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o; k|:t'tLdf ;dfa]; ePsf d'Vo laifox? 

• ;d[l4 s] xf] / s;/L k|fKt x'G5 < 

• laqmd ;Dat @!)) df u08sL k|b]zsf] ck]lIft ;d[l4 

s:tf] xf] <

• u08sL k|b]z ;d[l4sf cNksflng, dWosflng / bL3{sflng

nIo s] x'g <

• K|fb]zsf pRr k|fyldstf k|fKt cfof]hgfx? s]  x'g < 

• laut b'O{ aif{df u08sL k|b]zsf d'Vo pknAwL s] x'g <

• K|fb]zsf ;d:of / ;dwfgsf pkfo s] x'g <



;d[l4 s] xf]< 

;d[l4 af/] laleGg If]qsf] a'emfO

!= zAbsf]if

• hgtfsf] pRr lhag:t/, sfo{df ;kmntf / k|z:t wg ePsf] ca:yf

;d[l4 xf] .

• hgtfsf] pGgt l:ytL, lalQo ;kmntf / /fd|f] ela:o ePsf] ca:yf

;d[l4 xf] .

@= cy{zf:q

lbuf] pRr cfly{s a[l4, a9bf] gfkmf / k'0f{ /f]huf/L ePsf] ca:yf ;d[l4 xf] .

#= afl0fHozf:q

k'0f{ /f]huf/L, pRr cfo / qmozlQm / Go'g d'b|f:k|mLlt ePsf] ca:yf ;d[l4 xf] .



;d[l4 s] xf]< 

$=cf}ifwL la1fg

k};fn] cfGfGb vl/bug{ ;ls+b}g t;y{ c;n :jf:y dfgahftLsf]

cfgGb, wg / ;d[l4 xf] .

%= cya{ a]b

s8f d]xgt u/]/ k|z:t wg sdfpg' / bfg ug'{ ;d[l4 xf] .

^= a'4 wd{ 

;fd'lxs cfWoflTdstf / To;jf6 cfpg] cfGfGb ;d[l4 xf] . 

&=lqml:rog wd{

;d[l4 :jf:y, wg, ;kmntf / laZjf; xf] . of] cfly{s cfl;if /

zf/Ll/s enfO klg xf] / k/d]Zj/sf] OR5f cg';f/ k|fKt x'G5 .



;d[l4 s] xf]< 

*= O:nfd wd{

;dl4 k/d]Zj/sf] pkxf/ xf] .

(= Aofkf/L 

;sf/fTds ;f]r / wf/0ffn] wg, zflGt / ;'v k|fKt ug'{ ;d[l4 xf] .  

cg'/fu k|sfz /]

!)=N]fvs

;d[l4 ;f]Rg] / lhpg] Ps af6f] xf] / of] e}flts ;'Vf / k};fdfq xf]Og .    

Ol/s j6/jy{ 

!!= Kf}f/fl0fs wfld{s kfq

3}6f]df ;kmf kfgL /fv / hfthflt, wgL, ul/a g5''6\ofO ;a}nfO lkpg b]p

/ o:n] tkfOsf uNtL Go'g ub{5, 3/df >Lv08 /fv o;n] unt wf/0ff

x6fp+5, z/f:jtLsf] d'lt{ /fv o;n] s;}n] rf]g{ g;lsg] laBf wg lbG5

To:Tf}u/L 3/df dx / ;'4 ufOsf] l3p /fv / oLgn] cly{s ;d[l4sf] 9f]sf

vf]N\5g . >L s[i0f



;d[l4 s] xf]< 

;d[l4 af/] lg:sif{

समदृ्धि एक उन्नत अबस्था हो जहाां बदु्धि र बबवेकको
उच्चतम अभ्यास भएको हनु्छ, सबैलाइ रोजगार
उपलब्ध हनु्छ, हरेक ब्याक्तिले आांफनो आत्मसम्मान
महससु गरेको हनु्छ र अनसुन्धानले नयाां प्रबबधी
सजृना गरी जनतालाइ धनी र सखुी बनाएको हनु्छ ।
समदृ्धि माबनसको बदु्धि, सजृना, मेहनत, काम र
उत्पादनको उपज हो



;d[l4 s;/L k|fKt x'G5<  

s=Nf]vs

!= k};fsf] dfq kl5 gnflu lhagdf rflxg] ;a} k|fKt ug]{ p2]Zo

/fv]/ sfdu/] ;d[l4 k|fKt x'G5 .  j]g 8fo/ 

@= w]/} k|]d af+8]kl5 ;d[l4 k|fKt x'G5 . ljlnod z]S;lko/

v=Aofkf/L 

#=Wfg / dgsf] ;sf/fTds ;DaGw agfpg], 1fgdf cfwfl/t

Aofa;foLs /0fgLlt agfpg], lglb{i6 lbzf to u/]/ nuftf/ sfd ug]{ /

pRr dgf]ansf ;fy Aofa;foL Ifdtf k|bz{g u/] ;d[l4 k|fKt x'G5 .

u=/fhlglt1

$=;:tf / /fd|f ;fdflhs ;]jfx? k|bfg ug]{, ;Dk'0f{ >d jnsf] nflu

/f]huf/ ;[hgf ug]{, ;a} gful/ssf] ;'/Iff k|Tofe'tL ug]{ / cfly{s

ahf/df k|lt;kwf{ ug{ galarf/ sf] a9jf ugf{n] ;d[l4 k|fKt x'G5 .



;d[l4 k|fKt ug]{af/] /fhg]tf<  

%= Af/fs cf]afdf, cd]l/sf

æDf}n] wf/f;foL x'gnfu]sf a}+sdf *@% v/a -l6«lnog_ 8n/sf]

pQ]hgf Kofs]h nfu' u/] / cd]l/sL cy{tGqnfO ;d[l4sf]

af6f] b]vfPÆ

^= ;]v xl;gf, aËfnfb]z  

æaËfnfb]z Ps cfw'lgs ;kmntfsf] sxflg ePsf] b]z xf] . of] 

clxn] dWo cfo ePsf b]zsf] ;d'xdf ;fd]n ePsf] 5 . ;g 

!((! b]lv @)!) sf] lard} xfldn] b'Os/f]8 kf+rnfv ul/asf] 

lhag:t/ dfly p7fof} . ca xfldn] gof+ /f]huf/sf] ;[hgf / 

lgof{t a[l4sf] cfsf]{ r/0fjf6 ;d[l4 k|fKt ug]{5f} Æ



;d[l4 k|fKt ug]{af/] /fhg]tf<  

&= dxfly/, dn]lzof

æ;g @)@) ;Dddf dn]lzof Pstfa4, pRr g}ltsd'No,

nf]stflGqs, pbf/jfbL, k|ult;Ln / ;xg;Ln ;dfh /

ultlzn cy{tGq ePsf] lasl;t / ;d[4 b]z x'g]5Æ

*= g/]Gb|df]bL, ef/t   

æ;g @)!* sf] ;+3Lo ah]6 ef/t ;d[l4sf] Ps 6]n/ xf] .

o;n] !@ s/f]8 ls;fg, tLg s/f]8 dWod au{ / $) s/f]8

cg}fkrf/Ls If]qdf sfdug]{ sfdbf/sf] ;d[l4sf] ;kgf

af]s]sf] 5Æ



;d[l4sf] cg'e"tL

• जवान आज्ञाकारी रहन ुर आफँ्नो आबथिक उन्नबत हनु ु
समदृ्धि हो । सैबनक जनरल 

• पदउन्नती हनु ुर धन कमाउन ुसमदृ्धि हो । प्रसाशक



;d[l4  k|fKt ug]{ माध्यम af/] lgisif {   

नागररकले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई बसपमा बदल्न,े बसपलाई
रोजगारमा बदल्न,े रोजगारलाई उत्पादनमा बदल्न,े उत्पादन
बाट आउने लाभाांस मानब कल्याण र नबप्रबितनमा लगाउने र
उत्पादन प्रकृयालाई बनरन्तर अद्याबबधक गरी पररस्कृत गनुि
समदृ्धि प्राप्त गने उत्तम माध्यम हो।



laqmd ;Dat @!)) df u08sL k|b]zsf] ck]lIft ;d[l4 s:tf] xf] <

!= pRRf / ;dtfd'ns cfo -k|ltAoflQm cfo !%,&@( c=8n/_ .   

@= dfgak'+hL lgdf{0f tyf ;+efjgfsf] k'0f{ pkof]u .

#= ;a{;'ne tyf cfw'lgs k"af{wf/ Pa+d ;3g cGt/cfa4tf . 

$= pRr pTkfbg / pTkfbsTj .  



laqmd ;Dat @!)) df u08sL k|b]zsf] ck]lIft ;'v s:tf] xf] <  

• kl/is[t tyf dof{bLt hLjg

• ;'/lIft, ;Eo / Gofok"0f{ ;dfh

• :jf:Yo / ;Gt'lnt kof{j/0f

• ;'zf;g

• ;jn cy{tGq

• /fli6«o Pstf, ;'/Iff / ;Ddfg



समदृ्धिका अल्पकाबलन, मध्यकाबलन, र दीर्िकाबलन ल्य 
क्रम
सांख्यासमदृ्धिका सूचक ईकाइ राद्धिय ल्य गण्डकी प्रदेशका ल्य

आधार बर्ि
२०७५/७६

बब.सां 
२०८०/८१

बब.सां 
२१००

आधार बर्ि 
२०७५/७६

बब.सां 
२०८०/८१

बब.सां 
२०८७

बब.सां २१००

! आबथिक वदृ्धिदर 
(औसत)

प्रबतशत 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 प्रबतव्यक्ति कुल आय अ.डलर १०४७ १५९५ १२१०० १०४३ १९५६ ३७२१ १५७२९
४ कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 

कृद्धर् क्षेत्रको योगदान
प्रबतशत २७.० १९.४ ९.० २८.२ २३.७ १७.० ८.५

५ कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 
उद्योग क्षेत्रको योगदान

प्रबतशत १५.२ १६.७ ३०.० १४.२ २२.४ ३०.० ५२.९

६ कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 
सेवा के्षत्रको योगदान

प्रबतशत ५७.८ ६४.२ ६१ .0 ५७.६ ५३.९ ५३.० ३८.६

७ बेरोजगारी दर प्रबतशत ११.४ ६ ३ ९ ४
@

१

८ रोजगाररमा औपचाररक 
क्षेत्रको अांस

प्रबतशत ३६.५ ५० ७० ३९.९ ५५ ६५ ७५



समदृ्धिका अल्पकाबलन, मध्यकाबलन, र दीर्िकाबलन ल्य 
क्रम 
सांख्या

समदृ्धिका सूचक ईकाइ राद्धिय ल्य गण्डकी प्रदेशका ल्य
आधार बर्ि 
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बब.सां २१००

९ राक्तरिय/प्रादेक्तशक
लोकमागि 
(कालोपते्र)

द्धकबम ६९७९ १५००० ३३००० ९३७ ३४५० ६९५० १२९३७

१० बबद्यतुमा पहुँच 
पगेुका र्रपररवार

प्रबतशत ९०.७ ९९ १०० ८२.५ १०० १०० १००

११ प्रबतब्याक्ति द्धवद्यतु
खपत

द्धकलोवा
ट र्ण्टा

१९८ ७०० ३५०० १९० ७५० १७०० ३८००

१२ जलद्धवद्यतु 
उत्पादन जबडत 
क्षमता 

मेगावाट १०२० ५००० ४०००० ४४८.५ ३००० ६००० ९०००



सखुका अल्पकाबलन, मध्यकाबलन, र दीर्िकाबलन ल्य 
क्रम
सांख्या

सखुका सूचक ईकाइ राद्धिय ल्य गण्डकी प्रदेशका ल्य
आधार बर्ि
२०७५/७६

बब.सां 
२०८०/८१

बब.सां 
२१००

आधार बर्ि 
२०७५/७६

बब.सां 
२०८०/८१

बब.सां
२०८७

बब.सां 
२१००

१ गररबीको रेखामनुी
रहेको जनसांख्या ( 
बनरपके्ष गररबी)

प्रबतशत १८.७ ११ १ १४.९१ ७.४ २ ०

२ मानव द्धवकास सूचकाङ्क सूचकाङ्क ०.५७ ०.६२ ०.७६ ०.५९ ०.६५ ०.७० ०.७८
३ आफँ्नै स्वाबमत्वको 

आवासमा बसोबास गने 
पररवार 

प्रबतशत ८५.३ ८९ ८१.७ ८६ ९५ ९५

४ जीवनकालमा शारीररक 
वा मानबसक वा यौन
द्धहांसा पीबडत मद्धहला

प्रबतशत २६.३ १३ १६.९ १० १ १

५ आधारभतू खाद्य 
सरुक्षाको क्तस्थबतमा 
रहेका र्रपररवार 

प्रबतशत ४८.२ ७० १०० ५६ ८० ९० १००

६ आधारभतू सामाक्तजक 
सरुक्षामा आबि जनसांख्या

प्रबतशत १७ ६० १०० २३ ६० ८० १००

७ हेलो सरकारमा/हेलो
मखु्यमन्त्रीमा प्राप्त 
उजरुीको  फछ यौट

प्रबतशत ४८.१३ ९८ ९९ ५३ ९९ ९९ ९९



गण्डकी प्रदेश समदृ्धिका मखु्य सांबाहक र सहयोगीहरु 



प्रदेशका उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु 
उच्च प्राथबमकता प्राप्त आयोजनाहरु 

१. प्रदेश सदरमकुाम पोखराबाट स्थानीयतह 
केन्र जोडने सडक 

२. ३६ बनबािचन क्षेत्र सडक 
३. बभमाद दकु्तम्कबास बत्रबेणी सडक 
४. प्रदेश औद्योबगक क्षेत्र तल्लो पडुीटार
५. प्रदेश औद्योबगक क्षेत्र लोकाहाखोला
६. फेवाताल सांरक्षण 
७. गण्डकी बबश्व बबद्यालय 
८. गण्डकी प्राबबबधक प्रबतष्ठान 
९. उच्च उचाई खेलकुद ताबलम केन्र 
१०.अन्तराद्धिय सम्मेलन केन्र 
११.प्रदेश प्रशासबनक केन्र 
१२. एक र्र एक धारा 
१३.गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश 
१४. गररबी बनबारण 
१५.मखु्यमन्त्री जलबायमैुत्री कृद्धर् कायिक्रम
१६ .सूचना प्रबबधी पाकि   

सांर्सांग स्रोत माग गररएका 
रुपान्तरणकारी आयोजनाहरु 

१. पोखरा महानगरपाबलका र 
सकु्लागण्डकी नगरपाबलका  
बबच पने तल्लो पबुडटारमा 
प्रदेश औद्योबगक क्षेत्रको
स्थापना

२. बभमाद दकु्तम्कबास बत्रबेणी
सडक 

३. ८२८ मेगावाटको उत्तरगांगा  
जलशाययिु बबद्यतु आयोजना

४. फेवातालको सांरक्षण र 
सौन्दयिकरण आयोजना 

५. मटुु, मगृौला, र क्यान्सर रोगको 
उपचार गने बबबसष्टकृत अस्पताल 

६. व्यवसाद्धयक कृद्धर् द्धवकास 
आयोजना



गण्डकी प्रदेशका दईु बर्िका उपलक्तब्ध
१. सांगठन सांरचना 
• ३२ वटा काननुको बनमािण 
• १५० भन्दाबढी कायिबबधीको बनमािण 
• १४३ कायिलयको स्थापना र सांञ्चालन 
• प्रदेश समन्वय पररर्द
• प्रदेश समन्वय पररर्द राजबनबतक सहक्तजकरण सबमबत
• स्थानीय तहमा काननु बनमािण सहक्तजकरण सबमबत 
• स्थानीयतहमा योजना तनुिमा सद्धहजकरण सबमबत
• मन्त्रालयस्तर बबकास समस्या समधान सबमबत 
• प्रदेश बबकास समस्या समधान सबमबत  
• ददगो द्धवकास ल्य बनदेशक सबमबत
• ददगो द्धवकास ल्य समन्वय, अनगुमन तथा मूल्याांङ्कन सबमबत
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१. सांगठन सांरचना 
• प्रदेश सक्तचवस्तरीय अनगुमन तथा मूल्याांङ्कन सबमबत 
• प्रदेश नीबत तथा योजना आयोग
• गण्डकी बबश्व बबद्यालय
• प्रदेश द्धवकास पररर्द्  
• प्रदेश दगु्ध बबकास बोडि
बनमािणाबधन

• प्रदेश प्रशासबनक प्रक्तशक्षाण केन्र 
• प्रदेश बबकास प्राबधकरण 
• ताल प्राबधकरण 
• गण्डकी बबज्ञान तथा प्रबबबध प्रबतष्ठान 
• गण्डकी कला साद्धहत्य प्रबतष्ठान 
• प्रदेश लोकसेवा आयोग 
• गण्डकी प्राबबबधक प्रबतष्ठान 
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२.योजना तजुिमा 
• प्रथम पञ्चबद्धर्िय योजनाको प्रारक्तम्भक प्रबतबेदन प्रकासन 
• प्रदेशको क्तस्थबतपत्र प्रकासन
• पञ्चबद्धर्िय योजनाको आधारपत्र प्रकासन
• पञ्चबद्धर्िय योजना 
• ददगो बबकास ल्यको आधार तथ्याङ्क प्रबतबेदन 
प्रकासन

• अल्पकाबलन, मध्यकाबलन, र दीर्िकाबलन ल्यको 
बनधािरण   
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३. पयिटन 
• पोखरालाई नेपालको पयिटकीय राजधानी र्ोर्णा गनि नेपाल 
सरकारमा बसफाररस 

• प्रदेशको प्रमखु पयिटकीय ब्राण्ड “गद्धविलो गण्डकी (Glorious 
Gandaki)” तयार गररएको

• ११० वटा प्रमखु पयिटकीय गन्तव्यको सक्तचत्र पकु्तस्तका 
प्रकाशन गररएको

• गण्डकी प्रदेश भ्रमण गरेका बाह्य पयिटकको गणना गने र 
अबभलेख राख् ने कायिको थालनी गररएको 

• २०७५÷२०७६  मा ४,००,०८४ बाह्य पयिटकले यस 
प्रदेशको भ्रमण गरेका 
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३. पयिटन 
• आन्तररक पयिटन वर्ि २०१९
• बछमेकी पयिटक आकर्िण पयिटन वर्ि २०२० 
• अन्तरािद्धिय पयिटन वर्ि २०२२ 
• पोखराबाट अन्य ६ वटै प्रदेशका राजधानीलाई हवाई उडानबाट जोड्नका लाबग 

प्रयास भएको 
• २७3 वटा होमस्टेहरूलाई पुजँीगत अनदुान ददइएको
• ५०.३ द्धकलोबमटर बराबरका ५७ वटा पदमागिको बनमािण, ममित सम्भार र 

सौन्दयीकरण गररएको 
• ७३ वटा धाबमिक पयिटकीय स्थलको ममित, सम्भार तथा सधुार गररएको छ 
• कालीगण्डकीको उद् गमस्थल दामोदरकुण्डदेक्तख गजेन्रमोक्षधामसम्मको 

अवक्तस्थबतको आकृबत झक्तल्कन ेगरी ५० बमटर लामो सरुुङ्ग बनमािण गररएको 
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४. उजाि  
• गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेशको ल्य हाबसल गनि २४ वटा 
द्धवद्यतु बबस्तार योजनाको बनमािण कायि शरुु गररएको र २० 
वटा ठेक् का सम्झौताको प्रद्धक्रयामा रहेको

• प्रशारण लाईन पयुाउन नसद्धकने ७ वटा स्थानीय तहका 
११६० र्रधरुीलाई सोलार बक्तत्त ददने ब्यबस्था गररएको 

• काठे पोल द्धवस्थापन गने नीबत अनरुुप प्रदेशबभत्रका ५१ वटा 
स्थानीय तहलाई १४७७० क्तस्टल पोल उपलब्ध गराइएको 

• १३ लर् ुजलबबद्यतु आयोजना को ममित गररएको र
३३ममितको क्रममा रहेको  
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५. कृर्ी 
• कृद्धर्तफि  १६३ पकेट के्षत्र द्धवकास कायिक्रम तथा २७ 
ब्लक स्थापना गरी कायिक्रम सञ् चालन गररएको 

• तरकारी, च्याउ, मौरीपालन, मसला बाली, क्तचया तथा कफी 
र फलफूल खेतीमा २८६ मोडेल फामि द्धवस्तार 

• ४५० पशपुक्षी मोडेल फामि द्धवस्तार गररएको
• माछापालनतफि  २४ मोडेल फामि द्धवस्तार गररएको 
• ७२ वटा मखु्यमन्त्री जलवायमैुत्री नमूना कृद्धर् गाउँ 
स्थापना गरी सञ् चालन गररएको 

• २६ क्तशतगहृ बनमािण गररएको 
• १७ दगु्ध क्तचस्यान केन्र स्थापना गररएको
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५. कृर्ी 
• ६ क्तजल्लामा १४ कृद्धर् उपज बबक्री केन्र स्थापना 
• प्राङ्गाररक मल उत्पादन गनि गण्डकी ऊजाि प्रा. बल. र इको नेष्ट प्रा. बल. लाई 

मेक्तशनरी औजार खररदमा अनदुान
• तनहुँको आबँखैुरेनी र स्याङजाको राम्दीमा द्धवर्ादी अवशेर् रतु द्धवश् लेर्ण 

प्रयोगशाला स्थापना गरी द्धवर्ादी अवशेर् मापन गररदैँ आएको
• गण्डकी गाईपालन तथा अनसुन्धान केन्रको स्थापना सम्बन्धी कायि प्रारम्भ 

भएको
• कृद्धर् इन्क्यवेुसन सेन्टरको स्थापना गरीएको 
• एक सहकारी - एक उत्पादन कायिक्रम अगाडी बढाईएको 
• १३ हेक्टर जबमनमा चक्लाबन्दी सम्पन्न भएको १5० हेक्टरमा चक्लाबन्दी 

कायिक्रम सञ् चालन भईरहेको 
• स्याङजा क्तजल्लाको अजुिनचौपारी र गोरखाको अक्तजरकोट गाउँपाबलकामा 

एकीकृत वस्ती वस्ती द्धवकासको कायि भईरहेको । 
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६. उद्योग  
• १३ स्थानीयतहमा उद्योग्राम स्थापना गने कायि प्राभम्भ भएको 
• कास्कीको पबुडटार र नवलपरुको लोकाहा खोलामा प्रदेश 
स्तररय औद्योबगक क्षेत्र स्थापना गने कायि भईरहेको 

• गोरखाको च्याांङ्गलीमा सर् प्रदेश स्थानीयतह र बनक्तजक्षेत्रको 
सांयिु लगाबनमा औद्योबगक के्षत्र स्थापना गनि प्रारक्तम्भक कायि 
अगाबड बढाएको 

• ३,७७० जनालाई उद्यमबसल ताबलम ददइएको 
• २,४३० लर्उुद्यमीलाई थप ताबलम प्रदान गरीएको
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६. उद्योग  
• १०१२१ उद्योग दताि
• १०११८ वाक्तणज्य फमि दताि
• ६,१०३ उद्योग नवीकरण
• ६,३८४ वाक्तणज्य फमि नवीकरण 
• २,१९० उद्योग तथा वाक्तणज्य फमिको नामसारी/ ठाँउसारी गररएको 

छ। 
• उपभोिा द्धहत सांरक्षण बनदेशनालयमा बबजनेस इन्कुवेसन सेन्टरको 

स्थापना गरी सञ् चालनमा ल्याइएकोछ
• नवलपरुको हपु्सेकोटमा रहेको धौवादी फलाम कम्पनी बलबमटेडमा 

१५ प्रबतशत शेयर (६० करोड रुपैयाँ) खररद गनि सक्ने व्यवस्थाका 
लाबग नेपाल सरकारसमक्ष अनरुोध गररएको छ

• प्रदेश ब्याबसाय मञ्चको गठन गररएको छ 
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७. भौबतक पूबािधार   
• ९८ द्धकलोबमटर सडक पक् की (कालोपते्र र ढलान) गररएको 
छ

• १२३ द्धकलोबमटर सडक ग्राभेल गररएको छ 
• आगामी २ वर्िबभत्र सम्पन्न गने गरी ५५२ द्धकलोबमटर सडक 
कालोपते्र गनि बहवुर्ीय ठेक् का सम्झौता गरी बनमािण कायि 
भइरहेको छ 

• १९ सडक पलुको बनमािण कायि सम्पन्न गररएको छ
• बडजाइन बबल्डतफि  ३ सडक पलुको ठेक् का सम्झौता गररएको 
छ। 

• आगामी २ वर्िबभत्र १४५ सडक पलु बनमािण सम्पन्न गने गरी 
कायि भइरहेको छ
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७. भौबतक पूबािधार   
• २३,७०० खानेपानीका धारा बनमािण गररएको छ। 
• ९४० आयोजना बनमािणाधीन छन ।
• २,८४७ हेक्टर जबमनमा बाहै्र मद्धहना बसँचाइ सदु्धवधा परु् याइएको  छ 
• १२१ बसँचाइ आयोजनाको बनमािण कायि भइरहेको छ
• १५७ आयोजना कायािन्वयन गरी २६ द्धकलोबमटर लामो तटबन्ध बनमािण गरी 

१९७ हेक्टर जबमनको  उकास भएको छ 
• ११६ आयोजनाको बनमािण कायि भइरहेको छ 
• आवासद्धवहीन द्धवपन् न पररवारका लाबग जनता आवास कायिक्रम अन्तगित 

१,३२० र्र बनमािण गरी हस्तान्तरण गररएको छ 
• ८१५ र्र बनमािणको कायि भई रहेको छ 
• ३६ शहीदपाकि /मनोरञ् जन स्थल, ११ साविजबनक शौचालयको  बनमािण 

सम्पन् न भएकोछ  
• १९ बहउुद्देश्यीय सभाहल बनमािणाधीन रहेका छन्
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७ बनमािणबधन भौबतक पूबािधार 
• द्धकके्रट रङ्गशाला 
• आयुिबेद अस्पताल
• प्रदेश अस्पताल 
• बहसुाांस्कृबतक ग्राम  
• उच्च उचाई खेलकुद ताबलम केन्र
• गल्फकोसि 
• सूचना प्रबबबध पाकि  
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८. मानब सांसाधन    
• गण्डकी द्धवश् वद्धवद्यालय स्थापना
• प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ जारी भएको छ 
• गण्डकी प्राद्धवबधक प्रबतष्ठान स्थापना गनि १४७ रोपनी जग्गा प्राप्त भएको छ 
• १० वटा ज्येष्ठ नागररक आश्रमको पूवािधार बनमािण तथा क्षमता द्धवस्तार 

गररएको छ
• १६ स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागररक ददवा सेवा केन्र स्थापना तथा सञ् चालन 

गररएको छ
• मानव सेवा आश्रम तथा 4 वटा ज्येष्ठ नागररक आश्रमको पूवािधार बनमािण 

गररएको छ
• १०२ वटा बाल द्धवकास केन्रको सदुृढीकरणका गररएको छ 
• १७५ द्धवद्यालयमा द्धवद्यालय स्वास्थ्य क्तशक्षा कायिक्रम सञ् चालन गररएको छ
• पूणि खोप सबुनक्तश् चत प्रदेश र्ोर्णा गररएको छ
• यस प्रदेशबभत्रका स्थानीय जाबतहरूको बाहलु्यता भएका स्थानको अध्ययन 

प्रबतवेदन, २०७६ तयार गररएको छ
• प्रदेशमा प्रयोगमा रहेका भार्ाको सांरक्षण र सम्वििन गनि “प्रदेशबभत्र बोबलने 

भार्ाहरूको प्रोफाइल, २०७६” तयार गररएको छ।  
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८.मानब सांसाधन  
• कावासोतीमा रहेको थारु सांग्रहालयको स्तरोन् नबत गररएको छ 
• गोरखाको बलगबलगकोटमा साांस्कृबतक सङ्ग्ग्राहलय स्थापना गनि 
गरुुयोजना तयार गररएको छ 

• १३ गाउँपाबलकामा खेल मैदानको पूवािधार बनमािण गररएकोछ
• ७ स्थानमा नगरस्तरीय रांगशालाको पूवािधार बनमािणमा सहयोग 
गररएको छ

• ३८०६ जनालाई छोटो अवबधको रोजगारमूलक ताबलम 
ददइएको छ  

• १३ गभिवती मद्धहलालाई एयर बलक्तफ्टङ्ग गररएको छ
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९. सशुासन   

• 139 वटा कायािलय, कमिचारीको कुल दरबन्दी सांख्या 2,812, 
दरबन्दीको पदपूबति क्तस्थबत 2,034 र ररि पद सांख्या 778 रहेको छ

• हेलो मखु्यमन्त्री कक्षमा प्राप्त ६५० गनुासामध्ये ५८३ (९०%) गनुासा 
फर्छ्यौट भई ६७ (१०%) गनुासा फर्छ्यौटको क्रममा रहेका छन्

• जनतासँग मखु्यमन्त्री कायिक्रम पाक्तक्षक रुपमा सञ् चालन गररएको छ

• मखु्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष बनदेशनमा रहने गरी द्धवशेर् कक्ष सञ् चालनमा 
ल्याइएको छ

• प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयको वाद्धर्िक कायिक्रम कायािन्वयन कायि 
योजनाको प्रगबत अनगुमन गनि द्धवद्यतुीय अनगुमन प्रणाली सञ् चालनमा 
ल्याइएको छ।



समस्या 
समस्या: बबकास बनमािणको लाबग जग्गा प्राप्त
नभएको
प्रदेशले  माग गरेको तर प्राप्त भैनसकेका जग्गाहरु
१. गण्डकी बबश्व बबद्यालय, बेलचौतार, तनहुां 
२. सूचना प्रबबबध पाकि , पोखरा महानगरपाबलका 

एर्ारजाबत  
३. आयरुबेद अस्पताल, पोखरा महानगरपाबलका

कन्ननीडाडा  
४. उच्च उचाई खेल ताबलम केन्र, बाह्रगाउ, मसु्ताङ्ग

५. प्रदेश औद्योबगक क्षेत्र पोखरा महानगरपाबलका वडा 
नां ३३ र शकु्लागण्डकी नगरपाबलका बबचको  
तल्लो पबुडटार क्षेत्र 

६. प्रदेश औद्योबगक क्षेत्र, लोकाहा खोला, नवलपरु  
७. बहसुाांस्कृबतक ग्राम, पोखरा महानगरपाबलका 

पामदरुकोट 
८ . गल्फकोर्ि, पोखरा महानगरपाबलका जौबारी 

समस्या समधानका उपाय

• क्तजल्ला क्तस्थत प्रमखु क्तजल्ला 
अबधकारीको सांयोजकत्वको 
सबमबतले बसफाररस गरी
पठाएको जग्गा प्रदेश
सरकारको बनणिय अनसुार 
सांर्ीय मन्त्रीपररर्दले
क्तस्वकृबत ददने ब्यबस्था गनि 
उपयिु हनेु    



समस्या
समस्या: सांबबधानमा प्रष्टरुपमा प्रदेशका
एकल अबधकार क्षते्र बभत्र पने राद्धिय
वनलाई नयाँ वन ए }नले अबतक्रमण गरेको

राद्धिय वन प्रदेशको एकल अबधकार क्षेत्र बभत्र 
पने र सोद्धह ब्यबस्था अनसुार क्तजल्ला वन 
कायिलय प्रदेश अन्तरगत रहेको तर नया ँवन 
P}नले  क्तजल्ला वन अबधकृतलाई सांर् अन्तरगत 
लबग प्रदेशको क्षेत्रअबधकार अबतक्रमण भएको 

समस्या समधानका उपाय

वन P}न सांसोधन गरी क्तजल्ला वन 
अबधकृत प्रदेश मातहत रहने 
ब्याबस्था गने   



बिकास सिस्या सिधानका उपाय 

राजस्व बाँडफाँड समन्यायीक छैन  
सांर्              ७०    प्रबतशत 
प्रदेश             १५    प्रबतशत 
स्थानीय तह        १५    प्रबतशत 

१००   प्रबतशत 

नयााँ बााँडफााँडको ब्यबस्था 
सांर्               ५०    प्रबतशत 
प्रदेश              ३०    प्रबतशत 
स्थानीय तह         २०    प्रबतशत 

१००   प्रबतशत 

रोयल्टी बाँडफाँड समन्यायीक छैन
सांर्              ५०    प्रबतशत 
प्रदेश             २५    प्रबतशत 
स्थानीय तह        २५    प्रबतशत 

१००   प्रबतशत 

नयााँ बााँडफााँडको ब्यबस्था 
सांर्               ४५    प्रबतशत 
प्रदेश              ३०    प्रबतशत 
स्थानीय तह         २५    प्रबतशत 

१००   प्रबतशत 
संघीय मन्त्रालयबाट रु हजार सम्मका
आयोजना ससर्तमा दिने गरेको

ससर्तमा एक करोड भन्त्िा बढी रकमका
आयोजना मार दिने ब्यबस्था हुन उपयुक्र् 
हुने 

संघबाट हस्र्ान्त्रण भएका आयोजनाको लागग 
श्रोर्को ब्याबस्था नभएको 

आयोजना हस्र्ान्त्रण हुाँिा स्रोर् सदहर् 
हस्र्ान्त्र्रण हुन उपयुक्र् हुने 
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