
गण्डकी प्रदेशका योजना र ननजजके्षत्रलाई लगाननका अबसर 

गैह्रआबासीय नेपाली संघको 
पोखरा बैठक 

डा. नगररधारी शर्ाा पौडेल
उपाध्यक्ष 

प्रदेश नीनि िथा योजना आयोग 
६ र्ाघ २०७६



यस प्रस्िनुिर्ा सर्ाबेस भएका नबषय
• प्रदेशको पररचय 
• प्रदेशर्ा नबप्रषेण
• सर्दृ्धिका अल्पकानलन, र्ध्यकानलन, र दीघाकानलन सूचक 
• सखुका अल्पकानलन, र्ध्यकानलन, र दीघाकानलन सूचक 
• सर्दृ्धिका र्खु्य संबाहक र सहयोनगहरु 
• पयाटन, कृद्धष, उजाा, उद्योग, पूबााधार, र्ानब संसाधन, र सशुासनको अबस्था, प्रदेशका 
योजना, ननजजक्षेत्रका योजना र नीजजक्षेत्रलाई लगाननका अबसर ।

• प्रदेशर्ा क्षेनत्रय सन्िलुन ।
• प्रदेशको प्रथर् पञ्चबद्धषाय योजनाको लानग लगानन प्रक्षेपण ।



प्रदेशको पररचय
• क्षेत्रफल  = २१,९७४ बगाद्धकलोनर्टर
• प्रदेशर्ा प्रनिब्याजि आय सन २०१४ = ७३४ अरे्ररकी डलर 
• प्रदेशर्ा प्रनिब्याजि आय सन २०१८ = १, ०४३ अरे्ररकी डलर 
• प्रनिब्याजि आम्दाननर्ा सरदर बाद्धषाक बदृ्धि = १०.५% 

• ननरपेक्ष गररबीको रेखार्नुन रहेका जनिा = १४ .९१% 

• बहआुयनर्क गररबीर्ा रहेका जनिा = १४ .२%

• कुल ग्राहस्थ उत्पादन = रु २८८ अरब 
• कुल ग्राहस्थ उत्पादनर्ा कृद्धष के्षत्रको योगदान = २८ .२%

• कुल ग्राहस्थ उत्पादनर्ा उद्योग के्षत्रको योगदान = १४ .२%

• कुल ग्राहस्थ उत्पादनर्ा सेवा के्षत्रको योगदान = ५७ .६%



प्रदेशर्ा नबप्रषेण 
• जनसंख्या = २४,०३,७५७ असार र्सान्ि २०७५ 
• जम्र्ा घरसंख्या = ५,७७,६८२ 
• नबदेशर्ा कार्गने ब्याजि = ३,२२,७६२ (कुल जनसंख्याको१३.४%) 

• पररवारका सदस्य नबदेशर्ा हनुे घर                                  
पररवारको संख्या = २,३१,०७२ (कुल घरपररवारको ४०%)

• वाद्धषाक नबप्रषेण = रु १ खबा, ७ अरब, ६३ करोड 
• प्रनिब्याजि बाद्धषाक नबप्रषेण प्राप्त  = रु ४४, ७७६  
• नबदेशर्ा कार् गनेको र्ानसक नबप्रषेण = रु २७, ७८८ 
• प्रदेशका श्रनर्कको सरदर र्ानसक कर्ाई = रु १८,०००
• नबप्रषेण कुल ग्राहस्थ उत्पादन अनपुाि   = ३७.४%
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सर्दृ्धिका अल्पकानलन, र्ध्यकानलन, र दीघाकानलन लक्ष्य
क्रर्
संख्यासर्दृ्धिका सूचक ईकाइ राद्धिय लक्ष्य गण्डकी प्रदेशका लक्ष्य

आधार बषा
२०७५/७६

नब.सं 
२०८०/८१

नब.सं 
२१००

आधार बषा 
२०७५/७६

नब.सं 
२०८०/८१

नब.सं 
२०८७

नब.सं २१००

! आनथाक वदृ्धिदर (औसि) प्रनिशि ६.८ ९.६ १०.५ ७.१ १०.२ १०.५ ११.०

२ कुल ग्राहस्थ उत्पादन रु अरब ३४६४ ५६१५ २८८ ४६८ ८५७ ३६७०
३ प्रनिव्यजि कुल आय अ.डलर १०४७ १५९५ १२१०० १०४३ १९५६ ३७२१ १५७२९
४ कुल ग्राहस्थ उत्पादनर्ा 

कृद्धष क्षेत्रको योगदान
प्रनिशि २७.० १९.४ ९.० २८.२ २३.७ १७.० ८.५

५ कुल ग्राहस्थ उत्पादनर्ा 
उद्योग क्षेत्रको योगदान

प्रनिशि १५.२ १६.७ ३०.० १४.२ २२.४ ३०.० ५२.९

६ कुल ग्राहस्थ उत्पादनर्ा 
सेवा क्षेत्रको योगदान

प्रनिशि ५७.८ ६४.२ ६१ .0 ५७.६ ५३.९ ५३.० ३८.६

७ बेरोजगारी दर प्रनिशि ११.४ ६ ३ ९ ४
@

१

८ रोजगाररर्ा औपचाररक 
क्षेत्रको अंस

प्रनिशि ३६.५ ५० ७० ३९.९ ५५ ६५ ७५



सर्दृ्धिका अल्पकानलन, र्ध्यकानलन, र दीघाकानलन लक्ष्य
क्रर्
संख्या

सर्दृ्धिका सूचक ईकाइ राद्धिय लक्ष्य गण्डकी प्रदेशका लक्ष्य
आधार बषा 
२०७५/७६

नब.सं 
२०८०/८१

नब.सं २१०० आधार बषा 
२०७५/७६

नब.सं 
२०८०/८१

नब.सं 
२०८७

नब.सं २१००

९ राजरिय/प्रादेजशक 
लोकर्ागा (कालोपते्र)

द्धकनर् ६९७९ १५००० ३३००० ९३७ ३४५० ६९५० १२९३७

१० नबद्यिुर्ा पहुुँच पगेुका 
घरपररवार

प्रनिशि ९०.७ ९९ १०० ८२.५ १०० १०० १००

११ प्रनिब्याजि द्धवद्यिु खपि द्धकलोवा
ट घण्टा १९८ ७०० ३५०० १९० ७५० १७०० ३८००

१२ जलद्धवद्यिु उत्पादन जनडि 
क्षर्िा 

रे्गावाट १०२० ५००० ४०००० ४४८.५ ३००० ६००० ९०००



सखुका अल्पकानलन, र्ध्यकानलन, र दीघाकानलन लक्ष्य 
क्रर्
संख्यासखुका सूचक ईकाइ राद्धिय लक्ष्य गण्डकी प्रदेशका लक्ष्य

आधार बषा 
२०७५/७६

नब.सं 
२०८०/८१

नब.सं 
२१००

आधार बषा 
२०७५/७६

नब.सं 
२०८०/८१

नब.सं
२०८७

नब.सं 
२१००

१ गररबीको रेखार्नुी रहेको 
जनसंख्या ( ननरपेक्ष गररबी)

प्रनिशि १८.७ ११ १ १४.९१ ७.४ २ ०

२ र्ानव द्धवकास सूचकाङ्क सूचकाङ्क ०.५७ ०.६२ ०.७६ ०.५९ ०.६५ ०.७० ०.७८
३ आुँफ्नै स्वानर्त्वको आवासर्ा 

बसोबास गने पररवार 
प्रनिशि ८५.३ ८९ ८१.७ ८६ ९५ ९५

४ जीवनकालर्ा शारीररक वा
र्ाननसक वा यौन द्धहंसा
पीनडि र्द्धहला 

प्रनिशि २६.३ १३ १६.९ १० १ १

५ आधारभिू खाद्य सरुक्षाको 
जस्थनिर्ा रहेका घरपररवार 

प्रनिशि ४८.२ ७० १०० ५६ ८० ९० १००

६ आधारभिू सार्ाजजक सरुक्षार्ा 
आबि जनसंख्या

प्रनिशि १७ ६० १०० २३ ६० ८० १००

७ हेलो सरकारर्ा/हेलो 
र्खु्यर्न्त्रीर्ा प्राप्त उजरुीको  
फछ यौट

प्रनिशि ४८.१३ ९८ ९९ ५३ ९९ ९९ ९९
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(Seven Key Drivers and Five Key Enablers of Prosperity in Gandaki Province)



प्रदेशर्ा पयाटनको अबस्था
• बाद्धषाक पयाटक (६लाख स्वदेसी र ४ लाख नबदेसी) =१० लाख 
• िारे होटेल संख्या =१७ 
• पयाटक स्िरीय होटेल संख्या =३५८
• होटेल, लज र रेस्टुुँरा संख्या  =६४४२ 
• घरवास संख्या =३४२
• होटेल रेस्टुुँरा र घरबास जम्र्ा =७१५९ 
• सन २०१९ र्ा थद्धपएका पयाटक स्िरीय होटेल संख्या =४६



प्रदेश सरकारका योजना 
• पयाटन के्षत्रको गरुुयोजना ननर्ााण । 
• पयाटन पूबााधारको सदुृद्धिकरण र नबस्िार ।
• सन २०२० र्ा पोखरा अन्िराद्धिय नबर्ानस्थलको ननर्ााण सम्पन्न । ।  
• सन २०२१ लाई निरे्की देशका पयाटक भ्रर्ण बषा ।   
• सन २०२२ लाई गण्डकी प्रदेशर्ा अन्िराद्धिय भ्रर्ण बषा ।  
• सन २०२२ सम्र्र्ा २० लाख पयाटक गण्डकी प्रदेशर्ा नभत्राउने योजना
• घरबास कायाक्रर्को सदुृद्धिकरण र नबस्िार । 
• ननजजके्षत्रलाई सहजजकरण ।   



ननजजके्षत्रका योजना 
• नबरेठांटी र्जुिनाथ केबलकार ननर्ााण (८४ द्धकलोनर्टर लार्ो र बाद्धषाक 
३६ लाख यात्र ुक्षर्िा, ५० अरब लगानी)

• फेवािाल सराङ्गकोट केबलकार ननर्ााणनधन । 
• सत्रसयफाुँट बन्दीपरु केबलकार ननर्ााणनधन । 
• घाुँद्धटनिना पञ्चासे केबलकार अध्यनरि । 
• दईुवटा पाुँचिारे होटेल ननर्ााणको ियारी । 
• पयाटक स्िररय होटेलको ननर्ााण । 
• ट्राभल एजेजन्सको नबस्िार ।    



ननजजक्षते्रलाई लगाननका अबसर 
• पयाटक स्िरीय होटेल  ननर्ााण। 
• बाद्धषाक ५० पयाटक स्िररय होटेल थपको आबश्यकिा । 
• अन्िराद्धिय स्िरको कन्फरेन्स सेन्टरको आबश्यकिा ।  
• कन्फरेन्स पयाटक होटेल िथा ररसोटाको ननर्ााण । 
• नारायजण नदद द्धकनारर्ा नबच पाका  । 
• टुर एण्ड ट्राभल एजेन्सीको नबस्िार । 
• पयाटन ब्याबसायको लानग दक्ष जनशजि उत्पादन गने संस्था थप गने।
• पयाटक स्िररय लक्जरी ट्राभल कोच थप गने ।
• अन्िराद्धिय उडान गने नबर्ान कम्पनन आबश्यक । 



प्रदेशर्ा कृद्धष िथा पशपंुजक्षको अबस्था
• प्रदेशका ४,१७,५२३ पररवारले ( ७२%) कुनै न कुनै कृद्धष कार् गर्दिान।
• प्रनिब्याजि सरदर खाद्यान्न । उत्पादन २३४ केजज ि।  
• प्रदेशर्ा ४,८७,५७८ हेक्टर अथााि २२.२% जनर्नर्ात्र कृद्धषयोग्य ि । 
• खेनियोग्य जनर्नर्ध्य ७६% र्ा खेनिगररएको ि भने २४% बाुँझो ि ।
• खेनिगररएको जनर्नर्ध्य ३६% जनर्नर्ा नसंचाई ि र नसंजचंि जनर्नर्ध्य ४६% र्ात्र १२ 
र्द्धहना नसंचाई हनु्ि ।    

• प्रदेशर्ा धानको उत्पादकत्व ३.४ टन हेक्टर, र्कैको २,७ टन हेक्टर, गहुुँ को २.२ टन
हेक्टर र कोदोको १.१ टन हेक्टर ि । 

• प्रनिब्याजि दधु उत्पादन ६४ नलटर, र्ास ु११ केजज र अण्डा ३२ वटा र्ात्र ि । 
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प्रदेश सरकारका योजना
• खाद्यान्न ।, दधु, अण्डा र र्ासरु्ा आत्र्ननभार हनेु । 
• र्खु्यर्न्त्री वािावरणरै्त्री नर्नुा कृद्धष गाुँउ कायाक्रर् ।
• चक्लाबजन्द र करारखेनि काननुको ननर्ााण र कायाान्वयन ।
• र्नाङ्ग र र्सु्िाङ्गर्ा स्याउ खेनि नबस्िार ।   
• कृद्धष िथा पश ुर्ोडेल फार्ालाई अनदुान । 
• सहनुलयि दरर्ा कृद्धष कजाा । 
• गण्डकी गाई फार्ा स्थापना र संञ्चालन । 
• अगााननक करार खेनि प्रबािन । 
• कृद्धषको आधनुनकीकरण । 
• कृद्धष नबश्व नबद्यालय, अनसुन्धान संस्था, र गैह्रसरकारी संस्थासंग सर्झदारी ।   



ननजजक्षते्रका योजना
• डेरी उद्योगको नबस्िार । 
• कृद्धष िथा पश ुर्ोडेल फार्ाको नबस्िार (हाल करीब २५०० कृयाजशल) ।
• कृद्धष ईन्कुभेसन सेन्टरको स्थापना र संचालन । 
• बहरुाद्धिय कम्पनन सुँगको साझेदारीर्ा अगााननक पशपंुजक्ष दाना उद्योगको 
स्थापना । 

• र्नाङ्गर्ा स्थापना भएको एनसयाको ठुलो स्याउ फार्ाको नबस्िार । 
• कुखरुा, बंगरु, गाई, र भैंनस फार्ाहरुको स्थापना ।  



ननजजक्षते्रलाई लगाननका अबसर 
• कृद्धष प्रशोधन उद्योगहरु   
• जसु उत्पादन: सनु्िला, स्याउ, नलजच, अम्बा, आुँप आदद । 
• र्ास ुप्रसोधन उद्योग: र्टन, बफ, जचकेन
• कोदो र फापरको चाउचाउ, आलजुचप, दालर्ोड, भजुजया, र्कै र गहुुँका अन्य पररकार
• र्ोडेल बाख्रा फार्ा, बुँगरु फार्ा, भैंनसफार्ा ।   
• पशपंुजक्ष दाना उद्योग । 
• र्ोडेल फलफुल फार्ा ।  
• र्ािा उत्पादन र प्याकेजजङ्ग ।
• बाख्रा, भैनस, गाई, र बगरु नबनडङ्ग फार्ा ।
• बायोचार र अगााननक र्ल कारखानाको स्थापना ।  



उजााको अबस्था 
• खाना पकाउनको लानग दाउरा प्रयोग गने पररवार          = ६९.३%

• खाना पकाउनको लानग एलद्धप ग्याुँस प्रयोग गने पररवार = २५.६%

• खाना पकाउनको लानग गोबर ग्याुँस प्रयोग गने पररवार = ४. २५%

• जलनबद्यिु उत्पादन सैिाजन्िक क्षर्िा = २०,६५० रे्गावाट
• आनथाक रुपर्ा आकषाक जलनबद्यिु क्षर्िा = ५,२७० रे्गावाट 
• प्रानबनधक रुपर्ा उत्पादन गना सद्धकने जलनबद्यिु क्षर्िा = ६,६६० रे्गावाट 
• सोलार र वाय ुउजाा क्षर्िा = ५ ,००० रे्गावाट 
• हाल उत्पादन = ४४८.५ रे्गावाट 
• प्रनि ब्याजि वाद्धषाक नबद्यिु खपि = १९० द्धकलोवाट घण्टा
• नबद्यिुको पुँहचु पगुेका घर पररवार = ८२.५%



प्रदेश सरकारका योजना 
• नबद्यिु उत्पादन र ननयर्न गने संस्था स्थापना गने । 
• नबसं २०७६÷२०७७ नभत्र प्रदेशका सबै घर पररवारर्ा उज्यालो पयुाउने । 
• बदु्धि गण्डकी १,२०० रे्गावाट, र्स्याङ्गदी ६०० रे्गावाट, उत्तरगंगा ८२८ रे्गावाट,

कानलगण्डकी गजा १६४ रे्गावाट जस्िा बसृ्ििृ आयोजना प्रनिबेदन ियार भएका 
आयोजना कायाान्वयन गना सहजजकरण गने । 

• सम्बि २०८०÷२०८१ नभत्र नबद्यिु उत्पादन ३,००० रे्गावाट पयुाउने ।
• सम्बि २०८०÷२०८१ सम्र्र्ा प्रनिब्याजि नबद्यिु खपि ७०० द्धकलोवाट घण्टा 
पयुाउने।

• एक र्झौलाखाले आयोजना प्रदेश आुँफैले बनाउने ।  



ननजज के्षत्रका योजना 
• हाल ननजजक्षेत्र वाट ६५४ रे्गावाटका २९ जलनबद्यिु आयोजना ननर्ााणनधन िन ।यी 
आयोजना र्ध्य ५१० रे्गावाटको ननर्ााण एक बषानभत्र सद्धकन्ि ।   

• यी जलनबद्यिु आयोजना सम्पन्न । गना रु एक खबा ननजज के्षत्रबाट लगानन भएको ि ।
• रु १ खबा लगानी लाग्ने ६०० रे्गावाटको र्स्याङ्गदी जलनबद्यिु आयोजना पनन 
नेपाली र चाईननजहरुको साझेदारीर्ा ननर्ााण प्ररम्भ भएको ि । 

• ४५ वटा साना िथा र्झौला आयोजना अध्यनर्ा िन । 
• २५ रे्गावाटका दईु सोलार नबद्यिु आयोजना ननर्ााणको चरणर्ा िन । 
• दईुवटा बायो ग्याुँस पलान्ट ननर्ााण सम्पन्न । हनुे चरणर्ा िन ।  



ननजज के्षत्रलाई लगाननका अबसर  
• जल, सौया, र वाय ुबाट नबद्यिु उत्पादन गने आयोजना । 
• नबद्यनुिय चलु्हो र द्धकचन वयर उत्पादन गने कारखाना।
• ट्रान्सनर्टर उत्पादन गने कारखाना । 
• नबद्यनुिय िार उत्पादन गने कारखाना । 
• नबद्यनुिय गाडी उत्पादन गने कारखाना । 
• नबद्यनुिय बस उत्पादन गने कारखाना । 
• चाजजाङ्ग स्टेसनको ननर्ााण ।
• ट्रनलबसको ननर्ााण र संचालन ।   



उद्योगको अबस्था   
• हाल प्रदेशर्ा ४३७ वटा र्झौला िथा ठुला उद्योगहरु िन ।

• पोखरा औद्योनगक क्षेत्र नभत्र ८९ वटा साना उद्योग िन । 

• सयुा टोबको कम्पनन, एलजज कम्पनन, र हवाङ्सी नसरे्न्ट ठुला       
औद्योनगक प्रनिष्ठान हनु ।

• प्रदेश नभत्र १०० , ६६८ प्रनिष्ठान िन ।  
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प्रदेश सरकारका योजना   
• कास्की र िनहुुँर्ा पने िल्लो पनुडटारर्ा  २,८०० रोपननर्ा ५ द्धकलोनर्टर लार्ो प्रदेश     
औद्योनगक क्षेत्र बनाउने ।  

• नवलपरुको लोकाहा खोला द्धकनारर्ा २,०८० रोपननर्ा दोस्रो प्रदेश 
औद्योनगक क्षेत्र बनाउने ।  

• ११ स्थानीयिहर्ा (स्यांजा जजल्लाको अजुानचौपारी, वानलङ्ग र पिुनलबजार, बाग्लङु्गको   
िाराखोला र बाग्लङु्ग, गोखााको शद्धहद लखन र नसरानचोक, िनहुुँ जजल्लाको  आुँपखैुरेनी र 
ऋद्धषङ्ग, पबाि जजल्लाको नबयादी र लर्जङु्गको राईनासर्ा) औद्योनगक ग्रार्को ननर्ााण प्रारभ्भ 

• यी औद्यनगक क्षेत्र÷ग्रार्र्ा उद्योग स्थापना गना ननजजक्षेत्रलाई आर्न्न्त्त्रण गने । 
• उद्योगग्रार् स्थापना गना संभाब्य देजखएका अन्य ४१ पानलकार्ा उद्योगग्रार् स्थापना गने।
• नवलपरुको हपु्सेकोटर्ा दैननक ८०० टन क्षर्िाको धौवादी फलार् खानन संञ्चालन ।   



ननजज के्षत्रका योजना   

• एसेम्बल्ड नबद्यनुिय कार उत्पादन गने कारखाना । 
• पशपंुजक्ष दाना उद्योग । 
• नवलपरुको र्ध्य नबन्दरु्ा नसरे्न्ट कारखाना । 
• स्यांजाको नसनसाकोट र स्वरेकर्ा नसरे्न्ट उद्योग । 
• परुानो कागज प्रसोधन गरी नयाुँ कागज बनाउने उद्योग ।  
• नवलपरुर्ा जनडबदु्धट प्रसोधन उद्योग ।  



ननजज के्षत्रलाई लगाननका अबसर    
• ननर्ााण सार्ानग्र उत्पादन गने उद्योग । 
• जस्टल उद्योग ।
• टायल उद्योग । 
• टायर टु्यब बनाउने उद्योग । 
• जनडबदु्धट प्रसोधन उद्योग। 
• फार्ाासदु्धटकल उद्योग ।
• कटन टेक्टायल र गारे्न्ट उद्योग । 
• खननजजन्य उद्योग । 
• धौबादी फलार् कारखानार्ा सेयर लगानन (४५% सेयर ननजजक्षेत्रलाई)

• गोरखकानल रबर उद्योग नलजर्ा नलयर चलाउने ।    



भौनिक पूबााधारको अबस्था     
•कालोपते्र सडक ९३७ द्धकलोनर्टर, ग्राभेल सडक १,३५८ द्धकलोनर्टर र
धलेुसडक ८,५२६ गरी जम्र्ा १०,८२१ द्धकलोनर्टर सडक ननर्ाणा भएको ि।
• झोलङु्गेपलु १ , ५९६ । 
• सडकपलु िफा  ननर्ााण सम्पन्न । भएका २८८ र ननर्ााणनधन १८० ।
• ३.२ द्धकलोनर्टर लार्ो र्नकार्ना केवलकार ।
• भकूम्पले क्षनिग्रस्ि भै पनुननर्ााण भईरहेका घरहरु ११४,९५३ ।
• द्धटनभ स्टेसन २६, रेनडयो स्टेसन ७३, र ईन्टरनेट प्रदायक ३० वटा संस्था 
िन। 



प्रदेश सरकारका योजना     

• प्रदेश सदरर्कुार्बाट स्थानीयिहका केन्र जोडने सडक १,३५० द्धक.नर्.।
• ननबााचन क्षेत्र सडक ३६० द्धक.नर्. ।
•कोरला बाग्लङु्ग सडक १८८ द्धक.नर्. । 
• र्ध्यपहानड लोकर्ागा १३४ द्धक.नर्. ।
• पोखरा र्जुग्लङ्ग पथृ्बी लोकर्ागाको ९० द्धकनर् स्िरउन्न ।नि ।
• पोखरा बटुवल नसिाथा लोकर्ागाको ९३ द्धकनर् स्िरउन्न ।नि ।  



ननजजके्षत्रका योजना     

• नभर्ाद दजुम्कबास सडक । 
• अन्िराद्धिय सम्रे्लन केन्र । 
• पोखरा ररङ्गरोड । 
• र्सु्िाङ्गर्ा सौया उजाा । 



ननजजके्षत्रलाई लगानीका अबसर      
• पोखरा ररङ्गरोड । 
• नभर्ाद दजुम्कबास सडक । 
• अन्िराद्धिय सम्रे्लन केन्र
• र्सु्िाङ्गर्ा सौया उजाा 
• खेलकुद रङ्गशाला ।
• अन्िराद्धिय सम्रे्लन केन्र । 
• द्धक्रकेट स्टेनडयर् । 
• गल्फकोसा । 
• उच्च उचाई खेलकुद िानलर् केन्र ।   



र्ानब संसाधनको अबस्था       
• प्रदेशको कुल जनसंख्यार्ध्य ५७% जनसंख्या आनथाक रुपले सद्धक्रय ि ।
• ५ बषा र्ानथको साक्षरिा दर ७४.८ %  ि । 
• १५ बषा र्ानथको प्रौि साक्षरिा दर ५५ .६ %  ि ।
• १ देजख ५ कक्षार्ा पिने नबद्याथीको खदु भनाा दर ९६ .७ %  ि ।
• कक्षा ११ र १२ र्ा खदु भनाादर २० .९ %  ि । 
• र्ाध्यनर्क नबद्यालयको सख्या ५७७ ि । 
• र्हानबद्यालयको संख्या १३९ ि । 
• सरदर जन्र्दाको अपेजक्षि आय ु७१.७ बषा ।  
• ५ बषा र्नुनको बाल र्तृ्यदुर २७ प्रनिहजार जजनबि जन्र्र्ा ।    



प्रदेश सरकारका योजना       
• गण्डकी नबश्व नबद्यालयको स्थापना । 
• गण्डकी प्रानबनधक प्रनिष्ठानको स्थापना । 
• एक पानलका एक नबज्ञान स्कुलको प्रबािन । 
• साधारण नबद्यालयलाई प्रानबनधक नबद्यालयर्ा रुपान्िरण गना सहयोग ।
• ११ जजल्ला अस्पिाल र आयुारबेद केन्रहरुको सदुृिीकरण । 
• एक प्रदेश अस्पिालको स्थापना । 
• सबै नागररकलाई स्वास्थ नबर्ार्ा आबििा । 
• प्रदेश नबज्ञान िथा प्रनबनध प्रनिष्ठानको स्थापना । 
• प्रदेश खेलकुद एकेडेर्ी, प्रज्ञा प्रनिष्ठान, बहसुाुँस्कृनिक ग्रार्, द्धकके्रट स्टेनडयर्, गल्फकोसा, उच्च 
पहाडीक्षेत्र खेलकुद िानलर् केन्रको स्थापना।  



ननजज के्षत्रका योजना        
• ४६० बोनडङ्ग स्कुल ननजजक्षेत्रले संञ्चालन गरेको ि । 
• ४४ वटा र्हानबद्यालय ननजजक्षेत्रले संञ्चालन गरेको ि ।
• २ जशक्षण अस्पिाल ।
• ३४ ननजज अस्पिाल ।
• ८ सार्दुाद्धयक अस्पिाल ।
संभाब्यिा अध्यनर्ा रहेका 
• वाल अस्पिाल
• क्यान्सर अस्पिाल 



ननजज के्षत्रलाई लगाननका अबसर         
• उच्च गणुस्िरको प्रानबनधक र्हानबद्यालय ।   
• र्टुु, र्गृौला, क्यान्सर, फार्ाासदु्धटकल, र सपुर स्पेसलाईज ल्याब सद्धहिको 
एद्धककृि अस्पिाल । 

• र्ािजृशस ुअस्पिाल । 
• वाल अस्पिाल । 
• खाद्य पररक्षण ल्याब । 
• कागज उत्पादन कारखाना । 
• आधनुनक प्रसे । 
• खेलकुदका सार्ान उत्पादन उद्योग । 



द्धवकास नबन्द ुर द्धवकास केन्रहरुको द्धवकास 
७५९ वडाकेन्र गाुँउस्िरका द्धवकास नबन्द ुहनेु ८५ पानलका केन्र पानलका स्िरका द्धवकास केन्र हनु े

j8f ;b/d'sfd
Kfflnsf

;b/d'sfd



u08sL k|b]zdf cf7j6f ljsf; cIf -d]?b08_ (Growth Axis) ljsf; x'g]

!= d'lUnË—bdf}nL—kf]v/f—s'Zdf—afUn'Ë–a'lt{afª\

ljsf; cIf .

@= kf]v/f—k'tnLahf/—jflnË—un]Ë—rfkfsf]6 

lasf; cIf .

#= sf]/nf—hf]d;f]d—a]gL—s'Zdf—kf]v/f—eLdfb—

b'DsLaf;—lqa]0fL ljsf; cIf . -a]lgaf6 b/afË

x'Fb} 9f]/kf6g;Dd ;xfos cIf lasf; x'g]_

$= cdf{bL–;]lta]gL–?b|a]gL–ldld{–uNofª—

rfkfsf]6–b]p3f6–u}+8fsf]6—sfaf;f]tL ;flnu|fd

;f+:s[lts ljsf; cIf .

%=8'd]|—a];Lzx/—wf/fkfgL]–?OnfeGhfË ljsf; cIf.

^= a]gL3f6—>Llb{af;—;fdfuFfp—?OnfeGhfË ljsf; 

cIf .

&= kf]v/f l/Ë/f]8 ljsf; cIf .

*= kf]v/f dxfgu/ jl/k/Lsf :of6nfO6 zx/sf] 

?kdf ljsf; x'g] bf]>f] l/Ë/f]8 ljsf; cIf

१

१

२

३

४

३

५ ६
७

मुग्लिङ्

८



द्धवकास नबन्द ुर द्धवकास केन्रहरुको द्धवकास 
जजल्ला सदरर्कुार् जजल्ला स्िरका नबकास केन्र हनुे  पोखरा प्रदेशको नबकास केन्र हनुे 



Rff/j6f cGt/fli6«o ladfg:yn ljrsf] a[xQ/ cfly{s If]q lgdf{0f  ug]{                     

-lghu9–sf7df08f}–kf]v/f–e}/xjf_

बहृत्तर आनथाक क्षेत्र



गण्डकी प्रदेशको प्रथर् पञ्चबषीय योजनाको लानग आवश्यक रु १०१२.२४ अरब र्ध्ये 
के्षत्रगि लगानन प्रके्षपण (रु अरबर्ा २०७५/०७६ को जस्थर र्लु्यर्ा)

३१५.१

२०६.५१०४.२

८६.५

७९.९

४१.१
२३.४ १५५.५

उजाा भौनिक पूबााधार र्ानब संसाधन कृद्धष िथा वन पयाटन उद्योग शसुासन नबजत्तय र्ध्यस्थिा र सार्ाजजक काया



गण्डकी प्रदेशको प्रथर् पञ्चबषीय योजनाको लानग के्षत्रगि लगानन प्रके्षपण प्रनिशिर्ा) 
(२०७५/०७६ को जस्थर र्लु्यर्ा)

३१.१३

२०.४१
१५.३६

१०.३० ८.५४ ७.९०
४.०५ २.३१

०.००
५.००

१०.००
१५.००
२०.००
२५.००
३०.००
३५.००

उजाा भौनिक 
पूबााधार

नबजत्तय 
र्ध्यस्थिा र
सार्ाजजक 
काया

र्ानब संसाधनकृद्धष िथा वनपयाटन उद्योग शसुासन



गण्डकी प्रदेशको प्रथर् पञ्चबषीय योजनाको लानग आवश्यक लगानन गने के्षत्रको प्रके्षपण
प्रनिशिर्ा (२०७५/०७६ को जस्थर र्लु्यर्ा)

३५.६

५८.१

४.४ १.९

सार्बजनिक क्षेत्र निग्जक्षेत्र सहकारि सामुदायीक क्षेत्र 



धन्यवाद


