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गण्डकी प्रदेश सरकारका दईु वर्षका उपलब्धी 
मिति २०७४ फागुन ४ िा गण्डकी प्रदेश सरकार आफ्नो स्थापनाको दईु वर्षे कार्यकाल पुरा 
गदैछ। र्स अवधीिा र्स गण्डकी प्रदेश सरकारबाट भए गरेका िुख्र्िुख्र् उपलब्धीहरुलाई 
र्हााँ प्रस्िुि गररएको छ। 
1. र्स अवधीिा प्रदेश सभाको बबक्रि सम्वि ् २०७५ साल आर्षाढ १८ गि े बसेको 

बैठकबाट र्स प्रदेशको राजधानी पोखरालाई िोककएको छ । सम्बि ्२०७५ साल असार 
२२ गि ेबसेको बैठकबाट र्स प्रदेश नं. 4 लाई गण्डकी प्रदेश नािकरण गररएको छ। 

2. गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएको र्स २ वर्षे अवधधिा जम्िा 32 वटा ऐन 
पाररि भएका छन ्भने सोही ऐन बिोजजि 6… वटा तनर्िावलीहरु र २ वटा गठन 
आदेश िजरिपररर्षदबाट स्वीकृि भई लागू भएका छन।्  

3. गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएपश्चाि सरकारले िीनवटा बजेट सावयजतनक 
गररसकेको छ । जसअनुसार आधथयक वर्षय 2074।75 का लाधग पहहलो बजेट रू.१ 
अरब 2 करोड., आधथयक वर्षय 2075।7६ का लाधग दोस्रो बजेट रू.24 अरब 2 करोड 
३३ लाख र चालु आधथयक वर्षय 2076।77 का लाधग रु. ३२ अरब १३ करोड ४७ 
लाखको बजेट कार्यरवर्निा रहेको छ।  

4. प्रदेश नीति िथा र्ोजना आर्ोग गठन भई गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथि पञ्चवर्षीर् 
र्ोजनाको आधारपि, २०७६/७७-२०८०/८१ सावयजतनक गरी सोही अनुसार र्ोजनाको 
दस्िावेज िजुयिा कार्य अजरिि चरणिा रहेको छ। 

5. आधथयक वर्षय 2076।77 िा दोस्रो बिवर्षीर् िध्र्िकालीन खचय संरचना, २०७६/७७-

२०७८/७९ सावयजतनक गरी कार्ायरवर्निा रहेको छ। 
6. हाल प्रदेश सरकारका १५४ वटा तनकार्/कार्ायलर्हरु स्थापना भई सेवा प्रवाह िथा 

ववकास तनिायणका कार्य सम्पादन गरररहेका छन ्। 
7. प्रदेश सरकारको िुख्र् प्राथमिकिाका केररिा रहेका गण्डकी ववश्वववद्र्ालर्, र गण्डकी 

प्राववधधक मशक्षालर् (GTI), को स्थापना गने कार्य अब तछटै साकार रू मलदैछ । 
कानुन र बजेटको व्र्वस्था भइसकेको छ । पदाधधकारी िथा कियचारी छनौट िथा 
व्र्वस्थापनको कार्य अगाडड बढेको छ ।  
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8. नेपालको संववधानले व्र्वस्था गरे अनसुार प्रदेश तनजाििी सेवा लगार्िका अरर् 
सेवािा तनश्पक्ष िथा र्ोग्र्िािा आधाररि प्रणालीबाट कियचारी तनर्जुतिका लाधग 
छनौट िथा मसफाररसका लाधग प्रदेश लोक सेवा आर्ोगको कानुन िथा बजेट स्वीकृि 
भइसकेको छ भने पदाधधकारी िथा कियचारीको छनौट िथा व्र्वस्थापनको कार्य 
अगाडड बढेको छ ।  

9. गण्डकी प्रदेश सरकारको गौरबको रूपिा रहेका गण्डकी ववश्वववद्र्ालर् र गण्डकी 
प्राववधधक मशक्षालर् -GTI स्थापनाको लाधग सघंीर् सरकारले जग्गा हस्िारिरणको 
तनणयर् गररसकेको हुाँदा जग्गा प्राजति भैसकेको छ। 

10. राजरिर् प्राकृतिक स्रोि िथा ववत्त आर्ोगको मसफाररस अनुसार संघीर् सरकारबाट 
आधथयक वर्षय 2075।76 को वावर्षयक रू.२८ करोड ५८ लाख ८९ हजार रोर्ल्टी (खानी 
िथा खतनज, पवयिारोहरण, ववद्र्ुि, बन र जलस्रोि ) वापि प्राति भएको छ।  

11. प्रदेश सरकारबाट गण्डकी प्रदेशमभिका ८५ स्थानीर् िहलाई हदइने चार प्रकारका ववत्तीर् 
सिानीकरण अनुदान सशिय अनुदान सिपूरक अनुदान र ववशेर्ष अनुदानिध्रे् ववत्तीर् 
सिानीकरण अनुदान बाहेक अरर् अनदुानको लाधग कार्यववधध बनाई अनुदान 
हस्िारिरण (ववत्तीर् हस्िारिरण) गररएको छ। स्थानीर् िहलाई आधथयक वर्षय 
२०७५/७६ िा रू.१ अरब २० करोड ववत्तीर् हस्िारिरण गररएकोिा र चालु आधथयक 
वर्षय २०७६/७७ िा स्थानीर् िहको प्रशासकीर् भवन तनिायण, ववत्तीर् सिानीकरण 
अनुदान, सिपूरक अनदुान, सशिय अनुदान र ववशेर्ष अनुदान गरी कुल रू. २ अरब 
४५ करोड ७८ लाख ववतनर्ोजन गरी ववतनर्ोजन ऐन, 2076 िथा िि ् िि ्
कार्यववधधिा िोककएको सिर् र शियको अधीनिा रही स्थानीर् िहको सजञ्चि कोर्षिा 
अनुदान हस्िारिरण  गररएको छ। 

12. प्रदेश र स्थानीर् िहका दोहोरो अधधकार सूचीिा रहेका घरजग्गा लगार्िका 
रजजरिेशन शलु्क, सवारी साधन कर, िनोरञ्जन कर, ववज्ञापन कर, दहत्तर बहत्तर 
शलु्क, पर्यटन शलु्क दईुटा सरकारका बीचिा ६०/४० को अनुपाििा कर िथा गैरकर 
राजस्व बााँडफााँटका लाधग प्रदेश ववभाज्र् कोर्ष िथा स्थानीर् ववभाज्र् कोर्ष खािा 
खोली सोही अनुसार कर िथा गैरकर राजस्व बााँडफााँट गररएको छ । अरिर सरकारी 
ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, 2074 िा भएको एकल कर प्रशासनको अवधारणा अनुसार 
सवारी साधन कर प्रदेश सरकारले संकलन गरेको छ भने अरर् कर िथा गैरकर 
स्थानीर् िहले संकलन गरेका छन ् । र्सरी राजस्व संकलनिा प्रदेश िथा स्थानीर् 
िहले सहकार्य गरररहेका छन ्।  
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13. प्रदेश सरकारको सिग्र आधथयक अनुशासन  िथा ववत्तीर् सुशासन र प्रशासतनक 
कक्रर्ाकलाप व्र्वजस्थि गराउनको लाधग आधथयक िामिला िथा र्ोजना िरिालर्ले 
"आधथयक कार्यववधध िथा ववत्तीर् उत्तरदातर्त्व सम्बरधी ववधेर्कको" को िस्र्ौदा िर्ार 
गररसकेको छ।  

14. स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िा गररएको प्रदेश सिरवर् पररर्षद व्र्वस्था र 
र्सको उद्देश्र् अनुरूपका ववर्षर्लाई सम्बोधन गनय सिर् सिर्िै बैठक सम्परन 
गररएको छ।  

15. अरिर सरकारी ववत्त पररर्षदको बैठकिा गण्डकी प्रदेश सरकारका िफय बाट कर िथा गैर 
करका क्षेि िथा दार्राका ववर्षर्िा संघीर् काननुिा पुनःपररभावर्षि िथा पररिाजयनका 
लाधग पटकपटक ववर्षर् उठान गररएको छ। ( जस्िैः वनजरर् स्रोिको राजस्व, 

अरनपूणय संरक्षण क्षेि, कृवर्ष आर्िा कर ) 

16. स्वस्थ खाद्र्ारन उत्पादन, वविरण र उपभोगको बानी बसाउन स्र्ाङ्जाको राम्दी र 
िनहुाँको दिौलीिा रिु ववर्षादी अवशेर्ष पररक्षण केरर स्थापना गररएको छ। 

17. नवलपरासीिा र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ायलर् सञ्चालनिा आई सवारीसाधन दिाय िथा 
नववकरणको कार्य हुाँदै आएकोिा अब तछट्टै सवारी चालक अनुिति पि जारी गने  गरी 
सिेि स्िोरनति गररदैंछ। 

18. सहकारी संस्थाको दिाय नवीकरण प्रवद्यधन र तनर्िनका लाधग सहकारी रजजरिारको 
कार्ायलर् र पर्यटन क्षेिको दिाय नवीकरण र तनर्िन जस्िा कार्यका लाधग पर्यटन 
कार्ायलर् स्थापना भई सञ्चालनिा रहेको। 

19. िुख्र्िरिी िथा िरिीपररर्षदको कार्ायलर्ले सूचना प्रववधधिा आधाररि एतसन रुिको 
स्थापना गरी प्रदेश मभि सञ्चालनिा रहेका आर्ोजनाहरुको कार्ायलर्बाटनै अनुगिन 
गने व्र्वस्था गररएको छ। हाल उति एतसन रुि पररक्षणको अवस्थािा रहेको। 

20. प्रदेश सरकारको कािकाजसाँग सम्बजरधि गुनासा िथा सुझाव र सल्लाहहरु सुरनको 
लाधग िुख्र् िरिी िथा िरिीपररर्षदको कार्ायलर्िा हेलो िुख्र्िरिी कार्यक्रि 
सञ्चालन गररएको छ।  

21. १० वटा स्थानीर् िहहरु (तघररङ, गलकोट, सुरदरबजार, बजरदपुर, लोिरथाङ, चुिनुब्री, 
नापायभूिी, हुतसेकोट, ववनर्ी बिवेणी र रघुगंगा) िा प्रहरी चौकी िथा कार्ायलर् तनिायण 
कार्य भइरहेको छ। 
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22. प्रदेश मभि खानेपानीको पहुाँच पुर्ायउनको लाधग "एक घर एक धारा" अमभर्ान 
सञ्चालन गरी आधारभूि खानेपानी सबै घरधुरीिा तछटो भरदा तछटो परु्र्ाउन संघीर् 
सरकारबाट थप अनुदान प्राति भएको छ ।  

23. प्रदेश सरकारको प्राथमिकिािा रहेको िथा प्रदेश सरकारको पहहलो िजरिपररर्षदको 
बैठकलै उज्र्ार्ालो प्रदेश बनाउने घोर्षणा गरे अनुसार ववद्र्ुि प्राधधकरणसाँगको 
सहकार्यिा उज्र्ालो प्रदेश अमभर्ान सञ्चालन एव ंकार्ायरवर्न गररएको। 

24. काठे पुललाई जस्टल पलुले ववस्थापन गने अमभर्ान अरिगयि ववद्र्ुि प्राधधकारणसाँग 
िेिोरेरडि अफ अण्डरस्ट््र्ाडडङ्ग अनुसार काठेपुल ववस्थावपि गने कार्यलाई िीब्रिा 
हदइएको छ। 

25. पुणीटारिा औद्र्ोगक क्षेि स्थापना गने कार्य अतघ बहढरहेको छ। 
26. संघीर् सरकारको साझेदारीिा एक स्थानीर् िह एक उद्र्ोग ग्राि अरिगयि ६ वटा 

स्थानीर् िहिा उद्र्ोग ग्राि स्थापनाको कार्य अगाडड बढेको। 

27. साग खेलकुदको क्रििा पोखरािा सञ्चामलि भएका खेलकुदको व्र्वस्थापन िथा 
सञ्चालनका लाधग ववत्तीर् िथा प्रशासतनक सहर्ोग उपलब्ध गराइएको धथर्ो। 

28. आरिररक पर्यटन वर्षय, २०१९ सम्परन भएको र अहहले तछिेकी देशका पर्यटक वर्षय 
२०२०, अरिराजरिर् पर्यटक वर्षय २०२२ िनाइाँदै। मभजजट नेपाल २०२० लाई सहर्ोग 
पुग्ने कार्यक्रिहरु सञ्चालनिा रहेका। 

29. पोखरा िहानगरपामलकासाँगको साझेदारीिा फेवािालिा मसल्टेशन बााँध र फेवािालको 
ड्र्ािसाइडिा िाछापुच्छ्रेको छार्ााँसाँगै झण्डाको छार्ााँसिेि देखखने गरी नेपालको झण्डा 
तनिायण गने कार्य अतघ बढेको। 

30. नवलपरासी जजल्लाको हुतसेकोट गाउाँ पामलकािा रहेको फलाि खानी उत्खननका लाधग 
नेपाल सरकारले सावयजतनक तनजी साझेदारीिा धौबादी फलाि कम्पनी स्थापना गरी 
थप कार्य अगाडड बढाएको छ । उति कम्पनीको चुतिा पुाँजी ४ अरब रूपैर्ााँ रहेकोिा 
सोको ३ प्रतिशिले हुने १२ करोड रूपैर्ााँ प्रदेश सरकारलाई शेर्रकोरूपिा लगानी गनय 
नेपाल सरकारले कम्पनीको प्रबरधपििा व्र्वस्था गरेकोिा प्रदेश सरकारको शेर्र 
लगानी १५ प्रतिशि पुर्ायइ ६० करोड शेर्र लगानीका लाधग नेपाल सरकारसाँग अनुरोध 
गररएको छ। 

 


