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कार्यकारी सारााँश  

व्र्ापार तथा निकासी प्रवर्द्यि केन्द्रको आ.ब. २०७५/७६ को वार्षयक कार्यक्रम अिसुार 
देशका सातै प्रदेशमा रहेका निर्ायतर्ोग्र् वस्तहुरु, आर्ात प्रनतस्थापि एवं अन्द्तरप्रदेश व्र्ापार हिु 
सक्िे वस्त ुतथा सेवाहरुको र्वस्ततृ रुपमा अध्र्र्ि गरी बस्त ुतथा सेवाहरुको प्रोफाईल तर्ार गिे 
कार्यक्रम बमोजिम प्रदेश िं. १  को  प्रनतवेदि तर्ार गररएको छ । 

 अध्र्र्ि तथा प्रनतवेदि तर्ारीको क्रममा अनिकांश र्र्द्नतर्क तथ्र्ाङ्क ( Secondary Data )को 
प्रर्ोग गररएको छ  ।आवश्र्कता अिसुार स्थलगत अध्र्र्ि तथा सरोकारवालाहरुसंग छलफल एवं 
अन्द्तर्क्रय र्ाबाट प्राप्त सझुावहरुलाई समेत समेट्िे प्रर्ास गररएको छ ।प्रनतवेदिमा अन्द्तरप्रदेश व्र्ापार 
हिु सक्िे वस्तहुरु, निर्ायत भईरहेका तथा निर्ायतर्ोग्र् वस्तहुरु, िेपालको आर्ात निर्ायतको अवस्था, 
प्रदेशमा उत्पादि भएका कृर्षिन्द्र् वस्त ुतथा सेवाहरुको तथ्र्ाङ्कीर् र्ववरणहरु समावेश गररएको छ 
। 

 प्रदेश िं. १ मा उत्पादि भएका र अन्द्तरप्रदेश व्र्ापार भएका प्रमखु वस्तहुरुमा िाि चामल, 
गहुाँ, मकै, कोदो, फापर, िौ, तािा तरकारी, फलफूल, दलहि, तेलहि पदयछि । त्र्सैगरी 
अन्द्तरप्रदेश व्र्ापार भएका प्रमखु औद्योनगक वस्तहुरुमा कागि, तर्ारी पोशाक, ितु्ता, फनियचर, खेलौिा, 
कलम डड्पेि, पेजन्द्सल, प्लार्िकका भाडाकुाँ डा, टुथपेि, साबिु, सेम्फू, छालाका सामािहरु, जस्परीट, मददरा, 
र्वस्कुट, ईलेजक्िक भेर्हकल, र्विलुीका सामािहरु, प्लाईउड, खािेतेल, प्रशोनित पेिोनलर्म, फलाम तथा 
जस्टलका उत्पादिहरु पदयछि।्प्रदेश िं.१ बाट निकासी भएका प्रमखु वस्तहुरुमा जचर्ा, अलैँची, अदवुा, 
अजम्लसो, रुराक्ष, सपुारी, तािा तरकारी,, छुपी, चीि, जचराईतो िागो, िटुका सामाि, छलाका 
सामािहरु, िस्तापाता  आदी रहेका छि ्। उल्लेजखत वस्तहुरु मध्रे् अनिकांश वस्तहुरु वाजणज्र् 
िीनत २०७२, िेपाल व्र्ापार एर्ककृत रणिीनत २०१६, प्रिािमजन्द्ि कृर्ष आिनुिर्ककरण पररर्ोििा 
तथा निजि के्षिका प्राथनमकतामा समेर्टएका वस्तहुरु हिु । उल्लेजखत वस्तहुरुको अनतररक्त प्रदेशमा 
रहेका अन्द्तरप्रदेश व्र्ापार हिु सक्िे तथा निकासीर्ोग्र् वस्तकुो निरन्द्तर खोजि र र्वकास गरर वस्त ु
र्वर्वनिकरणमा ध्र्ाि ददि िरुरी छ । साथै हाल पर्हचाि  भएका वस्तहुरुको व्र्ापारमा रहेका 
समस्र्ाहरुको पर्हचाि गरी सोको निराकरण आवश्र्क छ । 

 प्रदेश िं. १ भौगोनलक, सांस्कृनतक एवं िैर्वक र्वर्विताले भररएको प्रदेश हो । र्स प्रदेशमा 
अवजस्थत र्हमशंृ्खलाहरु, िददिालाहरु, परुाताजत्वक एवं िानमयक महत्वका स्थलहरुका साथै अिपुम 
पर्यटर्कर् स्थलहरु रहेका छि ्। र्स्ता पर्यटकीर् स्थलहरुमा आन्द्तररक एवं बाह्य पर्यटकहरुको 
आगमि र बसाई बरृ्र्द् गिय पर्यटकका लानग आवश्र्क पिे पवुायिारको र्वकासमा प्रदेश र संघीर् 
सरकारको ध्र्ाि िाि िरुरी देजखएको छ । 



 र्स प्रनतवेदिमा प्रदेशमा उत्पादि भएका अन्द्तरप्रदेश व्र्ापार हिेु र बाह्य बिारमा निकासी 
भईरहेका वस्त ुतथा सेवाहरुको र्वश्लषेण सर्हतको र्ववरण प्रस्ततु गररएको छ ।प्रनतवेदिले उल्लेजखत 
र्वषर्हरुसंग सरोकार राख्न े उद्यमी व्र्वसार्ी र्वद्याथी तथा अिसंुिािकतायहरुलाई थप अध्र्र्िका 
लानग संदभय सामानिको रुपमा सहर्ोग गिेछ भिे प्रदेश तथा संघीर् सरकारलाई आवश्र्क कदम 
चाल्ि सूचिा सामानिको रुपमा कार्य गिेछ भने्न र्वश्वास नलईएको छ । 
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पषृ्ठभमू ीः 

नेपालको संवि ान अनसुार मलुकु संघ य संचरनामा प्रिेश गरे सुँगै प्रादेशशक सरकारको 
अि ारणा अुनसार मलुकुमा सातिटा प्रदेशहरको वयिस्था गररएको छ ।  यस वयिस्था अन्तगात 
प्रदेशधभत्रको वयापार प्रदेशधभत्रको राविय िन, र्ल उपयोग तथा िातािरण वयिस्थापन, कृवष तथा पश ु
विकास, कलकारखाना, औद्योधगकीकरण, वयापार वयिसाय, यातायात,उद्योग तथा खधनर् र भौधतक पूिाा ार 
पयाटन, औद्योग करण अन्तरप्रादेशशक रूपमा फैधलएको रं्गल, वहमाल, िन संरक्षण के्षत्र र्ल उपयोग र्स्ता 
विषयहर प्रदेश सरकार संलग्न हनेु वियाकलापका रपमा संवि ानको अनसूुशचमा वयिस्था गररएको छ 
।  

समानपुाधतक विकास, प्रदेश धभत्रका संभािनाहरलाई उर्ागर गदै त  संभािनालाई 
कायाान्ियनायोग्य बनाई आधथाक  िवृर्द्बाट सम्िवृर्द् हाधसल गने मलु ममा प्रादेशशक संरचनाको वयिस्था 
धभत्र अन्तरन वहत छ । यसकारण वयिशस्थत अध् यनमा आ ाररत संभािनाको पवहचान गरी मूता रप 
ददने वयिहाररक कायािमको आिश्यकता देशखन्छ ।  एकाधतर कुनै प्रदेशका उत्पादनहरले बर्ार पाई 
नरहेको अिस्था छ भने अकोधतर अन्य प्रदेशहरमा त  िस्तहुरको आपूधता न्यनु हनु गई विदेशबाट हनेु 
आयातबाट पूधता गरररहन ुपरेको अिस्था विद्यमान छ । प्रदेशस्तरमा रहेको उत्पादनको यथाथा अिस्था, 
उत्पादन िवृर्द्का संभािनाहर, नयाुँ उत्पादन के्षत्रको पवहचान र विद्यमान समस्याहर तथा उत्पादन 
िवृर्द्का कायािमहर सञ्चालन गदाा प्रदेश अनसुार अपनाउन ुपने विध को पवहचानको आिश्यताका पधन 
त्यशिकै टड्कारो रपमा देखा परेको छ ।  

मलुकुकको आयात ददनानदुदन त व्रगधतमा बविरहेको छ भने धनयाातमा शझनो र स्थ र प्रकृधतको 
िवृर्द्ले गदाा मलुकुको वयापारघाटा शचन्तार्नक रपमा बविरहेको छ । यसरी बढ्दो वयापारघाटालाई 
न्यनु गना नयाुँ सम्भािनाहरको पवहचान गना र्ररी भइसकेको छ । उपरोक्त पषृ्ठभधूममा प्रदेशमा 
उत्पादन हनेु प्रमखु िस्त ुतथा सेिाहरको पवहचान गने, सो का आ ारमा आयात प्रधतस्थापन गना सक्ने 
तथा धनकास  संभािना भएका भएका िस्त ुतथा सेिाहरको Product Profile तयार गने र अन्तरप्रादेशशक 
वयापारको सम्भािना समेत पवहचान गनुा पने देशखन्छ ।यसै सन्दभामा केन्द्रको आ.ि. २०७५/७६ को 
िावषाक कायािम अनसुार देशका सातै प्रदेशमा उत्पादन भई धनकास  भईरहेका, धनयाात सम्भािना भएका 
तथा अन्तरप्रादेशशक वयापार हनु सक्ने एिं आयात प्रधतस्थापन गना सवकने िस्त ुतथा सेिाहरको विस्ततृ 
अध्ययन गरी प्रोफाईल प्रधतिेदन तयार गररएको हो ।यस प्रधतिेदनमा नपरेका िस्त ु तथा सेिाहरको 
अध्ययन गरी थप पररमार्ान गदै समािेश गररने छ ।  
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अध्ययनको उद्दशे्यीः 

यस अध्ययनको उदे्दश्य देहाय बमोशर्म रहेको छ ।  

 प्रदेशलाई आधथाक रपमा आत्मधनभार बनाई धनयाात अधभिवृर्द् माफा त मलुकुको बढ्दो 
वयापारघाटालाई कम गना सहयोग पुु्याउने  

 अन्तर प्रादेशशक वयापारलाई अधभिवर्द् गने  

 आयाधतत मालिस्तहुरलाई प्रदेशमा उत्पाददत मालिस्तहुरले प्रधतस्थापन गने,  

 प्रदेशस्तरमा सम्भािना भएका िस्त ु तथा सेिा वयापारका अिसरहरलाई पवहचान गरी वयापार       

प्रिद्र् न तथा न धतहर तरू्ामा गना सहयोग पुु्याउने, 

 भविष्यमा गररने अध्ययनका लाधग आ ार दस्तािेर्को रपमा विकास गने 

 

अध्ययनको विध ीः  

यो अध्ययन गदाा सिाप्रथम विधभन्न सरकारी श्रोतहर –कृवष तथा पशपंुक्ष  मन्त्रालय, खान  विभाग, त्याङ्क 
विभाग, बन विभागबाट प्राप्त वर्द्धतयक त्याङ्क (Secondary Data) उपयोग गररएको छ । अध्ययनका 
िममा संख्यात्मक र गणुात्मक त्याुँकहर दिैु प्रयोग गररएको छ । संख्यात्मक त्याुँकहर उपलव  
हनु नसकेको अिस्थामा गणुात्मक त्याुँकलाई समेत प्रयोग गररएको छ ।  उक्त त्याङ्कबाट प्राप्त 
उत्पादन सम्बन्   वििरण, उद्योग सम्बन्   वििरण, खान  सम्बन्   वििरणलाई ताधलवककरण तथा 
िधगाकरण गने काया गररएको छ । तत्पश्चात उक्त त्याङ्क तथा वििरणहर उपर प्रदेश शस्थत विधभन्न 
उद्योग िाशणज्य संघ, उद्यम , वयिसाय हरसंग अन्तरविया गरी रर् ुगने काया सम्पन्न गरे पश्चात प्राप्त 
धनस्कषाहरबाट प्रारशम्भक प्रधतिेदनको रपमा तयार गरी उक्त प्रधतिेदनमा उल्लेशखत विषयहर उपर 
सरोकारिाला सरकारी धनकायहर, प्रदेश शस्थत उ.िा. संघको सहभाधगतामा प्रदेशको रार् ान मा 
प्रस्तधुतकरण गनुाका अधतररक्त सम्पूणा राय सझुािलाई समेटी यो प्रधतिेदन तयार गररएको छ । 

अध्ययनका स माहरीः 

 दित यक (Secondary)  त्याुँकको अध क प्रयोग, 

 म्यानफु्याक्चरररतफा  उत्पादनको त्याुँकको कम ले सूचनामा बिी धनभार हनु,ु 

 कृवष के्षत्रको उत्पादन त्याुँक २०७३÷७४ मा स धमत रहन,ु 

 सेिा वयापारतफा को के्षत्रगत त्याुँक उपलव  हनु नसक्न,ु 

 प्रदेशस्तरमा उपभोगको त्याुँक उपलव  नहनु,ु 
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अध्ययनबाट प्रदेशले प्राप्त गने उपलव  ीः   

यो अध्ययन प्रधतिेदनबाट समग्रमा धसंगो मलुकुलाई र विशेषतीः  यस प्रदेशलाई देहाय बमोशर्मका 
उपलव   हनेु देशखएको छ ।  

 प्रदेशका धनयाात सम्भािना भएका िस्त ुतथा सेिाहरको र्ानकारी हनेु, 

 प्रदेशमा आयात प्रधतस्थापन गना सवकने िस्त ुतथा सेिाहरको पवहचान हनेु,  

 अन्तर प्रदेश वयापारका सम्भावित िस्त ुतथा सेिाहरको सूशच तयार हनेु,  

 उपरोक्त सूशचका आ ारमा धनयाात सम्भािना भएका, आयात प्रधतस्थापन हनेु र अन्तर प्रदेश 
वयापार सम्भािना बारेमा प्रदेशलाई न धत तर्ुामा गना उपयोग  हनेु,  

 भविष्यमा समान प्रकृधतको अध्ययन कायाका लाधग सन्दभा सामाग्र को रपमा प्रयोग गना सवकने,   

 

नेपालको बैदेशशक वयापारीः 

नेपालको समग्र 
धनकास को अिस्थालाई हेदाा 
विगत १० िषामा धनकास मा 
उल्लेख्य बवृर्द् हनु सकेको छैन 
।तर आयातको आकार भने 
ददनानदुदन बिदै गईरहेको 
देशखन्छ । 

आ.ि.    २०६५/६६ मा कररि ६८.६०  अरिको धनकास  वयापार आ.ि. २०७४/७६ मा सामान्य 
बवृर्द् भई कररि ८१.३३ अरि पगेुको देशखन्छ ।आयात वयापार भने आ.ि. २०६५/६६ मा कररि 
२९१ अरि भएकोमा  आ.ि. २०७४/७५ मा उल्लेख्य रपमा बवृर्द् भई र. १२४५.१९ अरि पगेुको 
छ । आ.ि. २०७४/७५ को वयापार सन्तलुनलाई हेदाा धनयाात आयातको अनपुात १:१५.३१ अिस्था 
हनु आएको छ  

 

नेपालको विगत दश िषाको िस्त ु वयापार तफा को िैदेशशक वयापारको संचरना देहाय अनसुार 
रहेको छ । 

नपेालको िैदेशशक वयापारको सामान्य झलक मूल्य र.अिामा 
वििरण आ.ि. २०७३/७४ आ.ि. २०७४/७५ िवृर्द् प्रधतशतमा 
धनयाात  73=13  ८१=३३  11=2 

आयात  985=95 १२४५=१९ 26=3 

कृवषर्न्य िस्तकुो आयात 17=59 203=49 15=9 

कृवषर्न्य िस्तकुो धनयाात 20=92 23=46 12=1 

धनयाात आयात अनपुात  -आ.ि. २०७४/७५_ १ :१५.३१ 

श्रोतीः वयापार तथा धनकास  प्रिर्द्ान केन्द्र 
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मूल्य र अबामा 

आधथाक िषा धनयाात आयात वयापार घाटा 

२०६५/६६      6८=60         291=00    222=40  

२०६६/६७        60=95          375=61     314=66  

२०६७/६८        64=56         397=54    332=97  

२०६८/७९       74=09         498=16   424=07  

२०६९/७०        77=35          601=21    523=86  

२०७०/७१        91=36         722=78    631=42  

२०७१/७२        86=64        784=58    697=94  

२०७२/७३        71=14         781=15    710=01  

२०७३/७४        73=13         985=95    912=83  

२०७४/७५        81=33        1,245=19   1,163=86  

श्रोतीः वयापार तथा धनकास  प्रिर्द्ान केन्द्र 
 

धनयाात भएका प्रमखु िस्तहुरीः  

  विगत केही िषाको त्याुँकलाई हेदाा नेपालबाट धनयाात भई रहेका प्रमखु िस्तहुरमा पोधलष्टर तथा 
अन्य  ागो, फलाम तथा स्टील र धतनका उत्पादनहर, ऊन  गलैचा, तयारी पोशाक, र्टु तथा र्टुका 
उत्पादन, र्सु, शचया, टेक्सटाइल, अलैंच , पशश्मना सल, फेल्ट, र्धििटुी, मसुरुोको दाल र  र्िुा रहेका छनु् 
। नेपालको धनकास  वयापारमा भारत, संयकु्त राज्य अमेररका, र्मान , टकी, यकेु, च न, फ्रान्स, बंगलादेश, , 

इटाली, र्ापान, क्यानिा अिेधलया, नेदरलेण्डड्स िेनमाका  आदद प्रमखु रपमा रहेका छनु् । 

नेपालका प्रमखु िस्तहुरको धनकास  अिस्था आ.ि. -२०७४।०७५ 

िस्त ु मूल्य  

र. अिामा 
वहस्सा  

% 

िस्त ु मूल्य  

र. अिामा 
वहस्सा  

% 

 ागो 8=42 10=36 र्धिबटुी 1=13 1=39 

उन  गलैँचा 7=09 8=72 मसुरुो 1=02 1=25 

तयारी पोशाक  5=97 7=34 छाला 0=84 1=03 
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फलाम तथा शस्टल 5=60 6=89 चाउचाउ 0=83 1=03 

अलैँच   4=85 5=96 दन्तमन्र्न 0=80 0=99 

र्सु 4=76 5=85 अदिुा 0=77 0=95 

शचया  3=25 4=00 हस्तकला 0=68 0=84 

कपिा 3=20 3=94 टोप  0=67 0=83 

पशश्मना सल 2=28 2=80 नेपाली कागर् 0=58 0=71 

र्टु वयाग 2=11 2=59 मास ु 0=49 0=60 

रोशर्न र रेशर्न  1=60 1=96 सार तेल 0=42 0=52 

फेल्ट 1=58 1=94 सूत  झोला 0=41 0=51 

र्िुाचप्पल 1=29 1=58 चाुँदीका गहना 0=15 0=19 

तामाका सामान 1.19 1.47 अन्य 19=3 23=76 

कूल धनकास  ८१.३३ 
श्रोतीः वयापार तथा धनकास  प्रिर्द्ान केन्द्र 

 

आयात भएका प्रमखु िस्तहुरीः 

नेपालमा आयात हनेु प्रमखु िस्तहुरमा पेट्रोधलयम पदाथा, फलाम तथा स्टील र धतनका उत्पादनहर, 

मशशनरी तथा पार्टसा, यातायातका सा न र धतनका पाटापरु्ाा, इलेशक्ट्रक र इलेक्ट्रोधनक सामाग्र हर, अन्न, 

हिाईर्हार् तथा हिाईर्हार्का पार्टसा, तयारी पोशाक, सनु, चाुँदी र वहरा, औष   पोधलधथन ग्रने्यलु्स, 

रासायधनक मल, धसमेन्ट शक्लङ्कर, दरुसञ्चारका सामाग्र हर रहेको पाइन्छ।। नेपालले विगतमा  ान, चामल, 

र्टु तथा र्टुका सामानहर,  काठ,  गहुुँको प ठो धनयाात गरेको भएता पधन हाल त  िस्तहुर समेत आयात 
गनुा परेको अिस्था छ । 

नेपालको पैठारी वयापारमा भारत, च न, यएुई, फ्रान्स, इण्डिोनेशशया, थाइलेण्डि, क्यानिा, मलेशशया, 
स्ि र्टर्रलेण्डि, संयकु्त राज्य अमेररका, अरे्शन्टना, धभयतनाम, साउदी अरेधबया, यिेुन प्रमखु रपमा रहेका 
छनु् । 

नेपालको धनयाात र आयातलाई हेदाा मलुकुको वयापार घाटा बषेन  भारी दरले िवृर्द् भई रहेको छ  
। तर यो वयापारघाटाका केवह सकारात्मक पक्षहर पधन रहेका छनु् । भौधतक संरचना धनमााणका 
सामाग्र हर र्स्तै फलाम, शस्टल तथा धतनका सामानहर, धसमेन्ट, आलमुधुनयम, तामा र्स्ता िस्तहुरको 
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आयातमा भएको िवृर्द्ले मलुकुको विकासमा सकारात्मक योगदान ददएको देशखन्छ । यसै गरी मलुकुका 
लाधग अधत आिश्यक औद्योधगक कच्चापदाथाहर र्स्तै कच्चा पाम आयल, धसमेन्ट शक्लंकर, 
पोधलधथनग्रानअुल, रबर, रसायन र्स्ता िस्तहुरको आयात उल्लेख्य रपमा भएको छ । मलको आयातमा 
िवृर्द् देशखतापधन यस्तो आयातले कृवष उत्पादन िवृर्द्मा ठूलो भधूमका खेधलरहेको देशखन्छ । पेट्रोधलयम 
पदाथाको आयातमा िवृर्द् भए तापधन पेट्रोधलयम पदाथाको अध काुँश आयात औद्योधगक उत्पादन, मालिस्त ु
िुिान  तथा सािार्धनक यातायातमा खचा भई रहेको सन्दभामा य  िस्तहुरको आयातले पधन मलुकुको 
अथातन्त्रलाई सबल बनाउन महत्िपूणा योगदान ददएको पाइन्छ। 

 

नेपालले हाल आन्तररक उपभोगका लाधग बाह्य उत्पादनमा भर पनुा पने अिस्था रहेको छ । 
कुनै प्रदेशमा उत्पादन बचत रहेको कृवष उत्पादन समेत बाह्य मलुकुबाट आयात भएको पाईन्छ । ान, 

चामल, मकै, गहुुँ, कोदो, दलहन, तेलहन, तरकारी, फलफुल स्याऊ, केरा, आुँप, सनु्तला)  माछा, मास,ु मसला, 
शचन , र्सु, दगु्  पदाथा, फुल, कफी, पश ुआहार, काठ, कागर्, धसमेन्ट, धसमेन्ट शक्लन्कर, औष  , ऊन, तयारी 
पोशाक, र्िुा, सेराधमक्सका उत्पादनहर, फधनाचर, खेलौना, कलम िड्पेन, पेशन्सल, प्लावष्टकका भािाकुुँ िा, 
टुथपेष्ट, साबनु, सेम्फू, छालाका सामानहर, शस्परीट, मददरा आदी िस्तहुर आन्तररक रपमानै उत्पादन गना 
सवकने भएता पधन उल्लेशखत िस्तहुरको उत्पादन न्यून हुुँदा आयातमा भर पनुा परेको अिस्था छ ।  
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प्रदेशको सामान्य पररचयीः 

नेपालको संवि ान २०७२ लागू 

भएपधछ विसं २०७२ असोर् ३ गते राज्य 

विभार्न गरी बनेका ७ प्रदेशहरू मध्ये प्रदेश 

नं. १ भौगोधलक वहसािले नेपालको पूिामा 

अिशस्थत छ । अक्षांशको वहसाबले यो प्रदेश 

२६∘ २७’ १५ “ पदाछ भने देशान्तरको 

वहसाबले ८७∘ १६’ ४७” मा अिशस्थत छ । 

पूिाका मेच , कोशश र सगरमाथाका १४ िटा 

शर्ल्लालाई समावहत गरी यो प्रदेश धनमााण गररएको छ । भौगोधलक अिस्था अनसुार त न तहमा 

विभार्न गररएको यो प्रदेश समदु्री सतहबाट ७० म . देशख ८८४८ म . को उचाईमा रहेको छ । 

देशका ७ प्रदेश मध्ये प्रदेश नम्बर १  ाधमाक, पयाटन र औद्योधगक वयापारको वहसाबले अग्रण  स्थानमा 

देशखएको छ । यहाुँ कृवष, र्लस्रोत र पयाटनको प्रचरु सम्भािना छ । प्रदेशमा ताप्लेर्रु, संखिुासभा र 

सोलखुमु्ब ु सवहत त न वहमाली शर्ल्ला, उदयपरु, खोटार, ओखलिंुगा, भोर्परु,  नकुटा, तेह्रथमु, पाुँचथर, 

इलाम सवहत आठ पहाि  शर्ल्ला तथा झापा, मोरर र सनुसरी तराईका शर्ल्लाहर हनुु् । एक 

महानगरपाधलका, दईु उपमहानगर, ४६ नगर र ८८ िटा गाउुँपाधलका सो प्रदेशमा छनु् । प्रदेश नं. १ 

को कूल के्षत्रफल २५ हर्ार ९ सय ५ िगा वकलोधमटर रहेको छ । नेपालको राविय र्नगणना २०६८ 

लाई आ ार मानेर गररएको प्रके्षपण अनसुार सनु् २०१७ मा यो प्रदेशको र्नसंख्या ४९ लाख ४३ 

हर्ार १ सय ९५ रहेको छ । विं सं. २०६८ को र्नगणनानसुार र्नघनत्ि १७५.०६ रहेको छ । 

प्रदेश नम्बर १ को र्नसंख्या र भौगोधलक के्षत्रफलले नेपालको १७ प्रधतशत वहस्सा ओगटेको छ । 

 

  

https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8_%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%A8
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प्रदेशको आधथाक पररदृष्यीः 

केन्द्रीय त्याुँक विभागको प्रादेशशक कुल ग्राहस्थ उत्पादन सम्िन्   प्रकाशशत सनु्  २०१८ को 
त्याुँक अनसुार नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ( र. ३४ खबा ६४ अबा ३२ करोि) मा प्रदेश नं. १ 
को वहस्सा १४.६० प्रधतशत ( र ५ खबा ५ अबा ८५ करोि) रहेको छ । तलुनात्मक रपमा हेदाा 
प्रदेश नं १ कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा दोस्रो नम्बरमा रहेको छ ।के्षत्रगत रपमा हेदाा प्रदेश नं. १ को 
कुल ग्राहस्थ उत्पादनको संरचना देहाय बमोशर्म रहेको छ । 

िगाकरण (मूल्य र. दशलाखमा) प्रदेश -GDP_ वहस्सा -%_ 
    कृवष तथा बन  176095 36=37 

  मत्स्य  1858 0=38 

  खधनर्  2528 0=52 

  म्यानफु्याक्चररर  37640 7=77 

  विद्यत,ु ग्यास र पान   8352 1=73 

  धनमााण  43776 9=04 

  थोक तथा खदु्रा वयापार  46179 9=54 

  होटेल तथा रेषु्टरेण्डट  9327 1=93 

  यातायात, भण्डिारण र सञ्चार  23455 4=84 

  विि  17413 3=60 

  ररयलस्टेट, भािा तथा वयापाररक वियाकलापहर  33157 6=85 

  सािार्धनक प्रशासन र रक्षा  12455 2=57 

  शशक्षा  33821 6=99 

  स्िास््य तथा सामाशर्क काया  10025 2=07 

  अन्य सामदुावयक, सामाशर्क तथा  वयशक्तगत सेिा वियाकलापहर  28059 5=80 

श्रोतीः केशन्द्रय त्याङ्क विभाग 
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प्रदेश नं १ को धनयाात सम्भावय तथा अन्तरप्रदेश वयापार सम्बन्   SWOT  विश्लषेणीः 
सिल पक्ष (Strength) दबुाल पक्ष (Weakness) 

 भौगोधलक विवि तायकु्त प्रदेश (७० देशख ८८४८ 
धमटरसम्मको भभूाग),

 मधललो खेत  योग्य र्धमन,
 उच्च मूल्य प्राप्त हनु ेनगदे बाली उत्पादन केन्द्रको 

रपमापररशचत,
 विराटनगर  रान औद्योधगक कररिोर एिं सम्भािनायकु्त 

वयापाररककेन्द्रहर,
 प्रशस्त सिक सञ्जाल, भारत र च नलाई र्ोड्ने कोश  रार्मागा 

प्रस्तावित रेल एिं र्लयातायात,

 विद्यतु उत्पादनमा आत्मधनभाता उन्मखु,
 वहन्दू र वकरात  माािलम्ि हरको लाधग  ाधमाक महत्िको 

प्रदेश,
 शाहधसक तथा  ाधमाक पयाटनका लाधग आकषाक गन्तवय,
  देशका महत्िपणुा नाकाहर यसै प्रदेशमा रहेको,

 र्नशशक्तको अभाि,
 धसंचाई सवुि ाको कम ,
 आ धुनक प्रविध को कम ,
 कृवषयोग्य र्म न बाुँझो र घिेरी बनाउने प्रिशृि बढ्दो,
 न्यून उत्पादकत्ि,

 
  
  
 

अिसर (Opportunities) हाुँक (Threat) 

 च न, भारत, बंगलादेश र भटुान सम्मको धछमेकीबर्ार,

  ाधमाक, साहधसकपयाटन तथा पदयात्राको लाधग पयााप्त पयाटक,

 नेपाल, भारततथा भटुान समान भाषा, संस्कृधतर रहनसहन,

 कलकिा हशल्दया, भाईज्याग (विशाखापटनम), बंगलादेशको 
चटगाउुँ, मोंगला सामूदद्रक बंदरगाहसम्मको पहुुँच,

   प्रदेशमा उत्पाददत िस्तकुो अन्र्तराविय रपमाउच्च माग,

 भारत य कृवष क्षेत्रलाई प्राप्त सवुि ा (अनदुान, प्रोत्साहन, 
िुिान , ब मा, ऋणमा छुट, न्यनुतमसमथान मूल्य 
खररदको प्रत्याभधूत सवहत) ले भारत य उत्पादनको लागत 
कम हनु,ु

 इकोनोम  अफ स्केल (ठूलो पररमाणमा उत्पादन हुुँदा प्रधत 
इकाई लागतमूल्यमा हनु ेकम ) का कारण भारत य 
िस्तहुरसुँग नेपाली िस्तकुो लागत मूल्यतलुनात्मक रपमा 
बिी हनु,ु

 अन्तरााविय र्गतमा र्नशशक्त (अ ादक्ष) को मागको 
कारणले यिुाविदेश पलायन हनु ेिमले गदाा कृवष तथा 
औद्योधगक क्षेत्रमा र्नशशक्तको कम  हनु,ु

  
 

 

कृवषीः 
प्रदेशको घोवषत न धत तथा कायािम अनसुार सम्पूणा कृवष उपर्, फलफूल तथा माछापालन 

आददको के्षत्रमा स्थान य उत्पादनहरमा आत्मधनभार भई आगाम  ५ िषा धभत्रमा कृवषर्न्य िस्तहुरको 
उत्पादन धनयाात गना सक्षम तलु्याइने उल्लेख छ । कृवष उपर्को धनकासका लाधग आन्तररक िर्ार 
विस्तारका साथै धछमेकी देशहर भारत, िंगलादेश, च न तथा अन्य मलुकुहरमा बर्ारीकरणका लाधग 
सहर् करण गररने उल्लेख छ । 
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तराईका झापा, मोरर र सनुसरी अन्न उत्पादनका भण्डिार माधनन्छनु् । कृवषमा आ धुनकीकरण 

गदै उत्पादन बिाउने हो भने य  शर्ल्लाले धसंगो प्रदेशलाई 

नै खाद्यान्नमा आत्मधनभार बनाउन सक्ने देशखन्छ । यो 

के्षत्रमा िावषाक कररि १२ लाख बिी मेवट्रक टन  ान 

उत्पादन हनु्छ । प्रदेशमा मकै, गहुुँ, अशम्लसो, अदिुा, 

अलैंच , शचया, आल ु दलहन तेलहन लगायतका िस्तहुरको 

उत्पादन हनु्छ ।  ान उत्पादनका साथै मकै,  

गहुुँ, दाल र अन्य तरकारीर्न्य उत्पादनका लाधग  प्रदेश 

नम्बर १ आत्मधनभार छ। विगतमा यो के्षत्रबाट  ान, गहुुँ, 

तोरी लगायतका कृवषर्न्य उत्पादन धनयाात हनेु गरेको 

त्याङ्कले देखाउुँदछ । अनकूुल सरकारी न धत, कृवषको 

आ धुनकीकरण र यान्त्र करण, कृषकलाई प्रोत्साहन, धसंचाइ,  मल र उन्नत र्ातको धबउ उपलब्  गराउन 

सके धनयाात समेत गना सवकने अिस्था विद्यमान छ । विशेष गरी  ान, गहुुँ, मकै, दाल, मसुरुो दाल, शचया, 

अदिुा, मशम्लसो, अलैंच  यो के्षत्रका मखु्य उत्पादन हनुु् । प्रदेश नं. १ का केही प्रमखु कृवषर्न्य 

िस्तहुरको शर्ल्लागत उत्पादन शस्थधतको वििरण अनसूुच मा १ मा राशखएको छ । 
                                                                                        
उद्योग: 

     प्रदेश नं. १ मा शचन , सलाई, शस्टल, भाुँिा,  ागो, कपिा, फलाम, छाला, विस्कूट, चाउचाउ,सािनु, 
कन्फेक्सनरी, प्लाईउि, तेलहन लगायतका उद्योगहरू स्थापना भएका छन ।  र्टु, अदिुा, शचया तथा 
दगु् र्न्य पदाथा लगायतका कृवषर्न्य उद्योगहरू समेत यस प्रदेशमा संचालनमा रहेका छन । केशन्द्रय 
त्याङ्क विभागका अनसुार मोरर–सनुसरी औद्योधगक के्षत्र सवहत १ नम्बर प्रदेशमा ७२२ को हाराहारीमा 
सानाठूला उद्योग छनु् । भारत तफा  पशपुधतनगर, काुँकिधभट्टा, र्ोगबन  तथा भण्डटाबारी नाका संचालन 
भईरहेका छनु् भने च नको वकमाथांका, ओलारचङु्गोला नाका संचालनको िममा रहेका छनु्। उिर 
दशक्षण कोश  रार्मागा, मेच  रार्मागाको धनमााण, विशेष आधथाक के्षत्रको स्थापना, दक्ष र्नशशक्तको 
वयिस्थापन तथा अन्य भौधतक संरचनाको विकास लगायतका सवुि ा प्राप्त भए १ नम्बर प्रदेशमा 
ओद्योधगक विकासको प्रबल सम्भािना रहेको छ। 

प्रदेश नं. १, खाद्यान्न उत्पादन,२०७३।७४ 
िस्त ु उत्पादन( मे.टन.) 

चामल    765,324  

मकै    660,975  

गहुुँ    179,695  

कोदो     95,169  

फापर     2,937  

र्ौ     1,854  

श्रोतीः कृवष तथा पशपंुक्ष  विकास मन्त्रालय 
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प्रदेश नं. १ को आधथाक वियाकलापको शस्थधत 

ि.सं. आधथाक वियाकलाप प्रधतष्ठान संख्या संलग्न र्नशशक्त 

१ कृवष, िन तथा माछापालन वयिसाय (दताा भएका प्रधतष्ठान 
मात्र) 

4406 20409 

२ खान  तथा उत्खनन 60 808 

३ औद्योधगक उत्पादन 19380 101279 

४ विद्यतु, िाफ तथा िातानकुुधलत आपूधता 268 3289 

५ पान  आपूधता िल फोहोर वयिस्थापन तथा प्रशो न 
वियाकलाप  

375 1741 

६ धनमााण 278 2874 

७ थोक तथा खदु्रा वयापार मोटर गाि  मोटरसाइकलको 
ममात  

89024 167754 

८ यातायात तथा गोदाम 676 3315 

९ आिास सवुि ा तथा खाना वयिस्थाका वियाकलाप 24269 54665 

१० सूचना तथा संचार 392 3767 

११ विि य तथा विमा सम्बन्   वियाकलाष 3235 25473 

१२ घरर्ग्गा कारोबारका वियाकलाप 30 209 

१३ पेशागत िैज्ञाधनक तथा प्राविध क वियाकलाप 1392 3142 

१४ प्रशासधनक तथा सहयोग  वियाकलाप 964 3263 

१५ शशक्षा 7867 90351 

१६ मानि स्िास््य तथा सामाशर्क कायाका वियाकलाप 3972 27652 

१७ कला मनोरंर्न तथा मनोविनोद वियाकलाप 474 1767 

१८ अन्य सेिा वियाकलाप संचालन गने प्रधतष्ठान 11456 32321 

र्म्मा 168518 544079 

श्रोतीः आधथाक गणना- २०७५ 

ऊर्ााीः  

        ऊर्ाा मन्त्रालयका अनसुार यस प्रदेशमा हाल ४० मेगािाट विद्यतुु् उत्पादन भएको अििस्था 

छ । मन्त्रालयका अनसुार यस प्रदेशमा १ सय ८० मेगािाट विद्यतुको माग छ । प्रदेशका लाधग नपगु 

भएको विद्यतु भारतबाट झन्िै १ सय ३० मेगािाट आयात भइरहेको छ । आधथाक िषा २०७६ को 
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अन्त्य सम्ममा यस प्रदेशमा साना आयोर्नाबाट कररि ४ सय ७७ मेगािाट विद्यतुु् उत्पादन हनेु अनमुान 

छ ।९०० मेगािाटको अरण धनमााणको अिस्थामा रहेको छ ।  

सम्भािनायकु्त आयोर्नाहर अनमुाधनत क्षमता 

सप्तकोस  उच्च बाुँ  ३४८९ मेगािाट 

सनुकोस –१ १३५७ मेगािाट 

तमोर ७६२ मेगािाट 

तमोर–१ ७९६ मेगािाट 

तमोर–२ ७५६ मेगािाट 

तमोर–३ १८६ मेगािाट 

कन्काई ८४ मेगािाट 

दू कोस –१ ३०० मेगािाट 

दू कोस –२ ३०० मेगािाट 

माई ६२ मेगािाट 

अपर माई ५३ मेगािाट 

 

यसरी यस प्रदेशमा धनमााणको अिस्थामा रहेका आयोर्नाको  धनमााण काया सम्पन्न भएमा  कररि 

२ हर्ार १ सय मेगािाट विद्यतुु् उत्पादन हनेु देशखन्छ । यस प्रदेशमा हाल धनमााणको चरणमा रहेका र  

सम्भािनायकु्त आयोर्ना धनमााण सम्पन्न हनेु हो भने कररि ७ हर्ार ५ सय मेगािाट विद्यतु उत्पादन हनेु 

र सोबाट अन्तरप्रादेशशक वयापार हनु गई मलुकुले आयात गरररहेको पेट्रोधलयम पदाथाको आयात 

प्रधतस्थापन हनुकुा साथै यस के्षत्रको आधथाक िवृर्द्दर बढ्ने धनशश्चत देशखन्छ । 
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खधनर्को अिस्थाीः 

प्रदेश नं १ मा खधनर् सम्पदाको सम्भािना पधन देशखएको छ । प्रदेशका भोर्परु,  नकुटा, ईलाम, 

खोटाङ्ग, मोरङ्ग, पाुँचथर, संखिुासभा, सोलखुमु्ब,ु ताप्लेर्ङु्ग तथा उदयपरुमा खान को सम्भािना रहेको 

विधभन्न अध्ययनहरले देखाएको छ । उक्त शर्ल्लाहरमा प्राप्त हनेु सम्भावित खधनर् पदाथामा Calcite, 

Limestone, Dolomite Polymetal, Copper, Quartz, Tourmaline, Aquamarine, Red Clay पदाछन 

। उल्लेशखत िस्तहुर हाल विदेशबाट आयात गनुा परेको अिस्था छ । उपलब्  हनेु खान को उत्खनन 

गरी सदपुयोग गने हो भने उलेख्य मात्रामा आयात प्रधतश्थापन हनु गई धनयाात समेत गना सवकने देशखन्छ 

। 

 

  

शर्ल्लाको नाम खधनर्को नाम उपयोग 
भोर्परु Calcite एधसि न्यूट्रलाइरे्शन, माटोको उपचार, 

चनूा उत्पादन  

 नकुटा Limestone,Calcite, Dolomite धसमेन्ट उत्पादन, रासायधनक उद्योगमा 
मैग्नेशशया को स्रोत, कृवष माटो उपचार 

ईलाम Limestone, Polymetal धसमेन्ट उत्पादन 

खोटाङ्ग Limestone धसमेन्ट उत्पादन 

मोरङ्ग Copper भाुँिाकुिा, औद्योधगक उत्पादन 

पाुँचथर Calcite एधसि न्यूट्रलाइरे्शन, माटोको उपचार, 
चनूा उत्पादन 

संखिुासभा Quartz, Tourmaline रत्न पत्थर 

सोलखुमु्ब ु Aquamarine, Copper रत्न पत्थर 

ताप्लेर्ङु्ग Quartz, Tourmaline रत्न पत्थर 

उदयपरु Limestone, Red Clay धसमेन्ट उत्पादन, भाुँिाकुिा उत्पादन 
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अन्तरप्रादेशशक वयापारीः  

       खाद्यान्न उत्पादन ( मे.ट.) २०७३।७४ 

प्रदेश नं १ खाद्यान्न उत्पादनमा कररि 
आत्मधनभारको अिस्थामा रहेको छ ।आ.ि. 
२०७३/७४ को केशन्द्रय त्याङ्क विभागबाट 
प्रकाशशत त्याङ्कलाई विश्लषेण गदाा प्रदेश नं १ 
चामल, मकै, गहुुँ, कोदो, फापर र र्ौ र्स्ता 
खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मधनभार रहेको छ ।उक्त 
आ.ब.मा प्रदेशमा आन्तररक उपभोग पश्चात चामल 
१ लाख ८३ हर्ार ०१६ मे.टन बचत रहेको 
देशखन्छ । त्यसैगरी मकै ५ लाख ७३ हर्ार 
९७५ मे.टन., गहुुँ ७४ हर्ार ९०० मे.टन, कोदो ७७ हर्ार ८६८ मे.टन, फापर २ हर्ार ४४३ 
मे.टन र र्ौ १ हर्ार ३५९ मे.टन बचत रहेको देशखन्छ ।  

प्रादेशशक संतलुनलाई हेने हो भने खाद्यान्न उत्पादनमा यो प्रदेश अग्रण  स्थानमा रहेको छ । ान 
चामल र  मकै उत्पादनमा प्रदेश नं १ अन्य प्रदेशको तलुनामा सबै भन्दा माधथ छ भने अन्य 
उत्पादनहर उपभोग पश्चात बचतको अिस्थामा रहेको देशखन्छ ।माधथ उलेशखत उपभोग केिल मानि य 
उपभोगलाई आ ार मानेर प्रस्ततु गररएको हो । मानि य उपभोगको अधतररक्त अन्य प्रयोर्न समेतलाई 
विस्ततृ अध्ययन गरी अन्तरप्रादेशशक वयापारको लाधग हनेु बचतलाई यवकन गना आिश्यक छ । 

प्रादेशशक सन्तलुन -मे.टन_ िचतीः 

प्रदेश   ान चामल  मकै  गहुुँ  कोदो 

१ 1,83,016 5,73,975 74,900 77,868 

२ 1,93,761 16,812 4,15,018 -18,991_ 

३ - 3,62,599_ 4,25,683 33,435 46,283 

गण्डिकी -20,138_ 3,38,197 34,712 88,470 

५ 1,95,552 2,27,587 3,57,536 -6,779_ 

िस्त ु उत्पादन उपभोग सन्तलुन 
चामल 765,324 582308 183016 

मकै 660,975 87,000 573,975 

गहुुँ 179,695 1,04,796 74,900 

कोदो 95,169 17,301 77,868 

फापर 2,937 494 2,443 

र्ौ 1,854 494 1,359 

उपभोग : पाररिाररक सभेक्षण  
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कणाालीL -1,10,699_ 1,59,608 1,16,294 13,010 

सूदरुपशश्चम 75,707 49,978 2,35,049 5,765 

र्म्मा -1,54,601_ 17,91,839 12,66,943 2,05,625 

श्रोत : कृवष तथा पशपंुक्ष  विकास मन्त्रालय 

यो प्रदेशमा उत्पादन हनेु  ान, चामल, मकै, गहुुँ, कोदो, दलहन, तेलहन, तरकारी,  केरा, आुँप,  
माछा, मास,ु मसला, शचन , र्सु, दगु्  पदाथा, फुल, पश ु आहार, प्राकृधतक रेशार्न्य कपिा काठ, कागर्, 

तयारी पोशाक, र्िुा, फधनाचर, खेलौना, कलम िड्पेन, पेशन्सल, प्लावष्टकका भािाकुुँ िा, टुथपेष्ट, साबनु, सेम्फू, 

छालाका सामानहर, शस्परीट, मददरा आदी िस्तहुर अन्तरप्रदेश वयापारका लाधग योग्य िस्तहुर हनुु् । 

अन्तरप्रादेशशक वयापार हनेु िस्तहुरको विश्लषेणीः 

 ान/चामलीः 

नेपालमा आधथाक िषा २०७३÷७४ मा 
चामलको कुल उत्पादन ३५ लाख 
५६ हर्ार ६ सय २२ मे.ट. भएको 
पाइन्छ । प्रदेशगत आ ारमा हेदाा 
प्रदेश नं. १, प्रदेश नं. २, प्रदेश नं. ५ 
र सदूुरपशश्चम प्रदेशमा चामलको 
उत्पादन अध क भएको पाइन्छ 
।प्रदेश नं १ मा आधथाक िषा 
२०७३।७४ मा 765,324 मे.टन 
चामल उत्पादन भएको देशखन्छ । 

उत्पादकत्िीः                                            

कृवष तथा पशपुक्ष  विकास मन्त्रालयको आधथाक िषा २०७३÷७४ को त्याुँक अनसुार नेपालको  ानको 
उत्पाकत्ि ३३६८ केर्  प्रधत हेक्टर रहेको छ । प्रदेशको उत्पादकत्ि भने ३३०६.69 के.र् . रहेको 
छ । नेपालको औषत उत्पादकत्िको आ ारमा उत्पादन हनेु हो भने मात्र पधन यस प्रदेशमा २१ हर्ार 
२१९ मे.टन हालको भन्दा बवि उत्पादन बिाउन सवकने देशखन्छ । नेपालको कुल  ानचामल 
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उत्पादनमा के्षत्रफलको वहसािले यस प्रदेशको वहस्सा २२ प्रधतशत रहेको छ भने कुल  ान चामल 
उत्पादनमा यस प्रदेशको वहस्सा २२  प्रधतशत नै रहेको छ ।   

विश्व  ान उत्पादनमा नेपालको शस्थधतीः 

विश्व खाद्य संगठनको सनु् २०१७ को त्याुँक अनसुार विश्व  ान उत्पादनमा नेपालको स्थान १७ औ ं
स्थानमा रहेको छ भने विश्व कुल उत्पादनमा नेपालको वहस्सा ०.५ प्रधतशत रहेको छ ।  

नेपालको  ान, चामल आयातीः    

मलुकु कृवष प्र ान भएतापधन ठूलो पररमाणमा  ान चामल विदेशबाट आयात भई रहेको छ । नेपालको 
कुल  ान चामल आयातमा भारतको वहस्सा कररि ९९ प्रधतशत रहेको छ । 

श्रोत : कृवष तथा पशपंुक्ष  विकास मन्त्रालय 

कृवष तथा पशपंुक्ष  विकास मन्त्रालयको उत्पादन सम्बन्   त्याङ्क तथा केशन्द्रय त्याङ्क 
विभागको मानि य उपभोगको औषत दर (प्रधत िषा प्रधत वयधत ११७.८ के.र् ) लाई हेदाा नेपालको  ान 
उत्पादन अपगु रहेको छ । नेपालले आ.ि २०७४।७५को आयात त्याङ्क हेदाा मलुकुमा कररि २९ 
अिा रपैया बराबरको ७,३९,२०८ मे. टन  ान, चामल, कधनकाहर आयात गरेको देशखन्छ । यो  ान 
चामल मानि उपभोगका साथै विधभन्न मददरार्न्य उद्योग, गाुँइ िस्तकुो दाना, फे्रल्क्स आददमा उपयोग 
भइरहेको छ । यदद मलुकुमा धसंचाइ, उन्नत र्ातको ब उ |, उन्नत प्रविध , भारत य कृषक सरहको सवुि ा 
र समयमा मलको वयिस्था हनु सके अध क उत्पादन भई आयातलाई न्यून गना सवकन्छ । 

 

  

नेपालको  ान चामल आयातको वििरण  

(आधथाक िषा २०७४÷७५) 
देश पररमाण 

मे.ट.मा 
मूल्य 

र अबामा 
वहस्सा 
(%) 

प्रधत केर्  
मूल्य र मा 

भारत 733,869 29.04 98.8 40 

अन्य 5,339 0.37 1.2 69 

कुल 739,208 29.41 100.0 40 
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गहुुँ  

 

 नेपालको अको प्रमखु खाद्यबालीमा 
गहुुँ पधन पदाछ । विश्वको कुल गहुुँ 
उत्पादनमा नेपालको वहस्सा करीि ०.२४ 
प्रधतशत रहेको छ । कृवष तथा पशपुक्ष  
विकास मन्त्रालयको त्याुँक अनसुार प्रदेश 
नं. १ मा गहुुँ उत्पादन 1, लाख 79 हर्ार 
695 मे.ट रहेको छ। औसत राविय 
उपभोगका आ ारमा वहसाि गदाा यस 
प्रदेशमा 1 लाख 17 हर्ार 471 मे.ट. गहुुँ 
उपभोग भई बाुँकी 62 हर्ार 224 मे.ट. 
बचत भएको देशखन्छ । यो पररणाम 
अन्तरप्रदेश वयापार तथा अन्य खाद्य 
उद्योगमा प्रयोग गना सवकने सम्भािना 
रहेको छ । यस प्रदेशको गहुुँ उत्पादनको 
वहस्सा नेपालको कुल गहुुँ उत्पादनमा 
9.56 प्रधतशत र के्षत्रफलमा 8.95 
प्रधतशत वहस्सा रहेको देशखन्छ । 

कृवष तथा पशपंुक्ष  विकास 
मन्त्रालय उत्पादन सम्बन्   त्याङ्क तथा 
केशन्द्रय त्याङ्क विभागको मानकले 
प्रधतददन उपभोग गने पररमाण (प्रधत िषा 
प्रधत वयधत २१.२ के.र् ) लाई हेदाा नेपालमा गहुुँ बचतको अिस्थामा रहेको छ । नेपालले आ.ि 
२०७४/७५ को आयात त्याङ्क हेदाा मलुकुमा कररि २.८४ अरि रपैया बराबरको १०४८९९.१ मे. 
टन गहुुँ आयात गरेको देशखन्छ । गहुुँ मानि उपभोगका साथै विधभन्न मददरार्न्य उद्योग, पशपुक्ष को 
आहार (दाना), चाऊचाऊ, विस्कुट, ओर्टस,, पाउरोटी आददमा उपयोग भइरहेको छ । यदद मलुकुमा 
धसंचाइ, उन्नत र्ातको ब उ र समयमा मलहर प¥ुयाउन सवकएमा उत्पादनमा बवृर्द् भई आयातलाई न्यून 
गना सवकन्छ । 

नेपालको गहुुँ आयातको वििरण (आधथाक िषा २०७४÷७५) 
देश पररमाण  

मे.ट.मा 
मूल्य  

र अबामा  
प्रधतशत  

वहस्सा 
प्रधत केर्   

मूल्य र मा 

भारत 104895.5 2.84 99.99 27.09 
अन्य 3.5278 0.00 0.01 70.57 
कुल 104899.1 2.84 100.00 27.09 

श्रोत : कृवष तथा पशपंुक्ष  विकास मन्त्रालय 
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मकैीः  
 

मकै नेपालको अको प्रमखु खाद्यबाली 
हो। विश्वको कुल मकै उत्पादनमा नेपालको 
वहस्सा करीि ०.२० प्रधतशत रहेको छ । कृवष 

तथा पशपुक्ष  विकास मन्त्रालयको त्याुँक 

अनसुार प्रदेश नं. १ मा मकै उत्पादन 6, लाख 

60 हर्ार 975 मे.टन रहेको र औसत राविय 

उपभोगका आ ारमा वहसाि गदाा यस प्रदेशमा 
83 हर्ार 908 मे.टन मकै उपभोग भई 

बाुँकी 5 लाख 77 हर्ार 067  मे.टन बचत 

भएको देशखन्छ । मकै उत्पादनको 
अिस्थालाई हेदाा केशन्द्रय उत्पादकत्ि भन्दा 
प्रदेशको उत्पादकत्ि ५७.३४ के.र् . प्रधत हेक्टर कम रहेको देशखन्छ । उत्पादन बिाउने हो भने 
कशम्तमा राविय उत्पादकत्िलाई अनशुरण गना आिश्यक छ । यो पररमाण अन्तरप्रदेश वयापार तथा अन्य 

खाद्य उद्योगमा प्रयोग गना सवकने सम्भािना रहेको छ । यस प्रदेशको मकै उत्पादनको वहस्सा नेपालको कुल 

मकै उत्पादनमा 29 प्रधतशत र के्षत्रफलमा 29 प्रधतशत रहेको देशखन्छ । कृवष तथा पशपंुक्ष  विकास 
मन्त्रालयको उत्पादन सम्बन्   त्याङ्क तथा केशन्द्रय त्याङ्क विभागको मानिले प्रधतददन उपभोग गने 
पररमाण (प्रधत िषा प्रधत वयधत १७.६ के.र् ) लाई हेदाा नेपाल मकैमा बचतको अिस्थामा रहेको छ 
।तथाप  नेपालले अन्य देशबाट मकै आयात गरररहेको छ । आ.ि २०७४।७५को आयात त्याङ्क 
हेदाा मलुकुमा कररि ११.९० अिा रपैया बराबरको ४,६६,८५२ मे.टन मकै आयात भएको देशखन्छ । 
यसरी हेदाा मकै मानि उपभोगका साथै विधभन्न मददरा र्न्य उद्योग, पशपुक्ष को आहार (दाना), ओर्टस, 
फे्रल्क्स आददमा उपयोग भइरहेको छ ।  
पशपंक्ष को दाना उत्पादनको लाधग र मानि य उपभोगका लाधग धभन्न र्ातका विउको प्रयोग गना 
आिश्यक देशखन्छ । पशपंुक्ष को लाधग बवि उत्पादन ददने उन्नत र्ातको मकै उत्पादन गने र  
मलुकुमा धसंचाइ, उन्नत र्ातको ब उ र समयमा मलहर प¥ुयाउन सवकएमा उत्पादकत्िमा बवृर्द् भई 
आयातलाई न्यून गना सवकन्छ । 
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शचन ीः  

प्रदेश नं. १ मा उख ु उत्पादनको मात्रा 
उल्लेख्य मात्रामा नरहेको भएता पधन  औद्योधगक रपमा 
सनुसरी शर्ल्लामा अिशस्थत ईस्टना सगुर धमलबाट 
शचन को उत्पादन भने हदैु आएको छ ।शचन  
उत्पादनमा यो प्रदेश आत्मधनभार भएता पधन नेपालमा 
शचन को आयात उल्लेख्य रपमा हुुँदै आएको छ । 
नेपालले आधथाक िषा २०७४/७५ मा कररि र 
११.४७ अबाको शचन  आयात गरेको छ । 

 
  नेपालमा शचन  आयातको अिस्था ( आधथाक िषा २०७४÷७५) 

देश पररमाण मे.टन मूल्य र अबामा प्रधत केर्  मूल्य प्रधतशत वहस्सा 

पावकस्तान 133,159 5.83 43.78 50.8 
भारत 56,205 3.19 56.69 27.8 
इशर्प्ट 16,125 0.99 61.30 8.6 
बुँगलादेश 7,307 0.36 49.47 3.2 
थाइलेण्डि 5,827 0.33 57.24 2.9 

नेपालको मकै आयातको वििरण 

(आधथाक िषा २०७४/७५) 

देश पररमाण  

मे.ट.मा 
मूल्य  

र अबामा  
वहस्सा  
(%) 

प्रधत केर्   

मूल्य र. मा 
भारत 460,228 11.5 96.7 25.03 
अन्य 6,624 0.4 3.3 59.36 
कुल 466,852 11.9 100.0 25.51 

श्रोतीः वयापार तथा धनकास  प्रिर्द्ान केन्द्र 
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अन्य 14,357 0.77 53.83 6.7 
कुल 232,980 11.47 49.24 100.0 

श्रोतीः वयापार तथा धनकास  प्रिर्द्ान केन्द्र 

आधथाक िषा २०७४÷७५ मा  कुल शचन  उत्पादन ३ लाख २३ हर्ार ४७१ मे.टन भएको छ 
। यसै गरी उक्त िषामा नेपालको शचन को कुल आयात २ लाख ३२ हर्ार ९ सय ८० मे.ट. रहेको 
छ । यसरी देशमा भएको शचधनको उत्पादन र आयातलाई हेदाा कररि  ५ लाख ५६ हर्ार ४ सय ५१ 
मे.टन मौज्दात देशखन्छ । केशन्द्रय त्याङ्क विभागको शचन  उपभोगको पररमाण (प्रधत िषा प्रधत वयशक्त 
८.० के.र् ) लाई हेदाा नेपालको कुल शचन  खपत २ लाख ३१ हर्ार मे.टन हनु र्ान्छ । मानि य 
उपभोग पश्चात बाुँकी रहेको कररि ३ लाख २५ हर्ार ४५१ मे.टन शचधन  अन्य औद्याधगक उत्पादनहर 
र्स्तै चकलेट, धमठाई, विस्कुट, केक, मददरार्न्य उत्पादनमा उपभोग भई रहेको देशखन्छ ।देशलाई 
आिश्यक शचधन देश धभत्र नै उत्पादन गना उख ुखेधतलाई प्रोत्साहन गना र्ररी छ । उख ुउत्पादनको 
लाधग देशमा रहेको बाुँझो र्म नलाई उपयोग गना सवकन्छ । धसंचाई,मल, ि उहर समयमानै उपलव  
गराउन सकेको खण्डिमा प्रदेशमा ऊखकुो उत्पालनमा िवृर्द् हनु गई शचन मा हनेु आयात केही हदसम्म 
प्रधतस्थापन हनेु र अन्य प्रदेशमा शचन  आपूधता हनु सक्ने देशखन्छ । 
 
आलीुः  
नेपालको  प्रमखु तरकारी िालीमा आल ुपधन पदाछ । विश्वको कुल 
आल ु उत्पादनमा नेपालको वहस्सा २६ औ ं स्थान सवहत नेपालको 
कुल वहस्सा  करीि ०.७ प्रधतशत रहेको छ । कृवष तथा पशपुक्ष  
मन्त्रालयको त्याुँक अनसुार प्रदेश नं. १ मा आल ु उत्पादन ८ 
लाख 80 हर्ार  मे.ट रहेको छ। 
 

नेपालको आल ुआयातको वििरण (आधथाक िषा २०७४÷७५) 
देश पररमाण मे.ट.मा मूल्य र अबामा प्रधतशत 

वहस्सा 
प्रधत केर्  मूल्य र 

मा 
भारत 360,297 5.95 96.34 16.50 
बुँगलादेश 17,479 0.23 3.66 12.94 
अन्य 1 0.00 0.00 24.14 

श्रोतीः वयापार तथा धनकास  प्रिर्द्ान केन्द्र 
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माधथ उल्लेशखत िस्तहुरका अधतररक्त प्रदेश नं. १ अन्य  ेरै कृवषर्न्य उत्पादनका साथै औद्योधगक 
उत्पादनहरमा आत्मधनभार भई विदेश धनकास का साथै अन्तरप्रादेशशक वयापार गना सक्षम रहन सक्ने 
सम्भािना रहेको छ । औद्योधगक उत्पादनको हकमा उत्पादन पररमाण लगायत अन्य विषयहरको थप 
अध्ययन गरी आिश्यक न धत धनमााणका साथै उपयूक्त वयिस्थापनर्द्ारा अन्तरप्रादेशशक वयापारका साथै 
बाह्य धनकास  गना सवकने अिस्था विद्यमान देशखन्छ ।केवह महत्िपूणा कृवषर्न्य िस्तहुरको उत्पादन 
अिस्था धनम्नानसुार रहेको छ । 
 
प्रदेश नं. १ का केवह धनकास योग्य िस्त ुतथा सेिाहरको विश्लषेणीः 
शचयाीः (H.S. Code 0902) 

 

नेपालमा विशेषतीः ३ प्रर्ाधतको शचया खेत  गररन्छ । 
आसाम  (Camellia asamica ) र कम्बोधियाली (Camelia 

asamica spp lasiocalyx) प्रर्ाधतको शचया धसवटस  शचया 
उत्पादनको लाधग प्रयोग हनु्छ भने शचधनया प्रर्ाधतको शचया 
)Camellia sinesis) मखु्यतया अथोिक्स शचयाको 
उत्पादनमा प्रयोग हनु्छ ।शचया पारख हरूका अनसुार नेपाली 
अथोिक्स शचयाको गणु, बास्ना तथा स्िादका लाधग अनपुम 
माधनन्छ ।  नेपालको हािापान  र भबूनोट आदद कारणले 
गदाा यसको स्िाद विश्व माझ पररशचत छ । नेपालको 
रै्विक विवि ता तथा विशशष्ट भबूनोटले गदाा खास खालको 
शचया अन्य देशको भन्दा पधन उत्कृष्ठ रहेको विश्वास गररन्छ 
।त्यस्तै, नेपाली धसवटस  शचया पधन किकपन, चमकपन र 
धतक्खरताका लाधग प्रधसर्द् छ । 

देशका ७७ शर्ल्लाहर मध्ये १४ शर्ल्लामा मात्र 
वयािसावयक रपले शचया खेत  गरेको पाईएको छ । आ.ि. 
2073/074 मा g]kfndf s"n 28,241 हेक्टरमा शचयाको खेधत भई कररि २४ हर्ार ४०९ मे.टन 
शचयाको उत्पादन भएको देशखन्छ । 

शचया नेपालको प्रमखु धनकास योग्य िस्त ुहो । ITC (International Trade Centre)  को त्याङ्क 
अनसुार विश्वमा 6 अिा 45 करोि 24 लाख 80 हर्ार िलर बराबरको शचयाको कारोबार रहेको छ 
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।र्समा नेपाली शचयाको वहस्सा ०.१ प्रधतषत र शचया धनकास मा नेपाल ५६ औ ँस्थानमा रहेको छ । 
नेपाली शचयाको प्रमखु आयातकताा देशहरमा भारत र्मान  रधसया चक ररपशब्लक यू एस ए  शचन  फ्रान्स 
र्ापान आदी रहेका छन ।  

विगत ५ िषाको शचयाको उत्पादन 
आधथाक िषा क्षते्रफल (हे.) उत्पादन (मे.टन) 

2069/070 19,036 20,588 

2070/071 20,120 21,076 

2071/072 26,165 23,187 

2072/073 27,688 24,264 

2073/074 28,241 24,409 
श्रोतः राष्ट्रिय चिया तथा कफि विकास िोर्ड 

 

नेपाली शचया आयातकताा देशहरीः 

देश धनकास  पररमाण (केर् ) धनकास  मूल्य (र.मा) प्रधत केर्  मूल्य 

भारत 15,046,204 2,871,314,360 191 

र्मान  97,350 133,433,333 1371 

रधसया 372,922 109,585,377 294 

चक ररपशब्लक 34,010 32,326,511 951 

यू.एस.ए. 10,786 20,690,974 1918 

शचन 51,267 16,570,016 323 

फ्रान्स 4,456 12,993,263 2916 

र्ापान 14,707 12,971,537 882 

क्यानिा 3,668 9,579,348 2612 

यिेुन 21,217 6,898,754 325 

अन्य 27,957 25,322,964 906 

र्म्मा 15,684,544 3,251,686,437 207 
श्रोतीः वयापार तथा धनकास  प्रिर्द्ान केन्द्र 

पररमाण र मूल्यकोको वहसािले सिै भन्दा बिी आयात भारतले गरेको छ । भारतले १९१ 
रपैँया प्रधत केर्  मूल्यमा 15,046,204 केर्  नेपाली शचया आयात गरेको छ । त्याङ्क अनसुार हेने 
हो भने र्मान ले १३७१ रपैँया प्रधत केर् ,को मूल्यमा 97,350 केर् , फ्रान्सले  2916 रपैँया प्रधत केर्  
को मूल्यमा 4,456 केर्  नेपाली शचया आयात गरेको देशखन्छ ।भारतले नेपाली कच्चा शचया आयात 
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गरी मूल्य अधभबरृ्द् गरी तेस्रो मलुलुमा धनकास  गरेको देशखएको हुुँदा आिश्यक प्रभािकारी वयिस्थापन 
हनेु हो भने नेपाली शचयाले अन्तरााविय बर्ारमा राम्रो मूल्य प्राप्त गने देशखन्छ । 

विश्वका प्रमखु शचया आयातकताा देशहर २०१८  

आयातकताा देशहर आयात मूल्य२०१८ 

((हर्ार य.ुएस. िलर)) 

आयात पररमाण 
२०१८ 

ईकाई ईकाईमूल्य 

(य.ुएस. िलर / ईकाई) 

विश्व 6452480 0 - - 
पावकस्तान 571327 204428 टन 2795 

रधसया 497016 163802 टन 3034 

अमेरीका 487962 119392 टन 4087 

बेलायत 396274 126543 टन 3132 

ईशर्प्ट 318109 103762 टन 3066 

र्मान  229817 50540 टन 4547 

मोरक्को 220638 75605 टन 2918 

र्ापान 182118 31210 टन 5835 

धभयतनाम 180862 12752 टन 14183 

फ्रान्स 180786 18221 टन 9922 

शचन 177824 35452 टन 5016 

 

शचया प्रमखु आयातकताा देशहरमा पावकस्तान, रधसया, अमेरीका, बेलायत, इशर्प्ट, र्मान ,, मोरक्को, 
र्ापान, धभयतनाम, फ्रान्स आदी देशहर पदाछनु्। 

 अलैँच ीः 

  अलैँच  (Amomum subulatum 

Roxb.) पहाि  भेगमा पाइने एक िनस्पधत हो । 
िनस्पधत र्गतको Zingiberaceae पररिार अन्तगात 
पने अलैंच  (Black cardamon) एक अत्यन्तै 
उपयोग  बहिुवषाय पोथ्रा Perennial Herb हो । 
नेपाल बाहेक भटुान, श्र लङ्का, मलेशशया र शचनमा 
पधन यसको खेत  गररन्छ भने विधभन्न प्रर्ात का 
अलैंच हरू इण्डिोशचन उिरपूिी भारत तथा पूिी र पशश्चम  अवफ्रकामा पधन पाइन्छनु् । नेपाल, भारत र 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zingiberaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Herb
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भटुान विश्वका अत्याध क पररमाणमा अलैंच  
उत्पादन गने मलुकुमा पदाछनु् । यो मसला तथा 
घरेल ु औषध को रूपमा प्रयोग गररन्छ । यो 
िनस्पधत कुनै पधन धभरालो परेको र्म न या अग्ला 
अग्ला रख भएको ठाउुँमा पधन खेधत गना सवकन्छ 
। यस कारण यो िनस्पधत खेर गएको र्म नमा 
सवह सदपुयोग गना सवकन्छ साथै र्म नलाई भ-ू
क्षय हनुबाट पधन बचाउन सवकन्छ । 

अलैँच  खेत  गना समदु्री सतहबाट ७०० धमटर देशख २२०० धमटर सम्मको उचाइ, ८ देशख २० धिग्र  
सेशल्सयस तापिम, दोमट माटो र िावषाक १५०० देशख ५००० धमधलधमटर िषाा हनेु सेवपलो उिर 
मोहिा भएको ठाउुँ उपयकु्त माधनन्छ। 'िम्मरसाई', 'रामसाई', 'शचिेसाई', 'गोलसाई', 'राम्ला', 'साउने', आदद 
अलैँच का प्रमखु र्ात हनुु्। िम्मरसाई ७०० देशख १२०० धमटरको उचाइसम्म र रामसाई त्यसभन्दा 
पधन माधथ २१०० धमटरसम्ममा लगाउन सवकन्छ। १२०० धमटरभन्दा माधथ नै लाग्ने साउनेको दाना 
ठूलो हनेु र यसमा रोग कम लाग्ने भएकोले रामसाईभन्दा कम फले पधन वकसानहरू साउनेप्रधत आकवषात 
भएको पाईन्छ। 

 

नेपालमा पूिी पहािबाट शरु भएको अलैँच को खेत  ३६ शर्ल्लामा फैधलएको छ। यद्यवप अलैँच  
लगाइएको ९७ प्रधतशत के्षत्र 
पूिााञ्चलका १२ शर्ल्लामा र 
बाुँकी त न प्रधतशत मातै्र अन्य 
शर्ल्लामा पदाछ। नेपालमा 
सबैभन्दा बिी अलैँच  खेत  
गने शर्ल्लामा ताप्लेर्ङु्ग, 

(३६४७ हे.), संखिुासभा 
(३२५९ हे.) र इलाम (२७७४ हे.) पदाछनु्। आ.ि. 2073/074 को त्याङ्क अनसुार हाल नेपालमा 
१२ हर्ार ५११ हेक्टर के्षत्रफलमा अलैँच को उत्पादन हनेु गरेको छ । नेपालमा कूल कररि १७ 
हर्ार हेक्टर र्धमन अलैँच  खेत को लाधग उपयकु्त देशखएको छ । औषत उत्पादकत्िलाई आ ार मानेर 
हेदाा उपलव  हनेु सम्पणुा र्म नको उपयोग गने हो भने ८ हर्ार ८ सय मे.टन सम्म अलैँच को बिाउन 
सवकने देशखन्छ । 

आधथाक िषा क्षेत्रफल (हे.) उत्पादन(मे.टन) उत्पादकत्व(टन/हे.) 
2069/070 11434 5753 0=5 

2070/071 11501 5225 0=45 

2071/072 12460 5170 0=41 

2072/073 12120 6440 0=53 

2073/074 12511 6528 0=52 
श्रोतः नेपाल कृवि अनुसन्धान पररिद् 
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अलैंच  एउटा मसला बाली भएकोले प्राच न समय देशख नै यसलाई एक महत्िपूणा र महङ्गो 
मसलाको रूपमा प्रयोग गररंदै आएको छ ।यसको सगुशन् त ब याुँबाट Cineole नामक उिनश ल 
सगुशन् त औष  य र मसलाको गणुयकु्त तेल प्राप्त हनु्छ । यसको तेल धमठाई, केक, पेष्ट  आददलाई 
सगुशन् त बनाउन प्रयोग गररन्छ ।ब याुँ पानसंग पान मसालाको रूपमा खाईन्छ । आयबेुददक र यूनान  
शचवकत्सामा घाुँटीदखेुको, फोक्सोमा अिरो  रहेको, आुँखाको िकन \पलक(Eye-lid) सशुन्नएको, पाचन 
प्रणालीमा गिबि , फोक्सोको क्षयरोग आददको उपचार गना अलैंच को प्रयोग गररन्छ ।अरब देशहरूमा 
शचया र कफी बनाउन तथा यरुोवपयन देशहरूमा उच्चकोवटको मददरा तयार गना वटन्चर र कफी बनाउन 
अलैंच को प्रयोग गररन्छ ।सौन्दया प्रशा नहरू धनमााण, मसलार्न्य िस्त ु उत्पादन  तथा औष  य 
िस्तहुरको उत्पादनमा प्रयोग गररन्छ।अन्य खेत को लाधग काम नलाग्ने र्ग्गामा पधन अलैंच  खेत  गना 
सवकन्छ । अलैंच  खेत ले भकू्षय तथा पवहरो समेतलाई रोकथाम गना सघाउपरु् याउुँछ । 

 

नेपाली अलैँच को आयातकताा देशहरीः  

आयातकताा देश धनकास  मूल्य 
२०१८ 

(हर्ार य.ुएस. 
िलर) 

वहस्सा (%) धनकास  
पररमाण 
२०१८ 

ईकाई ईकाईमूल्य 

(य.ुएस. 
िलर / 
ईकाई) 

औषत भन्सार 
शलु्क (%) 

र्म्मा 36595 100 4322 टन 8467   

भारत 36567 99.9 4321 टन 8463 0 

दशक्षण अवफ्रका 14 0 1 टन 14000 0 

र्मान  6 0 0 टन  0 

फ्रान्स 3 0 0 टन  0 

न्यशुर्लैण्डि 2 0 0 टन  0 

स्ि र्ररै्ण्डि 1 0 0 टन  0 

यिेुन 1 0 0 टन  0 

िेनमाका  1 0 0 टन  0 

श्रोतीः TEPC/ITC 

नेपाल प्रमखु अलैँच  धनकास कताा देश मध्ये एक हो । सनु् २०१८ को ITC को त्याङ्क अनसुार 
विश्वको कूल अलैँच  धनकास को १२.७ प्रधतशत वहस्सा नेपालको रहेको छ । नेपाल विश्व अलैँच  
धनकास कताा देश मध्ये तेस्रो स्थानमा रहेको छ । तथाप  अलैँच  धनकास मा नेपालले भारतको भर पनुा 
परेको अिस्था त्याङ्कले देखाउुँदछ ।कररि ९९.९ प्रधतशत नेपालको अलैँच  धनकास  भारतमा हनेु 

https://en.wikipedia.org/wiki/cineole
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गरेको छ ।भारत बाहेक अवफ्रका, र्मान , फ्रान्स आदी देशहरमा समेत नेपाली अलैँच को सामान्य 
धनकास  भएको पाईन्छ ।  

नेपालबाट भारतले 8463 िलर प्रधत टनमा 4321 टन  नेपाली अलैँच  आयात गरेको छ 
।मूल्यको वहसािले हेने हो भने दशक्षण अवफ्रकाले 14000 िलर प्रधत टन मूल्यमा १ टन नेपाली अलैँच  
आयात गरेको देशखन्छ ।पररमाणको दृवष्टकोणबाट हेदाा यो सामान्य देशखन्छ तर यसले नेपाली अलैँच ले 
अन्तरााविय बर्ारमा राम्रो मूल्य प्राप्त गने संकेत देखाउुँदछ ।प्रधत ईकाइ मूल्यको आ ारमा खाि  
मलुकुहरले अलैँच को आयात गदाा राम्रो मूल्यमा खररद गरेको देशखन्छ ।तसथा नेपालमा उत्पाददत 
अलैँच लाई आिश्यक प्रशो न, ग्रधेिङ्गका साथै सम्बशन् त देशको मापदण्डि परुा गरी मूल्य अधभबवृर्द् समेत 
गरी नेपालले त  देशहरमा धनकास को पहल गना र्ररी देशखएको छ । 

विश्वका अलैँच  आयातकताा देशहरीः 
आयातकताा 

देशहर 

आयात मूल्य 
२०१८ (हर्ार 
य.ुएस. िलर)) 

आयात पररमाण 
२०१८ 

ईकाई ईकाईमूल्य 

(य.ुएस. िलर / 

ईकाई) 

विश्व 273443 31025 टन 8814 

भारत 42917 4885 टन 8785 

र्ोिान 22889 1933 टन 11841 

य ुए ई 19052 1167 टन 16326 

साउदी अरेविया 17930 1129 टन 15881 

ईशर्प्ट 17191 1231 टन 13965 

धभयतनाम 15433 7626 टन 2024 

पावकस्तान 14419 3357 टन 4295 

अमेरीका 13954 986 टन 14152 

धसङ्गापरु 12217 1000 टन 12217 

र्मान  9594 774 टन 12395 

नेदरलैण्डि 9166 832 टन 11017 

बेलायत 8802 676 टन 13021 

श्रोतीः TEPC/ITC 
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सनु् २०१८ मा विश्वमा कररि 27 करोि 34 लाख 43 हर्ार िलर बराबरको अलैँच को 
कारोबार रहेको छ । पररमाणको वहसािले सिै भन्दा बिी आयात भारतले गरेको छ । भारतले 
4885 टन अलैँच    विधभन्न मलुकुहरबाट आयात गरेको छ । 

विश्वका प्रमखु अलैँच  आयातकताा देशहरमा भारत, र्ोिान, य.ुए.इ., साउदी अरेविया, इशर्प्ट, 
धभयतनाम, पावकस्तान, अमेररका, धसङ्गापरु, र्मान  रहेका छनु् । 

अलैँच को धनकास  प्रिर्द्ानमा केवह समस्याहर रहेका छनु् । गणुस्तरीय ग्रधेिर, लेिधलर, प्याकेशर्र, 

प्रमाण करणको समस्या, नगद प्रोत्साहन प्राप्त गना प्रवियागत झन्झट हनेु, बर्ार प्रिर्द्ानमा कम  तथा 
बर्ार विविध करणको अभाि आदी अलैँच  वयापारमा रहेका समस्याहर हनुु् ।य  समस्याहरको 
समा ानका लाधग धनम्न कुराहरमा ध्यान ददन र्ररी छ ।  

 कृषक र  धनयाातकताालाई ग्रधेिर, लेिधलर, प्याकेशर्रको तालीम ददने तथा त्यसका मेशशन 
और्ारहर उपलव  गराउने,   

 खाि  मलुकुका खाद्य गणुस्तरका प्राि ानहर ( हलाल प्रमाणपत्र लगायत ) लाई संिो न गने 
गरी प्रमाण करण गने,  

 भन्सार कायाालय माफा त धनयाात भएको आ ारमा भकु्तान  ददने सरल प्रवियाको वयिस्था,  

 प्रमखु बर्ारहरमा नेपाल पेधभधलयन सवहत मेलामा सहभाधगता, धबटुब  को आयोर्ना गने, 

 खाि  तथा अन्य मसु्लीम मलुकु केशन्द्रत प्रचार प्रसार र बर्ार प्रिद्र् नमा विशेष रणन धत तर्ुामा, 
 कुटन धतक धनयोगको उपयोग 

 

 अदिुाीः 
H.S.Code: 091011  
Ginger, neither crushed nor ground 

अदिुा नेपालको प्रमखु मसलाबाली अन्तगात 
पदाछ। यस्लाई अंग्ररे् मा Ginger भधनन्छ। यस्को 
बैज्ञाधनक नाम Zingirber officinale हो र 
Zingiberaceae पररिार अन्तगात पदाछ। यो एक 
दधलय (monocotyledonous) धबरिा हो। अदिुामा 
माधनसलाई चावहने ६ िटै तत्िहर ( काबोहाइडे्रट, 

प्रोवटन, शचल्लो पदाथा, धभटाधमन, खधनर् पदाथा, पान ) 
पाईनकुा साथै रेसा तथा अन्य औष  यकु्त तत्िहर 
प्रसस्त मात्रामा पाईन्छ। नेपालमा धबशेष गरी मध्य 
पहाि  शर्ल्लाहरमा अदिुा खेत  ब्यबसावयक रप्मा हुुँदै आएको छ। 
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यस मसलाबाली लाई तार्ा, सठुो िा  लुो 
रप्मा धबधभन्न पारीकारमा स्िाद प्रदान गना प्रयोग 
गररन्छ। अन्य बालीको तलुनामा उत्पादकत्ि 
अत्यध क भएका कारण यसु् बालीबाट मनग्य 
आम्दान  गना सवकन्छ। यसलाई एकलबाली, 
घसुिुा बाली िा अन्तबाालीको रपमा मकै, दाल, 

तरकारी आदी सुँग पधन लगाउन सवकन्छ। 
धबधभन्न वकधसमका आयबेुददक तथा रासायधनक 
औष   तथा शश्रङ्गारका बस्तहुर तयार गना समेत अदिुाको प्रयोग गररन्छ। 

अदिुा खेत  समनु्द्र सतहदेख  १५०० धमटर उचाई सम्माको के्षत्रहरमा सफलताका साथ गना 
सवकन्छ। न्यानो तथा आद्रता भएको र्लिाय ु अदिुा उत्पादन्को लाधग अनकुुल माधनन्छ। २०-३० 
धिग्र  तापिमसम्म राम्ररी खेत  हनेु यसबाली १५ धिग्र  भन्दा कम तापिम भएको स्थानमा बड्न 
सक्दैन भने लामो समय सम्म ३० धिग्र  भन्दा बिी हनेु स्थानमा पधन अदिुाको ब्यबसावयक खेत  गना 
सवकदैन। रोप्ने समय देख  गानो टुसाउने बेलासम्म हल्का बषाा हनेु, बाली अबध मा  ेरै तर राम्रो सुँग 
धबतररत बषाा हनेु ठाउमा अदिुाको सफल खेत  गना सवकन्छ।अदिुा स्याहाने बेला भन्दा कररब एक 
मवहना अगाधि देख  सखुा हनेु ठाउुँ अदिुाको लाधग राम्रो माधनन्छ।  

प्राराररक पदाथा प्रसस्त भएको र पान को राम्रो धनकास भएको माटो अदिुा खेत को लाधग उपयकु्त 
हनु्छ। पान  र्म्ने ठाउुँमा गानो कुवहने रोग लाग्ने भएकाले पान को उपयकु्त धनकासको ब्यबस्था गनुा 
पदाछ। दोमट वकधसमको माटो सबैभन्दा उिम हनु्छ। सफल अदिुा उत्पादनको लाधग माटोको pH 

५.५ देख  ६.५ सम्म हनुपुदाछ। 

राविय अदिुा अनसुन् ान कायािमले धसफाररस गरेको एक मात्र र्ात कपरुकोट-१ हो। 
नेपालको पबुी भेगका वकसानहरले धसदक्कम, दाशर्ाधलर धतरका भैँसे, गोरबथाने, माझौले र्ातका अदिुाको 
पधन खेत  गरेको पाईन्छ। त्यस्तै  ाददरका वकसानहरले चाइधनर् र्ात सफलता पूिा खेत  गरररहेका 
छन। 

नेपालमा अदिुाको उत्पादनको शस्थधतीः 

नेपालमा  आ.ि २०७०/७१ मा अदिुा २४२२६ हेक्टर के्षत्रफलमा २७६१५० मे.ट. उत्पादन भइ 
११.४० मे.ट./हे. उत्पादकत्ि रहेको देशखन्छ।अदिुाको उत्पादन तथा उत्पादकत्ि उल्लेख्य रपषले 
बिेको देशखदैन।उक्त त्यांक अनसुार उत्पादन के्षत्रफल आ.ि. २०७०/७१ देख  आ.ि. २०७२/७३ 
सम्म िमशीः घर्टदै गएको अिस्थामा उत्पादकत्ि समग्रमा बिेको देशखन्छ। त्यसैगरी आ.ि. 
२०७३/७४ को तलुनामा आ.ि. २०७४/७५मा उत्पादन के्षत्रफल घटेको भएता पधन उत्पादकत्ि 
बिेको देशखन्छ। 
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आ.ि. क्षते्रपफल हे. उत्पादन मे.ट. उत्पादकत्ि मे.ट./हे 

२०७०/७१ २४२२६ २७६१५० ११.४ 

२०७१/७२ २३८२६ २४२५४७ १०.१८ 

२०७२/७३ २१८६९ २७१८६३ १२.४३ 

२०७३/७४ २२६४९ २७९५०४ १२.३४ 

२०७४/७५ १९६४९ २४४२९६ १२.४३ 

                    श्रोतीः कृवष तथ पशपुन्छी मन्त्रालय  

 

नेपाली अदिुाको आयातकताा देशहरीः 

आयातकताा 
देश 

धनकास  मूल्य 
२०१८ 

(हर्ार य.ुएस. 
िलर) 

वहस्सा 
(%) 

धनकास  पररमाण 
२०१८ 

ईकाई ईकाईमूल्य 

(य.ुएस. िलर / 
ईकाई) 

औषत भन्सार 
शलु्क (%) 

र्म्मा 3265 100 6766 टन 483  

भारत 3034 92.9 6711 टन 452 0 

र्मान  227 7 55 टन 4127 0 

फ्रान्स 2 0.1 0 टन  0 

स्ि र्रलैण्डि 2 0.1 0 टन  0 

श्रोतीः TEPC/ ITC 

सनु् २०१८ मा नेपालबाट कररि ३२ करोि ६५ लाख बराबरको अदिुा विदेश धनकास  भएको 
त्याङ्कले देखाउुँदछ । नेपालबाट कररि ९२.९ प्रधतशत अदिुा भारत धनकास  भएको छ ।भारत बाहेक 
र्मान  फ्रान्स स्ि र्रलैण्डिमा समेत नेपाली अदिुा र सोबाट बनेका िस्तहुर धनकास  भएको देशखन्छ । 
विश्वको अदिुा धनकास मा नेपालको वहस्सा ०.४ प्रधतशत रहेको छ भने नेपाल अदिुा धनकास मा १२ औ ँ
स्थानमा रहेको छ । 
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रद्राक्षीः 

रद्राक्ष (Ultrasum Bead Tree , Rosery 

Nut) नेपालको मध्य पहाि  के्षत्रमा पाईने िनस्पधत र 
यसमा फल्ने फल हो । यसको रख र फल दबैुलाई 
नेपाली,संस्कृत र वहन्दी भाषामा रद्राक्ष भधनन्छ । 
रद्राक्षको एकै बोटमा एकपटक फल लाग्दा विधभन्न 
मखु, आकार र विधभन्न नापका दानाहरू फल्दछनु् । 
यसको दानामा माधथबाट झरेका रेखाहरू (Vertical ) 

रेखाहरू हनु्छनु् । त्यही रेखालाई मखु भधनन्छ र 
र्धतिटा रेखा हनु्छनु् त्यधत नै मखेु रद्राक्ष भधनन्छ । 
रद्राक्ष एक मखेु देशख २७ मखेु सम्म भएको धबश्वास 
गररन्छ । सामान्यतीः १ देशख १४ मखु सम्म मात्र 
सिासलुभ उपलब्  हनु्छनु् । एकमखु  र नौ मखु  देशख 
१४ मखु  रद्राक्ष धनकै दलुभा माधनन्छ । 

 नेपालको काश्की, स्याङ्र्ा, 
पाल्पा, गलु्म ,  भोर्परु, सङ्खुिासभा र  नकुटामा बिी 
पाइन्छ । नेपाल बाहेक 
 भारत, मलेधसया, थाइल्याण्डि, इण्डिोनेधसया बमाा, इङ्गल्याण्डि, बङ्गलादेश, मलेशशया तथा अस्टे्रधलयामा समेत 
रद्राक्ष पाइन्छ । विश्वभरमा यसका र्म्मा १२३ प्रर्ाधत पाइएका छनु् । यस्को बोट १८/२० म टर 
सम्म अग्लो हनेु र सदाबहार रहने गदाछ । यस्को फल गोलाकार,१.३/२ सेम  वयास तथा काुँचो 
अिस्थामा हररयो रङ्गको हनु्छ । रद्राक्षको माला  ारण गनााले माधनसको शरीरमा प्राणको धनयमन भै 
कैयौ प्रकारका शारीररक तथा मानधसक विकारबाट रक्षा हनेु विश्वास गररन्छ। साथै गहना सौन्दयाको 
लाधग समेत यसको प्रयोग हनेु गरेको छ ।  

प्रमखु रपमा रद्राक्षको धनकास  भारत र च नमा हनेु गरेको छ । आ.ि.2074/75 मा 
नेपालबाट कररि र. ८ करोि १७ लाख बराबरको रद्राक्ष त  देशहरमा धनकास  भएको देशखन्छ । 
नेपालको हािापान  रद्राक्ष उत्पादनका लाधग उपयूक्त भएको हुुँदा हाल यसको वयिसावयक खेधतमा 
विस्तार हुुँदै गएकोले उत्पादन बदृद्द हनु गई धनकास मा सकारात्मक प्रभाि पने देशखन्छ ।  



31 
 

रद्राक्ष धनकास को अिस्था 
आ.ि. धनकास  मूल्य 

2070/7१ ५ करोि ७८ लाख 

2071/72 ९ करोि ३९ लाख 

2072/73 ८ करोि ७८ लाख 

2073/74 १० करोि 

2074/75 ८ करोि १७ लाख 

 

 ागोीः 
नेपालको प्रमखु धनकास योग्य िस्तमुा  ागोले 

प्रमखु स्थान ओगटेको छ ।प्रदेश नं १ मा  ागो 
उत्पादन गने दईु िटा उद्योगहर सवहत नेपालमा चार 
िटा  ागो उद्योगहर सन्चालनमा रहेका छनु् 
।कपिा उद्योगको मखु्य कच्चा पदाथाको रपमा 
रहेको  ागोको विश्व बर्ारमा उल्ख्य माग रहेको छ 
। नेपालमा संचाधलत उद्योगहरले हाल घोवषत 
क्षमताको कररि ५० प्रधतषत मात्र उत्पादन गरर रहेको अिस्था छ । यसको प्रमखु कारणमा क्षमता 
अनसुार उत्पादन हनेु  ागोको आन्तररक एिं बाह्य बर्ार पहुुँचको अभाि नै हो । नेपालबाट बाह्य 
मलुकुहर टवका  र भारतमा हाल  ागो धनकास  हुुँदै आएको छ । धनकास को विगतको त्याङ्कलाई हेने 
हो भने धनकास  पररमाण उल्लेख्य मात्रामा बवृर्द् हुुँदै आएको छ ।नेपालको  ागो आयात गने प्रमखु 
देशहरमा टकी र भारत रहेका छनु् । ागो धनकास मा नेपालको वहस्सा 0.5 प्रधतषत रहेको छ भने 
विश्वको १८ औ ँस्थान नेपालको रहेको छ । 

नेपाली  ागो आयातकताा देशहरीः 
आयातकताा देश धनकास  मूल्य २०१८ 

(हर्ार य.ुएस. िलर) 

वहस्सा (%) धनकास  पररमाण 
२०१८ 

ईकाई ईकाईमूल्य 

(य.ुएस. िलर / 
ईकाई) 

र्म्मा धनकास  3195 100 1297 6g 2463 

टवका  2334 73.1 865 6g 2698 

भारत 861 26.9 432 6g 1993 

श्रोतीः TEPC/ITC 
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सनु् २०१८ मा विश्वमा  ागो कूल को औषत प्रधत इकाई आयात मूल्य २२५३ िलर/टन 
रहेको छ । नेपालबाट धनकास  भएको  ागोको औषत प्रधत इकाई धनयाात मूल्य २४६३ िलर/टन 
रहेको छ । यसरी हेदाा नेपालले राम्रो मलु्य प्राप्त गरररहेको देशखन्छ । तथाप  नेपालले  ागो धनकास को 
लाधग अन्य बर्ार खोज्न र्ररी देशखएको छ ।नेपालले  ागो धनकास  गदाा यूरोप यन यधुनयन लगायत 
विश्वका विधभन्न GSP प्रदायक मलुकुहरले सनु्य भन्सार सवुि ा उपलब्  गराएको छ ।भारत, टकीको 
अधतररक्त नेपालले अन्य मलुकुहरमा समेत  ागो धनकास  गना सक्ने देशखएको छ । नेपालबाट बाह्य 
मलुकुमा धनकास को लाधग पारिहनको मखु्य समस्या रहेको छ । धनकास  मागाको रपमा फूलिारी 
िंगलािं  मागाको प्रयोगमा सहर्ता भए नेपाली  ागोले राम्रो बर्ार प्राप्त गते धनशश्चत छ । भौगोधलक र 
मूल्यको वहसािले हेने हो भने नेपालको उपयकु्त सम्भावित बर्ार बंगलादेश हनु सक्दछ ।  

विश्वका प्रमखु  ागो आयातकताा  देशहरीः 
आयातकताा देश धनकास  मूल्य 2018 

(हर्ार य.ुएस.िलर) 

पररमाण 2018 इकाई इकाई मूल्य 

(िलर/टन) 

विश्व 838595 372268 टन 2253 

भारत 86846 45589 टन 1905 

ब्राशर्ल 78526 41411 टन 1896 

टकी 78457 34965 टन 2244 

धभयतनाम 46045 21331 टन 2159 

कोरीया 45838 21916 टन 2092 

बंगलादेश 42986 10732 टन 4005 

इरान 42762 21265 टन 2011 

अमेरीका 28558 10673 टन 2676 

पावकस्तान 25939 14143 टन 1834 

मोरक्को 25318 10937 टन 2315 

श्रोतीः TEPC/ITC 

 ागो आयात गने प्रमखु १० देशहरमा भारत ब्राशर्ल टकी धभयतनाम कोरीया बंगलादेश इरान 
अमेरीका पावकस्ता तथा मोरक्को रहेका छनु् । 

माधथ उल्लेशखत िस्तहुरका अधतररक्त प्रदेश नं. १ बाट कृवषर्न्य िस्तहुरमा अशम्लसो सपुारी 
फलफूल दगु् र्न्य पदाथा छुपी च र् र्धिबटुी शचराईतो तार्ा तरकारी आदी िस्तहुरको समेत 
अन्तरप्रादेशशक वयापार हनुकुा साथै बाह्य बर्ारमा धनकास  हनेु गरेको छ ।त्यसै गरी औद्योधगक 
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िस्तहुरमा फलाम तथा सोबाट बनेका सामानहर र्टुका िस्तहुर छाला तथा सोबाट बनेका सामानहर 
चाउचाउ र्िुाचप्पल आदी िस्तहुर विदेश धनकास  भएका छनु् भने तयारी पोषाक विर्लुीका सामान 
खाद्यान्न विस्कुट साबनु धिटररे्न्ट पाउिर वपठो कन्फेक्सनरी प्लाईउि च धन लगायतका िस्तहुर 
अन्तरप्रादेशशक रपमा वयापार भएका िस्तहुर हनु । 

सेिा वयापारीः 

शशक्षा र स्िास््यीः 

    विराटनगरका विराट, नोिेल, न्यूरो, धग्रनिस, लाइफगािा, हाम्रो, गोल्िेन, सप्तकोस , विराटनगर आुँखा, 

एम्स लगायत अस्पतालहरूले आन्तररक एिं िाह्य रपमा सेिा प्रदान गरररहेकाछनु् । सरकारी स्तरमा 

कोश  अञ्चल अस्पतालले स्िास््य सेिा प्रदान गदै आएको छ। कोश  अस्पताललाई वटशचर हशस्पटल र 

पूिााञ्चल विश्वविद्यालयलाई मेधिकल कलेर् सञ्चालनको पधन तयारी भइरहेको छ । प्रदेश नम्बर १ मा 

पूिााञ्चल विश्वविद्यालय र त निटा मेधिकल कलेर् सञ्चालनमा छनु् ।उल्लेशखत शशक्षा र स्िास््य 

संस्थाहरले आन्तररक रपमा सेिा ददनकुा साथै अन्तरप्रादेशशक एिं भारत र भटुानका र्नतालाई समेत 

सेिा ददईरहेका छनु् । यसरी हेदाा यसप्रदेशले शशक्षा र स्िास््य के्षक्षमा धनकास  प्रिर्द्ानको काया समेत 

गरेको देशखन्छ । 

 

 ाधमाक पयाटनीः 

प्रदेश नं १  ाधमाक के्षत्रको वहसाबले धनकै महत्िपूणा माधनएको छ । प्रदेशमा ताप्लेर्रुको 

पाथ भरा, खोटारको हलेस , सनुसरीको बराहके्षत्र, बूिासबु्बा, वपण्डिेश्वरीर्स्ता महत्िपूणा  ाधमाक के्षत्र छनु् 

। प्रदेशमा  नकुटाको धछन्तारदेि , मोररको सनुिषी, झापाको कन्काई  ाम, शशिसताक्ष र्स्ता  ाधमाक 

के्षत्र छनु् । पाथ भरा र हलेस मा मातै्र हरेक िषा हर्ारौं आन्तररक र बाह्य  ाधमाक पयाटकहरू आउने 

गदाछनु् । 

साहशशक तथा िन्यर्न्त ुपयाटनीः 

उच्च सगरमाथादेशख देशकै होचो भभूाग झापाको केचनासम्म रहेको सो प्रदेशमा पयाटनको प्रचरु 

सम्भािना बोकेका  ेरै स्थान छनु् । विश्वको सिोच्च शशखर सगरमाथा सवहत ८ हर्ार धमटर माधथका 

मकाल,ु लोत्से, कन्चनरं्गा, कुम्भकणा र चोयू गरी ५ िटा वहमाल छनु् । ५ हर्ार धमटर भन्दा अग्ला 
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३५ िटा वहमालहर रहेका छनु् ।सगरमाथा राविय 

धनकुञ्ज, कन्चनरं्घा संरक्षण के्षत्र र कोस  टप्प ु

िन्यर्न्त ु आरक्ष यही प्रदेशमा अिशस्थत छ । 

गरुाुँसको रार् ान  भनेर शचधनने त नर्रेु–धमल्के 

र्लर्ले के्षत्र तथा रै्विक विवि ताले भररपूणा िन 

रं्गल यही ं पदाछ भने मोररका धमक्लार्रु िाुँिा, 

रे्फाले िाुँिा र बेतना धसमसार, झापाको केचनाकलन, 

र्ामनुखाि  धसमसार र अर्ुान ारा, इलामका अन्तिुाुँिा 

र कन्याम, पाुँचथरको र्ोरपोखरी, ताप्लेर्रुको 

पाथ भरा र कञ्चनरं्घा वहमशृंखला के्षत्र,  नकुटाको 

भेिेटार र नाम्रे्, भोर्परुको ट्याम्के र मैयरु िाुँिा, 

संखिुासभाको सभापोखरी, मत्स्यपोखरी र र्ौबारी महादेि गफुा, सोलखुमु्बकुो सगरमाथा, ल्होत्से र चोय ु

वहमाल, खोटारको बराहपोखरी र ट्याम्के िाुँिा, उदयपरुका र्ाल्पादेि , धलम्पाटार र रौतापोखरी तथा 

ओखलिंुगाको सतास  ामर्स्ता पयाटन के्षत्र प्रचरु सम्भािना बोकेका के्षत्र हनुु् ।  

 

पयाटन(2073/74) 

िन्यर्न्त ुपयाटक 58380 

पदयात्र  पयाटक 1144 

स्थलमागाबाट हनेु पयाटक 6205 

पयाटकको सरदर बसाई 12.6 
पयाटकको सरदर प्रधतददन खचा 54 य.ुएस.िलर 

 

आ.ि. 2073/74 को त्याङ्कलाई हेदाा  प्रदेश नं १ मा िन्यर्न्त ु अिलोकन गने पयाटकको 

संख्या ५८ हर्ार ३८० रहेको छ । त्यसैगरी पदयात्र  १ हर्ार १४४ र्ना र स्थलमागाबाट प्रदेशमा 

आउने पयाटकको संख्या ६ हर्ार २०५ रहेको छ ।सन २०१७ लाई आ ार मानेर हेदाा पयाटकको 

सरदर बसाई १२.६ ददन रहेको छ भने सरदर खचा ५४ य.ुएस िलर रहेको छ । 
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प्रदेश नं. १ सरकारको न धत तथा कायािममा उल्लेख भए अनसुार सम्भावयता अध्ययनको 

आ ारमा यस प्रदेशमा आगाम  १० िषाधभत्रमा कशम्तमा ५ िटा नेशनल पाका , ३ िटा िायोस्फेयर र्ोन, 

१४ िटा विशेष संरशक्षत के्षत्र, १४ िटा संरशक्षत स मसार र ३ िटा िन्यर्न्त ुआरक्षणको स्थापना गने 

लक्ष्य रहेकोछ ।र्सले आन्तररक तथा बाह्य पयाटन प्रिर्द्ानमा थप टेिा पगु्ने देशखन्छ। 

 

धनकास  प्रिर्द्ान र अन्तरप्रदेश वयापारका वयि ानहरीः 

प्रदेश नं. १ मा धनकास  सम्भािना भएका िस्तहुरमा कृवष सम्िन्   िस्तहुरको प्र ानता रहेको 
छ । य  िस्तहुर लशक्षत बर्ारमा धनकास  गना गणुस्तरका प्राि ानहर परुा गरेको हनुपुने देशखन्छ । 
यसै गरी गणुस्तर प्रमाण करणलाई लशक्षत बर्ारमा मान्यता प्राप्त गरेको पधन हनु ु पदाछ। सम्िशन् त 
उद्योगहरले उत्पाददत िस्तहुरको गणुस्तर प्रमाण करण पायक पने स्थानमा हनु नसक्दा 
धनकास कतााहरलाई समस्या परररहेको छ । नेपालका अध कांश कृवषर्न्य िस्तहुर भारत धनकास  हनेु 
गरेको छ ।भारततफा  कृवषर्न्य िस्त ु धनकास  गना नेपाल भन्सारको स मािती भारत य भन्सार 
कायाालयहरमा क्िारेण्डटाइन कायाालयहरको विषय धनकास कतााले लामो समयदेशख भोधगरहेको समस्या हो 
। सामान्य समस्या उत्पन्न भए मात्र पधन नेपाली कृवषर्न्य िस्तहुरको धनकास मा अिरो  शृ्रर्ना हनेु र 
समस्याको तत्काल समा ानका लाधग वर्द्पक्ष य संयन्त्र नहुुँदा र्वटल अिस्था भोग्न ुपरेको अिस्था छ । 
धनकास र्न्य उद्योगहरमा गररने वयापार विि वयिस्थापन पधन सहर् हनु सवकरहेको छैन । धनकास कताा 
उद्यम हरले चको वयार्दरको सामाना गनुा परररहेको छ । धनकास र्न्य उद्योगलाई चावहने दक्ष 
र्नशशक्तको कम  पधन टड्कारो देशखन्छ । प्रदेश शस्थत धनकास कताा उद्यम हरलाई बर्ारको तार्ा 
सूचनाको प्रिाह पधन हनु सवकरहेको छैन । कृषकहरलाई समयमै पयााप्त मल, उन्नत र्ातको ि ऊ, 

िाह्रमास धसंचाईको वयिस्था, काष्ठउद्योगका लाधग चावहने काठको िकृ्षारोपणका लाधग चावहने विरिा 
वितरणमा आएको रोकािट र्स्ता समस्याका कारण प्रदेशबाट सोंचे अनसुार धनकास  प्रिद्र् न र 
अन्तरप्रदेश वयापार हनु सवकरहेको छैन ।   

लागत न्यनु करणमा प्रदेश सरकारले गनुापने सहयोगहरीः  

िाह्य मलुकुहरमा कृवष उत्पादनहरलाई प्रधतस्प ी बनाउन कृषकहरलाई विधभन्न वकधसमका सहयोग, 

अनदुान, प्रोत्साहन र संरक्षणको वयिस्था गररएको हनु्छ । नेपालको कृवष उत्पादनलाई भारत य कृवष 
उत्पादन सरह प्रधतस्प ी बनाउन प्रदेश सरकारले पधन आफ्ना कृषकहरलाई कम्त मा भारत य 
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कृषकहरले पाए सरहरका सवुि ाहर प्रदान गनुा आिश्यक देशखन्छ । यसका लाधग धनन्न धलशखत काया 
गना आिश्यक देशखन्छ । 

 धनकास र्न्य उद्योगहरलाई सहधुलयत दरमा ऋणको वयिस्था । 

 सामवुहक कृवष प्रणालीलाई प्रोत्साहन हनेु न धत र कायािमहरको तर्ा'मा। 

 धनशश्चत समयािध का लाधग धनकास र्न्य उद्योगहरलाई करहरमा विशेष छुटको वयिस्था । 

 उद्योग स्थापनाका लाधग चावहने पूिाा ारमा सरकारबाट पयााप्त लगान   

 

वयापार सम्िर्द् सरोकारका विषयहरीः 

 वयापार प्रिद्र् नमा सूचना प्रणालीको स्थापनाीः  
मलुकुबाट धनयाात गना सवकने उपलव  िस्त ुतथा सेिाहरको वयिशस्थत सूचना प्रिाह हनु अधत र्ररी छ 
। यस्तो सूचना प्रणालीले सूचना र भगूोल र प्रयोगकतााि च र्नु सम्िन्  स्थावपत गने गदाछ त्यसले 
स्थान विशेषका विशेषताहर, सूचनाहर, त्याुँकहर प्रयोगकतााका लाधग उपलव  गराउुँछ । स्थान य 
िेता र िावहरका वििेताहरलाई र्ोड्ने, स्थान य उत्पादनहरलाई सूचना प्रविध को िैशश्वक सञ्जालमा 
र्ोड्दै मूलप्रिाहीकरण गने यो काया  गने उपयकु्त माध्यमहर मध्ये स्थान य स्तरमा उपलव  िस्त ुतथा 
सेिाहरको भौगोधलक सूचना प्रणालीको स्थापना गने, वयिशस्थत रपमा स्थान य र प्रदेशस्तरमा विद्यतु य 
संस्करणहरमा त्याुँक, सूचना र गधतविध हर प्रिाह गने तथा मलुकुधभत्र र िावहरका िेता र 
वििेताहरि च धभधियो कन्फरेन्सको आयोर्ना गने तथा मेला प्रदशान हरको धनयम आयोर्ना गने 
विषयहर पदाछनु् । य  विषयहरमा प्रदेश र स्थान य तहहरमा अलग्गै संयन्त्र बनु्न आिश्यक छ ।  

 नेपाली िस्तहुरलाई िाह्य बर्ारमा प्राप्त सवुि ाहर एिं धनकास  गदाा परुा गनुा पने मापदण्डिहरको 
र्ानकारीीः 

नेपाली धनयाातर्न्य िस्तहुरलाई नेपालका शभुशचन्तक धमत्रदेशहरले प्रदान गरेका शर्एसप  सवुि ा, शून्य 
भन्सारको सवुि ा, विशेष आिध क सहधुलयतहरका बारेमा प्रदेशस्तर र स्थान य स्तरका उद्यम  
वयिसाय हरलाई सहर् र्ानकारीको वयिस्थाको अभािमा उन हर धनयाात वयापारमा प्रिेश गना सवकरहेका 
छैननु् । यस्ता र्ानकारीहर प्रदेशधभत्रका सबै वयािसाय हरलाई ददने वयिस्था गनुा पने विषय अको 
सराकोरको विषय हो ।.   

धनयाात वयापारमा नेपाललाई प्राप्त सवुि ाहरीः 

 सामान्य ग्राह्यता प्रणालील 
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 शनु्य भन्सार दरको सवुि ा  
 इय,ु स्ि र्टर्रलेण्डि, नबे र टकीमा नेपाली उत्पादनहरलाई रेक्स सवुि ा 
 ७७ ओटा विधभन्न नेपाली उत्पादनहरलाई संयकु्त राज्य अमेररकाबाट प्राप्त विशेष 

सहधुलयतयकु्त भन्सार छुटको सवुि ा  
 नेपाल, भारत, च न र बुँगलादेशका बन्दरगाहसम्मको सहर् पहुुँच  
 विश्व वयापार संगठन, साफ्टा सदस्यहरमा नेपाली उत्पादनलाई अिसर प्रदान 

धनकास  गदाा परुा गनुा पने मापदण्डिीः 

 सेधनटरी एण्डि फाइटो सेधनटरी प्राि ानका लाधग सवटावफकेट सम्बन्   वयिस्था 
 लेबधलर आिश्यकताीः स्टोरेर्को अिस्था, सम्भावित हान कारक तत्िको र्ानकारी  

 शकु्ष्मर् िाणकुो स मा र MRL (Maximum Residue level)  

 

माधथ उल्लेशखत मापदण्डिको अधतररक्त उत्पादन देशख भणिारण, प्याकेशर्ङ्ग, लेिधलङ्ग आददको 
प्रकृया बारे बर्ार विश्वसधनयताको लाधग Tracebility पद्दधत समेत अिलम्बन गना उपयकु्त हनेु देशखन्छ । 
 

वयािसाय क िातािरणमा स ुार सम्िन्   विषयहरीः 

विश्व िैकले प्रकाशशत गरेको नेपालाको वयािसावयक िातिारण सचुकाुँकको अिस्था सन्तोषर्नक छैन 
। प्रविया,  धनयम काननु  न धत, रणन धत, कायािम, बरे्ट, कायायोर्ना प्रधतस्प ााको स्तर, 
प्रधतस्प ाात्मक िातािरण, सशुासन (काननुको शासन, पारदशशाता, सहभाधगता, उिरदावयत्ि, शर्म्मेिारीपना, 
समता, समानता, समािेशशता), सरुक्षा, श्रम उद्योग  सहसम्िन् , उद्यमश ल संस्कार, के्षत्रगत 
सूचकाुँकहरको शस्थधतले वयापार प्रिद्र् न सम्िर्द् िातािरण धन ाारण गदाछ । उक्त प्रधतिेदनले उर्ागर 
गरेका विषयहरमा प्रदेशस्तरमा स ुार गना सवकने विषयहरमा प्रदेश सरकारहरले पहलकदम  धलन र्ररी 
छ  । यस्ता पहलकदम ले प्रदेशस्तरमा वयिसाय गने िातािरणमा स ुार आई िैदेशशक वयापारको 
वयिस्थापन गना सहर् हनेु देशखन्छ । 

 
कृवष अनदुान र प्रोत्साहन सम्िन्   विषयहरीः 

आफ्ना उत्पादन  विश्व बर्ारमा प्रधतस्प ी बनाउन कृवष लगायतका के्षत्रमा विश्व भरी नै संरक्षणात्मक 
उपायहर अुँग कार गने प्रचलन रहेको छ । नेपाली उत्पादनहरलाई पधन संरक्षणात्मक उपायहरका 
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माध्यमबाट विश्व बर्ारमा प्रधतस्प ी बनाउन र्ररी छ । यस विषयलाई प्रदेश सरकारहरले उपयकु्त 
न धतबाट संिो न गना र्ररी छ ।  

वयापार सम्िर्द् पूिाा ारमा लगान ीः  

धनयाात प्रिद्र् नमा वयापार सम्िर्द् पूिाा ार अधत महत्िपूणा विषयका रपमा रहेको छ । संस्थागत 
पूिाा ारतफा  भन्सार, गोदाम, गणुस्तर धनयमन तथा धनयन्त्रण धनकायहर, शैशक्षक तथा स पमलुकु तालीम 
केन्द्रहर, धनर् क्षेत्रका सुँघसंस्थाहर (िस्तगुत, प्रधतधनध मलुकु संघसंस्थाहर, धनयाातक सुँघ, आयातक 
सुँघ) पदाछ भने भौधतक पूिाा ारतफा  सिक, विर्लुी, िन्दरगाह, भन्सार विन्दू, सूचना र प्रविध , र्लापूधता, 
विशेष आधथाक के्षत्र, धनयाात प्रिद्र् न के्षत्र र औद्योधगक के्षत्र र्स्ता संरचनाहर पदाछनु् । य  दिैु के्षत्रमा 
प्रदेश सरकारले आफ्ना तफा बाट संिो न गने विषयमा  संलग्न हनु र्ररी छ । विशेष गरी न्यनु 
सा नश्रोत भएका भन्सारविन्दूहर भएका प्रदेशका भन्सारविन्दूहरलाई सा ानश्रोतयकु्त बनाउने विषयलाई 
सुँघ र प्रदेश सरकारले संयकु्त पहलबाट सम्िो न गना र्ररी छ । यसका साथै र्टही भन्सार 
कायाालयलाई सुु ुख्खा बन्दरगाह बनाउन पने आिश्यकता देशखन्छ । 

लशर्ष्टक सेिामा स ुारीः  

वयापार प्रिर्द्ानको अको महत्िपूण विषय भनेको उत्कृष्टस्तरको लशर्वष्टक सेिा पधन हो । 
अिरो विहीन यातायात, िेष्टन, समय वयिस्थापन, भन्सार, लशर्ष्टक सेिा, समय, िैदेशशक कागो 
धसपमेन्टको दक्षता र  सहर्ता, लशर्वष्टकर्न्य संरचना र ट्र्यावकर प्रणालीहर पदाछनु् । लशर्ष्टक सेिा 
र्धत चसु्त, दरुस्त र गधतश ल हनु्छ मलुकुको धनयाात वयापार पधन त्यशिकै सहर् र मूल्यमैत्र  हनु्छ । 
यस विषयमा पधन सुँघ र प्रदेशले संयकु्त पहल धलन र्ररी छ ।  

वयापार सम्िर्द् अनसुन् ानीः  

सरकारका अुँगहर, प्राशज्ञक के्षत्र र धनर्  के्षत्रका मे ाि हरयकु्त संयकु्त समहु बर्ार अनसुन् ान 
धनयाात प्रिर्द्ानको महत्िपूणा विषय हो । त्याुँक, सूचना, ज्ञानु् र बवुर्द्मिामा आ ाररत धनष्कषाहर धनयाात 
प्रिद्र् नको मशष्तष्क हो र्सले धनयाात प्रिर्द्ानका प्रयासका लाधग ज्योधतको काया गदाछ,, न धत धनमााताका 
लाधग आुँखा, धनर् क्षेत्रका लाधग वहड्ने बाटो तय गने यो अनसुन् ान काया धनयाात प्रिर्द्ानको महत्िपूणा 
अुँगका रपमा रहेको छ ।  यस विषयमा पधन प्रदेशस्तरमा पधन गधतश ल संयन्त्रको वयिस्था हनु र्ररी 
छ ।  
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प्रदेशस्तरको वयापार सम्िर्द् िाटािेसको वयिस्थाीः 

प्रदेशस्तरमा हनेु उत्पादन, वितरण र एक प्रदेशबाट अको प्रदेशमा हनेु वयापार र सम्िशन् त प्रदेशमा 
उत्पादन भई अन्य प्रदेशका भन्सार विन्दूहरबाट िस्तहुर भएर धनयाात हनेु िस्तहुरको अधभलेख राख्न े
वयिस्थाको लाधग प्रदेशस्तरमा पधन एउटा संयन्त्र हनु र्ररी छ तावक प्रदेशबाट धनकास  हनेु िस्तहुरको 
यथाथा शचत्रण होसु् र प्रदेशस्तरमा धनकास  प्रिर्द्ानका भाि  ददशा तय गना िस्तगुत आ ार प्राप्त हनु 
सकोसु् ।  

भौगोधलक संकेत, पेटेण्डट राइट र टे्रिमाका  सम्िन्   विषयहरीः 

नेपालका  ेरै उत्पादनहर विशशष्ट खालका छनु् र्सलाई भौगोधलक संकेत, पेटेण्डट राइट र टे«िमाका  
र्स्ता विषयबाट संबो न हनु र्ररी छ । प्रदेश सरकारले य  विध हरबाट विशेष पवहचान ददन सक्ने 
िस्त ु तथा सेिाहरको पवहचान गरी त  िस्त ु तथा सेिाहरलाई राविय तथा अन्तरााविय मूलप्रिाहमा 
स्थावपत गना पहलकदम  धलन आिश्यक देशखन्छ ।  

गणुस्तर सम्िन्   विषयहरीः 

नेपाली िस्तहुरलाई िाह्य बर्ारमा प्रधतस्प ी बनाउन गणुस्तर सम्िन्   वयिस्थाहरले महत्िपूणा 
भधूमका खेलेका हनु्छनु् । नेपाली उत्पादनहरहरलाई लशक्षत बर्ारमा विद्यमान गणुस्तरका प्राि ानहर 
अनरुप गणुस्तरमैत्र  बनाउन संस्थागत, काननु  र र्नशशक्तका पक्षमा स ुार, स्तरोन्नशि आदद गना 
आिश्यक हनु र्ान्छ । य  विषयहरलाई सम्िो न गना प्रदेश सरकारले विशेष वयिस्था गना र्ररी छ 
।  

vfBj:t'x? lgof{tdf u'0f:t/sf k|fjwfgx?  

Traceability ;DjGwL k|fjwfgx? 

vfB ;'/Iff w]/} b]zx?sf gful/sx?sf nflu a9\bf] ;/f]sf/sf] ljifo ePsf] 5 . hgfj/df nfu]sf 

/f]ux? / vfB j:t'x?df k|of]u x'g] ljiffbLn] vfB ;'/IffnfO{ k|efljt ul/x]sf] ;Gbe{df k|b'lift 

vfBx?sf] klxrfg x'g' clt cfjZos eO{ ;s]]sf] 5 . o;}sf nflu vfB j:t'x?df Traceability 

sf] cjwf/0ffsf] ljsf; eO{ ljleGg ljsl;t b]zx?n] o; cjwf/0ffnfO{ cfkm\gf] d'n'ssf] vfB 

cfk"lt{ k|0ffnLsf] cleGg cFusf ?kdf cFuLsf/ u/]sf 5g\ .  

cfOP;cf] cg';f/ Traceability eGgfn] vfB kbfy{sf] pTkfbg, k|zf]wg / ljt/0f k|lqofsf] 

ultnfO{ cg'udg ug]{ k|lqmof xf] eGg] a'lemG5 . Traceability k|0ffnLn] pTkfbg, k|zf]wg / ljt/0f 
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k|lqmofdf x/]s txsf] ;"rgfx? ;dfj]z u/]sf] x'gfn] of] k|0ffnL nfu' u/]sf] v08df pTkflbt vfB 

j:t'x?sf] ljZj;lgotfdf j[l4 eO{ pQm j:t'x?sf] lgof{t ;xh  x'g] b]lvG5 .  

o'/f]lkog o'lgog, ;+o['Qm /fHo cd]l/sf, hfkfg, ci6«]lnof, Sofg8f nufotsf ljsl;t b]zx?df    

Traceability k|0ffnL nfu' u/L vfB j:t'sf]  u'0f:t/;DjGwL PsLg ug]{ Joj:yf ePsf] x'Fbf tL 

g]kfnn] klg vfB j:t'sf] pTkfbg, k|zf]wg, 9'jfgL, e08f/0f / ljt/0f nufotsf If]qdf 

Traceability k|0ffnLnfO{ nfu' ug'{ cfjZos b]lvG5  . o;sf nflu pTkfbs s[ifs, ;+sns, 

k|zf]wg pBf]u, 9'jfgLstf{ / ljt/sx?nfO{ Traceability k|0ffnLdf kf]Vt agfpg pgLx?sf] Ifdtf 

clej[l4 ug'{ cfjZos 5 .     

cGo u}/ eG;f/ dfkgx? 

-!_ ef/tdf vfB kbfy{ lgof{t ug{ b]xfosf k|lqmofx? k'/f ug'{kb{5 .  

-s_ ef/tLo vfB k|of]uzfnfsf] k|df0fkq lng h?/L 5 . 

-v_ 3\o', t]n / k|zf]lwt vfBj:t'x? lgof{t ubf{ ef/tLo Food Safety and Standards (Packaging 

and Labelling) Second Amendment Regulations, 2013 sf] k|fjwfg adf]lhd fat content pNn]v 

ug'{ h?/L 5 .  

-u_ General Grading and Marking Rules, 1988 sf] k|fjwfg adf]lh s[lif pTkfbgsf]  u'0f:t/sf 

af/]df n]alnªsf] Joj:yf ul/Psf] x''gkb{5 . 

-3_ Food Safety and Standards (Food Import) Regulations, 2016 sf] k|jwfg cg';f/ x/]s 

vfBfGgsf] ldlt ;lxtsf] Dofb tf]lsPsf] clgjfo{ x'g'kb{5 .  

 -ª_ Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 sf] k|fjwfg cg';f/ 

Kofs]lhª :6f088{, kf]ifs tTj, v'b kl/df0f, pTkfbg ldlt, dfFzfxf/L kbfy{ k|of]u ePsf] eP ;f] 

;d]t pNn]lvt,pTkfbgsf] gfd / 7]ufgf tyf k|of]u u/L ;Sg'kg]{ ldlt ;d]t :ki6 pNn]v ePsf] 

x'g'kb{5 .  

-r_ Sjf/]06fOg ;DjGwL k|fjwfgx? 

-@_ Oo' b]zx?df vfB kbfy{ lgof{t ug{ b]xfosf k|lqmofx? k'/f ug'{kb{5 

-s_ o'/f]lkog sldzgsf] MRLs  ;DjGwL k|fjwfgx? 

-v_ Oo' b]zx?df vfB j:t'sf] u'0f:t/ lglZrt ug{ nfu' u/]sf] Traceability  ;DjGwL  k|fjwfgx? 

-u_  vfB j:t'x?sf] n]jlnª ;DjGwL b]xfosf k|fjwfgx?M  
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 allergens in the list of ingredients; 

 energy value 

 the amounts of fat, saturates, carbohydrate, sugars, protein and salt 

-#_ d':nLd b]zx?df vfB j:t'x? lgof{t ubf{ xnfn k|df0fkq 

-$_ rLgtkm{ lgof{t ubf{ Import and Export Commodity Inspection Law of the Peoples Republic 

of China,  df pNn]lvt k|fjwfgx?  

-%_ ;+o'Qm /fHo cd]l/sfdf vfB ;fdfu|Lx? lgof{t ubf{ ToxfFsf] Food & Drug Administration Act 
df pNn]lvt k|fjwfgx? k'/f ug{ h?/L 5 .  
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धनष्कशाीः 

प्रदेश नं.१ भौगोधलक, सामाशर्क, सांस्कृधतक आदी विवि ताले भररएको प्रदेश हो । कूल ग्राह्सस्थ 
उत्पादनमा दोस्रो अिस्थामा रहेको यस प्रदेशले अन्तरप्रादेशशक तथा िैदेशशक वयापारमा समेत सम्भािना 
बोकेको छ ।कृवषर्न्य उत्पादनमा आत्मधनभारको अिस्थामा रहेको र हाल उपभोग पश्चात अन्तरप्रदेश 
वयापारका लाधग बचत समेत रहेको विश्लषेणले देशखएको हुुँदा समग्र रपमा आयात प्रधतस्थापनमा यस 
प्रदेशको महत्िपूणा भधूमका रहने देशखन्छ । हाल खाद्यान्न उत्पादन आन्तररक खपत हनुकुा साथै 
अन्तरप्रादेशशक वयापार समेत भईरहेको देशखन्छ ।यस प्रदेशमा उत्पादन हनेु शचया, अलैँच , अदिुा, 
अशम्लसो, छुपी, च र्, र्धिबटुी, तार्ा तरकारी, सपुारी आदी िस्तहुर भारत लगायतका अन्य अन्तरााविय 
बर्ारमा समेत धनकास  हुुँदै आएको छ ।यस प्रदेशमा उत्पादन हनेु अध कांश कृवषर्न्य िस्तहुर 
िाशणज्य न धत २०७२, नेपाल ब्यापार एवककृत रणन धत-२०१६, प्र ानमशन्त्र कृवष आ धुनवककरण 
पररयोर्ना लगायत धनशर् के्षत्रको समेत प्राथधमकतामा समेवटएका छनु् । 

 यस प्रदेश  औद्योधगक उत्पादनको वहसािले समेत अग्रण  स्थानमा छ ।यस प्रदेशमा उत्पादन हनेु 
औद्योधगक िस्तहुर अन्य प्रदेशमा वितरण हनुकुा साथै बाह्य बर्ारमा धनकास  हनेु गरेका छनु्। यस 
प्रदेशबाट अन्तरप्रदेश ब्यापार भएका प्रमखु  औद्योधगक िस्तहुरमा कागर्, तयारी पोशाक, र्िुा, फधनाचर, 

खेलौना, कलम िड्पेन, पेशन्सल, प्लावष्टकका भािाकुुँ िा, टुथपेष्ट, साबनु, सेम्फू, छालाका सामानहर, शस्परीट, 

मददरा, विस्कुट, ईलेशक्ट्रक भेवहकल, विर्लुीका सामानहर, प्लाईउि, खानेतेल, प्रशोध त पेट्रोधलयम, फलाम 
तथा शस्टलका उत्पादनहर पदाछनु्। त्यसै गरी  ागो, फलाम तथा शस्टलका उत्पादन, र्टुका सामानहर 
बाह्य बर्ारमा धनकास  भएका छनु्। 

 उर्ाामा आत्मधनभारता भई धनकास को समेत सम्भािना बोकेको यस प्रदेश  ाधमाक एिं साहधसक 
पयाटनमा समेत अब्बल देशखएको छ । शशक्षा र स्िास््यको के्षत्रमा समेत आत्मधनभारता तफा  उन्मखु छ 
। 

 अन्तरप्रादेशशक वयापार तथा धनकास  ब्यापारका लाधग यस प्रदेशमा उल्लेख्य िस्तहुर रहेका छनु् 
। विधभन्न न धत तथा रणन धतमा समेवटएका िस्तकुा अधतररक्त थप िस्त ुतथा सेिाको उत्पादन बवर्द्का 
साथै मूल्य अधभबवृर्द् गना सके यो प्रदेशले समग्र रपमा आत्मधनभार भई अन्तरप्रादेशशक वयापार, आयात 
प्रधतस्थापन एिं बाह्य धनकास मा उल्लेख्य योगदान पयुााउन सक्ने देशखन्छ । 
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सझुािीः 

(१) देशको बढ्दो वयापारघाटालाई न्यनु करण गना प्रदेशस्तरमा धनकास  सम्भावय िस्तहुरको विकास  र 
विस्तार हनु र्ररी छ । 

(२) नेपालले आयात गरररहेका तर प्रदेशमा उत्पादन िवृर्द् गना सवकने िस्त ुतथा सेिाहरको विकास र 
विस्तार हनु पधन आिश्यक देशखन्छ ।  

(३) प्रदेश नं. १ मा उत्पादन भई अन्य प्रदेशहरमा पठाउन सवकने र ल्याउन सवकने िस्तहुरको 
प्रभािकारी वयिस्थापन हनु पधन र्ररी छ ।  

(४) प्रदेश नं. १ मा वयापार सम्िर्द् पूिाा ारहरको विकासमा ध्यान र्ान ुपधन र्ररी छ ।  

(५) धनकास र्न्य, आयातप्रधतस्थापन गना सवकने तथा अन्तरप्रदेश वयापार सम्भािना भएका िस्त ु तथा 
सेिाहरको उत्पादनमा प्रदेश सरकारले प्रोत्साहनात्मक, संरक्षणात्मक वयिस्थाहर गनुा पधन 
आिश्यक छ ।  

(६) धनकास  प्रिद्र् नमा धनकास कतााहरलाई समय समयमा अन्तरााविय बर्ारको अिस्था, गणुस्तर 
मापदण्डिहर, लेिधलर, प्याकेशर्र, ब्राशण्डिर र्ानकारी उपलव  गराउने वयिस्थाहर गना पधन र्ररी 
छ । 

(७) धनकास र्न्य, आयातप्रधतस्थापन गना सवकने तथा अन्तरप्रदेश वयापार सम्भािना भएका िस्त ु तथा 
सेिाहरको मूल्य शंृ्रखलाको विकासमा प्रदेश सरकारले आिश्यक लगान  गनुा पने देशखन्छ ।  

(८) संकलन केन्द्रको स्थापना र त्यसको प्रभािकारी सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको सहयोगको 
आिश्यकता देशखन्छ । 

(९) खाद्य प्रशो न उद्योगाको विस्तार, विकास, स्तरोन्नशिका लाधग आधथाक, प्राविध क तथा भौधतक 
पूिाा ारमा प्रदेश सरकारको सरकारको सहयोग आिश्यक देशखन्छ । 

(१०) धनकास  प्रिद्र् नका लाधग प्रदेशस्तरमा पधन प्रिद्र् नात्मक संयन्त्रको स्थापना गनुा पने र्ररी 
देशखन्छ   

(११) प्रदेशमा उपलब्  हनु सक्ने पवहचान भएका खान हरको उत्खनन गरी सोबाट आन्तरीक एिं 
अन्तरप्रादेशशक वयापार हनु सक्ने िस्तहुरको उत्पादनमा ध्यान ददन उपयूक्त हनु्छ ।  
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(१२) कृवषर्न्य िस्तकुो मलु्य अधभबवृर्द् गना सो िस्त ुउत्पादन हनेु के्षत्रमा अग्यााधनक र्ोन घोषणा गना 
र सो को प्रभािकारी कायाान्ियन आिश्यक छ ।  

(१३) औद्योधगक िस्तकुो प्रिर्द्ान गरी अन्तरप्रादेशशक वयापार एिं आयात प्रधतस्थापन गना विशेष आधथाक 
के्षत्रको स्थापना र औद्योधगक बातािरणका लाधग औद्योधगक के्षत्रको स्थापना गना आिश्यक 
देशखन्छ । 

(१४) हाल कृवषमा रहेको दक्ष र्नशशक्तको अभािलाई पूधता गना प्रदेशमा कृवष सम्बन्   प्राविध क 
वयिसाय क शशक्षालयको स्थापना गरी सिासलुभ रपमा गणुस्तरीय शशक्षा प्रदान गने र उत्पाददत 
दक्ष र्नशशक्तलाई सोही प्रदेशमा काया गने िातािरणको धनमााण गना आिश्यक छ । 

(१५) नेत्र शचवकत्सा सेिाको धनयाातका लाधग विराटनगर र विताामोिमा अिशस्थत आुँखा अस्पताललाई 
स्तरोन्नशि गरी भारत, बुँगलादेश र भटुानका सेिाग्राही समेतलाई लशक्षत गरी अन्तराावियस्तरको 
नेत्र उपचार अस्पतालको रपमा विकास गररनपुदाछ ।  
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अनसूुच  - १ 

प्रदेश नं. १ का केही प्रमखु कृवषर्न्य िस्तहुरको शर्ल्लागत उत्पादन शस्थधत 

 ान, चामल मकै 

शर्ल्ला क्षते्रफल 

(हे.) 
उत्पादन 

(मे.टन) 

उत्पादकत्ि क्षते्रफल 

(हे.) 
उत्पादन 

(मे.टन) 

उत्पादकत्ि 

ताप्लेर्ङु्ग 4080 8755 2145.833 9775 31351 3207.263 

संखिुासभा 13851 34627.5 2500 12070 22105 1831.4 

सोलखुमु्ब ु 1525 3680 2413.115 12955 29499 2277.036 

पाुँचथर 9203 20540 2231.881 18513 34434 1859.99 

ईलाम 14815 35100 2369.22 31395 101091 3219.971 

तेह्रथमु 9666 19012 1966.894 12350 27170 2200 

 नकुटा 7950 25799 324.157 12785 37978 2970.512 

भोर्परु 18092 38818 2145.589 36360 83760 2303.63 

खोटाङ्ग 12898 28564 2214.607 41060 71228 1734.73 

ओखलिुङ्गा 4403 10713 2433.114 12400 29760 2400 

उदयपरु 13380 51818 3872.795 17388 35124 2020.014 

 झापा 87500 338000 3862.857 37600 131600 3500 

मोरङ्ग 88000 325800 3702.273 1650 5775 3500 

सनुसरी 55000 184250 3350 8350 20100 2407.186 

कूल 340363 1125476 

 

 264651 

 

660975 

  

श्रोतीःकेशन्द्रय त्याङ्क विभाग 
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कोदो फापर 
शर्ल्ला क्षते्रफल 

(हे.) 
उत्पादन 

(मे.टन) 

उत्पादकत्ि क्षते्रफल 

(हे.) 
उत्पादन 

(मे.टन) 

उत्पादकत्ि 

ताप्लेर्ङु्ग 3050 4118 1350.164 118 165 1398.305 

संखिुासभा 7185 8722 1213.918 18 18 1000 

सोलखुमु्ब ु 2100 2756 1312.381 321 290 903.4268 

पाुँचथर 4800 8960 1866.667 56 40 714.2857 

ईलाम 1717 1936 1127.548 25 25 1000 

तेह्रथमु 2700 2970 1100 30 29 966.6667 

 नकुटा 7800 8858 1135.641 5 4 800 

भोर्परु 5533 6790 1227.182 35 27 771.4286 

खोटाङ्ग 23447 26260 1119.973 650 590 907.6923 

ओखलिुङ्गा 7751 14726 1899.884 105 95 904.7619 

उदयपरु 2765 5392 1950.09 19 18 947.3684 

 झापा 1212 1516 1250.825 1100 1271 1155.455 

मोरङ्ग 1317 1553 1179.195 55 65 118.818 

सनुसरी 531 612 1152.542 300 300 1000 

कूल 71908 95169 

 

2837  12588.21 

श्रोतीःकेशन्द्रय त्याङ्क विभाग 
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गहुुँ शचया 
शर्ल्ला क्षते्रफल 

(हे.) 
उत्पादन 

(मे.टन) 

उत्पादकत्ि क्षते्रफल 

(हे.) 
उत्पादन 

(मे.टन) 

ताप्लेर्ङु्ग 1532 2845 1857.05 - - 

संखिुासभा 650 1236 1901.538 - - 

सोलखुमु्ब ु 2789 5072 1818.573 - - 

पाुँचथर 3715 6854.8 1845.168     1,352         508  

ईलाम 4220 15264 3617.062     8,045      4,933  

तेह्रथमु 1800 3450 1916.667        459           89  

 नकुटा 1385 3048 2200.722        961         184  

भोर्परु 405 989 2441.975 - - 

खोटाङ्ग 5130 14207.5 2769.493 - -- 

ओखलिुङ्गा 2355 4469 1897.665 - - 

उदयपरु 5000 12240 2448 - - 

 झापा 8200 27880 3400   11,557    18,732  

मोरङ्ग 14200 38340 2700 - - 

सनुसरी 14500 43800 3020.69 - - 

कूल 65881 179695 

 

22,374 24,448 

श्रोतीःकेशन्द्रय त्याङ्क विभाग 
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शर्ल्ला 

अलैँच  अदिुा 
कूल 

क्षते्रफल 

क्षते्रफल 

(हे.) 
उत्पादन 

(मे.टन) 

उत्पादकत्ि क्षते्रफल 

(हे.) 
उत्पादन 

(मे.टन) 

उत्पादकत्ि 

ताप्लेर्ङु्ग 4500 4150 2490 600 230 3600 15652.17 
संखिुासभा 2824 2200 1129 513.1818 112 1035 9241.071 
सोलखुमु्ब ु 157 68 40 588.2353 75 395 5266.667 
पाुँचथर 1950 1737 798.37 459.6258 759 11497 15147.56 
ईलाम 1600 1200 576 480 3233 45994 14226.42 
तेह्रथमु 730 637 250.11 392.6374 260 3952 15200 

 नकुटा 299 165 97.35 590 235 4303 18310.64 
भोर्परु 600 385 192.5 500 263.5 2108 8000 

खोटाङ्ग 1404 961 440 457.8564 200 1600 8000 

ओखलिुङ्गा 39 15 6 400 28 189 6750 

उदयपरु 37 24 14.88 620 127 1930.85 15203.54 
 झापा  0 0  342.5 4606.6 13449.93 
मोरङ्ग 70 65 61.65 948.4615 1295 11610 8965.251 
सनुसरी  0 0  450 4235 9411.111 
प्रदेश नं 1 14210 11607 6095 

 

7610 97055 

 नेपाल  17002.09 12508 6520.665 521.3196 22649.2 279503.5 12340.55 
श्रोतीःकेशन्द्रय त्याङ्क विभाग 

 

िस्तकुो नाम उत्पादन मे.ट. मा 

तेलर्न्य उत्पादन  41424 

 तोरी  21,642 

मसलार्न्य उत्पादन 134792 

अलैच   6,096 

अदिुा  97,055 

दलहन  46838 

मसुरुो  16006 

मासको दाल  6614 

तार्ा तरकारी 819972 
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दगु्  उत्पादन 384840 

केरा 81323 

आुँप 23850 

भईुँकटहर 4172 

कटहर 3289 

मास ु 64054 

माछा 7071 

श्रोतीःकेशन्द्रय त्याङ्क विभाग 
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अनसूुच  – २ 

िाशणज्य न धत २०७२ मा समािेश भएका िस्त ुतथा सेिाहरीः 

िस्तहुर ( Goods) 

अदिुा सठुो अलैँच  
उन  तथा गलैँचा औषध  औषध र्न्य र्धिबटुी तथा सारयूक्त तेल 
च्याङ्ग्रा पशश्मना तथा रेशमर्न्य िस्तहुर कापेट 
च्याङ्ग्रा पशश्मना तथा रेशमर्न्य िस्तहुरू  शचन   
शचया  र्िुा  
टेक्सटायल  तरकारी, तरकारीको ब उ  

तयारी चाउचाउ  तयारी पोशाक  

दगु्  उत्पादन  प्रशोध त छाला  
पशश्मना  पषु्प (फूल)  

फलफूल  फलाम र इस्पातका िस्तहुरू  

मह  दाल  

धसमेन्ट  सनुचाुँदीका गहना तथा बहमूुल्य रत्नपत्थर  

हस्तकलाका िस्तहुरू  हाते कागर् र सोको उत्पादन सेिा  
सेिा ( Services ) 

इशन्र्धनयररङ्ग  र्लविद्यतु  

पयाटन  शशक्षा  
सूचना प्रविध  तथा धबशर्नेस प्रोसेस आउटसोधसाङ्ग  स्िास््य सेिा  
श्रमशशक्त (दक्ष /अ ादक्ष) 
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अनसूुच  – ३ 

नेपाल ब्यापार एवककृत रणन धत २०१६ मा समािेश भएका िस्त ुतथा सेिाहरीः 

कृवषर्न्य िस्तहुर   

अलैँच   - 090830,   अदिुा- 091010 

चिया- 0902 
औष  य तथा सारयकु्त तेलर्न्य िस्तहुर  -

1211   

 कलार्न्य तथा औ ोधगक िस्तहुर    

All Fabrics, Textile, Yarn and Rope -5509, 5407, 6305 छाला - 4104, 4106   

र्िुाचप्पल(Footwear) - 6404   पशश्मना - 6214  

गलैँचा - 5701    

सेिार्न्य    

दक्ष तथा अ ादक्ष र्नशशक्त, सूचना प्रवि  , BPO  र पयाटन    
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अनसूुच  – ४ 

प्र ानमशन्त्र कृवष आ धुनवककरण पररयोर्नामा शर्ल्लागत रपमा समािेश भएका कृवषर्न्य िस्तहुरीः  

ताप्लेर्ङु्ग – अलैँच , आल ु पाुँचथर – अलैँच , अदिुा, बेसार  

ईलाम – तरकारी, अलैँच    नकुटा – तरकारी, मकै र मकैको ब उ,   

तेह्रथमु – अलैँच , अदिुा, बेसार  संखिुासभा -  अलैँच , अदिुा, बेसार  

खोटाङ्ग – बेसार, अलैँच , मकै र मकैको ब उ  सोलखुमु्ब ु– आल,ु अदिुा, बेसार, सनु्तला  

ओखलिंुगा – मकैको ि उ, अदिुा, बेसार  भोर्परु - अलैँच , अदिुा, बेसार  

उदयपरु - आल,ु अदिुा, बेसार, सनु्तला  सनुसरी –  ान, माछा, अदिुा, बेसार  

मोरङ्ग –  ान, तरकारी, माछा,  झापा –  ान, माछा,  
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Statistical Information on Nepalese Agriculture, 2073/74, 2074 BS,  

Ministry of Agriculture and Livestock, Kathmandu 

Mineral Resources of Nepal, 2017, Department of Mines and Geology, 

Kathmandu 

Annual household survey 2015/16, 2016, Central Bureau of Statistics, 

Kathmandu Nepal 

Industrial Survey 2011/12, 2012, Central Bureau of Statistics, 

Kathmandu Nepal 

Regional (Provincial) National Accounts, 2019, Central Bureau of 

Statistics, Kathmandu Nepal 

Web site visited 

www. Trademap.org 

www.macmap.org 

www.wikipedia.com 

http://www.worldsrichestcountries.com/top_mango_importers.html _ 

http://www.forbesindia.com/article/work-in-progress/a-pilot-project-to-increase-ups-sugarcane-

yields/36881/1 

https://www.statista.com/statistics/740444/corn-yield-brazil/ 

https://www.mapsofindia.com/top-ten/india-crops/potato.html 
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