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�ाा लथन 

��थ�क वष� २०७८/७९ को फागनु मसा�तस�मको �देशका ��थ�क ग�त�व�ध, सम� ��थ�क ि�थ�त र 

��थ�क सामाि�क प�रसू�कको अव�था र �व�षेण समावेश गर� ��ततु ��थ�क सव��ण २०७८/७९ 

�कािशत ग�रएको छ । बागमती �देश सरकारले प�हलो पटक �काशन गरेकोले �देश सरकार �थापना 

भएप�ातको त�या�कह� समेत समे�टएको छ । 

��थ�क वष� २०७८/७९ को फागनु मसा�त स�मको अव�था हेदा� ��थ�क व�ृ�दर स�तोष�नक हनुे 

देिखएको छ । मलुकुको कुल गाह��थ उ�पादनमा क�रव ३७ ��तशत योगदान गन� यस �देशको ��थ�क 

व�ृ� दर �ाल ु��थ�क वष�मा ६.७ ��तशत कायम हनुे अनमुान छ ।को�भ� – १९ को रोकथाम तथा 

�नय��णका �ममा ��थ�क ग�त�व�धमा स�ुतता �एको भएप�न �मश: अथ�त�� परुानै लयमा फ�क� एको 

छ । �गामी �दनमा ��थ�क पनु��थानलाई �ाथ�मकताका साथ अि� बढाउँदै �दगो र ती� ��थ�क 

व�ृ�मा यस �देशले टेवा प�ु याउन ुपन� �व�यकता छ । �देश सरकारको रा��व स�कलनको अव�था 

स�तोष�नक भएताप�न साव���नक ख�� अपेि�त हनु सकेको छैन । �देश स�ि�त कोषमा म��दात रकम 

बढदै गएको छ ।  

बागमती �देश सरकारले �थानीय तहसँग सहकाय� र सा�ेदार� गन� �ममा �व�ीय ह�ता�तरणको रकम 

व�ृ� गद� लगेको छ । बागमती �देश �भ� ब�क तथा �व�ीय स��थाका २५.८० ��तशत शाखाह� छन ्

भने वीमा क�पनीका शाखा २७.३५ ��तशत रहेका छन ्। यसबाट यो �देश �व�ीय स�नताको �हसावले 

अ�य �देश भ�दा अगा�ी छ । बह�ुया�मक ग�रवीको ��तशत यस �देशमा मलुकुको �षत दर भ�दा 

कम छ भन ेकाम गन� उमेर समूहको �नस��या म�ये अ�य �देशको तलुनामा यस �देशमा रो�गार� गन�को 

स��या बढ� रहेको छ । �देशमा �व�ालय भना� दर बढदै गएको, �वा��य स�व�धी सू�कह� सधुार हुँदै 

गएको र �स��ा�, खानेपानी, स�क ��ता पूवा�धार �नमा�णको काय� सकारा�मक ढ�गले भई रहेको छ । 

उ�ोग, �यापार तथा पय�टन तफ�  समेत कारोबार बढदै गएको भएप�न कृ�ष �े�मा कुल गाह��थ उ�पादनमा 

योगदान भने अ�य �देशको तलुनामा सवै भ�दा कम रहेको छ ।  

��ततु ��थ�क सव��ण �देशको ��थ�क अव�थाको बारेमा अ�भ��ी रा� े अथ�शा�ी, अनसु�धानकता�, 

िश�क �व�ाथ�, उ�ोगपती, �यापार�, रा�सेवक कम��ार� लगायत सवै सरोकारवालाह�लाई उपयोगी हनु े

�व�ास �लएको छु । यो �काशन तयार गन� काय�मा स�ल�न ��थ�क मा�मला तथा यो�ना म��ालयका 

�देश सि�व लगायत अ�य कम��ार�ह�, त�या�क उपल�ध गराउन ुहनुे सवै �नकाय र पदा�धकार�ह� ��त 

हा�द�क ध�यवाद �ापन गद�छु । 

जे�, २०७९  शामललकाा जजल�ेल 

  आमथथल ाामाला लथा थाजना ाा म 
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1. काय�काार��ासाार 

 

१.1 आ�थ�क व�� २०७८/७९ मा नेपालको कुल गाह���य ��पादान (��पादकको 

मू�यमा) �. ४८ ख�� ५१ अ�� ६२ करोड रहने अनमुान ग�रएकोमा �ागमती 

�देशको अंश सवै �देशको ��दा ��� ३६.९ ��तशत अथा�त �. १७ ख�� ९० 

अ�� ६८ करोड रहने �ारि��क अनमुान रहेको छ । 

१.2 आ�थ�क व�� २०७८/७९ मा �ागमती �देशको कुल गाह���य ��पादन �. १७ 

ख�� ९० अ�� ६८ करोड हनुे अनमुान म�ये थोक तथा ख�ुा �यापार, गाडी तथा 

मो�रसा�कल मम�त सेवाको अंश सवै ��दा ��� २५.१0 ��तशत रहेको छ । 

यसैगर� �व�ीय तथा वीमा कृयाकलापह�को अंश १६ ��तशत रहेको छ । कृ��, 

वन र म��यपालन तथा ��पादन ��ोगको अंश �मश: ११.१0 ��तशत र ५.५0 

��तशत रहेको छ । 

१.3 आ�थ�क व�� २०७८/७९ मा नेपालको कुल गाह���य ��पादनको वृ�� दर ५.८४ 

��तशत रहने अनमुान ग�रएकोमा �ागमती �देशको वृ��दर स�ै ��दा ��� ६.७० 

��तशत कायम हनुे अनमुान छ । 

१.4 आ�थ�क व�� २०७८/७९ को फागनु मसा�तस�म नेपालको ��त�यि� कुल गाह���य 

��पादन 1 हजार 3 सय 72 अमे�रक� डलर रहेकोमा �ागमती �देशको ��त�यि� 

कुल गाह���य ��पादन २ हजार ४ सय ३० अमे�रक� डलर रहेको छ । 

१.5 �ागमती �देश सरकारको साव�ज�नक आय र ख�� ��दै गएको छ।आ�थ�क व�� 

2076/77 को आय अि��लो व��को तलुनामा �3.17 ��तशतले वृ�� �एको 

�थयो �ने ख�� 3�.3� ��तशतले वृ�� �एको �थयो।�यसैगर� आ�थ�क व�� 

2077/7� को आय आ�थ�क व�� 2076/77 तलुनामा 27.03 ��तशतले वृ�� 

�एको �थयो �ने ख��तफ�  27.36 ��तशतले वृ�� �एको �थयो।    

१.6 को��ड-१९ लगायतका कारणले  सरकार� ख��को वृ�� दर स�तो�जनक हनु सकेको 

छैन । �देश सरकार�ा� �थानीय तहला� �दान ग�रन े�व�ीय ह�ता�तरण ��येक 

व�� वृ�� हुँदै गएको छ ।  

१.7 को��ड-१९ �ा� ��ा�वत �वदेशमा रहेका तथा �वदेश�ा� फ�क� एकाह�ला� लि�त 

गर� आ�थ�क व�� २०७७/७८ देिख कृ�� �वकास �ैक र साना �कसान �वकास 
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लघ�ु�� ���ीय सं��ा �ल�मटेड माफ� त श�ु ग�रएको सह�ुलयतपू�� कजा� काय��म 

��तग�त 2078 चै� मसा�तस�म 5,२06 जना ��ीलाई �. २ �ब� ५ करोड 

७ लाख ८८ हजार कजा� लगानी ग�रएको छ ।     

१.8 बागमती �देशमा संघीय सरकार ��तग�तका बालाज ु��ो�गक �े� का�मा�ड�, 

पाटन ��ो�गक �े� ल�लतपरु, भ�परु ��ो�गक ��े भ�परु र हेट�डा ��ो�गक 

�े� मक�ानपरु गर� ४ �टा ��ो�गक ��ेमा ��ोगह� संचालनमा रहेका छन ्। 

१.9 ����क ��� २०७८/७९ को फागनु मसा�तस�म नेपालमा दता� भएका ��ोग त�ा 

लघ ु घरेल ु त�ा साना ��ोग �मश� ८,६५६ र ५,५५,७७६ म�ये बागमती 

�देशमा �मश� ५,६1४ र १,७६,६८९ ��ोग त�ा लघ,ु घरेल ुत�ा साना ��ोग 

दता� भएका छन ्।  

१.10 ����क ��� २०७८/७९ को फागनु मसा�तस�म बागमती �देशमा २,00,२६२ 

क�पनी दता� भएका छन ्। सो ���� स�म नेपालमा २,८३,३५८ क�पनी दता� 

भएका ��ए । 

१.11 नेपालमा २०७८ फागनु मसा�तस�म ज�मा ५,३85 ��ोगमा ��देशी लगानी 

��ीकृत भएकोमा बागमती �देशमा मा� ४,४१७ ��ोगमा ��देशी लगानी ��ीकृत 

भएको छ ।  

१.12 ����क ��� २०७८/७९ को फागनु मसा�तस�म बागमती �देशमा १,1५,0५६ 

स�ार� सा�न दता� भएका छन ्।  

१.13 ����क ��� २०७८/७९ को फागनु मसा�तस�म यस �देशमा तारे होटलह�को 

सं�या ९१ रहेको छ । जसमा एक तारे होटल २४, दईु तारे होटल २७, तीन 

तारे होटल २४, चार तारे होटल ६ र पाचँ तारे होटल (�डल�स) १० रहेका छन।् 

१.14 ����क ��� २०७८/७९ को फागनु मसा�तस�म नेपालमा �ादे�शक त�ा ��ानीय 

�तरका सडक, क�ची, ख�ड��मत र कालोप�े गर� ज�मा सडकको ल�बाई 

६४,६१७ �कलो�मटर रहेकोमा बागमती �देशमा रहेका सडकको ज�मा ल�बाई 

१६,१00 �कलो�मटर ��ा�त २४.७६ ��तशत रहेको छ । २०७८ फागनु 

मसा�तस�म बागमती �देश सरकारबाट क�ची सडक ६५४.४६ �कलो�मटर, �ाभेल 

सडक ६२२.0६ �कलो�मटर, कालोप�े सडक ४७६.३९ �कलो�मटर र �लान 
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सडक ९५.७ �कलो�मटर गर� ��मा १,८४८.६१ �कलो�मटर सडक �नमा�� स�प� 

भएको छ । 

१.15 आ���क व�� २०७८/७९ को फागनु मसा�तस�म बागमती �देशमा रहेका 

१२,९५,२३१ घरधरु� म�ये १२,१४,९२६ घरधरु� ��ा�त ९३.८ ��तशत घरमा 

आधारभतू खानेपानी स�ुवधा र शत ्��तशत घरमा श�चालयको �नमा�� भएको छ ।  

१.16 बागमती �देशको कुल �े�फल २०,3०,४४३ हे�टर म�ये ४,९०,0९३ हे�टर 

��मन खेती यो�य रहेको छ । खेतीयो�य ��मन म�ये ३,१४,0२२ हे�टर ��मन 

�संचाइयो�य रहेको छ । �संचाइयो�य ��मन म�ये २०७८ फागनु मसा�तस�म 

१,२८,९७१ हे�टर ��मनमा �संचाइ स�ुवधा पगेुको छ ।  

१.17 आ���क व�� २०७८/७९ को फागनु मसा�तस�म नपेालमा २,0२३ मेगावाट 

�ल�व�तु ��पादन भएकोमा बागमती �देश �भ� १,0१६ मेगावाट ��पादन भएको 

छ । 

१.18 आ���क व�� २०७८/७९ को फागनु मसा�तस�म नेपालमा रहेको कुल वन ��े 

६६,0९,९४०  हे�टर म�ये बागमती �देशमा १०,९०,८८० हे�टर ��ा�त कुल 

वन �े�को १६.५ ��तशत �े� रहेको छ । �देशको कुल भभूागको तलुनामा 

वनको ��ेफल ५३.७४ ��तशत रहेको छ ।  

१.19 आ���क व�� २०७८/७९ को फागनु मसा�तस�म नेपालमा ��ानीय सडक स�ाल 

६४,६१७ �कलो�मटर रहेकोमा बागमती �देश �भ� ��ानीय सडक स�ाल 

१६,00१ �कलो�मटर रहेको छ । 

१.20 आ���क व�� २०७८/७९ को फागनु मसा�तस�म नेपालमा ��मा �व�ालय सं�या 

३४,३६८ रहेकोमा बागमती �देशमा �व�ालय सं�या ६,५६९ ��ा�त १९.११ 

��तशत रहेको छ । 

१.21 आ���क व�� २०७८/७९ को फागनु मसा�तस�म बागमती �देश �भ� �ादेिशक 

��पताल, �ा��मक �वा��य के��, �वा��य च�क�, शहर� �वा��य के��, सामदुा�यक 

�वा��य इका�, आयवु�द �वा��य के��, आयवु�द ��धालय र �न�ी ��पताल गर� 

२,७४६ �वा��य सं��ाह� स�ालनमा रहेका छन ्।  
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१.22 मलुकुको सम� कृ�� ��पादनमा बागम�ी �देशको �ोगदान क�रव १७.12 ���श� 

रहेको छ ।  

१.23 मलुकुको कुल ��पादनमा अ�डा ��पादनको �ह�सा �स �देशको सवभ�दा बढ� 

६२.९ ���श� रहेको छ । ��सैगर� मलुकुको कुल ��पादनमा �स �देशको धान 

��पादनको �ह�सा ९.९ ���श�, मकै ��पादनको �ह�सा २१.८ ���श�, �रकार� 

��पादनको �ह�सा १८.२ ���श�, आल ु��पादनको �ह�सा २२.८ ���श� र मास ु

��पानको �ह�सा ३३.८ ���श� रहेको छ ।     

१.24 आ���क व�� २०७८/७९ को चै� मस��स�म मलुकुभर रहेका ब�क ��ा �व�ी� 

सं��ाको शा�ा सं��ा ११,३४९ रहेकोमा बागम�ी �देशमा २,९२६ रहेको छ ।  

१.25 आ���क व�� २०७८/७९ को चै� मसा��स�म बागम�ी �देशमा �वमकको शा�ा 

सं��ा ८0७ रहेको छ भने नेपालमा रहेका �बमकको शा�ा सं��ा २,९0५ रहेको 

छ । 

१.26 आ���क व�� २०७८/७९ को फागनु मसा��स�म नेपालमा द�ा� भएका सहकार� 

सं��ाह�को सं��ा ३४,७१२ रहेकोमा �स बागम�ी �देशमा ३३.३५ ���श� 

अ�ा�� ११,५७७ सहकार� सं��ाह� द�ा� भएका भएका छन ्।  

१.27 नेपालको बहआु�ा�मक ग�रबी सन ्२०१८ मा २८.६0 ���श� र सन ्२०१९ मा 

१७.४0 ���श� रहेकोमा बागम�ी �देशको बहआु�ा�मक ग�रबी �मश� सन ्

२०१८ मा १२.70 ���श� र सन ्२०१९ मा ७.00 ���श� रहेको छ । 

१.28 सम�मा को�भड-१९ महामार�बाट �भा�व� भएका आ���क कृ�ाकलापह� �मश: 

सचुा� हुँदै गएका छन ् भन े �वकासका ���ाकलापह� स��ो��द �पले अगाडी 

वढेको छ ।   
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2. सम� आथ थ� ि� थथ 

��व � थथ�� 

2.1 अ�तरा���य म�ुा को�को सन ्२०२२ अ��लमा �काि�त �व� आ���क प�र��यका 

अनसुार सन ् २०२१ मा �व�को ��त आ���क वृ��दर 6.1 ��त�त कायम 

रहेकोमा सन ्२०२२  मा 3.6 ��त�तमा सी�मत रहने ��ेपण रहेको छ। �वक�सत 

मलुकुह�को ��त आ���क वृ��दर सन २०२१ मा 5.2 ��त�त रहेकोमा सन ्

२०२२ मा 3.3 ��त�त कायम हनुे अनमुान ग�रएको छ भने उद�यमान अ��त�� 

र �वकासि�ल मलुकुको आ���क वृ��दर सन ्२०२१ मा 6.8 ��त�त रहेकोमा 

सन २०२२ मा 3.8 ��त�त कायम हनुे ��ेपण ग�रएको छ। 

2.2 �व� आ���क वृ��दरमा संकुचन हनुकुो म�ुय कारणका �पमा हाल भइरहेको र�सया 

र य�ेुन बीचको य�ुलाई मा�नएको छ। यो य�ुले व�त ुबजार त�ा �यापारमा मा� 

असर नगर� �व�ीय ��ेसगँको अ�तर स�ब�� र आपू�त� �ृ�ला अव�� हुँदा 

�व��यापी �पमा नै इ��न र खा�व�तकुो मू�यमा उ�च वृ�� गरेको छ जसले गदा� 

�यून आय भएका जनसं�यामा नरा�ो असर परेको छ। को�भड महामार�बा� नरा�र� 

�भा�वत भएको �व� अ��त��को ि�� पनुरो��ानको अपे�ालाई यस य�ुले अव�� 

गरेको छ। उ�च मू�ा����तले गदा� के���य ब�कह�ले अवल�बन गन� संकुचनकार� 

म���क नी�तको प�रणाम �व�प गदा� �याजदर उ�च भएको र स�पि�को मू�यमा 

ठूलो उतार चढाव आएको हुँदा उपभो�ा र  क�पनीह�को वासलात, उपभोग र 

लगानीमा असर परेको छ। 

2.3 �वकासि�ल र कम आय भएका मलुकुह�मा को�भड स�बि��त खच�मा भएको वृ�� 

र राज�वको साँ�रुो दायरा हुँदा साव�ज�नक �णको अनपुातमा उ�ले�य वृ�� भएको 

छ। �व�को दो�ो ठूलो अ��त��को �पमा रहेको चीनमा हालै देखा परेको �छ�ो 

सन� नयाँ को�भडको भे�रय�� र चीनको ��ुय को�भड बनाउने कडा रणनी�तका 

कारण एि�याल� मलुकुह� र चीनका ठूला �नया�तकता� मलुकुह� �प दबावमा परेका 

छन।् खासगर� कम आय भएका मलुकुह�मा को�भड �व��को खोप पूण� �पमा 

नलगाइसकेको र नया ँभे�रय�� आउने जोिखम समेत कायमै रहेको छ। सन ्२०२१ 
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अनसुार सन ् २०२१ मा �व�को ��त आ���क वृ��दर 6.1 ��त�त कायम 

रहेकोमा सन ्२०२२  मा 3.6 ��त�तमा सी�मत रहने ��ेपण रहेको छ। �वक�सत 

मलुकुह�को ��त आ���क वृ��दर सन २०२१ मा 5.2 ��त�त रहेकोमा सन ्

२०२२ मा 3.3 ��त�त कायम हनुे अनमुान ग�रएको छ भने उद�यमान अ��त�� 

र �वकासि�ल मलुकुको आ���क वृ��दर सन ्२०२१ मा 6.8 ��त�त रहेकोमा 

सन २०२२ मा 3.8 ��त�त कायम हनुे ��ेपण ग�रएको छ। 

2.2 �व� आ���क वृ��दरमा संकुचन हनुकुो म�ुय कारणका �पमा हाल भइरहेको र�सया 

र य�ेुन बीचको य�ुलाई मा�नएको छ। यो य�ुले व�त ुबजार त�ा �यापारमा मा� 

असर नगर� �व�ीय ��ेसगँको अ�तर स�ब�� र आपू�त� �ृ�ला अव�� हुँदा 

�व��यापी �पमा नै इ��न र खा�व�तकुो मू�यमा उ�च वृ�� गरेको छ जसले गदा� 

�यून आय भएका जनसं�यामा नरा�ो असर परेको छ। को�भड महामार�बा� नरा�र� 

�भा�वत भएको �व� अ��त��को ि�� पनुरो��ानको अपे�ालाई यस य�ुले अव�� 

गरेको छ। उ�च मू�ा����तले गदा� के���य ब�कह�ले अवल�बन गन� संकुचनकार� 

म���क नी�तको प�रणाम �व�प गदा� �याजदर उ�च भएको र स�पि�को मू�यमा 

ठूलो उतार चढाव आएको हुँदा उपभो�ा र  क�पनीह�को वासलात, उपभोग र 

लगानीमा असर परेको छ। 

2.3 �वकासि�ल र कम आय भएका मलुकुह�मा को�भड स�बि��त खच�मा भएको वृ�� 

र राज�वको साँ�रुो दायरा हुँदा साव�ज�नक �णको अनपुातमा उ�ले�य वृ�� भएको 

छ। �व�को दो�ो ठूलो अ��त��को �पमा रहेको चीनमा हालै देखा परेको �छ�ो 

सन� नयाँ को�भडको भे�रय�� र चीनको ��ुय को�भड बनाउने कडा रणनी�तका 

कारण एि�याल� मलुकुह� र चीनका ठूला �नया�तकता� मलुकुह� �प दबावमा परेका 

छन।् खासगर� कम आय भएका मलुकुह�मा को�भड �व��को खोप पूण� �पमा 

नलगाइसकेको र नया ँभे�रय�� आउने जोिखम समेत कायमै रहेको छ। सन ्२०२१ 
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मा १०.१ ��तशतले वृ�� भएको �व� �या�ार सन ्२०२२ मा र�सया य�ेुन य�ु 

र र�सया मा�थको ��थ�क ��त���का कार� संकुिचत भई ५.० ��तशतले मा� 

वृ�� हनुे अनमुान छ। 

रा����य अथ�� 

2.4  केि��य त�या� �वभागले २०७९ वैशाखमा साव���नक गरेको  रा��य लेखा त�या� 

अनसुार �व��े� ग�रएको छ। �व� �या�ी महामार�को ��मा �ै�लएको को�भ� -

१९ रोकथाम तथा �नय��� गन� चा�लएका कदमका कार� ��थ�क ग�त�व�� 

�भा�वत हुदँा २०७६/७७ मा मलुकुको ��थ�क वृ��दर २.३७ ��तशतले 

��ा�मक रहन ��ुयो।को�भ� �व�� चा�लएका कदम �भावकार� भएको र खो� 

सेवा श�ु भएका कार� ��थ�क ग�त�व��ह� �मश� सूचा� भएकोले ��थ�क व�� 

२०७७/७८ मा ��त ��थ�क व�ृ�दर ४.25 ��तशत भएको छ । को�भ� 

�व��को खो�को �ू�� मा�ा ८५ ��तशत �नसं�यामा लगा�स�कएको र नया ँ

भे�रय�� कम �ोिखमय�ु देिखएकोले ��थ�क ग�त�व��ह� सामा�यीकर� भई 

��थ�क �नुरो�थानका ला�ग चा�लएका कदमह�ले न�त�ा �दन थालेकोले ��थ�क 

व�� २०७८/७९ मा मलुकुको ��त ��थ�क वृ��दर ५.८४ ��तशत हनुे अनमुान 

छ। 

2.5  ��थ�क व�� २०७८/७९ मा कृ��, वन र म��य�ालन �े�को कूल मू�य अ�भवृ�� 

२.३० ��तशत रहने अनमुान छ।मलुकुका �ि�म तथा म�य तराईमा �रेको वेमौसमी 

व�ा�का कार� �ान �ाल�मा ��त �गेुको भए ��न म��य�ालन ��ेमा कूल मू�य 

अ�भवृ�� ��ेकोले कृ�� �े�मा यो मू�य अ�भवृ�� कायम हनुे अनमुान ग�रएको हो। 

��थ�क व�� २०७७/७८ मा कृ��, वन र म��य�ालन �े�को कूल मू�य अ�भवृ�� 

२.८५ ��तशत रहेको �थयो। ��थ�क व�� २०७७/७८ मा गैर कृ�� �े�को कूल 

मू�य अ�भवृ�� ४.२5 ��तशत भएकोमा ��थ�क व�� २०७८/७९ मा य�तो मू�य 

अ�भवृ�� ६.८८ ��तशत रहने �ारि�भक अनमुान छ। 

2.6  ��थ�क व�� २०७८/७९ मा कूल गा���थ ���ादनमा कृ��, वन र म��य�ालन 

�े�, ���ादनमूलक ��ोग, थोक तथा ख�ुा ��ार, �नमा�� �े�, वीि�य तथा �ीमा 
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�े� र �र ज�गा कारोवारको योग�ान �म�� २३.९५ ��त�त, ५.६५ ��त�त, 

१६.४० ��त�त, 6.१७ ��त�त, ६.८६ ��त�त र ८.७९ ��त�त रहने �ार��भक 

अनमुान छ। आ�थ�क व�� २०७७/७८ मा य�तो योग�ान �म�� २४.९० ��त�त, 

५.४५ ��त�त, १५.९६ ��त�त, 5.९५ ��त�त, ७.०१ ��त�त र ९.०९ 

��त�त भएको भएको �थयो। �वगत केह� व�� �े�ख �नर�तर �पमा कूल मू�य 

अ�भवृ��मा कृ�� �े�को योग�ान �म�� ���ै गएको छ। 

2.7  आ�थ�क व�� २०७८/७९ मा ���लत मू�यमा कूल गा���थ ��पा�न (��पा�कको 

मू�यमा� �. ४८ ख�� ५१ अ�� ६२ करोड रहने �ार��भक अनमुान छ। आ�थ�क 

व�� २०७७/७८ मा ���लत मू�यमा कूल गा���थ ��पा�न (��पा�कको मू�यमा� 

�. ४२ ख�� ७७ अ�� ३० करोड भएको छ। 

2.8  आ�थ�क व�� २०७८/७९ मा ���लत मू�यमा कूल गा���थ ��पा�न (��पा�कको 

मू�य� मा अ��तम �पभोग ख��को योग�ान �. ४४ ख�� १ अ�� ६७ करोड, कूल 

पुजँ� �नमा��को योग�ान �. १८ ख�� ७ अ�� २९ करोड रहने अनमुान छ। व�त ु

तथा सेवाको ख�ु �नया�त भन े�. १६ ख�� ९२ अ�� �� करोडले ��ा�मक रहन े

अनमुान छ। आ�थ�क व�� २०७७/७८ मा अ��तम �पभोग ख��को योग�ान �. 

३९ ख�� ४७ अ�� ६० करोड, कूल पुजँ� �नमा��को योग�ान �. १५ ख�� ३० 

अ�� ५१ करोडले �ना�मक भएको र व�त ुतथा सेवाको ख�ु �नया�त �. १४ ख�� 

२८ अ�� ३1 करोडले ��ा�मक रहेको �थयो। 

2.9  आ�थ�क व�� २०७८/७९ मा कूल रा��य आय �. ४८ ख�� ८२ अ�� 6� करोड 

र कूल रा��य ख��यो�य आ��ान� �. ५९ ख�� ५१ अ�� ८० करोड हनुे अनमुान 

रहेको छ। आ�थ�क व�� २०७७/७८ मा कूल रा��य आय �. ४३ ख��  ५ करोड 

र कूल रा��य ख��यो�य आ��ान� �. ५३ ख�� ७१ अ�� ९३ करोड भएको �थयो। 

2.10   आ�थ�क व�� २०७८/७९ मा ��त�य�� कूल गाह��थ ��पा�न १ हजार ३ सय 

७२ अमे�रक� डलर प�ुने अनमुान छ। आ�थ�क व�� २०७७/७८ मा ��त�य�� 

कूल गाह��थ ��पा�न १ हजार २ सय ३९ अमे�रक� डलर भएको �थयो। 

2.11   आ�थ�क व�� २०७८/७९ मा �ाथ�मक, ��त�य र सेवा �े� (त�ृतय �े�� को कूल 

गाह��थ ��पा�नमा योग�ान �म�� �४.५ ��त�त, १३.७ ��त�त र ६१.८ 
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�े� र �र ज�गा कारोवारको योग�ान �म�� २३.९५ ��त�त, ५.६५ ��त�त, 

१६.४० ��त�त, 6.१७ ��त�त, ६.८६ ��त�त र ८.७९ ��त�त रहने �ार��भक 

अनमुान छ। आ�थ�क व�� २०७७/७८ मा य�तो योग�ान �म�� २४.९० ��त�त, 

५.४५ ��त�त, १५.९६ ��त�त, 5.९५ ��त�त, ७.०१ ��त�त र ९.०९ 

��त�त भएको भएको �थयो। �वगत केह� व�� �े�ख �नर�तर �पमा कूल मू�य 

अ�भवृ��मा कृ�� �े�को योग�ान �म�� ���ै गएको छ। 

2.7  आ�थ�क व�� २०७८/७९ मा ���लत मू�यमा कूल गा���थ ��पा�न (��पा�कको 

मू�यमा� �. ४८ ख�� ५१ अ�� ६२ करोड रहने �ार��भक अनमुान छ। आ�थ�क 

व�� २०७७/७८ मा ���लत मू�यमा कूल गा���थ ��पा�न (��पा�कको मू�यमा� 

�. ४२ ख�� ७७ अ�� ३० करोड भएको छ। 

2.8  आ�थ�क व�� २०७८/७९ मा ���लत मू�यमा कूल गा���थ ��पा�न (��पा�कको 

मू�य� मा अ��तम �पभोग ख��को योग�ान �. ४४ ख�� १ अ�� ६७ करोड, कूल 

पुजँ� �नमा��को योग�ान �. १८ ख�� ७ अ�� २९ करोड रहने अनमुान छ। व�त ु

तथा सेवाको ख�ु �नया�त भन े�. १६ ख�� ९२ अ�� �� करोडले ��ा�मक रहन े

अनमुान छ। आ�थ�क व�� २०७७/७८ मा अ��तम �पभोग ख��को योग�ान �. 

३९ ख�� ४७ अ�� ६० करोड, कूल पुजँ� �नमा��को योग�ान �. १५ ख�� ३० 

अ�� ५१ करोडले �ना�मक भएको र व�त ुतथा सेवाको ख�ु �नया�त �. १४ ख�� 

२८ अ�� ३1 करोडले ��ा�मक रहेको �थयो। 

2.9  आ�थ�क व�� २०७८/७९ मा कूल रा��य आय �. ४८ ख�� ८२ अ�� 6� करोड 

र कूल रा��य ख��यो�य आ��ान� �. ५९ ख�� ५१ अ�� ८० करोड हनुे अनमुान 

रहेको छ। आ�थ�क व�� २०७७/७८ मा कूल रा��य आय �. ४३ ख��  ५ करोड 

र कूल रा��य ख��यो�य आ��ान� �. ५३ ख�� ७१ अ�� ९३ करोड भएको �थयो। 

2.10   आ�थ�क व�� २०७८/७९ मा ��त�य�� कूल गाह��थ ��पा�न १ हजार ३ सय 

७२ अमे�रक� डलर प�ुने अनमुान छ। आ�थ�क व�� २०७७/७८ मा ��त�य�� 

कूल गाह��थ ��पा�न १ हजार २ सय ३९ अमे�रक� डलर भएको �थयो। 

2.11   आ�थ�क व�� २०७८/७९ मा �ाथ�मक, ��त�य र सेवा �े� (त�ृतय �े�� को कूल 

गाह��थ ��पा�नमा योग�ान �म�� �४.५ ��त�त, १३.७ ��त�त र ६१.८ 
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��तशत रहने अनमुान �� ����क वष� २०७७/७८ मा य�तो अनपुात �मश� 

2५.५ ��तशत, १३.१ ��तशत र ६१.४ ��तशत भ�को ��यो� 

2.12   ����क वष� २०७८/७९ मा �ा��मक, ��तीय र सेवा �े� (त�ृतय �े�) को मू�य 

अ�भवृ�� दर �मश� २.4 ��तशत, 10.३ ��तशत र ५.९ ��तशत रहने अनमुान 

�� ����क वष� २०७७/७८ मा य�तो मू�य अ�भवृ��दर �मश� ३.० ��तशत, 

४.४ ��तशत र ४.२ ��तशत रहेको ��यो� 

                   ता ललाा२(ल)ाा�मखुासम �गतात आथला��कसूचलह�लकातलुना�मला ��कव 

सूचल २०७७/७८ २०७८/७९* 

����क व�ृ�दर (��तशत ) ४.२५ ५.८४ 

कूल गाह��� उ�पादन- उ�पादकको मू�यमा (� करोडमा)- 427730.19 485162.47 

��त�य�� कूल गाह��� उ�पादन (�च�लत मू�यमा) - अमे�रक� 

डलर 

1239 1372 

उपभोग र कूल गाह��� उ�पादनको अनपुात  ( ��तशतमा) 92.29 90.73 

कूल गाह��� बचत र कूल गाह��� उ�पादनको अनपुात  ( 

��तशतमा) 

7.71 9.27 

कूल रा��य बचत र कूल गाह��� उ�पादनको अनपुात  ( ��तशतमा) 33.30 31.95 

लगानी (कूल पुजँी �नमा�ण) व�ृ� (कूल गाह��� उ�पादनको 

��तशतमा) 

29.85 29.30 

बचत र लगानीको अ�तर (��तशत) 28.10 28.10 

औषत उपभो�ा मू�य अ�भव�ृ� फागनु स�म ( ��तशत)  3.50 5.40 

�तन� बाँक� खदु साव�ज�नक �ण फागनु स�म ( � करोडमा) 160298 184819 

कूल वैदे�शक �यापार फागनु स�म ( � करोडमा) 102476.70 145648.10 

चाल ुखाता घाटा फागनु स�म ( � करोडमा) 15142 46293 

शो�ना�तर ���ती फागनु स�म ( � करोडमा) 6801 -25864 

�व�षेण ��वाह  ( � करोडमा) 64233 63119 

�वदेशी �व�नमय स��च�त २०७७ असार मसा�त ( � करोडमा) 139930 117100 

ा�कत: त आथलासभ��व, 207८/79, अआथामम�ाल�                  *2078ाफागनुामसामतस�मा

2.13 ����क वष� 2०७८/७९ मा ��त�य�� कुल गाह���य उ�पादन (�च�लत मू�यमा)  

�. 1 लाख 64 हजार 5 सय ९८ रहने अनमाुन �� ����क वष� २०७७/७८ 

मा य�तो �य �. १ लाख  ४६ हजार ५ सय २१ रहेको ��यो� ����क वष� 

२०७८/७९ मा ��त�य�� रा��य खच�यो�य �य १६८३ अमे�रक� डलर प�ुने 
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अनमुान छ। आ���क व�� २०७७/७८ मा ��तो आ� १,५५७ अमे�रक� डलर 

रहेको ���ो।  

2.14 २०७8 फागनु मसा�तस�म मसा�तस�म �तन� बाँक� ��ु साव�ज�नक �� �. 16 

�ब� 02 अब� 98 करोड रहेकोमा २०७८ फागनुस�म ��तो �� �. १८ �ब� 

४८ अब� 19 करोड पगेुको छ जनु कूल गाह���� उ�पा�नको ३८ ��तशत हनु 

आउँछ। 

2.15 आ���क व�� २०७८/७९ को फागनु मसा�त स�ममा शो�ना�तर ����त �. २ �ब� 

५८ अब� ६४ करोडले घाटामा रहेको छ । आ���क व�� २०७७/७८ को सोह� 

अव��मा शो�ना�तर ����त �. ६८ अब� १ करोडले बचतमा रहेको ���ो । 

2.16 आ���क व�� २०७८/७९ को फागनु मसा�त स�ममा �व��े� आ�वाह 1.7 ��तशतले 

संकुचन �� �. ६ �ब� ३१ अब�  १९ करोड पगेुको छ। आ���क व�� २०७७/७८ 

को सोह� अव��मा �व��े� आ�वाह �. ६ �ब� ४२ अब�  ३३ करोड रहेको ���ो।  

 

��ेशगत आ��थ� क�ृ� 

2.17 के���� त��ा� �व�ागले २०७९ वैशा�मा साव�ज�नक गरेको ��ेशको त��ा� 

अनसुार आ���क व�� २०७८/७९ मा �च�लत मू��मा कूल गा���� उ�पा�न 

�उ�पा�कको मू��मा� �. ४८ �ब� ५१ अब� ६२ करोड रहने अनमुान ग�र�कोमा 

सबै ���ा ब�� वागमत� ��ेशको अंश ३६.९0 ��तशत र सबै ���ा कम क�ा�ल� 

��ेशको अंश ४.१ ��तशत रहेको छ। वागमत� ��ेशको आ���क व�� २०७८/७९ 

मा �च�लत मू��मा कूल गा���� उ�पा�न �उ�पा�कको मू��मा� �. १७ �ब� ९० 

अब� ६८ करोड रहने �ार���क अनमुान छ । जनु आ���क व�� २०७७/७८ मा 

�. १५ �ब� ६८ अब� ४१ करोड रहेको ���ो। आ���क व�� २०७८/७९ मा 

सबै���ा कम �च�लत मू��मा कूल गा���� उ�पा�न �उ�पा�कको मू��मा� क�ा�ल� 

��ेशको �. १ �ब� ९७ अब� ९९ करोड रहने अनमुान छ। 
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अनमुान छ। आ���क व�� २०७७/७८ मा ��तो आ� १,५५७ अमे�रक� डलर 

रहेको ���ो।  

2.14 २०७8 फागनु मसा�तस�म मसा�तस�म �तन� बाँक� ��ु साव�ज�नक �� �. 16 

�ब� 02 अब� 98 करोड रहेकोमा २०७८ फागनुस�म ��तो �� �. १८ �ब� 

४८ अब� 19 करोड पगेुको छ जनु कूल गाह���� उ�पा�नको ३८ ��तशत हनु 

आउँछ। 

2.15 आ���क व�� २०७८/७९ को फागनु मसा�त स�ममा शो�ना�तर ����त �. २ �ब� 

५८ अब� ६४ करोडले घाटामा रहेको छ । आ���क व�� २०७७/७८ को सोह� 

अव��मा शो�ना�तर ����त �. ६८ अब� १ करोडले बचतमा रहेको ���ो । 

2.16 आ���क व�� २०७८/७९ को फागनु मसा�त स�ममा �व��े� आ�वाह 1.7 ��तशतले 

संकुचन �� �. ६ �ब� ३१ अब�  १९ करोड पगेुको छ। आ���क व�� २०७७/७८ 

को सोह� अव��मा �व��े� आ�वाह �. ६ �ब� ४२ अब�  ३३ करोड रहेको ���ो।  

 

��ेशगत आ��थ� क�ृ� 

2.17 के���� त��ा� �व�ागले २०७९ वैशा�मा साव�ज�नक गरेको ��ेशको त��ा� 

अनसुार आ���क व�� २०७८/७९ मा �च�लत मू��मा कूल गा���� उ�पा�न 

�उ�पा�कको मू��मा� �. ४८ �ब� ५१ अब� ६२ करोड रहने अनमुान ग�र�कोमा 

सबै ���ा ब�� वागमत� ��ेशको अंश ३६.९0 ��तशत र सबै ���ा कम क�ा�ल� 

��ेशको अंश ४.१ ��तशत रहेको छ। वागमत� ��ेशको आ���क व�� २०७८/७९ 

मा �च�लत मू��मा कूल गा���� उ�पा�न �उ�पा�कको मू��मा� �. १७ �ब� ९० 

अब� ६८ करोड रहने �ार���क अनमुान छ । जनु आ���क व�� २०७७/७८ मा 

�. १५ �ब� ६८ अब� ४१ करोड रहेको ���ो। आ���क व�� २०७८/७९ मा 

सबै���ा कम �च�लत मू��मा कूल गा���� उ�पा�न �उ�पा�कको मू��मा� क�ा�ल� 

��ेशको �. १ �ब� ९७ अब� ९९ करोड रहने अनमुान छ। 
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चाटथ २(क) आ��थक क थ २०७८/७९ मा कूल गाहथ�� थ उाापमा माेशगत योगााप ( म�तशतमा)* 

 

 �ोत: के���य तयया� यक�ाग, २०७९, * अपमुा�पत  

2.18 आ���क व�� २०७८/७९ मा आधारभतू मू��मा कूल गा���� ���ादनको वृ��दर 

५.८४ ��तशत र�ने अनमुान ग�र�कोमा वागमती �देशको वृ��दर सबै भ�दा ब�� 

६.७4 ��तशत का�म �नु ेअनमुान छ। आ���क व�� २०७७/७८ मा को�भ�- 

१९ को असरका कार� रा��� ��मा नै आ���क वृ��दरमा कमी आ�कोले वागमती 

�देशको समेत संकु�न भ�को भ� ��न अ� �देशको तलुनामा सबै भ�दा ब�� 

वृ��दर ४.58 ��तशत र�ेको ���ो। आ���क व�� २०७८/७९ मा आधारभतू 

मू��मा कूल गा���� ���ादनको सबै भ�दा कम वृ��दर मधेश �देशको ४.८2 

��तशत र सदूुर ���म �देशको ४.93 ��तशत र�ेको छ। 

  

१ 

मधेश 

वा �मती 

ग��क� 

लु��बनी  

क�ा�ल�  

सुदू र� ��म 

15.73

13.28

36.91

8.90

14.12

4.08

6.98
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चाटथ २(ख) आ �थक क थ २०७८/७९ मा  नपेशगत कूल गा�थ��  उउापा ( उउापककद मू� मा) 

 

�दत: के���  तय ा� यकभाग, २०७९,  

चाटथ २ (ग) आधारभतू मू� मा कूल गा�थ��  उउापाकद नपेशगत कयृ�पर ( न तशत) * 

 

�दत: के���  तय ा� यकभाग, २०७९, * अामुा ात, P : अामुा ात, R : संशद धत 

2.19 ����क व�� २०७८/७९ मा वागम�ी �दे�को ��ो�गक व�ग�कर� �नसुारको 

कू� गाह��� ���ादनको संरचना हेदा� स�ै भ�दा ��� योगदान �ोक ��ा ��ुा 

�या�ार, गाडी ��ा मो�रसा�क� मम�� सेवाको दे���� �  �� �े��ा� �. ३ 

��� ८० ���  ३७ करोड योगदान भएको दे���� �नु कू� ���ादनको २५.१ 

����� हो� �यसै गर� दो�ो �ू�ो �े�को ��मा �. २ ��� ४३ ��� १२ करोड 

��ा�� १६ ����� योगदान स�ह� �व�ीय ��ा वीमा ��याक�ा�ह� रहेको 

763268 644277

1790683

431802

684877

197998
338721�

 प
श
 ल
ाख
म
ा 

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

-2.0

-5.7

-0.7
-0.8

1.4 2.0

4.3 3.8 4.6
3.7 4.1 4.3 4.2

5.4 4.8
6.7 6.2

5.4 5.5 4.9

२०७६/७७ २०७७/७८ R २०७८/७९ P
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चाटथ २(ख) आ �थक क थ २०७८/७९ मा  नपेशगत कूल गा�थ��  उउापा ( उउापककद मू� मा) 

 

�दत: के���  तय ा� यकभाग, २०७९,  

चाटथ २ (ग) आधारभतू मू� मा कूल गा�थ��  उउापाकद नपेशगत कयृ�पर ( न तशत) * 

 

�दत: के���  तय ा� यकभाग, २०७९, * अामुा ात, P : अामुा ात, R : संशद धत 

2.19 ����क व�� २०७८/७९ मा वागम�ी �दे�को ��ो�गक व�ग�कर� �नसुारको 

कू� गाह��� ���ादनको संरचना हेदा� स�ै भ�दा ��� योगदान �ोक ��ा ��ुा 

�या�ार, गाडी ��ा मो�रसा�क� मम�� सेवाको दे���� �  �� �े��ा� �. ३ 

��� ८० ���  ३७ करोड योगदान भएको दे���� �नु कू� ���ादनको २५.१ 

����� हो� �यसै गर� दो�ो �ू�ो �े�को ��मा �. २ ��� ४३ ��� १२ करोड 

��ा�� १६ ����� योगदान स�ह� �व�ीय ��ा वीमा ��याक�ा�ह� रहेको 

763268 644277

1790683

431802

684877

197998
338721�

 प
श
 ल
ाख
म
ा 

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

-2.0

-5.7

-0.7
-0.8

1.4 2.0

4.3 3.8 4.6
3.7 4.1 4.3 4.2

5.4 4.8
6.7 6.2

5.4 5.5 4.9

२०७६/७७ २०७७/७८ R २०७८/७९ P
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दे�ख�छ। कृ��, वन र म���पालन ��ेले �स �दे�मा �. १ खव� ६८ ��� ३० 

करोडको �ोगदान गर� ते�ो �ूलो �े�को �पमा रहेको दे�ख�छ ।जसले ११.१ 

��त�त �ोगदान गरेको छ। ��पादनमूलक ��ोगको �ोगदान केवल ५.५ ��त�त 

रहेको छ। 

ताोललाा२(ख)ावागमतीा�देशलोालूलागाहग�थाथ उादपलोावोगगलरकाअपसुारलोायोगदापा(ा�ा

लाखमा) 

औ�ोोगलावगवलरक २०७६/७७

R 

२०७७/७८

R 

२०७८/७९

P 

कृ��, वन र म���पालन 147297 156204 168303 

खानी तथा ��खनन ् 10099 10637 11836 

��पादनमूलक ��ोग 62130 70912 83216 

�व�तु, ��ास, वा�प, तथा वातानकु�लत आपू�त� सेवा 12466 12702 20746 

पानी आपू�त�, �ल �ोहोर ��व�थापन तथा पनु���पादनका 

���ाकलापह� 

4686 4803 4889 

�नमा�� 54337 55451 64507 

थोक तथा ख�ुा ��ापार, गाडी तथा मो�रसा�कल मम�त सेवा 291004 330228 380378 

�ाता�ात तथा भ�डार� 85188 92769 115939 

आवास तथा भोजन सेवा 20048 23366 27010 

सू�ना तथा स�ार 24035 25352 26770 

�व�ी� तथा �ीमा ���ाकलापह� 149716 155960 170374 

�रज�गा कारोवारको सेवा 218407 225194 243127 

पे�ागत व��ानीक तथा �ा�व��क ���ाकलापह� 23544 24707 27129 

��ास�नक तथा सह�ोगी सेवाका ���ाकलापह� 20264 21249 23473 

साव�ज�नक ��ासन, र�ा र ���ाव��क सामा�जक सरु�ा 49821 51802 57138 

���ा 61210 62955 70548 

मानव �वा��� तथा सामा�जक का�� 15527 16801 18958 

��� सेवाका ���ाकलापह� 1778 1908 2071 

कु� ������� ������ ������तू मू��म�� 1251556 1342997 1516411 

��पा�दत व�तमुा खदु कर 165669 225421 274271 

कुल गाह���� ��पादन ���पादकको मू��मा� 1417225 1568418 1790683 

ााापोट:ाR: यथाथग, P:  अपमुाोपतााााााााााााााााााााााााा�ोत:ाले���यातयया�ायव�ाग, २०७९ 
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चाट� २(घ) औ�ोो ग क वगर� रणसुारगो का मती �ाेशगो २०७८/७९ गो गुल  ाह��य  

उ��ााणगो संरचणा (�ोतशतमा) 

 

  �ोतत गे���  तय ा� यक�ा , २०७९ 

2.20 आ�थ�क व�� २०७८/७९ मा �देशगत कुल गाह��थ ��पादनको संरचना हेदा� 

वागमती �देशमा सेवा �े�को योगदान ७६.7 ��तशत देिख�छ भने �ाथ�मक �कृ��� 

र �ी�तय �े� �े�को योगदान �मश: ११.9 ��तशत र ११.४ ��तशत रहेको 

छ। खासगर� ब�क तथा �व�ीय �े�, िश�ा,  �वा��य र पय�ट�कय �े�को योगदान 

यस �देशमा ब�� भ�कोले सेवा �े�को योगदान ��च भ�को हो। ��य �देशमा 

भने सेवा �े�को योगदान ६० ��तशत भ�दा कम देिख�छ। वागमती  र ग��क� 

�देश बाहेक सबै �देशमा �ाथ�मक �े�को योगदान कर�ब �क �तहा� रहेको छ। 

�ी�तय �े�को योगदान सबै भ�दा ब�� ग��क� �देशमा १७.६ ��तशत र �देश नं 

१ को १७.३ ��तशत रहेको छ। कृ�� ��ेले सबैभ�दा ब�� ३४.५ ��तशत 

योगदान मधेश �देशमा गरेको छ भने सबै भ�दा कम वागमती �देशमा ११.९ 

��तशत रहेको छ। 

  

11.1
0.8

5.5
1.4

0.3

4.3
25.1

7.6
1.8

1.8 11.2

16.0
1.8
1.5

3.8
4.7

1.3
0.1

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

कृ��, वन र म��यपालन 

��पादनमूलक ��ोग 

पानी आपू�त�, �ल �ोहोर �यव�थापन तथा … 

थोक तथा ख�ुा �यापार, गा�� तथा मोटरसाइकल … 

आवास तथा भोजन सेवा 

�व�ीय तथा बीमा ��याकलापह� 

पेशागत वै�ानीक तथा �ा�व�धक ��याकलापह� 

साव�ज�नक �शासन, र�ा र ��याव�यक सामािजक … 

मानव �वा��य तथा सामािजक काय� 
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चाट� २(घ) औ�ोो ग क वगर� रणसुारगो का मती �ाेशगो २०७८/७९ गो गुल  ाह��य  

उ��ााणगो संरचणा (�ोतशतमा) 

 

  �ोतत गे���  तय ा� यक�ा , २०७९ 

2.20 आ�थ�क व�� २०७८/७९ मा �देशगत कुल गाह��थ ��पादनको संरचना हेदा� 

वागमती �देशमा सेवा �े�को योगदान ७६.7 ��तशत देिख�छ भने �ाथ�मक �कृ��� 

र �ी�तय �े� �े�को योगदान �मश: ११.9 ��तशत र ११.४ ��तशत रहेको 

छ। खासगर� ब�क तथा �व�ीय �े�, िश�ा,  �वा��य र पय�ट�कय �े�को योगदान 

यस �देशमा ब�� भ�कोले सेवा �े�को योगदान ��च भ�को हो। ��य �देशमा 

भने सेवा �े�को योगदान ६० ��तशत भ�दा कम देिख�छ। वागमती  र ग��क� 

�देश बाहेक सबै �देशमा �ाथ�मक �े�को योगदान कर�ब �क �तहा� रहेको छ। 

�ी�तय �े�को योगदान सबै भ�दा ब�� ग��क� �देशमा १७.६ ��तशत र �देश नं 

१ को १७.३ ��तशत रहेको छ। कृ�� ��ेले सबैभ�दा ब�� ३४.५ ��तशत 

योगदान मधेश �देशमा गरेको छ भने सबै भ�दा कम वागमती �देशमा ११.९ 

��तशत रहेको छ। 
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चाटथ २(ङ)  आ��थक क थ २०७८/७९ मा ��ेशगत कुल गाहथ�� थ उा�पकद संरचपा (��तशतमा)  

 

�दत: के���  तय ा� यक�ाग, २०७९ 

2.21 ��थ�क व�� २०७८/७९ मा वागमती �देशले ��ो�गक वग�करण �नसुार कुल 

गाह���य ��पादनमा ३६.९१ ��तशत योगदान गन� �नमुान छ।जसम�ये यस 

�देशको �व�ीय तथा बीमा ��याकलापह�ले  कूल �व�ीय तथा बीमा ��याकलापमा 

६०.५ ��तशत योगदान गन� �नमुान छ। मलुकुका सबै वा�ण�य ब�क लगायतका 

�व�ीय सं�थाका धेरै कारोवार यसै �देशमा भएको, ठूलो सं�यामा �व��व�ालय र 

��पतालह�को साथै राजधानी लगायत यस �देशमा ठूला शहर रहेका कारण य�तो 

योगदान दे�खएको हो। �यसै गर� मलुकुको ठूलो जनसं�या यस �देशमा ब�ने र 

राजधानी लगायतका ठूला शहरमा �पभोगको मा� ��� हनुे हुँदा थोक तथा ख�ुा 

�यापार, गा�� तथा मोटरसा�कल मम�त सेवाबाट कुल गाह���य ��पादनमा ५६.५१ 

��तशत योगदान हनु पगेुको छ। �यसै गर� शहरमा ब�दै गएको �र ज�गा 

�यवसायका कारण यस �देशको �रज�गा कारोवारको सेवाले  कुल गाह���य 

��पादनको सो व�ग�करणको ६७.४ ��तशत योगदान गन� �नमुान छ। कूल गाह��थ 

��पादनको कृ��, वन र म��यपालन �े�मा, �श�ा र �वा��य �े�मा �मश: 

१७.१२ ��तशत, २१.२२ ��तशत र २५.७४ ��तशत योगदान रहको छ। 
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ताोललाा २(ग) औ�ोोगला कगवलर�ा रणसुारा लुला गाह���या �य ातणपाा कागपताा मतेशलोा योगताणा

)मोतशतपा(  

  २०७६/७७R २०७७/७८R  २०७८/७९ P 

कृ�ष, वन र म���पालन 16.27 17.13 17.12 

खानी तथा ��खनन ् 49.40 49.40 49.40 

��पादनमूलक ��ो� 35.74 35.53 35.90 

�व�तु, ��ास, वा�प, तथा वातानकु�लत आपू�त� सेवा 29.30 30.40 36.80 

पानी आपू�त�, �ल �ो�ोर ��व�थापन तथा पनु���पादनका 

���ाकलाप�� 

23.29 23.29 23.29 

�नमा�� 26.52 25.45 25.45 

थोक तथा ख�ुा ��ापार, �ा�� तथा मो�रसा�कल मम�त 

सेवा 

56.01 56.51 56.51 

�ाता�ात तथा भ��ार� 47.59 47.24 47.24 

आवास तथा भोजन सेवा 39.89 39.75 39.75 

सू�ना तथा स�ार 31.15 31.23 31.23 

�व�ी� तथा बीमा ���ाकलाप�� 63.64 60.75 60.50 

�रज��ा कारोवारको सेवा 68.90 67.63 67.40 

पेशा�त वै�ानीक तथा �ा�व��क ���ाकलाप�� 66.81 66.60 66.60 

�शास�नक तथा स��ो�ी सेवाका ���ाकलाप�� 74.52 72.97 72.97 

साव�ज�नक �शासन, र�ा र अ��ाव��क सामा�जक सरु�ा 18.04 18.01 18.01 

�श�ा 21.22 21.22 21.22 

मानव �वा��� तथा सामा�जक का�� 25.74 25.74 25.74 

अ�� सेवाका ���ाकलाप�� 8.32 8.32 8.32 

कु� ������� ������ ������तू मू��म�� 36.23 36.67 36.94 

��पा�दत व�तमुा खदु कर 35.97 36.67 36.76 

कुल �ा����� ��पादन ���पादकको मू��मा� 36.20 36.67 36.91 

ाााा�ोतताले���यात�यााा�क�ाग, २०७९    णोटताR: यथाथ�, P:  रणपुाोणत 

2.22 �देश�त �पमा औषत ��त���� आ� ���त���� कूल �ा���थ ��पादन� �ेदा� सबै 

भ�दा ब�� वा�मती �देशको २,४३० अमे�रक� �लर र�ेको छ जनु नेपालको औषत 

��त���� आ� १,३७२ भ�दा मा�थ र�ेको छ।सबै भ�दा कम औषत ��त���� 
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��त���� आ� १,३७२ भ�दा मा�थ र�ेको छ।सबै भ�दा कम औषत ��त���� 
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आय मधेश �देशको ८६८ अमे�रक� �लर र�ेको छ भने कणा�ल� �देशको ९६४ 

अमे�रक� �लर र�ेको छ। 

चाट� २(च) ��ेशगत �आत त �� िूल गाह��थ थ उा�प  )अमे�डिक �लडमा(  

 

 

 

 

 

 

 

��तत  आथ�ि �क सभ २०७८/७९ अथ� मम�ाल   

2.23 को�भ�-१९ को ����याप� �भा�का कारण अ�����मा नकारा�मक �भा� परेकोले 

मलुकुको कूल गा���� ��पादनको �ृ��दर २०७६/०७७ मा �णा�मक भएको 

��यो।सो कारणले �ागम�� �देशको आ���क �ृ��दर प�न आ���क ��� २०७६/७७ 

मा ५.७ ���श�ले �णा�मक र�न प�ुयो। को�भ� ����को खोप लगा�न श�ु 

भएको र को�भ�-१९ को �नय��ण र रोक�ामका ला�ग �ा�लएका कदम�� 

�भा�कार� �ुदैँ गएकोले २०७७/७८ मा कूल गा���� ��पादनको �ृ��दर ४.६ 

���श� कायम भएको ��यो। आ���क ��� २०७८/७९ मा को�भ�-१९ को नया ँ

भे�रय��को �भा� कम �ुदैँ गएको र खोप से�ा ����ार भएकोले आ���क ��याकलाप 

स�ुा� �ुँदा कूल गा���� ��पादनको �ृ��दर ६.७ ���श� कायम �नुे अनमुान छ। 
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चाट� २(छ) वागमती ��ेशको कूल गाह��� थ उा�प वयृ���  )��तशतमा(  

 

 

 

 

 

 

 

�ोत: के���  तय ा� यव�ाग, २०७९ 

2.24  ��थ�क ��� २०७५/७६ मा �ागमत� �देशको ��ो�गक �ग�करण �नसुार कुल 

गा����� ��पादनमा ��मा ३७.९१ ��तशत �ोगदान गरेकोमा को���-१९ को 

��ा� ��� �देशको तलुनामा �स �देशमा ��� परेकोले ��थ�क ��� २०७६/७७ 

मा ३६.२० ��तशतमा �स�मत �नु पगेुको दे�ख��। �स �देशमा खासगर� थोक 

तथा ख�ुा ��ापारको ��� ���सा र�ेको र को���-१९ को सं�मणका सम�मा 

��दा��द� र ��तरा���� स�मा नाका ��द ग�रएको कारणले कूल गा���थ ��पादन 

��न गएको �ो। को���-19 को ��ा� सामा���करण �दैु गएको कारण ��थ�क 

���ाकलाप �मश� स�ुा� �एको �ुँदा कूल गा���थ ��पादनको �ोगदान ��दै 

गएको दे�ख��। 
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चाट� २(छ) वागमती ��ेशको कूल गाह��� थ उा�प वयृ���  )��तशतमा(  

 

 

 

 

 

 

 

�ोत: के���  तय ा� यव�ाग, २०७९ 

2.24  ��थ�क ��� २०७५/७६ मा �ागमत� �देशको ��ो�गक �ग�करण �नसुार कुल 

गा����� ��पादनमा ��मा ३७.९१ ��तशत �ोगदान गरेकोमा को���-१९ को 

��ा� ��� �देशको तलुनामा �स �देशमा ��� परेकोले ��थ�क ��� २०७६/७७ 

मा ३६.२० ��तशतमा �स�मत �नु पगेुको दे�ख��। �स �देशमा खासगर� थोक 

तथा ख�ुा ��ापारको ��� ���सा र�ेको र को���-१९ को सं�मणका सम�मा 

��दा��द� र ��तरा���� स�मा नाका ��द ग�रएको कारणले कूल गा���थ ��पादन 

��न गएको �ो। को���-19 को ��ा� सामा���करण �दैु गएको कारण ��थ�क 

���ाकलाप �मश� स�ुा� �एको �ुँदा कूल गा���थ ��पादनको �ोगदान ��दै 

गएको दे�ख��। 

  

-5.7

4.6 6.7

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

२०७६/७७ २०७७/७८ R २०७८/७९ P



 

18 

 

चाटथ २(ज) आआथथक क थ २०७८/७९ मा कूल गाहथ�थ थ उाीपमा कागमाग तीेशको योगीाप ( तआाशामा) 

 

�ोा: केम��य ायया� यककाग, २०७९ 

ााआलका २(घ) कागमाग तीेशको केयह उपरसूचकको राय�य उपरसूचकसँग ालुपा (२०७८ फागपुस�म) 

उपरसूचक पउेाल बागमाग तीेश 

��ान�य त�को ���या 753 119 

�न���या ( ��तशतमा) 100 20.84 

�े��ल ( ��तशतमा ) 100 13.8 

आ���क व�ृ�दर ( आधारभतू मू�यमा) 5.84 6.74 

कूल गा���� ���ादनमा �देशगत योगदान ( आधारभतू मू�यमा) 100 36.9 

��त�य�� कूल गा���� ���ादन ( अमे�रक� �लरमा) 1372 2430 

��ोगको दता� ���या 8656 5614 

लघ,ु घरेल ुत�ा �ाना ��ोग ���या 555776 176689 

��ोगमा लगान� ( � अ��मा) 2512.2 912.7 

क��न� दता� ���या 283358 201319 
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3. साव��ज��नकव� 

 

प�ृ�जू� 

३.1    बागम�ी �देश सरकारले �देश सरकारको साव�ज�नक खच� ��ाल�लाई �भावकार�,  

�म��ययी र पारद�श� बनाई ग�ु��र ��भवृ�� गन� �यास गरेको छ।�देश सरकारले 

संकलन गन� राज�वमा व��नी ब�ो�र� हुँदै गएको छ भने कर ��ाल�मा स�ुार गद� 

ल�गएको छ।साव�ज�नक खच�लाई  �ाथ�मक�ा �ा� आयोजनामा उपयोग गन� गर� 

�यव�था �मला�एको छ ।  

३.2    ठुला आयोजनाको ठे�ा �यव�थापनलाई सहजीकर� गन� र �ाथ�मक�ा �ा� आयोजना 

��घ ब�ाउन �देश आयोजनाको बहवु��य ठे�ा स�ब��ी मापद��, २०७८ 

काया��वयनमा �याईएको छ।�देश सरकारको खच� स�ब��ी मापद��, २०७८ 

काया��वयनमा �याई काय�स�ालन खच�मा एक�प�ा कायम ग�रएको छ। 

३.3    �देश बजेट �यव�थापन सचुना ��ाल�लाई �यव��थ� गन� संघीय सरकारसँगको 

�नर��र सम�वयमा वेभमा आ�ा�र� बजेट सचुना ��ाल� काया��वनयमा �याईएको 

छ। 

३.4    �देशको �व�ीय �यव�थापनलाई पारदश� एवं न��जामखुी बनाउने र साव�ज�नक 

जवाफदे�ह�ा �व��न गन� उदे�यले आ�थ�क काय��व�� �था �व�ीय उ�रदा�य�व �नको 

म�य�दा �यार भई �देश सभामा पेश गन� �ममा रहेको छ।साथै, आ���रक 

�नय��� ��ाल�लाई �भावकार� बनाउदै �व�ीय सशुासन कायम गन� आ���रक 

�नय��� ��ाल� �नय��� माग�दश�न, ���� र आ���रक लेखापर��� �नद� �शका, 

���� जार� गर� काया��वयनमा आएको छ।  

३.5   �देश सरकारले साव�ज�नक �व� �यव�थापनमा नेपाल सरकारले �यार गर� �देशलाई 

उपल�� गराएका राज�व सूचना ��ाल� (RMIS),  �देश म��ालयग� बजेट सूचना 

��ाल� (PLMBIS), CGAS, TSA, PAMS लगाय�का ��ाल�ह� �योगमा �याईएको छ। 
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�देशको बजेटको आकार र खचषको  अवाा 

३.6     बागमती �देश सरकारले ����क व�� २०७४/७५ मा सं�ी� सरकारबाट �ा� 

�व�ी� समानीकरण अनदुान वापत �� � अव� � करोड 5 ला�को बजेट ��ततु 

गरेको ���ो�सो सँगै �देश सरकारले ���ेक व��को असार १ गते वा���क �� 

���को अनमुा�नत �ववरण �वजेट� ��ततु गन� गरेको � � ����क व�� 

��75/7� मा �� ३५ अब� ६१ करोड, ����क व�� ��7�/77 मा �� 47 

अब� ६० करोड, ����क व�� ��77/78 का ला�ग �� 5� अब� 4� करोड र 

����क व�� ��78/7� को ला�ग �� 57 अव� 7� करोडको बजेट तजु�मा ��को 

���ो�����क व�� ��78/7� को कुल वजेटको �कार ����क व�� 

��77/78 को ��दा ����5 ��तशतले व�ृ� ��को �� 

    चाटष ३ (क): �अवग   अवषको बजेटको आकार              (��करोोडा) 

 

 

 

 

 

 

 

   �ोग: आमाषक डामड�ा गाा थोजया डा ा�थ, बावडगी �देश 

३.7    �देश सरकारको ��ापना व�� ��74/75 मा सं� सरकारबाट �ा� �व�ी� 

समानीकरण अनदुान रकमको ���4� ��तशत रकम ��� ��को ���ो��सैगर� 

����क व�� ��75/7� मा कुल �व�न�ोजनको 57��� ��तशत रकम ��� 

��को ���ो �ने ����क व�� ��7�/77 मा 58�7� ��तशत रकम ��� ��को 

० 

१००० 

२००० 

३००० 

४००० 

५००० 

६००० 

२०७4/७5 २०७५/७६ 2076/77 २०७7/७8 2078/79

१०२ 

३५६१ 

४७६० 
5142

५७७२ 
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दे�ख�छ।जनु ����क व�� 2�7��76 को तलुनामा ����4 ��तशतले ब�� हो। 

���तै ����क व�� 2�76�77 को तलुनामा ����क व�� 2�77�7� मा 27��6 

��तशतले खच�मा वृ�� भएको छ। 

तामललाा नंा३(ल)ाा ाेशासरलारलोा�कवता३ आमाथलाकषथलोा खथलोातलु ा�डला कवााा

(�ंलरोोडा) 

 खथलोा लार २०७५/७६ २०७६/२०७७ २०७७/७८ 

�व�न�ोजन खच� ��तशत �व�न�ोजन खच�  ��तशत �व�न�ोजन खच� ��तशत 

चाल ु 1386.25 1109.83 80.06 2446.79 1226.88 50.14 2428.73 1418.66 58.41 

व�ृ�दर ��तशत       76.50 10.55 -37.37 -0.74 15.63 16.49 

पुँजीगत 2175.3 955.43 43.92 2283.98 1568.02 68.65 2514.01 2000.82 79.59 

व�ृ�दर ��तशत       5.00 64.12 56.31 10.07 27.60 15.93 

�व�ी� 

��व��ा 

0 0   30 0 0.00 200 140 70.00 

ज�डा 3561.56 2065.26 57.99 4760.77 2795.08 58.71 5142.74 3559.91 69.22 

क�ृ�ारा मतशत       33.67 35.34 1.25 8.02 27.36 17.90 

�ोत: आमाथलाडामडलााताााथोज ााडा ालथ/ ाेशाले ााम था लालाथाथलथ,ाबावडतीा ाेश 

३.8   ����क व�� 2�7��7� को �ागनु मसा�तस�म �देश सरकारको कुल खच� गत 

����क व��को सोह� �व�धको तलुनामा ���7� ��तशतले वृ�� भ� �� �4 �व� 

76 करोड 24 लाख पगेुको छ।�वगत ����क व��ह�मा भएको खच� �ग�त सँग 

तलुना गदा� �देश सरकारको खच� गन� �मतामा �मश सधुार हदैु गएको छ । 

३.9   गत ����क व��को �ागनु मसा�तस�मको कुल खच� म��े चाल ुखच�त��  �� 6 �व� 

46 करोड �� लाख खच� भएको दे�ख�छ भन ेचाल ु����क व��को सोह� �व�धमा 

चाल ुखच�त��  �� � �व� �6 करोड �� लाख खच� भएको छ।गत ����क व��को 

सोह� �व�धको तलुनामा चाल ु����क व��मा चाल ुखच�मा 2���2 ��तशतले वृ�� 

भएको छ। चाल ु����क व��मा �देश सरकारका म��ाल�ह�को सं��ा �प हनु 

ग� ��नवा�� दा���व त�ा चाल ुखच�मा वृ�� भएको दे�ख�छ। 

३.10   पुजँीगत बजे� त��  गत ����क व��को �ागनु मसा�तस�ममा कुल �� ५ �व� ९६ 

करोड ६५ लाख खच� भएकोमा चाल ु����क व��को सोह� �व�धस�ममा कुल �� 

५ �व� ५९ करोड ३३ लाख मा� खच� भएको छ। को�भड-१९ को �भाव का�म 
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रहेको र �देश सरकार प�र�त�न हुँदा नयाँ नेत�ृ�ले काम श�ु गदा� केह� ��ला हनु 

ग�को कार� गत ��थ�क ���को तलुनामा चाल ु��थ�क ���मा पु�ँीगत �च� ६.६७ 

��तशतले क�म ��को दे���छ। 

३.11  ��थ�क ��� २०७८/७९ को फागनु मसा�तस�म ���ीय �य��था तफ�  ��पादन 

तथा सह�ुलयत प�ु� �� लगानी काय��ममा ���नयो��त �. २ ��� म�ये �. १ 

��� �था�त ���नयो��त रकमको ५० ��तशत लगानी ��को छ।गत ���को सोह� 

���धमा य�तो लगानी �. ६० करो� मा� रहेको �थयो। 

तााललाा नंा३ा(ख)ाआंवंा2078/79ालोादो�ोा चौाासलाकवावस�ौलोातलु ा�ौलाख चा  ात  

(�ंलकोोौा) 

 

 

 

 

 

�ोत: आााचलाौााौलााताााथो  ााौा ालथ/ देशालेखााा था लालाथाचलथ,ाबा ौतीा देशा

३.12   चाल ु��थ�क ���को फागनु मसा�तस�मको �देशगत कुल �च�म�ये सबै��दा ब�� 

�च��ार �कुल �च� १ मा�दा� बागमती �देशको ०.२२७ रहेको छ। 

     तााललाा नंा३ा( ):ा२०७७।७८ाौाा देश तासावच ा लाख चलोाकव ाााा(�ंलकोोौा) 

�ोत:ाआााचलासव सव, २०७९, काचाौा ालथ 

ख चलोा लाक वा��चला

�वा थो   

2078/79 

2078/79ा

फा  ुस�ौलोाख च 

 

  तीा ातशत 2077/78 

फा  ुस�ौलोा

ख च 

 ातशता

प�कवतच ा

चाल ु�च� 2601.66 816.91 31.40 646.85 20.82 

पु�ँीगत �च� 2970.43 559.33 18.83 596.65 -6.67 

���ीय �य��था 200.00 100.00 50.00 60.00 40.00 

��मा 5772.09 1476.24 25.58 1303.51 11.70 

 देश  ालाुख च पु ँी ताख च �ववीथायथव ाा लुलाख च ख च भाक 

�देश  नं  .१  730.57 527.70 0.00 1258.27 0.193 

मधेश  394.04 219.85 0.00 613.90 0.094 

बागमती 816.91 559.34 100.00 1476.25 0.227 

ग��क� 347.09 429.83 0.00 776.92 0.119 

ल�ु�बनी 542.66 539.53 0.00 1082.19 0.166 

क�ा�ल� 321.81 270.93 0.00 592.74 0.091 

सदुरुप��म 391.86 311.93 0.00 703.79 0.108 

 �ौा 3544.94 2859.11 100.00 6504.05 1.000 
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३.13  ����क ��� २०७७/७८ मा �देशगत तलुना गदा� कुल गाह���� ��पादनमा बागमती 

�देशले गरेको ���को अनपुात सबै��दा ��ून २.२७ ��तशत  र �प�ोग गन� 

रा���को अनपुात सबै��दा ��ून १.६३ ��तशत रहेको छ। 

 

चाटच ३ (ख) : �धेशगत राज�क र खचच ो ो ार ( (स�मबत �धेश ो  ुल गाहच��� �य ाधन ो 

अन ुातमा) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ोत: ोआथच   क सव, २०७9 अथच मम�ाल� 

 

३.14   ����क ��� ����/�� को कुल ���मा पु�ँीगत ���को अंश ��.�� ��तशत 

रहेकोमा ����क ���  ����/�� र ����/�� मा �ो अंश ब�ेर �मश� 

��.�� ��तशत र ��.�� ��तशत �एको ���ो।�देश सरकारको पु�ँीगत ���को 

अनपुात ��मक �पमा �ृ�� हदैु गएको छ।  
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रहेको र �देश सरकार प�र�त�न हुँदा नयाँ नेत�ृ�ले काम श�ु गदा� केह� ��ला हनु 

ग�को कार� गत ��थ�क ���को तलुनामा चाल ु��थ�क ���मा पु�ँीगत �च� ६.६७ 

��तशतले क�म ��को दे���छ। 

३.11  ��थ�क ��� २०७८/७९ को फागनु मसा�तस�म ���ीय �य��था तफ�  ��पादन 

तथा सह�ुलयत प�ु� �� लगानी काय��ममा ���नयो��त �. २ ��� म�ये �. १ 

��� �था�त ���नयो��त रकमको ५० ��तशत लगानी ��को छ।गत ���को सोह� 

���धमा य�तो लगानी �. ६० करो� मा� रहेको �थयो। 

तााललाा नंा३ा(ख)ाआंवंा2078/79ालोादो�ोा चौाासलाकवावस�ौलोातलु ा�ौलाख चा  ात  

(�ंलकोोौा) 

 

 

 

 

 

�ोत: आााचलाौााौलााताााथो  ााौा ालथ/ देशालेखााा था लालाथाचलथ,ाबा ौतीा देशा
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चाल ु�च� 2601.66 816.91 31.40 646.85 20.82 

पु�ँीगत �च� 2970.43 559.33 18.83 596.65 -6.67 

���ीय �य��था 200.00 100.00 50.00 60.00 40.00 

��मा 5772.09 1476.24 25.58 1303.51 11.70 

 देश  ालाुख च पु ँी ताख च �ववीथायथव ाा लुलाख च ख च भाक 

�देश  नं  .१  730.57 527.70 0.00 1258.27 0.193 

मधेश  394.04 219.85 0.00 613.90 0.094 

बागमती 816.91 559.34 100.00 1476.25 0.227 

ग��क� 347.09 429.83 0.00 776.92 0.119 

ल�ु�बनी 542.66 539.53 0.00 1082.19 0.166 

क�ा�ल� 321.81 270.93 0.00 592.74 0.091 

सदुरुप��म 391.86 311.93 0.00 703.79 0.108 

 �ौा 3544.94 2859.11 100.00 6504.05 1.000 
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३.13  ����क ��� २०७७/७८ मा �देशगत तलुना गदा� कुल गाह���� ��पादनमा बागमती 

�देशले गरेको ���को अनपुात सबै��दा ��ून २.२७ ��तशत  र �प�ोग गन� 

रा���को अनपुात सबै��दा ��ून १.६३ ��तशत रहेको छ। 

 

चाटच ३ (ख) : �धेशगत राज�क र खचच ो ो ार ( (स�मबत �धेश ो  ुल गाहच��� �य ाधन ो 

अन ुातमा) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ोत: ोआथच   क सव, २०७9 अथच मम�ाल� 
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रहेकोमा ����क ���  ����/�� र ����/�� मा �ो अंश ब�ेर �मश� 

��.�� ��तशत र ��.�� ��तशत �एको ���ो।�देश सरकारको पु�ँीगत ���को 

अनपुात ��मक �पमा �ृ�� हदैु गएको छ।  
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 चाटष ३ (ग)   गग    वषथक ोुजँीगग खचषथक   िृ� ( आगशगता) 

�कगत  आलषथ ताआताा गला तकज ा तनााात� �ेश ाेखा आ तनाथ थाताषात, बागतगी  �ेश 

 

३.15   आ�थ�क �ष� २०७५/७६ मा पुजँीगत बजेटको तलुनामा ४३.९२ ��तशत पुजँीगत 

��� ��कोमा आ�थ�क �ष� २०७६/७७ र २०७७/७८ मा यो अंश बढेर �मश� 

६८.६५ ��तशत र ७९.५९ ��तशत ��को �े���छ।  

यला ीत गतता   �ीत तयगानगता 

३.16   �थानीय त�मा ग�रने ���ीय ��ता�तर�ला� बागमती ��ेश सरकारले �य���थत 

ग�� लगकेो छ।���ीय ��ता�तर� स�ब��ी काननु तजु�मा गर� �ा�ष�क �पमा 

���नयोजन �न मा�� त ���ीय ��ता�तर� ग�� ल�ग�को छ।सशत�� समपरुक र 

��शेष अन�ुान स�ब��ी काय�����मा ��को �य��था बमो�जम आयोजना तथा 

काय��म छन�ट गर� �थानीय त� मा�� त काया���यन ��र�ेको छ। 

३.17  ��ेश सरकारले आ�थ�क �ष� ����/�� �े�� �थानीय त�मा ���ीय समानीरक�, 

सशत�, समपूरक तथा ��शेष अन�ुान ��ान ग�� आ�को छ।आ�थ�क �ष� ����/�� 

मा कुल �. � अ�� �� करो� ��ता�तर� ग�र�कोमा आ�थ�क �ष� ����/�� 

मा यो रकम घटेर �. � अ�� �� करो� �� ला� मा� ��ता�तर� ग�र�को 
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���ो���सैगर� ����क �ष� 2077�78 मा �. 6 अ�� 73 करोड 85 ला� 

रकम ह�ता�तरण ग�रएको ���ो� ���ी� समानीकरण अनदुान बाहेकको बजेट ��� 

�ग�तका ��ारमा ह�ता�तरण हनुे भएकोले स�पणु� ���न�ो�जत रकम ह�ता�तरण 

नभएको अ���ा �� 

३.18   ��गत तीन �ष�को ��� ह�ता�तरणको ��ृ�� हेदा� �दे� सरकारबाट ��ानी� तहमा 

ह�ता�तरण हनु े �ार �कारका अनदुान म��े सबैभ�दा ब�� स�त� अनदुानमा र 

सबैभ�दा कम ���ेष अनदुानमा ���न�ोजन भएको दे�����  

तामललाा ना.३ा )घ( ा�ववता३ावषथलका  ा ानात तााा लका�ववाना  तायता�लकाणव  ाा )�.लाकडता( ा

 

�कत: आम थलातामतलाात ाानक  ाातय�ालनलय/ेशालेखााम नय�लालानाथलन,ावावततााय/ेश 

 

३.19    गत ����क �ष�को �ागनु मसा�तस�म �दे� सरकारबाट ��ानी� तहला� �. ३ 

अ�� ४० करोड ४६ ला� ह�ता�तरण ग�रएकोमा �ाल ु ����क �ष�को सोह� 

अ���मा �. ४ अ�� ६७ करोड ०५ ला� ह�ता�तरण ग�रएको �� जनु गत 

����क �ष�को तलुनामा ३७.१८ ��त�तले ब�� हो� 

 

ण /ुा  २०७५/७६ २०७६/२०७७ २०७७/७८ 

अनमुान ह�ता�तरण ��त�त अनमुान ह�ता�तरण ��त�त अनमुान ह�ता�तरण ��त�त 

समानीकरण 

अनदुान 

100 100 100.00 125.00 124.88 99.90 125.00 122.69 98.15 

स�त� 

अनदुान 

374.24 371.42 99.25 184.71 178.09 96.42 306.45 292.32 95.39 

समपरुक 

अनदुान 

87.59 87.59 100.00 138.73 122.78 88.50 263.16 231.44 87.95 

���ेष 

अनदुान 

65.00 65.00 100.00 21.55 19.75 91.65 29.70 27.39 92.22 

 �ताा

ण /ुा  

626.83 624.01 99.55 470.00 445.51 94.79 724.3

1 

673.85 93.03 
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 चाटष ३ (ग)   गग    वषथक ोुजँीगग खचषथक   िृ� ( आगशगता) 
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ग�� लगकेो छ।���ीय ��ता�तर� स�ब��ी काननु तजु�मा गर� �ा�ष�क �पमा 

���नयोजन �न मा�� त ���ीय ��ता�तर� ग�� ल�ग�को छ।सशत�� समपरुक र 

��शेष अन�ुान स�ब��ी काय�����मा ��को �य��था बमो�जम आयोजना तथा 

काय��म छन�ट गर� �थानीय त� मा�� त काया���यन ��र�ेको छ। 

३.17  ��ेश सरकारले आ�थ�क �ष� ����/�� �े�� �थानीय त�मा ���ीय समानीरक�, 

सशत�, समपूरक तथा ��शेष अन�ुान ��ान ग�� आ�को छ।आ�थ�क �ष� ����/�� 

मा कुल �. � अ�� �� करो� ��ता�तर� ग�र�कोमा आ�थ�क �ष� ����/�� 

मा यो रकम घटेर �. � अ�� �� करो� �� ला� मा� ��ता�तर� ग�र�को 
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���ो���सैगर� ����क �ष� 2077�78 मा �. 6 अ�� 73 करोड 85 ला� 

रकम ह�ता�तरण ग�रएको ���ो� ���ी� समानीकरण अनदुान बाहेकको बजेट ��� 

�ग�तका ��ारमा ह�ता�तरण हनुे भएकोले स�पणु� ���न�ो�जत रकम ह�ता�तरण 

नभएको अ���ा �� 

३.18   ��गत तीन �ष�को ��� ह�ता�तरणको ��ृ�� हेदा� �दे� सरकारबाट ��ानी� तहमा 

ह�ता�तरण हनु े �ार �कारका अनदुान म��े सबैभ�दा ब�� स�त� अनदुानमा र 

सबैभ�दा कम ���ेष अनदुानमा ���न�ोजन भएको दे�����  

तामललाा ना.३ा )घ( ा�ववता३ावषथलका  ा ानात तााा लका�ववाना  तायता�लकाणव  ाा )�.लाकडता( ा

 

�कत: आम थलातामतलाात ाानक  ाातय�ालनलय/ेशालेखााम नय�लालानाथलन,ावावततााय/ेश 

 

३.19    गत ����क �ष�को �ागनु मसा�तस�म �दे� सरकारबाट ��ानी� तहला� �. ३ 

अ�� ४० करोड ४६ ला� ह�ता�तरण ग�रएकोमा �ाल ु ����क �ष�को सोह� 

अ���मा �. ४ अ�� ६७ करोड ०५ ला� ह�ता�तरण ग�रएको �� जनु गत 

����क �ष�को तलुनामा ३७.१८ ��त�तले ब�� हो� 

 

ण /ुा  २०७५/७६ २०७६/२०७७ २०७७/७८ 

अनमुान ह�ता�तरण ��त�त अनमुान ह�ता�तरण ��त�त अनमुान ह�ता�तरण ��त�त 

समानीकरण 

अनदुान 

100 100 100.00 125.00 124.88 99.90 125.00 122.69 98.15 

स�त� 

अनदुान 

374.24 371.42 99.25 184.71 178.09 96.42 306.45 292.32 95.39 

समपरुक 

अनदुान 

87.59 87.59 100.00 138.73 122.78 88.50 263.16 231.44 87.95 

���ेष 

अनदुान 

65.00 65.00 100.00 21.55 19.75 91.65 29.70 27.39 92.22 

 �ताा

ण /ुा  

626.83 624.01 99.55 470.00 445.51 94.79 724.3

1 

673.85 93.03 
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तााललाा नंा३ा(ङ)ाआंवंा2078/79ालोादो�ोा चौाासलाकवावास�ौलोा�ववनथाय ताातारातलु ा�ौला

�ववारा(�ंलाोोौा) 

        �ोत: आााथलाौााौलााताााथो  ााौा ालथ/�देशालेखााा था लालाथाथलथा

 

 ाा नथातयलोाख थलोाकव ाा 

३.20 चाल ु����क वष�को �ागनुस�म ७५३ व�ा ��ानी�  �हको  कुल �च� ����क 

वष� २०७७/७८ को सोह� अव��को �लुनामा २१.५ ���श�ले वृ�� �� �. १ 

��� ८९ अ�� ३७ करोड पगेुको छ।मलुकुका सवै ��ानी� �हह�को कुल �च� 

म��े �ागम�ी �देशमा रहेका ��ानी� �हह�को �च� �. ४३ अव� ७५ करोड 

अ�ा�� २३.१० ���श� रहेको छ।  

 

 

ा ा

क दुा  वा��थला

क ौुा ा

2078/79 

य ताात�ाताक दुा ा

2078/79 

��तना

�ातशत 

य ताात�ाता

क दुा ा

2077/78 

व�ृ�दा 

समानीकरण 

अनदुान 

150 101.75 67.83% 64.52 57.70% 

सश�� अनदुान 266.31 174.96 65.70% 149.58 16.97% 

समपरुक 

अनदुान 

291.81 166.05 56.90% 112.76 47.26% 

�वशेष अनदुान 42.43 24.27 57.20% 13.59 78.59% 

��मा अनदुान 750.56 467.05 62.23% 340.46 37.18% 
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ता� लाा नंा३ा(च)ााआंवंा2078/79ालोाफाग ुामसामतससमा��ेशा��भलाा�था नीा

तहलोाखचथलोा व�थाा(�ंालकोोमा) 

   

 
                 

 

 

                 

 

�ोता ाआ�थथलासवस�ण-ा2078/79,ा थथाममभा ी 

सह�ु ीततणुथा णा गा न  

३.21 को�भ� १९ को महामार� �ा� �भा�वत �य��ह�ला� ल��त गर� कृ��, उ�ोग, 

�यापार �यवसाय पय��न, रोजगार� �व��नका �े�मा �व�ीय सहयोग गर� 

जी�वकोपाज�नमा �ेवा प�ु याउन र रोजगार� �सज�ना गन� सह�ुलयतपूण� ऋण लगानी 

काय��म श�ु ग�रएको हो । यो काय��म संचालन गन� साना �कसान �वकास 

लघ�ुव� �व�ीय सं�था र कृ�� �वकास ��कसँग स���ता गर� काया��वयनमा �या�एको 

छ । साथै यसका ला�ग ��ेश सरकारले सह�ुलयतपूण� ऋण लगानी काय��व�� समेत 

तजु�मा गरेको छ। 

३.22 ��ेश सरकारले ��थ�क ��� २०७७/०७८ मा �� � �व� र ��थ�क व�� 

����/�� �� � �व� सह�ुलयतपूण� ऋण लगानीका ला�ग �व�नयोजन गरेको 

�थयो। ��थ�क व�� ����/�� को �ागनु मसा�तस�म ज�मा ����� उ�मीला� 

�� �� करो� �� ला� �� हजार ऋण लगानी भएको छ ।यस काय��म मा�� त 

स�ालन �च� वापत व��मा � ��तशत नव�ने गर� ��क तथा �व�ीय सं�थाले �य�� 

वा सं�थासँग �याज �लन पाउने र ��ेश सरकारले श�ुय �याज�रमा तो�कएका ��क 

तथा �व�ीय सं�थाला� ऋण लगानी ग�� �एको छ।  

�था नीातहा बागमतनाा��ेशाा�था नीातहा ७५३ावटाा�था नीातहलोा समाा

चाल ु�च� 2633.50 13189.92 

पुजँीगत �च� 1732.38 5729.16 

�व�ीय �यव�था 9.49 17.90 

कुल �च� 4375.37 18936.98 

�च� ��तशत २३.१० १०० 
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३.23 ��थ�क ब�� २०७७/०७८ मा साना �कसान �वकास ल��ुव� �व�ीय सं�था �ल�म�ेड 

मा�� त 2��62 ��मीला� �. ६० करोड ५० लाख 75 हजार सह�ुलय�ूण� �ण 

लगानी ग�र�को �थयो भने ��थ�क व�� 2078/79 को चै� मसा�तस�म 2�002 

��मीला� �. 50 करोड 3� लाख 50 हजार �ण लगानी ग�र�को छ। यस 

काय��म संचालनमा �या�को ��हलो ��थ�क व��मा को�भड-१९ का कारण जार� 

ग�र�को �न�े�ा�ाले काया��वयनमा के�ह बा�ा �गेुकोले �व�नयो�जत सबै रकम लगानी 

हनु सकेन । 

ता�ललाा3(छ)ासानाा लसाना  लासालघ ु वा  वनवासीय ाामाफ� ताललानना भलकासहु�लवततूण�ा

लजा�लका   वणा
ाााा   

   

  

�कता ासानाा लसाना  लासालघ ु वा  वनवासीय ा 

३.24 ��थ�क व�� 2078/79 को चैत मसा�तस�म साना �कसान �वकास ल��ुव� �व�ीय 

सं�था �ल�म�ेडले कूल कजा�को 64.30 ��त�त कृ�� �यवसाय �े�मा �ण लगानी 

गरेको छ भने बा�क� 35.70 ��त�त �या�ार तथा �यवसाय लगायतका ��य 

�े�मा कजा� �वाह गरेको छ।  

ा ा

�ंसीं ललाननलका��� 

2077/78ा 207८/7९ालकाचैतामसा�तससमाा

�ाहल 

सी�वा 

ऋणा� ाहा

वलमा(�ा

हजावमा) 

�ाहल सी�वा 

ऋणा� ाहा

वलमा(�ा

हजावमा) 

1 कृ�� �यवसाय 1600 478961 1277 323525 

2 ��ोग �यवसाय 46 14199 51 14375 

3 �य��न �व��न 11 4550 36 11000 

4 �या�ार �यवसाय 494 105115 617 147500 

5 वन तथा वातावरण 1 200 0 0 

6 
म�हला तथा ��लत 

सम�ुाय �वकास 10 2050 21 6750 

7 �ोहरमैला �यव�था�न 0 0 0 0 

जसमा  2162 605075 2002 503150 
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चाटथ ३ (घ) आथंथक क थ २०७८।०७९ को चैे मसा�ोससम साना  कसान   कास सघ ु व 

  वीव स संा थसथमटेडकाट भएको  ेे गो ऋण सगानी 

�ोो   साना  कसान   कास सघ ु व   वीव स संा थसथमटेड 

३.25 ��थ�क ��� २०७७/०७८ मा कृ�� �वकास ��क मा�� त 602 ��म�ला� �. 52 

करोड 93 लाख 63 हजार सह�ुलय�ू�� �� ल�ान� ��र�को �थयो भने ��थ�क 

व�� 20��/�9 को �ै� मसा�तस�म 440 ��म�ला� �. 41 करोड 32 लाख 

�� ल�ान� ��र�को छ। 

ोाथसका ३ (ज) कृ     कास क क थस  माफथ ो सगानी भएको सहुथसवोतूणथ कजाथको     ण 

 

� स   सगाथनको  ेे  

२०७७।७८ २०७८।७९ चैो मसा�ोससम 

�ाहक 

स �वा 

ऋण � ाह  कम 

(� हजा मा) 

�ाहक 

स �वा 

ऋण � ाह  कम 

(� हजा मा) 

१ कृ�� �यवसाय ३६२ ३०८९०५ 234 217070 

२ �या�ार �यवसायका �े� ७५ ७३१०० 118 114070 

३ 
म�हला तथा द�लत समदुाय 

�वकास 
९३ ८१२६८ 

73 67260 

४ ��ो� �यवसायका �े� ५३ ४८०५० 5 5000 

५ वन तथा वातावर� �े� १ १००० 1 1000 

६४.३०% 

२.८६% 

२.१९% 

२९.३२% 

०% १.३४% ०% 

कृ�� �यवसायका �े� ��ो� �यवसायका �े� 

�य��न �व��न �े� �या�ार �यवसायका �े� 

वन तथा वातावार� �े� म�हला तथा द�लत समदुाय �वकासको �े� 

�ोहरमैला �यव�था�नका �े� 
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६४.३०% 

२.८६% 

२.१९% 

२९.३२% 

०% १.३४% ०% 

कृ�� �यवसायका �े� ��ो� �यवसायका �े� 

�य��न �व��न �े� �या�ार �यवसायका �े� 
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�ोोत त ृ �त   वकतस   

३.26 ��थ�क व�� 2078/79 को चैत मसा�तस�म कृ�� �वकास ब�क �ल�म�ेडले कूल 

कजा�को 52.53 ��तशत कृ�� �यवसाय �े�मा �� लगानी गरेको छ भन ेबा�क� 

47.47 ��तशत �यापार तथा �यवसाय लगायतका ��य �े�मा कजा� �वाह गरेको 

छ।  

चवटआत३त(ङ)तत ृ �त   वकतस  सवटताट आ तस�आत२०७८।०७९त ोतचैेत कवाोकत तभए ोतऋणत

लगवनी ोत�ेे गोत   रण 

�ोोत त ृ �त   वकतस   

य�ेशतकर वर ोतायत(रवज� तरत ायतयव�तोीतक ेो)त 

३.27 बागमती �देश सरकारले नपेालको सं�व�ान बमोिजम ��नो ���कार �े� �भ� 

रहेको राज�व संकलनको ला�ग संघीय राज�व �यव�थापन ��ाल� (RMIS) मा�� त 

कर तथा गैर कर संकलन गद�छ । ��थ�क २०७४/०७५ मा �देश सरकारले 

�व�नयोजन ऐन एवं ��थ�क काय��व�� ऐन, २०७४ तथा �नयमावल� तजु�मा गरेको 

�थयो । सो ��थ�क व��मा संघीय सरकारबा� �ा� समानीकर� �नदुान �. १ �व� 

६ पय��न �व��न १८ १७०४० 9 8800 

 जत व ६०२ ५२९३६३ 440 413200 

५२.५३% 
२७.६१% 

१६.२८% 

१.२१% ०.२४% २.१३% 

कृ�� �यवसाय �यापार �यवसायका �े� 

म�हला तथा द�लत समदुाय �वकास ��ोग �यवसायका �े� 

वन तथा वातावर� �े� पय��न �व��न 
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२ करोड  ५ लाख म�ये ज�मा �. २६ करोड ९४ लाख खच� भ�� ७५ करोड 

१० लाख �देश सि�त कोषमा वचत रहेको ��यो । 

३.28 आ���क बष� २०७५/०७६ देिख बागमती �देश सरकारले सालवसाल� आ���क ऐन 

जार� गर� �देश �भ� कर त�ा गैर कर राज�व संकलन गद� आएको छ ।  

३.29 आ���क बष� २०७५/०७६ मा कर राज�व, गैर कर राज�व र नगद म��दात गर� 

कुल �. ३५ अव�  ६१ करोड संकलन हनुे अनमुान गरेकोमा सो म�ये क�रब ९५ 

��तशत राज�व संकलन भएको ��यो।   

३.30 आ���क वष� २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ मा बजेटमा समावेश 

भएको �देश सरकारको आय अनमुानको तलुनामा �मश� ९४.८३, १०१.60 र 

११९.४० ��तशत �ा�� भएको ��यो । चाल ुआ���क वष� �0��/�9 को  �देश 

सरकारको बजेटमा समावेश भएको आय अनमुान �. ५७ अब� ७२ करोड रहेकोमा 

फागनु मसा�तस�म ज�मा �. �� अव� �1 करोड �ा�� भएको छ। जनु रकम 

वा�ष�क अनमुानको तलुनामा 91.३२ ��तशत हनु आउंछ। �ा�� रकमको �व�षेण 

गदा� आ���क वष� २०७५/७६ बाहेक अ�य आ���क वष�ह�मा ल�य भ�दा ब�� 

�ा�� भएको छ ।  

ता�ललाा३ा(झ)ा गेशासरलारलोा कवताचाराआ�थथलाक थलोाकोेटारासरलार�ाआआलोा ककरव 

ाााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााा(�ालरोोडा) 

आ�थथल क थ कोेटातथााराो�का

अनडुाना(��ालरोोडा) 

ो�डााआआाा�� (आमततरला

राो�कवाकााोडााटाकाटा ा�ा

राो�कारानवगाडमौगातासडेत) 

संललन 

 �तशत 

२०७४/७५ १०२     

२०७५/७६ ३५६१ ३३७७ 
94.83 

२०७६/७७ ४७६० ४८३५ 
101.6 

२०७७/७८ ५१४२ ६१४२ 
119.4 

२०७८/७९ को फागनु 

मसा�तस�म 
५७७२ ५२७१ 91.32 

�ोता:ाआ�थथलाडा�डलाातथााआोोनााडम�ालआव  गेशालेखाा�नआम�लालाआाथलआवाकावडताा गेश 
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�ोोत त ृ �त   वकतस   

३.26 ��थ�क व�� 2078/79 को चैत मसा�तस�म कृ�� �वकास ब�क �ल�म�ेडले कूल 

कजा�को 52.53 ��तशत कृ�� �यवसाय �े�मा �� लगानी गरेको छ भन ेबा�क� 

47.47 ��तशत �यापार तथा �यवसाय लगायतका ��य �े�मा कजा� �वाह गरेको 

छ।  

चवटआत३त(ङ)तत ृ �त   वकतस  सवटताट आ तस�आत२०७८।०७९त ोतचैेत कवाोकत तभए ोतऋणत

लगवनी ोत�ेेगोत   रण 

�ोोत त ृ �त   वकतस   

य�ेशतकर वर ोतायत(रवज� तरत ायतयव�तोीतक ेो)त 

३.27 बागमती �देश सरकारले नपेालको सं�व�ान बमोिजम ��नो ���कार �े� �भ� 

रहेको राज�व संकलनको ला�ग संघीय राज�व �यव�थापन ��ाल� (RMIS) मा�� त 

कर तथा गैर कर संकलन गद�छ । ��थ�क २०७४/०७५ मा �देश सरकारले 

�व�नयोजन ऐन एवं ��थ�क काय��व�� ऐन, २०७४ तथा �नयमावल� तजु�मा गरेको 

�थयो । सो ��थ�क व��मा संघीय सरकारबा� �ा� समानीकर� �नदुान �. १ �व� 

६ पय��न �व��न १८ १७०४० 9 8800 

 जत व ६०२ ५२९३६३ 440 413200 

५२.५३% 
२७.६१% 

१६.२८% 

१.२१% ०.२४% २.१३% 

कृ�� �यवसाय �यापार �यवसायका �े� 

म�हला तथा द�लत समदुाय �वकास ��ोग �यवसायका �े� 

वन तथा वातावर� �े� पय��न �व��न 

 

31 

 

२ करोड  ५ लाख म�ये ज�मा �. २६ करोड ९४ लाख खच� भ�� ७५ करोड 

१० लाख �देश सि�त कोषमा वचत रहेको ��यो । 

३.28 आ���क बष� २०७५/०७६ देिख बागमती �देश सरकारले सालवसाल� आ���क ऐन 

जार� गर� �देश �भ� कर त�ा गैर कर राज�व संकलन गद� आएको छ ।  

३.29 आ���क बष� २०७५/०७६ मा कर राज�व, गैर कर राज�व र नगद म��दात गर� 

कुल �. ३५ अव�  ६१ करोड संकलन हनुे अनमुान गरेकोमा सो म�ये क�रब ९५ 

��तशत राज�व संकलन भएको ��यो।   

३.30 आ���क वष� २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ मा बजेटमा समावेश 

भएको �देश सरकारको आय अनमुानको तलुनामा �मश� ९४.८३, १०१.60 र 

११९.४० ��तशत �ा�� भएको ��यो । चाल ुआ���क वष� �0��/�9 को  �देश 

सरकारको बजेटमा समावेश भएको आय अनमुान �. ५७ अब� ७२ करोड रहेकोमा 

फागनु मसा�तस�म ज�मा �. �� अव� �1 करोड �ा�� भएको छ। जनु रकम 

वा�ष�क अनमुानको तलुनामा 91.३२ ��तशत हनु आउंछ। �ा�� रकमको �व�षेण 

गदा� आ���क वष� २०७५/७६ बाहेक अ�य आ���क वष�ह�मा ल�य भ�दा ब�� 

�ा�� भएको छ ।  

ता�ललाा३ा(झ)ा गेशासरलारलोा कवताचाराआ�थथलाक थलोाकोेटारासरलार�ाआआलोा ककरव 

ाााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााा(�ालरोोडा) 

आ�थथल क थ कोेटातथााराो�का

अनडुाना(��ालरोोडा) 

ो�डााआआाा�� (आमततरला

राो�कवाकााोडााटाकाटा ा�ा

राो�कारानवगाडमौगातासडेत) 

संललन 

 �तशत 

२०७४/७५ १०२     

२०७५/७६ ३५६१ ३३७७ 
94.83 

२०७६/७७ ४७६० ४८३५ 
101.6 

२०७७/७८ ५१४२ ६१४२ 
119.4 

२०७८/७९ को फागनु 

मसा�तस�म 
५७७२ ५२७१ 91.32 

�ोता:ाआ�थथलाडा�डलाातथााआोोनााडम�ालआव  गेशालेखाा�नआम�लालाआाथलआवाकावडताा गेश 
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चाटष ३ (च)  � वग    वषको  जेट गथा सरकारको कुल आय (नवद मौ�दाग समेग) � करोोमा 

�ोग : आमथषक माममला गथा योजना मा ालय,  मदेश लेखा मनया क कायाषलय, लावमगा मदेश  

आय/राज�  संरचना  

३.31 बागमती �देश सरकारको आ���क २०७७/७८ को नगद म��दात समेतको कुल 

सरकार� आय आ���क ब�� २०७६/७७ को तलुनामा २७.०५ ��तशतले ब�ृ� भ�� 

�. ६१ ��� ४३ करोड पगेुको ��यो भने आ���क ब�� २०७६/७७ मा य�तो आय 

४३.१२ ��तशतले बढेर �. ४८ ��� ३५ करोड रहेको ��यो । आ���क ब�� 

२०७८/०७९ को फागनु मसा�तस�म �देश सं��त को�मा �. ५२ ��� ७१ 

करोड ��ा�त गत आ���क ���को �ा���क आयको तलुनामा ८५.८० ��तशत राज�� 

�ा� भ�सकेको दे���छ । सो आयमा कर राज��, गैर कर राज��, ���ीय 

ह�ता�तर� र नगद म��दातको �ह�सा �मश� २९.00,  ६.३३,  १७.९८ र 

४६.६७ ��तशत रहेको छ ।कुल कर राज��मा कर राज��बाट ८२.०७ ��तशत 

र गैर कर राज��बाट १७.९२ ��तशत राज�� संकलन भएको छ भने कुल आयमा 

३५६१ 

४७६० 
५१४२ 

५७७२ 

३३७७ 

४८३५ 

६१४२ 
५२७१ 

० 

१००० 

२००० 

३००० 

४००० 

५००० 

६००० 

७००० 

२०७५/७६ 2076/77 २०७7/७8 २०७८/७९ 

बजेटको आकार(�. करोडमा) राज�� संकलन  

 

33 

 

कर रा�� र अ�� �ा��को अंश �मश ३५.३४ र ६४.६६ ��तशत रहेको 

दे���छ। 

तामललाा३ा(ञ)ा� वता ा वषलोामतेशासरलारलोाआयासंरचनाााााााााााा�ालरोोडा 

 
आमाषला वष ममतशत पतर तषन  

�  रर  
२०७4/

७5 

२०७५/

७६ 
2076/77 २०७7/७8 

२०७८/७९ 

फावनुडसााता

स�ड 

2076/77 २०७7/७8 

कर रा��व  ० १६४४ 1752 2078 1529 6.59 18.62 

ग�र रा��व  ० १४५ 286 485 334 97.44 69.58 

कुल रा��व  ० १७८८ 2038 2563 1863 13.95 25.77 

�व�ी� 

ह�ता�तरण  
१०२ १५१३ 1663 1691 948 9.95 1.70 

नगद 

म��दात र 

वे�� ु 

० ७६ 1133 1861 2460 1385.95 64.33 

ऋण लगानी 

�फता�  
० ०  27 0   

लुलासरलार�ा

आय  
१०२ ३३७७ ४८३५ ६१४३ 5271 43.12 27.08 

�ोता:ाआमाषलाडामडलाातााायो नााडा ालय, मतेशालेखाामनया लालायाषलय,ालावडताामतेशा 

आाततरलारा ा ारारा ा ालााोफााँ ा ापतामा�ाआया 

३.32 �देश सरकारले चाल ु����क व�� २०७८/७९ मा ��त�रक रा��व र रा��व 

बाँडफाँटवाट ��मा �. ३१ अब� ६९ करोड संकलन हनुे अनमुान गरेको छ।�� 

अनमुा�नत रा��वका �ा�ीका �ोतह� �मश� �देश सरकारको ��त�रक �ोत, 

सं�ी� त�ा ��ानी� तहबाट �ा� हनुे रा��व बाँडफाँट र अनदुान �फता� रहेका छन ्

। चाल ु����क व��को २०७८/७९ को फागनु मसा�तस�म ती �ोतह�बाट कुल 

�. १९ अव� ८९ करोड अ�ा�त ल��को तलुनामा ६२.७६ ��तशत रा��व �ा� 

��को अव��ा छ । गत ����क व��मा ��तो रा��व अनमुानको तलुनामा 
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चाटष ३ (च)  � वग    वषको  जेट गथा सरकारको कुल आय (नवद मौ�दाग समेग) � करोोमा 

�ोग : आमथषक माममला गथा योजना मा ालय,  मदेश लेखा मनया क कायाषलय, लावमगा मदेश  

आय/राज�  संरचना  

३.31 बागमती �देश सरकारको आ���क २०७७/७८ को नगद म��दात समेतको कुल 

सरकार� आय आ���क ब�� २०७६/७७ को तलुनामा २७.०५ ��तशतले ब�ृ� भ�� 

�. ६१ ��� ४३ करोड पगेुको ��यो भने आ���क ब�� २०७६/७७ मा य�तो आय 

४३.१२ ��तशतले बढेर �. ४८ ��� ३५ करोड रहेको ��यो । आ���क ब�� 

२०७८/०७९ को फागनु मसा�तस�म �देश सं��त को�मा �. ५२ ��� ७१ 

करोड ��ा�त गत आ���क ���को �ा���क आयको तलुनामा ८५.८० ��तशत राज�� 

�ा� भ�सकेको दे���छ । सो आयमा कर राज��, गैर कर राज��, ���ीय 

ह�ता�तर� र नगद म��दातको �ह�सा �मश� २९.00,  ६.३३,  १७.९८ र 

४६.६७ ��तशत रहेको छ ।कुल कर राज��मा कर राज��बाट ८२.०७ ��तशत 

र गैर कर राज��बाट १७.९२ ��तशत राज�� संकलन भएको छ भने कुल आयमा 

३५६१ 

४७६० 
५१४२ 

५७७२ 

३३७७ 

४८३५ 

६१४२ 
५२७१ 

० 

१००० 

२००० 

३००० 

४००० 

५००० 

६००० 

७००० 

२०७५/७६ 2076/77 २०७7/७8 २०७८/७९ 

बजेटको आकार(�. करोडमा) राज�� संकलन  
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कर रा�� र अ�� �ा��को अंश �मश ३५.३४ र ६४.६६ ��तशत रहेको 

दे���छ। 

तामललाा३ा(ञ)ा� वता ा वषलोामतेशासरलारलोाआयासंरचनाााााााााााा�ालरोोडा 

 
आमाषला वष ममतशत पतर तषन  

�  रर  
२०७4/

७5 

२०७५/

७६ 
2076/77 २०७7/७8 

२०७८/७९ 

फावनुडसााता

स�ड 

2076/77 २०७7/७8 

कर रा��व  ० १६४४ 1752 2078 1529 6.59 18.62 

ग�र रा��व  ० १४५ 286 485 334 97.44 69.58 

कुल रा��व  ० १७८८ 2038 2563 1863 13.95 25.77 

�व�ी� 

ह�ता�तरण  
१०२ १५१३ 1663 1691 948 9.95 1.70 

नगद 

म��दात र 

वे�� ु 

० ७६ 1133 1861 2460 1385.95 64.33 

ऋण लगानी 

�फता�  
० ०  27 0   

लुलासरलार�ा

आय  
१०२ ३३७७ ४८३५ ६१४३ 5271 43.12 27.08 

�ोता:ाआमाषलाडामडलाातााायो नााडा ालय, मतेशालेखाामनया लालायाषलय,ालावडताामतेशा 

आाततरलारा ा ारारा ा ालााोफााँ ा ापतामा�ाआया 

३.32 �देश सरकारले चाल ु����क व�� २०७८/७९ मा ��त�रक रा��व र रा��व 

बाँडफाँटवाट ��मा �. ३१ अब� ६९ करोड संकलन हनुे अनमुान गरेको छ।�� 

अनमुा�नत रा��वका �ा�ीका �ोतह� �मश� �देश सरकारको ��त�रक �ोत, 

सं�ी� त�ा ��ानी� तहबाट �ा� हनुे रा��व बाँडफाँट र अनदुान �फता� रहेका छन ्

। चाल ु����क व��को २०७८/७९ को फागनु मसा�तस�म ती �ोतह�बाट कुल 

�. १९ अव� ८९ करोड अ�ा�त ल��को तलुनामा ६२.७६ ��तशत रा��व �ा� 

��को अव��ा छ । गत ����क व��मा ��तो रा��व अनमुानको तलुनामा 
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१०२.६५ ���श� �ंकलन ��को ���ो ।�ा�ै चाल ु ����क ���को �ो�� 

अ�����म �ंकलन ��को रा���मा बाँडफाँटबाट �ा� �नुे मू�� अ���ृ�� कर, 

अ�� श�ुक, �र���ा र���ेशन ���रु र ��ार� �ा�न करको ����ा �मश� 

२२.२४, ६.७३, २३.३७ र २२.४९ ���श� र�ेको छ । 

तामललाा३ा(ट)ााअहततरतलातरा� �ाव�ताहतततातातरणार नणाताौावेलामणेशारतलातलोाआय/ताज� ाा

�.लतोडरा 

ताज� लोा

मलात 

२०७५/७६ २०७६/२०७७ २०७७/७८ २०७८/७९ाफारतुा

रराहतरसरा

अतरुात  मााा अतरुात  मााा अतरुात  मााा अतरुात  मााा 

मू�� 

अ���ृ�� कर 
699.66 569.67 760.19 519.33 581.25 696.48 683.92 442.48 

अ���श�ुक 200 168.4 300 194.36 371.65 201.56 293.1 133.99 

�र ���ा 

र���ेशन 

श�ुक 

333.36 393.13 450 644.54 550 679.76 685 464.86 

��ार� �ा�न 

कर 
600 390.22 450 389.59 550 495.14 650 447.48 

रो��ट� 

बाँडफाँट 
0 51.87 30 41.89 17.3 42.73 42.27   

अ�� रा��� 0 216.3 289.3 257.33 453.26 455.74 715.12 377.66 

अन�ुान �फ�ा� 0 0 0 106.63 82.3 103.72 100 122.35 

लूलाताज� ा

(तरणा

र नणाताता

अतणुाता

ौावेल) 

1833.02 1789.59 2279.49 2153.67 2605.8 2675.1 3169 1989 

�ोता:ाआमाथलारामरलाातााायोजताारह ालय,ामणेशालेखाामतयह लालायाथलय,ाौाररताामणेशा 

ा

ा ा
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चाटथ ३ (छ)  �ावग ३ आमाथष क थषर का रा  �वमुाव क मााा �� षकरोमा 

 

�रग : आमाथष माममला गाा थर वा मा ालथ, मतेश लेखा मवथा ष षाथाथलथ, कावमगा मतेश 

३.33 �देश सरकारले वजेट �नमा��का �ममा �नधा�र� गरेका योजना तथा काय��ममा 

�व�नयोजन ��को स�पू�� रकम ख�� हनु नस�दा �देश सं��त को�मा ��थ�क ��� 

२०७७/०७८ मा राज�व र वे�ज ुवाट �� १७ अव� ४९ करोड 14 लाख नगद 

म��दात रहेको �थयो �न े��थ�क ��� २०७८/०७९ को फागनु मसा�तस�म �� 

२३ अव� ३४ करोड �4 लाख नगद म��दात रहेको छ । ��थ�क व�� २०७८/७९ 

मा �� ९ अव� १० करोड नगद म��दातला� �जेट ख�� गन� �ोतको �पमा समावेश 

ग�र�को छ । �देश सरकारको स��त को�मा नगद म��दातको प�रमा� ��दै 

जानलेु सरकारको ख�� गन� �मतामा थप सधुार हनुपुन� संकेत गरेको छ । यस 

तफ�  �जेट तथा काय��म �नमा�� गन� �ममा �यान प�ु या�न ज�र� छ ।  
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२०७५/७६ अनमुान २०७५/७६  �ा�� २०७६/२०७७ अनमुान 

२०७६/२०७७  �ा�� २०७७/७८ अनमुान २०७७/७८  �ा�� 
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१०२.६५ ���श� �ंकलन ��को ���ो ।�ा�ै चाल ु ����क ���को �ो�� 

अ�����म �ंकलन ��को रा���मा बाँडफाँटबाट �ा� �नुे मू�� अ���ृ�� कर, 

अ�� श�ुक, �र���ा र���ेशन ���रु र ��ार� �ा�न करको ����ा �मश� 

२२.२४, ६.७३, २३.३७ र २२.४९ ���श� र�ेको छ । 

तामललाा३ा(ट)ााअहततरतलातरा� �ाव�ताहतततातातरणार नणाताौावेलामणेशारतलातलोाआय/ताज� ाा

�.लतोडरा 

ताज� लोा

मलात 

२०७५/७६ २०७६/२०७७ २०७७/७८ २०७८/७९ाफारतुा

रराहतरसरा

अतरुात  मााा अतरुात  मााा अतरुात  मााा अतरुात  मााा 

मू�� 

अ���ृ�� कर 
699.66 569.67 760.19 519.33 581.25 696.48 683.92 442.48 

अ���श�ुक 200 168.4 300 194.36 371.65 201.56 293.1 133.99 

�र ���ा 

र���ेशन 

श�ुक 

333.36 393.13 450 644.54 550 679.76 685 464.86 

��ार� �ा�न 

कर 
600 390.22 450 389.59 550 495.14 650 447.48 

रो��ट� 

बाँडफाँट 
0 51.87 30 41.89 17.3 42.73 42.27   

अ�� रा��� 0 216.3 289.3 257.33 453.26 455.74 715.12 377.66 

अन�ुान �फ�ा� 0 0 0 106.63 82.3 103.72 100 122.35 

लूलाताज� ा

(तरणा

र नणाताता

अतणुाता

ौावेल) 

1833.02 1789.59 2279.49 2153.67 2605.8 2675.1 3169 1989 

�ोता:ाआमाथलारामरलाातााायोजताारह ालय,ामणेशालेखाामतयह लालायाथलय,ाौाररताामणेशा 

ा

ा ा
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चाटथ ३ (छ)  �ावग ३ आमाथष क थषर का रा  �वमुाव क मााा �� षकरोमा 

 

�रग : आमाथष माममला गाा थर वा मा ालथ, मतेश लेखा मवथा ष षाथाथलथ, कावमगा मतेश 

३.33 �देश सरकारले वजेट �नमा��का �ममा �नधा�र� गरेका योजना तथा काय��ममा 

�व�नयोजन ��को स�पू�� रकम ख�� हनु नस�दा �देश सं��त को�मा ��थ�क ��� 

२०७७/०७८ मा राज�व र वे�ज ुवाट �� १७ अव� ४९ करोड 14 लाख नगद 

म��दात रहेको �थयो �न े��थ�क ��� २०७८/०७९ को फागनु मसा�तस�म �� 

२३ अव� ३४ करोड �4 लाख नगद म��दात रहेको छ । ��थ�क व�� २०७८/७९ 

मा �� ९ अव� १० करोड नगद म��दातला� �जेट ख�� गन� �ोतको �पमा समावेश 

ग�र�को छ । �देश सरकारको स��त को�मा नगद म��दातको प�रमा� ��दै 

जानलेु सरकारको ख�� गन� �मतामा थप सधुार हनुपुन� संकेत गरेको छ । यस 

तफ�  �जेट तथा काय��म �नमा�� गन� �ममा �यान प�ु या�न ज�र� छ ।  
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२०७५/७६ अनमुान २०७५/७६  �ा�� २०७६/२०७७ अनमुान 

२०७६/२०७७  �ा�� २०७७/७८ अनमुान २०७७/७८  �ा�� 
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चाटथ ३ (ज)  �कवग ३ आआथथष क थषो के�ज ुगथा नवद मौ�दागषो अक�था �� षकोोमा 

 

�ोग   आआथथष माआमाा गथा तोजना मनााात, �देश ाेखा आनतनाष षाताथात, कावमगी �देश 

घक ज�वा गथा अनत किज�ेशन श�ुष संषानषो अक�था 

३.34 अ�तरसरकार� �ब� �यव��ापन �न २०७४ को दफा ५ मा �कल कर �शासन 

स�व��ी �यव��ा �� बमो��म ����क ब�� २०७५/०७६ दे�� ����क �न माफ� त 

घर ��गा र���ेशन श�ुक संघीय सरकार अ�तग�तका मालपोत काया�लयह�वा� 

संकलन हनुे र सो रकम मालपोत काया�लयह�वा� मा�सक�पमा स�व���त ��ानीय 

तहला�� ६० ��तशत र �देश सरकारला�� ४० ��तशत बा�डफा�� गर� �देश सं��त 

को�मा ��मा हनुे �यव��ा रहेको छ।  

३.35 �देश सरकारले ����क व�� २०७५/७६ मा घर ��गा र���ेशन श�ुक वापत �. 

३ अव� ३३ करोड संकलन गन� अनमुान गरेकोमा ल�य ��दा १८.०० ��तशत 

व�� संकलन ��को ��यो । ����क व�� २०७६/७७  र 2077/78 मा 

अनमुानको तलुनामा य�तो रा��व संकलन �मश� ३5.०० र 43.०० ��तशतले 

ब�ृ� ��को ��यो । 

751.07

1018.27

1749.14

2334.64

२०७५/०७६  २०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८।०७९ फा�गणु 

मसा�तस�म 
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३.36 घर ��गा र���ेशन तफ�  ��थ�क ब�� २०७८/०७९ को फागनु मसा�तस�म �� 

४ �व� ६४ करोड ९० ला� �था�त कुल बा���क �नमुानको ६७ ��तशत संकलन 

भएको छ । को�भड- १९ को ���लो तथा दो�ो ल�रको म�ामार�मा समेत घर 

��गा र���ेशन कारोवारमा क�म न�एकोले रा��व संकलनमा वृ�� भएको छ । 

साथै ��थ�क ब�� २०७७/०७८ दे�� बागमती स��ाता श�ुक दा��ला गन� छु�ै 

रा��व �श��क ��व�था ग�रएको र ��थ�क व�� २०७८/०७९ को फागनु 

मसा�तस�म बागमती स��ता संकलन श�ुक वा�त �� १ �व� ५९ करोड �था�त 

ल��को तलुनामा ५३ ��तशत व�� संकलन भएको छ । 

  तामललाा३ा(ठ)ाा�कवता३ाआमाथलाक थमाासंललनाभएलोाघराज�वााररजजेशनाश�ुला 

��ालरोोमा 

राज�कलोा

�लार 

२०७५/७६ २०७६/२०७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

फा�वणुा

मसाातससमलो 

अनमुान  �ााी अनमुान  �ााी अनमुान  �ााी अनमुान  �ााी 

घर ��गा 

र���ेशन 

श�ुक 

333.4 393.1 450 644.5 550 679.8 685 464.9 

बागमती 

स��ता श�ुक  

     १६० १०४ १५९ 

�ोता:ाआमाथलामाममलााताााथोजनाामा ालथ,ा��ेशालेखाामनथा लालाथाथलथ, बावमतीा��ेश 

ा ा
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चाटथ ३ (ज)  �कवग ३ आआथथष क थषो के�ज ुगथा नवद मौ�दागषो अक�था �� षकोोमा 

 

�ोग   आआथथष माआमाा गथा तोजना मनााात, �देश ाेखा आनतनाष षाताथात, कावमगी �देश 

घक ज�वा गथा अनत किज�ेशन श�ुष संषानषो अक�था 

३.34 अ�तरसरकार� �ब� �यव��ापन �न २०७४ को दफा ५ मा �कल कर �शासन 

स�व��ी �यव��ा �� बमो��म ����क ब�� २०७५/०७६ दे�� ����क �न माफ� त 

घर ��गा र���ेशन श�ुक संघीय सरकार अ�तग�तका मालपोत काया�लयह�वा� 

संकलन हनुे र सो रकम मालपोत काया�लयह�वा� मा�सक�पमा स�व���त ��ानीय 

तहला�� ६० ��तशत र �देश सरकारला�� ४० ��तशत बा�डफा�� गर� �देश सं��त 

को�मा ��मा हनुे �यव��ा रहेको छ।  

३.35 �देश सरकारले ����क व�� २०७५/७६ मा घर ��गा र���ेशन श�ुक वापत �. 

३ अव� ३३ करोड संकलन गन� अनमुान गरेकोमा ल�य ��दा १८.०० ��तशत 

व�� संकलन ��को ��यो । ����क व�� २०७६/७७  र 2077/78 मा 

अनमुानको तलुनामा य�तो रा��व संकलन �मश� ३5.०० र 43.०० ��तशतले 

ब�ृ� ��को ��यो । 

751.07

1018.27

1749.14

2334.64

२०७५/०७६  २०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८।०७९ फा�गणु 

मसा�तस�म 
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३.36 घर ��गा र���ेशन तफ�  ��थ�क ब�� २०७८/०७९ को फागनु मसा�तस�म �� 

४ �व� ६४ करोड ९० ला� �था�त कुल बा���क �नमुानको ६७ ��तशत संकलन 

भएको छ । को�भड- १९ को ���लो तथा दो�ो ल�रको म�ामार�मा समेत घर 

��गा र���ेशन कारोवारमा क�म न�एकोले रा��व संकलनमा वृ�� भएको छ । 

साथै ��थ�क ब�� २०७७/०७८ दे�� बागमती स��ाता श�ुक दा��ला गन� छु�ै 

रा��व �श��क ��व�था ग�रएको र ��थ�क व�� २०७८/०७९ को फागनु 

मसा�तस�म बागमती स��ता संकलन श�ुक वा�त �� १ �व� ५९ करोड �था�त 

ल��को तलुनामा ५३ ��तशत व�� संकलन भएको छ । 

  तामललाा३ा(ठ)ाा�कवता३ाआमाथलाक थमाासंललनाभएलोाघराज�वााररजजेशनाश�ुला 

��ालरोोमा 

राज�कलोा

�लार 

२०७५/७६ २०७६/२०७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

फा�वणुा

मसाातससमलो 

अनमुान  �ााी अनमुान  �ााी अनमुान  �ााी अनमुान  �ााी 

घर ��गा 

र���ेशन 

श�ुक 

333.4 393.1 450 644.5 550 679.8 685 464.9 

बागमती 

स��ता श�ुक  

     १६० १०४ १५९ 

�ोता:ाआमाथलामाममलााताााथोजनाामा ालथ,ा��ेशालेखाामनथा लालाथाथलथ, बावमतीा��ेश 

ा ा
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चाटथ ३ (झ)  �कवग ३ आआाथ  क थषा मा सं लन भ को घरवा ोगघ ेशं श�ु  

 

 �भग   आआाथ  षाआषसा  गाा तभघंा षनाासत, ��ेश सेखा आंतना   ाताथसत, बावषगी ��ेश 

मकाो� माधं  ो बाडँफाडँ  

३.37 नेपालको सं�व�ानको अनसूुची ६, ��ेशको एकल अ��कारको सूचीको �.सं. ४ तथा 

अनसूुची ९, संघ, ��ेश र �थानीय तहको साझा अ��कारको सूचीमा सवार� सा�न 

करला� ��ेशको अ��कार �े� �भ� रा�खएको छ । ��ेश �वभा�य को�मा सवार� 

सा�न कर ��मा गर� कानूनमा �यव�था भए वमो��म ��ेश र �थानीय तहला� 

बाँडफाँट हनुे गरेको छ । 

३.38 को�भड १९ को महामार�को कारण यातायात �े�मा �भाव परेको अव�थामा समेत 

��थ�क ब�� २०७६/०७७ मा �. 6 अव� 49 करोड 31 लाख सवार� सा�न 

कर संकलन भएको �थयो। ��थ�क ब�� २०७७/०७८ मा कर वझुाउन �व�शे 

छुट तथा सह�ुलयतको �यव�था गरेको कारण रा��व संकलनमा २७ ��तशतले 

वृ�� भएको �थयो । �यसैगर� ��थ�क व�� २०७८/०७९ को फागनु मसा�तस�म 

सवार� सा�न कर वापत �. � अव� 4� करोड �� लाख रा��व संकलन भइसकेको 
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२०७६/२०७७  �ा�ी २०७७/७८ अनमुान २०७७/७८  �ा�ी 
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र सो रकम म�ये �देश सरकारलाई �. 4 ��� 4� करोड 48 लाख बाँडफाटँ 

भई �ा� त भएको छ।साथै सो�� ����मा �देश �भ�का 119 �थान�य त�लाई �. 

� ��� 98 करोड �� लाख बाँडफाँट गर� �थान�य त���को स��त को�मा 

पठाईएको छ। 

ताआमलाा३(ड)ााक वता३ाआआ�थलाक था �ेशाक वााीाल  ाष ावााषा सालवाक  व�ाावल ा

��लव ड ा 

वाज� ल ा लाव  �ेशाक वााी ल    काडँफाटँावएल ावाज�  

 �ेशावाज� ाक��षा ��ासनीाक वााीा

ल   ा  

२०७५/७६ ६५०.३८ ३९०.२२ २६०.१५ 

२०७६/७७ ६४९.३१ ३८९.५१ २५९.७२ 

२०७७/७८ ८२५.24 ४९५.१४ ३३०.०९ 

२०७८/७९ फा�गणु मसा�तस�म 745.80 447.48 298.32 

 � ता ाआआ�थला ाआ मााी जसाा म�ामी,ा �ेशामेखााआसीम�लालाीाथमी, काव तना �ेश 

३.39 ��थ�क ��� २०७५/७६ मा स�ार� सा�न कर तथा यातायात �े�सँग स�����त 

��य ��दान� समेत गर� कुल �. ५ ��� १९ करोड २४ लाख संकलन भएको 

�थयो भने ��थ�क ब�� २०७६/७७ मा य�तो कर �. ४ ��� ९९ करोड ४१ 

लाख संकलन भएको �थयो। साथै ��थ�क �न, २०७८ मा करका दर तथा दायरामा 

के�� प�र�त�न गरेको कारण चाल ु ��थ�क ��� २०७८/०७९ को फागनु 

समा�तस�म �. ५ ��� ८३ करोड ७८ लाख संकलन भएको छ। गत ��थ�क 

���को तलुनामा चाल ु��थ�क ��� २०७८/०७९ को फागनु समा�तस�म ९३.९२ 

��तशत संकलन भइसकेको छ। 

ा ा
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चाटथ ३ (झ)  �कवग ३ आआाथ  क थषा मा सं लन भ को घरवा ोगघ ेशं श�ु  
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ा ा
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ताटालाा३(ढ)ााछकवता३ाआटलथलाक थाका बाा फाँट लराछकक णा लरा��ल रबरा 

 ाज कलरा

�ला  

२०७५/७६ २०७६/२०७७ २०७७/७८ २०७८/७९ ाा�वणुा

रसानतससरलर 

अनरुान  �ााी अनरुान  �ााी अनरुान  �ााी अनरुान  �ााी 

स�ार� सा�न 

कर 

600 390.22 450 389.5

9 

550 495.1

4 

650 447.48 

चालक 

अनमु�त ��, 

स�ार� दता� 

�कताब �Blue 

book) 

स�ब��� 

द�तरु 

  99.02   ७२.५५ 79.04   

82.78  

९.९ ९५.८० 

�ाता�ात�े�

को ��दान� 

  ३०.००   ३७.२७ 52.19   43.66  88 ४०.५० 

जसरा   600 519.24  450 499.4

1 

 581.23 621.58 748 583.78 

�रता ाआटलथलाराटरााातलाातरजनाारनााात,ा��ेशााेखााटनतनालालाताथात, कावरतीा��ेश 

संघीतास ला काफा�ाााताछकवीताय तानत णा 

३.40 अ�तरसरकार� ����� ह�ता�तर� त��  ����क ��� 2075/76 मा अनमुा�नत �. 

�7 अ�� 28 करो� 50 ला� म��े 87.5� ��तशत �ा� �एको ���ो। ����क 

��� 2076/77 मा �. �8 अ�� 06 करो� �� ला� �ा� हनु े अनमुान 

��रएकोमा सोको �2.08 ��तशत �ा� �एको छ। जनु ����क ��� 2075/76 

को तलुनामा �.�5 ��तशतले ब�� रहेको ���ो।���तै ��र ����क ��� 

2077/78 मा अनमुान ��रएको �. �7 अ�� 86 करो� म��े �. �6 अ�� �� 

करो� अ�ा�त अनमुा�नत रकमको �5 ��तशत �ा�� �एको छ । जनु 2076/77 

को तलुनामा �.70 ��तशतले ��� रहेको दे���छ।   �देश सरकारको चाल ु����क 

���को कुल बजेटमा सं��� सरकारबाट �ा� अनदुानको �ह�सा 2�.�� ��तशत 

रहेको छ। 

ा ा
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ताकललाा नंा३(ण)ाा�कवता३ाआकाथलाक थलोासनघीयासरलारकाटा�ाााताभएलोा�कवीयाय ताातरणलोा

अ मुा ारा�ााीााााा�ंलरोोमा 

अ दुा लोा

�लकसम 

२०७५/७६ २०७६/२०७७ २०७७/७८ 

अ मुा   �ााी �कतशत अ मुा   �ााी �कतशत अ मुा   �ााी �कतशत 

समानीकरण 

अनदुान  

666.97 596.97 89.50 759.64 759.64 100.00 771.71 771.71 100 

व�ृ�दर        13.89 27.25 11.73 1.59 1.59 0.00 

स��� अनदुान  1061.6 855.68 80.61 746.49 797.84 106.88 884.45 788.93 89 

व�ृ�दर        -29.68 -6.76 32.59 18.48 -1.12 -16.54 

समपरुक 

अनदुान  

0 60   200 64.66 32.33 81.82 81.82 100 

व�ृ�दर          7.77 - -59.09 26.54 209.31 

�व�ेष अनदुान  0 0   100 41 41.00 49 49 100 

व�ृ�दर              -51.00 19.51 143.90 

��मा अनदुान 1728.5 1512.7 87.51 1806.13 1663.14 92.08 1786 1691.5 95 

व�ृ�दर �����       4.49 9.95 5.22 -1.11 1.70 2.85 

 

�ोत: आकाथलामाकमलाातााायो  ाामा ालय,ा�देशालेखााक या लालायाथलय 

 

३.41 ����क वष� ������8 क� फागनु मसा��स�ममा अ��रसरकार� �व�ी� 

���ा��रण अ��ग�� चार �कारका अनदुानमा कुल �� 8 अव� �� कर�� �8 

लाख �ा�ी ��क� ���� �न ेचाल ु����क वष�क� स��� अव��मा �� � अव� �8 

कर�� �� लाख अ�ा�� ग� वष�क� �लुनामा ����� ����� व�� �ा�ी ��क� 

अव��ा छ। 

ा ा
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ा ा
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तााालाा नंा३(त)ााआंवंा2078/79ादो�ोा चौाासलाकवावस�ौा�वम ताव�तायतहराक दुा ा

�ााालोा�ववहराााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााा�ंालहोोौा 

�ोतताआालालाौााौााातलाातोा ााौयााात,ा�देशााेखााा तयालालातााात 

सनघ तासहलाहबाटा�ाााक दुा लोाब ताहलौा�फताा 

३.42 ����क �ष� २०७५/७६ मा कुल �. १५ अ�� १२ करोड अनदुान �ा� ��कोमा 

�. १२ अ�� १८ करोड अ�ा�त �ा�ीको ८०.५६ ��त�त �च� ��को 

दे���छ।��सै�र� ����क �ष� २०७६/७७ मा �ा� �. १६ अ�� ६३ करोड म��े 

�. १० अ�� ४० करोड अ�ा�त �ा�ीको ६२.५६ ��त�त �च� ��को दे���छ �न े

����क �ष� २०७७/७८ मा कुल �ा�ी �. १६ अ�� ९१ करोड म��े �. १२ 

अ�� ६२ करोड अ�ा�त ७४.६६ ��त�त �च� ��को दे���छ। 

३.43 अ�तरसरकार� ��� ह�ता�तरण अ�तर�त ���ी� समानीकरण अनदुान बाहेक अ�� 

अनदुान �स�त� अनदुान, समपरुक अनदुान र ���ेष अनदुान� �ापत �ा� अनदुान 

रकम स�����त ����क �ष� ��� �च� न�� बचत ��मा बचत रकम सं�ी� स��त 

कोषमा ��ता� दा��ला �नु�पन� ��न साल�साल� सं�ी� ���न�ो�न �नमा �����ा 

�� बमो��म ����क �ष� २०७५/७६ मा �.  २ अ�� ९४ करोड,  ����क �ष� 

२०७६/७७ मा �. २ अ�� ९० करोड र ����क �ष� २०७७/७८ मा �. २ 

अ�� ४८ करोड बचत रकम सं�ी� स��त कोषमा ��ता� दा��ला ��र�को छ। 

ा ा

क दुा लोा�लाह वा�षाला

क ौुा ा

2078/79 

 �ाााक दुा ा

2078/79 

�गत ा

�ातशत 

गतावषालोा

फाग ुस�ौा�ााा

क दुा  

ाव�ृ�दह �ातशता

समानीकरण अनदुान 785.90 523.93 66.67 385.85 35.79 

स�त� अनदुान 793.46 348.71 43.95 370.42 -5.86 

समपरुक अनदुान 57.48 38.32 66.67 54.54 -29.74 

���ेष अनदुान 55.84 37.23 66.67 32.66 13.99 

ा�ौााक दुा  1692.26 948.19 56.03 843.48 12.41 
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ता�ललाा नंा३ा(थ)ाासनघीयासरलारलोायकवीयाय तायतरवात दुा ाय�ताााााााााााााा�ंलरोोडा 

�ोता:ाबदेशालेखाा� यय�लालायाालयबालाबला शताबागडतीाबदेशासरलारलोाआ�थालाक ाात सुारलोा

काय ालाकलएलृतायकवीयायककरववा

ा ा

ज कलो 

बलार 

आ�थालाक ाा२०७५/७६ आ�थालाक ाा२०७६/७७ आ�थालाक ाा२०७७/७८ 

त दुा   बााी खचा य�ताा  बााी खचा य�ताा  बााी खचा य�ताा 

समानीकरण 

अनदुान 

596.97 596.97 0.00 759.64 427.82 0.00 771.71 591.75 0.00 

स��� 

अनदुान 

855.68 621.56 234.12 797.84 595.05 202.79 788.93 600.00 188.93 

समपरुक 

अनदुान 

60.00 0.00 60.00 64.66 12.25 52.41 81.82 44.02 37.80 

���ेष 

अनदुान 

0.00 0.00 0.00 41.00 5.28 35.72 49.00 27.05 21.95 

ज�डाा

त दुा  

1512.65 1218.53 294.12 1663.14 1040.40 290.92 1691.46 1262.82 248.68 
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4. ब��क तथक ववव�कीय क

4.1 मलुकुको शासक�य �व�पमा ��को प�रवत�न सँगै �व�ीय �े�को �त� �वकास र 

�व�तार हुंदै ग�को छ। ब��क�, वीमा तथा पुजँी वजारमा नाग�रकको पहुँच बढेको 

छ।नेपाल रा� ब�कवा� ��येक �थानीय तहमा बा���य ब�कको ��नवाय� �प��थ�त 

हनुपुन� ��े नी�तगत माग�दश�न �� वमो�जम बागम�त �देश ���का 119 �थानीय 

तहह� म�ये �ा�द� �ज�लाको ��ब �याल� गा�ँपा�लका बाहेक सबै �थानीय तहमा 

बैक तथा �व�ीय सं�थाको �प��थ�त रहेको छ।बीमा तथा पुजँी वजारको �े�मा 

समेत �मश� बीमक क�पनी र ��तोप� दलालह�को शाखा �व�तार हनु गई 

लगानीकता�को सह�ा�गता व�ृ� ��को छ।  

 

 ववव�कसंरचनथक तथक ववव�कसयवथक वव थरक

 

4.2 �वगत व��ह�मा �व�ीय ��ेको �वकास र स�ु�ढकर� गन� ग�र�का नी�तगत 

�यव�थाको  ��ावकार� काया��वयनका कार� मलुकुमा 2078 फागनु मसा�तस�म 

ब���य व�क 27, �वकास ब�क 17, �व� क�पनी 17, लघ�ुव� �व�ीय सं�था 66 

र पूवा��ार �वकास ब�क 1 गर� ज�मा 128 ब�क तथा �व�ीय सं�था स�ालनमा 

रहेका छन।्  

4.3 2078 चै� मसा�तस�म ब�क तथा �व�ीय सं�थाको शाखा सवै��दा बढ� बागमती 

�देशमा 2,940 रहेका छन।्�देशगत �पमा तलुना गदा� मलुकुमा स�ालनमा 

रहेका ब�क तथा �व�ीय सं�थाको कुल शाखा म�ये यस �देशमा 25.80 ��तशत 

शाखा रहेका छन।् गत व��को सोह� �व��को तलुनामा ��थ�क व�� 2078/79 

को स�म�ा �व��मा �देश ��� व�क तथा �व�ीय सं�थाको थप 205 नयाँ शाखा 

स�ालनमा ��का छन ्। �देशको जनसं�यासँग तलुना गर� �व��े� गदा� स�म�ा 

�व��स�म ��त शाखा ��तमा 2,070 मा�नसलाई �व�ीय सेवाको पहुचँ पगेुको 

दे�ख�छ । 

ककककक

क क
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ता�ललाा४(ल)ाबागम�ता �ेशमााबैलातथाा�कवन�ाय सथालााशा ाा(ा (2ा7ै ामया तयाम)ा

 

आ�थथलाक थ बािण��ाबैै �कलायाबैै �कवा

लापपन 

लघ�ुकव जामा जपय ��ा** 

( �तशा ा) 

2075/76 1238 335 78 554 ाा 5 2508 

2076/77 1553 275 92 608 ा5ा2 2187 

2077/78 1664 295 95 681 ा(35 2022 

2078/79 1775 311 105 749 ा94  2070 

�थततापपेालारा�ाबबला

 

7ाटथा ा४(ल)बैलातथाा�कवन�ाय सथालथाशा ाा

 

�थततापपेालारा�ाबबला
 

४.4 २०७८ चै� �सा�तस�� ��े� ���का ���लाह� ���े क, � र � व��का व�क 

त�ा �व��� सं��ाका �ा�ा का��ा��� ���ला�ा सवै ���ा व�� १,०७७ र सवै 

���ा क� रा�ेछाप ���ला�ा २६ स�ालन�ा रहेका छन।्��त �ा�ा �नसं��ा 

अनपुात सवै ���ा क� ल�लतपरु ���ला�ा २,१५१ र सवै ���ा व�� �स��लु� 

���ला�ा ७,८९८ रहेको छ।  
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अनपुात सवै ���ा क� ल�लतपरु ���ला�ा २,१५१ र सवै ���ा व�� �स��लु� 

���ला�ा ७,८९८ रहेको छ।  
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ता�लला ४(ख) िज�लाात  वल त ा ा ��ी  सं ाला ोाखा  (लघ�ुव� �व��� सं��ा बाहेक) 

िज�ला ल-  ा� ख- ा� ा- ा� ज��ा जन स�ीा  �त ोाखा 

दोलखा       29                  3        -            32   5,398 

रामेछाप                24  2   -   26     6,562  

�स��लु� 34  2  2  38    7,898  

रसवुा 27  1  1  29     1,571  

�ा�द�  62    17  -   79   4,085  

नवुाकोट   40      13  1  54   4,870  

�स��पुा�चोक      39          11  -   50    5,257  

का�पेला�ोक     73           14            7  94     3,903  

का�मा���   891  138  48  1,077     1,873  

ल�लतपरु       211   29  15  255     2,151  

��परु            116   16   5  137   3,142  

मकवनपरु        60         14    8  82     5,623  

िचतवन 169     51  18  238    3,034  

ज��ा       1,775  311    105  2,191   2,777  

�ातत नपेाल रा�  वल 

४.5 �स �देशमा रहेका व�क त�ा �व��� सं��ाह�ले 2078 चै� मसा�तस�म 

�न�ेपकता�वाट च�त�, बचत, म�ुत� लगा�तका ��� खातामा कुल �� �2 खव� 

�7 �व� �2 करो� �8 लाख �0 ह�ार �न�ेप संकलन गरेका छन�् गत ����क 

व��को तलुनामा ����क व�� 2078�7� को स�म�ा �व��स�म 0��4 ��तशतले 

�न�ेप प�रचालनमा वृ�� ��को छ�सा�ै सोह� �व��स�म टम� लोन, ��र�ा�ट 

लोन, ��मा�� लोन, �� लोन, माि��न लोन लगा�तका ��� क�ा� कुल �� 24 

खव� 78 �व� 0� करो� �0 लाख �0 ह�ार �वाह गरेका छन�्गत ����क 

व��को तलुनामा ����क व�� 2078�7� को चै� मसा�तस�म क�ा� लगान� त��  

���� ��तशतले वृ�� ��को छ� 
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ता  ला ४(ग) बागम त  �ेशमा रहेला वबल तता  व�व� ीय ताह�ला  नक े र ल ाप  

(�.  1  ाामा)  

 ववरर आ.व. 

2175/76 

आ.व. 

2176/77 

आ.व. 

2177/78 

आ.व. 

2178/79 ला 

चैे मीाात ी म  

गत आ.व. 

ला त ुनामा 

व ृ�   तशत 

�न�ेप 2,305,777.24 2,689,667.72 3,207,136.11 3,237,323.86 0.94 

कजा� ल�ान� 1,613,711.77 1,830,262.65 2,352,706.09 2,478,061.06 5.33 

�ातत न ेा  रा� बबल 

 

४.6 �े��� कजा� ���  यस ��ेशमा 2078 पौष मसा��स�म कृ�ष, ���� र सेवा 

�े�मा कुल  �� 19 �व� 14 �व� 33 कर�ड 79 ला� 34 हजार कजा� �वाह 

भ�क� छ� �� ����क वष�क� पौष मसा�� स�मक� �लुनामा 2078 पौष 

मसा��स�म �े��� कुल कजा� �वाहमा 12�96 ���श�ले वृ�� भ�क� छ� 

ता  ला ४(घ) बागम त  �ेशला केेगत ल ाप  गानव      (�.  1  ाामा) 

 ववरर 2176 आीार 

मीााती म  

2177  ौष 

मीााती म  

2178 आीार 

मीााती म 

2178  ौष 

मीााती म  

2177  ौष 

मीााती मला 

त ुनामा 2178 

 ौष मीााती मला 

व ृ�   तशत 

कृ�ष 

�े� 

कजा�  

75141.09 90338 100105 103411.8 14.47 

���� 

�े� 

कजा�  

712992.01 782917 896423 973127.6 24.29 

सेवा �े�  745925.13 821395 921541 837798.5 1.99 

   मा 1534058.23 1694649.62 1918068.59 1914337.93      12.96  

�ातत न ेा  रा� बबल 

 

४.7 ��ेशमा 2078 चै� मसा��स�म यस ��ेशमा व�क ��ा �व��य सं��ाह�क� सेवा 

�व��ार ���  न�वन ��व��मा ��ा�र� ����म मेश�न 2,096 स�ालनमा रहेका 

छन ्भन े50,12,143 डे�व� काड�, 1,62,022 �े�ड� काड� र 90,070 ��पेड 

काड� जार� भ�क� छ� सा�ै म�वा�ल व��क� र �नला�न व��क� �य��क�ा� �मश� 

66,43,694 र 9,86,418 जना रहेका छन�् �व�� ����क वष�ह�क� �लुनामा 
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712992.01 782917 896423 973127.6 24.29 
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66,43,694 र 9,86,418 जना रहेका छन�् �व�� ����क वष�ह�क� �लुनामा 
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चाल ु����क व��को चै� मसा��स�म य��ो सेवा �वा�मा ��ले�य �व��ार भएको 

�ा�लकामा ����ु ��या�वा� �ेिखएको छ।  
 

ता�लला ४(ङ) बागमती ��ेशमा बब�लङ ङेवा �ववतात �ववतर 

�ववतर आ.व. 

२०७५/७६ 

आ.व. 

२०७६/७७ 

आ.व. 

२०७७/७८ 

आ.व. 

२०७८/७९ लो 

चैे मङाातङतम 

ए��एम सं�या 1,555 1,955 2,019 2,096 

डे�व� काड� सं�या 3,477,242 3,704,415 4,359,634 5,012,143 

�े�ड� काड� सं�या 100,705 122,446 142,797 162,022 

��पेड काड� सं�या 59,273 58,190 62,288 90,070 

मोवाईल व��क� �ा�क सं�या 3,469,709 4,405,45

8 

5,462,78

0 

6,643,694 

ई��रने� व��क� �ा�क 

सं�या 

687,178 761,706 815,278 986,418 

�ोतत  पेाल ता� बबल 

 

बीमा �ेे 

४.8 नेपालको बीमा �े�को �नयमन ��ा सपु�रवे�ण �र� �ब�म�को जोिखम �यूनीकरण 

र ��� संर�ण �न� ��े�य स��� बीमा �यवसायलाई �यवि���, �नय�म�, �वक�स� 

��ा �नय��ण �न� बीमा स�म��को ��ापना ��रएको छ। मलुकुको शासन �णाल� 

संघीय �व�पमा �पा��रण भएप�ा� �बमा स�म��ले �बमा क�पनी��लाई संघीय 

संरचना अन�ुप शाखा ��ापना ��ा �व��ार �न� जोड ��एको छ। 

४.9 2078 चै� मसा��स�म नेपालमा सरकार� ��रवा� 2, �नजी �े�वा� 33, �व�ेशी 

बीमा क�पनीका शाखा 3 र संय�ु �बमक क�पनी 3 �र� ज�मा 41 बीमा 

क�पनीले जीवन, �नज�वन र पनु�बीमा स�व��ी काम ��रर�ेका छन।्सो म�ये 

�नज�वन बीमा स�व��ी 20 क�पनीले काय� �रेका छन ् भन े जीवन बीमा र 

पनु�बीमाको �े�मा �मश� 19 र 2 क�पनीले काम ��� �एका छन।् 
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       ताा�ला ४ (च) बीमा �ेेमा लाकायत रत ेशी तथा �त ेशी बीमा ल�पपीीबीमलकहलो सं�का 

रतााम�त ापनजतप नीतप पूपबजमा न�मा 

सरकार�  १ १ - २ 

�नजी  १६ १६ १ ३३ 

�व�ेशी बीमकको शाखा  २ १ - ३ 

संय�ु  

 

१ १ १ ३ 

न�मा  २० १९ २ ४१ 

                      �ोतत बीमा सामात 

चाटा ४ (ख) बीमा �ेे मा लाकायत रत ेशी तथा �त ेशी बीमलकह 

 

�ोतत बीमा सामात 

४.10 2078 चै� मसा�तस�म नपेालमा जीवन र �नज�वन क�पनीका ज�मा 3,337 

शाखा काया�लयह� संचालनमा रहेका छन ् � सो म�ये सबै���ा व�� वा�मती 

��ेशमा जीवन बीमा क�पनीका 597  र �नज�वन क�पनीका 316 शाखा �र� 

ज�मा 913 शाखा मा�� त ज�मा 5,542 जना कम�चार�ले बीमा स�व��� सेवा 

��ान ��� ��का छन�्��ेश�त �व�षे� ��ा� यस ��ेशमा बीमा क�पनीको शाखा 

र बीमा �यवसायमा �व� रोज�ार कम�चार�को �ंश ��य ��ेशको तलुनामा 

सवै���ा व�� ��ा�त �मश� 27.35 ��तशत र 46.78 ��तशत रहेको छ �सोह� 

० 

५ 

१० 

१५ 

२० 

२५ 

३० 

३५ 

४० 

४५ 

सरकार�  �नजी  �व�ेशी बीमकको 

शाखा  

संय�ु  ज�मा  

�नज�वन जीवन पूनब�मा ज�मा 
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��ेशमा जीवन बीमा क�पनीका 597  र �नज�वन क�पनीका 316 शाखा �र� 

ज�मा 913 शाखा मा�� त ज�मा 5,542 जना कम�चार�ले बीमा स�व��� सेवा 

��ान ��� ��का छन�्��ेश�त �व�षे� ��ा� यस ��ेशमा बीमा क�पनीको शाखा 

र बीमा �यवसायमा �व� रोज�ार कम�चार�को �ंश ��य ��ेशको तलुनामा 
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० 

५ 

१० 

१५ 

२० 

२५ 

३० 

३५ 

४० 

४५ 

सरकार�  �नजी  �व�ेशी बीमकको 

शाखा  

संय�ु  ज�मा  

�नज�वन जीवन पूनब�मा ज�मा 
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�व��स�म �स ��ेश��� बीमा सेवा पगेुको जनसं��ाको ��तशत 30.97 रहेको 

छ।   

                  तासयलाा४ा(छ)ा२०७८ाचै�ा मााताम  लमाको ललमाका ााला ााय ामाल ाचामरलमामं� ा 

��ेका ला ााय लमामं� ाा ल ाचामरलमामं� ाा

जोवना सनजजवना ज  ाा जोवना सनजजवना ज  ाा

बागमती 597 316 913 2529 3013 5542 

  �मतताको ाामस सत 

४.11 2078 चै� मसा�तस�म �स ��ेशमा जीवन बीमा ��वसा�त��  कुल स��� रहेको 

बीमालेख सं��ा 79,70,147 र �नज�वन बीमा ��वसा�त��  जार� बीमालेख सं��ा 

9,81,284 गर� ज�मा 89,51,431 रहेको र �� वीमालेखवा� �मश� �. 

43 �व� 71 करोड 11 लाख 14 हजार र �. 19 �व� 3 करोड 87 लाख 

47 हजार गर� ज�मा �. 62 �व� 74 करोड 98 लाख 61 हजार बीमा श�ुक� 

संकलन ��को छ। �सर� ��ेशगत �पमा बीमालेख सं��ा र बीमा श�ुक� 

संकलनको �व��े� ग�ा� �स ��ेशको सवै���ा व�� ��ा�त �मश� 67.59 ��तशत 

र 47.81 ��तशत रहेको छ। सवै ��ेशको कुल जीवन र �नज�वन बीमा श�ुक 

�ज�नमा बागमती ��ेशको �ंश �मश� 42.63 ��तशत र 66.33 ��तशत 

रहेको छ। 

तासयलाा४(ज)ा2078ालमाचै�ा मााताम  लमाको ाये ामाको ाक�ुलामंलयना

��ेका िजवना सनिजावना लुयाको ाा

क�ुला �ा

या  ाा

लुया

को ाा

क�ुला

लमा

� हमाा

म�� ाम ेलाा

लुया

को ाये ा

मं� ाा

लुयाको ाा

क�ुला �ा

या  ाा

लुया

को ाा

क�ुला

लमा

� हमाा

जामरा

को ाये ा

मं� ाा

लुयाको ाा

क�ुला �ा

या  ाा

लुया

को ाा

क�ुला

लमा

� हमाा

बागमती 7,970,147 437,111.14 42.63 981,284 190,387.47 66.33 627,498.61 47.81 

�मतताको ाामस सत 

४.12 2078 चै� मसा�तस�म �स ��ेशमा जीवन बीमा ��वसा�त��  सवै���ा व�� 

साव��क जीवन बीमावा� �. 16 �व� 91 करोड 05 लाख 86 हजार ��ा�त 
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38.68 ���श� र सवै��दा कम एकल वीमा श�ुक जीवन वीमावा� �. 35 

करोड 35 लाख 26 हजार �था�� 0.80 ���श� बीमा श�ुक आज�न �एको छ। 

साथै जीवन बीमा �यवसाय���  कुल स��य रहेका वीमालेख सं�या म�ये सवै��दा 

व�� �याद� जीवन बीमाको �ह�सा �5.3� ���श� र सवै��दा कम सवै��दा कम 

एकल वीमा श�ुक जीवन वीमाको �ह�सा 0.0� ���श� रहेको छ। 

तासललाा४(झ)ा२०७८ाचै�ा माातमत ाबा  तगातीेश ाारहेलोाजगवनाबग ाा�ावमााा

बग ालेखला तलार बग ाश�ुला जजन (��ालाख ा) लुलाम��ाारहेला बग ालेखामं�ाा 

साव��क जीबन बीमा 169105.86 988703 

���म ��ुानी साव��क जीबन बीमा 97622.56 122998 

��ा���र� साव��क जीवन बीमा 55682.85 128526 

बालब�चा स�बि�� साव��क जीबन बीमा 55775.75 219187 

बैदेिशक रोजगार �या�द जीबन बीमा 20647.03 829738 

आिजबन जीबन बीमा 5897.32 17966 

एकल बीमा श�ुक जीबन बीमा 3535.26 3425 

�या�द  जीबन बीमा 12860.18 3613837 

लघ ु जीबन बीमा 15984.34 2045767 

जत ा 437111.14 7970147 

ााााााा�ोतताबग ाामस सता

ा

४.13 2078 चै� मसा��स�म यस �देशमा �न�जीवन बीमा �यवसाय���  सवै��दा व�� 

मो�र�सवार� सा�न बीमावा� �. 5 �व� 85 करोड 69 लाख 69 हजार �था�� 

30.76 ���श� र सवै��दा कम लघ ु�न�जीवन वीमावा� �. 1 करोड 30 लाख 

20 हजार �था�� 0.07 ���श� बीमा श�ुक आज�न �एको छ। साथै �न�जीवन 

बीमा �यवसाय���  कुल स��य रहेका वीमालेख सं�या म�ये सवै��दा ब�� 

मो�र�सवार� सा�न बीमामा 6,58,973 र सवै��दा कम हवा� वीमामा 108 

रहेको छ। 

 ा
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 ा
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तासललाा४(ञ)ा२०७८ाचैभा माातमत ाना  तगातीेश ाारहेलोासपनजलपानग ााा लमा ा

नग ालेखला तलार नग ाश�ुला नजप (��ालाख ा) ना�र नग ालेखामं� ा 

स�पि� 37,662.52 138,719 

सामूि��क 10,499.13 46,730 

हवाई 19,653.27 108 

मोटर 58,569.69 658,973 

�ि�ज�न��र� तथा ठे�ा जोिखम 32,362.74 12,536 

�व�व� 24,967.56 70,710 

कृ�� तथा बाल� 6,542.35 46,704 

लघ ु�नज�वन बीमा 130.20 6,804 

नत ा 190,387.47 981,284 

�ोततानग ाामस सता

ा

स तोपभाननारा

४.14 ��तोप� वजारको �न�मन तथा सपु�रवे�� �र� ��तोप� कारोवारमा संल�न 

ल�ानीकता�को जोिखम ��ूनीकर� र �हत संर�� �न� ��े�� स�हत पुजँी वजारको 

�े�लाई ��वि�थत, �न��मत, �वक�सत तथा �न�ि��त �न� ��तोप� वो��को �थापना 

भएको छ। 

४.15 2078  चै� मसा�तस�म �स ��ेशमा ��तोप� �लाल ��वसा�ी र मच��ट ब�करको 

सं��ा �मश� 50 र 30 रहेको छ भने सोह� �व��स�म ��तोप� �लाल 

��वसा�ीको शाखा सं��ा �� रहेको छ। �व�त तीन ��थ�क व�� �ेिख ��तोप� 

�लाल ��वसा�ी  र मच��ट ब�करको सं��ामा थप घट भएको छैन। 

ाातासललाा४(ट)ाना  सतातीेशस�भास तोपभाीलालाा लमा ग,  च�ाटान लरारामूिचलृतालतपपग 

�ललरर 2075/76 2076/77 2077/78 2078/79ा चैभा

 माातमत  

��तोप� �लाल ��वसा�ी 50 50 50 50 

मच��ट ब�कर 30 32 30 30 

सूिचकृत क�पनी  

�ोततापपेालास तोपभालोवजा
 

४.16 �स ��ेशमा 2078 को चै� मसा�तस�म ज�मा �� �0 खव� �8 �व� 52 करो� 

42 लाख 47 हजार रकमको ��तोप� कारोवार भएको छ। ��ेश�त �पमा तलुना 
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�दा� सातवटै �देशमा भएको कुल ��तोप� कारोवार रकम म��े �स �देशको अंश 

52.18 ��तशत रहेको छ। साथै �त ��थ�क व��को तलुनामा ��थ�क व�� 

2078/79 को चै� मसा�तस�म ��तोप� कारोवार रकमको अंश 66.95 ��तशत 

रहेको छ।  

            ता�दला ४(ठ) ��ततोप लाकतराक कलर                         �. दा रा 

 

 

�ततत  ोेाद ��ततोप रतवो 
 

४.17 2078 चै� मसा�तस�म �स �देशमा ��मा 20,14,545 �हत�ाह� खाता 

(DMAT Account) रहेको छ। सो म��े म�हला र प�ु�को ��तशत �मश� 44.59 

र 55.41 रहेको छ।साथै, का�मा��� ि��लामा सवै भ�दा ��� 6,65,028 

अथा�त 33.01 ��तशत र सवैभ�दा कम रसवुा ि��लामा 41,377 अथा�त 2.5 

��तशत �हत�ाह� खाता (DMAT Account) स��� रहेको छ। 

             ता�दला ४(व) बागरती  �े. ��पलत ो िदागत गतत�ातत  ाता  (DEMAT Account) लत  ाता 

सं��ा 

ो िदालत  ार �वड�ाय  ाता ो िदागत  �त.त ो�ु� रगतदा 

भ�परु 149,677 7.43 83,184 66,493 

िचतवन 152,450 7.57 84,215 68,235 

�ा�द� 91,897 4.56 52,451 39,446 

दोलखा 158,422 7.86 85,178 73,244 

का�मा�� 665,028 33.01 363,635 301,393 

का�पेला�ोक 148,065 7.35 84,285 63,780 

ल�लतपरु 187,861 9.33 101,992 85,869 

मकवानपरु 76,789 3.81 43,060 33,729 

नवुाकोट 108,532 5.39 61,928 46,604 

रामेछाप 74,079 3.68 43,108 30,971 

रसवुा 41,377 2.05 22,021 19,356 

�स��लु� 46,674 2.32 27,170 19,504 

�स��पुा�चोक 113,694 5.64 64,046 49,648 

  डरा 2,014,545 100.00 1,116,273 898,272 

        �ततत  ोेाद ��ततोप रतवो 

 �े.लत  ार 2075/76 2076/77 2077/78 2078/79 चैप 

रसा�तसडर 

�ा�म�त 105,325,1.83 181,512,9.24 1,640,918.95 1,098,524.24 
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सहकाराे ेमेे 

४.18 नेपाल सरकारले अंगीकार गरेको �ोल�ोलमा सहकार� �र�रमा भकार� तथा गाउँ 

गाउँमा सहकार� �र�रमा रोजगार� भ�े नी�तगत �यव�थाको �भावकार� 

काया��वयनका कारण मलुकुमा 2078 फागनु मसा�तस�म ज�मा 34,7�2 

सहकार� �ता� भ� संचालनमा रहेका छन।् सोह� अव�धस�मा अ�य ��ेशह�को 

तलुनामा यस ��ेशमा सवैभ��ा व�� अथा�त ११,५७७ सहकार� सं�थाह� संचालनमा 

रहेका छन।् नेपालमा रहेका ज�मा सहकार� सं�थाह�को तलुनामा यस ��ेशको 

�ह�सा ३३.३५ ��तशत रहेको छ। बागमती ��ेशमा ��त �क हजार जनसं�यामा 

सहकार� सं�थाको सं�या क�रव २.०९ हनु आउँछ।  

ता �काे४(ढ)ेबागम ते �ेशमाेरहेकाेसहकाराेससंवाकोे�ववरर 

 �ेश सहकाराे

ससंवा 

 �ेशकोे

असश(  तशत) 

  ते केहहारेहजससं�ामाेसहकाराे

ससं�ा 

बागमती  ११५७७ ३३.३५  २.०९  

साते वटाे  �ेशकोे

ह�माे

३४७१२ेे १००ेे ११८ेेे

        �ोतते  ूमे �वंवा, सहकाराेतवाेग�रववे जवाररेम मा��, बागमतवे �ेशे
े

४.19 सहकार� सं�थामा भ�को सेयर पूजँी, बचत तथा ऋण लगानीको आधारमा समेत 

बागमती ��ेशको �ह�सा उ�च �थानमा रहेको छ। 2078 फागनु मसा�तस�म 

मलुकुमा रहेका सहकार� सं�थाह�को कूल �. ७३ अब� �5 करोड 90 लाख 

शेयर पुजँी रहेकोमा बागमती ��ेशको �. 5� अव� 40 करोड 66 लाख अथा�त 

७०.26 ��तशत �ह�सा रहेको छ। साथै, यस ��ेशमा रहेका सहकार� सं�थाह�ले 

सोह� अव�धस�म बचत प�रचालन र ऋण लगानी �मश� �. 2 खव� �4 अव� 66 

करोड 25 लाख र �. � खव� 99 अव� 86 करोड 52 लाख गरेका छन ्भन े

सहकार� �े�मा संल�न संचालक, स��य र कम�चार�को सं�या �मश� 82,347; 

28,05,269 र 34,597 रहेको छ। 
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 ता  ला ४(ण) सहलारर ससंिाला लारारार रंि त       (�.  ााखा) 

   

 

 

 

 

 

  

         �ातत   ूख  यरंिा, सहलारर तिा ग�ररव  नरारण ख मा य, बागखतव �देश 
 

४.20 2078 फागनु मसा�तस�म �देशमा रहेका ज�मा ११,५७७ सहकार� सं�थाह� 

म�ये सवै भ�दा �ेरै का�मा�ड� �ज�लामा ३,८३२ �था�त ३३ ��तशत र सवै भ�दा 

कम रसवुा �ज�लामा ११४ �था�त 1 ��तशत रहेको छ। साथै, �थानीय तहको 

काय��े� �भ�का सहकार�ह� म�ये शेयर पुजँीतफ�  सवैभ�दा ब�� का�मा�ड� 

�ज�लाको �. 10 �व� 96 करोड 55 ला� �था�त कुल शेयर पुजँीको 21.33 

��तशत बागमती �देशको रहेको छ भने सवैभ�दा कम रसवुा �ज�लाको 0.07 

��तशत रहेको छ। व�त प�र�ालन र �� लगानीतफ� को कुल रकममा समेत 

सवैभ�दा ब�� का�मा�ड� �ज�लाको �ह�सा �मश� 11.99 र 14.60 ��तशत 

रहेको छ भने सवैभ�दा कम रसवुा �ज�लाको �ंश �मश� 0.09 र 0.10 ��तशत 

रहेको छ। शयेर पुजँी, व�त प�र�ालन र �� लगानीतफ�  �देश मातहतका 

सहकार�ह�को �ह�सा �मश� 46.14, 57.08 र 51.77 ��तशत रहेको छ। 
 

  

�ेम शेयर परँज 

�. 

बचत �. ऋण  गानव ससचा लला 

ससंया 

सदंय ससंया लख�चारर 

ससंया 

बागमती 

�देश--

�थानीय 

तहको 

समेत 

514066 2146625 1998652 ८२३४७ २८०५२६९ ३४५९७ 

सात वटा 

�देशको 

ज�मा 

731590 3021650 2737100 247827 6305581 60517 

� तशत 70.26 71.41 73.02 3३.२२ ४४.४८ ५७.१६ 
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सहकार�ह�को �ह�सा �मश� 46.14, 57.08 र 51.77 ��तशत रहेको छ। 
 

  

�मे शेयर परँज 

�. 

बचत �. ऋण  गानव ससचा लला 

ससंया 

सदंय ससंया लख�चारर 

ससंया 

बागमती 

�देश--

�थानीय 

तहको 
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ता  लाा४ा(त)ाबागमतीा��ेशा  भलाािज� ागता सलाारा  संालथा   सा, शेसाापुजँी, वचतााा

लजा�ा गााीााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााा�. ाामा 

ा�ववार  सलाार 

   सा 

शेसा पुजँीा

�.  

शेसा पुजँीा

लथा

िज� ागता

� तशत 

बचत �. वचतलथ 

िज� ागता

� तशत 

ऋर  गााीा

�. 

ऋर 

 गााीलथा

िज� ागता

� तशत 

���वन ���ला ७०४ ४३६९९ १५.८ १२२९४१ १३.३ १५०७४१ १५.६ 

�स��लु� 

���ला 

507 ९०६ ०.३३ २६६५ ०.२९ ३९४१ ०.४१ 

रामेछाप 

���ला 

४१३ १३०२ ०.४७ ६८३७ ०.७४ ६६२१ ०.६९ 

�ोल�ा ���ला ५१८ ४७८४ १.७३ २३७६६ २.५८ २११८५ २.२० 

�स��पुा��ोक 

���ला 

७४० ४०२० १.४५ १५१५६ १.६४ २१४२४ २.२२ 

नवुाकोट 

���ला 

464 ६११० २.२१ २४०३२ २.६१ ३३५८८ ३.४८ 

रसवुा ���ला ११४ ३६४ ०.१३ १८८९ ०.२१ २०८८ ०.२२ 

�ा��� ���ला ४१५ ६९२५ २.५० ८८९३८ ९.६५ ४४८१३ ४.६५ 

का�मा��� 

���ला 

3832 १०९६५५ ३९.६१ २५७४५८ २७.९४ २९१८१९.० ३०.२८ 

ल�ल�परु 

���ला 

1153 २४५३४ ८.८६ १३५११८ १४.६६ १३१८०६ १३.६७ 

��परु ���ला 662 ४४४६५ १६.०६ १३९३८२ १५.१३ १३८२०१ १४.३४ 

का�पेला��ोक 

���ला 

1495 १८०४४ ६.५२ ४०९८२ ४.४५ ४५६१५ ४.७३ 

मकवानपरु 

���ला 

560 १२०४६ ४.३५ ६२२५८ ६.७६ ७२०३० ७.४७ 

��ान�� �हको का���� 

���को ���लाग� ��मा 

२७६८५४ ५३.८६ ९२१४२२ ४२.९२ ९६३८७२ ४८.२३ 

��ेशको का����े ���को 

��मा 

237212 ४६.१४ १२२५२०३ ५७.०८ १०३४७८० ५१.७७ 

��ेशको कुल 

��मा 

११५७७ ५१४०६६  100 २१४६६२५  100 १९९८६५२  100 

      �थतता  ूमा सवसंा,  सलाारातंााग�ावीा ावााराम भा स, बागमतीा��ेश 

ा

४.21 का�� �कृ�� �नसुार 2078 फागनु मसा��स�म �स ��ेशमा रहेका सहकार� सं��ा 

म��े सवै���ा ��� ६,0७१ ��ा�� ५२.४ ���श� ��� ��ा �� सहकार� 

सं��ाह� रहेका छन�्��सैगर� �ो�ो व��मा �ह�ु�े���� सहकार�को सं��ा 1,492 
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रहेको छ भने सवै भ�दा क� ���ा �े��ा का��र� सहकार� सं��ा 15 रहेको 

दे���छ। ब�� ��ा �� सहकार� सं��ाह� सबै भ�दा ब�� का��ा��� ����ा�ा 

२,९९७ रहेका छन ्भने सबै भ�दा क� रसवुा ����ा�ा २४ �ा� रहेका छन।् 

का�� �कृ�� �नसुार ����ा�� सहकार�को �ववर� �नसूु���ा ����ु ��र�को छ। 
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5. ग�वरबी हननवाीवीव रगनवाी

ग�वरबी हननवा 

5.1    �द�ो समावेश� आ���क �वकास त�ा �द�ोपनाको द���काल�न सोच हा�सल �न� 

ना��रकला� ��रब�को च�बाट म�ु �रा�न ु पन� हुदँा �देश सरकारले ��रब� 

�नवार� स�व��� काय��म तय �न� जो� �दएको छ। 

5.2    ��रब�को रेखाम�ुन रहेको जनस��या �ब.सं.���� स�ममा � ��तशत र �ब.सं. 

�1�� स�ममा श�ुयमा �ान� रा��य ल�य रहेको छ ।सो�ह ल�यला� प�ा�दै 

बा�मत� �देश सरकारले समेत ��रब� �नवार� लि�त काय��मह� स� चालन �द� 

आएको छ ।  

ग�वरबी ीगगहननीवी र�बननी 

5.3    नेपालको ��रब�को �हनता १.८ ��तशत रहेकोमा बा�मत� �देशमा यो सूचक १.६ 

��तशत  रहेको छ । यस �देशमा सबै भ�दा कम ��रब�को �हनता भएको िज�ला 

का�मा�� (०.४५ ��तशत� रहेको छ  भने सबैभ�दा ब�� ��रब�को �हनता भएको 

िज�ला �स��लु�मा ३.�� ��तशत छ । �यसै �र� 1 ��तशत भ�दा कम कम 

��रब�को �हनता भएका िज�लाह� का�मा��, ल�लतपरु, िचतवन, भ�परु र 

का�पेला�चोक रहेका छन ्भने ३ वटा िज�ला मकवानपरु, रसवुा र �स��लु�मा � 

��तशत भ�दा व�� ��रब�को �हनता देिख�छ ।  

5.4    नेपालको ��रब�को �ब�मता ५.४ ��तशत रहेकोमा यस �देशको ��रब�को �व�मता 

४.८ ��तशत रहेको छ । िज�ला�त आ�ारमा यो सूचक का�मा�� त�ा ल�लतपरुमा 

सबैभ�दा कम १.५ ��तशत छ भने सबैभ�दा ब�� �स��लु�मा ९.९ ��तशत रहेको 

छ । �य�तै ३ ��तशत भ�दा कम ��रब�को �व�मता भएको िज�लाह� का�मा��, 

ल�लतपरु, िचतवन, भ�परु र का�पेला�चोक, हनु ् ।३ देिख ६ ��तशतस�म 

��रब�को �व�मता भएको िज�लाह�मा �ा�द�, नवुाकोट, �स��पुा�चोक, रामेछाप र 

दोलखा पद�छ भने ६ ��तशत वा सो भ�दा मा�� ��रब�को �व�मता भएको 

िज�लाह�मा मकवानपरु, रसवुा र �स��लु� पद�छन ्। 
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ता�ललाा५(ल)ािज�लाा असुारागथररबा र, गथररबलकागगअताारा वववता 

�ंससं िज�ला गथररबलका

गगअताा    

(��तशत) 

वग�लरर गथररबा

 वववता   

(��तशत) 

वग�लरर गथररबा रा       

(��तशत) 

वग�लरर 

१ का�मा��  ०.४५ १ ��तशत 

भ�दा कम 

ग�रब�को  

गहनता 

भएका 

ि��लाह�  

१.५ ३  ��तशत 

भ�दा कम 

ग�रब�को  

�व�मता 

भएका 

ि��लाह�  

७.६ २० 

��तशत 

भ�दा कम 

ग�रब� दर 

भएका 

ि��लाह�  

२ ल�लतपरु  ०.४६ १.५ ७.६ 

३ िचतवन  ०.४९ १.७ ८.९ 

४ भ�परु  ०.९९ २.९ १२.५ 

५ का�पेला�ोक  ०.६९ २.३ १३.९ 

६ �ा�द� १.१५   ३.८ ३  देिख ६ 

��तशतस�म  

ग�रब�को 

�व�मता  

भएका 

ि��लाह� 

१८.८ 

७ नवुाकोट  १.२९ १ देिख २  

��तशतस�म  

ग�रब�को 

गहनता  

भएका 

ि��लाह�  

४.२ २०.३ २० देिख 

३० 

��तशत 

ग�रब� दर 

ि��लाह�  

८ �स��पुा�चोक  १.६७ ५.४ २५.४ 

९ रामेछाप  १.८१ ५.६ २५.६ 

१० दोलखा  १.८३ ५.७ २६. 

११ मकवानपरु  २.७२ २ ��तशत 

भ�दा मा�� 

ग�रब�को 

गहनता  

भएका 

ि��लाह�  

७.३ ६  ��तशत वा 

सो भ�दा 

मा�� 

ग�रब�को 

�व�मता 

भएका 

ि��लाह�  

२७.९ 

१२ रसवुा  २.७२ ७.३ ३१.६ ३० 

��तशत 

भ�दा मा�� 

ग�रब� दर 

भएका 

ि��लाह�  

१३ �स��लु�  ३.५७ ९.९ ३८.३ 

रागवतबा� ेश १.६     ४.८ १५.३   

अपेाला १.८     ५.४     

�कता ा �ूवा  वयवाासगलारकातवाागथररबा�अवारराववााल ,रागवतबा� ेशा। 
 

रगआु �वलागथररबा 
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5. ग�वरबी हननवाीवीव रगनवाी

ग�वरबी हननवा 

5.1    �द�ो समावेश� आ���क �वकास त�ा �द�ोपनाको द���काल�न सोच हा�सल �न� 

ना��रकला� ��रब�को च�बाट म�ु �रा�न ु पन� हुदँा �देश सरकारले ��रब� 

�नवार� स�व��� काय��म तय �न� जो� �दएको छ। 

5.2    ��रब�को रेखाम�ुन रहेको जनस��या �ब.सं.���� स�ममा � ��तशत र �ब.सं. 

�1�� स�ममा श�ुयमा �ान� रा��य ल�य रहेको छ ।सो�ह ल�यला� प�ा�दै 

बा�मत� �देश सरकारले समेत ��रब� �नवार� लि�त काय��मह� स� चालन �द� 

आएको छ ।  

ग�वरबी ीगगहननीवी र�बननी 

5.3    नेपालको ��रब�को �हनता १.८ ��तशत रहेकोमा बा�मत� �देशमा यो सूचक १.६ 

��तशत  रहेको छ । यस �देशमा सबै भ�दा कम ��रब�को �हनता भएको िज�ला 

का�मा�� (०.४५ ��तशत� रहेको छ  भने सबैभ�दा ब�� ��रब�को �हनता भएको 

िज�ला �स��लु�मा ३.�� ��तशत छ । �यसै �र� 1 ��तशत भ�दा कम कम 

��रब�को �हनता भएका िज�लाह� का�मा��, ल�लतपरु, िचतवन, भ�परु र 

का�पेला�चोक रहेका छन ्भने ३ वटा िज�ला मकवानपरु, रसवुा र �स��लु�मा � 

��तशत भ�दा व�� ��रब�को �हनता देिख�छ ।  

5.4    नेपालको ��रब�को �ब�मता ५.४ ��तशत रहेकोमा यस �देशको ��रब�को �व�मता 

४.८ ��तशत रहेको छ । िज�ला�त आ�ारमा यो सूचक का�मा�� त�ा ल�लतपरुमा 

सबैभ�दा कम १.५ ��तशत छ भने सबैभ�दा ब�� �स��लु�मा ९.९ ��तशत रहेको 

छ । �य�तै ३ ��तशत भ�दा कम ��रब�को �व�मता भएको िज�लाह� का�मा��, 

ल�लतपरु, िचतवन, भ�परु र का�पेला�चोक, हनु ् ।३ देिख ६ ��तशतस�म 

��रब�को �व�मता भएको िज�लाह�मा �ा�द�, नवुाकोट, �स��पुा�चोक, रामेछाप र 

दोलखा पद�छ भने ६ ��तशत वा सो भ�दा मा�� ��रब�को �व�मता भएको 

िज�लाह�मा मकवानपरु, रसवुा र �स��लु� पद�छन ्। 
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ता�ललाा५(ल)ािज�लाा असुारागथररबा र, गथररबलकागगअताारा वववता 

�ंससं िज�ला गथररबलका

गगअताा    

(��तशत) 

वग�लरर गथररबा

 वववता   

(��तशत) 

वग�लरर गथररबा रा       

(��तशत) 

वग�लरर 

१ का�मा��  ०.४५ १ ��तशत 

भ�दा कम 

ग�रब�को  

गहनता 

भएका 

ि��लाह�  

१.५ ३  ��तशत 

भ�दा कम 

ग�रब�को  

�व�मता 

भएका 

ि��लाह�  

७.६ २० 

��तशत 

भ�दा कम 

ग�रब� दर 

भएका 

ि��लाह�  

२ ल�लतपरु  ०.४६ १.५ ७.६ 

३ िचतवन  ०.४९ १.७ ८.९ 

४ भ�परु  ०.९९ २.९ १२.५ 

५ का�पेला�ोक  ०.६९ २.३ १३.९ 

६ �ा�द� १.१५   ३.८ ३  देिख ६ 

��तशतस�म  

ग�रब�को 

�व�मता  

भएका 

ि��लाह� 

१८.८ 

७ नवुाकोट  १.२९ १ देिख २  

��तशतस�म  

ग�रब�को 

गहनता  

भएका 

ि��लाह�  

४.२ २०.३ २० देिख 

३० 

��तशत 

ग�रब� दर 

ि��लाह�  

८ �स��पुा�चोक  १.६७ ५.४ २५.४ 

९ रामेछाप  १.८१ ५.६ २५.६ 

१० दोलखा  १.८३ ५.७ २६. 

११ मकवानपरु  २.७२ २ ��तशत 

भ�दा मा�� 

ग�रब�को 

गहनता  

भएका 

ि��लाह�  

७.३ ६  ��तशत वा 

सो भ�दा 

मा�� 

ग�रब�को 

�व�मता 

भएका 

ि��लाह�  

२७.९ 

१२ रसवुा  २.७२ ७.३ ३१.६ ३० 

��तशत 

भ�दा मा�� 

ग�रब� दर 

भएका 

ि��लाह�  

१३ �स��लु�  ३.५७ ९.९ ३८.३ 

रागवतबा� ेश १.६     ४.८ १५.३   

अपेाला १.८     ५.४     

�कता ा �ूवा  वयवाासगलारकातवाागथररबा�अवारराववााल ,रागवतबा� ेशा। 
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ग�रबीको दर सन ्2018 मा 12.7 ��तशत र सन 2019 मा 7 ��तशत रहेको 

���ो ।   

      ता(णला ५(ख) बहआुय(नल  ग बर  

 ोेश वहआुय(नल  ग बरली ो  ( (तशत) वहआुय(नल  ग बरली ोचुला� 

२०१८ २०१९ २०१८ २०१९ 

�देश नं. १  19.७ 15.9 ०.०८५ 0.066 

मधेश  ४७.९ 24.2 ०.२१७ 0.109 

बागमती  १२.२ 7.0 ०.०५१ 0.028 

ग��क�  १४.२ 9.6 ०.०६१ 0.035 

ल�ु�बनी  २९.९ 18.2 ०.१३३ 0.078 

क�ा�ल�  ५१.२ 39.5 ०.२३ 0.169 

सदूुरप��म ३३.६ 25.3 ०.१४६ 0.105 

नेपाल    २८.६ 17.4 ०.१२७ 0.074 

�ीत  भ(ून  यवयवा ोहला क तवा  ग बर (रवा � नवााणय,बा नतर  ोेश, Multidimensional 

Poverty Index-UNICEF 

 

 ीज ा क  

5.6    �धानम��ी रोजगार का���मबाट ����क ��� २०७८/79 को फागनु मसा�तस�म 

मलुकुभर १,८१,५७७ जनाले रोजगार� �ा� त गरेका छन।्  �त म��े बागमती 

�देशमा का���म संचालन गरेका ११२ ��ानी� तहमा कुल २६,१९९ जनाले 

२,६५८ ��ोजनामा रोजगार� पा�को दे���छ। �नीह�को �सत रोजगार �दन 

७२ रहेको छ।  सो�ह ���धमा बागमती �देशमा �धानम��ी रोजगार का���मबाट 

रोजगार �ा� गरेका ���� सं��ा �देश न १, ल�ु�बनी, क�ा�ल� र सदुरुप��म 

�देशह�को भ�दा �मश� 10.12 ��तशत, 5.97 ��तशत, 11.13 ��तशत र 

30.71 ��तशतले �ट� छ।  ��पी मधेश �देश र ग��क� �देशको भ�दा �मश� 

35.9 ��तशत र 45.52 ��तशत ब�� दे���छ। 
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 ता�लला ५(ग)  �िाानम�ी जी गाजग लाा कनबाट २०७८ फागाु नसामत ससनली जी गाजग अव�था 

�ीतत आ�थ ल सवसवर- 2078/79 ज �न, जी गाज तथा सानाि ल सजुवा नम�ाला, ापेाल 

सजलाज, ८207  

 

5.7       के���� त��ा� ��भागको �काशन �नसुार बागमती �देशमा काम गन� �मेरको 

जनसं��ा ४८,६५,००० ��ा�त देशभर�को जनसं��ाको तलुनामा २३.४५ ��तशत 

रहेको छ भने रोजगार, बेरोजगार, �म बजारमा नरहेको र ज�मा ��मकको ��तशत 

रा��� जनसं��ाको तलुनामा ३०.०८,  १७.७३,   २०.१९ र २८.६४ ��तशत 

रहेको देिख�छ । 

ता�लला  ५(घ) बागनती ��ेशना �न ब ाज ससबिमित लेहग सूचलह� ससंाा ह ाजना 

ाववजर बागनती ��ेश  ापेाल 

काम गन� �मेरको जनसं��ा 4865 20744 

रोजगार� 2129 7086 

बेरोजगार 161 908 

�म बजारमा नरहेको सं��ा 2575 12750 

ज�मा ��मक सं��ा 2290 7994 

 �ीत   ापेाल �न शिि सससवर, २०१८, लेम�गा तयाासग ावसाग 

5.8   �ागमती �देशमा रोजगार�मा संल�न ��मक म��े १० लाख २७ हजार ���ा�रक 

�े�मा संल�न भएको देिख�छ भने ११ लाख २ हजार �न���ा�रक ��ेमा काम 

गन� गरेको देिखएको छ। मलुकुभर कूल ४४ लाख ११ हजार �न���ा�रक ��ेमा 

��ेश �थााीा 

तह 

लाा कन 

स� चाला 

गजेला 

�थााीा तह 

स� चाला 

ागजेला 

�थााीा तह 

आाी ाा 

स�ंाा 

जी गाजगना 

ससल�ा  

�ाििली 

स�ंाा 

जी गाज   

औसत 

��ा 

 सना जी गाज 

��ा 

�देश नं. १ १३७ 135 2 2948 29152 75 2190606 

मधेश   १३६ 111 25 1498 16793 62 1049097 

बागमती  ११९ 112 7 2658 26199 72 1890191 

ग��क� ८५ 81 4 1614 14274 73 1045075 

लिु�बनी १०९ 107 2 2772 २7864 74 2063196 

क�ा�ल� ७९ 76 3 2079 29482 88 2593885 

सदूुर�ि�म ८८ 86 2 2650 37813 77 2922341 

ज�मा ७५३ 708 45 16219 181577 76 13754391 
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का� ग�� ज��ं��ा ���े 24.98 ���श� �ह��ा �ाग��� �देशको रहेको देिख�छ। 

�� �देश�ा ���ा�रक �े��ा का��र� ���क ���े १० लाख २ हजार गैर कृ�� 

�े��ा र २५ हजार ���क गैर कृ�� �े��ा �ंल�� रहेको देिख�छ। �����ा�रक 

�े��ा ��े �� �देश�ा कर�� ७५ ���श� ���क कृ�� ��े�ा �ंल�� रहेको 

देिखएको छ। 

ता ललाा५(ङ) वागमतीा(�ेशमााऔपचाा ला ा अनपचाा लाके�माा मागा जलमा वकोाा 

(सं� ाा ाा मा) 

ावव र वागमती अपेाल वागमतीा(�ेशलम ा कसाा(ा( तशत) 

���ा�रक �े� 1027 2675 38.39 

कृ�� 25 90 27.78 

गैर कृ�� 1002 2586 38.75 

�����ा�रक �े� 1102 4411 24.98 

कृ�� 826 2904 28.44 

गैर कृ�� 31 73 42.47 

�मत: अपेाला�माशशिास सकर, २०१७/१८, ले��ज ातय ालंााव ागा 
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6. सामािजक �ेे 

 

िश�ा  

6.1    बागमती �देश सरकारले ���ाल� �श�ा त��  ���ाल� भ�न �नमा�� त�ा मम�त, 

क�ाको�ा ���तार, खेलमैदान �नमा��, ����गत त�ा सूचना ����ध ��ोगशाला 

��ापना र स�ालन, �����ल क�ा �����ापन, ���ाल� �स से�ा का���म, ल��त 

�ग� र समहुका ला�ग आ�ासी� ���ाल� स�ालन, छा��ृ�� का���म लगा�तका 

का���म संचालन गरेको छ । 

6.2    शै��क स� २०७७ मा बागमती �देशमा आधारभतू तह क�ा( १-५) को खदु 

���ा�� भना�दर ९७ ��तशत रहेकोमा शै��क स� २०७८ मा ०.१२ ��तशतले 

��तशतले ��न ग� ९६.८८ ��तशत  पगेुको छ । शै��क स� 20�8 मा 

आधारभतू (6-8) मा खदु ���ा�� भना�दर 9�.� ��तशत, (1-8) मा 96.29 

��तशत, मा���मक तह (9-10) मा 80.�6 ��तशत, मा���मक तह (11-12) 

मा �6.� र मा���मक तह (9-12) मा �9 ��तशत रहेको छ । 

      ता��का ६(क) बागमती �देशको �ववा�ा �दु भना�दद 

तह शै.व.२०७६ शै.व.२०७७ शै.व.२०७८ 

आधारभतू तह(1-5) छा�ा 96.2 96.3 96.41 

छा� 97.5 97.7 97.33 

ज�मा 96.8 97 96.88 

आधारभतू तह(6-8) छा�ा 94.3 94.4 94.96 

छा� 94.4 95.8 96.44 

ज�मा 94.3 95.1 95.7 

आधारभतू तह(1-८) छा�ा 95.2 95.3 95.7 

छा� 95.9 96.7 96.89 

ज�मा 95.6 96 96.29 

मा���मक तह (9-10) छा�ा 76.1 77.6 82.23 

छा� 72.9 74.4 78.49 

ज�मा 74.5 76 80.36 

मा���मक तह (11-12) छा�ा 31.1 36.1 37.97 

छा� 27.6 32 37.44 
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6. सामािजक �ेे 

 

िश�ा  

6.1    बागमती �देश सरकारले ���ाल� �श�ा त��  ���ाल� भ�न �नमा�� त�ा मम�त, 

क�ाको�ा ���तार, खेलमैदान �नमा��, ����गत त�ा सूचना ����ध ��ोगशाला 

��ापना र स�ालन, �����ल क�ा �����ापन, ���ाल� �स से�ा का���म, ल��त 

�ग� र समहुका ला�ग आ�ासी� ���ाल� स�ालन, छा��ृ�� का���म लगा�तका 

का���म संचालन गरेको छ । 

6.2    शै��क स� २०७७ मा बागमती �देशमा आधारभतू तह क�ा( १-५) को खदु 

���ा�� भना�दर ९७ ��तशत रहेकोमा शै��क स� २०७८ मा ०.१२ ��तशतले 

��तशतले ��न ग� ९६.८८ ��तशत  पगेुको छ । शै��क स� 20�8 मा 

आधारभतू (6-8) मा खदु ���ा�� भना�दर 9�.� ��तशत, (1-8) मा 96.29 

��तशत, मा���मक तह (9-10) मा 80.�6 ��तशत, मा���मक तह (11-12) 

मा �6.� र मा���मक तह (9-12) मा �9 ��तशत रहेको छ । 

      ता��का ६(क) बागमती �देशको �ववा�ा �दु भना�दद 

तह शै.व.२०७६ शै.व.२०७७ शै.व.२०७८ 

आधारभतू तह(1-5) छा�ा 96.2 96.3 96.41 

छा� 97.5 97.7 97.33 

ज�मा 96.8 97 96.88 

आधारभतू तह(6-8) छा�ा 94.3 94.4 94.96 

छा� 94.4 95.8 96.44 

ज�मा 94.3 95.1 95.7 

आधारभतू तह(1-८) छा�ा 95.2 95.3 95.7 

छा� 95.9 96.7 96.89 

ज�मा 95.6 96 96.29 

मा���मक तह (9-10) छा�ा 76.1 77.6 82.23 

छा� 72.9 74.4 78.49 

ज�मा 74.5 76 80.36 

मा���मक तह (11-12) छा�ा 31.1 36.1 37.97 

छा� 27.6 32 37.44 
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ज मम 29.4 34 37.7 

मा�य�मक तह (9-12) छा�ा 53.6 56.8 60.1 

छा� 50.2 53.2 58 

ज मम 51.9 55 59 

     �ोोत समममिजक क कमस मम�म�ा लम मोग तीेश  र आआथथक स सवर 2078/79,अथथ मम�म�ा 

6.3    शै��क स� २०७८ मा बागमती �देश �भ� ��मा ६,५६९ ���ालयह� स� चालनमा 

रहेका छन ्। मलुकुभर रहेका ३४,३६८  ���ालयम�ये बागमती �देशको अंश 

१९.११ ��तशत रहेको छ। यस �देशमा शै��क स� २०७७ मा ७,०५४ 

���ालय संचालनमा रहेकोमा सामदुा�यक ���ालय समायो�न �ो�साहन काय��म 

अ�तग�त ���ालयह� �क आ�समा गा�भ� ��छ सामदुा�यक ���ालयह�को सं�या 

शै��क स� २०७८ मा ४८५ ��ा ��न ग�को दे���छ।  

   ोमआ�कम ६(ख) लम मोग तीेशको क वम�ा स सामको क  रर 

क  रर शैिवक  वथ २०७६ शैिवक  वथ  २०७७ शैिवक  वथ 

२०७८ 

बागमती �देशको ���ालय सं�या ७०३१ ७०५४ ६५६९ 

रमक�ा ज मम ३५५२० ३५६७४ ३४३६८ 

तआोशो १९.७९ १९.७७ १९.११ 

    �ोोत आआथथक स सवर २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/२०७९, अथथ मम�म�ा ल 

 

6.4    बागमती �देशमा रहेका ���ालयह� म�ये आधारभतू (1-5) मा 6,499, 

आधारभतू (6-8) मा  3,879, आधारभतू (1-8) मा 6,534, मा�य�मक (9-

10) मा 2,886, मा�य�मक (11-12) मा 1,023 र मा�य�मक (9-12) मा 

2,915 ��ा ���ालय संचालनमा रहेका छन।् 
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चाट� ६ (क) ��ेशगत �ववा�ा सं�ााकक �वववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�कतण  आथ�क सव सर २०७८/७९, अथ�  म�ा�ा ल 

6.5    शै��क ��� २०७८ मा बा�मत� �देशमा �श�क र ���ा��को अनपुात आधारभतू 

तह (क�ा १-५) मा १८, (क�ा ६-८) मा २४, मा���मक तह (९-१०) मा 

१४ र (११-१२) मा  ५० रहेको � �अ�घ��ो ��� ��तो अनपुात �मश� १८, 

३९,३१ र ७५  रहेको ���ो � शै��क ब�� २०७७ र २०७८ मा आधारभतू 

तह (क�ा १-५)  मा �श�क ���ा�� अनपुात बराबर दे���ता प�न आधारभतू तह 

(६-८) र मा���मक तहमा �श�क �ब�ा�� अनपुात घटेको दे���� � 
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चाट� ६ (क) ��ेशगत �ववा�ा सं�ााकक �वववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�कतण  आथ�क सव सर २०७८/७९, अथ�  म�ा�ा ल 

6.5    शै��क ��� २०७८ मा बा�मत� �देशमा �श�क र ���ा��को अनपुात आधारभतू 

तह (क�ा १-५) मा १८, (क�ा ६-८) मा २४, मा���मक तह (९-१०) मा 

१४ र (११-१२) मा  ५० रहेको � �अ�घ��ो ��� ��तो अनपुात �मश� १८, 

३९,३१ र ७५  रहेको ���ो � शै��क ब�� २०७७ र २०७८ मा आधारभतू 

तह (क�ा १-५)  मा �श�क ���ा�� अनपुात बराबर दे���ता प�न आधारभतू तह 

(६-८) र मा���मक तहमा �श�क �ब�ा�� अनपुात घटेको दे���� � 
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चाटथ ६ (ख) बागमती ��ेशमा रहेका िशवक   वाथाको अनपुात 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ोतत  ामाििक   का  म माका, बागमती ��ेश  रकार र आयथथक   सव� 2078/79, अथथ 

म माका 

िशवक   वाथा अनपुात 

6.6    �ा�मत� �देशमा ���ा��को लै��क �मता �ू�ा� आधारभतू तह (क�ा १-८) र 

मा���मक तह  (क�ा ९-१२) मा �मश� १.० र १.०७ रहेको छ भने रा��� 

तहको �मश� �ू�ा� ०.९९ र १.०१ रहेको छ । आधारभतू तह(१-८) मा  

लै��क �मता ��ुका� �म� रा��� तहको तलुनामा ��� रहेको दे�ख�छ। 

तायकका ६ (ग) बागमती ��ेशमा   वाथाको को लक  मता  ूचा� (GPI) को   वमान अ अथा 

िि�का आधारभतू 

तह (१-५) 

आधारभतू 

तह (६-८) 

आधारभतू 

तह (१-८) 

मा�ायमक 

तह (९-१०) 

मा�ायमक 

तह (११-

१२) 

मा�ायमक 

तह (९-१२) 

���धल� 

०.९९ १.०२ १.०० ०.८३ १.१४ ०.९६ 

रामेछाप ०.९९ १.०१ १.०० १.१२ ०.९५ १.०६ 

दोलखा ०.९८ १.०२ १.०० १.१४ ०.९५ १.०८ 

���धपुा��ोक ०.९९ ०.९८ ०.९९ १.०५ १.१४ १.०७ 

का�पेला�ोक ०.९९ १.०० ०.९९ १.०२ १.२१ १.०७ 

ल�लतपरु ०.९९ १.०१ १.०० ०.९५ १.२० १.०१ 

१६ 

३६ 
२९ 

७५ 

१८ 

३९ 

३१ 

७५ 

१८ 
२४ 

१४ 

५० 

० 

१० 

२० 

३० 

४० 

५० 

६० 

७० 

८० 

�श�क ���ा�� 

अनपुात 

आधारभतू तह 

(क�ा १-५) 

आधारभतू तह 

(क�ा ६-८) 

मा���मक तह 

(क�ा ९-१०) 

मा���मक तह 

(क�ा ११-१२) 

शै��क ��� २०७६  शै��क ��� २०७७  शै��क ��� २०७८ 
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भ�परु ०.९९ ०.९८ ०.९८ १.०९ १.३१ १.१५ 

का�मा�� १.०० १.०१ १.०० ०.९७ १.१९ १.०२ 

नवुाकोट ०.९९ १.०० १.०० १.११ १.०१ १.०८ 

रसवुा १.०० ०.९७ ०.९९ ०.९२ १.४७ १.०६ 

धा��� ०.९९ १.०० १.०० १.१० १.१६ १.१२ 

मकवानपरु ०.९९ ०.९८ ०.९८ १.२० ०.९० १.०९ 

िचतवन ०.९९ १.०२ १.०१ १.१२ १.१३ १.१२ 

बागमती 

��ेश 

०.९९ १.०० १.०० १.०४ १.१३ १.०७ 

रा��य तह ०.९९ ०.९८ ०.९९ १.०१ १.०१ १.०१ 

�शो   (EMIS REPORT 2020/021, EDUCATION DEVELOPEMNT DIRECTORATE, 

BAGAMATI PROVINCE) 

6.7    मलुकुभर 2078 को फागनु मसा�तस�म ��ायी, ���ायी र राहत गर� ज�मा 

१,५६,१७६ िश�क साम�ुा�यक �व�ालयमा काय�रत रहेकोमा यस ��ेश �भ� 

१७,९३१ ��ायी,  ३,४६७ ���ायी र ८,५५३ राहत गर� ज�मा ३०,१३२ जना 

िश�क काय�रत रहेका छन ्। मलुकु भरका साम�ुा�यक �व�ालयमा काय�रत िश�क 

म�ये यस ��ेशका िश�कह�को �ह�सा १९.२९  ��तशत रहेको छ ।सबैभ��ा 

धेरै िश�कको सं�या आधारभतू तहमा रहेको छ जसमा ��ायी १३,२००, ���ायी 

२,५०८ र राहतमा ३,९९७ गर� ज�मा ��,�0�  िश�कह� काय�रत छन ्। 

ोा��ला ६ (घ) सामूदा  ल  क�ा� मा ला काो  रतललश  कका  

ोह बागमोी �देरमा ला काो  रतल  ाा �  य मा  

  
आधारभतू  

(क�ा १-५) 

��ायी 13200 67871  

���ायी 2508  12305 

राहत 3997  21871 

आधारभतू  

(क�ा ६-८) 

  

��ायी 1947  13881 

���ायी 401  2344 

राहत 2216  9609 

मा�य�मक  

(क�ा ९-१०) 

  

��ायी 2785  13007 

���ायी 315  1727 

राहत 1473  6758 
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चाटथ ६ (ख) बागमती ��ेशमा रहेका िशवक   वाथाको अनपुात 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ोतत  ामाििक   का  म माका, बागमती ��ेश  रकार र आयथथक   सव� 2078/79, अथथ 

म माका 

िशवक   वाथा अनपुात 

6.6    �ा�मत� �देशमा ���ा��को लै��क �मता �ू�ा� आधारभतू तह (क�ा १-८) र 

मा���मक तह  (क�ा ९-१२) मा �मश� १.० र १.०७ रहेको छ भने रा��� 

तहको �मश� �ू�ा� ०.९९ र १.०१ रहेको छ । आधारभतू तह(१-८) मा  

लै��क �मता ��ुका� �म� रा��� तहको तलुनामा ��� रहेको दे�ख�छ। 

तायकका ६ (ग) बागमती ��ेशमा   वाथाको को लक  मता  ूचा� (GPI) को   वमान अ अथा 

िि�का आधारभतू 

तह (१-५) 

आधारभतू 

तह (६-८) 

आधारभतू 

तह (१-८) 

मा�ायमक 

तह (९-१०) 

मा�ायमक 

तह (११-

१२) 

मा�ायमक 

तह (९-१२) 

���धल� 

०.९९ १.०२ १.०० ०.८३ १.१४ ०.९६ 

रामेछाप ०.९९ १.०१ १.०० १.१२ ०.९५ १.०६ 

दोलखा ०.९८ १.०२ १.०० १.१४ ०.९५ १.०८ 

���धपुा��ोक ०.९९ ०.९८ ०.९९ १.०५ १.१४ १.०७ 

का�पेला�ोक ०.९९ १.०० ०.९९ १.०२ १.२१ १.०७ 

ल�लतपरु ०.९९ १.०१ १.०० ०.९५ १.२० १.०१ 

१६ 

३६ 
२९ 

७५ 

१८ 

३९ 

३१ 

७५ 

१८ 
२४ 

१४ 

५० 

० 

१० 

२० 

३० 

४० 

५० 

६० 

७० 

८० 

�श�क ���ा�� 

अनपुात 

आधारभतू तह 

(क�ा १-५) 

आधारभतू तह 

(क�ा ६-८) 

मा���मक तह 

(क�ा ९-१०) 

मा���मक तह 

(क�ा ११-१२) 

शै��क ��� २०७६  शै��क ��� २०७७  शै��क ��� २०७८ 
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भ�परु ०.९९ ०.९८ ०.९८ १.०९ १.३१ १.१५ 

का�मा�� १.०० १.०१ १.०० ०.९७ १.१९ १.०२ 

नवुाकोट ०.९९ १.०० १.०० १.११ १.०१ १.०८ 

रसवुा १.०० ०.९७ ०.९९ ०.९२ १.४७ १.०६ 

धा��� ०.९९ १.०० १.०० १.१० १.१६ १.१२ 

मकवानपरु ०.९९ ०.९८ ०.९८ १.२० ०.९० १.०९ 

िचतवन ०.९९ १.०२ १.०१ १.१२ १.१३ १.१२ 
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�शो   (EMIS REPORT 2020/021, EDUCATION DEVELOPEMNT DIRECTORATE, 

BAGAMATI PROVINCE) 
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ोा��ला ६ (घ) सामूदा  ल  क�ा� मा ला काो  रतललश  कका  

ोह बागमोी �देरमा ला काो  रतल  ाा �  य मा  

  
आधारभतू  

(क�ा १-५) 

��ायी 13200 67871  

���ायी 2508  12305 

राहत 3997  21871 

आधारभतू  

(क�ा ६-८) 

  

��ायी 1947  13881 

���ायी 401  2344 

राहत 2216  9609 

मा�य�मक  

(क�ा ९-१०) 

  

��ायी 2785  13007 

���ायी 315  1727 

राहत 1473  6758 
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�ा�य��क  

(क�ा ११-१२) 

  

��ाय� 0  0 

अ��ाय� 423  2000 

राहत 867  4804 

कुल ��ाय� 17932  94758 

अ��ाय� 3647  18376 

राहत 8553  43042 

ज��ा 30132  156176 

� ोतः आथ�कःसक सवः२०७८/२०७९,अथ�ः म�यलयः 

�कव�क�यलयःोथयःतआो य� 

6.8   चाल ु����क वष�को �ागनु �सा�तस�� �ाग�त� ��ेश�ा ��भवुन �व��व�ालय, 

का��ा�� �व��व�ालय र कृ�ष त�ा वन �व�ान �व��व�ालय गर� त�न वटा 

�व��व�ालयह� रहेका छन ् भने पाटन �वा��य �व�ान ��त�ान, ��न भ��ार� 

�वा��य �व�ान ��त�ान, �च�क�सा �व�ान रा��य ��त�ान र नेपाल पय�टन त�ा 

होटल �यव��ापन ��त�ान गर� � वटा ��त�ानह� स�ालन�ा रहेका छन।् 

यकुयःकै�यआ�कःत �सय�� 

6.9    ��ेश �भ� �व�भ� �वषय ��ेह��ा यवुा वै��नकह�लाई संल�न गराई ��व��, 

�वकास र नव�व�तन�ा ��ता �वकास ग�� ��ेशको उ�च ����क वृ�� हा�सल गन� 

र नाग�रकको ज�वन प��तलाई सरल र सहज �नाउन यवुा वै�ा�नक �ो�साहन कोष 

��ापना गर�एको छ । सो कोष अ�तग�त ५ वटा अनसु��ान ��ताव��योजनाह� 

छनोट भई अनसु��ान काय� भईरहेको छ। 

6.10  ��ेश �भ� १६४ वटा शै��क सं��ालाई शै��क परा�श�, पूव� तयार� क�ा र भाषा 

�श�� संचालन गन� सं��ालाई अन�ु�त ���एको छ ।  

सयस�ोयः 

6.11   नेपाल सरकारको सा�र नेपाल अ�भयान अ�तग�त ��ेश �भ�का १३ वटै 

�ज�लाह�लाई सा�र �ोष�ा गर� ���त २०७८ असोज ११ गते �ाग�त� ��ेशलाई 

९७.२२ ��तशत सा�रता स�हत नेपालकै प�हलो सा�र ��ेशको �प�ा �ोष�ा 
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��रएको ���ो।�ा�मत� �देशका १३ ि��ला म��े ल�लतपरुमा शत ्��तशत सा�र 

रहेको छ भने दोलखामा ९५.३७ ��तशत रहेको छ । 

ता��लाा६ा(ङ)ाबागमतीा �ेशलोािज��ागता ाा तााा अवाा 

िज��ाा  ाा ताा �तशत 

�स��पुा�चोक ९७.६८ 

ल�लतपरु १०० 

�ा�द� ९८.४ 

िचतवन ९७.५ 

नवुाकोट ९८.१९ 

भ�परु ९६.७ 

दोलखा ९५.३७ 

मकवानपरु ९८.९७ 

रामेछाप ९६.४ 

�स��लु� ९९.१३ 

रसवुा ९६.२९ 

का�पेला�चोक ९६.४८ 

का�मा�� ९६.८८ 

ााााााा�ोतता ामािजला  ला ाम मा��, बागमतीा �ेशा।ा 

  वावाा��ाभा    � 

6.12   शैि�क स� २०७८ मा मलुकुभर �व�भ� तहमा ��,92,9�9 ���ा�� भना� 

भएकोमा �ा�मत� �देशमा १३,१७,०६२ �व�ा�� सं��ा भना� भएको देिख�छ । 

सो सं��ा म��े छा�ा त��  ६,३१,२५८ र छा�ा त��  ६,८५,८२४ रहेका छन ्

।मलुकुमा भएको कुल �व�ा�� भना� त��  �ा�मत� �देशको �ह�सा ��.�� ��तशत 

रहेको छ । 

ाााााा

ा ा
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ा ा
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ताआललाा६ा(च)ाबागमतीा��ेशमाा�कवाथाा��ाभलाा�कक व 

तह बागमतीा��ेश  ा���ाा  मा �आतशत 

आधारभतू तह (��ा १-५) �ा�ा 281,261 1,716,971 16.38% 

�ा� 319,285 1,831,665 17.43% 

���ा   600,546 3,548,636 16.92% 

आधारभतू तह (��ा ६-८) �ा�ा 163,914 867,691 47.82% 

�ा� 178,838 909,653 40.17% 

���ा   342,752 1,777,344 19.28% 

आधारभतू तह (��ा १-८) �ा�ा 445,175 2,584,662 17.22% 

�ा� 498,123 2,741,318 18.17% 

���ा   943,298 5,325,980 17.71% 

�ा����� तह (��ा ९-१०) �ा�ा 107,580 533,061 20.18% 

�ा� 111,196 546,302 20.35% 

���ा   218,776 1,079,363 20.27% 

�ा����� तह ��ा (११-१२) �ा�ा 78,483 355,366 22.09% 

�ा� 76,505 332,250 23.03% 

���ा   154,988 687,616 22.54% 

�ा����� तह (��ा ९-१२) �ा�ा 186,063 888,427 20.94% 

�ा� 187,701 878,552 21.36% 

���ा   373,764 1,766,979 21.15% 

लुल �ा�ा 631,238 3,473,089 18.18% 

�ा� 685,824 3,619,870 18.95% 

  मा 1,317,062 7,092,959 18.57% 

�ातता आथभला�क सवा२०७८/२०७९,ाअथभामम�ाल�ा

 

ा ा
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ाववाा�  ेे 

6.13     बागमत� �देश सरकारले �वा��� ��ेलाई �ा��मकतामा रािख �व�भ� का���मह� 

संचालन गद� आएको छ । �वगतमा बागमत� �देशको �मखु जन�वा��� सम��ाको 

�पमा रहेको �नमो�न�ा र �ा�ापखाला रोग आ.व. २०७७/०७८ मा ��त १००० 

पाँच बष� म�ुनका बालबा�लकाह�मा �मश� ३८४ र २१३.३ जना रहेकोमा आ.व. 

२०७८ चै� मसा�तस�ममा ��त हजार �मश� ४२५ र १७९ रहेको छ। 

     तव�मलव ६(छ) ववगमती ��ेशलव ाववाा� सूचललव �मखु न�ततवाह 

सूचलाह   NDHS 
2016 

�जनन   

कूल �जनन दर (��त म�हलामा ज��वत ज�म हनेु ब�चाह�को सं��ा) २.३ 

१५-४९ वष�का म�हलाह�को प�हलो ब�चा ज�माउदाको म��क उमेर (वष�मा) २०.४ 

ज�म अ�तराल  ४३.७ 

१५-१९ वष�का आमा भइसकेका वा हाल गभ�वत� म�हलाह� (%) १७ 

प�रवार �न�ोजन   

हाल ��ोग ग�ररहेका कुनै वा कुनै प�रवार �न�ोजनका साधन/सेवाह� (%) ६१ 

हाल ��ोग ग�ररहेका प�रवार �न�ोजनका आध�ुनक साधन/सेवाह� (%) ४९ 

प�रवार �न�ोजनका साधन/सेवाह�को आपू�त� (%) २० 

प�रवार �न�ोजनका आध�ुनक साधन/सेवाह�को मागमा स�त�ु� (%) ६१ 

मात ृ�वा���   

द� �वा���कम�ह� सँग गभ�वत� सेवा �लन गएका म�हलाह� (%) ८५ 

�वा��� सं��ामा स�ुकेर� भएका (%) ७१ 

द� �वा���कम�बाट ब�चा ज�माउन सह�ोग गरेका (%) ७० 

बाल �वा���  

स�पूण� खोप पाएका १२-२३ म�हनाका बालबा�लकाह� (%) ८५ 

पोषण   

५ वष� म�ुनका बालबा�लकाह� उमेर अन�ुप उचाई नपगुेका म��म वा ग�भ�र  २९ 

१५-४९ वष�का म�हलाह� जसमा धेरै तौल भएको वा धेरै मोटोपना भएका (%) ३५ 

१५-४९ वष�का प�ुषह� जसमा धेरै तौल भएको वा धेरै मोटोपना भएका (%) २४ 

६-५९ म�हनाका बालबा�लका ह�मा कुनै न कुनै �क�समको र� अलप�ा भएका (%) ४३ 

१५-५९ म�हनाका बालबा�लका ह�मा कुनै न कुनै �क�समको र� अलप�ा भएका (%) २९ 

बाल म�ृ� ु(��त १००० ज�ममा म�ृ�)ु  

नवजात िशशकुो म�ृ�-ुज�मेको २८ �दन �भ�  १७ 

िशश ुम�ृ� ु(ज�मेको १ वष� �भ�) २९ 

पाँच वष� म�ुनका बाल म�ृ� ु(ज�मेको ५ वष� परुा नहुँदै ) ३६ 

    ��तत ाववाा� म�ेवम�, ववगमती ��ेश र नपेवम तनसविं��ल ततव ाववाा� सवय स, २०१६   
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�ातता आथभला�क सवा२०७८/२०७९,ाअथभामम�ाल�ा

 

ा ा
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ाववाा�  ेे 

6.13     बागमत� �देश सरकारले �वा��� ��ेलाई �ा��मकतामा रािख �व�भ� का���मह� 

संचालन गद� आएको छ । �वगतमा बागमत� �देशको �मखु जन�वा��� सम��ाको 

�पमा रहेको �नमो�न�ा र �ा�ापखाला रोग आ.व. २०७७/०७८ मा ��त १००० 

पाँच बष� म�ुनका बालबा�लकाह�मा �मश� ३८४ र २१३.३ जना रहेकोमा आ.व. 

२०७८ चै� मसा�तस�ममा ��त हजार �मश� ४२५ र १७९ रहेको छ। 

     तव�मलव ६(छ) ववगमती ��ेशलव ाववाा� सूचललव �मखु न�ततवाह 

सूचलाह   NDHS 
2016 

�जनन   

कूल �जनन दर (��त म�हलामा ज��वत ज�म हनेु ब�चाह�को सं��ा) २.३ 

१५-४९ वष�का म�हलाह�को प�हलो ब�चा ज�माउदाको म��क उमेर (वष�मा) २०.४ 

ज�म अ�तराल  ४३.७ 

१५-१९ वष�का आमा भइसकेका वा हाल गभ�वत� म�हलाह� (%) १७ 

प�रवार �न�ोजन   

हाल ��ोग ग�ररहेका कुनै वा कुनै प�रवार �न�ोजनका साधन/सेवाह� (%) ६१ 

हाल ��ोग ग�ररहेका प�रवार �न�ोजनका आध�ुनक साधन/सेवाह� (%) ४९ 

प�रवार �न�ोजनका साधन/सेवाह�को आपू�त� (%) २० 

प�रवार �न�ोजनका आध�ुनक साधन/सेवाह�को मागमा स�त�ु� (%) ६१ 

मात ृ�वा���   

द� �वा���कम�ह� सँग गभ�वत� सेवा �लन गएका म�हलाह� (%) ८५ 

�वा��� सं��ामा स�ुकेर� भएका (%) ७१ 

द� �वा���कम�बाट ब�चा ज�माउन सह�ोग गरेका (%) ७० 

बाल �वा���  

स�पूण� खोप पाएका १२-२३ म�हनाका बालबा�लकाह� (%) ८५ 

पोषण   

५ वष� म�ुनका बालबा�लकाह� उमेर अन�ुप उचाई नपगुेका म��म वा ग�भ�र  २९ 

१५-४९ वष�का म�हलाह� जसमा धेरै तौल भएको वा धेरै मोटोपना भएका (%) ३५ 

१५-४९ वष�का प�ुषह� जसमा धेरै तौल भएको वा धेरै मोटोपना भएका (%) २४ 

६-५९ म�हनाका बालबा�लका ह�मा कुनै न कुनै �क�समको र� अलप�ा भएका (%) ४३ 

१५-५९ म�हनाका बालबा�लका ह�मा कुनै न कुनै �क�समको र� अलप�ा भएका (%) २९ 

बाल म�ृ� ु(��त १००० ज�ममा म�ृ�)ु  

नवजात िशशकुो म�ृ�-ुज�मेको २८ �दन �भ�  १७ 

िशश ुम�ृ� ु(ज�मेको १ वष� �भ�) २९ 

पाँच वष� म�ुनका बाल म�ृ� ु(ज�मेको ५ वष� परुा नहुँदै ) ३६ 

    ��तत ाववाा� म�ेवम�, ववगमती ��ेश र नपेवम तनसविं��ल ततव ाववाा� सवय स, २०१६   
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ाववााय संा व,  शैयव र जनशि� 

6.14    �ागमती �देशमा 2078 फागनु मसा�तस�म �ादेिशक ��पता�, �ाथ�मक �वा��य 

के��, �वा��य च�क�, शहर� �वा��य के��, सामदुा�यक �वा��य �का�, आयवु�द 

�वा��य के��, आयवु�द औषधा�य, �निज ��पता� गर� ज�मा 2,746 वटा सरकार� 

तथा �निज �तरवाट �वा��य सं�थाह� स�ा�नमा रहेका छन ्। गत आ�थ�क वष�मा 

य�ता �वा��य सेवा �दायक सं�थाह�को सं�या 2,641 वटा रहेको �थयो।  

     तव�ालव ६(ज) जसमव ाववााय संा व, अा�तवा शैयव, म��ाव ाववााय ावयंसे�वलवा  

�ववरण २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८ फवगनु 

मसव�तससम 

१.ज�मा �वा��य सं�था २३२० 2464 2641 2746 

क) �ादेिशक ��पता�  ८ ८ १३ १४ 

(ख)�वा��य काय��य १३ १३ १३ १३ 

ग) आयवु�द �वा��य के�� १२ १२ १३ 13 

घ) आयवु�द औषधी ��पादन 

के��  

   १ 

ङ) �ाथ�मक �वा��य के�� ४३ ४१ ४१ 41 

च) �वा��य च�क� ६४० ६13 ६४३ ६४३ 

छ)शहर� �वा��य के�� १1० १४० १८२ 182 

ज)सामदुा�यक �वा��य �का� 90 १२६ १७३ 173 

झ) आयवु�द औषधा�य ५० 50 50 ५० 

ञ) �निज ��पता�  १३८६ 1450 1450  

ट) नाग�रक आरो�य के��  ० ० ४१ १० 

२. ��पता� श�या 162 162 162 162 

३) म�ह�ा �वा��य 

�वयंसे�वका 

9004 8685 8699 8699 

     ��ता ाववााय म�यवाय,बवगम�त  �ेश । 

6.15    �ागमती �देशमा �वा��य सेवा तफ� को कु� दरव�द� सं�या ७६८ रहेकोमा 2078 

फागनु मसा�तस�म २५६ �थायी पदपू�त� भएको छ भने ५१२ दरव�द� �र� रहेको 

छ।१२४ िच�क�सकको दर��द�मा ५३ मा� पदपू�त� भएको �व�था छ । 
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     ता मला ६(झ) बागमती �देशमा ा ााा� सेे मा ा �मान जनशिरलक अ ाथा: 

 

 

 

      �कतत ा ााा� ममेाम�,बागमती �देश 

ा ााा�  ंाथाबाा उपम�व  े ा र माभािम त  जन ं��ा 

6.16     ����क ब�� २०७८/७९ को फागनु मसा��स�म ��ेश ��� �व��� �क�समका 

�वा��य सेवावाट ला�ा��व� जनस��या ८२,९६,४0५ रहेका छन।्सो म�ये 

१०,४१,३३४ जनाले �क��मक सेवा, ६८,८८,३५६ जनाले ब�हर� सेवा र 

३,६६,३५५ जनाले अ��रंग सेवा �ा� गरेका छन।्कुल सेवा �ा� गन� जनस��या 

����क व�� २०७7/७८ मा ���ा ����क व�� २०७८/०७९ को फागनु 

मसा��स�म १५.८८ ���श� ले ब�ृ� ��को छ। 

        ता मला ६(ञ) बागमती �देशमा अापताम ाा ा ााा�  ाु वा  मनलेक ा  रर 

 े ालक ा  रर आ.ब.२०७६/७७ आ.ब.२०७७/७८ आ.ब.२०७८/७९ फागनु म ामत  

अ��रंग ४८०२४३ ३४४५४८ 366355 

ब�हर� ७३०६४२० ६०००३०९ 6888356 

�क��मक ९९५३८२ ८१४२५९ 1041334 

ज�मा ८७८२०४५ ७१५९११६ 8296045 

        �कतत आ थतल    सर २०७८/२०७९, अथत ममेाम� 

खकप  े ा 

6.17     यस ��ेशमा पू�� �पमा सबै �कारका खोप लगा�ने बालबा�लकाको ���श� ����क 

व�� २०७6/०७7 मा ५4.५ ���श� रहेकोमा ����क व�� २०७7/०७8 मा 

५६.६ ���श� पगेुको ��यो । ����क व��  ०७८/०७९ को फागनु मसा��स�म 

��ेश ���का 55.5 ���श� बालबा�लकाले सबै �कारका खोप लगा�का छन ्। 

 दर मदद  पदपू तत  �रर  

ज�मा जनश�� 768 256 512 

क) ���क�सक  १२४ ५३ ७१ 

ख) नस�/अ.न.मी १३४ १०३ ३१ 
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     ता मला ६(झ) बागमती �देशमा ा ााा� सेेमा ा �मान जनशिरलक अ ाथा: 

 

 

 

      �कतत ा ााा� ममेाम�,बागमती �देश 

ा ााा�  ंाथाबाा उपम�व  े ा र माभािम त  जन ं��ा 

6.16     ����क ब�� २०७८/७९ को फागनु मसा��स�म ��ेश ��� �व��� �क�समका 

�वा��य सेवावाट ला�ा��व� जनस��या ८२,९६,४0५ रहेका छन।्सो म�ये 

१०,४१,३३४ जनाले �क��मक सेवा, ६८,८८,३५६ जनाले ब�हर� सेवा र 

३,६६,३५५ जनाले अ��रंग सेवा �ा� गरेका छन।्कुल सेवा �ा� गन� जनस��या 

����क व�� २०७7/७८ मा ���ा ����क व�� २०७८/०७९ को फागनु 

मसा��स�म १५.८८ ���श� ले ब�ृ� ��को छ। 

        ता मला ६(ञ) बागमती �देशमा अापताम ाा ा ााा�  ाु वा  मनलेक ा  रर 

 े ालक ा  रर आ.ब.२०७६/७७ आ.ब.२०७७/७८ आ.ब.२०७८/७९ फागनु म ामत  

अ��रंग ४८०२४३ ३४४५४८ 366355 

ब�हर� ७३०६४२० ६०००३०९ 6888356 

�क��मक ९९५३८२ ८१४२५९ 1041334 

ज�मा ८७८२०४५ ७१५९११६ 8296045 

        �कतत आ थतल    सर २०७८/२०७९, अथत ममेाम� 

खकप  े ा 

6.17     यस ��ेशमा पू�� �पमा सबै �कारका खोप लगा�ने बालबा�लकाको ���श� ����क 

व�� २०७6/०७7 मा ५4.५ ���श� रहेकोमा ����क व�� २०७7/०७8 मा 

५६.६ ���श� पगेुको ��यो । ����क व��  ०७८/०७९ को फागनु मसा��स�म 

��ेश ���का 55.5 ���श� बालबा�लकाले सबै �कारका खोप लगा�का छन ्। 

 दर मदद  पदपू तत  �रर  

ज�मा जनश�� 768 256 512 

क) ���क�सक  १२४ ५३ ७१ 

ख) नस�/अ.न.मी १३४ १०३ ३१ 



 

74 

 

�स �देशको नवुाकोट �ज�ला �ाहेकका ��� �ज�ला पूण� खोप �ज�लाको �पमा 

घोषणा भईसकेका छन ्। 

  ता�मला ६(ट) राम�क य ख लाकायं (सम कांा)  

     � तत  वा ाक ं�यामक, वागंती ��ेश 

गभावती  वम स�ुलेर� ंमयमाल   वा ाकंा खयुमच 

6.18    मातमृ�ृ�दुर कम गर� �दगो �वकास ल�� हा�सल गन� गभ�वती एवं स�ुकेर� म�हलाको 

�वा���मा पहुंच ��भ��ृ� हनु �व��क छ । �ागमती �देशमा क��तमा ४ पटक 

गभ�जा�च गराउने गभ�वती म�हलाको ��तशत ५६.७ ��तशत �ाट वृ�� भई ����क 

वष� २०७८/२०७९ फागनु मसा�तस�म ७८.६ ��तशत पगेुको छ । �वा��� 

सं��ामा �सतुी गराउने गभ�वती म�हलाको ��तशत ����क वष� २०७७/२०७८ 

मा ६१.४ ��तशत रहेकोमा ����क वष� २०७८/७९ को फागनु मसा�तस�म 

६६.७ ��तशत पगेुको छ । �वा��� �े�मा �व�भ� �ोतह��ाट ग�रएको लगानी,  

�वा��� ��ेको मह�व �ारेको सचेतनाको ��तफल �व�प �वा��� सूचाकंमा 

उ�ले�� सधुार भएको छ ।  

      

सूचला� २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

फागनु ंसा�त 

�व.सी.जी. ��ा��सन 104834 105875 101394 71986 

डी.�प.ट�.हेपाटा��टस��, 

हेप��(ते�ोमा�ा) 

92308 88448 92228 61695 

पो�ल�ो(ते�ोमा�ा) 91316 87849 90920 61446 

दादरुा ��ेला �व��को खोप 79295 79941 85906 63474 

�टटानस  75158 70754 65320 48358 

FIPV 57064 82808 89983 60960 

रोटा खोप 693 169 77837 61775 

JE खोप 90670 89766 92492 76124 

पूण� �पमा स�� �कारका खोप लगाउने 

�ाल�ा�लकाको ��तशत 

५४ ५४.५ ५६.५ ५५.५ 
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ता�ललाा६(ठ)ागभ�एतता एवा �ुलेर�ा मयलालााोएाोवा ाा�युवचलाातलुना� ला एो�ा 

 ूचला २०७५/७६ा २०७६/७७ा २०७७/७८ा २०७८/७९ा फागनुा

  ा त स ा

कि�तमा ४ पटक ग��जाँच गराउने 

ग��वती म�हलाको ��तशत 

50.8 48.9 56.7 ७८.६ 

द� �सतुीकम�बाट �सतुी गराउने 

ग��वती म�हलाको ��तशत 

61 67 60.4 ६६ 

�वा��� स���ामा �सूती गराउने 

ग��वती म�हलाको ��तशत 

61 68 61.4 ६६.७ 

ााााा�ातताोएाोवाा  माला, एाग तता��ेश 

6.19   आ���क व�� २०७७/०७८ मा २२ जना आमा, १३३ जना नवजात िशशकुो म�ृ� ु

नेपाल सरकारको ��ाल�मा दता� ��को छ । बालबा�लकाको पो�� ि���तको 

लेखाजोखाको ला�ग ग�रने वृ�� �नगुमन ज�म देिख २ ब��को उमेर स�म ��नुतम 

२४ पटक गराउन ुपन�मा २०७७/०७८ मा १.७ पटक मा� ��को पा��छ । 

��ा�सर रोग लागकेा �वप� न नाग�रकला� उपचारमा सह�ोग का���म आ���क व�� 

२०७७/०७८ बाट श�ुवात ��को र उ� का���म ��तग�त सेवा �वाहका ला�ग 

१५ ��पतालसँग स���ता गर� का�ा��व�नमा ��ा��को छ । 

 लामएवालाा लान �ालाा�� ा 

6.20    �व�ाल� तहबाट बालबा�लकाला� स�त�ुलत र पो��लो खानेकुरा खान ेत�ा �व�� 

जीवनशैल�, सम� �वा���, सरस�ा� र पो�� �व��न, मान�सक �वा���, �कशोर 

�कशोर�को ��न त�ा �जनन ्�वा��� �व��ामा स�ुार गर� �व�ा��को जीवनशैल�मा 

सकारा�मक प�रवत�न ��ाउन �देश सरकारको नमनुा का���मको �पमा आ���क 

व�� २०७५/०७६ देिख �क �व�ाल� �क नस� का���म स�ुवात ग�र�को हो। 

6.21     आ���क व�� २०७५/०७६ मा �क �व�ाल� �क नस� का���म २० ओटा 

सामदुा��क �व�ाल�मा पर���को �पमा स�ुवात ग�र�कोमा आ���क व�� 

२०७६/०७७ र 2०७७/०७८ मा �देश ���का १ ��ानी� तहको २ मा���मक 

�व�ाल�मा �व�तार ग�र�को ���ो �ने आ���क व�� २०७८/०७९ मा १०० 

�व�ाल�मा का���म का�ा��व�मा ल�ग�को छ ।चाल ु आ���क व��को �ागनु 
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ता�ललाा६(ठ)ागभ�एतता एवा �ुलेर�ा मयलालााोएाोवा ाा�युवचलाातलुना� ला एो�ा 

 ूचला २०७५/७६ा २०७६/७७ा २०७७/७८ा २०७८/७९ा फागनुा

  ा त स ा

कि�तमा ४ पटक ग��जाँच गराउने 

ग��वती म�हलाको ��तशत 

50.8 48.9 56.7 ७८.६ 

द� �सतुीकम�बाट �सतुी गराउने 

ग��वती म�हलाको ��तशत 

61 67 60.4 ६६ 

�वा��� स���ामा �सूती गराउने 

ग��वती म�हलाको ��तशत 

61 68 61.4 ६६.७ 

ााााा�ातताोएाोवाा  माला, एाग तता��ेश 

6.19   आ���क व�� २०७७/०७८ मा २२ जना आमा, १३३ जना नवजात िशशकुो म�ृ� ु

नेपाल सरकारको ��ाल�मा दता� ��को छ । बालबा�लकाको पो�� ि���तको 

लेखाजोखाको ला�ग ग�रने वृ�� �नगुमन ज�म देिख २ ब��को उमेर स�म ��नुतम 

२४ पटक गराउन ुपन�मा २०७७/०७८ मा १.७ पटक मा� ��को पा��छ । 

��ा�सर रोग लागकेा �वप� न नाग�रकला� उपचारमा सह�ोग का���म आ���क व�� 

२०७७/०७८ बाट श�ुवात ��को र उ� का���म ��तग�त सेवा �वाहका ला�ग 

१५ ��पतालसँग स���ता गर� का�ा��व�नमा ��ा��को छ । 

 लामएवालाा लान �ालाा�� ा 

6.20    �व�ाल� तहबाट बालबा�लकाला� स�त�ुलत र पो��लो खानेकुरा खान ेत�ा �व�� 

जीवनशैल�, सम� �वा���, सरस�ा� र पो�� �व��न, मान�सक �वा���, �कशोर 

�कशोर�को ��न त�ा �जनन ्�वा��� �व��ामा स�ुार गर� �व�ा��को जीवनशैल�मा 
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व�� २०७५/०७६ देिख �क �व�ाल� �क नस� का���म स�ुवात ग�र�को हो। 

6.21     आ���क व�� २०७५/०७६ मा �क �व�ाल� �क नस� का���म २० ओटा 

सामदुा��क �व�ाल�मा पर���को �पमा स�ुवात ग�र�कोमा आ���क व�� 

२०७६/०७७ र 2०७७/०७८ मा �देश ���का १ ��ानी� तहको २ मा���मक 

�व�ाल�मा �व�तार ग�र�को ���ो �ने आ���क व�� २०७८/०७९ मा १०० 

�व�ाल�मा का���म का�ा��व�मा ल�ग�को छ ।चाल ु आ���क व��को �ागनु 
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मसा�तस�म ��ेश �भ�का ११९ ��ानीय तहका कुल ४५९ मा�य�मक 

�व�ालयह�मा यो काय��म काया��वयन ग�रएको छ।  

      ता�मला ६(ड) एल �ावामा एल क न लाानाय लााानकााक  ा वा 

 

 

 

      

      �मतत  ाा ाा यकयामा, ाागयती ��ेश 

 ाा ाा बीया 

6.22    �ागमती ��ेश �भ�का १३ �ज�ला म�ये ११ �ज�लाका स�ै ��ानीय तह र ल�लत�रु 

�ज�लाको �ागमती, को�जोसोम र महांकाल गा�ँ�ा�लका, का�मा��� �ज�लाको ६ 

��ानीय तहमा �वा��य �वमा काय��म काया��वयनमा आएको छ ।  

6.23     ��ेशमा आ���क व�� २०७५/०७६ मा ३,६९,७८३ जनाला� य�तो वीमा सेवामा 

आव� गरा�एको ��यो भन ेआ���क व�� २०७७/०७८ मा सो सं�यामा ��ले�य 

वृ�� भ� आ���क व�� 2078 फागनु मसा�तस�म 4,39,595 जना �वा��य वीमा 

सेवामा आव� भ�सकेका छन।्  

      ता�मला ६(ढ)  ाा ाा �बया लाानलयलम तमुका�यल  ा वाथ 

लाानायलम �ाावर  आ.ा. 

२०७५/०७६  

आ.ा. 

२०७६/०७७  

आ.ा. 

२०७७/०७८  

२०७८/०७९  

फागकु य ाकत सय 

�वा��य ��मा काय��म 

काया��वयन भएको �ज�लाको 

सं�या  

५ २ ४ 2 

�वा��य ��मा काय��ममा 

�ी�मतको सं�या  
3,69,783 4,64,117 5,48,259 4,39,595 

      �मतथ  ाा ाा यकयामा, ाागयती ��ेश  

  

लाानायलम �ाावर  आ.ा. 

२०७५/०७६  

आ.ा. 

२०७६/०७७  

आ.ा. 

२०७७/०७८  

२०७७/०७८ 

फागकु 

य ाकत सय 

एक �व�ालय एक नस�  २० �व�ालय  १०२ �व�ालय २३८ �व�ालय १०० �व�ालय 
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कोराना महामार�को   वयवा�न 

6.24    �स ��ेशमा ����क ��� २०७६/७७ मा को�भ� पर��� �PCR+Antigen) सं��ा  

५७,४२७ रहेकोमा ����क ��� २०७८ चै� मसा��स�म प�ु�ा पर���  सं��ा 

३९,२७,५३६ पगेुको छ ।को�भ� सं��म� ��राम�ह� ����क ��� २०७८ चै� 

मसा��स�म ५,७०,५७९ पगेुको ���ो भने म�ृ� ुहनुेको सं��ा ५,३२७ रहेको ���ो 

। ��ेशमा ����क ��� २०७८ चै� मसा��स�म प�हलो मा�ाको �ोप लगाउन े

१८ ��� मा��को उमेर समहुको सं��ा ४५,७७,२०५ जना रहेको छ भन ेपू�� �ोप 

लगाउने सं��ा ४४,६८,७४९ रहेको छ ।१२-१७ ��� मा��का उमेर समहुका 

७९.८५ ���श�ले प�हलो मा�ाको �ोप लगाएका छन ्भन े१२-१७ ��� मा��का 

उमेर समहुका ५५.११ ���श�ले पू�� �ोप लगाएका छन ्। 

चाट� ६(ग) को �भ-१९ सं�मम  न नयम र   यवा�नत 

 

�ोोत यवाया  मनयाम , वागमोी ��ेश  

  



 

77 

 

कोराना महामार�को   वयवा�न 
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। ��ेशमा ����क ��� २०७८ चै� मसा��स�म प�हलो मा�ाको �ोप लगाउन े

१८ ��� मा��को उमेर समहुको सं��ा ४५,७७,२०५ जना रहेको छ भन ेपू�� �ोप 

लगाउने सं��ा ४४,६८,७४९ रहेको छ ।१२-१७ ��� मा��का उमेर समहुका 

७९.८५ ���श�ले प�हलो मा�ाको �ोप लगाएका छन ्भन े१२-१७ ��� मा��का 

उमेर समहुका ५५.११ ���श�ले पू�� �ोप लगाएका छन ्। 
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�ोोत यवाया  मनयाम , वागमोी ��ेश  
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ता�मलाा६(ण)ालो��भ-19ारोलथामा��नययणासत�य�ीाी  रण 

�ोतता  ा ानामययामन, ागमतीा��ेश 

6.25    �ागम�� �देशमा को�भड-१९ सं�मणमा म�ृ� ु हनुेको सं��ा २०७८ चै� 

मसा��स�म �,327 पगेुको � । प�हलो लहरमा ज�मा १,००४ जनाको म�ृ� ु

भएको प�ु� भएको ���ो भने म�ृ�दुर ��च रहेको दो�ो लहरमा २०७८ जे� 

म�हनामा मा� १,७३१ जनाको म�ृ� ुभएको प�ु� भएको ���ो। २०७७ चै� देिख 

२०७८ �सार स�म २,९१७ जनाको को�भड- १९ का कारण म�ृ� ुभएको प�ु� 

भएको ���ो। को�भड महामार�का कारण म�ृ� ुहनुमे��े क�र� २५ ���श� प�हलो 

लहरमा र ७५ ���श� दो�ो लहरमा भएको देिख��। 

ी  रणा आ. .२०७६/०७७ आ. .२०७७/०७८ २०७८ाचैयामसायतसतमा 

Antigen पर��ण  35387 79332 191417 

PCR पर��ण 22040 2017029 3736119 

ज�मा पर��ण (PCR + Antigen) 57427 2096361 3927536 

Antigen पर��ण गरेको म��े 

को�भड पोजे��भ ��राम�  
814 17767 41233 

PCR पर��ण गरेको म�� े

को�भड पोजे��भ ��राम� 
837 338451 529346 

ज�मा को�भड सं��म� 

��राम�ह� (PCR + Antigen) 
1651 356218 570579 

को�भड सं��म� ��राम�ह�म��े 

ज�मा �नको भएको  
369 343146 565179 

ज�मा प�हलो मा�ाको खोप 

लगाएका (१८ ��� मा��का� 
0 

867178 

(20.25%) 
4577205 (106.87%) 

ज�मा पूण� खोप लगाएका (१८ 

��� मा��का� 
0 

601536 

(14.04%) 

4468749 

(104.33%) 

ज�मा प�हलो मा�ाको खोप 

लगाएका (१२-१७ ��� 

मा��का� 

0 0 588074 (79.85%) 

ज�मा पूण� खोप लगाएका 

(१२-१७ ��� मा��का� 
0 0 405878 (55.11%) 

ज�मा म�ृ� ु  9 3930 5327 
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चाटथ ६(घ) आक�थम क थ २०७६/७७ देिख २०७८ चै   मसायतससम म को�-१९ काट म�ृ� ु 

हनुमे  �वववर 

 

       � त: ावाा�� मय ा��,वागमती �देश 

 

6.26     ��ेश ������का १३ वटै ����ालह�मा को��ड-19 को ���ारका ला�� 

आइसोलेस� र ��शलु�,  ���रु, हेट�डा, �ा��� र �स��लु� ����ालबाट ICU र HDU 

सेवा �वाह ��रहेको छ� सा�बकमा ��ेश ���का ����ाल �वं �वा��� सेवा 

��ा�क सरकार� सं��ाह�मा ५१९ बेड रहेकोमा आ���क व�� २०७७/०७८ मा 

को��ड-19 को ���ारका ला�� ४०२ सामा�� बेड, ४६ बेड ICU, २६ बेड 

ventilator र १२५ बेड HDU �र� ��मा ५९९ बेड �� �र� ��मा १११८ बेड 

स�ाल�मा ��ा��को छ � को��ड-१९ बाट सं��म� ����को ���ारका ला�� 

आ���क व�� २०७७/०७८ मा हेट�डा, ��शलु�, �स��लु�, �ा��� ����ालह�मा 

���स�� �ला�ट ��ा��ा ��र�को छ ��े आ���क व�� २०७८/०७९ मा रसवुा 

बाहेकको बा�क� ८ ����ालह�मा ���स�� �ला�ट ��ा��ा ��र�को छ � ��ेश 

सरकार ������का १३ ����ालह� म��े आ���क व�� २०७८/०७९ स�म १२ 
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व�ा ��पतालमा �प���र ��ाब �थापना गर� को��ड-१९ को �तु पर��� �ेवा 

�दान गन� ��व�था ग�रएको छ । 

 

सामािजक सरुसा र संरसर 

6.27    ��थ�क व�� २०७5/७6 देिख ��थ�क व�� २०७८/७९ को फागनु म�ा�त��म 

रा�प�त म�हला ��थान का���म ��तग�त बागमती �देशको दगु�म तथा पहाडी 

�े�का ६२ ग��वती तथा ��ुकेर� म�हलालाई हवाई ��ार ग�रएको �थ�ो। �� 

का���मले दगु�म एवं �पछ�डएका �े�का म�हलाह�मा हनु े मात ृ म�ृ�दुरलाई 

��लेखनी� �पमा ��ू�नकर� गन� �ह�ोग प�ु �ाएको छ। 

        ताआ�का ६(त):  उ�ार  गर�का   गभत� तीा स�ुकेर� मम��ाको मभभरर 

��ेश    २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ को फा नु मसामतससम 

बागमती   ३ १२ २७ २० 

       �ोतत  आीगक सभ सर २०७८/२०७९, अीग मम�ा��  
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7. आ�थथक क � 

कृ�� तथा पशपु��छ � काव 

7.1    मलुकुको सम� कृ�� उ�पादनमा बागमती �देशको योगदान क�रव १७.१२ ��तशत 

रहेको छ । �देशमा कृ�� �वकासको ला�ग �श�त स��ावना �एताप�न उ�च 

��व��को �स�मत �योग, म�स�म ��ाव, ��त�प�ा��मक �मताको क�म, उिचत मू�य 

र बजार�करणमा सम�या, कृ�� ��ूमको ख��ीकरण, कृ�� सामा�ीको आपू�त� �यव�था, 

�म पलायन, कृ�� �े�को स�ुत �यवसायीकरण, जलवाय ुप�रवत�न, �ाकृ�तक �कोप, 

रोग �करा आ�दको �कोप ज�ता कारणले �देशमा कृ�� ��ेको उ�पादन र 

उ�पादक�व सरकारले गरेको लगानी अनसुार वृ�� हनु सकेको छैन। 

7.2    बागमती �देशको प�हलो आव��क योजना �����������२०७६/७७-२०८०/८१) 

ले �देशको कुल �ाह�थ उ�पादनमा कृ�� ��ेको आ�ार व��को योगदान १३ 

��तशतवाट १०.३ ��तशतमा �स�मत गन� ल�य �लएको छ । आव��क योजनाले 

�देश सरकारको आ�थ�क व�ृ�दर आ�ार व�� २०७५/७६ मा ७.५ ��तशत रहेकोमा 

योजनाको अि�तम व�� आथा�त आ�थ�क व�� २०८०/८१ मा १०.३ ��तशत हा�सल 

गन� ल�य तय गरेको छ ।  

7.3    बागमती �देशको कुल जनसं�याको ३६,५०,४२५ जना नाग�रकह� कृ�� पेशामा 

आव� रहेका छन ्। �देशको कुल जनसं�याको तलुनामा यो सं�या ६० ��तशत 

हनु आउछ ।आ�थ�क व�� २०७५/७६ मा �देशको कुल खेतीयो�य ज�मन 

३,२८,२९७ हे�टर रहेकोमा सो म�ये क�रव ८८ ��तशत ज�मनमा खेती ग�रएको 

�थयो �ने आ�थ�क व�� २०७८/७९ को फागनु मसा�तस�म आईप�ुदा खेती ग�रएको 

ज�मन ०.१५ ��तशतले बढेको छ । �देश सरकारले �लएको बांझो ज�मनको �योग 

गर� उ�पादनमा वढाउने नी�त अन�ुप बांझो रहेको ४१९ हे�टर थप ज�मनमा 

आ�थ�क व�� २०७७/७८ मा खेती ग�रएको �थयो। 

7.4    �देशको कुल खेतीयो�य ज�मनमा १,५९,७८२ हे�टर ज�मन �संिचत रहेको छ । 

जनु �देश ���को कुल खेतीयो�य ज�मनको ४८.�� ��तशत हनु आउछ। �देश 

सरकारले �ट �सँचाई�ल , स�य� �सचाई, ��प बो�र�, शू�य �नज� �सचँाई, साना �सँचाई, 

थोपा �सँचाई, �लाि�टक पोखर� ज�ता काय��म अगा�� बढाएकोले �सि�त �े�फल 
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�मश� ब�दै गएको छ  । �देश सरकार �थापना प�ात 2078 फागनु 

मसा�तस�म १,८८० हे�टर ज�मनमा थप �सचाई स�ुवधा पगेुको छ । 

��योगशाशा ेवश 

7.5    ��थ�क व�� २०७७/७८ मा �व�भ� बाल�को ४१८ मे��क टन वीउको �ा�गंग 

भएको छ। जसले गदा� �गामी व��ह�मा ग�ु�तर�य �पमा मलु वीउ तथा 

�मा��कर� वीउ उ�पादनमा टेवा प�ुने दे�ख�छ। �यसैगर�, �व�भ� बाल�को ६,२९४ 

मे��क टन बरावरको वीउ प�र�� भई बीउको ग�ु�तर कायम गन� सहयोग पगेुको 

छ। साथै, ज�मा २१० हे�टर �े�फलमा बाल�को �व�भ� अव�थामा खडा बाल� 

�न�र�� भएको छ । �देशभर ५०५ मे��क टन �बउ उ�पादनको ला�ग ��त 

के.जी. २० का दरले �. १ करोड १ लाख �पैया बीउ उ�पादक समहु तथा 

सहकार�को बैक खातामा अनदुान उपल�ध गराईएको छ । 

7.6    �देश �भ� माटो तथा मल प�र�� �योगशालावाट ५४९,  घ�ुती �श�वरमाफ� त 

८९९ र �कट ब�स माफ� त ३०८ गर� ज�मा १,७५६ माटोको नमनुा प�र�� 

भएको छ । प�र�� ग�रएका नमनुाह� म�ये ४७ ��तशत नमनुामा �ा�ा�रक पदाथ� 

कम र ९७ ��तशत नमनुामा माटो अ��लय रहेको पाईयो। 

��खुाखश�शाा�शाालयाको श�� 

7.7   चालू ��थ�कको फागनु मसा�तस�ममा धानको उ�पादन गत ��थ�क व��को तलुनामा 

०.३५ ��तशतले घटेको दे�ख�छ । बेमौसमी व�ा�, रसायनीक मलको अभाव, रोग 

�कराको �कोप ��दको कार�ले धानको उ�पादन घ�न गएको छ।�यसैग�र 

कृ�कह�को जौ खेती ��त �ची घटदै जानाले चाल ु��थ�क व��मा जौ को उ�पादन 

घटने अनमुान छ । सोह� अव�धस�म सवैभ�दा व�� मकै 7,60,579 मे��क टन 

र सवैभ�दा कम जौ 2,��5 मे��क टन उ�पादन भएको छ। 

ा ा
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ता�ालाा७ा(ल)ा�मखुाखा�ा�ा ाालल�ाो उाापा 

 ााल 

  

आ.व.ा२०७५/७६ आ.व.ा२०७६/७७ आ.व.ा२०७७/७८ आ.व.ा

२०७८/७९ा

फागपुास�म 

ो उााप ो उााल व ो उााप ो उााल व ो उााप ो उााल व ो उााप 

(मे.टप) (मे.टप/हे.) (मे.टप) (मे.टप/हे.) (मे.टप) (मे.टप/हे.) (मे.टप) 

धान ५२१४४६ ३.९ ५१०२०० ३.९३ ५०९५९० ३.८४ ५०७७८९ 

मकै ५९८००० ३.१२ ६१७७६० ३.२३ ६९१४३६ ३.३५ ७६०५७९ 

गहुँ १५९४४५ २.९३ १६८४२९ ३.०१ १७२७८९ २.९४ १७६२४४ 

कोदो ६९४६६ १.१८ ६९६७६ १.१७ ७०८६७ १.१८ ७२०७१ 

जौ २४६३ १.३९ २४८९ १.४ २४१६ १.४२ २३४५ 

फापर २६३१ १.०६ २६९८ १.०९ ३५९८ ०.८८ ४७८५ 

लुाा १३५३४५१ 3.05 १३७१२५२ 3.93 १४५०६९६ 3.13 १५२३८१३ 

 

��ततालृ��ातथााउशउुस�छा�वलासामस ाा�, ागमतीा�ाेशा

 

7.8    आ���क व�� २०७७/७८ मा दलहनबाल�को ��पादन आ���क व�� २०७६/७७ 

को तलुनामा २.७ ��त�तले बढेको देिख�� � म�ु� तेलहन बाल�को �पमा रहेको 

तोर� ��पादन हनुे िचतवन, ���धलु� र का� ेिज�लाका कृ�कह� तरकार�, फलफुल 

लगा�तका बाल�मा आक���त हनुलेु गदा� तेलहनबाल�को ��ोग गन� ज�मनको �े�फल 

र ��पादन �म�� ��ने �ममा रहेको � � �दे�को �ा�� �बै िज�लाह�मा आल ु

खेत� ग�र�ता प�न का�,े नवुाकोट, दोलखा, मकवानपरु, ���धपुा�चोक िज�लाह�मा 

आलकुो खेत� बढ� ग�र�� �आ���क व�� २०७७/७८ मा आलकुो ��पादन 

७,५६,७४८ मे. टन, र ��पादक�व १८.५१ मे.टन ��त हे�टर रहेको ���ो भन े

आ���क व�� �0��/�9 को फागनु म�ा�त��म �,��,��� मे.टन ��ा�त 1� 

��त�तले वृ�� भ�को � �  

ा

 ा
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बाल� आ.व.ा२०७५/७६ आ.व.ा२०७६/७७ आ.व.ा२०७७/७८ आ.व.ा

२०७८/७९ा

 ागनुा

मसासतस�म 

उकपादन उकपादलकव उकपादन उकपादलकव उकपादन उकपादलकव उकपादन 

दलहन २६४०४ १.१ २२३६२ १.१५ २२९६५ १.१९ २३४२४ 

तेलहन ४१३४१ १.०४ ३५१७१ १.० ३४९३६ १.०९ ३४७२६ 

आल ु ७३०३७० १७.९२ ६४६८४५ १८.६४ ७५६७४८ १८.५१ ८७७८२७  

तरकार� ७३५५४१ १४.७८ ७१७०८९ १४.४३ ७२७९८३ १४.४४ ७३८९०२ 

फलफुल १५३२११ १०.८८ १५३६२६ १०.३३ १२२८०९ ११ १२०३५२ 

ााााा�ोततालृ��ातथाापशपुस�छा�वलासामस ाल�,बागमतीा�देश 

7.9    आ���क व�� २०७६/७७ को तलुनामा आ���क व�� २०७७/७८ मा माछाको 

��पादन १२.२ ��तशतले बढेको ���ो । �देशमा माछा ��पादनको �मखु पकेटको 

�पमा रहेको िचतवन ि��लामा माछा पोखर�को �व�तार हनु ु�सको �मखु कारण 

रहेको छ । �देश सरकारवाट स�ालनमा ��ा�को म��� �व��नको ला�ग 

�ाि��क�करण त�ा म��� �े� �व�तार का���म माफ� त िचतवन, मकवानपरु, 

�स��लु� र का� े ि��लामा ग�र १०७ हे�टर �े�फलमा माछा पोखर� �व�तार 

ग�र�को हुंदा चाल ुआ���क व��मा माछाको ��पादन ४००९ मे.टन. हनुे अनमुान 

छ ।  

7.10  आ���क व�� २०७७/७८ को तलुनामा आ���क व�� २०७८/७९ को फागनु 

मसा�तस�म द�ु ��पदन ९.९९ ��तशतले ब�ृ� भई ४,९०,३०४ मे. टन पगेुको 

छ भने मास ु��पादन २.४९ ��तशतले ब�ृ� भई २,००,९५५ मे. टन पगेुको छ 

। ��सैग�र अ��ाको ��पादन ४.९९ ��तशतले ब�ृ� भई १०,80,819 मे��क 

टन पगेुको छ । 

ाााााााा

ा ा
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ता�ललााा७ा(ग)ापशपुस�छजसजाउयपादनलाातलुनायमला अवथाथा 

आ�थथलाअ थ दधुा

उयपादन(मे.टन.) 

मासाु

उयपादन(मे.टन.) 

 ��ााउयपादना

(हजारमा) 

२०७५/७६ ३९७९७४ ७८७९२ ८०४५४३ 

२०७६/७७ ४३७७७१ १८६७१८ १०१९१६० 

२०७७/७८ ४४५७३१ १९६०५४ १०२९३५२ 

२०७८/७९
 

फागनुमसा�तस�म 

४९०३०४ २००९५५ १०८०८१९ 

ााााााा�ातथालृ� ातथाापशपुस�छा�अलासामस ालज,बागमतीा�देशााााााााा  

पशाुवअाव�ज 

7.11   पशमुा देिखने खोरेत रोग �न���णको ला�ग आ���क वष� २०७७/७८ मा ि��ला 

ि��त का�ा�ल�ह�वाट १,५९,४०० पशहु�मा खोरेत रोगको खोप लगाईएको ���ो 

भने चालू आ���क वष�को फागनु मसा�तस�म १,०५,००० पशहु�मा खोरेत रोगको 

खोप लगाईएको छ ।  ��सै ग�र भे�ा �ा�ामा ला�ने �प�पआर (Peste Des Petits 

Ruminants) रोग �न���ण त�ा रोक�ामको ला�ग चालू आ���क वष�को फागनु 

मसा�तस�म ८,३०,१८७ भे�ा �ा�ालाई खोप लगाईएको छ ।  

�धानमस ीालृ� ाआध�ुनलकलरकाप रजाजना 

7.12   कृ�ष ��पादनका �विश��कृत �े� �न�ा�रण गर� ��पादन एवम ��पादक�व वृ�� 

गन� र कृ�षको आ��ुन�ककरण एवम ��वसा��करण माफ� त कृ�ष �े�को �पा�तरण 

गन� सं��� सरकारको सशत� �नदुान माफ� त �लक �वकास का���म स�ालनमा 

रहेको छ । आ���क वष� २०७५/७६ र २०७६/७७ मा �मश� २७१ र २१६ 

वटा कृ�ष पकेट स�ालनमा आएको देिख�छ । �लक �वकास का���म ��तग�त 

कृ�ष त�ा पशपु�छ�का �व�भ� ५१ वटा न�ा� �लक चाल ुआ���क वष�को फागनु 

मसा�तस�म स�ालनमा रहेका छन ्। 

7.13   मलुकुको कुल रा��� ��पादनसंग तलुना गर� �व�षेण गदा� ���ा ��पादन स�ैभ�दा 

��� ६२.९ ��तशत �स �देशको �ह�सा रहेको छ । ��सै गर� कुल रा��� 

��पादनमा �स �देशको �ान ��पादन ९.९ ��तशत, मकै ��पादन २१.८ ��तशत, 
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गन� सं��� सरकारको सशत� �नदुान माफ� त �लक �वकास का���म स�ालनमा 

रहेको छ । आ���क वष� २०७५/७६ र २०७६/७७ मा �मश� २७१ र २१६ 

वटा कृ�ष पकेट स�ालनमा आएको देिख�छ । �लक �वकास का���म ��तग�त 

कृ�ष त�ा पशपु�छ�का �व�भ� ५१ वटा न�ा� �लक चाल ुआ���क वष�को फागनु 
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7.13   मलुकुको कुल रा��� ��पादनसंग तलुना गर� �व�षेण गदा� ���ा ��पादन स�ैभ�दा 

��� ६२.९ ��तशत �स �देशको �ह�सा रहेको छ । ��सै गर� कुल रा��� 

��पादनमा �स �देशको �ान ��पादन ९.९ ��तशत, मकै ��पादन २१.८ ��तशत, 
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तरकार� ��पादन १८.२ ��तशत, आल ु��पादन २२.८ ��तशत  र मास ु��पादन 

३३.८ ��तशत �ह�सा रहेको छ । 

       चाटफ ७ (क) कृ��  तफ को कुल रा��य य उाापाा माेशको योगााप म� श ाा  

 

�ो त कृ��  था उशउुस�छ � काव ास ालय,बागा ी माेश  

बप  था  ा ा रण  

7.14   आ���क ��� २०७८/७९ को फागनु मसा�तस�म नपेालमा रहेको कुल बन �े� 

६६,०९,९४० हे��र म�ये बागमत� �देशमा १०,९०,८८० हे��र बन ��े रहेको 

छ । नेपालको कुल �न ��ेमा बागमत� �देशको �ह�सा १६.५० ��तशत रहेको 

छ भने �देशको कुल भभूागको तलुनामा �नको ��ेफल ५३.७४ ��तशत रहेको 

छ। �यसैग�र यस �देश �भ� संर��त सामूदा�यक बन र कबलु�य�त �नको सं�या 

�मश�  ४,५७३ र ३,३४५ रहेको छ । 

         

  

९.९ 

२१.८ 

१८.२ 

२२.८ 

१६.८ 

६२.९ 

३३.८ 

धान मकै तरकार� आल ु दधु ���ा मास ु
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ता(ललाा७ा(घ)ा �ेशगतावना ेेलोाो ि(त 

 �ेश  �ेशलोा

 ेे�ल 

(हे��ट)ा

वन  ेेा(हे��ट) नपेाललोालुला

वना ेे लोा

ोह साा( (तशत) 

 �ेशलोालुला

भभूागलोातलुनामाा

वनलोा ेे �ल 

( (तशत)ा

बागमती २०३०००० १०९०८८० १६.५० ५३.७४ 

सात वटै �देशको ज�मा १४७५१६००ा ६६०९९४० १००ा ४४.७४ा

ााााााा�ोतता (ि�लासव� राण 2072/,ाअि�ाममेाल� 

7.15   वागमती �देशमा सबै ��दा ब�� वन ��े मकवानपूर िज�लामा 1,66,530 हे�टर 

रहेको छ जनु िज�लाको कुल �े��लको 68.08 ��तशत हनु आउछ। साथै सबै 

��दा कम ��पूर िज�लामा 2,470 हे�टर �था�त िज�लाको कुल �े��लको 

20.75 ��तशत �ह�सा वन �े�ले ओगटेको छ । 

ाााााा  ता(ललाा७ा(ङ)ावना ेेलोाो िलागताो ि(त 

ो िलाा ो िलालोा ेे �ला(हे��टमा) वना ेे (हे��टमा) लुलावना ेे लोाोह साा( (तशत) 

रामेछाप १५४६०० ६९३७०  ४४.८७ 

दोलखा २१९१०० १०७८४० ४९.२१ 

��परु ११९०० २४७० २०.७५ 

 �ा�द� १९२६०० ९२७४० ४८.१५ 

का�मा��� ३९५०० १५२८० ३८.६८ 

का� े १३९६०० ७५३१० ५३.९४ 

ल�लतपरु ३८५०० २४४६० ६३.५३ 

नवुाकोट ११२१०० ५२०४० ४६.४२ 

रसवुा १५४४०० ५४७६० ३५.४६ 

�स��पुा�चोक २५४२०० ११५८८० ४५.५८ 

िचतवन २२१८०० १४७४९० ६६.४९ 

मकवानपरु २४२६०० १६६५३० ६८.०८ 

�स��लु� २४९१०० १६६७०० ६६.९२ 

         �ोततावनातिाावातावटराममेाल�,वागमतीा �ेश 

उ�ोगा ेे 

7.16   बागमती �देशमा उ�ोग �े�को �वकास �वं �व�तारको मा�यमबाट �थ�त��मा 

योगदान प�ु याउन तथा ��ो�गक �वकासका ला�ग उपय�ु वातावर� �नमा��, उ�ोग 
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20.75 ��तशत �ह�सा वन �े�ले ओगटेको छ । 
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         �ोततावनातिाावातावटराममेाल�,वागमतीा �ेश 

उ�ोगा ेे 

7.16   बागमती �देशमा उ�ोग �े�को �वकास �वं �व�तारको मा�यमबाट �थ�त��मा 

योगदान प�ु याउन तथा ��ो�गक �वकासका ला�ग उपय�ु वातावर� �नमा��, उ�ोग 
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�थापना एवं संचालनका ला�ग ����ागत सरल�कर� र सह�ीकर� ग�रनकुा साथै 

�ादेिशक तथा ि��ला�तरमा उ�ोग �नगुमनला� उ�मी मै�ी �नाउदै ल�गएको 

छ।  

7.17   �स �देशमा सं�ी� सरकार ��तग�तको वाला� ु��ो�गक �े� का�मा��, पाटन 

��ो�गक �े� ल�लतपरु, भ�परु ��ो�गक ��े भ�परु तथा हेट��ा ��ो�गक 

�े� मकवानपरु गर� कुल ४ वटा ��ो�गक ��ेमा उ�ोगह� संचालनमा आएका 

छन ्। 

7.18  2078 फागनु मसा�तस�ममा �स �देशमा दोलखा ि��लामा १ उ�ोग �ामको 

�नमा�� का�� ���गा �वकास� को �ार�भ भएको छ ।गत आ.व. 2077/078 

मा �देश सरकारको उ�ोग, वाि��� तथा आपू�त� म��ाल� मातहत रहेका 

का�ा�ल�ह��ाट ३ उ�ोग �ामको �नमा�� का�� ���गा �वकास� भएको �थ�ो । 

ता��लाा७ा(च)ाबागमतीाय�ेशमााम ाापाा भा रेलााउउ�गा ामा

उउ�गा ामाम ाापााला काया   ा रलााम ाप आ.व. 

भरतपरु-20, िचतवन 2077/078 

म��न देउपरु, का�पेला�ोक 2077/078 

मेल�ची, �स��पुा�चोक 2077/078 

�ै��े�र गा.पा., दोलखा 2078/079 

��तताउउ�ग,ावािण� ात ााआाू�तकाम मा� ,ाबागमतीाय�ेशाा

7.19   �ागमती �देशको उ�ोग, वाि��� तथा आपू�त� म��ाल� मातहत रहेका १३ ि��ला 

ि�थत �रेल ुतथा साना उ�ोग का�ा�ल� माफ� त आ�थ�क व�� 2078/079 फागनु 

मसा�तस�ममा ९,८६० न�ाँ उ�ोग दता� भएका छन।् गत आ�थ�क व�� 

2077/078 को तलुनामा न�ाँ उ�ोग दता� सं��ा 37.9 ��तशतले कमी आएको 

छ । को�भ�को सम�मा सम� �थ�त�� �भा�वत भएको हुँदा न�ाँ उ�ोग दता� 

�वृ�त कम देिखएको छ । आ�थ�क व�� 2075/076 को उ�ोग दता� सं��ासँग 

तलुना गदा� आ�थ�क व�� 2076/077 मा उ�ोग दता�को सं��ामा 45.98 

��तशतले वृ�� भएको �थ�ो । 
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चाटत ७(ख) आ.व. 2075/76 देिख 2078  फागनु मसा तससमकम ो मगकम दतात ससं�ा 

 

�मतत ो मगग वाििण� त ा आ ू�तत म मा��ग लागमता मदेश 

 

7.20   को�भड-१९ माहामार�ले ग�ा� ��ोग �े�मा नकारा�मक �सर �रेको �व��ामा 

��न �ागमत� ��ेश सरकारले ����क �न माफ� त ��ान गरेको छुट स�ुव�ाका 

कारण ��ोग न�वकरण गन� ��ने ��म�ह�को सं�यामा वृ�� हनु ग� ����क 

व�� 2078/79 को फागनु मसा�तस�म �� 15 करोड 77 लाख 50 हजार 2 

सय 1 राज�व संकलन भएको छ। ����क व�� २०७५/०७६ को तलुनामा 

����क व�� २०७७/०७८ मा 120 ��तशले राज�व संकलन व�ृ� भएको ��यो।  

  

२४०३९ 

३५०९३ 

१५५९७ 

९६८० 

० 

५००० 

१०००० 

१५००० 

२०००० 

२५००० 

३०००० 

३५००० 

४०००० 

२०७५/०७६ २०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९ फा�गणु  

मसा�तस�म  



 

89 

 

चाटत ७(ख) आ.व. 2075/76 देिख 2078  फागनु मसा तससमकम ो मगकम दतात ससं�ा 

 

�मतत ो मगग वाििण� त ा आ ू�तत म मा��ग लागमता मदेश 

 

7.20   को�भड-१९ माहामार�ले ग�ा� ��ोग �े�मा नकारा�मक �सर �रेको �व��ामा 

��न �ागमत� ��ेश सरकारले ����क �न माफ� त ��ान गरेको छुट स�ुव�ाका 

कारण ��ोग न�वकरण गन� ��ने ��म�ह�को सं�यामा वृ�� हनु ग� ����क 

व�� 2078/79 को फागनु मसा�तस�म �� 15 करोड 77 लाख 50 हजार 2 

सय 1 राज�व संकलन भएको छ। ����क व�� २०७५/०७६ को तलुनामा 

����क व�� २०७७/०७८ मा 120 ��तशले राज�व संकलन व�ृ� भएको ��यो।  

  

२४०३९ 

३५०९३ 

१५५९७ 

९६८० 

० 

५००० 

१०००० 

१५००० 

२०००० 

२५००० 

३०००० 

३५००० 

४०००० 

२०७५/०७६ २०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९ फा�गणु  

मसा�तस�म  
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चाटत  7(ग) 2078   फागनु मसा ोससम म उग ोग जउ �ाको साजलन �� 

�उोत म उग, वािण�� ोता  आू�ोत म  ाल�, बागमोी �वगश 

गववगशी लगानी 

7.21   नेपालमा 2078 साल फागनु मसा�तस�म 5,385 व�ा ��ोगमा �वदेशी लगानी 

�वीकृत भएकोमा बागमती �देशमा ��� �देशको तलुनामा सवैभ�दा व�� 4,417 

व�ा ��ा�त 8२ ��तशत ��ोगमा �वदेशी लगानी �वीकृत भएको छ।  

चाटत ७ (घ) गववगशी लगानी �वीजृो भएजा म उग 

�उोत म उग गवभाग, २०७८ 

2.50%
3.10%

82%

8.40%

1.40%
1.70% 0.90%

�देश नं.  १  मधेश �देश बागमती �देश ग��क� �देश  

ल�ु�बनी �देश क�ा�ल� �देश सदु�ुप��म �देश  

१६४०७५६५९ 
१६२९४२७६८ 

३५८४७४२२७ 

१५७७५०२०१ 

० 

५००००००० 

१०००००००० 

१५००००००० 

२०००००००० 

२५००००००० 

३०००००००० 

३५००००००० 

४०००००००० 

०७५/०७६ ०७६/०७७ ०७७/०७८ ०७८/०७९ 

फा�ग�ु मसा�त स�म   
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7.22   यस ��ेशमा 2078 फागनु मसा�तस�म �व�ेशी लगानी �वीकृती पाएका 4,417 

��ोग म�ये ��ोग �तरका ��ारमा सबैभ��ा �ेरै ८६.30 ��तशत साना ��ोगमा 

तथा सबै भ��ा कम 4.06 ��तशत  ठूला ��ोग��मा लगानी भएको छ । 

चाटा ७ (ङ) ग वेशी लगानी   ीीृ�ो  ााीा  उगगीग संं ा  

 

 

 

 

 

 

 

�गोत  उगग ग �ाग, २०७८ 

ीक नी वोाा 

7.23   2078 फागनु मसा�तस�म मलुकुभर २,८३,३५८ व�ा क�पनी �ता� भएकोमा 

बागमती ��ेशमा ��य ��ेशको तलुनामा सवैभ��ा व�� 2,00,262 व�ा �था�त 

70.7 ��तशत क�पनी �ता� भएका छन ्। 

ोा�लीा ७ (छ) बागमोी �वेशमा ीक नी वोााीग ो ि�ो 

�वेश  ीक नी संं ा अंश (��ोशो) 

बागमती 200262 70.7 

�गोत ीक नी ीोरिाीीग ीा ााल , २०७८ 

 ाोा ाो �ेे  

7.24  2078 फागनु मसा�तस�म बागमती ��ेशमा १,१५,0५६ सवार� सा�न �ता� भएका 

छन ् ।यस �व��मा सबैभ��ा ब�� यातायात �यव�था काया�लय मो�रसा�कल 

गजु ु��ारामा 69.54 ��तशत सवार� सा�न �ता� भएको छ भने सबैभ��ा कम 6.65 

��तशत यातायात �यव�था सेवा काया�लय ��तवनमा �ता� भएका छन।् 

3812

426 179
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    चाटद ७(च) २०७८ फागनु मसा तससम स ावा तताद स � ा 

�ोतः  म, वोजगाव तथा  ाता ात म माल , बागमती मतेश, 2078 

7.25  ����क व�� २०७८/79 को फागनु मसा�तस�म �ागमत� ��ेशमा �ाता�ात ��े�ाट 

�. ८ अ�� ८० करोड ६६ लाख राज� संकलन भएको छ । ��तो राज�व ����क 

व�� २०७६/०७७ मा �. 7 अ�� 69 करोड ४6 लाख संकलन भएको ���ो भन े

����क व�� २०७७/०७८ मा २४.५६ ��तशतले वृ�� भई �. 9 अ�� 58 करोड 

43 लाख संकलन भएको ���ो।  

ता�लला ७ (ज)हाल ससमलो वाजज स ललनलो ो  वव 

आ. . वाजज स ललनलो   वथाः �. लाामा 

2076/2077 7,69,46 /- 

2077/2078 9,58,43/- 

2078/2079 को फागनु मसा�तस�म 8,80,66/- 

जसमा वाजजः 26,08,56/- 

�ोतः  म� वोजगाव तथा  ाता ात म माल � बागमती मतेश 

स वलृ�त तथा   दटन 

7.26    �ागमत� ��ेशको ����क �वकासका ला�ग ���टनलाई �मखु ��ेको ��मा �लन 

स�क�छ । ��ेशमा रहेका सां�कृ�तक स���ाको संर�� र �वकास गर� ����क 
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�पयोग गन� तथा पय�टनलाई ��थ�क ��ारको �पमा �ामी� तहस�म �वकास र 

�व�तार गर� यसको ��तफल जनजीवनको त�लो तह स�म पयुा��न सं�कृ�त र पय�टन 

�े�को �व�व��कर�, �व�तार र �व��न गन� �देश सरकारले �व�भ� काय��म 

स�ालन गरेको छ । �देशमा पय�टक�य �तरका होटल ��थ�क व�� 

2077/2078 स�म 378 वटा रहेकोमा ��थ�क व�� 2078/2079 को 

फागनु मसा�तस�म  4 वटा थप भई 382 वटा पगेुको छ।�ाभल एजे�सीको 

सं�या ��थ�क व�� 2078/2079 को फागनु मसा�तस�म 4,014 पगेुको  छ 

। �ि��लो ��� यो सं�या 4,008 रहेको �थयो ।�े�क� गा��को सं�या ��थ�क 

व�� 2078/2079 को फागनु मसा�तस�म 19,146 रहेको छ । जनु �ि��लो 

���को तलुनामा 1�99 ��तशतले व�� हो । 

7.27    चाल ु ��थ�क व�� 2078/79 को फागनु मसा�तस�म वागमती �देशमा तारे 

होटलह�को सं�या ९१ रहेको छ । जसमा एक तारे होटल २४, दईु तारे होटल 

२७, तीन तारे होटल २४, चार तारे होटल ६ र पांच तारे होटल ���ल�स� १० 

रहेको छ । �देशमा �वमान�थलको सं�या ३ रहेको र ती सवै �वमान�थल 

संचालनमा रहेका छन ् ।�यसैग�र यस �देशमा ५६ �ा�म�क �थल, �व�स�पदा 

सिुचमा सिुचकृत स�पदाह� ८ र पय�टक�य पाक� को सं�या १९ रहेको छ । 
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सं�या ��थ�क व�� 2078/2079 को फागनु मसा�तस�म 4,014 पगेुको  छ 

। �ि��लो ��� यो सं�या 4,008 रहेको �थयो ।�े�क� गा��को सं�या ��थ�क 

व�� 2078/2079 को फागनु मसा�तस�म 19,146 रहेको छ । जनु �ि��लो 

���को तलुनामा 1�99 ��तशतले व�� हो । 

7.27    चाल ु ��थ�क व�� 2078/79 को फागनु मसा�तस�म वागमती �देशमा तारे 

होटलह�को सं�या ९१ रहेको छ । जसमा एक तारे होटल २४, दईु तारे होटल 

२७, तीन तारे होटल २४, चार तारे होटल ६ र पांच तारे होटल ���ल�स� १० 

रहेको छ । �देशमा �वमान�थलको सं�या ३ रहेको र ती सवै �वमान�थल 

संचालनमा रहेका छन ् ।�यसैग�र यस �देशमा ५६ �ा�म�क �थल, �व�स�पदा 

सिुचमा सिुचकृत स�पदाह� ८ र पय�टक�य पाक� को सं�या १९ रहेको छ । 
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8. भौयततक ूवाआधााक

सडतकतथाक लुक ूवाआधाा 

 

8.1 २०७८ फागनु मसा�तस�म �ा�े�शक त�ा ��ानीय �तरका सडक सं�ाल, क�ची, 

��ड��मत र कालो��े गर� ज�मा ६४ हजार ६ सय १७ �कलो�म�र �गेुको छ। 

�न�म�त सडकम�ये बागमती ��ेशमा सबै���ा ��� �� हजार � �कलो�म�र ��ा�त 

2�.7� ��तशत र क�ा�ल� ��ेशमा सबै���ा कम � हजार � सय � �कलो�म�र 

��ा�त 5.�� ��तशत रहेको छ। सडक घन�� �ागमती ��ेशमा सबै���ा ब�� 

�0.79 �क.�म ��त �ग� �क.�म.) र क�ा�ल� ��ेशमा सबै���ा कम �0.�2 �क.�म. 

��त �ग� �क.�म.) रहेको छ।  

तायलताक८(त)क ााेिशतकाक�थाानीकसडतकससालतलक ाेशगतकसडततलक ववारकक( तललकयरमारा) 

 ाेशक धलुल/त��नक �ावेलक तालल �ेक ज�राकसडतक  ाेशतलक

अंशक यतशतक

सडतकघा�वक

( तकरनकक यतक

वगआक तकरन) 

बागमती ��ेश 11,845 2,765 1,391 16,001 24.76 0.79 

सातवमैक ाेशतलकज�रा 46,441 13,629 4,547 64,617 100 0.44 

�लतकक:अथआकरम�ालीकलयथआतकसव�करसक�0��क 

8.2 ����क ��� 2078/79 को फागनु मसा�तस�म बागमती ��ेश सरकारले क�ची 

सडक 52.9 �कलो�म�र, �ा�ेल सडक ��.2 �कलो�म�र, कालो��े सडक 57 

�कलो�म�र र �लान सडक ��.8 �कलो�म�र गर� ज�मा ��7.9 �कलो�म�र 

सडक �नमा�� स��� गरेको छ। मलुकुको शासक�य ��ाल� संघीय संरचनामा 

��ा�तर� �� ��ात ��ा�ना ��को बागमती ��ेश सरकारले 2078 फागनु 

मसा�तस�म कुल १,८४८.६१ �कलो�म�र सडक �नमा�� गरेको छ। 

 

 क
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ता ललाा८(ख)ामतेशासरलार�ाराा न ममतास ललकाो  रवा

ो  रव एलाई उपलि�� 

आ. .ा

075/76 

आ. .ा

076/77 

आ. .ा

०७७/7८ा

आ. .ा०७८/79ा

लका फागनुा

मसा तससमा

जसमाा

क��� सडक �क.��. ३९५.९९ १३९.४९  ६६.०८  ५२.९  ६५४.४६  

�ा�ेल 

(��ड����) 

सडक 

�क.�� १४१.८३ १९०.६२  २४६.४१  ४३.२  ६२२.०६ 

काल���े 

सडक 

�क.��. ६७.५९ १५२.७५   १९९.०५  ५७  ४७६.३९  

ढलान सडक �क.�� - ४०.५५  ४०.३५  १४.८  ९५.७  

जसमा 605.41ा 523.41ा 551.89ा 167.9ा 1848.61ा

�कतता भ तलापू ाम�ाराो लासाम माल��ालागमताामतेश। 

 

 

�कतता भ तलापू ाम�ाराो लासाम माल��ालागमताामतेश। 

चाटमा८ा(ल)ामतेशासरलारलाटा न ममतास ललकाो  रव 

०. 

१००. 

२००. 

३००. 

४००. 

५००. 

६००. 

७००. 

क��� सडक �ा�ेल (��ड���थ) 

सडक 

काल���े सडक ढलान सडक 

��ल��� �.व. 075/76 ��ल��� �.व. 076/77 ��ल��� �.व. ०७७/7८ 

��ल��� �.व. ०७८/7९* ��ल��� ���ा 
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ता ललाा८(ख)ामतेशासरलार�ाराा न ममतास ललकाो  रवा

ो  रव एलाई उपलि�� 

आ. .ा

075/76 

आ. .ा

076/77 

आ. .ा

०७७/7८ा

आ. .ा०७८/79ा

लका फागनुा

मसा तससमा

जसमाा

क��� सडक �क.��. ३९५.९९ १३९.४९  ६६.०८  ५२.९  ६५४.४६  

�ा�ेल 

(��ड����) 

सडक 

�क.�� १४१.८३ १९०.६२  २४६.४१  ४३.२  ६२२.०६ 

काल���े 

सडक 

�क.��. ६७.५९ १५२.७५   १९९.०५  ५७  ४७६.३९  

ढलान सडक �क.�� - ४०.५५  ४०.३५  १४.८  ९५.७  

जसमा 605.41ा 523.41ा 551.89ा 167.9ा 1848.61ा

�कतता भ तलापू ाम�ाराो लासाम माल��ालागमताामतेश। 

 

 

�कतता भ तलापू ाम�ाराो लासाम माल��ालागमताामतेश। 

चाटमा८ा(ल)ामतेशासरलारलाटा न ममतास ललकाो  रव 

०. 

१००. 

२००. 

३००. 

४००. 

५००. 

६००. 

७००. 

क��� सडक �ा�ेल (��ड���थ) 

सडक 

काल���े सडक ढलान सडक 

��ल��� �.व. 075/76 ��ल��� �.व. 076/77 ��ल��� �.व. ०७७/7८ 

��ल��� �.व. ०७८/7९* ��ल��� ���ा 
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8.3 ग� आ���क व�� 2077/78 को �सा� मसा�� स�म �ागम�� ��ेशमा कुल १८ 

वटा सडक पलु �नमा�� स�प� भएकोमा चाल ुआ���क व��को फागनु मसा��स�म 

7 वटा सडक पलु �नमा�� भएका छन।्  

तानललाा८(ग)ातीेशासरलारवाट न�न �तासतलाडलुलोा ववररा

 ववरर एलाई उडलि�� 

075/76 076/77 ०७७/7८ा ०७८/7९*ा ज� ाा

सतलाडलु सं��ा 14 १८   १८  ७  ५७  

�ोतता भनतलाडूवा��ारा वलासा ममाल�ाायाग तगातीेश 

चाट�ा८(ख)ातीेशासरलार�ाराान�न �तासतलाडलुलो  ववरर 

�ोतता भनतलाडूवा��ारा वलासा ममाल�ाायाग तगातीेश। 

8.4 आ���क व�� 2077/78 को �सा� मसा��स�म �ागम�� ��ेशमा ��मा १ झोलुंगे 

पलु �नमा�� भएकोमा चाल ुआ���क व��को फागनु मसा��स�म � वटा झोलुंगे पलुको 

�नमा�� स�प� भ�सकेको छ।  

8.5 2078 फागनु मसा��स�म �ागम�� ��ेश �भ�का 11� वटा ��ान�� ���� 

म��े 118 ��ान�� ���� �ा��� सडक स�ालसँग �ो�डएको छ भने �ा��ङको 

14
१८ा १८ा

७ा

५७ा

आ.व. 075/76 आ.व. 076/77 आ.व. ०७७/7८ आ.व. ०७८/7९* ��मा 

�पल��� 
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��� ��ा�� गा�ँपा��कामा सडकको पहुँच प�ुन नसकेको दे�ख�छ ।�� ��ानी� 

तहको के��मा सडक पहुँच प�ुन १३ �क.�म. बांक� रहेको छ। 

ता लला ८ (घ) �अाानी तहलो ले �स�स समल डहुँचलो अव�अा 

 तेश �अाानी 

तह 

समललो डहुचँ ाडगुलेो समल डगुलेो तर ड�न हाु 

बालँ� 

 ज�सा समल 

)�ल. स(  

��ानी� 

तह 

सडकको ��बाई 

)�क.�म(  

��ानी� 

तह 

सडकको ��बाई 

)�क.�म(  

बागमती ११९ १ १३ ३२ 509 522 

�ोत   अअथ स माली, आ अथल सवसव�, २०७9 

 

खााडेाान तअा सरसफाई तअा वैलि�डल  जाथ 

8.6 बागमती �देशमा रहेका १२,९५,२३१ घरधरु� म��े 2078 फागनु मसा�तस�म 

आधारभतु खानेपानी पगेुका घरधरु�ह� 12,14,�2� ��ा�त ९३.८ ��तशत रहेको 

छ भने शत ्��तशत घरमा श�चा��को �नमा�� भ�को छ । सा�ै बागमती �देशको 

२१ ��तशत जनसं��ामा सरु��त खानेपानी स�ु�धा पगेुको ����ा छ भने आधारभतू 

सरसफाई स�ु�धा पगेुको जनसं��ा शत ्��तशत रहेको छ।बागमती �देशमा खाना 

बना�नको �ा�ग �ोस �जा�को �प�ोग गन� जनसं��ाको ��तशत 4�.20 रहेको 

छ।  

 

ता लला ८ (ङ) खााडेाान, सरसफाई सेवा तअा  जाथलो  डीोगलो अव�अा 

 तेश आधारभतु 

खााडेाानलो 

स�ुवधा  ा� गास 

घरधरु� 

सरुिवत 

खााडेाान 

डगुलेो 

जासं�ीा 

  तशत 

खााा बाा ालो 

ला ग  ोस 

 जाथलो  डीोग 

शौचालीलो 

स�ुवधा  ा� 

घरधरु� 

आधारभतू 

सरसफाई स�ुवधा 

डगुलेो जासं�ीा 

  तशत 

बागमती  ९३.८ २१ ४९.२ १००% १०० 

     �ोतत खााडेाान, ऊजाथ तअा  संचाई स माली, बागसतन  तेश। 
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��� ��ा�� गा�ँपा��कामा सडकको पहुँच प�ुन नसकेको दे�ख�छ ।�� ��ानी� 

तहको के��मा सडक पहुँच प�ुन १३ �क.�म. बांक� रहेको छ। 

ता लला ८ (घ) �अाानी तहलो ले �स�स समल डहुँचलो अव�अा 

 तेश �अाानी 

तह 

समललो डहुचँ ाडगुलेो समल डगुलेो तर ड�न हाु 

बालँ� 

 ज�सा समल 

)�ल. स(  

��ानी� 

तह 

सडकको ��बाई 

)�क.�म(  

��ानी� 

तह 

सडकको ��बाई 

)�क.�म(  

बागमती ११९ १ १३ ३२ 509 522 

�ोत   अअथ स माली, आ अथल सवसव�, २०७9 

 

खााडेाान तअा सरसफाई तअा वैलि�डल  जाथ 

8.6 बागमती �देशमा रहेका १२,९५,२३१ घरधरु� म��े 2078 फागनु मसा�तस�म 

आधारभतु खानेपानी पगेुका घरधरु�ह� 12,14,�2� ��ा�त ९३.८ ��तशत रहेको 

छ भने शत ्��तशत घरमा श�चा��को �नमा�� भ�को छ । सा�ै बागमती �देशको 

२१ ��तशत जनसं��ामा सरु��त खानेपानी स�ु�धा पगेुको ����ा छ भने आधारभतू 

सरसफाई स�ु�धा पगेुको जनसं��ा शत ्��तशत रहेको छ।बागमती �देशमा खाना 

बना�नको �ा�ग �ोस �जा�को �प�ोग गन� जनसं��ाको ��तशत 4�.20 रहेको 

छ।  

 

ता लला ८ (ङ) खााडेाान, सरसफाई सेवा तअा  जाथलो  डीोगलो अव�अा 

 तेश आधारभतु 

खााडेाानलो 

स�ुवधा  ा� गास 

घरधरु� 

सरुिवत 

खााडेाान 

डगुलेो 

जासं�ीा 

  तशत 

खााा बाा ालो 

ला ग  ोस 

 जाथलो  डीोग 

शौचालीलो 

स�ुवधा  ा� 

घरधरु� 

आधारभतू 

सरसफाई स�ुवधा 

डगुलेो जासं�ीा 

  तशत 

बागमती  ९३.८ २१ ४९.२ १००% १०० 

     �ोतत खााडेाान, ऊजाथ तअा  संचाई स माली, बागसतन  तेश। 
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ज ंचाइ पूवा��ाा 

8.7 बागमती �देशको कुल �े�फल 20�30�443 हे�टर म��े कुल �संचाई �ो�� 

भ�ूम 3�14�022 हे�टर ��ा�त 15�46 ��तशत रहेको छ। ि��लागत �पमा 

सबैभ�दा ब�� �संचाई�ो�� ��मन नवुाकोट ि��लामा 56�270 हे�टर र सवैभ�दा 

कम भ�परु ि��लामा 5�872 हे�टर रहेको छ। 

 ताजेला ८ (च) िज�ेाात  पया ा े �े, ख तीयो य जजय  ा ज ंचां यो य जजय लो मववा  

िज�ेा लुे ा े �े (  ��ा) ख तीयो य जजय  (  ��ा) ज ंचांयो य जजय  (  ��ा) 

िचतवन 223997 55938 43693 

भ�परु 12359 6044 5872 

�ा�द� 190664 57606 35898 

का�पेला�चोक 139436 54581 19607 

काठमाडौ 41329 8466 6284 

ल�लतपरु 39637 10706 5201 

मकवानपरु 244323 52716 31358 

नवुाकोट 119327 56800 56270 

रामेछाप 156539 41810 19840 

�स��लु�  248619 52912 28914 

दोलखा 214885 31634 18357 

रसवुा 150115 11647 9021 

�स��पुा�चोक 249213 49233 33707 

ज�या  2030443 490093 314022 

 �ोतत खा  पा ी, ऊजा� तता ज ंचां य ेाेय, लाायती मत श 

8.8 बागमती �देशमा रहेको कुल �संचाई �ो�� भ�ूम म��े 2078 फागनु मसा�तस�म 

��मा १,२८,९७१ हे�टर ��मन �सि�त भ�को छ । 

  

ख े पूवा��ाा 

8.9 बागमती �देश सरकारको �ोतबाट 2078 फागनु मसा�त स�म 14 वटा रंगशाला 

�नमा��को �ममा रहेकोमा ि�र� रंगशाला �नमा�� स�प� भ�को छ भने 13 वटा 

रंगशाला �नमा��ा��न �व��ामा रहेको छ । 23 वटा कभड�हल �नमा�� स�प� 
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��को छ ।�यसैगर� 21 वटा ��ानीय खेलमै�ान �नमा��ा��न �व��ामा,  63 

वटा ��ानीय खेलमै�ान �नमा�� स�प�, र 22 वटा �व�ालय खेलमै�ान �नमा�� 

स�प� ��को छ ।   

9बबतु उ  पाद    पुचँ  

8.10 २०७८ फागनु मसा�तस�म बागमती ��ेशमा सबै���ा ब�� 1,�16 मेगावाट 

��ा�त ���22 ��तशत �मताका �यो�नाह� र क�ा�ल� ��ेशमा सबै���ा कम 

११ मेगावाट ��ा�त ���� ��तशत �मताका �यो�नाह� संचालनमा रहेका छन।् 

����क व�� 2������ को तलुनामा चाल ु����क व��को फागनु मसा�तस�म 

�व�तु ��पा�नमा 11��2� ��तशतले वृ�� ��को छ। 

 

तप9�लप ८ (छ) �ाेशगत �वबतु उ  पाद                    मेगपवपट 

(वैलि� ल  ऊपा �ववाद लेम�बपट उ  प�ात �वबतु बपपेल) 

�ाेश आ9थाल व ा  

2075/76  

आ9थाल व ा  

2076/77 

आ9थाल व ा  2077/78 आ9थाल व ा 

2078/79 लो 

फपगदु  

मसपमतस म 

बागमती 400.9 456 472 1016 

 प��� ऊ मप 1128.7 1289.59 1388 2023 

�ोतत अथा मम�प��ा 2079 आ9थाल सव�क  

8.11 चाल ु����क व�� 2������ को    फागनु मसा�तस�म यस ��ेशमा �व�तुीय 

���मा ��ा�रत �व�तु स�ुब�ाको पहुँच ९5.91 ��तशत प�रवारमा पगेुको छ।गत 

����क व�� स�म �व�तुीय ���मा ��ा�रत �व�तु स�ुब�ाको पहुँच पगेुको प�रवार 

94.44 ��तशत  ��तशत रहेको ��यो । ��ै स�म प�न �ोलखा, �स��लु�, �ा��� 

लगायतका ���लाका ��च पहा�ी त�ा �हमाल� �े�का सवै ब�तीह�मा �व�तु पहुचँ 

प�ुन सकेको छैन। 
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ज ंचाइ पूवा��ाा 

8.7 बागमती �देशको कुल �े�फल 20�30�443 हे�टर म��े कुल �संचाई �ो�� 

भ�ूम 3�14�022 हे�टर ��ा�त 15�46 ��तशत रहेको छ। ि��लागत �पमा 

सबैभ�दा ब�� �संचाई�ो�� ��मन नवुाकोट ि��लामा 56�270 हे�टर र सवैभ�दा 

कम भ�परु ि��लामा 5�872 हे�टर रहेको छ। 

 ताजेला ८ (च) िज�ेाात  पया ा े �े, ख तीयो य जजय  ा ज ंचां यो य जजय लो मववा  

िज�ेा लुे ा े �े (  ��ा) ख तीयो य जजय  (  ��ा) ज ंचांयो य जजय  (  ��ा) 

िचतवन 223997 55938 43693 

भ�परु 12359 6044 5872 

�ा�द� 190664 57606 35898 

का�पेला�चोक 139436 54581 19607 

काठमाडौ 41329 8466 6284 

ल�लतपरु 39637 10706 5201 

मकवानपरु 244323 52716 31358 

नवुाकोट 119327 56800 56270 

रामेछाप 156539 41810 19840 

�स��लु�  248619 52912 28914 

दोलखा 214885 31634 18357 

रसवुा 150115 11647 9021 

�स��पुा�चोक 249213 49233 33707 

ज�या  2030443 490093 314022 

 �ोतत खा  पा ी, ऊजा� तता ज ंचां य ेाेय, लाायती मत श 

8.8 बागमती �देशमा रहेको कुल �संचाई �ो�� भ�ूम म��े 2078 फागनु मसा�तस�म 

��मा १,२८,९७१ हे�टर ��मन �सि�त भ�को छ । 

  

ख े पूवा��ाा 

8.9 बागमती �देश सरकारको �ोतबाट 2078 फागनु मसा�त स�म 14 वटा रंगशाला 

�नमा��को �ममा रहेकोमा ि�र� रंगशाला �नमा�� स�प� भ�को छ भने 13 वटा 

रंगशाला �नमा��ा��न �व��ामा रहेको छ । 23 वटा कभड�हल �नमा�� स�प� 
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��को छ ।�यसैगर� 21 वटा ��ानीय खेलमै�ान �नमा��ा��न �व��ामा,  63 
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स�प� ��को छ ।   
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��ा�त ���22 ��तशत �मताका �यो�नाह� र क�ा�ल� ��ेशमा सबै���ा कम 

११ मेगावाट ��ा�त ���� ��तशत �मताका �यो�नाह� संचालनमा रहेका छन।् 

����क व�� 2������ को तलुनामा चाल ु����क व��को फागनु मसा�तस�म 

�व�तु ��पा�नमा 11��2� ��तशतले वृ�� ��को छ। 

 

तप9�लप ८ (छ) �ाेशगत �वबतु उ  पाद                    मेगपवपट 

(वैलि� ल  ऊपा �ववाद लेम�बपट उ  प�ात �वबतु बपपेल) 

�ाेश आ9थाल व ा  

2075/76  

आ9थाल व ा  

2076/77 

आ9थाल व ा  2077/78 आ9थाल व ा 

2078/79 लो 

फपगदु  

मसपमतस म 

बागमती 400.9 456 472 1016 

 प��� ऊ मप 1128.7 1289.59 1388 2023 

�ोतत अथा मम�प��ा 2079 आ9थाल सव�क  

8.11 चाल ु����क व�� 2������ को    फागनु मसा�तस�म यस ��ेशमा �व�तुीय 

���मा ��ा�रत �व�तु स�ुब�ाको पहुँच ९5.91 ��तशत प�रवारमा पगेुको छ।गत 

����क व�� स�म �व�तुीय ���मा ��ा�रत �व�तु स�ुब�ाको पहुँच पगेुको प�रवार 

94.44 ��तशत  ��तशत रहेको ��यो । ��ै स�म प�न �ोलखा, �स��लु�, �ा��� 

लगायतका ���लाका ��च पहा�ी त�ा �हमाल� �े�का सवै ब�तीह�मा �व�तु पहुचँ 

प�ुन सकेको छैन। 
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  तार�ला ८ (ज) राड�� य ारश रण �ा� डबातु  पहुँच याा य े गत जनसं��ा   (���श�मा) 

  �ोतत आर�थल सबसवश, 2079                                                     

8.12 चाल ुआ���क व��को 2078 फागनु म�ा����म �नमा�� ला��े�� �ल�का १ मेगावाट 

���ा ��� �म�ाका �व��ु �ो�नाह�को �ं��ा 67 वटा रहेको र �� 

आ�ो�नाह�वाट 2,265.16 मेगावाट �व��ु ���ा�न हनुे अनमुान ग�र�को ��  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

य े गत डबातु 

पहुँचलो डबबरश 

आ.ब. 

2075/76 

आ.ब. 

2076/77 

आ.ब. 

2077/78 

आ.ब. 2078/79 लो 

फागनु  मसा�तस�म 

�ागम�� ��ेश 90.3 95.83 94.44 95.91 
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9. साव/लजनक सेवा र सशुासन 

सशुासन र तशासन 

9.1 सं�ीय मा�मला त�ा सामा�य �शासन म��ालयवाट �वीकृत गर� यस �देशमा पठाईएको 

�शास�नक संरचना अनसुार �देश मातहत रहेका म��ालय�सिचवालय�आयोग लगायत 

�70 काया�लयह�मा दरव�द� रहने गर� ��ायी त��  �,76� जना र अ��ायी त��  

277 गर� ज�मा �,0�� जनाको दरव�द� �वीकृत भएको देिख�छ। 

        ताजकका १०(क) वागमती तदेश ज�भका म भाका�जनकाा�कााा/क र मौलदुा कम/�ारर दरद दर सं�ाा 

कााा/काकक नाम 
मौलदुा 

कााा/का सं�ाा 

  

�वीकृत �ीााी 

दरद दर 

म�ुयम��ी त�ा मि��प�र�दको काया�लय र अ�तग�त १ ५२ 

आ�त�रक मा�मला त�ा कानून म��ालय र अ�तग�त १ ३८ 

आ���क मा�मला म��ालय र अ�तग�त २ ६८ 

भौ�तक पूवा�धार त�ा सहर� �वकास म��ालय र अ�तग�त ४६ ८९८ 

सामािजक �वकास म��ालय र अ�तग�त ४६ ८३९ 

भ�ूम �यव��ा त�ा कृ�� त�ा सहकार� म��ालय र अ�तग�त  ३४ ६०८ 

��ोग, पय�टन वन त�ा वातावर� म��ालय र अ�तग�त   ३६ १२१४ 

�देश सभा सिचवालय १ ३६ 

�देश लोक सेवा आयोग १ ० 

�देश नी�त त�ा योजना आयोग १ ० 

म�ुय �याया�धव�ाको काया�लय १ ११ 

ल�मा १७० ३७६४ 

�कतत मू�ाम भी तीा मा भि�ररषकक कााा/का� दागमती तदेश 

न��� ������ �����न �� ���� न��� ����न� ���� ����������� ����� ������� ������ 

छैन।  

9.2    �देशमा �सज�ना ग�रएका �व�भ� पदह�मा �देश लोकसेवा आयोगबाट आ���क व�� 

2077�7� मा म�हला ��6, आ�दबासी जनजाती 6�, मधेशी 26, द�लत 9 र 

अपा�ता 2 गर� समावेशी �ब�ापनबाट 2�7 ��मेदवार छनौट भएका छन ्भन े

खलुाबाट �स�ा�रस हनुे कम�चार�को सं�या 570 रहेको छ । कुल समावेशी 
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  तार�ला ८ (ज) राड�� य ारश रण �ा� डबातु  पहुँच याा य े गत जनसं��ा   (���श�मा) 

  �ोतत आर�थल सबसवश, 2079                                                     

8.12 चाल ुआ���क व��को 2078 फागनु म�ा����म �नमा�� ला��े�� �ल�का १ मेगावाट 

���ा ��� �म�ाका �व��ु �ो�नाह�को �ं��ा 67 वटा रहेको र �� 

आ�ो�नाह�वाट 2,265.16 मेगावाट �व��ु ���ा�न हनुे अनमुान ग�र�को ��  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

य े गत डबातु 

पहुँचलो डबबरश 

आ.ब. 

2075/76 

आ.ब. 

2076/77 

आ.ब. 

2077/78 

आ.ब. 2078/79 लो 

फागनु  मसा�तस�म 

�ागम�� ��ेश 90.3 95.83 94.44 95.91 
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9. साव/लजनक सेवा र सशुासन 

सशुासन र तशासन 

9.1 सं�ीय मा�मला त�ा सामा�य �शासन म��ालयवाट �वीकृत गर� यस �देशमा पठाईएको 

�शास�नक संरचना अनसुार �देश मातहत रहेका म��ालय�सिचवालय�आयोग लगायत 

�70 काया�लयह�मा दरव�द� रहने गर� ��ायी त��  �,76� जना र अ��ायी त��  

277 गर� ज�मा �,0�� जनाको दरव�द� �वीकृत भएको देिख�छ। 

        ताजकका १०(क) वागमती तदेश ज�भका म भाका�जनकाा�कााा/क र मौलदुा कम/�ारर दरद दर सं�ाा 

कााा/काकक नाम 
मौलदुा 

कााा/का सं�ाा 

  

�वीकृत �ीााी 

दरद दर 

म�ुयम��ी त�ा मि��प�र�दको काया�लय र अ�तग�त १ ५२ 

आ�त�रक मा�मला त�ा कानून म��ालय र अ�तग�त १ ३८ 

आ���क मा�मला म��ालय र अ�तग�त २ ६८ 

भौ�तक पूवा�धार त�ा सहर� �वकास म��ालय र अ�तग�त ४६ ८९८ 

सामािजक �वकास म��ालय र अ�तग�त ४६ ८३९ 

भ�ूम �यव��ा त�ा कृ�� त�ा सहकार� म��ालय र अ�तग�त  ३४ ६०८ 

��ोग, पय�टन वन त�ा वातावर� म��ालय र अ�तग�त   ३६ १२१४ 

�देश सभा सिचवालय १ ३६ 

�देश लोक सेवा आयोग १ ० 

�देश नी�त त�ा योजना आयोग १ ० 

म�ुय �याया�धव�ाको काया�लय १ ११ 

ल�मा १७० ३७६४ 

�कतत मू�ाम भी तीा मा भि�ररषकक कााा/का� दागमती तदेश 

न��� ������ �����न �� ���� न��� ����न� ���� ����������� ����� ������� ������ 

छैन।  

9.2    �देशमा �सज�ना ग�रएका �व�भ� पदह�मा �देश लोकसेवा आयोगबाट आ���क व�� 

2077�7� मा म�हला ��6, आ�दबासी जनजाती 6�, मधेशी 26, द�लत 9 र 

अपा�ता 2 गर� समावेशी �ब�ापनबाट 2�7 ��मेदवार छनौट भएका छन ्भन े

खलुाबाट �स�ा�रस हनुे कम�चार�को सं�या 570 रहेको छ । कुल समावेशी 
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�सफा�रस म��े म�हला 53�45 ��तशत, ��द�ासी जनजाती 29�49 ��तशत, 

मधेशी ११�98 ��तशत, द�लत 4�14 ��तशत र �पागंता भएका 0�92 ��तशत 

रहेको देिख�छ । 

9.3  ����क व�� 2078/79 को फागनु मसा�तस�म तह 4, ५ र ६ गर� कुल माग 

सं��ा 1,040 रहेकोमा 807 छनौट एवं �सफा�रस भएका छन ्। कुल दरखा�त 

�दन े��मेदवार सं��ा 1,05,938 म��े म�हला र प�ु�को सं��ा �मश� 33,718 

र 43,454 रहेका छन ्। 

ता�हलाा९(ख)ापदपू�ततास स��बा�धध � 

 

तह द खा�ता द�ाे

उ िेदधा ास��या 

प ��ािाास  ि�हताउ िेदधा ास��या िागापदा

स��या 

�ससाा सा

स��या ि�हहा प�ु� ज िा 

4 57963 21082 22932 44014 386 386 

5 41025 11766 18175 29941 540 400 

6 6950 870 2347 3217 114 21 

ज िाा 105938 33718 43454 77172 1040 807 

�ोता ा�देशाहोलासेधााआयोग,ासागितब 

9.4   ����क व�� 2078/79 को फागनु मसा�तस�म  तह 4 देिख तह 9 स�म गर� 

कुल माग पद सं��ा 763 रहेकोमा दरखा�त �दने ��मेदवार स���ा 80,667 

रहेको छ ।तह ९ मा भन ेमाग सं��ा 54 रहेकोमा 26 जनाले मा� दरखा�त 

�दएको देिख�छ । 

 ा

 

103 

 

ता�ललाा९ )ख( ादरखाखता आा�ान एा्�ााादरखाखतलोाक  र�ा

 

 

 

 

 

 

                      �ोता ा�देशालोलासे ाा योग,ाबागएती 

 

तह एागापदास��या दरखाखता द�ाेउ�एेद ारास��या 

4 434 56815 

5 167 17061 

6 55 3707 

7 34 1662 

8 19 1396 

9 54 26 

ज�एाा 763ा 80667ा
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ता�ललाा९ )ख( ादरखाखता आा�ान एा्�ााादरखाखतलोाक  र�ा

 

 

 

 

 

 

                      �ोता ा�देशालोलासे ाा योग,ाबागएती 

 

तह एागापदास��या दरखाखता द�ाेउ�एेद ारास��या 

4 434 56815 

5 167 17061 

6 55 3707 

7 34 1662 

8 19 1396 

9 54 26 

ज�एाा 763ा 80667ा
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२०७७/७८ मा लगानी भएको सहु�लयतपू�� क�ा�को �ववर� 

४ 

२.२ साना �कसान �वकास ल��ुव� �व�ीय स���ा �ल�को ��ब� 

२०७८/७९ चैतस�ममा लगानी भएको सह�ुलयतपू�� क�ा�को 

�ववर�  

५ 

२.३ कृ�� �वकास बैक �ल� ले सह�ुलयतपू�� �� लगानी भएको �ववर� ६ 

२.४  कृ�� �वकास ब�क �ल�को ��ब� २०७७/७८ र  २०७८/०७९ 

मा लगानी भएको सह�ुलयतपू�� क�ा�को ि��लागत �ववर�  

७ 

२.५ बागमती �देश सरकारको ����क व�� २०7५/०७६ देिख 

२०७८/७९ स�मको �ागनु मसा�त स�मको ल�य र �ग�तको 

�ववर� 

८ 

३. बैथ त ा कववीष संक ा १२-१४ 

३.१ बागम�त �देश �भ�का व�क त�ा �व�ीय स���ाह�ले प�रचालन गरेको 

�न�ेप त�� को �ववर� 

१२ 

३.२ बागम�त �देशको �े�गत क�ा� लगानीत�� को �ववर�     १२ 

३.३ 2078 चै� मसा�तस�मको बीमकको �देशगत शाखा काया�लय र 

कम�चार�को �ववर� 

१३ 

३.४ 2078  चै� मसा�तस�मको बीमालेख र बीमाश�ुक स�कलनको 

�देशगत �ववर� 

१३ 

३.५ �देशगत सहकार� स���ाको स��या १४ 

४. सामािजथ ��े  १५-१७ 

४.१ बालमै�ी ��ानीय तह �ो��ा भएका ��ानीय तहको �ववर� १५ 

४.२ बालसधुार गहृ मकवानपरुको सेवा �ववर� १६ 

४.३ बाल सधुार गहृ भ�परुको सेवा �ववर� १७ 

   



 

 

५. ग�वरबी �वनवाीवीव रगनवाी १८ी

५.१ी �ागमत� ��ेशमा काम गन� �मेरको जन����ाको ����त  १८ी

६. आ �थतीक � १९-२०ी

६.१ी �ागमत� ��ेशमा रहेको �नकु� त�ा �र�को ���र� १९ी

६.२ी �ागमत� ��ेशमा रहेका ���कृ�त त�ा ����न ������ ���र� १९ी

६.३ी ����न ����न र ��का�का �ा�ग ��ह�ान ग�र�का ग�त��ह� २०ी

७. भौ �ती ूवनथ�नवी २१-२६ी

७.१ी �ा�े�शक र ��ान�� ��क ��ा�को ��ेशगत ��कको ���र�  २१ी

७.२ी ��ान�� तहको के����म ��क �हुँ�को ����ा २१ी

७.३ी �नमा�� �ा��े�� ���का १ मे�ा ���ा ��� �मताका �ोजनाह�को 

���र� 

२२ी

  

1 

 

अनसूुची १.१  कूल गाह��थ थ उादनाा  बागाती �देशको योगदान 

  २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

कृ��, वन र म��यपालन 16.86 16.27 17.13 17.12 

खानी तथा ��खनन ् 33.62 49.40 49.40 49.40 

��पादनमूलक ��ोग 35.83 35.74 35.53 35.90 

�व�तु, �यास, वा�प, तथा वातानकु�लत आपू�त� सेवा 31.89 29.30 30.40 36.80 

पानी आपू�त�, �ल �ोहोर �यव�थापन तथा 

पनु���पादनका ��याकलापह� 
23.29 23.29 23.29 23.29 

�नमा�� 25.82 26.52 25.45 25.45 

थोक तथा ख�ुा �यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल 

मम�त सेवा 
56.08 56.01 56.51 56.51 

यातायात तथा भ�डार� 47.24 47.59 47.24 47.24 

आवास तथा भोजन सेवा 39.75 39.89 39.75 39.75 

सू�ना तथा स�ार 31.23 31.15 31.23 31.23 

�व�ीय तथा �ीमा ��याकलापह� 63.60 63.64 60.75 60.50 

�रज�गा कारोवारको सेवा 67.63 68.90 67.63 67.40 

पे�ागत वै�ानीक तथा �ा�व��क ��याकलापह� 66.60 66.81 66.60 66.60 

��ास�नक तथा सहयोगी सेवाका ��याकलापह� 72.97 74.52 72.97 72.97 

साव�ज�नक ��ासन, र�ा र ��याव�यक सामा�जक 

सरु�ा 
18.01 18.04 18.01 18.01 

���ा 21.16 21.22 21.22 21.22 

मानव �वा��य तथा सामा�जक काय� 25.74 25.74 25.74 25.74 

��य सेवाका ��याकलापह� 44.71 8.32 8.32 8.32 

कृ�� �े�     

गैर कृ�� �े�     

कु� ������� ������ ������तू मू��म�� 37.03 36.23 36.67 36.94 

��पा�दत व�तमुा खदु कर 43.57 35.97 36.67 36.76 

कुल गाह���य थ उादन ाथ उादकको ाू�यााा 37.91 36.20 36.67 36.91 

�ोतत  आथ�क सभ��� २०७८/७९, अथ� ाम�ालय 
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७.२ी ��ान�� तहको के����म ��क �हुँ�को ����ा २१ी

७.३ी �नमा�� �ा��े�� ���का १ मे�ा ���ा ��� �मताका �ोजनाह�को 

���र� 

२२ी

  

1 

 

अनसूुची १.१  कूल गाह��थ थ उादनाा  बागाती �देशको योगदान 

  २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

कृ��, वन र म��यपालन 16.86 16.27 17.13 17.12 

खानी तथा ��खनन ् 33.62 49.40 49.40 49.40 

��पादनमूलक ��ोग 35.83 35.74 35.53 35.90 

�व�तु, �यास, वा�प, तथा वातानकु�लत आपू�त� सेवा 31.89 29.30 30.40 36.80 

पानी आपू�त�, �ल �ोहोर �यव�थापन तथा 

पनु���पादनका ��याकलापह� 
23.29 23.29 23.29 23.29 

�नमा�� 25.82 26.52 25.45 25.45 

थोक तथा ख�ुा �यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल 

मम�त सेवा 
56.08 56.01 56.51 56.51 

यातायात तथा भ�डार� 47.24 47.59 47.24 47.24 

आवास तथा भोजन सेवा 39.75 39.89 39.75 39.75 

सू�ना तथा स�ार 31.23 31.15 31.23 31.23 

�व�ीय तथा �ीमा ��याकलापह� 63.60 63.64 60.75 60.50 

�रज�गा कारोवारको सेवा 67.63 68.90 67.63 67.40 

पे�ागत वै�ानीक तथा �ा�व��क ��याकलापह� 66.60 66.81 66.60 66.60 

��ास�नक तथा सहयोगी सेवाका ��याकलापह� 72.97 74.52 72.97 72.97 

साव�ज�नक ��ासन, र�ा र ��याव�यक सामा�जक 

सरु�ा 
18.01 18.04 18.01 18.01 

���ा 21.16 21.22 21.22 21.22 

मानव �वा��य तथा सामा�जक काय� 25.74 25.74 25.74 25.74 

��य सेवाका ��याकलापह� 44.71 8.32 8.32 8.32 

कृ�� �े�     

गैर कृ�� �े�     

कु� ������� ������ ������तू मू��म�� 37.03 36.23 36.67 36.94 

��पा�दत व�तमुा खदु कर 43.57 35.97 36.67 36.76 

कुल गाह���य थ उादन ाथ उादकको ाू�यााा 37.91 36.20 36.67 36.91 

�ोतत  आथ�क सभ��� २०७८/७९, अथ� ाम�ालय 
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अनसूुची १.२  �ाेशगत कूल गाहग�थ उउ�ाान   उउ�ााककक ोू��ोाा 

�ाेश २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८  २०७८/७९ P 

�देश नं. १ 599242 614666 675614 763268 

मधेश 503537 518903 571947 644277 

वा�मती 1462891 1417225 1568418 1790683 

���क� 340827 349545 380453 431802 

ल�ु��नी 540002 551316 604143 684877 

क�ा�ल� 151892 161527 175558 197998 

सदूुरप��म 260539 275521 301168 338721 

��मा 3858931 3888704 4277302 4851625 

�कतत  आथगक सक सभ २०७८/७९, अथग ोम�ाल�                                P= ��े�पत 

 

अनसूुची १.३ औ�कआगक वआगगकरभ अनसुार रा �� कूल गाहगथ उउ�ाानकक संरचना सगँ वागोती 

�ाेशकक तलुनाउोक  ववरभ 

 िववरण 
  

बागोती �ाेश रा ��  

२०७६/७७ २०७७/७८P २०७८/७९R २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८P २०७८/७९ R 

कृ��, वन र 

म���पालन 
11.8 11.6 11.1 24.9 25.2 24.9 23.9 

खानी तथा 

��खनन ्
0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 

��पादनमूलक 

��ो� 
5.0 5.3 5.5 5.8 5.1 5.4 5.6 

�व�तु, ��ास, 

वा�प, तथा 

वातानकु�लत 

आपू�त� सेवा 

1.0 0.9 1.4 1 1.2 1.1 1.4 

पानी आपू�त�, 

ढल फोहोर 

��व�थापन 

तथा 

पनु���पादनका 

���ाकलापह� 

0.4 0.4 0.3 0.6 0.6 0.6 0.5 

�नमा�� 4.3 4.1 4.3 7 6.2 5.9 6.2 

3 

 

थोक तथा 

ख�ुा �यापार, 

गाडी तथा 

मोटरसाइकल 

मम�त सेवा 

23.3 24.6 25.1 16.2 15.0 16.0 16.4 

यातायात तथा 

भ�डार� 
6.8 6.9 7.6 6.5 5.3 5.4 6.0 

आवास तथा 

भोजन सेवा 
1.6 1.7 1.8 2.3 1.5 1.6 1.7 

सूचना तथा 

स�ार 
1.9 1.9 1.8 2.2 2.2 2.2 2.1 

�व�ीय तथा 

बीमा 

��याकलापह� 

12.0 11.6 11.2 6.2 7.1 7.0 6.9 

�रज�गा 

कारोवारको 

सेवा 

17.5 16.8 16.0 8.8 9.4 9.1 8.8 

पेशागत 

व��ानीक तथा 

�ा�व��क 

��याकलापह� 

1.9 1.8 1.8 1 1.0 1.0 1.0 

�शास�नक तथा 

सहयोगी 

सेवाका 

��याकलापह� 

1.6 1.6 1.5 0.8 0.8 0.8 0.8 

साव�ज�नक 

�शासन, र�ा र 

��याव�यक 

सामािजक 

सरु�ा 

4.0 3.9 3.8 6.5 8.1 7.9 7.7 

िश�ा 4.9 4.7 4.7 7.5 8.4 8.1 8.1 

मानव �वा��य 

तथा सामािजक 

काय� 

1.2 1.3 1.3 1.5 1.8 1.8 1.8 

��य सेवाका 

��याकलापह� 
0.1 0.1 0.1 0.5 0.6 0.6 0.6 

�ोोत: आथ�थ:सक सभ:२०७८/७९, अथ�: म�ा��::::::::::::: P : अन ुाआनो, R : संशोआ�ो                                                
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अनसूुची १.२  �ाेशगत कूल गाहग�थ उउ�ाान   उउ�ााककक ोू��ोाा 

�ाेश २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८  २०७८/७९ P 

�देश नं. १ 599242 614666 675614 763268 

मधेश 503537 518903 571947 644277 

वा�मती 1462891 1417225 1568418 1790683 

���क� 340827 349545 380453 431802 

ल�ु��नी 540002 551316 604143 684877 

क�ा�ल� 151892 161527 175558 197998 

सदूुरप��म 260539 275521 301168 338721 

��मा 3858931 3888704 4277302 4851625 

�कतत  आथगक सक सभ २०७८/७९, अथग ोम�ाल�                                P= ��े�पत 

 

अनसूुची १.३ औ�कआगक वआगगकरभ अनसुार रा �� कूल गाहगथ उउ�ाानकक संरचना सगँ वागोती 

�ाेशकक तलुनाउोक  ववरभ 

 िववरण 
  

बागोती �ाेश रा ��  

२०७६/७७ २०७७/७८P २०७८/७९R २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८P २०७८/७९ R 

कृ��, वन र 

म���पालन 
11.8 11.6 11.1 24.9 25.2 24.9 23.9 

खानी तथा 

��खनन ्
0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 

��पादनमूलक 

��ो� 
5.0 5.3 5.5 5.8 5.1 5.4 5.6 

�व�तु, ��ास, 

वा�प, तथा 

वातानकु�लत 

आपू�त� सेवा 

1.0 0.9 1.4 1 1.2 1.1 1.4 

पानी आपू�त�, 

ढल फोहोर 

��व�थापन 

तथा 

पनु���पादनका 

���ाकलापह� 

0.4 0.4 0.3 0.6 0.6 0.6 0.5 

�नमा�� 4.3 4.1 4.3 7 6.2 5.9 6.2 

3 

 

थोक तथा 

ख�ुा �यापार, 

गाडी तथा 

मोटरसाइकल 

मम�त सेवा 

23.3 24.6 25.1 16.2 15.0 16.0 16.4 

यातायात तथा 

भ�डार� 
6.8 6.9 7.6 6.5 5.3 5.4 6.0 

आवास तथा 

भोजन सेवा 
1.6 1.7 1.8 2.3 1.5 1.6 1.7 

सूचना तथा 

स�ार 
1.9 1.9 1.8 2.2 2.2 2.2 2.1 

�व�ीय तथा 

बीमा 

��याकलापह� 

12.0 11.6 11.2 6.2 7.1 7.0 6.9 

�रज�गा 

कारोवारको 

सेवा 

17.5 16.8 16.0 8.8 9.4 9.1 8.8 

पेशागत 

व��ानीक तथा 

�ा�व��क 

��याकलापह� 

1.9 1.8 1.8 1 1.0 1.0 1.0 

�शास�नक तथा 

सहयोगी 

सेवाका 

��याकलापह� 

1.6 1.6 1.5 0.8 0.8 0.8 0.8 

साव�ज�नक 

�शासन, र�ा र 

��याव�यक 

सामािजक 

सरु�ा 

4.0 3.9 3.8 6.5 8.1 7.9 7.7 

िश�ा 4.9 4.7 4.7 7.5 8.4 8.1 8.1 

मानव �वा��य 

तथा सामािजक 

काय� 

1.2 1.3 1.3 1.5 1.8 1.8 1.8 

��य सेवाका 

��याकलापह� 
0.1 0.1 0.1 0.5 0.6 0.6 0.6 

�ोोत: आथ�थ:सक सभ:२०७८/७९, अथ�: म�ा��::::::::::::: P : अन ुाआनो, R : संशोआ�ो                                                
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अनसूुची २.१ साना  लसान   लास स  ु व   वीव संय ा �सलक  . . २०७७/७८ मा सगानी 

भएलक सहु�सवयतूणा लकाालक    �ण 

qm=;+
= 

lhNnf 
;xsf/L 
;+:yf 
;ª\Vof 

/sd -
?=xhf/df_ 

If]qut C0fL ;b:o ;+Vof 
hDdf 

s[lif 
Joj;fosf 

If]q 

pBf]u 
Joj;fosf 

If]q 

ko{6g 
Joj;fosf 

If]q 

Jofkf/ 
Joj;fosf 

If]q 

ag tyf 
jftfj/0f 

If]q 

dlxnf 
tyf blnt 
;d'bfosf 

If]q 

 

1 lrtjg 22 222650 356 11 3 45 0 0 415 

2 dsjfgk'/ 10 71650 144 1 1 34 0 5 185 

3 wflbª 26 203875 572 23 2 222 0 3 822 

4 g'jfsf]6 3 7200 12 0 0 10 0 1 23 

5 /;'jf 1 2500 20 0 0 27 0 0 47 

6 l;Gw'nL 1 6000 15 0 0 3 0 0 18 

7 l;Gw'kfNrf]s 6 31800 153 2 3 31 1 1 191 

8 /fd]5fk 3 5000 66 0 0 26 0 0 92 

9 sfe|] 6 23700 67 6 1 42 0 0 116 

1

0 
bf]nvf 5 9000 92 3 0 27 0 0 122 

11 eQmk'/ 1 4000 8 0 0 13 0 0 21 

12 nlntk'/ 1 10000 36 0 1 11 0 0 48 

13 sf7df8f}+ 2 7700 ५८ 0 0 4 0 0 62 

hDdf 87 605075 1599 46 11 495 1 10 2162 

�कय   साना  लसान   लास स  ु व   वीव संय ा �स. 

  

5 

 

अनसूुची २.२ साना  .सान   .ास स  ु व   वीव संय ा �स..क  ... २०७८/७९ चै� 

मसा�यस�म सगानी भए.क सह�ुसवयतूणा .काा.क    �ण 

qm=;+= lhNnf 

;xs
f/L 

;+:yf 
;ª\V
of 

/sd -
?=xhf/df_ 

If]qut C0fL ;b:o ;+Vof hDdf 

s[lif 
Joj;fo
sf If]q 

pBf]u 
Joj;fosf 

If]q 

ko{6g 
Joj;fosf 

If]q 

Jofkf/ 
Joj;fosf 

If]q 

dlxnf tyf 
blnt 

;d'bfosf 
If]q 

 

1 lrtjg 24 187900 299 12 21 188 5 525 

2 dsjfgk'/ 16 89800 135 9 9 50 9 212 

3 wflbª 17 97200 224 13 2 117 0 356 

4 g'jfsf]6 10 37800 151 4 1 57 0 213 

5 /;'jf 1 5000 50 1 1 31 0 83 

6 l;Gw'nL 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 l;Gw'kfNrf]s 11 25500 197 3 1 44 0 245 

8 /fd]5fk 2 3500 23 0 0 9 0 32 

9 sfe|] 9 52500 107 8 1 65 3 184 

10 bf]nvf 5 13250 53 1 0 36 2 92 

11 eQmk'/ 1 3000 8 0 0 1 1 10 

12 nlntk'/ 1 3500 12 0 0 4 1 17 

13 sf7df8f}+ 1 3000 18 0 0 15 0 33 

hDdf 98 521950 1277 51 36 617 21 2002 

 

�कय   साना  .सान   .ास स  ु व   वीव संय ा �स. 

  



5
4 

 

अनसूुची २.१ साना  लसान   लास स  ु व   वीव संय ा �सलक  . . २०७७/७८ मा सगानी 

भएलक सहु�सवयतूणा लकाालक    �ण 

qm=;+
= 

lhNnf 
;xsf/L 
;+:yf 
;ª\Vof 

/sd -
?=xhf/df_ 

If]qut C0fL ;b:o ;+Vof 
hDdf 

s[lif 
Joj;fosf 

If]q 

pBf]u 
Joj;fosf 

If]q 

ko{6g 
Joj;fosf 

If]q 

Jofkf/ 
Joj;fosf 

If]q 

ag tyf 
jftfj/0f 

If]q 

dlxnf 
tyf blnt 
;d'bfosf 

If]q 

 

1 lrtjg 22 222650 356 11 3 45 0 0 415 

2 dsjfgk'/ 10 71650 144 1 1 34 0 5 185 

3 wflbª 26 203875 572 23 2 222 0 3 822 

4 g'jfsf]6 3 7200 12 0 0 10 0 1 23 

5 /;'jf 1 2500 20 0 0 27 0 0 47 

6 l;Gw'nL 1 6000 15 0 0 3 0 0 18 

7 l;Gw'kfNrf]s 6 31800 153 2 3 31 1 1 191 

8 /fd]5fk 3 5000 66 0 0 26 0 0 92 

9 sfe|] 6 23700 67 6 1 42 0 0 116 

1

0 
bf]nvf 5 9000 92 3 0 27 0 0 122 

11 eQmk'/ 1 4000 8 0 0 13 0 0 21 

12 nlntk'/ 1 10000 36 0 1 11 0 0 48 

13 sf7df8f}+ 2 7700 ५८ 0 0 4 0 0 62 

hDdf 87 605075 1599 46 11 495 1 10 2162 

�कय   साना  लसान   लास स  ु व   वीव संय ा �स. 

  

5 

 

अनसूुची २.२ साना  .सान   .ास स  ु व   वीव संय ा �स..क  ... २०७८/७९ चै� 

मसा�यस�म सगानी भए.क सह�ुसवयतूणा .काा.क    �ण 
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f/L 
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;ª\V
of 

/sd -
?=xhf/df_ 

If]qut C0fL ;b:o ;+Vof hDdf 

s[lif 
Joj;fo
sf If]q 

pBf]u 
Joj;fosf 

If]q 

ko{6g 
Joj;fosf 

If]q 

Jofkf/ 
Joj;fosf 

If]q 

dlxnf tyf 
blnt 

;d'bfosf 
If]q 

 

1 lrtjg 24 187900 299 12 21 188 5 525 

2 dsjfgk'/ 16 89800 135 9 9 50 9 212 

3 wflbª 17 97200 224 13 2 117 0 356 

4 g'jfsf]6 10 37800 151 4 1 57 0 213 

5 /;'jf 1 5000 50 1 1 31 0 83 

6 l;Gw'nL 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 l;Gw'kfNrf]s 11 25500 197 3 1 44 0 245 

8 /fd]5fk 2 3500 23 0 0 9 0 32 

9 sfe|] 9 52500 107 8 1 65 3 184 

10 bf]nvf 5 13250 53 1 0 36 2 92 

11 eQmk'/ 1 3000 8 0 0 1 1 10 

12 nlntk'/ 1 3500 12 0 0 4 1 17 

13 sf7df8f}+ 1 3000 18 0 0 15 0 33 

hDdf 98 521950 1277 51 36 617 21 2002 

 

�कय   साना  .सान   .ास स  ु व   वीव संय ा �स. 
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6 

 

अनसूुची २.३ कृ    �कवस सैक � . को सह�ु लयतूणथ  ण  लवनी  भको  ��वण 

आ��थक स थ २०७७/०७८ 
आ��थक स थ २०७८/०७९ चै� मसव�य 

स�म 

nuflgsf] If]q 
u|fxs 
;+Vof 

C0f k|jfx /sd ��य�य 
u|fxs 
;+Vof 

C0f k|jfx /sd ��य�य 

s[lif Aoj;fo 596 52,59,75,000 55.80 234 21,70,70,000 52.53 

Jofkf/ Joj;fosf 
If]q 

193 18,71,70,000 19.86 118 11,40,70,000 27.61 

dlxnf tyf blnt 
;d'bfo ljsf; 

166 14,85,28,000 15.76 73 6,72,60,000 16.28 

pBf]u Joj;fosf If]q 58 5,30,50,000 5.63 5 50,00,000 1.21 

jg tyf jftfj/0f 
If]q 

2 20,00,000 0.21 1 10,00,000 0.24 

ko{6g k|a4{g 27 2,58,40,000 2.74 9 88,00,000 2.13 

hDdf 1,042 94,25,63,000 100 440 41,32,00,000 100 

�ोय   कृ    �कवस स क � . 

 

  

7 

 

अनसूुची २.४ कृ �  तकवस स क �क.को ..स. २०७७/७८ र  २०७८/०७९ मव कगवनी 

भएको सह�ुकलयतूणा ककवाको ोकिकवगय  ततरण  

@)&&/&* २०७८/०७९ चै� मसवाय स�म  

s|=;= lhNnf 
u|fxs 
;+Vof 

C0f k|jfx /sd ��य�य u|fxs ;+Vof C0f k|jfx /sd ��य�य 

1 मकवानपरु 172 148015000 27.96 141 13,34,00,000 32.28 

2 िचतवन 94 88880000 16.79 69 6,52,00,000 15.78 

3 �ा�द� 111 96460000 18.22 86 7,98,50,000 19.32 

4 का�मा��� 50 4,56,98,000 8.63 45 4,13,10,000 10.00 

5 भ�परु 9 80,00,000 1.51 6 71,00,000 1.72 

6 ल�लतपरु 31 28500000 5.38 14 1,22,70,000 2.97 

8 �स��ु्ल� 10 81,00,000 1.53 3 25,00,000 0.61 

9 काभेपला�चोक 31 2,62,40,000 4.96 31 3,10,00,000 7.50 

10 �स��पुा�चोक 28 2,43,70,000 4.60 18 1,70,70,000 4.13 

11 नवुाकोट 29 2,48,50,000 4.69 16 1,40,00,000 3.39 

13 रामेछाप 7 67,50,000 1.28 11 95,00,000 2.30 

7 दोलखा 20 1,63,00,000 3.08 ० ० ० 

12 रसवुा 10 72,00,000 1.36 ० ० ० 

 ��मा 602 52,93,63,000 100 440 41,32,00,000 100 

�ोय   कृ �  तकवस स क �क. 
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6 

 

अनसूुची २.३ कृ    �कवस सैक � . को सह�ु लयतूणथ  ण  लवनी  भको  ��वण 

आ��थक स थ २०७७/०७८ 
आ��थक स थ २०७८/०७९ चै� मसव�य 

स�म 
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s[lif Aoj;fo 596 52,59,75,000 55.80 234 21,70,70,000 52.53 
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If]q 

193 18,71,70,000 19.86 118 11,40,70,000 27.61 

dlxnf tyf blnt 
;d'bfo ljsf; 

166 14,85,28,000 15.76 73 6,72,60,000 16.28 

pBf]u Joj;fosf If]q 58 5,30,50,000 5.63 5 50,00,000 1.21 

jg tyf jftfj/0f 
If]q 

2 20,00,000 0.21 1 10,00,000 0.24 

ko{6g k|a4{g 27 2,58,40,000 2.74 9 88,00,000 2.13 

hDdf 1,042 94,25,63,000 100 440 41,32,00,000 100 

�ोय   कृ    �कवस स क � . 

 

  

7 

 

अनसूुची २.४ कृ �  तकवस स क �क.को ..स. २०७७/७८ र  २०७८/०७९ मव कगवनी 

भएको सह�ुकलयतूणा ककवाको ोकिकवगय  ततरण  

@)&&/&* २०७८/०७९ चै� मसवाय स�म  

s|=;= lhNnf 
u|fxs 
;+Vof 

C0f k|jfx /sd ��य�य u|fxs ;+Vof C0f k|jfx /sd ��य�य 

1 मकवानपरु 172 148015000 27.96 141 13,34,00,000 32.28 

2 िचतवन 94 88880000 16.79 69 6,52,00,000 15.78 

3 �ा�द� 111 96460000 18.22 86 7,98,50,000 19.32 

4 का�मा��� 50 4,56,98,000 8.63 45 4,13,10,000 10.00 

5 भ�परु 9 80,00,000 1.51 6 71,00,000 1.72 

6 ल�लतपरु 31 28500000 5.38 14 1,22,70,000 2.97 

8 �स��ु्ल� 10 81,00,000 1.53 3 25,00,000 0.61 

9 काभेपला�चोक 31 2,62,40,000 4.96 31 3,10,00,000 7.50 

10 �स��पुा�चोक 28 2,43,70,000 4.60 18 1,70,70,000 4.13 

11 नवुाकोट 29 2,48,50,000 4.69 16 1,40,00,000 3.39 

13 रामेछाप 7 67,50,000 1.28 11 95,00,000 2.30 

7 दोलखा 20 1,63,00,000 3.08 ० ० ० 

12 रसवुा 10 72,00,000 1.36 ० ० ० 

 ��मा 602 52,93,63,000 100 440 41,32,00,000 100 

�ोय   कृ �  तकवस स क �क. 
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अनसूुची २.५ बागमती रदेश सरकारको आ��थक क थ २०7५/०७६ देिख २०७८/७९ स�मको 

फागनु मसा�तस�मको  ल� र रग�तको तककर�  

रदेश सरकार ाई राजर बााँ फााँ बाँ रा� राजर   करोँमा 

�स.न. िश थक 

आ.ब.2075/076 

को असार मसा�त 

स�म  संक न राजर 

 . 

आ.ब.2076/077 

को असार मसा�त 

स�म  संक न 

राजर  . 

 

आ.ब.2077/078 

को असार मसा�त 

स�म  संक न 

राजर  .  

 आ.ब. 

२०७८/०७९ को 

फागनु मसा�त गते 

स�मको  संक न 

राजर  .  

2 
11315-�र���ा र���ेशन 

���रु 
3931.40 6445.45 6797.63 4648.66 

3 
11411-बाडँफाँडभ�� �ा� 

हनुे मू�� अ�भबृ�� कर 
5696.79 5193.35 6964.81 4424.88 

4 
11421-बाडँफाँडभ�� �ा� 

हनुे अ�� श�ुक 
1684.07 1943.63 2015.60 1339.91 

6 
11456 बाँडफाँड �ा� हनु े

सवार� सा�न कर 
3902.28 3895.91 4951.46 4951.46 

7 
11443-�श�ा सेवा कर- 

श���क स���ा 
1.09 0.00 0.00 0.00 

11 
11613-��ावसा�,र���ेशन 

���रु ��ा ��वसा� कर 
168.82 0.00 0.00 0.00 

12 
11614-रे�ड��� 

�फ��म�स�ालन ���रु 
0.08 0.00 0.00 0.00 

13 

11621-चालक अनमु�� 

��, सवार� ��ा� �क�ाब 

(Blue book) स�ब��� 

���रु 

990.29 0.00 0.00 0.00 

14 
11621-��वसा� वाहेक 

अ��ले भ�ुान� �न� 
0.00 0.00 0.00 0.00 

15 
11471-बाँडफाडँबाट �ा� 

हनुे मन�र�न कर 
1.40 8.00 0.96 0.01 

16 
11472-�व�ा�नकर 

59.93 43.03 51.33 5.21 

ज�मा 

  
16436.15 17529.37 20781.79 4648.66 

 

9 

 

ंसस.स िशष�क 

 आसबस2075/076 

को असार मसा�त 

स�म  संकल. राजर 

 स  

 

आसबस2076/077 

को असार मसा�त 

स�म  संकल. 

राजर  स  

 

आसबस2077/078 

को असार मसा�त 

स�म  संकल. 

राजर  स  

 

आसबस२०७८/०७९ 

को फाग.ु मसा�त 

गते स�मको  संकल. 

राजर  स  

1 13311-समा�नकर�अनदुान 5969.70 7596.40 7717.10 5239.33 

2 13312-शसत�अनदुान चाल ु 8556.90 7978.50 2546.67 1666.26 

3 
13313-शसत�अनदुान 

पूजँीगत 
0.00 0.00 3297.83 1820.88 

4 13315 �व�शे अनदुान 0.00 410.00 490.00 372.33 

5 
13316 समपरुक अनदुान 

चाल ु
600.00 646.60 818.20 383.20 

6 

13318 अ�य अनदुान चाल ु

�स�� सरकारप�� �ा� 

हनुस�न ेशश�त अनदुान) 

0.00 0.00 2044.84 0.00 

ज�मा 
15126.60 16631.50 16914.64 9481.99 

��ेश सरकारको आ�.ो  ोतबाब संकंलत राजर 

ंसस.स िशष�क 

आसबस2075/076 

को असार मसा�त 

स�म  संकल. राजर 

आसबस2076/077 

को असार मसा�त 

स�म  संकल. 

राजर  स 

 

आसबस2077/078 

को असार मसा�त 

स�म  संकल. 

राजर  

 आसबस 

२०७८/०७९ को 

फाग.ु मसा�त गते 

स�मको  संकल. 

राजर  स  

1 
14146 बाँडफाँट भई �ा� 

�व�तु स�व��ी र�य�ट� 
399.32 346.40 0.00 0.00 

2 
14153 बाँफाँड भई �ा� 

वन र�य�ट� 
75.44 46.02 27.92 0.00 

3 

14154 बाँफाडँ भई �ा� 

�ा�न त�ा ��नज स�ब��ी 

र�य�ट� 

44.03 26.52 49.27 0.00 

4 

14156-बाँडफाँट भई �ा� 

�ानी त�ा ��नज स�ब��ी 

र�य�ट�  

0.00 0.00 350.18 0.00 

5 

14157-बाडँफाँड भई �ा� 

दह�र बह�रक� �व��बाट 

�ा� हनु ेआय  

0.00 986.97 889.53 399.70 
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अनसूुची २.५ बागमती रदेश सरकारको आ��थक क थ २०7५/०७६ देिख २०७८/७९ स�मको 

फागनु मसा�तस�मको  ल� र रग�तको तककर�  

रदेश सरकार ाई राजर बााँ फााँ बाँ रा� राजर   करोँमा 

�स.न. िश थक 

आ.ब.2075/076 

को असार मसा�त 

स�म  संक न राजर 

 . 

आ.ब.2076/077 

को असार मसा�त 

स�म  संक न 

राजर  . 

 

आ.ब.2077/078 

को असार मसा�त 

स�म  संक न 

राजर  .  

 आ.ब. 

२०७८/०७९ को 

फागनु मसा�त गते 

स�मको  संक न 

राजर  .  

2 
11315-�र���ा र���ेशन 

���रु 
3931.40 6445.45 6797.63 4648.66 

3 
11411-बाडँफाँडभ�� �ा� 

हनुे मू�� अ�भबृ�� कर 
5696.79 5193.35 6964.81 4424.88 

4 
11421-बाडँफाँडभ�� �ा� 

हनुे अ�� श�ुक 
1684.07 1943.63 2015.60 1339.91 

6 
11456 बाँडफाँड �ा� हनु े

सवार� सा�न कर 
3902.28 3895.91 4951.46 4951.46 

7 
11443-�श�ा सेवा कर- 

श���क स���ा 
1.09 0.00 0.00 0.00 

11 
11613-��ावसा�,र���ेशन 

���रु ��ा ��वसा� कर 
168.82 0.00 0.00 0.00 

12 
11614-रे�ड��� 

�फ��म�स�ालन ���रु 
0.08 0.00 0.00 0.00 

13 

11621-चालक अनमु�� 

��, सवार� ��ा� �क�ाब 

(Blue book) स�ब��� 

���रु 

990.29 0.00 0.00 0.00 

14 
11621-��वसा� वाहेक 

अ��ले भ�ुान� �न� 
0.00 0.00 0.00 0.00 

15 
11471-बाँडफाडँबाट �ा� 

हनुे मन�र�न कर 
1.40 8.00 0.96 0.01 

16 
11472-�व�ा�नकर 

59.93 43.03 51.33 5.21 

ज�मा 

  
16436.15 17529.37 20781.79 4648.66 

 

9 

 

ंसस.स िशष�क 

 आसबस2075/076 

को असार मसा�त 

स�म  संकल. राजर 
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स�म  संकल. राजर 

आसबस2076/077 

को असार मसा�त 

स�म  संकल. 

राजर  स 

 

आसबस2077/078 

को असार मसा�त 

स�म  संकल. 

राजर  

 आसबस 

२०७८/०७९ को 

फाग.ु मसा�त गते 

स�मको  संकल. 

राजर  स  

1 
14146 बाँडफाँट भई �ा� 

�व�तु स�व��ी र�य�ट� 
399.32 346.40 0.00 0.00 

2 
14153 बाँफाँड भई �ा� 

वन र�य�ट� 
75.44 46.02 27.92 0.00 

3 

14154 बाँफाडँ भई �ा� 

�ा�न त�ा ��नज स�ब��ी 

र�य�ट� 

44.03 26.52 49.27 0.00 

4 

14156-बाँडफाँट भई �ा� 

�ानी त�ा ��नज स�ब��ी 

र�य�ट�  

0.00 0.00 350.18 0.00 

5 

14157-बाडँफाँड भई �ा� 

दह�र बह�रक� �व��बाट 

�ा� हनु ेआय  

0.00 986.97 889.53 399.70 
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10 

 

6 

14158 बाँडफाँड भई �ा� 

पव�तारोह� वातको 

रोय�यट� 

12.29 2.84 13.17 0.00 

7 

14159 अ�य �ोतबाट 

�ा�  बाँडफाँड नहनु े

रोय�ट� 

0.00 3.26 2.97 0.00 

17 
14151-सरकार�स�प�ीको 

वहालबाट �ा� आय 
5.75 0.66 0.99 1.19 

20 
14179-अ�य बाडँफाँट 

हनुे रा�� 
524.96 0.00 0.00 0.00 

21 
14211-कृ��उ�पादनको 

�व��बाट �ा� रक� 
14.36 16.68 21.23 12.47 

22 
14212-सरकार�स�पतीको 

�व��बाट �ा� रक� 
1.07 0.33 2.55 0.19 

23 
14213-अ�य�व��बाट 

�ा� रक� 
0.03 0.07 0.24 0.00 

24 
14217-नहर तथा कुलो 

उपयोग वापतको श�ुक 
0.04 0.00 0.00 0.00 

25 
14219-अ�यसेवा श�ुक 

तथा �व�� 
0.71 0.73 1608.35 1478.25 

26 
14223-�श�ा�े�को 

आ�दानी 
0.37 0.27 0.27 0.21 

27 
14224-पर��ाश�ुक 

40.03 29.23 112.43 101.04 

28 
14225-यातायात�े�को 

आ�दानी 
300.02 372.78 436.58 405.09 

29 
14227-राहदानीश�ुक 

0.00 0.00 0.00 0.00 

30 
14229-अ�य�शास�नक 

सेवा श�ुक 
20.84 47.73 43.31 29.62 

32 
14253-�यावसाय 

र���ेशन द�तरु 
0.00 183.94 372.84 298.60 

33 
14254-रे�डयो� 

�फ����स�ालन द�तरु 
0.00 2.48 2.67 0.47 

34 
14255-टे�ल�भ�न 

स�ालन द�तरु 
0.00 4.10 9.64 1.08 

35 

14256-चालक अन�ु�त 

प�, सवार� दता� �कताब 

(Blue book) स�ब��ी 

द�तरु 

0.00 725.60 827.83 958.08 

36 
14264-वन ��ेको अ�य 

आय 
0.00 27.79 32.17 41.81 

11 

 

37 

14311-

��ा���द��,ज�र�ाना र 

जफत 

9.20 0.00 0.01 0.00 

38 

14312-

��ा��न�द��,ज�र�ाना र 

जफत 

0.00 22.17 29.19 9.01 

39 
14313-�र��� �दर��ा�ा 

0.00 1.99 1.11 0.36 

40 
14511-बीमादाबी �ा�� 

0.00 0.00 0.36 0.19 

41 
14529-अ��राज�� 

0.08 15.93 15.19 0.50 

 तेश सरकारको आ�ाो  ोलोाब 

संक� ल रााज 
1448.53 2864.51 4850.01 3338.19 

1 
15111-ब�ेज ू

11.11 75.84 80.81 24.97 

2 
15112-�न�ा�ा �फता� 

0.00 0.70 1.52 6.54 

3 
15113-अनदुान �फता� 

0.00 1066.32 1037.27 1223.54 

4 
�त ब���� न�द म��दात 

751.07 10182.79 17491.45 23346.48 

ो�ेा ुलथा �ाकासा  �लात 0.00 0.00 18611.05 0.00 

1 
����ानबा� �� ��ानी 

�फता� 
0.00 0.00 270.64 0.00 

सं�थााोाब  ऋ  ााान  �लात 0.00 0.00 270.64 0.00 

  तेश सरकारको आ�ाो  ोलोाब 

संक� ल रााज ा जा 

762.18 11325.65 18611.05 24601.53 

कु  ा जा 
33773.46 48351.03 61428.12 52716.70 

�ोल    तेश  ेखा �ानय�क कानात न� ोााजलन  तेश 
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6 

14158 बाँडफाँड भई �ा� 

पव�तारोह� वातको 

रोय�यट� 

12.29 2.84 13.17 0.00 

7 

14159 अ�य �ोतबाट 

�ा�  बाँडफाँड नहनु े

रोय�ट� 

0.00 3.26 2.97 0.00 

17 
14151-सरकार�स�प�ीको 

वहालबाट �ा� आय 
5.75 0.66 0.99 1.19 

20 
14179-अ�य बाडँफाँट 

हनुे रा�� 
524.96 0.00 0.00 0.00 

21 
14211-कृ��उ�पादनको 

�व��बाट �ा� रक� 
14.36 16.68 21.23 12.47 

22 
14212-सरकार�स�पतीको 

�व��बाट �ा� रक� 
1.07 0.33 2.55 0.19 

23 
14213-अ�य�व��बाट 

�ा� रक� 
0.03 0.07 0.24 0.00 

24 
14217-नहर तथा कुलो 

उपयोग वापतको श�ुक 
0.04 0.00 0.00 0.00 

25 
14219-अ�यसेवा श�ुक 

तथा �व�� 
0.71 0.73 1608.35 1478.25 

26 
14223-�श�ा�े�को 

आ�दानी 
0.37 0.27 0.27 0.21 

27 
14224-पर��ाश�ुक 

40.03 29.23 112.43 101.04 

28 
14225-यातायात�े�को 

आ�दानी 
300.02 372.78 436.58 405.09 

29 
14227-राहदानीश�ुक 

0.00 0.00 0.00 0.00 

30 
14229-अ�य�शास�नक 

सेवा श�ुक 
20.84 47.73 43.31 29.62 

32 
14253-�यावसाय 

र���ेशन द�तरु 
0.00 183.94 372.84 298.60 

33 
14254-रे�डयो� 

�फ����स�ालन द�तरु 
0.00 2.48 2.67 0.47 

34 
14255-टे�ल�भ�न 

स�ालन द�तरु 
0.00 4.10 9.64 1.08 

35 

14256-चालक अन�ु�त 

प�, सवार� दता� �कताब 

(Blue book) स�ब��ी 

द�तरु 

0.00 725.60 827.83 958.08 

36 
14264-वन ��ेको अ�य 

आय 
0.00 27.79 32.17 41.81 

11 

 

37 

14311-

��ा���द��,ज�र�ाना र 

जफत 

9.20 0.00 0.01 0.00 

38 

14312-

��ा��न�द��,ज�र�ाना र 

जफत 

0.00 22.17 29.19 9.01 

39 
14313-�र��� �दर��ा�ा 

0.00 1.99 1.11 0.36 

40 
14511-बीमादाबी �ा�� 

0.00 0.00 0.36 0.19 

41 
14529-अ��राज�� 

0.08 15.93 15.19 0.50 

 तेश सरकारको आ�ाो  ोलोाब 

संक� ल रााज 
1448.53 2864.51 4850.01 3338.19 

1 
15111-ब�ेज ू

11.11 75.84 80.81 24.97 

2 
15112-�न�ा�ा �फता� 

0.00 0.70 1.52 6.54 

3 
15113-अनदुान �फता� 

0.00 1066.32 1037.27 1223.54 

4 
�त ब���� न�द म��दात 

751.07 10182.79 17491.45 23346.48 

ो�ेा ुलथा �ाकासा  �लात 0.00 0.00 18611.05 0.00 

1 
����ानबा� �� ��ानी 

�फता� 
0.00 0.00 270.64 0.00 

सं�थााोाब  ऋ  ााान  �लात 0.00 0.00 270.64 0.00 

  तेश सरकारको आ�ाो  ोलोाब 

संक� ल रााज ा जा 

762.18 11325.65 18611.05 24601.53 

कु  ा जा 
33773.46 48351.03 61428.12 52716.70 

�ोल    तेश  ेखा �ानय�क कानात न� ोााजलन  तेश 
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अनसूुिचः ३.१  बागम�ो  �ेश ��भवा ा व ोका था न� सं�कााहाे प�गचाान गगेवो 

�ननपे थाागव   ?=bz nfvdf                                                                
ljj/0f आ.ा. 2075/76 आ.ा. 2076/77 आ.ा. 2077/78 आ.ा. 2078/79 

sf] r}q d;fGt;Dd  

१. �ननपे 2,305,777,235,94

3  

2,689,667,719,486  3,207,136,107,565  3,237,323,860,414  

    १.१ चाल ुखाता 208,225,016,571  261,222,448,112  322,953,951,347  291,615,016,740  

    १.२ वचत खाता 555,974,390,229  630,404,493,951  838,812,555,678  695,600,844,481  

१.३ म�ुत� खाता 1,217,231,740,361  1,494,978,618,804  1,727,136,854,295  1,970,498,511,028  

  १.४ Money At 

Call 

260,881,885,768  242,731,433,727  265,935,145,564  229,559,528,486  

  १.५ Cert Of 

Deposit 

-    -      -        -   

  १.६ Margin 17,572,980,994  21,691,721,875  29,624,356,433  38,412,184,880  

  १.७  Others 45,891,222,020  38,639,003,017  22,673,244,249  11,637,774,799  

�ोोः नपेाा गा� ब व 

 

अनसूुिचः ३.२  बागम�ो  �ेशवो नेभगो वजा� ागानन थाागव    ?=bz nfvdf 

थाागव @)&& 
c;f/ d;fGt 

@)&& 
k'; d;fGt 

@)&* 
c;f/ d;fGt 

@)&* 
k'; d;fGt 

s[lif / jg ;DaGwL 74544.65 89546.40 98797.65 101766.04 

df5fkfng ;DaGwL 596.44 791.63 1307.10 1645.78 

s[lif If]q shf{ 75141.09 90338.03 100104.75 103411.82 

vfgL ;DaGwL 4001.34 3940.14 4591.84 4447.14 

s[lif, jg tyf k]o kbfy{ 
pTkfbg ;DaGwL 

92020.13 102967.34 126711.83 115900.33 

u}/vfB j:t' pTKffbg 
;DaGwL 

237022.28 251836.80 286294.53 335438.17 

lgdf{0f  201168.86 217710.21 239681.17 250977.80 

ljB't, Uof; tyf kfgL 152362.22 174255.29 201865.93 218679.45 

wft'sf pTkfbg, d]l;g/L 
tyf O{n]S6«f]lgs  

26417.18 32206.95 37277.95 47684.68 

pBf]u If]q shf{ 712992.01 782916.73 896423.25 973127.57 

oftfoft, e08f/0f / 
;+rf/ 

55932.40 55191.98 57685.52 67762.76 

yf]s tyf v'b|f ljqm]tf 301452.26 322760.18 375982.45 415035.95 

ljQ, aLdf tyf crn 
;DklQ 

180551.86 209565.85 236358.88 137834.35 

ko{6g 96854.53 107411.56 123772.88 125334.07 

cGo ;]jf 111134.08 126465.30 127740.86 91831.41 

;]jf If]q 745925.13 821394.87 921540.59 837798.54 

ज�मा 1534058.23 1694649.63 1918068.59 1914337.93 

   �ोोः नपेाा गा� ब व 

14 

 

अनसूुिचः ३.३ 2078 को चै�  ससात स  को बी कको ��ेशगत शसखस कसयसजीय   

क जचस रको ो   व 

 

��ेश कसयसजीयको सं�यस क जचस रको सं�यस 

जी न सनजज न ज  स जी न सनजज न ज  स 

�देश १ 376 165 541 788 618 1406 

मधेश 322 127 449 706 466 1172 

���म�� 597 316 913 2529 3013 5542 

����� 234 139 373 501 472 973 

ल�ु���� 366 179 545 827 693 1520 

����ल� 145 42 187 310 131 441 

सदु�ु���म 257 72 329 548 244 792 

ज  स 2,297 1,040 3,337 6,209 5,637 11,846 

�ोतः बी स सस सत 

 

अनसूुिचः ३.४ 2078 को चै�  ससात स  को बी सीेख   बी सश�ुक संकीनको ��ेशगत 

ो   व 

��ेश िज न सनिजज न कुी बी स 

श�ुक 

कुी 

बी स 

श�ुक 

को 

ोहहसस 

सो�य 

 हेकस कुी 

बी सीेख 

सं�यस 

कुी बी स 

श�ुक 

कुी 

बी स 

श�ुक 

को 

ोहहसस 

जस र 

बी सीेख 

सं�यस 

कुी बी स श�ुक कुी 

बी स 

श�ुक 

को 

ोहहसस 

�देश १ 1,271,103 124,940.86 12.18 267,710 25,919.45 9.03 150,860.31 11.49 

मधेश 502,802 100,420.16 9.79 203,148 17,888.37 6.23 118,308.53 9.01 

���म�� 7,970,147 437,111.14 42.63 981,284 190,387.47 66.33 627,498.61 47.8

1 

����� 510,199 106,456.40 10.38 221,478 16,835.69 5.87 123,292.08 9.39 

ल�ु���� 850,396 157,458.13 15.36 350,572 25,138.86 8.76 182,596.99 13.91 

����ल� 215,368 44,270.69 4.32 40,448 3,710.04 1.29 47,980.73 3.66 

सदु�ु���म 471,683 54,744.04 5.34 110,774 7,131.78 2.48 61,875.82 4.71 

ज  स 11,791,698 1,025,401.42 100 2,175,414 287,011.66 100 1,312,413.08 100 

�ोतः बी स सस सत 
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अनसूुिचः ३.१  बागम�ो  �ेश ��भवा ा व ोका था न� सं�कााहाे प�गचाान गगेवो 

�ननेप थाागव   ?=bz nfvdf                                                                
ljj/0f आ.ा. 2075/76 आ.ा. 2076/77 आ.ा. 2077/78 आ.ा. 2078/79 

sf] r}q d;fGt;Dd  

१. �ननपे 2,305,777,235,94

3  

2,689,667,719,486  3,207,136,107,565  3,237,323,860,414  

    १.१ चाल ुखाता 208,225,016,571  261,222,448,112  322,953,951,347  291,615,016,740  

    १.२ वचत खाता 555,974,390,229  630,404,493,951  838,812,555,678  695,600,844,481  

१.३ म�ुत� खाता 1,217,231,740,361  1,494,978,618,804  1,727,136,854,295  1,970,498,511,028  

  १.४ Money At 

Call 

260,881,885,768  242,731,433,727  265,935,145,564  229,559,528,486  

  १.५ Cert Of 

Deposit 

-    -      -        -   

  १.६ Margin 17,572,980,994  21,691,721,875  29,624,356,433  38,412,184,880  

  १.७  Others 45,891,222,020  38,639,003,017  22,673,244,249  11,637,774,799  

�ोोः नपेाा गा� ब व 

 

अनसूुिचः ३.२  बागम�ो  �ेशवो नभेगो वजा� ागानन थाागव    ?=bz nfvdf 

थाागव @)&& 
c;f/ d;fGt 

@)&& 
k'; d;fGt 

@)&* 
c;f/ d;fGt 

@)&* 
k'; d;fGt 

s[lif / jg ;DaGwL 74544.65 89546.40 98797.65 101766.04 

df5fkfng ;DaGwL 596.44 791.63 1307.10 1645.78 

s[lif If]q shf{ 75141.09 90338.03 100104.75 103411.82 

vfgL ;DaGwL 4001.34 3940.14 4591.84 4447.14 

s[lif, jg tyf k]o kbfy{ 
pTkfbg ;DaGwL 

92020.13 102967.34 126711.83 115900.33 

u}/vfB j:t' pTKffbg 
;DaGwL 

237022.28 251836.80 286294.53 335438.17 

lgdf{0f  201168.86 217710.21 239681.17 250977.80 

ljB't, Uof; tyf kfgL 152362.22 174255.29 201865.93 218679.45 

wft'sf pTkfbg, d]l;g/L 
tyf O{n]S6«f]lgs  

26417.18 32206.95 37277.95 47684.68 

pBf]u If]q shf{ 712992.01 782916.73 896423.25 973127.57 

oftfoft, e08f/0f / 
;+rf/ 

55932.40 55191.98 57685.52 67762.76 

yf]s tyf v'b|f ljqm]tf 301452.26 322760.18 375982.45 415035.95 

ljQ, aLdf tyf crn 
;DklQ 

180551.86 209565.85 236358.88 137834.35 

ko{6g 96854.53 107411.56 123772.88 125334.07 

cGo ;]jf 111134.08 126465.30 127740.86 91831.41 

;]jf If]q 745925.13 821394.87 921540.59 837798.54 

ज�मा 1534058.23 1694649.63 1918068.59 1914337.93 

   �ोोः नपेाा गा� ब व 

14 

 

अनसूुिचः ३.३ 2078 को चै�  ससात स  को बी कको ��ेशगत शसखस कसयसजीय   

क जचस रको ो   व 

 

��ेश कसयसजीयको सं�यस क जचस रको सं�यस 

जी न सनजज न ज  स जी न सनजज न ज  स 

�देश १ 376 165 541 788 618 1406 

मधेश 322 127 449 706 466 1172 

���म�� 597 316 913 2529 3013 5542 

����� 234 139 373 501 472 973 

ल�ु���� 366 179 545 827 693 1520 

����ल� 145 42 187 310 131 441 

सदु�ु���म 257 72 329 548 244 792 

ज  स 2,297 1,040 3,337 6,209 5,637 11,846 

�ोतः बी स सस सत 

 

अनसूुिचः ३.४ 2078 को चै�  ससात स  को बी सीेख   बी सश�ुक संकीनको ��ेशगत 

ो   व 

��ेश िज न सनिजज न कुी बी स 

श�ुक 

कुी 

बी स 

श�ुक 

को 

ोहहसस 

सो�य 

 हेकस कुी 

बी सीेख 

सं�यस 

कुी बी स 

श�ुक 

कुी 

बी स 

श�ुक 

को 

ोहहसस 

जस र 

बी सीेख 

सं�यस 

कुी बी स श�ुक कुी 

बी स 

श�ुक 

को 

ोहहसस 

�देश १ 1,271,103 124,940.86 12.18 267,710 25,919.45 9.03 150,860.31 11.49 

मधेश 502,802 100,420.16 9.79 203,148 17,888.37 6.23 118,308.53 9.01 

���म�� 7,970,147 437,111.14 42.63 981,284 190,387.47 66.33 627,498.61 47.8

1 

����� 510,199 106,456.40 10.38 221,478 16,835.69 5.87 123,292.08 9.39 
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�ोतः बी स सस सत 
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अनसूुिचः ३.५ ��ेशगत सहकारर संयवाकक सं��ा�रक  ��रव 

 

      �कतः  ीूर  ��यवा, सहकारर गगर�र ीन�ारव रण ा��, बागरतर ��ेश 

  

��ेश सहकारर संयवा ��ेशकक अंश(�ीतशतश �ीत तक ह ार 

 नसं��ारा हकारर 

सं��ा 

�देश नं. १ ५१४४ १४.८१ १.१३ 

मधेश  ५८५७ १६.८७ १.०८ 

बागमती  ११५७७ ३३.३५ २.०९ 

ग���� ३८८७ ११.19 १.६१ 

ल�ु�बनी  ३७६३ १०.८४ ०.८३ 

��ा�ल� २१२२ ६.११ १.३४ 

सदूु����म २३६२ ६.८० ०.९२ 

 �रा ३४७१२ १०० ११८ 

16 

 

अनसूुिचः ४.१ बालमैमा  �ानान तह घोषणा भएका  �ानान तहको  वववण 

�. 

सं.  �ानान तहको नाम आ.व. 

२०७५/७६ 
आ.व. २०७६/७७ आ.व. २०७७/७८ 

आ.व. २०७८/७९ 

को फागनु मसा त 

१ ��मे�र नगरपा�लका ₋₋ २०७६।०५।२९ 
₋₋ ₋₋ 

२ ध�ुल�ेल 

नगरपा�लका 
₋₋ ₋₋ 

२०७७।११।०५ ₋₋ 

३ मन�र� गाउँपा�लका ₋₋ २०७६।९।२६ ₋₋ ₋₋ 

४ मकवानपरु ग�� 

गाउँपा�लका 
₋₋ ₋₋ 

₋₋ २०७८।१२।११ 

५ का�ल�च�क 

गाउँपा�लका 
₋₋ ₋₋ 

₋₋ २०७८।१२।१२ 

६ र�नगर 

नगरपा�लका 
₋₋ ₋₋ 

₋₋ २०७८।१२।२२ 

७ चाँगनुारायण 

नगरपा�लका 
₋₋ ₋₋ 

₋₋ २०७८।११।२७ 

८ बकैया गाउँपा�लका ₋₋ ₋₋ 
२०७७।१०।२९ ₋₋ 

�ोत   सामाििक  वकास म मालन� बागमता ��ेश 
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अनसूुचीः ४.२ बालसधुार गहृ मकवानपरुवाट मतान गगर�कए सेवाकए ोववरर 

 

�. 

सं. 
बालसधुारगहृवाट �तने सेवा आ.व. 

२०७५/७६ 

आ.व. 

२०७६/७७ 

आ.व. 

२०७७/७८ 

चाल ुआ.व.कए फागनु 

मसा ोससमकए ोववरर 

१ ���� �ा��ा��का स���ा ५९ ३१ ४४ ५६ 

२ 

�नोसा�ा��क �नो����� 

सेवा ��नेको 

�ा��ा��काको स���ा 

_ 
_ _ सा�ा�� परा��� �नु े

गरेको, ��� नर�ेको 

३ 
��ा कप�ा पाउन े

�ा��ा��काको स���ा 
५९ ३१ ४४ ४३ 

४ 
औपधोपचारका सेवा�ा�� 

�ा��ा��का र रक� 
_ १ _ 

१ पटक २० 

�ना�ा� सा�ा�� 

उपचार भएको 

 

५ 
��वनउप�ोग� �ा��� 

��नेको स���ा 

_ _ ३३ 
५५ 

६ 

��� स�प �वकास �ा���  

��नेको �ा��ा��काको 

स���ा 

_ _ 
२२ 

_ 

७ 

प�र�ार�ा पनुए��ककर� 

ग�रएका �ा��ा��काको 

स���ा 

२२ ३० २० २६ 

�एो   सामाािक ोवकास म माल�� बागमोी मतेश 
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अनसूुची ४.३ बाल सधुार गहृ भ��रुवाट तीान गगर�रए सेवारए ोववरर 

�. 

सं. 
बालसधुारगहृवाट �ीने सेवा आ.व. 

२०७५/७६ 

आ.व. 

२०७६/७७ 

आ.व. 

२०७७/७८ 

चाल ुआ.व.रए फागनु 

मसामोससमरए ोववरर 

१ ���� �ा��ा��का स���ा २१० १५५ २१० २५६ 

२ 

��ोसा�ा��क ��ो����� 

से�ा ���केो �ा��ा��काको 

स���ा 

११० 
१७५ १५० 

२१० 

३ 
��ा कप�ा पा�� े

�ा��ा��काको स���ा 
२०० ६० ६० १८० 

४ 
औपधोपचारका से�ा�ा�� 

�ा��ा��का र रक� 
९८ ११० ९३ १२७ 

५ 
�����प�ो�� �ा��� 

���ेको स���ा 

२३_ ७१ १३० 
९० 

६ 

��� स�प ��कास �ा���  

���ेको �ा��ा��काको 

स���ा 

_ _ 
७० 

४८ 

७ 

प�र�ार�ा प�ु���ककर� 

��र�का �ा��ा��काको 

स���ा 

११० २४२ १५९ १४४ 

�एो   सामािजर ोवरास मम�ाल�ा बागमोी तीेश 
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अनसूुची  ५.१ वागमती ��ेशमा काम गनस  मेरको जनसं� ाको  ि��त � सं� ा 

हजारमा) 

 मेर समूह शहर �ामीी ज�मा 

15-19 ��� 490 141 631 

20-24 ��� 579 113 692 

25-29 ��� 470 111 581 

30-34 ��� 396 78 474 

35-39 ��� 362 84 446 

40-44 ��� 316 100 416 

45-49 ��� 269 95 364 

50-54 ��� 218 72 290 

55-59 ��� 170 77 247 

60-64 ��� 145 80 225 

6५ दे������� 328 173 501 

ज�मा 3742 1123 4865 

�ोत: नपेाल �म श ि स सभी, २०१७/१८, के���  तय ाकं ाव ाग व 

  

20 

 

अनसूुिचः ६.१ वागमती मतेशमा रहेको �नकु� तता  ररको ोववरव 

�.स. �नकु� तता  रर �तााना (�ल.स.. रेे ��(ल.ोक.�म.. अवि�तत ििज�ा 

१ िशवपरु� नागाजु�न रा��� 

�नकु� 

२०५८ १५९ का�मा�ड�,नवुाकोट र 

�स��पुा�चोक 

२ िचतवन रा��� �नकु� २०३० ९५२.६३ नवलपरु,परासी,िचतवन र 

मकवानपरु 

 

३ 
ला�टा� रा��� �नकु� २०३३ १७१० रसवुा,नवुाकोट र 

�स��पुा�चोक 

४ पसा� रा��� �नकु� २०४१ ६२७.३९ पसा�,मकवानपरु र बारा 

५ ग�र�शक� र सर��� �े� २०५७ २१७९ रामेछाप,दोलखा र 

�स��पुा�चोक 

�ोतः वन तता वातावरव म ेा�ा,वागमती मतेश 

 

अनसूुची ६.२ लागमती मतेशमा रहेका ााय�न ससल बी ोववरव 

�.

सं. ोववरव 

 .व.२०७५/

७६ 

 .व.२०७६/

७७ 

 .व.२०७७/

७८ 

 .व.२०७८/

७९ 

१ 

प��टक�� �तरका 

होटल 

स���ा ३७५  375 378 382 

बेड 

स���ा 
१२००० १२००० १२१५० १२३०० 

२ 

�ा�ल एजे�सीको 

स���ा   
३८८१ ३९५२ ४००८ ४०१४ 

३ 

�े�क� एजे�सीको 

स���ा   
२७५६ २८३५ २८७४ २८९६ 

४ टुर गाइडको स���ा   ४२०१ ४४३७ ४४४८ ४५४९ 

५ 

�े�क� गाइडको 

स���ा   
१८२०४ १८५३४ १८७७२ १९१४६ 

६ 

पोट�र गाइडको 

स���ा   
२२१ २४० २६८ ३०३ 

७ जल�ा�ाको �ववर�   ८१ ८३ ८६ ८७ 

�ोत   सं�कृ�त तता ााय�न म ेा�ा� लागमती मतेश 
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अनसूुची ६.३ पयव�न   �वन ह न र सर  ा का पनकच न ा�हचर  ा तरयका 

�.सं. िज�ा  ं  नपत त     �वन ानुवपनन 

ा ततयका 

नय  ंत   न र स ानुवपनन ा ततयका 

१ दोलखा का�ल�चोक भगव�त ि�र� �हल �टेशन ि�र� नगरपा�लका 

२ �स��लु�  �स��लु� ग�� �हल �टेशन,कमलामाई 

न.पा. 

३ का� े पला�चोक भगव�त,नमोब�ु  

४ �स��पुा�चोक भोटेकोशी मडेु �हल �टेशन,�लसंखपुाखर गां�पा�लका 

५ नवुाकोट नवुाकोट दरबार,ककनी ककनी �हल �टेशन,�बी �याल� गा.पा. 

६ रसवुा गोसाइंकु�ड,क� ि�ंग सो�दा� �हल �टेशन,�माछो�द�मो 

गा�पा�लका 

७ �ा�द� ��शलु� याि�ट�� �बी �याल� �हल �टेशन,�बी �याल� 

गा.पा. 

८ िचतवन देवघाट,सौराहा �सराईचलु� �हल �टेशन,ई�छाकामना 

९ मकवानपरु दामन माखु� कुलेखानी िच�ला� �हल �टेशन,थाहा नगरपा�लका 

१० का�मा�डौ पशपु�तनाथ,�वय�भनुाथ  

११ भ�परु नगरकोट,भ�परु दरबार 

चागनुारायण 

 

१२ ल�लतपरु पाटन दरबार काले�र महादेव �हल �टेशन,महा�ाल 

गा�पा�लका 

१३ रामेछाप  िशवालय �हल �टेशन,गोकुलगंगा 

��त   संंरृकत त   पयव�न न म ाय� ल ानती  तेश 

22 

 

अनसूुिचः ७.१ �थाेिशक र �थथननी ससक ससथलकल �ाेशगत ससककल  ववरर  

���ल� �म��मा� 

�ाेश धलुल /क�चन  �थवले कथललपमे ज�मथ ससक �ाेशकल अंश (�यतशत( ससक घन�व 

( क .मन .�यत 

वगआ  क.मन(  

�देश नं . १ 9,695 2,588 846 13,129 20.32 0.51 

मधेश  2,742 2,874 386 6,002 9.29 0.62 

बागमती  11,845 2,765 1,391 16,001 24.76 0.79 

ग���� 9,632 1,258 680 11,570 17.91 0.54 

ल�ु�बनी 5,468 2,739 932 9,139 14.14 0.41 

��ा�ल� 3,002 209 90 3,301 5.11 0.12 

सदूु����म 4,057 1,196 222 5,475 8.47 0.27 

ज�मथ 46,441 13,629 4,547 64,617 100 .००  0.44 

�लत  :अथआ मममथली लयथआक सवसकरस ���9  

 

अनसूुिचः  ७.२ �थथननी तहकल केम�स�म ससक पहुचँकल अव�थथ 

�ाेश �थथननी 

तह 

ससककल पहुचँ नपगुकेल ससक पगुकेल तर प�न हनु 

बथकँ� 

 ज�मथ 

ससक 

) क.यम(  �थथननी 

तह 

ससककल ल�बथा 

) क.यम(  

�थथननी 

तह 

ससककल 

ल�बथा 

) क.यम(  

�देश न. १ १३७ २ ४० ५४ 1,079 1,119 

मधेश १३६ ० ० २५ 139 139 

बागमती ११९ १ १३ ३२ 509 522 

ग���� ८५ २ ६१ ११ 187 248 

ल�ु�बनी १०९ ० ० ३० 253 253 

��ा�ल� ७९ १० २४७ २२ 297 544 

सदूु����म ८८ ६ ८६ २६ 472 558 

ज�मथ ७५३ २१ ४४७ २०० 2,936 3,383 

 

�लत : अथआ मममथलीस लयथआक सवसकरस २०७9 
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अनसुिुचः ७.३  ननमाव णमलसे�स  ण�लम १ नेवम भ�दम  बढ  नतमलम  ववतु 

योजनमह�लो  वववव  

 स.न

. 

  वतु 

आयोजनमलो 

नमन  

नदढ  ोणमलो 

नमन  

िज�णमा  �े  नतम 

(नेवम) 

उ��मदल 

1 Khani Khola 
- 1 

Khani 
Khola 

Khare, Marbu 
(Dolakha) 

40 Green Life 
Energy 
Pvt.Ltd, Sirin 
Bhawan, 
Lalitpur-1, 
Kupakdole 

2 Tadi Khola Tadi Khola , Rautbesi, 
Samundratar, 
Shikharbesi (Nuwakot) 

5 Hiraratna 
hydropower 
Pvt. Ltd 

3 Sanjen Sanjen Chilime (Rasuwa) 42.5 Sanjen 
Jalvidyut Co. 

4 Upper 
Mailung -A 

Mailung 
Khola 

, Gatlang, Haku 
(Rasuwa) 

6.42 Energy 
Engineering 
Pvt. Ltd 

5 Lower 
Khare 

Khare Bulung, Chankhu, 
Khare, Suriti (Dolakha) 

11 Universal 
Power 
Company P. 
Ltd 

6 Upper 
Sanjen 

Sanjen Chilime (Rasuwa) 14.8 Sanjen 
Jalvidhyut Co 

7 Rasuwagadh
i 

Bhote koshi Thuman, Timure 
(Rasuwa) 

111 Rasuwagadhi 
H P 

8 Upper 
Khimti 

Khimti 
Khola 

Chuchure 
(Ramechhap) 

12 Himalaya Urja 
Bikas Co. Pvt. 
Ltd. 

9 Upper 
Mailun 
Khola 

Mailung 
Khola 

, Gatlang, Haku, 
Dandagoun (Rasuwa) 

14.3 Upper Mailung 
Khola 
Hydropower 
Limited. 

10 Lower Tadi Tadi Khola  (Nuwakot) 4.993 Buddha Bhumi 
Nepal 
Hydropower 
Co. Pvt. ltd. 

11 Gelun Khola 
HPP 

Gelun Baramchi, Hagam, 
Jalbire 
(Sindhupalchok) 

3.2 Gelun Khola 
Hydropower 
Company Pvt 
Ltd 

12 Khani Khola 
(Dolakha) 

Khani 
Khola 

Marbu, Khare 
(Dolakha) 

30 Sasha 
Engineering 
Hydropower P. 
Ltd 

13 Upper 
Trishuli 3B 

Trishuli Manakamana 
(Nuwakot) 

37 Nepal 
Electricity 
Authority 

24 

 

14 Salankhu 
Khola 

Salankhu Kaule, Manakamana, 
Tupche, Fikuri 
(Nuwakot) 

2.5 Salankhu 
Khola 
Hydropower P. 
Ltd. 

15 Madhya 
Bhotekoshi 

Bhote koshi Maneswor, Marbin, 
Listi (Sindhupalchok) 

102 Madhya 
Bhotekoshi 
Jalbidyut 
Company Ltd. 

16 Khare 
Hydropower 
Project 

Khare Chankhu, Khare, 
Marbu (Dolakha) 

24.1 Constorium 
Power 
Developers Pvt 
Ltd 

17 Upper 
Khimti II 

Khimti 
Khola 

Chuchure 
(Ramechhap) 

7 Himalaya Urja 
Bikash 
Company 
Limited 

18 Balephi A Balephi Baramchi, Golche, 
Pangtang 
(Sindhupalchok) 

10.6 Moonlight 
Hydropower 
Company Pvt. 
Ltd. 

19 Suri Khola Suri , Chankhu (Dolakha) 7 Suri Khola 
Hydropower 
Pvt Ltd 

20 Langtang 
Khola Small 
Hydropower 
Project 

Langtang Syafru (Rasuwa) 20 Multi Energy 
Development 
Pvt. Ltd. 

21 Upper Tadi Tadi Khola Rautbesi (Nuwakot) 11 Surya Kund 
Hydro Electric 
Pvt. Ltd. 

22 Likhu -1 Likhu Khola Gumdel (Ramechhap) 77 Pan Himay 
Energy Ltd 

23 Likhu -2 Likhu Khola Gumdel (Ramechhap) 
(Solukhumbu) 

55 Global 
Hydropower 
Associate Ltd 

24 Lower 
Likhu 

Likhu Khola  (Okhaldhunga) 
Bijulikot, Gothgau 
(Ramechhap) 

28.1 Swaita Ganga 
Hydropower 
and 
Construction 
Pvt. Ltd. 

25 ChulepuKho
la 
Hydropower 
Project 

Chulepu, 
Dhunde 
Khola 

Bhujee, Guptesqor, 
Pritee (Ramechhap) 

8.52 Chandeswari 
Mahadev 
Khola Micro 
Hydro 
Com.P.Ltd. 

26 Chauri 
Khola 

Chauri Goswara (Ramechhap) 5 Chauri 
Hydropower P 
Ltd 

27 Sanjen 
Khola 

Sanjen Chilime (Rasuwa) 78 Sala Sungi P 
Ltd 

28 Phalakhu 
Khola HPP 

Phalankhu 
Khola 

Bhorle, Saramthali 
(Rasuwa) 

5 Rasuwa 
Hydropower 
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Company Pvt 
Ltd 

29 Phalakhu 
Khola HPP 

Phalankhu 
Khola 

Saramthali, Yarsa 
(Rasuwa) 

14.7 Betrawati 
Hydroelectric 
Co. Ltd 

30 Upper 
Balephi A 

Balephi Golche, Pangtang, 
Dhumthang 
(Sindhupalchok) 

36 Balephi 
Hydropower 
Ltd. 

31 Liping 
Khola 

Liping Tatopani 
(Sindhupalchok) 

16.26 Him River 
Power Pvt. Ltd 

32 Yambaling 
Khola 

Yambling Gumba, Golche 
(Sindhupalchok) 

7.271 Yamling 
Hydropower 
Pvt Ltd 

33 Sano Milti 
Khola SHP 

Milti Dandakharka, Melung 
(Dolakha) Phulasi 
(Ramechhap) 

3 Sano Milti 
Khola 
Hydropower 
P.Ltd. 

34 Upper 
Nyasim 
Khola 

Nyasem 
Khola 

Gumba 
(Sindhupalchok) 

43 Sindhujwala 
Hydropower P. 
Ltd 

35 Khimti II Khimti 
Khola 

Chyama (Dolakha) 
Betali, Rasanalu 
(Ramechhap) 

48.8 Peoples Hydro 
sahakari 
Sastha Limited 

36 Upper 
Lapche 
Khola 

Lapche Lamabagar (Dolakha) 52 Energy 
Venture Pvt. 
Ltd. 

37 Ankhu 
Khola 

Ankhu 
Khola 

Darkha, Gumdi, 
Jharlang, Ree 
(Dhading) 

42.9 Ankhu 
Hydropower 
Pvt. Ltd 

38 Balephi Balephi Baramchi, Golche, 
Selang 
(Sindhupalchok) 

23.52 Balephi 
Jalbidhut 
Company Ltd 

39 Upper 
Chauri 
Khola 

Chauri (Kabhrepalanchok) 6 Himalayan 
Water 
Resources & 
Energy 
Development 
Co. P. Ltd 

40 Tamakoshi 
V 

Tama Koshi Lamabagar, Orang, 
Bulung, Laduk, Gauri 
Sankar (Dolakha) 

87 Tamakoshi 
hydropower 
Company Ltd. 

41 Upper 
Trishuli-1 

Trishuli Dhunche, Haku 
(Rasuwa) 

216 Nepal Water & 
Energy 
Development 
Co. P. Ltd 

42 Lapche 
Khola 

Lapche Lamabagar (Dolakha) 160 Nasa 
Hydropower 
Company P 
Ltd 

43 Saptang 
Khola HPP 

Saptang Bungtang (Nuwakot) 2.5 Saptang 
Hydropower 
Pvt Ltd 
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44 Nyam Nyam Nyam 
Nyam 
Khola 

Dandagoun (Rasuwa) 6 Nyam Nyam 
HydroPower 
Company 
Pvt.Ltd. 

45 Rasuwa 
Bhotekoshi 

Bhote koshi Thuman, Briddhim, 
Goljung (Rasuwa) 

120 Langtang 
Bhotekosi 
Hydropower 
Company Pvt. 
Ltd 

46 Tadi Khola 
Cascade 

Tadi Khola Samundratar 
(Nuwakot) 

3 Hira Ratna 
Hydropower 
Company Pvt. 
Ltd 

47 Jhyaku 
Khola HPP 

Jhyaku Jhyaku, Jugu 
(Dolakha) 

5.243 Ganesh Hydro 
power 
Com.Pvt.Ltd 

48 Upper 
Trishui-2 
HPP 

Trishuli Haku (Rasuwa) 102 Hydrochina 
Corporation 

49 Likhu Khola 
HPP 

Likhu Khola Rawadolu, 
Khijichandeshwari 
(Okhaldhunga) Pritee, 
Kubukasthali 
(Ramechhap) Goli 
(Solukhumbu) 

30 P K 
Hydropower 
Pvt. Ltd. 

50 Upper Suri 
Khola HPP 

Hulak, 
Kolung 

Chankhu (Dolakha) 7 Makar 
Jitumaya 
Hudropower 
Pvt.Ltd. 

51 Sagu Khola 
HEP 

Sangu 
Khola 

Alampu, Chilankha, 
Khupachagu (Dolakha) 

20 Him Parbat 
Hydropower 
Pvt. Ltd. 

52 Upper 
Ankhu 
Khola 

Ankhu 
Khola 

Jharlang, Lapa, Sirtung 
(Dhading) 

38 Dhading 
Ankhu Khola 
Hydro Pvt. 
Ltd. 

53 Sangu 
Khola HPP 

Sangu 
(Sorun) 
Khola 

Kalingchok, 
Khupachagu (Dolakha) 

5 Kalinchowk 
Hydropower 
Pvt. Ltd. 

54 Nupche 
Likhu HEP 

Nupche , 
Likhu 

Gumdel (Ramechhap) 57.5 Vision Energy 
and Power Pvt. 
Ltd. 

55 Sagu khola 
1 HPP 

Sagu Alampu, Chilankha 
(Dolakha) 

5.5 Him Parbat 
Hydropower 
Pvt. Ltd 

56 Lower 
Balephi 

Balephi Batase, Kubhinde, 
Fulpingkot, 
Fupingdandagau 
(Sindhupalchok) 

20 Sajha Power 
Development 

57 Bhotekoshi 
5 HEP 

Bhotekoshi Ramche, Tekanpur, 
Gati, Barhabise, 

62 Kalika Energy 
Ltd. 
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Company Pvt 
Ltd 

29 Phalakhu 
Khola HPP 

Phalankhu 
Khola 

Saramthali, Yarsa 
(Rasuwa) 

14.7 Betrawati 
Hydroelectric 
Co. Ltd 

30 Upper 
Balephi A 

Balephi Golche, Pangtang, 
Dhumthang 
(Sindhupalchok) 

36 Balephi 
Hydropower 
Ltd. 

31 Liping 
Khola 

Liping Tatopani 
(Sindhupalchok) 

16.26 Him River 
Power Pvt. Ltd 

32 Yambaling 
Khola 

Yambling Gumba, Golche 
(Sindhupalchok) 

7.271 Yamling 
Hydropower 
Pvt Ltd 

33 Sano Milti 
Khola SHP 

Milti Dandakharka, Melung 
(Dolakha) Phulasi 
(Ramechhap) 

3 Sano Milti 
Khola 
Hydropower 
P.Ltd. 

34 Upper 
Nyasim 
Khola 

Nyasem 
Khola 

Gumba 
(Sindhupalchok) 

43 Sindhujwala 
Hydropower P. 
Ltd 

35 Khimti II Khimti 
Khola 

Chyama (Dolakha) 
Betali, Rasanalu 
(Ramechhap) 

48.8 Peoples Hydro 
sahakari 
Sastha Limited 

36 Upper 
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Khola 

Lapche Lamabagar (Dolakha) 52 Energy 
Venture Pvt. 
Ltd. 

37 Ankhu 
Khola 
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Khola 

Darkha, Gumdi, 
Jharlang, Ree 
(Dhading) 

42.9 Ankhu 
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Company Ltd 

39 Upper 
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Energy 
Development 
Co. P. Ltd 
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V 
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Bulung, Laduk, Gauri 
Sankar (Dolakha) 

87 Tamakoshi 
hydropower 
Company Ltd. 

41 Upper 
Trishuli-1 

Trishuli Dhunche, Haku 
(Rasuwa) 

216 Nepal Water & 
Energy 
Development 
Co. P. Ltd 

42 Lapche 
Khola 

Lapche Lamabagar (Dolakha) 160 Nasa 
Hydropower 
Company P 
Ltd 

43 Saptang 
Khola HPP 

Saptang Bungtang (Nuwakot) 2.5 Saptang 
Hydropower 
Pvt Ltd 
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(Dolakha) 

5.243 Ganesh Hydro 
power 
Com.Pvt.Ltd 

48 Upper 
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HPP 
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49 Likhu Khola 
HPP 

Likhu Khola Rawadolu, 
Khijichandeshwari 
(Okhaldhunga) Pritee, 
Kubukasthali 
(Ramechhap) Goli 
(Solukhumbu) 

30 P K 
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Khola HPP 

Hulak, 
Kolung 

Chankhu (Dolakha) 7 Makar 
Jitumaya 
Hudropower 
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Khupachagu (Dolakha) 

20 Him Parbat 
Hydropower 
Pvt. Ltd. 

52 Upper 
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Khola 

Jharlang, Lapa, Sirtung 
(Dhading) 

38 Dhading 
Ankhu Khola 
Hydro Pvt. 
Ltd. 

53 Sangu 
Khola HPP 

Sangu 
(Sorun) 
Khola 

Kalingchok, 
Khupachagu (Dolakha) 

5 Kalinchowk 
Hydropower 
Pvt. Ltd. 

54 Nupche 
Likhu HEP 

Nupche , 
Likhu 

Gumdel (Ramechhap) 57.5 Vision Energy 
and Power Pvt. 
Ltd. 

55 Sagu khola 
1 HPP 

Sagu Alampu, Chilankha 
(Dolakha) 

5.5 Him Parbat 
Hydropower 
Pvt. Ltd 

56 Lower 
Balephi 

Balephi Batase, Kubhinde, 
Fulpingkot, 
Fupingdandagau 
(Sindhupalchok) 

20 Sajha Power 
Development 

57 Bhotekoshi 
5 HEP 

Bhotekoshi Ramche, Tekanpur, 
Gati, Barhabise, 

62 Kalika Energy 
Ltd. 
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Maneswor, Mankha 
(Sindhupalchok) 

58 Middle Tadi 
HPP 

Tadi Khola Rautbesi, Shikharbesi, 
Dhyangphedi 
(Nuwakot) 

5.5 Dupcheshwor 
Mahadev 
Hydro 
Company Pvt. 
Ltd. 

59 Pegu Khola 
Small 
Hydropower 
Project 

Pegu Bigu (Dolakha) 4.35 BiguHydropo
wer Venture 

60 Jurimba 
Khola Small 
Hydropower 
Project 

Jurimba Listi, Tatopani 
(Sindhupalchok) 

7.63 Jurimba 
Hydropower 
Company Pvt. 
Ltd 

61 Menchet 
Khola HPP 

Menchet 
Khola 

Sirtung, Tipling 
(Dhading) 

7 Ruby Valley 
Hydropower 
Com.Ltd. 

62 Nyasim 
HEP 

Nyasem 
Khola 

Gumba 
(Sindhupalchok) 

35 Sita 
Hydropower 
Company Pvt. 
Ltd. 

63 Jum Khola 
HEP 

Jum Lamabagar (Dolakha) 56 Sanima Jum 
Hydropower 
Pvt. Ltd 

64 Upper 
Balephi 

Balephi Golche, Gumba 
(Sindhupalchok) 

46 Upper Balephi 
Hydropower 
Limited 
(Previously, 
Samjhana 
Acharya) 

65 Ilep 
Tatopani 
Khola HEP 

Tatopani(Ile
p) Khola 

Lapa, Sirtung 
(Dhading) 

25 Jalshakti 
Hydro 
companu Pvt 
Ltd 

66 Super 
Melamchi 
HEP 

Melamchi Melamche 
(Sindhupalchok) 

23.6 Milarepa 
Energy Pvt Ltd 

67 Super 
Lower 
Bagmati 
HEP 

Bagmati Milche, 
Salamechakla(Taldhun
ga), Saldhara 
(Kavrepalanchok) 
Gimdi, Thuladurlung 
(Lalitpur) Faparbari, 
Betini (Makawanpur) 

41.86 Super Bagmati 
Hydropower 
Pvt. Ltd 

ज�ईम 2265.1
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 MW 
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