नेकपा एमालेको नेतत्ृ वमा रहे को गण्डकी प्रदे श सरकारका ३९ महहनामा
नेकपा एमाले नेतत्ृ वको गण्डकी प्रदे श सरकार जनताका भावना, आकाांक्षा र ववश्वासको कदर गदै प्रथम
पञ्चवर्षीय योजना (२०७६-२०८०) तथा ददगो ववकास लक्ष्य २०८७ का प्रादे शशक लक्ष्यहरु हाशसल गदै ववक्रम

सांवत २१०० सम्ममा "समद्
ृ ध प्रदे श र सुखी नागररक" ननमााण गने प्रादे शशक दीर्ाकालीन आकाांक्षा पूरा गने
अशभयानमा कदिबद्ध रहँदै आएको थथयो। सीशमत स्रोत साधन हँदा हँदै पनन प्रनतपक्षी दलहरु समेतको
अथधकतम ् समन्वयमा बजेि तथा स्रोत साधनको कशलतापूवक
ा पररचालन गरी

सरकार गठन भएको ३९

मदहनाको छोिो अवथधमा नै समद्
ृ ध प्रदे श ननमााणको बशलयो आधारशशला ननमााणमा सफलता प्राप्त गरे को
नागररक तहमा पनन अनभूनत भएको छ।

"समद्
ु ी नागररक" को लक्ष्य हाँशसल गना तय गररएका अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा
ृ ध प्रदे श र सख

दीर्ाकालीन लक्ष्य, ददगो ववकास लक्ष्य, अन्तरााष्ट्रिय प्रनतबद्धता, प्रदे शका नागररकको ववकास चाहना, जन

ननवााथचत प्रनतननथधमाफात मखररत जनभावना, र ववज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले ददएका सझावलाई समेत
आत्मसात गरी उपलब्ध स्रोत साधनको अथधकतम र दक्षतापूवक
ा उपयोग गदै नेकपा एमालेको नेतत्ृ वमा
रहे मको प्रदे श सरकारले प्राप्त गरे का मख्यमख्य उपलष्ट्ब्धहरु ननम्न अनसार छन ्:
•

प्रदे शका समग्र आथथाक सच
ू कहरु सकारात्मक ददशामा छन ्। आथथाक वर्षा २०७५/०७६ मा प्रदे शको

कूल ग्राहास्थ्य उत्पादन रु ३ खबा 40 अबा रहे कोमा आथथाक वर्षा २०७६/०७७ मा कोशभड-१९ ले

अथातन्रमा पाने जोखखम प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थथापन गररएकोले कल ग्राहास्थ्य उत्पादन रु ३ खबा
४४ अबा पग्यो। आथथाक वर्षा २०७७/०७८ को पदहलो नौ मदहनालाई आधार मान्दा यस वर्षाको कल
ग्राहास्थथ उत्पादन रु ३ खबा ७२ अबा पग्ने अनमान छ। कोशभड- १९ को प्रभाव यथोथचत मारामा

व्यवस्थथापन गना सकेमा चाल आथथाक वर्षाको आथथाक बद्
ृ थधदर ३.६ प्रनतशत हने प्रारष्ट्म्भक अनमान
छ।
•

मूल्यवद्
ृ थध बाष्ट्ञ्छत सीमाशभरै रहे को छ। चाल आथथाक वर्षाको पदहलो नौ मदहनामा खाद्यवस्थतमा
३.४९ प्रनतशतले र अखाद्य वस्थतमा २.७९ प्रनतशतले गरी
भएको छ।

•

सरदर ३.४६ प्रनतशतले मार मूल्यवद्
ृ थध

प्रदे शले आथथाक वर्षा २०७५/०७६ मा नेपाल सरकारबाि समानीकरण, समपरक, ववशेर्ष र ससता अनदान,
रोयल्िी तथा राजस्थव बाँडफाँडबाि प्राप्त रकम र प्रदे शले उठाएको राजस्थव गरी जम्मा रु

२१ अबा,

४७ करोड, ७० लाख, ९३ हजार, आथथाक वर्षा २०७६/०७७ मा जम्मा रु २२ अबा, ४८ करोड, ३५ लाख,

१० हजार र आथथाक वर्षा २०७७/०७८ को चैर मदहनासम्ममा रु १५ अबा, ५९ करोड, ९७ लाख, ४६
हजार स्रोत पररचालन गरे को छ।
•

प्रदे श सरकार स्थथापना भएपनछ गण्डकी प्रदे शमा ननजी क्षेरको लगानी उत्साहबद्ाधक छ। आथथाक

वर्षा २०७४/०७५ मा ववशभन्न ववविय सांस्थथाले उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेरमा गरे को लगानी रु १ खबा
७६ अबा रहे कोमा आथथाक वर्षा २०७५/०७६ मा १६.८६ प्रनतशतले बढे र रु २ खबा ६ अबा पगेको थथयो
। आथथाक वर्षा २०७६/०७७ मा १९.८७ प्रनतशतले वद्
ृ थध भएर रु २ खबा ४७ अबा पग्यो भने आथथाक

वर्षा २०७७।०७८ को चैर मसान्त सम्ममा ववविय सांस्थथाको लगानी २५ प्रनतशतले बढे र रु ३ खबा ९
अबा पगेको छ।
•

ववविय सांस्थथाको ननक्षेप सङ्कलन आथथाक वर्षा २०७४/०७५ मा रु १ खबा ८८ अबा रहे कोमा आथथाक

वर्षा २०७५/०७६ मा १६.६० प्रनतशतले बढे र रु २ खबा २० अबा रहे कोमा आथथाक वर्षा २०७६/०७७ मा
३९.७२ प्रनतशतले बढे र रु ३ खबा ८ अबा पग्यो। आथथाक वर्षा २०७७/०७८ को चैर मसान्त सम्ममा
ववविय सांस्थथामा ननक्षेप सांकलन १२ प्रनतशतले बढे र रु ३ खबा ४४ अबा पगेको छ।
•

प्रदे श सरकारद्धारा सञ्चाशलत कायाक्रमबाि वावर्षाक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी कल ५४,००० व्यष्ट्ततलाई
वावर्षाक १०० ददन बराबरको रोजगारी शसजाना भएको छ।

•

हालसम्म ७,७९५ व्यष्ट्ततलाई शसप ववकास ताशलम प्रदान गररएको छ।

शासककय सुधार
•

प्रदे शको नामाकरण र राजधानी ननधाारण सहमनतमै गरी उदाहरणीय राजनीनतक सन्दे श ददइएको
छ।

•

प्रदे श नीनत तथा योजना आयोगको गठन गरी योजना तजम
ा ा क्षेरमा उल्लेख्य कामहरु भएका छन ्।
योजनाबद्ध ववकासबाि समद्
ु ी
ृ थध हाशसल गना प्रदे शको दीर्ाकालीन सोच "समद्
ृ ध प्रदे श र सख
नागररक" सदहतको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (आ.व. २०७६/७७- २०८०/८१) कायाान्वयनमा ल्याइएको
छ।

•

सांवैधाननक व्यवस्थथा र सङ्र्ीयताको ममा बमोष्ट्जम एर्ारविा मन्रालय र ननदे शनालय, केन्र तथा

प्रनतरठान, ष्ट्जल्लाष्ट्स्थथत कायाालय समेत १५९ विा कायाालयहरु तथा कररब २,९०० कमाचारीको
दरबन्दी व्यवस्थथा गरी प्रदे श सरकारका सेवा प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गने व्यवस्थथा गररएको छ।
•

प्रदे शको ववशशरिीकृत सेवा प्रवाहको लाथग प्रदे श नीनत तथा योजना आयोग, मख्य न्यायाथधवतताको
कायाालय, प्रदे श लोकसेवा आयोग, गण्डकी ववश्वववद्यालय, गण्डकी प्रदे श प्रशशक्षण प्रनतरठान, प्रदे श

खेलकद पररर्षद, ताल सांरक्षण तथा ववकास प्राथधकरण, गण्डकी प्राववथधक शशक्षा तथा व्यावसानयक
प्रनतरठान, गण्डकी प्रदे श ववज्ञान तथा प्रववथध प्रनतरठान र प्रदे श प्रज्ञा प्रनतरठान स्थथापना गरी
सञ्चालन गररएको छ।
•

सांर्ीय सरकार, प्रदे श सरकार र ननजी क्षेरले कायाान्वयन गने गरी २३ विा प्रदे श गौरवका
आयोजनाहरु पदहचान गरी प्राथशमकताका साथ कायाान्वयनमा ल्याइएको छ।

•

शमररारि भारतका महामदहम प्रधानमन्री नरे न्र दामोदर दास मोदीको मष्ट्ततनाथ भ्रमण, बांगलादे शका
महामदहम रारिपनत मोहम्मद अब्दल हशमदको पोखरा भ्रमणबाि अन्तरााष्ट्रिय सम्बन्ध र पयािन
ववकासमा िे वा पगेको छ।

•

शमररारि चीनको हे नान प्रान्तसँग गण्डकी प्रदे शको शमतेरी सम्बन्ध स्थथापना गररएको छ ।प्रदे शका

२० ववद्याथीलाई उच्च शशक्षा अध्ययनको लाथग उतत प्रान्तले छारवनृ त प्रदान गरे को छ। अमेररकाको
वाशसङिन प्रान्तका गभानर सांग मख्यमन्रीको भेि वाताा सम्पन्न भएको छ। शमररारि जनवादी

गणतन्र चीनको नतब्बत र यनान प्रान्तका महामदहम गभनारको पोखरा भ्रमण तथा प्रदे शको
उच्चस्थतररय दिमले चीनको हे नान र अमेररकाको तयाशलफोननाया तथा वाशसङिन प्रान्तको भ्रमण
गरे को छ।
•

बेरोजगार यवाहरुलाई स्थथानीय तहमा पररचालन गरी ववकास ननमााण प्रक्रक्रयामा सहभागी गराउने

उद्दे श्यले स्थथानीय तहमा कृवर्ष, स्थवास्थ्य, शशक्षा, पश, सभेयर तथा इष्ट्न्जननयररङ क्षेरका १४८ जना
स्थवयांसेवकहरुको पररचालन गररएको छ।
•

सहायकस्थतरका ११६ जना कमाचारीलाई सेवाकालीन ताशलम, २६३ जनालाई क्षमता ववकास ताशलम र

३८६ जनालाई कायाादेश तयारी, प्रस्थताव लेखन, वविीय सशासन, सावाजननक खररद, आनत्यता
व्यवस्थथापन तथा सेवा प्रवाहमा कोशभड सरक्षा सम्बन्धी ववर्षयमा ताशलम सञ्चालन गररएको छ।
•

मख्यमन्री तथा मष्ट्न्रपररर्षद्को कायाालयमा रहेको ववशेर्ष कक्ष (एतसन रुम) लाई स्थतरन्नोनत गरी
ववकास आयोजनाको अनगमन तथा मूल्याङ्कन गररएको छ।नेपाल सरकार, स्थथानीय तह तथा

सरोकारवालासँगको सम्पका र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। हे लो मख्यमन्री कक्षमा प्राप्त
गनासा ननयशमत रुपमा सम्बोधन गने गररएको छ।
•

महालेखा परीक्षकको ववभागबाि औल्याइएको बेरुजमध्ये हालसम्म ५५ प्रनतशत बेरुज फर्ा्यौि
भएको छ र बाँकी फर्ा्यौिको चरणमा छ।

व्यावसाय जिवन रक्षा किाा
•

कोशभड–१९ ले पयािन, यातायात, कृवर्ष, उत्पादन तथा सेवा क्षेरमा पारे को प्रनतकूल प्रभावलाई
न्यन
ू ीकरण गदै उत्पादन तथा रोजगारी अशभवद्
ृ थध गना उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई ननब्यााजी
कजाा उपलब्ध गराउन साना व्यवसाय जीवन रक्षा कजाा कायाक्रम कायाान्वयनमा ल्याइएको

छ।हालसम्म कररब ७,४०० ननवेदकबाि कररब रु ८ अबाको ऋण माग भएकोमा २०७८ वैशाखसम्म
रु ५अबाको कजाा प्रबाह गना रारि बैङ्कले वाखणज्य बैङ्कलाई स्थवीकृनत ददएको छ।
सडक
•

प्रदे शशभर १९५ क्रक.शम. सडक कालोपरे तथा ढलान र ३६४ क्रक.शम. सडक ग्राभेल गररएको छ। ३६

सडक पलहरुको ननमााण सम्पन्न गररएको छ। स्थथानीय तहको केन्र जोड्ने सडक र एक ननवााचन

क्षेर एक सडक ववकास कायाक्रम अन्तगात गरी कल ६३२ क्रक.शम. सडक कालोपरे गने र ८३ विा
सडक पलको ननमााण काया भइरहे को छ।
•

नेपाल सरकारको समन्वयमा प्
ृ बी राजमागाको शहरी क्षेरमा ६ लेनको र अन्य क्षेरमा ४ लेनमा
स्थतरबद्
ृ थध गने काया प्रारम्भ भएको छ।

•

नेपाल सरकारको समन्वयमा शसद्धाथा राजमागालाइ डडडडकेिे ड दइ लेनमा स्थतरबद्
ृ थध गने काया
आगाशम बर्षा दे खख सांञ्चालन गना नेपाल सरकारले बजेि बबननयोजन गरे को छ।

•

शभमाद आरुणखोला बरबेणी सडकको ननमााण शभमाद दे खख पष्ट्श्चम प्रदे श सरकारले र आरुणखोला
दे खख पूबा नेपाल सरकारले ननमााण काया प्रारम्भ भएको छ।

•

कोरला-बरबेणी काशलगण्डकी कररडोर, मध्यपहाडी लोकमागा, डम्रे-चामे सडक आगाशम दइ बर्षा शभर
सम्पन्न गना नेपाल सरकार सांग समन्वय गररएको छ।

•

प्रदे शमा हालसम्म १८ विा झोलङ्गे पल ननमााण सम्पन्न भएका छन ् भने ४४ झोलङ्गे पल
ननमााणाधीन अवस्थथामा रहेका छन ्।

खानेपानी
•

प्रदे शका सबै नागररकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा ववस्थतार गने कायाक्रम अन्तगात १०२
आयोजनाहरु सम्पन्न भई ५,४९८ र्र पररवारका २९,५०६ जनसांख्या लाभाष्ट्न्वत भएका छन ्। त्यसै

गरी "एक घर एक धारा" कायाक्रम अन्तगात २०५ विा आयोजना सम्पन्न भई ६१,०६३ ननजी धारा
जडान गररएको र यसबाि ३ लाख ३० हजार ७ सय जनता लाभाष्ट्न्वत भएका छन ्। हाल ८९६
खानेपानी आयोजना ननमााणाधीन अवस्थथामा रहे का छन ्।
ससचाइ
•

नयाँ शसँचाइ आयोजनाहरुबाि ४३,४८५ रोपनी जशमनमा बाह्रै मदहना शसांचाई सववधा पगेको छ।पराना

तथा जीणा शसँचाइ आयोजनाको स्थतरोन्ननत र नवीकरणबाि २,०३,६७२ रोपनी जशमनमा बाह्रै मदहना
शसँचाइ सववधा पगेको छ। हाल ननमााणाधीन ३४७ शसँचाइ आयोजनाहरुबाि २,९७,८७२ रोपनी जशमनमा
शसँचाइ सववधा पयााइने छ ।
बिद्युत
•

गण्डकी प्रदे श उज्यालो प्रदे श कायाक्रम प्रारम्भ गदाा ववद्यत सेवा पगेका र्र पररवार ८२ प्रनतशतवाि

बढे र ९८.९ प्रनतशत पगेको छ । सोमध्ये ९२.७९ प्रनतशत र्रधरीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमाफात र
अन्यमा सौया उजाा र लर् जलववद्यत आयोजनाबाि ववद्यत सेवाको पहँच पयााइएको छ ।
•

काठे पोल बबस्थथापन कायाक्रम अन्तरगत कररब ३५००० काठे पोल ष्ट्स्थिलपोलले प्रनतस्थथापन गररएको
छ।

नदी ननयन्त्रण तथा िग्गा उकास
•

नदी ननयन्रण काया अन्तगात ५६.५ क्रक.शम तिबन्ध ननमााण गररएको छ।सो कायाबाि ३०,५३६ रोपनी
जशमन उकास भएको छ। हाल ६५ विा नदी ननयन्रणका योजनाहरु कायाान्वयनको चरणमा रहे का
छन ्।

िनता आिास

•

ववपन्न तथा लोपोन्मख समदायको लाथग सञ्चाशलत जनता आवास कायाक्रम अन्तगात १,३२० भन्दा
बढी र्र ननमााण सम्पन्न भएका छन ् भने २२५ र्र ननमााणाधीन छन ्।

यातायात
•

सवारी तथा यातायात सेवा प्रवाह सहज बनाउन ७ ष्ट्जल्लामा कायाालय स्थथापना गरी सेवा प्रवाह
भइरहे को छ। यस आथथाक वर्षामा ९,६२४ नयाँ लाइसेन्स ववतरण तथा 30,658 लाइसेन्स नवीकरण
गररएको छ।

ननवााचन क्षेर पूवााधार ववकास
•

ननवााचन क्षेर पूवााधार ववकास कायाक्रम अन्तगात गत आ.व.मा ७९२ आयोजना सम्पन्न भएका छन ्
र चाल आ.व.मा ८४२ योजना कायाान्वयन भइरहे का छन ्।

कृवि तथा पशुपंक्षी
•

कृवर्ष तथा पशपन्छी ववकास सम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदे शका सबै ष्ट्जल्लाहरुमा
कृवर्ष ज्ञान केन्र र भेिेररनरी अस्थपताल तथा पश सेवा ववज्ञ केन्र स्थथापना गररएको छ।

•

कृवर्ष उत्पादन, उत्पादकत्व र गणस्थतर वद्
ृ थध गना सर्ाउने उद्दे श्यले ८५ स्थथानीय तहका ८७ गाउँ मा
"मुख्यमन्त्री िलवायुमैरी नमूना कृवि गाउँ कायाक्रम" कायाान्वयनबाि ८,५०० कृर्षक र्रपररवार प्रत्यक्ष
लाभाष्ट्न्वत भएका छन ्।

•

प्रदे शका प्राथशमकता प्राप्त बाली/वस्थतहरू उत्पादनको लाथग गत आ.व. सम्म 1,489 मोडल फामा

सञ्चालन गररएका छन ्। यस आथथाक वर्षामा थप 450 मोडल फामा स्थथापना तथा ववस्थतार गना
सहयोग गररएको छ।
•

यवावगाको कृवर्ष सम्बन्धी प्राववथधक ज्ञान, सीप र क्षमता अशभवद्
ृ थध गरी कृवर्ष पेशामा आकवर्षात
गदै स्थवरोजगारी तथा उद्यमशीलताको ववकास गने उद्दे श्यका लाथग व्यवसाय इन्कवेशन कायाक्रम
माफात "लना एण्ड डु" ताशलम कायाक्रम सञ्चालन गरी इजरायली आधननक कृवर्ष प्रववथध नेपालमा
शभत्र्याउनको लाथग प्रदे शका यवालाई ताशलमको लाथग इजरायल पठाउने प्रक्रक्रया प्रारम्भ भएको छ।

•

स्थयाउ उत्पादनमा आत्मननभार हने उद्दे श्यले २७५ रोपनीमा उच्च र्नत्व प्रववथधमा आधाररत ४१,१३०
बबरुवा रोपी स्थयाउ बगैँचा ववस्थतार गररएको छ।साथै, थप १७५ रोपनीमा स्थयाउ बगैँचा ववस्थतार गने
काया अगाडड बढे को छ।

•

ववशभन्न बालीवस्थतको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वद्
ृ थध गदै प्रदे शलाई मख्य मख्य कृवर्ष उत्पादनमा
आत्मननभार बनाउन धान, मकै, आल, अदवा, सन्तला, माछा जस्थता बालीवस्थतको १९१ विा पकेि
तथा ३४ विा नयाँ ब्लक स्थथापना गररएको छ।

•

हालसम्म 1,929 रोपनी खेतीयोग्य भूशमको चतलाबन्दी गररएको छ भने थप चाल आ.व. मा ३,०००
रोपनी खेतीयोग्य भूशमको चतलाबन्दी भइरहे को छ।

•

कृवर्ष उपजको (तरकारी, फलफूल, माछा, मास र मह) उत्पादनोपरान्त हने क्षनत न्यूनीकरण गदै
बजार प्रवद्ाधन गना १,४९५ मेदिक िन क्षमताका २ कोल्ड स्थिोर

४५ कोल्ड रुम ननमााण गररएको

छ। थप ५०० मे.िन भण्डारण क्षमताका ५ विा कोल्ड स्थिोर र ४३० मेदिक िन क्षमताका २० विा
कोल्ड रुम ननमााण काया भइरहे को छ।
•

दध
ू को गणस्थतर कायम गदै बजार सननष्ट्श्चत गनाका लाथग ३१ विा दग्ध थचस्थयान केन्र स्थथापनामा
सहयोग गररएको छ र थप १० विा दग्ध थचस्थयान केन्र ननमााणको क्रममा रहे का छन ्।

•

खोरे त, भ्यागते र चरचरे , वप.वप.आर. स्थवाइन क्रफभर तथा रे बबज ववरुद्ध बह
ृ त ् खोप कायाक्रम
सञ्चालन गररएको छ।

•

व्यवसानयक कृवर्ष प्रणालीको प्रवद्ाधन गना १,४३९ विा व्यावसानयक कृवर्ष तथा पशपन्छी फामा
स्थथापना तथा ववस्थतारमा सहयोग गररएको छ। यसवाि मह, तरकारी, फलफल, नगदे वाशल, माछा,
मास आददको उत्पादनमा उल्लेख्य बद्
ृ थध भएको छ।

स्वास््य
•

प्रदे शका मातहतका अस्थपतालहरुमा कल ३२५ शय्या रहे कामा यसलाई बबस्थतार गरी ७६० शय्या
बनाउने काया भएको छ । सर्न उपचार कक्षमा २४ थान भेष्ट्न्िलेिर जडान गररएको छ।

•

धौलाथगरी उपप्रादे शशक अस्थपताल बागलङ, लमजङ, गोरखा, मध्यववन्द, र सांक्रामक तथा सरुवा रोग

अस्थपताल, पोखरामा २५ शय्याका दरले कूल १२५ शय्यालाई स्थतरोन्ननत गररएको छ। धौलाथगरी

उपप्रादे शशक अस्थपताल बागलङ, बेनी अस्थपताल म्याग्दी, स्थयाङ्जा ष्ट्जल्ला अस्थपताल, दमौली अस्थपताल
तनहँ र पवात अस्थपतालमा डायलाइशसस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
•

प्रदे शका ष्ट्जल्ला ष्ट्स्थथत अस्थपतालहरुमा सांक्रामक रोग व्यवस्थथापनका लाथग क्षमता ववकास गदै
कोशभड– १९ र अन्य सांक्रामक रोगको उपचार गने व्यवस्थथा गररएको छ।

•

सरकारी, सामदानयक तथा ननजी क्षेरहरुमा १,४१३ शय्या सदहतका ४० आइसोलेसन केन्रहरु स्थथापना
गरी सांक्रशमतको व्यवस्थथापन गररँदै आएको छ।

•

कोशभड-१९ को वपशसआर परीक्षणको लाथग पोखरा, बागलङ उप प्रादे शशक अस्थपताल र मध्यबबन्द

अस्थपतालमा समेत गरी दै ननक २,३०० ब्यष्ट्ततको वपशसआर पररक्षण गने ब्यबस्थथा शमलाईएको छ।अिो

एत्यातसन मेशसन जडान गरी वपशसआर परीक्षणको क्षमता समेत ववस्थतार गररएको छ।अष्ट्तसजनको

अभाव हन नददन आठ ष्ट्जल्ला अस्थपतालमा अष्ट्तसजन उत्पादन सरु भएको छ र लमजङ्ग र
मध्यववन्द ू अस्थपतालमा अष्ट्तसजन प्लान्ि जडान भैसकेको र दई अस्थपतालमा

प्लान्ि जडानको

तयारीमा छ। प्रदे शमा दै ननक १५०० शसशलण्डर अष्ट्तसजन उत्पादन गने क्षमता रहे को छ ।
•

धौलाथगरी उपप्रादे शशक

अस्थपताल

बागलङलाई

२००

शय्या को अस्थपतालमा र

३ ष्ट्जल्ला

अस्थपतालहरुलाई ५० शय्याको स्थतरवद्
ृ थध गने काया प्रारम्भ भएको छ।कोशभड-१९ सांक्रमणको रोकथाम,

ननयन्रण तथा उपचारका लाथग प्रदे श सरकारले कोशभड १९ रोकथाम, ननयन्रण तथा उपचार कोर्षको
स्थथापना गरी खचाको व्यवस्थथापन गदै आएको छ।

•

लेखनाथ सामदानयक लायन्स अस्थपताल शशशवालाई प्रदे श सांक्रामक तथा सरुवारोग अस्थपतालमा

रुपान्तरण तथा सदृढीकरण गरी कोशभड १९ को ववशशरिीकृत अस्थपतालको रुपमा सञ्चालनमा
ल्याइएको छ ।
•
•

प्रदे शमा हालसम्म कोशभड १९ ववरुद्धको खोप १,२७,७४१ व्यष्ट्ततले लगाएका छन ्।

ग्रामीण र दगाम स्थथानका जोखखममा परे का ३९ जना गभावती/सत्केरी हरूलाई सववधा सम्पन्न
अस्थपतालमा आपतकालीन एयर शलष्ट्टिङ गरी उपचार गररएको छ।

खेलकुद
•

पोखरा महानगरपाशलका वडा नां. ३३ पशपनतर्ािमा अन्तरााष्ट्रिय स्थतरको क्रक्रकेि मैदान ननमााण गने

काया अगाडड बढे को छ।एक स्थथानीय तह एक खेल मैदानको नीनत अनरूप ५६ गाउँ पाशलकामा
खेलमैदान र २० नगरपाशलकामा रङ्गशाला ननमााणमा सहयोग गररएको छ।
सशक्षा
•

गणस्थतरीय अनसन्धात्मक र व्यावसानयक उच्च शशक्षा प्रदान गना गण्डकी ववश्वववद्यालय
सञ्चालनमा ल्याइएको छ। ववश्वववद्यालयले पदहलो चरणमा सच
ू ना प्रववथध र थचक्रकत्सा ववज्ञान

सांकायमा पढाइ सञ्चालन गने तयारी गरे को छ । पोखरा महानगरपाशलका वडा नां ३२, ज्ञानकञ्जमा
ववश्व ववद्यालयको शैक्षक्षक तथा प्रशासननक भवनहरुको ननमााण काया प्रारम्भ गररएको छ।
•

बजारको माग अनसार प्राववथधक तथा व्यावसानयक शशक्षा प्रदान गना गण्डकी प्राववथधक शशक्षा तथा

व्यावसानयक ताशलम प्रनतरठान सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रनतरठानको लाथग स्थयाङ्जाको फेददखोला
गाँउपाशलकामा १६० रोपनी जग्गा प्राप्त गरी भौनतक पब
ू ााधार ननमााण कायाको तयारी भइरहे को छ।
•

प्रदे शमा ३६ ज्येरठनागररक केन्रको ननमााण र २२ विा केन्रको ममात सम्भारमा सहयोग गररएको
छ।

•

प्रदे शका २७६ ववद्यालयमा कम्प्यिर प्रयोगशालाको स्थथापना, ५ नमना आवासीय ववद्यालय ननमााण,
३१७ ववद्यालयको भवन ननमााण र १५४ ववद्यालयमा ववज्ञान प्रयोगशाला बनाउन सहयोग गररएको
छ।

•
•

नयाँ १० मष्ट्न्दर तथा गम्बा ननमााण गना र ८७ को ममात सम्भार गना सहयोग प्रदान गररएको छ।
मानब सेवा आश्रम कास्थकी, लमजङ,गोरखा र बाग्लङका भवन ननमााण गना सहयोग गररएको छ।

वन तथा वातावरण
•

प्रदे शमा ३,९५२ सामदानयक वन उपभोतता समूह, १,११९ कबशलयती वन उपभोतता समूह र ३४ विा

धाशमाक वन उपभोतता समूह गरी कल ५,105 विा वन उपभोतता समूह रहे का छन ् । यी समूहमाफात
कल ८,६१,००० हेतिर वन क्षेरको सांरक्षण र व्यवस्थथापन भएको छ। वन क्षेरवाि हालसम्म २०,९३,५७४

तयक्रफि काठ, २,८३७ चट्िा दाउरा र ७९,०९० के.ष्ट्ज. जडीबिी उत्पादन गररएको छ।२४ विा समदायमा
आधाररत जडडबिी सांकलन तथा प्रशोधन केन्र स्थथापना भई सञ्चालनमा आएका छन ्।
•

वातावरण सांरक्षण कायाक्रम अन्तगात ११ विा उच्च प्रववथधयतत नसारी स्थथापना भई ७० लाख ४०

हजार ववशभन्न प्रजानतका बबरुवा उत्पादन गरी शहरी पाका, वन क्षेर,हररत पाका,स्थकल क्षेर तथा ननजी
जग्गामा वक्ष
ृ ारोपण गररएको छ । १६८ विा उद्यान तथा वनबादिका र ६२ विा सामदानयक वनमा
पयाापयािनका गनतववथध सञ्चालन गररएको छ ।
•

मानव-वन्यजन्त द्वन्द्व न्यूनीकरणका लाथग नवलपर ष्ट्जल्लाका ववशभन्न स्थथानमा कूल ४,३१३

शमिर ढलानसदहतको मेस वायर फेष्ट्न्सङ ननमााण गररएको छ । ववशभन्न ष्ट्जल्लामा मानव-वन्यजन्त
द्वन्द्व न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतनाका कायाक्रम सञ्चालन गररएको गररएको छ।मानव-वन्यजन्त
व्यवस्थथापन अन्तरगत रु २ करोड ८१ लाख ५८ हजार ७ शय ४६ रुपैँया राहतको रुपमा द्वन्द्व
पीडडतलाई राहत बबतरण गररएको छ।
•

फेवातालको सांरक्षणका लाथग पोखरा महानगरपाशलकासँगको सहकायामा तालको उपल्लो तिीय क्षेरमा

रहे का वेतयानी, लौरुक, अँधेरी र हपान खोलामा ४ विा शसल्िे सन ड्याम ननमााण गररएको छ। प्रदे शका
अन्य जलाधार क्षेरमा ५० भन्दा पोखरीहरु ननमााण तथा ममातसम्भार गररएको छ।बायोइष्ट्न्जननयरीङ
प्रववथध माफात ५० विा पदहरो रोकथाम र व्यवस्थथापन गररएको छ।
•

फेवातालको चार क्रकल्ला ननधाारण गररएको छ।

उद्योग
•

पोखरा महानगरपाशलका वडा नां. ३३ पँडीिार र नवलपरको लोकाहा खोलामा प्रादे शशक औद्योथगक
क्षेर स्थथापनाको प्रकृया अगाडड बढाइएको छ।

•

“एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम” कायाक्रम अन्तगात र्ोर्षणा भएका २३ विा उद्योग ग्राममध्ये

१९ विा उद्योग ग्राममा स्थथानीय तहसँगको साझेदारीमा पूवााधार ननमााणको काया भइरहे को छ ।
थप २० स्थथानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थथापनाको लाथग सम्भाव्यता अध्ययन भइरहे को छ।
पर्यटक
•

ग्रामीण पयािन प्रवद्ाधन र गररवी ननवारणमा योगदान गना ३०८ विा सामदानयक होमस्थिे स्थथापना
गररएको छ । सामदानयक होमस्थिे मा आवद्ध ३,४०२ र्रमा कररब ५,४२५ कोठा तथा ९,६६६ बेड
उपलब्ध छन ्।

•

प्रदे शका १०५ पयािकीय गन्तव्यमा पव
ू ााधार ननमााण तथा सौन्दयाकरण गररएको छ । १०५ क्रक.शम.
पदमागा ननमााण तथा ममात सम्भार गररएको छ।

•

प्रदे श राजधानी पोखराबाि थप प्रमख शहरहरु ववरािनगर, भरतपर, भैरहवा र नेपालगञ्जमा ननयशमत
हवाई सेवा सञ्चालन गना हवाईसेवा प्रदायक सांस्थथाहरुसँग सहजीकरण गररएको छ।

शान्त्ती सुरक्षा
•

प्रदे श सरकारको सांववधान प्रदि अथधकार कायाान्वयन गना आवश्यक पने ४६ ऐन र १० ननयमावली
तजम
ा ा गरी कायाान्वयन गररएको छ।

•

प्रदे शका नागररकहरुको सरक्षा व्यवस्थथालाई प्रभावकारी बनाउन आटनो स्थथायी भवनहरु नभएका २२
इलाका प्रहरी कायाालय ननमााण काया भई रहे को छ।

•

गण्डकी प्रदे श प्रहरी ताशलम केन्रको भौनतक सांरचना ननमााण गरी प्रहरी कमाचारीको भनाा, छनौि र
ताशलमको काया शरु गररएको छ।

•

"गण्डकी समाि-सभ्य समाि" कायाक्रम अन्तगात प्रदे शका ६७ विा माध्यशमक ववद्यालयका कक्षा

9-12 मा अध्ययनरत 18,459 जना ववद्याथीहरुबीच 'हामी सचेत छौँ’ अशभयान सञ्चालन भएको
छ।

द्वन्त्द्व पीडडत व्यजतत तथा पररवारका लागग राहत
•

द्वन्द्व पीडडत व्यष्ट्तत तथा पररवारका लाथग राहत कायाक्रम अन्तगात द्वन्द्व पीडडत २२७ जना
व्यष्ट्ततहरुलाई गोलभेँडा खेती, च्याउखेती र बाख्रापालन ताशलम कायाक्रम सञ्चालन भएको छ।

व्यावसाय जिवन रक्षा किाा
•

कोशभड–१९ ले पयािन, यातायात, कृवर्ष, उत्पादन तथा सेवा क्षेरमा पारे को प्रनतकूल प्रभावलाई
न्यूनीकरण गदै उत्पादन तथा रोजगारी अशभवद्
ृ थध गना उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई ननब्यााजी
कजाा उपलब्ध गराउन साना व्यवसाय जीवन रक्षा कजाा कायाक्रम कायाान्वयनमा ल्याइएको

छ।हालसम्म कररब ७,४०० ननवेदकबाि कररब रु ८ अबाको ऋण माग भएकोमा २०७८ वैशाखसम्म
रु ५अबाको कजाा प्रबाह गना रारि बैङ्कले वाखणज्य बैङ्कलाई स्थवीकृनत ददएको छ।
सुचना प्रबिगध
•

सूचना प्रववथध पाकाको पूवााधार ननमााणको लाथग पोखरा महानगरपाशलका वडा नां. 18 जामनबोिमा
96 रोपनी जग्गा प्राप्त गरी सम्भाव्यता अध्ययनको काया आरम्भ भएको छ।

ववपद व्यावस्थापन
•

ववपद्बाि प्रभाववतको तत्काल खोज, उद्धार र राहत कायाका लाथग ववपद् व्यवस्थथापन कोर्षको रकम
एक करोडबाि वद्
ृ थध गरी पाँच करोड पर्याइएको छ।

•

ववपद् उद्धारकमीको क्षमता अशभवद्
ृ थधका लाथग क्षमता ववकास ताशलम तथा आवश्यक उपकरणको
व्यवस्थथा गररएको छ।

