तथा स्थानीम तहभा कामियत कभिचायीहरूभा उत्प्रेयणाको कभी, कभजोय प्रोत्साहन व्मवस्था य
दण्ड तथा ऩङ्टयस्काय व्मवस्था प्रबावकायी नबएकारे कामि सम्ऩादनस्तय कभजोय यहेको छ। प्रदे श
तथा

स्थानीम

तहको

आवश्मकता

अनङ्टसाय

जनशङ्ञक्त

व्मवस्थाऩन

नहङ्टन ङ्ट

ङ्जवकास

आमोजना

व्मवस्थाऩनभा एक प्रभङ्टख च ङ्टनौतीको रूऩभा यहेको छ।
ञ) ङ्जवकास ङ्झनभािण तथा सेवा प्रवाह कामिभा सॊ रग्न ङ्झनभािण व्मवसामी, ऩयाभशदािता य सेवाप्रदामक
सॊ स्थाको कभजोय ऺभता तथा सम्झातौको शतिहरूको ऩङ्चयऩारनाभा सभस्मा यहको छ। स्थानीम तह
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तथा प्रदे शस्तयका आमोजना ङ्झनभािणका ठे क्का प्राङ्झप्त प्रङ्झतस्ऩधािभा बाग ङ्झरने अङ्झधकाॊश ठे केदायहरू ङ्झनभािण
स्रोतसाधनभा कभजोय ऩाइएको य उनीहरूरे आफ्ना ठे क्का सम्ऩङ्ङ गनि ठू रा ठे केदायफाट औजाय
बाडाभा ल्माई काभ गने गये कोरे आमोजनाको ङ्झनभािण सभमभा सम्ऩङ्ङ गनि सभस्मा दे खा ऩये को छ।
ट) सफै ङ्जवकास ङ्झनभािणभा मोजना तजङ्टभािदेङ्ञख कामािन्त्वमन य राब ङ्जवतयणसम्भका चयणभा ङ्झनजी, सहकायी
य साभङ्टदाङ्जमक ऺेरको प्रबावकायी तथा सङ्जक्रम सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञित गनि सङ्जकएको छै न। ङ्झनजी ऺेर
अझै ऩङ्झन उत्ऩादन ऺेरभा रगानी फढाउन तमाय बैसकेको छै न य ङ्झनजी ऺेरको रगानी उत्ऩादन
ॉ ै न। तसथि ङ्झनजी ऺेरको रगानी उत्ऩादन ऺेरभा
ऺेरभा नफढे सम्भ प्रदे शको सभृङ्जद्ध सम्बव दे ङ्ञखद
फढाउनङ्ट एक च ङ्टनौतीको रूऩभा यहेको छ।
(ख) ङ्जवद्यभान मोजना तजङ्टभ
ि ा तथा फजेट प्रणारीको अवस्था
मोजना तथा फजेट प्रणारीको अवस्था
क) नेऩारभा मोजना तजङ्टभ
ि ा तथा फजेट ङ्झनभािणभा ङ्झभङ्ञश्रत

प्रणारी सॊ स्थागत

ॉ ै
हङ्टद

आएको छ।

गण्डकी प्रदे शभा ऩङ्झन सहबाङ्झगताभूरक मोजना तजङ्टभ
ि ा तथा फजेट ङ्झनभािण ऩद्दङ्झत अवरम्फन गदै
साविजङ्झनक ऺेर, ङ्झनजी ऺेर, सहकायी तथा साभङ्टदाङ्जमक ऺेरको बूङ्झभका य मोगदानराई कदय गदै
ङ्जवकास सूचकहरूको ङ्जवकास य फजेट ङ्झनभािण गङ्चयएको छ। प्रदे शरे अल्ऩकारीन, भध्मभकारीन य
दीघिकारीन रक्ष्मसङ्जहत सभृङ्जद्ध य सङ्टखका सूचकहरू ङ्झनभािण गयी फजेट प्रऺेऩण गये को छ। आवङ्झधक
मोजना य वाङ्जषक
ि
मोजना (फजेट तथा कामिक्रभ) ङ्झफचको अन्त्तयसम्फन्त्ध कामभ गदै आवङ्झधक
मोजनाको रक्ष्म य नङ्झतजा हाङ्झसर गनि तीन वषिको भध्मभकारीन खचि सॊ यचना सभेत तजङ्टभ
ि ा गयी
कामािन्त्वमनभा ल्माएको छ।
ख) मोजना तथा फजेटरे प्रदे शको रक्ष्म य प्राथङ्झभकता अनङ्टरूऩ हङ्टने गयी सभृङ्जद्धका भङ्टख्म सम्वाहकको
रुऩभा ऩङ्जहचान गङ्चयएका ऩमिटन, ऊजाि, कृङ्जष, उद्योग, ऩूफािधाय, भानव शॊसाधन य सङ्टशासन जस्ता ऺेरभा
ङ्ट नभा जोड ङ्छदएको छ ।
आमोजना प्राथङ्झभकीकयण गयी ङ्जवषम ऺेरगत तथा बौगोङ्झरक सन्त्तर
ग) सङ्घीम प्रणारी फभोङ्ञजभ प्रदे शरे सङ्घीम फजेटऩिात् य स्थानीम तहरे प्रदे शको फजेटऩिात् फजेट
ॉ ै
तजङ्टभ
ि ा गयी कामािन्त्वमनभा ल्माएका छन्। तीन तहङ्झफच फजेट ङ्झनभािण य कामिन्त्वमनभा सहकामि हङ्टद
आएको छ। सॊ घरे प्रदे श य स्थानीम तहराई आमोजना अनङ्टसाय सशति, सभऩूयक य ङ्जवशेष फजेट ङ्छदने
य प्रदे शरे स्थानीम तहराई ऩङ्झन सशति, सभऩूयक य ङ्जवशेष फजेट ङ्छदने व्मवस्था गयी तीन तहङ्झफच
फजेट ङ्झनभािणभा सभन्त्वम गङ्चयएको छ।
घ) सॊ वैधाङ्झनक व्मवस्था अनङ्टसाय सभमभै

फजेट ल्माई साविजङ्झनक खचि प्रणारीराई सङ्टधाय गयी

आमोजनाको उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर गनि असाय १ गते वाङ्जषक
ि फजेट प्रदे श सबाभा प्रस्तङ्टत गने य आङ्झथक
ि
वषि सङ्टरू हङ्टने ङ्छदनदे ङ्ञख नै फजेट खचि गने गयी आमव्मम प्रणारीको व्मवस्था गङ्चयएको छ। तथाङ्जऩ
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प्रदे शभा सॊ यचनातगत कभजोयी, कानूनी प्रङ्जक्रमा य साविजङ्झनक खङ्चयद ऐनको ऩारना जस्ता प्रङ्जक्रमारे
गदाि ङ्जवकास फजेट अऩेऺा अनङ्टसाय खचि हङ्टन सकेको छै न।
ङ) प्रदे शराई कय सम्फन्त्धभा सीङ्झभत अङ्झधकाय उऩरब्ध छन्। प्रदे शका कयका दयहरू सभताभूरक
ङ्ट छन्। प्रदे शको कय नीङ्झतभा यहेका ङ्जवद्यभान कानूनी
आङ्झथक
ि वृङ्जद्ध य नमाॉ योजगायी ङ्झसजिना उन्त्भख
व्मवस्था प्रदे श अथितन्त्रको सङ्टदृढीकयण य गङ्झतशीरताको राङ्झग ऩमािप्त बए ताऩङ्झन ङ्झनजी ऺेरफाट
उत्ऩादनभूरक ऺेरभा ऩूणि रगानी हङ्टन सकेको छै न। प्रदे शको कय प्रणारी साॉघयङ्ट ो घेयाभा यहेको छ
य बङ्जवष्मभा मसका दामया ङ्जवस्ताय गनि आवश्मक दे ङ्ञखन्त्छ। कयका दामया ङ्जवस्ताय गनङ्टि य कय
्
सङ्करनभा सङ्जक्रमता दे खाई याजस्वभा फढोत्तयी गनङ्टि प्रदे शका आवश्मकता हङ्टन।
च) प्रदे शको साविजङ्झनक खचि प्रणारीभा सङ्टधायको राङ्झग कामिक्रभ स्वीकृत गने तथा कङ्टनै स्वीकृत
कामिक्रभको सॊ शोधन गनङ्टऩ
ि ये भा ङ्झनणिम प्रङ्जक्रमाराई सयर य कामिभूरक फनाइएको छ।
वाङ्जषक
ि मोजना तजङ्टभ
ि ा तथा फजेट प्रणारीका कभजोयी
क) सम्फद्ध भन्त्रारमरे तम गये का आमोजनाका रक्ष्म य उऩरङ्ञब्ध ङ्झफच भहसङ्टस हङ्टने अन्त्तय दे ङ्ञखन्त्छ।
मोजना ऩद्दङ्झत अऩेङ्ञऺत रूऩभा फढी भहत्वाकाङ्ऺी बएको य कामािन्त्वमन ऩऺभा ऩमािप्त ध्मान नऩङ्टग्नारे
ऺेरगत साभञ्जस्मता कामभ गनि कङ्छठन बएकोरे अऩेङ्ञऺत नङ्झतजा प्राप्त गनि कङ्छठनाइ दे ङ्ञखन्त्छ।
ख) वाङ्जषक
ि कामिक्रभभा सभावेश बएका केही आमोजनाहरू स्ऩष्ट भाऩदण्ड य आधायभा छनौट बएका
छै नन्। आमोजना कामािन्त्वमनको ऩूव ि तमायीको चयण सम्ऩङ्ङ नगयी आमोजना य कामिक्रभभा फजेट
ॉ ा रगानीफाट अऩेङ्ञऺत प्रङ्झतपर प्राप्त गनि सङ्जकएको छै न।
ङ्जवङ्झनमोजन हङ्टद
ग) अन्त्तय-भन्त्रारम तथा अन्त्तय-ङ्झनकाम सभन्त्वम अऩेऺा अनङ्टसाय प्रबावकायी हङ्टन नसक्दा आमोजना
कामािन्त्वमन य नङ्झतजा प्राङ्झप्तभा कङ्छठनाइ बएको छ।
घ) स्थानीम तहभा हस्तान्त्तयण बएका स्रोतगत कामिक्रभको प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन सङ्करन य अनङ्टगभन गने
प्रणारीको ङ्जवकास ऩूणि ङ्जवकास बएको छै न। जसरे गदाि आन्त्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण य सभन्त्वम प्रबावकायी
नहङ्टॉदा ङ्जवत्तीम जोङ्ञखभ फढ्न सक्ने दे ङ्ञखन्त्छ।
ङ) प्रदे श य स्थानीम तहभा आमोजना तथा कामिक्रभ तजङ्टभ
ि ा य कामािन्त्वमनभा उच्च ऺभता बएका,
उत्प्रेङ्चयत, प्राङ्जवङ्झधक य दऺ जनशङ्ञक्तको कभी यहेको छ।
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वाङ्जषक
ि मोजना तजङ्टभ
ि ा तथा फजेटफाट अऩेङ्ञऺत रक्ष्म प्राङ्झप्तका राङ्झग तत्कारै गनङ्टऩि ने सङ्टधायहरू
क) व्मवस्थाऩनभा रङ्ञऺत गयी तजङ्टभ
ि ा गयीएका छन। मस अन्त्तयगत कोङ्झबड-१९ रे अङ्झत प्रबाङ्जवत
व्मवसामको जीवन यऺा गनङ्टि य जाङ्झगय गङ्टभाएका व्माङ्ञक्तराई स्वयोजगाय फनाउने ताङ्झरभ सञ्चारन गनि
ङ्जवङ्झनमोजन गये को फजेट उऩमोग गनि आवश्मक बएको छ।
ख) गण्डकी प्रदे शरे आफ्नै स्रोतफाट कामािन्त्वमन गने गयी १३ आमोजना य नेऩार सयकायसॉगको
सहरगानीभा कामािन्त्वमन गने गयी ५ आमोजना गयी जम्भा १८ प्रदे श गौयवका आमोजना छनौट
गये को छ। मी आमोजनाहरूभध्मे प्रदे श सयकायको आफ्नै स्रोतफाट सञ्चारन गने आमोजनाहरूको
राङ्झग ङ्जवषमगत भन्त्रारमरे ऩमािप्त फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गनि आवश्मक दे ङ्ञखएको छ।
ग) वतिभान सयकायको ऩाराभा नै कामािन्त्वमनभा गई सम्ऩङ्ङ ऩङ्झन गनि सक्ने भन्त्रारमगत केही ठू रा
आमोजनाहरूको सूची फनाएय उक्त कामिक्रभराई आवश्मक फजेट प्राथङ्झभकताका साथ ङ्जवङ्झनमोजन
गने। नीङ्झत तथा मोजना आमोगरे भन्त्रारमसॉग सभन्त्वम गदै त्मस्ता कामिक्रभहरू वाङ्जषक
ि नीङ्झत तथा
कामिक्रभ आउनङ्टबन्त्दा अगाङ्झड नै तमाय गने।
घ) प्रदे श सयकायका नीङ्झत तथा कामिक्रभ य आवङ्झधक मोजनारे ङ्झनङ्छदिष्ट गये का रक्ष्म य फजेट ङ्झफचभा
फङ्झरमो अन्त्तयसम्फन्त्ध कामभ गनि वाङ्जषक
ि नीङ्झत तथा कामिक्रभ य फजेट तजङ्टभ
ि ा सम्फन्त्धी कामिदरभा
भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामािरम, प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोग, आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा
मोजना भन्त्रारम य सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रारमका उच्चस्तयीम प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व य सहबाङ्झगताको व्मवस्था गने।
उक्त कामिदररे ङ्झसपाङ्चयस नगये का कामिक्रभ वाङ्जषक
ि कामिक्रभ तथा फजेटभा सभावेश नगने व्मवस्था
ङ्झभराउने।
ङ) उत्ऩादनभूरक ऺेरभा दे शी ङ्जवदे शी रगानी आकङ्जषत
ि गनि रगानीभैरी वातावयण ङ्झनभािण गनङ्टि अऩङ्चयहामि
हङ्टन्त्छ। रगानीभैरी वातावयणको ङ्झनभािण कानूनी ऩूवािधायको सूधाय भापित प्रङ्झतङ्झफङ्ञम्फत हङ्टन्त्छन। अत्
मसका राङ्झग औद्योङ्झगक नीङ्झत, ऐन य ङ्झनमभावरी, ङ्जवदे शी रगानी तथा प्रङ्जवङ्झध हस्तान्त्तयण ऐन,
दाभासाही सभ्फन्त्धी कानून, कम्ऩनी कानून, उऩबोक्ता ङ्जहत सॊ यऺण कानून, ङ्जवदे शी ङ्जवङ्झनभम ङ्झनमङ्झभत
गने ऐन, ङ्जवत्तीम तथा ङ्झफभा सभ्फन्त्धी कानून, साविजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी सभ्फन्त्धी कानून, बन्त्साय ऐन,
अन्त्तशङ्टल्क ऐन, सारफसारी आङ्झथक
ि
ऐन, आमकय ऐन य वन तथा वातावयण सभ्फन्त्धी कानून
रगामतका अन्त्म कानूनको ऩङ्टनयावरोकन गयी फृहत् आङ्झथक
ि
सङ्टधायको थारनी गनङ्टऩने हङ्टन्त्छ। मी
ॉ सङ्टयङ्ञऺत यहेकोरे प्रदे श सयकायरे कानूनी
कानूनी ऩऺको सूधाय गने अङ्झधकाय सङ्घीम सयकायसग
सङ्टधाय गयी रगानीभैरी वातावयण ङ्झनभािण गनि सङ्घीम सयकायराई अनङ्टयोध गने।
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च) आङ्झथक
ि -साभाङ्ञजक रुऩान्त्तयण गने प्रकृङ्झतका फृहत् आमोजनाको राङ्झग ऩमािप्त स्रोतसाधनको व्मवस्थाऩन
गने। साना छङ्चयएका मोजनाको सङ्ख्मा क्रभश् घटाउॉदै राने य प्रदे शको सभताभूरक आङ्झथक
ि
वृङ्जद्धभा सहमोग गने ठू रा आमोजनाहरूको छनौटभा फढोत्तयी गने।
छ) अन्त्तयसयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन कानून अनङ्टसाय सङ्घीम अथि भन्त्रारमरे प्रदे श वाट य प्रदे शरे
स्थानीम तहवाट ङ्जवकास आमोजनाको बौङ्झतक य ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत ङ्झरने प्रणारीको ङ्जवकास गने ।
ज) हारको साविजङ्झनक खङ्चयद ऐन सफै तहकाराई उऩमङ्टक्त हङ्टनग
े यी ऩङ्टनयावरोकन गने । तय त्मस
कानूनभा सॊ स्थाको खङ्चयद ढाॉचा फनाई वस्तङ्ट य सेवा खङ्चयद गनि सक्ने गयी भागिङ्झनदे श गनि सक्ने गयी
कानूनी व्मवस्था गने व्मवस्थाका राङ्झग सङ्घीम सयकायसॉग अनङ्टयोध गने ।
५.३ बावी कामिङ्छदशा

ङ्ट सङ्घीम व्मवस्थाभा प्रवेश गये को ङ्जवङ्ञशष्ट अवस्था य ङ्जवगतका याङ्जष्डम मोजना आमोगका कामिहरूको
भङ्टरक
अनङ्टबवराई भध्मेनजय गदै प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोग (गठन तथा कामि सञ्चारन) आदे श, २०७४ रे
ङ्झनदे शन गये अनङ्टसाय आगाभी वषिहरूभा दे हाम फभोङ्ञजभको कामिङ्छदशा अङ्गीकाय गनि उऩमङ्टक्त दे ङ्ञखन्त्छ। कङ्झतऩम
मी कामिहरूको थारनीसभेत बइसकेको हङ्टॉदा सभमभै सम्ऩङ्ङ हङ्टनभ
े ा आशावादी हङ्टने अवस्था यहेको छ।
(क) मोजना तजङ्टभ
ि ा तथा व्मवस्थाऩन
आगाभी ङ्छदनभा नेऩारको सॊ ङ्जवधानको ऩूणि कामािन्त्वमन गने सन्त्दबिभा याज्मका ङ्झनदे शक ङ्झसद्धान्त्त, नीङ्झत तथा
दाङ्जमत्व, सॊ ङ्जवधान प्रदत्त नागङ्चयकका भौङ्झरक हक सम्फन्त्धी कानूनहरूको कामािन्त्वमनका राङ्झग सोको आधायभा
नीङ्झत, दीघिकारीन सोच सङ्जहतको आवङ्झधक एवॊ वाङ्जषक
ि मोजना तथा ङ्जवषम ऺेरगत कामिक्रभको तजङ्टभ
ि ा, ङ्झतनको
ॉ रन, जनशङ्ञक्त तथा अन्त्म साधन स्रोतको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन य
प्रबावकायी कामािन्त्वमनका राङ्झग स्रोत आक
कामािन्त्वमनभा सभन्त्वम, सहजीकयण य अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनको अहभ् बूङ्झभका हङ्टन्त्छ। अत् मस भहत्त्वराई
आत्भसात् गदै मोजना तजङ्टभ
ि ा तथा व्मवस्थाऩनका ऺेरभा गण्डकी प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगरे ङ्झनम्न
ङ्झरङ्ञखत कामिङ्छदशा ङ्झरएको छ्(क)

नेऩारको सॊ ङ्जवधानरे ङ्झनदे श गये का ङ्जवकास, आङ्झथक
ि सभृङ्जद्ध तथा साभाङ्ञजक रूऩान्त्तयणकायी अङ्झबबायाको

कामािन्त्वमन गदै नेऩारराई ङ्जव.सॊ . २०७९ सम्भभा अल्ऩङ्जवकङ्झसत याष्डहरूको सभूहफाट स्तयोन्त्नङ्झत

गयाउॉदै ङ्जवकासशीर याष्डभा रै जाने, ङ्जव.सॊ . २०८७ सम्भभा ङ्छदगो ङ्जवकासका रक्ष्महरूको प्राङ्झप्तसॉगै
ङ्ट को स्तयभा ऩङ्टर्माउने य ङ्जव.सॊ . २१०० सम्भभा ङ्जवकङ्झसत याष्डको रूऩभा
भध्मभ आम बएको भङ्टरक
नेऩारराई उभ्माउने याङ्जष्डम रक्ष्मराई सघाउने गयी प्रदे शरे सभऩूयक य ऩङ्चयऩूयकको बूङ्झभका ङ्झनवािह गने

गयी ङ्जवकास प्रमासराई सभन्त्वमात्भक रूऩभा अङ्ञघ फढाउन “नेऩारको दीघिकारीन सोच, २१००” सॉग
भेर खाने गयी प्रदे शको आवङ्झधक मोजना तथा वाङ्जषक
ि
कामिक्रभ एवॊ आमोजनाहरू तमाय गयी
कामािन्त्वमनभा रै जाने व्मवस्था गये को छ।
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(ख)

प्रदे शभा सभताभूरक आङ्झथक
ि
ङ्जवकास य सभृङ्जद्धका नङ्झतजा हाङ्झसर गनिका राङ्झग दीघिकारीन सोच

सङ्जहतको प्रदे शको प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजना तजङ्टभ
ि ा गयी कामािन्त्वमनभा आएको छ। आवङ्झधक मोजना

तजङ्टभ
ि ा तथा कामािन्त्वमनभा सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तह, ङ्झनजी ऺेर, सहकायी तथा साभङ्टदाङ्जमक ऺेरको
सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयएको छ। ङ्जवकास व्मवस्थाऩनराई सङ्टदृढ गयाउने गयी मथाथिऩयक उद्देश्म,
यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत सङ्जहतको प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजना, सङ्घीम ऩन्त्रौं मोजना य स्थानीम तहका
आवङ्झधक मोजनासॉग साभञ्जस्मता कामभ गने प्रमास गङ्चयएको छ।
(ग)
(घ)

ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मको कामािन्त्वमनको सम्ऩकि ङ्झफन्त्द ङ्ट (Focal Point) को रूऩभा काभ गने।

सङ्घीम व्मवस्था अनङ्टरुऩ प्रदे शको मोजना प्रणारीराई सङ्घ, प्रदे श य स्थानीम तहका मोजना प्रङ्जक्रमा,
सङ्गठन य तहगत मोजनाहरूङ्झफचको अन्त्तयसम्फन्त्धको स्वरूऩ ङ्झनधाियण तथा ऺभता ङ्जवकास गने।

(ङ)

प्रदे श भहत्त्वका सभसाभङ्जमक ङ्जवषमहरू जस्तै् योजगायी ङ्झसजिना, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन रगामत ङ्जवषमभा
अध्ममन

अनङ्टसन्त्धान

गयी

प्रदे श सयकायराई सल्राह ङ्छदने।
(च)

आवश्मक

नीङ्झत,

मोजना

तथा

कामिक्रभहरू

तजङ्टभ
ि ाका

राङ्झग

ऺेरगत नीङ्झत, आवङ्झधक मोजना, कामिक्रभ तथा आमोजना तजङ्टभ
ि ा य अनङ्टगभन, भूल्माङ्कन तथा सवे ऺणको
कामिराई त्मभा आधाङ्चयत फनाउन आवश्मक ऩूवािधाय ङ्जवकास, ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध तथा प्रादे ङ्ञशक
त्माङ्कको सॊ स्थागत व्मवस्था गने।

(छ)

मोजनाफद्ध ङ्जवकासराई नङ्झतजाभा आधाङ्चयत तथा व्मवङ्ञस्थत फनाउन मोजना फैङ्कको स्थाऩना गने य सभग्र
मोजना तथा ऺेरगत नीङ्झत ङ्झनभािणको कामिराई अध्ममन अनङ्टसन्त्धानसॉग जोडी अनङ्टगभन प्रणारीराई
फङ्झरमो फनाउने व्मवस्था गने।

(ख) तहगत सभन्त्वम एवभ् ङ्जवत्तीम सङ्घीमता

(क) नेऩारको सङ्घीमता सहकामि य सहकाङ्चयताभा आधाङ्चयत बएको हङ्टॉदा सङ्घीमता कामािन्त्वमनका राङ्झग प्रदे श
य प्रदे शका ङ्झफच, प्रदे श य स्थानीम तहका ङ्झफच एवॊ प्रदे श य सङ्घका ङ्झफच आमोजना य कामिक्रभका
ङ्जवषमभा नीङ्झतगत सभन्त्वमका राङ्झग सॊ स्थागत व्मवस्था सङ्टदृढ गने।
(ख)

प्रदे शको प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजनाभा ङ्जवत्तीम सङ्घीमता सङ्टदृढ गनि अल्ऩ, भध्मभ य दीघिकारीन सोच य
दृङ्जष्टकोण सङ्जहतको कामिक्रभ ल्माउन प्राथङ्झभकता ङ्छदइएको छ।

(ग)

ङ्जवत्तीम सङ्घीमताको आधाय य अथितन्त्रको जग फङ्झरमो फनाउन प्रदे शको अथितन्त्र सङ्टदृढ गनि आवश्मक
यहेकोरे प्रदे शभा आमात प्रङ्झतस्थाऩन तथा ङ्झनमाित प्रविद्धन हङ्टने उच्च भूल्म अङ्झबवृङ्जद्ध हङ्टने, कभ तौर
बएका, साना तथा भहत्त्वऩूणि उत्ऩादनको राङ्झग ऩयम्ऩयागत ऻान य सीऩको प्रमोग गदै , स्थानीम कच्चा
ऩदाथिभा आधाङ्चयत साना तथा भझौरा उद्योगका राङ्झग ङ्जवत्तीम उत्प्रेयणा सङ्जहतको उत्ऩादनभङ्टखी अथितन्त्र
ङ्झनभािणभा जोड ङ्छदइएको छ।

(घ)

आङ्झथक
ि
भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारमसॉगको सहकामिभा आङ्झथक
ि
सङ्टधायका ऺेरहरूभा आवश्मक
ऺेरगत नीङ्झत तथा मोजना तजङ्टभ
ि ा गयी कामािन्त्वमनभा जोड ङ्छदइएको छ।
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(ङ)

आमोजनाको छनौट, प्राथङ्झभकीकयण य स्रोत ङ्जवङ्झनमोजन प्रबावकायी फनाउन भध्मभकारीन खचि
सॊ यचनाराई सॊ स्थागत गय ्दै जाने नीङ्झत अफरभ्वन गङ्चयएको छ।

(ग) आमोजना व्मवस्थाऩन
(क)

प्रदे शको आवङ्झधक मोजनाका ङ्झनङ्छदिष्ट रक्ष्म हाङ्झसर गने गयी प्राथङ्झभकतासङ्जहत आमोजना ऩङ्जहचान य ऩूणि
तमायीका साथ आमोजना कामािन्त्वमनभा रै जान आमोजना फैङ्क स्थाऩना गयी सॊ स्थागत गने।

(ख)

ङ्जवकास ङ्झनभािण कामिभा सॊ रग्न ङ्झनजी, सहयकी तथा साभङ्टदाङ्जमक ऺेरको साझेदायी तथा सहकामिराई
प्रवद्धिन गदै ऺभता ङ्जवकास तथा ङ्जवस्ताय गने य अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन व्मवस्थाराई प्रबावकायी
फनाउने।

(ग)

आमोजनाको साविजङ्झनक खङ्चयद गङ्टरूमोजना फनाई त्मसका आधायभा फजेट ङ्जवङ्झनमोजन य आमोजना
व्मवस्थाऩनको कामि गने, गयाउने। मसै का आधायभा ऩयीऺण गने ङ्झनकामरे ऩङ्झन अनङ्टगभन तथा

भूल्माङ्कन गने। आमोजना फैङ्कफाट रे खाजोखा य खङ्चयद गङ्टरूमोजना तमाय बएका आमोजनाभा भार
फहङ्टवषॉम ठे क्का गनि आवश्मक व्मवस्था गने।
(घ)

सङ्घीम

शासन

प्रणारी

अनङ्टसाय

ङ्जवङ्झबङ्ङ

तहरे

कामािन्त्वमन

गने

मोजनाहरूको

वगॉकयण

गने,

आमोजनाहरूको छनौट, कामािन्त्वमन, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन प्रङ्जक्रमाराई स्थानीम तहभा सॊ स्थागत गने
कामिभा सभन्त्वम गने।
(ङ)

प्रदे श गौयवका आमोजना छनौट गदाि ङ्ञजल्रागत य ऩाङ्झरकागत सन्त्तङ्टरन ङ्झभराएय सभताभूरक आङ्झथक
ि
वृङ्जद्ध हाङ्झसर गनि सहमोग गने, नमाॉ योजगायीका अवसय ङ्झसजिना गने उत्ऩादनभूरक आमोजनाराई
प्राथङ्झभकता ङ्छदइएको छ।

(घ) सङ्टशासन तथा सॊगठन व्मवस्थाऩन
(क)

आमोगका काभ कायफाहीराई प्रबावकायी फनाउन य आमोगका ङ्झनणिमहरूको कामािन्त्वमन सङ्टङ्झनङ्ञित गनि
कानूनद्वाया व्मवङ्ञस्थत गने।

(ख)

आमोगको कामि ऺभता एवॊ कामि दऺताभा अङ्झबवृङ्जद्ध हङ्टने गयी ऺभता ङ्जवकासका कामिक्रभ सञ्चारन
गने तथा साधनस्रोत सम्ऩङ्ङ फनाउने।

(ग)

नीङ्झत अनङ्टसन्त्धान तथा ङ्जवकासका ऺेरभा ङ्जवऻ सॊ स्थाको रूऩभा अन्त्तयसम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवषमहरू जस्तै् गङ्चयफी

ङ्झनवायण, साभाङ्ञजक ङ्जवकास, ऩमािवयणीम सॊ यऺण, ङ्छदगो ङ्जवकासको ऺेरभा काभ गने सॊ स्थाहरूको
प्रादे ङ्ञशक सभन्त्वमकताि सॊ स्थाको रूऩभा ङ्जवकास गने
(घ)

सङ्घीम शासकीम प्रणारी अनङ्टरुऩ प्रादे ङ्ञशक त्माङ्क प्रणारीको व्मवस्थाऩन गने।

प्रदे श य स्थानीम तहको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन प्रणारी सङ्टदृढ गनि सहजीकयण य सभन्त्वम गने।
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अनङ्टसूची १
ऩञ्चवषॉम मोजनाभा सभृङ्जद्ध य सङ्टखका याङ्जष्डम तथा गण्डकी प्रदे शका रक्ष्महरू
आ.व. २०७५/७६ को आ.व. २०८०/८१
मथाथि

क्र.सॊ . रक्ष्म, गन्त्तव्म य सूचक एकाइ

को रक्ष्म
गण्डकी

नेऩार

गण्डकी

नेऩार

प्रदे श

ऩङ्टस्ट्याइॉको स्रोत

प्रदे श

क. सभङ्जष्टगत आङ्झथक
ि सूचक (Macroeconomic Indicators)
१

वाङ्जषक
ि आङ्झथक
ि वृङ्जद्ध

प्रङ्झतशत

^=*

&=!

(=^

!)=@

दय
२

त्माङ्क ङ्जवबाग

कङ्टर ग्राहस््म उत्ऩादन रु. राखभा

#$^$#!( @**@)^=^ %^!%!( $^*&(%

(प्रचङ्झरत भूल्मभा)
३

प्रङ्झतव्मङ्ञक्त आम

याङ्जष्डम रेखा, केन्त्द्रीम

याङ्जष्डम रेखा, केन्त्द्रीम
त्माङ्क ङ्जवबाग

अभेङ्चयङ्जक डरय

!)$&

!)$#

!%(%

!(%^

याङ्जष्डम रेखा, केन्त्द्रीम
त्माङ्क ङ्जवबाग

४

दे शको कङ्टर गाहिस््म

प्रङ्झतशत

*=#

*=#!

उत्ऩादनभा प्रदे शको

याङ्जष्डम रेखा, केन्त्द्रीम
त्माङ्क ङ्जवबाग

मोगदान
ख

अथितन्त्रभा कृङ्जष तथा गैयकृङ्जष ऺेरको मोगदान (Contribution of Agriculture and Non-Agriculture Sector)

५

क. कृङ्जष

प्रङ्झतशत

@^=(*

@*=@)

@@=#)

@#=&

याङ्जष्डम रेखा, केन्त्द्रीम
त्माङ्क ङ्जवबाग

६

ख. गैयकृङ्जष

प्रङ्झतशत

&#=))

&!=*) &&=&)

&^=#

याङ्जष्डम रेखा, केन्त्द्रीम
त्माङ्क ङ्जवबाग

ग
७

अथितन्त्रभा ऺेरगत मोगदान (Sectoral Contribution to Economy)
प्राथङ्झभक ऺेर (कृङ्जष,

प्रङ्झतशत

@&=^

#)=&

@#

@#=&

वन य खानी तथा

याङ्जष्डम रेखा, केन्त्द्रीम
त्माङ्क ङ्जवबाग

उत्खनन्)
८

ङ्छद्वतीम ऺेर (उद्योग,

प्रङ्झतशत

!$=^
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!&=$

!*=!

@@=$

याङ्जष्डम रेखा, केन्त्द्रीम

आ.व. २०७५/७६ को आ.व. २०८०/८१
क्र.सॊ . रक्ष्म, गन्त्तव्म य सूचक एकाइ

मथाथि

को रक्ष्म
गण्डकी

नेऩार

प्रदे श

नेऩार

गण्डकी

ऩङ्टस्ट्याइॉको स्रोत

प्रदे श

ङ्जवद्यङ्टत,् ग्माॉस, ऩानी य

त्माङ्क ङ्जवबाग

ङ्झनभािण)
९

तृतीम ऺेर

प्रङ्झतशत

%&=*

%!=(

%*=(

%#=(

याङ्जष्डम रेखा, केन्त्द्रीम
त्माङ्क ङ्जवबाग

घ
१०

सयकायी ङ्जवत्त (Public Finance)
कङ्टर गाहिस््म

प्रङ्झतशत

$#=$

!!=!

^$=)

!$=@

उत्ऩादनको अनङ्टऩातभा

आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा
मोजना भन्त्रारम

वाङ्जषक
ि फजेट
११

फजेटभा ऩङ्टॉजीगत य

अनङ्टऩात

!M#

!=(^M!

!M!=%

!=%M!

चारङ्ट ङ्जवङ्झनमोजनको

आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा
मोजना भन्त्रारम

अनङ्टऩात
१२

वाङ्जषक
ि ङ्जवङ्झनमोजनभध्मे

प्रङ्झतशत

*(=$

%*

((

((

कङ्टर खचि
१३

वाङ्जषक
ि ङ्जवङ्झनमोजभध्मे

वाङ्जषक
ि प्रङ्झतवेदन
प्रङ्झतशत

*&=$

*!=&

((

((

ॉ ीगत खचि
ऩङ्टज
१४

वाङ्जषक
ि ङ्जवङ्झनमोजनभध्मे

सङ्घीम फजेटफाट

भहारेखा ऩयीऺकको
वाङ्जषक
ि प्रङ्झतवेदन

प्रङ्झतशत

(!=#

%*=)

((

((

चारङ्ट खचि
१५

भहारेखा ऩयीऺकको

भहारेखा ऩयीऺकको
वाङ्जषक
ि प्रङ्झतवेदन

प्रङ्झतशत

%=%

^=)

हस्तान्त्तङ्चयत अनङ्टदान

भहारेखा ऩयीऺकको
वाङ्जषक
ि प्रङ्झतवेदन

(प्रदे शको कङ्टर गाहिस््म
उत्ऩादनको अनङ्टऩातभा)
१६

सङ्घीम फजेटफाट

प्रङ्झतशत

!@=&

हस्तान्त्तङ्चयत अनङ्टदान

!#=)

भहारेखा ऩयीऺकको
वाङ्जषक
ि प्रङ्झतवेदन
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ऩङ्टस्ट्याइॉको स्रोत

प्रदे श

(प्रदे शको ङ्जहस्सा)
१७

याजस्व फाॉडपाॉटको

प्रङ्झतशत

!@=(

!@=(

अॊ श
१८

प्रदे शको फजेटभा

आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा
मोजना भन्त्रारम

प्रङ्झतशत

#^

%)=)

याजस्वको अॊ श (खचि

आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा
मोजना भन्त्रारम

फेहोने स्रोत)
१९

प्रदे शको फजेटफाट

प्रङ्झतशत

$=#&

!)=)

स्थानीम तहभा जाने

आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा
मोजना भन्त्रारम

अनङ्टदानका राङ्झग
ङ्जवङ्झनमोजन
२०

स्थानीम तहहरूको

प्रङ्झतशत

*&=@

*(=%

*@=@

*$=%

आमभा अनङ्टदानको अॊ श
२१

स्थानीम तहहरूको कङ्टर

भहारेखा ऩयीऺकको
वाङ्जषक
ि प्रङ्झतवेदन

प्रङ्झतशत

$!=#

$#=!

$^=#

$*=!

ॉ ीगत खचिको
खचिभा ऩङ्टज

भहारेखा ऩयीऺकको
वाङ्जषक
ि प्रङ्झतवेदन

अॊ श
ङ
२२

ङ्जवत्तीम ऺेर (Financial Sector)
जनसङ्ख्माप्रङ्झत फैं क

जना

##^#

@@%&

##^#

@@%&

नेऩार याष्ड फैं क

सॊ ख्मा

!!=&

!$=)

!#

!%=)

नेऩार याष्ड फैं क

सॊ ख्मा

&#(

*$

&%#

*%=)

नेऩार याष्ड फैं क

तथा ङ्जवत्तीम सॊ स्थाको
शाखा
२३

प्रङ्झत स्थानीम तह फैं क
य ङ्जवत्तीम सॊ स्थाको
शाखा

२४

वाङ्ञणज्म फैं कको

90

आ.व. २०७५/७६ को आ.व. २०८०/८१
मथाथि

क्र.सॊ . रक्ष्म, गन्त्तव्म य सूचक एकाइ

को रक्ष्म
गण्डकी

नेऩार

नेऩार

प्रदे श

गण्डकी

ऩङ्टस्ट्याइॉको स्रोत

प्रदे श

उऩङ्ञस्थङ्झत यहे को
स्थानीम तह
२५

फचत तथा ऋण

सॊ ख्मा

!#&^(

!$&)

सॊ ख्मा

!$@%

!&(

!*#&

नेऩार याष्ड फैं क

सहकायी सॊ स्था
२६

रघङ्ट ङ्जवत्त सॊ स्थाको

@!% नेऩार

याष्ड फैं क

शाखा
च
२७

उद्योग, वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झति (Industry, Commerce and Supply)
कङ्टर गाहिस््म

प्रङ्झतशत

%=%(

#=!&

^=%)

#=^#

उत्ऩादनभा उद्योग

याङ्जष्डम रेखा, केन्त्द्रीम
त्माङ्क ङ्जवबाग

ऺेरको ङ्जहस्सा
२८

२९

कङ्टर आङ्झथक
ि

प्रङ्झतशत

!!=#

!)=(

!@=#

!!=(

याङ्जष्डम आङ्झथक
ि

प्रङ्झतष्ठानभध्मे औद्योङ्झगक

गणना, केन्त्द्रीम

प्रङ्झतष्ठानको अनङ्टऩात

त्माङ्क ङ्जवबाग

प्रङ्झतष्ठानभा सॊ रग्न कङ्टर

प्रङ्झतशत

!%=*

!!=$

!^=#

!#=$

याङ्जष्डम आङ्झथक
ि

जनशङ्ञक्तभध्मे

गणना, केन्त्द्रीम

औद्योङ्झगक प्रङ्झतष्ठानभा

त्माङ्क ङ्जवबाग

सॊ रग्नको ङ्जहस्सा
३०

३१

कङ्टर औद्योङ्झगक

प्रङ्झतशत

$*=^

%#=)

!))=)

!))=)

याङ्जष्डम आङ्झथक
ि

प्रङ्झतष्ठानभध्मे दताि

गणना, केन्त्द्रीम

बएका प्रङ्झतष्ठान

त्माङ्क ङ्जवबाग

कङ्टर गाय ्हस््म

प्रङ्झतशत

!$=#&

उत्ऩादनभा वाङ्ञणज्म

&=((

!%=#&

*=((

याङ्जष्डम रेखा, केन्त्द्रीम
त्माङ्क ङ्जवबाग

ऺेर (थोक तथा खङ्टद्रा
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प्रदे श

व्माऩाय) को ङ्जहस्सा
३२

३३

कङ्टर आङ्झथक
ि

प्रङ्झतशत

%#=(

%)=@

%#=(

%)=@

याङ्जष्डम आङ्झथक
ि

प्रङ्झतष्ठानभध्मे व्माऩाङ्चयक

गणना, केन्त्द्रीम

प्रङ्झतष्ठानको अनङ्टऩात

त्माङ्क ङ्जवबाग

प्रङ्झतष्ठानहरूभा सॊ रग्न

प्रङ्झतशत

#)=^

@(=(

#)=^

@(=(

याङ्जष्डम आङ्झथक
ि

कङ्टर जनशङ्ञक्तभध्मे

गणना, केन्त्द्रीम

व्माऩाङ्चयक प्रङ्झतष्ठानभा

त्माङ्क ङ्जवबाग

सॊ रग्नको ङ्जहस्सा
३४

छ
३५

३६

कङ्टर व्माऩाङ्चयक

प्रङ्झतशत

$$=)

$*=) !))=)

!))=)

याङ्जष्डम आङ्झथक
ि

प्रङ्झतष्ठानभध्मे दताि

गणना, केन्त्द्रीम

बएका प्रङ्झतष्ठान

त्माङ्क ङ्जवबाग

व्मावसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठान (Business Enterprises)
दे शका कङ्टर आङ्झथक
ि

प्रङ्झतशत

!)=(

!!=(

याङ्जष्डम आङ्झथक
ि

प्रङ्झतष्ठानभा प्रदे शको

गणना, केन्त्द्रीम

ङ्जहस्सा

त्माङ्क ङ्जवबाग

प्रङ्झतष्ठानभा सॊ रग्न

जना

#=%

#=#

#=*

$=)

जनशङ्ञक्त

याङ्जष्डम आङ्झथक
ि
गणना, केन्त्द्रीम
त्माङ्क ङ्जवबाग

३७

३८

प्रदे शका कङ्टर

प्रङ्झतशत

%)=!

%%=%

!))

!))

याङ्जष्डम आङ्झथक
ि

प्रङ्झतष्ठानभा दताि बएका

गणना, केन्त्द्रीम

प्रङ्झतष्ठानको अणङ्टऩात

त्माङ्क ङ्जवबाग

प्रङ्झतष्ठानभा सॊ रग्न
जनशङ्ञक्तको रै ङ्ङ्झगक

ऩङ्टरुष प्रङ्झत सम

!%)=)

भङ्जहरा

!!(=% !@)=)

!)%=)

याङ्जष्डम आङ्झथक
ि
गणना, केन्त्द्रीम
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अनङ्टऩात
ज

३९

त्माङ्क ङ्जवबाग

कृङ्जष तथा वन (Agriculture and Forestry)

कङ्टर गाहिस््म

प्रङ्झतशत

@&=)

@*=@

@@=#

@#=&

उत्ऩादनभा कृङ्जष तथा

याङ्जष्डम रेखा, केन्त्द्रीम
त्माङ्क ङ्जवबाग

वन य भत्स्मऩारनको
ङ्जहस्सा
४०

प्रभङ्टख खाद्यान्त्न फारीको

टन

@=(

@=&

$=)

#=*

वाङ्जषक
ि प्रङ्झतवेदन,

उत्ऩादकत्व (धान,

कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩॊछी

भकै, कोदो, पाऩय, जौ

ङ्जवकास भन्त्रारम

य गहङ्टॉ)
४१

४२

४३

तेरहन फारीको

टन

!=!

)=(*

!=%

!=#

वाङ्जषक
ि प्रङ्झतवेदन,

उत्ऩादकत्व (भे. टन

कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩॊछी

प्रङ्झत हेक्टय)

ङ्जवकास भन्त्रारम

आरङ्ट फारीको

टन

!^=$

!@=(

@@=

!(=(

वाङ्जषक
ि प्रङ्झतवेदन,

उत्ऩादकत्व (भे. टन

कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩॊछी

प्रङ्झत हेक्टय)

ङ्जवकास भन्त्रारम

कृङ्जष तथा वन य

प्रङ्झतशत

@=^

$=)

%=)

^=)

याङ्जष्डम आङ्झथक
ि

भत्स्मऩारन सम्फन्त्धी

गणना, केन्त्द्रीम

व्मावसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठान

त्माङ्क ङ्जवबाग

(कङ्टर प्रङ्झतष्ठानको
ङ्जहस्सा)
४४ प्रङ्झतष्ठानहरूभा सॊ रग्न

प्रङ्झतशत

#=#

जनशङ्ञक्तभध्मे कृङ्जष तथा

#=(

$=#

$=*

याङ्जष्डम आङ्झथक
ि
गणना, केन्त्द्रीम
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वन य भत्स्मऩारन

त्माङ्क ङ्जवबाग

सम्फन्त्धी प्रङ्झतष्ठानभा
सॊ रग्नको ङ्जहस्सा
४५

४६

कृषक ऩङ्चयवायरे चरन

हेक्टय

)=@

)=@

)=#

)=#

याङ्जष्डम आङ्झथक
ि

गये को प्रङ्झत ङ्जकत्ता

गणना, केन्त्द्रीम

जङ्झभनको आकाय

त्माङ्क ङ्जवबाग

३० ङ्झभनेटसम्भको

प्रङ्झतशत

@(=&

@$=(

%!=&

$^=(

नेऩार जीवनस्तय

दूयीभा कृङ्जष उऩज

सवेऺण, केन्त्द्रीम

ङ्झफक्रीका राङ्झग फजाय

त्माङ्क ङ्जवबाग

उऩरब्ध बएका कृषक
ऩङ्चयवाय
४७

खेतीमोग्म जङ्झभनभध्मे

प्रङ्झतशत

$%=)

@&=$

$%=)

#)=!

ङ्झसॉङ्ञचत जङ्झभन

वाङ्जषक
ि प्रङ्झतवेदन,
कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩॊछी
ङ्जवकास भन्त्रारम

४८

वषिबङ्चय ङ्झसॉचाइ हङ्टने

प्रङ्झतशत

##=)

!@=&

%)=)

!%=#

वाङ्जषक
ि प्रङ्झतवेदन,
कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩॊछी

खेतीमोग्म जङ्झभन

ङ्जवकास भन्त्रारम
झ
४९

५०

श्रभ तथा योजगायी (Labour and Employment)
श्रभशङ्ञक्त सहबाङ्झगता

प्रङ्झतशत

#*=%

#%=&

$*=%

%)=)

नेऩार श्रभशङ्ञक्त

दय (१५ वषिबन्त्दा

सवेऺण, केन्त्द्रीम

भाङ्झथ)

त्माङ्क ङ्जवबाग

फेयोजगायी दय

प्रङ्झतशत

!!=$

(=)

^=)

$=)

नेऩार श्रभशङ्ञक्त
सवेऺण, केन्त्द्रीम
त्माङ्क ङ्जवबाग
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५१

योजगायीभा औऩचाङ्चयक

प्रङ्झतशत

नेऩार

प्रदे श

#^=%

#(=(

ऩङ्टस्ट्याइॉको स्रोत

गण्डकी
प्रदे श

%)=)

%%=)

ऺेरको ङ्जहस्सा

नेऩार श्रभशङ्ञक्त
सवेऺण, केन्त्द्रीम
त्माङ्क ङ्जवबाग

५२

योजगायी य

प्रङ्झतशत

#@=@

#@=%

$@=@

$@=%

जनसङ्ख्माको अनङ्टऩात

नेऩार श्रभशङ्ञक्त
सवेऺण, केन्त्द्रीम
त्माङ्क ङ्जवबाग

५३

तल्रो ५ प्रङ्झतशत य

अनङ्टऩात

%=*#

%=*#

@=)

@=#

नेऩार श्रभशङ्ञक्त

भाङ्झथल्रो ५ प्रङ्झतशत

सवेऺण, केन्त्द्रीम

आम्दानी बएका

त्माङ्क ङ्जवबाग

श्रङ्झभकको भाङ्झसक
आम्दानीको अनङ्टऩात
५४

श्रभ उत्ऩादकत्व

रु. हजायभा

!*$=^

!**=$

@&^

@*!=&

याङ्जष्डम मोजना
आमोग

ञ
५५

गङ्चयफी य असभानता (Poverty and Unemployment)
फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफीभा

प्रङ्झतशत

@*=^

!$=@

!#

&=#

यहेको जनसङ्ख्मा
५६

प्रङ्झतङ्छदन १.९ डरय

याङ्जष्डम मोजना
आमोग

प्रङ्झतशत

!$=((

!!=! !$=((
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केन्त्द्रीम त्माङ्क
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जनसङ्ख्माभा रै ङ्ङ्झगक

अनङ्टऩात
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अनङ्टऩात
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आम्दानीको अनङ्टऩात

त्माङ्क ङ्जवबाग
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घय जग्गाभा एकर
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नेऩार जनसाङ्ङ्ञख्मक

स्वाङ्झभत्व बएका भङ्जहरा

तथा स्वास््म

(वषि ४९-१५ )

सवेऺण

जीवनकारभा शायीङ्चयक

प्रङ्झतशत

@^=#
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नेऩार जनसाङ्ङ्ञख्मक

वा भानङ्झसक वा मौन

तथा स्वास््म

ङ्जहॊसा ऩीङ्झडत भङ्जहरा

सवेऺण

ङ्जवगत १२ भङ्जहनाभा

प्रङ्झतशत

!#=%
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नेऩार जनसाङ्ङ्ञख्मक

शायीङ्चयक वा भानङ्झसक

तथा स्वास््म

वा मौन ङ्जहॊसा ऩीङ्झडत

सवेऺण

भङ्जहरा
९

प्रदे श व्मवस्थाङ्जऩकाभा

प्रङ्झतशत

##=#

#%=)

ङ्झनवािचन आमोग

प्रङ्झतशत

&=!

!%=)

ङ्झनवािचन आमोग

^^=)
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आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा

भङ्जहराको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व
१०

स्थानीम तहका प्रभङ्टखभा
ङ्झनवािङ्ञचत भङ्जहरा

११

प्रत्मऺ रै ङ्ङ्झगक

प्रङ्झतशत

#(

उत्तयदामी फजेट

मोजना भन्त्रारम

ङ्जवङ्झनमोजन अनङ्टऩात
ख
१२

आवास य सहयीकयण (Housing and Urbanization)
सङ्टयङ्ञऺत बवन

प्रङ्झतशत
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आचायसॊ ङ्जहताको
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बौङ्झतक ऩूवािधाय
ङ्जवकास भन्त्रारम

102

आ.व. २०७५/७६ को आ.व. २०८०/८१
मथाथि

क्र.सॊ . रक्ष्म, गन्त्तव्म य सूचक एकाइ

को रक्ष्म
गण्डकी

नेऩार

नेऩार

प्रदे श

ऩङ्टस्ट्याइॉको स्रोत
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प्रदे श

भाऩदण्ड अनङ्टसाय ङ्झनङ्झभत
ि
आवासभा फसोवास गने
जनसङ्ख्मा
१३

१४

आफ्नै स्वाङ्झभत्वको

प्रङ्झतशत

*%=#

*!=&

*(=)

*#=)

याङ्जष्डम जनगणना,

आवासभा फसोवास गने

केन्त्द्रीम त्माङ्क

ऩङ्चयवाय

ङ्जवबाग

३० ङ्झभनेटको ऩैदर

प्रङ्झतशत

$$=&

$&=%

&%

^)=)

ङ्छदगो ङ्जवकास

दूयीभा फजाय केन्त्द्रको

रक्ष्मका प्रादे ङ्ञशक

ऩहङ्टॉच ऩङ्टगेको ऩङ्चयवाय

सूचकहरू, याङ्जष्डम
मोजना आमोग

१५

सङ्टधाङ्चयएको सयसपाइ

प्रङ्झतशत

^$=^

&#=^

()=)

*%=)

सङ्टङ्जवधा प्राप्त गने ऩङ्चयवाय

ङ्छदगो ङ्जवकास
रक्ष्मका प्रादे ङ्ञशक
सूचकहरू, याङ्जष्डम
मोजना आमोग

१६

१७

खाना ऩकाउन ठोस

प्रङ्झतशत

^%=&

^(=#

%)=)

%(=)

ङ्छदगो ङ्जवकास

इन्त्धन (दाउया, गङ्टइॉठा,

रक्ष्मका प्रादे ङ्ञशक

आङ्छद) प्रमोग गने

सूचकहरू, याङ्जष्डम

ऩङ्चयवाय

मोजना आमोग

ग्राभीण य सहयी

अनङ्टऩात

#=^

^=%

@=)

#=)

जनघनत्वको अनङ्टऩात

याङ्जष्डम जनगणना,
केन्त्द्रीम त्माङ्क
ङ्जवबाग

ग
१८

साभाङ्ञजक सङ्टयऺा (Social Security)
आधायबूत साभाङ्ञजक

प्रङ्झतशत

!&

सङ्टयऺाभा आफद्ध

@#

^)

^^

नेऩार श्रभशङ्ञक्त
सवेऺण
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जनसङ्ख्मा
१९

स्वास््म फीभाभा आवद्ध

प्रङ्झतशत
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स्वास््म ङ्झफभा फोडि

@%=)

कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩॊछी

जनसङ्ख्मा
२०

कृङ्जष तथा ऩशङ्ट ङ्झफभाभा

प्रङ्झतशत

%=)

आफद्ध ऩङ्चयवाय
घ
२१

ङ्जवकास भन्त्रारम

वातावयण य ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन (Environment and Disaster Management)
वामङ्ट प्रदूषणको औसत

भाइक्रोग्राभ प्रङ्झत

भारा (ङ्जऩ.ङ्जऩ.एभ.ए.-

घन ङ्झभटय

%#

%#

$)

$)

वन तथा वातावयण
भन्त्रारम

२.५)
२२

अनङ्टकूरन मोजना तमाय

सङ्ख्मा

@!&

@

%%)

@)

बई कामािन्त्वमन बएका

वन तथा वातावयण
भन्त्रारम

स्थानीम तह
ङ
२३

भानव सङ्टयऺा य याङ्जष्डम एकता तथा सम्भान (Human Security, National Unity and Respect)
याङ्जष्डम ऩङ्चयचमऩर प्राप्त

प्रङ्झतशत

!))

!))

^)=* !))=)

()=)

गृह भन्त्रारम

गये का नेऩारी नागङ्चयक
२४

२५

ऩाॉच वषिभङ्झङ्ट नका

प्रङ्झतशत

%^=)

फारफाङ्झरकाको

तथा स्वास््म

जन्त्भदताि

सवेऺण

कङ्टऩोषण प्रबाङ्जवत

प्रङ्झतशत

#*=)

$!=&

@)=)
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जनसङ्ख्मा
२६

नेऩार जनसाङ्ङ्ञख्मक

आधायबूत खाद्य

याङ्जष्डम मोजना
आमोग

प्रङ्झतशत

$*=@

सङ्टयऺाको ङ्ञस्थङ्झतभा

%^=)
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नेऩार जनसाङ्ङ्ञख्मक
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सवेऺण
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१९

उऩबोगको दङ्टई ङ्झतहाई

प्रङ्झतशत
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खानाभा खचि गने

सवेऺण, केन्त्द्रीम

जनसङ्ख्मा

त्माङ्क ङ्जवबाग

प्रङ्झतव्मङ्ञक्त खाद्य

ङ्जकरोग्राभ
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उत्ऩादन
३०

३१

३२

३३

नेऩार जीवनस्तय

ऩाॉच वषिभङ्झङ्ट नका कभ

कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩॊछी
ङ्जवकास भन्त्रारम

प्रङ्झतशत
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नेऩार जनसाङ्ङ्ञख्मक

तौर बएका

तथा स्वास््म

फारफाङ्झरका

सवेऺण
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सवेऺण

प्रजननमोग्म उभेयका
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भङ्जहराभा यक्तअल्ऩता

नेऩार जनसाङ्ङ्ञख्मक
तथा स्वास््म
सवेऺण

३४

ऩाॉच वषिभङ्झङ्ट नका
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$^=@

@%=)

!)

नेऩार जनसाङ्ङ्ञख्मक
तथा स्वास््म

105

आ.व. २०७५/७६ को आ.व. २०८०/८१
क्र.सॊ . रक्ष्म, गन्त्तव्म य सूचक एकाइ

मथाथि

को रक्ष्म
गण्डकी

नेऩार

नेऩार

प्रदे श

ऩङ्टस्ट्याइॉको स्रोत

गण्डकी
प्रदे श

यक्तअल्ऩता
३५

प्रहयी य जनसङ्ख्माको
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गृह भन्त्रारम
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गृह भन्त्रारम
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च
३६

भानव अङ्झधकाय (Human Rights)
दताि बएका रै ङ्ङ्झगक

अनङ्टऩात

!))

ङ्जहॊसा रगामतका
अऩयाधका घटना य
अनङ्टसन्त्धानको अनङ्टऩात
३७

शाङ्ञन्त्त सङ्टयऺाको राङ्झग

रुऩैमाॉ

गृह भन्त्रारम

ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत प्रङ्झतव्मङ्ञक्त
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गृह भन्त्रारम

पेरा ऩानि नसङ्जकएको
अनङ्टऩात (Untraced
Rate)
छ
३९

सङ्टशासन (Good Governance)
आवङ्झधक मोजना तजङ्टभ
ि ा

सङ्ख्मा
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गये का स्थानीम तह
४०

भध्मभकारीन खचि

प्रदे श नीङ्झत तथा
मोजना आमोग

सङ्ख्मा

@
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सॊ यचना तमाय गये का

प्रदे श नीङ्झत तथा
मोजना आमोग

स्थानीम तह
४१

अनराइन प्रङ्झतवेदन

सङ्ख्मा
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प्रणारी स्थाऩना बएका
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सङ्घीम भाङ्झभरा
तथा साभान्त्म
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फेरुजङ्टको अनङ्टऩात
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स्थानीम तहको कङ्टर

ऩङ्टस्ट्याइॉको स्रोत
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अनङ्टसूची २
प्रथभ चौभाङ्झसक सभीऺा फैठकका ङ्झनणिमहरू
(क) दोस्रो सभीऺा फैठकका ङ्झनणिम
मस अङ्ञघका फैठकभा बएका २७ वटा ङ्झनणिमभध्मे १० वटा ङ्झनणिम (३८.५%) कामािन्त्वमन बएका, १२ वटा
ङ्झनणिम (४६%) आॊङ्ञशक रुऩभा कामािन्त्वमन बएका य ४ वटा ङ्झनणिम कामािन्त्वमन नबएका (१५.५%) दे ङ्ञखमो।
१. कामािन्त्वमन बएका ङ्झनणिम्
कामािन्त्वमन

सॊ ङ्ञऺप्त प्रगङ्झत

बएका ङ्झनणिम
ङ्झनणिम नॊ.

३, ७, ८,

३: प्रदे शका ङ्झनणिम कामािन्त्वमन गनि नेऩार सयकायराई परोअऩ गङ्चयएको।

१२, १३, १५,

७: EIA प्रङ्झतवेदन प्रदे शरे स्वीकृत गने अङ्झधकाय प्रदे शराई प्राप्त बएको।

१६, १७, १९

८: ढङ्ट ङ्गा, ङ्झगटी, फारङ्टवाको याजस्व ङ्झनमङ्झभत गङ्चयएको।

य २३ गयी

१२: ऩूवािधायको गङ्टणस्तय ऩयीऺण गने प्रमोगशाराको स्थाऩना गङ्चयएको।

जम्भा १० वटा

१३: ऩयाभशिदातारे प्रस्ताव गये को यकभ बेङ्चयङ्जपकेशन गने प्रणारीको

ङ्झनणिम
कामािन्त्वमन
बएका।

ङ्जवकास बएको।

१५: सभऩूयक य ङ्जवशेष अनङ्टदानको राङ्झग ६८ वटा प्रस्ताव ऩठाएकोभा नेऩार
सयकायफाट सभऩूयक य ङ्जवशेषभा गये य रु. १ अफि ९७ कयोड थऩ अनङ्टदान
प्राप्त बएको।
१६: ६ वटा रुऩान्त्तयणकायी आमोजना तमाय गयी याङ्जष्डम मोजना आमोगभा
ऩठाएकोभा ५ आमोजना ऩन्त्रौं मोजनाभा सभावेश बएका ।

१७: बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्त्रारमभा ऊजाि सम्फन्त्धी काभ गने शाखा स्थाऩना
बएको।
१९: प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगरे आ.व. २०७७/७८ को फजेट अगाङ्झड
ॉ रन गये को।
सफै भन्त्रारमको चारङ्ट खचि आक

२३: याजस्व उठाउने सॊ मन्त्र फनाउने सम्फन्त्धभा आङ्झथक
ि भाङ्झभरा तथा मोजना
भन्त्रारमभा एक शाखाको व्मवस्था बएको।
प्रगङ्झत

३८.५%

१. आॊङ्ञशक कामािन्त्वमन बएका ङ्झनणिम्
आॊङ्ञशक

सॊ ङ्ञऺप्त प्रगङ्झत

कामािन्त्वमन
बएका ङ्झनणिम
ङ्झनणिम नॊ.

१, २, ४, ५,

१: ऩङ्जहरो चौभाङ्झसकभा सफै ठे क्का रगाउने।

६, ९, १०,

२: ऩङ्जहरो चौभाङ्झसकङ्झबर कामिङ्जवङ्झध ऩङ्चयभाजिन तथा नमाॉ कामिङ्जवङ्झध ङ्झनभािण गनङ्टऩ
ि ने बए

११, १४, २०

ङ्झनभािण गने।
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य २५ गयी

४: जग्गाको बोगाङ्झधकाय प्राप्त गने सम्फन्त्धभा गण्डकी ङ्जवश्वङ्जवद्यारमराई ५२६ योऩनी,

जम्भा १२ वटा

ङ्जक्रकेट ग्राउण्डराई १७७ योऩनी, प्रदे श आमङ्टवेद अस्ऩतारराई २५.५ योऩनी, GIT राई

ङ्झनणिम आॊङ्ञशक

१४७ योऩनी गयी ८७५ योऩनी प्राप्त बएको।

कामािन्त्वमन

५: अन्त्तय-भन्त्रारम य अन्त्तय-ङ्झनकाम तथा भन्त्रारम सभन्त्वम सङ्टदृढ हङ्टॉदै गएको।

बएका

६: बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्त्रारमरे प्राङ्जवङ्झधक कभिचायी कयायभा ङ्झरई काभ गये को।
९: प्रदे शको आमव्मम रेखाङ्कनको कम्प्मङ्टटय सफ्टवमय फनाउने सम्फन्त्धभा

भहारेखा ऩयीऺकको कामिरमरे कम्प्मङ्टटय सफ्टवमय ङ्छदने कङ्टया बएको।

१०: कभिचायीको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध ताङ्झरभ आमोजना गङ्चयएको।
११: ऩयाभशि सेवाको गङ्टणस्तय ऩङ्टनयावरोकन गने सॊ मन्त्र फनाउने काभ बएको।
१४: सम्ऩङ्ङ बएका काभको सभमभै ब ङ्टक्तानी ङ्छदने गङ्चयएको।

२०: भन्त्रारम, ङ्झनकाम य प्रदे श रेखा ङ्झनमन्त्रण कामािरमङ्झफच सहकामि बएको।
२५: आङ्झथक
ि कामिङ्जवङ्झधभा सङ्टधाय गने सम्फन्त्धी भस्मौदा तमाय बएको।
प्रगङ्झत

४६ %

३. कामािन्त्वमन नबएका ङ्झनणिम्
कामािन्त्वमन

कामािन्त्वमन नबएका ङ्झनणिम

नबएका ङ्झनणिम
ङ्झनणिम नॊ.

२१, २२, २४,

२१: प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगराई आवश्मक कभिचायी उऩरब्ध गयाउने।

य २६ गयी

२२: एक भन्त्रारमफाट पाइर उठी याम भाग बएभा एक हप्ताङ्झबर सम्फङ्ञन्त्धत

चाय वटा
ङ्झनणिमहरू
कामािन्त्वमन
नबएका

भन्त्रारमरे याम ङ्छदने।

२४: प्रदे शका एकाउङ्ञन्त्टङ्ग सफ्टवमयहरू नेऩार सयकायका सफ्टवमयसॉग
आफद्ध गने।
२६: प्रदे शको खचिको भाऩदण्ड सङ्घीम भाऩदण्ड य फजायबाउ अनङ्टसाय
ऩङ्टनयावरोकन गने।

प्रगङ्झत

१५.५%

(ख) दोस्रो वाङ्जषक
ि तथा तेस्रो चौभाङ्झसक सभीऺा फैठकका ङ्झनणिमहरू्
ङ्झनणिम

ङ्जवषम

ङ्झनणिम ङ्जववयण

ङ्ञजभ्भव
े ाय

नॊ.
१

भन्त्रारम/ङ्झनकाम
फेरुजङ्ट

भहारेखा ऩयीऺकको ५७ औ ॊ प्रङ्झतवेदन तथा प्रदे श रे खा ङ्झनमन्त्रक

भङ्टख्मभन्त्री तथा

पर्छ्यौट।

कामािरमफाट उठाइएका भन्त्रारम तथा प्रदे शका अन्त्म कामािरमका

भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को

फेरुजङ्टहरू पर्छ्यौट गनि भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामािरमरे एक

कामािरम

फेरुजङ्ट पर्छ्यौट कामिदर गठन गयी कामि गने ङ्झनणिम गङ्चयमो।
२

अत्मावश्मक

हार प्रदे श अन्त्तयगत सञ्चाङ्झरत फहङ्टवषे आमोजनाहरूको सङ्ख्मा फढ्दै

भङ्टख्मभन्त्री तथा

फहङ्टवषॉम

गएको य अन्त्म फहङ्टवषॉम मोजना थऩ गदाि हार सञ्चाङ्झरत प्रदे श गौयवका

भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को

आमोजनाको

आमोजना सम्ऩङ्ङ गनि स्रोतको अबाव हङ्टने बएकोरे

कामािरम
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अफ उप्रान्त्त

ङ्झनणिम

ङ्जवषम

ङ्झनणिम ङ्जववयण

नॊ.

ङ्ञजभ्भव
े ाय

भन्त्रारम/ङ्झनकाम
छनोट।

अत्मावश्मक फाहेक फहङ्टवषे मोजना थऩ नगने। अङ्झत अत्मावश्मक
फहङ्टवषे मोजना थऩ गदाि भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामािरम,
आङ्झथक
ि
भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम, ङ्जवषमगत भन्त्रारम य प्रदे श
नीङ्झत तथा मोजना आमोगको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व हङ्टने गयी फहङ्टवषॉम मोजना
ङ्झसपङ्चयस सङ्झभङ्झत गठन गयी उक्त सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा भार अङ्झत
आवश्मक फहङ्टवषॉम आमोजना थऩ गने ङ्झनणिम गङ्चयमो।

३

ङ्जवकास

प्रदे श सयकायका ङ्जवङ्झबङ्ङ भन्त्रारम, कामािरम, ङ्झनकाम तथा ङ्जवकास

जग्गा चाङ्जहने

आमोजनाराई

आमोजनाको राङ्झग आवश्मक ऩने जग्गाको बोगाङ्झधकाय प्राङ्झप्तको राङ्झग

सम्फङ्ञन्त्धत

जग्गाको

प्रायङ्ञम्बक कामि जस्तै जग्गाको ऩङ्जहचान, जग्गा प्राप्त गनि स्थानीम वडाको

भन्त्रारम तथा

बोगाङ्झधकाय

वडा बेराफाट स्वीकृङ्झत, स्थानीम तहको ङ्झसपाङ्चयस य प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा

प्राप्त गने।

अङ्झधकायीको सॊ मोजकत्वभा यहे को ङ्ञजल्रा सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयस सङ्जहतको

भङ्टख्मभन्त्री तथा

पाइर सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रारम वा ङ्झनकामरे तमाय गयी भङ्टख्मभन्त्री तथा

भन्त्रीऩङ्चयषद्को

भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामािरमभा ऩेश गने य भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को

कामािरम

ङ्झनकाम य

कामािरमरे नेऩार सयकायराई बोगाङ्झधकाय प्राप्त गनि अनङ्टयोध गने। उक्त
जग्गा प्राङ्झप्तको राङ्झग नेऩार सयकायसॉग भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को

कामािरमरे सभन्त्वम गने। मस प्रमोजनको राङ्झग भङ्टख्मभन्त्री तथा
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामािरमरे एक जना कभिचायीराई ङ्ञजम्भेवायी ङ्छदई
खटाउने ङ्झनणिम गङ्चयमो। त्मसै गयी स्थानीम तहभा प्रहयी चौकीको ङ्झनभािण
गने सन्त्दबिभा आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारमरे जग्गा प्राङ्झप्तको

प्रङ्जक्रमाभा स्थानीम तहसॉग सभन्त्वम गयी जग्गा प्राङ्झप्त गनि सहजीकयण
गने ङ्झनणिम गङ्चयमो।
४

प्रदे शका

प्रदे श सयकायरे तमाय गये को सडक भाऩदण्ड खासगयी सडकको चौडाई

बौङ्झतक ऩूवािधाय

सडक

य सडकको दामाॉ फामाॉ छोड्नङ्टऩने जग्गा Right of the way फाये सूचना

भन्त्रारम

भाऩदण्ड।

ऩङ्टङ्ञस्तका तमाय गयी सफै स्थानीम तह य सञ्चाय भाध्मभराई ङ्जवतयण गने
ङ्झनणिम गङ्चयमो।

५

एउटै

अऩवादको रूऩभा केही आमोजनाभा नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय य

सफै भन्त्रारम य

स्थानीम तहरे फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गये कोभा अफ उप्रान्त्त साझेदायीभा

प्रदे श नीङ्झत तथा

ङ्जवकास ङ्झनभािण गने आमोजना फाहेक अन्त्म आमोजनाभा दोहोयो हङ्टने गयी

मोजना आमोग

सशति,

आ.व. २०७६/७७ भा सशति, सभऩूयक य ङ्जवशेष अनङ्टदान भापित्

सफै भन्त्रारमहरू

सभऩूयक य

नेऩार सयकायफाट प्रदे शराई प्राप्त अनङ्टदानको यकभ ऩूणि रुऩभा उऩमोग

ङ्जवशेष

नबई ङ्जपताि गएकोरे अफ उप्रान्त्त मी अनङ्टदानभा आएको यकभ सभमभै

कामिक्रभको

ऩूणि रुऩभा खचि गनि ङ्जवषमगत भन्त्री य सङ्ञचवरे ङ्जवशेष ध्मान ऩङ्टर्माउने य

फजेट ऩूणि

अनङ्टदान ङ्जपताि नजाने वातावयण ङ्झभराउने ङ्झनणिम गङ्चयमो।

आमोजनाभा
दोहोयो

फजेट

ङ्जवङ्झनमोजन।
६

फजेट ङ्जवङ्झनमोजन नगने ङ्झनणिम गङ्चयमो।

उऩमोग।
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ङ्झनणिम

ङ्जवषम

ङ्झनणिम ङ्जववयण

ङ्ञजभ्भव
े ाय

नॊ.
७

भन्त्रारम/ङ्झनकाम
प्रदे शरे

गण्डकी प्रदे शरे ऩङ्झन नेऩार सयकायरे जस्तै स्थानीम तहराई ङ्जवतयण

भाऩदण्ड तमाय गने

स्थानीम

गने सशति, सभऩूयक य ङ्जवशेष अनङ्टदानका भाऩदण्ड फनाउने य सफै

प्रदे श नीङ्झत तथा

स्थानीम तहफीच प्रङ्झतस्ऩधाि गयाई मस प्रकायका अनङ्टदान ङ्छदने व्मवस्था

मोजना आमोग

तहराई

ङ्छदने

सशति,

गने

सभऩूयक

य

ङ्झनणिम

गङ्चयमो।

आमोजना

छनोटको

राङ्झग

भङ्टख्मभन्त्री

तथा

भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामािरमको प्रङ्झतङ्झनङ्झध, आङ्झथक
ि
भाङ्झभरा तथा मोजना

ङ्जवशेष

भन्त्रारमको प्रङ्झतङ्झनङ्झध य मोजना आमोगको सदस्म यहेको एक सङ्झभङ्झत

कामिक्रभको

फनाउने ङ्झनणिम गङ्चयमो।

भाऩदण्ड।
८

भन्त्रारमका

साभाङ्ञजक

कामि

ङ्जववयण

ऩाएको य श्रभ तथा योजगाय छामाॉभा ऩये को, उद्योग, ऩमिटन, वन तथा

भन्त्रारम,

सफै

वातावयण भन्त्रारमभा वनका कामिक्रभरे प्राथङ्झभकता ऩाएको य प्रदे शको

ऩमिटन, वन तथा

कामिक्रभभा

भहत्त्वऩूणि

ङ्जवकास

वातावयण

सभानङ्टऩाङ्झतक

भन्त्रारमरभा सडक य ऩङ्टररे प्राथङ्झभकता ऩाएका य ऊजाि ऺेर उऩेङ्ञऺत

भन्त्रारम,

अनङ्टसाय

ङ्जवकास

उद्योग

भन्त्रारमभा

ऺेर

स्वास््मका

छाॉमाभा

ऩये को,

कामिक्रभरे

बौङ्झतक

प्राथङ्झभकता

ऩूवािधाय

प्राथङ्झभकता

बएको, बूङ्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारमभा कृङ्जष य ऩशङ्ट

ङ्छदने।

ङ्जवकासका कामिक्रभरे प्राथङ्झभकता ऩाएका य प्रदे श अथितन्त्रको भङ्टख्म

साभाङ्ञजक ङ्जवकास
उद्योग,

बौङ्झतक

ऩूवािधाय ङ्जवकास
भन्त्रारम य बूङ्झभ

एक ङ्जऩरय सहकायी ऺेर छाॉमाभा ऩये कोरे अफ उप्रान्त्त ऩञ्चवषॉम

व्मवस्था, कृङ्जष तथा

मोजनारे

सहकायी भन्त्रारम

ङ्झनङ्छदिष्ट

गये का

य

भन्त्रारमका

कामिऺेरङ्झबर

ऩने

ङ्जवङ्झबङ्ङ

कामिक्रभहरूराई सभान रुऩभा प्राथङ्झभकता ङ्छदई कामिक्रभ कामािन्त्वमन
गने ङ्झनणिम गङ्चयमो।
९

भजदङ्टय,

कृङ्जष, उद्योग य सेवा ऺेरभा काभ गने भजदङ्टय, भाङ्झरक य

भाङ्झरक

सयकायङ्झफच सभन्त्वम गनि साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रारमरे एक स्थामी

सयकायङ्झफच

सॊ मन्त्रको ङ्झनभािण गने ङ्झनणिम गङ्चयमो।

सभन्त्वम

प्रदे श

साभाङ्ञजक ङ्जवकास
भन्त्रारम

गने

सॊ मन्त्र।
१०

EIA प्रङ्झतवेदन
स्वीकृत।

उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारमभा EIA प्रङ्झतवेदन स्वीकृत

उद्योग, ऩमिटन, वन

गने सॊ मन्त्र फनाउने ङ्झनणिम गङ्चयमो।

तथा वातावयण
भन्त्रारम

११

गएकोरे

बूङ्झभ व्मवस्था, कृङ्जष

चक्राफन्त्दी य

प्रदे शभा बूङ्झभ चक्राफन्त्दी य कयाय खेतीको भाग फढ्दै

कयाय खेती

ङ्जमनराई ङ्झनमङ्झभत गनि जग्गा चक्राफन्त्दी य कयाय खेती सम्फन्त्धी कानून

तथा सहकायी

कानून

मथाशीघ्र ङ्झनभािण गने ङ्झनणिम गङ्चयमो।

भन्त्रारम

प्रदे शभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमका कामिक्रभ सञ्चारन गनि ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिङ्जवङ्झध

आङ्झथक
ि भङ्झभरा

ङ्झनभािण।
१२

एकीकृत
कामिङ्जवङ्झध।

१३

अनङ्टगभन तथा

ङ्झनभािण बएका य ङ्झतनराई एकीकृत गदाि कामिक्रभ सञ्चारन गनि सङ्ञजरो
हङ्टने बएकोरे एकीकृत कामिङ्जवङ्झध फनाउने ङ्झनणिम गङ्चयमो।

प्रदे श तथा स्थानीम तहरे सञ्चारन गये का ङ्जवकास आमोजना अनङ्टगभन
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तथा मोजना
भन्त्रारम
ङ्छदग्दशिन ङ्झनभािण

ङ्झनणिम

ङ्जवषम

ङ्झनणिम ङ्जववयण

ङ्ञजभ्भव
े ाय

नॊ.

भन्त्रारम/ङ्झनकाम
भूल्माङ्कन

तथा भूल्माङ्कन गनि एक अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन ङ्छदग्दशिन फनाउने।

प्रदे श नीङ्झत तथा

ङ्छदग्दशिनको

सोही ङ्छदग्दशिनको प्रमोग गयी प्रदे शका सफै भन्त्रारम तथा ङ्झनकामरे आ-

मोजना आमोग य

ङ्झनभािण य

आफ्ना कामिक्रभको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन गने य प्रदे श नीङ्झत तथा

अनङ्टगभन तथा

प्रमोग।

मोजना आमोगरे अङ्ञन्त्तभ भूल्माङ्कन गने ङ्झनणिम गङ्चयमो।

भूल्माङ्कन प्रदे शका
सफै भन्त्रारम तथा
ङ्झनकाम

१४

१५

याजस्व वृङ्जद्ध

प्रदे श सयकायको याजस्व उठाउने कामािरमहरूराई स्रोत साधन सम्ऩङ्ङ

आङ्झथक
ि भाङ्झभरा

गने।

फनाउने,

तथा मोजना

आवश्मक

जनशङ्ञक्तको

व्मवस्था

गने ,

याजस्वका

दामया

पयाङ्जकरो फनाउने य याजस्व वृङ्जद्ध गने ङ्झनणिम गङ्चयमो।

भन्त्रारम

कामिरम थऩ

ऩूवािधाय ङ्जवकास, खानेऩानी, कृङ्जष य ऩशङ्ट ङ्जवकास सेवाका कामािरमहरू

बौङ्झतक ऩूवािधाय

गने।

नबएका ङ्ञजल्राभा हारको दयफन्त्दी नफढ्ने गयी बैयाखेको जनशङ्ञक्त

ङ्जवकास भन्त्रारम य

अङ्झधकतभ ऩङ्चयचारन गयी सफै ङ्ञजल्राभा न्त्मून जनशङ्ञक्त बए ऩङ्झन

बूङ्झभ व्मवस्था, कृङ्जष

कामािरम ङ्जवस्ताय गने ङ्झनणिम गङ्चयमो।

तथा सहकायी
भन्त्रारम

१६

कामिक्रभ

प्रथभ चौभाङ्झसकङ्झबर ठे क्का रगाउनङ्ट ऩने तथा ऩयाभशिदाता चमन गनङ्टि ऩने

प्रदे श

कामािन्त्वमन

सफै कामिक्रभको ठे केदाय तथा ऩयाभशिदाता चमन गयी सम्झौता गने।

सफै भन्त्रारम तथा

कामिताङ्झरका।

दोस्रो चौभाङ्झसकभा सघन रूऩभा कामि गयी ८० प्रङ्झतशत बौङ्झतक प्रगङ्झत
गने

य

अङ्ञन्त्तभ

चौभाङ्झसकभा

फाॉकी

अन्त्म

काभ,

अनङ्टगभन

सयकायका

ङ्झनकाम

तथा

भूल्माङ्कनका य आगाभी वषिको नीङ्झत तथा कामिक्रभ य फजेट ङ्झनभािण
रगामत

काभ

गने।

मस

आङ्झथक
ि

वषिको

बौङ्झतक

प्रगङ्झत

९०

प्रङ्झतशतबन्त्दा फढी ऩङ्टर्माउने।
१७

१८

१९

नीङ्झत

भन्त्रारमहरूरे आफ्नो कामि ङ्जवबाजन अनङ्टसाय आवश्मक ऩने सफै नीङ्झत

प्रदे श सयकायका

कानूनहरूको

तथा कानूनहरू सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवषमगत भन्त्रारमका भन्त्रीहरू ङ्जक्रमाशीर

सफै भन्त्रारम

ङ्झनभािण।

बई ङ्झनभािण गने ङ्झनणिम गङ्चयमो।

आमोजना फैङ्क

प्रदे शभा सम्बाव्म आमोजनाहरूको प्रस्ताव सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रारमरे तमाय

प्रदे श सयकायका

ङ्जवकास गने।

गने, आमोजना प्रस्ताव तमाय गनि प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगरे

सफै भन्त्रारम य

सहजीकयण गने य आमोजना फैङ्क ङ्जवकास गयी प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना

नीङ्झत तथा मोजना

आमोगभा याख्ने ङ्झनणिम गङ्चयमो।

आमोग

कभिचायीराई

गण्डकी प्रदे शभा कामियत कभिचायीको कामि वातावयण सङ्टधाय गनि तथा

भङ्टख्मभन्त्री

प्रोत्साहन

प्रदे शभा कामियत कभिचायीहरूराई उत्प्रेङ्चयत गनि के-कस्ता इन्त्से। ।

भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को

गने।

तथा

मङ्जवार ङ्जवतये रुजङ्टरुराङ्ञन्त्टब ङ्छदन सङ्जकन्त्छ बङ्ङे सम्फन्त्धभा एक अध्ममन
गने ङ्झनणिम गङ्चयमो।
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कामािरम

तथा

ङ्झनणिम

ङ्जवषम

ङ्झनणिम ङ्जववयण

ङ्ञजभ्भव
े ाय

नॊ.
२०

भन्त्रारम/ङ्झनकाम
त्माङ्क

नेऩार सयकायरे सभम सभमभा ङ्जवङ्झबङ्ङ सूचनाहरू भाग गयी भङ्टख्मभन्त्री

उऩरब्ध

तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामिरम य प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगभा

गयाउने।

ऩठाउने

गये को

य

प्रदे शको

एकीकृत

सूचना

तमाय

गयी

सफै भन्त्रारम

ऩठाउने

व्मवस्थाको राङ्झग सफै भन्त्रारमरे सभमभै भाग गये का सूचना उऩरब्ध
गयाउने ङ्झनणिम गङ्चयमो ।
२१

प्राङ्जवङ्झधक

गङ्टणस्तयीम

सडक

तथा

सडक

ऩङ्टर

जनशङ्ञक्त।

इङ्ञन्त्जङ्झनमय, सडक ऩङ्टर इङ्ञन्त्जङ्झनमय तथा साभाङ्ञजक य वातावयणीम ऩऺहरू

ङ्जवकास भन्त्रारम य

हेन ि आवश्मक ऩने प्राङ्जवङ्झधक जनशङ्ञक्त सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रारमरे क्रभश:

अन्त्म भन्त्रार

व्मवस्थाऩन गदै जाने ङ्झनणिम गङ्चयमो।
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ङ्झनभािणका

राङ्झग

कन्त्सल्टे न्त्ट

बौङ्झतक ऩूवािधाय

अनङ्टसूची ३
प्रदे श गौयवका आमोजनाहरू
क्र.सॊ .

प्रदे श गौयवका आमोजनाहरूको नाभ

आमोजना कामािन्त्वमन गने ङ्झनकाम

क. प्रदे शको फजेटफाट साविजङ्झनक ऺेररे ङ्झनभािण गने प्रदे श गौयवका आमोजनाहरू
१.

प्रदे श सदयभङ्टकाभ ऩोखयादे ङ्ञख स्थानीम तहका केन्त्द्र जोड्ने सडक

बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्त्रारम

२.

एकीकृत प्रदे श प्रशासङ्झनक केन्त्द्रको ङ्झनभािण आमोजना

बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्त्रारम

ङ्झनभािण आमोजना

३.

भङ्टख्मभन्त्री वातावयणभैरी नभूना कृङ्जष गाउॉ आमोजना

४.

गण्डकी गाई पाभि तथा दङ्टग्ध ङ्जवकास आमोजना

बूङ्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारम

५.

स्माउभा आत्भङ्झनबिय हङ्टने आमोजना

बूङ्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारम

६.

घयवास (होभस्टे ) ङ्जवस्ताय य सङ्टदृढीकयण आमोजना

उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारम

७.

नवरऩङ्टयको रोकाह खोराभा प्रदे शस्तयीम औद्योङ्झगक ऺेर ङ्झनभािण

उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारम

बूङ्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारम

आमोजना
८.

गण्डकी ङ्जवश्वङ्जवद्यारम स्थाऩना य सञ्चारन आमोजना

साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रारम

९.

गण्डकी प्राङ्जवङ्झधक प्रङ्झतष्ठान स्थाऩना य सञ्चारन आमोजना

साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रारम

१०.

प्रदे श ङ्जक्रकेट भै दान ङ्झनभािण आमोजना

साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रारम

११.

सूचना प्रङ्जवङ्झध ऩाकि ङ्झनभािण आमोजना

आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारम

१२.

प्रदे श प्रहयी ताङ्झरभ केन्त्द्रको ङ्झनभािण आमोजना

आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारम

१३.

इ-गबनेन्त्स आमोजना

भङ्टखमभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामािरम

१४.

ऩोखया-डेडगाउॉ-दङ्टम्कीफास-ङ्झरवेणी सडक ङ्झनभािण आमोजना

बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्त्रारम

१५.

उत्तयगॊगा जराशममङ्टक्त ङ्जवद्यङ्टत ् आमोजना

बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्त्रारम

१६.

पेवातारको सॊ यऺण य सौन्त्दमॉकयण आमोजना

उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारम

१७.

ख. नेऩार सयकायसॉग स्रोत भाग गङ्चयएका रुऩान्त्तयणकायी प्रदे श गौयवका आमोजना

कास्की य तनहङ्टॉको ङ्झफचभा ऩने तल्रो ऩङ्टङ्झॉ डटाय ऺेरभा प्रदे शस्तयीम

उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारम

औद्योङ्झगक ऺेर ङ्झनभािण आमोजना
१८.

भङ्टटङ्ट, भृगौरा य क्मान्त्सयको एकीकृत प्रदे श अस्ऩतार ङ्झनभािण

साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रारम

आमोजना
ग. नेऩार सयकायरे कामािन्त्वमन गने प्रदे श गौयवका आमोजना
१९.

ऩृ्वी रोकभागि स्तयवृङ्जद्ध आमोजना

सडक ङ्जवबाग

२०.

ङ्झसद्धाथि रोकभागि स्तयवृङ्जद्ध आमोजना

सडक ङ्जवबाग

घ. ङ्झनजी ऺेररे ङ्झनभािण गने प्रदे श गौयवका आमोजनाहरू
२१.

ङ्झफये ठाॉटी भङ्टङ्ञक्तनाथ केफरकाय ङ्झनभािण आमोजना

भङ्टङ्ञक्तनाथ केफरकाय प्रा.ङ्झर.

२२.

फङ्टद्ध भण्डरा ङ्झनभािण आमोजना

ऩोखयाको ङ्झनजी ऺेर

२३.

पङ्टरफायी काहङ्टॉडाॉडा केफरकाय ङ्झनभािण आमोजना

ऩोखयाको ङ्झनजी ऺेर
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अनङ्टसूची ४
आ.व. २०७६/०७७ भा बएका आमोगका ऩूणि वैठकका ङ्झनणिमहरु
क्र.सॊ .

फैठकको ङ्झभङ्झत

फैठकका ङ्झनणिमहरू

1

2076/04/03

1. ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मका सूचकहरू सङ्जहतको आधाय वषि प्रङ्झतवेदन प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना
आमोग,

गण्डकी

प्रदे शरे

तमाय

गये को

ऩङ्टस्तकको

अॊ ग्रज
े ी

सॊ स्कयण

"Sustainable

Development Goals Baseline Report of Gandaki Province" का सम्फन्त्धभा छरपर बई
ङ्जवषमगत य भन्त्रारमसभेतसॉग छरपर य ऩयाभशि गयी एक हप्ता ङ्झबर ऩङ्टस्तकराई अङ्ञन्त्तभ
रुऩ ङ्छदने ङ्झनणिम गङ्चयमो।
2. प्रदे श सयकायका कभिचायीहरुराई अन्त्वेषण भूल्माङ्कन सॊ बाव्मता अध्ममन तथा ङ्जवस्तृत
आमोजना प्रङ्झतवेदन (Terms of Reference (TOR)) रेखनफाये प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना
आमोगका उऩध्मऺ य सदस्महरूरे सहजीकयण गने गयी ङ्झभङ्झत २०७६/०४/०९ गते
कामािशारा सञ्चारन गने ङ्झनणिम गङ्चयमो।
2

2075/05/24

1.

ङ्छदगो

ङ्जवकासका

रक्ष्महरू

गण्डकी

प्रदे शको

आधाय

प्रङ्झतवेदन

(Sustainable

Development Goals Baseline Report of Gandaki Province) सङ्टधाय सङ्जहत ऩाङ्चयत गदै

गण्डकी प्रदे श सयकायको स्वीकृङ्झतको राङ्झग भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामािरम
गण्डकी प्रदे शराई अनङ्टयोध गने ङ्झनणिम गङ्चयमो।
3

2076/11/16

1. प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोरे तमाय ऩाये को गण्डकी प्रदे शको प्रथभ ऩञ्चवषॉम
मोजनाको भस्मौदा ऩङ्चयत गयी प्रदे श ङ्जवकास ऩङ्चयषद्को आगाभी फैठकभा छरपरका राङ्झग
ऩेश गने ङ्झनणिम गङ्चयमो।
2. प्रदे श ङ्जवकास ऩङ्चयषद्को फै ठकभा कङ्चयफ २०० जनाको सहबाङ्झगता यहने अनङ्टभान गयी
सहबागीहरूभध्मेफाट दोस्रो सरभा तीन वटा सभानान्त्तय कामिक्रभ चराउन तीनवटा सबाहर
आवश्मक ऩने , सहबागीहरूभध्मे अङ्झधकाशॊरे सवायी साधन सभेत ल्माउने अवस्था यहेकोरे
सहबागीहरूको सवायी साधनको ऩाङ्जकिङ्गको उङ्ञचतदे श ङ्जवकास ऩङ्चयषद्को फैठक

नबेछबेना

सहबाग व्मवस्था गनङ्टि ऩने बएको य ङ्झभरयाष्ड चीनफाट पैङ्झरएको कोङ्झबड-१९ को प्रकोऩका
कायणरे सहबागीहरूको ङ्झफचभा साभाङ्ञजक तथा बौङ्झतक दङ्टयी सभेत कामभ गनङ्टि ऩने अवस्था

यहेको हङ्टॉदा उङ्ञल्रङ्ञखत कायणहरूराई भध्मनजय गदाि त्मङ्झत ठू रो कामिक्रभ सञ्चारनका
राङ्झग सयकायी तथा ङ्झनजी ऺेरको सबाहरको खोजी गदाि होटर ग्राण्ड, ङ्जवयौटाभा फाहे क
अन्त्मर उऩमङ्टक्त स्थान नबेङ्जटएको सन्त्दबिभा प्रदे श ङ्जवकास ऩङ्चयषद्को फैठक होटर ग्राण्ड,
ङ्जवयौटा ऩोखयाभा आगाभी चै र भङ्जहनाको ३ य ४ गते गने ङ्झनणिम गङ्चयमो।

३. कङ्टनै ऩङ्झन साविजङ्झनक ङ्झनकामफाट ऩाङ्चयश्रङ्झभक रगामतका सेवा सङ्टङ्जवधा नङ्झरने ऩङ्चयषद्का
सदस्महरूराई फैठकभा सहबागी हङ्टन आउॉदा जाॉदाको मातामात खचि य फासको व्मवस्था
रगामत ऩङ्चयषद्का सदस्म तथा आभङ्ञन्त्रत सहबागीहरूराई खाना, खाजा य फैठक बत्ता

115

रगामत सभग्र कामिक्रभको व्मवस्थाऩन प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगरे गने य सो
कामिक्रभका राङ्झग भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामािरम, गण्डकी प्रदे श, ऩोखयाभा
ङ्जवङ्झनमोजन बएको यकभ सभेत यकभान्त्तय गयी प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगफाटै खचि
रेख्ने ङ्झनणिम गङ्चयमो।
4

2077/01/14

1. गण्डकी प्रदे शको प्रथभ ऩञ्चवषॉम आवङ्झधक मोजना ऩाङ्चयत गने ङ्झनणिम गङ्चयमो।
2. प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोगफाट ऩाङ्चयत गण्डकी प्रदे शको प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजना

भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्फाट स्वीकृत गने प्रङ्जक्रमाको राङ्झग भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामािरम,
ऩोखयाभा ऩठाउने ङ्झनणिम गङ्चयमो।
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अनङ्टसूची ५

ॉ ीगत कामिक्रभको यकभ रु. हजायभा)
आ.व. 2076/०77 भा सॊ चाङ्झरत कामिक्रभहरूको प्रगङ्झत (चारङ्ट तथा ऩङ्टज

प्रङ्झतशत

खचि

खचि यकभ

फजेट

ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत

प्रङ्झतशत

391000113

नाभ

प्रगङ्झत

1

आमोजना/कामिक्रभको

ि रक्ष्म
वाङ्जषक

फ.उ.शी.नॊ.

एकाइ

क्र.सॊ .

ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत

ि प्रगङ्झत
वाङ्जषक

बौङ्झतक प्रगङ्झत

ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रदे शका मोजना
आमोगस्तयीम य

ऩटक

2

1

50

500

43

8.60

ऩटक

1

1

100

2,500

2,428.515

97.14

ऩटक

3

-

-

500

-

-

ऩटक

3

-

-

500

-

-

ऩटक

3

2

66.67

450

249.084

55.35

1000

-

-

200

-

-

1

1

100

200

135.60

67.80

ङ्जवश्वङ्जवद्यारमस्तयीम गोष्ठी
2

391000113

गण्डकी प्रदे श ङ्जवकास
ऩङ्चयषद्को फैठक

3

391000113

ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत,
ङ्जवकास ऩऺ एवॊ ङ्जवकास
साझेदाय सॊ स्था

रगामतसॉग भन्त्रारमगत
छरपर, फैठक
4

391000113

याङ्जष्डम तथा अन्त्तयािङ्जष्डम
सयकायी तथा गैयसयकायी
सॊ स्थाहरूसॉग ङ्जवकास

तथा मोजना सम्फन्त्धी
सभन्त्वम कामिक्रभ
5

391000113

चौभाङ्झसक सभीऺा फैठक

6

391000113

गण्डकी प्रदे श ऩाश्वि ङ्ञचर

7

391000113

(Profile) छऩाइ

प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना

प्रङ्झत
ऩटक
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प्रङ्झतशत

खचि

खचि यकभ

फजेट

ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत

प्रङ्झतशत

नाभ

प्रगङ्झत

आमोजना/कामिक्रभको

ि रक्ष्म
वाङ्जषक

फ.उ.शी.नॊ.

एकाइ

क्र.सॊ .

ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत

ि प्रगङ्झत
वाङ्जषक

बौङ्झतक प्रगङ्झत

आमोगको वाङ्जषक
ि
प्रङ्झतवेदन छऩाइ (नमाॉ
कामिक्रभ)
8

391000113

गण्डकी प्रदे श मोजना
अनङ्टगभन तथा
भूल्माङ्कन ङ्छदग्दशिन

प्रङ्झत

1000

-

-

500

-

-

ऩटक

1

1

100

1,000

917.587

91.76

ऩटक

6

5

83.34

3,000

2,738.248

91.27

ऩटक

2

1

50

1,000

404.54

40.45

ऩटक

1

-

-

1,000

-

-

ऩटक

2

2

100

500

170.048

34.01

(स्थानीम य
प्रदे शस्तयको)
9

391000113

गण्डकी प्रदे शको
ऩञ्चवषॉम मोजना छऩाइ

10

391000113

कृङ्जष, ऩमिटन, वन तथा
वातावयण, उद्योग, ङ्ञशऺा,
स्वास््म रगामतका
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमगत अध्ममन
अनङ्टसन्त्धान

11

391000113

12

391000113

13

391000113

प्रदे शस्तयीम त्माङ्कको
GIS Mapping
श्रव्मदृष्म

Documentary तमायी
स्थानीम तहहरूराई
भध्मभकारीन खचि
सॊ यचना (MTEF)

सम्फन्त्धी ताङ्झरभ य
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प्रङ्झतशत

खचि

खचि यकभ

फजेट

ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत

प्रङ्झतशत

नाभ

प्रगङ्झत

आमोजना/कामिक्रभको

ि रक्ष्म
वाङ्जषक

फ.उ.शी.नॊ.

एकाइ

क्र.सॊ .

ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत

ि प्रगङ्झत
वाङ्जषक

बौङ्झतक प्रगङ्झत

प्रङ्झतवेदन छऩाइ
391000113

14

स्थानीम तहको ऺभता
अङ्झबवृङ्जद्ध, खङ्चयद प्रङ्जक्रमा,
श्रोत व्मवस्थाऩन,

Project Bank,मोजना

ऩटक

3

-

-

3,000

-

-

14,850

7,086.62

47.73

अनङ्टगभन सम्फन्त्धी
ताङ्झरभ
जम्भा
15

391000113

वातावयणभैरी कृङ्जष
कामिक्रभ

16

391000113

कोयोना योगको
अध्ममन/प्रङ्झतवेदन

17

391000113

कम्प्मूटय/इन्त्टयनेटको
ऩयाभशि सेवा

ऩटक

1

1

100

1,752

941.758

53.75

ऩटक

1

1

100

700

277.657

39.66

ऩटक

1

1

100

48

48

100

2,500

1,267.415

50.70

17,350

8,354.035

48.15

जम्भा
चारङ्टको जम्भा (क+ख)
18

391000114

ङ्झनङ्झभत
ि बवनको
सॊ यचनात्भक सङ्टधाय खचि

19

391000114

सवायी साधन खचि

20

391000114

भेशनयी तथा औजाय
खङ्चयद

21

391000114

22

391000114

पङ्झनच
ि य तथा ङ्जपक्चसि
Accounting,

ऩटक

3

3

100

1,335

1,332.62

99.82

सङ्ख्मा

2

2

100

14,500

14,486.90

99.91

सङ्ख्मा

25

17

68

500

338.619

67.72

थान

10

6

60

300

156.07

52.02

1

1

100

365

332.22

91.02

सङ्ख्मा
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Inventory

प्रङ्झतशत

खचि

खचि यकभ

फजेट

ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत

प्रङ्झतशत

नाभ

प्रगङ्झत

आमोजना/कामिक्रभको

ि रक्ष्म
वाङ्जषक

फ.उ.शी.नॊ.

एकाइ

क्र.सॊ .

ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत

ि प्रगङ्झत
वाङ्जषक

बौङ्झतक प्रगङ्झत

Management रगामत
कामािरम सञ्चारन
सम्फन्त्धी अन्त्म सफ्टवेमय
खङ्चयद
23

391000114

ङ्ञशऺा, स्वास््म, कृङ्जष,
वन, सडक, जरस्रोत
आङ्छद ङ्जवषमभा अनङ्टसन्त्धान
य एकीकृत प्रङ्झतवेदन

ॉ ीगतको जम्भा
ऩूज

ऩटक

3

-

-

ङ्जवङ्जवध

-

-

18,500

16,646.424

89.98

35,850

25,000.458

69.74

तमायी

ॉ ीगतकोजम्भा
चारङ्ट+ऩङ्टज
24

1,500

फहङ्टऺेरीम ऩोषण मोजना
सम्फन्त्धी
सयोकायवाराहरू

ऩटक

1

-

-

50

-

-

ऩटक

2

1

50

200

34

17

ऩटक

1

1

100

250

250

100

सङ्जहतको अन्त्तयङ्जक्रमा
कामिक्रभ
25

ङ्जवङ्जवध

प्रदे शस्तयीम ऩोषण तथा
खाद्य सङ्टयऺा ङ्झनदे शक
सङ्झभङ्झतको फैठक य
कामिक्रभको अनङ्टगभन

26

ङ्जवङ्जवध

प्रदे शस्तयीम ऩोषण तथा
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प्रङ्झतशत

खचि

खचि यकभ

फजेट

ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत

प्रङ्झतशत

नाभ

प्रगङ्झत

आमोजना/कामिक्रभको

ि रक्ष्म
वाङ्जषक

फ.उ.शी.नॊ.

एकाइ

क्र.सॊ .

ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत

ि प्रगङ्झत
वाङ्जषक

बौङ्झतक प्रगङ्झत

खाद्य सङ्टयऺा ङ्झनदे शक
सङ्झभङ्झतको सॊ स्थागत
सङ्टधाय, ऺभता ङ्जवकास य
फहङ्टऺेरीम ऩोषण
मोजनाको भूरप्रवाहीकयण
जम्भा
27

४

२

सङ्ख्मा

2

2

सङ्ख्मा

2

2

500

284

56.80

100

1,006.125

1,006.125

100

100

809.015

809.015

100

प्रदे शस्तयको वस्तङ्टगत
ङ्जववयण तमाय एवॊ
प्रकाशन

28

रै ङ्जङ्गक सभानता एवॊ
साभाङ्ञजक सभावेशीकयण
नीङ्झत प्रदे श सयकायभा
आन्त्तङ्चयकीकयण

जम्भा

1,815.14

1,815.14

100

कङ्टर जम्भा (1+2+3+4)

38,165.14

27,099.60

71.01
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