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मन्त्तब्य 

गण्डकी प्रदेश समावशेी, सन्त्ततुलत तर्ा ददगो सामाक्षजक, आतर्थक र भौततक ववकास गरी 
सामाक्षजक न्त्यायसवहतको समवृि र सखु हातसल गनथ योजनाबि रुपमा अगातड बढीरहेको छ। 
यही अवस्र्ामा कोरोना भाइरस (COVID-19) िीनको वहुान शहरबाट शरुु भई ववश्वका 
सबैजसो देशलाई प्रभाव पारेको छ।नेपाल देश र गण्डकी प्रदेश पतन यस महामारीबाट प्रभाववत भए। यस भाइरसको 
संक्रमण तनयन्त्रण तर्ा रोकर्ामको लातग ११ िैर २०७६ देक्षख  ५ जठे २०७७ सभम नेपाल (लकडाउन) 

बन्त्दाबन्त्दी गररएको छ।सामाक्षजक तर्ा आतर्थक गततववतध बन्त्द हुुँदा जनजीवन र अर्थतन्त्रमा असर देक्षखन र्ाल्यो। 
यस भाइरसले गण्डकी प्रदेशको जनजीवन र अर्थतन्त्रमा के कस्ता असर पारेको छ र ती असरलाई कसरी व्यवस्र्ा 
गनथ सवकन्त्छ भने्न जानकारी हातसल गनथ र आतर्थक वषथ २०७७/०७८ का नीतत तर्ा कायथक्रम र बजेट तनमाथणमा 
सहयोग गनथ गण्डकी प्रदेश सरकारले २७ िैर २०७६ मा अध्ययन कायथदल गठन गरी यस प्रारक्षभभक अध्ययन 
सभपन्न भएको हो। यस अध्ययनले २०७७ वैशाख मसान्त्तसभमको क्षस्र्तत अध्ययन गरेको छ। यस प्रततवदेनको 
अध्याय िारमा उल्लेख गररएका अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीघथकालीन नीतत तर्ा कायथक्रमले गण्डकी प्रदेशमा 
कोरोना भाइरसको असर व्यवस्र्ापन गनथ सहयोग हनुे अपेिा गरेको छु।    

यस प्रततवदेनको  अवधारणा परमा सझुाव र सल्लाह ददनहुनुे सल्लाहकार रय प्रा. डा. वपताभबर शमाथ, श्री ददपेन्त्र 
बहादरु िेरी र डा. मीनबहादरु शे्रष्ठलाई आभार व्यक्त गदथछु। यो प्रततवेदन लेखन गदाथ मलाई ववषयगत सूिना, लेख 
र सल्लाह ददएर सघाउन ुहनुे कायथदलका सदस्य डा. ई. तबष्णरुाज बराल, डा. भीमा ढुङ्गाना, प्रा. डा. लेखनार् भट्टराई, 
प्रा. डा. यादव प्रसाद गौडेल, श्री रामेश्वर दङ्गाल, श्री गणेश पाण्डे र आमक्षन्त्रत श्री उत्तम नारायण मल्ल र 
काठमाण्डौका अर्थशास्त्रीसुँग जमु बैठकको आयोजना गनथ सघाउने संयकु्त राष्ट्र संघीय ववकास कायथक्रमका सहायक 
तनदेशक श्री यमनार् शमाथ लाई धन्त्यवाद ज्ञापन गदथछु ।यो प्रततवदेन लेखनको तसलतसलामा मलाई आवश्यक सूिना 
ददने र आफ्नो धारणा व्यक्त गने पयथटन व्यवसायी, उद्योग वाक्षणज्य संघका प्रतततनतध, क्षशिाववद्, प्रदेश सरकारका 
कमथिारी र अन्त्य पेशागत संघ तर्ा संगठनका प्रतततनतध, अर्थशास्त्री आददमा पतन आभार व्यक्त गदथछु।        

अन्त्तमा यो प्रततवदेन तयार गने कायथदल गठन गरी हामीलाई क्षजभबेवारी ददनहुनुे माननीय मखु्यमन्त्री पथृ्वी सबु्बा 
गरुुङ्ग र प्रदेश सरकारप्रतत आभार व्यक्त गदथछु।    

डा. तगररधारी शमाथ पौडेल 

संयोजक तर्ा  
उपाध्यि, प्रदेश नीतत तर्ा योजना आयोग 

३१ वैशाख २०७७  
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कायथकारी साराशं 

 

पषृ्ठभतूम: सन ् २०१९ को तडसेभबर मवहनामा िीनको वहुान शहरबाट शरुु भई ववश्वभर फैतलएको कोतभड-१९ 
महामारीको कारण सभपूणथ ववश्वनै अभतूपूवथ स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्र्ाको सामना गरररहेको छ। संक्रमण 
तनयन्त्रणको लातग गररएको लकडाउनले सभपूणथ समाज र देशको अर्थव्यवस्र्ालाई ठप्प पारेको छ र यो अवस्र्ाबाट 
सामान्त्य अवस्र्ामा कवहले फवकथ न सवकन्त्छ भनी तत्काल आकलन गनथ पतन नसवकने अवस्र्ा छ।  

नेपाल पतन यो महामारीबाट अछुत रहन सकेन | संक्रमण फैलन नददनको लातग नेपाल सरकारले ११ िैर २०७६ 
देक्षख लाग ु हनु ेगरर देशको सीमा तसल गरेको छ भन े देशभर तनरन्त्तर लकडाउन गदै आएको छ। नागररकलाई 
घरतभर बस्न र एक अकाथबीि भौततक तर्ा सामाक्षजक दूरी कायम गनथ अनरुोध गररएको छ। ववदेशबाट फकेका 
नागररकलाई क्वारेनवटनमा राक्षखएको छ भने कोरना शंकास्पद व्यक्षक्त अस्पतालका आईसोलेसन वाडथमा र संक्रतमत 
व्यक्षक्तलाई कोरोना उपिारको लातग तोवकएका अस्पतालमा राखेर उपिार गररएको छ । अत्यावश्यक सेवा भनी 
पवहिान भएका कायाथलय तर्ा प्रततष्ठान बाहेक अन्त्य उद्योग, कलकारखाना, ववत्तीय संस्र्ा, यातायात, होटेल, रेस्टुराुँ र 
अन्त्य सेवा प्रदायक संस्र्ाहरु र उत्पादनका अतधकांश ईकाईहरु बन्त्द गररएका छन।् सामान आपूततथ र ववकास 
तनमाथणका गततववतध प्रभाववत छन।्दैतनक ज्यालादारी गरेर जीवन तनवाथह गने श्रतमक, गररब र अनौपिाररक िेरमा 
काम गने बढी प्रभाववत भएका तत्काललाई गण्डकी प्रदेशमा कोतभड-१९ संक्रतमत तबरामी नरहेपतन कणाथली प्रदेश 
बाहेकमा अन्त्य प्रदेशमा संक्रतमतको संख्या ददनानदुदन बढ्दै गैरहेको हुुँदा संक्रमण फैतलन सक्ने जोक्षखमलाई मध्यनजर 
गदै गण्डकी प्रदेशमा रहेको लकडाउनलाई पतन तनरन्त्तरता ददई राक्षखएको छ।  

अबको २५ वषथमा "संमिृ नेपाल, सखुी नेपाली" तनमाथण गने रावष्ट्रय आकांिा परुा गनथ रतु आतर्थक ववृिको 
अपेिासवहत नेपाल सरकारले पन्त्रौं पञ्चवषीय योजना र गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रर्म पञ्चवषीय योजना कायाथन्त्वयन 
गरररहेको सन्त्दभथमा अप्रत्यातसत र अभतूपूवथ रुपमा आएको कोतभड-१९ महामारीका कारण िाल ुआतर्थक वषथका नीतत 
तर्ा कायथक्रम कायाथन्त्वयन नराम्ररी प्रभाववत भएका छन।् ववश्व बैंक, अन्त्तराथवष्ट्रय मरुा कोष, एतसयन ववकास बैंक 
लगायतले कोतभड-१९ महामारीका कारण अतधकांश देशको अर्थतन्त्र संकुक्षित हनु,े ठुलो मारमा रोजगार कटौती हनुे, 
व्यक्षक्तगत आयमा ठुलो तगरावट आउने र गररबी बढ्ने जोक्षखम बढ्दै गईरहेको जनाएको छ।यस ववशषे पररक्षस्र्ततमा 
नागररकको स्वास्थ्यको सरुिा गदै बजार र अर्थव्यवस्र्ालाई पूवथवत ्सामान्त्य अवस्र्ाको लयमा फकाथउन िाल्नपुने 
कदमहरु औल्याउुँदै योजनाबि कायाथन्त्वयन गने ददशामा अगातड बढ्नपुने आवश्यकता छ। 

अध्ययनको उद्दशे्य: यस अध्ययनको मखु्य उद्देश्य कोतभड-१९ को कारण गण्डकी प्रदेशको जनजीबन र अर्थतन्त्रमा 
परेको असरको मूल्याङ्कन गनुथ रहेको छ भने अन्त्य ववक्षशष्ट उद्देश्यहरु: कोतभड-१९ को कारण आतर्थक वषथ 
२०७६/०७७ मा हनु सक्ने सामाक्षजक तर्ा आतर्थक िेरको नोक्सानीको ववश्लषेण गनुथ र नीततगत रुपमा तत्काल र 
दीघथकालीन रुपमा िाल्न ुपने कदमहरु सझुाउन ुरहेका छन।्  



i 
  

अध्ययन ववतध र सीमा: यस अध्ययनमा, प्रदेशस्तरको छुटै्ट लेखा र तथ्याङ्क संकलन तर्ा प्रशोधन प्रणाली ववकास नभई 
सकेको हुुँदा केन्त्रीय तथ्याङ्क ववभागले प्रशोधन गरी प्रकाशनमा ल्याएको रावष्ट्रय लेखा र प्रादेक्षशक लेखा सभबन्त्धी 
उपलब्ध भएका वववरण र प्रदेश नीतत तर्ा योजना आयोगका प्रकाशनहरुमा उपलब्ध सूिनाहरुलाई मखु्य आधार 
मानेर प्रदेशको अर्थतन्त्रमा परेको असरको मूल्याङ्कन र ववश्लषेण गररएको छ।त्यसका अलावा, सभबक्षन्त्धत मन्त्रालय 
ववश्व बैङ्क, अन्त्तराथवष्ट्रय मरुाकोष, एतसयन ववकास बैङ्क, एतसयन पूवाथधार ववकास बैङ्क, नेपाल राष्ट्रबैंक, उद्योग वाक्षणज्य 
संघ, उद्योग ववभाग, भन्त्सार ववभाग र ववतभन्न संघसंस्र्ाका वेब पोटथल आददबाट प्राप्त सूिना तर्ा प्रकाशनलाई पतन 
आधार मानी ववश्लषेण गररएको छ। सामाक्षजक तर्ा भौततक दूरी कायम गदै कृवष, उद्योग, व्यापार तर्ा तनमाथण, बैंक 
तर्ा ववत्तीय िेर र क्षशिा, स्वास्थ्य जस्ता सेवा िेरमा आबि व्यवसायी, श्रतमक तर्ा मजदरु, ववतभन्न िेरका ववज्ञ, 
सरकारका पदातधकारी, राजनीततक दलका प्रतततनतध, नागररक समाजका प्रतततनतध आददसंग प्रत्यि र अप्रत्यि रुपमा 
गररएका छलफल र संवादबाट प्राप्त सझुावलाई पतन आधार मातनएको छ। यस अध्ययनमा कोतभड-१९ भाइरस 
संक्रमण फैलन नददन नेपाल सरकारले ११ िैर २०७६ देक्षख शरुु गरेको लकडाउन वैशाख २०७७ मवहना सभम 
मार रहने र अर्थव्यवस्र्ा त्यस पतछ सामान्त्य अवस्र्ामा रहन्त्छ भने्न आकलनका आधारमा नोक्सानीको प्रारक्षभभक 
आकलन र ववश्लषेण गररएको छ।  

अर्थतन्त्रमा परेको असर: गत आतर्थक वषथ (२०७५/०७६) मा प्रदेशको यर्ार्थ कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन रु. ३ खबथ ८ 
अबथ ९१ करोड रहेको तर्यो।िाल ुआतर्थक वषथ (२०७६/०७७) मा रु. ३ खबथ ५४ अबथ ५७ करोड पगु्न ेअपेिा 
गररएको प्रदेशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन रु. ३ खबथ, ३५ अबथ, २५ करोडमा संकुक्षित हनु ेअनमुान छ। यस 
वहसाबले प्रदेशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा रु. १९ अबथ ३1 करोड नोक्सानी हनु े देक्षखन्त्छ। प्रदेशको ववप्रषेण 
अप्रवाह गत अतर्थक वषथ (२०७५/०७६) मा रु. १ खबथ ३७ अबथ ३९ करोड अनमुान गररएको तर्यो भने िाल ु
आतर्थक वषथ (२०७६/०७७) मा १ खबथ १८ अबथ १५ करोडमा सीतमत रहने अनमुान छ। यसर्थ, यस िाल ु
आतर्थक वषथमा ववप्रषेण अप्रवाहमा रु. १९ अबथ २३ करोडले कमी आउने अनमुान छ जनु गत वषथको तलुनामा १४ 
प्रततशत कमी हो। यसरर, िाल ुआतर्थक वषथ (२०७६/०७७) मा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन र ववप्रषेण गरी प्रदेशले 
कुल रु. ३८ अबथ ५४ करोड नोक्सानी व्यहोने प्रारक्षभभक अनमुान छ। 

आतर्थक वृवि दर: आतर्थक वृवि दर िाल ुआतर्थक वषथमा नेपालको ८.५ प्रततशत र गण्डकी प्रदेशको ९.३ प्रततशत 
रहने अपेिा गररएकोमा नेपालको २.२७ प्रततशत र गण्डकी प्रदेशको २.६८ प्रततशतमा संकुक्षित हनुे अनमुान छ। 
गत आतर्थक वषथमा क्षस्र्र मूल्यको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन वृवि दर नेपालको ६.७५ प्रततशत र गण्डकी प्रदेशको 
६.६५ प्रततशत रहयो। मातर् उल्लेक्षखत, कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन तर्ा आतर्थक वृवि दरमा हनुे नोक्सानी आतर्थक वषथ 
२०७६/०७७ को जेठ र असार मवहनामा अर्थव्यवस्र्ा समान्त्य अवस्र्ामा फकथ न्त्छ भने्न मान्त्यतामा आकलन गररएको 
हो । यदी लकडाउन लक्षभबदै गयो भने र्प नोक्सानी हनुे देक्षखन्त्छ। 

िरेगत असर: कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनका १५ मखु्य िेर मध्य े दईु िरे जस्तै: मत्स्यपालन र सामदुावयक तर्ा 
सामाक्षजक िरेमा सामान्त्य असर पने अनमुान छ। कृवष तर्ा वन, ववत्तीय मध्यस्र्ता, घर जग्गा बहाल र व्यापार, 
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ववद्यतु,् ग्याुँस र पानी, सामान्त्य प्रशासन तर्ा रिा, क्षशिा, स्वास्थ्य तर्ा सामाक्षजक सेवाका िरेहरुमा मध्यम स्तरको 
असर पने अनमुान छ। यी िेरहरुको वृवि दर घनात्मक छ तर गत आतर्थक वषथको भन्त्दा कम छ। अन्त्य छ 
िेरहरु जस्तै: उद्योग/उत्पादन िरे, खतनज तर्ा उत्खनन, तनमाथण, र्ोक तर्ा खरुा व्यापार, होटेल र रेस्टुरेन्त्ट, 
यातायात/भण्डारण र सञ्चार जस्ता िरेमा उच्ि असर परेको छ। यी िरेको वृवि दर ऋणात्मक रहन ेअनमुान छ। 
यी मध्य ेहोटल तर्ा रेस्टुराुँ िेर सबैभन्त्दा बढी प्रभाववत भएको छ।  

यस प्रदेशका ववत्तीय संस्र्ाले कृवष तर्ा वन जस्ता प्रार्तमक िेरमा रु. १५ अबथ ९३ करोड, दित्तीय िरे जस्तै: 
उद्योग तर्ा उत्पादन िरेमा रु. ४९ अबथ ७७ करोड, र ततृीय सेवा िेरमा रु. १ खबथ ५२ अबथ २४ करोड, र 
अन्त्य िेरमा रु. १९ अबथ ५० करोड गरी जभमा रु. २ खबथ ३७ अबथ ४७ करोड कजाथ प्रवाह गरेका छन।् प्रवाह 
गररएको कुल कजाथमध्य ेपयथटन िेरमा रु. ११ अबथ ९० करोड, र्ोक तर्ा खरुा व्यापारमा रु. ३९ अबथ र तनमाथण 
िेरमा रु. ३५ अबथ ८० करोड ऋणीले ततनथ लामो समय लाग्ने र यसको प्रभाव बैवङ्कङ्ग िेरको तरलतामा देक्षखन े
संभावना छ।आतर्थक िेर िलयमान नहुुँदा जनतासुँग भएको संक्षितत उपभोगमा जाने हुुँदा प्रदेशको बित दर १५ 
प्रततशतबाट १० प्रततशतमा संकुक्षित हनुे अनमुान छ। 

मजदरुमा परेको असर: कोतभड-१९ भाइरसको कारण गण्डकी प्रदेशमा ज्यालादारीमा काम गरर जीवन गजुारा गदै 
आईरहेका १५ हजार कृवष मजदरु, २० हजार उद्योग मजदरु, ४० हजार तनमाथण मजदरु, १० हजार  यातायात 
मजदरु र १५ हजार पयथटन मजदरु गरी कुल १ लाख मजदरु सबैभन्त्दा प्रभाववत भएका छन।् यी मजदरुहरुले तबना 
तलब तर्ा आभदानी १ मवहना भन्त्दा बढी दैतनक गजुारा गनथ सक्ने क्षस्र्तत देक्षखदैन। त्यस्तैगरी, ३,७२,८६३ गररब, 
३७, ४९८ गररबीको रेखामातर् उठ्न प्रयास गरररहेका गररब र गररबीको रेखा भखथर अर्वा एक दईु वषथ अगातड पार 
गरेका ४९,९९८ व्यक्षक्तहरु प्रभाववत भएको अनमुान छ।प्रदेशमा रहेका ५७,४९८ अपाङ्गता भएका व्यक्षक्त, 
६७,५४६ गभथवती मवहला, ६,८६,७४४ ववद्यालय र महाववद्यालयमा पढ्ने ववद्यार्ी यस कोतभड-१९ भाइरसको कारण 
प्रभाववत भएका छन।्  

सझुावहरु: प्रदेश सरकार मातर् कोतभड-१९ भाइरस रोगबाट प्रभाववत नागररकको जीवनरिा गनुथ, उद्योग तर्ा 
उत्पादन कायथलाई सिुारु गनुथ र ठप्प रहेको अर्थतन्त्रलाई िलायमान बनाई पूवथवत ् सामान्त्य अवस्र्ाको लयमा 
फकाथउने र "संमिृ प्रदेश र सखुी नागररक" तनमाथण गने लक्ष्य अनरुुप अपेिा गररएको उच्ि स्तरको आतर्थक ववृि दर 
कायम गदै अगातड बढ्न िनुौतीहरु रहेका छन ्। यी सबै समस्यालाई यर्ोक्षित सभबोधन गनथ तनभन अनसुारका 
अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीघथकालीन कायथक्रम बनाइ योजनाबि ढंगबाट कायाथन्त्वयन गदै जान ुपने देक्षखन्त्छ। 

 

अल्पकालीन मध्यमकालीन दीघथकालीन 
1. स्वास्थ्य: स्वास्थ्य, तनमाथण, उत्पादन र 

सेवा िरेमा काम गनेहरुको लातग 
स्वास्थ्य जोक्षखम मूल्याङ्कन र 

1. वावषथक नीतत तर्ा कायथक्रममा स्वास्थ्य, कृवष, 
उद्योग, तनमाथण र रोजगार िेरलाई उच्ि 
प्रार्तमकतामा राख्न।े 

1. कोतभड-१९ 
भाइरसको 
कारण प्रदेशको 
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अल्पकालीन मध्यमकालीन दीघथकालीन 
व्यवस्र्ापन प्रोटोकल ववकास गरर लाग ु
गने । 

2. स्वास्थ्य: कोरोना डेडीकेडेट 
अस्पतालमा व्यक्षक्तगत सरुिात्मक 
उपकरण, भाइरस टेस्ट गने उपकरण, 
भेक्षन्त्टलेटर लगायतका स्वास्थ्यसंग 
सभवक्षन्त्धत उपकरणहरुको वन्त्दोवस्ती 
गने। 

3. स्वास्थ्य: कोतभड-१९ संग सभबक्षन्त्धत 
उपकरण िलाउने तर्ा तबरामीको 
उपिारको लातग आवश्यक 
स्वास्थ्यकमीको व्यवस्र्ापन गने र 
उनीहरुको िमता र दिता वृवि गने। 

4. आतर्थक प्याकेज: पयथटन, उद्योग, 
तनमाथण तर्ा अन्त्य िेरमा दैतनक 
ज्यालादारीमा काम गने श्रतमक तर्ा 
मजदरुहरुको दैतनकी गजुारा गनथ 
सहयोग पगु्ने आतर्थक प्याकेज 
ल्याउने। 

5. पयथटन: पयथटन व्यवसायी तर्ा 
उद्योगीले तलएको ऋणमा बन्त्दाबन्त्दीको 
अवतधको ब्याज अनदुान ददन,े ऋणको 
पनुताथजवककरण गने, आंक्षशक कर छुट 
गने, व्यवसाय पनुरुत्र्ानका लातग र्प 
कजाथ ददने जस्ता आतर्थक सहायता 
प्याकेज ल्याई व्यवसाय तर्ा 
उद्योगलाई जीवन्त्त राख्न नेपाल 
सरकारलाई अनरुोध गने। 

6. कृवष, उद्योग: कृवष फामथ तर्ा प्रशोधन 
गने उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउने र 
त्यहाुँबाट उत्पाददत वस्तहुरु खेर नजान े
गरर बजार सभम लैजाने र ववक्री गने 
व्यवस्र्ा गने। 

2. संसद पूवाथधार ववकास कोषलाई कृवष तर्ा अन्त्य 
उत्पादनमूलक िेरमा लगाउने।  

3. स्वास्थ्य, क्षशिा: ५०० वडे सवहतको गण्डकी 
ववश्वववद्यालय क्षशिण अस्पताल स्र्ापना प्रारभभ 
गने।  

4. कृवष, पयथटन: समस्यामा परेका दैतनक ज्यालादारीमा 
काम गने पयथटन मजदरु तर्ा व्यवसायी, कृवष 
व्यवसाय, र अन्त्य उत्पादनको िेरमा आबि हनु 
िाहेमा वा िमता तर्ा दिता ववकास तातलम तलन 
िाहेमा प्रार्तमकताका सार् प्रोत्साहन गने।  

5. कृवष: ववदेशबाट फकेका, प्रदेशमै रोजगार गमुाएका 
र वषेनी श्रमबजारमा र्वपने नयाुँ यवुालाई कृवष 
िेरमा स्वरोजगार बनाउन भतूम व्यवस्र्ा,  कृवष 
तर्ा सहकारी मन्त्रालयमा छुटै्ट "यवुा स्वरोजगार 
आयोजना" बनाउन।े यस आयोजनाबाट कृवष गनथ 
िाहने जग्गा नभएका यवुालाई जग्गा भाडामा 
उपलब्ध गराउने, बीउ, तबजन, प्रववतध र सीपववकास 
तातलम ददने। 

6. कृवष, पूवाथधार:  सीप तर्ा व्यावसावयक तातलम प्राप्त 
ववदेशबाट फवकथ एका यवुाहरुलाई सामाक्षजक तर्ा 
आतर्थक रुपमा प्रोत्साहन गदै कृवष उत्पादन र 
तनमाथण लगायतका िेरमा पररिालन गने।  

7. कृवष: कृवष बीमा, िक्लावन्त्दी, करार खेती, मूल्य, 
उच्ि मूल्य शंृ्रखला, कायथक्रम सञ्चालन गने। छोटो 
समयमा नै उत्पादन भई मनग्य प्रततफल ददने 
वालीहरु लगाउन कृषक तर्ा व्यवसायीलाई 
प्रोत्साहन गने।     

8. कृवष: कृवष अनदुान कोष तनमाथण र सञ्चालन गने। 
प्रमखु बालीको न्त्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी 
कृषकलाई प्रोत्साहन गने।     

9. कृवष: तनकट भववष्यमा हनु सक्ने खाद्य सरुिा 
जोक्षखमलाई मध्यनजर गदै आवश्यक स्र्ानीय तहमा 
खाद्यान्न बैंकको स्र्ापना र सञ्चालन।प्रदेश केन्त्र 

दीघथकालीन 
अर्थतन्त्रमा पने  
प्रभाव मूल्याङ्कन 
गने ।  

2. सशुासन: 
पेपरमा 
आधाररत 
परभपरागत 
सूिना तर्ा 
सञ्चार 
प्रशासनलाई 
आधतुनक 
रुपमा उपलब्ध 
भएका सूिना 
तर्ा सञ्चार 
प्रववतध प्रयोग 
गरर िसु्त, 
सलुभ र 
सवुवधाजनक 
बनाउने। 
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अल्पकालीन मध्यमकालीन दीघथकालीन 
7. कृवष: अन्त्तर प्रदेशीय र अन्त्तराथवष्ट्रय 

नाकाहरुमा खाद्य वस्त ुक्वाररनवटन 
सेवा सञ्चालन गने। कृवष राहत 
प्याकेज बनाइ सञ्चालन गने।     

8. भौततक पूवाथधार: तनमाथणस्र्लमा श्रतमक 
तर्ा अन्त्य व्यक्षक्त तर्ा समदुायले 
अपनाउन ुपने सरुिा सतकथ ता र 
भौततक दूरी कायमगरी तनमाथण कायथ 
सिुारु गने। तनमाथण सभझौता 
पनुरावलोकन गनुथपने आयोजनाहरु 
पवहिान गरी सभझौता पनुरावलोकन 
गरी तनमाथणलाई तनरन्त्तरता ददन।े 

9. भौततक पूवाथधार: घर फवकथ एका मजदरु 
िाडै आयोजना स्र्ल फवकथ न ेसभभावना 
नरहेका आयोजनाहरुमा काम गनथ 
इच्छुक स्र्ानीय यवुाहरु पररिालनको 
सभभावना खोज गने।  

10. आपूततथ: खाद्य वस्त ुतर्ा तनमाथण 
सामग्रीको आपूततथ व्यवस्र्ापन, बजार 
अनगुमन तर्ा तनयमनलाई र्प 
प्रभावकारी बनाउन।े   

11. सूिना प्रववतध: नागररकको तभड 
काम गनथ अनलाईनबाट न ैप्रवाह गनथ 
सवकन ेसरकारी सेवा तर्ा 
सवुवधाहरुलाई अनलाईन माफथ त ्प्रवाह 
गने व्यवस्र्ा तमलाउन।े   

12. अर्थतन्त्र: अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो 
प्रभाव पाने ववत्तीय वा व्यावसावयक 
संस्र्ालाई धराशायी हनुबाट विाउन 
तनरोधात्मक तर्ा उपिारात्मक उपाय 
अवलभबन गनथ नेपाल सरकारसंग 
सहकायथ गने । 

13. बैंक तर्ा ववत्तीय: बैंक तर्ा 

पोखरामा ५,००० मेविक टन भन्त्दा ठूलो िमताको 
कोल्ड रूम सवहतको र्ोक ववक्री बजार, स्र्ानीय 
तहमा १००० मेविक टन भन्त्दा ठूलो िमताको 
कोल्ड रूम सवहतको र्ोक ववक्री बजार 
सञ्चालन।मोडल फामथहरुमा ५ मेविक टन भन्त्दा 
ठूलो िमताका कोल्डहरुको व्यवस्र्ा गनथ प्रोत्साहन 
गने। 

10. कृवष: कृवष, उद्यमी तर्ा पयथटन व्यवसायी 
सञ्जालको तनमाथण र व्यवस्र्ापन।    

11. उद्योग, पयथटन: उद्योग, पयथटन, वन तर्ा 
वातावरण मन्त्रालयमा छुटै्ट "व्यवसाय पनुरुत्र्ान 
ईकाई" गठन गरी पयथटन तर्ा उद्योग िेरमा 
रोजगार गमुाएका अर्वा रोजगारदाताले तलब ददन 
नसकी समस्यामा परेका मजदरुलाई सीप ववकास 
तातलम, ददने।  लघ ुउद्यम तर्ा व्यवसाय सञ्चालन 
गनथ िमता वृवि तातलम तर्ा प्रववतध तर्ा ववउ पुुँजी 
उपलब्ध गराउने। 

12. पयथटन: तत्काललाई पयथटन िेर िलायमान 
बनाउन तनजी िेरलाई अन्त्तररक पयथटकको लातग 
आकषथक प्याकेजहरु ल्याउन अनरुोध गने।सरकारी 
कोषबाट तलब खान ेकमथिारी, क्षशिक तर्ा 
सरुिाकमीलाई स्वदेश घभुनका लातग एक हप्ताको 
तलबी ववदा ददने। 

13.  पयथटन: आवश्यक परेमा होटलहरुलाई 
क्वारेनटाइन रुपमा प्रयोग गने र होटल 
व्यवसायीलाई भकु्तानी गने।   

14. पयथटन: हाम्रा पयथटन बजार जस्तै: भारत, िीन, 
मध्य पूवथ तर्ा पूवी एतसयाका मलुकुहरु, वलेायत, 
फ्रान्त्स, अमेररका कोरोनाले र्ला परेको हुुँदा नयाुँ 
बजारको खोजी गने।त्यसिरेका पयथटक आकवषथत 
गनथ सहतुलयतका प्याकेज तयार गरर ववज्ञापन गने र 
हवाई सेवा सिुारु गने।   

15. भौततक पूवाथधार: प्रार्तमकता प्राप्त भौततक 
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अल्पकालीन मध्यमकालीन दीघथकालीन 
ववत्तीय िरेमा आउन सक्ने तरलता 
जोक्षखम न्त्यूनीकरण गनथ ववत्तीय तर्ा 
मौदरक नीतत माफथ त ्अल्पकालीन 
उपायहरु अवलभबन गनथ नेपाल 
सरकारलाई अनरुोध गने। 

14. तथ्याङ्क: ववतभन्न िेरमा दैतनक 
ज्यालामा काम गरररहेका र ववदेशबाट 
स्र्ानीय तहमा फकी रहेकाहरुको 
संख्या, उनीहरुको अबका ददनका 
प्रार्तमकता आदद सवहतको तथ्याङ्क 
संकलन र अद्यावतधक गने।   

15. रोजगार: यवुा तर्ा साना व्यवसायी 
स्वरोजगार आयोजना खडा गरेर 
रोजगार तसजथना गने। यस कायथक्रम 
अन्त्तरगत ठेलागाडामा तरकारी तर्ा 
फलफूल ववक्री गने, लघ ु उद्यम 
सञ्चालन गने, नगदे बाली लगाउने, 
कुखरुा पालन, बंगरु पालन, 
बाख्रापालन, कृवष प्रशोधन, तनमाथणका 
सामान उत्पादन, फतनथिर उद्योग 
सञ्चालन, होटेल तर्ा रेस्टुराुँ सञ्चालन 
गने लगायत सानोततनो लगानीमै प्रशस्त 
आभदानी हनु े स्वरोजगारका कायथक्रम 
प्रविथन गने।  

पूवाथधार ववकास आयोजना जस्तै आधारभतू खानपेानी 
सवुवधा परु् याउन सञ्चातलत आयोजना, सवै 
घरपररवारमा शत प्रततशत ववद्यतु ्परु् याउने लक्ष्यका 
लातग सञ्चातलत आयोजना, स्र्ानीय तह केन्त्र र 
प्रदेश केन्त्र जोड्ने सडक आयोजना, तर्ा बहवुषीय 
ठेक्का लगाईएका आयोजना, र अन्त्य आभदानी तर्ा 
रोजगारी अतभवृवि हनुे आयोजनाको लातग स्रोतको 
सतुनक्षितता गने। 

16. उद्योग: भौततक पूवाथधार तनमाथणको िरणमा 
रहेका औद्योतगक ग्रामहरूलाई स्रोत सतुनक्षितता 
गने।   

17. उद्योग: यवुा तर्ा साना व्यवसायी स्वरोजगार 
आयोजना खडा गरेर रोजगार तसजथना गने। यस 
कायथक्रम अन्त्तरगत ठेलागाडामा तरकारी तर्ा 
फलफूल ववक्री गने, लघ ुउद्यम सञ्चालन गने, 
नगदेबाली लगाउने, कुखरुा पालन, बंगरु पालन, 
बाख्रापालन, कृवष प्रशोधन, तनमाथणका सामान 
उत्पादन, फतनथिर उद्योग सञ्चालन, होटेल तर्ा 
रेस्टुराुँ सञ्चालन गने लगायत सानोततनो लगानीमै 
प्रशस्त आभदानी हनुे स्वरोजगारका कायथक्रम प्रविथन 
गने।  

18. सशुासन: खिथ तमतव्यवयता सभवन्त्धी एउटा छुटै 
नीततगत मागथदशथन जारी गने र अत्यावश्यक 
बाहेकका प्रशासतनक तर्ा िाल ुखिथमा कटौती 
गने। 
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अध्याय १ 

अध्ययनको उद्दशे्य, कायथिरे र अध्ययन ववतध 

१.पररिय  

COVID-19 कोरोना भाइरस पररवारको एक सदस्य हो, जनु एक व्यक्षक्तबाट अको व्यक्षक्तमा सभपकथ को 
माध्यमबाट सने गदथछ र कुनै पतन स्वस्र् व्यक्षक्त संक्रतमत व्यक्षक्तको सभपकथ मा आयो भने संक्रतमत हनु जान्त्छ। 
सन ्२०१९ को तडसेभबर मवहनामा िीनको वहुानबाट शरुु भएको कोरोनाको यो महामारीले ववश्वका प्रायः सबै 
देशलाई प्रभाववत पारेको छ। नेपाल पतन यस महामारीबाट प्रभाववत भयो । संक्रमण तनयन्त्रणको लातग ११ 
िैर २०७६ देक्षख  ५ जठे २०७७ सभम नेपाल पूणथरुपमा बन्त्द गररयो। यस अवतधमा नागररकलाई घरतभर 
बस्न अनरुोध गरी सरुक्षित गररयो। ववदेशबाट फकेका नागररकलाई क्वारेनटाईनमा राक्षखयो र कोरनाको 
शंकास्पद व्यक्षक्तलाई अस्पतालका आईसोलेसन वाडथमा राखेर तनगरानी गररयो र संक्रतमत व्यक्षक्तलाई कोरोना 
उपिार तडतडकेटेड अस्पतालमा राखेर उपिार गररयो। बन्त्द समयमा नेपाल सरकारले अत्यावश्यक सेवा भनी 
पवहिान भएका कायाथलय तर्ा प्रततष्ठान बाहेक अन्त्य उद्योग, कलकारखाना, यातायात, होटेल, रेस्टुराुँ र अन्त्य 
सेवा प्रदायक संस्र्ाहरु र उत्पादन ईकाईहरु बन्त्द भए । उत्पादन र ववकास तनमाथणका कामहरु यस अवतधमा 
प्राय ठप्प भए।सामानहरुको सप्लाई सीतमत मारामा भयो। शहरी िेरमा दैतनक ज्यालादारी गरेर जीवन तनवाथह 
गने श्रतमक वगथ,  ठेला तर्ा डोकामा तरकारी बेच्न,े फुटपार्मा पसल र्ाप्ने, साना क्षियापसल तर्ा खरुा पसल 
सञ्चालक, गररब, मवहला, अपाङ्ग, वृि तर्ा गभथवती तर्ा सतु्केरी मवहला बढी प्रभाववत भए।  

कोरोना भाइरसको असर प्रदेशको ववप्रषेण, कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन, आतर्थक वृवि दर आदद सबै िेरमा पने 
देक्षखएको छ । उत्पादनका िेर जस्तै उद्योग, कृवष, वन, खतनज उत्खनन,् मत्स्य ववकास आददको उत्पादन 
प्रभाववत भएको छ। तनमाथण िेर जस्तै सडक, तसंिाई, नदी तनयन्त्रण, ढल तनकास, खानेपानी, आवास, 
जलववद्यतु ्र सौयथ ववद्यतु ्उत्पादन आयोजना आदद पतन प्रभाववत भएका छन।् सेवामूलक िरे जस्तै पयथटन, 
होटेल, रेस्टुराुँ, व्यापार, सडक तर्ा हवाई यातायात, टुर एण्ड िाभल, स्वास्थ्य, क्षशिा आदद प्रभाववत भएका 
छन।् यी प्रमखु िेरहरुको अततररक्त ववदेशी लगानी, अनदुान, ऋण र मातनसको वहुँडडलु पतन प्रभाववत भएको  
छ । त्यस्तैगरी यस कोरोना भाइरसको असर नेपाल तर्ा प्रदेशको राजस्व संकलन र कल्याणकारी िेरमा 
बजेटरी दबाब, रावष्ट्रय तर्ा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई श्रोतको व्यवस्र्ापन आददमा पतन पने देक्षखन्त्छ ।  

एतसयाली ववकास बैङ्कले आतर्थक वषथ २०७६/०७७ मा नेपालको आतर्थक वृवि दर गत वषथको ७.१% बाट 
घटेर ४.३% देक्षख ५.३% मा झने प्रिेपण गरेको छ। यसरी आतर्थक ववृि दर कम हनुाका कारणहरुमा 
ववशेष रूपमा ववश्वव्यापी कोरोना भाइरसको प्रकोप, राष्ट्रव्यापी लकडाउन, यस समयमा उद्योग धन्त्दा तर्ा सेवा 
उद्योगहरु बन्त्द रहन,ु रेतमट्यान्त्समा कमी हनु,ु कृवष उत्पादनमा कमी हनु,ु औद्योतगक आपूततथमा अवरोध हनु,ु 
लकडाउनमा उपभोग्य वस्तकुो घरेल ुमाग कम हनु ुर पयथटकको आगमन कम हनुलुाई तलईएको छ (एतसयाली 
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ववकास बैङ्क, २०२०)। एतसयाली ववकास बैङ्कको यस प्रिेपण कोरना भाइरसको प्रारक्षभभक िरणमा भएकोले यस 
प्रिेपणमा र्पैु्र पररवतथन हनुे संभावना रहेको छ।    

ववश्व बैंकले पतन नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसले संकट तनभत्याउन सक्ने प्रिेपण गदै त्यसले आतर्थक 
वृवि दरमा समेत ् उच्ि तगरावट आउने आकलन गरेको छ। सन ् २०२० मा अर्थतन्त्रमा परेको असर 
न्त्यूनीकरणमा बढी ध्यान ददनपुने भएकाले यसले आगामी दईु आतर्थक वषथको आतर्थक वृवि दरमा समेत ्असर 
पगु्ने प्रिेपण गरेको छ। िाल ुआतर्थक वषथमा नेपालको आतर्थक वृवि दर १.५ देक्षख २.८ प्रततशत र आगामी 
आतर्थक वषथमा १.४ देक्षख २.९ प्रततशत सभम हनुे प्रिेपण गरेको छ (ववश्व बैंङ्क, सन ्२०२०)। ववश्व बैंकका 
अनसुार  भारत, भटुान, बंगलादेशको आतर्थक वृविसमते ्कोतभडले प्रभाववत हनुे प्रिेपण गरेको छ। मालददभ्सको 
अर्थतन्त्र १३ प्रततशतसभम ऋणात्मक हनुे प्रिेपण गरेको छ । अफगातनस्तान, श्रीलंका र पावकस्तानको 
आतर्थक वृवि दरसमेत ् ऋणात्मक हनुे  प्रिेपण गररएको छ (तातलका १)। दक्षिण एतसयामा पयथटनमा 
आधाररत मलुकुहरुको अर्थतन्त्र सबैभन्त्दा बढी प्रभाववत हनुे ववश्व बैंकको प्रिेपण छ।  

 

तातलका १: दक्षिण एतसयाली देशहरुको प्रिवेपत आतर्थक वृवि दर  
देश आतर्थक वषथ सन ्२०१९ सन ्२०२० सन ्२०२१ 

 

अफगातनस्तान तडसेभबर देक्षख तडसेभबर  २.९ –५.९ देक्षख –३.८ ३.३ देक्षख –३.९ 
बङ्गालादेश  जलुाई देक्षख जनु ८.२ २.० देक्षख ३.०  १.२ देक्षख २.९  
भटुान जलुाई देक्षख जनु ३.९ २.२ देक्षख २.९ २.० देक्षख २.५ 

भारत अवप्रल देक्षख मािथ ६.१ ४.८ देक्षख ५.० १.५ देक्षख २.८ 

मालददभ्स जनवरी देक्षख तडसेभबर ५.२ –१३.० देक्षख –८.५ ६.३ देक्षख –७.३ 

नेपाल मध्य जलुाई देक्षख मध्य जलुाई  ७.१ १.५ देक्षख २.८ १.४ देक्षख २.९ 

पावकस्तान जलुाई देक्षख जनु ३.३ –२.२ देक्षख –१.३ –०.३ देक्षख –०.९ 

श्रीलङ्का  जनवरी देक्षख तडसेभबर २.६ –३.० देक्षख –०.५ –०.२ देक्षख –१.२ 

स्रोत:ववश्व बैङ्क, दक्षिण एतसयाली देशहरुको प्रिेवपत आतर्थक वृवि दर, अवप्रल २०२०, काठमाण्डौ नेपाल     
 

खासगरी रेतमट्यान्त्समा आउने कमी, व्यापार र पयथटनमा परेको प्रभावले आतर्थक वृविमा कमी आउन े      
छ ।कोरना भाइरसको कारण सीमा नाकामा हनुे अवरोधले पतन आतर्थक गततववतध प्रभाववत हनुे ववश्व बैंकको 
अनमुान छ । यसको असर लामो समय बढ्दै जाुँदा औद्योतगक उत्पादन र त्यसको खपतमा कमी आउन े
अनमुान छ। यस रोगले कम आयस्रोत भएका व्यक्षक्तको जीवनमा अझ नराम्रो असर पाने छ। यो अवस्र्ा 
दक्षिण एतसयाका सबै मलुकुमा समान तररकाले देक्षखएको छ। आततथ्य सेवा, खरुा व्यापार र अनौपिाररक 
िेरमा काम गने मातनसहरु यस रोगले बढी प्रभाववत हनुेछन।् दक्षिण एतसयाली िेरमा रहेको सामाक्षजक 
असमानताका कारण धनी र गररबबीिको खाडल अझ ठूलो हनु े प्रिेपण गररएको छ । सारै्, गररबीको 
संख्यामा पतन उल्लेख्य वृवि हनुे अनमुान गररएको छ ।कोरना भाइरस रोगले खाद्य सरुिामा समते ्उक्षत्तकै 
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िनूौतत परु् याउने ववश्व बैंकको प्रिेपण छ ।लकडाउन खलेुसुँगै यस भेगका सरकारहरुले अर्थव्यवस्र्ालाई 
मातर् उकास्न संयकु्त प्रयास गनथ आवश्यक देक्षखन्त्छ (ववश्व बैंङ्क, सन २०२०) । 

 
देशमा एकददन मार ठप्प भयो भने अर्थतन्त्रमा त्यसको ठूलो नकारात्मक असर पछथ । यततखेर नेपालमार 
होइन, ववश्वका कैयन मलुकु पतन लामो अवतधसभम लकडाउनको संवहतातभर रहनपुदाथ धेरै सामाक्षजक, आतर्थक 
गततववतध तनक्षस्क्रय हनु पगेुका छन ् ।सरकारले एकाततर तसंगो समदुायको जीवनरिालाई प्रार्तमकतामा 
राख्नपुरेको छ भन े अकाथततर नागररकलाई बिाउन ु र  वटकाउन ु पतन छ । यी सबै समस्यालाई यर्ोक्षित 
सभबोधन गनथ सरकारले राहतको घोषणा गरी कायाथन्त्वन गर् यो। राहतले दैतनक गजुारा िलाउन नै कदठन हनु े
श्रतमकदेक्षख लकडाउनले आफ्नो व्यवसायमा ितत भोतगरहेका व्यवसायी र सवथसाधारण सबैलाई सभबोधन 
गरेको छ ।सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज अवहलेको महामारीमा जनतालाई केही राहत ददएको छ। तर 
यो समस्याको असर आकलन गरेर तत्कालीन,  मध्यमकालीन र दीघथकालीन समाधान खोज्न ुआवश्यक 
देक्षखन्त्छ ।  

२. अध्ययनको औक्षित्य                               

नेपाल सरकारले COVID-19 कोरोना भाइरसको प्रारक्षभभक असर प्रिेपण गरेको छ।प्रारक्षभभक प्रिेपण अनसुार 
यस भाइरसको कारण नेपालले कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा रु ४० अबथ बराबरको ितत व्यहोने छ। यो अनमुान 
ज्यादै प्रारक्षभभक भएकोले रावष्ट्रय स्तरमा यसको पनु मूल्याङ्कन आवश्यक देक्षखन्त्छ। रावष्ट्रय स्तरमा पतन रावष्ट्रय 
योजना आयोगको संयोजकत्वमा यस कोरना भाइरसको तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीघथकालीन असरहरुको 
बारेमा अध्ययन गनथ प्रारभभ गरेको छ। यसको असर आकलन गरी उक्षित व्यवस्र्ापन गनुथ आवश्यक भएकोले 
यस अध्ययनको आवश्यकता भएको छ ।   

३. अध्ययनको उद्दशे्य  

यस अध्ययनको मखु्य उद्देश्य कोरोना भाइरसको गण्डकी प्रदेशको जनजीबन र अर्थतन्त्रमा परेको 
अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीघथकालीन असर बारे अध्ययन गनुथ हो ।अध्ययनका ववक्षशष्ट उद्देश्यहरु तनभन 
अनसुार छन:् 

• प्रदेशको जनजीवनमा कोरोना भाइरसको असर बारे लेखाजोखा गने;   
• कोरोना भाइरसको रोकर्ाम,  तनयन्त्रण तर्ा व्यवस्र्ापन गनथ प्रदेश सरकारले गरेका प्रयासहरुको वववेिना 
गने;    

• प्रदेशको आतर्थक िेर, ववकास तनमाथण िरे, सामाक्षजक िेर, राजस्व पररिालन िेर, सशुासन िरे र 
कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कोरोना भाइरसको असर बारे अध्ययन गने;  

• प्रदेशको आतर्थक वषथ २०७७/०७८ को कायथक्रम तर्ा बजेटमा कोरना भाइरसको असरले ल्याउने दबाब 
बारे अध्ययन गने;   र    
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• गण्डकी प्रदेशमा कोरना भाइरसको असर व्यवस्र्ापन गनथ सामाक्षजक आतर्थक िेरको ररकभरी योजना 
बनाउन सझुाव ददन।े  

४. अध्ययनका कायथिरे  

यस अध्ययनका कायथिेर तनभनअनसुार छन:् 

४.१ जनताको जनजीवनमा कोरोना भाइरसको असर बारे लेखाजोखा गने ।   

• गररब, ववपन्न, सीमान्त्तकृत,् दैतनक ज्यालादारी, कृवष मजदरु, फुटपार् व्यापारी, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागररक, गभथवती 
मवहला अददको जनजीवनमा कोरोना भाइरसको असर बारे अध्ययन गने ।  

४.२ कोरोना भाइरसको रोकर्ाम, तनयन्त्रण र  व्यवस्र्ापन गनथ गरेका प्रसास बारे वववेिना गने ।   

• उच्ि स्तरीय कोरोना भाइरसको रोकर्ाम, तनयन्त्रण र व्यवस्र्ापन सतमततको गठन, उपसतमततहरुको गठन, 

कोरोना भाइरसको रोकर्ाम तर्ा तनयन्त्रण कोषको स्र्ापना र सञ्चालन, गररब, ववपन्न, ज्यालादारी मजदरु 
आदद प्रभाववतलाई राहतको व्यवस्र्ा, ववदेशबाट आएका व्यक्षक्तलाई क्वारेन्त्टाईनमा राख्न ेव्यवस्र्ा, स्वास्थ्य 
पूवाथधार र सामानको व्यवस्र्ा र कोरोना भाइरसको जाुँि र संक्रतमतको व्यवस्र्ापन गनथ प्रदेश सरकारले 
गरेका कायथहरुको वववेिना गने ।  

४.३ प्रदेशको आतर्थक िरेमा कोरोना भाइरसको असर बारे अध्ययन गने ।  

• िेरगत ववश्लषेण गदाथ हालको संक्षिप्त क्षस्र्तत, कोरोनाको असर र त्यसलाई व्यवस्र्ापन गने रणनीतत तर्ा 
कायथक्रम बारे संिेपमा ववश्लषेण गने।    

• आतर्थक िेरमा कोरना भाइरसको अन्त्तराथवष्ट्रय तर्ा रावष्ट्रय पररवशे, कृवष तर्ा वन, मत्स्यपालन, खानी तर्ा 
उत्खनन,उद्योग, र्ोक तर्ा खरुा व्यापार, आपूततथ व्यवस्र्ा, होटेल तर्ा रेस्टुराुँ तर्ा पयथटन, ववत्तीय 
मध्यस्र्ता, घर जग्गा बहाल तर्ा व्यापाररक वक्रयाकलाप, र ववप्रषेणमा कोरना भाइरसको असर बारे 
अध्ययन गने।  

४.४ ववकास तनमाथण िरेमा कोरोना भाइरसको असर बारे अध्ययन गने ।  

• तबजलुी, ग्याुँस, पानी, तनमाथण िेर जस्तै सडक, तसंिाई, खानेपानी, नदी तनयन्त्रण, आवास आदद,  
यातायात, भण्डारण तर्ा सञ्चार िेरमा कोरोना भाइरसको असर बारे अध्ययन गने । 

४.५ सामाक्षजक िरेमा कोरोना भाइरसको असर बारे अध्ययन गने ।  

• श्रम तर्ा रोजगार, ज्यालादारी श्रतमक र ववपन्न वगथ, गररबी तनवारण कायथक्रम, अपाङ्गता भएका व्यक्षक्त, 
गभथवती मवहला, जनताको मानतसक स्वास्थ्य, र  क्षशिा िेरमा कोरोना भाइरसको असर बारे अध्ययन गने 
।  
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४.६ सावथजतनक ववत्त तर्ा राजस्व पररिालन िरेमा कोरोना भाइरसको असर बारे अध्ययन गने ।  

• आतर्थक वषथ २०७६/०७७ का कायथक्रम कायाथन्त्वयन, सावथजतनक ववत्त, राजस्व पररिालन, अन्त्तर 
सरकारी ववत्त हस्तान्त्तरण, सावथजतनक ऋण पररिालन, बित पररिालन, लगानी, मरुा प्रदाय र बैवङ्कङ्ग 
िेरमा कोरोना भाइरसको असर बारे अध्ययन गने । 

४.७ सामान्त्य प्रशासन िरेमा कोरोना भाइरसको असर बारे अध्ययन गने ।   

सामान्त्य प्रशासन िेर र आतर्थक वषथ २०७७/०७८ को कायथक्रम तर्ा बजेट तनमाथणमा कोरोनाको असर बारे 
अध्ययन गने ।  

४.८ आतर्थक वषथ २०७६/०७७ को आतर्थक वृवि र कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कोरोना भाइरसको असर 
बारे अध्ययन गने । 

• अन्त्तराथवष्ट्रय तर्ा रावष्ट्रय पररवेश अनसुार प्रदेश अर्थतन्त्रका प्रार्तमक िेर जस्तै: कृवष तर्ा वन र 
मत्स्यपालन;  दितीय िरे जस्तै: खातन तर्ा उत्खनन,् उत्पादनमूलक उद्योग, तबजलुी, ग्याुँस र पानी र 
तनमाथण;  र ततृीय सेवा िेर जस्तै: र्ोक तर्ा खरुा व्यापार, होटेल तर्ा रेस्टुराुँ, यातायात भण्डारण तर्ा 
सञ्चार, ववत्तीय मध्यस्र्ता, घर जग्गा बहाल तर्ा व्यापाररक वक्रयाकलाप, सामान्त्य प्रशासन तर्ा रिा, 
क्षशिा, स्वास्थ्य तर्ा सामाक्षजक कायथ, र अन्त्य सामदुावयक, सामाक्षजक तर्ा व्यक्षक्तगत सेवाका 
वक्रयाकलापमा आतर्थक वषथ  २०७६/०७७ मा वावषथक आतर्थक वृवि दर र कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा 
कोरोना भाइरसको असर बारे अध्ययन गने।    

• प्रदेशको वावषथक आतर्थक वृवि दर उच्ि बनाउने र कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन वृवि गनथ उपयकु्त नीतत तर्ा 
कायथक्रम तयार गनथ प्रदेशलाई सझुाव ददने।    

४.९ गण्डकी प्रदेशमा कोरना भाइरसको प्रभाव व्यवस्र्ापन गनथ सामाक्षजक आतर्थक िरेको ररकभरी  योजना 
बनाउन सझुाव प्रस्ततु गने । 

• गण्डकी प्रदेशका प्रार्तमकताका िेरलाई ध्यान ददई कोरना भाइरसको असर व्यवस्र्ापन गनथ सामाक्षजक 
आतर्थक िेरको ररकभरी गने सझुाव प्रस्ततु गने ।  

• गण्डकी प्रदेश सरकारले तलन ुपने नीततगत पररवतथनबारे सझुाव ददने।  
• सझुाव ददंदा स्वास्थ्य सभबन्त्धी अत्यावश्यक उपकरण र सामाग्रीको व्यवस्र्ापन र स्वास्थ्य िेर सदुृढीकरण 
गने ववषय; प्रदेशमा आपूततथ व्यवस्र्ा सहज बनाउने ववषय; गररब, ववपन्न, सीमान्त्तकृत,्  दैतनक ज्यालादारी, 
कृवष मजदरु, फुटपार् व्यापारी, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागररक, गभथवती मवहला आददको संरिण गने ववषय; 
उत्पादनमूलक िेरमा नयाुँ रोजगार तर्ा स्वरोजगार तसजथना गने ववषय; उत्पादनमूलक साना तर्ा मझौला 
उद्योगहरुको संरिण गने ववषय; ववप्रषेणलाई कायम राख्न ेववषय; अनतु्पादक िेरमा खिथ कटौती र प्रशासतनक 
सधुार गने ववषय; पयथटन िेरको संरिण र पनुसथञ्चालन गने ववषय; आतर्थक ववृि दर कायम गनथ तनजी 
िेरलाई प्रोत्साहन र सहकायथ गने ववषय; िेरगत सधुार र प्रदेश अर्थतन्त्र उकास्ने ववषय; कोरनाको असर 
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व्यवस्र्ापन गदाथ कल्याणकारी िेरले भौततक पूवाथधार र अन्त्य ववकास िेरमा ददने दबाब व्यवस्र्ापन गने 
ववषय; र प्रदेश अर्थतन्त्र उकास्न स्र्ानीय तह र नेपाल सरकारसंग सहकायथ र समन्त्वय गने ववषय समावशे 
गने।  

५. अध्ययन ववतध  

यस अध्ययनको लातग तनभनअनसुारका अध्ययन ववतध अपनाईएको तर्यो।  

५.१ भाइरसको प्रदेश अर्थतन्त्रमा परेको असर बारे प्रकाक्षशत अध्ययनको समीिा 
कोरोना भाइरस रोगले अर्थतन्त्र लगायत जनताका सामाक्षजक तर्ा आतर्थक जीवनमा पारेको असर बारे रावष्ट्रय 
तर्ा अन्त्तराथवष्ट्रय स्तरमा प्रकाक्षशत अध्ययन प्रततवेदनको पनुरावलोकन गरी जानाकारीमूलक संक्षिप्त संरिना 
सान्त्दातभथक खण्डमा समावेश गररएकोछ।      

५.२ दितीय स्रोतबाट कोरनाको असर बारे प्राप्त सूिना संकलन र ववश्लषेण  

कोरना भाइरसले अन्त्तराथवष्ट्रय, रावष्ट्रय तर्ा प्रदेश अर्थतन्त्र र जनताका जनजीववकामा पारेको असर र प्रभाव 
बारे दितीय स्रोतबाट उपलब्ध सूिनाहरुको संकलन र ववश्लषेण गररएकोछ। दितीय तहका सूिना ववश्व बैङ्क, 
अन्त्तराथवष्ट्रय मरुाकोष, एतसयन ववकास बैङ्क, एतसयन पूवाथधार ववकास बैङ्क, केन्त्रीय तथ्याङ्क ववभाग, नेपाल 
राष्ट्रबैंक, प्रदेश उद्योग वाक्षणज्य संघ, उद्योग ववभाग, भन्त्सार ववभाग, वभे पोटथल आददबाट संकलन 
गररएकोछ।     

५.३ प्रार्तमक स्रोतबाट सूिना संकलन  

 दितीय स्रोतबाट उपलब्ध नभएका  सूिनाहरु  प्रार्तमक स्रोतबाट संकलन गररएकोछ ।प्रार्तमक सूिना 
संकलन गने मखु्य ववतधहरुमा ववतभन्न सरोकारवालाहरुसंग अन्त्तवाथताथ र छलफल गररएको छ । उत्पादन 
िेरमा लागेका वकसान, सहकारीकमी, उद्योगी र सेवा िेरमा लागेका पयथटन व्यवसायी, व्यापारी, क्षशिा तर्ा 
स्वास्थ्य िेरमा कामगने व्यवसायी, प्रदेश सरकारका पदातधकारी, राजनीततक दलका प्रतततनतध, नागररक 
समाजका प्रतततनतध आददसंग समूह छलफल तर्ा जातनफकारसंग अन्त्तरवाताथ गररएको छ।छलफल गदाथ 
समाक्षजक दूरी कायम गरी सानो समूहमा छलफल गररएको छ।   

५.४ संकतलत सूिनाको ववश्लषेण   

दितीय तर्ा प्रार्तमक स्रोतबाट संकतलत सूिना ववश्लषेण गरी एक्स्िापोलेसन र इन्त्िापोलेसन ववतध प्रयोगगरी 
प्रदेश अर्थतन्त्रमा भएको आतर्थक ितत आकलन गररएको छ।  
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तातलका २: गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरसको कारण कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा भएको ितत  

प्रदेशले प्रार्तमकता तोकेका िरेहरु जस्तै पयथटन, उजाथ, कृवष, उद्योग, पूवाथधार, मानव संसाधन र सशुासन 
िेरमा कोरनाको असर बारे गणुात्मक र संख्यात्मक ववश्लषेण गररएको छ । आतर्थक वृवि दरमा भएको 
असर बारे दितीय िरेबाट प्राप्त तथ्याङ्क र जातनफाकारसंग गरेका अन्त्तवाथताथ तर्ा छलफलको आधारमा 

क्रम 
संख्या 

िरे आतर्थक वषथ २०७५/०७६ आतर्थक वषथ 
२०७६/०७७ 

आतर्थक वषथ 
२०७६/०७७ 
मा नोक्सानी अनमुान यर्ार्थ अपेक्षित अनमुान 

१ कृवष तर्ा वन  ८५,१९१ ८१,८६८    

२ मत्स्यपालन  ८९ ९८    

३ खानी तर्ा उत्खनन ् २,२६९ २,२६८    

४ उत्पादनमूलक उद्योग  ९,१४२ ,९२०६    

५ तबजलुी ग्याुँस र पानी  ७,९६९ ८,९२४    

६ तनमाथण  ३२,४९४ ३१,७६४    

७ र्ोक तर्ा खरुा व्यापार  २२,७६० २२,६६७    

८ होटेल तर्ा रेस्टुराुँ   ११,०१५ ९,८६६    

९ यातायात भण्डारण तर्ा सञ्चार १६,३९४ १६,२९६    

१० ववत्तीय मध्यस्र्ता  १४,८९५ १४,८९५    

११ घर जग्गा बहाल तर्ा व्यापाररक 
वक्रयाकलाप  

२०,६७६ २०,६७६    

१२ सामान्त्य प्रशासन तर्ा रिा १०,०२२ ९,७९२    

१३ क्षशिा २०,७०७ २०,९२१    

१४ स्वास्थ्य तर्ा सामाक्षजक कायथ ९,२०९ ५,८४६    

१५ अन्त्य सामदुावयक सामाक्षजक तर्ा 
व्यक्षक्तगत सेवाका वक्रयाकलाप 

२२,०३९ १७,३६७    

 कुल मूल्य अतभवृवि २८४,८७१ २७२,४५५ 
   

 

ववत्तीय मध्यस्र्ता सेवा अप्रत्यि 
रुपमा   

  

 

 

कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन आधारभतू 
मूल्यमा २७४,९७९ २६२,५६३ 

   

 खरुा वस्त ुतर्ा सेवा उत्पादन कर  १३,२२८ ४,६३४६    

 
कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन २८८,२०६ ३०८,९१०    
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आकलन गररएको छ । प्रदेशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कोरनाको कारण भएको ितत आकलन गनथ 
प्रदेशका प्रार्तमकता िेरमा परेको असर ववश्लषेण गररएको छ। प्रदेशले आतर्थक वषथ २०७६/२०७७ को 
लातग अपेक्षित कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा केन्त्रीय तथ्याङ्क ववभागले िाल ुवषथको लातग अनमुान गरेको कुल 
ग्राहस्थ्य उत्पादनमा घटाई यस वषथमा कोरोना भाइरसको कारण भएको ितत आकलन गररएको छ।  

प्रदेशले आतर्थक वषथ २०७६/०७७ को लातग अनमुान गरेको राजस्व, यो अध्ययन गने समयसभममा उठेको 
राजस्व र यस आतर्थक वषथको अन्त्तसभममा उठ्न सक्न ेराजस्वको अनमुान गरी कोरनाको राजस्वमा पने असर 
बारे आकलन गररएको छ ।  

प्रदेशको ववप्रषेणमा पने असरबारे प्रदेशका श्रतमक बढी भएका राष्ट्रहरु जस्तै सउदी अरेतबया, संयकु्त अरब 
इतमरेट्स, कतार, मलेतसया, दक्षिण कोररया, जापान आदद राष्ट्रहरुमा कोरनाको असरबारे दितीय स्रोतबाट प्राप्त 
सूिनाको आधारमा ववश्लषेण गरी प्रिेपण गररएको छ।रावष्ट्रय जीवन मापन सभेिण २०६८ मा ववप्रषेणको 
क्षजल्लागत अंशलाई आधार मानी नेपालले प्राप्त गरेको कुल ववप्रषेणमा गण्डकी प्रदेशको अंश अनमुान गररएको 
छ। त्यही अंशलाई एक्स्िापोलेट गरी गण्डकी प्रदेशले आतर्थक वषथ २०७५/२०७६ मा प्राप्त गरेको कुल 
ववप्रषेण अनमुान गररएको छ । नेपालको ववप्रषेणमा कोरोनाको कारण १४ प्रततशत कमी आउने ववश्वबैंकको 
अनमुानलाई आधार मानी आतर्थक वषथ २०७६/२०७७ मा गण्डकी प्रदेशको ववप्रषेणमा हनुे नोक्सानी बारे 
एक्स्िापोलेट गरी अनमुान गररएको छ।    

६.अध्ययनको सीमा  

यस संक्षिप्त अध्ययनका सीमाहरु तनभनअनसुार छन:्  

• यस अध्ययनले कोरोना भाइरसको रोकर्ाम तर्ा तनयन्त्रण गने प्रयोजनको लातग नेपाल सरकारले 
लकडाउन गरेको समय अवतध ११ िैर २०७६ देक्षख वैशाख २०७७ को समयलाई मार ध्यानददएको 
छ।  

• कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा भएको नोक्सानी आकलन गदाथ २०७७ ज्येष्ठ बाट आतर्थक गततववतध तनयतमत 
हनु्त्छन ्भने्न मान्त्यतामा आकलन गररएको छ।   

• प्रभाववत जनतासंग प्रत्यि भेटघाट भन्त्दा टेलीफोन, तभतडयो, स्क्याप र अन्त्य सञ्चार माध्यम माफथ त ्संबाद र 
सानो समूहमा केन्त्रीत छलफल गरी प्राप्त सूिनामा आधारमा यो अध्ययन सभपन्न भएको छ। रोगको प्रकृतत 
र प्रत्यि भेटघाट गदाथ मातनसमा भाइरस सछथ भने्न आशंकाले गदाथ प्रभाववत िरेको स्र्लगत अध्ययन र 
सभेिण कम भएका छन।् उपलब्ध दितीय िेरका सूिनाहरु र प्रदेश नीतत तर्ा योजना आयोगका 
प्रकाशनहरुमा उपलब्ध सूिनाहरु प्रयोग गररएका छन।्   

• प्रदेश नयाुँ संरिना भएको र आफैको तथ्याङ्क बैंक नभएको हुुँदा केन्त्रीय तथ्याङ्क ववभागले तय गरेका रावष्ट्रय 
लेखाका सूिनाहरु प्रयोग गरी प्रदेशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा भएको िततबारे आकलन गररएको छ।   
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• कोरना भाइरसको असर र यसका नोक्सानी आकलन गने सवथस्वीकायथ ववतध नभएकोले प्रितलत प्रिेपण 
ववतध र अनमुानहरु प्रयोग गररएका छन।्यी ववतध र अनमुानहरुमा केही सीमाहरु छन ्।  

• ववप्रषेणका सूिना क्षजल्लागत तर्ा प्रदेशगत उपलब्ध नभएका हुुँदा जीवन मापन सभेिण २०६८ मा 
क्षजल्लागत रुपमा उपलब्ध भएका सूिना प्रयोग गरी आतर्थक वषथ २०७५/०७६ मा प्रदेशको ववप्रषेण 
एक्स्िापोलेट गरी तनकातलएको छ।              

७. अध्ययन कायथदल  

यस संक्षिप्त अध्ययनको लातग माननीय मखु्यमन्त्री स्तरको तनणथयबाट बाट तमतत २७ िैर २०७६ मा गदठत 
कायथदलले यो अध्ययन सभपन्न गरेको हो ।  
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अध्याय २ 

कोराना भाइरसको रोकर्ाम, तनयन्त्रण र व्यवस्र्ापन गनथ गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेका प्रयास 

२.१ उच्ि स्तरीय सतमततको गठन 

प्रदेश तहमा यस महामारीको रोकर्ाम, तनयन्त्रण र उपिारको समवष्टगत मागथदशथन, मापदण्ड तनमाथण र 
नीततगत तनणथयका लातग प्रदेशका माननीय मखु्यमन्त्रीको  संयोजकत्वमा माननीय मन्त्रीहरु, सरुिा तनकायका 
प्रमखुहरु, नागररक समाज र सबै सरोकारवाला सक्षभमतलत एक उच्ि स्तरीय तनदेशक सतमतत गठन भई 
कायथरत रहेको छ । त्यस्तैगरी माननीय उद्योग, पयथटन वन तर्ा वातावरण मन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्त्य 
सरोकारवला समावेश भएको बजार अनगुमन तर्ा आपूततथ सतमतत गठन भई वक्रयशील रहेको छ।  

२.२ उप÷सतमततहरुको गठन 

प्रदेश सरकारका प्रमखु सक्षिवको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारका सबै सक्षिवहरु तर्ा सरुिा तनकायका 
प्रमखुहरु सक्षभमतलत प्रदेश स्तरीय समन्त्वय सतमतत गठन भइ अन्त्तरतनकाय समन्त्वयको कायथ भइरहेको छ। 
सामाक्षजक ववकास मन्त्रालय र अन्त्तगथत अस्पताल व्यवस्र्ापन सतमतत, कमथिारी व्यवस्र्ापन सतमतत, सूिना 
तर्ा सञ्चार व्यवस्र्ापन सतमतत, एभबलेुन्त्स व्यवस्र्ापन सतमतत, क्वारेन्त्टाइन व्यवस्र्ापन सतमतत, रतु प्रततकायथ 
व्यवस्र्ापन सतमतत, हेल्र् डेस्क व्यवस्र्ापन सतमतत, प्रयोगशाला तर्ा नमनुा संकलन व्यवस्र्ापन सतमतत, बजार 
अनगुमन तर्ा तनयमन सतमतत,  एवं आपूततथ व्यवस्र्ापन गरी १० वटा ववषयगत/प्राववतधक उपसतमततहरु गठन 
भई तनक्षित कायथशतथ (TOR) तोकी कायथ अगातड बढाइएको छ। 

२.३ कोरना भाइरसको रोकर्ाम तर्ा तनयन्त्रण कोषको स्र्ापना र सञ्चालन 

गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरसको रोकर्ाम, तनयन्त्रण र उपिार सभबन्त्धी व्यवस्र्ा गनथ कोरोना भाइरस 
रोकर्ाम, तनयन्त्रण र उपिार कोष स्र्ापना गरी रावष्ट्रय वाक्षणज्य बैंक पथृ्वीिोक पोखरा शाखामा खाता खोली 
रकम जभमा गने व्यवस्र्ा तमलाइएको छ।उक्त कोषमा प्रदेश सरकारले रु १५ करोड राखी खाता खोलेको 
तर्यो। प्रदेश सरकारका मन्त्री तर्ा प्रदेश सरकारले तनयकु्त गरेका पदातधकारीले एक मवहनाको तलब, प्रदेश 
सभा सदस्यले १५ ददन देक्षख ४५ ददनको तलब र अन्त्य ववतभन्न संघ संस्र्ा, कमथिारी तर्ा व्यक्षक्तले उक्त 
कोषमा स्वेक्षच्छक रकम जभमा गरेका छन ्। वैशाख ३१ सभम उक्त कोषमा रु १८ करोड, ६ लाख, िार 
हजार जभमा भएको छ। उक्त कोषको सञ्चालन तर्ा व्यवस्र्ापन गनथका लातग सामाक्षजक ववकास मन्त्रीको 
संयोजकत्वमा प्रदेश नीतत तर्ा योजना आयोगका उपाध्यि,  मखु्य न्त्यायातधवक्ता र प्रदेश सरकारका सक्षिव 
तर्ा तनदेशक सक्षभमतलत कोष सञ्चालक सतमतत गठन गररएको छ । उक्त संिालक सतमततले आवश्यकता 
अनसुार कोषको रकम व्यवस्र्ापन गदै आएको छ ।  
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२.४  गररब, ववपन्न र ज्यालादारी मजदरु आदद प्रभाववतलाई राहतको व्ववस्र्ा 

गण्डकी प्रदेशमा रहेका ५,७७,६८२  घर पररवार मध्ये दैतनक गजुारा िलाउन आतर्थक समस्यामा परेका 
१,४८,५१८ गररब घरपररवारलाई (२५.७) प्रततशत घर पररवारलाई) स्र्ानीय तहमाफथ त ् राहत ववतरण 
गररएको छ (तातलका ३) । यस प्रयोजनको लातग प्रदेश सरकारले प्रत्येक गाउुँपातलकालाई रु ५ लाख, 
नगरपातलकालाई रु १० लाख, र पोखरा महानगरपातलकालाई रु १ करोड नगद अनदुान ददएको तर्यो। 
स्र्ानीय तहले उक्त अनदुानमा आफ्नो अनदुान र्पी एक राहत कोष बनाई गररब तर्ा सीमान्त्तकृत ्जनतालाई 
वस्तगुत राहत उपलब्ध गराए।    

तातलका  ३:  गररब, ववपन्न, ज्यालादारी र मजदरु आदद प्रभाववतलाई राहत ववतरण  

क्षजल्लाको 
नाम 

राहत पाउन े
गररब पररवार 
संख्या  

िामल ववतरण 
केजीमा 

दाल ववतरण 
केजीमा 

खानेतेल 
ववतरण 
तलटरमा  

ननु ववतरण 
केजीमा  

अन्त्य सामाग्री  

गोरखा १७,८२२ ११५,६६३ १०,२६१ ८,६९१ ५,७१४ ३,५९२ साबनु 

लमजङु 13,341 214,810 
16,563 

10,990 
11,484 3,295 केजी १०,७४६ वटा  

साबनु 

तनहुुँ ६,१३० 281,770 
19,639 

16,175 
18,117 १८,३४८ वटा साबनु र 

४,७६६ केजी क्षिउरा 
स्याङ्जा 17,607 84,735 

8,539 
6,056 

6,693 ३,०२१ केजी ६६१ केजी 
आटा ४३केजी मसला  

कास्की 34,337 602,886 
46,100 

22,102 
34,361 ६८५ वटा साबनु ६८५ केजी 

मसला २०५२ केजी क्षिनी 
मनाङ्ग 1,308 9,387 

513 
600 

471 ५६४ केजी ८९६ वटा 
साबनु 

मसु्ताङ्ग 2,303 15,767 
2,157 

14,125 
1,895 ११७९ केजी क्षिनी २२१ 

वटा साबनु 

भयाग्दी 4,648 13,3494 
9,134 

7,906 
8,638 ३५१९ केजी८३३७ वटा 

साबनु  

पवथत 7,614 160,447 
11,806 

10,880 
10,604 ८९८५ साबनु, १,२१०केजी 

िना १,५३६ केजी  क्षिउरा 
बाग्लङु 4,975 107,189 

5,534 
2,318 

6,278 २,०००केजी क्षिउरा र 
७,२८५ वटा साबनु 

नवलपरु 
38,433 138,094 

15,115 
6,661 

11,598 11,949 वटा साबनु 
१,८६७ केजी क्षिउरा र 
७६९केजी वपठो 

जभमा १४८,५१८ 1,864,242 145,361 १०६,५०४ ११५,८५३  

प्रतत पररवार सरदर १३.० ०.९८ ०.७२ ०.७८  

स्रोत: आन्त्तररक मातमला तर्ा काननु मन्त्रालय ३१ वैशाख २०७७   
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सरदरमा एक गररब घर पररवारलाई १३ वकलो िामल एक केजी दाल एक तलटर तेल र एक केजी ननु 
राहत स्वरुप उपलब्ध भएको छ।   

२.५ ववदेशबाट आएका व्यक्षक्तलाई क्वारेन्त्टाईनमा राख्न ेर जाुँि गने व्यवस्र्ा 

तोवकएको मापदण्ड अनरुुप हनुे गरी कृवष तातलम केन्त्र मालेपाटन, पोखरालाइ क्वारेन्त्टाइन होमका रुपमा 
सञ्चालन र व्यवस्र्ापन गररएको छ। प्रदेशभर २९५ वटा क्वारेन्त्टाइन होमको व्यवस्र्ा गरी कुल ४,१६७ 
बेडको व्यवस्र्ा गररएको छ। ववदेशबाट आएका र क्वारेन्त्टाईनमा ६४७ जनाको स्वाब परीिण गरी घर 
फकाथईएको छ। ववदेशबाट आई क्वारेन्त्टाइन तर्ा होम क्वारेन्त्टाइनमा आफूखसुी बस्दै आएका व्यक्षक्तहरुलाई 
आवश्यकता र प्रार्तमकताका आधारमा अतनवायथ रुपमा स्वाब परीिण गने व्यवस्र्ा गररएको छ। 

२.६ स्वास्थ्य पूवाथधार र सामानको व्यवस्र्ा  

प्रदेश स्तरमा कोरोना भाइरस रोकर्ाम, तनयन्त्रण र उपिारको उक्षित व्यवस्र्ापन गनथ वप.वप.ई. लगायत अन्त्य 
आवश्यक उपकरण र सामग्री खररद र व्यवस्र्ापन गनथ प्रदेश सरकार मक्षन्त्रपररषद्को तनणथय अनसुार ११ 
वटै क्षजल्ला अस्पतालहरुलाई रु. १० लाखका दरले रकम तनकासा पठाइएको छ। सारै् क्वारेन्त्टाइन 
व्यवस्र्ापन, प्रयोगशाला व्यवस्र्ापन र रतु कायथ व्यवस्र्ापन तर्ा अन्त्य उपकरण र सामग्री व्यवस्र्ापनका 
लातग ११ वटै स्वास्थ्य कायाथलय, स्वास्थ्य तनदेशनालय, प्रदेश प्रयोगशाला, प्रदेश आपूततथ व्यवस्र्ापन केन्त्र 
लगायत सभबि तनकायहरुमा आवश्यक रकम तनकासा गररसवकएको छ। तत्कालका लातग वपवपइ ३७,५०० 
र्ान, इन्त्फ्रारेड र्माथतमटर ५,००० र्ान, मास्क १ लाख ८७ हजार र्ान, भेक्षन्त्टलेटर ४० र्ान, ICU बेड २० 
र्ान लगायत अन्त्य आवश्यक सामग्री तत्काल उपलब्ध गराइददन नेपाल सरकारलाइ अनरुोध गररएको र 
बजारमा उपलब्ध हनु सक्न ेक्षस्र्ततमा प्रदेश सरकार अन्त्तगथतका तनकायहरुबाट समते ्आवश्यक उपकरण र 
सामग्रीहरु ववतधसभमत र पारदशी रुपमा खररद गने व्यवस्र्ा तमलाइएको छ। प्रदेश आपूततथ व्यवस्र्ापन 
केन्त्रलाइ प्रदेशमा आवश्यक उपकरण र सामग्रीहरु ववतधसभमत तररकाले खररद गनथ रु ५ करोड ५ लाख 
रकम उपलब्ध गराइएको छ ।प्रदेशका अस्पतालहरुमा आवश्यक ICU बेड सञ्चालनका लातग आवश्यक 
गहृकायथ भइरहेको छ ।धवलातगरी उप प्रदेश अस्पताल, बाग्लङु र क्षजल्ला अस्पताल, गोरखामा आइसोलेसन 
तर्ा आइतसय ु (ICU) बेड स्र्ापना र भेक्षन्त्टलेटर व्यवस्र्ापनका लातग रु. एक करोडका दरले बजेट रकम 
तनकासा उपलब्ध गराइसवकएको छ। प्रदेशका ९ क्षजल्ला अस्पतालमा कभतीमा ५ र मनाङ्ग तर्ा मसु्ताङ्गमा 
३ बेडको आइतसय ु(ICU) बेड स्र्ापना आइतसय ु(ICU) बेड स्र्ापना गनथ रु १५ करोड तनकासा गररएको छ।  

२.७ कोरोना भाइरसको जाुँि र संक्रतमतको व्यवस्र्ापन  

कोरोना भाइरसको रोकर्ाम, तनयन्त्रण तर्ा उपिारको सभबन्त्धमा आशंवकत व्यक्षक्तहरुको तनगरानी तर्ा 
स्वास्थ्य परीिण गने कायथलाई र्प प्रभावकारी बनाइएको छ।हालसभम ७६७७ जनाको नमनुा संकलन 
भएकोमा ७६७५ जनाको नगेेवटभ र २ जनाको पोजेवटभ देक्षखएको अवस्र्ा छ। पोजेवटभ देक्षखएका २ जना 
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उपिार भइ घर फवकथ सक्न ुभएको छ। प्रदेश भर कुल ८९ वटा वफभर क्षक्लतनकको व्यवस्र्ा गरी ६०७८७ 
जनाले जाुँि गररसकेको अवस्र्ा छ ।त्यसै गरी प्रदेश भर २८३ आइसोलेसन बेडको व्यवस्र्ा तमलाइएको  
छ ।  

तातलका ४: ववदेशबाट आएर क्वारेन्त्टाईनमा बस्ने र जाुँि गनेको संख्या 

क्षजल्लाको 
नाम 

ववदेशबाट १ 
िैर २०७६ 
देक्षख 
फकथ नेको 
संख्या  

क्षजल्लामा 
क्वारेन्त्टाई
नमा राख्न े
िमता  

क्षजल्लामा 
क्वारेन्त्टाईनमा 
बसेका 
व्यक्षक्तको 
संख्या  

क्षजल्लामा 
आईसोलेसन 
बेडको 
िमता  

आईसोलेसन 
वाडथमा 
बसेका 
व्यक्षक्तको 
संख्या  

आरतडटी 
टेस्ट 
संख्या  

वपतसआर 
टेस्ट 
संख्या  

गोरखा 445 354 48 48 ० 721 32 

लमजङु 252 1,000 35 35 ० 307 53 

तनहुुँ 834 185 12 12 ० 625 90 

स्याङ्जा 601 646 79 79 ० 885 102 

कास्की 774 266 31 31 ० 1,230 254 

मनाङ्ग 3 93 0 0 ० 21 3 

मसु्ताङ्ग 0 110 0 0 ० 69 0 

भयाग्दी 143 173 3 3 ० 385 23 

पवथत 297 370 4 4 १ 317 95 

बाग्लङु 800 332 19 19 १ 1,254 70 

नवलपरु 886 768 52 52 ० 1,064 77 

जभमा ५,०३५ 4,297 283 २८३ २ ६,८७८ ७९९ 

 स्रोत: आन्त्तररक मातमला तर्ा काननु मन्त्रालय ३१ वैशाख २०७७   

हालसभम ६,८७८ आरडीटी ववतधबाट र ७९९ जनामा वपतसआरबाट स्वाब परीिण गदाथ २ जनामा मार 
पोजेवटभ देक्षखएको छ (तातलका ४) ।   

२.८ आपूततथ व्यवस्र्ापन   

लकडाउनको समयमा प्रदेशको आपूततथ व्यवस्र्ा िसु्त दरुुस्त राख्नको लातग माननीय उद्योग, पयथटन तर्ा 
वातावरण मन्त्रीको संयोजकत्वमा गदठत बजार अनगुमन तर्ा आपूततथ सतमततले काम गर् यो। खाद्य पदार्थ 
ग्याुँस र तरकारीको आपूततथ तनयतमत रह्यो।दैतनक उपभोग्य वस्तकुो उपलब्धता सामान्त्य रह्यो। 
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तातलका ५: लकडाउनको समयमा प्रदेश प्रवेश गरेका उपभोग्य सामाग्रीको वववरण   

क्रम संख्या वस्तकुो वकतसम ईकाई संख्या  
१ खाद्यान्न  िक ३,०१९ 
२ एल.वप ग्याुँस  बलेुट  ३४ 

३ तडजले, पेिोल  ट्याङ्कर १३० 

४ दधु  ट्याङ्कर १६४ 
५ िामल, तरकारी, औषधी, फलफूल  क्षजप १,४०३ 

जभमा   ४,७५० 
 स्रोत: आन्त्तररक मातमला तर्ा काननु मन्त्रालय ३१ वैशाख २०७७   

आपूततथ व्यवस्र्ालाई तनयतमत गनथ ११ िैर २०७६ देक्षख ३१ वैशाख २०७७ सभममा भारत तर्ा अन्त्य 
प्रदेशबाट ४,७५० गाडी दैतनक उपभोग्य वस्तकुो आपूततथ गररयो (तातलका ५) ।  

२.९ कोरोना भाइरसको रोकर्ाम र व्यवस्र्ापन गदाथका तसकाई  

कोरोना भाइरसको रोकर्ाम र व्यवस्र्ापन गदाथ गण्डकी प्रदेशका मखु्य तसकाई तनभनअनसुार रहे।  

• सावथजतनक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा कोरोना भाइरस रोग जस्ता सरुवा तर्ा संक्रमण रोगको रोकर्ाम तर्ा 
तनयन्त्रण गनथ भौततक पूवाथधार, दि जनशक्षक्त, र उपकरण प्रयाप्त नभएको महससु भयो। प्रकोपजन्त्य 
सरुवा तर्ा संक्रमण रोगको रोकर्ाम, तनयन्त्रण र व्यस्र्ापन गनथ प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको 
सदुृढीकरण गनथ आवश्यक महससु भयो।  

• सरुवा तर्ा संक्रमण रोगको रोकर्ाम तर्ा तनयन्त्रणको लातग हाम्रो पूवथतयारी कमजोर देक्षखयो। यस 
वकतसमका रोगहरुको जाुँि गनथ आवश्यक प्रयोगशाला, जाुँि गनथ  आवश्यक मेतसन, जाुँि गने टेस्ट वकट 
तर्ा ररएजेन्त्ट, जनशक्षक्त, स्वास्थ्यकमीको लातग आवश्यक सरुिा कपडा, र तबरामीको उपिार गने 
तडडीकेटेड अस्पताल र भेक्षन्त्टलेटर सवहतको आईतसय ुकि आदद।प्रदेशमा एउटा छुटै्ट सरुवा तर्ा संक्रमण 
रोग अस्पताल तनमाथण गरी भववष्यमा यस प्रकारका रोगहरुको तनदान गने व्यवस्र्ा गने आवश्यकता 
महससु भयो।        

• तनजी िेरका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्र्ा कोरोना भाइरस रोग जस्ता सरुवा तर्ा संक्रमण रोगको 
रोकर्ाम तर्ा तनयन्त्रण गनथ खासगरी शंकास्पद व्यक्षक्तको परीिण र उपिार गनथ सदासयताका सार् 
अग्रसर भएनन र यी कायथको लातग सावथजतनक संस्र्ामा भर पनुथ परयो। यस घटनाको मखु्य तसकाई तनजी 
िेर नाफामूलक व्यवसायमा रमाउने र सावथजतनक दावयत्व तनवाथह गनथ वहिवकिाउन ेदेक्षखयो।         

• सरकारले लकडाउनको समयमा घर बसी सहयोग गनथ गरेको अनरुोधलाई जनताले पूणथ सहयोग  गरेको 
अनभुव गररयो ।  
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लकडाउनको समयमा दैतनक ज्यालादारी गरी जीवन तनवाथह गने कृवष, उद्योग, तनमाथण, पयथटन, यातायात र 
अन्त्य सेवामा कायथरत मजदरु बढी प्रभाववत भए। वयनीहरुको दैतनक गजुारा कदठन भयो। प्रदेश सरकार र 
स्र्ानीय तह तमलेर राहत ववतरण गने व्यवस्र्ा भयो। तर प्रदेश तर्ा स्र्ानीय तहमा गररब तर्ा सीमान्त्तकृत ्
जनताको वववरण अद्यावतधक नभएको हुुँदा राहत ववतरण कायथमा कदठनाई रह्यो। भववष्यमा पतन यस 
प्रकारका घटना दोहोररन सक्ने हुुँदा गररब तर्ा सीमान्त्तकृत ् जनताको वववरण अद्यावतधक गनथ आवश्यक 
रहेको महससु भयो।  
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अध्याय ३ 

कोरोना भाइरसको गण्डकी प्रदेशमा परेको असरको प्रारक्षभभक आकलन 

३.१ आतर्थक िरे 

गण्डकी प्रदेशको जनजीबन र समग्र अर्थतन्त्र र यसमा कोरोना भाइरसको असरबारे तलका पररच्छेदमा संक्षिप्त 
ववविेना गररएको छ।  

३.१.१ गण्डकी प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्रको आकार   

वतथमान अवस्र्ा: गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार सानो छ। आ.व. २०७५/०७६ मा कुल ग्राहस्थ्य 
उत्पादन रु २ खबथ ८८ अबथ अनमुान गररएकोमा यर्ार्थमा रु ३ खबथ ८ अबथ रहेको छ।कुल ग्राहस्थ्य 
उत्पादनमा प्रार्तमक िरे जस्तै: कृवष तर्ा वन र मत्स्यपालन िरेको योगदान २९.५ प्रततशत छ। दितीय 
िेर जस्तै: उद्योग, खानी तर्ा भगूभथ, ववद्यतु,् ग्याुँस र पानी र तनमाथण िेरको योगदान १८ प्रततशत मार 
छ। ततृीय सेवा िेर जस्तै: व्यापार, यातायात, ववत्तीय मध्यस्र्ता, घरजग्गा बहाल तर्ा व्यापारीक 
वक्रयाकलाप, पयथटन, सामान्त्य प्रशासन तर्ा रिा, क्षशिा, स्वास्थ्य तर्ा सामाक्षजक िेरको योगदान ५२.५ 
प्रततशत छ। ववप्रषेण अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूणथ स्रोत हो र यो कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको एक ततहाई भन्त्दा 
बढी छ। आ.व. २०७३/०७४ मा गण्डकी प्रदेशले रु १ खबथ, ७ अबथ, ६३ करोड र आतर्थक वषथ 
२०७५/०७६ मा १ खबथ ३७ अबथ ववप्रषेण प्राप्त गरेको तर्यो जनु आब २०७५/०७६ को कुल ग्राहस्थ्य 
उत्पादनको एक ततहाई भन्त्दा बढी हो।  

असर: अर्थतन्त्रका समग्र िरे तर्ा उपिरेहरु कोरोना भाइरस रोगले प्रभाववत हुुँदा समग्र अर्थतन्त्र प्रभाववत 
भएको छ। यसको ववस्ततृ ववविेना तलका अनचु्छेदमा गररएको छ।  

समस्या समाधानका उपाय: सरुिा उपाय अपनाएर अर्थतन्त्र िलयमान बनाउन।े  

३.१.२ ववत्तीय मध्यस्र्तामा असर   

वतथमान अवस्र्ा: ववत्तीय मध्यस्र्ता आतर्थक ववकासका लातग अल्पकालीन तर्ा दीघथकालीन पुुँजी पररिालन र 
पुुँजी तनमाथणको आवश्यक िेर हो। यस िेरमा उदारीकरणको नीतत अवलभबन भएपतछ उल्लेख्य सधुार 
आएको छ । ववत्तीय पुुँजीको आपूततथ र मागलाई ववस्तार गनथ बैंक तर्ा ववत्तीय संस्र्ाहरुको उपक्षस्र्तत बढ्दै 
जाुँदा पुुँजी र कोषमा सबथसाधारणको ववत्तीय पहुुँि बढ\न गई आतर्थक वक्रयाकलापमा उल्लेख्य वृवि हनु 
जान्त्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको हालसालै सावथजतनक नेपालमा ववत्तीय पहुुँिको क्षस्र्तत (२०२०, फागनु) सभबन्त्धी 
अध्ययन प्रततवेदनले गण्डकी प्रदेशका ८५ पातलकाहरु मध्य े८४ पातलकामा कभतीमा एक बैंकशाखा स्र्ावपत 
भई कारोवार गरेको अवस्र्ा उल्लेख गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मातसक प्रततवदेन २०२० मािथका 
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अनसुार गण्डकी प्रदेशमा ववतभन्न वगथका बैंक तर्ा ववत्तीय संस्र्ाहरुको शाखाहरुको उपक्षस्र्तत तनभन अनसुार 
रहेको उल्लेख गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा बैंक तर्ा ववत्तीय संस्र्ाहरुको उपक्षस्र्तत तनभनअनसुार रहेको 
छ।  
संस्र्ाहरु  वगथ  शाखा संख्या 

वाक्षणज्य बैंक  क  ५१२ 

ववकास बैंक  ख  २२० 

ववत्त कभपनी   ग  २९ 

लघवुवत्त संस्र्ा  घ  ५१८ 

जभमा     १२७९ 

प्रततशाखा जनसंख्या   ३५३० 

सहकारी संस्र्ा    ३८२२ 

 

मातर्का तथ्याङ्कलाई हेदाथ गण्डकी प्रदेशमा ववत्तीय पहुुँिको अवस्र्ा सन्त्तोषजनक रहेको  छ । औसतमा 
गण्डकी प्रदेशका बैंक तर्ा ववत्तीय संस्र्ाहरुले प्रततशाखा ३,५३० जनसंख्यालाई सेवा ददइरहेका छन्\ । यी 
बैंक तर्ा ववत्तीय संस्र्ाहरुले तनिेप संकलन र कजाथ प्रवाहका अततररक्त ववप्रषेण आप्रवाहमा योगदान 
गरररहेका छन ् । यस बाहेक यस प्रदेशमा ३,८२२ वटा ववतभन्न खाले सहकारी संस्र्ाहरुले पतन लाखौं 
जनसंख्यालाई वित तर्ा ऋण र अन्त्य पुुँजीकोष पररिालन माफथ त ् योगदान गरररहेका छन्\ । त्यसबाहेक 
गण्डकी प्रदेशमा बीमा कभपनीहरु, कमथिारी संियकोष र नागररक लगानी कोषका शाखाहरुले पतन सेवा प्रदान 
गरररहेको अवस्र्ा रहेको छ । तधतोपर कारोवारका लातग सेयर दलाल संस्र्ाहरुले पतन दीघथकालीन पुुँजी 
पररिालनमा योगदान परु् याइरहेका छन्\ । केन्त्रीय तथ्याङ्क ववभागको हालसालै प्रिेवपत रावष्ट्रय आयलेखा 
वववरण अनसुार यस आ.व. मा ववत्तीय मध्यस्र्ता िेरले कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ६.६२ प्रततशत योगदान 
गरेको र यसको वृवि दर ५.१५ प्रततशत रहने प्रारक्षभभक अनमुान रहेको छ ।   

असर: ववत्तीय मध्यस्र्ता िरे पतन यस महामारीबाट अछुतो रहेको छैन । यस िेरमा अवलभवन गररएको 
आधतुनकीकरणले गदाथ कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारणले भौततक उपक्षस्र्तत अतनवायथ हनुे अन्त्य िेरमा 
भन्त्दा कम असर गरेको छ। तर यस िेरको पूवथवत ्क्षस्र्ततमा ल्याउन केही समय लाग्ने देक्षखन्त्छ। प्रार्तमक 
र सहायक आतर्थक िरेको सेवा गने िेर भएकोले ती िेरहरुमा आएको ससु्तता र मक्षन्त्दले ववत्तीय 
मध्यस्र्ता िेरले पतन ठूलो ितत व्यहोनथ पने देक्षखन्त्छ । खासगरी तनिेप र कजाथ प्रवाहमा कोषको आपूततथ र 
माग पि दवैुमा यस महामारीको नकारात्मक असर पने  देक्षखन्त्छ । खासगरी ववत्तीय संस्र्ाहरुको संस्र्ागत 
ववस्तार र कायथगत िेरहरुको ववस्तारमा केही समय ववराम लाग्न।े कारोवारको पररमाणमा कमी र 
रोजगारीमा कटौतीका कारण प्रततव्यक्षक्त आयमा ह्रास आएपतछ उनीहरुको कोषको आपूततथ घट्ने र तरलतामा 
कमी आउन।े व्यावसावयक िेरहरुबाट हनु े ववत्तीय कोषको स्वाभाववक मागमा उल्लेख्य कमी र तरलता 
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अभावका कारण कजाथ प्रवाह र के्रतडट तसजथनामा कमी आउने। धेरैजसो बैंक तर्ा ववत्तीय संस्र्ाहरु 
कारोवारमा वैदेक्षशक र स्वदेशी ववप्रषेणको कारोवार महत्वपूणथ रहेकोमा महामारीबाट उल्लेख्य रुपमा प्रभाववत 
हनुे यो िेरले ववत्तीय िेरको कारोवार पररणाममा कमी ल्याउने। ववत्तीय िेरले ररयल स्टेट िेर र हायर 
पिेज िेरमा िेरको कजाथ मागमा कमी आउने।बैंक तर्ा ववत्तीय संस्र्ाहरुले तनयामक तनकायहरुको तनदेशन 
वमोक्षजम व्याज छुट र कजाथ असलुीमा वढलाई ददन ुपदाथ उनीहरुको नगद आप्रवाहमा कमी आउने । बैंकबाट 
प्रवाह भएको कजाथको असूली व्यापक मारामा घट्ने र कजाथ नततने जोक्षखम र खराब कजाथको अनपुातमा 
उल्लेख्य वृवि हनु सक्दछ । ववत्तीय मध्यस्र्ता िेरमा प्रत्यि नोक्सानी रु २६ करोड ९० लाख अनमुान 
गररएको छ।  

समस्या समाधानका उपाय: नेपाल राष्ट्र बैंकले राहत प्याकेज ल्याउन े।   

३.१.३ ववत्तीय िरेको ऋण असलुीमा असर   

वतथमान अवस्र्ा: सभवत ्२०७६ पसु मवहना सभममा गण्डकी प्रदेशका बैंक तर्ा ववत्तीय संस्र्ाले कुल रु २ 
खबथ, ३७ अबथ, ४७ करोड, ३३ लाख, ४० हजार  ऋण ववतभन्न उत्पादनमूलक कृवष, उद्योग, तनमाथण र 
सेवा िेरमा लगानी गरेका छन ् (तातलका ६)। प्रार्तमक िेर कृवष तर्ा मत्स्यपालनमा ६.७ प्रततशत, 
दितीय उत्पादनमूलक िरेमा २१ प्रततशत, ततृीय सेवामूलक िेरमा ६४.१ प्रततशत र अन्त्य िेरमा  ८.२ 
प्रततशत  ऋण प्रवाह भएको छ (तातलका ६)।   

असर: कोरोना भाइरस रोगले आतर्थक गततववतध क्षशतर्ल भएका, उत्पादनमूलक िेरका उत्पादन बन्त्द भएका 
र सेवा िेर पतन प्रभाववत भएकोले उत्पादनमलुक िेरमा लगानी भएको रु ४९ अबथ ७७ करोड अर्ाथत ्कुल 
कजाथको २१ प्रततशत र सेवा िेरमध्ये पयथटन िेरमा लगानी भएको रु ११ अबथ ९० करोड अर्ाथत ्कुल 
कजाथको ५ प्रततशत तनधाथररत समयमा असलुी हनु कदठन देक्षखन्त्छ।ऋणीले समयमा सावाुँ तर्ा ब्याजका 
वकस्ता ततनथ नसक्दा ववत्तीय िेर पतन प्रभाववत हनुेछ।२०७६ को पवहलो ६ मवहनामा ववत्तीय िेरको कजाथ 
लगानी १५ प्रततशतले वृवि भएकोमा कजाथ असलुीमा कमी हुुँदा नयाुँ लगानीलाई स्रोत अभाव हनुे देक्षखन्त्छ।   
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तातलका ६: गण्डकी प्रदेशमा ववतभन्न िरेमा ववत्तीय िरेको ऋण लगानी (रु १० लाखमा) 

If]q @)&^ c;f/ @)&^ k'; 
k|ltzt 

kl/jt{g 

िरेगत लगानीको 
प्रततशत 

s[lif / jg ;DaGwL 13360.38 15778.81 18.10 ६.६ 

df5fkfng ;DaGwL 107.24 161.13 50.25 ०.१ 

s'n s[lif shf{, प्रार्तमक िरे  13467.62 15939.95 18.36 ६.७ 

vfgL ;DaGwL 124.88 142.31 13.96 ०.१ 
s[lif, jg tyf k]o kbfy{ pTkfbg 

;DaGwL 
5628.09 5873.38 4.36 २.५ 

u}/vfB j:t' pTKffbg ;DaGwL 7101.66 5318.05 -25.12 २.२ 

lgdf{0f  26436.04 35806.49 35.45 १५.१ 

ljB't, Uof; tyf kfgL 535.72 631.20 17.82 ०.३ 
wft'sf pTkfbg, d]l;g/L tyf 

O{n]S6«f]lgs  
1973.87 2003.51 1.50 ०.८ 

कुल औद्योतगक कजाथ, दितीय िरे  41800.26 49774.94 19.08 २१.० 
oftfoft, e08f/0f / ;+rf/ 6712.30 9103.35 35.62 ०.०२ 

yf]s tyf v'b|f ljqm]tf 32944.16 39017.40 18.43 १६.४ 

ljQ, aLdf tyf crn ;DklQ 10710.23 16229.17 51.53 ६.८ 

ko{6g 10076.44 11903.06 18.13 ५.० 

cGo ;]jf 4378.22 5703.22 30.26 २.४ 

pkef]Uo shf{ 13815.77 15913.92 15.19 ६.७ 

:yfgLo ;/sf/ 33.97 8.79 -74.12 ०.००४ 

cGo 40791.79 54370.88 33.29 २२.९ 

s'n ;]jf shf{, t[tLo I]q   119462.86 152249.79 27.45 ६४.१ 

cGo shf{ 31836.74 19508.66 -38.72 ८.२ 

hDdf  206567.47 237473.34 14.96 १००.० 

स्रोत:नेपाल राष्ट्रबैंक प्रदेश कायाथलय, पोखरा २०७७ 

समाधानका उपाय: मतनटरी नीतत माफथ त ्ऋणको पनुरसंरिना, व्याजमा अनदुान, ऋण ततने समयमा ववृि 

आदद।  
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३.१.४ बित पररिालनमा असर   

वतथमान अवस्र्ा: गण्डकी प्रदेशका ववत्तीय संस्र्ाले २०७६ पसु सभममा रु २ खबथ, ५५ अबथ, १३ करोड, 
९० लाख बित पररिालन गरेका तर्ए (तातलका ७)। सभवत ् २०७६का पवहला ६ मवहनामा बित 
पररिालन १५.८० प्रततशतले ववृि भएको तर्यो।  

असर: कोरोना भाइरस रोगले आतर्थक वक्रयाकलाप क्षशतर्ल भएकोले जनताको आभदानी घट्न,े रोजगार 
गमुाएकासुँग बित गने रकम नहनुे र सानो आभदानी दैतनक उपभोग्य वस्तमुा खिथ हनुाले बित पररिालन ५ 
प्रततशत घट्न गई १० प्रततशतले मार वृवि हनु ेअनमुान गररएको छ।          

तातलका ७:गणडकी प्रदेशमा ववत्तीय िरेको बित पररिालन  

   lhNnf @)&^ c;f/ @)&^ k'; k|ltzt kl/jt{g 

     uf]/vf 8484.03 8906.09 4.97 

     dgfª 774.83 773.60 -0.16 

     d':tfª 3131.00 3716.23 18.69 

     DofUbL 5847.61 6150.51 5.18 

     sf:sL 124224.00 148897.99 19.86 

     ndh'ª 6599.62 7513.35 13.85 

     tgx'F 19032.72 22116.74 16.20 

     gjnk/f;L -k"j{_ 15127.13 16644.90 10.03 

     :ofª\hf 16471.01 17773.91 7.91 

     kj{t 7673.20 8446.31 10.08 

     afUn'ª 12963.75 14199.41 9.53 

   hDdf  220328.91 255139.06 15.80 

स्रोत:नेपाल राष्ट्रबैंक प्रदेश कायाथलय, पोखरा २०७७ 

समाधानका उपाय: उपभोग्य वस्त ु तर्ा अन्त्य अनतु्पादक िेरको खिथ कटौती गरी बित बढाउन आम 
जनतालाई अनरुोध गने ।  

३.१.५ कृवष तर्ा पशपंुिी िरेको उत्पादनमा असर 

वतथमान अवस्र्ा: कृवष िेरले गण्डकी प्रदेशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा २९ प्रततशत योगदान गरेको छ । 
प्रदेशमा श्रम सहभातगता गने ६,०१,४३४ श्रतमकमध्य ेयस िरेमा १,०४,४७० (१७.४ प्रततशत ) श्रतमक 
संलग्न रहेका छन।्   
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असर: प्रदेशको कृवष उत्पादन पतन कोरोना भाइरसको असर प्रषै्ट देक्षखएको छ । बन्त्दाबन्त्दीको समयमा 
उत्पादन सामाग्री  जस्तै बीउ, मल, आददको आपूततथ सहज नभएको, कामदारको अभाव र उत्पाददत वस्त ुजस्तै: 
दधु, तरकारी, अन्त्डा, मास ुआददको बजार व्यवस्र्ा हनु नसकेको कारणले यस िेरले नोक्सानी बेहोरेको छ। 
यस िेरमा देक्षखएका मखु्य असर तनभन बमोक्षजम छन:्  

मास ुउत्पादन: कामदार अभाव, ढुवानी असहज, दाना महंगो भई उत्पादन लागत बढेको ।दाना आवश्यक 
मारामा उपलब्ध हनु नसकेको, सहजरुपमा प्राववतधक सेवा प्रवाह  गनथ कदठनाई भएको, बधयोग्य क्षजउुँदो 
पशपुन्त्छीको ढुवानी हनु नसकेको, बजारमा मासकुो तर्ा ववक्रीववतरण कम भएकोले मासकुो उत्पादन कररब 
3,970 मेविक टन कम हनु ेअनमुान छ (तातलका ८)।  
 

तातलका ८: कृवष तर्ा पशपंुिी उत्पादन  

क्र.
सं. 

उत्पादन
को वकतसम 

ईकाइ 
गत आतर्थक वषथको 
उत्पादन पररमाण 

यस वषथको 
अनमुाततत 
उत्पादन 

संक्रमण पिातको 
अनमुातनत उत्पादन 

उत्पादनमा ह्रास 
(प्रारक्षभभक 
अनमुान) 

उत्पादन
मा ह्रास 
% 

(प्रारक्षभभक 
अनमुान) 

१ मास ु मे.ट. 
                   

54,632  
        56,574  

                
50,661  

                                 
3,970  7.27 

२ दूध मे.ट. 
                

261,344  
     279,696  

              
208,966  

                              
52,378  20.04 

३ अण्डा 
हजार 
गोटा 

124462.575 141993 103346 21116.575 16.97 

४ तरकारी मे.ट. 306821 337503.1 270002.48 36818.52 12 
५ धान मे.ट. 431052.4 452605.02 409499.78 21552.62 5 
६ मकै मे.ट. 455808.84 478599.28 433018.398 22790.442 5 
७ गहुुँ मे.ट. 75496.6 79271.43 75496.6 0 0 
८ कोदो मे.ट. 95547.39 100324.76 90770.0205 4777.3695 5 

स्रोत: भतूम व्यवस्र्ा कृवष तर्ा सहकारी मन्त्रालय गणडकी प्रदेशको अनमुान वैशाख २०७७   
 

दधु उत्पादन: यस िरेमा पतन श्रतमकको अभाव, दानामा मूल्यवृवि भई उत्पादन लागत बढेको, पराल सहज 
रुपमा  उपलब्ध नभएको र ढुवानीमा समस्या भएको र सहजरुपमा प्राववतधक सेवा प्रवाह  गनथ कदठनाई 
भएकोले दधु उत्पादनमा 52,378 मिेीक टनले कमी आउने अनमुान गररएको छ (तातलका ८)।  
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अण्डा उत्पादन: दाना महंगो भई उत्पादन लागत बढेको, उत्पाददत अण्डाको ढुवानीमा समस्या भएको, 
प्राववतधक सेवा प्रवाहमा कदठनाई रहेको र बजारमा अण्डाको मागमा कमी आएकोले अण्डा उत्पादनमा  
२१,११६ हजार अण्डाले कमी आउने अनमुान गररएको छ (तातलका ८)।   
 

तरकारी उत्पादन: उत्पादन सामाग्री जस्तै बीउ र मलको आपूततथ सहज नभएको, ज्यालादारी मजदरुको सेवा 
स्र्गन भएको,  र बजारमा तरकारीको मागमा कमी आएकोले तरकारीको उत्पादनमा 36,818 मेिीक टनले 
कमी आउन ेअनमुान गररएको छ (तातलका ८)| समग्रमा कृवष िेरको उत्पादन र आपूततथबीि दूरी बढेको 
छ। 

आतर्थक नोक्सानी:  कृवष तर्ा पशपुालन िरेमा ?= ३ cj{ $५ s/f]8 र मत्स्यपालनमा लगभग ४० 
लाखको नोक्सान हनु े अनमुान गररएको छ  (केन्त्रीय तथ्याङ्क ववभागको अनमुातनत तथ्याङ्क २०७७ 
अनसुार)। तर गण्डकी प्रदेश भतूम, कृवष तर्ा सहकारी मन्त्रालयले ददएको सूिना अनसुार कृवष तर्ा पशपंुछी 
िेरमा मार लगभग ६.४ अबथको नोक्सानी हनुे अनमुान गरेको छ | बन्त्दाबन्त्दीको समयमा उत्पादन सामाग्री 
बीउ, मल, आददको आपूततथ सहज हनु सकेको छैन भने पोल्िी फामथमा तबक्रीको लातग तयार भएका कुखरुा, 
अण्डा र िल्लाले बजार पाएका छैनन।्जसले गदाथ उत्पादन र आपूततथबीिको दूरी बढेको छ। कामदारको 
अभाव र उत्पाददत वस्त ुजस्तै: दधु, तरकारी, अन्त्डा, मासकुो आददको बजार व्यवस्र्ा हनु नसकेको कारणले 
गत वषथको तलुनामा दधुमा २०.०४% (,52,378 म.े ट), अण्डामा १६.१९% (21116.575 हजार), तरकारीमा 
१२% (36818.52 मे.ट.) र मासमुा २.२७% (3,970 मे.ट.) ले ह्रास आउन ेअनमुान गररएको छ  (क्षिर न. 
१ )| जसको कारणले समग्र कृवषमा लगभग ६ अवथ ४० करोडको नोक्सानी हनुसक्ने भतूम व्यवस्र्ा, कृवष 
तर्ा सहकारी मन्त्रालयको अनमुान छ।  
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क्षिर नं. १: कोतभड अगातड र कोतभड पछातडको कृवष उत्पादनको अनमुान 

 

 

समाधानका उपाय: कृवष उपजको माग र आपूततथ तबि सन्त्तलुन तमलाउन सप्लाई व्यवस्र्ा लाई परुानो 
क्षस्र्ततमा फकाथउने र स्र्ानीय तहमा उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गने।    

३.१.६ वन तर्ा जतडबटुी िरेमा असर  

वतथमान अवस्र्ा: प्रदेशको वन िेरबाट वावषथक ११,८१,५९६ क्यवुफट काठ, १,३२०.४ िट्टा दाउरा र 
७९,०९० के.क्षज. जतडबटुी उत्पादन हनुे गरेको । सरकारले वन िेरबाट  १८,९३,६९,५५६ रुपैँया राजस्व 
संकलन गने गरेको छ भन ेवन समूहले  काठ दाउराको तबक्री ववतरणबाट वावषथक रु ४०,५५,२५,३८६ 
आभदानी गदथछन।्   

असर: िाल ुआ.व.को कोरोना लकडाउन सभम ९६,७८४ क्यवुफट काठ कटानी भएको छ। १५९ िट्टा 
दाउरा तनकातलएको छ। रु ९,३३,१३,५४६ मार राजस्व संकलन भएको छ। वन समूहले काठ दाउराको 
ववक्री ववतरणबाट रु २० करोड मार आभदानी गरेका छन।् यो लकडाउनले वन िेरबाट िाल ुआ.व.मा 
सरकारलाई रु. ४ करोडको राजस्व नोक्सानी हनुे, वन समूहलाई वन स्रोतबाट रु ८ करोडको बराबरको 
ितत हनुे र वनजन्त्य कायथबाट वावषथक १,००० जना बराबरको पूणथ रोजगारी गभुने अनमुान गररएको छ।  

समाधानका उपाय: वन िेरको संरिण र आतर्थक उपाजथन संगसंगै अगातड बढाउन े।  
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३.१.७ उद्योग िरेमा असर  

वतथमान अवस्र्ा: उद्योग गण्डकी प्रदेशको अको महत्वपूणथ आतर्थक िेर हो ।यस प्रदेशमा ३९३ साना तर्ा 
मझौला उद्योग र १००, ६६८ प्रततष्ठानहरु (लघ ुउद्यम समेत)् वक्रयाशील छन।् यस प्रदेशमा होंक्सी तसमेन्त्ट, 

एलजी र सूयथ टोबाको जस्ता ठुला कभपनी पतन सञ्चालनमा छन।्   

असर: लकडाउनको  समयमा उद्योगहरूले कच्िा पदार्थ आयात गनथ तर्ा उत्पाददत वस्त ुबजारमा तनकासी 
गनथ सकेनन।् मजदरुलाई उद्योगतभरै सरुक्षित बसोबास गने व्यवस्र्ा तमलाएका उद्योगहरु पतन पूणथ िमतामा 
सञ्चालन हनु सकेनन।् सीतमत मारामा उत्पादन भएका वस्त ुपतन बजारसभम पगु्न सकेनन।् यस प्रदेशमा 
रहेका ३९३ साना तर्ा मझौला उद्योग र १००, ६६८ प्रततष्ठानहरु प्रभाववत भए । यसको अततररक्त यस 
प्रदेशमा रहेका होंक्सी तसमने्त्ट, एलजी र सूयथ टोबाको जस्ता ठुला कभपनी पतन प्रभाववत भए।ज्यालादारीमा 
काम गने मजदरुहरुले श्रम गने बजार गमुाए। उद्योगपतत बैङ्कको सावाुँ, ब्याज र वकस्ता ततने समस्यामा छन,् 

भाडाका घरमा व्यवसाय गनेहरु घरभाडाको र्प समस्यामा परेका छन।्यस िेरमा प्रत्यि रुपमा रु ४६ 
करोडको नोक्सानी भएको अनमुान छ।   

िाल ुआ.व.मा प्रदेशका १३ वटा स्र्ानीय तहमा औद्योतगक ग्राम तनमाथण गनथको लातग  नेपाल सरकारबाट 
जग्गा प्राप्त भई ववस्ततृ आयोजना प्रततवदेन तनमाथण, जग्गाको घेरावन्त्दी र गेट तनमाथण गने कायथ सभझौता भई 
अगातड बढेका तर्ए। कोरोनाको कारण उद्योगग्राम तनमाथण कायथ प्रभाववत भएका छन।् यसको सारै् पोखराको 
पडुीटार र नवलपरुको लोकाह खोलामा प्रादेक्षशक स्तरको औद्योतगक िेर तनमाथण गनथको लातग नेपाल 
सरकारबाट जग्गा प्राप्त गने र ववस्ततृ आयोजना प्रततवदेन तनमाथण गने कायथ प्रभाववत भएका छन।्   

समस्या समाधानका उपाय: पुुँजी र उत्पादनको सभबन्त्ध बतलयो बनाई उत्पादन र आपूततथबीि सन्त्तलुन 
तमलाउन नेपाल सरकार, स्र्ानीय तह र तनजी िरेसंग सहकायथ गने। 

३.१.८ उजाथ िरेमा असर   

वतथमान अवस्र्ा: उजाथ गण्डकी प्रदेशको अको महत्त्वपूणथ संवाहक हो।हाल प्रदेशमा ४८० मेगावाट ववद्यतु ्
उत्पादन भएको छ। प्रदेशका ९५.८ प्रततशत घरपररवारमा ववद्यतुमा पहुुँि पगेुको छ भने ८७.३९ प्रततशत 
घरपररवारमा रावष्ट्रय प्रसारण लाईन माफथ त ्ववतरण हनु ेववद्यतुमा पहुुँि पगेुको छ। 

असर: आतर्थक वषथ २०७६/०७७ तभर ववद्यतुमा पहुुँि नपगेुका घरहरुमा सौयथ प्यानल जडान वा लघ ु
जलववद्यतु ्वा केन्त्रीय प्रसारण लाईन ववस्तार माफथ त ्शतप्रततशत घरपररवारमा पहुुँि परु् याउने र उज्यालो  प्रदेश 
घोषणा गने प्रदेश सरकारको कायथक्रम रहेको तर्यो।त्यस्तैगरी, प्रत्येक वषथ १५ हजार परुाना काठेपोल 
ववस्र्ापन गने कायथक्रम रहेको तर्यो।यी दवैु काम ठेक्का लातग रफ्तारमा कायाथन्त्वयन भईरहेका तर्ए। त्यस्तै, 
यसै आतर्थक वषथ तभर सभपन्न गने लक्ष्यका सार् तनजी िेरले तनमाथण गरररहेको दोदी कररडोरका १०० 
मेघावाट िमताका जलववद्यतु ् आयोजनाहरु र अन्त्य भभूागमा रहेका ५० मे.वा. िमताका जलववद्यतु ्
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आयोजनाहरु सभपन्न हनु ेसमय १ वषथ पतछ धकेतलन ेजोक्षखम बढेर गएको छ।त्यस्तै, दोदी र  कालीगण्डकी 
कररडोरमा तनमाथणाधीन रावष्ट्रय प्रसारण लाईनको तनमाथण कायथ पतन नराम्ररी प्रभाववत भएका छन ्जसले गदाथ 
तनमाथण सभपन्न भई प्रसारण लाईनमा प्रवाह गनथको लातग तयारी अवस्र्ामा रहेका जलववद्यतु ्आयोजना प्रभाववत 
हनुे भएका छन।् त्यस्तै, प्रदेशमा तनमाथणाधीन ४ वटा सौयथ उजाथका ठुला आयोजनाहरु पतन प्रभाववत भएका 
छन।्सरकारी तर्ा तनजी िरेवाट कायाथन्त्वयन भइरहेका उजाथ िेरका धेरै जसो आयोजनामा काम गने मजदरुले 
दैतनक ज्याला गमुाएका छन ्। ववद्यतु ्उत्पादकहरु आयोजना सभपन्न हनु ेसमय लक्षभबदा बढ्ने प्रतत ईकाई 
उत्पादन लागत मूल्य र बैङ्कलाई बझुाउन ुपने सावाुँ तर्ा ब्याजको समस्यामा छन।् 
 

समस्या समाधानका उपाय: नेपाल सरकारको सहकायथमा यस िरेको तनमाथण र ववस्तारलाई िलयामान 
बनाउने। 

३.१.९ तनमाथण िरेमा असर  

वतथमान अवस्र्ा: गण्डकी प्रदेश सरकार अन्त्तरगत सडक, खानेपानी, तसंिाई र ववद्यतुीकरण गरी कररब ७०० 
आयोजना कायाथन्त्वयन भईरहेका छन।्त्यस्तैगरी ८५ सर्ानीय तहमा हजारौं आयोजना कायाथन्त्वयनको िरणमा 
छन।् तनजी िेरले आवास, व्यापारी कभपेलेक्स, उद्योग, होटेल तर्ा रेस्टुरेन्त्ट आदद तनमाथण गरररहेका छन।्       

असर: कोरोना भाइरसको रोकर्ाम र तनयन्त्रण गनथ गररएको लकडाउनले पूवाथधार  ववकासका  काम पतन 
प्रभाववत भएका छन।् प्रदेश सरकार अन्त्तरगत ठेक्का लागेर तनमाथण शरुु भएका एक तनवाथिन िेर एक सडक 
कायथक्रम अन्त्तगथतका ३२ वटा कालोपरे गने आयोजना, १०० वकलोतमटर कालोपरे गने ववतभन्न सडक 
आयोजना, १२० वकलोतमटर ग्राभेल गने ववतभन्न सडक आयोजना, ३० वटा मोटरेवल पलु, ५० झोलेङ्गे पलु, 
३३ खानेपानी आयोजना र केही तसुँिाई आयोजना प्रभाववत भएका छन।् त्यस्तैगरी स्र्ानीय तह र तनजी 
िेरले सञ्चालन गरेका ववकास आयोजना पतन प्रभाववत भएका छन।् तनमाथण आयोजनामा काम बन्त्द हुुँदा 
तनमाथण  िेरका  दैतनक ज्यालादारी मजदरुले रोगागार गमुाएका छन।् अतधकांश मजदरु अन्त्य प्रदेशबाट आई 
प्रदेशमा काम गरररहेका तर्ए र ततनीहरुमध्ये अतधकाशं घर फवकथ एका छन।् वषाथ र खेतीपातीको समय 
आएको हुुँदा  लकडाउन अवतध सवकए पिात ्उनीहरुलाई  तनमाथण स्र्लमा जभमा गरी तनमाथण कायथ सिुारु 
गनथ केही समय लाग्ने देक्षखन्त्छ। तनमाथण िेरमा प्रत्यि रुपमा १ अबथ २७ करोडको नोक्सानी भएको 
प्रारक्षभभक अनमुान छ।    

समस्या समाधानका उपाय: तनमाथण स्र्लमा श्रतमक तर्ा अन्त्य व्यक्षक्त तर्ा समदुायले अपनाउन ुपने ववशषे 
सतकथ ता, कायम राख्न ुपने भौततक दूरी र तनमाथण कायथको प्रकृतत अनरुुप अपनाउन ुपने स्वास्थ्य र सरुिावारे 
सिेतना वृवि गरी तनमाथण कायथ सिुारु गने। तनमाथण सभझौता पनुरावलोकन गनुथ पने आयोजनाहरु पवहिान 
गरी  सभझौता  पनुरावलोकन गरी तनमाथणलाई तनरन्त्तरता ददन।े 
     

३.२ सेवा िरेमा असर  



26 
  

यसिेरतभर पयथटन र यातायात िेरमा परेका असरको ववविेना गररएको। 

 

३.२.१ पयथटन िरेमा असर   

वतथमान अवस्र्ा: गण्डकी प्रदेशमाका ग्रामीण र शहरी दवैु िरेमा आय आजथन वृवि गनथ, रोजगार तसजथना गनथ 
र स्र्ानीय अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन पयथटन िेरले उल्लेखनीय योगदान गरेको छ। नेपाल आउने पयथटक 
मध्ये कररब ४० प्रततशत पयथटक गण्डकी प्रदेशमा आउने गदथछन ्।वावषथक रुपमा आन्त्तररक र बाह्य गरी 
कररब १० लाख पयथटक तभतरन ेयो प्रदेशमा पयथटकको बसाइुँ अवतध औसत ५ ददन अनमुान गररएको छ 
जहाुँ ववदेशी पयथटकले प्रततददन ५४ डलर र आन्त्तररक पयथटकले दैतनक रु. ५,००० खिथ गदथछन।् गण्डकी 
प्रदेशको प्रर्म पञ्चवषीय योजनाले प्रदेशमा रहेका पयथटकीय गन्त्तव्यहरूको ववववतधकरण गदै नयाुँ पयथटकीय 
स्र्ल र उपजहरूको पवहिान, ववकास तर्ा पयथटकीय पूवाथधारहरूको ववकास गरी पयथटन प्रविथनको 
माध्यमबाट रोजगारीका अवसरमा ववृि गरी गररबी न्त्यूनीकरण गदै जनताको जीवन स्तरमा सधुार गने लक्ष्य 
राखेको छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्षिर २: गण्डकी प्रदेशमा आउन ेपयथटकको मखु्य देश 
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नेपाल तर्ा गण्डकी प्रदेश भ्रमण गनथ आउन े मखु्य ववदेशी पयथटक भारत, िीन, संयकु्त राज्य अमेररका, 
वेलायत, श्रीलंका, र्ाइल्यान्त्ड, दक्षिण कोररया, अषे्ट्रतलया, भयानमार, जमथनी, बंगलादेश, जापान, फ्रान्त्स, 
मलेक्षशया, स्पेन, क्यानडा, नेदरल्याण्ड्स आदद देशबाट आउने गदथछन ् (क्षिर २)।यी सबै देशहरु कोरोना 
भाइरसको केन्त्रववन्त्द ुहनु।् यएुन टुररजम अगथनाईजेसन, वल्डथ टुसथ एण्ड िाभल्स एजने्त्सी, ववश्व बैंक, अन्त्तराथवष्ट्रय 
मरुा कोष, एतसयन ववकास बैंक लगायतले नेपाल पयथटक आउने मातर् उल्लेक्षखत अतधकांश देशहरुमा आतर्थक 
मन्त्दी हनुे र उल्लेखनीय मारामा रोजगार गभुने प्रिेपण गरेका छन।् व्यक्षक्तगत आयमा कमी आउुँदा यारा 
तर्ा भ्रमणमा तनस्कनेहरु स्वतः घट्ने आकलन गनथ सवकन्त्छ। व्यक्षक्तगत रुपमा राम्रो आय हनुेहरु पतन 
कोरोनाको भ्याक्षक्सन पत्ता नलागनु्त्जेल नेपाल जस्ता परीिण र उपिारका पूवाथधार न्त्यून भएका देशहरुमा 
जोक्षखम मोलेर भ्रमण गने वा नगने भने्न दवुवधामा रहन सक्ने हुुँदा पयथटक आगमन पूवथवत ्अवस्र्ामा फकथ न 
समय लाग्छ। 
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असर: सन २०२० को प्रारभभ देक्षख ववश्वनै अभतूपूवथ स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्र्ाको सामना गरररहेको छ। 
कोरोना भाइरसको प्रकोप तनयन्त्रणको लातग गररएको लकडाउनले सभपूणथ समाज र देशको अर्थव्यवस्र्ालाई 
ठप्प पारेको छ र सामान्त्य अवस्र्ामा फवकथ न अझै केही समय लाग्नेछ। अप्रत्याक्षशत रुपमा आएको यस 
प्रकोपले सबैभन्त्दा ठुलो असर पयथटन िरेमा पारेको छ। पयथटन सभबन्त्धी गततववतधहरु जस्तैः पदयारा, 
पवथतारोहण, माउण्टेन वाइवकङ्ग, साइवकतलङ्ग, वोवटङ्ग, स्काई साइवकतलङ्ग, वभजी जक्षभपङ्ग, प्याराग्लतडङ्ग, 
प्याराहाइवकङ्ग, अल्िालाइट, छहरसुँगै खस्ने क्यानोइङ्ग, राक्षफ्टङ्ग, र केवलकार सवार सबै ठप्प छन।् त्यस्तै, 
होटेल, पयथटक यातायात सेवा, रेषु्टरेण्ट लगायतका सेवाप्रदायक तनकायहरु वा पयथटन उद्योग सवै ठप्प 
छन।्यस िेरका मजदरुले रोजगार गमुाएका छन।् िाल ु आतर्थक वषथमा लकडाउन खलेु पतन ववदेशी 
पयथटकहरु आउन ेसभभावना न्त्यून हनुाले पयथटन व्यवसाय िलायमान हनु ेसभभावना देक्षखुँदैन।  

गण्डकी प्रदेशमा सञ्चातलत ६५६ वटा तारे र मझौला होटल ६,८८५ वटा साना होटल तर्ा रेस्टुराुँ र अन्त्य 
पयथटकीय गततववतध सञ्चालन गने व्यापार व्यवसायमा गरी कुल ३३००० व्यक्षक्तले रोजगार पाएका छन।् यी 
मध्ये दैतनक ज्यालामा काम गने मजदरुहरु १5 हजारको हाराहारीमा रहेको अनमुान छ। प्रदेशमा र्प 
तसक्षजथत हनुे कुल नयाुँ रोजगारमध्ये २५ प्रततशत रोजगार पयथटन िेरले तसजथना गरररहेको अनमुान छ। छोटो 
समयको लातग होटेल व्यवसायी तर्ा अन्त्य पयथटन व्यवसायमा संलग्न श्रतमकहरुलाई व्यवसाय सञ्चालनकताथले 
तलब व्यवस्र्ापन गरे पतन लामो समयसभम व्यवस्र्ापन गनथ सक्ने अवस्र्ा रहदैन। नेपाल होटल संघले ठुला 
होटेल ६ मवहनाको लातग बन्त्द गने र उक्त समयको लातग आफ्ना कामदारलाई मातसक तलबको १२.५ 
प्रततशतभन्त्दा बढी ददन नसवकने घोषणा गररसकेका छन।् यस महामारीले गदाथ ववश्वव्यापी आतर्थक मन्त्दी हनुे, 
रोजगार कटौती हनु ेर व्यक्षक्तगत आयमा ठुलो तगरावट आउन ेहुुँदा यारा तर्ा भ्रमणमा तनस्कन ेपयथटकको 
संख्या पूवथवत ्सामान्त्य अवस्र्ामा आउन समय लाग्न ेप्रिेपण गररएको छ। पयथटन िेरमा प्रत्यि रुपमा रु 
१ अबथ ९० करोडको ितत भएको प्रारक्षभभक अनमुान छ।  

समस्या समाधानका उपाय: पयथटन पनुरुत्र्ान आयोजना बनाई रोजगार गमुेका मजदरुको जीववकोपाजथन र 
पयथटन िेरको पनुरुत्र्ान गने । 

३.२.२ यातायात िरेमा असर  

वतथमान अवस्र्ा: गण्डकी प्रदेशमा सवारी  साधन तर्ा पाटथपजुाथको र्ोक तर्ा खरुा ववके्रता िेरमा ९५,३८७ 
जना र यातायात तर्ा भण्डारण िेरमा २८,७२६ जना गरी जभमा १,२४,११३ जना व्यक्षक्त संलग्न छन।् 
यी रोजगारमध्य े१०,००० व्यक्षक्त दैतनक ज्यालादारी रोजगारीमा रहेको अनमुान छ। यातायात िेर प्रदेश 
अर्थतन्त्रको महत्त्वपूणथ िेर हो र यसले प्रदेशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कररब ६ प्रततशत योगदान 
गदथछ।   
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असर: कोरोना भाइरसको तनयन्त्रण र रोकर्ामको लातग लकडाउन गरेको समयमा यातायात िेर पतन बन्त्द 
रह्यो। छोटो, मध्यम तर्ा लामो दूरीका सबै यातायात बन्त्द रहे।यातायातसंग सभबि यातायातका साधनको 
ववक्री ववतरण, मोटर तर्ा गाडीका पाटथपजुाथको र्ोक तर्ा खरुा व्यापार,  मोटर तर्ा गाडीको ममथत सधुार 
आदद प्रभाववत भए। यस िेरमा दैतनक ज्यालादारीमा मोटर तर्ा गाडी ममथत केन्त्रमा काम गने मजदरु, 
वटकट काउन्त्टरमा काम गने मजदरु, ड्राईभर, कन्त्डक्टर, खलांसी र यातायात िेरका मजदरुलाई खाना 
खवुाउन े साना तर्ा मझौला होटेल तर्ा रेस्टुराुँमा काम गने व्यक्षक्त प्रभाववत भए।यातायात िेरमा प्रत्यि 
रुपमा रु ९१ करोडको ितत भएको प्रारक्षभभक अनमुान छ।              

समस्या समाधान गने उपाय: सावथजतनक यातायातमा स्वास्थ्य सरुिा र सञ्चालन तनदेक्षशका बनाई यातायात 
िेर तछटै सञ्चालनमा ल्याउने।      

३.३ सामाक्षजक िरेमा असर    

सामाक्षजक िेरतभर श्रम तर्ा रोजगार, दैतनक ज्यालादारीमा काम गने श्रतमक तर्ा ववपन्न वगथ, अपाङ्ग, 
गभथवती मवहला, क्षशिा तर्ा स्वास्थ्य जस्ता सामाक्षजक जीवनका महत्त्वपूणथ ववषय समावेश गररएका छन।्    

३.३.१ श्रम तर्ा रोजगार िरेमा असर  

वतथमान अवस्र्ा: नेपाल श्रमशक्षक्त सवेिण (०७४।७५) को नततजा अनसुार गण्डकी प्रदेशमा १५ वषथ वा 
सो भन्त्दा बढी उमेर समूहको जनसंख्या १८,६८ लाख रहेको छ । त्यसमध्य े३२.४४ प्रततशत अर्ाथत ्६ 
लाख हजार जनसंख्या रोजगारीको िेरमा रहेको छ । जसमध्य ेबसोबासको आधारमा शहरी िेरमा ३८८ 
हजार र ग्रामीण िेरमा २१८ जना रोजगारमा रहेका छन्\ । यस प्रदेशमा आतर्थक आतर्थक रुपले सवक्रय 
जनसंख्या मध्य े६० हजार बेरोजगार रहेको छन्\, जसमध्ये ४५ हजार शहरी िेरमा र १५ हजार ग्रामीण 
िेरमा रहेका छन्\ । यसरी बेरोजगारी दर ९ प्रततशत छ भने परुुष र मवहलाको बेरोजगारी दर जभमा ९.४ 
र ८.४ प्रततशत देक्षखन्त्छ । शहरी िेरमा बेरोजगारी दर १०.३ प्रततशत रहेको छ भने ग्रामीण िेरमा यो 
प्रततशत ६.५ रहेको छ । गण्डकी प्रदेशको श्रमशक्षक्त सहभातगता दर ३५.७ प्रततशत (परुुष ४८.८ प्रततशत 
र मवहला २६.५ प्रततशत) रहेकोमा शहरी िेरमा यो दर ३९.४ प्रततशत र ग्रामीण िेरमा ३०.३ प्रततशत 
रहेको छ ।  

श्रमको अल्प उपयोग नेपालमा एउट प्रमखु समस्या हो । यर्ार्थ हप्तामा ४० घन्त्टा कम समय काम गरेका 
र र्प काम गनथ िाहन े अधथबेरोजगार र संभाव्य श्रमशक्षक्त भतनन्त्छ । यस्तो श्रमशक्षक्तलाई श्रमको 
अल्पउपयोग भएको अवस्र्ा भएको अवस्र्ा भन्न सवकन्त्छ जसको दर ३९.३ प्रततशत (जसमा परुुषको ३२ र 
मवहलाको ४८.८%) रहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा मखु्य काममा अक्सर काम गने समय (Vocal hours of 

work) हप्तामा ४५ घन्त्टा रहेको छ , जसमा परुुषको ४८ घन्त्टा र मवहलाको ३९ घन्त्टा रहेको छ ।  
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नेपाली श्रमशक्षक्तले अर्थतन्त्रको औपिाररक र अनौपिाररक िेरमा क्रमशः ३७.८ प्रततशत र ६२.२ प्रततशत 
काम गरररहेको पाइन्त्छ । गण्डकी प्रदेशको श्रम शक्षक्त मध्य े३९.७ प्रततशत औपिाररक िेरमा ६०.३ 
प्रततशत अनौपिाररक िेरमा काम गरररहेको पाइन्त्छ । त्यसैगरी श्रतमकहरुको औसत तलब÷ज्याला मातसक 
रु. १८,४७६ रहेको र जसमा परुुषको रु २३,१०६ र मवहलाको रु १२,८०३ रहेको छ । श्रम शक्षक्तको 
वववरण तनभनअनसुार छ।  

तातलका ९: श्रम शक्षक्तको वववरण  

वववरण    शहरी   ग्रामीण   कुल 

   परुुष मवहला कुल परुुष मवहला कुल परुुष  मवहला जभमा (हजारमा) 

१५ वषथ र मातर्को ४४६ ६५१ १०९७ ३२५ ४४७ ७७१ ७७० १०९८ १८६८ 

जनसंख्या 
श्रमशक्षक्त  २२७ २०६ ४३३ १४९ ८५ २३४ ३७६ २९१ ६६६ 

रोजगार   २०१ १८७ ३८८ १३९ ७९ २१८ ३४० २६६ ६०६ 

बेरोजगार  २६ १९ ४५ १० ६ १६ ३५ २४ ६० 

श्रमशक्षक्त बावहर रहेको २१९ ४४५ ६६४ १७६ ३६२ ५३८ ३९५ ७०८ १२१२ 

बेरोजगार दर(%) ११.३ ९.१ १०.३ ६.४ ६.६ ६.५ ९.४ ८.४ ९.० 

रोजगार÷जनसंख्या अनपुात ४५.१ २८.७ ३५.४ ४२.९ १७.७ २८.३ ४४.२ २४.३ ३२.५ 

श्रमशक्षक्त सहभातगता दर  ५०.९ ३१.६ ३९.४ ४५.८ १९.० ३०.३ ४८.८ २६.५ ३५.७  

श्रोतः केन्त्रीय तथ्याङ्क ववभाग, नेपाल  श्रमशक्षक्त सवेिण प्रततवदेन २०१७/१८ 

 

प्रदेशमा श्रम सहभातगता दर ३५.७ प्रततशत छ (श्रमयोग्य जनशक्षक्तमध्ये काममा रहेको जनशक्षक्तको 
प्रततशतलाई श्रम सहभातगता दर भतनन्त्छ) जनु रावष्ट्रय श्रम सहभातगता दर ३८.५ प्रततशत भन्त्दा र्ोरै कम 
छ।  प्रदेशको प्रार्तमक िरे जस्तै कृवष, वन, मत्स्यपालन र खानी तर्ा उत्खनन िेरमा १,१४,३४५ 
अर्ाथत ् कुल श्रमशक्षक्तको १९ प्रततशत जनशक्षक्त संलग्न छ। दितीय िरे जस्तैः औद्योतगक उत्पादन तर्ा 
प्रशोधन,  ववद्यतु,् ग्याुँस, वाफ र Air conditioning supply, पानी आपूततथ र  तनमाथण िेरमा २,०६,४३८ व्यक्षक्त 
अर्ाथत ्सभपूणथ श्रम शक्षक्तको ३४.७ प्रततशत जनशक्षक्त संलग्न छ  (तातलका ९) । त्यस्तैगरी सेवा िेर जस्तै 
सवारी  साधन तर्ा पाटथपजुाथ को र्ोक तर्ा खरुा ववके्रता िेर, यातायात र भण्डारण िेर,  आवास  र खाना 
गततववतध (होटेल तर्ा रेस्टुराुँ र पयथटन िेर),  सावथजतनक प्रशासन,  सरुिा तर्ा अन्त्य सामाक्षजक सरुिा िेर, 

सिुना तर्ा सञ्चार  िेर, बैङ्क तर्ा ववत्तीय िेर, घर जग्गा कारोवार  िेर, व्यावसावयक,  वैज्ञातनक र प्राववतधक 
िेर, प्रशासतनक तर्ा सहयोगी सेवा िेर, सावथजतनक प्रशासन,  सरुिा, क्षशिा, स्वास्थ्य लगायतका सावथजतनक 
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प्रशासन तर्ा अन्त्य सामाक्षजक िेरमा २,८०,७४४ व्यक्षक्त अर्ाथत ्कुल रोजगारको ४६.३ प्रततशत जनशक्षक्त 
संलग्न छ।    

असर: ववदेशमा गएका वा देशकै अन्त्य िेरमा काम ववहीन भएर आफ्नो जन्त्मस्र्ान वा बासस्र्ान फकेका 
जनशक्षक्तको माग बढ\न जाने र पररणामस्वरुप श्रमशक्षक्तको आपूततथ, त्यसको मागको तलुनामा बढ्न गै 
बेरोजगारीको दर बढ्ने देक्षखन्त्छ ।देशतभरका अन्त्य स्र्ान र ववदेशबाट आएर प्रदेशका ववतभन्न आतर्थक 
वक्रयाकलापमा संलग्न दि र अधथदि श्रतमकहरु आफ्नो ठाउुँमा फकेर जाुँदा सभबक्षन्त्धत श्रतमकहरुको 
आपूततथमा कमी आउन सक्दछ । गण्डकी प्रदेशमा श्रमशक्षक्त बावहर रहेको जनसंख्या बढ्न सक्दछ भन े
ववतभन्न रोजगारीका िेरमा बन्त्दाबन्त्दीका कारण संलग्न श्रमशक्षक्तको ठूलो वहस्सा कामबाट बावहर जान पने 
कारण बेरोजगारीको वतथमान दर बढ\न सक्दछ । सामान्त्य अवस्र्ामा नै श्रमको अल्प उपयोग (हप्तामा ४० 
घन्त्टा भन्त्दा कम काम गरररहेको अवस्र्ा) को अवस्र्ामा रहेको श्रमशक्षक्तको प्रततशत ४०% रहेकोमा यसमा 
उल्लेख्य ववृि हनु सक्दछ भने मूल काममा अक्सर काम गने समय हप्तामा ४५ घन्त्टाबाट उल्लेख्य मारामा 
घटेर श्रमशक्षक्त अल्परोजगार अवर्ा अधथबेरोजगारको अवस्र्ामा उल्लेख्य वृवि हनु सक्दछ । यस प्रदेशको 
रोजगार जनशक्षक्त मध्य े ६० प्रततशत भन्त्दा बढी अनौपिाररक िेरमा काम गरररहेका हनुाले उनीहरुमध्य े
अतधकांश सामाक्षजक सरुिाबाट वक्षञ्चत भई तनभसरो जीवन जीउन वाध्य हनुपुने देक्षखन्त्छ।गण्डकी प्रदेशका 
७५% भन्त्दा बढी श्रमशक्षक्तलाई रोजगार ददएका कृवष, उद्योग र सेवा िेरका आतर्थक वक्रयाकलापहरु 
बन्त्दाबन्त्दीका कारण काम ववमखु हनु परेकोले खासगरी उद्योग, तनमाथण र व्यापार िेरमा बेराजगारीको दर 
उल्लेख्य रुपमा बढ्न सक्दछ ।खासगरी वैदेक्षशक रोजगारीबाट फकेका, स्वदेशमै अन्त्य िेरबाट घर फकेका 
श्रतमकहरुको आय आजथन घट्न ेर कामबाट ववमखु हनुपुदाथ उनीहरुमा मनोसामाक्षजक असर परेर मानतसक र 
सामाक्षजक तनाव बढ्न े संभावना बढेर जान सक्दछ । असंगदठत िेर र अनौपिाररक िेरमा काम गने 
श्रतमकहरुको आपूततथ बढेको अवस्र्ामा उनीहरुले पाउने सरदर ज्यालाको दरमा व्यापक कटौती हनु गई 
श्रतमकहरुको जीवनस्तरमा ह्रास हनु सक्दछ । दितीय िेरका ववतभन्न  औद्योतगक उत्पादन तर्ा प्रशोधन 
ईकाई र सेवा िेरका कायाथलयहरु लामो समय बन्त्द रहंदा दरबन्त्दी कटौती हनुे, कच्िा पदार्थको तनयतमत 
आपूततथ नहुुँदा औद्योतगक प्रततष्ठानहरु पूणथ िमतामा सञ्चालन नहुुँदा दरबन्त्दी कटौती भई बेरोजगार हनुे, देश 
बावहर खाडी राष्ट्र तर्ा दक्षिणपूवी एतसयाली देशहरुमा श्रम बजार साुँघरुरदै जाने र ववदेशमा बसेका नागररक 
प्रदेश फकी हाले ९ प्रततशतमा रहेको पूणथ बेरोजगारी दर बढेर जाने खतरा देक्षखएको छ।  

समस्या समाधान गने उपाय: तनजी िेरलाई आ÷आफ्ना व्यवसाय पनुःसञ्चालन गनथ प्रदेश सरकार तर्ा स्र्ानीय 
तहले सहजीकरण गने र यवुा लक्षित स्वरोजगार कायथक्रम सञ्चालन गनथ प्रोत्साहन गने ।                  

३.३.२ दैतनक ज्यालादारी श्रतमक र ववपन्न वगथमा असर  

वतथमान अवस्र्ा: गण्डकी प्रदेशमा कररब ४०,००० तनमाथण िेरमा, १५,००० कृवष िेरमा, २०,००० 
औद्योतगक उत्पादन तर्ा प्रशोधन िेरमा र १५,००० पयथटन लगायत सेवा िेरमा र १०,००० यातायात  
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तातलका १०: गण्डकी प्रदेशमा श्रम तर्ा रोजगारका वकतसम र संलग्न व्यक्षक्त  

क्रम 

संख्या 

  

रोजगारीको वकतसम 

 

 

श्रतमकको संख्या  

 

प्रततशत  अनमुातनत 
दैतनक** 
ज्यालादारी 

१ कृवष, वन तर्ा मत्स्यपालन िेर १,०४,४७० १७.४ १५,००० 
२ खानी  तर्ा उत्खनन िेर ९,८७५ १.६  

३ 

औद्योतगक उत्पादन (लघ ुउद्यम समेत)् तर्ा प्रशोधन 
िेर १,२८,४४६ 

२१.४ २०,००० 

४ ववद्यतु,् ग्याुँस, वाफ र Air Conditioning Supply िेर २,०७७ ०.३  
५ पानी आपूततथ िेर २,३०१ ०.४  
६ तनमाथण िेर ७५,९०५ १२.६ ४०,००० 

७ 

सवारी  साधन तर्ा पाटथपजुाथ को र्ोक तर्ा खरुा 
ववके्रता िेर ९५,३८७ 

१५.९  

८ यातायात र भण्डारण िेर २८,७२६ ४.८ १०,००० 
९ आवास  र खाना गततववतध (होटेल तर्ा रेस्टुराुँ) िरे ३३,३४७ ५.५ १५,००० 
१० सूिना तर्ा सञ्चार  िरे १,१४७ ०.२  
११ बैङ्क तर्ा ववत्तीय िरे १४,००५ २.३  
१२ घर जग्गा कारोवार  िरे २८२ ०.१  
१३ व्यावसावयक,  वैज्ञातनक र प्राववतधक िेर ५,४८१ ०.९  
१४ प्रशासतनक तर्ा सहयोगी सेवा िेर  २,८८९ ०.५  

१५ 

सावथजतनक प्रशासन,  सरुिा तर्ा अन्त्य सामाक्षजक 
सरुिा िेर ६,४९८ 

१.१  

१६ क्षशिा  िेर ६८,७६५ ११.४  
१७ जन स्वास्थ्य तर्ा सामाक्षजक कायथ  िरे ९,६१४ १.६  
१८ कला  तर्ा मनोरञ्जन िेर २,३४६ ०.४  
१९ अन्त्य  सेवाहरु   ८,६६३ १.४  
२० तनजी  घरका काम  १२६ ०.०२  

२१ 

प्रदेशमा बसेर ववदेशी कभपनीको लातग अनलाईनमा 
गने काम १,०८६ 

०.२  

 जभमा ६,०१,४३४ १०० १००,००० 
स्रोत: केन्त्रीय तथ्याङ्क ववभाग २०७६, नेपाल श्रम सवेिण प्रततवदेन २०७६ काठमाण्डौ नोट: ** लेखकको 
अनमुान  
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लगायत अन्त्य िेरमा कामगने दैतनक ज्यालादरी अर्वा वषथको सीतमत मवहना मार मातसक ज्यालादारीमा 
काम गने एकलाख मजदरुहरु रहेको अनमुान छ।यी मजदरुहरु दैतनक ज्यालाबाट आउने आभदानीले आफ्नो 
घर गहृस्र्ी िलाउुँछन।्        

असर:  कोरोना भाइरसको व्यवस्र्ापन गनथ लकडाउन भएको समयमा सबैभन्त्दा बढी तनमाथण िेरमा संलग्न 
७५,९०५ (तातलका ९)। व्यक्षक्तहरुमध्य ेदैतनक ज्यालादारीमा काम गने कररब ४०,००० तनमाथण मजदरुहरु 
प्रभाववत भएका छन।्यी तनमाथण मजदरुहरुले सहरी िेरमा काम गने र दैतनक ज्यालादारी गरी तबहान 
बेलकुाको छाक टादै आएका छन।् कामबन्त्द भई बासस्र्ानमा बस्दा उनीहरुसंग खाद्य सामग्री, तरकारी र 
औषधी जस्ता दैतनक उपभोग्य वस्तकुो संग्रह नभएको, तबहान बेलकुा सीतमत समयमा खलेुका पसलबाट खाद्य 
सामाग्री खररद गनथ रकम नभएको,  सार्ीभाइ तर्ा इष्टतमरसंग सापटी माग्न पतन सबै उस्तै समस्यामा रहेकोले 
संभव नभएकोले दैतनक गजुारा गनथ समस्यामा परेका छन।् गण्डकी प्रदेशमा ९५,३८७ व्यक्षक्त यातायात 
िेरमा संलग्न छन।् यस िेरमा संलग्न व्यक्षक्तहरुमध्ये पतन ड्राइभर, कन्त्डक्टर, खलासी, वटकट काउन्त्टरमा 
काम गने, मोटर ममथत गने ममथत केन्त्रमा कामगने  र पेिोल पभपमा काम गने कररब १०,००० मजदरुहरु 
प्रभाववत भएका छन।् तनमाथण र यातायात िेरपतछ यस प्रदेशमा ३३,३४७ व्यक्षक्त होटेल तर्ा रेस्टुराुँ िेरमा 
काम गदथछन।्यी मध्ये कररब १५,००० मजदरु दैतनक ज्यालादारीमा काम गदथछन ्। यी मजदरुहरु होटेल 
तर्ा रेस्टुराुँ बन्त्द भएपतछ समस्यामा परेका छन।् यसको अततररक्त औद्योतगक उत्पादन तर्ा प्रशोधन िरेमा 
कररब २०,०००, कृवष िेरमा कररब १५,००० र अन्त्य यातायात तर्ा भण्डारण िेर, क्षशिा तर्ा स्वास्थ्य 
िेरमा कामगने दैतनक ज्यालादारी मजदरु पतन प्रभाववत भएका छन।्लकडाउनको बेला ज्याला नआउन,े 
दैतनक ज्यालादारी गने ठाउुँका वक्रयाकलाप बन्त्द भई लकडाउन समाप्त भएपतछ पनुःज्यालादारी काममा 
फकथ न समय लाग्न,े कततपय व्यवसाय सदाको लातग बन्त्द हनुे जस्ता समस्याले गदाथ यस प्रदेशमा सबै िेरका 
गरी कररब १,००,००० ज्यालादारी मजदरु प्रभाववत भएका छन ्(तातलका १०)।    

समस्या समाधान गने उपाय: तनजी िरेलाई आ-आफ्ना व्यवसाय पनुःसञ्चालन गनथ प्रदेश सरकार तर्ा 
स्र्ानीय तहले सहजीकरण गने, ववकास आयोजना तनमाथण गदाथ श्रमको प्रयोगलाई बढावा ददने र यवुालाई 
प्रोत्साहन गरी स्वरोजगार कायथक्रम सञ्चालन गनथ प्रोत्साहन गने ।                  

३.३.३ गररबी तनवारण कायथक्रममा असर  

वतथमान अवस्र्ा: रावष्ट्रय योजना आयोगले २०६८ सालमा गरेको जीवनमापन सवेिणको अनमुान अनसुार 
वावषथक रु १९,२६१ आजथन नगने व्यक्षक्तलाई गररब भनी पररभावषत गररएको छ।यही पररभाषा अनसुार 
गण्डकी प्रदेशमा कररब ३,७२,८६३ जनता  तनरपेि गररबीको रेखामतुन रहेका छन।्उच्ि पहाडी क्षजल्ला जस्तै 
मनाङ्ग तर्ा मसु्ताङ्ग क्षजल्लामा उच्ि, मध्य पहाडी क्षजल्ला जस्तै बाग्लङु र गोरखा क्षजल्लामा मध्यम र कास्की 
क्षजल्लामा न्त्यून गररबी रहेको छ (तातलका १०)।   
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असर: तनरपेि गररबीमा रहेको जनसंख्यामा साधन, स्रोत र पुुँजीको अभाव भएको र यो समूह दैतनक 
ज्यालादारी र अन्त्य जोक्षखमपूणथ कामहरु गरी जीवन तनवाथह गदै आएको छ। लकडाउनको समयमा काम बन्त्द 
हुुँदा आयश्रोतको अभावमा यो वगथले कष्टकर जीवन तबताएको छ। यस वगथतभर पतन तनयतमत औषधी सेवन 
गनुथ पने दीघथरोगी, गभथवती तर्ा सतु्केरी मवहला, ज्यषे्ठ नागररक र बालबच्िा बढी प्रभाववत भएका छन।्वषेनी 
कररब २५,००० देक्षख ३७,००० गररब जनता तनरपेि गररबीको रेखामातर् उठ्ने अपेिा गररएको छ। यस 
वषथ गररबीको रेखामातर् उठ्न दृढताकासार् तयारी गरररहेका कररब २५,००० गररब जनताको आकांिा यस 
लकडाउनले गदाथ कभतीमा पतन छ मवहना पतछ धवकतलने देक्षखन्त्छ।आतर्थक वषथ २०७४/०७५ र 
२०७५/०७६ मा तनरपेि गररबीको रेखामातर् मातर् उठेका कररब ४९,९९८ जनता अर्थतन्त्र तछटै 
िलयमान भएन भने पनुः गररबीको िक्रमा धकेतलने उच्ि जोक्षखममा छन ्(तातलका ११) ।                      

तातलका  ११: गण्डकी प्रदेशमा गररबी      

क्षजल्लाको 
नाम 

२०६८ को 
जनगणना 
अनसुारको 
जनसंख्या 

२०७६/२०७७ 

को  प्रिवेपत 
जनसंख्या 

गररबीको 
प्रततशत 

२०७६मा 
अनमुातनत 
गररब 
जनसंख्या 

गररबीको 
रेखामातर् उठन 
तयारी गरेको 
जनसंख्या 

 गररबीको 
रेखामातर् 
भखथर उठको 
जनसंख्या   
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तनहुुँ ३,२३,२८७ ३,३६,२१८ १४.८ ४९,७६० ५,०४३ ६,७२४ 

स्याङ्जा २,८९,१४९ ३,००,७१५ ११.८ ३५,४८४ ४,५११ ६,०१४ 

कास्की ४,९२,०९८ ५,११,७८२ ४.० २०,४७१ ७,६७७ १०,२३६ 
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भयाग्दी १,१३,६४१ १,१८,१८७ २८.६ ३३,८०१ १,७७३ २,३६४ 

पवथत १,४६,५९१ १,५२,४५५ १२.७ १९,३६२ २,२८७ ३,०४९ 

बाग्लङु २,६८,६१४ २,७९,३५९ २२.९ ६,३९७३ ४,१९० ५,५८७ 

नवलपरु ३,११,६०४ ३,२४,०६८ १७.० ५५,०९२ ४,८६१ ६,४८१ 

प्रदेश  २४,०३,७६१ २४,९९,९११ १४.९ ३,७२,८६३ ३७,४९८ ४९,९९८ 

स्रोत: रावष्ट्रय जनगणना २०६८ र जीवन मापन सवेिण २०६८ लाई आधारमानेर प्रिेपण गररएको।    

 

समस्या समाधान गने उपाय: तत्कालीन रुपमा आतर्थक गततववतध सञ्चालन गरी गररब लाई पवहलेकै रोजगारीमा 
फकाथउने र गररब लक्षित आय आजथनका कायथक्रम सञ्चालन गरी उनीहरुलाई तनरपेि गररबीको रेखामातर् 
उठाउने।  
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३.३.४ अपाङ्गता भएका व्यक्षक्तमा असर  

वतथमान अवस्र्ा: गण्डकी प्रदेशमा दृवष्टववहीन, शारीररक अपाङ्ग, कान नसनेु्न, आुँखा नदेख्न,े बोल्न नसक्ने, 
मानतसक अपाङ्ग, ससु्त मनक्षस्र्तत भएका र केही बहअुपाङ्ग गरेर कुल ५७,४९८ व्यक्षक्त अपाङ्ग रहेका 
छन।्कोरोना भाइरस रोकर्ामको लातग लकडाउन भएको समयमा यो वगथ बढी प्रभाववत भयो (तातलका 
१२)।   

तातलका १२: गण्डकी प्रदेशमा अपाङ्ग जनसंख्या    

क्षजल्लाको नाम २०६८ को जनगणना 
अनसुारको जनसंख्या 

२०७६/२०७७ को  
प्रिवेपत जनसंख्या 

२०७६/२०७७ मा 
अनमुातनत अपाङ्ग जनसंख्या  

गोरखा  २,७१,०६२ २,८१,९०४ ६,४८४ 

लमजङु १,६७,७२४ १,७४,४३३ ४,०१२ 

तनहुुँ ३,२३,२८७ ३,३६,२१८ ७,७३३ 

स्याङ्जा २,८९,१४९ ३,००,७१५ ६,९१६ 

कास्की ४,९२,०९८ ५,११,७८२ ११,७७१ 

मनाङ्ग ६,५३८ ६,८०० १५६ 

मसु्ताङ्ग १३,४५३ १३,९९१ ३२२ 

भयाग्दी १,१३,६४१ १,१८,१८७ २,७१८ 

पवथत १,४६,५९१ १,५२,४५५ ३,५०६ 

बाग्लङु २,६८,६१४ २,७९,३५९ ६,४२५ 

नवलपरु ३,११,६०४ ३,२४,०६८ ७,४५४ 

प्रदेश जभमा २४,०३,७६१ २४,९९,९११ ५७,४९८ 

 स्रोत: रावष्ट्रय जनगणना २०६८ लाई आधार मानेर प्रिेपण गररएको।    

 असर: अपाङ्गता भएका व्यक्षक्तहरु या त आफ्नै घर पररवारका सदस्यसंग वा ववतभन्न संघसंस्र्ाले सञ्चालन 
गरेका आश्रय स्र्लहरुमा बसोबास गदथछन।् यस लकडाउनको समयमा अस्पतालमा ईमरजने्त्सी बाहेकका 
अन्त्य सेवा बन्त्द भएकोले दीघथरोगी अपाङ्गहरुको औषधी उपिार प्रभाववत भयो। वयनीहरुको तनयतमत स्वास्थ्य 
जाुँि हनु सकेन। त्यस्तैगरी गररब तर्ा सीमान्त्तकृत ्पररवारमा बसोबास गने अपाङ्गहरु उनीहरुलाई सहयोग 
गने पररवारका सदस्यको ज्यालादारी काम बन्त्द भएकोले खाद्य तर्ा पोषणको समस्या देक्षखयो।शारीररक गच्छे 
अनसुार हनुे सामान्त्य वहुँडडलु पतन प्रभाववत भयो। यी ववतभन्न कारणहरुले उनीहरुमा मानतसक तनाब बढ्यो।  

समस्या समाधान गने उपाय: राहत ववतरण, सीप ववकास तातलम, तर्ा आय आजथनका कायथक्रममा अपाङ्गता 
भएका व्यक्षक्तलाई पवहलो प्रर्तमकता ददने।    
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३.३.५ गभथवती मवहलामा परेको असर  

वतथमान अवस्र्ा:  गण्डकी प्रदेशमा आतर्थक वषथ २०७६/०७७ मा १५ देक्षख ४९ वषथ प्रजनन उमेर समूहका 
७,७३,०१२ मवहला भएको अनमुान छ।यी प्रजनन उमेरका मवहलामध्ये वावषथक कररब ९ प्रततशतको 
हाराहारीमा अर्ाथत ्कररब ६७,५४६ मवहला गभथवती हनु्त्छन।् यी गभथवती मवहलामध्ये एक वषथमा कररब ८५ 
प्रततशत अर्ाथत ्५७,२७९  मवहलाले जीववत बच्िा जन्त्माउुँछन ्(तातलका १३)।    

तातलका १३: गण्डकी प्रदेशमा गभथवती मवहला 
   

  
 

क्षजल्लाको 
नाम 

२०६८ को 
जनगणना 
अनसुारको 
जनसंख्या 

२०७६/२०७७ 

को   प्रिवेपत 
जनसंख्या 

१५ देक्षख ४९ 
वषथ प्रजनन 
उमेरका जभमा 
मवहला ** 

 २०७६/२०७७ मा  
अनमुातनत गभथवती 
मवहला  ** 

२०७६/२०७७ 

मा  अनमुातनत 
जीववत जन्त्म ** 

गोरखा  २,७१,०६२ २,८१,९०४  ७७,८१२ 
 

 ६,७९७ ५,७६४ 

लमजङु १,६७,७२४ १,७४,४३३  ५३,१६६ 
 

 ४,६४४ ३,९३८ 

तनहुुँ ३,२३,२८७ ३,३६,२१८  १,०९,३९३ 
 

 ९,५५५ ८,१०३ 

स्याङ्जा २,८९,१४९ ३,००,७१५  ८०,७३१ 
 

 ७,०५२ ५,९८० 

कास्की ४,९२,०९८ ५,११,७८२  १,६७,२३४ 
 

 १४,६१० १२,३८८ 

मनाङ्ग ६,५३८ ६,८००  १,४२७ 
 

 १२५ १०६ 

मसु्ताङ्ग १३,४५३ १३,९९१  ३,१०३ 
 

 २७१ २३० 

भयाग्दी १,१३,६४१ १,१८,१८७  ३४,०५८ 
 

 २,९७५ २,५२३ 

पवथत १,४६,५९१ १,५२,४५५  ४६,४१५ 
 

 ४,०५४ ३,४३८ 

बाग्लङु २,६८,६१४ २,७९,३५९  ९०,०२७ 
 

 ७,८६४ ६,६६९ 

नवलपरु ३,११,६०४ ३,२४,०६८  १,०९,६४६ 
 

 ९,५९९ ८,१४० 

जभमा २४,०३,७६१ 

 

२४,९९,९११ 

 

 ७,७३,०१२ 

  

  ६७,५४६ 

  

५७,२७९ 

स्रोत: **स्वास्थ्य तर्ा जनसंख्या मन्त्रालयको २०७६ को प्रिेपण  

असर: कोरोना भाइरसले प्रदेशका गभथवती मवहलालाई ठुलो असर गर् यो।लकडाउनको समयमा अस्पतालका 
प्रसूती वाडथ बन्त्द रहे। गभथवती मवहलाको तनयतमत स्वास्थ्य जाुँि, आईरन िक्की र तभटातमनको ववतरण, र 
प्रसतुत पतछका स्वास्थ्य जाुँि पतन प्रभाववत भए। यो समयमा बच्िा जन्त्माउने कररब १०,००० गभथवती 
मवहलाले तातलमप्राप्त स्वास्थ्य कायथकताथको सहयोग पाउन सकेनन ्(तातलका १२)।गभथवती मवहलाले स्वास्थ्य 
संस्र्ाको सट्टा घरमै बच्िा जन्त्माए, जस्ले स्वास्थ्य सभबन्त्धी जवटलता र्वपए।गररब तर्ा सीमान्त्तकृत ्
पररवारका गभथवती तर्ा सतु्केरी मवहलाहरुले खाद्यान्न र पोषणको अभाव महससु गरे। नवजात क्षशशकुो खोप 
र स्वास्थ्य जाुँि पतन प्रभाववत रह्यो।          
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समस्या समाधान गने उपाय: अस्पताल तडसईन्त्फेक्सन गने, सामाक्षजक दूरी कायम गने, स्वास्थ्य कायथकताथलाई 
सरुिा उपकरणको व्यवस्र्ा गने र अस्पताल तर्ा प्रसूती वाडथ पनुः सञ्चालन गरी सेवा तनयतमत गने।   

३.३.६ क्षशिा िरेमा परेको असर  

वतथमान अवस्र्ा: गण्डकी प्रदेशको कुल जनसंख्यामा २७.५ प्रततशत ववद्यार्ी छन ्। वयनीहरुमध्य े१ देक्षख ९ 
किा सभममा अध्ययन गने ५,११,९१२ जना, एसईईको तयारी गरररहेका ४७,५९३ जना, ११ र १२ 
किाको परीिाको तयारी गरररहेका ९२,५४५ जना, तसवटईतभटी अन्त्तरगतका संस्र्ामा अध्ययनरत ५,३१४ 
जना र महाववद्यालयमा अध्ययनरत 29,380 जना गरी कुल ६,८६,७४४ जना ववद्यार्ी (तातलका १४) यस 
लकडाउनले प्रभाववत भएका छन।् 

तातलका १४: गण्डकी प्रदेशमा ववद्यार्ी संख्या  

 क्रम संख्या  ववद्यार्ीको वकतसम ववद्यार्ीको संख्या  

 

१ १-९ किासभम पढ्न ेववद्यार्ी संख्या ५,११,९१२ 

२ एसइई अर्ाथत ्किा १० परीिाको तयारीमा रहेका ववद्यार्ी संख्या ४७,५९३ 

३ ११ र १२ किाको परीिाको तयारीमा रहेका ववद्यार्ी संख्या ९२,५४५ 

४ तसटीईभीटी अन्त्तरगत अध्ययनरत ववद्यार्ी संख्या  ५,३१४ 

५ महाववद्यालयमा अध्ययनरत ववद्यार्ी संख्या 29,380 

 जभमा ६,८६,७४४ 

स्रोत:सामाक्षजक ववकास मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, वैशाख २०७७    

असर: यस कोरोना भाइरस रोगले क्षशिा िेरले आवश्यक मारामा भाईरोलोक्षजस्ट, ईमनुोलोक्षजस्ट, मेतडकल 
डाक्टर, नसथ जस्ता जनशक्षक्त उत्पादन गनथ, प्रयोगशाला सदुृढ गनथ, र अनसुन्त्धान कायथलाई बढावा ददन 
आवश्यक महससु गराएको छ।सारै् क्षशिामा तनजी िेरबाट प्रदान गररएको रोजगारीमा समस्या आउन सक्ने र 
अतभभावकको रोजगारी  ववस्र्ापनसुँगै ववद्यार्ीहरु समेत ् ववस्र्ावपत हनु सक्ने जोक्षखम बढेकोछ।यस िेरका 
समस्या, आवश्यकता र प्रदेशका क्षशिा सभबन्त्धी िेरअतधकारलाई ख्याल गदै क्षशिा िेरलाई कायथक्रम तर्ा 
बजेटमा प्रार्तमकता ददन आवश्यक देक्षखन्त्छ।क्षशिा िेरमा प्रत्यि रुपमा रु ६७ करोडको ितत भएको 
प्रारक्षभभक अनमुान छ।    
समस्या समाधान गने उपाय: सरुवा तर्ा संक्रामक रोग ववरुि ववद्यालय तर्ा महाववद्यालयमा सरसफाई,  

सेतनटाइजर, सावनुपानीले हात धनुे व्यवस्र्ा, मास्क ववतरण, अतभभावक सिेतीकरण अतभयान सञ्चालन 
गने।क्षशिकहरुलाई अनलाइन क्षशिणका लातग अतभमखुीकरण तर्ा िमता ववकास तातलम सञ्चालन गने। 
ववद्यालय तर्ा महाववद्यालयमा भि ुथअल किाको स्र्ापना   गनथ स्र्ानीय तहसुँग सहकायथ गने।ववश्वववद्यालयमा 
भाईरोलोजी सभबन्त्धी अध्ययन अध्यापन सरुु गने ।ववश्वववद्यालयका ववज्ञान प्रयोगशाला  अत्याधतुनक बनाई 
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सरुवा रोग तर्ा अन्त्य रोगको अनसुन्त्धान गने। स्वास्थ्य जनशक्षक्त उत्पादन गनथ प्रदेश स्तरको क्षशिण 
अस्पताल तनमाणथ गने। 

३.३.७ स्वास्थ्य िरेमा परेको असर  

वतथमान अवस्र्ा: गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गनथको लातग ६० अस्पताल, २५ प्रार्तमक स्वास्थ्य 
केन्त्र,  ४८७ स्वास्थ्य िौकी, ८२ सामदुावयक स्वास्थ्य ईकाई, ६२ शहरी स्वास्थ्य केन्त्र, १,४१६ गाउुँघर 
क्षक्लतनक, १,७७० खोप क्षक्लतनक, र ६६ आयवेुद अस्पताल,केन्त्र र औषधालय छन।्यी स्वास्थ्य संस्र्ाहरु 
लकडाउनको समयमा बन्त्द रहे र वयनीहरुबाट प्रदान गररने तनयतमत सेवाहरु प्रभाववत भए (तातलका १५)।    

तातलका १५: गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्र्ा    

क्रमसंख्या स्वास्थ्य संस्र्ाको वकतसम सावथजतनक सामदुावयक तनजी जभमा  
१ अस्पताल  १६ ८ ३४ ५८ 

२ क्षशिण अस्पताल   २ २ 

३ प्रार्तमक स्वास्थ्य केन्त्र २५   २५ 

४ स्वास्थ्य िौकी ४८७   ४८७ 

५ सामदुावयक स्वास्थ्य ईकाई ८२   ८२ 

६ शहरी स्वास्थ्य केन्त्र ६२   ६२ 

७ गाउुँघर क्षक्लतनक १,४१६   १,४१६ 

८ खोप क्षक्लतनक १,७७०   १,७७० 

९ मवहला स्वास्थ्य स्वयंसेववका  ५,९३९    ५,९३९ 
१० आयवेुद अस्पताल,केन्त्र र औषधालय  ६६   ९,९०७ 

जभमा  ९,८६३ ८ ३६ ९,९०७ 
स्रोत: स्वास्थ्य सेवा तनदेशनालय गण्डकी प्रदेश २०७७  

असर: लकडाउनको समयमा कोरोना भाइरसको असर स्वास्थ्य िेरमा पतन देक्षखएको छ। यस अवतधमा  
अस्पतालका आकक्षस्मक बाहेकका अन्त्य सेवा अवरुि भएका छन।् सामान्त्य प्रकृततका तबरामीहरु तर्ा 
बीमाबाट सेवा तलने तबरामीहरुले समते ् स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गनथ सकेका छैनन।्रावष्ट्रय खोप अतभयान तर्ा 
तनयतमत खोप सेवा अवरुि भएको छ।प्रसूती सेवा सहज हनु सकेको छैन।बालबातलकाको पोषण सेवा 
प्रभाववत भएको छ।पोषण पनुस्र्ाथपना केन्त्र सञ् िालनमा समस्या देक्षखएको छ।ियरोग, कुष् ठरोग, एि.आई.भी 
एड्स, र मानतसक रोगका तबरामीहरुले सहज रुपमा औषधी प्राप् त गनथ सकेका छैनन।्यी तत्कातलक 
समस्याका अततररक्त क्षजल्ला अस्पतालको कमजोर िमता, स्वास्थ्य िरेमा सीतमत जनशक्षक्तको उत्पादन, सबै 
जनतालाई आधारभतू स्वास्थ्य सेवा परु् याउन तलुनात्मक रुपमा सावथजतनक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कमजोर 
रहेको महससु भएको छ। स्वास्थ्य तर्ा सामाक्षजक कायथमा रु २७ करोडको र  अन्त्य सामदुावयक काममा रु 
८३ करोडको नोक्सानी भएको प्रारक्षभभक अनमुान छ।        
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समस्या समाधान गने उपाय: आगामी वषथहरुमा स्वास्थ्य िेरका सेवामा उल्लेख्य वृवि हनुे देक्षखन्त्छ।सरुवा तर्ा 
संक्रामक रोगका सारै्  अन्त्य महामारी रोगहरुको रोकर्ाम र तनयन्त्रणका लातग प्रततकायथ योजना बनाइ लागू गने 
।प्रदेशमा १०० बेडको सरुवा तर्ा संक्रामक रोग अस्पताल स्र्ापना गने ।सबै क्षजल्ला अस्पतालहरुमा 
कभतीमा पतन भेक्षन्त्टलेटर  सवहतका पाुँि आईसीय ु बेड ववकास गने ।सावथजतनक िेरले कोरोना जस्तै अन्त्य 
सरुवा तर्ा संक्रामक रोगको व्यवस्र्ापन गनथ संगठन संरिनामा पनुरावलोकन गने ।प्रदेश प्रयोगशालालाई सबै 
प्रकारका भाइरसको टेस्ट गनथ सिम बनाउने ।नेपालमा उत्पाददत मगृमदासव र कस्तरुीभषूण अन्त्य भाइरस 
संक्रमण (रुघा–खोकी, न्त्यमुोतनया, बोङ्र्गकाइवटस लगायत) मा प्रभावकारी देक्षखएकै छन ्। कोरोना तबरुि पतन 
आयवेुददक औषधी प्रभावकारी हनुे सभभावना छ, तसर्थ आयवेुदलाई पतन एलोपेतर्क औषधीसंगै प्रविथन गने।  

३.४ सावथजतनक ववत्त तर्ा राजस्व पररिालन िरे 

यस िरेतभर प्रदेशको आन्त्तररक राजस्व, वावषथक बजटे र स्र्ानीय तहमा ववत्त हस्तान्त्तरण जस्ता ववषय 
समेवटएका छन।्   

३.४.१ प्रदेशको आन्त्तररक राजस्वमा परेको असर  
 

वतथमान अवस्र्ा: ववश्वव्यापी फैतलरहेको कोरोना भाइरसको (Covid-19) महामारी र यसले तसजथना गरेको रास 
र िततसुँगै गररएको लकडाउनले प्रदेश सरकारको आन्त्तररक आभदानीमा पतन प्रत्यि प्रभाव पने देक्षखन्त्छ। 
महामारी र अर्थतन्त्रबीि सदैव नकारात्मक सभबन्त्ध स्र्ावपत हनुे गदथछ। यसर्थ यस महामारीबाट सामाक्षजक, 
राजनीततक र मनोवैज्ञातनक असरसुँगै आतर्थक िेर पतन प्रभाववत भएको छ। ववश्व अर्थतन्त्रमा देखा पदै गएको 
आतर्थक मन्त्दी र त्यसको प्रभावले रावष्ट्रय, प्रादेक्षशक र स्र्ानीय स्तरसभम परु् याउन ेअसर र िततको आकलन 
हनु बाुँकी छ।यसर्थ कोरोना भाइरस रोग र यसले सावथजतनक ववत्त र राजस्व पररिालनको िेरमा पाने 
प्रततकुल प्रभावको ववश्लषेण गरी प्रदेश सरकारले राजस्व पररिालन र सावथजतनक खिथलाई प्रभावकारी बनाउन े
ददशामा अक्षघ बढ्न ुपने आवश्यकता रहेको छ । 

 

संववधानतः प्रदेशको आन्त्तररक राजस्वतफथ  घरजग्गा रक्षजषे्ट्रशन शलु्क, सवारी साधन कर, ववज्ञापन कर, 
मनोरञ्जन कर, कृवष आयमा कर, पयथटन शलु्क, सेवा शलु्क, दस्तरु, दण्ड जररवाना जस्ता कर तर्ा गैरकर 
राजस्वका िेरहरु रहेका छन।् प्रदेश सरकारको एकल अतधकार सूिीमा कृवष आयमा कर मार रहेको छ 
भने घरजग्गा रक्षजषे्ट्रशन शलु्क, सवारी साधन कर, ववज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, प्रदेश र स्र्ानीय तहको 
दोहोरो अतधकार सूिीमा सूिीकृत भएका छन।् गैरकर राजस्वतफथ  पयथटन शलु्क संघ, प्रदेश र स्र्ानीय 
तहको साझा अतधकार सूिीमा रहेको छ।  
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  तातलका १६: िाल ुआ.व. मा आन्त्तररक राजस्वको प्रिपेण र २०७६ िैर मसान्त्तसभमको यर्ार्थ 

 राजस्व शीषथक 
२०७६/७७ को 
वावषथक लक्ष्य 

२०७६/७७ को िैर 
मसान्त्त सभमको संकलन 

प्रततशत 

मालपोत कायाथलय माफथ त ्राजस्व संकलन अवस्र्ा                                रु दश लाखमा  
घर जग्गा लगायतका रक्षजषे्ट्रशन शलु्क 
(11315) 

 26,61,64  

प्रशासतनक दण्ड जररवाना (14312)  3,87,41  

अन्त्य ववक्रीबाट प्राप्त गैरकर (14213)  2,07 
 

जभमा १,६५,००,०० 30,51,13 18.49% 

यातायात व्यवस्र्ा कायाथलय माफथ त ्राजस्व संकलन अवस्र्ा  

िालक अनमुतत पर, सवारी दताथ वकताब 
सभबन्त्धी दस्तरु (14256) 

 22,84,61  

सवारी साधन कर (सवारी दताथ, वावषथक 
सवारी कर तर्ा पटके) (11451) 

 6,50  

सवारी साधन कर संकलन (33341) – 

प्रदेश वहस्सा ६०% 
 77,40,58  

यातायात िेरको आभदानी (14225)  3,58,21  

सवारी साधन कर (14178)  2,07,03  

जभमा १,४५,००,०० 1,05,96,93 73.08% 

स्र्ानीय तह माफथ त ्राजस्व संकलन 

पयथटन शलु्क (14191)/पदयारा 
शलु्क(14192) 

20,00 13,68  

दहत्तर वहत्तर शलु्क (14157) 10,00,00 5,38,65  

मनोरञ्जन कर (११४७1) 20,00 11,96  

ववज्ञापन कर (११४७२) 20,00 23,55 
 

जभमा १०,६०,०० 5,87,84 55.46% 

कृवष उत्पादनको ववक्रीबाट प्राप्त 
रकम(14211) 

15,00 2,22 14.83% 

अन्त्य ववक्रीबाट प्राप्त गैरकर, अन्त्य 
प्रशासतनक सेवा शलु्क, दण्ड जररवाना, 
जफत आदी 

७,००,०० 25,85,77 369.40% 

कुल जभमा 3,२7,75,00 1,68,23,90 51.33% 

   स्रोत: आतर्थक मातमला तर्ा योजना मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, वैशाख, २०७७   
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यस प्रकार कर तर्ा गैरकर राजस्वको पररिालन अन्त्तर सरकारी ववत्त व्यवस्र्ापन ऐन, २०७४ मा भएको 
व्यवस्र्ा बमोक्षजम एकल कर प्रशासन अनरुुप अभ्यास गररएको छ। सवारी साधन कर प्रदेश सरकार माफथ त ्
संकलन भइरहेको छ भन े मनोरञ्जन कर, ववज्ञापन कर, ढुङ्गा, तगटी, बालवुा र दहत्तरबहत्तर लगायतका 
सामाग्री स्र्ानीय तह माफथ त ् संकलन हनु ेगरेको छ। घरजग्गा रक्षजषे्ट्रशन शलु्क संकलनको कायथ स्र्ानीय 
तहको पूवाथधार लगायतका तयारी नहुुँदासभम साववकका मालपोत कायाथलयबाट हुुँदै आएको छ। ववज्ञापन कर 
बाहेकका कर तर्ा गैरकर राजस्वका  दर प्रदेश सरकारले तोकी प्रदेश सरकार तर्ा स्र्ानीय तहले संकलन 
गरी बाुँडफाुँट गररने व्यवस्र्ा गररएको छ।  

 

प्रदेश सरकारको आभदानीका स्रोतहरु नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनुे ववत्तीय समानीकरण अनदुान, सशतथ 
अनदुान, समपूरक अनदुान, ववशेष अनदुान, प्राकृततक स्रोत अन्त्तगथत बाुँडफाुँट भई प्राप्त हनुे रोयल्टी र राजस्व 
बाुँडफाुँट माफथ त ् प्राप्त हनुे रकम मखु्य रहेका छन।् त्यसैगरी रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तर्ा ववत्त आयोगले 
तनधाथरण गरेको सीमा तभर रही आन्त्तररक ऋण र नेपाल सरकारको स्वीकृततमा वैदेक्षशक सहायता प्राप्त गनथ 
सवकने व्यवस्र्ा रहेको छ।  

 

असर: कोरोना भाइरस रोग कतत लामो समयसभम रहन्त्छ र यसका असर र प्रभाव कस्ता रहन्त्छन ्भने्न कुराले 
मार यर्ार्थ िततको आकलन गनथ मद्दत परु् याउुँछ। तर्ावप प्रदेश सरकारले िाल ुआ.व. मा गरेको प्रिेपण 
हालसभमको यर्ार्थ आभदानी र वतथमान प्रततकुल अवस्र्ासुँगै आतर्थक वषथसभमको अन्त्तसभममा संकलन हनु 
सक्ने  आन्त्तररक कर तर्ा गैरकर राजस्वको अवस्र्ा र प्रदेश सरकारले प्राप्त गने अन्त्य स्रोतको अवस्र्ा  
तर्ा अवहले सभमको प्रदेश सरकार अन्त्तरगतका तनकायहरुबाट भएको खिथको अवस्र्ा र आतर्थक वषथको 
अन्त्तसभम हनु सक्ने खिथ समेत्लाई आधार मानी ववश्लषेण गररएको छ । 

 

िाल ुआ.व.मा कुल रु 3 अबथ २7 करोड ७५ लाख आन्त्तररक राजस्व उठाउन ेलक्ष्य रहेकोमा प्रर्म नौ 
मवहना सभममा जभमा रु 1 अबथ 68 करोड 23 लाख 90 हजार राजस्व उठेको छ। यस आतर्थक वषथको 
अन्त्त सभममा कुल रु २ अरब मार राजस्व उठ्ने संशोतधत अनमुान छ (तातलका १६) । समग्रमा प्रदेशले 
आन्त्तररक राजस्व तफथ  रु १ अबथ २७ करोड  ७५ लाख अर्ाथत ् झण्डै ३९ प्रततशत आन्त्तररक राजस्व 
गमुाउने संशोतधत अनमुान छ।    

 

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार  र स्र्ानीय तहले उठाउन ेराजस्वमा यस कोरोना भाइरसको असर रु ६ अरब 
८२ करोडको नोक्सानी हनु ेप्रारक्षभभक अनमुान छ।  

  

समस्या समाधान गने उपाय: कर प्रशासन सदुृढीकरण गने ।  
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३.४.२ िाल ुआ.व. को वजेटमा असर  

वतथमान अवस्र्ा: प्रदेश सरकारको  आन्त्तररक आभदानी बाहेकको अन्त्य आभदानीको स्रोततफथ  िाल ुआ.व.को 
लातग वावषथक कायथक्रम तर्ा बजेटमा रु २८ अबथ ८४ करोड ८९ लाख प्रिेपण गररएको छ।  

 

असर: कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आयात तनयाथत व्यापार बन्त्द भएको, आन्त्तररक अर्थतन्त्रका 
ववतभन्न िेरहरु बन्त्द हनु गई आतर्थक गततववतध ठप्प हनु गएका कारण मूल्य अतभवृवि कर, अन्त्त: शलु्क, 
भन्त्सार, आयकर आददमा प्रत्यि प्रभाव पनथ गएको छ। नेपाल सरकारले प्रिेपण गरेको राजस्वको तलुनामा 
संकतलत राजस्व रकम न्त्यून हनु जाुँदा नेपाल सरकार माफथ त ्प्राप्त हनुे अनदुान रकम कटौती हनुे सभभावना 
देक्षखन्त्छ। िाल ु आतर्थक वषथमा आन्त्तररक ऋणवापत ् रु. ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार र नेपाल 
सरकारबाट ऋण रु. १ अबथ गरी जभमा रू. १ अबथ ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार ऋण पररिालन गने 
अनमुान गररएकोमा  ऋण पररिालन सभबन्त्धी संघीय तर्ा प्रदेशको कानून पाररत भैनसकेको र कोरोना 
महामारी कारण ववतनयोक्षजत रकम खिथ हनु नसकी प्रदेश संक्षित कोषमा बित हनु सक्ने देक्षखएकोले ऋण 
पररिालन सभबन्त्धी प्रकृया अगातड बढाइएको छैन। िाल ुआतर्थक वषथको अन्त्तसभममा कोरोनाको असरको 
कारण जभमा रु २६ अबथ ८६ करोड ७९ लाख मार आभदानी हनु ेसंशोतधत अनमुान रहेको छ। यो कुल 
अनमुानको रु १ अरब ९८ करोड १० लाख अर्ाथत ्कुल अनमुानको झण्डै ७ प्रततशतले कमी हो  (तातलका 
१७) ।  

 तातलका १७:  प्रदेशको आन्त्तररक आभदानी बाहेक अन्त्य आभदानीको संशोतधत अनमुान  

तस.नं.  श्रोत प्रिेपण  

076/077 को  

 

प्रस्ताववत बजेट   

िैर मसान्त्त सभमको 
यर्ार्थ  

संशोतधत अनमुान  

१ 

ववत्तीय समानीकरण 
अनदुान    7,11,22     5,33,41     7,11,22 

२ राजस्व  बाुँडफाुँट     7,70,51     3,८5,00     5,00,00 

३ रोयल्टी     40,00      28,59     28,59 

४ नगद मौज्दात    4,80,00     7,14,35    7,14,35 

५ सशतथ अनदुान    5,35,16     3,53,19     5,35,16 

६ समपूरक अनदुान     75,00     74,00     1,11,00 

७ ववशेष अनदुान      75,00     57,20     ८६,४७ 

८ आन्त्तररक ऋण      1,98,00         -         - 

  जभमा     28,84,89    21,45,74    26,86,79 

  स्रोत: आतर्थक मातमला तर्ा योजना मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, वैशाख, २०७७   
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ववत्तीय संघीयताको दृवष्टले प्रदेश सरकारको आन्त्तररक आभदानीको अवस्र्ा अत्यन्त्त कमोजर रहेको छ।प्रदेश 
सरकारको आन्त्तररक आभदानीले प्रशासतनक खिथ समते ् बहन गनथ सक्न े अवस्र्ा छैन । हाल प्रदेश 
सरकारको िाल ुतर्ा पुुँजीगत खिथ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनुे ववत्तीय समानीकरण, सशतथ, ववशषे, समपूरक, 
रोयल्टी तर्ा राजस्व बाुँडफाुँडबाट प्राप्त हनुे रकममा आधाररत रहेको छ। ववद्यमान सन्त्दभथमा प्रदेश सरकारको 
संववधान तर्ा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कायथ ववस्ततृीकरण प्रततवदेनमा उक्षल्लक्षखत कायथ िेर बमोक्षजम 
वतथमानमा देक्षखएको कोरोनाको महामारी र भववष्यमा तसजथना हनु सक्न ेयी र यस्तै समस्या र िनुौतीसंग जझु्दै  
कर तर्ा गैरकर राजस्व पररिालनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ठातनएको छ।  

 

समस्या समाधान गने उपाय: प्रदेश सरकारको आन्त्तररक आभदानीलाई वृवि गनथ  प्रदेश र स्र्ानीय तहको 
कर प्रशासनलाई सिम र सदुृढ वनाउदै नयाुँ राजस्वका िेरहरुको पवहिान गने, सोको लातग कानूनी आधार 
तयार गने र सधुार र पररिालनको कायथयोजना बनाइ योजनावि र व्यवक्षस्र्त ढंगबाट अगातड बढ्न 
आवश्यक देक्षखन्त्छ। 

 

३.४.३  प्रदेशबाट स्र्ानीय तहमा ववत्तीय हस्तान्त्तरणमा असर  

वतथमान अवस्र्ा:  प्रदेश सरकारले ८५ वटा स्र्ानीय तहलाई िाल ुआतर्थक वषथमा ववत्तीय समानीकरण अनदुान 
तफथ  रु. १ अबथ ५ करोड, सशतथ अनदुानतफथ  ४९ वटा स्र्ानीय तहका ४९ वटा आयोजनामा रू. ४५ 
करोड ८० लाख,  ववशेष अनदुानतफथ  ९ वटा स्र्ानीय तहका ९ वटा आयोजनाका लातग रू. ८ करोड ५० 
लाख, समपूरक अनदुान तफथ  २७ वटा स्र्ानीय तहका २७ वटा आयोजनाका लातग २३ करोड ४८ लाख,  

५० वटा स्र्ानीय तहको लातग प्रशासकीय भवन तनमाथण गनथ रु ५० करोड, गत आतर्थक वषथका अधरुा 
आयोजनाका लातग समपूरक (क्रमागत) अनदुान तफथ  रु. ८ करोड र ववशेष (क्रमागत) अनदुान तफथ  ८ 
स्र्ानीय तहको ८ वटा आयोजनामा रु. ५ करोड गरी कुल ववत्तीय हस्तान्त्तरण रु. २ अबथ ४५ करोड 
ववतनयोजन गररएको छ।  

असर: प्रदेशले ववतनयोजन गरेको अनदुानमध्य ेववत्तीय समानीकरण अनदुान साउन र काक्षत्तकमा दईु वकस्ता र 
सशतथ अनदुान, ववशेष अनदुान र समपूरक अनदुान एक/एक वकस्ता उपलब्ध गराइएको छ । कोरोना 
महामारीको असर स्र्ानीय तहमा पतन देक्षखएको छ । स्र्ानीय तहमा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको 
ववत्तीय अनदुानको खिथको अवस्र्ा पतन सन्त्तोषजनक छैन । समपूरक अनदुान, ववशेष अनदुान र सशतथ 
अनदुान तफथ का आयोजनाहरु िाल ुआ.ब.मा सभपन्न हनु सक्ने देक्षखंदैन। 

समस्या समाधानका उपाय: स्र्ानीय तह संग आयोजना सभझौता गरी समयमै आयोजना कायाथन्त्वयन गने 
व्यवस्र्ा गने ।    
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३.४.४  प्रदेश सरकारको सावथजतनक खिथमा असर   

वतथमान अवस्र्ा: प्रदेश सरकार अन्त्तरगतका मन्त्रालय तर्ा तनकायहरूको लातग िाल ुखिथतफथ  रू 12 अबथ 
28 करोड 57 लाख 72 हजार र पुुँजीगत खिथतफथ  रू 19 अबथ 84 करोड 90 लाख 20 हजार गरी कुल 
३२ अबथ १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार ववतनयोजन भएको छ।  

तातलका 1८ 2076 िैर मसान्त्त सभमको खिथ वववरण (रु हजारमा) 

dGqfnosf] 

gfd 

rfn'  पूुँजीगत जभमा 

ah]^ 
lgsf;f⁄ 

vr{ 

ah]^ 

cg';f/

sf] vr{ 

k|ltzt 

ah]^ 
lgsf;f⁄

vr{ 

ah]^ 

cg';f/sf] 

vr{ 

k|ltzt 

vr{ 
ah]^ 

k|ltzt 

k|b]z ;ef 112,629 66,375 58.93 30,270 22,433 74.11 88,808 62.15 

d'Vo 

न्त्यायातधवक्ता 19,937 9,690 
48.6

0 
1,000 296 29.58 9,986 47.69 

d'VodGqL 456,523 113,007 24.75 871,250 9,389 1.08 122,396 9.22 

cfly{s 

dfldnf 
207,091 36,135 17.45 22,350 1,975 8.84 38,110 16.61 

cfन्त्तररक 
dfldnf 

379,236 38,793 10.23 214,700 33,270 15.50 72,063 12.13 

pBf]u 

ko{^g 

१,२९९,५४
८ 

332,067 25.55 731,859 47,425 6.48 379,493 18.68 

s[lif tyf 

e"ld 
2,108,122 368,516 17.48 319,959 93,756 29.30 462,273 19.04 

ef}lts 

k"jf{wf/ 
840,049 214,929 25.59 15,110,515 

5,496,2

07 
36.37 5,711,136 35.81 

;fdflhs 

ljsf; 
2,555,985 880,267 

34.4

4 
835,617 83,508 9.99 963,774 28.42 

अर्थ 
ववववध 1,810,000 0 0.00 1,700,000 0 0 0 0 

प्रदेश नीतत 28,850 8,858 30.70 11,500 16,317 141.88 25,175 62.39 

स्र्ानीय तह 2,457,802 950,252 38.66 0 0 0 950,252 38.66 

प्रदेश लोक 
सेवा  10,000 

 

0  
0.00 0 0 0 0 0 

कुल 12,285,772 
3,018,89

0 
24.57 

19,849,02

0 

5,804,

576 
29.24 8,823,465 27.46 

स्रोत: आतर्थक मातमला तर्ा योजना मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, वैशाख, २०७७  

  

िाल ु आतर्थक वषथको िैर मसान्त्तसभम प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तर्ा तनकायगत गत खिथको अवस्र्ा 
ववश्लषेण गदाथ िाल ुआ.व.को िैर मसान्त्त सभमको अवतधमा िाल ुखिथतफथ  रु. ३ अबथ १८ करोड ८ लाख 
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९० हजार  अर्ाथत ् २४.७५ प्रततशत र पुुँजीगत खिथतफथ  रु. ५ अबथ ८० करोड ४५ लाख ७६ हजार  
अर्ाथत ्२९.२४ प्रततशत  खिथ भएको छ । अर्ाथत ्समवष्टमा कुल रु. ८ अबथ ८२ करोड ३४ लाख ६५ 
हजार  अर्ाथत ्२७.६४ प्रततशत  मार खिथ भएको छ   (तातलका १८)।  

 

असर:  िैर अगावै ठेक्का लागेका ठुला आयोजनका काम िैर ११ को लकडाउन पतछ बन्त्द भएका साना िैर 
मवहनामा ठेक्का लातग कायाथन्त्वयनमा जान ेसाना आयोजनाको ठेक्का हनु नसकेको र िैर  मसान्त्तसभम भएको 
खिथको अवस्र्ा, ततनथ बाुँकी तबल, अव हनु सक्ने कामलाई ववश्लषेण गदाथ िाल ु आतर्थक वषथमा बढीमा 
ववतनयोक्षजत रकमको ६५ प्रततशत भन्त्दा बढी खिथ हनु सक्ने देक्षखदैन।  

समस्या समाधानका उपाय: प्रत्येक आतर्थक वषथको पवहलो िौमातसकमा टेण्डर गने र मूल्याङ्कन गने, दोश्रो 
िौमातसकको पवहलो मवहना अर्ाथत ्मागथ मवहना तभर सभपूणथ आयोजनाको ठेक्का लगाउने र पसु देक्षख जेठ १५ 
सभममा काम सभपन्न गने व्यवस्र्ा तमलाउन े।   

३.४.५ कोरोना भाइरस रोगले प्रदेशको आभदानी तर्ा सावथजतनक खिथमा पाने असरहरू  

• प्रदेश सरकारको आन्त्तररक आभदानीका स्रोतहरु जस्तै सवारी साधन कर, घरजग्गा लगायतका रक्षजषे्ट्रशन 
शलु्क, ढुङ्गा तगट्टी बालवुा ववक्री बापत प्राप्त हनुे राजस्व जस्ता मखु्य वहस्सा ओगट्ने कर तर्ा गैरकर 
राजस्वमा कमी आउने । 

• नेपाल सरकारबाट मूल्य अतभवृवि कर तर्ा आन्त्तररक अन्त्त शलु्क बापत ् बाुँडफाुँट भई आउन े राजस्व 
बाुँडफाुँटको रकम उपलब्ध गराइए अनरुूपको तसतलङको अनपुातमा कम प्राप्त हनुछे । 

• नेपाल सरकारको आन्त्तररक आभदानी घट्दा र ववश्वनै खासगरी नेपाललाई ऋण तर्ा अनदुान प्रदान गने 
राष्ट्रहरु नै समस्याग्रस्त हुुँदा ऋण तर्ा वैदेक्षशक सहायतामा कटौती हनुे सभभावना देक्षखन्त्छ । जसको 
कारण प्रदेश सरकारले प्राप्त गने ववत्तीय समानीकरण अनदुानमा समेत ्प्रभाव पनथ सक्ने। 

• लकडाउनको कारण ववकास आयोजना सञ्चालन हनु नसक्दा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनुे सशतथ अनदुान, 

समपूरक अनदुान, ववशेष अनदुान तफथ का आयोजनाहरू सभपन्न हनु नसकी आयोजनाहरू अधरुा रहने र प्राप्त 
अनदुान वफताथ गनुथ पने अवस्र्ा तसजथना हनुेछ । 

• प्रदेश सरकारबाट स्र्ानीय तहलाई प्रदान गररने सशतथ अनदुान, समपूरक अनदुान, ववशेष अनदुान तफथ का 
आयोजनाहरू सभपन्न हनु नसकी आयोजनाहरू अधरुा रहने अवस्र्ा तसजथना हनुेछ । 

• समग्रमा प्रदेशका पूवाथधार लगायत आभदानी तर्ा रोजगारी अतभवृवि हनु ेआयोजना सञ्चालन हनु नसक्दा 
प्रदेशको आतर्थक, सामाक्षजक तर्ा मानवीय ववकासमा गततरोध उत्पन्न हनुेछ । 

• पयथटकीय हवको रूपमा रहेको यस प्रदेशमा आन्त्तररक तर्ा बाह्य पयथटकहरूको आवागमन अवरूि हुुँदा 
होटेल, रेषु्टरेन्त्ट, होमस्टे तर्ा आन्त्तररक उत्पादनमा प्रत्यि प्रभाव पनथ गई वैदेक्षशक मरुाको आभदानी, 
रोजगारी लगायतका आतर्थक ितत ब्यहोनुथ पने अवस्र्ा तसजथना भएको छ । 
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• दधु, तरकारी, फलफूल, कुखरुा, अण्डा स्र्ानीय उत्पादनहरुलाई स्र्ानीय बजार केन्त्र तर्ा बावहर तनयाथत हनु 

नसक्दा कृषकहरूको आभदानी प्रत्यि प्रभाववत हनुे देक्षखन्त्छ । 

३.५ प्रदेशको प्रशासन र सशुासनमा असर  

यस िेर अन्त्तरगत प्रदेशको प्रशासन र सशुासनमा परेको असर र प्रदेश अर्थतन्त्र उकास्न स्र्ानीय तह र 
नेपाल सरकारसुँग सहकायथ र समन्त्वय बारे ववविेना गररएको छ।   

 
३.५.१ सशुासनमा असर  

वतथमान अवस्र्ा: नेपालको संववधानले व्यवस्र्ा गरेको संघीय लोकताक्षन्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली 
अनरुुप संववधानको धारा १६८ बमोक्षजम २०७४ साल फागनु ४ गते गण्डकी प्रदेश सरकारको गठन भएको 
हो। प्रदेशको एकल र साझा अतधकार सूिी तर्ा नेपाल सरकारको कायथ ववस्ततृीकरण बमोक्षजम प्रदेशको 
सन्त्ततुलत र ददगो आतर्थक, भौततक तर्ा सामाक्षजक ववकास गनथ सात वटा मन्त्रालयको गठन गरी प्रशासतनक 
कायथ ववभाजन गररएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार अन्त्तगथत हाल १३९ तनकाय रहेका छन।् कुल २,८१२ 
जना स्र्ायी कमथिारीको दरबन्त्दी रहेकोमा २,०३४ जनाको पदपूततथ भएको अवस्र्ा छ। प्रदेश सरकार 
मातहतका मन्त्रालय तर्ा कायाथलयको संगठन संरिनाको क्षिर देहाय बमोक्षजम रहेको छ।  

क्षिर ३: गण्डकी प्रदेशको संगठन संरिना  

 

 

असर :  ववश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैतलएको कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकर्ाम, तनयन्त्रण र उपिारको 
कायथलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले संवत ्२०७६ साल िैर ११ गतेदेक्षख मलुकुभरी लागू हनुे गरी 
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लकडाउन गरेको छ। सो लकडाउनको अवतधभरी सबै नागररकका लातग घरतभरै सरुक्षित बस्न आह्वान 
गररएको छ र लकडाउन उल्लङ्घन गनेलाई संक्रमण ऐन, २०२० बमोक्षजम कारबाही गररएको छ। यस 
अवतधमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्त्य सबै सेवा बन्त्द गररएको छ। प्रदेशमा पतन अत्यावश्यक बाहेक 
अन्त्य सेवा बन्त्द रहेको अवस्र्ा छ। अकस्मात ्हनु गएको यस्तो लकडाउनको अवस्र्ाले कमथिारीहरू भौततक 
रुपमा कायाथलयमा नै उपक्षस्र्त भई गनुथपने प्रकृततका कायथ बाहेक अन्त्य कायथहरू घरमै बसी ववद्यतुीय 
माध्यमबाट गनुथपने सन्त्देश ददएको छ। 

यसबाट कृवष, पश ुतर्ा मानव स्वास्थ्य, यातायात, क्षशिा, बैंवकङ्ग लगायतका सबै सेवाहरू अवरुि हनु पगेुका 
छन।् सेवा र परामशथ खिथ, कमथिारी तातलम खिथ, कायथक्रम खिथ, सीप ववकास तर्ा गोष्ठी सभबन्त्धी खिथ, भैपरी 
आउने िाल ु खिथ, सवारी साधन, मके्षशनरी तर्ा औजार, फतनथिर तर्ा वफक्िसथ, पुुँजीगत अनसुन्त्धान तर्ा 
परामशथ, भैपरी आउने पुुँजीगत खिथ जस्ता खिथ शीषथकहरू रोक्का भएको कारण यी शीषथक अन्त्तगथतका कायथक्रम 
स्र्तगत भएका छन।् ववतभन्न भौततक पूवाथधार तनमाथण तर्ा सेवा प्रवाहको िेरमा ववतनयोक्षजत बजेटलाई 
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकर्ाम, तनयन्त्रण र उपिारको कायथमा रकमान्त्तर गरी स्रोत व्यवस्र्ापन 
व्यवस्र्ापन गररएको छ। 

आतर्थक वषथ २०७६/७७ को प्रदेशको वावषथक ववकास कायथक्रम बमोक्षजम प्रदेश सरकारले तनधाथरण गरेको 
लक्ष्य तर्ा उद्देश्य हातसल गनथ तीव्र रुपमा काम गनुथपने तेस्रो िौमातसक शरुू भएको सन्त्दभथमा तसक्षजथत ववषम ्
पररक्षस्र्ततले कायथक्रम तर्ा आयोजना प्रततकुल प्रभावको कारण समयमै सभपन्न गनथ कदठन हनुे अवस्र्ा तसजथना 
भएको छ।  

लकडाउनको समयमा पतन अग्रपंक्षक्तमा रहेर काम गरररहेका स्वास्थ्यकमी, सरुिाकमी तर्ा अन्त्य कमथिारीमा 
मनोवैज्ञातनक रास उत्पन्न भएको सन्त्दभथमा महामारी रोकर्ाम, तनयन्त्रण र उपिारको कायथमा प्रत्यि रुपमा 
संलग्न स्वास्थ्यकमी, सरुिाकमी तर्ा अन्त्य कमथिारीको मनोबल उच्ि राख् न प्रोत्साहनको व्यवस्र्ा गररएको 
छ। 

ववश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैतलइरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण नेपाल पतन प्रभाववत भई देशभर 
ववषम पररक्षस्र्तत उत्पन्न भएको सन्त्दभथमा सावथजतनक तर्ा आतर्थक गततववतधमा परेको प्रभाव स्वरुप तीनै तहका 
सरकारको यस वषथको राजस्व संकलनमा प्रततकुल असर परेको छ र आगामी आतर्थक वषथमा समते ् यस 
महामारीबाट अझै ठुलो स्केलमा नकारात्मक असर पने देक्षखन्त्छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनुे सबै प्रकारका 
अनदुान घट्ने देक्षखन्त्छ। यस कारण प्रदेशको सावथजतनक ववत्तको क्षस्र्तत असाध्यै कमजोर अवस्र्ामा पगु्न े
देक्षखन्त्छ तर कोरोनारोगको रोकर्ाम, तनयन्त्रण र उपिारका कायथमा अत्यतधक ठुलो धनराक्षश खिथ गनुथ पने 
भएको कारण प्रदेश सरकारको कोषमा र्प आतर्थक भार पनथ जान े देक्षखन्त्छ।प्रदेशको सामान्त्य प्रशासन र 
सरुिामा यस कोरोना भाइरसले रु ४८ करोडको ितत परु् याएको प्रारक्षभभक अनमुान छ।  
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समस्या समाधान गने उपाय: कोरोना रोगको महामारी ववरूि जधु्न र प्रदेश सरकारबाट प्रदान गररन े
सेवाप्रवाह सिुारु गराउन।े   

३.५.२ प्रदेश अर्थतन्त्र उकास्न स्र्ानीय तह र नेपाल सरकारसुँग सहकायथ र समन्त्वय 

संववधानको ममथ र भावना अनसुार संघ, प्रदेश र स्र्ानीय तहबीि सहकाररता, सहअक्षस्तत्त्व र समन्त्वयको 
तसिान्त्तको आधारमा तीन ैतहबीि समुधरु सभबन्त्ध स्र्ावपत गरी ववकास तनमाथणका कायथहरूमा सामञ्जस्यता 
ल्याउन रावष्ट्रय ववकास समस्या समाधान सतमतत, अन्त्तर-प्रदेश पररषद्, प्रदेश समन्त्वय पररषद्, प्रदेश ववकास 
पररषद् वक्रयाशील रहेका छन।् यस्ता संयन्त्रको माध्यमबाट प्रदेशको अर्थतन्त्र उकास्न नेपाल सरकार र 
स्र्ानीय तहसुँगको सहकायथलाई प्रभावकारी बनाउनपुने देक्षखन्त्छ। 

संघ, प्रदेश र स्र्ानीय तहको कायथिेरको आधारमा कृवष, तसुँिाइ, सडक, खानपेानी लगायतका पूवाथधार 
तनमाथणको वगीकरण गरी दोहोरो नपने गरी बजेट ववतनयोजन गनुथपने देक्षखन्त्छ।  

नेपाल सरकार र स्र्ानीय तहबाट यसअक्षघ नै बजेट ववतनयोजन भएका कायथक्रम तर्ा आयोजनामा प्रदेश 
सरकारले बजेट ववतनयोजन नगरी अन्त्य प्रार्तमकताप्राप्त कायथक्रम तर्ा आयोजनामा बजेट ववतनयोजन गनुथपने 
देक्षखन्त्छ। 

नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनुे समपूरक र ववशेष अनदुान धेरै भन्त्दा धेरै प्राप्त गनथ सभभाव्य र बढी प्रततफल ददन े
आयोजना छनौट तर्ा आवश्यक सबै प्रवक्रया पूरा गरी नेपाल सरकारसमि लेखी पठाउनपुने र प्रदेशतभरका 
स्र्ानीय तहहरूले पतन बढी भन्त्दा बढी अनदुान प्राप्त गने गरी आयोजना तयारी सभबन्त्धी सहजीकरण गनुथपने 
देक्षखन्त्छ। 

३. ६ प्रदेशको ववप्रषेणमा असर  

हालको अवस्र्ा:  नेपालमा कोरोना भाइरसको कारण आ.व. २०७६/०७७ मा ववप्रषेण आप्रवाहमा ठूलो 
तगरावट आउने आभास भएको छ। ववश्व बैङ्कले हालै प्रकाक्षशत अध्ययन प्रततवेदन अनसुार नेपालमा १४ 
प्रततशतको तगरावट आउन े अनमुान छ । नेपाल दक्षिण एतसयाली िेरमा सबैभन्त्दा बढी रेतमट्यान्त्समा 
आधाररत अर्थतन्त्र भएको मलुकु हो र  रेतमट्यान्त्समा आउने तगरावटले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव              

पानेछ ।अन्त्तराथवष्ट्रय मरुा कोषको तथ्याङ्कअनसुार आ.व. २०७५/०७६मा नेपालमा तभतरएको रेतमट्यान्त्स 
नेपालको कुल जीडीपीको २७.३ प्रततशत बराबर हो । आ.व.२०७५/२०७६ मा नेपालमा ८ खबथ ७९ अबथ 
रेतमट्यान्त्स तभतरएको तर्यो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले िाल ु आतर्थक वषथको ८ मवहना अर्ाथत ् फागनुसभमको 
ररपोटथमा रेतमट्यान्त्स वृवि दर घटेको जानकारी ददएको छ । यो अवतधमा नेपालमा पाुँि खबथ ९२ अबथ ४२ 
करोड रुपैयाुँ मार तभतरएको छ। खासगरी कम आयस्रोत भएका र तनभनवगीय पररवारको बाहलु्य रहेको 
नेपालमा कोरोनाले बढी प्रभाववत बनाउन सक्न ेआकलन ववश्व बैङ्कले गरेको छ। खासगरी कोरोना भाइरसका 
कारण अर्थतन्त्रमा भएको संकुिन र तेलको मूल्यमा आएको भारी तगरावटले अमेररका, बेलायत तर्ा यरुोपेली 
यतुनयनका मलुकुहरूबाट नेपालमा आउने रेतमट्यान्त्समा ठूलो तगरावट आउने छ। 
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तातलका १९: गण्डकी प्रदेशमा ववप्रषेण 

 

स्रोत:१जनगणना २०६८ । २.जनगणना २०६८ । ३श्रम ववभागले  आ.व २०७४/२०७५ र २०७५/०७६ मा ददएको 
श्रमईजाजतको आधारमा गरेको अनमुान।४.स्र्ानीय जानीफकारसुँगको छलफलमा आधाररत अनमुान ५. आ.व. २०६८ 
को जीवन मापन सभेिणमा ववप्रषेणको क्षजल्लागत अंशलाई आधारमानी प्रदेशको ववप्रेषण प्रिेपण गररएको। ६. आ.व. 
२०६८ को जीवन मापन सभेिणमा ववप्रषेणको क्षजल्लागत अंशलाई आधारमानी नेपालको कुल ववप्रषेणमा प्रदेशको 
ववप्रषेण प्रिेपण गररएको ७.ववश्व बैङ्कको प्रततवेदन सन २०२० मा नेपालको ववप्रषेण आ.व. २०७६/२०७७मा १४ 
प्रततशतले कमी आउने प्रिेपणलाई आधारमानी सभवत ्२०७५/२०७६ को ववप्रषेणको आधारमा गण्डकी प्रदेशको ववप्रेषण 
अनमुान गररएको।         
 

ववक्रम सभवत ्२०६८ को जनगणनामा गण्डकी प्रदेशबाट ३,२२,७६२ व्यक्षक्त ववदेशमा काम गरेका तर्ए। 
आ.व. २०६९/०७० देक्षख २०७५/०७६ सभम र्प २,७९,५४० व्यक्षक्त ववदेश गएको अनमुान छ। यसरी 
जनगणना २०६८ अक्षघ र पतछ ववदेश गएका मध्य े १,५०,५७५ व्यक्षक्त प्रदेशमा फकेको अनमुान छ। 
ववदेश जाने र आउने तबिको योग तमलाउुँदा हाल ४,५१,७२६ व्यक्षक्त ववदेशमा काम गरररहेको अनमुान 
छ। ववक्रम सभवत ्२०६८ को जीवन मापन सभेिणमा गणना गररएको क्षजल्लागत ववप्रषेणलाई एक्स्िापोलेट 
गदाथ आ.व. २०७३/०७४ मा  गण्डकी प्रदेशले नेपालले प्राप्त गरेको कुल ववप्रषेणको १५.५ प्रततशत अर्ाथत ्

क्षजल्लाको 
नाम 

२०६८ मा  
ववदेशमा 
काम गने 
जनसंख्या१ 

२०६८ मा 
पररवारको 
कुनै एक 
सदस्य 
ववदेशमा 
कामगने घर 
पररवार 
(प्रततशत)२  

२०६९/०७० 
देक्षख 
२०७५/०७६ 
सभम र्प 

ववदेश गएको 
जनसंख्या३ 

 २०६९/०७० 
देक्षख 
२०७५/०७६ 
तबि ववदेशबाट 
फकेको 
अनमुातनत 
जनसंख्या४ 

हाल ववदेशमा 
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रु १ खबथ, ७ अबथ, ६३ करोड  प्राप्त गरेको अनमुान छ। आ.व. २०७५/२०७६ मा नेपालको ववप्रषेण बढेर 
रु ८ खबथ ७९ अबथ पगु्यो र त्यसमध्य गण्डकी प्रदेशले रु १ खबथ, ३७ अबथ,  ३९ करोड ४६ लाख 
ववप्रषेण प्राप्त गरेको अनमुान छ (तातलका १९)।    

 

असर: कोरोना भाइरसले गदाथ संसारभररकै सामाक्षजक तर्ा आतर्थक गततववतधका अततररक्त मानव 
आवागमनसमेत ्ठप्प भएको अवस्र्ा छ। यसबाट नेपालको प्रमखु श्रम गन्त्तव्य मलुकुहरू नराम्ररी प्रभाववत 
हनु र्ालेका छन ्। पररणामस्वरुप कततपय कभपनीहरू बन्त्दको अवस्र्ामा पगेुका,  कततपयले रोजगार कटौती 
गरेका र कततपयले श्रतमकलाई बेतलबी तबदा वा “नो वकथ , नो पे”मा राखेका छन ्। कततपय मलुकुहरूबाट 
लकडाउनका कारण आतर्थक रूपमा धरासायी भएका र हनु े क्रममा रहेका कभपनीमा कायथरत ववदेशी 
कामदारहरूलाई वफताथ लैजान अनौपिाररक रूपमा आग्रह आइरहेका छन ्।अन्त्तराथवष्ट्रय श्रम बजारमा जतत 
असर गवहररुँदै जान्त्छ सोही अनसुार ववप्रषेणको तगरावट हुुँदै जाने हुुँदा यसले गररबीको आकारमा वृवि हनुलेु 
सन ्२०२२ मा अततकम ववकतसत देशबाट ववकतसत देशमा स्तरउन्नतत हनुे ददगो ववकास लक्ष्य प्राप्त गने र 
सन ्२०३० मा समवृि र सखु प्राप्त गने लक्ष्यमा धक्का पगु्छ । पररणाम स्वरूप प्रदेशको प्रर्म पञ्चबषीय 
योजनाको समवष्टगत लक्ष्यका सारै् बेरोजगारीको दर ९ बाट २ प्रततशतमा झाने लक्ष्य हातसल गनथ समते ्
कदठनाइ पैदा हनुेछ।ववप्रषेणमा यस कोरोना भाइरसको असर तनभनअनसुार हनुेछन।्   

 

प्रदेश फकथ नेको संख्या बढ्न:े  वैदेक्षशक रोजगारीबाट फकथ नेको अतभलेखको अभावले गदाथ आुँकडागत वहसावले 
श्रम स्वीकृतत तलई ववदेशमा काम गनेको संख्या तनकै ठूलो देक्षखए तापतन वास्तववक रुपमा हाल वैदेक्षशक 
रोजगारीमा कररब साढेिार लाख व्यक्षक्त रहेको अनमुान छ। ववश्व श्रम बजारमा रोजगारी गभुने को संख्या 
१५ प्रततशत हनुे आकलनलाई आधार मान्त्दा गण्डकी प्रदेशका कररब ६७,७०० श्रतमकले रोजगार गमुाई 
प्रदेश फकथ न सक्ने अनमुान।   

 

ववप्रषेणमा कमी: अन्त्तराथवष्ट्रय श्रम बजार ववश्लषेणको आधारमा िाल ु आतर्थक वषथमा ववश्वबैङ्कले नेपालको 
ववप्रषेणमा १४ प्रततशतले तगरावट आउन े अनमुान गरेको छ। त्यही अनमुानलाई आधारमान्त्दा गण्डकी 
प्रदेशको ववप्रषेण आतर्थक वषथ २०७५/२०७६ को १ खबथ, ३७ अबथ,  ३९ करोड ४६ लाखमा रु १९ अबथ, 
२३ करोड, ५२ लाख घटेर रु १ खबथ, १८ अबथ, १५ लाख, ९४ हजार मार हनुे प्रारक्षभभक अनमुान छ 

(तातलका १९)।       
 

ववदेशमा अलपरलाई फकाथउने व्यवस्र्ा: ववदेशमा रोजगारी गमुेकाले स्वदेश फकथ न सहयोगको यािना गने 
श्रतमकहरूको संख्या बढीरहेको छ। वतथमान असहज अवस्र्ामा अप्यारोमा परेका श्रतमकको उिार गनुथ र 
फकाथउन आवश्यक देक्षखएको छ। करार पूरा गरेर वा तबदामा स्वदेश फकथ ने र्ोरै संख्याका कामदारको मार 
रोजगारदाताले खिथ व्यहोने र बाुँकी नेपालले/प्रदेशले नै व्यवस्र्ापन गनुथपदाथ यसको दावयत्व ठुलो सक्न े
आकलन गररदैछ। स्वदेश वफती पिात ्पतन उिार गररएकालाई तनक्षित समय क्वारेन्त्टाइनमा राखेर मार घर 
वफताथ गनुथपने हनु्त्छ । ठुलो संख्यामा क्वारेन्त्टाइनमा राख् ने प्रवन्त्ध तमलाउन र फवकथ एकालाई पेशा व्यवसायमा 
आबि गनथ ठूलो लगानी आवश्यक पदथछ। 
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समस्या समाधान गने उपाय: ववदेशमा रोजगारी गमुाएका र वैकक्षल्पक रोजगारी ददलाउन सभभव नभएका 
श्रतमकहरूलाई प्रदेश फकाथउने, ववदेशमा रहेकाको रोजगार सरुिाका लातग कुटनीततक पहल गने, गररबीमा 
धकेतलने जोक्षखममा रहेकालाई स्वरोजगारको व्यवस्र्ा गने प्रदेशतभरै कामको अवसर उपलब्ध  गराई 
स्वरोजगार बनाउन।े  

 
३.७ प्रदेशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा असर  
 

यस खण्डमा नेपाल र गण्डकी प्रदेशको आतर्थक वृवि दर र कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कोरोना भाइरसको 
असर बारे वववेिना गररएको छ।   
 

३.७.१ आतर्थक वृवि दरको अनमुान  

आतर्थक वषथ २०७५/२०७६ मा नेपालको आतर्थक वृवि दर ६.७५ प्रततशत तर्यो । कोरोना भाइरसको 
प्रकोप पूवथ िाल ुआतर्थक वषथमा ८.५ प्रततशतको आतर्थक वृवि हनुे अनमुान गररएको तर्यो।कोरोना भाइरसको 
प्रकोप देक्षखनर्ाले पिात अर्थशास्त्रीहरुले आतर्थक वृवि दर ६ देक्षख ७  प्रततशतमा खकु्षभिने संशोतधत अनमुान 
गरेका छन।्  

 

असर: केन्त्रीय तथ्याङ्क ववभागले प्रकाशन गरेको आतर्थक वषथ २०७६/२०७७ को रावष्ट्रय लेखा तथ्याङ्क 
अनसुार नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको वृवि (Gross Domestic Production) आधारभतू मूल्यमा २.२७ 
प्रततशतमा खकु्षभिने देक्षखन्त्छ। जनु अक्षघल्लो वषथ अर्ाथत ्२०७५/२०७६ मा ६.७५ प्रततशत र आतर्थक वषथ 
२०७४/२०७५ मा ६.३५ प्रततशत तर्यो। ववभागले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्क अनसुार प्रिेवपत अङ्कको 
तलुनामा प्राय सबै िेरहरु प्रभाववत भएपतन केही िेरहरु जस्तैः खानी तर्ा उत्खनन, उद्योग, तनमाथण, र्ोक 
तर्ा खरुा व्यापार, होटल रेस्टुराुँ, यातायात, भण्डारण तर्ा सञ्चार आदद पाुँि िेरहरुमा वृविदर ऋणात्मक 
रहेका छन ्(तातलका १८)। यसरी िाल ुवषथ २०७६/७७ मा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन आ.व. २०७५/२०७६ 
को रु ३४ खबथ ५८ अबथ बाट सामान्त्य बढेर रु ३७ खबथ ६७ अबथ हनुे अनमुान छ । यो वृवि पूवथ अनमुान 
अर्ाथत ्अपेक्षित कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन प्रितलत मूल्यमा रु ३९ खबथ ३३ अबथ भन्त्दा कररब रु २ खबथ १८ 
अबथ र आधारभतू मूल्यमा रु १ खबथ ५८ अबथ कमी हो (तातलका २०)।       
 

औद्योतगक वगीकरण अनसुार कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा भएको ितत अनमुानमा कृवष िेरमा कररब रु २५ 
अबथ, खतनज तर्ा उत्खनन ्िेरमा रु २ अबथ ६ करोड, उद्योग िरेमा रु २४ अबथ ८१ करोड, तनमाथण िेरमा 
रु २१ अबथ २ करोड, व्यापारमा रु ३१ अबथ, होटल व्यवसायमा रु १६ अबथ ६ करोड, यातायात , पारवाहन 
तर्ा सञ्चारमा रु ३४ अबथ तर्ा घरजग्गा तर्ा घरबहाल व्यवसायमा रु ३ अबथ बराबरको ितत भएको 
अनमुान छ। यस्तै वस्त ुतर्ा सेवा उत्पादनमा लाग्न ेमूल्य अतभवृवि कर , भन्त्सार तर्ा अन्त्तःशलु्कमा कररब 
६० अबथको ितत भइसकेको अनमुान छ (तातलका २०)। यी सबै ितत २०७७ ज्येष्ठबाट आतर्थक 
वक्रयाकलाप सामान्त्य होला भने्न मान्त्यतामा तयार गररएको हो।  
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तातलका नं.२०: नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कोरोना भाइरस (COVID-19) रोगको असर- 
2076/077 

 

स्रोत: केन्त्रीय तथ्याङ्क ववभागको डाटा २०७७ प्रयोग गरी अध्ययन कायथदलले ितत आकलन गरेको   

 

समस्या समाधान गने उपाय: नेपाल सरकारसंग आतर्थक वृवि राहत प्याकेज ल्याउन सहकायथ गने ।   

 

३.७.२ गण्डकी प्रदेशमा आतर्थक वृवि दरमा असर   

क्र.सं. िरेहरु 

कुल मूल्य 
अतभवृवि 

प्रितलत मूल्यमा         रु. 10 लाखमा 

2075/076 

(वास्तववक) 

2076/077 

(अनमुातनत)   

2076/077 

(अपेक्षित) 
ितत 

1 कृवष तर्ा वन 822,686 906,754 931,774 25,020 

२ मत्स्यपालन 16,275 18,942 18,433 - 

३ खानी तर्ा भूगभथ 18,504 18,384 20,957 2,573 

४ उद्योग/उत्पादन 172,392 170,444 195,252 24,807 

५ ववद्यतु,् ग्याुँस तर्ा पानी 36,600 47,058 41,453 - 

6 तनमाथण 232,374 241,997 263,187 21,190 

7 र्ोक तर्ा खरुा व्यापार 438,135 465,205 496,232 31,027 

८ होटल तर्ा रेषु्टरेण्ट 56,268 47,115 63,729 16,613 

9 यातायात, भण्डारण तर्ा सञ्चार 220,023 215,046 249,198 34,153 

10 ववत्तीय मध्यस्र्ता 193,469 221,710 219,123 - 

11 
घरजग्गा, बहाल तर्ा व्यापाररक 
वक्रयाकलाप 

353,077 396,877 399,895 3,018 

12 सामान्त्य प्रशासन तर्ा रिा 83,064 106,079 94,079 - 

13 क्षशिा 215,821 256,709 244,439 - 

14 स्वास्थ्य तर्ा सामाक्षजक कायथ 51,003 62,383 57,766 - 

15 अन्त्य सामदुावयक, सामाक्षजक तर्ा 
व्यक्षक्तगत सेवाका वक्रयाकलाप 

139,768 173,552 158,302 - 

कुल मूल्य अतभवृवि (FISIM) समेत ् 3,049,460 3,348,256 3,453,818 158,401 

ववत्तीय मध्यस्र्ता सेवा (FISIM) 128,486 139,737 139,737 - 

कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (आधारभतू मूल्यमा) 2,920,974 3,208,519 3,314,081 158,401 

अनदुानको उत्पादनमा कर छुट 537,818 558,524 618,491 59,967 

कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन  3,458,792 3,767,043 3,932,572 218,368 
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वतथमान अवस्र्ा: आतर्थक वषथ २०७५/२०७६ मा गण्डकी प्रदेशको अनमुातनत आतर्थक वृवि दर ७.१ 
प्रततशत तर्यो र यर्ार्थमा ६.६५ प्रततशत तर्यो।  कोरोना भाइरसको प्रकोप पूवथ िाल ुआतर्थक वषथमा ९.३ 
प्रततशतको आतर्थक वृवि हनु ेअनमुान गररएको तर्यो।कोरोना भाइरसको प्रकोप देक्षखए पिात ्अर्थशास्त्रीहरुले 
प्रदेशको आतर्थक वृवि दर रावष्ट्रय वृवि दर सरह ६ देक्षख ७ प्रततशतको वररपरर हनुे संशोतधत अनमुान गरेका 
तर्ए।   

 

असर: गण्डकी प्रदेशको आतर्थक वृवि दर आतर्थक वषथ २०७५/२०७६ को ६.६५ प्रततशतबाट घटेर आतर्थक 
वषथ २०७६/२०७७ मा उपभोक्ता मूल्यमा २.६८ प्रततशत हनुे प्रारक्षभभक अनमुान छ। अर्थतन्त्रका प्रमखु १५ 
िेर तर्ा उपिेर मध्य दईु िेर जस्तै मत्स्यपालन र सामदुावयक तर्ा सामाक्षजक कायथमा गत वषथको 
तलुनामा आतर्थक वृवि सकारात्मक रहेको (तातलका १९) ।सात िरे जस्तैः कृवष तर्ा वन,  ववत्तीय 
मध्यस्र्ता, घर जग्गा बहाल र व्यापार, ववद्यतु,् ग्याुँस र पानी , सामान्त्य प्रशासन तर्ा रिा, क्षशिा, स्वास्थ्य र 
सामाक्षजक सेवा िेरमा मध्यम असर परेको र यी िेरको वृवि दर गत आतर्थक वषथको भन्त्दा कम रहेको छ 
(तातलका १९) । प्रदेश अर्थतन्त्रका महत्त्वपूणथ छ िेरहरु जस्तैः उद्योग/उत्पादन िेर,  खतनज तर्ा 
उत्खनन, तनमाथण िेर, र्ोक तर्ा खरुा व्यापार िेर,  होटेल र रेस्टुराुँ (पयथटक) िरे,  यातायात/भण्डारण र 
सञ्चार िेरको ववृि दर ऋणात्मक हनुे प्रारक्षभभक अनमुान छ (तातलका २१) ।  
 

तातलका २१: गण्डकी प्रदेशमा आतर्थक वषथ २०७६/२०७७ मा िरे अनसुार आतर्थक वृवि दर  

 

सामान्त्य असर परेका िरे  

 

मध्यम स्तरको असर परेका िरे उच्ि स्तरको असर परेका िरे  

 

(वृवि दर यर्ावत ्रहेका अर्वा 
सामान्त्य ववृि भएका िेर) 

(गत वषथको तलुनामा वृवि दर 
घटेका तर वृवि दर घनात्मक 
भएका िेर) 

(गत वषथको तलुनामा वृवि दर 
ऋणात्मक भएका िरे) 

१.मत्स्यपालन  १. कृवष तर्ा वन  १. उद्योग/उत्पादन िरे  

२. सामदुावयक तर्ा सामाक्षजक २. ववत्तीय मध्यस्र्ता    २. खतनज तर्ा उत्खनन   

 ३ घर जग्गा बहाल र व्यापार ३. तनमाथण िरे  

 ४. ववद्यतु ्ग्याुँस र पानी  ४. र्ोक तर्ा खरुा व्यापार   

 ५. सामान्त्य प्रशासन तर्ा रिा ५. होटेल र रेस्टुरेन्त्ट  

 ६. क्षशिा ६. यातायात/भण्डारण र सञ्चार  

 ७. स्वास्थ्य र सामाक्षजक सेवा  

प्रदेशको कुल आतर्थक वृवि दर आधारभतू मूल्यमा २.६८ प्रततशत  
स्रोत: केन्त्रीय तथ्याङ्क ववभागको डाटा प्रयोग गरी अध्ययन कायथदलले गणना गरेको   
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समस्या समाधान गने उपाय: आगामी आतर्थक वषथको पवहलो िौमातसक सभम तनजी िेरलाई व्यवसाय 
वटकाउन मद्दत गने र त्यसपतछ उत्पादन, तनमाथण र सेवा िेरको वृवि गरी पञ्चवषीय योजनाको लक्ष्य 
अनसुारको वृवि प्राप्त गने ।  

३.७.३ गण्डकी प्रदेशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा असर    

वतथमान अवस्र्ा: आतर्थक वषथ २०७५/२०७६ को रावष्ट्रय लेखा तथ्याङ्क अनसुार गण्डकी प्रदेशको कुल 
ग्राहस्थ्य उत्पादन रु २ खबथ ८८ अबथ अनमुान गररएको तर्यो । यस वषथको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन अनमुान 
गदाथ गत वषथको अनमुानमा पनुरावलोकन गरी यर्ार्थ अङ्क राख् ने अभ्यास अनसुार गत वषथको संशोतधत यर्ार्थ 
कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन रु ३ खबथ, ८ अबथ, ९१ करोड तर्यो।  

 

असर: रावष्ट्रय अर्थतन्त्रमा जस्तै प्रदेश अर्थतन्त्रमा  पतन कोरोना भाइरसको असर उल्लेखनीय रुपमा देक्षखएको 
छ। गण्डकी प्रदेशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको वृविदर िाल ुआ.व २०७६/७७ मा आधारभतू मूल्यमा 
२.६८ प्रततशतको वृविमा खकु्षभिएको छ।  

 

अनमुातनत तथ्याङ्क अनसुार गण्डकी प्रदेशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा रु. यस वषथ रु ३  खबथ, ३५ अबथ, 
२५ करोड हनु ेअनमुान गररएको छ । यो अनमुान अपेक्षित कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन रु ३ खबथ, ५४ अबथ, 
५७  करोड भन्त्दा रु १९ अबथ ३१ करोडले कमी हो (तातलका २०) ।  

िततमध्ये कृवष तर्ा वन तफथ  कररब रु. ३ अबथ ४५ करोड, मत्स्यपालनमा ४० लाख,  खानी तर्ा 
उत्खनन्त्तफथ  रु. आठ करोड ७० लाख, उद्योग तर्ा उत्पादनतफथ  रु ४६ करोड, तनमाथणतफथ  रु. १ अबथ २७ 
करोड, र्ोक तर्ा खरुा व्यापार िेरमा रु. ९२ करोड, होटल तर्ा रेस्टुराुँ िेरमा रु. १ अबथ ९० करोड, 

यातायात सञ्चार िरेमा रु. ९१ करोड, घरजग्गा र घर बहाल िेरमा रु. ४९ करोड, सामान्त्य प्रशासन तफथ  
४८ करोड, क्षशिामा ६७ करोड, स्वास्थ्य तर्ा सामाक्षजक कायथमा २७ करोड, र अन्त्य सामदुावयक तर्ा 
सामाक्षजक कायथमा रु ८३ करोडको ितत भएको अनमुान छ। सरकारलाई अप्रत्यि कर (मूल्य अतभवृवि, 

भन्त्सार तर्ा अन्त्तःशलु्क) तफथ  रु. ७ अबथ ६६ करोडको ितत भएको अनमुान छ। 

आधारभतू मूल्यको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन भनेको सबै वक्रयाकलापहरुको मूल्य अतभवविको योग हो र मूलतः 
यसमा तलब ज्याला (Compensation of employees)  र तमक्षश्रत आय (Mixed Income) समावेश भएको 
हनु्त्छ।  
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तातलका २२: गण्डकी प्रदेशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन   

स्रोत: केन्त्रीय तथ्याङ्क ववभागको डाटा प्रयोग गरी अध्ययन कायथदलले गणना गरेको   

 

 

 

क्र.सं िरेहरु 

प्रितलत मूल्यमा                रु. 10 लाखमा 
2075/076
को अनमुातनत 

2075/ 
076  

(वास्तववक) 

2076/ 
077 

(अपेक्षित) 

2076/ 
077 

(अनमुातनत)   

अनमुातन-त 
नोक्सानी  

नोक्सानी 
प्रततशतमा 

1 कृवष तर्ा वन ८५,१९१ ८१,८६८ 92,319 88,862 3,457 27 .7 

२ मत्स्यपालन ८९ ९८ 119 115 4 ०.० 

३ खानी तर्ा भूगभथ २,२६९ २,२६८ 2,330 2,243 87 0.7 

४ उद्योग/उत्पादन ९,१४२ ९,२०६ 9,563 9,102 461 3.7 

५ ववद्यतु,् ग्याुँस तर्ा पानी ७,९६९ ८,९२४ 11,366 10,940 426 3.4 

6 तनमाथण ३२,४९४ ३१,७६४ 33,981 32,709 1,273 10.2 

7 र्ोक तर्ा खरुा व्यापार 22,760 २२,६६७ 24,608 23,687 922 7.4 

८ होटल तर्ा रेषु्टरेण्ट ११,०१५ ९,८६६ 10,161 8,261 1,900 15.2 

9 
यातायात, भण्डारण तर्ा 
सञ्चार 

१६,३९४ १६,२९६ 
16,843 15,927 916 

7.3 

10 ववत्तीय मध्यस्र्ता १४,८९५ १४,८९५ 16,749 16,479 269 2.2 

11 
घरजग्गा, बहाल तर्ा 
व्यापाररक वक्रयाकलाप 

२०,६७६ २०,६७६ 
23,735 23,241 494 

4.0 

12 सामान्त्य प्रशासन तर्ा रिा १०,०२२ ९,७९२ 12,991 12,505 487 3.9 

13 क्षशिा २०,७०७ २०,९२१ 25,443 24,769 674 5.4 

14 
स्वास्थ्य तर्ा सामाक्षजक 
कायथ 

९,२०९ ५,८४६ 
7,429 7,151 278 

2.2 

15 
अन्त्य सामदुावयक सामाक्षजक 
तर्ा व्यक्षक्तगत सेवाका 
वक्रयाकलाप 

२२,०३९ १७,३६७ 22,404 

 

 

21,565 

 

 

839 

 

 

6.7 

कुल मूल्य अतभवृवि (FISIM) समेत ् २,८४,८७१ २७२,४५५ 310,042 297,556 12,486 100.0 

कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (आधारभतू 
मूल्यमा) 

 

२,७४,९७९ २६२,५६३ 298,818 287,170 11,649 

 

अनदुानको उत्पादनमा कर छुट १३,२२८ ४,६३४६ 55,753 48,088 ७,६६४  

कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन   २,८८,२०६ ३०८,९१० 354,571 335,258 19,313  
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३.७.४ सभवत्\ २०७७ वैशाख सभम गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कोरनाको कुल आतर्थक ितत    

आतर्थक वषथ २०७६/०७७ मा ववप्रषेणमा रु १९ अबथ, २३ करोड, ५२ लाख नोक्सानी हनुे र ग्राहस्थ्य 
उत्पादनतफथ  रु १९ अबथ,  ३१  करोड,  ३० लाख गरी प्रदेशलाई कुल ३८ अबथ, ५४ करोड, ८३ लाख 
नोक्सानी हनुे प्रारक्षभभक अनमुान छ।  

 
३.७.५ कोरोना भाइरसको असर बारे पररदृश्य ववश्लषेण 

मातर् ४.६.२ खण्डमा गररएको ववश्लषेण सामान्त्य ितत भएको अवस्र्ाको ववश्लषेण हो । यदद लकडाउन 
लक्षभबदै गयो र कोरोना भाइरसको संक्रमणमा ववृि भयो भने यो नोक्सानी अरु बढेर जाने हुुँदा अक्षन्त्तम 
प्रततवदेन तयार गदाथ मध्यम ितत र उच्ि िततको पररदृश्य पतन र्प गररनछे।     
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अध्याय ४ 

कोरोनाको असर व्यवस्र्ापन गने सझुाव 

 

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्र्ानीय तह मातर् कोरोना भाइरस रोगबाट प्रभाववत जनसमदुायको जीवनरिा 
गनुथ र बिाउन,ु उद्योग तर्ा उत्पादन कायथलाई वटकाउन ु र क्षशतर्ल अर्थतन्त्रलाई िलायमान बनाई परुानो 
क्षस्र्ततभन्त्दा अझै मातर् लैजाने दावयत्वहरु छन।् यी सबै समस्यालाई यर्ोक्षित सभबोधन गनथ प्रदेश सरकारले 
तनभन िेरमा प्रार्तमकता ददई  यसको असर व्यवस्र्ापन गनथ उक्षित हनुछे।  

४.१ प्रदेशको अर्थव्यवस्र्ालाई परुानो लयमा फकाथउन े

अल्पकालीन  

• अर्थव्यवस्र्ालाई परुानो लयमा फकाथउन प्रभाववत िेरको समस्या पवहिान गने र प्रदेश सरकारको  सहयोगी 
भतूमका सशक्त बनाउन।े 

• लकडाउनमा छुवट्टएका उत्पादन िरेका पुुँजी र श्रमलाई पनुःजोडने। 

• अर्थतन्त्रलाई िलायमान बनाउन आतर्थक स्र्ावयत्व र ववत्तीय स्र्ावयत्वलाई भन्त्दा आतर्थक ववृि र रोजगारी 
वृविलाई प्रार्तमकता ददन।े  

• अर्थतन्त्रका परस्पर िेरबीि हनुे अन्त्तरसभबन्त्ध र गणुात्मक सभबन्त्धलाई  समयमै पवहिान गरी  िलायमान 
बनाउने। 

• बैंक तर्ा ववत्तीय िेरमा तरलताको संकट हनु नददन प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारलाई ववत्तीय तर्ा 
मौदरक नीतत माफथ त ्अल्पकालीन उपायहरु अवलभबन गनथ सझुाव ददने ।  

मध्यमकालीन  

• पयथटन व्यवसायी तर्ा उद्योगीले तलएको ऋणमा लकडाउन अवतधको ब्याज अनदुान ददने, ऋणको 
पनुताथतलकीकरण गने, आंक्षशक कर छुट गने, व्यवसाय पनुरुत्र्ानका लातग र्प कजाथ ददने जस्ता आतर्थक 
सहायताको प्याकेज ल्याएर व्यवसाय बन्त्द हनुबाट रोक्न नेपाल सरकारलाई अनरुोध गने। 

• वैदेक्षशक सहयोग पररिालनको प्रवक्रया प्रारभभ गरी लकडाउन अवतधमा नेपाल सरकारले ततनुथपने ब्याज 
तर्ा सावाुँको तमनाहा तर्ा ऋणलाई अनदुानमा बदल्न साझेदार तमर राष्ट्र तर्ा संस्र्ासंग पहल गनथ नेपाल 
सरकारलाई अनरुोध गने ।  

• अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो प्रभाव पने ववत्तीय वा व्यावसावयक संस्र्ालाई टाट पक्षल्टनबाट बिाउन तनरोधात्मक 
तर्ा उपिारात्मक उपाय अवलभबन गनथ नेपाल सरकारलाई अनरुोध गने । 

• सरकारी खिथतफथ  साधारण खिथ घटाउने, अनतु्पादक िेरको खिथलाई कम गने र अनावश्यक वस्त ु र 
सेवाको आयातलाई तनयन्त्रण गने।  
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• ववप्रषेणमा देक्षखन े अतनक्षितता तर्ा ववश्व अर्थतन्त्रमा आउने मन्त्दीको असरबाट प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई 
पनुताथजगीकरण गनथ बेंवकङ्ग िेरबाट घरेल ुबितलाई अतधकतम पररिालन गने।  

 

दीघथकालीन  

• ददगो र समतामूलक आतर्थक वृविको लातग ग्राहस्थ्य मागमा आधाररत उत्पादनमूलक औद्योगीकरण गने।  

• अन्त्तराथवष्ट्रय मरुाकोष, ववश्व बैंक तर्ा एतसयाली ववकास बैंकको सहयोग र सहकायथबाट प्राप्त हनुे  अन्त्तराथवष्ट्रय 
सहायता रकमको प्रभावकारी समन्त्वय र कायाथन्त्वयन गनथ र सरकारी ववकास तनमाथण र राहत कायथक्रमका 
लातग आवश्यक सावथजतनक ऋण (आन्त्तररक र वाह \य) को प्रभावकारी पररिालन गरी मरुाकोष प्रवाहमा 
कमी आउन नददन नेपाल राष्ट्र बैंक सवक्रय बनाउन नेपाल सरकारलाई अनरुोध गने।  
 

४.२ श्रम बजार िलयमान बनाउने 

अल्पकालीन  

• सेवा र उत्पादन िेरमा स्वास्थ्य सरुिात्मक उपायहरु अपनाएर रोजगारीको अवसरलाई खलुा गने। 

• प्रधानमन्त्री रोजगार कायथक्रममा रकम बढाएर र्प रोजगारीका अवसर तसजथना गनथ नेपाल सरकारसंग 
अनरुोध गने।  

• यवुा तर्ा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष खडा गरेर स्वरोजगार तसजथना गने। यस कायथक्रम अन्त्तरगत 
ठेलागाडामा तरकारी तर्ा फलफूल ववक्री गने, लघ ुउद्यम सञ्चालन गने, नगदेबाली लगाउने, कुखरुा पालन, 
बंगरु पालन, बाख्रापालन, कृवष प्रशोधन, तनमाथणका सामान उत्पादन, फतनथिर उद्योग सञ्चालन, होटेल तर्ा 
रेस्टुराुँ सञ्चालन गने लगायत सानोततनो लगानीमै प्रशस्त आभदानी हनुे स्वरोजगारका कायथक्रम प्रविथन गने।  

• वैदेक्षशक रोजगारीबाट फवकथ एकाहरुको लातग आतर्थक तर्ा सामाक्षजक पुुँजी प्रयोग गरी स्वरोजगार तर्ा 
स्वउद्यमलाई प्रोत्साहन गने। उनीहरुमा रहेको ज्ञान र सीपलाई उपयोग गने कायथक्रमलाई वावषथक नीतत 
तर्ा कायथक्रममा प्रार्तमकता ददने । 

 

मध्यमकालीन  

• सीपमूलक तातलमको कोटा  वृवि गने । 

• ववदेशबाट फकथ नेले ल्याएको सीपलाई उत्पादनमा प्रयोग गनथ प्रोत्साहन गने ।  

दीघथकालीन  

• बजारले माग गरेका ववषयमा पायक्रम बनाएर प्राववतधक तर्ा व्यावसावयक तातलम ददने ।  

 

४.३ कृवष िरेलाई प्रववतध, वकसान, गररब  र यवुामैरी बनाउन े 

अल्पकालीन  

• ववदेशबाट फकेका, प्रदेशमै रोजगार गमुाएका र वषेनी श्रमबजारमा र्वपने नयाुँ यवुालाई कृवष िेरमा 
स्वरोजगार बनाउन भतूम व्यवस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी मन्त्रालयमा छुटै्ट यवुा स्वरोजगार आयोजना बनाउने। 
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यस आयोजनालाई िावहने बजेट नेपाल सरकारबाट र्प अनदुान माग गरी तर्ा ववतभन्न ववतरणमखुी कायथक्रम 
कटौती गरी जटुाउन।ेयस आयोजनाबाट कृवष गनथ िाहने जग्गा नभएका यवुालाई जग्गा भाडामा उपलब्ध 
गराउन,े बीउ, तबजन, प्रववतध र तातलम माफथ त ्सीप ददने।    

• बाुँझो कृवषजग्गा उपयोग तनती बनाउने। बाुँझो जग्गाको लागत स्र्ानीय तहले संकलन गने र उक्त जग्गा  
न्त्यूनतम करार मूल्यमा जग्गा नभएकालाई प्रयोग गनथ ददन।े बाुँझो जग्गामा फलफूल तर्ा नगदे बालीको 
ब्यावसावयक खेती वा घाुँस खेती गनथ जोड ददई पशपुालन कायथलाई प्रार्तमकता ददन े।  

• िक्लाबन्त्दी र करार कानून बनाई  कृवष आधतुनकीकरणको प्रारभभ गने। 

• खाद्य सरुिाको जोक्षखममा परेका घरपररवारको पवहिान गरी समूह तर्ा सहकारीमा आबि गराई कृवष 
व्यवसायमा लाग्न प्रोत्साहन गने। 

• कृवष उत्पादन सामाग्रीहरु बीउ, मल, ववषादद, नश्ल, औषधी, कृवषयन्त्र तर्ा उपकरणको सहज पहुुँिमा जोड 
ददन।े 

• कृवष तर्ा पशपुन्त्छी िेरमा प्राववतधक सेवा ववस्तार गरी सबै कृषकहरुको पहुुँि वृवि गने।  

 

मध्यमकालीन  

• कृवष िेरमा लगानीको जोक्षखमलाई न्त्यूनीकरण गनथ कृवष बाली बीमा, पशपंुिी बीमा र कृवष उत्पादनमा 
अनदुान ददने व्यवस्र्ालाई सदुृढ गने ।  

• भतूम व्यवस्र्ा कृवष तर्ा सहकारी मन्त्रालयमा एक आधतुनक प्रववतधसवहतको मोबाइल एग्रो लतनिंङ्ग सेन्त्टरको 
स्र्ापना गरी वकसानलाई कृवष प्रववतध बारे जानाकारी गराउने।   

• एग्रो एप माफथ त ्कृवष र पयथटनलाई जोडन।े कृषकसंग जगेडा रहेको कृवष उपजबारे यही एप माफथ त ्पयथटन 
व्यवसायीलाई जानकारी गराई पयथटन व्यवसायीले तसधै कृषकसंग उनीहरुका उपज वकने्न व्यवस्र्ा गने ।  

दीघथकालीन  

• कृवष उपजको न्त्यूनतम समर्थन मूल्य तनधाथरण गने र Buy back guarantee को व्यवस्र्ा तमलाउने। 

यवुा लक्षित कृवष इन्त्कुवेसन केन्त्रको स्र्ापना र सञ्चालन गने।  

 

४. ४  पयथटन िरेको पनुरुत्र्ान गने  

अल्पकालीन  

• श्रतमक, व्यवसायी तर्ा पयथटकले अपनाउन ुपने ववशेष सतकथ ता, कायम राख्न ुपने सामाक्षजक दूरी र पयथटन 
व्यवसायको प्रकृतत अनरुुप अपनाउन ु पने स्वास्थ्य र सरुिा सभवक्षन्त्ध प्रोटोकोल तनमाथण गरी होटेल तर्ा 
रेस्टुराुँ सञ्चालनमा ल्याउने। 

• तनजी िेरका पयथटन व्यवसायी र उद्यमीको सहकायथमा उद्योग, पयथटन वन तर्ा वातावरण मन्त्रालयमा छुटै्ट 
व्यवसाय पनुरुत्र्ान ईकाई  गठन गरी सूिना संकलन तर्ा ववश्लषेण गने। यसलाई आवश्यक पने कमथिारी 
मन्त्रालय तभरैबाट व्यवस्र्ा गने। आवश्यकता अनसुार िेरगत तर्ा व्यावसावयक प्रततष्ठानगत व्यवसाय 



60 
  

पनुरुत्र्ान योजना तयार गरी कायाथन्त्वयन गने।यस अन्त्तरगत खासगरी पयथटन तर्ा उद्योग िेरमा रोजगार 
गमुाएका अर्वा रोजगारदाताले तलब ददन नसकी तनयतमत आभदानी नभएका मजदरुलाई सीप ववकास 
तातलम, लघ ु उद्यम तर्ा व्यवसाय सञ्चालन गनथ िमता वृवि तातलम, प्रववतध तर्ा बीउपुुँजी उपलब्ध   
गराउने । यसलाई िावहन े रकम नेपाल सरकारसुँग र्प अनदुान माग गने तर्ा उद्योग पयथटन वन तर्ा 
वातावरण मन्त्रालयका ववतरणमखुी कायथक्रम कटौती गरी जटुाउन।े      

• पयथटन िेर िलयमान बनाउन सरकारी कोषबाट तलब खाने कमथिारीलाई क्षशिक तर्ा सरुिाकमीलाई 
स्वदेश घभुनका लातग एक हप्ताको तलबी तबदा ददन।े 

• पयथटन व्यवसायी तर्ा कामदारहरुलाई आवश्यक परेको वेलामा प्रयोगमा ल्याउन सवकने गरी तयारी 
अवस्र्ामा रहन िमता वृविका कायथक्रम सञ्चालन गरी व्यस्त बनाउन।े 

 

मध्यमकालीन  

• हाम्रा परभपरागत पयथटन बजार कोरोनाले र्ला परेको हुुँदा भारत, िीन, मध्य पूवथ तर्ा पूवी एतसयाका 
मलुकुहरुमा नयाुँ बजारको खोजी गने। त्यसिरेका पयथटक आकवषथत गनथ ववज्ञापन गने, सहतुलयतका प्याकेज 
तयार गने र हवाई सेवा सरुु गने। 

• घरबास कायथक्रमलाई उत्पादनसुँग जोड्न े।आफ्नो पयथटन व्यवसायलाई  उत्पादनसंग जोड्न िाहन े होटेल 
तर्ा व्यवसायीहरुलाई प्रार्तमकताका सार् प्रोत्साहन गने ।  

• बैंकको ब्याज वा वकस्ताहरुमा सहतुलयत प्रदान गनथ नेपाल सरकारसुँग अनरुोध गने । 

दीघथकालीन 

• पयथटन गरुुयोजना तनमाथण गरी कायथन्त्वयन गने ।  

 

४.५ उद्योग िरे गततशील बनाउने 

अल्पकालीन  

• उद्योग व्यवसायीलाई यस कदठन घडीमा व्यवसाय वटकाउन नीततगत सहयोग गरी उत्पादन िेर गततशील 
बनाउने । 

• घरेल ुतर्ा लघ,ु साना, मझौला र ठुला उद्योगको  अवस्र्ा हेरी सहतुलयत ऋण र अन्त्य ववत्तीय प्रोत्साहन गने 
नीतत ल्याउन नेपाल सरकारसुँग अनरुोध गने । 

• उद्योग िेरमा रोजगार गमुाएका कामदारलाई उद्योग, पयथटन वन तर्ा वातावरण मन्त्रालयमा रहेको व्यवसाय 
पनुउथत्र्ान ईकाई  माफथ त ्स्वरोजगार कायथक्रम सञ्चालन गनथ सहयोग गने ।  

 

मध्यमकालीन  

• कृवष प्रशोधन उद्योगहरु स्र्ापना गनथ नव उद्यमीलाई बजार अध्ययन,प्रववतध र सीप ददने व्यवस्र्ा गने।  

• स्र्ानीय तहमा उद्योग ग्राम र प्रदेशमा औद्योतगक िेर स्र्ापना गरी तनजी िेरलाई लगानी गनथ प्रोत्साहन 
गने।       

दीघथकालीन  



61 
  

• औद्योगीकरण गरुुयोजना बनाई लाग ुगने र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र तनमाथणमा सघाउने।  

 

४.६ पूवाथधार तनमाथण 

अल्पकालीन 
• तनमाथणस्र्लमा श्रतमक तर्ा अन्त्य व्यक्षक्त तर्ा समदुायले अपनाउन ुपने ववशेष सतकथ ता, कायम राख्न ुपने 
भौततक दूरी र तनमाथण कायथको प्रकृतत अनरुुप अपनाउन ुपने स्वास्थ्य र सरुिावारे सिेतना वृवि गरर तनमाथण 
कायथ सिुारु गने। 

•  तनमाथण सभझौता पनुरावलोकन गनुथपने आयोजनाहरु पवहिान गरी  सभझौता  पनुरावलोकन गरी तनमाथणलाई 
तनरन्त्तरता ददने। 

• प्रदेश सरकारबाट स्र्ानीय तहलाई प्रदान गररने सशतथ अनदुान, समपूरक अनदुान, ववशेष अनदुान तफथ का 
सभपन्न हनु नसकेका अधरुा आयोजनाहरू क्रमागत आयोजनाको रूपमा सञ्चालन गने । 

• िाल ुआतर्थक वषथमा सभपन्न हनु सक्न ेपूवाथधार लगायत आभदानी तर्ा रोजगारी अतभवृवि हनुे आयोजनाको 
लातग वावषथक बजेटमा स्रोतको सतुनक्षितता गने । 

मध्यमकालीन  

• तनमाथण सभझौता भएका र आतर्थक दावयत्व तसजथना भएका आयोजनाका लातग आवश्यक स्रोत व्यवस्र्ा गने ।  

• बहवुषीय आयोजना सञ्चालन कायथववतध बनाउने ।  

दीघथकालीन  

• दीघथकालीन आतर्थक दावयत्व तसजथना हनु ेनयाुँ आयोजनाहरु सरुु नगने।     

                                      

४.७ क्षशिा िरेलाई महामारी प्रततरोधी बनाउने 

अल्पकालीन  

• सरुवा तर्ा संक्रामक रोग  ववरुि ववद्यालय तर्ा महाववद्यालयमा सरसफाई,  सेतनटाइज र सावनुपानीले हात 
धनुे व्यवस्र्ा, मास्क ववतरण, अतभभावक सिेतीकरण अतभयान सञ्चालन गने। 

• क्षशिकहरुलाई अनलाइन क्षशिणका लातग अतभमखुीकरण तर्ा िमता ववकास तातलम सञ्चालन गने। 

• ववद्यालय तर्ा महाववद्यालयमा भि ुथअल किाको स्र्ापना   गनथ स्र्ानीय तहसुँग सहकायथ गने। 

मध्यमकालीन  

• ववश्व ववद्यालयमा भाईरोलोजी सभबन्त्धी अध्ययन अध्यापन सरुु गने। 

• ववश्व ववद्यालयका ववज्ञान प्रयोगशाला  अत्याधतुनक बनाई सरुवा रोग तर्ा अन्त्य रोगको अनसुन्त्धान गने। 

दीघथकालीन  

• स्वास्थ्य जनशक्षक्त उत्पादन गनथ प्रदेशमा एक सरकारी मतेडकल कलेज तनमाणथ गने। 
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४.८ स्वास्थ्य िरे सदुृढीकरण गने 

अल्पकालीन  

• सरुवा तर्ा संक्रामक रोग का सारै्  अन्त्य महामारी रोगहरुको रोकर्ाम र तनयन्त्रणका लातग प्रततकायथ योजना 
बनाइ लागू गने ।  

• आगामी वषथहरुमा स्वास्थ्य िेरका सेवामा उल्लेख्य वृवि गने।  

• सबै क्षजल्ला अस्पतालहरुमा कभतीमा पतन भेक्षन्त्टलेटर सवहतका पाुँि आईसीय ुबेड ववकास गने ।  

• प्रदेशका सबै गररब जनतालाई आगामी ३ वषथ तभर स्वास्थ्य बीमामा आबि गने ।  

• नेपालमा उत्पाददत मगृमदासव र कस्तरुीभषूण अन्त्य भाइरस संक्रमण (रुघा–खोकी, न्त्यमुोतनया, बोङ्र्गकाइवटस 
लगायत) मा प्रभावकारी देक्षखएकै छन ्। कोरोना तबरुि पतन आयवेुददक औषधी प्रभावकारी हनुे सभभावना छ, 
तसर्थ आयवेुदलाई पतन एलोपेतर्क औषधीसुँगै प्रविथन गने।  

मध्यमकालीन  

• प्रदेशमा १०० बेडको सरुवा तर्ा संक्रामक रोग अस्पताल स्र्ापना गने । 

• सावथजतनक िेरले कोरोना जस्तै अन्त्य सरुवा तर्ा संक्रामक रोगको व्यवस्र्ापन गनथ संगठन संरिनामा 
पनुरावलोकन गने । 

• प्रदेश प्रयोगशालालाई सबै प्रकारका भाइरसको टेस्ट गनथ सिम बनाउने । 

दीघथकालीन  

• प्रदेशमा ५०० बेडको अस्पलाल सवहतको एक मेतडकल कलेज गण्डकी ववश्वववद्यालय अन्त्तरगत स्र्ापना 
गने।  

• जनसंख्या र स्वास्थ्यकमीको अनपुात ववश्व स्वस्र् संगठनको मापदण्ड अनसुार बनाउन प्रयत्न गने।    

 

४. ९ राजस्व तर्ा सावथजतनक ववत्त 

अल्पकालीन  

• स्र्ानीय तहसुँगको समन्त्वयमा प्रदेश कर प्रशासनलाई र्प प्रभावकारी बनाउने ।  

• नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनु ेसशतथ अनदुान, समपूरक अनदुान, ववशेष अनदुान तफथ का आयोजनाहरू सभपन्न 
हनु नसकी अधरुा रहने आयोजनाहरू क्रमागत आयोजनाको रूपमा सञ्चालन गनथ नेपाल सरकारसंग स्रोत 
अनरुोध गने । 

मध्यमकालीन  

• प्रदेशको अतधकार िेरतभरका करको दायरामा समेवटन नसकेका कर तर्ा गैरकर राजस्वको िेर पवहिान 
गरी करको दायरामा ल्याउन आवश्यक नीततगत तर्ा संरिनागत प्रबन्त्ध गने। 

दीघथकालीन  

• प्रदेशको राजस्वले धान्न सक्नेमार प्रदेश संयन्त्र बनाउन प्रयत्न गने। 
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 ४. १० सशुासन  

अल्पकालीन  

• अत्यावश्यक बाहेकका प्रशासतनक तर्ा िाल ुखिथमा कटौती गने ।  

• प्रशासतनक खिथमा तमतव्यवयता अपनाउन ु पने देक्षखन्त्छ। सेवा र परामशथ खिथ, कमथिारी तातलम खिथ, 
कायथक्रम खिथ, सीप ववकास तर्ा गोष्ठी सभबन्त्धी खिथ, भैपरी आउने िाल ुखिथ, सवारी साधन, मेक्षशनरी तर्ा 
औजार, फतनथिर तर्ा वफक्िसथ, पुुँजीगत अनसुन्त्धान तर्ा परामशथ, भैपरी आउने पुुँजीगत खिथ जस्ता खिथ 
शीषथकहरूमध्ये अत्यावश्यक अवस्र्ामा बाहेक ववतनयोजन नगने नीतत अवलभबन गने। 

•  आगामी आतर्थक वषथमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, आभदानी र रोजगारी तसजथना गने आयोजना तर्ा 
कायथक्रमलाई मार प्रर्तमकता ददने । 

• अकस्मात हनु जाने यस्ता लकडाउनको ववषम पररक्षस्र्ततमा कायाथलयबाट प्रवाह गररने सेवालाई सिुारू 
गनथ कमथिारीहरू घरमै बसी सेवा प्रवाह गनथ सक्ने गरी ववद्यतुीय सशुासनमा जोड ददन।े 

• प्रदेश सरकारले तमतव्यवयता सभवन्त्धी एउटा छ्ट्टै्ट नीततगत मागथदशथन जारी गने र सो मागथदशथनको पालना 
भए नभएको सभबन्त्धमा प्रमखु सक्षिवको संयोजकत्वयमा प्रदेश नीतत तर्ा योजना आयोग, आतर्थक मातमला 
तर्ा योजना मन्त्रालय र प्रदेश लेखा तनयन्त्रक कायाथलयको प्रतततनतधत्व हनुे गरी एक अनगुमन सतमतत 
गठन गने।  

• प्रदेश सरकारका कुनै पतन तनकायले योजना आयोग र आतर्थक तर्ा योजना मन्त्रालयको सहमतत बेगर 
र्प आतर्थक दावयत्व तसजथना नगने। 

• प्रदेश सरकारका तनयकाहरुले ववद्यमान सरकारी संयन्त्रबाट सभपादन गनुथ पने र हनु सक्ने कायथहरुका 
लातग छुटै्ट कायथदल, कायथसतमतत गठन नगने र कायथदल गठन गनै पने अवस्र्ा भएमा कायथदलका 
सदस्यले न्त्यूनतम आतर्थक सवुवधा मार पाउने गरर गठन गने। 

• सरकारी कामको आवश्यकता देखाई गोदाम तर्ा आवास प्रयोजनका लातग घर वहालमा नतलन ेर तलन ु
पने भएमा प्रमखु मागथको सट्टा तभरी मागथमा न्त्यूनतम दररेटमा घर वहालमा तलन।े 

• प्रदेश सरकारका कुनै पनी तनकायमा ववशषेज्ञ वा सल्लाहकारका नाममा नयाुँ व्यक्षक्त तनयकु्षक्त नगने र हाल 
भई रहेका ववशेषज्ञ वा सल्लाहकारको आवश्यकता औक्षित्यता र सल्लाहकारको कायथ सभपादनको स्तरको 
आधारमा पनुरावलोकन गने। 

• प्रदेश सरकारका तनकायले कुनै पतन कायथक्रम तर्ा आयोजना सञ् िालन गदाथ अत्यावश्यक अवस्र्ामा 
बाहेक Contingency वापत रकम नछ्ट्ट्टाउने र Contingency रकम छुट्टाइएको अवस्र्ामा उक्त रकमको 
खिथको कायथयोजना बनाई सो बमोक्षजम मार खिथ गने र उक्त रकमबाट कमथिारी भनाथ गने, सवारी 
साधन खररद गने तर्ा सभा सभमेलन गने जस्ता कायथ नगने।  

• प्रदेश सरकारबाट प्रदान गररने सबै प्रकारका आतर्थक सहायता, िततपूततथ, औषधोपिार जस्ता सहायताहरु 
अको व्यवस्र्ा नभए सभमका लातग स्र्गन गने। 
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• प्रदेश सरकारका कुनै पतन तनकायले आतर्थक सहायता र अनदुान नददने, बजेट माग नगने र स्वीकृत पतन 
नददन।े  

मध्यमकालीन  

• ववत्तीय अनशुासन र सशुासन कायम गनथ सावथजतनक खररद ऐन तर्ा तनयमावली, सावथजतनक खिथको 
मापदण्ड आददको पूणथ पररपालना गने, सावथजतनक परीिण, सामाक्षजक परीिण, सावथजतनक सनुवुाई, खिथको 
सावथजनीकरण जस्ता ववतधको पालनामा जोड ददने । यी िेरमा सवथसाधारण जनताको अर्थपूणथ सहभातगता 
सतुनक्षित गने । 

• आपूततथ व्यवस्र्ा िसु्त राख्न।े लकडाउनबाट परेको स्वदेशी कृवष उत्पादन अवरोध हटाउन े र ववतरण 
प्रणाली दरुूस्त गने। 

• भइरहेका संगठन संरिना ववस्तार नगने र नयाुँ संगठन स्र्ापना गने कायथ हाललाई स्र्गन गने।  

• अको व्यवस्र्ा नभएसभम नयाुँ कमथिारी भनाथ नगने भनाथ गनै अवस्र्ा आएमा काजमा वा करारमा राख्न े 
व्यवस्र्ा तमलाउन।े 

• प्रदेशका ववतभन्न तनकायबाट उस्तै प्रकृततका आयोजना तर्ा कायथक्रम माग गने पररपाटीको अन्त्त्य गने। 

• प्रदेश सरकारका तनकायले कुनै पतन सभा, सभमलेन, गोष्ठी, सेतमनार, सभमलेन आयोजना गदाथ सरकारी 
तनकायको भवन प्रयोग गने तर्ा यस्तो कायथक्रम सञ् िालन गने उपयकु्त स्र्ान नभएको खण्डमा 
अतधकतम तमतव्ययी तररकाले कायथक्रम आयोजना गने।  

• कायाथलयको लातग नयाुँ फतनथिर, वफक्िसथ, कभप्यूटर, वप्रन्त्टसथ, पदाथ, कापेट तर्ा सजावटका सामाग्री गररद 
नगने। 

• नयाुँ सवारी साधन खररद नगने तर्ा प्रदेश सरकारका पदातधकारीलाई ददइने सवारी साधनको प्रकार, 
इन्त्धन र ममथतको मापदण्ड तोक्ने सारै् प्रदेश सरकारको स्वीकृत ववना सरकारी सवारी साधनमा तनजी 
नभवर प्लेट नराख्न।े 

दीघथकालीन  

• सावथजतनक प्रशासन सधुार कायथक्रम सञ्चालन गने।   
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