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प्रदेश नीति िथा योजाना आयोग गण्डकी प्रदेश, पोखरा 
कोरोना भाईरस रोग को कारणले स्वदेशमा रोजगार गमुाएका, तिदेशजान रोककएका, कवदेशिाट रोजगार गमुाई 
फककि एका, प्रदेशमा िेरोजगार रहेका र कामको खोजजमा यस िर्ि श्रम िजारमा थकपएका यवुाहरुको उद्योग िथा 

ब्यािसाय संचालन गने रुची अध्ययन गने फारम 
 

कोरोना भाईरस रोगको कारणले प्रदेशमा रोजगार गमुाएका, तिदेशजान रोककएका, कवदेशिाट रोजगार गमुाई 
फककि एका, प्रदेशमा िेरोजगार रहेका र कामको खोजजमा यस िर्ि श्रम िजारमा थकपएका यवुाहरुको उद्योग िथा 
ब्यािसाय संञ्चालन गने रुची थाहापाउने उद्देश्यले यो अध्ययन गररएको हो । िपाईहरुको तििरण गोप्य रहने छन 
र नाम उल्लेख नगरी सूचना मात्र यो अध्ययनको लातग प्रयोग गररनेछ। आफ्नो यथाथि कववरण ददई सहयोग 
गररददन ुहनु प्रदेश नीति िथा योजना आयोग कवनम्र अनरुोध गदिछ।   
 

फारम १: कववरण संकलन गने फराम 

क्र सं तिर्य कववरण 

१. 
व्यजिगि 
तििरण  

१. नाम : २. तलङ्ग: 
३. उमेर : ४. जजल्ला : 
५. स्थातनय िह : ६. वडा नं : 
७. सम्पकि  मोवाईल नंम्वर : ८. जशक्षा:   
८. िैिाकहक जस्थति: 
क: तििाकहि  ख: अतििाकहि 

९. पररवारमा सदस्य संख्या: 
 

१०: सामाजजक समहु । (कुनै एकमा √ जचन्ह लगाउनहुोस)्   
क. ब्राहमण/क्षेत्री, ख. जनजाति, ग. दतलि, घ. मतधसी,  ङ. अन्य 
११. िेरोजगारको ककतसम । (कुनै एकमा √ जचन्ह लगाउनहुोस)्   

क. स्वदेशमा रोजगार गमुाएको, ख. तिदेश जान रोककएको, ग. तिदेशमा रोजगार गमुाएर 
फकेको, घ. प्रदेशमै िेरोजगार रहेको, ङ. यस िर्ि १५ िर्ि पतुग कामको खोजजमा रहेको।  

 

२. 

प्रदेशमा 
खोजेको 
वैकजल्पक 
उपाय   

१2. िपाईंले गण्डकी प्रदेशमा कुनै रोजगारमलुक उद्योग िथा ब्यािसाय गनि चाहनहुनु्छ?  
क.  चाहन्छु  ख.  चाहन्न 
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१३.यदद चाहनहुनु्छ भन ेकुन के्षत्रमा गनि चाहनहुनु्छ ििाउनहुोस ?  (कुनै एकमा √ जचन्ह 
लगाउनहुोस)्   

क. तनमािण, ख. कृकर्, ग. पशपुजक्षपालन, घ. उद्योग, ङ. व्यापार, च. होटेल  िथा सेस्टुरा,      
छ. यािायाि, ज. पयिटन झ. समान पैठारी  िथा तनकातस ट. सेवा के्षत्र ठ. अन्य 
खलुाउनहुोस……  
 

१४. िपाईले चाहेको के्षत्रतभत्र कुन उपके्षत्रमा कामगनि चाहनहुनु्छ?  कुनै एकमा  √ जचन्ह 
लगाउनहुोस  (गणकले उत्तरदािाले चाहेको के्षत्र मध्यको कुनै एक उपक्षते्रमा मात्र √ जचन्ह 
लगाउन)े 
१. तनमािण: क. घर, ख. सडक, ग. खानेपानी, घ. तसचाई, ङ. रङ्ग लगाउन,े च. तिजतुलको 
वायररङ्ग गने, छ. पातनको धारा कफकटङ्ग गने, ज. ढल िनाउन.े झ. सडक कालोपते्र गने. 
ज्ञ. अन्य खलुाउन…े……………………………..  
२. कृकर्: क.िरकारी, ख. फलफुल, ग. माछा पालन, घ. अन्य नगदेवाली खलुाउन…े……….   

3. पशपुजक्षपालन: क.िाख्रा, ख.भेडा, ग. च्याङ्गग्रा, घ. गाई, ङ. चौरीगाई, च.याक, छ. 
भैंसी, ज. कुखरुा र हााँस पालन झ. अन्य खलुाउन…े…………………………………………………  
४. उद्योग: क.उत्पादनमलुक घरेल ुउद्योग, ख. प्रशोधन मलुक उद्योग, ग. खतनजज्य 
उद्योग, घ. हस्िकलाका सामान िनाउन ेउद्योग ङ. अन्य खलुाउनहुोस…………………………………  

५. व्यापार: क. उपभोग्य िस्ि,ु ख. लत्ता कपडा, ग. तनमािणका सामान, घ. तिद्यतुिय 
सामान, ङ. यािायािका साधन िथा पाटपजुाि च. अन्य खलुाउनहुोस……………………………… 
६. होटेल िथा रेस्टुरा: क. जचया िथा नास्िा पशल, ख. रेस्टुरा िथा िार, ग. आिातसय  
होटेल, घ. ररसोटि, ङ. अन्य खलुाउन…े………………………….     
७. यािायाि: क. कार िथा ट्याकतस चलाउन,े ख. िस चलाउन,े ग. के्रन िथा डोजर 
चलाउन.े घ. ट्याक्टर चलाउन,े ङ अन्य खलुाउन…े……………………………………………….    
8. पयिटन: क. कार, ट्याकसी, माईक्रोिस, िस, सेवा संञ्चालन गने,  ख .रेस्टुरा िथा 
िार, आिातसय  होटेल िथा ररसोटि संचालन गने, ग. कटककटङ्ग एजेन्सी संचालन गने,    
घ.टुर गाईड संञ्चालन गने, ङ. मनोरन्जन घर संञ्चालन गने, च. अन्य खलुाउन…े………………  

९. समान पैठारी  िथा तनकातस: क. नेपालमा उत्पाददि सामान तनकातस गने,           
ख. नेपालमा उत्पादन नहनुे सामान अन्य देशिाट आयाि गने, ग. अन्य खलुाउन…े……….  
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10. सेवा के्षत्र: क. परामसि सेवा, ख. सामान वसार पसार, ग. ममिि संभार,          
घ. फोटोकपी, टेतलफोन, फ्याक्स, ईन्टरनेट, सेवा, ङ. अन्य खलुाउन…े……………………………  

10 अन्य:  मातथ नसमेकटएका अन्य तिर्य खलुाउन:े क…………………………….. ख…………………… 
ग…………………………………………………… घ…………………………………………………………………………….  
१5. ब्यािसाय गनि खोजेको ठाउ:  
१६. व्यवसाय वा फमि संचालन गने मोडेलिारे ििाउनहुोस । (कुनै एकमा √ जचन्ह 
लगाउनहुोस)्   

क. एकल, ख. पररवारका सदस्यमात्र सामेल भएर, ग. समहुमा कम्पनी िनाएर, घ. 
सहकारी िनाएर, ङ. अन्य खलुाउन…े…………………………………..   
 
 
१७. िपाईसंग कुन तिर्यमा राम्रो ज्ञान छ ििाउनहुोस? (कुनै एकमा √ जचन्ह 
लगाउनहुोस)्   

क. तनमािण, ख. कृकर्, ग. पशपुजक्षपालन, घ. उद्योग, ङ. व्यापार, च. होटेल  िथा सेस्टुरा,      
छ. यािायाि, ज. पयिटन झ. समान पैठारी  िथा तनकातस ट. सेवा के्षत्र ठ. अन्य 
खलुाउनहुोस…… 

१८. िपाईसंग भएको तसप र ज्ञान िपाईंले संचालन गनि खोजको उद्योग िथा ब्यािसाय  
संचालन गनि प्रयाप्त छ कक छैन? 
क. छ, ख. छैन, ग. थाहाछैन ।    
१९. यदी प्रयाप्त छैन भन ेकुन तिर्यमा िातलम आिश्यक छ ििाउनहुोस? 
 (कुनै एकमा √ जचन्ह लगाउनहुोस)्   
क. तनमािण, ख. कृकर्, ग. पशपुजक्षपालन, घ. उद्योग, ङ. व्यापार, च. होटेल  िथा सेस्टुरा,      
छ. यािायाि, ज. पयिटन झ. समान पैठारी  िथा तनकातस ट. सेवा के्षत्र ठ. अन्य 
खलुाउनहुोस…… 

 

  
२०. िपाईले चाहेको तिर्यमा िातलम तलन घर छोतड िजारमा जान सक्नहुनु्छ कक हनु्न 
ििाउनहुोस? 
क. सक्छु, ख. सजक्दन    
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21  प्रदेश सरकारले िपाईले चाहेको तिर्यमा तनसलु्क िातलम ददन ेब्यिस्था गरयो भन े
िजारमा आफं्नै खचिमा िातलम अतिधभर िस्न ेखान ेब्यिस्था गनि सक्न ुहनु्छ कक सक्न ुहनु्न 
ििाउनहुोस?  
क. सक्छु, ख. सजक्दन    

३ प्रदेश सरकार 
संग अपेक्षा  

२२. प्रदेश सरकार संगको िपाईको अपेक्षा के हनु ििाउनहुोस? (कुनै िीनमा  √ जचन्ह 
लगाउनहुोस)्     
क. िातलम, ख. प्रतिधी ग. उत्पादन सामाग्री िथा उपकरण, घ. मल र तिउ, ङ. 
तिउपजुी, च. सहतुलयि दरमा ऋण, छ. कृकर्को लातग जग्गा, ज. िजारको सतुनजस्चििा 
झ, व्यावसाकयक योजना, ञ. अन्य खलुाउन…े………………………………………………………….  

4 
प्रदेश 
सरकारलाई 
सझुाि   

२३. प्रदेश सरकारलाई िपाईका केकह सझुाि भय ििाउनहुोस । 
क…………………………………………………………………………………………………………………… 
ख…………………………………………………………………………………………………………………… 
ग…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

िपाइंको िहमुलु्य समय र तिचारको लातग धन्यिाद ।   
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फारम २: प्रदेशमा कोरोना भाईरस रोगको कारणले रोजगार गमुाएका, तिदेश जान नपाएका, तिदेशमा रोजगार 
गमुाएर फकेका,  फकि न ेियारी गरेका,  स्थानीय िहमा रहेका िेरोजगार र यसिर्ि कामको खोजजमा 
श्रमिजारमा थकपन े नया ंयवुाहरु िारे स्थानीय िहले भने फराम ।  

क्रमसं तििरण  मकहला परुुर् जम्मा 
१ स्थानीयिहको नाम:     
२ त्यस स्थानीय िह िाट तिदेशमा गई काम गनेको संख्या     
 िेरोजगारहरुको तििरण     
३ त्यस स्थानीय िहमा कोरना भाईरस रोगको कारण जातगर गमुाएका 

मजदरुको सख्या  
   

४ तिदेश जान ियारी गरी जान नपाएका मजदरुको सख्या     
५ १ चैत्र २०७६ पतछ तिदेशमा काम गमुाएर फकेका मजदरुको संख्या      
६ तिदेशमा काम गमुाएर फकि न ियारी गरररहेका मजदरुको संख्या      
७ स्थानीय िहमा िेरोजगार ब्याजिको संख्या     
८ यस िर्ि १५ िर्ि पतुग कामको खोजजमा िजारमा आउन ेयवुाको संख्या    
 स्थानीय िहमा ब्यिस्थापन गनुि पने जम्मा िेरोजगारको संख्या     

९. आतथिक िर्ि २०७७/२०७८ मा स्थानीय िहले संञ्चालन गनि लागेको रोजगार िथा स्वरोजगार िकृिगने 
िातलम िथा क्षमिा िकृिका कायिक्रम िारे तििरण ददनहुोस ।   

क्रमसं कायिक्रमको नाम अितध 
ददनमा लेख्न े 

सहभातग 
संख्या  

स्थानीय िहले आ.ि 
२०७७।०७८को लातग 
तितनयोजन गरेको रकम रु  

प्रदेश सरकारसंगको 
अपेक्षा उल्लेख गने।*   

१ तनमािण     
२ कृकर्     
३ पशपुजक्षपालन     
४ उद्योग     
५ व्यापार     
६ होटेल  िथा रेस्टुरा     
७ यािायाि     
८ समान पैठारी  िथा 

तनकातस 
    

९ सेवा के्षत्र     
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१० अन्य खलुाउन े     
* नोट:  प्रदेश सरकारसंग िजेट, प्रतितध, स्रोि ब्याजि, िथा प्रजशक्षण सामातग्र िारे केही अपेक्षा भए उल्लेख गने ।  

१०. प्रदेशको श्रम िजार ब्यिजस्थि गनि सझुाि ददनहुोस ।………………………………………………………………………  


