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गण्डकी प्रदेश सयकायका दईु वषषका उऩरब्धी 
मभमत २०७४ पागनु ४ भा गण्डकी प्रदेश सयकाय आफ्नो स्थाऩनाको दईु वषे कामषकार ऩयुा 
गदैछ। मस अवधीभा मस गण्डकी प्रदेश सयकायफाट बए गयेका भखु्मभखु्म उऩरब्धीहरुराई महाॉ 
प्रस्ततु गरयएको छ। 

1. मस अवधीभा प्रदेश सबाको मफक्रभ सम्वत ्२०७५ सार आषाढ १८ गते फसेको फैठकफाट 
मस प्रदेशको याजधानी ऩोखयाराई तोककएको छ । सम्फत ्२०७५ सार असाय २२ गते 
फसेको फैठकफाट मस प्रदेश नॊ. 4 राई गण्डकी प्रदेश नाभकयण गरयएको छ। 

2. गण्डकी प्रदेश सयकाय स्थाऩना बएको मस २ वषे अवमधभा जम्भा 32 वटा ऐन ऩारयत 
बएका छन ् बने सोही ऐन फभोजजभ 6… वटा मनमभावरीहरु य २ वटा गठन आदेश 
भजरिऩरयषदफाट स्वीकृत बई रागू बएका छन।्  

3. गण्डकी प्रदेश सयकाय स्थाऩना बएऩश्चात सयकायरे तीनवटा फजेट सावषजमनक गरयसकेको 
छ । जसअनसुाय आमथषक वषष 2074।75 का रामग ऩकहरो फजेट रू.१ अयफ 2 कयोड., 
आमथषक वषष 2075।7६ का रामग दोस्रो फजेट रू.24 अयफ 2 कयोड ३३ राख य चार ु
आमथषक वषष 2076।77 का रामग रु. ३२ अयफ १३ कयोड ४७ राखको फजेट 
कामषरवमनभा यहेको छ।  

4. प्रदेश नीमत तथा मोजना आमोग गठन बई गण्डकी प्रदेश सयकायको प्रथभ ऩञ्चवषॉम 
मोजनाको आधायऩि, २०७६/७७-२०८०/८१ सावषजमनक गयी सोही अनसुाय मोजनाको 
दस्तावेज तजुषभा कामष अजरतभ चयणभा यहेको छ। 

5. आमथषक वषष 2076।77 भा दोस्रो मिवषॉम भध्मभकारीन खचष सॊयचना, २०७६/७७-

२०७८/७९ सावषजमनक गयी कामाषरवमनभा यहेको छ। 

6. हार प्रदेश सयकायका १५४ वटा मनकाम/कामाषरमहरु स्थाऩना बई सेवा प्रवाह तथा कवकास 
मनभाषणका कामष सम्ऩादन गरययहेका छन ्। 

7. प्रदेश सयकायको भखु्म प्राथमभकताका केररभा यहेका गण्डकी कवश्वकवद्यारम, य गण्डकी 
प्राकवमधक जशऺारम (GTI), को स्थाऩना गने कामष अफ मछटै साकाय रू मरदैछ । काननु य 
फजेटको व्मवस्था बइसकेको छ । ऩदामधकायी तथा कभषचायी छनटट तथा व्मवस्थाऩनको 
कामष अगामड फढेको छ ।  
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8. नेऩारको सॊकवधानरे व्मवस्था गये अनसुाय प्रदेश मनजाभती सेवा रगामतका अरम सेवाभा 
मनश्ऩऺ तथा मोग्मताभा आधारयत प्रणारीफाट कभषचायी मनमजुिका रामग छनटट तथा 
मसपारयसका रामग प्रदेश रोक सेवा आमोगको काननु तथा फजेट स्वीकृत बइसकेको छ 
बने ऩदामधकायी तथा कभषचायीको छनटट तथा व्मवस्थाऩनको कामष अगामड फढेको छ ।  

9. गण्डकी प्रदेश सयकायको गटयफको रूऩभा यहेका गण्डकी कवश्वकवद्यारम य गण्डकी प्राकवमधक 
जशऺारम -GTI स्थाऩनाको रामग सॊघीम सयकायरे जग्गा हस्तारतयणको मनणषम गरयसकेको 
हुॉदा जग्गा प्रामि बैसकेको छ। 

10. याकिम प्राकृमतक स्रोत तथा कवत्त आमोगको मसपारयस अनसुाय सॊघीम सयकायफाट आमथषक 
वषष 2075।76 को वाकषषक रू.२८ कयोड ५८ राख ८९ हजाय योमल्टी (खानी तथा 
खमनज, ऩवषतायोहयण, कवद्यतु, फन य जरस्रोत ) वाऩत प्राि बएको छ।  

11. प्रदेश सयकायफाट गण्डकी प्रदेशमबिका ८५ स्थानीम तहराई ददइने चाय प्रकायका कवत्तीम 
सभानीकयण अनदुान सशतष अनदुान सभऩूयक अनदुान य कवशेष अनदुानभध्मे कवत्तीम 
सभानीकयण अनदुान फाहेक अरम अनदुानको रामग कामषकवमध फनाई अनदुान हस्तारतयण 
(कवत्तीम हस्तारतयण) गरयएको छ। स्थानीम तहराई आमथषक वषष २०७५/७६ भा रू.१ 
अयफ २० कयोड कवत्तीम हस्तारतयण गरयएकोभा य चार ु आमथषक वषष २०७६/७७ भा 
स्थानीम तहको प्रशासकीम बवन मनभाषण, कवत्तीम सभानीकयण अनदुान, सभऩूयक अनदुान, 
सशतष अनदुान य कवशेष अनदुान गयी कुर रू. २ अयफ ४५ कयोड ७८ राख कवमनमोजन 
गयी कवमनमोजन ऐन, 2076 तथा तत ्तत ्कामषकवमधभा तोककएको सभम य शतषको अधीनभा 
यही स्थानीम तहको सजञ्चत कोषभा अनदुान हस्तारतयण  गरयएको छ। 

12. प्रदेश य स्थानीम तहका दोहोयो अमधकाय सूचीभा यहेका घयजग्गा रगामतका यजजिेशन 
शलु्क, सवायी साधन कय, भनोयञ्जन कय, कवऻाऩन कय, दहत्तय फहत्तय शलु्क, ऩमषटन शलु्क 
दईुटा सयकायका फीचभा ६०/४० को अनऩुातभा कय तथा गैयकय याजस्व फाॉडपाॉटका 
रामग प्रदेश कवबाज्म कोष तथा स्थानीम कवबाज्म कोष खाता खोरी सोही अनसुाय कय तथा 
गैयकय याजस्व फाॉडपाॉट गरयएको छ । अरतय सयकायी कवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, 2074 भा 
बएको एकर कय प्रशासनको अवधायणा अनसुाय सवायी साधन कय प्रदेश सयकायरे सॊकरन 
गयेको छ बने अरम कय तथा गैयकय स्थानीम तहरे सॊकरन गयेका छन ्। मसयी याजस्व 
सॊकरनभा प्रदेश तथा स्थानीम तहरे सहकामष गरययहेका छन ्।  

13. प्रदेश सयकायको सभग्र आमथषक अनशुासन  तथा कवत्तीम सशुासन य प्रशासमनक कक्रमाकराऩ 
व्मवजस्थत गयाउनको रामग आमथषक भामभरा तथा मोजना भरिारमरे "आमथषक कामषकवमध 
तथा कवत्तीम उत्तयदाकमत्व सम्फरधी कवधेमकको" को भस्मटदा तमाय गरयसकेको छ।  
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14. स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ भा गरयएको प्रदेश सभरवम ऩरयषद व्मवस्था य 
मसको उदे्दश्म अनरुूऩका कवषमराई सम्फोधन गनष सभम सभमभै फैठक सम्ऩन्न गरयएको 
छ।  

15. अरतय सयकायी कवत्त ऩरयषदको फैठकभा गण्डकी प्रदेश सयकायका तपष फाट कय तथा गैय 
कयका ऺेि तथा दामयाका कवषमभा सॊघीम काननुभा ऩनुःऩरयबाकषत तथा ऩरयभाजषनका रामग 
ऩटकऩटक कवषम उठान गरयएको छ। ( जस्तैः वनजरम स्रोतको याजस्व, अन्नऩूणष सॊयऺण 
ऺेि, कृकष आमभा कय ) 

16. स्वस्थ खाद्यान्न उत्ऩादन, कवतयण य उऩबोगको फानी फसाउन स्माङ्जाको याम्दी य तनहुॉको 
दभटरीभा रतु कवषादी अवशेष ऩरयऺण केरर स्थाऩना गरयएको छ। 

17. नवरऩयासीभा मातामात व्मवस्था कामाषरम सञ्चारनभा आई सवायीसाधन दताष तथा 
नकवकयणको कामष हुॉदै आएकोभा अफ मछटै्ट सवायी चारक अनभुमत ऩि जायी गने  गयी सभेत 
स्तोन्नमत गरयॊ दैछ। 

18. सहकायी सॊस्थाको दताष नवीकयण प्रवर्द्षन य मनमभनका रामग सहकायी यजजिायको कामाषरम 
य ऩमषटन ऺेिको दताष नवीकयण य मनमभन जस्ता कामषका रामग ऩमषटन कामाषरम स्थाऩना 
बई सञ्चारनभा यहेको। 

19. भखु्मभरिी तथा भरिीऩरयषदको कामाषरमरे सूचना प्रकवमधभा आधारयत एक्सन रुभको 
स्थाऩना गयी प्रदेश मबि सञ्चारनभा यहेका आमोजनाहरुको कामाषरमफाटनै अनगुभन गने 
व्मवस्था गरयएको छ। हार उि एक्सन रुभ ऩरयऺणको अवस्थाभा यहेको। 

20. प्रदेश सयकायको काभकाजसॉग सम्फजरधत गनुासा तथा सझुाव य सल्राहहरु सनु्नको रामग 
भखु्म भरिी तथा भरिीऩरयषदको कामाषरमभा हेरो भखु्मभरिी कामषक्रभ सञ्चारन गरयएको 
छ।  

21. १० वटा स्थानीम तहहरु (जघरयङ, गरकोट, सरुदयफजाय, फजरदऩयु, रोभरथाङ, चभुनबु्री, 
नाऩाषबूभी, हपु्सेकोट, कवनमी मिवेणी य यघगुॊगा) भा प्रहयी चटकी तथा कामाषरम मनभाषण कामष 
बइयहेको छ। 

22. प्रदेश मबि खानेऩानीको ऩहुॉच ऩमुाषउनको रामग "एक घय एक धाया" अमबमान सञ्चारन गयी 
आधायबूत खानेऩानी सफै घयधयुीभा मछटो बरदा मछटो ऩरु् माउन सॊघीम सयकायफाट थऩ 
अनदुान प्राि बएको छ ।  

23. प्रदेश सयकायको प्राथमभकताभा यहेको तथा प्रदेश सयकायको ऩकहरो भजरिऩरयषदको फैठकरै 
उज्मामारो प्रदेश फनाउन ेघोषणा गये अनसुाय कवद्यतु प्रामधकयणसॉगको सहकामषभा उज्मारो 
प्रदेश अमबमान सञ्चारन एवॊ कामाषरवमन गरयएको। 
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24. काठे ऩरुराई जस्टर ऩरुरे कवस्थाऩन गने अमबमान अरतगषत कवद्यतु प्रामधकायणसॉग 
भेभोयेरडभ अप अण्डयस्् मामडग अ अनसुाय काठेऩरु कवस्थाकऩत गने कामषराई तीब्रता ददइएको 
छ। 

25. ऩणुीटायभा औद्योगक ऺेि स्थाऩना गने कामष अजघ फकढयहेको छ। 

26. सॊघीम सयकायको साझेदायीभा एक स्थानीम तह एक उद्योग ग्राभ अरतगषत ६ वटा स्थानीम 
तहभा उद्योग ग्राभ स्थाऩनाको कामष अगामड फढेको। 

27. साग खेरकुदको क्रभभा ऩोखयाभा सञ्चामरत बएका खेरकुदको व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारनका 
रामग कवत्तीम तथा प्रशासमनक सहमोग उऩरब्ध गयाइएको मथमो। 

28. आरतरयक ऩमषटन वषष, २०१९ सम्ऩन्न बएको य अकहरे मछभेकी देशका ऩमषटक वषष 
२०२०, अरतयाकिम ऩमषटक वषष २०२२ भनाइॉदै। मबजजट नेऩार २०२० राई सहमोग 
ऩगु्ने कामषक्रभहरु सञ्चारनभा यहेका। 

29. ऩोखया भहानगयऩामरकासॉगको साझेदायीभा पेवातारभा मसल्टेशन फाॉध य पेवातारको 
ड्याभसाइडभा भाछाऩचु्छ्रेको छामाॉसॉगै झण्डाको छामाॉसभेत देजखने गयी नेऩारको झण्डा 
मनभाषण गने कामष अजघ फढेको। 

30. नवरऩयासी जजल्राको हपु्सेकोट गाउॉऩामरकाभा यहेको पराभ खानी उत्खननका रामग 
नेऩार सयकायरे सावषजमनक मनजी साझेदायीभा धटफादी पराभ कम्ऩनी स्थाऩना गयी थऩ 
कामष अगामड फढाएको छ । उि कम्ऩनीको चिुा ऩुॉजी ४ अयफ रूऩैमाॉ यहेकोभा सोको ३ 
प्रमतशतरे हनुे १२ कयोड रूऩैमाॉ प्रदेश सयकायराई शेमयकोरूऩभा रगानी गनष नेऩार 
सयकायरे कम्ऩनीको प्रफरधऩिभा व्मवस्था गयेकोभा प्रदेश सयकायको शेमय रगानी १५ 
प्रमतशत ऩमुाषइ ६० कयोड शेमय रगानीका रामग नेऩार सयकायसॉग अनयुोध गरयएको छ। 

 


