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मन्त्तव्य 

गण्डकी प्रदेश समािेशी, सन्त्तभुलत तथा ददगो सामाचजक, आभथयक र िौभतक विकास 
गरी सामाचजक न्त्यायसवितको समवृि र सखु िाभसल गनय योजनाबि रुपमा अगाभड 
बढीरिेको छ। यिी अिस्थामा कोरोना िाईरस (COVID-19) िीनको ििुान शिरबाट 
शरुु िई विश्वका सबैजसो देशलाई प्रिाि पारेको छ।नेपाल र गण्डकी प्रदेश पभन यस 
मिामारीबाट प्रिावित िए। यस िाईरसको संक्रमण भनयन्त्रण तथा रोकथामको लाभग 
११ िैर २०७६ देचख  ६ श्रािण  २०७७ सम्म नेपालमा लकडाउन गररएको भथयो। 
सामाचजक तथा आभथयक गभतविभध बन्त्द िुुँदा जनजीिन र अथयतन्त्रमा असर देचखन थाल्यो। यस िाईरसले 
गण्डकी प्रदेशको जनजीिन र अथयतन्त्रमा विभिन्न असर पारेकोले प्रदेशका १७ संघसंस्थाले प्रदेश सरकार समक्ष 
विभिन्न मागिरु राखी ज्ञापनपर बझुाए। ती ज्ञापनपरमा उल्लेख िएका मागिरुलाई विश्लषेण गरर प्रदेश 
सरकारलाई समाधानका उपाय भसफाररस गनय ८ असार २०७७ मा गठन िएको यस काययदलले यो अध्ययन 
सम्पन्न गरेको छ। यस अध्ययनको अध्याय पाुँिमा उल्लेख गररएका सझुाि तथा भसफाररसिरुले गण्डकी 
प्रदेशका उद्योग व्यिसायमा कोरोना िाईरसको असर व्यिस्थापन गनय सियोग िनुे अपेक्षा गरेको छु।    

यो प्रभतिदेन लेखन गदाय मलाई विषयगत सूिना, लेख र सल्लाि ददएर सघाउन ुिनुे काययदलका सदस्य डा. ई. 
भबष्णरुाज बराल, डा. िीमा ढुङ्गाना, श्री गणेश पाण्डे, डा ददपक खराल र श्री  श्रीराम पाण्डे लाई धन्त्यिाद ज्ञापन 
गदयछु ।यो प्रभतिदेन लेखनको भसलभसलामा मलाई आिश्यक सूिना ददने र आंफ्नो धारणा व्यक्त गने पययटन 
व्यिसायी, उद्योग िाचणज्य संघका प्रभतभनभध, उद्योगी व्यिसायी, मजदरु यभुनयनका प्रभतभनभध, भनमायण व्यिसायी, 
प्रदेश सरकारका कमयिारी र अन्त्य पेशागत संघ तथा संगठनका प्रभतभनभधमा आिार व्यक्त गदयछु।        

अन्त्तमा यो प्रभतिदेन तयार गने काययदल गठन गरी िामीलाई चजम्मेिारी ददनिुनुे माननीय मखु्यमन्त्री पथृ्िी 
सबु्बा गरुुङ्ग र प्रदेश सरकारप्रभत आिार व्यक्त गदयछु।    

डा. भगररधारी शमाय पौडेल 

संयोजक तथा  
उपाध्यक्ष, प्रदेश नीभत तथा योजना आयोग 
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1= काययकारी साराशं 

 

यस अध्ययनको मखु्य उद्देश्य COVID-19 को असर सम्बन्त्धमा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न संघसंस्थाले प्रदेश 
सरकार समक्ष प्रस्ततु गरेका मागिरुको विश्लषेण गरी  प्रदेश सरकारले सञ्चालन गनय उपयकु्त काययक्रमिरु 
भसफाररस गनुय िो । यस अध्ययनका विचशष्ट उद्देश्यिरुमा उद्योगी व्यिसायीका मागिरु सम्बोधन गनय नेपाल 
सरकारका आभथयक िषय २०७७।०७८ का नीभत तथा काययक्रम, बजेट र मौदिक नीभतले गरेका व्यिस्था बारे 
अध्ययन र विश्लषेण गने, उद्योगी व्यिसायीका मागिरु सम्बोधन गनय प्रदेश सरकारका आभथयक िषय 
२०७७।०७८ का नीभत तथा काययक्रम र बजेटले गरेका व्यिस्था बारे अध्ययन र विश्लषेण गने, र प्रदेशका 
क्षेराभधकार, उपलब्ध साधन श्रोत र क्षमता िेरी COVID-19 को असर व्यिस्थापन गनय प्रदेश सरकारले सञ्चालन 
गनय उपयकु्त काययक्रमिरु भसफररस गने छन।्   

यस प्रभतिदेनका अध्ययन विभधमा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न संघसंस्थािरु जस्तै पोखरा उद्योग िाचणज्य संघ, 

नेपाल यातायात व्यिसायी राविय मिासंघ, चजल्ला समन्त्िय सभमभत कास्की,  पोखरा पययटन पररषद्, NATTA 

गण्डकी प्रदेश, भनमायण व्यिसायी संघ कास्की,  कास्की िेिी इक्िीपमने्त्ट व्यिसायी संघ, गण्डकी ट्रक व्यिसायी 
संघ,  नेपाल पययटक यातायात संघ कास्की, िोटेल व्यिसायी मिासंघ,  रेस्टुराुँ तथा बार एसोभसयसन (रेबान) 
पोखरा, नेपाल राविय घरिाडा सभमभत, राविय सौन्त्दययकमी यभुनयन नेपाल, पोखरा औद्योभगक क्षेर उद्योग संघ,  

स्ितन्त्र िोटेल क्याभसनो तथा रेस्टुराुँ मजदरु यभुनयन,  नेपाल पययटन तथा िोटेल सम्बि श्रभमक संघ, र गण्डकी 
ट्याक्सी व्यिसाय पचब्लक भलभमटेडले प्रस्ततु गरेका मागिरु सम्बोधन गने सम्बन्त्धमा प्रदेशको के्षराभधकार, 
उद्योगी व्यिसायीका मागिरु सम्बोधन गनय नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका आभथयक िषय २०७७।०७८ का 
नीभत तथा काययक्रम र बजेटले गरेका व्यिस्था, मौदिक नीभत  २०७७।०७८ ले गरेका व्यिस्था बारे विश्लषेण 
गररएको छ। उद्योगी व्यिसायीले प्रस्ततु गरेका मागिरुको लामो सूिीमध्ये मित्िपूणय मागिरु कुन िनु िने्न 
थािा पाउन छ िटा समूि केचन्त्ित छलफल गररयो। यसका अभतररक्त अन्त्य विषय विज्ञ र उद्योगी व्यिसायी 
संग टेभलफोन संिाद गरी यस प्रभतिदेन तयार गररयो।  

COVID-19 को समयमा ११ िैर २०७६ देचख ६ श्रािण २०७७ सम्म लकडाउन िुुँदा गण्डकी प्रदेशले कुल 
ग्रािस्थ्य उत्पादनमा २७ अबय ७९ करोडको क्षभत व्यिोरेको छ ।कुल क्षभतमध्ये कृवष तथा िन तफय  कररब 
रु. ४ अबय ४२ करोड, मत्स्यपालनमा १ करोड,  खानी तथा उत्खननफय  रु. आठ करोड ७० लाख, उद्योग 
तथा उत्पादनतफय  रु ८५ करोड, भनमायणतफय  रु. ३ अबय ६० करोड, थोक तथा खिुा व्यापार क्षेरमा रु. २ 
अबय ७ करोड, िोटल तथा रेस्टुराुँ के्षरमा रु. २ अबय ४२ करोड, यातायात र सञ्चार क्षेरमा रु. २ अबय ८ 
करोड, घरजग्गा र घरबिाल क्षेरमा रु. ५५ करोड, सामान्त्य प्रशासन तफय  ४८ करोड, चशक्षामा ६७ करोड, 
स्िास्थ्य तथा सामाचजक काययमा २७ करोड, र अन्त्य सामदुावयक तथा सामाचजक काययमा रु १ अबय २९ 
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करोडको क्षभत िएको अनमुान छ। सरकारलाई अप्रत्यक्ष कर (मूल्य अभििृवि, िन्त्सार तथा अन्त्तःशलु्क) तफय  
रु. ७ अबय १५ करोडको क्षभत िएको अनमुान छ। 

माग प्रस्ततु गने १७ संघसंस्थामध्य ेकेविले एकल रुपमा र केविले संयकु्त रुपमा ज्ञापनपर बझुाएका भथए।यी 
१७ विभिन्न संघसंस्थाबाट एकल िा संयकु्त रुपमा गरी जम्मा ७४ मागिरु प्रस्ततु िएका भथए। यी ७४ 
मागिरुमध्य े केवि मागिरु दोिोररएका छन।् विभिन्न संघसंस्थाले पेश गरेका ज्ञापनपरका मागिरु केलाएर 
नेपाल सरकार,  प्रदेश सरकार िा  स्थानीय तिमध्ये कुनको क्षेराभधकार भिर पदयछन ्अथिा साझा क्षेराभधकार 
भिर पदयछन ्िने्न विषयमा पभन विश्लषेण गररएको छ। उक्त ७४ मागिरुमध्ये ४१ मागिरु मभनटरी तथा 
वफस्कल नीभत सम्बन्त्धी िएकोले नेपाल सरकारको क्षेराभधकार भिर रिेका छन।् ती मागिरु प्रदेश सरकारले 
भसधै सम्बोधन गनय सक्दैन तर नेपाल सरकारलाई सम्बोधन गनय अनरुोध गनय सक्ने प्रकारका छन।् १९ मागिरु 
प्रदेश सरकारको एकल के्षराभधकार भिर पदयछन ् र आफ्नो सामाथ्ययले भ्याए सम्बोधन गनय सवकने छन।् 
त्यस्तैगरी ५ मागिरु स्थानीय तिको क्षेराभधकार भिर पदयछन ्र ती मागिरु सम्बोधन गनय स्थानीयतिलाई 
प्रदेश सरकारले सिचजकरण गनय सक्दछ।त्यस्तैगरी ९ मागिरु नेपाल सरकार,  प्रदेश सरकार िा  स्थानीय 
तिका साझा क्षरेाभधकार भिर पदयछन ्र संयकु्त प्रयासबाट सम्बोधन गनय सवकन्त्छ।   

विभिन्न संघसंस्थाले ज्ञापनपर माफय त प्रदेश सरकारमा पेश गरेका समस्यामध्य ेनेपाल सरकारको मौदिक नीभत 
२०७७।०७८ ले  २७ िटा मागको सम्बोधन गरेको छ। १४ माग प्रदेशको क्षरेाभधकार भिर नपने िएकोले 
नेपाल सरकारलाई सम्बोधन गनय अनरुोध गरी पठाउन उपयकु्त देचखन्त्छ । स्थानीय कर सम्बन्त्धी एक माग 
स्थानीय तिको क्षेराभधकार भिर पने िएकोले प्रदेश सरकारले स्थानीय तिसंग समन्त्िय गरी  समस्या समाधान 
गनय पिल गनय उपयकु्त देचखन्त्छ। प्रदेश सरकारको क्षेराभधकार भिर पने १९ मागको प्रदेश आंफैले सम्बोधन 
गने र स्थानीय तिको क्षरेाभधकार भिर पने घरिाडा सम्बन्त्धी ४ माग र साझा अभधकार भिर पने ९ माग गरी 
३२ मागिरु प्रदेश सरकारको एकल प्रयास तथा नेपाल सरकार र स्थानीय तिसंग समन्त्िय गरी समाधान गनय 
उपयकु्त िनुे देचखन्त्छ। 

प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको व्यिसाय जीिनरक्षा कोषको प्रयोग लघ ुतथा साना उद्योगिरु सञ्चालन गनय ५ 
प्रभतशतको सिभुलयत ब्याजदरमा कजाय उपलब्ध गराउन उपयकु्त देचखन्त्छ । कजाय ददनको लाभग एक िाचणज्य 
बैंकसंग सम्झौता गरी सरल रुपमा ददने व्यिस्था गनय उपयकु्त िनु्त्छ। उद्योगी र पययटन व्यिसायीको िकमा  
कजायको सीमा कम्तीमा रु १ लाख र बढीमा रु ५ लाख गनय उपयकु्त देचखन्त्छ। यातायात व्यिसायीको िकमा 
कम्तीमा रु ५० िजार र बढीमा रु ३ लाख सम्म तोक्न आिश्यक देचखन्त्छ।         

प्रदेशमा सञ्चाभलत उद्योगिरुमध्ये जनु उद्योगिरु सामाचजक सरुक्षा कोषमा सूिीकृत िई  त्यसबापतको रकम 
सोिी कोषमा जम्मा गनय थालेका छन ्त्यस्ता उद्योगिरुलाई प्रोत्सािन स्िरुप एक मविनाको सामाचजक सरुक्षा 
कोषमा जम्मा गने रकम बराबरको आभथयक सियोग उपलब्ध उपयकु्त देचखन्त्छ। यसकालाभग सम्बचन्त्धत उद्योगले 
आ.ि. 077/078 को पविलो रैमाभसकको कुनै एक मविनाको सामाचजक सरुक्षा कोषमा जम्मा गरेको रकमको 
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प्रमाण पेश गरेपभछ मार त्यस्तो रकमको भनकासी भसधै सामाचजक सरुक्षा कोषमा ददन उपयकु्त देचखन्त्छ। िालको 
न्त्यूनतम पाररश्रभमक लाई आधार मान्त्दा प्रभत श्रभमक सामाचजक सरुक्षा कोष बापत माभसक कररब रु. 2700 

अक्षररुपी सत्ताईस सय रुपया ¤ मार खिय िनुे देचखन्त्छ।  

सामाचजक सरुक्षा कोषमा विभनयोजन िएको रु १ अबयमध्ये रु ३० करोड उद्योगीिरुलाई, आको रु ३० करोड 
पययटन व्यिसायीिरुलाई, रु १० करोड यातायात व्यिसायीलाई, ५ प्रभतशतको सिभुलयत दरमा व्यिसाय 
सञ्चालन गनय ऋण ददने प्रयोजनको लाभग विभनयोजन गने, रु ५ करोड सामाचजक सरुक्षा कोषमा अनदुान ददन 
र बाुँकी रु २५ करोड स्िरोजगार काययक्रम सञ्चालन गने प्रविभध र बीउ पुुँजी ददने प्रयोजनको लाभग विभनयोजन 
गनय उपयकु्त िनुे देचखन्त्छ।      

स्िरोजगार काययक्रमको लाभग सामाचजक विकास मन्त्रालयले ७,७३० व्यचक्तलाई, िभूमव्यिस्था, कृवष तथा 
सिकारी मन्त्रालयले ६,९२५ व्यचक्तलाई, िौभतक पूिायधार विकास मन्त्रालयले १,९०० व्यचक्तलाई र उद्योग 
पययटन िि तथा िातािरण मन्त्रालयले पययटन तफय  १,२५० र उद्योगतफय  २,३५५ गरी जम्मा २०,१६० 
व्यचक्तलाई स्िरोजगार सञ्चालन सम्बन्त्धी ताभलम ददन भसफाररस गररएको छ। त्यस्तैगरी उद्योग, पययटन, िन 
तथा िातािरण मन्त्रालयले कोभिडले गदाय चिन्त्तामा रिेका कररब २०,५०० उद्योगी र पययटन व्यिसायी र 
यीनका मजदरुलाई मनोपरामशय सेिा र २१,००० भनमायण के्षरका मजदरु लाई COVID-19 को संक्रमणबाट 
सरुचक्षत रिने बारे प्रचशक्षण ददन भसफररस गररएको छ।  

२०,१६० व्यचक्तलाई स्िरोजगार ताभलम सञ्चालन गनय रु ५७,८१,६७,५०० आिश्यक पनेछ।उक्त रकम 
िभूम व्यिस्था कृवष तथा सिकारी मन्त्रालयमा विभनयोजन िएको रु १८ करोड, सामाचजक विकास मन्त्रालयमा 
विभनयोजन िएको २ करोड ९६ लाख, नेपाल सरकारबाट सीप विकासको लाभग ससतयमा प्राप्त रु १० करोड 
५० लाख, उद्योग, पययटन, िन तथा  िातािरण मन्त्रालयमा विभनयोजन िएको रु  २ करोड ४० लाख गरी 
जम्मा रु ३३ करोड ८६ लाख मन्त्रालयसंग उपलब्ध छ र नपगु रु २३ करोड ९५ लाख व्यिसाय जीिनरक्षा 
कोषबाट खिय गने गरी बजटे व्यिस्थापन गनय भसफाररस गररएको छ।    
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8= अध्याय १ 
9= पररिय 

१.१ पषृ्ठिभूम  

COVID-19 कोरोना िाईरस पररिारको एक सदस्य िो, जनु एक व्यचक्तबाट अको व्यचक्तमा सम्पकय को माध्यमबाट 
सने गदयछ र कुनै पभन स्िस्थ व्यचक्त संक्रभमत व्यचक्तको सम्पकय मा आयो िने संक्रभमत िनु जान्त्छ। सन ्२०१९ 
को भडसेम्बर मविनामा िीनको ििुानबाट शरुु िएको कोरोनाको यो मिामारीले विश्वका प्रायः सबै देशलाई प्रिावित 
पारेको छ। नेपाल पभन यस मिामारीबाट प्रिावित ियो । संक्रमण भनयन्त्रणको लाभग ११ िैर २०७६ देचख  
६ श्रािण २०७७ सम्म िार मविना नेपाल लकडाउनमा रह्यो। यस अिभधमा नागररकलाई घरभिर बस्न अनरुोध 
गरी सरुचक्षत गररयो। विदेशबाट फकेका नागररकलाई क्िारेनटाईनमा राचखयो र कोरनाको शंकास्पद व्यचक्तलाई 
अस्पतालका आईसोलेसन िाडयमा राखेर भनगरानी गररयो र संक्रभमत व्यचक्तलाई कोरोना उपिार भडभडकेटेड 
अस्पतालमा राखेर उपिार गररयो। बन्त्द समयमा नेपाल सरकारले अत्यािश्यक सेिा िनी पवििान िएका कायायलय 
तथा प्रभतष्ठान बािेक अन्त्य उद्योग, कलकारखाना, यातायात, िोटेल, रेस्टुराुँ र अन्त्य सेिा प्रदायक संस्थािरु र 
उत्पादन ईकाईिरु बन्त्द िए । उत्पादन र विकास भनमायणका कामिरु यस अिभधमा प्रिावित िए।सामानिरुको 
सप्लाई सीभमत मारामा ियो। शिरी के्षरमा दैभनक ज्यालादारी गरेर जीिन भनिायि गने श्रभमक िगय,  ठेला तथा 
डोकामा तरकारी बेच्ने, फुटपाथमा पसल थाप्ने, साना चियापसल तथा खिुा पसल सञ्चालक, गररब, मविला, अपाङ्ग, 
िृि तथा गियिती तथा सतु्केरी मविला बढी प्रिावित िए।  

"संमिृ नेपाल, सखुी नेपाली" भनमायण गने 25 िषे दीघयकालीन राविय लक्ष्य प्राप्त गनय गररबी भनिारण र ितु 
आभथयक िवृिको अपेक्षासवित नेपाल सरकारले पन्त्रौं पञ्चिषीय योजना र गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चिषीय 

योजना कायायन्त्ियन गरररिेको सन्त्दियमा अप्रत्याभसत रुपमा आएको कोभिड-१९ मिामारीका कारण आभथयक िषय 
२०७६।०७७ का नीभत तथा काययक्रम कायायन्त्ियन प्रिावित िएका छन।् विश्व बैंक, अन्त्तरायविय मिुा कोष, 
एभसयन विकास बैंक लगायतले कोभिड-१९ मिामारीका कारण अभधकाशं देशको अथयतन्त्र संकुचित िनुे, ठुलो 
मारमा रोजगार कटौती िनु,े व्यचक्तगत आयमा ठुलो भगरािट आउन ेर गररबी बढ्न ेजोचखम बढदै गईरिेको जनाएका 
छन।् त्यस्तै, कोभिड-१९ विरुिको भ्याचक्सन पत्ता लाभग सबैका लाभग उपलब्ध निईन्त्जेल संक्रमण बढ्ने जोचखम 

रिी रिन े देचखन्त्छ।यस विशषे पररचस्थभतमा नागररकको जीिन रक्षा गदै उद्योग व्यिसायलाई जीिन्त्त राख्न े र 
अथयव्यिस्थालाई परुानो लयमा फकायउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तिले गिन समन्त्िय र सिकायय 
गदै अगाभड बढ्नपुने आिश्यकता छ । COVID-19 को असर सम्बन्त्धमा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न १७ संघसंस्थाले 
एकल िा संयकु्त रुपमा प्रदेश सरकार समक्ष ज्ञापनपर बझुाई मागिरु प्रस्ततु गरेकाले ती मागिरु सम्बोधन 
गने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गनय उपयकु्त काययक्रमिरु भसफाररस गनय भमभत २०७७।०३।०८ मा 
गण्डकी प्रदेशका माननीय मखु्यमन्त्रीबाट एक अध्ययन काययदल गठन िएकोले उक्त अध्ययन काययदलले यस 
अध्ययन सम्पन्न गरेको िो।  
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१.२ अध्ययन काययदल 

भमभत २०७७।०३।०८ मा गण्डकी प्रदेशका माननीय मखु्यमन्त्रीबाट COVID-19 को असर सम्बन्त्धमा गण्डकी 
प्रदेशका विभिन्न संघसंस्थाले प्रदेश सरकार समक्ष प्रस्ततु गरेका मागिरुको विश्लषेण गरी  उक्त समस्यािरु 
समाधान गनय प्रदेश सरकारले सञ्चालन गनय उपयकु्त काययक्रमिरु भसफाररस गनय प्रदेश नीभत तथा योजना 
आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्िमा छ सदस्यीय एक अध्ययन काययदल गठन िएको भथयो। यवि काययदलले 
संघसंस्थाका मागिरु विश्लषेण गरी यो प्रभतिदेन तयार गरेको छ।   

१.३ अध्ययनका उद्दशे्य  

यस अध्ययनको मखु्य उद्देश्य COVID-19 को असर सम्बन्त्धमा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न संघसंस्थाले प्रदेश 
सरकार समक्ष प्रस्ततु गरेका मागिरुको विश्लषेण गरी  प्रदेश सरकारले सञ्चालन गनय उपयकु्त काययक्रमिरु 
भसफाररस गनुय िो । यस अध्ययनका विचशष्ट उद्देश्यिरु भनम्न अनसुार छन:् 

१.उद्योगी व्यिसायीका मागिरु सम्बोधन गनय नेपाल सरकारका आभथयक िषय २०७७।०७८ का नीभत तथा 
काययक्रम, बजेट र मौदिक नीभतले गरेका व्यिस्था बारे अध्ययन र विश्लषेण गने, 

२.उद्योगी व्यिसायीका मागिरु सम्बोधन गनय प्रदेश सरकारका आभथयक िषय २०७७।०७८ का नीभत तथा 
काययक्रम र बजेटले गरेका व्यिस्था बारे अध्ययन र विश्लषेण गने, र  

३.प्रदेशका क्षेराभधकार, उपलब्ध साधन श्रोत र क्षमता िेरी COVID-19 को असर व्यिस्थापन गनय प्रदेश 
सरकारले सञ्चालन गनय उपयकु्त काययक्रमिरु भसफररस गने ।   

१.४ अध्ययन विभध   

गण्डकी प्रदेशका विभिन्न संघसंस्थािरु जस्तै पोखरा उद्योग िाचणज्य संघ, नपेाल यातायात व्यिसायी राविय 
मिासंघ चजल्ला समन्त्िय सभमभत कास्की,  पोखरा पययटन पररषद्, NATTA गण्डकी प्रदेश, भनमायण व्यिसायी संघ 

कास्की,  कास्की िेिी इक्िीपमेन्त्ट व्यिसायी संघ,  गण्डकी ट्रक व्यिसायी संघ,   नपेाल पययटक यातायात संघ 
कास्की, िोटेल व्यिसायी मिासंघ, रेस्टुराुँ तथा बार एसोभसयसन (रेबान) पोखरा,  नेपाल राविय घरिाडा सभमभत, 

राविय सौन्त्दययकमी यभुनयन नेपाल, पोखरा औद्योभगक क्षरे उद्योग संघ,  स्ितन्त्र िोटेल क्याभसनो तथा रेस्टुराुँ 
मजदरु यभुनयन,  नेपाल पययटन तथा िोटेल सम्बि श्रभमक संघ, र गण्डकी ट्याक्सी व्यिसाय पचब्लक भलभमटेडले 
प्रस्ततु गरेका मागिरु सम्बोधन गने सम्बन्त्धमा प्रदेशको क्षेराभधकार, उद्योगी व्यिसायीका मागिरु सम्बोधन 
गनय नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका आभथयक िषय २०७७।०७८ मा नीभत तथा काययक्रम र बजेटले गरेका 
व्यिस्था, मौदिक नीभत  २०७७।०७८ ले गरेका व्यिस्था बारे विश्लषेण गररएको छ। उद्योगी व्यिसायीले 
प्रस्ततु गरेका मागिरुको लामो सूिीमध्य ेमित्िपूणय मागिरु कुन िनु िने्न थािा पाउन छ िटा समूि केचन्त्ित 
छलफल (अनसूुिी १) गररयो। यसका अभतररक्त अन्त्य विषय विज्ञ र उद्योगी व्यिसायीसंग टेभलफोन संिाद गरी 
यस प्रभतिदेन तयार गररयो।     
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                                                अध्याय २ 

10= कोभिड १९ बाट प्रदेशका मित्िपूणय क्षरेमा परेको असर 
 

२.१ पययटन व्यिसायमा परेको असर  

गण्डकी प्रदेश पययटन गभतविभधको लाभग नेपालकै  प्रमखु गन्त्तव्य िो । यस प्रदेशमा पययटन सम्बन्त्धी विभिन्न 
वक्रयाकलापिरु खासगरी पदयारा, पियतारोिण, माउण्टेन िाइकीङ्ग, साइकलीङ्ग, तालमा िोटीङ्ग, स्काई साइवकलीङ्ग, 

िन्त्जी जम्पीङ्ग, प्याराग्लाडीङ्ग, प्यारािाइवकङ्ग, अल्ट्रालाइट, झरना िा छागोसंगै खस्ने क्यानोइङ, राफ्टीङ, केिलकार 
सिार, लगायतका गभतविभधको लाभग प्रख्यात गन्त्तव्य िो। आभथयक िषय २०७५/०७६ को िोटल तथा रेस्टुराुँ 
के्षरको राचस्ट्रय कुल ग्रािस्थ्य उत्पादन ५६ अबय २६ करोडमा रिेका गण्डकी प्रदेशले १७.५ प्रभतशत अथायत ्
९ अबय ८६ करोड योगदान भथयो। कोभिड-१९ को कारण २०७६ िैर १० गते देचखको बन्त्दाबन्त्दीको कारण 
पययटन गभतविभध सम्बन्त्धी िोटेल, रेषू्टरेण्ट, पययटक यातायात सेिा, ििाई खेल, पानीमा िनुे गभतविभध लगायतका 
सेिा प्रदायक संस्था लगायतका सम्पूणय पययटन उद्योग तथा व्यिसाय प्रिावित िए। 

सामान्त्य अिस्थामा सिै पययटन उद्योग तथा व्यिसायिरु गरर दैभनक रुपमा औपिाररक तथा अनौपिाररक गरी 
११ करोड माभथको व्यापार व्यिसाय िनुे गरेकोमा िाल सिै ठप्प छन ्िन ेसाना तथा मझौला िोटल, उडान 
सेिा, पययटकीय िोटल, र मनी एक्सिेन्त्ज कम्पनी सबैिन्त्दा बढी प्रिावित िएका छन।्आभथयक िषय 
२०७६/०७७ मा िोटल तथा रेस्टुराुँ के्षरको राचस्ट्रय कुल ग्रािस्थ्य उत्पादन रु ४७ अबय ११ करोडमा 
खमु्िने अनमुान गररएको छ िने गण्डकी प्रदेशले रु ७ अबय ७३ करोड मार योगदान गने अनमुान छ।पययटन 
क्षेर सम्बि प्रदेशका १० िजार उद्योग तथा व्यिसाय प्रिावित िएका छन ्िने यस के्षरमा काम गने श्रभमक, 
व्यिसाय गने व्यचक्त तथा व्यिसायसंग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष  जोभडएका ४५ िजार व्यचक्त प्रिावित िएका छन।् 
यस क्षेरमा दैभनक ज्यालादारीमा काम गने १५ िजार मजदरु रोजगार विविन िएका छन ्(उद्योग, पययटन, िन 
तथा िातािरण मन्त्रालय, 2077)।तत्कालका लाभग यस के्षरका व्यापार व्यिसायिरुलाई जीिन्त्त राख्न ुर १५ 
िजार दैभनक ज्यलादाररका मजदरुिरुलाई खाद्य सरुक्षा प्रदान गनुय प्रमखु िनुौती रिेको छ िने समग्र उद्योग 
तथा व्यिसायलाई पनुरुत्थान गरी परुानो लयमा फकायउन ुअको िनुौती रिेको छ।  

२.२ उद्योग क्षरेमा परेको असर   

आभथयक िषय २०७५/०७६ सम्ममा, गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालनका लाभग, ७१९ िटा उद्योगिरु उद्योग वििागमा 
दताय िएका छन।् दताय िएका उद्योगिरुको कुल पुुँजी ४ खबय ६ अबय ९४ करोड रिेको छ िने, चस्थर पुुँजी 
र िाल ुपुुँजी क्रमश: ३ खबय ८४ अबय २१ करोड र २ खबय, २७ अबय १९ करोड रिेको छ । दताय िएका 
सम्पूणय उद्योगिरुमा गरी कुल ४४,५७६ रोजगार भसजयना िएको अनमुान छ। दताय िएका उद्योगको प्रिृचत्त िेदाय 
कास्की, निलपरु र लमजङु उद्योग दताय िनु ेमाभथल्ला तीन चजल्लामा पदयछन ्िन ेमनाङ्ग, पियत र स्याङ्जा तल्ला 
तीन चजल्लामा पदयछन ्(ताभलका १)।  
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 ताभलका १ : उद्योग वििागमा दताय िएका गण्डकी प्रदेशका उद्योगिरुको वितरण   

  चजल्ला  
उद्योग 
संख्या  

कुल पुुँजी लगानी (ने रु 
१० लाखमा) 

चस्थर पुुँजी (न ेरु 
१० लाखमा) 

िाल ुपुुँजी (१० 
लाखमा)  

अनमुाभनत रोजगार  

गोरखा ३२ ९६४६ ९४२५ २२१ १८७१ 

लमजङु ४० ५२०६६ ५०७३९ १३२७ २५३७ 

तनिुुँ २२ ४३८८३ ४३५७१ ३१२ २४०३ 

स्याङ्जा ७ ४७५३ २१२५ २६२८ १०७३ 

कास्की ४२२ ७३८७५ ६९६४९ ४२१९ १८३९८ 

मनाङ्ग २ २८०० २७६५ ३५ ५१९ 

मसु्ताङ्ग ९ २२१९५ २२०१९ १७७ ४९४ 

म्याग्दी २० १०७००८ १०५५४४ १४६४ १८९१ 

पियत ५ ३७७० ३७२१ ४९ ३८३ 

बागलङु १६ ७९५१ ७७३१ २१९ 665 

निलपरु १४४ ७८९९८ ६६९२९ १२०६९ १४३४२ 

गण्डकी  ७१९ ४०६९४५ ३८४२१८ २२७२० ४४५७६ 

 श्रोत: उद्योग तथ्याङ्क, २०७५/०७६; उद्योग वििाग  
 

पोखरा औद्योभगक के्षर गण्डकी प्रदेशको एक मार औद्योभगक क्षेर िो । यस औद्योभगक क्षेरमा ७२ िटा 
उद्योग सञ्चालन  िैरिेका, ५ भनमायणाधीन, ३ बन्त्द र अन्त्य ९ गरी कुल ८९ उद्योग प्रभतष्ठान रिेका छन।् 
औद्योभगक के्षरमा रिेका सम्पूणय उद्योगिरुमा गरी कुल ३,००० जना रोजगार िएको अनमुान छ। िाल 
औद्योभगक क्षरेमा खाद्य प्रशोधन उद्योगिरु जस्तैः दधु तथा दधुजन्त्य पदाथयिरु, बेकरी उत्पादन, िाउिाउ, 

भबस्कुट, दाना, ह्यािरी, वप्रचन्त्टङ्ग तथा प्याकेचजङ्ग, भबजलुीका तार, प्रशोभधत वपउने पानी, मेटल फेभिकेशन, टायल 
तथा ब्लक, िोचजयारी, प्लावष्टक प्लेट, बोत्तल, प्लावष्टक ररसाइकल, भसरक डसना, काठ तथा फलामका फभनयिर, 
अचक्सजन ग्यास, साबनु, पेन स्टक पाइप, मेभसनरी, पेन्त््स, ह्यमु पाइप, ट्रान्त्सफमयर उत्पादन र ममयत सम्िार 
लगायतका िस्तिुरुको उत्पादन िदैु आइरिेको छ ।  
 
कोभिड-१९ को रोकथाम तथा भनयन्त्रणका लाभग गररएको लकडाउनको कारण मजदरु तथा कच्िा पदाथय अिािका 
कारण िैर मविना अभधकांश मझौला तथा ठुला उद्योग बन्त्द रिे।िैशाख देचख प्रदेश सरकारले उद्योग सञ्चालनमा 
केवि फुकुिा गरेपभछ मझौला तथा ठुला उद्योगिरु आंचशक सञ्चालन मा आएका छन।् प्रदेशमा उत्पादनमलुक, 
उजाय, कृवष तथा िन जन्त्य, पययटन, खभनज, सेिामूलक, भनमायण, र सूिना तथा प्रविभध गरी कुल ३६,५४७ साना 
तथा घरेल ुउद्योग तथा व्यापार दताय िएका छन।् साना तथा घरेल ुउद्योग दताय िएका माभथल्ला तीन चजल्लामा 
कास्की, तनिुुँ र गोरखा पदयछन ्िने तल्ला तीन चजल्लामा मनाङ्ग, निलपरु र मसु्ताङ्ग पदयछन ्(ताभलका २)। 
के्षरगत विसाबले सेिामलुक, कृवष तथा िनजन्त्य, पययटन र उत्पादनमलुक उद्योग मखु्य िार उद्योग िरुमा 
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पदयछन ्। कोभिड-१९ को रोकथाम तथा भनयन्त्रणका लाभग गररएको लकडाउनको कारण िैर मविना अभधकांश 

साना तथा घरेल ुउद्योग बन्त्द रिे िने त्यसपभछ क्रमश खलु्न थालेका छन।् समग्रमा कोभिड-१९ ले गणडकी 
प्रदेशको उद्योग के्षर समस्याग्रस्त िएको छ।   
 
ताभलका २ : साना तथा घरेल ुकायायलयमा दताय िएका साना तथा लघ ुउद्योगिरुको चजल्लागत वितरण   

  चजल्ला  उत्पादनमलुक  उजाय  
कृवष तथा 
िन्त्जन्त्य  

पययटन  खभनज  सेिा  भनमायण  
सूिना तथा 
प्रविभध  

जम्मा  

गोरखा ३७२ २९ ११५७ ५७९ १८ १०९३ ७८ १ ३३२७ 

लमजङु ५३४ ९ ५८३ २११ ३ १०५८ ३८ ० २४३६ 

तनिुुँ ११६४ १५ २०३९ ११८८ ४५ २१२० १११ २ ६६८४ 

स्याङ्जा ११४६ ५ ८२७ १९६ १३ ९३४ १२६ ० ३२४७ 

कास्की ३२३३ १ १६६८ ४२८७ ० ४०५६ ० ३४ १३२७९ 

मनाङ्ग ३१ ० ७९ १६९ ५ ५५ ४ ० ३४३ 

मसु्ताङ्ग ६९ १ १२९ २४६ ० १७३ ३५ ० ६५३ 

म्याग्दी ३०३ ५ ३८५ २२६ ७ ७३५ ७३ ० १७३४ 

पियत ४५१ ० ५५८ ४७२ १ ८४७ ८२ १ २४१२ 

बागलङु ३४० १० ४७४ २९५ १२ ८९२ ५० ० २०७३ 

निलपरु ११० ० ९० ८२ ० ७५ २ ० ३५९ 

गण्डकी  ७७५३  ७५  ७९८९  ७९५१  १०४  १२०३८  ५९९  ३८  ३६५४७  

श्रोत: लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग तथ्याङ्क, २०७५/०७६; उद्योग वििाग  
 

२.३ भनमायण क्षरेमा परेको असर  

कोभिड -१९ रोकथाम तथा भनयन्त्रणको लाभग िैर ११ देचख लकडाउन आह्विान गदाय कुन आयोजनामा रोक्न े
र कुनमा नरोक्न ेिभन पूिय तयारी भबना एक्कासी लकडाउन गदाय अभधकांश आयोजना प्रिावित िए र यस क्षरेमा  
काययरत कुल ४० िजार िन्त्दा बढी दैभनक ज्यालादारी श्रभमक पभन प्रिावित िए। प्रदेशमा काम गने ९० 
प्रभतशत िन्त्दा बढी कामदार धाददङ, दाङ, तराई र िारतका िएको तथा स्थानीय कामदार न्त्यून रिेको िुुँदा 
लकडाउन खलेुपभछ पभन जनशचक्त व्यिस्थापन गनुय िनुौभतपूणय देचखन्त्छ। आयोजना भनमायण रोवकदा आयोजनामा 
प्रयोग िदैु आएका मेभसन तथा औजार र भनमायण सामग्रीिरु आयोजना स्थालमा नै छोभडएका भथए। कभतपय 
आयोजनामा भनमायण सामग्रीिरु खेर गएका छन ्िने मेभसन तथा औजारिरु जाम िएर बसेका छन।्प्रदेश 
सरकारले भनमायण गरररिेका अभधकांश सडकिरु िौडा बनाउने, नाला बनाउन,े ग्रािेल गने तथा ढलान गने 
प्रकृभतका भथए। लकडाउन अिभधमा आएको मनसनुले गदाय िौडा बनाउदै गररएका सडक खण्डिरुमा वढस्कािरु 
खसेका छन ्िने कभतपय ठाउुँमा पविरो गएको तथा परुरएको, नालािरु खोतभलएको तथा कभतपय ठाउमा परैु 
बगेको छ। त्यस्तै, कभतपय ग्रािेल गरेर ढलानको तयारीमा रिेका सडकमा विछ्याईएका ग्रािले पानीले बगाएको 
छ। पूिायधार भनमायणका अन्त्य आयोजनािरुमा पभन भनमायण सामग्री नोक्सानी िनुे तथा मेभसन औजारिरुको 
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समस्या रिेको छ। यस्तै भनजी आिास तथा घर भनमायण गने भनमायण कम्पनीिरुले पभन कामदार व्यिस्थापनमा 
समस्या उत्पन्न िएको तथा भनमायण सामग्रीिरु नोक्सानी िएको जनाएका छन ्।  
 
कोभिड-१९ मिामारी रोकथाम तथा भनयन्त्रणको लाभग गररएको लकडाउन र लगतैको मनसनुको कारण िएको 
नोक्सानीको दावयत्ि सरकार िा भनमायण कम्पनीिरु कसले भलने िने्न प्रश्न उचब्जएको छ । त्यस्तैगरर, मिामारी 
अन्त्त्य िईनसकेको अिस्थामा लकडाउन खलेु पभन सामाचजक दूरी कायम गदै सािधानी अपनाएर काम गनुयपने 
िुुँदा भनमायण लागत तथा समय बढ्ने जोचखम देचखन्त्छ। यसथय, भनमायण व्यिसायी तथा आयोजनामा काम गने 
मजदरुलाई अभिप्ररेरत गदै आयोजना भनमायण सिुारु गनुय िनुौभतपूणय छ ।  
 

२.४ कृवष क्षरेमा परेको असर  

COVID-19 का कारण िएको लकडाउनले गदाय गण्डकी प्रदेशको कृवष क्षेरमा sl/a रु ४ अबय ४२ करोड र  
मत्स्यपालनमा लगिग १ करोडको नोक्सान िएको अनमुान गररएको छ  (केन्त्िीय तथ्याङ्क वििागको अनमुाभनत 
तथ्याङ्क २०७७ अनसुार) । बन्त्दाबन्त्दीको समयमा उत्पादन सामाग्री बीउ, मल, आदीको आपूभतय सिज िनु ्
सकेन जसले गदाय वकसानले समयमा खेती लगाउन सकेनन र वकसानिरुले उत्पादन गरेको तरकारी, पोल्ट्री, 
माछा र दधुलाई बजारसम्म परु् याउन नसक्दा र परु् याएको पभन खपत निुुँदा उत्पादनलालाई फाल्न ुपने अिस्था 
भसजयना िएको भथयो ।जसले गदाय उत्पादन र आपूभतयबीिको दूरी बढेको छ। कामदारको अिाि र उत्पाददत 
िस्त ुजस्तै: दधु, तरकारी, अन्त्डा, मासकुो आददको बजार व्यिस्था िनु नसकेको कारणले गत िषयको तलुनामा 
दधु मा २०.०४% (52,378 मे. ट), अण्डामा १६.१९% (21116.575 िजार), तरकारीमा १२% 
(36818.52 म.ेट.) र मासमुा २.२७% (3,970 मे.ट.) ले ह्रास आएको अनमुान गररएको छ (िभूम व्यिस्था, 
कृवष तथा सिकारी मन्त्रलय)। फलस्िरूप वकसानिरु मारमा पनुयको साथै प्रदेशकै कृवष उत्पादन र अथयतन्त्रमा 
असर परेको छ । साथै िजारौंको संख्यामा स्िदेश तथा विदेशमा रोजगार गमुाउने को संख्या पभन त्यभतकै 
बढेको छ ।  

तत्काल विदेशमा रोजगार गमुाएर विशेष गरर खाडी राि, िारत, मलेभसया जस्ता देश बाट फवकय एका र फवकय न 
सक्ने सम्िािना बढी देचखएका  र कोभिडको कारण स्िदेशमा िेरोजगार िएका जनशचक्तको अिस्थालाई 
मध्यनजर गदै प्रदेश सरकारले यस पररचस्थभतलाई अिसरको रुपमा भलई यी यिुालाई कृवषमा जोड्ने र िाल 
िएको कृवष उत्पादनलाई बजार तथा प्रशोधनसंग जोड्न स्थानीय तिसंग समन्त्िय गरी आिश्यक सीप प्रदान 
गनुयको साथै लगानीमा प्रोत्सािन ददनपुने देचखन्त्छ ।  
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२.५ प्रदेशको कुल ग्रािस्थ्य उत्पादनमा िएको नोक्सानी  

आभथयक िषय २०७५/२०७६ को राविय लेखा तथ्याङ्क अनसुार गण्डकी प्रदेशको कुल ग्रािस्थ्य उत्पादन रु २ 
खबय ८८ अबय अनमुान गररएकोमा संशोभधत यथाथय कुल ग्रािस्थ्य उत्पादन रु ३ खबय, ८ अबय, ९१ करोड 
भथयो। राविय अथयतन्त्रमा जस्तै प्रदेश अथयतन्त्रमा  पभन कोरोना िाईरसको असर उल्लेखनीय रुपमा देचखएको 
छ। गण्डकी प्रदेशको कुल ग्रािस्थ्य उत्पादनको िवृिदर लकडाउनको पविलो दईु मविना िैर र िैशाखलाई 
पररदृश्य १ र िैर देचख असार िार मविनलाई पररदृश्य २ गरी आ.ि २०७६/७७ मा आधारितू मूल्यमा 
िएको आभथयक िृवि गणना गररएको छ। पररदृश्य १ अनसुार  प्रदेशको कुल ग्रािस्थ्य उत्पादन २.६८ 
प्रभतशतको िवृिमा खचुम्िएको अनमुान गररएकोमा  लकडाउन लचम्बदै गएर असारसम्म गई िार मविनाको 
असरलाई पररदृश्य २ मा गणना गदाय प्रदेशको आभथयक बदृद्ददर अझ खमु्िीएर २.२९ प्रभतशतमा  झरेको अनमुान 
छ ।  
 

अनमुाभनत तथ्याङ्क अनसुार गण्डकी प्रदेशको कुल ग्रािस्थ्य उत्पादनमा पररदृश्य १ अनसुार आभथयक िषय 
२०७६/२०७७ िषय रु ३  खबय, ३५ अबय, २५ करोड िनुे अनमुान गररएको भथयो । यो अनमुान अपेचक्षत 
कुल ग्रािस्थ्य उत्पादन रु ३ खबय, ५४ अबय, ५७  करोड िन्त्दा रु १९ अबय ३१ करोडले कमी िो (ताभलका 
३) ।पररदृय २ अनसुार कुल ग्रािस्थ्य उत्पादन रु ३ खबय २६ अबय ७८ करोडमा झने अनमुान गररएको िुुँदा 
यो अनमुान अपेचक्षत कुल ग्रािस्थ्य उत्पादन रु ३ खबय, ५४ अबय, ५७  करोड िन्त्दा रु २७ अबय ७९ करोडले 
कमी िो ।   

पररदृश्य २ अनसुार कुल क्षभतमध्ये कृवष तथा िन तफय  कररब रु. ४ अबय ४२ करोड, मत्स्यपालनमा १ करोड,  
खानी तथा उत्खनन्त्तफय  रु. आठ करोड ७० लाख, उद्योग तथा उत्पादनतफय  रु ८५ करोड, भनमायणतफय  रु. ३ 
अबय ६० करोड, थोक तथा खिुा व्यापार के्षरमा रु. दईु अबय सात करोड, िोटल तथा रेस्टुराुँ के्षरमा रु. २ 
अबय ४२ करोड, यातायात सञ्चार क्षेरमा रु. दईु अबय ८ करोड, घरजग्गा र घरबिाल क्षेरमा रु. ५५ करोड, 
सामान्त्य प्रशासन तफय  ४८ करोड, चशक्षामा ६७ करोड, स्िास्थ्य तथा सामाचजक काययमा २७ करोड, र अन्त्य 
सामदुावयक तथा सामाचजक काययमा रु १ अबय २९ करोडको क्षभत िएको अनमुान छ। सरकारलाई अप्रत्यक्ष 
कर (मूल्य अभििृवि, िन्त्सार तथा अन्त्तःशलु्क) तफय  रु. ७ अबय १५ करोडको क्षभत िएको अनमुान छ (ताभलका 
३)। 

नोट:   आधारितू मूल्यको कुल ग्रािस्थ्य उत्पादन िनकेो सबै वक्रयाकलापिरुको मूल्य अभििविको योग िो र 
मूलतः यसमा तलब ज्याला (Compensation of employees)  र भमचश्रत आय (Mixed Income) समािशे िएको 
िनु्त्छ।  
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ताभलका ३: गण्डकी प्रदेशको कुल ग्रािस्थ्य उत्पादनमा कोभिडको कारण िएको नोक्सानी   

स्रोत: केन्त्िीय तथ्याङ्क वििागको डाटा प्रयोग गरी अध्ययन काययदलले गणना गरेको   
 

क्र.
सं 

क्षरेिरु 

प्रिभलत मूल्यमा                रु. 10 लाखमा 
   पररदृश्य १ पररदृश्य२  

अनमुाभनत 
नोक्सानी 
 

2075/076
को अनमुाभनत 

2075/ 
076  

(िास्तविक) 

2076/ 
077 

(अपेचक्षत) 

2076/ 
077 

(अनमुाभनत)   

अनमुाभनत 
नोक्सानी  

2076/ 
077 

(अनमुाभनत)   
1 कृवष तथा िन ८५,१९१ ८१,८६८ 92,319 88,862 3,457 ८७८९५ ४४२४ 

२ मत्स्यपालन ८९ ९८ 119 115 4 १०९ १० 

३ खानी तथा िूगिय २,२६९ २,२६८ 2,330 2,243 87 २२४३ ८७ 

४ उद्योग/उत्पादन ९,१४२ ९,२०६ 9,563 9,102 461 ८७०८ ८५५ 

५ 
विद्यतु,् ग्याुँस तथा 
पानी 

७,९६९ ८,९२४ 
11,366 10,940 426 

१०११२ १२५४ 

6 भनमायण ३२,४९४ ३१,७६४ 33,981 32,709 1,273 ३०३७३ ३६०८ 

7 
थोक तथा खिुा 
व्यापार 

22,760 २२,६६७ 
24,608 23,687 922 

२२४३२ २१७६ 

८ िोटल तथा रेस्टुराुँ ११,०१५ ९,८६६ 10,161 8,261 1,900 ७७३५ २४२६ 

9 
यातायात,िण्डारण 
तथा सञ्चार 

१६,३९४ १६,२९६ 
16,843 15,927 916 

१४७६० २०८४ 

10 वित्तीय मध्यस्थता १४,८९५ १४,८९५ 16,749 16,479 269 १६३२२ ४२६ 

11 

घरजग्गा, बिाल 
तथा व्यापाररक 
वक्रयाकलाप 

२०,६७६ २०,६७६ 

23,735 23,241 494 

२३१८३ ५५२ 

12 
सामान्त्य प्रशासन 
तथा रक्षा 

१०,०२२ ९,७९२ 
12,991 12,505 487 

१२५०५ ४८७ 

13 चशक्षा २०,७०७ २०,९२१ 25,443 24,769 674 २४७६९ ६७४ 

14 
स्िास्थ्य तथा 
सामाचजक कायय 

९,२०९ ५,८४६ 
7,429 7,151 278 

७१५१ २७८ 

15 सामदुावयक तथा 
सामाचजक सेिाका 
वक्रयाकलाप 

२२,०३९ १७,३६७ 22,404 
 
 

21,565 
 
 

839 
 
 

२११११ १२९३ 

कुल मूल्य अभििृवि 
(FISIM) समेत ्

२,८४,८७१ २७२,४५५ 
 

310,042 
 

297,556 
 

12,486 
 

२८९४०८ २०६३४ 

कुल ग्रािस्थ्य उत्पादन 
(आधारिूत मूल्यमा) 

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

 
२७८६५० 

 
२०१६८ 

कुल ग्रािस्थ्य उत्पादन   २,८८,२०६ ३०८,९१० 354,571 335,258 19,313 ३,२६,७८१ २७,७९० 
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11= अध्याय ३ 

12= विभिन्न संघसंस्थािरुका मागिरुको विश्लषेण 

 

३.१ विभिन्न संघसंस्थािरुका मागिरुको विश्लषेण 

मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररषद्को कायायलयमा विभिन्न समयमा विभिन्न संघसंस्थाले कोभिड १९ ले गण्डकी प्रदेशको 
जनजीिन र अथयतन्त्रमा पारेको असर व्यिस्थापन गनय माननीय मखु्यमन्त्री लाई ज्ञापनपर बझुाई मागिरु प्रस्ततु 
गरेका भथए । यसरी ज्ञापनपर बझुाई माग प्रस्ततु गने संघसंस्थािरु भनम्न अनसुार छन:्  

• पोखरा उद्योग िाचणज्य संघ,   
• नेपाल यातायात व्यिसायी राविय मिासंघ चजल्ला समन्त्िय सभमभत कास्की,   
• पोखरा उद्योग िाचणज्य संघ,   
• पोखरा पययटन पररषद्,   
• NATTA गण्डकी प्रदेश, 

• भनमायण व्यिसायी संघ कास्की,   
• कास्की िेिी इक्िीपमने्त्ट व्यिसायी संघ,   
• गण्डकी ट्रक व्यिसायी संघ,   

•  नेपाल पययटक यातायात संघ कास्की, 
• िोटेल व्यिसायी मिासंघ, 

•  रेस्टुराुँ तथा बार एसोभसयसन (रेबान) पोखरा,  
• नेपाल राविय घरिाडा सभमभत,  

• राविय सौन्त्दययकमी यभुनयन नेपाल, 

• पोखरा औद्योभगक क्षरे उद्योग संघ,    
• स्ितन्त्र िोटेल क्याभसनो तथा रेस्टुराुँ मजदरु यभुनयन,     
• नेपाल पययटन तथा िोटेल सम्बि श्रभमक संघ, र  
• गण्डकी ट्याक्सी व्यिसाय पचब्लक भलभमटेड ।  

यी संघसंस्थािरुमध्य ेकेिीले एकल रुपमा र केिीले संयकु्त रुपमा ज्ञापनपर बझुाएका भथए।यी १७ विभिन्न 
संघसंस्थाले एकल िा संयकु्त रुपमा गरी जम्मा ७४ मागिरु प्रस्ततु गरेका भथए । यी ७४ मागिरुमध्य ेकेिी 
मागिरु दािोररएका छन।् विभिन्न संघसंस्थाले पेश गरेका ज्ञापनपरका मागिरु केलायर नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार िा  स्थानीय तिमध्ये कुनको क्षेराभधकार भिर पदयछन ्अथिा साझा क्षरेाभधकार भिर पदयछन ्िने्न 
विषयमा पभन विश्लषेण गररएको छ। उक्त ७४ मागिरुमध्ये ४१ मागिरु मभनटरी तथा वफस्कल नीभत सम्बन्त्धी 
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िएकोले नेपाल सरकारको क्षेराभधकार भिर रिेका छन ् (ताभलका ४)। ती मागिरु प्रदेश सरकारले भसधै 
सम्बोधन गनय सक्दैन तर नेपाल सरकारलाई सिानिुभूतपूियक सम्बोधन गनय अनरुोध गनय सक्दछ। १९ मागिरु 
प्रदेश सरकारको एकल के्षराभधकार भिर पदयछन ्र आंफ्नो सामाथ्ययले भ्याए सम्बोधन गनय सक्दछ। त्यस्तैगरी 
५ मागिरु स्थानीय तिको क्षेराभधकार भिर पदयछन ् र ती मागिरु सम्बोधन गनय स्थानीय तिलाई प्रदेश 
सरकारले सिचजकरण गनय सक्दछ।त्यस्तैगरी ९ मागिरु नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा  स्थानीय तिका 
साझा क्षरेाभधकार भिर पदयछन ् र संयकु्त प्रयासबाट सम्बोधन गनय सवकन्त्छ र प्रदेश सरकारले यी समस्या 
समाधान गनय सिचजकरण गनय उपयकु्त िनु्त्छ (ताभलका ४)।       

ताभलका ४: गण्डकी प्रदेशका विभिन्न संघसंस्थाले माननीय मखु्यमन्त्रीलाई बझुाएका ज्ञापनपरमा उल्ललेचखत 
मागको विश्लषेण     

क्रमसं संस्थाको नाम क्षरेाभधकार  जम्मा 
नेपाल 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

स्थानीय 
ति 

साझा   

१ पोखरा उद्योग िाचणज्य संघको एकल ज्ञापनपर १६ ४ १ ७ २८ 

२ नेपाल यातायात व्यिसायी राविय मिासंघ चजल्ला समन्त्िय 
सभमभत कास्की, पोखरा उद्योग िाचणज्य संघ, पोखरा पययटन 
पररषद्,  NATTA गण्डकी प्रदेश, भनमायण व्यिसायी संघ 

कास्की,  कास्की िेिी इक्िीपमेन्त्ट व्यिसायी संघ,  गण्डकी 
ट्रक व्यिसायी संघ,   नेपाल पययटक यातायात संघ कास्की 
गरी ८ संस्थाको संयकु्त ज्ञापनपर।   

४ १ ० १ ६ 

३ िोटेल व्यिसायी मिासंघको एकल ज्ञापनपर  ३ ४ १ ० ८ 

४ रेस्टुराुँ तथा बार एसोभसयसन (रेबान) पोखराको ज्ञापनपर ३ २ १ ० ६ 

५ नेपाल राविय घरिाडा सभमभतको ज्ञापनपर २ ० १ ० ३ 

६ राविय सौन्त्दययकमी यभुनयन नेपाल २ २ १ ० ५ 

७ स्ितन्त्र िोटेल क्याभसनो तथा रेस्टुराुँ मजदरु यभुनयन र नेपाल 
पययटन तथा िोटेल सम्बि श्रभमक संघ संयकु्त ज्ञापनपर  

१ २ ० ० ३ 

८ पोखरा औद्योभगक क्षेर उद्योग संघको एकल ज्ञापनपर   ७ १ ० १ ९ 

९ गण्डकी ट्याक्सी व्यिसाय पचब्लक भलभमटेड ३ ३ ० ० ६ 

जम्मा  ४१ १९ ५ ९ ७४ 

स्रोत: विभिन्न संघसंस्थाले बझुाएका ज्ञापनपर बाट सािार  

विभिन्न संघसंस्थाले ज्ञापनपर माफय त प्रदेश सरकारमा पेश गरेका समस्यामध्ये नेपाल सरकारको मौदिक नीभत 
२०७७।०७८ ले  २७ िटा मागको सम्बोधन गरेको छ। १४ माग प्रदेशको क्षरेाभधकार भिर नपने िएकोले 
नेपाल सरकारलाई सम्बोधन गनय अनरुोध गरी पठाउन उपयकु्त देचखन्त्छ । स्थानीय कर सम्बन्त्धी एक माग 
स्थानीय तिको क्षेराभधकार भिर पने िएकोले प्रदेश सरकारले स्थानीय तिसंग समन्त्िय गरी  समस्या समाधान 
गनय पिल गनय उपयकु्त देचखन्त्छ। प्रदेश सरकारको क्षेराभधकार भिर पने १९ मागको प्रदेश आंफैले सम्बोधन 
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गने र स्थानीय तिको क्षरेाभधकार भिर पने घरिाडा सम्बन्त्धी ४ माग र साझा अभधकार भिर पने ९ माग गरी 
३२ मागिरु प्रदेश सरकारको एकल प्रयास तथा नेपाल सरकार र स्थानीय तिसंग समन्त्िय गरी समाधान गनय 
उपयकु्त िनु ेदेचखन्त्छ। संस्थािरुका माग, समस्याको क्षेराभधकार र अध्ययन काययदलका सझुाि ताभलका ५ 
मा विश्लषेण गररएको छ।      

ताभलका ५: संघसंस्थाका ज्ञापनपरमा उल्लेख िएका मागिरुको विश्लषेण  

(क) पोखरा उद्योग िाचणज्य संघका ज्ञापनपरमा उल्लेचखत माग 

क्र. 
सं. 

संघसंस्थाका माग 

क्षरेाभधकार 
  

सूझाब 
  

नेपाल 
सरकार 

प्रदेश 

सरकार 
स्थानीय 

ति साझा 

१ 

नेपाल राि बैंकको पनुकय जाय 
कोषलाई बढाउदै लैजाने भनणयय 
तथा सरकारबाट एक खबयको 
पनुकय जाय कोष बनाउने घोषणा 
गरेको सन्त्दियमा सो कजाय साना 
तथा मझौला व्यिसायीिरुको 
पिुुँिमा परु् याउनको लाभग विशेष 
व्यिस्था गररयोस । 

 √ 
 
        

नेपाल राि बैंकको मौदिक नीभतले 
पनुकय जायको व्यिस्था गरी साना तथा 
मझौला व्यिसायीिरुको पिुुँिमा 
परु् याउने व्यिस्था गरेकोले सो को 
कायायन्त्ियनमा प्रदेश सरकारले 
सिचजकरण गने ।   
 
 
  

२ 

लकडाउनका कारण साना र 
मझौला तथा पययटन उद्योगिरुले 
मजदरुलाई तलब ददन नसक्ने 
अिस्था भसजयना िएको छ । यी 
उद्यमिरु लकडाउन खलेुपभछ पभन 
तत्काल पूियित ्अिस्थामा आउन 
सक्ने संिािना कम रिेकोले 
लकडाउन अिभध िर मजदरु र 
रोजगारदाता दबैुलाई मकाय नपने 
गरी तलबमान कायम गनय तथा 
पाररश्रभमकको लाभग सिभुलयतको 
व्यिस्था िोस। 
 
 
 
 
 
 
       

 √ 
 
 
 
 
 
  

नेपाल सरकारले उद्योगी व्यिसायीलाई 
िैर मविनाको मजदरुको तलब परुा र 
अन्त्य मविनाको िाल आधा र बाुँकी 
उद्योग व्यिसाय सञ्चालन िएपछी 
क्रमशः िकु्तानी ददने व्यिस्थाको लाभग 
अनरुोध गरेकोले सोिी अनसुार गनय 
सिचजकरण गने । 
 
साना र मझौला तथा पययटन उद्योगिरुमा 
काम गने मजदरुिरुको लाभग क्षमता 
विकास काययक्रम सञ्चालन गरी व्यिसाय 
पनु सञ्चालन िुुँदा दक्ष जनशचक्त उपलब्ध 
िनुे व्यिस्था गनय   प्रदेश सरकारले 
सघाउन उपयकु्त िनुे। 
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क्र. 
सं. 

संघसंस्थाका माग 

क्षरेाभधकार 
  

सूझाब 
  

नेपाल 
सरकार 

प्रदेश 

सरकार 
स्थानीय 

ति साझा 
  

३ 

लकडाउन अिभध िरको विद्यतुको 
शलु्क भमनािा गररयोस। पययटन 

उद्योगको िकमा यो व्यिस्था अझ 
केिी मविनासम्म कायम िोस । 

 √ 
        

नेपाल सरकारले भनजी क्षेरले  तीदै  
आएको विद्यतु ्मिशलुको विषयलाई 
सम्बोधन गदै उद्योगिरुको भडमाण्ड 
िाजय तथा अफवपक समयमा विद्यमान 
मिशलुमा ५० प्रभतशत छुट ददने 
व्यिस्था गरेकोले थप कायय गनय नपने।   

४ 

व्यिसायीिरुले भलएको कजायको 
वकस्ता र ब्याज बझुाउने 
समयसीमा बढाइयोस । 
  

 √ 
        

व्यिसायीिरुको माग अनसुार मौदिक 
नीभतले कजायको वकस्ता र ब्याज 
बझुाउने समयसीमा बढाएको।  

५ 

कजायको समयसीमा एक िषय थप 
गररयोस । ब्याजदर एउटा अंकमा 
(बढीमा ९%) सीभमत गररयोस । 
व्यिसाय ठप्प िएको कारण 
िासलात ऋणात्मक र कारोबार 
कम िए पभन कजाय नविकरण तथा 
ऋण प्रिाि िोस । प्रस्तावित 
िासलात र भधतोको आधारमा 
ऋण प्रिािका साथै आिश्यकता 
अनसुार िाल ुपुुँचजको लाभग पभन 
ऋण प्रिाि गररयोस । 

 √ 
 
 
 
 
 
 
        

नेपाल सरकारको मौदिक नीभतले कजाय 
भतने समय थप गरेको, कजाय निीकरण 
गने मौका ददएको, र भधतोको आधारमा  
पनुकय जाय ददने व्यिस्था  गरेकोले प्रदेश 
सरकारले यसको कायायन्त्ियनमा 
सिचजकरण गने । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

६ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

घर िाडा छुटको लाभग 
व्याििाररक व्यिस्था गररयोस । 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 √ 
 
 
 
 
 

 घर िाडमा आंचशक छुटको लाभग 
नेपाल घरिाडा सरोकार सभमभतका 
प्रभतनीभध, िाडामा बस्ने व्यिसायी, 
नगरपाभलकाका प्रभतभनधी,  घरधनी र 
प्रदेश सरकारका प्रभतधभनधीबीि 
छलफल गरी  समस्या समाधान गनय 
प्रदेश सरकारले सिचजकरणा गने।  
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स्थानीय 

ति साझा 
   

  

७ 

उद्योग/प्रभतष्ठानिरुले मजदरुको 
तलब िकु्तानी गनय नसकेको 
अिस्थामा सामाचजक सरुक्षा कोषमा 
जम्मा िएको रकमबाट तलब 
खिुाउने प्रबन्त्ध गररयोस। 
सरकारकै आदेशमा 
उद्योग/व्यिसाय बन्त्द िएकोले 
मजदरुको दावयत्िबाट सरकार 
विमखु निोस ।   

 √ 
 
 
        

नेपाल सरकारले घरेल ु साना तथा 
मझौला उद्योग र कोरोना प्रिावित पययटन 
व्यिसायका श्रभमक तथा कमयिारीको 
पाररश्रभमक िकु्तानी तथा व्यिसाय 
सञ्चालन गनय रु ५० अबय बजेट 
विभनयोजन गरेकोले उक्त बजेटबाट कजाय 
भलई श्रभमकको पाररश्रभमक िकु्तानी गनय 
सक्ने व्यिस्था रिेको।  

८ 

आउुँदा ददनिरुमा पुुँचज िेरेर िैन 
वक आम्दानी, योजना तथा 
नविनतम सोंिको आधारमा उद्योगी 
/व्यिसायीिरुलाई कजाय प्रिाि 
गररयोस ।       

 √ 
 
 
  

 व्यिसायको प्रकृभत िेरी िभूम व्यिस्था 
कृवष तथा सिकारी मन्त्रालयमा 
विभनयोजन िएको रकमबाट सिभुलयत 
दरमा कजाय उपलब्ध गराउने। 
     

९ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

पययटन उद्योगमा खपत िनुे दैभनक 
उपिोग्य िस्तमुा भ्याट छुट 
गररयोस। संिि िए एक आभथयक 
िषयको लाभग भ्याटको दरनै कम 
गररयोस ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 √ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

यस मागका सम्बन्त्धमा  नेपाल 
सरकारले आभथयक िषय २०७६/०७७ 
को आय वििरण अनसुार लघ,ु घरेल ु
तथा साना उद्योगी तथा व्यिसायीलाई 
लाग्ने आय करमा िावषयक २० लाख 
सम्म कारोबार गने करदातालाई ७५ 
प्रभतशत;, िावषयक २० लाख देचख ५० 
लाख सम्म कारोबार गने करदातालाई 
५० प्रभतशत, र िावषयक ५० लाख देचख 
१ करोड सम्म कारोबार गने 
करदातालाई २५ प्रभतशत छुट ददने 
व्यिस्था िएको छ।  
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संघसंस्थाका माग 

क्षरेाभधकार 
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स्थानीय 

ति साझा 

१० 
  

विशेष सरुक्षा सवित उद्योग तथा 
पूरक उद्योगिरु सञ्चालन  अनमुभत  
ददइयोस। 
 
    

 √ 
 
      

उद्योग, पययटन, िन तथा िातािरण 
मन्त्रालयले अनगुमन गरी पूरक 
उद्योगिरु सञ्चालन गने अनमुभत ददने। 
 
    

११ 
 
 
 
 
 
 
  

उद्योगिरुलाई िाविने कच्िा 
पदाथयको आपूभतय व्यिस्था सिज 
बनाइयोस । 
 
 
 
 
 
        

 √ 
 
 
 
  

 कुन उद्योगको लाभग कुन वकभसमका 
कच्िा पदाथयको सिज आपूभतय निएको 
िो िन्ने नखलेुको िुुँदा  उद्योग पययटन 
िन तथा िातािरण मन्त्रालयले 
छलफल गरी सिज आपूभतयको लाभग 
सिचजकरण गने ।   
 
  

१२ 

विदेशबाट आयाभतत कच्िा पदाथय 
िन्त्सारको क्िारेन्त्टाईनमा रिुँदाको 
डेमरेज िाजय नलाग्ने व्यिस्था 
गररयोस । 

 √ 
 
        

 यस मागका सम्बन्त्धमा नेपाल 
सरकारलाई अनरुोध गरी पठाउने ।  
 
 
  

१३ २% ब्याज छुटको घोषणाको 
व्याििाररक कायायन्त्ियन िोस ।    √        

 मौदिक नीभतले अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन गरी कायायन्त्ियन गने 
प्रत्यािभूत गरेको छ ।   

१४ 
 
 
 
 
 
 
 
  

नेपाल आत्मभनियर िएका 
िस्तिुरुको आयातमा कम्तीमा एक 
िषय रोक लगाइयोस । 
 
 
 
 
 
  

 √ 
 
 
 
 
        

आयातमा रोक लगाउन नेपाल 
सरकारलाई अनरुोध गने र प्रदेश 
सरकारले उपलब्ध िएसम्म भनमायण 
तथा  कायायलयमा उपयोग िनुे 
सामानिरु स्थानीय प्रयोग गने भनदेचशका 
बनाई लाग ुगने ।   

१५ 

संक्रामक रोग भनयन्त्रण कानूनका 
कभतपय कठोर प्राबधानका कारण 

उद्योगी/व्यिसायीिरु झस्केको 
सन्त्दियमा ती कानूनिरु सरल 
बनाइयोस । 
 

 √ 
        

 उद्योगी/व्यिसायीिरु संग छलफल 
गरी कानूनको कुन धारा तथा 
उपधाराले कदठनाई िएको िो पत्ता 
लगाई  सधुारको  लाभग नेपाल 
सरकारलाई अनरुोध गने।   
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१६ 
  

घरमै बसे पभन कमयिारीले तलब 
पाउने घोषणा अव्याििाररक िएको 
र यसले काममै खवटने श्रभमकको 
अिमूल्यन गरेकोले सो घोषणा 
सच्याइयोस ।   

 √ 
 
        

यस मागका सम्बन्त्धमा नेपाल 
सरकारलाई अनरुोध गरी पठाउने।  
 
 
  

१७ 

समयको गाम्िीययता िेरी नो िकय  
नो पे को व्यिस्था गररयोस। 
 
  

 √ 
 
        

यस मागका सम्बन्त्धमा नेपाल 
सरकारलाई अनरुोध गरी पठाउने।  
 
  

१८ 
 
 
  

कृवषमा येथेष्ट लगानी गररयोस र 
स्िरोजगार तथा रोजगारी भसजयना 
गने विशेष प्याकेजको घोषणा 
िोस। 
 
        

 √ 
 
 
  

 कृवषमा लाग्न िािने व्यचक्तको माग 
थािा पाउन एक माग पवििान सिेक्षण 
गने र मागको आधारमा कृवष 
स्िरोजगार काययक्रम सञ्चालन गने। 
  

१९ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

पययटन प्रिियनको लाभग 
छुट्याइएको बजेट पययटन 
पनुरुत्थानको क्षेरमा खिय गररयोस 
। िोमस्टेिरुको लाभग ददईने 
िभनएको बजेट िईरिेका व्यिसाय 

वटकाउने तफय  लगाइयोस । 

 

√ 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
   

प्रदेशमा रोजगार गमुाएका, विदेश जान 
तयारी गरेर जान नपाएका, विदेशमा 
रोजगारी गमुाएर फकेका,  प्रदेशमा 
रिेका बेरोजगार र यस िषय श्रम 
बजारमा कामको खोजीमा थवपने 
श्रभमकको माग थािा पाउन एक माग 
पवििान सिेक्षण गने र मागको 
आधारमा स्िरोजगार काययक्रम सञ्चालन 
गने। 

२० 
 
 
 
  

िैदेचशक रोजगारीबाट फकय नेिरुको 
लाभग स्िरोजगारका प्याकेज 

काययक्रम ल्याइयोस । 
 
 
 
 
        

√ 
 
 
 
  

 विदेशमा रोजगारी गमुाएर फकेका र 
फकय ने तयारी गरेकाको माग पवििान 
सिेक्षण गने र मागको आधारमा प्रदेश 
सरकार र स्थानीय तिले स्िरोजगार 
काययक्रम सञ्चालन गने। 
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२१ 

आय करको सीमा (दर) मा 
पनुवियिार गररयोस र सीमा 
बढाइयोस । 
  

 √ 
        

यस मागका सम्बन्त्धमा नेपाल 
सरकारलाई अनरुोध गरी पठाउने।  
  

२२ 
 
 
 
 
 
 
  

पययटन क्षेरको लगानी पूिायधारमै 
लगानी िो िन्ने सोिेर यसको लाभग 
छुटै्ट प्याकेज घोषणा गररयोस । 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 √ 
 
  

नेपाल सरकारले  कोभिड–१९ को 
कारण ग्रसे अिभध भिर उद्योग िा 
आयोजनाको भनमायण सम्पन्न  तथा 
सञ्चालन  िनु नसकेको अिस्थामा 
पययटकस्तरीय िोटलको िकमा 
अभधकतम २ िषय, अभत प्रिावित क्षेरमा 
प्रिावित कजायको िकमा १ िषय, मध्यम 
प्रिावित क्षेरमा प्रिावित कजायको िकमा 
९ मविना र न्त्यून प्रिावित क्षेरमा 
प्रिावित कजायको िकमा ६ 
मविनासम्मका लाभग एक पटक ग्रसे 
अिभध थप गनय सवकने व्यिस्था 
गरेकोछ । 

२३ 

भनमायण क्षेर खलु्ला गररयोस, 

लकडाउनकै कारण समयमा 
सम्पन्न िनु नसकेका 
आयोजनािरुको िकमा सम्झौताको 
समयसीमा बढाइयोस 
।लकडाउनकै कारण पूिायधार 
भनमायण समयमै सम्पन्न निुुँदा िनु 
सक्ने संिावित क्षभतको पूभतय 
गररयोस ।    

 √ 
 
 
 
 
      

सरुक्षा विभध अपनाएर भनमायण क्षेरका 
विकास आयोजना सञ्चालन गने। 
लकडाउनको कारण समयमा सम्पन्न 
िनु नसकेका आयोजनािरुका सम्झौता 
पनुरािलोकन गने। 
 
 
 
 
  

२४ भनयायतका लाभग तयारी अिस्थामा 
राचखएका िस्तकला लगायतका 
समाग्रीिरु भनयायत गने िातािरण 
बनाइयोस । 

 √ 
 
        

यस मागका सम्बन्त्धमा नेपाल 
सरकारलाई अनरुोध गने। 
 
  
  

२५ यातायात क्षेरले लकडाउनको 
अिभधमा िोगेको आभथयक क्षभतको 
मूल्याङ्कन गदै ठुलो रोजगारी प्रदान 

   √   

  

यस क्षेरका अभधकांश आभथयक माग 
मौदिक नीभत २०७७।०७८ ले 
सम्बोधन गरेकोले सरुक्षा विभध अपनाएर 
यातायात क्षेर सञ्चालन गने। 
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गने यो क्षेरलाई विशेष राित 
प्याकेज घोषणा गररयोस । 

  

२६ आभथयक गभतविभध िलायमान 
बनाउनको लाभग सरकारले यस 
अचघ घोषणा गरेको पेड िोभलडेमा 
िएको खियलाई खिय शीषयकमा 
राख्न ेसवुिधा ददइयोस । 

 √ 
 
 
        

यस मागका सम्बन्त्धमा नेपाल 
सरकारलाई अनरुोध गरी पठाउने। 
 
  
 

२७ आयात भनयायतलाई सिज 
बनाइयोस। 

 √ 
        

यस मागका सम्बन्त्धमा नेपाल 
सरकारलाई अनरुोध गरी पठाउने।  
 

२८ पररचस्थभतको विषमतालाई ध्यानमा 
राख्दै घर जग्गा कर र स्थानीय 
करमा छुटको व्यिस्था गररयोस । 
 
 
  

     √  

  

 यस मागका सम्बन्त्धमा स्थानीय 
तिलाई अनरुोध गरी  पठाउने।  
 
 
 
  

(ख) कास्की चजल्लाका विभिन्न व्यािसायीक संघसंस्थािरु जस्तै १. नेपाल यातायात व्यिसायी राविय मिासंघ चजल्ला समन्त्िय 
सभमभत, कास्की  २. पोखरा उद्योग िाचणज्य संघ, पोखरा ३. पोखरा पययटन पररषद्  ४. NATTA गण्डकी प्रदेश ५. भनमायण 
व्यिसायी संघ, कास्की  ६. कास्की िेिी इक्िीपमेन्त्ट व्यिसायी संघ  ७. गण्डकी ट्रक व्यिसायी संघ  ८. नेपाल पययटक 
यातायात व्यिसायी संघका ज्ञापनपरमा उल्लेचखत माग । 
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१ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

व्यिसायीिरुले बैंक तथा वित्तीय 
संस्थािरुबाट भलएको कजायको 
वकस्ता तथा ब्याज िकु्तानी गने 
समय सीमा कम्तीमा १ िषयका 
भनम्ती थप गररयोस । साथै कजाय 
नविकरण तथा पनुकय जायमा 
सिचजकरण गररयोस । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 √ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

नेपाल सरकारले २०७७ असार 
मविनासम्म िकु्तानी अिभध िएका 
भडमाण्ड लोन, क्यास के्रभडट लगायतका 
अल्पकालीन प्रकृभतका िाल ु पुुँजी 
कजायिरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 
ऋणीको अिस्था विश्लषेण गरी २०७७ 
पसु मसान्त्तसम्म िकु्तानी गनय सक्ने र 
मध्यम रुपमा प्रिावित पेशा तथा 
व्यिसायमा प्रिाि िएका कजायको 
२०७७ असार मसान्त्तसम्म िकु्तानी 
िनुपुने साुँिाको वकस्ता र ब्याज 
रकमलाई २०७७ िैत मसान्त्तसम्ममा 
िकु्तानी गनय सक्ने व्यिस्था भमलाएको 
छ । 
 
 
  

२ 

सम्पूणय साियजभनक यारिुािक, 

मालिािक, पययटक तथा औद्योभगक 

प्रभतष्ठानिरुको भबमा अिभध 
लकडाउनको समयािभधको समेत 
गणना गरी िावषयक रुपमा भबमा 
वप्रभमयम बझुाउुँदै आएकोमा िाल 
लकडाउनको समय अिभधको भबमा 
वप्रभमयमलाई छुट गने िा 
समयािभध थप गने विषयमा 
आिश्यक व्यिस्था गररयोस ।  

 √ 
 
 
 
 
 
 
        

नेपाल सरकारले भबमाको वप्रभमयम 
बझुाउने समय थप गरी यस मागको 
सम्बोधन गरेको।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

३ 

भनजी क्षेरको लगानीबाट सञ्चाभलत 
यारिुािक तथा मालिािक सिारी 
साधनिरुको जाुँिपास, बाटो 
इजाजतपर तथा सिारी नविकरण  

√ 
   

  
 
 

 प्रदेशको क्षेराभधकार भिर पने सिारी 
साधन नविकरण शलु्क भतने सयम 
बढाउने ।  
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शलु्क समेत सिारी कर र िावषयक 
आयकर शलु्क छुट गररयोस । 

 
  

 
 
  

४ 

भनजी क्षेरबाट सञ्चाभलत उद्योगी 
व्यिसायीिरु आ.ि.ि 
श्रभमकिरुलाई पाररश्रभमक समेत 
िकु्तानी गनय नसक्ने अिस्था रिेको 
िुुँदा सामाचजक सरुक्षा कोषमा 
रिेको रकमबाट उपयकु्त 
पाररश्रभमक व्यिस्थापनका भनचम्त 
आिश्यक पिल गररयोस । 
 
  

 √ 
 
 
        

नेपाल सरकारले घरेल ु साना तथा 
मझौला उद्योग र कोरोना प्रिावित पययटन 
व्यिसायका श्रभमक तथा कमयिारीको 
पाररश्रभमक िकु्तानी तथा व्यिसाय 
सञ्चालन गनय रु ५० अबय बजेट 
विभनयोजन गरेकोले उक्त जनेटबाट कजाय 
भलई श्रभमकको पाररश्रभमक िकु्तानी गनय 
सक्ने व्यिस्था गरेको।  
 
 
  

५ 

भनमायणाभधन आयोजनािरुको समय 
सीमा न्त्यूनतम १ िषय थप गरी 
संिावित जोचखम न्त्यून गने तफय  
आिश्यक नीभत तय गरी 
कायायन्त्ियन गररयोस ।   

  
  

 √ 
 
 
  

 आयोजनािरुको सम्झौता पनुरािलोकन 
गने ।  
 
 
 
  

६ 

िेिी इक्िीपमेन्त्ट सञ्चालन  गने 
व्यिसायीिरुको व्यिसाय सञ्चालन  
गनय अबको समय अिभध अनपुयकु्त 
िनुे र आगामी मंभसर पछी मार 
सञ्चालनमा आउन सक्ने िुुँदा 
कम्तीमा १ िषयको ब्याज र 
जररबाना छुट गररयोस ।  

 √ 
 
        

यस मागका सम्बन्त्धमा नेपाल 
सरकारलाई लेचख पठाउने।  
 
 
 
 
  

 
 
(ग) िोटल व्यिसायी मिासंघका ज्ञापनपरमा उल्लेचखत माग  

१ 
 
 
 

लकडाउन अिभध िरको घर िाडा 
छुट गराउने तथा संक्रमणकाल 
िररको घरिाडामा ५०% छुट 
गराउने व्यिस्था भमलाउने ।     

 √ 
 
   

 राविय घरिाडा सभमभतका पदाभधकारी, 
घरधनी, िाडामा बस्ने व्यिसायीका 
प्रभतभनधी, मिानगरका प्रभतभनधी र प्रदेश 
सरकारका प्रभतभनधीबीि एक संयन्त्र 
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बनाई आपसी छलफलको माध्यमबाट 
घरिाडा सम्बन्त्धी समस्या समाधान गने 
।     

२ 

लकडाउन अिभध देचख 
संक्रमणकाल सम्मको सबै खालको 
राजस्ि तथा पानीको विल भमनािा 
गराउने व्यिस्था भमलाउने। 
  

 √ 
 
        

यस मागका सम्बन्त्धमा नेपाल 
सरकारलाई अनरुोध गने ।  
 
 
 
  

३ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

बैंक तथा सिकारी संस्थािरुबाट 
भलएको ऋणको समयािभध 
कम्तीमा २ िषय थप गने तथा 
समायोजन पभछको ब्याज, वकस्ता 
व्यिसाय सिुारु िएको ६ मविना 
पभछ मार शरुु गने व्यिस्था 
भमलाउने । 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 √ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

नेपाल सरकारले २०७७ असार 
मविनासम्म िकु्तानी अिभध िएका 
भडमाण्ड लोन, क्यास के्रभडट लगायतका 
अल्पकालीन प्रकृभतका िाल ु पुुँजी 
कजायिरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 
ऋणीको अिस्था विश्लषेण गरी २०७७ 
पसु मसान्त्तसम्म िकु्तानी गनय सक्ने र 
मध्यम रुपमा प्रिावित पेशा तथा 
व्यिसायमा प्रिाि िएका कजायको 
२०७७ असार मसान्त्तसम्म िकु्तानी 
िनुपुने साुँिाको वकस्ता र ब्याज 
रकमलाई २०७७ िैत मसान्त्तसम्ममा 
िकु्तानी गनय सक्ने व्यिस्था भमलाएको 
छ । 

४ 

व्यिसाय तथा पररयोजना (जस्तै: 
िाल ुपुुँचज, संरिना, डेकोरेशन तथा 
गडुविल आदद) लाई समेत भधतो 
माभन "सफ्ट लोन" उपलब्ध 
गराउने व्यिस्था भमलाउने । 

 √ 
        

यस मागका सम्बन्त्धमा नेपाल सरकारले 
सफ्ट ऋणको व्यिस्था गरेकोले थप 
कायय गनुयनपने।  
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५ 

प्रदेश सरकारले पययटन सम्बन्त्धी 
योजना तथा नीभत तजुयमा गनय 
गठन िएको सबै सभमभत, उप-
सभमभतमा िोटल व्यिसायी मिासंघ 
गण्डकी प्रदेश तथा यस मातितका 
चजल्ला, इकाईिरुलाई प्रभतभनभधत्ि 
गराउने व्यिस्था भमलाउने ।   

 √ 
 
 
 
      

 पययटन सम्बन्त्धी नीभत भनमायण गने र 
योजना तजुयमा काययमा िोटल व्यिसायी 
मिासंघ गण्डकी प्रदेशका प्रभतभनधीलाई 
समािेश गराउन उपयकु्त िनुे ।  
 
 
  

६ 

गण्डकी प्रदेश सरकार र िोटल 
व्यिसायी मिासंघ, गण्डकी 
प्रदेशको सिकाययमा 
व्यिसायीिरुको व्यािसायीक 
क्षमता अभििृवि र कमयिारीिरुको 
सीप क्षमता अभििृविका 
काययक्रमिरु सञ्चालन  गने।   

 √ 
 
 
 
      

पययटन क्षेरमा रोजगार गमुाएका श्रभमक 
र व्यािसायीक प्रभतष्ठानिरुको क्षमता 
िृवि गने क्षेर पवििान गरी प्रदेश 
सरकारले क्षमता अभििृविका 
काययक्रमिरु सञ्चालन  गने।  
 
 
  

७ 

नेपाल सरकार र गण्डकी प्रदेश 
सरकारले व्यािसायीक वितका 
लाभग स्थापना गरेका पनुस्थायपना 
कोष सिभुलयत कजाय आदद 
विषयमा समस्यामा रिेका 
व्यिसायीिरुको पवििान गरी सबै 
स्तरका व्यिसायीिरुले लाि प्राप्त 
गने काययविभध भनमायण गरी 
कायायन्त्ियन गने व्यिस्था भमलाउने 
।    

 √ 
 
 
 
 
 
 
      

 व्यिसाय जीिनरक्षा कोष सञ्चालन 
काययविभध बनाउुँदा साना तथा घरेल ु
उद्योगिरुलाई फाईदा पगु्नेगरी 
बनाउने।त्यस्तैगरी आभथयक संकटमा 
परेका साना तथा मझौला उद्योगिरुलाई 
टाट पचल्टनबाट जोगाउन प्राथभमकता 
ददने।  
 
 
 
  

८ 

िोटल तथा रेस्टुराुँ व्यिसायलाई 
आिश्यक िगीकरण गरी सबै 

व्यिसायलाई नेपाल सरकार 
पययटन वििागमा दताय गराउने 
व्यिस्था भमलाउने । 
    

 √ 
 
 
 
      

उद्योग,पययटन, िन तथा िातािरण 
मन्त्रालयले िोटल तथा रेस्टुराुँ 
व्यिसायलाई िगीकरण गरी सबै 

व्यिसायलाई प्रदेश सरकारको पययटन 
मिाशाखामा दताय गराउने व्यिस्था 
भमलाउने । 

(घ) रेस्टुराुँ तथा बार एसोभसयसन (रेबान) पोखरा का ज्ञापनपरमा उल्लेचखत माग 



23 
 

क्र. 
सं. 

संघसंस्थाका माग 

क्षरेाभधकार 
  

सूझाब 
  

नेपाल 
सरकार 

प्रदेश 

सरकार 
स्थानीय 

ति साझा 

१ 
 
 
 
 
 
  

मजदरुिरुको तलब ित्ता तथा 
अन्त्य सवुिधािरुको िकमा र िैपरी 
आउने असिज पररचस्थभतमा 
श्रभमकिरुको समस्याको स्थायी 
समाधानका विकल्पिरु भमलाउने 
।  

  

 √ 
 
 
 
 
      

प्रदेश सरकारको श्रम तथा रोजगार िेने 
सामाचजक विकास मन्त्रालयमा उद्योग 
व्यिसायी र मजदरुका  प्रभतनीभध रिेको 
एक स्थायी संयन्त्र भनमायण गरी 
रोजगारदाता र मजदरुबीिका समस्या 
समाधान गनय सिचजकरण गने।     

२ 
 
 
 
 
 
 
  

घर िाडा सम्बन्त्धमा छुट ददने 
व्यिस्था कायायन्त्ियन गने।  
 
 
 
 
 
 
 
      

 √ 
 
 
 
 
    

 राविय घरिाडा सभमभतका पदाभधकारी, 
घरधनी, िाडामा बस्ने व्यिसायीका 
प्रभतभनधी, मिानगरका प्रभतभनधी र प्रदेश 
सरकारका प्रभतभनधीबीि एक संयन्त्र 
बनाई आपसी छलफलको माध्यमबाट  
घरिाडा सम्बन्त्धी समस्या समाधान गने 
।   

३ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

बैंकको कजाय, ब्याज, वकस्ता 
िकु्तानी तथा राजस्ि दाचखला 
सम्बन्त्धमा  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 √ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

नेपाल सरकारले २०७७ असार 
मविनासम्म िकु्तानी अिभध िएका 
भडमाण्ड लोन, क्यास के्रभडट लगायतका 
अल्पकालीन प्रकृभतका िाल ुपुुँजी 
कजायिरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 
ऋणीको अिस्था विश्लषेण गरी २०७७ 
पसु मसान्त्तसम्म िकु्तानी गनय सक्ने र 
मध्यम रुपमा प्रिावित पेशा तथा 
व्यिसायमा प्रिाि िएका कजायको 
२०७७ असार मसान्त्तसम्म िकु्तानी 
िनुपुने साुँिाको वकस्ता र ब्याज 
रकमलाई २०७७ िैत मसान्त्तसम्ममा 
िकु्तानी गनय सक्ने व्यिस्था भमलाएको 
छ । 
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क 
 
 
 
 
  

बैंकको कजायको पनुतायभलकीकरण  
गने। 
 
 
  

 √ 
 
 
 
        

नेपाल सरकारले कोभिड–१९ िाट 
अभत प्रिावित पेशा तथा व्यिसायमा 
प्रिाि िएका कजायको २०७७ असार 
मसान्त्तसम्म िकु्तानी िनुपुने साुँिाको 
वकस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ 
असार  मसान्त्तसम्ममा िकु्तानी गनय 
सक्ने व्यिस्था भमलाएको छ ।  

ख 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

सिभुलयत दरमा पनुकय जाय को 
व्यिस्था गने ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 √ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

नेपाल सरकारले बजेटमा व्यिस्था िए 
बमोचजम स्थापना  िएको  रु. ५० 
अबयको कोष पररिालनमाफय त भनचित 
मापदण्डको आधारमा कोरोना प्रिावित 

पययटन र घरेल,ु साना तथा मझौला 
उद्यम लगायतका व्यिसायको सञ्चालन 
एिंम ्भनरन्त्तरता, ती क्षेरका श्रभमक तथा 
कमयिारीको पाररश्रभमक िकु्तानी र अभत 
प्रिावित क्षरेका रोजगारी गमु्नेिरुलाई 
उद्यमचशलता विकासको अिसर ददन 
बैंक तथा वित्तीय संस्थािरुबाट ५ 
प्रभतशत ब्याजमा कजाय उपलब्ध गराउने 
व्यिस्था भमलाएको छ । 

 

ग 
Single Digit मा ब्याज िनुे गरी 
पनुकय जाय प्रिाि गने ।  

 √ 
        

यस मागका सम्बन्त्धमा नेपाल 
सरकारलाई अनरुोध गरी पठाउने।  
  

घ 

कृवष व्यिसायलाई प्राथभमकताका 
साथ प्रदान गररदै आएको 
सिभुलयत कजाय पययटन 
व्यिसायलाई पभन प्रदान गररन ु
पने। 
 
 

 √ 
 
 
        

पययटन व्यिसायीलाई पभन श्रभमक तथा 
कमयिारीको पाररश्रभमक िकु्तानी गनय र 
उद्यमचशलता विकासको लाभग बैंक तथा 
वित्तीय संस्थािरुबाट ५ प्रभतशत 
ब्याजमा कजाय पाउने व्यिस्था नेपाल 
सरकारले भमलाएको छ । 
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स्थानीय 

ति साझा 
   

  

ङ 

कजायको साुँिा र व्याज भतने 
समयािभध भबना जररबाना २ िषय 
सम्म ददइन ुपने । 

 √ 
        

नेपाल सरकारले कजाय पनुतायभलवककरण 
गने व्यिस्था भमलाएको छ।  
  

४ 
  

विद्यतुको Demand शलु्क भमनािा 
र खानेपानीको शलु्क न्त्यूनतम 
गररन ुपने । 
  

 √ 
        

नेपाल सरकारले भनजी क्षेरले भतदै 
आएको विद्यतु ्मिशलुको विषयलाई 
सम्बोधन गदै उद्योगिरुको भडमाण्ड 
िाजय तथा अफवपक समयमा विद्यमान 
मिशलुमा ५० प्रभतशत छुट ददने 
व्यिस्था गरेकोले थप कायय गनय नपने।   

५ 

िाल िैरिेको मूल्य अभििृवि कर 
(Vat) १३%  का कारण िस्तकुो 
मूल्य मिुँगो िै ग्रािकिरुको धेरै 
गनुासो िनुे र यसको समाधानका 
लाभग Multiple Vat System 

अन्त्तगयत खानामा ५%  स्िदेशी 
मददरामा १०%, विदेशी मददरामा 
१३% मा समायोजन गने । 

 √ 
 
 
 
 
        

यस मागका सम्बन्त्धमा नेपाल 
सरकारलाई अनरुोध गने।  
 
 
 
 
 
 

६ 

सरकारबाट लगाइएको लकडाउन 
तत्काल खलेुता पभन पययटकिरुको 
आगमनमा अभनचित रिेको, 
आन्त्तररक तथा िाह्य उडान र 
यातायातमा Health & Safety को 
व्यिस्था, रेस्टुराुँिरुका भनचम्त विश्व 
स्िास्थ्य संगठनको न्त्यूनतम 
मापदण्ड अनुसार Health & 

Sanitization Guidelines भबना 
रेस्टुराुँ संञ्चालक  तथा काययरत 
कमयिारीिरुको स्िास्थ्य सरुक्षाको 
सभुनचितता नरिेकोले उल्लेचखत 
समस्यािरुका कारण विश्व स्िास्थ्य 
संगठन र विश्व पययटन संगठनबाट   

 √ 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 उद्योग पययटन िन तथा िातािरण 
मन्त्रालयले रेस्टुुँरा तथा िोटेल सञ्चालन  
मापदण्ड भनमायण गरी  रेस्टुुँरा तथा 
िोटेल सञ्चालक िरुलाई ताभलम ददने र 
बन्त्द रिेका रेस्टुुँरा तथा िोटेल सञ्चालन  
गने व्यिस्था गने।  
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सरकार 
स्थानीय 

ति साझा 
आन्त्तररक तथा िाह्य पययटन 
आगमनमा खलु्ला गने सिज 
अिस्था रिेमा मारै रेस्टुराुँ प्रभतष्ठान 
खोल्न सवकने छ तत ् पिात 
सरकारबाट प्रदान गररने आभथयक 
तथा अन्त्य राितका प्याकेज 
विश्वव्यापी रुपमा रिेको संक्रमणको 
अिस्थालाई मध्यनजर गदै रेस्टुराुँ 
खोल्न भमभत भनधायरण गररने छ । 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ङ. नेपाल राविय घरिाडा सभमभतका ज्ञापनपरमा उल्लेचखत माग   
  
१ 
 
 
 
 
 
 
 
 

उद्योगी व्यिसायीले साभबकमा दददै 
आएको घरबिालमा चस्थभत सामान्त्य 
निनु्त्जेल ५० प्रभतशत छुटको 
व्यिस्था गररददनिुनु अनरुोध छ।  
 
 
  
 
     

 √ 
 
 
 
   

राविय घरिाडा सभमभतका पदाभधकारी, 
घरधनी, िाडामा बस्ने व्यिसायीका 
प्रभतभनधी, मिानगरका प्रभतभनधी र प्रदेश 
सरकारका प्रभतभनधीबीि एक संयन्त्र 
बनाई आपसी छलफलको माध्यमबाट  
घरिाडा सम्बन्त्धी समस्या समाधान गने 
।   

२ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भतनुयपने 
सािाुँ तथा ब्याज र सरकारलाई 
भतनुयपने कर मा चस्थभत सामान्त्य 
निनु्त्जेल ५० प्रभतशत छुट को 
व्यिस्था गररददनिुनु अनरुोध छ। 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 √ 
 
 
 
 
 
 
 
       

यस मागका सम्बन्त्धमा  नेपाल 
सरकारले आभथयक िषय २०७६/०७७ 
को आय वििरण अनसुार लघ,ु घरेल ु
तथा साना उद्योगी तथा व्यिसायीलाई 
लाग्ने आय करमा िावषयक २० लाख 
सम्म कारोबार गने करदातालाई ७५ 
प्रभतशत;, िावषयक २० लाख देचख ५० 
लाख सम्म कारोबार गने करदातालाई 
५० प्रभतशत, र िावषयक ५० लाख देचख 
१ करोड सम्म कारोबार गने 
करदातालाई २५ प्रभतशत छुट ददने 
व्यिस्था गरेको छ।  
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३ 
 
 
 
 
 

बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको 
पनुतायभलवककरण गनय अनरुोध छ। 
 
 
 
 
  
 

 √ 
 
 
 
 

       

नेपाल सरकारले कोभिड–१९ िाट 
अभत प्रिावित पेशा तथा व्यिसायमा 
प्रिाि िएका कजायको २०७७ असार 
मसान्त्तसम्म िकु्तानी िनुपुने साुँिाको 
वकस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ 
असार  मसान्त्तसम्ममा िकु्तानी गनय 
सक्ने व्यिस्था भमलाएको छ ।  

ि.  राविय सौन्त्दययकमी यभुनयन नेपालका ज्ञापनपरमा उल्लेचखत माग   
  

१ 
 
 
 
 
 
 

पेशा सञ्चालन गनय भलएको बैंकको 
ब्याज तथा करमा विशेष छु्को 
व्यिस्था गररयोस।  
 
 
 
 
  
 

 √ 
 
 
 
 
 

       

यस मागका सम्बन्त्धमा  नेपाल 
सरकारले आभथयक िषय २०७६/०७७ 
को आय वििरण अनसुार लघ,ु घरेल ु
तथा साना उद्योगी तथा व्यिसायीलाई 
लाग्ने आय करमा िावषयक २० लाख 
सम्म कारोबार गने करदातालाई ७५ 
प्रभतशत;, िावषयक २० लाख देचख ५० 
लाख सम्म कारोबार गने करदातालाई 
५० प्रभतशत, र िावषयक ५० लाख देचख 
१ करोड सम्म कारोबार गने 
करदातालाई २५ प्रभतशत छुट ददने 
व्यिस्था गरेको छ। 
 

२ 
 
 
 
 
 
 

लकडाउन अिभधिरको घरिाडा 
भमनािा िा छुटको व्यिस्था 
सरकारबाट गररयोस।  
 
 
 
 
 
     

 √ 
 
 
   

 राविय घरिाडा सभमभतका पदाभधकारी, 
घरधनी, िाडामा बस्ने व्यिसायीका 
प्रभतभनधी, मिानगरका प्रभतभनधी र प्रदेश 
सरकारका प्रभतभनधीबीि एक संयन्त्र 
बनाई आपसी छलफलको माध्यमबाट  
घरिाडा सम्बन्त्धी समस्या समाधान गने 
।   

३ सौन्त्दयय पेशामा संलग्न रिेका सबै 
सौन्त्दययकभमयिरुको दैभनक जीिन  

√ 
   

सौन्त्दययकमीिरुको लाभग क्षमता िृविका 
काययक्रम सञ्चालन गने। 
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भनिायिका लाभग विशेष राितको 
व्यिस्था गररयोस।   

 
 

 
  

४ 

सौन्त्दयय पेशाको संरक्षण तथा प्रिियन 
गनय कानून अनसुार दताय िएका र 
भसवटईभिटीबाट प्रदान गररएको 
प्रमाण परका आधारमा 
सौन्त्दययकमीलाई सिभुलयत दररेटमा 
ऋण उपलब्ध गराउने व्यिस्था 
िोस।    

√ 
 
 
 
   

व्यिसाय जीिनरक्षा कोषको काययभबधी 
बनाउुँदा संकटमा परेका सौन्त्दयय 
व्यिसायलाई पभन समेटी सियोग गने। 
 
  
 
 
 

५ 
 
 
 
 
 
 
 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ब्याज 
तथा वकस्ता भतने समय सीमा 
आगामी माघ मविना सम्म थप 
गररयोस ।  
 
 
 
 
 
 
 

 √ 
 
 
 
 
 

       

नेपाल सरकारले २०७७ असार 
मविनासम्म िकु्तानी अिभध िएका 
भडमाण्ड लोन, क्यास के्रभडट लगायतका 
अल्पकालीन प्रकृभतका िाल ुपुुँजी 
कजायिरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 
ऋणीको अिस्था विश्लषेण गरी २०७७ 
पसु मसान्त्तसम्म िकु्तानी गनय सक्ने र 
मध्यम रुपमा प्रिावित पेशा तथा 
व्यिसायमा प्रिाि िएका कजायको 
२०७७ असार मसान्त्तसम्म िकु्तानी 
िनुपुने साुँिाको वकस्ता र ब्याज 
रकमलाई २०७७ िैत मसान्त्तसम्ममा 
िकु्तानी गनय सक्ने व्यिस्था भमलायको 
छ । 
 
 

छ.  नेपाल स्ितन्त्र िोटेल क्याभसनो तथा रेस्टुराुँ मजदरु यभुनयन र नेपाल पययटन तथा िोटेल सम्बि श्रभमक 
संघका ज्ञापनपरमा उल्लेचखत माग  

१ 

औपिाररक क्षेरमा काम गने 
श्रभमकिरुको तलब सम्बन्त्धमा 
सम्बचन्त्धत रोजगार दाताले िैशाख 
मविना देचखको परुा पाररश्रभमकको 
५० प्रभतशतले िनु आउने रकम 
उपलब्ध गराउने र बांकी ५० 
प्रभतशत व्यिसाय सिुारु िएपभछ   

√ 
 
 
 
  

पययटन व्यिसायी मजदरु र प्रदेश 
सरकारबीि भरपचक्षय िाताय गरी समस्या 
समाधान गने।  
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क्रमशः िकु्तानी गने िन्ने भनदेशन 
िएता पभन रोजगारदाताले 
लकडाउन सरुु भमभतदेचख कुनै पभन 
सेिा  सवुिधा उपलब्ध नगराएकोले 
नेपाल सरकारको भनदेशन 
अनसुारको व्यिस्था गररपाउ।   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

२ 
सरकारी राित वितरणमा पययटन 
तथा िोटेल सम्बि श्रभमकिरुलाई 
पभन सामेल गराईयोस।  
  

√ 
 
 
   

अब उप्रान्त्त िनुे राित वितरणमा 
पययटन तथा िोटेल क्षेरका भनमखुा तथा 
गररब श्रभमक पभन समािेश गने।   
 
 

३ 
 
 
 
 
 
 
 

रोजगारदाता र श्रभमकको भबि 
िातायको सिचजकरण प्रदेश 
सरकारिाट गररयोस।  
 
 
 
 
 
  

√ 
 
 
 
 
   

प्रदेश सरकारको श्रम तथा रोजगार िेने 
सामाचजक विकास मन्त्रालयमा उद्योग 
व्यिसायी र मजदरुका  प्रभतनीभध रिेको 
एक स्थायी संयन्त्र भनमायण गरी 
रोजगारदाता र मजदरुबीिका समस्या 
समाधान गनय सिचजकरण गने।   
 
 

 
 
ज.  पोखरा औद्योभगक क्षरे उद्योग संघ   

१ 

उद्योगिरुमा आ.ि.ि श्रभमकिरु 
लकडाउनका कारण पनु काममा 
फकय न कदठन िई उद्योग सञ्चालन  
गनय कदठन िई रिेकोले मजदरुलाई 
पनु काययक्षेरमा फकायउन 
सिचजकरण गररददनिुनु अनरुोध 
छ।     

√ 
   

वपभसआर टेष्ट गरी कोरोना नेगेवटि 
िएका मजदरुलाई उद्योगमा काम गनय 
फकायउन प्रदेश सरकारले सिचजकरण 
गने ।  
 
 
 
  

२ 
लकडाउनका कारण स्थानीय 
उद्योगका उत्पादनले बजार पाउन 
नसकेका िुुँदा स्थानीय अथयतन्त्र    

√ 
 

 

स्थानीय अथयतन्त्र िलयमान बनाउन 
स्थानीय तिसंग प्रदेश सरकारले सिकायय 
गने।  
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िलयमान बनाई उपिोक्ताको 
क्रयशचक्त बढाईयोस।  

 

३ 

पोखरा औद्योभगक क्षेभरिर रिेका 
उद्योगिरुको विद्यतु ् र पानी 
मिशलुमा कोरोना प्रकोप रिेसम्म 
पनु उद्योग सञ्चालन पूणय रुपमा 
निनुे िुुँदा विद्यतु ् तथा पानीको 
मिशलुमा ५० प्रभतशत छुट ददने 
व्यिस्था गररयोस।  

√ 
 
 
 
    

नेपाल सरकारले भनजी क्षेरबाट  
उठाउुँदै आएको विद्यतु ्मिशलुको 
विषयलाई सम्बोधन गदै उद्योगिरुको 
भडमाण्ड िाजय तथा अफवपक समयमा 
विद्यमान मिशलुमा ५० प्रभतशत छुट 
ददने व्यिस्था गरेकोले थप कायय गनय 
नपने।   

४ 

लकडाउन अिभधको ब्याज भमनािा 
गनुयपने तथा यसको असर रिन्त्जेल 
बैक ब्याजदर ६ प्रभतशत गनुयपने । 

 

√ 
 
    

यस मागका सम्बन्त्धमा नेपाल 
सरकारलाई अनरुोध गरी पठाउने । 

 

५ 

कोभिड १९ को असरले उद्योगिरु 
पूणय रुपमा सञ्चालन  निनुे िुुँदा 
उद्योगिरुलाई सिभुलयत ब्याजदरमा 
पनुकय जाय उपलब्ध गराउने। कजाय 
प्रिाि तथा निीकरण गदाय 
िसलातलाईमार आधार नमाभन 
सिज रुपमा गने। 

√ 
 
 
    

उद्योगी व्यिसायीलाई श्रभमक तथा 
कमयिारीको पाररश्रभमक िकु्तानी गनय र 
उद्यमचशलता विकासको लाभग बैंक तथा 
वित्तीय संस्थािरुबाट ५ प्रभतशत 
ब्याजमा कजाय उपलब्ध गराउने  
व्यिस्था नेपाल सरकारले भमलाएको छ 
। 

६ 

लकडाउन तथा कोभिड १९ को 
अिभधिरको विद्यतुको भडमाण्ड 
शलु्क भमनाि गनुयपने।   
 

√ 
    

नेपाल सरकारले उद्योगिरुको भडमाण्ड 
िाजय तथा अफवपक समयको विद्यमान 
मिशलुमा ५० प्रभतशत छुट ददने 
व्यिस्था गरेकोले थप कायय गनय नपने।   

७ 

नेपाल सरकारले लाग ु गरेको 
सामाचजक सरुक्षा कोषको पालना 
गरेका उद्योगिरुका श्रभमकिरुको  
सवुिधामा क्षभतपभुतय स्िरुप ५० 
प्रभतशत थप व्यिस्था गनुयपने। 
अन्त्य उद्योगिरु सामाचजक सरुक्षा 
कोषमा जान प्रोत्सािन गनय  ३ 
मविनाको सामाचजक सरुुक्षाको 
रकम नेपाल सरकारको तफय िाट 
राख्न ेव्यिस्था गने।     

√ 
    

यस मागका सम्बन्त्धमा नेपाल 
सरकारलाई अनरुोध गरी पठाउने । 
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क्र. 
सं. 

संघसंस्थाका माग 

क्षरेाभधकार 
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प्रदेश 

सरकार 
स्थानीय 

ति साझा 
 

८ 

श्रम ऐनमा व्यिस्था िए अनसुार 
प्रत्येक २ िषयमा प्रभतष्ठानका 
श्रभमकिरुले सौदाबाचजका आधारमा 
सेिा  सवुिधा बढाउन पाउने 
व्यिस्था िाललाई स्थगन गने।   

√ 
    

यस मागका सम्बन्त्धमा नेपाल 
सरकारलाई अनरुोध गरी पठाउने । 
 
 

९ 

उद्योगीिरुको सिज पिुुँि तथा 
उद्योगको विकास तथा प्रिियनको 
लाभग प्रत्येक औद्योभगक क्षेर प्रदेश 
सरकार मातित िनुपुने।  

√ 
    

यस मागका सम्बन्त्धमा नेपाल 
सरकारलाई अनरुोध गरी पठाउने । 

 
झ. गण्डकी ट्याक्सी व्यिसाय पचब्लक भलभमटेडका ज्ञापनपरमा उल्लेचखत माग  

१ 

लकडाउन अिभधिर िाडाका कार 
सञ्चालन िनु नसक्दा मजदरु र 
यीनका आश्रीत पररिारलाई 
रोचजरोवटको समस्या िएको ।   

√ 
   

सरुुक्षा उपाय अपनाएर िाडाका कार 
िलाउने व्यिस्था िईसकेको ।  
  

२ 
 
 
 
 
 

कमाई निुुँदा मजदरुको तलब ददन 
नसक्ने अिस्था भसजयना िएको ।  
 
 
 
 
  

√ 
   

यातायात व्यिसायीलाई पभन श्रभमक तथा 
कमयिारीको पाररश्रभमक िकु्तानी गनय र 
उद्यमचशलता विकासको लाभग बैंक तथा 
वित्तीय संस्थािरुबाट ५ प्रभतशत ब्याजमा 
कजाय पाउने व्यिस्था नेपाल सरकारले 
भमलाएको  छ । 

३ 

अभधकांश साियजाभनक ट्याक्सी  
सञ्चालकिरु स्िरोजगार िनु २० 
प्रभतशत रकम िकु्तानी गरी ८० 
प्रभतशत बैंक ऋणमा सिारी साधन 
खररद गरेको र लकडाउनले गदाय 
बैंकको वकस्ता समस्या िएकोले  
ब्याज भमनािा र ऋणको 
पनुतायभलवककरण गररददन अनरुोध। 
 
 
 
 
    

√ 
 
 
 
 
    

नेपाल सरकारले अल्पकालीन प्रकृभतका 
िाल ुपुुँजी कजायिरुलाई बैंक तथा 
वित्तीय संस्थाले ऋणीको अिस्था 
विश्लषेण गरी २०७७ पसु मसान्त्तसम्म 
िकु्तानी गनय सक्ने र मध्यम रुपमा 
प्रिावित पेशा तथा व्यिसायमा प्रिाि 
िएका कजायको २०७७ असार 
मसान्त्तसम्म िकु्तानी िनुपुने साुँिाको 
वकस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ िैत 

मसान्त्तसम्ममा िकु्तानी गनय सक्ने 
व्यिस्था भमलाएको छ । 
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४ 
भबमाको वप्रभमयम भतने समय 
पनुरािलोकन गररयोस।   
 

√ 
    

नेपाल सरकारले भबमाको वप्रभमयम 
बझुाउने समय थप गरी यस मागको 
सम्बोधन गरेको।  

५ लामो  समय गाडी ग्यारेजमा 
थचन्त्कदा टायर लगायत पाटयपजुाय 
ममयत संिार गनुयपने र टयाक्सी 
सञ्चालकसंग ममयत संिार रकमको 
अिाि िएको ।  

√ 
 
 
    

नेपाल सरकारले ५ प्रभतशतको 
सिभुलयत दरमा पनुकय जाय पाउने 
व्यिस्था गरेकोले यातायात व्यिसायीले 
यो  सवुिधा उपयोग गरी गाडीको ममयत 
संिार गनय सक्ने व्यिस्था िएको।  
 
प्रदेश सरकारले व्यिसाय जीिनरक्षा 
कोषबाट सिभुलयत दरमा कजाय 
उपलब्ध गराई गाडीिरुको ममयत संिार 
गरी सञ्चालनमा ल्याउन सियोग गने।   

६ 
लकडाउनको समयमा रुट ईजाजत 
र ब्ल ुबकु निीकरण गनय कदठनाई 
िएकोले समय अिभध थप गनुयपने।   

√ 
 
   

निीकरण गने अिभध थप िएको । 
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13= अध्याय ४ 

14= कोभिड १९ को व्यिस्थापन गनय नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका काययक्रम  

४.१ आभथयक िषय २०७७/०७८ मा नेपाल सरकारका कोभिड-१९ रोकथाम तथा भनयन्त्रण गनय स्िास्थ्य 
क्षरेका काययक्रम 

माभनसको जीिन रक्षालाई पविलो प्राथभमकतामा राख्दै नेपाल सरकारले स्िास्थ्य के्षरका पूिायधार एिम ्जनशचक्त 
विकासलाई पविलो प्राथभमकता ददएको छ। नेपाल सरकारले आभथयक िषय २०७६/०७७ मा रु ६८.७८ अबय 
रिेको स्िास्थ्य के्षरको बजेट िाल ुआभथयक िषयमा ४५ प्रभतशतले बढाएर रु ९९.६८ अबय पयुायएको छ। कोभिड 
१९ रोकथाम तथा भनयन्त्रण गने काययक्रम, स्िास्थ्य क्षरेमा काम गने डाक्टर तथा स्िास्थ्यकमीिरुको लाभग 
५ लाखको भन: शलु्क बीमा काययक्रम, स्िास्थ्यका पूिायधार थप गने काययक्रम, एक स्िास्थ्य संस्था १ डाक्टर 
काययकम, स्थानीय तिमा २७२ स्िास्थ्य संस्था भनमायण गने काययक्रम आदद नेपाल सरकारले ल्याएका स्िास्थ्य 
के्षरका मखु्य काययक्रम िनु।्  

नेपाल सरकारले सबै प्रदेशमा ५० बेडको एक सरुिा तथा संक्रमक रोग अस्पताल स्थापना गने, चजल्ला 
अस्पताललाई २५ देचख ५० बेडमा स्तरउन्नती गने, पविलेका अञ्चल अस्पतालाई ५० बेडबाट २०० बेडमा 
स्तरउन्नती गने र प्रदेश स्तरका अस्पताललाई ५०० बेडको विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नती गने योजना 
अगाभड  ल्याएको छ।  

४.२ आभथयक िषय २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारका कोभिड-१९ रोकथाम तथा भनयन्त्रण गनय स्िास्थ्य 
क्षरेका काययक्रम 

आ.ि. २०७७।०७८ को लाभग गण्डकी प्रदेश सरकारले पभन कोभिड-१९ रोकथाम तथा भनयन्त्रण गनय स्िास्थ्य 
पूिायधार एिम ्जनशचक्त विकासलाई प्राथभमकताका ददई बजेट विभनयोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारका स्िास्थ्य 
के्षरका प्रमखु काययक्रमिरु भनम्न अनसुार छन;्: 

• प्रदेश सरकारले कोभिड-१९ रोकथाम तथा भनयन्त्रणका लाभग क्िारेचन्त्टनको व्यिस्थापनको लाभग 
स्थानीय तिलाई सियोग गने ।  

• आईसोलेसन कक्ष अथिा िाडय व्यिस्थापन गने ।  
• कोरोना विशषे अस्पताल र आई भस य ुकक्ष थप गने । 

• वपभसआर परीक्षण, औषभध, उपकरण खररद काययक्रम आददको लाभग रु ६० करोड ४० लाखको बजेट 
व्यिस्था गरेको छ । 

• लेखनाथ लाएन्त्स अस्पाताल प्रदेश अन्त्तरगत ल्याई आधभुनक प्रयोगशाला सवित १०० बेडको संक्रामक 
तथा सरुिा रोग अस्पताल स्थापना र सञ्चालन  गने ।  
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• नेपाल सरकारसंग सिकायय गरी धिलाभगरी अस्पताललाई ५० बेडिाट २०० बेडमा र चजल्ला 
अस्पताललाई २५ देचख ५० शैयाका अस्पतालमा स्तरोन्नती गने।  

• गण्डकी विश्वविद्यालय मतित ५०० बेड क्षमताको चशक्षण अस्पताल भनमायण र सञ्चालन  गनय कायय 
प्रारम्ि गने ।   

४.३  आभथयक िषय २०७७/०७८ मा जनजीिन र अथयतन्त्रमा कोभिड-१९ को असर व्यिस्थापन गनय नेपाल 
सरकारका काययक्रम 

नेपाल सरकारले कोभिड-१९ को कारण प्रिावित उद्योग व्यिसायलाई जीिन्त्त राख्न र परुानो लयमा फकायउनका 
भनचम्त भनम्न काययक्रमिरु तय गरेको छ;:  

1= कृवष, घरेल,ु साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, िोटल, पयटयन लगायतका क्षेरका उद्योग 
व्यिसायलाई ५ प्रभतशतसम्मको सिभुलयत ब्याजदरमा पनुकय जाय व्यिस्था गनय रु १ खबय बजेट विभनयोजन 
गररएको छ।  

2= घरेल,ु साना तथा मझौला उद्योग र कोरोना प्रिावित पयटयन व्यिसायका श्रभमक तथा कमयिारीको 
पाररश्रभमक िकु्तानी तथा व्यिसाय सञ्चालन  गनय रु ५० अबय बजेट विभनयोजन गररएको छ।  

3= असंगदठत क्षेरमा काम गने कोरोना प्रिावितिरुको लाभग माभसक तलबको १ िौथाई बराबरको खाद्यान्न 
राित ददन ेव्यिस्था गररएको छ।   

4= नयाुँ श्रभमक, कोरोनाको मिामारीका कारण रोजगार गमुाएका असंगदठत के्षरका श्रभमक र विदेशिाट 
फवकय एका यिुा लचक्षत प्राविभधक तथा व्यािसावयक चशक्षा ददन रु ४.३४ अबय को बजेट विभनयोजन 
गररएको छ।  

5= निप्रितनयकारी काययमा लगानी प्रोत्सािन गनय िािने उद्योगी व्यिसायीलाई २ प्रभतशत ब्याजमा कजाय ददन े
व्यिस्था गररएको छ।  

6= प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम अन्त्तगयत २ लाखलाई रोजगार ददन रु ११ अबय ६० करोड को बजेट 
विभनयोजन गररएको छ।  

7= विदेशिाट फवकय एका तथा कोरोनाको कारण रोजगार गमुेका र तत्काल पनरुुत्थान िई रोजगार िनु 
नसक्ने के्षरमा कायरयत रिेका ५० िजार मजदरुको सीप रूपान्त्तरण गनय उत्पादन तथा सेिा के्षरका 
िस्तकला, प्लचम्िङ, भबजलुी ममयत, इलेक्ट्रोभनक्स, कुक, काभलगड, भसकमी, डकमी, भसलाई, कटाई, 
ब्यवुटभसयन, कपाल कटाई ताभलम सञ्चालन  रु १ अबय बजेट विभनयोजन गररएको छ।  

8= भनजी के्षरका उत्पादनशील उद्योगले आफ्ना श्रभमक तथा कमयिारीको २ िषयको रोजगार सभुनचित गरर 
त्यस्ता सूचिमा रिेका श्रभमक तथा कमयिारीको क्षमता र दक्षता िृविको लाभग ताभलमको माग गरेमा ३ 



35 
 

मविनाको ताभलम ददन न्त्यूनतम पाररश्रभमकको ५० प्रभतशत रकम  व्यिस्था गररएको छ। यसबाट ५० 
िजार श्रभमक लािाचन्त्ित िनु ेअनमुान छ। 

9= दइु अंकको कजायको ब्याजदर १ अंकमा झाने प्रयत्न गररनेछ। 

10= िाचणज्य बैंकले कम्तीमा १० प्रभतशत र विकास बैंकले कम्तीमा ५ प्रभतशतको दरले सिभुलयत कजाय 
ददने व्यिस्था राि बैंक माफय त गररनेछ। 

11= आभथयक िषय २०७६/०७७ को आय वििरण अनसुार लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योगी तथा व्यिसायीलाई 
लाग्ने आय करमा िावषयक २० लाख सम्म कारोबार गने करदातालाई ७५ प्रभतशत;, िावषयक २० लाख 
देचख ५० लाख सम्म कारोबार गने करदातालाई ५० प्रभतशत, र िावषयक ५० लाख देचख १ करोड सम्म 
कारोबार गने करदातालाई २५ प्रभतशत छुट ददने व्यिस्था गररएको छ।   

12= लघ ुउद्यम आयकर छुटको अिभध दईु िषय थप गरी सात िषय र मविला उद्यमी द्वारा सञ्चाभलत लघ ुउद्यम 
आयकर छुटको अिभध तीन िषय थप गरर १० िषय गररएको छ िने लघ ुउद्यममा लाग्दै आएको मूल्य 
अभििृवि कर भमनािा गने व्यिस्था गररएको छ।  

13= कोरोना प्रिावित ििाई सेिा, यातायात सेिा, िोटेल, ट्रािल्स, टे्रवकंग व्यिसायी आददलाई आभथयक िषय 
२०७६/७७ को आय अनसुार लाग्ने आयकरमा २० प्रभतशत छुट ददने व्यिस्था गररएको छ।   

14= औषभध उद्योगलाई आिश्यक पने कच्िा पदाथयमा लाग्ने मूल्य अभििृवि कर छुट र स्िदेशी उद्योगिाट 
खररद गरेको कच्िा पदाथयमा लाग्ने मूल्य अभििृवि कर वफताय गने व्यिस्था गररएको छ।  

15= इन्त्टरनेट सेिा प्रदायकले वफक्स्ड िोड ब्याण्ड सेिा प्रदान गदाय ५० प्रभतशत सम्मको ममतय सम्िार 
शलु्कमा दरुसंिार सेिा दस्तरु छुट ददने व्यिस्था गररएको छ।  

16= आफै काययक्रम उत्पादन र प्रसारण गने रेभडयो तथा टेलीभिजन प्रसारण संस्थाले भतनय पने कारोिार 
शलु्कको २ प्रभतशत सेिा शलु्क कम गरर १ प्रभतशत गररएको छ। 

17= औद्योभगक क्षेर र औद्योभगक ग्राम भिर सञ्चालन  िनुे उद्योगलाई लाग्ने आय करमा ५ िषय सम्म २० 
प्रभतशत छुट ददने व्यिस्था गररएको छ।  

18= घरायसी साना उपिोक्तािरु मध्ये माभसक १० यभुनटसम्म विद्यतु ्खपत गनेलाई भनशलु्क; माभसक १५० 
यभुनटसम्म खपत गनेलाई २५ प्रभतशत छुट; माभसक २५० यभुनट सम्म खपत गनेलाई १५ प्रभतशत 
छुट, र भसुँिाई तथा खानेपानी उपिोक्ताले भतने शलु्कमा पूणय छुटको व्यिस्था गररएको छ। भनजी के्षरले 
उठाउुँदै आएको विद्यतु ्मिशलुको विषयलाई सम्बोधन गदै उद्योगिरुको भडमाण्ड िाजय भमनािा गने तथा 
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अफवपक समयमा विद्यमान मिशलुमा ५० प्रभतशत छुट ददने व्यिस्था गररएको छ। विद्यतु मिशलुमा 
ददईने यी छुट ७० अबय बराबरको िनुे अनमुान छ। 

माभथ उल्लेचखत नेपाल सरकारका काययक्रमिरु तथा बजेट कभतपय नेपाल सरकार आफैले, कभतपय स्थानीय 
तिसंग र कभतपय प्रदेश सरकारसंग समन्त्िय र सिकाययमा काययन्त्ियन िनुछेन।् 

४.४ आभथयक िषय २०७७/०७८ मा जनजीिन र अथयतन्त्रमा कोभिड-१९ को असर व्यिस्थापन गनय प्रदेश 
सरकारका काययक्रम 

आभथयक िषय २०७७/०७८ मा कोभिड १९ को व्यिस्थापनको लाभग प्रदेश सरकारले रु २ अबय ९१ करोड 
बजेट विभनयोजन गरेको छ। विभनयोचजत बजेट खासगरी मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररषदको कायायलय; उद्योग, 
पययटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालय, र िभूम व्यिस्था, कृवष तथा सिकारी मन्त्रालय माफय त कायायन्त्ियन िनु े
व्यिस्था गररएको छ।मन्त्रालयगत रुपमा राचखएका काययक्रम तथा बजेटको वितरण भनम्न अनसुारको छ। 

1= मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररषद्को कायायलय माफय त ने. रु. १ अबयको व्यिसाय जीिन रक्षा कोष सञ्चालन  
गररनेछ। साथै भनिायिन क्षरे पूिायधार विकास काययक्रम अन्त्तरगत विभनयोजन िएको रु ७२ करोडको 
केिी अंश पभन कोभिड १९ को  असर व्यिस्थापनमा लगानी गररनेछ।   

2= उद्योग, पययटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालय र अन्त्तगयतको घरेल ुतथा साना उद्योग कायायलय माफय त 
कुल ४ करोड २० लाख बजेट उत्पादनमलुक उद्योग स्थापनाको लाभग बीउ, पुुँजी र प्रविभध िस्तान्त्तरण, 
रोजगार गमुाएका तथा रोजगारको खोजीमा रिेका कोभिड-१९ प्रिावितिरु लचक्षत काययक्रम सीप तथा 
उद्यमशीलता विकास गनय विभनयोजन िएको छ।  

3= िभूम व्यिस्था, कृवष तथा सिकारी मन्त्रालयमा रु.१८ करोड ५० लाख कोभिड-१९ प्रिावित कृषक र 
कृवष व्यिसायी लचक्षत काययक्रम सञ्चालन गनय विभनयोजन गररएको छ।  

4= व्यिसाय प्रियिनको लाभग िैपरर आएको खण्डमा आभथयक माभमला तथा योजना मन्त्रालयमा अन्त्तगयत रु. 
१५ करोड बजेट अन्त्तगयत व्यिसाय प्रिधयन काययक्रम सञ्चालन िनुछेन।् 

5= व्यािसायीक तथा सीप विकास ताभलम केन्त्ि माफय त सञ्चालन िनुे ताभलमको लाभग रु ८ करोड ८९ 
लाख भबभनयोजना िएको छ।  

माभथ उल्लेचखत प्रदेश  सरकारका काययक्रम तथा बजटे कभतपय प्रदेश सरकार आफैले र कभतपय स्थानीय 
तिसंग समन्त्िय र सिकायय गदै पररिाभलत िनुेछन।् 
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४.५ उद्योगी र व्यिसायीको माग सम्बोधन गनय मौदिक नीभत २०७७/०७८ ले गरेको व्यिस्था  

आ.ि.  २०७७/०७८ को मौदिक नीभत संघीय संरिनाको ममय अनरुुप प्रादेचशक र स्थानीय तिको अिस्था र 
त्यिाुँ  उपलब्ध स्रोत साधन अनसुार समस्या समाधानमा नीभतगत विविभधकरणमा कम ध्यान ददएको िएता पभन 
कोरोनाबाट चशभथल आभथयक वक्रयाकलापलाई गभतशील बनाउन सघाउ पगु्न ेवकभसमको छ। कोरोनाबाट चशभथल 
आभथयक वक्रयाकलापलाई अचघ बढाउन पनुकय जायलाई विस्तार गने, कजाय तल्लो िगयको पिुुँिमा परु् याउने, 
अनतु्पादक खियलाई भनयन्त्रण गने र तरलता बढाउन जोड ददएको छ।  
 
कोभिड–१९ संक्रमणबाट प्रिावित अथयतन्त्रलाई पनुरुत्थान गनय कृवष, उजाय, पययटन तथा घरेल,ु साना एिम ्
मझौला उद्योगमा कजाय लगानी प्रोत्सावित गने नीभत अिलम्बन गररएको छ । आभथयक िषय २०७७/०७८ 
देचख बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोवकएका प्राथभमकता प्राप्त के्षरमा गनुयपने कजाय लगानी सम्बन्त्धी व्यिस्थामा 
समेत पररमाजयन गररएको छ । पनुकय जायको पिुुँि विकेचन्त्ित गररएको छ । सिभुलयतपूणय कजाय काययक्रम 
पनुसंरिना गदै दायरा फरावकलो बनाइएको छ । 
 

 ४.५.१ कृवष कजाय  तथा कृवष के्रभडट काडय  

• कृवष उत्पादनमा आत्मभनियर िुुँदै खाद्य सरुक्षा कायम गनय र ििसंुख्यक नेपालीको आय आजयन तथा रोजगारीको 
आधारको रुपमा रिेको कृवष के्षरको विकासका लाभग िाचणज्य बैंकले २०८० असार मसान्त्तसम्म कुल कजाय 
लगानीको न्त्यूनतम १५ प्रभतशत कृवष के्षरमा प्रिाि गनुयपने व्यिस्था गररएको छ।  

• फलफूलमा आत्मभनियर िनु सियोग परु् याउने गरी व्यािसावयक रुपमा गररन ेआुँप, सनु्त्तला, जनुार, मौसम, 

वकिी, ड्रयागन फु्रट, कागती, भलचि, एिोकाडो लगायतका फलफूल खेतीको लाभग भलएको कजायमा पविलो िषय 
०.२ प्रभतशत र दोस्रो िषय ०.६ प्रभतशत मार कजाय नोक्सानी व्यिस्था कायम गरे पगु्न ेव्यिस्था भमलाइएको 
छ। 

• रेशम, जटु, कपास लगायतका कृवष खेतीको विकास गरी उद्योगसुँग अग्र सम्बन्त्ध र पषृ्ठ सम्बन्त्ध स्थावपत 
गनय कृवष उत्पादन अभििृवि गनेतफय  कजाय प्रिािलाई प्रोत्सावित गनय कजाय नोक्सानी व्यिस्थामा लिकता 
अपनाइएको छ । 

• जग्गा एकीकरण िा करार खेती माफय त व्यािसावयक कृवष, उद्योग र अन्त्य व्यिसाय सञ्चालनमा कजाय प्रिाि 
सिजीकरण गने उद्देश्यले भलज सम्पचत्त सरुक्षण सम्बन्त्धी नीभतगत व्यिस्था गररएको छ। 

• कृवष विकास बैंकलाई कृवष के्षरको अगिुा बैंक  (Lead bank) को रुपमा विकास गररएको छ। 

• कृवष के्षरमा दीघयकालीन साधनको उपलब्धता सिज बनाउन सो बैंकले कृवष ऋणपर (Agriculture Bond) 

जारी गने व्यिस्था गररएको छ। यस व्यिस्थाले कृवष के्षरमा थप वित्तीय साधन पररिालन िनुकुा साथै बैंक 
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तथा वित्तीय संस्थािरुलाई कृवष ऋणपरमा लगानी माफय त तोवकएको कृवष कजाय अनपुात कायम गनय सिज 
िनुे विश्वास गररएको छ । 

• बैंक तथा वित्तीय संस्थािरुले एक आपसमा गदै आएको कृवष कजाय खररद विक्रीको (Credit swap) 

व्यिस्थालाई सरलीकरण गररने िएको छ । 

• कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृवष सूिना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृवष विकास बैंकमाफय त 
“वकसान के्रभडट काडय” को व्यिस्था गररने िएको छ । 

• कृवष विकास बैंकका ताभलम केन्त्िमाफय त कृवष ताभलम विस्तार गनय आिश्यक संस्थागत एिम ्संरिनागत 
व्यिस्था भमलाइएको छ । 

४.५.२ उजाय क्षरे कजाय 

• उजाय आत्मभनियरता प्रियिन गनय तथा नेपाल सरकारले पन्त्रौं योजना अिभधमा राखेको ५ िजार मेगािाट 
जलविद्यतु ्उत्पादनको लक्ष्यलाई सियोग पयुाउन िाचणज्य बैंकिरुले २०८१ असार मसान्त्तसम्म आफ्नो कुल 
कजाय लगानीको न्त्यूनतम १० प्रभतशत उजाय क्षरेमा लगानी गनुयपने व्यिस्था भमलाइएको छ। 

• उजाय के्षरमा लगानीको अनिुि िाभसल गरेका िाचणज्य बैंकिरुले उजाय ऋणपर (Energy Bond) जारी गनयसक्न े
व्यिस्था भमलाइएको छ । यस व्यिस्थाबाट उजाय क्षरेमा दीघयकालीन साधनको उपलब्धता सिज िनुकुा साथै 
उजाय क्षरेमा कजाय प्रिाि न्त्यून िएका बैंक तथा वित्तीय संस्थािरुलाई उजाय ऋणपरमा लगानी माफय त न्त्यूनतम 
कजाय अनपुात कायम गनय सियोग पगु्ने छ । 

• विद्यतु ्आयोजना भनमायण गरी विद्यतु ्भनयायत गनय शरुु गरेमा भनयायत शरुु गरेको ५ िषयसम्म बैंक तथा वित्तीय 
संस्थाले उक्त पररयोजनालाई आधार दरमा १ प्रभतशत विन्त्दलेु मार थप गरी कजाय प्राप्त िनु सक्ने व्यिस्था 
गररने िएको छ । 

• जलाशययकु्त जलविद्यतु ्आयोजनामा लगानी प्रोत्सावित गने उद्देश्यले त्यस्ता आयोजनालाई आधार दरमा १ 
प्रभतशत विन्त्दलेु मार थप गरी कजाय प्राप्त िनु सक्ने व्यिस्था भमलाइएको छ । 

• जलविद्यतु ्आयोजना सम्पन्न िई उत्पादन प्रारम्ि गरेतापभन प्रसारण लाईन भनमायण निएको कारण पूणय क्षमतामा 
सञ्चालन िनु नसकेका आयोजनाको िकमा प्रसारण लाइन भनमायण िई सञ्चालनमा नआउुँदासम्मको लाभग ब्याज 
रकम आंचशक रुपमा पुुँजीकरण गनय बैंकको स्िीकृभत भलन ुनपने व्यिस्था भमलाइने छ । 

४.५.३ पययटन क्षरे तथा लघ,ु साना एिम ्मझौला उद्यम कजाय 

• कोभिड–१९ संकटबाट अभत प्रिावित ििाइ उड्यन व्यिसाय, यातायात, िोटल, रेस्टुराुँ लगायतका पययटन 
क्षेरका उद्यम–व्यिसाय पनुरुत्थानका लाभग िाल ु पुुँजी कजाय, सिभुलयतपूणय कजाय र पनुकय जाय प्रिािमा 
प्राथभमकता तोवकएको छ । 

• पययटन के्षरसुँग सम्बचन्त्धत भनमायणाभधन आयोजनािरु भनमायण सम्पन्न गनय पुुँजीको अिाि िनुे िएमा त्यस्ता 
आयोजनाका लाभग बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सिज ढंगबाट कजाय उपलब्ध िनुे व्यिस्था गररनेछ । 
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• िाचणज्य बैंकिरुले २०८१ असार मसान्त्तसम्म लघ,ु साना एिम ्मझौला उद्यमका के्षरमा रु. १ करोड 
िन्त्दा कम रकमका कजायिरु आफ्नो कुल कजाय लगानीको न्त्यूनतम १५ प्रभतशत िनुे गरी प्रिाि गनुय पने 
व्यिस्था भमलाइने छ । 

४.५.४ सिभुलयतपूणय कजाय 

• कोभिड–१९ प्रकोपको कारण अथयतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर राख्दै उत्पादन अभििृवि, रोजगारी भसजयना 
र उद्यमचशलता विकासका लाभग विद्यमान सिभुलयतपूणय कजाय काययक्रम सरल रुपमा कायायन्त्ियन िनु ेव्यिस्था 
भमलाइने िएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोवकएका क्षरेमा यस्तो कजाय ऋणीलाई ५ प्रभतशत 
ब्याजदरमा उपलब्ध िनुेछ । 

• सिभुलयतपूणय कजाय प्रिािमा प्रदेशगत सन्त्तलुन कायम गनुयका साथै लचक्षत के्षर र िगयमा कजायको पिुुँि सभुनचित 
गने उद्देश्यले िाचणज्य बैंकले कम्तीमा ५०० िा न्त्यूनतम प्रभतशाखा १० र राविय स्तरका विकास बैकले 
कम्तीमा ३०० िा न्त्यूनतम प्रभत शाखा ५ मध्ये जनु बढी िनु्त्छ सोिी संख्यामा कजाय प्रिाि गनुयपने व्यिस्था 
गररनेछ । 

४.५.५ प्राथभमकता प्राप्त खन्त्य क्षरेमा कजायको न्त्यूनतम सीमा   

• विकास बैकले आफ्नो कुल कजाय लगानीको न्त्यूनतम २० प्रभतशत र वित्त कम्पनीिरुले न्त्यूनतम १५ प्रभतशत 
कजाय कृवष, लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्यम, उजाय र पययटन लगायत तोवकएका क्षेरमा २०८१ असार मसान्त्तसम्ममा 
प्रिाि गनुयपने व्यिस्था गररनछे । 

• शिरी विकास र व्यिचस्थत बसोबास प्रोत्सावित गने उद्दशे्यले अनमुभत प्राप्त घर–जग्गा व्यिसायीबाट सञ्चालन 
गररने नेपाल सरकारबाट स्िीकृभत प्राप्त भनमायणाधीन आिास आयोजनाको लाभग र व्यचक्तलाई पविलो घर 
भनमायणका लाभग प्रिाि गररन ेभनजी आिासीय आिास कजाय को िकमा कजाय सरुक्षण मूल्य अनपुातको सीमा 
६० प्रभतशत कायम गररनेछ । 

• घर जग्गा तथा ररयल स्टेट के्षरमा प्रिाि िनुे कजायको सम्बन्त्धमा कजाय सरुक्षणमूल्य अनपुात काठमाडौं 
उपत्यका भिरको लाभग ४० प्रभतशत र अन्त्य स्थानको िकमा ५० प्रभतशत कायम गनुयपने विद्यमान व्यिस्थालाई 
यथाित ्कायम गररएको छ । 

• शेयर भधतो राखी प्रदान िनुे माचजयन प्रकृभतको कजायको लाभग कजाय सरुक्षणमूल्य अनपुात विद्यमान ६५ 
प्रभतशतबाट बढाई सम्बचन्त्धत वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी ७० प्रभतशतसम्म प्रदान गनय सक्ने व्यिस्था 
भमलाइने छ । 

• शेयर भधतोमा प्रदान िनुे माचजयन प्रकृभतको कजाय प्रिािमा शेयरको मूल्याङ्कन गदाय विद्यमान १८० ददनको अचन्त्तम 
मूल्यको औसत मूल्य िा शेयरको प्रिभलत बजार मूल्यमध्ये जनु कम छ त्यसैको आधारमा गनुय पने व्यिस्थालाई 
पररितयन गरी १२० ददन कायम गररएको छ । 
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४.५.६ आभथयक पनुरुत्थान लचक्षत विशषे काययक्रम 

४.५.६.१ पनुकय जाय 

• कोभिड–१९ बाट प्रिावित पेशा, उद्यम र व्यिसायको कजायमा पिुुँि अभििृवि गदै आभथयक वक्रयाकलाप 
विस्तारका लाभग सिभुलयत ब्याजदरमा कजाय उपलब्ध गराउन र देशका दगुयमस्थानसम्म कजाय सवुिधा सिज 
गने उद्देश्यले पनुकय जाय सम्बन्त्धी विद्यमान व्यिस्थामा पररमाजयन गदै पनुकय जायका लाभग उपलब्ध कोषको ५ 
गणुासम्म पनुकय जाय उपलब्ध गराउने व्यिस्था गररएको छ । 

• राि बैंकबाट प्रदान गररने कुल पनुकय जायमध्ये २० प्रभतशतसम्म ग्रािक अनसुार मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान 
गने व्यिस्था भमलाइएको छ । यसिािेक ७० प्रभतशतसम्म िाचणज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमाफय त 
र १० प्रभतशतसम्म लघवुित्त वित्तीय संस्थामाफय त एकमषु्ठ रुपमा प्रदान गने व्यिस्था गररएको छ । 

• बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रभतशत ब्याजदरमा भनयायतजन्त्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोवकएका 
के्षरमा विशेष पनुकय जाय, २ प्रभतशत ब्याजदरमा लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्यम पनुकय जाय र ३ प्रभतशत व्याजदरमा 
तोवकएका क्षरेमा साधारण पनुकय जाय प्रदान गररनछे । यस्ता पनुकय जायमा ऋणीले क्रमशः ३ प्रभतशत, ५ प्रभतशत 
र ५ प्रभतशत मार ब्याज भतनुयपने व्यिस्था गररएको छ । 

• बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमषु्ठ प्रदान गररने पनुकय जायमा प्रभत ग्रािक लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्यम पनुकय जायको 
सीमा रु. १५ लाख, विशषे तथा साधारण पनुकय जायको सीमा रु. ५ करोड र ग्रािक अनसुार मूल्याङ्कनका 
आधारमा प्रदान गररन ेसाधारण पनुकय जायको सीमा रु. २० करोड िनुे व्यिस्था भमलाइएको छ। 

४.५.६.२ कोभिड–१९ बाट अभत प्रिावित पेशा/व्यिसाय सञ्चालन कजाय 

• कोभिड–१९ बाट अभत प्रिावित उद्योग–व्यिसाय सिुारु गनय सिजीकरण गने उद्देश्यले ऋणीको आिश्यकता 
र पररयोजना तथा व्यिसायको सम्िाव्यताको आधारमा २०७६ िैतमा कायम िएको िाल ु पुुँजी कजायको 
सीमामा बढीमा २० प्रभतशतसम्म सम्बचन्त्धत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कजाय प्रिाि गनय सक्न ेव्यिस्था 
भमलाइने छ । 

• आभथयक िषय २०७७/७८ को नेपाल सरकारको बजेटमा व्यिस्था िए बमोचजम स्थापना  िएको  रु. ५० 
अबयको कोष पररिालनमाफय त भनचित मापदण्डको आधारमा कोरोना प्रिावित पययटन र घरेल,ु साना तथा मझौला 
उद्यम लगायतका व्यिसायको सञ्चालन एिंम ्भनरन्त्तरता, ती क्षेरका श्रभमक तथा कमयिारीको पाररश्रभमक िकु्तानी 
र अभत प्रिावित के्षरका रोजगारी गमु्नेिरुलाई उद्यमचशलता विकासको अिसर ददन बैंक तथा वित्तीय 

संस्थािरुबाट ५ प्रभतशत ब्याजमा कजाय उपलब्ध गराउन ेव्यिस्था भमलाइन ेछ । 
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४.५.६.३ कजाय िकु्तानी अिभधको म्याद थप, कजाय पनुसंरिना तथा पनुतायभलकीकरण 

• कोभिड–१९ को भनयन्त्रण र रोकथामका लाभग िाभलएका कदमको कारण पययटन, उद्योग, चशक्षा, स्िास्थ्य, 

सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यिसायले भलएको  ऋणको साुँिा र ब्याज बन्त्दाबन्त्दीको अिभधमा 
िकु्तानी गनय कदठनाइ िएको अिस्थालाई दृवष्टगत गरी कजाय िकु्तानी अिभधको म्याद थप र कजायको पनुसंरिना 
तथा पनुतायभलकीकरणको व्यिस्था गररनेछ । 

• २०७७ असार मविनासम्म िकु्तानी अिभध िएका भडमाण्ड लोन, क्यास के्रभडट लगायतका अल्पकालीन प्रकृभतका 
िाल ुपुुँजी कजायिरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अिस्था विश्लषेण गरी २०७७ पसु मसान्त्तसम्म 
िकु्तानी गनय सवकनेगरी निीकरण गनय सक्न ेव्यिस्था भमलाइएको छ । 

• कोभिड–१९ बाट कम मारामा प्रिावित िएको पेशा तथा व्यिसायमा प्रिाि िएका कजायको २०७७ असार 
मसान्त्तसम्मको साुँिाको वकस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पसु मसान्त्तसम्ममा िकु्तानी गनय सक्ने व्यिस्था 
भमलाइएको  छ । 

• कोभिड–१९ बाट मध्यम रुपमा प्रिावित पेशा तथा व्यिसायमा प्रिाि िएका कजायको २०७७ असार 
मसान्त्तसम्म िकु्तानी िनुपुने साुँिाको वकस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ िैत मसान्त्तसम्ममा िकु्तानी गनय सक्न े
व्यिस्था भमलाइने छ । 

• कोभिड–१९ िाट अभत प्रिावित पेशा तथा व्यिसायमा प्रिाि िएका कजायको २०७७ असार मसान्त्तसम्म 
िकु्तानी िनुपुने साुँिाको वकस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार  मसान्त्तसम्ममा िकु्तानी गनय सक्ने व्यिस्था 
भमलाइने छ । कोभिड–१९ को कारण पनुयस्थावपत िनु समय लाग्ने पययटन क्षेर लगायतका अभत प्रिावित 
उद्योग व्यिसायमा रिेको कजाय िकु्तानीका लाभग आिश्यकता अनसुार थप समय प्रदान गनय सक्ने व्यिस्था 
भमलाइने छ । 

• २०७६ पसु मसान्त्तमा सवक्रय िगयमा रिेका कजायलाई ऋणीले २०७७ पसु मसान्त्तभिर भलचखत कायय योजना 
पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो को विश्लषेण गरी न्त्यूनतम १० प्रभतशत ब्याज असलु उपर गरी एक 
पटकको लाभग कजाय पनुसंरिना तथा  पनुतायभलकीकरण गनय सक्ने व्यिस्था भमलाइन ेछ । 

• अभत प्रिावित के्षरका आयोजनामा प्रिाि िएको कजायलाई पनुसंरिना तथा पनुतायभलकीकरण माफय त पनुरुत्थान 
गनय पयायप्त निएमा आिश्यकता अनसुार सम्बचन्त्धत भनकायिरुसुँग समन्त्िय गरी  Private Equity, Debt Equity, 

Conversion, Special Purpose Vehicle लगायतका माध्यमबाट पनुसंरिना गनय सवकने व्यिस्था  भमलाइने छ । 

• भनमायणाधीन पूिायधार आयोजनामा प्रिावित कजायको ग्रसे अिभधमा पाकेको ब्याज पुुँजीकरण गनय यस बैंकबाट 
पूिय स्िीकृभत पाइसकेका कजायको िकमा २०७७ पसु मसान्त्तसम्म पुुँजीकरण गनय सवकन ेव्यिस्था भमलाएकोछ। 

• कोभिड–१९ को कारण ग्रसे अिभध भिर उद्योग िा पररयोजनाको भनमायण सम्पन्न  तथा सञ्चालन  िनु नसकेको 
अिस्थामा पययटक स्तरीय िोटलको िकमा अभधकतम २ िषय, अभत प्रिावित क्षेरमा प्रिावित कजायको िकमा १ 
िषय, मध्यम प्रिावित क्षेरमा प्रिावित कजायको िकमा ९ मविना र न्त्यून प्रिावित के्षरमा प्रिावित कजायको िकमा 
६ मविनासम्मका लाभग एक पटक ग्रसे अिभध थप गनय सवकने व्यिस्था भमलाइने िएको छ । 
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• २०७७ असार मसान्त्तसम्म असलु िनु नसकेको लघवुित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रिावित कजायको वकस्ता ऋणीको 
आिश्यकता र व्यिसाय सिुारु िनु लाग्ने समय मूल्याङ्कन गरी बढीमा ६ मविनासम्म िाखा सानय सक्न े
व्यिस्था भमलाइने छ । 

• लघ ु वित्त वित्तीय संस्थािरुले आफ्ना ग्रािकसुँग भलने ब्याजदर अभधकतम १५ प्रभतशत कायम गररनछे । 
लघवुित्त वित्तीय संस्थामा आधार दर गणना विभध तय गरी ब्याजदर भनधायरणलाई थप व्यिचस्थत बनाइन ेछ । 

४.५.७ वित्तीय क्षरे सदुृढीकरण तथा मजयर  

• बैंक तथा वित्तीय संस्थािरुको पुुँजीको आधार दररलो बनाई जोचखम ििन क्षमता सदुृढ  तलु्याउन िाचणज्य 
बैंकिरु एक आपसमा गाभ्न,े गाभिने तथा प्राभप्त प्रवक्रयालाई थप प्रोत्सावित गररनेछ । 

• २०७८ असारसम्ममा िाचणज्य बैंकिरुले एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिन ेनीभतगत व्यिस्था अनरुुप संयकु्त 
कारोबार सञ्चालन गरेमा संयकु्त कारोबार शरुु गरेको भमभतबाट साविकको सवुिधाका अभतररक्त २०७९ 
असारसम्मका लाभग देिाय बमोचजमका थप सवुिधा प्रदान गररनेछ । 
 
(क) अभनिायय नगद अनपुातमा ०.५ प्रभतशत र िैधाभनक तरलता अनपुातमा १ प्रभतशत विन्त्दलेु छुट ददइन।े 

(ख) राि बैंकबाट तोवकएको संस्थागत मदु्दती भनके्षप संकलन सीमामा १० प्रभतशत विन्त्दलेु थप गररने । 

(ग) राि बैंकबाट तोवकएको प्रभत संस्था भनके्षप संकलन सीमामा ५ प्रभतशत विन्त्दलेु थप गररने । 

(घ) संञ्चालक सभमभतका सदस्य र उच्ि पदस्थ कमयिारी पदबाट िटेको कम्तीमा ६ मविना व्यतीत निई 
राि बैकबाट इजाजत प्राप्त अन्त्य संस्थामा आबि िनु नपाउने विद्यमान प्रािधान लागू निनुे ।साथै, संस्थागत 
भनके्षपकतायिरुले राख्न ेबैंक अनसुारको भनके्षपको सीमा समायोजन गनय सम्बचन्त्धत संस्थािरुसुँग समन्त्िय गररन।े  

• एउटै व्यचक्त िा समूिद्वारा प्रियिन िएका तथा एकाघर पररिार एिम ्व्यािसावयक समूिको प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष 
स्िाभमत्ि िा भनयन्त्रणमा रिेका संस्थािरु र व्यािसावयक सम्बन्त्ध स्थावपत िएका बैंक तथा वित्तीय 
संस्थािरुलाई एक आपसमा गाभ्न तथा गाभिने व्यिस्था भमलाइने छ । 

• लघवुित्त वित्तीय संस्थािरुको पुुँजीको आधार सदुृढ तलु्याउन एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राभप्त प्रवक्रयालाई 
प्रोत्सावित गररनेछ । 

• वित्तीय के्षरसुँग सम्बचन्त्धत कानूनिरुलाई आिश्यकता अनसुार समसामवयक बनाउन बैवकङ्ग कसरु ऐन, 

२०६४ र विभनमेय अभधकार पर ऐन, २०३४ को संशोधन प्रस्ताि नेपाल सरकार समक्ष पेश गररनछे । 

४.५.८ मूल्यिृवि 

मौदिक नीभतले िाल ुआभथयक िषयमा मूल्यिवृि दर ७ प्रभतशतमा सीभमत राख्न ेलक्ष्य राखेको छ । 
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४.५.९ सेयर भधतो कजायको सीमा ७० प्रभतशत 

सेयर लगानीकतायले बैंकबाट सेयर भधतोमा कजाय भलदा भधतोको ७० प्रभतशतसम्म भलन सक्ने छन ्। यसअचघ 
यस्तो सीमा ६५ प्रभतशत भथयो । यो व्यिस्थाले सेयर बजारमा सकारात्मक प्रिाि पने अनमुान गररएको 
छ । 
 

४.५.१० ग्रािक संरक्षण 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्रािकसंग  भलने सेिा शलु्किरुलाई थप व्यिचस्थत र पारदशी बनाउन िाचणज्य बैंक, 
विकास बैंक, भबत्त कम्पनी र लघ ुवित्तीय संस्थाले कजाय ददुँदा सेिा शलु्क िापत क्रमशः अभधकतम ०.७५ 
प्रभतशत १.०० प्रभतशत १.२५ प्रभतशत र १.५० प्रभतशतसम्म मार भलन पाउने व्यिस्था गररएको छ।    
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15= अध्याय ५ 

16= अध्ययन काययदलका सझुाि तथा भसफाररसिरु  

 

५.१ उत्पादनमलुक लघ,ु साना, मझौला, तथा ठुला उद्योगका समस्या समाधान गनय सियोग गने   

क. उद्योग व्यिसायी र मजदरुबीिको सम्बन्त्ध सधुार गनय सिचजकरण  

• प्रदेश सरकारको श्रम तथा रोजगार िेने सामाचजक विकास मन्त्रालयमा उद्योगी व्यिसायी, मजदरु, श्रम 
कायायलय र मन्त्रालयका प्रभतनीभध रिेको एक स्थायी संयन्त्र भनमायण गरी रोजगारदाता र मजदरुबीिका 
समस्या समाधान गनय सिचजकरण गने।     

• नेपाल सरकारले उद्योगी व्यिसायीलाई िैर मविनाको मजदरुको तलब परुा र अन्त्य मविनाको िाल आधा र 
बाुँकी उद्योग व्यिसाय सञ्चालन िएपछी क्रमशः िकु्तानी ददन ेव्यिस्थाको लाभग अनरुोध गरेकोले सोिी अनसुार 
गनय प्रदेश सरकारले सिचजकरण गने ।उद्योगी व्यिसायी, मजदरु, प्रदेश सरकार र श्रम कायायलयबीि िाताय 
गरी मजदरु र उद्योगी व्यिसायीबीिको समस्या समाधान गने।   

ख.उद्योग व्यिसायको घरिाडा छुट सम्बन्त्धमा सिचजकरण 

• घर िाडमा आंचशक छुटको लाभग नेपाल घरिाडा सरोकार सभमभतका प्रभतनीभध, िाडामा बस्ने उद्योगी 
व्यिसायी, नगरपाभलकाका प्रभतभनधी,  घरधनी र प्रदेश सरकारका प्रभतधभनधीबीि छलफल गरी  समस्या 
समाधान गनय प्रदेश सरकारले सिचजकरणा गने।  

ग. पूरक उद्योग सञ्चालन अनमुभत 

• उद्योग, पययटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालयले अनगुमन गरी पूरक उद्योगिरु सञ्चालन गनय अनमुभत ददन े 
व्यिस्था गने। 

घ. उद्योगको लाभग कच्िा पदाथय उपलब्ध गराउने  

• उद्योगिरुलाई िाविने कच्िा पदाथयको आपूभतय व्यिस्था सिज निएको िने्न गनुासो सम्बोधन गनय कुन उद्योगको 
लाभग कुन वकभसमका कच्िा पदाथयको सिज आपूभतय निएको िो िने्न नखलेुको िुुँदा उद्योग पययटन िन तथा 
िातािरण मन्त्रालयले उद्योगी व्यिसायीसुँग पनुः छलफल गरी सिज आपूभतय व्यिस्थाको लाभग सिचजकरण 
गने। 
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ङ. उद्योग व्यिसाय सञ्चालन सियोग सम्बन्त्धमा 

• आउुँदा ददनिरुमा पुुँचज िेरेर िैन वक आम्दानी, योजना तथा नविनतम सोंिको आधारमा उद्योगी 
/व्यिसायीिरुलाई कजाय प्रिाि गररयोस िने्न मागको सम्बन्त्धमा व्यिसायको प्रकृभत िेरी िभूम व्यिस्था, कृवष 
तथा सिकारी मन्त्रालयमा विभनयोजन िएको रकमबाट सिभुलयत दरमा कजाय उपलब्ध गराउने। 

• स्थानीय व्यिसाय तथा उद्योगिरुको संरक्षण गनय प्रदेश सरकारले उपलब्ध िएसम्म भनमायण उद्योग तथा  
कायायलयमा उपयोग िनुे स्थानीय सामानिरु प्रयोग गने भनदेचशका बनाई लागगुने ।     

• व्यिसाय जीिनरक्षा कोष सञ्चालन काययविभध बनाउुँदा साना तथा घरेल ु उद्योगिरुलाई फाईदा पगु्नेगरी 
बनाउने।त्यस्तैगरी आभथयक संकटमा परेका साना तथा मझौला उद्योगिरुलाई टाट पचल्टनबाट जोगाउन 
प्राथभमकता ददने।  

ि. व्यिसाय जीिनरक्षा कोष बाट उद्यमीलाई राित कजाय  

• प्रदेश सरकारले समस्यामा परेका उद्योगीलाई जीिनरक्षा कोषबाट ५ प्रभतशत ब्याजमा ऋण सियोग उपलब्ध 
गराउन एक िाचणज्य बैंकसंग सम्झौता गरी कम्तीमा रु १ लाख र बढीमा रु ५ लाख सम्म गरी कररब 
१००० उद्यभमलाई सियोग गने। यस कोषबाट कररब ३० करोड रुपमा समस्यामा परेका उद्योगिरुको 
संरक्षणमा विभनयोजन गने ।        

५.२ पययटन व्यिसायीका समस्या समाधान गनय सियोग गने  संञ्चालक  

क.  उद्योग, पययटन िन तथा िातािरण मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउने   

• िोटेल व्यिसायीको माग अनसुार पययटन सम्बन्त्धी नीभत भनमायण गने र योजना तजुयमा काययमा िोटल व्यिसायी 
मिासंघ गण्डकी प्रदेशका प्रभतभनधीलाई समािेश गराउने ।  

• उद्योग,पययटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालयले िोटल तथा रेस्टुराुँ व्यिसायलाई िगीकरण गरी सबै 

व्यिसायलाई प्रदेश सरकारको पययटन मिाशाखामा दताय गराउने व्यिस्था भमलाउन े। 

• उद्योग पययटन िन तथा िातािरण मन्त्रालयले रेस्टंुरा तथा िोटेल सञ्चालन मापदण्ड भनमायण गरी  रेस्टंुरा 
तथा िोटेल संञ्चालकिरुलाई ताभलम ददने र बन्त्द रिेका रेस्टुराुँ तथा िोटेल सञ्चालन गनय सियोग गने।  

ख.  व्यिसाय जीिनरक्षा कोष बाट पययटन व्यिसायीलाई राित कजाय 

• प्रदेश सरकारले समस्यामा परेका पययटन व्यिसायीलाई व्यिसाय जीिनरक्षा कोषबाट ५ प्रभतशत ब्याजमा 
कम्तीमा रु १ लाख र बढीमा रु ५ लाख सम्म गरी कररब १२०० उद्यमीलाई सियोग गने। यस कोषबाट 
कररब ३० करोड रुपमा समस्यामा परेका पययटन व्यिसायीलाई संरक्षणमा विभनयोजन गने ।        
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५.३ भनमायण क्षरेका व्यिसायीका समस्या समाधान गनय सियोग गने  

क. लकडाउनले प्रिावित आयोजना  

• लकडाउनको कारण समयमा सम्पन्न िनु नसकेका आयोजनािरुका सम्झौता पनुरािलोकन गने। 

ख. भनमायण क्षरेमा दक्ष मजदरुको अिाि  

• भनमायण क्षेरमा दक्ष मजदरु उत्पादन गनय ताभलम सञ्चालन गने । 

५.४ यातायात व्यिसायीका समस्या समाधान गनय सियोग गने   

क. सिारी साधनको ब्लबुकु र लाईसे निीकरण गने समय थप  

• सिारी साधनको ब्लबुकु र लाईसेन्त्स निीकरण गने समय थप गरर जररबाना नलाग्न ेव्यिस्था गने ।  

ख. व्यिसाय जीिनरक्षा कोष बाट यातायात व्यिसायीलाई राित कजाय 

• प्रदेश सरकारले समस्यामा परेका यातायात व्यिसायीलाई व्यिसाय जीिनरक्षा कोषबाट ५ प्रभतशत ब्याजमा 
कम्तीमा रु ५० िजार र बढीमा रु ३ लाख सम्म गरी कररब १००० व्यिसायीलाई सियोग गने। यस 
कोषबाट कररब १० करोड रुपमा समस्यामा परेका यातायात व्यिसायीलाई संरक्षणमा विभनयोजन गने ।        

५.४ कृवष क्षरे 

• कृवषमा लाग्न िािने बेरोजगार व्यचक्तको माग थािा पाउन एक माग पवििान सिेक्षण गने र मागको आधारमा 
कृवष स्िरोजगार काययक्रम सञ्चालन गने। प्रदेश नीभत तथा योजना आयोगको संयोजकत्िमा िभूम व्यिस्था, 
कृवष तथा सिकारी मन्त्रालय, सामाचजक विकास, उद्योग, पययटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालयले संयकु्त 
रुपमा अध्ययन अगाभड बढाएका छन ्।   

५.५ सामाचजक सरुक्षा कोष सदुृढीकरणमा सियोग गने    

• यस प्रदेशमा सञ्चाभलत उद्योगिरुमध्ये जनु उद्योगिरु सामाचजक सरुक्षा कोषमा सूिीकृत िई  त्यसबापतको 
रकम सोिी कोषमा जम्मा गनय थालेका छन,् त्यस्ता उद्योगिरुलाई प्रोत्सािन स्िरुप एक मविनाको सामाचजक 
सरुक्षा कोषमा जम्मा गने रकम बराबरको आभथयक सियोग उपलब्ध गराउने । यसकालाभग सम्बचन्त्धत 
उद्योगले आ.ि. 077/078 को पविलो रैमाभसकको कुनै एक मविनाको सामाचजक सरुक्षा कोषमा जम्मा 
गरेको रकमको प्रमाण पेश गरेपछी मार त्यस्तो रकम भनकासी गने व्यिस्था भमलाउने। िालको न्त्यूनतम 
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पाररश्रभमक लाई आधार मान्त्दा प्रभत श्रभमक सामाचजक सरुक्षा कोष बापत माभसक कररब रु. 2700 अक्षररुपी 
सत्ताईस सय रुपया¤ मार खिय िनु ेदेचखन्त्छ।  

• पविले देचखनै सामचजक सरुक्षा कोषमा रकम जम्मा गनय थालेका उद्योगिरुमा लक*fpg िईसकेपl% g]kfn 

सरकारले लकडाउन अिभधिरका लाभग त्यस्ता उद्योगिरुमा यस्तो सवुिधा उपलब्ध गराउने घोषणा  गरी रकम 
भसधै सामाचजक सरुक्षा कोषमा जम्मा गनय थाभलसकेको छ । नेपाल सरकारले गरेको राित काययक्रममा प्रदेश 
सरकारले पभन अको एक मविनाको लाभग सोिी अनसुारको काययक्रम घोषणा गदाय त्यसले समग्रमा गण्डकी 
प्रदेश सरकार उद्योग मैरी छ िने्न सकारात्मक सन्त्देश ददन्त्छ । सरकारी लक्ष्य अनरुुप सामाचजक सरुक्षा 
कोषमा धेरै िन्त्दा धेरै व्यिसायिरु संलग्न गराउन िािाुँदा िािुँदै पभन व्यिसायीिरु त्यसप्रभत आकवषयत निएको 
बेलामा यस्ता राितका काययक्रमिरु अगाभड ल्याउुँदा सामाचजक सरुक्षा कोषमा जाुँदा संकटको बेलामा सियोग 
िदुो रिेछ िने्न अनिुभूत पभन गराउन सवकन्त्छ ।  

५.६ उद्योग, पययटन, कृवष, भनमायण, र यातायात क्षरेमा स्िरोजगार काययक्रम प्रिियन गने  

प्रदेशमा रोजगार गमुाएका, विदेश जान तयारी गरेर जान नपाएका, विदेशमा रोजगारी गमुाएर फकेका,  प्रदेशमा 
रिेका बेरोजगार र यस िषय श्रम बजारमा कामको खोजीमा थवपन ेश्रभमकलाई स्िरोजगार बनाउन सीप विकास 
ताभलम ददईनेछ।  
 

५.६.१ सामाचजक विकास मन्त्रालयले भसवटईभिवटको पाठयक्रम अनसुार सञ्चालन गने ३ मविने ताभलम 

सामाचजक विकास मन्त्रालयले भसवटईभिटीको पाठयक्रम प्रयोग गरी ७,७३० जनालाई  तोन मविन ेसीप 
विकास ताभलम ददन उपयकु्त देचखन्त्छ (ताभलका ६)।  

ताभलका ६: सामाचजक विकास मन्त्रालयले भसवटईभिवटको पाठयक्रम अनसुार सञ्चालन गने ३ मविने ताभलम  

क्रमशः ताभलमका विषय 
संिावित 
उद्यमीको संख्या  

समयअिभध प्रभतव्यचक्त 
लागत 
रु) 

जम्मा 

१ कटाइ भसलाइ ५०० ३ मविना  २०००० १००००००० 

२ फेसन भडजाइभनङ्ग १०० ३ मविना  २०००० २०००००० 

३ टेलर मास्टर १०० ३ मविना  २०००० २०००००० 

४ िटुीक भडजाइभनङ्ग १०० ३ मविना  २०००० २०००००० 

५ प्लम्िीङ्ग ५०० ३ मविना  २०००० १००००००० 

६ विद्यतु जडान ५०० ३ मविना  २०००० १००००००० 

७ मोटरसाईकल  ममयत १०० ३ मविना  २०००० २०००००० 

८ गाडी  ममयत १०० ३ मविना  २०००० २०००००० 
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क्रमशः ताभलमका विषय 
संिावित 
उद्यमीको संख्या  

समयअिभध प्रभतव्यचक्त 
लागत 
रु) 

जम्मा 

९ ढाका बनुाइ २०० ३ मविना  २०००० ४०००००० 

१० गलैिा/पचस्मना बनुाइ १०० ३ मविना  २०००० २०००००० 

११ ग्रील उद्योग १०० ३ मविना  २०००० २०००००० 

१२ व्यटुीपालयर ४०० ३ मविना  २०००० ८०००००० 

१३ कपाल का्ने सैलनु १२० ३ मविना  २०००० २४००००० 

१४  मोिाइल ममयत १८० ३ मविना  २०००० ३६००००० 

१५ मेसन १०० ३ मविना  २०००० २०००००० 

१६ मन्त्टेश्वरी ताभलम १६० ३ मविना  २०००० ३२००००० 

१७ कम्प्यटुर िाडयियेर १०० ३ मविना  २०००० २०००००० 

१८ इलेक्ट्रोभनक्स सामान ममयत १०० ३ मविना  २०००० २०००००० 

१९ फभनयिर मकेर १०० ३ मविना  २०००० २०००००० 

२० कुक १२० ३ मविना  २०००० २४००००० 

२१ िोमस्टे २०० ३ मविना  २०००० ४०००००० 

२२ िेमौसमी तरकारी खेती ३०० ३ मविना  २०००० ६०००००० 

२३ च्याउ खेती ३०० ३ मविना  २०००० ६०००००० 

२४ मौरीपालन ३०० ३ मविना  २०००० ६०००००० 

२५ ग्रामीण पश ुकाययकताय २०० ३ मविना  २०००० ४०००००० 

२६ व्यािसावयक कुखरुापालन २०० ३ मविना  २०००० ४०००००० 

२७ िलकुा सिारी िालक ३०० ३ मविना  २०००० ६०००००० 

२८ सािनु बनाउने ताभलम २०० ३ मविना  २०००० ४०००००० 

२८ अगरिती बनाउने ताभलम २०० ३ मविना  २०००० ४०००००० 

२९ बास भनगालोका सामान बनाउन े २०० ३ मविना  २०००० ४०००००० 

३० मडुा बनाउन े १०० ३ मविना  २०००० २०००००० 

३१ गभुडया बनाउन े २०० ३ मविना  २०००० ४०००००० 

३२ बेकरी ताभलम १०० ३ मविना  २०००० २०००००० 

३३ अिार बनाउने ताभलम १०० ३ मविना  २०००० २०००००० 

३४ िेटर/िेटे्रस २०० ३ मविना  २०००० ४०००००० 

३५ आरन ताभलम १०० ३ मविना  २०००० २०००००० 

३६ जतु्ता बनाउने ताभलम ६० ३ मविना  २०००० १२००००० 

३७ दधु प्रशोधन १०० ३ मविना  २०००० २०००००० 

३८ भमभनवटलर/िाते ट्याक्टर ममयत ५०० ३ मविना  २०००० १००००००० 
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क्रमशः ताभलमका विषय 
संिावित 
उद्यमीको संख्या  

समयअिभध प्रभतव्यचक्त 
लागत 
रु) 

जम्मा 

३९ िप्पल बनाउने ताभलम ९० ३ मविना  २०००० १८००००० 

   जम्मा  ७७३० ३ मविना   १५४६००००० 
 

५.६.२ िभूम व्यिस्था कृवष तथा सिकारी मन्त्रालयले सञ्चालन गने ताभलम 

िभूम व्यिस्था, कृवष तथा सिकारी मन्त्रालयले ६,४२५ व्यचक्तलाई तत्काल व्यिसाय सञ्चालन गनय र ५०० 
व्यचक्तलाई लामो तीन मविन ेगरी जम्मा ६,९२५ व्यचक्तलाई  स्िरोजगार ताभलम सञ्चालन गनय उपयकु्त िनुे 
(ताभलका ६) देचखन्त्छ।    

ताभलका ७: िभूम व्यिस्था, कृवष तथा सिकारी मन्त्रालयले कृवष स्िरोजगारको लाभग सञ्चालन गने १ िपे्त र तीन मविने 
ताभलम 

क्र.सं ताभलमका विषय अिभध 
ददन 

उद्यभमको 
संख्या 

प्रभतव्यचक्त लागत 
प्रभतददन (रु) 

जम्मा 

1 व्यािसवयक योजना भनमायण  ७ ५०० ११५० ४०२५००० 
2 प्लावष्टक टनेल, खोर, गोठ भनमायण  १४  300 ११५० 4830000 
3 कृवष उपज ग्रभेडंग, प्याकेचजग, माकेवटंग  ७ 500 ११५० 4025000 
4 बाख्रा पालन  ७ 1000 ११५० 8050000 
5 कुखरुा र िाुँस पालन ७ 300 ११५० 241000 
6 माछा पालन तथा बंगरु पालन ७ 400 ११५० 322000 
7 गाई, िैंसी, तथा पाडापाड़ी पालन  ७ 300 ११५० 241000 
8 कृवष उपजमा पोस्ट िािेस्टलस्ट व्यिस्थापन ७ 500 ११५० 4025000 

9 मास ुव्यिसाय संिालन ७ 500 ११५० 4025000 
10 सदुरु पचिमको मौरी ल्याएर नस्ल सधुार  २1   100 ११५० 2415000 
11 मौरीपालन  १४   200 ११५० ३२२०००० 
12 मौरीको घार बनाउन े ७ 25 ११५० 201250 
13  प्रांङ्गगाररक  तरकारी उत्पादन  ७ 500 ११५० 4550000 
14 लोकल कुखरुा उत्पादन  ७ 500 ११५० 4025000 
15 कम्पोस्ट मल उत्पादन  ७ 50 ११५० 402500 
16 दाना उत्पादन  ७ 50 ११५० ४०२५०० 
17 नसयरी उत्पादन  ७ 100 ११५० 805000 
18 नगदे बाली (कफी, अलैिी) उत्पादन  ७ 200 ११५० 1610000 
19 फलफूल उत्पादन तथा प्रशोधन  ७ 300 ११५० 2415000 
20 च्याउ उत्पादन  ७ 100 ११५० 805000 
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१ िपे्त जम्मा        57356250 
२१ क्षमता विकास सम्बन्त्धी तीन मविन ेताभलम ९० ५०० २०००० 10000000 
 कुल जम्मा      ६,९२५   67356250 

नोट: न्त्यूनतम पाररश्रभमक रु ७४० बराबर ित्ता  र  रु ४१० खाजा, स्टेसनरी, घरिाडा र प्रचशक्षक खिय गरी प्रभतव्यचक्त दैभनक 
जम्मा रु ११५० खिय लाग्न ेअनमुान छ।  

 

५.६.३ िौभतक पूिायधार विकास मन्त्रालयले अदक्ष भनमायण मजदरुलाई दक्ष बनाउने । 

िौभतक पूिायधार विकास मन्त्रालयले अदक्ष भनमायण मजदरुलाई िन द जब ताभलम सञ्चालन गरी दक्ष बनाउने 
ताभलम सञ्चालन गनय उपयकु्त देचखन्त्छ । यसको लाभग मन्त्रालयले भनमायण कम्पनीसंग सम्झौता गरी  अदक्ष 
१९०० भनमायण मजदरुलाई दक्ष बनाउने छ (ताभलका ८)।    

ताभलका ८: िौभतक पूिायधार विकास मन्त्रालयले अदक्ष भनमायण मजदरु लाई दक्ष बनाउन िन द जब ददने ताभलम  

क्र सं  लचक्षत िगय अिभध 
(ददन)  

संख्या प्रभतव्यचक्त 
लागत (ने. रु.)  

कुल लागत रु 

१ भनमायण कामदार लाई COVID-19 बारे सिेतना   १ २०००० २५० ५०००००० 

२ भनमायण व्यिसायी लाई  COVID-19 बारे 
सिेतना   

१ १००० २५० १५००००० 

३ ग्याभबन जाली िनु्ने ताभलम ९० २०० ११५० २९७००००० 

४ सडक कालोपरे गने ताभलम ९० २०० ११५० २०७००००० 

५ डण्डी फमाय बनाउने ताभलम ९० २०० ११५० २०७००००० 

६ प्लचम्बङ्ग ताभलम ९० २०० ११५० २०७००००० 

७ टाइल/माबयल ताभलम  ९० २०० ११५० २०७००००० 

८ कापेन्त्टर ताभलम ९० २०० ११५० २०७००००० 

९ क्रसर प्लान्त्ट सञ्चालन ताभलम ९० १०० ११५० १०३५०००० 

१० अटोमोबाइल (गाडी/बस) ताभलम ९० १०० ११५० १०३५०००० 

११ इुँटा बनाउन ेताभलम ९० ४०० ११५० ४१४००००० 

१२ वप्र स्टे्रभसङ्ग ताभलम ९० ५० ११५० ५१७५००० 

१३ पाइभलङ्ग सम्बन्त्धी ताभलम कायय  ९० ५० ११५० ५१७५००० 

जम्मा   २२९००   १९६६५०००० 

नोट: सििागी लाई न्त्यूनतम तोवकएको दैभनक पाररश्रभमक रु ७४० र रु ४१० खाजा, स्टेसनरी, घरिाडा र प्रचशक्षक खिय गरी 
प्रभतव्यचक्त प्रभतददन रु ११५० खिय िनुे अनमुान।   
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५.६.४ उद्योग, पययटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालयले सञ्चालन गने पययटन सम्बन्त्धी ताभलम  

उद्योग, पययटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालयले २०,५०० पययटन व्यिसायी र मजदरुलाई कोभिड व्यिस्थापन 
मनोपरामशय, िोटेल तथा रेस्टुराुँ व्यिसायी र मजदरुलाई िोटेल सञ्चालन गदाय अपनाउन ुपने सािधानी बारे विश्व 
स्िास्थ्य संगठनका भनदेचशका र फुड एण्ड िाईचजन बारे जानकारी गराउन उपयकु्त िनुे।त्यस्तैगरी पययटन 
के्षरका १२५० मजदरुलाई क्षमता िृवि ताभलम सञ्चालन गनय उपयकु्त देचखन्त्छ (ताभलका ९)।    

 

 

ताभलका ९: उद्योग, पययटन िन तथा िातािरणले सञ्चालन गने पययटन सम्बन्त्धी परामशय र ताभलम   

क्र 
सं  

क्षमता विकास काययक्रम  अिभध 
(ददन)  

सििागी 
संख्या 

प्रभतव्यचक्त दैभनक 
लागत (रु)  

कुल लगात 
(रु)  

  क. मनोपरामशय ताभलम          

 १ पययटन व्यिसायीलाई कोभिड व्यिस्थापन बारे 
मनोपरामशय   

१ ५०० ११५० ५७५००० 

 २ पययटन मजदरुलाई कोभिड व्यिस्थापन मनोपरामशय     १ २००० ११५० १३८०००० 

३ पययटन क्षेरमा विश्व स्िास्थ्य संगठनका मापदण्ड र 
कोभिड व्यिस्थापन बारे जानाकारी  

१ १०००० ११५० ११५००००० 

४ व्यिसायीलाई फुड एण्ड िाइचजन बारे जानाकारी   १ २००० ११५० २३००००० 

५ फुड एण्ड िाइचजन बारे मजदरुलाई जानाकारी   १ ६००० ११५० ६९००००० 
  मनोपरामशय र जानाकारी जम्मा   २०५००   २२६५५००० 

 ४ भसवट टुर गाईड  ९० ५० २०००० १०००००० 

 ५ फ्रन्त्टडेस्क म्यानेजरलाई िाषा र सेिा ताभलम   ९० १५० २०००० ३०००००० 

 ६ िेटर लाई िाषा र सेिा सम्बन्त्धी ताभलम ९० १५० २०००० ३०००००० 

७ राफ्टीङ गाइडलाई सरुक्षा, िाषा र सेिा ताभलम ९० ५० २०००० १०००००० 

८ क्यानोइङ सञ्चालकलाई सरुक्षा, िाषा र सेिा 
सम्बन्त्धी ताभलम  

९० ५० २०००० १०००००० 

  तीन मविने ताभलम जम्मा    ४५०   ९०००००० 

  ग. १५ ददने ताभलम      
 

  

 ५ टे्रवकंग गाइड (पद प्रदशयक) १५ १५० ११५० २५८७५०० 

 ६ पययटक गाडीिालक र सियोगीलाई िाषा र अभतभथ 
सत्कार ताभलम 

१५ १५० ११५० २५८७५०० 

 ९ डुंगा िालकलाई सेिा र िाषा सम्बन्त्धी ताभलम  १५ २०० ११५० ३४५०००० 
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 १० प्याराग्लाडीङ्ग लाई सेिा र िाषा ताभलम १५ १०० ११५० १७२५००० 

 ११ िोटेल व्यिस्थापकको व्यािसावयक क्षमता अभििृवि  १५ १०० ११५० १७२५००० 

 १४ स्थानीय पययटकीय उपिार उत्पादन सीप विकास      १५ १०० ११५० १७२५००० 
  १५ ददने ताभलम जम्मा    800   १३८००००० 

 १७ विद्यतुीय मध्यमबाट पययटन व्यिसाय िाचन्त्डङ्ग र 
प्रिार प्रसार  

१ ५० १००००० ५०००००० 

  जम्मा    21800   ५०४५५००० 

 

 

५.६.५ उद्योग, पययटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालयले सञ्चालन गने लघ ुउद्यम सम्बन्त्धी ताभलम  

उद्योग, पययटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालयले लघउुद्यम सम्बन्त्धी २३५५ जनालाई ताभलम ददन उपयकु्त 
िनुे। उद्योग व्यिसायीले माग गरेका ताभलम िरु ताभलका १० मा उल्लेख गररएका छन।्   

ताभलका १०: लघ ुउद्यम सम्बन्त्धी ताभलम  

क्रमसं काययक्रम 
समय 

(ददन)  
उद्यमी  
संख्या 

प्रभतव्यचक्त 

प्रभतददन 
लागत रु  

अनमुाभनत बजेट 
रु.    

१ 
जाम, जेली, केिअप बनाउने एिम ्फलफूल प्रशोधन 
सम्बन्त्धी ताभलम 

३० २०० ११५० ६९००००० 

२ तरकारी उत्पादन प्याकीङ र बजारीकरण ताभलम ३० २०० ११५० 
                       
         
      ६९०००००  

३ काष्ठकला िस्तकला सामाग्री उत्पादन ताभलम ९० ५० ११५० ५१७५००० 

४ 
िेतिाुँस भनगालो र िाुँसका कलात्मक िस्त ुउत्पादन 
ताभलम 

४५ २०० ११५० १०३५०००० 

५ ट्र्याक्टर वफवटङ्ग ममयत १५ १२५ ११५० २१५६२५० 

६ िाभसङ्ग मेभसन एसी मोबाइल ममयत ३० १३० ११५० ४४८५००० 

१० पालयर ताभलम ९० १०० ११५० ४४८५००० 

११ टनेल खेती ३० ६०० ११५० 
           
     २०७०००००  

१२ ड्राइभिङ्ग ३० ३०० ११५० 
          

     १०३५०000 

१६ टायल छाप्न े ९० १०० ११५० १०३५०००० 

२२ शैलनु/नाउ/िजाम ताभलम ३० १३० ११५० ४४८५००० 

२३ िवुटक टेलररङ्ग ९० २०० ११५० २०७००००० 
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२७ 
इन्त्क्यूिेसन सेन्त्टरमा उद्यमीलाइ शसचक्तकरण 
काययक्रम 

९० २० ११५०        २०७०००० 

जम्मा २३५५   १०९१०६२५० 

नोट: सििागी लाई न्त्यूनतम तोवकएको दैभनक पाररश्रभमक रु ७४० र रु ४१० खाजा, स्टेसनरी, घरिाडा र प्रचशक्षक खिय गरी 
प्रभतव्यचक्त प्रभतददन रु ११५० खिय िनुे अनमुान।   

माभथ ताभलका ६ देचख १० सम्मका ताभलमबाट २०,१६० व्यचक्त स्िरोजगार िनुछेन ्। यी ताभलम सञ्चालन 
गनय रु ५७,८१,६७,५०० आिश्यक पनेछ।उक्त रकम िभूम व्यिस्था कृवष तथा सिकारी मन्त्रालयमा 
विभनयोजन िएको रु १८ करोड, सामाचजक विकास मन्त्रालयमा विभनयोजन िएको २ करोड ९६ लाख, नेपाल 
सरकारबाट सीप विकासको लाभग ससतयमा प्राप्त रु १० करोड ५० लाख, उद्योग, पययटन, िन तथा  िातािरण 
मन्त्रालयमा विभनयोजन िएको रु  २ करोड ४० लाख गरी जम्मा रु ३३ करोड ८६ लाख मन्त्रालय संग 
उपलब्ध छ र नपगु रु २३ करोड ९५ लाख व्यिसाय जीिनरक्षा कोषबाट खिय गने गरी बजेट व्यिस्थापन 
गनय उपयकु्त िनुे देचखन्त्छ।   

५.७ प्रदेशको क्षरेाभधकार भिर नपने र नेपाल सरकारलाई समस्या समाधानको लाभग अनरुोध गनुयपने मागिरु 

• विदेशबाट आयाभतत कच्िा पदाथय िन्त्सारको क्िारेन्त्टाईनमा रिुँदाको डेमरेज िाजय नलाग्ने व्यिस्था िोस।  
• घरमै बसे पभन कमयिारीले तलब पाउने घोषणा अव्याििाररक िएको र यसले काममै खवटन ेश्रभमकको 
अिमूल्यन गरेकोले सो घोषणा सच्याइयोस र नो िकय  नो पे को व्यिस्था गररयोस। 

• आय करको सीमा (दर) मा पनुवियिार गररयोस र सीमा बढाइयोस । 

• भनयायतका लाभग तयारी अिस्थामा राचखएका िस्तकला लगायतका समाग्रीिरु भनयायत गने िातािरण 
बनाइयोस। 

• आभथयक गभतविभध िलायमान बनाउनको लाभग सरकारले यस अचघ घोषणा गरेको पेड िोभलडेमा िएको 
खियलाई खिय शीषयकमा राख्न ेसवुिधा ददइयोस । 

• आयात तथा भनयायतलाई सिज बनाइयोस ।  
• िेिी इक्िीपमेन्त्ट सञ्चालन  गने व्यिसायीिरुको सञ्चालन गने अबको समय अिभध अनपुयकु्त िनुे र आगामी 
मंभसर पछी मार सञ्चालनमा आउन सक्न ेिुुँदा कम्तीमा १ िषयको ब्याज र जररबाना छुट गररयोस । 

• लकडाउन अिभध देचख संक्रमणकाल सम्मको सबै खालको राजस्ि तथा पानीको भबल भमनािा गराउने 
व्यिस्था भमलाउन।े 

• िाल िैरिेको मूल्य अभििृवि कर (Vat) १३%  का कारण िस्तकुो मूल्य मिुँगो िै ग्रािकिरुको धेरै गनुासो 
िनुे र यसको समाधानका लाभग Multiple Vat System अन्त्तगयत खानामा ५%  स्िदेशी मददरामा १०%, 

विदेशी मददरामा १३% मा समायोजन गने । 

• नेपाल सरकारले लाग ुगरेको सामाचजक सरुक्षा कोषको पालना गरेका उद्योगिरुका श्रभमकिरुको  सवुिधामा 
क्षभतपूभतय स्िरुप ५० प्रभतशत थप व्यिस्था गनुयपने। अन्त्य उद्योगिरु सामाचजक सरुक्षा कोषमा जान प्रोत्सािन 
गनय  ३ मविनाको सामाचजक सरुुक्षाको रकम नेपाल सरकारको तफय िाट राख्न ेव्यिस्था गने।  

• लकडाउन अिभधको ब्याज भमनािा गनुयपने तथा यसको असर रिन्त्जले बैक ब्याजदर ६ प्रभतशत गनुयपने। 
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• श्रम ऐनमा व्यिस्था िए अनसुार प्रत्यके २ िषयमा प्रभतष्ठानका श्रभमकिरुले सौदाबाचजका आधारमा सेिा  
सवुिधा बढाउन पाउने व्यिस्था िाललाई स्थगन गने।  

• उद्योगीिरुको सिज पिुुँि तथा उद्योगको विकास तथा प्रिियनको लाभग प्रदेशमा िएका औद्योभगक क्षरे 
प्रदेश सरकार मातित िनुपुने।  

५.८ प्रदेशको क्षरेाभधकार भिर नपने र स्थानीय तिलाई समस्या समाधानको लाभग अनरुोध गनुयपने मागिरु 

• पररचस्थभतको विषमतालाई ध्यानमा राख्दै घर जग्गा कर र स्थानीय करमा छुटको व्यिस्था गररयोस । 
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17= अनसूुिी १ 

18= विभिन्न संघसंस्थाका माग सम्बन्त्धमा केन्त्िीत छलफलमा सििागीिरुको वििरण  

1. पययटन व्यिसायीिरु  
 

क्र.स. नामथर पेशा/व्यिसाय/आबिता सम्पकय  नं. 
1 श्री जिु बिादरु गरुुङ पययटन विशेषज्ञ  9851002274 

2 श्री लक्षमण भगरी  पययटन व्यिसायी 9841276616 

3 श्री चिरचञ्जिी पोखरेल अध्यक्ष पोखरा पययटन पररषद् 9856028904 

4 श्री बास ुभरपाठी सल्लािकार, पोखरा पययटन पररषद् 9856020133 

5 श्री गणेश बिादरु िट्टराई पूिय अध्यक्ष, PTC 9856028266 

6 श्री टीकाराम सापकोटा  पूिय सदस्य, NTB 9856020264 

7 श्री िरतराज पराजलुी  पूिय अध्यक्ष, HAN 9856020355 

 

2. ठूला उद्योगीिरु   
 

क्र.स. नामथर पेशा/व्यिसाय/आबिता सम्पकय  नं. 
1 श्री अभसम कायस्थ गण्डकी उजाय प्रा.भल. 9815124214 

2 श्री कुशल गरुुङ  गण्डकी उजाय प्रा.भल. 9851246661 

3 श्री बलिि नकमी वि.अध्यक्ष, पो.औ.क्षे.उ.संघ 9856026525 

4 श्री सरेुि बिादरु शे्रष्ठ अध्यक्ष, पो.औ.क्षे.उ.संघ, 9856020975 

5 श्री देिी प्रसाद अयायल मिासचिि, पो.औ.क्ष.ेउ.संघ, 9856028266 

 

3. ठूला व्यिसायीिरु  
 

क्र.स. नामथर पेशा/व्यिसाय/आबिता सम्पकय  नं. 
1 श्री सूयय प्रसाद लाभमछन े अध्यक्ष, नेपाल मौरीपालक मिासंघ, गण्डकी प्रदेश 9856061200 
2 श्री धमयराज थापा  संयोजक, प्रदेशस्तरीय च्याउ वकसान सञ्जाल 9846049844 

3 श्री कृष्ण प्रसाद भतिारी संयोजक, प्रधानमन्त्री कृवष आधभुनक पररयोजना 9856062777 

4 श्री मनिर कडररया कृवष मिाशाखा प्रमखु, पोखरा मिानगरपाभलका 9856053320 
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क्र.स. नामथर पेशा/व्यिसाय/आबिता सम्पकय  नं. 
5 श्री छेिाङ लामा अध्यक्ष, कृवष उपज बजार (मण्डी) 9856020529 

6 श्री चशििरी आिायय  अध्यक्ष, नेपाल डेरी एशोभसयशन गण्डकी 9856021545 
7 श्री यज्ञ प्रसाद तमू अध्यक्ष, नेपाल कुखरुापालक वकसान संघ, कास्की 9856080008 
8 श्री सनु्त्दर बराल  सचिि, नेपाल कुखरुापालक वकसान संघ, कास्की  
9 श्री ज्योभत क्षेरी कृवष अथयविज्ञ, िभूम व्यिस्था, कृवष तथा सिकारी मन्त्रालय 9856011649 
10 श्री गोविन्त्द प्रसाद 

भतिारी 
अध्यक्ष, मास ुव्यिसायी मिासंघ, कास्की 9856012462 

 

4. लघ ुउद्यम व्यिसायीिरु  
 

क्र.स. नामथर पेशा/व्यिसाय/आबिता सम्पकय  नं. 
1 श्री गोमा ढकाल रेन्त्बो िेन्त्डी क्राफ्ट, पोखरा 9856027599 
2 श्री सनु्त्ती पजुाय ऋत ुसौगात िस्तकला  9856036061 

3 श्री रामकली खड्का  मविला सीप विकास 9856021686 

4 श्री खडानन्त्द पौडेल भड मेगा 9846574557 

5 श्री शाचन्त्त पौडेल  कृवष सामाग्री व्यिसायी 9842782091 

6 श्री कल्पना नेपाली  कल्पना ढाका उद्योग, पातीिौर, पियत 9847676748 
7 श्री िन्त्ि वि.क. मोदी कोशलेी तथा सौगात घर, पातीिौर, पियत 9847626609 
8 श्री गोमा पनु  रोशन कृवष लघ ुउद्योग तथा िस्तकला  9808862165 
9 श्री सीता गरुुङ स्िचस्तक िस्तकला उद्योग 9856026552 
10 श्री चिन ुगरुुङ गरुुङ व्यटुी एकेडेमी 9856026492 
11 श्री सषु्मा थापा पाण्डे गनु्त्यू िोली   िवुटक 9846024345 
12  श्री चजिनाथ पौडेल उद्यम विशषेज्ञ 9857631722 

 
 

5. भनमायण व्यिसायी  
 

क्र.स. नामथर पेशा/व्यिसाय/आबिता सम्पकय  नं. 
1 श्री भनिल पोखरेल  अध्यक्ष, िेिी इक्यपुमेन्त्ट व्यिसायी संघ, कास्की  9856026636 
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क्र.स. नामथर पेशा/व्यिसाय/आबिता सम्पकय  नं. 
2 श्री भिम बिादरु साई सल्लािकार, भनमायण व्यिसाय सभमभत, कास्की 9856020017 

3 श्री तारानाथ पाठक पोखरा भनमायण व्यिसायी सभमभत  

4 श्री चशि बिादरु खड्का पोखरा भनमायण व्यिसायी सभमभत 9856020603 

5 श्री अजुयन थापा पोखरा भनमायण व्यिसायी सभमभत 9856020603 

6 श्री नारायण गरुुङ अध्यक्ष, पोखरा भनमायण व्यिसायी सभमभत 9856029178 
7 श्री बेल बिादरु बस्नेत िररष्ठ उपाध्यक्ष, पोखरा भनमायण व्यिसायी सभमभत 9856026524 
8 श्री सरेुश शे्रष्ठ अध्यक्ष, नेपाल भनमायण व्यिसायी संघ, कास्की 9856021266 
9 श्री िालकृष्ण कोईराला िेिी इक्यपुमेन्त्ट व्यिसायी संघ, कास्की 9856022145 
10 श्री नारायण प्रसाद बास्तोला अभधकृत सातौं, उ.प.िन तथा िातािरण मन्त्रालय 9846057283 

 

6. ट्याक्सी व्यिसायी र  पययटन मजदरु नतेािरु 
 

क्र.स. नामथर पेशा/व्यिसाय/आबिता सम्पकय  नं. 
1 माननीय भमना गरुुङ प्रदेश सिा सदस्य, गण्डकी प्रदेश, पोखरा  
2 श्री नन्त्दलाल अभधकारी  अध्यक्ष, जीफन्त्ट, गण्डकी 9846033323 

3 श्री मनमोिन गायक के.क. उपाध्यक्ष, नेपाल स्ितन्त्र िोटल मजदरु यभुनयन  9846574554 

4 श्री रुि खरी  अध्यक्ष,नेपाल टे्रड यभुनयन मिासंघ चजफन्त्ट, गण्डकी 9866010682 

5 श्री मरुारी शमाय अध्यक्ष, जे.वट.य.ुभस.भस. गण्डकी प्रदेश 9856030725 

6 श्री गान्त्धीराज भगरी  गण्डकी ट्याक्सी व्यिसाय पचब्लक भल. 9856023372 
7 श्री अजुयन पौडेल गण्डकी ट्याक्सी व्यिसाय पचब्लक भल. 9856088160 
8 श्री ज्ञानेन्त्िराज पौडेल गण्डकी ट्याक्सी व्यिसाय पचब्लक भल. 9846118547 
9 श्री यज्ञ नारायण भगरी गण्डकी ट्याक्सी व्यिसाय पचब्लक भल. 9804160906 
10 श्री राम प्रसाद दिुाडी  के.क.स. उपाध्यक्ष, नेपाल स्ितन्त्र िोटल मजदरु यभुनयन  9841347573 
11 श्री कमल ना. सापकोटा अध्यक्ष, न.ेटे्र.यूभनयन कांग्रसे, कास्की 9846106276 
12  श्री सयुय पराजलुी यिुा अध्यक्ष, ने.टे्र.यूभनयन कांग्रसे, कास्की 9856017818 
13 श्री पषु्पराज अभधकारी के.स., ने.टे्र.यूभनयन कांग्रसे, कास्की 9856047867 
14 श्री िसन्त्त शेपाय मयरु वट कफी 9856032787 
15 श्री रिु बाुँस्तोला मयरु वट कफी 9847207464 

 


