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१) पृJभूमी
1.1

सन् २०१९ को 0डसेOवरमा मPहनामा चीनको वुहान Dा3तमा दे िखएको को0भड-१९ को
फैलावट र दायरा वढे र 0नय34ण भ3दा वाPहर गए प0छ जन[वा[\यका ]P^कोणले Pव_
[वा[\य सं गठनले ११ माच1 २०२० मा यसलाई “Pव_ महामारa” का bपमा घोषणा
गरे को 0थयो।Pव_ समुदायले महामारa 0नय34णका ला0ग गरे को अनेक Dयासका वावजुद
यो महामारaबाट सं सारका Dाय: सबै दे शहb DभाPवत भएका छन्।Pव_भर यो महामारa
एउटा Pवकराल सम[या र मानवीय स34ासका bपमा फै0लएको छ र यसका बहुआया0मक

1.2

Dभावहb दे खा परे का छन्।हालसOम प0न यो पूण1 0नय34णमा आउन सकेको छै न।

Pव_hयापीbपमा फै0लएको को0भड-१९ महामारaको Dभावले Pव_ अथ1त34मा नकाराiमक

ँ लन
Dभाव परे को छ।Pव_का ठू ला अथ1त34मा ३ D0तशत सOम 0गरावट आउने आक
गlरएको छ भने उपभोगकता1को आOदा0नमा हुने mासले उपभोगको दरमा 3यू0नकरण हुने
र यसले व[तु तथा सेवाको मागमा 0गरावट nयाउने अनुमान गlरएको छ।अ3तराPoय
मुpा कोषले सन् २०२० मा Pव_ अथ1त34 ४.९ D0तशतले सं कुचन हुने DCेपण गरे को
छ।

1.3

नेपालमा को0भड-१९ पPहलो पटक २४ जनवरa २०२० मा दे खा परे को हो।iयसप0छ
नेपाल सरकारले को0भड-१९ को 0नय34णका ला0ग अ3तराPoय आवागमनमा कडाई गदr
आएको 0थयो।को0भड-१९ महामारaलाई थप फै0लन नsदन नेपाल सरकारले 0म0त २०७६
चै4 ११ गते लकडाउन (व3दाव3दa) को घोषणा गरे को 0थयो।

1.4

अ3तराPoय आवागमनमा भएको D0तव3ध र दे शhयापी व3दाव3दaका कारण मा0नसको
जनजीवन थप असहज बw पुxयो।अiयावyयक व[तु तथा सेवा उiपादन गनz वाहे कका
उ"ोग hयवसायहb ब3द भए।व[तु तथा सेवाको आपू0त1 Dणालa समेत DभाPवत बw
पुxयो।उ"ोगहbको उiपादन र Pवतरण Dणालa अवb{ भएका कारण सOपूण1 अथ1त34
नै नरा|रa DभाPवत बनेको अव[था छ।

1.5

नेपाल राo ब}कले गरे को एक अGययनले को0भड-१९ का कारण लगाईएको व3दाव3दaले
गदा1 ९६.7 D0तशत उ"ोगहbको ७३.8 D0तशत औ"ो0गक उiपादन/कारोवार घटे को
दे खाएको छ।यसका साथै उ अGययन अनुसार २२.५ D0तशत Å0मकले रोजगारa

गुमाएका छन् जसमा अ3य Cे4को तुलनामा लघु, घरे ल ु तथा साना उ"ोगहbले उnलेÇय
bपमा Å0मकको कटौ0त गरे का छन्।उ"ोग Cे4मा सं चालकहbले सं चालन खच1को

अभाव, उiपादनको PवPÑ Pवतरणमा कsठनाई, बजार मागको कमी ज[ता सम[या रहेको
उ अGययनको 0नÖकष1 छ।आ3तlरक र वाÜ आपू0त1 Dणालaमा भएको अवरोधले
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उ"ोगहb सं चालनका ला0ग आवyयक कáचा पदाथ1को उपलàधता हुन नसकेको, Å0मक

आपू0त1मा कsठनाई भएको र औ"ो0गक उiपादनको वजारaकरण समेत DभाPवत भएका
कारण सOपूण1 उ"ोग Cे4को आ0थ1क उiपादकiवमा नकाराiमक Dभाव परे को छ।
1.6

उिnलिखत पृJभ ुमीमा को0भड-१९ का कारण नेपालको उ"ोग Cे4ले भोxनु परे का
सम[याहb उजागर गरa को0भड-१९ बाट DभाPवत उ"ोगहbको पुनbiथान र Dवध1नका
ला0ग नेपाल सरकारले 0लनु पनz नी0तगत पहलकदमीको पPहचान गनु1 जbरa छ।उ"ोग
Cे4मा को0भड-१९ महामारaले पारे को Cे4गत Dभाव र iयसको दायरा यPकन गरa
उ"ोगको जीवन-चÑका Pव0भw चरणमा आवyयक पनz सहयोग, सहु0लयत र सुPवधाका
Pवषयहbको पPहचानले नेपाल सरकारलाई Cे4गत नीत काय1Ñम तजुम
1 ा गन1 समेत मâत
पुxने हुनाले म34ालयले यो अनुस3धान काय1 गरे को हो।यस अनुस3धानले को0भड-१९
महामारaका कारण DभाPवत उ"ोगलाई आवyयक सहयोग, सहु0लयत र सुPवधाका Cे4
पPहचान गन1 समेत सहयोग गनz अपेCा गlरएको छ।

२) अGययनको उâेyय
को0भड-१९ को कारणले ब3दाब3दaको समयदे िख हालसOम उ"ोग hयवसायमा परे को Dभाव

ँ लन गनु1 यस अGययनको उâेyय रहे को छ।यसका साथै उ"ोग hयवसायलाई
तथा Cे4गत असरको आक

पPहलेकै अव[थामा सुचाä गराउन तथा उ"ोग hयवसायको Dव{1न गन1 सरकारले चाnनु पनz नी0त र
काय1Ñम पPहचान गनz उâेyयले यो अGययन काय1 गlरएको हो।

३) अGययन Pव0ध
३.१ यस अGययनमा लघु उ"म तथा घरे ल ु उ"ोग-१७, साना उ"ोग-८, मझौला उ"ोग४ र ठू ला उ"ोग-८ गरa कूल ३७ वटा उ"ोग hयवसायको सहभा0गता रहे को छ।
३.२ अGययनका ला0ग अध1-सं रिचत Dçावलa तयार गरa इमेल माफ1त Dाथ0मक सूचना
र Pववरण सं कलन गlरएको छ।त\यांक सं कलनका ला0ग नेपाल उ"ोग पlरसं घ, नेपाल
घरे ल ु तथा साना उ"ोग महासं घ, नेपाल चेOबर अफ कमस1 र

मPहला उ"मी

महासं घमाफ1त उ"ोग hयवसायीको सहयोग 0लईएको 0थयो।यस अनुस3धानमा Dयोग
भएको Dçावलa अनुसूचीमा सं लxन गlरएको छ।
३.३ 0म0त २०७७ का0त1क १७ गते दे िख मंसीर १६ गते सOम त\यांक सं कलन काय1
गlरएको 0थयो।यस अGययनमा गरगहना, रङरोगन, पेयपदाथ1, 0समे3ट, तामा Pपêल भाँडा,
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जलPव"ुत उiपादन, ह[तकला, तयारa पोषाक, परामश1 लगायतका व[तु तथा सेवा
उiपादन गनz उ"ोग hयवसायहb सहभागी भएका छन्।
३.४ अGययनबाट DाE त\यांकहb Pवëेषण र D[तु0तकरणमा Pववरणाiमक Pव0धको
Dयोग गlरएको छ।

४) अGययनबाट DाE न0तजा र Pवëेषण
४.१ यस अGययनमा कुल ३७ वटा उ"ोग hयवसायहäको सहभा0गता रहेको
0थयो।जसमGये लघु उ"म तथा घरे ल ु उ"ोग १७ वटा, साना उ"ोग ८ वटा, मझौला
उ"ोग ४ वटा र ठू ला उ"ोग ८ वटा रहेका छन्।
४.२ नेपाल सरकारले को0भड-१९ महामारaको 0नय34णका ला0ग गरे को व3दाब3दa र
iयसपíातको

समयमा

समेत

कुनै

प0न

उ"ोग

पूण1

Cमतामा

सं चालन

भएको

पाईएन।अGययनमा सहभागी उ"ोग hयवसायहb मGये १०.८१ D0तशत पूण1 व3द रहेको
छन् भने ८९.१९ D0तशत उ"ोग hयवसायहb आंिशक bपमा सं चालनमा रहेका छन्।पूण1
ब3द भएका उ"ोगहbमा लघु तथा घरे ल ु उ"ोगको सं Çया ७५ D0तशत रहे को छ।

४.३ उ"ोगहbको उiपादन Cमतामा उnलेÇय bपमा 0गरावट आएको पाईएको
छ।सवzCणमा सहभागी उ"ोगहäमGये ५४ D0तशत उ"ोगहbको ५० D0तशतले उiपादन
Cमतामा mास आएको छ।iयसै गरa ३२.४३ D0तशत उ"ोगहbको ७५ D0तशत सOम

उiपादन 0गरावट आएको छ।अGययनमा सहभागीहbमGये २३.५२ D0तशत लघु घरे ल ु
उ"ोगको उiपादन Cमता ७५ D0तशतले घटे को पाईएको छ।

४.४ अGययनमा सहभागी लघु तथा घरे ल ु उ"ोग मGय ८२.३५ D0तशत उ"ोगहbले
को0भड-१९ महामारaका कारण आìनो उiपादनमा असर परे को वताएका छन्।iयसै गरa
ु ा साथै
७६.४७ D0तशत लघु तथा घरे ल ु उ"ोगले कáचा पदाथ1 Dा0E गन1 कsठनाई हुनक

Å0मक पlरचालनमा समेत असर परे को वताएका छन्।iयसै गरa ८८.२४ D0तशत लघु
तथा घरे ल ु उ"ोगहbले आìनो उiपादनको वजारaकरण गन1 नसकेको वताएका छन्।

४.५ साना उ"ोगका हकमा सहभागी उ"ोग hयवसायीहbमGये ८७.५ D0तशत
उ"ोगहbले उiपादनमै DiयC असर परे को वताएका छन् भने ७५ D0तशत साना

उ"ोगहbले उ"ोगको लागी कáचा पदाथ1 DाE गन1 कठîन भएको D0तकृया sदएका
छन्।iयसै गरa ८७.५ D0तशत उ"ोगहbले Åमीकहbको पlरचालन र उiपादनको
वजारaकरणमा असर परे को वताएका छन्।
४.६ यस अGययनमा सहभागी मझौला उ"ोगहbमGये ५० D0तशतले कáचा पदाथ1
Dा0Eमा सम[या परे को, ७५ D0तशत उ"ोगहbले Å0मक पlरचालनमा सम[या परे को
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वताएको छन्।को0भड-१९ ले सबै मझौला उ"ोगको उiपादन र बजारaकरणमा असर
परे को अGययनले दे खाएको छ।ठू ला उ"ोगको हकमा भने कáचा पदाथ1को Dा0E, व[तु
तथा सेवाको उiपादन, Å0मक पlरचालन र वजारaकरण सबै Cे4मा असर परे को पाईएको
छ।
४.७ उ"ोगहäको नाफा नोïसानको अव[था अGययन गदा1, को0भड -१९ को Dभावले
अ0धकांश उ"ोगहä नोïसानमा रहेको दे िख3छ।यस अGययनमा सहभागी उ"ोगहbमGये
१६.२२ D0तशतले मा4 नाफामा रहे को वताएको छन्।नाफामा रहेका उ"ोगमGये
६६.६७ D0तशत ठू ला उ"ोग रहे का छन्।
४.८ रोजगारa गुमाउनेको अव[था हेदा1 सबभ3दा बढa रोजगारa गुमाउनेको सं Çया लघु
उ"ोगमा रहे को छ । iयसपछî Ñमशः साना, मझौला र ठू ला उ"ोगहäमा रोजगारa
गुमेको पाई3छ। रोजगारa गुमेको अव[थालाई लै 0गंक ]P^कोणबाट हे दा1 गदा1 मPहलाको
तुलनामा पुäषहäले उnलेÇय सं Çयामा रोजगारa गुमाएको पाईएको छ।

४.९ यस अGययनमा सहभागी उ"ोग hयवसायीहbले उ"ोग hयवसाय सं चालनको
अव[थालाई पुरानै लयमा फका1उन सरकारले àयाजदरमा Pवशेष छु ट sदनुपनz, सहु0लयत
दरमा ऋण उपलàध गराउनुपनz, करमा छु ट sदनुपनz, Pव"ुतको 0डमाòड शुnक तय गदा1
उiपादनको आधारमा गlरनुपनz, कजा1 0तनz अव0ध थप गlरनु पनz, मूnय अ0भवृP{ कर

Pफता1 sदनुपनz, पूनक1जा1 उपलàध गराउनुपनz तथा घरभाडा छु ट sदनु पनz वताएका
छन्।iयसैगरa Pव"ुत महशुल कम गनुप
1 नz, किOतमा २ वष1सOम Å0मकको 3यूनतम्
)यालामा वृP{ गन1 नहुने, अ3त शुnक र ôयाटको दरमा पुनमूn1 यांकन गनुप
1 नz र नेपाल
सरकारले घोषणा गरे का सबै सहु0लयतहä तुä3त Dदान गनुप
1 नz सुझाव sदएका छन्।

५. 0नÖकष1
यस अGययनको मुÇय उâेyय को0भड-१९ का कारणले उ"ोग hयवसायमा पारे को Dभाव पêा
लगाउनु रहेको 0थयो।यस अGययनले को0भड-१९ महामारaका कारण सबै Dकारका उ"ोग hयवसायहb
DभाPवत

भएको दे खाएको छ।उ"ोग hयवसायको सं चालन Cमता घटे को छ जसका कारण व[तु तथा

सेवाको उiपादनमा समेत 0गरावट आएको छ।उ"ोगी तथा hयवसायीहbले कáचा पदाथ1को आपू0त1,
Å0मक पlरचालन र उiपादनको बजारaकरणमा सम[या भोगीरहे को वताएका छन्।अ0धकांश उ"ोगी

hयवसायहb घाटामा सं चालन भएका छन् भने लघु, घरे ल,ु साना तथा मझौला उ"ोगीहbले सं चालन

ँ ीको अभाव भएको बताएका छन्।iयसै गरa सबै Dकारका उ"ोगी hयवसायीहbले उnलेÇय सं Çयामा
पूज

रोजगारaको कटौती गरे का छन् भने रोजगारa गुमाउनेको सं Çया मPहलाको तुलनामा पुbषको बढa रहेको
पाईएको छ।यस अGययनका सहभागीहbले उ"ोग hयवसायको पूण1 सं चालनका ला0ग सरकारले
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को0भड-१९ ले उ"ोग Cे 4 मा पारे को Dभाव
àयाजदरमा Pवशेष छु ट sदनुपनz, सहु0लयत दरमा ऋण पाउनुपनz, करमा Pवशेष छु ट sदनु पनz, उiपादनको
आधारमा Pव"ुतको 0डमाòड शुnक 0नधा1रण गनुप
1 नz, मूnय अ0भवृP{ कर Pफता1 sदनुपनz, पूनक1जा1 उपलàध
गराउनुपनz, घरभाडा छु ट sदनुपनz सुझाव sदएका छन्।यसका साथै किOतमा २ वष1सOम Å0मकको
3यूनतम् )यालामा वृP{ गन1 नहुने, अ3त शुnक र ôयाटको दरमा पुनमूn1 यांकन गनुप
1 नz र नेपाल सरकारले
घोषणा गरे का सबै सहु0लयतहä तुä3त Dदान गनुप
1 नz समेत सुझाव sदएका छन्।
६) ध3यवाद öापन
यस अGययनमा सहभागी भई सूचना र जानकारa उपलàध गराउनुहन
ु े सबै उ"ोगी तथा

hयवसायीका साथै अGययन काय1मा सहयोग पुõयाउनुहन
ु े सबै hयि, 0नकाय र सं [थाD0त म34ालय
हाsद1क आभार hय गद1छ।

उ"ोग, वािण)य तथा आपू0त1 म34ालय
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को0भड-१९ ले उ"ोग Cे 4 मा पारे को Dभाव
अनुसूिच-१
(त\यांकको D[तुती)

िच4 नं. १ अGययनमा सहभागी उ"ोगहäको Pववरण
अGययनमा सहभागी उ"ोगहäको Pववरण

ठू ला
22%
लघु घरे ल ु
46%

मझौला
11%

साना
21%

िच4 नं. २ उ"ोग सं चालनको अव[था
100.0%
100.0%
90.0%

100.0%

87.5%

82.4%

80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%

17.6%

20.0%
10.0%

0.0%

12.5%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
लघु

साना
पूण1 सं चालन
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मझौला
आंिशक सं चालन

ठू ला

पूण1 ब3द
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िच4 नं. ३ उiपादनमा आएको 0गरावट
75.0%

80.0%
70.0%
60.0%

52.9%

50.0%

50.0% 50.0%

50.0%
37.5%

40.0%
30.0%

25.0%

23.5% 23.5%

20.0%

12.5%

10.0%

0.0%

0.0%

0.0%
लघु

साना
०-५०% सOम

मझौला

५०-७५% सOम

ठू ला

७५-१००% सOम

िच4 नं. ४ उ"ोगमा परे को असर
100%

100% 100%

100%

88%
82%

60%
40%
18%

76%

75%

50%

75%

24% 25%

24%

13%

नपरे को

उiपादनमा

25%
12% 13%

13%
0%

परे को

नपरे को

कáचा पदाथ1 आपू0त1मा

लघु
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88%

50%

0% 0%

0%
परे को

100% 100%
88%

88%
76%

80%

20%

100%

साना

0%

परे को

नपरे को

Å0मक पlरचालन

मझौला

0%

परे को

0%

नपरे को

बजाlरकरण

ठू ला
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िच4 नं. ५ उ"ोगहäको नाफा नोïसानको अव[था
100.0%
100.0%

87.5%

82.4%

90.0%
80.0%
70.0%

50.0%

60.0%
50.0%

37.5%

40.0%
30.0%
20.0%
10.0%

12.5%

11.8% 12.5%

5.9%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
लघु

साना
नाफा

मझौला
नोïसान

ठू ला

नखुलाइएको

िच4 नं. ६ उ"ोगहäमा रोजगारa गुमेको अव[था
80%
70%

71%

65%

75%
63%

60%
50%
40%

63%

50%

50%

38%
29%

38%

25%
25%

30%

63%

38%
25%

24%

20%

25%
6%

10%

0%

0%

0%
म

पु

म

गुमेको

नगुमेको
लघु
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पु

साना

मझौला

नखुलाइएको

ठू ला

८
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अनुसूिच-२
(उ"ोग Eयवसायले सरकारबाट गरे को अपे<ा)
H. सं .

१

उ"ोगको Jक0सम

लघु तथा घरे ल ु
उ"म

सरकारबाट गरे को अपे<ा

Ø कर छु ट हुनपु नN,

Ø कOचा पदाथ1 सहज र सरल Rपमा उपलSध हुनपु नN,

Ø (0बना 0धतो) सहु0लयत दरमा ऋण पाउने EयवVथा हुनपु नN,
Ø कजा1 0तनN अव0ध थप गनुप
1 नN,

Ø Sयाजदरमा Jवशेष छु ट YदनुपनN,

Ø नेपाल सरकारबाट Eयवसायलाई टे वा पु[ने नी0त बनाउनुपनN,
Ø Jव"ुतको 0डमा]ड शु^क उ_पादनको आधारमा 0लइनुपनN,
Ø औ"ो0गक <े4लाई २ वष1 शाि3त <े4 घोJषत गbरनुपनN,
Ø आयकरको दर कम गनुप
1 नN,

Ø Jव"ुत शु^क कम गनुप
1 नN तथा ब3दाब3दc समयको पूण1 छु ट हुनपु नN,
Ø Jवशेष को0भड-१९ इ3सेि3टभ लागु गनुप
1 नN,

Ø d0मकहRलाई मा0सक Rपमा Jविeय सहायता उपलSध गराउनुपनN ।

उ"ोग, वािण)य तथा आपू0त1 म34ालय
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२

साना उ"ोग

Ø घरभाडा तथा कर छु ट हुनपु नN,

Ø सहु0लयत दरमा ऋण पाउने EयवVथा हुनपु नN
Ø कजा1 0तनN अव0ध थप गनुप
1 नN,
Ø पुनक1जा1 उपलSध गराउनुपनN,
Ø Sयाजदरमा छु ट YदनुपनN,

Ø पुनः >योग गरc उ_पादन गनN उ"ोगलाई सरकारले hाiता YदनुपनN,
Ø मु.अ.कर Jफता1 YदनुपनN,

Ø Jव"ुत कम गनुप
1 नN तथा ब3दाब3दc समयको पूण1 छु ट हुनपु नN,
Ø अनुदान उपलSध गराउनुपनN,

Ø भ3सार Vथीर नी0त हुनपु नN तथा साkटामा हेरफेर गन1 नहुने,
३

मझौला उ"ोग

Ø पुनक1जा1 उपलSध गराउनुपनN,
Ø Sयाजदरमा छु ट YदनुपनN,

Ø Jव"ुतको 0डमा]ड शु^क उ_पादनको आधारमा 0लइनुपनN,
Ø मु.अ.कर Jफता1 YदनुपनN,

Ø औ"ो0गक <े4लाई २ वष1 शाि3त <े4 घोJषत गbरनुपनN,

Ø Jव"ुत महशुल कम गनुप
1 नN तथा ब3दाब3दc समयको पूण1 छु ट हुनपु नN,

Ø नेपाल 0समे3ट उ_पादनमा आ_म0नभ1र भइसकेको हुनाले ठु ला वैदेिशक लगानीका
0समे3ट उ"ोगहR खो^न 0नR_साJहत गनुप
1 नN।

उ"ोग, वािण)य तथा आपू0त1 म34ालय
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४

ठू ला उ"ोग

Ø कजा1लाई पुनरावलोकन गनुप
1 नN,
Ø Sयाजदरमा छु ट YदनुपनN,

Ø लकडाउन अव0धको Jव"ुत 0डमा]ड शु^क 0मनाहा हुनपु नN,
Ø मु.अ.कर Jफता1 YदनुपनN,

Ø Jव"ुत महशुल कम गनुप
1 नN तथा ब3दाब3दc समयको पूण1 छु ट हुनपु नN,

Ø नेपाल 0समे3ट उ_पादनमा आ_म0नभ1र भइसकेको हुनाले ठु ला वैदेिशक लगानीका
0समे3ट उ"ोगहR खो^न 0नR_साJहत गनुप
1 नN,

Ø Jवsापन करमा ३ वष1सtम सत>0तशत छु ट YदनुपनN तथा >च0लत आयकरको दरमा
३ वष1सtम किtतमा ५० >0तशत छु ट YदनुपनN,

Ø आ.व. २०७७/७८ मा सामािजक सुर<ा कोषमा आवy उ"ोगहRको सामािजक
सुर<ा कोषमा जtमा गनुप
1 नN दाJयzव नेपाल सरकारले नै वहन गbरYदनुपनN,

Ø Acrylic Polymer (EMULSION) को ब0ग1करण साJवकको हाम{0नक कोड

३९०६.९०.१० नै कायम गरc भ3सार महसुल दर १० >0तशत नै 0नधा1रण
हुनपु नN,

Ø किtतमा २ वष1सtम d0मकको 3यूनतम् )यालामा वृJy गन1 नहुने,

Ø को0भड-१९ का कारण >भाJवत कtपनीहRलाई सरकारले कर नी0तमा Jवशेष
सुJवधा YदनुपनN,

Ø अ3त शु^क र याटको दरमा पुनमू^1 यांकन गनुप
1 नN,

उ"ोग, वािण)य तथा आपू0त1 म34ालय
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Ø अ0धकतम कर 0तनN, ठू लो सं Äयामा रोजगारc 0सज1ना गनN बहुराJÅय कtपनीलाई
नी0त0नयम तयार गदा1 >ाथ0मकता YदनुपनN,

Ø Jवदे शी मुÇा भुÉानीमा सरलता र VपÑ नी0त हुनपु नN,

Ø Yदइएका 0नवेदन उपर समयमै 0नण1य हुनपु नN, (Jवशेषतः उ"ोग Jवभागबाट)

Ø सरकारc काय1मा tयाद थप हुनपु नN, टायरको आयातमा शु^क बढाएर एका0धकार
हुनपु नN,

Ø औषधी उ_पादनका ला0ग अ_यावVयक कOचा पदाथ1 तथा सहायक कOचा पदाथ1मा
लागेका भ3सार र याट छु ट हुनपु नN,

Ø Jव"मान खुला आयात नी0तले नेपालc उ"ोगको Jवकासलाई अवरोध गरे कोले
_यसलाई तुR3तै सOयाउनुपनN,

Ø कtपनीको Jवगतको EयवसाJयक कारोबार हेरc 3युनतम Sयाजदरमा कजा1 >वाह
हुनपु नN,

Ø ठू ला उ"ोगलाई सहु0लयतपूण1 कजा1को रकम बढाउनुपनN तथा 3युनतम २ वष1का
ला0ग सहु0लयतपूण1 कजा1 उपलSध हुनपु नN,

Ø नेपाल सरकारले घोषणा गरे का सबै सहु0लयतहR तुR3त >दान गनुप
1 नN,
कOचापदाथ1को सुलभ आपू0त1 हुनपु नN,

Ø सVतो Sयाजदरमा कजा1 >वाह हुनपु नN, करको व0ग1करण हुनपु नN,

Ø Commercial operation date (as per PPA), financial closure period,
survey and generation license of projects in construction and

उ"ोग, वािण)य तथा आपू0त1 म34ालय

12

को0भड - १९ ले उ "ो ग <े 4 मा पारे को > भा व

development has to be extended by 2 year period after the
pandemic is brought under control without any cost implication.
Ø Special compensation package should be brought in for projects
affected by Covid pandemic.
Ø To change financing modality of hydropower projects
Ø single digit interest rate, revision in payment schedule, exclusive
refinancing for energy projects,
Ø hydropower projects to be exclusively included in govern,ment
allocated 50 arba subsidized loan as per the new budget.

Ø Refinancing period of existing one year to be revised to minimum 45 years.(or at least till the projects starts generating revenue)

Ø Change in equity debt ratio/new investment model or revision in
PPA rates, increase generation license period of hydro projects.

उ"ोग, वािण)य तथा आपू0त1 म34ालय
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अनुसूिच-३
(सवE<णका ला0ग म34ालयले तयार गरे को >FावलGको नमूना)

नेपाल सरकार
उ"ोग, वािण)य तथा आपू0त1 म34ालय
औ"ो0गक तथा लगानी >वJ1न महाशाखा

को0भड १९ को महामारGका कारण उ"ोग <े4 अNय3त >भाOवत भएको छ।वSतु

ु को
तथा सेवाको उNपादन, वजारGकरण र आपू0त1 >णालGलाई सूचाW गरG मुलक

अथ1त34लाई पुनWNथान गन1 जWरG छ। उ"ोगहWको सं चालन सु0निYत गरे मा मा4
ु को अथ1त34मा सकाराNमक योगदान पु^ने
आ0थ1क कृयाकलापहW ब\ने र यसबाट मुलक

हुनाले को0भड-१९ महामारGका कारण >भाOवत उ"ोगहWको सं र<ण र >वध1नका ला0ग
नेपाल सरकारले 0लनुपनE आव`यक नी0त र काय1aमकाबारे पृbपोषण 0लन म34ालयले

तयार गरे को सं ि<d >FावलG यसै साथ सं ल^न छ। उf >FावलG भरG सहयोग
गgरhदनुहन
ु हाhद1क अनुरोध छ।

१. उ"ोग iयवसायको नामः ..........................

२ (क) तपाईको उ"ोग लघु उ"म, घरे ल ु उ"ोग, साना र ठू ला उ"ोग मnये कुन
उ"ोगमा पद1छ?

३. तपाईको उ"ोगले कSतो >कारको वSतु तथा सेवा उNपादन गद1छ ?

४. को0भड-१९ को कारणले ब3दाब3दGको समयदे िख हालसpम तपाईको उ"ोग क0त
समय

सqालनमा

रrयो (पूण1 sपमा, आंिशक sपमा (२५ दे िख ७५ >0तशत) वा पूण1 व3द) ?
उ"ोग, वािण)य तथा आपू0त1 म34ालय
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५. को0भड-१९ को कारणले ब3दाब3दGको समयदे िख हालसpम तपाईको उ"ोगहsको
उNपादनमा के क0त >0तशतले 0गरावट आएको छ ?

६. को0भड-१९ को कारणले तपाईको उ"ोगमा के कSता असरहs पन1 गयो? तलका
Oवषयहsमा उwलेख गनुह
1 ोला ।

(क) उNपादनमाः
(ख) कxचा पदाथ1 आपू0त1माः
(ग) y0मक पgरचालनः
(घ) बजारGकरणः
७. यो अव0धमा तपाईको उ"ोगको नाफा वा नो{सानको िSथ0त के छ ? (अनुमा0नत
नाफा वा नो{सान s. हजारमा)

८. तपाईको उ"ोगमा आएको असहज पgरिSथ0तका कारण के क0त >0तशतले रोजगारG
गुमाएका छन् ?
(क) मOहलाः

(ख) पुsषः

९. तपाईको उ"मलाई पOहलेकै अवSथामा सुचाs गन1 नेपाल सरकारका तफ1बाट के
कSतो सहयोगको अपे<ा गनु1 भएको छ ?
(क) सहु0लयतः
(ख) Oवि~यः
(ग) नी0तगतः
(घ) अ3य केहGः
१०. उ"ोगलाई >वJ1न गन1 सरकारले थप के गनु1 पला1

उ"ोग, वािण)य तथा आपू0त1 म34ालय
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