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यस प्रस्तरु्तमा समािेस भएका र्िषय 
• समदृ्धिको पररचय 
• समदृ्धि प्राप्त गने माध्यम
• गण्डकी प्रदेश समदृ्धिका लक्ष्य  
• प्रदेश समदृ्धिका संिाहक र सहयोर्ग
• नेपाल तथा गण्डकी प्रदेशको र्ित्तिय िजारमा सहकारीको योगदान 
• सहकारीको प्रदेश समदृ्धिमा योगदान
• सहकारी के्षरमा सूधार हनुपुने के्षर  
• समिृ प्रदेश र्नमाफणमा सहकारीको भार्ि कायफददशा  



समदृ्धिको पररचय
• अंग्रजेी शब्दकोषले जनताको उच्च त्तजिनस्तर, कायफमा सर्लता, प्रशस्त धन भएको
अिस्था , उन्नत त्तस्थर्त, र्ित्तिय सर्लता र राम्रो भर्िस्य भएको अिस्था समदृ्धि हो
भनेको छ।
• अथफशास्त्रले ददगो उच्च आर्थफक िदृ्धि, िढदो नार्ा र पणुफ रोजगारी भएको
अिस्थालाई समदृ्धि मानेको छ।
• िात्तणज्यशास्त्रले पणुफ रोजगारी, उच्च आय र क्रयशत्ति र न्यनु मदु्रास्रीर्त भएको
अिस्था लाई समदृ्धि भनेको छ।
• औषधी र्िज्ञानले पैसाले खररदगनफ नसद्धकने जनताको आन्नद र असल स्वास्थलाई
मानिजातीको धन र समदृ्धि मानेको छ।
• हाम्रो पौराणीक अथिफ िेदले कडा मेहनत गरेर प्रशस्त धन कमाउनु र दान गनुफ
समदृ्धि हो भनेको छ।



समदृ्धिको पररचय
• ििुधमफले सामदु्धहक आध्यात्तममकता र मयसवाट आउने आनन्द लाई समदृ्धि ठानेको छ।
• द्धक्रत्तस्चयन धमफले समदृ्धि स्वास्थ, धन, सर्लता र र्िश्वास हो र यो आर्थफक आर्सष र
शारीररकभलाइ पर्न हो र परमेश्वरको इच्छा अनसुार प्राप्त हनु्छ भनेको छ।
• इस्लाम धमफले समदृ्धि परमेश्वरको उपहार हो भनेको छ।
• एउटा ब्यापारीको लार्ग सकाराममक सोच र धारणाले धन, शात्तन्त र सखु प्राप्त गनुफ
समदृ्धि हो।
• असल लेखकको लार्ग समदृ्धि सोच्ने र त्तजउने एक िाटो हो र यो भौर्तक सखु र
पैसामार होइन।

• एउटा राजनीर्तज्ञको लार्ग उसका मतदाता प्रशन्न देत्तखनु समदृ्धि हो।
• एउटा सैर्नक जनरललाई उसका जवान आज्ञाकरी रहनु र आफँ्नो आर्थफक उन्नयन र
पदोउन्नती हनु ु समदृ्धि हो।

• एउटा प्रशासकलाई उसको पदउन्नती हनु ु र धन कमाउनु समदृ्धि हो ।



समदृ्धिको पररचय
सारमा
समदृ्धि एक उन्नत अिस्था हो जहां िदु्धि र र्िवेकको उच्चतम अभ्यास भएको हनु्छ,

सिैलाइ रोजगार उपलब्ध हनु्छ, हरेक ब्यात्तिले आरं्नो आममसम्मान महससु गरेको
हनु्छ र अनसुन्धानले नयां प्रर्िधी सजृना गरी जनतालाइ धनी र सखुी िनाएको
हनु्छ। यो कोरा कल्पना र र्सिान्त होईन मार्नसको िदु्धि, र्ििेक, सजृना, कडा
मेहनत, काम र उमपादनको उपज हो ।



समदृ्धिको माध्यम 
नागररकले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई र्सपमा िदल्ने, र्सपलाई रोजगारमा िदल्ने,

रोजगारलाई उमपादनमा िदल्ने, उमपादन िाट आउने लाभांस मानि कल्याण र
निप्रिफतनमा लगाउने र उमपादन प्रकृयालाई र्नरन्तर अद्यार्िधक गरी पररस्कृत गनुफ
समदृ्धि प्राप्त गने उिम माध्यम हो।



गण्डकी प्रदेश समदृ्धिका लक्ष्य
क्रम
संख्या

समदृ्धिका सूचक ईकाइ राद्धिय लक्ष्य गण्डकी प्रदेशका लक्ष्य स्थानीय 
तहका 
लक्ष्यआधार िषफ 

२०७५/७६
र्ि.सं 
२०८०/८१

र्ि.सं 
२१००

आधार िषफ 
२०७५/७६

र्ि.सं 
२०८०/८१

र्ि.सं 
२०८७

र्ि.सं 
२१००

१ आर्थफक वदृ्धिदर (औसत) प्रर्तशत ६.८ ९.६ १०.५ ७.१ १०.२ १०.५ ११.०

२ प्रर्तव्यत्ति कुल आय अ.डलर १०४७ १५९५ १२१०० १०४३ १९५६ ३७२१ १५७२९

३ कुल ग्राहस्थ उमपादनमा कृद्धष 
के्षरको योगदान

प्रर्तशत २७.० १९.४ ९.० २८.२ २३.७ १७.० ८.५

४ कुल ग्राहस्थ उमपादनमा उद्योग 
के्षरको योगदान

प्रर्तशत १५.२ १६.७ ३०.० १४.२ २२.४ ३०.० ५२.९

५ कुल ग्राहस्थ उमपादनमा सेवा 
के्षरको योगदान

प्रर्तशत ५७.८ ६४.२ ६१ .0 ५७.६ ५३.९ ५३.० ३८.६

६ आम्दानीमा मार्थल्लो १० र 
तल्लो ४० प्रर्तशत जनसंख्याको 
अनपुात (Palma Ratio)

अनपुात १ .३ १ १ १.४ १ १ १

७ सम्पत्तिमा आधाररत त्तजनी गणुक 
(Gini Coefficient)

गणुक ०.३१ ०.२९ ०.२५ ०.३७ ०.२६ ०.२३ ०.२०



गण्डकी प्रदेश समदृ्धिका लक्ष्य 
क्रम 
संख्या

समदृ्धिका सूचक ईकाइ राद्धिय लक्ष्य गण्डकी प्रदेशका लक्ष्य स्थानीय 
तहका 
लक्ष्यआधार िषफ 

२०७५/७६
र्ि.सं 
२०८०/८१

र्ि.सं 
२१००

आधार िषफ 
२०७५/७६

र्ि.सं 
२०८०/८१

र्ि.सं 
२०८७

र्ि.सं 
२१००

८ अपेत्तक्षत आय ु(जन्म हुँदाको) िषफ ६९.७ ७२ ८० ७१.७ ७७ ८० ८२
९ मात ृममृयदुर (प्रर्तलाख त्तजर्ित 

जन्ममा)
संख्या २३९ ९९ २० २३९ ९९ ७० १५

१० पाँचिषफ मरु्नका वाल ममृयदुर
(प्रर्तहजार त्तजर्ित जन्ममा)

संख्या ३९ २४ ८ २७ २२ १५ ६

११ शाक्षरता दर (१५ वषफ मार्थ) प्रर्तशत ५८ ९० ९८ ५५.६ ९५ ९८ ९९.५

१२ यवुा शाक्षरता दर         
(१५ देत्तख २४ वषफ)

प्रर्तशत ८५ ९९ १०० ८६ ९९ ९९.० १००

१३ आधारभतू तहमा  (१ देत्तख ८
कक्षामा) खदु भनाफ दर 

प्रर्तशत ९२.३ ९९.५ १०० ९४.८ ९९.५ ९९.८ १००

१४ श्रमशत्ति सहभार्गता दर प्रर्तशत ३८.५ ४८.५ ७२ ३५.७ ५० ६० ७५

१५ िेरोजगारी दर प्रर्तशत ११.४ ६ ३ ९ ४ २ १



गण्डकी प्रदेश समदृ्धिका लक्ष्य  
क्रम
संख्या

समदृ्धिका सूचक ईकाइ राद्धिय लक्ष्य गण्डकी प्रदेशका लक्ष्य स्थानीय 
तहका 
लक्ष्यआधार िषफ 

२०७५/७६
र्ि.सं 
२०८०/८१

र्ि.सं 
२१००

आधार िषफ 
२०७५/७६

र्ि.सं 
२०८०/८१

र्ि.सं 
२०८७

र्ि.सं 
२१००

१६ रोजगाररमा औपचाररक के्षरको 
अंस

प्रर्तशत ३६.५ ५० ७० ३९.९ ५५ ६५ ७५

१७ रात्तरिय/प्रादेत्तशक लोकमागफ 
(कालोपरे)

द्धकर्म ६९७९ १५००० ३३००० ९३७ ३४५० ६९५० १२९३७

१८ दतुफ लोकमागफ (पोखरा 
दतु्तम्कवास)

द्धकर्म ७६ ७६ २००० ० ० ७० १००

१९ रेलमागफ द्धकर्म ४२ २०० २२०० ० ८० १८० २००

२० ३० र्मनटेको दरुरमा 
यातायातको पहुँच भएका घर
पररवार 

प्रर्तशत ७८.९ ९५ ९९ ८० ९६ ९८ ९९

२१ र्िद्यतुमा पहुँच पगुकेा
घरपररवार

प्रर्तशत ९०.७ ९९ १०० ८२.५ १०० १०० १००



गण्डकी प्रदेश समदृ्धिका लक्ष्य  
क्रम
संख्या

समदृ्धिका सूचक ईकाइ राद्धिय लक्ष्य गण्डकी प्रदेशका लक्ष्य स्थानीय 
तहका 
लक्ष्यआधार िषफ 

२०७५/७६
र्ि.सं 
२०८०/८१

र्ि.सं 
२१००

आधार िषफ
२०७५/७६

र्ि.सं 
२०८०/८१

र्ि.सं 
२०८७

र्ि.सं 
२१००

२२ आधारभतू खानेपानीको
पहुँच पगुकेा घरपररवार 

प्रर्तशत ९४.९ ९९ १०० ९१.१ १०० १०० १००

२३ ईन्टरनेट प्रयोगकताफ प्रर्तशत ५५.४ ७५ १०० ४८ ८० ९० १००
२४ जलद्धवद्यतु उमपादन जर्डत 

क्षमता 
मेगावाट १०२० ५००० ४०००० ४४८.५ १५०० ६००० ९०००

२५ प्रर्तब्यात्ति द्धवद्यतु खपत द्धकलोवा
ट घण्टा

१९८ ७०० ३५०० १९० ७५० १७०० ३८००

२६ कृद्धष उमपादकमव (प्रमखु 
िाली: धान, मकै र गहुँ)

टन 
हेक्टर

२.९७ ४ ६ २.८ ४ ५ ६



गण्डकी प्रदेश सुुःखका लक्ष्य
क्रम
संख्या

सखुका सूचक ईकाइ राद्धिय लक्ष्य गण्डकी प्रदेशका लक्ष्य स्थानीय 
तहका 
लक्ष्यआधार िषफ 

२०७५/७६
र्ि.सं 
२०८०/८१

र्ि.सं 
२१००

आधार िषफ 
२०७५/७६

र्ि.सं 
२०८०/८१

र्ि.सं 
२०८७

र्ि.सं 
२१००

१ गररिीको रेखामनुी रहेको 
जनसंख्या ( र्नरपेक्ष गररिी)

प्रर्तशत १८.७ ११ १ १४.९१ ७.४ २ ०

२ िहआुयर्मक गररिीमा रहेको 
जनसंख्या

प्रर्तशत २८.६ १३ ३ १४.२ ७.२ २ ०

३ ५ वषफ मरु्नका कम तौल
भएका वालवार्लका

प्रर्तशत २७ १५ २ २९ १७.३ १ १

४ मानव द्धवकास सूचकाङ्क सूचकाङ्क ०.५७ ०.६२ ०.७
६

०.५९ ०.६५ ०.७० ०.७
८

५ आफँ्नै स्वार्ममवको आवासमा 
िसोिास गने पररवार 

प्रर्तशत ८५.३ ८९ ८१.७ ८६ ९५ ९५

६ जीवनकालमा शारीररक वा
मानर्सक वा यौन द्धहंसा
पीर्डत मद्धहला

प्रर्तशत २६.३ १३ १६.९ १० १ १



गण्डकी प्रदेश सुुःखका लक्ष्य 
क्रम
संख्या

सखुका सूचक ईकाइ राद्धिय लक्ष्य गण्डकी प्रदेशका लक्ष्य स्थानीय 
तहका 
लक्ष्यआधार िषफ 

२०७५/७६
र्ि.सं 
२०८०/८१

र्ि.सं 
२१००

आधार िषफ 
२०७५/७६

र्ि.सं 
२०८०/८१

र्ि.सं 
२०८७

र्ि.सं 
२१००

७ दताफ भएका लैंर्गक द्धहंसा 
लगायतका अपराधका घटना र 
अनसुन्धानको अनपुात

प्रर्तशत ९६.५ १०० १०० ८२.७ १०० १०० १००

८ आधारभतू सामात्तजक सरुक्षामा 
आिि जनसंख्या

प्रर्तशत १७ ६० १०० १७ ६० ८० १००

९ हेलो सरकारमा/हेलो 
मखु्यमन्रीमा प्राप्त उजरुीको  
र्छ यौट

प्रर्तशत ४८.१३ ९८ ९९ ५३ ९९ ९९ ९९

१० राद्धिय  पररचयपर प्राप्त गरेका 
नपेाली नागररक

प्रर्तशत ० १०० १०० ० १०० १०० १००

११ पाँच वषफमरु्नका वालवार्लकको 
जन्म दताफ

प्रर्तशत ५६ १०० १०० ६०.१ १०० १०० १००

१२ आधारभतू खाद्य सरुक्षाको 
त्तस्थर्तमा रहेका घरपररवार 

प्रर्तशत ४८.२ ७० १०० ५६ ८० ९० १००



गण्डकी प्रदेश समदृ्धिका ७ संवाहक र ५ सहयोर्गहरु
Seven key drives  and five enablers of prosperity



सहकारीको संख्या 
सरकारका तह सहकारीको संख्या प्रर्तशत 

संघीय सरकार १२५ ०. ४१%

प्रदेश सरकार ६,००२ २०. ०८%

स्थानीय सरकार २३,७५९ ७९.४९%

जम्मा २९,८८६ १००.० %

स्रोत: सहकारी र्िभाग २०७७, सहकारी झलक 



सहकारीको र्िि पररचालन
र्ििरण नेपाल गण्डकी प्रदेश

सहकारी संख्या २९,८८६ २६७१
सदस्य संख्या ४०९२३९५ १११६६३२
प्रतक्ष्य रोजगारी ८८३०९ ७६३८

सेयर लगानी रु अिफमा ९४ २२ 
िचत संकलन रु अिफमा ४७७ ८६
ऋण पररचालन रु अिफमा  ४२६ ८८
स्रोत: सहकारी र्िभाग २०७७, सहकारी झलक 



सहकारीको िचत पररचालनमा योगदान प्रर्तशतमा
र्ििरण नेपालमा गण्डकी प्रदेशमा 

र्ित्तिय संस्थाको संख्या (िात्तणज्य िैङ्क २७ र्िकास 
िैङ्क १९ र्ित्तिय संस्था २१ र लघरु्िि ७६)

१४३ ४८ (२७ िात्तणज्य िैङ्क, १०
र्िकास िैङ्क, ११ र्ित्तिय संस्था)

सद्धक्रय सहकारीको संख्या २९८८६ २६७१
र्ित्तिय संस्थाको िचत पररचालन रु अिफमा  ४२८५ ३३५
सहकारीको िचत पररचालन रु अिफमा ४७७ ८६
जम्मा रु अिफमा ४७६२ ४२१
िचत पररचालनमा सहकारीको अंस १०.१% २०.४ %

स्रोत: सहकारी र्िभाग २०७७, सहकारी झलक र राििैकको आर्थफक सूचक प्रर्तिेदन २०७७ 
असोज 



सहकारीको ऋण पररचालनमा योगदान प्रर्तशतमा
र्ििरण नेपालमा गण्डकी प्रदेशमा 

र्ित्तिय संस्थाको  सख्या (िात्तणज्य िैङ्क २७ र्िकास िैङ्क 
१९ र्ित्तिय संस्था २१ र लघरु्िि ७६)

१४३ ४८

सद्धक्रय सहकारीको संख्या २९८८६ २६७१
र्ित्तिय संस्थाको ऋण पररचालन रु अिफमा  ३६६२ २७६
सहकारीको ऋण पररचालन रु अिफमा ४२६ ८८
जम्मा रु ४०८८ ३६४
ऋण पररचालनमा सहकारीको अंस १०.४% २४ %

स्रोत: सहकारी र्िभाग २०७७, सहकारी झलक र राििैकको आर्थफक सूचक प्रर्तिेदन २०७७ 
असोज 



गण्डकी प्रदेशमा सहकारीको िचत तथा ऋण पररचालनमा पररवतफन 
र्ििरण आ.ि.

२०७५/०७६मा
आ.ि.
२०७७/०७८मा

तीन िषफमा पररवतफन 

सहकारीको संख्या ३४५० २६७१ - २३%

सेयर सदस्य संख्या ७४९७२२ १११६६३२ ४९%

सेयर लगानी ६ अिफ २२ अिफ २७६%

िचत पररचनलन ३४ अिफ ८६ अिफ १५३%

ऋण लगानी ४० अिफ ८८ अिफ १२०%

स्रोत: गण्डकी प्रदेशको त्तस्थर्तपर २०७६ र सहकारी र्िभाग २०७७, सहकारी झलक



र्ित्तिय संस्थाले प्राथर्मकता प्राप्त के्षरमा गरेको लगानी 
प्राथर्मकता 
प्राप्त के्षर

कुल ऋण लगानी 
मध्य र्ित्तिय संस्थाले 
प्राथर्मकता प्राप्त 
के्षरमा लगानी
गनुफपने मौदद्रक 
नीर्तले तोकेको
प्रर्तशत  

तोद्धकएको लगानी 
पयुाफउन ुपने समय 

कुल ऋण लगानी मध्य
२०७७ असार मसान्त 
सम्म र्ित्तिय संस्थाले 
प्राथर्मकता प्राप्त के्षरमा
गरेको लगानी प्रर्तशत  

२०७८ शाल असार मसान्त 
सम्म प्रके्षद्धपत 

कृद्धष १५ सम्ित २०८० 
असार मसान्त सम्म

८.६६ ९.६२

जलर्िद्यतु १० सम्ित २०८१ 
असार मसान्त सम्म

५.७४ ५.६७

लघ ु
उद्यम

१५ सम्ित २०८१ 
असार मसान्त सम्म

३.६१ ६.२३

जम्मा ४० १८.०१ २१.५१
स्रोत: नेपाल राि िैक मखु्य  र्ित्तिय सूचकहरुको अद्यािर्धक प्रर्तिेदन असौज २०७७ 
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सहकारीको समदृ्धिमा योगदान 
• र्ित्तिय पंहचु कम भएका के्षरमा र्ित्तिय पहुंच िढाउन । 
• असंगदठत ब्यात्ति तथा समहुलाई संगदठत गनफ । 
• एक सहकारी एक उमपादन प्रिफिन गनफ।
• प्रदेशमा उमपादन भएका िस्तहुरुको ब्रात्तन्डङ्ग गरी कोसेर्ल घर मार्फ त र्िद्धक्र द्धवतरण 
गनफ। 

• अमयािस्यक िस्तकुो र्िद्धक्र र्ितरण गनफ ।
• सहकारी कृद्धष उमपादन प्रिफिन गनफ ।
• र्नकार्सयोग्य िस्त ुउमपादन गरी व्यापार घाटा न्यनु गनफ । 
• त्तशक्षा तथा स्वास्थ सेवा संञ्चालन गनफ । 



सहकारीको समदृ्धिमा योगदान 
• गररिी र्नवारण गनफ । 
• ददगो द्धवकास लक्ष्यको कायाफन्वयन गनफ। 
• समािेसी द्धवकास गनफ ।
• मद्धहलाको शसत्तिकरण गनफ ।
• सामदु्धहक कायफवाट सामात्तजक सरुक्षा गनफ ।
•आर्थफक गर्तर्िर्धको स्थानीयकरण गनफ ।
• सास्कृर्तक अन्तरघलुन िढाउन । 
•आन्तररक पयफटन प्रिफधन गनफ ।      



सहकारी के्षरका समस्या  
• उमपादनमलुक सहकारी भन्दा िचत तथा ऋण सहकारीको िदृ्धि भई  सहकारीले 
र्ित्तिय संस्थासंग प्रर्तसपधाफ गनफ थालेको 

• सहकारीका वास्तद्धवक द्धक्रयार्सल सदस्य भन्दा रु १०० र्तरी सदस्य भएका 
र्नस्कृ्रय सदस्य िढी रहेको ।

• सहकारीको ८० प्रर्तसत भन्दा िढी लगानी ब्यापार तथा घर जग्गामा गएको।
• सहकारी ग्रार्मण के्षरको स्रोत शहरी के्षरमा ल्याउने माध्यम भएको। 
• प्रदेश अथफतन्रका तीन खम्िा मध्य उमपादनमा नलाग्दा यस के्षर कमजोर भएको।



सहकारी के्षरका समस्या  
• िहसुदस्यता प्रणार्ल हार्ि भएको । 

• उमपादन श्रर्मक र सहकारी क्षेरर्भर प्रयाप्त मारामा नसमेद्धटएको ।     

• स्वर्नयमन प्रणार्ल कमजोर रहेको । 

• साधारण सभामा सहकारीका नीर्त र्नयम िारे छलर्ल गनफ आउनेभन्दा  यातायात 
खचफ िझुन आउने सदस्य िढी हनेु गरेको ।  



प्रदेश समदृ्धिमा सहकारीको भाद्धव कायफददशा  

•कर्मसनमतु्तख अथफतन्रलाई उमपादनमतु्तख अथफतन्रमा रुपान्तरण गने 
कायफमा सहयोग गने।

• ग्राहस्थ मागले नेतमृव गरेको औद्योर्गकरणमा सघाउने ।

• सहकारीको लगानी उमपादनमूलक के्षरमा िढाउदै लैजाने । 

• सहकारीले गरेका उमपादनको प्रयोग गने िार्नको द्धवकास गने ।

•अिका सहकारी उमपादनमा साझेदारी ।



धन्यवाद


