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गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथम आवधिक योजना, २०७६/७७-२०८०/८१ को  

आिार-पत्रको साराांश 

 

नेपालमा योजनाबद्ध ववकासको शरुुआत ववक्रम सम्वत ्२०१३ देखि भएको हो । हालसम्म चौि 
वटा आवधिक योजना तजुमुा भई कायाुन्वयनमा आइसकेका छन ्भन े पन्रौं पञ् चवर्षीय योजनाको 
आिार-पत्र तजुमुा भइसकेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध ववकासको थालनी गने 
क्रममा प्रदेश नीधत तथा योजना आयोग गठन गररसकेको छ । आयोगले प्रदेशको सामाखजक, 

आधथकु र भौधतक पूवाुिार ववकासका सूचकहरुको सूक्ष्म ववश् लेर्षण सवहतको खथथधतपत्र जारी गरेको 
छ । यसै क्रममा प्रदेश सरकारका ववधभन् न धनकाय, धनजी क्षेत्र, नागररक समाज र 
सरोकारवालासँगको बहृत छलफल तथा परामशबुाट प्राप्त सझुाव समेत समावेश गरी प्रथम 
पञ् चवर्षीय योजनाको आिार-पत्र तयार गररएको छ । 

 

"समदृ्ध प्रदेश र सिुी नागररक" धनमाुण गने प्रदेशको दीर्कुालीन सोचबाट यो आिार-पत्र धनदेखशत 
छ । प्रदेशको ववकास र समवृद्धको आिारशीला तयार पाने उदे्दश्यले यस आिार-पत्रमा सांर् र 
थथानीय तहसँगको नीधतगत तादात्मम्यता हनुे गरी दीर्कुालीन सोच, लक्ष्य र रणनीधत तय गररएका 
छन ्। यो आिार-पत्र तयार गने क्रममा नेपाल सरकारको समविगत आधथकु नीधत, दीर्कुालीन सोच 

तथा नेपाल सरकारले अन्तराुविय समदुाय समक्ष गरेको प्रधतबद्धता समेतलाई आिार बनाइएको छ।  

प्रथततु आिारपत्रको लक्ष्य ''उच्च उत्मपादन, मयादुदत जीवन, समावेशी, सभ्य, न्यायपूण ुर सशुासनयकु्त 
आिधुनक समाज भएको समदृ्ध प्रदेश'' बनाउन ुरहेको छ । उक्त लक्ष्य प्राधप्त गन ुदेहायका उदे्दश्य 
धलइएको छः 

१. उत्मपादन र उत्मपादकत्मव ववृद्ध गदै समाजवाद उन्मिु आत्ममधनभरु अथतुन्त्र धनमाुण गनु;ु  

२. पयटुन, कृवर्ष, ऊजा,ु उद्योग, पूवािुार र मानव सांशािन ववकासको माध्यमबाट समतामूलक तथा 
फरावकलो उच्च आधथकु ववृद्ध हाधसल गरी समदृ्ध प्रदेशको आिारशीला धनमाुण गनु;ु र  

३. गणुथतरीय खशक्षा, थवाथ्य, िानेपानी, सरसफाइ तथा थवच्छ वातावरणमा पहुँच परु् याई सबै 
नागररकलाई सामाखजक सरुक्षा र सशुासनको अनभुधूत गराउन ु। 
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पररमाणात्ममक लक्ष्य 

योजना अवधि वव.सां. २०७६/७७ देखि २०८०/८१ को लाधग अल्पकालीन, २०७६/७७ देखि 
२०८७/८८ को लाधग मध्यकालीन र २०७६/०७७ देखि २१०० सम्मको लाधग दीर्कुालीन गरी 
समवृद्ध र सिुी नागररकका लाधग देहायका मखु्य पररमाणात्ममक लक्ष्य धनिाुरण गररएका छनः 

क्र.सां. सूचक इकाई 

राविय लक्ष्य गण्डकी प्रदेशको लक्ष्य 

आिार वर्ष ु
२०७५/७६  

आधथकु वर्ष ु
२०८०/८१  

आधथकु 
वर्ष ु
२१००  

आिार वर्ष ु
२०७५/७६  

आधथकु वर्ष ु
२०८०/८१  

आधथकु 
वर्ष ु
२०८७  

आधथकु 
वर्ष ु
२१००  

१ आधथकु बृवद्धदर प्रधतशत ६.८ ९.६ १०.५ ७.१२ १०.२ १०.५ ११.० 

२ धनरपेक्ष गरीबीको 
रेिामधुन रहेको जनसांख्या  

प्रधतशत 
१८.७ ११ ० १४.९१ ७.४ २ ० 

३ बहआुयाधमक गरीबीमा 
रहेको जनसांख्या 

प्रधतशत 
२८.६ १३ ३ १४.२ ७.२ २ ० 

४  सम्पखिमा आिाररत खजनी 
गणुक           

गणुक 
०.३१ ०.२९ ०.२५ ०.३७ ०.२६ ०.२३ ०.२ 

५  अपेखक्षत आय ु(जन्म 
हुँदाको) 

वर्ष ु ६९.७ ७२ ८० ७१.७ ७७ ८० ८२ 

६  मात ृमतृ्मयदुर (प्रधतलाि 
जीववत जन्ममा) 

सांख्या 
२३९ ९९ २० २३९ ९९ ७० १५ 

७  ५ वर्ष ुमधुनका बाल 
मतृ्मयदुर (प्रधतहजार 
जीववत जन्ममा) 

सांख्या 
३९ २४ ८ २७ २२ १५ ६ 

८  साक्षरता दर (१५ वर्ष ु
माधथ) 

प्रधतशत ५८ ९० ९८ ५५.६ ९५ ९८ ९९.५ 

९  बेरोजगारी दर प्रधतशत ११.४ ६ ३ ९ ४ २ १ 

१०  रोजगारीमा औपचारीक 
के्षत्रको वहथसा 

प्रधतशत 
३६.५ ५० ७० ३९.९ ५५ ६५ ७५ 

११  राविय/प्रादेखशक 
लोकमाग ु      

वक.धम 
६९७९ १५००० ३३००० ९३७ ३४५० ६९५० १२९३७ 

१२  ३० धमनेटसम्मको 
दरुीमा यातायात पहुँच 
भएका पररवार 

प्रधतशत 
७८.९ ९५ ९९ ८० ९६ ९८ ९९ 

१३  ववद्यतुमा पहुँच प्राप्त 
पररवार 

प्रधतशत 
९०.७ ९९ १०० ८२.५ १०० १०० १०० 

१४  आिारभतु िानेपानी 
सवुविा पगेुको जनसांख्या 

प्रधतशत 
९४.९ ९९ १०० ९१.१ १०० १०० १०० 
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क्र.सां. सूचक इकाई 

राविय लक्ष्य गण्डकी प्रदेशको लक्ष्य 

आिार वर्ष ु
२०७५/७६  

आधथकु वर्ष ु
२०८०/८१  

आधथकु 
वर्ष ु
२१००  

आिार वर्ष ु
२०७५/७६  

आधथकु वर्ष ु
२०८०/८१  

आधथकु 
वर्ष ु
२०८७  

आधथकु 
वर्ष ु
२१००  

१५  इन्टरनटे प्रयोगकताु         
(कुल जनसांख्यामा) 

प्रधतशत 
५५.४ ७५ १०० ४८ ८० ९० १०० 

१६  जलववद्यतु उत्मपादन      
(जधडत क्षमता) 

मेगावाट 
१०२० ५००० ४०,००० ४४८.५ ३००० ६००० ९००० 

१७  प्रधतव्यखक्त ववद्यतु उपभोग वकलोवाट 
र्ण्टा १९८ ७०० ३५०० १९०  ७५०  १७०० ३८०० 

१८  ५ वर्ष ुमधुनका कम तौल 
भएका बालबाधलका 

प्रधतशत 
२७ १५ २ २९ १७.३ १ १ 

१९  मानव ववकास सचुकाांक सूचकाांक 
०.५७ ०.६२ ०.७६ ०.५९ ०.६५ ०.७० ०.७८ 

२०  आिारभतु सामाखजक 
सरुक्षामा आबद्ध 
जनसांख्या 

प्रधतशत 
१७ ६० १०० १७ ६० ८० १०० 

२१  पाँच वर्षमुधुनका 
बालबाधलकाको जन्मदता ु

प्रधतशत 
५६ १०० १०० ६०.१ १०० १०० १०० 

 

 

लगानीको प्रक्षपेण 

योजना अवधि (२०७६/७७-२०८०/८१) मा औसत १०.२ प्रधतशतको आधथकु ववृद्धदर प्राप्त गन ु
कूल खथथर पूजँी लगानी रु. १० िब ु१२ अब ु२४ करोड आवश्यक पने अनमुान गररएको छ । 
कूल खथथर पूजँी लगानीमध्ये सावजुधनक क्षेत्रबाट रु.३ िब ु६० अब ु८३ करोड (३५.६ प्रधतशत),  
धनजी क्षेत्रबाट रु.५ िब ु८७ अब ु९२ करोड (५८.१ प्रधतशत),  सहकारी क्षेत्रबाट रु. ४४ अब ु८ 
करोड (४.४ प्रधतशत) र सामदुावयक क्षेत्रबाट रु. १९ अब ु४१ करोड (१.९ प्रधतशत) लगानी हनुे 
अनमुान छ । 

प्रदेश समवृद्धका मखु्य सांवाहक 

नीधतगत रुपमा प्रदेश समवृद्धका लाधग सात मखु्य सांवाहकहरु क्रमशः पयटुन, कृवर्ष, ऊजा,ु उद्योग, 

भौधतक पूवाुिार, मानव सांशािन र सशुासन पवहचान गररएको छ । थथानीय उत्मपादनसँग अग्र र पषृ्ठ 
सम्बन्ि भएको पयटुन क्षेत्रले ग्रामीण र शहरी दवैु क्षेत्रमा रोजगारी सजृना गन ुसर्ाउ परु् याउन,े 
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आयात प्रधतथथापन र गरीबी धनवारणमा उल्लेिनीय योगदान ददने तथा सबल प्रदेश अथतुन्त्र 
धनमाुणमा सर्ाउ परु् याउने भएकोले यस क्षेत्रलाई पवहलो सांवाहकको रुपमा धलइएको छ । समवृद्धको 
दोस्रो सांवाहकको रुपमा कृवर्ष क्षेत्रलाई धलइएको छ । कृवर्षको याखन्त्रकीकरण र व्यावसायीकरणले 
उच्च उत्मपादन र उत्मपादकत्मव ववृद्ध गरी आधथकु लाभ धलन सक्ने अवथथा छ । यसले उच्च 
उत्मपादन हाधसल गन ुर समवृद्ध प्राप्त गन ुसर्ाउँछ ।  

तेस्रो सांवाहकको रुपमा ऊजाु क्षेत्रलाई धलइएको छ । गण्डकी प्रदेश ऊजाु उत्मपादनको हब नै 
भएको हुँदा बढ्दो ऊजाु उत्मपादनले राजथव ववृद्ध, औद्योगीकरणको ववथतार, ववद्यतुीय सवारी सािनको 
उपयोगमा ववृद्ध र पेट्रोधलयम पदाथकुो आयात कम गरी थवािीन र हररत अथतुन्त्रको जग बसाल्न 
सर्ाउँछ । चौथो सांवाहकको रुपमा उद्योग क्षेत्रलाई धलइएको छ । प्रदेशधभत्र कृवर्ष प्रशोिन र 
िधनजजन्य लगायतका उद्योगलाई चावहने कच्चा पदाथकुो आपूधत ु हनुे सम्भावना भएकोले प्रदेश 
अथतुन्त्रमा उत्मपादन लागत कम, रोजगारीको ववथतार, आयात प्रधतथथापन र प्रदेशको ददगो आधथकु 
ववृद्ध हाधसल गन ुमद्दत गदुछ ।  

समवृद्धको पाचँौ सांवाहकको रुपमा भौधतक पूवाुिार क्षेत्रलाई धलइएको छ । गणुथतरीय भौधतक 
पूवाुिारको ववकासले प्रदेश अथतुन्त्रमा उत्मपादन क्षेत्रको लागत र्टाउन, प्रधतथपिी क्षमता बढाउन 
तथा गधतशील बजार अथतुन्त्र धनमाुण गन ुमद्दत गदुछ । छैटौं सांवाहकको रुपमा मानव सांशािन 
ववकासलाई धलइएको छ । प्राववधिक तथा व्यावसावयक ज्ञान र सीप सवहतको दक्ष मानव सांशािन 
ववकासले नयाँ प्रववधिको अन्वेर्षण गरी उत्मपादन प्रकृयालाई सरलीकरण गन ु र उच्च उत्मपादन र 
उत्मपादकत्मव ववृद्ध गन ु सर्ाउँछ । त्मयसैगरी सावजुधनक सेवालाई सरल, पारदशी, जवाफदेही, 
गणुथतरीय, पररणाममिुी र नागररकमैत्री बनाउन सहायकधसद्ध भएकोले सशुासनलाई सातौं सांवाहकको 
रुपमा धलइएको छ ।  

धमधतः २०७६/०२/१७  

गण्डकी प्रदेश सरकार 

पोिरा, नेपाल  

 
 

 

 

 


