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दस्क्षण एलसयािी देशर्रूमा सबैभन्त्दा उच्च मदु्रााथफीलत श्रीिांकाको १७.६ प्रलतशत पगु्ने र 
नेपािको ५.८ मा सीलमत र्नुे अनमुान छ।  
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केन्त्द्रीय त्याांक विभागका अनसुार आलथषक िषष २०७८/७९ मा नेपािको कुि गार्षथ्य 
उत्पादन (उत्पादकको मूल्यमा) प्रचलित मूल्यमा रू. ४८ खबष ५१ अबष पगु्न ेप्रारस्म्भक 
अनमुान ररे्को छ भने आलथषक िषष २०७७/७८ को सांशोलधत अनमुान रु. ४२ खबष ७७ अबष 
ररे्को देस्खन्त्छ। 
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आलथषक िषष २०७५/७६ को तिुनामा आलथषक िषष २०७८/७९ मा प्राथलमक क्षेरको 
योगदान २८ प्रलतशतबार् घरे्र २६.८ प्रलतशत पगु्न ेअनमुान छ।त्यथतै दितीय क्षेरको 
योगदान १७.६ प्रलतशत पगु्ने अनमुान छ । प्रदेशको कुि गार्षथ्य उत्पादनमा ततृीय 
क्षेरको योगदान प्रत्येक िषष बढ्दो छ र आलथषक िषष २०७८/७९ मा यो क्षरेको योगदान 
५५.६ प्रलतशत पगेुको देस्खन्त्छ। 
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आलथषक िषष २०७८/७९ गण्डकी प्रदेशको प्रलतव्यस्क्त आम्दानी अमेररकी डिर १ र्जार ४ 
सय ३७ पगेुको छ जबवक कुि नपेािको प्रलतव्यस्क्त आय अमेररकी डिर १ र्जार ३ सय 
७२ ररे्को छ। 

  

सािषजलनक वित्तिः आलथषक िषष २०७४/७५ मा कुि १ अबष २ करोड रूपैयााँ बजेर् विलनयोजन 
भएकोमा आलथषक िषष २०७८/७९ मा कुि बजेर् रू. ३० अबष ५ करोड पगेुको छ। 

 

आलथषक िषष २०७४/७५ मा कुि विलनयोस्जत बजेर्को २३.७ प्रलतशत मार खचष भएको 
देस्खन्त्छ भने त्यसपलछका तीन आलथषक िषषमा बजेर् कायाषन्त्ियनमा क्रमशिः सधुार भई कुि 
विलनयोस्जत बजेर्को ५८ प्रलतशत, ६३.५ प्रलतशत र ७३.५४ प्रलतशत खचष भएको देस्खन्त्छ। 
आलथषक िषष २०७८/७९ को पवर्िो ९ मवर्नामा कुि बजेर्को ३२.२ प्रलतशत खचष भएको 
देस्खन्त्छ। 

 

आलथषक िषष २०७४/७५ मा चाितुफष  विलनयोस्जत बजेर्को १९.८ प्रलतशत र पूाँजीगततफष  
विलनयोस्जत बजेर्को २७.२ प्रलतशत खचष भएकोमा यस प्रिसृ्त्तमा िवृद्ध र्ुाँदै आलथषक िषष 
२०७७/७८ मा चाितुफष  विलनयोस्जत बजेर्को ५६ प्रलतशत र पूाँजीगततफष  विलनयोस्जत 
बजेर्को ८८ प्रलतशत खचष भएको छ। 

 

नेपाि राि बैँकका अनसुार २०७८ चैत मवर्नामा िावषषक लबन्त्दगुत उपभोक्ता मदु्राथफीलत 
७.२८ प्रलतशत ररे्को छ । २०७८ चैत मवर्नामा खाद्य तथा पेयपदाथष समूर् अन्त्तगषत घ्यू 
तथा तेि, दगु्ध पदाथष तथा अण्डा, दाि तथा गेडागडुी र सतुीजन्त्य पदाथष उपसमूर्को मूल्यिवृद्ध 
क्रमशिः २८.३६ प्रलतशत, ११.५६ प्रलतशत, १०.५३ प्रलतशत र ८.९१ प्रलतशत ररे्को छ। 

 

वित्तीय क्षरेिः आलथषक िषष २०७८/७९ मा प्रदेशको कुि गार्षथ्य उत्पादनमा वित्तीय क्षेरको 
योगदान ६.६ प्रलतशत पगेुको छ।  

 

गण्डकी प्रदेशका सबै पालिकार्रूमा बैंकको पर्ुाँच पगेुको छ।२०७८ को चैत मसान्त्तसम्ममा 
गण्डकी प्रदेशका ११ स्जल्िामा क, ख र ग िगषका गरी कुि ८ सय १८ बैंकका शाखार्रू 
ररे्का छन ्। जसमध्ये क िगषका बैंकका शाखार्रू ५ सय ९६, ख िगषका बैंकका शाखार्रू 
१ सय ८७ र ग िगषका बैंकका शाखार्रू ३५ ररे्का छन।्यस आधारमा प्रदेशको प्रलतशाखा 
औसत जनसांख्या ३ र्जार ३१ र्नु आउाँछ जबवक कुि नेपािको प्रलतशाखा औसत जनसांख्या 
४ र्जार ६ सय ३२ ररे्को छ। 
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गण्डकी प्रदेशमा ररे्का विलभन्न बैंक तथा वित्तीय सांथथार्रूबार् २०७८ पसु मसान्त्तसम्म रू. 
३ खबष ५० अबष ७४ करोड कजाष िगानी भएको छ।कुि कजाष िगानीमध्ये उपभोग्य कजाष 
सबैभन्त्दा बढी २७.६ प्रलतशत, थोक तथा खदु्रा लबके्रता शीषषकमा १७.९ प्रलतशत, कृवष तथा 
िन सम्बन्त्धीमा ८.३ प्रलतशत, लनमाषण क्षेरमा ८ प्रलतशत, तथा पयषर्न क्षेरमा ५.८ प्रलतशत 
कजाष िगानी भएको देस्खन्त्छ। 

 

गण्डकी प्रदेशका विलभन्न स्जल्िाका बैंकर्रुमा भएको लनक्षेप सांकिन तथा बैंकर्रूबार् भएको 
कजाष प्रिार् प्रथततु गररएको छ।आलथषक िषष २०७८/७९ को चैर मसान्त्तमा प्रदेशका ११ 
स्जल्िामा कुि रु. १ खबष २८ अबष  ९३ करोड लनक्षेप सांकिन भएकोमा प्रिार्मा ररे्को 
कुि कजाष रू. ३ खबष ४५ अबष ५२ करोड देस्खन्त्छ।स्जल्िागत रुपमा लनक्षपे सांकिन 
सबैभन्त्दा बढी काथकी स्जल्िामा (५०.५७ प्रलतशत) र सबैभन्त्दा कम मनाङ स्जल्िामा 
(०.३१ प्रलतशत) ररे्को छ। 

 

गण्डकी प्रदेशमा उत्पादक, उपभोक्ता, वित्तीय, बर्उुदे्दश्यीय, र सेिाको क्षेरमा गरी कुि २  

र्जार ६६१ सर्कारी सांथथा ररे्का छन ्। सांिग्नताको दृवििे प्रदेशको कुि जनसांख्याको 
झण्डै ४७ प्रलतशत जनसांख्या सर्कारीमा आिद्ध ररे्को देस्खन्त्छ, जसमा मवर्िा ५७.५ प्रलतशत 
र परुुष ४२.५ प्रलतशत ररे्का छन।् 

 

२०७५ फागनुको तिुनामा २०७८ फागनुसम्ममा गण्डकी प्रदेशका विलभन्न स्जल्िार्रूमा 
बीमा कम्पनीका शाखार्रूमा ६४ प्रलतशतभन्त्दा बढीिे िवृद्ध भई कुि शाखा सांख्या ३ सय 
६८ पगेुको छ।यीमध्ये जीिन बीमा कम्पनीका शाखा २ सय ३१ र लनजीिन बीमा 
कम्पनीका शाखा १३७ ररे्का छन।् 

 

कृवष, िन, भउूपयोग तथा िातािरणिः गण्डकी प्रदेशको कुि गार्षथ्य उत्पादनमा कृवष तथा 
िन क्षेरको योगदान आलथषक िषष २०७५/७६ र २०७६/७७ को यथाथष मूल्यमा रू. ८१ 
अबष ३३ करोड, र रू. ८३ अबष ५४ करोड ररे्को तथा आलथषक िषष २०७७/७८ को 
सांशोलधत अनमुान ८७ अबष ७४ करोड रूपैयााँ र आलथषक िषष २०७८/७९ को प्रारस्म्भक 
अनमुान रू. ९४ अबष ७९ करोड ररे्को छ।  

 

गण्डकी प्रदेशमा कुि ३ िाख ७० र्जार रे्क्र्र खेतीयोग्य जलमन भएकोमा २ िाख ७२ 
र्जार रे्क्र्रमार लसञ्चाई योग्य ररे्को छ।यसमध्ये र्ािसम्म १ िाख ३७ र्जार ८५० 
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रे्क्र्र जलमन (३७.२६ प्रलतशत) मा मार लसाँचाइ सवुिधा पगेुको छ।िषैभरी लसाँचाइ सवुिधा 
पगेुको जलमन ६९ र्जार ३ सय १६ रे्क्र्र (१८.७३ प्रलतशत) ररे्को छ।  

 

आलथषक िषष २०७७/७८ को तिुनामा २०७८/७९ मा खाद्यिािी, दिर्न बािी, तरकारी तथा 
फिफूिको उत्पादन घरे्को देस्खन्त्छ।उत्पादनका साथै यी बािीको खेती गररएको जलमनको 
क्षेरफि पलन घरे्को छ। 

 

आलथषक िषष २०७७/७८ मा प्रदेशभरमा १ िाख २२ र्जार ९ सय ८५ क्षेरफिमा धान 
खेती गररएको र ४ िाख ३१ र्जार ५६ मेविक र्न धान उत्पादन भएकोमा आलथषक िषष 
२०७८/७९ मा धान खेती भएको क्षेरफि १ िाख ८ र्जार ५ सय ७७ रे्क्र्र र धान 
उत्पादन ४ िाख ५ र्जार ८ सय ६३  मेविक र्न देस्खन्त्छ।दिर्न बािी िगाइएको 
जमीन र दिर्न उत्पादन पलन अस्घल्िो िषषको तिुनामा आलथषक िषष २०७८/७९ मा घरे्को 
देस्खन्त्छ। 

 

गण्डकी प्रदेश सरकारिे मखु्यमन्त्री जििाय ुनमूना कृवषगाउाँ कायषक्रम, जग्गा चक्िािन्त्दी 
कायषक्रम, कोल्ड थर्ोर, कोल्ड रुम लनमाषणिगायतका विलभन्न कृषक िस्क्षत कायषक्रमर्रू 
सञ्चािन गरेको छ। 

 

गण्डकी प्रदेशको कुि क्षरेफि मध्ये ८ र्जार १ सय ४६ िगष वकिोलमर्र अथाषत ३७.८ 
प्रलतशत भ–ूभाग िनजङ्गििे ढाकेको छ भने ९.६ प्रलतशत भ–ूभाग बरु्ट्यानिे ढाकेको छ। 
प्रदेशको कुि िनक्षेर मध्ये २९ प्रलतशत िन ३ र्जार ८ सय ४४ सामदुावयक िन उपभोक्ता 
समूर्िे व्यिथथापन गरेका छन।् 

 

गररबी लनिारण श्रम तथा रोजगारीिः गण्डकी प्रदेशमा र्ाि १४.९१ प्रलतशत जनता लनरपके्ष 
गररबीको रेखामनुी, २६.१ प्रलतशत जना मानिीय गररबीको रेखामनुी र १४.२ प्रलतशत जनता 
बर्आुयीलमक गररबीमा ररे्का छन।्  

 

गण्डकी प्रदेशको लगनी कोवफलसयन्त्र् ०.३७ ररे्को छ जर्ााँकी समग्र नेपािको लगनी 
कोवफलसयन्त्र् ०.३१ ररे्को छ।लगनी कोवफलसयन्त्र्िे आयमा असमानता देखाउाँछ।गण्डकी 
प्रदेशमा कुि उपभोगमा जनसङ्खख्याको तल्िो ४० प्रलतशतको वर्थसा िगभग १८.९ प्रलतशत 
मार ररे्को छ।  
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गण्डकी प्रदेशमा कुि १ िाख ६ सय ८४ व्यिसावयक प्रलतष्ठानर्रू ररे्का छन।्यी 
व्यिसावयक प्रलतष्ठानर्रूिे लसजषना गने  रोजगारीको आधारमा थोक तथा खदु्रा व्यापारिे 
२९.९३ प्रलतशत, स्शक्षािे १८.३६ प्रलतशत, आिास तथा भोजनिे १३.७ प्रलतशत तथा 
उत्पादनमूिक उद्योगिे ११.४३ प्रलतशत योगदान पाुयाषएको छ। 

 

आलथषक िषष २०७८/७९ मा ८१ पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कायषक्रम अन्त्तगषत १ र्जार 
६ सय १४ आयोजना सञ्चािन भएका छन।्यी आयोजनार्रूमा १४ र्जार २ सय ७४ जना 
रोजगारीमा सांिग्न छन ्भने औसत रोजगार ददन ७३ ररे्को छ। 

 

नेपाि श्रमशस्क्त सिेक्षण, २०७५ का अनसुार गण्डकी प्रदेशमा कुि १८ िाख ६८ र्जार 
काम गने उमेरका जनसांख्या भएकोमा परुुष ७ िाख ७० र्जार र मवर्िा १० िाख ९८ 
र्जार ररे्का छन।्प्रदेशमा बेरोजगारी दर ९ प्रलतशत ररे्को छ भने श्रम सर्भालगता दर 
३५.७ प्रलतशत ररे्को छ जसमा मवर्िा श्रम सर्भालगता दर २६.५ र परुुष श्रम सर्भालगता 
दर ४८.८ प्रलतशत ररे्को छ। 

 

आलथषक िषष २०७८/७९ मा प्रदेशका ११ स्जल्िाबार् चाि ुआलथषक िषषको साउनदेस्ख 

चैतसम्ममा श्रमको िालग विदेस्शने यिुार्रूको सांख्या ६७ र्जार २ सय ३१ पगेुको छ जसमा 
परुुष ६३ र्जार ७ सय ८७ र मवर्िा ३ र्जार ४ सय ४४ ररे्का छन।् 

 

श्रमशस्क्त सिेक्षण २०७५ का अनसुार गण्डकी प्रदेशको औसत बेरोजगारी दर ९ प्रलतशत 
ररे्को छ।सिेक्षणिे प्रदेशको मवर्िा बेरोजगारी ८.४ प्रलतशत र परुुष बेरोजगारी ९.४ 
प्रलतशत देखाएको छ।त्यथतै उमेर समूर् अनसुार १५ िषष देखी २४ िषष उमेर समूर्का 
मवर्िा तथा परुुषको बेरोजगारी दर उच्च देस्खन्त्छ। 

 

जिस्रोत, ऊजाष, लसाँचाइ तथा खानेपानीिः ‘उज्यािो गण्डकी प्रदेश’ कायषक्रम अन्त्तगषत राविय 
प्रशारण िाइन तथा निीकरणीय उजाषमाफष त प्रदेशका ५ िाख ७७ र्जार ६ सय ८२ 
घरधरुीमध्ये ५ िाख ७४ र्जार ७ सय ९८  (९९.५ प्रलतशत) घरपररिारमा विद्यतुको पर्ुाँच 
पगेुको छ।प्रदेश सरकार गठन र्ुाँदा राविय प्रसारण िाइनमाफष त विद्यतुमा पर्ुाँच प्राप्त पररिार 
८२.२ प्रलतशत ररे्कोमा र्ाि िवृद्ध भई ९५.६८ प्रलतशत पगेुको छ। 

  

आलथषक िषष २०७६/७७ मा गण्डकी प्रदेशमा कुि ३ िाख ८० र्जार ५ सय ७९ ररे्कोमा 
आलथषक िषष २०७८/७९ चैतसम्ममा ४ िाख १२ र्जार ४ सय ४९ ग्रार्क पगेुका छन।् 
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गण्डकी प्रदेशका विलभन्न स्जल्िार्रुमा आलथषक िषष २०७६/७७ मा ४२ करोड ९६ िाख 
वकिोिार् भन्त्दा बढी विद्यतु वितरण भएकोमा आलथषक िषष २०७८/७९ चैरसम्ममा ५ करोड 
११ िाख वकिोिार् भन्त्दा बढी विद्यतु वितरण भएको छ। 

 

आलथषक िषष २०७७/७८ मा प्रालधकरणिे रु. ४४ करोड ४६ िाख सांकिन गरेकोमा 
आलथषक िषष २०७८/७९ को चैर मसान्त्तसम्मा रू. ५२ करोड ७० िाख सांकिन गरेको 
छ। 

 

गण्डकी प्रदेशमा कुि ३ िाख ७० र्जार रे्क्र्र खेतीयोग्य जलमन भएकोमा २ िाख ७२ 
र्जार रे्क्र्रमार लसञ्चाई योग्य ररे्को छ । यसमध्ये र्ािसम्म १ िाख ३७ र्जार ८५० 
रे्क्र्र जलमन (३७.२६ प्रलतशत) मा मार लसाँचाइ सवुिधा पगेुको छ।िषैभरी लसाँचाइ सवुिधा 
पगेुको जलमन ६९ र्जार ३ सय १६ रे्क्र्र (१८.७३ प्रलतशत) ररे्को छ।  

 

गण्डकी प्रदेशमा आधारभतू खानेपानीमा पर्ुाँच पगेुका जनसांख्या ९३.७५ प्रलतशत ररे्को छ । 
प्रदेश सरकारिे घोषणा गरेको एक घर एक धारा खानेपानी उपिधध गराउने कायषक्रम 
अन्त्तगषत र्ािसम्म ४ सय २२ सम्पन्न आयोजनाबार् ९३ र्जार ८ सय १८ घरधरुीमा लनजी 
धारा जडान भई ४ िाख ७१ र्जार ६ सय ८२ जनसांख्या िाभास्न्त्ित भएका छन।्   

 

भौलतक पूिाषधार, यातायात तथा सञ्चारिः आलथषक िषष २०७८/७९ चैरसम्ममा कािोपरे 
गररएको सडक ६८० वकिोलमर्र, ग्रािेि सडक १ र्जार २ सय ५८ वकिोलमर्र र कच्ची 
सडक ९ र्जार ५ सय ९६ वकिोलमर्र गरी कुि सडक ११ र्जार ४ सय ९४ वकिोलमर्र 
ररे्को छ। 

 

गण्डकी प्रदेशमा र्ाि पााँच विमानथथि ररे्का छन ्भने एक लनमाषणाधीन अिथथामा ररे्को छ । यी 
विमानथथिमध्ये २ िर्ामा रनिे कािोपरे गररएको छ र लनयलमत उडान र्नु ेगछष । प्रदेशमा एउर्ा 
केििकार सञ्चािनमा ररे्को छ। 

आलथषक िषष २०७६/७७ मा २९ र्जार ७ सय ५, आलथषक िषष २०७७/७८ मा ४९ र्जार 
९५ र आलथषक िषष २०७८/७९ को पवर्िो ८ मवर्नामा १९ र्जार ६५ सिारी साधनर्रु 
दताष भएको त्याांक छ।यी सिारी साधनर्रूमा मोर्र साइकिको सांख्या सबैभन्त्दा धेरै छ। 
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गण्डकी प्रदेशमा आलथषक िषष २०७७/७८ सम्ममा प्रदेशका ११ स्जल्िामा कुि २९० 
प्ररपलरका दताष भई सञ्चािनमा ररे्का छन।्कुि २९० प्ररपलरका मध्ये साप्तावर्क १७६, 

दैलनक ५७, पास्क्षक २४, मालसक १९ र बााँकी िैमालसक, रैमालसक र अन्त्य ररे्का छन।् 

 

प्रदेशमा कुि ४४ र्जार ४ सय ७६ ल्यान्त्डिाइन प्रयोगमा छन ्भने फाइिर रु् द र्ोम सेिा 
लिनेको सांख्या २६ र्जार ८ सय ३० ररे्को छ।त्यथतै नेपाि रे्लिकमको एलडएसएि 
इन्त्र्रनेर् सेिा लिनेको सांख्या १७ र्जार २ सय ९४ ररे्को छ। 

 

उद्योग, िास्णज्य तथा पयषर्निः गण्डकी प्रदेशको कुि गार्षथ्य उत्पादनमा उत्पादनमूिक 
उद्योगको योगदान चार प्रलतशतभन्त्दा न्त्यून छ। 

 

आलथषक िषष २०७८/७९ सम्म गण्डकी प्रदेशमा दताष भई सञ्चािनमा ररे्का कुि उद्योग 
सांख्या ७ सय ९८ ररे्का छन।् जसमा कुि िगानी रु. ५ खबष ४८ अबष र प्रथतावित 
रोजगारी ३८ र्जार ५ सय २ पगेुको छ । यी उद्योगर्रूमा सबैभन्त्दा धेरै पयषर्नसाँग 
सम्बस्न्त्धत २ सय ७६, उत्पादनमिुक उद्योग १ सय ८३, उजाषमूिक १ सय ४० र अन्त्य 
प्रकारका उद्योग ररे्का छन।् 

 

आलथषक िषष २०७८/७९ फागनुसम्ममा साना उद्योग ३ सय ७७, मझौिा उद्योग २९ तथा 
ठूिा उद्योग ४६ गरी कुि ४ सय ५२ विदेशी िगानीका उद्योगर्रू सञ्चािनमा ररे्का छन।् 

 

आलथषक िषष २०७५/७६ मा १० र्जार ८ सय ३२ कम्पनीर्रू दताष भएकामा आलथषक िषष 
२०७८/७९ को चैतसम्ममा यो सांख्या १५ र्जार ७ सय २४ पगेुको छ। 

 

गण्डकी प्रदेशमा तारे र मझौिा गरी ६५६ पयषर्क थतरीय र्ोरे्ि छन ्। यी र्ोरे्िर्रूमा ६ 
र्जार ९१४ कोठा र १४ र्जार ९५० शैय्या उपिधध छन।्त्यथतै प्रदेशमा ६,८८५ साना 
र्ोरे्ि र रेथरु्रेन्त्र्र्रू छन ्। प्रदेशमा सञ्चािनमा ररे्का कररब २८१ िर्ा र्ोमथरे्र्रूमा 
दैलनक २१ सय भन्त्दाबढी शैय्या उपिव्ध छन ्। प्रदेशमा बाह्य ४ िाख र आन्त्तररक ६ 
िाख गरी िावषषक १० िाख पयषर्किे भ्रमण गदषछन। 

 

स्शक्षािः आलथषक िषष २०७८/७९ सम्मको गण्डकी प्रदेशको कुि गार्षथ्य उत्पादनमा स्शक्षा 
क्षेरको योगदान ८.७ प्रलतशत ररे्को छ।  
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स्शक्षा, सांथकृलत, विज्ञान प्रविलध तथा सामास्जक विकास मन्त्रािय, गण्डकी प्रदेशिे २०७८ मा 
साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा गररसकेको छ।मन्त्राियको प्रलतिेदनका अनसुार प्रदेशको औसत 
साक्षरता प्रलतशत ९६.५७ प्रलतशत ररे्को छ भने प्रदेशका ११ िरै् स्जल्िाका साक्षरता ९५ 
प्रलतशतभन्त्दा उच्च छ। 

 

शैस्क्षक िषष २०७४/७५ मा गण्डकी प्रदेशमा कुि विद्यािय सांख्या ४ र्जार ६ सय ७ 
ररे्कोमा शैस्क्षक िषष २०७८/७९ मा विद्याियको सांख्या ३ र्जार ९ सय ८७ ररे्को छ।  

 

आधारभतू तर्को तिुनामा माध्यलमक तर्मा खदु भनाषदर न्त्यून ररे्को छ । र्रेक तर्मा 
अस्घल्िो िषषको तिुनामा खदु भनाषदरमा सधुार आएको देस्खन्त्छ।अन्त्य तर्को तिुनामा 
माध्यलमक तर् (११–१२) को खदु भनाषदर ज्यादै न्त्यून ररे्को छ। 

 

प्रदेशमा कुि ५२ धालमषक विद्याियर्रूमध्ये १७ गरुुकुि, २५ गमु्बा विद्यािय तथा १० 
मदरसा ररे्का छन ्। यी विद्याियर्रूमा विलभन्न तर्मा गरी १ र्जार७४ छारा र ३ र्जार 
३ सय ४६ छार गरी कुि ४ र्जार ४ सय २० विद्याथी अध्ययनरत छन।् 

 

गण्डकी प्रदेशमा २ विश्व विद्यािय, १६ आांलगक क्याम्पस ८३ सामदुावयक क्याम्पस तथा ५२ 
लनजी गरी कुि १५३ उच्चशैस्क्षक सांथथार्रू ररे्का छन।्शैस्क्षक िषष २०७८ मा प्रदेशका 
विलभन्न उच्च शैस्क्षक सांथथार्रूमा अध्ययनरत कुि ३७ र्जार ६ सय २५ विद्याथीमध्ये १४ 
र्जार ८ सय ९७ छार र २२ र्जार ७ सय २८ छारा ररे्का छन ्सांकायगत रुपमा रे्दाष 
सबैभन्त्दा धेरै व्यिथथापन सांकायमा, त्यसपलछ स्शक्षाशास्त्र, मानविकी, स्चवकत्साशास्त्रमा 
अध्ययनरत विद्याथी ररे्का छन।् 

 

गण्डकी प्रदेशमा प्राविलधक स्शक्षा तथा व्यिसावयक तालिम पररषदबार् सम्बन्त्धन प्राप्त गरी 
सञ्चालित सांथथार्रू कुि १०७ ररे्कामा आांलगक थकुिर्रू १२, सामदुावयक विद्याियमा 
प्राविलधक स्शक्षा सांञ्चालित सांथथार्रु ५६, सम्बन्त्धन प्राप्त सांथथार्रू ३६ र बााँकी ३ सािषजलनक 
लनजी सामदुावयक साझेदारी अन्त्तगषत सञ्चालित छन।् 

 

थिाथ्य सेिािः आलथषक िषष २०७८/७९ को पवर्िो आठ मवर्नामा अन्त्तरांग सेिा लिने लबरामी 
८८ र्जार ३ सय ७५ जना ररे्का छन ्भने अथपतािबार् बवर्रांग थिाथ्य सेिा लिने २५ 
िाख ७२ र्जार १ सय १८ जना र आकस्थमक सेिा लिने २ िाख ३६ र्जार ४ सय ५२ 
जना ररे्का छन।्  
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आलथषक िषष २०७८/७९ को माघसम्ममा प्रदेश भरका ९ मवर्नादेस्ख ५ िषषसम्मका १६ 
र्जार ५ सय १४ बािबालिकािे दादरुा रूिेिा खोप िगाएका छन।्आलथषक िषष 
२०७८/७९ को माघसम्म १३ र्जार २२ सय ८  जना बािबालिकार्रूिाई पोलियो खोप 
खिुाउने कायषक्रम सम्पन्न भएको छ। 

 

कोलभड–१९ मर्ामारीका समयमा प्रदेशका ११ स्जल्िामा गरी कुि १ िाख १ र्जार ९ 
सय ५८ जना कोलभड सांक्रलमत भएको त्याांक छ यसमध्ये सबैभन्त्दा धेरै काथकी स्जल्िामा 
४३ र्जार ४ सय ५८ जना र सबैभन्त्दा कम मनाङ स्जल्िामा १ सय ८६ जना सांक्रलमत 
भएका लथए। 

  

गण्डकी प्रदेशमा कोलभड–१९ मर्ामारीका कारण मतृ्य ुर्नुेको कुि सांख्या १ र्जार ४ सय 
६६ ररे्कोमा सबैभन्त्दा धेरै काथकी स्जल्िाबार् ६ सय ४० जना र सबैभन्त्दा कम  मनाङ 
स्जल्िाबार् २ जना ररे्का छन।्  

 

गण्डकी प्रदेशका ११ िरै् स्जल्िार्रूमा थिाथ्य बीमाको सेिा विथतार भैसकेको छ। 
२०७८ फागनुसम्ममा  प्रदेशका सबै स्जल्िाका गरी कुि २ िाख २० र्जार ८ सय २२ 
पररिार तथा ती पररिारका कुि ६ िाख ४६ र्जार २ सय ५९ सदथयिे बीमा गराएको 
त्याांक छ। 

 

मवर्िा, बािबालिका तथा शास्न्त्त सरुक्षािः गण्डकी प्रदेशको िैंलगक विकास सूचाांक ०.८९६ र 
िैंलगक असमानता सूचाांक ०.४६० ररे्को छ। 

 

प्रदेशमा आफ्नो नाममा घर जग्गा दबैु र्नुे मवर्िार्रू १२.३ प्रलतशत र जग्गा मार र्नुे 
मवर्िार्रू ८.९ प्रलतशत छन।्समग्रमा, घर जग्गा जथता सम्पस्त्त आफ्नो नाममा र्नुे 
मवर्िाको अनपुात २१.९ प्रलतशत ररे्को छ।गण्डकी प्रदेशका ८५ थथानीय तर्मा लनिाषस्चत 
कुि ३ र्जार ९ सय ३४ सदथय तथा पदालधकारीमध्ये ४१ प्रलतशत मवर्िार्रू लनिाषस्चत 
भएका लथए। त्यसैगरी ६० सदथयीय प्रदेश सभामा लनिाषस्चत र समानपुालतक गरी ३३.३३ 
प्रलतशत मवर्िाको प्रलतलनलधत्ि ररे्को छ। 

 

गण्डकी प्रदेशमा १६.१ प्रलतशत बािबालिका श्रममा िाग्न िाध्य छन।्खतरापूणष क्षेरमा 
कायषरत बािश्रलमक गण्डकी प्रदेशमा ३.१ प्रलतशत ररे्को छ। 
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नेपाि जनथिाथ्य सिेक्षण २०१६ अनसुार गण्डकी प्रदेशमा अझै पलन ५ िषषमलुनका 
बािबालिकार्रूमा २९ प्रलतशत पडु्कोपना, ६ प्रलतशतमा ख्याउरे्पना, १५ प्रलतशत कमतौि र ४६ 

प्रलतशतमा रक्तअल्पता ररे्को छ। 

 

सशुासन, िैंलगक उत्तरदायी बजेर् तथा जििाय ुपररितषनिः प्रदेश थथापना भएदेस्ख आलथषक िषष 
२०७७/७८ सम्ममा गण्डकी प्रदेश सभािे विकास, सशुासन र िोकतन्त्रको सदुृढीकरणका 
िालग ५० िर्ा कानून लनमाषण गरेको छ। त्यथतै र्ािसम्म १२ लनयम, २ नीलत (प्रदेश स्शक्षा 
नीलत, २०७८, प्रदेश थिाथ्य नीलत २०७८), ३० लनदेस्शका तयार गरी िागू गररसकेको छ । 

 

प्रदेश िोकसेिा आयोग, गण्डकी प्रदेश, पोखराअन्त्तगषत चाि ुआलथषक िषषमा कुि १ र्जार ४ 
सय ६ पदका िालग विज्ञापन गररएकोमा १ िाख ८१ र्जार १ सय १२ दरखाथत प्राप्त भई 
र्ािसम्म ८ सय ८८ जनािाई लसफाररस गररएको छ।  

 

आलथषक िषष २०७६/७७ देस्ख २०७८/७९ सम्म मवर्िािाई ५० प्रलतशत िा सोभन्त्दा बढी 
िाभ पगु्ने वक्रयाकिाप अनसुारको बजेर्को वर्थसा क्रमशिः ६६.० प्रलतशत, ५४.३ प्रलतशत र 
४८.२ प्रलतशत ररे्को देस्खन्त्छ। 

 

आलथषक िषष २०७६/७७ देस्ख २०७८/७९ सम्म जििाय ुपररितषनमा प्रत्यक्ष िाभ र्नुे बजेर् 
क्रमशिः ५४ प्रलतशत, ४८ प्रलतशत र ३८ प्रलतशत देस्खन्त्छ। 

 

विविधिः प्रदेश सरकार विरुद्ध २०७८/७९ फागनु मसान्त्तसम्म परेका ८४ मदु्दामध्ये सिोच्च 
अदाितमा ५७, उच्च अदाित पोखरा तथा बागिङु इजिासमा गरी २६ र काथकी स्जल्िा 
अदाितमा एक मदु्दा ररे्का छन।्र्ािसम्म २३ मदु्दा फैसिा भएका छन ्भने ६१ मदु्दा 
अदाितमा विचाराधीन ररे्का छन।् 

 

एक थथानीय तर्, एक खेि मैदानको नीलतअनरुुप ५६ गाउाँपालिकामा खेि मैदान र २० 
नगरपालिकामा रांगशािा लनमाषणका  िालग अनदुान उपिधध गराइएको छ।  

 

प्रदेश सरकारको स्रोतबार् ८० र नेपाि सरकारबार् प्राप्त सशतष बजेर्बार् ४० िर्ा गरी 
जम्मा १२० िर्ा खेि पूिाषधारको लनमाषण र थतरोन्नलत  गररएको छ। 

 

प्रदेश विकासको िक्ष्य, प्राथलमकता र रणनीलतर्रू समेवर्एको आधारपर र प्रथम पञ्चिषीय 
योजना (आलथषक िषष २०७६/७७–२०८०/८१) तयार गरी कायाषन्त्ियनमा ल्याइएको छ।  
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नेपाि सरकारिे प्रलतिद्धता जनाएको सांयकु्त रािसांघीय ददगो विकासका िक्ष्यर्रूिाई 
आन्त्तररकीकरण गदै गण्डकी प्रदेश सरकारको सन ्२०३० सम्मको ददगो विकास िक्ष्यका 
मागषस्चर समेवर्एको “ददगो विकासका िक्ष्यर्रू: गण्डकी प्रदेशको आधार त्याांक प्रलतिेदन” र 
“ददगो विकास िक्ष्यको आधार िषष प्रलतिेदन” प्रकाशन गररएको छ।   
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१. समग्र आर्थिक स्थथर्ि 
१.१ विश्व अथििन्त्र 
कोर्िड–१९ महामारीका कारण  सन२्०२० देस्ि नै  विश्व अथििन्त्र संकुस्िि हनु पगु्यो। 
महामारीका कारण न्त्यून आय िएका मलुकुहरुका साथै विकर्सि मलुकुहरूको अथििन्त्र पर्न 
िलायमान हनु सकेन।जसका कारण उत्पादनमा संकुिन एिं रोजगारीका अिसरहरु न्त्यून हनु 
गई आम मार्नसको जीिन कष्टकर हनु पगु्यो।  
कोर्िड-१९ महामारीका कारण विश्व अथििन्त्रको िवृिदर सन२्०२० मा ३.१ प्रर्िशिले 

ऋणात्मक रहेकोमा सन२्०२१ मा ६.१ प्रर्िशिले सकारात्मक हनु पगेुको छ।कोर्िड-१९ 

विरुिको िोपको विकासको कारण कोर्िड-१९को महामारीबाट प्रिाविि अथििन्त्रको पनुरुत्थान 
हुुँदै गदाि रुस-यकेु्रन यिुका कारण पनुः विश्व अथििन्त्र संकुस्िि हनु गई विश्वको आर्थिक िवृिदर 
३.६ प्रर्िशिमा सीर्मि हनुे प्रक्षेपण अन्त्िराविय मदु्राकोषले गरेको छ।डलरको मूल्यमा िएको 
बढोत्तरी र आपूर्िि शंृ्िलामा आएको पररिििनको कारण पेट्रोर्लयम पदाथि र िाद्यिथिमुा िएको 
मूल्यिवृिले विश्वका मूलिः कम आय िएका मलुकुहरुमा थप समथया सजृना िएको 
छ।अिःयिुको कारण अर्िकांश देशहरुमा आपूिी शृ्ङ्खलामा अिरोि मार नआई मदु्रास्थिर्िको 
स्थथिी देिापरेबाट विश्व अथििन्त्र पनुः संकटिर्ि  उन्त्मिु िएको पाइन्त्छ।  
विश्वको मदु्राथर्ीर्ि सन२्०२२ मा ५.७ प्रर्िशि पगेुकोमा न्त्यून आय िएका विकासस्शल देशको 
मदु्राथर्ीर्ि १३.९ प्रर्िशिसम्म पगु्ने प्रक्षेपण छ।अन्त्िराविय मदु्रा कोषका अनसुार दस्क्षण 
एर्सयाली देशहरुमा सबैिन्त्दा उच्ि मदु्राथर्ीर्ि श्ीलंकाको १७.६ प्रर्िशि पगु्ने र नेपालको 
५.८ मा सीर्मि हनुे अनमुान छ।  
१.२ राविय अथििन्त्र 
कोर्िड-१९ महामारीको प्रिाि क्रमशः कम हुुँदै गएको अिथथामा नेपाली अथििन्त्रको पर्न 

पनुरुत्थान हुुँदै गएको छ।उजाि क्षेरको विथिार उत्साहप्रद रहेकाले आर्थिक िषि २०७८/७९ 

मा नेपालको अथििन्त्र ५.८४ प्रर्िशिले विथिार हनुे अनमुान रहेको छ।यस आर्थिक िषिमा 
कृवष क्षेरको कुल मूल्य अर्ििवृि २.३० प्रर्िशि िथा गैह्रकृवष क्षेरको कुल मूल्य अर्ििवृि 
६.८८ प्रर्िशि हनुे अनमुान छ।आर्थिक िषि २०७८/७९ मा प्रर्िव्यस्ि कुल गाहिथ्य उत्पादन 

(प्रिर्लि मूल्यमा) १२.३ प्रर्िशिले बढेर रु. १ लाि ६४ हजार ५ सय ९८ रहन ेअनमुान 
छ। 
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१.३ गण्डकी प्रदेशको अथििन्त्र 
केन्त्द्रीय ि्यांक वििागको अनसुार आर्थिक िषि २०७८/७९ मा नेपालको कुल गाहिथ्य उत्पादन 
(उत्पादकको मूल्यमा) प्रिर्लि मूल्यमा रु. ४८ िबि ५१ अबि पगु्न ेप्रारस्म्िक अनमुान रहेको 
छ िन ेआर्थिक िषि २०७७/७८ को संशोर्िि अनमुान रु. ४२ िबि ७७ अबि रहेको छ। 
आर्थिक िषि २०७५/७६ को यथाथि मूल्यमा नेपालको कुल गाहिथ्य उत्पादन रु. ३८ िबि ५८ 
अबि रहेको र्थयो िने  आर्थिक िषि २०७६/७७ मा ३८ िबि ८८ अबि रहेको र्थयो।त्यसैैगरी 
गण्डकी प्रदेशको आर्थिक िषि २०७८/७९ को कुल गाहिथ्य उत्पादन रु ४ िबि ३१ अबि पगु्न े
प्रारस्म्िक अनमुान छ िन ेआर्थिक िषि २०७७/७८ को संशोर्िि अनमुान रु. ३ िबि ८० अबि 
र आर्थिक िषि २०७६/७७ को यथाथि मूल्यमा रु. ३ िबि ४९ अबि रहेको देस्िन्त्छ (अनसूुिी 
१.१)।आर्थिक िषि २०६७/६८ को आिारििू मूल्यमा देशको कुल गाहिथ्य उत्पादन रु. २५ 
िबि २० अबि र गण्डकी प्रदेशको कुल गाहिथ्य उत्पादन रु. २ िबि २५ अबि रहेको छ  
(अनसूुिी १.२)।आर्थिक िषि २०७८/७९ मा नपेालको कुल गाहिथ्य उत्पादनमा गण्डकी 
प्रदेशको योगदान ८.९ प्रर्िशि हनुे देस्िन्त्छ िने यस प्रदेशको कुल गाहिथ्य उत्पादनको िवृिदर 
६.१७ हनुे अनमुान छ (अनसूुिी १.३)। 
िार्लका १.१: नेपाल िथा गण्डकी प्रदेशको कुल गाहिथ्य उत्पादन िथा गण्डकी प्रदेशको 

योगदान 

वििरण 
आर्थिक िषि 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८* २०७८/७९** 
नेपालको कुल गाहिथ्य उत्पादन (उत्पादकको मूल्यमा) (रु. दश 
लाि) 

३८५८९३१ ३८८८७०४ ४२७७३०२ ४८५१६२५ 

गण्डकी प्रदेशको कुल गाहिथ्य उत्पादन (उत्पादकको मूल्यमा) 
(रु. दश लाि) 

३४०८२७ ३४९५४५ ३८०४५३ ४३१८०२ 

नेपालको कुल गाहिथ्य उत्पादन (आिारििू मूल्यमा) (रु. दश 
लाि) 

 २०५८१४९ २१३६९९३ २२५४३१४ 

गण्डकी प्रदेशको कुल गाहिथ्य उत्पादन (आिारििू मूल्यमा) 
(रु. दश लाि) 

 १८४३७५ १९०९४० २०१८४८ 

कुल गाहिथ्य उत्पादनको िृविदर (उपिोिाको मूल्यमा) ६.९३ -०.७१ ३.७३ ६.१७ 
देशको कुल गाहिथ्य उत्पादनमा गण्डकी प्रदेशको योगदान 
(प्रर्िशि) 

 ९.० ८.९ ८.९ 

*संशोर्िि **प्रारस्म्िक स्रोिः केन्त्द्रीय ि्यांक वििाग, २०७९ 
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१.४ कुल गाहिथ्य उत्पादनको क्षरेगि संरिना 
आर्थिक िषि २०७८/७९ मा गण्डकी प्रदेशको कुल गाहिथ्य उत्पादन प्रिर्लि मूल्यमा रु. ३ 

िबि ६४ अबि ९२ करोड हनुे अनमुान रहेकोमा प्राथर्मक क्षेरको रु. ९७ अबि ९० करोड, 

द्वििीय क्षेरको रु. ६४ अबि ६ करोड िथा िैृिीय क्षेरको रु. २ िबि २ अबि ९५ करोड 
रहने अनमुान छ।िार्लका १.२ मा आर्थिक िषि २०७५/७६ देस्ि आर्थिक िषि २०७८/७९ 

सम्मको क्षेरगि योगदान प्रथििु गररएको छ।  
िार्लका १.२: गण्डकी प्रदेशको कुल गाहिथ्य उत्पादनको क्षरेगि संरिना (रु. दश लाि) 

क्षरे २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८* २०७८/७९** 
प्राथर्मक क्षेर ८४०२३ ८६१९९ ९०५४२ ९७९०६ 
द्वििीय क्षेर ५५१६६ ५३०२९ ५४९८० ६४०६९ 
िैृिीय क्षेर १५७१३३ १६७९८५ १८०४६१ २०२९५५ 
कुल गाहिथ्य उत्पादन 
आिारििू मूल्यमा 

२९६३२३ ३०७२१२ ३२५९८३ ३६४९२९ 

*संशोर्िि **अनमुार्नि स्रोिः केन्त्द्रीय ि्यांक वििाग, २०७९ 

िाटि १.१ मा गण्डकी प्रदेशको कुल गाहिथ्य उत्पादनको क्षरेगि संरिना प्रथििु गररएको छ। 
आर्थिक िषि २०७५/७६ को िलुनामा आर्थिक िषि २०७८/७९ मा प्राथर्मक क्षेरको योगदान 

२८ प्रर्िशिबाट घटेर २६.८ प्रर्िशि पगु्न ेअनमुान छ।त्यथिै द्वििीय क्षेरको योगदान १७.६ 
प्रर्िशि पगु्न ेअनमुान छ।प्रदेशको कुल गाहिथ्य उत्पादनमा ििृीय क्षेरको योगदान प्रत्येक 
िषि बढ्दो छ र आर्थिक िषि िषि २०७८/७९ मा यो क्षेरको योगदान ५५.६ प्रर्िशि पगु्न े

अनमुान छ।   
औद्योर्गक िगीकरण अनसुार कुल गाहिथ्य उत्पादनमा सबैिन्त्दा ठूलो योगदान कृवष, िन िथा 

मत्थयपालनको २६ प्रर्िशि र त्यसपर्छ क्रमशः  सामान्त्य प्रशासन, रक्षा र अत्यािश्यक 

सामास्जक सरुक्षाको १०.५ प्रर्िशि, थोक िथा िदु्रा व्यापार, गाडी िथा मोटर साइकल ममिि 

सेिा र र्नमािण क्षेर दिैुको बराबर ९.४ प्रर्िशि र स्शक्षा क्षेरको ८.७ प्रर्िशि रहने प्रारस्म्िक 
अनमुान छ।त्यथिै वित्तीय िथा बीमा वक्रयाकलापहरुको ६.६ प्रर्िशि, घरजग्गा कारोबार 

सेिाको ५.३ प्रर्िशि हनु ेअनमुान छ िने बाुँकी अन्त्य क्षेरको योगदान पाुँि प्रर्िशि िन्त्दा 
न्त्यून हनुे अनमुान रहेको छ।विगि िीन िषिको प्रिसृ्त्तका आिारमा औद्योर्गक िगीकरण अनसुार 
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विर्िन्न १८ क्षेरमध्ये उत्पादनमूलक उद्योग, थोक िथा िदु्रा व्यापार, गाडी िथा मोटर साइकल 

ममिि सेिा, यािायाि िथा िण्डारण, आिास िथा िोजन सेिा, गरी िार क्षेरको प्रदेशको कुल 

गाहिथ्य उत्पादनमा योगदानमा सामान्त्य िवृि देस्िएको छ िने अन्त्य क्षेरको योगदान घट्दो 
िा उथिै देस्िन्त्छ (अनसूुिी १.४)। 

 
स्रोतः केन्द्रीय तथ्यांक वर्वभाग, २०७९ 

 

िाटि १.२ मा गण्डकी प्रदेश िथा समग्र नेपालको कुल गाहिथ्य उत्पादनमा कृवष, िन िथा 

मत्थयपालन क्षेरको योगदान प्रथििु गररएको छ।योगदान प्रर्िशिका आिारमा कुल गाहिथ्य 
उत्पादनमा कृवष, िन िथा मत्थयपालन क्षेरको योगदान समग्र नेपालको िलुनामा गण्डकी 

प्रदेशको उच्ि रहेिा पर्न पर्छल्लो िार िषिमा घट्दो क्रममा रहेको छ।   

 
स्रोतः केन्द्रीय तथ्यांक वर्वभाग, २०७९ 
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त्यथिै कुल गाहिथ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान समग्र नेपालको सन्त्दििमा 
पाुँि प्रर्िशि हाराहारीमा रहेकोमा गण्डकी प्रदेशमा िार प्रर्िशि िन्त्दा न्त्यून छ।आर्थिक िषि 
२०७८/७९ मा गण्डकी प्रदेशको कुल गाहिथ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान 

३.७ प्रर्िशि मार रहेको छ जनु अस्घल्ला दईु िषिको िलुनामा केही उच्ि हो।  

 
    स्रोतः केन्द्रीय तथ्यांक वर्वभाग, २०७९ 

 

प्रदेशको कुल गाहिथ्य उत्पादनमा विद्यिु, ग्याुँस, िाष्प िथा िािानकूुर्लि आपूर्िि सेिाको योगदान 

४ प्रर्िशि हाराहारीमा रहेको छ।देशको कुल गाहिथ्य उत्पादनमा यस क्षेरको योगदान गण्डकी 
प्रदेशको िलुनामा न्त्यून रहेको छ। 

 
स्रोतः केन्द्रीय तथ्यांक वर्वभाग, २०७९ 
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प्रदेशको कुल गाहिथ्य उत्पादनमा र्नमािण क्षेरको योगदान ९ प्रर्िशि हाराहारीमा रहेको 
देस्िन्त्छ।आर्थिक िषि २०७५/७६ मा १०.८ प्रर्िशि रहेको र्नमािण क्षेरको योगदान आर्थिक 

िषि २०७८/७९ मा ९.४ प्रर्िशि हनुे प्रारस्म्िक अनमुान रहेको छ।समग्र नेपालको कुल 

गाहिथ्य उत्पादनमा र्नमािण क्षेरको योगदान ६ प्रर्िशिको हाराहारीमा रहेको देस्िन्त्छ। 

 
स्रोिः केन्त्द्रीय ि्यांक वििाग, २०७९ 

 

देशको कुल गाहिथ्य उत्पादनमा १६ प्रर्िशि रहेको थोक िथा िुद्रा व्यापार, गाडी िथा मोटर 

साइकल ममिि सेिा क्षेरको योगदान गण्डकी प्रदेशमा िने १० प्रर्िशििन्त्दा कम रहेको छ । 
आर्थिक िषि २०७५/७६ मा ९.५ प्रर्िशि योगदान रहेको यस क्षेरले आर्थिक िषि २०७८/७९ 

मा ९.४ प्रर्िशि योगदान परु् याएको छ।  

 
स्रोिः केन्त्द्रीय ि्यांक वििाग, २०७९ 
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आर्थिक िषि २०७८/७९ मा घरजग्गा कारोिारको क्षेरले गण्डकी प्रदेशको कुल गाहिथ्य 
उत्पादनमा परु् याएको योगदान समग्र नेपालको िन्त्दा कम रहेको देस्िन्त्छ।आर्थिक िषि 
२०७८/७९ मा समग्र नपेालको कुल गाहिथ्य उत्पादनमा ८.८ प्रर्िशि योगदान रहेको यस 

क्षेरले प्रदेशको कुल गाहिथ्य उत्पादनमा ५.३ प्रर्िशि योगदान परु् याउने अनमुान छ।   

 
स्रोिः केन्त्द्रीय ि्यांक वििाग, २०७९ 

 

आर्थिक िषि २०७५/७६ मा सामान्त्य प्रशासन, रक्षा र अत्यािश्यक सामास्जक सरुक्षा क्षेरको 

कुल गाहिथ्य उत्पादनमा ८.९ प्रर्िशि योगदान रहेकोमा आर्थिक िषि २०७८/७९ मा यस 

क्षेरको योगदान १०.५ प्रर्िशि पगु्ने प्रारस्म्िक अनमुान छ।  

 
स्रोिः केन्त्द्रीय ि्यांक वििाग, २०७९ 

िार्लका १.३ मा समग्र नपेाल र गण्डकी प्रदेशको केही आर्थिक िथा सामास्जक पररसूिकहरु 
प्रथििु गररएको छ।आर्थिक िषि २०७८/७९ मा समग्र नेपालको प्रर्िव्यस्ि आय १ हजार ३ 
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सय ७२ अमेररकी डलर िएकोमा गण्डकी प्रदेशको प्रर्िव्यस्ि आय अमेररकी डलर १ हजार 
४ सय ३७ पगेुको छ। 
िार्लका १.३: नेपाल िथा गण्डकी प्रदेशको िलुनात्मक आर्थिक िथा सामास्जक पररसूिक 

पररसूिक नेपाल गण्डकी प्रदेश 

थथानीय िहको संख्या ७५३ ५८ 

जनसंख्या  २९१९२४८० २४७९७४५ 

जनसंख्या प्रर्िशि १०० ८.४६ 

आर्थिक िृविदर, (उपिोिाको मूल्यमा, २०७८/७९) ५.८४ ६.१७ 

कुल गाहिथ्य उत्पादनमा प्रदेशगि योगदान(उपिोिाको मूल्यमा, 
२०७८/७९) 

१०० ८.९ 

प्रदेशगि राजश्व (रु. करोडमा, २०७७/७८) ८७९४ ९७३ 

प्रर्िव्यस्ि आय (अमेररकी डलर) १३७२ १४३७ 

जलविद्यिु उत्पादन (मेगािाट) २०२३ ५६५ 

िन क्षेर (प्रर्िशि) १०० १२.३६ 

थथानीय सडक सञ्जाल (वक.र्म.) ६४६१७ ११५७० 

विद्यालय संख्या ३४३६८ ३९८७ 

स्रोिः आर्थिक सिेक्षण २०७८/७९ 
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२. साििजर्नक वित्त 
२.१ बजेट विर्नयोजन 
देश संघीय संरिनामा गएपर्छ गण्डकी प्रदेशको िावषिक बजेटमा र्नरन्त्िर िवृि देस्िएको छ। 
आर्थिक िषि २०७४/७५ मा कुल १ अबि २ करोड रुपैयाुँ बजेट विर्नयोजन िएकोमा आर्थिक 

िषि २०७८/७९ मा कुल बजेट रु. ३० अबि ५ करोड पगेुको छ।कुल बजेटमा िवृिसुँगै िाल ु

बजेट, पूुँजीगि बजेटमा पर्न िवृि िएको छ।  

िार्लका २.१: गण्डकी प्रदेशको िाल,ु पूुँजीगि िथा वित्तीय िििको लार्ग विर्नयोस्जि बजेट (रु. 

करोड) 

वििरण २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

िाल ुििि ४८.० ८११.५ १२२८.६ १४३४.३ १३०८.२ 
पूुँजीगि ििि ५४.० १५९०.७ १९८४.९ १९९९.९ १६७३.५ 
वित्तीय व्यिथथा ०.० ०.० ०.० ५०.० २४.० 

कुल विर्नयोस्जि बजेट १०२.१ २४०० ३२१३.५ ३४८४.२ ३००५.७ 
स्रोिः अथि मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, विविि िषिका बजेट पसु्थिकाहरु 

गण्डकी प्रदेशको विगि पाुँि िषिको िाल ुिििको लार्ग विर्नयोस्जि बजेट र्नरन्त्िर बढ्दै गएको 
देस्िन्त्छ िने आर्थिक िषि २०७८/७९ मा अस्घल्लो िषिको िलुनामा विर्नयोस्जि बजेट घटेको 

देस्िन्त्छ।   
िाटि २.१: गण्डकी प्रदेशको िाल ुिथा पूुँजीगि िििको लार्ग विर्नयोस्जि बजेट (रु करोड ) 

 
स्रोिः अथि मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, विविि िषिका बजेट पसु्थिकाहरु 

गण्डकी प्रदेशको विगि पाुँि िषिको िाल ुििि, पूुँजीगि ििि िथा वित्तीय व्यिथथाको लार्ग 
विर्नयोजन गरेको बजेट िाटि २.२ मा प्रथििु गररएको छ।प्रत्येक आर्थिक िषिमा विर्नयोस्जि 
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बजेटमा िाल ुिििको िलुनामा पूुँजीगि बजेटको वहथसा उच्ि देस्िन्त्छ।आर्थिक िषि २०७५/७६ 
बाट प्रत्येक िषि िाल ुिििको लार्ग बजेट बढ्दो देस्िन्त्छ िने पूुँजीगि िििको लार्ग विर्नयोस्जि 
बजेट िने घट्दो देस्िन्त्छ। 
आर्थिक िषि २०७५/७६ मा कुल बजेटको ३३.८ प्रर्िशि िाल ुिििको लार्ग बजेट विर्नयोजन 
िएकोमा आर्थिक िषि २०७८/७९ मा ४३.५ प्रर्िशि विर्नयोजन िएको छ।त्यथिै २०७५/७६ 
मा पूुँजीगि बजेट ६६.२ प्रर्िशि िएकोमा २०७८/७९ मा ५५.७ प्रर्िशि रहेको छ। 

िाटि २.२: िाल,ु पूुँजीगि िथा वित्तीय व्यिथथाको लार्ग विर्नयोस्जि बजेट (प्रर्िशिमा) 

 
स्रोिः अथि मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, विविि िषिका बजेट पसु्थिकाहरु 

२.२ बजेट कायािन्त्ियन 
गण्डकी प्रदेशको बजेट कायािन्त्ियनिर्ि  आर्थिक िषि २०७४/७५ मा कुल विर्नयोस्जि बजेटको 
२३.७ प्रर्िशि मार ििि िएकोमा त्यसपर्छका िीन आर्थिक िषिमा बजेट कायािन्त्ियनमा क्रमशः 
सिुार िई कुल विर्नयोस्जि बजेटको ५८ प्रर्िशि, ६३.५ प्रर्िशि र ७३.५४ प्रर्िशि ििि 
िएको छ।आर्थिक िषि २०७८/७९ को पवहलो ९ मवहनामा कुल बजेटको ३२.२ प्रर्िशि 
ििि िएको छ।  
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िार्लका २.२: विर्नयोस्जि कुल बजेट, संशोर्िि अनमुान िथा यथाथि िििको अिथथा 

आर्थिक िषि २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९* 

विर्नयोजन (रु. करोड) १०२.१ २४०२ ३२१३.५ ३४८४.२ ३०४४.८ 
संसोसर्िि अनमुान  
(रु.करोड) 

- १६१३ २०४२ २६१६ - 

संशोसर्िि अनमुान  
(प्रर्िशि) 

- ६७.१६ ६३.५५ ७५.०९ - 

यथाथि  ििि (रु. करोड) २४.२ १३९३ २०४१ २५६२.३ ९८०.१ 
यथाथि  ििि (प्रर्िशि) २३.७ ५८.० ६३.५ ७३.५४ ३२.२ 

*पवहलो ९ मवहनामा स्रोिः अथि मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, विविि िषिका बजेट पसु्थिकाहरु 

कुल विर्नयोस्जि बजेटको यथाथि ििि पर्छल्ला िषिहरुमा बढ्दै गएजथिै पूुँजीगि िथा िाल ु
िििको प्रिसृ्त्त पर्न िैृवि हुुँदै गएको छ।आर्थिक िषि २०७४/७५ मा िालिुर्ि  विर्नयोस्जि 

बजेटको १९.८ प्रर्िशि र पूुँजीगििर्ि  विर्नयोस्जि बजेटको २७.२ प्रर्िशि ििि िएकोमा यस 
प्रिसृ्त्तमा िवृि हुुँदै आर्थिक िषि २०७७/७८ मा िालिुर्ि  विर्नयोस्जि बजेटको ५६ प्रर्िशि र 

पूुँजीगििर्ि  विर्नयोस्जि बजेटको ८८ प्रर्िशि ििि िएको छ।पैूैुँजीगि िििमा िएको 
िवृिलाई सन्त्िोषजनक मान्न सवकए पर्न िाल ुििि िवृिमा िने िासै सिुार िएको देस्िदैन।्िाटि 
२.३ मा कुल विर्नयोस्जि बजेटको िाल,ु पूुँजीगि िथा कुल बजेटको यथाथि ििि प्रर्िशि प्रथििु 

गररएको छ।  
िाटि २.३: विर्नयोस्जि बजेटको यथाथि ििि प्रर्िशि 

 
स्रोिः अथि मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, विविि िषिका बजेट पसु्थिकाहरु 
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िार्लका २.३ मा विर्िन्न विगि िार िषिमा िथा िाल ुआर्थिक िषिको पवहलो ९ मवहनामा िएको 
िाल ुििि िथा पूुँजीगि ििि प्रथििु गररएको छ।प्रत्येक िषिमा अस्घल्लो िषिको िलुनामा िाल ु
िथा पूुँजीगि ििि बढ्दै गएको देस्िन्त्छ।  
िार्लका २.३: गण्डकी प्रदेशका िाल,ु पूुँजीगि िथा कुल िििको अिथथा (रु. करोड) 

वििरण २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९* 

िाल ुििि १०.३४ ५२१.१ ६४२.६९ ८०२.७८ ४१२.०३ 

पूुँजीगि ििि १२.७७ ८७१.७ १३९८.६७ १७५९.५६ ५६८.०८ 

कुल ििि  २३.११ १३९२.८ २०४१.३६ २५६२.३४ ९८०.११ 

* िैर मसान्त्िसम्मको  स्रोिः प्रदेश लेिा र्नयन्त्रक कायािलय, गण्डकी प्रदेश 

िाटि २.४ मा आर्थिक िषि २०७६/७७, २०७७/७८ र आर्थिक िषि २०७८/७९ को पवहलो 

९ मवहनामा  विर्िन्न मन्त्रालय र केही सरकारी र्नकायहरुको विर्नयोस्जि बजेट र यथाथि 
िििको अनपुाि प्रथििु गररएको छ।िाल ुििि, पूुँजीगि ििि र कुल िििको विथििृ वििरण 

अनसूुिी ४ मा प्रथििु गररएको छ।  
िाटि २.४: गण्डकी प्रदेशका केही मन्त्रालय र सरकारी र्नयकायहरुमा कुल विर्नयोस्जि 
बजेटको यथाथि ििि प्रर्िशि 

 
* िैर मसान्त्िसम्मको स्रोिः प्रदेश लेिा र्नयन्त्रक कायािलय, गण्डकी 
 

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक िषि २०७४/७५ मा रु. १ अबि २ करोड कुल बजेट 

विर्नयोजन गरेकोमा िालिुर्ि  ४८ करोड  र पूुँजीगििर्ि  ५४ करोड विर्नयोजन गरेको र्थयो। 
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त्यसपर्छका िषिहरुमा विर्नयोस्जि बजेट िवृि हुुँदै आर्थिक िषि २०७७/७८ मा कुल बजेट ३४ 

अबि ८४ करोड पगेुको छ।त्यसैगरी ििििर्ि  आर्थिक िषि २०७४/७५ मा विर्नयोस्जि बजेटको 

िलुनामा २३.७ प्रर्िशि मार ििि िएकोमा आर्थिक िषि २०७७/७८ मा यथिो ििि िवृि िई  

७३.५ प्रर्िशिसम्म पगेुको छ।यसले प्रदेशको बजेट पररिालन गने क्षमिा बढ्दै गएको 
देिाउुँछ।  
िार्लका २.४: विर्नयोस्जि बजेट, यथाथि ििि िथा ििि प्रर्िशि (रु. करोडमा) 

वििरण 
२०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

विर्नयोस्जि 
बजेट 

ििि 
ििि 

प्रर्िशि 
विर्नयोस्जि 

बजेट 
ििि 

ििि 
प्रर्िशि 

विर्नयोस्जि 
बजेट 

ििि 
ििि 

प्रर्िशि 
विर्नयोस्जि 

बजेट 
ििि 

ििि 
प्रर्िशि 

िालबुजेट ४८.१ ९.५ १९.८ ८११.५ ५२१.१ ६४.२ १२२८.६ ६४२.७ ५२.३ १४३४.३ ८०२.८ ५६.० 
पूुँजीगि 
बजेट 

५४.० १४.७ २७.२ १५९०.७ ८७१.७ ५४.८ १९८४.९ १३९८.७ ७०.५ १९९९.९ १७५९.६ ८८.० 

वित्तीय 
व्यिथथा 

०.० ०.०  १२०  ०.० ०.० ०.० ०.० ५०.० ०.० ०.० 

जम्मा १०२.१ २४.२ २३.७ २४०० १३९२.८ ५८.० ३२१३.५ २०४१.४ ६३.५ ३४८४.२ २५६२.३ ७३.५ 
स्रोिः अथि मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, विविि िषिका बजेट पसु्थिकाहरु 

२.३ स्रोि संकलन िथा बाुँडर्ाुँट 
िार्लका २.५ मा गण्डकी प्रदेशको आम्दानीका विर्िन्न स्रोिहरु प्रथििु गररएको छ।प्रदेशको 
प्रमूि आर्थिक स्रोिहरुमा संघबाट प्राप्त हनुे समानीकरण अनदुान र सशिि अनदुान रहेका छन।्  
त्यसपर्छ क्रमशः बाुँडर्ाुँट िई प्राप्त हनुे मूल्य अर्ििवृि कर, अन्त्िैःशलु्क आद्वदको वहथसा ठूलो 

रहेको छ।आर्थिक िषि २०७५/७६ मा गण्डकी प्रदेशका प्रमूि आर्थिक स्रोिहरुमध्ये ६४.१ 

प्रर्िशि विविि अनदुानको वहथसा रहेको र्थयैो िन ेबाुँडर्ाुँटबाट प्राप्त हनुे मूल्य अर्ििवृि कर 
िथा अन्त्िैःशलु्कको वहथसा २८.२ प्रर्िशि रहेको र्थयैो।आर्थिक िषि २०७७/७८ मा िन े

प्रदेशको कुल स्रोिमा अनदुानको वहथसा ५७.३ प्रर्िशि छ िने मूल्य अर्ििवृि कर िथा 
अन्त्िैःशलु्कको वहथसा २८.३ प्रर्िशि रहेको देस्िन्त्छ।यसले प्रदेशको कुल स्रोिमा अनदुानको 
वहथसा घट्दो र आन्त्िररक स्रोिको वहथसा बढ्दै गएको देिाउैुँछ।  
प्रदेशको आन्त्िररक आयका स्रोिहरुमा सिारी सािन कर िथा अन्त्य स्रोिहरु आर्थिक िषि 
२०७५/७६ को िलुनामा २०७६/७७ मा घटेको र आर्थिक िषि २०७७/७८ मा पनुः बढेको 

देस्िन्त्छ।त्यथिै घरजग्गा रस्जिेशन शलु्कबाट प्राप्त हनुे आम्दानी िने पर्छल्ला िीन िषिमा बढ्दै 
गएको छ।  
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िार्लका २.५: गण्डकी प्रदेशका प्रमूि स्रोिहरु (रु. दश लाि) 

शीषिकहरु 
२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

रकम प्रर्िशि रकम प्रर्िशि रकम प्रर्िशि 
समानीकरण अनदुान ६७७६.७ ३१.३ ७११२.२ ३३.१ ७११२.६ २९.२ 
सशिि अनदुान ६०४५.६ २७.९ ६०२४ २८.० ४८१७ १९.८ 
समपरुक अनदुान ७१४.२ ३.३ ११११.६ ५.२ १४९९ ६.१ 
बाुँडर्ाुँट िई प्राप्त हनुे मूल्य अर्ििृवि 
कर 

४९०९.७ २२.७ ३७१२.३ १७.३ ५३६९.७ २२.० 

बाुँडर्ाुँट िई प्राप्त हनुे अन्त्िैःशलु्क ११८९.६ ५.५ ११०४.७ ५.१ १५२७ ६.३ 
विशेष अनदुान ३५५ १.६ ८६० ४.० ५४० २.२ 
सिारी सािन कर ९८७.२ ४.६ ६३१ २.९ १३७८ ५.७ 
घरजग्गा रस्जिेशन शलु्क ४३६.३ २.० ५७२.४ २.७ ६९६ २.९ 
िालक अनमुिी पर, सिारी दिाि 
वकिाब 

 ०.० २४९.४ १.२ २४६.६ १.० 

अन्त्य २५७.७ १.२ १०५ ०.५ १२०१.३ ४.९ 
जम्मा २१६७२ १००.० २१४८२.६ १०० २४३८७.२ १००.० 

स्रोिः प्रदेश लेिा र्नयन्त्रक कायािलय, गण्डकी २०७८ 

प्रदेश लेिा र्नयन्त्रक कायािलय गण्डकी प्रदेशका अनसुार आर्थिक िषि २०७७/७८ मा गण्डकी 
प्रदेशको कुल रु. २४ अबि ३८ करोड ७२ लाि राजश्व संकलन िएकोमा सबैिन्त्दा बढी 
काथकी स्जल्लाबाट झण्डै ९५ प्रर्िशि र बाुँकी स्जल्लाहरुबाट ५ प्रर्िशि राजश्व संकलन िएको 
देस्िन्त्छ।त्यथिै आर्थिक िषि २०७६/७७ मा २२ अबि ४८ करोड राजश्व संकलन िएकामा 
झण्डै ९७ प्रर्िशि काथकी स्जल्लामा मार संकलन िएको देस्िन्त्छ।  
िार्लका २.६: गण्डकी प्रदेशका स्जल्लाहरुबाट प्रदेशको कुल राजश्वमा िएको योगदान (रु. 
दश लाि)(प्रर्िशि) 

स्जल्ला 
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९* 

रकम  प्रर्िशि रकम  योगदान  रकम  योगदान  
पििि १७.९ ०.०८ ५०.७ ०.२१ १४.३ ०.१ 
मथुिाङ ४.९ ०.०२ १२.८ ०.०५ ६.५ ०.० 
थयाङ्जा ३७.३ ०.१७ १०७.१ ०.४४ ९५.५ ०.६ 
म्याग्दी ३५.६ ०.१६ ३२.५ ०.१३ १९.१ ०.१ 
बाग्लङु १११ ०.४९ १५१.३ ०.६२ १३५.८ ०.९ 
निलपरु ३३५ १.४९ ५७५.३ २.३६ ५०५.६ ३.२ 
गोरिा १७.२ ०.०८ ८३.४ ०.३४ ७१.७ ०.५ 
लमजङु १३.१ ०.०६ ४७.७ ०.२० ३०.८ ०.२ 
िनहुुँ १२२.८ ०.५५ १७४.८ ०.७२ १४१.८ ०.९ 
मनाङ ४.२ ०.०२ ३.७ ०.०२ ७.३ ०.० 
काथकी २१७८२.८ ९६.८९ २३१४७.८ ९४.९२ १४७३७.३ ९३.५ 
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स्जल्ला 
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९* 

रकम  प्रर्िशि रकम  योगदान  रकम  योगदान  
जम्मा २२४८१.८ १००.०० २४३८७.२ १००.०० १५७६५.७ १००.० 

* पवहलो ८ मवहनाको  स्रोिः प्रदेश लेिा र्नयन्त्रक कायािलय, गण्डकी २०७८ 

िार्लका २.७ मा कुल राजश्वमा १ प्रर्िशि िन्त्दा बढी योगदान गने राजश्वका शीषिकहरु र 
िीनको योगदान प्रथििु गररएको छ। 
िार्लका २.७: प्रदेशको राजश्वमा १ प्रर्िशि िन्त्दा बढी योगदान गने राजश्वका शीषिकहरु (रु. 
दश लाि) 

राजथि शीषिक 
२०७६/७७ २०७७/७८ िैर २०७७/७८ िैर ७८/७९ 
रकम प्रर्िशि रकम प्रर्िशि रकम प्रर्िशि रकम प्रर्िशि 

बाुँडर्ाुँडबाट प्राप्त हनु ेघरजग्गा रस्जिेशन दथिरु ५७२.४ २.५ ६९५.९ २.९ ३८६.१ २.५ ७१२.२ ४.५ 
बाुँडर्ाुँडिई प्राप्त हनु ेमूल्य अर्िबवृि कर ३७१२.४ १६.५ ५३६९.७ २२.६ ३४४९.४ २२.० ३९८९.७ २५.३ 
बाुँडर्ाुँडिई प्राप्त हनु ेअन्त्िःशलु्क ११०४.७ ४.९ १५२६.९ ६.४ ९६६.३ ६.२ ११९१.३ ७.६ 
समानीकरण अनदुान ७११२.२ ३१.६ ७११२.६ २९.९ ५३३४.५ ३४.० ५५६७.१ ३५.३ 
शशिि अनदुान िाल ु ६०२४.० २६.८ ४८१७.० २०.३ १९१०.५ १२.२ १२८८.८ ८.२ 
विशेष अनदुान िाल ु ८६०.० ३.८ ५४०.० २.३ ३६०.० २.३ १८३.० १.२ 
समपरुक अनदुान िाल ु ११११.६ ४.९ १४९८.९ ६.३ ९९९.३ ६.४ २९१.२ १.८ 
बाुँडर्ाुँड िई प्राप्त विद्यिु सम्बन्त्िी रोयल्टी ०.० ०.० २२८.५ १.० २३४.२ १.५ २२८.५ १.४ 
अन्त्य प्रशासर्नक सेिा शलु्क १९४.२ ०.९ ३४०.३ १.४ १९७.४ १.३ २९५.७ १.९ 
िालक अनमुर्ि परर सिारी दिाि वकिाब सम्बन्त्िी दथिरु २४९.४ १.१ २४६.६ १.० २११.३ १.३ २६९.२ १.७ 
सिारी सािन कर १०१६.० ४.५ ०.० ०.० १२२०.५ ७.८ ११९७.४ ७.६ 

स्रोिः प्रदेश लेिा र्नयन्त्रक कायािलय, गण्डकी २०७८ 

संघीय सरकारबाट गण्डकी प्रदेश सरकारलाई वित्तीय हथिान्त्िरण मार्ि ि प्राप्त िएको समानीकरण 
अनदुान, सशिि, अनदुान, विशेष अनदुान िथा समपरुक अनदुान शीषिकमा वित्तीय हथिान्त्िरण हुुँदै 
आएको छ।विगि िैीन िषिमा यी शीषिकमा प्राप्त अनदुान िार्लका २.८ मा प्रथििु गररएको 
छ। 
िार्लका २.८: संघीय सरकारबाट गण्डकी प्रदेशलाई प्राप्त िएको वित्तीय प्रार्प्तको वििरण (रु. 

दशलाि) 

अनदुान शीषिक 
२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

िावषिक 
लक्ष्य 

प्रार्प्त प्रर्िशि िावषिक लक्ष्य प्रार्प्त प्रर्िशि िावषिक लक्ष्य प्रार्प्त प्रर्िशि 

समानीकरण अनदुान ६७७६.७ ६७७६.७ १०० ७११२.२ ७११२.२ १००.० ७११२.६ ७११२.६ १००.० 
सशिि अनदुान ६५०१.९ ६०४५.६ ९३ ५३५१.६ ६०२४ ११२.६ ४२०८.४ ४८१७ ११४.५ 
विशेष अनदुान ३५५ - - ७५० ८६० ११४.७ ५४० ५४० १००.० 
समपरुक अनदुान ७१४.२ - - ७५० ११११.६ १४८.२ १४९८.९ १४९८.९ १००.० 

जम्मा १४३४७.८ - - १३९६३.८ १५१०७.८ १०८.२ १३३५९.९ १३९६८.५ १०४.६ 
स्रोिः प्रदेश लेिा र्नयन्त्रक कायािलय, गण्डकी २०७८ 
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प्रदेशको स्रोि व्यिथथापनको लक्ष्य र प्रार्प्तः प्रदेश संरिना िार िषि अस्घमार सरुु िएकाले पर्न 
बजेटको ठूलो वहथसा अनदुानमा आिाररि छ।िार्लका २.९ मा स्रोि व्यिथथापनको लक्ष्य र 
प्रार्प्त प्रथििु गररएको छ।स्रोिहरुमा मूख्यिः बाुँडर्ाुँटबाट प्राप्त हनुे मूल्य अर्ििवृि कर िावषिक 
लक्ष्यिन्त्दा बढी देस्िएको छ िने बाुँडर्ाुँटबाट प्राप्त हनुे अन्त्िैःशलु्क लक्ष्यको िलुनामा ज्यादै 
न्त्यून प्रार्प्त देस्िन्त्छ । 
िार्लका २.९: विगि िीन आर्थिक िषिमा गण्डकी प्रदेशको स्रोि व्यिथथापनको लक्ष्य िथा 

प्रार्प्त (रु. करोड) 

शीषिक 
२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

िावषिक लक्ष्य प्रार्प्त प्रर्िशि िावषिक लक्ष्य प्रार्प्त प्रर्िशि िावषिक लक्ष्य प्रार्प्त प्रर्िशि 
प्रदेश सरकारको आन्त्िररक स्रोि २०० २६१ १३०.५ ३२७.७ २४१ ७३.५ ५००.८ ३२१.२ ६४.१ 
समानीकरण अनदुान ६७७.७ ६७७.७ १००.० ७११.२ ७११.२ १००.० ७११.२ ७११.२ १००.० 
सशिि अनदुान ६५०.२ ४८५.६ ७४.७ ५३५.२ ६०२.४ ११२.६ ४२०.८ ४८१.६ ११४.४ 
विशेष अनदुान ३५.५ १८.२ ५१.३ ७५ ८६ ११४.७ ५४ ५४ १००.० 
समपरुक अनदुान ७१.४ १२.२ १७.१ ७५ १११.१ १४८.१ १४९.८ १४९.८ १००.० 
बाुँडर्ाुँट िई प्राप्त हनुे मूल्यअर्ििृवि कर ३२८.८ ४९१ १४९.३ ३८५.२ ३७१.२ ९६.४ ३७८.६ ५०३.३ १३२.९ 
बाुँडर्ाुँट िई प्राप्त हनुे अन्त्िैःशलु्क ३२८.८ ११९ ३६.२ ३८५.३ ११०.४ २८.७ ३७८.६ १४५.७ ३८.५ 
रोयल्टी बाुँडर्ाुँटबाट प्राप्त ० ० ० ४० २८.६ ७१.५ ३० ३०.६ १०२.० 
गि िषिको नगद मौज्दाि ६० ८३ १३८.३ ४८० ६८५.७ १४२.९ ७०० ५८७.५ ८३.९ 
सिारी सािन कर बाुँडर्ाुँट ३० ३९.५ १३१.७ -३५ -४०.६ ११६.० -४० -५५.१ १३७.८ 
ऋण ८० ० ० १९८.८ ० ० २०० ० ० 

जम्मा २४०२.४ २१०८.२ ८७.८ ३१७८.४ २९०७ ९१.५ ३४८३.८ २९२९.८ ८४.१ 
स्रोिः बजेट वकिाब, आर्थिक िषि २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ अथि मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश 

२.४ मदु्राथर्ीर्ि 
नेपाल राि बैँकका अनसुार २०७८ िैि मवहनामा िावषिक र्बन्त्दगुि उपिोिा मदु्राथर्ीर्ि ७.२८ 
प्रर्िशि रहेको छ।अस्घल्लो िषिको सोही मवहनामा यथिो मदु्राथर्ीर्ि ३.१० प्रर्िशि रहेको 
र्थयो।समीक्षा मवहनामा िाद्य िथा पेय पदाथि समूहको मदु्राथर्ीर्ि ७.४० प्रर्िशि र गैर–िाद्य 
िथा सेिा समूहको मदु्राथर्ीर्ि ७.१८ प्रर्िशि रहेको छ।समीक्षा अिर्िको औसि मदु्राथर्ीर्ि 
५.६२ प्रर्िशि रहेको छ। 
२०७७ िैि मवहनाको िलुनामा २०७८ िैि मवहनामा िाद्य िथा पेय पदाथि समूह अन्त्िगिि 
घ्यू िथा िेल, दगु्ि पदाथि िथा अण्डा, दाल िथा गेडागडुी र सिुीजन्त्य पदाथि उपसमूहको 
मूल्यिवृि क्रमशः २८.३६ प्रर्िशि, ११.५६ प्रर्िशि, १०.५३ प्रर्िशि र ८.९१ प्रर्िशि रहेको 
छ।साथै, गैर–िाद्य िथा सेिा समूह अन्त्िगिि यािायाि, स्शक्षा र विविि िथि ु िथा सेिा 
उपसमूहको मदु्राथर्ीर्ि क्रमशः २०.१६ प्रर्िशि, ८.७९ प्रर्िशि र ८.१७ प्रर्िशि रहेको 
छ।समीक्षा मवहनामा काठमाडौं उपत्यकामा ६.२५ प्रर्िशि, िराईमा ७.६१ प्रर्िशि, पहाडमा 
७.७९ प्रर्िशि र वहमालमा ८.२५ प्रर्िशि मदु्राथर्ीर्ि रहेको छ।२०७७ िैिमा यी क्षेरहरुमा 
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क्रमशः ३.२४ प्रर्िशि, २.९२ प्रर्िशि, ३.३८ प्रर्िशि र १.५४ प्रर्िशि मदु्राथर्ीर्ि रहेको 
र्थयो। 
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३. वित्तीय क्षरे 
३.१ बैक िथा वित्तीय संथथा 
नेपाल संघीय संरिनामा प्रिेश गरे पश्चाि ् नेपाल सरकारको प्रत्येक थथानीय िहमा कम्िीमा 
एउटा बास्णज्य बैंकको शािा परु् याउने लक्ष्य अनरुुप देशिरमा कुल ७५३ पार्लकाहरु मध्ये 
७५० पार्लकाहरुमा िास्णज्य बैँकको शािा विथिार िएको छ।गण्डकी प्रदेशका सबै 
पार्लकाहरुमा बैँकको पहुुँि पगेुको छ।त्यथिै समग्र नेपाल िथा गण्डकी प्रदेशको कुल गाहिथ्य 
उत्पादनमा वित्तीय  िथा बीमा क्षेरको योगदान िाटि ३.१ मा प्रथििु गररएको छ।आर्थिक िषि 
२०७५/७६ मा गण्डकी प्रदेशको कुल गाहिथ्य उत्पादनमा यस क्षेरको योगदान ५.४ प्रर्िशि 

रहेकोमा आर्थिक िषि २०७८/७९ मा ६.६ प्रर्िशि पगु् ने अनमुान छ।  

 
 

२०७८ को िैि मसान्त्िसम्ममा गण्डकी प्रदेशका ११ स्जल्लामा क, ि र ग िगिका गरी कुल 

८ सय १८ बैंकका शािाहरु रहेका छन।्जसमध्ये क िगिका बैंकका शािाहरु ५ सय ९६, 

ि िगिका बैंकका शािाहरु १ सय ८७ र ग िगिका बैंकका शािाहरु ३५ रहेका छन।्यस 
आिारमा प्रदेशको प्रर्िशािा औसि जनसंख्या ३ हजार ३१ हनु आउुँछ जबवक कुल नेपालको 
प्रर्िशािा औसि जनसंख्या ४ हजार ६ सय ३२ रहेको छ।स्जल्लागि रुपमा हेदाि गोरिा 
स्जल्लामा प्रर्िशािा जनसंख्या औसि ४ हजार ७ सय ५९ रहेको छ िने मनाङ स्जल्लामा ५ 
सय १३ रहेको छ।प्रदेशका स्जल्लाहरुमा विर्िन्न िगिका बैंकका शािा संख्या, जनसंख्या िथा 

प्रर्ि शािा जनसंख्या िार्लका ३.१ मा प्रथििु गररएको छ।  
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लघवुित्त वित्तीय संथथाहरुको संख्या पर्छल्लो समयमा मजिर िथा एस्विस्जसनका कारण घटेिा 
पर्न शािा विथिारको क्रम िने जारी नै रहेको छ।हाल देशिरमा ६७ िटा लघवुित्त वित्तीय 
संथथाहरु मध्ये ४ िटा थोककजाि प्रदायक संथथा रहेका छन ्िने बाुँकी ६३ िटा िदु्रा कजाि 
प्रिाह गने लघवुित्त संथथाहरु रहेका छन।्नेपाल राि बैंकका अनसुार २०७८ िैर मसान्त्िसम्म 
गण्डकी प्रदेशमा लघवुित्त वित्तीय संथथाका शािा संख्या ५ सय ९७ रहेको छ।   
िार्लका ३.१: गण्डकी प्रदेशका स्जल्लाहरुमा िएका बैंकका शािा संख्या िथा प्रर्िशािा 

जनसंख्या 
स्जल्ला क िगि ि िगि ग िगि घ िगि जम्मा जनसंख्या प्रर्िशािा जनसंख्या* 
गोरिा ४४ ६ ३ ६१ ११४ २५२,२०१ ४,७५९ 
मनाङ ११ - - ५ १६ ५,६४५ ५१३ 
लमजङु ४३ ६ २ ५३ १०४ १५३,४८० ३,००९ 
काथकी २२५ ७९ १९ ८४ ४०८ ५९९,५०४ २,०५३ 
िनहुुँ ७९ २४ १ ९४ १९८ ३२७,६२० ३,१८१ 
थयाङ्जा ४२ २५ २ ६० १२९ २५४,९६५ ३,७४९ 
मथुिाङ १६ १ - ७ २४ १४,५९६ ८५९ 
बाग्लङु ४८ १० - ५१ १०९ २५०,५५४ ४,३९६ 
पििि २५ १० - ५३ ८८ १३२,७०३ ३,७९२ 
म्याग्दी २२ ९ - २३ ५४ १०७,३७२ ३,४६४ 
निलपरु ६९ २४ ८ १०६ २०७ ३८१,१०५ ३,८११ 
जम्मा ६२४ १९४ ३५ ५९७ १४५१ २,४७९,७४५ ३,०३१ 

* प्रर्िशािा जनसंख्या क, ि र ग िगिका बैंकको शािाको आिारमा गणना गररएको  स्रोिः नेपाल राि बैँक, 

२०७९ 

३.२ बैंकहरुबाट िएको कजाि लगानी 
गण्डकी प्रदेशमा रहेका विर्िन्न बैंक िथा वित्तीय संथथाहरुबाट २०७८ पौष मसान्त्िसम्म रु. ३ 
िबि ५० अबि ७४ करोड कजाि लगानी िएको छ।कुल कजाि लगानी मध्ये उपिोग्य कजाि 
सबैिन्त्दा बढी २७.६ प्रर्िशि, थोक िथा िदु्रा र्बके्रिा शीषिकमा १७.९ प्रर्िशि, कृवष िथा िन 

सम्िन्त्िीमा ८.३ प्रर्िशि, र्नमािण क्षेरमा ८ प्रर्िशि, िथा पयिटन क्षेरमा ५.८ प्रर्िशि कजाि 

लगानी िएको देस्िन्त्छ।गण्डकी प्रदेशका विर्िन्न स्जल्लामा क्षेरगिरुपमा िएको कजाि लगानी 
अनसूुिी १.७ मा प्रथििु गररएको छ।  
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िार्लका ३.२: गण्डकी प्रदेशका बैंक िथा वित्तीय संथथाहरुबाट विर्िन्न क्षरेमा िएको कजाि 
लगानी (पौष २०७८ सम्मको) 
आर्थिक क्षरे कजाि लगानी (रु. दश लाि) वहथसा (प्रर्िशि) 
कृवष र िन सम्बन्त्िी २९२६६.७ ८.३ 
कृवष, िन िथा पेय पदाथि उत्पादन सम्बन्त्िी ८२४७.२ २.४ 
र्नमािण  २८००२.७ ८.० 
उपिोग्य कजाि ९६८६७.२ २७.६ 
विद्यिु, ग्यास िथा पानी ७१४.७ ०.२ 
वित्त, बीमा िथा अिल सम्पस्त्त १७१९२.६ ४.९ 
माछापालन सम्बन्त्िी २६२.५ ०.१ 
िािकुा उत्पादन, मेर्सनरी िथा ईलेवट्रोर्नक  ३१४२.१ ०.९ 
िानी सम्बन्त्िी ३५७.० ०.१ 
गैरिाद्य िथि ुउत्पादन सम्बन्त्िी १०४६१.८ ३.० 
अन्त्य सेिा ४०९१.६ १.२ 
अन्त्य ६१९५४.६ १७.७ 
पयिटन २०४४५.८ ५.८ 
यािायाि, िण्डारण र संिार ६८०१.५ १.९ 
थोक िथा िदु्रा विके्रिा ६२९३६.० १७.९ 

जम्मा ३५०७४३.९ १००.० 
स्रोिः नेपाल राि बैंक, २०७९ 

िार्लका ३.३ मा गण्डकी प्रदेशका विर्िन्न स्जल्लाका बैंकहरुको र्नक्षेप संकलन िथा कजाि प्रिाह 
प्रथििु गररएको छ।आर्थिक िषि २०७८/७९ को िैर मसान्त्ि सम्ममा प्रदेशका ११ स्जल्लामा 

कुल रु. १ िबि २८ अबि ९३ करोड र्नक्षपे संकलन िएको देस्िन्त्छ िने कुल कजाि रु. ३ 
िबि ४५ अबि ५२ करोड प्रिाह िएको  देस्िन्त्छ।स्जल्लागि रुपमा र्नक्षेप संकलन सबैिन्त्दा 
बढी काथकी स्जल्लामा (५०.५७ प्रर्िशि) र सबैिन्त्दा कम मनाङ स्जल्लामा (०.३१ प्रर्िशि) 
रहेको छ।त्यथिै कजाि लगानीको दृवष्टमा पर्न काथकी स्जल्लामा सबैिन्त्दा बढी (५३.७० 
प्रर्िशि) र मनाङ र मथुिाङ स्जल्लामा क्रमशः ०.१२ प्रर्िशि र ०.३० प्रर्िशि देस्िन्त्छ। 
िार्लका ३.३: गण्डकी प्रदेशका विर्िन्न स्जल्लाका बैंकहरुमा िएको र्नक्षपे िथा कजाि लगानीको 
अिथथा (२०७८ िैर मसान्त्िसम्म) 

स्जल्ला 
कुल र्नक्षपे  

(रु. दश लाि) 

स्जल्लागि 
र्नक्षेपको वहथसा 

(प्रर्िशि) 

कुल कजाि 
लगानी (रु. दश 

लाि) 

स्जल्लागि कजाि 
लगानीको वहथसा 

(प्रर्िशि) 
बाग्लङु ९२८९.९७६ ७.२१ १४,५८८.७४ ४.२२ 
गोरिा ६१८२.३३१ ४.८० १३,३५१.१९ ३.८६ 
काथकी ६५२०२.०४ ५०.५७ १८५,५५९.५७ ५३.७० 
लमजङु ५००८.६६८ ३.८८ १२,३६२.३२ ३.५८ 



 आर्थिक सर्वेक्षण-२०७८/७९, गण्डकी प्रदेश 

22 

स्जल्ला 
कुल र्नक्षपे  

(रु. दश लाि) 

स्जल्लागि 
र्नक्षेपको वहथसा 

(प्रर्िशि) 

कुल कजाि 
लगानी (रु. दश 

लाि) 

स्जल्लागि कजाि 
लगानीको वहथसा 

(प्रर्िशि) 
मनाङ ४०१.०२४४ ०.३१ ४२५.१० ०.१२ 
मथुिाङ १६५७.९१७ १.२९ १,०४९.२२ ०.३० 
म्याग्दी ३७५७.९७२ २.९१ ८,७१५.४१ २.५२ 
निलपरु ९९२८.४७४ ७.७० ३९,२८९.६७ ११.३७ 
पििि ४८८९.७३८ ३.७९ ९,५३१.२२ २.७६ 
थयाङ्जा १०७३७.९७ ८.३३ २२,२१९.८७ ६.४३ 
िनहुुँ ११८७३.८६ ९.२१ ३८,४२८.५३ ११.१२ 

जम्मा १२८९३० १००.०० ३४५,५२०.८४ १००.०० 
स्रोिः नेपाल राि बैंक, २०७९ 

३.३ पार्लकागि बैंवकग सेिा 
पार्लकागि रुपमा हेदाि प्रदेशका सबै पार्लकाहरुमा बैंवकग सेिा पगेुको र र्नक्षेप संकलन िएको 
देस्िन्त्छ।सबै पार्लकाहरुमा गरी कुल रु.१ िबि २८ अबि ९३ करोड िन्त्दा बढी र्नक्षेप संकलन 
िएकोमा पोिरा महानगरपार्लकामा कुल र्नक्षेपको झण्डै ५१ प्रर्िशि अथािि रु. ६७ अबि ८४ 
करोड र्नक्षेप केस्न्त्द्रि िएको देस्िन्त्छ।त्यथिै कजाि लगानी िर्ि  पर्न पोिरा महानगरपार्लकामा 
गण्डकी प्रदेशमा िएको कुल कजाि लगानीको ५३.२ प्रर्िशि कजाि प्रिाह देस्िन्त्छ िने गोरिा 
स्जल्लाको िमुनबु्री गाउुँपार्लका र मनाङ स्जल्लाको नापाििरू्म गाउुँपार्लकामा बैंकहरुमार्ि ि कजाि 
लगानी िएको देस्िदैन।पार्लकागि रुपमा िएको र्नक्षेप संकलन र कजाि प्रिाहको स्थथर्ि 
अनसूुिी ३ मा प्रथििु गररएको छ।  
िार्लका ३.४ मा गण्डकी प्रदेशका विर्िन्न बैंकहरुमा िािा िोलेका िथा बैंवकग संथथाहरुले 
उपलब्ि गराएका विर्िन्न बैंवकक सेिा प्रयोगकिािहरुको संख्या प्रथििु गररएको छ।प्रदेशमा 
के्रर्डट काडि र्लएका कुल ग्राहक संख्या १३ हजार २ सय ९७ रहेकामा के्रर्डट काडिका 
सवक्रय प्रयोगकिाि ८ हजार ३ सय २ जना रहेका छन।् के्रर्डक काडिको िलुनामा डेविट 
काडिको प्रयोग गने ग्राहकहरुको संख्या िेरै छ।यी लगायि बैंवकग सेिाको प्रयोग गने ग्राहकको 
संख्या िार्लका ३.४ मा प्रथििु गररएको छ।  
िार्लका ३.४: गण्डकी प्रदेशमा बैंवकग सेिा उपयोग सम्िन्त्िी केही ि्याकं   

कुल बिि िािा ४१७१४७७ 
सक्रैीय (िाल ुअिथथामा रहेका) बिि िािा संख्या ३०५६४५७ 
के्रर्डटकाडि र्लएका कुल ग्राहक संख्या १३२९७ 
कुल के्रर्डटकाडि प्रयोगकिाि (सक्रैीय) ८३०२ 
डेर्बट काडि र्लएका कुल ग्राहक संख्या ९४६८१५ 
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कुल बिि िािा ४१७१४७७ 
डेर्बट काडि प्रयोगकिाि (सक्रैीय) ६७९३८६ 
वप्रपेड काडि र्लएका कुल ग्राहक संख्या १५५१ 
वप्रपेड काडि प्रयोगकिाि (सक्रैीय) ११६७ 
इन्त्टरनेट बैंवकंग र्लएका कुल ग्राहक संख्या १६७९७१ 
इन्त्टरनेट बैंवकंग प्रयोगकिाि (सक्रैीय) १२३००७ 
मोिाइल बैंवकग र्लएका कुल ग्राहक संख्या २०२१०६५ 
मोिाइल बैंवकग प्रयोगकिाि (सक्रैीय) १५२४७५४ 

स्रोिः नेपाल राि बैंक, २०७९ 

३.४ सहकारी संथथा 
प्रदेश अथििन्त्रको लार्ग सहकारी क्षेर एक महत्िपणुि आिार हो।गण्डकी प्रदेशमा उत्पादक, 
उपिोिा, वित्तीय, बहउुदे्दश्यीय, र सेिाको क्षेरमा गरी कुल २६६१ सहकारी संथथा रहेका छन ्
(सहकारी वििाग २०७७)।संलग्निाको दृवष्टले प्रदेशको कुल जनसंख्याको झण्डै ४७ प्रर्िशि 
जनसंख्या सहकारीमा आिि रहेको देस्िन्त्छ।जसमा मवहला ५७.५ प्रर्िशि र परुुष ४२.५ 
प्रर्िशि रहेका छन।्गण्डकी प्रदेशका स्जल्लाहरुमा सबैिन्त्दा िेरै सहकारी संथथा िएको स्जल्ला 
काथकीमा ४ सय ७० र सबैिन्त्दा कम िएको स्जल्ला मनाङमा १० िटा मार सहकारी संथथा 
रहेका छन।्त्यथिै सबैिन्त्दा िेरै सहकारी संथथा िएको पोिरा महानगरपार्लकामा ३ सय ५६ 
सहकारी संथथा रहेका छन ्िने मनाङको नापाििरू्म गाउुँपार्लकामा अवहले सम्म कुनै सहकारी 
संथथा छैन। 
िार्लका ३.५: गण्डकी प्रदेशका सहकारीहरुको स्जल्लागि वििरण 

क्र.सं. स्जल्ला सहकारी 
संख्या 

सदथय संख्या पर्छल्लो आ.ब.को वित्तीय वििरण 
प्रत्यक्ष 
रोजगारी मवहला परुुष जम्मा शेयर पूुँजी बिि संकलन ऋण लगानी स्थथर सम्पस्त्त 

जम्मा सम्पस्त्त 
दावयत्ि 

१ बाग्लङु २५९ ४१४९२ ३२६७२ ७४१७ १८४८०७६५३५ ७३६९९४७८०० ८४९७७२८४५० १८८६५२७०८.७ १२७३००४२५६२ ७९६ 

२ गोिाि २६५ ३३५०२ २४४९८ ५८००० २९५६५४०१४.८ १०४७५६३२४२ ११२०१५४७१५ ९०८७४११.५३ २०१०४३०६८८ २२७ 

३ काथकी ४७० ८२९९८ ६४०३८ १४७०३६ ५१०७५२५८८१ १३९८९९१८२०२ १४३२२६१३१०० ७३०२१६७०४.३ १७२८४०९६९९१ २१८९ 

४ लमजङु १८६ ३३४६३ २१६६४ ५५१२७ ३०४६९५९७२.७ १७४३३३१०४० १८२९९०१३७५ १४६६३९२२७.६ ६३४४०९९०७८ ३०४ 

५ मनाङ १० ८२२ ३५७ ११७९ १९०६६७८९ ९७५४५२६ ४९९४६३१७ ३८६६११ १४६२२३९६९ ६ 

६ मथुिाङ २८ ७०६ ५७९ १२८५ ७३४७१४२ ७१११८४९ १४५६८१५१ ९०३७६ ८५१९२०० ४३ 

७ म्याग्दी १२७ २४७७२ १०३४१ ३५११३ ६३६६१२३१७ ३२१०४५१५१० २७८२७५६३९९ २०९२५४९७४ ३९९१६१८९६५ २८९ 

८ निलपरासी १४९ ८७२९९ ३३७६० १२१०५९ ७०३८१६२४४.२ ३७८८६४५०८२ ४३४४२२१४२९ ९०९४३७१४९.१ ६५२४१३०७५३ ५५९ 

९ पििि २०७ २००१४ १०६९७ ३०७१ ४६५१८६८२८ १००५५७३६२६ ११०११७५०२७  १००२४०१५०७ ३८२ 

१० थयाङ्जा ३४४ ४९४९२ ३५०१९ ८४५११ १३२३३१४१९९ ४६८९४५८३६२ ५७३६१३७८७९.७० २२७९२३४६८.८ ८३१०७४६८२६ ७८६ 

११ िनहुुँ २५३ ७१८२ ६५७२६ १३८४०८ २७६२९६६५३१ ९६३६०८८४९८ ११४४९४१८३३१ १२०१४६४४७९८ २२३३१६०७०८७ ८९३ 

१२ गण्डकी 
प्रदेश 

३६३ १९४८८८ १७५१४४ ३७००३२ ८५७६७०४७९३ ३९५७६७२७९५५ ३७१२९४४०२६० १५५३५५५०४ ६२९४९१३६८ ११६४ 

 जम्मा २६६१ ६४२१३० ४७४५०२ १११६६३२ २२०५०९६७२४६ ८६०७४५७१६९३ ८८३७८०६१४३३ १४६७३४७५६५३ ८३३१३४०८९९४ ७६३८ 

स्रोिः सहकारी वििाग, २०७७ 
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नेपालको संवििानको अनसूुिी ६ मा सहकारी क्षेरलाई संघ, प्रदेश र थथानीय िहको साझा 

अर्िकारको सूिीमा रास्िएको छ।प्रदेश सरकारबाट सहकारी ऐन, २०७५ र र्नयमािली २०७६ 

जारी गरी कायािन्त्ियन गररएको छ।सहकारी रस्जिार कायािलयका अनसुार प्रदेशको कायिक्षेर 
र्िर रहेका ८०४ सहकारी संथथामा मवहला ४३ हजार ६४९ र परुुष ४० हजार ५०१ गरी 
कुल ८४ हजार १५० शयेर सदथय संख्या रहेका छन।्  

३.५ बीमा 
नेपाल सरकार अथि मन्त्रालयका अनसुार आर्थिक िषि २०७८/७९ सम्ममा कररब २४ प्रर्िशि 

जनिाको बीमामा पहुुँि पगेुको छ।देशिरमा बीमा कम्पनीका कुल २ हजार २ सय ९२ जीिन 
बीमा र १ हजार ३७ र्नजीिन बीमाका गरी कुल ३ हजार ३ सय २९ शािाहरु रहेका छन।् 
मलुक संघीयिामा प्रिेश गरेसुँगै बीमा सर्मर्िले बीमा कम्पनीहरुलाई संघीय संरिना अनरुुप 
शािा थथापना िथा विथिारमा जोड द्वदए अनसुार बीमा कम्पनीका शािाहरुमा उल्लेख्य िवृि 
िएको देस्िन्त्छ।२०७५ र्ागनुको िलुनामा २०७८ र्ागनुसम्ममा गण्डकी प्रदेशका विर्िन्न 
स्जल्लाहरुमा बीमा कम्पनीका शािाहरुमा ६४ प्रर्िशििन्त्दा बढीले िवृि िई कुल शािा संख्या 
३ सय ६८ पगेुको छ।यी मध्ये जीिन बीमा कम्पनीका शािा २ सय ३१ र र्नजीिन बीमा 
कम्पनीका शािा १ सय ३७ पगेुका छन।्िार्लका ३.६ मा जीिन िथा र्नजीिन बीमा 
कम्पनीका शािासंख्या प्रथििु गररएको छ।  
िार्लका ३.६: गण्डकी प्रदेशमा रहेका र्बमकको शािा संख्या 
र्बमकको प्रकार २०७५ र्ागनुसम्म २०७६ र्ागनुसम्म २०७७ र्ागनुसम्म २०७८ र्ागनुसम्म 
जीिन बीमा १२९ १८२ १९६ २३१ 
र्नजीिन बीमा ९५ १५४ १२५ १३७ 
प्रदेशमा जम्मा २२४ ३३६ ३२१ ३६८ 

स्रोिः बीमा सर्मर्ि, २०७८ 
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४. कृवष, िन, िउूपयोग िथा िािािरण 
४.१ कुल गाहिथ्य उत्पादनमा कृवष क्षरेको योगदान 
नेपालको कुल गाहिथ्य उत्पादनमा कृवष, िन िथा मत्थयपालन क्षेरको योगदान सबैिन्त्दा उच्ि 

छ।आर्थिक िषि २०७८/७९ मा नेपालको कुल गाहिथ्य उत्पादनमा यस क्षेरको योगदान 

२३.९ प्रर्िशि रहेको छ िने गण्डकी प्रदेशको कुल गाहिथ्य उत्पादनमा कृवष क्षेरको योगदान 
२६ प्रर्िशि रहेको छ।नेपाल श्मशस्ि सिेक्षण २०१८ का अनसुार कृवष क्षेरमा आिि 
जनसंख्या नेपाल िरमा कुल जनसंख्याको ६०.४ प्रर्िशि र गण्डकी प्रदेशको ७२ प्रर्िशि 
घरिरुी कुनै न कुन ैरुपमा कृवषमा आिि रहेका छन।्गण्डकी प्रदेशको कुल गाहिथ्य उत्पादनमा 
कृवष िथा िन क्षेरको योगदान आर्थिक िषि २०७५/७६ र २०७६/७७ को यथाथि मूल्यमा 

क्रमशः रु.८१ अबि ३३ करोड, र रु. ८३ अबि ५४ करोड रहेको िथा आर्थिक िषि २०७७/७८ 

को संशोर्िि अनमुान अनसुार ८७ अबि ७४ करोड रुपैयाुँ र आर्थिक िषि २०७८/७९ को 

प्रारस्म्िक अनमुान अनसुार रु. ९४ अबि ७९ करोड रहेको छ (अनसूुिी १.१)।यस दृवष्टले यी 
िार आर्थिक िषिमा प्रदेशको कुल गाहिथ्य उत्पादनमा कृवषको योगदान क्रमशः २७.४ प्रर्िशि, 

२७.२ प्रर्िशि, २६.९ प्रर्िशि र २६ प्रर्िशि हनु आउुँछ।पर्छल्लो िार आर्थिक िषिमा समग्र 

नेपाल िथा गण्डकी प्रदेशको कुल गाहिथ्य उत्पादनमा कृवष, िन िथा मत्थयपालन क्षेरको 

योगदान घट्दो क्रममा रहेको देस्िन्त्छ (िाटि ४.१)।त्यथिै, समग्र देशको कृवषको गाहिथ्य 

उत्पादनमा गण्डकी प्रदेशको कृवष, िन िथा मत्थयपालन क्षेरको वहथसा आर्थिक िषि २०७५/७६ 

मा ९.८ प्रर्िशि,  २०७६/७७ मा ९.७ प्रर्िशि िथा आर्थिक िषि २०७७/७८ र २०७८/७९ 

मा दिैु िषिमा ९.६ प्रर्िशि रहेको देस्िन्त्छ (अनसूुिी १.४)। 

 

स्रोिः केन्त्द्रीय ि्यांक वििाग, २०७९ 
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गण्डकी प्रदेशको कुल िरू्ममध्ये ४ लाि ८७ हजार हेवटर अथािि २२.२ प्रर्िशि जर्मन 
िेिीयोग्य रहेको छ (प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेश २०७६)।प्रदेशको कुल 

४ लाि ८७ हजार हेवटर िेिीयोग्य जर्मनमध्ये ७६ प्रर्िशि जर्मनमा मार िेिी गररएको छ 
िने बाुँकी २४ प्रर्िशि िेिी योग्य जर्मन बाुँझै रहेको छ।िेिी गररएको कुल जर्मनमध्ये 
३६.१ प्रर्िशिमा र्सुँिाई सवुििा पगेुको छ।  

४.२ विविि कृवषबाली उत्पादन 
िार्लका ४.१ मा गण्डकी प्रदेशमा िाद्यबाली, िरकारी िथा र्लरू्ल िेिी गररएको क्षेरर्ल 

िथा उत्पादन प्रथििु गररएको छ।आर्थिक िषि २०७७/७८ को िलुनामा २०७८/७९ मा 

िाद्यिाली, दलहन बाली, िरकारी िथा र्लरू्लको उत्पादन घटेको देस्िन्त्छ।उत्पादनका साथै 

यी बालीको िेिी गररएको जर्मनको क्षेरर्ल पर्न घटेको देस्िन्त्छ।  
िार्लका ४.१: गण्डकी प्रदेशमा िाद्यबाली, िरकारी िथा र्लरू्ल िेिी गररएको क्षरेर्ल (हे.) 
िथा उत्पादन (मे.ट.) 

बालीका 
प्रकार 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

उत्पादन 
िेिी 
िएको 
क्षरेर्ल 

उत्पादन 
िेिी िएको 
क्षरेर्ल 

उत्पादन 
िेिी िएको 
क्षरेर्ल 

उत्पादन 
िेिी िएको 
क्षरेर्ल 

कुल 
िाद्यबाली 

१०४९४१४ ३८३११० १०५३१३७ ३७७०९० १०७१८०७ ४१७३५१ ९२१३१५ ३७२४३३ 

कुल 
दलहन 
बाली 

१५०९६ १६०६० १६९४२ १५७४५ १५९६४ १७१७१ १४९३४ १६४२५ 

कुल 
िरकारी 
उत्पादन 

३००९१४ २३७३३३ ३०१२२० २९९८० २७०८५१ २४०९७ ६९९०६ ५१५२ 

कुल 
र्लरू्ल 
उत्पादन 

८८६९६ ८३०२ ७००१२ ६०६१ ९९१७३ ८७५८ ८२२९० ८७४९ 

स्रोि: िरू्म व्यिथथा, कृवष िथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, २०७९ 

िार्लका ४.२ मा विगि िार िषिमा िान, मकै, गहुुँ, कोदो, जौ, र्ापर लगायिका िाद्यबाली 

उत्पादन िथा िेिी गररएको जर्मनको क्षेरर्ल प्रथििु गररएको छ।त्यथिै, िार्लका ४.३ मा 

मास, मसुरुो, रहर, िना, िटमास, गहि, ग्रासपी जथिा दलहन बालीहरुको उत्पादन िथा िेिी 

गररएको जर्मन प्रथििु छ।आर्थिक िषि २०७७/७८ मा प्रदेशिरमा १ लाि २२ हजार ९ सय 

८५ हेवटर क्षेरर्लमा िान िेिी गररएको र ४ लाि ३१ हजार ५६ मेवट्रक टन िान उत्पादन 
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िएकोमा आर्थिक िषि २०७८/७९ मा िान िेिी िएको क्षेरर्ल १ लाि ८ हजार ५ सय 

७७ हेवटर र िान उत्पादन ४ लाि ५ हजार ८ सय ६३ मेवट्रक टन देस्िन्त्छ।दलहन बाली 
लगाइएको जर्मन र दलहन उत्पादन पर्न अस्घल्लो िषिको िलुनामा आर्थिक िषि २०७८/७९ 

मा घटेको देस्िन्त्छ।  
िार्लका ४.२: िाद्यबाली उत्पादन पररमाण (मेवट्रक टन) र उत्पादन गररएको क्षरेर्ल (हेवटर) 

िाद्यबाली 
िान 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

उत्पादन 
िेिी 
िएको 
क्षरेर्ल 

उत्पादन 
िेिी 
िएको 
क्षरेर्ल 

उत्पादन 
िेिी 
िएको 
क्षरेर्ल 

उत्पादन 
िेिी 
िएको 
क्षरेर्ल 

मकै ४२७६८९ ११४२८२ ४०८७३७ १०८६९७ ४३१०५६ १२२९८५ ४०५८६३ १०८५७७ 

गहुुँ ४२३३१० १३९३०१ ४३३५६० १३९४२१ ४५२२६४ १६५७६५ ३४५७२३ १३८६८८ 

कोदो ९३४३३ ३९२५० ९९४०१ ३८१९१ ८७४८८ ३८२४० ७५९६८ ३७५५७ 

जौ ९९७४१ ८६६१० १०६१३७ ८७०८० ९६२५९ ८६३७० ८९४१५ ८४१३७ 

र्ापर २६४२ १७५४ २६६९ १७६३ ३०१० २३५३ २६५५ १८८६ 

कुल 
िाद्यबाली 

२५९९ १९१३ २६३३ १९३८ १७३० १६३८ १६९१ १५८८ 

िाद्यबाली १०४९४१४ ३८३११० १०५३१३७ ३७७०९० १०७१८०७ ४१७३५१ ९२१३१५ ३७२४३३ 

स्रोि: िरू्म व्यिथथा, कृवष िथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, २०७९ 

िार्लका ४.३: दलहन उत्पादन पररमाण (मेवट्रक टन) र उत्पादन गररएको क्षरेर्ल (हेवटर) 

दलहन 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

उत्पादन 
िेिी 
िएको 
क्षरेर्ल 

उत्पादन 
िेिी 
िएको 
क्षरेर्ल 

उत्पादन 
िेिी 
िएको 
क्षरेर्ल 

उत्पादन 
िेिी 
िएको 
क्षरेर्ल 

मास ५२६६ ७२०४ ५१२१ ५७२१ ५४२७ ७४५८ ४८२१ ७१५९ 
मसुरुो ५१८५ ४३६० ५९३८ ५११० ५५८९ ४९६७ ५४८३ ४७५६ 
रहर १०८ २१३ २४६ ३५१ २८२ ३९३ २५३ ३७० 
िना १३४ ११३ २८१ २५३ २९८ २७२ २६६ २४१ 
िटमास ३३७० ३१६४ ४१९३ ३३७२ ३३९२ ३१५१ ३३०८ ३०४४ 
ग्रास पी १८४ १७४ ८५ ७४ १७७ १६८ १७१ १६५ 
गहि ८४९ ८३२ १०७८ ८६४ ७९९ ७६२ ६३२ ६९० 
जम्मा १५०९६ १६०६० १६९४२ १५७४५ १५९६४ १७१७१ १४९३४ १६४२५ 

स्रोि: िरू्म व्यिथथा, कृवष िथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, २०७९ 
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गण्डकी प्रदेशको औद्योर्गक बालीमा उि ुिथा कर्ी उत्पादन हदैु आएको छ िने नगदे बालीमा 
िेलहन िथा आलकुो उत्पादन हनुे गछि।औद्योर्गक बाली उत्पादन िार्लका ४.४ मा, नगदेबाली 

िार्लका ४.५ मा र मसलाबाली उत्पादन, िेिी िएको क्षेरर्ल आद्वद िार्लका ४.६ मा उल्लेि 

छ।मसला बाली अन्त्िगिि अलैँिी, बेसार, अदिुा लसनु िथा िसुानी उत्पादन हन्त्छ िने अलैँिी 

उच्ि र्नयािि सम्िािना िएको िथा र्नयािि हुुँदै आएको बाली हो।  
िार्लका ४.४: औद्योर्गक बाली उत्पादन पररमाण (मेवट्रक टन) र उत्पादन गररएको क्षरेर्ल 

(हेवटर) 

औद्योर्गक 
बाली 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

उत्पादन 
िेिी 
िएको 
क्षरेर्ल 

उत्पादन 
िेिी 
िएको 
क्षरेर्ल 

उत्पादन 
िेिी 
िएको 
क्षरेर्ल 

उत्पादन 
िेिी 
िएको 
क्षरेर्ल 

उि ु १६२९८ ३६५ १६७३७ ३७६ १३६९५ ३७४ १२४८५ ३६५ 
कर्ी १५४ ७२४ ७५ ८१९ - - १५९ ८३५ 

स्रोि: िरू्म व्यिथथा, कृवष िथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, २०७९ 

िार्लका ४.५: नगदेबाली उत्पादन पररमाण (मेवट्रक टन) र उत्पादन गररएको क्षरेर्ल (हेवटर) 

नगदेबाली 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

उत्पादन 
िेिी 
िएको 
क्षरेर्ल 

उत्पादन 
िेिी 
िएको 
क्षरेर्ल 

उत्पादन 
िेिी 
िएको 
क्षरेर्ल 

उत्पादन 
िेिी 
िएको 
क्षरेर्ल 

आल ु ३०८९९५ २००५५ ३२७२०५ २०२०८ ३०५३५४ १९७११ ३६१३६२ १९९४४ 
िेलहन १५३९७ १५२७२ ९४६५ ९३२१ १२९५९ १३६८९ १२१५८ १३४२२ 

स्रोि: िरू्म व्यिथथा, कृवष िथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, २०७९ 

िार्लका ४.६: मसलाबाली उत्पादन पररमाण (मेवट्रक टन) र उत्पादन गररएको क्षरेर्ल (हेवटर) 

मसलाबाली 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

उत्पादन 

िेिी 
िएको 
क्षरेर्ल 

उत्पादन 

िेिी 
िएको 
क्षरेर्ल 

उत्पादन 

िेिी 
िएको 
क्षरेर्ल 

उत्पादन 

िेिी 
िएको 
क्षरेर्ल 

अलैँिी ३५३ ९३० ३१३ ५७१ २८७ १६७९ २३६ १४०६ 

बेसार ५८३८ ७७६ ७२९३ ७९४ ६०७३ ८०३ ४०१२ ८०१ 

अदिुा ३४६४४ ३०३८ ४१२८० ३४५४ ३५५८३ ३१६४ २४१२२ २६८६ 

लसनु ३७२२ ६२५ ४५३५ ८६८ ३८६० ६४० ३०४० ६१२ 

िसुानी १६१७ ४२१ ६०८७ ९९५ १९०४ ४७३ १२०६ २७५ 

स्रोि: िरू्म व्यिथथा, कृवष िथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, २०७९ 
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त्यसैैगरी िरकारी बाली अन्त्िगिि काउली, बन्त्दा, गोलिेडा लगायिका िरकारी िेिी हुुँदै आएको 

छ।यी िरकारीहरुको अन्त्िरप्रदेश व्यापारको उच्ि सम्िािना देस्िन्त्छ।गण्डकी प्रदेशमा सनु्त्िला 
उत्पादन उच्ि छ।सनु्त्िलाको अन्त्िर प्रदेश व्यापार हुुँदै आएको छ िने र्नयािि सम्िािना पर्न 
उच्ि छ।केही िरकारी िथा र्लरू्ल िेिी िएको क्षेरर्ल िथा उत्पादन क्रमशः िार्लका 
४.७ र ४.८ मा प्रथििु गररएको छ।  
िार्लका ४.७: िरकारी उत्पादन पररमाण (मेवट्रक टन) र उत्पादन गररएको क्षरेर्ल (हेवटर) 

िरकारी 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

उत्पादन 
िेिी 
िएको 
क्षरेर्ल 

उत्पादन 
िेिी 
िएको 
क्षरेर्ल 

उत्पादन 
िेिी 
िएको 
क्षरेर्ल 

उत्पादन 
िेिी 
िएको 
क्षरेर्ल 

काउली २६५६४ २००५ २६५२८ २०१० २३४०६ २००९ २४५५७ २०२१ 
बन्त्दा २९८७४ २०१८ २९५७३ २०३१ २४९०८ २०३२ २८४६५ २०४५ 
टमाटर २५०१२ १५१८ २५२७७ १५५१ २०३७२ १५५७ १६८८४ १०८६ 
कुल 
िरकारी 

३००९१४ २३७३३ ३०१२२० २९९८० २७०८५१ २४०९७ ६९९०६ ५१५२ 

स्रोि: िरू्म व्यिथथा, कृवष िथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, २०७९ 
 

िार्लका ४.८: र्लरू्ल उत्पादन पररमाण (मेवट्रक टन) र उत्पादन गररएको क्षरेर्ल (हेवटर) 

र्लरू्ल 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

उत्पादन उत्पादनशी 
क्षरेर्ल उत्पादन उत्पादनशी 

क्षरेर्ल उत्पादन 
िेिी 
िएको 
क्षरेर्ल 

उत्पादन िेिी िएको 
क्षरेर्ल 

सनु्त्िला ५२४७८ ४९८० ३९२२६ ३५३४ ५५००७ ५२४९ ५८५५५ ५५५३ 
आुँप ५८६३ ९८५ ४२९८ ६०४ ६२०७ ९७२ - ९८८ 
थयाउ ७४५० ६३२ ६७९२ ५९३ ७६६२ ७६१ ८१२१ ७९० 
केरा २२९०५ १७०५ १९६९६ १३३० ३०२९७ १७७६ १५६१४ १४१८ 

स्रोि: िरू्म व्यिथथा, कृवष िथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, २०७९ 

४.३ पशपंुक्षी पालन 
यस प्रदेशमा गाई, िैँसी, बाख्रा, िेडा, च्याङ्ग्रा, सुुँगरु, बुुँगरु, कुिरुा, हाुँस  जथिा पशपंुक्षीहरु प्रमिु 
रुपमा पार्लने गररएको छ।आर्थिक िषि २०७८/७९ मा यस प्रदेशमा पार्लएका गाई, िैंसी, 
बाख्रा, सुुँगरु आद्वदको संख्या बढेको िर िेडा, कुिरुा िथा हाुँसको संख्या अस्घल्लो िषिको िलुनामा 
घटेको देस्िन्त्छ।यस अिर्िमा दिु, अन्त्डा, मास ु िथा ऊन उत्पादन पर्न घटेको देस्िन्त्छ। 
िार्लका ४.९ मा पशपंुक्षी पालन िथा िार्लका ४.१० मा दिु, मास ुिथा अन्त्डा उत्पादनको 
ि्यांक प्रथििु गररएको छ।  
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िार्लका ४.९: पशपंुक्षीपालन (संख्या) 
पशपंुक्षीपालन २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

गाई ५५११६२ ४८१८६५ ३६००९५ ३७१०४१ 
िैँसी ६९९०९५ ६७७४९० ५२१४९८ ५२२०१४ 
बाख्रा १५४१५३९ १५३३६२९ १७४८३२५ १७८९४३२ 
िेडा ८६२३१ १०७८२० ९९८६९ ९४२६१ 
सुुँगरु/बंगरु १९३४८२ १६२१५३ १८५८५५ १८७२४५ 

कुिरुा ५९८९७०४ ६७८५६०७ ८१५८५२३ ७४४१५६२ 
हाुँस ११६४६० ४२७१२ ९८१६३ ८१२६५ 

स्रोि: िरू्म व्यिथथा, कृवष िथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, २०७९ 

िार्लका ४.१०: दिु, अन्त्डा िथा मास ुउत्पादन 
पशपंुक्षी पालन २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

दिु (मे.ट.) २८०६१२ २४६६१३ २८१७८० १७३७३१ 
अन्त्डा (हजारिटा) १०९०१३ १३७९५८ ३४३७५६ १६७२७८ 
मास ु(मे.ट.) ४०९६६ ५७६७९ ६२२६१ ३१०६९ 
ऊन (वकलोग्राम) ६४२५२ ७३९२७ ५८८८८ ३११९२ 
माछा (मे.ट.) ३९८९ १२६१ ५१३१ ४३७९ 

स्रोि: िरू्म व्यिथथा, कृवष िथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, २०७९ 

४.४ कृषक लस्क्षि कायिक्रमहरु 
गण्डकी प्रदेश सरकारले कृवष क्षेरको विकासका लार्ग विर्िन्न कृषक लस्क्षि कायिक्रमहरु 
सञ्चालन गरेको छ।मखु्यमन्त्री जलिाय ुनमूना कृवषगाउुँ कायिक्रम, जग्गा िवलािन्त्दी कायिक्रम, 

कोल्ड थटोर, कोल्ड रुम र्नमािण लगायिका विर्िन्न कायिक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ।यी 

कायिक्रमको बजेट र लस्क्षि कृषक संख्या िार्लका ४.११ मा प्रथििु गररएको छ।  
िार्लका ४.११: कृवषक्षरेका कायिक्रमहरु, बजेट र उपलब्िी (बजेट रु. हजारमा) 

कायिक्रमको 
नाम 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

बजेट 
लस्क्षि 
कृषक 

बजेट 
लस्क्षि 
कृषक 

बजेट 
लस्क्षि 
कृषक 

बजेट लस्क्षि कृषक 

मखु्यमन्त्री 
जलिायमैुरी 
नमनुा कृवष 
गाुँउ कायिक्रम 

७००२० ३००० २०४००० ३००० २४२६५७ ७००० १००००० ७००० 

जग्गा 
िवलाबन्त्दी 
कायिक्रम 

१०००० ३९५ ५०००० १३९१ ८६३०० २५२३ ३०००० ८० 
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कायिक्रमको 
नाम 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

बजेट 
लस्क्षि 
कृषक 

बजेट 
लस्क्षि 
कृषक 

बजेट 
लस्क्षि 
कृषक 

बजेट लस्क्षि कृषक 

थयाउ विशेष 
कायिक्रम 

- - ४०००० १५ ४०००० २० १२६३०० १०० 

कृवष/पश ुबीमा 
वप्रर्मयममा 
२५% अनदुान 

- - - - ४७७५० ४००० ४३३२० १०००० 

ब्लक थथापना 
कायिक्रम 

२१५९००  ६३४९००  २६१५००  २६१५०० ५२० 

साना र्सुँिाई 
पूिाििार विकास 
कायिक्रम 

४००००  ६६३२७  २०४५०० ७००० ४२४०० २५०० 

कोल्ड 
थटोर/कोल्ड 
रुम र्नमािण 

२००००० २६ ११०००० २० ६५००० २० १०००० ८० 

मोडेल र्ामि 
थथापना र 
संिालन 
सहयोग 

४०७५०० ७१२ १६२५०० ६५३ - - - - 

साना 
व्यिसावयक 
र्ामि थथापना 
िथा विथिार 

- - - - - - ५६७०० २५० 

स्रोिः िरू्म व्यिथथा, कृवष िथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, २०७९ 

४.५ िन क्षरे 
गण्डकी प्रदेशको कुल क्षरेर्ल मध्ये ८१४६ िगि वकलोर्मटर अथािि ३७.१ प्रर्िशि ि–ूिाग 
िनजङ्गलले ढाकेको छ िने ९.६ प्रर्िशि ि–ूिाग बटुै्ट्यानले ढाकेको छ।यस प्रदेशमा 
अिलम्िन गररएका समदुायमा आिाररि िन िथा संरस्क्षि क्षेर व्यिथथापन (सामदुावयक िन, 
साझेदारी िन, मध्यििी सामदुावयक िन, संरक्षण क्षेर, किरु्लयिी िन आद्वद) विश्वमै उदाहरणीय 
रहेको छ।संसारमै उदाहरणीय र नमूना सामदुावयक िनले प्रदेशको कुल िन क्षेरको कररब 
३१.९६% (२,६०,१९० हेवटर) ढाकेको छ।यस प्रदेशमा हालसम्म ३,९५२ िटा सामदुावयक 
िन उपिोिा समूह गठन गरी समदुायलाई हथिान्त्िरण गररएको छ।यथिै, १,११९ िटा 
किरु्लयिी िन (५,३२१ हेवटर अथािि ०.६५%), ३४ िटा िार्मिक िन (३३० हेवटर अथािि 
०.०४%), १ िटा साझेदारी िन (६७२.८६ हेवटर अथािि ०.०८%), १ िटा िवला िन 
(३,८३८.८२ हेवटर अथािि ०.४७%), एक पञ्चासे संरस्क्षि िन र ४२१ िटा र्नजी िन (२८५ 
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हेवटर) रहेको ि्याङ्कले देिाउुँछ।संरक्षण क्षेरिर्ि  मनाथल ुसंरक्षण क्षेरमा ७ िटा र अन्नपूणि 
संरक्षण क्षेरमा ५७ िटा गरी कुल ६४ िटा संरक्षण क्षेर व्यिथथापन सर्मर्ि सवक्रय रुपमा 
लार्ग परेका छन।्गण्डकी प्रदेश नेपालको सबैिन्त्दा बढी संरस्क्षि क्षेर िएको प्रदेश हो।यस 
प्रदेश र्िर स्िििन राविय र्नकुन्त्जको मध्यििी क्षरे, अन्नपूणि र मनाथल ु संरक्षण क्षेर, पञ्चासे 
संरस्क्षि िन, रानीिन विश्व बगैंिा र ढोरपाटन र्सकार आरक्ष गरी ६ िटा संरस्क्षि पाकि , िन र 
संरक्षण क्षेर पदिछन ्समवष्टगि रुपमा हेदाि प्रदेशको िन व्यिथथापन प्रणाली संरक्षण मिुी छ 
र यसले थथानीय जनिाको अथोपाजिनमा अपेस्क्षि योगदान द्वदन सकेको छैन।िसथि आगामी 
िषिहरूमा प्रदेश िन व्यिथथापनले संरक्षण र अथोपाजिन दबैुलाई समन्त्िावयक वहसाबले अगार्ड 
बढाई प्रदेशको समवृिमा सघाउनैु पने आिश्यकिा रहेको देस्िन्त्छ।िािािरण संरक्षणको लार्ग 
थथानीय अनकूुलन योजना िजुिमा गरैी प्राथर्मकिाका साथ कायािन्त्ियन गने पिर्िको विकास 
गनिै ु पने आिश्यकिा रहेको छ। 
प्रदेशको अर्िकांश ि–ूिाग र्िरालो र कमजोर ि–ूबनोट हनुाले िषाििको समयमा हनुे ि–ू
क्षय, बाढी र पवहरोका कारण सम्िाविि ठूलो जनिनको क्षर्ि न्त्यूनीकरण गनि माटो र पानीको 
संरक्षण गरी द्वदगो विकास िथा जनिाको जीविकोपाजिनमा टेिा परु् याउन एकीकृि जलािार 
व्यिथथापन िथा नदी प्रणालीमा आिाररि ि ूिथा जलािार संरक्षण कायिक्रम सञ्चालन हुुँदै 
आएको छ।त्यथिै जैविक विविििाको वहसाबले पर्न गण्डकी प्रदेश नपेालकै िनी प्रदेश 
मार्नन्त्छ।यस प्रदेशमा स्िििन राविय र्नकुञ्ज र ढोरपाटन स्शकार आरक्षको आंस्शक िाग र 
अन्नपूणि र मनाथल ुसंरक्षण क्षेरको परैु िाग गरी कुल १०,०३९.५१ िगि वक.र्म. क्षेरर्ल 
संरस्क्षि क्षेर र्िर पदिछ।नेपालको कुल क्षेरर्लको ६.८२ प्रर्िशि, नेपालका संरस्क्षि 
क्षेरहरूको कुल २९.१७ प्रर्िशि र गण्डकी प्रदेशको कुल क्षेरर्लको ४५.६८ प्रर्िशि रहेका 
संरस्क्षि क्षेरहरू नेपालको राविय किरेज िन्त्दा झण्डै दोब्बर (राविय किरेज २३.३९ प्रर्िशि) 
छ।संरस्क्षि क्षेरको माध्यमबाट व्यिथथापन गरी विश्व प्रर्सि पाटेबाघ, एकर्सङ्गेगैंडा, वहउुँस्िििुा, 
कथिरुी मगृ, हाबे्र लगायिका िन्त्यजन्त्ि,ु िनथपर्ि र जैविक विविििाको संरक्षण, सम्िद्र्िन, 
पयािपयिटन प्रिद्र्िन र मध्यििी क्षेरका बार्सन्त्दाको जीिन थिरमा सिुार हुुँदै आएको छ। 
िैज्ञार्नक िन व्यिथथापन सवहिको योजना र िदनरुुपका बजेट िथा कायिक्रमको व्यिस्थथि 
िाका जरुरी रहेको छ। 
िार्लका ४.१२: ि–ूउपयोगको स्थथिी 

ि–ूउपयोगको प्रकार क्षरेर्ल (िगि वक.मी) प्रर्िशि 
कृवष िरू्म ३१११.५२ १४.१३ 
नाङ्गो िरू्म ३८९२.५१ १७.६८ 
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िन जंगल ७४३९.९६ ३३.७९ 
िणृिरू्म १९२१.५४ ८.७३ 
बसोिास क्षेर १३८.४० ०.६३ 
झाडी िरू्म १७१९.९४ ७.८१ 
वहम क्षेर ३६८२.१४ १६.७२ 
जल क्षेर १०९.०० ०.५० 

जम्मा २२०१५.०१ १०० 
स्रोिः गण्डकी प्रदेशको स्रोि नवसाङ्कन, २०७५ 

४.६ जैविक विविििा संरक्षण 
गण्डकी प्रदेश सरकारले जैविक विविििा संरक्षणको लार्ग विर्िन्न कायिहरु गदै आएको छ। 
जथिैः जैविक विविििाका लार्ग रणनीर्िक योजना २०११–२०२० ले जैविक विविििा लक्ष्य 
रािेर कायि गदै आएको छ।यस अन्त्िगिि िनको िैज्ञार्नक व्यिथथापन र उपयोग गने, िािािरण 
संरक्षण र जनिाको आय आजिनसुँग आिि गने, िथा राविय र्नकुञ्ज, स्शकार आरक्ष र संरस्क्षि 
क्षेरको द्वदगो व्यिथथापन गने जथिा कायिक्रमलाई प्राथर्मकिा द्वदएको छ।िन िथा संरस्क्षि 
क्षेरको िििमान अिथथा, संरक्षणको लक्ष्य र संकटापन्न प्राणी िथा िनथपिीको अिथथा र संरक्षण 
लक्ष्यलाई िार्लका ४.१३ र िार्लका ४.१४ मा प्रथििु गररएको छ।  
िार्लका ४.१३ िन िथा संरस्क्षि क्षरेको अिथथा र द्वदगो विकास लक्ष्य 

सूिक 
गण्डकी राविय 

२०७२ २०८० २०८७ २०७२ २०८७ 
कुल िकू्षेरको अनपुािमा िन क्षेर (प्रर्िशि) ३७.८ ४१ ४१ ४४.७ ४४.७ 
समदुायमा आिाररि व्यिथथापन अन्त्िगिि रहेको 
िन क्षेर (प्रर्िशि) 

२९ २९ २९ ३९ ४२ 

संरस्क्षि क्षेर (िनसवहि कुल िूिागको प्रर्िशि) ४५.४ ४५.४ ४५.४ २३.२ २३.२ 
िाल, र्समसार, िलाउ, पोिरी संरक्षण (संख्या) ५५० १००० १००० १७२७ ५००० 

िाल, र्समसार, िलाउ, पोिरीहरु िएको क्षेर 
(हेवटर)  

८२५ १५०० १८००   

किरु्लयि िन समूहलाई िन हथिान्त्िरण (हजार 
हेवटर) 

४.८ ५ ५ ४४.६ ४४.६ 

स्रोिः राविय योजना आयोग र नीर्ि िथा योजना आयोग, गण्डकी २०७७ 

िार्लका ४.१४: संकटापन्न अिथथामा रहेका िनथपिी िथा प्राणी र र्िनको संरक्षण लक्ष्य 

सूिक 
गण्डकी राविय 

२०७२ २०८० २०८७ २०७२ २०८७ 
संकटापन्न अिथथामा रहेका िनथपिी (प्रर्िशि) ०.४८ ०.१६ ० ०.४८ ० 
संकटापन्न अिथथामा रहेका प्राणी (प्रर्िशि) ०.८१ ०.२७ ० ०.८१ ० 
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जंगली बाघ (संख्या) ५ ५ ५ १९८ २२५ 
गैँडा (संख्या) १० १० १० ५३४ ७८३ 
संरक्षण योजना अन्त्िगििका िनथपिी (संख्या) ० १ २ ३ १५ 
संरक्षण योजना अन्त्िगििका प्राणी/जीि (संख्या) ३ ५ ७ ५ १५ 

स्रोिः राविय योजना आयोग र नीर्ि िथा योजना आयोग, गण्डकी २०७७ 
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५. गररबी र्निारण,श्म िथा रोजगारी 
५.१ गररबी 
नेपालमा गररबीको रेिामनुी रहेका जनसंख्या १८.७ प्रर्िशि, बहआुयार्मक गररबी सूिकांक 
२८.६ प्रर्िशि र मानि विकास सूिकांक ०.५७९ रहेको छ (राविय योजना आयोग २०७६)। 
गण्डकी प्रदेशमा हाल १४.९१ प्रर्िशि जनिा र्नरपके्ष गररबीको रेिामनुी, २६.१ प्रर्िशि जना 
मानिीय गररबीको रेिामनुी र १४.२ प्रर्िशि जनिा बहआुयीर्मक गररबीमा रहेका छन ्(प्रदेश 
नीर्ि िथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेश, २०७६)।गण्डकी प्रदेशको र्गनी कोवर्र्सयन्त्ट ०.३७ 
रहेको छ जहाुँकी समग्र नेपालको र्गनी कोवर्र्सयन्त्ट ०.३१ रहेको छ।र्गनी कोवर्र्सयन्त्टले 
आयमा िएको असमानिा देिाउुँछ।र्गनी कोवर्र्सयन्त्टको भ्याल ुशनु्त्य देस्ि एकसम्ममा मापन 
गररन्त्छ।बढ्दै गएको र्गनी कोवर्र्सयन्त्ट भ्याललेु असमानिा उच्ि रहेको बझुाउुँछ िने कम 
भ्याललेु आयमा असमानिा कम रहेको अथािि समानिा कायम हुुँदै गएको देिाउुँदछ।   
गण्डकी प्रदेशको मथुिाङ िथा मनाङ स्जल्लामा उच्ि गररबी रहेको छ िने काथकीमा सबैिन्त्दा 
न्त्यून गररबी रहेको छ।गररबीको अिथथाको स्जल्लागि वििरण ५.१ मा प्रथििु गररएको छ। 

 
स्रोिः नीर्ि िथा योजना आयोग, गण्डकी, २०७७ 

 

नेपालको मानिीय गररबी ३१.१ प्रर्िशि छ िने गण्डकी प्रदेशको २६.१ प्रर्िशि रहेको छ। 
स्जल्लागि रुपमा गोरिा स्जल्लामा उच्ि मानिीय गररबी देस्िन्त्छ िने काथकी स्जल्लामा सबैिन्त्दा 
न्त्यून मानिीय गररबी देस्िन्त्छ।  
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स्रोिः नीर्ि िथा योजना आयोग, गण्डकी, २०७७ 

५.२ आयमा असमानिा 
गण्डकी प्रदेशमा कुल उपिोगमा जनसङ्ख्याको िल्लो ४० प्रर्िशिको वहथसा १८.९ प्रर्िशि 
मार रहेको छ।िल्लो २० प्रर्िशिको वहथसा ६.९ प्रर्िशि छ।जनु र्गनी गणुाङ्कमा मापन 
गररएको असमानिा राविय थिर िन्त्दा बढी रहेको छ।जनु प्रदेशको िलुना गदाि यो थिर 
०.३७६ देशकै दोस्रो उच्ि हो।त्यथिै आम्दानीमा मार्थल्लो १० प्रर्िशि र िल्लो ४० प्रर्िशि 
जनसंख्याको अनपुाि १.४१ रहेको छ।  
िार्लका ५.१: आयमा असमानिाका विर्िन्न सूिक िथा द्वदगो विकासका लक्ष्यहरु 

सूिक 
गण्डकी राविय 

२०७२ २०८० २०८७ २०७२ २०८७ 
आयमा असमानिा (र्गनी कोवर्र्सयन्त्टिारा मापन 
गररएको) 

०.३७ ०.२६ ०.२३ ०.३३ ०.२३ 

कुल उपिोगमा िल्लो ४० प्रर्िशि जनसंख्या 
(प्रर्िशि) 

१८.९ २५ ३० १८.५ २३.४ 

कुल आयमा िल्लो ४० प्रर्िशि जनसंख्या (प्रर्िशि) ७.८ १३.५ ३० ११.९ १८ 
आम्दानीमा मार्थल्लो १० र िल्लो ४० प्रर्िशि 
जनसंख्याको अनपुाि (PALMA) १.४१ १.१० १ १.३ १ 

स्रोिः राविय योजना आयोग, नीर्ि िथा योजना आयोग गण्डकी, २०७७ 

५.३ आन्त्िररक रोजगारी 
केन्त्द्रीय ि्यांक वििागले २०७५ सालमा गरेको आर्थिक गणनाका अनसुार गण्डकी प्रदेशमा 
कुल १ लाि ६ सय ८४ व्यिसावयक प्रर्िष्ठानहरु रहेका छन।्रोजगारीको आिारमा थोक 
िथा िदु्रा व्यापारले २९.९३ प्रर्िशि, स्शक्षाले १८.३६ प्रर्िशि, अिास िथा िोजनले १३.७ 

24.6

31.2

25.3

28.5
27.3

28

33.4

27

29.8

25.5

16.5

26.1

31.1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

kj{t d':tfª :ofª\hf DofUbL afUn'ª gjnk'/ uf]vf{ ndh'ª tgx'F dgfª sf:sL u08sL

k|b]z

g]kfn

rf6{ %=@M u08sL k|b]zdf lhNnfut?kdf dfgjLo ul/aLsf] /]vfd'gL /x]sf hg;+Vof -k|ltzt_



 आर्थिक सर्वेक्षण-२०७८/७९, गण्डकी प्रदेश 

37 

प्रर्िशि िथा उत्पादनमूलक उद्योगले ११.४३ प्रर्िशि योगदान परु् याएको छ।औद्योर्गक 
िगीकरण अनसुार गण्डकी प्रदेशमा रहेका व्यिसावयक संथथाहरु, र्िनले र्सजिना गरेका रोजगारी 
बारेको ि्यांक िार्लका ५.२ मा प्रथििु गररएको छ।यसको स्जल्लागि विथििृ वििरण अनसूुिी 
७ र ८ मा प्रथििु गररएको छ।  
िार्लका ५.२: गण्डकी प्रदेशमा रहेका व्यिसावयक संथथाहरु, र्िनले र्सजिना गरेका रोजगारी 

औद्योर्गक िगीकरण 
व्यिसावयक संथथा रोजगारी 
संख्या प्रर्िशि संख्या प्रर्िशि 

कृवष, िन िथा मत्थयपालन ४०६७ ४.० १२८९२ ३.८८ 
िानी िथा उत्िनन ् ८५ ०.१ ११९९ ०.३६ 
उत्पादनमूलक उद्योग १०९२८ १०.९ ३७९९८ ११.४३ 
विद्यिु, ग्याुँस २३६ ०.२ २०१३ ०.६१ 
पानी आपूर्िि ४०७ ०.४ १३८७ ०.४२ 
र्नमािण २७२ ०.३ १५४३ ०.४६ 
थोक िथा िदु्रा व्यापार ५०५७७ ५०.२ ९९४९३ २९.९३ 
यािायाि िथा िण्डारण ३६६ ०.४ १८४३ ०.५५ 
आिास िथा िोजन सेिा १६०११ १५.९ ४५५७२ १३.७१ 
सूिना िथा सञ्चार २८१ ०.३ २३५६ ०.७१ 
वित्तीय िथा बीमा वक्रयाकलापहरु २२६२ २.२ २७८९४ ८.३९ 
घरजग्गा कारोबारको सेिा १० ०.० ७८ ०.०२ 
पेशागि, िैज्ञार्नक िथा प्राविर्िक वक्रयाकलापहरु ७९७ ०.८ २०३९ ०.६१ 
प्रशासर्नक िथा सहयोगी सेिा ४२८ ०.४ १८२९ ०.५५ 
स्शक्षा ४७६५ ४.७ ६१०५४ १८.३६ 
मानि थिाथ्य िथा सामास्जक कायि ३३९७ ३.४ १७२१५ ५.१८ 
कला, मनोरञ्जन ४६६ ०.५ १८१४ ०.५५ 
अन्त्य सेिा ५३२९ ५.३ १४२५३ ४.२९ 

जम्मा १००६८४ १००.० ३३२४७२ १००.०० 
स्रोिः  आर्थिक गणना, केन्त्द्रीय ि्यांक वििाग, २०७५ 

५.४ प्रिानमन्त्री रोजगार कायिक्रम 
गण्डकी प्रदेशका विर्िन्न थथानीय िहमा प्रिानमन्त्री रोजगार कायिक्रम सञ्चालन हदैु आएको 
छ।आर्थिक िषि २०७६/७७ मा ७८ पार्लकाहरुमा कायिक्रम सञ्चालन िएकामा आर्थिक िषि 
२०७८/७९ मा ८१ पार्लकामा प्रिानमन्त्री रोजगार कायिक्रम अन्त्िगिि १ हजार ६ सय १४ 
आयोजना सञ्चालन िएका छन।्यी आयोजनाहरुमा १४ हजार २ सय ७४ जना रोजगारीमा 
संलग्न छन ्िने औसि रोजगार द्वदन ७३ रहेको छ।  
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िार्लका ५.३: प्रिानमन्त्री रोजगार कायिक्रमबाट र्सस्जिि रोजगारको वििरण 
वििरण २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९* 

कायिक्रम सञ्चालन गरेका थथानीय िह ७८ ६९ ८१ 
कायिक्रम सञ्चालन नगरेका थथानीय िह ७ १६ ४ 
आयोजना संख्या ७२४ ४८८ १६१४ 
रोजगारीमा संलग्न व्यस्िको संख्या १६८६१ ९६११ १४२७४ 
रोजगार औसि द्वदन १०।७२ १३ ७३ 
जम्मा रोजगार द्वदन १८०७०५ १२४२३८ १०४५०७५ 

* पवहलो आठ मवहना स्रोिः सम्िस्न्त्िि िषिका आर्थिक सिेक्षण 

नेपाल श्मशस्ि सिेक्षण (२०१९) का अनसुार गण्डकी प्रदेशमा कुल १८ लाि ६८ हजार 
काम गने उमेरका जनसंख्या मध्ये परुुष ७ लाि ७० हजार र मवहला १० लाि ९८ हजार 
रहेका छन।्प्रदेशमा बेरोजगारी दर ९ प्रर्िशि रहेको छ िने श्म सहिार्गिा दर ३५.७ 
प्रर्िशि रहेको छ जसमा मवहला श्म सहिार्गिा दर २६.५ र परुुष श्म सहिार्गिा दर ४८.८ 
प्रर्िशि रहेको छ। 
िार्लका ५.४: नेपाल िथा गण्डकी प्रदेशका कामगने उमेरका जनसंख्या, रोजगार िथा बेरोजगार 
जनसंख्या  (हजारमा) 

 
काम गने 
उमेरका 
जनसंख्या 

रोजगार बेरोजगार 
श्मशस्िमा 
समािेश 
निएका 

श्मशस्िमा 
समािेश 

बेरोजगार 
दर 

रोजगार र 
जनसंख्या 
अनपुाि 

श्मशस्ि 
सहिार्गिा दर 

नेपाल २० ७४४ ७ ०८६ ९०८ १२ ७५० ७ ९९४ ११.४ ३४.२ ३८.५ 
परुुष ९ २०८ ४ ४४६ ५११ ४ २५० ४ ९५८ १०.३ ४८.३ ५३.८ 
मवहला ११ ५३७ २ ६४० ३९७ ८ ५०० ३ ०३६ १३.१ २२.९ २६.३ 
गण्डकी १ ८६८ ६०६ ६० १ २०२ ६६६ ९.० ३२.५ ३५.७ 
परुुष ७७० ३४० ३५ ३९५ ३७६ ९.४ ४४.२ ४८.८ 
मवहला १ ०९८ २६६ २४ ८०७ २९१ ८.४ २४.३ २६.५ 

स्रोिः नेपाल श्मशस्ि सिेक्षण, २०१९ 

५.५ िैदेस्शक रोजगारी 
िार्लका ५.५ मा गण्डकी प्रदेशका स्जल्लाहरुबाट िैदेस्शक रोजगारमा गएका मवहला िथा 
परुुषको ि्यांक प्रथििु गररएको छ।श्मका लार्ग विदेस्शने यिुाहरुको संख्या आर्थिक िषि 
२०७७/७८ मा कोर्िड १९ को कारण घटेको र्थयो।िर आर्थिक िषि २०७८/७९ मा यो 
ि्यांक बढेको देस्िन्त्छ।प्रदेशका ११ स्जल्लाबाट िाल ुआर्थिक िषिको श्ािण देस्ि िैरसम्ममा 
श्मको लार्ग विदेस्शने यिुाहरुको संख्या ६७ हजार २ सय ३१ पगेुको छ जसमा परुुष ६३ 
हजार ७ सय ८७ र मवहला ३ हजार ४ सय ४४ रहेका छन।् 
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स्रोिः िैदेस्शक रोजगार वििाग, २०७९  

 

स्जल्लागि आिारमा हेदाि आर्थिक िषि २०७८/७९ को पवहलो ९ मवहनामा िैदेस्शक रोजगारीमा 

जाने कामदारको संख्या िनहुुँ (११ हजार ८ सय ६) र थयाङ्जा (११ हजार २ सय ८९) मा 
सबैिन्त्दा बढी देस्िन्त्छ।त्यथिै िाल ुआर्थिक िषिमा मनाङ िथा मथुिाङ स्जल्लाबाट िैदेस्शक 
रोजगारीमा जाने यिुाको संख्या २३ जना र ७९ जना रहेको छ।  
िार्लका ५.५: गण्डकी प्रदेशका स्जल्लाहरुबाट श्मका लार्ग विदेस्शने यिुाहरुको स्जल्लागि 

ि्याङ्क 

स्जल्ला 
२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

२०७८/७९ प्रथम ९ 
मवहनाको ि्याकं 

मवहला परुुष जम्मा मवहला परुुष जम्मा मवहला परुुष जम्मा मवहला परुुष जम्मा 
गोरिा २३७ ४७७४ ५०११ ४२७ ५८१९ ६२४६ १९७ २४८४ २६८१ ५७५ ६८९४ ७४६९ 
मनाङ ९ १५ २४ ८ २६ ३४ २ ७ ९ ६ १७ २३ 
लमजङु १४० ४१४१ ४२८१ २५७ ४७१६ ४९७३ ११० २०५१ २१६१ ३०३ ५५५७ ५८६० 
काथकी ३४४ ६६८२ ७०२६ ५४६ ६४४० ६९८६ २२३ २७८८ ३०११ ६२३ ७१२० ७७४३ 
िनहुुँ २३२ ८७३५ ८९६७ ३५५ ९१५२ ९५०७ १७२ ४१२१ ४२९३ ४८२ ११३२४ ११८०६ 
थयाङ्जा २१० ९२१३ ९४२३ ३२४ ८८०७ ९१३१ १५४ ४७३८ ४८९२ ४६२ १०८२७ ११२८९ 
मथुिाङ ४ ४० ४४ १४ ४७ ६१ ४ २७ ३१ १८ ६१ ७९ 
बागलङु १०२ ५८९२ ५९९४ १४९ ६६०३ ६७५२ ६५ ३१२३ ३१८८ १९० ७३५२ ७५४२ 
पििि ८० ३५६७ ३६४७ १३८ ३७१८ ३८५६ ६८ १७८६ १८५४ १६९ ४२८८ ४४५७ 
म्याग्दी ९० २६६५ २७५५ १९४ २९८० ३१७४ ७५ १११३ ११८८ २१७ ३०५९ ३२७६ 
निलपरु १७५ ५३४६ ५५२१ ३६६ ५९७९ ६३४५ ६४ १४५४ १५१८ ३९९ ७२८८ ७६८७ 
जम्मा १६२३ ५१०७० ५२६९३ २७७८ ५४२८७ ५७०६५ ११३४ २३६९२ २४८२६ ३४४४ ६३७८७ ६७२३१ 

स्रोिः िैदेस्शक रोजगार वििाग  
निलपरु स्जल्लाको छुटै्ट ि्यांक निएकाले यसको लार्ग निलपरासी स्जल्लाको आिा उल्लेि गररएको छ ।  
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५.६ बेरोजगारी 
श्मशस्ि सिेक्षण २०७५ का अनसुार गण्डकी प्रदेशको औसि बेरोजगारी दर ९ प्रर्िशि 
रहेको छ।सिेक्षणले प्रदेशको मवहला बेरोजगारी ८.४ प्रर्िशि र परुुष बेरोजगारी ९.४ प्रर्िशि 
देिाएको छ।त्यथिै उमेर समूह अनसुार १५ िषि देिी २४ िषि उमेर समूहका मवहला िथा 
परुुषको बेरोजगारी दर उच्ि देस्िन्त्छ।उमेर समूह अनसुार िथा प्रदेशगि बेरोजगारी अनसूुिी 
९ र १० मा प्रथििु गररएको छ। 
 

 
स्रोिः श्मशस्ि सिेक्षण २०७५ 

 

श्मशस्ि सिेक्षण २०७५ का अनसुार नेपालमा औपिाररक क्षेरमा िन्त्दा अनौपिाररक क्षेरमा 
कायिरि श्मशस्िको संख्या ठूलो छ।अनौपिाररक क्षेरमा कुल ४४ लाि ११ हजार श्मशस्ि 
कायिरि छन ्िने औपिाररक क्षेरमा २६ लाि ७५ हजार मार कायिरि छन ्(अनसूुिी ११)। 
गण्डकी प्रदेशमा पर्न औपिाररक क्षेरमा िन्त्दा अनौपिाररक क्षेरमा कायिरि श्मशस्िको संख्या 
बढी छ।िाटि ५.५ मा सहरी िथा ग्रार्मण क्षेरमा औपिाररक िथा अनौपिाररक क्षेरमा कायिरि 
मवहला िथा परुुषको संख्या प्रथििु गररएको छ।  
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स्रोिः श्मशस्ि सिेक्षण २०७५ 

नेपाल िथा प्रदेशगि रुपमा कामको प्रकृर्ि अनसुार कायिरि मवहला िथा परुुषको संख्या अनसूुिी 
४.३ मा प्रथििु गररएको छ।गण्डकी प्रदेशको सहरी क्षेरमा दैर्नक ज्यालादारीमा काम गने 
परुुषको संख्या ५१ हजार छ िने ग्रामीण क्षेरमा यो संख्या ३३ हजार मार रहेको छ।लैंर्गक 
रुपमा कामको समयाििी  अनसुारको वििरण िाटि ५.६ मा प्रथििु गररएको छ।  
 

 
स्रोिः श्मशस्ि सिेक्षण २०७५ 
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५.७ सामास्जक सरुक्षा कोषमा आिििा 
प्रदेशमा आर्थिक िषि २०७५/७६ मा कुल १ सय ४० रोजगारदािा िथा ६ सय ९३ 

योगदानकिाि सामास्जक सरुक्षा कोषमा आिि िएका र्थए।िाल ुआर्थिक िषिको पवहलो आठ 
मवहनामा थप ९६ रोजगारदािा िथा १ हजार ४ सय ५९ योगदानकिाि सूिीकृि िइ प्रदेशमा 
हालसम्म ७ सय ७६ रोजगारदािा र १२ हजार ९ सय ७२ योगदानकिाि सामास्जक सरुक्षा 
कोषमा आिि िएको ि्यांक छ।  
िार्लका ५.६: गण्डकी प्रदेशमा सामास्जक सरुक्षा कोषमा आिि िएका रोजगारदािा िथा 

योगदानकिाि  
आर्थिक िषि २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ जम्मा 

सूिीकृि रोजगारदािा १४० ४३६ १०४ ९६ ७७६ 
सूिीकृि योगदानकिाि ६९३ ५५३३ ५२८७ १४५९ १२९७२ 

स्रोिः आर्थिक सिेक्षण २०७८/७९ 
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६. जलस्रोि, ऊजाि, र्सञ्चाई िथा िानेपानी 
६.१ जलस्रोि 
जलस्रोिको दैृवष्टले गण्डकी प्रदेश सम्पन्न प्रदेश हो।यस प्रदेशमा उत्तरदेस्ि दस्क्षणिर्ि  बहन े
नदीहरु छन ्र यी नदीहरुलाई उत्पस्त्तका आिारमा प्रथम, वििीय र ििृीय गरी िीन थिरमा 

िगीकरण गररएको छ।प्रथम थिरका नदीहरु मखु्य वहमालयबाट, द्वििीय थिरका नदीहरु 

महािारि पिििबाट र ििृीय थिरका नदी िथा िोलाहरु िरेु पिििबाट उत्पस्त्त िई उत्तरबाट 
दस्क्षण िर्ि  बहन्त्छन ्।यस प्रदेश िएर िहने महत्िपूणि नदी र र्िनीहरुको लम्बाई िथा जलािार 
क्षेर िार्लका ६.१ मा द्वदइएको छ।  
िार्लका ६.१ गण्डकी प्रदेश िएर बग्ने महत्िपणुि नदी, र्िनको लम्बाइ िथा जलािार क्षरे 

प्रमूि नदी 
लम्बाई 

(वकलोर्मटर) 
जलािार क्षरे 

क्षरेर्ल (िगि वक.मी) प्रर्िशि 
कालीगण्डकी (मार्थल्लो मथुिाङदेस्ि देिघाटसम्म) ३८१.५८ ९५६८.३४ ४३.४६ 
मोदी (अन्नपूणि क्षेरदेस्ि कुथमासम्म) ५७.६१ ६७५.७ ३.०७ 
सेिी (अन्नपूणि/माछापचु्रे क्षेरदेस्ि गाइघाटसम्म) १५०.३४ १८२७.३८ ८.३० 

मादी (अन्नपूणि/करु्िे िालक्षेरदेस्ि दमौलीसम्म) ८४.३६ ११२३.६१ ५.१० 

मस्र्याङदी (उपल्लो मनाङदेस्ि मसु्ग्लनसम्म) १७६.१४ ४१८६.७९ १९.०२ 
दरौंदी (गोरिा मनासल ुवहमालदेस्ि आुँब ुिैरेनीसम्म) ६४.७२ ६१०.८४ २.७७ 
बढुी गण्डकी (गोरिा लाके क्षेरदेस्ि बेनीघाटसम्म) १४७.५८ २७१९.६७ १२.३५ 
नारायणी (देिघाटदेस्ि र्रबेणीसम्म) ८९.६९ ११३९.६७ ५.१८ 
र्रशलुी (बेनीघाटदेस्ि देिघाट सम्म) ६७.७८ १६३.०२ ०.७४ 
जम्मा २२०१५.०१ १०० 

स्रोिः गण्डकी प्रदेशको स्रोि नवसाङ्कन, २०७५ 

६.२ जलविद्यिु 
उज्यालो गण्डकी प्रदेश कायिक्रम अन्त्िगिि राविय प्रशारण लाइन िथा निीकरणीय उजािमार्ि ि 
प्रदेशका ५ लाि ७७ हजार ६ सय ८२ घरिरुीमध्ये ५ लाि ७४ हजार ७ सय ९८  (९९.५ 
प्रर्िशि) घरपररिारमा विद्यिुको पहुुँि पगेुको छ।   
प्रदेश सरकार गठन हुुँदा राविय प्रसारण लाइनमार्ि ि विद्यिुमा पहुुँि प्राप्त पररिार ८२.२ प्रर्िशि 
रहेकोमा हाल िवृि िई ९५.६८ प्रर्िशि पगेुको छ।  
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हालसम्म विद्यिु पहुुँि नपगेुका गण्डकी प्रदेशका थथानीय िहहरुमा निलपरुको बोदीकाली 
गाउुँपार्लका िडा नं. ३, िडा नं. ४, िडा नं. ५ र िडा नं.६, बरु्लङटार गाउुँपार्लका िडा नं. 

१, िडा नं.२, िडा नं. ३, िडा नं.४ र िडा नं.५, िमान िोला गाउुँपार्लक, र्नसीिोला गाउुँपार्लका, 

मथुिाङको साङ्िा गाउुँ, देिघाट गाउुँपार्लकाका अर्िकांश ठाउुँहरु, आरुघाट गाउुँपार्लकाको िडा 

नं.१ र िडा नं.२, िािे िथा िमुनबु्री गाउुँपार्लकाका अर्िकांश थथानहरु र मनाङ स्जल्लाका 

नापाििमूी, िामे, नासो, मनाङ र्नथयाङ गाउुँपार्लका गाउुँपार्लका रहेका छन।् यी ठाउुँहरुका 

घरपररिारमा विद्यिु पहुुँि परु् याउन लमजङु, गोरिा र निलपरु स्जल्लामा विद्यिु विथिार गने 

कायि िइरहेको छ।प्रदेशमा उजाि क्षेरमा हाल ३४ योजना संख्या कायािन्त्ियनमा रहेका छन ्र 
मन्त्रालयबाट यी योजनाका लार्ग रु. ३० करोड ९२ लाि विर्नयोजन िएको छ।  
िार्लका ६.२: गण्डकी प्रदेशमा विद्यिु उत्पादन क्षमिा र राविय प्रशारण र्ग्रडबाट विद्यिु पहुुँि 

प्राप्त जनसंख्या 
वििरण २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९* 

विद्यिु उत्पादन क्षमिा (मे.िा.) ५१९.८ ५११ ५२९ ४६५ 
विद्यिु पहुुँि प्राप्त जनसंख्या (प्रर्िशि) ८७.३९ ८७.४८ ९२.७९ ९५.६८ 

स्रोिः नेपाल विद्यिु प्रार्िकरण, २०७९ 

६.३ विद्यिु वििरण 
गण्डकी प्रदेशका १३ वििरण केन्त्द्र मार्ि ि प्रदेशका ११ स्जल्लामा विद्यिु वििरण हुुँदै आएको 
छ।िार्लका ६.३ मा नेपाल विद्यिु प्रार्िकरणका गण्डकी प्रदेशका ग्राहक संख्या प्रथििु गररएको 
छ।आर्थिक िषि २०७६/७७ मा गण्डकी प्रदेशमा कुल ३ लाि ८० हजार ५ सय ७९ 

रहेकोमा आर्थिक िषि २०७८/७९ िैरसम्ममा ४ लाि १२ हजार ४ सय ४९ ग्राहक पगेुका 

छन।्  
िार्लका ६.३: नेपाल विद्यिु प्रार्िकरणका गण्डकी प्रदेशका ग्राहक संख्या 

वििरण केन्त्द्र स्जल्ला २०७६/७७ २०७७/७८ 
२०७८/७९ िैर 

मसान्त्िसम्म 
आरुघाट वििरण केन्त्द्र गोरिा ३,५५७ ३८४१ ४२१२ 
गोरिा वििरण केन्त्द्र गोरिा ४२,८०९ ४५२५६ ४६१७१ 
लमजङु वििरण केन्त्द्र लमजङु ७६४ ८९२ ९६० 
िनहुुँ वििरण केन्त्द्र िनहुुँ ३८,०७० ४०४८५ ४१३४२ 

लेिनाथ वििरण केन्त्द्र 
काथकी, 
िनहुुँ, 
निलपरु 

४८,७१८ ५२७४३ ५४१५२ 
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वििरण केन्त्द्र स्जल्ला २०७६/७७ २०७७/७८ 
२०७८/७९ िैर 

मसान्त्िसम्म 
पोिरा वििरण केन्त्द्र काथकी ८५,१७२ ८९०८७ ९१२०१ 
पििि वििरण केन्त्द्र पििि १९,०२२ १९४८७ १९८३५ 
थयाङ्जा वििरण केन्त्द्र थयाङ्जा २७,५४२ २८०८८ २८४३८ 
म्याग्दी वििरण केन्त्द्र म्याग्दी १८,२९५ १९७४१ २०१४१ 

िािोपानी वििरण केन्त्द्र 
म्याग्दी, 
मथुिाङ 

१,२९१ १३४६ १३८१ 

मनाङ वििरण केन्त्द्र मनाङ - १३ १३ 
बागलङु वििरण केन्त्द्र बागलङु २७,८३४ ३००८३ ३११५० 
कािासोिी वििरण केन्त्द्र निलपरु ६७,५०५ ७१६४४ ७३४५३ 

गण्डकी प्रदेश  ३८०,५७९ ४०२७०६ ४१२४४९ 
स्रोिः नेपाल विद्यिु प्रार्िकरण २०७९ 

नेपाल विद्यिु प्रार्िकरणका १३ वििरण केन्त्द्रबाट गण्डकी प्रदेशका विर्िन्न स्जल्लाहरुमा आर्थिक 
िषि २०७६/७७ मा ४२ करोड ९६ लाि वकलोिाट िन्त्दा बढी विद्यिु वििरण िएकोमा 

आर्थिक िषि २०७८/७९ िैरसम्ममा ५ करोड ११ लाि वकलोिाट िन्त्दा बढी विद्यिु वििरण 

िएको छ।वििरण केन्त्द्र र स्जल्लाहरुमा िएको विद्यिु वििरण िार्लका ६.४ मा प्रथििु गररएको 
छ।  
िार्लका ६.४: नेपाल विद्यिु प्रार्िकरण विर्िन्न विरण केन्त्द्रबाट िएको विद्यिु र्बक्री (वकलोिाट) 

वििरण केन्त्द्र स्जल्ला २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ िैर मसान्त्िसम्म 
आरुघाट वििरण 
केन्त्द्र 

गोरिा १२१६८०८.३८ १२९३५२.२ ११७४५८.२ 

गोरिा वििरण 
केन्त्द्र 

गोरिा २०२८६२१३.२७ १९९४१८७ २१२९२७६ 

लमजङु वििरण 
केन्त्द्र 

लमजङु २४३८३४७१.५ १८२४९९२ २२१६४०४ 

िनहुुँ वििरण 
केन्त्द्र 

िनहुुँ ३६३९७८७१.६४ ३६९३०२४ ३६४७७७० 

लेिनाथ वििरण 
केन्त्द्र 

काथकी, िनहुुँ, 
निलपरु 

४७१५७१२०.६२ ४८१९९१६ ४९२३३७५ 

पोिरा वििरण 
केन्त्द्र 

काथकी १५९५३३१९८.६ १३४७६४१९ १४९४९६९९ 

पििि वििरण 
केन्त्द्र 

पििि १३४२२८१४.४३ १२६६९३० १२२३३०७ 

थयाङ्जा वििरण 
केन्त्द्र 

थयाङ्जा १४७५६८१५.५८ १४१९१६९ १३४४९५८ 
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म्याग्दी वििरण 
केन्त्द्र 

म्याग्दी ९२३०३८१.६ ८४८५९८.९ १२७७७९० 

िािोपानी 
वििरण केन्त्द्र 

म्याग्दी, मथुिाङ १८४१९६७.७२ २२८५१२ २७९५६१ 

मनाङ वििरण 
केन्त्द्र 

मनाङ ० ० ० 

बागलङु वििरण 
केन्त्द्र 

बागलङु १२६२२३०७.५२ १३१७३४९ १४४४१३६ 

कािासोिी 
वििरण केन्त्द्र 

निलपरु ८८७९०८३२.२१ १०५२४९४७ १७६०२३४३ 

गण्डकी प्रदेश  ४२९६३९८०३.१ ४१५४३३९६ ५११५६०७९ 
स्रोिः नेपाल विद्यिु प्रार्िकरण २०७९ 

आर्थिक िषि २०७६/७७ मा ८.७२ प्रर्िशि विद्यिु िहुािट िएकोमा आर्थिक िषि २०७७/७८ 

बढेर १०.८६ प्रर्िशि िएको र आर्थिक िषि २०७८/७९ िैरसम्ममा ८.१६ प्रर्िशि विद्यिु 

िहुािट देस्िन्त्छ।  
िार्लका ६.५: गण्डकी प्रदेशका विर्िन्न वििरण केन्त्द्रबाट िएको विद्यिु वििरणमा िएको 

नोवसान 
वििरण केन्त्द्र स्जल्ला २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ िैर मसान्त्िसम्म 

आरुघाट वििरण केन्त्द्र गोरिा ११.९६ १२.३७ ८.६४ 
गोरिा वििरण केन्त्द्र गोरिा ४.०७ १५.९३ १३.१८ 
लमजङु वििरण केन्त्द्र लमजङु ०.६९ ०.४४ ०.४ 
िनहुुँ वििरण केन्त्द्र िनहुुँ ३.४६ १०.२ ९.१५ 

लेिनाथ वििरण केन्त्द्र 
काथकी, िनहुुँ, 
निलपरु 

१२.१९ ८.४२ १.५१ 

पोिरा वििरण केन्त्द्र काथकी ३०.०६ ९.८२ ८.८६ 
पििि वििरण केन्त्द्र पििि ३.८३ ७.०७ ४.२४ 
थयाङ्जा वििरण केन्त्द्र थयाङ्जा ४.६१ ११.९२ ११.८८ 
म्याग्दी वििरण केन्त्द्र म्याग्दी ४.५९ १७.७५ १५.६९ 
िािोपानी वििरण 
केन्त्द्र 

म्याग्दी, मथुिाङ ३.९९ ३.०५ ४.८८ 

मनाङ वििरण केन्त्द्र मनाङ   ० 
बागलङु वििरण केन्त्द्र बागलङु ४.८४ ११.६९ ८.४८ 
कािासोिी वििरण 
केन्त्द्र 

निलपरु २७.२९ १४.९९ ९.९५ 

गण्डकी प्रदेश  ८.७२ १०.८६ ८.१६ 
स्रोिः नेपाल विद्यिु प्रार्िकरण, २०७९ 
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िार्लका ६.६ मा नेपाल विद्यिु प्रार्िकरणले गण्डकी प्रदेशबाट प्राप्त गरेको आम्दानी प्रथििु 
गररएको छ।आर्थिक िषि २०७७/७८ मा प्रार्िकरणले रु. ४४ करोड ४६ लाि संकलन 

गरेकोमा आर्थिक िषि २०७८/७९ को िैर मसान्त्िसम्मा रु. ५२ करोड ७० लाि संकलन 

गरेको छ।  
िार्लका ६.६: नेपाल विद्यिु प्रार्िकरण गण्डकी प्रदेशबाट िएको आम्दानी (रु. दशलाि) 

वििरण केन्त्द्र स्जल्ला २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ िैर मसान्त्िसम्म 
आरुघाट वििरण केन्त्द्र गोरिा १२.५ १.६ १.३ 
गोरिा वििरण केन्त्द्र गोरिा १८३.७ १८.० २०.१ 
लमजङु वििरण केन्त्द्र लमजङु १५२.९ १६.२ १२.२ 
िनहुुँ वििरण केन्त्द्र िनहुुँ ३६२.४ ३५.९ ३६.४ 
लेिनाथ वििरण केन्त्द्र काथकी, िनहुुँ, निलपरु ४६६.८ ४९.० ५३.० 
पोिरा वििरण केन्त्द्र काथकी १७२५.४ १६६.७ १८२.० 
पििि वििरण केन्त्द्र पििि ११९.९ १७.० १२.५ 
थयाङ्जा वििरण केन्त्द्र थयाङ्जा १२२.० १७.१ १२.६ 
म्याग्दी वििरण केन्त्द्र म्याग्दी ९९.६ ११.६ १०.६ 
िािोपानी वििरण केन्त्द्र म्याग्दी, मथुिाङ १८.८ ३.२ २.८ 
मनाङ वििरण केन्त्द्र मनाङ ०.० ०.० ०.० 
बागलङु वििरण केन्त्द्र बागलङु १२३.५ १६.९ १४.७ 
कािासोिी वििरण 
केन्त्द्र 

निलपरु ८४३.३ ९१.५ १६८.६ 

गण्डकी प्रदेश  ४२३०.८ ४४४.६ ५२७.० 
स्रोिः नेपाल विद्यिु प्रार्िकरण २०७९ 

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रथम पञ्चिषीय योजनामा उजाि क्षेरलाई आर्थिक समवृिको 
मखु्य संिाहक उल्लेि गरेको छ।विद्यिु िपि बढाउन विद्यिुीय सिारी सािनलाई प्रोत्साहन 
गनि नमूनाका रुपमा िनहुुँ, काथकी र पिििमा गरी ३ िास्जिङ थटेसनको र्नमािण गररएको छ।  

गण्डकी प्रदेशमा ४१ आयोजनाहरुको कुल जर्डि क्षमिा ५०८.७६ मेगािाट रहेको छ िने 
यी आयोजनाहरुबाट िावषिक २७६३.२ र्ग.िा. घण्टा उजाि उत्पादन िएको छ । प्रदेशका 
लमजङु, थयाङजा, िनहुुँ र काथकीमा २० मेगािाटिन्त्दा बढी क्षमिा िएका आयोजनाहरु 

सञ्चालनमा रहेका छन ् िने निलपरुमा हालसम्म कुनै पर्न जलविद्यिु आयोजना सञ्चालनमा 
छैन।  
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िार्लका ६.७: गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका जलविद्यिु आयोजनाको स्जल्लागि अिथथा 

स्जल्ला 

३ मेगािाटसम्म ३ मेिािन्त्दा बढी २० मेिासम्म २० मेगािाटिन्त्दा बढी 

आयोजना 
संख्या 

जर्डि 
क्षमिा  
(मेिा) 

िावषिक उजाि 
(र्गिाघण्टा) 

आयोजना 
संख्या 

जर्डि 
क्षमिा  
(मेिा) 

िावषिक उजाि 
(र्गिाघण्टा) 

आयोजना 
संख्या 

जर्डि 
क्षमिा  
(मेिा) 

िावषिक उजाि 
(र्गिाघण्टा) 

गोरिा ३ २.१४ ११.६२ १ ६ ३२.५९ ० ० ० 
लमजङु ४ ५.२८ २८.६९ ३ १३.३५ ७२.५ २ १२० ६५१.७ 
िनहुुँ ० ० ० ० ० ० १ ६९ ३७४.७५ 
थयाङ्जा १ ०.०८ ०.४३ १ ९.४ ५१.०५ १ १४४ ७८२.१ 
काथकी ३ ३.४८ १८.९ ७ ४८.६१ २६४ १ २५ १३५.८ 
मनाङ २ ०.३८ २.०६ ० ० ० ० ० ० 
मथुिाङ १ ०.२४ १.३ २ २४.८ १३४.७ ० ० ० 
म्याग्दी १ २ १०.८६ १ ५ २७.१६ ० ० ० 
पििि १ १ ५.४१ २ २४.८ १३४.७ ० ० ० 
बागलङु ३ ४.२ २२.८ ० ० ० ० ० ० 
निलपरु ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
गण्डकी  १९ १८.८ १०२.०७ १७ १३१.९६ ७१६.७ ५ ३५८ १९४४.३५ 

स्रोिः गण्डकी प्रदेशको उजािक्षेरको सूिीपर, २०७७ 

त्यथिै प्रदेशका ८ स्जल्लामा साना ठूला गरी कुल ४० जलविद्यिु आयोजनाहरु र्नमािणार्िन 
रहेका छन।्यी आयोजनाहरुको कुल जर्डि क्षमिा  ८६९.३६ मेगािाट रहेको छ िने िावषिक 
उजाि उत्पादन ४ हजार ७ सय २४ र्गिा घण्टा रहेको छ।  
िार्लका ६.८: गण्डकी प्रदेशमा र्नमािणािीन जलविद्यिु आयोजना 

स्जल्ला 

३ मेगािाटसम्म ३ मेिािन्त्दा बढी २० मेिासम्म २० मेगािाटिन्त्दा बढी 

आयोजना 
संख्या 

जर्डि 
क्षमिा  
(मेिा) 

िावषिक 
उजाि 

(र्गिाघण्टा) 

आयोजना 
संख्या 

जर्डि 
क्षमिा  
(मेिा) 

िावषिक 
उजाि 

(र्गिाघण्टा) 

आयोजना 
संख्या 

जर्डि 
क्षमिा  
(मेिा) 

िावषिक 
उजाि 

(र्गिाघण्टा) 
गोरिा ० ० ० २ १४.९८ ८१ ० ० ० 
लमजङु २ ३.४ १८ ४ २७.७३ १५१ ५ १७६.२७ ९५७ 
िनहुुँ ० ० ० ० ० ० १ १४० ७६० 
काथकी १ ०.९८ ५ ३ ३०.३ १६५ ५ ११८ ६४१ 
मथुिाङ १ २.२ १२ ० ० ० ० ० ० 
म्याग्दी ० ० ० ४ ४४ २३९ ६ २५५ १३८८ 
पििि ० ० ० ३ ३८.६ २१० ० ० ० 
बागलङु १ १.७ ९ २ १६.२ ८८ ० ० ० 
गण्डकी  ५ ८.२८ ४४ १८ १७१.८१ ९३४ १७ ६८९.२७ ३७४६ 

स्रोिः गण्डकी प्रदेशको उजािक्षेरको सूिीपर, २०७७ 



 आर्थिक सर्वेक्षण-२०७८/७९, गण्डकी प्रदेश 

49 

 

गण्डकी प्रदेशको उजाि िररद सम्झौिा िैसकेका िर वित्त व्यिथथापन निएका ३४ जलविद्यिु 
आयोजनाहरुको कुल जर्डि क्षमिा ६७७.१ मेगािाट रहेको छ िने यी आयोजनाबाट ३६७७.४ 
र्गगािाट घण्टा िावषिक उत्पादन हनुेछ  (गण्डकी प्रदेशको उजािक्षेरको सूिीपर, २०७७)। 

त्यथिै उत्पादन अनमुिीपर प्राप्त िएका जलविद्यिु आयोजनाहरु (१४ आयोजना ९५९.१७ 
मेगािाट), उत्पादन अनमुिीपरका लार्ग आिेद्वदि जलविद्यिु आयोजनाहरु (११ आयोजना, 

१६६५.९२ मेगािाट), अध्ययन सम्पन्न िएका र अध्ययन िइरेहका विर्िन्न जलविद्यिु 

आयोजनाहरु रहेका छन।्  
लघ ुजलविद्यिु आयोजनाहरुः राविय प्रशारण लाइन नपगेुका िर उत्पादनको अनकूुल अिस्थथर्ि 
रहेका थथानमा लघ ु जलविद्यिु आयोजनाहरुले ग्रामीण विद्यिुीकरणमा महत्िपणुि योगदान 
परु् याएका छन।्गण्डकी प्रदेशमा कुल ४०१ लघ ुजलविद्यिु आयोजनाहरुको जर्डि क्षमिा कुल 
८ हजार ४ सय ८० वकलोिाट (करीब ८.५ मेगािाट) रहेको छ।त्यथिै, १० र्नमािणािीन लघ ु

जलविद्यिु आयोजनाको कुल जर्डि क्षमिा ६३५ वकलोिाट रहेको छ। 
िार्लका ६.९ गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका िथा र्नमािणािीन लघ ुजलविद्यिु आयोजनाहरु 

स्जल्ला 
सञ्चालनमा रहेका आयोजना र्नमािणािीन आयोजना 

आयोजना 
संख्या 

जर्डि क्षमिा  
(वकिा) 

िावषिक उजाि  
(वकिा घण्टा) 

आयोजना 
संख्या 

जर्डि क्षमिा  
(वकिा) 

िावषिक उजाि  
(वकिा घण्टा) 

गोरिा ७१ १७६० ८४७०७०१ ३ २३० १९३०८५० 
लमजङु ३२ ६२७ २५३९०१३ ० ० ० 
िनहुुँ २३ २८० ६१२१०५ ० ० ० 
थयाङ्जा २ १४२ ३१०९८० ० ० ० 
काथकी २६ ७१६ ४१८२८६४ ० ० ० 
मनाङ १४ ३९४ १७६१७०९ २ १५० ३२८५०० 
मथुिाङ ३ ६९ ५७९२५५ ० ० ० 
म्याग्दी ३२ ३४९ १२६०७१० ० ० ० 
पििि १० १४९ ३२६३१० ० ० ० 
बागलङु १४५ ३५९६ ८०४२७७५ ४ २२३ ४८८३७० 
निलपरु ४३ ३९५ ८६५७०७ १ ३२ ७००८० 
गण्डकी  ४०१ ८४७७ २८९५२१२९ १० ६३५ २८१७८०० 

स्रोिः गण्डकी प्रदेशको उजािक्षेरको सूिीपर, २०७७ 
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६.४ निीकरणीय उजाि 
गण्डकी प्रदेशका ८५ पार्लकाहरु मध्ये दईु गाउुँपार्लकाहरुमा अवहलेसम्म विद्यिुको पहुुँि 
पगेुको छैन।२५ गाउुँपार्लका िथा ७ नगरपार्लकामा आंस्शक विद्यिुीकरण िएको छ िने बाुँकी 
सबै पार्लकाहरुमा विद्यिुको पहुुँि पगेुको छ।  
सौयि उजाि आयोजना 
गण्डकी प्रदेशमा सौयि उजािको जर्डि क्षमिा र उपयोगको आिारमा संथथागि एिम ्व्यिसावयक 
सौयि विद्यिु आयोजना र गहृजर्डि ्सौयिपािा गरेर दईु शे्णीमा वििाजन गररएका छन।्पवहलो 
वकर्समको व्यिथथापन, विद्यिु विकास वििाग र नेपाल विद्यिु प्रार्िकरणले गरेका छन ्िने दोश्ो 

शे्णीको व्यिथथापन िैकस्ल्पक उजाि प्रिद्र्िन केन्त्द्रले गरेको छ।  
 िार्लका ६.१०: संथथागि िथा व्यिसावयक सौयि विद्यिु आयोजनाहरु 

स्जल्ला 
सञ्चालनमा रहेका आयोजना सिेक्षण अनमुिी प्राप्त आयोजना 

आयोजना 
संख्या 

जर्डि क्षमिा  
(वकिा) 

िावषिक उजाि  
(वकिा घण्टा) 

आयोजना 
संख्या 

जर्डि क्षमिा  
(वकिा) 

िावषिक उजाि  
(वकिा घण्टा) 

लमजङु ० ० ० १ ३ ४९५० 
िनहुुँ २ ५०१८ ८२८० ० ० ० 
काथकी ३ ४४२३ ७२९८ ० ० ० 
मथुिाङ १ ७० ११६ १ ३ ४९५० 
निलपरु १ २ ३ २ १.५ २४७५ 
गण्डकी ७ ९५१३ १५६९७ ४ ७.५ १२३७५ 

स्रोिः गण्डकी प्रदेशको उजािक्षेरको सूिीपर, २०७७ 

सौयिउजाि 
गण्डकी प्रदेशको उजािक्षेरको सूिीपर, २०७७ का अनसुार गण्डकी प्रदेशमा विर्िन्न क्षमिाका 

सौयिपािा जडान गरी ४३ हजार १३ घरहरु उज्यालो पाररएको छ।जलविद्यिुको अर्िररि सौयि 
र िाय ुउजाि उत्पादनको पर्न उर्िकै सम्िािना यस प्रदेशमा रहेको छ िर उत्पादन िने हनु 
सकेको छैन।राविय उजाि सरुक्षाको आिारस्शला ियार गनि र समग्रमा उजािलाई प्रदेश समवृिको 
सम्बाहक बनाउन र्नजी क्षेरसुँगको सहकायिमा ठूला जलाशययिु जलविद्यिु,् सौयि र िाय ुउजाि 

आयोजना विकास गरी विद्यिु उत्पादन उल्लेख्य मारामा बढाउनपुने आिश्यकिा रहेको कुरा 
प्रदेशको प्रथम पञ्चिषीय योजनामा उल्लेि छ। 
गण्डकी प्रदेशका ११ स्जल्लामा गरी हालसम्म घरायशी िायोग्याुँस प्लान्त्ट संख्या ८४ हजार, 

ठूला साइजका िायोग्याुँस प्लान्त्ट संख्या २३, लघजुलविद्यिु ६ हजार ६ सय २१ वकलोिाट, 
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िाय ुउजाि १० वकलोिाट, सौयि उजाि १ हजार ३ सय ७४ वकलोिाट, सिुाररएको िलुो संख्या 

९२ हजार ७ सय ४७ रहेका छन।्  

६.५ र्सञ्चाई 
गण्डकी प्रदेशमा कुल ३ लाि ७० हजार हेवटर िेिीयोग्य जर्मन िएकोमा २ लाि ७२ 
हजार हेवटरमार र्सञ्चाई योग्य रहेको छ।यसमध्ये हालसम्म १ लाि ३७ हजार ८५० हेवटर 
जर्मन (३७.२६ प्रर्िशि) मा मार र्सञ्चाई सवुििा पगेुको छ।िषैिरी र्सञ्चाई सवुििा पगेुको 
जर्मन ६९ हजार ३ सय १६ हेवटर (१८.७३ प्रर्िशि) मार रहेको छ।  
द्वदगो विकास लक्ष्यले २०८७ सालसम्ममा ३ लाि ९० हजार हेवटर जर्मनमा िेिी लगाउने 
र िेिीयोग्य जर्मनको ६५ प्रर्िशि ििूागमा िषैिरी र्संिाईको सवुििा परु् याउने िथा िेिी 
योग्य जर्मनको ८० प्रर्िशि क्षेरर्लमा बाली लगाउने लक्ष्य रािेको छ।  
िार्लका ६.११: गण्डकी प्रदेशको िेर्ियोग्य जर्मन, र्संिाई सवुििा िएको िथा बाली लगाइएको 

जर्मन 

वििरण २०७७/७८ 
२०८०/८१  
सम्मको लक्ष्य 

२०८७ 
सम्मको लक्ष्य 

कुल िेिी गररएको जर्मन (हजार हेवटर) ३७० ३७५ ३९० 
कुल िेिीयोग्य जर्मनमा िषैिरी र्सञ्चाई सवुििा पगेुको 
(प्रर्िशि) 

४६ ५५ ६५ 

कुल िेिीयोग्य जर्मनमा बाली लगाइएको िरू्म 
(प्रर्िशि) 

७६ ७७ ८० 

स्रोिः प्रथम पञ्चिषीय योजना, गण्डकी प्रदेश, द्वदगो विकास लक्ष्य 

गण्डकी प्रदेश जलस्रोिको दृवष्टले सम्पन्न िएपर्न द्वदगो र्सञ्चाइको व्यिथथा हनु सकेको छैन। 
निलपरु, मथयािङ्दी, मादी, कालीगण्डकी कररडोर िथा ठूला टारहरुमा र्सञ्चाइको व्यिथथा हनु 

नसवनलेु वकसानहरु मौसमी िषाि िथा परम्परागि कुलोमा िर पनुिपने अिथथा छ।त्यसैले िान 
गहुुँ आद्वद िाद्यबालीको उत्पादकत्ि उच्ि िएका कालीगण्डकी, मथयािङ्दी, मादी, आुँिीिोला 

कररडोर िथा निलपरु िथा अन्त्य पहाडका ठूला टारहरुमा बहउुदे्दश्यीय र्सञ्चाई पररयोजना 
सञ्चलन गनुि आिश्यक देस्िन्त्छ।  
प्रदेश थथापना िएपर्छ हालसम्म ७९.७३ वकलोर्मटर िटिन्त्ि र्नमािण िएको िथा २ हजार ४ 
सय ६४ हेवटर जग्गा उकास िएको छ।र्सञ्चाई िथा नदी र्नयन्त्रण अन्त्िगिि हाल प्रदेशमा १ 
हजार ४२ आयोजना रहेका र यसको लार्ग रु. १ अबि ९३ करोड बजेट विर्नयोजन िएको 
छ।त्यथिै प्रदेश र्सञ्चाई ऐन प्रदेश सिाबाट पास िएको छ।  
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६.६ िानेपानी िथा सरसर्ाई 
गण्डकी प्रदेशमा आिारििू िानेपानीमा पहुुँि पगेुका जनसंख्या ९३.७५ प्रर्िशि रहेको छ। 
प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको एक घर एक िारा िानेपानी उपलब्ि गराउने कायिक्रम अन्त्िगिि 
हालसम्म ४ सय २२ सम्पन्न आयोजनाहरुबाट ९३ हजार ८ सय १८ घरिरुीमा र्नजी िारा 
जडान िई ४ लाि ७१ हजार ६ सय ८२ जनसंख्या लािास्न्त्िि िएका छन।्हालसम्म २०.८४ 
प्रर्िशि घरपररिारमा एक घर एक िाराको पहुुँि पगेुको छ।अवहले िानेपानी िथा सरसर्ाई 
अन्त्िगिि १ हजार ४२ योजनाहरु कायािन्त्ियनको िरणमा रहेका र यसको लार्ग २ अबि ३० 
करोड बजेट विर्नयोजन िएको छ।त्यथिै प्रदेश िानेपानी िथा सरसर्ाई ऐन प्रदेश सिामा 
छलर्लको िरणमा रहेको छ।  
राविय जनगणना २०६८ को अनसुार गण्डकी प्रदेशको ४ लाि ४८ हजार ८ सय ६० 
पररिारले िाराको पानी प्रयोग गछिनै् िने बाुँकीले टु्यििेल, कुिा िथा िोला नदीको पानी 

प्रयोग गने गछिन।स्रोि अनसुार िानेपानी प्रयोगको अिथथा िार्लका ६.१२ मा प्रथििु गररएको 
छ।  
िार्लका ६.१२: गण्डकी प्रदेशका स्जल्लाहरुमा विर्िन्न प्रकारका स्रोिबाट िानेपानी प्रयोग गने 

घरपररिार 

स्जल्ला िारा 
ट्यिुिेल, 
ह्याण्ड 
पम्प 

इनार, कुिा 
(ढावकएको) 

िलुा 
कुिा 

मौसमी 
स्रोिको 
पानी 

िोला, 
नदी 

अन्त्य 
उल्लेि 
नगररएको 

गोरिा ४१७४३ २० १५४७ ३४१५ १८६४० ८०७ ३३ २५३ 
मनाङ १४१३ ० ० ० २६ ४ ० ५ 
मथुिाङ ३०२९ १ १ ७ ७६ १७४ २ १५ 
म्याग्दी २४२३८ ६ १३६ ५२७ २२६४ ४१० ७६ ७० 
कास्थक ११५८२२ १७१ १२६६ १८३१ ३५२७ ४८२ १९३५ ४२५ 
लमजङु ३७०३२ १०३ ३७३ १०४९ ३१३१ १५६ ६१ १४३ 
िुँनह ु ५८६८८ २११ ४३२६ ९१८४ ४९४५ ४२६ ७८ ४२८ 

निलपरु २५९१८ ३००२५ ३२३६ ३२१८ ९८६ १३७ ५०० ३६३ 
थयाङ्जा ५६९२७ ८४ २६९५ ३९१७ ४५९२ ४०५ ६६ १७० 
पििि २९४३४ ६ १३६ ५२७ २२६४ ४१० ७६ ७० 
बाग्लङु ५४६१६ ३१ २७२ २०५७ ३०९८ ९२७ १८९ २९२ 
गण्डकी ४४८८६० ३०६५८ १३९८८ २५७३२ ४३५४९ ४३३८ ३०१६ २२३४ 

स्रोिः केन्त्द्रीय ि्यांक वििाग, २०६८ 

हालसम्म प्रदेशको २० प्रर्िशि घरपररिारमा उच्ि मध्यम थिरको िानेपानी सवुििा पगेुको छ 
िने आर्थिक िषि २०८०/८१ सम्ममा ५० प्रर्िशि घरपररिारमा उच्ि मध्यम थिरको िानेपानी 
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सवुििा परु् याउने लक्ष्य छ।यससुँगै गण्डकी प्रदेशका ११ स्जल्लामध्ये १० स्जल्लामा पानी 
प्रशोिन हुुँदै आएको छ।प्रदेशिरमा गरी ६७ पानी प्रशोिन कम्पनीहरुबाट प्रशोर्िि पानी जार 
िथा बोिलमार्ि ि र्बक्री वििरण हुुँदै आएको छ।  
गण्डकी प्रदेशको ८१.४ प्रर्िशि जनिाले शौिालयको प्रयोग गदिछन।्प्रदेशका ११ िटै स्जल्ला 
िलु्ला द्वदशामिु घोवषि िैसकेका छन।्िार्लका ६.१३ मा िानेपानी िथा सरसर्ाईसुँग 
सम्िस्न्त्िि राविय िथा गण्डकी प्रदेशका ि्यांकहरु र द्वदगो विकास लक्ष्यका पररमाणत्मक 
लक्ष्य प्रथििु गररएको छ।  
िार्लका ६.१३: िानेपानी िथा सरसर्ाईसुँग सम्िस्न्त्िि द्वदगो विकास लक्ष्यका पररमाणत्मक 

लक्ष्यहरु 

सूिक 
 

गण्डकी राविय 
२०७२ २०८० २०८७ २०७२ २०८७ 

िाराबाट वििरण गररएको पानीमा पहुुँि िएको पररिार 
(प्रर्िशि) 

५०.४ ६५ ९० ३३.३ ९० 

आिारििू िानेपानी आपूर्ििको विथिार ९१.१ १०० १०० ९४.९ ९९ 
आिरु्नक सरसर्ाई सवुििाको एकलरुपमा प्रयोग गने 
घरपविार (प्रर्िशि) 

७३.६ ८५ ९९ ६४.६ ९५ 

शौिालय प्रयोग गने जनसंख्या ८१.४ ९२ ९९ ६७.६ ९८ 
स्रोिः नेपालको पन्त्रौँ योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चिषीय योजना िथा द्वदगो विकास लक्ष्य 
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७. िौर्िक पूिाििार, यािायाि िथा सञ्चार 
७.१ िौर्िक पूिाििार 
िौर्िक पूिाििारको विकास आिरु्नक विकास प्रणालीको अर्िन्न पक्ष हो।आर्थिक विकास र 
सामास्जक रुपान्त्िरणका लार्ग गणुथिरीय र द्वदगो िौर्िक पूिाििार आिश्यक हनु्त्छ।िौर्िक 
पूिाििार विकासमा  सडक, पलु आद्वदको अिथथाले महत्िपणुि िरू्मका िेलेको हनु्त्छ।  

७.२ सडक 
गण्डकी प्रदेश िौर्िक पूिाििार िथा शहरी विकास िथा यािायाि व्यिथथा मन्त्रालयका अनसुार 
आर्थिक िषि २०७५/७६ मा ५२.२३ वकलोर्मटर सडक कालोपरे गररएकोमा आर्थिक िषि 

२०७८/७९ मा ५५.३६ वकलोर्मटर कालोपरे िएको छ।त्यथिै आर्थिक िषि २०७८/७९ 

को पवहलो ८ मवहनामा १५४ वकलोर्मटर सडक ग्रिेल गररएको िथा २७ वकलोर्मटर कच्िी 
सडक र्नमािण गररएको छ।   
िार्लका ७.१: प्रदेश र्िरको सडकको लम्बाई 

सडकको प्रकार २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 
प्रथम आठमवहना 

२०७७/७८ २०७८/७९ 

कालोपरे (वक.र्म.) ५२.२३ ६५.१६ २११.९ ६८.८२ ५५.३६ 

ग्रािेल (वक.र्म.) ११३.२८ १३८.४३ १५२.२७ ११२.४६ १५४.९८ 

कच्िी (वक.र्म.) ९३.६४ ७१.६७ ८८.७६ ५९.१८ २७.१४ 
स्रोिः िौर्िक पूिाििार िथा शहरी विकास िथा यािायाि व्यिथथा मन्त्रालय, गण्डकी  

गन्त्डकी प्रदेशको थथानीय सडकको वििरण िार्लका ७.२ मा प्रथििु गररएको छ जस अनसुार 
आर्थिक िषि २०७८/७९ िैरसम्ममा कालोपरे गररएको सडक ६८० वकलोर्मटर, ग्रािेल सडक 

१ हजार २ सय ५८ वकलोर्मटर र कच्िी सडक ९ हजार ५ सय ९६ वकलोर्मटर गरी कुल 
११ हजार ४ सय ९४ वकलोर्मटर रहेको छ।अझै पर्न गन्त्डकी प्रदेशका २ थथानीय िहको 
केन्त्द्रसम्म सडको पहुुँि पगेुको छैन।्त्यथिै ११ थथानीय िहको केन्त्द्रसम्म पगु्ने सडक कालोपरे 
हनु सकेको छैन। 
 



 आर्थिक सर्वेक्षण-२०७८/७९, गण्डकी प्रदेश 

55 

िार्लका ७.२: थथानीय सडकको वििरण (वकलोर्मटर) 

आर्थिक िषि िलेु/कच्िी ग्रािेल कालोपरे जम्मा सडक 
सडक घनत्ि (वक.मी. प्रर्ििगि 

वक.मी.) 
२०७६/७७ ९३७० १३५१ ५७७ ११२९८ ०.५३ 
२०७७/७८ ९५९६ १२५२ ६४६ ११४९४ ०.५३ 
२०७८/७९ड ९६३२ १२५८ ६८० ११५७० ०.५४ 

स्रोिः संघीय मार्मला िथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय २०७८ 

स्जल्लागि रुपमा सडकको लम्बाई, सडक घनत्ि िथा प्रर्ि वकलोर्मटर सडकबाट लािास्न्त्िि 

जनसंख्या िार्लका ७.३ मा प्रथििु गररएको छ ।गण्डकी प्रदेशका ११ स्जल्लाहरु मध्ये 
निलपरुमा सबैिन्त्दा िेरै २२५ वकलोर्मटर सडक र्नमािण िएको िथा मनाङमा सबैिन्त्दा कम 
३० वकलोर्मटर सडक र्नमािण िएको ि्यांक छ।  
िार्लका ७.३: गण्डकी प्रदेशका स्जल्लाहरुमा विर्िन्न प्रकारका सडक (वक.र्म.) िथा 

लािास्न्त्िि जनसंख्या 

स्जल्ला पीि सडक ग्रािेल कच्िा जम्मा जनसंख्या 
प्रर्ि वक.र्म. सडकबाट 
लािास्न्त्िि जनसंख्या 

काथकी ३३४ १८३ ११३८.१३ १६५५ ५९९,५०४ ३६२.२ 
निलपरु ४११ १४० ७३० १२८१ ३८१,१०५ २९७.५ 
िनहुुँ १३१ ५२ १३२ ३१५ ३२७,६२० १०४०.१ 
गोरिा ९१ ६७ ३७८ ५३६ २५२,२०१ ४७०.५ 
लमजङु ३३ १०५ ६२४ ७६२ १५३,४८० २०१.४ 
थयाङ्जा २२९ २८ ५०१ ७५८ २५४,९६५ ३३६.४ 
मनाङ ० ० २९.४ २९ ५,६४५ १९४.७ 
पििि ६३ ६०.२७ ८८०.९१ १००५ १३२,७०३ १३२.० 
म्याग्दी ९ ० ५०० ५०९ १०७,३७२ २१०.९ 
बाग्लङु १०५ ५० २१७ ३७२ २५०,५५४ ६७३.५ 
मथुिाङ ११ १३० ९१ २३२ १४,५९६ ६२.९ 
जम्मा १४१७ ८१५ ५२२१ ७४५४ २,४७९,७४५ ३३२.७ 

स्रोिः सडक वििाग, २०७८ 

िार्लका ७.४ मा सडक घनत्ि िथा सडक उपयोगको िििमान अिथथा िथा लक्ष्य प्रथििु 
गररएको छ।  
िार्लका ७.४: सडक सवुििाको अिथथा र लक्ष्य 

सूिक 
गण्डकी राविय 

२०७२ २०८० २०८७ २०७२ २०८७ 
बाहै्र मवहना संिालनयोग्य सडकको २ वकलोर्मटर दरुी र्िर 
बसोिास गने ग्रामीण जनसंख्याको अनपुाि  

८५ ९६.३ १०० ७८.८ १०० 

सडक घनत्ि (वक.र्म/िगि वक.र्म.) ०.४९ ०.६१ ०.७९ ०.५५ १.५० 
कालोपरे सडक घनत्ि (वक.र्म/िगि वक.र्म.) ०.०४ ०.१५ ०.३२ ०.०१ ०.२५ 

स्रोिः राविय योजना आयोग, नीर्ि िथा योजना आयोग गण्डकी, २०७७ 
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७.३ विमानथथल 
गण्डकी प्रदेशमा हाल ५ िटा विमानथथल रहेका छन ्िने १ िटा र्नमािणार्िन अिथथामा रहेको 
छ।यी विमानथथल मध्ये २ िटामा रनिे कालोपरे गररएका िथा र्नयर्मि उडान हनुेगछि।  
साथै यस प्रदेशमा पोिरा अन्त्िराविय विमानथथलको समेि र्नमािण कायि अस्न्त्िम िरणमा पगेुको 
छ।  

७.४ यािायाि 
२०७८ र्ागनुसम्ममा गण्डकी प्रदेशका यािायाि कायिलयहरुमा दिाि िएका विर्िन्न सिारी 
सािानहरुको संख्या र प्रकार िार्लका ७.५ मा प्रथििु गररएको छ ।  आर्थिक िषि २०७६/७७ 

मा २९ हजार ७ सय ५, आर्थिक िषि २०७७/७८ मा ४९ हजार ९५ र आर्थिक िषि 

२०७८/७९ को पवहलो ८ मवहनामा १९ हजार ६५ सिारी सािनहरु दिाि िएको ि्यांक 

छ।यी सिारी सािनहरुमा मोटर साइकलको संख्या सबैिन्त्दा िेरै छ।  
िार्लका ७.५.: गण्डकी प्रदेशमा दिाि िएका विर्िन्न वकर्समका सिारीका सािनहरु 

सिारी सािन  २०७६/७७ २०७७/७८ 
२०७८/७९ प्रथम 

आठमवहना 

बस २३७ १६५ १२३ 

र्मर्नबस/र्मनी ट्रक ९३ १३० १२० 

के्रन/डोजर/एवसािेटर/ट्रक ३६ ६५७ २१७ 

स्जप/कार/भ्यान १३१० १५२४ १४४७ 

वपकअप ५७६ १०१३ ८४६ 

माइक्रोबस ११८ ४५ ३७ 

टेम्पो   १३३ १९० 

मोटरसाइकल २७१०० ४५०९१ १५९२८ 

टेवटकर/पािर टेलर २३४ ३३२ १५५ 

इ-ररवसा   १ २ 

अन्त्य १ ४   

जम्मा २९७०५ ४९०९५ १९०६५ 
स्रोिः िौर्िक पूिाििार, शहरी विकास िथा यािायाि व्यिथथा मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश 
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७.५ सञ्चार क्षरे 
लोकिन्त्रमा सञ्चार क्षेरको िरू्मका महत्िपणुि हनु्त्छ।सञ्चार माध्यममा परपर्रका एक प्रिािकारी 
माध्यम हो।देशमा अन्त्य क्षेर जथिै परपर्रका प्रकाशन पर्न बढोत्तरी आएको छ।आर्थिक िषि 
२०७७/७८ सम्ममा देशिरमा ४७८९ विर्िन्न वकर्समका परपर्रकाहरु दिाि िई प्रकाशन हुुँदै 

आएका छन।्प्रदेशगिरुपमा सबैिन्त्दा िेरै बाग्मिी प्रदेशमा (२६५७), त्यसपर्छ मिेस प्रदेश 

(७१०), प्रदेश १ (५२९) र लसु्म्बनी प्रदेशमा (३१०) परपर्रका दिाि िई सञ्चालनमा रहेको 

देस्िन्त्छ।त्यथिै गण्डकीमा २९०, सदुरुपस्श्चममा २०८ र कणािलीमा ८५ परपर्रका दिाि िई 

सञ्चालनमा रहेका छन।् 
 

 
स्रोिः प्रसे काउस्न्त्सल २०७८ 

 

त्यथिै गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक िषि २०७७/७८ सम्ममा प्रदेशका ११ स्जल्लामा कुल २९० 

प्ररपर्रका दिाि िई सञ्चालनमा रहेका छन।्कुल २९० प्ररपर्रका मध्ये साप्तावहक १७६, 

दैर्नक ५७, पास्क्षक २४, मार्सक १९ र बाुँकी िैमार्सक, रैमार्सक र अन्त्य रहेका छन।् 

स्जल्लागिरुपमा सबैिन्त्दा िेरै काथकी स्जल्लामा १२६, िनहुुँमा ३६, बाग्लङु स्जल्लामा २८ र 

बाुँकी अन्त्य स्जल्लामा छन।्त्यथिै दैर्नक, साप्तावहक, पास्क्षक, मार्सक पर्रकाहरु पर्न काथकी 

स्जल्लामा बढी संख्यामा रहेका छन।्  
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िार्लका ७.६: गण्डकी प्रदेशका स्जल्लाहरुमा दिाि िई सञ्चालनमा रहेका परपर्रकाहरु 

स्जल्ला 
परपर्रकाको प्रकार 

दैर्नक साप्तावहक पास्क्षक मार्सक िैमार्सक रैमार्सक अन्त्य जम्मा 
बाग्लङु ७ १८ २ १ ० ० ० २८ 
गोरिा ५ ४ २ १ ० ० ० १२ 
काथकी २७ ६८ १४ ११ २ ३ १ १२६ 
लमजङु ३ १३ १ ० ० ० ० १७ 
मनाङ ० ० ० ० ० ० ० ० 
मथुिाङ ० २ ० ० ० ० ० २ 
म्याग्दी २ ७ ० १ १ ० ० ११ 
पििि ३ १६ ० १ ० ४ ० २४ 
थयाङ्जा १ १९ १ ० १ २ ० २४ 
िनहुुँ ८ २१ ४ ३ ० ० ० ३६ 
निलपरु १ ८  १    १० 

जम्मा ५७ १७६ २४ १९ ४ ९ १ २९० 
स्रोिः प्रसे काउस्न्त्सल नेपाल, २०७८ 

(प्रसे काउस्न्त्सलले वििाजनपिुिको निलपरासीलाई आिार मानेर ि्यांक द्वदएकाले, निलपरुको लार्ग आिा 

ि्यांक र्लइएको छ) 

गण्डकी प्रदेशमा दिाि िएका परपर्रकाको संख्या ठूलो िएपर्न र्नकै कम मार प्रकास्शि िएका 
छन।्प्रकास्शिमध्ये पर्न सबै परपर्रका र्नयर्मि छैनन।्यस आर्थिक िषिमा अर्िकांश परपर्रका 
र्नयर्मि हनु सकेका छैनन।्पर्छल्लो समय कोर्िड महामारीका कारण पर्न परपर्रका र्नयर्मि 
छैनन।् कोर्िड-१९ र र्नषेिाज्ञाका कारण विगिमाझैँ यो िषि पर्न िेरै परपर्रकाहरू प्रकाशन 
हनु सकेका छैनन।्काउस्न्त्सलको अर्िलेि अनसुार दिाि िएका कुल अिबारमध्ये ९१९ 
प्रकास्शि रहेका छन ्जसमध्ये ६२६ र्नयर्मि र २९३ अर्नयर्मि छन।्काउस्न्त्सलका अनसुार 
गण्डकी प्रदेशमा यस आर्थिक िषिमा ५१ परपर्रका र्नयर्मि प्रकाशन हुुँदै आएका छन ्िने 
१७ परपर्रका अर्नयर्मि नै िएपर्न प्रकाशन हुुँदै आएका छन।् 
२०७८ साल सम्ममा देशिरमा कुल २७६० अनलाइन सूिीकरण िएका छन।्यसआर्थिक 
िषिमा मार ६२२ अनलाइन सञ्चार माध्यम सूिीकरण िएका छन।्जसमा प्रदेश नं.१ बाट 
४३, प्रदेश नं.२ बाट ३५, बाग्मिी प्रदेशमा ३६३, गण्डकी प्रदेशबाट६४, लसु्म्बनी प्रदेशबाट ५७, 

कणािली प्रदेशबाट ३३ र सदूुरपस्श्चम प्रदेशबाट २७ िटारहेका छन।् 
ग्रामीण िथा सहरी क्षेरहरुमा एर्एम रेर्डयो एर्एम रेर्डयोहरुको थथापना र सञ्चालनमा उल्लेख्य 
विकास िएको देस्िन्त्छ।नेपाल सरकार सूिना िथा सञ्चार मन्त्रालयका अनसुार हालसम्म 
गण्डकी प्रदेशका ११ स्जल्लामा कुल ९९ एर्.एम. रेर्डयोहरुले इजाजि पर प्राप्त गरेकामा 
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स्जल्लागि रुपमा काथकी स्जल्लामा सबैिन्त्दा बढी ३५ िटा र सबैिन्त्दा कम मनाङ िथा 
मथुिाङ स्जल्लामा एक/एक िटाले इजाजिपर र्लएको देस्िन्त्छ।त्यथिै गोरिामा १३, िनहुुँमा 

१२, निलपरुमा १०, बागलङुमा ९, पििि िथा थयाङ्जामा ६/६, लमजङुमा ४ र म्याग्दीमा २ 

िटा एर्.एम.ले इजाजिपर र्लएको देस्िन्त्छ।स्जल्लागि एर्.एम. रेर्डयोको सूिी अनसूुिी १५ 
मा उल्लेि गररएको छ।  
गण्डकी प्रदेशका ६७.३ प्रर्िशि परुुष िथा ३८.६ प्रर्िशि मवहलाले इन्त्टरनेटको प्रयोग 
गछिन।पर्छल्लो समयमा अनलाइन सञ्चार माध्यममा ठूलो िवृि िएको छ।राविय रुपमा 
इन्त्टरनेट प्रयोग गने परुुषको अनपुाि ४८.५४ छ िने इन्त्टरनेट प्रयोग गने मवहलाको अनपुाि 
२३.२८ रहेको छ जिवक गण्डकी प्रदेशमा यो अनपुाि क्रमशः ६१.२७ र ३८.६ रहेको छ। 
नेपाल टेर्लकमका अनसुार गण्डकी प्रदेशमा नेपाल टेर्लकमका ४७ हजार ३ सय ९९ पोष्टपेड 
िथा २५ लाि २२ हजार ६ सय ८९ प्रीपेड र्सम प्रयोगमा रहेका छन।्  
िार्लका ७.७ मा गण्डकी प्रदेशका स्जल्लाहरुमा नेपाल टेर्लकमको ल्याण्डलाइन, र्ाइिर टु द 

होम िथा एर्डएसएल सेिा र्लनेको संख्या प्रथििु गररएको छ।प्रदेशमा कुल ४४ हजार ४ सय 
७६ ल्याण्ड लाइन प्रयोगमा छन ्िने र्ाइिर टु द होम सेिा र्लनेको संख्या २६ हजार ८ सय 
३० रहेको छ।त्यथिै नेपाल टेर्लकमको एर्डएसएल इन्त्टरनेट सेिा र्लनेको संख्या १७ हजार 
२ सय ९४ रहेको छ।स्जल्लागि रुपमा नेपाल टेर्लकमका िीनै सेिाको प्रयोगकिाि काथकी 
स्जल्लामा सबैिन्त्दा िेरै छन ्िने मथुिाङ स्जल्लामा ल्याण्डलाइन र एर्डएसएल सेिा र्लनेको 
संख्या शनु्त्य रहेको छ।प्रदेशमा नेपाल टेर्लकम बाहेकका अन्त्य सेिा प्रदायकका मोबाइल िथा 
इन्त्टरनेट प्रयोगकिाि पर्न रहेका छन।् 
िार्लका ७.७: गण्डकी प्रदेशका स्जल्लाहरुमानेपाल टेर्लकमको ल्याण्डलाइन,र्ाइिर टु द होम 
िथा एर्डएसएल सेिा र्लनकेो संख्या 

स्जल्ला 
ल्याण्डलाइन टेर्लर्ोन 

संख्या 
र्ाइिर टु द होम सेिा र्लनेको संख्या एर्डएसएल सेिा र्लनेको संख्या 

काथकी २६७५६ १३२८० १०५४९ 
गोरिा २१७८ १२२६ ५५३ 
िनहुुँ ४३१६ २८९६ १४६० 
लमजङु १८२८ १७२ ८८९ 
थयाङ्जा ३१५२ १८८ १२२३ 
मनाङ २०३ १७० २८ 
निलपरु ५०६२ ९८९ १८४० 
म्याग्दी १५९ १४३७ १४२ 
पििि १३९ १६९५ १२६ 
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मथुिाङ ० ९१४ ० 
बागलङु ६८३ ३८६३ ४८४ 

जम्मा ४४४७६ २६८३० १७२९४ 
स्रोिः नेपाल टेर्लकम, २०७८ 

द्वदगो विकास लक्ष्यमा वि.स.२०८७ सम्ममा मोिाइल प्रयोग गने जनसंख्या िथा १५ देस्ि ४९ 
िषि उमेर समूहका इन्त्टरनेट प्रयोग गने मवहला िथा परुुषको अनपुाि १०० प्रर्िशि परु् याउने 
लक्ष्य छ।   
िार्लका ७.८: इन्त्टरनेट प्रयोग गने मवहला र परुुषको अनपुाि िथा द्वदगो विकास लक्ष्य 

सूिक 
गण्डकी राविय 

२०७७ २०८० २०८७ २०७७ २०८७ 
इन्त्टरनेट प्रयोग गने परुुषको अनपुाि ६१.२७ ६० ९९ ४८.५४ ९८ 
इन्त्टरनेट प्रयोग गने मवहलाको अनपुाि ३८.६ ६० ९९ २३.२८ ९८ 
१५ देस्ि ४९ िषि उमेर समूहका इन्त्टरनेट प्रयोग गने 
मवहलाको अनपुाि  

८४ ९० १०० ७२.६ १०० 

१५ देस्ि ४९ िषि उमेर समूहका इन्त्टरनेट प्रयोग गने 
परुुषको अनपुाि 
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८. उद्योग, िास्णज्य िथा पयिटन 
८.१ उद्योग क्षरे 
नेपालको कुल गाहिथ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान पाुँि प्रर्िशिको हाराहारीमा 
रहेको छ।गण्डकी प्रदेशको कुल गाहिथ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान िार 
प्रर्िशििन्त्दा न्त्यून छ।िाटि ८.१ मा समग्र नेपाल िथा गण्डकी प्रदेशको कुल गाहिथ्य 
उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान प्रर्िशि प्रथििु गररएको छ।  

 
स्रोिः केन्त्द्रीय ि्यांक वििाग, २०७९ 

८.१.१ उद्योगको प्रकार, दिाि, कुल पूुँजी र प्रथिाविि रोजगारी 

आर्थिक िषि २०७८/७९ सम्म गण्डकी प्रदेशमा दिाि िई सञ्चालनमा रहेका कुल उद्योग संख्या 

७ सय ९८ रहेका छन।्आर्थिक िषि २०७४/७५ प्रदेशमा कुल उद्योग संख्या ५ सय ५६, 

कुल लगानी रु. २ िबि ५९ अबि र प्रथिाविि रोजगारी ३२ हजार ४ सय ४१ रहेकोमा अवहले  
संख्या ७ सय ९८,  कुल लगानी रु. ५ िबि ४८ अबि र प्रथिाविि रोजगारी ३८ हजार ५ सय 

२ पगेुको छ।यी उद्योगहरुमा सबैिन्त्दा िेरै पयिटनसुँग सम्िस्न्त्िि २ सय ७६, उत्पादनमलुक 

उद्योग १ सय ८३, उजािमूलक १ सय ४० र अन्त्य प्रकारका उद्योग रहेका छन।् 

िार्लका ८.१: गण्डकी प्रदेशमा रहेका उद्योगको प्रकार, दिाि, कुल पूुँजी र प्रथिाविि रोजगारी 
उद्योगको प्रकार २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९* 
कृवष िथा िनजन्त्य ३१ ३२ ३१ ४५ ४५ 
र्नमािण (पूिाििार) ३ ४ ३ ५ ५ 
उजािमूलक ८५ ९० १२२ १२५ १४० 
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सूिना प्रशारण र संिार ० १ १ १ १ 
उत्पादनमलुक उद्योग ८६ ५७ ६२ १८० १८३ 
िर्नज ११ ९ ११ १० १० 
सेिा १०७ ११० ११३ १३४ १३८ 
पयिटन २३३ २५३ २६१ १७३ २७६ 
कुल उद्योगको संख्या ५५६ ५५६ ६०४ ७७३ ७९८ 
कुल लगानी (रु. करोड) २५९३०.२ २८५३८.७ ३५८९०.९० ४७३७८.०० ५४८७५ 
प्रथिाविि रोजगारी ३२४४१ २९४९१ ३०८८८ ३६२७१ ३८५०२ 

स्रोिः उद्योग वििाग २०७९ 

िार्लका ८.२ मा विर्िन्न आर्थिक िषिमा गण्डकी प्रदेशमा विदेशी लगानीमा  सञ्चालन िएका 
साना, मझौला िथा ठूला उद्योगहरुको ि्यांक प्रथििु गररएको छ।आर्थिक िषि २०७८/७९ 

र्ागनुसम्ममा साना उद्योग ३ सय ७७, मझौला उद्योग २९ िथा ठूला उद्योग ४६ गरी कुल 

४ सय ५२ विदेशी लगानीका उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन।्  
िार्लका ८.२: उद्योगको प्रकार अनसुार गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालनरि विदेशी लगानीका 

उद्योगहरु 
उद्योगको प्रकार २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

साना २९७ ३३६ ३६३ ३६९ ३७७ 
मझौला १९ २५ २९ २९ २९ 
ठूला २७ ४३ ४४ ४५ ४६ 
जम्मा ३४३ ४०४ ४३६ ४४३ ४५२ 

स्रोिः उद्योग वििाग, २०७९ 

८.२ कम्पनी दिाि 
कम्पनी रस्जिारको कायािलयका अनसुार गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालनका लार्ग दिाि िएको 
कम्पनीहरुको संख्या िषेनी बढ्दो छ।आर्थिक िषि २०७५/७६ मा १० हजार ८ सय ३२ 

कम्पनीहरु दिाि िएकामा आर्थिक िषि २०७८/७९ को िैरसम्ममा यो संख्या १५ हजार ७ 

सय २४ पगेुको छ।गण्डकी प्रदेशमा दिाि िएका कम्पनीहरु समग्र नेपालमा दिाि िएका कम्पनी 
संख्याको पाुँि प्रर्िशिको हारैाहारी देस्िन्त्छ। 
  



 आर्थिक सर्वेक्षण-२०७८/७९, गण्डकी प्रदेश 

63 

िार्लका ८.३: नेपाल िथा गण्डकी प्रदेशमा दिाि िएका कम्पनीको वििरण 
आर्थिक िषि नेपाल गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेशको वहथसा 
२०७५/७६ २०९९२२ १०८३२ ५.२ 

२०७६/७७ २३५०१७ १२५३९ ५.४ 
२०७७/७८ २५६४९३ १४०३९ ५.५ 
२०७८/७९ ३८३३५८ १५७२४ ५.५ 

स्रोिः कम्पनी रस्जिारको कायािलय, २०७९ 

गण्डकी प्रदेशमा साना पसलहरु देस्ि ठूला उद्योगहरु सबै गरेर कुल १ लाि ६ सय ८४ 
व्यिसावयक प्रर्िष्ठानहरु रहेका छन।्पोिरा औद्योर्गक क्षेरमा दूि िथा दूिजन्त्य पदाथिहरू, 
बेकरी उत्पादन, िाउिाउ, र्बथकुट, दाना, ह्यािरी, वप्रस्न्त्टङ्ग िथा प्याकेस्जङ्ग, र्बजलुीको िार, प्रशोर्िि 
वपउने पानी, मेटल रे्र्ब्रकेशन, टायल िथा ब्लक, होस्जयारी, प्लावष्टक बोत्तल, प्लावष्टक ररसाइकल, 
र्सरक डसना, काठ िथा र्लामका र्र्नििर, अस्वसजन ग्याुँस, साबनु, पेन थटक पाइप, मेर्सनरी, 
पेन्त्ट्स, ह्यमु पाइप र ट्रान्त्सर्मिर उत्पादन र ममिि सम्िार लगायिका िथिहुरूको उत्पादन हुुँदै 
आइरहेको छ। 
निलपरुमा नेपालकै ठूलो र्नजी उद्योग िौिरी उद्योगग्राम र होङ्गसी र्समेन्त्ट सञ्चालनमा छ िने 
नेपाल सरकारको थिार्मत्िमा रहेका गैँडाकोटको िकुृटी कागज कारिाना र गोरिाको 
गोरिकाली रबर उद्योग बन्त्द अिथथामा रहेका छन।् 

८.३ एक थथानीय िह एक औद्योर्गक ग्राम 
गण्डकी प्रदेशले प्रदेशलाई औद्योर्गकीकरणिर्ि  उन्त्मिु गराई औद्योर्गक विकास गनि प्रदेशका 
८५ िटै थथानीय िहमा उद्योगग्राम थथापना गरी र्नजी, थिदेशी िथा विदेशी लगानी आकवषिि गनि 
औद्योर्गक पूिाििारको र्नमािण गदै लघ,ु घरेल,ु िथा साना उद्योगहरूको माध्यमबाट गररबी न्त्यूनीकरण 
गरी प्रदेश अथििन्त्रलाई सबल बनाउन आिश्यक देिी गण्डकी प्रदेश सरकारले एक थथानीय िह 
एक उद्योग ग्राम थथापना र सञ्चालन गने लक्ष्य रािेको छ। 
प्रदेशमा उद्योग ग्राम थथापना गनि सम्िाव्यिा अध्ययन िई सम्िाव्य देस्िएका ५१ थथानीय 
िहमध्ये नपेाल सरकारले यस प्रदेशका २० थथानीय िहमा औद्योर्गक ग्राम घोषणा गररसकेको 
छ।घोषणा िएका उद्योगग्राम मध्ये १५ िटामा पूिाििार र्नमािणका कायिहरू िएका छन।्  
प्रदेश सरकारले पोिरा ३३ स्थथि िोटेपोिरीमा ३,२०० रोपनी जग्गामा प्रदेश औद्योर्गक क्षेर 
थथापना िथा सञ्चालनका लार्ग नापी र सिेको कायि गरररहेको छ।निलपरुको लोकाहा िोलामा 
प्रदेश औद्योर्गक क्षेर थथापना र सञ्चालन गनि पहल गरेको िएिा पर्न  औद्योर्गक क्षेर र्नमािण 
आयोजनाको जग्गा वििादका कारणले कायिक्रम अगार्ड बढेको छैन।  
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८.४ िर्नज िथा िानीजन्त्य उत्पादन 
िर्नज िथा िानीजन्त्य िथिहुरुको सम्िािना उच्ि िएपर्न यी िथिहुरुको उत्िनन हनु सकेको 
छैन।देशको िथा गण्डकी प्रदेशको कुल गाहिथ्य उत्पादनमा िर्नज िथा िानीजन्त्य उत्पादनको 
योगदान एक प्रर्िशि िन्त्दा कम देस्िएको छ। 

 
स्रोिः केन्त्द्रीय ि्यांक वििाग, २०७९ 

गण्डकी प्रदेशमा केही िानीजन्त्य उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन।्गण्डकी प्रदेश स्थथर्िपरका 
अनसुार यस प्रदेशमा िनुढुङ्गा, रािोमाटो, काजािइट र टल्क सम्िन्त्िी िर्नजमा आिाररि उद्योगहरु 
सञ्चालनमा रहेका छन।्िानी िथा िगूिि वििागका अनसुार गण्डकी प्रदेशमा िनुढुङ्गा, िामा, 
र्लाम, ग्रनेाइट जथिा िर्नजहरु रहेका छन।्  
िार्लका ८.४: गण्डकी प्रदेशका स्जल्लाहरुमा पाइनै ेिर्नजहरु 
क्र.सं. स्जल्ला िर्नज 
१ िनहुुँ, र्लाम, िामा, सनु, थलेट, लाइमथटोन, िरी पाउडर, पाइराइट, र्ससा, स्जंक 

२ लमजङु Geothermal hot springs, Tourmaline, ननु 

३ काथकी Common salt brine seeps, Talc 

४ निलपरु र्लाम 
५ पििि र्लाम, िामा, सनु, र्ल्डथपार, विाजि, र्ससा 
६ गोरिा िामा, सनु, ग्रनेाइट, साइनाइट, Rear Earth Metal, Bismuth , Tantalum-Niobium, 

Feldspar pyrite 

७ मनाङ ग्रनेाइट, ननु, Aquamarine/Beryl Tourmaline 
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क्र.सं. स्जल्ला िर्नज 
८ मथुिाङ ग्रनेाइट, िेल, स्जप्सम, यरेुर्नयम, सनु, थलेट, साइनाइट, ग्याुँस, कोइला, ननु 

९ थयाङजा िनुढुङ्गा 
१० म्याग्दी र्लाम, िामा, सनु, पाइराइट, स्जंक, िरीपाउडर, लाइमथटोन, थलेट िथा Geothermal hot 

springs 

११ बाग्लङु िामा, र्लाम, स्जंक, िरीपाउडर, थलेट िथा Quartzite 
स्रोिः िानी िथा िूगिि वििाग 

िार्लका ८.५: गण्डकी प्रदेशमा पाइने केही िर्नजको मारासवहिको जानकारी 
क्र.सं. िर्नज ठेगाना मारा 
१ िामा ििूिोला िनहुुँ २ करोड १० लाि टन 
२ 
 

सनु 
 

मादी िोला िनहुुँ ४० र्मर्लग्राम प्रर्ि वयरु्बक र्मटर 
मोदी िोला पििि ८०–२४० र्मर्लग्राम प्रर्ि वयरु्बक र्मटर 
म्याग्दी िोला, म्याग्दी २००–६५०  कण प्रर्ि टन ग्रािल  

कालीगण्डकी  ६०–४२४०  कण प्रर्ि टन ग्रािल  
३ 
 

र्लाम 
 

लाब्दी, िनहुुँ २५ लाि िीस हजार टन 

निलपरासी १० करोड टन  
४ प्राकृर्िक ग्याुँस मथुिाङ  

स्रोिः नेपालका िर्नज सम्पदा २०६८ 

८.५ िास्णज्य िथा व्यापार 
व्यापार िथा िास्णज्य आिरु्नक अथििन्त्रको सबैिन्त्दा प्रिािशाली औजार हो।िास्णज्य क्षेरको 
विकास एिम विथिारले िथि ुिथा सेिाको सहज आपूर्िि गनि सहयोग परु् याउुँछ।िर गण्डकी 
प्रदेशको सन्त्दििमा आन्त्िररक िथा बाह्य व्यापार सम्िन्त्िी क्षेरगि ि्यांक िथा सूिना नहनु,ु 

व्यापार िथा िास्णज्य सम्िन्त्िी थपष्ट प्रादेस्शक नीर्ि, र्नयम, कानून िथा संगठनात्मक संरिना 

नहनु ुजथिा समथया रहेका छन।्  
कोरला सखु्िा िन्त्दरगाह र्नमािणको लार्ग सम्िाव्यिा अध्ययन सम्पन्न िइसकेको र विथििृ 
आयोजना प्रर्ििेदन, िािािरणीय असर मलु्यांकनको काम अगार्ड बढेको छ।यो सखु्िा 

बन्त्दरगाहले गण्डकी प्रदेशको िास्णज्य व्यपारमा ठूलो योगदान परु् याउने विश्वास गररन्त्छ।  

८.६ पयिटन 
पयिटन नपेाली अथििन्त्रको एक प्रमूि आिारथिम्ि हो।अनपुम प्राकृर्िक विविििा िथा 
ऐर्िहार्सक, िार्मिक, सांथकृर्िक सम्पदा आद्वदका कारण नेपाल पयिटकीय आकषिणको रुपमा 

सपुररस्िि छ।नपेाल आउने कुल पयिटकहरुमा िीथियारा, पिििारोहण, साहर्सक यारा, पदयारा 
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आद्वदका लार्ग आउने गदिछन।्गण्डकी प्रदेश पयिटन, उद्योग, िास्णज्य िथा आपूर्िि मन्त्रालयले 

प्रदेशका ११ स्जल्लाका १०३ क्षेरलाई प्रमूि पयिटक गन्त्िव्यको रुपमा प्रथििु गरेको छ।यी 
क्षेरहरुमा िार्मिक, ऐर्िहार्सक, सांथकृर्िक िथा प्राकृर्िक दृवष्टले मनोरम िथा साहर्सक पयिटकीय 

गन्त्िव्यहरु समेवटएका छन।्  
त्यथिै, होटल एसोर्सएसन नेपालले गण्डकी प्रदेशका केही ठाउुँलाई मूख्य पयिटकीय आकषिणको 

रुपमा प्रथििु गरेको छ।गोरिा बजार, गोरिनाथ, मनकामना मस्न्त्दर, मनासल ुिथा िमु उपत्याका 

पदयारा क्षेर, लोमान्त्थाङ िथा दामोदर कुण्ड, मसु्िनाथ, र्िर्लिो िाल, र्सरुबारी, घलेगाउुँ, ढोरपाटन 

स्शकार आरक्ष, अन्नपणुि संरक्षण क्षेर, अन्नपणुि िथा ििलार्गरी वहमाल िथा पदयारा क्षेर, बाग्लङु 

कार्लका मस्न्त्दर, कार्लगण्डकी रास्टटङ, पोिरा उपत्याका िथा बास्ल्मकी आश्म आद्वदलाई 

आन्त्िररक िथा बाह्य पयिटकीय गन्त्िब्यको रुपमा उल्लेि गरेको छ। 
िार्लका ८.६ मा विगि २० िषिमा नेपालमा पदयाराका लार्ग आएका कुल पयिटक संख्या, 

गण्डकी प्रदेशका विर्िन्न पदयारामा गएका पयिटक संख्या आद्वद प्रथििु गररएको छ।आर्थिक 
िषि २०५८/५९ देस्ि २०७७/७८ सम्ममा पदयाराका लार्ग नेपाल आएका कुल २ लाि 

११ हजार ७ सय ५३ पयिटकहरु मध्ये ५२ प्रर्िशि अथािि १ लाि १० हजार ३ सय ४९ 
पदयारी पयिटकहरु गण्डकी प्रदेशका विर्िन्न पदयारा गन्त्िव्यहरुमा पगेुका ि्यांक छ।यसबाट 
पदयारी पयिटकका लार्ग गण्डकी प्रदेश प्रथर्मकिामा रहेको देस्िन्त्छ।  
िार्लका ८.६: कुल नेपाल िथा गण्डकी प्रदेशका केही प्रमूि पदयारा गन्त्िव्यहरुमा विगि 
२० िषिमा पगेुका पदयारी पयिटक  

िषि मथुिाङ मनाथल ु
िमु 

उपत्याका 
नारु्ि  

गण्डकी 
प्रदेशमा 
जम्मा 

गण्डकी 
प्रदेशको वहथसा 

कुल 
नेपालमा 

२०५८/५९ ९२२ ७९८ - - १७२० ५१.३ ३,३५४ 
२०५९/६० ५३६ ४२८ - - ९६४ ४८.७ १,९७९ 
२०६०/६१ ५७२ ६४५ - - १२१७ ५१.५ २,३६५ 
२०६१/६२ ८२५ ६८२ - - १५०७ ४६.८ ३,२२३ 
२०६२/६३ ६६१ ५४४ - - १२०५ ४४.४ २,७१४ 
२०६३/६४ २४८ ५६१ - - ८०९ २६.० ३,११२ 
२०६४/६५ १,२८२ ८९५ - - २१७७ ४०.९ ५,३२७ 
२०६५/६६ ८३८ १,४४३ - - २२८१ ३५.४ ६,४४८ 
२०६६/६७ १,६५९ १,६३५ - - ३२९४ ४७.२ ६,९७९ 
२०६७/६८ २,१६२ २,१६२ - - ४३२४ ४८.० ९,०१५ 
२०६८/६९ २,९५० २,८१३ - - ५७६३ ५३.८ १०,७१५ 
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िषि मथुिाङ मनाथल ु
िमु 

उपत्याका 
नारु्ि  

गण्डकी 
प्रदेशमा 
जम्मा 

गण्डकी 
प्रदेशको वहथसा 

कुल 
नेपालमा 

२०६९/७० २,९६५ ३,३१९ ७८० ५१५ ७५७९ ६५.२ ११,६३२ 
२०७०/७१ २,८६२ ४,४३९ १,१७९ ८६२ ९३४२ ७२.२ १२,९३७ 
२०७१/७२ ३८८३ ३७६४ १४५४ ७७६ ९८७७ ६५.६ १५०६५ 
२०७२/७३ २६७३ २१३४ ६३६ ७७० ६२१३ ६४.२ ९६७९ 
२०७३/७४ ३९८४ ४६५० १२१९ ९०३ १०७५६ ४५.६ २३५६९ 
२०७४/७५ ४२४० ६६३२ १६८१ १११५ १३६६८ ४५.६ २९९९३ 
२०७५/७६ ४११६ ७३७१ २०३० १२९१ १४८०८ ५१.३ २८८७६ 
२०७६/७७ ३७३९ ६०७० १३९३ १०६६ १२२६८ ५०.९ २४०७९ 
२०७७/७८ ६२ ३६० १३८ १७ ५७७ ८३.४ ६९२ 

जम्मा ४१,१७९ ५१,३४५ १०,५१० ७,३१५ ११०,३४९ ५२ २११,७५३ 

         स्रोिः पयिटन वििाग, २०७८ 

पोिरामा सञ्चार्लि प्याराग्लाइर्डङ पर्न गण्डकी प्रदेशको पयिटकीय आकषिण मध्ये एक हो। 
प्याराग्लाइर्डङप्रर्ि विदेशी पयिटक मार होइन आन्त्िररक पयिटकको पर्न आकणिण रहेको 
देस्िन्त्छ।विगि ६ िषिमा पोिरामा प्याराग्लाइर्डङ गने १ लाि २३ हजार ४ सय २५ पयिटक 
मध्ये ३४.७ प्रर्िशि आन्त्िररक पयिटक रहेको ि्याकं छ। पर्छल्लो िषिमा कोर्िड महामारीका 
कारण पयिटक आउन कम िएसुँगै प्याराग्लाइर्डङ गनेको संख्यामा पर्न कमी आएको देस्िन्त्छ।  
िार्लका ८.७: पोिरामा प्याराग्लाइर्डङ गने आन्त्िररक िथा विदेशी पयिटक 

आर्थिक िषि आन्त्िररक पयिटक प्रर्िशि विदेशी पयिठक प्रर्िशि जम्मा 
२०७२/७३ ३३०७ ३६.७ ५६९२ ६३.३ ८९९९ 
२०७३/७४ ४६७५ २४.२ १४६६६ ७५.८ १९३४१ 
२०७४/७५ ४८८७ २५.४ १४३८४ ७४.६ १९२७१ 
२०७५/७६ ५९१९ २८.२ १५०९८ ७१.८ २१०१७ 
२०७६/७७ ७१०१ २१.८ २५४२१ ७८.२ ३२५२२ 
२०७७/७८ १६९२५ ७६.० ५३५० २४.० २२२७५ 

जम्मा ४२८१४ ३४.७ ८०६११ ६५.३ १२३४२५ 
स्रोिः पयिटन वििाग, २०७८ 

गण्डकी प्रदेशमा िारे र मझौला गरी ६५६ पयिटक थिरीय होटेल छन।्यी होटेलहरूमा ६ 
हजार ९१४ कोठा र १४ हजार ९५० शैया उपलब्ि छन।्त्यथिै प्रदेशमा ६,८८५ साना 
होटेल र रेथटुरेन्त्टहरू छन।्प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका कररब २८१ िटा होमथटेहरूमा दैर्नक 
२१ सय िन्त्दाबढी शैया उपलव्ि छन।्प्रदेशमा बाह्य ४ लाि र आन्त्िररक ६ लाि गरी 
िावषिक १० लाि पयिटकले भ्रमण गदिछन।पयिटन क्षेरले अप्रत्यक्ष रुपमा प्रदेशको ग्राहथ्य 
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उत्पादनमा १० प्रर्िशि र रोजगारीमा १५ प्रर्िशि योगदान गदिछ (नीर्ि िथा योजना आयोग 
२०७६)।  

८.७ पयिटक लस्क्षि घरिास कायिक्रम 
गण्डकी प्रदेशमा पयिटक लस्क्षि घरिास कायिक्रमले थथानीयको आय िवृि, थथानीय उत्पादनको 

बजार र्सजिना, कला िथा संथकृर्िको प्रिद्र्िन मार होइन आन्त्िररक िथा बाह्य पयिटनमा र्रक 

आयाम पर्न प्रथििु गरेको छ।गण्डकी प्रदेश सरकारले घरबास कायिक्रमलाई प्रिद्र्िन गरररहेको 
छ।हालसम्म प्रदेशका विर्िन्न स्जल्लामा गरी २८१ होमथटे (घरबास) सञ्चालनमा रहेका छन ्
िने र्िनको कुल दैर्नक क्षमिा २१ सय िन्त्दाबढी छ।स्जल्लागिरुपमा होमथटेको संख्या 
िार्लका ८.८ मा प्रथििु गररएको छ।  
िार्लका ८.८: गण्डकी प्रदेशका स्जल्लाहरुमा सञ्चार्लि होमथटे 

स्जल्ला होमथटे संख्या 
काथकी ४० 
गोरिा २२ 
िनहुुँ ४७ 

निलपरु १० 
पििि ४८ 
बाग्लङु ३० 
मनाङ २ 
मथुिाङ ५ 
म्याग्दी ११ 
लमजङु २३ 
थयाङ्जा ४३ 
जम्मा २८१ 

स्रोिः पयिटन, उद्योग, िास्णज्य िथा आपूर्िि मन्त्रालय, २०७८ 
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९. सामास्जक क्षरे 
९.१ स्शक्षा 
नेपालको संवििानले स्शक्षालाई मौर्लक हकको रुपमा थिीकार गरी प्रत्येक नागररकलाई 
आिारििू स्शक्षामा पहुुँिको अर्निायि व्यिथथा गरेको छ।स्शक्षालाई व्यिसावयक, सीपमूलक, 

रोजगारीमूलक िथा जीिनोपयोगी बनाउदै गणुथिरीय स्शक्षा मार्ि ि र्सजिनशील, दक्ष, प्रर्िथपिी 

उत्पादनशील जनशस्ि र्नमािण आजको आिश्यकिा हो।  
िाटि ९.१ मा आर्थिक िषि २०७५/७६ देस्ि २०७८/७९ सम्मको गण्डकी प्रदेश िथा समग्र 

नेपालको कुल गाहिथ्य उत्पादनमा स्शक्षा क्षेरको योगदान प्रथििु गररएको छ।आर्थिक िषि 
२०७८/७९ मा नेपालको कुल गाहिथ्य उत्पादनमा स्शक्षा क्षेरको योगदान ८.१ प्रर्िशि र 

गण्डकी प्रदेशमा ८.७ प्रर्िशि हनुे अनमुान गररएको छ।विगि ४  िषिमा समग्र नेपालको 
िलुनामा गण्डकी प्रदेशको कुल गाहिथ्य उत्पादनमा स्शक्षा क्षेरको योगदान उच्ि देस्िन्त्छ। 
िर आर्थिक िषि २०७६/७७ को िलुनामा आर्थिक िषि २०७७/७८ र २०७८/७९ मा कुल 

गाहिथ्य उत्पादनमा स्शक्षा क्षेरको योगदान घटेको देस्िन्त्छ। 

 
स्रोिः केन्त्द्रीय ि्यांक वििाग, २०७८ 
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९.१.१ साक्षर गण्डकी 
स्शक्षा, संथकृर्ि, विज्ञान प्रविर्ि िथा सामास्जक विकास मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशले २०७८ मा 

साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा गररसकेको छ।मन्त्रालयको प्रर्ििेदनका अनसुार प्रदेशको औसि 
साक्षरिा प्रर्िशि ९६.५७ प्रर्िशि रहेको छ िने प्रदेशका ११ िटै स्जल्लाका साक्षरिा ९५ 
प्रर्िशििन्त्दा उच्ि छ।प्रर्ििेदनले १५ देस्ि ६० िषि उमेर समूहलाई लस्क्षि उमेर समूह मानी 
त्यसै उमेर समूहका जनसंख्याको साक्षरिाको आिारमा साक्षर प्रदेश घोषणा गरेको हो।प्रदेशको 
स्जल्लागि साक्षरिा िाटि ९.२ मा प्रथििु गररएको छ। 

 
स्रोिः स्शक्षा, संथकृर्ि, विज्ञान प्रविर्ि िथा सामास्जक विकास मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश २०७८ 

९.१.२ विद्यालय संख्या 
शैस्क्षक िषि २०७४/७५ मा गण्डकी प्रदेशमा कुल विद्यालय संख्या ४ हजार ६ सय ७ रहेकोमा 

शैस्क्षक िषि २०७८/७९ मा विद्यालयको संख्या ३ हजार ९ सय ८७ रहेको छ।आिारििू 

िहमा पढाई हनुे विद्यालयको िलुनामा माध्यर्मक िहमा पढाई हनुे विद्यालयको संख्या कम 
रहेको छ।  
िार्लका ९.१: गण्डकी प्रदेशमा रहेका विर्िन्न िहका विद्यालयहरु 

िह अनसुार विद्यालय २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 
आिारििू (१–५) ४५४४ ४२७३ ४२५२ ४३२५ ३९४८ 
आिारििू (६–८) २०५४ १९२८ १९६१ १९७० १९१३ 
आिारििू (१–८) ४५७० ४३१६ ४२९७ ४३७० ३९८१ 
माध्यर्मक (९–१०) १३४१ १२६८ १३३७ १३८२ १२९९ 
माध्यर्मक (११–१२) ५६१ ५६६ ६१४ ६१४ ६०६ 
माध्यर्मक (९–१२) १३६१ १२८८ १३५७ १४०२ १३०७ 
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िह अनसुार विद्यालय २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 
जम्मा विद्यालय ४६०७ ४३११ ४३१७ ४३४९ ३९८७ 

स्रोिः स्शक्षा, विज्ञान िथा प्रविर्ि मन्त्रालय 

९.१.३ विद्याथी िनाि िथा िदु िनािदर 
िार्लका ९.२ मा विगि पाुँि िषिमा गण्डकी प्रदेशका विर्िन्न विद्यालयहरुमा विर्िन्न िहमा 
विद्याथी िनािको वििरण प्रथििु गररएको छ।  
िार्लका ९.२: प्रदेशका विर्िन्न विद्यालयमा विद्याथी िनािको वििरण 

िह  २०७४/७
५ 

२०७५/७
६ 

२०७६/७
७ 

२०७७/७
८ 

२०७८/७
९ 

आिारििू कक्षा (१–५)  
छारा १६८२९४ १५५३८५ १२५५७८ १२४४३९ ११६५३९ 
छार १६२७५७ १५५६७७ १३७३५८ १३६५७१ १३२४०३ 

आिारििू कक्षा (६–८)  
छारा ९८७१४ ९५८५१ ७८५८१ ८०१९५ ६९६१२ 
छार ९७४०८ ९५८७० ७९४७१ ८२१२० ७४९७४ 

आिारििू कक्षा (१–८)  
छारा २६७००८ २५१२३६ २०४१५९ २०४६३४ १८६१५१ 
छार २६०१६५ २५१५४७ २१६८२९ २१८६९१ २०७३७७ 

माध्यर्मक कक्षा (९–१०)  
छारा ५७४३५ ५२४४७ ५०५६३ ५१८२८ ४७०३० 
छार ५४०५८ ५११५१ ४९६७४ ५०९७२ ४७६२९ 

माध्यर्मक कक्षा (११–
१२)  

छारा ४११७७ ४०१६० ३६०६९ ३६१६१ ३७६८१ 
छार ३५२३४ ३७८२९ ३५३५२ ३५३९६ ३६४८३ 

माध्यर्मक कक्षा (९–१२)  
छारा ९८६१२ ९२६०७ ८६६३२ ८७९८९ ८४७११ 
छार ८९२९२ ८८९८० ८५०२६ ८६३६८ ८४११२ 

कुल छारा  ३६५६२० ३४३८४३ २९०७९१ २९२६२३ २७०८६२ 
कुल छार  ३४९४५७ ३४०५२७ ३०१८५५ ३०५०५९ २९१४८९ 

जम्मा विद्याथी  ७१५०७७ ६८४३७० ५९२६४६ ५९७६८२ ५६२३५१ 
स्रोिः स्शक्षा, विज्ञान िथा प्रविर्ि मन्त्रालय २०७९ 

िार्लका ९.३ मा विगि पाुँि िषिमा विर्िन्न िहमा विद्याथी िनािदर प्रथििु गररएको छ। 
आिारििू िहको िलुनामा माध्यर्मक िहको िदु िनािदर न्त्यून रहेको छ हरेक िहमा अस्घल्लो 
िषिको िलुनामा िदु िनािदरमा सिुार आएको देस्िन्त्छ।अन्त्य िहको िलुनामा माध्यर्मक कक्षा 
(११–१२) को िदु िनािदर ज्यादै न्त्यून रहेको छ।  
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िार्लका ९.३: गण्डकी प्रदेशमा विद्याथी िदु िनािदर 
िह  २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

आिारििू कक्षा 
(१–५) 

छारा ९६.५ ९५.३ ९६.६ ९७.६ ९६.४२ 
छार ९६.९ ९६.७ ९७.७ ९८.० ९४.४६ 
जम्मा ९६.७ ९६.० ९७.१ ९७.८ ९६.९४ 

आिारििू कक्षा 
(६–८) 

छारा ९२.२ ९३.४ ९५.४ ९६.३ ९७.१८ 
छार ९३.६ ९५.२ ९५.७ ९६.२ ९६.९५ 
जम्मा ९२.९ ९४.३ ९५.६ ९६.३ ९७.०७ 

आिारििू कक्षा 
(१–८) 

छारा ९४.३ ९४.३ ९६.० ९७.० ९६.८० 
छार ९५.३ ९६.० ९६.७ ९७.१ ९७.२१ 
जम्मा ९४.८ ९५.१ ९६.४ ९७.० ९७ 

माध्यर्मक कक्षा 
(९–१०) 

छारा ६७.४ ७०.० ७२.३ ७३.७ ७४.४३ 
छार ६९.५ ७०.८ ७१.८ ७३.२ ७१.६६ 
जम्मा ६८.४ ७०.८ ७२.१ ७३.५ ७३.०५ 

माध्यर्मक कक्षा 
(११–१२) 

छारा २१.३ २४.० २५.५ ३१.४ ३२.६४ 
छार २०.५ २३.३ २५.२ ३२.५ ३५.२८ 
जम्मा २०.९ २३.७ २५.३ ३१.९ ३३.९६ 

माध्यर्मक कक्षा 
(९–१२) 

छारा ४४.३ ४७.४ ४८.९ ५२.६ ५३.५ 
छार ४५.० ४७.१ ४८.५ ५२.९ ५३.५ 
जम्मा ४४.७ ४७.२ ४८.७ ५२.७ ५३.५ 

स्रोिः स्शक्षा, विज्ञान िथा प्रविर्ि मन्त्रालय 

िार्लका ९.४ मा गण्डकी प्रदेशका सामदुावयक विद्यालयहरुमा कायिरि विर्िन्न स्शक्षकहरुको 
ि्यांक प्रथििु गररएको छ।अझै पर्न सामदुावयक विद्यालयहरुमा कायिरि अथथायी िथा राहि 
कोटामा कायिरि स्शक्षकहरुको संख्या ठूलो देस्िन्त्छ।  
िार्लका ९.४: प्रदेशका सामदुावयक विद्यालयमा कायिरि स्शक्षकको वििरण 

िह  २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

आिारििू कक्षा  
(१–५) 

थथायी ७८४९ ७८९७ ७८९७ ११८४७ १०६६२ 
अथथायी ४८४० ४७९२ ४८९३ ८५० २०३५ 
राहि १४९९ १४९९ १५३५ १६१५ १६१५ 

आिारििू कक्षा  
(६–८) 

थथायी १९५४ २२३७ २२३७ २६०१ २४४१ 
अथथायी ७६३ ४८० ४८० २२१ ३८१ 
राहि १०७३ १०७३ १०८८ १०७३ १०७३ 

माध्यर्मक कक्षा  
(९–१०) 

थथायी १६९७ २०४८ २०७२ २१०९ २२०९ 
अथथायी ४९८ १४७ १४७ २९६ १९६ 
राहि ८७९ ८७९ ८७९ ८७९ ८७९ 

माध्यर्मक कक्षा  
(११–१२) 

थथायी - - - - - 
अथथायी २५७ २५७ ३३७ २५७ २५७ 
राहि ५८५ ५८५ ६०३ ६३७ ६३७ 



 आर्थिक सर्वेक्षण-२०७८/७९, गण्डकी प्रदेश 

73 

िह  २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

माध्यर्मक कक्षा  
(९–१२) 

थथायी ११५०० १२१८२ १२२०६ १६५५७ १५३१२ 
अथथायी ६१०१ ५६७६ ५८५७ १६२४ २८६९ 
राहि ३४५१ ४०३६ ४१०५ ४२०४ ४२०४ 

जम्मा २१०५२ २१८९४ २२१६८ २२३८५ २२३८५ 
स्रोिः स्शक्षा, विज्ञान िथा प्रविर्ि मन्त्रालय 

९.१.४ सामदुावयक विद्यालयमा विद्यालय, विद्याथी र स्शक्षक अनपुाि 

गण्डकी प्रदेशका सामदुावयक विद्यालयहरुमा माध्यर्मक िहमा विद्यालय विद्याथी अनपुाि िेरै 
रहेको छ र शैस्क्षक िषि २०७५ मा माध्यर्मक िह (११–१२) मा विद्यालय विद्याथी अनपुाि 
१३६ रहेकामा शैस्क्षक िषि २०७८ मा यो अनपुाि ११७ पेगेको देस्िन्त्छ।त्यथिै स्शक्षक 
विद्याथी अनपुाि पर्न माध्यर्मक िह (११–१२) मा नै उच्ि छ।शैस्क्षक िषि २०७८ मा 
माध्यर्मक िह (११–१२) मा एक स्शक्षक बराबर ३९ विद्याथी रहेको देस्िन्त्छ।  
िार्लका ९.५: गण्डकी प्रदेशका सामदुावयक विद्यालयमा विद्यालय, विद्याथी र स्शक्षक अनपुाि 

 २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 
विद्यालय विद्याथी अनपुाि 
आिारििू िह (१–५) ७३ ७३ ६२ ४९ ६३ 
आिारििू िह (६–८) ९५ ९९ ८१ ८० ७६ 
माध्यर्मक िह (९–१०) ८२ ८० ७५ ८१ ७३ 
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स्शक्षक विद्याथी अनपुाि 
आिारििू िह (१–५) १८ १३ ११ १३ १३ 
आिारििू िह (६–८) ४२ ३४ २९ ३३ २१ 
माध्यर्मक िह (९–१०) २९ २५ २४ २७ १५ 
माध्यर्मक िह (११–१२) ६० ७७ ५४ ५५ ३९ 

स्रोिः स्शक्षा, विज्ञान िथा प्रविर्ि मन्त्रालय 

९.२ िार्मिक विद्यालय 
गण्डकी प्रदेशमा विर्िन्न िार्मिक शैस्क्षक संथथाहरु रहेका छन।्प्रदेशमा कुल ५२ िार्मिक 
विद्यालयहरु मध्ये १७ गरुुकुल, २५ गमु्बाविद्यालय िथा १० मदरसा रहेका छन।्यी 

विद्यालयहरुमा विर्िन्न िहमा गरी १ हजार ७४ छारा र ३ हजार ३ सय ४६ छार गरी कुल 
४ हजार ४ सय २० विद्याथी अध्ययनरि छन।्िीन वकर्समका िार्मिक विद्यालयहरुमा गरुुकुलमा 
सबैिन्त्दा िेरै र त्यसपर्छ क्रमशः गमु्िा र मदरसामा पढ्ने विद्याथी संख्या देस्िन्त्छ ।  
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िार्लका ९.६: गण्डकी प्रदेशमा रहेका िार्मिक विद्यालय र विद्याथी संख्या 
विद्यालयको 

प्रकार 
विद्यालय 
संख्या 

विद्याथी संख्या 
१–५ कक्षा ६–८ कक्षा १–८ कक्षा 

  छारा छार जम्मा छारा छार जम्मा छारा छार जम्मा 
गरुुकुल १७ ५६० १११८ १६७८ १८२ ४६२ ६४४ ७४२ १५८० २३२२ 
गमु्बा 

विद्यालय 
२५ ६१ ४७० ५३१ २२ १५९ १८१ ८३ ६२९ ७१२ 

मदरसा १० ९५ १२९ २२४ ० ० ० ९५ १२९ २२४ 
जम्मा ५२ ७१६ १७१७ २४३३ २०४ ६२१ ८२५ ९२० २३३८ ३२५८ 

स्रोिः स्शक्षा िथा मानिस्रोि विकास केन्त्द्र, २०७७ 

विद्यालयको 
प्रकार 

विद्याथी संख्या 
९–१० कक्षा ११–१२ कक्षा ९–१२ कक्षा 

छारा छार जम्मा छारा छार जम्मा छारा छार जम्मा 
गरुुकुल १५४ ४७६ ६३० ० ५३२ ५३२ १५४ १००८ ११६२ 

गमु्बा विद्यालय ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
मदरसा ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
जम्मा १५४ ४७६ ६३० ० ५३२ ५३२ १५४ १००८ ११६२ 

स्रोिः स्शक्षा िथा मानिस्रोि विकास केन्त्द्र, २०७७ 

गण्डकी प्रदेशमा विद्यालय स्शक्षाका विर्िन्न िहमा विद्याथी िनािदर िार्लका ९.७ मा प्रथििु 
गररएको छ।प्राथर्मक िहको िनािदरको िलुनामा माध्यर्मक िहमा िनािदर ज्यादै न्त्यून देस्िन्त्छ। 
विर्िन्न िहमा विद्याथी िनािदर िथा गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चिषीय योजना िथा द्वदगो विकास 
लक्ष्यमा देस्िएको र्रकले लक्ष्य पूरा गनि िनुौिी देस्िन्त्छ।  
िार्लका ९.७: गण्डकी प्रदेशको विद्याथी िनािदर िथा द्वदगो विकास लक्ष्यसुँगको िलुना 

 २०७७ २०८० (लक्ष्य) २०३०  (लक्ष्य) 
प्राथर्मक िहमा िुद िनािदर (१–५) ९७.८ ९९ ९९.५ 
आिारििू िहमा िुद िनािदर (१–८) ९७ ९९.० ९९.० 
माध्यर्मक िहमा िदु िनािदर (९–१२) ५२.२ ६० ८१ 
माध्यर्मक िहमा कुल िनािदर (९–१२) ७५.४ ९२.० ९९ 

स्रोिः स्शक्षा िथा मानिस्रोि विकास केन्त्द्र, २०७७ र प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोग 

९.३ उच्ि स्शक्षा 
गण्डकी प्रदेशमा २ विश्व विद्यालय, १६ आंर्गक वयाम्पस ८३ सामदुावयक वयाम्पस िथा ५२ 

र्नजी गरी कुल १५३ उच्ि शैस्क्षक संथथाहरु रहेका छन।्शैस्क्षक िषि २०७८ मा प्रदेशका 
विर्िन्न उच्ि शैस्क्षक संथथाहरुमा अध्ययनरि कुल ३७ हजार ६ सय २५ विद्याथी मध्ये १४ 
हजार ८ सय ९७ छार र २२ हजार ७ सय २८ छारा रहेका छन।्सैंकायगि रुपमा हेदाि 
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सबैिन्त्दा िेरै व्यिथथापन संकायमा, त्यसपर्छ स्शक्षाशास्त्र, मानविकी, स्िवकत्साशास्त्रमा अध्ययनरि 

विद्याथी रहेका छन।्थनािक िहमा अध्ययनरि विद्याथीको िलुनामा थनािकोत्तर िहमा कम र 
झन ् विद्यािाररिी गदै रहेका शोिाथी ज्यादै न्त्यून देस्िन्त्छ।विर्िन्न संकायमा थनािक िथा 
थनािकोत्तर अध्ययनरि विद्याथी संख्या िार्लका ९.८ मा प्रथििु गररएको छ।  
िार्लका ९.८: गण्डकी प्रदेशका उच्ि शैस्क्षक संथथाहरुमा विर्िन्न िहमा अध्ययरि थनािक 
िथा थनािकोत्तर िहका विद्याथी संख्या (शैस्क्षक िषि,२०७८) 

संकाय 
थनािक िह थनािकोत्तर िह जम्मा 

छार छारा छार छारा छार छारा 
विज्ञान िथा प्रविर्ि ९२३ ६७० ५९ २१ ९८२ ६९१ 
व्यिथथापन ६१९६ ११४४५ ७३३ ८९६ ६९२९ १२३४१ 
स्शक्षाशास्त्र १३६३ ५५०८ २९३ ४१७ १६५६ ५९२५ 
मानविकी ८९५ ११९७ ५६१ ४७१ १४५६ १६६८ 
इस्ञ्जर्नयररङ २३६४ ४३८ ५२ १२ २४१६ ४५० 
स्िवकत्साशास्त्र ९२७ १४३३ ५६ ३४ ९८३ १४६७ 
संथकृि २०२ ३८ २ १६ २०४ ५४ 
कृवष २७१ १३२   २७१ १३२ 

जम्मा १३१४१ २०८६१ १७५६ १८६७ १४८९७ २२७२८ 
स्रोिः स्शक्षा, संथकृर्ि, विज्ञान, प्रविर्ि िथा सामास्जक विकास मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश 

विर्िन्न संकायका थनािक िहमा अध्ययनरि कुल छार १३ हजार १ सय ४१ र छारा २० 
हजार ८ सय ६१ रहेका छन।्त्यथिै थनािकोत्तर िहमा अध्ययनरि छार १ हजार ७ सय 
५६ िथा छारा १ हजार ८ सय ६७ रहेका छन।्गण्डकी प्रदेशका विश्वविद्यालयमा विद्यािाररिी 
अध्यननरि १५ विद्याथी मध्ये १३ परुुष र २ जना मवहला रहेका छन।्संकायगि रुपमा 
व्यिथथापन संकायमा १० िथा मानविकी िथा समाजविज्ञानमा ५ शोिाथी रहेका छनै्। 

९.४ प्राविर्िक स्शक्षा 
गण्डकी प्रदेशमा प्राविर्िक स्शक्षा िथा व्यिसावयक िार्लम पररषदबाट सम्िन्त्िन प्राप्त गरी 
सञ्चार्लि संथथाहरु कुल १०७ रहेकामा आंर्गक थकुलहरु १२, सामदुावयक विद्यालयमा प्राविर्िक 

स्शक्षा संञ्चार्लि संथथाहरु ५६, सम्िन्त्िन प्राप्त संथथाहरु ३६ र बाुँकी ३ साििजर्नक र्नजी 

सामदुावयक साझेदारी अन्त्िरगि सञ्चार्लि छन।्  
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िार्लका ९.९: प्राविर्िक स्शक्षा िथा ब्यािसावयक िार्लम पररषदबाट सम्बन्त्िन प्राप्त गरर 
सञ्चार्लि संथथाहरू 

कायिक्रमहरु 
आवङ्गक 
थकुलहरु  

सामदुावयक 
विद्यालयमा 

प्रार्बर्िक स्शक्षा 
संिार्लि संथथाहरु   

साििजर्नक र्नजी 
सामदुावयक 

साझेदारी अन्त्िरगि 
संिार्लि संथथाहरु 

सम्बन्त्िन 
प्राप्त 

संथथाहरु 
जम्मा 

छोटो 
समयका 

िार्लम द्वदने 
संथथाहरु 

जम्मा संथथाहरु १२ ५६ ३ ३६ १०७ 

७५ 
वप्रर्डप्लोमा कायिक्रम 
संिार्लि संथथाहरु 

२ ३६ १ २५ ६४ 

र्डप्लोमा कायिक्रम 
संिार्लि संथथाहरु 

९ ३२ २ १३ ५५ 

स्रोि: स्शक्षा, संथकृर्ि, विज्ञान प्रविर्ि िथा सामास्जक विकास मन्त्रालय,गन्त्डवक प्रदेश,२०७८ 

शैस्क्षक िषि २०७८ मा गण्डकी प्रदेशमा प्राविर्िक स्शक्षा िथा व्यिसावयक िार्लम पररषद् 
अन्त्िगििका विर्िन्न शैस्क्षक संथथाहरुमा अध्ययनरि कुल १ हजार ६४९ विद्याथी मध्ये ९१४ 
छार र ७३५ छारा रहेका छन।्विषयगि रुपमा हेदाि सबैिन्त्दा बढी थिाथ्य सम्िन्त्िी 
विषयहरुमा (७३२) त्यसपर्छ क्रमशः इस्ञ्जर्नयररङ (४७१), कृवष (४०७) र होटल 

म्यानेजमेन्त्टमा (३९) विद्याथी अध्ययनरि रहेका छन।्  

 
स्रोि: स्शक्षा, संथकृर्ि, विज्ञान प्रविर्ि िथा सामास्जक विकास मन्त्रालय,गन्त्डवक प्रदेश,२०७८ 

शैस्क्षक िषि २०७७/७८ मा र्सपका विर्िन्न िहहरु (१,२,३ र ४) पररक्षणका लार्ग ७ हजार 

९ सय ८४ परुुष र ८ हजार २३ जना मवहलाहरु गरर १६ हजार ७ जनाले आिेदन पेश 
गरेका र्थए।जसमध्ये १ िह उिीणि गने  परुुष संख्या ५ हजार ५ सय ३२ र मवहला संख्या 
५ हजार २ सय ६०, २ िह उिीणि गने जम्मा  परुुष संख्या ५सय ३ र मवहला संख्या २ सय 

०
१००
२००
३००
४००
५००
६००
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४८, ३ िह उिीणि गने जम्मा परुुष संख्या ३२ र मवहला संख्या ८ र ४ िह उिीणि गने जम्मा 

परुुष संख्या १ गरी जम्मा उिीणि संख्या ११ हजार ५ सय ८४ रहेको छ। 
िार्लका ९.१०: रावष्टय र्सप पररक्षण  सर्मर्िमा र्सपका विर्िन्न िहहरु पररक्षणका लार्ग विर्िन्न 
िहमा आिेदन संख्या र उिीणि संख्या     

र्सपका विर्िन्न िहहरु 
दिाि गने संख्या 

जम्मा 
उिीणि संख्या 

जम्मा 
परुुष मवहला परुुष मवहला 

१ ६९४८ ७२७८ १४२२६ ५५३२ ५२६० १०७९२ 
२ ८९७ ७१७ १६१४ ५०३ २४८ ७५१ 
३ १३७ २८ १६५ ३२ ८ ४० 
४ २ ० २ १ ० १ 

जम्मा ७९८४ ८०२३ १६००७ ६०६८ ५५१६ ११५८४ 
स्रोिः राविय र्सप पररक्षण  सर्मर्ि,२०७८ 

९.५ स्शक्षा, संथकृर्ि, विज्ञान प्रविर्ि िथा सामास्जक विकास मन्त्रालय मार्ि ि िएका 

अन्त्य गर्िविर्ि 
१. गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन बमोस्जम गण्डकी विश्वविद्यालय थथापना िई सञ्चालन 

िएको। 
२. गण्डकी प्रदेश स्शक्षा नीर्ि, २०७८ थिीकृि िई नीर्ि कायािन्त्ियनको लार्ग रणनीर्िक 

योजना ियारी िईरहेको। 
३. प्रदेश थिरको मानि संसािनको आिश्यकिा प्रक्षपेण िथा शैस्क्षक योजना र्नमािण 

र कायािन्त्ियनको लार्ग दश िषे स्शक्षा क्षेर योजनाको मथयौदा र्नमािण िएको । 
४. प्रदेशथिरमा विद्यालय िहको स्शक्षकको सेिा शिि, योग्यिा, क्षमिा विकास र स्शक्षक 

व्यिथथापनको मापदण्ड र्निािरण र र्नयमनका लार्ग स्शक्षा िार्लम केन्त्द्र मार्ि ि 
स्शक्षकहरुको क्षमिा विकासका विर्िन्न कायिक्रमहरु सञ्चालन िईरहेको। 

५. लैवङ्गक समानिा नीर्िको मथयौदा ियार िएको िथा िावषिक कायिक्रम कायािन्त्ियनका 
लार्ग कायिक्रमगि मापदण्ड र्नमािण गने गरेको। 

६. गण्डकी प्रदेशका मनाङ, मथुिाङ र काथकी बाहेकका ८ िटा स्जल्लाहरुमा लैवङ्गक 

वहुँसा विरुिको स्जल्ला सेिा केन्त्द्र सञ्चालनमा रहेका, मानि बेिवििन िथा 

ओसारपसार विरुिको नीर्िको मथयौदा ियार, प्रादेस्शक दीघिकार्लन पनुथथापना केन्त्द्र 

सञ्चालनको ियारी िइरहेको। 
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७. लैवङ्गक समानिा िथा सामास्जक समािेशीकरण र्नदेस्शका, २०७७, मस्न्त्रपररषदबाट 

थिीकृि िइ कायािन्त्ियनमा रहेको। 
८. प्रदेश बालबार्लका सम्बन्त्िी ऐन, २०७८ थिीकृि िई कायािन्त्ियनमा रहेको।बाल 

अर्िकार संरक्षण िथा सम्बििनका लार्ग विर्िन्न कायिक्रमहरु सञ्चालन िईरहेका। 
सडक बालबार्लकाहरुको लार्ग दीघिकार्लन पनुथथािपना केन्त्द्र सञ्चालनमा रहेका। 

९. प्रदेश सरकारले थथानीय िहहरुमा जेष्ठ नागररक द्वदिा सेिा केन्त्द्र सञ्चालन गने 
नीर्ि र्लई सोही अनरुुप कायािन्त्ियन िईरेहको।१६ िटा जेष्ठ नागररक आश्म, 

करीब १५० िटा द्वदिा सेिा केन्त्द्र सञ्चालनमा रहेका िथा बाल गहृहरुको अनगुमन 
कायि िईरहेको। 

१०. सरोकारिालाहरुसुँग समन्त्िय र अन्त्िरवक्रया गरी प्रदेश श्म िथा रोजगार नीर्ि, 

२०७८ र्नमािण गररएको। 
११. प्रदेश सङ्ग्रहालय मार्ि ि विर्िन्न कायिहरु िएका, पालङुटर नगरपार्लका गोरिामा 

कुमाल जार्िको सङ्ग्रहालय र्नमािणको कायि अगाडी बढेको, प्रदेशको िार्मिक, 

ऐर्िहार्सक, परुािास्विक, प्राकृर्िक िथा िौगोर्लक अिथथा समेवटएको साुँथकृर्िक 

ितृ्तस्िर र्नमािणको कायि िइरहेको। 
१२. प्रदेशथिरका परुािास्विक महविका थथल, ऐर्िहार्सक र िार्मिक साुँथकृर्िक सम्पदा, 

प्रािीन थमारक, साुँथकृर्िक िरोहर सम्बन्त्िी नीर्ि, कानून, मापदण्ड िथा योजना 

िजुिमा, कायािन्त्ियन र र्नयमन एिं संरक्षण, सम्िार, अध्ययन, अनसुन्त्िान, उत्िनन िथा 

पनुर्निमािण सम्बन्त्िमा गण्डकी प्रदेशका िार्मिक साुँथकृर्िक सम्पदाको प्रोर्ाइल 
र्नमािण िएको। 

१३. रोजगार प्रिििन सम्िन्त्िी प्रादेस्शक नीर्ि, कानून िथा मापदण्ड िजुिमा, कायािन्त्ियन र 

र्नयमन सम्बन्त्िमा गण्डकी प्रदेश श्म िथा रोजगार नीर्ि, २०७८ थिीकृि िएको। 

९.६ थिाथ्य सेिा 
गण्डकी प्रदेशले थिाथ्य क्षेरमा सिुारको लार्ग स्जल्ला अथपिालहरूको सदुृढीकरण, विस्शष्टीकृि 

अथपिालहरू (सरुिा रोग, मवहला िथा िाल, मटुु, मगृौला र वयान्त्सर) को थथापना र सञ्चालन, 

नेपाल सरकार र थथानीय िहको सहकायिमा आिारिूि थिाथ्य सेिाको पहुुँि सबै नागररकलाई 
परु् याउने र कुपोषण न्त्यूनीकरण गने जथिा कामलाई प्रथर्मकिामा रािेको छ।यी सबका िािजदु 
पर्न समग्र नेपालको होस िा गण्डकी प्रदेशको कुल गाहिथ्य उत्पादनमा थिाथ्य िथा सामास्जक 
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कायिको योगदान ज्यादै न्त्यून रहेको छ।आर्थिक िषि २०७८/७९ मा समग्र नेपालको कुल 

गाहिथ्य उत्पादनमा थिाथ्य िथा सामास्जक कायिको योगदान १.८ प्रर्िशि रहेकोमा गण्डकी 
प्रदेशको कुल गाहिथ्य उत्पादनमा २.३ प्रर्िशि रहेको छ। 

 
स्रोिः केन्त्द्रीय ि्यांक वििाग, २०७९ 

 

िार्लका ९.११ मा गण्डकी प्रदेशमा रहेका विर्िन्न वकर्समका अथपिाल, थिाथ्य िौकी, प्राथर्मक 

थिाथ्य केन्त्द्र, आयिेुद्वदक औषिालय लगायि अथपािलमा उपलब्ि शैय्या, डावटर िथा नसिको 

संख्या, थिाथ्य सहायक लगायि मवहला थिाथ्य थियम सेविकाको संख्या प्रथििु गररएको छ।  

िार्लका ९.११: थिाथ्य सेिा र सवुििामा विथिार 

वििरण 
२०७६/७

७ 
२०७७/७८ २०७८/७९ 

१. जम्मा थिाथ्य संथथा    
(क) सरकारी अथपिाल १९ १९ १९ 
(ि) र्नजी अथपिाल ६९ ७० ६९ 
(ग) प्राथर्मक थिाथ्य केन्त्द्र २३ २३ २३ 
(घ) थिाथ्य िौकी ४९० ४९० ४९० 
(ङ) आयिेुद्वदक औषिालय ५६ ५६ ५६ 
(ि) आिारििू थिाथ्य सेिा केन्त्द्र/शहरी थिाथ्य केन्त्द्र/ सामदुावयक 
थिाथ्य ईकाई 

३८० ४२० ४२० 

२. अथपिाल शैय्या २३२६ २९५६ ३१०५ 
३. जम्मा जनशस्ि    
(क) डावटर (प्रदेश थिरको मार) ५० ३८ २७ 
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वििरण 
२०७६/७

७ 
२०७७/७८ २०७८/७९ 

(ि) नसि/अ.न.मी.  (प्रदेश थिरको मार) ८० ६५ ७८ 
(ग) आयिेुद स्िवकत्सक/कविराज (प्रदेशथिरको मार) २० २० १९ 
(घ) िैद्य (प्रदेशथिरको मार) १८ १६ १७ 
(ङ) थिाथ्य सहायक (हे.अ., अ.हे.ब.) (प्रदेशथिरको मार) ५८ ४६ ४२ 
(ि) मवहला थिाथ्य थियंसेविका ५९३९ ५९३९ ५९३९ 

स्रोिः थिाथ्य िथा जनसंख्या मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश 

९.६.१ अथपिालमा अन्त्िरंग, बवहरंग िथा आकस्थमक थिाथ्य सेिा 

िार्लका ९.१२ मा गण्डकी प्रदेशका विर्िन्न अथपिालहरुबाट अन्त्िरंग, बवहरंग िथा आकस्थमक 

सेिा र्लनेको संख्या प्रथििु गररएको छ।पर्छल्लो पाुँि िषिमा अन्त्यको िलुनामा बवहरंग सेिा 
र्लनेको संख्या िेरै छ।आर्थिक िषि २०७८/७९ को पवहलो आठ मवहनमा अन्त्िरंग सेिा र्लन े

र्बरामी ८८ हजार ३ सय ७५ जना रहेका छन ्िने अथपिालबाट बवहरंग थिाथ्य सेिा र्लन े
२५ लाि ७२ हजार १ सय १८ जना र आकस्थमक सेिा र्लने २ लाि ३६ हजार ४ सय 
५२ जना रहेका छन।्  
िार्लका ९.१२: अथपिालबाट अन्त्िरंग, बवहरंग िथा आकस्थमक सेिा र्लनेको संख्या 

थिाथ्य सेिा २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९* 
अन्त्िरंग १२३४५० १२४९७१ ११५४१७ ९७४८८ ८८३७५ 
बवहरंग २४४७१८२ २६२७१६६ २६६५६५९ २४४००२४ २५७२११८ 
आकस्थमक १९९१६१ २१२०९९ २४८२४६ २०२७४६ २३६४५२ 

* र्ागनुसम्मको ि्यांक,  स्रोिः थिाथ्य िथा जनसंख्या मन्त्रालय 

विथिाररि िोप िथा पोर्लयो िोप कायिक्रमः यस कायिक्रम अन्त्िगिि विर्िन्न ११ िोप (र्ब.र्स.स्ज. 
भ्यास्वसन, वटटानस विरूिको िोप, डी. पी. वट., हेपाटाईवटस र्ब. (िेस्रो) लगायि) सेिा उपलव्ि 

गराइएको छ।दादरुा रूिेला िोप अर्ियान सञ्चालन गरी आर्थिक िषि २०७८/७९ को 

माघसम्ममा प्रदेश िरका ९ मवहनादेस्ि ५ िषिसम्मका १६ हजार ५ सय १४ बालबार्लकाले 
दादरुा रूिेला िोप लगाएका छन।्आर्थिक िषि २०७८/७९ को माघसम्म १३ हजार २ सय 

८ जना बालबार्लकाहरूलाई पोर्लयो थैोपा ििुाउने कायिक्रम सम्पन्न िएको छ।  
िार्लका ९.१३: विथिाररि िोप एिम ्राविय पोर्लयो िोप (संख्यामा) 

सूिकाङ्क २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 
वि.र्स.स्ज. भ्यास्वसन ३६७५५ ३४८२८ १४६३९ 
र्ड.वप.टी. हेपाटाईवटस र्ब (िेस्रो 
मारा) 

३८२०६ ३९४६३ १३११६ 
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पोर्लयो (िेस्रो) ३८१९९ ३९३६५ १३२२८ 
दादरुा विरूि िोप दोस्रो ३८५७१ ३८६९६ १५७९८ 
वटटानस दोस्रो १७१४० १४६६३ ६३४८ 
दादरुा रूिेला िोप अर्ियान ३८९७१ ३८५६१ १६५१४ 

स्रोिः थिाथ्य र्नदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, २०७९ 

विगि िीन िषिमा प्रदेशका विर्िन्न थिाथ्य संथथाबाट वयान्त्सर, मटुु रोग, मगृौलाको उपिार, हेमो 

डायलार्सस लगायिका थिाथ्य समथयामा थिाथ्य सेिा उपलब्ि गराइएको छ।यसबाट 
लािास्न्त्ििको ि्यांक िार्लका ९.१४ मा प्रथििु गररएको छ।  
िार्लका ९.१४:विपन्न नागररक औषर्ि उपिारबाट लािास्न्त्िि संख्या 

वििरण २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 
वयान्त्सर २३४ २०० १६३ 
मटुु २४३ १६९ १२५ 
मगृौलाको उपिार ६९४० ८३०० ५७८२ 
हेमो डायलार्सस ४४६४ ६२५७ ४३८४ 
पेररटोर्नयल डायलार्सस    
प्रत्यारोपण    
औषर्ि उपिार    
सेरोपोजेवटि    
पावकि न्त्सन्त्स ० ० ० 
अल्जाइमर ६ ० ० 
हेडइन्त्जरुी १२ १० २२ 
थपाइनल इन्त्जरुी २७ २६ ९ 
र्सकलसेल एर्नर्मया ३ ० ० 

जम्मा ११९२९ १४९६२ १०४८५ 
स्रोिः थिाथ्य र्नदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, २०७९ 

थिाथ्य बीमालाई सहज िररकाले आम जनिाको पहुुँिमा परु् याउन िथा प्रिािकारी बनाउन 
गण्डकी प्रदेश थिाथ्य िीमा संयोजन सर्मर्ि गठन िएको  िथा गण्डकी प्रदेश थिाथ्य नीर्ि, 

२०७८ थिीकृि िई लागू िएको छ।थिाथ्य विमाको पहुुँिमा िवृि िएको साथै जनयिु, 

जनआन्त्दोलन, मिेश आन्त्दोल र थरुहट आन्त्दोलनका सवहद िथा िेपत्ता घाइिे अपाङ्गिा िएका 

व्यस्ि िथा पररिारको र्नैःशलु्क एकीकृि बीमा गररएको छ।अथपिालहरुमा जेष्ठ नागरीक 
उपिार शैयाहरु सवहि सेिा विथिार िएको िथा थथानीय थिाथ्य संथथाहरुमा अर्ि आिश्यक 
औषर्िहरुको र्नयर्मि उपलब्ििा सवहि र्नयर्मि थिाथ्य सेिा प्रिाह गररएको छ।प्रदेश थिरमा 
औषिैी गणुथिर र्निािरण गने संथथा निएिा पर्न विर्िन्न र्नकायबाट अनगुमन गररएको, कोर्िड 
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१९ र्बरुिको िोप सेिा सि प्रर्िशि रहेको िथा कोर्िडबाट मिृक पररिालाई राहि वििरण 
गररएको छ।  
९.६.२ कोर्िड १९ संक्रमण िथा रोकथाम 
कोर्िड–१९ महामारीका समयमा प्रदेशका ११ स्जल्लामा गरी कुल १ लाि १ हजार ९ सय 
५८ जना कोर्िड संक्रर्मि िएको ि्यांक छ।यसमध्ये सबैिन्त्दा िेरै काथकी स्जल्लामा ४३ 
हजार ४ सय ५८ जना र सबैिन्त्दा कम मनाङ स्जल्लामा १ सय ८६ जना संक्रर्मि िएका 
र्थए। 

 
स्रोिः थिाथ्य र्नदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, २०७९ 

 

गण्डकी प्रदेशमा कोर्िड–१९ महामारीका कारण मतृ्य ुहनुेको कुल संख्या १ हजार ४ सय 
६६ रहेकोमा सबैिन्त्दा िेरै काथकी स्जल्लाबाट ६ सय ४० जना र सबैिन्त्दा कम  मनाङ 
स्जल्लाबाट २ जना रहेका छन।्  
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स्रोिः थिाथ्य र्नदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, २०७९ 

कोर्िड–१९ महामारीको रोकथामका लार्ग सरकारले िोप अर्ियान सञ्चालन गर् यो।स्जल्लागि 
रुपमा िोप लगाएका लस्क्षि विर्िन्न उमेरसमूहको अिथथा िार्लका ९.१५ मा प्रथििु छ।  
िार्लका ९.१५ कोर्िड–१९ विरुिको िोप लगाएका जनसंख्या 

स्जल्ला 
१८ िषि मार्थ १२ देस्ि १७ िषि 

बथुटर डोज 
पवहलो मार पूरा मार पवहलो मार पूरा मार 

काथकी १११% १२१% १०२% ८६% २०% 
निलपरु ११४% ११०% ११०% ९८% १४% 
थयाङजा १०५% १०४% ९०% ८१% २०% 
बागलङु ९१% ८०% ८८% ८१% १७% 
िनहुुँ १००% ९४% ८८% ७६% १६% 
गोरिा १०५% १०२% ९३% ९७% २२% 
लमजङु १०९% ९८% ९०% ८१% २८% 
पििि ९२% ८९% ७४% ७०% २३% 
म्याग्दी १००% ९१% ९५% ९०% २२% 
मथुिाङ १७७% १८०% ६२% ३१% १४% 
मनाङ १३०% ११३% ३१% १९% ३३% 
प्रदेश १०५% १०३% ९४% ८५% १९% 

स्रोिः थिाथ्य र्नदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, २०७ 

९.७ थिाथ्य बीमा 
नेपालमा थिाथ्य बीमाको सवुििा २०७२ सालबाट सरुु गररएको हो।गण्डकी प्रदेशका ११ 
िटै स्जल्लाहरुमा थिाथ्य बीमाको सेिा विथिार िैसकेको छ।२०७८ र्ागनुसम्ममा  प्रदेशका 
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सबै स्जल्लाका गरी कुल २ लाि २० हजार ८ सय २२ पररिार िथा िी पररिारका कुल ६ 
लाि ४६ हजार २ सय ५९ सदथयले बीमा गराएको ि्यांक छ।िी र्बमीि संख्या मध्ये २ 
लाि ६४ हजार १ सय ५६ जना बीमाबाट लािास्न्त्िि िएका देस्िन्त्छ।स्जल्लागि रुपमा 
र्बमीि पररिार िथा सदथय संख्या िार्लका ९.१६ मा प्रथििु गररएको छ।थिाथ्य बीमा 
गराएका पररिारको आिारमा सबैिन्त्दा उच्ि थयाङ्जा स्जल्लामा ५० प्रर्िशिले बीमा गराएका 
छन ्िने मनाङ स्जल्लामा सबैिन्त्दा न्त्यून १ प्रर्िशि पररिारले मार बीमा गराएका छन।्त्यथिै 
बीमा गराएका सदथय संख्याको आिारमा पर्न सबैिन्त्दा उच्ि थयाङ्जा स्जल्लामा ३९.६ प्रर्िशि 
र मनाङ स्जल्लामा सबैिन्त्दा न्त्यून ०.५ प्रर्िशि जनसंख्याले बीमा गराएको देस्िन्त्छ।  
िार्लका ९.१६: गण्डकी प्रदेशका केही स्जल्लाहरुबाट थिाथ्य बीमा गराएका िथा लािास्न्त्िि 

जनसंख्या 

स्जल्ला 
कुल 

जनसंख्या 
कुल 

पररिार  
र्बर्मि पररिार र्बर्मि सदथय बीमाबाट लािास्न्त्िि 

संख्या संख्या प्रर्िशि संख्या प्रर्िशि 
काथकी ५९९५०४ १६३४९८ ५९००७ ३६.१ १९०३८३ ३१.८ ९६११७ 
बाग्लङु २५०५५४ ६५४१७ २५११५ ३८.४ ७६९९४ ३०.७ २९९३८ 
म्याग्दी १०७३७२ २९२४२ ९२३९ ३१.६ २५१६७ २३.४ १२६०० 
गोरिा २५२२०१ ७२९६८ २७३६५ ३७.५ ७०९४० २८.१ २६८८३ 
िनहुुँ ३२७६२० ९३१७३ ३१७५२ ३४.१ ९४०८१ २८.७ ३९९६९ 

थयाङ्जा २५४९६५ ७०७२१ ३५४५२ ५०.१ १००९५२ ३९.६ ३८७९६ 
पििि १३२७०३ ३७६०५ ७७८४ २०.७ १८८८० १४.२ ५४८९ 

लमजङु १५३४८० ४४८७३ ६६१९ १४.८ १४५४१ ९.५ २७२७ 
निलपरु ३८११०५ ९५३५८ १८०८१ १९.० ५३५०४ १४.० ११६०१ 
मनाङ ५६४५ १५७० १५ १.० ३० ०.५ १६ 
मथुिाङ १४५९६ ३७५१ ३९३ १०.५ ७८७ ५.४ २० 
जम्मा २४७९७४५ ६७८१७६ २२०८२२ ३२.६ ६४६२५९ २६.१ २६४१५६ 

स्रोिः थिाथ्य बीमा बोडि, २०७८ 
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१०. मवहला, बालबार्लका िथा शास्न्त्िसरुक्षा 
१०.१ मवहलाको अिथथा 
नेपाल मानि विकास प्रर्ििेदन २०७७ का अनसुार नेपालको मवहला मानि विकास सूिांक 
०.५४९ रहेको छ जहाुँकी परुुष मानि विकास ०.६१९  रहेको छ।यसले नेपालमा विद्यमान 
लैंर्गक असमानिा देिाउुँछ।गण्डकी प्रदेशको लैंर्गक विकास सूिांक ०.८९६ र लैंर्गक 
असमानिा सूिांक ०.४६० रहेको छ। 
द्वदगो विकास लक्ष्य पररस्शष्ट ५ मा लैंर्गक समानिा हाुँर्सल गने र सबै मवहला, वकशोरी र 
बार्लकाहरुको सशस्िकरण गने लक्ष्य उल्लेि छ।िार्लका १०.१ मा गण्डकी प्रदेशको विर्िन्न 
लैंर्गक सूिक िथा आिर्िक योजना र द्वदगो विकास लक्ष्यहरु प्रथििु गररएको छ।  
िार्लका १०.१: गण्डकी प्रदेशका विर्िन्न लैंर्गक सूिक िथा लक्ष्यहरु 

सूिक २०७५/७६ २०८०/८१ २०८७ 

लैंर्गक विकास सूिांक ०.८९६ ०.९६३ ०.९८ 
लैंर्गक असमानिा सूिांक ०.४६ ०.३९ ०.३१ 
मवहला साक्षरिा (१५–४९ िषि) (प्रर्िशि) ८६.३ ९४ ९९ 
जर्मनको थिार्मत्ि मवहलाको िएको घरपररिार (प्रर्िशि) २२.६ ३३.९ ४० 
घरजग्गामार्थ मवहलाको थिार्मत्ि िएको घरपररिार (प्रर्िशि) १३.०९ ३०.६ ४० 

स्रोिः गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चिषीय योजना िथा द्वदगो विकास लक्ष्य 

प्रदेशमा आटनो नाममा घर जग्गा दबैु हनुे मवहलाहरू १२.३ प्रर्िशि र जग्गा मार हनुे 
मवहलाहरू ८.९ प्रर्िशि छन।्समग्रमा, घर जग्गा जथिा सम्पस्त्त आटनो नाममा हनुे मवहलाको 
अनपुाि २१.९ प्रर्िशि रहेको छ।गण्डकी प्रदेशका ८५ थथानीय िहमा र्निािस्िि कुल ३ 
हजार ९ सय ३४ सदथय िथा पदार्िकारीमध्ये ४१ प्रर्िशि मवहलाहरू र्निािस्िि िएका र्थए। 
त्यसैगरी ६० सदथयीय प्रदेश सिामा र्निािस्िि र समानपुार्िक गरी ३३.३३ प्रर्िशि मवहलाको 
प्रर्िर्नर्ित्ि रहेको छ।विश्वविद्यालय िहको स्शक्षामा पर्न मवहलाको सहिार्गिा बढ्दै गएको 
छ।िथावप, प्राविर्िक स्शक्षामा अझै पर्न छाराको संख्या न्त्यून छ।  
िार्लका १०.२ मा गण्डकी प्रदेशको विर्िन्न लैंर्गक समानिा िथा प्रर्िर्नर्ित्ि जनाउने सूिकहरु 
िथा द्वदगो विकास लक्ष्यहरु प्रथििु गररएको छ। 
िार्लका १०.२: लैंर्गक समानिा सम्िन्त्िी गण्डकी प्रदेशका विर्िन्न सूिकहरु 

सूिक २०७२ २०८० २०८७ 
जीिनिर शारीररक िथा यौन वहंसा िएका मवहला प्रर्िशि १६.९ १० २ 
यौन वहंसा अनिुि गरेका १५ देस्ि ४९ िषिसम्मका मवहलाहरुको प्रर्िशि ४.९ ३ २ 
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श्मशस्िमा मवहला र परुुषको सहिार्गिाको अनपुाि ७४ ९५ १०० 
प्रदेश सांसदमा मवहला प्रर्िशि ३३ ३५ ४० 
थथानीय सरकारमा मवहला प्रर्िशि ४१ ४५ - 

स्रोिः नेपालको पन्त्रौँ योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चिषीय योजना िथा द्वदगो विकास लक्ष्य 

१०.२ बालश्म 
नेपाल सरकार हरेक वकर्समका बालश्म अन्त्त्यको लार्ग प्रर्ििि रहेको जनाएको छ द्वदगो 
विकास लक्ष्यका ८.७ (जिरदथि श्म) र १६.२ (बालबार्लका विरुिका हरेक अपराि) का 
लक्ष्यहरु प्रार्प्तका लार्ग सरकारले बालश्म अन्त्त्यको लार्ग।श्म रोजगार िथा सामास्जक सरुक्षा 
मन्त्रालयले बालश्म अन्त्त्य सम्िन्त्िमा राविय गरुु योजना (२०१८–२०२८) थिीकृि गरेको 
छ।  
जनगणना २०६८ अनसुार नेपालमा ५ देस्ि १७ िषि उमेर समूहका कुल ७० लाि बालबार्लका 
मध्ये ११ लाि (१५.७ प्रर्िशि) बालबार्लका श्म गनि िाध्य छन।्लैंर्गक रुपमा बार्लका 
१७ प्रर्िशि र बालक १४ प्रर्िशि श्ममा लाग्न िाध्य छन।्प्रदेशगि रुपमा हेदाि सबैिन्त्दा 
बढी कणािली प्रदेशमा (२४.६ प्रर्िशि), त्यसपर्छ सदुरुपस्श्चम प्रदेशमा (२०.९ प्रर्िशि) बालश्म 
विद्यमान छ।गण्डकी प्रदेशमा १६.१ प्रर्िशि बालबार्लका श्ममा लाग्न िाध्य छन।्ििरापणुि 
क्षेरमा कायिरि बालश्र्मक गण्डकी प्रदेशमा ३.१ प्रर्िशि रहेका छन।् 
 

 
स्रोिः श्म रोजगार िथा सामास्जक सरुक्षा मन्त्रालय 

 

प्रदेशगि रुपमा हेदाि कणािली बाहेकका अन्त्य सबै प्रदेशमा बालकको िलुनामा बार्लका श्र्मकको 
वहथसा उच्ि रहेको छ।बार्लका श्र्मक उच्ि रहेको प्रदेशमा सदुरुपस्श्चम (२३.५ प्रर्िशि) िथा 
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कणािली (२३.४ प्रर्िशि) पर्छ गण्डकी प्रदेश (२२.८ प्रर्िशि) देस्िन्त्छ।गण्डकी प्रदेशमा बार्लका 
श्र्मकको अिथथा औसि नेपालकोिन्त्दा उच्ि रहेको छ।  

 
स्रोिः श्म रोजगार िथा सामास्जक सरुक्षा मन्त्रालय 

 

द्वदगो विकास लक्ष्यको सिुकहरुमा माि ृमतृ्यदुर न्त्यरु्नकारण गरी ७० प्रर्ि एक लाि स्जविि 
जन्त्म र निस्शश ुमतृ्य ुदर १२ प्रर्ि हजार स्जविि जन्त्म िन्त्दा कममा परु् याउने नपेालका लागी 
लक्ष्य िय गररएको छ।नेपालको पररप्रके्षमा गििििी मवहलाको मतृ्य ुहनुे कारणहरु समयमा 
गििििी जाि नहनु,ु व्यथा सरुु िएपछी समयमा लामो बाटो िय गरेर आउन ुपने हुुँदा बाटो मै 
सम्थया हनु ुर बेलामा थिाथ्य संथथा नपगु्न,ु िेरै रिश्ाि हनु ुआदी हनु।्यदी थिाथ्य संथथामा 
नै शान्त्ि घरेल ुिािािरणमा, व्यथा लाग्न ुिन्त्दा एक दइु द्वदन अगाडी नै आएर, थिाथ्यकमीको 
र्नगरानी मा सतु्केरी सेिा र्लयो िने हाल िैरहेको माि ृिथा निस्शश ुमिृदुार काम गनि सवकन्त्छ 
िने्न लक्ष्यका साथ आमा प्रर्िक्षा गहृ कायिक्रमको पररकल्पना गररएको छ।  
नेपाल जनथिाथ्य सिेक्षण २०१६ अनसुार गण्डकी प्रदेशमा अझैपनी ५ बषि मनुीका 
बालबालीकाहरुमा २९ प्रर्िशि पडु्कोपना, ६ प्रर्िशिमा ख्याउटेपना, १५ प्रर्िशि कमिौल र 
४६ प्रर्िशिमा मा रिअल्पिा रहेको छ।जिसम्म यो अिथथालाई न्त्यूर्नकरण गनि सवकंदैन 
ििसम्म सक्षम पथुिा जन्त्माउने अर्ियान अिरैु रहन्त्छ।िसथि नेपाल सरकारले संवििानमा न ै
वकटानीकासाथ पोषण सिुारगने कुरालाई प्राथार्मकिामा रािेकोछ।यसैगरी प्रदेश सरकारले यवह 
कुरालाई मद्यनजर गदै पोषण सिुारको लार्ग आमा र बच्िाको पोषण कायिक्रम प्रथिािना गरेको 
छ।  
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शाररररक िथा मानर्सक असक्षमिाः िार्लका १३.३ मा गण्डकी प्रदेशका स्जल्लाहरुमा विविि 
शारीररक िथा मानर्सक समथया िएका जनसंख्या प्रथििु गररएको छ।जनगणना २०६८ का 
अनसुार गण्डकी प्रदेशमा कुल ५४ हजार १ सय ५६ जनामा विविि शारीररक िथा मानर्सक 
समथया िएकामा मवहला २५ हजार ६१ र परुुष २९ हजार ९५ रहेका छन।्शारीररक िथा 
मानर्सक असक्षमिामा कान नसनु्ने िथा दृवष्टमा समथया िएका जनसंख्या ठूलो देस्िन्त्छ। 
िार्लका १०.३: गण्डकी प्रदेशमा विविि शाररररक िथा मानर्सक असक्षमिा िएका जनसंख्या 

 शाररररक 
दृवष्टर्बहीन, 
कम देख्न े

नसनु्न ेिथा 
कम सनु्न े

नसनु्न े
नदेख्न े

बोलाईमा 
समथया 

मानर्सक 
असक्षमिा 

िौविक 
असक्षमिा 

िेरैिाले 
असक्षमिा 

जम्मा 

मवहला ७५७८ ४२२६ ४८७८ ४३१ ३२९९ १७१८ ८०५ २१२६ २५०६१ 
परुुष १०६५७ ४०७३ ४८९४ ४२६ ३८१२ १८९२ ९८० २३६१ २९०९५ 
जम्मा १८२३५ ८२९९ ९७७२ ८५७ ७१११ ३६१० १७८५ ४४८७ ५४१५६ 

स्रोिः केन्त्द्रीय ि्यांक वििाग, २०६८ 

१०.३ शास्न्त्िसरुक्षा 
आर्थिक िषि २०७७/७८ मा विर्िन्न अपरािका ५०४ उजरुी परेकामा आर्थिक िषि २०७८/७९ 

को िैर मसान्त्ि सम्ममा ३४५ उजरुी परेका छन।्यी मध्ये र्मलापर िएका, सम्पकि मा नआई 

कायािन्त्ियन हनु बांकी संख्या, िथा अदालि पठाईएको संख्या िार्लका १०.४ प्रथििु गररएको 

छ। 
िार्लका १०.४: प्रदेशमा पनि आएका विर्िन्न अपराि सम्िन्त्िी उजरुी र र्िनको अिथथा 

स्जल्ला 

उजरुी  पनि आएको 
संख्या 

उजरुी पनि आई र्मलापर 
िएका संख्या 

सम्पकि मा नआई 
कायािन्त्ियन हनु बाकंी 

संख्या 

र्मलापर हनु नसकी 
अदालि पठाईएको संख्या 

२०७७/
७८ 

२०७८/७
९ 

२०७७/७
८ 

२०७८/७
९ 

२०७७/७
८ 

२०७८/७
९ 

२०७७/७
८ 

२०७८/७
९ 

काथकी २६३ १३९ १४७ ६८ ९६ ६३ २० ८ 
थयाङजा ३९ २८ १९ १५ २० १२ ० १ 
िनुँह ु ४१ ३३ २४ १७ १४ १४ ३ २ 
गोरिा २९ १० २७ ९ २ १ ० ० 
लमजङु २७ २५ २० १७ ५ ८ २ ० 
मनाङ ० ० ० ० ० ० ० ० 
बाग्लङु ७ ३९ १ २६ १ १० ५ ३ 
पििि १६ २३ १२ १९ ४ ४ ० ० 
म्याग्दी ११ ११ ११ १० ० १ ० ० 
मथुिाङ ० १ ० १ ० ० ० ० 
निलपरासी ७१ ३६ ४९ २१ २२ १५ ० ० 
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स्जल्ला 

उजरुी  पनि आएको 
संख्या 

उजरुी पनि आई र्मलापर 
िएका संख्या 

सम्पकि मा नआई 
कायािन्त्ियन हनु बाकंी 

संख्या 

र्मलापर हनु नसकी 
अदालि पठाईएको संख्या 

२०७७/
७८ 

२०७८/७
९ 

२०७७/७
८ 

२०७८/७
९ 

२०७७/७
८ 

२०७८/७
९ 

२०७७/७
८ 

२०७८/७
९ 

जम्मा ५०४ ३४५ ३१० २०३ १६४ १२८ ३० १४ 
२०७८/७९ िैरसम्मको  ि्यांक,  स्रोिः गण्डकी प्रदेश प्रहरी कायािलय, २०७९ 

िाटि १०.३ मा आर्थिक िषि २०७७/७८ र आर्थिक िषि २०७८/७९ को िैर मसान्त्ि सम्ममा 

गण्डकी प्रदेशमा िएका अपराि सम्िन्त्िी ि्यांकहरु प्रथििु गररएको छ।प्रहरी कायािलयमा 
परेका उजरुीको आिारमा संगठीि आर्थिक अपराि, ज्यान सम्िन्त्िी अपराि, आत्महत्याका घटना 

र सामास्जक अपरािको ि्यांक उच्ि छ। 

 
स्रोिः गण्डकी प्रदेश प्रहरी कायािलय, २०७९ 
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११. सशुासन, लैंर्गक उत्तरदायी िथा  
जलिाय ुपररिििन बजेट र विविि 

११.१ सशुासन 
सशुासन राविय एजेण्डा हो।गण्डकी प्रदेशको पर्न प्राथर्मक एजेण्डा सशुासन हो।सेिाग्राही 
जनिालाई िथुि दरुुथि सेिा उपलब्ि गराउन गण्डकी प्रदेशमा विर्िन्न प्रदेशथिरीय संरिनाहरु 
थथापना गररएका छन।्गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश सिा व्यिथथावपका, १२ मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेिा 

आयोग, नीर्ि िथा योजना आयोग लगायिका संरिनाहरु थथापना िएका छन।्  

सशुासनको लार्ग संथथागि संरिनाका साथै नीर्िगि व्यिथथा पर्न अर्निायि हनु्त्छ।यसका लार्ग 
आिश्यक कानून र्नमािण पवहलो आिार हो।गण्डकी प्रदेश सरकार अन्त्िगििको साििजर्नक 
प्रशासनलाई पारदशी, जिार्देही, सहिार्गिामूलक िथा नागररकमैरी बनाउन, विर्िको शासन, 

भ्रष्टािारमिु र िथुि प्रशासन िथा साििजर्नक स्रोिको कुशल व्यिथथापनका माध्यमबाट गण्डकी 
प्रदेशमा सशुासनको प्रत्यािरू्ि गनि प्रदेश सशुासन ऐन २०७६ लाग ुिएको छ। 
२०७५ साल िाद्र मवहनाबाट नै मखु्यमन्त्री िथा मस्न्त्रपररषदको कायािलयमा हेलो मखु्यमन्त्री 
कक्ष सञ्चालन गररएको छ।यसको माध्यमबाट आम जनिाका गनुासा सनेु्न िथा यथास्शघ्र 
समािान गनि पहल गररन ेगररन्त्छ।यस अन्त्िगिि २०७५ सालमा ३४२ गनुासा मध्ये १८५ 
गनुासा त्यसै िषि र्छ्यौट िएका र्थए िने २०७६ सालमा प्राप्त ६५० गनुासा मध्ये ५८३ 
गनुासा र्छ्यौट िएका र्थए।त्यथिै २०७७ सालमा मखु्यमन्त्री कक्षमा प्राप्त ७२० गनुासा 
मध्ये ५९२ गनुासा र्छ्यौट िएका र्थए।  
प्रदेश सरकारका विकास आयोजनामा आइपनि सवने समथया समयमा नै समािान गनि 
मखु्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष र्नदेशनमा रहने गरी विशेष कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको छ।जनिासुँग 
मखु्यमन्त्री कायिक्रम, नमनुा कायािलय मापदण्ड बमोस्जम, नमनुा कायािलय छनौट गरी परुथकृि 

गररन,े िावषिक विकास कायिक्रम कायािन्त्ियनको प्रगर्ि विद्यिुीय माध्यमबाट प्राप्त गनि गण्डकी 

प्रदेश अनगुमन प्रणाली जथिा कायिक्रम पर्न सशुासन प्रिद्र्िनका लार्ग सरुु गररएको हो।  
प्रदेश थथापना िएदेस्ि आर्थिक िषि २०७७/७८ सम्ममा गण्डकी प्रदेश सिाले विकास, सशुासन 

र लोकिन्त्रको सदुृढीकरणको लार्ग ५० िटा कानूनहरू र्नमािण गरेको छ। त्यथिै हालसम्म 
१२ र्नयमहरु, २ नीर्िहरु (प्रदेश स्शक्षा नीर्ि, २०७८, प्रदेश थिाथ्य नीर्ि २०७८), ३० 
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र्नदेस्शकाहरु ियार िई लाग ु िैसकेको छ।वयनको विथििृ वििरण अनसूुिी १३ मा प्रथििु 
गररएको छ।  
गण्डकी प्रदेशमा सशुासन कायम गनिको लार्ग प्रदेश सरकार अन्त्िगििका कायािलयहरुले विर्िन्न 
प्रयास गरेका छन।्प्रदेश िथा थथानीय शासन सहयोग कायिक्रमका मखु्य मखु्य वक्रयाकलापहरूमा 
प्रदेश सरकारले िजुिमा गने विर्िन्न विषयका वििेयकहरू, कायिविर्ि, मापदण्ड र्नमािणमा सहयोग, 

प्रदेश सरकारको साििजर्नक वित्त व्यिथथापन सदुृढीकरण र क्षमिा विकास, प्रदेश थिरमा 

सामास्जक उत्तरदावयत्िका औजारहरू, साििजर्नक सनुिुाइ, साििजर्नक लेिा परीक्षण, सामास्जक 

लेिा परीक्षणको अभ्यास, प्रदेश सशुासन केन्त्द्र थथापना, सञ्चालन र क्षमिा विकासका कायि, प्रदेश 

सिाका र्निािस्िि प्रर्िर्नर्ि र प्रदेश सरकारका कमििारीहरूको लार्ग विर्िन्न विषयमा क्षमिा 
विकास आद्वद रहेका छन।्त्यथिै सरकारको िावषिक योजना िथा बजेट िजुिमा प्रवक्रया 
सदुृढीकरण, प्रदेश थिरमा लैवङ्गक समानिा र सामास्जक समािेशी परीक्षण कायिविर्ि र्नमािण, 

प्रदेश थिरमा सशुासन नीर्ि, कायिविर्ि िथा कायिक्रम िजुिमा र सो को कायािन्त्ियन र प्रदेश 

सरकारको राजश्व प्रशासन सदुृढीकरण कायिक्रम अन्त्िगिि रहेका छन।्  
११.१.१ अस्ख्ियार दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोग 
अस्ख्ियार दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोगको कायािलय पोिरामा विगि २ िषि िथा िाल ुआर्थिक 
िषिको बैशाि मसान्त्िसम्ममा परेका उजरुी र उजरुी र्छ्यौटको संख्या िार्लका ११.१ मा 
प्रथििु गररएको छ।  
िार्लका ११.१: अस्ख्ियार दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोगको कायािलय पोिरामा परेका उजरुी र 
र्छ्यौटको संख्या 

मन्त्रालय/र्नकाय 
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९* 

जम्मा 
उजरुी 

र्छ्यौट 
उजरुी 

जम्मा 
उजरुी 

र्छ्यौट 
उजरुी 

जम्मा 
उजरुी 

र्छ्यौट 
उजरुी 

थथानीय िह (संघीय मार्मला) २५६ १०८ ३२७ १६५ ३७४ १९४ 
थथानीय िह स्शक्षा १३३ ७४ १६४ ७२ १६८ ८७ 
स्शक्षा विज्ञान िथा प्रविर्ि मन्त्रालय ७६ २६ ६० २३ ५४ २७ 
प्रदेश सामास्जक विकास मन्त्रालय ३४ २३ २१ १३ २९ १२ 
िमूी व्यिथथा, सहकारी िथा गररबी 
र्निारण मन्त्रालय 

६२ ३४ ८४ ५३ ८४ ५४ 

प्रदेश िौर्िक पूिाििार िथा यािायाि 
मन्त्रालय 

३५ १८ २२ १५ २६ १३ 

उजाि जलस्रोि िथा र्संिाइ मन्त्रालय २६ १० २५ १८ २२ ११ 
प्रदेश िन िथा िािािरण मन्त्रालय ३४ २२ ४२ २६ ४२ १९ 
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मन्त्रालय/र्नकाय 
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९* 

जम्मा 
उजरुी 

र्छ्यौट 
उजरुी 

जम्मा 
उजरुी 

र्छ्यौट 
उजरुी 

जम्मा 
उजरुी 

र्छ्यौट 
उजरुी 

प्रदेश िौर्िक पूिाििार विकास 
मन्त्रालय (िानेपानी र सहरी 
विकास) 

२० ९ १४ ६ १९ ८ 

अन्त्य बाुँकी मन्त्रालय सबै १६६ ९१ १७३ १०९ १७५ ९८ 
जम्मा ८४२ ४१५ ९३२ ५०० ९९३ ५२३ 

*बैशाि मसान्त्िसम्म  स्रोिः अस्ख्ियार दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोग कायािलय पोिरा 

११.१.२ गण्डकी प्रदेश सरकार र थथानीय िहको बेरुजूको स्थथर्ि 
महालेिा परीक्षकको कायािलयले गण्डकी प्रदेश सरकार र मािहिका १५३ कायािलयले आर्थिक 
िषि २०७६/७७ मा गरेका िििको रू. ३० अबि ७४ करोड ६९ लाि ७ हजारको लेिा 

परीक्षण आर्थिक िषि २०७६/७७ मा सम्पन्न गरी ५८औ ँप्रर्ििेदन साििजर्नक गरेको छ। 

उि प्रर्ििेदन अनसुार गण्डकी प्रदेश सरकार र मािहिका कायािलयले आर्थिक िषि २०७६/७७ 

मा गरेको कुल ििि मध्ये पेथकी रकम सवहि १.९६ प्रर्िशि र पथेकीबाहेक १.४९ प्रर्िशि 
रकम बेरुजू देिाएको छ (महालेिा परीक्षकको ५८औ ं िावषिक प्रर्ििेदन २०७८)।त्यथिै 
महालेिा परीक्षकको कायािलयले गण्डकी प्रदेश  सरकार र मािहिका कायािलयहरुले आर्थिक 
िषि २०७५/७६ मा गरेका ििि को रु. २३ अबि ८९ करोड २७ लािको  लेिा परीक्षण 

गदाि कुल ििि मध्ये पेश्की रकम सवहि ६.८८ प्रर्िशि र पेश्की बाहेक ४.७ प्रर्िशि रकम 
बेरुज ुदेिाएको र्थयो ।यी दईु िषिको बेरुज ुिलुना गदाि बेरुज ुघट्दो देस्िन्त्छ।  
त्यथिै गण्डकी प्रदेशका ८५ थथानीय िहले आर्थिक िषि २०७६/७७ मा गरेको ििि रू. 

९३अबि ४६ करोड १४ लािको लेिा परीक्षण आर्थिक िषि २०७६/७७ मा सम्पन्न गरी 

५८औ ँप्रर्ििेदन साििजर्नक गरेको छ।उि प्रर्ििेदन अनसुार गण्डकी प्रदेशका थथानीय िहले 
आर्थिक िषि २०७६/७७ मा गरेको कुल िििमध्ये लेिापरीक्षण अङ्कको िलुनामा बेरुजू २.७८ 

प्रर्िशि र पेथकीबाहेक २.३७ प्रर्िशि रकम बेरुजू देिाएको छ (महालेिा परीक्षकको ५८औ ं
िावषिक प्रर्ििेदन २०७८)।अस्घल्लो िषि अथािि आर्थिक िषि २०७५/७६ मा गण्डकी प्रदेशका 

८५ थथानीय िहले गरेको िििको रु. ८० अबि ६४ करोड ५८ लािको लेिा परीक्षणमा कुल 
िििमध्ये पेश्की रकमसवहि ३.५२ प्रर्िशि र पेश्की बाहेक २.७६ प्रर्िशि बेरुज ुदेिाएको 
र्थयो।थथानीय िहको बेरुजमुा पर्न सिुार आएको देस्िन्त्छ।यसलाई सशुासनको िवृि मान्न 
सवकन्त्छ।  
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प्रदेश पञ्चिषीय योजनाले गण्डकी प्रदेशको सशुासनमा केही लक्ष्यहरु रािेको छ।जथिै हालसम्म 
३६ पार्लकाहरुले आिर्िक योजना बनाएकामा योजना अििीको अन्त्त्यसम्ममा सबै पार्लकाले 
आिर्िक योजना बनाउने, त्यथिै मध्यमकार्लन ििि संरिना २०७७/७८ सम्ममा २ पार्लकाले 

बनाएकामा योजना अििीको अन्त्त्यसम्ममा सबै पार्लकाले बनाउने लक्ष्य छ।प्रदेशको बेरुज ु
शनु्त्यमा झाने िथा पार्लकाहरुको बेरुज ुएक प्रर्िशिमा सीर्मि राख्न ेलक्ष्य छ।  
िार्लका ११.२: सशुासनका केही सूिक िथा प्रदेशको पञ्चिषीय योजनाले रािेको लक्ष्य 

सूिक २०७७/७८ २०८०/८१ को लक्ष्य 

आिर्िक योजना िजुिमा गरेका थथानीय िह ३६ ८५ 
मध्यमकार्लन ििि संरिना ियार गरेका थथानीय िह २ ८५ 
अनलाइन प्रर्ििेदन प्रणाली थथापना िएका थथानीय िह २९ ८५ 
प्रदेशको कुल िििमा बेरुज ु(२०७६/७७) १.९६ ०.० 

थथानीय िहको कुल िििमा बेरुज ु(२०७६/७७) २.७८ १.० 
स्रोिः महालेिा परीक्षकको प्रर्ििेदन, २०७८, नीर्ि िथा योजना आयोग गण्डकी, २०७८ 

११.२ लैंर्गक उत्तरदायी िथा जलिाय ुपररिििन प्रिाि न्त्यूनीकरण बजेट 
गण्डकी प्रदेशले लैंर्गक उत्तरदायी िथा जलिाय ुपररिििनलाई सम्िोिन गने बजेट र्नमािणको 
अभ्यास सरुु गरेको छ।नेपालमा आर्थिक िषि २०६४/६५ बाट लैंर्गक उत्तरदायी बजेट 

र्नमािणको अभ्यास सरुु िएको हो।गण्डकी प्रदेश सरकारको विगि िीन िषिको लैंर्गक उत्तरदायी 
बजेटको अिथथालाई िार्लका ११.३ मा प्रथििु गररएको छ।आर्थिक िषि २०७६/७७ देस्ि 

२०७८/७९ सम्म मवहलालाई ५० प्रर्िशि िा सोिन्त्दा बढी लाि पगु्ने वक्रयाकलाप अनसुारको 

बजेटको वहथसा क्रमशः ६६.० प्रर्िशि, ५४.३ प्रर्िशि र ४८.२ प्रर्िशि रहेको देस्िन्त्छ। 

प्रदेशको प्रथम पञ्चिषीय योजनाले लैंर्गक उत्तरदायी बजेट आर्थिक िषि २०८०/८१ सम्ममा 

७० प्रर्िशि परु् याउने उल्लेि गरेिा पर्न पर्छल्लो िषिमा बजेटमा मवहलालाई प्रत्यक्ष लाि हनु े
बजेटको अंश घट्दै गएको देस्िन्त्छ।  
िार्लका ११.३: विगि िीन िषिको लैंर्गक उत्तरदायी बजेट (रु करोडमा) 

आर्थिक िषि 
प्रत्यक्ष लाि अप्रत्यक्ष लाि िटथथ 

रकम रु. प्रर्िशि रकम रु. प्रर्िशि रकम रु. प्रर्िशि 
२०७६/७७ २१२१.७ ६६.० ९१७.१ २८.६ १७४.६ ५.४ 

२०७७/७८ १८९१.० ५४.३ १२६०.३ ३६.२ ३३२.९ ९.६ 

२०७८/७९ १७५० ४८.२ ८६८.६ २८.९ ३८७ १२.९ 
स्रोिः सम्िस्न्त्िि आर्थिक िषिका बजेट वकिाब 
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गण्डकी प्रदेश सरकारले जलिाय ुपररिििन र यसबाट र्सजीि समथयाहरुलाई न्त्यूनीकरण गने 
विषयलाई प्राथर्मकिामा रािेको छ।यसको लार्ग जलिाय ुअनकूुलन कायियोजना र्नमािण एिम ्
कायिन्त्ियन गने, जलिाय ुअनकूुलन क्षमिा विकास गने र जलिाय ुअनकूुलन प्रविर्ि विकास गने 

जथिा कायिक्रमलाई प्रदेशको प्रथम पञ्चिषीय योजनामा उल्लेि छ।  
िार्लका ११.४: जलिाय ुपररिििन प्रिाि न्त्यूनीकरणका लार्ग लस्क्षि कायिक्रम 

सूिक 
गण्डकी राविय 

२०७२ २०८० २०८७ २०७२ २०८७ 
जलिायकुो दृवष्टकोणले व्यिस्थथि गाउुँहरु ० १५ २० ० १७० 
जलिायकुो दृवष्टकोणले व्यिस्थथि िेिीप्रणाली  ० ४७ ५० ० ५०० 
अनकूुलन योजनाको कायिक्रम ० ६ १० ० ६० 
समदुायथिरको अनकूुलन योजना ५ ७० १०० ३१ ७५० 
थथानीय अनकुुलन योजना िजुिमा (पार्लका संख्या) २ २० ३० ४ १२० 
जलिाय ु पररिििन अनकूुलनमा िार्लम प्राप्त 
व्यस्िहरु (थथानीय योजनाकार) को संख्या 

० १००० २००० ७९१ ३००० 

स्रोिः प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोग, गण्डकी, २०७७ 

आर्थिक िषि २०७६/७७ देस्ि २०७८/७९ सम्म जलिाय ुपररिििनमा प्रत्यक्ष लाि हनुे बजेट 

क्रमशः ५४ प्रर्िशि, ४८ प्रर्िशि र ३८ प्रर्िशि देस्िन्त्छ।  

िार्लका ११.५: विगि िीन िषिको जलिाय ुपररिििन बजेट (रु करोडमा) 

आर्थिक िषि 
प्रत्यक्ष लाि अप्रत्यक्ष लाि िटथथ 

रकम रु. प्रर्िशि रकम रु. प्रर्िशि रकम रु. प्रर्िशि 
२०७६/७७ १७३५.४ ५४ ६८५.२ २१.३ ७९२.९ २४.७ 
२०७७/७८ १६९१.६ ४८.६ ७६७.७ २२.१ १०२४.९ २९.४ 
२०७८/७९ ११३५.४ ३७.८ ८८५.६ २९.५ ९८४.६ ३२.८ 

स्रोिः सम्िस्न्त्िि आर्थिक िषिका बजेट वकिाब 

११.३ विपद व्यिथथापन 
माननीय मखु्यमन्त्रीको संयोजकत्िमा प्रदेश विपद् व्यिथथापन पररषद् र आन्त्िररक मार्मला 
मन्त्रीको संयोजकत्िमा प्रदेश विपद् व्यिथथापन कायिकारी सर्मर्ि गठन िएको छ।यसले 
विपदको समयमा र्नणिय प्रवक्रयामा शीघ्रिा आइ, िोज उद्दार र राहि कायिमा प्रिािकाररिा 

आएको छ।प्रदेशको विपद जोस्िम क्षेरको पवहिान र िैज्ञार्नक नवसांकन गने कायि सम्पन्न 
िएको छ।  
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विर्िन्न स्जल्लाका विपद सम्िन्त्िी घटनामा परी र्निन िथा िेपत्ता, घाइिे र घरिास क्षर्ि िएका 

पररिारलाई राहि प्रदान गनि प्रदेश विपद् व्यिथथापन कोषबाट यस आर्थिक िषिमा रु. २ करोड 
७८ लाि ९० हजार स्जल्ला विपद् व्यिथथापन कोषमा पठाइएको छ। 
विपद जोस्िमको पूिि जानकारी गराउने उदे्दश्यले प्रदेशका मखु्य नदी काली गण्डकी, सेिी र 

हपिन िोलामा पूिि सूिना प्रणाली जडान गररएको छ।यसबाट यी नदीको िटीय क्षेरमा बसोिास 
गने, नागररकलाई समयमा नै सूिना प्रिाह िई सम्िाविि जोस्िम न्त्यूनीकरणमा सहयोग पगु्ने 

छ।विपद् व्यिथथापनलाई व्यिस्थथि र प्रिािकारी बनाउन विपद् जोस्िम न्त्यूनीकरण िथा 
व्यिथथापन रणनीर्िक कायियोजना २०७७/७८ ियार गररएको छ। 

११.४ यिुा िथा िेलकुद 
प्रदेश िेलकुद पररषद थथापना गरी  पोिरा रंगशाला पररसरमा प्रशासर्नक ििन र्नमािण गरी 
सञ्चालनमा ल्याइएको छ।एक थथानीय िह, एक िेल मैदान को नीर्ि अनरुुप ५६ गाउुँपार्लकामा 

िेल मैदान र २० नगरपार्लकामा रंगशाला र्नमािणको लार्ग अनदुान उपलब्ि गराइएको छ। 
प्रदेश सरकारको स्रोिबाट ८० र नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशिि बजेटबाट ४० िटा गरी जम्मा 
१२० िटा िेल पूिाििारको र्नमािण र थिरोन्निी गररएको छ।प्रदेश वक्रकेट मैदान आयोजना 
अन्त्िगिि अन्त्िरािवियथिरको वक्रकेट मैदान र्नमािण गनि पोिरा महानगरपार्लका िडा नं. ३३ 
िरिपोिरीमा १७७ रोपनी १४ अना जग्गा प्राप्त गरी वक्रकेट मैदान िथा िटिन्त्ि र्नमािणको 
विथििृ आयोजना प्रर्ििेदन ियार गररएको छ।मथुिाङ स्जल्लामा अन्त्िरािवियथिरको उच्ि उिाई 
िेल मैदान र्नमािणका लार्ग जग्गाको नाप नवशासवहि विथििृ र्डजाइन र्नमािण कायि िैरहेको 
छ। 

११.५ मखु्य न्त्यायर्िििाको कायािलय 
प्रदेश सरकार विरुि २०७८/७९ र्ागनु मसान्त्िसम्म परेका ८४ मदु्दामध्ये सिोच्ि अदालिमा 

५७, उच्ि अदालि पोिरा िथा बागलङु इजलासमा गरी २६ र काथकी स्जल्ला अदालिमा एक 

मदु्दा रहेका छन।्हालसम्म २३ मदु्दा रै्सला िएका छन ्िने ६१ मदु्दा अदालिमा र्बिारािीन 
रहेका छन।् 

११.६ प्रदेश लोकसेिा आयोग 
प्रदेश लोकसेिा आयोग गण्डकी प्रदेश पोिरा अन्त्िगिि िाल ुआर्थिक िषिमा कुल १ हजार ४ 
सय ६ पदको लार्ग विज्ञापन गररएकोमा १ लाि ८१ हजार १ सय १२ दरिाथि प्राप्त िई 
हालसम्म ८ सय ८८ जनालाई र्सर्ाररस गररएको छ।दरिाथिबाट रु. ८ करोड ५६ लाि 
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२ सय ३५ राजश्व प्राप्त िएकोमा परीक्षा सञ्चालनमा हालसम्म रु ५ करोड ७ लाि २४ हजार 
िएको ििि िएको छ। 

११.७ प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोग 
प्रदेश विकासको लक्ष्य, प्राथर्मकिा र रणनीर्िहरु समेवटएको आिारपर र प्रथम पञ्चिषीय योजना 

(आर्थिक िषि २०७६/७७–२०८०/८१) ियार गरी कायािन्त्ियनमा ल्याइएको छ।नेपाल 

सरकारले प्रर्ििििा जनाएको संयिु रािसंघीय द्वदगो विकासका लक्ष्यहरुलाई आन्त्िररकीकरण 
गदै गण्डकी प्रदेश सरकारको सन२्०३० सम्मको द्वदगो विकास लक्ष्यका मागि स्िर समेवटएको 
“द्वदगो विकासका लक्ष्यहरु गण्डकी प्रदेशको आिार ि्यांक प्रर्ििेदन” र “द्वदगो विकास लक्ष्यको 
आिार िषि प्रर्ििेदन” प्रकाशन गररएको छ।  
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u08sL k|b]z tyf s'n g]kfnsf] jlif{s d'No clej[l4, cf}Bf]lus juL{s/0f cg';f/ -k|rlnt d'Nodf_ -?= bz nfvdf_ 

cf}Bf]lus juL{s/0f 
u08sL k|b]z s'n g]kfn 

2075/76 2076/77 2077/78* 2078/79** 2075/76 2076/77 2077/78* 2078/79** 

s[lif, jg tyf dT:okfng 81327 83541 87743 94791 832887 862518 911916 983233 

vfgL tyf pTvgg\ 2697 2658 2799 3115 21999 20443 21533 23960 

pTkfbgd"ns pBf]u 11125 10082 11574 13374 192230 174014 199562 231772 

ljB't, UofF;, jfik, tyf jftfg's"lnt  cfk"lt{ ;]jf 10402 12435 12261 14704 33859 40375 41783 56381 

kfgL cfk"lt{, 9n kmf]x/ Joj:yfkg tyf k'gM pTkfbgsf 

lqmofsnfkx? 
1618 1650 1691 1728 19724 20124 20625 20995 

lgdf{0f 32022 28861 29453 34263 234261 213530 217906 253496 

yf]s tyf v'b|f Jofkf/, uf8L tyf df]6/ ;fOsn 

dd{t;]jf 
28095 26221 29755 34274 543045 514977 584390 673138 

oftfoft tyf e08f/0f 15405 12873 14018 17519 215797 180323 196368 245414 

cfjf; tyf ef]hg ;]jf 13265 8843 10307 11914 75650 50433 58779 67945 

;"rgf tyf ;~rf/ 8076 8385 8844 9339 74122 76956 81172 85714 

ljQLo tyf aLdf lqmofsnfkx? 15947 19598 21822 23937 207134 241945 256724 281609 

3/hUuf sf/f]af/sf] ;]jf 15629 17069 17600 19200 295715 322956 332992 360699 

k]zfut, j}1flgs tyf k|fljlws lqmofsnfkx? 2006 2168 2275 2498 32723 35352 37097 40735 

k|zf;lgs tyf ;xof]uL ;]jfsf lqmofsnfkx?  1013 1104 1158 1279 25471 27771 29121 32169 

;fdfGo k|zf;g, /Iff / cTofjZos ;fdflhs ;'/Iff  26400 33417 34745 38324 218571 276660 287656 317288 

lzIff 24099 27622 28407 31833 251586 288459 296664 332442 

dfgj :jf:Yo tyf ;fdflhs sfo{  5706 6915 7483 8443 49776 60328 65279 73658 
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cf}Bf]lus juL{s/0f 
u08sL k|b]z s'n g]kfn 

2075/76 2076/77 2077/78* 2078/79** 2075/76 2076/77 2077/78* 2078/79** 

cGo ;]jfsf lqmofsnfkx? -snf, dgf]/~hg, 3/fozL 

sfo{sf ultljlwx?, :jpkef]usf nflu ul/g] 

pTkfbgx? cflb_  

1492 3772 4049 4395 17933 21363 22933 24894 

s'n ufx{:Yo pTkfbg -cfwf/e"t d"Nodf_  296323 307212 325983 364929 3342481 3428525 3662498 4105542 

v'b j:t' tyf ;]jf pTkfbg s/  44505 42333 54470 66873 516450 460179 614804 746083 

s'n ufx{:Yo pTkfbg -pTkfbssf] d"Nodf_ 340827 349545 380453 431802 3858931 3888704 4277302 4851625 

*;+zf]lwt**k|f/lDes ;|f]tM s]Gb|Lo tYofÍ ljefu, @)&( 
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u08sL k|b]z tyf s'n g]kfnsf] jlif{s d'No clej[l4, cf}Bf]lus juL{s/0f cg';f/ -@)!)÷!! sf] cfwf/e"t d'Nodf_ -?= bz nfvdf_ 

cf}Bf]lus juL{s/0f 
u08sL k|b]z s'n g]kfn 

2076/77 2077/78* 2078/79** 2076/77 2077/78* 2078/79** 

s[lif, jg tyf dT:okfng 60793 62290 63831 629229 647150 662006 

vfgL tyf pTvgg\ 1936 2070 2240 14797 15907 17204 

pTkfbgd"ns pBf]u 6603 6857 7223 113171 117854 125090 

ljB't, UofF;, jfik, tyf jftfg's"lnt  cfk"lt{ ;]jf 8498 8485 10429 28224 28949 39564 

kfgL cfk"lt{, 9n kmf]x/ Joj:yfkg tyf k'gM pTkfbgsf lqmofsnfkx? 1304 1319 1328 15843 16079 16195 

lgdf{0f 19868 20849 22775 146095 153681 168290 

yf]s tyf v'b|f Jofkf/, uf8L tyf df]6/ ;fOsn dd{t;]jf 15927 16754 18208 312080 329993 360099 

oftfoft tyf e08f/0f 8012 8390 8737 112783 117777 123126 

cfjf; tyf ef]hg ;]jf 4431 4701 5219 24245 26846 29913 

;"rgf tyf ;~rf/ 8709 8828 9110 79662 81071 83977 

ljQLo tyf aLdf lqmofsnfkx? 9110 9895 10455 112274 116817 123893 

3/hUuf sf/f]af/sf] ;]jf 9171 9400 9907 171766 175623 182339 

k]zfut, j}1flgs tyf k|fljlws lqmofsnfkx? 1197 1218 1260 19476 19938 20691 

k|zf;lgs tyf ;xof]uL ;]jfsf lqmofsnfkx? 609 620 644 15300 15651 16340 

;fdfGo k|zf;g, /Iff / cTofjZos ;fdflhs ;'/Iff 12292 12708 13223 101769 105213 109473 

lzIff 11913 12337 12789 123904 128760 134009 

dfgj :jf:Yo tyf ;fdflhs sfo{ 3164 3361 3579 27502 29316 31342 

cGo ;]jfsf lqmofsnfkx? -snf, dgf]/~hg, 3/fozL sfo{sf ultljlwx?, 

:jpkef]usf nflo ul/g] pTkfbgx? cflb_ 
837 861 891 10031 10370 10763 

s[lif, jg tyf dT:okfng 60793 62290 63831 629229 647150 662006 
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cf}Bf]lus juL{s/0f 
u08sL k|b]z s'n g]kfn 

2076/77 2077/78* 2078/79** 2076/77 2077/78* 2078/79** 

u}x|s[lif 123581 128651 138018 1428920 1489843 1592308 

s'n ufx{:Yo pTkfbg -cfwf/e"t d'Nodf_ 184375 190940 201848 2058149 2136993 2254314 

v'b j:t' tyf ;]jf pTkfbg s/ 20677 21753 23976 226150 244320 266008 

s'n ufx{:Yo pTkfbg 205052 212693 225824 2284300 2381313 2520322 

*;+zf]lwt**k|f/lDes ;|f]tM s]Gb|Lo tYofÍ ljefu, @)&( 
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g]kfnsf] s'n ufx{:Yo pTkfbgdf u08sL k|b]zsf] of]ubfg, cf}Bf]lus juL{s/0f cg';f/ -k|rlnt d'Nodf_  

cf}Bf]lus juL{s/0f 2075/76 2076/77 2077/78* 2078/79** 

s[lif, jg tyf dT:okfng 9.8 9.7 9.6 9.6 

vfgL tyf pTvgg\ 12.3 13.0 13.0 13.0 

pTkfbgd"ns pBf]u 5.8 5.8 5.8 5.8 

ljB't, UofF;, jfik, tyf jftfg's"lnt  cfk"lt{ ;]jf 30.7 30.8 29.3 26.1 

kfgL cfk"lt{, 9n kmf]x/ Joj:yfkg tyf k'gM pTkfbgsf lqmofsnfkx? 8.2 8.2 8.2 8.2 

lgdf{0f 13.7 13.5 13.5 13.5 

yf]s tyf v'b|f Jofkf/, uf8L tyf df]6/ ;fOsn dd{t;]jf 5.2 5.1 5.1 5.1 

oftfoft tyf e08f/0f 7.1 7.1 7.1 7.1 

cfjf; tyf ef]hg ;]jf 17.5 17.5 17.5 17.5 

;"rgf tyf ;~rf/ 10.9 10.9 10.9 10.9 

ljQLo tyf aLdf lqmofsnfkx? 7.7 8.1 8.5 8.5 

3/hUuf sf/f]af/sf] ;]jf 5.3 5.3 5.3 5.3 

k]zfut, j}1flgs tyf k|fljlws lqmofsnfkx? 6.1 6.1 6.1 6.1 

k|zf;lgs tyf ;xof]uL ;]jfsf lqmofsnfkx? 4.0 4.0 4.0 4.0 

;fdfGo k|zf;g, /Iff / cTofjZos ;fdflhs ;'/Iff 12.1 12.1 12.1 12.1 

lzIff 9.6 9.6 9.6 9.6 

dfgj :jf:Yo tyf ;fdflhs sfo{ 11.5 11.5 11.5 11.5 

cGo ;]jfsf lqmofsnfkx? -snf, dgf]/~hg, 3/fozL sfo{sf ultljlwx?, 

:jpkef]usf nflo ul/g] pTkfbgx? cflb_ 8.3 
17.7 17.7 17.7 

cf};t 8.9 9.0 8.9 8.9 

*;+zf]lwt**k|f/lDes ;|f]tM s]Gb|Lo tYofÍ ljefu, @)&(  
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cfly{s jif{ @)&*÷&( sf] u08sL k|b]zsf] s'n ufx{:Yo pTkfbgsf], cf}Bf]lus juL{s/0f cg';f/sf] ;+/rgf -k|rlnt d'Nodf_  

cf}Bf]lus juL{s/0f 
u08sL k|b]z g]kfn 

2075/76 2076/77 2077/78* 2078/79** 2075/76 2076/77 2077/78* 2078/79** 

s[lif, jg tyf dT:okfng 27.4 27.2 26.9 26.0 24.9 25.2 24.9 23.9 

vfgL tyf pTvgg\ 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7 0.6 0.6 0.6 

pTkfbgd"ns pBf]u 3.8 3.3 3.6 3.7 5.8 5.1 5.4 5.6 

ljB't, UofF;, jfik, tyf jftfg's"lnt  

cfk"lt{ ;]jf 
3.5 4.0 3.8 4.0 1.0 1.2 1.1 1.4 

kfgL cfk"lt{, 9n kmf]x/ Joj:yfkg tyf 

k'gM pTkfbgsf lqmofsnfkx? 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 

lgdf{0f 10.8 9.4 9.0 9.4 7.0 6.2 5.9 6.2 

yf]s tyf v'b|f Jofkf/, uf8L tyf df]6/ 

;fOsn dd{t;]jf 
9.5 8.5 9.1 9.4 16.2 15.0 16.0 16.4 

oftfoft tyf e08f/0f 5.2 4.2 4.3 4.8 6.5 5.3 5.4 6.0 

cfjf; tyf ef]hg ;]jf 4.5 2.9 3.2 3.3 2.3 1.5 1.6 1.7 

;"rgf tyf ;~rf/ 2.7 2.7 2.7 2.6 2.2 2.2 2.2 2.1 

ljQLo tyf aLdf lqmofsnfkx? 5.4 6.4 6.7 6.6 6.2 7.1 7.0 6.9 

3/hUuf sf/f]af/sf] ;]jf 5.3 5.6 5.4 5.3 8.8 9.4 9.1 8.8 

k]zfut, j}1flgs tyf k|fljlws 

lqmofsnfkx? 
0.7 0.7 0.7 0.7 1.0 1.0 1.0 1.0 

k|zf;lgs tyf ;xof]uL ;]jfsf 

lqmofsnfkx? 
0.3 0.4 0.4 0.4 0.8 0.8 0.8 0.8 

;fdfGo k|zf;g, /Iff / cTofjZos 

;fdflhs ;'/Iff 
8.9 10.9 10.7 10.5 6.5 8.1 7.9 7.7 
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cf}Bf]lus juL{s/0f 
u08sL k|b]z g]kfn 

2075/76 2076/77 2077/78* 2078/79** 2075/76 2076/77 2077/78* 2078/79** 

lzIff 8.1 9.0 8.7 8.7 7.5 8.4 8.1 8.1 

dfgj :jf:Yo tyf ;fdflhs sfo{ 1.9 2.3 2.3 2.3 1.5 1.8 1.8 1.8 

cGo ;]jfsf lqmofsnfkx? 0.5 1.2 1.2 1.2 0.5 0.6 0.6 0.6 

*;+zf]lwt**k|f/lDes ;|f]tM s]Gb|Lo tYofÍ ljefu, @)&( 
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s'n g]kfn tyf u08sL k|b]zsf] cf}Bf]lus juL{s/0f cg';f/ s'n ufx{:Yo pTkfbgsf] j[l4b/  

cf}Bf]lus juL{s/0f 
u08sL k|b]z g]kfn 

2076/77 2077/78* 2078/79** 2076/77 2077/78* 2078/79** 

s[lif, jg tyf dT:okfng 2.3 2.5 2.5 2.4 2.8 2.3 

vfgL tyf pTvgg\ -1.3 6.9 8.2 -2.2 7.5 8.2 

pTkfbgd"ns pBf]u -8.6 3.9 5.3 -9.0 4.1 6.1 

ljB't, UofF;, jfik, tyf jftfg's"lnt  cfk"lt{ ;]jf 20.2 -0.2 22.9 19.5 2.6 36.7 

kfgL cfk"lt{, 9n kmf]x/ Joj:yfkg tyf k'gM pTkfbgsf 

lqmofsnfkx? 
2.3 1.1 0.7 2.1 1.5 0.7 

lgdf{0f -4.7 4.9 9.2 -4.4 5.2 9.5 

yf]s tyf v'b|f Jofkf/, uf8L tyf df]6/ ;fOsn dd{t;]jf -13.2 5.2 8.7 -11.4 5.7 9.1 

oftfoft tyf e08f/0f -12.5 4.7 4.1 -11.8 4.4 4.5 

cfjf; tyf ef]hg ;]jf -32.5 6.1 11.0 -36.8 10.7 11.4 

;"rgf tyf ;~rf/ 2.1 1.4 3.2 2.0 1.8 3.6 

ljQLo tyf aLdf lqmofsnfkx? 4.8 8.6 5.7 -0.3 4.0 6.1 

3/hUuf sf/f]af/sf] ;]jf 2.2 2.5 5.4 2.1 2.2 3.8 

k]zfut, j}1flgs tyf k|fljlws lqmofsnfkx? 1.5 1.7 3.5 1.5 2.4 3.8 

k|zf;lgs tyf ;xof]uL ;]jfsf lqmofsnfkx? -0.9 1.7 4.0 2.2 2.3 4.4 

;fdfGo k|zf;g, /Iff / cTofjZos ;fdflhs ;'/Iff 6.2 3.4 4.0 6.2 3.4 4.0 

lzIff 4.1 3.6 3.7 3.2 3.9 4.1 

dfgj :jf:Yo tyf ;fdflhs sfo{ 6.4 6.2 6.5 5.2 6.6 6.9 

cGo ;]jfsf lqmofsnfkx? -snf, dgf]/~hg, 3/fozL sfo{sf 

ultljlwx?, :jpkef]usf nflo ul/g] pTkfbgx? cflb_ 
3.2 2.9 3.4 1.8 3.4 3.8 
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cf}Bf]lus juL{s/0f 
u08sL k|b]z g]kfn 

2076/77 2077/78* 2078/79** 2076/77 2077/78* 2078/79** 

cf};t -cfwf/e"t d'Nodf_ -1.2 3.6 5.7 -2.4 3.8 5.5 

cf};t -vl/bstf{sf] d'Nodf_ -0.7 3.7 6.2 -2.4 4.2 5.8 

*;+zf]lwt**k|f/lDes ;|f]tM s]Gb|Lo tYofÍ ljefu, @)&( 
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s'n g]kfn tyf u08sL k|b]zsf] k|fylds, låtLo tyf lqtLo If]qsf] ;+/rgf tyf j[l4b/  

ljj/0f 
u08sL s'n g]kfn 

2076/77 2077/78* 2078/79** 2076/77 2077/78* 2078/79** 

s'n ufx{:Yo pTkfbg -cfwf/e"t d'Nodf, -?= bz nffvdf_ 307212 325983 364929 3428525 3662498 4105542 

k|fylds If]q 86199 90542 97906 882961 933449 1007193 

låtLo If]q 53029 54980 64069 448042 479875 562644 

lqtLo If]q 167985 180461 202955 2097522 2249175 2535705 

s'n ufx{:Yo pTkfbg -cfwf/e"t d'Nodf, -?= bz nfvdf_ 184375 190940 201848 2058149 2136993 2254314 

k|fylds If]q 62730 64360 66071 644026 663057 679210 

låtLo If]q 36273 37510 41756 303332 316562 349139 

lqtLo If]q 85372 89071 94022 1110791 1157374 1225965 

s'n ufx{:Yo pTkfbg j[l4b/_ -k|ltzt_ 

k|fylds If]q 2.2 2.6 2.7 2.3 3.0 2.4 

låtLo If]q -0.4 3.4 11.3 -4.1 4.4 10.3 

lqtLo If]q -3.9 4.3 5.6 -4.5 4.2 5.9 

l8km\N]6/;lxtsf] s'n ufx{:Yo pTkfbg (Implicit GDP Deflator) 

k|fylds If]q 137.4 140.7 148.2 137.1 140.8 148.3 

låtLo If]q 146.2 146.6 153.4 147.7 151.6 161.2 

lqtLo If]q 196.8 202.6 215.9 188.8 194.3 206.8 

s'n ufx{:Yo pTkfbgsf] ;+/rgf -k|ltzt_ 

k|fylds If]q 28.1 27.8 26.8 25.8 25.5 24.5 

låtLo If]q 17.3 16.9 17.6 13.1 13.1 13.7 

lqtLo If]q 54.7 55.4 55.6 61.2 61.4 61.8 

*;+zf]lwt**k|f/lDes ;|f]tM s]Gb|Lo tYofÍ ljefu, @)&( 
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a}+s tyf ljQLo ;+:yfx?af6 ljleGg If]qdf ePsf] shf{ ljj/0f lhNnfut cfwf/df -/sd ?= bz nfv / lx:;f k|ltztdf_ 

If]q 
afUn'ª uf]/vf sf:sL nDh'ª dgfª 

/sd lx:;f /sd lx:;f /sd lx:;f /sd lx:;f /sd lx:;f 

s[lif / jg ;DaGwL 1061.7 7.7 1427.3 12.6 11332.9 5.9 1520.1 12.3 114.7 26.8 

s[lif, jg tyf k]o kbfy{ pTkfbg ;DaGwL 125.7 0.9 112.1 1.0 5653.8 3.0 172.1 1.4 0.0 0.0 

lgdf{0f 932.8 6.7 772.7 6.8 19001.9 10.0 1051.6 8.5 0.4 0.1 

pkef]Uo shf{ 4433.6 32.0 3223.3 28.5 51960.6 27.2 3822.3 30.9 88.8 20.8 

ljB't, Uof; tyf kfgL 48.3 0.3 2.2 0.0 508.8 0.3 27.1 0.2 0.0 0.0 

ljQ, aLdf tyf crn ;DklQ 678.3 4.9 1407.1 12.4 8645.5 4.5 283.9 2.3 0.0 0.0 

df5fkfng ;DaGwL 19.1 0.1 8.7 0.1 95.2 0.0 7.0 0.1 1.0 0.2 

wft'sf pTkfbg, d]l;g/L tyf O{n]S6«f]lgs 110.5 0.8 61.2 0.5 2018.6 1.1 52.0 0.4 0.0 0.0 

vfgL ;DaGwL 49.3 0.4 28.3 0.3 127.1 0.1 6.6 0.1 0.0 0.0 

u}/vfB j:t' pTKffbg ;DaGwL 354.7 2.6 328.2 2.9 6117.5 3.2 234.9 1.9 8.4 2.0 

cGo ;]jf 67.6 0.5 42.9 0.4 3045.0 1.6 71.1 0.6 13.2 3.1 

cGo 2607.5 18.8 1341.3 11.8 29310.6 15.4 2419.6 19.5 36.7 8.6 

ko{6g 230.2 1.7 222.6 2.0 16366.4 8.6 343.0 2.8 125.7 29.4 

oftfoft, e08f/0f / ;+rf/ 431.2 3.1 178.8 1.6 4170.0 2.2 99.2 0.8 8.7 2.0 

yf]s tyf v'b|f ljqm]tf 2723.9 19.6 2169.6 19.2 32543.9 17.0 2274.1 18.4 29.7 6.9 

hDdf 13874.5 100.0 11326.3 100.0 190897.7 100.0 12384.6 100.0 427.2 100.0 
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If]q 
d':tfª DofUbL gjnk'/ kj{t :ofª\hf tgx'F 

/sd lx:;f /sd lx:;f /sd lx:;f /sd lx:;f /sd lx:;f /sd lx:;f 

s[lif / jg ;DaGwL 296.7 28.4 638.2 7.0 4939.1 13.6 1121.5 13.0 2718.7 12.4 4095.9 9.2 

s[lif, jg tyf k]o kbfy{ pTkfbg ;DaGwL 38.5 3.7 124.9 1.4 927.2 2.5 150.8 1.7 288.0 1.3 654.1 1.5 

lgdf{0f 52.9 5.1 333.3 3.6 1437.8 3.9 356.1 4.1 1209.2 5.5 2854.1 6.4 

pkef]Uo shf{ 339.5 32.5 2277.2 24.8 9605.7 26.4 2070.0 23.9 5259.6 24.1 13786.5 30.8 

ljB't, Uof; tyf kfgL 0.0 0.0 1.5 0.0 21.0 0.1 6.0 0.1 31.5 0.1 68.3 0.2 

ljQ, aLdf tyf crn ;DklQ 0.0 0.0 51.2 0.6 931.5 2.6 244.3 2.8 1702.5 7.8 3248.2 7.3 

df5fkfng ;DaGwL 0.1 0.0 4.4 0.0 79.2 0.2 2.1 0.0 5.4 0.0 40.4 0.1 

wft'sf pTkfbg, d]l;g/L tyf O{n]S6«f]lgs 1.5 0.1 62.9 0.7 281.3 0.8 28.5 0.3 126.3 0.6 399.3 0.9 

vfgL ;DaGwL 0.0 0.0 1.5 0.0 14.5 0.0 9.0 0.1 14.6 0.1 105.9 0.2 

u}/vfB j:t' pTKffbg ;DaGwL 20.2 1.9 318.5 3.5 891.3 2.4 297.2 3.4 725.0 3.3 1165.9 2.6 

cGo ;]jf 12.2 1.2 29.0 0.3 306.4 0.8 59.7 0.7 146.7 0.7 297.8 0.7 

cGo 50.1 4.8 3473.4 37.9 8185.2 22.5 1989.5 23.0 5018.1 23.0 7522.5 16.8 

ko{6g 138.3 13.3 295.0 3.2 613.8 1.7 360.4 4.2 374.7 1.7 1375.8 3.1 

oftfoft, e08f/0f / ;+rf/ 23.0 2.2 110.1 1.2 668.5 1.8 151.4 1.8 314.6 1.4 645.9 1.4 

yf]s tyf v'b|f ljqm]tf 70.1 6.7 1449.0 15.8 7528.2 20.7 1797.8 20.8 3906.4 17.9 8443.3 18.9 

hDdf 1043.1 100.0 9170.3 100.0 36430.7 100.0 8644.4 100.0 21841.3 100.0 44703.8 100.0 

;|f]tM g]kfn /fi6 «a}+s, @)&* 
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ljleGg ju{sf a}+sx?df ePsf] lgIf]k ;+sng tyf shf{ k|jfxsf] l:ylt -r}q d;fGt;Dd_ 

kflnsfsf] gfd s'n lgIf]k lgIf]ksf] c+z -k|ltzt_ s'n shf{ shf{sf] c+z -k|ltzt_ 

cfFa'v}/]gL ufpFkflnsf 1334.11 1.03 4043.84 1.17 

cfFlwvf]nf ufpFkflnsf 283.78 0.22 723.74 0.21 

cf?3f6 ufpFkflnsf 574.64 0.45 700.54 0.20 

chL/sf]6 ufpFkflnsf 253.29 0.20 185.16 0.05 

cGgk'0f{ ufpFkflnsf 974.41 0.76 1635.82 0.47 

ch'{grf}kf/L ufpFkflnsf 285.70 0.22 305.77 0.09 

a8Luf8 ufpFkflnsf 206.29 0.16 107.59 0.03 

afUn'ª gu/kflnsf 5639.24 4.37 10955.41 3.17 

aGbLk'/ ufpFkflnsf 1443.11 1.12 6644.82 1.92 

a/]ª ufpFkflnsf 138.54 0.11 65.47 0.02 

af/kfs ufpFkflnsf 205.88 0.16 145.55 0.04 

af}bLsfnL ufpFkflnsf 104.92 0.08 338.43 0.10 

a]gL gu/kflnsf 2671.35 2.07 7450.45 2.16 

a]FzL;x/ gu/kflnsf 2976.59 2.31 8200.92 2.37 

efg' gu/kflnsf 363.84 0.28 411.74 0.12 

ledfb gu/kflnsf 783.98 0.61 2224.52 0.64 

led;]gyfkf ufpFkflnsf 189.71 0.15 171.67 0.05 

eL/sf]6 gu/kflnsf 716.52 0.56 812.55 0.24 

laxfbL ufpFkflnsf 82.34 0.06 34.98 0.01 

ljgo lqj]0fL ufpFkflnsf 756.81 0.59 2307.80 0.67 

la?jf ufpFkflnsf 244.53 0.19 418.41 0.12 

a'lnª6f/ ufpFkflnsf 57.07 0.04 61.29 0.02 

Jof; gu/kflnsf 5304.17 4.11 17223.87 4.98 

rfd] ufpFkflnsf 242.38 0.19 391.58 0.11 

rfkfsf]6 gu/kflnsf 431.71 0.33 1262.51 0.37 
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kflnsfsf] gfd s'n lgIf]k lgIf]ksf] c+z -k|ltzt_ s'n shf{ shf{sf] c+z -k|ltzt_ 

r'dg'a|L ufpFkflnsf 38.79 0.03 0.00 0.00 

b]jr'nL gu/kflnsf 1659.46 1.29 8817.21 2.55 

b]j3f6 ufpFkflnsf 246.64 0.19 409.25 0.12 

wfr]{ ufpFkflnsf 53.46 0.04 18.35 0.01 

wjnflu/L ufpFkflnsf 106.86 0.08 22.05 0.01 

9f]/kf6g gu/kflnsf 977.50 0.76 1887.99 0.55 

bf]bL{ ufpFkflnsf 114.47 0.09 62.94 0.02 

b'wkf]v/L ufpFkflnsf 50.51 0.04 20.39 0.01 

u}+8fsf]6 gu/kflnsf 1830.83 1.42 7912.01 2.29 

uNsf]6 gu/kflnsf 1449.57 1.12 1167.93 0.34 

uNofª gu/kflnsf 1372.64 1.06 2161.41 0.63 

u08sL ufpFkflnsf 52.97 0.04 41.04 0.01 

3/kfemf]ª ufpFkflnsf 1091.63 0.85 868.71 0.25 

l3l/ª ufpFkflnsf 67.18 0.05 12.57 0.00 

uf]/vf gu/kflnsf 3355.29 2.60 7982.93 2.31 

xl/gfz ufpFkflnsf 74.28 0.06 3.78 0.00 

x'K;]sf]6 ufpFkflnsf 181.39 0.14 580.07 0.17 

h}d'gL gu/kflnsf 523.65 0.41 261.20 0.08 

hnhnf ufpFkflnsf 93.36 0.07 243.57 0.07 

sflnu08sL ufpFkflnsf 568.04 0.44 422.69 0.12 

sf7]vf]nf ufpFkflnsf 21.52 0.02 10.52 0.00 

sfjf;f]tL gu/kflnsf 4243.19 3.29 16602.59 4.81 

s':df gu/kflnsf 3169.28 2.46 7391.80 2.14 

SJxf]nf;f]yf/ ufpFkflnsf 57.73 0.04 25.79 0.01 

nf] 3]sf/ ufpFkflnsf 137.76 0.11 23.92 0.01 

nf]dfgyfª ufpFkflnsf 160.09 0.12 11.21 0.00 

df5fk'R5«] ufpFkflnsf 137.03 0.11 226.73 0.07 
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kflnsfsf] gfd s'n lgIf]k lgIf]ksf] c+z -k|ltzt_ s'n shf{ shf{sf] c+z -k|ltzt_ 

dWolaGb' gu/kflsnf 1094.80 0.85 2670.28 0.77 

dWo g]kfn gu/kflnsf 498.07 0.39 1135.82 0.33 

dfbL ufpFkflnsf 70.43 0.05 38.99 0.01 

dxflznf ufpFkflnsf 115.41 0.09 69.99 0.02 

dflnsf ufpFkflnsf 427.14 0.33 569.99 0.16 

dgfª lª:ofª ufpFkflnsf 72.64 0.06 16.14 0.00 

d+unf ufpFkflnsf 198.04 0.15 439.07 0.13 

d:of{ª\bL ufpFkflnsf 146.56 0.11 58.03 0.02 

df]bL ufpFkflnsf 290.49 0.23 500.36 0.14 

DofUb] ufpFkflnsf 262.48 0.20 531.52 0.15 

gfkf{ e"ld ufpFkflnsf 9.41 0.01 0.00 0.00 

gf;f]F ufpFkflnsf 76.60 0.06 17.37 0.01 

lgl;vf]nf ufpFkflnsf 87.94 0.07 63.53 0.02 

k}o' ufpFkflnsf 549.67 0.43 700.72 0.20 

kfn'ª6f/ gu/kflnsf 1040.05 0.81 3369.49 0.98 

kmn]jf; gu/kflnsf 589.18 0.46 589.80 0.17 

km]lbvf]nf ufpFkflnsf 267.01 0.21 451.10 0.13 

kf]v/f dxfgfu/kflnsf 64274.76 49.85 183782.35 53.19 

k'tlnahf/ gu/kflnsf 3318.56 2.57 5171.77 1.50 

/3'u+uf ufpFkflnsf 67.92 0.05 42.19 0.01 

/fOgf; gu/kflnsf 123.91 0.10 193.32 0.06 

l/l;ª ufpFkflnsf 70.38 0.05 6.13 0.00 

?kf ufpFkflnsf 32.08 0.02 67.34 0.02 

;lxb nvg ufpFkflnsf 306.96 0.24 565.55 0.16 

z'Snfu08sL gu/kflnsf 1997.98 1.55 6920.28 2.00 

l;/fgrf]s ufpFkflnsf 111.29 0.09 170.91 0.05 

;'Gb/ahf/ gu/kflnsf 1040.83 0.81 2665.11 0.77 
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kflnsfsf] gfd s'n lgIf]k lgIf]ksf] c+z -k|ltzt_ s'n shf{ shf{sf] c+z -k|ltzt_ 

tfdfvf]nf ufpFkflnsf 97.28 0.08 36.83 0.01 

tf/fvf]nf ufpFkflnsf 148.44 0.12 32.28 0.01 

tf;fª ufpFkflnsf 119.81 0.09 83.25 0.02 

jf/fu'ª d'lQmIf]q ufpFkflnsf 148.62 0.12 62.12 0.02 

jflnª gu/kflnsf 3175.19 2.46 10486.14 3.03 

hDdf 128929.98 100.00 345520.84 100.00 

;|f]tM g]kfn /fi6«a}+s, @)&( 
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kflnsfut?kdf /x]sf a}+s tyf ljQLo ;+:yfsf zfvf 

kflnsf hDdf s ju{ v ju{ u ju{ 3 ju{  kflnsf hDdf s ju{ v ju{ u ju{ 3 ju{ 

cfFa'v}/]gL ufpFkflnsf 18 8 3 
 

7  h}d'gL gu/kflnsf 8 3   5 

cfFlwvf]nf ufpFkflnsf 5 1 2 
 

2  hnhnf ufpFkflnsf 8 1 1  6 

cf?3f6 ufpFkflnsf 7 4 
 

1 2  sflnu08sL ufpFkflnsf 8 1 2  5 

chL/sf]6 ufpFkflnsf 4 1 
  

3  sf7]vf]nf ufpFkflnsf 6 1 1  4 

cGgk'0f{ ufpFkflnsf 23 5 3 2 13  sfjf;f]tL gu/kflnsf 55 24 10 3 18 

ch'{grf}kf/L ufpFkflnsf 4 1 1 
 

2  s':df gu/kflnsf 35 15 4  16 

a8Luf8 ufpFkflnsf 5 1 
  

4  SJxf]nf;f]yf/ ufpFkflnsf 1 1    

afUn'ª gu/kflnsf 51 28 6 
 

17  nf] 3]sf/ ufpFkflnsf 1 1    

aGbLk'/ ufpFkflnsf 26 12 4 1 9  nf]dfgyfª ufpFkflnsf 1 1    

a/]ª ufpFkflnsf 3 1 
  

2  df5fk'R5«] ufpFkflnsf 12 1  2 9 

af/kfs ufpFkflnsf 3 2 
  

1  dWolaGb' gu/kflsnf 31 8   23 

af}bLsfnL ufpFkflnsf 7 1 1 
 

5  dWo g]kfn gu/kflnsf 23 5 1  17 

a]gL gu/kflnsf 35 17 5 
 

13  dfbL ufpFkflnsf 4 2   2 

a]FzL;x/ gu/kflnsf 41 22 4 2 13  dxflznf ufpFkflnsf 3 1   2 

efg' gu/kflnsf 23 3 2 
 

18  dflnsf ufpFkflnsf 8 1 2  5 

ledfb gu/kflnsf 16 7 1 
 

8  dgfª lª:ofª ufpFkflnsf 2 2    

led;]gyfkf ufpFkflnsf 7 1 1 
 

5  d+unf ufpFkflnsf 5 1 1  3 

eL/sf]6 gu/kflnsf 9 1 2 
 

6  d:of{ª\bL ufpFkflnsf 2 1   1 

laxfbL ufpFkflnsf 4 1 
  

3  df]bL ufpFkflnsf 11 3 2  6 

ljgo lqj]0fL ufpFkflnsf 22 6 2 
 

14  DofUb] ufpFkflnsf 10 3 1  6 

la?jf ufpFkflnsf 3 1 1 
 

1  gfkf{ e"ld ufpFkflnsf 1 1    

a'lnª6f/ ufpFkflnsf 5 1 
  

4  gf;f]F ufpFkflnsf 3 1   2 

Jof; gu/kflnsf 53 26 7 
 

20  lgl;vf]nf ufpFkflnsf 1 1    

rfd] ufpFkflnsf 10 7 
  

3  k}o' ufpFkflnsf 12 2 1  9 

rfkfsf]6 gu/kflnsf 11 2 2 
 

7  kfn'ª6f/ gu/kflnsf 19 6 1 1 11 
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kflnsf hDdf s ju{ v ju{ u ju{ 3 ju{  kflnsf hDdf s ju{ v ju{ u ju{ 3 ju{ 

r'dg'a|L ufpFkflnsf 1 1 
  

  kmn]jf; gu/kflnsf 15 2 2  11 

b]jr'nL gu/kflnsf 41 16 5 1 19  km]lbvf]nf ufpFkflnsf 7 1 2  4 

b]j3f6 ufpFkflnsf 5 1 1 
 

3  kf]v/f dxfgfu/kflnsf 366 217 77 15 56 

wfr]{ ufpFkflnsf 2 1 
  

1  k'tlnahf/ gu/kflnsf 25 9 4  12 

wjnflu/L ufpFkflnsf 1 1 
  

  /3'u+uf ufpFkflnsf 1 1    

9f]/kf6g gu/kflnsf 15 5 2 
 

8  /fOgf; gu/kflnsf 7 1   6 

bf]bL{ ufpFkflnsf 2 2 
  

  l/l;ª ufpFkflnsf 2 1   1 

b'wkf]v/L ufpFkflnsf 1 1 
  

  ?kf ufpFkflnsf 7 1   6 

u}+8fsf]6 gu/kflnsf 39 12 5 4 18  ;lxb nvg ufpFkflnsf 11 4   7 

uNsf]6 gu/kflnsf 18 6 1 
 

11  z'Snfu08sL gu/kflnsf 41 17 5  19 

uNofª gu/kflnsf 14 4 2 1 7  l;/fgrf]s ufpFkflnsf 6 3   3 

u08sL ufpFkflnsf 6 2 
  

4  ;'Gb/ahf/ gu/kflnsf 27 10 1  16 

3/kfemf]ª ufpFkflnsf 15 9 1 
 

5  tfdfvf]nf ufpFkflnsf 1 1    

l3l/ª ufpFkflnsf 4 1 
  

3  tf/fvf]nf ufpFkflnsf 1 1    

uf]/vf gu/kflnsf 48 19 4 1 24  tf;fª ufpFkflnsf 3 2   1 

xl/gfz ufpFkflnsf 2 1 
  

1  jf/fu'ª d'lQmIf]q ufpFkflnsf 4 3   1 

x'K;]sf]6 ufpFkflnsf 7 1 1 
 

5  jflnª gu/kflnsf 41 20 7 1 13 

       hDdf 1,451 624 194 35 597 

;|f]tM g]kfn /fi6« a}+s, @)&(  
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u08sL k|b]zsf ljleGg lhNnfx?sf] hg;+Vof ;DaGwL hfgsf/L  

lhNnf 
hg;+Vof  

-@)^*_ 

hgu0fgf @)&* 

dlxnf k'?if hDdf hg;+Vof 
3/kl/jf/ 

;+Vof 

cf};t kl/jf/ 

;b:o 

jflif{s hg;+Vof 

j[l4b/ 
hg;+Vof lx:;f 

uf]/vf 271061 132390 119811 252201 72968 3.46 -0.69 10.2 

dgfª 6538 2457 3188 5645 1570 3.60 -1.41 0.2 

d':tfª 13452 6422 8174 14596 3751 3.89 0.78 0.6 

DofUbL 113641 54818 52554 107372 29242 3.67 -0.54 4.3 

sf:sL 492098 306740 292764 599504 163498 3.67 1.89 24.2 

ndh'ª 167724 80271 73209 153480 44873 3.42 -0.85 6.2 

tgx'F 323288 174699 152921 327620 93173 3.52 0.13 13.2 

gjnk'/ 311604 201659 179446 381105 95358 4.00 1.93 15.4 

:ofª\hf 289148 136889 118076 254965 70721 3.61 -1.21 10.3 

kj{t 146590 69575 63128 132703 37605 3.53 -0.96 5.4 

afun'ª 268613 133365 117189 250554 65417 3.83 -0.67 10.1 

u08sL k|b]z 2403757 1299285 1180460 2479745 678176 3.66 0.30 100.0 

;|f]tM s]Gb|Lo tYof+s ljefu, @)&* 
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u08sL k|b]zsf ljleGg a}+sx?df ePsf] lgIf]k ;+sng tyf shf{ nufgLsf] kflnsfut ljj/0f 

:yfgLo tx 

lgIf]k  

-?= bz 

nfv_ 

lgIf]ksf] kflnsfut 

lx:;f -k|ltzt_ 

shf{ nufgL  

-?= bz 

nfv_ 

shf{sf] kflnsfut 

lx:;f -k|ltzt_ 
:yfgLo tx 

lgIf]k  

-?= 

bznfv_ 

lgIf]ksf] kflnsfut 

lx:;f -k|ltzt_ 

shf{ nufgL  

-?= bz 

nfv_ 

shf{sf] kflnsfut 

lx:;f -k|ltzt_ 

cfFa'v}/]gL ufpFkflnsf 1366.0 1.03 4037.2 1.13 ledfb gu/kflnsf 782.1 0.59 2191.2 0.61 

cfFlwvf]nf ufpFkflnsf 274.6 0.21 733.6 0.21 led;]gyfkf ufpFkflnsf  181.6 0.14 169.2 0.05 

cf?3f6 ufpFkflnsf 595.6 0.45 700.1 0.20 eL/sf]6 gu/kflnsf 735.0 0.55 827.4 0.23 

chL/sf]6 ufpFkflnsf 261.7 0.20 183.4 0.05 laxfbL ufpFkflnsf 80.6 0.06 36.0 0.01 

cGgk'0f{ ufpFkflnsf 916.2 0.69 1650.1 0.46 ljgo lqj]0fL ufpFkflnsf 777.3 0.58 2297.0 0.64 

ch'{grf}kf/L ufpFkflnsf 274.3 0.21 317.3 0.09 la?jf ufpFkflnsf 254.5 0.19 430.9 0.12 

a8Luf8 ufpFkflnsf 163.5 0.12 105.3 0.03 a'lnª6f/ ufpFkflnsf 49.7 0.04 62.5 0.02 

afUn'ª gu/kflnsf 5937.5 4.46 11179.8 3.13 Jof; gu/kflnsf 5538.3 4.16 18437.3 5.17 

aGbLk'/ ufpFkflnsf 1381.8 1.04 6579.7 1.84 rfd] ufpFkflnsf 245.3 0.18 391.4 0.11 

a/]ª ufpFkflnsf 124.5 0.09 64.6 0.02 rfkfsf]6 gu/kflnsf 452.1 0.34 1258.9 0.35 

af/kfs ufpFkflnsf 179.0 0.13 149.4 0.04 r'dg'a|L ufpFkflnsf 22.3 0.02 0.0 0.00 

af}bLsfnL ufpFkflnsf 91.7 0.07 344.1 0.10 b]jr'nL gu/kflnsf 1721.6 1.29 8988.2 2.52 

a]gL gu/kflnsf 2612.3 1.96 7532.8 2.11 b]j3f6 ufpFkflnsf 227.6 0.17 399.4 0.11 

a]FzL;x/ gu/kflnsf 3224.9 2.42 8530.1 2.39 wfr]{ ufpFkflnsf 62.8 0.05 18.6 0.01 

efg' gu/kflnsf 366.8 0.28 413.8 0.12 wjnflu/L ufpFkflnsf 92.0 0.07 22.3 0.01 

9f]/kf6g gu/kflnsf 933.3 0.70 1877.8 0.53 nf] 3]s/ ufpFkflnsf 131.3 0.10 22.9 0.01 

bf]bL{ ufpFkflnsf 106.1 0.08 64.2 0.02 nf]dfGyfª ufpFkflnsf 173.4 0.13 11.6 0.00 

b'wkf]v/L ufpFkflnsf 53.3 0.04 20.2 0.01 df5fk'R5|] ufpFkflnsf 135.1 0.10 225.6 0.06 

u}+8fsf]6 gu/kflnsf 1936.2 1.45 8071.6 2.26 dWoljGb' gu/kflnsf 1114.1 0.84 2638.1 0.74 

uNsf]6 gu/kflnsf 1497.4 1.12 1163.7 0.33 dWog]kfn gu/kflnsf 466.0 0.35 1121.5 0.31 

uNofª gu/kflnsf 1340.1 1.01 2151.9 0.60 dfbL ufpFkflnsf 73.2 0.05 39.8 0.01 

u08sL ufpFkflnsf 44.5 0.03 40.2 0.01 dxlznf ufpFkflnsf 118.3 0.09 68.7 0.02 

3/kfemf]ª ufpFkflnsf 963.5 0.72 886.3 0.25 dflnsf ufpFkflnsf 419.6 0.31 646.8 0.18 

l3l/ª ufpFkflnsf 59.0 0.04 12.6 0.00 dgfª lª:ofª ufpFkflnsf 64.1 0.05 16.5 0.00 
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:yfgLo tx 

lgIf]k  

-?= bz 

nfv_ 

lgIf]ksf] kflnsfut 

lx:;f -k|ltzt_ 

shf{ nufgL  

-?= bz 

nfv_ 

shf{sf] kflnsfut 

lx:;f -k|ltzt_ 
:yfgLo tx 

lgIf]k  

-?= 

bznfv_ 

lgIf]ksf] kflnsfut 

lx:;f -k|ltzt_ 

shf{ nufgL  

-?= bz 

nfv_ 

shf{sf] kflnsfut 

lx:;f -k|ltzt_ 

uf]/vf gu/kflnsf 3651.0 2.74 8191.5 2.30 d+unf ufpFkflnsf 184.4 0.14 436.7 0.12 

xl/gfz ufpFkflnsf 66.2 0.05 2.7 0.00 d:of{ª\bL ufpFkflnsf 118.6 0.09 60.0 0.02 

x'K;]sf]6 ufpFkflnsf 193.5 0.15 598.4 0.17 df]bL ufpFkflnsf 263.0 0.20 485.0 0.14 

h}d'gL gu/kflnsf 503.2 0.38 267.8 0.08 DofUb] ufpFkflnsf 241.4 0.18 521.8 0.15 

hnhnf ufpFkflnsf 81.9 0.06 251.1 0.07 gfkf{e"ld ufpFkflnsf 8.9 0.01 0.0 0.00 

sfnLu08sL ufpFkflnsf 524.1 0.39 433.1 0.12 gfF;f] ufpFkflnsf 69.7 0.05 18.1 0.01 

sf7]vf]nf ufpFkflnsf 35.7 0.03 42.6 0.01 lg;Lvf]nf ufpFkflnsf 84.1 0.06 64.4 0.02 

sfjf;f]tL gu/kflnsf 4419.8 3.32 17020.2 4.77 k}o' ufpFkflnsf 542.7 0.41 711.0 0.20 

s'Zdf gu/kflnsf 3058.3 2.30 7371.9 2.07 kfn'ª6f/ gu/kflnsf 1085.1 0.81 3382.4 0.95 

Sjxf]nf;f]yf/ ufpFkflnsf 60.5 0.05 20.3 0.01 kmn]jf; gu/kflnsf 601.8 0.45 595.2 0.17 

km]bLvf]nf ufpFkflnsf 267.7 0.20 442.5 0.12 z'Snfu08sL gu/kflnsf 1927.7 1.45 7655.2 2.15 

kf]v/f dxfgu/kflnsf 67843.0 50.92 191639.8 53.70 l;/fgrf]s ufpFkflnsf 108.8 0.08 164.4 0.05 

k'tnLahf/ gu/kflnsf 3387.2 2.54 4953.0 1.39 ;'Gb/ahf/ gu/kflnsf 1045.2 0.78 2604.9 0.73 

/3'u+uf ufpFkflnsf 43.1 0.03 42.0 0.01 tdfgvf]nf ufpFkflnsf 81.9 0.06 37.3 0.01 

/fOgfz gu/kflnsf 104.5 0.08 194.1 0.05 tf/fvf]nf ufpFkflnsf 137.6 0.10 33.8 0.01 

l/l;ª ufpFkflnsf 69.5 0.05 6.5 0.00 yf;fª ufpFkflnsf 105.3 0.08 94.4 0.03 

?kf ufpFkflnsf 
39.5 0.03 65.2 0.02 

j/fu'ª d'lQmIf]q 

ufpFkflnsf 
132.9 0.10 63.6 0.02 

;lxb nvg ufpFkflnsf 288.0 0.22 558.6 0.16 jflnª gu/kflnsf  3239.1 2.43 10704.1 3.00 

     hDdf 133236.3 100.00 356865.4 100.00 

;|f]tM g]kfn /fi6«a}+s, @)&( 

  



 आर्थिक सरे्वक्षण-२०७८/७९, गण्डकी प्रदेश 

118 

cg';"rLM $ 

u08sL k|b]z cGtu{tsf ljleGg dGqfno tyf lgsfox?af6 ePsf] rfn' tyf k"FhLut vr{ -k|ltzt_ 

dGqfno÷lgsfo 

2076/77 2077/78 2078/79* 

rfn' vr{ k'FhLut vr{ s'n vr{ rfn' vr{ k'FhLut vr{ s'n vr{ rfn' vr{ k'FhLut vr{ s'n vr{ 

k|b]z Joj:yflksf 96.30 95.20 96.20 92.30 81.60 91.50 47.8 1.9 39.8 

k|b]z nf]s ;]jf cfof]u 6.20 97.30 75.40 17.80 94.80 32.00 65.3 57.1 64.6 

d'Vo GofoflwjQmfsf] sfo{fno 67.50 74.80 67.80 74.90 94.80 81.70 56.0 15.6 53.4 

d'VodGqL tyf dlGqkl/ifb\sf] sfo{fno 46.20 74.10 64.50 30.20 75.40 46.40 13.5 56.8 18.6 

cy{ dGqfno 30.90 63.80 34.15 31.40 84.10 35.20 24.9 29.0 25.2 

ko{6g, pBf]u, jfl0fHo tyf cfk"lt{ dGqfno 48.60 78.90 59.50 71.40 84.40 35.20 46.1 20.3 31.0 

e"ld Joj:yf, s[lif, ;xsf/L tyf u/LaL lgjf/0f dGqfno 67.90 59.30 66.70 63.40 69.00 64.30 24.4 35.7 25.8 

sfg"g, ;~rf/ tyf k|b]z ;ef dfldnf dGqfno 20.90 56.70 33.80 79.20 72.50 74.30 33.8 3.1 5.3 

jg, jftfj/0f tyf e";+/If0f 
      

45.3 31.6 40.9 

ef}lts k"j{fwf/, ;x/L ljsf; tyf oftfoft Joj:yf dGqfno 38.90 77.60 75.50 65.90 81.70 81.20 47.0 37.5 37.9 

ph{f, hn;|f]t tyf vfg]kfgL dGqfno 
      

52.7 37.1 38.0 

lzIff, ;+:s[lt, lj1fg k|ljlw tyf ;fdflhs ljsf; dGqfno 71.10 76.20 72.30 64.60 61.60 63.60 35.5 22.2 30.0 

o'jf tyf v]ns'b dGqfno 
      

15.8 18.8 17.2 

:jf:Yo tyf hg;+Vof dGqfno 
      

40.6 31.5 39.2 

k|b]z gLlt tyf of]hgf cfof]u 63.60 89.90 73.90 47.50 45.60 47.00 40.8 15.1 35.3 

* klxnf] ( dlxgfsf],   ;|f]tM k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no, u08sL k|b]z 
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u08sL k|b]z cGtu{tsf ljleGg dGqfno tyf lgsfox?af6 ePsf] rfn' tyf k"FhLut vr{ -k|ltzt_ 

मन्त्रालय/निकाय २०७६/७७ २०७७/७८ २०७/र७९* 
चालु खचच  पुुँजीगत खचच  कुल खचच  चालु खचच  पुुँजीगत खचच  कुल खचच  चालु खचच  पुुँजीगत खचच  कुल खचच  

 प्रदेश व्यवस्थापिका         ९६.३०      ९५.२०     ९६.२०      ९२.३०     ८१.६०      ९१.५०  ४७.८ १.९ ३९.८ 
 प्रदेश लोक सेवा आयोग         ६.२०      ९७.३०     ७५.४०      १७.८०     ९४.८०      ३२.००  ६५.३ ५७.१ ६४.६ 
 मुख्य न्यायाधिवक्ताको कायालय        ६७.५०      ७४.८०     ६७.८०      ७४.९०     ९४.८०      ८१.७०  ५६.० १५.६ ५३.४ 
 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रन्त्रिरिषदक्ो कायालय        ४६.२०      ७४.१०     ६४.५०      ३०.२०     ७५.४०      ४६.४०  १३.५ ५६.८ १८.६ 
 अथथ मन्त्रालय        ३०.९०      ६३.८०     ३४.१५      ३१.४०     ८४.१०      ३५.२०  २४.९ २९.० २५.२ 
 ियथटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आिूर्तथ मन्त्रालय        ४८.६०      ७८.९०     ५९.५०      ७१.४०     ८४.४०      ३५.२०  ४६.१ २०.३ ३१.० 
 भूर्म व्यवस्था, कृपष, सहकािी तथा गिीबी र्नवािि मन्त्रालय        ६७.९०      ५९.३०     ६६.७०      ६३.४०     ६९.००      ६४.३०  २४.४ ३५.७ २५.८ 
 कानून, सञ्चाि तथा प्रदेश सभा मार्मला मन्त्रालय        २०.९०      ५६.७०     ३३.८०      ७९.२०     ७२.५०      ७४.३०  ३३.८ ३.१ ५.३ 
 वन, वाताविि तथा भूसंिक्षि        ४५.३ ३१.६ ४०.९ 
 भौर्तक िूवािाि, सहिी र्वकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय        ३८.९०      ७७.६०     ७५.५०      ६५.९०     ८१.७०      ८१.२०  ४७.० ३७.५ ३७.९ 
 उर्जा, र्जलस्रोत तथा खानेिानी मन्त्रालय        ५२.७ ३७.१ ३८.० 
 शशक्षा, ससृं्कर्त, र्वज्ञान प्रर्वधि तथा सामाशर्जक र्वकास मन्त्रालय        ७१.१०      ७६.२०     ७२.३०      ६४.६०     ६१.६०      ६३.६०  ३५.५ २२.२ ३०.० 
 युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय        १५.८ १८.८ १७.२ 
 स्वास्थ्य तथा र्जनसंख्या मन्त्रालय        ४०.६ ३१.५ ३९.२ 
 प्रदेश नीर्त तथा योर्जना आयोग        ६३.६०      ८९.९०     ७३.९०      ४७.५०     ४५.६०      ४७.००  ४०.८ १५.१ ३५.३ 

* klxnf] ( dlxgfsf],  ;|f]tM k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no, u08sL k|b]z 
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zLif{sut /fhZj ;+sng ?= bz nfv 

राजस्व शीषकक  
२०७६/७७ २०७७/७८ चैत्र ७७/७८ चैत्र 78/79 

रकम प्रततशत रकम प्रततशत रकम प्रततशत रकम प्रततशत 
बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने घिर्जग्गा िशर्जष्ट्र शेन दसु्ति ५७२.४३  २.५५  ६९५.९१  २.९३  ३८६.१२  २.४६  ७१२.२३  ४.५२  

बाँडफाँडभई प्राप्त हुने मूल्य अधभबृणि कि ३,७१२.३६  १६.५१  ५,३६९.७१  २२.५८  ३,४४९.३६   २१.९८   ३,९८९.७२   २५.३१  

बाँडफाँडभई प्राप्त हुने अन्त शुल्क  १,१०४.७०   ४.९१   १,५२६.९१   ६.४२   ९६६.२५   ६.१६   १,१९१.२९   ७.५६  

बाँडफाँडभई प्राप्त हुने सवािी सािन कि  -   -   ८२७.२१   ३.४८   -   -   -   -  

सवािी सािन कि (साना सावािी)  ०.६५   ०.००   -   -   -   -   -   -  

बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने मनोिञ्जन कि  १.३९   ०.०१   -   -   -   -   -   -  

बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने र्वज्ञािन कि  ३.५२   ०.०२   ०.०२   ०.००   -   -   ०.३६   ०.००  

व्यवसाय, िशर्जष्ट्र शेन दसु्ति तथा व्यवसाय कि  १९.६०   ०.०९   -   -   -   -   -   -  

समार्नकिि अनुदान  ७,११२.२०   ३१.६४   ७,११२.६०   २९.९१   ५,३३४.४५   ३४.००   ५,५६७.१०   ३५.३१  

शशतथ अनुदान चाल ु  ६,०२४.०३   २६.८०   ४,८१६.९६   २०.२६   १,९१०.४७   १२.१८   १,२८८.८०   ८.१७  

र्वशेष अनुदान चाल ु  ८६०.००   ३.८३   ५४०.००   २.२७   ३६०.००   २.२९   १८३.००   १.१६  

समिुिक अनुदान चाल ु  १,१११.६०   ४.९४   १,४९८.९०   ६.३०   ९९९.२७   ६.३७   २९१.२०   १.८५  

अन्य र्नकायबाट प्राप्त ब्यार्ज  -   -   ०.००   ०.००   ०.००   ०.००   -   -  

सिकािी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आय  १.२०   ०.०१   १.४५   ०.०१   १.१३   ०.०१   ०.२५   ०.००  

बाँडफाँड भई प्राप्त वन िोयल्टी  -   -   १७.०८   ०.०७   ६०.९६   ०.३९   १७.०८   ०.११  

बाँडफाँड भई प्राप्त खानी तथा खर्नर्ज सम्बन्धी िोयल्टी  -   -   ०.७८   ०.००   ०.४३   ०.००   ०.७८   ०.००  

बाँडफाँड भई प्राप्त र्वद्युत सम्बन्धी िोयल्टी  -   -   २२८.५२   ०.९६   २३४.१६   १.४९   २२८.५२   १.४५  

बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्ति बहत्तिको र्वक्रीबाट प्राप्त हुने आय  १०४.९७   ०.४७   २२३.८३   ०.९४   ५०.७८   ०.३२   ५१.७३   ०.३३  
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राजस्व शीषकक  
२०७६/७७ २०७७/७८ चैत्र ७७/७८ चैत्र 78/79 

रकम प्रततशत रकम प्रततशत रकम प्रततशत रकम प्रततशत 
वनिोयल्टी  १.२४   ०.०१   -   -   -   -   -   -  

सवािी सािन कि  २०.७०   ०.०९   -   -   -   -   -   -  

बाँडफाँड भई प्राप्त िवथतािोहि वाितको िोयल्टी  -   -   ५.५०   ०.०२   ११.२०   ०.०७   ५.५०   ०.०३  

ियटथन शुल्क  ०.०५   ०.००   -   -   -   -   -   -  

िदयात्रा शुल्क  १.४०   ०.०१   ०.५५   ०.००   ०.५५   ०.००   ०.३३   ०.००  

कृपष उत्पादनको र्वक्रीबाट प्राप्त िकम  ०.४१   ०.००   ०.५०   ०.००   ०.३५   ०.००   ०.४५   ०.००  

सिकािी सम्पधत्तको र्वक्रीबाट प्राप्त िकम  ०.७४   ०.००   १.५४   ०.०१   १.०३   ०.०१   ०.४६   ०.००  

अन्यर्वक्रीबाट प्राप्त िकम  ०.३४   ०.००   १.२४   ०.०१   ०.६८   ०.००   ०.४६   ०.००  

अन्य सेवा शुल्क तथा र्वक्री  १.९८   ०.०१   -   -   -   -   ३.४७   ०.०२  

नहि तथा कुलो उियोग वाितको शुल्क  ०.६५   ०.००   -   -   -   -   -   -  

र्वद्युत सवेा शुल्क  -   -   ०.०१   ०.००   ०.०१   ०.००   -   -  

शशक्षा क्षेत्रको आम्दानी   ०.९३   ०.००   ०.७७   ०.००   ०.६२   ०.००   ०.७०   ०.००  

ििीक्षा शुल्क  ०.८६   ०.००   २.६५   ०.०१   २.५२   ०.०२   ४३.२२   ०.२७  

यातायात क्षते्रको आम्दानी  ३७.२४   ०.१७   ४६.८४   ०.२०   ४२.७६   ०.२७   ४९.६४   ०.३१  

अन्य प्रशासर्नक सेवा शुल्क  १९४.१९   ०.८६   ३४०.२७   १.४३   १९७.३७   १.२६   २९५.७२   १.८८  

व्यवसाय िशर्जष्ट्र शेन दसु्ति  ६१.५५   ०.२७   ८१.५५   ०.३४   ६७.८८   ०.४३   ४७.२४   ०.३०  

चालक अनुमर्त ित्रि सवािी दता पकताब सम्बन्धी दसु्ति  २४९.३७   १.११   २४६.६४   १.०४   २११.३४   १.३५   २६९.२०   १.७१  

वन क्षते्रको अन्य आय  ०.०२   ०.००   ०.५६   ०.००   ०.५३   ०.००   ०.०१   ०.००  

न्याययक दण्ड, र्जरिवाना ि र्जफत  ०.०२   ०.००   ०.००   ०.००   ०.००   ०.००   ०.००   ०.००  

प्रशासर्नक दण्ड, र्जरिवाना ि र्जफत  ५१.२९   ०.२३   ५१.९९   ०.२२   २७.३०   ०.१७   १७.७५   ०.११  
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राजस्व शीषकक  
२०७६/७७ २०७७/७८ चैत्र ७७/७८ चैत्र 78/79 

रकम प्रततशत रकम प्रततशत रकम प्रततशत रकम प्रततशत 
ििौटी सदिस्याहा  ०.१२   ०.००   ०.२२   ०.००   -   -   ३.४०   ०.०२  

अन्य िार्जश्व  ०.२५   ०.००   ३.६०   ०.०२   १.८२   ०.०१   ५.१७   ०.०३  

बेरुर्ज ू  २८.३६   ०.१३   ७६.२९   ०.३२   ७२.१३   ०.४६   ७८.८७   ०.५०  

र्नकासा पफता  २.९१   ०.०१   १५.६७   ०.०७   १२.८०   ०.०८   १८.८१   ०.१२  

अनुदान पफता  ३६.१०   ०.१६   ४१.५०   ०.१७   ३१.२२   ०.२०   ७०.५०   ०.४५  

सवािीसािन कि  १,०१६.०२   ४.५२   -   -   १,२२०.५५   ७.७८   १,१९७.४५   ७.६०  

वन िोयल्टी संकलन  १.८८   ०.०१   -   -   -   -   -   -  

वन क्षते्रको िोयल्टी  १४४.५६   ०.६४   -   -   ३५.६२   ०.२३   १३५.३०   ०.८६  

वनिोयल्टी  -   -   -   -   -   -   -   -  

जम्मा रकम २२,४८१.८२ १००.०० २३,७७७.७९ १००.०० १५,६९१.६७ १००.०० १५,७६५.७० १००.०० 

;|f]tM k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no, u08sL 
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cg';"rLM & 

cf}Bf]lus juL{s/0f cg';f/sf lhNnfut ?kdf /x]sf ljleGg Joj;flos k|lti7fgx? 

cf}Bf]lus juL{s/0f uf]vf{ dgfª d':tfª DofUbL sf:sL nDh'ª tgx'F gjnk'/ :ofª\hf kj{t afUn'ª u08sL k|b]z 

s[lif, jg tyf dT:okfng 958 16 6 391 457 283 547 352 134 311 612 4067 

vfgL tyf pTvgg\ 5 0 0 6 3 3 14 12 2 3 37 85 

pTkfbgd"ns pBf]u 1207 11 45 791 2896 718 1133 1539 869 546 1173 10928 

ljB't, UofF; 43 9 0 18 9 34 8 34 4 7 70 236 

kfgL cfk"lt{ 82 3 0 4 105 34 82 58 4 16 19 407 

lgdf{0f 18 0 13 143 46 5 13 11 3 7 13 272 

yf]s tyf v'b|f Jofkf/ 4807 47 183 2091 16197 2810 6454 7219 4161 2292 4316 50577 

oftfoft tyf e08f/0f 40 3 14 46 58 45 20 30 21 36 53 366 

cfjf; tyf ef]hg ;]jf 1443 311 383 578 6073 934 1900 1766 1091 649 883 16011 

;"rgf tyf ;~rf/ 20 1 2 12 100 24 48 29 12 10 23 281 

ljQLo tyf aLdf lqmofsnfkx? 287 12 15 219 586 208 250 240 164 80 201 2262 

3/hUuf sf/f]af/sf] ;]jf 1 0 0 0 6 1 0 2 0 0 0 10 

k]zfut, j}1flgs tyf k|fljlws lqmofsnfkx? 91 0 0 23 295 54 105 75 63 35 56 797 

k|zf;lgs tyf ;xof]uL ;]jf 7 0 6 8 305 9 20 21 12 8 32 428 

lzIff 516 27 48 270 982 409 611 415 482 348 657 4765 

dfgj :jf:Yo tyf ;fdflhs sfo{ 693 19 26 223 604 411 599 247 140 144 291 3397 

snf, dgf]/~hg 54 7 2 13 264 42 20 16 12 8 28 466 

cGo ;]jf 700 21 32 227 1759 387 609 679 236 220 459 5329 

hDdf 10972 487 775 5063 30745 6411 12433 12745 7410 4720 8923 100684 

;|f]tM  cfly{s u0fgf, s]Gb|Lo tYof+s ljefu, @)&% 
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cg';"rL * 

cf}Bf]lus juL{s/0f cg';f/sf ljleGg Joj;flos k|lti7fgx?n] lhNnfut ?kdf l;h{gf u/]sf] /f]huf/L 

cf}Bf]lus juL{s/0f uf]vf{ dgfª d':tfª DofUbL sf:sL nDh'ª tgx'F gjnk'/ :ofª\hf kj{t afUn'ª 
u08sL 

k|b]z 

s[lif, jg tyf dT:okfng 2287 110 24 1595 1901 802 972 1213 513 589 2886 12892 

vfgL tyf pTvgg\ 103 0 0 56 73 29 324 256 19 45 294 1199 

pTkfbgd"ns pBf]u 3635 15 157 1862 11618 1834 4202 8309 2123 1401 2842 37998 

ljB't, UofF; 209 37 0 420 208 414 191 169 31 51 283 2013 

kfgL cfk"lt{ 180 8 0 18 442 153 204 225 16 54 87 1387 

lgdf{0f 75 0 510 184 460 15 62 62 9 46 120 1543 

yf]s tyf v'b|f Jofkf/ 9266 99 397 4547 34701 5338 12336 12755 7321 4220 8513 99493 

oftfoft tyf e08f/0f 179 20 36 368 388 153 89 109 129 129 243 1843 

cfjf; tyf ef]hg ;]jf 3502 939 1159 1524 21837 2132 4388 4333 2302 1328 2128 45572 

;"rgf tyf ;~rf/ 123 5 6 66 1274 144 300 184 65 72 117 2356 

ljQLo tyf aLdf lqmofsnfkx? 1050 50 104 879 6090 11836 3248 1427 952 525 1733 27894 

3/hUuf sf/f]af/sf] ;]jf 7 0 0 0 62 2 0 7 0 0 0 78 

k]zfut, j}1flgs tyf k|fljlws 

lqmofsnfkx? 
178 0 0 45 1015 104 229 172 110 72 114 2039 

k|zf;lgs tyf ;xof]uL ;]jf 12 0 15 23 1497 14 42 82 19 19 106 1829 

lzIff 5300 247 470 2698 18730 4346 7209 6672 5705 3534 6143 61054 

dfgj :jf:Yo tyf ;fdflhs sfo{ 1943 95 116 1330 6278 1186 1814 1130 960 533 1830 17215 

snf, dgf]/~hg 168 29 4 29 1253 115 33 27 35 13 108 1814 

cGo ;]jf 2206 41 108 1008 3991 778 1043 1264 637 352 2825 14253 

hDdf 30423 1695 3106 16652 111818 29395 36686 38396 20946 12983 30372 332472 

;|f]tM cfly{s u0fgf, s]Gb|Lo tYof+s ljefu, @)&% 
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cg';"rL M 9 

k|b]zut?kdf pd]/;d"x tyf n}+lus cfwf/df a]/f]huf/L b/ -k|ltzt_ 

 dlxnf k'?if 

 !%–@$ jif{ @%–#( jif{ $)–^) jif{ 
^) jif{eGbf 

a9L 
hDdf !%–@$ jif{ @%–#( jif{ $)–^) jif{ ^) jif{eGbf a9L hDdf 

g]kfn 23.9 13.1 7.3 1.7 13.1 19.7 10.5 5.8 5.2 10.3 

;x/L If]q 25.7 13.1 7.9 2.7 13.8 19.1 10.0 6.0 5.4 10.1 

u|fdL0f If]q 19.3 13.4 5.7 0.4 11.3 21.1 11.6 5.5 5.0 10.7 

k|b]z ! 24.5 12.1 5.0 0.0 11.9 14.9 12.4 4.2 4.2 9.1 

dw]; 44.4 29.1 23.6 4.9 28.6 27.4 12.3 10.5 14.8 15.3 

afudtL 15.9 8.0 1.5 0.0 7.2 16.3 6.6 3.6 0.1 6.9 

u08sL 16.6 8.1 4.9 2.0 8.4 20.6 9.4 5.5 0.8 9.4 

n'lDagL 19.2 14.7 3.2 0.0 11.9 19.2 11.5 6.1 6.0 10.8 

s0ff{nL 12.9 5.3 1.5 0.0 6.0 24.0 12.3 6.3 0.1 11.7 

;'b'/klZrd 28.2 7.0 6.0 4.1 11.5 16.2 15.0 5.4 5.9 11.5 

;|f]tM g]kfn >dzlQm ;j]{If0f, @)!* 
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cg';"rLM !) 

k|b]zut?kdf pd]/;d"x cg';f/ a]/f]huf/L b/ -k|ltzt_ 

 !%–@$ jif{ @%–#( jif{ $)–^) jif{ ^) jif{eGbf a9L hDdf 

g]kfn 21.4 11.6 6.3 4.2 11.4 

k|b]z ! 18.8 12.3 4.5 3.0 10.2 

dw]; 33.1 18.9 14.9 11.2 20.1 

afudtL 16.1 7.2 2.8 0.1 7.0 

u08sL 18.9 8.8 5.3 1.2 9.0 

n'lDagL 19.2 12.8 5.1 4.2 11.2 

s0ff{nL 19.6 9.5 4.9 0.1 9.7 

;'b'/klZrd 20.9 11.7 5.6 5.5 11.5 

;|f]tM g]kfn >dzlQm ;j]{If0f, @)!* 
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cg';"rLM !! 

k|b]zut tyf ;x/L / u|fld0f If]qdf ;dofjwL cg';f/sf] /f]huf/L -!% jif{eGbf a9Lsf] pd]/ ;d"x_  

-;+Vof xhf/df_ 

 b}lgs Hofnfbf/L ^ dlxgfeGbf sd ^–!@ dlxgf !@ dlxgfeGbf a9L hDdf 

 k'?if dlxnf hDdf k'?if dlxnf hDdf k'?if dlxnf hDdf k'?if dlxnf hDdf k'?if dlxnf hDdf 

g]kfn 1267 502 1769 345 114 459 138 69 207 579 265 844 2 330 950 3 279 

;x/L If]q 767 345 1112 249 94 343 91 54 145 437 216 653 1545 708 2 253 

u|fld0f If]q 500 157 657 95 21 116 47 15 62 142 49 192 785 242 1027 

k|b]z ! 234 80 315 76 24 100 21 12 33 58 25 82 389 141 530 

;x/L If]q 126 56 183 54 18 72 12 9 21 36 17 53 229 101 329 

u|fld0f If]q 108 24 132 23 5 28 8 3 11 21 7 29 160 40 201 

dw]; 351 172 523 73 11 84 21 3 24 77 23 100 522 209 731 

;x/L If]q 211 98 309 52 10 62 12 2 14 56 20 76 330 130 460 

u|fld0f If]q 140 74 215 21 1 22 9 1 10 21 3 24 191 79 271 

afudtL 263 110 373 91 41 133 39 30 69 226 120 347 620 301 921 

;x/L If]q 178 99 277 77 38 115 33 27 60 194 111 305 482 275 757 

u|fld0f If]q 85 11 96 14 3 17 6 3 9 33 9 42 137 27 164 

u08sL 83 50 134 25 13 38 15 8 23 42 25 67 166 96 262 

;x/L If]q 51 34 85 16 10 26 8 4 12 28 20 48 103 68 170 

u|fld0f If]q 33 17 49 9 3 12 7 3 11 14 6 19 63 29 91 

n'lDagL 185 42 227 42 12 54 31 10 42 109 40 149 368 105 473 

;x/L If]q 104 30 134 25 8 33 18 8 26 75 27 102 222 73 295 

u|fld0f If]q 81 13 94 17 4 21 13 3 16 34 13 48 145 32 178 

s0ff{nL 42 6 48 18 6 24 7 3 9 29 15 43 96 29 125 

;x/L If]q 23 5 28 13 3 16 4 2 6 18 11 29 58 21 79 

u|fld0f If]q 20 1 21 6 2 8 3 1 4 10 4 14 38 8 46 

;'b'/klZrd 108 40 149 19 8 26 4 3 7 39 17 56 170 68 238 

;x/L If]q 75 23 97 13 5 18 3 2 6 29 11 40 120 41 161 

u|fld0f If]q 34 17 51 6 2 8 1 0 1 9 6 16 50 26 77 

;|f]tM>dzlQm ;j]{If0f @)&% 
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cg';"rLM !@ 

cf}krfl/s tyf cgf}krfl/s If]qdf k|b]zut tyf u|fdL0f tyf ;x/L If]qdf sfo{/t >lds  

-xhf/df_ 

 cf}krfl/s If]q cgf}krfl/s If]q hDdf 

 k'?if dlxnf hDdf k'?if dlxnf hDdf k'?if dlxnf hDdf 

g]kfn 1792 884 2 675 2 655 1756 4 411 4 446 2 640 7 086 

;x/L If]q 1416 730 2 146 1 627 1128 2 756 3 043 1858 4 901 

u|fld0f If]q 376 154 530 1028 628 1 655 1403 782 2 185 

k|b]z ! 303 141 444 463 301 764 766 442 1208 

;x/L If]q 212 105 317 263 189 452 475 294 769 

u|fld0f If]q 91 36 127 200 112 313 291 148 439 

dw]; 220 52 272 637 352 989 857 404 1261 

;x/L If]q 161 46 206 409 229 638 570 275 844 

u|fld0f If]q 60 6 66 227 124 351 287 130 417 

afudtL 653 374 1027 657 445 1102 1310 819 2 129 

;x/L If]q 598 347 945 462 322 785 1060 669 1 729 

u|fld0f If]q 55 27 82 195 123 318 250 150 400 

u08sL 143 97 240 197 169 366 340 266 606 

;x/L If]q 105 72 177 96 115 211 201 187 388 

u|fld0f If]q 38 26 63 101 54 155 139 79 218 

n'lDagL 277 132 410 418 311 729 695 443 1139 

;x/L If]q 201 100 301 221 161 382 422 261 683 

u|fld0f If]q 76 32 108 197 150 347 273 182 455 

s0ff{nL 88 44 131 96 61 157 184 105 288 

;x/L If]q 57 28 85 53 39 92 110 68 177 

u|fld0f If]q 31 15 46 43 21 65 74 37 111 

;'b'/klZrd 107 44 151 187 117 303 294 161 455 

;x/L If]q 83 32 115 123 73 195 205 105 310 

u|fld0f If]q 25 12 37 64 44 108 89 55 144 

;|f]tM>dzlQm ;j]{If0f @)&% 
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cg';"rLM !# 

cfly{s jif{ @)&&÷&* sf] kmfu'g d;fGt;Dddf u08sL k|b]z ;efn] lgdf{0f u/]sf d'Vo sfg"gx¿ 

!= k|b]z:t/sf s]xL ;fj{hlgs lnvt k|df0fLs/0f -sfo{ljlw_ P]g, @)&$ 

@= k|b]z cfly{s sfo{ljlw P]g, @)&$ 

#= k|b]z ;efsf kbflwsf/L tyf ;b:ox¿sf] kfl/>lds tyf ;'ljwf ;DaGwL P]g, 

@)&$ 

$= dGqLx¿sf] kfl/>lds tyf ;'ljwf ;DaGwL P]g, @)&$ 

%= :yfgLo txsf] ;ef ;~rfng P]g, @)&% 

^= s/ tyf u}/s/ /fh:j ;DaGwL P]g, @)&% 

&= k|b]z ljQ Joj:yfkg P]g, @)&% 

*= k|b]z cfsl:ds sf]if, @)&% 

(= vf]k ;]jf P]g, @)&% 

!)= k|b]z b'Uw ljsf; af]8{ P]g, @)&% 

!!= k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt ug]{_ P]g, @)&% 

!@= j/, lkkn, zdL / rf}tf/f] ;+/If0f P]g, @)&% 

!#= ;xsf/L P]g, @)&% 

!$= tfn ;+/If0f tyf ljsf; k|flws/0f P]g, @)&% 

!%= k|b]z cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)&% 

!^= u08sL k|b]z k|lzIf0f k|lti7fg P]g, @)&% 

!&= ;'tL{hGo kbfy{ -lgoGq0f / lgodg ug]{_ P]g, @)&^ 

!*= k|b]z ;jf/L tyf oftfoft Joj:yf P]g, @)&^ 

!(= u08sL ljZjljBfno P]g, @)&^ 

@)= k|b]z ;'zf;g P]g, @)&^ 

@!= u08sL k|b]z lj1fg tyf k|ljlw k|lti7fg P]g, @)&^ 

@@= k|b]z jftfj/0f ;+/If0f P]g, @)&^ 

 

@#= k|b]z nf]s;]jf cfof]usf kbflwsf/Lsf] kfl/>lds, ;]jfsf ;t{ / ;'ljwf ;DaGwL 

P]g, @)&^ 

@$= k|b]z ljsf; ;ldlt P]g, @)&& 

@%= k|b]z ;ef ;lrjfno P]g, @)&& 

@^= u08sL k|b]z k|x/L P]g, @)&& 

@&= u08sL k|b]z ljsf; k|flws/0f P]g, @)&& 

@*= k|b]z s[lif Joj;fo k|j4{g P]g, @)&& 

@(= k|b]z v]ns'b ljsf; P]g, @)&& 

#)= u08sL k|1f k|lti7fg P]g, @)&^ 

#!= ufpF;ef, gu/;ef, tyf lhNnf ;dGjo ;ldltsf ;b:on] kfpg] ;'ljwf ;DjGwL 

P]g, @)&^ 

#@= k|b]z  nf]s;]jf cfof]u P]g, @)&^ 

##= d'Vo GofolwjQmfsf] sfd stf{Jo / clwsf/ tyf ;]jfsf zt{ ;DjGwL P]g, 

@)&% 

#$= :yfgLo txsf] sfg"g lgdf{0f k|lqmof ;DjGwL P]g, @)&% 

#%= k|b]z s[lif Joj;fo k|j4{g P]g 

#^= cfly{s P]g, @)&%, @)&^, @)&&, @)&* 

#&= cfly{s ljlgof]hg P]g, @)&%, @)&^, @)&&, @)&* 

#*=  u08sL k|b]z k|fOe]6 kmd{ btf{ P]g  

#(=  kfl/>lds / ;'ljwf ;DjGwL s]xL k|b]z sfg"gnfO{ ;+zf]wg ug]{ P]g, @)&^ 

$)= k|b]z ;efsf kbflwsf/L tyf ;b:ox?sf] kfl/>lds / ;'ljwf ;DjGwL -klxnf] 

;+zf]wg_ P]g @)&* 

$!= s]xL k|b]z sfg"g ;+zf]wg ug]{ P]g @)&% 

 


