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भरू्मका 
 

नेपाल सरकारको दीर्चकालीन नीर्ि, र्ाल ुआवर्िक योजना, प्रदेश सरकारको आर्थचक नीर्ि िथा प्रथम पञ्चवर्ीय योजना 
(२०७६/७७-८०/८१)ले पररलक्षिि गरेका लक्ष्य र उद्देश्य हार्सल गनच सावचजर्नक खर्चको कुशल एवम ्प्रभावकारी 
व्यवस्थापन गनुचपने हनु्त्छ।योजना र वार्र्चक बजेटबीर् िादात्म्यिा र सामञ्जस्यिा ल्याई र्वत्तीय अनशुासन कायम गनच 
मध्यमकालीन खर्च संरर्नाले महत्मवपूर्च औजारको रूपमा काम गदचछ। आवर्िक योजना र वार्र्चक बजेटबीर् िालमेल 
नहुुँदा प्राथर्मकिामा परेका कायचक्रमको र्नरन्त्िरिा नहनुे, सञ्चार्लि आयोजना िथा कायचक्रम समयमै स्पन्न 
नहनुे,योजनाले पररलक्षिि गरेका लक्ष्य एवम ्कायचक्रमको लार्ग पयाचप्त बजेट िथा स्रोिको सरु्नक्षिििा नहनु े जस्िा 
समस्याहरु न्त्यूनीकरर् गनच मध्यमकालीन खर्च संरर्नाले महत्मवपूर्च योगदान पगु्न ेअपेिा गररएको छ।  

 

संर्ीयिा कायाचन्त्वन पिाि स्थार्पि प्रदेश सरकारले िजुचमा गरेको प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्ीय योजनाले आर्थचक वर्च 
०७७/७८ देक्षख ०७९/८० स्ममा पररलक्षिि गरेका कायचक्रम र सूर्कहरुका आिारमा मध्यमकालीन खर्च संरर्ना 
ियार गररएको छ ।मध्यमकालीन खर्च संरर्नालाई यथाथचपरक बनाउन िेरगि खर्च िथा स्रोिको र्रवर्ीयरुपमा 
र्र्क्रय अनमुान िथा प्रिेपर् गररएको छ। िेरगि नर्िजा सूर्कको उपलक्षधिको आिारमा लक्ष्यहरू र्निाचरर् 
गररएका छन।् प्रदेशस्िरीय सूर्ना िथा िथ्याङ्क प्रार्प्तमा समस्या रहेको भए िापर्न प्रदेश सरकारका र्नकायमा रहेका 
िथ्याङ्कलाई यथाथचपरक बनाउने प्रयास गररएको छ। मध्यमकालीन खर्च संरर्नालाई बढी व्यावहाररक र 
कायाचन्त्वयनयोग्य बनाउन वार्र्चक बजेटमा कायचक्रमको र्नरन्त्िरिा र प्रर्िबद्धिा  जरूरी हनुे देक्षखन्त्छ। 

 

आर्थचक वर्च २०७५/७६ को लार्ग आर्थचक मार्मला िथा योजना मन्त्रालयबाट प्रथम पटक मध्यमकालीन खर्च 
संरर्ना ियार गररएको र्थयो। त्मयसैगरी प्रथम पञ्चवर्ीय योजनाको आिार-परलाई आिार मानी प्रदेशको दोस्रो 
मध्यमकालीन खर्च संरर्ना (०७६/७७-०७८/७९) देक्षख प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोग र अथच मन्त्रालयको 
संयकु्त प्रयासबाट ियार गररएको र्थयो। यसै क्रममा प्रदेशको िेस्रो मध्यमकालीन खर्च संरर्ना (०७७/७८-७९/८०) 
प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्ीय योजनको लक्ष्य, नीर्ि िथा कायचक्रम लाई आिार मानी ियार पारेको छ। र्वर्यगि 
मन्त्रालयबाट प्राप्त र्ववरर् िथा प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट प्रर्ाली (PLMBIS- Provincial Line Ministry Budgetory 

Information System) बाट प्राप्त िथ्याङ्क समावेश गरी प्रस्ििु खर्च संरर्ना ियार गररएको हो। िेरगि िथ्याङ्क 
साभार गदाच सकेस्म यथाथचपरक बनाउने कोर्सस गररएको छ। यस खर्च संरर्नाले प्रथम पञ्चवर्ीय योजनाले 
पररलक्षिि गरेका लक्ष्य र उद्देश्य प्रार्प्तमा वार्र्चक बजेटलाई आबद्ध गनच मद्दि गने अपेिा गररएको छ।  

 

प्रस्ििु मध्यमकालीन खर्च संरर्ना ियार गने र्सलर्सलामा सहयोग परु् याउन े र्नदेशक सर्मर्ि, प्रार्वर्िक सर्मर्ि, 
कायचदलका सदस्य र र्वर्यगि मन्त्रालय िथा स्बक्षन्त्िि र्नकायका पदार्िकारी एवं कमचर्ारीहरुलाई प्रदेश नीर्ि िथा 
योजना आयोग र अथच मन्त्रालय हार्दचक िन्त्यवाद व्यक्त गदचछ।   

 
 

असार, २०७८ 
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पररच्छेद १ 

पररर्य 

१.१ पषृ्ठभरू्म 
नेपालको संर्विानको कायाचन्त्वयन, "समदृ्ध नपेाल: सखुी नपेाली" र्नमाचर् गने दीर्चकालीन रार्िय सोर् सर्हिको पन्त्रौ 
आवर्िक योजना (आर्थचक वर्च २०७६/७७-२०८०/८१) र र्दगो र्वकास लक्ष्य-सन ् २०३० का रार्िय लक्ष्य 
हार्सल गनच सर्ाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले "समदृ्ध प्रदेश र सखुी नागररक" र्नमाचर् गने प्रादेक्षशक दीर्चकालीन सोर् 
सर्हिको प्रथम आवर्िक योजना (आर्थचक वर्च २०७६/७७-२०८०/८१) र र्दगो र्वकास लक्ष्य-सन ्२०३० का 
प्रादेक्षशक लक्ष्यहरु र्निाचरर् गरी प्रदेशको सामाक्षजक आर्थचक र्वकासका कायचहरु योजनावद्ध रुपमा संर्ालन गदै 
आईरहेको छ। 

रार्िय िथा प्रादेक्षशक लक्ष्य हार्सल गनचको लार्ग आयोजना पर्हर्ान, छनौट, प्राथर्मकीकरर्, स्रोि र्वर्नयोजन िथा 
कायाचन्त्वयन आिारभिू र महत्मवपूर्च र्वर्य हो।कायाचन्त्वयनका लार्ग छनौट भएका र्वकास आयोजनाहरु सरकारको 
प्राथर्मकिाको िेरर्भर परेका िथ्य र आवश्यकिामा आिाररि, कायाचन्त्वयन योग्य, पयाचप्त पूवच ियारी भएका, लाभ 
लागि र्वश्लरे्र् गररएका स्रोि सरु्नक्षिि भएका िथा र्निाचररि लागि र समयमै उच्र् प्रर्िफल र्दनेखालका हनु ुपदचछ। 
सीर्मि स्रोि सािनको सही समयमा उक्षर्ििररकाले अर्िकिम पररर्ालन गरी उच्र्िम प्रर्िफल प्राप्त गनुच र र्वकास 
आयोजना प्रशासन सञ्चालनमा प्रभावकाररिा, दििा एवं सशुासन कायम गदै रार्िय िथा प्रादेक्षशक दीर्चकालीन 
आकाङ्क्िालाई साकार पानच योगदान गनुच आजको अपररहायचिा हो। 

मध्यमकालीन खर्च संरर्ना आवर्िक योजना र वार्र्चक बजेट बीर् िादात्म्यिा कायम गरी सावचजर्नक खर्चको 
व्यवस्थापन गनच प्रयोग गररने र्वत्तीय औजार हो। नेपालमा मध्यमकालीन खर्च संरर्नाको र्नमाचर् आर्थचक वर्च 
२०५९/६० बाट शरुु गररएको हो। र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकार िथा प्रदेश र स्थानीय िहले 
अर्नवायच रुपमा मध्यमकालीन खर्च संरर्ना ियार गनुच पने व्यवस्था गरी मध्यमकालीन खर्च संरर्नालाई थप संस्थागि 
गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकाले आर्थचक वर्च २०७५/७६ मा प्रथम मध्यमकालीन खर्च संरर्ना ियार गरर 
कायाचन्त्वयनमा ल्याएको र्थयो। प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोगको संस्थागि र्वकास सुँगै  प्रथम आवर्िक योजना 
कायाचन्त्वयनमा रहेकोले सोही योजनालाई आिार मानी यो िेस्रो मध्यमकालीन खर्च संरर्ना (आर्थचक वर्च 
२०७८/७९-२०८०/८१) िजुचमा गररएको छ।यो खर्च संरर्ना आर्थचक वर्च २०७८/७९ को वार्र्चक बजेट 
अनमुान अनरुूप ियार गररएको छ।त्मयसपर्छका बाुँकी दईु आर्थचक वर्चको हकमा प्रथम पञ्चबर्ीय योजनाका सोर्, 
लक्ष्य र नर्िजा,र्ाल ुआयोजना कायाचन्त्वयनको क्षस्थर्ि, उपलधि सािन स्रोि र खर्च गने िमिालाई आिार मानी रकम 
अनमुान गररएको छ।यसैगरी र्वर्भन्न िेरमा आगामी िीन वर्चर्भर गररएको लगानीबाट प्राप्त हनुे लक्षिि प्रर्िफल िथा 
नर्िजा सूर्कहरु प्रस्ििु गररएको छ। यस खर्च संरर्नाको नर्िजा सूर्क ियार गदाच प्रदेश सरकारको दीर्चकालीन 
सोर्, प्रथम पञ्चवर्ीय योजना, आर्थचक वर्च २०७८/७९ को नीर्ि िथा कायचक्रम, पन्त्रौं योजना, र्दगो र्वकास लक्ष्य 
(सन ्२०१६–२०३०) का रार्िय िथा प्रादेक्षशक लक्ष्य िथा सूर्कलाई प्रमखु आिार मार्नएको छ। त्मयसैगरी नेपाल 
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सरकारले अवल्बन गरेको प्राथर्मकीकरर्का आिारहरूलाई प्रदेशको प्राथर्मकिा, आवश्यकिा र सान्त्दर्भचकिा 
बमोक्षजम पररमाजचन गरी कायचक्रम िथा आयोजनाहरूलाई पर्हलो र दोस्रो प्राथर्मकिा क्रममा वगीकरर् गररएको छ। 

१.२ मध्यमकालीन खर्च संरर्नाको अविारर्ा र उद्दशे्य 

१.२.१ अविारर्ा  
मध्यमकालीन खर्च संरर्ना समर्िगि आर्थचक सन्त्िलुन कायम गनच, वजेटको स्रोि आकलन िथा वजेट र्वर्नयोजन 
गनच, मन्त्रालय िथा र्नकायगि वजेट र्वर्नयोजन िथा प्रिेपर्मा सन्त्िलुन कायम गनच, सावचजर्नक रकमको 
कुशलिापवुचक प्रयोग गनच  र समग्रमा उपलधि स्रोि सािनको र्वर्नयोजन कुशलिा, कायाचन्त्वयन दििा र र्वत्तीय 
अनशुासन कायम गनच सर्ाउ परु् याउने दस्िावेज हो। 

अन्त्िरसरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन,२०७४ मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार िथा स्थानीय िहले अर्नवायच रुपमा 
हरेक वर्च मध्यमकालीन खर्च संरर्ना अद्यावर्िक गनुच पने व्यवस्था गररएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारबाट जारी  
गररएको बजेट िजुचमा िथा कायाचन्त्वयन स्बक्षन्त्ि र्नदेक्षशका,२०७५ ले पर्न यस स्वन्त्िी संथागि संरर्नाको व्यवस्था 
गरेको छ।मध्यमकालीन खर्च संरर्नामा िीन आर्थचक वर्चको बजेट िथा कायचक्रम समावेश गरी रोर्लङ प्लान अनरुूप 
प्रत्मयेक वर्च अद्यावर्िक गररन्त्छ (क्षर्र १.१)। 

आिार वर्चको िथ्यांक संशोर्िि अनमुान अथाचि यथाथचपरक हनु्त्छ भन ेपर्हलो वर्चको वजेट अनमुान र वार्र्चक वजेट 
बीर् िादत्म्यिा रहन्त्छ। बाुँकी दईु वर्चको वजेट प्रिेपर् गररन्त्छ। प्रदेशको सन्त्दभचमा मध्यमकालीन खर्च संरर्ना 
िजुचमा गदाच प्रदेशको वजेटको स्रोि जस्िै संर्ीय संक्षर्ि कोर्बाट प्राप्त हनुे राजस्व वाडफाट, आन्त्िररक राजस्व, 
रोयल्टी, संर्ीय सरकारवाट प्राप्त हनुे र्वत्तीय समानीकरर् अनदुान, समपरुक अनदुान, र्बशरे् अनदुान, र सशिच 
अनदुान, प्रदेशले र्लन सक्ने अन्त्िररक ऋर्, नगद मौज्दाि को अनमुान िथा प्रिेपर् गरेको हनु ु पदचछ। 
मध्यमकालीन खर्च संरर्ना प्रशासर्नक खर्च व्यवस्थापनको सरु्नक्षिििा र वहवुर्ीय ठेक्का स्झौिा भएका िथा 
प्राथर्मकिामा परेका आयोजनाको लार्ग वजेट सरु्नक्षिि गरी र्वत्तीय अनशुासन कायम गनच र्नदेक्षशि भएको हनु ुपदचछ। 
त्मयस्िै, रीवर्ीय खर्च संरर्नालाई कुल ग्राहस्थ्य उत्मपादन, आयोजनाको प्राथर्मकिा, र्दगो र्वकास लक्ष्य, र लैर्िक 
वजेट िथा जलवाय ु पररविचन संकेि आर्दको आिारमा पर्न र्वश्लरे्र् गने गररन्त्छ। मध्यमकालीन खर्च संरर्नामा 
र्रवर्ीय कायचक्रम िथा वजेटका साथसाथै सो अवर्िमा प्राप्त हनु सक्ने उपलक्षधिको पर्न अनमुान गररएको हनु्त्छ।  

हरेक वर्च वजेट िथा कायचक्रम र अपेक्षिि उपलक्षधिलाई र्वश्लरे्र् गरी रोर्लङ प्लान अनरुूप अद्यावर्िक गदै लर्गन्त्छ।  
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आिार वर्च  मध्यमकालीन र्रवर्ीय खर्च संरर्ना  
    आर्थचक वर्च 

२०७५ I 
०७६  

आर्थचक वर्च 
२०७६ I 
०७७   

आर्थचक वर्च 
२०७७ I 
०७८  

आर्थचक वर्च 
२०७८ I ०७९ 

पर्ह
लो

 

   संसोर्िि 

अनमुान अनमुान प्रिेपर्  प्रिेपर्  

    

        

 
आिार वर्च  मध्यमकालीन र्रवर्ीय खर्च संरर्ना  

   

 

आर्थचक वर्च 
२०७६ I ०७७   

आर्थचक वर्च 
२०७७ I 
०७८  

आर्थचक वर्च २०७८ 
I ०७९ 

आर्थचक वर्च २०७९ I 
०८०  

दो
स्रो

 

  

 

संसोर्िि 
अनमुान अनमुान प्रिेपर्  प्रिेपर्  

   

        

  
आिार वर्च  मध्यमकालीन र्रवर्ीय खर्च संरर्ना    

 

  

आर्थचक  वर्च 
२०७७ I 
०७८  

आर्थचक  वर्च 
२०७८ I ०७९ 

आर्थचक  वर्च २०७९ I 
०८०  

आर्थचक  वर्च २०८० I 
०८१  

िेस्र
ो 

 

  

संसोर्िि 
अनमुान अनमुान प्रिेपर्  प्रिेपर्    

 

        

   

आिार वर्च  मध्यमकालीन र्रवर्ीय खर्च संरर्ना  
 

   

आर्थचक  वर्च 
२०७८ I ०७९ 

आर्थचक  वर्च २०७९ 
I ०८०  

आर्थचक  वर्च २०८० 
I ०८१  

आर्थचक  वर्च २०८१ 
I ०८२  र्ौ

थो
 

   

संसोिन 
अनमुान अनमुान प्रिेपर्  प्रिेपर्  

  

   आिार वर्च  मध्यमकालीन र्रवर्ीय खर्च संरर्ना   

   
आर्थचक  वर्च 

२०७९ I ०८०  

आर्थचक वर्च २०८०/ 
०८१  

आर्थचक  वर्च २०८१ 
I ०८२  

आर्थचक  वर्च २०८२ 
I ०८३  पाुँर्

ौ 

   संसोर्िनअनमुान अनमुान प्रिेपर्  प्रिेपर्   

  क्षर्र १.१ मध्यमकालीन र्रवर्ीय खर्च संरर्नाको आिारभिू ढाुँर्ा   

१.२.२ उद्दशे्य 

यस मध्यमकालीन खर्च संरर्नाको मखु्य उद्देश्य सावचजर्नक खर्च व्यवस्थापनमा र्वत्तीय अनशुासन कायम गरी मध्यम 
अवर्िको स्रोिको वास्िर्वक अनमुान गरी बजेट खाका िजुचमा गनच सहयोग परु् याउन ु रहेको छ भने अन्त्य र्वक्षशि 
उद्देश्यहरु र्न्न अनसुार रहेका छन ्:  

१. प्रथम पञ्चवर्ीय योजना (आर्थचक वर्च २०७८/७९-२०८०/८१) र वार्र्चक योजनाबीर् िाद्यिा कायम 
गनुच।   

2. बहवुर्ीय ठेक्का स्झौिा भएका िथा प्राथर्मकिामा परेका आयोजनाको लार्ग स्रोि सािनको सरु्नक्षिििा गनुच।  
3. र्वर्यगि मन्त्रालय िथा र्नकायका वजेट बाुँडफाुँटलाई वस्िपुरक र यथाथचपरक बनाउन।ु  

१.३ मध्यमकालीन खर्च संरर्नाको संस्थागि व्यवस्था 
मध्यमकालीन खर्च संरर्नालाई व्यवक्षस्थि गनच बजेट िजुचमा िथा कायाचन्त्वयन स्बन्त्िी र्नदेक्षशका, २०७५ मा देहाय 
बमोक्षजमका सर्मर्िहरु रहने व्यवस्था गररएको छ । 
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(क) र्नदेशक सर्मर्ि 
मध्यमकालीन खर्च संरर्ना िजुचमा गने कायचलाई मागचर्नदेशन गनच देहाय बमोक्षजमको र्नदेशक सर्मर्ि रहने व्यवस्था 
गररएको छ :-  

उपाध्यि, प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोग  संयोजक 
सदस्य, प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोग सदस्य 
प्रमखु सक्षर्व, मखु्यमन्त्री िथा मक्षन्त्रपररर्द्को कायाचलय  सदस्य  
सक्षर्व, र्वर्यगि मन्त्रालय  सदस्य 
सक्षर्व, प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोग  सदस्य  

(ख) प्रार्वर्िक सर्मर्ि 
प्रदेश मध्यमकालीन खर्च संरर्ना िजुचमा गनच देहाय बमोक्षजमको प्रार्वर्िक सर्मर्ि रहने व्यवस्था गररएको छ :-   

सदस्य, प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोग (आर्थचक मार्मला हेने)    संयोजक  
सदस्य-सक्षर्व, प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोग   सदस्य  
महाशाखा प्रमखु, योजना महाशाखा, र्वर्यगि मन्त्रालय   सदस्य  
महाशाखा प्रमखु, र्वत्त व्यवस्थापन महाशाखा, अथच मन्त्रालय    सदस्य 
प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक, प्रदेश लेखा र्नयन्त्रकको कायाचलय    सदस्य 
महाशाखा प्रमखु, बजेट योजना िथा कायचक्रम महाशाखा, अथच मन्त्रालय  सदस्य सक्षर्व  

(ग) मन्त्रालयगि कायचदल 
मध्यमकालीन खर्च संरर्नासुँग स्वक्षन्त्िि र्वर्यगि िथ्यांक िथा र्ववरर् संकलन िथा र्वश्लरे्र् गरी प्रार्वर्िक 
सर्मर्िलाई उपलधि गराउनको लार्ग देहाय बमोक्षजमको मन्त्रालयगि कायचदल रहन ेव्यवस्था गररएको छ :-   

महाशाखा प्रमखु, योजना/प्रशासन महाशाखा सदस्य  
महाशाखा प्रमखु, आर्थचक प्रशासन महाशाखा सदस्य 
अर्िकृि स्िरका, स्बक्षन्त्िि मन्त्रालय अन्त्िगचिका र्नदेशनालय सदस्य 
स्बक्षन्त्िि मन्त्रालयको योजना/प्रशासन महाशाखाको अर्िकृि सदस्य 

१.४ मध्यमकालीन खर्च संरर्ना िजुचमा प्रर्क्रया 
यो मध्यमकालीन खर्च संरर्ना र्न्न प्रर्क्रया िथा र्रर् पार गदै िजुचमा गररएको छ:   

१.४.१ कुल बजेटको ियारी  
प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्ीय योजना िथा सरकारको नीर्ि िथा कायचक्रमले र्ोर्र्ा गरेका िेर, र्ाल ुआर्थचक 
वर्चका क्रमागि आयोजनाका साथै र्वर्नयोजन र्विेयकका र्सद्धान्त्ि र प्राथर्मकिामा आिाररि रही आगामी आर्थचक 
वर्चको खर्चको अनमुान गररएको छ। प्रदेशको आन्त्िररक राजस्व, राजस्व बाुँडफाुँट, अनदुान िथा सहायिा र ऋर्को 
आुँकलन गरी स्रोिको अनमुान गररएको छ । आगामी िीन आर्थचक वर्चका लार्ग खर्च िथा राजस्वका आिारमा 
बजेटको आकार अनमुान गररएको छ।  
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१.४.२ बजेट सीमा र मागचर्नदेशन 

स्रोि अनमुान सर्मर्िले ियार गरेको बजेटको सीमार्भर रहेर अथच मन्त्रालयले र्ाल,ु  पुुँजीगि र र्वत्तीय व्यवस्था 
सर्हिको बजेटको सीमा र मागचदशचन र्वर्यगि मन्त्रालयमा पठाएको र्थयो।   

१.४.३ बजेट छलफल  

र्वर्यगि मन्त्रालयबाट प्रस्िार्वि बजेट िथा कायचक्रममा अथच मन्त्रालयको बजेट िथा कायचक्रम महाशाखा, प्रदेश नीर्ि 
िथा योजना आयोगका प्रर्िर्नर्ि र स्बक्षन्त्िि मन्त्रालयको योजना महाशाखाको प्रर्िर्नर्िको सहभार्गिामा बजेट िथा 
कायचक्रम उपर छलफल गरी अक्षन्त्िम रूप ियार गररएको र्थयो ।     

१.४.४ बजेट िथा कायचक्रम अनसुार खर्च संरर्ना िजुचमा  

र्नदेशक सर्मर्िको मागचदशचन अनरुूप प्रार्वर्िक सर्मर्िले संयोजन गदै र्वर्यगि मन्त्रालयमा रहेको कायचदलले 
मध्यमकालीन खर्च संरर्नाको मस्यौदा ियार पारी प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोगमा पेश गरेको र्थयो। मन्त्रालयगि 
कायचदलबाट प्राप्त मस्यौदालाई प्रार्वर्िक सर्मर्िबाट अक्षन्त्िम रूप र्दइएको र्थयो। आगामी 1वर्चको आय र व्ययको 
र्ववरर्सुँगै मध्यमकालीन खर्च संरर्ना पर्न मक्षन्त्रपररर्द् बाट स्वीकृि गरी प्रदेश सभामा पेश गने व्यवस्था रहेको छ।   
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पररच्छेद २ 

र्रवर्ीय बजेट र्वर्नयोजन िथा प्रिेपर्का आिार र बजेट िथा श्रोिको बाुँडफाुँट 

 

२.१ पषृ्ठभरू्म 

अन्त्िर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा नेपाल सरकार, प्रदेश िथा स्थानीय िहले सावचजर्नक खर्चको र्ववरर् 
ियार गदाच आगामी िीन आर्थचक वर्चमा हनुे खर्चको प्रिेपर् सर्हिको मध्यमकालीन खर्च संरर्ना ियार गनुच पने 
व्यवस्था गररएको छ। ऐनमा व्यवस्था भए बमोक्षजम प्रदेश सरकारले आगामी िीन वर्चस्मको आवश्यकिा र 
प्राथर्मकिालाई आिार मानी यो खर्च संरर्ना ियार गरेको हो। यो गण्डकी प्रदेशको िेस्रो मध्यमकालीन खर्च संरर्ना 
भए िापर्न प्रथम पञ्चवर्ीय योजना (आर्थचक वर्च २०७६/७७-२०८०/८१) मा आिाररि रही बनेको पर्हलो 
मध्यमकालीन खर्च संरर्ना हो। 

 
प्रदेश सरकारले अवल्बन गरेको प्रदेश आर्थचक नीर्ि र दीर्चकालीन सोर्सुँग िाद्यिा हनुे गरी प्रस्ििु मध्यमकालीन 
खर्च संरर्ना िजुचमा गररएको छ। आर्थचक वर्च २०७६/७७ को मध्यमकालीन खर्च संरर्ना, बजेट िजुचमा िथा 
कायाचन्त्वयन स्बन्त्िी र्नदेक्षशका, २०७५, र्दगो र्वकास लक्ष्य, प्रदेश गौरवका आयोजना, मन्त्रालयगि मखु्य कायचक्रम, 
स्थानीयिह, जलवाय ुिथा लैंर्गकिा र प्रथम पञ्चवर्ीय योजनालाई प्रमखु आिार मानी यो खर्च संरर्ना ियार गररएको 
छ। दीर्चकालीन सोँर् प्रार्प्तका लार्ग पररपूरक हनुे गरी प्राथर्मकिाका आिारमा आयोजना िथा कायचक्रम समावेश गदै 
उपलधि स्रोि िथा सािनको समकु्षर्ि बाुँडफाुँट र पररर्ालनमा जोड र्दइएको छ। 

२.२ र्नुौिी र अवसर 

र्नुौिी 
उत्मपादनमखुी, आत्ममर्नभचर र समाजवाद उन्त्मखु अथचिन्त्रको र्नमाचर् गनुच, सामाक्षजक िथा भौर्िक पूवाचिारमा लगानी 
र्वस्िार गनुच संर्ीय इकाईबीर्मा नीर्िगि िथा कायचगि सामञ्जस्यिा प्रभावकारी बनाउन,ु दि, र्वर्य र्वज्ञ, िथा 
उत्मप्ररेरि जनशक्षक्तको व्यवस्था गरी प्रदेशको प्रशासर्नक िथा र्वकास कायचका लार्ग आवश्यक मानव स्रोिको 
पररर्ालन गनुच, सावचजर्नक लगानीलाई पुुँजी सजृनाका िेरमा लगानी गनुच र उत्मपादनशील रोजगारी सजृना गनुच,  नयाुँ 
संरर्ना अनसुारको खण्डीकृि िथ्याङ्क प्राप्त गनुच, उपलधि स्रोि सािनले असीर्मि जनआकांिा परुा गनुच, स्रोिको 
सन्त्िरु्लि र्विरर् गनुच, पुुँजीगि खर्चमा वृर्द्ध गरी सन्त्िोर्जनक रूपमा खर्च गनुच, कोर्भड-१९ को असरले  क्षशर्थल 
पारेको अथचिन्त्रलाई र्लायामान बनाउन,ु गरु्स्िरीय पूवाचिार र्नमाचर्का लार्ग स्रोि व्यवस्थापन गनुच, प्रदेशको 
समरृ्द्धका मखु्य स्वाहकको रुपमा पर्हर्ान गरेका पयचटन, उजाच, कृर्र्, उद्योग, भौर्िक पूवाचिार, मानव संसािन र 
सशुासन जस्िा िेरको र्वकासको लार्ग आवश्यक स्रोिको व्यवस्थापन गनुच यस िेरका र्नुौिी रहेका छन।् 
 
 

 

 

 



14 
 

अवसर 
राजनीर्िक स्थार्यत्मवका कारर् सरकारको गर्िशीलिा बढ्न,ु संर् र स्थानीय िहसुँगको स्बन्त्ि सौहाद्रपूर्च रहन,ु 
प्रदेशर्भर लगानीमैरी वािावरर् र्नमाचर् गनच प्रदेश सरकार प्रर्िबद्ध रहन,ु प्रदेश अन्त्िगचिका पूवाचिार र्नमाचर् िथा सेवा 
िेरमा गैरआवासीय नेपाली िथा अन्त्िराचर्िय संर्संस्थाहरूको लगानी आकर्चर् बढ्न,ु र्वप्ररे्र्को बर्ि गरी 
उत्मपादनमलुक िेरको र्वस्िारमा केक्षन्त्द्रि हनु ेनीर्िगि व्यवस्था हनु,ु प्रदेश राजिानीको रुपमा रहेको पोखरा स्वेदेशी 
एवम ् र्वदेशी पयचटकको उत्मकृि आकर्चर् केन्त्द्रको रूपमा रहन,ु  प्राकृर्िक स्रोिको स्भावना बढी हनु,ु  भौगोर्लक 
र्वर्वििा रहन,ु आर्थचक केन्त्द्रहरूको र्वकास र र्वस्िार हुुँदै जान,ु जनसांक्षख्यक लाभ र्लन सर्कने अवस्था हनु,ु क्षशिा र 
स्वास्थ्यको केन्त्द्रको रूपमा र्वकास हुुँदै जानलेु आर्थचक, सामाक्षजक िथा पूवाचिार िेरको र्वकासका लार्ग यस प्रदेशका 
अवसर रहेका छन ्। 

 

२.३ सोर्, लक्ष्य, उद्दशे्य िथा रर्नीर्िहरू 

प्रदेशको र्वकास र समरृ्द्धको आिारक्षशला ियार गने उद्दशे्यले यस मध्यमकालीन खर्च संरर्नालाई वार्र्चक बजेट िथा 
कायचक्रम र प्रथम पञ्चवर्ीय योजनासुँग िाद्यिा हनुे गरी सोर्,लक्ष्य र रर्नीर्ि िय गररएका छन।्  
 

सोर्  

"समदृ्ध प्रदेश र सखुी नागररक"  

 
लक्ष्य 
यस मध्मकालीन खर्च संरर्नाको लक्ष्य ''उच्र् उत्मपादन, मयाचर्दि जीवन, समावेशी, सभ्य, न्त्यायपूर्च र सशुासनयकु्त 
आिरु्नक समाज भएको समदृ्ध प्रदेश'' बनाउन टेवा परु् याउने  रहेको छ।  

 

उद्दशे्य  
समग्रमा ''उच्र् उत्मपादन, मयाचर्दि रोजगारी, समावेशी, सभ्य, न्त्यायपूर्च र सशुासनयकु्त आिरु्नक समाज भएको 
समाजवाद उन्त्मखु प्रदेश'' बनाउन ु यस मध्यमकालीन खर्च संरर्नाको उद्दशे्य रहेको छ । उद्देश्य अनसुारका 
रर्नीर्िहरू देहाय बमोक्षजम रहेका छन:्  

 

उद्दशे्य १: उत्मपादन र उत्मपादकत्मव वरृ्द्ध गदै समाजवाद उन्त्मखु आत्ममर्नभचर अथचिन्त्र र्नमाचर् गनुच। 

रर्नीर्िहरुिः 
१.१ अनसुन्त्िान र र्वकासबाट उन्नि ज्ञान र प्रर्वर्ि प्राप्त गरी उच्र् उत्मपादन र उत्मपादकत्मव हार्सल गने। 

१.२ सावचजर्नक, र्नजी र सहकारी िेरको लगानी वरृ्द्धको माध्यमबाट र्दगो, फरार्कलो र उच्र् आर्थचक वृर्द्ध    
हार्सल गरी उत्मपादनशील रोजगारी र्सजचना र गररबीको अन्त्त्मय गने। 

१.३ प्रदेशको उत्मपादन प्रर्ाली जलवाय ुपररविचन अनकूुलन बनाउने। 

उद्दशे्य २: पयचटन, कृर्र्, ऊजाच, उद्योग, पूवाचिार र मानव संसािन र्वकासको माध्यमबाट समिामूलक िथा फरार्कलो 
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उच्र् आर्थचक वरृ्द्ध हार्सल गरी समदृ्ध प्रदेशको आिारक्षशला र्नमाचर् गनुच   
रर्नीर्िहरूिः 
२.१ पयचटनलाई कृर्र्, खेलकुद, मनोरञ्जन, क्षशिा िेरसुँग जोड्दै समग्र पयचटन पूवाचिारको र्वकास गरी गरु्स्िरीय 

पयचटनको र्वकास गने। 

२.२ र्वद्यमान र्नवाचहमखुी कृर्र् प्रर्ालीलाई याक्षन्त्रकीकरर् र व्यावसायीकरर्, र्दगो र्सुँर्ाई सरु्विाको र्वस्िार, उन्नि 
बीऊ र नश्लको प्रयोग, मयाचर्दि िथा स्मार्नि कृर्र् पेशाकोरूपमा र्वकास गदै कृर्र् र पशपुालन िरेमा उच्र् 
उत्मपादन र उत्मपादकत्मव हार्सल गने। 

२.३ संर्, प्रदेश र स्थानीय िह बीर् सहकायच िथा र्नजी िेरको सहभार्गिामा ठूला र जलशाययकु्त जलर्वद्यिु ्
आयोजना र बैकक्षल्पक ऊजाचको उत्मपादन र बजारीकरर् गने। 

२.४  मझौला िथा ठूला कृर्र् प्रशोिन र खर्नज जन्त्य नयाुँ उद्योगहरूको स्थापना र र्वस्िार गनच र्नजी स्वदेशी िथा 
र्वदेशी लगानीकिाचलाई प्रोत्मसाहन गरी प्रदेशको औद्योर्गकीकरर् गने। 

२.५ पयचटन, ऊजाच, कृर्र् र उद्योग िेरका बीर्मा पारस्पररक योगदान परु् याउने गरी गरु्स्िरीय पूवाचिारको 
र्नमाचर्बाट र्दगो, फरार्कलो र समावेशी आर्थचक वृर्द्ध हार्सल गने। 

२.६ र्वद्यालय र महार्वद्यालयमा आन्त्िररक मागसुँगै र्वश्व बजारमा प्रर्िस्पिाच गनच सक्ने दि िथा िमिावान ्
प्रार्वर्िक िथा व्यावसार्यक जनशक्षक्त उत्मपादन गने। 

उद्दशे्य ३: गरु्स्िरीय क्षशिा, स्वास्थ्य, खानपेानी, सरसफाइ िथा स्वच्छ वािावरर्मा पहुुँर् परु् याई सबै नागररकलाई 
सामाक्षजक सरुिा र सशुासनको अनभुरू्ि गराउन ु। 
रर्नीर्िहरुिः 
३.१  नेपाल सरकार, स्थानीय िह र र्वकास साझेदार संस्थाको सहकायचमा आिारभिू क्षशिा, स्वास्थ्य, खानेपानी र 

सरसफाइमा प्रदेशका सबै नागररकको समान पहुुँर्मा वृर्द्ध गने। 
३.२ स्थानीय िह र र्नजी िेरसुँग सहकायच गरी प्रदेशको शहरीकरर्लाई वािावरर्मैरी, व्यवक्षस्थि र सरुक्षिि आवास 

िेरको रूपमा र्वकास गने। 
३.३ र्नजी िेरसुँग सहकायच गरी उत्मपादनशील रोजगारीका अवसर र्सजचना गरी पूर्चरोजगार र मयाचर्दि जीवनको 

र्वकास गने। 
३.४ प्रदेशको शासन प्रर्ाली पारदशी, उत्तरदायी र सेवा भावप्रर्ि समर्पचि बनाउुँदै असल शासन प्रर्ालीको र्वकास र 

अभ्यास गने।  
३.५  यथाथचपरक योजना िजुचमा, बजेट िथा कायचक्रम र वहउुपयोगका लार्ग प्रदेश िथ्याङ्क प्रर्ालीको स्थापना र 

र्वकास गने। 
३.६  आन्त्िररक राजस्वको दायरा फरार्कलो बनाउुँदै राजस्व पररर्ालन र प्रदेश आर्थचक प्रर्ाली सबल िथा सदुृढ 

बनाउन।े 
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२.४ प्रमखु नर्िजा सूर्क िथा लक्ष्य 

गण्डकी प्रदेश सरकारले राखेको सोर् "समदृ्ध प्रदेश र सखुी नागररक" लाई सफल बनाउनका लार्ग आगामी िीन 
वर्चको मध्यमकालीन खर्च संरर्नाको प्रमखु सूर्क िथा लक्ष्य र्न्नानसुार र्निाचरर् गररएको छ।  
िार्लका २.१ प्रमखु सूर्क िथा लक्ष्य  

क्र.सं सूर्क इकाई 
आिार वर्च 
२०७७/७८ 

मध्यमकालीन लक्ष्य पञ्चवर्ीय लक्ष्य 
२०८० 

/८१ २०७८/७९ 

२०७९ 
/८० 

२०८० 
/८१ 

क. समर्िगि आर्थचक सूर्क 

१. वार्र्चक आर्थचक वरृ्द्धदर प्रर्िशि ३.५८ ७ ९ १० १०.२ 

२. कुल ग्राहस्थ्य उत्मपादन रु.लाखमा ३७२१३६ ३९१०११ ४३०११२ ४६८७९५ ४६८७९५ 

३. प्रर्िव्यक्षक्त आय अमेररकी 
डलर 

११९२ 
   १९५६ 

४. देशको कुल ग्राहस्थ्य 
उत्मपादनमा प्रदेशको योगदान 

प्रर्िशि ८.७ ८.३ ८.३ ८.३१ ८.३१ 

ख. अथचिन्त्रमा कृर्र् िथा गैर कृर्र् िरेको योगदान 

५. क. कृर्र् प्रर्िशि २८.२ २५ २४ २३.७ २३.७ 

६. ख. गैर कृर्र् प्रर्िशि ७१.८ ७५ ७६ ७६.३ ७६.३ 

ग. अथचिन्त्रमा िरेगि योगदान 

७. प्राथर्मक िेर ( कृर्र्, वन, 
खानी िथा उत्मखनन)् 

प्रर्िशि २९.० २७ २५ २३.७ २३.७ 

८. र्ििीय िेर ( उद्योग, र्वद्यिु,् 
ग्याुँस, पानी र र्नमाचर्) 

प्रर्िशि १६.६ २०.५ २२ २२.४ २२.४ 

९. ििृीय िेर(सेवा) प्रर्िशि ५४.४ ५२.५ ५३ ५३.९ ५३.९ 

र्.सरकारी र्वत्त 

१०. कुल ग्राहस्थ्य उत्मपादनको 
अनपुािमा वार्र्चक बजेट 

 प्रर्िशि ९.२ १२ १३ १४.२ १४.२ 

११. बजेटमा पुुँजीगि र र्ाल ु
र्वर्नयोजनाको अनपुाि 

अनपुाि १:०.७२    १.५:१ 

१२.  वार्र्चक र्वर्नयोजनमध्ये कुल 
खर्च 

प्रर्िशि ६३.५ ९२ 93 99 ९९ 

१३. वार्र्चक र्वर्नयोजनमध्ये पुुँजीगि 
खर्च 

प्रर्िशि 66.7 91 91 99 ९९ 

१४. वार्र्चक र्वर्नयोजनमध्ये र्ाल ु
खर्च 

प्रर्िशि 58.5 94 93 99 ९९ 

१५. संर्ीय बजेटबाट हस्िानिररि 
अनदुान (प्रदेशको कुल ग्राहस्थ्य 
उत्मपादनको अनपुािमा) 

प्रर्िशि 3.6 5.8 5.9 6 ६.० 
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क्र.सं सूर्क इकाई 
आिार वर्च 
२०७७/७८ 

मध्यमकालीन लक्ष्य पञ्चवर्ीय लक्ष्य 
२०८० 

/८१ २०७८/७९ 

२०७९ 
/८० 

२०८० 
/८१ 

१६.  संर्ीय बजेटबाट हस्िान्त्िररि 
अनदुान (प्रदेशको र्हस्सा) 

प्रर्िशि 
 20.9 13 14.2 १३.० 

१७. राजश्व बाुँडफाुँटको अंश प्रर्िशि 12.9 12.9 12.9 12.9 १२.९ 

१८. प्रदेशको बजेटमा राजश्वको 
अंश(खर्च व्यहोने स्रोि) 

प्रर्िशि 57.9 
   ५०.० 

१९. प्रदेशको बजेटबाट स्थानीय 
िहमा जान ेअनदुानका लार्ग 
जाने र्वर्नयोजन 

प्रर्िशि 8.9 8 8 10 १०.० 

२०. स्थानीय िहहरुको आयमा 
अनदुानको अंश 

प्रर्िशि 
    ८४.५ 

२१.  स्थानीय िहहरुको कुल खर्चमा 
पुुँजीगि खर्चको अंश 

प्रर्िशि 43.1    ४८.१ 

ङ.र्वत्तीय िरे 

२२. जनसंख्याप्रर्ि बैंक िथा र्वत्तीय 
संस्थाको शाखा 

जना 2257 2100 2200 2257 २२५७ 

२३. प्रर्ि स्थानीय िह बैंक र र्वत्तीय 
संस्थाको शाखा 

संख्या 15.8 24.7 25.88 26.55 २६.५५1 

२४. वाक्षर्ज्य बैंकको उपक्षस्थर्ि 
रहेका स्थानीय िह 

संख्या 85 85 85 85 ८५.० 

२५. वर्ि िथा ऋर् सहकारी संस्था संख्या 1470 1700 1800 1837 १८३७ 

२६. लर् ुर्वत्त संस्थाको शाखा संख्या 179 200 205 215 २१५ 

र्.उद्योग, वाक्षर्ज्य िथा आपूर्िच 
२७. कुल ग्राहस्थ्य उत्मपादनमा उद्योग 

िेरको र्हस्सा 
प्रर्िशि 

3.3 ३.२५ 3.45 ३.६३ 

३.६३ 

२८. कुल आर्थचक प्रर्िष्ठानमध्ये 
औद्योर्गक प्रर्िष्ठानको अनपुाि 

प्रर्िशि 
४७.७८ ४८ ४८ ४८ 

११.९ 

२९. प्रर्िष्ठानमा संलग्न कुल 
जनशक्षक्तमध्ये औद्योर्गक 
प्रर्िष्ठानमा संलग्नको र्हस्सा 

प्रर्िशि 
५९.९२ ६० 65 ७५ 

१३.४ 

३०. कुल औद्योर्गक प्रर्िष्ठानमध्ये 
दिाच भएका प्रर्िष्ठान 

प्रर्िशत़ ३० ४५ 60 100 १००.० 

३१. कुल ग्राहस्थ्य उत्मपादनमा 
वाक्षर्ज्य िेर (थोक िथा खदु्रा 
व्यापार) को र्हस्सा 

प्रर्िशि  8.5 8.79 8.99 ८.९९ 

३२. कुल आर्थचक प्रर्िष्ठानमध्ये 
व्यापाररक प्रर्िष्ठानको अनपुाि 

प्रर्िशि 52.21 52.21 52.21 52.21 ५०.२ 

३३. प्रर्िष्ठानहरुमा संलग्न कुल 
जनशक्षक्तमध्ये व्यापाररक 

प्रर्िशि 

 
40.07 45 45 51 २९.९ 

                                                           
1 पञ्चवर्ीय योजनामा रहेको िथ्याङ्क(१५) पनुरावोलोकन गरी लेक्षखएको 
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क्र.सं सूर्क इकाई 
आिार वर्च 
२०७७/७८ 

मध्यमकालीन लक्ष्य पञ्चवर्ीय लक्ष्य 
२०८० 

/८१ २०७८/७९ 

२०७९ 
/८० 

२०८० 
/८१ 

प्रर्िष्ठानमा संलग्नको र्हस्सा 

३४. कुल व्यापाररक प्रर्िष्ठानमध्ये 
दिाच भएका प्रर्िष्ठान 

प्रर्िशि 65 75 85 100 १००.० 

छ व्यावसार्यक प्रर्िष्ठान 

३५. देशको कूल आर्थचक प्रर्िष्ठानमा 
प्रदेशको र्हस्सा 

प्रर्िशि १०.९ 11.7 ११.7 11.9 ११.९ 

३६. प्रर्ि प्रर्िष्ठानमा संलग्न जनशक्षक्त  जना 3.39 3.81 3.86 4 ४.० 

३७. प्रदेशको कुल प्रर्िष्ठानमा दिाच 
भएका प्रर्िष्ठानको अनपुाि 

प्रर्िशि 55 65 75 100 १०० 

३८. प्रर्िष्ठानमा संलग्न जनशक्षक्तको 
लैर्िक अनपुाि 

परुुर् प्रर्ि 
सय 
मर्हला 

119.4 110.2 107.9 105 १०५.० 

ज कृर्र् िथा वन  
३९. कुल ग्राहस्थ्य उत्मपादनमा कृर्र् 

िथा वन र मत्मस्यपालनको 
र्हस्सा 

प्रर्िशि 24.69 24.2 23.9 23.7 २३.७ 

४०. प्रमखु खाद्यान्न वालीको 
उत्मपादकत्त्व( िान, मकै, कोदो, 
फापर, जौ, र गहुुँ) 

मे.टन/हे
क्टर 

2.9 3.2 3.5 3.8 ३.८ 

४१. िेलहन बालीको उत्मपादक्त्मव मे.टन/हे
क्टर 

1.02 1.1 1.2 1.3 १.३ 

४२. आल ुबालीको उत्मपादकत्त्व मे.टन/हे
क्टर 

15.5 16.5 17.9 19.9 19.9 

४३. कृर्र् िथा वन र मत्मस्यपालन 
स्बन्त्िी व्यावसार्यक प्रर्िष्ठान 
(कुल प्रर्िष्ठानको र्हस्सा) 

प्रर्िशि 4.4 4.8 5.5 6.0 ६.० 

४४. प्रर्िष्ठानहरुमा संलग्न कुल 
जनशक्षक्तमध्ये कृर्र् िथा वन र 
मत्मस्यपालन स्बन्त्िी प्रर्िष्ठानमा 
संलग्नको र्हस्सा 

प्रर्िशि 4.2 4.4 4.6 4.8 ४.८ 

४५. कृर्क पररवारले र्लन गरेको 
प्रर्ि र्कत्ता जर्मनको आकार 

हेक्टर 0.22 02.24 0.26 0.3 ०.३ 

४६.  ३० र्मनेटस्मको दूरीमा कृर्र् 
उपज र्वक्रीको लार्ग बजार 
उपलधि भएका कृर्क पररवार  

प्रर्िशि 32 36 41 46.9 ४६.९ 

४७. खेिीयोग्य जर्मनमध्ये र्संक्षर्ि 
जर्मन 

प्रर्िशि 28.17 २८.२५ २८.३५ २८.५ ३०.१ 

४८. वर्चभरी र्संर्ाई हनुे खेिीयोग्य 
जर्मन 

प्रर्िशि १३.२ १३.२८ १३.३८ १३.५३ १५.३ 
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क्र.सं सूर्क इकाई 
आिार वर्च 
२०७७/७८ 

मध्यमकालीन लक्ष्य पञ्चवर्ीय लक्ष्य 
२०८० 

/८१ २०७८/७९ 

२०७९ 
/८० 

२०८० 
/८१ 

झ.श्रम िथा रोजगारी  
४९. श्रमशक्षक्त सहभार्गिा दर (१५ 

वर्च मार्थ) 
प्रर्िशि ३५.७ ४० ४४ ४६ ५०.० 

५०. बेरोजगारी दर प्रर्िशि ९.० ७ ६ ५ ४.० 

५१. रोजगारीमा औपर्ाररक िेरको 
र्हस्सा 

प्रर्िशि ३९.७ ४४ ४६ ५१ ५५.० 

५२. रोजगारी र जनसंख्याको अनपुाि प्रर्िशि ३३ ३५.५ ३८ ४० ४२.५ 

५३. िल्लो ५ प्रर्िशि र मार्थल्लो 
५ प्रर्िशि आ्दानी भएका 
श्रर्मकको मार्सक आ्दानीको 
अनपुाि 

अनपुाि ४ ३.५ ३ २.५ २.३ 

५४. श्रम उत्मपादकत्मव रु.हजारमा १८८.४ २०० २३०.४ २६०.७ २८१.७ 

ञ. गररबी र असमानिा 
५५. बहआुयर्मक गररबीमा रहेको 

जनसंख्या 
प्रर्िशि १४.2 12 10.5 10.2 ७.३ 

५६. प्रर्ि र्दन १.९ डलर(PPP) 
आ्दानीको आिारमा गररबी  

प्रर्िशि 11.1 10.9 10.5 10.2 १०.० 

५७. आ्दानीमा मार्थल्लो १० र 
िल्लो ४० प्रर्िशि जनसंख्याको 
अनपुाि (PALMA RATIO) 

अनपुाि 1.4 १.4 1.3 1.2 १.१० 

५८.  स्पक्षत्तमा आिाररि क्षजनी गरु्क गरु्क 0.4 0.34 0.31 0.28 ०.२६ 

५९.  कुल उपभोगमा िल्लो ४० 
प्रर्िशि जनसंख्याको र्हस्सा 

प्रर्िशि 18.9 20 22 24 २५.० 

६०. कुल आ्दानीमा िल्लो ४० 
प्रर्िशि जनसंख्याको र्हस्सा 

प्रर्िशि 7.8 8.5 10.5 11.5 १३.०० 

ट.  
६१. अपेक्षिि आय ु(जन्त्म हुुँदाको) वर्च &! ७३  ७५  ७७  ७७.० 

६२. जनर्नत्मव(जना प्रर्ि वगच र्कर्म) जना !)( ११६  १२३  १३०  १३० 

६३. प्रर्ि पररवार औसि सदस्य 
संख्या 

जना $=@ ४.१   ४.०  ४.०  ४.० 

६४. ५ वर्च मरु्नको बाल मतृ्मयदुर 
(प्रर्िहजार जीर्वि जन्त्ममा) 

दर @& २४  २३  २२  २२ 

६५. क्षशश ुमतृ्मयदुर (प्रर्िहजार जीर्वि 
जन्त्ममा) 

दर २३ २१ १९ १७ १७ 

६६. नवजाि क्षशश ुमतृ्मयदुर 
(प्रर्िहजार जीर्वि जन्त्ममा) 

दर १५ १३ १२ १० १० 
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२०८० 

/८१ २०७८/७९ 

२०७९ 
/८० 

२०८० 
/८१ 

६७. पर्हलो वच्र्ा जन्त्माउने औसि 
उमेर (प्रजनन योग्य उमेरका 
मर्हला) 

प्रर्िशि २०.६ २१ २२ २२.६ २२.६ 

६८. कुल प्रजनन दर (प्रर्ि मर्हला 
क्षशश ुजन्त्म) 

दर २.० २.० २.० २.० २.१ 

६९. र्कशोरी अवस्थाको प्रजनन 
(प्रजननयोग्य उमेरका मर्हलाको 
अनपुाि) 

प्रर्िशि १४.० 
   ५.० 

७०. पररवार र्नयोजनका आिरु्नक 
सािनको प्रयोग गने प्रजननयोग्य 
उमेरका मर्हला 

प्रर्िशि ३७.३ ४३ ४८ ५३ ५३ 

७१. प्रजननयोग्य उमेरमा मर्हलामा 
पररवार र्नयोजनाको आिरु्नक 
सािनको न्त्यूनिा 

प्रर्िशि ३० २५ २० १६ १६ 

७२. संस्थागि सतु्मकेरी सेवाको 
उपयोग 

प्रर्िशि ६८.३ ७५ ८० ८८ ८८ 

७३. दि  स्वास्थ्यकमीबाट प्रसूर्ि 
सेवा र्लएका मर्हला  

प्रर्िशि ६९.९ ७५ ८० ८८ ८० 

७४. ३० र्मनेटस्मको दूरीमा 
स्वास्थ्य सेवामा पहुुँर् रहेका 
पररवार 

प्रर्िशि ६३.० ६८ ७३ ७७.४ ७७.४ 

७५. एर्.आइ.र्भ. एड्स रोकथामबारे 
जानकारी प्राप्त प्रजननयोग्य 
उमेरका मर्हला 

प्रर्िशि ८३ ८९ ९२ ९५ ९८ 

७६. ऋर्ात्ममक जनसंख्या वरृ्द्धदर 
(बसाइुँ सरेर जाने उच्र्दर) 
भएका क्षजल्ला) 

संख्या ८ ६ ५ ३ ३ 

ठ. क्षशिा 
७७. सािरिा दर (५ वर्च मार्थ) प्रर्िशि ७८ ८३ ८८ ९५ ९५ 

७८. सािरिा दर (१५ वर्च मार्थ) प्रर्िशि ६६.९ ७० ८२ ९५ ९५ 

७९. यवुा सािरिा दर (१५-२४ 
वर्च) 

प्रर्िशि ९५ ९७ ९८ ९९ ९९ 

८०. माध्यर्मक िह (९-१२) मा 
कुल भनाच दर 

प्रर्िशि ७५.४ ७९ ८४ ९२ ९२.० 

८१. आिारभिू िह (१-८) मा खदु 
भनाचदर 

प्रर्िशि ९६.४ ९७ ९८ ९९ ९९.० 

८२. माध्यर्मक िह (९-१२) मा 
खदु भनाचदर 

प्रर्िशि ४८.७ ५२ ५४ ६० ६०.० 

८३. र्वद्यालय क्षशिा (१-१२) को 
भनाचमा लैर्िक समिा 

मर्हला 
प्रर्ि सय 

०.९९ १ १ १ १०५.६ 
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२०८० 

/८१ २०७८/७९ 

२०७९ 
/८० 

२०८० 
/८१ 

परुुर् 

८४. उच्र् क्षशिामा कुल भनाच दर प्रर्िशि ११ १५ १८ २० २१.० 

८५. आिारभिू िहमा र्वद्यालय जान े
उमेरका र्वद्यालय वार्हर रहेका 
र्वद्याथी 

प्रर्िशि ३.६ ३ २ १ १.० 

८६. उच्र् क्षशिाको भनाचमा लैंर्िक 
समिा 

मर्हला 
प्रर्ि सय 
परुुर् 

    १६१.२ 

८७. बाल किा र पूवच प्राथर्मक 
िहको अनभुवसर्हि किा १ मा 
भनाच दर 

प्रर्िशि ७९.५ ८२ ८६ ९० ९०.० 

८८. र्वद्यालय क्षशिा (१-१२) 
क्षशिक र्वद्याथी अनपुाि 

प्रर्िशि १७ 
   २०.० 

ड. भौर्िक पूवाचिार 
८९. प्रादेक्षशक लोकमागच र्क.र्म. ११२५१  ११७५१   १२३०१   १२९०१  ३४५० 

९०.  स्थानीय सडक र्क.र्म.     ९९५३ 

९१.  र्वद्यिुमा पहुुँर् प्राप्त पररवार प्रर्िशि ९९.२५ १०० १०० १०० १०० 

९२. आिारभिू खानेपानी सरु्विा 
पगुकेा पररवार 

प्रर्िशि ९३.१० ९६.५० ९७.५० १०० १०० 

९३. उच्र् मध्यम स्िरको खानेपानी 
सरु्विा पगुकेो पररवार 

प्रर्िशि १५ २० २५ ३० ५० 

 
९४. इन्त्टरनेट प्रयोगकिाच (कुल 

जनसंख्याममा) 
प्रर्िशि     ८० 

९५. जलर्वद्यिु ्उत्मपादन (जर्डि 
िमिा) 

मेगावाट ५६९ ६८७ १०८४ १५०० १५०० 

९६. प्रर्िव्यक्षक्त प्रर्िवर्च र्वद्यिु ्
उपभोग 

र्कलोवाट 
र्ण्टा 

२०७ ३०० ४५० ७०० ७५०  

रार्िय िथा प्रादेक्षशक सखुका लक्ष्य, गन्त्िधय र सूर्क 

क. मानव र्वकास र लैंर्गक समिा 
१. मानव र्वकास सूर्ाकाङ्क सूर्ाकाङ्क 0.59 0.60 0.63 0.63 0.65 

२. जनसंख्यामा सर्क्रय उमेरको 
र्हस्सा (जनसांक्षख्यक लाभांश) 

प्रर्िशि 57 59 62 64 ६६.० 

३. जनसंख्यामा आक्षश्रि अनपुाि अनपुाि 75.8 74 73 7२ ७०.० 

४. जनसंख्यामा लैंर्िक अनपुाि अनपुाि ८३.१ ९१ ९३ ९५ ९६.० 



22 
 

क्र.सं सूर्क इकाई 
आिार वर्च 
२०७७/७८ 
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२०८० 

/८१ २०७८/७९ 

२०७९ 
/८० 

२०८० 
/८१ 

५. रोजगार मर्हला र परुुर्को 
मार्सक आ्दानीको अनपुाि 
(मखु्य कामबाट) 

अनपुाि १.१६ १.१४ १.१३ १.१ १.१  

६. र्र जग्गामा एकल स्वार्मत्मव 
भएका मर्हला (१५-४९ वर्च) 

प्रर्िशि १९.९ २१ २४ २८ २८.० 

७. जीवनकालमा शारीररक वा 
मानर्सक वा यौनर्हंसा पीर्डि 
मर्हला 

प्रर्िशि १६.९ १५ १२ १० १०.० 

८. र्वगि १२ मर्हनामा शारीररक 
वा मानर्सक वा यौनर्हंसा पीर्डि 
मर्हला 

प्रर्िशि ४.९ ४ ३.५ ३ ३.० 

९. प्रदेश व्यवस्थार्पकामा मर्हलाको 
प्रर्िर्नर्ित्मव 

प्रर्िशि ३३.३ ३३.३ ३५ ३५ ३५.० 

१०. स्थानीय िहका प्रमखुमा 
र्नवाचक्षर्ि ममर्हला 

प्रर्िशि ७.१ ७.१ १५ १५ १५.० 

११.  प्रत्मयि लैर्िक उत्तरदायी बजेट 
र्वर्नयोजन अनपुाि 

प्रर्िशि ५४.२७ ५६ ५८ ६० ७० 

ख. आवास र शहरीकरर् 
१२. सरुक्षिि भवन आर्ार संर्हिाको 

मापदण्ड अनसुार र्नर्मचि) 
आवासमा बसोबास गने 
जनसंख्या 

प्रर्िशि २७.० २८.५ ३०.५ ३५.५ ३७.० 

१३. आफ्नै स्वार्मत्मवको आवासमा 
बसोबास गने पररवार 

प्रर्िशि ८१.७ ८२.० ८२.५ ८२.८ ८३.० 

१४. ३० र्मनेटको पैदल दूरीमा 
बजार केन्त्द्रको पहुुँर् पगुकेो 
पररवार 

प्रर्िशि ४८.० ५०.० ५५.० ५८.० ६०.० 

१५. सिुाररएको सरसफाई सरु्विा 
प्राप्त पररवार 

प्रर्िशि १०० १०० १०० १०० ८५.० 

१६. खाना पकाउन ठोस इन्त्िन 
(दाउरा, गइुुँठा आर्द) प्रयोग 
गने पररवार 

प्रर्िशि ६२ ६१ ६० ५९ ५९.० 

१७. ग्रामीर् र शहरी जनर्नत्मवको 
अनपुाि 

प्रर्िशि ६.२ ५.२ ४.२ ४.८ ३.० 

ग. सामाक्षजक सरुिा 
१८. आिारभिू सामाक्षजक सरुिामा 

आबद्ध जनसंख्या 
प्रर्िशि २३ ३५ ४५ ५५ ६६ 

१९. स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध 
जनसंख्या 

प्रर्िशि     ६४.० 

२०. कृर्र् िथा पश ुबीमामा आबद्ध 
पररवार 

प्रर्िशि ७.० १२.० १६.० २०.० २५.० 
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२०८० 

/८१ २०७८/७९ 

२०७९ 
/८० 

२०८० 
/८१ 

र् वािावरर् र र्वपद् व्यवस्थापन 
२१. वाय ुप्रदूर्र्को औसि मारा 

(र्पर्पएम २.५) 
माइक्रोग्रा
म प्रर्ि 
र्न र्मटर 

५०.४ ४७.८ ४५.२ ४२.६ ४० 

२२. अनकूुलन योजना ियार भई 
कायाचन्त्वयन भएका स्थानीय िह 

संख्या ६ ९ १३ १६ २० 

ङ. मानव सरुिा र रार्िय एकिा िथा स्मान 

२३. रार्िय पररर्यपर प्राप्त गरेका 
नेपाली नागररक 

प्रर्िशि     १०० 

२४. पाुँर् वर्चमरु्नका बालबार्लकाको 
जन्त्म दिाच 

प्रर्िशि ६४.४४ ६८ ७५ ८५ ९०.० 

२५. कुपोर्र् प्रभार्वि जनसंख्या प्रर्िशि ४० ३५ २८ २४ २०.० 

२६. आिारभिू खाद्य सरुिाको 
क्षस्थर्िमा रहेका पररवार 

प्रर्िशि ५६ ६५ ७० ७८ ८३.० 

२७. उच्र् खाद्य असरुिाको क्षस्थर्िमा 
रहेका पररवार 

प्रर्िशि ६ ५ ४ ३ २.० 

२८. उपभोगको २ र्िहाई खानामा 
खर्च गने जनसंख्या 

प्रर्िशि ४० ३४ २८ २२ १७.० 

२९. प्रर्िव्यक्षक्त खाद्यान्न उत्मपादन र्कलोग्राम २३४ २६० २८० ३०० ४०० 

३०. पाुँर् वर्च मरु्नका कम िौल 
भएका बालबार्लका 

प्रर्िशि १४.९ ११ १० ९ ८.० 

३१. पाुँर् वर्च मरु्नका बालबार्लकामा 
दधुलोपना 

प्रर्िशि ५.८ ४ ३ २ १.० 

३२. पाुँर् वर्च मरु्नका बालबार्लकामा 
पडु्कोपना 

प्रर्िशि २८.९ २४ २१ १८ १७.३ 

३३. प्रजननयोग्य उमेरका मर्हलामा 
रक्तअल्पिा 

प्रर्िशि २८.२ २३ २० १८ १७.३ 

३४. पाुँर् वर्च मरु्नका वालवार्लकामा 
रक्तअल्पिा  

प्रर्िशि ४० ३५ २५ १५ १०.० 

३५.  प्रहरी र जनसंख्याको अनपुाि जनिा र 
प्रहरी 

    ३०० 

र्. मानव अर्िकार 

३६. दिाच भएका लैंर्िक र्हंसा 
लगायिका अपरािका र्टना र 
अनसुन्त्िानको अनपुाि 

अनपुाि ८२.७ ९० १०० १०० १००.० 

३७. शाक्षन्त्ि सरुिाका लार्ग 
र्वर्नयोक्षजि प्रर्िव्यक्षक्त बजेट 

रुपैया      
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२०८० 

/८१ २०७८/७९ 

२०७९ 
/८० 

२०८० 
/८१ 

३८. हराएका बालबार्लकामा फेला 
पानच नसर्कएकाको अनपुाि  

प्रर्िशि ५३.१ ४५ ३५ ३० २६.० 

छ. सशुासन 
३९. आवर्िक योजना िजुचमा गरेका 

स्थानीय िह 
संख्या 36 15 15 19 ८५ 

४०. मध्यमकालीन खर्च संरर्ना 
ियार गरेका स्थानीय िह 

संख्या २ ४० ४५ ८५ ८५ 

४१. अनलाइन प्रर्िवेदन प्रर्ाली 
स्थापना भएका स्थानीय िह 

संख्या २९ ६० ७० ८० ८५ 

४२. प्रदेशको कुल खर्चमा बेरुजकुो 
अनपुाि 

प्रर्िशि  ०.०४ ०.०३ ०.०३ ०.० 

४३. स्थानीय िहको कुल खर्चमा 
बेरुजकुो अनपुाि 

प्रर्िशि   २.७ 
  १.० 

 

आर्थचक वृर्द्धदर आकलन गदाच क्षस्थर सरकार, संर्ीय संरर्ना अनसुार िीन िहका सरकारबाट प्रभावकारी रूपमा हनु े
बजेट िथा कायचक्रमको कायाचन्त्वयन, ऊजाच उपलधििामा हनुे उल्लेख्य वृर्द्ध, पनुर्नचमाचर् कायचमा िीब्रिा, केही बहृि ्
आयोजना स्पन्न हनुे अनमुान गररएको छ | िर हाल कोर्भड-१९ को असरका कारर् र्वप्ररे्र्मा कर्म, पयचटन िेर,  
रोजगार, कृर्र् र र्वकास र्नमाचर्का कायचमा परेको प्रर्िकुल असरले गदाच यसबाट नेपाल सरकार र प्रदेशको नीर्ि 
कायचक्रमले राखेको आगामी पाुँर् वर्चर्भर दोहोरो अंकको आर्थचक वरृ्द्ध गने लक्ष्य प्रार्प्त गनच र्नुौिी थर्पएको छ। 

 

साथै, प्रर्िव्यक्षक्त आय १०४३ अमेररकी डलरबाट आगामी  पाुँर् वर्चमा १९५६ हनुे एवम ्मलुकुलाई दश वर्चर्भर 
मध्यम आयस्िर भएको मलुकुमा स्िरोन्नर्ि हनु समेि सहयोग पगु्ने अपेिा गररएिा लक्ष्य हाुँर्सल गनच पर्न र्नुौिी 
रहेको छ। 

  

२.५ मध्यमकालीन खर्च संरर्नाको बजेट र्वर्नयोजन र प्रिेपर् 

प्रदेश सरकारको स्रोि आकलन गदाच देहायको आिार अपनाइएको छ।  
१. आर्थचक वर्च २०७७।७८ को वार्र्चक बजेट िथा कायचक्रमको आिारमा खर्च संरर्नाको पर्हलो वर्चको राजस्व 

िथा खर्च आुँकलन गररएको छ। प्रदेश सरकारलाई संर्ीय सरकारबाट सालबसालीरुपमा प्राप्त हनुे अन्त्िर सरकारी 
र्वत्तीय हस्िान्त्िरर् र राजस्व बाुँडफाुँट नै स्रोि िथा खर्चको प्राथर्मक आिार र्लई प्रदेश  सरकारको आ्दानी 
िथा खर्चलाई अनमुान गररएको छ । दोस्रो र िेस्रो वर्चको प्रिेपर् गदाच प्रथम पञ्चवर्ीय योजना िथा नीर्ि िथा 
कायचक्रमले र्लएका नीर्िगि लक्ष्य िथा उद्देश्य र सो अनसुार सञ्चालन हनुे कायचक्रम िथा हार्सल गने नर्िजालाई 
प्रमखु आिार मार्नएको छ। प्रिेपर्का क्रममा प्रदेश सरकारको प्राथर्मकिाका िेर िथा रर्नीर्िक महत्मवका 
आयोजना, रुपान्त्िरर्कारी आयोजना र वहवुर्ीय आयोजनालाई स्रोि व्यवस्था गररएको छ। उपलधि हनु ेस्रोि 
िथा खर्च गनच सक्न ेिमिा र नागररकको अपेिा, प्रदेश सरकारको हाल स्थापना गररएका संरर्ना र र्नवाचक्षर्ि, 
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मनोर्नि पदार्िकारी एवं कमचर्ारी दरबन्त्दीको संख्यात्ममक मापनका आिारमा अन्त्य कायचक्रम िथा सािारर् 
प्रशासन कायचका लार्ग खर्च अनमुान गररएको छ। 

 

2.  अन्त्िर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनसुार नेपाल सरकारले संकलन गरेको मूल्य अर्भवृर्द्ध करको 
15 प्रर्िशि र आन्त्िररक अन्त्ििःशलु्क रकमको १५ प्रर्िशि प्रदेश िहमा राजस्व बाुँडफाुँट हनुे व्यवस्था गरेको 
छ । दईु आर्थचक वर्चमा संर्ीय र्वभाज्य कोर्बाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हनुे राजस्व बाुँडफाुँटको अनमुान िथा 
नेपाल सरकारको मध्यमकालीन खर्च संरर्नामा राजस्व बाुँडफाुँटका स्बन्त्िमा आगामी आर्थचक वर्चहरूमा 
उपलधि गराइन े गरी गररएको अनमुान एवं प्रिेपर् समेिका आिारमा मूल्य अर्भबरृ्द्ध कर िथा अन्त्ििःशलु्क 
बाुँडफाुँट रकमको अनमुान िथा प्रिेपर् गररएको छ। 

  
3.  त्मयसैगरी पवचिारोहर्, र्वद्यिु,् वन, खानी िथा खर्नज, पानी िथा अन्त्य प्राकृर्िक स्रोि बाट संकलन भएको रोयल्टी 

रकमको २५ प्रर्िशि स्बक्षन्त्िि प्रदेशले प्राप्त गने भएकाले आर्थचक वर्च २०७७।७८ मा प्राप्त हनुे रोयल्टीको 
रकम िथा नेपाल सरकारको मध्यमकालीन खर्च संरर्नामा रोयल्टी बाुँडफाुँटका स्बन्त्िमा आगामी आर्थचक 
वर्चहरूमा उपलधि गराइने गरी गररएको अनमुान एवं प्रिेपर् समेिका आिारलाई राजस्व अनमुान गदाच गर्ना 
गररएको छ। 

 

4. प्रदेश सरकार अन्त्िगचका र्नकायबाट सेवा सरु्विा उपलधि गराउुँदा िोर्कएको दर अनसुारको सेवा, शलु्क, दस्िरु, 
दण्ड, जररवाना, बेरूज ुलगायिका गैरकर रवजस्वका स्रोि, कृर्र् आयमा लाग्ने कर र स्थानीय िहसुँगको राजस्व 
स्बन्त्िी दोहोरो अर्िकार िेरर्भरका र्र जग्गा रक्षजिेशन शलु्क, सवारी सािन कर, र्वज्ञापन कर, मनोरञ् जन 
कर, पयचटन शलु्क, दहत्तर-बहत्तर शलु्कको र्वगि आर्थचक वर्चमा संकलन भएको रकम, आगामी आर्थचक वर्चमा 
हनुे आर्थचक र्क्रयाकलापको आिारमा आन्त्िररक राजस्वको अनमुान एवं प्रिेपर् गररएको छ।  

 
5.  नेपाल सरकारबाट आर्थचक वर्च २०७५।76 देक्षख आर्थचक वर्च 2077।78 स्म प्रदेश सरकारलाई 

हस्िान्त्िरर् भएका र आगामी र्दनहरुमा हस्िान्त्िरर् हनुे एवं नेपाल सरकारको मध्यमकालीन खर्च संरर्नामा 
उल्लेक्षखि रकम िथा सोको प्रिेपर्को आिारमा र्वत्तीय समानीकरर् अनदुान िथा सशिच अनदुान, समपूरक 
अनदुान र र्वशेर् अनदुान रकम समेि आगामी आर्थचक वर्च िथा पर्छल्ला दईु वर्चका लार्ग र्वत्तीय हस्िान्त्िरर्का 
रुपमा प्राप्त हनु ेअनमुान िथा आुँकलन गररएको छ। 

 

6.  अन्त्िर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोक्षजम नेपाल सरकारसुँग ऋर् र्लन सक्ने काननुी आिार एवं 
रार्िय प्राकृर्िक स्रोि िथा र्वत्त आयोगले र्निाचरर् गरेको सीमार्भर रहेर प्रदेश सरकारले र्लन सक्न ेआन्त्िररक 
ऋर् अनमुान िथा प्रिेपर् गररएको छ।  

 

उक्षल्लक्षखि आिारलाई र्वश्लरे्र् गदाच आगामी िीन वर्चको अवर्िमा कुल बजेट रू. ९९ अबच ४८ करोड ७६ लाख 
७७ हजार हनु े प्रिेपर् गररएको छ। जसमध्ये, र्ालिुफच  रू. ४३ अबच ३० करोड १६ लाख ४२ हजार, 
पुुँजीगििफच  रू. ५५ अबच ३९ करोड १६ लाख ३५ हजार र र्वत्तीयिफच  ७९ करोड ४४ लाख हनुे प्रिेपर् 
गररएको छ। कुल बजेटमा र्ाल ुर्वर्नयोक्षजि रकम कररब ४३.५२ प्रर्िशि, पूुँजीगि खर्चिफच  ५५.६८ प्रर्िशि र 
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र्वत्तीय व्यवस्थािफच  ०.८ प्रर्िशि रहेको छ। स्रोिमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनु ेर्वत्तीय समानीकरर् अनदुान 
रू .२३ अबच ४० करोड ३ लाख ७७ हजार, सशिच अनदुान रू. १३ अबच १९ करोड १० लाख ६ हजार, 
समपूरक अनदुान रू. २ अबच ७५ करोड ४० लाख २४ हजार, र्वशेर् अनदुान रू. १ अबच ७३ करोड ७ लाख 
२३ हजार, राजस्व बाुँडफाुँटबाट प्राप्त हनुे रू. २४ अबच ४ करोड ४१ लाख १८ हजार, रोयल्टी बापि प्राप् ि 
हनुे रू. ९४ करोड ५७ लाख ५० हजार, आन्त्िररक राजस्वबाट प्राप्त हनु ेरू. १५ अबच ७६ करोड २५ लाख 
व्यहोदाच न्त्यून हनु ेरकम पूर्िच गनच नगद मौज्दाि, आन्त्िररक ऋर् र नेपाल सरकारसुँग ऋर् र्लइने गरी अनमुान 
िथा प्रिेपर् गररएको छ। 

 

िार्लका २.2 र्रवर्ीय बजेट र्बर्नयोजन िथा स्रोि प्रिेपर् (प्रर्र्लि मूल्यमा) 
                                                                               (रू.हजारमा) 

र्स.नं. र्ववरर् 

मध्यमकालीन खर्च अनमुान 

आ.व. २०७८/७९ 
अनमुान 

आ.व. 
२०७९/८० को 

प्रिेपर् 

आ.व. २०८०/८१ 
को प्रिेपर् 

कुल अनमुान िथा 
प्रिेपर् 

१ कुल बजेट  ३००५६७०० 31559535 33137511.75 ९४७५३७४७ 

२ कुल राजस्व  १२९२७००० 13573350 14252017.5 ४०७५२३६८ 

२.१ राजस्व वाुँडफाुँट 
प्राप्त राजस्व 

७६२७००० 8008350 8408767.5 २४०४४११८ 

२.२  आन्त्िररक 
राजस्व  

५०००००० 5250000 5512500 १५७६२५०० 

२.३ रोयल्टी  ३००००० 315000 330750 ९४५७५० 

३ नपेाल सरकार 
बाट प्राप्त अनदुान  

 13,029,700  13681185 14365244.25 ४१०७६१२९ 

३.१ र्वत्तीय 
समानीकरर्  

    7,422,800  7793940 8183637 २३४००३७७ 

३.२ सशिच      4,184,300  4393515 4613190.75 १३१९१००६ 

३.३ र्वशेर्        549,000  576450 605272.5 १७३०७२३ 

३.४ समपूरक        873,600  917280 963144 २७५४०२४ 

४ कुल खर्च  ३००५६७०० 31559535 33137511.75 ९४७५३७४७ 

४.१ र्ाल ुखर्च  १३०८२०६७ 13736170 14422978.87 ४१२४१२१६ 

४.२ पुुँजीगि खर्च  १६७३४६३३ 17571365 18449932.88 ५२७५५९३१ 

४.३ र्वत्तीय खर्च २४०००० 252000 264600 ७५६६०० 

५ नगद मौज्दाि २१००००० 2205000 2315250 ६६२०२५० 
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६ ऋर् २०००००० 2100000 2205000 ६३०५००० 

६.१ आन्त्िररक ऋर्  १०००००० 1050000 1102500 ३१५२५०० 

६.२ नेपाल सरकारबाट 
ऋर् 

१०००००० 1050000 1102500 ३१५२५०० 

 
द्रिव्य: बजेट प्रिेपर् ५ प्रर्िशिले वरृ्द्ध हनुे अनमुान गररएको छ ।  

 

२.६ बजेट र्वर्नयोजन र प्रिेपर् बाुँडफाुँटको आिार  

२.6.1 प्राथर्मकिाको आिारमा बाुँडफाुँट  

िार्लका २.६.१:  प्राथर्मकिाको आिारमा िीन आर्थचक वर्चको बजेट अनमुान िथा प्रिेपर्         (रु. हजारमा 
प्रथार्मकिा क्रम कायचक्रम 

संख्या 
आ.व २०७८/७९ को 

व्यय अनमुान 
आ.व २०७९/८०  को 

खर्च  प्रिपेर् 
आ.व २०८०/८१  को खर्च  

प्रिपेर् 
रकम प्रर्िशि रकम प्रर्िशि रकम प्रर्िशि 

पर्हलो (P1)  ३००१५७७० ९९.८६ ३१५१६५५८ ९९.८६ ३३०९२३८५ ९९.८६ 
दोश्रो (P2)  ४०९३० ०.१४ ४२९७६ ०.१४ ४५१२४ ०.१४ 
संकेर्िकरर् नगररएको   ० ० ० ० ० ० 

ज्मा  ३००५६७०० १०० ३१५५९५३४ १०० ३३१३७५०९ १०० 
 

 

2.6.2 र्दगो र्वकास लक्ष्यको आिारमा बाुँडफाुँट 

lbuf] ljsf; nIo adf]lhd tLg cfly{s jif{sf] ah]6 cg'dfg tyf k|If]k0f tflnsf g+= @=$ df k|:t't ul/Psf]  

5 . 

 

िार्लका 2.६.२: र्दगो र्वकास लक्ष्यको आिारमा िीन आर्थचक वर्चको बजेट अनमुान िथा प्रिेपर् (रु. हजारमा) 

संके
ि नं 

र्दगो र्वकास लक्ष्य 

आ.व. २०७८/७९ को 
व्यय अनमुान  

आ.व. २०७९/८० को 
खर्च प्रिपेर् 

आ.व. २०८०/८१ को 
खर्च प्रिपेर् 

रकम  प्रर्िशि रकम  प्रर्िशि रकम  प्रर्िशि 

1 ;a} k|sf/sf ul/aLsf] cGTo १६९७८९६ 5.65 1782790 5.65 1871930 5.65 

2 z"Go ef]sd/L ४७४३७०० 15.78 4980885 15.78 5229929 15.78 

3 :j:y hLjg २८४३६४२ 9.46 2985824 9.46 3135115 9.46 

4 u'0f:t/Lo / hLjgko{Gt lzIff १८३७२४९ 6.11 1929111 6.11 2025567 6.11 

5 n}lËs ;dfgtf २९०५११ 0.97 305036 0.97 
320288.

4 
0.97 

6 
;a}sf nflu :jR5 kfgL / 

;/;kmfO 
१७१३४११ 5.70 1799081 5.70 1889036 5.70 

7 cfw'lgs pmhf{df ;a}sf] kx'Fr ६७८६४४ 2.26 712576 2.26 748205 2.26 

8 
;dfj]zL cfly{s j[l4 tyf dof{lbt 

sfd 
४६४६२३ 1.55 487854 1.55 512246.9 1.55 



28 
 

9 pBf]u, gjLg vf]h / k"jf{wf/ ९६१०००० 31.97 
1009050

0 
31.97 

1059502
5 

31.97 

10 c;dfgtf Go"gLs/0f ११३९११ 0.38 119606 0.38 125586.9 0.38 

11 lbuf] zx/ / a:tLx¿ २५१४३४१ 8.37 2640058 8.37 2772061 8.37 

12 lbuf] pkef]u tyf pTkfbg १५३०९७ 0.51 160751 0.51 
168789.

4 
0.51 

13 hnjfo' kl/jt{g lj?4 n8g] २१८३४४ 0.73 229261.2 0.73 240724.3 0.73 

14 ;fd'l›s ;|f]tsf] pkof]u ० 0.00 0 0.00 0 0.00 

15 e" ;tx ;|f]tsf] pkof]u ४६७१८८ 1.55 
490547.

4 
1.55 

515074.
8 

1.55 

16 
zflGtk"0f{, Gofok"0f{ / ;zQm 

;dfh 
१२३०९११ 4.10 

1292456.
6 

4.10 1357079 4.10 

17 lbuf] ljsf;sf nflu ;fem]bf/L ० 0.00 0 0.00 0 0.00 

  v'Ng g;Sg] 1479232 4.92 1553193.6 4.92 1630853 4.92 
  

ज्मा 
३००५६७०

० 

100.0
0 

31559535 
100.0

0 
33137512 

100.0
0 

 

gofF cfof]hgf÷sfo{qmd k|b]z सरकार / :yfgLo txnfO{ k|bfg ug]{ ljQLo ;dfgLs/0f tyf ;zt{ cg'bfg 

ljleGg k|s[ltsf x'g] / ;f]sf] hfgsf/L k|fKt gx'g]] Pjd\ ;fj{hlgs C0fsf] ;fFaf Jofh e'QmfgL nufgL gePsfn] 

lbuf] ljsf; nIosf] cfwf/df ;f+s]tLs/0f ubf{ ;dfj]z ul/Psf] 5}g . 

 

2.6.3 लैंर्गक संकेिको आिारमा बाुँडफाुँट 

लैंर्गक संकेि बमोक्षजम िीन आर्थचक वर्चको बजेट अनमुान िथा प्रिेपर् िार्लका नं. २.५ मा प्रस्ििु गररएको छ। 

 

िार्लका २.६.३: लैंर्गक संकेिको आिारमा िीन आर्थचक वर्चको बजेट अनमुान िथा प्रिेपर् 
-रू= हजारमा) 

संकेि नं. लैंर्गक संकेि 
आ.व. २०७८/७९ को व्यय अनमुान  

आ.व. २०७९/८० को खर्च 
प्रिपेर् 

आ.व. २०८०/८१ को खर्च 
प्रिपेर् 

रकम  प्रर्िशि रकम  प्रर्िशि रकम  प्रर्िशि 

1 
k|ToIf 

nfe 
१७५७८६७३ 58.49 18457607 58.49 19380487 58.49 

2 
ck|ToIf 

nfe 
८६०८८६१ 28.64 9039304 28.64 9491269 28.64 

3 t6:y ३८६९१६६ 12.87 4062624 12.87 4265756 12.87 

  ज्मा ३००५६७०० 100.00 31559535 100 33137512 100 

 

नयाुँ आयोजना÷कायचक्रम िथा स्थानीय िहलाई प्रदान गने र्वत्तीय समानीकरर् िथा सशिच अनदुान र्वर्भन्न प्रकृर्िका 
हनुे र सोको जानकारी हाल प्राप्त नहनुे हुुँदा उक्त बजेटलाई लैंर्गक संकेिका आिारमा साङ्केर्िकरर् गदाच समावेश 
गररएको छैन। 
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2.6.४ जलवाय ुपररविचन संकेिका आिारमा  बजेटको बाुँडफाुँट 

जलवाय ु पररविचन संकेि बमोक्षजम िीन आर्थचक वर्चको बजेट अनमुान िथा प्रिेपर् िार्लका नं. २.६ मा प्रस्ििु 
गररएको छ। 

 

िार्लका २.६.४: जलवाय ुपररविचन संकेिको आिारमा िीन आर्थचक वर्चको बजेट अनमुान िथा प्रिेपर्  

(रु. हजारमा)   

संकेि नं. 
जलवाय ु

पररविचन संकेि 

आ.व. २०७८/७९ को व्यय 
अनमुान  

आ.व. २०७९/८० को खर्च 
प्रिपेर् 

आ.व. २०८०/८१ को 
खर्च प्रिपेर् 

रकम  प्रर्िशि रकम  प्रर्िशि रकम  रकम  

1 k|ToIf nfe 14116397 46.97 14822217 46.97 15563328 46.97 
2 ck|ToIf nfe 7329171 24.38 7695630 24.38 8080411 24.38 
3 t6:y 8611132 28.65 9041689 28.65 9493773 28.65 

  ज्मा 30056700 100 31559535 100 33137512 100 
 

 

२.६.५ प्रदेश गौरवका आयोजना र रुपान्त्िरर्कारी आयोजनाका आिारमा बजेटको बाुँडफाुँट  
गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथमवर्ीय योजनामा उल्लेख भए अनसुार प्रदेश गौरवका आयोजना र प्रदेशका 
रुपान्त्िरर्कारी आयोजनाको आिारमा र्रवर्ीय खर्चको अनमुान िथा प्रिेपर् गररएको छ ।  
 

२.६.६ कोर्भड-१९ ले पारेको प्रभावको आिारमा बाुँडफाुँट 

कोर्भड-१९ को असर र अथचिन्त्रमा पने प्रभाव हाल यर्कन गनच नसर्कएकोले आर्थचक वर्च ०७७/७८ को लार्ग 
व्यवसाय जीवन रिा कोर्, व्यवसार्यक िथा प्रार्वर्िक िार्लम, रोगको रोकथाम, र्नयन्त्रर् र उपर्ार, त्मयस्िै कृर्र् 
िफच  कोर्भड लक्षिि कायचक्रम र र्नवाचर्न िेर पूवाचिार र्वकास कायचक्रम समेि गरी समग्रमा रु. ३ अबच  ८६ करोड 
७८ लाख खर्चको अनमुान गररएको छ| त्मयसैगरी कोराना जस्िै अन्त्य महामारीको लार्ग आकक्षस्मक कोर्को लार्ग 
पर्छल्ला दईु आर्थचक वर्च ०७८/७९ र ०७९/८० को लार्ग रु. १-१ अबच  गरी ज्मा रु. २ अबचको प्रिेपर् 
गररएको छ | समग्रमा िीन आर्थचक बर्चको लार्ग रु. ५ अबच  ८६ करोढ ७८ लाख हनुे अनमुान गररएको छ।  
 

२.६.७. प्रदेशका मखु्य आयोजनाको र बहवुर्ीय ठेक्का लागेका आयोजना आिारमा बाुँडफाुँट 

प्रदेशका मखु्य आयोजनाहरुको आिारमा मन्त्रालयगि आर्थचक वर्च २०७७/७८ को खर्च अनमुान र बाुँकी दईु 
आर्थचक वर्च २०७८/७९ र ०७९/८० को खर्च प्रिेपर् गररएको छ।  

२.६.८ मन्त्रालयगि र स्थानीय िहगिका आिारमा बाुँडफाुँट 

मन्त्रालयगि/र्नकायगि र्रवर्ीय कुल बजेट, र्ाल ुिथा पुुँजीगि खर्चको अनमुान एवं प्रिेपर् िार्लका २.७.१ मा 
समावेश गररएको छ। स्थानीय िहमा हस्िान्त्िरर् हनुे अनदुान र साुँवा धयाज भकु्तानी, अदालिको आदेश र फैसला 
अनसुार र्िनुच पने रकम िथा अथच र्वर्विको स्रोिगि र र्ाल ुप ुुँजीगि खर्चको अनमुान र प्रिेपर् अनसूुर्ी मा समावेश 
गररएको छ। 
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िार्लका २.७.५ :  मन्त्रालयगि/र्नकायगि र्रवर्ीय बजेट प्रिेपर्को र्ववरर् (प्रर्र्लि मूल्यमा) 

अनदुान 
संख्या 

मन्त्रालय/र्नकाय 
आ.व. २०७८/७९ को अनमुान आ.व. २०७९/८० को प्रिपेर् आ.व. २०८१/८२ को प्रिपेर् 

र्ाल ु पुुँजीगि कुल र्ाल ु पुुँजीगि कुल र्ाल ु पुुँजीगि कुल 

२०२ प्रदेश सभा व्यवस्थार्पका १४७७८४ १२४२८ १६०२१२ 155173 13049 168223 162932 13702 176634 

२१० प्रदेश लोक सेवा आयोग ७४२२७ ६००० ८०२२७ 77938 6300 84238 81835 6615 88450 

२१६ मखु्य न्त्यायार्िवक्ता 
कायाचलय 

१३८८२ १००० १४८८२ 14576 1050 15626 15305 1103 16407 

३०१ मखु्यमन्त्री िथा 
मक्षन्त्रपररर्द्को कायाचलय 

१९६०८६१ २०६००० २१६६८६१ 2058904 216300 2275204 2161849 227115 2388964 

३०५ अथच मन्त्रालय १६००९४ १३२०० १७३२९४ 168099 13860 181959 176504 14553 191057 

३०७ पयचटन, उद्योग, वाक्षर्ज्य िथा 
आपूर्िच मन्त्रालय 

१८८२४१ २५९८०५ ४४८०४६ 197653 272795 470448 207536 286435 493971 

३१२ भरू्म व्यवस्था, कृर्र्, 

सहकारी िथा गररबी 
र्नवारर् मन्त्रालय 

१८६४०५५ २६२५४५ २१२६६०० 1957258 275672 2232930 2055121 289456 2344577 

३१४ कानून, सञ्चार िथा प्रदेश 
मार्मला मन्त्रालय 

७४२४० ८१४००० ८८८२४० 77952 854700 932652 81850 897435 979285 

३२० वन, वािावरर् िथा 
भसंूरिर् मन्त्रालय 

६०४७६६ २९१७१७ ८९६४८३ 635004 306303 941307 666755 321618 988373 

३३७ भौर्िक पूवाचिार, सहरी 
र्वकास िथा यािायाि 
व्यवस्था मन्त्रालय 

३६०९६८ ८१२५८८३ ८४८६८५१ 379016 8532177 8911194 397967 8958786 9356753 

३४० उजाच, जलस्रोि िथा 
खानेपानी मन्त्रालय 

२६६५३१ ४३७६६०० ४६४३१३१ 279858 4595430 4875288 293850 4825202 5119052 
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३५० क्षशिा, संस्कृर्ि, र्वज्ञान 
प्रर्वर्ि िथा सामाक्षजक 
र्वकास मन्त्रालय 

१२७२७४७ ८७२१७० २१४४९१७ 1336384 915779 2252163 1403204 961567 2364771 

३५१ यवुा िथा खेलकुद 
मन्त्रालय 

१९११४२ १०७८०० २९८९४२ 200699 113190 313889 210734 118850 329584 

३५५ स्वास्थ्य िथा जनसंख्या 
मन्त्रालय 

१८१६४४० ३२७८१८ २१४४२५८ 1907262 344209 2251471 2002625 361419 2364044 

३९१ प्रदेश नीर्ि िथा योजना 
आयोग 

२७२५७ ७४९९ ३४७५६ 28620 7874 36494 30051 8268 38318 

५०१ अथच-र्वत्तीय व्यवस्था   २४०००० २४०००० 0 252000 252000 0 264600 264600 

५०२ अथच-आन्त्िररक ऋर् भकु्तानी ५०००   ५००० 5250 0 5250 5513 0 5513 

६०१ कमचर्ारी सरु्विा िथा 
सेवार्नवतृ्त सरु्विा 

३०००   ३००० 3150 0 3150 3308 0 3308 

६०२ अथच र्वर्वि २१००८३२ १०५०१६८ ३१५१००० 2205874 1102676 3308550 2316167 1157810 3473978 

८०१ स्थानीय िह १९५००००   १९५०००० 2047500 0 2047500 2149875 0 2149875 

  ज्मा १३०८२०६७ १६९७४६३३ ३००५६७०० 13736170 17823365 31559535 14422979 18714533 33137512 
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२.७ अन्त्िरसरकारी र्वत्त हस्िान्त्िरर्को अनमुान र प्रिपेर्  

प्रदेश सरकारबाट स्थानीय िहमा िीन आर्थचक वर्चमा हस्िान्त्िरर् हनुे अनदुान र राजस्व बाुँडफाुँटको अनमुान िथा 
प्रिेपर् िार्लका नं. २.८ मा प्रस्ििु गररएको छ । 

 

िार्लका २.७.१: स्थानीय िहमा हनु ेर्वत्त हस्िान्त्िरर् र राजस्व बाुँडफाुँटको िीन आर्थचक वर्चको अनमुान िथा प्रिपेर् 
(प्रर्र्लि मूल्यमा)                                                         (रु. हजारमा)          

अनमुान िथा प्रिपेर् 
राजस्व 
बाुँडफाुँड 

र्वत्तीय समानीकरर् 

अनदुान 
सशिच अनदुान 

समपूरक 
अनदुान 

र्वशेर् अनदुान 

आ.व. २०७८/७९ को अनमुान ६००००० ११००००० २३५०० ५११५०० ११५००० 

आ.व. २०७९/८० को प्रिेपर् ६३०००० 1155000 24675 537075 120750 

आ.व. २०८०/८१ को प्रिेपर् ६६१५०० 1212750 25908 563928 126787 

ज्मा १८९१५०० ३४६७७५० ७४०८४ १६१२५०४ ३६२५३८ 

 

२.८  मध्यमकालीन खर्च संरर्नामा व्यवस्था गररएका पररच्छेद र अनसूुर्ी हरु  

आर्थचक वर्च २०७८/७९ को र्वर्नयोजन र पर्छल्लो दईु वर्चको प्रिेपर् र्वर्य िेरगि नर्िजा, र्वर्य िरेगि 
कायचक्रम िथा आयोजनाको र्ववरर्, अपेक्षिि उपलक्षधि र र्वर्य िेरगि अनमुार्नि बजेट पररच्छेद ३ देक्षख पररच्छेद 
७ स्म प्रस्ििु गररएको छ। त्मयसैगरी प्रदेश गौरवका आयोजना, मखु्य मखु्य कायचक्रम, बहवुर्ीय ठेक्का सरु्नक्षिि 
गररएका योजना, स्थानीय िहको अनदुान िथा अथच र्वर्विको र्रवर्ीय खर्च र श्रोि र पार्लकागि अनदुान र अथच 
र्वर्विको खर्च अनमुान िथा प्रिेपर् अनचु्छेद १ देक्षख ६ स्म प्रस्ििु गररएको छ। 
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पररच्छेद ३ 

भरू्म व्यवस्था, कृर्र् िथा सहकारी 

३.१ पषृ्ठभरू्म 
गण्डकी प्रदेशमा समरृ्द्धका मखु्य स्वाहक मध्ये कृर्र् एक महत्मवपूर्च िेर हो। उत्मपादन िथा उत्मपादकत्मव वृर्द्ध, 

व्यवक्षस्थि आवास व्यवस्थापन माफच ि ् आर्थचक सामाक्षजक रूपान्त्िरर्को लार्ग भरू्मको समकु्षर्ि उपयोग एवम ्
व्यवस्थापन गनुच आवश्यक छ। भरू्मको पहुुँर्मा रहेको असमानिा,  भरू्मको खण्डीकरर् एवम ् गैर-उत्मपादनमूलक 
िेरमा यसको प्रयोगको कारर्ले भरू्म स्रोिको अर्िकिम सदपुयोग हनु सर्करहेको छैन। कृर्क वगचको भरू्ममा पहुुँर्, 

अव्यवक्षस्थि बसोबास व्यवस्थापन, व्यवक्षस्थि शहरीकरर्, भरू्महीन िथा सकुु्बासीको बसोबासको समकु्षर्ि व्यवस्थापन, 
जीर्वकोपाजचनको प्रबन्त्ि गदै सामाक्षजक न्त्याय र समरृ्द्धका लार्ग भरू्मको वैज्ञार्नक व्यवस्थापन गनुच आवश्यक छ। 
कृर्र्योग्य भरू्म बाुँझो रहन,ु कृर्कलाई र्वत्तीय सेवा सवचसलुभ रूपमा उपलधि नहनु,ु, उन्नि प्रर्वर्ि िथा कृर्र् उत्मपादन 
सामाग्रीहरूको उपलधििा नहनु,ु मूल्य शंृ्रखलाका पार िथा कायचहरूबीर् कायचगि समन्त्वयको अभाव, र्संर्ाई र सडक 
लगायिका कृर्र् पूवाचिारहरूको कमीले गदाच कृर्र् िेरको अपेक्षिि र्वकास हनु सकेको छैन।  
 

सहकारीको उपयोग र उपादेयिा बारेमा आम नागररकमा पयाचप्त जानकारी नहनु,ु सहकारी संर्संस्थामा अनशुासन िथा 
सशुासनको अवस्था कमजोर हनु ुर सहकारी िेरमा संकर्लि पूुँजीको उत्मपादनशील िेरमा न्त्यून पररर्ालन हनु ुजस्िा 
कारर्ले आर्थचक िथा सामाक्षजक रूपान्त्िरर्मा सहकारी िेरको योगदान सन्त्िोर्जनक रहेको देक्षखदैन। र्यनै 
र्वर्यहरूलाई यथोक्षर्ि स्बोिन गनचको लार्ग प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्ीय योजना िथा वार्र्चक र्वकास कायचक्रम बमोक्षजम 
भरू्म व्यवस्था, कृर्र् िथा सहकारी िेरलाई प्राथर्मकिामा राखी गररबी न्त्यूनीकरर् एवम ्प्रदेशको समरृ्द्धको आिार 
ियार गनच आगामी िीन वर्चका लार्ग मध्यमकालीन खर्च संरर्ना ियार गररएको छ। 

 

३.२ र्नुौिी र अवसर  
र्नुौिी  

कृर्र् िेरको श्रम अभावलाई स्बोिन गनुच, जग्गाको खण्डीकरर्, र्डेरीकरर् र जग्गा बाुँझो राख् न े प्रवकृ्षत्तलाई 
र्नरूत्मसार्हि गनुच, र्संर्ाइको सरु्विा उपलधि गराउन,ु स्थानीय खाद्यान्न उपयोग बढाउन,ु खाद्य संस्कृर्िलाई पररविचन 
गनुच, कृर्र् िथा पशपुन्त्छी िेरमा लगानी वृर्द्ध गने, कृर्र् ऋर् र बीमालाई सरल र सहज बनाउन,ु  कृर्र् िथा पशपुन्त्छी 
प्रसार सेवामा कृर्कको पहुुँर्मा वृर्द्ध गनुच र मूल्य शंृ्रखलाका कायचमा समन्त्वय गरी कृर्र्को व्यावसायीकरर् िथा 
औद्योगीकरर् गनुच कृर्र् र्वकास स्बन्त्िी र्नुौिी रहेका छन।्स्वस्थ र गरु्स्िरीय पशपुन्त्छी उत्मपादन बढाउन,ु स्वस्थिा 
प्रमार्ीकरर्, पशपुन्त्छीजन्त्य रोग र प्रकोपको न्त्यूनीकरर्का लार्ग अस्पिाल िथा प्रयोगशालाको र्नमाचर् र 
पशपुन्त्छीजन्त्य उत्मपादनको प्रयोगबाट मानव शरीरमा सने रोगको र्नयन्त्रर् गनुच पशपुन्त्छी िेरमा र्नुौिी रहेका छन।् 
भरू्म व्यवस्था िफच  संर् र स्थानीय िहसुँग समन्त्वय, सहकायच र साझेदारीका आिारमा भ-ूउपयोग नीर्िको िजुचमा गने। 
सरुक्षिि बस्िी र्वकास, प्रादेक्षशक भ-ूउपयोग सूर्ना प्रर्ालीको लार्ग प्रर्वर्िको प्रयोग गरी भ-ूसूर्ना ियार गनुच मखु्य 
र्नुौिी रहेको छन।् 
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गररब र गररबीको स्पि पर्हर्ान िथा पररभार्र्ि गनुच, भौगोर्लक, जािीय र आय वगचमा रहेको गररबीको अवस्थामा 
उल्लेख्य रूपमा कमी ल्याउन ुर्नुौिीपूर्च रहेको छ। प्राकृर्िक र्वपद्  र जलवाय ुपररविचनको प्रभावबाट आउन सक्ने 
जोक्षखमले गररबीको दायरालाई न्त्यूनीकरर् गने कायच पर्न र्नुौिीपूर्च छ। सहकारी िेरमा रहेको पुुँजीलाई 
उत्मपादनशील िेरमा पररर्ालन गनुच, सहकारी संस्थाहरूमा सीमान्त्िकृि,् र्वपन्न र बक्षञ्चिीकरर्मा परेका वगच समदुायलाई 
समेटी समावेशी बनाउन,ु सहकारी िेरका प्रमखु र्नुौिीका रूपमा रहेका छन।् 

 

अवसर 

भौगोर्लक र जैर्वक र्वर्वििाका संभावना रहन,ु कृर्र् र्वकास रर्नीर्िको कायाचन्त्वयन, कृर्र्जन्त्य पदाथचको मागमा 
र्नरन्त्िर वृर्द्ध हनु,ु कृर्र् सडक,  र्संर्ाई,  र्वद्यिु,्  कृर्र् ऋर्, कृर्र् बीमा जस्िा सरु्विाहरू वृर्द्ध हुुँदै जान,ु प्रागंाररक 
कृर्र् प्रर्ि आम उपभोक्तको सजगिा बढ्न ुजस्िा अवसर कृर्र् िेरमा रहेका छन।् पशपुन्त्छी व्यवसाय र्वकास िफच  
र्वदेशबाट फर्कच एका यवुाको सीप, ज्ञान, पुुँजी र उन्नि प्रर्वर्िसर्हि पशपुन्त्छीजन्त्य व्यावसायमा आकर्र्चि हनु,ु 
पशपुन्त्छीजन्त्य उत्मपादनको बजार र्वस्िारको लार्ग दवैु र्छमेकी देशमा स्भावना रहन,ु माछामास ु िथा दगु्ि जन्त्य 
वस्िहुरूको उपभोग वृर्द्ध हुुँदै जान ुजस्िा अवसर रूपमा रहेका छन।्भरू्म व्यवस्था िफच  भरू्म, भरू्मस्रोि र प्राकृर्िक 
स्रोि एवम ्सािनको संरिर् िथा उपयोग गने प्रयाप्त अर्िकार, र्दगो शहरीकरर् र सरुक्षिि एवम ् एकीकृि ् बस्िी 
र्वकासको अर्भयान जस्िा अवसर रहेका छन।् 

 

सहकारी िेरलाई िीनख्बे अथचिन्त्रको महत्मवपूर्च ख्बाको रूपमा स्वीकार गनुच, शासकीय संरर्नामा सहकारी िेरको 
प्रभावकारी ढंगले पररर्ालन गनच सक्न ुदगुचम िथा ग्रामीर् िेरस्म सहकारी संस्थाहरूको र्वस्िार हनु,ु यस िेरमा 
रहेको ठूलो पुुँजीलाई उत्मपादनशील एवम ्व्यावसार्यक िेरमा पररर्ालन गरी गररबी न्त्यूनीकरर् गनच सर्कने स्भावना 
रहेको छन।् गररबी र्नवारर्का लार्ग रार्िय प्रर्िबद्धिा , भरू्म लगायिका उपलव्ि प्राकृर्िक स्रोि र सािनको 
उपलव्ििा, र्वकासका पवुाचिारमा ठुलो मारामा िीन िहका सरकारको लगानी, र्वप्ररे्र् आयमा र्नरन्त्िर वृर्द्ध, वैदेक्षशक 
रोजगारीबाट हार्सल गरेको ज्ञान र सीपको प्रयोग, र्वत्तीय सािरिा, र्वत्तीय पहुुँर् र र्वत्तीय समावेशीकरर्का कायचक्रम, 
एकीकृि ् र सदुृढ गररबी लक्षिि सामाक्षजक संरिर्का कायचक्रम र क्षस्थर सरकार सर्हिको शासकीय सवलीकरर्ले 
गररबी र्नवारर्का लार्ग अवसर रहेको छ।  
 

३.३ सोर् 

 प्रदेशलाई कृर्र्मा आत्ममर्नभचर बनाउुँदै खाद्य स्प्रभिुा र खाद्य िथा पोर्र् सरुिाको प्रत्मयाभरू्ि। 

 पशपुन्त्छी िथा मत्मस्य िेरको र्वकास माफच ि ्समदृ्ध प्रदेश र्नमाचर्मा सहयोग गने। 

 गण्डकी प्रदेशमा खाद्य िथा पोर्र् सरुिा सरु्नक्षिि गने। 

 भरू्मको वैज्ञार्नक व्यवस्थापन गरी सामाक्षजक न्त्यायमा आिाररि भ-ूस्वार्मत्मव स्थापना गराउने। 

 सहकारी पररर्ालन गरी समाजवाद उन्त्मखु समरृ्द्ध हार्सल गनच टेवा परु् याउने।  

३.४ लक्ष्य  
 कृर्र्को याक्षन्त्रकीकरर्, औद्योगीकरर् र व्यावसायीकरर्को माध्यमबाट उच्र् उत्मपादन र उत्मपादकत्मव वृर्द्ध गने। 
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 स्वच्छ एवम ्गरु्स्िरीय पशपुन्त्छी िथा मत्मस्यजन्त्य उत्मपादनमा गण्डकी प्रदेशलाई आत्ममर्नभचर बनाई खाद्य िथा 
पोर्र् सरुिर्मा सहयोग गने । 

 गण्डकी प्रदेशका नागररकको खाद्य सरुिा िथा पोर्र्को क्षस्थर्िमा सिुार ल्याउन।े 

 भरू्म र भउूपयोग प्रर्ालीलाई प्रदेशको दीर्चकालीन र्हि अनरुूप समरृ्द्धको संवाहकको रूपमा र्वकास गने। 

 भरू्म र भउूपयोग प्रर्ालीलाई प्रदेशको दीर्चकालीन र्हि अनरुूप समरृ्द्धको संवाहकको रूपमा र्वकास गने। 

 स्थानीय, श्रम, सीप, पुुँजी, प्रर्वर्ि, ज्ञान र बजारको अर्िकिम पररर्ालन गरी उत्मपादन र उत्मपादकत्मवमा गरु्स्िरीय 
वृर्द्ध गदै आयािमा न्त्यूनीकरर् गने। 

 

३.५ उद्दशे्य 
३.५.१ कृर्र् र्वकास 

 उच्र् उत्मपादन र उत्मपादकत्मव हार्सल गरी कृर्र् उपजमा आत्ममर्नभचर प्रदेश बनाउन।ु  
 कृर्र्लाई नाफामूलक, गरु्स्िरीय, र्दगो एवम ्व्यावसार्यक प्रर्ालीमा रूपान्त्िरर् गनुच। 

 कृर्र् उद्यमी िथा उद्योगको र्वकास गरी आय िथा रोजगारी वृर्द्ध गनुच। 

 कृर्र् उत्मपादनलाई वािावरर् मैरी बनाउन।ु  

 कृर्र्लाई पयचटनसुँग जोड्दै आय िथा रोजगारीका अवसर वृर्द्ध गरी गररबी न्त्यूनीकरर्मा सहयोग गनुच। 

 

३.५.२ पशपुन्त्छी िथा मत्मस्य र्वकास 

 प्रदेशलाई पशपुन्त्छीजन्त्य िथा मत्मस्यजन्त्य उत्मपादनमा आत्ममर्नभचर बनाई र्नयाचि प्रवद्धचन िथा आयाि प्रर्िस्थापन गनुच । 

 पशपुन्त्छी िथा मत्मस्यपालन व्यवसायलाई प्रर्वर्ियकु्त, पररर्ाममखुी, व्यावसार्यक र प्रर्िस्पिी बनाउन।ु 

 पशपुन्त्छी िथा मत्मस्यपालनलाई मर्हला, यवुा िथा सबै वगचको स्वरोजगारको माध्यमका रूपमा र्वकर्सि गदै 
आयआजचनको र्दगो स्रोिको रूपमा र्वकास गनुच। 

 पशपुन्त्छी, माछा र पशपुन्त्छीजन्त्य िथा मत्मस्यजन्त्य पदाथचवाट मानव स्वास्थ्यमा पनच सक्ने नकारात्ममक असर 
न्त्यूनीकरर् गनुच। 

 

३.५.३ खाद्य सरुिा िथा पोर्र् 

 खाद्य सरुिा िथा पोर्र्को दृर्िले जोक्षखममा रहेका िेर र समूहहरूको पर्हर्ान गरी कुपोर्र् केक्षन्त्द्रि कायचक्रम 
कायाचन्त्वयन गनुच।  

 कृर्र् िथा पशजुन्त्य उत्मपादनमा बरृ्ि  गरी खाद्य िथा पोर्र् उपभोग क्षस्थर्िमा सिुार ल्याउन।ु 

 खाद्य सरुिा िथा पोर्र् स्बन्त्िी आवश्यक पूबच ियारी गरी संकटको बेला खाद्यमा गररब िथा सीमान्त्िकृि ्
समदुायको र्नयर्मि पहुुँर् परु् याउन।ु 

३.५.४ भरू्म व्यवस्थापन 

 वैज्ञार्नक भ-ूउपयोग प्रर्ाली लागू गरी भरू्म स्रोिको र्ववेकशील प्रयोगको वािावरर् सजृना गनुच। 

 र्वकास र्नमाचर्का लार्ग आवश्यक नाप, नक्सा िथा भौगोर्लक सूर्ना सवचसलुभ बनाउन।ु  
 भरू्म व्यवस्थापन स्बन्त्िी सेवालाई सरल, सहज, पारदशी र प्रभावकारी बनाउन।ु 
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३.५.५  सहकारी िथा गररबी र्नवारर् 

 सहकारी िेरमा सशुासन कायम गनुच। 

 सहकारीको स्रोि पर्हर्ान गरी उत्मपादनको िेरमा लगानी गनुच। 

 स्वरोजगार एवम ्रोजगार सजृना गरी गररबी न्त्यूनीकरर् गनुच। 

 

३.६ र्वर्य िेरगि नर्िजा सूर्क र लक्ष्य 
३.६.१ कृर्र् र्वकास 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्र.सं.  सूर्क इकाई 
आ.व. 

२०७७/७८ 
को उपलक्षधि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१ कृर्र्मा कुल लगानी  
रू. 
(करोडमा) 

130 140 160 200 

२ 

कृर्र् व्यवसायमा थप रोजगारी 
र्सजचना 

संख्या 
(हजारमा)  

9 10 11 12 

३ 

र्संक्षर्ि िेर र्वस्िार (आिरु्नक िथा 
साना र्संर्ाइ) 

हेक्टर 125 150 150 150 

४ 

कृर्र् व्यवसायमा संलग्न कुल सर्क्रय 
कृर्क समूह, सर्मर्ि र सहकारी 

संख्या  605 635 670 700 

५ 

कोल्ड स्टोर िथा कोल्डरुमको 
र्नमाांर् िथा संर्ालन 

संख्या 24 15 20 20 

६ 

बजार केन्त्द्रहरूको स्थापना िथा 
संर्ालन 

संख्या 15 15 18 20 

७ प्रशोिन केन्त्द्र स्थापना र संर्ालन संख्या 5 6 6 6 

८ जलवायमैुरी कृर्र् गाउुँ  संख्या 87 51 15 0 

९ मोडल फामच संख्या 299 500 500 500 

१०  
क्पोस्ट मल र बायोर्ारको 
उत्मपादन  

संख्या  1 1 १  १  

११  खाद्यन्न बैंकको स्थापना  संख्या  ०  ११  ११  ११  
12 धलक र्वकास कायचक्रम संख्या 81 32 20 10 
१3  बीउ उत्मपादन कायचक्रम हेक्टर 0 130 130 130 
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३.६.२ पशपुन्त्छी िथा मत्मस्य र्वकास 

 

 

३.६.३ खाद्य सरुिा िथा पोर्र् 

क्र.सं. सूर्क इकाई 
आ.व. 

२०७७/७८ 
को उपलक्षधि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१ आ्दानीको दईु–र्िहाइभन्त्दा बढी 
खानामा खर्च गने जनसङ्क्ख्या  

प्रर्िशि 38 36 34 32 

२ र्रम खाद्य असरुक्षिि र्रिरुी   प्रर्िशि 5 4 3 2 

३ प्रर्िव्यक्षक्त प्रर्ि वर्च खाद्यान्न 
उपलधििा  

के जी 248 2५५ 2६0 300 

4 खाद्यान्न बाली उत्मपादन प्रर्िवर्च मे. टन     

क्र.सं. सूर्क इकाई 

आ.व. 
२०७७/७
८ को 
उपलक्षधि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८
/७९ 

२०७९/८
० 

२०८०/
८१ 

१  पशपुन्त्छी िथा मत्मस्य र्वकासमा लगानी रू. (करोड) 76 82 95 110 

   २ पशपुन्त्छी व्यवसायमा थप रोजगारी सजृना संख्या 
(हजारमा) 

6 7 8 9 

३  पशपुन्त्छी पालनमा संलग्न कुल सर्क्रय 
कृर्क समूह, सर्मर्ि र सहकारी संस्था 

संख्या  710 750 800 850 

४  कृर्रम गभाचिान (नश्ल सिुारको लार्ग) संख्या 
(हजारमा) 

66 72 80 90 

५  उन्नि र्ाुँसले ढार्कएको िेरफल हेक्टर 560 600 650 700 

६  वार्र्चक र्ाुँसको बीउ उत्मपादन मे.टन. 125 140 160 180 

७  सिुार गररएको मास/ुडेरी पसल संख्या 55 40 35 35 

८  पशपुन्त्छीमा खोप सेवा संख्या 
(लाखमा) 

12 18 24 36 

९  उन्नि नश्लका पाडी बाच्छी हकुाचउने संख्या 1900 1900 2200 2500 
10 पशपुन्त्छीको र्नदान िथा उपर्ार सेवा संख्या 

(लाखमा) 
1.2 1.5 2.1 2.8 

11 पशपुन्त्छी पकेट  संख्या 25 17 20 25 
12 मोडल फामच  संख्या 235 400 400 400 

13 मूल्य शृ्रङ खलामा आिाररि उद्योग संख्या 4 4 4 4 

1४ दगु्ि क्षर्स्यान केन्त्द्र  संख्या 10 16 18 20 

१५  ग्रार्मर् गररवी र्नवारर् र्वकास कायचक्रम  संख्या   १  १  १  



38 
 

क्र.सं. सूर्क इकाई 
आ.व. 

२०७७/७८ 
को उपलक्षधि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१ 
२ 

३ 

४ 

िान मे. टन 441488 454732 468375 480425 

गहुुँ  मे. टन 84935 85784 86213 86644 

मकै  मे. टन 463603 472875 480286 487108 

कोदो मे. टन 90964 91418 91875 92335 

5 दलहन ज्मा  मे. टन 20267 20672 21085 21507 

6 िेलहन मे. टन 13679 13747 13816 13885 

७ आल ु मे. टन 239146 258277 27993 31352 

८ िरकारी मे. टन 302333 311402 342542 376799 

९ फलफूल (स्याउ र सनु्त्िला) मे. टन 66705 70039 74542 80425.6 

१२ मसला बाली मे. टन 46115 46576 47041 47512 

११ मह उत्मपादन मे. टन 260 266 272 280 

१२ च्याउ मे. टन 280 290 302 315 

१३ दूि  मे.टन. 288829 284606 300497 312517 
1४ माछा मे.टन. 1316 1400 1520 1700 
1५ मास ु मे.टन. 43171 44334 46095 48542 
१६ अण्डा गोटा 

(हजारमा) 
139389 142182 145520 149821 

 

 

३.६.४ भरू्म व्यवस्था 

क्र.सं. 
 

सरु्क 
 

इकाई  

आ.व. 
२०७७/७८ 
को उपलक्षधि  

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१ नाप नक्सा िथा भरू्म व्यवस्थापनमा 
िार्लम प्राप्त जनशक्षक्त 

 संख्या  
8 12 15 18 

२ र्प्रर्सजन फार्मचङ पटक 0 0 ० २ 
3 र्क्लाबन्त्दी प्रवद्धचन हेक्टर 140 100 150 175 
4 जग्गा एकीकृि ्गरी वस्िी र्वकास 

कायचक्रम 
संख्या 

1 2 2 2 

5  र्कत्ता नापी नक्सामा सावचजर्नक 
सडक (क्िीमा ६ र्मटर र्ौडाई 
भाएका) अद्यावर्िक गने 

र्क.र्म. 
300 600 600 600 
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३.६.५ सहकारी 

क्र.सं 

 

सूर्क इकाइ 

आ.व. 
२०७६/७७ 
को उपलक्षधि 

आ.व. 
२०७७/७८ 
को उपलक्षधि 

 मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१ सहकारी संर् र 
संस्था 

संख्या 
3503 

     

२ सहकारी 
संर्संस्थाको कुल 
सदस्यिा 

संख्या (हजारमा) 
779.25 

     

3 सहकारीको कृर्र् 
िेरमा लगानी 

प्रर्िशि 

10 
     

4 सहकारी 
संर्संस्थाको ऋर् 
लगानी 

रू (अबचमा) 
40.5 

     

5 सहकारी 
व्यवस्थापन 
िार्लम  

जना 
0 

     

6 COPOMIS मा 
िथ्याङ्क 
अद्यावर्िक गने 
सहकारी 

संख्या 

90 
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३.७ कायचक्रम/आयोजनाको संक्षिप्त र्ववरर् 

३.७.१ कृर्र् र्वकास 

ब.उ.शी.नं.2 कायचक्रम/आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट् याइुँ 
आयोजना 
अवर्ि 

लागि रू 
लाखमा 

आगामी िीन वर्चको उपलक्षधि सूर्क 

 भरू्म व्यवस्था, कृर्र् 
िथा सहकारी 
मन्त्रालय 

 िेरगि प्रादेक्षशक नीर्ि, 
ऐन, मापदण्ड िथा 
कायचर्वर्ि िजुचमा 

 िेरगि र्वकास  योजना 
िजुचमा, कायाचन्त्वयन, अनगुमन 
िथा मूल्यांकन 

 संर्ीय िथा स्थानीय 
सरकारहरूसुँग समन्त्वय 
िथा सहजीकरर् 

३ वर्च ५०  भ ूउपयोग नीर्ि, भरू्म बैंक स्बन्त्िी नीर्ि, वसोवास व्यवस्थापन नीर्ि, गठुी जग्गा संरिर् 
नीर्ि, प्रांगररक कृर्र् र्वकास नीर्ि, प्रादेक्षशक पशपुन्त्छी र्वकास नीर्ि, गररबी र्नवारर् नीर्ि, 

सहकारी नीर्ि िजुचमा भएको हनुे । 

 भ ू उपयोग ऐन, कृर्र् व्यावसाय प्रवद्धचन ऐन, र्वर्ार्द व्यवस्थापन स्बन्त्िी प्रादेक्षशक ऐन 
िजुचमा भएको हनुे। 

 बाुँझो जग्गा प्रयोग स्बन्त्िी कानून, र्रजग्गा हस्िान्त्िरर् स्बन्त्िी प्रदेश स्िरीय मापदण्ड, 

सरकारी जग्गा भाडामा र्दने िथा उपयोगमा लैजाने स्बन्त्िी कायचर्वर्ि िथा मापदण्ड, 

जग्गाको हालसार्वक स्बन्त्िी प्रदेश स्िरीय मापदण्ड िथा कायचर्वर्ि र्नमाचर्, जग्गािनी 
प्रमार् पूजाच र्विरर् स्बन्त्िी मापदण्ड, प्रांगाररक कृर्र् उत्मपादन िथा बजार व्यवस्थापन  

कायचर्वर्ि ियारी, कृर्र् व्यवसाय जोक्षखम  िथा प्रकोप न्त्यूनीकरर् कोर्  संर्ालन कायचर्वर्ि, 
खाद्यान्न गरु्स्िर िथा मापदण्ड र्निाचरर् स्बन्त्िी कायचर्वर्ि िजुचमा, मास ुगरु्स्िर र्नयमन 
कायचर्वर्ि िथा प्रदेक्षशक जनुोर्टक रोग र्नयन्त्रर् रर्नीर्ि र्नमाचर् भएको हनुे। 

 उल्लेक्षखि िेरहरूको नीर्िगि, संस्थागि िथा कायचगि रूपमा संर्ीय सरकार, प्रादेश 
मन्त्रालय िथा स्थानीय िह बीर् प्रभावकारी समन्त्वय, सहकायच िथा सहकायच भएको हनुे। 

 कृर्र् व्यवसाय 
प्रवद्धचन कायचक्रम 

कृर्र्को लार्ग आवश्यक 
पूवाचिार र्वकास िथा कृर्र्को 
व्यावसायीकरर्  

३ वर्च २००००  शीि भण्डार, बजार केन्त्द्र, प्रशोिन केन्त्द्र, पकेट िेर र्नमाचर्, बाली र्वशेर्का प्रविचनात्ममक 
कायचक्रमहरु संर्ालनमा आएको हनुे। 

 साना व्यावसार्यक फमचहरु संर्ालनमा आएका हनुे। 

 मूल्य शंृ्रखलाहरु र्वकास भएको हनुे। 

 खाद्यान्न बैंकको स्थापना र संर्ालन हनुे | 
 एक पार्लका एक उत्मपादन कायचक्रम सञ्चालन भएको हनुे। 

 कृर्क, कृर्र् सहकारी, कृर्र् समूह, कृर्र् उद्यमी िथा कृर्र् क्पनीलाई कृर्र्जन्त्य उत्मपादनमा 
आिाररि उद्योगहरूको स्थापना िथा र्वस्िार भएको हनुे। 

                                                           
2 बजेट उप क्षशर्चक न्बर 
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ब.उ.शी.नं.2 कायचक्रम/आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट् याइुँ 
आयोजना 
अवर्ि 

लागि रू 
लाखमा 

आगामी िीन वर्चको उपलक्षधि सूर्क 

 जर्डबटुी, फलफूल, रवर, रेशम, माहरुी, च्याउ, क्षर्या, अर्िसो र अन्त्य स्बन्त्िी कृर्र् बन 
प्रर्ाली स्बन्त्िी अध्ययन, अनसुन्त्िान र प्रवद्धचन भएको हनुे।  

 कृर्र् इक्षन्त्जर्नयररङ 
कायचक्रम 

कृर्र् व्यवसायमा 
याक्षन्त्रकीकरर् िथा 
आिरु्नकीकरर् 

३ वर्च ७८००  साना िथा आिरु्नक र्संर्ाई प्रर्ाली र्वकास िथा कायाचन्त्वयन भएको हनुे।  

 कृर्र् याक्षन्त्रकीकरर् िथा ग्रीन हाउस र्नमाचर्मा सहयोग िथा सहजीकरर् भएको हनुे। 

 कृर्र् गारो टेर्नो पाकच को स्भाव्यिा आध्यान िथा एउटा पाकच  को स्थापना हनुे |  

 प्रांगाररक कृर्र् 
प्रवद्धचन कायचक्रम 

र्दगो वािावरर् मैरी स्वच्छ, 

स्वस्थ कृर्र्जन्त्य उत्मपादन 
३ वर्च ११०००  ८५ वािारवरर् मैरी नमनुा कृर्र् गाउुँ स्थापना भएको हनुे। 

 प्रांगाररक मल र बायोर्ारको कारखाना स्थापना भएको हनुे। 

 प्रांगाररक कृर्र् उत्मपादन िेर र्निाचरर् भएको हनुे। 

 प्रांगाररक उत्मपादन प्रमार्ीकरर्को लार्ग आवश्यक पूवाचिारको व्यवस्था भएको हनुे। 

 प्रांगाररक कृर्र् उत्मपादन, प्रवद्धचन र र्वस्िार भएको हनुे।  

 प्रांगाररक मल उत्मपादन र र्विरर्मा सहयोग प्रदान भएको हनुे।  

 जैर्वक र्वर्वििा 
संरिर् कायचक्रम 

आनवुांक्षशक स्रोि एवम ्
जैर्वक र्वर्वििाको संरिर् र 
स्बिचन 

३ वर्च ३००  कृर्र् िथा पशपुन्त्छी आनवुांक्षशक स्रोिबारे अनसुन्त्िान िथा संरिर् हनुे। 

 स्थानीय जािका बाली िथा पशपुन्त्छी संरिर् िथा प्रवद्धचन भएको हनुे। 

 स्थानीय िथा रैथाने पशपुन्त्छीको संरिर् िथा प्रवदचिन भएको हनुे।  

 कृर्र् प्रकोप िथा 
जोक्षखम न्त्यूनीकरर् 
कायचक्रम 

कृर्कलाई राहि िथा संरिर् 
प्रदान 

३ वर्च २५००  कृर्र् िथा पशपुन्त्छी र्बमाको प्रवद्धचन भएको हनुे। 

 कृर्कलाई आकक्षस्मक सेवा टेवा भएको हनुे। 

 प्रकोप िथा उद्धार राहि कोर् सञ् र्ालन हनुे। 

 माटो व्यवस्थापन 
कायचक्रम 

माटोको गरु्स्िरमा सिुार 
ल्याई कृर्र् उत्मपादकत्मव 
अर्भवरृ्द्ध 

३ वर्च ३००  माटो परीिर् सेवा सहज रूपमा उपलधि भएको हनुे।  

 माटो परीिर् सेवाका लार्ग र्ु् िी सेवा संर्ालन हनुे। 

 माटोको उवचरा शक्षक्त नक्सा ियार भएको हनुे।  

 रेशम खेिी प्रवद्धचन 
कायचक्रम 

रेशम खेिीको र्वकास, प्रवद्धचन 
िथा उत्मपादन वरृ्द्ध 

३ वर्च ३००  रेशम खेिी फामचको संर्ालन भएको हनुे।  

 रेशम खेिी स्बन्त्िी प्रार्वर्िक सहयोग उपलधि भएको हनुे।  

 रेशम खेिीको िेर र्वस्िार भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं.2 कायचक्रम/आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट् याइुँ 
आयोजना 
अवर्ि 

लागि रू 
लाखमा 

आगामी िीन वर्चको उपलक्षधि सूर्क 

 बीउ प्रवद्धचन िथा 
गरु् र्नयन्त्रर् 
कायचक्रम 

बीउ र्बजन उत्मपादन वरृ्द्ध 
िथा प्रवद्धचन एवम ्गरु्स्िर 
र्नयन्त्रर् 

३ वर्च ३००  बीउ र्बजनको दिाच िथा गरु्स्िर र्नयमन भएको हनुे।  

 बीउ र्बजनको उत्मपादन स्बन्त्िी कायचक्रम संर्ालन हनुे। 

 

३.७.२  पशपुन्त्छी र्वकास 

ब.उ.शी.नं. कायचक्रम/आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट् याइुँ आयोजना 
अवर्ि 

लागि रू 
लाखमा आगामी िीन वर्चको उपलक्षधि सूर्क 

 पशपुन्त्छी बजार 
प्रवद्धचन कायचक्रम 

पशपुन्त्छी िथा पशजुन्त्य 
उत्मपादनको बजार र्वकास, 
र्वस्िार िथा प्रवद्धचन  

३ वर्च १००००  पशपुन्त्छी फामच केन्त्द्र संर्ालन िथा पकेट िेर प्रवद्धचन भएको हनुे।  

 कोल्ड स्टोर, बजार केन्त्द्र र आिरु्नक पश ुबिशाला स्थापना भएको हनुे।  

 पशपुन्त्छीजन्त्य उत्मपादनको र्वकासका लार्ग हाटबजार िथा पशसंुकलन केन्त्द्र 
सञ् र्ालनमा भएको हनुे। 

 दूि, मास ुर पक्षश्मनाको मूल्य अर्भवरृ्द्ध स्बन्त्िी पररयोजना संर्ालन भएको हनुे।  

 मूल्य शंृ्रखलामा आिाररि पशपुन्त्छीजन्त्य उद्योगको स्थापना भएको हनुे। 

 पश ुस्वास्थ्य, रोग 
अन्त्वेर्र् िथा 
क्वारेन्त्टाईन 
कायचक्रम 

पश ुपन्त्छीमा लाग्ने र्वर्भन्न 
रोगहरूको पर्हर्ान, रोकथाम, 
र्नयन्त्रर् िथा उन्त्मूलन  

३ वर्च १००००  पशपुन्त्छीमा लाग्ने रोग िथा आकक्षस्मक रोग आउट बे्रक र्नयन्त्रर् गनच खोप कायच 
संर्ालन भएको हनुे।  

 और्िी खररद िथा खोप सामाग्री व्यवस्थापन भएको हनुे।  

 बडचफ्लू, पीर्पआर लगायिका रोगहरू स्बन्त्िी नमनुा संकलन भएको हनुे। 

 जनस्वास्थ्यमा असर परु् याउने र्कर्समका जनुोर्टक रोगहरूको न्त्यूनीकरर् भएको हनुे। 

 पश ु स्वास्थ्य स्बन्त्िी आिरु्नक प्रयोगशालाको र्नमाचर्, स्िरोन्त् नर्ि र आिरु्नक पश ु
अस्पिालहरूको र्नमाचर् भएको हनुे। रोग स्बन्त्िी सूर्नाको प्रसार प्रर्ार भएको हनुे। 

 पश ुर्वकास सेवा 
कायचक्रम 

पशपुन्त्छीको नश् ल सिुार िथा 
आिरु्नर्ककरर् गरी पश ुउत्मपादन 
र उत्मपादकत्मव वरृ्द्ध 

३ वर्च १००००  पशपुन्त्छीको नश्ल सिुार स्बन्त्िी कायचक्रम संर्ालन भएको हनुे।  

 पशपुन्त्छी र्वकास स्बन्त्िी मोडल फामच संर्ालन भएको हनुे।  

 र्मसन कायचक्रमहरूको संर्ालन भएको हनुे।  

 दूि ढुवानी व्यवस्थापन िथा दूि प्रशोिन केन्त्द्रहरू सञ् र्ालन भएको हनुे।  

 असल पशपुालन अभ्यास प्रवद्धचन भएको हनुे।  
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ब.उ.शी.नं. कायचक्रम/आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट् याइुँ आयोजना 
अवर्ि 

लागि रू 
लाखमा आगामी िीन वर्चको उपलक्षधि सूर्क 

 पशपुालक कृर्कको वगीकरर् स्बन्त्िी मापदण्ड ियार भएको हनुे।  

 उत्मपादनमा आिाररि अनदुान प्रदान गररएको हनुे।  

 पश ुसेवा प्रसार 
िथा िार्लम 
कायचक्रम 

पश ुसेवा र्वस्िार िथा कृर्कलाई 
िार्लम िथा प्रर्वर्ि हस्िान्त्िरर् 
एवम ्िमिा र्वकास प्रदान गरी 
व्यावसार्यक पशपुालन अर्भवरृ्द्ध 
िथा उत्मपादन वरृ्द्ध 

 १०००  पशपुन्त्छी प्रसार सेवामा कृर्कको पहुुँर् र िमिा अर्भवरृ्द्ध भएको हनुे।  

 पशपुन्त्छी प्रदशचन स्रोि केन्त्द्रको स्थापना भएको हनुे। 

 पशपुन्त्छी व्यवसाय स्बन्त्िी यवुा स्वरोजगार िार्लम संर्ालन हनुे।  

 कृर्र् पयचटनको प्रवद्धचन भएको हनुे। 

 

 पश ुआहार सेवा 
कायचक्रम 

पोर्सलो र्ाुँसको सहज आपूर्िच ३ वर्च ५००  पोर्सलो र्ाुँसले ढाकेको िेर बढेको हनुे। 

 र्ाुँसे बाली स्रोि केन्त्द्र स्थापना भएको हनुे। 

 पश ुआहार व्यवस्थापनमा याक्षन्त्रकीकरर् भएको हनुे। 

 पशपुालनको िेर र्वस्िार भएको हनुे। 

 

३.७.३ भरू्म व्यवस्था 

ब.उ.शी.नं. कायचक्र/आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट् याइुँ 
आयोजना 
अवर्ि 

लागि रू 
लाखमा आगामी िीन वर्चको उपलक्षधि सूर्क 

 भरू्म र्वकास 
कायचक्रम 

भरू्मको वैज्ञार्नक 
व्यवस्थापन िथा 
प्रभावकारी उपयोग 

 

३ वर्च ३०००  भ ूउपयोग योजना संर्ालन भएको हनुे। 

 बाुँझो वा कम उपयोग भएको जग्गा करारमा र्दने व्यवस्था लागू हनुे। 

 भरू्मको वगीकरर् भई सोही बमोक्षजम कायाचन्त्वयनको प्रकृया आर्भ भएको हनुे। 
 र्क्लाबन्त्दीमा आिाररि खेिी प्रर्ाली सरुू भएको हनुे। 
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३.७.४  सहकारी 
ब.उ.शी.नं. कायचक्र/आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट् याइुँ आयोजना 

अवर्ि 
लागि रू 
लाखमा 

आगामी िीन वर्चको उपलक्षधि सूर्क 

 सहकारी िमिा 
अर्भवरृ्द्ध कायचक्रम 

सहकारी संर् संस्थाको 
िमिा अर्भवरृ्द्ध 

३ वर्च ३५०  सहकारी स्बन्त्िी प्रक्षशिक प्रक्षशिर्, लेखा, र्वत्तीय व्यवस्थापन, कमचर्ारी िमिा र्वकास स्बन्त्िी 
िार्लम प्रदान भएको हनुे।  

 सहकारी संर्संस्थाको अनगुमन, र्नरीिर् र सपुरीवेिर् भएको हनुे।  

 सहकारी िेरको 
प्रवद्धचन कायचक्रम 

उत्मपादनमूलक सहकारी 
संर्सस्थाको संख्या, 
गरु्स्िर र उत्मपादनमा 
वरृ्द्ध  

३ वर्च ८००  सहकारी िथा सामूर्हक खेिी एवम ्र्ाक्लाबन्त्दी प्रवद्धचन िथा सहयोग प्रदान भएको हनुे।  

 उत्मपादनमूक सहकारी संर्संस्थालाई नगद प्रोत्मसाहन माफच ि ् उत्मपादन वरृ्द्धमा संलग्न गराइएको 
हनुे।  

 उत्मपादनमूलक िेरमा सहकारी संर्सस्थाको लगानीमा वरृ्द्ध भएको हनुे।  

 सहकारी  िथ्याङ्क 
कायचक्रम 

सहकारी सूर्ना प्रर्ाली 
र्वकास िथा 
व्यवस्थापन 

३ वर्च २०  सहकारी संर्सस्थाको अर्भलेख व्यवस्थापन िथा र्नयमनको लार्ग सूर्ना प्रर्ालीको र्वकास भई 
लागू भएको हनुे।  

 

३.८  जोक्षखम पि िथा अनमुान  
बजेट व्यवस्था, नीर्ि िथा काननुी व्यवस्था, स्थानीय िह, र्नजी िेर िथा सहकारी िेरको अथचपूर्च सहभार्गिा, आवश्यक कमचर्ारी व्यवस्था,संर् र स्थानीय िहबीर्को 
समन्त्वय, बहिेुरको सामूर्हक सहभार्गिा, कृर्र्मा यवुाको आकर्चर् भएको हनुेछ। उल्लेक्षखि व्यवस्था हनु नसकेमा अपेक्षिि नर्िजा हार्सल गने र्वर्य जोक्षखमपूर्च रहन े
देक्षखएको छ। 
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पररच्छेद ४ 

पयचटन, उद्योग, वाक्षर्ज्य िथा आपूिी 
 

१ पषृ्ठभरू्म 

गण्डकी प्रदेशर्भर रहेका प्राकृर्िक स्रोिहरुको संरिर्, स्वद्धचन, र्वकास, र्वस्िार र सदपुयोग गदै उक्त 
स्रोिहरु माफच ि ्प्रदेशको समरृ्द्ध र र्वकास गने उद्दशे्यले गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रर्िर्नर्ित्मव गदै उद्योग, 

पयचटन, वन िथा वािावरर् मन्त्रालय २०७४/१०/२२ मा स्थापना गररएकोमा हाल प्रदेश सरकार 
कायचर्वभाजन र्नयमावलीमा संशोिन भई पयचटन, उद्योग, वाक्षर्ज्य िथा आपूिी मन्त्रालयमा रुपान्त्िरर् भएको 
छ । 
यस मन्त्रालयले मूलििः संर्विानको अनसूुर्ीमा व्यवस्था भएका संर् र प्रदेशको साझा अर्िकार, संर्, प्रदेश र 
स्थानीय िहका साझा अर्िकार र प्रदेशको एकल अर्िकार िेरका उद्योग, पयचटन, आपूर्िच र वाक्षर्ज्य सुँग 
स्बक्षन्त्िि र्वर्यमा नीर्ि र्नमाचर् गने, नेपाल सरकार र स्थानीय िह बीर् समन्त्वय र सहकायच गदै प्रदेश 
समरृ्द्धका लार्ग औद्योर्गकरर्मा जोड र्दने पयचटन िेरको र्वकास र र्वस्िार गरी नयाुँ नयाुँ रोजगारीको 
अवसर सजृना गने, दैर्नक उपभोग्य वस्ि ुिथा सेवाको सहज र सलुभ आपूर्िच व्यवस्थापन गने कायचहरु गदै 
आइरहेको छ । 

 

गण्डकी प्रदेशलाई औद्योगीकरर्िफच  उन्त्मखु गराई औद्योर्गक र्वकास गनच प्रदेशमा प्रादेक्षशक िहका औद्योर्गक 
िेर र ८५ वटै स्थानीय िहमा उद्योग ग्राम स्थापना गरी र्नजी, स्वदेशी िथा र्वदेशी लगानी आकर्र्चि गदै 
औद्योर्गक पूवाचिारको र्नमाचर् गने, उक्त औद्योर्गक िरेका लार्ग आवश्यक पने कच्र्ा पदाथचको उत्मपादन र 
प्रशोिन गरी उत्मपादनको र्नयाचि गने, लर्,ु र्रेल,ु िथा साना उद्योगहरुको माध्यमबाट गररबी न्त्यूनीकरर् गरी 
प्रादेक्षशक अथचिन्त्रलाई सबल बनाउने, वाक्षर्ज्य िेरलाई सबल िलु्याउुँदै आन्त्िररक, अन्त्िर प्रादेक्षशक िथा बाह्य 
व्यापारको सहजीकरर्, प्रवद्धचन र र्नयमन गने रहेको छ । 

 

प्रदेश अन्त्िगचि रहेका र्वर्भन्न प्राकृर्िक, साुँस्कृर्िक र िार्मचक स्पदाहरुको संरिर् र र्वकास गदै प्रदेशको 
समरृ्द्धको मूल स्वाहकको रूपमा रहेको पयचटन िेरको माध्यमबाट रोजगारीको सजृना, आर्थचक 
र्क्रयाकलापमा वृर्द्धका साथै समग्र प्रादेक्षशक आर्थचक र्वकास एवं समनु्नर्िमा टेवा परु् याउुँदै उपलधि स्रोिको 
र्दगो उपयोग माफच ि ् अथचिन्त्रमा योगदान परु् याउन ु पनेछ ।सहकायच̧  सहअक्षस्ित्मव र साझेदारीको 
अविारर्ालाइच आत्ममसाि ्गदै यस मन्त्रालयले नेपाल सरकार¸ स्थानीय िह¸ र्नजी िेर¸ उपभोक्ता¸ नागररक 
समाज र अन्त्य सरोकारवालासुँग हािेमालो गदै उद्देश्य प्रार्प्तमा अक्षर् बढ्नपुने देक्षखन्त्छ। 

 

प्रदेश सरकार को स्थापना भएपर्छ यस प्रदेशमा एक स्थानीय िह, एक उद्योग ग्राम” अन्त्िगचि २३ वटा 
स्थापना भई १९ उद्योगग्राममा पूवाचिार र्नमाचर्को कायच भइरहेको छ । नवलपरुको लोकाहा खोला र कास्की 
पुुँर्डटारमा प्रादेक्षशक औद्योर्गक िेर स्थापना गनचका लार्ग जग्गा नापजाुँर्को काम भइरहेको छ ।  

यसैगरर गण्डकी प्रदेशमा ३०० वटा सामदुार्यक होमस्टेको र्वकास गने प्रदेश सरकारको लक्ष्य अनसुार 
२,००० र्रिरुीलाई होमस्टेमा समावेश गरी ३०८ वटा सामदुार्यक होमस्टेलाई पूवाचिार र्नमाचर्का लार्ग 
अनदुान उपलधि गराइएको छ । जसबाट २७४ वटा होमस्टेहरुमा पूवाचिार (सामदुार्यक भवन, स्वागि द्धार, 
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सांस्कृर्िक संग्रहालय, पदमागच आर्द) र्नमाचर्को काम स्पन्न भइसकेको छन ्भन ेर्ाल ुआर्थचक बर्चमा ४६ 
वटा पैदलमागच, ३८ वटा नयाुँ सामदुार्यक भवन, १८ वटा अिरुो भवन स्पन्न, ७ वटा स्वागििार, ६ वटा 
दृश्यावलोकन टावर, १७ वटा सावचजर्नक शौर्ालय लगायिका र्वर्भन्न र्कर्समका पयचटकीय पूवाचिार र्नमाचर्को 
र्रर्मा छन ्भने ७३ वटा िार्मचक पयचटकीय स्थलको ममचि, स्भार र १०५ प्रमखु पयचटकीय गन्त्िव्यमा 
पूवाचिार र्नमाचर् भइरहेको छ । 

 

४.२ र्नुौिी र अवसर 

औद्योर्गक उत्मपादनमा गरु्स्िरीयिा कायम गनुच, औद्योर्गक िेर र उद्योगग्राममा पूवाचिारको र्वकास बढाउुँदै 
जान,ु सञ्चार्लि उद्योगहरूलाई उत्मपादन िथा उत्मपादकत्मवका दृर्िले प्रर्िस्पिी बनाउन,ु मौजदुा उद्योगलाई रूग्र् 
हनुबाट जोगाउन,ु रूग्र् उद्योगलाई पनुस्थाचपना गनुच, नयाुँ प्रर्वर्िको प्रयोग गरी प्रदेशका उद्योगलाई प्रर्िस्पिी 
बनाउन,ु प्रादेक्षशक िहमा िलुनात्ममक रुपमा बढी लाभ र्लन सक्ने वस्ि ुिथा सेवाको पर्हर्ान िथा उत्मपादन 
गरी रार्िय िथा अन्त्िराचर्िय बजारको खोजी गनुच, र्नयाचि हनुे वस्ि ुिथा सेवाको गरु्स्िर परीिर्, प्रमार्ीकरर्, 

लेबर्लङ र प्याकेक्षजङ स्बन्त्िी िमिा अर्भवृर्द्ध गनुच, उत्मपादन िरेलाई माग अनरुूप पयाचप्त मारामा ऊजाच 
उपलधि गराउन,ु आत्ममर्नभचर हनुसक्ने कृर्र्जन्त्य उत्मपादनका साथै र्वलार्सिाका वस्िहुरूको आयाि र्नरुत्मसार्हि 
गनुच, आयाि हनुे वस्िहुरूको प्रदेशमा नै उत्मपादन बढाउन,ु व्यापारलाई प्रर्िस्पिी र व्यापक बनाउन वस्िगुि 
व्यापार र्वर्विीकरर् गदै सरोकारवाला सबैको सहयोग र सहकायच प्राप्त गनुच, र्नयाचि व्यापार वृर्द्ध गनुच, खोज, 

अनसुन्त्िान, र्वकास माफच ि ् व्यापारका नयाुँ िेरहरूको पर्हर्ान, र्वर्विीकरर् र प्रवद्धचन गनच पयाचप्त 
स्रोिसािनको व्यवस्था गनुच उद्योग, वाक्षर्ज्य िथा आपूर्िच िेरका र्नुौिीहरू हनु ्।  

 

पयचटकीय स्थलहरूमा सूर्ना, सञ्चार िथा प्रर्वर्िको र्वकास गनुच, पयचटक कृयाकलापमा र्वर्विीकरर् गरी 
प्रर्िपयचटक दैर्नक खर्च रकम बढाउन,ु पदमागचहरूमा पयचटकको सरुिाको ग्यारेन्त्टी गनुच, पयचटन िेरका 
साझेदारसुँग कुशल िथा प्रभावकारी समन्त्वय गरी पयचटन पूवाचिार र्वकासमा पयाचप्त लगानी बढाउन,ु पयचटनका 
लार्ग आवश्यक पने स्थानीय वस्ि ुिथा सेवाको उत्मपादन गनुच, पयचटन िेरमा र्ार्हने जनशक्षक्त अभाव हनु 
नर्दन ु र पयचटन िेरको लाभको समन्त्यार्यक र्विरर् गनुच, पयचटकीय उपजहरूको बारेमा रार्िय िथा 
अन्त्िराचर्िय िेरमा प्रर्ारप्रसार गनुच, पयचटन िेरको र्दगो र्वकास िथा व्यवस्थापन गनुच पयचटन िरेका 
र्नुौिीहरू हनु ्। 

 

क्षस्थर सरकार हनु,ु उद्योग िेरलाई प्रदेश सरकारले र्दगो आर्थचक र्वकासको र्मयोको रुपमा र्लन,ु स्वदेशी िथा 
र्वदेशी लगानीका लार्ग अनकूुल वािावरर् र्सजचना हुुँदै जान,ु गैरआवासीय नेपालीहरूलाई औद्योर्गक र्वकासमा  
पररर्ालन गने स्भावना बढ्न,ु पूवाचिार र्नमाचर्मा सरकारको लगानी बढ्दै जान,ु भमूण्डलीकरर्सुँगै औद्योर्गक 
उत्मपादनको शृ्रङ्खला र्वकासोन्त्मखु मलुकुहरूिफच  र्वस्िार हुुँदै जान,ु सूर्ना िथा आिरु्नक सञ्चार प्रर्वर्िको 
र्वकास र र्वस्िार हनु ुर क्षशक्षिि एवम ्सीपयकु्त जनशक्षक्त स्वदेशमै ियार हुुँदै गएको कारर्ले उत्मपादकत्मव र 
उत्मपादनमा वृर्द्ध हनु सक्ने स्भावनाहरू र्वद्यमान हनु,ु जनिाको आयमा भएको बरृ्द्धसुँगै जनिाको क्रयशक्षक्त 
बढ्दै जानलेु र्रेल ु उत्मपादनको बजार र्वस्िार हनु,ु बढ्दो पयचटनले माग गने खाद्य सामाग्री र अन्त्य 
उत्मपादनहरूको माग क्रमशिः बढ्दै जान,ु  र्छमेकी मलुकुहरूको आर्थचक वृर्द्धबाट व्यापारका िेरमा प्रदेशले 
लाभ र्लन सक्ने अवस्था रहन,ु स्पूर्च मूल्य शृ्रङ्खला मार नभई खण्ड–खण्डको उत्मपादन र व्यापारलाई 
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प्राथर्मकिामा राक्षखन,ु स्वदेशी िथा वैदेक्षशक लगानीकिाचहरू थप आकर्र्चि हुुँदै जान ु औद्योर्गक र्वकासका 
अवसरहरू हनु ्। 

 

प्रदेश सरकारले पयचटन िेरलाई समरृ्द्धको मखु्य स्वाहक मानु्न, संसारभर प्रर्सद्ध र स्थार्पि भइसकेका 
अर्ििीय पयचटकीय िेरहरू गण्डकी प्रदेशमा रहन,ु जैर्वक र्वर्वििामा िनी अन्नपूर्च र मनास्ल ुसंरिर् िेर 
एवं नेपालकै एकमार क्षशकार आरिमध्येको ढोरपाटन िेर यसै प्रदेशमा रहन,ु पयचटकको आकर्चर्को रुपमा 
रहेको जोमसोमको मकु्षक्तनाथ िेर िथा र्ीन जोर्डन ेपोखरा– कोरला सडकको स्िरोन्नर्िको कायच द्रिु गर्िमा 
अगार्ड बढ्न,ु संर्ीय राजिानी काठमाडौँ, बदु्ध जन्त्मभरू्म लकु्ष्बनी र पयचटकको आकर्चर्को केन्त्द्र सौराहा प्रदेश 
केन्त्द्र पोखरासुँग गरु्स्िरीय सडक सञ्जालमाफच ि ् जोर्डन,ु पोखराबाट भारिका र्वर्भन्न स्थानमा र्सिा बस 
सञ्चालनमा आउन,ु रामसारमा सूर्ीकृि ्िालहरू हनु,ु स्थानीय िहको सहजीकरर् िथा समन्त्वयमा सामदुार्यक 
होमस्टे सञ्चालनको अर्ििीय माहोल र्सजचना हनु,ु र्छमेकी रािहरूको उच्र् आर्थचक वृर्द्धबाट िी रािहरूमा 
मध्यम आय वगचको िीव्र वृर्द्ध हनु,ु पयचटन पूवाचिार र्नमाचर्मा अन्त्िराचर्िय िेरको र्ासो वृर्द्ध हुुँदै जान,ु पयचटन 
िेरका अवसरहरू हनु ्। 

 

४.३ सोर् 

 उद्योग िरेको र्वकास, र्दगो अथचिन्त्र र्नमाचर्को आिार (उद्योग) 

 वाक्षर्ज्य िेरको र्वकास, र्दगो आर्थचक र्वकासको आिार (वाक्षर्ज्य)  

 गरु्स्िरीय वस्ि ुिथा सेवाको सहज आपूर्िच (आपूर्िच)  

 प्रदेश समरृ्द्धको आिार, पयचटनको र्दगो र्वकास (पयचटन) 

४.४ उद्दशे्य 

४.४.१ उद्योग  

१. उद्योगहरूको स्थापना र उत्मपादन वृर्द्ध गरी कुल ग्राहस्थ्य उत्मपादनमा यस िेरको योगदान बढाउन।ु 

२. उद्योग िेरमा स्वदेशी िथा र्वदेशी लगानी वृर्द्ध गरी रोजगारीका अवसर सजृना गनुच। 

३. आन्त्िररक उत्मपादन वरृ्द्ध गरी आयाि प्रर्िस्थापनमा योगदान परु् याउन।ु 

४.४.२ वाक्षर्ज्य  

१. वाक्षर्ज्य स्बद्ध संरर्ना, पूवाचिारको र्नमाचर् गरी स्थानीय कच्र्ा पदाथच, स्रोि, सािन र सीपको बढी 
प्रयोग गदै वस्िकुो उत्मपादन िथा र्वकास गरी व्यापार प्रवद्धचन गनुच। 

२. वाक्षर्ज्य िेरलाई प्रादेक्षशक अथचिन्त्रको महत्मवपूर्च अवयवको रूपमा र्वकास गनुच। 

 

४.४.३ आपूर्िच 
१. अत्मयावश्यक वस्ि ुिथा सेवा सहज, सलुभ र र्नयर्मि रूपमा आपूर्िच हनुे व्यवस्था र्मलाउन आवश्यक 

नीर्िगि िथा संस्थागि संरर्ना र्नमाचर् गनुच। 

२. गरु्स्िरीय वस्ि ुिथा सेवाको सहज, सलुभ र र्नयर्मि आपूर्िचको व्यवस्था गनच सावचजर्नक, र्नजी र 
सहकारी िेरलाई प्रोत्मसार्हि िथा र्नयर्मि गनुच। 
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४.४.४ पयचटन 

१. पयचटन िेर र स्थानीय कृर्र् उत्मपादनबीर् सर्न सहकायच स्थार्पि गनुच।  

२. पयचटन पूवाचिार र पयचटकीय उपजको र्वकास र प्रवद्धचन गनुच। 

३. पयचटन माफच ि ्जनिाको आय र रोजगारीमा उल्लेखनीय वृर्द्ध गनुच। 

४. पयचटनलाई अन्त्िराचर्िय िेरसुँग आबद्ध गरी उत्मपादकत्मव वृर्द्ध गनुच। 

 

४.५  र्वर्य िेरगि नर्िजा सूर्क र लक्ष्य 

४.५.१ उद्योग 

क्र.
स. 

सूर्क एकाई 
आ.व. 

२०७७ /७८  

को उपलक्षधि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 
आ.व. 

२०७८/७९ 
आ.व. 

२०७९/८० 
आ.व. 

२०८०/८१ 
१ उद्योग िेरको रार्िय कूल ग्राहस्थ्य 

उत्मपादनमा प्रदेशको र्हस्सा  
प्रर्िशि     

१ दिाच भएका उद्योग (लर् ुर्रेल ुिथा 
साना)  

संख्या   १८५४८ २१०००  २३००० २५०००  

२ दिाच भएका उद्योग (मझौला िथा ठूला) संख्या     

३ उद्योगवाट र्सक्षजचि रोजगारी (लर्,ु र्रेल ु
िथा साना) (हजार) 

संख्या  २२५८  २३५८ २५००  ३००० 

४ उद्योगवाट र्सक्षजचि रोजगारी (मझौला 
िथा ठूला) (हजार) 

     

५ रार्िय स्िरको औद्योर्गक िेर संख्या १    १  

६ प्रादेक्षशक आद्योर्गक िेर संख्या ३(र्नमाचर्ार्ि
न) 

 ३  ३  ३ 

७ स्थानीय उद्योग ग्राम संख्या २३  १५ १३   ५१ 

८ गरु्स्िर मापन प्रयोगशाला संख्या    १  १  २ 

९ वैदेक्षशक लगार्नका उद्योग संख्या       1  

१० उद्योग िेरमा गररएको वैदेक्षशक लगानी संख्या     50   ६०० 

११ र्नयाचिजन्त्य उद्योग संख्या     1  5  
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४.५.२ वाक्षर्ज्य  

क्र.स. सूर्क एकाई 

आ.व. 
२०७७ 

/७८  को 
उपलक्षधि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

आ.व.  

२०७८/७९ 
आ.व. 

२०७९/८० 
आ.व. 

२०८०/८१ 

१. वाक्षर्ज्य िेर (थोक िथा खद्रा) 
िेरको रार्िय कूल ग्राहस्थ्य 
उत्मपादनमा प्रदेशको र्हस्सा 

प्रर्िशि ६.४    

४ व्यापार िथा वाक्षर्ज्य िेरबाट 
र्सजचना भएको रोजगार 

संख्या         

 

४.५.३ आपूर्िच 
 

क्र.स. सूर्क एकाई 

आ.व. मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ 

को उपलक्षधि 

आ.व. 
२०७८/७९ 

आ.व. 
२०७९/८० 

आ.व. 
२०८०/८१ 

४ खाद्य भण्डार संख्या    1 1    १ 

५ पेट्रोर्लयम भण्डार केन्त्द्र संख्या १  1 1    १ 

६ खाद्य गरु्स्िर मापन प्रयोगशाला संख्या   1  1    १ 

७ बार्र्चक बजार अनगुमन संख्या ३५  35 35  35  

८ र्नयमन गररएका बजार र उद्योग प्रर्िशि   
10  20  20  

९ 

सूर्ना प्रर्ालीमा आवि आद्योर्गक 
प्रर्िष्ठान प्रर्िशि 0 

 100 100  100  

१० 
प्रदेशबाट वैदेक्षशक र्नकासी भएका 
वस्ि ु संख्या  

   

११ 
प्रदेशबाट वैदेक्षशक र्नकासी भएका 
वस्ि(ुहजारमा) रकम  
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४.६ कायचक्रम/आयोजनाको संक्षिप्त र्ववरर् 

४.६.१ उद्योग 

ब.उ.शी.नं. कायचक्रम÷ आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट् याइुँ 
आयोजना 
अवर्ि 

 

लागि 

(रू. 
लाखमा) 

आगामी िीन वर्चको उपलक्षधि सूर्क 

  पयचटन¸ उद्योग¸ 
वाक्षर्ज्य िथा आपूिी 
मन्त्रालय 

िेरगि प्रादेक्षशक नीर्ि, योजना िजुचमा, 
समन्त्वय, सहजीकरर्, र्नयमन िथा 
अनगुमन र मूल्याङ्कन    

३ वर्च ७०  उद्योग िथा पयचटन िेरको उत्मपादन िथा उत्मपादकत्मव वरृ्द्ध भएको हनेु।  

 उल्लेक्षखि िरेमा प्रभावकारी र्नयमन भएको हनेु।  

 उल्लेक्षखि िरेको संस्थागि र्वकास िथा र्नजी िरेसुँगको सहकायच भएको 
हनेु।  

 आयमूलक सीप 

र्वकास कायचक्रम 
स्वरोजगारी सजृना र आयआजचन ३ वर्च १२००  र्वपन्न लक्षिि आयमूलक सीप र्वकास िार्लम सञ्चालन र साना उद्यम 

सञ्चालनमा सहजीकरर् भएको हनेु। 

 कोरोनाबाट प्रभार्वि व्यक्षक्तहरुलाई सीप र्वकास र प्रर्वर्ि हस्िान्त्िरर् 
भएको हनेु । 

 खानीजन्त्य उद्योग खानीजन्त्य उद्योगको अध्ययन, अन्त्वेर्र् 
िथा उत्मखनन  

३ वर्च ८००  खानीजन्त्य उद्योगको अध्ययन, अन्त्वेर्र् िथा उद्योग स्थापना भएको हनेु। 

 मझौला उद्योग मझौला उद्योग स्थापनामा सहजीकरर्, 
र्नयाचि प्रवद्धचन र आयाि व्यवस्थापन 

३ वर्च ८००  प्रादेक्षशक औद्योर्गक व्यवसाय र्नयमावली िजुचमा भएको हनेु। 

 प्रादेक्षशक औद्योर्गक िेरको र्डर्पआर ियार भई पूवाचिार र्नमाचर् भएको 
हनेुछ  

 जर्डबटुी संकलन िथा प्रशोिन केन्त्द्र स्थापना भएको हनेु।  

 वनजन्त्य मझौला उद्योग स्थापना भएको हनेु । 

 

 लर् ुिथा र्रेल ु
उद्योग 

लर् ुिथा र्रेल ुउद्योग स्थापना र 
सञ्चालनमा सहजीकरर् र प्रोत्मसाहन 
िथा रोजगारी सजृना, उत्मपादन वरृ्द्ध र  
जीर्वकोपाजचनमा सहयोग 

३ वर्च १०००  स्भाव्यिा अध्ययन भई स्भाव्य देक्षखएका ५१ वटा औद्योर्गक ग्रामको 
र्डर्पआर ियार भई पूवाचिार र्नमाचर् भई सञ्चालनमा आएको हनेु।  

 एकल र्वन्त्द ुसेवा स्थापना र सञ्चालन भएको हनेु।  
 र्वजनेश इन्त्कुवेशन सेन्त्टर स्थापना भएको हनेु।  
 लक्षिि समूहका लार्ग उद्यमक्षशलिा र्वकास स्बन्त्िी िार्लम प्रदान, उद्यमी 
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ब.उ.शी.नं. कायचक्रम÷ आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट् याइुँ 
आयोजना 
अवर्ि 

 

लागि 

(रू. 
लाखमा) 

आगामी िीन वर्चको उपलक्षधि सूर्क 

र्वकास र प्रोत्मसाहन अनदुान प्रदान भएको हनेु।  
 उपभोक्ता हक र्हि 

स्बन्त्िी कायचक्रम 
उपभोक्ता हक अर्िकार सरु्नििा ३ वर्च ७०  उपभोक्ता जागरर् िथा बजार अनगुमन भएको हनेु।   

 

 

४.६.२ वाक्षर्ज्य िथा आपूिी 

ब.उ.शी.नं. कायचक्रम÷ आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट् याइुँ 
आयोजना 
अवर्ि 

 

लागि 

(रू. 
लाखमा) 

आगामी िीन वर्चको उपलक्षधि सूर्क 

 आपूर्िच व्यवस्थापन -दैर्नक 
उपभोग्य सामान अन्त्य सामान 
आपूर्िच_ कायचक्रम  

दैर्नक उपभोग्य सामान 
िथा अन्त्य सामान आपूर्िच 
व्यवस्थापन 

३ वर्च ५०  कालो बजारी िथा र्मलोमिो र्नयन्त्रर् भई बजारमा दैर्नक उपभोग्य वस्िकुो 
सहज र सलुभ उपलधििा भएको हनेु। 

 

 आपूर्िच व्यवस्थापन -बजार 
अनगुमन िथा र्नयमन_ 

दैर्नक उपभोग्य वस्िकुो 
सहज आपूर्िच  

३ वर्च ५०  बजारमा उपभोग्य िथा अन्त्य वस्िकुो सहज र सलुभ उपलधििा भएको हनेु। 
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४.६.३ पयचटन 

ब.उ.शी.नं. कायचक्रम÷ आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट् याइुँ 
आयोजना 
अवर्ि 

 

लागि 

(रू. 
लाखमा) 

आगामी िीन वर्चको उपलक्षधि सूर्क 

  पयचटन पूवाचिार र्वकास 
कायचकम 
 

पयचटन िेरको पूवाचिार 
र्वकास िथा प्रवद्धचन  

३ वर्च ३०००  ११० प्रमखु पयचटकीय गन्त्िव्यमा पूवाचिारको र्वकास भएको हनेु । 

 पदमागचको र्नमाचर्, स्िरोन्त्िनी र सौन्त्दयचकरर् भएको हनेु । 

 होमस्टे स्थापना, स्िरोन्त्िनी र पूवाचिार र्वकास भएको हनेु । 

 कोसेली र्र, स्थापना र सञ्चालन भएको हनेु।   
  पयचटन सूर्ना प्रवाह 

कायचक्रम 
पयचटन स्बन्त्िी सूर्ना 
प्रवाह िथा जानकारी प्रदान 

३ वर्च ५०  सूर्ना केन्त्द्र सञ्चालन भएको हनेु।   
 पयचटकीय सामाग्री प्रकाशन, पदमागच र पयचटकीय स्थलको र्डक्षजटल प्रोफाईल  

िथा प्रर्ार प्रसार भएको हनेु। 

  स्थानीय पयचटन प्रवद्धचन 
कायचक्रम 

पयचटन िेरको र्वकास िथा 
प्रवद्धचन र रोजगारी सजृना 
िथा स्थानीयको 
आयआजचनमा वरृ्द्ध 

३ वर्च १५०  पयचटन नीर्ि, ऐन िजुचमा भएको हनेु। 

 िार्मचक सर्कच ट, पयचटन पदमागच र साहर्सक पयचटन स्बन्त्िी अध्ययन, मापदण्ड 
र्नमाचर् िथा सञ्चालन भएको हनेु।   

४.७ जोक्षखम पि िथा अनमुान 

उद्योग, पयचटन, वाक्षर्ज्य िथा आपूिी स्बन्त्िी नीर्ि िथा काननुी व्यवस्था, कायचक्रम कायाचन्त्वयन गनच पयाचप्त जनशक्षक्तको व्यवस्था, स्थानीय िह, र्नजी िेर िथा सहकारी 
िेरको सहभार्गिा, संर् र स्थानीय िहबीर्को समन्त्वय, आयोजनाका र्नक्ष्ि जग्गा प्रार्प्त, र्वपद्  व्यवस्थापन लगायिका र्वर्य अनकूुल हनु ेअनमुान गररएको छ। यसो 
नभएमा अपेक्षिि उपलक्षधि हार्सल नहनुे जोक्षखम रहेको छ। र्नवाचर्न िथा राजर्नर्िक क्षस्थरिा नभएमा कायचक्रम कायाचन्त्वयनमा र्ढलाई हनुे जोक्षखम रहेको छ । उपरोक्त 
बमोक्षजमका कायचक्रमहरु कायाचन्त्वयन हनु सकेमा उद्योग िथा पयचटन िेर बाट प्रदेशले आसार्िि सफलिा पाउन ेअनमुान गनच सर्कन्त्छ । 
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पररच्छेद ५ 

वन, वािावरर् िथा भ-ूसंरिर् 

५.१ पषृ्ठभरू्म 

गण्डकी प्रदेशर्भर रहेका प्राकृर्िक स्रोिहरुको संरिर्, स्वद्धचन, र्वकास, र्वस्िार र सदपुयोग गदै उक्त 
स्रोिहरु माफच ि ् प्रदेशको समरृ्द्ध र र्वकास गने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रर्िर्नर्ित्मव गदै प्रदेश 
सरकार स्थापना भई र्मर्ि २०७४/१०/२२ मा उद्योग, पयचटन, वन िथा वािावरर् मन्त्रालय स्थापना भयो । 

नेपालको संर्विानको अनसूुर्ी  ६, ७ र ९ मा व्यवस्था भए वमोक्षजम प्रदेशको एकल र साझा अर्िकार 
सूर्ीमा पने उद्योग, पयचटन, आपूर्िच, वाक्षर्ज्य, र्वज्ञान प्रर्वर्ि, वन िथा वािावरर्सुँग स्बक्षन्त्िि र्वर्य वमोक्षजम 
मन्त्रालयले कायच गरररहेको छ । नेपाल सरकार र स्थानीय िह बीर् समन्त्वय र सहकायच गदै प्रदेश समरृ्द्धका 
लार्ग औद्योर्गकरर्मा जोड र्दने, पयचटन िरेको र्वकास र र्वस्िार गरी नयाुँ नयाुँ रोजगारीको अवसर सजृना 
गने, वनको र्दगो व्यवस्थापन िथा िालिलैया र एकीकृि जलािार व्यवस्थापन गरी वािावरर् संरिर्मा जोड 
र्दन,ु दैर्नक उपभोग्य वस्ि ुिथा सेवाको सहज र सलुभ आपूर्िच व्यवस्थापन लगायिका कायचहरु गदै आएको 
र्थयो ।   

 

प्रदेश सरकार मक्षन्त्रपररर्द्को र्मर्ि २०७८/२/५ को र्नर्चयानसुार गण्डकी प्रदेश सरकार (कायच र्वभाजन) 
र्नयमावली, २०७४ को अनसूुर्ीमा हेरफेर भए पिाि सार्वकको उद्योग, पयचटन, वन िथा वािावरर् 
मन्त्रालयलाई वन, वािावरर् िथा भ ूसंरिर् मन्त्रालय र पयचटन, उद्योग, वाक्षर्ज्य िथा आपूर्िच मन्त्रालयको 
रुपमा र्वभाजन गररएको हो । हाल वन, वािावरर् िथा भ ू संरिर् मन्त्रालयको रुपमा रहेको यस 
मन्त्रालयले वन, वािावरर् िथा जलािार िेरको संरिर्को माध्यमबाट खेिी योग्य भरू्मको संरिर् िथा 
उत्मपादकत्मवमा वृर्द्ध, पानी महुान, वन्त्यजन्त्ि ुर जैर्वक र्वर्वििाको संरिर् लगायि वािावरर्ीय स्वच्छिा कायम 
राख्दै उपलधि स्रोिको र्दगो उपयोग माफच ि ्अथचिन्त्रमा योगदान परु् याउन ुपनेछ । यसका अर्िररक्त वन 
वािावरर् िेरमा जैर्वक र्वर्वििा, वािावरर्ीय सन्त्िलुन, जलवाय ु पररविचन जस्िा अन्त्िराचर्िय मदु्दाहरूलाइच 
स्बोिन गनुचपने देक्षखन्त्छ । सहकायच, सहअक्षस्ित्मव र साझेदारीको अविारर्ालाइच आत्ममसाि ् गदै यस 
मन्त्रालयले नेपाल सरकार, स्थानीय िह, र्नजी िेर, उपभोक्ता, नागररक समाज र अन्त्य सरोकारवालासुँग 
हािेमालो गदै उद्देश्य प्रार्प्तमा अक्षर् बढ्नपुने देक्षखन्त्छ ।  

 

५.२ र्नुौिी र अवसर 

पर्छल्लो समय र्वश्वव्यापी रुपमा देखा परेको कोरोना महामारीले कायचक्रम कायाचन्त्वयन, वन र जैर्वक 
र्वर्वििाको संरिर्, व्यवस्थापन िथा सदपुयोगमा अप्रत्मयाक्षशि रुपमा असर गरेको छ । नयाुँ वन िेर 
अर्िक्रमर् हनु नर्दने र्नुौिी एकािफच  छ भन ेअकोिफच  बर्ौँदेक्षखका र संस्थागि रुपमा भएका अर्िक्रमर्लाई 
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कसरी व्यवस्थापन गरी पनुिः वन िेर कायम गने भने्न सबालको रुपमा रहेको छ । वन िेरमा पूवाचिार 
र्नमाचर् गदाच वािावरर्ीय पररिर् नगरी कायचक्रम कायाचन्त्वयन हनु,ु प्रभावकारी अनगुमन हनु नसक्न,ु वन िेर 
हुुँदै बाटो खने्न जस्िा कायचले वन िथा वािावरर्मा ह्रास आएको छ । मानव÷वन्त्यजन्त्ि ुद्धन्त्दको समस्या यस 
प्रदेशका सबै क्षजल्लाहरुमा टड्कारो रुपमा रहेको छ । वन अपरािको अनसुन्त्िान, िहर्ककाि र 
अर्भयोजनमा समस्या रहेको छ । ढुिा, र्गट्टी, बालवुा, र्र छाउन,े बाटो छाप्न,े र्र बनाउुँदा र्भत्तोमा टाुँस्न ेिथा 
खानीका ढुिा उत्मखनन गने कायचहरुलाई स्पि कानून र कायचर्वर्ि बनाई र्नयमन गनुच, न्बरी जग्गा, रार्िय 
वन, सामदुार्यक वन, सावचजर्नक पर्िच जग्गामा रहेका ढुिा खानीको बारेमा आवश्यक कानूनी िथा व्यावहाररक 
अस्पििा देक्षखन्त्छ ।  

गण्डकी प्रदेशमा र्वकास र्नमाचर्का क्रममा वािावरर् प्रदूर्र् जस्िा समस्या टड्कारो रूपमा देक्षखएका छन।् 
वािावरर्ीय प्रदूर्र् वा ह्रासबाट हनुे िर्िबापि पीर्डिलाई प्रदूर्कबाट कानून बमोक्षजम िर्िपूर्िच पाउन ेहक 
हनुेछ भने्न कुरा समेि संर्विानमा उल्लेख भएिा पर्न यस स्बन्त्िी अन्त्य नीर्िगि व्यवस्थाको कमी िथा 
भएका ऐन काननुको प्रभावकारी कायाचन्त्वयन हनु नसकेको अवस्था छ । वािावरर् संरिर् गनच आवश्यक 
संरर्नागि र संस्थागि व्यवस्था हनु सकेको छैन । जलवाय ुपररविचनका िेरमा नपेालले गरेको अन्त्िराचर्िय 
प्रर्िबद्धिा पूरा गनच सहयोग गनुच, बढ्दो शहरीकरर् र र्वकाससुँगै हररि गहृ ग्याुँसको उत्मसजचन कम गनुच, 
र्वकास आयोजनाले वािावरर्मा पारेको असरको अनगुमन गरी र्नयमन गनुच िथा जलवाय ु पररविचनका 
प्रर्िकूल प्रभावहरू न्त्यून गरी अनकूुलन िमिा बरृ्द्ध गनुच, आवश्यक पने जनशक्षक्त, सीप, दििाको अभाव 
ित्मकाल पूरा गरी प्रभावकारी िलु्याउन,ु संवेदनशील र कमजोर भ-ूबनोट भएका र्हमाली र र्रेु िेरको संरिर् 
गनुच प्रमखु र्नुौिी हनु ्। 

यी र्नुौर्िका बाबजदु जैर्वक र्वर्वििा, वन िथा जलािार िेरको र्दगो र्वकास र संरिर्बाट प्रदेशको 
समरृ्द्धमा टेवाा पयुाचउन े महत्मवपूर्च अवसर छ । सिम समूहहरूको बर्लयो उपक्षस्थर्ि रहेको समदुायमा 
आिाररि वनको व्यवस्थापनबाट राजस्व वृर्द्द र हररि रोजगारी र्सजचना गनच सर्कन्त्छ । िालिलैयाको संरिर् 
र्वकास र सौन्त्दयचकरर्बाट पयचटनको प्रबदचन गनच सर्कन्त्छ गल्छी िथा पर्हरो उपर्ार, संवेदनशील जलािार, 

पानी महुान िथा पोखरी संरिर् कायचबाट जलसंक्षर्र्ि बढाई जलवाय ु पररविचनका असर न्त्यूनीकरर्मा टेवा 
परु् याउन सर्कन्त्छ । साथै एकीकृि जलािार व्यवस्थापन माफच ि ् वन, जलािार, कृर्र्, पश ु र्वकास, र्संर्ाइ 
लगायिका र्नकाय बीर् सहकायच िथा समन्त्वय गरी एकीकृि ्र्वकासको अविारर्ामा प्रदेशको समरृ्द्धमा टेवा 
परु् याउन सर्कन ेप्रशस्ि अवसरहरू उपलधि छन ्। 
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५.३ सोर् 

 वन, जलािार र जैर्वक र्वर्वििाको र्दगो व्यवस्थापन, गण्डकी प्रदेशको स्मरृ्द्धमा योगदान  

 स्वच्छ एवम ्स्वस्थ वािावरर्  

५.४ उद्दशे्य 

५.४.१ वन िथा भ ूसंरिर् 

1. वन िथा पाररस्थीर्िकीय प्रर्ालीको संरिर्, वैज्ञार्नक  िथा र्दगो व्यवस्थापन र व्यावसायीकरर् गनुच । 

2. वािावरर्ीय सेवाबाट प्राप्त हनुे लाभ वृर्द्ध गदै जलवाय ु पररवचिनका नकारात्ममक प्रभाव न्त्यूनीकरर्, 

अनकूुलन िथा समानकूुलन गनच जनिाको िमिा अर्भवृर्द्ध गनुच । 

 

५.४.२ वािावरर्  

1. हररि र्वकासको अविारर्ा अनरुूप मानवीय र्क्रयाकलाप र र्वकास प्रर्क्रयालाई जलवाय ु पररविचन 
अनकूुर्लि गराउन।ु 

2. माटो, पानी िथा जलािार िेरको संरिर् गदै बाढी, पर्हरो िथा भिूयको जोक्षखम कम गरी भरू्मको 
उत्मपादकत्मव वृर्द्ध गनुच। 

५.५  र्वर्य िेरगि नर्िजा सूर्क र लक्ष्य 

५.५.१ वन, वािावरर् िथा भसंूरिर् 

क्र.स. सूर्क एकाई 

आ.व.  

२०७७ ÷७८   

को उपलक्षधि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

आ.व.  

२०७८ ÷७९  

आ.व. 
२०७९÷८० 

आ.व. 
२०८०÷८१ 

१ सामदुार्यक वन गठन कायचक्रम संख्या २० ११ ११ ११ 

२. रोजगारी र्सजचना  संख्या     
३ वन िेरले ओगटेको िेरफल प्रर्िशि ३७.१    
४ सर्न वन िेरले ओगटेको 

िेरफल 
प्रर्िशि     

५ कूल भ-ूिेरको अनपुािमा संरक्षिि 
िेर 

प्रर्िशि     

६ वन िेरबाट अनमुार्नि राजश्व हजारमा      
७ समदुायमा आिाररि बन िेर प्रर्िशि     
८ सामदुार्यक बन गठन र 

हस्िान्त्िरर्  
संख्या     

९ काठ उत्मपादन  क्यू र्फट      
१० दाउरा उत्मपादन  र्ट्टा     
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क्र.स. सूर्क एकाई 

आ.व.  

२०७७ ÷७८   

को उपलक्षधि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

आ.व.  

२०७८ ÷७९  

आ.व. 
२०७९÷८० 

आ.व. 
२०८०÷८१ 

11 बन िेरबाट  संकर्लि जर्डबटुी  के.जी     
12 वािावरर्ीय परीिर् गररएका 

आयोजनाहरु  
संख्या     

13 
कायचयोजना पनुरावोलोकन भएका 
सामदुार्यक वन 

संख्या २५० ५०० ५०० ५०० 

14 कवरु्लयिी वन पनुरावलोकन संख्या   २० १०० १०० १०० 

15 
मानव वन्त्यजन्त्ि ुिन्त्ि र्टना  संख्या     

16 वन्त्यजन्त्ि ुउद्धार  संख्या     

17 
बन िेरमा भएको अर्िक्रमर् 
हटाइएको िेरफल 

िेरफल     

18 
विृारोपर् गररएको िेरफल (वन 
िेर) 

हेक्टर १० १० १० १० 

१9 
र्वरुवा उत्मपादन र र्विरर् 
(हजारमा) 

संख्या ३००० ३००० ३००० ३०००  

20 
शहरी िथा नगर उद्यान स्थापना 
र व्यवस्थापन 

संख्या १०६ १०० १०० १०० 

२1 
प्रदेशमा रहेका वनमा आिाररि 
उद्योग  

संख्या   १ १ १ 

२2 
सामदुार्यक िथा कबरु्लयिी वनमा 
जर्डबटुी खेिी र्वस्िार  

हेक्टर     

23 बन र्पपल र्ौिारी संरिर् संख्या     

24 संरिर् गररएको जलािार िेर  संख्या     

25 जलािार व्यवस्थापन योजना  संख्या २ २ २ २ 

26 भ–ूसंरिर् प्रदशचनी प्लट संख्या २ १ १ १ 

27 पर्हरो उपर्ार  संख्या ४४ ३३ ३३ ३३ 

28 खोला र्कनार संरिर्      

29 
संरिर् कायचक्रम सञ्चालन 
गररएका िाल िथा र्समसार िेर   

    

30 वाय ुगरु्स्िर मापन केन्त्द्र संख्या  १ १ १ 

31 पानी महुान संरिर् संख्या     
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५.६ कायचक्रम/आयोजनाको संक्षिप्त र्ववरर् 

५.६.१ वन 

ब.उ.शी.नं. कायचक्रम÷ आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट् याइुँ 
आयोजना 
अवर्ि 

 

लागि 

(रू. 
लाखमा) 

आगामी िीन वर्चको उपलक्षधि सूर्क 

 सामदुार्यक वन 
र्वकास कायचक्रम 

सामदुार्यक वनको संरिर्, 
व्यवस्थापन र बजारीकरर् 

र्नरन्त्िर ६०००  ३३ वटा सामदुार्यक वन उपभोक्ता समूह गठन भई समूहमा हस्िान्त्िरर् भएको हनेु । 

 १,५०० समूहको वन व्यवस्थापन कायचयोजना नवीकरर् भएको हनेु । 

 ३९५२ वटा सामदुार्यक वनको व्यवस्थापन भई वन पैदावारको उपयोग र बजारीकरर् 
भएको हनेु । 

 १२० सामदुार्यक वनको कररब २३,००० हेक्टर वनमा र्दगो वन व्यवस्थापन भएको 
हनेु । 

 ६६ वटा सामदुार्यक वनमा पयाचपयचटन प्रवद्धचन भएको हनेु।  
 कबरु्लयर्ि वन र्वकास 

कायचक्रम 
कबरु्लयर्ि वनको संरिर् र 
व्यवस्थापन   

र्नरन्त्िर ३००  १२०० कबरु्लयिी वनको व्यवस्थापन भएको हनेु  
 समूह पररर्ालन, िमिा अर्भवरृ्द्ध र समूहका उपभोक्ताको आयआजचन भएको हनेु। 

 साझेदारी वन र्वकास 
कायचक्रम 

साझेदारी वनको संरिर् र 
व्यवस्थापन   

र्नरन्त्िर २००  नबलपरुको साझेदारी वनको व्यवस्थापन भई काठ दाउरा उत्मपादन माफच ि राजस्व वरृ्द्द 
र हररि रोजगारी र्सजचना हनेु । 

 िार्मचक वन कायचक्रम िार्मचक वनको संरिर् र 
व्यवस्थापन   

र्नरन्त्िर ३५०  ३५ वटा िार्मचक वनको संरिर् र व्यवस्थापन भएको हनेु । 

 र्नजी वन कायचक्रम र्नजी वन प्रबिचन र बजारीकरर्   र्नरन्त्िर ३०  र्नजी वनको र्वकास भई कररब बार्र्चक ५ लाख क्यूर्फट काठ उत्मपादन र बजारीकरर् 
भएको हनेु ।  

 नसचरी र विृारोपर् 
कायचक्रम 

हररयाली प्रबिचनका लार्ग नसचरी 
र्नमाचर्, ममचि र विृारोपर् 

र्नरन्त्िर ६००  बार्र्चक रुपमा ३० लाख भन्त्दा बढी र्वर्भन्न प्रजार्िका एकबर्ीय र बहवुर्ीय र्वरुवाको 
उत्मपादन िथा सोको विृारोपर् भएको हनेु । 

 जर्डबटुी िथा गैर 
काष्ठ वन पैदावार 
खेिीको र्वकास र 
र्वस्िार 

उच्र् मलु्य र उपयोगी 
जर्डबटुीको प्रबदचन र 
र्बकासबाट रोजगारी र्सजचना 

र्नरन्त्िर १०००  जर्डबटुी खेिी स्बक्षन्त्ि िार्लम, खेिी र्वस्िार, उत्मपादन र प्रशोिन केन्त्द्र स्थापना भएको 
हनेु।  
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ब.उ.शी.नं. कायचक्रम÷ आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट् याइुँ 
आयोजना 
अवर्ि 

 

लागि 

(रू. 
लाखमा) 

आगामी िीन वर्चको उपलक्षधि सूर्क 

 वन िेरका र्नुौिी 
व्यवस्थापन 

वन अपरािमा कमी  र्नरन्त्िर ४५०  वन डढेलो, वन अपराि, वन अर्िक्रमर् िथा बाह्य र्मर्ाहा प्रजार्ि र्नयन्त्रर् भएको 
हनेु।  

 वन्त्यजन्त्ि ुउद्धार  र उद्दार केन्त्द्र स्थापना भएको हनेु। 

 संकटापन्न िथा लोपोन्त्मखु वन्त्यजन्त्िकुो संरिर् भएको हनेु।  
 रार्िय वन र्वकास 

िथा व्यवस्थापन 
कायचक्रम 

रार्िय वन संरिर्, र्वकास िथा 
व्यवस्थापन 

र्नरन्त्िर १५००  २ वटा र्क्ला वनको व्यवस्थापन भई काठ दाउरा उत्मपादन भएको हनेु ।  

 महत्मवपूर्च जैर्वक र्वर्वििाको संरिर् भएको हनेु। 

 पञ्चासे िेरमा सनुाखरी लगायिका जैर्वक र्वर्वििाको संरिर् भएको हनेु । 
 शहरी वन र्वकास 

कायचक्रम 
पार्लकास्िरमा हररि उद्यान 
र्नमाचर् गरी सावचजर्नक 
जर्मनको संरिर्, हररयाली 
प्रबिचन र सौन्त्दयचकरर्  

र्नरन्त्िर ३१५०  ३०० स्थानमा वन वार्टका, हररयाली उद्यान र पयाचपयचटन कायचक्रम सञ्चालन भएको 
हनेु । 

 १५ वटा सडक र्कनार हररयाली र सौन्त्दयचकरर् भएको हनेु । 

 प्रर्ारप्रसार िथा 
संरिर् क्षशिा 

वन वन्त्यजन्त्ि ुर वािावरर् 
संरिर्का लार्ग प्रर्ारप्रसार 
िथा र्वद्यालय क्षशिा  

र्नरन्त्िर ६०  जनरे्िना अर्भवदृ्दी भइ वन वन्त्यजन्त्ि ुर वािावरर्को संरिर् िथा वािावरर्मैरी 
र्वकास भएको हनेु । 

 वन उद्यम र्वकास वन उद्यमबाट रोजगारी र्सजचना 
र आयआजचन  

र्नरन्त्िर ९९०  ३३ वटा समूहमा वन उद्यम र १ वटा प्रदेशस्िरीय वन पैदावारमा आिाररि उद्योग 
स्थापना र सञ्चालन भएको हनेु । 

 कृर्र् वन प्रबदचन 
कायचक्रम 

कृर्र् वन माफच ि राजस्व वरृ्द्द  र्नरन्त्िर १५०  खेर गइरहेको र अिच बाुँझो जग्गाको उपयोग भई जर्मनको उत्मपादन र उत्मपादकत्मव 
वरृ्द्द हनेु । 

 जनशक्षक्त िथा पूवाचिार 
र्वकास कायचक्रम  

वन कमचर्ारीको िमिा र्वकास र्नरन्त्िर ४५०  वन वािावरर्सुँग स्बक्षन्त्िि जनशक्षक्तलाई िार्लम प्रदान र भौर्िक संरर्ना र्नमाचर् 
भएको हनेु ।   
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नपेाल सरकारबाट सशिच अनदुान अन्त्िगचि हस्िान्त्िरर् भई आएका कायचक्रमहरू  

 ब.उ.शी.नं. कायचक्रम÷ आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट् याइुँ 
आयोजना 
अवर्ि 

 

लागि 

(रू. 
लाखमा) 

आगामी िीन वर्चको उपलक्षधि सूर्क 

 रार्िय वन र्वकास 
कायचक्रम 

रार्िय वनको संरिर्, र्वकास िथा 
व्यवस्थापन िथा हररयाली प्रवदचन 

र्नरन्त्िर १८०  वन डढेलो, वन अपराि, वन अर्िक्रमर् िथा बाह्य र्मर्ाहा प्रजार्ि र्नयन्त्रर् भई 
रार्िय वन संरिर् भएको हनेु।  

 शहरी िेरमा १२ वटा हररयाली उद्यान र १० वटा पयाचपयचटन कायचक्रम सञ्चालन 
भएको हनेु । 

 र्वर्भन्न प्रजार्िका काष्ठजन्त्य डालेर्ाुँस र जर्डबटुीका र्वरुवाको उत्मपादन र विृारोपर् 
भएको हनेु । 

 प्रदेशमा १ वटा वन पैदावारमा आिाररि उच्र् गरु्स्िरीय सामाग्री उत्मपादन गनच 
सक्ने उद्योग स्थापना र सञ्चालन भएको हनेु । 

 १ साझेदारी र १ र्क्ला वनको व्यवस्थापन भएको हनेु । 

 मानव-वन्त्यजन्त्ि ुिन्त्ि व्यवस्थापन भएको हनेु।  

 

५.६.२ वािावरर् िथा भसंूरिर् 

ब.उ.शी.नं. कायचक्रम÷ आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट् याइुँ 
आयोजना 
अवर्ि 

 

लागि 

(रू. 
लाखमा) 

आगामी िीन वर्चको उपलक्षधि सूर्क 

 र्वपद जोक्षखम 
न्त्यूनीकरर् िथा 
प्राकृर्िक प्रकोप 
व्यवस्थापन 

बाढी, पर्हरो, भ-ूिय र खोला र्कनार 
र्नयन्त्रर् भई जलािारको संरिर्  

र्नरन्त्िर ६६००  ४४ वटा ठूला पर्हरो र्नयन्त्रर् भएको हनेु। 

 ५५ वटा खोला र्कनार संरिर् भएको हनेु ।  

 र्दगो भ ूव्यवस्थापन भरू्मको सदपुयोगबाट उत्मपादन र 
उत्मपादकत्मव वरृ्द्द  

र्नरन्त्िर ६००  जर्मनको उत्मपादन र उत्मपादकत्मव वरृ्द्द भएको हनेु ।  

 पानी िथा गेग्रान 
व्यवस्थापन 

पानी स्रोिको संरिर् र उपयोग हनुे र्नरन्त्िर ६००  १०० वटा संरिर् पोखरी र्नमाचर् भएको हनेु । 

 ३३ वटा कुवा र पानी महुान संरिर् भएको हनेु । 
 र्वकासका पूवाचिार सडक, पैदलमागच र र्संर्ाइ कुलो र्नरन्त्िर ६००  भिूय िथा पर्हरो रोकथाम स्बक्षन्त्ि संरर्ना र्नमाचर् भई खेि र मानव वस्िी 
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ब.उ.शी.नं. कायचक्रम÷ आयोजना उद्दशे्य िथा पषु्ट् याइुँ 
आयोजना 
अवर्ि 

 

लागि 

(रू. 
लाखमा) 

आगामी िीन वर्चको उपलक्षधि सूर्क 

संरिर् लगायिका र्वकासका कामको ममचि 
स्भार हनुे   

सरुक्षिि भएको हनेु। 

 र्वद्यिु र खानेपानी आयोजनाको जलािार िरे संरिर्, सड्कसुँगको भ-ूसंरिर् र 
िाल िेरको जलािार संरिर् भएको हनेु। 

 जलवाय ुपररविचन 
समानकुुलन र्वकास 

जलवाय ुपररविचनका असर 
न्त्यूर्नकरर् िथा अनकुुर्लि हनुे 

र्नरन्त्िर ६६  जलवाय ुपररविचनका असर न्त्यूर्नकरर् िथा अनकुुर्लि भएको हनेु । 

 सामदुार्यक पररर्ालन 
िमिा र्वकास िथा 
क्षजर्वकोपाजचन सिुार 

आयआजचन र हररि रोजगारी र्सजचना 
भएको हनुे 

र्नरन्त्िर ६६  समूहको िमिा र्वकास भई क्षजर्वकोपाजचनमा सिुार भएको हनेु । 

 

नपेाल सरकारबाट सशिच अनदुान अन्त्िगचि हस्िान्त्िरर् भई आएका कायचक्रमहरू  

ब.उ.शी.नं. 
कायचक्रम÷ 

आयोजना 
उद्दशे्य िथा पषु्ट् याइुँ 

आयोजना 
अवर्ि 

 

लागि 

(रू. 
लाखमा) 

आगामी िीन वर्चको उपलक्षधि सूर्क 

 र्वपद जोक्षखम 
न्त्यूनीकरर् िथा 
प्राकृर्िक प्रकोप 
व्यवस्थापन  

खोला र्कनार र बस्िी 
संरिर्  

र्नरन्त्िर १२०  ४ वटा ठूला पर्हरो र्नयन्त्रर् भएको हनेु। 

 २ वटा र्सुँर्ाइ कुलो ममचि र संरिर् भई ५०० रोपनी खेि र्सक्षञ्चि भएको हनेु। 

 ३ वटा खोला र्कनार संरिर् भएको हनेु । 

 

 ५.७ जोक्षखम पि िथा अनमुान 

नीर्ि िथा काननुी व्यवस्था, कोरोना महामारीको रोकथाम, कायचक्रम कायाचन्त्वयन गनच पयाचप्त जनशक्षक्तको व्यवस्था, स्थानीय िह, र्नजी िेर िथा सहकारी िेरको 
सहभार्गिा, संर् र स्थानीय िहबीर्को समन्त्वय, आयोजनाका र्नक्ष्ि जग्गा प्रार्प्त, र्वपद्  व्यवस्थापन लगायिका र्वर्य अनकूुल हनुे अनमुान गररएको छ। यसो नभएमा 
अपेक्षिि उपलक्षधि हार्सल नहनुे जोक्षखम रहेको छ ।
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पररच्छेद ६ 

भौर्िक पूवाचिार, सहरी  र्वकास िथा यािायाि व्यवस्था  

६.१ पषृ्ठभरू्म 

भौर्िक पूवाचिारको र्वकास को माध्यमबाट गण्डकी प्रदेशमा समरृ्द्ध हार्सल गनच सर्कने मान्त्यिा अनरुुप यस िेरलाई 
प्रदेश समरृ्द्धको आिारको रुपमा र्लइएकोछ। भौर्िक पूवाचिारका र्हसाबले गण्डकी प्रदेश र्भर र्नमाचर् भैसकेका र 
र्नमाचर्ािीन पक्की सडक १०४१ र्कर्म, ग्राभेल सडक १५७८ र्कर्म र िलेु सडक ८२२२ र्कर्म गरी कुल 
१०,८४१ र्कर्म सडक रहेको छ । कुल सडकको आिारमा सडकको र्नत्मव प्रर्ि वगच र्कर्म ०.५० र्कर्म रहेको 
छ कुल सडकको आिारमा सडकको र्नत्मव प्रर्ि वगच र्क.र्म. ०.५० र्क.र्म. रहेको छ।  प्रदेशमा ६१ प्रर्िशि 
जनसंख्या नगरपार्लका िेर र्भर बसोबास गने भए पर्न कायच पद्धर्ि र र्रररको आिारमा अर्िकांश शहरी जनसंख्या 
ग्रामीर् र्रररको छ। प्रदेश र्भर िीब्र शहरीकरर् हुुँदै गैरहेको छ िर सोही अनपुािमा व्यवक्षस्थि शहरीकरर् हनु 
सकेको छैन। 

 

प्रदेश र्भरका र र्बर्भन्न स्थानीय िहहरूको बीर्को अन्त्िरस्बन्त्िमा केक्षन्त्द्रि हनुे प्रादेक्षशक सडक सञ्जाल र्वस्िार,  

आवास िथा शहरी र्वकास जस्िा पूवाचिारहरूको र्नमाचर् गनुचका साथै सरु्विा स्पन्न प्रादेक्षशक प्रशासर्नक संरर्नाहरू 
स्थापना गनुचपने भएको छ। साथै, लगानीको उक्षर्ि व्यवस्थापन गरी उच्र्िम उपलक्षधिको सरु्नक्षिििा गदै स्थानीय 
िहको केन्त्द्रलाई आर्थचक र्क्रयाकलापमा अर्भवृर्द्ध गनच प्रदेश राजिानीसुँग जोडने, प्रदेशका सबै गाउुँ बस्िीमा आिारभिू 
पूवाचिारहरुको र्नमाचर् गरर बहपुर्हर्ान संस्कृर्िको संरिर् र स्बद्धचन गनच समदुायसुँगको सहकायचमा बहसुांस्कृर्िक 
गाउुँ र्नमाचर् गनुच आर्दमा केक्षन्त्द्रि हदैु आर्थचक गर्िर्वर्ि र रोजगार वृर्द्ध गनुच उक्षत्तकै आवश्यक देक्षखन्त्छ। 

 

प्रदेश सरकारले प्रदान गने सेवालाई मजबिु बनाउन, प्रादेक्षशक योजना र प्रशासर्नक संरर्नाका पूवाचिारलाई 
व्यवस्थापन गदै नागररकको प्रत्मयि र र्नर्ाचयक सहभार्गिाबाट र्वकास कायचक्रमको छनोट एवम ्संर्ालन गनच िथा  
त्मयसबाट प्राप्त उपलक्षधिबाट आर्थचक सामाक्षजक रूपान्त्िरर् गने अवस्था सजृना गनच सािन स्रोि र प्रयत्नको संयोक्षजि 
प्रबन्त्ि गनुच  पर्न उक्षत्तकै आवश्यक छ। पूवाचिार र्वकास आयोजनाको समयमै लागि नबढ्ने गरी र्नमाचर् स्पन्न  गरी 
प्रिेर्पि गरु्स्िरीय प्रर्िफल र्दने सरु्निीि गनच प्रभावकारी अनगुमन िथा मूल्याकंन प्रर्लीको थालनी आवश्यक 
देक्षखन्त्छ। 

 

६.२ र्नुौिी र अवसर  

र्नुौिी 
र्वत्तीय श्रोिको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाई पूवाचिार र्वकासको बढ्दो माग र आवश्यकिालाई व्यवस्थापन गनुच, 
पूवाचिारका कायचक्रमलाई गरुूयोजना माफच ि ्प्राथर्मकिामा राखी कायाचन्त्वयनमा लैजान,ु अनगुमन र सपुरीवेिर् कायचलाई 
प्रभावकारी बनाई आयोजना र्नमाचर्लाई गरु्स्िरीय, र्दगो, भरपदो र र्वश्वसनीय बनाउन,ु र्वर्भन्न आयोजनाहरूलाई 
र्वर्भन्न र्नकायबीर् समन्त्वय गरी समयमा नै स्पन्न गनच सक्न,ु  र्नर्मचि भएका संरर्नाहरूको ममचि स्भार र स्पक्षत्त 
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सरुिाका लार्ग स्रोिसािनको प्रयाप्त व्यवस्था गनुच, छररएर रहेका बस्िीहरूमा सडक र्वस्िार गनुच, र्नजी िेरको िमिा, 
स्भावना िथा लगानी आकर्चर् गनुच, सवारी सािनको वृर्द्धसुँगै यसको उक्षर्ि व्यवस्थापन गनुच, बढ्दो सवारी 
दरु्चटनालाई न्त्यूनीकरर् गदै सडक सरुिा कायम गनुच रार्िय भवन संर्हिाको पालन गरी सबै र्कर्समका भवन सरुक्षिि 
िवरले र्नमाचर् गनुच, अव्यवक्षस्थि शहरीकरर् भएको स्थानमा आिारभिू सेवा परु् याउन ु प्रमखु र्नुौिी रहेका 
छन।्त्मयसैगरी, हालैका र्दनमा र्वश्वव्यापी फैर्लएको कोरोना भाइरस (COVID-19) को संक्रमर्बाट अप्रत्मयार्सि रुपमा 
र्वश्व अथचिन्त्रमा संकुर्न आएको अवस्थामा भौर्िक पूवाचिार र्वकासमा र्ार्हने आवश्यक आर्थचक श्रोिको व्यवस्था 
र्मलाउन ुर र्वकास र्नमाचर् कायचमा देक्षखएको ससु्ििालाई परुानै गर्िमा फकाचउन ुपर्न उक्षत्तकै र्नुौिीपूर्च छ। 

 

अवसर  

नयाुँ राजनैर्िक र्वकासक्रम र राज्य पनुसांरर्नाको र्वद्यमान माहोलले आमजनिामा उमि, आशा र उत्मसाह, अर्भवृर्द्ध 
गनुच, वडा केन्त्द्र र स्थानीय िहको केन्त्द्र नयाुँ आर्थचक िथा प्रशासर्नक केन्त्द्रको रुपमा र्वकास हनु,ु नयाुँ केन्त्द्रहरूलाई 
व्यवक्षस्थि शहरीकरर्, योजनाबद्ध बस्िी र्वकास, पूवाचिार र्वकास र सेवा प्रवाहका अवसरमा बढोत्तरी हनु,ु समावेशी, 
सन्त्िरु्लि एवम ् अर्िकारमा आिाररि न्त्यायोक्षर्ि र्वकासको प्रार्भ गनुच, लगानीमा प्रशस्ि अवसर रहन,ु वैदेक्षशक 
लागानीको लार्ग प्रयाप्त स्भावना रहन,ु र्नजी िेरको लगानी बढ्दै जान ुमहत्मवपूर्च अवसरका रूपमा रहेका छन।्  

 

त्मयसैगरी, केही वर्च र्भरमा प्रत्मयेक र्नवाचर्न िेरमा क्िीमा एउटा स्िरीय सडक, स्थानीय िहको केन्त्द्र जोड्न ेपक्की 
सडक र अन्त्य प्रादेक्षशक सडकहरुको र्नमाचर्बाट प्रदेशको आर्थचक-सामाक्षजक सूर्कहरूमा िेरै सिुार हनुगई 
जीवनस्िरमा सिुार र आर्थचक र्क्रयाकलापहरु बढ्न जाने अवसर छ। कोरोना भाइरस (COVID-19) को संक्रमर्को 
असरबाट र्वदेर्सएका लाखौ यवुाहरुको स्वदेश र्फिीबाट कृर्र् र र्नमाचर् िेरमा खड्केको  जनशक्षक्तको आपूर्िचको 
माग केही हदस्म परुा हनुे अवसर र्सजचना भएको छ।   

६.३ सोर् 

नवीनिम प्रर्वर्िको उच्र्िम प्रयोगबाट पूवाचिार र्वकास गरी प्रदेशको र्दगो र्वकास र समरृ्द्ध। 

 द्रिु सामाक्षजक–आर्थचक र्वकास र स्वृर्द्धको आिार, यािायाि पूवाचिार ।  

 समरृ्द्धको आिार, सन्त्िरु्लि र समन्त्वयार्यक शहरी र्वकास ।  

 ग्रामीर् िेरको र्वकास, र्दगो सामाक्षजक–आर्थचक र्वकासको आिार। 

 र्दगो र्वकासका लार्ग गरु्स्िरीय आवास िथा वस्िी र्वकास । 

 गरु्स्िरीय, सरुक्षिि र सरु्विायकु्त भवन र्नमाचर् ।   

 प्रभावकारी यािायाि व्यवस्थापन गर्िशील समाज र्वकासको आिार ।  

६.४ लक्ष्य  

 गरु्स्िरीय यािायाि पूवाचिारको र्वकास, र्वस्िार र व्यवस्थापन गरी सामाक्षजक–आर्थचक अवसरहरूमा 
नागररकहरूको पहुुँर् वृर्द्ध गने । 

 र्दगो र्वकासका लार्ग गरु्स्िरीय आवास िथा बस्िी र्वकास। 
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 सन्त्िरु्लि र र्दगो सामाक्षजक आर्थचक र्वकासको लार्ग ग्रामीर् िेरमा भौर्िक पूवाचिारको  र्नमाचर्, आयआजचन िथा 
रोजगार वृर्द्ध गने । 

 सरुक्षिि,  र्कफायिी र वािावारर्मैरी पर्हर्ानयकु्त भवन र्नमाचर् । 

 गरु्स्िरीय, सरुक्षिि र सरु्विायकु्त भवन र्नमाचर् गने। 

 यािायाि प्रर्ालीको र्दगो िथा वैज्ञार्नक व्यवस्थापन गने ।  

६.५ उद्दशे्य 

 

६.५.१ सडक 

१.  र्दगो, भरपदो, सरुक्षिि, वािावारर्मैरी र कम खक्षर्चलो सडक, हवाईमागच र रेल मागचको संजाल र्वस्िार गनुच ।   
२.  सडक, हवाईमागच र रेलमागच जस्िा यािायाि पूवाचिारको उक्षर्ि संरिर्, ममचि स्भार िथा व्यवस्थापन गरी 

सहज आविजाविको व्यवस्था र्मलाउन ु।   
 

६.५.२ शहरी र्वकास  
१.  स्थानीय िहको प्रशासर्नक केन्त्द्र र गरु्स्िरीय यािायाि पूवाचिार पगेुको िेरको आसपास िथा र्वकास अिको 

(Growth Axis)  र्वकास वररपरर व्यवक्षस्थि शहर र्वकास गनुच । 

२.  आिारभिू भौर्िक पूवाचिार िथा सेवाहरूको व्यवस्थापन गरर शहरहरूको र्वकास िथा स्िरोन्नर्ि गनुच ।  
३.  शहरी िेरमा बसोबास गने र्वपन्न र सीमान्त्िकृि ्वगच िथा जोक्षखममा रहेका र्रपररवारको व्यवस्थापन गनुच।   
 

६.५.३ ग्रामीर् र्वकास 
१.  ग्रामीर् िेरमा आर्थचक गर्िर्वर्िको दायरा र पहुुँर् वृर्द्ध गनुच ।  

२.  ग्रामीर् वािावरर् िथा पर्हर्ानको संरिर् गनुच ।  
 

६.५.४आवास बस्िी र्वकास र पनुर्नचमाचर्    

१. एकीकृि ्आवास िथा बस्िी र्वकास गरर अनर्िकृि, अव्यवक्षस्थि र छररएर रहेका र्वपन्न र सीमान्त्िकृि ्
र्रपररवारलाई एकिाबद्ध गनुच । 

२.  भकू्पमा िर्ि भएका र्नजी र्र र सावचजार्नक भवनहरूको पनुर्नचमाचर् गनुच ।  
  
६.५.५  भवन र्नमाचर्  

१.  स्थानीय र्नमाचर् सामग्रीको अर्िकिम प्रयोग गरी स्थानीय वास्िकुला र नवीनिम प्रर्वर्ि र्मक्षश्रि सरुक्षिि र 
र्कफायिी भवनहरू र्नमाचर् गनुच।  

२.  एकीकृि ्सेवा प्रदायक बहपुयोगी र बहउुद्देश्यीय भवन र्नमाचर् गरी एकीकृि ्जनसेवा प्रदान गनुच । 

 

६.५.६ यािायाि व्यवस्थापन 

१.  र्कफायिी, सरुक्षिि, प्रदूर्र्रर्हि, सरु्विा स्पन्न, प्रर्िस्पिी र प्रभावकारी यािायाि प्रर्ालीको र्वकास गनुच। 
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६.६  िरेगि र्वर्य नर्िजा लक्ष्य र सूर्क  
६.६.१. सडक  

सूर्क  इकाई 

आ.ब. 
२०७7/७8  
को उपलक्षधि * 

मध्यकालीन लक्ष्य 

२०७8/७9 

 

२०७9/80 २०80/८1 

ज्मा सडक र्नमाचर्  र्क.र्म. 1१२५१ ५०० ५५० ६०० 
कालोपरे  र्क.र्म. १२५१ ४०० ४00 ५०० 
ग्राभेल  र्क.र्म. १७७८ १०० १५० १०० 
माटे सडक  र्क.र्म. ८२२२   5500 

आवर्िक ममचि संभार  र्क.र्म.  २०० ५०० 1600 
र्नयर्मि ममचि संभार  र्क.र्म.  १५० 1500 2200 

सडक पलु र्नमाचर्  संख्या २९ 65 145 200 

झोलुंग ेपलु र्नमाचर्  संख्या १८ 80 120 180 

रोजगारी संख्या ..... ..... ..... ..... 
* प्रस्ििु िथ्याङ्कमा आ.व २०७६/७७ को उपलक्षधिमा सडकको र्ववरर्मा हालस्म र्िनै िहका सरकारिारा र्नमाचर् गररएका 
सडकहरूको ल्बाई र्लइएको छ। र्नयर्मि ममचि अन्त्िगचि र ट्रार्फक क्षर्न्त्ह र संकेि राक्षखएका सडक प्रादेक्षशक र्नकायबाट 
बनेका सडकको मार ल्बाईलाइ आिार मार्नएको छ। सडक पलु िथा झोलिुे पलुमा प्रदेश सरकारका र्नकाय माफच ि ्गण्डकी 
प्रदेशमा र्नर्मचि सडक पलु िथा झोलिुे पलुको संख्यालाई आिार मार्नएको छ। 

 

६.६.२  शहरी िथा ग्रार्मर् र्वकास  

 

सूर्क 
इकाई 

आ.ब. २०७७  
/७८ को 
उपलक्षधि 

मध्यकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

शहरी नगरपार्लकामा बस्ने जनसङ्क्ख्या  प्रर्िशि ६१.२ ६६ ७१ ७३ 

खर परालले छाएको कच्र्ी र्रमा बस्ने 
जनसङ्क्ख्या 

प्रर्िशि १०.७७ ५ 3 २ 

र्समेन्त्ट,इट्टा िथा आर.र्स.र्स बटा 
र्नमाचर् भएको पक्की र्रमा बस्ने 
जनसङ्क्ख्या 

प्रर्िशि २७.२ २९ ३१ ३३ 

आफ्नो र्र भएका पररवार  प्रर्िशि ८१.८४ ८३ ८५ ८७ 
सरकारी कायाचलय भवन र्नमाचर् संख्या  6 ९ ११ 

जनिा आवास योजना अन्त्िगचि र्नर्मचि 
आवास एकाई 

संख्या ३२० ३०० ७५० १२०० 

पूवाचिार सर्हिको नमनुा एकीकृि ्बस्िी 
र्वकास 

संख्या  2 7 15 

सभाहल र्नमाचर् संख्या 5 22 ४२ १०० 

सामदुार्यक भवन र्नमाचर् संख्या ११ 25 33 40 

स्माटच र्सटीका रूपमा शहरहरूलाई 
र्वकास 

संख्या   5 ६ 
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बसपाकच  र्नमाचर् गोटा  1 ३ ४ 

नमनुा एकीकृि बक्षस्ि र्वकास  संख्या   २० २० 
वडा केन्त्द्रमा भौर्िक पूवचिार र्वकास  संख्या   ४० ४० 
भौगोर्लक र्हसाबले र्बकट र जोक्षखममा 
रहेका बक्षस्ि पर्हर्ान र उपयकु्त 
समािान खोज  

संख्या - - १ - 

 

द्रिव्य: (गण्डकी प्रदेश, भौर्िक पूवाचिार र्वकास मन्त्रालयको आवास, भवन र शहरी र्वकासका मार) 
 

६.६.३  भवन र्नमाचर्  

सूर्क इकाई 

आ.व. 
२०७७/७८  
को उपलक्षधि 

मध्यकालीन लि 

 

२०७८/७९ 

 

२०७९/८० 
२०८०/८१ 

भवन र्नमाचर् नीर्ि र्नमाचर्  संख्या - १ - - 
पर्हर्ानयकु्त प्रादेक्षशक सरकारी भवन 
र्नमाचर्  

संख्या - ६ ६ १० 

प्रादेक्षशक सरकारी भवन ममचि संभार िथा 
र्नमाचर् संरर्नागि सिुार  

संख्या १० १० ५ १० 

पर्हर्ानयकु्त एकीकृि प्रादेक्षशक सरकारी 
भवन र्नमाचर्  

संख्या - - १० ६ 

 

६.६.४ यािायाि व्यवस्था 

सूर्क  इकाई 
आ.व. 

२०७७/७८ 
को उपलक्षधि 

मध्यकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

यािायाि कायाचलय संख्या १ १ १ १ 

VRS प्रर्ालीमा आवद्ध सवारी 
कायाचलयहरु  

संख्या 
१ १ १ १ 

ट्रार्फक क्षर्न्त्ह र संकेि राक्षखएका सडक  संख्या  - ४० ६० 
सवारी र्ालक अनमुर्िपर (स्माटच काडच 
र्विरर्)  

संख्या 
३५००० १८००० २०००० २०००० 

इ्बोस्ड न्बर प्लेट र्विरर्  संख्या - १८०० ५००० १५००० 
सवारी सािन दिाच (दइु पाङ्क्ग्र े) 
२१०००० (हालस्म) 

संख्या २१०००० 
हालस्म 

..... ..... ..... 

सवारी सािन दिाच (र्ार पाङ्क्ग्र े) 
४०००० (हालस्म) 

संख्या ४०००० 
हालस्म 

..... ..... ..... 

 सवारी सािन राजश्व रकम रु 
हजारमा 

..... ..... ..... ..... 
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६.७ कायचक्रम/आयोजनाको संक्षिप्त र्ववरर्  

६.७.१  सडक 

ब.उ.शी. न.  कायचक्रम/आयोजना   उदेश्य िथा पषु्टयाई  
आयोजना अवर्ि 
(सरुु र समार्प्त) 

लागि (रू 
लाखमा) आगामी र्िन वर्चको उपलक्षधि सूर्क  

 

एक र्नवाचर्न िेर 
एक सडक कायचक्रम 

समानपुार्िक रूपमा 
प्रत्मयेक र्नवाचर्न 
िेरमा क्िीमा 
एक वटा सडक 
हनुे गरी प्रदेश 
राजिानी र 
स्थानीय िहका 
केन्त्द्र जोड्ने 
सडकको र्नमाचर्, 
स्िरोन्नर्ि िथा 
कालोपरे  

 

 १२७६२२   ३५ वटा सडकको बहवुर्ीय ठेक्का स्झौिा माफच ि ् कररब ३७० र्क.र्म सडक 
कालोपरे  स्पन्न हनुे र थप २०० र्क.र्म. सडक स्िरोन्नर्िको काम सरुू हनुे।  

 सडकबाट नजोर्डएका र्मुनबु्री गाउुँपार्लकाका केन्त्द्रस्म ट्रयाक खोर्लएको हनुे।  
 सबै सडकहरूलाई मापदण्ड अनसुार र्ौडा गररएको, ग्रडे र्मलाइएको, नाली र्नमाचर् 

गररएको र स्ट्रकर्र र्नमाचर् गररएको हनुे।  
 सडकको सिह िलेुबाट क्रमशिः ग्राभेल हुुँदै ३३ वटा स्थानीय िहको केन्त्द्रस्म 

कालोपरे गररएको हनुे। 
 र्नर्मचि सडकको आवश्यकिा अनसुार ममचि भएको हनुे। 

 स्िरोन्नर्ि गररएका सडकहरुमा पने पलु पलेुसा र्नमाचर् गरी सवाचयाम यािायाि पहुुँर् 
सिुार गररएको हनुे । 

 प्रादेक्षशक यािायाि गरुुयोजना र्नमाचर् गरी र्नमाचर् स्पन्न भएका सडकको र्नयर्मि िथा 
आवर्िक ममचि िथा स्िरोन्नर्ि गदै यािायाि पहुुँर्मा सिुार गरर समग्र प्रदेशको आर्थचक 
सामाक्षजक र्वकास गने।   

 

प्रादेक्षशक सडक क 
वगच कायचक्रम 

बढी भन्त्दा बढी 
स्थानीय िह िथा 
क्षजल्ला जोड्ने गरी 
प्रादेक्षशक लोकमागच 
सञ्जाल र्वकास 
िथा र्वस्िार 

 ५४४०६  १२ वटा सडक -बेनी दरबाङ देवीस्थान िारापानी िाकम ढोरपाटन सडक, आुँिीखोला 
कोररडोर, बेगनास भोलेटार िालबेसी कपुचटार सडक, रूइला भझ्जज्याङ सा्दो ल्हो प्रोक 
र्वही र्सर्दचवास सडक, पोखरा थकु्ष्सकोट मरु्ग्रवेशी वालपोखरी पसगाउुँ र्सङदी कास्की र 
लमजङु जोडने सडक, दोर्बल्ला फलेवास सडक, सार्लग्राम कोररडोर, दकु्ष्कबास र्रवेर्ी 
सडक, मालढंुगा पाक्जा बलेवा एयरपोटच कुक्षश्मशेरा दमेक रागखानी हगु्दीक्षशर सडक, 

थोरे् लाकेपास सडक_ को बहबुर्र्चय ठेक्का स्झौिा माफच ि ्१०० र्कर्म सडक कालोपरे 
हनुे र गोरखा क्षजल्लामा ४० र्क.र्म. नया सडकको र्नमाचर् हनुे । 

 अध्ययनको आिारमा थप प्रदेश लोकमागच पर्हर्ान भएको हनुे। 

 अध्ययनको आिारमा आवश्यकिा अनसुार डबल लेनको सडक र्नमाचर् भएको हनुे।  
 सबै सडकहरूलाई मापदण्ड अनसुार र्ौडा गररएको, ग्रडे र्मलाइएको, नाली र्नमाचर् 
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गररएको र स्ट्रकर्र र्नमाचर् गररएको हनुे।  
 सडकको सिह िलेुबाट क्रमशिः ग्राभेल हुुँदै कालोपरे गररएको हनुे। 

 र्नर्मचि सडकको आवश्यकिा अनसुार ममचि भएको हनुे। 

 सडक सरुिालाई प्रभावकारी रूपमा कायाचन्त्वयन भएको हनुे।  

 

प्रादेक्षशक सडक ख 
वगच कायचक्रम 

प्रदेश राजिानीसुँग 
सबैभन्त्दा छोटो 
दरुीमा स्थानीय 
िहका केन्त्द्र जोड्ने 
सडक र्नमाचर्लाई 
प्राथर्मकिा र्दई 
सडक सञ्जाल 
र्वकास िथा 
र्वस्िार 

 ४००००  प्रदेश राजिानीसुँग सबैभन्त्दा छोटो दरुीमा स्थानीय िहका केन्त्द्र जोड्ने सडकलाई 
पर्हर्ान सर्हि प्राथर्मकिा र्दइएको हनुे।  

 पर्हर्ान भएका आयोजनाको र्वस्ििृ आयोजना प्रर्िवेदन ियार भएको हनुे।  
 सबै सडकहरूलाई मापदण्ड अनसुार र्ौडा गररएको, ग्रडे र्मलाइएको, नाली र्नमाचर् 

गररएको र स्ट्रकर्र र्नमाचर् गररएको हनुे।  
 सडकको सिह िलेुबाट क्रमशिः ग्राभेल हुुँदै कालोपरे गररएको हनुे। 

 आवश्यकिा अनसुार अन्त्य सडकहरू र्नमाचर् िथा स्िरोन्नर्ि भएको हनुे।  
 र्नर्मचि सडकको आवश्यकिा अनसुार ममचि भएको हनुे। 

 

प्रादेक्षशक सडक ग 
वगच कायचक्रम 

र्वर्भन्न आर्थचक 
केन्त्द्र, पयचटकीय 
केन्त्द्र, सेवा केन्त्द्र 
लगायिका र्वशेर् 
िेरलाई जोड्ने 
गरी सडक सञ्जाल 
र्वकास िथा 
र्वस्िार 

 ५००००  र्वशेर् िेर जोड्ने सडकको अध्ययन िथा पर्हर्ान भएको हनुे।  
 पर्हर्ान भएका आयोजनाको र्वस्ििृ आयोजना प्रर्िवेदन ियार भएको हनुे।  
 सबै सडकहरूलाई मापदण्ड अनसुार र्ौडा गररएको, ग्रडे र्मलाइएको, नाली र्नमाचर्, 

स्ट्रकर्र र्नमाचर् िथा स्िरोन्नर्ि भएको हनुे। 

 िलेु रूपमा रहेका र ट्रयाक मार रहेका सडक लाइ प्राथर्मकिाको आिारमा  ग्राभेल 
र कालोपरे स्िरको सडक बनाउने   

 

स्थानीय िहको केन्त्द्र 
जोड्ने सडक   
कायचक्रम 

स्थानीय िहको 
केन्त्द्र जोड्ने गरी 
सडक संजाल 
र्वस्िार   

 ७४९९०  स्थानीय िहको केन्त्द्र जोड्ने सडक लाइ  उपलधि स्रोिर सािनको अर्िनमा रही 
स्िरोन्नर्ि गने। सबै स्थानीय िहको केन्त्द्र जोड्ने सडकलाई स्िरोन्नर्ि गने।  

 गण्डकी प्रदेशका कालोपरे सडक संजालमा पहुुँर् नभएका १७ वटा स्थानीय िहको 
केन्त्द्र जोड्नको लार्ग १७५ र्क.र्म. सडकको कालोपरे गने । 

 

नयाुँ पलु र्नमाचर् िथा 
संभार कायचक्रम 

नयाुँ सडक पलु 
पर्हर्ान, र्नमाचर् 
िथा ममचि संभार 

 ७००००  प्रदेशर्भर नयाुँ सडक पलु पर्हर्ान िथा प्राथर्मकीकरर् भएको हनुे। 

 प्राथर्मकिाका आिारमा र्वस्ििृ आयोजना प्रर्िवेदन ियार भएको हनुे।  
२५० वटा सडक पलु र्नमाचर् भएको  हनुे । 

 प्रदेशर्भरका सडक पलुको आवश्यकिा अनसुार ममचि भएको हनुे। 
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 प्रादेक्षशक सडकमा पने सडक पलुहरुको पर्हर्ान गरी सडक पलु र्नमाचर् ,ममचि र 
प्रवर्लकरर् गने प्रयोजनाथच  गण्डकी प्रदेश पलु व्यवस्थापन प्रर्ाली (GBMS) ियार 
गरी लाग ुगररने। 

 

झोलिुे पलु र्नमाचर् 
िथा सिुार कायचक्रम 

सडक संजाल 
नपगुेका 
बस्िीहरूमा झोलिुे 
पलु माफच ि ्
आवगमनमा 
सहजिा 

 ११७००  सडक संजाल नपगुेका बस्िीहरूमा झोलिुे पलुको आवश्यकिा पर्हर्ानको र्वस्ििृ 
र्ववरर् सर्हिको प्रर्िवेदन ियार भएको हनुे। 

 प्राथर्मकिाका आिारमा र्वस्ििृ आयोजना प्रर्िवेदन ियार भएको हनुे।  
 २५० वटा झोलिुे पलु र्नमाचर् भएको हनुे। 

 र्नर्मचि झोलिुे पलुको र्नयर्मि ममचिस्भार भएको हनुे। 

  आवश्यकिा पर्हर्ान गरर झोलिुे पलु र्नमाचर्को कायच स्पन्न गरर र्नमाचर् स्पन्न 
भएका झो.प.ु हरुको िथ्याङ्क व्यवस्थापन गरर ममचि िथा  संरिर्को कायचर्वर्ि  बनाइ 
लाग ुगररएको हनुे।   

संर्बाट शसिच अनदुान अन्त्िगचि हस्िान्त्िरर् भएका कायचक्रम/आयोजना 
337027  यािायाि व्यवस्था 

कायाचलयहरू 

र्वर्भन्न प्रकारका 
यािायाि सवारीको 
दिाच नवीकरर् 
लगायिका कायच 
स्पादन साथै 
सवारी र्ालक 
अनमुर्ि पर 
र्विरर् 

 सालबसाली    यािायाि सवारीको दिाच िथा नवीकरर् लगायिका कायच स्पादन भएको हनुे।  
 सवारी सािनमा इ्बोस्ड न्बर प्लेट प्रदान गररएको हनुे। 

 सवारी र्ालक अनमुर्ि पर -स्माटच काडच र्विरर्_ र्विरर् भएको हनुे। 

 यािायाि व्यवस्था कायचलयको संरर्नाहरु ियार भऐ प्रर्विी मैरी हनुे । 

 र्भआरएस 

३३७०११४८  बाग्लङु-बेनी   

 सडक र्नमाचर् िथा 
स्िरोन्नर्ि  
  

  

  

  

  

  

  

 कल्भटच िथा नाली र्नमाचर्को माध्यमबाट सिह पानी िथा भरू्मगि पानीको व्यवस्थापन 
भएको हनुे। 

 सडकको सिह स्िरोन्नर्ि भइ कालोपरे गररएको हनुे। 

 

३३७०११४९  व्यास मागच - बदु्धर्संह 
मागच 

३३७०११५३  र्मर्दच-क्याक्मी-र्भमाद 

३३७०११५४  पिुलीखेि-काकीनेटा-
कुश्मा 

३३७०११५८  अन्त्य उत्तर दक्षिर् 
सडकहरू 
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३३७०११६१  संभार्वि  रर्नीर्िक 
सडकहरू 

रर्नीर्िक 
महत्मवका प्रादेक्षशक 
सडक सञ्जाल 
र्वकास िथा 
र्वस्िार 

   र्वस्ििृ आयोजना प्रर्िवेदनको आिारमा १४ वटा सडकको कररब १५० र्क.र्म  
र्नमाचर् िथा स्िरोन्नर्ि भएको हनुे।  

 सबै सडकहरूलाई मापदण्ड अनसुार र्ौडा गररएको, ग्रडे र्मलाइएको, नाली र्नमाचर् 
गररएको र स्ट्रकर्र र्नमाचर् गररएको हनुे।  

 सडकको सिह िलेुबाट क्रमशिः ग्राभेल हुुँदै कालोपरे गररएको हनुे। 

 र्नर्मचि सडकको आवश्यकिानसुार ममचि भएको हनुे। 

 सबै प्रादेक्षशक महत्मवको सडकहरुमा  ट्रार्फक  क्षर्न्त्ह लगायि रोड फर्नचर्र र्नमाचर् 
िथा व्यवस्थापनको अविारर्ा लाग ुगररने ।  

३३७०११६२  
 

स्भार्वि  प्रादेक्षशक 
सडकहरू 

प्रादेक्षशक सडक 
सञ्जाल र्वकास 
िथा र्वस्िार 

   प्राथर्मकीकरर्का आिारमा सडक सञ्जाललाई र्वस्िार गररएको हनुे। 

 सडकको र्नमाचर् िथा स्िरोन्नर्ि भएको हनुे। 

३६५०११०२  झोलिुे पलु िेरगि 
कायचक्रम  

सडक संजालको 
पहुुँर् नपगुेका 
ग्रामीर् भेगमा 
झो.प ुको र्नमाचर् 
बाट यािायाि 
िेरमा टेवा 
परु् याउने  

   गोरखामा १ ,स्यािजामा १ र नवलपरासी बदचर्ाट ससु्िा पूवच क्षजल्लामा २ वटा लामो 
प्रकृर्िका थप झो.प ुर्नमाचर् स्पन्न गरर जनिाको यािायािको पहुुँर् सिुार गने। 

३६५०११०४  स्थानीय स्िरका 
सडक पलु िथा 
सामदुार्यक पहुुँर् 
सिुार पररयोजना  

सडक पलु र्नमाचर् 
गरर  सबचयम 
यािायाि  संर्ालन 
गने र जनिाको 
क्षजबन स्िर 
उकास्न मद्दि गने  

   ३९ वटा  थप सडक पलुहरूको र्नमाचर् भएको अवस्था हनुे र जसले गदाच सामाक्षजक 
िथा आर्थचक र्वकासमा टेवा परु् याउने। 
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६.७.२  शहरी र्वकास 

 

ब. उ. शी.न. कायचक्रम/आयोजना  उदेश्य िथा पषु्टयाई  
आयोजना अवर्ि (सरुु र 

समार्प्त)  
लागि (रू. 
लाखमा)  आगामी र्िन वर्चको उपलक्षधि सूर्क  

 आिारभिू शहरी सेवा कायचक्रम  आिारभिू शहरी पूवाचिार र्नमाचर्  
२०७५/७६ देक्षख 

२०७७/७८  

 १५० सामदुार्यक भवन/बहउुदेशीय भवन र्नमाचर् 
भएको हनुे । नगरपार्लका िेर र्भर २५ वटा 
सावचजर्नक शौर्ालय र्नमाचर् भएको हनुे  

 नयाुँ बक्षस्ि र्बकास र र्वस्िार 
कायचक्रम  

नयाुँ बक्षस्ि र्बकासका लार्ग 
आबश्यक पूवाचिार र्नमाचर्   

 ३ स्थानमा नयाुँ बक्षस्ि र्बकासका लार्ग आबश्यक 
पूवाचिार (सडक, र्वद्यिु, ढल,खानेपानी, 
खेलमैदान,खलुा स्थान आर्द) र्नमाचर् भएको हनुे  

 प्रादेक्षशक सरकारी भवन र्नमाचर्  प्रादेक्षशक सरकारी कायाचलयको 
र्नमाचर्  

२०७५/७६ देक्षख 
२०७७/७८  

 ३ वटा प्रदेश स्िरीय सरकारी कायाचलयको भवन 
र्नमाचर् हनुे  

 सदरमकुाम मखु्य बजार पूवाचिार 
र्नमाचर् कायचक्रम  

स्याटलाइट र्सटीको र्नमाचर्  
 

 ४ वटा र्सर्ट स्याटलाइट र्सर्टको रुपमा र्बकर्सि 
हनुे  

 जग्गा र्वकास कायचक्रम  भ ूउपयोग नीर्िको कायाचन्त्वयन   
 प्रदेश र्भर ६ वटा स्थानमा जग्गा र्वकास कायच हनुे  

संर्बाट शसिच अनदुान अन्त्िगचि हस्िान्त्िरर् भएका कायचक्रम/आयोजना  
३४७१८०  आवास धयबस्था कायचक्रम  जनिा आवास कायचक्रम संर्ालन   

 ११०० वटा नयाुँ र्र र्नमाचर् भएको हनुे  
 

 

६.८   जोक्षखम पि िथा अनमुान 

नेपाल सरकारबाट सशिच अनदुानसर्हि प्रदेशलाई हस्िान्त्िरर् भएका कायचक्रमहरू प्रदेश सरकारको प्राथर्मकिामा पने, कमचर्ारीको उपलधििा रहन,े सरकारी संयन्त्र र र्नमाचर् 
व्यवसायीको िमिामा वरृ्द्ध हनुे, कुशल ठेक्का व्यवस्थापनबाट र्नमाचर् कायच समयमै स्पन्न हनुे अनमुान गररएको छ। साथै, हालै उत्मपन्न र्बश्वधयापी महामारीको रुपमा फैर्लएको कोरोना 
भाइरसको असर र्छटै्ट अन्त्त्मय हनुे र यसको कारर् सकृ्षजि रार्िय र अन्त्िराचर्िय अथचिन्त्रमा परेको संकुर्नको असर र्छटै्ट अन्त्त्मय हनुे अनमुान गररएको छ। यसो नभएमा र्निाचररि लक्ष्य 
हार्सल नहनुे जोक्षखम रहेको छ। 
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पररच्छेद ७ 
उजाच, जलस्रोि िथा खानपेानी 

७.१ पषृ्ठभरू्म 

प्रदेश र्भर अपार जलश्रोिको उपलधििा छ िर यसको समयानकूुल उपयोग हनु सकेको छैन। जलर्वद्यिु, र्संर्ाई, 
खानेपानी, अिोर्गक र पयचटकीय प्रयोजनमा यसको भरपरु उपयोग गरर जलश्रोिलाई प्रदेश समरृ्द्धको प्रमखु आिारको 
रुपमा स्थार्पि गनुचपरेको छ | प्रदेशर्भर बसोबास गने ९३.१ प्रर्िशि जनसंख्यालाई आिारभिू स्िरको खानेपानी 
सरु्विा पगेुको भए पर्न सरुक्षिि र गरु्स्िरीय खानेपानी सेवा पगेुको जनसंख्या ज्मा १० प्रर्िशि मार छ। प्रदेशमा 
हाल स्म ५९७ मे.वा. र्बद्यिु ् उत्मपादन हनु्त्छ, आगामी ३ बर्च र्भर थप १००० मे.वा. उत्मपादन हनुे गरर िेरै 
जलर्वद्यिु योजनाहरु कायाचन्त्वयन भैरहेका छन ्| प्रदेशमा राक्षस्ट्रय प्रसारर् लाईन माफच ि र्बद्यिु सरु्बिामा पहुुँर् पगेुको 
र्रिरुी ९२.७९ प्रर्िशि छ भने नवीकरर्ीय उजाच सर्हि बत्ती बाल्नलाई आिरु्नक उजाचको प्रयोग गने र्रिरुी 
९९.२५प्रर्िशि परु्गसकेको छ र अझै ७ वटा क्षजल्लाको केही भागमा रार्िय र्वद्यिु ् प्रसारर् लाइन पगु्न सकेको 
छैन। र्बद्यिु र्विरर् स्बन्त्िी पूवाचिारको अभावले गदाच प्रदेश र्भर  औिोर्गक प्रयोजनलाई र्ार्हने आवस्यक र्बद्यिु 
सरु्बिा िेरै ठाउुँमा उपलधि हनु सकेको छैन | प्रदेश र्भर खेिी गररएको जर्मन मध्ये र्संक्षर्ि िेरफल ३६.७ 
प्रर्िशि मार छ भन ेबाहै मर्हना र्संर्ाई पगेुको कुल िेरफल कररब ६५,५०० हेक्टर मार छ। जलबाय ुपररविचन, 
भ-ूउपयोगमा आएको पररविचन र िीब्र गर्िमा भएको  भौर्िक पूवाचिार र्नमाचर् स्बन्त्िी गर्िर्वर्िहरु र प्रदेश र्भरका 
नदी, नालाहरुको उक्षर्ि व्यवस्थापन हनु नसक्ता बाढी, पर्हरो, डुबान, नदी कटान जस्िा जल उत्मपन्न प्रकोपका 
र््नाहरु बढ्न गई बस्िी, संरर्ना र स्पदाहरुको जोक्षखम बर्ढरहेको छ |   

 

प्रदेश र्भरका र र्बर्भन्न स्थानीय िहहरूको र्बर्को अन्त्िरस्बन्त्िमा केक्षन्त्द्रि हनुे प्रादेक्षशक जलर्वद्यिु िथा उजाच, 
खानेपानी, र्संर्ाइ, जल उत्मपन्न प्रकोप व्यवस्थापन जस्िा पूवाचिारहरूको र्नमाचर् गनुचका साथै प्रदेश र्भरको अपार 
जलश्रोिको उपयोग गरर जल र्वद्यिुलाई प्रदेशको स्बरृ्द्धको मूल आिार िय गनुचपने भएको छ। साथै, लगानीको 
उक्षर्ि व्यवस्थापन गरी प्रप्रदेश भरर औिोर्गकीकारर् लार्ग र्ार्हने पयाचप्त र्बद्यिु उत्मपादन र प्रसारर् संरर्नाको र्नमाचर् 
गरर आर्थचक र्क्रयाकलापमा अर्भवृर्द्ध गनच, र्बद्यिुको खपि बढाई पेट्रोर्लयम खपि र्टाउनका लार्ग  प्रदेशभर र्बद्यिु 
प्रसारर् र र्विरर्को भरपदो संजाल र्नमाचर् गनच आवस्यक छ | साथै, प्रदेशका सबै गाउुँ बस्िीमा आिारभिू स्िरको 
खानेपानी सरु्विा परु् याउन ुपने, र्र र्रमा नीक्षज िारा र्नमाचर् गरर र्विररि पानीको गरु्स्िरमा सिुार गदै जानपुने, जल 
उत्मपन्न प्रकोपबाट हनुे जोक्षखम र नोक्सानी र्टाउन ुपने, कृर्र् योग्य भरू्ममा बाहै्र मर्हना र्संर्ाइ सरु्विा परु् याउने र 
र्संक्षर्ि िेरफल र्वस्िारमा केक्षन्त्द्रि हदैु कृर्र् उत्मपादन र उत्मपादकत्मव बढाई आर्थचक गर्िर्वर्ि र रोजगारीवृर्द्ध गनुच 
उक्षत्तकै आवश्यक देक्षखन्त्छ। 
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७.२ र्नुौिी र अवसर 

र्नुौिी 
र्वत्तीय श्रोिको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाई जलश्रोिको संरिर्, उपयोग र र्वकासको बढ्दो माग र 
आवश्यकिालाई व्यवस्थापन गनुच, पूवाचिारका कायचक्रमलाई गरुूयोजना माफच ि ् प्राथर्मकिामा राखी कायाचन्त्वयनमा 
लैजान,ु अनगुमन र सपुरीवेिर् कायचलाई प्रभावकारी बनाई आयोजना र्नमाचर्लाई गरु्स्िरीय, र्दगो, भरपदो र 
र्वश्वसनीय बनाउन,ु र्वर्भन्न आयोजनाहरूलाई र्वर्भन्न र्नकायबीर् समन्त्वय गरी समयमानै स्पन्न गनच सक्न,ु र्नर्मचि 
भएका संरर्नाहरूको ममचि स्भार र स्पक्षत्त सरुिाका लार्ग स्रोिसािनको प्रयाप्त व्यवस्था गनुच, जल श्रोिको 
र्बकासको िरेमा र्नजी िेरको लगानी आकर्चर् गनुच, पयाचप्त र्बद्यिु र्विरर्, जल उत्मपन्न प्रकोपको रोकथाम र 
व्यवस्थापन गनुच, सरुक्षिि एबम पयाचप्त खानेपानी सरु्बिा उपलधि गराउन ु प्रमखु र्नुौिी रहेका छन।् त्मयसैगरी, 
पर्छल्लो डेढ बर्चमा र्वश्वव्यापी फैर्लएको कोरोना भाइरस (COVID-19) को संक्रमर्बाट अप्रत्मयार्सि रुपमा र्वश्व 
अथचिन्त्रमा संकुर्न आएको अवस्थामा यस िेरमा भौर्िक पूवाचिार र्वकासमा र्ार्हने आवश्यक आर्थचक श्रोिको 
व्यवस्था र्मलाउन ुर र्वकास र्नमाचर् कायचमा देक्षखएको ससु्ििालाई परुानै गर्िमा फकाचउन ुपर्न उक्षत्तकै र्नुौिीपूर्च छ। 

 

अवसर  

नयाुँ राजनैिीक र्वकासक्रम र राज्य पनुसांरर्नाको र्वद्यमान माहोलले आमजनिामा उमि, आशा र उत्मसाह, अर्भवृर्द्ध 
गनुच, पूवाचिार र्वकासर सेवा प्रवाहका अवसरमा बढोत्तरी हनु,ु समावेशी, सन्त्िरु्लि एवम ्अर्िकारमा आिाररि न्त्यायोक्षर्ि 
र्वकासको प्रार्भ गनुच, लगानीमा प्रशस्ि अवसर रहन,ु वैदेक्षशक लागानीको लार्ग प्रयाप्त स्भावना रहन,ु र्नजी िेरको 
लगानी बढ्दै जान ुमहत्मवपूर्च अवसरका रूपमा रहेका छन।्  

 

त्मयसैगरी, केही वर्च र्भरमा र्वद्यिु ्र आिारभिू खानेपानीको पहुुँर् शिप्रर्िशि परु् याई र्र-र्रमा र्नजी िारा जडान, 
र्वद्यिुको बढ्दो उत्मपादन, आवस्यक प्रशारर् र र्विरर् संजाल र्नमाचर् िथा स्िर उन्नर्ि र भोल्टेज सिुार, बढ्दो 
र्वद्यिु ्खपि एवम ्मस्याचिदी, काली गण्डकी र बढुी गण्डकी कोररडोरमा बन्न जान ेउच्र् िमािाका र्वद्यिु ्प्रसारर् 
लाइन, पेट्रोर्लयम पदाथचलाई र्वद्यिुबाट प्रर्िस्थापन, जल उत्मपन्न प्रकोप रोकथाम र व्यवस्थापनबाट नदी कटान 
र्नयन्त्रर्, बाढी र्नयन्त्रर्, जग्गा उकास, पर्हरो संरिर्, भौर्िक र सांस्कृर्िक स्पदाको संरिर् आर्दबाट प्रदेशको 
आर्थचक-सामाक्षजक सूर्कहरूमा िेरै सिुार हनुगई जीवनस्िरमा सिुार र आर्थचक र्क्रयाकलापहरु बढ्न जाने अवसर 
छ। कोरोना भाइरस (COVID-19) को संक्रमर्को असरबाट र्वदेर्सएका लाखौ यवुाहरुको स्वदेश र्फिीबाट कृर्र् र 
र्नमाचर् िेरमा खड्केको  जनशक्षक्तको आपूर्िचको माग केही हदस्म परुा हनुे अवसर सजृचना भएको छ। 

७.३ सोर् 

नवीनिम प्रर्वर्िको उच्र्िम प्रयोगबाट पूवाचिार र्वकास गरी प्रदेशको र्दगो र्वकास र समरृ्द्ध। 

 जलर्वद्यिुको िीब्र र्वकास माफच ि ्दीगो आर्थचक र्वकास र स्वृर्द्ध। 

 र्वद्यिुको खपि बढाई जीबनस्िर वृर्द्ध। 

 पेट्रोर्लयम पदाथचको खपि र्टाई आयाि प्रर्िस्थापन। 

 नवीकरर्ीयउ जाच, र्दगो आर्थचक-सामाक्षजक र्वकासको आिार। 
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 खाद्यान्न उत्मपादन, उत्मपादकत्मव वरृ्द्ध र व्यवसार्यक कृर्र्को मूलआिार, र्दगो र्संर्ाई र्वकास। 

 जल उत्मपन्न प्रकोपको व्यवस्थापन माफच ि मानवीय, भौर्िक र सांस्कृर्िक स्पदाको संरिर्। 

 रािो स्वास्थ्य र स्वच्छिाको लार्ग गरु्स्िरीय खानेपानी िथा सरसफाई। 

७.४लक्ष्य 

 जलर्वद्यिु ्उत्मपादन, प्रसारर् र र्विरर् प्रर्ाली प्रभावकारी बनाइ आर्थचक सामाक्षजक र्वकासमा टेवा परु् याउन।े 

 नवीकरर्ीय उजाच, र्दगो आर्थचक सामाक्षजक र्वकासको आिार। 

 र्संर्ाईप्रर्ालीको र्वकास, र्वस्िार र कुशल रुपले प्रर्ाली व्यवस्थापन गरी कृर्र् उत्मपादकत्मव वृर्द्ध गने। 

 भरपदो, गरु्स्िरीय र सवचसलुभ खानेपानी िथा सरसफाई सेवा र्वस्िार गने। 

७.५ उद्दशे्य 

७.५.१ उजाच  
१.  प्रार्वर्िक िथा आर्थचक र्हसाबले आकर्चक जलर्वद्यिु ्आयोजनाहरू पर्हर्ान र र्वकास गरी उजाच सरुिामा 

योगदान परु् याउन ुर र्दगो अथचिन्त्रको आिारक्षशला र्नमाचर् गनुच। 

२.  र्वद्यिु ्खपि बिाई पेट्रोर्लयम खपि र्टाउन।े 

३.  र्वद्यिु ्व्यवस्थापनलाई र्दगो र भरपदो बनाउन।ु 

५.  सबै र्रिरुीमा र्बद्यिु सरु्बिा पयुाचउन।े 

६. जीर्च काठे पोल प्रर्िस्थापन कायच। 

४.  जलवाय ुपररविचन िथा आयोजना र्नमाचर्का कारर् नदीमा परेको असर न्त्यूनीकरर् गनुच।   
 

७.५.२ नवीकरर्ीय उजाच  
१. नवीकरर्ीय उजाचको माध्यमबाट ग्रामीर् र्वद्यिुीकरर् र र्रेल ुउद्योग संर्ालन गरर रोजगार र्सजचना गनुच। 

२.  नवीकरर्ीय उजाचको व्यावसार्यक प्रबद्धचन, र्वकास र व्यवस्थापन गदै र्दगो र सामवेशी आर्थचक वरृ्द्धमा टेवा 
परु् याउन।ु   

३.  खाना पकाउन नवीकरर्ीय उजाचको प्रयोग वृर्द्ध गनुच। 

४.  खेर गैरहेका फोहोरजन्त्य वस्िबुाट उजाच उत्मपादन गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन र आर्थचक वरृ्द्धमा टेवा 
परु् याउन।ु 

 

७.५.३ र्संर्ाई  
१.  र्संक्षर्ि कृर्र् िेरको र्वस्िार र पर्परागि िथा जीर्च र्संर्ाई पूवाचिारको सिुार िथा पनुिःस्थापना गनुच।  
२.  टार िेरमा र्सर्ाइ सरु्विाको र्वस्िार गनुच। 

३. भरू्मगि जलश्रोिको र्बकास     
४.  र्संर्ाई प्रर्ाली िथा नदी प्रर्ालीको र्दगो िथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गनुच।   
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७.५.४ खानपेानी 
१.  आिारभिू खानेपानी सरु्विा शिप्रर्िशि र मध्यमदेक्षख उच्र् गरु्स्िरको खानेपानी सरु्विा ३० प्रर्िशि परु् याउन ु। 

२.  आिारभिू सरसफाई सरु्विा शिप्रर्िशि र मध्यमदेक्षख उच्र् गरु्स्िरको सरसफाई सरु्विा ३० प्रर्िशि परु् याउन ु। 

७.६ र्वर्य िेरगि नर्िजा लक्ष्य र सूर्क 
७.६.१ ऊजाच  

;"rs इकाई 
cf=j= 

२०७७/७८sf] 

pknlAw 

dWodsfnLgnIo 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१. जलर्वद्यिु उत्मपादन िमिा  मे.वा. ५६९ ६८७ १०८४ १५०० 

२. रास्ट्रीय र्बद्यिु प्रसारर् लाइनबाट र्बद्यिु  
पहुुँर् पगुेको जनसंख्या 

% ९२.७९ ९४.४४ ९५ ९५ 

३. बत्ती बाल्न आिरु्नक उजाचको प्रयोग गने 
र्रिरुी  

% ९९.२५ १०० १०० १०० 

४. काठे पोल प्रर्िस्थापन  गोटा ३१००० ३५००० ३८००० ४०००० 

५. प्रर्ि व्यक्षक्त र्बद्यिु खपि  र्क.वा. र्ण्टा २०७ २५० ३०० ३५० 

६. लर् ु िथा साना जलर्वद्यिु आयोजना 
ममचि  

संख्या ४३ ६९ ८५ १०० 

७. र्रेल ुसौयच उजाच प्रर्बर्ि जडान  र्रिरुी ११०५ १२०५ १२०५ १२०५ 

८. संस्थागि सौयच उजाच जडान  र्क. वा. ७० १६५ २१० २५० 

९. संथागि बायोग्यास प्लान्त्ट जडान  संख्या  १ २ ४ ७ 

 

७.६.३  खानपेानी  

;"rs इकाई 
cf=j= 

२०७७/७८ 
sf] 

pknlAw 
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२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१०. खानेपानीमा आिारभिू पहुुँर् पगुेको 
जनसंख्या  

% ९३.१० ९६.५० ९७.५० १०० 

११. नीक्षज िारा जडान संख्या  संख्या   ७७,००० १०७,००० १३७,००० १६७,००० 

१२. शौर्ालयको पहुुँर् पगुेको र्रिरुी संख्या   % 
१०० 

 
१०० १०० १०० 

१३. उच्र् मध्यम स्िरको खानेपानी सरु्बिा 
पगुेको पररवार  

% १५ २० २५ ३० 

 

७.६.४ जलस्रोि र र्संर्ाई  
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२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१. बाहै मर्हना र्संर्ाई सरु्बिा पगुेको िेरफल  हेक्टर ६५,५०० ६७,००० ६८,५०० ७०,००० 

२. पक्की िटबन्त्ि र्नमाचर्  र्क. र्म. ७५ १०० १२५ १५० 
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७.७ कायचक्रम/आयोजनाको संक्षिप्त र्ववरर्  

७.७.१.ऊजाच  
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३११५३ 

र्वद्यिु ्र्वस्िार कायचक्रम र्वद्यिु सेवाको र्वस्िार िथा र्विरर् माफच ि ्
उज्यालो प्रदेश र्नमाचर् 

सरुु २०७५/७६ 

समार्प्त 
२०७८/७९ 

७५०० 

थप एर्ार हजार र्ार सय हजार जनसङख्यालाई 
राक्षस्ट्रय प्रसारर् माफच ि र्वद्यिु सेवा उपलधि भएको 
हनुे। 

३११५३ 
स्थानीय िहसुँगको सहकायचमा 
काठेपोल प्रर्िस्थापन गने कायच* 

जीर्च काठेपोललाइ क्षस्टल पोलिारा 
प्रर्िस्थापन  

सरुु २०७५/७६ 

समार्प्त 
२०८०/८१ 

६४०० 

 

थप ४०,००० हजार काठेपोललाइ स्टील पोलिारा 
प्रर्िस्थापन भएको हनुे। 

३११५३ 

नवीकरर्ीय उजाच प्रर्वर्ि जडान 
कायचक्रम 

नवीकरर्ीय उजाच प्रर्वर्ि माफच ि ्उज्यालो 
प्रदेश र्नमाचर् 

सरुु २०७५/७६ 

 

९३० 
२५० र्क.वा. सौयच उजाच प्रर्बर्ि जडान हनुे  

३११५३ 

र्रेल ुसौयच उजाच प्रर्बर्ि जडान राक्षस्ट्रय प्रसारर् लाईन नपगुेको स्थानमा 
बत्ती बाल्नको लार्ग र्बििु सेवा पयुाचउन  

सरुु २०७५/७६ 

समार्प्त 
२०७८/७९ 

१८७ 

मसु्िाि, मनाि, ्याग्दी र गोरखा क्षजल्लाका 
११०५ र्रिरुीमा गदाुँ गरर सर्कएको र आ.ब. 
२०७८/८९ मा ्याग्दी क्षजल्लामा थप १०० 
गोटा जडान हनुे। 

;+3af6 ;zt{ cg'bfg cGtu{t x:tfGt/0f ePsf sfo{qmd÷cfof]hgf 

३३७००१२० 

रार्ियग्रामीर् िथा नवीकरर्ीय 
उजाच कायचक्रम 

नवीकरर्ीय उजाचको पहुुँर् वरृ्द्ध  सरुु २०७५/७६ 

 

२४० बायोग्याुँस जडान, सौयच उजाच, लर् ुिथा साना 
जलर्वद्यिु ्आयोजना ममचि गने प्रदान गरी 
नवीकरर्ीय उजाचमा पहुुँर् वरृ्द्ध भएको हनुे। 
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७.७.३ खानपेानी 
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३३७०५४३०१४ खानेपानी िथा सरसफाई 
कायचक्रम 

आिारभिू खानेपानीको 
उपलधििा 
एक र्र एक िारा कायचक्रम 

सरुु 
२०७६/७७ 

समार्प्त 
२०८०/८१ 

  ८३९ ओटा आयोजनाहरू र्नमाचर् भई खानेपानी सेवा उपलधि भएको हनेु 

 आयोजना स्पन्न पिाि १,०३,७७६ र्रिरुी र  ५,७०,७६८ जनसंख्या 
लाभाक्षन्त्वि हनेु।   

 प्रदेश सरकार बाट आगामी ३ बर्चमा  थप १,०३,७७६ र्रिरुीमा र्नक्षज 
िारा जडान गरर कूल र्नक्षजिारा संख्या १,८०,७७६ पगु्ने 

 र्वस्ििृ स्भाव्यिा अध्ययन 
कायचक्रम  

खानेपानी आयोजनाको 
पर्हर्ान िथा र्वस्ििृ 
स्भाव्यिा अध्ययन  

र्नरन्त्िर 
  खानेपानी सेवाको आवश्यकिा पर्हर्ान भई प्राथर्मकरर्  भएको हनेु।  

 प्रार्थमकिाको आिारमा छार्नएका खानेपानी आयोजनाको र्वस्ििृ 
स्भाव्यिा अध्ययन भएको हनेु। 

 ममचि सभार कायचक्रम  र्नर्मचि खानेपानी 
आयोजनाहरूको र्नयर्मि िथा 
आवर्िक ममचि संभार  

र्नरन्त्िर 
  सञ्चालनमा रहेका खानेपानी आयोजनाहरूको र्नयर्मि िथा आवर्िक 

ममचि संभार भएको हनेु।  

 ढल र्नमाचर् िथाप्रशोिन 
कायचक्रम 

उच्र् जनर्नत्मव भएका 
ठाउुँहरूमा ढल र्नमाचर्को 
उपलधििा 

   ढल र्नमाचर् िथा प्रशोिन कायचको र्वस्िार भएको हनेु। 

;+3af6 ;zt{ cg'bfg cGtu{t x:tfGt/0f ePsf sfo{qmd÷cfof]hgf 
३१३०११०५ जलवाय ुअनकूुर्लि वहृि ्

खानेपानी आयोजना 
खानेपानी सेवाको उपलधििा  

   २५८ ओटा आयोजनाहरू र्नमाचर् भई खानेपानी सेवा उपलधि भएको 
हनेु। 

 आयोजना स्पन्न पिाि ५५११९ र्रिरुी र २६८७८० जनसंख्या 
लाभाक्षन्त्वि। 

३१३०११०३ खानेपानीिथा गरु्स्िर 
सिुारकायचक्रम 

स्वच्छ िथा शदु्ध खानेपानी 
उपलधििा 

  आगामी ३ बर्चमा ३० %   जनसंक्ख्यामा   स्वच्छ िथा शदु्ध खानेपानी 
उपलधि भएको हनेु। 

३१३०११०६ ढल र्नमाचर् िथा प्रशोिन 
कायचक्रम 

उच्र् जनर्नत्मव भएका 
ठाउुँहरूमा ढल र्नमाचर्को 
उपलधििा 

  ढल र्नमाचर् िथा प्रशोिन कायचलाई आवश्यकिा अनसुार  र्वस्िार भएको हनेु   
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५.७.४ जलस्रोि िथा र्संर्ाई 
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र्संर्ाई कायचक्रम   मझौला स्िरका सिह र्संर्ाई 
आयोजना माफच ि ्बाहै मर्हना 
र्संर्ाई सरु्विा उपलधििा र कृर्र् 
उत्मपादनमा वरृ्द्ध। 

 नयाुँ प्रर्वर्ि, र्लफ्ट र नयाुँ सिह 
र्संर्ाई योजना माफच ि ्र्संक्षर्ि िेर 
र्वस्िार भै र्संर्ाई सरु्विा 
उपलधििा र कृर्र् उत्मपादनमा 
वरृ्द्ध। 

शरुु 
२०७५/७६ 

 
 ३८५ वटा मौजदुा सिह र्संर्ाई योजनाहरूको 

सदुृढीकरर् भै ७,५०० हे. जमीनमा बाहै मर्हना 
र्संर्ाई सरु्विा उपलधि हनेु।  

नयाुँ प्रर्वर्ि, र्लफ्ट र नयाुँ सिह र्संर्ाई योजनाको 
कायाचन्त्वयनबाट थप १५५० हे. र्संक्षर्ि िेरफल 
र्वस्िार भै बाहै मर्हना र्संर्ाई सरु्विा उपलधििा र 
कृर्र् उत्मपादनमा वरृ्द्ध हनेु। 

 

भरू्मगि र्संर्ाई कायचक्रम  िराईका र पहाडमा भरू्मगि र्संर्ाई 
आयोजना संर्ालन र र्संर्ाई सरु्विा 
उपलधििा  

शरुु 
२०७५/७६ 

 थप २५०० हेक्टर जर्मनमा र्संर्ाई सरु्विा उपलधि 
भएको हनेु। 

 

नदी र्नयन्त्रर् िथा जल 
उत्मपन्न प्रकोप र्नयन्त्रर् 
कायचक्रम  

िटबन्त्ि र्नमाचर् माफच ि ्नदी कटान  
र्नयन्त्रर्  

शरुु 
२०७५/७६ 

 नदी िथा खोलामा कररब ७५ र्क.र्म. नयाुँ िटबन्त्ि र्नमाचर् 
भएको हनुे र कररब १,००० हे. जग्गा उकास हनुे ।  

;+3af6 ;zt{ cg'bfg cGtu{t x:tfGt/0f ePsf sfo{qmd÷cfof]hgf 

30803105  
र्संर्ाई योजनाको ममचि 
स्भार कायच  

र्संर्ाई प्रर्ाली सञ्चालन, व्यवस्थापन र 
र्नयर्मि ममचि स्भार कायच   

शरुु 
२०७५/७६ 

 कररब ५० वटा र्संर्ाई प्रर्ालीहरुको ममचि स्भार भै पानी 
संर्ालन कायच र्नयर्मि हनुे | 

 

र्संर्ाई योजना र्नमाचर् कायच  र्संर्ाई प्रनालीहरुको सिुार, र्बस्िार, 
नवीकरर् र स्िर उन्नर्ि गरर बरै् भरर 
र्संर्ाई सरु्बिा उपलधि भै कृर्र् 
उत्मपादनमा वरृ्द्ध हनुे  

शरुु 
२०७५/७६ 

 संर्बाट शसिच सर्हि हस्िान्त्िरर् भई क्रमागि रुपमा 
कायाचन्त्वयन भईरहेका १०७ वटा िथा हालस्म कायाचन्त्वयन 
शरुु हनु ्नसकेका २२ वटा  गरर ज्मा १२९  वटा  
र्संर्ाई योजनाहरुको कायाचन्त्यन भई  

30803105 
समदुाय व्यवक्षस्थि र्संक्षर्ि 
कृर्र् िेर आयोजना 

समदुायको सहभार्गिामा र्संर्ाई 
सरु्विाको उपलधििा  

शरुु 
२०७५/७६ 

समार्प्त आ.ब. 

 आ.ब. २०७८/७९ देक्षख कायचक्रम फेज आउट हनुाले 
स्पन्न हनु बाुँकी एक वटा र्संर्ाई योजना स्पन्न हनुे |  
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२०७८/७९ 

30803133 
भरू्मगि स्यालो िथा र्डप 
युबबेल र्संर्ाइ आयोजना 

िराईका र पहाडमा भरू्मगि र्संर्ाई 
उपलधििा 

शरुु 
२०७५/७६ 

 ६ वटा र्संर्ाई योजना संर्ालन गरर ६४ हेक्टर र्संर्ाई 
जर्मनमा र्संर्ाई सरु्विा उपलधि भएको हनुे। 

30803126  
नयाुँ प्रर्वर्िमा आिाररि 
र्संर्ाइ आयोजना 

साना स्रोिमा आिाररि र्संर्ाई व्यवस्था 
सञ्चालन गरी र्संर्ाई सेवा उपलधििा 

शरुु 
२०७५/७६ 

 २० वटा पाईप, पोखरी, सोलार प्प, र्िप र्संर्ाई 
लगायिका आिरु्नक प्रर्वर्िबाट २७० हेक्टर जमीनमा 
र्संर्ाई सरु्बिा र्बस्िार भएको हनुे।  

30803144  
मझौला र्संर्ाइ आयोजना र्संर्ाई सरु्विाको उपलधििा शरुु 

२०७५/७६ 

 १०३ वटा र्संर्ाई आयोजनाको र्नमाचर् भई ५२०४ हेक्टर 
जमीनमा र्संर्ाई सरु्बिा पनुस्थाचपना वा भरपदो भएको हनुे। 

30803123  
स्बदृ्ध िराईमिेस र्संर्ाइ 
र्वशेर् कायचक्रम 

िराई मिेशका क्षजल्लामा र्संर्ाई 
सरु्विाको उपलधििा 

शरुु 
२०७५/७६ 

 २ वटा र्संर्ाई योजना स्पन्न भै नवलपरु क्षजल्लाको २५ 
हेक्टर जर्मनमा र्संर्ाई सरु्विा उपलधि भएको हनुे। 

द्रिव्य: नदी र्नयन्त्रर् स्बन्त्िी िेरै आयोजनाहरुमा आ.ब २०७७/७८ देक्षख संर्बाट सशिच अनदुानमा बजेट नआउन ेगरी कायचक्रम प्राप्त भएको । 

 

७.८  जोक्षखम पि िथा अनमुान 

नेपाल सरकार बाट सशिच अनदुान सर्हि प्रदेशलाई हस्िान्त्िरर् भएका कायचक्रमहरू प्रदेश सरकारको प्राथर्मकिामा पने, कमचर्ारीको उपलधििा रहने, सरकारी संयन्त्र र 
र्नमाचर् व्यवसायीको िमिामा वृर्द्ध हनुे, कुशल ठेक्का व्यवस्थापनबाट र्नमाचर् कायच समयमै स्पन्न हनुे अनमुान गररएको छ। साथै, हालै उत्मपन्न र्बश्वधयापी महामारीको 
रुपमा फैर्लएको कोरोना भाइरसको असर र्छटै्ट अन्त्त्मय हनुे र यसको कारर् सकृ्षजि रार्िय र अन्त्िराचर्िय अथचिन्त्रमा परेको संकुर्नको असर र्छटै्ट अन्त्त्मय हनु ेअनमुान 
गररएको छ। यसो नभएमा र्निाचररि लक्ष्य हार्सल नहनुे जोक्षखम रहेको छ।
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पररच्छेद-८ 

क्षशिा¸संस्कृर्ि¸र्वज्ञान प्रर्वर्ि िथा सामाक्षजक र्वकास 

८.१ पषृ्ठभरू्म 

नेपालको संर्विानले एकात्ममक शासन पद्धिीको अन्त्त्मय गदै नेपाललाई संर्ीय शासन प्रर्ालीको ढाुँर्ामा रुपान्त्िरर् 
गरेको छ । फलस्वरुप संर्, प्रदेश र स्थानीय िहका सरकारहरु आ-आफ्नो िेरमा र्क्रयाक्षशल छन ्। गण्डकी प्रदेश 
सरकार कायच र्वभाजन र्नयमावली (दोस्रो संशोिन) २०७४ ले प्रदेश िहमा ११ वटा मन्त्रालय रहने गरी 
प्रदेशस्िरको सांगठर्नक संरर्नाको व्यवस्था गरेको छ । यस प्रदेशमा रहने ११ मन्त्रालय मध्ये क्षशिा¸संस्कृर्ि¸र्वज्ञान 
प्रर्वर्ि िथा सामाक्षजक र्वकास मन्त्रालय पर्न एक हो । 

 

क्षशिा¸ संस्कृर्ि¸ र्वज्ञान प्रर्वर्ि िथा सामाक्षजक र्वकास मन्त्रालयको कायच िरे प्रदेश र्भरको क्षशिा, भार्ा¸ संस्कृर्ि र 
परुाित्मव संरिर्¸ र्वज्ञान प्रर्वर्ि¸ मर्हला‚ बाललबार्लका‚ ज्येष्ठ नागररक‚ अपाििा‚ समाज कल्यार् र  श्रम िथा रोजगार 
पदचछन।मन्त्रालयको कायचिरे र्भर पने सबै नीर्ि¸ र्नयम¸ काननु र्नमाचर् भइ नसकेको सन्त्दभचमा मन्त्रालयले थपु्र ैनीर्ि 
र्नयम‚ ऐन कानून वनाउनपने अवस्था रहेको छ। क्षशिा, भार्ा¸ संस्कृर्ि र परुाित्मव संरिर्¸ र्वज्ञान प्रर्वर्ि¸ मर्हला‚ 
बाललबार्लका‚ ज्येष्ठ नागररक‚ अपाििा‚ समाज कल्यार् र श्रम िथा रोजगार िेरका पररसूर्कहरूलाई र्वश्लरे्र् गदाच 
यी िेरमा सिुार भैरहेको पाइएिा पर्न समरृ्द्ध र र्वकासका लार्ग िेरै कायच गनच बाुँकी रहेको अवस्था छ । 

 

क्षशिा, भार्ा¸ संस्कृर्ि र परुाित्मव संरिर्¸ र्वज्ञान प्रर्वर्ि¸ मर्हला‚ बाललबार्लका‚ ज्येष्ठ नागररक‚ अपाििा‚ समाज 
कल्यार् र  श्रम िथा रोजगार िेरहरु समाज पररविचनको महत्मवपूर्च पिहरु हनु।्नेपालको संर्विानमा भएको 
व्यवस्था‚ अन्त्िरचरार्िय मञ्चहरुमा गररएका प्रर्िबद्धिा‚ र्दगो र्वकास लक्ष्यलाई योजनावद्ध रुपमा कायाचन्त्वयन गदै जान ु
अर्हलेको प्रमखु आवश्यकिा हो। सोही अनरुुप नपेाल सरकारको पन्त्रौं योजना (आ.व. २०७६/०७७ देक्षख 
२०८०/०८१) र गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्ीय योजना (आ.व.२०७६/०७७ देक्षख २०८०/०८१) 
र्नमाचर् गरी कायाचन्त्वयन भइरहेको िथा आ. व. २०७८/७९ को वार्र्चक वजेट िथा कायचक्रम ियार भएको सन्त्दभचमा 
मध्यमकालीन खर्च संरर्ना िजुचमा कायचले क्षशिा, भार्ा¸ संस्कृर्ि र परुाित्मव संरिर्¸ र्वज्ञान प्रर्वर्ि¸ मर्हला‚ 
बाललबार्लका‚ ज्येष्ठ नागररक‚ अपाििा‚ समाज कल्यार् र श्रम िथा रोजगार िेरका र्वर्यहरुलाई प्रथम पञ्चवर्र्चय 
योजनासंग िादा्यिा हनुे गरी योजनावद्ध रुपमा कायाचन्त्वयनमा ल्याउन िथा महत्मवपूर्च कायचक्रमहरुमा आगामी दईु 
वर्चस्म स्रोिको सरु्नक्षिििा गनच मद्दि पगु्ने भएकोले मन्त्रालयसंग स्वक्षन्त्िि र्वर्यहरु यस ढाुँर्ामा प्रस्ििु गररएको 
छ। 

 

८.२ र्नुौिी र अवसर 

र्नुौिी  

सीर्मि स्रोि सािनिारा सञ्चार्लि सामदुार्यक र्वद्यालयप्रर्िको र्वश्वसनीयिालाई उल्लेखनीय रूपमा सिुार गनुच,¸  र्नजी 
र्वद्यालय सञ्चालन प्रर्ालीलाई सहभार्गिामूलक र सरकारको पूरक प्रर्ालीका रूपमा व्यवक्षस्थि गनुच  ̧क्षशिा प्रर्ालीलाई 
र्वर्विीकरर् गदै समाजमा  क्षशिाको र्वर्वि आवश्यकिालाई स्बोिन गनुच, सािरिा बढाउन ुर दि िथा प्रार्वर्िक 
जनशक्षक्त उत्मपादन गनुच क्षशिा िेरको प्रमखु र्नुौिीका रूपमा रहेका छन।् 
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साुँस्कृर्िक स्पदा र प्रर्लनहरूको अध्ययन िथा अनसुन्त्िान साथै संरिर्को कायच गनुच, लोपोन्त्मखु जार्ि एवम ्
र्पछर्डएका वगचको भार्ा, सार्हत्मय र संस्कृर्िको संरिर् र प्रवद्धचन गनुच,  बढ्दो शहरीकरर् र र्वश्वव्यापीकरर्ले प्रार्ीन 
स्पदा र संस्कृर्िको थर्पएको र्नुौिीको सामना गनुच,  प्रार्ीन स्पदाको उक्षर्ि व्यवस्थापन गनुच, प्रदेशमा बोर्लने सबै 
भार्ाको समिामूलक र्वकास गनुच, प्रदेशको मौर्लक संस्कृर्िको संरिर् र संविचनमा ध्यान परु् याउन,ु भार्ा संस्कृर्ि र 
परुाित्मव िेरका प्रमखु र्नुौिीहरू हनु।् 

 

प्रदेशको उत्मपादन प्रर्ालीलाई र्वज्ञान िथा प्रर्वर्िसुँग जोड्न,ु र्वज्ञान िथा प्रर्वर्ि र अनसुन्त्िानको िेरमा सरकारी 
लगानी बढाउन,ु यवुा वैज्ञार्नक िथा प्रर्िभाहरूलाई मलुकुर्भरै काम गने वािावरर् ियार गनुच, र्वज्ञान िथा प्रर्वर्ि 
क्षशिाप्रर्ि आकर्चर् बढाउन,ु प्रदेशर्भर र्वज्ञान प्रर्वर्िको र्वकास र उत्मथानसुँग स्बक्षन्त्िि र्नकायको स्थापना र सञ्चालन 
गनुच,  र्वज्ञान प्रर्वर्ि िेरका र्नुौिीहरू हनु । 

 

लैर्िक र्वभेद हटाउन नसर्कन‚ु मर्हलामार्थ हनुे र्रेल ुिथा अन्त्य लैर्िक र्हंसा िथ्यांकीय रुपमा वृर्द्ध हुुँदै जान,ु दाइजो 
प्रथा, बालर्ववाहजस्िा हार्नकारक अभ्यास र्वद्यमान रहन‚ु सेवा प्रवाहलाई मर्हला, बालबार्लका, ज्येष्ट ठ नागररक, 
अपाििामैरी बनाउन नसर्कनजुस्िा समस्याहरु रहेका छन ्।त्मयसैगरी र्वपन्न मर्हलालाई आर्थचक सशक्षक्तकरर् गनुच, 
न्त्यून आय र सीमान्त्िकृि ्मर्हलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य सरुक्षिि बनाउन,ुसडक बालबार्लका लगायि जोक्षखममा रहेका 
बालबार्लकाको संरिर् िथा व्यवस्थापन गनुच,अपाििा भएका व्यक्षक्तप्रर्िको सामाक्षजक दृर्ि पररविचन गनुच‚  अपाििा 
स्बन्त्िी भएका नीर्ि र कानूनी व्यवस्थाहरू कायाचन्त्वयन गनुच, उनीहरुलाई  सीपमूलक आय आजचनका िार्लम प्रदान 
गरी उत्मपादनमा संलग्न गराउन ुर्नुौिी रहेको छ। सहारार्वहीन िथा असहाय अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागररकहरूको 
संरिर् िथा आश्रयका लार्ग सञ् र्ार्लि आश्रम र सेवा भवनहरुको सदुृढीकरर् गनुच, ज्येष्ट ठ नागररक र्दवा सेवा िथा 
र्मलन केन्त्द्रको र्वस्िार गनुच, ज्येष्ठ नागररकहरूको ज्ञान सीप र अनभुवलाई र्वकासमा लगाउन ुर्नुौिीका रूपमा रहेका 
छन।् 

 

श्रमलाई सीप, प्रर्वर्ि, उत्मपादन र बजारसुँग जोड्न,ु उत्मपादनशील िेरको पर्हर्ान र रोजगारीका अवसरहरू र्सजचना गनुच, 
असल श्रम स्बन्त्िको र्वकास र श्रमको उत्मपादकत्मव वृर्द्ध माफच ि ्आर्थचक र्वकासका स्भावनाहरूलाई फरार्कलो 
वनाउन ुजस्िा कायच  यस िेरका र्नुौिीहरू हनु।् 

 

अवसर 

संर्विान वमोक्षजम िीनवटै िहमा शासकीय संरर्ना स्थापना र र्क्रयाशील भइसकेको, अर्नवायच िथा र्निःशलु्क आिारभिू 
क्षशिाको लार्ग पर्हलो पटक छुटै्ट ऐनको र्नमाचर्, क्षशिासुँग जोर्डने प्राकृर्िक स्रोि सािन िथा रैथाने ज्ञान, सीप र 
प्रर्वर्ि उपयोगको प्रर्रु स्भावना भएको, प्रार्वर्िक िथा व्यावसार्यक सीपप्रर्िको यवुाको आकर्चर् रहेको, प्रदेश 
सरकारिारा पयचटन,  उजाच,  कृर्र्,  उद्योग,  पूवाचिार, जनशक्षक्त र्वकास, सशुासन समरृ्द्धका मखु्य स्बाहकका रूपमा 
स्वीकार गररन ुयस िेरका लार्ग अवसर हनु।्  

 

साुँस्कृर्िक, िार्मचक, ऐर्िहार्सक एवम ्परुािाक्षत्मवक स्पदाहरूमाफच ि ्पयचटन िेरको र्वकास गरी रार्िय एवम ्अन्त्िराचर्िय 
स्िरमा प्रदेशलाई क्षर्नाउन ेर आर्थचक समरृ्द्धमा टेवा परु् याउने कायचलाई यस िेरको अवसरका रूपमा र्लन सर्कन्त्छ।                                                                                                                                         
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गण्डकी प्रदेशका नीर्ि िथा कायचक्रमले र्वज्ञान िथा प्रर्वर्िको र्वकासलाई महत्मव र्दन,ु र्वज्ञान िथा प्रर्वर्िको िेरमा 
सामर्यक सिुार गने वािावरर् र्नमाचर् हुुँदै जान,ु र्वद्यालय र र्वश्वर्वद्यालय िहमा र्वज्ञान िथा प्रर्वर्ि र्वर्यमा अध्ययन 
अध्यापन कायचमा क्रमशिः वृर्द्ध हनु,ु प्रदेशर्भर खोज िथा अनसुन्त्िानका लार्ग अवसर र्सजचना हनु,ु खोज अनसुन्त्िानका 
लार्ग जझुारु यवुा समूहको संख्या बढ्दै जान,ु प्रदेश सरकारबाट प्रर्िभाशाली यवुा वैज्ञार्नक र कलाकारहरूलाई स्मान 
गने नीर्ि र्लइन,ु जलवाय ुपररविचन, जैर्वक र्वर्वििा, स्वास्थ्य र वािावरर्सुँग स्बक्षन्त्िि र्वर्भन्न र्वर्यमा जनर्ासो बढ्न ु
जस्िा पि महत्मवपूर्च अवसरहरू हनु।् 

 

मर्हला िथा बालबार्लका िफच  राज्यको राजनीर्िक प्रशासर्नक लगायि अन्त्य िरेमा मर्हलाहरूको सहभार्गिामा वृर्द्ध 
हनु,ु र्वद्याथी भनाच दरमा छाराको संख्या बढ्दै जान,ु र्रेल ु र्हंसा, बहरु्ववाह, दाइजो  प्रथा र्वरूद्ध सरे्िना वृर्द्ध हुुँदै 
जान,ुमर्हलाहरू आर्थचक सामाक्षजक रूपमा सिम हनु,ु नेितृ्मव िहमा मर्हलाहरूको उपक्षस्थर्ि बढ्दै जान,ु माि ृमतृ्मयदुरमा 
कमी आउुँदै जानलुाई अवसरको रूपमा हेररनपुदचछ।साथै संर्विानमै बालअर्िकारको सरु्नक्षिि हनु,ु बालसिुार गहृहरूको 
व्यवस्थापन हनु,ु बाल क्लब, बालसञ्जाल, बालमञ्चहरूको वृर्द्ध हुुँदै जान,ु आम नार्गरकमा बालबार्लकाप्रर्ि सकारात्ममक 
सोर्को र्वकास हनुलुाई अवसरको रूपमा र्लन ुपदचछ। 

 

अपािमैरी संरर्नाहरू बनाउन ुपने नीर्िगि व्यवस्था हनु,ु प्रशासर्नक राजनैर्िक िहमा अपाि प्रर्िर्नर्ित्मव सरु्निि हनु,ु 

अपाि सहायिा सामाग्रीहरूको प्रवन्त्ि र र्विरर्को व्यवस्था हनु,ु संर्, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले अपाि र्हिको 
लार्ग संर्ालन गने कायचक्रमहरूमा वरृ्द्ध हुुँदै जान ुअपाि िेरका अवसरहरू हनु।् ज्येष्ठ नागररकहरूलाई अस्पिालमा 
स्वास्थ्योपर्ार, यािायािमा सरु्विाको व्यवस्था, ज्येष्ठ नागररक कल्यार् कोर्को व्यवस्था, संर्विानमा ज्येष्ठ नागररकको 
हकको व्यवस्था, सामाक्षजक सरुिा भत्ताको व्यवस्था, वृद्धवृद्धाको हक र्हि स्बन्त्िी कायचक्रमहरू स्थानीय िह र प्रदेश 
सरकारको एजेण्डामा समावेश हनुलुाई अवसरको रूपमा र्लइएको छ। 

 

क्षशक्षिि र सीपयकु्त जनशक्षक्त र्वगिको िलुनामा वृर्द्ध हदैु जान,ु र्वदेश गएर फर्कच एका व्यक्षक्तहरू सीपयकु्त भै आफ्नै 
प्रदेशमा व्यवसाय संर्ालन गनुच, स्वरोजगारीको र्वर्यमा जनरे्िना वृर्द्ध हनु,ु आर्थचक रूपले सर्क्रय जनशक्षक्तको वृर्द्ध हदैु 
जानलुाई श्रम िथा रोजगार िेरमा अवसरको रूपमा रहेका छन।्  

 

८.३ सोर् 

• क्षशिा िेरमा आिरु्नकीकरर् र समान पहुुँर् । (क्षशिा) 
• र्वज्ञान र प्रर्वर्िको र्वकास र समकु्षर्ि प्रयोग । (र्वज्ञान र प्रर्वर्ि) 
• सबै भार्ा, िमच र संस्कृर्िबीर् एकिा । (भार्ा, सार्हत्मय,संस्कृर्ि र स्पदा) 
• बालबार्लका िथा र्कशोरर्कशोरी मैरी समाजको र्नमाचर् । (बालबार्लका िथा र्कशोरर्कशोरी) 
• संरिर्सर्हिको स्मार्नि जीवन । (ज्येष्ठ नागररक) 
• अपाि व्यक्षक्तहरूको आत्ममर्नभचर र मयाचर्दि जीवन । (अपाििा भएका व्यक्षक्त) 
• मानव बेर्र्बखन िथा ओसारपसारमकु्त सभ्य र मयाचर्दि समाज । (मानव बेर्र्बखन िथा ओसारपसार र 

र्हंसा र्नयन्त्रर्) 
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• लैर्िक समिामूलक गण्डकी प्रदेश । (लैर्िक समानिा िथा मर्हला सशक्तीकरर्)                                   
• र्दगो िथा प्रभावकारी सामाक्षजक सरुिा प्रर्ाली । (सामाक्षजक सरुिा िथा संरिर्)                                                                  
• सामाक्षजक संस्थामा सशुासन, जवाफदेर्हिा र प्रभावकाररिा । (सामाक्षजक संर् संस्था)                                                                       
• दि जनशक्षक्त र्वकास र रोजगारी र्सजचना । (श्रम िथा रोजगार) 

 

८.४ उद्दशे्य 

८.४.१  क्षशिा 
1. दि जनशक्षक्त उत्मपादनका लार्ग क्षशि संस्थाहरूको आिरु्नकीकरर् गनुच । 

2. सािरिा र जीवनपयचन्त्ि क्षशिाको अवसर बढाउन ु। 

3. प्रार्वर्िक क्षशिा िथा व्यावसार्यक िार्लममा जोड र्दुँदै उच्र् क्षशिालाई ज्ञान, सीप, प्रर्वर्ि र अनसुन्त्िानमा 
आिाररि बनाउन ु। 

 

८.४.२ र्वज्ञान र प्रर्वर्ि 

१. खोजमलुक िथा उत्मपादनमखुी र्वज्ञान र प्रर्वर्िको र्वकास र प्रयोग गनुच। 

 

८.४.३ भार्ा, सार्हत्मय, संस्कृर्ि र स्पदा 
1. प्रदेशका र्वर्भन्न जाि, जार्ि र समदुायको िमच, भार्ा, संस्कृर्ि, कला, सार्हत्मय र पर्पराको संरिर् र संवद्धचन 

गनुच । 

2. प्रदेशमा रहेका र्वर्भन्न ऐर्िहार्सक, परुािाक्षत्मवक, िार्मचक र सांस्कृर्िक स्पदाको पनुिःर्नमाचर्, जीर्ोद्धार र 
व्यवस्थापन गनुच । 

 

८.४.४  बालबार्लका िथा र्कशोर र्कशोरीको र्वकास  

1. बालबार्लका िथा र्कशोरर्कशोरीको समग्र अर्िकारको संरिर् िथा प्रवद्धचन गनुच । 

2. बालबार्लका िथा र्कशोर र्कशोरीमैरी बािावरर् सजृना गनुच । 

 

८.४.५   ज्येष्ठ नागररक 

1. ज्येष्ठ नागररकको हक अर्िकारको संरिर् र प्रवद्धचन गनुच । 

2. ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनभुवलाई स्मान गदै उपयोग गनुच । 

 

८.४.६ अपाििा भएका व्यक्षक्त    
1. आिारभिू सेवा, स्रोि र प्रर्वर्िमा सहज पहुुँर्को वरृ्द्ध गनुच । 

2. आर्थचक िथा सामाक्षजक सशक्तीकरर् माफच ि ्जीवनयाुँपनमा सहजिा प्रदान गनुच । 
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८.४.७ मानव बेर्र्बखन िथा ओसारपसार र र्हंसा र्नयन्त्रर्  
1. मानव बेर्र्बखन िथा ओसारपसारको दृर्िले जोक्षखमयकु्त व्यक्षक्तको क्षआचथचक िथा सामाक्षजक सशक्तीकरर् 

गनुच । 

2. मानव बेर्र्बखन िथा ओसारपसार र्नयन्त्रर् र पनुस्थाचपनाका सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ु। 

3. मर्हला बालबार्लका िथा ज्येष्ठ नागररकहरू मार्थ हनुे सबै प्रकारका भेदभाव र्हंसा र शोर्र्को अन्त्त्मय गरी 
स्मार्नि र सरुक्षिि जीवन यापनमा सहयोग परु् याउन ु। 

८.४.८ लैर्िक समानिा िथा मर्हला सशक्तीकरर्                                                     

1. लैर्िक उत्तरदायी बजेट र शासन व्यवस्थालाई संस्थागि गदै मर्हलाको स्मार्नि जीवनयापनको वािावरर् 
सरु्नक्षिि गनुच । 

2. मर्हला र्वरुद्ध हनुे सबै प्रकारका भेदभाव, र्हंसा र शोर्र्को अन्त्त्मय गनुच । 

3. आर्थचक समरृ्द्ध र र्दगो र्वकासका लार्ग मर्हलाको समान अग्रसरिा र निेतृ्मवदायी भरू्मका र्वकास गदै स्रोि, 

सािन, अवसर िथा लाभमा लैर्िक न्त्यायसर्हिको पहुुँर् सरु्नक्षिि गनुच ।                                             

८.४.९ सामाक्षजक संर् संस्था  

1. प्रादेक्षशक प्राथर्मकिाको िेरमा संर्संस्थाको पररर्ालन, व्यवस्थापन र र्नयमन गनुच । 

2. सामाक्षजक संर्संस्था िथा अन्त्िराचर्िय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त हनुे  स्रोिको उपयोगलाई जवाफदेही र 
पारदशी बनाउुँदै प्रदेशको सामाक्षजक िथा आर्थचक र्वकास गनुच । 

८.४.१० सामाक्षजक सरुिा िथा संरिर्   

1. सामाक्षजक सरुिाका कायचक्रमहरूमा समाजका र्वपन्न र जोक्षखममा परेका वगचको पहुुँर् सरु्नक्षिि गनुच । 

2. सामाक्षजक सरुिा िथा संरिर्का कायचक्रमहरूमा लक्षिि वगचका नागररकहरूको स्वस्थ, सरुक्षिि र 
स्मानजनक जीवनयापनका लार्ग सेवा सरु्विाहरूको र्वस्िार गनुच ।                                                                   

८.४.११ श्रम िथा रोजगार   

1. बेरोजगार िथा अिच बेरोजगारलाई रोजगारीका अवसरहरू र्वस्िार गनुच ।  
2. वैदेक्षशक रोजगारीलाई व्यवक्षस्थि बनाउन ु। 
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८.५ र्वर्यगि िेरगि नर्िजा सूर्क र लक्ष्य 

८.५.१ क्षशिा 

क्र.सं सूर्क एकाई 

आ.व. 
२०७७/७८ 
को उपलक्षधि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१. ;fIf/tf b/ -!% b]lv @$ jif{ 

pd]/;Ddsf]_  
k|ltzt 95 9७ ९८ ९९ 

@. sIff Psdf afn ljsf;sf] cg'ej 

;lxt egf{ x'g] afnaflnsfsf] b/ 
k|ltzt 7९=५ 8२ 8६ 9० 

३.  v'b egf{b/           

s= sIff ! sf] v'b k|j]z b/ k|ltzt 9५.२ 9६ 9७ 9८ 

v= cfwf/e"t tx -sIff !–%_  k|ltzt 96.४ ९७.३ ९७.६ ९८ 

u= cfwf/e"t tx -sIff १–*_  k|ltzt ९६.४ ९७ 9८ 9८.५ 

3= dfWolds tx sIff -(–!)_  k|ltzt 7२.१ 74 78 82 

४.  l6sfp b/           

s= sIff * ;Dd k|ltzt ८३.३ ८५ 8७ 90 

v= sIff !) ;Dd k|ltzt ६७.१ 6९ ७० 7२ 

%. ljBfno 5f8\g] b/           

s= k|fylds tx -sIff !–%_ k|ltzt 4=53 3 1=5 1 

v= lgdflj tx -sIff ^–*_ k|ltzt 3=94 3=3 2=5 2 

u= dfWolds tx -sIff (–!)_ k|ltzt 2=51 2=25 2 1=75 

 ६. n}+lËs ;dtf b/  
          

-ljBfno lzIffsf] v"b egf{b/df_ 

s= cfwf/e"t tx -sIff !–*_ cg'kft 0=9९ 1 1 1 

v= dfWolds tx -sIff !–!@_ cg'kft ०.९९ 1 1 1 

u= pRr lzIff ->f]t Plsg u/L n]Vg]_ cg'kft         

 ७. cf}ift l;sfO{ pknlAw 

-/fli6«o kl/If0f @)!&_ 
          

s= प्राथर्मक िह  k|ltzt 57 60 63 65 

ख 

५-९ वर्च उमेर समूहका र्वद्यालय 
वार्हर रहेका बालबार्लकाहरु 

k|ltzt २.९ २.५ २ १.५ 

ग= आिारभिु क्षशिा किा- ८ 

%)) 

Mean 

sf 

cfwf/df 

(नेपाली 
511, गक्षर्ि 
514 र 

र्वज्ञान 518) 

(नेपाली 
518, गक्षर्ि 
523 र 
र्वज्ञान 
520) 

(नेपाली 
520, गक्षर्ि 
525 र 

र्वज्ञान 524) 

(नेपाली 
523, गक्षर्ि 
527 र 
र्वज्ञान 
528) 

घ= dfWolds tx -sIff (–!)_ k|ltzt         

८.  र्वद्यालय किा कोठा र्नमाचर् ;+Vof 2५० 250 250 250 

 ९. क्प्यटुर सेवा उपलव्ि नभएका ;+Vof १५३० 1600 1800 2000 
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क्र.सं सूर्क एकाई 

आ.व. 
२०७७/७८ 
को उपलक्षधि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

र्वद्यालय 

 १०. kfgL tyf ;/;kmfO{  ;'ljwf ;lxtsf 

zf}rfno lgdf{0f 
;+Vof १७५० 1865 2105 2200 

 ११. kfgL tyf ;/;kmfO{ ;'ljwf ;lxt 

;+rfngdf /x]sf zf}rfno 
;+Vof १५०० 1492 1684 1760 

 

१२.५.२  र्वज्ञान प्रर्वर्ि 

क्र.स. 

सूर्क एकाई 

आ.व. 
२०७७ ÷७८  
को उपलक्षधि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

आ.व. 
२०७८÷७९ 

आ.व. 
२०७९÷८० 

आ.व. 
२०८०÷८१ 

३ प्रदेशस्िरीय र्वज्ञान प्रयोगशाला संख्या  १   

 स्नािक  सोिबतृ्ती संख्या  २०   

 स्नािोकत्तर  सोिबतृ्ती संख्या  १०   

 र्वद्यावाररिी  सोिवतृ्ती संख्या  २ 

 

  

 र्वर्यगि अनसुन्त्िान  संख्या     
 वैज्ञार्नक संख्या     
 आर्वष्टकार प्रोत्मसाहन संख्या     

 

  
८.५.३ dlxnf, afnaflnsf tyf h]i7 gful/s 

र्स. नं सूर्क एकाई 
आ.व. 

२०७७/७८   
sf] उपलक्षधि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१. प्रत्मयि लैर्िक उत्तरदायी बजेट 
र्वर्नयोजन अनपुाि  

प्रर्िशि ५४.२७ ५६ ५८ ६० 

२. लैंर्गक र्वकास सूर्काङ्क सूर्काङ्क ०.९३ ०.९३ ०.९४ ०.९५ 
३. स्पक्षत्तमा मर्हलाको स्वार्मत्मव प्रर्िशि १६ २० २४ ३०.६ 
७. जीवनकालमा शारीररक, मानर्सक वा 

यौन र्हंसा प्रभार्वि मर्हला 
प्रर्िशि १६.९ १५ १२ १० 

८. श्रम शक्षक्तमा मर्हला र परुुर्को 
सहभार्गिा 

प्रर्िशि ७८ ८२ ८६ ९५ 

१०. र्नशलु्क लोक सेवा ियारी किा 
र्लने मर्हलाहरुको संख्या 

जना १४० ३०० ३५० १२०० 

११. औपर्ाररक िेरमा मर्हला सहभार्गिा प्रर्िशि २५ २७ ३० ३३ 

 प्रदेश र्नजामिी सेवामा मर्हला 
कमचर्ारी अनपुाि 

  
   



86 
 

र्स. नं सूर्क एकाई 
आ.व. 

२०७७/७८   
sf] उपलक्षधि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१३. मर्हला उद्यमी संख्या ३५० ४०० ५०० ५५० 

१५. अर्भभावकर्वहीन बालबार्लकाहरुको 
लार्ग सामाक्षजक सरुिा  

संख्या ११४३ १५०० १८०० २१०० 

१६. सडक बालबार्लका उद्धार िथा 
व्यवस्थापन 

जना १५६ २०० २०० २०० 

१७. बाल र्ववाह प्रर्िशि २९ २५ २० १५ 
१८. मापदण्ड पगुेका बालगहृ संख्या ४६ ४८ ५० ५४ 
२०. र्दवा सेवा केन्त्द्रबाट सेवा प्राप् ि गने 

बौर्द्धक अपाििा भएका 
बालबार्लकाहरु 

संख्या ६५ १०० १२० १४० 

२१. मापदण्ड पगुेका ज्येष्ट ठ नागररक 
आश्रम 

संख्या १४ १४ १५ १६ 

२२. सीपमूलक िार्लम प्राप् ि अपाििा 
भएका व्यक्षक्त 

संख्या ३२० ५०० ७५० ८५० 

२३. अपाििा सहायिा सामग्री र्विरर् जना ६५० ८०० ९५० ११०० 
 

८.५.४ >d tyf /f]huf/ 

सूर्क एकाई 

cf=j= २०७७/७८ 
को उपलव्िी 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

व्यवसाय िथा रोजगारमूलक िार्लम जना ४७०१ 13000 14000 15000 

सञ्चार्लि िार्लम कायचक्रममा मर्हलाको 
अनपुाि (मार्थको ल्याई लेख्न)े 

प्रर्िशि ६० 60 60 60 

 

८.५.५ भार्ा¸संस्कृर्ि र परुाित्मविः 

सूर्क एकाई 

cf=j= २०७७/७८ 
को उपलव्िी 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१. साुँस्कृर्िक उत्मसव िथा महोत्मसव  पटक ४ ५ ५ ५ 
२. प्राक्षज्ञक िथा सार्हक्षत्मयक अनसुन्त्िान  संख्या  २   
३. सार्हक्षत्मयक समारोह पटक २ ४ ४ ४ 
४. प्रकाशन प्रोत्मसाहन संख्या     
५. कला र संगीि कायचशाला पटक ३ ३ ३ ३ 
६. परुािाक्षत्मवक स्पदाको प्रोफायल  पटक १ १ १ १ 

७. सामदुार्यक पसु्िकालय संख्या     

८. संरिर् र सिुार गररएका संग्रहालय वटा ८ ९ ९ १० 
९. िार्मचक सांस्कृर्िक स्पदाको संरिर् 

र सिुार वटा ८५ ७५ ५० ५० 



87 
 

८.६ कायचक्रम योजनाको संक्षिप्त र्ववरर्  
८.६.१  क्षशिा  

 

व=उ=शी=नं+= 

कायचक्रम/ 
आयोजना 

उद्धशे्य िथा 
पषु्टयाइ 

आयोजना 
अवर्ि 

लागि   
(रु. 

लाखमा) 
आगामी ३ वर्चको उपलव्िी सूर्क 

 

आिारभिू क्षशिा 
कायचक्रम 

आिारभिू 
क्षशिा सञ्चालन 
िथा 
व्यवस्थापन गनच 

 र्नरन्त्िर  • र्वद्यालय व्यवस्थापन सर्मर्िको िमिा र्वकास भएको हनुे ।  
• प्रारक्ष्भक बाल र्वकास केन्त्द्रका सहजकिाचहरुको िमिा र्वकास भएको हनुे ।  
• उत्मकृि नर्िजा र न्त्यून नर्िजा हार्सल गरेका र्वद्यालय र्बर् अन्त्िर्क्रिया भएको हनुे । 

• क्षशिकहरुको िमिा र्वकास भएको हनुे । 

• र्वद्यालयमा बालमैरी वािारर् र्सजचना भएको हनुे । 

• अपाििा भएका बालबार्लकाहरुले प्रर्वर्िमैरी वािावरर्मा अध्ययन गने वािावरर् सजृना 
भएको हनुे । 

• नमनुा बालर्वकास केन्त्द्र सञ्चालनमा आएको हनु े। 

• शैक्षिक सूर्ना व्यवस्थापन प्रर्ाली सञ्चालन र प्रयोग स्बन्त्िमा स्थानीय िहका क्षशिा 
अर्िकृिहरुको िमिा अर्भवृर्द्ध भएको हनुे । 

• गरुुकुल, गु् बा, मदसाच जस्िा पर्परागि र्वद्यालयहरुको स्िरोन्नर्ि भई मूलिारको 
क्षशिामा समार्हि हनु मद्दि पगेुको हनुे । 

• स्थानीय पाठ्यक्रमको र्नमाचर् भै कायाचन्त्वयनमा आएको हनुे । 

 

 

माध्यर्मक क्षशिा 
कायचक्रम 

माध्यर्मक 
क्षशिा सञ्चालन 
िथा 
व्यवस्थापन 
गनुचपने  

 र्नरन्त्िर  • माध्यर्मक र्वद्यालयको िमिा र्वकास भै आदशच र्वद्यालयका रुपमा सञ्चालनमा आएको 
हनुे ।  

• वैकक्षल्पक र्वद्यालयहरु व्यवक्षस्थि रुपमा सञ्चालनमाआएको हनुे ।  
• दगुचम िेरमा नमनुा आवासीय माध्यर्मक र्वद्यालय सञ्चालनमा आएको हनु े। 

• र्वद्यालयको भौर्िक अवस्थामा सिुार आएको हनुे । 

• र्वज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना र िमिा वढेको हनुे । 

• माध्यर्मक िहको परीिा सञ्चालनका लार्ग पूवाचिार ियार भएको हनुे । 

• क्षशिकहरुले खेलकुद िथा सहर्क्रयाकलाप स्बन्त्िी िार्लम प्राप्त गरेको हनु े। 
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व=उ=शी=नं+= 

कायचक्रम/ 
आयोजना 

उद्धशे्य िथा 
पषु्टयाइ 

आयोजना 
अवर्ि 

लागि   
(रु. 

लाखमा) 
आगामी ३ वर्चको उपलव्िी सूर्क 

• र्वज्ञान िथा प्रार्वर्िक र्वर्य अध्ययन गने लक्षिि बालबार्लकाहरुले छारवृक्षत्त प्राप्त 
गरेको  
हनुे । 

• क्षशिकहरुको र्वर्यगि रुपमा िमिा र्वकास भएको हनुे । 

 

उच्र् क्षशिा 
कायचक्रम  

उच्र् क्षशिा 
सञ्चालन िथा 
व्यवस्थापन गनच 

 र्नरन्त्िर  • गण्डकी र्वश्वर्वद्यालयको भौर्िक िथा शैक्षिक पूवाचिार खडा भै  पठन पाठन शरुु भएको  
हनुे ।  

• अनसुन्त्िानका प्रर्िवेदन प्राप्त भएको हनुे ।  
• सामदुार्यक क्या्पसहरुको भौर्िक पूवाचिारमा सिुार आएको हनुे । 

• उच्र् क्षशिामा अध्ययनका लार्ग छारवृत्ती प्राप्त भएको हनुे । 

 

 

प्रार्वर्िक क्षशिा 
िथा 
व्यावसार्यक 
िार्लम कायचक्रम 

प्रार्वर्िक क्षशिा 
िथा 
व्यावसार्यक 
िार्लम 
कायचक्रम 
सञ्चालन िथा 
व्यवस्थापन 

 र्नरन्त्िर  • प्रार्विर्क िथा र्वज्ञान र्वर्य अध्यापन हनुे र्वद्यालयहरुमा प्रयोगशाला स्थापना भई 
सञ्चालन भएको हनुे ।  

• कृर्र्, पयचटन, वन जस्िा स्थानीय स्रोिमा आिाररि प्रार्वर्िक र्वर्यको पाठ्यक्रम ियार भै 
पठनपाठन शरुु भएको हनुे । 

• प्रार्विर्क र्वद्यालयहरुमा प्रयोगशाला स्थापना भई सञ्चालन भएको हनुे ।  
• कृर्र्, पयचटन, वन जस्िा स्थानीय स्रोिमा आिाररि प्रार्वर्िक क्षशिालय स्थापना भएको 

हनुे । 

• गण्डकी प्रार्वर्िक क्षशिा िथा व्यावसार्यक िालर्म प्रर्िष्ठानमा प्रार्वर्िक क्षशर्ा िथा 
व्यावसार्यक सीप र्वकासको पढाई भउको हनुे । 

• प्रार्वर्िक क्षशिा िथा व्यावसार्यक िार्लम सञ्चालन गने र्वद्यालयहरुको व्यवस्थापर्कय 
सिुार भएको हनुे । 

 

शैक्षिक पूवाचिार 
र्वकास 
कायचक्रम 

   र्नरन्त्िर  • सामदुार्यक र्वद्यालयहरुमा र्वज्ञान प्रयोगशाला¸ सूर्ना प्रर्वर्ि प्रयोगशाला र 
पसु्िकालयको िमिा र्वस्िार भएको हनुे ।  

• सामदुार्यक र्वद्यालयमा सूर्ना प्रर्वर्िको प्रयोग िथा  र्वद्यिुीय पसु्िकालय स्थापना 
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व=उ=शी=नं+= 

कायचक्रम/ 
आयोजना 

उद्धशे्य िथा 
पषु्टयाइ 

आयोजना 
अवर्ि 

लागि   
(रु. 

लाखमा) 
आगामी ३ वर्चको उपलव्िी सूर्क 

भएको हनुे ।  
• सरुक्षिि र्वद्यालय भवन र्नमाचर् भएको हनुे ।  
• पानी िथा सरसफाई सरु्विा सर्हिको शौर्ालय र्नमाचर् भएको हनुे ।  
• र्वद्यालयमा रे्राबार ियार भएको हनुे । 

• प्रदेश स्िरीय बौर्द्धक अपाििा भएका र्वद्याथीका लार्ग आवासीय र्वद्यालय र्नमाचर् भएको  
हनुे । 

 

पाठ्यक्रम 
र्वकास 

  र्नरन्त्िर  • स्थानीय र मािभृार्ाका पाठ्यक्रम र्वकास भइ कायाचन्त्वयनमा आएको हनुे । 

• र्वद्यालयमा नयाुँ पाठ्यक्रम कायाचन्त्वयनमा आएको हनुे । 

 

पसु्िकालय     • :yflgo txsf s]Gb|x? / ljBfnodf k':tsfno :yfkgf ePsf] x'g] .  

• सञ्चार्लि पसु्िकालयहरुको स्िरोन्निी भै E- Library को  र्वकास भएको हनुे । 

 

अनौपर्ाररक 
क्षशिा 

   • सािर प्रदेश र्ोर्र्ा भएको हनुे । 

नपेाल सरकारबाट सशिच अनदुान अन्त्िगचि हस्िान्त्िरर् भई आएका कायचक्रमहरू  
350011  

पसु्िकालयहरुलाई 
अनदुान 

    

 ० 
• पसु्िकालयहरुको स्िरोन्निी भएको हनुे । 

350015 

किा १० (SEE) 

परीिा सञ्चालन 

परीिालाई 
व्यवक्षस्थि िथा 
मयाचर्दि रुपमा 
सञ्चालन गनच 

  र्ार 
करोड  
२९ 
लाख 

• प्रदेश िहवाट माध्यर्मक क्षशिा परीिाको व्यवस्थापन िथा सिुार भएको हनुे । 

350109 प्रार्वर्िक क्षशिा 
िथा व्यावसार्यक 
िार्लम पररर्द् 
(र्वशेर् कायचक्रम 

 प्रार्वर्िक िथा 
व्यावसार्यक 
क्षशिाको 
र्वस्िार गनच 

 
 ६६ 
करोड 
४८ 
लाख 

• मध्यमस्िरको प्रार्वर्िक जनशक्षक्त उत्मपादन भएको हनु े। 

• प्रार्वर्िक क्षशिा िथा व्यावसार्यक क्षशिा सञ्चालन गने क्षशिालयको पूवाचिार र्वकास 
भएको हनुे । 

• क्षशिालयहरुको पाठ्यक्रम िथा परीिामा सिुार आएको हनुे । 
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व=उ=शी=नं+= 

कायचक्रम/ 
आयोजना 

उद्धशे्य िथा 
पषु्टयाइ 

आयोजना 
अवर्ि 

लागि   
(रु. 

लाखमा) 
आगामी ३ वर्चको उपलव्िी सूर्क 

समेि) 

350138 पढाई सीप 
प्रवद्धचन कायचक्रम 

  ० • पढाइ र्सप वढाउने शैक्षिक सामग्री र्वकास भै प्रयोगमा आएको हनुे । 

 

350806 

र्वद्यालय िेर 
र्वकास कायचक्रम- 
क्षजल्ला स्िर 

शैक्षिक गरु्स्िर 
अर्भवृर्द्ध गनुचपने 

   ९ करोड 
९७ 
लाख 

• क्षशिाको प्रदेक्षशक योजना ियार भै कायाचन्त्वयनमा आएको हनुे । 

• शैक्षिक िथ्याङ्क र सूर्नाहरु प्रकाशनमा आएको हनुे । 

• क्षशिकहरुको िमिा र्वकास भै र्सकाइ उपलक्षव्ि वढेको हनुे । 

• र्वपदमा परेका र्वद्यालयहरुको पनुस्थाचपना भउको हनुे । 

• क्षशिा िार्लम केन्त्द्रको िमिा र्वकास भएको हनुे । 

 

 
८.६.२ मर्हला, बालबार्लका अपाििा िथा ज्येष्ठ नागररक 

a=p=zL=g+= sfo{qmd÷ cfof]hgf p2]Zo tyf k'i6\ofO{+ 
cfof]hgf cjlw 

-;'? / ;dflKt_ 

nfut 

-?= 

nfvdf_ 

cfufdL tLg jif{sf] pknlAw ;"rs 

२२५१२ लैंर्गक मूलप्रवाहीकरर् 
िथा मर्हला सशक्तीकरर् 
स्बन्त्िी कायचक्रम 

मर्हला सरे्िना िथा 
सशक्तीकरर् एवम ्
मर्हला र्हंसा न्त्यूनीकरर् 

सालबसाली  • मर्हलाहरुको आर्थचक िथा सामाक्षजक सशक्तीकरर् भएको हनुे ।  
• लैर्िक र्हंसा लगायि सबै प्रकारका र्हंसा न्त्यूनीकरर् भएको हनुे ।  
• र्हंसापीर्डि व्यक्षक्तहरुका लार्ग अस्थायी आश्रय सर्हिको अल्पकालीन सेवा 

केन्त्द्रहरु िथा दीर्चकालीन पनुस्थाचपना केन्त्द्र सञ् र्ालनले र्नरन्त्िरिा पाएका हनुे 
। 

• मर्हलाहरुको लार्ग र्नशलु्क लोकसेवा ियारी किा सञ् र्ालन भई ११०० 
मर्हला लाभाक्षन्त्वि भएका हनुे 

• सीप िथा व्यावसार्यकिा र्वकास िार्लम प्राप् ि गने मर्हलाहरुको संख्यामा वरृ्द्ध 
भएको हनुे। 

• मर्हला उद्यमीिारा उत्मपार्दि वस्िहुरुको औद्योर्गक प्रदशचन भएको हनुे । 
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• प्रदेश आपिकालीन उद्धार कायचक्रम सञ् र्ालन भई मर्हला, बालबार्लका लगायि 
जोक्षखमपूर्च अवस्थामा रहेका व्यक्षक्तहरुको उद्धार िथा संरिर् भएको हनुे 

२२५१२ बालअर्िकार प्रबद्धचन 
स्बन्त्िी कायचक्रम 

बाल अर्िकारको संरिर् 
िथा स्बद्धचन 

सालबसाली  • प्रदेश केन्त्द्रमा क्षशश ुस्याहार केन्त्द्र स्थापना भई सञ् र्ालनमा आएको हनुे 
• प्रदेश बालबार्लका स्बन्त्िी ऐन िथा र्नयमावली जारी भएको हनुे । 

• प्रदेश बालअर्िकार सर्मर्ि गठन भएको हनुे ।  
• प्रदेश बालपररर्दको पनुगचठन भई पररर्ालन गररएको हनुे । 

• बालर्ववाह न्त्यूनीकरर् भएको हनुे । 

• बालमैरी शासन प्रबद्धचन भएको हनुे । 

• गण् डकी प्रदेश मकुाममा नमूना बाल उद्यान र्नमाचर् भएको हनुे । 

२६४१३ ज्येष्ठ नागररक स्बन्त्िी 
कायचक्रम 

ज्येष्ठ नागररकको सरुिा, 
संरिर् िथा स्मान 

सालबसाली  • ज्येष्ठ नागररक र्दवा सेवा केन्त्द्रहरु स्थापना भएका हनुे ।  
• ज्येष्ठ नागररक आश्रमहरु िमिा र्वस्िार भएको हनुे । 

• र्वपन्न िथा असहाय ज्येष्ठ नागररकलाई सहायिा सामाग्रीहरु प्रदान गररएको 
हनुे । 

२६४१३ अपाििा अर्िकार प्रबद्धचन 
स्बन्त्िी कायचक्रम 

अपाििा भएका व्यक्षक्तको 
िमिा र्वकास िथा 
संरिर् 

सालबसाली  • अपाििा भएका व्यक्षक्तहरुका लार्ग स्वास्थ्य उपर्ारमा सहरु्लयि प्रदान गररएको 
हनुे ।  

• अपाििा सहायिा सामाग्री र्विरर् भएको हनुे ।  
• अपाििा सशक्तीकरर् कायचक्रम सञ्चालन भएको हनुे । 

• दृक्षष्ट टर्वहीनहरुको लार्ग श्रव्य सामग्री उत्मपादन भई र्विरर् भएको हनुे । 

• सांकेर्िक भार्ा दोभार्ेहरुको िार्लम ७५ जना व्यक्षक्तलाई प्रदान गररएको हनुे । 

• अपाििा भएका व्यक्षक्तहरुको लार्ग समदुायमा आिाररि पनुस्थाचपना कायचक्रम 
सञ् र्ालन भई प्रदेशर्भरका कररब २५०० अपाििा भएका व्यक्षक्त लाभाक्षन्त्वि 
भएका हनुे । 

 नपेाल सरकारबाट सशिच अनदुान अन्त्िगचि हस्िान्त्िरर् भई आएका कायचक्रमहरू  
340105  समाज कल्यार्कायचक्रम       

(ज्येष्ठ नागररक कायचक्रम 
समेि) 

ज्येष्ट ठ नागररक र 
अपाििा भएका 
व्यक्षक्तहरुको अर्िकार 

२०७८/७९  दश लाख  ज्येष्ट ठ नागररकको र्दवासेवा केन्त्द्र स्थापना भएको हनुे । 

 अपाििा भएका व्यक्षक्तहरुको संरिर् िथा पनुस्थाचपनाका लार्ग अपाििा ग्राम 
स्थापना भएको हनुे । 
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संरिर् िथा स्बद्धचन  अपाििा सहायक सामग्री उत्मपादन िथा र्विरर्मा सहयोग पगुेको हनुे । 

340107  बाल कल्यार् कायचक्रम सडक बालबार्लकाहरुको 
व्यवस्थापन 

२०७६ 
  सडक बालबार्लकाहरुको संरिर् िथा पनुस्थाचपना भएको हनुे । 

 
 

८.६.३  श्रम िथा रोजगार 

व=उ=शी=नं+= 

+= 

कायचक्रम/ आयोजना उद्धशे्य िथा पषु्टयाइ आयोजना अवर्ि 

लागि 

(रु. लाखमा) आगामी ३ वर्चको उपलव्िी सूर्क 

 

रोजगार प्रवद्धचन 
कायचक्रम 

रोजगार सूर्ना 
व्यवस्थापन  ̧रोजगार 
र्सजचना िथा प्रवद्धचन  

२०७८/७९   • रोजगार स्बन्त्िी नीर्ि िथा काननु िजुचमा भएको हनुे । 

• रोजगार सूर्ना केन्त्द्रको स्थापना िथा संर्ालन भएको हनुे ।  
• कायचस्थल सरुिा अनगुमन िथा श्रम परीिर् भएको हनु े। 

• वजार मागको आिारमा सीपयकु्त जनशक्षक्त आपूर्िच हनुे । 

• यािायाि श्रर्मकहरुवाट आर्ारसंर्हिाको पालना भएको हनुे । 

 

सीप र्वकास िार्लम 
कायचक्रम 

यवुाहरुको िमिा 
र्वकास  

२०७८/७९ 
 • यवुा लक्षिि सीप र्वकास भई रोजगारी र्सजचना भएको हनु े।  

• स्थानीय स्रोि सािन लक्षिि स्वरोजगार र्सजचना भएको हनुे । 

• यवुाहरुलाई उद्यमशीलिामा संलग्न हनु सामाग्री सहरु्लयि उपलधि भएको 
हनुे । 

• कोर्भड १९ को कारर् रोजगारीबाट र्वस्थार्पि हनुेहरुको सीप र्वकास भै 
रोजगार िथा स्वरोजगारमा संलग्न भएको हनुे । 

• र्वदेशमा गै रोजगारीमा संलग्न हुुँदा र्सकेका ज्ञान र सीपको कदर र प्रयोगमा 
ल्याउने वािावरर् र्सजचना हनुे । 

 नपेाल सरकारबाट सशिच अनदुान अन्त्िगचि हस्िान्त्िरर् भई आएका कायचक्रमहरू  
371016 रोजगार सूर्ना 

केन्त्द्रहरू 

   १० लाख • बेरोगारहरुको लगि सङ्कलन भएको हनुे  . 
• प्रदेश पररयवजना सर्मर्ि र्क्रयाक्षशल भै अनगुमन िथा मूल्याङ्कन भएको  
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+= 

कायचक्रम/ आयोजना उद्धशे्य िथा पषु्टयाइ आयोजना अवर्ि 

लागि 

(रु. लाखमा) आगामी ३ वर्चको उपलव्िी सूर्क 

हनुे । 

 

371104 व्यावसार्यक िथा सीप 
र्वकास िार्लम केन्त्द्र 

   • वजार माग अनरुुपको सीपयकु्त जनशक्षक्त उत्मपादन भएको हनुे । 

 
८.६.४ भार्ा¸ससं्कृति र परुाित्व  

व=उ=शी=नं+= कायचक्रम/ आयोजना उद्धशे्य िथा पषु्टयाइ 

आयोजना 
अवर्ि_ 

लागि   
(रु. 

लाखमा) 
आगामी ३ वर्चको उपलव्िी सूर्क 

 

भार्ा¸संस्कृति र 
पुराित्व संरक्षण िथा 
सम्वर्धन कार्धक्रम 
भाषा¸संस्कृति र 
पुराित्व संरक्षण िथा 
सम्वर्दधर्न कार्धक्रम 

भार्ा¸संस्कृति र 
पुराित्व संरक्षण िथा 
सम्वर्धन कार्धक्रम 

  • प्रदेश र्भरका सांस्कृर्िक स्पदा र परुािाक्षत्मवक महत्मवका वस्िहुरुको प्रोफायल 
ियार भएको हनुे ।  

• भार्ा, सार्हत्मय, कला र संस्कृर्िको संरिर्का कायचहरु भएको हनुे ।  
• प्रदेश प्रज्ञा प्रर्िष्ठान स्थापना भइ सञ्चालनमा आएको हनुे । 

• बहसुांस्कृर्िक ग्रामको जग्गा प्रार्प्त भै स्थापना कायच अगार्ड वढेको हनुे। 

• गोरखाको र्लगर्लगकोटमा प्रदेशस्िरीय संग्रहालय स्थापना भएको हनुे । 

• स्थानीय जार्िको बाहलु्यिा भएको गाउुँलाई नमनुा सांस्कृर्िक ग्रामका रुपमा 
स्थापना भएको हनुे । 

• संग्रहालयहरु स्िरोन्नर्ि भएको हनुे । 

• परुािाक्षत्मवक महत्मवका स्थानहरुको पर्हर्ान िथा संरिर् भएको हनुे ।  
• प्रदेश संग्रहालयको स्िरोन्नर्ि भएको हनुे । 

 

नपेाल सरकारवाट सशिच अनदुान अन्त्िगचि हस्िान्त्िरर् भइ आएका 
कायचक्रमहरु 

 

325017 िेरीय संग्रालयहरू 
   • प्रदेश संग्रहालयमा रुपान्त्िरर् भइ र्क्रयाक्षशल हनुे । 

325018 संग्रालयहरू (जािीय 
संग्रहालय समेि) 

   • संग्रहालयहरुको स्थापना र स्िरोन्निी भएको हनुे । 
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व=उ=शी=नं+= कायचक्रम/ आयोजना उद्धशे्य िथा पषु्टयाइ 

आयोजना 
अवर्ि_ 

लागि   
(रु. 

लाखमा) 
आगामी ३ वर्चको उपलव्िी सूर्क 

325019 ऐर्िहार्सक 
दरबारहरू 

   • संरिर्मा सहयोग पगेुको हनुे । 

325111 परुािाक्षत्मवक संरिर् 
   • परुािाक्षत्मवक महत्मवका वस्ि ुर स्थलहरुको संरिर् भएको हनुे । 

325113 संस्कृर्ि प्रवद्धचन 
कायचक्रम 

  २४ 
लाख 

• संस्कृर्िको संरिर् र प्रवद्धचन भएको हनुे । 

८.७. जोक्षखम पि िथा अनमुान 

नीर्ि िथा काननु र कायचर्वर्िको व्यवस्था समयमै हनुे‚ संर् र स्थानीय िहबीर्को समन्त्वय हनुे,   योजना कायाचन्त्वयनका लार्ग श्रोिको सरु्नक्षिििा हनुे,  कोर्भड -१९ को 
सङ्क्क्रमर् र्नयन्त्रर्मा आएको हनु,े स्थानीय िह, र्नजी िेर िथा सहकारी िरेको सहभार्गिा आवश्यक भएको हनुे, कायचक्रम कायाचन्त्वयनका लार्ग आवश्यक जनशक्षक्त 
व्यवस्थापन हनुे अनमुान गररएको छ। उक्षल्लक्षखि व्यवस्था हनु नसकेमा अपेक्षिि नर्िजा हार्सल गने र्वर्य जोक्षखमपूर्च रहने देक्षखन्त्छ। 
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पररच्छेद -८ 

स्वास्थ्य िथा जनासंख्या 

१.१ पषृ्ठभरू्म 

नेपालको संर्विानले र्वगिको एकात्ममक शासन पद्धर्िको अन्त्त्मय गदै नेपाललाई संर्ीय ढाुँर्ामा रुपान्त्िरर् गरेको छ । 
फलस्वरुप संर्, प्रदेश र स्थानीय िहका सरकारहरु आ-आफ्नो िेरमा र्क्रयाशील छन ्। प्रत्मयेक प्रदेश िहमा र्वर्भन्न 
मन्त्रालय हनुे गरी प्रदेश स्िरको सांगठर्नक संरर्नाको व्यवस्था गररएको छ । प्रदेशमा रहने र्वर्भन्न  मन्त्रालयमध्ये 
स्वास्थ्य िथा जनसंख्या मन्त्रालय पर्न एक हो । 

 

स्वास्थ्य िथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई गण्डकी प्रदेश सरकार कायचर्वभाजन र्नयमावली, २०७४ (संशोिन सर्हि) 
अनसुार प्रदेश र्भरको स्वास्थ्य िथा जनसंख्या हेने गरी क्षज्मेवारी िोर्कएको छ । हाल मन्त्रालयको कायचिरे र्भर 
पने सबै नीर्ि, र्नयम र्नमाचर् भइ नसकेको सन्त्दभचमा मन्त्रालयले थपु्र ैनीर्ि, र्नयम‚ ऐन, कानून बनाउनपने अवस्था 
रहेको छ । स्वास्थ्य, क्षशिा, मर्हला बालबार्लका िथा समाज कल्यार्, श्रम रोजगारका पररसूर्कहरूलाई र्वश्लरे्र् गदाच 
यी िेरमा सिुार भैरहेको पाइएिा पर्न समरृ्द्ध र र्वकासका लार्ग यी िेरमा अन्त्य िेरै कायच गनच बाुँकी रहेको अवस्था 
छ । 

 

आम नागररकको स्वास्थ्य र देशको समग्र र्वकास बीर् अन्त्योन्त्याक्षश्रि स्बन्त्ि हनु्त्छ । स्वास्थ्य िेरमा भएका 
प्रगर्िहरूलाई र्वकासका प्रमखु सूर्काङ्कहरूको रूपमा र्लइन्त्छ । र्वगिका दशकमा गररबी र िन्त्िका बावजदु पर्न 

नेपालले स्वास्थ्य िेरमा उल्लेखनीय सफलिा हार्सल गरेको छ । नेपालको संर्विानले स्वास्थ्यलाई जनिाको मौर्लक 
हकको रूपमा स्थार्पि गररसकेको सन्त्दभचमा संक्रामक रोगहरू र्नयन्त्रर्मा प्राप्त उपलक्षधिहरूलाई कायम राख्न,ु नवजाि 
क्षशश ुिथा माि ृमतृ्मयदुरलाई वाक्षञ्छि िहस्म र्टाउन,ु बढ्दै गएको नसने रोगको प्रकोप र्नयन्त्रर् गनुच र कुनै पर्न 
बेला हनुसक्ने स्वास्थ्य स्बक्षन्त्ि र्वपद् व्यवस्थापन ित्मकाल गनुच,  जेष्ठ नागररक,  शारीररक र मानर्सक अपाििा 
भएका, एकल मर्हला, खास गरी गररब, सीमान्त्िकृि र जोक्षखममा रहेका समदुायलाई गरु्स्िरीय स्वास्थ्य सेवा उपलधि 
गराउन ुराज्यको दार्यत्मव हो। 

 

यस प्रदेशका सूर्ांक हेदाच नपेालमा पाुँर् वर्चमरु्नका बाल बार्लकाको मतृ्मयदुर प्रर्ि हजार जीर्वि जन्त्ममा ३९ रहेकोमा 
गण्डकी प्रदेशमा २७ रहेको छ । त्मयस्िै क्षशश ुमतृ्मयदुर प्रर्ि हजार जीर्वि जन्त्ममा २१ रहेकोमा गण्डकी प्रदेशमा 
१५ रहेको छ । यस प्रदेशका ६९.९ प्रर्िशि गभचविी मर्हलाहरुको दि प्रसरु्िकमीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थामा  
गएर बच्र्ा जन्त्माउने गदचछन ्। यस प्रदेशका ३७ प्रर्िशि प्रजनन उमेरका मर्हलाले आिरु्नक पररवार र्नयोजनका 
सािन प्रयोग गदचछन ्। मर्हलाहरुको कुल प्रजनन दर दईु बच्र्ा मार रहेको छ । यस प्रदेशका ४६.५ 
प्रर्िशि जनिा ३० र्मनेटको यारा गरेपर्छ स्वास्थ्य संस्थामा पगु्दछन ् । गण्डकी प्रदेश २०७५ भाद्र १३ गिे 
पनुाचखोपयकु्त प्रदेश र्ोर्र्ा भईसकेको छ । संर्विानको ममाचनसुार मानवर्वकास सूर्ांकमा अपेक्षिि उपलक्षव्ि हाुँर्सल 
गरी प्रदेशको “समदृ्ध प्रदेश र सखुी नागररक” एवम ् “समदृ्ध नपेाल, सखुी नपेाली” को सोर्लाई साकार पने 
संकल्पकासाथ स्वास्थ्य िेरलाई  अत्मयन्त्िै संवेदनशील, िथ्यपरक, व्यवहाररक र सवचस्वीकायच बनाउन पने देक्षखन्त्छ । 
फलस्वरूप स्वास्थ्य नागररक र स्वच्छ समाजको रुपमा र्वकास भई र्दगो र्वकास लक्ष्य हाुँर्सल गनच मद्धि पगु्दछ । 

 

नेपालको संर्विानले जनसंख्या व्यवस्थापनलाई साझा अर्िकारको कायचसूर्ीमा पारेको छ । कायचर्वस्िीकरर् जनसंख्या 
योजना, पररवार र्नयोजन र जनसंख्या व्यवस्थापनलाई संर् र प्रदेशको एवं व्यक्षक्तगि र्टना (जन्त्म, मतृ्मय,ु र्बबाह, 
स्बन्त्ि र्वच्छेद, बसाइुँसराइुँ) स्बन्त्िी िथ्यांक व्यवस्थापन गने कायच संर्, प्रदेश र स्थानीय िहको साझा अर्िकारको 
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रूपमा र्लएको छ । जनशक्षक्त र्वकासको पररर्ालक िथा प्रयोगकिाचका साथै उत्मपादक र उपभोक्ता समेि हो । सबै 
नागररकको गरु्स्िरीय जीवनयापनको लार्ग अवसरको वृर्द्ध गनच जनसंख्यास्बन्त्िी दीर्चकार्लन योजना (२०६७-
२०८७), रार्िय जनसंख्या नीर्ि, २०७१, र्दगो र्वकास लक्ष्य र जनसंख्या र र्वकास स्बन्त्िी अन्त्िररार्िय 
स्मेलनका कायचयोजना कायाचन्त्वयनमा ल्याइएका छन ् । गण्डकी प्रदेशमा रार्िय जनगर्ना २०६८ अनसुार 
जनसंख्याको वार्र्चक वृर्द्धदर ०.३३ प्रर्िशन र जनसांक्षख्यक लाभांशको रूपमा रहेको उत्मपादनशील जनसंख्या ५०.१ 
प्रर्िशि रहेको छ भने नेपाल जनसांक्षख्यक स्वास्थ्य सवेिर्, २०७३ अनसुार कुल प्रजनन दर २.० बच्र्ा प्रर्ि 
मर्हला रहेको छ । 
  

क्षशिा, स्वास्थ्य, मर्हला र्वकास, यवुा खेलकुद, श्रम िथा रोजगारका िेरहरु समाज पररविचनको महत्मवपूर्च पिहरू 
हनु।्नेपालको संर्विानमा भएको व्यवस्था‚ अन्त्िरचरार्िय मञ्चहरुमा गररएका प्रर्िबद्धिा‚ र्दगो र्वकास लक्ष्यलाई 
योजनावद्ध रुपमा कायाचन्त्वयन गदै जान ुअर्हलेको प्रमखु आवश्यकिा हो । सोही अनरुुप नेपाल सरकारको पन्त्रौं 
योजना (आ.व. २०७६/०७७ देक्षख २०८०/०८१) र गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्ीय योजना 
(आ.व.२०७६/०७७ देक्षख २०८०/०८१) र्नमाचर् गरी कायाचन्त्वयन हनु गइरहेको सन्त्दभचमा मध्यमकालीन खर्च 
संरर्ना िजुचमा कायचले सामाक्षजक र्वकास िरेका र्वर्यहरुलाई योजनावद्ध रुपमा समावेश गरी कायाचन्त्वयनमा ल्याउन 
मद्दि पगु्ने भएकोले मन्त्रालयसंग स्वक्षन्त्िि र्वर्यहरु प्रस्ििु गररएको छ ।संर्विानमा वमोक्षजम यस मन्त्रालयले िीन 
िहका सरकारहरुवीर् समन्त्वय‚ सहकायच र सहअक्षस्ित्मवका आिारमा आफ्ना कामकारवाहीहरुलाई अगार्ड बढाउुँदै 
आएको छ ।  

 

१.२ र्नुौिी र अवसर 

र्नुौिी  

संर्ीयिाको ममच र भावना अनरुुप प्रदेशका सबै िेरमा नागररकको समिामूलक पहुुँर् स्थार्पि गनुच, र्न:शलु्क 
आिारभिू िथा गरु्स्िरीय स्वास्थ्य सेवालाई सबै स्थानीय िहबाट सवचसलुभ रुपमा उपलधि गराउन,ु स्वास्थ्य 
उपर्ारमा रहेको उच्र् व्यक्षक्तगि खर्च र्टाउन,ु र्विीय श्रोिको पररमार्को र्निाचरर् र उपलधििाको सरु्नक्षिििा गनुच, 
प्रदेशमा और्र्िको उत्मपादन, र्विरर् िथा र्नयमनलाई स्वास्थ्य सेवाप्रवाहसुँगै सन्त्िलुन गनुच, बढ्दो शहरीकरर्, 
बदर्लुँदो क्षजवनशैली िथा आहार-व्यवहार र आम नागररकमा स्वास्थ्य स्बन्त्िी सरे्िना जगाउन,ु स्वास्थ्य िेरमा बढ्दो 
र्नजी िथा गैरसरकारी स्वास्थ्य सेवाको दायरा, समन्त्वय, सहकायच िथा र्नयमन गने कायच र्नुौर्िपूर्च रहेका छन ्। 

 

रार्िय नीर्ि िथा कायचक्रमहरु िजमुाच गदाच जनसांक्षख्यक सूर्क र आर्थचक िथा भौर्िक र्वकासका सूर्कहरुबीर् 
िदात्ममयिा िथा सन्त्िलुन कायम गनुच, उत्मपादनशील जनशक्षक्तलाई रोजगारीका मध्यमबाट स्वदेशमै राख्न ेवािावरर्को 
र्नमाचर् गनुच, स्वदेशबाट र्वदेश र र्वदेशबाट स्वदेशमा आई बसोबास गनेहरुको समकु्षर्ि व्यवस्थापन गनुच, र्बदेशमा 
र्सकेको सीपलाई स्वदेशमा  उपयोग गने व्यवस्था र्मलाउन,ु उच्र्दरमा बढ्दो ज्येष्ठ नागररक जनसंख्याको व्यवस्थापन 
गनुच, स्वास्थ, क्षशिा, रोजगारी र खानेपानी जस्िा आिारभिू सरु्बिा सर्हिको एकीकृि बस्िीको र्वकास गनुच, सन्त्िरु्लि 
िथा समानपुार्िक र्वकास माफच ि आन्त्िररक बसाइुँसराइुँलाई व्यवक्षस्थि गनुच िथा स्थानीय िहमा जनसांक्षख्यर्कय सूर्ना 
बैंकको र्नमाचर् र र्वस्िार गनुच जस्िा र्नुौिी रहेका छन ्। 
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अवसर 

संर्बिानले अवसर प्रत्मयाभिू गरेका स्वास्थ्य सेवा स्बन्त्िी नीर्ि िथा कानूनहरुको र्नमाचर् भैरहेको, प्रदेश िथा स्थानीय 
िहले स्वास्थ्य समस्याहरुको पर्हर्ान गरी श्रोि सािनको पररर्ालन गने वािावरर्को र्सजचना भएको, स्वास्थ्य िरेमा 
नागररकको रे्िना िथा र्ासो बढ्दै गएको, दि स्वास्थ्यकमीहरुको उपलधििामा वृर्द्ध भईरहेको, स्वास्थ्य र्बमा र 
आिारभिू स्वास्थ्य सेवाको र्वकास िथा र्वस्िार हदैु गएको जस्िा अवसरहरु रहेका छन ्। 

 

जनसंख्या स्बन्त्िी दीर्चकालीन योजना रहन,ु कुल जनसंख्यामा १५ देक्षख ५९ बर्च उमेरका जनसंख्याको प्रर्िशि उच्र् 
रही जनसांक्षख्यक लाभको उच्र्िम उपयोग गरी देशको आर्थचक र सामाक्षजक र्वकासमा योगदान परु् याउन सर्कन े
अवस्था रहन,ु सानो िथा गरु्स्िरीय पररवारको अविारर्ालाई अर्िकांश नागररकले आत्ममसाथ गनुच, बसाइुँसराइुँको 
व्यवस्थापन एवम ् र्वकासलाई एकसाथ लैजान ेकायचमा राज्यको उच्र् प्राथर्मकिा रहन,ु वैदेक्षशक रोजगारीबाट प्राप्त 
र्वप्ररे्र् एवम ्र्सपलाई राज्यको प्राथर्मकिा प्राप्त िेरमा लगानी हनु,ु अनकुुल वािावरर् हनु,ु पूवाचिार र्वकास, र्हमाल 
र पहाडी िेरमा साना शहर र्नमाचर्, रोजगारीका अवसरहरुको र्सजचना, एकीकृि बक्षस्ि र्वकास लगायिका 
कायचक्रमहरु माफच ि बसाइुँसराइुँको व्यवस्थापन गनुचपछच भने्न कुरामा सबैको एकमि रहन,ु जनसंख्या र बसाइुँसराइुँ 
व्यवस्थापनमा अन्त्िराचर्िय समदुायहरुको र्ासो बढ्दै जान ु िथा राज्यका संर्, प्रदेश र स्थानीय िहका सरकारबाट 
जनसंख्या र बसाइुँसराइुँ स्बन्त्िी कायचक्रम सञ्चालन गनच सर्कने, प्रदेशका ७५९ वडाकेन्त्द्रहरु क्रमश: प्रशासर्नक िथा 
आर्थचक र्बन्त्दकुो रुपमा र्वकास हुुँदै जान,ु पर्लकाहरुका सदरमकुामहरु क्रमश: र्वकास केन्त्द्रको रुपमा र्वकास हुुँदै 
जान ुजस्िा अवसरहरु रहेका छन ्। 

१.३ सोर् 

• स्वस्थ र सखुी नागररक 

• स्वस्थ्य िथा सन्त्िरु्लि मानव बस्िीको र्वकास 

१.४ उद्दशे्य 

१.४.1 स्वास्थ्य िथा पोर्र् 

1. र्निःशलु्क आिारभिू,  गरु्स्िरीय एवम ्र्वक्षशर्िकृि स्वास्थ्य सेवामा नागररकको पहुुँर् र्वस्िार गनुच, 
2. आम नागररकमा स्वास्थ्य स्बन्त्िी सरे्िना अर्भवृर्द्ध गनुच, 
3. स्वास्थ्य स्बन्त्िी र्वपद् जोक्षखम न्त्यूनीकरर् गनुच, 
4. स्वास्थ सेवाको व्यवस्थापन सदुृढीकरर् गनुच। 

१.४.२  जनसंख्या िथा बसाइुँसराइुँ 
1. सबै नागररकलाई स्वस्थ, सवल र सर्क्रय बनाई जीवनस्िर वृर्द्ध गनुच । 

2. बसाइुँसराई िथा शहरीकरर्को व्यवस्थापन र जनसांक्षख्यक लाभांशको सदपुयोग गनुच । 

3. जनसंख्या स्बन्त्िी अध्ययन िथा अनसुन्त्िानलाई संस्थागि गनुच । 
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१.५ र्वर्यगि िेरगि नर्िजा सूर्क र लक्ष्य 

१.५.१  :jf:Yo 

qm=;+= ;"rs PsfO{ 

cf=j= 

२०७६/७७ 
sf] pknlAw 

dWodsfnLg nIo 

cf=j= 

२०७७÷७८ 

cf=j= 

@)७८/७९ 

cf=j= 

२०७९/८० 

! dft[ d[To'b/ -k|ltnfv hLljt hGd_ hgf २३९ २१९ १८० १५० 

@ 
% jif{ d'lgsf] afn d[To'b/  

-k|lt xhf/ hLljt hGd_ 
hgf २६ २६ २५ २४ 

# 
gjhft lzz' d[To'b/  

-k|ltxhf/ hLljt hGd_ 
hgf १४ १३ १३ १२ 

$ s"n k|hgg b/ k|ltzt २ २ २ २ 

% 
% jif{eGbf d'lgsf afnaflnsfdf ePsf] 

k'8\sf]kg -pd]/ cg';f/ prfO{ sd_ 
k|ltzt २७ २७ २६ २५ 

^ kl/jf/ lgof]hgsf] cfw'lgs ;fwg k|of]u 

b/ 
k|ltzt ३७ 41 43 45 

& :jf:Yo ;+:yf dfkm{t\ k|;"lt ;]jf lng] 

dlxnf 
k|ltzt ५४ 65 68 70 

* ;Lko'Qm :jf:YosdL{åf/f k|;"lt ;]jf 

k|fKt ug]{ dlxnf 
k|ltzt ५1 65 68 70 

( rf}yf] k6s ue{jtL hfFr ug]{ dlxnf k|ltzt ६0 ७० ७५ ८० 
!) आइरन र्क्की k|fKt ug]{ ue{jtL मर्हला k|ltzt ६८ 73 78 85 

११ l8=lk=l6= x]k vf]k t]>f] k|fKt ug]{ k|ltzt 69 95 १०० १०० 
१२ bfb'/f vf]k k|fKt ug{ afnaflnsf k|ltzt 73 92 95 १०० 
१३ klxrfg ePsf Ifo/f]uLdWo] pkrf/sf] 

;kmntf  
k|ltzt ९1 ९३ ९५ ९६ 

१४ cf}nf] /f]u kQf nfu]sf] hDdf la/fdL ;+Vof 18 15 10 5 

१५ gofF Pr=cfO=eL= ;+qmldt jflif{s ;+Vof ;+Vof 159 ९० ८५ ८० 
१६ ue{jtL dlxnfdWo] kL=Pd=6L=;L=6L=;]jf 

kfPsf] ue{jtL dlxnf 
k|ltzt 32 79 84 90 

 

१.५.२  जनसंख्या िथा बसाइुँसराइुँ 

qm=;+= ;"rs PsfO{ 

cf=j= 

२०७७/७८ 
sf] pknlAw 

dWodsfnLg nIo 

cf=j= 

२०७८/७९ 
cf=j= 

@)७९/८० 

cf=j= 

२०८०/८१ 

१.  आन्त्िररक िथा बाह्य बसाइुँसराइुँ दर     

२.  र्कशोर-र्कशोरी साथी क्षशिा 
कायचक्रमको पहुुँर् पगेुको प्रर्िशि 
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१.६ कायचक्रम योजनाको संक्षिप्त र्ववरर्  
१.६.१ स्वास्थ्य 

a=p=zL=g+= sfo{qmd÷ cfof]hgf 
p2]Zo tyf 

k'i6\ofO{+ 

cfof]hgf 

cjlw 

-;'? / 

;dflKt_ 

nfut 

-?= 

nfvdf_ 

cfufdL tLg jif{sf] pknlAw ;"rs 

 

Ifo/f]u lgoGq0f 

sfo{qmd 

     • Ifo/f]u klxrfgsf] b/df j[l4 ePsf] x'g] . 

• ियरोगका र्बरामीको र्नको हनेु दरमा वरृ्द्ध हनेु  . 
• ;/sf/L tyf lghL :jf:Yo ;+:yfx?df Pd l8 cf/ ;]G6/÷;a ;]G6/ lj:tf/ ePsf] 

x'g] .  

• lghL :jf:Yo ;+:yfx?df 86\; s]Gb|x?sf] lj:tf/ ePsf] x'g] .   

• Ifo/f]u lgoGq0f ;DaGwL sfo{qmddf ;+nUg sd{rf/Lx?nfO{ tflnd lbOPsf] x'g] . 

 

Plss[t afn :jf:Yo 

sfo{qmd 

     • प्रदेश खोप कोर्को स्थापना भई संर्ालनमा आएको हनेु .  
• प्रदेश खोप कोर्मा सरकारी िथा नीर्ि िेरको योगदान बढ्ने .  
• पूर्च खोपको सरु्नक्षिििा बढ्ने . 
• खोप कायचक्रम र्नयर्मि रूपमा संर्ालन भएको हनेु . 
• ियरोगका र्बरामीको र्नको हनेु दरमा वरृ्द्ध हनेु . 
• २ वर्च मरु्नका बालबार्लकाको वरृ्द्ध अनगुमनमा वरृ्द्ध भएको हनेु . 
• ियरोगका र्बरामीको र्नको हनेु दरमा वरृ्द्ध हनेु . 
• स्थानीय िहस्म बहिुरेीय पोर्र् कायचक्रम संर्ालनमा आएको हनेु  . 
• नवक्षशश ुिथा बालरोगको एकीकृि ्व्यवस्थापन कायचक्रम संलग्न स्वास्थ्यकमीहरूको 

िमिा अर्भवरृ्द्ध भएको हनेु . 
• ५ वर्च मरु्नका बालबार्लकाको कुपोर्र्, झाडापखाला र श्वासप्रश्वासको समस्यामा कमी 

आउने . 

 

cfo'j]{b tyf j}slNks 

lrlsT;f sfo{qmd 

     • cfo'j]{bdf k|of]u x'g] hl8j'l6 jg:ktL tyf जीवजन्त्िकुो k/Dk/fut clen]lvs/0f / 

k':tfGt/0f, ;+sng, pTkfbg, k|zf]wg / ahf/Ls/0fsf nflu cfjZos प्रादेक्षशक 

gLlt, sfo{qmd / dfkb08 tof/ ePsf] x'g] .  

• k|fb]lzs cfo'j]{b pTkfbg िथा प्रशोिन s]Gb|sf] :yfkgf ePsf] x'g] . 
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p2]Zo tyf 

k'i6\ofO{+ 

cfof]hgf 

cjlw 

-;'? / 

;dflKt_ 

nfut 

-?= 

nfvdf_ 

cfufdL tLg jif{sf] pknlAw ;"rs 

• ;a} cfo'j]{b :jf:Yo s]Gb|x?df hl8a'6L pBfgx?sf] :yfkgf ePsf] x'g] .  

• cfo'j]{b cf}ifwfno tyf :jf:Yo s]Gb|x?df Iff/;'q, अSo"kGr/, kGrsd{, 

lkmlhof]y]/fkL ;]jf pknAw ePsf] x'g] .  

• आयवेुद सेवालाई गरु्स्िरीय बनाई आयवेुद केन्त्द्रलाई क्रमशिः स्िरोन्नर्ि गररने . 

 

kl/jf/ :jf:Yo 

sfo{qmd 

   • पररवार र्नयोजनका सािनको प्रयोग गने द्पर्िको दरमा वरृ्द्ध हनेु . 
• सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पररवार र्नयोजनका सािनहरूको र्नरन्त्िर उपलधििा 

हनेु . 
• पाठेर्र खस्ने समस्याको पर्हर्ान र उपर्ार सेवा संर्ालन भएको हनेु . 
• b'u{d tyf ग्रामीर् If]qdf :qL /f]u ;DaGwL ljz]if1 lzlj/ ;~rfng ePsf] x'g] .  

• aly{ª ;]G6/sf] सदुृढीकरर् र lj:tf/ ePsf] x'g] .  

 

:jf:Yo Joj:yfkg 

sfo{qmd 

   • k|b]z:t/Lo xhf/ z}ofsf] c:ktfnsf] जग्गा प्रार्प्त र र्वस्ििृ पररयोजना ियार गरी 
र्नमाचर् कायच प्रार्भ भएको हनेु] .  

• d'6', मगृौला  tyf SofG;/ /f]u pkrf/sfnflu c:ktfn lgdf{0f sfo{ k|f/De ePsf] 

x'g] .  

• wf}nflu/L c~rn c:ktfnsf] Ifdtf clej[l4 ePsf] x'g] .  

• १५ शैयाका अस्पिालहरू ५० शैयाको अस्पिालमा स्िरोन्नर्ि भएको हनेु . 
• ियरोग, कुष्ठरोग, एर्.आइ.र्भ./एड्स लगायिका सरुवा रोगहरूको एकीकृि ्सर्भचलेन्त्स 

प्रर्ाली लाग ुभएको हनेु . 
• आयवेुद सेवा सूर्ना प्रर्ालीको र्वकास भएको हनेु . 
• kf]v/f pkTofsf leq ljlzi6Ls[t dlxnf tyf afn c:ktfnsf] lgdf{0f eO{ 

;~rfngdf cfPsf] x'g] .  

• b'u{d :yfgsf :jf:Yo ;+:yf भौर्िक पूवाचिारको सदुृढीकरर् भएको हनेु . 

 

lrlsT;f ;]jf sfo{qmd     • sfo{ljlw lgdf{0f u/L lgMz"Ns ?kdf ;]jf lbg tf]lsPsf /f]usf la/fdLx?nfO{ 

cfly{s ;xfotf pknAw ePsf] x'g] .  

• b'u{d If]qsf :jf:Yo ;+:yfx?df 6]lnd]l8l;g sfo{qmd ;+rfng ePsf] x'g] . 
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• k|fs[lts lrlsT;fno tyf ;fd'bflos c:ktfnx?nfO{ k'FhLut cg'bfg pknAw 

ePsf]] x'g] . 

• क्षजल्ला अस्पिालहरूमा अक्षक्सजन प्लान्त्ट, र्वद्यिुीय क्षर्र्कत्मसा अर्भलेख प्रर्ाली, 
फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, शब व्यवस्थापन गने मर् ुचरी च्या्बरको स्थापना भई 
संर्ालनमा आउने   

• १५ शैयाका अस्पिालहरू ५० शैयामा स्िरोन्नर्ि भई गरु्स्िरीय सेवा प्रवाह भएको 
सरु्नक्षिि हनेु  

• अस्पिाल भौर्िक पूवाचिार र औजार उपकरर् सर्हिको व्यवस्था भएको हनेु . 

 

:jf:Yo gLlt tyf 

of]hgf sfo{qmd  

   • k|b]z :jf:Yo gLlt, P]g tyf dfkb08 cflb tof/ ePsf] x'g] .  

• :jf:Yo ;DaGwL ljleGg cg';Gwfg ;'?jft ePsf] x'g] .  

• k|b]z:t/Lo sf]N8?d ;lxtsf] प्रादेक्षशक स्वास्थ्य आपूर्िच व्यवस्थापन केन्त्द्रको 
पूवाचिार र्वकास गरी संर्ालन भएको हनेु] .  

• k|b]z:t/Lo l/km/]G; :jf:Yo k|of]uzfnf :yfkgf भई संर्ालन भएको] x'g] .  
• बीमा कायचक्रमको प्रभावकारी कायाचन्त्वयन भएको हनेु . 

 

:jf:Yo k|j4{g, lzIff 

tyf tflnd sfo{qmd 

   • :jf:Yo ;DaGwL ljleGg lsl;dsf :jf:Yo lzIff ;fdfu|Lx?sf] lgdf{0f, 5kfO{, 

k|sfzg tyf k|zf/0f ePsf] x'g] .  

• :jf:YosdL{x?nfO{ :jf:Yo ;DaGwL ljleGg tflnd k|bfg eO{ Ifdtf clej[l4 ePsf] 

x'g] .  

• ljiffbL /lxt vfB tyf kf]if0f cleofg ;~rfng ePsf] x'g] .  

• k|b]z:t/df hg:jf:Yo ;DaGwL k':tsfno :yfkgf ePsf] x'g] .  

• ;'tL{hGo kbfy{sf] lgoGq0f tyf lgodg ePsf] x'g] . 

• g;g]{ /f]usf] /f]syfdsf nflu :j:ys/ vfgf, cfgLafgL tyf hLjgz}nLdf 

kl/jt{g cfPsf] x'g] . 

 

Olk8]ldof]nf]hL, /f]u 

lgoGq0f, dxfdf/L tyf 

ljkb\ Joj:yfkg 

   • k|b]z:t/Lo :jf:Yo cfktsflng sfo{;~rfng s]Gb| प्रभावकारी रूपमा संर्ालन 
भएको] x'g] .  

• k|fb]lzs slG6Gh]G;L Knfg tof/L ePsf] x'g] .  
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a=p=zL=g+= sfo{qmd÷ cfof]hgf 
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k'i6\ofO{+ 

cfof]hgf 
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sfo{qmd  • akm/ :6ssf] nflu cf}ifwL pknAw ePsf] x'g] . 

• महामारी रोगको रोकथाम र र्नयन्त्रर् कायच प्रभावकारी रूपमा संर्ालन हनेु . 
• महामारी िथा सरूवा रोगको एकीकृि सर्भचलेन्त्स प्रर्ाली लाग ुभएको हनेु . 

 

cfk"lt{ Joj:yfkg 

sfo{qmd  

   • और्िी, औजार िथा उपकरर् आर्दको पररमार् र्निाचरर् गरी र्नरन्त्िर आपूिीको 
व्यवस्था भएको हनेु . 

नपेाल सरकारबाट सशिच अनदुान अन्त्िगचि हस्िान्त्िरर् भई आएका कायचक्रमहरू  
370013 

 स्वास्थ्य र्नदेशानालय 

    प्रदेश िहमा संर्ार्लि स्पूर्च स्वास्थ्य गर्िर्वर्िहरूको र्ौमार्सक रूपमा समीिा गरी 
कायचक्रमहरूको प्रभावकाररिा थाहा भएको हनेु . 
खोप, पोर्र्, सरुक्षिि माितृ्मव, पररवार र्नयोजन, ियरोग, औलो आर्द कायचक्रमहरूको 
र्नयर्मि अनगुमन, अनकु्षशिर्, पषृ्ठपोर्र् गरी प्रभावकाररिा वरृ्द्ध भएको हनुे . 

370021 

 स्वास्थ्य िार्लम केन्त्द्र  

    र्वर्भन्न र्वर्यमा प्रक्षशिक प्रक्षशिर् संर्ालन गरी दि स्वास्थ्यकमी उत्मपादन भएको 
हनेु . 
एस.र्ब.ए.िार्लम प्राप्त जनशक्षक्तको माग पूर्िच भएको हनुे . 

370022 

 अस्पिालहरू  

    न्त्यूनिम स्वास्थ्य सेवा मापदण्डलाई प्रभावकारी रूपमा लाग ुगरी गरु्स्िरीय स्वास्थ्य 
सेवा प्रवाह भएको हनेु . 

 आमा सरुिा कायचक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा लाग ुभएको हनेु . 
अस्पिालको भौर्िक पूवाचिार र्वकास भएको हनुे  .  

370113 

 ियरोग र्नयन्त्रर् 

  !#)=#$  ियरोगको कोहटच र्वश्लरे्र्का लार्ग र्ौमार्सक समीिा भएको हनेु  .  
 ियरोगीको पर्हर्ानका लार्ग कायचक्रम संर्ालन भएको हनेु  . 
 एम.डी.आर., एक्स. डी.आर. ियरोगीको उपर्ारमा प्रभावकाररिा बढ्ने . 

ियरोगसंग स्बक्षन्त्िि और्िी, उपकरर् सामग्रीको र्नरन्त्िर आपूर्िचको व्यवस्था भएको 
हनुे . 

370114 एड्स िथा यौनरोग 
र्नयन्त्रर् 

  !*#=)#  ए.आर.र्ट., एर्.र्ट.सी., पी.एम.र्ट.र्स.र्ट. सेवाको र्वस्िार र सदुृढीकरर् भएको हनेु . 
 एर्.आइ.भी./एड्स संक्रर्मिहरूको पर्हर्ान र व्यवस्थापन कायचमा प्रभावकाररिा वरृ्द्ध 
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भएको हनेु . 
एर्.आइ.भी./एड्ससंग स्बक्षन्त्िि और्िी र सामग्रीको र्नरन्त्िर आपूर्िच भएको हनुे .  

370116 

एकीकृि ्बालस्वास्थ्य 
एवं पोर्र् कायचक्रम 

  !($#=)#  पूर्च खोपका र्क्रयाकलाप संर्ालन भएको हनेु . 
 भ्याक्षक्सन, सामग्री र्नयर्मि उपलधि हनुकुा साथै भ्याक्षक्सन ढुवानी, कोल्ड रे्न 

व्यवस्थापनमा प्रभावकाररिा वरृ्द्ध भई र्नयर्मि खोप सेवा बढ्ने . 
 ६ देक्षख ५९ मर्हनास्मका बालबार्लकालाई र्भटार्मन ए र्विरर् अर्भयान संर्ालन 

भएको हनेु . 
 पोर्र् पनुस्थाचपना गहृ प्रभावकारी रूपमा संर्ालन हनुकुा साथै यसको र्वस्िार भएको 

हनेु . 
५ वर्च मरु्नका बालबार्लकाको कुपोर्र्, झाडापखाला र श्वासप्रश्वासको कारर्ले हनुे 
र्बरामी र मतृ्मयदुर र्टेको हनुे . 

370120  अपाििा रोकथाम िथा 
कुष्ठरोग र्नयन्त्रर् 
कायचक्रम 

  $(=!)  कुष्ठरोगी पर्हर्ान गने अर्भयान संर्ालन भएको हनेु . 
समयमै कुष्ठरोगीको पर्हर्ान गरी उपर्ार गने कायचमा वरृ्द्ध हनुे  . 

370121 
 और्िी र उपकरर् 
आपूर्िच 

    अत्मयावश्यक और्िी, उपकरर्को र्नयर्मि आपूर्िच भएको हनेु  . 
महामारी र्नयन्त्रर्का लार्ग आवश्यक पने सरुिा सामग्री, र्क्स र जनशक्षक्त पररर्ालन 
भई समयमै रोग र्नयन्त्रर् भएको हनुे  . 

370122  अस्पिाल र्नमाचर् सिुार 
िथा व्यवस्थापन सूर्ना 
प्रर्ाली 

  #@@=&%  अस्पिालको भवन र कमचर्ारी आवासगहृ र्नमाचर् भएको हनेु  . 
 सबै अस्पिालमा र्वद्यिुीय अर्भलेख प्रर्ाली संर्ालन भएको हनेु  .  

औजार, उपकरर् र सामग्रीको र्नयर्मि आपूर्िच भएको हनुे  . 
370123 रार्िय स्वास्थ्य क्षशिा, 

सूर्ना िथा संर्ार केन्त्द्र 

  &%  स्वास्थ्य स्बन्त्िी सरे्िना सामग्री उत्मपादन र र्विरर् भएको हनेु  . 
र्वद्यिुीय र छापाका संर्ार माध्यममाफच ि ्स्वास्थ्य सरे्िना कायचक्रम संर्ालन हनुे  . 

370124 
रार्िय िार्लम कायचक्रम 

  %&  र्वर्भन्न स्वास्थ्य गर्िर्वर्िहरू संर्ालनका लार्ग MToT/ToT र र्नयर्मि िार्लम 
संर्ालन भएको हनेु . 
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र्वर्भन्न िार्लमका पाठ्यक्रम र्नमाचर् गरी सहजीकरर् भएको हनुे . 
370126 

स्वास्थ्य प्रयोगशाला 
सेवा 

    प्रयोगशालाकमीहरूलाई िार्लम प्रदान भएको हनेु . 
 प्रयोगशाला स्बन्त्िी प्रोटोकलहरू ियार भएको हनेु . 

गरु्स्िरीय स्वास्थ्य सेवा उपलधि हनुे . 

370129 

र्वर्वि कायचक्रम 
(आयवेुद र्वभाग) 

    आयवेुद सूर्ना प्रर्ालीको र्वकास हनेु  . 
आयवेुद क्षर्र्कत्मसा स्बन्त्िी र्वर्भन्न मापदण्ड, प्रोटोकल, र्नदेक्षशका आर्द र्नमाचर् हनुे  . 

370134 
अनगुमन, मूल्यांकन िथा 
योजना सदुृढीकरर् 

    स्वास्थ्य स्बन्त्िी कायचक्रमहरूको व्यवक्षस्थि अनगुमनका लार्ग मागचदशचन र 
रे्कर्लस्ट ियार भएको हनेु  . 
प्राप्त पषृ्ठपोर्र्का आिारमा कायचक्रम ियार गररएको हनुे . 

 

६.७. जोक्षखम पि िथा अनमुान 

नीर्ि िथा काननु र कायचर्वर्िको व्यवस्था समयमै हनुे‚ संर् र स्थानीय िहबीर्को समन्त्वय हनु,े   योजना कायाचन्त्वयनका लार्ग श्रोिको सरु्नक्षिििा हनुे, स्वास्थ्य िेरमा 
रहेको जनशक्षक्तको करार िथा स्थायी िररकाबाट पदपूर्िच भएको हनु ेिथा कोर्भड -१९ को सङ्क्क्रमर् र्नयन्त्रर्मा आएको हनुे, स्थानीय िह, र्नजी िरे िथा सहकारी 
िेरको सहभार्गिा आवश्यक मरामा भएको हनुे, कायचक्रम कायाचन्त्वयनका लार्ग आवश्यक जनशक्षक्त व्यवस्थापन हनुे अनमुान गररएको छ। उक्षल्लक्षखि व्यवस्था हनु 
नसकेमा अपेक्षिि नर्िजा हार्सल गने र्वर्य जोक्षखमपूर्च रहने देक्षखन्त्छ। 
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पररच्छेद-१० 

यवुा िथा खेलकुद 

 

१०.१ पषृ्ठभरू्म  

नेपाल संर्ीय प्रर्ालीमा रूपान्त्िरर् भए सुँगै प्रदेश सरकारको रूपमा २०७४ फागनु ४ मा गण्डकी प्रदेश सरकार 
अक्षस्ित्मवमा आयो।स्थापना कालमा ज्मा ७ वटा मन्त्रालय रहेकोमा यवुा िथा खेलकुद िेर सामाक्षजक र्वकास 
मन्त्रालयको कायच र्ववरर्मा समावेश र्थयो।गण्डकी प्रदेश सरकार मक्षन्त्रपररर्द्को र्मर्ि २०७८।1।26 गिेको 
र्नर्चय अनसुार र्वर्भन्न एर्ार मन्त्रालयहरू कायम गररएको छ, त्मयस मध्येको एक यवुा िथा खेलकुद मन्त्रालय हो । 

र्वगिमा सामाक्षजक र्वकास मन्त्रालयबाट प्रदेश सरकारका नीर्ि, योजना िथा कायचक्रम बमोक्षजम यवुा िथा खेलकुद 
िेरका र्वर्भन्न कायचक्रमहरू कायाचन्त्वयन हुुँदै आएका र्थए । यवुा िथा खेलकुद मन्त्रालयको अलग्गै व्यवस्था भएपर्छ 
यी कायचक्रमहरू थप प्रभावकारी रूपमा कायाचन्त्वयन हनु ेआिार ियार भएको छ । 

यवुा र्वकास िथा पररर्ालनको लार्ग र्वर्भन्न नीर्ि, योजना िथा कायचक्रम र्नमाचर् र प्रभावकारी कायाचन्त्वयन गरी 
यवुाहरूको िमिा र्वकास, र्सजचनशीलिाको प्रवद्धचन, सकारात्ममक सोर्को र्वकास, व्यवसार्यकिाको र्वकास, उद्यम 
िथा आयमा सिुार गनुच आवश्यक छ । त्मयस्िै खेलकुदको िरमा पर्न खेलाडी र प्रक्षशिकको व्यक्षक्तगि िथा 
व्यावसावर्यक जीवनमा सिुार गनुचपने आवश्यकिा छ ।र्यनै आवश्यकिाको पररपूर्िचको क्रममा हाल प्रदेश खेलकुद 
र्वकास ऐन, २०७७ िथा गण्डकी प्रदेश खेलकुद र्वकास र्नयमावली २०७८ जारी भै प्रदेश खेलकुल पररर्द समेि 
गठन भएर सञ्चालनमा आएको छ ।   

नेपालको संर्विानमा भएको व्यवस्था, रार्िय अन्त्िराचर्िय अभ्यास, प्रर्िवद्धिा एवम ् र्दगो र्वकास लक्ष्य आर्दको 
कायाचन्त्वयवनको लार्ग नेपाल सरकारबाट पन्त्रौं पञ्चवर्ीय योजना िथा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्रथम पञ्चवर्ीय 
योजना (2076/77 देक्षख 2080/81) र्नमाचर् भएका छन ्। मध्यमकालीन खर्च संरर्नाले र्यनै योजना िथा 
आगामी वर्चको बार्र्चक बजेटको वीर्मा समञ्जस्यिा कायम गनच सहयोग परु् याउनेछ । 

१०.२ र्नुौिी र अवसर 

सकारात्ममक सोर्को र्वकास र श्रमको स्मान गने संस्कृर्िको र्वकास गनुच, यवुा लक्षिि जीवनपयोगी, प्रार्वर्िक र 
व्यावसार्यक क्षशिा सवचसलुभ रूपमा उपलधि गराउन,ु स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरू बरृ्ि गनुच, र्वत्तीय स्रोिमा 
यवुाको सहज पहुुँर् सरु्नक्षिि गनुच, नीर्ि र्नमाचर्, योजना कायाचन्त्वयन िथा सामाक्षजक आर्थचक िेरहरूमा यवुाहरूको 
सहभार्गिा वृर्द्ध गनुच र यवुामा स्ववयंसेवकीय संस्कृर्िको र्वकास गनुच यवुा र्वकासका र्नुौिीको रूपमा रहेका छन ्। 

सरु्विा स्पन्न स्िरीकृि खेलकुद पूवाचिारहरूको र्वकास गनुच, खेलाडी र प्रक्षशिकलाइच समयसापेि िार्लम प्रदान गनुच, 
र्नजी िेरलाइच खेलकुदप्रर्ि आकर्र्चक गनुच, खेलिेरमा आिरु्नक प्रर्वर्िहरू र्वकास गनुच वा र्भत्र्याउन,ु खेलाडीहरूको 
व्यावसार्यक सरुिा गनुच िथा खेलकुद स्बद्ध र्नकायहरूमा शासकीय, व्यवस्थापकीय िमिा र्वकास गनुच खेलकुद 
िेरका मखु्य र्नुौिी हनु ्। 

उपरोक्त र्नुौिीहरूको साथमा सीपयकु्त जनशक्षक्त बरृ्द्ध हुुँदै जान,ु र्वदेश गएर फर्कच एका व्यक्षक्तहरू सीपसर्हि 
व्यवसायमा संलग्न हनु,ु उद्यम िथा स्वरोजगारको रे्िना वृर्द्ध हनु,ु र्वर्भन्न व्यवसायका नयाुँ नयाुँ अविारर्ाहरू र्भर्रन ु
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यवुा र्वकासको िेरका अवसरहरू हनु ्।त्मयस्िै खेलकुद िेरमा आम जनसमदुायको खेलप्रर्ि रूक्षर् र आकर्चर् बढ्न,ु 
खेलकुद पूवाचिारहरूको र्वकास हुुँदै जान,ु र्नजी िथा सावचजर्नक िेरको र्ासो बढ्न,ु व्यावसार्यक खेल प्रर्िष्ठानहरूको 
स्थापना हनु,ु कर्िपय खेलमा उल्लेख्य सिुार हनु ुखेलकुद िेरका अवसरहरूको रूपमा रहेका छन ्। 

१०.३ सोर्  

 यवुा जनशक्षक्तको र्वकास समदृ्ध प्रदेशको आिार । (यवुा) 
 व्यावसार्यक र प्रर्वर्िमैरी खेलकुदको र्वकास । (खेलकुद) 

१०.४ उद्दशे्य 

१०.४.१ यवुा र्वकासिः  

क. यवुाको सीप र नेितृ्मव िमिालाइच प्रस्फुर्टि गदै र्वकासमा यवुाको सहभार्गिा वरृ्द्ध गनुच, 
ख. यवुाहरूलाइच उद्यमशील, स्वरोजगार र स्वावल्बी बनाउन,ु 

१०.४.२ खेलकुद र्वकास 

क. खेलकुद पूवाचिारको र्वकास गनुच, 
ख. खेलाडीलाइच स्वस्थ्य, अनशुार्सि, प्रर्िस्पिी र व्यावसार्यक बनाउन,ु 
ग. प्रदेशलाइच खेलकुद पयचटनको केन्त्द्र बनाइच र्वकासमा टेवा परु् याउन,ु 

१०.५ रर्नीर्ििः 
१०.५.१ यवुा 

 प्रार्वर्िक िथा व्यवसार्यक क्षशिा र सीप र्वकासका अवसरहरू र्वस्िार गने, 
 यवुामा र्सजचनशीलिा, सकारात्ममक सोर् र नेितृ्मव िमिाको र्वकास गने, 
 यवुालाइच उद्यम र व्यवसाय सञ्चालनमा प्रोत्मसाहन गने, 
 यवुािारा सञ्चार्लि उद्यम, व्यवसाय िथा उद्योगको प्रवद्धचन गने, 
 र्वत्तीय स्रोि सािनमा यवुाको पहुुँर् र्वस्िार गने, 
 नीर्ि र्नमाचर्देक्षख कायाचन्त्वयनस्म यवुाको समावेशी र साथचक सहभार्गिा सरु्नक्षिि गने, 
 यवुामा स्वयंसेवी र देश सेवाको सुँस्कृर्ि र्वकास गने, 
 यवुाहरूको पररर्ालनबाट वािावरर् संरिर्, सरसफाइच, स्वास्थ्य सरे्िना, सावचजर्नक क्षशिा िथा र्वपद् 

व्यवस्थापनमा योगदान गने,  

 यवुा क्लबहरूको गठन, प्रक्षशिर् िथा पररर्ालन गने, 
 स्काउटको संरर्नालाइ र्वकास र र्वस्िार गने, 
 यवुाहरूलाइच र्वज्ञान, खेलकुद िथा कला िरेमा आकर्र्चक गने, 
 यवुाहरूमा रािप्रमे, देशभक्षक्त िथा नैर्िकिाको र्वकास गने, 
 नेपाली, संस्कृर्ि, इर्िहास र समग्र वस्िकु्षस्थर्िको बारेमा जानकार गराउने । 
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१०.५.२ खेलकुद 

 संर् र स्थानीय िहहरूसुँगको समन्त्वय र सहकायचमा खेलकुद पूवाचिारको र्नमाचर्, संरिर् र स्िरोन्नर्ि गने, 
 खेलकुद पूवाचिारको र्वकास, व्यवस्थापन र गर्िर्वर्ि सञ्चालमा र्नजी िेरलाइच प्रोत्मसाहन गने, 
 खेलकुद र्वकासमा आवद्ध र्नकाय/संर्संस्थाहरूको िमिा र्वकास िथा संस्थागि सशुासन प्रविचन गने, 
 प्रर्िभावान खेलाडीको पर्हर्ान, िमिा र्वकास िथा प्रोत्मसाहनको व्यवस्था गने, 
 संर् र स्थानीय िहको सहकायचमा समाजका प्रत्मयेक िह र िेरमा खेलकुदको महत्मव स्थार्पि गदै सबै उमेर 

समूहका नागररकलाइच खेलकुदमा सहभागी गराउने । 

 आर्थचक िथा सामाक्षजक र्वकासका लार्ग खेलकुद गर्िर्वर्िलाइच प्राथर्मकिा र्दने, 
 खेलकुदको माध्यमबाट अन्त्िराचर्िय पर्हर्ान िथा स्मान बढाउने । 

 खेलाडी िथा खेलकमीहरुको पेशागि सरुिा िथा व्यावसार्यक र्हिका कायचक्रम ल्याउने, 
 प्रदेशमा र्वशेर् स्भावना भएका खेलहरूको पर्हर्ान गरी व्यवसार्यक खेलाडी उत्मपादन गने । 

 खेल र्वज्ञानको पठन पाठन, खेल िार्लम िथा अनसुन्त्िान केन्त्द्रहरू र्वकास िथा सञ्चालन गने, 
 उक्षर्ि स्थलहरूमा स्िरीय खेल पूवाचिारहरूको र्वकास गरी रार्िय िथा अन्त्िराचर्िय खेल प्रर्ियोर्गिाहरू आयोजना 

गने, 

१०.६. र्वर्य िेरगि नर्िजा सूर्क र लक्ष्यहरू 

१०.६.१ यवुा 

र्स.नं. सूर्कहरू एकाइच 
आ.व. 

२०७७/७८ 
को उपलक्षधि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

2078/79 2089/80 2080/81 

1 र्दवस समारोह आयोजना पटक 0 2 3 3 

२ सर्क्रय उमेर समूहको अनपुाि 

(१५ देखी मार्थ) 
     

३ क्षशिा, रोजगार र िार्लममा संलग्न 
नरहेको यवुा (१५-२४) (हजारमा) 

संख्या १६२    

४ सामाक्षजक पररविचनमा यवुा पररर्ालन जना 150 550 550 550 

५ प्रदेश र्वकास स्वय्सेवक जना 136 136 136 136 

६ यवुा उद्यमी  संख्या     

७ यवुा क्लब संख्या वटा     

८ मागचदशचन/ परामशच सेवा प्राप्त गरेका 
यवुा 

जना 150 500 750 1000 

९ स्काउटमा आवद्ध यवुा संख्या     

10 र्सजचनशील यवुा  प्रोत्मसाहन/परुस्कार  जना 15 20 20 20 
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१०.६.२ खेलकुद 

र्स.नं. सूर्कहरू एकाइच 
आ.व. 

२०७७/७८ 
को उपलधिी 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

2078/79 2089/80 2080/81 

2 क्षजल्लास्िरीय खेलकुद प्रर्ियोर्गिा वटा 10 1 1 1 

3 प्रदेशस्िरीय प्रर्ियोर्गिा वटा 3 5 5 5 

४ रार्िय प्रर्ियोर्गिा वटा 2 1 1 1 

५ गाउुँपार्लकास्िरीय मैदान 
र्नमाचर्/सिुार 

संख्या ५६ 10 15 15 

6 नगरपार्लकास्िरीय रिशाला 
र्नमाचर्/सिुार 

संख्या २० 7 5 5 

8 खेलाडी प्रोत्मसाहन/परुस्कार  जना 0 25 25 25 

9 खेलाडी, प्रक्षशिक िथा र्नर्ाचयक 
अन्त्िरर्क्रया/प्रक्षशिर् 

वटा 3 5 5 5 

 

 



109 
 

१०.७ कायचक्रम/आयोजनाको संक्षिप्त र्ववरर्ािः 
 १०.७.१ यवुा  

ब.उ.शी.नं. कायचक्रम आयोजना उद्दशे्य/पसु्याइां आयोजना अवर्ि 
लागि 

(रू लाखमा) 
पर्हलो वर्च 

आगामी िीन वर्चको उपलधिी सूर्क 

 

र्दवस समारोह आयोजना 
रार्िय िथा अन्त्िराचर्िय यवुा 
स्बन्त्िी र्दवस मनाउने 

2078/79 -
2080/81 

9 

 हरेक वर्च अन्त्िराचर्िय यवुा र्दवस (१२ अगि) मनाइने  
 र्वश्व स्वयम ्सेवा र्दवसमा यवुा पररर्ालन भएको हनुे, 
 हरेक वर्च यवुास्बन्त्िी र्वशेर् र्दवसमा सहभार्गिा िथा आयोजना 

भएको हनुे । 

 

सामाक्षजक पररविचनमा यवुा 
पररर्ालन 

र्वर्भन्न समसामर्यक 
अर्भयानमा यवुाहरूको 
पररर्ालन गने  

2078/79 -
2080/81 

60 

 सरसफाइच, स्वस्थ्य सरे्िना, वािावरर् संरिर् िथा र्वपद् 
व्यवस्थापनमा यवुाहरू पररर्ालन भएका हनुे 

 

प्रदेश र्वकास स्वय्सेवक कृर्र्, पश,ु स्वास्थ्य, क्षशिा 
आर्दमा स्वय्सेवक 
पररर्ालन गने 

2078/79 -
2080/81 

200 

 प्रदेशका र्वर्भन्न स्थानीय िहमा आवश्यकिानसुार कृर्र्, पश,ु 
स्वास्थ्य, क्षशिा आर्दको सेवामा सिुार आइच उत्मपादन बढेको 
हनुे । 

 कृर्क िथा अन्त्य स्थानीय िहमा िमिा र्वकास हनुे, 

 
यवुा उद्यमी अनभुव 
आदानप्रदान 

अनभुव आदानप्रदान भइच थप 
प्ररेर्ा िथा सीप र्वकास गने 

2078/79 -
2080/81 

5 
 र्वर्भन्न िेरका यवुा उद्यमीहरूको बीर्मा अनभुव आदानप्रदान 

भएको हनुे । 

 

प्रक्षशिर् प्याकेज 
र्नमाचर्/अद्यावर्िक 

यवुा प्रक्षशिर्मा आवश्यक 
प्याकेज र्नमाचर्/ अद्यावर्िक 
गने  

2078/79 -
2080/81 

10 

 यवुा प्रक्षशिर्मा आवश्यक प्याकेज र्नमाचर्/ अद्यावर्िक भएको 
हनुे, 

 
यवुा क्लब प्रक्षशिर् र 
पररर्ालन 

यवुा क्लब प्रक्षशिर् र 
पररर्ालन 

2078/79 -
2080/81 

10 
 यवुा क्लबहरू प्रक्षशक्षिि भइच पररर्ालन भएका हनुे,  

 
स्काउट िार्लम िथा 
पररर्ालन 

स्काउट िार्लम प्रदान गने 2078/79 -
2080/81 

10 
 स्काउट िार्लमबाट प्रक्षशक्षिि भएको हनुे, 
 र्वर्भन्न सामाक्षजक कायचमा स्काउट पररर्ालन हनुे, 
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व्यावसार्यक िार्लम प्राप्त 
यवुा 

यवुाहरूलाइच आत्ममर्नभचर र 
उत्मपादनशील बनाउुँदै देशको 
आ्दानी बढाउने 

2078/79 -
2080/81 

 

 यवुाहरूले छोटो अवर्िका र्वर्भन्न िार्लमहरू प्राप्त गरेका हनुे । 

 िार्लमबाट र्सकेका सीपका आिारमा व्यवसाय िथा रोजगारीमा 
लागेका हनुे । 

 

र्वर्यगि यवुा समूह 
अन्त्िर्क्रच या िथा नमनुा संसद् 

परकार, कृर्क, वैज्ञार्नक, 
अर्भयन्त्िा आर्द यवुाहरूको 
आपसी छलफल अन्त्िर्क्रच या 

सालबसाली  

 र्वर्यगि रूपमा यवुाहरूको र्वर्मा अनभुव आदान प्रदान हनुे । 

 सीप िथा ज्ञान र सोर्को आदान प्रदान हनुे 

 

मागचदशचन र परामशच सेवा आवश्यक र्वर्यमा मागचदशचन 
र परामशच सेवा उपलधि 
गराउन ु

सालबसाली  

 कुलिमा लागेका िथा र्वर्भन्न र्हसाबले जोक्षखममा रहेका 
यवुाहरूलाइच मागचदशचन र परामशच सेवा उपलधि हनुे 

 

यवुा वैज्ञार्नक स्मेलन 
सहभार्गिा/आयोजना 

र्वज्ञान प्रर्वर्िको र्वकास िथा 
यवुा वैज्ञार्नकलाइच प्रोत्मसाहन 
गनुच 

सालबसाली  

 यवुाहरूमा लकेुर बसेका प्रर्िभाहरूको प्रष्टफुटन हनुे 
 प्रर्वर्िको अनसुन्त्िानमा लागेका िथा लाग्न र्ाहनेहरूलाइच हौसला 

प्राप्त हनुे । 

नपेाल सरकारबाट सशिच अनदुान अन्त्िगचि हस्िान्त्िरर् भइच आएका कायचक्रमहरू (यवुा) 

 

१०.७.२ खेलकुद 

ब.उ.शी.नं. कायचक्रम आयोजना उद्दशे्य/पसु्याइां 
आयोजना 
अवर्ि 

लागि 

(रू लाखमा) 
(पर्हलो वर्च) 

आगामी िीन वर्चको उपलधिी सूर्क 

 
खेलकुद नीर्ि र्नयम 
र्नमाचर्/अद्यावर्िक 

नीर्ि, र्नयम, र्नदेक्षशका िथा 
कायचर्वर्ि अद्यावर्िक गनुचपने 

सालबसाली 5 
 खेलकुद ऐन िथा र्नयमावलीमा पररमाजचन भएको हनुे । 

 र्नदेक्षशका िथा कायचर्वर्ि बनेर प्रयोग भएका हनुे । 

 
क्षजल्लास्िरीय खेलकुद 
प्रर्ियोर्गिा 

क्षजल्लास्िरीय खेलकुद 
प्रर्ियोर्गिा आयोजना गनुच 

सालबसाली 55 
 प्रत्मयेक क्षजल्लामा हरेक वर्च क्षजल्लास्िरीय प्रर्ियोर्गिा आयोजना भएको 

हनु े

 
प्रदेशस्िरीय प्रर्ियोर्गिा प्रदेशस्िरीय प्रर्ियोर्गिा 

आयोजना गनुच 
सालबसाली 40  हरेक वर्च प्रदेशस्िरीय प्रर्ियोर्गिा आयोजना भएको हनुे 

 रार्िय प्रर्ियोर्गिा रार्िय प्रर्ियोर्गिामा सहभागी सालबसाली 150  हरेक वर्च रार्िय प्रर्ियोर्गिामा सहभागी हनुे िथा प्रादेक्षशक क्रममा 
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हनु ुिथा आयोजना गनुच आयोजना गररएको हनुे 

 
गाउुँपार्लका स्िरीय 
मैदान र्नमाचर्/सिुार 

गाउुँपार्लका स्िरीय मैदान 
र्नमाचर्/सिुार गनुच 

सालबसाली 150 
 गाउुँपार्लका स्िरीय 40 वटा मैदान र्नमाचर्/सिुार भएका हनुे 

 
नगरपार्लका स्िरीय 
रिशालन र्नमाचर्/सिुार 

नगरपार्लका स्िरीय रिशालन 
र्नमाचर्/सिुार गनुच 

सालबसाली 100 
15 वटा नगरपार्लका स्िरीय रिशालन र्नमाचर्/सिुार भएका हनुे  

 
अन्त्य खेलमैदान ममचि 
सिुार 

प्रदेशमा रहेका अन्त्य र्वर्भन्न 
खेलमैदान ममचि सिुार गनुच 

सालबसाली 100 
प्रदेशमा रहेका अन्त्य 20 वटा र्वर्भन्न खेलमैदान ममचि सिुार भएको हनुे 

 
खेलाडी 
प्रोत्मसाहन/परुस्कार  

उत्मकृि खेलाडीहरूको 
प्रोत्मसाहन/परुस्कार गनुच 

सालबसाली 50  100 जना उत्मकृि खेलाडीहरूको प्रोत्मसाहन/परुस्कार गररएको हनुे, 

 
खेलाडी, प्रक्षशिक िथा 
र्नर्ाचयक अन्त्िरर्क्रया 

खेलाडी, प्रक्षशिक िथा 
र्नर्ाचयकरूको अन्त्िरर्क्रया गनुच 

सालबसाली 5 
 300 जना खेलाडी, प्रक्षशिक िथा र्नर्ाचयकरूको छलफल 

अन्त्िरर्क्रया भएको हनुे   

नेपाल सरकारबाट सशिच अनदुान अन्त्िगचि हस्िान्त्िरर् भइच आएका कायचक्रमहरू (खेलकुद) 
 

१०.८  जोक्षखम िथा अनमुान
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पररच्छेद ११ 

शासकीय व्यवस्था र अन्त्िरस्बक्षन्त्िि िरे 

 

११.१ पषृ्ठभरू्म 

प्रदेश सरकारले संर्विानले प्रत्मयाभिू गरेका मौर्लक अर्िकारको संरिर् सावचजर्नक सेवा सरु्विा र अवसरको 
समानपुार्िक र समन्त्यार्यक र्विरर् िथा व्यवस्थापन गदै आएको छ। संर्ीय शासन व्यवस्थाको ममचअनरुूप प्रदेश 
सरकारले सावचजर्नक प्रशासनलाई र्नष्टपि, पारदशी, उत्तरदायी, नागररकमैरी र सहभार्गिामूलक बनाउुँदै सशुासन 
कायम गने नीर्ि र्लएको छ। प्रदेश सरकारले र्वकास र्नमाचर् िथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नीर्िगि िथा 
कानूनी व्यवस्था, रािसेवक कमचर्ारीको कायचर्ववरर् र आर्ारसंर्हिाको िजुचमा, सावचजर्नक सूर्नाको प्रवाह, जनगनुासो 
व्यवस्थापन र अनगुमन िथा मूल्याङ्क् कन गने लगायिका कायच गदै आएको छ। 

 

प्रदेश सरकारको बढ्दो क्षज्मेवारीसुँगै सावचजर्नक सेवालाई र्सु्ि, दरुूस्ि, पररर्ाममखुी र नागररकमैरी बनाई 
सशुासनको प्रत्मयाभरू्ि गनच भ्रिार्ार र्वरूद्ध शून्त्य सहनशीलिाको नीर्ि अबल्वन, व्यवस्थापन परीिर्, कायच स्पादन 
करार, सेवाग्राही सन्त्ििुी मापन, मखु्यमन्त्रीको प्रत्मयि र्नदेशनमा सञ् र्ार्लि र्वशेर् कि (एक्शन रूम) को स्िरोन्त् नर्ि, 
रािसेवकको िमिा र्वकास िथा कमचर्ारी व्यक्षक्तगि सूर्ना प्रर्ाली (Personnel Information System) स्थापना गने 
कायच गररनछे। नेपाल सरकारको “समदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली” को आकांिालाई साकार पानच र्वकास आयोजनालाई 
समयमै गरु्स्िरीय रूपमा स्पन्न गनच प्रदेश सरकारले आवश्यक नीर्ि िथा कानूनको िजुचमा, संस्थागि व्यवस्था, 
शासकीय सिुार, कानूनको शासनको अबल्वन, र्वद्यिुीय सशुासन प्रर्ालीको र्वकास गने लगायिका कायचहरू 
स्पादन गनचका लार्ग आगामी िीन वर्चको मध्यमकालीन खर्च संरर्ना ियार गररएको छ। 

 

११.२ र्नुौिी र आवसर  

र्नुौिी 
संर्विान बमोक्षजम प्रदेशका अर्िकार िेरर्भरका कायच क्षज्मेवारी प्रदेश मािहि ल्याउन,ु सरल र सहज सावचजर्नक 
सेवा प्रवाहको लार्ग सावचजर्नक प्रशासनमा पारदक्षशचिा, जवाफदेर्हिा, सहभार्गिा, नैर्िकिा र उत्मप्ररेर्ा अर्भवृर्द्ध गरी 
सशुासन कायम गनुच,प्रदेश सरकारका र्वकास योजना िथा कायचक्रमलाई प्रभावकारी कायाचन्त्वयन िथा अनगुमन र 
मूल्यांकन गरी प्रदेश सरकारको अनभुरू्ि जनिामा र्दलाउन,ु प्रदेशको बढ्दो क्षज्मेवारी र दार्यत्मव पूरा गनचका लार्ग 
आवश्यक र्वत्तीय स्रोि सरु्नक्षश् र्ि गनुच, र्वत्तीय सशुासन कायम गनुच जस्िा र्नुौिी रहेका छन।्  

अवसर  

संर्, प्रदेश र स्थानीय िहमा जनर्नवाचक्षर्ि स्थायी सरकार गठन हनु,ु संर्, प्रदेश र स्थानीय िहमा कमचर्ारी समायोजन 
हनु,ु संर्विानको ममच र जनिाको र्ाहना अनरुूप सशुासनको व्यवस्थापन गनच र्वर्भन्न आवश्यक ऐन, र्नयम िजुचमा 
हनु,ु सेवा प्रवाहमा सूर्ना प्रर्वर्िको प्रयोग अर्भवृर्द्ध हनु,ु अवसरको रूपमा रहेका छन ्। 
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११.३  सोर् 

सावचजर्नक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाई सशुासन कायम गने। 

११.४  उद्दशे्य 

सावचजर्नक प्रशासनलाई पारदशी, पररर्ाममखुी, जवाफदेही र भ्रिार्ारमकु्त बनाई सावचजर्नक सेवा प्रवाह र र्वकास 
प्रर्क्रयालाई प्रभावकारी बनाउन।ु 

११.५  र्वर्य िेरगि नर्िजा सूर्क र लक्ष्य 

 

११.६ कायचक्रम आयोजनाको संक्षिप्त र्ववरर् 

 

११.७ जोक्षखम पि िथा अनमुान 
सावचजर्नक र्नकायको प्रभावकाररिाका लार्ग पयाचप् ि स्रोि र सािन, प्रर्वर्ि िथा दि जनशक्षक्तको कमी जोक्षखमको 
रूपमा रहेका छन।् साथै, यवुा पसु्िा स्वदेशर्भर भन्त्दा बार्हरी मलुकुमा अध्ययन िथा रोजगारीका लार्ग आकर्र्चि हनु ु
िर नेपालमा अध्ययनसुँगै रोजगारीको अवसर नहनु ुथप जोक्षखम पि क्षज्मेवार रहेको छ । स्रोि र सािन, प्रर्वर्ि र 
दि जनशक्षक्तको  उत्मपादन िथा र्वकास हनुे, दि िथा प्रर्वर्िमैरी व्यवस्थापनबाट सेवा प्रवाह र र्वकास र्नमाचर्का 
कायच र्छटो, छररिो, पारदशी, र्मिव्ययी िथा गरु्स्िरीय हनुे अनमुान रहेको छ। 
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पररच्छेद १२ 

अथच मन्त्रालय, योजना, अनगुमन र मलु्याङ्कन 

१२.१  पषृ्ठभरू्म  

नेपालको संर्विान बमोक्षजम प्रदेशको र्वत्तीय नीर्ि िथा राजस्व नीर्ि िजुचमा गरी आन्त्िररक स्रोि पररर्ालन र व्यवस्थापनको 
कायच  अथच मन्त्रालयसुँग स्बक्षन्त्िि रहेको छ। प्रदेशको आर्थचक अवस्थाको र्वश्लरे्र्, स्रोिको बाुँडफाुँट, र्वत्तीय िथा र्वकास 
नीर्ि, वार्र्चक र्वकास कायचक्रमको िजुचमा गरी कायाचन्त्वयनमा लैजाने, नीर्ि आयोजना िथा कायचक्रमको अनगुमन एवं 
मूल्याङ्कनबाट र्वर्नयोजन दििा प्रवद्धचनका गने जस्िा महत्त्वपूर्च भरू्मका र्नवाचह गनुचपने देक्षखन्त्छ । संर्ीय सरकारबाट प्राप्त 
र्वत्तीय हस्िान्त्िरर् िथा राजस्व बाुँडफाुँट र आन्त्िररक स्रोिलाई सन्त्िरु्लि, न्त्यायोक्षर्ि र्विरर् गनुच सावचजर्नक र्वत्त 
व्यवस्थापनको कायचर्भर पदचछ ।  

दीर्चकालीन, मध्यमकालीन र वार्र्चक योजना िजुचमा, कायाचन्त्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन माफच ि ् स्रोिको प्रभावकारी 
पररर्ालनका लार्ग मध्यमकालीन खर्च संरर्ना र्नमाचर् गनुच यसको उदे्दश्य रहेको छ। प्रदेशको सशुासन, र्वकास र 
समरृ्द्धको लक्ष्यलाई परुा गनच उपलधि स्रोि र सािनको र्मिव्ययी र पारदशी िवरबाट पररर्ालन गनुच आवश्यक देक्षखन्त्छ। 
साथै, आर्थचक- सामाक्षजक रूपान्त्िरर्का लार्ग आयोजना िथा कायचक्रमको प्राथर्मकीकरर् गरी योजनाबद्धरूपमा कायाचन्त्वयन 
गनुच अपररहायच छ। 

प्रदेश सरकारबाट कायाचन्त्वयनका र्रर्मा रहेका आयोजनाको र्नयर्मि रुपमा अनगुमन मूल्याङ्कन गरी कायाचन्त्वयनको 
क्षशलक्षशलामा देक्षखएका समस्याहरूको स्बोिन गदै समयमै आयोजना स्पन्न गनच सहयोग परु् याउन ुयसको उदे्दश्य रहेको 
छ। सालबसालीरुपमा मध्यमकालीन खर्च संरर्ना िजुचमा गदाच र्वगिका आयोजनाको प्रगर्ि समीिा गदै स्रोिमा पनुिः 
प्राथर्मकीकरर् गररनपुदचछ।मध्यमकालीन खर्च संरर्नाले आयोजना कायाचन्त्वयनको आवश्यकिानसुार स्रोिको रकमान्त्िर र 
स्रोिान्त्िर गनच आिार प्रदान गदचछ ।  

१२.२  र्नुौिी र अवसर  

र्नुौिी  

प्रदेश सरकारको आन्त्िररक आ्दानी बढाउने, उपलधि स्रोि र सािनको अर्िकिम उपयोग गने, िीन िहका सरकारबीर् 
योजना िथा राजस्व पररर्ालनमा समन्त्वय गने, उत्मपादनशील िरेमा लगानी अर्भवरृ्द्ध गने, र्वर्नयोजन दििा हार्सल गने, 
आर्थचक उपलक्षधिको समन्त्यार्यक र्विरर् गने, बजेट कायाचन्त्वयनमा आर्थचक अनशुासन कायम गने जस्िा र्वर्य मखु्य समस्या 
िथा र्नुौिी रहेका छन।्  

अवसर  

संर्ीय शासन प्रर्ालीले प्रदेश सरकारलाई नीर्ि िथा योजना बनाउने, कायचfन्त्वयन गने, आर्थचक स्रोिको पररर्ालन गने, 
संर्ीय इकाइका बीर्मा स्रोि पररर्ालन र आयोजना कायाचन्त्वयनमा समन्त्वय, सहकायच र साझेदारी गने जस्िा र्वर्य  प्रदेश 
सरकारका अवसरका रुपमा रहेका छन ्।  



115 
 

१२.३ सोर्  

प्रदेशको सवल र समनु्त् नि अथचिन्त्र र्नमाचर्।  

१२.४ लक्ष्य 

आन्त्िररक राजस्व पररर्ालनबाटै सावचजर्नक खर्चको पररपूर्िच गरी र्वत्तीय संर्ीयिालाई मजबिु बनाउने। 

१२.५ उद्दशे्य 

उपलधि स्रोि सािनको दििापूर्च र्वर्नयोजन र कुशल पररर्ालनबाट न्त्यायोक्षर्ि र्विरर् सर्हिको आर्थचक वृर्द्ध हार्सल 
गनुच। 

१२.६ रर्नीर्ि 

१. राजस्वका स्रोिहरूको िेर पर्हर्ान एवं करािार र्वस्िार गरी यसको अर्िकिम पररर्ालन गने, 
२. आर्थचक उपलक्षधिको न्त्यायोक्षर्ि र्विरर् गदै गररबी र्नवारर्मा योगदान परु् याउने, 
३. लगानीलाई उत्मपादनशील िरेमा केक्षन्त्द्रि गदै व्यापक रोजगारीका अवसर र्सजचना गने, 
४. उपलधि स्रोि सािन र्विरर्मा सामाक्षजक न्त्याय एवं अन्त्िर-स्थानीय िहका बीर्मा सन्त्िलुन हनु ेगरी 

लगानी र पनुर्वचिरर् गने, 
५. सावचजर्नक खर्चको र्मिव्ययी र दििापूर्च िवरले आर्थचक, सामाक्षजक िथा पूवाचिार र्वकासमा उपयोग 

गने।  

१२.७ र्वर्य िेरगि नर्िजा सूर्क र लक्ष्य 

सूर्क इकाई 

@)&&÷&* को 
उपलक्षधि 

मध्यमकालीन खर्च (रु. हजारमा) 
2078÷79 2079÷80 2080÷81 

प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सूर्ना प्रर्ाली 
सदुृढीकरर् 

पटक 

बजेट िजुचमा िथा 
संशोिन र 
रकमान्त्िर- २४५ 

!%)) @))) @%)) 

सूर्ना प्रर्वर्िको प्रयोग माफच ि ्यािायाि 
व्यवस्थापनको सेवा प्रवाह सदुृढीकरर् 

पटक 

र्भआरएस 
कायाचन्त्वयन 

@))) @%)) #))) 

प्रदेश सरकारको डाटा सभचर संख्या  १००० ५००० १०००० 

आयोजना बैंकको स्थापना र सञ्चालन पटक 
कायचर्वर्िको 
मस्यौदा र्नमाचर्-१ 

%)))) %)))) %)))) 

यवुा लक्षिि र्नुौिी कोर् पटक 
कायचर्वर्िको 
मस्यौदा र्नमाचर्-१ 

%)))) %)))) %)))) 

अन्त्िर िह, अन्त्िर र्नकाय बजेट र राजस्व 
पररर्ालन  

संख्या 
स्थानीय िहसुँग 
अन्त्िर्क्रच या-८५  

%))) %))) %))) 

रर्नीर्िक िथा प्राथर्मकिा प्राप्त संख्या आयोजना अनगुमन- @))) @))) @))) 
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आयोजनाको अनगुमन ५० 

र्वत्तीय सािरिा संख्या स्रोि पकु्षस्िका-१  १००० १००० १००० 

राजस्व परामशच सर्मर्ि  संख्या प्रर्िवेदन- १ ५०० ६०० ६०० 

राजस्वको िेर िथा दायरा र्वस्िार  
अध्ययन  

संख्या 
प्रर्िवेदन- १ 

१००० १००० १००० 
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१२.८ कायचक्रम/आयोजनाको संक्षिप्त र्ववरर् 

a=p=zL=g+= आयोजना- कायचक्रम उद्दशे्य िथा पषु्ट् याइुँ+ आयोजना अवर्ि  
(सरुु र समार्प्त) 

लागि 

(रु. लाखमा) आगामी िीन वर्चको उपलक्षधि सूर्क  
 प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट 

सूर्ना प्रर्ाली सदुृढीकरर् 
कायच प्रर्क्रया सरलीकरर् 

  यस प्रर्वर्िको प्रदेश सरकारका १५४ कायाचलयले 
प्रयोग गरेका हनुेछन।् 

 सूर्ना प्रर्वर्िको प्रयोग माफच ि ्
यािायाि व्यवस्थापनको सेवा 
प्रवाह सदुृढीकरर् 

कायच प्रर्क्रया सरलीकरर् र कर लागि र्टाउने, 
नागररकमैरी सेवा प्रवाह प्रवद्धचन गने  

  यस प्रर्वर्िको सबै यािायाि व्यवस्था कायाचलयले 
प्रयोग गरेका हनुेछन ्। 

  आयोजना बैंकको स्थापना र 
सञ्चालन 

स्रोिको सरु्नक्षिििा र कायाचन्त्वयनयोग्य आयोजनाको 
उपलधििा 

  बैंकमा आयोजना अर्भलेखीकरर् भएका हनुेछन ्।  

  यवुा लक्षिि र्नुौिी कोर् नव प्रविचनको उपयोग माफच ि ्उद्यमशीलिा प्रवद्धचन 
गने  

  १५० यवुा कोर्बाट लाभाक्षन्त्वि भएका हनुेछन ्। 

  अन्त्िर िह, अन्त्िर र्नकाय 
बजेट र राजस्व पररर्ालन  

अन्त्िर िहगि समन्त्वय स्थार्पि गने    ८५ स्थानीय िह र प्रदेश सरकारका सबै र्नकायमा 
समन्त्वय स्थार्पि भएको हनुेछ ।  

 रर्नीर्िक िथा प्राथर्मकिा 
प्राप्त आयोजनाको अनगुमन 

समयमै आयोजना समपन्न गनच योगदान परु् याउने   १८० आयोजनाको अनगुमन भएको हनुेछ । 

 र्वत्तीय सािरिा बर्ि िथा लगानीको उपयोगमा जनसहभार्गिा बढाउने    ६०० जना (जनप्रर्िर्नर्ि, उद्योगी, व्यापारी, कमचर्ारी ) 
लाई र्वत्तीय सािरिा प्रदान हनुेछ । 

 राजस्व परामशच सर्मर्ि  करको नीर्िगि र्वर्यमा सझुाव र्दने     ३ प्रर्िवेदन प्राप्त भएका हनुेछन ्। 
 राजस्वको िेर िथा दायरा 

र्वस्िार  अध्ययन  
आन्त्िररक आ्दानी वरृ्द्ध गने    ५ वटा िेरगि प्रर्िवेदन प्राप्त भएका हनुेछन ्।  

१२.९   जोक्षखम पि िथा अनमुान 

िथ्यपरक खण्डीकृि िथ्याङ्कको उपलधििा, योजना र बजेटका बीर्मा सामञ्जस्यिा,  र्वत्तीय जवाफदेर्हिा, कोरोना भाइरस लगायिका र्वपिका कारर् राजस्वमा आउन े
संकुर्न, र्ाल ुखर्चमा हनुे र्वस्िार, र्निाचररि समयमै आयोजना स्पन्न नहनुे कायचसंस्कार, उत्मप्ररेरि िथा मनोबलयकु्त जनशक्षक्तको न्त्यूनिा जस्िा पि जोक्षखमका रुपमा 
रहेका छन ्।  
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पररच्छेद १३ 

सूर्ना सञ्चार िथा प्रदेश सभा मार्मला    

१३.१  पषृ्ठभरू्म 

नेपालको संर्विानले संर्ीय शासन प्रर्ाली माफच ि ् जनिालाई नक्षजकबाट सेवा सरु्विा उपलव्ि गराउन शासकीय 
संरर्नाहरूलाई प्रदेश र स्थानीय िहस्म र्वस्िार गरेको छ।प्रदेशमा शाक्षन्त्ि सरुिा, अमन रै्न कायम गने, आवश्यक 
पने कानून र्नमाचर् गने, प्रदेशको िेरार्िकार र्भर रहेर यस प्रदेशलाई व्यवक्षस्थि रुपमा सञ्चालन गनच प्रत्मयेक स्थान एंव 
जनस्िरस्म पगु्ने गरी सञ्चार मैरी वािावरर् बनाउन,े प्रदेशलाई समरृ्द्धिफच  लैजाने उद्देश्यले र्व.सं. २०७४ साल मार् 
१८ गिे  आन्त्िररक मार्मला िथा कानून मन्त्रालयको  स्थापना भएको हो ।गण्डकी प्रदेश सभाको र्नवाचर्न स्पन्न 
भएपर्छ र्व.सं. २०७४ साल फाल्गनु ४ गिे माननीय मखु्यमन्त्री श्री पथृ्वीसधुबा गरुुङको नेितृ्मवमा पर्हलो र्रर्मा ३ 
सदस्यीय प्रदेश मक्षन्त्रमण्डल गठन भएको हो। यसै बीर् र्व.सं. २०७८ साल जेठ ५ गिेको गण्डकी प्रदेश सरकार 
(मक्षन्त्रपररर्द्) को र्नर्चय अनसुार गण्डकी प्रदेश सरकार (कायच र्वभाजन) र्नयमावली, २०७४ को अनसूुर्ी-१ र २ 
पररमाजचन गरी सार्वक आन्त्िररक मार्मला िथा कानून मन्त्रालयको नाम पररविचन भएर कानून, सञ्चार िथा प्रदेश सभा 
मार्मला नामाकरर् गररएको छ । कानून र्नमाचर् एवम ्परामशच िथा सूर्ना र संर्ार प्रर्वर्ि एवम ्प्रदेश सभा मार्मला 
लगायिका िेर यस मन्त्रालयको क्षज्मेवारी अन्त्िगचि रहेका छन।्प्रदेश संरर्ना सञ्चालनका लार्ग आवश्यक पने ऐन¸ 
कानून र्नमाचर् र प्रदेशमा सूर्ना िथा संर्ार प्रर्वर्िको पूवाचिार र्वकास, र्वस्िार िथा व्यवस्थापनको दार्यत्मव समेि 
र्नवाचह गदै आएको छ। यी क्षज्मेवारी र दार्यत्मवलाई मध्यनजर गरी यस मन्त्रालयले द्रिु गर्िमा आफ्नो कायचसञ्चालन 
सरुू गररसकेको छ। यस मन्त्रालयको कायच सञ्चालन पररर्ाममखुी हुुँदै जाुँदा जनिाले प्रदेश सरकारको उपक्षस्थर्िको 
व्यावहाररक महससु गने अवस्था सजृना हनु ेर्वश्वास गररएको छ। 
 
१३.२  र्नुौिी र अवसर 

र्नुौिी 
प्रदेश संरर्ना आफैमा नयाुँ अभ्यास र प्रयोग भएकाले आवश्यक अनभुवको अभाव, संर्ीय सरकार र स्थानीय 
िहसुँगको िरेार्िकार र समन्त्वयको अष्टपटिा, आवश्यक नीर्ि, कानूनको अभाव, अपयाचप्त जनशक्षक्त, कमचर्ारीहरूको 
ह्रासोन्त्मखु मनोबल जस्िा र्नुौिी रहेका छन।् अन्त्य र्नुौिीमा संर्ीय सरकार र स्थानीय िहबीर् समन्त्वय कायम गदै 
सहज रूपमा प्रशासर्नक एवम ्र्वकासका कायचहरू संर्ालन गनुच र सूर्ना िथा संर्ार प्रर्वर्ि स्बन्त्िी पूवाचिार र्वकास 
िथा र्वस्िार गनुच र्नुौिीपूर्च रहेका छन।् 
 
अवसर 
स्थानीय आवश्यकिा अनसुारका कानून िजुचमा भई सशुासनमा टेवा पगु्ने, सञ्चार िथा सूर्ना प्रर्वर्िमा प्रदेशमा नयाुँ 
पररविचन ल्याउने, प्रदेशलाई सूर्ना िथा प्रर्वर्ि मैर्र बनाउने जस्िा र्वर्य अवसरका रूपमा रहेका छन।्  
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१३.३  सोर् 

सामर्यक कानूनको िजुचमा, कायाचन्त्वयन र सूर्ना िथा संर्ार प्रर्वर्िको उच्र्िम र्वकास एवम ्र्वस्िार। 
 

१३.४  उद्दशे्य   

1. प्रदेश सरकार िथा स्थानीय सरकार संर्ालनका लार्ग आवश्यक कानूनको िजुचमा िथा कानून कायाचन्त्वययनमा 
सहक्षजकरर् गनुच । 

2. प्रदेशर्भर रहेका छापा एवम ् र्वद्यिुीय संर्ार माध्यमहरूको र्वकास एवम ् र्वस्िार गरी आम नागररकमा 
सूर्नाको सहज पहुुँर् र्वस्िार गनुच िथा सूर्ना प्रर्वर्िमा गरु्ात्ममक पररविचन ल्याउन।ु  

3. प्रदेशस्िरीय सूर्ना प्रर्वर्ि पाकच  र्नमाचर् एवम ्संर्ालन गरी प्रदेशलाई सूर्ना प्रर्वर्ि मैर्र बनाउन ु।  
  

१३.५  र्वर्य िरेगि नर्िजा सूर्क र लक्ष्य 

सूर्क एकाई आ.ब २०७7/७8 
को उपलक्षधि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७8/७9 २०७9/80 २०80/८1 
प्रदेश कानून िजुचमा र कायाचन्त्वयन संख्या ४६ २० २० 20 

पोखरामा प्रदेशस्िरीय सूर्ना प्रर्वर्ि 
पाकच को र्नमाचर् र सञ्चालन 

कायचक्रम 
संख्या 

स्भाव्यिा अध्ययन  डी.पी.आर/र्नमाचर् र्नमाचर् र्नमाचर् 

संर्ार ग्रामको स्थापना र संर्ालन संख्या कायचशिच ियार डी.पी.आर/र्नमाचर् र्नमाचर् र्नमाचर् 

इन्त्टरनेटमा पहुुँर् पगुेको जनसंख्या      
सूर्ना प्रर्वर्ि िेर पढाई हनुे संस्था      
सूर्ना िथा प्रर्वर्िमा रोजगारी संख्या     
प्रदेश सभामा मर्हला सहभार्गिाको 
प्रर्िशि 

प्रर्िशि ३३.७    

प्रदेश सरकारमा मर्हला 
सहभार्गिाको प्रर्िशि  

 १४%    

स्थानीय िहमा उपाध्यि/उपप्रमखु प्रर्िशि ८३.५    
मर्हला वडाध्यि  २    
मर्हला वडा सदस्य  ५०.७    
समग्रमा स्थानीय िहमा मर्हला  
जनप्रर्िर्निी 

 ४१.७    

टेर्लफोनको र्नत्मव      
मोबाइल फोन प्रयोगकिाच परुुर् प्रर्िशि ९५.१    
मोबाइल फोन प्रयोगकिाच मर्हला प्रर्िशि ९१.८    
१५-४९ उमेर समूहका इन्त्टरनेट 
प्रयोगकिाच 

प्रर्िशि     

मर्हला प्रर्िशि ५९.६    
परुुर् प्रर्िशि ७६.५    
सूर्ना सञ्चालन सीप (ICT) सीप      



120 
 

भएको जनसंख्या (क्यटुर र्नयर्मि 
प्रयोगकिाच) 
१५-४९ मर्हला   ६.४    
१५-४९ परुुर्  १२.६    

 

१३.६  कायचक्रम आयोजनाको संक्षिप्त  र्ववरर् 

ब.उ.शी.नं कायचक्रम/
आयोजना 

उद्दशे्य िथा 
पषु्ट् याइुँ 

आयोजना अवर्ि  
-सरुू र समार्प्त) 

लागि 
-रू लाखमा) 

आगामी िीन बरे् उपलक्षधि सूर्क 
 

७०४३३३९०१ 
 

कानून, 
सञ्चार िथा 
प्रदेश सभा 
मार्मला 
मन्त्रालय 

प्रदेशको  
कानून िजुचमा 
िथा सूर्ना 
सञ्चारको प्रवद्धचन 
 

सालबसाली –  र्वर्भन्न र्वर्यमा कररब ४५ वटा 
प्रदेश कानून िजुचमा भएको हनुे। 

 सूर्ना प्रर्वर्ि पाकच को र्नमाचर् कायच 
सूर्ारु भएको हनुे । 

 संर्ार ग्रामको स्थापना भएको हनुे 
।   

 

१३.७  जोक्षखम पि िथा अनमुान 
प्रदेश सरकारले ियार गने आवश्यक ऐन कानून िजुचमा भइसक्ने िथा जग्गा प्रार्प्त र यथोक्षर्ि बजेटको व्यवस्थापनमा 
सूर्ना िथा संर्ार प्रर्वर्िको र्वकास, र्वस्िार र व्यवस्थापनमा पयाचप्त काम हनु ेअनमुान रहेको छ। यस्िा कायचहरू 
गनच नसर्कएमा लक्षिि उद्दशे्यहरू पूरा हनु नसक्ने जोक्षखम रहेको छ। 
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अनसूुर्ीहरू 

अनसूुर्ी-1 : स्थानीय िह अनदुान र अथच र्वर्विको र्रवर्ीय खर्चको अनमुान िथा प्रिेपर् 

(रु. हजारमा)  

र्स.नं 

ब.
उ.
शी
.नं
. 

कायचक्रम/आयोजना 

आ.व. २०७७/७८ को अनमुान  आ.व. २०७८/७९ को प्रिपेर् आ.व. २०7९/८० को प्रिपेर् 

कुल र्ाल ु पुुँजीगि कुल र्ाल ु पुुँजीगि कुल र्ाल ु पुुँजीगि 

1 
 26331 र्वत्तीय समानीकरर् अनदुान  

1050002 1050002 0 1155002 1155002 0 1270502 1270502 0 

2 
 26332 सशिच अनदुान  

258000 0 258000 283800 0 283800 312180 0 312180 

3 
 2633४ समपूरक अनदुान 627000 0 627000 689700 0 689700 758670 0 758670 

4 
 2633३ र्वशेर् अनदुान 196000 0 196000 215600 0 215600 237160 0 237160 

५ 
501000015 र्वत्तीय व्यवस्था 500000 0  550000 0 0 605000 0 0 

६ 
601000113 

कमचर्ारी सरु्विा िथा सेवा 
र्नवतृ्त सरु्विा 

3300 3300 0 3630 3630 0 3993 3993 0 

७ 
 502010013 

ऋर्को साुँबा िथा व्याज 
भकु्तानी 

5000 5000 0 5500 5500 0 6050 6050 0 

८ 

 602000013 

अदा 
लिको आदेश अनसुार 
र्िनुचपने रकम 

1300 1300 0 
1430 1430 0 1573 1573 0 

९ 

60200113 र 
602124 

आर्थचक मार्मला िथा योजना 
मन्त्रालय - अथच र्वर्वि 

4506455 2276700 2229755 4957101 2504370 2452731 5452811 2754807 2698004 

ज्मा 7147057 3336302 3310755 7861763 3669932 3641831 8647939 4036925 4006014 
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अनसूुर्ी-2: स्थानीय िह अनदुान र अथच र्वर्विको र्रवर्ीय स्रोिको अनमुान िथा प्रिेपर् 

(रु. हजारमा) 

र्स.
नं. 

ब.
उ.
शी

.नं
. 

कायचक्रम/ आयोजना 

आ.व. २०७७/७८ को अनमुान  आ.व. २०७८/७९ को प्रिपेर् आ.व. २०७९/८० को प्रिपेर् 

कुल प्रदेश सरकार 
 संर् 
अनदुान 

वैदे
क्षश
क

 अ
नदु

ान 

वैदे
क्षश
क

 ऋ
र् 

कुल प्रदेश सरकार 
संर् 

अनदुान 

वैदे
क्षश
क

 अ
नदु

ान 

वैदे
क्षश
क

 ऋ
र् 

कुल प्रदेश सरकार 
संर् 

अनदुान 

  1  26331 र्वत्तीय समानीकरर् 
अनदुान  

1050002 1050002 0 0 0 1155002 1155002 0 0 0 1270502 1270502 0 

  2  26332 सशिच अनदुान  258000 258000 0 0 0 283800 283800 0 0 0 312180 312180 0 

  3  26333 समपूरक अनदुान 627000 627000 0 0 0  689700   689700 0 0 0 758670 758670 0 

 4  26334 र्वशेर् अनदुान 196000 196000 0 0 0 215600 215600 0 0 0 237160 237160 0 

  5  501000015 र्वत्तीय व्यवस्था 500000 500000 0 0 0 550000 550000 0 0 0 605000 605000 0 

६ 601000113 कमचर्ारी सरु्विा िथा 
सेवा र्नवतृ्त सरु्विा 

3300 3300 0 0 0 3630 3630 0 0 0 3993 3993 0 

७ 502010013 ऋर्को साुँबा िथा 
व्याज भकु्तानी 

5000 5000 0 0 0 5500 5500 0 0 0 6050 6050 0 

८ 602000013 अदा लिको आदेश 
अनसुार र्िनुचपने रकम 

1300 1300 0 0 0 1430 1430 0 0 0 1573 1573 0 

९ 60200113 र 
602124 

आर्थचक मार्मला िथा 
योजना मन्त्रालय - 
अथच र्वर्वि 

4506455 4506455 0 0 0 4957101 4957101 0 0 0 5452811 5452811 0 

ज्मा 7147057 7147057 0 0 0 7861763 7861763 0 0 0 8647939 8647939 0 
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अनसूुर्ी-3: स्थानीय िहगि अनदुान र अथच र्वर्विको र्रवर्ीय खर्चको अनमुान िथा प्रिेपर्                                                   

क्र.सं. क्षजल्ला स्थानीय िहको नाम २०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/८१ 

१ गोरखा र्मुनवु्री गाउुँपार्लका २२४७५ 23599 24779 

२ गोरखा अक्षजरकोट गाउुँपार्लका २७२४५ 28607 30038 

३ गोरखा बारपाक सरु्लकोट गाउुँपार्लका ३३३५७ 35025 36776 

४ गोरखा िारे् गाउुँपार्लका २५४९३ 26768 28106 

५ गोरखा आरूर्ाट गाउुँपार्लका ३१९२५ 33521 35197 

६ गोरखा र्भमसेन गाउुँपार्लका ३१११८ 32674 34308 

७ गोरखा र्सरानर्ोक गाउुँपार्लका ३२८५३ 34496 36220 

८ गोरखा पालङुटार नगरपार्लका  ४१३०६ 43371 45540 

९ गोरखा गोरखा नगरपार्लका  ५३४२९ 56100 58905 

१० गोरखा शर्हद लखन गाउुँपार्लका ३५३११ 37077 38930 

११ गोरखा गण्डकी गाउुँपार्लका ३३२३१ 34893 36637 

१२ मनाङ नापाच भरू्म गाउुँपार्लका १२७९० 13430 14101 

१३ मनाङ मनाङ र्ङस्याङ गाउुँपार्लका १५८५३ 16646 17478 

१४ मनाङ र्ामे गाउुँपार्लका १४६०७ 15337 16104 

१५ मनाङ नासोँ गाउुँपार्लका १७१५३ 18011 18911 

१६ मसु्िाङ लो-रे्कर दामोदरकुण्ड गाउुँपार्लका १५७५५ 16543 17370 

१७ मसु्िाङ र्रपझोङ गाउुँपार्लका १७७८६ 18675 19609 

१८ मसु्िाङ वारागङु मकु्षक्तिेर गाउुँपार्लका १८१३४ 19041 19993 
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