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मुख्यमन्त्त्री 

प्राक्कथन 
नेपाल अविले संघीयता कायाान्ियनको मित्त्िपूर्ा चरर्मा छ । संविधान बमोजजम तीन तिको ननिााचन पश् चात ्
तीनै तिका सरकारिरू राष्ट र ननमाार्मा अिोरात्र वियाजशल छन ्। संघीयताको प्रमखु विशषेताको रूपमा प्रदेश 
सरकारिरू आनथाक तथा सामाजजक विकासलाई गनत ददन र शासकीय प्रबन्धिरूलाई जनस्तरसम्म स्थावपत 
गना दत्तजचत्त भएर अजघ बढेका छन ्। 

विश् िको सिोच्च जशखर सगरमाथाको काख विमाल, पिाड र तराई तीन ैभौगोनलक अिस्थाको अनपुम संगम 
रिेको पूिी नेपालको १४ जजल्लाको साझा घर लघ-ुनेपाल िो प्रदेश नं. १ । लोकताजन्त्रक समाजिाद उन्मखु 
संिैधाननक व्यिस्था तथा “समदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली” को राजष्ट रय लक्ष्य िानसल गना यस प्रदेशले “स्िच्छ, 
सखुी र समनु् नत प्रदेश” दीघाकालीन सोचको आधार स्तम्भ तय गरेको छ । उक्त आधार स्तम्भलाई मूता रूप 
ददन िालै पूर्ा आिनधक योजना र मध्यमकालीन खचा संरचना तयार गरी स्रोत र साधनको उच्चतम उपयोग 
गदै योजनाबद्ध विकासको गनतमा अजघ बढेको छ । 

िालसम्म उपलब्ध तथ्याङ्कको आधारमा प्रदेशको आनथाक, सामाजजक, भौगोनलक, प्रशासननक र िातािरर् 
आददको बारेमा संजिप् त रूपमा प्रस्ततु गने उद्देश्यले यो प्रादेजशक पाश् िाजचत्र ( Profile ) तयार गररएको छ । 
प्रदेशको प्राथनमक तथा िते्रगत तथ्याङ्क अभािको बािजदू यथासम्भि आधारभतू सूचना समािशे गररएका  
छन ्। आगामी ददनमा सो विषयलाई अद्यािनधक गने, नयााँ सूचना थप गने र सूचनाको बिआुयानमकताको 
ओजलाई थप गविराइका साथ प्रस्ततु गररनछे । प्रस्ततु सूचनािरू प्रदेश सरकारका अनतररक्त संघीय सरकार, 

स्थानीय सरकार,ननजी िेत्र, विकासका साझेदारिरू र अन्य संघ संस्थाको लानग पनन उजत्तकै उपयोगी िनुेछ 
भन् ने विश् िास नलएका छौँ । त्यसैगरी यस दस्तािजेले व्यािसावयक, सामाजजक, सासं्कृनतक, ऐनतिानसक र 
िेत्रगत प्राजिक अनसुन्धानको लानग पनन आधारभतू सूचना प्रदान गने छ भन् ने आशा छ । 

यो प्रदेशको पाश् िाजचत्र (Profile) तयार गने िममा सियोग गनुािनु े विि िगा, संघ-संस्था र सरकारी 
कायाालयिरूलाई धन्यिाद ददन चािन्छु साथै यस कायामा अग्रर्ी भनूमका ननिााि गने प्रदेश योजना आयोगका 
पदानधकारी तथा राष्ट रसेिक कमाचारीिरूलाई धन्यिाद िापन गदाछु । 
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 उपाध्यक्ष 
प्रदशे्योजना्आयोग,्प्रदशे्नं.्१ 

 
भूचमका 

विकासका लानग तथ्याङ्कको आिश्यकता पदाछ । तथ्याङ्कलाई गजर्तीय जानकारीभन्दा मानथ तथ्यपरक सूचना मार्ा त 
समस्या र सम्भािनाको बिआुयानमक िान प्रदान गने स्रोतको रूपमा बझु्न सक्दा मात्र सटीक समाधान खोज्न 
सवकन्छ । यसैले तथ्याङ्कलाई  संख्यात्मक तलुनाभन्दा मानथ तथ्याङ्कीय-संस्कृनतको रूपमा विस्तार गनुा पने आिश्यकता 
छ । भखारै संघीयताको कायाान्ियनको चरर्मा पगुकेो िाम्रो देशमा तथ्याङ्कको आधारभनूम र त्यसलाई ननयनमत 
रूपमा पररमाजजात गने प्रर्ाली बननसकेको छैन । संविधानले स्थानीयदेजख केन्रसम्मको समन्िय सिकाया र सियोगी 
भनूमका खोजेको छ । स्थानीय ति जनताको दैननकीमा प्रत्यि जोनडएका छन ्। अबको संघीयतामा िरेक विषयको 
उठान भइुबाट िनु ुपछा र स्थानीय तिमा भइरिेका काम र त्यसको मीमांसाको आधारमा प्रादेजशक िुाँदै राजष्ट रय 
तथ्याङ्कीय िानको सङ्ग्ग्रिले प्रदान गने सूचनामा आधाररत राजष्ट रय नीनत र प्रविया स्थावपत िनु ुपछा । यस तर्ा  
िामी प्रारजम्भक चरर्मा छौँ । िामीसाँग सूचना िुाँदै नभएको चाविाँ िोइन । तर त्यसको विश् लेषर् गने मानि लगायत 
अन्य संशाधन नभएको अिस्था टड्कारो छ । वयनै विषय र पररजस्थनतलाई मनन गरी प्रदेश योजना आयोगले यो 
पाश् िाजचत्र तयार गरेको िो । उपलब्ध तथ्याङ्कीय सूचनालाई प्रादेजशक र स्थानीय तिका लानग उपयोगमा ल्याउन 
सवकने गरी यो पाश् िाजचत्र तयार गररएको छ। यस पाश् िाजचत्रमा सङ्ग्ग्रवित सूचनाको स्थानीयकरर् गरेर स्थानीय 
तिका सरकारले ननयनमत रूपमा त्यसलाई अद्यािनधक गने प्रर्ाली बसाल्न सके स्थानीय र प्रादेजशक िुाँदै राजष्ट रय 
सूचना प्रर्ालीको विकास गना मद्दत पगु्ने छ । 

नागररकलाई केन्र भागमा राखेर विकास र जीिनको अन्योन्याजित सम्बन्धलाई ख्याल गरेर प्रशस्त नमविनेतपूिाक 
यो पाश् िाजचत्र तयार गररएको छ । प्रदेशको विकासको जस्थनत, भौगोनलक सामाजजक अिस्था, राजनीनतक प्रशासननक 
विभाजन, प्राकृनतक र आधनुनक विकासजन्य स्रोत, उत्पादकत्ि र सम्भािनाको सन्देश यो अनभलेखले ददएको छ । 
प्रदेश योजना आयोग यो प्रवियालाई ननरन्तरता ददन र तथ्याङ्कको स्थानीयकरर् गदै ननरन्तर पररमाजान गने प्रविया 
स्थावपत गना कृतसंकजल्पत छ । 

पाश् िाजचत्र तयारीमा पूिााञ् चल विश् िविद्यालयका विििरू डा. रमेश बाब ुकाफ्ले, डा. कोमल प्रसाद दलुाल र डा. 
कृष्ट र् प्रसाद पाण् डेको तत्परता, योगदान र प्रदेश योजना आयोगका सदस्य माननीय पूर्ा कुमार लोक्सोमको भनूमका 
नेततृ्िदायी रह् यो । यस आयोगका पदानधकारी र कमाचारी साथीिरूले पनन प्रशस्त योगदान गनुा भएको छ । विद्वत 
िगाबाट यथोजचत मूल्याङ्कन िनुे अपेिा सवित सबैलाई धन्यिाद िापन गदाछु ।  
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1 खण्ड्एक्:् 

पररिय 

 पषृ्ट ठभनूम 

नेपालको संविधान लागू भएसाँगै देशमा संघीय संरचना अनरुूपको तीन तिको सरकार कायाान्ियनमा आएको 
छ । संविधानको अनसूुची ४ मा व्यिस्था भए बमोजजम पूिी नेपालका १४ िटा जजल्लािरू ताप्लेजङु, पााँचथर, 

इलाम, झापा, मोरङ, सनुसरी, धनकुटा, तेह्रथमु, संखिुासभा, भोजपरु, सोलखुमु्ब,ु ओखलढुङ्गा, खोटाङ र उदयपरु 
समेटेर प्रदेश नं. १ बनेको छ । यस प्रदेशको राजधानी बिृत ्विराट विकास िते्रको विराटनगर कायम भएको 
छ । राजनीनतक तथा आनथाक दृजष्ट टले यो प्रदेश नेपालका अग्रर्ी प्रदेशिरू मध्ये पदाछ । नेपालका तीनिटै 
भौगोनलक िेत्रिरू; विमाल, पिाड र तराई यस प्रदेशमा पदाछन ्। यो प्रदेश भौगोनलक, जातीय, भावषक, धानमाक, 

सांस्कृनतक, प्राकृनतक तथा िािापानी िरेक दृजष्ट टले अत्यन्तै विविधतापूर्ा रिेको छ । कृवष, उद्योग, जलस्रोत तथा 
पयाटन विकासको प्रचरु सम्भािना बोकेको यो प्रदेश समग्र नेपालकै औसत चररत्रले भररपूर्ा एक प्रारूप जस्तो 
बनेको छ । 

"समदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली" को राजष्ट रय लक्ष्यलाई आत्मसात ्गदै प्रदेश नं. १ ले "स्िच्छ, सखुी र समनु् नत 
प्रदेश" को सोच राखेको छ । यस सोचलाई साकार पाना योजनाबद्ध विकासको ननरन्तरता आिश्यक िनु्छ । 
प्रदेशले आफ्नो प्रथम आिनधक योजना तयार पारी सािाजननक समेत गररसकेको छ । यसमा “स्िच्छ, सखुी र 
समनु् नत प्रदेश” ननमाार्का लानग दीघाकालीन सोचका १२ िटा आधारस्तम्भिरू पविचान गररएको छ । यी 
आधारस्तम्भिरूसाँग सम्बद्ध ६६ िटा विनभन् न सूचकिरू समेत तय गररएको छ (पररजशष्ट ट तानलका १ मा 
िेनुािोस)्। प्रदेशको भौगोनलक विविधता, उपलब्ध प्राकृनतक स्रोत-साधनिरूको जस्थनत, यिााँ बसोबास गने 
जनसंख्याको जनसांजख्यक एिं विविध सामाजजक पििरू, प्रदेशको आनथाक जस्थनत, भौनतक विकासको जस्थनत तथा 
िातािरर्ीय जस्थनत आदद बारे तथ्य सवितको यथाथा जचत्र भएको खण्डमा प्रादेजशक तिमा लागू गररने विकास 
ननमाार्को योजना तजुामा तथा कायाान्ियनमा सिजता आउने कुरामा दईु मत िनु सक्दैन । यसै सन्दभालाई 
आत्मसात ् गरी प्रदेशमा उपलब्ध सीनमत स्रोत साधन उपयोग गरी यो प्रदेशको पाश् िाजचत्र तयार पाररएको  
छ । 

 उद्दशे्य  
यस प्रदेशको आनथाक, सामाजजक, पूिााधार, िातािरर्ीय तथा सशुासन लगायतका विषयिस्तिुरूको विनभन् न 
स्रोतिरूबाट प्रकाजशत तथ्याङ्किरू सङ्कलन तथा विश् लेषर् गरी एकीकृत िस्तजुस्थनत वििरर् तयार पानुा मखु्य 
उद्देश्य िो । यसका विजशष्ट ट उद्देश्यिरू ननम्न अनसुार रिेका छन ्: 

क) प्रदेशको आधारभतू सूचनािरूको एकीकृत िस्तजुस्थनत वििरर् तयार पानुा ।  

ख) नेपालको विनभन् न सूचकिरूको जस्थनतमा प्रदेशको जस्थनतको तलुनात्मक अिस्था प्रस्ततु गनुा ।  

ग) प्रदेश तथा स्थानीय तिका योजना, नीनत ननमाार् तथा कायािम तजुामा गनाका लानग आिश्यक आधारभतू 
सूचनािरू उपलब्ध गराउन ु। 
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 अध्ययन विनध 

यो प्रनतिदेन तयार पाना विनभन् न सरकारी कायाालय तथा अन्य विश् िसनीय स्रोतिरूबाट प्रकाजशत भएका 
तथ्याङ्कलाई प्रयोग गररएको छ । प्राप् त तथ्याङ्कलाई सम्भि भएसम्म प्रयोग गने, प्रनतशतमा लैजाने, अनपुात 
ननकाल्न े तथा अन्य गजर्तीय विनध अपनाउन े तथा विस्ताररत तथा चसु्त तानलकीकरर् गने तथा प्राप् त 
सूचकिरूलाई विनभन् न प्रकारका जचत्रको रूपमा प्रस्ततु गने गररएको छ । 

यसमा प्रयोग भएका तथ्याङ्कका मखु्य स्रोतिरूमा राजष्ट रय जनगर्ना २०११, नेपाल जीिनस्तर सिेिर् २०११ 
(NLSS 2011), नेपाल मानि विकास प्रनतिेदन २०१४ (NHDR 2014), नेपाल जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर् 
२०१६ (NDHS 2016), नेपाल िमशजक्त सिेिर् २०१७ (NLFS III), नेपालको िातािरर्ीय तथ्याङ्क २०१४ 
तथा २०१९ (ESN 2014 and 2019), विनभन् न संघीय मन्त्रालय तथा विभागिरू र प्रादेजशक मन्त्रालयबाट 
प्रकाजशत िावषाक प्रनतिदेन तथा अन्य प्रकाशनिरू िनु ्।  

तथ्याङ्कलाई तानलकीकरर् गदाा सम्भि भएसम्म जजल्ला तिमा तथ्याङ्क प्रस्ततु गने तथा उपलब्ध भएसम्म अन्य 
सामाजजक-आनथाक अिस्था समेत छुविने गरी प्रस्ततु गने प्रयास गररएको छ । तथावप, कनतपय विषयिस्तमुा 
खोजी गररएकै जस्तो तथ्याङ्क जजल्ला र प्रादेजशक स्तरमा समेत उपलब्ध िनु नसकेको अिस्था छ । 

 अध्ययनका सीमा 
यस प्रनतिदेनमा जनसंख्या सम्बन्धी सबैजसो तथ्याङ्किरू नेपालको राजष्ट रय जनगर्ना २०११ बाट नलइएको  
छ । केजन्रय तथ्याङ्क  विभागले जनगर्ना २०११ (वि.सं. २०६८) का तथ्याङ्किरूलाई MS Excel File मा 
राखी प्रकाजशत गरेका र्ाइलिरूका साथै पनछल्ला समयमा प्रादेजशक तिका प्रकाजशत सूचक भएका र्ाइलिरू  
समेतको प्रयोग गररएको छ । यस प्रनतिदेनमा प्रयोग गररएका तथ्याङ्कीय स्रोतबाट जनसंख्याका विविध सामाजजक 
पििरूमा २०११ देजख ितामानसम्म भएका पररितानलाई पूर्ा रूपमा नसमेटेको िनु सक्छ; तथावप, जनगर्ना 
सरि भरपदो र विस्ततृ िेत्र समेट्ने अको स्रोत नभएकोले यसको प्रयोग व्यापक रूपमा गररएको छ । त्यस्तै, 

कनतपय सिेिर् नमनुा छनोट गदाा नै प्रादेजशक ति सम्मको प्रनतनननधत्ि गने गरी नगररएका र कुनै राजष्ट रय 
सिेिर्ले प्रादेजशक तिसम्मका लानग मात्र प्रनतनननधत्ि िनुे गरी नमनुा छनौट गरेकोले सोिी अनरुूप त्यस्ता 
स्रोतका तथ्याङ्कको प्रस्तनुत गदाा प्रादेजशक तिमा मात्र देखाइएको छ । यो प्रनतिेदनले स्थानीय तिका तथ्याङ्क 
तथा सूचकिरूलाई समेटेको छैन । प्रनतिदेन तयार पादाा कनतपय मानिीय तथा प्राविनधक त्रवुटिरू िनु  
सक्छन ्। त्यस्ता त्रवुटिरू आगामी ददनिरूमा पनछल्ला तथ्याङ्क प्राप् त भएमा पररमाजजात प्रनतिदेन तयार पादाा 
सच्याइने छ ।
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2 खण्ड्दुई्:् 

प्रदशे्नं.्१्को्आधारभूत्भौचतक्तथा्भौगोचलक्अस्था 

 भौगोनलक अिजस्थनत, नसमाना तथा राजनीनतक र प्रशासननक विभाजन  
2.1.1 भौगोनलक अिजस्थनत 

नेपालको पूिा िेत्रमा अिजस्थत प्रदेश नं. १ को कुल िेत्रर्ल २५,९०५ िगा वकलोनमटर रिेको छ । यस 
प्रदेशको पूिामा भारतको पजश् चम बङ्गाल प्रदेश, पूिा-उत्तरमा भारतको नसजक् कम प्रदेश, पूिा-दजिर् तथा दजिर्मा 
भारतको वििार प्रदेश, पजश् चम-दजिर्मा नेपालको प्रदेश नं. २, पजश् चम तथा पजश् चम-उत्तरमा नेपालको बागमती 
प्रदेश र उत्तरमा चीनको स्िशानसत िेत्र नतब्बत पदाछ । 

यस प्रदेश अन्तगात झापा, मोरङ, सनुसरी, ताप्लेजङु, पााँचथर, इलाम, तेह्रथमु, धनकुटा, संखिुासभा, भोजपरु, सोलखुमु्ब,ु 

खोटाङ, ओखलढुङ्गा र उदयपरु गरी कुल १४ िटा जजल्लािरू रिेका छन ्। भौगोनलक रूपले यो प्रदेश विमाल, 

पिाड, नभत्री मधेश र तराई नमलेर बनेको छ । यो प्रदेशमा नेपालको सबैभन्दा िोचो भ-ूभाग समनु्री सतिबाट 
५८ नमटरको उचाइमा रिेको केचना-किलदेजख ८,८४८ नमटर उचाइ रिेको विश्वको सिोच्च जशखर सगरमाथा 
रिेको छ । 

प्रदेश नं. १ का १४ जजल्ला मध्ये विमाली तीन जजल्लािरू सोलखुमु्ब,ु संखिुासभा र ताप्लेजङुको जम्मा िेत्रर्ल 
१,०४३८ ि. वक.नम. रिेको छ, भन ेओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपरु, तेह्रथमु, पााँचथर, धनकुटा र इलाम गरी सात 
पिाडी जजल्लािरूको जम्मा िेत्रर्ल ८,६८६ ि. वक.नम. रिेको छ । त्यसैगरी नभत्री मधेशमा रिेको उदयपरु 
जजल्लाको िेत्रर्ल २,०६३ ि. वक.नम. छ भने बााँकी तीन तराईका जजल्लािरू झापा, मोरङ र सनुसरीको 
जम्मा िेत्रर्ल ४,७१८ ि. वक.नम. रिेको छ । 

तानलका 2.1 प्रदेश नं. १ को जजल्लागत िते्रर्ल 

ि.सं. जजल्ला िते्रर्ल (ि. वक.नम.) 
१ सोलखुमु्ब ु ३,३१२ 

२ संखिुासभा ३,४८० 

३ ताप्लेजङु ३,६४६ 

४ ओखलढुङ्गा १,०७४ 

५ खोटाङ १,५९१ 

६ भोजपरु १,५०७ 

७ तेह्रथमु ६७९ 

८ पााँचथर १,२४१ 

९ धनकुटा ८९१ 

१० इलाम १,७०३ 

११ उदयपरु २,०६३ 

१२ सनुसरी १,२५७ 

१३ मोरङ १,८५५ 

१४ झापा १,६०६ 

जम्मा िते्रर्ल २५,९०५ 
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प्रदेश नं. १ को कुल भ-ूभाग मध्य े विमाली िेत्रले ४०.२९ प्रनतशत, पिाडी िेत्रले ३३.३५ प्रनतशत, नभत्री 
मधेसले ७.९६ प्रनतशत र तराईले १८.२१ प्रनतशत ओगटेको छ । 

तानलका 2.2 प्रदेश नं. १ को भौगोनलक िते्रगत िते्रर्ल 

ि.सं. भौगोनलक िते्र िते्रर्ल  (ि. वक.नम.) प्रनतशत 

1 विमाल 10,438 40.29 

2 पिाड 8,686 33.53 

3 नभत्री मधेस 2,063 7.96 

4 तराई 4,718 18.21 

जम्मा िते्रर्ल 25,905 100 

2.1.2 राजनीनतक र प्रशासननक विभाजन 
नेपालको संविधान २०७२ अनसुार यस प्रदेशको प्रशासननक विभाजन तानलका २.१ मा देखाइएको छ । यस 
प्रदेशमा जम्मा १३७  िटा स्थानीय तििरू रिेका छन,् जसमध्ये १ मिानगरपानलका (विराटनगर), २ उप-
मिानगरपानलका (धरान र इटिरी) लगायत ४६ नगरपानलका र ८८ गाउाँपानलका रिेका छन ्। नेपालको 
कुल स्थानीय तिमध्य ेप्रदेश नं. १ मा १८ प्रनतशत स्थानीय ति र १७ प्रनतशत िडा रिेका छन ्। स्थानीय 
तिको नामािली पररजशष्ट ट तानलकामा देखाइएको छ । 

तानलका 2.3 प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा भएका स्थानीय तिको वििरर् 

जजल्ला 
स्थानीय तिको संख्या जम्मा स्थानीय 

तिको संख्या 
जम्मा िडाको संख्या 

गा.पा. न.पा. उ.म.न.पा. म.न.पा. 

ताप्लेजङु ८ १   ९ ६१ 

पााँचथर ७  १   ८  ६० 

इलाम ६ ४   १० ८१ 

झापा ७ ८   १५ १३१ 

मोरङ ८ ८  १ १७ १५९ 

सनुसरी ६ ४ २  १२ १२४ 

धनकुटा ४ ३   ७ ६० 

तेह्रथमु  ४ २   ६ ४३ 

संखिुासभा  ५ ५   १० ७६ 

भोजपरु ७ २   ९ ८१ 

सोलखुमु्ब ु ७ १   ८ ५२ 

ओखलढुङ्गा  ७ १   ८ ७५ 

खोटाङ ८ २   १० ७९ 

उदयपरु ४ ४   ८ ७५ 

प्रदेश नं. १ ८८  ४६ २ १ १३७  ११५७ 

नेपाल ४६० २७६ ११ ६ ७५३ ६७४३ 

प्रदेश नं. १ को अंश (%) १८.९ १६.७ १८.२ १६.७ १८.२  १७.२ 

स्रोत: संघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, २०१७, गाउाँपानलका तथा नगरपानलकाको संजिप् त पररचय पजुस्तका २०७४ 
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त्यस्तै, यो प्रदेशलाई ननिााचन प्रयोजनको लानग प्रनतनननध सभातर्ा  २८ िते्रमा तथा प्रदेश सभातर्ा  ५६ िेत्रमा 
विभाजन गररएको छ । जजल्ला तिमा रिेको प्रनतनननध सभा तथा प्रदेश सभाको नसट संख्या तानलका २.४ मा 
देखाइएको छ । प्रनतनननध सभामा भएको कुल नसट संख्यामा यो प्रदेशको विस्सा १७ प्रनतशत िनु आउाँछ । 
यस प्रदेशको प्रदेश सभामा प्रत्यि तथा समानपुानतक तर्ा बाट गरी जम्मा ९३ जना सदस्य रिने व्यिस्था छ। 

तानलका 2.4 प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा रिेका ननिााचन िते्रको वििरर् 

जजल्ला 
ननिााचन िते्र संख्या 

प्रनतनननध सभा प्रदेश सभा 
ताप्लेजङु १ २ 

पााँचथर १ २ 

इलाम २ ४ 

झापा ५ १० 

मोरङ ६ १२ 

सनुसरी ४ ८ 

धनकुटा १ २ 

तेह्रथमु  १ २ 

संखिुासभा  १ २ 

भोजपरु १ २ 

सोलखुमु्ब ु १ २ 

ओखलढुङ्गा  १ २ 

खोटाङ १ २ 

उदयपरु २ ४ 

प्रदेश नं. १ २८ ५६ 

नेपाल १६५ ३३० 

स्रोत: संघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, २०१७, गाउाँपानलका तथा नगरपानलकाको संजिप् त पररचय पजुस्तका २०७४ 

प्रदेश नं. १ मा रिेका जम्मा ५६ ननिााचन िेत्रिरू मध्ये विमाली िेत्रमा ६ िटा, पिाडी िेत्रमा २० िटा 
तथा तराई िेत्रमा सबैभन्दा बढी ३० िटा िेत्रिरू रिेका छन ्। 

जचत्र 2.1 भौगोनलक िते्र अनसुार प्रदेश सभा ननिााचन िते्र वितरर् 

 

६

२०
३०

विमाल 
पिाड
तराई 
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नयााँ संविधान लागू भए पश् चात ्संघीय संरचना बमोजजम प्रथम पटक भएको प्रदेश सभा सदस्यको ननिााचन 
२०७४ साल मजङ्ग्सर १० र २१ गते गरी दईु चरर्मा सम्पन् न भयो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा 
१६३ बमोजजम २०७४ साल माघ ३ गते यो प्रदेशको पविलो प्रदेश प्रमखुको रूपमा प्रा. डा. गोविन्द बिादरु 
तमु्बािाङको ननयजुक्त भयो । प्रदेश प्रमखुको ननयजुक्त पश् चात ्२०७४ साल माघ २२ गते प्रदेश सभाको प्रथम 
बैठक बस्यो ।  

त्यसैगरी संविधानको धारा १६८ बमोजजम २०७४ साल र्ागनु २ गते यस प्रदेशमा प्रथम पटक प्रादेजशक 
सरकारको गठन भएको िो, जसअनसुार, प्रदेश सरकारको काया विभाजन ननम्न बमोजजम रिेको छ: 

तानलका 2.5 प्रदेश नं. १ को ितामान मजन्त्रपररषद् 
नस.नं. नाम पद मन्त्रालय 

१ मा. शेरधन राई   मखु्यमन्त्री  मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषदको कायाालय 
मा. शेरधन राई  मन्त्री भनूम व्यिस्था, कृवष तथा सिकारी मन्त्रालय  
मा. शेरधन राई  मन्त्री भौनतक पूिााधार विकास मन्त्रालय  

२ मा. विक्मत कुमार काकी  मन्त्री आन्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय  
३ मा. इन्र बिादरु आङ्ग्बो  मन्त्री आनथाक मानमला तथा योजना मन्त्रालय 
४ मा. जीिन जघनमरे  मन्त्री सामाजजक विकास मन्त्रालय  
५ मा. जगदीश प्रसाद कुनसयैत  मन्त्री उद्योग, पयाटन, िन तथा िातािरर् मन्त्रालय  

प्रदेश नं. १ को सरकार २०७६ माघ ५ गते देिाय बमोजजम विस्तार भएको छ । 

नाम पद मन्त्रालय 

मा. राम बिादरु मगर राज्यमन्त्री भनूम व्यिस्था तथा कृवष सिकारी मन्त्रालय 
मा. अजम्बर बाब ुगरुुङ राज्यमन्त्री भौनतक पूिााधार विकास मन्त्रालय 
मा. जसमाया गजमेर राज्यमन्त्री सामाजजक विकास मन्त्रालय 
मा. विजय कुमार विश् िास राज्यमन्त्री उद्योग, पयाटन, िन तथा िातािरर् मन्त्रालय 

त्यसैगरी २०७४ साल र्ागनु २५ गते प्रदेशमा मखु्य न्यायानधिक्ताको रूपमा चडुामजर् आचायाको ननयजुक्त 
भयो । प्रदेश सभामा विनभन् न ७ िटा सनमनतिरू रिने व्यिस्था बमोजजम  ननम्न माननीय सदस्यिरूको 
सभापनतत्िमा सनमनतिरू गठन भई काया भइरिेको छ । 

तानलका 2.6 प्रदेश सभा सनमनत तथा सभापनतिरूको नामािली 
नाम पद प्रदेश सभा सनमनत 

मा. इन्रमजर् पराजलुी  सभापनत न्याय, प्रशासन तथा विधायन सनमनत  
मा. अजुान राई  सभापनत सशुासन तथा योजना सनमनत  
मा. मोिन कुमार खड्का  सभापनत अथा सनमनत 
मा. जशि नारायर् गनगाई सभापनत सािाजननक लेखा सनमनत  
मा. सररता थापा  सभापनत सामाजजक विकास सनमनत  
मा. सीता थेि े सभापनत उद्योग, पयाटन तथा िातािरर् सनमनत  
मा. सिाध्िज सााँिा नलम्ब ु सभापनत प्राकृनतक स्रोत तथा पूिााधार विकास सनमनत  
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प्रदेश नं. १ को पविलो प्रदेश प्रमखु प्रा.डा. गोविन्द बिादरु तमु्बािाङ २०७६ साल कानताक १७ मा पदमकु्त 
भई २०७६ साल कानताक १९ गते ितामान माननीय प्रदेश प्रमखु सोमनाथ अनधकारी “प्यासी” को ननयजुक्त 
भएको िो । प्रदेश सभामा रिेका प्रदेश सभा सदस्यिरूको नामािली पररजशष्ट ट तानलकामा समािेश गररएको 
छ । 

२०७५ साल कानताक १४ गतेको प्रदेश सरकारको ननर्ायानसुार प्रदेश योजना आयोगको गठन भएको छ । 
आयोगमा मखु्यमन्त्री अध्यि, एक जना उपाध्यि, चार जना सदस्य र एक जना नेपाल सरकारको राजपत्रावङ्कत 
प्रथम िेर्ी सदस्य-सजचि रिने व्यिस्था छ ।  

नाम पद 
मा. शेरधन राई अध्यि 
मा. सबुोधराज प्याकुरेल उपाध्यि 
मा. पूर्ा कुमार लोक्सोम सदस्य 
मा. नमना भण्डारी सदस्य 
प्रमखु सजचि, प्रदेश सरकार पदेन सदस्य 
सजचि, आनथाक मानमला तथा योजना मन्त्रालय पदेन सदस्य 
सजचि, प्रदेश योजना आयोग सदस्य-सजचि 

प्रदेश योजना आयोगले गठन पश् चात ्प्रदेश नं. १ को प्रथम आिनधक योजनाको आधार-पत्र, प्रथम आिनधक 
योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) तथा मध्यमकालीन खचा संरचना (२०७६/७७- २०७८/७९) तयार 
गरी सािाजननक गरेको छ भने प्रदेशको पाश् िाजचत्र ननमाार्को काया सम्पन् न भइसकेको छ । 

 भ-ूउपयोग 

केजन्रय तथ्याङ्क विभागले २०१४ मा प्रकाशन गरेको िातािरर्ीय तथ्याङ्कको आधारमा प्रदेश नं. १ का 
जजल्लािरूको भ-ूउपयोगको जस्थनतलाई तानलका २.३ मा प्रस्ततु गररएको छ । नेपालमा खेतीपाती तथा 
चररचरनको लानग प्रयोग भएको जम्मा जनमनमध्य ेएक चौथाइ जनमन प्रदेश नं. १ मा पदाछ । प्रदेश नं. १ 
का जजल्लािरूमध्ये तराई िेत्रका जजल्लािरू झापा (१,४१,७९५ िे.), मोरङ (१,२६,९५५ िे.) र सनुसरी 
(९१,७९९ िे.) मा खेतीपाती तथा चररचरनका लानग प्रयोग भएको जनमनको िेत्रर्ल सबैभन्दा बढी छ । 
यस प्रदेशमा नेपालको जम्मा जङ्गलले ढाकेको जनमनको १५.६ प्रनतशत, विउाँले ढाकेको जनमनको ७.६ प्रनतशत 
र बााँझो जनमनको ९.२ प्रनतशत भ-ूभाग पदाछ । यस प्रदेशमा रिेको कुल बााँझो जनमन १,५४,८१९ िे. मध्य े
तीन विमाली तथा पिाडी जजल्लािरू-सोलखुमु्ब ु(३८.५%)  ताप्लेजङु (२४.४%) र संखिुासभा (१५.३%) मा  
सबैभन्दा बढी बााँझो जनमन रिेको छ ।  
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तानलका 2.7 प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा भ-ूउपयोगको जस्थनत (िेक्टरमा) 

जजल्ला 
जङ्गलले ढाकेको 

िते्र 

झाडी तथा 
बटु्यानले ढाकेको 

िते्र 

खेतीपाती तथा 
चररचरन 

पानीका 
स्रोतिरू 

बााँझो जनमन 
विउाँले ढाकेको 

िते्र 
अन्य जम्मा 

ताप्लेजङु १,१२,२५६ ५६,३६२ ७०,९४६ ४०५ ३७,७५७ ६०,११५ २७,४९६ ३,६५,३३७ 

पााँचथर ५३,१८२ १४,३६९ ५४,०७८ १८१ ३२६ २९ ० १,२२,१६५ 

इलाम ७२,२१४ ३१,६४९ ६४,५९५ २३६ २,८७३ ० ० १,७१,५६७ 

झापा १३,२३९ १,८६३ १,४१,७९५ ७७८ ६,५१७ ० ० १,६४,१९२ 

मोरङ ४३,८१४ ६,०४० १,२६,९५५ १,३७४ ४,९९६ ० ० १,८३,१७९ 

सनुसरी २१,३०४ १,५०८ ९१,७९९ ६,२६२ ६,८६१ ० ० १,२७,७३४ 

धनकुटा २६,३२४ १४,५९८ ४७,३५० ५४९ ९८२ ० ० ८९,८०३ 

तेह्रथमु  २०,०३३ *१२,४८९ ३४,९१७ १२९ ४९४ ० ० ६८,०६२ 

संखिुासभा  १,५९,८७२ ४८,४७६ ७१,३३५ ९७५ २३,७२३ ४०,८२५ ० ३,४५,२०६ 

भोजपरु ६१,४४८ २२,२०७ ६६,५२५ ५५२ १,२८४ ० ० १,५२,०१६ 

सोलखुमु्ब ु ८६,००२ ४९,६२८ ६७,४२४ ५७१ ५९,६७० ५०,०३७ १९,५०९ ३,३२,८४१ 

ओखलढुङ्गा  ३२,३६३ १५,५९२ ५८,८५८ ३५२ ७२९ ० ० १,०७,८९४ 

खोटाङ ६१,०३९ २२,५७१ ७४,३२८ ९३१ २,०२० ० ० १,६०,८८९ 

उदयपरु १,०९,४०४ १५,७६६ ७०,००५ १,१५० ६,५८७ ० ० २,०२,९१२ 

प्रदेश नं. १ ८,७२,४९४ ३,१३,११८ १०,४०,९१० १४,४४५ १,५४,८१९ १,५१,००६ ४७,००५ २५,९३,७९७ 

नेपाल ५५,९९,७६० १२,८३,२३१ ४०,६१,६३१ ६४,६६४ १,६८३,४९३ १,९७४,००३ १,०८,३७७ १,४७,७५,१५९ 

प्रदेश नं. १ को 
अंश (%) 

१५.६ २४.४ २५.६ २२.३ ९.२ ७.६ ४३.४ १७.६ 

स्रोत: National Sample Census of Agriculture, 2011 
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 जलिाय ु

यो प्रदेश भौगोनलक रूपमा तराई, पिाड र विमाल नमलेर बनेको िुाँदा यिााँको जलिाय ुपनन एकै वकनसमको नभई 
विनभन् न प्रकृनतको रिेको छ । नेपालमा विद्यमान ५ प्रकारको िािापानी (उष्टर् मनसनुी, न्यानो समशीतोष्टर्, 

ठन्डा समशीतोष्टर्, लेकाली र विमाली) भएका िेत्रिरूमध्ये सबै प्रकारको िािापानी प्रदेश नं. १ मा पाइन्छ । 
तराई तथा जशिानलक, मध्य तथा उच्च पिाडी र विमाली िेत्रमा औसत तापिम िमशः २०-२५ नड.से., १०-
२० नड.से. र ३ नड.से. भन्दा कम देजख १० नड.से. सम्म रिन्छ । वयनै िेत्रिरूमा िावषाक िषाा िमशः 
११०-३०० से.नम., २७.५-२३० से.नम. र १५-२० से.नम. िनुे गदाछ । 

प्रदेश नं. १ का विनभन् न जजल्लािरू जस्थत केिी मखु्य मापन केन्रिरूमा रेकडा गररएको औसत तापमान तथा 
िषााको वििरर् तानलका २.६ मा प्रस्ततु गररएको छ । केजन्रय तथ्याङ्क विभाग २०१९  को तथ्याङ्क अनसुार, 

सन ्२०१७ मा न्यूनतम तापिम मध्ये सबैभन्दा बढी धरानमा (२०.६ नड.से.) तथा सबैभन्दा कम ताप्लेजङु 
(१२.६ नड.से.) रेकडा भएको नथयो । त्यसैगरी, अनधकतम तापिम मध्ये सबैभन्दा धेरै चतरा (३१.७ नड.से.) 
र सबैभन्दा कम पाख्रीबास (२१.५ नड.से.) मापन गररएको नथयो । िषााको मापनतर्ा  सबैभन्दा कम औसत 
िावषाक िषाा तेह्रथमुमा तथा सबैभन्दा बढी झापाको केचनामा रेकडा गररएको नथयो । 

तानलका 2.8 प्रदेश नं. १ का विनभन् न स्थानमा मापन गररएको औसत तापिम तथा िषााको वििरर्, 

२०१७ 

मापन केन्र जजल्ला 
औसत तापिम (नड.से.) िषाा (नम.नम.) 

िावषाक औसत) न्यूनतम अनधकतम औसत 

ताप्लेजङु ताप्लेजङु १२.७ २२.९ १७.८  

वर्ददम  पााँचथर    १,१६१.८ 

इलाम टी स्टेट  इलाम    १,१०१.३ 

केचना  झापा १९.५ ३०.८ २५.१ २,६८८.४ 

विराटनगर मोरङ १९.९ ३१.०  २५.४ १,०३८.२ 

चतरा सनुसरी १९.०  ३१.७ २५.३ १,५६४.७ 

धरान  सनुसरी २०.६ ३०.५ २५.६ २,२१५.७ 

धनकुटा धनकुटा १५.६ २४.५ २०.५ ९३६.५ 

पाख्रीबास धनकुटा १२.९ २१.५ १७.२ १,४०४.७ 

लेगिुाघाट  धनकुटा    ९३६.४ 

तेह्रथमु  तेह्रथमु     ८७६.१ 

खााँदबारी  संखिुासभा १६.५ २४.९ २०.७ १,३९३.६ 

चैनपरु संखिुासभा १५.४ २५.८ २०.६ १,१४२.५ 

चेपिुा  संखिुासभा    २,७५८.३ 

ओखलढुङ्गा ओखलढुङ्गा १३.१ २२.८ १८.०  १,५७९.६ 

ददके्तल खोटाङ १४.२ २३.०  १८.६ १,५०९.८ 

खोटाङ  खोटाङ     ९४१.८ 

उदयपरु गढी  उदयपरु    १,६२७.८ 

स्रोत: केजन्रय तथ्याङ्क विभाग २०१९, Environmental Statistics of Nepal 2019 
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 जलस्रोत, िन जङ्गल तथा अन्य प्राकृनतक स्रोत साधन 
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो नदी कोशी यस प्रदेशमा रिेको छ । यसका ७ िटा सिायक नदीिरूमध्ये अरुर्, 

तमोर, दधुकोशी, नलख ुर सनुकोशी यो प्रदेश भएर बगेका छन ्। अरुर् र तमोरको मिुान नतब्बतमा पदाछ । 
उच्च विमाली िेत्रको विमनदीको विउाँ पजग्लएर बग्न ेयी नदीिरूमा िषा भरी नै ठूलो मात्रामा पानी बग्दछ भन े
िषाा याममा आ-आफ्नो नदी िेत्रका स-साना खोलािरूबाट पनन पानी थवपई यस्ता नदीमा पानीको बिाब उच्च 
रिने गदाछ । यस प्रदेश िेत्रका मिाभारत पिाडबाट उद् गम भएर बग्ने अन्य नदीिरूमा मचेी, कन्काई र 
नत्रयगुा मखु्य रिेका छन ्। यी नदीिरूमा सकु्खा याममा समेत पनन केिी मात्रामा पानी बग्दछ । त्यस्तै चरेु 
पिाडबाट उद् गम भइ बग्ने नदी/खोलािरूमा विररङ, कमल, रतिुा, मािा, बिािा, जचसाङ, लोिन्रा, बढुी, सनुसरी 
आदद मखु्य िनु ्। यस्ता नदी/खोलािरूमा सकु्खा याममा पानी अत्यन्त कम िा शून्य िनु्छ भने िषाा याममा 
ठूलो बाढी आउने गदाछ । 

प्रदेश नं. १ मा प्रशस्त मात्रामा िन जङ्गलले ढाकेको िेत्र रिेको छ । तराई िेत्रको प्रनसद्ध चारकोशे झाडी 
यो प्रदेशमा पदाछ । त्यस्तै मध्य तथा उच्च पिाडी िेत्रमा पनन िन िेत्र उल्लेखनीय मात्रामा रिेको छ । 
प्रदेशको विनभन् न जजल्लामा  रिेको िन िेत्रको जस्थनत तानलका २.७ मा देखाइएको छ । िन तथा भ-ूसंरिर् 
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनसुार यो प्रदेशमा कुल ४३.३ प्रनतशत भ-ूभाग िन िेत्रले ढाकेको छ, जनु नेपालको 
कुल िनले ढाकेको िेत्र (४४.७%) कै िारािारी िो । जजल्लागत तिमा िेदाा, उदयपरुमा सबैभन्दा बढी िन 
िेत्र (६५%) र झापामा सबैभन्दा कम (११%) िन िेत्र रिेको छ । 

तानलका 2.9 प्रदेश नं. १ अन्तगातका जजल्लािरूमा िन िते्रले ढाकेको िते्र 

जजल्ला बनले ढाकेको िते्र (%) जजल्ला बनले ढाकेको िते्र (%) 
ताप्लेजङु ४३.१ तेह्रथमु  ४९.१ 
पााँचथर ५७.७ संखिुासभा  ५५.० 
इलाम ५५.७ भोजपरु ४८.१ 
झापा ११.० सोलखुमु्ब ु ३२.९ 
मोरङ २४.३ ओखलढुङ्गा  ४८.८ 
सनुसरी १९.३ खोटाङ ४६.९ 
धनकुटा ४१.० उदयपरु ६५.० 
प्रदेश नं. १ ४३.३  
नेपाल ४४.७ 

स्रोत: िन तथा भ-ूसंरिर् मन्त्रालय, िन अनसुन्धान तथा सिे विभाग 

नेपाल विश् िमै अग्ला विमजशखरिरूका लानग प्रनसद्ध छ र यस्ता विमजशखरिरू देशका प्रमखु प्राकृनतक स्रोतिरूमध्य े

पदाछन ्। विश् िका ८,००० नम. भन्दा अग्ला जशखरिरूमध्य े९ िटा नेपालमै छन ्र ती मध्ये सिोच्च जशखर सगरमाथा 
सवित ६ िटा यस प्रदेशमा पदाछन ्। तानलका २.८ मा प्रदेश नं. १ मा रिेका ८,००० नम. भन्दा अग्ला विमजशखरिरूको 
वििरर् प्रस्ततु गररएको  छ । यसका अलािा कुम्भकर्ा (७,७१० नम.), नपु्से (७,८६१ नम.), आमादब्लम (६,८१२ 
नम.) जस्ता अन्य प्रनसद्ध जशखरिरू पनन यस प्रदेशमा पदाछन ्। 
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तानलका 2.10 प्रदेश नं. १ मा अिजस्थत ८,००० नम. भन्दा अग्ला जशखर 
विमाल जजल्ला उचाइ 

सगरमाथा सोलखुमु्ब ु ८,८४८ 

कञ् चनजङ्घा ताप्लेजङु ८,५८६ 

ल्िोत्से सोलखुमु्ब ु ८,५१६ 

यलङुकाङ ताप्लेजङु ८,५०५ 

मकाल ु संखिुासभा ८,४६३ 

चोय ु सोलखुमु्ब ु ८,२०१ 

स्रोत: केजन्रय तथ्याङ्क विभाग २०१९, Environmental Statistics of Nepal, 2019 

अन्य प्राकृनतक स्रोतिरूमध्य,े नेपालमा रिेका राजष्ट रय ननकुञ् ज, िन्यजन्त ुआरि तथा संरजित िेत्रिरू पदाछन ्। यस्ता 
िेत्रिरूमध्य ेप्रदेश नं. १ मा उच्च विमाली िते्रमा सगरमाथा राजष्ट रय ननकुञ् ज र मकाल ुिरुर् राजष्ट रय ननकुञ् ज तथा 
कन्चनजङ्घा संरिर् िेत्र रिेका छन ्भने तराई िेत्रमा कोशी टप्प ुिन्य जन्त ुआरि रिेको छ । प्रदेश नं. १ को 
सबैभन्दा धेरै िेत्रर्ल ओगट्न ेसंरजित िते्र कञ् चनजङ्घा संरिर् िेत्र िो जसले २,०३५ ि.वक.नम. िते्रर्ल ओगटेको 
छ । त्यस्तै, सगरमाथा राजष्ट रय ननकुञ् ज र मकाल ुिरुर् राजष्ट रय ननकुञ् जले िमशः १,१४८ वि. वक.नम र १,५०० 

ि. वक.नम. िते्रर्ल ओगटेका छन ्।  

कोशी टप्प ुिेत्र नेपालको पविलो रामसार िेत्रमा सूचीकृत भएको िेत्र पनन िो र यसले १७५ ि.वक.नम. िेत्रर्ल 

ओगटेको छ । त्यस्तै, सगरमाथा राजष्ट रय ननकुञ् जको गोक्यो ताल पनन रामसार िेत्रमा सूचीकृत भएको छ । इलामको 
माईपोखरी िेत्र (१.५ िे. २१०० नम. उचाइ) पिाडी िेत्रमा पने प्रदेश नं. १ को रामसार िेत्र िो । 

तानलका 2.11 प्रदेश नं. १ मा पने राजष्ट रय ननकुञ् ज, िन्य जन्त ुआरि तथा संरजित िते्र 

ननकुञ् ज तथा आरि स्थापना (वि.सं.) 
िते्रर्ल 

(ि.वक.नम.) 
अिजस्थत जजल्ला 

सगरमाथा राजष्ट रय ननकुञ् ज  २०३३ १,१४८ सोलखुमु्ब ु
मकाल ुिरुर् राजष्ट रय ननकुञ् ज  २०४९ १,५०० सोलखुमु्ब ुर संखिुासभा 
कोशी टप्प ुिन्य जन्त ुआरि  २०३२ १७५ सनुसरी, सप् तरी र उदयपरु 
कञ् चनजङ्घा संरिर् िेत्र २०५४ २,०३५ ताप्लेजङु 

स्रोत: के. त. वि. २०१९, Environmental Statistics of Nepal, 2019 

नेपालको भौगोनलक विविधता अनसुार साना देजख ठूला सम्म धेरै संख्यामा ताल तलैयािरू रिेका छन ्। प्रदेश नं. १ मा 
पनन ताल तलैया तथा पोखरीिरूको संख्या उल्लेखनीय रिेको छ जसको वििरर् तानलका २.१२ मा देखाइएको  
छ । प्रदेश नं. १ मा जम्मा १,३५३ ताल तलैयािरू रिेका छन ्जनु नेपालका जम्मा ताल तलैयािरूको एक चौथाइ 

िनु आउाँछ । विमतालिरू धेरै संख्यामा रिेको कारर्ले विमाली जजल्लािरूमा ताल तलैयािरूको संख्या धेरै रिेको  
छ । ताप्लेजङुमा रिेका जम्मा ३८० ताल तलैयािरू मध्ये ३७८ िटा ३,००० नम. भन्दा बढी उचाइमा रिेका  
छन ्। त्यस्तै अिस्था संखिुासभा र सोलखुमु्ब ुजजल्लामा पनन छ ।   
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तानलका 2.12 प्रदेश नं. १ मा पने ताल तलैया तथा पोखरीको संख्या 

जजल्ला 
ताल तलैयाको 

संख्या 
५०० नम. भन्दा कम 

उचाइमा रिेका 
५००-२,९९९ नम. 

नबचको उचाइमा रिेका 
३,००० नम. भन्दा 
मानथ उचाइमा रिेका 

ताप्लेजङु ३८० ० २ ३७८ 

पााँचथर १७ ० १० ७ 

इलाम ३० १४ १५ १ 

झापा १३६ १३६ ० ० 

मोरङ १८४ १८३ १ ० 

सनुसरी ६९ ६९ ० ० 

धनकुटा ४ ० ४ ० 

तेह्रथमु  ४ ० ४ ० 

संखिुासभा  १५९ ० ७ १५२ 

भोजपरु ७ ० ६ १ 

सोलखुमु्ब ु ३३९ ० २ ३३७ 

ओखलढुङ्गा  ० ० ० ० 

खोटाङ १० ० ९ १ 

उदयपरु १४ ८ ६ ० 

प्रदेश नं. १ १,३५३ ४१० ६६ ८७७ 

नेपाल ५,३५८ २,७१३ ४१९ २,२२६ 

प्रदेश नं. १ को अंश 

(%) २५.३ १५.१ १५.८ ३९.४ 

स्रोत: केजन्रय तथ्याङ्क विभाग २०१९, Environmental Statistics of Nepal 2019 

नेपालको उच्च विमाली िेत्रमा रिेका विमतालिरू मध्ये धेरै जोजखमयकु्त पनन रिेका छन ्। प्रदेश नं. १ मा पनन धेरै 

विमतालिरू जोजखमको अिस्थामा रिेका छन ्। यस प्रदेशमा १५ िटा विमतालिरूलाई जोजखमयकु्तको सूचीमा 
राजखएको छ । यस मध्य ेसोलखुमु्बमुा सबैभन्दा धेरै १२ िटा, ताप्लेजङुमा २ िटा र संखिुासभामा १ िटा रिेका  
छन ्। 

जचत्र 2.2 प्रदेश नं. १ मा रिेका जोजखमयकु्त विमतालको संख्या 

 

स्रोत: के. त. वि. २०१९. Environmental Statistics of Nepal, 2019

२
१

१२

०
२
४
६
८

१०
१२
१४

ताप्लेजङु संखिुासभा सोलखुमु्बु

संख्
या
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3 खण्ड्तीन्:् 

जनसंख्याको चस्थचत 

यस एकाइ अन्तगात प्रदेश नं. १ को जनसंख्याको आकार, वितरर्, िृवद्धदर, उमेर-नलङ्ग संरचना, प्रजनन दर, मतृ्य ु
दर, बसाइाँसराइको जस्थनत तथा जनसंख्याका केिी सामाजजक पििरूको वििरर् समवेटएको छ । तथ्याङ्किरू 
राजष्ट रय जनगर्ना २०११ (वि.सं. २०६८) को आधारमा प्रकाजशत प्रनतिदेन तथा मोनोग्रार् एिं नेपाल 
जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर् २०१६ को प्रनतिदेन तथा त्यसको तथ्याङ्क विश् लेषर्बाट प्राप् त ननतजाबाट 
नलइएका छन ्। 

 जनसंख्याको आकार, वितरर् तथा िवृद्धदर 
सन ्२०११ को जनगर्ना अनसुार प्रदेश नं. १ को जम्मा जनसंख्या ४५,३४,९४३ छ । यस प्रदेशमा तराई 
िेत्रको िेत्रर्ल १८ प्रनतर्ल छ, जसमा ५६ प्रनतशत जनसंख्या बसोबास गछान ्भने ४२ प्रनतशत िेत्रर्ल 
ओगट्ने पिाडी िेत्रमा ३५ प्रनतशत माननस बस्छन ्। प्रदेश नं. १ को जनघनत्ि नेपालको औसतकै िारािारीमा 
भएपनन तराई िेत्रको जनघनत्ि उच्च (५३९) तथा विमाली िेत्रको ज्यादै न्यून (३८) रिेको छ । पिाडी 
िेत्रको जनघनत्ि १४९ रिेको छ । सन ्२००१-२०११ को दशकमा प्रदेश नं. १ को विमाली तथा पिाडी 
िेत्रमा जम्मा जनसंख्या घटेको देजखन्छ भन ेतराई िेत्रमा जनसंख्या िृवद्ध दर राजष्ट रय औसत (१.३५%) भन्दा 
बढी (१.६४%) देजखन्छ । यसले विमाल तथा पिाडबाट तराई नतर बसाई सने िमलाई संकेत गदाछ । 
समग्रमा प्रदेश नं. १ को जनसंख्या िृवद्ध दर ०.७६ प्रनतशत रिेको छ, जनु राजष्ट रय मान भन्दा झन्डै आधा 
िो । तानलका ३.१ मा प्रदेश नं. १ को भौगोनलक िेत्रगत जनसंख्या वितरर्लाई देखाइएको छ । 

तानलका 3.1 भौगोनलक िते्रगत जनसंख्या वितरर्, २०११ 

िते्र जनसंख्या प्रनतशत 
िते्रर्ल 

(ि.वक.नम.) 
प्रनतशत जनघनत्ि 

िवृद्ध दर, २००१-२०११ 

(% प्रनत िषा) 
विमाल ३,९२,०८९ ८.६ १०४३८ ४०.३ ३८.० -०.२४ 

पिाड १६,०१,३४७ ३५.३ १०७४९ ४१.५ १४९.० -०.२६ 

तराई  २५,४१,५०७ ५६.० ४७१८ १८.२ ५३८.७ १.६४ 

प्रदेश नं. १  ४५,३४,९४३ १००.० २५,९०५ १००.० १७५.१ ०.७६ 

नेपाल २,६४,९४,५०४  १४७,१८१  १८०.० १.३५ 

स्रोत: Population Monograph 2014 Vol. I मा प्रकाजशत तानलकाबाट गर्ना गररएको 

प्रदेश नं. १ को जनसंख्याको जजल्लागत वितरर् तथा जनघनत्िलाई तानलका ३.२ मा प्रस्ततु गररएको छ । केजन्रय 

तथ्याङ्क विभागले प्रकाजशत गरेको वि.सं. २०६८ को जनगर्नाको ननतजा अनसुार प्रदेश नं. १ को कुल जनसंख्यामा 
मोरङ जजल्लाको विस्सा सबैभन्दा धेरै (२१.३%) तथा तेह्रथमुको विस्सा सबैभन्दा कम (२.२%) रिेको छ । िेत्रर्लको 
विसाबले सबैभन्दा सानो जजल्ला पनन तेह्रथमु नै िो । प्रदेश नं. १ मा रिेका १४ जजल्लािरूमध्ये सबैभन्दा बढी जनघनत्ि 

सनुसरीमा (६०७) रिेको छ भन ेताप्लेजङु जजल्लाको जनघनत्ि सबैभन्दा कम (३५) रिेको छ । स्थानीय तिको 
जनसंख्याको विस्ततृ वििरर् तानलका ३.२ मा देखाइएको छ । 
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तानलका 3.2 जजल्लागत जनसंख्या वितरर्, २०११ 

जजल्ला जनसंख्या प्रनतशत िते्रर्ल (ि.वक.नम.) प्रनतशत जनघनत्ि 

ताप्लेजङु १,२७,४६१ २.८ ३,६४६ १४.१ ३५ 

पााँचथर १,९१,८१७ ४.२ १,२४१ ४.८ १५५ 

इलाम २,९०,२५४ ६.४ १,७०३ ६.६ १७० 

झापा ८,१२,६५० १७.९ १,६०५ ६.२ ५०६ 

मोरङ ९,६५,३७० २१.३ १,८५५ ७.२ ५२० 

सनुसरी ७,६३,४८७ १६.८ १,२५७ ४.९ ६०७ 

धनकुटा १,६३,४१२ ३.६ ८९१ ३.४ १८३ 

तेह्रथमु  १,०१,५७७ २.२ ६७९ २.६ १५० 

संखिुासभा  १,५८,७४२ ३.५ ३,४८० १३.४ ४६ 

भोजपरु १,८२,४५९ ४.० १,५०७ ५.८ १२१ 

सोलखुमु्ब ु १,०५,८८६ २.३ ३,३१२ १२.८ ३२ 

ओखलढुङ्गा  १,४७,९८४ ३.३ १,०७४ ४.१ १३८ 

खोटाङ २,०६,३१२ ४.५ १,५९१ ६.१ १३० 

उदयपरु ३,१७,५३२ ७.० २,०६३ ८.० १५४ 

प्रदेश नं. १ ४५,३४,९४३ १००.० २५९०४ १००.० १७५ 

स्रोत: Population Monograph 2014 Vol. I मा प्रकाजशत तानलकाबाट गर्ना गररएको 

प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूको सन ्२००१-२०११ को जनसंख्या िृवद्ध दरलाई जचत्र ३.१ मा प्रस्ततु गररएको छ । 

यस प्रदेश नं. १ मा रिेका जम्मा १४ जजल्लािरू मध्य े९ जजल्लािरूको जनसंख्या िृवद्ध उक्त समयािनधमा ऋर्ात्मक 

रिेको छ । ऋर्ात्मक जनसंख्या िृवद्ध रिेका यी सबै नौ जजल्लािरू विमाली तथा पिाडी िते्रका जजल्लािरू िनु ्। मोरङ 

जजल्लाको जनसंख्या िृवद्ध दर नेपालकै बराबर रिेको छ भने झापा र सनुसरी जजल्लाको जनसंख्या िृवद्ध नेपालको औसत 

जनसंख्या िृवद्ध दर (१.३५%) भन्दा  पनन बढी छ । प्रदेश नं. १ मा रिेका १४ जजल्लािरू मध्ये सनुसरी जजल्ला 
सबैभन्दा बढी जनसंख्या िृवद्ध दर रिेको जजल्ला िो । 

जचत्र 3.1 जजल्लागत तिमा जनसंख्या िृवद्ध दर, २००१-२०११ 

                                          

-१.१५
-१.०८
-१.०७

-०.५७
-०.५५
-०.५२

-०.१९
-०.१७

-०.०३
०.२६

०.९९
१.३५

१.६६
१.९९

-१.५ -१. -०.५ ०. ०.५ १. १.५ २. २.५

खोटांग
तेह्रथमु 
भोजपरु

ओखलढुङ्गा 
ताप्लेजुंग
पााँचथर
धनकुटा

सोलखुमु्बु
संखिुासभा 

इलाम
उदयपरु
मोरंग
झापा

सनुसरी
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तानलका ३.३ मा प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा घर-पररिारको संख्या, पररिारको औसत आकार तथा जनसंख्याको 
लैवङ्गक अनपुात (प्रनत १०० मविला मध्ये परुुषको संख्या) देखाइएको छ । नेपालमा रिेको जम्मा ५४,२७,३०२ घर-
पररिार मध्ये प्रदेश नं. १ मा ९,९२,४४५ अथाात ्१८.३ प्रनतशत घर-पररिार रिेको  छ । राजष्ट रय जनगर्ना 
२०६८ का अनसुार प्रदेश नं. १ मा पररिारको औसत आकार ४.६ जना रिेको छ, जनु राजष्ट रय औसत ४.९ जना भन्दा 
केिी कम िो । जजल्लािरू बीच पररिारको औसत आकारमा त्यनत धेरै अन्तर रिेको छैन । सबैभन्दा ठूलो आकार 

खोटाङ तथा उदयपरुमा (४.८ जना) र सबैभन्दा सानो आकार धनकुटामा (४.३ जना) देजखन्छ । 

त्यसैगरी लैवङ्गक अनपुातका विसाबले िेदाा, प्रदेश नं. १ को लैवङ्गक अनपुात (९१.५) रिेको छ, जनु नेपालको (९४.२) 

भन्दा कम िो । सबैभन्दा कम लैवङ्गक अनपुात ओखलढुङ्गा तथा तेह्रथमुमा (८६.६) र सबैभन्दा बढी इलाम तथा 
सनुसरीमा (९४.६) रिेको छ । 

तानलका 3.3 घर-पररिार संख्या, पररिारको औसत आकार र जनसंख्याको लैवङ्गक अनपुात 

जजल्ला घर-पररिार संख्या पररिारको औसत  आकार लैवङ्गक अनपुात 

ताप्लेजङु २६,५०९ ४.८ ९०.५ 

पााँचथर ४१,१९६ ४.७ ८८.७ 

इलाम ६४,५०२ ४.५ ९४.६ 

झापा १,८४,५५२ ४.४ ९०.१ 

मोरङ २,१३,९९७ ४.५ ९३.६ 

सनुसरी १,६२,४०७ ४.७ ९४.६ 

धनकुटा ३७,६३७ ४.३ ८८.१ 

तेह्रथमु  २२,०९४ ४.६ ८६.६ 

संखिुासभा  ३४,६२४ ४.६ ९०.१ 

भोजपरु ३९,४१९ ४.६ ८९.३ 

सोलखुमु्ब ु २३,७८५ ४.५ ९३.६ 

ओखलढुङ्गा  ३२,५०२ ४.६ ८६.६ 

खोटाङ ४२,६६४ ४.८ ८८.९ 

उदयपरु ६६,५५७ ४.८ ८९.२ 

प्रदेश नं. १ ९,९२,४४५ ४.६ ९१.५ 

नेपाल ५४,२७,३०२ ४.९ ९४.२ 

स्रोत: CBS. 2012. National Population and Housing Census 2011; National Report 

तानलका ३.४ मा प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा मविला घरमलुी िनु ेपररिारको प्रनतशत तथा यसको उमेर संरचना 
देखाइएको छ । नेपालमा जम्मा २५.७ प्रनतशत घरमा मविला घरमलुी रिेका छन ्भन ेप्रदेश नं. १ मा केिी बढी 
अथाात ्२६.३ प्रनतशत घरमा मविला घरमलुी रिेका छन ्।  प्रदेश नं. १ मा कम उमेरको घरमलुी भएको अिस्थामा 
मविला घरमलुी िनु ेप्रनतशत सामान्यतया बढी देजखन्छ । जजल्लागत र्रक पनन केिी िदसम्म देजखन्छ जस अनसुार 

उदयपरुमा सबैभन्दा बढी (२९%) र इलाममा सबैभन्दा कम (१९.७%) घरमा मविला घरमलुी रिेका छन ्। 
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तानलका 3.4 मविला घरमलुी िनु ेपररिारको प्रनतशत, २०११ 

जजल्ला सबै उमेर समूि 
घरमलुीको उमेर समूि 

१०-१४ १५-१९ २०-२९ ३०-३९ ४०-४९ ५०-५९ ६०-६९ ७०+ 

ताप्लेजङु २७.५ ५३.३ ४५.० ४६.६ ३३.४ २१.२ १९.१ २४.२ २४.४ 

पााँचथर २७.५ ४६.१ ५०.८ ४९.० ३५.२ २२.० १७.० २०.२ २१.९ 

इलाम १९.७ ५०.० ४६.५ ३६.३ २३.७ १४.६ १३.१ १६.५ १८.१ 

झापा २६.९ ४४.५ ४७.० ४७.५ ३३.० २०.७ १८.९ २२.४ २१.८ 

मोरङ २५.४ ३९.१ ३७.८ ४१.१ ३०.८ २०.९ १७.३ २०.५ २१.२ 

सनुसरी २६.० ४२.१ ४१.४ ४२.३ २९.६ २०.२ १७.८ २२.१ २४.३ 

धनकुटा २९.३ ५८.१ ४५.२ ५२.३ ३८.३ २२.८ १७.९ २०.९ २३.३ 

तेह्रथमु  २८.३ ६३.६ ४८.८ ५०.५ ३७.३ २३.३ १८.४ २१.९ २३.१ 

संखिुासभा  २७.४ ३५.३ ४५.० ४५.२ ३०.२ २१.२ २०.२ २४.६ २८.४ 

भोजपरु २७.४ ५३.१ ४४.७ ४५.१ ३१.२ २२.६ २१.१ २५.९ २६.० 

सोलखुमु्ब ु २२.९ ३४.५ ४१.३ २९.७ २१.८ १९.८ १८.७ २४.४ २८.० 

ओखलढुङ्गा  २८.४ ३७.० ४८.४ ४८.४ ३४.३ २३.४ १९.५ २५.० २८.२ 

खोटाङ २६.७ ४०.६ ४७.० ४७.५ ३३.६ २२.३ १८.१ २२.० २३.२ 

उदयपरु २९.० ५१.६ ५२.२ ४८.८ ३४.४ २२.१ १८.८ २२.६ २२.० 

प्रदेश नं. १  २६.३ ४४.६ ४४.१ ४४.३ ३१.४ २०.८ १८.० २१.८ २३.१ 

नेपाल २५.७ ३५.५ ३९.२ ४१.१ ३०.७ २०.५ १७.० २१.१ २२.८ 

स्रोत: CBS 2012,  National Population and Housing Census 2011; National Report बाट गर्ना गररएको 

 जनसंख्याको संरचना 
तानलका ३.५ मा प्रदेश नं. १ को जनसंख्याको उमेर र नलङ्ग अनसुारको संख्या तथा उमेर विजशष्ट ट लैवङ्गक अनपुात 

देखाइएको छ । केजन्रय तथ्याङ्क विभागले प्रकाजशत गरेको वि.सं.२०६८ को जनगर्नाको ननतजा अनसुार ०-१४ 

िषासम्म उमेर समूिको परुुषको संख्या बढी, १५-४९ िषासम्मका उमेर समूिमा मविलाको संख्या बढी, ५०-८४ 

िषा उमेर समूिसम्म लगभग मविला परुुष बराबर तथा ८५ िषा मानथ मविला बढी भएको देजखन्छ ।  प्रदेश नं. १ को 
उमेर अनसुारको लैवङ्गक अनपुातलाई नेपालको उमेर-लैवङ्गक अनपुातसाँग तलुना गदाा त्यनत र्रक देजखाँदैन, लगभग उस्तै 

स्िरूप देजखन्छ । १५-४९ उमेर समूिमा परुुषको संख्या प्रष्ट रूपमा कम रिेको िनुलेु िैदेजशक रोजगारीका कारर् 

विदेजशएकािरूको जनसंख्या मध्ये परुुषको बािलु्यता अनधक रिेको अिस्थाको संकेत गछा । 

तानलका 3.5 प्रदेश नं. १ मा उमेर अनसुारको जनसंख्या वितरर्, २०११ 

उमेर समूि जम्मा जनसंख्या मविला परुुष 
लैवङ्गक अनपुात 

प्रदेश नं. १ नेपाल 

०-४ ४,०५,२८८ १,९८,९८९ २,०६,२९९ १०३.७ १०४.९ 

५-९ ५,१२,२४२ २,५२,९७३ २,५९,२६९ १०२.५ १०४.२ 

१०-१४ ५,७३,५०२ २,८३,३७४ २,९०,१२८ १०२.४ १०३.१ 

१५-१९ ५,१८,७०६ २,६७,१११ २,५१,५९५ ९४.२ ९६.९ 

२०-२४ ३,९५,३९८ २,२९,७१५ १,६५,६८३ ७२.१ ७९.४ 

२५-२९ ३,४८,४५९ २,०३,१६८ १,४५,२९१ ७१.५ ७८.९ 

३०-३४ २,९३,६८६ १,६५,९०९ १,२७,७७७ ७७.० ७९.९ 
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उमेर समूि जम्मा जनसंख्या मविला परुुष 
लैवङ्गक अनपुात 

प्रदेश नं. १ नेपाल 

३५-३९ २,७५,०९६ १,५०,९१५ १,२४,१८१ ८२.३ ८५.७ 

४०-४४ २,५०,९०३ १,३२,६०३ १,१८,३०० ८९.२ ९१.० 

४५-४९ २,१८,३३४ १,१२,५७२ १,०५,७६२ ९४.० ९६.२ 

५०-५४ १,९५,३१६ ९७,६७६ ९७,६४० १००.० १०१.३ 

५५-५९ १,५४,९८२ ७६,८८९ ७८,०९३ १०१.६ १०१.९ 

६०-६४ १,३६,२०९ ६८,४८३ ६७,७२६ ९८.९ ९४.९ 

६५-६९ ९७,७५७ ४८,३३८ ४९,४१९ १०२.२ १००.४ 

७०-७४ ७०,२१९ ३४,२४२ ३५,९७७ १०५.१ १०२.१ 

७५-७९ ४५,६९४ २२,९४० २२,७५४ ९९.२ ९९.६ 

८०-८४ २५,२२१ १२,७३४ १२,४८७ ९८.१ ९५.१ 

८५-८९ ११,५१८ ५,९८४ ५,५३४ ९२.५ ९६.६ 

९०-९४ ४,२६८ २,४५१ १,८१७ ७४.१ ७८.५ 

९५+ २,१४५ १,३४१ ८०४ ६०.० ६०.० 

जम्मा  ४५,३४,९४३ २३,६८,४०७ २१,६६,५३६ ९१.५ ९४.२ 

स्रोत: CBS. 2012. National Population and Housing Census 2011; National Report बाट गर्ना गररएको 

प्रदेश नं. १ को जनसंख्याको उमेर-नलङ्ग संरचनालाई जनसंख्या वपरानमडमा समेत प्रस्ततु गररएको छ । सन ्२०११ 

को जनगर्ना अनसुार १०-१४ िषा उमेर समूिमा जनसंख्याको सबै भन्दा ठूलो विस्सा रिेको छ । त्यो उमेर समूि 

ितामानमा (सन ्२०१९) २०-२४ िषा उमेर समूिमा प्रिशे गररसकेको छ । यसको अथा, अविले प्रदेश नं. १ मा 
यिुािरूको ठूलो जमात रिेको छ । यो जमात आफ्नो पेसा सरुु गने, सरुु गररसकेको पेसा सम्िाल्न ेतथा पेसामा स्थावपत 

िनु चािन ेमात्र नभई प्रजनन उमेर समूि समेतमा पदाछ । त्यसैले यो जमात ठूलो भएको अिस्था एक विशेष जनसांजख्यक 

अिस्था िो । अकोनतर, काम गने उमेर समूििरूमा यस प्रदेश नं. १ मा पनन परुुषिरूको संख्या कम भएको जनसंख्या 
वपरानमडमा प्रस्ट देख् न सवकन्छ । यो िैदेजशक रोजगारीमा जानेको कारर्ले भएको िो । जनसंख्या वपरानमडमा आधार 

खजुम्चाँदै गएको अिस्थाले भविष्टयमा जनसंख्या बढु्यौली नतर जाने ननजश् चत रिेको संकेत गदाछ । त्यसैले, बढु्यौली 
जनसंख्याको व्यिस्थापन पनन भविष्टयमा प्रदेश नं. १ को  एक चनुौती िनु सक्ने देजखन्छ । 
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जचत्र 3.2 प्रदेश नं. १ को जनसंख्या वपरानमड 

 

सन ्२०११ को जनसंख्यालाई आधार मानी नेपालको जनसंख्या प्रिेपर् गररएको छ । तानलका ३.६ मा प्रदेश नं. १ 

को प्रिेवपत जनसंख्या देखाइएको छ । मध्यम स्तरको जनसंख्या पररितानको आधार (Medium variant population 

projection) प्रयोग गरी प्रिेपर् गररएको जनसंख्या उक्त तानलकामा प्रस्ततु गररएको छ । सन ्२०३१ मा प्रदेशको 
जनसंख्या ५४ लाख िनु ेअनमुान गररएको छ । प्रिेवपत जनसंख्याको संरचना िेदाा, सन ्२०११ मा रिेको बालबानलका 
(०-१४ िषा उमेर समूि) को विस्सा ३३ प्रनतशतबाट घटेर २०३१ मा २५ प्रनतशत रिने अनमुान गररएको छ । 

त्यस्तै ६५ िषा मानथको जनसंख्याको विस्सा सोिी अिनधमा ६ प्रनतशतको िारािारीबाट बढेर ७ प्रनतशत पगु्ने देजखएको 
छ । त्यसैगरी सविय रिन ेउमेर समूि (१५-६४ िषा) को जनसंख्याको विस्सा आधार िषामा लगभग ६२ प्रनतशत 

रिेकोमा सन ्२०३१ मा िृवद्ध भई ६८ प्रनतशत पगु्न ेदेजखन्छ ।  

सामान्यतया, सविय जनसंख्याको विस्सा आधा (५०%) भन्दा बढी भएको अिस्था जनसाजंख्यक लाभको अिस्था िो 
भननन्छ । नेपाल अविले त्यो जनसांजख्यक लाभको जस्थनतमा प्रिेश गररसकेको छ । प्रदेश नं. १ पनन सोिी जस्थनतमा छ 

र आगामी ददनिरूमा पनन सो जस्थनत बनी रिन ेदेजखन्छ । तर ननजश् चत समय पनछ (कम्तीमा सन ्२०३१ पनछ) यस्तो 
अिस्थामा पररितान आउाँछ । घटेको प्रजनन दरको असरले काम गने उमेर समूिमा प्रिशे गने समूि सानो िुाँदै जान े

तथा अविले काम गने उमेर समूिमा रिेको ठूलो जमात बूढो िुाँदै जाने िुाँदा बढु्यौली जनसंख्याको विस्सा नछटो बढ्न 

थाल्छ । र्लस्िरूप काम गने उमेर समूिको जनसंख्याको विस्सा घट्न थाल्छ । जनसांजख्यक संिमर्को चरर्िरूमा 
यस्तो जनसांजख्यक लाभको जस्थनत इनतिासमा एक पटक आउाँछ र यो बेलामा प्रदेश नं. १ तथा देशले यो लाभको 
जस्थनतलाई सदपुयोग गने ठोस योजना बनाउन ुपदाछ । यस्तो जस्थनत विकासको लानग एक मित्त्िपूर्ा अिसर पनन िो । 

चीन तथा भारत जस्ता ठूला जनसंख्या भएका देश समते यस वकनसमको जनसांजख्यक लाभ नलने तर्ा  उन्मखु रिेका 
छन ्।   
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जनसंख्या िमशः बढु्यौली नतर उन्मखु िुाँदै गएको कुरा मजध्यका उमेर बढ्दै जानलेु पनन देखाउाँछ । जनगर्ना िषा  
२०११ मा आधा जनसंख्या २३ िषा िा सो भन्दा मनुनका रिेकोमा सन ्२०३१ मा आधा जनसंख्या लगभग ३० िषा 
मनुनका िनुछेन ्। िदृ्ध आजित अनपुात बढ्दै गए पनन बाल आजित अनपुात ननकै नछटो घटेकोले सन ्२०३१ सम्मका 
लानग यस प्रदेशको आजित अनपुात घट्दै गएको (सन ्२०११ मा ६३%, सन ्२०३१ मा ४७%) अिस्था छ । तर 

त्यसपनछ पनन यस्तै अिस्था रवि रिने छैन ।  

तानलका 3.6 जनसंख्या प्रिपेर्को साराशं, प्रदेश नं. १  
जनसंख्या २०११ २०१९ २०२१ २०३१ 

जम्मा  ४५,३४,९४३ ४८,९८,२९८ ४९,८५,८८१ ५४,०६,५६० 

मविला २३,६८,४०७ २५,७६,६७४ २६,२७,२४६ २८,७४,८१६ 

परुुष २१,६६,५३६ २३,२१,६२४ २३,५८,६३५ २५,३१,७४४ 

उमेर समूि अनसुारको जनसंख्या (%) 
०-१४ ३२.९ २९.२ २८.४ २५.३ 

०-४ ८.९ १०.१ १०.० ७.८ 

५-१४ २३.९ १९.१ १८.४ १७.५ 

१५-६४ ६१.५ ६५.० ६५.७ ६७.८ 

१५-२४ २०.२ २१.४ २१.३ १६.४ 

६५+ ५.७ ५.८ ५.९ ६.८ 

६५-७४ ३.७ ३.९ ३.९ ४.६ 

७५+ २.० १.९ २.० २.२ 

मजध्यका उमेर (िषा) २३.३ २४.७ २५.४ २९.७ 

१५-४९ का मविलाको प्रनतशत ५३.३ ५६.१ ५६.५ ५५.८ 

आजित अनपुात ६२.७ ५३.९ ५२.१ ४७.४ 

िृद्ध आजित अनपुात ९.२ ९.० ९.० १०.० 

बाल आजित अनपुात ५३.५ ४५.० ४३.२ ३७.४ 

#मध्यम स्तरको जनसंख्या प्रिेपर् (Medium variant population projection) लाई आधार मानेर गर्ना गररएको  
स्रोत: CBS. 2012. National Population and Housing Census 2011; Population Projection 2011-2031 बाट गर्ना गररएको 

 जनसंख्या पररितानका कारक तत्त्ििरूको जस्थनत 

यस खण्ड अन्तगात  जनसंख्या पररितानका तीन कारक तत्त्ििरूको जस्थनतको बारेमा चचाा गररएको छ । 

3.3.1 वििाि तथा प्रजनन 
सन ्२००१ को जनगर्नाको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर प्रदेश नं. १ को १० िषा मानथको जनसंख्याको िैिाविक 

जस्थनतको चचाा गररएको छ । तानलका ३.७ अनसुार, प्रदेश नं. १ मा २१ लाख ६७ िजार माननस िाल वििावित 

अिस्थामा रिेका छन ्भन ेएक लाख भन्दा बढी विधिा/विदरुिरू छन ्। त्यस्तै सम्बन्ध विच्छेद भएका तथा छुविएर 

बसेकािरूको संख्या पनन उल्लेखनीय छ । समग्र नेपाल, प्रदेश नं. १ अन्तगातका सबै जजल्लािरूमा वििावित मध्य े

परुुषभन्दा मविलाको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढी तथा अवििावितिरू मध्ये मविलाभन्दा परुुषको संख्या उल्लेखनीय 

रूपमा बढी रिेको छ । त्यस्तै, विदरुिरूको संख्या भन्दा विधिािरूको संख्या तीन गरु्ा भन्दा बढी रिेको छ र यस्तै 

अिस्था (लगभग २ देजख ४ गरु्ा बढी) सबै जजल्लामा छ । विस्ततृ जजल्लागत वििरर् तानलका ३.७ मा देखाइएको 
छ । 
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तानलका 3.7 प्रदेश नं. १ मा िैिाविक जस्थनत अनसुार १० िषा मानथको जनसंख्या वििरर्, २०११ 

 नलङ्ग अवििावित वििावित विधिा/ विधरु सम्बन्ध विच्छेद भएका छुविएका 
प्रदेश नं. १ जम्मा  १३,२४,८४५ २१,६५,६६० १,११,९२३ ४,३०६ १०,६७९ 

 परुुष ६,९९,१९५ ९,६९,७१४ २६,७८१ २,०५४ ३,२२४ 

 मविला ६,२५,६५० ११,९५,९४६ ८५,१४२ २,२५२ ७,४५५ 

नेपाल जम्मा  ७३,८३,१८६ १,२६,१५,७९९ ६,५९,८३७ २३,१८९ ३९,६७१ 

 परुुष ४०,१४,५२१ ५६,९८,६७४ १,६१,२३१ ११,६७४ १२,८०८ 

 मविला ३३,६८,६६५ ६९,१७,१२५ ४,९८,६०६ ११,५१५ २६,८६३ 

स्रोत: CBS. 2012. National Population and Housing Census 2011; National Report बाट गर्ना गररएको 

प्रदेश नं. १ का मविलािरूको ितामानमा रिेको प्रजनन दर तानलका ३.८ मा देखाइएको छ । यी प्रजनन दर नेपाल 

जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर् सन ्२०१६ को तथ्याङ्कबाट गर्ना गररएका िनु ्। सिेिर् गदााको समयबाट ३ 

िषा सम्मको जन्मको सूचनाका आधारमा यी दर ननकानलएका छन ्। उमेर विजशष्ट ट प्रजनन दर िेदाा, वकशोरािस्था 
(१५-१९ िषा) मा पनन प्रनत िजार मविलािरू माझ ८० जना बच्चा रिेको देजखन्छ, जनु नेपालको औसत भन्दा ८ 

बच्चा कम िो, तथावप आरै्मा यो भनकेो उच्च मान िो । सबैभन्दा उच्च प्रजनन िनु ेउमेर समूि, समूि २०-२४ िषा 
िो, जिााँ प्रनत िजार मविलामा १७२ जना बच्चा िनु्छन ्। त्यसपनछका उमेर समूििरूमा प्रजनन दर घट्दै गएको छ । 

प्रदेशको कुल प्रजनन नेपालको औसत दरसाँग बराबर छ । अविलेकै उमेर विजशष्ट ट प्रजनन दर कायम भएको खण्डमा 
प्रजनन उमेर समूिका मविलािरू माझ औसतमा जम्मा प्रनत दश मविलामा २३ बच्चािरू जन्मकेा िनु्छन ्। प्रदेश नं. 
१ को प्रजनन दर जनसंख्या प्रनतस्थापनको लानग चाविने प्रजनन दर २.१ को नजजक पगेुको अिस्था छ । 

तानलका 3.8 उमेर विजशष्ट ट तथा कुल प्रजनन दर 
(प्रनत िजार मविलामा) 

उमेर समूि (िषा) प्रदेश नं. १ नेपाल 

१५-१९ ८० ८८ 

२०-२४ १७२ १७२ 

२५-२९ १०९ १२४ 

३०-३४ ७० ५९ 

३५-३९ २३ १८ 

४०-४४ १३ ६ 

४५-४९ ० २ 

कुल प्रजनन दर (प्रनत मविला) २.३ २.३ 

स्रोत: नेपाल जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर्, २०१६ बाट गर्ना गररएको 
प्रदेश नं. १ र नेपालको प्रजनन दरको उमेर संरचनालाई जचत्र ३.३ मा प्रस्ततु गररएको छ । जचत्र अनसुार, प्रदेश नं. 
१ को प्रजननको उमेर संरचना नेपालको औसत उमेरसाँग लगभग नमल्दोजलु्दो छ । कम उमेरमै उच्च प्रजनन िनु ु

(२०-२४ िषा उमेर समूिमा) नेपालको प्रजननको पविलेदेजख कै विशषेता िो । यो कुरा कम उमेरमै वििाि गने तथा 
वििाि पश् चात ्नछिै सन्तान चािन ेसांस्कृनतक प्रचलनसाँग पनन जोनडएको छ । 

 
 



21 

जचत्र 3.3 प्रजनन दरको उमेर संरचना 

 

स्रोत: नेपाल जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर्, सन ्२०१६ बाट गर्ना गररएको 
3.3.2 मतृ्य ुदर तथा जीिन तानलका 
प्रदेश नं. १ को मतृ्य ु दरको अध्ययनको लानग नेपाल जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर् सन ्२०१६ बाट प्राप् त 

तथ्याङ्कलाई आधार माननएको छ । कोरा तथा उमेर विजशष्ट ट मतृ्य ु दर प्रत्यि विनधबाट ननकाल्न आिश्यक भरपदो 
तथ्याङ्क उपलब्ध नभएकोले सोिी सिेिर्को आधारमा प्रादेजशक तिमा ननकाल्न सवकन े केिी सूचकिरू मात्र यस 

प्रनतिदेनमा समेवटएको छ ।  

जजन्मए देजख पााँच िषा सम्मको समयमा मतृ्यकुो जोजखम सबैभन्दा बढी िनु े भएकोले यो अिनधका मतृ्य ु दरको 
अध्ययनको विशेष मित्त्ि िनु्छ । तानलका ३.९ मा जजन्मए देजख पााँच िषासम्म िनुे मतृ्य ुदर देखाइएको छ । 

बालबानलकािरूमा िनु ेमतृ्यकुो सन्दभामा प्रदेश नं. १ को समग्र अिस्था नेपालको जस्तै छ । निजात जशश ु मतृ्य ु

दर नेपालको भन्दा प्रदेश नं. १ को केिी बढी छ भने अरू सबै दर नेपालको भन्दा प्रदेश नं. १ मा केिी कम न ैछन ्। 

नेपालमा जशश ुमतृ्य ुदर घट्दै गएको भएपनन निजात जशश ु मतृ्य ुदर तलुनात्मक रूपमा उच्च न ैछ, जनु प्रदेश नं. १ 

मा पनन छ । जशश ुमतृ्यदुर थप घटाउन निजात जशश ु मतृ्य ुदर घटाउने उपायिरूमा जोड ददनपुने देजखन्छ ।  

तानलका 3.9 जन्मेको पााँच िषासम्म िनु ेमतृ्य ुदर  
मतृ्यदुर प्रदेश नं. १ नेपाल 

निजात जशश ु मतृ्यदुर (Neonatal mortality rate) २२ २१ 

पश् च निजात जशश ु मतृ्यदुर (Post-neonatal mortality rate) ९ १२ 

जशश ुमतृ्यदुर (Infant mortality rate) ३१ ३२ 

बाल मतृ्यदुर (Child mortality rate) ५ ६ 

पााँच िषा मनुनको मतृ्यदुर (Under five mortality rate) ३६ ३९ 

एकाइ प्रनत १००० जीवित जन्ममा 
सन्दभा समयािनध १० िषा ५ िषा 

स्रोत:  नेपाल जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर्, सन ्२०१६ 

जन्मदाको अपेजित आय ुिा जीिन प्रत्याशा अको मित्त्िपूर्ा सूचक िो, जसले सबै उमेर विजशष्ट ट मतृ्य ुदरलाई समेटेर 

एकै सूचकमा व्यक्त गदाछ । आजको ददनमा जन्मेको बच्चा कनत िषा बााँच्ने अपेिा गना सवकन्छ भन् ने प्रश् नको उत्तर न ै

८०

१७२

१०९

७०

२३
१३

०

८८

१७२

१२४

५९

१८
६ २

०
२०
४०
६०
८०

१००
१२०
१४०
१६०
१८०
२००

१५-१९ २०-२४ २५-२९ ३०-३४ ३५-३९ ४०-४४ ४५-४९
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अपेजित आय ुिो । यो ननकाल्नको लानग जीिन तानलका (life table) को आिश्यकता पदाछ । प्रदेशको जीिन तानलका 
प्रत्यि वकनसमले ननकाल्न प्रदेशको लानग प्रनतनननधत्ि गने उमेर विजशष्ट ट मतृ्य ुदर को आिश्यकता िनु्छ । त्यो तथ्याङ्क 

स्पष्ट ट नभएकोले यिााँ अप्रत्यि जनसांजख्यक विनध प्रयोग गरी जीिन तानलका ननमाार् गररएको छ ।  

यिााँ नेपाल जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर्, २०१६ को तथ्याङ्क अनसुारको पााँच िषा मनुनको मतृ्यदुर (Under five 

mortality rate) लाई MORTPAK Software मा प्रयोग गरी MATCH विनध अपनाएर नमनुा जीिन तानलका छनोट 

गररएको छ । पााँच िषा मनुनको मतृ्यदुर प्रयोग गरी ननकानलन ेनमनुा जीिन तानलकाको जशश ुमतृ्य ुदरसाँग MATCH 

गराउाँदा Coale and Demeny Regional Model life Tables को West Model साँग बढी नजजक पाइएकोले Coale and 

Demeny Regional Model life Tables को West Model लाई न ैप्रदेश नं. १ तथा नेपालको नमनुा जीिन तानलका 
भनी माननएको छ । यो एक अप्रत्यि विनध िो र यसबाट गररने अनमुानिरू यथाथाको नजजक िनु ेभएपनन िास्तविक 

तथ्याङ्क प्रयोग गरी ननकानलने जीिन तानलका भन्दा केिी नभन् न िनु सक्छन ्। त्यस्तै, अन्य जनसांजख्यक विनधिरू 
प्रयोग गरी जीिन तानलका ननकानलएको खण्डमा केिी र्रक ननतजा आउन सक्छ । 

यसरी परुुष तथा मविलाको लानग ननकानलएका जीिन तानलकािरू पररजशष्ट ट ४ र ५ मा राजखएका छन ्भने नतनीिरूबाट 
प्राप् त सारांश तानलका ३.१० मा देखाइएको छ । प्रदेश नं. १ का मविलाको अपेजित आय ु७०.३ िषा तथा नेपालको 
६९.६ िषा रिेको छ भने परुुष तर्ा  प्रदेश नं. १ को ६९.५ िषा र नेपालको ६८.९ िषा रिेको छ । यसरी िेदाा, नेपालको 
तलुनामा प्रदेश नं. १ मा माननसिरूको अपेजित आय ुकेिी बढी रिेको अिस्था छ । १५-५९ िषा तथा ६०-७९ िषा 
उमेरको बीचमा मतृ्यकुो सम्भािना पनन प्रदेश नं. १ र नेपालमा उस्तै न ैछ । यसबाट प्रदेश नं. १ तथा नेपालमा मतृ्य ु
दरको जस्थनत समग्रमा उस्तै-उस्तै रिेको मान् न सवकन्छ । प्रदेश नं. १ मा ७५ िषा पगेुका मविलाको औसतमा थप 

८.४ िषा तथा परुुषको थप ८ िषा बााँच्ने सम्भािना रिन्छ । त्यस्तै, ८० िषा पगु्दा, मविला तथा परुुष िमशः थप ६.२ 

तथा ६ िषा बााँच्न ेसम्भािना रिन्छ ।  

तानलका 3.10 जीिन तानलकाबाट प्राप् त साराशं 

सूचकिरू 
प्रदेश नं. १ नेपाल 

मविला परुुष मविला परुुष 

जीिन प्रत्याशा (िषा)  ७०.३ ६९.५ ६९.६ ६८.९ 

जशश ुमतृ्यदुर (प्रनत िजार जीवित जन्ममा) ३१.४ २८.१ ३३.० ३०.० 

पााँच िषा मनुनको मतृ्यदुर (प्रनत िजार जीवित जन्ममा) ३८ ३३ ४१ ३६ 

१५-५९ उमेर नभत्र मतृ्य ुिनुे सम्भािना  ०.१५ ०.१६४ ०.१५८ ०.१७२ 

६०-७९ उमेर नभत्र मतृ्य ुिनुे सम्भािना ०.५६९ ०.६२५ ०.५७६ ०.६३२ 

स्रोत:  नेपाल जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर्, २०१६ को तथ्याङ्क अप्रत्यि विनधबाट विश् लेषर् गरी गर्ना गररएको 

 

3.3.3 बसाइाँसराइ 
जनसंख्या पररितानको अको प्रमखु तत्त्ि बसाइाँसराइको जस्थनतको लानग सन ्२०११ को जनगर्नाको तथ्याङ्कलाई प्रमखु 

आधार माननएको छ । बसाइाँसराइको एक सूचकको रूपमा नलइने अनपुजस्थत व्यजक्त िनु ेघरपररिारको तथ्याङ्क तानलका 
३.११ मा प्रस्ततु गररएको छ । यिााँ अनपुजस्थत भन् नाले देश बाविर रिेका सदस्यलाई सम्झन ुपदाछ । प्रदेश नं. १ 

मा सदस्य अनपुजस्थत िनु ेघर-पररिार २८ प्रनतशत रिेका छन,् जनु नेपालको (२५%) भन्दा अनल बढी िो । प्रदेश नं. 
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१ मा ४० िजार मविला सवित ३ लाख ५७ िजार माननस जनगर्नाको समयमा घरबाट अनपुजस्थत रिेका छन ्। 

यसरी प्रदेश नं. १ मा जम्मा अनपुजस्थत मध्ये ११ मविला छन,् जनु नेपालको औसत (१२%) भन्दा केिी  कम िो । 

प्रदेश नं. १ नभत्र जजल्ला तिमा अनपुजस्थत व्यजक्त िनु ेघर-पररिारको प्रनतशत तेह्रथमुमा सबैभन्दा बढी (३५.५%) तथा 
सोलखुमु्बमुा सबैभन्दा कम (१८%) रिेको छ । जजल्ला तिमा अनपुजस्थत जनसंख्या मध्ये मविलाको प्रनतशत 

सोलखुमु्बमुा सबैभन्दा उच्च (१६%) तथा तेह्रथमुमा सबैभन्दा कम (५%) रिेको छ । संख्यात्मक विसाबमा, झापा 
जजल्लामा सबैभन्दा बढी परुुष (६८,९२८ जना) तथा मविला (११,६७९ जना) अनपुजस्थत रिेका छन ्। सबैभन्दा धेरै 

प्रनतशत जनसंख्या अनपुजस्थत रिन ेनेपालका १० प्रमखु जजल्लािरूमा प्रदेश नं. १ को झापा (९.९%) र मोरङ (७.३%) 
जजल्ला पदाछन ्।  

तानलका 3.11 अनपुजस्थत व्यजक्त िनुे घर-पररिार तथा अनपुजस्थत जनसंख्याको वििरर् 

जजल्ला 
जम्मा घर-

पररिार संख्या 

अनपुजस्थत 

व्यजक्त िनुे घर-

पररिार संख्या 

अनपुजस्थत जनसंख्या 
अनपुजस्थत 

व्यजक्त िनुे 
घर-

पररिारको 
प्रनतशत 

अनपुजस्थत 

मविलाको 
प्रनतशत जम्मा परुुष मविला 

ताप्लेजङु २६,४७१ ७,७४५ ९,७९३ ९,११४ ६७९ २९.३ ६.९ 

पााँचथर ४१,१७६ १४,०४१ १७,८४२ १६,६०५ १,२३७ ३४.१ ६.९ 

इलाम ६४,४७७ १६,८४६ २१,४८६ १८,९४९ २,५३७ २६.१ ११.८ 

झापा १,८४,३८४ ५९,५४५ ८०,६२५ ६८,९२८ ११,६९७ ३२.३ १४.५ 

मोरङ २,१३,८७० ५४,२२० ७०,४६२ ६२,०६४ ८,३९८ २५.४ ११.९ 

सनुसरी १,६२,२७९ ३७,९८४ ५०,२८१ ४३,३८१ ६,८९४ २३.४ १३.७ 

धनकुटा ३७,६१६ ११,८०४ १४,४१५ १३,५३८ ८७६ ३१.४ ६.१ 

तेह्रथमु  २२,०८४ ७,८३२ ९,७९१ ९,२७३ ५१८ ३५.५ ५.३ 

संखिुासभा  ३४,६१५ ९,५८९ १२,१९८ ११,३३५ ८६३ २७.७ ७.१ 

भोजपरु ३९,३९३ ११,५५९ १४,८६३ १३,८२२ १,०४१ २९.३ ७.० 

सोलखुमु्ब ु २३,७५८ ४,२३८ ५,६१७ ४,७३० ८८७ १७.८ १५.८ 

ओखलढुङ्गा  ३२,४६६ ७,७१२ १०,५५२ ९,३७१ १,१८१ २३.८ ११.२ 

खोटाङ ४२,६४७ १३,६४४ १७,६६२ १६,५०४ १,१५८ ३२.० ६.६ 

उदयपरु ६६,५१४ १७,७५८ २२,०६० २०,०३६ २,०२४ २६.७ ९.२ 

प्रदेश नं. १ ९,९१,७५० २,७४,५१७ ३,५७,६४७ ३,१७,६५० ३९,९९० २७.७ ११.२ 

नेपाल ५४,२३,२९७ १३,७८,६७८ १९,२१,४९४ १६,८४,०२९ २,३७,४०० २५.४ १२.४ 

स्रोत: CBS. 2012. National Population and Housing Census 2011; National Report बाट गर्ना गररएको 

जजल्लागत तिमा बसाइाँ सरी आउने तथा जानकेो थप विस्ततृ वििरर्को लानग जनगर्नाको १ िषा अिनध नभत्र अन्तर 

जजल्ला बसाइाँ सनेिरूको तथ्याङ्क ननकानलएको छ । यस्तो एक िषा नभत्र िनुे बसाइाँसराइलाई तात्कानलक बसाइाँसराइ 
(Current  Migration) भननन्छ । यसले िालसालै भएको बसाइाँसराइको अिस्थालाई प्रस्ट पादाछ । Population 

Monograph 2014 Vol. 1 मा उल्लेख भए अनसुार, अन्तरजजल्ला बसाइाँसराइमा अरू जजल्लाबाट जनसंख्या प्राप् त गने 

नेपालका १० प्रमखु जजल्लािरूमा प्रदेश नं. १ का मोरङ र सनुसरी जजल्ला पनन पदाछन ्र मोरङ-सनुसरी आदान-

प्रदानका अलािा, भोजपरु, खोटाङ, झापा र धनकुटाबाट यी जजल्लािरूमा जनसंख्या नभनत्रन्छ । त्यस्तै, जजल्ला छोडी 
जाने जनसंख्याको अनपुात सबैभन्दा धेरै िनु ेनेपालका १० प्रमखु जजल्लािरूमध्ये पााँच जजल्लािरू - खोटाङ, भोजपरु, 

ताप्लेजङु, तेह्रथमु र ओखलढुङ्गा यसै प्रदेशका िनु ्। तर ती जजल्लािरूबाट बसाइाँ सरी जानेिरू पगु्न े जजल्लािरूमा 
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काठमाडौं, लनलतपरु र भक्तपरुको अलािा यसै प्रदेश नभत्रका विशषेगरी मोरङ, सनुसरी र झापा तथा केिी िदसम्म 

पााँचथर, धनकुटा र उदयपरु जजल्लापनन देजखएका छन ्। यसरी िेदाा, अन्तर जजल्ला बसाइाँसराइमा धेरैजसो प्रदेश नभतै्र 

भएको पनन मान् न सवकन्छ ।  

तानलका ३.१२ मा प्रदेश नं. १ का विनभन् न जजल्लामा बसाई सरी आउने, बसाइाँ सरी जाने तथा खदु बसाइाँसराइ दर 

प्रस्ततु गररएको छ । झापा, मोरङ र सनुसरी बािेक सबै जजल्लािरूमा खदु बसाइाँसराइ दर ऋर्ात्मक छ । यसको अथा, 
बसाइाँ सरेको कारर्ले जजल्लाको जनसंख्या घट्दो अिस्थामा छ । संख्यात्मक विसाबमा, सबैभन्दा बढी जनसंख्या 
जजल्ला छोडी जान ेखोटाङबाट र जजल्ला नभत्र आउने मोरङमा देजखन्छन ्।   

तानलका 3.12 प्रदेश नं. १ का विनभन् न जजल्लामा बसाइाँ सरी आउने, जान ेतथा खदु बसाइाँसराइ दर 

जजल्ला जनसंख्या बसाइाँ सरी जान े बसाइाँ सरी आउने 
बसाइाँ सरी जाने 

दर 

बसाइाँ सरी आउने 
दर 

खदु बसाइाँसराइ दर 

ताप्लेजङु १,२७,४६१ २,४६९ २५९ १९.४ २.० -१७.३ 

पााँचथर १,९१,८१७ २,९०५ ७९३ १५.१ ४.१ -११.० 

इलाम २,९०,२५४ २,०९८ १,४४८ ७.२ ५.० -२.२ 

झापा ८,१२,६५० ४,२४४ ६,४७५ ५.२ ८.० २.७ 

मोरङ ९,६५,३७० ४,४५२ ८,२७९ ४.६ ८.६ ४.० 

सनुसरी ७,६३,४८७ ३,२४१ ६,९९६ ४.२ ९.२ ४.९ 

धनकुटा १,६३,४१२ २,०४४ १,२७३ १२.५ ७.८ -४.७ 

तेह्रथमु  १,०१,५७७ १,९३५ ३१७ १९.० ३.१ -१५.९ 

संखिुासभा  १,५८,७४२ २,२६३ ४६५ १४.३ २.९ -११.३ 

भोजपरु १,८२,४५९ ३,८५९ ६२३ २१.१ ३.४ -१७.७ 

सोलखुमु्ब ु १,०५,८८६ १,१९४ १५२ ११.३ १.४ -९.८ 

ओखलढुङ्गा  १,४७,९८४ २,४६५ १७८ १६.७ १.२ -१५.५ 

खोटाङ २,०६,३१२ ४,७४२ ३१७ २३.० १.५ -२१.४ 

उदयपरु ३,१७,५३२ २,७४० २६२८ ८.६ ८.३ -०.४ 

स्रोत: Population Monograph 2014 Vol. I मा प्रकाजशत तानलकाबाट गर्ना गररएको 

 जनसंख्याका केिी सामाजजक पि 

यस खण्डमा जनसंख्याका सामाजजक पिसाँग सम्बजन्धत विनभन् न विषयिरूमा प्रदेश नं. १ को जस्थनतको बारेमा 
चचाा गररएको छ । 

3.4.1 ग्रामीर् तथा शिरी जनसंख्या वितरर्  
संघीयता कायाान्ियनसाँगै स्थानीय तिको पनुसंरचना िुाँदा देशमा धेरै ग्रामीर् इलाकािरूलाई समेटेर नगरपानलका 
बनाइएको छ । धेरैजसो नगरपानलकामा एक सानो बजार िते्र तथा िररपररको ठूलो ग्रामीर् िेत्र पदाछ र यिााँ बस्ने सबै 
जसो जनसंख्याको चररत्र ग्रामीर् न ैिनु्छ । नेपालमा नगरपानलकामा बस्ने जनसंख्यालाई न ैशिरी जनसंख्या भननन्छ । 

त्यसैले शिरी र ग्रामीर् जनसंख्या भनेर छुट्याउन कदठन पनन भएको छ । तसथा, यिााँ, गाउाँपानलका तथा नगरपानलकामा 
बस्ने जनसंख्या भनी उल्लेख गररएको छ र प्रदेश नं. १ मा यसको वििरर् तानलका ३.१३ मा ददइएको छ । राजष्ट रय 

जनगर्ना सन ्२०११ का अनसुार प्रदेश नं. १ मा ६० प्रनतशत जनता नगरपानलकामा बसोबास गदाछन ् भने नेपालमा 
नगरपानलकामा बस्नेिरू ६३ प्रनतशत रिेका छन ्। प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमध्ये नगरपानलकामा बस्नेिरू  

सबैभन्दा बढी सनुसरीमा ८० प्रनतशत रिेका छन ्भने सबैभन्दा कम ओखलढुङ्गामा १९ प्रनतशत रिेका छन ्। 
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तानलका 3.13 गाउाँपानलका तथा नगरपानलकामा बस्ने जनसंख्या 

जजल्ला 
गाउाँपानलका बस्न े

जनसंख्या 
नगरपानलकामा बस्ने जनसंख्या 

नगरपानलकामा बस्ने 
जनसंख्याको प्रनतशत# 

ताप्लेजङु 1,00,042 26,406 २०.९ 

पााँचथर 1,41,290 49,201 २५.८ 

इलाम 96,366 1,91,566 ६६.५ 

झापा 2,55,709 5,52,225 ६८.४ 

मोरङ 2,92,463 6,67,105 ६९.५ 

सनुसरी 1,50,502 6,02,742 ८०.० 

धनकुटा 77,901 83,497 ५१.७ 

तेह्रथमु  64,240 36,593 ३६.३ 

संखिुासभा  49,511 1,08,711 ६८.७ 

भोजपरु 1,22,415 58,810 ३२.५ 

सोलखुमु्ब ु 84,720 20,399 १९.४ 

ओखलढुङ्गा  1,18,829 27,995 १९.१ 

खोटाङ 1,28,790 76,435 ३७.२ 

उदयपरु 80,766 2,34,663 ७४.४ 

प्रदेश नं. १ 17,63,544 27,36,348 ६०.८ 

नेपाल 96,87,669 1,67,37,589 ६३.३ 

नोट : संस्थागत जनसंख्यालाई गर्नामा समािेश गररएको छैन  ।                 स्रोतः राविय जनगर्ना, २०११ 

सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको स्थानीय ति विराटनगर मिानगरपानलका (२,१४,६६३) िो भने यो लगायत 
अरू दईु उप-मिानगरपानलका इटिरी (१,४०,५१७) र धरान (१,३७,७०५) तथा मेचीनगर (१,११,७३७) 
नगरपानलका एक लाख भन्दा बढी जनसंख्या भएका स्थानीय ति िनु ्। ७५ िजार देजख १ लाख सम्म 
जनसंख्या भएका स्थानीय तिको संख्या ५ रिेको छ । यी सबै नगरपानलका िनु ्र यी मध्ये ४ िटा तराईमा 
तथा एउटा (उदयपरुको नत्रयगुा) नभनत्र मधेश तथा पिाडमा पदाछ । त्यस्तै, १५ िटा नगरपानलकाको जनसंख्या 
५० िजार देजख ७५ िजारको नबचमा रिेको छ । यी मध्ये इलामको सूयोदय पिाडी िेत्रमा, उदयपरुको 
कटारी नभनत्र मधेश तथा पिाडमा र बााँकी सबै तराई िेत्रमा पदाछन ्। जनसंख्याको आधारमा प्रदेश नं. १ 
मा रिेका स्थानीय तिको िगीकरर् जचत्र ३.४ मा देखाइएको छ । 
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जचत्र 3.4 जनसंख्या अनसुार स्थानीय तििरूको संख्या 

 

स्रोतः राविय जनगर्ना, २०११ 

२५ िजार देजख ५० िजार सम्म जनसंख्या भएका ३९ स्थानीय तिमध्ये १७ नगरपानलका तथा २२ 
गाउाँपानलका रिेका छन ्। यो समूिमा पने प्रायजसो सबै नगरपानलकािरू पिाडी िेत्रका तथा गाउाँपानलका 
तराई िेत्रका रिेका छन ्। सबैभन्दा धेरै ६७ िटा स्थानीय तिको जनसंख्या १० िजार देजख २५ िजारको 
नबचमा रिेको छ । यस समूिमा ५९ गाउाँपानलका तथा ८ नगरपानलका रिेका छन ्। यस समूिमा पने 
नगरपानलका तथा गाउाँपानलका सबै पिाडी तथा विमाली िेत्रका रिेका छन ्। त्यस्तै, ७ िटा गाउाँपानलकाको 
जनसंख्या १० िजारभन्दा कम रिेको छ र यी मध्ये सबैजसो विमाली िेत्रका रिेका छन ्। प्रदेश नं. १ मा 
सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको नगरपानलका संखिुासभाको मादी (१४,४७०) िो भने गाउाँपानलका सोलखुमु्बकुो 
नलख ुवपके (५,५३४) िो । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको गाउाँपानलका झापाको कमल (४४,३६५) 
िो । 

3.4.2 धमा  
तानलका ३.१४ मा विनभन् न धमा मान् नेिरूको संख्या देखाइएको छ । नेपालमा बिसंुख्यक (८०%) जनता विन्द ुधमा 
मान्दछन ्। प्रदेश नं. १ मा विन्द ुधमा मान् नेिरूको संख्या ६७% छ, जनु राजष्ट रय औसत भन्दा कम रिेको छ । विन्द ु

पनछ यस प्रदेशमा वकरााँत धमा मान् नेिरू (१७%) रिेका छन ्। त्यसपनछ, बौद्ध (९.२%) तथा इस्लाम (३.६%) धमा 
मान् नेिरू रिेका छन ्। जजल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी विन्द ुधमा मान् नेिरू झापा र मोरङमा (८०%), बौद्ध धमा 
मान् नेिरू सोलखुमु्बमुा (२७%), वकरााँत धमा मान् नेिरू पााँचथरमा (५२%), इस्लाम धमाािलम्बी सनुसरीमा (११.५%) 

तथा इसाई धमा मान् नेिरू इलाममा (२.५%) रिेका छन ्। 

०

०

०

२२

५९

०

४

५

१५

१७

८

७

० १० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८०

१ लाख भन्दा मानथ 

७५ िजार देजख १ लाख 

५० िजार  देजख ७५ िजार  

२५ िजार देजख ५० िजार 

१० िजार देजख २५ िजार 

१० िजार भन्दा कम 

जन
संख्

या
 

गा. पा. 
न. पा.
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तानलका 3.14 धमाको आधारमा जनसंख्या वितरर्, २०११ 

जजल्ला विन्दू बौद्ध इस्लाम वकरााँत इसाई प्रकृनत अन्य 

ताप्लेजङु ३५.९ २०.५ ०.० ४१.४ १.५ ०.० ०.७ 

पााँचथर ३४.३ ११.७ ०.० ५२.० १.६ ०.१ ०.२ 

इलाम ४४.५ १५.३ ०.१ ३५.६ २.५ १.३ ०.७ 

झापा ७९.९ ४.८ ३.२ ८.३ १.९ १.४ ०.४ 

मोरङ ८०.३ ४.१ ४.७ ६.५ १.६ २.३ ०.४ 

सनुसरी ७३.३ ४.४ ११.५ ६.९ १.५ १.९ ०.५ 

धनकुटा ४९.२ १३.६ ०.१ ३४.९ १.८ ०.१ ०.३ 

तेह्रथमु  ५२.२ १२.५ ०.० ३३.९ १.० ०.१ ०.२ 

संखिुासभा  ४२.७ २६.६ ०.० २८.८ १.५ ०.१ ०.३ 

भोजपरु ५३.३ १४.२ ०.० ३१.५ ०.५ ०.२ ०.३ 

सोलखुमु्ब ु ४०.२ २७.२ ०.० ३०.२ २.२ ०.१ ०.२ 

ओखलढुङ्गा  ७०.८ १७.७ ०.० १०.२ ०.९ ०.१ ०.३ 

खोटाङ ५८.८ ७.३ ०.० ३१.४ २.१ ०.१ ०.३ 

उदयपरु ७२.६ १२.१ ०.७ ९.९ २.४ २.१ ०.२ 

प्रदेश नं. १  ६६.६ ९.२ ३.६ १७.१ १.७ १.३ ०.४ 

नेपाल  ८१.३ ९.० ४.४ ३.० १.४ ०.५ ०.३ 

स्रोत: CBS. 2012. National Population and Housing Census 2011; National Report बाट गर्ना गररएको 

3.4.3 अपाङ्गताको जस्थनत  
राविय जनगर्ना, २०११ मा व्यजक्तको शारीररक, माननसक, बौवद्धक, दृजष्ट ट सम्बन्धी, ििर् सम्बन्धी तथा बोली 
सम्बन्धी अपाङ्गता भएकािरूको वििरर् नलइएको नथयो । तानलका ३.१५ मा प्रदेश नं. १ का विनभन् न जजल्लािरूमा 
जनसंख्याको अपाङ्गताको जस्थनत देखाइएको छ । मानथ उजल्लजखत मध्ये कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता भएकािरूको 
वििरर् प्रस्ततु गररएको छ । प्रदेश नं. १ मा जम्मा २.१ प्रनतशत जनसंख्या कुन ैन कुनै वकनसमको अपाङ्गताको 
जस्थनतमा रिेका छन,् जनु नेपालको औसत (१.९%) भन्दा केिी बढी िो । प्रदेश नं. १ मा परुुषिरू मध्ये २.४ प्रनतशत 

तथा मविलािरू मध्ये १.८ प्रनतशत मा कुनै न कुनै वकनसमको अपाङ्गता रिेको छ । जजल्लािरूमध्ये धनकुटामा 
सबैभन्दा बढी (जम्मामा ३%, मविलामध्य े२.५% र परुुषमध्ये ३.५%) तथा सनुसरीमा सबैभन्दा कम (जम्मामा १.४%, 

मविलामध्य े१.२% र परुुषमध्ये १.६%) जनसंख्या कुनै न कुनै वकनसमको अपाङ्गतामा रिेका छन ्।  

  



28 

तानलका 3.15 अपाङ्गता भएको जनसंख्या, २०११ 

जजल्ला 
परुुषको 
संख्या 

प्रनतशत (जम्मा 
परुुष मध्ये) 

मविलाको 
संख्या 

प्रनतशत (जम्मा 
मविला मध्ये) 

अपाङ्गता भएकाको 
जम्मा संख्या 

प्रनतशत 

ताप्लेजङु २,०५३ ३.४ १,६७७ २.५ ३,७३० २.९ 

पााँचथर २,६६२ ३.० २,३८७ २.३ ५,०४९ २.६ 

इलाम ४,२०८ ३.० ३,४२८ २.३ ७,६३६ २.६ 

झापा ८,४६६ २.२ ६,९१० १.६ १५,३७६ १.९ 

मोरङ ९,४९४ २.० ७,५५९ १.५ १७,०५३ १.८ 

सनुसरी ५,८०० १.६ ४,६०९ १.२ १०,४०९ १.४ 

धनकुटा २,६७० ३.५ २,२११ २.५ ४,८८१ ३.० 

तेह्रथमु  १,३७५ २.९ १,२५१ २.३ २,६२६ २.६ 

संखिुासभा  २,२१७ २.९ १,८३७ २.२ ४,०५४ २.६ 

भोजपरु २,५३१ २.९ २,०८७ २.२ ४,६१८ २.५ 

सोलखुमु्ब ु १,३९७ २.७ १,२१२ २.२ २,६०९ २.५ 

ओखलढुङ्गा  १,८७४ २.७ १,६१६ २.० ३,४९० २.४ 

खोटाङ ३,०१७ ३.१ २,३११ २.१ ५,३२८ २.६ 

उदयपरु ४,१९५ २.८ ३,५८६ २.१ ७,७८१ २.५ 

प्रदेश नं. १  ५१,९५९ २.४ ४२,६८१ १.८ ९४,६४० २.१ 

नेपाल  २,८०,०८६ २.२ २,३३,२३५ १.७ ५,१३,३२१ १.९ 

स्रोत: CBS. 2012. National Population and Housing Census 2011; National Report बाट गर्ना गररएको 

3.4.4 भाषाभाषी  
बिभुावषक देश नेपालमा बोनलने धेरैजसो भाषािरू प्रदेश नं. १ मा पनन मातभृाषाको रूपमा बोनलन्छन ्। जनगर्ना 
२०११ को तथ्याङ्क अनसुार प्रदेश नं. १ मा बोनलन ेमातभृाषाको संख्या ९३ रिेको छ । तानलका ३.१६ मा प्रदेश तथा 
अन्तगातका जजल्लािरूमा बोनलने पााँच प्रमखु मातभृाषािरू िमशः तथा ती पााँच भाषा बोल्नेिरूको जम्मा प्रनतशत र अन्य 

भाषा बोल्नेिरूको प्रनतशत देखाइएको छ । प्रदेश नं. १ मा बोनलन े पााँच प्रमखु मातभृाषािरूमा िमशः नेपाली 
(४२.७%), मैनथली (११.२%), नलम्ब ु (७.३%), थारू (३.९%) र िान्तिा (२.९%) रिेका छन ्भने यी पााँच भाषा 
बोल्नेिरूको अंश ६८ प्रनतशत िनु आउाँछ । बााँकी ३२ प्रनतशतले अन्य धेरै वकनसमका भाषा बोल्छन ्। ताप्लेजङु 

(३८%) र पााँचथरमा (४०%) नलम्ब ुभाषा बोल्नेिरूको विस्सा सबैभन्दा बढी छ भने बााँकी १२ जजल्लािरूमा नेपाली 
भाषा बोल्नेिरूको विस्सा सबैभन्दा बढी छ । यी दईु जजल्लािरूमा पनन नेपाली भाषा बोल्नेिरूको विस्सा नलम्ब ुभाषा 
बोल्नेकै िारािारीमा (ताप्लेजङुमा ३७% र पााँचथरमा ३४%) रिेको छ । पााँच मखु्य मातभृाषा बोल्नेको प्रनतशत 

ताप्लेजङुमा सबैभन्दा बढी (९३%) तथा मोरङ तथा संखिुासभामा सबैभन्दा कम (७५%) रिेको छ ।  
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तानलका 3.16 प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा मातभृाषाको  रूपमा बोनलन े५ प्रमखु भाषािरू 

जजल्ला ५ प्रमखु मातभृाषािरू (िमशः:) 
५ मखु्य मातभृाषा 
बोल्नेको प्रनतशत 

अन्य मातभृाषा बोल्नेको 
प्रनतशत 

ताप्लेजङु 
नलम्ब ु (३७.८%), नेपाली (३७.४%), शेपाा (१०.७%), तामाङ 

(४%), गरुुङ (३.१%) 
९२.९ ७.१ 

पााँचथर 
नलम्ब ु (४०.१%), नेपाली (३४.१%), तामाङ (६.५%), िान्तिा 
(५.५%), राई (५.२%)  

९१.५ ८.५ 

इलाम 
नेपाली (४२.८%), नलम्ब ु (१४.३%),   िान्तिा (८.३%), राई 

(८.३%), तामाङ (६.०%),  
७९.८ २०.२ 

झापा 
नेपाली (५५.८%), राजिंशी (१०.३%), नलम्ब(ु५.६%), मैनथली 
(५.५%), सन्थाली (३.६%) 

८०.८ १९.२ 

मोरङ 
नेपाली (३७.६%), मैनथली (२३.६%), थारू (५.९%), राजिंशी 
(३.८%), नलम्ब ु(३.७%) 

७४.६ २५.४ 

सनुसरी 
नेपाली (२९.१%), मैनथली (२८.३%), (थारू (११.६%), उदुा 
(९.६%), उराि (२.८%) 

८१.४ १८.६ 

धनकुटा 
नेपाली (४३.५%), नलम्ब ु (१२.४%), िान्तिा (९.६%), मगर 

(९.३%), तामाङ (५.७%) 
८०.५ १९.५ 

तेह्रथमु 
नेपाली (४९.८%), नलम्ब ु (३४.४%), तामाङ (६.०%), मगर 

(२.२%), गरुुङ (१.९%) 
९४.२ ५.८ 

संखिुासभा 
नेपाली (४६.२%), तामाङ (८.८%), शेपाा (८.०%), कुलङु 

(६.६%), नलम्ब ु(५.०%) 
७४.५ २५.५ 

भोजपरु 
नेपाली (४९.१%), िान्तिा (१९.६%), तामाङ (७.५%), नेिारी 
(४.५%), मगर (३.४%)  

८४.१ १५.९ 

सोलखुमु्ब ु 
नेपाली (३६.८%), शेपाा (१६.८%), तामाङ (९.३%), कुलङु 

(९.२%), थलुङु (८.७%) 
८०.८ १९.२ 

ओखलढुङ्गा 
नेपाली (५७.९%), तामाङ (९.२%), मगर (८.९%), शेपाा (६.८%), 

िाम्बलेु (४.८%) 
८७.६ १२.४ 

खोटाङ 
नेपाली (५०.१%), चाजम्लङ (१६.५%), मगर (४.४%), तामाङ 

(३.९%), िान्तिा (३.७%) 
७८.७ २१.३ 

उदयपरु 
नेपाली (५१.५%), मगर (११.६%), थारू (७.४%), चाजम्लङ 

(६.८%), तामाङ (५.८%) 
८३ १७ 

प्रदेश नं. १ 
नेपाली (४२.७%), मैनथली (११.२%), नलम्ब ु (७.३%), थारू 

(३.९), िान्तिा (२.९%) 
६८ ३२ 

स्रोत: CBS. 2012. National Population and Housing Census 2011; National Report बाट गर्ना गररएको 
3.4.5 जातजानत  
प्रदेश नं. १ को विनभन् न जातजानत अनसुारको जनसंख्या वििरर् तानलका ३.१७ मा देखाइएको छ । बिजुातीय देश 

नेपालमा बसोबास गने जातजानतको संख्या १२५ रिेकोमा प्रदेश नं. १ मा १२२ जातजानतको बसोबास रिेको छ । 

प्रदेश नं. १ मा सबैभन्दा बढी िेत्रीिरू (१४.८%) को बसोबास रिेको छ भने त्यसपनछ िमशः ब्राह्मर् (पिाडी) 
(१२.१%), राई (११.३%), नलम्ब ु(८%) तथा तामाङ (४.७%) रिेका छन ्। प्रदेश नं. १ का जातजानतिरू मध्यमेा 
१% भन्दा बढी विस्सा ओगट्नेिरूको संख्या १९ रिेको छ र त्यस्ता जातजानतिरूको अंश जम्मा जनसंख्याको ८२% 

रिेको छ ।   
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तानलका 3.17 विनभन् न जातजानत अनसुारको जनसंख्या वििरर् 

जातजानत जम्मा परुुष मविला प्रनतशत (जम्माको) 
सबै जातजानत ४५,३४,९४३ २१,६६,५३६ २३,६८,४०७ १००.० 

िेत्री ६,६९,९९८ ३,१४,०९४ ३,५५,९०४ १४.८ 

ब्राह्मर् (पिाडी) ५,४७,९६३ २,५८,८३८ २,८९,१२५ १२.१ 

राई ५,१३,४२२ २,४१,८०७ २,७१,६१५ ११.३ 

नलम्ब ु ३,६४,७०१ १,६९,४०६ १,९५,२९५ ८.० 

तामाङ २,११,१३१ ९८,९०८ १,१२,२२३ ४.७ 

मगर १,८९,२२४ ८८,५३४ १,००,६९० ४.२ 

थारू १,८८,१५४ ९०,५३० ९७,६२४ ४.१ 

नेिार १,६८,८५३ ८०,२०८ ८८,६४५ ३.७ 

मसुलमान १,६२,४९२ ८१,०९३ ८१,३९९ ३.६ 

कामी १,४८,७६१ ६९,५७९ ७९,१८२ ३.३ 

राजिंशी १,१२,३९९ ५४,८८६ ५७,५१३ २.५ 

दमाई/ढोली ८०,९९० ३७,३५९ ४३,६३१ १.८ 

शेपाा ६४,०७८ ३०,३८६ ३३,६९२ १.४ 

गरुुङ ६२,४३८ २८,९८४ ३३,४५४ १.४ 

मसुिर ६१,५१२ ३१,०१६ ३०,४९६ १.४ 

यादि ५९,९९४ ३१,९०२ २८,०९२ १.३ 

सन्थाल ५०,२६२ २४,७७० २५,४९२ १.१ 

साकी ४५,३१६ २१,३४६ २३,९७० १.० 

बााँकी सबै जातजानत ८,३३,२५५ ४,१२,८९० ४,२०,३६५ १८.४ 

स्रोत: CBS. 2012. National Population and Housing Census 2011; National Report बाट गर्ना गररएको 

 

  



31 

4 खण्ड्िार््: 

प्रदशेको्आचथवक्तथा्रोजगारीको्चस्थचत 

प्रदेश नं. १ को कुल गािास्थ्य उत्पादन आ.ि. २०७४/७५ मा रु. ५ खबा, ५ अबा, ८४ करोड रिेको छ, 
जनु नेपालको कुल गािास्थ्य उत्पादनको १४.६ प्रनतशत िनु आउाँछ । प्रदेशको कुल गािास्थ्य उत्पादनमा कृवष 
तथा िन िेत्रको योगदान सिाानधक रिेको छ भने ननमाार्, औद्योनगक प्रनतष्ट ठान तथा थोक तथा खरुा व्यापारको 
योगदान पनन उल्लेखनीय रिेको छ । यसैगरी सेिा र उद्योग िेत्रको योगदान िमशः १३.७ प्रनतशत र 
१६.८ प्रनतशत रिेको छ । प्रदेशको िमशजक्तको उत्पादकत्ि राजष्ट रय उत्पादकत्िको कररब ९६ प्रनतशत 
रिेको छ । यस प्रदेशको प्रनत व्यजक्त आय ९३४ अमेररकी डलर रिेको छ । 

आ.ि. २०७५/७६ मा प्रदेश नं. १ मा कर राजस्ि तर्ा  रु. २ अबा, ५६ करोड, २३ लाख, गैरकर तर्ा  
रु. ८५ करोड, दण्ड जररबाना तर्ा  २५ करोड, राजस्ि बााँडर्ााँट तर्ा  रु. ९ अबा १८ करोड ११ लाख, 
अनदुान तर्ा  रु. २२ करोड ८८ लाख गरी जम्मा रु. ३५ अबा ९३ करोड ६० लाख प्राप् त भएको छ । 
प्रदेशको कुल बजेटको कररब १० प्रनतशत आन्तररक आयबाट पूनता िनुे तथा संघीय सरकारबाट प्रिाि िनु े
जम्मा बजेटमध्ये कररब २९ प्रनतशत मात्र प्रदेश मार्ा त खचा िनुे गरी प्रिाि भएको अिस्था छ । 

ददगो, समािेशी तथा र्रावकलो आनथाक िृवद्ध र विकासका लानग सािाजननक खचाको उपयोगलाई नमतव्ययी एिं 
विश् िसनीय बनाउन प्रदेश नं. १ ले वित्तीय सशुासन तथा सािाजननक उत्तरदावयत्िका सन्दभामा प्रदेश आनथाक 
कायाविनध ननयमािली, २०७५; सािाजननक खचाको मापदण्ड; कायाविनध र नमतव्यवयता सम्बन्धी मापदण्ड, 
२०७५; प्रदेश समपरुक अनदुान सम्बन्धी कायाविनध, २०७५; प्रदेश सशता अनदुान प्रदान गने सम्बन्धी 
कायाविनध, २०७५ र प्रदेश विशेष अनदुान सम्बन्धी कायाविनध, २०७५ ननमाार् भएका छन ्। प्रदेशको आ.ि. 
२०७५/७६ को कुल बजेट रु. ३५ अबा ९३ करोड ६० लाख रिेको छ । उक्त विननयोजनमा चाल ुतर्ा  
रु. १४ अबा ५५ करोड ३५ लाख, पुाँजीगत तर्ा  रु. १८ अबा ८७ करोड ७४ लाख र वित्तीय िस्तान्तरर् 
रु. ३ अबा ७३ करोड ९० लाख रिेको छ । उक्त रकम कुन विननयोजजत रकमको िमशः ४०.५ प्रनतशत, 
५२.५ प्रनतशत र ७ प्रनतशत िनु आउाँछ । प्रदेशबाट स्थानीय तिलाई ददइने अनदुानमा आ.ि. २०७५/७६ 
मा समानीकरर् अनदुान रु. ६ अबा ६१ करोड ३ लाख, सशता अनदुान रु. १३ अबा २७ करोड ६७ लाख, 
समपूरक २ अबा र विशेष अनदुान १ अबा ददइएको छ । 

यस प्रदेशका कुल १३७ स्थानीय तिमध्ये १३० िटामा वित्तीय संस्थाको पिुाँच पगेुको अिस्था छ । २०७५ 
असार मसान्त सम्म १ खिा ६४ अबा ननिेप सङ्कलन तथा २ खबा ६५ अबा कजाा लगानी भएको छ । प्रदेशको 
कुल गािास्थ्य उत्पादनमा बचतको अनपुात ३१ प्रनतशत रिेको छ । प्रनत व्यजक्त िावषाक उपभोग रु. ३३,६१२ 
रिेको छ । प्रदेशको विप्रषेर् आय प्रनत घर-पररिार औसत रु. ६५,६२९ रिेको छ । सिकारी संस्थाले कुल 
पूाँजी ७ अबा ५ करोड पररचालन गरेका छन,् जसमा रु. २६ अबा ९७ करोड ९७ लाख बचत र रु. ३१ 
अबा ५३ करोड २२ लाख ऋर् प्रिाि भएको छ । त्यसैगरी िैदेजशक लगानीको िकमा िालसम्म यस प्रदेशमा 
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१२७ िटा उद्योगमा रु. १५.२३ अबा िैदेजशक लगानी स्िीकृत भएको अिस्था छ, जनु कुल िैदेजशक 
लगानीको ६.२७ प्रनतशत िनु आउाँछ । 

 प्रदेशको अथातन्त्रको संरचनात्मक जस्थनत  
औद्योनगक िगीकरर्, २०७५/७६ अनसुार ितामान मूल्यमा प्रदेश नं. १ तथा नेपालको कुल मूल्य अनभिृवद्धलाई 
तानलका ४.१ मा देखाइएको छ । आ.ि. २०७५/७६ को तथ्याङ्क अनसुार प्रदेश नं. १ मा कृवष तथा िन, 

औद्योनगक प्रनतष्ट ठान, विद्यतु, ग्यााँस तथा पानी, ननमाार्, एिं स्िास्थ्य तथा सामाजजक कायाबाट प्राप् त मूल्य 
अनभिृवद्धको विस्सा नेपालको भन्दा बढी छ भन ेअन्य विनभन् न िते्रिरू जस्तै थोक तथा खरुा व्यापार, िोटल 
तथा रेषु्टरााँ, यातायात, भण्डारर् तथा सञ् चार, वित्तीय मध्यस्थता, घर घडेरी, बिाल तथा व्यापाररक वियाकलाप, 

जन प्रशासन र सरुिा, जशिा आददमा कम विस्सा छ । 

ितामान मूल्यमा नेपालको सम्पूर्ा िेत्रगत मूल्य अनभिृवद्धको आधारमा तलुना गदाा प्रदेश नं. १ को सबैभन्दा 
बढी विस्सा औद्योनगक प्रनतष्ट ठान; विद्यतु, ग्यााँस तथा पानी र कृवष तथा िनमा (प्रत्यकेमा २२%) रिेको छ । 
त्यस्तै, अन्य सामूदावयक िते्र, सामाजजक र व्यजक्तगत सेिा वियाकलापिरू, स्िास्थ्य तथा सामाजजक काया र 
ननमाार् िेत्र प्रत्यकेमा १९ प्रनतशत, जशिामा १६ प्रनतशत, जन प्रशासन र सरुिामा १५ प्रनतशत, िोटल तथा 
रेषु्टरााँमा १५ प्रनतशत, खानी तथा भगुभामा १४ प्रनतशत, माछापालनमा १३ प्रनतशत, यातायात, भण्डारर् तथा 
सञ् चारमा ११ प्रनतशत, थोक तथा खरुा व्यापारमा ११ प्रनतशत, घर घडेरी, बिाल तथा व्यापाररक वियाकलापमा 
९ प्रनतशत र वित्तीय मध्यस्थतामा ९ प्रनतशत योगदान रिेको छ ।  

तानलका 4.1 प्रदेश नं. १ को औद्योनगक िगीकरर् अनसुार २०७५/७६ अनसुार कुल मूल्य अनभिवृद्ध 

(ितामान मूल्यमा, रु. दश लाखमा) 

औद्योनगक िगीकरर् 
अनसुारका िते्रिरू 

प्रदेश नं. १ 
प्रदेश नं. १ को  

िते्रगत वितरर् 
नेपाल 

नेपालको 
िते्रगत 
वितरर् 

प्रदेश नं. १ 
को विस्सा 

(%) 
कृवष तथा िन १,७६,०९५ ३६.४ ८,११,३४७ २६.५ २१.७ 

माछापालन १,८५८ ०.४ १४,६६१ ०.५ १२.७ 

खानी तथा भूगभा २,५२८ ०.५ १८,५०८ ०.६ १३.७ 

औद्योनगक प्रनतष्ट ठान ३७,६४० ७.८ १,७१,१९० ५.६ २२.० 

विद्यतु, ग्यााँस तथा पानी ८,३५२ १.७ ३८,१६२ १.२ २१.९ 

ननमाार् ४३,७७६ ९.० २,३७,७२० ७.८ १८.४ 

थोक तथा खरुा व्यापार ४६,१७९ ९.५ ४,३९,९३० १४.४ १०.५ 

िोटल तथा रेषु्टरााँ ९,३२७ १.९ ६२,८१७ २.१ १४.८ 

यातायात, भण्डारर् तथा 
सञ् चार  

२३,४५५ ४.८ २,२१,३५३ ७.२ १०.६ 

वित्तीय मध्यस्थता १७,४१३ ३.६ १,९३,४६९ ६.३ ९.० 

घर घडेरी, बिाल तथा 
व्यापाररक वियाकलाप 

३३,१५७ ६.८ ३,५३,०७७ ११.५ ९.४ 

जन प्रशासन र सरुिा १२,४५५ २.६ ८२,९७५ २.७ १५.० 

जशिा ३३,८२१ ७.० २,१६,१०६ ७.१ १५.७ 
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औद्योनगक िगीकरर् 
अनसुारका िते्रिरू 

प्रदेश नं. १ 
प्रदेश नं. १ को  

िते्रगत वितरर् 
नेपाल 

नेपालको 
िते्रगत 
वितरर् 

प्रदेश नं. १ 
को विस्सा 

(%) 
स्िास्थ्य तथा समाज 
काया 

१०,०२५ २.१ ५३,४९४ १.७ १८.७ 

अन्य सामदुावयक िेत्र  २८,०५९ ५.८ १,४६,४२१ ४.८ १९.२ 

कुल मूल्य अनभिृवद्ध  

(FISIM सवित) 
४,८४,१३९ १००.० ३०,६१,२३० १००.० १५.८ 

अप्रत्यि विनधको वित्तीय 
मध्यस्थताका सेिा   

११,५६५  १२८४८६  ९.० 

जस्थर मूल्यमा कुल 
गािास्थ्य उत्पादन  

४,७२,५७५  २९,३२,७४४  १६.१ 

कम छुट ददइएको 
सामानमा कर  

३३,२७३  ५,३१,५७५  ६.३ 

कुल गािास्थ्य उत्पादन ५,०५,८४८  ३४,६४,३१९  १४.६ 

स्रोत: https://cbs.gov.np/regional-provincial-national-accounts-2019/ 

कुल गािास्थ्य उत्पादनमा िमशजक्त तथा िमको उत्पादकत्िको प्रमखु भनूमका िनु्छ । यसै पररप्रके्ष्यमा प्रदेश 
नं. १ का जजल्लािरूमा रिेको िमको उत्पादकत्ि तथा राजष्ट रय उत्पादकत्िको तलुनामा जजल्लािरूको 
उत्पादकत्िको जस्थनत तानलका ४.२ मा प्रस्ततु गररएको छ । प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा उत्पादकत्िको 
तलुना गदाा मोरङ, सनुसरी, झापा, सोलखुमु्ब ुजजल्लामा िम उत्पादकत्ि राजष्ट रय औसत भन्दा बढी रिेको अिस्था 
छ भने अरू जजल्लािरूमा राजष्ट रय औसत भन्दा कम रिेको छ । राजष्ट रय औसतको तलुनामा कम उत्पादकत्ि 
रिेका प्रदेश नं. १ का जजल्लािरू मध्ये भोजपरु, ओखलढुङ्गा र सङ्खिुासभामा िम उत्पादकत्ि सबैभन्दा कम 
रिेको छ ।  

तानलका 4.2 प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा िम उत्पादकत्िको जस्थनत 

जजल्ला िम उत्पादकत्ि (रु.) 
राजष्ट रय औसतको तलुनामा िम उत्पादकत्िको 

अनपुात  (%) 
ताप्लेजङु १,१४,८२३.९ ९७.२ 
सङ्खुिासभा ८६,३०४.८ ७३.१ 
सोलखुमु्ब ु १,२९,००९.८ १०९.२ 
पााँचथर ९७,८८७.७ ९२.९ 
इलाम १,०४,७०२.७ ८८.७ 
तेह्रथमु ९१,५६१.८ ८९.४ 
धनकुटा १,०५,६००.१ ७७.५ 
भोजपरु ७८,४००.६ ६६.४ 
खोटाङ ८२,५४७.३ ८६.९ 
ओखलढुङ्गा १,०२,६०७.९ ६९.९ 
उदयपरु ८८,६४८.९ ७५.१ 
झापा १,२२,५७७.२ १०३.८ 
मोरङ १,२९,८९९.० ११०.० 
सनुसरी १,२७,६१०.१ १०८.० 

स्रोतः नेपाल मानि विकास प्रनतिेदन, २०१४ 
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 कृवष तथा पशपुालन  

प्रदेशको कुल गािास्थ्य उत्पादनमा एक नतिाइ भन्दा बढी योगदान कृवष तथा िनको रिेकोमा कृवषको कुल  
राजष्ट रय उत्पादनमा २१.५ प्रनतशत विस्सा यस प्रदेशको रिेको छ । कृवष िेत्रमा उपयोग भएको औसत कृवष 
जनमनको आकार प्रनत पररिार ०.६६ िेक्टर रिेकोमा जनमन खण्डीकरर्ले यो अनपुात घट्दो अिस्थामा  

छ । देशको कुल खेती गररएको जनमन (३० लाख ९१ िजार िेक्टर) मध्ये २३ प्रनतशत जनमन यस प्रदेशको 
रिेको छ । राजष्ट रय खाद्यान् न उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान २३ प्रनतशत रिेको छ । यस प्रदेशमा कृवष 
भनूमको उत्पादकत्ि ३.०३ मे.ट. प्रनत िेक्टर रिेको छ । प्रदेशको अथातन्त्रमा व्यािसावयक कृवषको विस्सा ८ 
प्रनतशत रिेको छ ।  

यस खण्ड अन्तगात मखु्य खाद्यान् न बाली, र्लरू्ल, तरकारी, मसला, दूध तथा मासकुो उत्पादन सम्बन्धी 
तथ्याङ्क प्रस्ततु गररएको छ । प्रदेश तिको तथ्याङ्कलाई नेपालको समग्र तथ्याङ्कसाँग तलुना गररएको छ र 
जजल्लातिको विस्ततृ तथ्याङ्क पररजशष्ट ट तानलकािरूमा देखाइएको छ । 

4.2.1 प्रमखु अन् नबाली  
प्रदेश नं. १ मा मखु्य बालीिरू धान, मकै तथा गिुाँको उत्पादन जजल्लागत रूपमा तानलका ४.३ मा ददइएको 
छ । धानमा प्रदेश नं. १ को िेत्रर्लको विस्सा नेपालको २१.९ प्रनतशत तथा उत्पादनको विस्सा नेपालको 
२१.५ प्रनतशत छ । त्यस्तै उत्पादकत्ि भने राजष्ट रय औसतभन्दा केिी कम (९८.२%) छ । त्यस्तै मकैमा 
नेपालमा प्रदेश नं. १ को  िते्रर्लको विस्सा २८.६ प्रनतशत, उत्पादन २८.३ प्रनतशत छ । यसको उत्पादकत्ि 
समग्र नेपालको भन्दा १.२ प्रनतशतले कम छ । गिुाँमा नेपालमा प्रदेश नं. १ को  िते्रर्लको ९.१ प्रनतशतमा 
मात्र खेती िनुे तथा उत्पादनको विस्सा १०.२ प्रनतशत छ । यसको उत्पादकत्ि समग्र नेपालको भन्दा ११.० 
प्रनतशतले बढी छ । 

जजल्लागत रूपमा अन् नबाली उत्पादनको जस्थनत तानलका ४.३ मा देखाइएको छ । धान उत्पादनमा झापा, 
मोरङ, सनुसरी जस्ता तराईका जजल्ला अग्रस्थानमा छन ्भने पिाडी जजल्लािरू भोजपरु, इलाम, सङ्खिुासभाको पनन 
उत्पादन उल्लेखनीय रिेको छ । मकै उत्पादनमा झापा पविलो नम्बरमा आउछ भने पिाडका जजल्लािरू 
इलाम, भोजपरु तथा खोटाङको पनन मकै उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान रिेको छ । गिुाँ उत्पादनमा सनुसरी, 
मोरङ,  झापा जस्ता तराईका जजल्ला अग्रस्थानमा छन ्भने पिाडी जजल्लािरू इलाम र खोटाङको पनन उत्पादन 
बढी छ । उत्पादकत्िका विसािले धानको उत्पादकत्ि तराईका जजल्लामा बढी छ । मकैको उत्पादकत्ि 
झापा, मोरङ जस्ता तराई तथा इलाम, ताप्लेजङु जस्ता पिाडी जजल्लामा बढी देजखन्छ । त्यस्तै गिुाँको उत्पादकत्ि 
झापा, सनुसरी, जस्ता तराई तथा इलाम जस्ता पिाडी जजल्लामा बढी देजखन्छ । 
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तानलका 4.3 प्रदेश नं. १ मा प्रमखु अन् नबाली उत्पादनको जस्थनत, २०१६/१७ 

अन् नबाली प्रदेश नं. १ नेपाल प्रदेश नं. १ को अंश (%) 

धान 

िेत्रर्ल (िे.) ३,४०,३६३ १५,५२,४६९ २१.९ 

 उत्पादन (मे.ट.) ११,२५,४७७ ५२,३०,३२७ २१.५ 

 उत्पादकत्ि  (मे.ट. प्रनत िे.) ३,३०७ ३,३६९ ९८.२ 

मकै 

िेत्रर्ल (िे.) २,६४,६५१ ९,२४,३२१ २८.६ 

 उत्पादन (मे.ट.) ६,६०,९७५ २३,३६,६७५ २८.३ 

 उत्पादकत्ि (म.ेट. प्रनत िे.) २,४९८ २,५२८ ९८.८ 

गिुाँ 

िेत्रर्ल (िे.) ६८,२४० ७,४५,८३२ ९.१ 

 उत्पादन (मे.ट.) १,७६,४९९ १७,३६,८४९ १०.२ 

 उत्पादकत्ि (म.ेट. प्रनत िे.) २,५८६ २,३२९ १११.० 

स्रोत: कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्त्रालय, २०१८ 

4.2.2 दलिन तथा तेलिन बाली  
तानलका ४.४ ले प्रदेश नं. १ को दलिन तथा तेलिन बालीको उत्पादनको अिस्था देखाउाँछ । प्रदेश नं. १ 
मा दाल तथा तेलबाली कम उत्पादन िनु ेगरेको तथ्याङ्कबाट प्रष्ट िनु्छ । नेपालमा दाल खेतीको िेत्रर्लमध्य े
प्रदेश नं. १ ले ३.३ प्रनतशत ओगटेको र यसले जम्मा उत्पादनमा ३ प्रनतशत योगदान गरेको अिस्था छ । 
दलिनको उत्पादकत्ि भने नेपालको तलुनामा प्रदेश नं. १ को उत्पादकत्ि ८.८ प्रनतशतले कम रिेको छ । 
जजल्लािरूको उत्पादन जस्थनत पररजशष्ट ट तानलका ७ मा प्रस्ततु गररएको छ । 

त्यस्तै, तेलबालीको िकमा नेपालको कुल तेलबाली लगाएको िेत्रको ३.२ प्रनतशत िेत्रर्ल प्रदेश नं. १ मा 
भएको र यसबाट कुल तेलिन उत्पादनमा ४.६ प्रनतशत विस्सा प्रदेश नं. १ बाट भएको अिस्था छ । प्रदेश 
नं. १ को उत्पादकत्ि राजष्ट रय औसतको तलुनामा ४४ प्रनतशतले बढी छ । जजल्लागत रूपमा िेदाा सबैभन्दा 
बढी दाल लगाईएको िेत्रर्ल सनुसरी र त्यसपनछ झापा िो भने तथा उत्पादनमा झापा पविलो र सनुसरी दोिो 
िनु ्। त्यस्तै उत्पादकत्ि पनन झापामा न ैसबैभन्दा बढी छ । जजल्लागत रूपमा तेल सबैभन्दा बढी लगाइएको 
िेत्रर्ल मोरङ, सनुसरी र त्यसपनछ उदयपरुमा छ भन ेतथा उत्पादनमा िमशः सनुसरी, मोरङ र झापामा 
सबैभन्दा बढी रिेको छ । त्यस्तै उत्पादकत्ि िमशः सनुसरी, झापा, मोरङ र इलाममा बढी छ । मोरङ 
जजल्ला तेलबाली खेती गने नेपालका प्रमखु ५ जजल्लामा पदाछ । 
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तानलका 4.4 प्रदेश नं. १ मा दलिन र तेलिन बालीको उत्पादनको अिस्था, २०१६/१७ 

जजल्ला 
दलिन तेलिन 

िते्रर्ल 
(िे.) 

उत्पादन 
(मे.ट.) 

उत्पादकत्ि 

(मे.ट./िे.) 
िते्रर्ल (िे.) 

उत्पादन 
(मे.ट.) 

उत्पादकत्ि 

(मे.ट./िे.) 
प्रदेश नं. १ १०,८११ ११,४४१ १,०५८ ६९४ ९६१ १,३८५ 

नेपाल ३,२४,६२४ ३,७६,५२२ १,१६० २,१७,८६७ २,०८,२९१ ९५६ 

प्रदेश नं. १ 
को अंश (%) 

३.३ ३.० ९१.२ ३.२ ४.६ १४४.८ 

स्रोत: कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्त्रालय, २०१८ 

4.2.3 नगदे बालीिरू  
प्रदेश नं. १ मा विनभन् न वकनसमका नगदे बालीिरूको पनन खेती गने गररन्छ । यिााँ आल,ु उख,ु सतुी, जचया 
तथा कर्ी उत्पादनको जस्थनत दशााइएको छ । देशको आल ुखेती िेत्रको ३२.४ प्रनतशत प्रदेश नं. १ मा 
रिेको छ (तानलका ४.५) । त्यस्तै आलकुो राजष्ट रय उत्पादनको ३३.१ प्रनतशत उत्पादन यस प्रदेशमा िनु्छ 
भने उत्पादकत्ि पनन राजष्ट रय उत्पादकत्ि भन्दा बढी रिेको छ । जजल्लागत रूपमा िेदाा िमशः झापा, 
सोलखुमु्ब ुतथा इलाममा बढी िेत्रर्लमा आल ुखेती गररन्छ र उत्पादनको विसाबले पनन वयनै जजल्लािरू आल ु
उत्पादनमा अग्रस्थनमा छन ्। त्यस्तै उत्पादकत्िका विसािले िमशः इलाम, धनकुटा र सनुसरी अग्रस्थानमा 
आउाँछन ्। समग्र नेपालमा  इलाम र झापा आल ुखेती गने प्रमखु ५ जजल्लामा पदाछन ्।  

देशको कुल उख ुखेतीको ित्रर्लको मात्र ८.२ प्रनतशत प्रदेश नं. १ मा पदाछ । त्यस्तै राजष्ट रय उत्पादनको 
९.३ प्रनतशत उख ुउत्पादन यस िते्रमा िनु्छ भने उखकुो उत्पादकत्ि पनन राजष्ट रय उत्पादकत्ि भन्दा बढी न ै
छ । जजल्लागत रूपमा िेदाा िमशः सनुसरी तथा मोरङमा बढी िेत्रर्लमा उख ुखेती गररन्छ र उत्पादनको 
विसाबले पनन वयनै जजल्लािरू अग्रस्थनमा छन ्। त्यस्तै उत्पादकत्िका विसािले पनन िमशः मोरङ, सनुसरी 
तथा झापा अगानड आउाँछन ्।  

प्रदेश नं. १ मा देशको कुल सतुी खेतीको िेत्रर्लको मात्र ५.५ प्रनतशत िेत्रर्लमा सूतीजन्य पदाथाको खेती 
गररन्छ । त्यस्तै राजष्ट रय उत्पादनको ४.२ प्रनतशत सतुी उत्पादन यस प्रदेशमा िनु्छ भने उत्पादकत्ि राजष्ट रय 
उत्पादकत्ि भन्दा २३ प्रनतशतले कम छ । जजल्लागत रूपमा िेदाा खोटाङ, ओखलढुङ्गा र उदयपरुमा मात्र 
सतुी खेती भएको देजखन्छ र उत्पादनको विसाबले िमशः खोटाङ, उदयपरु र ओखलढुङ्गा न ैआउाँछन ्(पररजशष्ट ट 
तानलका ८)। त्यस्तै उत्पादकत्िका विसािले पनन िमशः उदयपरु, ओखलढुङ्गा र खोटाङ आउाँछन ्। अन्य 
जजल्लािरूमा सूती खेती गररएको अनभलेख छैन ।   

 

तानलका 4.5 प्रदेश नं. १ मा आल,ु उख ु र सतुी उत्पादनको जस्थनत, २०१६/१७ 

नगदे बाली प्रदेश नं. १ नेपाल प्रदेश नं. १ को अंश 

आल ु

िेत्रर्ल (िे.) ६४,८१९ १,९९,९७१ ३२.४ 

उत्पादन (मे.ट.) ९,२७,४०१ २८,०५,५८२ ३३.१ 

उत्पादकत्ि (मे.ट./ िे.) १४,३०८ १४,०३० १०२.० 
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नगदे बाली प्रदेश नं. १ नेपाल प्रदेश नं. १ को अंश 

उख ु

िेत्रर्ल (िे.) ६,६०० ८०,९३१ ८.२ 

उत्पादन (मे.ट.) ४,०३,६३३ ४३,४६,७५४ ९.३ 

उत्पादकत्ि (मे.ट./ िे.) ६१,१५७ ५३,७०९ ११३.९ 

सतुी 
िेत्रर्ल (िे.) ३५ ६३९ ५.५ 

उत्पादन (मे.ट.) २६ ६१८ ४.२ 

उत्पादकत्ि ( म.ेट. /िे.) ७४३ ९६७ ७६.८ 

स्रोत: कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्त्रालय, २०१८ 

जचयाको उत्पादनमा प्रदेश नं. १ को विस्सा अत्यन्त अिम रिेको छ । जचया उत्पादनका िते्रिरू तथा 
उत्पादनको जस्थनत तानलका ४.६ मा देखाइएको छ । प्रदेश नं. १ का झापा, इलाम, पााँचथर, धनकुटा तथा 
तेह्रथमु जजल्लािरू प्रदेश नं. १ मा जचया खेती गररने प्रमखु जजल्लािरू िनु ्। त्यस्तै, प्रदेशका मोरङ लगायत 
अन्य जजल्लािरूमा समेत जचया खेती गररन्छ । कुल उत्पादन राजष्ट रय जचया खेती िते्रको ७८.४ प्रनतशत िते्र 
प्रदेश नं. १ मा रिेको छ, जिााँ देशको कुल जचया उत्पादनको ९९ प्रनतशत जचया उत्पादन िनु्छ । जजल्लागत 
रूपमा िमशः झापा, इलाम, पााँचथर, धनकुटा तथा तेह्रथमुमा बढी जचया खेती गररन्छ । उत्पादनको विसाबले 
पनन िमशः वयनै जजल्ला प्रमखु िनु ्। प्रदेश नं. १ मा जचया खेतीलाई अझ विस्तार गना सवकने समभ्ािना 
पनन छ ।  

तानलका 4.6 प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा जचया उत्पादनको जस्थनत, २०१६/१७ 

जजल्ला िते्रर्ल (िे.) उत्पादन (के.जी.) 
झापा  ११,४४३ १८,५४७,४३२ 

इलाम  ७,९६५ ४,८८४,८३४ 

पााँचथर  १,३३९ ५०३,०३३ 

धनकुटा ९५२ १८२,८९२ 

तेह्रथमु  ४५५ ८८,४८५ 

प्रदेश नं. १ का अन्य जजल्ला ६,०८७ २०२,६५० 

प्रदेश नं. १ २२,१५४ २४,२०६,६७६ 

नेपाल २८,२४१ २४,४०९,३२६ 

प्रदेश नं. १ को अंश  ७८.४  ९९.२  

स्रोत: जचया तथा कर्ी विकास बोडा, २०७३/७४ 

जटुको उत्पादनमा प्रदेश नं. १ को मित्त्िपूर्ा स्थान रिेको छ । जम्मा जटु खेतीको िेत्रर्लमध्ये प्रदेश नं. 
१ को विस्सा ९८.३ प्रनतशत छ भने उत्पादनका विसािले यसको विस्सा ९८.८ प्रनतशत छ (तानलका ४.७) 
। जजल्लागत रूपमा िेत्रर्लको विसािले जटु खेतीमा िमशः मोरङ, सनुसरी, झापा, इलाम र उदयपरु रिेका  
छन ्। त्यस्तै उत्पादनको विसािले पनन िमशः वयनै जजल्लािरू अगानड छन ्। जटुको उत्पादकत्िमा मोरङ 
र सनुसरी अगानड छन ्। 
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तानलका 4.7 प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा जटु उत्पादनको जस्थनत, २०१६/१७ 

जजल्ला िते्रर्ल (िे.) उत्पादन (मे.ट.) उत्पादकत्ि (के.जी./ िे.) 
इलाम १५ १८ १,२०० 

झापा ६०५ ६०५ १,००० 

मोरङ   ५,७३८ ८,६०७ १,५०० 

सनुसरी १,५०० २,२५० १,५०० 

उदयपरु १८ १८ १,००० 

प्रदेश नं. १ ७,८७६ ११,४९८ १,४६० 

नेपाल ८,०११ ११,६३३ १,४५२ 

प्रदेश नं. १ को अंश (प्रनतशत) ९८.३ ९८.८  

स्रोत: कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्त्रालय, २०१८ 

कर्ीको उत्पादनमा प्रदेश नं. १ को योगदान कम रिेको छ । िेत्रर्लका विसािले प्रदेश नं. १ को विस्सा 
सम्पूर्ा कर्ी खेतीको िते्रर्लको १५.१ प्रनतशत छ भन ेउत्पादनका विसािले प्रदेश नं. १ को योगदान १४.७ 
प्रनतशत छ । नेपालको कर्ी खेतीमा संलग्न जम्मा कृषकिरूमध्ये यस प्रदेशमा ७.४ प्रनतशत रिेका छन ्। 
जजल्लागत रूपमा िेदाा िते्रर्लको विसािले कर्ी खेतीमा सबैभन्दा बढी पााँचथर त्यसपनछ इलाम र संखिुासभा 
अगानड आउाँछन ्। त्यस्तै उत्पादनको विसािले िमशः संखिुासभा, पााँचथर र इलाम जजल्ला अगानड छन ्। 
कर्ीको उत्पादकत्िमा संखिुासभा, इलाम र खोटाङ अगानड छन ्। त्यस्तै पााँचथर, इलाम र संखिुासभामा 
िमशः बढी कृषकिरू कर्ी खेतीमा संलग्न छन ्। 

तानलका 4.8 प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा कर्ी उत्पादनको जस्थनत, २०१६/१७ 

जजल्ला िते्रर्ल (िे.) उत्पादन (मे. ट.) 
उत्पादकत्ि 

(के. जी./िे.) 
कृषकको संख्या 

भोजपरु १५ २ १३३ १६२  
इलाम ६० १९ ३१७ ७१५  
खोटाङ २१ ५ २३८ २७८  
पााँचथर २७१ २१ ७७ ९००  
सङ्खुिासभा २८ ३१ १,१०७ ३६८  
प्रदेश नं. १ ३९५ ७८ १९७ २४२३  
नेपाल २,६१८ ५३२ २०३ ३२५८१  
प्रदेश नं. १ को अंश (%) १५.१ १४.७  ९७.३  ७.४  

स्रोत: कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्त्रालय, २०१८ 

4.2.4 र्लरू्ल उत्पादनको जस्थनत  
प्रदेश नं. १ मा कुल र्लरू्लिरूको उत्पादनको विश् लेषर् गदाा प्रदेश नं. १ मा नेपालको कुल जनमनको 
२१.१ प्रनतशत भभूागमा र्लरू्ल खेती गररन्छ (तानलका ४.९) । त्यस्तै, यस प्रदेशले नेपालको कुल र्लरू्ल 
उत्पादनको २१.२ प्रनतशत विस्सा नलन्छ । यस प्रदेशको र्लरू्ल उत्पादकत्ि राजष्ट रय उत्पादकत्िको तलुनामा 
लगभग बराबर देजखन्छ । जजल्लागत रूपमा िेदाा झापा, मोरङ, सनुसरी तथा उदयपरुमा बढी िेत्रर्लमा 
र्लरू्ल खेती गररएको पाइन्छ । त्यस्तै उत्पादन पनन िमशः नतनै जजल्लािरूमा बढी िनु ेगरेको छ । 
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उत्पादकत्िको विश् लेषर् गदाा बढी उत्पादकत्ि िनु े जजल्लािरू िमशः मोरङ, ताप्लेजङु, सनुसरी र झापा  
आउाँछन ्।   

तानलका 4.9 प्रदेश नं. १ मा कुल र्लरू्लजन्य बालीिरूको उत्पादनको जस्थनत, २०१६/१७ 

जजल्ला 
िते्रर्ल 
(िे.) 

उत्पादन िते्र 

(िे.) 
उत्पादन 

(मे. ट.) 
उत्पादकत्ि 

(मे. ट./िे.) 
ताप्लेजङु  १३९ ७७ ७७३ १०.० 

संखिुासभा २४७ ८७ ८१० ९.३ 

सोलखुमु्ब ु २६ २० १९२ ९.६ 

पााँचथर १०९ ३६ २४२ ६.७ 

इलाम ३६७ २९५ १,४७१ ५.० 

तेह्रथमु ३७४ १७३ १,७०२ ९.८ 

धनकुटा ३८० २४६ १,२९५ ५.३ 

भोजपरु ३१० २१५ १,२८० ६.० 

खोटाङ ९२० ४२३ ३,५३९ ८.४ 

ओखलढुङ्गा ७१ ६४ ४३५ ६.८ 

उदयपरु १,२२८ ७०९ ६,६७३ ९.४ 

झापा ६,३२० ५,९९१ ५८,७१७ ९.८ 

मोरङ ४,५१५ ४,३७५ ४८,०७९ ११.० 

सनुसरी २,६४६ २,०४० १९,९७४ ९.८ 

प्रदेश नं. १ १७,६५२ १४,७५१ १,४५,१८२ ९.८ 

नेपाल ८८,४१४ ६९,८०६ ६,८४,९४२ ९.८ 

प्रदेश नं. १ को अंश २०.० २१.१ २१.२ १००.३ 

स्रोत: कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्त्रालय, २०१८ 

पनछल्लो समयमा आएर सनु्तला जात अन्तगातका सनु्तला, जनुार, कागती जस्ता र्लिरू प्रमखु नगदे बालीको 
रूपमा आएका छन ्। शिरीकरर् तथा यातायातको सगुमताले गदाा सनु्तला जातका (Citrus) बालीिरूको बजार 
विस्तार भइरिेको छ । प्रदेश नं. १ मा पनन सनु्तला, कागती, जनुार, अबोकाडो र वकिी उत्पादन िनुकुो साथै 
विस्तारको प्रचरु सम्भािना रिेको छ । सनु्तला जातका (Citrus) बालीिरूमध्ये सनु्तला खेती गना सवकने जम्मा 
िेत्रर्लको २.४ प्रनतशत िते्रर्ल मात्र प्रदेश नं. १ मा रिेको भएतापनन देशको जम्मा सनु्तला खेती गररएको 
िेत्रको २७ प्रनतशत खण्ड यस प्रदेशमा रिेको छ (तानलका ४.१०) । देशको सम्पूर्ा सनु्तला उत्पादनमा 
प्रदेश नं. १ को विस्सा एक चौथाइ रिेको छ । प्रदेश नं. १ मा सनु्तलाको उत्पादकत्ि राजष्ट रय औसत जजत्तकै 
रिेको छ । पिाडका जजल्लािरू खोटाङ, पााँचथर, तेह्रथमु, धनकुटा र भोजपरु सनु्तला उत्पादनमा अग्रर्ी 
रिेका छन ्(पररजशष्ट ट तानलका ९)। 

त्यस्तै, नेपालको सम्पूर्ा जनुार उत्पादन िनु सक्ने िते्रको १.३ प्रनतशत िेत्रर्ल मात्र प्रदेश नं. १ मा पछा,  
तर िाल जनुार खेती गररएको सम्पूर्ा िेत्रमध्ये १७ प्रनतशत िते्रर्ल प्रदेश नं. १ मा पदाछ र यिााँको 
उत्पादनले १३.५ प्रनतशत विस्सा ओगटेको छ । यस प्रदेशको जनुारको उत्पादकत्ि राजष्ट रय औसत भन्दा 
२० प्रनतशत कम रिेको छ । 
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प्रदेश नं. १ मा नेपालको सम्पूर्ा कागती उत्पादन िनु सक्न ेिेत्रको ४१ प्रनतशत िेत्रर्ल रिेको छ । िाल 
कागती खेती गररएको सम्पूर्ा िेत्रमध्ये ४९ प्रनतशत िेत्रर्ल प्रदेश नं. १ मा पदाछ र यिााँको उत्पादनले ४५ 
प्रनतशत विस्सा ओगटेको छ । यस प्रदेशको कागतीको उत्पादकत्ि राजष्ट रय औसत भन्दा १४ प्रनतशत कम 
रिेको छ । 

तानलका 4.10 प्रदेश नं. १ मा सनु्तला जातका बालीिरूको उत्पादन, २०१६/१७ 

सनु्तला जातका (Citrus) र्लरू्ल 
प्रदेश नं. 

१ 
नेपाल प्रदेश नं. १ को अंश (%) 

सनु्तला (Mandarin, Common 

orange)  

िेत्रर्ल (िे.)  ६,९०१ २,८७,७६० २.४ 

उत्पादन िेत्र (िे.) ४,६९१ १७,४५७ २६.९ 

उत्पादन (मे. टन) ४१,८०४ १,६४,५९३ २५.४ 

उत्पादकत्ि (मे. टन/िे.) ९ ९ १००.० 

 

जनुार (Sweet orange) 

िेत्रर्ल (िे.) ९० ६,९९१ १.३ 

उत्पादन िेत्र (िे.) ६४३ ३,८८१ १६.६ 

उत्पादन (मे. टन) ५,२८१ ३९,११३ १३.५ 

उत्पादकत्ि (मे. टन/िे.) ८ १० ८०.० 

 

ननबिुा (lime) 

िेत्रर्ल (िे.) ३,६४० ८,८०८ ४१.३ 

उत्पादन िेत्र (िे.) २,१९८ ४,५०७ ४८.८ 

उत्पादन (मे. टन) १३,८९९ ३०,९३९ ४४.९ 

उत्पादकत्ि (मे. टन/िे.) ६ ७ ८५.७ 

कागती (lemon)  

िेत्रर्ल (िे.) ३७० ९२६ ४०.० 

उत्पादन िेत्र (िे.) १८७ ६१० ३०.७ 

उत्पादन (मे. टन) १,५११ ५,९०० २५.६ 

उत्पादकत्ि (मे. टन/िे.) ८ १० ८०.० 

स्रोत: कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्त्रालय, २०१८ (Statistical Information on Nepalese Agriculture, 2016-17) 

प्रदेश नं. १ का विनभन् न ठाउाँिरूमा विनभन् न वकनसमका विउाँदे र्लरू्लिरू उत्पादन िनु्छन ्। ती मध्य े
सिाानधक मित्त्िपूर्ा वकिी र स्याउको उत्पादन जस्थनतको बारेमा तानलका ४.११ मा उल्लेख गररएको छ । 
देशको कुल वकवि उत्पादन िेत्रर्लको ६४.५ प्रनतशत प्रदेश नं. १ मा रिेको छ भने उत्पादनको विस्सा ३८ 
प्रनतशत मात्र रिेको छ । यस प्रदेशमा वकिीको उत्पादकत्ि राजष्ट रय उत्पादकत्िको आधा मात्र छ । 
जजल्लागत रूपमा वकिीको सबैभन्दा बढी उत्पादन इलाम तथा उत्पादकत्ि ताप्लेजङुमा छ (पररजशष्ट ट तानलका 
१०)। त्यसैगरी प्रदेश नं. १ को स्याउ उत्पादन िेत्र देशको कुल स्याउ उत्पादन िेत्रर्लको ६.३ प्रनतशत 
मात्र छ भने स्याउ खेती गररएको िेत्रर्लको १२ प्रनतशत तथा उत्पादन १३ प्रनतशत छ । त्यस्तै स्याउको 
उत्पादकत्ि राजष्ट रय स्याउ उत्पादकत्िको तलुनामा १३ प्रनतशतले बढी रिेको छ । स्याउको सबैभन्दा बढी 
उत्पादन सोलखुमु्बमुा र उत्पादकत्ि पााँचथरमा छ । झापा, मोरङ र सनुसरीमा यी र्लिरूको उत्पादनको 
तथ्याङ्क छैन । 
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तानलका 4.11 प्रदेश नं. १ मा केिी विउाँदे र्लरू्लिरूको उत्पादन जस्थनत, २०१६/१७ 

जजल्ला 

वकिी स्याउ 

िेत्रर्ल 

(िे.) 
उत्पादन 

िेत्र (िे.) 
उत्पादन 

(मे.ट.) 
उत्पादकत्ि 

(मे.ट./िे.) 
िेत्रर्ल 

(िे.) 

उत्पादन 

िेत्र 
(िे.) 

उत्पादन 

(मे.ट.) 
उत्पादकत्ि 

(मे.ट./िे.) 

प्रदेश नं. १ २३९ १२० २७३ २ ७६२ ४२९ २,५९६ ६ .१ ० 

नेपाल ५५१ १८६ ७१९ ४ १२,०१५ ३,७०७ १९,८५० ५.४ 

प्रदेश नं. १ को अंश (%) ४३.४ ६४.५ ३८.० ५० ६.३ ११.६ १३.१ ११३.० 

स्रोत: कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्त्रालय, २०१६/१७ (Statistical Information on Nepalese Agriculture, 2016-17) 

त्यस्तै, प्रदेश नं. १ मा विनभन् न िषे र्लरू्लिरू पनन उत्पादन िनु्छन ्। आाँप, केरा, नलची र मिेाको 
उत्पादनको जस्थनत तानलका ४.१२ मा प्रस्ततु गररएको छ । प्रदेश नं. १ मा आाँपको उत्पादन राजष्ट रय 
उत्पादनको १.५ प्रनतशत मात्र रिेको छ । त्यस्तै केराको उत्पादन राजष्ट रय उत्पादनको ३२.८ प्रनतशत, 

नलजचको उत्पादन राजष्ट रय उत्पादनको ८.९ प्रनतशत र मिेाको उत्पादन २१ प्रनतशत रिेको छ । यस प्रदेशमा 
आाँपको उत्पादकत्ि राजष्ट रय उत्पादकत्िको ७१ प्रनतशत मात्र छ । केराको उत्पादकत्ि राजष्ट रय उत्पादकत्िको 
९७ प्रनतशत, नलजचको उत्पादकत्ि राजष्ट रय उत्पादकत्िको तलुनामा १०२ प्रनतशत र मेिाको उत्पादकत्ि 
राजष्ट रय उत्पादकत्िको तलुनामा १५७ प्रनतशत रिेको छ ।  

जजल्लागतरूपमा प्रदेश नं. १ को विश् लेषर् गदाा आाँप उत्पादन बढी िनु े जजल्लािरू सनुसरी, झापा, मोरङ र 
उदयपरु रिेका छन ्भन ेआाँपको उत्पादकत्ि बढी भएका जजल्लािरू िमशः मोरङ, उदयपरु, झापा तथा सनुसरी 
िनु ्। केरा उत्पादन बढी भएका जजल्लािरू िमशः मोरङ, झापा, सनुसरी िनु ्भने केराको उत्पादकत्ि िमशः 
झापा, सनुसरी तथा मोरङमा बढी छ । नलची उत्पादन बढी भएका जजल्लािरू िमशः सनुसरी, मोरङ, उदयपरु 
र झापा िनु ्भने नलचीको उत्पादकत्ि बढी भएका जजल्लािरू झापा, उदयपरु, मोरङ र सनुसरी िनु ्। मेिा 
उत्पादन बढी भएका जजल्लािरू िमशः मोरङ, झापा, सनुसरी र उदयपरु िनु ्भन ेमिेा उत्पादकत्ि बढी भएका 
जजल्लािरू िमशः संखिुासभा, मोरङ र सनुसरी रिेका छन ्(पररजशष्ट ट तानलका ११)।  

तानलका 4.12 प्रदेश नं. १ मा केिी िषे र्लरू्लजन्य बालीको उत्पादनको जस्थनत, २०१६/१७ 

िषे र्लरू्ल प्रदेश नं. १ नेपाल प्रदेश नं. १ को अंश (%) 

आाँप 

िेत्रर्ल (िे.) १,८३५ ४८,२०४ ३.८ 

उत्पादन िेत्र (िे.) ७६७ ३७,०१३ २.१ 

उत्पादन (म.े टन) ४,३७४ २,९८,६९२ १.५ 

उत्पादकत्ि (मे. टन/िे.) ५.७ ८.१ ७०.७ 

केरा 

िेत्रर्ल (िे.) ५,४७७ १७,८३९ ३०.७ 

उत्पादन िेत्र (िे.) ५,१७५ १५,२२३ ३४.० 

उत्पादन (म.े टन) ८१,३२३ २,४७,६२२ ३२.८ 

उत्पादकत्ि (मे. टन/िे.) १५.७ १६.३ ९६.६ 

िषे र्लरू्ल प्रदेश नं. १ नेपाल प्रदेश नं. १ को अंश (%) 
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िषे र्लरू्ल प्रदेश नं. १ नेपाल प्रदेश नं. १ को अंश (%) 

नलची    

िेत्रर्ल (िे.) १,०१५ ९,०९६ ११.२ 

उत्पादन िेत्र (िे.) ५५५ ६,३२९ ८.८ 

उत्पादन (म.े टन) ४,०४९ ४५,२४९ ८.९ 

उत्पादकत्ि (मे. टन/िे.) ७.३ ७.१ १०२.० 

मेिा 

िेत्रर्ल (िे.) २८० १,४५७ १९.२ 

उत्पादन िेत्र (िे.) २२१ १,०११ २१.९ 

उत्पादन (म.े टन) २,७१५ १२,९१२ २१.० 

उत्पादकत्ि (मे. टन/िे.) १२.३ ७.८ १५६.९ 

स्रोत: कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्त्रालय, २०१८ 

4.2.5 तरकारी खेतीको जस्थनत  
प्रदेश नं. १ मा केिी मखु्य तरकारी बालीिरूको उत्पादनको जस्थनत तानलका ४.१३ मा देखाइएको छ । 
नेपालको कुल उत्पादनमा प्रदेश नं. १ मा काउलीको विस्सा २१ प्रनतशत, बन्दाको ३० प्रनतशत, ब्रोकाउलीको 
२६ प्रनतशत, टमाटरको २९ प्रनतशत, मलुाको २६ प्रनतशत, रायोको सागको २५ प्रनतशत, बेसारको २४ प्रनतशत, 

अकबरे खोसाानीको विस्सा ६६ प्रनतशत (सबैभन्दा बढी), खोसाानीको २४ प्रनतशत, प्याजको १२ प्रनतशत, 

कााँिोको १७ प्रनतशत, र्सीको २४ प्रनतशत, खरबजुाको ८ प्रनतशत र तरुलको ११ प्रनतशत विस्सा रिेको  
छ ।  

नेपालमा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश् लेषर् गररएका ५५ प्रकारका सागसब्जी मध्ये यिााँ १४ प्रकारका सागसब्जीको 
मात्र विश् लेषर् गररएको छ । उत्पादकत्िको विश् लेषर् गदाा प्रदेश नं. १ मा विनभन् न सागसब्जीिरू जस्तै 
काउली, बन्दा, ब्रोकाउली, टमाटर, कािो, र्सी, खरिजुा आददको उत्पादकत्ि राजष्ट रय उत्पादकत्िभन्दा बढी र 
मूला, रायोको साग, बेसार, अकबरे खोसाानी, खोसाानी, प्याज, तरुलको उत्पादकत्ि राजष्ट रय उत्पादकत्िभन्दा कम 
छ । यस प्रदेशका इलाम, झापा र मोरङ नेपालका ५ अनधकतम तरकारी बाली उत्पादन गने जजल्लामा  
पछान ्। जजल्लागत रूपमा पनन विनभन् न सागसब्जीिरूको िेत्रर्ल, उत्पादन, उत्पादकत्ि पररजशष्ट ट तनलका १२ 
मा ददइएको छ ।
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तानलका 4.13 प्रदेश नं. १ मा मखु्य तरकारी बालीिरूको उत्पादनको जस्थनत, २०१८ 

 

तरकारी 

प्रदेश नं. १ नेपाल प्रदेश नं. १ को अंश 

िते्रर्ल 
(िे.) 

उत्पादन 
(मे.ट.) 

उत्पादकत्ि 
(मे.ट./िे.) 

िते्रर्ल 
(िे.) 

उत्पादन 

(मे.ट.) 
उत्पादकत्ि 
(मे.ट./िे.) 

िते्रर्ल 
(िे.) 

उत्पादन 
(मे.ट.) 

उत्पादकत्ि 
(मे.ट./िे.) 

काउली ७,१२२ १,१४,१४० १६ ३५,९७४ ५,३४,१४१ १५ २० २१ १०७ 

बन्दा ७,५९५ १,४४,३०२ १९ २९,३७३ ४,८५,१९९ १७ २६ ३० ११२ 

ब्रोकाउली ५२१ ५,१९३ १० १,९८६ २०,०४८ १० २६ २६ १०० 

टमाटर ४,९८८ १,१६,६९० २३ २१,३८९ ४,००,६७४ १९ २३ २९ १२३ 

मूला ४,९८५ ६९,२११ १४ १७,६८७ २,६३,३४६ १५ २८ २६ ९३ 

साग (रायो) ३,९२४ ३८,१९२ १० १२,४०७ १,५३,६२० १२ ३२ २५ ८१ 

बेसार १४२ १,१३४ ८ ४६६ ४,७९८ १० ३० २४ ८० 

अकबरे खोसाानी ८०९ ३,०३६ ४ १,०२५ ४,५९२ ४ ७९ ६६ ९४ 

खोसाानी २,१५५ २२,९७६ ११ ८,९३९ ९६,७०७ ११ २४ २४ ९७ 

प्याज २,५७१ २८,९९९ ११ १९,६०० २,३७,०१७ १२ १३ १२ ९४ 

कािा १,६६३ २५,९०० १६ ९,६९१ १,४८,७०२ १५ १७ १७ १०४ 

र्सी १,७१० २५,९३६ १५ ७,५२३ १,०९,१८० १५ २३ २४ १०१ 

खरिजुा ११७ २,७२० २३ १,९१३ ३३,१५६ १७ ६ ८ १३७ 

तरुल १७४ २,०६९ १२ १,३७० १८,५६१ १४ १३ ११ ८५ 

स्रोत: कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्त्रालय, २०१८ 
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4.2.6 मसलाजन्य बालीिरूको उत्पादनको जस्थनत 

प्रदेश नं. १ मा उत्पादन िनु ेविनभन् न मसलाजन्य बालीिरूको उत्पादनको जस्थनत तानलका ४.१४ मा प्रस्ततु 
गररएको छ । अलैंची नेपालको पिाडी िेत्रको एउटा उदयमान मसला बालीको रूपमा विकास िदैु गएको छ 
जसको अनधकांश विस्सा प्रदेश नं. १ ले नलएको छ । नपेालको अलैंची खेती गररएको कुल िते्रर्लको ९३.२ 
प्रनतशत िेत्रर्ल यस प्रदेशमा पदाछ । त्यस्तै नेपालको अलैंचीको कुल उत्पादनको ९४.२ प्रनतशत उत्पादन 
यसै प्रदेशमा भएको तथ्याङ्क छ । अलैंची बालीलाई यस प्रदेशको सिुाउदो िािापानी भएका िेत्रमा प्रदेश 
सरकारले विरुिा तथा प्राविनधक सियोग गना सके यसको उल्लेखनीय रूपमा विकास र विस्तार िनु सक्छ ।  

त्यस्तै, नेपालको अदिुा खेती गररएको कुल िेत्रर्लको ३४.३ प्रनतशत िेत्रर्ल यस प्रदेशमा पछा । नेपालको 
अदिुाको कुल उत्पादनको ३४.८ प्रनतशत उत्पादन यसै प्रदेशमा िनु्छ । यस प्रदेशको अदिुाको उत्पादकत्ि 
राजष्ट रय औसतकै िारािारीमा छ । यसैगरी नेपालको लसनु खेती गररएको कुल िते्रर्लको १४.८ प्रनतशत 
िेत्रर्ल यस प्रदेशमा पछा । नेपालको लसनुको कुल उत्पादनको १०.४ प्रनतशत उत्पादन मात्र यस प्रदेशमा 
रिेको छ । यस प्रदेशको लसनुको उत्पादकत्ि राजष्ट रय उत्पादकत्िको तलुनामा ३० प्रनतशत कम छ । 
नेपालको बेसार खेती गररएको कुल िेत्रर्लको २०.१ प्रनतशत िेत्रर्ल यस प्रदेशमा पछा । नेपालको 
बेसारको कुल उत्पादनको ११ प्रनतशत उत्पादन मात्र यस प्रदेशमा छ । यस प्रदेशको बेसारको उत्पादकत्ि 
कुल उत्पादकत्िको तलुनामा मात्र ५४.७ प्रनतशत मात्र छ । यसैगरी खोसाानी खेती गररएको कुल िते्रर्लको 
२८.२ प्रनतशत िेत्रर्ल यस प्रदेशमा पछा । नेपालको खोसाानीको कुल उत्पादनको २७.३ प्रनतशत उत्पादन 
यसै प्रदेशमा छ । यस प्रदेशको खोसाानीको उत्पादकत्ि कुल उत्पादकत्िको तलुनामा ९६.८ प्रनतशत छ । 
यसैगरी प्रदेश नं. १ का विनभन् न जजल्लािरूमा भएको मसलाजन्य बालीिरू उत्पादनमा विविधता छ (पररजशष्ट ट 
तानलका १३)। अलैंची खेती सबैभन्दा बढी ताप्लेजङु तथा संखिुासभा जजल्लामा छ । त्यस्तै अदिुा खेती 
सबैभन्दा बढी इलाम र त्यसपनछ मोरङ जजल्लामा छ । लसनु खेतीमा सनुसरी पविलो र त्यसपनछ मोरङ 
आउाँछ । त्यस्तै बेसार खेतीमा पविलो इलाम र त्यसपनछ मोरङ जजल्ला छन ्। त्यसैगरी खोसाानी उत्पादनमा 
मोरङ पविलो स्थानमा छ । समग्र नेपालमा मोरङ, सनुसरी मसला खेती गने ५ प्रमखु जजल्लामा पछान ्।  

तानलका 4.14 प्रदेश नं. १ मा प्रमखु मसलाजन्य बालीिरूको उत्पादनको जस्थनत: िते्रर्ल (िे.), उत्पादन 
(टन) तथा उत्पादकत्ि (टन प्रनत िे.), २०१६/१७ 

मसलाजन्य बालीिरू प्रदेश नं. १ नेपाल प्रदेश नं. १ को अंश (%) 

अलैँची  

िेत्रर्ल ११,३०० १२,१२० ९३.२ 

उत्पादन ६,०६४ ६,४३९ ९४.२ 

उत्पादकत्ि ५३७ ५३१ १०१.१ 

अदिुा 
िेत्रर्ल ७,५०८ २१,८६९ ३४.३ 

उत्पादन ९४,४८० २,७१,८६३ ३४.८ 

उत्पादकत्ि १२,५८४ १२,४३१ १०१.२ 

 लसनु  
िेत्रर्ल १,११६ ७,५५१ १४.८ 

उत्पादन ५,२४८ ५०,४२६ १०.४ 
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मसलाजन्य बालीिरू प्रदेश नं. १ नेपाल प्रदेश नं. १ को अंश (%) 
उत्पादकत्ि ४,७०३ ६,६७९ ७०.४ 

 बेसार  

िेत्रर्ल १,३९० ६,९०१ २०.१ 

उत्पादन ७,०९८ ६४,४०० ११. 
उत्पादकत्ि ५,१०६ ९,३३२ ५४.७ 

 खसुाानी  
िेत्रर्ल २,१७५ ७,७०७ २८.२ 

उत्पादन ११,२१० ४१,०४६ २७.३ 

उत्पादकत्ि ५,१५४ ५,३२६ ९६.८ 

स्रोत: कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्त्रालय, २०१७ 

4.2.7 पशपुालनको जस्थनत 

प्रदेश नं. १ मा पशपुालन सम्बन्धी जस्थनतको बारेमा यस खण्डमा चचाा गररएको छ । यस अन्तगात पश ु
चौपायािरू, माछा, मास,ु दूध, अण्डा, ऊन लगायतको उत्पादनको चचाा गररएको छ । तानलका ४.१५ मा 
प्रदेश अन्तगातका जजल्लािरूको घरपालिुा पशपुिीिरूको जस्थनत देखाइएको छ । प्रदेश नं. १ मा कुल नेपालमा 
रिेका गाईको विसस्ा २७ प्रनतशत, भैँसीको १६.६ प्रनतशत, भेडाको ९.६ प्रनतशत, बाख्राको २०.८ प्रनतशत, 

सुाँगरुको ४४.८ प्रनतशत, कुखरुाको ११.५ प्रनतशत र िााँसको २६.९ प्रनतशत रिेको छ । जजल्लागत रूपमा 
िेदाा गाईपालन इलाममा सबैभन्दा बढी तथा  भैँसीपालनमा सनुसरी, मोरङ तथा उदयपरु, भेडापलनमा भोजपरु 
तथा संखिुासभा, बाख्रापालनमा मोरङ, झापा, सनुसरी तथा उदयपरु, सुाँगरुपालनमा झापा, सनुसरी, मोरङ, उदयपरु 
तथा खोटाङ, कुखरुापालनमा मोरङ, सनुसरी, झापा, उदयपरु तथा धनकुटा र िााँसपालनमा मोरङ, सनुसरी तथा 
झापा अग्रस्थानमा रिेका छन ्(पररजशष्ट ट तानलका १४)।  

तानलका 4.15 प्रदेश नं. १ मा घरपालिुा पशपुिीिरूको जस्थनत, २०१६/१७ 

जजल्ला 
पशपुिीको संख्या 

गाई भैँसी भेडा बाख्रा सुाँगरु कुखरुा िााँस 

प्रदेश नं. १ १९,७०,१७७ ८,५७,०८५ ७६,८४१ २२,८५,१८० ५,७८,४७२ ७९,१७,५८९ १,०५,४७७ 

नेपाल ७३,०२,८०८ ५१,६८,८०९ ८,००,६५८ १,०९,८६,११४ १२,९१,३०८ ६,८६,३०,६३८ ३,९२,२५५ 

प्रदेश नं. १ (%) २७.०  १६.६ ९.६ २०.८ ४४.८ ११.५ २६.९ 

स्रोत: कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्त्रालय, २०१८ 

प्रदेश नं. १ दूध उत्पादनका लानग प्रमखु िेत्र िो । तानलका ४.१६ मा प्रदेश नं. १ को दूध उत्पादनको 
जस्थनत देखाइएको छ । नेपालमा भएका दूध ददन ेगाईको कुल संख्याको २८.१ प्रनतशत विस्सा प्रदेश नं. १ 
मा पछा । त्यस्तै यस प्रदेशमा दूध ददने भैँसीको संख्याको विस्सा नेपालको १६.७ प्रनतशत रिेको छ । त्यस्तै 
यस प्रदेशमा गाईको दूधको उत्पादन देशको कुल गाईको दूध उत्पादनको २६.७ प्रनतशत र भैंसीको दूधको 
उत्पादन देशको कुल भैंसीको दूध उत्पादनको १५.५ प्रनतशत रिेको छ । जजल्लागत रूपमा िेदाा दूध ददन े
गाईको संख्या सनु्सरी, मोरङ, झापा तथा इलाममा बढी छ भन े दूध ददन ेभैंसीको संख्या सनु्सरी, मोरङ र 
उदयपरुमा बढी छ । त्यस्तै यस प्रदेशमा गाईको दूध उत्पादनमा झापा, मोरङ, इलाम र भैंसीको दूध उत्पादनमा 
मोरङ, झापा, सनुसरी, इलाम अगानड छन ्। कुल दूध उत्पादनमा िमशः मोरङ, झापा, सनुसरी र इलाम जजल्ला 
अगानड छन ्(पररजशष्ट ट तानलका १५)। 
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तानलका 4.16 प्रदेश नं. १ मा दूध उत्पादनको जस्थनत, २०१६/१७ 

जजल्ला  

संख्या दूध उत्पादन (मे.ट.) 
दूध ददने गाई दूध ददन ेभैँसी गाईको दूध भैँसीको दूध कुल दूध उत्पादन 

प्रदेश नं. १ २,८८,१६० २,२६,७८३ १,७१,९३० २,१२,३४७ ३,८४,२७६ 

नेपाल १०,२६,१३५ १३,५५,३८४ ६,४३,८०६ १२,१०,४४१ १८,५४,२४७ 

प्रदेश नं. १ को अंश २८.१ १६.७ २६.७ १७.५ २०.७ 

स्रोत: कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्त्रालय, २०१८ 

प्रदेश नं. १ मा मास ुउत्पादनको जस्थनतलाई तानलका ४.१७ मा प्रस्ततु गररएको छ । यस प्रदेशमा मास ु
उत्पादन कुल राजष्ट रय मास ुउत्पादनको १९.५ प्रनतशत िनुे गरेको छ । विनभन् न जनािर विशेषको मासकुो 
सन्दभामा सबैभन्दा बढी विस्सा ओगट्ने सुाँगरुको मास ुरिेको छ, जसले राजष्ट रय उत्पादनमा ४०.५ प्रनतशत 
विस्सा नलएको छ । त्यसैगरी िााँसको मास ुउत्पादनले २९.५ प्रनतशत, भैँसीको मास ुउत्पादनले १९.५ प्रनतशत, 

खसीको मास ुउत्पादनले १८.७ प्रनतशत, कुखरुाको मास ुउत्पादनले १२.७ प्रनतशत र भेडाको मास ुउत्पादनले 
९.६ प्रनतशत योगदान राजष्ट रय उत्पादनमा पयुााएको छ । 

प्रदेश नं. १ मा सबैभन्दा बढी मास ुउत्पादन िनु ेजजल्ला मोरङ, झापा र सनुसरी िनु ्। मोरङ, सनुसरी, झापा 
र उदयपरु भैंसीको मास ुबढी उत्पादन िनु े जजल्ला िनु ्। त्यस्तै भेडाको मास ुबढी उत्पादन िनुे जजल्लािरू 
भोजपरु तथा संखिुासभा िनु ्भन ेखसीको मास ुबढी उत्पादन िनु े जजल्लािरू सनुसरी, मोरङ, झापा र उदयपरु 
िनु ्। सुाँगरुको मास ुबढी उत्पादन िनु ेजजल्लािरू झापा, भोजपरु, सनुसरी, मोरङ र उदयपरु िनु ्। कुखरुाको 
मास ु बढी उत्पादन िनु े जजल्लािरू मोरङ, झापा र सनुसरी िनु ्। त्यस्तै िााँसको मास ु बढी उत्पादन िनु े 
जजल्लािरू िमशः मोरङ र सनुसरी िनु ्(पररजशष्ट ट तानलका १६)।  

तानलका 4.17 प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा मास ुउत्पादनको जस्थनत 

जजल्ला  

मास ुउत्पादन (मे.ट.) 
भैँसी भेडा खसी सुाँगरु कुखरुा िााँस कुल उत्पादन 

प्रदेश नं. १ ३४,१३२ २५९ १२,२४३ ९,५२७ ६,७०१ ७० ६२,९३२ 

नेपाल १,७५,००५ २,६८४ ६५,५८३ २३,५०९ ५५,०४१ २३७ ३,२२,०५९ 

प्रदेश नं. १ को अंश १९.५ ९.६ १८.७ ४०.५ १२.२ २९.५ १९.५ 

स्रोत: कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्त्रालय, २०१८ 

प्रदेश नं. १ मा िनुे अन्डाको उत्पादनको जस्थनतलाई तानलका ४.१८ मा देखाइएको छ । अण्डा उत्पादनका 
दृवष्टले प्रदेश नं. १ को विस्सा राजष्ट रय अण्डा उत्पादनको १४ प्रनतशत िनु आउाँछ । जसमा कुखरुाको अण्डाको 
विस्सा १३.८ प्रनतशत र िााँसको अण्डाको विस्सा २४.५ प्रनतशत रिेको छ । त्यस्तै, प्रदेश नं. १ मा अण्डा 
ददने कुखरुाको संख्या कुल राजष्ट रय अण्डा ददने कुखरुाको संख्याको ११.५ प्रनतशत छ भने अण्डा ददने िााँसको 
संख्या कुल राजष्ट रय अण्डा ददने िााँसको संख्याको २४ प्रनतशत रिेको छ । जजल्लागत रूपमा प्रदेश नं. १ मा 
सबैभन्दा बढी अण्डा उत्पादन गने जजल्लािरू िमशः उदयपरु, मोरङ, सनुसरी तथा झापा िनु ्। त्यस्तै प्रदेश 
नं. १ मा सबैभन्दा बढी कुखरुाको अण्डा उत्पादन गने जजल्ला िमशः उदयपरु, मोरङ, सनुसरी तथा झापा िनु ्
भने सबैभन्दा बढी िााँसको अण्डा उत्पादन गने जजल्ला मोरङ िो (पररजशष्ट ट तानलका १७)।  
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तानलका 4.18 प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा अण्डा उत्पादनको जस्थनत 

जजल्ला 
अण्डा ददने पिीको संख्या अण्डा उत्पादन  (िजारमा मा) 
कुखरुा िााँस कुखरुीको िााँसको कुल उत्पादन 

प्रदेश नं. १ १,४२५,१६७ ४३,४९५ १,७८,९२८ ३,४०४ १,८२,३३२ 

नेपाल १,२३,५३,५१५ १,८०,९२७ १२,९४,१६६ १३,९०६ १३,०८,०७२ 

प्रदेश नं. १ को अंश ११.५ २४.० १३.८ २४.५ १३.९ 

स्रोत: कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्त्रालय, २०१८ 

प्रदेश नं. १ मा देशका कुल १७.५ प्रनतशत पोखरीिरू रिेका छन ्जसको पानीको सतिको िेत्रर्ल देशका 
कुल पोखरीको िेत्रर्लको १२.८ प्रनतशत िनु आउाँछ (तानलका ४.१९) । त्यस्तै देशको कुल माछा 
उत्पादनको १२.७ प्रनतशत माछा यस प्रदेशबाट उत्पादन िनु्छ । त्यसैगरी यस प्रदेशको माछाको उत्पादकत्ि 
राजष्ट रय उत्पादकत्िको ९९.३ प्रनतशत मात्र िनु आउाँछ । जजल्लागत रूपमा िेदाा बढी पोखरी भएका जजल्लािरू 
िमशः मोरङ, झापा र सनुसरी छन ् भन े पानीको सतिको िेत्रर्ल तथा माछा उत्पादन तथा माछाको 
उत्पादकत्िमा िमश मोरङ, सनुसरी र झापा अगानड छन ्। यी जजल्लािरूमा व्यािसावयक माछापालन गररएको 
छ (पररजशष्ट ट तानलका १८)।  

तानलका 4.19 प्रदेश नं. १ मा पानीको िते्रर्ल र माछा उत्पादनको जस्थनत 

िते्र पोखरी संख्या 
पानीको सतिको 
िते्रर्ल (िे.) 

कुल माछा उत्पादन 
(के.जी.) 

उत्पादकत्ि 
(के.जी./िे.) 

प्रदेश नं. १ ६,८७६ १,२७३.५  ६१,८०,६१६ ४,८५३ 

नेपाल ३९,३०८ ९,९३४.९  ४,८५,४३,००० ४,८८७ 

प्रदेश नं. १ (%) १७.५  १२.८  १२.७  ९९.३  

स्रोत: कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्त्रालय, २०१८ 

नेपालको खासगरी विमाली िेत्रमा भेडाको ऊन उत्पादन िनु ेगदाछ र ऊन उत्पादन पनन देशको एक प्रमखु 
कृवषजन्य उत्पादनमा पदाछ । तानलका ४.२० मा प्रदेशको ऊन उत्पादनको जस्थनत देखाइएको छ । कुल 
भेडाको ऊन उत्पादनको ९.५ प्रनतशत मात्र प्रदेश नं. १ मा उत्पादन िनु्छ भन ेयिााँ ऊन ददने भेडाको संख्या 
पनन नेपालको ९.६ प्रनतशत मात्र रिेको छ । यस प्रदेशमा जजल्लागत रूपमा भोजपरु, संखिुासभा, ओखलढुङ्गा 
र सोलखुमु्ब ुभेडाको ऊन उत्पादनमा अगानड छन ्। 

तानलका 4.20 प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा ऊन उत्पादन, २०१६/१७ 

जजल्ला भेडाको संख्या भेडाको ऊन उत्पादन (के.जी.) 
ताप्लेजङु  ५,७७७          ३,५१९ 

संखिुासभा १२,१८१ ९,०५० 

सोलखुमु्ब ु ८,४६१ ६,२८६ 

पााँचथर १,३३८ ९९४ 

इलाम १६० ११८ 

तेह्रथमु ७,०८३ ५,२६२ 

धनकुटा ५७७ ३२४ 

भोजपरु १८,२१० १३,५३० 
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जजल्ला भेडाको संख्या भेडाको ऊन उत्पादन (के.जी.) 
खोटाङ ९,१५६ ५,९२५ 

ओखलढुङ्गा ९,१०५ ६,७५६ 

उदयपरु ६०९ ४५२ 

झापा ३६ १३ 

मोरङ   ४९० ३६४ 

सनुसरी ३,६५८ ३,१५२ 

प्रदेश नं. १ ७६,८४१ ५५,७४५ 

नेपाल ८,००,६५८ ५,८८,३४८ 

प्रदेश नं. १ को अंश ९.६ ९.५ 

स्रोत: कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्त्रालय, २०१८ 

उच्च पिाडी तथा विमाली भेगमा पाइने याक, नाक, चौँरीिरू सामान ढुिानी तथा दगु्ध उत्पादनका लानग 
मित्त्िपूर्ा िनु्छन ्। तानलका ४.२१ मा प्रदेश नं. १ मा रिेका यस्ता जनािरिरूको संख्या उल्लेखनीय 
गररएको छ । नेपालमा रिेका कुल याक, नाक, चौँरीको संख्याको ३३.१ प्रनतशत विस्सा प्रदेश नं. १ मा छ 
। सबैभन्दा बढी याक, नाक, चौँरी सोलखुमु्ब ुजजल्लामा छन ्भन ेत्यसपनछ िमशः संखिुासभा तथा ताप्लेजङुमा 
रिेका छन।् 

तानलका 4.21 प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा याक, नाक, चौँरीको संख्या, २०१६/१७ 

जजल्ला याक, नाक, चौँरीको संख्या 
ताप्लेजङु ३,४६५ 

संखिुासभा ३,९४५ 

सोलखुमु्ब ु १२,२३५ 

पााँचथर १,०७५ 

इलाम १६५ 

भोजपरु ८८७ 

खोटाङ ३५० 

ओखलढुङ्गा ६७५ 

प्रदेश नं. १ २२,७९७ 

नेपाल ६८,८३१ 

प्रदेश नं. १ को अंश (%) ३३.१ 

स्रोत: कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्त्रालय, २०१८ 

 व्यािसावयक रू्ल खेतीको जस्थनत  
नेपालमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढीले रू्ल खेतीलाई व्यािसावयक रूपमा अाँगालेका पाइन्छ (तानलका 
४.२२)। प्रदेश नं. १ व्यािसावयक रू्ल खेती गनेमा बागमती प्रदेशपनछ दोस्रो स्थानमा छ, जसमा ६८ जनाले 
व्यािसावयक रू्ल खेती गछान ्। रू्ल खेतीमा बागमती प्रदेशले मात्र दईु  नतिाइ भन्दा बढी विस्सा ओगटेको 
छ । त्यसैले प्रदेश नं. १ मा नेपालको कुल व्यािसावयक रू्ल खेती गनेको संख्याको १२ प्रनतशत मात्र छ।   
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तानलका 4.22 प्रदेशगत रूपमा व्यािसावयक रूपमा रू्ल खेती गनेको संख्या २०७२/७३ 

प्रदेश व्यािसावयक रू्ल खेती गनेको संख्या व्यािसावयक रू्ल खेती गनेको प्रनतशत 

प्रदेश नं. १ ६८ १२.१ 
प्रदेश नं. २ ५४ ९.६ 

बागमती ३८१ ६७.९ 

गण्डकी  २२ ३.९ 

प्रदेश नं. ५ २४ ४.३ 

कर्ााली  २ ०.४ 

सदूुरपजश् चम  १० १.८ 

नेपाल  ५६१ १०० 

स्रोत: कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्त्रालय , २०१७; Monitoring, Commercial Floriculture Survey 2072/73 (2015/16) 

प्रदेश नं. १ का व्यािसावयक रू्ल खेती गने जजल्लािरूमा मोरङ पविलो स्थानमा रिेको छ जनु नेपालको बढी 
रु्ल खेती गनेमा तेिो जजल्ला िो । यिााँ २३ प्रनतशत मननसले व्यािसावयक खेती गछान ् (तानलका ४.२३) 
। त्यसपनछ झापा (१९) र सनुसरी (१५) रू्ल खेती गने  मखु्य जजल्लामा पछान ्। िेत्रर्लको विसािले 
झापा पविलो, त्यसपनछ मोरङ र सनुसरी आउाँछन ्।  

तानलका 4.23 प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा रू्ल खेतीको जस्थनत 

जजल्ला नसारी संख्या (रू्ल खेतीका लानग) िते्रर्ल (िे.) 
इलाम ५ ०.०५ 

झापा १९ १९.११ 

मोरङ २३ ३.६० 

सनुसरी १५ १.३९ 

धनकुटा ३ ०.०८ 

खोटाङ २ ०.०२ 

उदयपरु १ NA 
प्रदेश नं. १ ६८ (उदयपरु बािेक) २४.२५ 

नेपाल ५६१ १४७.४९ 

प्रदेश नं. १ को अंश (%) १२.१ १६.४४ 

स्रोत: कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्त्रालय, २०१७ 

 रासायननक मलको प्रयोगको जस्थनत  
रासायननक मलको प्रयोगको विश् लेषर् गदाा नेपालको कुल यरुरया खपतको १५.५ प्रनतशत प्रदेश नं. १ मा 
खपत भएको देजखन्छ (तानलका ४.२४) । त्यस्तै, यो प्रदेशमा देशको कुल नडएपी प्रयोगको १६ प्रनतशत र 
पोटासको प्रयोगको २७.७ प्रनतशत प्रयोग रिेको छ । समग्र राजष्ट रय रूपमा रासायननक मलको प्रयोगको १६ 
प्रनतशत यस प्रदेशमा गरेको देजखन्छ । यरुरया, नडएपी तथा पोटास एिं समग्र रासायननक मल प्रयोग गने 
जजल्लािरू िमशः मोरङ, झापा र सनुसरी प्रमखु िनु ्। ठूलो विस्सा उत्पादन िनुे जजल्लािरूमा रासायननक 
मलको प्रयोगले आम जनताको स्िास्थ्यमा पाने प्रभाि पनन एउटा चनुौनतको विषय िनु सक्छ ।   

  



50 

तानलका 4.24 प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा रासायननक मलिरूको वििी, २०१६/१७ 

जजल्ला यरुरया नडएपी पोटास कुल 

झापा ६,७६७ ३,५७१ ६३० १०,९६८ 

इलाम ५८२ १५६ १९ ७५७ 

पााँचथर ४२२ ४८ ३ ४७३ 

ताप्लेजङु  ३५३ १० १ ३६३ 

मोरङ १०,६७० ६,३९३ ७२२ १७,७८५ 

सनुसरी २,७८३ २,३०६ ४११ ५,५०० 

धनकुटा ९३० ४७० ९ १,४०९ 

भोजपरु ४५२ १४७ ० ५९९ 

संखिुासभा ५१४ २६५ १ ७७९ 

तेह्रथमु ४८६ १२२ २ ६१० 

खोटाङ २३९ ५९ - २९८ 

ओखलढुङ्गा ३९९ ८८ १ ४८८ 

सोलखुमु्ब ु २१५ ३७ - २५२ 

उदयपरु ८३५ ३३१ २१ १,१८७ 

प्रदेश नं. १ २५,६४७ १४,००३ १,८२० ४१,४६८ 

नेपाल १,६४,९५२ ८७,५३२ ६,५७७ २,५९,०६१ 

प्रदेश नं. १ को अंश १५.५ १६.० २७.७ १६.० 

स्रोत: कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्त्रालय, २०१८ 

 खाद्य सरुिा तथा आत्मननभारताको जस्थनत 
प्रदेश नं. १ खाद्यान् नमा आत्मननभार छ भन् ने कुरा तानलका ४.२५ बाट प्रष्ट िनु्छ । खाद्य सरुिामा सबैभन्दा 
बढी झापा जजल्ला अगानड रिेको देजखन्छ भने त्यसपनछ अन् न भण्डार भननने मोरङ तथा सनुसरीमा खाद्य सरुिा 
अनल कम देजखन्छ । खाद्यान् न उत्पादनमा झापा, मोरङ, सनुसरी अगानड भएपनन मोरङ र सनुसरीमा बढी 
जनसंख्यालाई खाद्यान् न आिश्यकता भएकोले खाद्य सरुिा तलुनात्मक रूपमा कमजोर छ। त्यस्तै पिाडी 
जजल्लािरू खोटाङ, भोजपरु तथा इलाममा पनन उत्पादनका दृजष्ट टले खाद्य सरुिा राम्रो रिेको छ । धानबाली 
सबैभन्दा बढी झापा, मोरङ, सनुसरीमा छ भन े मकैमा झापा, इलाम, भोजपरु अगानड छन ् । त्यस्तै कोदो 
उत्पादनमा खोटाङ अगानड छ । र्ापर उत्पादनमा झापा त्यसपनछ खोटाङ अगानड छन ्। गिुाँ उत्पादनमा 
िमशः सनुसरी, मोरङ, झापा अग्रस्थानमा छन ्। जौ उत्पादन बढी िनु े जजल्लािरू िमशः खोटाङ, पााँचथर र 
ताप्लेजङु िनु ्(पररजशष्ट ट तानलका १९)।  

तानलका 4.25 प्रदेश नं. १ मा खाद्यान् न उपलब्धता र आिश्यकता, २०१६/१७ (मे. टनमा) 
जजल्ला प्रदेश नं. १ नेपाल प्रदेश नं. १ को अंश (%) 

जनसंख्या ४७,९४,७४४ २,८९,२२,०३० १६.६ 

धान ५,८५,४९९ २८,५७,५६८ २०.५ 

मकै ४,४९,१०६ १७,८१,७८१ २५.२ 

कोदो ६३,६९३ २,३०,३८० २७.६ 

र्ापर २,११९ ९३०१ २२.८ 

गिुाँ १,३७,१८८ १५,११,४८८ ९.१ 
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जजल्ला प्रदेश नं. १ नेपाल प्रदेश नं. १ को अंश (%) 
जौ ४९८ ७,८३० ६.४ 

जम्मा खाद्यान् न उत्पादन  १२,३८,१०३ ६३,९८,३४८   

आिश्यकता ९,०३,८८८ ५५,००,२३३   

सन्तलुन  ३,३४,२१५ ८,९८,११५   

स्रोत: कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्त्रालय, २०१८ 

अन् न उत्पादनको विसाबले प्रदेश आत्मननभार भएतापनन सबै घर-पररिारले सधैँभरर खान पाए नपाएको कुरा अझ 
मित्त्िपूर्ा िनु्छ । प्रदेश नं. १ का घर-पररिारिरू खाद्य सरुिाको दृजष्ट टले कनतको सरुजित छन ्भन् ने कुरा 
तानलका ४.२६ मा देखाइएको छ । खाद्य सरुिाको दृजष्ट टले प्रदेश नं. १ मा ५२.६ प्रनतशत घर-पररिार 
खाद्यान् न सरुजित अिस्थामा रिेका छन ्जब वक नेपालमा सरुजित घरपररिारको विस्सा ४८.२ प्रनतशत मात्र 
छ । त्यस्तै प्रदेश नं. १ मा ९.२ प्रनतशत पररिारमा सघन स्तरको खाद्यान् न असरुिा छ भने नेपालमा १० 
प्रनतशत घरमा सघन स्तरको खाद्यान् न असरुिा छ । प्रदेश नं. १ खाद्यान् न उत्पादनको विसाबमा आत्मननभार 
रिे पनन सबै घर-पररिारिरू पूर्ा खाद्य सरुजित अिस्थामा छैनन ्। यसबाट के प्रस्ट छ भने अविले पनन नेपाल 
लगायत प्रदेश नं. १ मा खाद्यान् न सरुिा एउटा जवटल समस्याको रूपमा रिेको छ ।    

तानलका 4.26 प्रदेश नं. १ मा घरायसी खाद्य सरुिाको जस्थनत (खाद्य सरुिाको जस्थनतको आधारमा 
घरपररिारको प्रनतशत वितरर्), २०१६ 

खाद्य सरुिाको जस्थनत प्रदेश नं. १ नेपाल 

सरुजित ५२.६ ४८.२ 

अनल-अनल असरुजित २०.३ १९.७ 

मध्यम स्तरको असरुजित १८.० २२.२ 

सघन स्तरको असरुजित ९.२ ९.९ 

जम्मा १००.० १००.० 

नमनुा छनौटमा परेका पररिारको संख्या  २,००४ ११,०४० 
स्रोत:  नेपाल जनसंख्या तथा स्िास्थ्य सिेिर्, २०१६ 

 घरपररिारको आयस्तर तथा गररबीको जस्थनत  
तानलका ४.२७ मा प्रदेश नं. १ अन्तगातका जजल्लािरूको औसत आय,ु मानि विकास सूचकाङ्क तथा मानि 
गररबी को सूचकाङ्क देखाइएको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी औसत आय ुओखलढुङ्गा र खोटाङ जजल्लामा 
बसोबास गने माननसिरूको देजखएको छ भने कम ताप्लेजङुमा रिेको छ । त्यसैगरी बढी मानि विकास 
सूचकाङ्क िनु े जजल्लामा िमशः तेह्रथमु, इलाम, झापा र मोरङ छन ् भने कम मानि विकास सूचकाङ्क िनु े
जजल्लामा िमशः भोजपरु र ताप्लेजङु छन ्। त्यस्तै मानि गररबी सूचकाङ्कको आधारमा राम्रो अिस्था भएका 
भएको (सूचकाङ्कको मान कम भएका) जजल्लामा झापा र मोरङ पछान ्भन ेमानि गररबी सूचकाङ्क नराम्रो भएको 
जजल्लामा ओखलढुङ्गा, पााँचथर र संखिुासभा िनु ्।  

यस प्रदेशका ६ िटा जजल्लाको मानि विकास सूचकाङ्क ०.४५-०.४९ को बीचमा छ भने ८ िटा जजल्लाको 
०.५–०.५४९ को बीचमा छ । सन २००१ को तलुनामा सोलखुमु्ब ुर ताप्लेजङुको मानि विकास सूचकाङ्क 
१२–१२ स्थानले मानथ आएको  छ जनु सबैभन्दा बढी िृवद्ध भएका जजल्लामा पछान ्। त्यस्तै उदयपरुको 
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मानि विकास सूचकाङ्क १४ स्थानले तल झरेको छ जनु सबैभन्दा बढी झने ५ जजल्लानभत्र पछा । झापा 
सबैभन्दा कम गररबी सूचकाङ्क भएको जजल्लामा पछा । प्रदेशका जजल्लािरूको तथ्याङ्क िेदाा ६ िटा जजल्लािरू 
(पााँचथर, तेह्रथमु, संखिुासभा, भोजपरु, सोलखुमु्ब ुर ओखलढुङ्गा) मा मानि गररबी को सूचकाङ्क राजष्ट रय औसत 
भन्दा उच्च छ, जसको अथा यी जजल्लािरूमा मानि गररबी को जस्थनत सघन रिेको छ  ।  

तानलका 4.27 औसत आय,ु मानि विकास सूचकाङ्क  र मानि गररबीको सूचकाङ्क, २०१४ 

जजल्ला औसत आय ु मानि विकास सूचकाङ्क मानि गररबीको सूचकाङ्क 

ताप्लेजङु ६५.८३ ०.४९ २६.४२ 

पााँचथर ६८.१२ ०.५० ३३.६६ 

इलाम ६७.९५ ०.५३ २६.९६ 

झापा ६७.२९ ०.५२ २१.८२ 

मोरङ ६९.०५ ०.५१ २५.३२ 

सनुसरी ६८.३३ ०.५० २६.५२ 

धनकुटा ६९.०४ ०.५२ २७.५७ 

तेह्रथमु  ६८.०५ ०.५३ ३३.०१ 

संखिुासभा  ६८.४२ ०.४९ ३३.६४ 

भोजपरु ६८.३३ ०.४८ ३३.०३ 

सोलखुमु्ब ु ६८.८३ ०.५० ३२.४८ 

ओखलढुङ्गा  ७०.५६ ०.४७ ३५.६० 

खोटाङ ७०.२४ ०.४९ २९.४७ 

उदयपरु ६९.२९ ०.४८ २९.७४ 

नेपाल  ६८.८० ०.४९ ३१.१२ 

स्रोत: नेपाल मानि विकास प्रनतिेदन, २०१४  

त्यसैगरी बिआुयानमक गररबीको जस्थनतको आधारमा प्रदेश नं. १ को अिस्था नेपालको भन्दा केिी राम्रो रिेको 
छ (तानलका ४.२८) । नपेालमा बिआुयानमक गररबीको दर २८.६ प्रनतशत छ भन ेयस प्रदेशमा सो दर 
१९.७ प्रनतशत रिेको छ । प्रदेश नं. १ मा गररबीको सघनता ४३.२ प्रनतशत रिेको छ जनु नेपालको सोिी 
दर ४४.२ प्रनतशत कै िारािारीमा रिेको छ । यसरी नै प्रदेश नं. १ मा बिआुयानमक गररबीको सूचकाङ्क 
०.०८५ छ जनु नेपालको बिआुयानमक गररबीको सूचकाङ्क ०.१२७ भन्दा कम िो । 

तानलका 4.28 प्रदेश नं. १ को बिआुयानमक गररबीको जस्थनत 

गररबीको जस्थनत प्रदेश नं. १ नेपाल 

बिआुयानमक गररब (प्रनतशत) १९.७ २८.६ 

गररबीको सघनता (प्रनतशत) ४३.२ ४४.२ 

बिआुयानमक गररबीको सूचकाङ्क ०.०८५ ०.१२७ 

स्रोत: नेपाल मानि विकास प्रनतिेदन, २०१४ 

  



53 

 िमशजक्त तथा रोजगारीको जस्थनत 

यस खण्डमा प्रदेश नं. १ को वियाजशल जनसंख्याको आकार, िम बजार तथा रोजगारीको अिस्था, जनशजक्तको 
शैजिक अिस्था, िम उत्पादकत्ि तथा यिुा िमशजक्तको अिस्थाको बारेमा चचाा गररएको छ ।  

4.7.1 वियाजशल जनसंख्याको आकार  

नेपालका प्रदेशिरूमा रिेका वियाजशल जनसंख्या तथा नतनको लैवङ्गक वितरर् तानलका ४.२९ मा देखाइएको 
छ । नेपालको कुल वियाजशल जनसंख्याको कररब १७ प्रनतशत विस्सा प्रदेश नं. १ ले नलएको छ । प्रदेश 
नं. १ मा वियाजशल जनसङ्ग्ख्यामध्ये कररब ४५ प्रनतशत परुुष र ५५ प्रनतशत मविला वियाजशल जनसंख्या 
पदाछन ्जनु अनपुात समग्र नपेालको अनपुातको तथ्याङ्कसाँग नमल्दोजलु्दो छ ।  

तानलका 4.29 नलङ्ग अनसुार नेपाल र विनभन् न प्रदेशको वियाजशल जनसंख्या (िजारमा) 

िते्र 
संख्या प्रनतशत 

परुुष मविला कुल परुुष मविला 
प्रदेश नं. १ १,५९८ १,९५७ ३,५५६ ४४.९  ५५.१  

प्रदेश नं. २ १,७८५ २,१८८ ३,९७३ ४४.९  ५५.१  

बागमती २,३५९ २,५०६ ४,८६५ ४८.५  ५१.५  

गण्डकी ७७० १,०९८ १,८६८ ४१.२  ५८.८  

प्रदेश नं. ५ १,४८१ १,९५६ ३,४३७ ४३.१  ५६.९  

कर्ााली ४८६ ६७६ १,१६३ ४१.८  ५८.१  

सदूुरपजश् चम ७२८ १,१५५ १,८८३ ३८.७  ६१.३  

नेपाल ९,२०८ ११,५३७ २०,७४४ ४४.४  ५५.६  

स्रोत: नेपाल िमशजक्त सिेिर्, २०१७/१८ 

4.7.2 कुल गािास्थ्य उत्पादन (जजनडवप) मूल्य अनभिृवद्ध तथा िम उत्पादकत्ि 

प्रदेश नं. १ को आनथाक रूपले सविय जनसंख्या, यिााँको जजनडवप मूल्य अनभिृवद्ध तथा िमको उत्पादकत्ि 
तानलका ४.३० मा देजखएको छ । प्रदेश नं. १ मा नेपालको आनथाक रूपले सविय जनसंख्याको १८.४ 
प्रनतशत जनसंख्या छ भन ेजम्मा जजनडवप मूल्य अनभिृवद्धमा यस प्रदेशको योगदान १७.५ प्रनतशत रिेको छ । 
यस प्रदेशमा िमको उत्पादकत्ि राजष्ट रय औसतभन्दा ५ प्रनतशतले कम रिेको छ । आनथाक रूपले सविय 
जनसंख्या धेरै भएका जजल्लािरू मोरङ, झापा, सनुसरी र उदयपरु िनु ्भने आनथाक रूपले सविय जनसंख्या कम 
भएका जजल्लािरू तेह्रथमु र ताप्लेजङु िनु ्(पररजशष्ट ट तानलका २०)। त्यस्तै जजनडवप मूल्य अनभिृवद्ध (रु. १० 
लाख) बढी भएका मोरङ, झापा, सनुसरी तथा उदयपरु र कम भएका जजल्लािरू ओखलढुङ्गा र तेह्रथमु िनु ्। 
िम उत्पादकत्ि बढी भएका जजल्लािरू मोरङ, सोलखुमु्ब,ु सनुसरी र झापा िनु ्भन ेकम भएका भोजपरु र 
ओखलढुङ्गा िनु ् । यसरी नै राजष्ट रय औसतको तलुनामा िम उत्पादकत्ि बढी भएका जजल्लािरू मोरङ, 

सोलखुमु्ब,ु सनुसरी र झापा िनु ्भन ेबााँकी सबैको िम उत्पादकत्ि नेपालको औसत भन्दा कम रिेको छ । 
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तानलका 4.30 आनथाक रूपले सविय जनसंख्या जस्थनत 

जजल्ला 
आनथाक रूपले 

सविय 

जजनडवप मूल्य अनभिवृद्ध (रु. १० 
लाखमा) 

िम उत्पादकत्ि (रु. प्रनत 
व्यजक्त) 

प्रदेश नं. १ १९,४९,१६४ २१७९९७.६ १,११,८४२.६ 

नेपाल १,०५,७०,७०८ १२,४८,४८१.६ १,१८,१०७.७ 

प्रदेश नं. १ को अंश 
(%) 

१८.४ १७.५ ९४.७ 

स्रोत: मानि विकास प्रनतिेदन, २०१४ 

4.7.3 िम बजारका मखु्य सूचकिरू  

प्रदेश तिका विनभन् न िम सूचकिरू तानलका ४.३१ मा प्रस्ततु गररएको छ । प्रदेश नं. १ को मखु्य िम 
बजार सूचकिरू अध्ययन गदाा प्रदेश नं. १ मा काम गने उमेरको जनसंख्या बागमती प्रदेश र प्रदेश नं. २ 
पनछ तेस्रो स्थानमा आउाँछ । त्यसैगरी बागमती प्रदेशपनछ दोस्रो बढी संख्यामा रोजगार व्यजक्तिरू भएको प्रदेश 
यिी िो । त्यस्तै बेरोजगारिरूको संख्या बढी िनुेमा यो चौथो प्रदेश िो । िम शजक्तमा नभएका जनसंख्याको 
आधारमा बागमती प्रदेश र प्रदेश नं. २ पनछ यो प्रदेश तेस्रो स्थानमा आउाँछ । प्रदेश नं. १ मा िमशजक्तको 
आकार पनन बागमती प्रदेश र प्रदेश नं. २ पनछ तेस्रो स्थानमा आउाँछ । नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ 
रिेकोमा प्रदेश नं. १ मा बेरोजगार दर थोरै कम (१०.२%) छ जनु प्रदेश नं. २, सदूुरपजश् चम र प्रदेश नं. ५ 
पनछ चौथो स्थानमा पदाछ । यसैगरी रोजगार र जनसंख्या अनपुात यो प्रदेशमा ३४ छ जनु राजष्ट रय अनपुात 
कै िारािारी िो । यो अनपुात बागमती प्रदेशपनछको दोस्रो अनपुात पनन िो । यसरी नै यस प्रदेशको िम 
शजक्त संलग्न दर ३७.८ छ जनु नेपालको िम शजक्त संलग्न दर ३८.५ भन्दा थोरै कम छ । यो दर पनन 
बागमती प्रदेश पनछको दोस्रो िो ।  

तानलका 4.31 प्रदेशगत रूपमा िम बजारका मखु्य सूचकिरू 

प्रदेश  

जनसंख्या  (िजारमा मा) 

बेरोजगार 
दर 

रोजगार र 
जनसंख्या 
अनपुात 
(%) 

िमशजक्त 
संलग्न दर 

काम गने 
उमेर 

समूिको 
जनसंख्या 

रोजगार बेरोजगार 

िम 
शजक्तमा 
नभएका 

िम 
शजक्त 

प्रदेश नं. १ ३,५५६ १,२०८ १३६ २,२११ १,३४४ १०.२  ३४ ३७.८  

प्रदेश नं. २ ३,९७३ १,२६१ ३१७ २,३९५ १,५७८ २०.१  ३१.८  ३९.७  

बागमती ४,८६५ २,१२९ १६१ २,५७५ २,२९० ७.०  ४३.८  ४७.१  

गण्डकी १,८६८ ६०६ ६० १,२०२ ६६६ ९.०  ३२.५  ३५.७  

प्रदेश नं. ५ ३,४३७ १,१३९ १४४ २,१५४ १,२८३ ११.२  ३३.१  ३७.३  

कर्ााली १,१६३ २८८ ३१ ८४३ ३१९ ९.७  २४.८  २७.५  

सदूुरपजश् चम १,८८३ ४५५ ५९ १,३७० ५१३ ११.५  २४.१  २७.३  

नेपाल २०,७४४ ७,०८६ ९०८ १२,७५० ७,९९४ ११.४  ३४.२  ३८.५  

स्रोत: नेपाल िमशजक्त सिेिर् २०१७/१८ 

प्रदेश नं. १ मा रोजगार, बेरोजगार तथा िमशजक्त बाविर रिेको जनसंख्याको लैवङ्गक वितरर् तानलका ४.३२ 
मा प्रस्ततु गररएको छ  । प्रदेश नं. १ मा लगभग प्रत्येक २ जना परुुषमा १ जना रोजगार छन ् भन े
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मविलाको कररब ५ जनामा १ जना रोजगार छन ्। शिरको तलुनामा गाउाँमा रोजगार िनुिेरू परुुष तथा 
मविलािरू दबैु कम छन ्। बेरोजगारिरूको संख्या मविला तथा परुुष एिं शिर तथा गाउाँ दबैुमा ननकै कम 
छ । िमशजक्त बाविर िनुेिरू पनन परुुषिरू प्रत्येक २ मा १ छन ्भने मविलािरू प्रत्येक ५ जनामा १ जना 
छन ्। यो विस्सा नेपालमा पनन नमल्दोजलु्दो छ । 

तानलका 4.32 प्रदेश नं. १ को स्थान तथा नलङ्ग अनसुार िम बजारको अिस्था (१५ िषा िा सो भन्दा मानथ, िजारमा) 

िेत्र 
रोजगार बेरोजगार िमशजक्त बाविर कुल 

परुुष मविला जम्मा परुुष मविला जम्मा परुुष मविला जम्मा परुुष मविला जम्मा 
नेपाल ४,४४६ २,६४० ७,०८६ ५११ ३९७ ९०८ ४,२५० ८,५०० १२,७५० ९,२०८ ११,५३७ २०,७४४ 

सिर ३,०४३ १,८५८ ४,९०१ ३४३ २९७ ६४० २,५६४ ५,१८८ ७,७५१ ५,९५० ७,३४२ १३,२९३ 

गाउाँ १,४०३ ७८२ २,१८५ १६८ १०० २६८ १,६८६ ३,३१३ ४,९९९ ३,२५८ ४,१९४ ७,४५२ 

प्रदेश 
नं. १ 

७६६ ४४२ १,२०८ ७७ ६० १३६ ७५६ १,४५६ २,२११ १,५९८ १,९५७ ३,५५६ 

सिर ४७५ २९४ ७६९ ४५ ४७ ९२ ४०७ ८५६ १,२६३ ९२७ १,१९७ २,१२४ 

गाउाँ २९१ १४८ ४३९ ३२ १३ ४४ ३४९ ५९९ ९४८ ६७१ ७६० १,४३२ 

स्रोत: नेपाल िमशजक्त सिेिर्, २०१७/१८ 

प्रदेश नं. १ मा उमेर  र नलङ्ग अनसुार रोजगारीको अिस्था पररजशष्ट ट तानलका मा देखाइएको छ । दबैु नलङ्गको 
उमेर समूि २५ देजख ३५ िषामा रोजगार ननकै बढी देजखन्छ । बेरोजगारी दर उमरे अनसुार घट्दै गएको 
देजखन्छ । त्यस्तै रोजगार बाविरको जनसंख्या सरुुको उमेर र पनछल्ला उमेर समूिमा बढी देजखन्छ । 
िमशजक्तमा नरिेको जनसंख्या िास्तिमा एउटा ठूलो समस्या िो जसलाई रोजगारीमा ल्याउन सके देशको कुल 
उत्पादनमा ठूलो योगदान पगु्छ ।  

प्रदेश नं. १ मा रोजगार रिेका जनसंख्याको कायािेत्र तानलका ४.३३ मा देखाइएको छ । प्रदेश नं. १ मा 
औपचाररक िेत्रमा जम्मा ३६.७ प्रनतशत माननसिरू रोजगारी गदाछन ्जसमा कृवषमा मात्र १.७ प्रनतशत र गैर 
कृवषमा ३५ प्रनतशत रोजगार छन ्। जब वक नेपालको अनौपचाररक िेत्रमा पनन रोजगारी दर उस्तै रिेको छ 
। यसैगरी प्रदेश नं. १ मा अनौपचाररक िते्रमा जम्मा ६३.२ प्रनतशत माननसिरू रोजगार छन ्जसमा कृवषमा 
२०.४ प्रनतशत, गैर कृवषमा ४२.१ प्रनतशत र व्यजक्तगत िेत्रमा ०.८ प्रनतशत रोजगार छन ्। नेपालको 
औपचाररक िेत्रमा पनन उस्तै मात्रामा रोजगारी दर रिेको छ । 

तानलका 4.33 प्रदेशगत रूपमा औपचाररक र अनौपचाररक िते्रको रोजगारीको विस्सा 

प्रदेश 

संलग्न जनसंख्याको प्रनतशत 

राजष्ट रय कुल औपचाररक िते्र अनौपचाररक िते्र 

कृवष गैह्र कृवष कुल कृवष गैह्र  कृवष व्यजक्तगत कुल 

प्रदेश नं. १ १.७ ३५ ३६.७ २०.४ ४२.१ ०.८ ६३.३ १,२०८ 

प्रदेश नं. २ ०.२ २१.४ २१.६ ३५.४ ४१.७ १.३ ७८.४ १,२६१ 

बागमती १.२ ४७ ४८.२ ११.५ ३८.८ १.४ ५१.८ २,१२९ 

गण्डकी १.८ ३७.८ ३९.७ १५.४ ४४.१ ०.८ ६०.३ ६०६ 

प्रदेश नं. ५ १.६ ३४.४ ३६ २४.४ ३९.१ ०.६ ६४ १,१३९ 

कर्ााली २.२ ४३.४ ४५.५ १४.५ ३९.४ ०.५ ५४.५ २८८ 

सदूुरपजश् चम  १.१ ३२.२ ३३.३ १८.३ ४७.९ ०.५ ६६.७ ४५५ 

नेपाल  १.३ ३६.५ ३७.८ २०.२ ४१ १ ६२.२ ७,०८६ 

स्रोत: नेपाल िमशजक्त सिेिर्, २०१७/१८ 
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4.7.4 िमशजक्तको शैजिक जस्थनत  
प्रदेश नं. १ तथा समग्र नपेाल दबैुमा काम गने उमेर समूिको जनसंख्या मध्ये धेरै अजशजित रिन ुएउटा 
समस्याको रूपमा रिेको छ । यस्तो जनसंख्या प्रदेश नं. १ मा ३२ प्रनतशत र नेपालमा ३३ प्रनतशत रिेको 
छ  (तानलका ४.३४) । जशिा तथा सीप विनाको जनशजक्तबाट उत्पादन र उत्पादकत्ि दिैु कमजोर िनुे 
कुरा सिाविददतै छ । शिर केजन्रत अजशजित वियाजशल जनसंख्या झन ्बढी अनपुयोगी िनु्छ । तसथा यसलाई 
आिश्यक तानलम र जशिा अनत मित्त्िपूर्ा िनु्छ । उच्च जशिा नलएको जनसंख्या नेपालमा तथा प्रदेश नं. १ 
मा पनन ज्यादै कम छ, जनु तलको तानलकाबाट प्रस्ट िनु्छ ।  

तानलका 4.34 उच्चतम शैजिक स्तर अनसुार १५ िषा िा सो भन्दा बढी उमेरको जनसंख्या (िजारमा) 

िते्र 
नेपाल प्रदेश नं. १ 

सिर गाउाँ जम्मा सिर गाउाँ जम्मा 
अजशजित ३,७९४ ३,०५१ ६,८४५ ६२८ ५१० १,१३८ 

बाल  जशिा २२ ७ २९ २ ० २ 

जशजित (अनौपचाररक) ५५३ ३६४ ९१७ ६९ ४९ ११८ 

आधारभतू भन्दा कम २,६३० १,७४९ ४,३७९ ४४९ ३८१ ८३० 

आधारभतू ८०८ ४८१ १,२८९ १३९ ९६ २३४ 

माध्यनमक भन्दा कम ३०६ १,२९५ ४,३६४ ५५८ ३०३ ८६२ 

माध्यनमक १,४५५ ३५२ १,८०६ ११ ७२ २६३ 

उच्च ९६२ १५४ १,११६ ८७ २१ १०८ 

जम्मा  १३,२९३ ७,४५२ २०,७४४ २,१२४ १,४३२ ३,५५६ 

अजशजितको प्रनतशत २८.५ ४०.९ ३३.० २९.६ ३५.६ ३२.० 

स्रोत: नेपाल िमशजक्त सिेिर्, २०१७/१८ 

विनभन् न शैजिक स्तरमा रिेका काम गने उमेर समूिका जनसंख्यामा प्रदेश नं. १ को अंश तानलका ४.३५ मा 
देखाइएको छ । प्रदेश नं. १ को वियाजशल जनसंख्या नेपालको कुल वियाजशल जनसंख्याको १७.१ प्रनतशत 
रिेको छ । नेपालमा रिेका कुल अजशजित वियाजशल माननसिरूमध्य ेप्रदेश नं. १ को विस्सा १६.६ प्रनतशत 
छ । त्यसरी नै बाल जशिा नलने मध्ये ६.९ प्रनतशत, अनौपचाररक जशिा नलने मध्ये १२.९ प्रनतशत, आधारभतू 
भन्दा कम जशिा नलने मध्य े१९ प्रनतशत, आधारभतू जशिा नलने मध्ये १८.२ प्रनतशत, माध्यनमक भन्दा कम 
जशिा नलन ेमध्ये १९.२ प्रनतशत, माध्यनमक जशिा नलन ेमध्ये १४.६ प्रनतशत र उच्च जशिा नलन ेमध्ये ९.७ 
प्रनतशत प्रदेश नं. १ मा रिेका छन ्। प्रदेश नं. १ ले अजशजितलाई जशजित बनाउने र उच्च जशिा नलनेिरूको 
संख्या बढाउनेमा विशषे ध्यान ददनपुने देजखन्छ । उच्च जशिा नलनेिरू अन्य प्रदेश, विशेषतः बागमती प्रदेशमा 
रिेका िा विदेजशएका कारर्ले पनन यो प्रदेशमा सो जनसंख्या कम भएको िनु सक्छ । जसलाई अिसरिरू 
बढाएर आफ्नै प्रदेशमा रिने िातािरर् बनाउन प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान ददनपुने देजखन्छ । 



57 

तानलका 4.35 उच्चतम शैजिक स्तर अनसुार प्रदेश नं. १ को वियाजशल जनसंख्याको अंश 

जशिा 
जनसंख्या (िजारमा) 

प्रदेश नं. १ को  विस्सा (%) 
प्रदेश नं. १ नेपाल 

अजशजित १,१३८ ६,८४५ १६.६  

बाल जशिा २ २९ ६.९  

जशजित (अनौपचाररक) ११८ ९१७ १२.९  

आधारभतू भन्दा कम ८३० ४,३७९ १९.०  

आधारभतू २३४ १,२८९ १८.२  

माध्यनमक भन्दा कम ८६२ ४,३६४ १९.८  

माध्यनमक २६३ १,८०६ १४.६  

उच्च १०८ १,११६ ९.७  

जम्मा  ३,५५६ २०,७४४ १७.१  

स्रोत: नेपाल िमशजक्त सिेिर्, २०१७/१८ 

प्रदेश नं. १ मा शैजिक जस्थनत अनसुार रोजगारीको अिस्था तानलका ४.३६ मा देखाइएको छ । जशजित तथा 
अजशजित दबैु बेरोजगार उल्लेखनीय संख्यामा छन ्जनु नेपालको पनन साझा समस्या िो । प्राविनधक जशिालाई 
बढिा ददन सके बेरोजगारी दर न्यून गना ठूलो टेिा पगु्दछ । उच्च जशिा भएका परुुषिरू रोजगार बाविर 
कम संख्यामा िनु ुएउटा सखुद पि िो । उच्च जशिा ददन सके परुुषिरू रोजगारमा लाग्न सक्छन ्भन् न े
कुराको यो एउटा प्रमार् िो । तर पनन मविलािरू अनपुातको विसाबले उच्च जशिा प्राप् त गरेको भए पनन 
ठूलो संख्यामा रोजगार बाविर छन ्। यसले पढे-लेखेका मविलािरूमा काम गने िातािरर् अविले पनन कम 
रिेको देखाउाँछ । यो तथ्य नेपालको िकमा पनन लागू िनु्छ ।  

तानलका 4.36 नलङ्ग तथा उच्चतम जशिाको स्तर अनसुार प्रदेश नं. १ मा िम बजारको अिस्था (१५ िषा िा सो 
भन्दा बढी, िजारमा) 

शैजिक जस्थनत 
रोजगार बेरोजगार रोजगार बाविर कुल 

परुुष मविला कुल परुुष मविला कुल परुुष मविला कुल परुुष मविला कुल 

अजशजित १२९ १५७ २८६ ६ ८ १४ १९५ ६४४ ८३८ ३२९ ८०९ ११३८ 

बाल जशिा ० १ १ ० ० ० ० १ १ ० २ २ 

जशजित (अनौपचाररक) २३ १४ ३८ २ ० २ ३२ ४६ ७८ ५७ ६१ ११८ 

आधारभतू भन्दा कम २४७ ७४ ३२१ १४ ११ २५ २०३ २८१ ४८४ ४६४ ३६७ ८३० 

आधारभतू ५८ ३३ ९१ १२ २ १४ ५४ ७६ १३० १२४ ११० २३४ 

माध्यनमक भन्दा कम १९५ १०३ २९८ ३१ २० ५१ १९० ३२३ ५१३ ४१६ ४४५ ८६२ 

माध्यनमक ६७ ४० १०७ ८ १४ २३ ६८ ६५ १३३ १४३ ११९ २६३ 

उच्च ४७ १९ ६६ ३ ४ ७ १४ २० ३४ ६४ ४४ १०८ 

जम्मा  ७६६ ४४२ १२०८ ७७ ६० १३६ ७५६ १४५६ २२११ १५९८ १९५७ ३५५६ 

स्रोत: नेपाल िमशजक्त सिेिर्, २०१७/१८ 

4.7.5 शिर तथा ग्रामीर् िते्रमा िम बजारको अिस्था  

प्रदेश नं. १ को बेरोजगारी दर नेपालको समग्र बेरोजगारी दर भन्दा कम छ (तानलका ४.३७) । िमशजक्त 
सिभानगता दर प्रदेश नं. १ मा ३८ प्रनतशत रिेको छ, जनु राजष्ट रय औसतकै िारािारी िो । समग्रमा िमशजक्त 
सिभानगता दर कम रिेको अिस्था छ । िमशजक्त सिभानगता दर गाउाँमा भन्दा शिरमा तथा मविलाको भन्दा 
परुुषको बढी रिेको अिस्था छ । प्रदेश नं. १ मा अविले पनन परुुष, मविला दबैुको १५ िषा मानथको ठूलो 
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संख्या गाउाँमा भन्दा शिरमा केजन्रत छ । रोजगारको विस्सा शिरले बढी नलएको छ । त्यस्तै, प्रदेश नं. १ 
मा परुुष बेरोजगारी दर गाउाँमा बढी र मविला बेरोजगारी दर शिरमा बढी छ । यस्तै शिर तथा गाउाँ दबैुमा 
मविला बेरोजगारी दर परुुष बेरोजगारी दर भन्दा बढी छ । नेपालको समग्र तथ्याङ्क िेदाा िमशजक्त बाविरको 
संख्या शिरमा मविलाको बढी र गाउाँमा परुुषको बढी छ । त्यस्तै गाउाँमा भन्दा शिरमा िमशजक्त बाविरको 
संख्या बढी छ ।  

तानलका 4.37 स्थान तथा नलङ्ग अनसुार प्रदेश नं. १ मा िम बजारको अिस्था (१५ िषा िा सो भन्दा 
बढी, िजारमा) 

प्रदेश नं. १ /नेपाल  

शिर गाउाँ कुल 

परुुष मविला कुल परुुष मविला कुल परुुष मविला कुल 

प्रदेश नं. १  

१५+ को जनसंख्या  ९२७ १,१९७ २,१२४ ६७१ ७६० १४३२ १५९८ १९५७ ३५५६ 

िम शजक्त ५२० ३४१ ८६१ ३२३ १६१ ४८४ ८४२ ५०२ १३४४ 

रोजगार ४७५ २९४ ७६९ २९१ १४८ ४३९ ७६६ ४४२ १२०८ 

बेरोजगार ४५ ४७ ९२ ३२ १३ ४४ ७७ ६० १३६ 

िम शजक्त बाविर ४०७ ८५६ १,१६३ ३४९ ५९९ ९४८ ७५६ १४५६ २२११ 

बेरोजगार दर ८.६  १३.९  १०.७  ९.९  ७.८  ९.२  ९.१  ११.९  १०.२  

रोजगार जनसङ्ग्ख्या अनपुात ५१.२  २४.५  ३६.२  ४३.३  १९.५  ३०.७  ४७.९  २२.६  ३४.०  

िमशजक्त सिभानगता दर ५६.१  २८.५  ४०.५  ४८.१  २१.२  ३३.८  ५२.७  २५.६  ३७.८  

नेपाल 

१५+ को जनसंख्या  ५,९५० ७,३४२ १३,२९३ ३,२५८ ४,१९४ ७,४५२ ९,२०८ ११,५३७ २०,७४४ 

िम शजक्त ३,३८६ २,१५५ ५,५४१ १,५७१ ८८२ २,४५३ ४,९५८ ३,०३६ ७,९९४ 

रोजगार ३,०४३ १,८५८ ४,९०१ १,४०३ ७८२ २,१८५ ४,४४६ २,६४० ७,०८६ 

बेरोजगार ३४३ २९७ ६४० १६८ १०० २६८ ५११ ३९७ ९०८ 

िम शजक्त बाविर २,५६४ ५,१८८ ७,७५१ १,६८६ ३,३१३ ४,९९९ ४,२५० ८,५०० १२,७५० 

बेरोजगार दर १०.१  १३.८  ११.६  १०.७  ११.३  १०.९  १०.३  १३.१  ११.४  

रोजगार जनसंख्या  अनपुात ५१.१ २५.३ ३६.९ ४३.१ १८.६ २९.३ ४८.३  २२.९  ३४.२  

िमशजक्त सिभानगता दर ५६.१  २९.३ ४१.७ ४८.२  २१.०  ३२.९  ५३.८  २६.३  ३८.५  

स्रोत: नेपाल िमशजक्त सिेिर्, २०१७/१८ 

4.7.6 काम गने समय तथा अधा बेरोजगारीको अिस्था   

वियाजशल जनसंख्याले काम गने समय कनत िो भन् ने कुराले उनीिरूको िमको पूर्ा उपयोग भएको अथिा 
अधा बेरोजगार अिस्थामा रिेको भन् ने कुरा संकेत गदाछ । तानलका ४.३८ मा काम गने औसत काया घण्टा 
अनसुार रोजगारीमा रिेकाको संख्या देखाइएको छ । प्रदेश नं. १ मा शिर तथा गाउाँ दबैुमा बढी घण्टा काम 
गनेिरू मविलाको तलुनामा परुुष बढी रिेको अिस्था छ । मविलाले गने घरायसी कामको गर्ना नगरेर पनन 
यस्तो तथ्याङ्क आएको िनु सक्छ । प्रदेश नं. १ कै जस्तो अिस्था समग्र नेपालको िकमा पनन देजखन्छ । 
परुुष तथा मविला दबैुमध्य ेबढी समय काम गनेिरू गाउाँमा भन्दा शिरमा तलुनात्मक रूपमा बढी रिेको 
पाइन्छ । 
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तानलका 4.38 नलङ्ग तथा औसत काया गने घण्टा अनसुार िम गनेिरूको वििरर् (िजारमा) 

िते्र  

४० घण्टा भन्दा कम ४० घण्टा ४१–४८ घण्टा ४८ घण्टा भन्दा बढी 
परुुष मविला कुल परुुष मविला कुल परुुष मविला कुल परुुष मविला कुल 

प्रदेश नं. १ १७१ २०७ ३७७ ५७ २६ ८४ १५९ ९८ २५७ ३७८ १११ ४९० 

शिर ९२ १३२ २२४ ३४ १६ ५१ १०५ ७२ १७७ २४३ ७३ ३१७ 

गाउाँ ७९ ७५ १५३ २३ १० ३३ ५४ २६ ८० १३५ ३८ १७३ 

नेपाल ८६१ १,११२ १,९७३ ४३४ २७५ ७०९ १,०४१ ६०० १,६४१ २,१११ ६५३ २,७६४ 

शिर ५२८ ७०८ १,२३६ ३०९ २०४ ५१३ ७२१ ४४१ १,१६३ १,४८६ ५०५ १,९९० 

गाउाँ ३३३ ४०४ ७३७ १२५ ७१ १९६ ३१९ १५९ ४७८ ६२६ १४८ ७७४ 

स्रोत: नेपाल िमशजक्त सिेिर्, २०१७/१८ 

अधा-बेरोजगारी समस्या पनन नेपालको साझा समस्या िो जसमा प्रदेश नं. १ पनन अछुतो छैन । प्रदेश नं. १ 
को शिर तथा गाउाँको उमेर अनसुारको अधा बेरोजगारीको अिस्था तानलका ४.३९ मा प्रस्ततु गररएको छ । 
यस प्रदेशको शिरमा १५-२४ िषाको अधा-बेरोजगार संख्या गाउाँको भन्दा ननकै बढी  छ । त्यसमा पनन 
मविलाको अझ अधा-बेरोजगार संख्या बढी छ । त्यसपनछका उमेरमा िमशः यो अन्तर घट्दै गएको छ । 
यसरी नै ४० िषा भन्दा मानथका उमेरका मविलाको शिरको तलुनामा गाउाँमा अधा बेरोजगार ननकै कम छ । 
समग्र नेपालको सन्दभामा पनन यो लागू िनु्छ । मविलाको तलुनामा परुुष शिर तथा गाउाँ दबैुमा अधा-बेरोजगार 
बढी छ ।    

तानलका 4.39 नलङ्ग, उमेर तथा स्थान अनसुार काम गने समयसाँग सम्बजन्धत अधा-बेरोजगारको संख्या 
(जनसंख्या, िजारमा) 

िते्र  

१५–२४ िषा ५–३९ िषा ४०–५९  िषा ६० िषा र बढी कुल 

परुुष मविला कुल परुुष मविला कुल परुुष मविला कुल परुुष मविला कुल परुुष मविला कुल 

प्रदेश नं. 
१ 

२३ १५ ३८ ३४ २५ ५९ ३३ १६ ४९ ६ १ ७ ९६ ५७ १५३ 

सिर १६ ११ २६ १९ १५ ३४ १६ १३ २९ ३ १ ४ ५४ ४० ९४ 

गाउाँ ८ ४ १२ १५ १० २५ १६ ३ २० २  २ ४२ १८ ५९ 

नेपाल  ९४ ५९ १५३ १५१ १२५ २७६ १३० ६५ १९५ २३ १५ ३९ ३९८ २६५ ६६३ 

सिर ६० ३४ ९४ ९७ ९१ १८८ ७५ ४३ ११८ १६ १४ ३० २४८ १८२ ४३० 

गाउाँ ३४ २५ ५८ ५४ ३४ ८९ ५५ २२ ७७ ७ १ ९ १५० ८२ २३३ 

स्रोत: नेपाल िमशजक्त सिेिर्, २०१७/१८ 

 

4.7.7 िमशजक्तको आम्दानीको जस्थनत  

समग्रमा प्रदेश नं. १ मा िनमकिरूको आम्दानी नेपालको औसतभन्दा केिी कम रिेको छ (तानलका ४.४०) 
। प्रदेश नं. १ मा तल्लो ५ प्रनतशत माननसिरूको मध्यक आम्दानी मानसक रु.६,००० छ जब वक मानथल्लो 
५ प्रनतशत माननसिरूको मध्यक आम्दानी मानसक रु.२६,००० छ । सबै आम्दानी समूिमा भएको प्रदेश नं. 
१ को मध्यक आम्दानी राजष्ट रय औसत भन्दा केिी कम रिेको छ, जसको अथा, प्रदेश नं. १ का कामदारिरूले 
औसतमा नेपालको भन्दा अनल कम कमाउाँछन ्भन् ने िो । िनमकको मानसक आम्दानी सम्बन्धी विस्ततृ वििरर् 
पररजशष्ट ट तानलका २२ मा देखाइएको छ । 
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तानलका 4.40 प्रदेश अनसुार िनमकको मानसक आम्दानी (मध्यक, रु.) 

संख्या तथा आम्दानी समूि प्रदेश नं. १ नेपाल 
राजष्ट रय औसतको तलुनामा प्रदेश नं. 

१ को अनपुात 

रोजगार गनेको संख्या (िजारमा) ५८६ ३,५८७  

तल्लो ५ प्रनतशत ४,३३३ ५,००० ०.८७ 

तल्लो १० प्रनतशत ६,००० ६,५०० ०.९२ 

तल्लो २५ प्रनतशत ८,६६७ ९,००० ०.९६ 

मजध्यका १२,००० १३,००० ०.९२ 

मानथल्लो २५ प्रनतशत १७,५०० २०,००० ०.८७ 

मानथल्लो १० प्रनतशत २३,५०० २६,००० ०.९० 

मानथल्लो ५ प्रनतशत २६,००० ३०,५०० ०.८५ 

स्रोत: नेपाल िमशजक्त सिेिर् २०१७/१८ 

4.7.8 यिुा जनसंख्याको रोजगारीको जस्थनत  

जनसंख्या संिमर्को िममा नेपालमा िाल यिुा जनसंख्याको विस्सा ठूलो रिेको अिस्था छ । त्यसैले, 
जनसंख्या अध्ययनमा प्रयकु्त यिुा अथाात ्१५-२४ उमेर समूिमा रिेको जनसंख्या तथा त्यो उमेर समूिको िम 
सिभानगताको जस्थनत छुिै अध्ययन गररएको छ । नेपाल तथा प्रदेश नं. १ का शिर तथा गाउाँ दबैुमा १५-
२४ िषाका यिुािरूमा परुुषको तलुनामा मविलाको संख्या ठूलो रिेको छ (तानलका ४.४१) । परुुषको 
अन्तरााविय बसाइाँसराइले यिुा उमेर समूिमा पनन मविलाभन्दा परुुषको संख्या कम भएको तथ्य नकाना  
नमल्दैन । नेपालको शिरको कुल यिुा परुुषको १५.६ प्रनतशत र गाउाँको कुल यिुा परुुषको १९.८ प्रनतशत 
यिुा परुुष प्रदेश नं. १ मा रिेका छन ्। त्यसैगरी मविलाको िकमा नेपालको शिरको कुल यिुा मविलाको 
१६.१ प्रनतशत र गाउाँको कुल यिुा मविलाको १४.६ प्रनतशत यिुा मविला प्रदेश नं. १ मा रिेका छन ्। 

तानलका 4.41 प्रदेश नं. १ मा नलङ्ग र स्थान अनसुार १५-२४ िषाका यिुा जनसंख्या (िजारमा) 

िते्र  

परुुष मविला 
कुल संख्या 

संख्या प्रनतशत संख्या प्रनतशत 

प्रदेश नं. १ ३९५ ४४.० ५०२ ५६.० ८९७ 

शिर २३० ४२.४ ३१३ ५७.६ ५४३ 

गाउाँ १६५ ४६.५ १९० ५३.५ ३५५ 

नेपाल २,५३५ ४४.८ ३,१२० ५५.२ ५,६५५ 

शिर १,७०० ४५.७ २,०१७ ५४.३ ३,७१७ 

गाउाँ ८३४ ४३.१ १,१०२ ५६.९ १,९३६ 

प्रदेश नं. १ को विस्सा (%) 
प्रदेश नं. १ १५.६   १६.१   १५.९ 

शिर १३.५   १५.५   १४.६ 

गाउाँ १९.८   १७.२   १८.३ 

स्रोत: नेपाल िमशजक्त सिेिर्, २०१७/१८ 
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तानलका ४.४२ मा यिुािरूको िमशजक्तको अिस्था प्रस्ततु गररएको छ । प्रदेश नं. १ मा १५–२४ िषाका 
यिुा जनसंख्या मध्ये ३० प्रनतशत िमशजक्तमा  रिेका छन,् जनु नेपालको औसत मान भन्दा केिी बढी िो । 
प्रदेश नं. १ मा गाउाँमा भन्दा शिरमा िमशजक्तमा रिेकाको विस्सा अनल बढी छ, जनु समग्र नेपालको प्रिृजत्त 
साँग नमल्दो छ । प्रदेश नं. १ मा १५-२४ िषाका यिुा िमशजक्तमध्ये ८१ प्रनतशत  रोजगार रिेका छन ्भन े
नेपालमा केिी कम (८७.६%) रोजगार िरेका छन ्। नेपालमा यिुा रोजगारीको दर शिर तथा गाउाँ दबैुमा 
उस्तै रिेको भएतापनन प्रदेश नं. १ मा भन ेयिुा रोजगारी दर शिरमा (७९.१%) भन्दा गाउाँमा (८५.७%) 
बढी रिेको छ । यिुा िमशजक्तको लैवङ्गक र्रक सवितको तानलका पररजशष्ट ट तानलका २३ मा देखाइएको  
छ । 

तानलका 4.42 िासस्थान अनसुार  नेपाल र प्रदेश नं. १ को १५-२४ िषाका यिुा िमशजक्तको अिस्था 
(जनसंख्या िजारमा) 

िते्र रोजगार बेरोजगार 
िमशजक्त 
बाविर 

जम्मा जनसंख्या िमशजक्तको प्रनतशत 
रोजगारी दर 
(प्रनतशत) 

प्रदेश नं. 
१ 

२१८ ५० ६२९ ८९७ २९.९ ८१.३ 

शिर १४० ३७ ३६५ ५४२ ३२.७ ७९.१ 

गाउाँ ७८ १३ २६३ ३५४ २५.७ ८५.७ 

नेपाल १,२७३ ३४६ ४,०३५ ५,६५४ २८.६ ७८.६ 

शिर ८८४ २४६ २,५८८ ३,७१८ ३०.४ ७८.२ 

गाउाँ ३८९ १०० १,४४७ १,९३६ २५.३ ७९.६ 

स्रोत: नेपाल िमशजक्त सिेिर्, २०१७/१८ 

प्रदेश नं. १ मा रिेका यिुा जनसंख्याको शैजिक जस्थनतलाई तानलका ४.४३ मा देखाइएको छ । प्रदेश नं. 
१ मा उच्च जशिा नलने मविला परुुषको तलुनामा कम र शिरको तलुनामा गाउाँमा कम रिेको छ, जनु 
नेपालको पनन साझा चररत्र िो । त्यस्तै कविल्यै स्कूल नगएका परुुष मविला दबैु गाउाँभन्दा शिरमा बढी 
संख्यामा रिेको देजखन्छ । अझै पनन अजशिाको अाँध्यारो गाउाँ तथा शिर दबैुमा छ भन् न ेकुराको प्रमार् िो 
यो । समग्र जनसंख्या शिरमा बढी भएकोले यो संख्या बढी देजखए पनन एउटा समस्या िो भनेर प्रस्ट छ 
(पररजशष्ट ट तानलका २४)।  

तानलका 4.43 िासस्थान तथा शैजिक जस्थनत अनसुार १५-२४ िषाका प्रदेश नं. १ र नेपालका यिुािरूको 
जनसंख्या (िजारमा) 

िते्र 

शैजिक जस्थनत अनसुारको जनसंख्या (िजारमा) 
कविल्यै स्कूल 

नगएका 
आधारभतू भन्दा 

कम 
आधारभतू 

माध्यनमक भन्दा 
कम 

माध्यनमक 
उच्च 
जशिा 

प्रदेश नं. १ 

शिर २२ १२१ ५६ २३९ ८४ २० 

गाउाँ १५ १०१ ४९ १५० ३५ ४ 

जम्मा  ३७ २२२ १०६ ३८८ ११९ २५ 
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िते्र 

शैजिक जस्थनत अनसुारको जनसंख्या (िजारमा) 
कविल्यै स्कूल 

नगएका 
आधारभतू भन्दा 

कम 
आधारभतू 

माध्यनमक भन्दा 
कम 

माध्यनमक 
उच्च 
जशिा 

नेपाल 

शिर २३९ ६८१ ३४४ १,४९६ ७५६ २०२ 

गाउाँ १७३ ५६० २६५ ७४१ १६६ ३१ 

जम्मा  ४१२ १,२४१ ६०९ २,२३६ ९२२ २३३ 

स्रोत: नेपाल िमशजक्त सिेिर्, २०१७/१८ 

िमशजक्तमा नरिेका यिुािरू सामान्यतया जशिा तथा तानलमको िममा िनु ेगदाछन ्। तर जशिा, रोजगार र 
तानलममा नरिेका यिुािरू पनन समाजमा रिेका छन ्। प्रदेश नं. १ मा रिेका यस्ता यिुािरूको संख्या तथा 
विस्सालाई तानलका ४.४४ मा प्रस्ततु गररएको छ । प्रदेश नं. १ मा १५-२४ िषाका ३७.३ प्रनतशत यिुा 
ितामानमा कुनै रोजगार, जशिा र तानलममा आएका छैनन,् जनु राजष्ट रय औसत (३५.३%) भन्दा केिी बढी  
िो । यस्ता यिुािरूको विस्सा शिरमा (३५.४%) भन्दा गाउाँमा अनल बढी (४०.३%) रिेको छ । रोजगारीमा 
नरिेका यिुािरूलाई जशिा तथा तानलममा तत्काल समटे्न सकेमा भविष्टयमा नतननिरू रोजगारीमा लाग्न सक्न े
सिज अिस्था बन्दछ र यसमा प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान ददन ुआिश्यक छ ।  

तानलका 4.44 जशिा, रोजगार र तानलममा  नरिेका (Not in Employment, Education or Training-

NEET) १५-२४ िषाका यिुा 

प्रदेश जनसंख्या (िजारमा) 
रोजगार, जशिा िा तानलममा 

नभएका (िजारमा) 
रोजगार, जशिा िा तानलममा 

नभएकाको प्रनतशत 

प्रदेश नं. १ ८९७ ३३५ ३७.३  

शिर  ५४२ १९२ ३५.४ 

गाउाँ  ३५५ १४३ ४०.३ 

नेपाल  ५,६५४ १,९९९ ३५.३  

शिर  ३,७१८ १,१६० ३१.२ 

गाउाँ  १,९३६ ८३८ ४३.३ 

स्रोत: नेपाल िमशजक्त सिेिर् २०१७/१८ 

4.7.9 िैदेजशक रोजगारीमा जानिेरूको जस्थनत  

रोजगारीका लानग विदेश जान ुनेपालको एक प्रमखु विशषेता भइसकेको छ । िैदेजशक रोजगारीमा रिेकािरूको 
यवकन तथ्याङ्क उपलब्ध िनु ्कदठन रिेको सन्दभामा विदेश जानका लानग िम स्िीकृनत नलनेिरूको संख्याले 
केिी िदसम्म जानकारी ददन्छ । प्रदेश नं. १ का विनभन् न जजल्लािरूबाट िम स्िीकृनत नलनेिरूको संख्या 
तानलका ४.४५ मा देखाइएको छ । सन ्२०१६/१७ मा जम्मा िम स्िीकृनत नलनेिरूमध्ये प्रदेश नं. १ 
बाट २३ प्रनतशत रिेका छन ्। त्यस अन्तगात मविलािरूमध्य े३८ प्रनतशत र परुुषिरूमध्य े२२.६ प्रनतशत 
रिेका छन ्। जम्मा िम स्िीकृनत नलनिेरूमध्ये मविलािरूको अंश प्रदेश नं. १ मा ८.५ प्रनतशत रिेको छ 
जनु नेपालमा रिेको ५.३ प्रनतशत भन्दा बढी िो ।  प्रदेश नं. १ मा िम स्िीकृनत नलने मध्ये मविलाको 
विस्सा सबैभन्दा बढी भएको जजल्ला सोलखुमु्ब ु(२१%) िो भने सबैभन्दा कम भएको जजल्ला तेह्रथमु (४.७%) 
िो ।  
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तानलका 4.45 प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूबाट २०१६/१७ मा िम स्िीकृनत नलनकेो वििरर् 

जजल्ला 
िम स्िीकृनत नलनेको संख्या िम स्िीकृनत नलने मध्ये 

मविलाको प्रनतशत परुुष मविला जम्मा 
ताप्लेजङु २,६४६ १५१ २,७९७ ५.४ 

पााँचथर ५,०४४ ३७९ ५,४२३ ७.० 

इलाम ५,६२६ ७१४ ६,३४० ११.३ 

झापा १४,९१७ १,७१४ १६,६३१ १०.३ 

मोरङ १४,३४५ ९९६ १५,३४१ ६.५ 

सनुसरी ९,९१८ १,४५१ ११,३६९ १२.८ 

धनकुटा ३,८८६ २६४ ४,१५० ६.४ 

तेह्रथमु २,४७९ १२३ २,६०२ ४.७ 

संखिुासभा ३,०४८ २१७ ३,२६५ ६.६ 

भोजपरु ४,७६६ ३२६ ५,०९२ ६.४ 

सोलखुमु्ब ु १,३२८ ३५५ १,६८३ २१.१ 

ओखलढुङ्गा २,३०३ २२१ २,५२४ ८.८ 

खोटाङ ५,९४९ ३३० ६,२७९ ५.३ 

उदयपरु ५,७६० ४२३ ६,१८३ ६.८ 

प्रदेश नं. १ ८२,०१५ ७,६६४ ८९,६७९ ८.५ 

नेपाल ३,६२,७६६ २०,१०५ ३,८२,८७१ ५.३ 

प्रदेश नं. १ को अंश २२.६ ३८.१ २३.४   

स्रोत: नेपाल सरकार िम तथा रोजगार मन्त्रालय, २०१८, Labour migration for employment (status report for Nepal: 2015/16 and 2016/17). 

 उद्योग तथा खानी िते्रको जस्थनत 

नेपालमा उद्योगमा भएको जम्मा लगानीको २० प्रनतशत लगानी प्रदेश नं. १ मा रिेका उद्योगिरूमा भएको 
छ; जिााँ नेपालका कुल उद्योगिरूको ९.४ प्रनतशत उद्योगिरू छन ्भने यी उद्योगिरूमा सजृजत रोजगारीको 
अंश नेपालका सम्पूर्ा उद्योगिरूमा उपलब्ध रोजगारीको १३ प्रनतशत रिेको छ । प्रदेश नं. १ मा रिेका 
सम्पूर्ा उद्योगिरूमध्य ेदईु नतिाइ भन्दा बढी उद्योगिरू झापा, मोरङ र सनुसरीमा मात्र रिेका छन ्।  

तानलका 4.46 प्रदेश नं. १ मा दताा भएका उद्योगिरूको अिस्था 

जजल्ला 

आ. ि. २०७२/७३ मा दताा भएका आ. ि. २०७२/७३ सम्म दताा भएका जम्मा 

उद्योगको 
संख्या 

जम्मा पूाँजी (रु. 
१० लाखमा) 

रोजगार 
रिेकाको 
संख्या 

उद्योग
को 

संख्या 

जम्मा पूाँजी (रु. 
१० लाखमा) 

रोजगार 
रिेकाको 
संख्या 

ताप्लेजङु २ ८,०७९.३ १०० ११ २३,६२५.७२ ४६७ 

पााँचथर    ९ ५,९५७.१४ २,७४३ 

इलाम २ १,३५६.४२ ११० ३८ १३,०५०.३६ ६,०६५ 

झापा १० २,२४०.०९ ७५१ १०४ ९,६७१.८८ १५,०८४ 

मोरङ १३ ४,१२३.०४ ७२३ २३३ २१,३४८.७८ २०,०१८ 

सनुसरी २ ३१४.९ १८७ १२६ १२,२४४.६४ १३,८९३ 

धनकुटा    १७ २,२४०.४४ २,७५९ 
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जजल्ला 

आ. ि. २०७२/७३ मा दताा भएका आ. ि. २०७२/७३ सम्म दताा भएका जम्मा 

उद्योगको 
संख्या 

जम्मा पूाँजी (रु. 
१० लाखमा) 

रोजगार 
रिेकाको 
संख्या 

उद्योग
को 

संख्या 

जम्मा पूाँजी (रु. 
१० लाखमा) 

रोजगार 
रिेकाको 
संख्या 

तेह्रथमु     ५ २,५७५ १९५ 

संखिुासभा  ३ १०,७६३.३५ १३४ १५ १,००,७५९.३९ १,६८६ 

भोजपरु १ १,६१७.८४ ५२ ७ ४,३५३.११ ६७४ 

सोलखुमु्ब ु १ १०० ४२ ३५ २८,९१०.५१ २,९१७ 

ओखलढुङ्गा     १ १२१४ ५० 

खोटाङ १ ३९६.१८ ६५ ४ १,३८४.६८ १६५ 

उदयपरु    ५ ५,८५३.७१ ७६४ 

प्रदेश नं. १ ३५ २८,९९१.१ २,१६४ ६१० २,३३,१८९.४ ६७,४८० 

नेपाल ४१० 
१,२२,००७.५

९ 

१८,९६
० 

६,५२३ 
११,६९,३५९.३

२ 

५,२१,७५
६ 

प्रदेश नं. १ को अंश 

(%) 
८.५ २३.८ ११.४ ९.४ १९.९ १२.९ 

स्रोत: उद्योग विभाग, २०१६, औद्योनगक तथ्याङ्क, आ. ि. २०१५/२०१६; नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग  

4.8.1 घरेल ुतथा साना उद्योगिरूको जस्थनत 

प्रदेशगत रूपमा विनभन् न िषािरूमा घरेल ुतथा साना उद्योग दतााको विश् लेषर् गदाा सन ्२०१४/१५  मा 
नेपालका कुल घरेल ुतथा साना उद्योगिरूमध्य े१५.६ प्रनतशत घरेल ुतथा साना उद्योग प्रदेश नं. १ मा दताा 
भएका नथए भने सन ्२०१३/१४ देजख सन ्२०१७/१८ को पविलो ८ मविनासम्मको समग्र तथ्याङ्क विश् लेषर् 
गदाा यो अिनधमा नेपालमा दताा भएका कुल १ लाख २३ िजार ३ सय ४२ घरेल ुतथा साना उद्योग मध्य े
प्रदेश नं. १ मा १३.१ प्रनतशत घरेल ुतथा साना उद्योग दताा भएको देजखन्छ । यो संख्या यिााँको जनसंख्याको 
तलुनामा औसत भन्दा कम िो ।  

तानलका 4.47 प्रदेशगत रूपमा विनभन् न िषािरूमा दताा भएका घरेल ुतथा साना उद्योगिरूको संख्या 

प्रदेश 
आनथाक िषा 

जम्मा संख्या 
२०१३/१४ २०१४/१५ २०१५/१६ २०१६/१७ २०१७/१८ 

प्रदेश नं. १ २,४५५ ४,०९५ ३,३८७ ४,३३३ १,९०४ १६,१७४ 

प्रदेश नं. २ २,५८३ २,८१९ २,३१८ ४,८२० ३,१८७ १५,७२७ 

बागमती ७,५३० ८,४१९ ८,२७५ १०,०५७ ५,५३२ ३९,८१३ 

गण्डकी २,२३४ ३,०३९ २,५९८ ३,१८० २,३७१ १३,४२२ 

प्रदेश नं. ५ ५,३३० ४,८०९ ४,४९४ ५,६३७ ३,७७४ २४,०४४ 

कर्ााली ७४२ १,२२५ १,२०२ १,५७९ ५०६ ५,२५४ 

सदूुरपजश् चम १,२८० १,८६४ २,०४३ २,४३३ १,२८८ ८०,८०८ 

नेपाल २२,१५४ २६,२७० २४,३१७ ३२,०३९ १८,५६२ १,२३,३४२ 

प्रदेश नं. १ को अंश 
(%) 

११.१ १५.६ १३.९ १३.५ १०.३ १३.१ 

स्रोत: Ministry of Industry, Commerce and Supplies. *First eight months, Ministry of Finance, Economic Survey 2017/18 
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जचत्र 4.1 प्रदेश नं. १ मा विनभन् न आनथाक िषामा दताा भएका उद्योगिरूको संख्या 

 

 

4.8.2 उद्योगमा िैदेजशक लगानीको जस्थनत  
नेपालमा प्रदेशगत रूपमा भएको िैदेजशक लगानीलाई तानलका ४.४८ मा देखाइएको छ । नेपालको कुल 
िैदेजशक लगानीमा प्रदेश नं. १ को अंश ४.१ प्रनतशत मात्र रिेको छ । नेपालमा कुल िैदेजशक लगानीबाट 
रोजगार पाएकािरूमध्ये प्रदेश नं. १ मा ६.३ प्रनतशत रिेका छन ्। यस अन्तगात साना उद्योग ७३ िटा, 
मध्यम उद्योग ३० िटा र ठूला २२ गरी कुल १२५ िटा उद्योगमा िैदेजशक लगानी रिेको छ । यस प्रदेशमा 
कुल िैदेजशक लगानी १,०२४ करोड  रिेको छ भने जम्मा १४,९१८ जनाले यी उद्योगिरूमा रोजगार पाएका 
छन ्।  

तानलका 4.48 प्रदेशगत रूपमा िैदेजशक लगानीको जस्थनत, २०१७/१८ 

प्रदेश 
उद्योगको प्रकार िैदेजशक लगानी 

(रु. करोडमा) 
रोजगार 

साना मध्यम ठूला कुल 

प्रदेश नं. १ ७३ ३० २२ १२५ १,०२४ १४,९१८ 

प्रदेश नं. २ ७१ ३१ २८ १३० ९२५.३ १३,८९७ 

बागमती २,९९८ २७४ १७० ३,४४२ १,३७,३९५ १,७१,५८७ 

गण्डकी २९७ १९ २७ ३४३ ३,९७१ १७,२०२ 

प्रदेश नं. ५ ११० ३९ २९ १७८ १,३६४ १५,१९० 

कर्ााली १८ ० ४ २२ ३,६६५ १,१७२ 

सदूुरपजश् चम २८ २ ३ ३३ ९७ ३,१६८ 

राजष्ट रय कुल ३,५९५ ३९५ २८३ ४,२७३ २४,७८६ २,३७,१३४ 

प्रदेश नं. १ को अंश 
(%) 

२.० ७.६ ७.८ २.९ ४.१ ६.३ 

स्रोत: Department of Industry. #First eight months of the Financial year 2017/18 from Ministry of Finance, Economic survey 2075. 

२,४५५

४,०९५

३,३८७

४,३३३

१,९०४

०
५००

१,०००
१,५००
२,०००
२,५००
३,०००
३,५००
४,०००
४,५००
५,०००

२०१३/१४ २०१४/१५ २०१५/१६ २०१६/१७ २०१७/१८

उद्य
ोग
को

 सं
ख्य

ा 

आनथाक िषा 
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जचत्र 4.2 प्रदेश नं. १ मा रिेका उद्योगिरूको िगीकरर् (%) 

 

सन ् २०१६/१७ को औद्योनगक तथ्याङ्क अनसुार नपेालमा िैदेजशक लगानीमा स्थावपत तथा सञ् चानलत 
उद्योगिरूमध्य ेअत्यन्तै कम मात्र प्रदेश नं. १ मा रिेका छन ्। यस्ता उद्योगिरू झापा, मोरङ, सनुसरी र 
इलाममा रिेका छन ्। इलाममा इनजी िेत्रमा ८ मेघाबाट जलविद्यतु उत्पादन गने उद्देश्यले जस्िजरल्याण्डले 
लगानी गरेको छ । संयकु्त लगानी कम्पनीको रूपमा रिेको यो उद्योगमा रु. ६१ करोड ७१ लाख २५ 
िजार ३ सय ७२ लगानी भएको मध्य े४७.२२ प्रनतशत विदेशको लगानी छ भने बााँकी स्थानीय लगानी रिेको 
छ । त्यस्तै, झापामा २ िटा िैदेजशक लगानी रिेका उद्योगिरू छन ्। ती मध्य ेएउटा प्लाइउड उत्पादन 
गने उद्योग िो, जसको रु. ५८ लाख लगानीमध्य ेभारतको ५८ प्रनतशत लगानी रिेको छ । अको उद्योगले 
घरायसी विद्यतुीय उपकरर्िरू उत्पादन गदाछ, जसमा रु. १ करोड ४२ लाख १० िजार लगानी रिेकोमा 
२९ प्रनतशत भारतीय लगानी रिेको छ र ४० जनालाई रोजगारी ददएको छ । मोरङमा तयारी पोसाक उत्पादन 
गने उद्देश्यले रु. ४ करोड ६४ लाख ३६ िजार लगानी गरी उद्योग स्थापना भएको छ, जसमा चीन (िङ्गकङ्ग) 
को ९४ प्रनतशत लगानी रिेको छ । यसले १३० जनालाई रोजगारी ददएको छ । सनुसरीमा सेिा िेत्रमा 
िैदेजशक लगानी भएको छ, जिााँ दजिर् कोररयाको पूर्ा लगानीमा रु. ३९ लाख ४० िजार लगानी गरी भाषा 
प्रजशिर् काया िनु ेगरेको छ ।  

4.8.3 ननयाातको लानग स्थावपत उद्योगिरू  

प्रदेश नं. १ मा उत्पाददत िस्त ुननयाात गने नै विजशष्ट ट उद्दशे्य राखी केिी उद्योगिरू स्थापना भएको तथ्याङ्क 
भेवटन्छ । यस्ता उद्योगिरू मोरङ तथा सनुसरीमा केजन्रत भएका छन ्र नतनको उत्पादन भारत लजित रिेको 
छ । सन ्२०१६/१७ को औद्योनगक तथ्याङ्क अनसुार सनुसरीमा ३ िटा तथा मोरङमा ५ िटा यस्ता 
उद्योगिरू रिेका छन ्। सनुसरीका उद्योगबाट चइुङ्गम, क्यान्डी, पोली-प्याक फ्यानब्रक, कत्था, रोजजन तथा 
टपेन्टाइन ्उत्पादन भई भारत ननकासी िनु्छ भने मोरङका उद्योगिरूबाट रोजजन तथा टपेन्टाइन,् प्लाजस्टक 
र्ननाचर तथा घरायसी सामानिरू, पेजन्सल बक्स (शापानर र इरेजर सवित), बलपेन तथा रंगीन जस्ता पाता 
उत्पादन तथा ननकासी िनु्छ । 

५८.४२४.०

१७.६

साना
मध्यम
ठूला
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 पेरोनलयम खपत तथा भण्डारर्को जस्थनत  
प्रदेश नं. १ को पेरोनलयम पदाथाको भण्डारर् िमता ११,९७४ वकलो नलटर छ जनु राजष्ट रय भण्डारर् िमताको 
१६.७ प्रनतशत िनु आउाँछ (तानलका ४.४९) । प्रदेश नं. १ मा सन ्२०१६/१७ मा २६,९६० वकलो 
नलटर पेरोनलयम पदाथाको वििी भएको नथयो जनु कुल राजष्ट रय वििीको १६.२ प्रनतशत िनु आउाँछ । त्यस्तै 
प्रदेश नं. १ को भण्डारर्ले १५ ददनसम्म पेरोनलयम पदाथा वििी गना सवकन ेिमता राख्दछ । जब वक समग्र 
नेपालमा पेरोनलयम पदाथा १६ ददनसम्म नबिी गना सवकने गरी भण्डारर् गने िमता रिेको छ ।  

तानलका 4.49 प्रदेशगत रूपमा पेरोनलयम पदाथा भण्डारर् िमता  र नबिी िनुे मात्रा 

प्रदेश 
भण्डारर् िमता २०१६/१७ मा भएको नबिी भण्डारर् िमताले  

नबिी गना पगु्ने ददन मात्रा (वकलो नलटर) प्रनतशत मात्रा (वकलो नलटर) प्रनतशत 

प्रदेश नं. १ ११,९७४ १६.७ २,७६,९६० १६.२ १५ 

प्रदेश नं. २ २३,४७० ३२.७ ४,८१,९५६ २८.१ १६ 

बागमती  २२,८९७  ३१.९  ४,६३,५९५  २७.१  १६  

गण्डकी ३,४५४ ४.८ ७५,६४६ ४.४ १५ 

प्रदेश नं. ५ ७,१९८ १०.० ३,२६,५४८ १९.१ ७ 

कर्ााली १०५ ०.२ १५,५९८ ०.९ २ 

सदूुरपजश् चम २,६०९ ३.७ ७२,१७४ ४.२ १२ 

नेपाल  ७१,७०७ १००.० १,७२,४७७ १००.० १४ 

स्रोत: Nepal Oil Corporation from Ministry of Finance, Economic Survey 2017/18 

  विमाल आरोिर्बाट प्राप् त भएको राजस्ि  
नेपालमा सन ्२०१७ मा विमाल आरोिर्बाट रु. ५१ करोड ७७ लाख राजस्ि सङ्कलन भएकोमा प्रदेश नं. 
१ मा रु. ४४ करोड ३ लाख सङ्कलन भएको नथयो जनु कुल सङ्कनलत राजस्िको ८५ प्रनतशत िनु आउाँछ । 
सो मध्ये नेपाल सरकारबाट कररब ८० प्रनतशत र विमाल आरोिर् संघले कररब २० प्रनतशत राजस्ि सङ्कलन 
गरेको देजखन्छ ।  

तानलका 4.50 प्रदेशगत रूपमा विमाल आरोिर्बाट उठेको राजस्ि (रु. लाखमा), २०१७ 

प्रदेश 
नेपाल सरकारले गरेको 

राजस्ि सङ्कलन 

विमाल आरोिर् सङ्घले 
गरेको सङ्कलन 

कुल राजस्ि सङ्कलन 
प्रदेशगत राजस्ि 

प्रनतशत 

प्रदेश नं. १ ३५१४ (७९.८%) ८८९ (२०.२%) ४४०३ ८५.० 

बागमती १० (१६.१%) ५२ (८३.९%) ६२ १.२ 

गण्डकी ६१९ (८८.९%)  ७७ (११.१%) ६९६ १३.४ 

कर्ााली १६ (१००.०%)  ० (०.०%) १६ ०.३ 

नेपाल  ४,१५९ (८०.३%) १,०१८ (१९.७%) ५,१७७ १००.० 

नोट: कोष्ट ठमा देखाइएको प्रनतशतले प्रत्येक प्रदेशमा राजस्ि सङ्कलनको स्रोतलाई संकेत गदाछ  

स्रोत: आनथाक सिेिर् २०१७/१८, अथा मन्त्रालय 
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 आनथाक (औद्योनगक तथा व्यापाररक) प्रनतष्ट ठानिरूको जस्थनत  
देशमा भइरिेका आनथाक वियाकलापिरूको गर्ना गने उद्देश्यले प्रथम पटक सन ्२०१८ मा सरकारले 
आनथाक गर्ना गरेको नथयो । यसबाट प्राप् त तथ्याङ्कको आधारमा प्रदेशको आनथाक वियाकलाप गने सम्पूर्ा 
औद्योनगक तथा व्यापाररक प्रनतष्ट ठानिरूको वििरर् प्रस्ततु गररएको छ । सम्पूर्ा प्रनतष्ट ठानिरूको प्रदेशगत 
वििरर् पररजशष्ट ट तानलका २५ मा ददइएको छ । प्रदेश नं. १ ले नेपालको कुल प्रनतष्ट ठानिरूको १८.३ 
प्रनतशत विस्सा ओगटेको छ । यस प्रदेशमा नेपालको कुल प्रनतष्ट ठानमा संलग्न माननसको संख्याको १६.९ 
प्रनतशत माननसिरू संलग्न रिेका छन ्जसमा परुुषको विस्सा १६.१ प्रनतशत र मविलाको विस्सा १८.१ 
प्रनतशत रिेको छ । प्रदेशगत रूपमा िेदाा, बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कररब ३१ प्रनतशत प्रनतष्ट ठानिरू 
रिेका र नतनमा कररब ३८ प्रनतशत माननस संलग्न रिेका छन ्।  

जजल्ला तिमा रिेका प्रनतष्ट ठानिरूलाई िेदाा, प्रदेश नं. १ मा सबैभन्दा बढी प्रनतष्ट ठानिरू िमशः झापा, मोरङ, 

सनुसरी र उदयपरुमा छन ्भने सबैभन्दा कम तेह्रथमु र त्यसपनछ सोलखुमु्बमुा छन ्(तानलका ४.५१)। यसरी 
नै यस्ता प्रनतष्ट ठानिरूमा सबैभन्दा बढी व्यजक्तिरू संलग्न भएका जजल्लािरू िमशः मोरङ, झापा र सनुसरी िनु ्
भने कम भएको जजल्ला तेह्रथमु िो । परुुष सबैभन्दा बढी संलग्न भएका जजल्लािरू िमशः मोरङ, सनुसरी र 
झापा िनु ्भने मविला सबैभन्दा बढी संलग्न भएका जजल्लािरू िमशः झापा, मोरङ र सनुसरी िनु ्। मविला 
तथा परुुष दिैु सबैभन्दा कम संलग्न भएको जजल्ला तेह्रथमु िो । 

तानलका 4.51 प्रदेश नं. १ मा जजल्लागत रूपमा आनथाक प्रनतष्ट ठान तथा संलग्न व्यजक्तको संख्या 

प्रदेश 
प्रनतष्ट ठानको 
जम्मा संख्या 

संलग्न व्यजक्तिरूको 
संख्या 

संलग्न परुुषिरूको 
संख्या 

संलग्न मविलािरूको 
संख्या 

ताप्लेजङु ४,६५० ११,५७३ ६,६९९ ४,८७४ 

संखिुासभा ६,०३८ १९,२२७ १०,८५० ८,३७७ 

सोलखुमु्ब ु ३,५०८ १९,१३४ ९,७०६ ९,४२८ 

ओखलढुङ्गा ४,३४६ २२,०३१ १०,२९० ११,७४१ 

खोटाङ ४,३०८ ११,३१४ ६,६४५ ४,६६९ 

भोजपरु ४,०७४ १०,३६२ ५,८७८ ४,४८४ 

धनकुटा ५,९९७ १५,८२० ८,६८५ ७,१३५ 

तेह्रथमु ३,४१२ ८,९५५ ५,०४५ ३,९१० 

पााँचथर ५,४३७ १३,५३४ ७,६६१ ५,८७३ 

इलाम ९,६६१ २६,८०४ १५,११३ ११,६९१ 

झापा ३८,७८९ १,१६,८३७ ६८,८९० ४७,९४७ 

मोरङ ३५,२४७ १,२७,८८७ ८३,२७५ ४४,६१२ 

सनुसरी ३१,५३६ १,१२,७०८ ६९,०२१ ४३,६८७ 

उदयपरु ११,५१५ २७,८९३ १६,२७९ ११,६१४ 
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प्रदेश 
प्रनतष्ट ठानको 
जम्मा संख्या 

संलग्न व्यजक्तिरूको 
संख्या 

संलग्न परुुषिरूको 
संख्या 

संलग्न मविलािरूको 
संख्या 

प्रदेश नं. १ १,६८,५१८ ५,४४,०७९ ३,२४,०३७ २,२०,०४२ 

नेपाल  ९,२३,३५६ ३२,२८,४५७ २०,१२,२३७ १२,१६,२२० 

प्रदेश नं. १ को विस्सा 
(%)  

१८.३ १६.९ १६.१ १८.१ 

स्रोत: नेपालको राजष्ट रय आनथाक गर्ना, २०१८ 

औद्योनगक िगीकरर् अनसुार उद्योग प्रनतष्ट ठानिरूको संख्या तानलका ४.५२ मा देखाइएको छ । बागमती 
प्रदेशपनछ दोस्रो बढी प्रनतष्ट ठानिरू प्रदेश नं. १ मा नै रिेका छन ्। नेपालका सम्पूर्ा प्रनतष्ट ठानिरू मध्ये प्रदेश 
नं. १ मा १८.३ प्रनतशत प्रनतष्ट ठानिरू रिेका छन ्। नेपालमा रिेका प्रनतष्ट ठानिरू मध्ये प्रदेश नं. १ मा 
विद्यतु, ग्यााँस (२१.६%) एिं पारििन तथा भण्डारर् सम्बन्धी प्रनतष्ट ठानिरूको विस्सा सबैभन्दा बढी (२१%) 
रिेको छ भने खानी तथा भगूभा िेत्रका प्रनतष्ट ठानिरूको विस्सा सबैभन्दा कम (९%) रिेको छ । त्यस्तै, कृवष, 

िन तथा माछापालन, उद्योग, थोक तथा खरुा व्यापार, वित्तीय तथा इस्योरेन्स, जशिा, मानि स्िास्थ्य एिं 
सामाजजक कायाका िेत्रमा पानी प्रदेश नं. १ को विस्सा उल्लेखनीय रिेको छ । 

यस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी थोक तथा खरुा वििेताका प्रनतष्ट ठानिरू (५२.८%) रिेका छन;् त्यसपनछ िमशः 
बास तथा खाना, उद्योग प्रनतष्ट ठान, जशिा, कृवष, बन तथा माछापालन, मानि स्िास्थ्य, सामाजजक काया, वित्तीय, 
इस्योरेन्स आदद सम्बन्धी प्रनतष्ट ठानिरू रिेका छन ्। यसैगरी सबैभन्दा कम िमशः घरघडेरी एिं खानी तथा 
भगूभा िेत्रका प्रनतष्ट ठानिरू रिेका छन ्। औद्योनगक िगीकरर्का आधारमा प्रदेश नं. १ का प्रनतष्ट ठानिरूको 
वितरर् राजष्ट रय स्तरमा रिेको प्रनतष्ट ठानिरूको वितरर् साँग नमल्दोजलु्दो छ । प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा 
विनभन् न औद्योनगक िगीकरर् अनसुार उद्योग प्रनतष्ट ठानिरूको संख्या पररजशष्ट ट तानलका २६ मा देजखएको छ । 
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तानलका 4.52 प्रदेश नं. १ मा औद्योनगक िगीकरर् अनसुार उद्योग प्रनतष्ट ठानिरूको संख्या, २०१८ 

औद्योनगक िनगाकरर् अनसुारका िते्र 
प्रदेश नं. १ नेपाल प्रदेश नं. १ 

को अंश (%) संख्या प्रनतशत संख्या प्रनतशत 

कृवष, िन, माछापालन ४,४०६ २.६ २४,२२९ २.६ १८.२ 

खानी तथा भूगभा ६० ०.० ६६३ ०.१ ९.० 

उद्योग १९,३८० ११.५ १,०४,०५८ ११.३ १८.६ 

विद्यतु, ग्यााँस २६८ ०.२ १,२४२ ०.१ २१.६ 

पानी वितरर् ३७५ ०.२ २,५२५ ०.३ १४.९ 

ननमाार् २७८ ०.२ १,६०८ ०.२ १७.३ 

थोक तथा खरुा व्यापार  ८९,०२४ ५२.८ ४,९८,०६९ ५३.९ १७.९ 

पारििन तथा भण्डारर् ६७६ ०.४ ३,१८२ ०.३ २१.२ 

बास तथा खाना २४,२६९ १४.४ १,३०,५४० १४.१ १८.६ 

सूचना, सञ् चार ३९२ ०.२ २,७९६ ०.३ १४.० 

वित्तीय, इस्योरेन्स ३,२३५ १.९ १७,९९६ १.९ १८.० 

घरघडेरी ३० ०.० २०७ ०.० १४.५ 

व्यािसावयक, िैिाननक, प्राविनधक १,३९२ ०.८ ८,२०४ ०.९ १७. 

प्रशासननक, सियोग सेिा ९६४ ०.६ ६,८७३ ०.७ १४. 

जशिा ७,८६७ ४.७ ४०,८३९ ४.४ १९.३ 

मानि स्िास्थ्य, सामाजजक काया ३,९७२ २.४ १९,९९० २.२ १९.९ 

कला तथा मनोरञ्जन ४७४ ०.३ २,८२१ ०.३ १६.८ 

अन्य सेिा वियाकलाप ११,४५६ ६.८ ५७,५१४ ६.२ १९.९ 

कुल १,६८,५१८ १००.० ९,२३,३५६ १००.० १८.३ 

स्रोत: नेपालको राजष्ट रय आनथाक गर्ना, २०१८ 

प्रदेशगत रूपमा  विनभन् न औद्योनगक िगीकरर् अनसुार संलग्न माननसिरूको संख्या पररजशष्ट ट तानलका २७ मा 
देखाइएको छ । प्रदेश नं. १ मा सबैभन्दा बढी माननसिरू थोक तथा खरुा वििेतामा संलग्न छन ्त्यसपनछ 
िमशः उद्योग प्रनतष्ट ठान, जशिा, बास तथा खाना, मानि स्िास्थ्य सामाजजक काया, वित्तीय इस्योरेन्स, कृवष बन 
माछापालन आददमा संलग्न छन ्। यसैगरी सबैभन्दा कम माननस संलग्न भएको  प्रनतष्ट ठान िमशः घरघडेरी 
एिं खानी तथा भगूभा िते्र िनु ्। यी तथ्याङ्किरू राजष्ट रय रूपमा पनन केिी नमल्दोजलु्दो छन ्।  
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तानलका 4.53 प्रदेश नं. १ मा औद्योनगक िगीकरर् अनसुार विनभन् न िते्रका आनथाक प्रनतष्ट ठानिरूमा 
संलग्न माननसिरूको संख्या 

िते्र प्रदेश नं. १ नेपाल प्रदेश नं. १ को विस्सा (%) 

कृवष, बन, माछापालन २०,४०९ १,०६,४१० १९.२ 

खानी तथा भूगभा ८०८ ७,७२६ १०.५ 

उद्योग १,०१,२७९ ५,१०,५२३ १९.८ 

विद्यतु, ग्यााँस ३,२८९ २०,१७० १६.३ 

पानी वितरर् १,७४१ १५,३१२ ११.४ 

ननमाार् २,८७४ १४,७५० १९.५ 

थोक तथा खरुा व्यापार १,६७,७५४ ९,८८,३४६ १७.० 

पारििन तथा भण्डारर् ३,३१५ २०,०२७ १६.६ 

बास तथा खाना ५४,६६५ ३,४६,२७३ १५.८ 

सूचना, सञ् चार ३,७६७ ३९,७८९ ९.५ 

वित्तीय, इस्योरेन्स २५,४७३ २,०६,९७९ १२.३ 

घरघडेरी २०९ १,९७७ १०.६ 

व्यािसावयक, िैिाननक, प्राविनधक ३,१४२ ३३,२५४ ९.४ 

प्रशासननक, सियोग सेिा ३,२६३ ४५,९९९ ७.१ 

जशिा ९०,३५१ ५,१३,३३६ १७.६ 

मानि स्िास्थ्य, सामाजजक काया २७,६५२ १,६४,४९८ १६.८ 

कला तथा मनोरञ्जन १,७६७ १६,०६२ ११.० 

अन्य सेिा वियाकलाप ३२,३२१ १,७७,०२६ १८.३ 

जम्मा  ५,४४,०७९ ३२,२८,४५७ १६.९ 

स्रोत: नेपालको राजष्ट रय आनथाक गर्ना २०१८ 

प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा विनभन् न प्रनतष्ट ठानमा संलग्न माननसिरूको संख्या पररजशष्ट ट तानलका २८ मा 
देखाइएको छ । सबैभन्दा बढी माननसिरू संलग्न भएका जजल्लािरू िमशः झापा, मोरङ र सनुसरी तथा कम 
भएका तेह्रथमु र ताप्लेजङु िनु ्। त्यसैगरी सबैभन्दा बढी माननस संलग् न भएको थोक तथा खरुा व्यापारमा 
पनन िमशः झापा, मोरङ र सनुसरी नै अगानड छन ्। अन्य विनभन् न िते्रमा काम गने जनशजक्त पनन यी तीन 
जजल्ला अगानड छन ्। केिी जजल्लामा घरघडेरी एिं खानी तथा भगूभा िते्रमा काम गने जनशजक्त नै छैनन ्।  

 खननज पदाथा 
नेपालमा खननज तत्त्ििरू प्रचरु मात्रामा पाइने कुरा विनभन् न अध्ययनले देखाएको छ । तथावप, देशमा खननज 
पदाथािरूको उत्खनन तथा प्रयोगको जस्थनत त्यनत सन्तोषजनक छैन । प्रदेश नं. १ का विनभन् न जजल्लािरूमा 
रिेका विनभन् न खननज पदाथािरूको वििरर् तानलका ४.५४ मा देखाइएको छ । केजन्रय तथ्याङ्क विभागद्वारा 
प्रकाजशत िातािरर्ीय तथ्याङ्क २०१९ का अनसुार प्रदेश नं. १ का विनभन् न जजल्लािरूमा तामा, र्लाम, जशशा, 
ननकेल, जजङ्क, नबस्मथु जस्ता धातजुन्य खननजिरू रिेको देजखन्छ । त्यस्तै, चनूढुङ्गा, मािाल, क्ले, ग्रनेाइट, कोइला 
जस्ता गैर-धातजुन्य खननज पदाथािरू समते पाइने प्रदेशका विनभन् न जजल्लािरूमा पाइने देजखन्छ । तानलकामा 
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उजल्लजखत खननजिरूको अलािा मोरङमा पेरोनलयम पदाथाको खानी रिेको सम्बन्धमा अन्िेषर् जारी रिेको 
अिस्था छ । 

तानलका 4.54 प्रदेश नं. १ मा रिेका प्रमखु खननज तत्त्ििरूको वििरर् 

जजल्ला मखु्य खननज तत्त्ििरू  

ताप्लेजङु आसेननक, तामा, र्लाम, जशशा, ग्रेनाइट, मािाल 

पााँचथर टमाानलन, गानेट 

इलाम आसेननक, नबस्मथु, तामा, ननकेल, चााँदी, जजङ्क 

झापा कोइला 
मोरङ  

सनुसरी तामा 
धनकुटा तामा, क्ले, चनुढुङ्गा, मािाल 

तेह्रथमु   

संखिुासभा  जशशा, ग्रनेाइट, जजंक, चनुढुङ्गा 
भोजपरु तामा 
सोलखुमु्ब ु नबस्मथु, तामा, जशशा, जजंक, ग्रनेाइट 

ओखलढुङ्गा  तामा 
खोटाङ चनुढुङ्गा 
उदयपरु आसेननक, नबस्मथु, तामा, ग्रनेाइट, क्ले, चनुढुङ्गा, डोलोमाइट 

स्रोत: केजन्रय तथ्याङ्क विभाग २०१९, Environmental Statistics of Nepal, 2019 

यिााँ विनभन् न खननज पदाथािरू भएको अनमुान गररएको भएतापनन खानी तथा उत्खनन ् सम्बन्धी कायाको 
अनसुन्धान खासै भएको पाइदैन । खानी तथा उत्खननजन्य पदाथामा तराईका भापा, मोरङ र सनुसरी जजल्लामा 
ढुाँगा, नगिी, िालिुा आददको उपयोग स्थानीय स्तरमा ननकै बढेको छ । यसको उपयोगले स्थानीय तिलाई 
बषेनी करोडौ आम्दानी भएको छ तर यसले िातािरर्मा नकारात्मक प्रभाि पारेको छ ।  

 बैंक तथा विजत्तय सवुिधाको जस्थनत  
आनथाक गनतविनधलाई सिज बनाउने तथा सम्पूर्ा आनथाक कारोबारलाई बैंवकङ प्रर्ाली नभत्र ल्याउने उद्देश्यले 
नेपालमा सरकारी तथा ननजी िेत्रमा बैंक स्थापना तथा सञ् चालनलाई सिज िातािरर् बनाइएको छ । संघीयता 
कायाान्ियनसाँगै प्रत्यके स्थानीय तिमा बैंक स्थापना गना तदारुकता देखाइएको छ र केिी अपिाद बािेक धेरै 
स्थानीय तििरूमा कुन ैन कुन ैबैंकको शाखा विस्तार भइसकेको पनन छ । 

प्रदेश नं. १ मा कुल १३७ स्थानीय तििरू रिेकोमा यस प्रदेशमा ५५४ िाजर्ज्य बैकिरू, १६८ विकास 
बैकिरू र ३९ वित्त कम्पनीिरू छन ्। विनभन् न बैक र वित्तीय संस्थाको उपजस्थनतको संख्यात्मक दृवष्टकोर्ले 
यो प्रदेश तेस्रो स्थानमा छ । सबैभन्दा बढी विनभन् न बैक र वित्तीय संस्थािरू बागमती प्रदेशमा  र त्यसपनछ 
प्रदेश नं. ५ मा छन ्। 'क' िगाका बैकिरूको उपजस्थनतमा भने यो प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ । त्यस्तै 'ख' 
िगाका वित्तीय संस्थािरूमा बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं. ५ पनछ यो प्रदेश चौथो स्थानमा  
आउाँछ ।  यसैगरी 'ग' िगाको बैंकिरूमा यो प्रदेशको स्थान बागमती प्रदेशपनछ  दोस्रो स्थानमा आउाँछ । 
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प्रदेश नं. १ मनन चेन्जरिरूमा पनन बागमती प्रदेशपनछ दोस्रो स्थानमा आउाँछ जनु कुल मनन चेन्जरिरूको 
संख्याको १७.२ प्रनतशत िनु्छ ।  

तानलका 4.55 प्रदेशगत रूपमा विनभन् न बैंक तथा वित्तीय संस्थािरूको जस्थनत 

प्रदेश  

स्थानीय ति 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या 

सटिी काउन्टर* 
'क' िगा 'ख' िगा 'ग' िगा कुल 

संख्या प्रनतशत संख्या प्रनतशत संख्या प्रनतशत संख्या प्रनतशत संख्या प्रनतशत संख्या प्रनतशत 

प्रदेश नं. १ १३७ १८.२ ५५४ १६.५ १६८ १३.७ ३९ १९.१ ७६१ १५.९ ६५ १७.२ 

प्रदेश नं. २ १३६ १८.१ ४०४ १२.० ९२ ७.५ २३ ११.३ ५१९ १०.८ ३२ ८.४ 

बागमती ११९ १५.८ ११४३ ३३.९ ३१९ २६.० ७८ ३८.२ १५४० ३२.१ १६६ ४३.८ 

गण्डकी ८५ ११.३ ३७९ ११.३ २५२ २०.५ २७ १३.२ ६५८ १३.७ ४८ १२.७ 

प्रदेश नं. ५ १०९ १४.५ ४९३ १४.६ ३१५ २५.६ ३० १४.७ ८३८ १७.५ ६५ १७.२ 

कर्ााली ७९ १०.५ १५५ ४.६ १८ १.५ ४ २.० १७७ ३.७   ०.० 

सदूुरपजश् चम ८८ ११.७ २३९ ७.१ ६५ ५.३ ३ १.५ ३०७ ६.४ ३ ०.८ 

नेपाल ७५३ १००.० ३,३६७ १००.० १२२९ १००.० २०४ १००.० ४८०० १००.० ३७९ १००.० 

*Presence of Commercial Banks at local levels, NRB, Research Department, 2018 स्रोत: नेपाल राष्ट र बैंक, Banking & Financial Statistics, Mid May 2019 

प्रदेश नं. १ मा नेपालको कुल ‘क’ िगाको बैकको १६.५ प्रनतशत बैक प्रदेश नं. १ मा छन ्। यसैगरी ‘ख’ 
िगाको १३.७ प्रनतशत र ‘ग’ िगाको १९.१ प्रनतशत नबत्तीय संस्था छन ्। त्यस्तै कुल  बैक र वित्तीय 
संस्थािरूको विस्सा १५.९ प्रनतशत छ । जिवक यस प्रदेशको जनसंख्याको विस्सा १६.६ प्रनतशत छ । 
झापा, मोरङ र सनुसरीमा बैक तथा विजत्तय संस्थािरू बढी छन ्। जनसंख्याको विसािले बढी बैक भएको 
जजल्ला तेह्रथमु िो भने सबैभन्दा कम भएको जजल्ला उदयपरु िो । 

तानलका 4.56 प्रदेश नं. १ मा रिेका जजल्लागत बैंक र वित्तीय संस्थाको वििरर् 

जजल्ला 
बैंकको संख्या प्रत्येक शाखामा पना आउने 

औसत जनसंख्या 'क' िगा 'ख' िगा 'ग' िगा जम्मा 
ताप्लेजङु १७ १  १८ ७,२३४ 

पााँचथर २१ ३ २ २६ ७,५४५ 

इलाम ३० १० २ ४२ ७,३१८ 

झापा १०९ ५३ ९ १७१ ५,२७१ 

सङ्खुिासभा २५   २५ ६,२७३ 

भोजपरु २३  १ २४ ६,७६५ 

तेह्रथमु १५ ३  १८ ५,६१८ 

धनकुटा २० ६ १ २७ ६,२८२ 

मोरङ ११६ ५० १२ १७८ ५,९८६ 

सनुसरी ९६ २८ ११ १३५ ६,५१८ 

सोलखुमु्ब ु २०   २० ५,१६७ 

खोटाङ १४ ६  २० ९,०९६ 

ओखलढुङ्गा १७ ५  २२ ६,८६२ 

उदयपरु ३१ ३ १ ३५ ९,९३८ 

प्रदेश नं. १ ५५४ १६८ ३९ ७६१ ६,३७९ 

नेपाल ३,३६७ १,२२९ २०४ ४,८००   

प्रदेश नं. १ को अंश (%)  १६.५ १३.७ १९.१ १५.९   

स्रोत: नेपाल राष्ट र बैंक, Banking & Financial Statistics. Mid May 2019 
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  ननिपे तथा कजाा प्रिािको जस्थनत  
प्रदेश नं. १ मा सबैभन्दा बढी कजाा प्रिाि िनु े जजल्लािरू िमशः मोरङ, सनुसरी र झापा िनु ्। यसैगरी 
सबैभन्दा कम कजाा प्रिाि िनु ेजजल्लािरू िमशः ताप्लेजङु, ओखलढुङ्गा र खोटाङ िनु ्। त्यस्तै यस प्रदेशमा 
सबैभन्दा बढी ननिेप जम्मा गने जजल्लािरू िमशः मोरङ, झापा र सनुसरी आदद िनु ्भने कम ननिेप जम्मा 
गने जजल्लािरू िमशः भोजपरु, खोटाङ र ओखलढुङ्गा िनु ्। यसरी न ैचल्ती ननिेप बढी जम्मा गने जजल्लािरू 
िमशः मोरङ, झापा र सनुसरी नै छन ्भन ेकम गने जजल्लािरू िमशः खोटाङ, भोजपरु र धनकुटा िनु ्। 
यसैगरी बचत बढी गने जजल्लािरू पनन िमशः मोरङ, झापा र सनुसरी िनु ्भने कम गने जजल्लािरू िमशः 
भोजपरु, ओखलढुङ्गा तेह्रथमु र खोटाङ िनु ्। यसरी न ैमदु्धनत जम्मा बढी गने जजल्लािरू िमशः मोरङ, सनुसरी 
र झापा िनु भने कम मदु्धनत ननिेप कम जम्मा गने खोटाङ, भोजपरु, ओखलढुङ्गा र पााँचथर िनु ्। नस.डी. 
अनपुात (Credit Deposit Ratio) १०० भन्दा बढी भएका जजल्लािरू िमशः मोरङ र सनुसरी िनु ्भने सबैभन्दा 
कम अनपुात भएका जजल्लािरू िमशः ताप्लेजङु, ओखलढुङ्गा र सोलखुमु्ब ुिनु ्। प्रदेश नं. १ को नस.डी. 
अनपुात १०० भन्दा बढी अथाात ्१०८.८ छ, जनु अनपुात नेपालको समग्र नस. डी. अनपुातभन्दा ४१.९ 
प्रनतशत बढी छ । 

तानलका 4.57 जजल्लागत रूपमा कजाा प्रिाि र ननिपे सङ्कलन (रु. दश लाखमा) 

जजल्ला 
कुल कजाा 
पेस्की 

ननिेप 
नस. डी. अनपुात 

चल्ती बचत मदु्दती अन्य कुल 

झापा १३,८१९ १,६२३ ९,३१६ २,४४२ २,३३४ १५,७१५ ८७.९ 

इलाम १,५४५ ६३१ १,५५१ ३८१ ३४९ २,९१२ ५३.१ 

पााँचथर ३५९ १९१ ४५९ ४५ ८६ ७८१ ४६.० 

ताप्लेजङु १५६ १६६ ४१३ ७९ ८५ ७४३ २१.० 

सनुसरी १५,०९७ १,०१३ ८,७३८ २,९७१ १,६५२ १४,३७४ १०५.० 

मोरङ ३४,६१८ १,९२७ ९,८८३ ६,३०५ ४,२२५ २२,३३९ १५५.० 

धनकुटा ६१२ ८५ ६४६ १५२ ९० ९७३ ६२.९ 

तेह्रथमु २५६ १०९ २८७ ७४ २७ ४९६ ५१.६ 

सङ्खुिासभा ६४७ २८६ ५७८ २१७ ३४ १,११४ ५८.१ 

भोजपरु १५६ ५९ १८६ ४४ ६ २९६ ५२.७ 

उदयपरु ९६६ २८६ ९०३ २५८ ७९ १,५२६ ६३.३ 

खोटाङ २५१ ४५ २९० १६ ७ ३५८ ७०.१ 

ओखलढुङ्गा २०६ १८२ २८० ५५ ७३ ५९० ३४.९ 

सोलखुमु्ब ु ६६४ २३९ १,०१२ १८३ ६८ १,५०१ ४४.२ 

प्रदेश नं. १ ६९,३५१ ६,८४० ३४,५४२ १३,२२२ ९,११२ ६३,७१६ १०८.८ 

नेपाल ७,५७,८५६ ९०,६०१ ३,६४,०६७ ३,६७,४२४ १,६०,३२४ ९,८२,४१६ ७७.१ 

प्रदेश नं. १ 
को अंश 
(%) 

९.२ ७.५ ९.५ ३.६ ५.७ ६.५ १४१.१ 

स्रोत: नेपाल राष्ट र बैंक, Monthly Statistics. Mid April 2012
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 प्राकृनतक, ऐनतिानसक, परुाताजत्िक तथा धानमाक मित्त्िका स्थलिरू 

प्राकृनतक सनु्दरताको खानी नेपालकै प्रनतरूप प्रदेश नं. १ पनन रिेको छ । िन जङ्गल, िररयाली, डााँडापाखा, 
नदी, ताल तलैया तथा विमालिरू प्रदेशका प्राकृनतक सनु्दरताका अियििरू िनु ्।समथर जनमन, िोचा तथा 
अग्ला पिाडिरू तथा उच्च विमालिरूयकु्त प्राकृनतक विविधता यस प्रदेशमा पाइन्छ । पयाािरर्ीय विविधताका 
लानग यस प्रदेशका तीनजरेु-नमल्के-जलजले िेत्र, माईपोखरी िेत्र, कोशी टप्प ुिेत्र, बजुा ताल लगायतका धेरै 
स्थानिरू प्रनसद्ध रिेका छन ्। सगरमाथा राजष्ट रय ननकुञ् ज, मकाल ुिरुर् राजष्ट रय ननकुञ् ज तथा संरजित िते्र, 
कञ् चनजङ्घा संरजित िेत्र, कोशी टप्प ुिन्यजन्त ुआरि लगायतका प्राकृनतक सम्पदािरू यस प्रदेशमा रिेका 
छन ्।  

यस प्रदेश नभत्रका धेरै ठाउाँिरू ऐनतिानसक, धानमाक तथा सांस्कृनतक मित्त्िका छन ्। यसै िेत्रमा वकरााँत 
धमागरुु र्ाल्गनुन्द, नसररजङ्गा, िालागरुु षडानन्द, योगमाया, स्िामी प्रपन् नाचाया लगायतका विद्वान ् विदषुीको 
जन्म भएको िो । वकरााँत राजािरूदेजख मिाभारतकालीन विराट राजासम्मको राज्य रिेको यो िेत्रको आफ्न ै
ऐनतिानसक मित्त्ि छ । विराटनगरको राधाकृष्टर् रथ यात्रा यस प्रदेशको एक प्रमखु धानमाक सांस्कृनतक 
विजशष्ट टताको उदािरर् भइसकेको छ । यस प्रदेश अन्तगातका धानमाक मित्त्िका प्रमखु स्थलिरूमा पाथीभरा, 
बराििेत्र, िलेसी, वपण्डेश् िर, दन्तकाली आदद रिेका छन ्। त्यस्तै, वकरााँतकालीन इनतिास तथा संस्कृनतसाँग 
जोनडएका धेरै स्थलिरू समते यस प्रदेशमा रिेका छन ्।  

यस प्रदेशमा रिेका परुाताजत्त्िक मित्त्िका स्थलिरूमध्ये झापाका वकचकबध, अजुानधारा, विराटपोखरी, 
कृष्टर्थमु्की; मोरङका विराट राजाको दरबार िेत्र,  धनपालगढी; सनुसरीका बराििेत्र, विजयपरु तथा धेरै 
गढ़ीिरू पदाछन ्।  

 पयाटकीय स्थल 

पयाटन िते्र प्रदेश नं. १ को लानग सबैभन्दा बढी अिसर भएका िते्रिरू मध्यकेो एक िो । यस प्रदेशमा 
पयाटन विकासका सम्भािना बोकेका धेरै सनु्दर िते्रिरू अिजस्थत छन ्। विलस्टेसन, रेवकङ तथा सािनसक 
पयाटनको प्रचरु सम्भािना प्रदेश नं. १ मा रिेको छ । सूयोदयको प्रदेश भनेर जचननन ेयो प्रदेशमा सूयाको 
पविलो वकरर् आइपगु्छ । विश् िका ८ िजार नमटरभन्दा अग्ला ६ उच्च विमालिरू सगरमाथा, कञ् चनजङ्घा, 
ल्िोत्से, यालङुकाङ, मकाल,ु चोय ुयिी प्रदेशमा छन ्। यस प्रदेशमा प्रत्येक िषा धेरै आन्तररक तथा बाह् य 
पयाटकिरू भ्रमर् गछान ्। प्राकृनतक सौन्दयाका अलािा पिातारोिर्, बन्जी जजम्पङ्, राजफ्टङ तथा पयाटकका 
आकषार्का अन्य धेरै आकषार्िरू यस प्रदेशमा छन ्। धानमाक पयाटनको पनन यस प्रदेशमा प्रचरु सम्भािना 
छ । यस प्रदेशले अन्य विनभन् न पयाटकीय सम्भािनािरू बोकेको छ । मकाल ुिेस क्याम्प, सगरमाथाको पूिी 
मोिडा, कञ् चनजङ्घा जस्ता विमाल आरोिर् गने सम्भािना यसै प्रदेशमा छन ्। झापा, धनकुटा, भोजपरु तथा 
संखिुासभा जस्ता जजल्लामा आकषार्का रूपमा विनभन् न जनजानतको बसोिास रिेको छ । तराईका जजल्लािरू 
झापा, मोरङ्, सनुसरी तथा नभत्री मधेशको उदयपरु धान उत्पादनका लानग प्रनसद्ध छन ्। त्यस्तै इलाम जचयाका 
लानग प्रनसद्ध छ । संसारकै गविरो उपत्यका अरुर् उपत्यकामा बाक्लो िस्ती छ । जैविक विविधता र 
जनडबटुीको भण्डारको रूपमा यो प्रदेश रिेको छ । यो प्रदेशमा  रिेका अरुर् तथा तमोर नदीिरू राजफ्टङको 
लानग अनकुुल छन ्।  
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१४ िटा एयरपोटा यसै प्रदेशमा छन,् जसमा नाम्चे, तजुम्लङटार र ताप्लेजङु विमाल आरोिर्का लानग छोटो 
समयमा उडान िनु सक्ने प्रमखु स्थान िनु ्। यस प्रदेशमा भारतबाट व्यपाररक तथा अन्य पयाटकिरू पनन 
आउने गरेको पाइएको छ । तसथा पयाटकीय दृवष्टकोर्ले यो प्रदेशमा अत्यन्त धेरै अिसरिरू रिेका  
देजखन्छन ्। विमालमा शेपाा, गरुुङ, पिाडमा राई, नलम्ब ुतराईमा राजिंशी, नधमाल, गनगाई, सन्थाल लगायत 
ब्राह्मर् िेत्री र अन्य जातजानतिरूको संगम स्थलको रूपमा रिको यो प्रदेश सांस्कृनतक रूपले पनन सम्पन् न छ 
। यस प्रदेशमा विनभन् न िोटल तथा लजिरू पयाटकीय विसािले विस्तार भएका छन ्। यिााँ सवुिधायकु्त तारे 
िोटलिरू बने्न कामले िाल तीव्रता पाएको छ । यिााँ भएका विनभन् न प्रमखु पयाटकीय स्थलिरूको जानकारी 
जजल्लागत रूपमा छोटकरीमा प्रस्ततु गररएको छ ।  

झापा जजल्लामा नेपालको सिभन्दा िोचो भाग कचनकिल पदाछ । यसका प्रमखु तालिरूमा केचना, विराटपोखरी 
सरोिर, जचल्लागढ, गौरादि र धनषु पोखरी रिेका छन ् । अन्य प्रमखु पयाटकीय स्थलिरूमा अजुानधारा, 
सतासीधाम, वकच्चक बध, बाल्मीकी आिम, साधटुार (शंकराचाया पीठ), कन्काई माई, कोटीिोम, जचल्लागढ, 

दोमखुा, कृष्टर्थमु्की, टााँसी छोयलीङ गमु्बा, पातालगंगा, जामनुखाडी नसमसार िते्र, रानीिन (झापा), दोमखुा, शिीद 
स्मारक (सखुानी) पाका , कलिलगडुी, बाह्रदशी (कंचनगढ), िने जचया बगान, सनुमाई, चन्रगढ, शिीद पाका  
(भरपरु) आदद पछान ्। 

इलाम जजल्ला जचयाका लानग प्रनसद्ध छ । सन्दकपरु विमाली दृष्टयाबलोकनका लानग पनन अनत उपयकु्त स्थल 
िो र यो ठाउाँ आर्ैँ मा सौन्दयापूर्ा छ । कन्याम, वर्क्कल, पशपुनतनगर इलामका प्रमखु रमर्ीय स्थल िनु ्। 
कन्याममा घोडचढी, िाइवकङ, वपकननक आदद प्रख्यात छ । टोड्के झरना, अन्त ुडााँडा, माइपोखरी, नसवद्ध थमु्बा, 
नछन्ताप ुडााँडो, गजरुमखुी गरु्ा, छोटी पानथभरा, माइबेनी, नारायर्थान, नभमसेनस्थान, नसंिबाविनी इलामका प्रमखु 
पयाटकीय स्थल िनु ्। यसै जजल्लामा सनतदेिी मजन्दर पनन छ । यिााँका प्रमखु कृवष उत्पादनिरू आल,ु अलैंची, 
अजम्लसो, अदिुा, अकबरे, ओलन (दूध) ६ “अ” को रूपमा नेपालमा नै प्रख्यात रिेका छन ्। 

पााँचथर जजल्लाका वर्ददम बजार, आङसराङ र यासोक मखु्य स्थलिरू िनु ्। विमालको दृश्यािलोकन गने 
मनोरम स्थल आङसराङ पनन िो । रााँके भञ् ज्याङ तथा साधटुार रमर्ीय स्थलिरू िनु ्। 

ताप्लेजङु जजल्लामा समरुी सतिबाट ३,७९४ नमटर उचाइमा अिजस्थत पानथभरा देिीको मजन्दर छ । विन्द ुर 
बौद्धको आस्थाको केन्र रिेको यो मजन्दरमा पानथभरा देिीलाई सौभाग्यका सामग्रीिरू चढाउने प्रचलन छ । 
यिााँबाट कञ्चनजंघा, ल्िोत्से, काङबाचेन विमालको दृष्टयाबलोकन पनन गना सवकन्छ । कञ् चनजङ्घाको सूयोदय र 
सूयाास्त पनन यिाँबाट राम्ररी अिलोकन गना सवकन्छ । यिााँ प्राचीन नडकी छ्योनलङ्ग गमु्बा अबजस्थत छ । 
ओलाङचङुगोला, कञ् चनजङ्घा रेक, नतम्बङु पोखरी आदद पयाटकीय दृजष्ट टले प्रनसद्ध छन ्। 

मोरङ जजल्लामा विन्द,ु बौद्ध, इस्लाम, इसाई आदद धमाािलम्बीिरूका धानमाक स्थलिरू विनभन् न ठाउाँमा रिेका 
छन ्। यसका अनतररक्त ऐनतिानसक तथा धानमाक स्थलिरू जस्तै विराट राजाको दरिार, धनपाल गढी, राजारानी 
पोखरी (नधमाल दरिार), राजा धनपाल थान, सनुिषी पोखरी, बागझोडा, सप्तकन्या गरु्ा, मिादेि पािाती गरु्ा, 
नमक्लाजङु्ग डााँडा, िररशचन्र गढी, कानेपोखरी बयरिन, चलुी पोखरी टााँडी आदद मखु्य रिेका छन ्।  
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सनुसरी जजल्लाका प्रमखु पयाटकीय स्थलिरूमा बढुासबु्बा मजन्दर, वपण्डेश्वर मजन्दर, पञ्चकन्या मजन्दर, दन्तकाली 
मीन्दर, जशबजटा झरना, विजयपरु डाडा, चतरा धाम, िराि िेत्र, सााँगरुी भन्ज्याङ, सलुी िेत्र, सप्तकोशी नदी आदद 
छन ्। कोकािा र सप्तकोशी नदीको संगम स्थल बराि िेत्र अत्यन्त पवित्र धानमाक सथल माननन्छ । कोशीटाप ु
िन्य जन्त ुआरि नेपालको पविलो र ठूलो रामसार िते्र िो । अनााको बसोबास भएको यो आरिमा विउाँदमा 
साइबेररया देजख चरािरू जाडो छल्न आउाँछन ्। माछामारा डााँडाबाट विमालको दशान गना सवकन्छ । त्यस्तै 
चारकोश ेझाडी सबैभन्दा ठूलो जङ्गल िो ।  

तेह्रथमु जजल्लाको सबैभन्दा प्रनसद्ध स्थल वटएमज े(तीनजरेु, नमल्के र जलजले) िो । यो स्थल गरुााँसका लानग 
प्रनसद्ध छ । कैलाशविल, गरुााँस र ढंुगाको बगैचा, बसन्तपरुको भ्यूटािर यिााँका आकषाक िनु ्। नेपालका ३२ 
प्रजानतमध्य े२८ प्रजानतका गरुास यिीीँ छन ्। संखिुासभा र तेह्रथमुको नसमानामा पने गरु्ापोखरी अत्यन्त 
रमर्ीय स्थल िो । सबैभन्दा लामो ियात्रङु झरना पनन यसै जजल्लामा रिेको छ । 

संखबुासभा जजल्लामा पने मकाल ुविमाल, मकाल ुबरुर् राजष्ट रय ननकुञ् ज, िवटया तातोपानी, खम्पालङु गरु्ा, सभा 
पोखरी, जशबधारा, मनकामना मजन्दर, नसद्धकाली मजन्दर, प्रमखु पयाटकीय स्थलिरू िनु ्। यस जजल्लाको चैनपरुको 
करुिा प्रख्यात छ ।  

धनकुटा जजल्लामा रानी बन, जाल्पादेबी मजन्दर (नछन्ताङ), ननशान भगबती मजन्दर, वििान्ती मजन्दर, मधगंुगा, 
नागेश् िर, पानथभरा देबी मजन्दर, विले आादद प्रनसद्ध छन ्। त्यस्तै, अत्यन्त रमजर्य भेडेटार तथा यसैको नजजकमा 
रिेको नाम्ज ेिोम स्टे तथा नमस्ते झरना पयाटकीय दृवष्टमा प्रनसद्ध छन ्। 

भोजपरु जजल्ला खकुुरीको लानग प्रख्यात छ । यस जजल्लाको ितिुागढी वकरााँतिरूको ऐनतिानसक  स्थल िो । 
त्यस्तै, टेम्के डााँडा, साल्पा पोखरी, ददङ्गला आदद प्रमखु स्थलिरू िनु ्। 

उदयपरु जजल्लामा इन्रश्वर मिादेिको मजन्दर छ जसको मविमा पशपुनतनाथ जजत्तकै छ र गैर विन्द ुपनन यसको 
दशान गना आउाँछन ्। यो जजल्ला कमला, तािा, दधुौली नदीको नत्रिेर्ी भएको जजल्ला िो । यो जजल्लामा 
रौतािा पोखरी छ ।  

खोटाङ जजल्ला िलेसी मिादेिको मजन्दर र गरु्ाले प्रनसद्ध छ । मिाजशिरात्री, बालाचतदुाशी र रामनिमीमा यिााँ 
विशेष पजुा गररन्छ । िरािा पोखरी, जसको पानीको रङ्ग मौसम अनसुार पररितान िनु्छ, यसै जजल्लामा  

पछा । यिााँ रिेको कानलका देिी मजन्दर पनन प्रनसद्ध धानमाक स्थल िो । यसै जजल्लामा धोरेश् िर मिादेि गरु्ा 
पदाछ, जसमा एकैचोटी ७०० माननस अटाउाँछन ्। धानमाक तथा पयाटकीयस्थल भलुभलेू दूधकुण्ड तथा यसको 
नजजकै रिेको प्राकृनतक रूपले भररपूर्ा रुिालङु झरनामा पयाटक आउने िम ददनानदुदन बढ्दै गएको छ ।   

ओखलढुङ्गा जजल्लामा चण्डीदेिी मजन्दर तथा २९९ वर्ट लामो चण्डीदेिी गरु्ा रिेका छन ्। यसका साथै यिााँ 
पोकली, साल्ब,ु वढकुरे, रातमाटे, भसेुनी र सेप्ली झरना छन ्। ओखलढुङ्गा, रुम्जाटार, कुद्कािनेी र ककनी यस 
जजल्लाका पयाटकका लानग मनमोिक स्थलिरू िनु ्। 

सोलखुमु्बमुा विश् िसम्पदा सचुीमा रिेको सगरमाथा पदाछ । यिााँ सगरमाथा राजष्ट रय ननकुञ् ज, खमु्ब ुविमनदी, 
सूयोदय र सूयाास्त िेनाको लानग उपयकु्त स्थान स्याङबोचे वििार छ । यसैगरी खमु्जङु वििार यिााँको मखु्य 
स्थल िो । नाम्चे सगरमाथाको प्रिेशद्वार िो । लकु्ला विमानस्थलबाट ७ ददनको पैदल यात्रामा सगरमाथाको 
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आधार जशविर पगु्न सवकन्छ । रेवकङका लानग सोलखुमु्ब ु जजल्ला उपयकु्त स्थान िो । प्रदेश नं. १ का 
विनभन् न पयाटकीय गन्तव्यिरूको सूची तानलका ४.५९ मा देखाइएको छ । 

तानलका 4.58 प्रदेश नं. १ का प्रमखु पयाटकीय गन्तव्यिरूको सूची 
जजल्ला पयाटकीय गन्तव्यिरू 

ताप्लेजङु  पानथभरा मजन्दर, रु्ङ्ग्रु्ङे झरना, कञ् चनजङ्घा पद मागा, नतम्बङु पोखरी, घनु्सा 

पााँचथर  
गरुु र्ाल्गनुन्द सवका ट, विनलिाङ दरिार, जोर पोखरी, पौिा भञ् ज्याङ, जचिा भञ् ज्याङ, साधटुार, 

आङसराङ 
इलाम सन्दकपरु, माइपोखरी, कन्याम-वर्क्कल-िीअन्त ुसवका ट, गजरुमखुी  
झापा  अजुानधारा, सतासीधाम, बााँसबारी नसमसार, जामनुखाडी, रानीिन, दोमखुा   

मोरङ  धनापाल गढी, नबराट राजाको दरिार िेत्र, बेतना नसमसार, जेर्ाले डांडा  

सनुसरी  
कोशी टप्प ुिन्यजन्त ुआरि, बराििेत्र, वपण्डेश्वर, दन्तकाली, बढुासबु्बा, बजुाताल, तालतलैया 
नथम पाका , चतरा 

धनकुटा  
खोकु-नछन्ताङ, भेडेटार, नाम्जे, नमस्ते झरना, पटेक डांडा, राजारानी, सल्लेरी तथा रानीिन, 
पाख्रीिास कृवष केन्र 

तेह्रथमु  तीनजरेु डांडा र मेन्छ्याम डांडा (तीनजरेु-नमल्के-जलजले िेत्र), ियात्रङु झरना, बसन्तपरु 

संखिुासभा  
अरुर् उपत्यका, बालेश् िर गरु्ा, जशिाधारा, सभापोखरी, गरु्ा पोखरी, मकाल ुविमाल, ननउरेनी 
धाम, केन्पा, मनकामना, बन्दकेु, जचजचला, बरुर् उपत्यका, वकमाथाङ्का, संखिुा जशर 

भोजपरु  ट्याम्के डांडा, मनु्धुम रेल, साल्पा पोखरी, ददङ्ग्ला 
सोलखुमु्ब ु सगरमाथा, तेङ्बोचे गमु्बा, स्याङ्बोचे, पााँचपोखरी, दधु कुण्ड, लोददङ, सोल-ुसल्लेरी 
ओखालढुङ्गा  पाताले, पोकली झरना  
खोटाङ िलेंसी मिादेिस्थान, बराि पोखरी  
उदयपरु  उदयपरु गढी, रौता माई, चौदण्डी गढी  

 आनथाक विकासका अन्य िते्र 
यो प्रदेशको आनथाक विकासको लानग सबैभन्दा ठूलो संभािना कृवष तथा पयाटन िते्रमा नै रिेको छ । प्रदेश 
सरकारले विनभन् न स्थान विशषेका संभािनािरूलाई उजागर गरी आिश्यक कायािमिरू नलएर जान सकेमा यस 
प्रदेशको विकासमा कायापलट िनु सक्छ । यो प्रदेशका मौनलक बालीिरू जचया, अलैंची, जटु आददलाई व्यबजस्थत 
गना ननतान्त आिश्यक छ । यिााँ उपलब्ध जलस्रोतबाट नसाँचाइ, खानेपानी तथा िाइड्रो पािरको सम्भािनालाई 
विकासको मूल कडीका रूपमा अगानड लान सवकन्छ । यसैगरी पिाडी लोकमागा तथा स्थानीय अन्य 
बाटाघाटोको सञ् जाल विकास गरी पिाडमा उव्जन े अपार नभटानमनयकु्त शदु्ध अगााननक तरकारी तथा 
र्लरू्लिरूलाई तराई तथा राजधानीसम्म परु् याउन र तराईमा उब्जने अन् न, विशषेत धान र गिुाँलाई, त्यिााँसम्म 
परु् याउनकुा साथै दैननक जीिन यापनका सामाग्रीिरू सिज र सलुभ मूल्यमा पाउन सवकन्छ । उच्च पिाडी 
तथा विमाली िेत्रका जडीबटुी पविचान, प्रिद्धान, सङ्कलन एिं प्रशोधनबाट पनन राम्रो आम्दानी नलन सवकने प्रचरु 
सम्भािना रिेको छ । 
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5 खण्ड्पााँि्: 

भौचतक तथा सावजचनक पूावधारको चस्थचत 

यस एकाइमा प्रदेशको भौनतक पूिााधार तथा अन्य सािाजननक पूिााधारिरूको अिस्थाको बारेमा विश् लेषर् गररएको  
छ । यस अन्तगात सडक तथा अन्य यातायातको अिस्था, विद्यतु उत्पादन तथा प्रयोगको अिस्था तथा सञ् चारको सवुिधा 
तथा प्रयोगको अिस्थालाई विशेष ध्यान ददइएको छ ।  

 यातायात  
5.1.1 सडक यातायात 

यस खण्डको विश् लेषर्का लानग सडक विभागको िेबसाइटबाट िालसम्म उपलब्ध सडक सञ् जालको तथ्याङ्कलाई 
प्रयोग गररएको छ । यसमा सन ्२०१५/१६ सम्मको तथ्याङ्क मात्र अद्यािनधक गररएको छ, जस अनसुार 
प्रदेश नं. १ तथा अन्तगातका जजल्लािरूको सडक तथ्याङ्क तानलका ५.१ मा प्रस्ततु गररएको छ । यस 
तथ्याङ्कका आधारमा प्रदेशनभत्रका सबै प्रकारका सडकको अिस्था िेदाा समग्र नेपालको सडकको १८ प्रनतशत 
सडक यस प्रदेशनभत्र परेको देजखन्छ भने कालोपते्र सडक १५.८ प्रनतशत, ग्रािले २३.८ प्रनतशत  र कच्ची 
सडक १८.९ प्रनतशत छ । त्यसैगरी सडक घनत्ि (प्रनत १०० िगा वकलोनमटरमा पने सडकको लम्बाइ) िेने 
िो भने यो प्रदेश र समग्र नेपालको अिस्था उस्तै छ । जजल्लागत विसाबले िेदाा सडक घनत्ि पााँचथर र 
तेह्रथमुमा सबभन्दा बढी (१८ वक.नम.) छ भन ेसबभन्दा कम सोलखुमु्बमुा (१ वक.नम.) र ताप्लेजङुमा (२ 
वक.नम.) छ । यो तथ्याङ्कले भोजपरुमा कालोपते्र सडक नभएको देखाएता पनन िाल लेगिुादेजख भोजपरुसम्म 
कालोपते्र भइसकेको अिस्था छ । यो तथ्याङ्क अनसुार तराईका जजल्लामा वपच सडक बढी देजखन्छ भने पिाडी 
जजल्लामा कच्ची सडक बढी देजखन्छ जसले गदाा जम्मा सडकको अिस्था िेदाा तराईका जजल्लामा भन्दा पिाडी 
जजल्लामा बढी सडक छ । 

तानलका 5.1 बाटोको प्रकार तथा लम्बाइ (वक.नम.), २०१५/१६ 

जजल्ला कालोपते्र ग्रािेल कच्ची जम्मा सडक घनत्ि 

ताप्लेजङु ३४.५ १३.० २१.० ६८.५ २ 

पााँचथर ९७.९ १९.० १०४.० २२०.९ १८ 

इलाम ११५.८ १२.२ १२३.० २५१.० १५ 

झापा १३९.९ ३९.७ १७.० १९६.६ १२ 

मोरङ १५३.० ३९.९ २३.३ २१६.२ १२ 

सनुसरी ११५.० ६८.८ १०.० १९३.८ १५ 

धनकुटा ८०.७ ४५.० ९.० १३४.७ १५ 

तेह्रथमु  ३३.१ ३७.० ५५.० १२५.१ १८ 

संखिुासभा  ९२.० २१.७ ७६.४ १९०.१ ५ 

भोजपरु ०.० ४४.० ६३.० १०७.० ७ 

सोलखुमु्ब ु ३७.२ ०.० ०.० ३७.२ १ 

ओखलढुङ्गा  ६९.९ ०.० ६५.० १३४.९ १३ 

खोटाङ १८.० १२.० १७०.५ २००.५ १३ 
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जजल्ला कालोपते्र ग्रािेल कच्ची जम्मा सडक घनत्ि 

उदयपरु ९०.० १३३.३ २५.९ २४९.२ १२ 

प्रदेश नं. १ १,०७६.९ ४८५.६ ७६३.१ २,३२५.५ ९ 

नेपाल ६,८२३.४ २,०४४.२ ४,०३०.६ १२,८९८.२ ९ 

प्रदेश नं. १ को अंश (%) १५.८ २३.८ १८.९ १८.०  

स्रोत: Compiled from Road Network Data (accessed from www.dor.gov.np) 

मखु्य राजमागािरू तथा नतनका प्रदेश नं. १ मा पने खण्डको लम्बाइलाई िेदाा पूिा पजश् चम राजमागाको १३ प्रनतशत 

लम्बाइ यस प्रदेशमा पदाछ भन ेमध्ये पिाडी राजमागाको ३५.५ प्रनतशत खण्ड पदाछ । त्यसैगरी िलुाकी राजमागाको 
१२.१६ प्रनतशत खण्ड यस प्रदेशमा पदाछ । सगरमाथा राजमागाको ९२.३ प्रनतशत खण्ड यिी प्रदेश भएर जान्छ भन े

मेची र कोशी राजमागाको परैु भाग यिी प्रदेशमा पदाछ । पूिा पजश् चम राजमागाले यस प्रदेशको तराईका तीनिटा जजल्ला 
छुन्छ भन ेमचेी राजमागा सदूुर-पूिाका चार जजल्ला भएर जान्छ । त्यस्तै, कोशी राजमागा मोरङ, सनुसरी र धनकुटा िुाँदै 
जान्छ भन ेसगरमाथा राजमागाले खोटाङ र उदयपरुलाई समटे्छ । िलुाकी राजमागाले तराईका तीन जजल्ला समेट्छ 

भने मध्य-पिाडी लोकमागाले सातिटा पिाडी जजल्लािरूलाई जोड्छ ।  

तानलका 5.2 प्रदेश नं. १ जस्थत मखु्य राजमागािरूको वििरर् 

जजल्ला 
पूिा पजश् चम 
राजमागा 

मेची 
राजमागा 

कोशी 
राजमागा 

सगरमाथा 
राजमागा 

िलुाकी 
राजमागा 

मध्य पिाडी 
लोकमागा 

ताप्लेजङु  ६८.५     
पााँचथर  ९१.८६    ७१ 
इलाम  ९४     
झापा ५४.७५ ५६   ३२  
मोरङ ३६.३  १८.०४  २४  
सनुसरी ४३.८८  ४५.१५  २२  
धनकुटा   ४८.२७   २६ 
तेह्रथमु       ९२ 
संखिुासभा        
भोजपरु      १०७ 
सोलखुमु्ब ु       
ओखलढुङ्गा       १४ 
खोटाङ    ७७  ११३ 
उदयपरु    ६८.८६  १ 
प्रदेश नं. १ १३४.९३ ३११.०६ १११.४६ १४५.८६ ७८ ४२४ 
जम्मा लम्बाइ  १,०२७.६७ ३११.०६ १११.४६ १५७.९७ ६४१.७ ११९६ 
प्रदेश नं. १ को 
अंश (%) 

१३.१३ १०० १०० ९२.३३ १२.१६ ३५.४५ 

स्रोत: Compiled from Road Network Data accessed from website dor.gov.np of The Departments of Road 
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5.1.2 यातायातको अन्य साधनिरू 

नेपालमा रिेका नत्रभिुन अन्तरााजष्ट रय विमानस्थल बािेक २८ िटा चाल ुर १६ िटा सञ् चालनमा नरिेका आन्तररक 

विमानस्थलिरूमध्य ेयस प्रदेशमा चाल ुिालतका ११ र िाल चाल ुनरिेका ३ गरी जम्मा १४ िटा विमानस्थल रिेका 
छन ्। यी मध्ये विराटनगर र चन्रगढी विमानस्थलमा मध्यम आकारका विमानिरू अितरर् गना सवकने अिस्था छ भन े

अन्यमा साना आकारका जिाजिरूमात्र अितरर् गना सवकन्छ । सोलखुमु्बकुो लकु्ला विमानस्थल नेपालकै बढी व्यस्त 

विमानस्थलिरू मध्य ेपदाछ । खोटाङ र सोलखुमु्ब ुयस प्रदेशका सबभन्दा बढी विमानस्थल िनु ेजजल्लामा पदाछन।् 

तानलका 5.3 प्रदेश नं. १ अन्तगात रिेका विमानस्थलिरूको वििरर् 

विमानस्थल जजल्ला 
िाल चाल ुरिेका  
विराटनगर मोरङ  

चन्रगढी झापा 
सकेुटार  ताप्लेजङु 

भोजपरु भोजपरु 

तजुम्लङटार संखिुासभा  
खानीडााँडा (मनमाया राई) खोटाङ 

लानमडााँडा  खोटाङ 

थामखका  खोटाङ 

रुम्जाटार  ओखलढुङ्गा  
र्ाप्ल ु सोलखुमु्ब ु

लकु्ला (तेजन्जङ विलारी) सोलखुमु्ब ु

िाल चाल ुनरिेका  

कााँगेलडााँडा  सोलखुमु्ब ु

सवुकलमु्बा इलाम  

स्याङ्गबोचे सोलखुमु्ब ु

स्रोत: नागररक उड्डयन प्रानधकरर्को िेबसाइट www.caanepal.gov.np बाट तयार पाररएको 

िाल कोशी नदीमा चतरादेजख नसम्लेसम्म ननजी िेत्रबाट जस्टमरको माध्यमबाट सानो मात्रामा भएपनन यातायात सेिा 
सञ् चालनमा रिेको छ भन े ननमाार्ाधीन बथनािा-कटिरी रेलमागाले यस प्रदेशमा जल तथा रेल यातायातको सरुुिात 

भएको सन्देश ददएको छ । कोशी नदीमै पानीजिाज सञ् चालनको चचाा सनुनए पनन तत्कालका लानग साना वकनसमका 
जस्टमर, मोटरबोट आददको सम्भािना भन ेप्रशस्त देजखन्छ, जसबाट माननसिरूको आितजाित एिं सरसामानिरूको 
ओसारपसार गना सवकन्छ । त्यस्तै, बथनािा-कटिरी रेलमागाको अलािा प्रस्तावित पूिा-पजश् चम रेलमागाको पूिी खण्ड 

यस प्रदेशमा पने भएकोले रेलमागाको सम्भािना पनन त्यनतकै छ ।  

 सूचना प्रविनध तथा सञ् चार िते्रको जस्थनत  

नेपाल सरकारले सूचना प्रविनधलाई देशको सामाजजक-आनथाक पररितानको मखु्य औजारको रूपमा नलएको छ । 

पनछल्लो एक दशकमा सूचना प्रविनधको व्यापक नबस्तार भएको देजखन्छ । प्रदेश सरकारले समेत संघीय सरकारको 
लक्ष्य अनरुूप आफ्ना योजना अजघ सारेको छ । यसै सन्दभामा, यस प्रनतिेदनमा प्रदेशमा सूचना प्रविनध तथा सञ् चार 
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िेत्रको जस्थनत देखाएको छ । यसमा मखु्यतः प्रदेश तथा यसका जजल्ला तिमा प्रकाशन िनु े पत्रपनत्रका, सञ् चार 

सवुिधािरूको प्रयोग, िलुाक सेिाको अिस्था तथा एर्.एम.रेनडयोको सेिा आददको अिस्था देखाइएको छ ।  

प्रस्ततु तानलका ५.४ मा प्रदेशमा प्रकाजशत िनुे विनभन् न पत्र-पनत्रकाको अिस्था देजखएको छ । यस प्रदेशमा १७ िटा 
दैननक पनत्रका विनभन् न जजल्लािरूबाट ननयनमत प्रकाशन भइरिेका छन ्। नेपालमा भने यस वकनसमका ननयनमत रूपमा 
प्रकाशन िनुे दैननक पत्र-पनत्रकाको संख्या १४७ रिेको छ । जजल्ला तिमा यस प्रदेशको मोरङ जजल्लाबाट ५ र सनुसरी 
जजल्ला बाट ननयनमत रूपमा ५ पत्र-पनत्रका प्रकाशनमा रिेका छन ्। प्रदेश नं. १ का कररब ९ जजल्लािरूमा यस 

वकनसमका दैननक पनत्रका ननयनमत प्रकाशन भइरिेका छैनन ्। प्रसे काउजन्सल नेपालको वि.सं. २०७४ को प्रनतिदेन 

अनसुार, यस प्रदेश नं. १ मा कुनै पनन अधा-साप् ताविक प्रकाशन िनु ेभनन दताा कायम भएका पत्रपनत्रकािरू छैनन ्। 

साप् ताविकको िकमा प्रदेश नं. १ मा ७१ िटा पनत्रका ननयनमत प्रकाशन भइरिेका छन ्जसमा सबै भन्दा बढी मोरङ 

जजल्लाबाट २४ िटा िनु्छन ्भन ेओखलढुङ्गा र संखिुासभाबाट १/१ िटा ननयनमत प्रकाशन भइरिेका छन ्। यस्ता 
पनत्रकाको ननयनमत प्रकाशन ताप्लेजङु, पााँचथर, तेह्रथमु, भोजपरु, सोलखुमु्ब ुलगायतका जजल्लािरूमा नरिेको समते 

उक्त प्रनतिदेनले जनाएको छ । एउटा पाजिक पनत्रका ननयनमत रूपमा यस प्रदेश नं. १ को मोरङ जजल्लाबाट मात्र 

प्रकाशन भइरिेको छ । यस प्रदेशको िरेक जजल्लािरूबाट साप् ताविक पनत्रका प्रकाशन िनुे भनन इजाजत नलइएता पनन 

धेरैजसो जजल्लािरूमा अप्रकाजशत रिेका छन ्।  



83 

तानलका 5.4 प्रदेश तथा जजल्ला तिमा दताा रिेका, प्रकाशनमा रिेका पत्र-पनत्रकािरू 

स्थान दैननक अधा-साप् ताविक साप् ताविक पाजिक जम्मा 

 प्रकाजशत अप्रकाजशत प्रकाजशत अप्रकाजशत प्रकाजशत अप्रकाजशत प्रकाजशत अप्रकाजशत प्रकाजशत अप्रकाजशत 

 ननयनमत अननयनमत  ननयनमत अननयनमत  ननयनमत अननयनमत  ननयनमत अननयनमत  ननयनमत अननयनमत  

ताप्लेजङु - १  - - - १  -  - ५  -  - १   -  १  ७  

पााँचथर  - - १  - - 
- - १  १५  - - 

- - १   १६  

इलाम १  १  २  - - 
- २  - १५  - - २ ३  १  १९  

झापा ५  १  १३  - - १  १०  ६  ३९  - - २  १५  ७  ५५  

मोरङ ४ ४  ३२  - - 
- २४  २  ७१  १  - १९  २९  ६  १२२  

सनुसरी ५  ३  १३  - - २  १८  ९  ४५   - - ३  २३  १२  ६३  

धनकुटा - - - - - 
- ५  - ३  - - १  ५  - ४  

तेह्रथमु - - - - - 
- - - ७  - - 

- - - ७  

संखिुासभा - - - - - 
- १  १  १०  - - ५  १  १  १५  

भोजपरु  - - - - - 
- - - ४  - - 

- - - ४  

सोलखुमु्ब ु - - - - - 
- - - २  - - 

- - - २  

ओखलढुङ्गा - - - - - 
-  १  - ४  - - १  १  - ५  

खोटाङ  - १  - - - 
- २  - ३  - १  ७  २  २  १०  

उदयपरु २  - ४  - - 
- ८  २  १४  - - २  १०  २  २०  

प्रदेश नं. १  १७  ११  ६५  ०  ०  ४  ७१  २१  २३७  १  १  ४३  ८९  ३३  ३४९  

नेपाल  १४७  ६४  ४६४  ३   ३   २५   ४८५  १५४  २१७१  १३  १३  ३७३  ६४८  २३४  ३०३३  

स्रोत: प्रसे काउजन्सल नेपालको िावषाक प्रनतिेदन, २०७५  
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5.2.1 सञ् चारमा पिुाँच  

कुनैपनन घर-पररिारले प्रयोग गने सामान्य सञ् चार प्रविनधका सरसामानिरूको उपलब्धता/प्रयोगले उनीिरूको 
सामाजजक-आनथाक अिस्थालाई समेत जनाउाँछ । राजष्ट रय जनगर्ना २०६८ ले प्रत्येक घर-पररिारले उपभोग गरेका 
सञ् चार प्रविनधका सरसामानको अिस्थालाई मात्र विश् लेषर् गरेको छ । पनछल्लो जनगर्नामा केिी सञ् चार/प्रविनध 

(रेनडयो, केबलु टेनलनभजन, कम्प्यटुर, इन्टरनेट, टेनलर्ोन, मोबाइल आदद) सम्बन्धी सरसामानिरूको  उपलब्धताको 
तथ्याङ्क तानलका ५.५ मा देखाइएको छ । प्रस्ततु तानलकाका अनसुार नेपालमा कररब ६५ प्रनतशत घर-पररिारसाँग 

सूचना/सञ् चार सम्बन्धी उपकरर्को उपलब्धतामा मोबाइल उपलब्ध छ भने प्रदेश नं. १ मा समेत बराबरीको 
अिस्थाका घर-पररिारसाँग सञ् चारको यो साधन उपलब्ध रिेको छ । जजल्लागत तिमा सबैभन्दा बढी धनकुटामा कररब 

७६ प्रनतशत घर-पररिारसाँग मोबाइल सवुिधा रिेको छ भने सबैभन्दा कम खोटाङ जजल्लामा कररब ४१ प्रनतशत घर-
पररिारसाँग मोबाइल सवुिधा रिेको छ । 

त्यसैगरी नेपालमा कररब ५१ प्रनतशतसाँग रेनडयोको सवुिधा रिेकोमा प्रदेश नं. १ मा समेत सोिी प्रनतशतसाँग रेनडयो 
सवुिधा रिेको छ । जजल्ला गत तिमा सबै भन्दा बढी रेनडयो सवुिधा सोलखुमु्ब ु(७०%) र सबै भन्दा कम कररब ४० 
प्रनतशत मोरङ जजल्लामा रिेको छ । नेपालमा ३.३ प्रनतशत घर-पररिारसाँग इन्टरनेटको सवुिधामा पिुाँच रिेकोमा 
प्रदेश नं. १  मा त्यो भन्दा ननकै कम (१.६%) घर-पररिारमा इन्टरनेटको सवुिधा उपलब्ध छ । मोरङ जजल्लामा २.६ 
प्रनतशतसाँग इन्टरनेट सवुिधा रिेको छ भन ेसनुसरी, धनकुटा, झापा बािेक यस प्रदेशका धेरैजसो जजल्लािरूमा १ प्रनतशत 
भन्दा कम घर पररिारले इन्टरनेटको सवुिधा प्रयोग गदाछन ्।  

यस प्रदेशका ३९ प्रनतशत घर-पररिारिरूसाँग टेनलनभजनको उपलब्धता रिेको छ जनु समग्र नेपाल भन्दा कररब ३ 
प्रनतशतले अनधक िो । नेपालमा कररब १९ प्रनतशत घर-पररिारसाँग केिल टेनलनभजनको सवुिधा रिेको छ भने यस 

प्रदेश मा कररब १२ प्रनतशतसाँग मात्र यस वकनसमको सवुिधा रिेको छ । यस प्रदेशको सनुसरी जजल्लामा कररब समग्र 

नेपालको िारािारीका घर-पररिारले केिल टेनलनभजन प्रयोग गदाछन ् । टेनलनभजन सवुिधा सबैभन्दा बढी झापा 
जजल्लािासीसाँग (६२%) रिेको छ भन ेभोजपरु, खोटाङका कररब ९ प्रनतशतसाँग मात्र टेनलनभजन सवुिधा उपलब्ध रिेको 
छ । आधनुनक सवुिधा अन्तगात कम्प्यटुरको उपलब्धता समग्र नेपालमै न्यून (७%) रिेको मा यस प्रदेशमा ४ 
प्रनतशतसाँग यस वकनसमको सवुिधा रिेको छ ।  

तानलका 5.5 प्रदेश नं. १ मा सञ् चारका विनभन् न साधनिरूको प्रयोगको जस्थनत (घर-पररिारको प्रनतशत) 

स्थान रेनडयो वट..भी. केिल वट.भी. कम्प्यटुर इन्टरनेट टेनलर्ोन मोबाइल नखलेुको जम्मा घर-पररिार 

ताप्लेजङु ६७.६२ ११.१७ ४.३७ १.५६ ०.४७ ४.१७ ५८.७८ ०.०५ २६,४७१ 

पााँचथर  ६३.७६ ११.५८ ४.५१ १.५१ ०.५७ २.२८ ५९.१७ ०.५७ ४१,१७६ 

इलाम ६७.१० ३८.४४ ७.४६ २.५६ ०.७२ ४.०० ६९.२४ ०.९८ ६४,४७७ 

झापा ५१.३४ ६२.६७ १६.२९ ६.५७ २.२९ ७.८४ ७३.६६ ०.५४ १,८४,३८४ 

मोरङ ३९.७९ ४५.५१ १७.१० ६.५१ २.६१ ७.८९ ६७.८१ ०.८२ २,१३,८७० 

सनुसरी ३७.८९ ५२.६० १९.४४ ६.६२ १.९९ ९.११ ६९.४९ ०.७६ १,६२,२७९ 

धनकुटा ६०.९७ ४०.०९ ८.६१ ३.२९ १.३३ ४.९० ७५.८२ १.०७ ३७,६१६ 

तेह्रथमु ६५.७९ २७.८७ ७.५८ १.७३ ०.७३ ३.७० ६८.५० १.५७ २२,०८४ 

संखिुासभा ६२.६० १६.७६ ७.३५ २.२९ ०.७८ ५.०५ ६१.८१ १.६२ ३४,६१५ 

भोजपरु  ६१.७५ ९.०४ १.११ ०.७४ ०.४५ २.५८ ५४.३८ १.२६ ३९,३९३ 

सोलखुमु्ब ु ७०.१९ ७.७५ ५.०७ १.४४ ०.६९ ५.२३ ४४.३९ १.३१ २३,७५८ 

ओखलढुङ्गा ६८.९३ ५.१३ २.४१ ०.७१ ०.४७ ३.४७ ४२.८४ २.५० ३२,४६६ 
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स्थान रेनडयो वट..भी. केिल वट.भी. कम्प्यटुर इन्टरनेट टेनलर्ोन मोबाइल नखलेुको जम्मा घर-पररिार 

खोटाङ  ६२.८२ ९.४४ २.२६ १.१२ ०.३० ३.८३ ४०.९९ २.४८ ४२,६४७ 

उदयपरु ४५.५१ २५.१८ ९.३१ २.२५ ०.४५ ३.८० ६१.०१ ०.९९ ६६,५१४ 

प्रदेश नं. १  ५१.२५ ३८.८८ १२.४० ४.५१ १.५८ ६.३२ ६५.२६ ०.९६ ९,९१,७५० 

नेपाल  ५०.८२ ३६.४५ १९.३३ ७.२८ ३.३३ ७.३७ ६४.६३ १.७६ ५४,२३,२९७ 

स्रोत: केजन्रय तथ्याङ्क विभाग, २०११  

वि.स.२०५२ देजख सञ् चालनमा आएको एर्.एम. रेनडयो सेिा प्रदान गना नेपालमा ७४० िटा स्टेसनिरूले इजाजत 

नलएको तथ्याङ्क सञ् चार तथा सूचना प्रविनध मन्त्रालयको वि.सं. २०७४/४/९ सम्मको तथ्याङ्कले देखाउाँछ, जसमध्य े

११७ िटा एर्.एम. रेनडयो यस प्रदेशका विनभन् न जजल्लामा रिेका छन ्। यस प्रदेशको मोरङ (२५), सनुसरी (२१) र 

झापा (२०) धेरै संख्यामा एर्.एम. रेनडयो स्टेसनिरू रिेका जजल्लािरू िनु ्भने अन्य जजल्लािरूमा १० भन्दा कम 

संख्यामा एर्.एम. रेनडयो स्टेसनिरू रिेका छन ्। भोजपरु जजल्लामा सबैभन्दा कम (१ िटा मात्र) एर्.एम. रेनडयो स्टेसन 

रिेको छ ।  

त्यसैगरी यस प्रदेशमा १८८ िटा जजल्ला तथा अन्य तिका िलुाकिरू जसको िलुाक संकेत नम्बर (वपन कोड) समेत 

रिेको छ । िलुाक वपन नम्बर समेत रिेको िलुाकिरू मध्ये सबै भन्दा धेरै मोरङ (१८) तथा झापा (१८) जजल्लामा 
छन ्भने सबै भन्दा कम सोलखुमु्ब ु(९ िटा) मा  रिेका  छन ्।  

त्यसैगरी स्पेसनलङ्क वट भी. एण्ड नमनडया प्रा. नल. (झापा), स्माइल एररना वट.भी. प्रा. नल. (सनुसरी), मकाल ुवट.भी. प्रा. नल. 

(मोरङ), वकतीदशान नमनडया प्रा.नल. (सनुसरी) तथा विमजशखर नमनडया प्रा. नल. (झापा) गरी ५ िटा वट.भी. स्टेसनिरू यस 

प्रदेशका ३ जजल्लािरूमा रिेको तथ्याङ्क सञ् चार तथा सूचना प्रविनध मन्त्रालय, २०७४/०४/०९ सम्मको अद्यािनधक 

तथ्याङ्कमा रिेको छ ।   

तानलका 5.6 प्रदेश तिमा रिेका एर्.एम रेनडयो तथा जजल्ला जस्थत विनभन् न तिका िलुाकको वििरर् 

स्थान एर्.एम. रेनडयोको संख्या विनभन् न तिका िलुाकको संख्या 

ताप्लेजङु ३ १३ 

पााँचथर  ७ १२ 

इलाम ८ १२ 

झापा २० १८ 

मोरङ २५ १८ 

सनुसरी २१ १७ 

धनकुटा ४ १४ 

तेह्रथमु ३ १० 

संखिुासभा ७ १४ 

भोजपरु  १ १५ 

सोलखुमु्ब ु ५ ०९ 

ओखलढुङ्गा ७ १२ 

खोटाङ  २ १२ 

उदयपरु ४ १२ 

प्रदेश नं. १  ११७ (१५.८१%) १८८ 

नेपाल  ७४० - 

स्रोत: सञ् चार तथा सूचना प्रविनध मन्त्रालय, २०७४/४/९ सम्मको अद्यािनधक तथ्याङ्क; िलुाक सेिा सम्बन्धी तथ्याङ्क  http://www.gpo.gov.np बाट 

प्राप् त गरेको । 

http://www.gpo.gov.np/
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 विद्यतु तथा अन्य िैकजल्पक ऊजाा प्रयोगको जस्थनत  

खाना पकाउन प्रयोग िनु ेइन्धनका स्रोतिरूको अिस्था िेदाा यस प्रदेशमा सबभन्दा धेरै काठ दाउरा (६७.५%) को 
प्रयोग भएको देजखन्छ भन ेसबभन्दा कम प्रयोग चाविाँ नबजलुीको भएको देजखन्छ । काठ दाउरापनछ एल.पी. ग्यााँस र 

गइुाँठाको प्रयोग अनधक देजखन्छ । त्यसैगरी पिाडका जजल्लामा अनधकांशले दाउरा प्रयोग गछान ्भने तराईका जजल्लामा 
एल.पी. ग्यााँसको प्रयोग धेरै छ । समग्र नेपालमा भन्दा यस प्रदेशमा दाउरा प्रयोग गनेको संख्या धेरै देजखन्छ । 

तानलका 5.7 खाना पकाउन प्रयोग िनु ेइन्धनका िोतिरू तथा नतनको प्रयोगको अिस्था 

जजल्ला घर-पररिार संख्या काठ/ दाउरा मिीतेल एल. पी. ग्यााँस गइुाँठा गोबर ग्यााँस नबजलुी अन्य उल्लेख नगने 

ताप्लेजङु २६,४७१ ९५.५३ ०.४८ ३.२१ ०.०२ ०.२४ ०.०१ ०.०२ ०.४९ 

पााँचथर ४१,१७६ ९२.०८ ०.८ ५.७५ ०.३३ ०.४८ ०.०३ ०.१९ ०.३४ 

इलाम ६४,४७७ ९०.२३ ०.७१ ५.८५ ०.१७ २.३७ ०.०६ ०.०८ ०.५४ 

झापा १,८४,३८४ ५८.९ १.०२ २२.६९ ७.२१ ८.८३ ०.०६ ०.८८ ०.४२ 

मोरङ २,१३,८७० ४४.९ १.३१ २३.२७ २४.६२ ३.९७ ०.०४ १.४८ ०.४१ 

सनुसरी १,६२,२७९ ३५.७३ १.१९ २८.९५ ३०.९९ १.८४ ०.०८ ०.७ ०.५२ 

धनकुटा ३७,६१६ ८६.२७ ०.६ १२.२ ०.०८ ०.२४ ०.१ ०.२७ ०.२४ 

तेह्रथमु  २२,०८४ ९४.१५ ०.२९ ४.९ ०.०९ ०.१४ ०.०६ ०.०५ ०.३२ 

संखिुासभा  ३४,६१५ ९४.६२ ०.५२ ४.१३ ०.०  ०.२ ०.०८ ०.०३ ०.४ 

भोजपरु ३९,३९३ ९७.२ ०.४५ १.२५ ०.३९ ०.१८ ०.०१ ०.३९ ०.१२ 

सोलखुमु्ब ु २३,७५८ ९५.५४ ०.५३ ०.३८ ०.०८ ०.०५ ३.२१ ०.०  ०.२ 

ओखलढुङ्गा  ३२,४६६ ९७.० ०.४२ १.५४ ०.१८ ०.०९ ०.०  ०.०६ ०.७ 

खोटाङ  ४२,६४७ ९८.१४ ०.४१ ०.७१ ०.१४ ०.०८ ०.०  ०.०३ ०.४९ 

उदयपरु ६६,५१४ ९१.१४ ०.४९ ५.७७ ०.४५ १.३३ ०.४१ ०.१ ०.३१ 

प्रदेश नं. १ ९,९१,७५० ६७.०५ ०.९ १५.९२ ११.८१ ३.१ ०.१५ ०.६५ ०.४२ 

नेपाल ५४,२३,२९७ ६३.९९ १.०३ २१.०३ १०.३८ २.४३ ०.०८ ०.४२ ०.६४ 

स्रोत: केजन्रय तथ्याङ्क विभाग २०१२. राजष्ट रय जनगर्ना २०११ को प्रनतिेदन खण्ड १ 

5.3.1 उज्यालोको लानग प्रयोग िनु ेइन्धनका स्रोतिरू 

उज्यालोको लानग प्रयोग िनुे इन्धनका िोतिरूमध्ये ६५.८ प्रनतशतले नबजलुी प्रयोग गरेको अिस्था छ भने मिीतेल 

प्रयोग गनेिरू २१ प्रनतशत र सौया ऊजाा प्रयोग गनेिरू ८.८ प्रनतशत छन ्। समग्र नेपालको तलुनामा उज्यालोको लानग 

नबजलुी प्रयोग गनेिरू थोरै कम छन ्भन ेमिीतेल प्रयोग गनेिरू थोरै बढी छन ्। धेरै कमले मात्र उज्यालोको लानग 

जैविक ग्यााँस प्रयोग गरेका छन ्। नबजलुी प्रयोग गनेिरू तराईका जजल्लामा बढी छन ्भने सौया ऊजाा प्रयोग गनेिरू 

पिाडी जजल्लामा धेरै देजखन्छन ्।    
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तानलका 5.8 उज्यालोको लानग प्रयोग िनु ेइन्धनका स्रोतिरू तथा नतनको प्रयोगको अिस्था 

जजल्ला 
जम्मा घर-

पररिार संख्या 
नबजलुी मिीतेल 

जैविक ग्यााँस 

(गोबर ग्यााँस) 

सौया 
ऊजाा 

अन्य 
उल्लेख 

नगरेको 
ताप्लेजङु २६,४७१ २५.०७ ४४.९५ ०.११ २८.०५ १.३४ ०.४९ 

पााँचथर ४१,१७६ २७.८७ ३९.५३ ०.७२ २६.७८ ४.७६ ०.३३ 

इलाम ६४,४७७ ६५.५४ २३.०७ ०.६८ ६.८२ ३.३४ ०.५४ 

झापा १,८४,३८४ ८२.१ १६.२१ ०.५ ०.५४ ०.२३ ०.४२ 

मोरङ २,१३,८७० ७५.८ २२.१४ ०.३३ १.०२ ०.३ ०.४१ 

सनुसरी १,६२,२७९ ८१.७२ १६.६३ ०.३४ ०.५३ ०.२४ ०.५४ 

धनकुटा ३७,६१६ ८३.९८ ११.५२ ०.३ ३.०५ ०.८९ ०.२५ 

तेह्रथमु  २२,०८४ ६७.१७ १९.८८ ०.२९ ९.२६ ३.०८ ०.३३ 

संखिुासभा  ३४,६१५ ५२.५८ २२.८४ ०.१३ १९.२९ ४.७७ ०.३९ 

भोजपरु ३९,३९३ १४.८४ २७.०१ ०.५६ ४२.१३ १५.३४ ०.१२ 

सोलखुमु्ब ु २३,७५८ ६२.७९ १९.८१ ०.८९ १०.३९ ५.९१ ०.२१ 

ओखलढुङ्गा  ३२,४६६ ४१.७१ २७.९७ ०.३९ २१.७५ ७.४८ ०.६९ 

खोटाङ ४२,६४७ ३१.०९ २८.०१ ०.३४ २५.१६ १४.९१ ०.५ 

उदयपरु ६६,५१४ ५१.२९ २२.४८ ०.२५ १९.७२ ५.९६ ०.३१ 

प्रदेश नं. १ ९,९१,७५० ६५.८२ २१.७ ०.४१ ८.७५ २.९ ०.४२ 

नेपाल ५४,२३,२९७ ६७.२६ १८.२८ ०.२८ ७.४४ ६.०९ ०.६५ 

स्रोत: केजन्रय तथ्याङ्क विभाग २०१२. राजष्ट रय जनगर्ना २०११ को प्रनतिेदन खण्ड १ 

नेपाल विद्यतु प्रानधकरर् (२०१८) तथा विद्यतु विकास विभागको तथ्याङ्क अनसुार यस प्रदेशको जलविद्यतु उत्पादनको 
अिस्था िेदाा समग्र नेपालको जम्मा १३ प्रनतशत उत्पादन  भएको देजखन्छ । यस विसाबले यस प्रदेशमा विद्यतु 

उत्पादनको प्रचरु सम्भािना भएतापनन बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको तलुनामा िालसम्म कम उत्पादन भएको 
देजखन्छ । यस प्रदेशमा िालसम्म जम्मा १३३.८ मेगािाट जलविद्यतु उत्पादन भएको छ । नेपाल विद्यतु प्रानधकरर्ले 

गरेको उत्पादन भन्दा ननजी िेत्रले गरेको उत्पादन बढी रिेको अिस्था छ । प्रदेशको इलाम जजल्लामा सबैभन्दा धेरै 

संख्यामा जल विद्यतु उत्पादन केन्रिरू छन ्र यी मध्ये धेरैजसो माई खोलाका विनभन् न स्थलिरूमा रिेका छन ्। प्रदेश 

अन्तगात संखिुासभा जजल्लामा ननमाार्ाधीन अरुर् तेस्रो जलविद्यतु आयोजाना यस प्रदेशको ठूलो आयोजना िनुछे । 

त्यसको अलािा, िाल चाल ुरिेका आयोजानालाई िेदाा, साना जलविद्यतु आयोजनािरूको बािलु्यता देजखन्छ ।  

तानलका 5.9 प्रदेश नं. १ मा रिेका विद्यतु उत्पादन केन्रिरू तथा उत्पादन िमता 

विद्यतु आयोजनाको नाम नदी/खोलाको नाम जजल्ला 
िमता 

(मेगािाट) 
उत्पादक 

पिुा  पिुा खोला  इलाम ६.२ नेपाल विद्यतु प्रानधकरर् 

पिुा खोला १  पिुा खोला इलाम ४.० ननजी िेत्र  

मानथल्लो (Upper) पिुा १  पिुा खोला  इलाम ३.० ननजी िेत्र 

माई  माई खोला  इलाम २२.० ननजी िेत्र 

माई Cascade िाइड्रो पािर प्रोजेक्ट  माई खोला इलाम  ८.० ननजी िेत्र 

माई Cascade  माई खोला इलाम  ७.० ननजी िेत्र 

माई खोला  माई खोला  इलाम ४.५ ननजी िेत्र 
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विद्यतु आयोजनाको नाम नदी/खोलाको नाम जजल्ला 
िमता 

(मेगािाट) 
उत्पादक 

मानथल्लो (Upper) माई  माई खोला  इलाम १२.० ननजी िेत्र 

मानथल्लो (Upper) माई Cascade माई खोला  इलाम ६.१ ननजी िेत्र 

सपुर माई िाइड्रो पािर प्रोजेक्ट माई खोला  इलाम ७.८ ननजी िेत्र 

जोगमाई खोला  जोगमाई खोला  इलाम ७.६ ननजी िेत्र 

र्ािा खोला  र्ािा खोला  ताप्लेजङु  ५.० ननजी िेत्र 

िेंिा खोला  िेंिा खोला  पााँचथर  १४.९ ननजी िेत्र 

िेिा खोला िेिा खोला संखिुासभा  ४.४५५ ननजी िेत्र 

वपलिुा खोला  वपलिुा खोला  संखिुासभा ३.० ननजी िेत्र 

सभा खोला  सभा खोला  संखिुासभा ३.३ ननजी िेत्र 

तल्लो वपलिुा  वपलिुा खोला  संखिुासभा ०.९९ ननजी िेत्र 

मोलनु खोला  मोलनु खोला ओखलढुङ्गा  ७.० ननजी िेत्र 

रे्मे खोला  रे्मे खोला  पााँचथर  ०.९९५ ननजी िेत्र 

थामे साना िाइड्रो पािर प्रोजेक्ट  थाम ेखोला  सोलखुमु्ब ु ०.६३ ननजी िेत्र 

चतरा  सनुसरी ३.२ नेपाल विद्यतु प्रानधकरर् 

खााँदबारी  संखिुासभा ०.२५ नलजमा ददइएको  
भोजपरु  भोजपरु ०.२५ नलजमा ददइएको  
वर्ददम  पााँचथर ०.२४ नलजमा ददइएको  
ताप्लेजङु  ताप्लेजङु ०.१२५ नलजमा ददइएको  
तेह्रथमु   तेह्रथमु  ०.१ नलजमा ददइएको  
ओखलढुङ्गा   ओखलढुङ्गा  ०.१२५ नेपाल विद्यतु प्रानधकरर् 

नाम्चे   सोलखुमु्ब ु ०.६ नेपाल विद्यतु प्रानधकरर् 

सल्लेरी   सोलखुमु्ब ु ०.४ नेपाल विद्यतु प्रानधकरर् 

प्रदेश नं. १ को जम्मा    १३३.८  

नेपालको जम्मा    १०४५.८८  

प्रदेश नं. १ को अंश (%)   १२.८  

स्रोत: नेपाल विद्यतु प्रानधकरर्, २०१८. A Year in Review: Fiscal Year 2017/18 को प्रकाजशत प्रनतिेदन तथा ऊजाा, जलस्रोत तथा नसाँचाइ मन्त्रालय 

अन्तगातको नेपाल विद्यतु विकास विभागको िेबसाइट http://doed.gov.np बाट नलइएको तथ्याङ्क  

दाउराजन्य इन्धन खाना पाकाउने मखु्य स्रोत भएको नेपालमा चलुोबाट ननस्कन ेधिुााँको कारर् त्यसको सधैँ ननकटमा 
आउने व्यजक्तिरू, खासगरी मविलािरूको, स्िास्थ्यमा नकारात्मक असर परररिेको िनु्छ । चलुोबाट आउन ेधिुााँको 
मात्रा कम गना तथा ननस्कने धिुााँलाई घर बाविर र्ाल्न सधुाररएको चलुोको अिधारर्ा आएको िो । यस्तो चलुोको 
प्रयोग बाट माननसको स्िास्थ्यमा पने नकारात्मक असर कम िनु े विश् िास गररएको छ । त्यस्तै, अन्य परम्परागत 

प्रविनधिरूलाई पररष्टकृत गरी प्रयोग गरेमा मानि जीिन थप सिज िनुे भएकोले, त्यस्ता प्रविनधको विकास र विस्तारमा 
पनन जोड ददइएको छ । 

5.3.2 िैकजल्पक ऊजाा प्रयोगको जस्थनत  
सधुाररएको तथा िैकजल्पक ऊजाा प्रयोगको जस्थनतको अध्ययन गदाा यस प्रदेशमा २ लाख ७८ िजार ९ सय ५५ 

सधुाररएको चलु्िो प्रयोग भएको देजखन्छ जनु समग्र नेपालको १९.४ प्रनतशत िो । त्यसैगरी ७४ िजार ३ सय ५९ 

गोबर ग्यााँस प्लान्ट प्रयोग भएको देजखन्छ जनु समग्र नेपालको १७.२ प्रनतशत िो भन ेसधुाररएको पानीघिको संख्या 

http://doed.gov.np/
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१६१ छ जनु नेपालमा भएका पानीघिको १.५ प्रनतशत िो । साथै, यस प्रदेशमा १ लाख २१ िजार २ सय ६६ 

सौया ऊजाा एकाइ छन ्जनु नपेालभरी भएकाको १२.७ प्रनतशत िो । माइिो/वपको िाइड्रो अिस्था िेने िो भने यस 

प्रदेशमा समग्र नेपालको २१.६ प्रनतशत अथाात ्६,९१९ वकलोिाट देजखन्छ । जजल्लागत रूपमा िेदाा तराईका जजल्लामा 
गोबर ग्यााँसको प्रयोग बढी देजखन्छ भने सधुाररएको पानीघिको प्रयोग पिाडी तथा विमाली जजल्लामा बढी देजखन्छ । 

त्यस्तै सौया ऊजााको प्रयोगमा ताप्लेजङु, सनुसरी र सोलखुमु्ब ुधेरै अगाडी छन ्भने झापा जजल्ला सबभन्दा पछाडी छ । 

तलुनात्मक विसाबले जनसंख्याको अनपुातमा मोरङमा सधुाररएको चलु्िोको संख्या न्यून देजखन्छ ।  

तानलका 5.10 सधुाररएको तथा िैकजल्पक ऊजाा प्रयोगको जस्थनत, सन ्२०१८ सम्मको  जम्मा (Cumulative) 

जजल्ला 
सधुाररएको चलुो 

(संख्या) 
गोबर ग्यााँस 

प्लान्ट (संख्या) 
सधुाररएको पानी 
घि (संख्या) 

सौया ऊजाा एकाइ 

(संख्या) 
माइिो/वपको िाइड्रो 
प्लान्ट (वक. िा.) 

ताप्लेजङु १९,०५४ ३०१ २ २१,६८४ १,४३६ 

पााँचथर २०,२८५ १,१७९ १५ ४,३०३ ८९७ 

इलाम ३०,६३९ ७,८८२ ६९ १,४५८ ४९७ 

झापा २६,५११ २८,२९२ ० १,१०६ ० 

मोरङ १०,३८४ १४,८२२ ० ९,९३५ ० 

सनुसरी १८,९५५ ५,३९७ ० २३,८२९ ० 

धनकुटा ३३,६३० ३,८६३ ३ १२,६०१ १६३ 

तेह्रथमु  २२,८५२ १,९६३ ० ४,२९५ ४६८ 

संखिुासभा  २४,३६३ ७४५ ५ ४,४४० २४७ 

भोजपरु १९,८१५ २९६ ० ४,५१७ ५०८ 

सोलखुमु्ब ु ६,७९४ ११८ ३१ २०,८६२ १,४८२ 

ओखलढुङ्गा  १८,७०८ ९३६ ५ ४,५९६ १४७ 

खोटाङ १५,३८८ २३२ १८ ५,४२४ ८९२ 

उदयपरु ११,५७७ ८,३३३ १३ २,२१६ १८२ 

प्रदेश नं. १ २,७८,९५५ ७४,३५९ १६१ १,२१,२६६ ६,९१९ 

नेपाल १४,३४,५५४ ४,३१,२२९ १०,३९६ ९,५२,९०३ ३२,०७४ 

प्रदेश नं. १ को 
अंश (%) 

१९.४ १७.२ १.५ १२.७ २१.६ 

स्रोत: केजन्रय तथ्याङ्क विभाग २०१९. Environment Statistics of Nepal 2019 

 खानेपानी तथा सरसर्ाइको जस्थनत  

नेपालको संविधानले नागररकको खानेपानी तथा सरसर्ाइमा पिुाँच सनुनजश् चत गने कुरा उल्लेख खानेपानी 
सेिालाई प्रदेशको अनधकार सूचीमा राखेको छ | प्रदेशको प्रथम आिनधक योजनाका अनसुार िाल यस प्रदेशमा 
९७ प्रनतशत जनसंख्यामा खानेपानीको सवुिधा पगेुको छ जसमध्ये ४९.५ प्रनतशतलाई पाइपबाट खानेपानी 
पगेुको अिस्था छ भने १५ प्रनतशत घरधरुीमा सरुजित खानेपानी उपलब्ध रिेको छ |   

राजष्ट रय जनगर्ना २०६८ को तथ्याङ्क अनसुार यस प्रदेशमा खानेपानीको प्रमखु िोतिरू मध्ये धारा प्रयोग गने ४४ 
प्रनतशत र ट्युबेल/िाते पम्प प्रयोग गने ४४.१ प्रनतशत  छन ्भने मूलको पानी प्रयोग गने ४.४ प्रनतशत छन ्। त्यसैगरी 
इनार/कुिा प्रयोग गने ५.७ प्रनतशत छन ्भने नदी/खोलामा नै भर पने १ प्रनतशत भन्दा थोरै कम देजखन्छन ्। समग्र 

नेपालको तलुनामा प्रदेश नं. १ मा धारा प्रयोग गने ३.८ प्रनतशत नबन्दलेु कम देजखन्छन ्भने ट्युबेल/िाते पम्प प्रयोग 
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गने चाविाँ ९ प्रनतशतले बढी देजखन्छन ्। अन्य िोतिरूको िकमा समग्र नेपालको भन्दा यो प्रदेशको अिस्था थोरै 

कमजोर देजखन्छ । जजल्लागत रूपमा खानेपानीका विनभन् न वकनसमका िोतिरू प्रयोग गनेको वििरर् तानलका ५.११ 
मा उल्लेख छ । 

तानलका 5.11 खानेपानीको स्रोत तथा प्रयोगको अिस्था 

जजल्ला 
जम्मा घर-

पररिार संख्या 
धारा 

ट्यबुिेल 

/िाते पम्प 

ढावकएको 
इनार/कुिा 

नाढावकएको 
इनार/कुिा 

मूलको 
पानी 

नदी/खोला अन्य 
उल्लेख 

नगरेको 

ताप्लेजङु २६,४७१ ९०.५ ०.० ०.२ १.८ ५.४ ०.७ ०.८ ०.५ 

पााँचथर ४१,१७६ ७१.५ ०.२ १.५ १०.४ १३.७ २.१ ०.३ ०.३ 

इलाम ६४,४७७ ७३.३ ४.७ १.० ७.८ १०.३ १.३ १.० ०.५ 

झापा १,८४,३८४ २१.७ ७२.८ १.१ २.७ ०.२ ०.१ ०.९ ०.४ 

मोरङ २,१३,८७० १८.९ ७८.० ०.३ ०.७ ०.५ ०.३ ०.८ ०.४ 

सनुसरी १,६२,२७९ २८.८ ६७.६ ०.४ ०.७ ०.५ ०.२ १.२ ०.५ 

धनकुटा ३७,६१६ ८१.७ ०.१ १.८ ८.८ ६.१ १.० ०.४ ०.२ 

तेह्रथमु  २२,०८४ ७७.६ ०.१ ०.९ ५.२ १४.९ ०.४ ०.७ ०.३ 

संखिुासभा  ३४,६१५ ६७.६ ०.० १.३ ८.३ २०.३ १.८ ०.२ ०.४ 

भोजपरु ३९,३९३ ६८.४ ०.२ २.५ १०.२ १७.४ १.० ०.२ ०.१ 

सोलखुमु्ब ु २३,७५८ ८८.८ ०.० ०.४ २.९ ५.९ १.७ ०.१ ०.२ 

ओखलढुङ्गा  ३२,४६६ ८२.६ ०.१ १.९ ७.९ ४.८ २.० ०.२ ०.७ 

खोटाङ ४२,६४७ ७८.१ ०.१ १.९ ८.४ ९.४ १.६ ०.१ ०.५ 

उदयपरु ६६,५१४ ४३.४ ३४.५ १.४ १६.० १.३ २.२ ०.९ ०.३ 

प्रदेश नं. १ ९,९१,७५० ४४.० ४४.१ १.० ४.७ ४.४ ०.८ ०.८ ०.४ 

नेपाल ५४,२३,२९७ ४७.८ ३५.१ २.४ ४.७ ५.७ १.१ २.४ ०.६ 

स्रोत: केजन्रय तथ्याङ्क विभाग २०१२, राजष्ट रय जनगर्ना २०११ को प्रनतिेदन खण्ड १ 

नेपाल िालसालै खलु्ला ददसा मकु्त िेत्र घोषर्ा गररएको भएतापनन २०६८ को जनगर्ना को तथ्याङ्क अनसुार 
यस प्रदेशमा सरसर्ाइको अिस्थाको अध्ययन गदाा ३०.३ प्रनतशत घर-पररिारसाँग कुनैपनन प्रकारको चपी नभएको 
अिस्था छ जनु समग्र नेपालको ३८.२ प्रनतशतभन्दा लगभग ८ प्रनतशतले कम िो । जजल्लागत रूपमा चपी निनुेको 
अिस्था िेदाा इलाममा सबभन्दा कम ९.५ प्रनतशत र सबभन्दा बढी उदयपरुमा ४८.४ प्रनतशत छन ्। चपी िनुेमध्य े

पनन साधारर् चपी िनुे ३५.१ प्रनतशत छन ्भने ३४.२ प्रनतशतले कुनै न कुन ैवकनसमको फ्लस चपी प्रयोग गने गरेको 
अिस्था छ । फ्लस चपी मध्यपेनन सेफ्टी ट्यांक सविको चपी प्रयोग गने ३२.७ प्रनतशत देजखन्छन ्। समग्र नेपालको 
तलुनामा साधारर् चपी प्रयोग गने १५.६ प्रनतशतले बढी छन ्भने सेफ्टी ट्यांक सवितको फ्लस चपी प्रयोग गने लगभग 

१ प्रनतशतले कम छन ्साथै ढलको व्यिस्था सवितको फ्लस चपी प्रयोग गने ६.८ प्रनतशतले कम छन ्। यिी 
तथ्याङ्कलाई जजल्लागत रूपमा िेदाा पााँचथरमा सबभन्दा बढी ६५.१ प्रनतशतले र सबभन्दा कम सनुसरीमा २०.७ 
प्रनतशतले साधारर् चपी प्रयोग गछान ्। त्यस्तै फ्लस चपी प्रयोग गने सबभन्दा बढी झापामा ४४.१ प्रनतशत र सबभन्दा 
कम भोजपरुमा १३ प्रनतशत छन ्।  
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तानलका 5.12 चपी प्रयोगको अिस्था तथा चपीको प्रकार 

जजल्ला 
जम्मा घर पररिार 

संख्या 
चपी 
निनुे 

चपीको प्रकार 

उल्लेख 

नगररएको फ्लस चपी (सािाजननक 

ढलको व्यिस्था सवित) 

फ्लस चपी 
(सेफ्टी ट्याङ्क 

सवित) 

साधारर् 

चपी 

ताप्लेजङु २६,४७१ २६.१ ०.८ १७.२ ५५.४ ०.५ 

पााँचथर ४१,१७६ ११.८ २.२ २०.६ ६५.१ ०.३ 

इलाम ६४,४७७ ९.५ २.० ३१.८ ५६.१ ०.५ 

झापा १,८४,३८४ २५.८ १.६ ४२.५ २९.७ ०.४ 

मोरङ २,१३,८७० ३६.२ १.४ ३९.६ २२.४ ०.४ 

सनुसरी १,६२,२७९ ३६.१ १.७ ४०.९ २०.७ ०.५ 

धनकुटा ३७,६१६ २२.८ १.३ २९.९ ४५.७ ०.२ 

तेह्रथमु  २२,०८४ २४.८ १.४ २४.० ४९.४ ०.३ 

संखिुासभा  ३४,६१५ २१.८ ०.० १५.५ ६२.३ ०.४ 

भोजपरु ३९,३९३ ३५.९ २.४ १०.६ ५१.० ०.१ 

सोलखुमु्ब ु २३,७५८ २४.६ २.६ १९.७ ५२.९ ०.२ 

ओखलढुङ्गा  ३२,४६६ २९.२ १.६ १६.६ ५१.८ ०.७ 

खोटाङ ४२,६४७ ३६.६ १.३ १३.७ ४७.९ ०.५ 

उदयपरु ६६,५१४ ४८.४ १.० २८.५ २१.८ ०.३ 

प्रदेश नं. १ ९,९१,७५० ३०.३ १.५ ३२.७ ३५.१ ०.४ 

नेपाल ५४,२३,२९७ ३८.२ ८.३ ३३.५ १९.५ ०.६ 

स्रोत: केजन्रय तथ्याङ्क विभाग २०१२. राजष्ट रय जनगर्ना २०११ को प्रनतिेदन खण्ड १ 

 नसाँचाइको सवुिधाको जस्थनत  
नेपालमा उपलब्ध जलस्रोतको बि-ुउपयोगी विकास गने तथा नदी व्यिस्थापन एिं जल उत्पन्न प्रकोप ननयन्त्रर् 
गदै नसाँचाइको ददगो र भरपदो विकास गने राज्यको नीनत रिेको कुरा संविधानमा उल्लेख भएको छ | प्रदेश 
नं. १ मा उपलब्ध ७ लाख ८३ िजार िेक्टर खेतीयोग्य जनमन मध्ये िालसम्म ३ लाख २ िजार िेक्टर 
(३८.५%) मा मात्र नसाँचाइ सवुिधा पगेुको अिस्था छ | कोशी नदीमा बनेको सनुसरी-मोरङ नसाँचाइ आयोजना 
यस प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो नसाँचाइ आयोजना िो | यस आयोजनाको कमाण्ड िेत्र ६८ िजार िेक्टर रिेकोमा 
िषाा याममा कररब ४० िजार िेक्टर र विउाँदमा कररब १५ िजार िेक्टरमा नसाँचाइ सवुिधा पगु्न ेगरेको छ | 
सनुसरी जजल्लाको कररब ७५ प्रनतशत जग्गा यस आयोजनाको कमाण्ड िेत्रनभत्र पने भएकोले यस जजल्लाको 
अनधकांश जनमनमा नसाँचाइ सवुिधा उपलब्ध रिेको छ | त्यस्तै, झापाको कररब ५२ प्रनतशत र मोरङको कररब 
६३ प्रनतशत जनमनमा नसाँचाइ सवुिधा पगेुको छ | यस प्रदेशमा कृषक व्यिजस्थत नसाँचाइबाट जम्मा २ लाख 
५५ िेक्टर िेत्रमा नसाँचाइ सवुिधा पगेुको छ |   

प्रदेश नं. १ मा नदी, ताल, पोखरीबाट नसधैँ नसंजचत जनमनको संख्या नेपालको कुल नदी, ताल, पोखरीबाट नसधैँ 
नसंजचत जनमनको संख्याको १९.७ प्रनतशत िनु्छ जनु िेत्रर्लको विसाबले २२.५ प्रनतशत िनु आउाँछ (तानलका 
५.१२) । यसैगरी प्रदेश नं. १ मा नदी, ताल, पोखरीको पानी पजम्पङबाट नसंजचत जनमनको संख्या नेपालको 
कुल नदी, ताल, पोखरीको पानी पजम्पङबाट नसंजचत जनमनको संख्याको ६.४ प्रनतशत िनु्छ जनु ९.१ प्रनतशत 
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िेत्रर्ल बराबर िनु आउाँछ । यसैगरी प्रदेश नं. १ मा बााँध तथा संजचत पानीले नसंजचत जनमनको संख्या 
नेपालको कुल बााँध तथा संजचत पानीले नसंजचत जनमनको संख्याको ८.७ प्रनतशत छ जनु िते्रर्लको विसाबले 
१३.९ प्रनतशत िनु आउाँछ । यसैगरी प्रदेश नं. १ मा ट्युििेल, बोररङबाट नसंजचत जनमनको संख्या नेपालको 
कुल ट्युििले, बोररङबाट नसंजचत जनमनको संख्याको १७.४ प्रनतशत छ जनु २०.८ प्रनतशत िेत्रर्ल िनु 
आउाँछ । यस्तै प्रदेश नं. १ मा अन्य स्रोतबाट नसंजचत जनमनको संख्या नेपालको अन्य स्रोतबाट नसंजचत 
जनमनको  संख्याको १७.० प्रनतशत छ जनु २६.६ प्रनतशत िते्रर्ल िनु आउाँछ । यस्तै प्रदेश नं. १ मा 
नमजित स्रोतबाट नसंजचत जनमनको संख्या नेपालको कुल नमजित स्रोतबाट नसंजचत जनमनको  संख्याको १५.० 
प्रनतशत छ जनु १५.९ प्रनतशत िेत्रर्ल िनु आउाँछ । 

तानलका 5.13 प्रदेश नं. १ मा नसंजचत जनमनको जस्थनत तथा नसाँचाइ प्रर्ाली 

वििरर् प्रदेश नं. १ नेपाल 
प्रदेश नं. १ को 

अंश (%) 
जनमनको संख्या ७,१७,१४८ ३८,३१,०९३ १८.७ 

िेत्रर्ल (िे.) ६,०२,४७२.५  २५,२५,६३९.२  २३.९ 

ररपोटा गररएको जनमनको संख्या ४,२०,६७९ २४,७२,२९६ १७.० 

िेत्रर्ल (िे.) २,९५,६५३.५  १३,१३,४०६.३  २२.५ 

नदी, ताल, पोखरीबाट नसधैँ नसंजचत जनमनको संख्या २,५३,०४८ १२,८१,५५६ १९.७ 

िेत्रर्ल (िे.) १,५५,१६४.४  ५,१४,०७९.४  ३०.२ 

नदी, ताल, पोखरीको पानी पजम्पङबाट नसंजचत जनमनको 
संख्या 

१४,००३ २,१८,२९७ ६.४ 

िेत्रर्ल (िे.) १०,२४६.८  १,१२,९६५.५  ९.१ 

बााँध, संजचत पानीले नसंजचत जनमनको संख्या ३०,५९० ३,५१,९४९ ८.७ 

िेत्रर्ल (िे.) २९,०२७.१  २,०८,१३६.४  १३.९ 

ट्युि िेल, बोररङ जनमनको संख्या १,१६,९७३ ६,७०,६७७ १७.४ 

िेत्रर्ल (िे.) ८१,५३२.९  ३,९१,८४६.०  २०.८ 

अन्य ३४,५८४ २,०३,१९७ १७.० 

िेत्रर्ल (िे.) १४,८०४.८  ५५,६८७.३  २६.६ 

नमजित नसाँचाइ  ८,६८९ ५८,१०५ १५.० 

िेत्रर्ल (िे.) ४,८७७.६  ३०,६९१.८  १५.९ 

स्रोत: केजन्रय तथ्याङ्क विभाग २०१९, Environment Statistics of Nepal 2019. पेज १०६  

 जल उत्पन् न प्रकोप व्यिस्थापन 

यस प्रदेशमा विमाली, पिाडी तथा तराई िेत्र पने भएकोले, यी तीनै िेत्रमा जल उत्पन् न प्रकोपका नभन्दानभन्दै 
घटनािरू तथा असरिरू िनु ेगरेका छन ्| विमाली िेत्रमा विम पविरो तथा विम ताल विस्र्ोट, पिाडी िेत्रमा 
बाढी र पविरो तथा तराई िेत्रमा बाढी तथा नदी कटानको जोजखम उच्च रिेको छ | विमाली जजल्लामा १५ 
िटा जोजखमयकु्त विमतालिरू रिेको कुरा उल्लेख भइसकेको छ | ताप्लेजङुको िांगदेिा, खोटाङको दजुखाम 
जस्ता पविरोिरू उल्लेखनीय रिेका छन ्| त्यस्तै, चरेु तथा मिाभारत िेत्रमा मिुान भई बग्ने नबररङ, कन्काई, 
रतिुा, मािा, कमल, ििािा जस्ता नदीिरूले बेला बेलामा जनमन कटान गने गरेका छन ्| त्यस्तै, ठूलो नदी 
सप् तकोशीको कटानले पनन तटबन्ध भत्काई ठूलो िनत गरेको इनतिास छ |  
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यस प्रदेशमा जल उत्पन् न प्रकोपबाट िावषाक औसत १,१७५ पररिार प्रभावित भएको अिस्था छ | नदी ननयन्त्रर् 
तथा व्यिस्थापन तर्ा  यस प्रदेशमा िालसम्म १६८ वक. नम. तटबन्ध ननमाार् भइसकेको छ भन े५ िटा पविरो 
ननयन्त्रर् गररएको छ | पविरो ननयन्त्रर्का लानग बायो-इन्जीननयाररङ्गमा जम्मा खचाको १० प्रनतशत खचा भएको 
अिस्था छ | त्यस्तै, कोशी र कन्काई नदीमा बाढी सूचना प्रर्ाली जडान गररएको छ | 

 वििान प्रविनध 

िैिाननक अध्ययन अनसुन्धान तथा वििान र प्रविनधको आविष्टकार, उन्नयन र विकासमा लगानी अनभिृवद्ध गने 
तथा िैिाननक, प्राविनधक, बौवद्धक र विजशष्ट ट प्रनतभाको संरिर् गने राज्यको नीनत रिेकोमा, यस प्रदेशमा पनन 
उच्च जशिामा मेधािी विद्याथीिरूको आकषार् रिेको देजखन्छ | यस प्रदेशमा, उच्च जशिामा भनाा िनुे मध्य े
कररब २० प्रनतशत विद्याथी वििान तथा प्रविनध सङ्कायमा भनाा िनुे गरेका छन ्| प्रदेशभरी रिेका ५ िटा 
विश् िविद्यालयिरूका क्याम्पसिरूमध्ये ४ िटा विश् िविद्यालयिरूका क्याम्पसिरूमा वििान र प्रविनध सम्बन्धी 
विषय अध्ययन अध्यापन िनुे गरेको छ | नेपालमा न ैप्रविनध अनसुन्धानमा त्यनत धेरै लगानी िनु नसवकरिेको 
तथा खास प्रगनत िनु नसवकरिेको अिस्थामा यस प्रदेशमा पनन उस्तै अिस्था छ | प्रदेश अन्तगात सनुसरीको 
तरिरा, धनकुटाको पात्ले तथा पाख्रीबास कृवष अनसुन्धानमा उल्लेखनीय रिेका छन ्| परम्परागत प्रविनधिरूको 
आधनुनकीकरर् तथा निीन प्रविनधको अनसुन्धान र प्रयोगमा प्रदेशले मित्त्िपूर्ा भनूमका खेल्न सक्ने प्रशस्त 
सम्भािना रिेको छ |   

 राजष्ट रय गौरिका आयोजनािरूको जस्थनत  
राजष्ट रय योजना आयोगले ननधाारर् गरेका राजष्ट रय गौरिका २१ िटा योजनािरूमध्ये उत्तर-दजिर् कोशी कोरीडर 
आयोजना यस प्रदेशमा पदाछ भने मध्य पिाडी पषु्टपलाल लोकमागा, पूिा-पजश् चम रेलिे, तराई िलुाकी मागा र 
राष्ट रपनत चरेु-तराई मधेश संरिर् िेत्रको केिी अंश यस प्रदेशमा पदाछ | यसका अलािा ठूला जलविद्यतु 
आयोजनािरू मध्यकेो अरूर् तेस्रो जलविद्यतु आयोजना समेत यसै प्रदेशको अरुर् नदीमा ननमाार्ाधीन छ |  
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6 खण्ड्छ्: 

सामाचजक क्षेत्रको चस्थचत 

यस एकाइमा सामाजजक िेत्रसाँग सम्बजन्धत विविध पििरूलाई समेट्ने प्रयास गररएको छ । सामाजजक िेत्रसाँग 
सम्बजन्धत तथ्याङ्क तथा सूचनािरू एकीकृत तथा व्यिजस्थत विसाबमा उपलब्ध नभएको िनुाले पनन कनतपय 
विषयलाई समेट्न सवकएको छैन भने कनतपय विषयको बारेमा पयााप्त जानकारी ददन सवकएको छैन । यस 
एकाइमा खासगरी जशिा, स्िास्थ्य, मविला, बालबानलका, लैवङ्गक अल्पसङ्ग्ख्यक, सामाजजक सरुिा तथा 
समािशेीकरर् लगायतका विषयिरू समािशे छन ्। जशिा िेत्र अन्तगात सािरता, विद्याथीको संख्या, विनभन् न 
वकनसमका भनाा दर, जशिक जशजिकाको अनपुात, विद्यालय तथा विश् िविद्यालयको संख्या र त्यसमा अध्ययनरत 
छात्रछात्राको अिस्था, प्राविनधक जशिाको अिस्था आददको अिस्था जचत्रर् गररएको छ । त्यसैगरी स्िास्थ्यतर्ा  
स्िास्थ्य तथा पोषर्को समग्र अिस्था, मात ृतथा प्रजनन स्िास्थ्य, स्िास्थ्य संस्थाको वििरर् प्रस्ततु गररएको 
छ भने मविलाका सम्बन्धमा जशिा, रोजगारी, मविला विंसा, पररिार ननयोजन, मविला िम, बसाइाँसराइ, 
राजनीनतक सिभानगता लगायतका पििरू समािशे छन ्। यी बािेक बालिम, बाल संरिर्, अपाङ्गता भएका 
व्यजक्तिरूको अिस्था पनन समािेश छन ्। 

 जशिा 
6.1.1 सािरताको जस्थनत  

लेख पढ गना सक्न,े सामान्य अङ्क गजर्त समेत जान् न ेपााँच िषा र सो भन्दा मानथको जनसंख्या को आधारमा 
सािरता दर गर्ना गररन्छ ।  तानलका ६.१ मा प्रदेश नं. १ तथा यस अन्तगात रिेका जजल्लािरूको ५ िषा 
र सो भन्दा  मानथको जनसंख्याको सािरताको जस्थनत देखाइएको छ । सन ्२०११ को जनगर्नाको तथ्याङ्कको 
आधारमा िेदाा, समग्र नेपालमा ६६ प्रनतशत जनसंख्या सािर रिेका छन ्। जसमा ७५ प्रनतशत परुुष र ५७ 
प्रनतशत मविला सािर रिेका छन ्। प्रदेश नं. १ को सािरता दर ७१ प्रनतशत रिेको छ, जसमा ७९ प्रनतशत 
परुुष र ६४ प्रनतशत मविला सािर रिेका छन ्।यसैगरी नेपाल जनसंख्या तथा स्िास्थ्य सिेिर् २०१६ 
अनसुार यस प्रदेशको सािरता दर ७९.१ प्रनतशत पगेुको देजखन्छ । िालसम्म यस प्रदेशमा ११ जजल्ला पूर्ा 
सािर घोवषत भएका छन ्। पूर्ा सािर घोषर्ा िनु बााँकी जजल्लािरू ताप्लेजङु, संखिुासभा र सोलखुमु्ब ु 
िनु ्। 

यस तथ्याङ्कबाट भन् न सवकन्छ वक प्रदेश नं. १ को जशिाको जस्थनत समग्र नेपालको भन्दा राम्रो रिेको छ । 
यस प्रदेश नं. १ मा परुुष-मविला नबचको सािरता दरमा भएको र्रक १५ प्रनतशत रिेको छ । जनु समग्र 
नेपालको परुुष-मविला नबचको सािरता दरको नभन्नता भन्दा कम नै रिेको छ । जजल्लागत अिस्थालाई 
अध्ययन गदाा पााँचथर, इलाम, धनकुटा, झापा, तेह्रथमु जजल्लािरूको सािरता दर समग्र प्रदेश नं. १ को भन्दा 
बढी रिेको छ । सबै भन्दा कम सािरता दर सोलखुमु्ब ुर ओखलढुङ्गा (६४%) जजल्लािरूमा रिेको छ । 
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त्यसैगरी लेख-पढ दिैु गना नसक्ने जनसंख्यालाई दृवष्टगत गदाा, समग्र नेपालको परुुष मविलाको लेख-पढ गना नसक्न े

अिस्था भन्दा यस प्रदेश नं. १ को अिस्था कम न ैरिेको छ । जस्तै, नेपालमा रिेका परुुषिरू मध्ये २२ प्रनतशत परुुष 

लेख-पढ दिैु गना नसक्न ेछन ्भन ेयस प्रदेश नं. १ मा यस्ता परुुषिरू १८ प्रनतशत रिेका छन ्।  

तानलका 6.1 प्रदेश नं. १ को पााँच िषा र सो भन्दा मानथको जनसंख्याको सािरताको जस्थनत 

जजल्ला 
सािरता दर (प्रनतशतमा) लेख-पढ दिैु गना नसक्ने (प्रनतशतमा) 

दिैु परुुष मविला परुुष मविला 
ताप्लेजङु ७१.३०  ७९.२९ ६४.१५ १७.८३ ३३.१२ 

पााँचथर  ७२.५८ ८०.३५  ६५.७८  १६.४५ ३१.०२ 

इलाम ७७.९१. ८४.१६ ७२.०५ १३.४३ २५.५३ 

झापा ७५.०१ ८२.३४ ६८.६५ १५.८३ २९.६१ 

मोरङ ७०.६३ ७८.७३ ६३.१३ १९.२७ ३४.८१ 

सनुसरी ६८.४६ ७६.९६  ६०.४९ २१.१० ३७.३८ 

धनकुटा ७४.३७ ८२.४०   ६७.४१ १५.७४ ३०.४८ 

तेह्रथमु ७४.६२ ८३.५३  ६७.०४ १४.१८ ३०.८३ 

संखिुासभा ६९.३८ ७७.४७ ६२.२०  १९.५५ ३४.९३ 

भोजपरु  ६९.३४ ७८.३९ ६१.३८ १९.०५ ३६.०९ 

सोलखुमु्ब ु ६४.२२ ७३.३९ ५५.६९ २३.२८ ४१.१७ 

ओखलढुङ्गा ६४.४३ ७४.३३ ५६.०१ २२.७९ ४१.२० 

खोटाङ   ६८.८२ ७७.६७ ६१.१०  १८.७७ ३५.४९ 

उदयपरु  ६८.८२ ७७.१८ ६१.४७ २०.२९ ३५.९३ 

प्रदेश नं. १  ७१.२२ ७९.२७ ६३.९४  १८.४४   ३३.७६   

नेपाल  ६५.९  ७५.२  ५७.४  २२.३३ ३९.९३ 

स्रोत : केजन्रय तथ्याङ्क विभाग, २०११  

6.1.2 विद्यालय तथा विद्याथी संख्या 
प्रदेश नं. १ मा रिेका विद्यालय तथा विद्याथीको संख्यालाई जचत्रमा देखाइएको छ । यस प्रदेशमा जम्मा 
६,७२१ विद्यालय मध्ये ५,४९८ िटा सामदुावयक तथा १,२२३ िटा संस्थागत विद्यालयिरू छन ्जसमा ११ 
लाख ७५ िजार ३ जना विद्याथीमध्ये ६ लाख ५ िजार ४ सय ९८ छात्रा तथा ५ लाख ६९ िजार ५ सय 
५ छात्र अध्ययनरत छन ्। प्रदेश नं. १ मा नेपालको जम्मा विद्यालयिरूको १९ प्रनतशत विद्यालयिरू रिेका 
छन ्। जसमा अध्ययन गने विद्याथीको विस्सा कुल विद्याथीको १६ प्रनतशत रिेको छ । प्रदेश अन्तगातका 
जजल्लािरूमा रिेका विद्यालय तथा अध्ययनरत विद्याथीिरूको विस्ततृ वििरर् पररजशष्ट ट तानलका मा देखाइएको 
छ ।  
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जचत्र 6.1 प्रदेश नं. १ मा रिेका विद्यालयको प्रनतशत 

 

स्रोत: MOEST 2018. Education in Figures 2017 (At a Glance) 

जचत्र 6.2 प्रदेश नं. १ मा रिेका विद्याथीको प्रनतशत 

 

स्रोत: MOEST 2018. Education in Figures 2017 (At a Glance) 
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6.1.3 कुल भनाा दर तथा खदु भनाा दर 
संयकु्त राष्ट र संघीय शैजिक, िैिाननक तथा सांस्कृनतक सङ्गठन (UNESCO) का अनसुार कुनै ननजश् चत शैजिक 
तिमा (जनुसकैु उमेरको) भनाा भएका कुल विद्याथी संख्याको आधारमा कुल भनाा दर ननकानलन्छ । यसको 
गर्ना गदाा कुनै पनन स्थानमा रिेका विनभन् न शैजिक तिमा विद्यालयमा भनाा िनु योग्य रिेका मध्ये विनभन् न 
शैजिक तिमा भनाा भएका विद्याथी संख्यालाई नलइन्छ । कुनै पनन शैजिक तिमा भनाा िनु योग्य विद्याथी भन्दा 
कम उमेर तथा बढी उमेरकालाई समेत नलइने िनुाले कुल भनाा दर शत प्रनतशत भन्दा बढी समेत िनु े 
गछा । त्यसैगरी खदु भनाा दर भन् नाले औपचाररक उमेर समूिमा रिेको जनसंख्या मध्ये ननजश् चत विद्यालय ति/शैजिक 

तिमा भनाा भएका विद्याथीको प्रनतशतलाई जनाउाँछ । त्यसैले कुनै पनन स्थानको खदु भनाा दर शत प्रनतशत  नभत्र न ै

रिन्छ ।  

नेपाल सरकार, जशिा, वििान तथा प्रविनध मन्त्रालयको सन ्२०१७ को तथ्याङ्क अनसुार विद्यालय भनाा  दर तानलका 
६.२ मा प्रस्ततु गररएको छ । आधारभतू ति (१-८ किा) को कुल भनाा दर प्रदेश नं. १ मा १२४.१ प्रनतशत रिेको 
छ । जनु नेपालको कुल भनाा दर १२० प्रनतशत भन्दा केिी बढी िो । प्रदेश नं. १ को आधारभतू तिको कुल भनाा 
दर समग्र नेपालको परुुष र  मविलाको छुिाछुिै भनाा दर भन्दा बढी रिेको छ । त्यस्तै, नपेालमा रिेका परुुषिरूको 
आधारभतू तिको कुल भनाा दर (११८%) भन्दा  प्रदेश नं. १ मा रिेका परुुषिरूको सोिी तिको कुल भनाा दर बढी 
(१२२%) रिेको छ र यस्तै प्रकारको र्रक मविलाको िकमा पनन लागू िनु्छ ।  

त्यसैगरी, सोिी तथ्याङ्कको आधारमा नेपालमा आधारभतू तिमा ९२ प्रनतशत खदु भनाा दर रिेको छ भने प्रदेश 
नं. १ को कररब ९५ प्रनतशत रिेको छ । प्रदेश नं. १ को खदु भनाा दर आधारभतू ति तर्ा  मविला/परुुष 
नबचको र्रक नरिेको पाइएको छ भन ेनेपालमा भन ेन्यून मात्रामा मविला परुुष बीच र्रक रिेको छ । 

त्यसैगरी माध्यनमक ति (९-१२ किा) तर्ा  प्रदेश नं. १ को कुल भनाा दर (५९.३%) नेपालकै (६०%) 
िारािारीमा रिेको छ । जसमा परुुषको कुल  भनाा दर समग्र नेपालको भन्दा प्रदेश नं. १ मा ३ प्रनतशतले 
कम रिेको छ । मविलाको कुल भनाा दर प्रदेश नं. १ र नेपालको बराबरीको अिस्थामा छ ।   

त्यसैगरी माध्यनमक तिको खदु भनाा दर तर्ा  प्रदेश नं. १ मा  ४६ प्रनतशत रिेको छ भने नपेालको ४४ प्रनतशत रिेको 
छ । मविलािरू मध्य ेनेपालको माध्यनमक तिको खदु भनाा दर भन्दा प्रदेश नं. १ को खदु भनाा दर कररब ३ प्रनतशत 

नबन्दलेु बढी रिेको छ । 

तानलका 6.2 प्रदेश नं. १ मा कुल तथा खदु भनाा दर (प्रनतशतमा), वि.सं. २०७४ 

स्थान 

आधारभतू ( १-८) माध्यनमक (९-१२) 

कुल भनाा दर खदु भनाा दर कुल भनाा दर खदु भनाा दर 

परुुष मविला जम्मा परुुष मविला जम्मा परुुष मविला जम्मा परुुष मविला जम्मा 
प्रदेश 
नं. १  

१२१.८  १२६.४  १२४.१  ९४.७  ९४.६  ९४.७  ५८.०  ६०.७  ५९.३  ४५.५  ४६.५  ४६.०  

नेपाल  ११७.९  १२२.४  १२०.१  ९३.०  ९१.७  ९२.३  ६१.३  ६०.०  ६०.६  ४४.१  ४३.७  ४३.९  

स्रोत: Ministry of Education, Science and Technology, 2017; p. 39 

शैजिक जस्थनत तर्ा  विद्यालय ति (१-१२ किा) सम्मको अिस्थालाई आधारभतू ति (१-५ किा), आधारभतू 
ति (६-८ किा), माध्यानमक ति (९-१० किा) तथा उच्च माध्यानमक ति (११-१२ किा) मा विभाजन 
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गरी कुल भनाा दर तथा खदु भनाा दरको अिस्थालाई विश् लेषर् गदाा, आधारभतू ति  (१-५ किा) तथा 
माध्यानमक  ति (९-१० किा) सम्मको जम्मा जनसंख्याको प्रदेश नं. १ को  कुल भनाा दर नेपालकै 
िारािारीमा छ भने आधारभतू ति (६-८ किा) मा प्रदेश नं. १ को जस्थनत  नेपालको भन्दा ८ प्रनतशतले 
बढी छ । उच्च माध्यानमक ति (११-१२ किा) मा प्रदेश नं. १ को कुल भनाा दर नेपालको भन्दा कररब 
३ प्रनतशतले कम छ । 

खदु भनाा दर तर्ा  प्रदेश नं. १ को अिस्थामा आधारभतू ति (१-५ किा) तथा माध्यानमक ति (११-१२ 
किा) मा समग्र नेपालको जस्थनतसाँग बराबरीको अिस्थामा रिेको पाइएको छ । आधारभतू ति (६-८ किा) 
तथा माध्यानमक ति (९-१० किा) मा भने प्रदेश नं. १ को खदु भनाा दर नेपालको खदु भनाा दर भन्दा 
कररब ५ प्रनतशतले बढी रिेको पाइएको छ । 

तानलका 6.3 प्रदेश नं. १ का विनभन् न तििरूमा कुल भनाा दर, वि.सं. २०७४ 

स्थान 
आधारभतू (१-५) आधारभतू (६-८ ) माध्यानमक (९-१०) उच्च माध्यानमक (११-१२) 

परुुष मविला जम्मा परुुष मविला जम्मा परुुष मविला जम्मा परुुष मविला जम्मा 
प्रदेश नं. १  १२८.२ १३५.७  १३१.९  ११५.५  ११७.२  ११६.४ ८०.६  ८२.१  ८१.४  ३५.४  ३९.३  ३७.३  

नेपाल  १२८.६  १३६.०  १३२.३  १०७.२  १०८.०  १०८.०  ८२.२  ७८.५  ८०.३  ४०.४  ४१.४  ४०.९  

खदु भनाा दर 

प्रदेश नं. १  ९७.५  ९७.२  ९७.३  ९१.९  ९२.०  ९२.०  ७०.४  ६९.८  ७०.१  २०.५  २३.२  २१.९  

नेपाल  ९७.४  ९७.१  ९७.२  ८८.६  ८६.३  ८७.४  ६६.७  ६५.१  ६५.९  २१.६  २२.४  २२.० 

स्रोत: Ministry of Education, Science and Technolgoy, 2017; p. 39 

6.1.4 जशिक/जशजिका सम्बन्धी  वििरर्  

नेपाल सरकार, जशिा, वििान तथा प्रविनध मन्त्रालयको सन ्२०१७ को तथ्याङ्क अनसुार प्रदेश नं. १ मा कायारत 

जशिक/जशजिकाको वििरर् तानलका ६.४ मा देखाइएको छ । नेपालमा किा १-१२ सम्मका सम्पूर्ा विद्यालयमा 
कायारत जशिक/ जशजिकाको संख्या ३ लाख २५ िजार ५ सय १९ रिेको छ भने प्रदेश नं. १ मा ५३ िजार ८ 
सय १७ जना कायारत रिेका छन ्। जसमध्य ेप्रदेश नं. १ मा सामदुावयक तर्ा  ४१ िजार ९ सय ४७ तथा संस्थागत 

विद्यालय तर्ा  ११ िजार ८ सय ६० जना रिेका छन ्। प्रदेश नं. १ मा सबै तिका विद्यालयमा कायारत जशिकिरू 

मध्ये दईु नतिाइ परुुष रिेका छन ्भन ेबााँकी एक नतिाइ मविला जशजिका रिेका छन ् (जचत्र ६.३) ।  

तानलका 6.4 प्रदेश नं. १ का सबै तिका विद्यालयिरूमा कायारत जशिक जशजिकाको संख्या, २०७४ 

स्थान 
सबै तिका विद्यालय सामदुावयक विद्यालय संस्थागत विद्यालय 

परुुष मविला जम्मा परुुष मविला जम्मा परुुष मविला जम्मा 
प्रदेश नं. १  ३५,६३८  १८,१७९  ५३,८१७  २८,८७६  १३,०७१  ४१,९४७  ६,७६२  ५,१०८  ११,८७०  

नेपाल  २,०५,४६३  १,२०,०५६ ३,२५,५१९  १,५७,९०१  ८०,६०६  २,३८,५०७  ४७,५६२  ३९,४५०  ८७,०१२  

स्रोत: MOEST, 2017; p. 39 
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जचत्र 6.3 प्रदेश नं. १ मा कायारत जशिकिरूको लैवङ्गक जस्थनत (प्रनतशतमा), २०७४ 

6.1.5 िाल विकासको जस्थनत    
संघीयता कायाान्ियनसाँगै नेपाल सरकारले पूिा िाल विकास/पूिा प्राथनमक किा (ECD/PPC) लाई समते विद्यालय 

तिमै कायम राखे बमोजजम सामदुावयक विद्यालयिरूले िनमक रूपमा ECD/PPC किािरू सञ् चालन गदै आएका  
छन ्। सामदुावयक तथा संस्थागत विद्यालयिरूले व्यिस्थापन गरेका ECD/PPC किािरूमा भनाा भई/उत्तीर्ा भई 

प्राथनमक किामा भनाा िनु पने भनन ददगो विकासको लक्ष्यमा समेत उल्लेख गररएको छ ।  प्रदेश नं. १ मा ECD/PPC 

मा १ लाख ५५ िजार ७ सय ७८ विद्याथी भनाा भई अध्ययनरत छन ्जनु नेपालमा ECD/PPC मा अध्ययनरत 

विद्याथीको कुल संख्याको १६.२६ प्रनतशत  िनु आउाँछ । त्यसैगरी नेपालमा रिेका कुल संख्या ३६ िजार ५ सय 
६८ ECD/PPC मध्य ेसंख्याको आधारमा सबैभन्दा बढी ६,९८३ िटा ECD/PPC यसै प्रदेश नं. १ मा रिेका  
छन ्। यस्ता ECD/PPC मा कायारत सियोगी जशिकिरूको वििरर् तानलका ६.५ मा देखाइएको छ । 

तानलका 6.5 प्रदेश नं. १ मा ECD/PPC मा रिेका सियोगी जशिक (facilitators) को वििरर् 

स्थान 
नलङ्ग 

जम्मा 
परुुष मविला 

प्रदेश नं. १  १,०५७  ७,९५२  ९,००९  

नेपाल  ५,८९०  ४५,६००  ५१,४९०  

स्रोत: MOEST, 2017; p. 35 

6.1.6 क्याम्पस/विश् िविद्यालय एिं नतनमा अध्ययनरत छात्र/छात्राको जस्थनत  

क्याम्पस/विश् िविद्यालय एिं नतनमा अध्ययनरत छात्र/छात्राको वििरर् तानलका ६.६ मा देखाइएको छ ।  नेपालभरर 

१५ िटा उच्च शैजिक संस्थािरू (विश् िविद्यालय) रिेकोमा प्रदेश नं. १ मा जम्मा ५ िटा उच्च शैजिक संस्थाको 
उपजस्थनत रिेको छ । समग्र नेपालमा नत्रभिुन विश् िविद्यालयको आवङ्गक/सम्बन्धन प्राप् त कुल १,१६१ 

क्याम्पसिरूमध्ये यस प्रदेश नं. १ मा १६१ िटा (१३.९%) क्याम्पसिरू रिेका छन ् । त्यसैगरी पूिााञ् चल 

विश् िविद्यालयको केजन्रय कायाालय नै यस प्रदेशमा रिेको तथा उक्त विश् िविद्यालयको आवङ्गक तथा सम्बन्धन प्राप् त 

क्याम्पसिरू मध्ये ३२ िटा यसै प्रदेशमा रिेका छन ्। यस विश् िविद्यालयमा अध्ययनरत विद्याथीिरूमध्ये २० प्रनतशत 
र नेपालभरर उच्च जशिा (विश् िविद्यालयिरूमा) अध्ययन गने कुल विद्याथीिरूको १.३ प्रनतशत मात्र विद्याथीिरू  प्रदेश 

६६.२

३३.८

०.
१०.
२०.
३०.
४०.
५०.
६०.
७०.

परुुष जशिक मविला जशजिका 

प्रनत
शत

 

जशिक/जशजिका 
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नं. १ मा पूिााञ् चल विश् िविद्यालय अन्तगात अध्ययनरत छन ् । त्यसैगरी यस प्रदेश नं. १ मा रिेका विनभन् न 

विश् िविद्यालयिरूमा ४१,३५० (कुल विद्याथी संख्याको ११.४५%) मात्र विद्याथी अध्ययनरत रिेका छन ्।   

तानलका 6.6 प्रदेश नं. १ मा रिेका क्याम्पस/विश् िविद्यालय एिं नतनमा अध्ययनरत छात्र/छात्राको जस्थनत 

ि.सं. विश् िविद्यालय 
क्याम्पस संख्या विद्याथी संख्या 

प्रदेश नं. १ नेपाल प्रदेश नं. १ नेपाल 

१  नत्रभिुन विश् िविद्यालय  १६१  १,१६१  ३३,९०८  २,८४,४५३  

२  नेपाल संस्कृत विश् िविद्यालय  १  १८  ६२  १,४७१  

३  काठमाडौं विश् िविद्यालय  १  २१  १,२३६  १६,६५८  

४  पूिााञ् चल विश् िविद्यालय  ३२  १३१  ४,६९६  २३,५३९  

५  वि.वप. कोइराला स्िास्थ्य वििान प्रनतष्ट ठान  १  १  १,४४८  १,४४८  

जम्मा १९६  १,४०७  ४१,३५०  ३,६१,०७७  

स्रोत: MOEST, 2017; pp. 50-51 

6.1.7  प्राविनधक जशिा 
नेपालको संविधानले प्राविनधक जशिाको प्रिधान तथा विकासमा प्रदेशको सशक्त भनूमकाको पररकल्पना गरेको 
छ । त्यसै कारर्ले पनन प्राविनधक जशिा यस प्रदेशको प्राथनमकतामा परेको छ । भखारमात्र नमनत २०७६ 
मजङ्ग्सर २० मोरङ जजल्लाजस्थत मनमोिन पोनलटेजक्नक इजन्स्टच्यटुलाई प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय प्राविनधक 
विश् िविद्यालयमा रूपान्तरर् गरेको छ । मोरङको उलााबारीजस्थत मदन भण्डारी स्मनृत प्रनतष्ट ठानले पनन 
पोनलटेजक्नक, ईजन्जननयररङ, कृवष, ननसंङ विषयमा अध्ययन अध्यापन गरी रिेको छ भने प्राविनधक जशिा तथा 
व्यािसावयक तानलम पररषद् (नसवटईभीटी) अन्तगातका १०३ िटा प्राविनधक मिाविद्यालयिरू सञ् चानलत  
छन ्। साथै, अन्य विश् िविद्यालयका यस प्रदेशनभत्र सञ् चानलत आवङ्गक तथा ननजी मिाविद्यालयिरू मार्ा त पनन 
प्राविनधक जशिाको अध्ययन अध्यापन भइरिेको छ । िालसम्म सञ् चानलत त्यस्ता प्राविनधक मिाविद्यालयिरूको 
को वििरर् तल तानलकामा ददइएको छ ।  

तानलका 6.7  प्रदेश नं. १ मा रिेका प्राविनधक जशिालयाको जस्थनत 

ि.सं. नाम स्िानमत्ि अध्ययन अध्यापनको िते्र 
१ मनमोिन प्राविनधक विश् िविद्यालय  प्रदेश सरकार  पोनलटेजक्नक, इजन्जननयररङ  
२ खाद्य प्रविनध क्याम्पस  नत्र.वि. खाद्य प्रविनध  
३ पूिााञ् चल विश् िविद्यालय स्कूल अर् 

साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी  

पू.वि. इजन्जननयररङ  

४ इस्टना कलेज अर् इजन्जननयररङ  पू.वि. इजन्जननयररङ  

 पूिााञ् चल विश् िविद्यालय कलेज अर् 
इन्भाईरोमेन्ट एण्ड र्रेष्ट री  

पू.वि.  बन वििान  

 पूिााञ् चल विश् िविद्यालय कलेज अर् 
एनग्रकल्चर एण्ड भेटेनरी साइन्स  

पू.वि.  कृवष तथा पशवुििान  

५ मदन भण्डारी स्मनृत प्रनतष्ट ठान  सामदुावयक  पोनलटेजक्नक, इजन्जननयररङ, 
कृवष, ननसाङ  

६ प्राविनधक जशिा तथा व्यािसावयक तानलम 
पररषद अन्तगातका संस्थािरू  

१०३ िटा 
स्कूल/मिाविद्यालयिरू 

पोनलटेजक्नक, इजन्जननयररङ, 
कृवष, ननसाङ  
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ि.सं. नाम स्िानमत्ि अध्ययन अध्यापनको िते्र 
७ कृवष तथा िन वििान विश् िविद्यालयबाट 

सम्बन्धन प्राप् त  
२ िटा कलेज  कृवष, िन 

८ पूिााञ् चल विश् िविद्यालयबाट सम्बन्धन 
प्राप् त ब्राइट नभजन ल क्याम्पस, 
विराटनगर 

पू.वि. कानून 

 

6.1.8 िैकजल्पक एिं अनौपचाररक जशिा  
नेपाल सरकार जशिा, वििान तथा प्रविनध मन्त्रालयको सन ्२०१७ को तथ्याङ्क अनसुार प्रदेश नं. १ मा रिेका 
५ िषा िा सो भन्दा मानथका कुल जनसंख्या २९ लाख ८८ िजार ७ सय ७६ मध्ये १ लाख ४३ िजार ५ 
सय १५ जनाले औपचाररक रूपमा विद्यालय/विश् िविद्यालयमा विविध कारर्िश भनाा भई अध्ययन गना सकेका 
छैनन ्। उक्त जनसंख्या मध्ये ७२ िजार ४ सय ६४ जना परुुष रिेका छन ्भने ७१ िजार ५१ जना मविला 
जनसंख्या रिेको  छ । 

त्यसैगरी प्रदेश नं. १ मा रिेको उक्त जनसंख्या देशको कुल अनौपचाररक जशिा प्राप् त गरेका मध्य े२१.५ प्रनतशत 

िनु आउाँछ ।  

 स्िास्थ्य एिं पोषर्को अिस्था  
नेपालको संविधानले स्िास्थ्यलाई मौनलक िकको रूपमा प्रस्ततु गदै आधारभतू स्िास्थ्य सेिा सम्पूर्ा नागररकलाई 
ननःशलु्क प्राप् त गने, स्िास्थ्य उपचारको बारेमा जानकारी पाउने, स्िस्थ, स्िच्छ खानेपानी तथा सरसर्ाइमा 
पिुाँच, प्रत्येक मविलालाई सरुजित माततृ्ि र प्रजनन स्िास्थ्यको िक प्रत्याभतू गरेको छ । सबै उमेर समूिका 
व्यजक्तका लानग स्िस्थ जीिन सनुनजश् चत गदै समदृ्ध जीिन प्रिद्धान गने ददगो विकासको लक्ष्य रिेको छ।  

पााँच िषा मनुनका पडु्कोपना भएका बालबानलकाको अंश ३२.६ प्रनतशत छ भने पडु्कोपनाबाट अनत प्रभावित 
बालबानलकाको अंश ९.३ प्रनतशत छ । पााँच िषा मनुनका कम तौल भएका बालबानलकाको अंश २४.४ प्रनतशत 
छ भन े अनत प्रभावित बालबानलकाको अंश ४.१ प्रनतशत छ । पााँच िषा मनुनका रक्तअल्पता भएका 
बालबानलकाको अंश ५५.२ प्रनतशत छ भन ेअनत प्रभावित बालबानलका ०.५ प्रनतशत छ । त्यस्तै संस्थागत 
सतु्केरी ६२ प्रनतशत, जशश ुमतृ्यदुर र बाल मतृ्यदुर िमशः ३१ र ३६ प्रनत िजार जीवित जन्ममा, निजात 
जशश ुमतृ्यदुर २२ प्रनत िजारमा कुल प्रजनन दर २.३ प्रनतशत छ भन ेपररिार ननयोजनका साधनको प्रयोग 
दर ४० प्रनतशत छ ।     

6.2.1 प्रजननको अिस्था 
प्रदेश नं. १ मा प्रजननको अिस्थालाई कोरा जन्म दर, पविलो बच्चा जन्मदाको मध्यक िषा (२५-४९ िषाका 
मविलािरू) तथा वकशोर अिस्थामा गभाधारर् गने मविलाको प्रनतशतको आधारमा प्रस्ततु गररएको छ । नेपाल 
जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर् २०१६ का अनसुार नेपालको कोरा जन्म दर २२ प्रनत िजार रिेको छ, 

जनु प्रदेश नं. १ को लानग तथ्याङ्क उपलब्ध नरिेको अिस्था छ । त्यसैगरी प्रदेश नं. १ मा रिेका २५-४९ 
का मविलािरू मध्ये आधाले २१.५ िषा पगु्दा पविलो बच्चा जन्माइ सकेको अिस्था रिेको छ, जनु उमेर 
नेपालमा अझ कम अथाात ्२०.४ िषा रिेको छ । त्यसैगरी १०-१९ िषाका वकशोरीिरू मध्ये कररब १६ 
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प्रनतशत वकशोरीिरू वकशोर/वकशोरी अिस्थामा नै गभाधारर्  गने गरेका  छन ् , यस वकनसमको अिस्था  
नेपालमा भने १६.७ प्रनतशत रिेको छ । 

तानलका 6.8 प्रजननको अिस्था 
सूचक प्रदेश नं. १ नेपाल 

कोरा जन्म दर  - २२ 

पविलो बच्चा जन्मदाको मध्यक उमेर (२५-४९ िषाका मविलािरूमध्ये ) २१.५ २०.४ 

वकशोरी अिस्थामा गभाधारर् गने  १५.५ १६.७ 

स्रोत : नेपाल जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर्, २०१६  

6.2.2 मातसृ्िास्थ्यको अिस्था  
मातसृ्िास्थ्यको जस्थनत विश् ि स्िास्थ्य सङ्गठनको मान्यता तथा नेपाल सरकारले प्रदान गरेको सेिा सवुिधा तथा मूल्य 

मान्यता, नीनत तथा ननदेशनको आधारमा विश् लेषर् गररएको छ । नेपाल जनसाजंख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर् २०१६ 

का अनसुार नेपालमा कररब ६ प्रनतशत गभािती मविलािरू गभािती परीिर् (ANC visits) मा विल्कुलै नजान/े सेिा 
प्राप् त नगने रिेका छन ्भन ेप्रदेश नं. १ मा यस्ता मविलािरू ४.५ प्रनतशत मात्र रिेका छन ्। प्रदेश नं. १ मा कम्तीमा 
१ पटक गभािती जााँच गराउन जाने तथा दि प्रसूनतकमीबाट गराउनेको प्रनतशत नेपालकै िारािारीमा रिेको छ । नेपाल 

सरकारले प्रिद्धान गदै आएको गभािती जााँच समय: ४, ६, ८ र ९ मविना गरी कम्तीमा ४ पटक गभािती गराउने कररब 

६३ प्रनतशत मविला प्रदेश नं. १ मा रिेका छन ्भने उक्त मान नेपालमा ५९ प्रनतशत मात्र रिेको छ । प्रदेश नं. १ 

मा कररब ९३ प्रनतशतले गभाािस्थामा शकु्ष्म पोषर्को लानग iron/folic tablet नलन ेगरेका छन ्भन ेनेपालमा कररब ९१ 

प्रनतशतले मात्र आइरन चक्की (iron/folic tablet) नलने गरेका छन ्।  

त्यसैगरी ANC जााँचका  बेला नलइन े विनभन् न प्रकारका सेिािरू नलएको अिस्थालाई  विश् लेषर् गदाा कररब ७४ 

प्रनतशतले जकुाको औषनध खाएको, ९५ प्रनतशतले रक्तचाप जााँच गराएको, ८० प्रनतशतले वपसाब जााँच गराएको तथा 
६७ प्रनतशतले रगत जााँच गराएको बताएका छन ्। मानथ उजल्लजखत ANC visit  का बेला नलइने सेिा उपयोग गने 

मविलाको प्रनतशत समग्र देशको भन्दा प्रदेश नं. १ को बढी छ । गभािती भएको बेला नलइने Neonatal tetanus 

विरुद्धको खोप नेपालका साथै प्रदेश नं. १ का ९० प्रनतशत  मविलाले नलने गरेका छन ्।   

तानलका 6.9 प्रदेश नं. १ मा मातसृ्िास्थ्य सेिा उपभोगको जस्थनत 

सूचक प्रदेश नं. १ नेपाल 

 विल्कुलै ANC  नगराउन े ४.५ ५.९ 

कम्तीमा १ पटक ANC गराउने  ९५.५ ९४.० 

दि प्रसूनतकमी बाट ANC गराउने  ८२.७ ८३.६ 

४, ६ ,८, ९ मविनािरू  सबैमा ANC गना जान े ६२.६ ५८.८ 

गभािती अिस्थामा Iron/folic नलन े ९२.८ ९०.९ 

गभािती अिस्थामा जकुाको औषनध नलने  ७३.८ ६९.२ 

गभािती अिस्थामा  
 ब्लडप्रसेर जााँच गने  

वपसाब जााँच गने 

रगत जााँच गने  

 

९४.७ 

७९.९ 

६७.२ 

 

९१.३ 

७६.१ 

६६.३ 

Neonatal Tetanus विरुद्ध सईु नलने  ९०.० ८८.७ 
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स्रोत: नेपाल जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर्, २०१६  

6.2.3 सतु्केरी गराउन ेस्थान  
विश् ि स्िास्थ्य सङ्गठन, जनसंख्या र विकास सम्बन्धी अन्तरााजष्ट रय सम्मलेन १९९४ (International Conference 

on Population and Development 1994) को कायायोजना ( Programme of Action) लगायत अन्तरााजष्ट रय स्िास्थ्य 

संस्थािरूले प्रत्येक मविलाले दि प्रसूनतकमीको िेरचाि/रेखदेखबाट आफ्नो सन्तान जन्माउन पाउन ुपने अनधकारलाई 

जोड ददाँदै आएको छ । िालका ददनमा ददगो विकास लक्ष्य- २०३० तथा नेपाल सरकारले समेत सन ्२०३० सम्ममा 
९० प्रनतशत गभािती मविलाले स्िास्थ्य संस्थामै सन्तान जन्माउने अिस्थामा नेपाललाई पयुााउने लक्ष्य नलएको छ । 

यस पररिशेमा प्रदेश नं. १ मा ६२ प्रनतशत मविलाले आफ्नो पनछल्लो सन्तान (सिेिर् िषा भन्दा ५ िषा अजघको अिनध 

सम्ममा जन्मेको) स्िास्थ्य संस्थामा जन्माएको पाइएको छ भने समग्र नेपालमा ५७.४ प्रनतशत मविलाले उक्त सेिा 
उपयोग गरेको पाइएको छ (MOH, New Era, ICF, 2016) । सोिी तथ्याङ्कको स्रोतका अनसुार प्रदेश नं. १ का कररब 

३७ प्रनतशत मविलाले सन्तान घरमै जन्माएको पाइएको छ । नेपालमा भने त्यस्ता मविलािरू ४१.४ प्रनतशत रिेका 
छन ्।  

त्यसैगरी ती मविलािरू जसले स्िास्थ्य संस्थामा गई आफ्नो सन्तान जन्माए उनीिरू मध्ये प्रदेश नं. १ मा कररब ४१ 
प्रनतशतले सरकारी िेत्रका स्िास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माएका छन ्भने नेपालमा ४३ प्रनतशतले सरकारी िेत्रको सेिा 
उपयोग गरेको अिस्था छ । प्रदेश नं. १ का मविलािरू मध्ये कररब १६ प्रनतशतले ननजी िेत्रको स्िास्थ्य संस्था 
उपयोग गरेको अिस्था छ । जनु नेपालका कुल मविलािरूमा १० प्रनतशत मात्र रिेको छ । प्रदेश नं. १ का केिी 
न्यून प्रनतशत मविलािरूले नेपाल बाविर समते गएर सतु्केरी गराएको अिस्था रिेको छ । 

तानलका 6.10 सिेिर्देजख पााँच िषा अिनधमा भएको पनछल्लो सन्तान जन्माउदा प्रसूनत गराएको स्थान 
(प्रनतशतमा) 

स्थान प्रदेश नं. १ नेपाल 

सरकारी िेत्रको स्िास्थ्य संस्था   ४०.७ ४३.१ 

ननजी िेत्रको स्िास्थ्य संस्था   १५.६ १०.२ 

गैर सरकारी िेत्रको स्िास्थ्य संस्था   २.५ ०.६ 

नेपाल बाविरको स्िास्थ्य संस्था   ३.४ ३.४ 

घरमै प्रसूनत गराउन े ३६.५ ४१.४ 

स्िास्थ्य संस्थामा सतु्केरी गराउने जम्मा  ६२.२ ५७.४ 

स्रोत: नेपाल जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर्, २०१६  

6.2.4 स्िास्थ्य संस्थामा सतु्केरी नगराउनकुो कारर्  

नेपाल जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर् २०१६ मा स्िास्थ्य संस्थामा गई िच्चा नजन्माउने मविलािरूलाई स्िास्थ्य 

संस्थामा गई सतु्केरी नगराउनकुो कारर् समेत सोनधएको नथयो । उक्त प्रनतिेदनका अनसुार प्रदेश नं. १ मा ‘आिश्यक 

नपरेकोले’ स्िास्थ्य संस्थामा गई सतु्केरी नगराएको भन् ने मविलािरूको संख्या अत्यानधक (६१%) रिेको छ । त्यसैगरी 
अस्पताल जाने िममा बाटोमै बच्चा जन्म भएको नथयो भन् ने मविलािरू प्रदेश नं. १ तथा नेपालमा समेत बराबरीको 
िारािारीमा रिेका छन ्। प्रदेश नं. १ का कररब १४ प्रनतशत मविलािरूले तेस्रो मित्त्िपूर्ा कारर्को रूपमा  संस्था 
टाढा भएको तथा यातायातको साधन नभएको बताए, जनु नेपालमा १७ प्रनतशतले उल्लेख गरेको कारर् िो । 
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तानलका 6.11 सिेिर्देजख पााँच िषा अिनधमा भएको पनछल्लो सन्तान जन्माउदा प्रसूनत गराउन स्िास्थ्य संस्था 
नजानकुा कारर् 

प्रसूनत गराउन स्िास्थ्य संस्था कारर् 
उत्तरदाताको प्रनतशत 

प्रदेश नं. १ नेपाल 

खचा बढी लाग्ने  १.९ २.० 

सवुिधा नभएकोले  १.० १.६ 

ननकै टाढा /यातायातको साधन नभएकोले  १३.८ १७.० 

सवुिधामा विश् िास नलागेर  १.६ १.२ 

मविला सेिा प्रदायक नभएकोले  ०.७ ०.८ 

िीमान/पररिार बाट सियोग नभएकोले  १.१ ३.० 

आिश्यक नपरेकोले  ६१.२ ५६.३ 

िाम्रोमा प्रचलनमा नरिेकोले  ५.७ ७.३ 

अस्पताल जाने िममा बाटोमै बच्चा भएकोले   १९.१ १८.१ 

अन्य  ३.५ ४.७ 

स्रोत : नेपाल जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर्, २०१६  

6.2.5 प्रदेश नं. १ मा रिेका स्िास्थ्य संस्थाको जस्थनत 

प्रदेश नं. १ मा ३ िटा जशिर् अस्पताल सञ् चालनमा रिेका छन ्र अरू थप पनन सञ् चालनको तयारीमा जटेुका छन ्। 

त्यसैगरी, प्रदेश नं. १ मा १८ िटा सरकारी अस्पताल रिेका छन ्। यस प्रदेशमा रिेका सबै १४ जजल्लािरूमा कम्तीमा 
१ सरकारी अस्पताल रिेको अिस्था छ । त्यसैगरी नेपालमा जम्मा १९८ िटा प्राथनमक स्िास्थ्य केन्र (Primary 

Health Care Centre) रिेकोमा यस प्रदेशमा ४० िटा रिेका छन ्। यसैगरी नेपालमा रिेको ३,८०८ िटा स्िास्थ्य 

चौकी (Health Post) मध्ये यस प्रदेशमा ६४८ िटा स्थापना भएका छन ्। 

यस प्रदेशका झापा, मोरङ तथा सनुसरी जजल्लािरूमा िमशः ३२, ३७ र १८ िटा non-public स्िास्थ्य संस्था रिेको 
तथ्याङ्कले देखाउाँदछ भन ेयस प्रदेश नं. १ मा १३६ िटा उक्त संस्थािरूको उपजस्थनत समते देजखन्छ । यस प्रदेशका 
प्राय: सबै जजल्लामा शिरी स्िास्थ्य केन्र (Urban Health Centre-UHC) तथा सामदुावयक स्िास्थ्य एकाइ 

(Community Health Unit-CHU) को समेत उपजस्थनत रिेको छ । मोरङ, तेह्रथमु, ओखलढुङ्गा तथा उदयपरु जजल्ला 
बािेक अन्य जजल्लािरूमा CHU को स्थापना भएका छन ्। 

तानलका 6.12 प्रदेश नं. १ मा रिेका स्िास्थ्य संस्थाको जस्थनत 

जजल्लािरू 

स्िास्थ्य संस्थािरू 

जम्मा# 
अस्पताल प्रा.स्िा.के. िे.पो. 

शिरी स्िास्थ्य 

केन्र 

सामदुावयक स्िास्थ्य 

एकाइ 
ननजी स्िास्थ्य 

संस्था 
ताप्लेजङु १ २ ५० २ ११ ५ ७१ 

पााँचथर  १ २ ४० १ ९ ४ ५७ 

इलाम १ ४ ४४ २ ४ ३ ५९ 

झापा १ ६ ४४ ७ २ ३२ ९३ 

मोरङ ३ ६ ६० ८ ० ३७ ११७ 

सनुसरी २ ५ ४७ ८ २ १८ ८३ 

धनकुटा १ २ ३५ ३ ६ ९ ५७ 
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जजल्लािरू 

स्िास्थ्य संस्थािरू 

जम्मा# 
अस्पताल प्रा.स्िा.के. िे.पो. 

शिरी स्िास्थ्य 

केन्र 

सामदुावयक स्िास्थ्य 

एकाइ 
ननजी स्िास्थ्य 

संस्था 
तेह्रथमु १ २ २९ १ ० १ ३४ 

संखिुासभा १ २ ३६ ८ ८ ८ ६३ 

भोजपरु  १ ३ ६० २ २ ५ ७४ 

सोलखुमु्ब ु १ २ ३२ ० २ ३ ४१ 

ओखलढुङ्गा १ १ ५४ ० ० ३ ५९ 

खोटाङ   १ २ ७३ ४ ३ २ ८५ 

उदयपरु  २ १ ४४ ६ ० ६ ५९ 

प्रदेश नं. १  १८ ४० ६४८ ५२ ४९ १३६ ९५२ 

नेपाल  १२५ १९८ ३८०८ ३७४ २९९ २०७१ ६९३४ 

स्रोत: केजन्रय तथ्याङ्क विभाग  

नोट : #यसले public and non-public दबैुको संख्या देखाउाँछ। Row total मा नपगु संख्याले अन्य स्िास्थ्य सवुिधाको संख्या बजुझन्छ ।  

तानलकामा उजल्लजखत स्िास्थ्य संस्थािरू मध्ये धरान जस्थत नब.पी. कोईराला स्िास्थ्य वििान प्रनतष्ट ठान, 
विराटनगर जस्थत कोशी अस्पताल, नोिेल मेनडकल कलेज, विराट मनेडकल कलेज तथा नबताामोड जस्थत नब 
एण्ड सी मेनडकल कलेज यस प्रदेशमा विशषेि स्िास्थ्य सेिा प्रदान गने प्रमखु संस्थािरू िनु ्। खासगरी नब.पी. 
कोईराला स्िास्थ्य वििान प्रनतष्ट ठान, विराटनगर जस्थत कोशी अस्पताल र नोिेल मेनडकल कलेजमा विनभन् न 
मेनडकल विधाका विशेष उपचार सेिािरू उपलब्ध छन ्।  

 मविला 
लैवङ्गक समानता तथा मविला सशजक्तकरर् मानि अनधकार तथा ददगो विकासको एक मित्त्िपूर्ा पि िो । 
संविधानले मविलाको आनथाक, सामाजजक विकास र सशजक्तकरर् मौनलक िकको रूपमा प्रत्याभतू गदै 
समानपुानतक समािेशी र सिभानगताको नसद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको ननमाार्का लानग लैवङ्गक 
विभेदको अन्त्य गरी आनथाक समानता, समवृद्ध र सामाजजक न्याय सनुनजश् चत गने संकल्प गरेको छ । तसथा 
यस खण्डमा मविला जशिा, मविला िम, मविला विंसा, मविलाको आनथाक, सामाजजक तथा राजनीनतक िेत्रमा 
सिभानगता लगायत लैवङ्गक समानतासाँग सम्बजन्धत विनभन् न सूचकिरूको वििरर् प्रस्ततु गररएको छ । समग्रमा 
यस प्रदेशमा लैवङ्गक विकास सूचकाङ्क ०.९२५ छ भने लैवङ्गक सशजक्तकरर् सूचकाङ्क ०.५७ र लैवङ्गक 
असमानता न्यूनीकरर् सूचकाङ्क ०.३८ रिेको छ । 

6.3.1 मविलाको शैजिक अिस्था र पिुाँच  

यस प्रदेशमा मविलाको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ५२.२ प्रनतशत (२३ लाख ६८ िजार ४ सय ०७) रिेको छ 
भने लैवङ्गक अनपुात ९१.५ रिेको छ  । प्रदेश नं. १ मा मविलाको शैजिक अिस्था नेपालको औसतभन्दा केिी राम्रो 
देजखन्छ तर अझैपनन ३४.१ प्रनतशत मविलािरू ननरिर रिेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपालमा औसत ५७.४ 
प्रनतशत मविला सािर रिेकोमा यस प्रदेशमा ६३.९ प्रनतशत सािर रिेका छन ् भने मविला र परुुष नबचको सािरता 
दरमा १५.४ प्रनतशत नबन्दकुो र्रक रिेको छ । 
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तानलका 6.13 मविला सािरता दर (%) 
नलङ्ग प्रदेश नं. १ नेपाल 

मविला  ६३.९ ५७.४ 

परुुष  ७९.३ ७५.१ 

जम्मा  ७१.२ ६५.९ 

स्रोत: राजष्ट रय जनगर्ना २०६८, केजन्रय तथ्याङ्क विभाग   

अझ गविररएर िेदाा  १५-४९ िषाका ६.३ प्रनतशत मविलाले प्राथनमक ति उत्तीर्ा गरेका छन ्भने १२.४ प्रनतशतले 

माध्यनमक ति पार गरेका छन ्। त्यसैगरी १४.६ प्रनतशतले उच्चजशिा अध्ययन गरेका छन ्भने २५.६ प्रनतशत 

मविलाले कुनै जशिा पाएका छैनन ्। जजल्लागत रूपमा पााँच िषा र सो भन्दा मानथका मविलाको शैजिक अिस्था विश् लेषर् 

गदाा सोलखुमु्ब ुर ओखलढुङ्गामा सबभन्दा बढी ४१.२ प्रनतशत ननरिर रिेका छन ्भने इलाममा सबभन्दा कम २५.५ 
प्रनतशत ननरिर रिेका छन ्। अन्य छिटा जजल्लािरूमा मविला ननरिरता दर प्रदेशको औसत भन्दा कम छ । 

तानलका 6.14 पााँच िषा र मानथका ननरिर मविलाको प्रनतशत 

जजल्ला प्रनतशत 

ताप्लेजङु  ३३.१ 

पााँचथर  ३१.० 

इलाम  २५.५ 

झापा  २९.६ 

मोरङ  ३४.८ 

सनुसरी  ३७.४ 

धनकुटा  ३०.५ 

तेह्रथमु  ३०.८ 

संखिुासभा  ३४.९ 

भोजपरु  ३६.१ 

सोलखुमु्ब ु ४१.२ 

ओखलढुङ्गा  ४१.२ 

खोटाङ  ३५.५ 

उदयपरु  ३५.९ 

जम्मा प्रदेश नं. १  ३४.१ 

स्रोत: Central Bureau of Statistics, 2012, Nepal Population and Housing Census 2011, pp 228-229 

काम गने उमेर समूिका मविलाको शैजिक अिस्था विश् लेषर् गदाा नेपाल िमशजक्त सिेिर् २०१७/१८ अनसुार 

लगभग ८ लाख ५७ िजार मविला िालसम्म विद्यालय गएको देजखाँदैन भन ेिाल विद्यालय गइरिेका मविलािरूको 
संख्या २ लाख २० िजार िारािारीमा रिेको छ । विगतमा कुन ैसमय विद्यालय गएकािरूको संख्या भने ८ लाख 
८० िजारको िारािारी छ । उमेर समूि अनसुार िेदाा िालसम्म विद्यालय नगएका मविलामा १५-२४ िषाका मविलािरू 

जम्मा कररब २४,००० देजखन्छन ्भन ेस्िाभाविक रूपले ६४ िषाभन्दा मानथका मविला सबभन्दा बढी रिेका छन ्। 



107 

तानलका 6.15 काम गने उमेरका मविलािरूको विद्यालय जान ेसंख्या (School Attendance): िजारमा 

विद्यालय जानेको जस्थनत 
उमेर समूि 

जम्मा 
१५-२४ िषा २५-६४ िषा ६५ िषा र मानथ 

िालसम्म विद्यालय नगएका  २४  ६५३  १८०  ८५७  

िाल विद्यालयमा रिेका  २०३  १७  ०  २२०  

विगतमा विद्यालय गएका  २७५  ५९८  ७  ८८०  

स्रोत: NLFS, 2017/18 

6.3.2 स्िास्थ्य अिस्था र प्रजनन स्िास्थ्य 

यस प्रदेशको कुल प्रजनन दर २.३ प्रनत मविला रिेको छ जनु नेपालको कुल प्रजनन दरसाँग बराबर देजखन्छ (MoH, 

New Era and ICF, 2016)। पररिार ननयोजनका साधनको (सबै वकनसमका साधन) प्रयोग दर यस प्रदेशमा ५५.१ 

प्रनतशत रिेको छ भन ेनेपालको िकमा ५२.६ प्रनतशत रिेको छ जसमध्य ेयस प्रदेशमा आधनुनक साधनको प्रयोग गने 

मविला ४० प्रनतशत रिेका छन ्भने नेपालमा ४३ प्रनतशत रिेका छन ्(MICS, 2014) । त्यस्तै पररिार ननयोजनका 
साधन पूरा नभएको माग (Unmet need) यस  प्रदेशको िकमा २४.९ प्रनतशत रिेको छ भने नेपालको िकमा २३.७ 

प्रनतशत रिेको छ (MICS, 2014) । सोिी तथ्याङ्क अनसुार ३२.५ प्रनतशत वििावित मविलाका िीमान घरभन्दा बाविर 

रिेको देजखएको छ ।   

तानलका 6.16 पररिार ननयोजनका साधनको प्रयोग गनेको संख्या (२०७३/७४) 
प्रकार प्रदेश नं. १ नेपाल 

स्थायी साधन (मविला र परुुष दिैु)  ५,९८९ ३०,२३३ 

कन्डम  २६,७९९ २,२१,३११ 

वपल्स  २३,०९४ १,४२,७२६ 

नडपो  ४५,७५२ २,७९,२०९ 

आईयूडी  ३,९९८ ३४,०२८ 

इम्प्लान्ट  १७,७४६ ९५,६०५ 

जम्मा  १,२३,३७८ ८,०३,११२ 

 स्रोत: स्िास्थ्य सेिा विभाग, व्यिस्थापन मिाशाखा, टेकु, काठमाडौं (उल्लेख: केजन्रय तथ्याङ्क विभाग, २०७५)   

स्िास्थ्य सेिा विभागका अनसुार आ.ि. २०७३/७४ मा प्रदेश नं. १ मा मात्र जम्मा १ लाख २३ िजार ३ 
सय ७८ मविलाले विनभन् न वकनसमका पररिार ननयोजनका साधनिरूको प्रयोग गरेको देजखएको छ जसमध्य े
२६ िजार ७ सय ९९ मविलाका िीमानले कन्डम प्रयोग गने गरेको देजखएको छ । आईयूडीको सबभन्दा 
कम प्रयोग भएको छ भने सबभन्दा बढी मविलाले नडपो प्रयोग गरेको अिस्था छ । स्थायी साधन (मविला र 
परुुष दिैु) प्रयोग गनेिरू पनन जम्मा ५,९८९ जना मात्र देजखन्छन ्।    

6.3.3 मविलाको रोजगारीको जस्थनत र पिुाँच  

नेपाल जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर् २०१६ का अनसुार यस प्रदेशमा १५-४९ उमेरका ५९.१ प्रनतशत  
मविलािरू रोजगार देजखन्छन ्जसमा ७२.५ प्रनतशत मविलाले कृवषमा रोजगार पाएका छ भने २.५ प्रनतशतले 
शारीररक िम लाग्ने अदि पेशा अपनाएका छन ्। केिल ४.२ प्रनतशत  मविलामात्र शारीररक िम लाग्न े
दि पेशामा रिेका छन ्भन े५.३ प्रनतशत प्रजनन उमेरका मविला पेशागत/प्राविनधक/व्यिस्थापकीय पेशामा 
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आबद्ध छन ्। त्यसैगरी २.८ प्रनतशत मविला प्रशासननक पेशामा रिेका छन ्भने १२.४ प्रनतशत मविला नबिी 
तथा सेिा िेत्रमा संलग्न छन ्। नेपाल िमशजक्त सिेिर् २०१७/१८ का अनसुार यस प्रदेशमा कररब ४४ 
लाख २ िजार मविला रोजगारीमा छन ्भन े६० िजार बेरोजगार देजखन्छन ्। िमशजक्त बाविर रिेको मविला 
जनसंख्या भन ेठूलो देजखन्छ । 

तानलका 6.17 तानलका प्रदेश नं. १ मा मविला रोजगारीको अिस्था (िजारमा) 
प्रकार शिर गाउाँ जम्मा 

१५ िषा र मानथको जनसंख्या  ११९७  ७६०  १९५७  

िमशजक्त ३४१  १६१  ५०२  

रोजगार  २९४  १४८  ४४२  

बेरोजगार  ४७  १३  ६०  

िमशजक्त बाविर  ८५६  ५९९  १४५६  

दर (प्रनतशत) 

बेरोजगार दर  १३.९  ७.८  ११.९  

रोजगार दर/जनसंख्याको अनपुात  २४.५  १९.५  २२.६  

िमशजक्तमा सिभागी दर  २८.५  २१.२  २५.६  

स्रोत: NLFS, 2017/18 

सोिी सिेिर्का अनसुार यस प्रदेशमा मविला बेरोजगार दर ११.९ प्रनतशत छ भने मविलाको िमशजक्तमा सिभागी िनु े

दर २५.६ प्रनतशत मात्र रिेको छ । जनसंख्याको अनपुातमा रोजगार दर चाविाँ २२.६ प्रनतशत रिेको छ तर यी सबै 

सूचकिरूमा ग्रामीर् िेत्रका मविला केिी पछाडी रिेको देजखन्छ । उमेर समूिको आधारमा विश् लेषर् गदाा सबैभन्दा 
बढी ३५-३९ उमेर समूिका मविला रोजगारीमा रिेका छन ्भने २०-२४ िषाका मविलािरू बढी बेरोजगार रिेका  
छन ्।   

तानलका 6.18 प्रदेश नं. १ मा उमेर समूि अनसुार मविला रोजगारीको अिस्था (िजारमा) 
उमेर समूि रोजगार बेरोजगार िमशजक्त बाविर जम्मा 

प्रदेश नं. १ (१५+) ४४२  ६०  १४५६  १९५७  

१५-१९  २९  ११  २००  २३९  

२०-२४  ५३  १६  १९४  २६३  

२५-२९  ५८  १५  १४९  २०२  

३०-३४  ६२  ७  १२१  १९०  

३५-३९  ६४  ३  १०७  १७५  

४०-४४  ४८  २  ८७  १३७  

४५-४९  ४८  २  १३८  १८९  

५०-५४  ३०  २  १०३  १३६  

५५-५९  २२  १  १००  १२३  

६०-६४  १६  - ८२  ९८  

६५ र मानथ  ११  - १७५  १८६  

स्रोत: NLFS, 2017/18 
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अझैपनन िमशजक्त बाविर रिेको मविलाको संख्या अनधक छ । रोजगारीमा रिेका मविलािरूको तीन गरु्ाभन्दा बढी 
मविला अझै िमशजक्त बाविर रिेका छन ्। ५९ िषामानथका मविला बढु्यौलीको कारर् िमशजक्त बाविर िनु ुस्िाभाविक 

भएतापनन काम गने उमेरका मविलाको ठूलो विस्सा िमशजक्त बाविर रिन ुप्रदेशको लानग भन ेराम्रो संकेत िोइन । 

तानलका 6.19 शैजिक जस्थनत अनसुार मविला रोजगारीको अिस्था (िजारमा) 
जशिा रोजगार बेरोजगार िमशजक्त बाविर जम्मा 

समग्र प्रदेश नं. १  ४४२  ६०  १४५६  १९५७  

ननरिर  १५७  ८  ६४४  ८०९  

बाल जशिा  १  ०  १  २  

सािर (अनौपचाररक) १४  ०  ४६  ६१  

आधारभतूभन्दा कम  ७४  ११  २८१  ३६७  

आधारभतू  ३३  २  ७६  ११०  

माध्यानमक भन्दा कम  १०३  २०  ३२३  ४४५  

माध्यनमक  ४०  १४  ६५  ११९  

माध्यानमकभन्दा मानथ  १९  ४  २०  ४४  

स्रोत: NLFS, 2017/18 

काम गने उमेर समूिका मविलाको ठूलो विस्सा शिर केजन्रत रिेको छ  जसले गदाा ग्रामीर् िेत्रमा िम शजक्तको अभाि 

िनु जाने तथा आनथाक रूपले परननभार जनसंख्याको अनपुातमा िृवद्ध िनु ेदेजखन्छ । समग्र नपेालमा  काम गने उमेरका 
मविलामध्य े६३.६ प्रनतशत शिरमा बसोबास गदाछन ्भने यस प्रदेशको िकमा काम गने उमेरका मविलामध्ये ६१.२ 

प्रनतशत शिरी िेत्रमा बसोबास गदाछन ्।   

जचत्र 6.4 शिर तथा गाउाँमा काम गने उमेरका मविलाको वितरर् (प्रनतशतमा) 

स्रोत: NLFS, 2017/18 

 

उमेर तथा िेत्रको आधारमा िेदाा सबभन्दा धेरै २५-३९ िषाका मविला शिरमा रोजगारमा रिेका छन ्भने गाउाँमा जम्मा 
६३ िजार देजखन्छन ्। समग्र प्रदेशमा ६० िषा र मानथका २७ िजार मविला रोजगारीमा रिेका छन ्। त्यस्तै १५-२४ 

िषाका ८२,००० रोजगार मविलामध्ये ५५ िजार शिरमा र २७ िजार गाउाँमा रिेका छन ्।       

६१.२ ६३.६

३८.८ ३६.४

०.

२०.

४०.

६०.

८०.

१००.

१२०.

प्रदेश १ नेपाल 

प्रनत
शत

 

गाउाँ 
शिर 
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तानलका 6.20 उमेर तथा बसोबास िते्रको आधारमा मविला रोजगारीको अिस्था (िजारमा) 
उमेर समूि शिर गाउाँ प्रदेश नं. १ 

१५-२४  ५५  २७  ८२  

२५-३९  १२२  ६३  १८५  

४०-५९  ९८  ५०  १४८  

६० र मानथ  १८  ९  २७  

जम्मा  २९४  १४८  ४४२  

स्रोत: NLFS, 2017/18 

6.3.4 िैदेजशक रोजगारीमा मविला 
विगत केिी िषादेजख मविलािरू खाडी लगायतका देशिरूमा रोजगारीमा जाने प्रचलन बढेर गएको छ । यस प्रदेशबाट 

पनन िैदेजशक रोजगारीमा जाने मविलाको संख्या उल्लेखनीय रिेको छ जनु कुरा विनभन् न आनथाक िषामा िैदेजशक 

रोजगारीका लानग िम स्िीकृनत नलन ेमविलाको संख्याले बताउाँदछ । सन ्२०१६-१७ मा यस प्रदेशबाट संस्थागत र 

व्यजक्तगत दिैु गरेर जम्मा ६,४८२ मविलाले िैदेजशक रोजगारीका लानग िम स्िीकृनत नलएको देजखन्छ । यो संख्या 
समग्र नेपालबाट िम स्िीकृनत नलन ेमविलाको ३४ प्रनतशत िो । संस्थागत अथाात ्मेनपािर कम्पनीिरू मार्ा त िम 

स्िीकृनत नलने मविलािरू व्यजक्तगत रूपले िम स्िीकृनत नलने भन्दा तलुनात्मक रूपले धेरै रिेका छन ्। जम्मा १४ 

प्रनतशत मविलाले मात्र व्यजक्तगत रूपले िम स्िीकृनत नलएको देजखन्छ । 

तानलका 6.21 सन ्२०१६/१७ मा िैदेजशक रोजगारीका लानग िम स्िीकृनत नलने मविलाको सङ्ग्ख्या 

जजल्ला 
िम स्िीकृनत नलने 

(व्यजक्तगत ननिेदक बािेक) 
व्यजक्तगत रूपमा िम स्िीकृनत नलने जम्मा 

मोरङ  ८०७  १८९  ९९६  

खोटाङ  २८७  ४३  ३३०  

झापा  १,४५०  २६४  १,७१४  

सनुसरी  ५०६  १२२  ६२८  

संखिुासभा  १८३  ३४  २१७  

धनकुटा  २३६  २८  २६४  

इलाम  ६६२  ५२  ७१४  

उदयपरु  ३७४  ४९  ४२३  

भोजपरु  २९०  ३६  ३२६  

पााँचथर  ३३४  ४५  ३७९  

ओखलढुङ्गा  १९१  ३०  २२१  

ताप्लेजङु  १३७  १४  १५१  

तेह्रथमु  १०७  १६  १२३  

सोलखुमु्ब ु ३१३  ४२  ३५६  

प्रदेश नं. १ ५,८७७ (३५.३%) ९६४ (२७.८%) ६,८४२ (३४%) 

नेपाल  १६,६४३ (१००%) ३,४६२ (१००%) २०,१०५ (१००%) 

स्रोत: Labour Migration for Employment: A Status Report 2015/2016-2016/2017, pp. 71-73 & 78-79; Ministry of labour and Employment, 2018 
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यसै तथ्याङ्कलाई जजल्लागत रूपमा विश् लेषर् गदाा सबभन्दा बढी झापा जजल्लाबाट (१७१४ जना) र तेह्रथमुबाट  

सबभन्दा कम (१२३ जना) मविला ले िम स्िीकृनत नलएको अिस्था छ । यस प्रदेशबाट व्यजक्तगत रूपले स्िीकृनत 

नलनेिरू नेपालको तलुनामा २७.८ प्रनतशत रिेका छन ्भने संस्थागत रूपले नलनेिरू ३५.३ प्रनतशत रिेका छन ्। िम 

स्िीकृनत नलने सबै मविला िैदेजशक रोजगारीमा जान्छन ्न ैभन् ने ननजश् चत नभएतापनन यो तथ्याङ्कले िैदेजशक रोजगारीमा 
यस प्रदेशको मविला उपजस्थनतलाई जचत्रर् चाविाँ गदाछ । 

6.3.5 बसाइाँसराइ  
िमशजक्त सिेिर् २०१७/१८ का अनसुार प्रदेश नं. १ मा मविलाको बसाइाँसराइ दर ४९.५ प्रनतशत रिेको छ जसको 
अथा कररब कुल जनसंख्याको आधा मविलािरू आरू् जन्मेको ठाउाँभन्दा र्रक ठाउाँमा बसोबास गरररिेका छन ्। यो 
तथ्याङ्कले प्रदेशनभत्र एक ठाउाँबाट अको ठाउाँमा िनु ेबसाइाँसराइलाई समते समेट्दछ भन ेविगत १० िषामा प्रदेशबाविर 

बसाइाँ सने १५-४९ िषाका मविलािरू २०.४ प्रनतशत रिेका छन ्जसमध्ये ८४.४ प्रनतशत नेपालनभत्र, ६.८ प्रनतशत 

भारत र ८.६ प्रनतशत अन्य देशमा बसाइाँ  सरेका छन ्। 

6.3.6 भेदभाि, छुिाछूत तथा मविला विरुद्ध विंसा 
समग्र नेपालमै मविला विंसा एक प्रमखु चनुौतीको रूपमा अगाडी आएको छ । मविला विंसा विरुद्धको चेतनामा 
तलुनात्मक रूपले विगतमा भन्दा सधुार भएको भएतापनन बलात्कार, दम्पती विंसा, घरेल ु विंसा लगायतका 
घटनािमिरू घवटरिेका छन ्। प्रदेश नं. १ जातीय, धानमाक, सांस्कृनतक तथा आनथाक विसाबले पनन विविधतायकु्त 

भएकोले मविला विंसाको सन्दभामा त्यनतकै संिेदनशील देजखन्छ । उदािरर्को लानग, नेपाल जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य 

सिेिर् २०१६ अनसुार यस प्रदेशमा दम्पती विंसा २२ प्रनतशत रिेको देजखन्छ (MoH, New Era and ICF, 2016 

p.343) । त्यसैगरी प्रजनन उमेरका मविलािरूलाई िेदाा १८.९ प्रनतशत मविलाले १५ िषाको उमेरदेजख कुन ैन कुन ै

वकनसमको शारीररक विंसाको जशकार भएको पाइन्छ जनु समग्र नेपालको िकमा २१.८ प्रनतशत रिेको छ ।  

तानलका 6.22 शारीररक विंसा  भोगेका १५-४९ िषाका मविला (प्रनतशत) 

विंसा प्रदेश नं. १ नेपाल 

१५ िषाको उमेरदेजख िालसम्ममा कुन ै न कुनै समयमा 
शारीररक विंसा  भोगेको  

१८.९  २१.८  

पनछल्लो १२ मविनामा शारीररक विंसा  भोगेको  
प्रायजसो  
कविलेकािीीँ  
प्रायजसो िा कविलेकािीीँ 

 

१.७  

५.४  

७.० 

 

१.३  

७.८  

९.१  

स्रोत: नेपाल जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर्, २०१६ 

यस प्रदेशमा मविला विरुद्धको विंसाको एक मित्त्िपूर्ा अंशको रूपमा रिेको यौननक विंसा  भोगेका मविलािरू ६.३ 

प्रनतशत रिेका छन ्भन ेसिेिर् नमनत भन्दा ठीक एक िषा अजघको अिनधमा यौननक विंसा  भोगेका मविलािरू २.६ 

प्रनतशत रिेका देजखन्छन ्। यी दिैु प्रनतशत समग्र नेपालको भन्दा थोरै कम िो । 
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तानलका 6.23 यौननक विंसा  भोगेका १५-४९ िषाका मविला (प्रनतशत) 
 प्रदेश नं. १ नेपाल 

िालसम्म कुनै न कुन ैसमयमा यौननक विंसा भोगेको  ६.३ ६.९ 

पनछल्लो १२ मविनामा यौननक विंसा भोगेको २.६ ३.३ 

स्रोत: नेपाल जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर्, २०१६ 

जनुसकैु अिस्थामा पनन मविलािरू विंसाको जशकार िनु सक्न ेसम्भािना रिन्छ । अझ गभािती अिस्थामा मविलामानथ 

िनुे विंसाले त मविलाको जीिनलाई गम्भीर असर पादाछ । गभािती अिस्थामा िनु े विंसाको सिालमा यस प्रदेशको 
अिस्था नेपालको भन्दा तलुनात्मक रूपले अनल राम्रो देजखएता पनन जचत्तबझु्दो भने छैन वकनभने गभािती अिस्थामा विंसा  

भोगेका मविला प्रदेश नं. १ मा ४.२ प्रनतशत रिेका छन ्भने नेपालको िकमा ५.८ प्रनतशत देजखन्छन ्। अकोतर्ा , 
प्रजनन उमेर समूिका २७.५ प्रनतशत मविलाले िीमानद्वारा िीमतीमानथ िनु ेकुटवपटलाई स्िाभाविक रूपमा नलएको 
देजखन्छ जनु मविला सचेतनाको दृवष्टकोर्बाट सन्तोषजनक िोइन । यस वकनसमको बझुाइले परम्परादेजख चली आएका 
मविलाविरुद्धको रूवढिाद (stereotyping) लाई थप संस्थागत गना मद्दत पगु्नकुा साथै मविलामानथ िनु ेदम्पती विंसालाई 

बढािा ददन्छ । 

तानलका 6.24 दम्पती विंसा भोग्ने मविला र विंसाका प्रकार (प्रनतशत) 

विंसा को प्रकार प्रदेश नं. १ नेपाल 

भािनात्मक विंसा   ९.४  १२.३  

शारीररक विंसा   १९.०  २२.८  

यौननक विंसा   ६.३  ७.०  

शारीररक र यौननक विंसा   ४.९  ५.६  

शारीररक, यौननक र भािनात्मक विंसा   ३.५  ३.९  

शारीररक िा यौननक विंसा   २०.४  २४.३  

शारीररक, यौननक िा भािनात्मक विंसा   २१.६  २६.३  

स्रोत: नेपाल जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर्, २०१६,  p. 355 

दम्पती विंसा कै प्रकारलाई िेदाा शारीररक विंसा पीनडत मविलाको संख्या अनधक रिेको छ भने एकभन्दा बढी प्रकारका 
विंसाको जशकार िनुे मविला अझ बढी छन ्। यो तथ्याङ्क समग्र नेपालको तलुनामा थोरै सधुारात्मक देजखएता पनन 

सन्तोषजनक भने िोइन । भािनात्मक विंसा भोगेका ९.४ प्रनतशत मविलािरूपनन र्रक-र्रक स्िरूपका विंसा  

भोगेको अिस्था छ जसमा अनधकांशलाई पयााप्त खाना नददन ेतथा नबरामी पदाा िेरचाि नगने गरेको पाइन्छ । छोरा 
नजन्माएको कारर् विंसा भोग्ने न ै२.९ प्रनतशत रिेका छन ्भने पररिार ननयोजनको साधन प्रयोग गरे बापत समेत १.५ 
प्रनतशत मविलाले भािनात्मक विंसाको जशकार िनु ुपरेको छ । 
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तानलका 6.25 भािनात्मक विंसाका स्िरूपिरू र पीनडत मविला (प्रनतशत) 

विंसा का स्िरूप प्रदेश नं. १ नेपाल 

पयााप्त खाना नददने  ६.९ ६.७  

नबरामी पदाा िेरचाि नगने  ६.२ ८.३  

गभापतनको लानग दबाब ददने  १.१ १.२  

पारपाचकेुको डर देखाउन े ४.८ ५.७  

पारपाचकेु गना दबाब ददने  ४.३ ५.०  

छोरा नजन्माएको आरोप  २.९  ३.६  

पररिार ननयोजनको साधन प्रयोग गरे बापत  १.५  १.१  

स्रोत: नेपाल जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर्, २०१६; p. 361 

विंसा पीनडत मविलािरूले आरू्मानथ िनु ेविंसा रोक्नका लानग कुनै सियोग खोजे िा खोजेनन ्भन् ने कुराले उनीिरू कनत 

सचेत छन ्भन् ने संकेत गछा । यस प्रदेशको िकमा लगभग एक नतिाइ विंसा पीनडत मविलाले आरू्मानथ िनु े विंसा 
रोक्नका लानग अरूसाँग सियोग माग्न े गरेको देजखन्छ तर आरू्मानथको विंसा  चपुचाप सिने मविला अत्यनधक 

(५८.४%) देजखनलेु मविला विंसाको गाम्भीयातालाई प्रस्ट पाछा ।   

जचत्र 6.5 विंसा  रोक्नका लानग सियोग माग्न ेमविला (प्रनतशत) 

 

स्रोत: नेपाल जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर्, २०१६; p. 362 

अझैपनन यस प्रदेशमा परम्पराका नाममा विनभन् न वकनसमका रूवढिादी अभ्यासिरू (जस्तै बोक्सी, दाइजो, छुिाछूत, 

सामदुावयक बविष्टकरर्) कायम रिेका र त्यस्ता अभ्यासिरूलाई जरैदेजख उन्मूलन गना नसवकएको अिस्था छ । साथै 

अन्तरसमदुाय सद्भािका लानग ठोस पिल नभएकोले जातीय, धानमाक, भावषक, लैवङ्गक आदद आधारमा अपमानजनक 

व्यििार गने गररएको भेवटन्छ ।  

  

३१.९ २२.२

९.७
११.५

५८.४ ६६.४

०.

२०.

४०.

६०.

८०.

१००.

१२०.

प्रदेश १ नेपाल

प्रनत
शत

 

सियोग पनन नमागेको र 
कसैलाई नसनुाएको 

सियोग नमागेको तर 
सनुाएको 

सियोग मागेको 
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तानलका 6.26 मविनािारीको समयमा विभेद अनभुि गरेका १५-४९ उमेर समूिका मविला (प्रनतशत) 

विभेदको वकनसम प्रदेश नं. १ नेपाल 

छाउपडी  ०.१ २.९ 

गोठमा बसेको  ०.१ २.७ 

र्रक खाना ददएको  ५.८ २.८ 

विद्यालय/काम छोडेको  ३.७ २.३ 

स्रोत: MICS, 2014 

मविनािारी भएका मविलामानथ िनुे छुिाछूत अझै पनन समस्याकै रूपमा रिेको अिस्था छ । सामाजजक चेतनाको अभाि 

तथा परम्परागत मूल्य मान्यताको कारर् मविनािारी भएका मविलालाई अलग राख्न,े छोइनछटो बाने, र्रक खानकुेरा 
ददने आदद अभ्यास विद्यमान देजखन्छन ्।  

6.3.7 सम्पजत्त, सेिा र सवुिधा मानथको पिुाँच र ननयन्त्रर्  

सम्पजत्त, सेिा र सवुिधामा िनुे पिुाँच तथा ननयन्त्रर्ले मविला सशजक्तकरर्को अिस्थालाई उजागर गदाछ । यी पििरूमा 
मविलाको पिुाँच तथा ननयन्त्रर् सनुनजश् चत गना सके प्रदेशले ददगो तथा समतामूलक विकासको बाटो समात्न सक्छ । 

त्यनत मात्र िोइन यसले प्रदेशको समािशेी विकास प्रनतको प्रनतबद्धता समते उजागर गदाछ । जस्तै, घरमानथको १५-

४९ िषाका मविलाको स्िानमत्ि िेदाा जम्मा ९.३ प्रनतशत मविलाको मात्र एकल स्िानमत्ि छ भने ८८.८ प्रनतशत 

मविलाको घरमानथको कुनै वकनसमको स्िानमत्ि छैन । तैपनन घरमानथको मविलाको स्िानमत्िको अिस्था समग्र 

नेपालको भन्दा अनलक राम्रो देजखन्छ । 

तानलका 6.27 घरमानथको स्िानमत्ि भएका  १५-४९ उमेर समूिका मविला (प्रनतशत) 

स्िानमत्िको प्रकार प्रदेश नं. १ नेपाल 

एक्लै  ९.३  ६.७  

संयकु्त  १.१  ०.६  

एक्लै र संयकु्त  ०.८  ०.४  

स्िानमत्ि नभएको  ८८.८  ९२.२  

स्रोत: नेपाल जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर्, २०१६ 

त्यसैगरी जग्गामानथ मविलाको स्िानमत्िको कुरा गदाा ८६.२ प्रनतशत मविलाको कुनैपनन वकनसमको स्िानमत्ि देजखन् न 

भने जम्मा १२ प्रनतशतको मात्र एकल स्िानमत्ि देजखन्छ । जग्गामानथ संयकु्त स्िानमत्ि भएका मविला त अनत न्यून 

०.५ प्रनतशत छन ्तर पनन समग्र नेपालको अिस्थाभन्दा थोरै राम्रो देजखन्छ । 

तानलका 6.28 जग्गामानथको स्िानमत्ि भएका मविला (१५-४९) (प्रनतशत) 

स्िानमत्िको प्रकार प्रदेश नं. १ नेपाल 

एक्लै  १२.९ १०.० 

संयकु्त  ०.५ ०.९ 

एक्लै र संयकु्त  ०.३ ०.४ 

स्िानमत्ि नभएको  ८६.२ ८८.७ 

स्रोत: नेपाल जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर्, २०१६ 
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मविलासाँग सम्बजन्धत केिी घरायसी सवुिधािरूको उपलब्धताको सन्दभामा पनन समग्र नेपालको भन्दा प्रदेशको अिस्था 
थोरै राम्रो देजखन्छ तथापी सन्तोषजनक भन ेछैन । उदािरर्को लानग जम्मा ७५.९ प्रनतशत मविलासाँग मात्र खाना 
पकाउने ठोस इन्धन उपलब्ध छ । त्यसैगरी  आधा घण्टाको दूरीमा वपउने पानीको स्रोत उपलब्ध भएका मविलािरू 

केिल ३.३ प्रनतशत छन ्भने २१.५ प्रनतशत मविला शौचालय नबविन छन ्तर पनन तथ्याङ्क नेपालको औसतभन्दा राम्रो 
देजखन्छ ।  

तानलका 6.29 मविला (१५-४९) साँग सम्बजन्धत केिी घरायसी सवुिधािरूको उपलब्धता (प्रनतशत) 

सवुिधा प्रदेश नं. १ नेपाल 

खाना पकाउन ेठोस इन्धन  ७५.९ ७४.४ 

शदु्ध वपउन ेपानीको िोतिरू (३० नमनेट िा बढीको दूरीमा)  ३.३ ४.५ 

शौचालय नभएको  २१.५ २६.३ 

स्रोत: MICS, 2014 

मविला विकासका लानग अको मित्त्िपूर्ा पाटो भनेको मविलािरूको सूचना तथा सञ् चारमा पिुाँच पनन िो । यो सिालमा 
पनन यो प्रदेशको सूचकाङ्क नेपालको औसतभन्दा थोरै राम्रो देजखएता पनन अझैपनन धेरै मविला सूचना तथा सञ् चारको 
पिुाँचबाट बाविर रिेको अिस्था छ । तथ्यगतरूपमा िेनुा पदाा अखबार, रेनडयो र वटभी तीन िटैमा पिुाँच राख् न ेमविला 
जम्मा १२.३ प्रनतशत देजखन्छन ्भन ेअखबार पढ्ने १९ प्रनतशत, रेनडयो सनु् ने ५०.५ प्रनतशत र वट.भी. िेने ६१.६ 

प्रनतशत छन ्। अखबार पढ्ने कुरा सािरतासाँग जोनडएको िनुाले यसमा मविला उपजस्थनत न्यून देजखन गएको िो । 

तानलका 6.30 प्रमखु सञ् चार माध्यमसाँग पिुाँच राख् ने १५-४९ उमेरका मविला २०१४ (प्रनतशत) 

कम्तीमा िप् ताको एक पटक सञ् चार 

माध्यममा पिुाँच 
प्रदेश नं. १ नेपाल 

अखबार पढेको  १९.० १८.६ 

रेनडयो सनुेको  ५०.५ ४१.३ 

वटभी िेरेको  ६१.६ ५६.९ 

तीन िटै मानथ पिुाँच  १२.३ ११.१ 

स्रोत: MICS, 2014 

त्यसैगरी मोबाइल र्ोन, इन्टरनेट तथा कम्प्यटुरको प्रयोग गने मविलाको अिस्था नपेालको औसतभन्दा  राम्र ै 

देजखन्छ । लगभग ७५ प्रनतशत मविलासाँग मोबाइल र्ोन छ भने २३.४ प्रनतशत मविलाले कम्प्यटुर प्रयोग गरेका  
छन ्। इन्टरनेटको प्रयोग गने मविला पनन लगभग कम्प्यटुर प्रयोग गने जजत्तकै (२२.७%) छन ्। यसको अथा कम्प्यटुर 

प्रयोग गने मविलाले इन्टरनेट पनन प्रयोग गने सम्भािना देजखन्छ ।    

तानलका 6.31 अन्य सञ् चार माध्यमसाँग पिुाँच राख्न े१५-४९ उमेरका मविला २०१४ (प्रनतशत) 

वििरर् प्रदेश नं. १ नेपाल 

मोबाइल र्ोन भएको  ७३.९ ६३.० 

कम्प्यटुर प्रयोग गरेको (गत १२ मविनामा)  २३.४ २१.७ 

इन्टरनेट प्रयोग गरेको (गत १२ मविनामा) २२.७ १९.६ 

स्रोत: MICS, 2014 
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मोबाइल मानथको पिुाँचले सञ् चार मानथको पिुाँचलाई सनुनजश् चत गछा भने बैंक खाताको पिुाँच मविला सशजक्तकरर्को 
एउटा राम्रो सूचक िनुसक्छ । सन ्२०१६ मा गररएको जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर्को अनसुार यस प्रदेशमा 
४३ प्रनतशत मविलाको बैंक खाता देजखन्छ जनु समग्र नेपालको भन्दा २.५ प्रनतशतले बढी छ । त्यसैगरी मोबाइल 

बोक्न े७३.१ प्रनतशत मविलामध्ये ९.५ प्रनतशतले सो मोबाइल आनथाक कारोबारका लानग पनन प्रयोग गने गरेका  
छन ्।    

तानलका 6.32 बैंक खाता र मोबाईल भएका १५-४९ िषाका मविला (प्रनतशत) 

वििरर् प्रदेश नं. १ नेपाल 

बैंक खाता प्रयोग गने  ४३.० ४०.५ 

मोबाइल र्ोन भएका   ७३.१ ७२.६ 

आनथाक कारोिारका लानग मोबाइल प्रयोग गने  ९.५ ९.० 

स्रोत: DHS, 2016 

समािशेी र न्यायपूर्ा विकासका लानग मविलािरूको ननर्ाय प्रवियामा सविय सिभानगता िनु ुअननिाया िो ।  ननर्ाय 

प्रवियामा िनुे सिभानगता मविला सशजक्तकरर्को मखु्य आधार भएकोले यो विषयमा प्रदेश बढी संिेदनशील िनुपुने 

देजखन्छ । अझ खासगरी घरायसी मानमलामा मविलाको ननर्ाय िमताले उनीिरू आफ्नै घर-पररिारनभत्र कनत स्िायत्त 

छन ्भन् न ेकुरा देजखन्छ । जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर् २०१६ को तथ्याङ्क िेदाा घरायसी ननर्ाय प्रवियामा समग्र 

नेपालका भन्दा यस प्रदेशका मविलािरू केिी अगाडी देजखन्छन ्। ६७.८ प्रनतशतले आफ्नो स्िास्थ्य सम्बन्धी, ५९.६ 
प्रनतशतले मखु्य घरायसी खररद सम्बन्धी र ६८.१ प्रनतशत ले आफ्नो पररिार तथा नातागोतासाँग भेटघाट सम्बन्धी 
ननर्ायमा सिभानगता जनाएको देजखन्छ भने यी तीन िटै मानमलासाँग सम्बजन्धत ननर्ाय प्रवियामा ४७.० प्रनतशत मविला 
संलग्न छन ्भने १७.९ प्रनतशत मविला चाविाँ सिभागी भएका देजखन् नन ्।  

तानलका 6.33 घरायसी ननर्ाय प्रवियामा मविला सिभानगता (प्रनतशत) 

ननर्ायका प्रकार प्रदेश नं. १ नेपाल 

१) आफ्नो स्िास्थ्य सम्बन्धी  ६७.८ ५७.७ 

२) मखु्य घरायसी खररद सम्बन्धी  ५९.६ ५३.० 

३) आफ्नो पररिार तथा नातागोतासाँग भेटघाट सम्बन्धी  ६८.१ ५५.६ 

मानथका तीन िटैमा गने   ४७.० ३७.७ 

मानथका तीन िटैमा नगने  १७.९ २७.५ 

छोराछोरीको जशिा सम्बन्धी  ७०.७ ६२.३ 

पेिा सम्बन्धी ७७.२ ७६.४ 

स्रोत: नेपाल जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर्, २०१६ 

उजल्लजखत सिेिर्कै तथ्याङ्कलाई िेदाा ७०.७ प्रनतशत मविलाले आफ्ना छोराछोरीको जशिासम्बन्धी ननर्ाय प्रवियामा 
सिभानगता जनाएको देजखन्छ भन े ७७.२ प्रनतशत मविला आफ्नो पेिासम्बन्धी ननर्ायमा संलग्न देजखन्छन ् । 

िीमानसाँगको यौनसम्बन्ध सम्बन्धी ननर्ायको सिालमा आरू्लाई इच्छा नभएको अिस्थामा ९२.८ प्रनतशत मविलाले 

िीमानसाँग यौन सम्पका  अस्िीकार गने गरेको पाइन्छ भने ८६.१ प्रनतशत मविलाले िीमानलाई कन्डम प्रयोग गना 
आग्रि गने गरेको देजखन्छ ।  
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तानलका 6.34 यौन सम्बन्धका लानग िीमानसाँग समझदारी कायम गने िमता (प्रनतशत) 

समझदारी कायम गने िमता प्रदेश नं. १ नेपाल 

िीमानसाँगको यौन सम्पका  अस्िीकार गना सक्ने  ९२.८ ९०.० 

िीमानलाई कन्डम प्रयोग गना आग्रि गना सक्ने  ८६.१ ८०.० 

स्रोत: नेपाल जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर्, २०१६ 

6.3.8 सामदुावयक र राजनीनतक वियाकलापमा मविला सिभानगता र प्रनतनननधत्ि 

नेपालले सन ्२०३० सम्ममा स्थानीय तिमा मविलाको प्रनतनननधत्ि ४२ प्रनतशत परु् याउन ेलक्ष्य राखेको छ । गत 

स्थानीय ननिााचनको पररर्ामलाई िेने िो भन ेयस प्रदेशमा कम्तीमा २३१४ मविला िडा सदस्यको रूपमा ननिााजचत 

भएका छन ्जसमा ११५७ जना दनलत मविला रिेका छन ्। यो संख्या स्थानीय तिमा मविलाका लानग छुिाइएको कोटा 
अन्तगातको िो । कोटा बािेक पनन ६४ जना मविला बडा प्रमखु र २६४ मविला बडा सदस्यका रूपमा ननिााजचत भएका 
छन ्। त्यसरी िेदाा यस  प्रदेशमा स्थानीय तिमा जम्मा २,५४० मविला प्रनतनननधत्ि भएको देजखन्छ । 

जचत्र 6.6 प्रत्यि ननिााचनद्वारा प्रदेश सभामा मनोनयन दताा गने तथा ननिााजचत उम्मेदिार 
     

 

स्रोत: प्रदेश सभा ननिााचन २०७४, ननिााचन पररर्ाम पसु्तक  

प्रदेश सभाको लानग भएको प्रत्यि ननिााचनमा उम्मदेिारी  ददने मविलाको तथ्याङ्क िेदाा अिस्था उत्सािजनक  

देजखाँदैन । जम्मा ५६ नसटको लानग भएको ननिााचनमा उम्मदेिारी  कायम रिेका मविलाको संख्या जम्मा २७ छ भने 
परुुषको ४४३ छ । यस मध्ये जम्मा २ जना मविला ननिााजचत भएका छन ्। यसको मतलब राजनीनतक दलिरूमा 
मविला उम्मेदिार उठाउने उत्सािको कमी देजखन्छ । 

  

०
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१००
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२००
२५०
३००
३५०
४००
४५०

मनोनयन दताा गने ननिााजचत 
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तानलका 6.35 प्रदेश सभा ननिााचनमा मनोनयन दताा गने उम्मेदिार 

जजल्ला 
अजन्तम उम्मेदिारको संख्या 

जम्मा ननिााचन िते्र 
मविला परुुष 

इलाम  २ ३१ ४ 

उदयपरु  २ २७ ४ 

ओखलढुङ्गा १ १२ २ 

खोटाङ  ० ९ २ 

झापा  ४ ८० १० 

ताप्लेजङु  २ १३ २ 

तेह्रथमु  १ १६ २ 

धनकुटा  ० १३ २ 

पााँचथर  ० १६ २ 

भोजपरु  ० १३ २ 

मोरङ  ८ १०० १२ 

संखिुासभा  १ १५ २ 

सनुसरी  ४ ८९ ८ 

सोलखुमु्ब ु २ ९ २ 

जम्मा  २७ ४५९ ५६ 

स्रोत: प्रदेश सभा ननिााचन २०७४, ननिााचन पररर्ाम पसु्तक 

त्यसैगरी प्रदेश सभामा मविला प्रनतनननधत्ि िेदाा सो सभामा रिेको जम्मा संख्या ९३ मध्य ेविनभन् न राजनीनतक दलिरू 

मार्ा त प्रत्यि ननिााचनबाट २ जना र समानपुानतकबाट ३० जना गरी जम्मा ३२ जना मविला प्रदेश सभा सदस्य 

िनुिुनु्छ । समानपुानतक ननिााचनको पररर्ामलाई अलग्याएर िेने िो भने मविला प्रनतनननधत्ि दयनीय देजखन्छ । 

कानूनत: बाध्यकारी व्यिस्थाले मात्र राजनीनतक िेत्रमा मविला संलग्नता बढेको कुरा नकाना सवकन् न ।   

जचत्र 6.7 प्रदेश सभामा लैवङ्गक सिभानगता 

 

स्रोत: प्रदेश सभा ननिााचन २०७४, ननिााचन पररर्ाम पसु्तक 

मविला 
परुुष 
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संघीय संसद अन्तगातको प्रनतनननधसभामा यो प्रदेशबाट प्रत्यि तर्ा  मविला प्रनतनननधत्ि जम्मा २ छ भन ेिाल नेपालको 
राष्ट रपनत समेत यिी प्रदेशको मविला िनुिुनु्छ । संघीय प्रनतनननधसभामा नसङ्गो प्रदेशबाट दईु जनामात्र ननिााजचत िनु ु

सन्तोषजनक िोइन ।   

स्थानीय ननिााचनको िकमा पनन ननिााजचत मविला उम्मेदिारिरूको जम्मा संख्या िेदाा सन्तोषजनक देजखए पनन तिगत 

आधारमा िेदाा प्रमखु कायाकारी पदिरूमा मविला प्रनतनननधत्ि ननकै कम छ । प्रदेश नं. १ अन्तगातका ६०४३ 

पदिरूमध्य े२४८९ (४१%) पदमा मविला ननिााजचत भएका देजखन्छन ्। सबै जजल्लािरूमा ननिााजचत मविलािरूको 
विस्सा िेदाा ४०-४१ प्रनतशत कै िारािारीमा आउाँछ । ननिााजचत अनधकांश मविलािरू उप-प्रमखु/उपाध्यि र 

आरजित मविला सदस्य रिेका छन ्। त्यसैले, मविला सिभानगताको प्रत्याभनूत आरिर्कै कारर्ले मात्र भएको 
भन् न सवकन्छ । 

तानलका 6.36 स्थानीय ननिााचन २०७४ मा ननिााजचत उम्मेदिारिरूको लैवङ्गक अिस्था 
जजल्ला मविला परुुष जम्मा 

इलाम  १७४ २५१ ४२५ 

उदयपरु  १६४ २२७ ३९१ 

ओखलढुङ्गा १६१ २३० ३९१ 

खोटाङ  १६९ २४६ ४१५ 

झापा  २८२ ४०२ ६८४ 

ताप्लेजङु  १३० १९१ ३२१ 

तेह्रथमु  ९३ १३४ २२७ 

धनकुटा  १३१ १८२ ३१३ 

पााँचथर  १३२ १८४ ३१६ 

भोजपरु  १७५ २४७ ४२२ 

मोरङ  ३४२ ४८७ ८२९ 

संखिुासभा  १६३ २३३ ३९६ 

सनुसरी  २६४ ३८० ६४४ 

सोलखुमु्ब ु १०९ १६० २६९ 

प्रदेश नं. १ जम्मा  २४८९ ३५५४ ६०४३ 

स्रोत: स्थानीय ति ननिााचन, २०७४, ननिााचन पररर्ाम पसु्तक  

स्थानीय तिमा ननिााजचत मविलाको दलगत प्रनतनननधत्ि िेदाा पनन प्रमखु कायाकारी पदिरूमा राजनीनतक दलिरूले 

मविला उम्मदेिारलाई प्राथनमकता नददएको देजखन्छ वकनभने नगरपानलका/उप-मिानगरपानलका/मिानगरपानलका 
प्रमखुमा एकजना पनन मविला ननिााजचत भएका छैनन ्भने गाउाँपानलका अध्यिमा जम्मा १ जना ननिााजचत भएका छन ्। 

त्यसैगरी िडा अध्यिमा जम्मा ११ जना मविला ननिााजचत भएका छन ्।  
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तानलका 6.37 दलगत रूपमा ननिााजचत मविला उम्मेदिार 

दल प्रमखु उपप्रमखु अध्यि उपाध्यि 
िडा 

अध्यि 
सदस्य 

मविला 
सदस्य 

दनलत 

मविला 
सदस्य 

जम्मा 

ने.का.  - ९  - २८  १  १५  ३७१  ३७२  ७९६  

ने.क.पा. (एमाले) - ७  १  ४५  १०  २५  ६३४  ६२३  १,३४५  

ने.क.पा. 
(माओिादी) 

- १  - ४  - २  ९२  ९०  १८९  

रा.प्र.पा. - - - १  - - ६  ७  १४  

संघीय 

समाजिादी  
- - - - - २  २९  २८  ५९  

म.ज.र्ो. 
(लोकताजन्त्रक) 

- १  - ३  - - २०  २१  ४५  

स.लो.रा.मन्च  - - - - - - १  १  २  

रा.ज.म.ु पाटी  - - - - - १  १  १  ३  

नयााँशजक्त पाटी  - - - - - - २  २  ४  

स्ितन्त्र  - - - - - - २  २  ४  

जम्मा  - १८  १  ८१  ११  ४५  १,१५८  १,१४७  २,४६१  

नोट : िाल ने.क.पा. एमाले र ने.क.पा. माओिादी पाटी एकीकरर् भई ने.क.पा. भएको छ ।  

स्रोत: स्थानीय ति ननिााचन, २०७४, ननिााचन पररर्ाम पसु्तक 

यस बािेक यस प्रदेश अन्तगात स्थानीय ननिााचनको िममा मनोनयन दताा नभएका १५ पदमध्ये मविला सदस्य र दनलत 

मविला सदस्यको पदिरू अनधकांश छन ्। दनलत मविला सदस्यको पदमा मनोनयन खाली िनुकुो कारर् या त त्यो 
िडामा दनलत बस्ती नथएन या भएर पनन राजनीनतक दलले दनलत मविला उम्मेदिार पाएनन ्। यसरी मनोनयन दताा 
निनुे पदिरूमध्ये झापाको केचनाकिल गाउाँपानलका िडा नं. ४ बािेक सबै विमाली िा पिाडी जजल्लाका गाउाँ िा 
नगरपानलकाका िडािरू छन ्। 

तानलका 6.38 स्थानीय ननिााचन २०७४ मा मनोनयन पत्र दताा नभएका पद 
ि.स. जजल्ला स्थानीय ति पद िडा नं. 

१ ताप्लेजङु  र्क्ताङलङु गाउाँपानलका  दनलत मविला सदस्य  ७  

२ ताप्लेजङु नमक्िाखोला गाउाँपानलका  दनलत मविला सदस्य  ५  

३ झापा  कचनकिल गाउाँपानलका  दनलत मविला सदस्य  ४  

४ संखिुासभा  भोटखोला गाउाँपानलका  दनलत मविला सदस्य  १  

५ संखिुासभा मकाल ुगाउाँपानलका  दनलत मविला सदस्य  १  

६ संखिुासभा मादी नगरपानलका  दनलत मविला सदस्य  २  

७ संखिुासभा मादी नगरपानलका  दनलत मविला सदस्य  ८  

८ भोजपरु  ितिुागढी गाउाँपानलका  दनलत मविला सदस्य  ३  

९ धनकुटा  धनकुटा नगरपानलका  दनलत मविला सदस्य  ८  

१० सोलखुमु्ब ु नेचासल्यान गाउाँपानलका  दनलत मविला सदस्य  ६  

११ सोलखुमु्ब ु नेचासल्यान गाउाँपानलका  मविला सदस्य  ६  
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ि.स. जजल्ला स्थानीय ति पद िडा नं. 

१२ सोलखुमु्ब ु नेचासल्यान गाउाँपानलका  िडा अध्यि  ६  

१३ सोलखुमु्ब ु नेचासल्यान गाउाँपानलका  सदस्य  ६  

१४ सोलखुमु्ब ु मिाकुलङु्ग गाउाँपानलका  दनलत मविला सदस्य  ५  

१५ सोलखुमु्ब ु सोतांग गाउाँपानलका  दनलत मविला सदस्य  २  

स्रोत: स्थानीय ति ननिााचन, २०७४, ननिााचन पररर्ाम पसु्तक, पषृ्ठ १७  

6.3.9 सामदुावयक कायामा मविला सिभानगता  
सामदुावयक कायामा मविला संलग्नतालाई बझु्न विनभन् न वकनसमका सिकारीिरूमा भएको मविला सिभानगतालाई आधार 

नलइएको छ । आ.ब. २०७३/७४ मा प्रदेश नं. १ का जम्मा ५१४४ सिकारी संस्थािरूका ३७ िजार ६ सय ५२ 

सञ् चालक मध्ये १३ िजार ३ सय ८६ (३५.६%) सञ् चालक मविला छन ् भने जम्मा सदस्य (१० लाख ४३ िजार 
६४) को ५३ प्रनतशत सदस्य मविला छन ्।  यसले सिकारीमार्ा त सामदुावयक कायामा मविलािरूको उपजस्थनत राम्रो 
देजखन्छ ।  जजल्लागत रूपमा िेदाा झापा र मोरङका सबभन्दा धेरै मविलािरू सामदुावयक कायामा संलग्न भएका 
देजखन्छन ्भने संखिुासभा र भोजपरुमा एकदम थोरै देजखन्छन ्।   

तानलका 6.39 प्रदेश नं. १ अन्तगातका सिकारी संस्था र नतनमा संलग्न मविलाको वििरर् (आ.ब. 

२०७३/७४) 

जजल्ला 
सिकारी संस्था 

संख्या 
मविला सञ् चालक जम्मा सञ् चालक मविला सदस्य जम्मा सदस्य 

ताप्लेजङु  १७५  ६१२  १,८२३  १२,५४१  २६,२९३  

पााँचथर  २३५  २४९  १,५०२  १७,०३१  ३३,६८०  

इलाम  ५३५  १,७५७  ४,९३८  ३४,४६५  ८२,१८३  

झापा  ८९१  २,३७१  ५,८६०  २,२३,१९५  ३,७९,१०५  

संखिुासभा  १४५  २११  १,१६५  १,१५३  ४,६३८  

तेह्रथमु  २०१  ३७६  १,६५७  ६,२८१  १५,२४१  

भोजपरु  १७३  २२८  १,३२९  १,३५६  ५,२०९  

धनकुटा  ३०२  ३८९  २,४०५  ५,३९१  १९,१९९  

सनुसरी  ६६९  २,४८९  ५,८१६  ८०,८८४  १,३८,९३५  

मोरङ  १,०९१  ३,१४४  ७,६९३  १,५७,२७२  २,८०,५८२  

सोलखुमु्ब ु ९२  २००  ४२०  ३,११०  ५,५२६  

खोटाङ  १७३  २७८  ८००  ६,७९१  १४,०५४  

उदयपरु  ३०७  ८३४  १,६८२  १३,४१८  २७,०८६  

ओखलढुङ्गा  १५५  २४८  ५६२  ४,७०७  ११,३३३  

जम्मा प्रदेश नं. १  ५,१४४  १३,३८६  ३७,६५२  ५,५५,०५४  १०,४३,०६४  

स्रोत: सिकारी संस्था तथ्याङ्क २०७३/७४, सिकारी विभागको िेबसाइट  

नोट: मानथको तथ्याङ्कमा सबै वकनसमका सिकारीिरू समािेश गररएको छ ।
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6.3.10 विकासमा मविला सिभानगता र विकासको प्रनतर्लबाट लाभाजन्ित 

राज्य संयन्त्रको एउटा मित्त्िपूर्ा पाटो ननजामती सेिामा मविला सिभानगताको अिस्था बझु्न ननजामती सेिा प्रिेशमा िनु े

मविला सिभानगता त्यनतकै मित्त्िपूर्ा िनु्छ । गत आनथाक िषामा यस प्रदेशबाट ननजामती सेिाका विनभन् न पदिरूको 
लानग आिदेन ददने मविलािरूको संख्या जजल्लागत रूपमा िेदाा मोरङबाट सबभन्दा बढी (९,३७८ जना) छ भन े

ताप्लेजङुबाट सबभन्दा कम (१,५०६ जना) छ । अझ ध्यान ददनपुने कुरा के छ भने आिेदन ददनिेरूमा १४ िटै 

जजल्लाबाट परुुषको भन्दा मविलाको संख्या बढी छ ।   

तानलका 6.40 आ.ि. २०७४/७५ मा ननजामती सेिा प्रिेशका लानग दरखास्त ददन ेमविला 
जजल्ला मविला परुुष जम्मा 

मोरङ  ९,३७८  ६,२७०  १५,६४८  

सनुसरी  ७,५२५  ५,९४१  १३,४६६  

झापा  ८,१९०  ४,३७७  १२,५६७   

खोटाङ  ४,८४७  ३,२९१  ८,१३८  

उदयपरु  ४,५२२  ३,०३०  ७,५५२  

इलाम  ४,६९१  २,२४६  ६,९३७  

धनकुटा  ३,४१५  १,७३५  ५,१५०  

भोजपरु  ३,११६  १,७५९  ४,८७५  

ओखलढुङ्गा ३,३४९  १,४८७  ४,८३६  

संखिुासभा  २,५७७  १,८८०  ४,४५७  

पााँचथर  २,६५५  १,३७०  ४,०२५  

सोलखुमु्ब ु १,७५६  ८११  २,५६७  

ताप्लेजङु  १,५०६  १,००१  २,५०७  

तेह्रथमु  १,५९२  ८५६  २,४४८  

प्रदेश नं. १  ५९,११९  ३६,०५४  ९५,१७३ (१७%) 

नेपाल  २,९६,७०४  २,७१,१४९  ५,६७,८५३ (१००%) 

स्रोत: ५९औीँ िावषाक प्रनतिेदन २०७४/७५, पषृ्ट ठ: ३७-३८, लोकसेिा आयोग  

त्यसैगरी गत आनथाक िषामा ननजामती सेिामा नसर्ाररस भएका मविलािरूको संख्या िेदाा प्रदेश नं. १ बाट जम्मा ४११ 

जना मात्र नसर्ाररस भएको देजखन्छ जनु समग्र नेपालबाट नसर्ाररस गररएका जम्मा मविलािरूको १६.७ प्रनतशत  

िनु्छ । नसर्ाररस िनुमेा जजल्लागत रूपमा मोरङबाट सबभन्दा धेरै (७८ जना) र सोलखुमु्बबुाट सबभन्दा कम (८ जना) 
छन ्। लैवङ्गक विसाबले िेदाा समग्र प्रदेशबाट नसर्ाररस िनुमेा मविला ३४.६ प्रनतशत बााँकी परुुष छन ्। अको ध्यान 

ददनपुने कुरा के िो भने आिदेन ददनमेा मविलाको संख्या बढी भएतापनन नसर्ाररस िनुमेा चाविाँ परुुषको संख्या बढी  
छ । 

तानलका 6.41 आ.ि. २०७४/७५ मा ननजामती सेिामा नसर्ाररस मविलाको जजल्लागत अिस्था 
जजल्ला मविला परुुष जम्मा 

मोरङ  ७८  १०४  १८२  

खोटाङ  ५३  ११६  १६९  

झापा  ५२  ८३  १३५  

सनुसरी  ३७ ९५  १३२  
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जजल्ला मविला परुुष जम्मा 
संखिुासभा  २४  ७०  ९४  

धनकुटा  ३२  ५२  ८४  

इलाम  २९  ५२  ८१  

उदयपरु  २१  ५४  ७५  

भोजपरु  १५  ५१  ६६  

पााँचथर  १७  २९  ४६  

ओखलढुङ्गा  २२  २४  ४६  

ताप्लेजङु  ११  २१  ३२  

तेह्रथमु  १२  १५  २७  

सोलखुमु्ब ु ८  १२  २०  

प्रदेश नं. १  ४११ (१६.७%)  ७७८  १,१८९ (१५.४%) 

नेपाल  २,४६५ (१००%)  ५,२५३  ७,७१८ (१००%) 

स्रोत: ५९औीँ िावषाक प्रनतिेदन २०७४/७५, पषृ्ठ: ६१-६२, लोकसेिा आयोग  

6.3.11 मविला घरमलुी रिेको अिस्था 
मविला सशजक्तकरर्को एउटा मित्त्िपूर्ा सूचकको रूपमा मविला घरमलुी रिेको अिस्थालाई नलन सवकन्छ । मविला 
घरमलुीको संख्यामा िृवद्ध िनुे सकारात्मक र नकारात्मक कारर् दिैु िनु्छन ्तथावप सरसरती िेदाा मविला घरमलुीको 
संख्या बढ्नलेु घरायसी ननर्ाय प्रवियामा मविलाको सिभानगतामा सधुार आएको मान्न सवकन्छ । २०६८ सालको 
जनगर्नाको अनसुार यस प्रदेशमा मविला घरमलुीको संख्या २६.६ प्रनतशत रिेको देजखन्छ । जजल्लागत रूपमा िेदाा 
धनकुटामा सबभन्दा बढी २९.३ प्रनतशत र इलाममा सबभन्दा कम १९.७ प्रनतशत देजखन्छ । 

तानलका 6.42 जजल्लागत रूपमा मविला घरमलुी रिेको अिस्था 

जजल्ला 
मविला घरमलुी िनु ेघरपररिारको 

संख्या 
प्रनतशत (जजल्लाका जम्मा 

घरपररिारको संख्याको आधारमा) 
ताप्लेजङु  ७,२९८ २७.५ 

पााँचथर  ११,३४१ २७.५ 

इलाम  १२,७२५ १९.७ 

झापा  ४९,७०९ २६.९ 

मोरङ  ५४,३०३ २५.४ 

सनुसरी  ४२,२५९ २६.० 

धनकुटा  ११,०१६ २९.३ 

तेह्रथमु  ६,२५९ २८.३ 

संखिुासभा  ९,५०० २७.४ 

भोजपरु  १०,७९६ २७.४ 

सोलखुमु्ब ु ५,४३९ २२.९ 

ओखलढुङ्गा  ९,२२९ २८.४ 

खोटाङ  ११,३७१ २६.७ 

उदयपरु  १९,२७२ २९.० 

जम्मा  २,६०,५१७ २६.६ 

स्रोत: CBS, 2012, Nepal Population and Housing Census 2011, pp 113-114 
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जनसंख्याको सामाजजक पि विश् लेषर् गदाा प्रदेश नं. १ मा बसोबास गने जातजानतिरूको बारेमा चचाा गररएको 
छ (एकाइ ३ मा िेनुा िोस)्। आददिासी/जनजानत, दनलत तथा अन्य पछाडी पाररएका समदुायको जस्थनत प्रस्ट्याउन े
तथ्याङ्क यवकन िनु गाह्रो छ । तथावप, राजनीनतक वियाकलापमा आददिासी/जनजानत, दनलत तथा अन्य पछाडी 
पाररएका समदुायको सिभानगतालाई िेना प्रदेश सभामा ननिााजचतिरूको जानतगत वििरर् मित्त्िपूर्ा िनुसक्छ । गत 

प्रदेश सभा ननिााचनमा समानपुानतक ननिााचन प्रर्ालीमार्ा त विनभन् न ६ िटा राजनीनतक दलिरूबाट १९ जना जनजानत, 

१० जना खस/आया, २ जना थारू, ३ जना दनलत, २ जना मधेसी र १ जना मजुस्लम ननिााजचत भएको देजखन्छ । 

तानलका 6.43 समानपुानतक ननिााचन प्रर्ालीमार्ा त प्रदेश सभामा ननिााजचतिरूको जानतगत वििरर् 

दल आददिासी/जनजानत खस/आया थारू दनलत मधेसी मजुस्लम 

नेकपा एमाले  ७ ४ १ १ १ १ 

नेपाली कांग्रसे  ६ ४ १ १   

नेकपा माओबादी  ३ १  १   

संघीय समाजबादी र्ोरम  १ १     

राजष्ट रय प्रजातन्त्र पाटी  १      

संघीय लोकताजन्त्रक राजष्ट रय 

मञ् च  

१      

जम्मा  १९ १० २ ३ २ १ 

नोट : िाल ने.क.पा. एमाले र ने.क.पा. माओिादी पाटी एकीकरर् भई ने.क.पा. भएको छ । 

स्रोत: प्रदेशसभा ननिााचन २०७४, ननिााचन पररर्ाम पसु्तक पषृ्ठ (५९-६०)  

त्यसैगरी यस प्रदेशबाट संघीय, प्रादेजशक र स्थानीय गरी तीन ैतिका सरकारमा भएको जात/जानत अनसुारको प्रनतनननधत्ि 

िेदाा समग्रमा दनलत (पिाडी र मधेसी दिैु) र मजुस्लमको उपजस्थनत न्यून देजखन्छ । अझ मधेसी दनलतको उपजस्थनत त 

शून्य नै छ ।  

तानलका 6.44 तीनै तिको सरकारमा जात/जानत अनसुारको प्रनतनननधत्ि 

जात/जानत 
प्रनतनननधसभा 

प्रत्यि 

स्थानीय तिका 
प्रमखु 

प्रदेश सभा 
प्रत्यि 

प्रदेश सभा 
समानपुानतक 

जम्मा 

खस/आया  १२ ४१ २३ १० ८६ 

पिाडी जनजानत ११ ७६ २५ १८ १३० 

तराई जनजानत  २ ९ ३ ३ १७ 

मधेसी  ३ ८ ४ २ १७ 

पिाडी दनलत  - - - ३ ३ 

मधेसी दनलत  - - - - - 

मजुस्लम  - ३ १ १ ५ 

जम्मा  २८ १३७ ५६ ३७ २५८ 

स्रोत: प्रदेश सभा ननिााचन २०७४, ननिााचन पररर्ाम पसु्तक; स्थानीय ति ननिााचन, २०७४, ननिााचन पररर्ाम पसु्तक; प्रनतनननधसभा सदस्य 

ननिााचन २०७४, पविलो िनेु ननिााजचत िनेु र समानपुानतक ननिााचन प्रर्ालीको ननिााचन पररर्ाम पसु्तक  

  



125 

 बालबानलकाको अिस्था  
प्रदेशनभत्रका बालबानलकाको अिस्थाको कुरा गदाा थपैु्र पििरूलाई ख्याल गनुापने िनु्छ । नेपालका बालबानलका मध्य े

१६ प्रनतशत भन्दा बढी बालबानलकािरू यो प्रदेशमा बसोबास गरेको देजखन्छ । यो संख्या आर्ैँ पनन ७ प्रदेशिरूको 
औसतभन्दा बढी िो । त्यसैले यो खण्डमा बाल अनधकार तथा बालबानलकाको बिआुयानमक विकाससाँग प्रत्यि सरोकार 

राख्न ेबाल वििाि, बालिम, उपेिामा परेका तथा अनभभािकनबविन बालबानलका, बाल संरिर् प्रर्ाली र द्वन्दपीनडत 

बालबानलकाको बारेमा उल्लेख गररएको छ ।  

तानलका 6.45 जम्मा बालबानलकाको अनपुातमा जजल्लागत रूपमा बालबानलकाको संख्या 

जजल्ला 
जम्मा बालक बानलका 

संख्या प्रनतशत संख्या प्रनतशत संख्या प्रनतशत 

ताप्लेजङु  १७,४९८ ३.१ ८,६७८ ३.० ८,८२२ ३.१ 

पााँचथर  २६,३८१ ४.६ १३,१७७ ४.५ १३,२०४ ४.७ 

इलाम  ३५,१२५ ६.१ १७,८३२ ६.१ १७,२९३ ६.१ 

झापा  ९४,७२० १६.५ ४७,९३७ १६.५ ४६,७८३ १६.५ 

मोरङ  १,१५,९२६ २०.२ ५९,१२२ २०.४ ५६,८०२ २०.० 

सनुसरी  ९५,७८४ १६.७ ४९,०३१ १६.९ ४६,७५३ १६.५ 

धनकुटा  १९,९२४ ३.५ ९,९८३ ३.४ ९,९४१ ३.५ 

तेह्रथमु  १२,८९४ २.२ ६,४०३ २.२ ६,४९१ २.३ 

संखिुासभा  २०,९६४ ३.७ १०,४०५ ३.६ १०,५५९ ३.७ 

भोजपरु  २३,९०० ४.२ ११,९४७ ४.१ ११,९५३ ४.२ 

सोलखुमु्ब ु १३,९८४ २.४ ७,०९७ २.४ ६,८८७ २.४ 

ओखलढुङ्गा  २१,०६३ ३.७ १०,३९१ ३.६ १०,६७२ ३.८ 

खोटाङ  २९,४७१ ५.१ १४,८४३ ५.१ १४,६२८ ५.२ 

उदयपरु  ४५,८७० ८.० २३,२८४ ८.० २२,५८६ ८.० 

प्रदेश नं. १  ५,७३,५०४ १०० २,९०,१३० १०० २,८३,३७४ १०० 

नेपाल  ३४,७५,४२४  १७,६४,६३०  १७,१०,७९४  

प्रदेश नं. १ को 
अंश (प्रनतशत) 

१६.५  १६.४  १६.६  

स्रोत: Population Monograph Vol. II, 2014, p. 347 

प्रदेश भरका बालबानलकािरूको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर िेदाा यो प्रदेश अन्तगातका तराईका तीन जजल्ला र 

उदयपरुमा अन्य जजल्लाको तलुनामा बालबानलकाको भार बढी देजखन्छ भने विमाली र पिाडी जजल्लािरूमा सो भार 
अनल कम देजखन्छ । त्यसैगरी केजन्रय तथ्याङ्क विभागका अनसुार यस प्रदेशमा बाल मतृ्यदुर ३५.६ (प्रनत िजारमा) 
रिेको छ ।  

6.4.1 जन्मदताा 
जन्म, वििाि र मतृ्य ुदताा जनसांजख्यक अनभलेखका तीन प्रमखु पििरू िनु ्। वयनीिरूको दरुुस्त अनभलेखले प्रदेशको 
जनसंख्या पररितानका विविध पिको यथाथा जानकारी ददन्छ । खासगरी जन्म दताा बालबानलकाको आफ्नो पविचानको 
नैसनगाक अनधकार पनन िो भन े अकाातर्ा  यसले बालबानलकाको वितमा नीनत तथा कायािमिरू तय गना प्रदेश 

सरकारलाई आधार पनन प्रदान गछा ।  
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तानलका 6.46 ५ िषाभन्दा कम उमेरका बालबानलकाको जन्म दतााको अिस्था (प्रनतशत) 

िते्र 
जन्मदताा प्रमार्पत्र 

देखेको 
जन्मदताा प्रमार्पत्र 

नदेखेको 
जन्मदताा प्रमार्पत्र 

निनु े
जन्मदताा गरेको 

जन्मदताा 
नगरेको 

विमाल  ३६.०  ३.०  २.५  ४१.६  ५८.३  

पिाड  ५४.६  ५.७  ६.३  ६६.६  ३३.५  

तराई*  ५०.६  ८.०  १.३  ५९.९  ४०.१  

*तराईनभत्र यस प्रदेश बाविरका सप् तरी र नसरिा जजल्ला समेत समाबेश भएको ।    

स्रोत:  MICS, 2014 Table cp1: p. 179 

MICS, 2014 को तथ्याङ्कलाई आधार मानेर िेदाा यस प्रदेशका विमाली जजल्लािरूमा जन्म दताा नगरेका बालबानलका 
धेरै देजखन्छन ् भन े पिाडी जजल्लामा सबभन्दा बढी ६६.६ प्रनतशत बालबानलकाको जन्म दताा भएको  
पाइन्छ । जन्म दताा गरेर पनन जन्मदताा प्रमार्पत्र निनु ेिा प्रमार्पत्र न ैनदेखेको अनभभािकिरू पनन पयााप् त मात्रामा 
देजखएका छन ्। 

6.4.2 बाल वििािको जस्थनत   
नेपालको कानूनले २० िषाभन्दा कम उमेरमा गररन ेवििािलाई बाल वििािको रूपमा पररभावषत गरी त्यस्तो वििािलाई 

गैरकानूनी ठिर गरेको छ तरपनन व्यििारमा भने अझैपनन बाल वििाि एउटा मखु्य चनुौतीकै रूपमा रिेको पाइन्छ । 

विनभन् न जातीय, धानमाक तथा समदुायमा आधाररत परम्परागत मूल्य  मान्यताको कारर् बाल वििािलाई पूर्ातः ननमूाल 

गना सवकएको छैन । बाल वििािको जवटलतालाई बझु्न एकीकृत रूपमा राजष्ट रय तिमा त्यस्तो कुन ैसिेिर् भएको 
नभएतापनन जनगर्ना तथा जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर् जस्ता अध्ययनिरूबाट प्राप् त तथ्याङ्कलाई अध्ययन गदाा 
समग्र नेपाल लगायत यो प्रदेशमा पनन बाल वििािको अिस्था चनुौतीपूर्ा देजखन्छ ।   

6.4.3 बालिमको अिस्था 
केजन्रय तथ्याङ्क विभागले प्रकाजशत गरेको बालिम सम्बन्धी तथ्याङ्क र अन्तरााजष्ट रय िम सङ्गठनले तयार पारेको 
प्रनतिदेनलाई िेदाा एकानतर बालिमको समस्या जवटल बन्दै गइरिेको छ भने अकोनतर केिी प्रकारका बालिमको 
अनपुात घट्दै गएको देजखन्छ । बििेुत्रीय क्लस्टर सिेिर्का अनसुार ५ देजख १७ िषा उमेरसम्मका ३७.४ प्रनतशत 

बालबानलका बालिममा रिेको देजखन्छ । गलैँचा उद्योग, ढंुगा खानी जस्ता िेत्रमा बालिम कम िुाँदै गएको देजखन्छ 

भने सडक व्यापार, सिारी साधन ममात, सामान ओसारपसार, घरायसी काम, भररया, नसमानामा अिैध सामान 

ओसारपसार, कपडामा जरी भने जस्ता काममा बालबानलका प्रयोग भएको पाइन्छ ।   

तानलका 6.47 आनथाक गनतविनधमा संलग्न ५-१७ िषाका बालबानलका (प्रनतशत), २०१४ 

िते्र 

कम्तीमा १ घण्टा 
आनथाक वियाकलापमा 
संलग्न ५-११ िषाका 

बालबानलका 

१४ भन्दा कम घण्टा 
आनथाक वियाकलापमा 
संलग्न १२-१४ िषाका 

बालबानलका 

१४ घण्टा िा बढी 
आनथाक वियाकलापमा 
संलग्न १२-१४ िषाका 

बालबानलका 

४३ भन्दा कम 

घण्टा आनथाक 

वियाकलापमा 
संलग्न १५-१७ 

िषाका बालबानलका 

४३ घण्टा िा बढी 
आनथाक 

वियाकलापमा 
संलग्न १५-१७ 

िषाका बालबानलका 
विमाल  ४८.१  २९.९  ५२.५  ६४.४  १५.१  

पिाड  ४३.९  ४७.४  ३२.७  ७८.९  ४.९  

तराई*  २१.५  ४१.५  १४.०  ४६.९  १.९  

स्रोत:  MICS, 2014 

*तराईनभत्र यस प्रदेश बाविरका सप् तरी र नसरािा जजल्ला समेत समािेश भएको ।    
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नेपालका जम्मा ३४ लाख ७५ िजार ४ सय २४ बालबानलकािरू मध्ये जजल्लागत विसाबले िेदाा यस प्रदेशनभत्र 

सबभन्दा बढी मोरङमा ३.३४ प्रनतशत, त्यसै गरी सनुसरीमा २.७६ प्रनतशत र झापामा २.७३ प्रनतशत छन ्भने 
सबभन्दा कम तेह्रथमु र सोलखुमु्बमुा िमशः ०.३७ प्रनतशत र ०.४० प्रनतशत छन ् । यो तथ्याङ्क जजल्लागत 

जनसंख्याको वितरर्मा भर पने िनुाले त्यसै अनरुूप बझु्नपुने िनु्छ । प्रदेशमा चाविाँ समग्र नेपालको बालबानलकाको 
१६.५१ प्रनतशत बसोबास गछान ्जसमध्ये बालक १५.४५ प्रनतशत र बानलका १६.५६ प्रनतशत छन ्। 

तानलका 6.48 घरायसी गनतविनधमा संलग्न ५-१७ िषाका बालबानलका (प्रनतशत), २०१४ 

िते्र 

२८ घण्टाभन्दा 
कम घरायसी 
वियाकलापमा 
संलग्न ५-११ 

िषाका 
बालबानलका 

२८ घण्टा िा 
बढी घण्टा 
घरायसी 
वियाकलापमा 
संलग्न ५ -११ 

िषाका 
बालबानलका 

२८ घण्टाभन्दा 
कम घरायसी 
वियाकलापमा 
संलग्न १२-१४ 

िषाका 
बालबानलका 

२८ घण्टा िा 
बढी घरायसी 
वियाकलापमा 
संलग्न १२-१४ 

िषाका 
बालबानलका 

४३ भन्दा कम 

घरायसी  
वियाकलापमा 
संलग्न १५-१७ 

िषाका 
बालबानलका 

४३ घण्टा िा 
बढी घरायसी  
वियाकलापमा 
संलग्न १५-१७ 

िषाका 
बालबानलका 

विमाल  ७५.७ ८.९ ७४.३ २५.१ ९१.७ ५.९ 

पिाड  ७९.९ ७.१ ८३.५ १४.९ ९०.८ ६.७ 

तराई*  ८४.८ ०.८ ८६.२ ५.४ ८८.३ ०.० 

*तराईनभत्र यस प्रदेश बाविरका सप् तरी र नसरािा जजल्ला समेत समािेश भएको ।   

स्रोत: MICS p. 184 

यस प्रदेशमा बालिमको अिस्था जवटल देजखन्छ वकन वक ननजश् चत कामका लानग तोवकएको उमेर सीमाभन्दा कम 

उमेरमै ती काम गने बालबानलकािरूको संख्या अत्यानधक देजखन्छ । त्यस्ता बालबानलकाको संख्या विमाली 
जजल्लािरूमा ७८.९ प्रनतशत, पिाडी जजल्लािरूमा ८३.९ प्रनतशत र तराईका जजल्लािरूमा ८५.९ प्रनतशत छ । 

MICS (2014) का अनसुार यी बालिनमकिरू मध्ये खतराजन्य अिस्थामा काम गनेको संख्या पनन विमाली 
जजल्लािरूमा ४८.१ प्रनतशत, पिाडी जजल्लािरूमा ४६.३ प्रनतशत र तराईका जजल्लािरूमा १६.३ प्रनतशत  

देजखन्छ ।     

तानलका 6.49 बालिममा संलग्न ५-१७ िषाका बालबानलका, २०१४ 

िते्र 

आनथाक वियाकलापमा संलग्न 

िनुेिरूको प्रनतशत 

घरायसी वियाकलापमा संलग्न 

िनुेिरूको प्रनतशत 
खतराजन्य 

अिस्थामा काम 

गनेको प्रनतशत 

जम्मा बालिम 
उमेर सीमाभन्दा 

तल 

उमेर नसमा िा 
मानथ 

उमेर सीमाभन्दा 
तल 

उमेर नसमा िा 
मानथ 

विमाल  २२.०  ४१.९  ७८.९  १२.१  ४८.१  ६०.०   

पिाड  ३४.६  ३०.२  ८३.९  ८.७  ४६.३  ५६.६  

तराई*  २२.६ १५.४  ८५.९  १.८  १६.३  २६.२  

*तराईनभत्र यस प्रदेश बाविरका सप् तरी र नसरािा जजल्ला समेत समािेश भएको । 

स्रोत:  MICS,2014, p. 185 
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नेपाल सरकारले तयार पारेको बालिम ननिारर् सम्बन्धी राजष्ट रय गरुुयोजना (वि.सं. २०७५-२०८५) ले वि.सं. 

२०७९ सम्ममा ननकृष्ट र शोषर्यकु्त बालिम ननिारर् गने र नब.स. २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालिमको ननिारर् 

गने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले अङ्गीकार गरेको ददगो विकास लक्ष्यको आठौं लक्ष्यले बालिम 

ननिारर् गने उद्धेश्य समेत राखेको छ । यस लक्ष्यको सातौं बुाँदाले सन ्२०२५ सम्ममा सबै प्रकारको बालिम अन्त्य 

गने लक्ष्य ननधाारर् गरेकोले नपेाल र यस प्रदेशले पनन सो लक्ष्य िानसल गने तर्ा  प्रयत् न गनुापने छ ।    

6.4.4 समदुायमा आधाररत बाल संरिर् प्रर्ाली  
केजन्रय बालकल्यार् सनमनत (२०१५) को अध्ययन अनसुार नेपालभरर जम्मा ५८५ िटा बालगिृ रिेको र नतनीिरूमा 
जम्मा १५,८११ बालबानलका आजित रिेकोमा प्रदेश नं. १ अन्तगातका १४ मध्ये जम्मा ७ िटा जजल्लामा २३ िटा 
मात्र बालगिृ सञ् चालनमा रिेका देजखन्छन ्जसमा २७७ बालक र २२७ बानलका गरी जम्मा ५०४ बालबानलका 
आजित देजखन्छन ्। 

तानलका 6.50 बालगिृ र नतनमा आजित बालबानलका 
जजल्ला बालगिृको संख्या आजित बालक आजित बानलका जम्मा 

झापा  ६  ६४  ४२  १०६  

सनुसरी  ६  १२६  ९९  २२५  

मोरङ  ४  ७०  ५७  १२७  

संखिुासभा  ३  ०  १२  १२  

धनकुटा  २  ७  ११  १८  

उदयपरु  १  ६  ४  १०  

इलाम  १  ४  २  ६  

जम्मा प्रदेश नं. १  २३   २७७  २२७   ५०४   

स्रोत: State of the Child Care Homes in Nepal, 2015, pp. 5 & 39; केजन्रय बालकल्यार् सनमनत; मविला, बालबानलका तथा समाज कल्यार् मन्त्रालय  

 यिुा तथा खेलकुद  
प्रदेशको कायािेत्रमा मखु्यतः यिुा तथा खेलकुद सम्बन्धी नीनत, कानून तथा मापदण्ड ननधाारर्, कायाान्ियन र 
ननयमन, खेलकुद पूिााधार विकास, खेलकुद प्रशासन र संघसंस्थाको समन्िय र ननयमन, राजष्ट रय तथा प्रादेजशक 
खेलकुद प्रनतयोनगताको आयोजना र सिभानगता रिेको छ । प्रदेशमा यिुा बेरोजगारी ३५.८ प्रनतशत छ भन े
प्रादेजशक अथातन्त्रमा यिुाको योगदान ६४.२ प्रनतशत छ । त्यसैगरी स्िरोजगार कोषमा यिुािरूको पिुाँच १० 
प्रनतशत छ । उद्यमजशलता विकास तानलम कायािमको संख्या ९ छ भने ३०० यिुा स्ियंसेिक पररचालन 
गररएका छन ्। जशिा, तानलम र रोजगारीबाट विमखु भएको जनसंख्या ३७.३ प्रनतशत छ । यसैगरी राजष्ट रय 
खेलकुदमा ९ जनाले स्िर्ा पदक प्राप् त गरेका छन ्। यस प्रदेशमा खेलकुद मैदान र रङ्गशालाको कुल संख्या 
१५० छ ।    
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 जेष्ट ठ नागररक  
जेष्ट ठ नागररकलाई सरुजित र सम्माननत तलु्याउने िातािरर् सजृना गनुा सरकारको दावयत्ि िो । संविधानले 
जेष्ट ठ नागररकको लानग विशषे संरिर् तथा सामाजजक सरुिाको िक प्रत्याभनूत गरेको छ । त्यसैगरी जेष्ट ठ 
नागररक सम्बन्धी ऐन, ननयमािली तथा राजष्ट रय कायायोजना कायाान्ियनमा छन ् ।नेपाल सरकारले जषे्ट ठ 
नागररकलाई मानसक रूपमा सामाजजक सरुिा भत्ता उपलब्ध गराउाँदै आएको छ । जेष्ट ठ नागररक सम्बन्धी 
ऐन २०६३ तजुामा कायाान्ियनमा छ । 

प्रदेशस्तरमा बदृ्धािम, ददिा सेिा तथा अन्तरपसु्ता सीप िस्तान्तरर् कायािम सञ् चालनमा छन ्। यस प्रदेशमा 
िृद्ध अिस्थाको सूचकाङ्क १५.११  छ भने सरुजित र सम्मानजनक जीिनयापन गरररिेका जेष्ट ठ नागररक आ.ि. 
२०७६/७७ मा ४० प्रनतशत परु् याउने लक्ष्य राजखएको छ ।त्यसैगरी स्थानीय ति अन्तगात स्थावपत ददिा 
सेिा केन्रको संख्या १४ रिेका छन ्।  

 अपाङ्गता भएकाको अिस्था  
अपाङ्गता भएका व्यजक्तलाई सम्मानजनक एिम ्स्िािलम्बी जीिनयापनका अिसर सजृना गनुा  लोककल्यार्कारी 
राज्यको मान्यता िनु्छ । अपाङ्गता भएका व्यजक्तको अनधकार सम्बन्धी मिासजन्ध, २००६ र नेपालको संविधानले 
अपाङ्गता भएका नागररकलाई विविधताको पविचानसवित मयाादा र आत्मसम्मानपूिाक जीिनयापन गना पाउने र 
सािाजननक सेिा तथा सवुिधामा समान पिुाँचको िक स्थावपत गरेको छ । प्रदेश सरकारको अथा सम्बन्धी 
व्यिस्था गना बनकेो विधेयकमा अपाङ्गता भएका व्यजक्तलाई घरजग्गा रजजस्रेसन शलु्कमा २५ प्रनतशत छुट ददन े
व्यिस्था गरेको छ । साथै अपाङ्गता भएका व्यजक्तले प्रयोग गना नमल्न ेसिारीसाधन खररदमा कर नलाग्न े
व्यिस्था गरेको छ । 

नेपालको कुल जनसंख्याको १.९ प्रनतशत जनसंख्यामा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रिेको देजखन्छ भने प्रदेश नं. १ 

को िकमा २.१ प्रनतशत देजखन्छ । यो प्रदेशमा परुुषको तलुनामा अपाङ्गता भएका मविलाको संख्या बढी छ । अपाङ्गता 
सम्बन्धी यस तथ्याङ्कमा आठ वकनसमका अपाङ्गतािरू समािशे गररएका छन ्। 

तानलका 6.51 लैवङ्गक आधारमा अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरूको अिस्था (प्रनतशत) 

नलङ्ग प्रदेश नं. १ नेपाल 

मविला  १.८ १.७ 

परुुष  २.४ २.२ 

जम्मा  २.१ १.९ 

स्रोत: राजष्ट रय जनगर्ना २०६८, केजन्रय तथ्याङ्क विभाग  

त्यसैगरी जजल्लागत अिस्था िेदाा सम्बजन्धत जजल्लाको जनसंख्याको अनपुातमा अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरूको संख्या 
सबभन्दा बढी िनु े जजल्ला धनकुटा पदाछ । धनकुटा जजल्लाको जनसंख्याको ३ प्रनतशत व्यजक्तिरूमा कुनै न कुन ै

वकनसमको अपाङ्गता रिेको पाइन्छ भने सनुसरी जजल्लामा सबभन्दा कम १.४ प्रनतशत अपाङ्गता भएका व्यजक्त  

भेवटन्छन ्। लैवङ्गक विसाबले िेने िो भन े१४ िटै जजल्लामा अपाङ्गता िनुेमा मविलाको भन्दा परुुषको संख्या बढी 
देजखएको छ । अझ भौगोनलक रूपमा िेदाा विमाली र पिाडी जजल्लािरूमा भन्दा तराईका तीन जजल्लािरूमा अपाङ्गता 
िनुेिरूको संख्या तलुनात्मक रूपले कम छ ।  
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तानलका 6.52: जजल्लागत रूपमा अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरूको वििरर् 

जजल्ला परुुष मविला जम्मा अपाङ्गता भएकाको प्रनतशत 

मोरङ  ९४९४  ७५५९  १७०५३  १.७७  

झापा  ८४६६  ६९१०  १५३७६  १.८९  

सनुसरी  ५८००  ४६०९  १०४०९  १.३६  

खोटाङ   ३०१७  २३११  ५३२८  २.५६  

पााँचथर  २६६२  २३८७  ५०४९  २.६३  

धनकुटा  २६७०  २२११  ४८८१  २.९९  

भोजपरु  २५३१  २०८७  ४६१८  २.५३  

संखिुासभा  २२१७  १८३७  ४०५४  २.५५  

ताप्लेजङु  २०५३  १६७७  ३७३०  २.९३  

ओखलढुङ्गा  १८७४  १६१६  ३४९०  २.३६  

तेह्रथमु  १३७५  १२५१  २६२६  २.५९  

सोलखुमु्ब ु १३९७  १२१२  २६०९  २.४६  

उदयपरु  ४१९५  ३५८६  ७७८१  २.४५  

इलाम  ४२०८  ३४२८  ७६३६  २.६३  

स्रोत: राजष्ट रय जनगर्ना २०६८, केजन्रय तथ्याङ्क विभाग  

 लैवङ्गक अल्पसङ्ग्ख्यकको अिस्था   
नेपालमा लैवङ्गक अल्पसङ्ग्ख्यकको मदु्दा पनछल्लो समय व्यापक चासोको विषय बननरिेको छ । यो प्रदेशमा पनन विगत 

लामो समयदेजख थपैु्र गैरसरकारी संस्थािरूले लैवङ्गक अल्पसङ्ग्ख्यकिरूको िक अनधकारको लानग काम गरररिेका छन ्

। यनुनडपी र यएुसएडले २०१४ मा गरेको अध्ययनअनसुार प्रदेश नं. १ मा मातै्र ९/१० िटा संस्थािरू सो िेत्रमा 
कायारत देजखन्छन ्।  

तानलका 6.53 लैवङ्गक अल्पसङ्ग्ख्यकका लानग प्रदेश नं. १ मा कायारत गैरसरकारी संस्थािरू 

संस्थाको नाम कायारत जजल्ला 
ब्ल ुडाइमण्ड सोसाइटी  धनकुटा  
ब्ल ुडाइमण्ड सोसाइटी  इलाम  

केयर एण्ड सपोटा  मोरङ  

समदृ्ध समाज  मोरङ  

ह् यमुन िेलरे्यर सोसाइटी  सनुसरी  
सिारा समाज  सनुसरी  
द राईजजङ डाउन  सनुसरी  
लीड नेपाल  झापा  
रेन्बो नेपाल  झापा  

स्रोत: UNDP, USAID (2014): Being LGBT in Asia: Nepal Country Report, Bangkok 

प्रदेश नं. १ मा रिेका अल्पसङ्ग्ख्यकको लानग काम गने संस्थािरू अनधकांश तराईका जजल्लामा कायारत छन ्भन े

पिाडका धनकुटा र इलाममा ब्ल ुडाइमण्ड सोसाइटीका शाखािरू रिेका छन ्। िालसम्म लैवङ्गक अल्पसङ्ग्ख्यकिरूको 
यवकन तथ्याङ्क उपलब्ध िनु सकेको छैन । नेपालको संविधान तथा अन्य ऐन कानूनिरूले लैवङ्गक अल्पसङ्ग्ख्यकिरूको 
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पविचान र अनधकारलाई आत्मसात ्गररसकेको अिस्थामा यस प्रदेशले पनन उनीिरूको िास्तविक आकार, अिस्था र 

आिश्यकताको पविचान गरी आिश्यक नीनत तथा कायािम सञ् चालन गनुापने देजखन्छ । 

 सामाजजक समािेशीकरर्  
सामाजजक समािशेीकरर्ले सामाजजक सद्भाि र व्यििारमा िमशः सधुार गरी राजष्ट रय एकता बनलयो बनाउन 
भनूमका ननिााि गरेको िनु्छ । संविधानले आनथाक, सामाजजक िा शैजिक दृवष्टले पछाडी परेका मविला, दनलत, 

आददिासी जनजानत, मधेसी, थारू, मजुस्लम, वपछडािगा, अल्पसङ्ग्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यजक्त, लैवङ्गक 
तथा यौननक अल्पसङ्ग्ख्यक, वकसान, िनमक, उत्पीनडत िा पछाडी परेको िेत्रका नागररक तथा आनथाक रूपले 
विपन्न खस आयालाई समानपुानतक समािेशी नसद्धान्तका आधारमा राज्यको ननकायमा सिभागी िनु पाउन े
िकलाई मौनलक िकको रूपमा व्यिस्था गरेको छ ।   

प्रदेशको कुल जनसंख्याको ३५.१ प्रनतशत जनजानत (निेार ६.२ प्रनतशत समेत), ३१ प्रनतशत ब्राह्मर् िेत्री,, 
१३.३ प्रनतशत दनलत, ४.३ प्रनतशत मजुस्लम, १५.४ प्रनतशत तराईका अन्य जात र १ प्रनतशत अन्य समूि 
छन।् कररब २ प्रनतशत दृवष्ट, ििर्, शारीररक, बोली तथा माननसक सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ती छन ्। 
लैवङ्गक तथा यौननक अल्पसङ्ग्ख्यक समूि पनन रिेका छन ्। प्रदेशमा सामाजजक सशजक्तकरर् सूचकाङ्क ०.४८ 
र आनथाक सूचकाङ्क ०.४३ रिेको छ । 

तानलका 6.54 सामाजजक समािेशीकरर् सम्बन्धी सूचकिरूको अिस्था 
ननतजा स्तर ननतजा सूचक एकाइ २०७५/७६ 

प्रभाि  राजनीनतक, सामाजजक तथा आनथाक विकासमा पछाडी 
परेका समदुायको मूलप्रिाविकरर्  

आयमा असमानता  ०.४०  

असर  राजनीनतक सशजक्तकरर् सूचकाङ्क  सूचकाङ्क ०.७०  

सामाजजक सशजक्तकरर् सूचकाङ्क  सूचकाङ्क ०.४८  

आनथाक सशजक्तकरर् सूचकाङ्क  सूचकाङ्क ०.४३  

राजनीनतक, सामाजजक तथा आनथाक सूचकाङ्कका प्रनतर्ल  

 रैथाने पेशा र प्रविनधको स्तरीकरर् र आधनुनकीकरर्  संख्या  ५  

 प्राकृनतक िोतको उपयोगमा स्थानीय समदुायको लगानी 
अंश  

प्रनतशत  ... 

 रैथाने पेशा लगायत सीप विकास तानलम  जना  ... 
 बजञ् चनतमा परेका समदुायको िमता विकास  जना  ३००  

स्रोत: स्रोत: प्रथम आिनधक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१), प्रदेश नं. १; पषृ्ठ १५४     

 सामाजजक सरुिा तथा संरिर्  
मलुकुको समािेशी विकास गना र ददगो विकासका लक्ष्यका प्रमखु ननतजाको प्रानप्तमा बल पयुााउन सामाजजक 
सरुिा तथा संरिर्ले मित्त्िपूर्ा योगदान गना सक्छ । संविधानले सामाजजक सरुिाको िकलाई मौनलक िकको 
रूपमा पररभावषत गरेको छ िनमक, आनथाक रूपले विपन् न, अशक्त र असिाय, विपन्न एकल मविला, अपाङ्गता 
भएका व्यजक्त, बालबानलका, आफ्नो िेरचाि आरै् गना नसक्ने तथा लोपोन्मखु जानतका नागररक, दनलत 
आददलाई लजित गरी स्िास्थ्य उपचार सेिा, ददिा खाजा, छात्रिृजत्त तानलम, रोजगारी लगायतका सामाजजक 
सरुिाका कायािम सञ् चालन भएका छन ्। प्रदेशमा सामाजजक सरुिा अनभुनूत सूचकाङ्क ४.७ (० देजख १० 
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को मापनमा) रिेको छ । सामाजजक सरुिा तथा संरिर्को दायरानभत्र २७ प्रनतशत जनसंख्या समेवटएको 
देजखन्छ । यसैगरी बजेटमा सामाजजक सरुिातर्ा  ११.२ प्रनतशत विननयोजन भएको देजखन्छ । 

तानलका 6.55 सामाजजक सरुिा तथा संरिर्को ितामान अिस्था 
ननतजा स्तर ननतजा सूचक एकाइ २०७५/७६ 

प्रभाि  सामाजजक सरुिाको अनभुनूत  सूचकाङ्क  ४.७  

असर  सामाजजक सरुिा तथा संरिर् प्राप् त जनसंख्या  प्रनतशत  २७  

सामाजजक सरुिामा भएको खचा  प्रनतशत  ११.३  
आनथाक सशजक्तकरर् सूचकाङ्क र सामाजजक सरुिामा भएको खचाको प्रनतर्ल  

 बैंवकङ सेिा नबस्तार  संख्या  १२२  

 प्रनतष्ट ठानिरूको सामाजजक सरुिा कायािममा 
आबद्धता  

प्रनतशत  १  

 स्रोत: प्रथम आिनधक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१), प्रदेश नं. १: पषृ्ठ १५४    
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7 खण्ड्सात्: 

न्तथा्ातारणको चस्थचत 

 िन उत्पादन तथा सामदुावयक सिभानगता 
िन जङ्गल संरिर्का लानग नेपालमा चानलएका कदमिरूमध्य ेसमदुायलाई िन िस्तान्तरर् गनुा पनन एक  
िो । नेपालमा सामदुावयक िनको माध्यमबाट उल्लेखनीय िन िेत्र संरजित भएको छ र सामदुावयक िन 
कायािम नपेालको एक सर्ल तथा नमनुा कायािमपनन िो । यस प्रदेशका विनभन् न जजल्लािरूमा रिेका 
सामदुावयक िनिरूको संख्या तथा नतनले ढाकेको िनको िेत्रर्ल तानलका ७.१ मा देखाइएको छ । प्रदेश 
नं. १ मा जम्मा ३,६४५ सामदुावयक िनिरू रिेका छन ्जसमध्य ेसबैभन्दा धेरै संख्यामा भोजपरुमा ५६२ 
तथा सबैभन्दा कम झापामा ५९ िटा रिेका छन ् । त्यस्तै, सामदुावयक िनले प्रदेश नं. १ मा जम्मा 
४,२१,३५२ िेक्टर िेत्रर्ल ओगटेको छ । सबैभन्दा धेरै सामदुावयक िन िेत्र उदयपरुमा (७८,००० 
िेक्टर) तथा सबैभन्दा कम ताप्लेजङुमा (७,३३५ िेक्टर) रिेको छ । 

तानलका 7.1 प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा सामदुावयक िनको संख्या तथा िते्रर्ल सम्बन्धी वििरर् 

जजल्ला सामदुावयक िनको संख्या सामदुावयक िनले ढाकेको िते्रर्ल (िेक्टरमा) 
ताप्लेजङु  ११२ ७,३३५.७१ 

पााँचथर १७६ १३,७६७.७ 

इलाम २३६ ४७,३७५.७ 

झापा ५९ १५,७९३.८ 

मोरङ  १३१ १९,९१९.९ 

सनुसरी ६८ ९,७५२.५२ 

धनकुटा ३८६ ३०,३५६.१ 

तेह्रथमु  ३३८ १८,९६९.५ 

संखिुासभा  २८८ ३१,८०१.३ 

भोजपरु ५६२ ४२,३६७.९ 

सोलखुमु्ब ु १८४ २७,२९१.० 

ओखलढुङ्गा  ३४८ २९,९४०.१ 

खोटाङ  ४१० ४८,६८५.५ 

उदयपरु ३४७ ७७,९९५.०  

प्रदेश नं. १ ३६४५ ४,२१,३५२.०  

स्रोत: पिूााञ् चल िेत्रीय िन ननदेशनालय, २०७५, िावषाक प्रगनत प्रनतिेदन २०७४/७५ (पेज १३) 

सामदुावयक िनको अलािा यस प्रदेशमा प्राकृनतक स्रोतको रूपमा धेरै राजष्ट रय िनिरू रिेका छन ्जसको वििरर् तानलका 
७.२ मा प्रस्ततु गररएको छ । प्रदेश नं. १ को २,०९,९२१ िेक्टर िेत्रर्लमा राजष्ट रय िन रिेको छ । सबैभन्दा धेरै 

िेत्रर्लमा राजष्ट रय िन िेत्र ताप्लेजङुमा (७७,१०६ िेक्टर) रिेको छ भने सबैभन्दा कम राजष्ट रय िन िेत्र मोरङमा 
(१,७०० िेक्टर) रिेको छ । 
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तानलका 7.2 राजष्ट रय िन िते्र सम्बन्धी वििरर् 

जजल्ला राजष्ट रय िनले ढाकेको िते्रर्ल (िेक्टर) 

मोरङ  १७००.० 

धनकुटा  ७९५५.६ 

भोजपरु ३९७२९.६ 

ताप्लेजङु ७७१०६.७ 

पााँचथर ४३२५३.० 

खोटाङ   ३१३८५.९ 

ओखलढुङ्गा  ८७९०.०८ 

राजष्ट रय िन िेत्रको जम्मा िेत्रर्ल  २०९९२१.० 

स्रोत: पिूााञ् चल िेत्रीय िन ननदेशनालय, २०७५, िावषाक प्रगनत प्रनतिेदन २०७४/७५ (पेज १३) 

यस प्रदेशमा राजष्ट रय तथा सामदुावयक िनको अलािा धेरै संख्यामा ननजी, धानमाक तथा कबनुलयती िनिरू रिेका छन ्। 

यस्ता िनिरूको वििरर् तानलका ७.३ मा देखाइएको छ । प्रदेशका पााँचथर, तेह्रथमु, भोजपरु, ओखलढुङ्गा र खोटाङ 

जजल्लामा मात्र कबनुलयती िन रिेका छन ्।प्रदेशमा ९४९ को संख्यामा रिेका कबनुलयती िनिरूले जम्मा ३,८८६ 

िेक्टर िेत्रर्ल ढाकेको छ । सबैभन्दा धेरै संख्यामा कबनुलयती िन खोटाङमा (२३१ िटा) रिेका छन ्भने, सबैभन्दा 
धेरै िेत्रर्लमा कबनुलयती िन ओखलढुङ्गामा (१२५७ िेक्टरमा) रिेको छ । त्यस्तै, प्रदेशका धेरै जजल्लािरूमा धानमाक 

िनिरू रिेका छन ्जसको जम्मा संख्या ३९ रिेको छ । यस्ता िनले प्रदेश नं. १ को ३७८ िेक्टर िेत्रर्ल ओगटेको 
छ । धानमाक िनिरूको संख्या सबैभन्दा बढी मोरङमा (१२ िटा) छन ्। प्रदेश नं. १ मा प्रशस्त संख्यामा (२,०१४ 

िटा) ननजी िनिरू रिेका छन ्जसले ओगटेको िते्रर्ल १,८५० िेक्टर िनु आउाँछ । संख्यात्मक विसाबमा सबैभन्दा 
बढी ननजी िनिरू मोरङमा (६२८ िटा, िते्रर्ल ६०६ िेक्टर) तथा सबैभन्दा कम पााँचथरमा (८ िटा, ९.६ िेक्टर) 

रिेका छन ्। कबनुलयती िनिरू धेरै संख्यामा िनुे जजल्लािरूमा ननजी िनको संख्या कम देजखन्छ । 

तानलका 7.3 कबनुलयती, धानमाक तथा ननजी िन सम्बन्धी वििरर् 
 

जजल्ला 
कबनुलयती िन धानमाक िन ननजी िन 

संख्या िते्रर्ल (िेक्टर) संख्या िते्रर्ल (िे.) संख्या िते्रर्ल (िेक्टर) 

ताप्लेजङु     २२ ११.१५ 

पााँचथर २१६ ६९८.६२ २ १७.५५ ८ ९.६३ 

इलाम   २ १५५.९६ ५७ ५०.०८ 

झापा     ४२८ ४२८.३७ 

मोरङ    १२ ४४ ६१९ ६०६.२७ 

सनुसरी   ६ ३१.५५ ४३२ २८६ 

धनकुटा    ३ ३०.४२ ५७ ७८.८७ 

तेह्रथमु ११७ ३२७.८३   २३ १९.९८ 

संखिुासभा   २ ११.३ १२ १९.८ 

भोजपरु १९२ ७१०.६ ५ ४.४७ ४७ ४१ 

सोलखुमु्ब ु   ३ ७१.१३ १३४ १४८.७३ 

ओखलढुङ्गा १९३ १२५६.८५   २१ १२.७१ 

खोटाङ २३१ ८९१.९९   ९ ६६ 

उदयपरु   ४ १२ १४५ ७१.९ 
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जजल्ला 
कबनुलयती िन धानमाक िन ननजी िन 

संख्या िते्रर्ल (िेक्टर) संख्या िते्रर्ल (िे.) संख्या िते्रर्ल (िेक्टर) 

प्रदेश नं. १ ९४९ ३८८५.९ ३९ ३७८.३८ २०१४ १८५०.५ 

स्रोत: पिूााञ् चल िेत्रीय िन ननदेशनालय, २०७५, िावषाक प्रगनत प्रनतिेदन २०७४/७५ (पेज १३) 

यसको अलािा, प्रदेशका संरजित िेत्रिरूमा पनन सामदुावयक िनिरू रिेका छन ्। त्यस्ता िनिरूको वििरर् तानलका 
७.४ मा प्रस्ततु गररएको छ ।प्रदेश अन्तगातको मकाल ुिरुर् राजष्ट रय ननकुञ् जमा ७,२०४ िेक्टर िेत्रर्लमा ४१ िटा, 
कञ् चनजङ्घा संरजित िेत्रमा १५,३०० िेक्टरमा १३ िटा तथा सगरमाथा राजष्ट रय ननकुञ् जमा ८४५ िेक्टरमा २ िटा 
सामदुावयक िनिरू रिेका छन ्। 

तानलका 7.4 संरजित िते्र अन्तगात रिेका मध्यिती िते्र सामदुावयक िनको वििरर् 

ननकुञ् ज/संरजित िते्र सामदुावयक िनको संख्या िते्रर्ल (िेक्टर) लाभाजन्ित घरधरुी संख्या 
मकाल ुिरुर् राजष्ट रय ननकुञ् ज  ४१ ७२०४ १९६१ 

सगरमाथा राजष्ट रय ननकुञ् ज २ ८४५ ३३५ 

कञ् चनजङ्घा संरजित िेत्र  १३ १५३०० ७०० 

स्रोत: पिूााञ् चल िेत्रीय िन ननदेशनालय, २०७५, िावषाक प्रगनत प्रनतिेदन २०७४/७५  

 िन पैदािारको उत्पादनको जस्थनत  

प्रदेशका िनिरूबाट उत्पादन िनुे काष्ट ठ तथा गैह्र-काष्ट ठ उत्पादनिरूको वििरर् यस खण्डमा प्रस्ततु गररएको छ । 

काष्ट ठ उत्पादनमा काठ र दाउरा तथा गैह्र-काष्ट ठ उत्पादनमा खोटो तथा घााँसपात, स्याउला, र्लरू्ल जस्ता 
उत्पादनिरूलाई समेवटएको छ । पूिााञ् चल िेत्रीय िन ननदेशनालयबाट प्राप् त तथ्याङ्कका आधारमा प्रदेश नं. १ का 
जजल्लािरूको आ.ब. २०७४/७५ मा उत्पाददत बन पैदािारको पररमार् तानलका ७.५ मा प्रस्ततु गररएको छ । सो 
आनथाक िषामा प्रदेश नं. १ मा जम्मा एक करोड क्यवुिक वर्ट काठ, ३,४३५ मेवरक टन दाउरा, कररब ६ लाख वक.ग्रा. 
खोटो तथा १७.५ लाख वक.ग्रा. अन्य गैर काठजन्य बन पैदािार उत्पादन भएको देजखन्छ । आ.ि. २०७४/७५ मा 
सबैभन्दा बढी काठ इलाममा (२८ लाख क्यवुिक वर्ट) तथा सबैभन्दा कम खोटाङमा (८ िजार क्य.ुवर्.) उत्पादन 

भएको तथ्याङ्क छ । समग्रमा काठको उत्पादनमा जजल्लािरूनबच धेरै अन्तर रिेको देजखन्छ । ताप्लेजङु, पााँचथर, 

धनकुटा, खोटाङ र उदयपरुमा खोटो सङ्कलनको तथ्याङ्क देजखन्छ । त्यस मध्य,े खोटाङमा मात्र झन्डै ४ लाख के. जी. 
खोटो सङ्कलन भएको तथ्याङ्क छ । दाउरा तथा अन्य गैह्र काठजन्य िन पैदािारको उत्पादनमा पनन जजल्लािरू नबच 

मात्रात्मक अन्तर ननकै ठूलो रिेको छ । विस्ततृ वििरर्को लानग तानलकामा िेना सवकन्छ । 

तानलका 7.5 प्रदेश नं. १ मा आ.ि. २०७४/७५ मा उत्पाददत िन पैदािारको पररमार् 

जजल्ला काठ (क्य.ु वर्ट) दाउरा (मे. टन) 
गैर काठजन्य बन 

पैदािार (वक.ग्रा.) 
खोटो (वक.ग्रा.) 

ताप्लेजङु  ४,२५,५९२.८१  १.१३  ५०,०८५  २,७५६.५  

पााँचथर  १५,८२,५९९.७९  १.५  १,५५,४६०  ८,५१४.५  

इलाम २८,२७,२९९.६७   ४६,६४१   

झापा ३,१९,०५०.७२  १,२४७.१५    

मोरङ  ७,८४,१३९.३४  १,४३१.४३  ५४,१५०   

सनुसरी १,२९,८०६.४८  २०७.९७  ७७००   
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जजल्ला काठ (क्य.ु वर्ट) दाउरा (मे. टन) 
गैर काठजन्य बन 

पैदािार (वक.ग्रा.) 
खोटो (वक.ग्रा.) 

धनकुटा  १७,२८,८३८.६०     ४,०७७१.५  

तेह्रथमु १०,६७,२६२.०४  ४४२.२३  १२,०००   

भोजपरु २,४४,०७९.००    ४.५  १,१६,३३०   

संखिुासभा १४,५४,७७६.६१   ३,६५,८१०   

सोलखुमु्ब ु २,७७,८५५.५२  २.०  ४०,५४५   

ओखलढुङ्गा २६,७८२.५३     

खोटाङ ८,२४३.००  ३.०  ११,०७६   ३,७६,३६८  

उदयपरु २,२१,९२३.३८  ९४.६५  ८,९१,७७२   १,५९,१२०  

प्रदेश नं. १ जम्मा  १,००,९८,२४९.४९ ३,४३५.५६ १७,५१,५६९ ५,८७,५३०.५ 

स्रोत: पिूााञ् चल िेत्रीय िन ननदेशनालय, २०७५, िावषाक प्रगनत प्रनतिेदन २०७४/७५ 

 िन डढेलोको जस्थनत  
िन संरिर्मा भएका विविध प्रयासिरूका बाबजदु डढेलो जस्ता प्रकोपिरूबाट नेपालमा िषेनी धेरै िन िेत्र नष्ट िनु े

गरेको छ । पूिााञ् चल िेत्रीय िन ननदेशनालयबाट प्राप् त तथ्याङ्कका आधारमा प्रदेश नं. १ मा आ. ब. २०७४/७५ मा 
िन डढेलोले प्रभाि पारेको िनको िेत्र सम्बन्धी वििरर् तानलका ७.६ मा प्रस्ततु गररएको छ । उक्त िषामा प्रदेश नं. 
१ मा कररब १९,००० िेक्टर िन डढेलो प्रभावित िन िेत्रको रूपमा रिेको छ । डढेलोले सबैभन्दा बढी उदयपरुमा 
१५,००० िेक्टर तथा त्यसपनछ सनुसरीमा २,५०० िेक्टर िन डढेलोले प्रभावित भएको छ । बााँकी जजल्लािरूमा िन 

डढेलोको प्रभाि कम रिेको देजखन्छ । तानलकामा उजल्लजखत जजल्लािरू बािेक अन्य जजल्लाको िन डढेलोको तथ्याङ्क 

उपलब्ध नभएको अिस्था छ । 

तानलका 7.6 डढेलो सम्बन्धी वििरर् (२०७४/७५) 
जजल्ला डढेलो प्रभावित बन िते्र (िेक्टर) 

ताप्लेजङु  १९५.२   

इलाम  ३३.२५  

सनुसरी  २५००.०   

धनकुटा  २६४.०   

तेह्रथमु  २१.६  

संखिुासभा  १.०  

ओखलढुङ्गा  ८९३.९   

उदयपरु  १५०००.०  

प्रदेश नं. १ जम्मा  १८९०९.०  

स्रोत: पिूााञ् चल िेत्रीय िन ननदेशनालय, २०७५,िावषाक प्रगनत प्रनतिेदन २०७४/७५ 

संरजित िेत्र नभत्रपनन िन िेत्रमा डढेलो लागेको तथ्याङ्क देजखन्छ । तानलका ७.७ का अनसुार मकाल ुिरुर् राजष्ट रय 

ननकुञ् जनभत्र आ. ब. २०७४/७५ मा १८२ िेक्टर िनमा डढेलो लागेको देजखन्छ । त्यस्तै सोिी अिनधमा सगरमाथा 
राजष्ट रय ननकुञ् जमा ९० िेक्टर िनमा डढेलो लागेको तथ्याङ्क छ । 
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तानलका 7.7 संरजित िते्रनभत्र डढेलोको अिस्था (२०७४/७५) 

संरजित िते्र  डढेलो प्रभावित बन िते्र (िे.) 

मकाल ुिरुर् राजष्ट रय ननकुञ् ज १८२  

सगरमाथा राजष्ट रय ननकुञ् ज ९०  

कञ् चनजङ्घा संरजित िेत्र  ५  

रतिुामाई (संरजित िन) ३८  

स्रोत: पिूााञ् चल िेत्रीय िन ननदेशनालय, २०७५, िावषाक प्रगनत प्रनतिेदन २०७४/७५ 
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8 खण्ड्आठ्: 

सशुासन 

 पषृ्ट ठभनूम 

नेपालको संविधान  २०७२ को  प्रस्तािनामा संघीय लोकताजन्त्रक गर्तन्त्रात्मक शासन व्यिस्थाको माध्यमद्वारा 
ददगो शाजन्त, सशुासन, विकास र समवृद्धको आकांिा पूरा गने कुरा स्पष्ट ट उल्लेख गरेको छ । राज्यका सबै 
कायािममा जनताको पिुाँच परु् याउने माध्यम र प्रविया सशुासन मार्ा त प्रकट िनु्छ। संविधानको धारा ५१ 
को (ख) राजनीनतक तथा शासन सम्बन्धी नीनतको दर्ा (४) मा सािाजननक प्रशासनलाई स्िच्छ, सिम, ननष्टपि, 

पारदशी, भ्रष्ट टाचारमकु्त, जनउत्तरदायी र सिभानगतामूलक बनाउाँदै राज्यबाट प्राप्त िनुे सेिा सवुिधामा जनताको 
समान र सिज पिुाँच सनुनजित गरी सशुासनको प्रत्याभनूत गने उल्लेख छ । राज्य संयन्त्रलाई जनमखुी बनाई 
नागररकको अपेिा अनरुूप प्रभािकारी नछटो, छररतो र प्रभािकारी सेिाका माध्यमबाट नागररकलाई शासनको 
सखुद अनभुनूत ददलाउन ुनै सशुासन िो । यसलाई असल, कुशल र जनमखुी शासन भनेर पनन जचननन्छ । 
शासकीय पात्रिरूमा ननवित शजक्त, अनधकार र दावयत्ि नागररक सेिा र सन्तवुष्ट सापेि गने शासन प्रर्ालीलाई 
समेत सशुासन भननन्छ ।राज्यले अपनाउन ेसशुासनका नीनत नै ननजी र गैरसरकारी िेत्रले पनन अपनाउने िुाँदा 
समग्र राविय व्यििारमा सशुासनको अत्यानधक मित्त्ि छ। सन ्१९९० को दशकमा विश् िका विकासशील 
मलुकुिरू खासगरी तेस्रो विश् िका देशिरूमा शासन शजक्त र अनधकारको दरुुपयोग भई शासन व्यिस्था 
प्रभािकारी नभएकाले शासन व्यिस्थामा सधुार ल्याई विकास ननमाार् प्रवियामा गनतशीलता प्रदान गने िेतलेु 
विकास गररएको यो रर्नीनतक अिधारर्ा िो ।विश्व बैंकले आनथाक सामाजजक िोतको उपयोग गदाा कसरी 
अनधकारको प्रयोग भएको छ भन् ने कुरालाई जााँच्ने मापदण्ड सशुासनलाई बनाएको पाइन्छ । साथै अन्तरााजष्ट रय 
सियोगको पूिाशताका रूपमा लोकतन्त्रलाई शासनको िैधाननकताको र सशुासनलाई प्रभािकाररताको मापदण्डको 
रूपमा समािशे गने गररएको छ। संयकु्त राष्ट र संघले सिभानगता, सिमनत उन्मखु पद्धनत, उत्तरदावयत्ि, 

जिार्देविता, पारदशीता, प्रभािकारी तथा सिम, समतामूलक र समािेशी तथा कानूनी शासनको अनपुालन गरी 
आठ िटा विषयलाई सशुासनका साझा विशेषताका रूपमा उल्लेख गरेको छ । तथापी धेरैजसो राष्ट रिरूले 
आफ्नो विजशष्ट टताको आधारमा सूचकिरू थपघट गने गरेको देजखन्छ । सिमनत उन्मखुता, सिभानगतामूलक, 

कानूनी शासन, प्रभािकारी र सिमता, जिार्देविता, उत्तरदायी, पारदशी, समतामखुी र समािेशी जस्ता िेत्रिरूलाई  
सशुासनको अियिको रूपमा नेपालले आत्मसात ्गरेको छ । प्रदेश सरकारले उक्त उद्देश्य प्राजप् तका लानग  
सािाजननक प्रशासनलाई सशुासनमैत्री बनाउनका लानग : (क) प्रशासन जनमखुी िनुपुने (ख) प्रशासन सेिामखुी 
िनुपुने (ग) प्रशासन पारदशी िनुपुने (घ) प्रशासन सदाचारमा आधाररत िनुपुने (ङ) प्रशासन उत्कृष्ट सेिा प्रिाि 
गने प्रर्ालीमा आधाररत िनु ुपने र (च) स्माटा सेिा प्रिाि गने जस्ता  कुरािरूलाई अंनगकार गरेको छ ।
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 नीनतगत आिद्धता  
सशुासन व्यिस्थापन तथा सञ् चालन ऐन, २०६४ ले कानूनी शासन, भ्रष्ट टाचारमकु्त र चसु्त प्रशासन, विकेन्रीकरर्, 

आनथाक अनशुासन तथा सािाजननक काया र स्रोतको कुशल व्यिस्थापनलाई सशुासनको रूपमा पररभावषत गरेको 
पाइन्छ भने संविधानले ददगो शाजन्त, विकास, समवृद्ध र सशुासनलाई विशेष प्राथनमकताको रूपमा नलएको छ । 
यी चार प्राथनमकतामध्ये ददगो शाजन्त, विकास र समवृद्ध िानसल गना सशुासन नबना सम्भि छैन ।  संविधानले 
सािाजननक प्रशासनमा सशुासनको प्रत्याभनूत गने, मानि अनधकारको संरिर् र संिद्धान गदै विनधको शासन 
कायम राख् न,े राजष्ट रय सरुिा प्रर्ालीको विकास गरी शाजन्त सरुिाको व्यिस्था गने, भ्रष्ट टाचार र अननयनमतता 
ननयन्त्रर्का लानग प्रभािकारी उपाय अिलम्बन गने नीनत नलएको छ । साथै राजष्ट रय योजना आयोगले पन्रौं 
पञ् चिषीय योजनाको आधारपत्र पररच्छेद-९ मा लोकतन्त्र र सशुासनलाई उच्च प्राथनमकता ददई विनभन् न नीनत, 

रर्नीनतको तजुामा गरेको छ । साथै प्रदेश सरकारले सशुासनलाई सवु्यिजस्थत गनाको नननमत्त प्रदेश सशुासन 
(व्यिस्थापन तथा सञ् चालन) ऐन, २०७६ जारी गरेको छ ।  

8.2.1 प्रदेशमा सशुासन सम्बद्ध अिस्था 
विश् ि बैंकले सशुासनका विनभन् न ६  सूचकिरू तयार गरी संसारभररका मलुकुिरूको अिजस्थनत ननधाारर् गने 
गरेको छ जस अन्तगात नेपालको जस्थनत ननम्न रिेको छ ।  

तानलका 8.1 सशुासन 

ि.सं. सूचकिरू 

सन ्

२०१६ २०१७ २०१८ 

१ जिार्देविता      -०.२५ -०.२३ -०.१३ 

२ राजनीनतक स्थावयत्ि र अविंसा     -०.८५ -०.६९ -०.६३ 

३ काया प्रभािकारीता  -०.८३ -०.८९ -०.९ 

४ कायादिता  -०.७६ -०.७२ -०.७५ 

५ भ्रष्ट टाचारको अन्त्य  -०.८ -०.७५ -०.६७ 

६ विनधको शासन  -०.८ -०.६८ -०.४८ 

(-२.५ अनत कमजोर बाट २.५ अनत प्रभािकारी मानकको आधारमा) 

स्रोत : विश् ि बैंक िेबसाइट : https://info.worldbank.org/governance/wgi/ 

नेपाल सरकारले पनछल्लो ३ िषामा प्राय सबै सूचकिरूमा उल्लेखनीय प्रगनत गरेको कुरा प्रस्ततु तथ्याङ्कले प्रस्ट 
पादाछ । भन ेरान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको ग्लोबल करप्सन ब्यारोनमटर अनसुार सन ्२०१८, भ्रष्टाचार अिधारर्ा 
सूचकाङ्कमा नेपाल १२४ औ ंस्थानमा रिेको छ ।  प्रदेश सरकारले समेत पविलो पञ् चिषीय योजनाको पररच्छेद 
७ को ७.१ र ७.२ मा सशुासन सम्बद्ध विनभन् न नीनत रर्नीनत र कायािम तय गरेको छ । प्रदेश सरकारको 
प्रशासननक संरचना अन्तगात सात िटा मन्त्रालय, ११ ननदेशनालय र १३७ कायाालय गरी जम्मा १५५ ननकाय 
वियाशील रिेका छन ्। सो अन्तगात विनभन् न पदका ३,८८२ दरबन्दी रिेको छ । जसमध्ये ६० प्रनतशत 
मात्र पदपूनता भएको छ । नेपालको संविधानको अनसूुची ६ मा रिेको प्रदेश सरकारको अनधकारको सूची 
बमोजजम आन्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय मखु्यतः शाजन्त सरुिा  ̧प्रदेश प्रिरी¸ प्रदेश अनसुन्धान ब्यूरो¸ 

https://info.worldbank.org/governance/wgi/
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विपद् व्यिस्थापन, द्वन्द्व व्यिस्थापन  ̧कानून, न्याय, सञ् चार तथा प्रदेश सभा र प्रदेश कमाचारी प्रशासन सम्बन्धी 
कायामा वियाजशल रिेको छ । सशुासन तथा योजना संसदीय सनमनत बिृत ्अध्ययन गरी सशुासन  तथा 
अनगुमन सम्बद्ध कानून तजुामा प्रवियामा वियाजशल रिेको छ । यसका  साथै मखु्य न्यायानधिक्ताको कायाालय 
समेत कानूनी राज्यको अभ्यास स्थावपत गना वियाजशल रिेको छ । प्रदेशले भ्रष्टाचार सम्बन्धी शून्य 
सिनशीलतालाई अिलम्बन गरेको छ । िाल भ्रष्ट टाचार न्यूनता अनभुनूत सूचकाङ्क “०” न्यूनतम र  १००  
“अनधकतम” मानकको आधारमा  ३१ रिेको छ । यसैगरी केजन्रय तथ्याङ्क विभागको अनसुार  उत्तरदायी, 
पारदशी र भ्रष्ट टाचार न्यूनीकरर् सूचकाङ्क (१ न्यूनतम र  ६ अनधकतम) मा यस प्रदेशको सूचकाङ्क ३ रिेको 
छ । सशुासनमा आधाररत ननतजामखुी प्रशासन -०.७८ रिेको छ (-२.५  न्यूनतम र  २.५  अनधकतम) । 
िालै प्रदेश स्तरीय ननजामती कमाचारी सङ्गठन  व्यिस्थापन (O&M)  सिेिर् भइरिेको छ । प्रदेशमा १० 
प्रनतशत जनप्रनतनननध र राष्ट रसेिकिरूलाई योजना कायाान्ियन िमता विकास तानलममा संलग्न गररएको छ भन े
िरेक जनता तथा जनप्रनतनननधको प्रदेश सरकार प्रमखु समि सोझो पिुाँच स्थावपत गना मखु्यमन्त्री ड्यासबोडा 
ननमाार् काया अजन्तम चरर्मा छ । सरकारको सािाजननक जिार्देवितालाई बोध गरर जनतासाँग मखु्यमन्त्री 
कायािम गत आ.ि. २०७५/७६ को माघ मविनादेजख  िरेक मविनाको १ गते र १५ गते प्रदेश जस्थत 
सम्पूर्ा रेनडयो टेनलनभजनबाट एकै साथ प्रसारर् भइरिेको छ ।    

प्रदेशको ननजामती सेिा, प्रदेश प्रिरी सेिा, प्रदेश सङ्गदठत संस्था, प्रदेशको अन्य सरकारी सेिा, स्थानीय सरकारी 
सेिा र स्थानीय तिको सङ्गदठत संस्थाको पदमा उपयकु्त उम्मेदिार छनौटमा स्िच्छता, ननष्टपिता र योग्यता 
प्रर्ालीलाई व्यिजस्थत गरर प्रदेश एिं स्थानीय तिको सािाजननक प्रशासन लाई सिम, सदुृढ, प्रनतस्पधाात्मक, 

उत्तरदायी, सेिामखुी र समािशेीतालाई समेत मध्यनजर गदै योग्यता प्रर्ालीलाई अिलम्बन गना प्रदेश लोकसेिा 
आयोग ऐन २०७६ जारी भएको छ । साथै ननजामती सेिालाई चसु्त स्रू्ता, समािेशी बनाउन प्रादेजशक 
लोकसेिा आयोग  गठन भई काया आरम्भ गरेको छ ।   

सािाजननक खररदमा नमतव्यवयता अपनाउन तथा गरु्स्तर र प्रनतस्पधाा कायम राख्नका लानग विद्यतुीय खररद 
प्रर्ालीको मित्त्िपूर्ा भनूमका िनु्छ । आ.ि. २०७५/७६ मा प्रदेशको सािाजननक खररदको ५० प्रनतशत 
विद्यतुीय खररद प्रर्ाली अथाात ्e-bidding मार्ा त भएको छ ।  

प्रदेशको नडजजटल सािरता पचास प्रनतशत (५०%) रिेको अिस्थामा सािाजननक सेिा प्रिािमा सूचना तथा 
सञ् चार प्रविनधको प्रयोगमार्ा त जनतामा नछटो, छररतो तथा नमतव्ययी तररकाले पयुााउन सवकन्छ ।  प्रदेशका 
दश विनभन् न नापी तथा मालपोत कायाालयमा भ-ूसूचना प्रर्ालीको स्थापना भइसकेको छ भने छ िटा कायाालयमा 
भनूमको िैिाननक नक्साङ्कन गरी अनभलेख व्यिस्थापन र जग्गा खररदनबिी सूचना प्रर्ाली स्थापना भएका  

छन ्। यसैगरी छ िटा नापी तथा मालपोत कायाालयमा जग्गा खररदनबिी मार्ा त कारोबार भइरिेको अिस्था 
छ ।



141 

 मानि अनधकार, शाजन्त सरुिा तथा सवु्यिस्था 
संयकु्त राष्ट र संघमा संपरीिर्का लानग पेस गनुा पने ठूला ९ िटा मिासजन्ध मध्य े७ मिासजन्धको नेपाल पि 
राष्ट र भइसकेको छ । मानि अनधकारलाई संविधानको प्रस्तािनामा न ैसमािशे गरी राज्यको सम्पूर्ा अियिको 
अविजच्छन् न अङ्गको रूपमा उल्लेख गररएको छ जसमा मानि अनधकारलाई सनुनजश् चतता ददनका लानग संविधानको 
भाग २५ मा मानि अनधकार आयोगको समेत व्यिस्था गररएको छ । सबै कुप्रथालाई र्ौजदारी अपराधको 
कोवटमा राख् न ेकानून र अपराध संविता जारी भएको छ । मौनलक िक तथा मानि अनधकारको संरिर् र 
संिद्धान  राज्यको दावयत्ि िनुे व्यिस्था सवित राज्यले मानि अनधकारको संरिर् र संिद्धान गदै विनधको शासन 
कायम राख् न,े नेपाल पि भएका अन्तरााजष्ट रय सजन्ध सम्झौताको कायाान्ियन गने,  न्याय प्रशासनलाई नछटो 
छररतो,  सिासलुभ,  नमतव्ययी, ननष्टपि, प्रभािकारी र जनउत्तरदायी बनाउने, सामान्य प्रकृनतका वििाद समाधानका 
लानग मलेनमलाप, मध्यस्थता जस्ता िैकजल्पक उपाय अिलम्बन गने नीनत नलएको छ ।  

प्रदेश सरकारले मानि अनधकार, शाजन्त सरुिा तथा सवु्यिस्थाको जस्थनतमा उल्लेखनीय प्रगनत िानसल गनाका 
लानग आिनधक योजना मार्ा त विनभन् न नीनत कायानीनत तथा कायािमिरू तय गरेको छ । प्रदेशको अनधकार 
अन्तगात प्रदेश प्रिरी प्रशासन र शाजन्त सरुिा संविधानको अनसूुचीमा व्यिजस्थत गररए अनसुार काया 
विस्ततृीकरर्का अनसुार आधारभतू मानि अनधकारको संरिर् र प्रिद्धान,  प्रदेशनभत्रको शाजन्त सरुिाको 
व्यिस्थापन, कानून कायाान्ियनमा सियोग, आिश्यकता अनसुार प्रिरी पररचालन, केजन्रय प्रिरी र अन्य सरुिा 
ननकायलाइा लोकमागा लगायत अन्तरााजष्ट रय सीमा सरुिामा सियोग, नागररक स्ितन्त्रताको रिा तथा प्रिद्धानमा 
सियोग, प्रादेजशक कारागार सरुिा तथा विरासत व्यिस्थापन प्रदेशको कायािेत्र नभत्र राजखएको छ । ददगो 
विकासको १६ औ ंलक्ष्य मानि अनधकारसाँग प्रत्यि सम्बजन्धत रिेकोले सो लिलाई प्रादेजशक रूपमा कायाान्ियन 
गना सम्पूर्ा संयन्त्र लानगपरेको छ ।  प्रदेशको काया िेत्रनभत्र प्रदेशस्तरीय सरुिा संयन्त्र स्थापना र िस्तान्तरर् 
िनु बााँकी रिेको अिस्था छ । 

8.3.1 प्रदेशमा मानि अनधकार, शाजन्त सरुिा तथा सवु्यिस्था सम्बद्ध अिस्था 
प्रदेशमा नागररक सन्तजुष्ट ट अनभुनूत सूचकाङ्क  (० बाट १० अङ्कको मानकमा )  ४.७ रिेको छ । आ.ि. 
२०७५/७६ मा शाजन्त सरुिाको लानग औसत बजेट रु. ७४।- रिेको छ । यसैगरी मानि अनधकार 
उल्लङ्घनका घटना प्रदेशमा  ८४८ रिेको छ । प्रदेशमा दताा भएका अपराध उजरुी र्स्यौटको प्रनतशत ६७.५ 
रिेको छ भने शाजन्त सरुिा लानग बजेट रकम प्रनत व्यजक्त ७४  छ । स्थानीय तिमा गररब तथा असिायलाई  
१४ िटा कानूनी सिायता, ४९ जनचेतना अनभिृवद्ध र सबै पानलकामा मानिअनधकारिादी संघ संस्थासाँग 
सिकायाको  अनभयान सम्पन् न भएको छ । शाजन्त सरुिाका लानग प्रदेश सरकारको तर्ा बाट िाल सम्म ७९ 
प्रिरी चौकी भिन ननमाार् सम्पन् न भई सकेको र १८६ प्रिरी कायाालयमा विनभन् न आधनुनक उपकरर् वितरर् 
भएको छ । 
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जचत्र 8.1 प्रदेश नं. १ को  विनभन् न घटना वििरर् 

 
स्रोत: इन्सेक िावषाक प्रनतिेदन २०१९ 

गत िषा प्रदेशमा मानि अनधकार उल्लङ्घनका घटनामा ६१ जना र ज्यादतीका घटनामा ७ सय ८७ जना 
पीनडत भएको कुरा इन्सेकले उल्लेख गरेको छ  । मविला अनधकार उल्लङ्घनका घटनामा ४ सय १९ जना, 
जातीय विभेदका घटनामा चार जना, नगरफ्तारीका घटनामा ४३ जना, बाल अनधकारका घटनामा २ सय ३९ 
जना पीनडत भएको अनभलेख छ । 

 राजनीनतक प्रनतनननधत्ि 

प्रदेश नं. १ मा प्रत्यि ननिााजचत ५६ जना, समानपुानतक ननिााचन प्रर्ालीबाट ३७ गरी जम्मा ९३ जना सदस्य 

रिेको  छ ।  प्रदेश सभामार्ा त सरकारले िालसम्म दैननक काया सञ्चालनका लानग आिश्यक पने ३९  ऐन, 

१३  ननयमािली, १० ननदेजशका र  ३७ कायाविनध स्िीकृत गरेको  छ । 

तानलका 8.2 जजल्ला अनसुार ननिााजचत र समानपुानतक 

नस.नं. जजल्ला ननिााजचत समानपुानतक जम्मा 
१ झापा १० ५ १५ 

२ इलाम ४ ० ४ 

३ पााँचथर २ २ ४ 

४ ताप्लेजङु २ ३ ५ 

५ मोरङ १२ ११ २३ 

६ सनुसरी ८ ६ १४ 

७ धनकुटा २ ३ ५ 

८ तेह्रथमु २ ० २ 

९ भोजपरु २ १ ३ 
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नस.नं. जजल्ला ननिााजचत समानपुानतक जम्मा 
१० संखिुासभा २ २ ४ 

११ उदयपरु ४ ३ ७ 

१२ ओखलढुङ्गा २ ० २ 

१३ खोटाङ २ १ ३ 

१४ सोलखुमु्ब ु २ ० २ 

जम्मा ५६ ३७ ९३ 

स्रोत: Governance Facility, Sep 2018 

तानलका 8.3 दलअनसुार ननिााजचत र समानपुानतक 

नस.नं. दलको नाम ननिााजचत समानपुानतक जम्मा 
१ नेपाल कम्यनुनष्ट ट पाटी (ने.क.पा.) ४७ २० ६७ 

२ नेपाली कााँग्रसे (ने.का.) ८ १३ २१ 

३ संघीय समाजिादी र्ोरम नेपाल (स.स.र्ो.) १ २ ३ 

४ राविय प्रजातन्त्र पाटी नेपाल (रा.प्र.पा.) ० १ १ 

५ संघीय लोकताजन्त्रक राविय मञ् च (स.लो.रा.म.) ० १ १ 

जम्मा ५६ ३७ ९३ 

स्रोत: Governance Facility, Sep 2018 

तानलका 8.4 जानतगत आधार 
नस.नं. जात संख्या 
१ िेत्री बािनु ३३ 

२ राई नलम्बू २९ 

३ मधेसी आददिासी १५ 

४ गरुुङ ३ 

५ मजुस्लम २ 

६ नेिार ५ 

७ मगर ३ 
८ दनलत पिाडी ३ 

जम्मा ९३ 
स्रोत: Governance Facility, Sep 2018 
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जचत्र 8.2 दलअनसुार ननिााजचत र समानपुानतक 

 
स्रोत: Governance Facility, Sep 2018 

जचत्र 8.3 जानतगत आधार 

 

स्रोत: Governance Facility, Sep 2018 

प्रदेशको ९३ संसद मध्ये ३२ जना िा ३४ .४० प्रनतशत मविला सभासदको उपजस्थनत रिेको छ । स्थानीय 
तिको १३७ मध्ये केिल १ स्थानमा मात्र मविला प्रमखु ननिााजचत भएको अिस्था छ भने संघीय संसदमा 
प्रदेश नं. १ को प्रनतनननधत्ि ३२ जनाले गनुा भएको छ । 

४७
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 ननजामती सेिा तथा समािेशीता 
संघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप् त वििरर् अनसुार संघमा ४८,३३४ दरबन्दी, ७ 
प्रदेशिरूमा जम्मा २२,२३० दरबन्दी र ७५३ स्थानीय तििरूमा जम्मा ६६,६७० दरबन्दी गरी देशभरर कुल 
१,३७,२३४ स्िीकृत दरबन्दी रिेका छन ्। कमाचारी समायोजन, पदस्थापन तथा तत्पश् चातका सरुिा सम्बन्धी 
वििरर् राजष्ट रय वकताबखानामा अद्यािनधक गने काया प्रवियामा नै रिेको कारर् संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तिमा 
पूनता भएको र ररक्त रिेको दरबन्दीको अद्यािनधक वििरर् यवकन भएको छैन  ।  

सािाजननक सेिामा समािेशीकरर्का लानग राज्यले अिलम्बन गरेको सकारात्मक विभेदको नीनत अनरुूप 
आयोगले वि.सं. २०६४ सालदेजख तोवकएका समािशेी समूिका उम्मेदिार बीच प्रनतस्पधाा गराई पदपूनता गदै 
आएको छ ।  आ.ि. २०७५/७६ मा खलु्ला बाट ३४ प्रनतशत, बढुिा बाट ३० प्रनतशत, समािेशीबाट २८ 
प्रनतशत र आ. प्र. बाट ८ प्रनतशत ननजामती पदिरूका लानग वििापन भएको नथयो । 

जचत्र 8.4 आ.ि. २०७५/७६ ननजामती छनौट कायाकारी साराशं 

स्रोत : लोकसेिा आयोग, आ.ि. २०७५/७६  िावषाक प्रनतिेदन 

8.5.1 ननजामती सेिामा समािेशीता 
आ.ि. २०७५/७६ िावषाक प्रनतिदेन अिनधमा ६ समािेशी समूिका कुल ३ सय २६ पदका लानग वििापन 
गररएको नथयो । आनथाक िषा  २०७४/७५ मा समािेशी वििापन मार्ा त कुल १ िजार ८ सय ८३ 
उम्मेदिार स्थायी ननयजुक्तका लानग नसर्ाररस भएका छन,् जसमा मविला तर्ा  ६ सय २५, आददिासी जनजानत 
तर्ा  ५ सय ९, मधेसी तर्ा  ४ सय ९, दनलत तर्ा  १ सय ६८, अपाङ्गता· तर्ा  ९५ र वपछनडएको िेत्र तर्ा  
७७ जना उम्मदेिार नसर्ाररस भएका छन ्। प्रनतिेदन अिनध सवित अजन्तम १२ िषामा सबै समािेशी समूिबाट 
कुल २१ िजार ५ सय ४६ जना उम्मेदिारिरू स्थायी ननयजुक्तका लानग नसर्ाररस भएका छन ्। आ.ि. 
२०७५/७६ मा प्रत्यके समािेशी समूिका उम्मदेिारिरू खलुा वििापनतर्ा का प्रनतस्पधाामा समेत उल्लेखनीय 
संख्यामा नसर्ाररस भएका छन ्। 
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तानलका 8.5 वििापनको प्रकार, नलङ्ग र पदको स्तरका आधारमा नसर्ाररस संख्या 

वििापनको प्रकार 
मविला परुुष 

कुल 
सिायकस्तर अनधकृतस्तर जम्मा सिायकस्तर अनधकृतस्तर जम्मा 

आ.प्र. ११ २१ ३२ २२२ ४३ २६५ २९७ 

खलुा ३८७ १५९ ५४६ १,३१८ ५३० १,८४८ २,३९४ 

मविला ४४४ १८१ ६२५ ० ० ० ६२५ 

आ.ज. ९६ २७ १२३ २७० ११६ ३८६ ५०९ 

मधेसी ५३ ८ ६१ २३७ १११ ३४८ ४०९ 

दनलत २९ ७ ३६ ९२ ४० १३२ १६८ 

अपा· १३ २ १५ ५० ३० ८० ९५ 

वप.िे. १० - १० ४६ २१ ६७ ७७ 

जम्मा १,०४३ ४०५ १,४४८ २,२३५ ८९१ ३,१२६ ४,५७४ 

स्रोत : लोकसेिा आयोग, आ.ि. २०७५/७६  िावषाक प्रनतिेदन 

आ.ि. २०७५/७६ मा नसर्ाररस भएका उम्मदेिारमध्ये सबैभन्दा धेरै १ िजार ६ सय ४२ जना उम्मदेिार 
तराई िेत्र बाट नसर्ाररस भएका छन ्। लैवङ्गक विश् लेषर् गदाा सबैभन्दा बढी मविला पिाडी िेत्रबाट (५०३ 
जना) नसर्ाररस भएका छन ् भने सबैभन्दा बढी परुुष तराई िेत्रबाट नसर्ाररस भएका छन ्। काठमाडौं 
उपत्यका बािेक सबै भौगोनलक िेत्रबाट मविलाभन्दा बढी संख्यामा परुुष उम्मेदिारिरू नसर्ाररस भएका  
छन ्। समग्रमा तराई िेत्रबाट बढी संख्यामा उम्मदेिारिरू नसर्ाररस भएको देजखन्छ । 

तानलका 8.6 भौगोनलक िते्र अनसुार नसर्ाररस उम्मेदिार 
िेर्ी/ति उम्मेदिार संख्या 

मविला परुुष जम्मा प्रनतशत 

विमाली २०६ ४८७ ६९३ १५.१५ 

पिाडी ५०३ १,०१६ १,५१९ ३३.२१ 

नभत्री मधेस १७९ ३३० ५०९ ११.१३ 

तराई ४३३ १,२०९ १,६४२ ३५.९ 

काठमाडौं उतप्यका १२७ ८४ २,११७ ४.६१ 

जम्मा १,४४८ ३,१२६ ४,५७४ १०० 

स्रोत : लोकसेिा आयोग, आ.ि. २०७५/७६  िावषाक प्रनतिेदन 

तानलका 8.7 नसर्ाररस भएका उम्मेदिारका धमाको जस्थनत 

धमा मविला परुुष जम्मा प्रनतशत 

विन्द ु १,३६६ २,९८१ ४,३४७ ९५.०४ 

बौद्ध ५१ ६५ ११६ २.५४ 

इस्लाम ६ २९ ३५ ०.७७ 

इसाई ६ ९ १५ ०.३३ 

अन्य १९ ४२ ६१ १.३३ 

जम्मा १,४४८ ३,१२६ ४,५७४ १०० 

स्रोत : लोकसेिा आयोग, आ.ि. २०७५/७६  िावषाक प्रनतिेदन 
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धमाका आधारमा आ.ि. २०७५/७६ मा नसर्ाररस भएका उम्मदेिारको संख्या प्रस्ततु गररएको छ । जस 
अनसुार ९५.०४ प्रनतशत उम्मेदिारको धमा विन्द ुरिेको छ भने नसर्ाररस िनुे अन्य उम्मेदिारको धमा बौद्ध, 

इस्लाम र इसाई तथा अन्य धमा पनन रिेको छ । 

आनथाक िषा २०७५/७६ मा अपाङ्गताका लानग मात्र लजित समािशेी समूिका वििापनिरूबाट ९५ जना 
उम्मेदिार नसर्ाररस भएका छन ्। तर आन्तररक, खलुा र सबै समािेशी वििापनमा गरी १ सय ५७ जना 
उम्मेदिार प्रनतिेदन अिनधमा नसर्ाररस भएका छन ्। यो संख्या कुल नसर्ाररसको ३ प्रनतशत िो । नसर्ाररस 
िनुे अपाङ्गता भएका उम्मेदिारमध्ये ३३ प्रनतशत अनधकृतस्तर र ६७ प्रनतशत सिायक स्तरका पदमा नसर्ाररस 
भएका छन ्भन े१२ प्रनतशत मविला र ८८ प्रनतशत परुुष रिेका छन ्। तानलका ६६ मा यस सम्बन्धी 
विस्ततृ वििरर् प्रस्ततु गररएको छ । 

जचत्र 8.5 समािेशी वििापनबाट र सबै वििापन (समािेशी समेत) बाट नसर्ाररस भएका समािेशी समूिका 
उम्मेदिार संख्या 

 

 

स्रोत : लोकसेिा आयोग, आ.ि. २०७५/७६  िावषाक प्रनतिेदन 

कुल नसर्ाररस संख्या ४ िजार ५ सय ७४ मध्य ेसम्बजन्धत समािशेी समूिका वििापनबाट १ िजार ८ सय 
८३ जना (कुल नसर्ाररसको ४१%) उम्मदेिार समािेशी समूिबाट नसर्ाररस भएका छन ्। 
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तानलका 8.8 समािेशी समूिका वििापनमा आ.ि. २०७५/ ७६ को अिनधमा भएका नसर्ाररस 

वििापनको 
प्रकार 

मविला परुुष 
कुल 

सिायकस्तर अनधकृतस्तर जम्मा सिायकस्तर अनधकृतस्तर जम्मा 
मविला ४४४ १८१ ६२५   ० ६२५ 

आ.ज. ९६ २७ १२३ २७० ११६ ३८६ ५०९ 

मधेसी ५३ ८ ६१ २३७ १११ ३४८ ४०९ 

दनलत २९ ७ ३६ ९२ ४० १३२ १६८ 

अ.पा. १३ २ १५ ५० ३० ८० ९५ 

वप.िे. १०  १० ४६ २१ ६७ ७७ 

जम्मा ६४५ २२५ ८७० ६९५ ३१८ १,०१३ १,८८३ 

स्रोत : लोकसेिा आयोग, आ.ि. २०७५/७६  िावषाक प्रनतिेदन 

8.5.2 ननजामती सेिामा प्रदेश तथा जजल्लागतगत जस्थनत  
तानलका 8.9 नसर्ाररस उम्मेदिारको प्रदेशगत संख्या 

िेर्ी/ति 
उम्मेदिार संख्या 

मविला परुुष जम्मा प्रनतशत 

प्रदेश नं. १ २३६ ४६१ ६९७ १५.२४ 

प्रदेश नं. २ १८१ ७५९ ९४० २०.५५ 

बागमती प्रदेश २८४ २९९ ५८३ १२.७५ 

गण्डकी प्रदेश २१३ २९८ ५११ ११.१७ 

प्रदेश नं. ५ २५० ५१६ ७६६ १६.७५ 

कर्ााली प्रदेश १८१ ४६५ ६४६ १४.१२ 

सदूुरपजश् चम प्रदेश १०३ ३२८ ४३१ ९.४२ 

जम्मा १,४४८ ३,१२६ ४,५७४ १०० 

स्रोत : लोकसेिा आयोग, आ.ि. २०७५/७६  िावषाक प्रनतिेदन 

आनथाक िषा २०७५/७६ बाट ननजामती सेिामा प्रदेशबाट नसर्ाररस िनुकेो संख्या ६९७ रिेको छ ।  प्रदेश 
२ र ५ पश् चात ्यो प्रदेशको जस्थनत कुल नेपालमा १५.२४ प्रनतशत रिेको छ । नपेालको कुलमा  प्रदेश नं. 
१ को िेत्रर्ल १७.६ र जनसंख्या १७.१ रिेकोले सो आधारमा ननजामती सेिामा नसर्ाररस िनुेिरूको संख्या 
केिी कम प्रनतशत रिेको छ भने ननजामती सेिामा प्रदेश नं. १ बाट नसर्ाररस िनुेिरूमा मविलािरूको 
प्रनतनननधत्ि कररब ३३.८५  प्रनतशत रिेको छ जनु राजष्ट रय औसत ३२.६७  प्रनतशत भन्दा राम्रो जस्थनत  
िो ।   

तानलका 8.10 प्रदेश नं. १ को जजल्ला तथा लैवङ्गक आधारमा  ननजामती कमाचारीिरूको संख्या 
नस.नं. जजल्ला परुुष मविला जम्मा परुुष प्रनतशत मविला प्रनतशत 

१ भोजपरु ५३७ २०६ ७४३ ७२.२७ २७.७३ 

२ धनकुटा ६५५ १८० ८३५ ७८.४४ २१.५६ 

३ इलाम ६९५ १९४ ८८९ ७८.१८ २१.८२ 

४ झापा १,१४१ २९९ १,४४० ७९.२४ २०.७६ 

५ खोटाङ ५४२ २३३ ७७५ ६९.९४ ३०.०६ 
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नस.नं. जजल्ला परुुष मविला जम्मा परुुष प्रनतशत मविला प्रनतशत 

६ मोरङ १,५५६ ४३२ १,९८८ ७८.२७ २१.७३ 

७ ओखलढुङ्गा ५९४ २१२ ८०६ ७३.७ २६.३ 

८ पााँचथर ४८४ १५२ ६३६ ७६.१ २३.९ 

९ संखिुासभा ४७५ १३७ ६१२ ७७.६१ २२.३९ 

१० सोलखुमु्ब ु ४४२ १२६ ५६८ ७७.८२ २२.१८ 

११ सनुसरी १,१२२ २७५ १,३९७ ८०.३१ १९.६९ 

१२ ताप्लेजङु ४७५ १७५ ६५० ७३.०८ २६.९२ 

१३ तेह्रथमु ३९५ १११ ५०६ ७८.०६ २१.९४ 

१४ उदयपरु ६३८ १६६ ८०४ ७९.३५ २०.६५ 

जम्मा ९,७५१ २,८९८ १२,६४९ ७६.६ २२.९१ 

स्रोत : लोकसेिा आयोग, आ.ि. २०७५/७६  िावषाक प्रनतिेदन 

जजल्ला तथा लैवङ्गक आधारमा िेदाा प्रदेश नं. १ मा ननजामती सेिामा प्रनतनननधत्ि सबै भन्दा बढी मोरङ 
जजल्लाबाट परुुष १५५६ जना र मविला ४३२ गरी जम्मा  १९८८ जना रिेको छ भने सबैभन्दा कम 
तेह्रथमुबाट परुुष ३९५ जना र मविला १११ गरी जम्मा ५०६ जना रिेको छ । प्रनतशतको आधारमा िेदाा 
परुुष सिभानगता सनुसरी जजल्लाबाट सबैभन्दा बढी ८०.३१ प्रनतशत छ भने सबैभन्दा कम खोटाङ जजल्लाबाट 
६९.९४ प्रनतशत रिेको छ यसरी नै मविला सिभानगता सबै भन्दा बढी खोटाङ जजल्लाबाट ३०.०६ प्रनतशत 
रिेको छ भने सबै भन्दा कम सनुसरी जजल्लाबाट १९.६९ प्रनतशत रिेको छ । प्रदेश नं. १ बाट ननजामती 
सेिामा परुुष सिभानगता ९,७५१ जना र मविला सिभानगता २,८९८ गरी जम्मा १२,६४९ जना रिेको छ 
भने ७६.६ प्रनतशत परुुष र २२.९१ प्रनतशत मविलाको सिभानगता रिेको छ। 

 सशुासन सम्बद्ध सिेिर् जनधारर्ा  
नेपाल प्रशासननक प्रनतष्ट ठानद्वारा गररएको नेपाल राजष्ट रय सशुासन सिेिर् २०१८ र नपेाली जनसिेिर् २०१८   
ले सशुासन सम्बन्धी धेरै अध्ययन गरेका छन ्। उक्त अध्ययनका सशुासन सम्बद्ध केिी जनमतिरूलाई  
ननम्नानसुार प्रस्ततु गररएको छ : 

8.6.1 नेपाल राजष्ट रय सशुासन सिेिर् २०१८ ( Nepal National Governance Survey 2017/18 ) 

सरकारी सेिामा समान अिसरको रिेको छ भने्न सिालमा सबैभन्दा बढी (२१.९६%) प्रदेश नं. २ मा  र 
सबैभन्दा कम (६.१४%) सदूुरपजश् चम प्रदेशमा सिमनत प्राप्त भएको छ भने  प्रदेश नं. १ को २०.३६ प्रनतशतले 
नागररकले सो विश् िास व्यक्त गरेका छन ्। यसैगरी सरकारी जानगरमा समान अिसर छ भन् ने सिालमा पूर्ा 
रूपमा असिमनत िनुेमा सबैभन्दा बढी (३२.३३%) बागमती प्रदेशमा  र सबैभन्दा कम (५.३९%) कर्ााली 
प्रदेशमा रिेका छन ्भने प्रदेश नं. १ मा ८.०२ प्रनतशत पूर्ा रूपमा असिमत छन ्। सबै प्रदेशको तथ्याङ्कलाई  
समग्रमा िेदाा समान अिसर छ र छैन भन् न ेदिैु पिको सिभागीको संख्या कररब १४ प्रनतशत रिेको  छ । 

राजनीनतक पाटीले जनभािनाको प्रनतनननधत्ि गछा भन् ने भनाइमा पूर्ा रूपमा सिमत िनुेको संख्या सबैभन्दा बढी 
(७६%) कर्ााली प्रदेशमा र सबैभन्दा कम (४५.७१%) प्रदेश नं. ५ मा रिेको छ भने प्रदेश नं. १ मा  ५५.२८ 
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प्रनतशत रिेको छ । त्यसैगरी राजनीनतक पाटीले जनभािनाको प्रनतनननधत्ि गदैन भन् नेमा सबैभन्दा बढी संख्या 
(५३.२७%) प्रदेश नं. ५ मा रिेको र  सबैभन्दा कम संख्या(२३.३८%) प्रदेश नं. छ मा रिेको छ  भने प्रदेश 
नं. १ मा ४३.२३ प्रनतशत रिेको छ । सबै प्रदेशको तथ्याङ्कलाई समग्रमा िेदाा राजनीनतक पाटीले जनभािनाको 
प्रनतनननधत्ि गने सिालमा सिमनत जनाउनेको संख्या ५५.४१ प्रनतशत देजखन्छ भन ेअसिमनत जनाउनेको संख्या 
४३.६३ प्रनतशत रिेको देजखन्छ ।  

प्रिरी प्रनतको विश् िास प्रनतको सिालमा प्रदेश नं. १ मा ननकै कम जनताले विश् िास गरेको देजखन्छ । जम्मा 
९.०४ प्रनतशत जनताले मात्र प्रिरी प्रनत विश् िास रिेको बताएका छन ्भने ९०.९६ प्रनतशत जनताले प्रिरीमा 
विश् िास नगने बताएका छन ्। तलुनात्मक रूपमा िेदाा सात प्रदेशमध्ये, बागमती प्रदेशमा लगभग समान 
८८.७६ प्रनतशत, ८८.९७ प्रनतशत र ८८.८० प्रनतशतले प्रिरीलाई विश् िास नगरेको देजखन्छ ।  

सािाजननक उत्तरदावयत्ि र जिार्देिीताको मित्त्िपूर्ा साधन सािाजननक सनुिुाइ िो । प्रदेश नं. १ मा सािाजननक 
सनुिुाइमा भाग नलएका २२.९३ प्रनतशत र भाग ननलएका ३१.८२ प्रनतशत मात्र रिेको अिस्था छ भन े
२६.७२ प्रनतशतले यस बारेमा सनुेका मात्र छन ्र सािाजननक सनुिुाइका सम्बन्धमा नबझेुका तथा जानकारी 
नभएका ३.०९ प्रनतशत रिेका छन ्।  सात प्रदेशिरूमध्ये गण्डकी प्रदेश र सदूुरपजश् चम प्रदेशमा लगभग 
बराबर प्रनतशत (२७.७८% र २७.९०%) ले सािाजननक सनुिुाइमा भाग नलएका छन ्जनु तलुनात्मक रूपमा 
िेदाा अरू प्रदेशको भन्दा बढी िो । 

समग्रमा सशुासन जनसिेिर्ले प्रदेश नं. १ को जस्थनत राजस्रय औसदमा रिेता पनन सशुासनको पिमा प्रभािकारी 
काम गने अिस्था रिेको छ ।   

8.6.2 नेपाली जनसिेिर् २०१८ ( A Survey of the Nepali People 2018 ) 

नेपाली जनसिेिर् २०१८ बाट प्राप् त सशुासन सम्बन्धी विनभन् न जनधारर्ा ननम्नानसुार प्रस्ततु गररएको छ:  

नेपाल कुन ददशानतर गइरिेको छ भन् ने सिालमा नेपाल ठीक ददशा नतर गइरिेको छ भन् नेको संख्या सबैभन्दा 
बढी (६७.१६%) कर्ााली प्रदेशमा रिेको छ ।  प्रदेश नं. १ मा ५६.३५ प्रनतशतले नेपाल ठीक ददशानतर 
गइरिेको छ भन् नमेा पूर्ा विश् िास रिेको बताएका छन ्। नेपाल गलत ददशा नतर गइरिेको छ भन् नेको संख्या 
सबैभन्दा बढी (६०.१२%) बागमती प्रदेशमा रिेको छ भने प्रदेश नं. १ मा ३५.०२ प्रनतशत रिेको  
देजखन्छ ।  

प्रादेजशक सरकार प्रनत पूर्ा विश् िास गनेको संख्या सबै भन् दा बढी (११.५१%) प्रदेश नं. २ मा रिेको छ भन े 
प्रदेश नं. १ मा  ४.६६ प्रनतशतले मात्र पूर्ा विश् िास गछान ्। प्रादेजशक सरकार प्रनत विश् िास नगनेको संख्या 
सबैभन्दा बढी (१३.१०%) प्रदेश नं. २ रिेको छ भने  प्रदेश नं. १ मा ९.०३ प्रनतशत मात्र रिेको  
देजखन्छ । प्रदेश नं. १ मा प्रादेजशक सरकारको बारेमा थािा नभएकाको संख्या  ७.९४ प्रनतशत रिेको तथा  
सबैभन्दा बढी (११.८१%) प्रदेश नं. ५ मा रिेको देजखन्छ । 

सातै प्रदेशको तथ्याङ्क िेदाा सञ् चार माध्यम प्रनत पूर्ा रूपमा विश् िास गनेको संख्या सबैभन्दा बढी (३९.४८%) 
कर्ााली प्रदेशमा रिेको देजखन्छ । प्रदेश नं. १ मा सञ् चार माध्यम प्रनत पूर्ा विश् िास गनेको संख्या २४.११ 
प्रनतशत मात्र छ । विश् िास नगने सबैभन्दा बढी (६.९४ प्रनतशत) प्रदेश नं. २ मा रिेको देजखन्छ भन ेप्रदेश 
नं. १ मा सञ् चार माध्यम प्रनत विश् िास नगने  १.०९ प्रनतशतले मात्र विश् िास नगरेको देजखन्छ । 
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गैर सरकारी संस्थािरू/मानि अनधकारकमी प्रनत पूर्ा विश् िास गने सबै भन् दा बढी (१८.२५%) कर्ााली प्रदेशमा 
रिेको तथा प्रदेश नं. १ मा ६.७५ प्रनतशत रिेको देजखन्छ । विश् िास नगने सबैभन्दा बढी (९.४२%) प्रदेश 
नं. २ मा रिेको र प्रदेश नं. १ मा ४.०७ प्रनतशतले मात्र  पूर्ा रूपमा विश् िास नगरेको देजखन्छ । प्रदेश नं. 

१ मा  गैर सरकारी संस्थािरू/मानि अनधकारकमीका बारेमा जानकारी नै नभएका जनता पनन ७.८४ प्रनतशत 
रिेका छन ्।  

सबै प्रदेशको तथ्याङ्क िेदाा सरकारी जानगरमा सबैलाई समान अिसर छ भन् नेमा पूर्ा सिमत िनुेको संख्या सबै 
भन् दा बढी (२१.९६%) प्रदेश नं. २ मा र २०.३६ प्रनतशत प्रदेश नं. १ मा रिेको देजखन्छ  । यस भनाइमा 
पूर्ा असिमत िनुेको संख्या सबैभन्दा बढी (३२.३३%)  बागमती प्रदेशमा रिेको  छ भन ेप्रदेश नं. १ मा 
११.१४ प्रनतशत मात्र पूर्ा रूपमा असिमत भएको देजखन्छ । 

नेपाली जनसिेिर् २०१८ ले मखु्य रूपमा जनभािना मैत्री काम गनाको नननमत्त प्रदेश नं. १ मा थप दररलो  
भनूमका ननिााि गना पने कुराको सङे्कत गरेको छ । 
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9 खण्ड्नौ्: 

चदगो्चकासका्लक्ष्य्र्प्रदशेको्चस्थचत 

सन ्२००० को सेप्टेम्बर मविनामा विश् िका १८९ राष्ट रका प्रनतनननधले सन ्२०१५ को अन्त्य सम्मका लानग 
तय गररएको सिस्राब्दी विकास लक्ष्यको समय समाप् त भए पश् चात ्विश् िमै रिेको गररबी अन्त्य गने, असमानता 
िटाउने, मौसम पररितान प्रनत अनकूुलन गने, िातािरर् विनाश रोक्ने, एिं शाजन्त र न्यायका लानग सन ्२०१६ 
को जनिरी १ देजख लागू िनुे गरी सन ्२०३० सम्मका लानग संयकु्त राष्ट र संघले विश् िव्यापी विकासको 
एजेन्डाको रूपमा ददगो विकासका लक्ष्यिरू अजघ साररएको छ । ददगो विकासका लक्ष्यिरू १७ िटा रिेका 
छन ्भने यस नभत्र रिेर १६९ िटा विनभन् न सूचकिरू तय गररएका छन ्। यी १७ िटा लक्ष्यिरू एक 
आपसमा परस्पर सम्बजन्धत रिेको र यी लक्ष्यिरू प्राप् त गने कायाबाट कसैलाई पनन नछुटाई सन ्२०३० 
सम्ममा सबैमा पयुााउने लक्ष्य नलइएको छ । नेपाल यस घोषर्ाको पि राष्ट र भएकोले यसले ननधाारर् गरेका 
लक्ष्यिरू प्रानप्ततर्ा  राष्ट रको विकास प्रयास केजन्रत भएको अिस्था छ । संघीयताको कायान्ियनसाँगै प्रदेशको 
विकास प्रयासिरू पनन यी लक्ष्यिरूद्वारा ननदेजशत भएको अिस्था छ । ितामान पररप्रके्ष्यमा प्रादेजशक 
तथ्याङ्किरूको अभाि रिेको कारर् प्रदेशको पूर्ा िस्तजुस्थनत तयार पना कदठन रिेको छ । यसै बीच राजष्ट रय 
योजना आयोगले समग्र देश र प्रदेशको जस्थनत समािेश भएको एक प्रनतिदेन सािाजननक गरेको छ । सोिी 
प्रनतिदेनको आधारमा प्रदेश नं. १ का ददगो विकासका लक्ष्यिरूसाँग सम्बद्ध उपलब्ध सूचकिरू तलको 
तानलकामा उल्लेख गररएको छ । 

तानलका 9.1 प्रदेश नं. १ मा ददगो विकासका सूचकिरूको जस्थनत 

लक्ष्य सूचकिरू नेपाल प्रदेश नं. १ 

लक्ष्य १ 

िरेक िेत्रमा रिेका 
सबै स्िरूपिरूको 
गररबीको अन्त्य गने 

प्रनतददन १.९ डलर भन्दा कम आय भएको जनसंख्याको प्रनतशत 
(वपवपवप मूल्यमा ) 

१५.०  ७.४९  

राजष्ट रय गररबी को रेखामनुी रिेका जनसंख्याको अनपुात  २५.२ १६.७  

राजष्ट रय गररबी को रेखामनुी रिेका सबै उमेरका मविलािरू 
(प्रनतशतमा) 

२५.३५  १६.४२  

बिआुयानमक गररबी  सूचकाङ्क िास्तविक गर्ना अनपुात 
(प्रनतशत) 

२८.६  १९.७  

राजष्ट रय गररबी  रेखामनुनका बालबानलका (५ िषा मनुनका 
प्रनतशत) 

३५.३५  २४.४८  

 प्रनतददन १.९ अमेररकी डलर नकमाउन े रोजगारीमा रिेका 
जनसंख्याको प्रनतशत 

१६.५४  ८.६३ 

३० नमनेटको दूरीमा बजारको पिुाँच रिेका जनसंख्याको प्रनतशत  ४४.६७  ४६.२४  

बैंकमा खाता भएका जनसंख्याको प्रनतशत ६८.३  ७०.७७  

राजष्ट रय उपभोगमा जनसंख्याको तल्लो २० प्रनतशतले ओगटेको 
विस्सा  

७.०३  ८.०९  

दैिीप्रकोप बाट ज्यान गमुाउन े(संख्यामा) ४,७४४  १,३२२  
दैिीप्रकोपका कारर् िराई रिेका र प्रभावित भएका प्रनत 
१००,००० मा  

०.०४७  ०.०१३  

राजष्ट रय जजडीवपको दााँजोमा दैिी प्रकोपका कारर् प्रत्यि आनथाक 
िानी नोक्सानी भएका  

२.१९५  ०.८१०  
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लक्ष्य सूचकिरू नेपाल प्रदेश नं. १ 

लक्ष्य २ 

भोकमरी अन्त्य गने, 

खाद्य सरुिा र उन्नत 

पोषर् प्राप् त गने र 
ददगो कृवषको प्रिद्धान 
गने 

कुपोषर् भएका जनसंख्याको प्रनतशत ३८.०१  ३३.६१  

कुल उपभोगको दईु-नतिाइ भन्दा बढी खानामा खचा गने 
जनसंख्याको प्रनतशत 

४४.०९  ४९.८३  

प्रनत व्यजक्त अन् नबाली उत्पादन(वकलोग्राम) १९७.४६  २५६.२०  

पााँच िषा मनुनका बालबानलकामा देजखने पडु्कोपाना (प्रनतशत) ३५.८  ३२.६  

पााँच िषा मनुनका कम तौल िनुे बच्चािरू (-२स्द)  ९.७  ११.८  

प्रजनन उमेर समूिका (१५-४९ िषा) मविलािरूमा व्याप्त 
रक्तअल्पताको जस्थनत   

३३.५  ३५.९  

साना खाद्य उत्पादकिरूको औसत आम्दानी रु. ३५,५५९.६४  ३६,९८५.१६  

साना खाद्य उत्पादक (परुुषिरूको) औसत आम्दानी रु. ४०,१४७.५९  ३८,३६०.२८  

साना खाद्य उत्पादक(मविलािरूको) औसत आम्दानी रु. ३९,८४६.६५  ४०,१२०.५४  

साना खाद्य उत्पादक(आददिासी समूिको) औसत आम्दानी रु. ३३,३८६.५९  ३७,०६४.८३  

साना खाद्य उत्पादक(गैर आददिासी समूिको) औसत आम्दानी 
रु. 

४३,२०५.९५  ४१,९३१.७४  

कुल खेतीयोग्य जनमन रिेको िेत्रर्ल (००० िेक्टर) २,५४८  ५१५  

जम्मा खेती योग्य जनमन मध्ये िषाभरर नसाँचाइ िनु े जग्गाको 
(प्रनतशत) 

२९.१७  २७.३३  

 कृवष िेत्रमा िनुे सरकारी कुल प्रिाि (USD) ९,१९,६३,३२८.०  ६६,१४,६८५.०  
कुल खाद्य भण्डारर् नडपो  ८६  १९  

लक्ष्य ३ 

सबै उमेर समूिका 
व्यजक्तका लानग स्िस्थ 

जीिनको सनुनजश् चतता 
गदै समदृ्ध जीिनस्तर 
प्रिद्धान गने 

दि जनशजक्तको सियोगले जन्मेका बच्चािरूको प्रनतशत ५८  ४८  

५ िषा मनुनका बालबानलकाको मतृ्यदुर  ३९  ३६  

निजात जशश ुमतृ्यदुर (प्रनत १००० जीवित जन्ममा) २४  २२  

नयााँ एच.आई. भी. संिनमत जनसंख्या  १,७८१  २०७  

ियरोग संिमर् दर (प्रनत १००,००० जनसंख्यामा) १११  ८४  

मलेररया प्रकोप दर (प्रनत १००० जनसंख्यामा) ०.०८  ०.०२  

कुष्ट ठरोग प्रकोप दर (प्रनत १००० जनसंख्यामा) ११  ११  

नबगत २ िप्तानभत्र झाडापखाला भएका ५ िषा मनुनका 
बालबानलकाको प्रनतशत  

७.६  ७.२  

नलम्रे्वटक र्ाइलोराइनससबाट संिनमत संख्या  १,३५४  ३३१  

डेंग ुलागेको संख्या  ९३१  २८३  

रकोमा भएकाको संख्या  २२,४२१  १६,८७२  

आधनुनक पररिार ननयोजनका साधनको प्रयोगबाट सन्तवुष्ट भएका 
प्रजनन उमेर समूिका (१५-४९) मविलािरू (प्रनतशत) 

५६  ५०.१  

पररिार ननयोजनका आधनुनक साधनिरूको प्रयोग दर (प्रनतशत) ४२.८  ४०.१  

कुल प्रजनन दर( प्रनत मविला) २.३  २.३  

ननयनमत रूपले ४ पटक पूिा प्रसूनत सेिा नलएका मविला 
(प्रनतशत)  

५८.८  ६२.६  

स्िास्थ्य संस्थामा प्रसूनत गराउने मविला (प्रनतशत) ५४.६  ४९.१  

सतु्केरी भए पश् चात ्ननयमानसुार ३ पटक सेिा मविला (प्रनतशत) १९  ०९  

DPT-HepB-Hib सईु नलएका जशशिुरू (प्रनतशत) ८५.९  ८५.६  

उच्च रक्तचाप ननयन्त्रर्का लानग औषधी सेिन गरेका १५ िषा 
मानथका परुुष जनसंख्या(प्रनतशत) 

३३.४  ३६.४  

उच्च रक्तचाप ननयन्त्रर्का लानग औषधी सेिन गरेका १५ िषा 
मानथका मविला  जनसंख्या (प्रनतशत) 

३४.३  ३४.६  
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३० नमनेट नभत्रको दूरीमा स्िास्थ्य संस्थामा पिुाँच िनुे पररिार 
(प्रनतशत) 

६१.६२   ५५.९६  

घरायसी आम्दानीको दाजोमा ठूलो घरायसी खचा स्िास्थ्यमा िनुे 
खचा अनपुात  

८.३१  ७.३७  

लक्ष्य ४ 

समािेशी तथा 
न्यायोजचत र 
गरु्ात्मक 

जशिा सनुनजश् चत गदै 
सबैका लानग 
जीिनपयान्त 

नसकाइका अिसरिरू 
प्रिद्धान गने 

प्राथनमक तिमा (१-५ किामा) खदु भनाा दर (प्रनतशत) ९७.२  ९४.७  

माध्यानमक तिको (९-१२ किा) कुल भनाा दर (प्रनतशत) ८०.३  ८१.४  

लैवङ्गक समता सूचकाङ्क (प्राथनमक तिमा) १.०२  १.०२  

लैवङ्गक समता सूचकाङ्क (ननम्न  माध्यानमक तिमा) १.०६  १.०७  

१५-४९ िषा उमेरका परुुषको सािरता दर  ९४.३८  ९१.३७  

१५-४९ िषा उमेरका मविलाको सािरता दर  ६९.१२  ७७.६७  

लक्ष्य ५ 

लैवङ्गक समानता 
िानसल गने र सबै 
मविला, 
वकशोरी तथा 
बालबानलकािरूलाई 
सशक्त बनाउन े

भौनतक िा यौन विंसा अनभुि गरेका १५-४९ िषाका वििावित 
मविलािरू(प्रनतशत) 

६.९  ६.३  

१८ िषाको उमेर भन्दा अजघ वििावित िा िैिाविक नमलानमा 
रिेका २०-२४ िषा उमेरका मविला (प्रनतशत) 

४०.५७  ३२.०१  

१५ िषाको उमेर भन्दा अजघ वििावित िा िैिाविक नमलानमा 
रिेका २०-२४ िषा उमेरका मविला (प्रनतशत) 

२७.३४  ७६.१४  

िम शजक्तमा मविला र परुुषको सिभानगताको अनपुात (प्रनतशत) ६५.७८  ६६.०९  

नबना मूल्यमा घरायसी काम र सेिा गने जनसंख्या (प्रनतशत) १६.५०  १६.३१  

नबना मूल्यमा घरायसी काम र सेिा गने परुुष जनसंख्या 
(प्रनतशत) 

१०.२७  १०.८०  

नबना पाररिनमक घरायसी काम र सेिा गने मविला जनसंख्या 
(प्रनतशत) 

२१.८८  २०.९०  

नबना पाररिनमक घरायसी काम र सेिामूलक काम  गने १९-
६४ जनसंख्या (प्रनतशत) 

२५.६४  २४.३५  

नबना पाररिनमक घरायसी काम र सेिा गने ६५ िषा र सो 
मानथको जनसंख्या (प्रनतशत) 

१६.७८  १६.५६  

पररिार ननयोजनका साधनिरूको प्रयोगमा स्ियम ् तथ्यपरक 
ननर्ाय गने १५-४९ िषाका मविला (प्रनतशत) 

१९.००   १८.३०  

मविलाको नाममा जग्गा िनुे (प्रनतशत) २२.२०  २९.४२  

मविलाको नाममा घर िनुे (प्रनतशत) ११.७५  १५.०३  

मविलाको नाममा घर र जग्गा दिैु िनुे पररिार(प्रनतशत) ११.८४  १५.११  

मोबाइल र्ोन प्रयोग गने प्रजनन उमेरका (१५-४९ िषा) का 
मविला (प्रनतशत) 

७२.६३  ७३.१२  

इन्टरनेट प्रयोग गने प्रजनन उमेरका (१५-४९ िषा) का मविला 
(प्रनतशत)  

२३.०९  २४.६९  

मोबाइल र्ोन प्रयोग गने १५-४९ िषाका परुुष (प्रनतशत) ८९.३  ८८.१  

लक्ष्य ६ 

सबैको ननजम्त 
खानेपानीको साथै 

सरसर्ाइको 
उपलब्धताका साथै 
यसको ददगो 

आधारभतू खानेपानी प्रयोग गने जनसंख्या(प्रनतशत) ९४.९०  ९७.१४  

पाइपबाट वितरर् गररएको पानीमा पिुाँच भएका पररिार 
(प्रनतशत) 

३३.३४  ४६.७८  

अरूसाँग साझेदारी नगरी आफ्न ैसधुाररएका सरसर्ाइ सम्बन्धी 
सवुिधा प्रयोग गने पररिार (प्रनतशत) 

६४.६२  ७०.१५  
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व्यिस्थापन सनुनजश् चत 
गने 

लक्ष्य ७ 

धान् न/बेिोना सवकन,े 

भरपदो, ददगो र 

आधनुनक ऊजाामा 
सबैको पिाँुुच 
सनुनजश् चत गने 

विद्यतुमा पिुाँच भएका जनसंख्या (प्रनतशत) ९०.८३  ९१.३७  

खान पकाउनका लानग स्िच्छ इन्धन र प्रविनध प्रयोग गने 
पररिार (प्रनतशत) 

३३.९५  २९.३६  

खान पकाउनका ननजम्त ऊजााको प्राथनमक स्रोतको ठोस इन्धन 
प्रयोग गने ( कोइला, दाउरा, गइुाँठा लगायत) पररिार (प्रनतशत) 

६५.७०  ७०.२९  

खाना पकाउनका लानग एल.वप. ग्यााँस प्रयोग गने जनसंख्या 
(प्रनतशत) 

३०.३४  २६.०७  

जलविद्यतुको  जनडत िमता (मेगािाट) सन ्२०१७ मा  ९९०  ११३  

लक्ष्य ८ 

जस्थर, समािेशी र 
ददगो आनथाक िृवद्ध, 

पूर्ा तथा 
उत्पादनशील रोजगारी 
र मयााददत कामलाई 
प्रिद्धान गने 

वित्तीय सेिामा पिुाँच भएका घर-पररिार (प्रनतशत) २१.०१  २४.८२  

सिकारीमा पिुाँच (घर बाट ३० नमनेट नभत्रको पैदल यात्रामा 
सिकारीमा पिुाँच भएका पररिार(प्रनतशत)) 

५३.५७  ५५.९०  

रोजगारीमा अनौपचाररक िेत्रको (गैर कृवष िेत्र) 
विस्सा(प्रनतशत) 

३८.३३  ४५.६१  

परुुषको रोजगारीमा अनौपचाररक िेत्रको (गैर कृवष िेत्र) 
विस्सा(प्रनतशत) 

३१.३१  ३५.८९  

मविलाको रोजगारीमा अनौपचाररक िेत्रको (गैर कृवष िेत्र) 
विस्सा(प्रनतशत) 

५४.१०  ६२.८९  

अधा-बेरोजगारी दर (१५-५९ िषा) (प्रनतशत) २७.७२  २६.१६  

यिुाको अधा-बेरोजगारी दर (१५-२४ िषा) (प्रनतशत) २९.८९  ३१.५५  

स्कूल/कलेज नजाने यिुा(१५-२४ िषा) (प्रनतशत) ४७.२२  ४७.६५  

रोजगारीमा नभएका यिुा(१५-२४ िषा) (प्रनतशत) ६०.४८  ५७.९०  

 बालिममा रिेका परुुष (५-१७ िषा)को अनपुात (प्रनतशत) ५.६१  ६.२३  
 बालिममा रिेका मविला (५-१७ िषा)को अनपुात (प्रनतशत) ५.३५  ७.२७  

लक्ष्य ९ 

उत्थानशील 

(Resilient) 
पूिााधारिरू ननमाार् 
गने, समािेशी तथा 
ददगो औद्योगीकरर्को 
प्रिद्धान गने र 
निप्रितानलाई प्ररेरत 
गने 

बाहै्र मविना गाडी गडु्ने सडकको २ वक.नम. को दूरीनभत्र 
बसोबास गने ग्रामीर् जनसंख्याको अनपुात  

७८.८१  ७६.४६  

सडक घनत्ि (वक.नम./िगा वक.नम.) ३९.१६  ४५.६९  

कुल रोजगारीमा उत्पादनमूलक उद्योगिरूको रोजगारीको 
अनपुात  

१०.४६  १३.५२  

लक्ष्य १० 

देशनभत्र तथा 
देशिरूबीचको 
असमानता 
िटाउन े

आम्दानीमा असमानता (गीनी घाताकं)  ३२.८४  २८.९३  

कुल उपभोगमा तल्लो ४०प्रनतशत जनसंख्याको विस्सा(प्रनतशत) १८.५१  २०.९५  

कुल आयमा तल्लो ४०प्रनतशत जनसंख्याको विस्सा(प्रनतशत) ५.३४  ९.३४  

PALMA इन्डेक्स   १.२९  १.०६  

लघवुित्तद्वारा समेवटएका कृषक पररिार(प्रनतशत) २०.८६  २३.६०  

लक्ष्य ११ 

सिरिरू र मानि 
बस्तीिरूलाई 
समािेशी, 
सरुजित, उत्थानशील 
(resilient) र ददगो 
बनाउन े

अपयााप्त सााँघरुो घरमा बस्ने शिरी जनसंख्या (प्रनतशत) ६७.८४   ६५.३१  

खर-पराल-पातले छाएको पररिार एकाइ(प्रनतशत) ९.५७  १५.२२  

घरबाट ३० नमनट पैदल यात्रामा पक्की सडक पिुाँच भएका 
जनसंख्या  

५०.५५  ४६.३३  

पााँचजना र सो भन्दा बढी व्यजक्तिरू बसोबास गने पररिार 
(प्रनतशत) 

५५.२९  ४९.५६  
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लक्ष्य १३ 

जलिाय ु पररितान र 
यसको प्रभाििरूसाँग 

जधु्न तत्काल काया 
अजघ बढाउन े

विपतका कारर् भएका मतृ्य ुिराई रिेका व्यजक्तिरू र प्रत्यि 
रूपमा प्रभावित व्यजक्तिरू( प्रनत एक लाख जनसंख्यामा) 

०.०५  ०.०१  

लक्ष्य १५ 

पथृ्िीको पररनधस्तरीय 
पाररजस्थनतकीय 
प्रर्ालीिरूको ददगो 
उपयोग, रिा र 
पनुस्थाापना गने, 

िनको ददगो रूपमा 
व्यिस्थापन गने, 

मरुभनूमकरर् विरुद्ध 

लड्न र जनमनको 
ियीकरर् रोक्नकुा 
साथै यसलाई 

उल्ट्याउने र जैविक 
विविधताको ह्रासलाई 
रोक्ने 

संरजित िेत्र (िनले ढाकेको िते्र सवित (कुल भ-ूभागको 
प्रनतशत)) 

२३.३९  
२२.९४  

 

संरजित ताल, नसमसार तथा पोखरी( संख्यामा)  २१२  ८०  

लक्ष्य १६ 

ददगो विकासको ननजम्त 
शाजन्तपूर्ा र समािेशी 
समाजिरूको प्रिद्धान 
गने, न्यायमा सबैको 
पिुाँच सनुनजश् चत गने र 
सबै तििरूमा 
प्रभािकारी, जिार्देिी 
र समािेशी 
संस्थािरूको स्थापना 
गने 

यौनजन्य विंसामा अनभुि गरेका  १८-२९ िषाका मविला 
जनसंख्या(प्रनतशत) 

७.३४  ६.३०  

नबगत १२ मविनाको अिनधमा सरकारी कमाचारीसाँग कम्तीमा 
एक पटक सम्पका  भएका र उनीिरूलाई घूस ददएका िा 
सरकारी अनधकारीद्वारा घूस माग गररएका व्यजक्तिरूको अनपुात  

१०.०  ९.०  

जन्मदताा गररएका ५ िषामनुनका बालबानलकाको अनपुात   ५६.२  ६१.४  

लक्ष्य १७ 

ददगो विकासका लानग 
कायाान्ियनका 
उपायिरू 
साधनिरूलाई सदुृढ 
गने र अन्तरााविय 

साझेदारीलाई पनुः 
जीिन्त तलु्याउन े

इन्टरनेट प्रयोग गने १५-४९ िषाका मविला (प्रनतशत) २३.२९  २५.०३  

इन्टरनेट प्रयोग गने १५-४९ िषाका परुुष (प्रनतशत) ४८.५४  ४४.११  

स्रोत: राजष्ट रय योजना आयोग, २०१८  
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ताप्लेजङु 

आठराई नत्रिेर्ी  गा.पा.  २,८८८ १३,७८४ ६,४१४ ७,३७० 

मैिाखोला  गा.पा.  २,१९४ ११,०३७ ५,१९४ ५,८४३ 

मेररङदेन  गा.पा.  २,५७८ १२,५४८ ५,८०९ ६,७३९ 
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माई जोगमाई  गा.पा.  ४,६७७ २१,०४४ १०,३७७ १०,६६७ 

माई  न.पा.  ७,०७७ ३२,५७६ १५,५५१ १७,०२५ 

माङसेबङु गा.पा.  ३,७२९ १८,५०३ ९,०४९ ९,४५४ 

रोङ गा.पा.  ४,३५१ १९,१३५ ९,३८९ ९,७४६ 

सन्दकपरु  गा.पा.  ३,६४३ १६,०६५ ७,७९० ८,२७५ 

सूयोदय  न.पा.  १३,२११ ५६,७०७ २७,८६७ २८,८४० 

झापा 
अजुानधारा  न.पा. १३,६२३ ६०,२०५ २८,४२५ ३१,७८० 

बाह्रदशी  गा.पा.  ७,३९८ ३३,६५३ १५,७१० १७,९४३ 

भरपरु  न.पा. १५,२७० ६५,५३३ ३०,९५८ ३४,५७५ 

नबताामोड  न.पा. १९,११८ ८१,८७८ ३९,७४८ ४२,१३० 

बदु्धशाजन्त गा.पा.  ९,४९८ ४१,५८५ १९,६४२ २१,९४३ 

दमक  न.पा. १८,१०४ ७५,१०२ ३५,४३८ ३९,६६४ 

गौरादि  न.पा. १२,०७० ५३,०३३ २४,९३६ २८,०९७ 

गौरीगञ् ज  गा.पा.  ७,१४० ३३,०३४ १५,९३८ १७,०९६ 

िजल्दबारी  गा.पा.  ६,४१५ २८,९३३ १३,३२० १५,६१३ 

झापा  गा.पा.  ७,०९८ ३४,६०१ १६,७०३ १७,८९८ 

केचनाकिल  गा.पा.  ८,७४२ ३९,५३८ १८,७०७ २०,८३१ 

कमल  गा.पा.  १०,२५६ ४४,३६५ २०,२९६ २४,०६९ 

कन्काई  न.पा. ९,४२६ ४०,१४१ १८,५३६ २१,६०५ 

मेची नगर  न.पा. २५,५३१ १,११,७३७ ५२,९९६ ५८,७४१ 
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जशि सतासी  न.पा. १४,६९५ ६४,५९६ २९,७१५ ३४,८८१ 

मोरङ 

बेलबारी  न.पा. १५,३३८ ६५,८९२ ३०,१११ ३५,७८१ 

विराटनगर  म.न.पा.  ४७,७९८ २,१४,६६३ १,०८,८२७ १,०५,८३६ 

बढुीगङ्गा  गा.पा.  ९,६२१ ४१,५८६ २०,७१७ २०,८६९ 

धनपालथान  गा.पा.  ७,९५७ ३९,३९४ १९,४५९ १९,९३५ 

ग्रामथान गा.पा.  ७,९२० ३२,७१७ १५,६८५ १७,०३२ 

जिदा  गा.पा.  ८,१७५ ४१,८१९ २१,११८ २०,७०१ 

कानेपोखरी  गा.पा.  ८,६८३ ३८,०३३ १७,४८७ २०,५४६ 

कटिरी  गा.पा.  ८,००९ ३९,७७५ २०,१९९ १९,५७६ 

केराबारी  गा.पा.  ६,९९१ ३०,४३१ १३,८११ १६,६२० 

लेटाङ न.पा.  ७,३३९ ३२,०५३ १४,३५० १७,७०३ 

नमक्लाजङु  गा.पा.  ६,४१७ २८,७०८ १३,१५८ १५,५५० 

पथरी शननश् चरे न.पा.  १३,९५६ ६१,१३२ २७,७५६ ३३,३७६ 

रंगेली  न.पा.  ११,२४९ ५२,०१३ २५,०८१ २६,९३२ 

रतिुामाई  न.पा.  १२,४८२ ५५,३८० २६,३३५ २९,०४५ 

सनु्दरिरैंचा  न.पा.  १८,६१० ८०,५१८ ३७,६९४ ४२,८२४ 

सनुिषी न.पा.  १०,७९५ ५०,७५८ २४,९५७ २५,८०१ 

उलााबारी  न.पा.  १२,५३० ५४,६९६ २५,१४८ २९,५४८ 

सनुसरी  
बरािा  न.पा.  १७,५५२ ७७,४०७ ३५,५६१ ४१,८४६ 

बजुा  गा.पा.  ६,२५३ ३१,१७८ १५,७२६ १५,४५२ 

भोिािा  गा.पा.  ६,७९८ ४०,५०९ १९,८५४ २०,६५५ 

देिानगन्ज गा.पा.  ६,३६१ ३५,०७३ १७,८६३ १७,२१० 

धरान  उ.म.न.पा.  ३२,६९३ १,३७,७०५ ६४,६७१ ७३,०३४ 

दिुबी  न.पा.  ११,८९३ ५६,२१६ २८,१०७ २८,१०९ 

गढी  गा.पा.  ७,०३९ ३४,८५२ १६,९३१ १७,९२१ 

िरीनगरा  गा.पा.  ६,८४२ ४०,८४६ २०,१३९ २०,७०७ 

इनरुिा  न.पा.  १३,०२० ६३,५९३ ३१,१९५ ३२,३९८ 

इटिरी  उ.म.न.पा.  ३३,७९४ १,४०,५१७ ६६,५६६ ७३,९५१ 

कोशी  गा.पा.  ८,५४३ ४३,६२६ २१,९५४ २१,६७२ 

रामधनुी  न.पा.  ११,४९१ ५१,७२२ २३,९८४ २७,७३८ 

धनकुटा 
चौनबसे  गा.पा.  ४,५४२ १९,२८३ ८,७२३ १०,५६० 

छथर जोरपाटी  गा.पा.  ४,२३२ १८,३२२ ८,३४६ ९,९७६ 
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धनकुटा न.पा.  ९,४६० ३६,६१९ १७,१६७ १९,४५२ 

खाल्सा नछन्तांग शिीदभनूम  गा.पा.  ३,८७६ १८,७६० ८,९३१ ९,८२९ 

मिालक्ष्मी  न.पा.  ५,४८२ २४,८०० ११,३३७ १३,४६३ 

पाख्रीबास  न.पा.  ४,९७७ २२,०७८ १०,०५४ १२,०२४ 

सााँगरुीगढी  गा.पा.  ५,०४७ २१,५३६ १०,०८९ ११,४४७ 

तेह्रथमु 

आठराई  गा.पा.  ४,५७८ २१,७४७ १०,१३२ ११,६१५ 

छथर  गा.पा.  ३,६३६ १६,७१५ ७,६७९ ९,०३६ 

लालीगुाँरास  न.पा.  ३,६७७ १६,९३४ ७,७२८ ९,२०६ 

मेन्छ्यायेम  गा.पा.  १,७९४ ८,०७८ ३,६८३ ४,३९५ 

म्यांगलुंग न.पा.  ४,५९५ १९,६५९ ९,१०९ १०,५५० 

रे्देप  गा.पा.  ३,८०४ १७,७०० ८,१२१ ९,५७९ 

संखिुासभा  
भोटखोला  गा.पा.  १,३७९ ६,५७६ ३,२०४ ३,३७२ 
चैनपरु न.पा.  ५,९३८ २७,३०८ १२,६७० १४,६३८ 

जचजचला  गा.पा.  १,५१८ ७,०६५ ३,४१० ३,६५५ 

धमादेिी  न.पा.  ३,९५८ १८,२३५ ८,३९२ ९,८४३ 

खााँदबारी  न.पा.  ७,४४६ ३१,१७७ १४,७१० १६,४६७ 

मादी  न.पा.  ३,२१६ १४,४७० ६,६२३ ७,८४७ 

मकाल ु गा.पा.  २,९२२ १३,५७२ ६,७९० ६,७८२ 

पााँचखपन  न.पा.  ३,६३४ १७,५२१ ८,१४३ ९,३७८ 

सभापोखरी  गा.पा.  २,१९२ १०,४९२ ५,०२९ ५,४६३ 

नसनलचोङ गा.पा.  २,४१२ ११,८०६ ५,७४६ ६,०६० 

भोजपरु 

आमचोक गा.पा.  ३,६७७ १८,७२० ९,००८ ९,७१२ 

अरुर्  गा.पा.  ३,७८२ १७,६८७ ८,१२७ ९,५६० 

भोजपरु न.पा.  ६,४३८ २७,२०४ १२,६८४ १४,५२० 

ितिुागढ़ी  गा.पा.  ४,५७९ २०,४०४ ९,४८२ १०,९२२ 

पौिा दमु्मा  गा.पा.  ३,२८० १५,३९४ ७,११८ ८,२७६ 

राम प्रसाद राई  गा.पा.  ४,०१६ १८,८८८ ८,७७७ १०,१११ 

साल्पा नसनलचो  गा.पा.  २,७२८ १३,१११ ६,२६५ ६,८४६ 

षडानन्द  न.पा.  ६,८३२ ३१,६०६ १४,९२५ १६,६८१ 

ट्याम्के मैयमु  गा.पा.  ४,०६१ १८,२११ ८,४८३ ९,७२८ 

सोलखुमु्ब ु 
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दूध कौजशका  गा.पा.  ४,२४० १९,६७२ ९,४३१ १०,२४१ 

दूधकोशी  गा.पा.  २,८०३ १३,४१४ ६,५२९ ६,८८५ 

खमु्ब ुपासाङल्िाम ु गा.पा.  २,४३३ ८,९८९ ४,४९३ ४,४९६ 

नलख ुवपके  गा.पा.  १,१६८ ५,५३४ २,६५८ २,८७६ 

मिाकुलङु गा.पा.  २,४५० ११,४५२ ५,६१९ ५,८३३ 

नेचा सल्यान  गा.पा.  ३,६३६ १६,१२९ ७,५१४ ८,६१५ 

सोल ुदूधकुण्ड  न.पा.  ४,९८० २०,३९९ ९,६२७ १०,७७२ 

सोतांग  गा.पा.  २,०४८ ९,५३० ४,७०० ४,८३० 

ओखलढुङ्गा  
चम्पादेिी  गा.पा.  ३,७९६ १८,६१३ ८,५२१ १०,०९२ 

जचसंखगुढी  गा.पा.  ३,३३४ १५,१९६ ६,९६८ ८,२२८ 

जखजी देम्बा  गा.पा.  ३,१११ १५,१०६ ७,२७३ ७,८३३ 

नलख ु गा.पा.  २,९५७ १४,०४९ ६,५२२ ७,५२७ 

मानेभन्ज्यांग  गा.पा.  ४,६१८ २१,०७४ ९,५९८ ११,४७६ 

मोलुंग  गा.पा.  ३,६६९ १६,२४१ ७,५२९ ८,७१२ 

नसवद्धचरर्  न.पा.  ६,९९४ २७,९९५ १२,६२५ १५,३७० 

सनुकोशी  गा.पा.  ३,९८७ १८,५५० ८,५४१ १०,००९ 

खोटागं  

ऐसेलखुका   गा.पा.  ३,४९१ १६,०९७ ७,४५६ ८,६४१ 

बराि पोखरी  गा.पा.  २,७०२ १४,३४९ ६,८३१ ७,५१८ 

ददप्र ुंग  गा.पा.  ४,१४० २०,१७५ ९,३५७ १०,८१८ 

िलेंसी तिुाच ुंग  न.पा.  ५,८३८ २९,५३२ १३,९९३ १५,५३९ 

जााँते ढुङ्गा  गा.पा.  ३,१७५ १५,४४४ ७,४२० ८,०२४ 

केवपलासगढी गा.पा.  ३,३४७ १५,२८८ ७,३२३ ७,९६५ 

खोटेिांग गा.पा.  ४,७०३ २२,४७४ १०,४४९ १२,०२५ 

लामीडांडा  गा.पा.  २,७९३ १३,३६९ ६,१७८ ७,१९१ 

रुपाकोट मझिुागढ़ी  न.पा.  १०,०५० ४६,९०३ २१,५९९ २५,३०४ 

साकेला  गा.पा.  २,४०८ ११,५९४ ५,४६३ ६,१३१ 

उदयपरु 

बेलाका  न.पा.  ८,९३० ४२,३८६ १९,६०५ २२,७८१ 

चौदण्डीगढी  न.पा.  १०,५१९ ४८,५७४ २२,०८२ २६,४९२ 

कटारी न.पा.  ११,७१७ ५६,१४६ २६,५८२ २९,५६४ 

रौतामाई गा.पा.  ४,६६६ २३,४८१ ११,१७९ १२,३०२ 

सनुकोशी  गा.पा.  २,३१६ ११,९९२ ५,६६२ ६,३३० 
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ताप्ली  गा.पा.  २,७०३ १४,५६२ ६,९२९ ७,६३३ 

नत्रयगुा  न.पा.  १९,४८४ ८७,५५७ ४१,२२१ ४६,३३६ 

उदयपरुगढी  गा.पा.  ६,१७९ ३०,७३१ १४,0५०१ १६,२३० 
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पररजशष्ट ट तानलका ३: िैिाविक जस्थनत अनसुार १० िषा मानथको जनसंख्या वििरर् 

जजल्ला नलङ्ग अवििावित वििावित विधिा/ विधरु सम्बन्ध विच्छेद भएका छुविएका 
ताप्लेजङु जम्मा   39,478   56,236   2,108   149   188  

 परुुष  19,969   25,153   702   77   85  

 मविला  19,509   31,083   1,406   72   103  

पााँचथर जम्मा   61,350   85,267   4,214   188   387  

 परुुष  30,584   37,569   1,468   111   144  

 मविला  30,766   47,698   2,746   77   243  

इलाम जम्मा   91,505   1,41,750   5,335   258   647  

 परुुष  47,822   65,474   1,805   166   252  

 मविला  43,683   76,276   3,530   92   395  

झापा जम्मा   2,31,677   4,03,352   22,307   894   2,675  

 परुुष  1,22,796   1,78,880   4,455   410   817  

 मविला  1,08,881   2,24,472   17,852   484   1,858  

मोरङ जम्मा   2,71,292   4,77,631   25,525   717   2,255  

 परुुष  1,49,022   2,15,839   5,293   286   635  

 मविला  1,22,270   2,61,792   20,232   431   1,620  

सनुसरी जम्मा   2,19,385   3,69,746   17,675   644   1,443  

 परुुष  1,20,139   1,67,924   3,567   222   373  

 मविला  99,246   2,01,822   14,108   422   1,070  

धनकुटा जम्मा   47,380   78,883   4,283   161   434  

 परुुष  24,212   34,617   1,233   108   154  

 मविला  23,168   44,266   3,050   53   280  

तेह्रथमु  जम्मा   29,859   47,717   2,607   90   254  



xii 

 

जजल्ला नलङ्ग अवििावित वििावित विधिा/ विधरु सम्बन्ध विच्छेद भएका छुविएका 
 परुुष  15,049   20,670   669   46   63  

 मविला  14,810   27,047   1,938   44   191  

संखिुासभा  जम्मा   44,927   74,319   3,338   121   350  

 परुुष  23,051   33,110   844   66   107  

 मविला  21,876   41,209   2,494   55   243  

भोजपरु जम्मा   54,522   81,956   5,769   226   495  

 परुुष  27,483   36,644   1,655   131   136  

 मविला  27,039   45,312   4,114   95   359  

सोलखुमु्ब ु जम्मा   33,532   46,733   2,634   100   160  

 परुुष  17,165   21,790   770   37   52  

 मविला  16,367   24,943   1,864   63   108  

ओखलढुङ्गा  जम्मा   43,523   68,606   3,816   124   363  

 परुुष  21,655   29,976   1,012   73   100  

 मविला  21,868   38,630   2,804   51   263  

खोटाङ जम्मा   62,931   90,191   4,961   272   405  

 परुुष  32,130   39,576   1,446   129   163  

 मविला  30,801   50,615   3,515   143   242  

उदयपरु जम्मा   93,484   1,43,273   7,351   362   623  

 परुुष  48,118   62,492   1,862   192   143  

 मविला  45,366   80,781   5,489   170   480  

प्रदेश नं. १ जम्मा   13,24,845   21,65,660   1,11,923   4,306   10,679  

 परुुष  6,99,195   9,69,714   26,781   2,054   3,224  

 मविला  6,25,650   11,95,946   85,142   2,252   7,455  



xiii 

 

जजल्ला नलङ्ग अवििावित वििावित विधिा/ विधरु सम्बन्ध विच्छेद भएका छुविएका 
नेपाल जम्मा   73,83,186  1,26,15,799   6,59,837   23,189   39,671  

 परुुष  40,14,521   56,98,674   1,61,231   11,674   12,808  

 मविला  33,68,665   69,17,125   4,98,606   11,515   26,863  

 

पररजशष्ट ट तानलका ४: प्रदेश नं. १ का मविलाको जीिन तानलका 

Age m(x,n) q(x,n) l(x) d(x,n) L(x,n) S(x,n) T(x) e(x) a(x,n) 

0 0.0314 0.0305 100000 3053 97379 0.9666 7028052 70.31 0.1 

1 0.0019 0.0076 96947 732 385939 0.9937 6930673 71.5 1.5 

5 0.0007 0.0033 96215 320 480275 0.9970 6544734 68.0 2.5 

10 0.0005 0.0027 95895 256 478834 0.9967 6064459 63.2 2.5 

15 0.0009 0.0043 95639 409 477241 0.9948 5585625 58.4 2.7 

20 0.0012 0.0061 95230 580 474763 0.9932 5108384 53.6 2.6 

25 0.0015 0.0074 94649 701 471547 0.9919 4633621 49.0 2.6 

30 0.0018 0.0089 93948 833 467730 0.9900 4162074 44.3 2.6 

35 0.0023 0.0114 93115 1066 463032 0.9867 3694344 39.7 2.6 

40 0.0031 0.0156 92049 1437 456850 0.9811 3231313 35.1 2.6 

45 0.0046 0.0228 90612 2063 448215 0.9722 2774462 30.6 2.7 

50 0.0068 0.0337 88549 2980 435749 0.9588 2326247 26.3 2.7 

55 0.0103 0.0501 85569 4288 417805 0.9371 1890498 22.1 2.7 

60 0.0163 0.0784 81280 6373 391534 0.8998 1472693 18.1 2.7 

65 0.0270 0.1268 74907 9497 352306 0.8372 1081158 14.4 2.7 

70 0.0458 0.2066 65410 13513 294942 0.7401 728852 11.1 2.6 

 

 

1 अपेजित आय ुिा जीिन प्रत्याशा (Life Expectancy at Birth) भनकेो जन्मेको समय बच्चा कनत िषा बााँच्न ेअपेिा गना सवकन्छ भन् न ेप्रश् नको गजर्तीय उत्तर िो । 



xiv 

 

Age m(x,n) q(x,n) l(x) d(x,n) L(x,n) S(x,n) T(x) e(x) a(x,n) 

75 0.0773 0.3252 51897 16876 218280 0.4969 433910 8.4 2.6 

80 0.1624          ... 35021 35021 215630          ... 215630 6.2 6.2 

स्रोत:  नेपाल जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर्, २०१६ को तथ्याङ्क अप्रत्यि विनधबाट विश् लेषर् गरी गर्ना गररएको 
Note: Life tables are the model life tables constructed by using ‘match’ facility in MORTPAK software with under-five mortality rate as the input.  
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पररजशष्ट ट तानलका ५: प्रदेश नं. १ का परुुषको जीिन तानलका 
Age m(x,n) q(x,n) l(x) d(x,n) L(x,n) S(x,n) T(x) e(x) a(x,n) 

0 0.0288 0.0281 100000 2810 97537 0.9701 6945704 69.52 0.1 

1 0.0013 0.0053 97190 513 387513 0.9950 6848168 70.5 1.6 

5 0.0006 0.0031 96677 297 482642 0.9972 6460654 66.8 2.5 

10 0.0005 0.0026 96380 246 481284 0.9965 5978013 62.0 2.5 

15 0.0010 0.0048 96134 461 479608 0.9942 5496728 57.2 2.7 

20 0.0013 0.0067 95673 639 476808 0.9933 5017120 52.4 2.6 

25 0.0013 0.0067 95034 635 473595 0.9930 4540313 47.8 2.5 

30 0.0015 0.0075 94399 712 470267 0.9915 4066718 43.1 2.6 

35 0.0020 0.0098 93687 916 466266 0.9881 3596451 38.4 2.6 

40 0.0029 0.0146 92770 1357 460706 0.9812 3130185 33.7 2.7 

45 0.0048 0.0239 91413 2188 452023 0.9693 2669479 29.2 2.7 

50 0.0079 0.0387 89225 3457 438141 0.9500 2217456 24.9 2.7 

55 0.0130 0.0633 85768 5427 416221 0.9202 1779315 20.7 2.7 

60 0.0208 0.0990 80341 7955 383022 0.8760 1363094 17.0 2.7 

65 0.0332 0.1539 72386 11137 335515 0.8084 980072 13.5 2.6 

70 0.0535 0.2371 61249 14520 271215 0.7097 644557 10.5 2.6 

75 0.0862 0.3551 46729 16594 192480 0.4844 373342 8.0 2.5 

80 0.1666          ... 30135 30135 180862          ... 180862 6.0 6.0 

स्रोत:  नेपाल जनसांजख्यक तथा स्िास्थ्य सिेिर्, २०१६ को तथ्याङ्क अप्रत्यि विनधबाट विश् लेषर् गरी गर्ना गररएको 
Note: Life tables are the model life tables constructed by using ‘match’ facility in MORTPAK software with under-five mortality rate as the input.  

  

 

 

2 अपेजित आय ुिा जीिन प्रत्याशा (Life Expectancy at Birth) भनकेो जन्मेको समय बच्चा कनत िषा बााँच्न ेअपेिा गना सवकन्छ भन् ने प्रश् नको गजर्तीय उत्तर िो । 
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पररजशष्ट ट तानलका ६: प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा प्रमखु अन् नबाली उत्पादनको जस्थनत, २०१६/१७ 

जजल्ला  

धान मकै गिुाँ 
िते्रर्ल (िे) उत्पादन (मे.ट.) उत्पादकत्ि  (मे.ट. प्रनत िे.) िते्रर्ल (िे) उत्पादन (मे.ट.) उत्पादकत्ि (मे.ट. प्रनत िे.) िते्रर्ल (िे) उत्पादन (मे.ट.) उत्पादकत्ि (मे.ट. प्रनत िे.) 

ताप्लेजङु  4,080   8,755   2,146   9,775   31,351   3,207   1,560   2,811   1,802  

सङ्खुिासभा  13,851   34,628   2,500   12,070   22,105   1,831   500   1,100   2,200  

सोलखुमु्ब ु  1,525   3,680   2,413   12,955   29,499   2,277   1,750   3,672   2,098  

पााँचथर  9,203   20,540   2,232   18,513   34,434   1,860   3,915   6,455   1,649  

इलाम  14,815   35,100   2,369   31,395   1,01,091   3,220   4,620   14,264   3,087  

तेह्रथमु  9,666   19,012   1,967   12,350   27,170   2,200   1,500   3,150   2,100  

धनकुटा  7,950   25,799   3,245   12,785   37,978   2,971   1,400   3,050   2,179  

भोजपरु  18,092   38,818   2,146   36,360   83,760   2,304   400   940   2,350  

खोटाङ  12,898   28,564   2,215   41,060   71,228   1,735   5,530   15,208   2,750  

ओखलढुङ्गा  4,403   10,713   2,433   12,400   29,760   2,400   2,365   4,494   1,900  

उदयपरु  13,380   51,818   3,873   17,388   35,124   2,020   5,100   12,240   2,400  

झापा  87,500  3,38,000   3,863   37,600   1,31,600   3,500   5,100   29,700   3,300  

मोरङ  88,000   ,25,800   3,702   1,650   5,775   3,500   16,100   34,615   2,150  

सनुसरी  55,000  1,84,250   3,350   8,350   20,100   2,407   14,500  44,800   3,090  

प्रदेश नं. १ 3,40,363  11,25,477   3,307  2,64,651   6,60,975   2,498   68,240  1,76,499   2,586  

नेपाल 15,52,469  52,30,327   3,369 9,24,321  23,36,675   2,528  7,45,832  17,36,849   2,329  

प्रदेश नं. १ को अंश   21.9   21.5   98.2   28.6   28.3   98.8   9.1   10.2   111.0  

स्रोत: कृवष विकास मन्त्रालय, २०१८ 
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पररजशष्ट ट तानलका ७: प्रदेश नं. १ मा दलिन र तेलिन बालीको उत्पादनको अिस्था, २०१६/१७ 

जजल्ला 
दलिन तेलिन 

िते्रर्ल (िे.) उत्पादन (मे.ट.) उत्पादकत्ि (मे.ट. प्रनत िे.) िते्रर्ल (िे.) उत्पादन (मे.ट.) उत्पादकत्ि  (मे.ट. प्रनत िे.) 
ताप्लेजङु ७११ ७८६ १,१०५ ६९४ ९६१ १,३८५ 

सङ्खुिासभा १,३३३ १,१०२ ८२७ ५५३ २७६ ४९९ 

सोलखुमु्ब ु ३०७ ३२२ १,०४९ १७८ १०९ ६१२ 

पााँचथर २,१६८ २,२७० १,०४७ ५७६ ४४६ ७७४ 

इलाम १,४३५ १,४८७ १,०३६ ७८५ ७८५ १,००० 

तेह्रथमु १,७२३ १,८३९ १,०६७ ४५० ३२७ ७२७ 

धनकुटा १,५०४ १,४९० ९९१ १०६२ ६११ ५७५ 

भोजपरु ५२७ ४५५ ८६३ २८१ २५० ८९० 

खोटाङ ४,८१८ ५,१६५ १,०७२ २,३१७ २,११५ ९१३ 

ओखलढुङ्गा १,४२० १,५३५ १,०८१ ६३७ ३९६ ६२२ 

उदयपरु २,२०१ २,१५८ ९८० ५,२०९ ४,२०४ ८०७ 

झापा  ७,५२५ ९,५४९ १,२६९ ३,५१८ ४,१७६ १,१८७ 

मोरङ ३,६९३ ४,२७२ १,१५७ १२,३९८ १२,९७९ १,०४७ 

सनुसरी ८,३६३ ९,१२८ १,०९१ ९,३९० १५,४३४ १,६४४ 

प्रदेश नं. १ १०,८११ ११,४४१ १,०५८ ६९४ ९६१ १,३८५ 

नेपाल ३,२४,६२४ ३,७६,५२२ १,१६० २,१७,८६७ २,०८,२९१ ९५६ 

प्रदेश नं. १ को अंश % ३.३ ३.० ९१.२ ३.२ ४.६ १४४.८ 

स्रोत: कृवष विकास मन्त्रालय, २०१८ 
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पररजशष्ट ट तानलका ८: प्रदेश नं. १ मा विनभन् न जजल्लािरूमा आल,ु उख ु र सतुी उत्पादनको जस्थनत, २०१६/१७ 

जजल्ला 
आल ु उख ु सतुी 

िते्रर्ल 

(िे.) 
उत्पादन 

(मे.ट.) 
उत्पादकत्ि 

(मे.ट./ िे.) 
िते्रर्ल 

(िे.) 
उत्पादन 

(मे.ट.) 
उत्पादकत्ि 

(मे.ट./ िे.) 
िते्रर्ल (िे.) उत्पादन (मे.ट.) उत्पादकत्ि ( मे.ट. /िे.) 

ताप्लेजङु ३,९२५ ४८,३४५ १२,३१७ ३ ४५ १५,०००       

सङ्खुिासभा १,३१० १६,८८६ १२,८९० ८२ ९०२ ११,०००       

सोलखुमु्ब ु १०,१५० १५३,८९० १५,१६२             

पााँचथर २,०८७ २५,४५१ १२,१९५ २२ २३८ १०,८१२       

इलाम ७,८१५ १३३,७२२ १७,१११ १३ १२५ ९,६१५       

तेह्रथमु २,९०९ ३३,८१० ११,६२३ ८ ७५ ९,३७५       

धनकुटा २,०७० ३७,१७० १७,९५७ ५० ९९० १९,८००       

भोजपरु ३,५४० ४७,६४१ १३,४५८ ६ ८५ १४,१६७       

खोटाङ ४,९०९ ५८,९०८ १२,००० १३ २२३ १७,१५४ १५ ९ ६०० 

ओखलढुङ्गा १,४९४ १६,८१९ ११,२५८ ५ ४३ ८,६०० १२ ८ ६६७ 

उदयपरु १,०५० १५,८६६ १५,११० १४ ५८७ ४१,९२९ ८ ९ १,१२५ 

झापा १४,७६० २,२१,८४३ १५,०३० १८० ९,०४० ५०,२२२       

मोरङ ५,९०० ६७,८५० ११,५०० २,२०४ १,५१,२८० ६८,६३९       

सनुसरी २,९०० ४९,२०० १६,९६६ ४,००० २,४०,००० ६०,०००       

प्रदेश नं. १ ६४,८१९ ९,२७,४०१ १४,३०८ ६,६०० ४,०३,६३३ ६१,१५७ ३५ २६ ७४३ 

नेपाल १,९९,९७१ २८,०५,५८२ १४,०३० ८०,९३१ ४३,४६,७५४ ५३,७०९ ६३९ ६१८ ९६७ 

प्रदेश नं. १ को अंश  ३२.४ ३३.१ १०२.० ८.२ ९.३ ११३.९ ५.५ ४.२ ७६.८ 

स्रोत: कृवष विकास मन्त्रालय, २०१८ 
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पररजशष्ट ट तानलका ९: प्रदेश नं. १ मा सनु्तला जातका बालीिरूको उत्पादन 

क) सनु्तला तथा जनुारको उत्पादनको जस्थनत, २०१६-१७ 

जजल्ला 
सनु्तला (Mandarin, Common orange) जनुार (Sweet orange) 

िते्रर्ल उत्पादन िते्र उत्पादन उत्पादकत्ि िते्रर्ल उत्पादन िते्र उत्पादन उत्पादकत्ि 

ताप्लेजङु  ४५० ३६० १,८०० ५ ५० ४५ २२५ ५ 

संखिुासभा ३५८ १९० १,१४० ६ १५ १० ५० ५ 

सोलखुमु्ब ु २७५ ११६ १,०५५ ९ १२ ५ ३५ ७ 

पााँचथर ६५३ ५७५ ५,३८५ ९ - - - - 
इलाम ३५० ३१५ ३,२६६ १० ५८ ५२ ४२५ ८ 

तेह्रथमु १,०१३ ६२५ ५,८४३ १० ४४ ३९ ३०९ ८ 

धनकुटा ७७९ ५६० ४,८९० ९ २२० १०८ ८०८ ७ 

भोजपरु ७२० ५२५ ४,८०० ९ १०६ ९५ ५५० ६ 

खोटाङ १,१६० ७५० ८,२५० ११ २५० १६० १,४४० ९ 

ओखलढुङ्गा २०९ १४५ १,०१५ ७ ५ ३ २७ ९ 

उदयपरु ४६७ २६५ २,१८० ८ ७२ ६३ ७०६ ११ 

सनुसरी ४६७ २६५ २,१८० ८ ७२ ६३ ७०६ ११ 

झापा - - - - - - - - 
मोरङ   - - - - - - - - 
प्रदेश नं. १ ६,९०१ ४,६९१ ४१,८०४ ९ ९० ६४३ ५,२८१ ८ 

नेपाल २,८७,७६० १७,४५७ १,६४,५९३ ९ ६,९९१ ३,८८१ ३९,११३ १० 

प्रदेश नं. १ को अंश २ .४  २६ .९  २५ .४  १००  .०  १ .३  १६ .६  १३ .५  ८० .०  

स्रोत: कृवष विकास मन्त्रालय, २०१८ (Statistical Information on Nepalese Agriculture, 2016-17)  

  



xx 

 

ख) कागतीको उत्पादनको जस्थनत, २०१६-१७ 

जजल्ला 
कागती (lime) कागती (lemon) 

िते्रर्ल उत्पादन िते्र उत्पादन उत्पादकत्ि िते्रर्ल उत्पादन िते्र उत्पादन उत्पादकत्ि 

ताप्लेजङु  ७०० ५१५ २,८३२ ५ - - - - 
संखिुासभा ८४ ३० १२० ४ ५ ३ २१ ७ 

सोलखुमु्ब ु ६३ २६ २०३ ८ - - - - 
पााँचथर ७८ ४१ २९२ ७ - - - - 
इलाम ८८ ७८ ५६१ ७ - - - - 
तेह्रथमु ५०५ २३५ १,३८६ ६ - - - - 
धनकुटा २६० १५७ ६२० ४ - - - - 
भोजपरु ३७० २१० १,२६० ६ ५ ४ ५० १३ 

खोटाङ ८५० ५०० ३,७५० ८ ३६० १८० १,४४० ८ 

ओखलढुङ्गा २३ १५ ४० ३ - - - - 
उदयपरु २२३ ११८ १,१४५ १० - - - - 
सनुसरी २२३ ११८ १,१४५ १० - - - - 
झापा १८ १० ८० ८ - - - - 
मोरङ   १५५ १४५ ४६५ ३ - - - - 
प्रदेश नं. १ ३,६४० २,१९८ १३,८९९ ६ ३७० १८७ १,५११ ८ 

नेपाल ८,८०८ ४,५०७ ३०,९३९ ७ ९२६ ६१० ५,९०० १० 

प्रदेश नं. १ को अंश ४१ .३  ४८ .८  ४४ .९  ८५ .७  ४० .०  ३० .७  २५ .६  ८० .०  

स्रोत: कृवष विकास मन्त्रालय, २०१८ (Statistical Information on Nepalese Agriculture, 2016-17)  
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पररजशष्ट ट तानलका १०: प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा केिी विउाँदे र्लरू्लिरूको उत्पादन जस्थनत , २०१६-१७ 

जजल्ला 
वकिी स्याउ 

िते्रर्ल 

(िे.) 
उत्पादन िते्र (िे.) 

उत्पादन 

(मे. टन) 
उत्पादकत्ि 

(मे. टन/िे.) 
िते्रर्ल 

(िे.) 
उत्पादन िते्र (िे.) 

उत्पादन 

(मे. टन) 
उत्पादकत्ि 

(मे. टन/िे.) 
ताप्लेजङु  ६ २ २० १० २२१ ६३ ३१५ ५ 

संखिुासभा २५ ७ ४२ ६ १३ ५ २५ ५ 

सोलखुमु्ब ु ४४ ६ २४ ४ २१३ १९० १,०६४ ५.६ 

पााँचथर -  -  -  -  २६ १७ १२४ ७.३ 

इलाम ११० ९९ १६९ २ १६ ७ ६३ ९ 

तेह्रथमु -  -  -  -  १०७ ६३ ४४६ ७.१ 

धनकुटा २ २ ३ १.५ २० १५ ७० ४.७ 

भोजपरु ५ ३ १५ ५ ५ २ ६ ३ 

खोटाङ ३५ -  -  -  १२८ ६५ ४७५ ७.३ 

ओखलढुङ्गा १ १ -  -  ३ २ ८ ४ 

उदयपरु ११   -  -  १० - - - 
प्रदेश नं. १ २३९ १२० २७३ २ ७६२ ४२९ २,५९६ ६ .१  

नेपाल ५५१ १८६ ७१९ ४ १२,०१५ ३,७०७ १९,८५० ५.४ 

प्रदेश नं. १ को अंश (%) ४३.४ ६४.५ ३८.० ५८.९ ६ .३  ११ .६  १३ .१  ११३ .० 

स्रोत: कृवष विकास मन्त्रालय, २०१६/१७  
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पररजशष्ट ट तानलका ११: प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा केिी िषे र्लरू्लजन्य बालीिरूको उत्पादन, २०१६-१७ 

क) आाँप र केराको उत्पादन जस्थनत  

जजल्ला 
आाँप केरा 

िते्रर्ल 

(िे.) 
उत्पादन िते्र (िे.) 

उत्पादन 

(मे. टन) 
उत्पादकत्ि 

(मे. टन/िे.) 
िते्रर्ल 

(िे.) 
उत्पादन िते्र 

(िे.) 
उत्पादन 

(मे. टन) 
उत्पादकत्ि 

(मे. टन/िे.) 
ताप्लेजङु  ३५ ६ २२ ३.७ ४० २६ २४० ९.२ 

संखिुासभा ८० १५ ४५ ३.० ७० २५ १८५ ७.४ 

सोलखुमु्ब ु -  -  -  -  -  -  -  -  
पााँचथर ८५ १५ ३५ २.३ ८ ८ ४५ ५.६ 

इलाम ६५ २५ ७५ ३.० २५ २३ १५० ६.५ 

तेह्रथमु ८५ २१ ७५ ३.६ २१३ ९५ १,००५ १०.६ 

धनकुटा २५५ १४५ ४५० ३.१ ४० ३२ ३५५ ११.१ 

भोजपरु १०० ७० ३५० ५.० १०० ९० ६०० ६.७ 

खोटाङ ३२५ ६५ १६५ २.५ १२० ९० ७९० ८.८ 

ओखलढुङ्गा २२ २० ७५ ३.८ ३३ ३० ३०० १०.० 

उदयपरु ७८३ ३८५ ३,०८२ ८.० ११९ ९८ १,२७४ १३.० 

झापा १,३०० १,००० ७,१७६ ७.२ १,७५९ १,७५८ ३३,७५४ १९.२ 

मोरङ ५७० ५७० ४,८५० ८.५ २,४५० २,४५० ३४,३०० १४.० 

सनुसरी १,५५० १,१०० ७,४५० ६.८ ५०० ४५० ८,३२५ १८.५ 

प्रदेश नं. १ १,८३५ ७६७ ४,३७४ ५.७ ५,४७७ ५,१७५ ८१,३२३ १५.७ 

नेपाल ४८,२०४ ३७,०१३ २,९८,६९२ ८.१ १७,८३९ १५,२२३ २,४७,६२२ १६.३ 

प्रदेश नं. १ को अंश (%) ३.८ २.१ १.५ ७०.७ ३०.७ ३४.० ३२.८ ९६.६ 

स्रोत: कृवष विकास मन्त्रालय, २०१८  
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ख) नलची र मेिाको उत्पादनको जस्थनत  

जजल्ला 
नलची मेिा 

िते्रर्ल 

(िे.) 
उत्पादन िते्र 

(िे.) 
उत्पादन 

(मे. टन) 
उत्पादकत्ि 

(मे. टन/िे.) 
िते्रर्ल 

(िे.) 
उत्पादन िते्र 

(िे.) 
उत्पादन 

(मे. टन) 
उत्पादकत्ि 

(मे. टन/िे.) 
ताप्लेजङु  - -  -  -  १० ८ १०० १२.५ 

संखिुासभा ४६ १५ १४५ ९.७ १० ७ ११२ १६.० 

सोलखुमु्ब ु -  -  -  -  ४ ३ ३० १०.० 

पााँचथर -  -  -  -  -  -  -  -  
इलाम -  -  -  -  -  -  -  -  
तेह्रथमु -  -  -  -  -  -  -  -  
धनकुटा -  -  -  -  ५ ५ ४० ८.० 

भोजपरु ६० १५ ६५ ४.३ ३ ३ १० ३.३ 

खोटाङ १५० १५ ८५ ५.७ १२ १० १२१ १२.१ 

ओखलढुङ्गा ६ ५ १५ ३.० -  -  -  -  
उदयपरु ११७ ८५ ६३८ ७.५ ६६ ३१ ४३४ १४.० 

झापा ९१ ६५ ५६५ ८.७ ६२ ६१ ६१० १०.० 

मोरङ २७० १४५ १,०६६ ७.४ ७३ ५८ ७८९ १३.६ 

सनुसरी २७५ २१० १,४७० ७.० ३५ ३५ ४६९ १३.४ 

प्रदेश नं. १ १,०१५ ५५५ ४,०४९ ७.३ २८० २२१ २,७१५ १२.३ 

नेपाल ९,०९६ ६,३२९ ४५,२४९ ७.१ १,४५७ १,०११ १२,९१२ ७.८ 

प्रदेश नं. १ को अंश (%) ११.२ ८.८ ८.९ १०२.० १९.२ २१.९ २१.० १५६.९ 

स्रोत: कृवष विकास मन्त्रालय, २०१८ 
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पररजशष्ट ट तानलका १२: प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा मखु्य तरकारी बालीिरूको उत्पादन, २०१८ 

जजल्ला तरकारी काउली बन्दा ब्रोकाउली टमाटर मूला रायोको साग बेसार अकबरे खोसाानी खोसाानी प्याज कािो र्सी खरिजुा तरुल 

  िेत्रर्ल ७५ ७२ ३ २५ १८५ ९६   ८ ३३ १५ ३४ ४८   ५ 

ताप्लेजङु उत्पादन ९९५ १,००८ ३० ५०० १,९५० १,१५२   ९२ २६४ १९५ ४९६ ६००   ५० 

  उत्पादकत्ि १३ १४ १० २० ११ १२   १२ ८ १३ १५ १३   १० 

  िेत्रर्ल १९६ १७० १२ ११० १८१ ११८ ५ २३ १७८ ८६ ३४ ७४   ११ 

संखिुासभा उत्पादन १,७६४ १,८७० ६० ९९० २,७१५ १,४१६ ३५ ११५ २,१३६ ९४६ २५५ ८८८   ११० 

  उत्पादकत्ि ९ ११ ५ ९ १५ १२ ७ ५ १२ ११ ८ १२   १० 

  िेत्रर्ल ५० ६० ५ २५ ३० १० १ ७ १३ २० ३२ ८०   ७ 

सोलखुमु्ब ु उत्पादन ७५० १,२०० ३५ ३७५ ४५० ९० ६ ३५ ९१ ३०० ४८० १,०२०   ९१ 

  उत्पादकत्ि १५ २० ७ १५ १५ ९ ६ ५ ७ १५ १५ १३   १३ 

  िेत्रर्ल २५३ १८७ २६ ३९२ १८५ १४८   १६७ २८ ४० ७८ २९   १३ 

पााँचथर उत्पादन ३,०३८ २,२२७ ३०५ ५,१०७ २,१४२ १,६६२   ८७४ १४२ ५१६ ९४१ ३३७   १८८ 

  उत्पादकत्ि १२ १२ १२ १३ १२ ११   ५ ५ १३ १२ १२   १४ 

  िेत्रर्ल ३९६ ७२७ ३९ १४२ १८० ५२७   १६२   १०१ ७९ ६७     

इलाम उत्पादन ६,६४६ १२,००८ ३२३ १,७०५ ३,६९५ ८,०३६   ५९७   १,४५० १,१५० १,००५     

  उत्पादकत्ि १७ १७ ८ १२ २१ १५   ४   १४ १५ १५     

  िेत्रर्ल १८२ ५६५ ८ ८० १४० ११०   २५ १७ २५ २२ ७५   ४ 

तेह्रथमु उत्पादन २८०५ १०७३५ ८० १३६० २३८० १६५०   ३१२ ६८ ३७५ ५५० १५००   १३५ 

  उत्पादकत्ि १५ १९ १० १७ १७ १५   १२ ४ १५ २५ २०   ३४ 

  िेत्रर्ल ५८८ १,४८२ २० १,४५८ ५७१ ३१७   ८२ ७२ ६६ ७४ ५२   २० 

धनकुटा उत्पादन ११,३९५ ३८,८५८ १३५ ५१,९७८ ९,९०७ ३,६९३   ६२ ८७५ ९३७ ७९३ ७२८   १५० 

  उत्पादकत्ि १९ २६ ७ ३६ १७ १२   १ १२ १४ ११ १४   ८ 

  िेत्रर्ल ५० ४० ३ ७० २३४ २९० १ १५ १३ ४० १० ६०   ८ 

भोजपरु उत्पादन ४५० ५०० ५ ६०० १,६३२ ३०० ४ ४० ६० १९५ ९१ ४८०   ८५ 

  उत्पादकत्ि ९ १३ २ ९ ७ १ ४ ३ ५ ५ ९ ८   ११ 

  िेत्रर्ल १,१५० १,००० १५० ६१५ १,५०० १,३०० ११० २६० ३०० ६९० २६० ६००   ५० 

खोटाङ उत्पादन १९,५५० २०,००० ९०० ६,१५० १९,५०० १३,००० ८८० ७८० ९०० ७,५९० ३,९०० ९,०००   ९०० 
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जजल्ला तरकारी काउली बन्दा ब्रोकाउली टमाटर मूला रायोको साग बेसार अकबरे खोसाानी खोसाानी प्याज कािो र्सी खरिजुा तरुल 

  उत्पादकत्ि १७ २० ६ १० १३ १० ८ ३ ३ ११ १५ १५   १८ 

  िेत्रर्ल २१५ १४० २ १४५ १६० १२१ १ २० १३ ३६ १७ २०   ६ 

ओखलढुङ्गा उत्पादन २,९०३ २,१०० १० १,३९२ २,२७२ १,२१० १० ८० ६५ २६३ २३८ ४००   ३० 

  उत्पादकत्ि १४ १५ ५ १० १४ १० १० ४ ५ ७ १४ २०   ५ 

  िेत्रर्ल १७० १४५ ७ ९६ १७० ९० ३ २ ५० ९५ ७६ ७० ७ १२ 

उदयपरु उत्पादन २,०५७ १,७९८ ५३ १,०६१ ३,८७८ १,६८७ २५ ३ २०० ४७५ ९०६ ८७४ ७० १२० 

  उत्पादकत्ि १२ १२ ८ ११ २३ १९ ८ २ ४ ५ १२ १२ १० १० 

  िेत्रर्ल २,०७२ १,५१४ १६ ५१० ४८० २१८     २५८ १८२ १९६ २६८     

झापा उत्पादन ३८,३३२ ३०,४३१ १०२ ११,३२२ १०,६०८ २,८५६     ४,६४४ २,६५७ ३,४३० ४,८२४     

  उत्पादकत्ि १९ २० ६ २२ २२ १३     १८ १५ १८ १८     

  िेत्रर्ल ८५० ७२५ २०० ८२५ ५२० १७५ ५ ३० १०५० ७५० २५० १२० १०० २५ 

मोरङ उत्पादन १२७५० १०८७५ ३००० २८८७५ ७८०० ८७५ २० ९० १२६०० ७५०० ६२५० २४०० २५०० ७५ 

  उत्पादकत्ि १५ १५ १५ ३५ १५ ५ ४ ३ १२ १० २५ २० २५ ३ 

  िेत्रर्ल ९०० ८०० ३० ४५० ४०० २१० १५ १ १५० ४०० ५२५ १३५ १० १० 

सनुसरी उत्पादन १,१२५० ११,२०० १८० ५,१७५ ६०० १,४१७ १५० ८ १,१३५ ५,६०० ६,८२५ २,००० १५० १०० 

  उत्पादकत्ि १३ १४ ६ १२ २ ७ १० ८ ८ १४ १३ १५ १५ १० 

  िेत्रर्ल ७,१२२ ७,५९५ ५२१ ४,९८८ ४,९८५ ३,९२४ १४२ ८०९ २,१५५ २,५७१ १,६६३ १,७१० ११७ १७४ 

प्रदेश नं. १ उत्पादन १,१४,१४० १,४४,३०२ ५,१९३ १,१६,६९० ६९,२११ ३८,१९२ १,१३४ ३,०३६ २२,९७६ २८,९९९ २५,९०० २५,९३६ २,७२० २,०६९ 

  उत्पादकत्ि १६ १९ १० २३ १४ १० ८ ४ ११ ११ १६ १५ २३ १२ 

  िेत्रर्ल ३५,९७४ २९,३७३ १,९८६ २१,३८९ १७,६८७ १२,४०७ ४६६ १,०२५ ८,९३९ १९,६०० ९,६९१ ७,५२३ १,९१३ १,३७० 

नेपाल  उत्पादन ५,३४,१४१ ४,८५,१९९ २०,०४८ ४,००,६७४ २,६३,३४६  १,५३,६२० ४,७९८ ४,५९२ ९६७०७ २,३७,०१७ १,४८,७०२ १,०९१,८० ३३,१५६ १८,५६१ 

  उत्पादकत्ि १५ १७ १० १९ १५ १२ १० ४ ११ १२ १५ १५ १७ १४ 

  िेत्रर्ल २० २६ २६ २३ २८ ३२ ३० ७९ २४ १३ १७ २३ ६ १३ 

प्रदेश नं. १ 
को अंश  

उत्पादन २१ ३० २६ २९ २६ २५ २४ ६६ २४ १२ १७ २४ ८ ११ 

  उत्पादकत्ि १०७ ११२ १०० १२३ ९३ ८१ ८० ९४ ९७ ९४ १०४ १०१ १३७ ८५ 

स्रोत: कृवष विकास मन्त्रालय, २०१८  
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पररजशष्ट ट तानलका १३: प्रदेश नं. १ मा जजल्लागत रूपमा प्रमखु मसलाजन्य बालीिरूको उत्पादनको जस्थनत: िते्रर्ल (िे.), उत्पादन (टन) तथा उत्पादकत्ि (टन प्रनत 
िे.), २०१६/१७ 

जजल्ला 
अलैँची अदिुा लसनु बेसार खसुाानी 

िते्रर्ल उत्पादन उत्पादकत्ि िते्रर्ल उत्पादन उत्पादकत्ि िते्रर्ल उत्पादन उत्पादकत्ि िते्रर्ल उत्पादन उत्पादकत्ि िते्रर्ल उत्पादन उत्पादकत्ि 

ताप्लेजङु   4,150   2,490   600   230   3,600   15,652   56   392   7,000   25   262   10,480   8   45   5,625  

संखिुासभा  1,900   1,108   583   112   1,008   9,000   32   240   7,500   40   320   8,000   43   182   4,233  

सोलखुमु्ब ु  68   40   588   75   395   5,267   35   245   7,000   10   80   8,000   14   91   6,500  

पााँचथर  1,731   667   385   669   8,843   13,218   37   183   4,937   58   465   8,012   195   1,211   6,210  

इलाम  1,163   558   480   3,233   45,994   14,226   50   600   12,000   120   1,996   16,633   162   897   5,537  

तेह्रथमु  637   253   398   212   3,277   15,458   15   150   10,000   4   32   8,000   17   68   4,000  

धनकुटा  240   145   604   260   4,933   18,973   60   376   6,267   75   824   10,987   75   285   3,800  

भोजपरु  374   157   420   264   2,108   8,000   22   159   7,227   112   90   804   45   155   3,444  

खोटाङ  940   564   600   240   1,920   8,000   25   250   10,000   10   100   10,000   30   150   5,000  

ओखलढुङ्गा  15   6   400   18   185   10,278   6   36   6,545   6   36   6,545   40   190   4,750  

उदयपरु  22   14   620   122   1,855   15,204   54   586   10,850   76   654   8,600   36   141   3,924  

झापा        343   4,607   13,450   14   70   5,000   204   510   2,500              

मोरङ  60   62   1,028   1,280   11,520   9,000   510   893   1,750   350   1,225   3,500   1,350   6,925   5,130  

सनुसरी        450   4,235   9,411   200   1,068   5,338   300   504   1,680   160   870   5,438  

प्रदेश नं. १  11,300   6,064   537   7,508   94,480   12,584   1,116   5,248   4,703   1,390   7,098   5,106   2,175   11,210   5,154  

नेपाल  12,120   6,439   531   21,869   2,71,863   12,431   7,551   50,426   6,679   6,901   64,400   9,332   7,707   41,046   5,326  

प्रदेश नं. १ को अंश  93   94   101   34   35   101   15   10   70   20   11   55   28   27   97  

स्रोत: कृवष विकास मन्त्रालय, २०१७ 
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पररजशष्ट ट तानलका १४: प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा घरपालिुा पशपंुछीिरूको जस्थनत 

जजल्ला 
पशपुिीको संख्या 

गाई भैँसी भेडा बाख्रा सुाँगरु कुखरुा िााँस 

ताप्लेजङु ५४,८८४ १७,९६६ ५,७७७ ८४,७२० २७,०४१ ८५,३६४ ८७६ 

संखिुासभा १,२२,९७६ ४८,७१२ १२,१८१ १,६२,९६५ ३१,०९१ ४,३०,६२१ १,०१२ 

सोलखुमु्ब ु ५५,२९४ ४५,६६९ ८,४६१ ८६,३८५ २६,१४८ २,३७,०६१ ८१५ 

पााँचथर १,०५,०५३ ४२,९२० १,३३८ १,६२,०३३ ४४,५८७ ३,५४,३२५ ८०५ 

इलाम १,४६,६४० २२,७३१ १६० १,५०,०६३ २५,४०० १,४८,७८३ ७२३ 

तेह्रथमु ९१,५५० ४६,९१५ ७,०८३ १,१५,००० २९,६५५ १,४४,६१० १,११९ 

धनकुटा ९४,७११ २०,४२२ ५७७ १,७८,२७४ २८,१९० ६,७१,५४३ ३,५३४ 

भोजपरु ९९,४४४ ८८,८६५ १८,२१० ९१,९८७ ४७,१९५ २,९९,७६० ३,८७५ 

खोटाङ ९१,४४५ ६१,९०० ९,१५६ १,२३,५५६ ४७,२३५ २,७९,२८६ १,९०५ 

ओखलढुङ्गा ५२,५९३ ४४,२९३ ९,१०५ १,१७,०५६ ४५,८४६ ३,२९,६९० ७४२ 

उदयपरु १,१५,५६२ ९९,००७ ६०९ २,४६,६१७ ४९,९२८ ८,२४,०३६ ३,२०५ 

झापा २,५५,०७५ ७३,२०७ ३६ २,५६,४१४ ६८,०५६ १,१०५,७९८ १४,४७४ 

मोरङ   ३,९९,७२५ १,०४,५८२ ४९० २,७७,९५९ ५२,५६० १८,७०,३३८ ५६,४६० 

सनुसरी  २,८५,२२५ १३९८९६ ३,६५८ २,३२,१५१ ५५,५४० ११,३६,३७४ १५,९३२ 

प्रदेश नं. १ १९,७०,१७७ ८,५७,०८५ ७६,८४१ २२,८५,१८० ५,७८,४७२ ७९,१७,५८९ १,०५,४७७ 

नेपाल ७३,०२,८०८ ५१,६८,८०९ ८,००,६५८ १,०९,८६,११४ १२,९१,३०८ ६,८६,३०,६३८ ३,९२,२५५ 

प्रदेश नं. १ को अंश २७.०  १६.६ ९.६ २०.८ ४४.८ ११.५ २६.९ 

स्रोत: कृवष विकास मन्त्रालय, २०१८ 
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पररजशष्ट ट तानलका १५: प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा दूध उत्पादनको जस्थनत, २०१६/१७ 

जजल्ला 
 

संख्या दूध उत्पादन (मे.ट.) 
दूध ददने गाई दूध ददने भैँसी गाईको दूध भैँसीको दूध कुल दूध उत्पादन 

ताप्लेजङु ८,१२३ ४,९८७ ५,३८९ ४,२५७ ९,६४५ 

संखिुासभा १५,३४२ १३,३६७ ६,९८८ १०,५८९ १७,५७७ 

सोलखुमु्ब ु ७,८१९ १३,५०१ २,९४८ ५,४९३ ८,४४१ 

पााँचथर १४,८५४ ११,३३१ ८,५११ ९,८३५ १८,३४६ 

इलाम २६,८२१ ५,७५९ १९,७३५ १५,२६१ ३४,९९६ 

तेह्रथमु १८,८८० १३,२७६ १०,०८९ ११,५०० २१,५८९ 

धनकुटा १२,५२३ ५,३९१ ८,१७६ ४,५७९ १२,७५५ 

भोजपरु १४,१०३ १६,३४२ ७,३२४ १४,१८४ २१,५०८ 

खोटाङ १२,९९८ १९,५०१ ७,१०५ १२,२७५ १९,३८० 

ओखलढुङ्गा ७,९३० ११,६९३ ४,५५५ ५,५१६ १०,०७१ 

उदयपरु १५,८६७ २६,१३८ ९,०९२ २२,६८७ ३१,७७९ 

झापा ३६,०६८ १९,३२७ २९,६६७ ३२,४५७ ६२,१२४ 

मोरङ   ५६,५२१ २७,६१० ३७,३८७ ३५,८२० ७३,२०७ 

सनुसरी  ४०,३११ ३८,५६० १४,९६४ २७,८९४ ४२,८५८ 

प्रदेश नं. १ २,८८,१६० २,२६,७८३ १,७१,९३० २,१२,३४७ ३,८४,२७६ 

नेपाल १०,२६,१३५ १३,५५,३८४ ६,४३,८०६ १२,१०,४४१ १८,५४,२४७ 

प्रदेश नं. १ को अंश २८.१ १६.७ २६.७ १७.५ २०.७ 

स्रोत: कृवष विकास मन्त्रालय, २०१८
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पररजशष्ट ट तानलका १६: प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा मास ुउत्पादनको जस्थनत 

जजल्ला  

मास ुउत्पादन (मे.ट.) 
भैँसी भेडा खसी सुाँगरु कुखरुा िााँस कुल उत्पादन 

ताप्लेजङु ६०७ ३१ ४९१ ४४३ १७२ ० १,७४४ 

संखिुासभा १,६४६ ४१ ९५८ ५०९ ३०२ १ ३,४५७ 

सोलखुमु्ब ु १,१२३ २८ ४१६ ४२८ १६६ ० २,१६१ 

पााँचथर १,४९६ ४ ९४० ७३० २४८ १ ३,४१९ 

इलाम १,९७४ १ ८७० ४१६ १०४ ० ३,३६५ 

तेह्रथमु २,३५८ २४ ३९९ ४८६ ११६ १ ३,३८४ 

धनकुटा १,५२१ २ ४०५ ४६२ ४७१ २ २,८६३ 

भोजपरु १,२५१ ५१ ३१३ ९१९ २५१ २ २,७८७ 

खोटाङ १,९९७ ३१ ४४२ ७०५ ३१० १ ३,४८६ 

ओखलढुङ्गा १,४९७ ३१ ६८५ ७५१ २९४ ० ३,२५८ 

उदयपरु ३,३४६ २ १,४३० ८१८ ५७८ २ ६,१७६ 

झापा ५,२४१ ० १,४४७ १,११५ १,४२५ ९ ९,२३७ 

मोरङ   ५,३४७ १ १,६७८ ८६१ १,४४४ २८ ९,३५९ 

सनुसरी  ४,७२८ १२ १,७६९ ८८४ ८२० २३ ८,२३६ 

प्रदेश नं. १ ३४,१३२ २५९ १२,२४३ ९,५२७ ६,७०१ ७० ६२,९३२ 

नेपाल १,७५,००५ २,६८४ ६५,५८३ २३,५०९ ५५,०४१ २३७ ३,२२,०५९ 

प्रदेश नं. १ को अंश १९.५ ९.६ १८.७ ४०.५ १२.२ २९.५ १९.५ 

स्रोत: कृवष विकास मन्त्रालय, २०१८ 

पररजशष्ट ट तानलका १७: प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा अण्डा उत्पादनको जस्थनत 

जजल्ला 
अण्डा ददने पिीको संख्या अण्डा उत्पादन  (‘०००’ मा) 
कुखरुा िााँस कुखरुाको िााँसको कुल उत्पादन 

ताप्लेजङु १५३६६ ३४१ २४२० २५ २४४५ 

संखिुासभा ७७५१२ ४६५ ५५०६ ३४ ५५४० 

सोलखुमु्ब ु ४२६७१ ३७४ २३४५ २८ २३७३ 

पााँचथर ६३,७७९ २६१ ५,५८१ १९ ५६०० 

इलाम २६,७८१ ३३२ ६,६५६ २७ ६६८३ 

तेह्रथमु २६,०३० ५१४ ३,००० ३९ ३०३९ 

धनकुटा १२०,८७८ १,४०० १,८७८ १०९ १९८७ 

भोजपरु ५३,९५७ १,१३६ ४,०३७ ८८ ४१२५ 

खोटाङ ५०,२७१ ३५४ ४,३१० २७ ४३३७ 

ओखलढुङ्गा ५९,३४४ ४४५ ३,२९६ ३३ ३३२९ 

उदयपरु १४८,३२६ १,४७४ ५०,१२० ११६ ५०२३६ 

झापा १९९,०४४ ३,२०० २८,६१० २५८ २८८६८ 

मोरङ   ३३६,६६१ २५,९७१ ३१,६०० २०५२ ३३६५२ 



xxx 

 

जजल्ला 
अण्डा ददने पिीको संख्या अण्डा उत्पादन  (‘०००’ मा) 
कुखरुा िााँस कुखरुाको िााँसको कुल उत्पादन 

सनुसरी  २०४,५४७ ७,२२८ २९,५६९ ५४९ ३०११८ 

प्रदेश नं. १ १,४२५,१६७ ४३,४९५ १७८,९२८ ३४०४ १८२३३२ 

नेपाल १,२३,५३,५१५ १,८०,९२७ १२,९४,१६६ १३,९०६ १३,०८,०७२ 

प्रदेश नं. १ को अंश ११.५ २४.० १३.८ २४.५ १३.९ 

स्रोत: कृवष विकास मन्त्रालय, २०१८ 

पररजशष्ट ट तानलका १८: प्रदेश नं. १ का जजल्लागत रूपमा पानीको िते्रर्ल र माछा उत्पादनको जस्थनत 

जजल्ला 
पोखरी 
संख्या 

पानीको सतिको िते्रर्ल 
(िे) 

कुल माछा उत्पादन 
(के.जी.) 

उत्पादन 

(के.जी./िे.) 
ताप्लेजङु ६ ०.१२ १८० १,५०० 

संखिुासभा ३१ १.९३ २,८९५ १,५०० 

सोलखुमु्ब ु १० ०.२ ३०० १,५०० 

पााँचथर ६० ५.३५ ८,०२५ १,५०० 

इलाम १५४ १३.२९ २३,३३५ १,७५६ 

तेह्रथमु १० ०.२  ३०० १,५०० 

धनकुटा १० १.५  २,२५० १,५०० 

भोजपरु १० ०.५  ७५० १,५०० 

खोटाङ ६० ३.६  ५,४०० १,५०० 

ओखलढुङ्गा १२ १ १,५०० १,५०० 

उदयपरु ४०५ ६२.३८  २,२२,४५७ ३,५६६ 

झापा १,७७४ २७९.३२  १३,७२,८६८ ४,९१५ 

मोरङ   २,९१२ ५८३.३६  २९,४८,९३२ ५,०५६ 

सनुसरी १,४२२ ३२०.८७  १५,९१,४२४ ४,९६० 

प्रदेश नं. १ ६,८७६ १,२७३.५२  ६१,८०,६१६ ४,८५३ 

नेपाल ३९,३०८ ९,९३४.९०  ४,८५,४३,००० ४,८८७ 

प्रदेश नं. १ को अंश १७.५  १२.८  १२.७  ९९.३  

स्रोत: कृवष विकास मन्त्रालय, २०१८ 
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पररजशष्ट ट तानलका १९: प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा खाद्यान् न उपलब्धता र आिश्यकता, २०१६/ १७ (मे. टनमा) 

जजल्ला जनसंख्या धान मकै कोदो र्ापर गिुाँ जौ जम्मा खाद्यान् न आिश्यकता सन्तलुन 

ताप्लेजङु  १,२५,६७८ ४,८०१ २६,८७४ ३,३८९ १३६ २,२८३ १०४ ३७,५८७ २४,००४ १३,५८३ 

संखिुासभा १,६०,६४४ १९,०७० १३,३४४ ५,०१६ १४ ९०४ ४ ३८,३५२ ३०,६८३ ७,६६९ 

सोलखुमु्ब ु १,०६,४०७ १,९५० १७,६५१ १,९४२ १९० २,८७९ ४९ २४,६६१ २०,३२४ ४,३३७ 

पााँचथर १,८९,४१७ १०,५२७ २०,८७२ ५,९१० ३२ ५,०७४ १०८ ४२,५२३ ३८,०७३ ४,४५० 

इलाम २,९८,०२२ १७,६४८ ६९,३२६ १,३४६ १९ ११,९८५ १५ १,००,३३९ ५९,९०२ ४०,४३७ 

तेह्रथमु ९७,५३६ ९,६९० १८,५२५ २,०६३ २३ २,६५९ २२ ३२,९८२ १९,६०५ १३,३७७ 

धनकुटा १,६४,०५२ १३,३२७ २२,७०२ ६,१५७ ३ २,३४०   ४४,५२९ ३२,९७४ ११,५५५ 

भोजपरु १,७५,२८९ १९,८४० ५७,१४३ ४,७२७ २१ ७६४ ४ ८२,४९९ ३५,२३३ ४७,२६६ 

खोटाङ १,९७,४१३ १४,६१३ ४७,८९७ १८,८३५ ४५७ १०,१२३ १२९ ९२,०५४ ३९,६८० ५२,३७४ 

ओखलढुङ्गा १,४५,७६८ ५,४९६ २०,१०३ ८,३३२ ७३ ३,४०० ३२ ३७,४३६ २९,२९९ ८,१३७ 

उदयपरु ३,३८,१४९ २८,७९५ २९,९८४ ३,५६८ १४ ९,९७७ १३ ७२,३५१ ६७,९६८ ४,३८३ 

झापा ८,९४,८९८ १,७५,१७४ ८३,८०८ ९९२ ९३७ २०,६५१ २ २,८१,५६४ १,६१,९७७ १,१९,५८७ 

मोरङ १०,४६,७२४ १,६२,४४० ३,७०७ १,०१६ ४८ २८,११९ - १,९५,३३० १,८९,४५७ ५,८७३ 

सनुसरी ८,५४,७४७ १,०२,१२८ १७,१७० ४०० १५२ ३६,०३० १६ १,५५,८९६ १,५४,७०९ १,१८७ 

प्रदेश नं. १ ४७,९४,७४४ ५,८५,४९९ ४,४९,१०६ ६३,६९३ २,११९ १,३७,१८८ ४९८ १२,३८,१०३ ९,०३,८८८ ३,३४,२१५ 

नेपाल २,८९,२२,०३० २८,५७,५६८ १७,८१,७८१ २,३०,३८० ९३०१ १५,११,४८८ ७८३० ६३,९८,३४८ ५५,००,२३३ ८,९८,११५ 

प्रदेश नं. १ को अंश १६.६ २०.५ २५.२ २७.६ २२.८ ९.१ ६.४    

स्रोत: कृवष विकास मन्त्रालय, २०१८ 
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पररजशष्ट ट तानलका २०: आनथाक रूपले सविय जनसंख्या, जजनडवप, िम उत्पादकत्ि र राजष्ट रय औसतको 
तलुनामा िम उत्पादकत्ि 

जजल्ला 
आनथाक रूपले 

सविय 

जजनडवप मूल्य अनभिवृद्ध 
(नमनलयन रुपैयााँ) 

िम उत्पादकत्ि (रु. 
प्रनत व्यजक्त) 

राजष्ट रय औसतको तलुनामा 
िम उत्पादकत्िको जस्थनत 

(%) 
ताप्लेजङु  59,245.5   6,802.8   1,14,823.9  ९७.२ 

संखिुासभा  89,076.7   7,687.8   86,304.8  ७३.१ 

सोलखुमु्ब ु  61,606.7   7,947.9   1,29,009.8  १०९.२ 

पााँचथर  85,951.2   8,413.5   97,886.7  ८२.९ 

इलाम  1,41,851.1   14,852.2   1,04,702.7  ८८.७ 

धनकुटा  91,035.6   8,335.4   91,561.8  ७७.५ 

तेह्रथमु  55,401.7   5,850.4   1,05,600.1  ८९.४ 

भोजपरु  94,178.8   7,383.7   78,400.6  ६६.४ 

ओखलढुङ्गा  69,635.9   5,748.3   82,547.3  ६९.९ 

खोटाङ  92,356.8   9,476.5   1,02,607.9  ८६.९ 

उदयपरु  1,33,579.3   11,841.7   88,648.9  ७५.१ 

झापा  3,29,345.2   40,370.2   1,22,577.2  १०३.८ 

मोरङ   3,77,416.8   49,026.1   1,29,899.0  ११०.० 

सनुसरी   2,68,482.7   34,261.1   1,27,610.1  १०८.० 

प्रदेश नं. 
१ 

 19,49,164.0   2,17,997.6   1,11,842.6  
९४ .७  

नेपाल  1,05,70,707.9   12,48,481.6   1,18,107.7  १००.० 

स्रोत: मानि विकास प्रनतिेदन, २०१४ 
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पररजशष्ट ट तानलका २१: प्रदेश नं. १ को उमेर तथा नलङ्ग अनसुार िम बजारको अिस्था (१५ िषा िा सो भन्दा बढी) 

िते्र  

रोजगार बेरोजगार रोजगार बाविर कुल 

परुुष मविला कुल परुुष मविला कुल परुुष मविला कुल परुुष मविला कुल 

प्रदेश नं. १ ७६६ ४४२ १२०८ ७७ ६० १३६ ७५६ १४५६ २२११ १५९८ १९५७ ३५५६ 

१५–१९ िषा ५९ २९ ८७ ६ ११ १७ १६८ २०० ३६७ २३२ २३९ ४७१ 

२०–२४ िषा ७७ ५३ १३१ १८ १६ ३३ ६७ १९४ २६१ १६२ २६३ ४२६ 

२५–२९ िषा ९१ ५८ १४९ १६ १५ ३१ ५२ १४९ २०१ १५८ २२२ ३८० 

३०–३४ िषा ७५ ६२ १३७ १६ ७ २३ ३१ १२१ १५१ १२१ १९० ३१२ 

३५–३९ िषा ९३ ६४ १५७ ५ ३ ८ ३४ १०७ १४२ १३३ १७५ ३०७ 

४०–४४ िषा ८९ ४८ १३६ ५ २ ७ ३८ ८७ १२५ १३१ १३७ २६८ 

४५–४९ िषा ९३ ४८ १४१ ३ २ ५ ४७ १३८ १८६ १४३ १८९ ३३१ 

५०–५४ िषा ६३ ३० ९४ ५ २ ७ ६९ १०३ १७२ १३७ १३६ २७३ 

५५–५९ िषा ६१ २२ ८३ १ १ २ ५८ १०० १५८ १२१ १२३ २४३ 

६०–६४ िषा २३ १६ ३९ १   १ ५६ ८२ १३८ ८० ९८ १७८ 

६५ िषा िा बढी ४२ ११ ५३ २   २ १३६ १७५ ३११ १८० १८६ ३६६ 

स्रोत: नेपाल िमशजक्त सिेिर्, २०१७-१८ 
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पररजशष्ट ट तानलका २२: प्रदेश अनसुार िनमकको मानसक आम्दानी 

स्रोत: नेपाल िमशजक्त सिेिर् २०१७/१८ 

पररजशष्ट ट तानलका २३: नलङ्ग र स्थान अनसुार नेपाल र प्रदेश नं. १ को १५–२४ िषाका यिुा िमशजक्तको अिस्था (जनसंख्या ‘०००’ मा) 

िते्र  

िमशजक्त 
िमशजक्त बाविर 

रोजगार बेरोजगार 

परुुष मविला कुल परुुष मविला कुल परुुष मविला कुल 

प्रदेश नं. १ १३६ ८२ २१८ २४ २७ ५० २३५ ३९४ ६२९ 

शिर ८५ ५५ १४० १४ २३ ३७ १३१ २३४ ३६५ 

गाउाँ ५१ २७ ७८ १० ४ १३ १०४ १५९ २६३ 

नेपाल ७९२ ४८२ १,२७३ १९४ १५१ ३४६ १,५४८ २,४८७ ४,०३५ 

शिर ५४८ ३३६ ८८४ १२९ ११७ २४६ १,०२३ १,५६५ २,५८८ 

गाउाँ २४४ १४५ ३८९ ६५ ३५ १०० ५२५ ९२२ १,४४७ 

िते्र  

रोजगार गनेको संख्या 
(‘०००) 

आम्दानी (रु.) 

तल्लो ५ 
प्रनतशत 

तल्लो १० 
प्रनतशत 

तल्लो २५ 
प्रनतशत 

मजध्यका 
मानथल्लो २५ 

प्रनतशत 
मानथल्लो १० प्रनतशत मानथल्लो ५ प्रनतशत 

प्रदेश नं. १ ५८६ ५,००० ६,९५२ १०,००० १५,२०८ २१,२९२ २५,००० ३०,४१७ 

प्रदेश नं. २ ७५६ ५,००० ६,५०० ९,१२५ १४,००० १८,२५० २४,३३३ ३०,००० 

बागमती १,०६९ ७,००० ८,००० १२,००० १८,००० २५,००० ३२,३६० ३६,५०० 

गण्डकी २८८ ६,००० ७,६०४ १२,१६७ १८,२५० २४,३३३ ३०,४१७ ३५,००० 

प्रदेश नं. ५ ५१६ ६,००० ८,००० १२,००० १५,२०८ २२,१७० ३०,००० ३२,००० 

कर्ााली १३३ ६,००० ८,००० १३,००० १९,७७१ २४,३३३ ३०,४१७ ३५,००० 

सदूुरपजश् चम २३९ ६,००० ८,००० १०,६४६ १३,६८८ २२,००० २७,००० ३१,९३८ 

नेपाल  ३,५८७ ६,००० ७,६०४ १०,६४६ १५,२०८ २३,११० ३०,४१७ ३५,००० 
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पररजशष्ट ट तानलका २४: शैजिक स्तर, नलङ्ग र स्थान अनसुार १५–२४ िषाका नेपाल र प्रदेश नं. १ को यिुा जनसंख्या (००० मा) 

िते्र 
कविल्यै स्कूल नगएको आधारभतू भन्दा कम आधारभतू माध्यनमक भन्दा कम माध्यनमक उच्च 

परुुष मविला कुल परुुष मविला कुल परुुष मविला कुल परुुष मविला कुल परुुष मविला कुल परुुष मविला कुल 

प्रदेश नं. १ 

शिर ८ १४ २२ ५४ ६७ १२१ २९ २८ ५६ ९८ १४१ २३९ ३७ ४८ ८४ ५ १६ २० 

गाउाँ ५ १० १५ ४८ ५४ १०१ २३ २७ ४९ ६६ ८३ १५० २२ १३ ३५ २ ३ ४ 

जम्मा  १२ २४ ३७ १०२ १२० २२२ ५१ ५४ १०६ १६४ २२४ ३८८ ५८ ६१ ११९ ७ १८ २५ 

नेपाल 

शिर ७४ १६५ २३९ ३१३ ३६८ ६८१ १६४ १८१ ३४४ ६७७ ८१८ १४९६ ३६६ ३९० ७५६ १०६ ९६ २०२ 

गाउाँ ४१ १३२ १७३ २४३ ३१७ ५६० ११४ १५० २६५ ३३८ ४०२ ७४१ ८३ ८३ १६६ १४ १७ ३१ 

जम्मा  ११५ २९७ ४१२ ५१६ ६८५ १,२४१ २७८ ३३१ ६०९ १०१६ १२२१ २२३६ ४४९ ४७३ ९२२ १२० ११३ २३३ 

स्रोत: नेपाल िमशजक्त सिेिर्, २०१७/१८ 

पररजशष्ट ट तानलका २५: प्रदेशगत रूपमा प्रनतष्ट ठानिरूको जस्थनत 

प्रदेश 

कुल प्रनतष्ट ठान कुल संलग्न व्यजक्त कुल संलग्न परुुष कुल संलग्न मविला 

संख्या प्रनतशत संख्या प्रनतशत संख्या प्रनतशत संख्या प्रनतशत 

प्रदेश नं. १  1,68,518   18   5,44,079   17   3,24,037   16   2,20,042   18  

प्रदेश नं. २  1,17,670   13   3,54,994   11   2,68,279   13   86,715   7  

बागमती  2,82,920   31   12,18,497   38   7,31,783   36   4,86,714   40  

गण्डकी  1,00,684   11   3,32,472   10   1,85,400   9   1,47,072   12  

प्रदेश नं. ५  1,47,789   16   4,74,264   15   3,06,892   15   1,67,372   14  
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प्रदेश 

कुल प्रनतष्ट ठान कुल संलग्न व्यजक्त कुल संलग्न परुुष कुल संलग्न मविला 

संख्या प्रनतशत संख्या प्रनतशत संख्या प्रनतशत संख्या प्रनतशत 

कर्ााली  42,807   5   1,18,951   4   70,814   4   48,137   4  

सदूुरपजश् चम  62,968   7   1,85,200   6   1,25,032   6   60,168   5  

नेपाल   9,23,356   100   32,28,457   100   20,12,237   100   12,16,220   100  

स्रोत: नेपालको राजष्ट रय आनथाक गर्ना २०१८ 

 

पररजशष्ट ट तानलका  २६: प्रदेश नं. १ का जजल्लािरूमा विनभन् न औद्योनगक िगीकरर् अनसुार उद्योग प्रनतष्ट ठानिरूको संख्या २०१८ 
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ताप्लेजङु ४६५० २८४ १ ४४२ ४८ ३८ २२ १६०६ ५९ ४५७ ३ १३१   ३४ २३ ३९५ ४०१ १०५ ६०१ 

संखिुासभा ६०३८  ३९७ २ ६०४ २५ ९ २२ २८९१ २६ ६३४ १० १३०   ३३ १३ ४३५ ३५१ १८ ४३८ 

सोलखुमु्ब ु ३५०८ ८३   २३३ १४   ४ १२२३ २६ १२१२ ४ ६४   ६ ८ २४४ १२२ १९ २४६ 

ओखलढुङ्गा ४३४६ १६८   ३६७ २२ १० ८ २१५१ ३७ ४८३ १२ ११९   ५० २१ ३६१ २४१ ११ २८५ 

खोटाङ ४३०८ ५०९   ४८९ ३३ २ ८ १७४३ ७१ ४८७ ६ ७२७२   १३ ४५ ५०९ १४४ ११ १६६ 

भोजपरु ४०७४ ३३५   ४२८ ६ ३ २ १७२४ ३३ ४६८ ५ १५३   १४ ८ ३८९ २८३ ६ २१७ 

धनकुटा ५९९७ ३८८   ६८३ ५ ४२ १४ २५४५ २८ १०७० २६ १८६ १ ४७ १० ३८२ २१५ १५ ३४० 

तेह्रथमु ३४१२ २५६ ११ ५३० ११ १८ २९ १४३० २८ ३३० ९ १२४   २४ ७ २७२ ११७ ३२ १८४ 
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जजल्ला 
विद्यालय संख्या विद्याथी संख्या 

सामदुावयक संस्थागत जम्मा छात्रा छात्र जम्मा 
ताप्लेजङु  337   14   351   20,407   18,287   38,694  

पााँचथर  390   59   449   29,702   27,249   56,951  

इलाम  432   86   518   37,981   33,356   71,337  

झापा  437   283   720   99,375   98,179   1,97,554  

मोरङ  544   184   728   1,02,855   96,775   1,99,630  

सनुसरी  480   313   793   96,060   91,397   1,87,457  

धनकुटा  310   51   361   26,268   23,536   49,804  

तेह्रथमु   235   21   256   17,140   15,108   32,248  

संखिुासभा   379   38   417   25,381   24,225   49,606  

भोजपरु  389   23   412   26,459   24,635   51,094  

सोलखुमु्ब ु  287   9   296   17,629   16,645   34,274  

ओखलढुङ्गा   334   17   351   21,178   19,747   40,925  

खोटाङ  493   23   516   33,462   31,168   68,630  

उदयपरु  451   102   553   51,601   49,198   1,00,799  

प्रदेश नं. १  5,498   1,223   6,721   6,05,498   5,69,505   11,79,003  

नेपाल  29,035   6,566   35,601   37,69,124   36,22,400   73,91,524  

प्रदेश नं. १ को अंश (%)  18.9   18.6   18.9   16.1   15.7   16.0  

स्रोत: MOEST. 2018. Education in Figures 2017 (At a Glance) 
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