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लेखकको भनाइ 

गत २०१९ को तडिेम्िर मतहनामा र्ीनको वहुान िहरिाट िेखापरेको नव कोरोना भाइरि (कोतभड-१९)ले 

तवश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा तनकै गतहरो प्रभाव पारेको छ । अन्त्तरथरातरिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), तवश्व िैंक, 

ओइिीडी, िीपीआरलगायतका तवश्व आतर्थक िंस्र्ाहरूले यिले पाने अिरका तवषयमा आफ्ना प्रिेपण 

वा अनुमानहरूमा िमते िमय-िमयमा पररवतथन गिै लगेका छन् । नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो र कतत गतहरो 

प्रभाव पछथ भन्त्न े तवषयमा अतहल ेन ैयि ैभन्त्न ितकन ेअवस्र्ा छैन । फरक फरक आतर्थक िंस्र्ाहरूल े

नेपालको अर्थतन्त्रमा पने प्रभाविारे केही तस्र्ततपर, दू्रत अध्ययन मूल्यांकन र िवेहरू गरेका छन् । प्रायः 

ती अध्ययनहरू अंगे्रजी भाषामा तयार पाररएका र एकीकृत नह ुँिा कोरोनाले अर्थ-िामातजक िेरमा पान े

प्रभावका तवषयमा अतहल ेपतन एक तकतिमको अन्त्योल न ैछ ।  

यहाुँनेर एउटा कुरा के स्पष्ट पानथ  र्ाहन्त्छु भन ेयो पुस्तक अर्थशास्त्रीय तवतिहरू प्रयोग गरेर वा िवेका 

तनर्ोडहरूिमते प्रस्तुत ह नगेरी तयार पाररएको नभइ मलैे तवतभन्त्न िमयमा गरेका तवशे्ललण तर्ा म िलंग्न 

न्त्यनु कारोिार तडतजटल पतरकामा कोरोनाल ेपारेको अिरका तवषयमा रातरिय-अन्त्तराथतरिय तनकायहरूका 

प्रततवेिनका आिारमा तयार पाररएका िमार्ार िामग्रीहरू नेपालका कोरोना भाइरिले पारेको अिरको 

प्रारतम्भक मूल्यांकनका लातग एकीकृत रूपमा पुस्तकाकार रुप तिइएको हो । यिले ििै अध्यतेािेतख 

िवथिािारणका लातग िमेत िन्त्िभथ िामग्रीका रूपमा काम गन ेर भतवरयमा कोरोनाका आतर्थक अिरिारे 

अध्ययनपरहरू तयार गनथ िहयोगी ह न ेमैल ेतवश्वाि तलएको छु ।  

यिअतिका मेरा िईु पुस्तकहरूमा झै यहाुँहरूका रर्नात्मक प्रतततिया अपेतित छ । 

गजेन्त्द्र िुढार्ोकी 

िुढानीलकण्ठ-१०, कपन, काठमाडौं 



भूमिका 

तवश्वका िेरै िेश र िेरहरूले तवतभन्त्न िमयमा ठूल्ठूला उतारर्ढावहरू भोगेका छन् । िन् १९१४ िेतख १८ 

िम्म र्लेको पतहलो तवश्वयुद्धल ेयुरोप, अमेररका, अतिका र मध्यपूवथ (आंतशक रुपमा र्ीन र प्रशान्त्त तिप 

िमूह)लाई ध्वस्त िनायो । िहभागी िेशका कररि एक करोड िेनाको मतृ्य ुभयो, िईु करोडभन्त्िा िढी िेना 

िाइते भए भने ७७ लाखभन्त्िा िढी िेना हराए । िन् १९३९ मा िुरु भएर ४५ मा टंुतगएको िोस्रो तवश्वयुद्धमा 

७० िेश िहभागी भए । ६ करोडभन्त्िा मातनिको ज्यान गयो । तवश्व इततहािमा शतिको लडाइुँमा भएको 

त्यो तहको मानव िंहार, व्यतिगत र िावथजतनक िम्पति, व्यापार व्यविायमा पगुेको ितत तवश्वले िायिै 

भुल्ला । तर, राइफलिेतख परमाण ुहततयारिम्म प्रयोग भएका ती युद्धमा िहभागी नभएका तवश्वका केही 

रारि या भूगोलको िैतनकीमा खाि ैप्रभाव परेन न त कुनै ितत न ैभयो । 

आजिम्म पथृ्वीमा त्यस्तो कुन ैिटना भएको तर्एन, जिले िारा तवश्व र िेरहरू ठप्प भए । िन् २०१९ 

को अतन्त्तम तिन र्ीनको वहुानिाट उठेको नोवेल कोरोनाभाइरि (कोतभड १९) को ज्वालामुखीिाट भने 

अतहले तवश्व जतलरहेको छ । तवश्व अर्थतन्त्र ठप्प पाररतिएको छ । उत्पािन र िजारीकरणको शृंखला 

र्ुतटएको छ । व्यापार व्यविाय र्ौपट िनाइतिएको छ । मातनिहरूिीर्को िम्िन्त्िहरू तोतडतिएको छ । 

मातनि जहाुँ तर्यो, त्यही ुँ ितिरहन िाध्य भएको छ । ितीले आकाशिुँग िम्िन्त्ि जोड्न िकेको छैन । 

हरेक िेश, हरेक िेर छटपटाइरहेको छ- न हततयार न आिोश न त शतिको उन्त्माि छ तर िैतनक हजारौ ुँ 

मातनि मरररहेका छन्, लाखौ ुँ मातनि तिरामी परेका छन् । मतृकलाई आफन्त्तले िाहिंस्कार गनथ िकेको 

छैन न त तिरामीको स्याहार गनथ न ैिकेको छ । 

यो तवषम पररतस्र्ततले तवश्व अर्थतन्त्रलाई रिातलमा पुर् याइतिएको छ । तवश्वका िम्पन्त्न िेशहरूले ठूल्ठूला 

आतर्थक पुनरुत्र्ानका प्याकेज ल्याएर नागररकको िैतनकी िहज िनाउने प्रयाि गरररहेका छन,् िेशको 



अर्थतन्त्र र्लायमान िनाउने कोतिि गरररहेका छन् । नपेाल पतन तवश्विुँगिुँगै कोतभड १९ िुँग लतडरहेको 

छ । तवतभन्त्न तवश्व आतर्थक िंििंस्र्ाहरू अन्त्तराथतरिय मुद्रा कोष, तवश्व िैंकलगायतले तवश्वव्यापी, िेरीय र 

कुनै एक िेशिमेतको अिरका िारेमा प्रिेपण वा अनुमानहरू िावथजतनक गरररहेका छन ्। उनीहरू आफ्ना 

अध्ययन र अनिुन्त्िानको नततजा छोटो-छोटो अवतिमा पररवतथन गनुथपन े िाध्यतामा छन ् । तवश्विुँगै 

नेपालको अर्थतन्त्रमा कोतभड १९ को कतत गतहरो प्रभाव पछथ भन्त्न ेतवषयमा अन्त्योल कायमै छ । 

अढाइ िशकिेतख अर्थ-परकाररता गिै आउनुभएका गजेन्त्द्रतिंह िुढार्ोकीले यही तवषम पररतस्र्ततका िीर् 

भर्ुथअल माध्यमिाट तवतभन्त्न िवेिण तर्ा अध्ययन गरी तयार पारेका लेखहरूको िगंालो 'अर्थतन्त्रमा 

कोरोना कहर'लाई पुस्तकाकार तिनुभएको छ । यो पसु्तक नपेालको अर्थतन्त्रिुँग ै त्यिका अवयवहरू 

उद्योग, व्यापार, व्यविाय, िजार रोजगारी, मातनिको मनोतवज्ञान र िैतनकी, गररिी, रातरिय आय, 

पयथटनलगायतमा पुगेको िततको आंकलन अध्ययन गनथ र िहज ढंगले िुझ्न उपयोगी ह ने तवश्वाि तलएको 

छु । 

- डीआर आर्ायथ, िम्पािक (न्त्यूज कारोिार.कम) 
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कोभभड १९ पछि विश्व संरचनािा के होला पवरिर्तन? 

 
हाल तवश्वव्यापी रुपमा िेखापरेको नोिल कोरोना भाइरि (कोतभड–१९) का कारण प्रभातवत नह ने 

िेरहरू शायिै होलान् । मूलतः यो मानव स्वास्थ्यिुँग जोतडएको गम्भीर प्रकृततको िमस्या भए 

पतन यिको तनयन्त्रणका लातग तवश्वभररका िरकारहरूले अति िारेको िरिन्त्िीितहतका 

उपायहरूका कारण तवश्व अर्थव्यवस्र्ामा नयाुँ र हालिम्मकै गतहरो र्रणको आतर्थक महामन्त्िी 

आउने अि प्रष्ट भइिकेको छ । तवश्वका नाम र्लेका र्ुपै्र अर्थशास्त्रीहरूले आफ्नो फरक फरक 

शोिपरहरूमा यो भाइरिको अतनयतन्त्रत तवस्तारिुँगै हालको तवश्व आतर्थक मन्त्िी तवगत १५० 

वषथयताकै िवाथतिक ठूलो मन्त्िी ह ने र यिले तवश्वव्यापी आतर्थक िंरर्नामै हलर्ल उत्पन्त्न गराउने 

उल्लेख गनथ र्ातलिकेका छन् । प्रर्तलत आतर्थक गणनाका िूरहरू यििेला लागू भएका छैनन, 

तकनकी यो स्वास्थ्य िंकटको िमािान कतहल्यै र कुन रूपमा ह न्त्छ अतन यिले तवश्व अर्थर्िका 



कुन कुन अवयवमा िढी प्रहार गनेछ भन्त्ने कुरामा कुनै पतन अर्थशास्त्रीले ठ्याक्कै भतवरयवाणी गनथ 

िकेका छैनन् । अतमिाजस्तै यस्को आकार हरेक तिन फैतलुँिो छ, स्वरुप पररवतथन ह ुँ िै गएिुँगै 

अर्थतन्त्रका र्रहरूमा पानथिक्ने प्रभावको िही आकलन ह न गाह्रो भएको हो । िुरुमा यिले यारा 

तर्ा पयथटन गतततवतिमा िवाथतिक प्रभाव पाने भएकाले िेवा िेर िंकटमा पने िताइयो, त्यिपतछ 

कामिार उपलब्िता तर्ा आपूततथ व्यवस्र्ापनमा परेको प्रभावले र्ीनले हाुँकेको उत्पािनमूलक 

िेर प्रभातवत ह न्त्छ भतनयो । त्यिपतछ तवश्वकै प्रमुख उपभोग िजार अमेररका र युरोपमा यिको 

िंिमण तवस्तार ह ुँ िै गएिुँगै तवश्व औद्योतगक गतततवति िंकटमा परेको अको तनरकषथ तनकातलयो 

। यो तवश्व िंकटिाट पार पाउन प्रमुख तवकतित र तवकािशील िेशहरूले अर्थतन्त्रको पुनिथहाली 

र उद्धारका लातग अिौं डलरका प्याकेजहरू ल्याए , त्यिका िािजुि तवश्व पुुँजी िजारको जग 

हतल्लएको छ । अि अको र्रणका उत्पािन र्िमा उत्पन्त्न िंकट र माग तर्ा आपूततथ  

व्यवस्र्ापनमा िेखापरेको िंकटका कारण तवश्वव्यापी खाद्य िुरिाको िंकट तिजथना ह ने तवश्व खाद्य 

िंगठनले र्ेतावनी तिइिकेको छ । 

एकर्रर आलोर्कहरूले िन ् १९९० को िशकपतछ अिलम्िन गररएको भूमण्डलीकरण र पुुँजीवािी 

अर्थतन्त्र यही कारणले िंकटको िंिारमा पगुेको िताइरहेका छन् । यो िातन्त्िि फुकुयामाको ‘इन्त्ड अफ 

तहस्िी’िुँग वा प्यातिक जे डेतननको ‘ह्वाइ तलब्रलाइजेिन फेल्ड’ िुँग तमल्िोजुल्िो िारणा हो । यििीर्मा 

तवश्व अर्थतन्त्रले िोर्ेभन्त्िा िढी उिारता अपनाएकै हो । तवश्व अर्थतन्त्रमा वस्तु, िेवा र मातनिको खुला 

आप्रवाह यतत िेरै अतनयतन्त्रत रुपमा अति िढ्यो तक, यिको कुनै अतन्त्तम िीमा ह न्त्छ भनेर कतहल्यै िोच्िा 

पतन िोतर्एन । तवश्वलाई पुुँजीले, पिैाले तान्त्यो । मानवीय भावनाहरू, िामातजक भावनाहरू, पररवार र 

िम्िन्त्िका भावनाहरू िमिः ओझेलमा पिै गए । मौतलक कायथ, परम्परा, िीप, रैर्ाने खाद्यान्त्न, खाना ििै 

ओझेलमा परे, मातििै गए । आयातीत िंस्कारमा तवश्व िमुिाय नै आतित िन्त्यो । मातनि, वस्त,ु पशुपिीको 

ओिार–पिारले रोग, िंिमणहरू पतन भमूण्डलीकरणिुँगै िढाए । कुनै रहरले, कुन ैअन्त्जानिि त कुनै 

तनयतिि्, एक िेर, िेश, महािेश वा भगूोलतभर रहेका तमर्ाह, तवषाल ुर हातनकारक तकतपतंग, जीवजन्त्तु, 

झारपात, िोटतवरुवा अको िेशमा पुगे अतन ततनलैे स्र्ानीय जातजातत, प्रजाततमातर् अततिमण िुरु गरे । 

तवकािको अन्त्िािुन्त्ि िौडमा हामीले पयाथवरणको अत्यातिक ितत ग¥यौं । तकनकी, मानव जातत मातर् 

पुग्न ेहोडमा तर्यो । अरुभन्त्िा आफूलाई िवथिेष्ठ िेखाउने, िनाउन ेहोडमा तर्यो तवश्व । केहीगरर अकोल े

तजत्नु भएन, आफ्नो मौतलक पतहर्ान िरु गुमोि्, आफ्नो आन्त्तररक ििलताका िेरहरू नष्ट ह न,् कमजोर 

िनुन्, तर अकोको िरािरी िौडमा जानै प¥यो । यिल ेहामीलाई ििल पतन िनायो अतन कमजोर पतन । 

र्ातहने कुरा पतन तिक्यौं, नर्ातहने कुरा पतन तिक्यौं । हाम्रो आफ्नो मौतलकता गुमायौं, अरुकै पतहर्ान 



अुँगाल्यौं । यो िौड यतत तीव्र तर्यो तक हामील ेपछातड हने ैिकेनौं । यिल ेतवश्वलाई तवकािको उच्र्तम 

तवन्त्िमुा पुर् याउुँिै जाुँिा हामील ेपथृ्वी र हामीजततकै अतिकार राख्ने जीवजन्त्तु, प्राणी, वनस्पततमातर् अन्त्याय 

गिै गयौं । मानव जाततलाई लाग्थ्यो, हामीिुँग कमाउनमेार तर्ज छ, गुमाउन ेतर्ज केही पतन छैन । एकले 

अकोमातर् तवजय पाउन युद्ध लडे । िाना–ततना िेर, िमूहिेतख रारि–रारि लडे । पतहलो अतन िोस्रो 

तवश्वयुद्ध केका लातग तर्यो? आफ्नो शति िञ्र्यका लातग, पुुँजी िञ्र्यका लातग, केिल केही व्यति र 

रारिको नायकत्व िेखाउनका लातग । अतहल ेपतन युद्ध जारी छ तर अदृरय रुपमा । ठूला रारिहरू हततयार 

िनाउुँछन्, र्ुपाछथन,् िेच्छन् । िन ्२०१८ मा मारै तवश्वभरर १८ खिथ २२ अिथ अमेररकी डलरिरािरको 

हततयार तकनिरे् भएछ । अझ, शतिशाली रारिहरू परमाणु िम, रिायतनक िमिेतख जैतवक हततयारिम्म 

िनाउन र्ातलिकेका छन् । तिररयामा जैतवक हततयार प्रयोग भएको भखथरै िावथजतनक भएको एउटा लामो 

अध्ययन प्रततवेिनल ेप्रमातणत गरेको छ । 

मातनिले पथृ्वीमातर्, प्रकृततमातर् र आफैमातर् गरेको अन्त्यायको िोि कुनै न कुन ैिमय, कुनै रुपमा गराउन े

िेला भइिकेको तर्यो । पूवीय िशथन अझ िनातन तहन्त्ि ुिमथ मान्त्नेहरू कतलयगुको अन्त्त्यमातर् तवश्वाि 

गछथन् । यिले िमयको अन्त्त्यको कुरा गछथ । काल (युग) पररवतथनको कुरा गछथ । यिका लातग कुनै महाप्रलय 

वा तवनािको कल्पना गछथ । वतथमान एकीकृत तवश्वमा तसे्रो तवश्वयुद्धको तवषय शायि गौण मान्त्न र्ातलएको 

तर्यो, तकनकी पतहलो र िोस्रो तवश्वयुद्धमा झैं रारिहरू कुन ैएक–िईु ध्रुिमा िाुँतडन अिम्भव मातनएको 

तर्यो । अपवािका नेपालजस्ता िाना रारिहरू छाडेर तवश्व अर्थतन्त्रका प्रायः ििै खेलाडी (प्लेयर)हरू कुनै 

न कुनै रुपमा फरक ढंगले िामथ्र्यवान् भइिकेका मातनन्त्थ्यो । तर, नयाुँ कोरोना भाइरि महामारील ेििलैाई 

एउटै ितहमा उभ्याइ तियो । 

यो तवश्व स्वास्थ्य िंकटले स्पष्ट शब्िमा ििैलाई भतनतियो– ततमीहरू कोही शतिशाली छैनौं । ििैका 

िामथ्यथ उही हो । २०७७ वैशाख १ गत ेअपराह्न १२ िजेिम्म तवश्वका २०० भन्त्िा िढी िेशमा १८ लाख 

५४ हजार १७४ जनामा यो भाइरिको िंिमण िेखापररिकेको तर्यो भने १ लाख १४ हजार २९१ जनाको 

मतृ्यु भइिकेको तर्यो । तवश्वका शतिशाली भनेर तर्तनएका िेशहरूमध्ये अमेररकामा ५ लाख ६० हजारको 

िंिमण २२ हजारको मतृ्यु, िान्त्िमा १ लाख ३२ हजारमा िंिमण १४ हजारको मतृ्यु, जमथनीमा १ लाख 

२७ हजारमा िंिमण ३ हजारको मतृ्यु, िेलायतमा ८४ हजारको िंिमण १० हजारको मतृ्यु, र्ीनमा ८२ 

हजारलाई िंिमण ३३०० को मतृ्यु भइिकेको छ । शतिको होडिाजीमा लागेको तछमेकी मुलुक भारतमा 

पतन िाढे ९ हजारलाई िंिमण ३३० को मतृ्य ुभइिकेको छ । अत्यातिक मतृ्युिर भएका स्पेन, इटली, 

इरान, टकीलगायतका िेशहरूको आुँकडालाई पतन िंगै राख्ने हो भन े तस्र्तत अझ तवकराल िेतखन्त्छ । 



अर्ाथत्, यिले न िनी रारि तर्न्त्यो, न िेरै हततयार भएका, िेरै िैतनक भएका िेशलाई तर्न्त्यो, न िमथलाई 

तर्न्त्यो, न जातलाई तर्न्त्यो, तर्न्त्यो त केिल मान्त्छेलाई तर्न्त्यो, मान्त्छेका कमजोरीलाई तर्न्त्यो । 

यो भयावह महामारीिाट िच्न, िर्ाउनका लातग िरुुमा र्ीनल ेअिलम्िन गरेको िरिन्त्िी र िंिमण 

तवस्तार भइरहेका िेरलाई ‘हटस्पट’ िोषणा गरर पूणथ आवतजावत ठप्प पाने (तिल्ड)को नीततलाई तवश्वमा 

िंिमण तवस्तार ह ुँिै गइरहेका िेशहरूले िमिः अिलम्िन गिै लगेपतछ िल्ल मातनिमा आफूततर फकथ न े

र्ेत पलाएको छ । कोरोना भाइरिको महामारीिाट िच्नका लातग ठूलािाना रारिहरूले िोषणा गरेका 

िरिन्त्िीमा ििेका िेला िल्ल मातनिले भागिौडको तजन्त्िगीमा आफूलाई, पररवारलाई िमय तिन पाएका 

छन् । िवारीिािन, हवाई जहाज कम र्ल्िा, उद्योगहरू कम र्ल्िा पथृ्वीले श्वाि फेन ेमौका पाएको छ । 

िमिः पथृ्वीको तल्लो ितहमा प्रिषूण कम ह ुँिै गएको छ । मातनिको र्हलपहल कम ह नेतविीकै 

विन्त्तयामिुँग ैिोटतवरुवाहरू उम्रन, फस्टाउन र्ालेका छन् । मुख्य िहरी िेरमा िाहेक र्ोरै वनजंगलिुँग 

जोतडएका गाउुँ तर्ा नगरहरूमा वन्त्यजन्त्तु िेतखन र्ालेका छन् । कोतभड–१९ ले हामीलाई कतै फेरर 

प्रकृततततर फकथ  त भनेको होइन ? 

अर्थशास्त्रीहरूले यो स्वास्थ्य िंकट िमािान ह न कतम्तमा ३ मतहनािेतख एक वषथिम्म लाग्निक्ने अनुमान 

गरेका छन ्। त्यििीर्मा तवश्वको तवद्यमान व्यापार तर्ा आतर्थक िंरर्नामै पररवतथन आउनिक्न ेआकलन 

गररएको छ । उिो भए, यिअति भन्त्न ेगररएको एक्काइिौं शताब्िी एतियाल ेहाुँकेको अर्थतन्त्रको ह नेछ 

भन्त्ने तिद्धान्त्त पररवतथन ह न्त्छ त वा र्ीनले फेरर आरम्भ गरेका कारखाना गतततवतििुँगै अमेररका र युरोपमा 

िढ्िो िंिमणका कारण िंकुतर्त ह न ेऔद्योतगक गतततवतिलाई आफ्नातफथ िाट कुन ैटेवा तिन्त्छ त? अतहल े

नै यिै भन्त्न ितकने अवस्र्ा छैन । ििैभन्त्िा तर्न्त्ताको तवषयर्ातहुँ यिको कारणले अि फेरर तवश्वव्यापी 

रूपमा न ैह नेखान ेर ह ुँिाखानेिीर्को खाडल अझ तीव्र भएर जाने खतरा िढेको छ । 

अतहले न ैलकडाउनिुँग ैतल्लो तवपन्त्न वगथ र गररिीको रेखाआिपािमा रहेको मध्यम वगथ खाद्य िुरिाको 

जोतखममा पररिकेको छ । तवश्व कृतष गतततवतिलाई ठूला–िहृत ्उत्पािकहरूले होइन, िाना तकिानहरूले 

र्ेग्िै आएका छन् । नपेालजस्ता कृतष आतित मुलुकमा त ििानो भूस्वातमत्व भएका िाना तकिानको 

भूतमका अझ िढी रहुँिै आएको छ । अतहले िरिन्त्िीका अवस्र्ामा पतन नेपालको ग्रामीण िेरमा रहेका 

िाना तकिानहरूले गह ुँिाली तभत्र्याउन,े र्ैत ेिान लगाउनेजस्ता कृतष गतततवति कायमै राखेका छन् । उता 

नेपालभन्त्िा ठूलो कृतषजनिंख्या रहेको भारतको कृतष िेर पतन यिकै कारणल ेिंकटमा पनथ र्ालेको, 

कृषकहरूको िाली उठाएर मन्त्डीिम्म लैजान नितकएको खिरहरु आउन र्ालेका छन् । िरिन्त्िीका 

अवस्र्ा िढ्िै गएिुँगै यो िमस्या अझ गतहरो िन्त्िै जाने खतरा छ । नेपाल कृतषमा स्वःतनभथर छैन । वषथमा 



१ खिथ ९५ अिथजततको कृतषजन्त्य वस्त ुतकनेर खान्त्छ, त्यिको ठूलो तहस्िा भारतिाटै आउुँछ । यो तस्र्तत 

तछट्टै िुल्झेन भन ेअको खाद्य िंकट जन्त्मनेछ, त्यितफथ  पतन िरकारहरूले िोच्न ेिेला भइिकेको छ । र, 

भतनरहनु पिैन खाद्य आपूततथ र्िमा प्रभाव पनेतविीकै त्यिको मूल्य िढ्न ेछ र यो िन ्२०१०/११ कै 

तहमा पुग्न ेर्तेावनी तिन र्ातलएको छ । तनयतमत पेशा, व्यविाय र कृतषकमथमा िंलग्न ह न नपाउुँिा आय 

खुम्र्ेको अवस्र्ामा खाद्य मूल्य पतन अकातिन र्ालेपतछ त्यिको ठाडो मार तवपन्त्न र तल्लो मध्यमवगथमा 

पने ह न्त्छ । यिको िमािानका लातग िमेत राज्यहरूल ेिोच्न तढलाइ गनुथ ह ुँिैन । 

(नागररक िैतनक, ३ वैशाख २०७७) 



खस्कँदो अर्तर्न्त्र र िन्दिर िनोविज्ञान 
 

भारतीय लेखक एवं पूवथमन्त्री शशी र्रूरल ेहालै एउटा काटुथन ट्वीट गरेका छन्, जिको मातर्ल्लो भागमा 

खस्कुँ िो अर्थतन्त्रको ग्राफ िेखाइएको छ, जहाुँ एक जना भुइुँमान्त्छे पुरै तनराश अवस्र्ामा छ । त्यिको ठीक 

मुतन त्यही ग्राफलाई केरकार गरेर मतन्त्िर िनाइएको छ र त्यो मातनि खुिीले उतिुँ िैछ । यो खस्कुँ िो भारतीय 

अर्थतन्त्रका िन्त्िभथमा हालै त्यहाुँका प्रिानमन्त्री नरेन्त्द्र िामोिरिाि मोिीले हालै अयोध्यामा गरेको राम 

मतन्त्िरको तशलान्त्यािका िन्त्िभथमा गररएको व्यंग्य भए पतन नपेालका िन्त्िभथमा पतन िेरै हििम्म तमल्न जान्त्छ 

। 

नेपाल कम्युतनष्ट पाटी (नेकपा)ल े २०७४ र्ैतमा िह मत हातिल गरेपतछ खड्गप्रिाि शमाथ ओली 

प्रिानमन्त्री भएको पूरै तीन वषथ तितेको छ । यो तीन वषथका अवतिमा ओली िरकारले िेशको आतर्थक 

िामातजक िेरमा कुन ैपतन उल्लेख्य अनभुूतत ह ने गरी प्रगतत हातिल गनथ िकेन । आतर्थक तवकािका िेरमा 

िरकारका कमजोरीहरूिारे प्रश्न गररुँिा िरकार पिका मातनिहरूल ेएउटै रतटरटाउ जवाफ तिने गरेका छन्, 

िेखेनौ, तलतम्पयािुराितहतको नक्िा जारी भएको छ । िरकारले तकन प्रभावकारी काम िेखाउन िकेन?- 

‘नक्िा जारी भयो ।’ जनजीवनमा फरक अनुभूतत ह न ेगरी िरकारले के गर् यो ? ‘नक्िा जारी भयो ।’ आतर्थक 

वतृद्धिरलाई मातर् उठाउने गरी के के मगेा पररयोजनाहरू िुरु भए वा िम्पन्त्न भए- ‘नक्िा जारी भयो ।’ 

भरखरै अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको एउटा ‘रफ तहिाितकताि’ अनुिार गत आतर्थक वषथ २०७६/७७ मा 

तीनै तहका लातग तनकािा, रकमान्त्तर, तविीय हस्तान्त्तरण लगायतिाट ७ अिथ १३ करोड, कोतभड-१९ 

कोषिाट ६६ करोड र औषतिजन्त्य िामग्री खररिका लातग १ अिथ १६ करोड गरी ९ अिथ १६ करोड रूपैयाुँ 

कोरोना तनयन्त्रणका लातग खर्थ गररएको छ । 

यततले मार नपुगी प्रिानमन्त्री ओली अतहले मोिीपर्मा छन् । उनलाई जिरी भए पतन तर्तवनको ठोरीमा 

राम जन्त्मभूतम िनाउन ैपरेको छ । ठोरीका जनप्रतततनतिलाई हालै िालुवाटार िोलाएर उनले भनेका छन्- 

हजारौं वषथअगातडका राम जन्त्मभूतमका प्रमाण यततिेला खोजेर ह न्त्छ? तपाईहंरू तत्कालै राम मतन्त्िर तनमाथण 

कायथ अगातड िढाउनुि् । योजस्तो िालहठ के ह न्त्छ? भन्त्न त अध्यातत्मक तवश्वािमा रहेका मातनिहरू 

‘कण-कणमा िस्िछन राम’ भन्त्न ेगछथन ्। रामका मतन्त्िर ठोरीमा मार होइन, झापामा, स्याङ्जामा जहाुँ िनाए 

पतन भयो, तर त्यिका पतन कुन ैिमयकाल ह न्त्छ । कुन िमयमा के गने भन्त्ने प्रार्तमकता ह न्त्छ । 



िमग्र तवश्व न ै यततिेला कोरोना भाइरि (कोतभड-१९) को महामारीले आिान्त्त छ । लामो अवतिका 

िरिन्त्िी कारण जनजीवन प्रभातवत भयो (खािमा िरकारको राजस्व िंकलन प्रभातवत भयो) भनेर अिारमा 

अल्प ह ुँिै, िाउनिाट जि पूरै िरिन्त्िी खोतलयो; त्यिपतछ डरलाग्िो गततमा िंितमतहरू िढेका िढै छन् । 

िंिीय िरकारका तफथ िाट अतहले कडा प्रवतृिका िरिन्त्िी र तनषेिाज्ञाका लातग तजल्ला प्रशािन 

कायाथलयहरूलाई अतिकार प्रत्यायोजन गररएको छ, ती प्रशािन कायाथलयहरूल े २०० भन्त्िा अतिक 

िंिमण िेतखएका िेरमा तनषेिाज्ञा जारी गनथ िक्छन ् । यद्यतप, काठमाडौं उपत्यकामा डरलाग्िो ढंगले 

िंिमण तवस्तार भइरहुँिा तीन ैतजल्लाका प्रशािन कायाथलयहरूल ेआफ्ना िीतमत िेवा रोक्निेाहेक अन्त्य 

कुनै ठोि तनणथय नै गनथ िकेनन्, मातनतलउुँ िीडीयो िािहरू िुरतित ह ुँिा तजल्लावािीहरू पूरै िुरतित ह ने 

भए । 

कोधिड-१९ महामारी र घरबन्दी कारण अर्ातन्रमा कुल गाहास््य उत्पादन (जीडीपी)को कररब ६ 

देधख ८ प्रधतशतबराबरको नोक्सानी गरेको छ । 

िंिमण रोकर्ाम तवस्तार तनयन्त्रणाका कुरा गिाथ स्वास्थ्यमन्त्री भानुभि ढकाल अतत नै तनकृष्ठ शैलीमा 

प्रस्तुत भइरहेका छन्, कतहले िरकारका काम निेख्नलेाई मोततयातिन्त्ि ुभएको भन्त्छन्, कतहले िरकारको 

आलोर्ना गनेहरूको मतत तिगे्रको छ भन्त्छन् । िरकारले तीन वषथयताका अवतिमा कुनै ठोि काम गनथ 

निकेको भनेर ििाइतरका आमनागररकहरूल े मार होइन, स्वय ं नेकपाकै अतिकांश प्रमुख नेताहरूल े

आलोर्ना गिै आएका छन ् । आफ्न ै पाटीतभरका िहकमी, िहिमी नतेाहरूल े िमते िरकारको 

अकमथण्यता िेखाउुँिै व्यापक आलोर्ना गरररहुँिा प्रिानमन्त्री ओली भन ेआफ्ना भाषणहरूका िंग्रहिेतख 

म प्रिानमन्त्री ह ुँिा भन्त्ने आत्मरततका तकताि छपाउन, आत्मस्तुततका गीत लेख्न व्यस्त छन् । उनकै शैली 

पच््याउुँिै स्वास्थ्यमन्त्री ढकालल ेिमते कोरोना तनयन्त्रणमा िरकारका िफलता भनेर तकताि तनकाल्न 

भ्याए, मातनतलउुँ ढकालको नतेतृ्वले नेपालले कोरोनातवरुद्ध भ्यातक्िन नै तनकालेर तवश्वकै लातग ठूलो 

योगिान तियो । 

तवश्वव्यापी रूपमा फैतलएको कोरोना महामारी वतथमान ओली िरकारका लातग आफ्नो अकमथण्यता 

लुकाउने, अतनयतमता ढाकछोप गने, खल्तीका मातनि जर्ाभावी भततथ गन ेर आलोर्ना छल्न ेिहाना िन्त्न 

पुगेको छ । कोरोना भाइरि तनयन्त्रणका नाममा कहाुँ किरी, कुन शीषथकमा खर्थ भइरहेको छ भन्त्न ेकुन ै

पारिशी जानकारी प्रवाह गने र्लन छैन । भरखरै अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको एउटा ‘रफ तहिाितकताि’ 

अनुिार गत आतर्थक वषथ २०७६/७७ मा तीन ै तहका लातग तनकािा, रकमान्त्तर, तविीय हस्तान्त्तरण 

लगायतिाट ७ अिथ १३ करोड, कोतभड-१९ कोषिाट ६६ करोड र औषतिजन्त्य िामग्री खररिका लातग १ 



अिथ १६ करोड गरी ९ अिथ १६ करोड रूपैयाुँ कोरोना तनयन्त्रणका लातग खर्थ गररएको छ । कोरोना कोषिाट 

त क्वारेतन्त्टन तर्ा आइिोलेिन िेन्त्टर व्यवस्र्ापनका नाममा अझै रकम तनकािा भइरहेको छ । 

कोरोना भाइरिको महामारी नफैतलयोि् भनेर र्तै ११ गतेिाट िाउन ५ िम्म लगाइएको िरिन्त्िीका कारण 

नेपालको अर्थ-िामातजक िेरमा तनकै गतहरो प्रभाव पारेको तवतभन्त्न रातरिय तर्ा अन्त्तररातरिय 

अध्ययनहरूको तनर्ोड तवशे्लषणिाट िेतखएको छ । गएको आतर्थक वषथ २०७६/७७मा िरकारले ८.५ 

प्रततशतको आतर्थक वतृद्धिर हातिल ह न ेअनुमान गरेको तर्यो, जिलाई मध्यावति िमीिािम्म आइपुग्िा 

७ प्रततशतमार हातिल ह न ेिंशोित अनुमान रातखयो । यद्यतप, तवश्वव्यापी आतर्थक िंस्र्ाहरूल ेऔितमा 

६ प्रततशतमार रहने भन्त्िै आएका तर्ए । कोरोना भाइरिका महामारीिुँगै िढेको अतनश्चयिुँगै अन्त्तराथतरिय 

मुद्रा कोष (आईएफएफ), तवश्व िैंक, ओइिीडी, एतिययाली तवकाि िैंक (एडीिी), िेन्त्टर फर इकोनोतमक 

पोतलिी ररिर्थ (िीइपीआर)लगायतका अन्त्तराथतरिय आतर्थक िंस्र्ाहरूल े तवश्वव्यापी आतर्थक 

पररदृरयहरूमा आवातिक िंशोिन गिै आएका छन् । यी िंस्र्ाहरूले गरेका तवश्वव्यापी प्रिपेण, अततकम 

तवकतित मुलुकहरूका लातग अनुमान र ितिण एतियाका लातग िंशोतितअनुमानहरूका आिारमा औित 

तनकाल्िा गएको आतर्थक वषथ २०७६/७७ (आव २०२०)मा नेपालको वतृद्धिर औितमा ०.५ प्रततशतको 

ऋणात्मक अवस्र्ािेतख १ प्रततशतको िीर्मा रहेको प्रारतम्भक अनुमान छ । 

िरकारले तनकाल्ने आतर्थक वतृद्धिरका तववरणप्रतत प्रायः स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले अतलकता शंकाका 

दृतष्टले हेने गछथन् । यि िन्त्िभथमा अर्थशास्त्री िमथ पौडलेले केही िमयअगातड फेििुकमा आफ्नो अनुभव 



यिरी िाुँड्नु भएको तर्यो- ियूथिहािरु र्ापा प्रिानमन्त्री भएका िमयमा रातरिय पञ्र्ायतमा आतर्थक 

वतृद्धका तथ्यांक पेश गनुथपन ेभएछ । यो तथ्यांक त कम भयो, अतल िढाउन ुपर् यो भनेर र्ापाल ेभनेपतछ 

रातरिय योजना आयोगका अर्थशास्त्रीहरूल े रातभरर लगाएर क्यालकुलेटर र्लाएर तथ्यांक िढाएर पेश 

गररएको तर्यो । गत वैशाखमा केन्त्द्रीय तथ्यांक तवभागल ेरातरिय लेखा तथ्यांक िावथजतनक गिाथ नै अर्थमन्त्री 

डा. युवराज खततवडाको ‘जोडिल’मा ०.५ प्रततशतले कुल गाहथस्थ्य उत्पािन (जीडीपी) तान्त्न लगाएर 

२.३ प्रततशत िेखाएको भन्त्न ेिुतनएकै हो । 

 

कततपय अर्थशास्त्रीहरूले भूकम्पपतछ जीडीपीको कररि आिा ितत भएको, त्यिपतछ पाुँर् मतहने भारतीय 

आतर्थक नाकािन्त्िीले अर्थतन्त्रमा कररि २ खिथ रूपैयाुँिरािरको ितत पुर् याएकोलगायतका अनभुवजन्त्य 

िाक्ष्यका आिारमा र यि पटकको िरिन्त्िीका प्रकृतत र यिल ेअर्थतन्त्रमा पारेको िह आयातमक प्रभावका 

आिारमा जीडीपीको झन्त्डै एक ततहाइ िरािरको आतर्थक ितत भएको अनुमान गरेका छन्, जिका 

आिारमा आतर्थक वतृद्धिर १.५िेतख ३.५ प्रततशतिम्मले ऋणात्मक भएको उनीहरूको अनुमान छ । 

यद्यतप, त्यरो महाभूकम्पपतछ तत्कालै फेरर आतर्थक तियाकलाप िुरु भइहालेको, पाुँर् मतहन ेभारतीय 

आतर्थक नाकािन्त्िीका िािजुि केही मतहनातभरै अर्थतन्त्र िौररएर पुनः यर्ावस्र्ामा फकेको जस्ता नेपाली 

अर्थतन्त्रको िहनशील वा लडेर उठ्निक्ने िमता तर्ा हाम्रो स्वःतनभथर र्रररका कारण अर्थतन्त्रमा पुगेको 

ितत तवश्वका अन्त्य अर्थव्यवस्र्ा (तछमेकी मुलुक भारतितहत)को भन्त्िा कम भएको अनमुान छ । 

 

भखथरै एतिया तर्ा प्रशान्त्तका लातग िंयुि रारि िंिीय आयोग (यूएनस्क्याप)ल ेिावथजतनक गरेको एउटा 

प्रततवेिनले कोरोना भाइरि महामारीले नेपालको आतर्थक-िामातजक िेरमा परेको प्रभाविाट िातहररनका 

लातग कुल गाहथस्थ्य उत्पािन (जीडीपी)को ९ प्रततशतिरािरको पुनरुत्र्ान (तस्टमुलेिन) प्याकेज आवश्यक 

रहेको औलं्याएको छ । गत आतर्थक वषथ २०७६/७७ को अनुमातनत जीडीपीको आकार ३७ खिथ ४७ अिथ 

रूपैयाुँ मान्त्िा कररि ३ खिथ ३९ अिथ रूपैयाुँको आतर्थक पुनरुत्र्ानको प्याकेज आवश्यक ह नेछ । यिध्य े

आतर्थक पुनिथहालीका लातग १ खिथ ३१ अिथ (जीडीपीको ३.५ प्रततशत), िामातजक िुरिाका लातग १ 

खिथ ५० अिथ (जीडीपीको ४ प्रततशत) र िावथजतनक स्वास्थ्य पूवाथिारका लातग ५६ अिथ ५० करोड 



(जीडीपीको १.५ प्रततशत) रूपयैाुँिरािरको प्याकेज आवश्यक ह नेछ । 

 

यो तथ्यांकलाई आिार मान्त्िा नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीले कररि २ खिथ ८० अिथ 

रूपैयाुँजततको प्रत्यि ितत पगुेको िेतखन्त्छ । यो जीडीपीको िाढे ७ प्रततशत जततको प्रत्यि ितत हो । यिमा 

िरिन्त्िीका कारण रोजगारी गुमाउने २२ लाख ७० हजार र र्रम गररिीमा िकेतलन े२१ लाख ५० हजार 

नेपाली (स्रोतः यूएनस्क्याप)को जनजीवनमा पारेको अिर तर्ा यिले िमग्र आतर्थक िामातजक िेरमा 

पारेको प्रभावको अझ तहगत गणना गने हो भने िमग्र आतर्थक ितत योभन्त्िा ठूलो ह निक्छ । त्यिैल े

आतर्थक वतृद्धिर तवतेको आतर्थक वषथमा मार होइन, यही तस्र्तत कायम रहेमा र्ालू आतर्थक वषथ 

२०७७/७८ मा पतन २-३ प्रततशतकै हाराहारीमा खुम्र्ने जोतखम छ । 

गररिीको आकलनिारे पतन फरक-फरक राय आउने गरेको छ । भूकम्पपतछ नेपालको गररिी ३ प्रततशत 

तवन्त्िलुे िढेको कुरालाई अनौपर्ाररक तिरिाट स्वीकार गिाथगिै पतन िरकारल ेउल्टै गररिी िटेको भनेर 

योजना िस्तावेज र अन्त्य िरकारी प्रततवेिनहरूमा उल्लेख गिै आएको छ । उि िमयमा कायम २१ प्रततशत 

नेपाली गररिीको रेखामुतन रहेकामा िढेर २४ प्रततशत पुगेको तनरकषथ स्वय ं केन्त्द्रीय तथ्यांक तवभागल े

तनकालेको हो । यिमा अझ पाुँर् मतहना लामो भारतीय आतर्थक नाकािन्त्िीका कारण नेपालको तराई 

िेरका २२ तजल्लामा गररिीको रेखा आिपाि रहेको जनिंख्या तर्ा २०७४ मा गएको िाढी, पतहरो र 

डुिानका कारण ३४ तजल्लमा रहेका यस्त ैजनिखं्यामध्ये कतत गररिीमा िकेतलए भन्त्न ेआकलन छैन । 

ििैभन्त्िा िंवेिनशील अवस्र्ामा त लिु, िाना, िरेलु तर्ा मझौला उद्योग व्यविाय (एमएिएमई) 

िञ्र्ालन गने र ततनको रोजगारीमा जीवनयापन गनहेरू परे । यूएनस्क्यापका अनुिार एमएिएमईहरूले 

नेपालको कुल गाहथस्थ्य उत्पािन (जीडीपी)को २२ प्रततशत र कुल रोजगारीमा २३ प्रततशत योगिान तिुँिै 

आएका छन् । 



भखथरैमार युतनिेफ र िेयरकास्ट इतनतियतटभ नेपालले गरेको एउटा िेशव्यापी िभेमा ५५ प्रततशत नेपालील े

लमो अवतिका िरिन्त्िीका कारण ५५ प्रततशत नेपालीले आयआजथन र जीतवकोपाजथनको माध्यम गुमाएको 

िताएका छन् । िेशका िाढे िात हजार िरपररवारमा नमुनाका रूपमा गररएको िवेले भलै िेशभररको३ 

करोड जनिंख्यालाई प्रतततनतित्व गनथ निक्ला, तर नमनुा िभेको तवतिलाई पच््याउुँिा कुल जनिंख्याको 

आिा तहस्िामा िरिन्त्िीको गम्भीर अिर परेको तनतश्चत छ । िवेिणामा िहभागीमध्य े४२ प्रततशतल े

अकाथिुँग िरिापट, ऋणपान गरेर खर्थ र्लाइरहेको िताएका छन् । यो अत्यन्त्त ैजोतखममा रहेको िमूह हो, 

जो लामो अवतिका िरिन्त्िीका कारण पेशा, व्यविाय र रोजगारी गुमाउुँिा फेरर गररिको रेखामुतन िकेतलए 

। यी ििै तथ्यांकलाई िमायोजन गिाथ कोरोनाजन्त्य महामन्त्िीका कारण नेपालमा गररिीको रेखामुतनको 

जनिंख्या २८ प्रततशत नािेको अनुमान छ । मातर् पतन र्र्ाथ गररयो, केवल प्रारतम्भक आकलन मार हो । 

ििैभन्त्िा िंवेिनशील अवस्र्ामा त लिु, िाना, िरेलु तर्ा मझौला उद्योग व्यविाय (एमएिएमई) 

िञ्र्ालन गने र ततनको रोजगारीमा जीवनयापन गनहेरू परे । यूएनस्क्यापका अनुिार एमएिएमईहरूले 

नेपालको कुल गाहथस्थ्य उत्पािन (जीडीपी)को २२ प्रततशत र कुल रोजगारीमा २३ प्रततशत योगिान तिुँिै 

आएका छन् । नेपाल रारि िैंकले भखथरै िम्पन्त्न गरेको कोतभड-१९ ले नेपाली अर्थतन्त्रमा अिरिम्ितन्त्ि 

िवेिण प्रततवेिनअनुिार िरिन्त्िी अवतिमा झन्त्डै ६२ प्रततशत यस्ता उद्योग व्यविाय िन्त्ि भए । तयनको 

पुनरुत्र्ानका लातग तत्काल ै िहृत ् योजना िनाएर तत्कालै अगातड निढ्न े हो भन े नेपाली अर्थतन्त्रल े

िीिथकालिम्म यिका प्रततकूल प्रभावहरू झेल्न ुपनेछ । 

(न्यूज कारोबार- २९ साउन २०७६) 



कोरोनाल ेयसरी सकुंचचर् भयो नपेाली अर्तर्न्त्र 
  

िन् २०१९ को र्ीनको वहुान िहरिाट पतहलो पटक िेतखएको नोिल कोरोना भाइरि (कोतभड-१९) िाट 

िंितमत ह न े मुलुकहरू कुन ै अछुतो छैनन भन े पतन ह न्त्छ । वल्डोतमटरको िोमिार तिहानिम्मको 

तथ्यांकअनिुार तवश्वका २१५ मलुुकमा १ करोड २ लाख ४४ हजार जना यो भाइरििाट िंितमत भएकोमा 

५ लाख ४ हजार व्यतिको मतृ्य ुभइिकेको छ । नेपालमा गत मािमा पतहलो कोरोना भाइरि िंितमत 

व्यति िेतखएयता आइतिार िेलुकािम्म १२ हजार ७७२ जनामा यिको िंिमण िेतखएकोमा २८ जनाको 

मतृ्यु भएको छ । यो न्त्यनू परीिण ह ुँिाको अवस्र्ा हो । पीिीआर परीिण िढाउनु पन ेमाग गिै युवाहरुले 

िडकमा प्रिशथन गरे । तवज्ञहरूले िमेत परीिण िढाउन िुझाव तिइरहेका छन् । नेपालमा कोरोना भाइरिको 

तवस्तार नहोि ्भनेर र्तै ११ िेतख जेठ ३१ िम्म लकडाउन त अिलम्िन गररयो, तर त्यिको प्रभावकाररता 

नह ुँिा िंिमण फैतलयो । अिार १ गतेिाट भन्त्नका लातग िीतमत रुपमा भतनए पतन लडकाउन अतिकांश 

खुलेको अवस्र्ा छ, िजारहरूमा भीडभाड िढेको छ । उद्योगहरू खुलाइएका छन,् तर गाउुँिर फतकथ इ 

िकेका मजिरु कमथर्ारीहरू िावथजतनक यातायात नर्लेका कारण फकथ न िकेका छैनन । त्यिैल ेउद्योगहरू 

आंतशक रूपमा मार र्लेका छन ्। 

िरकारको अिारे तवकाि भन ेिेतखन र्ालेको छ । छाता ओढेर िरकारी कमथर्ारीहरू वष ेझरीमा िडकमा 

अलकरा खन्त्याउुँिै छन । िजेट तिज नहोि् भनेर ‘जुम तमतटङ’हरूमाफत् िर्ेतना गोष्ठीहरू र्तलरहेका 

छन,् जिको िजेट तनकािा तहजोका होटलहरूमा ह न ेकायथिममा ह न ेखर्थिरािरी न ैह न ेिम्भावना अतिक 

छ । राजस्व नउठेर िंकटमा परेको िरकारका लातग राजस्व िंकलन काउन्त्टरहरू जिरी पतन खोल्नु पन े

िाध्यता तर्यो, त्यिलैे पतन अिार १ गतेपतछ लकडाउन आंतशक खुकुलो पाररएको हो । कोतभड–१९ 

रािका कारण ९० तिनिम्म िम्पूणथ आतर्थक गतततवति ठप्पै भए । यिले नपेालजस्तो अततकम तवकतित 

मुलुकमा पान ेप्रभाव तनकै गतहरो छ, जििारे छुट्टै िहृत् अध्ययन आवश्यक पछथ । मलैे यि तवशे्लषणका 

लातग मुख्य पाुँर् अध्ययन प्रततवेिनको िहारा तलएको छु, पतहलो अन्त्तराथतरिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले 

हालै िावथजतनक गरेको वल्डथ इकोनोतमक आउटलूक, एतियाली तवकाि िैंक (एडीिी)को नेपालको 

आतर्थक तस्र्ततिारेको प्रततवेिन, आईएमएफल ेनेपालिारे तयार पारेको आतर्थक िूर्क, कृतष तर्ा पशुपिंी 

तवकाि मन्त्रालय, तवश्व खाद्य कायथिम र अरिेतलयन एडले गरेको िरपररवार िवे, अन्त्तराथतरिय िम िंगठन 

(आईएलओ)ले गरेको ‘कोतभड–१९ का कारण नपेाली िम िजारमा प्रभाव अध्ययन’ र नेपाल खाद्य 

िुरिा अनगुमन प्रणली (नके्िाप)ल ेगरेको खाद्य िुरिा तर्ा जोतखम अनगुमन । 



 

आधर्ाक रृ्धिदर १ प्रधतशत तल 

आईएमएफल ेहाल ैिावथजतनक गरेको वल्र्ड इकोनोतमक आउटलूकको अद्यावतिक तववरणले यो वषथ (िन ्

२०२०) मा तवश्व अर्थतन्त्र ४.९ प्रततशतल ेिंकुतर्त ह ने िेतखएको छ । यो आतर्थक िंकुर्न हालिम्मकै 

िवाथतिक ठूलो हो, यिल ेतवश्वका ििै िेरलाई गम्भीर प्रभाव पारेको छ । उच्र् तवकतितिेतख अततकम 

तवकतित मुलुकको िमूहिम्म ििै िेरको आतर्थक वतृद्धिर १ प्रततशतिेतख झन्त्डै १३ प्रततशतिम्मले 

ऋणात्मक ह ने आईएमएफको पतछल्लो अद्यावतिक तववरणमा प्रिेपण गररएको छ । आईएमएफले ‘भी 

िेप’को आतर्थक पुनिथहाली ह न ेअनुमान गरेको छ, अर्ाथत् आउुँिो वषथ तवश्व अर्थतन्त्रले पुनिथहालीको िाटो 

िमात्नेछ । तर, अकाथततर ओइिीडीले भने िोहोरो झट्का कारण तवश्व अर्थतन्त्रको पुनिथहाली अतनतश्चत 

भएकाो िताएको छ । ‘ओइिीडी इकोनोतमक आउटलुक’अनुिार लकडाउनहरू कारण परेको िोहोरो 

झट्का (डिल तहट)को पररदृरयमा तवश्व अर्थतन्त्र यो वषथ ७.६ प्रततशतले िंकुतर्त ह नेछ, जिमध्य ेिन ्

२०२० को र्ौर्ो रैमातिकमा मार तवश्व अर्थतन्त्र ११ प्रततशतले िंकुतर्त ह न ेउि िंस्र्ाको प्रिेपण छ । 

ओइिीडीका अनुिार तवकतित मुलुकहरूको िमूह २० को वतृद्धिर ७.३ प्रततशतल,े ओइिीडी ििस्य 

मुलुकको वतृद्धिर ९.३ प्रततशतल े िंकुतर्त ह नेछ । गैर–ओइिीडी उिाउुँिा अर्थतन्त्रहरूमध्य े र्ीनको 

वतृद्धिर ३.७ प्रततशतले, भारतको ७.३ प्रततशतले र ब्रातजलको ९.१ प्रततशतले िंकुतर्त ह ने ओइिीडीको 

अद्यावतिक इकोनोतमक आउटलूकमा प्रिेपण गररएको छ । तवश्व िैंक, ओइिीडीलगायतका तवश्व आतर्थक 

िंस्र्ाहरूले यि वषथको मन्त्िीलाई िन ् १९३० को तवश्व आतर्थक मन्त्िीपतछकै िवाथतिक ठूलो मन्त्िी 

(महामन्त्िी) िताउने गरेका छन ्भन ेआईएमएफले िोस्रो तवश्वयुद्धपतछ हालिम्म अनभुव न ैनगररएको फरक 

प्रकृततको मन्त्िी भन्त्ने गरेको छ । 

 

तवश्वव्यापी रूपमा न ैमहामन्त्िी गतहररएिुँग ैनेपाली अर्थतन्त्र एकल रुपमा िकारात्मक वतृद्धको िाटोमा जान्त्छ 

भन्त्ने अवस्र्ा अि रहेन । िरकारले यि वषथ नपेालको आतर्थक वषथ २.३ प्रततशत ह न्त्छ भने पतन यो 

लकडाउन वैशाख १५ गतिेम्ममार कायम रहन्त्छ भन्त्ने ििेलाइन अवस्र्ामा गररएको अनुमान तर्यो । 

तवश्वव्यापी रूपमा न ैमहामन्त्िी गतहररएिुँग ैनेपाली अर्थतन्त्र एकल रुपमा िकारात्मक वतृद्धको िाटोमा जान्त्छ 

भन्त्ने अवस्र्ा अि रहेन । स्वय ंिरकारको तथ्यांकीय अतभलेख राख्न ेतनकाय केन्त्द्रीय तथ्यांक तवभागका 

महातनिेशकले िञ्र्ारकमीहरूिुँग लकडाउन लतम्िएिुँग ै नपेालको वतृद्धिर शून्त्यको तहिम्म झनथिक्न े

िताएका छन ्। गत अतप्रलमा एडीिीको नेपाल कायाथलयल ेतीन अवस्र्ा (िािारण, मध्यम र गम्भीर)मा 



नेपालको कुल गाहथस्थ्य उत्पािन (जीडीपी)मा १, १.६ र २ प्रततशतले तगरावट आउने प्रिपेण गरेको तर्यो 

। आईएमएफले पतन मध्यम अवस्र्ा (तिनाररयो टु)मा नेपालको आतर्थक वतृद्धिर १ प्रततशतमारै रहन े

िताएको छ । यद्यतप, उिैल ेजारी गरेको वल्डथ इकोनोतमक आउटलुकको अद्यावतिक तववरणले अततकम 

तवकतित मुलुकहरूको वतृद्धिर १ िेतख २.२ प्रततशतिम्मले िंकुतर्त ह ने उल्लेख छ । 

 

डरलाग्दो बेरोजगारी 

 

नेपालका लातग अि ििैभन्त्िा ठूलो तर्न्त्ताको तवषय डरलाग्िो िेरोजगारी ह नेछ । कृतष तर्ा पशुपन्त्छी 

मन्त्रालय, तवश्व खाद्य कायथिम (डब्लूएफपी) र अरिेतलयन एडले िंयुि रुपमा गरेको िवेले ३१ प्रततशत 

नेपालीले आफ्नो आयआजथन गुमाएका िेखाएको छ । अध्ययनमा िहभागीमध्ये प्रिेश ५ का ४२ प्रततशतल े

आफ्नो आय गुमेको िताए भने कणाथली र िुिरूपतश्चमका ३४–३४ प्रततशत र प्रिेश २ का ३३ प्रततशतल े

आय गमुेको िताएका छन् । िागमतीका २८ प्रततशत, प्रिेश १ का २३ प्रततशत र गण्डकीका २२ प्रततशतल े

आय गमुेको िताएका छन ्। 

 

जीतवकोपाजथनका स्रोत गुमाउनेहरूमा एक र्ौर्ाइ िैतनक ज्यालािारीमा काम गनेहरू छन् भने त्यिपतछ 

ठूलो िखं्यामा आप्रवािी ितमक वा रेतमट्यान्त्ि प्राप्त गने पररवारहरू छन ्। झन्त्डै १३ प्रततशत आप्रवािी 

ितमक वा रेतमट्यान्त्ि प्राप्त गन ेपररवारले िन्त्िािन्त्िीका कारण जीतवकोपाजथनका स्रोत गुमाएका छन ्। 

यिलाई अन्त्तराथतरिय िम िंगठन (आईएलओ)को अध्ययनिुँग जोडेर हनेे हो भन े तस्र्तत अझ भयावह 

िेतखन्त्छ । आईएलओको नेपालको िम िजारमा पारेको अिरिारे तस्र्ततपर अनिुार लकडाउनका कारण 

३७ लाख नेपालीको रोजगारी िंकटमा परेको छ । तवद्यमान िंकटका कारण नेपालमा १६ लाखिेतख २० 

लाख रोजगारीमा तत्कालै अवरोि आएको छ, जहाुँ या त पूणथ रोजगारीतवहीनको अवस्र्ा छ वा कायथियम 

र तलि िटाइएको  छ । आईएलओका अनुिार तनमाथण, उत्पािनमूलक (औद्योतगक) र व्यापाररक िेरका 

हरेक पाुँर्मध्ये र्ार ितमक जोतखममा परेको छ । आईएलओका अनुिार लामो िमयको लकडाउनका 

कारण र्ोक तर्ा खुद्रा तििी िेरका ७ लाख ८० हजार, औद्योतगक िेरका ४ लाख ४६ हजार, तनमाथणका 

४ लाख ४ हजार, यातायात िेरको २ लाख ११ हजार, ६२ हजार आवाि तर्ा खाद्य िेवािुँग िम्ितन्त्ित 



गतततवति तर्ा ८३ हजार ररयलइस्टेट, प्रशािकीय र अन्त्य िेवाजन्त्य गतततवतिको रोजगारी िंकटमा परेको 

छ । 

तवश्व िैंकल ेतविेशमा २८ लाख नेपाली कायथरत रहेको अवस्र्ामा कोतभड– १९ का प्रभावले िम आय र 

रेतमट्यान्त्िमा तीव्र तगरावट आउुँिा ततनमा आतित िरपररवारमा िंकट उत्पन्त्न भएको जानकारी तिएको छ 

। फरक–फरक अध्ययनहरूल ेतविेशमा ६ लाख नपेाली िम िंकटमा परेको िेखाएको छ, यो भारतिाहेकको 

िंख्या हो । भारतमा कायथरतमध्ये अनेक कष्ट झेलेर २ लाखजतत नेपाली यही लकडाउनका अवतिमा नेपाल 

तभतरइिकेका छन्, त्यतत न ै िंख्यामा भारतमा अड्केर ििेको अनमुान छ । आन्त्तररकिेतख तविेशका 

गन्त्तव्यमा कायथरत ितमकहरू िमािम िर फतकथ एको अवस्र्ामा उनीहरूको जीतवका िमस्यामा पनथ 

र्ालेको छ । रेतमट्यान्त्ि आयमा नै जीतवका िातनरहेका पररवार र ततनलाई नै मखु्य आतर्थक कारोिारको 

स्रोत मातनरहेका तल्लो मध्यम वगथका अतिकांि नपेाली अतहले िंकटमा परेका छन् । 

रेतमट्यान्त्ि आयमा न ैजीतवका िातनरहेका पररवार र ततनलाई नै मुख्य आतर्थक कारोिारको स्रोत मातनरहेका 

तल्लो मध्यम वगथका अतिकांि नेपाली अतहले िंकटमा परेका छन् । 

लकडाउनका कारण तनयतमत पेशा, व्यविाय, काम ठप्प भएका कारण आयआजथन गुमाउन ुपिाथ १७ लाख 

८१ हजार ६९८ िरपररवार ‘अततप्रभातवत’ भएको नपेाल खाद्य िुरिा अनुगमन प्रणाली (नेस्क्याप)को 

अको अध्ययनले िेखाएको छ । यो िेशभररको कुल िरपररवार िंख्याको ३१.४७ प्रततशत हो । प्रिेशगत 

रूपमा– प्रिेश १ मा ३ लाख २७ हजार ७३६ पररवार, प्रिेश २ मा ५ लाख ६८ हजार ६१४ पररवार, 

िागमतीमा ३ लाख ६९ हजार ५०० पररवार, गण्डकीमा १ लाख ११ हजार ४७५ पररवार, प्रिेश ५ मा १ 

लाख ८३ हजार ९६९ पररवार, कणाथलीमा ९३ हजार ९६ पररवार र िुिरूपतश्चममा १ लाख २७ हजार ३३८ 

पररवार ‘अततप्रभातवत’ भएको यो अध्ययनल ेिेखाएको छ । 

 

२०६८ को पतछल्लो जनगणनाअनिुार प्रततपररवार ४.७ जना ििस्य मान्त्िा कोरोना भाइरि महामारीको 

िंिमण रोक्नका लातग अिलम्िन गररएको िरिन्त्िीका कारण ८३ लाख ७३ हजार ९८० जना नेपाली 

‘अततप्रभातवत’ भएका छन् । यो अनौपर्ाररक िेरमा िम गन ेअर्वा आतर्थक रुपमा तवपन्त्नहरूको िंख्या 

हो, जिलाई िरकारले केही तिनका लातग ‘राहत’ तिएको तर्यो । 

संकुधित उपिोग 



नेपालको अर्थतन्त्रको उत्पािनमूखी आिार कम ह ुँिा उपभोगमुखी अर्थतन्त्रमा पररणत भएको लामो 

भइिकेको छ । आफूिुँग पयाथप्त आय नह ुँिा र भएको िर्त पतन ितकुँ िै जाुँिा आमनेपालीहरूले उपभोगमा 

गने खर्थ, खािगरी पौतष्टक खानामा गन ेखर्थ कम भएको कृतष तर्ा पशुपंिी तवकाि मन्त्रालय, तवश्व खाद्य 

कायथिम र अरिेतलयन एडल े गरेको िरपररवार िवेले िेखाएको छ । अध्ययनअनिुार २३ प्रततशत 

िरपररवारको खाद्य उपभोग अपाथप्त पाइएको छ । यिले स्वास्थ्य तर्ा पोषणमा िीिथकालीन अिर पाछथ । 

तवशेषगरर अतततवपन्त्न पररवार, जो यिअति नै पयाथप्त आय नभएका कारण पौतष्टकतायुि खानामा खर्थ गनथ 

िक्िैन तर्ए, उनीहरूका लातग कोरोना-लकडाउन महािंकटका रुपमा िेखा पर् यो । 

बाह्य व्यापारमा सकुंिन 

तवश्वव्यापी महामन्त्िीको प्रभाव नेपालको वैिेतशक व्यापारमा प्रष्ट ैझतल्कयो । र्ाल ूआतर्थक वषथ २०७६/७७ 

को पतहलो ११ मतहनामा नेपालको कुल वैिेतशक व्यापार १४ प्रततशतले िट्यो । यिमा आयात व्यापारमारै 

१५.३१ प्रततशतल ेिटेको छ । नेपालजस्तो उपभोगमखुी अर्थतन्त्रमा आयात िट्नुका िह –अर्थ ह न्त्छन ्। 

यिले नागररकको तकनेर खाने शति (पीपीपी) िटेर गएको िेखाउुँछ भने िमग्र अर्थतन्त्रमा िंकुर्न 

आइरहेको पतन िताउुँछ । आन्त्तररक औद्योतगक गतततवति ठप्प रहेको र आयात पतन १५ प्रततशतल ेिटेको 

अवस्र्ामा र्ोक तर्ा खुद्रा व्यापार पूरै िंकुतर्त ह न्त्छ र यिले िमग्र अर्थतन्त्रको तवस्तारलाई ऋणात्मक 

अवस्र्ाततर िकेल्छ । 

कृधषमा सकंट 

िरकारले लकडाउनका कारण कृतषमा त्यतत ठूलो अिर नपान ेिताएको, कृतषमन्त्रीले तविेशिाट आएका 

र िर फकेका एक-डेढ लाख व्यतिल ेअतिक तरकारी उत्पािन गिाथ त्यिले िजार नपाउुँिामारै अतलकता 

तरकारी कुतहएको िताए पतन वास्ततवक तहमा कृतष िरेमा र्रम िंकट िेतखन र्ालेको छ । िेशको प्रमुख 

अन्त्निालीमध्येको मकैमा फौजी तकराले ठूलो ितत पुर् याएको छ । तजल्ला कृतष कायाथलयहरू खारेज 

भएिुँग ैिरकारको िूर्ना प्रणाली तछन्त्नतभन्त्न भएको छ, त्यिैल े के कतत ितत भयो भन्त्ने िही िरू्ना 

िरकारले तिनिक्न े कुरा भएन (िकभर लुकाउन र्ाहन्त्छ) । िरकारको कृतषिम्िन्त्िी िूर्ना िंयन्त्र 

कततिम्म िेकामे छ भन्त्ने कुरा भखथरै तछरेको िलहको िमस्याल ेिेखाइिकेको छ । िरकारी अतिकारीहरू 

‘िलह नेपालमा िस्िैन, अण्डा कोरल्न राजस्र्ान फतकथ न तड्तपुँिै छ, पातकस्तान जान तयार छ’ भन्त्न ेखाल 

हर्ुवा अन्त्तवाथताथ यिरी तिुँिैछन्, मातनतलउुँ उनीहरूल ेिलह प्रमुखिुँग अन्त्तवाथताथ तलइिकेका ह न ्। कुल 

आयात व्यापार िट्िा पतन र्ालू आतर्थक वषथको पतहलो ११ मतहनामा न ै१ खिथ ९० अिथ रुपयैाुँिरािरको 

कृतषजन्त्य वस्तुको आयात भएको िेतखन्त्छ, जिकी नपेाली तकिानहरूल ेलडकाउनका कारण कृतषउपज 



खपत नभएका कारण करोडौं रुपयैाुँिरािरको ितत िेहोनुथ पर् यो । िेशको ६३ प्रततशत जनिंख्या कृतषमा न ै

आतित रहेको र गररिीको रेखामुतन रहेको ठूलो जनिंख्या पतन कृतषिुँगै िम्ितन्त्ित भएकाले कृतषमा पारेको 

अिरिारे अतहले न ैआंकलन गनथ गाह्रो छ । 

 

मातर्का तथ्यांकहरूलाई आिार मानेर हेिाथ कोतभड-१९ का कारण नपेालको कुल गाहथस्थ्य उत्पािन 

(जीडीपी)मा झन्त्डै ५ प्रततशतले ितत पुग्ने र यिकै कारण गररिीको रेखामुतन रहेको जनिखं्या ३ िेतख ५ 

प्रततशतको हाराहारीमा र्तपन ेप्रारतम्भक आंकलन छ । 

(न्त्युज कारोिार, अिार १६, २०७७) 



र्ीव्र आछर्िक िदृ्धििा स्पिडब्रकेर 
तवश्वव्यापी स्वास्थ्य िंकट नव कोरोना भाइरि महामारी (कोतभड-१९)ले तवश्वभरीकै आतर्थक प्रणालीलाई 

गम्भीररुपमा महामन्त्िीमा लगेको कुरामा अि िायिै िईुमत होला । यो अिरको गहनतािारे अतहलिेम्म 

जारी गररएका ििै आकलनहरू केिल आिारभूत अनुमान वा प्रिेपणमार ह न ् । अतहल े िवैुिार 

(अक्िफोडथ र क्यातम्ब्रज)का अर्थशास्त्रीहरू फरक-फरक तवति प्रयोग गरेर तवश्व अर्थतन्त्रले यिअति भोगेका 

वा अनुभूतत गरेका ििै तकतिमका आतर्थक मन्त्िी, महा–मुद्रास्फीतत (हाइपर इन्त्फ्लेिन), अडस्फीतत 

(स्ट्यागनेिन) वा तविीय िंकटहरूको पनुरावलोकन गरररहेका छन् । नततजा जे आए पतन हाम्रो पुस्ताल े

भोगेको यो ििैभन्त्िा ठूलो आतर्थक िंकट हो, जिल ेिन् १९९० को िशकपतछ तवश्वल ेहातिल गरररहेको 

तीव्र आतर्थक वतृद्धका गततमा यिल ेिह्रो तस्पडबे्रकरको काम गरेको छ, जििाट फेरर पुनिथहाली भइ पुरान ै

लयमा फकथ न तवश्व अर्थतन्त्रलाई कतम्तमा िईु-तीन वषथिेतख केही िशकिम्म लाग्न ेछ । 

वतथमान िरकारका प्रिानमन्त्री खड्गप्रिाि शमाथ ओली आफै उखान–टुक्का जोडेर भाषण गन ेतिद्धहस्त 

तवज्ञ भएकाले उनको मतन्त्रपररषिमा भएका ििस्यहरूले िमेत यस्त ैिकम्फुि ेकुरा गनैपने हो तक अर्वा 

िरकारको जुम्िो कायथशैलीिाट वाक्कतिक्क भएका आमनागररकहरुलाई अझ िढी तर्ढाउने र िरकारप्रतत 

तवतरृणा िढाउने उनीहरूको तनयत नै हो, िुझी निक्न ुभएको छ । 

नेपाल िरकारले अर्थतन्त्रमा, खािगरी आफ्नो राजस्व िंकलन परेको अिरलाई न्त्यूनीकरण गनथका लातग 

भन्त्िै हतार–हतारमा िाउन १ गतेिेतख जुन तररकाले लकडाउन खोल्यो, त्यिको प्रततकूल प्रभाव अतहल े

िेतखन र्ालेका छन् । वीरगञ्ज र तवराटनगरमा िमुिाय स्तरमै कोतभड-१९ फैतलएपतछ, िुँग ैकाठमाडौंको 

व्यस्त र मध्य िहरी िेर अिन र महािौद्धमा िमेत व्यापारीहरूमा कोतभड-१९ िंिमण िेतखएपतछ अतहले 

ििैततर राि फैतलएको छ । अग्रपंिमा रहेर कोतभड-१९ महामारी तनयन्त्रण खतटइरहेका ठूलो िंख्यामा 

प्रहरीहरू अतहले कोरोना िंितमत भएका छन ्भन ेपोखरा र तवराटनगरका स्वास्र्कमीहरूमा िमेत िंिमण 

िेतखएको छ । 

एकाततर यो अवस्र्ा छ, अकाथततर स्वास्थ्यमन्त्री भानभुि ढकालिेतख स्वास्थ्य ितर्विम्म गैरतजम्मेवार 

अतभव्यति तिन व्यस्त छन ् । लकडाउन लगाउन ु र तिनाकुन ै योजना हठात खोल्नुमारै कोरोना भाइरि 

तनयन्त्रणका लातग उपर्ार हो भन्त्न ेतिद्धान्त्तमा रहेका स्वास्थ्यमन्त्रीले कोरोना भाइरि तनयन्त्रणका लातग 

िरकारले गरेको काम निेख्नेहरुलाई मोतततिन्त्ि ुरोग लागेको भनेर तनकृष्ट अतभव्यति तिनिमते भ्याए । यो 

गैरतजम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो । वतथमान िरकारका प्रिानमन्त्री खड्गप्रिाि शमाथ ओली आफै उखान–

टुक्का जोडेर भाषण गने तिद्धहस्त तवज्ञ भएकाले उनको मतन्त्रपररषिमा भएका ििस्यहरूले िमेत यस्तै 



िकम्फुिे कुरा गनैपन े हो तक अर्वा िरकारको जुम्िो कायथशैलीिाट वाक्कतिक्क भएका 

आमनागररकहरुलाई अझ िढी तर्ढाउन ेर िरकारप्रतत तवतरृणा िढाउन ेउनीहरूको तनयत न ैहो, िुझी निक्न ु

भएको छ । 

भखथरैमार नेपाल रारि िैंकल ेिावथजतनक गरेको मौतद्रक नीततमाफथ त तविीय िेरमाफथ त वास्ततवक (ररयल) 

िेरमा प्रभावहरू न्त्यूनीकरणका लातग ऋण भुिानी, पनुताथलीकरण आतिमा िह तलयत प्रिान गरेर कतम्तमा 

कोरोना प्रभावले र्तलएको उद्योग व्यविायमा केही राहत प्रिान गन ेयोजना अगातड िारेर िरकारको लाज 

िर्ाइ तिने काम भएको छ । 

कोरोना भाइरि तवश्वभरर नै फैतलइ रहुँिा ओली मतन्त्रपररषिक्ा केही मन्त्रीहरूले नेपाललाई कोरोनामुि 

िेश िोषणा गनथ भ्याएका तर्ए । अतहले तछमेकी मलुकु भारतमा िवाथतिक उच्र्िरमा िंिमण फैतलइ 

िकेको अवस्र्ामा नपेालमा िीमािेर खोल्नेिेतख वायिुेवा उडानिमेत खुला गरेर पयथटक िोलाउनेिमते 

तयारी भइरहेको छ । नेपालमा पीिीआर परीिण कम भएको भनेर स्वास्थ्य िेरका तवज्ञ र तवशेषज्ञ 

तर्तकत्िकहरुले िारम्िार िरकारलाई िर्िच्याउुँिा िमेत िरकारले भने आफ्नो हठमै अडेको छ । अझ 

िावथजतनक भएका केही खिरहरुलाई मान्त्ने हो भन ेस्वास्थ्य ितर्व आतर्थक कारण िेखाउुँिै अि पीिीआर 

परीिण नगराउन ेतयारीमा .पगुेका छन ्अर्ाथत िरकारको नीतत ‘नो टेस्ट नो पोजेतटभ ररजल्ट’ भन्त्नेमा उरेको 

िेतखन्त्छ । परीिण नै नभए पछातड िेशभरर कततलाई कोरोना लाग्यो, भतनरहनु परेन र यिको तनयन्त्रणका 

लातग तयारी र खर्थ पतन गरररहनु परेन । आलोर्कहरूलाई तनकृष्ट ढंगले गाली गरेपतछ हालिम्म अपरिशी 

तररकाले गरेको खर्थका तहिाितकताि पतन िेखाउन ुपरेन । परीिण नै नगरेपतछ तवश्व कोरोनारतहत िेश भनेर 

िोषणा गनथ पतन पाइयो । िरकारको यो नीतत अप्रत्यिरुपमा अगातड आइरहुँिा भोतल यति केहीगरी कडा 

प्रकृततको भाइरि िंिमण फैतलएर नागररकहरूमा गम्भीर प्रकृततको महामारी फैतलयो भन े त्यिको 

तजम्मेवारी किले तलने? 

लकडाउन खुला गनुथका पछातड िरकारको एउटैमार ध्येय आतर्थक तियाकलाप िढाउन ुरहेको िरकारका 

प्रविा, िूर्ना तर्ा िञ्र्ार एवं अर्थमन्त्री युवराज खततवडाले हाल ैमार िताएका छन ्। िरकार आफूले 

कोतभड महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा पारेको गम्भीर अिरलाई न्त्यूनीकरण गनथका लातग कुनै पतन आतर्थक 

पुनरुद्धार वा िहालीका कायथिमहरु ल्याउन िकेन । भखथरैमार नेपाल रारि िैंकले िावथजतनक गरेको मौतद्रक 

नीततमाफथ त तविीय िेरमाफथ त वास्ततवक (ररयल) िरेमा प्रभावहरू न्त्यूनीकरणका लातग ऋण भुिानी, 

पुनताथलीकरण आतिमा िह तलयत प्रिान गरेर कतम्तमा कोरोना प्रभावले र्तलएको उद्योग व्यविायमा केही 

राहत प्रिान गने योजना अगातड िारेर िरकारको लाज िर्ाइ तिने काम भएको छ तर यो मार अर्थतन्त्रको 



पुनिथहालीका लातग पयाथप्त छैन । कोतभड-१९ल ेअर्थतन्त्रको एउटामारै िेरलाई प्रभाव नपारी यिल ेिमग्र 

नेपालको आतर्थक तवकाि प्रतियालाई न ैलामो िमयका लातग पछातड िकेलेको छ । भखथरैमार रातरिय 

योजना आयोगल े तयार पारेको तिगो तवकाि लक्ष्य (एिडीजी)को रातरिय कायाथन्त्वयन प्रततवेिनले 

हालिम्मका प्रगततहरुलाई कोतभड-१९ ल ेजोतखममा िकेलेको उल्लेख गररएको छ । आयोगले छुट्ट ैपतन 

अध्ययन गराइरहेको छ । म यि आलेखमा गररिी न्त्यूनीकरणका हाल िम्मका प्रयाि, उपलतब्ि र उत्पन्त्न 

जोतखमका िारे केही र्र्ाथ गने प्रयाि गनेछु। 

 ििभैन्त्िा िंवेिनशील अवस्र्ार्ातहुँ के हो भन े गररिीिाट िातहर तनस्के पतन तिगो जीतवकोपाजथनका 

आिार नभएकै कारण ठूलो िखं्याका नेपाली जोतखमपूणथ तस्र्ततमा रतहरहेका छन,् जो प्राकृततक प्रकोप र 

अन्त्य िाह्य झट्काहरू कारण पुनः गररिीमा िकेतलने जोतखम भने िुँिै छ । 

नेपालल ेतवगत तीन िशकमा गररिी न्त्युनीकरणका िेरमा उल्लेख्य प्रगतत हातिल गिै आएको छ । गररिी 

मापनका तवतभन्त्न तौरतररकाहरूिारे पतछल्लो िमयमा केही अर्थशास्त्रीहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्, 

जिमध्ये तवगतमा एक अमेररकी डलर र त्यिलाई पतछ िढाएर १.२५ डलरमा पुर् याइएको अन्त्तराथतरिय 

गररिीको रेखा– जुन हाल १.९० अमेररकी डलर कायम भएको छ–, यो पतश्चमाहरूको उपतनवेशकालीन 

िोर्ाइको आिारमा तय गररएको मानक भन्त्िै यिलाई िेरीय र रातरिय पररवेशमा फरक ढंगले पररभातषत 

गररनु पन ेतकथ  अति िाररएका छन् । वातिङ्टन िम्मेलनपतछ जतन्त्मएका िंस्र्ाहरू तवश्व िैंक, अन्त्तराथतरिय 

मुद्रा कोष लगायतका पतश्चममा िंस्र्ाहरुल ेतयार पारेको मानक, जुन युरोप र अमेररकाको खररि िमतामा 

आिाररत रहन्त्छ, ततनल ेतवकािशील अर्थतन्त्रका नागररकहरूको खररि िमता, जीतवकोपाजथनका लातग 

आवश्यक पन ेलागतको मूल्यांकन गनथ निक्न ेठहर यी अर्थशास्त्रीहरूको छ । नपेालल ेहाल कायाथन्त्वयन 

गिै आएको क्यालोरीमा आिाररत रातरिय गररिी रेखाको मानक पतन तवश्व िैंकको तिफाररिमा तय 

गररएको हो । 

तवगतमा ग्रामीण गररिी, िहरी गररिी तर्ा तवकतित िेशहरूको गररिीको मापन भनेर तीनवटा 

आयआिारमा गररिीको रेखामुतनका जनिंख्या गणना गने तवति (जिलाई ‘हेडकाउन्त्ट पोभटी’ भतनन्त्छ) 

ले वास्ततवक तहमा रातरिय र िेरीय गररिीलाई प्रतततनतित्व गिैन भन्त्ने कुरािुँग फरक िारका अन्त्तराथतरिय 

अर्थशास्त्रीहरू िहमत िेतखन्त्छन् । झन्त्ड ैिईु अमेररकी डलरको आय िीमाल ेिि-िहारा अतिकी मलुुकका 

नागररकले खर्थ गनथिक्न ेअर्वा उनीहरुले जीवन तनवाथहका लातग खर्थ गनथ िक्ने िमता, ितिण एतियाली 

गररिहरूको तुलनामा कम ह निक्छ । ितिण एतियाली गररिहरूले िमान आय र खर्थ गनथिक्न ेिमता, 

एतिया-प्रशान्त्त अर्वा युरोपेली गररिको अनपुातमा कम ह निक्छ । यिैगरी, ितिणी अमेररकी रारिहरुमा 



िमान आयिाट नागररकले खर्थ गनथिक्ने िमता अमेररकी वा युरोपेली तवकतित अर्थतन्त्रको तुलनामा कम 

ह निक्छ । त्यिलैे एउटै मानकिाट तवश्वभररको गररिीको आिार तय गने तवषयमा नयाुँ िारका 

अर्थशास्त्रीहरूले फरक मत राखेका ह न ्। यद्यतप अको कुनै तवश्वव्यापी िामान आिारमा नयाुँ मानक तय 

नभईन्त्जेलिम्म कतम्तमा उपलब्ि आयगत आिारलाई नै मूल्याङ्कन गरेर रातरिय गररिी रेखाको पुनः 

पररभाषा गनुथपन ेअवस्र्ा छ। 

हालको तवश्वव्यापी आतर्थक महामन्त्िीको कुरा गिाथ यो महामारीले र्रम तवपन्त्नतामा रहेका नागररकको मार 

होइन, त्यिभन्त्िा िातहरकै पतन ठूलो जनिंख्या िवाथतिक जोतखममा परेको फरक–फरक अध्ययनहरुले 

िेखाएका छन् । नेपालका गररिी न्त्यनूीकरण उपलब्िीका तवषयमा तवश्वव्यापी रुपमा न ैिह्राहना गररएको 

हो । नेपालल ेगररिीको िखं्या गणनाका लातग मूलभतूरूपमा नपेाल जीवनस्तर मापन िभेका आिारमा 

तथ्यांकीय तवशे्लषण गररुँिै आएको छ । यद्यतप, पतछल्लो िमयमा िह आयातमक गररिी गणनाको तवतिलाई 

पतन नेपालले स्वीकार गरेको छ । तिगो तवकाि लक्ष्यको पतछल्लो रातरिय िमीिा प्रततवेिन हेने हो भने 

यिमा तीनवटा आिारमा गररिीको गणना गररएको िेतखन्त्छ । पतहलो क्यालोरीमा आिाररत रातरिय 

गररिीको रेखा, िोस्रो प्रतततिन १.९० अमेररकी डलरको अन्त्तराथतरिय गररिी रेखाको गणना र तेस्रो 

िह आयतमक गररिीको गणना । िरकारका अनुिार िन ्२०१५ िेतख २०१९ िम्म नपेालमा गररिी वातषथक 

१.१ प्रततशतका िरल ेिटेको छ । िन् २००० मा रातरिय गररिीको रेखामुतन रहेको जनिखं्या ३८ प्रततशत 

रहेकोमा, िन ्२०१५ मा यो अनुपात २१.६ प्रततशतमा झरेको तर्यो भन ेिन ्२०१९/२० मा गररिीको 

रेखामुतन रहेको जनिंख्या १६.७ प्रततशतमा झरेको छ । 

यिैगरी, अन्त्तराथतरिय गररिीको मापन आिार प्रतततिन १.९० अमेररकी डलरको िीमाअनिुार िन् २०१५ 

मा ३६प्रततशत नेपालीहरू गररिीको रेखामुनी रहेकोमा िन् २०१९ मा यो अनुपात १५ प्रततशतमा झरेको 

छ । यिैगरी िह आयातमक गररिीको रेखामुतनको जनिंख्या िन् २००६ मा ५९ प्रततशत रहेकोमा िन ्

२०११ मा आइपगु्िा यो ३९ प्रततशतमा झर् यो भने िन ्२०१४ मा (योर्ातहुँ िन् २०१८ मा तयार पाररएको 

रातरिय प्रततवेिनको आिार हो ) आइपुग्िा २८.६ प्रततशतमा झरेको िेतखन्त्छ । यिरी तीन ै वटा मखु्य 

िूर्कहरू आिार तलएर औित तनकाल्िा हाल कररि ६० लाख नपेाली र्रम गररिीमा रहेको िेतखन्त्छ । 

योजना आयोगका अनिुार तवगत िईु िशकमा नेपालीहरुको प्रततव्यति आय औित २.५ प्रततशतले िढ्यो 

। िन ्२०१५ मा नेपालीहरूको प्रततव्यति आय औित ७६६ अमेररकी डलर रहेकोमा िन् २०१९मा यो 

१०५१ डलर पगु्यो भन े२०१९/२० अर्ाथत तवतेको आतर्थक वषथमा १०९७ अमेररकी डलर पुगेको योजना 

आयोगको भनाइ छ । जिल ेगररिीको रेखामुतन रहेका जनिंख्या कम गनथ योगिान तियो । 



अध्ययनका तवति र तवशे्लषणका तररकामा फरक भए पतन नेपालमा र्रम गररिीको रेखामुतन रहेको ठूलो 

जनिंख्या यििीर्मा गररिीिाट िातहररएकै हो, तर ििैभन्त्िा िंवेिनशील अवस्र्ार्ातहुँ के हो भन े

गररिीिाट िातहर तनस्के पतन तिगो जीतवकोपाजथनका आिार नभएकै कारण ठूलो िंख्याका नेपाली 

जोतखमपूणथ तस्र्ततमा रतहरहेका छन,् जो प्राकृततक प्रकोप र अन्त्य िाह्य झट्काहरू कारण पुनः गररिीमा 

िकेतलने जोतखम भन ेिुँिै छ । यी तीनैवटा गररिी मापनका आिारहरूल ेनपेालल ेछोटो–छोटो अवतिमा 

िेहोरररहेका ठूलाठूला प्रकोप वा तवपिह्रूिाट गररिीमा िकेतलएका अततररि जनिङ्ख्याको िारेमा कुन ै

स्पष्ट ततस्िर िेखाउुँिैनन् । 

२०७२ िालको भूकम्पपतछ झण्डै ७ लाख जनिंख्या पुनः गररिीको रेखामुतन िकेतलएको तवश्व िैंकको 

आकलन भए पतन त्यिलाई कुनै पतन रातरिय प्रततवेिनमा िमावेश गररएन । यिगैरी िोही वषथको पाुँर् 

मतहनािम्म भारतले लगाएको अिोतषत आतर्थक नाकािन्त्िीका कारण तराईका मुख्य ८ वटा तजल्लामा 

गररिीको रेखामुतन रहेका र गररिीको रेखा आिपाि रहेका र्प कतत जनिंख्या गररिीमा िकेतलए भन्त्न े

तवषयमा कत ैपतन िानो अध्ययनिम्म गररएन, जितक प्रिेश २ गररिी मापनका आिारमा कणाथलीपतछ 

ििैभन्त्िा िढी गररिीको ििनता भएको प्रिेश हो । यिैगरी २०७३-७४ मा गएको ठूलो िाढी,पतहरो र 

डुिानका कारण कतत नेपाली र्प गररिीमा िकेतलए भन्त्ने कुराको िमेत िामान्त्य आकलनिमेत गररएको 

छैन। 

कोतभड-१९ का कारण ििभैन्त्िा िढी िि-िहारा अतिकामा २.७ प्रततशतको हाराहारीमा र्रम तवपन्त्नता 

िढ्ने अवस्र्ा रतहरहुँिा ितिण एतियामा १.३ प्रततशतले गररिी िढ्ने प्रिेपण गररएको छ । यिलाई 

प्रतततिन ३.२ अमेररकी डलरको िीमा राख्िा ितिण एतियामा ४ प्रततशतले गररिी िढ्नेछ । 

हालको तवश्वव्यापी आतर्थक महामन्त्िीको कुरा गिाथ यो महामारीले र्रम तवपन्त्नतामा रहेका नागररकको मार 

होइन, त्यिभन्त्िा िातहरकै पतन ठूलो जनिंख्या िवाथतिक जोतखममा परेको फरक–फरक अध्ययनहरुले 

िेखाएका छन् । अंकट्याड, एतियाली तवकाि िैंक (एडीिी), अन्त्तराथतरिय मुद्रा कोष, िीपीआरलगायतका 

तवतभन्त्न अन्त्तराथतरिय अध्ययनहरूलाई आिार मान्त्िा अतहलेको तवद्यमान स्वास्थ्य िंकटल े तवश्वव्यापी 

रुपमा न ैमानवीय र िामातजक लागत िढाएको छ भने त्यिकारणले गररिीको रेखा आिपािमा रहेका 

नागररकहरूले स्वास्थ्योपर्ारमारै नभइ जीतवकोपाजथनका लातग खर्थ गनथिक्न ेिमता कमजोर ह ुँिा र्प 

अततररि नागररकहरू र्रम तवपन्त्नतामा िकेतलन े जोतखम िढेर गएको छ । अंकट्याडल े गरेको 

अध्ययनअनुिार प्रतततिन १.९० अमेररकी डलरको मानक राख्िा तवश्वव्यापी रुपमा अततररि झण्डै एक 

प्रततशत िरले गररिीको रेखामुतन रहेको जनिखं्या िढ्नेछ । यो मानकका आिारमा ििभैन्त्िा िढी िि-



िहारा अतिकामा २.७ प्रततशतको हाराहारीमा र्रम तवपन्त्नता िढ्न ेअवस्र्ा रतहरहुँिा ितिण एतियामा 

१.३ प्रततशतले गररिी िढ्ने प्रिपेण गररएको छ । यिलाई प्रतततिन ३.२ अमेररकी डलरको िीमा राख्िा 

ितिण एतियामा ४ प्रततशतले गररिी िढ्नेछ । 

कोतभड–१९ ले तिगो तवकाि लक्ष्य (एिडीजी)को पतहलो गररिी न्त्यूनीकरणको लक्ष्यलाई मारै होइन, 

अन्त्य प्रमुख लक्ष्यहरूमा िमेत गम्भीर िक्का पानथ िक्ने जोतखम िढाएको योजना आयोगको ठहर छ । अि 

नयाुँ ढाुँर्ािाट तवकाि लक्ष्यका मानकहरू तय गरेर जानुपन ेआयोगको तनरकषथ छ । हाम्रो आफ्नो खररि 

िमता र तवगत तीन िशकको औित २.५ प्रततशतको प्रततव्यति आयको वतृद्धिर अनुपातलाई राखेर गणना 

गिाथ यो तीन मतहना लामो लकडाउनका कारणले रोजगारी गुमाएका र आयआिार गुमाएका झन्त्डै ४० 

लाख र िवाथतिक जोतखममा रहेका ८४ लाख (िाढे १७ लाख िरपररवार)मध्ये तत्कालै र्रम तवपन्त्नताका 

अवस्र्ामा १.५ िेतख २.५ प्रततशतिम्म गररिीको रेखामुतन िकेतलएको प्रारतम्भक अध्ययनल ेिेखाएको 

छ । यर्ावस्र्ामा यिल ेनपेालको गररिी न्त्यूनीकरणका प्रयािलाई आिा िशकपछातड िकेलेको छ । 

कोतभड–१९ले तिगो तवकाि लक्ष्य (एडीजी)को पतहलो गररिी न्त्यूनीकरणको लक्ष्यलाई मारै होइन, अन्त्य 

प्रमुख लक्ष्यहरूमा िमेत गम्भीर िक्का पानथ िक्ने जोतखम िढाएको योजना आयोगको ठहर छ । अि नयाुँ 

ढाुँर्ािाट तवकाि लक्ष्यका मानकहरू तय गरेर जानुपने आयोगको तनरकषथ छ । यो नेपालका लातग मारै 

नभइ तवश्वव्यापी तवकाि अभ्यािकै लातग तवशालतम र्ुनौती हो । एकलकाुँटे ढंगिाट गररन ेतनणथयहरूल े

यस्ता र्ुनौती िम्िोिन ह ुँिैनन,् तवश्वव्यापी रूपमा न ैनयाुँ ढाुँर्ािाट िहकायथका लातग आह्वान गररन ुपछथ । 

अि तवगतका िंरर्ना र आिारिाट औपर्ाररक तवकाि िहयोग पतन प्रवातहत ह ुँिैन । ठूला स्रोत भएका 

मुलुकहरूले पररर्ालन गरेका आतर्थक पनुरुद्धार (तस्टमुलेिन) प्याकेजहरूका लागत तनकै ठूलो छ, यिको 

प्रभाव तवकािका परम्परागत प्रार्तमकतामा पतन पन ेन ैछ । 

तवगत तीन वषथयता जुन ढंगल े६ प्रततशतभन्त्िा अतिकको उच्र् आतर्थक वतृद्धिर हातिल गरेर तीव्र वतृद्धको 

जुन गतत हातिल भएको तर्यो, त्यिमा कोतभड-१९ ल ेतस्पडब्रेकरको काम गरेको छ । ििैभन्त्िा मूल प्रश्न 

के अि तवश्वले ९०का िशकयता हातिल गरेको तीव्र र उच्र् आतर्थक वतृद्धिर फेरर कायम ह निक्छ तक 

िक्िैन भन्त्न ेन ैहो । रातरिय योजना आयोगले पन्त्ध्रौं आवतिक योजनाकालमा हातिल गन ेलक्ष्य रातखएको 

िोहोरो अंकको आतर्थक वतृद्धिरको लक्ष्यमा कोतभड-१९ ले िािा उत्पन्त्न गरेको स्वीकार गरेको छ, िोझै 

भनौं तवगत तीन वषथयता जुन ढंगले ६ प्रततशतभन्त्िा अतिकको उच्र् आतर्थक वतृद्धिर हातिल गरेर तीव्र 

वतृद्धको जुन गतत हातिल भएको तर्यो, त्यिमा कोतभड-१९ ले तस्पडब्रेकरको काम गरेको छ । त्यिो त 

पतछल्ला वषथहरूमा हातिल भएका वतृद्धिर नै वास्ततवक हो तक होइन? उच्र् वतृद्धका आिार के ह न् 



भन्त्नेिमते प्रश्न उतब्जने गरेको छ, तकनकी िरकार र तनजी िेर िवैुिाट प्रवातहत लगानीका अनपुातमा 

लगातार यो तहका वतृद्ध हातिल ह नु अतल अस्वाभातवक नै िेतखन्त्छ । अि यो तवश्वव्यापी झट्कापतछ 

नेपाली अर्थतन्त्र फेरर िौररएर पुनः तवगत िईु िशकको औित िाढे ४ प्रततशतका वतृद्धिरमै िीतमत ह न्त्छ 

वा राज्यले लगानी प्रवाह िढाउन िकेर फेरर उच्र् वतृद्धको िाटोमा तहुँड्छ, अतहले न ैभन्त्न कतठन छ । 

(न्युज कारोबार, साउन १४, २०७७) 



 

िहािारी र विपदले गवरबीिा पाने जोखखि 

 
 

यततखेर तवश्वको िम्पूणथ र्ािो र तर्न्त्ताको तवषय कोरोना भाइरि महामारीले गिाथ तवश्व अर्थतन्त्रमा के–

कस्तो गम्भीर प्रभाव पिथछ तर्ा यिल े िमग्र तवश्वको अतर्थक–िामातजक िंरर्नामा कुन ै पररवतथन 

ल्याउनिक्न ेअवस्र्ा रहन्त्छ तक रहुँिैन भन्त्न ेन ै हो । यततिेला फरक– फरक िैद्धातन्त्तक तवर्ारिाराहरू 

(स्कुल अफ र्ट्ि)िुँग िम्ितन्त्ित अर्थतवि ्तर्ा तवकाि अर्थशास्त्रीहरूले अि तवश्व आतर्थक िंरर्नामा 

केही नयाुँ ढंगले पनुिंरर्नाको िाटोतफथ  अगातड िढ्ने अविारणाहरू िावथजतनक गरररहेका छन् तर 

केनेतियन तवर्ारिाराका अर्थशास्त्रीहरूको भने हाल कायम रहेको भूमण्डलीकरण र खुलािजार अर्थनीतत 

एकैर्ोटी पररवतथन ह न निक्ने िोर् तकथ  अति िारेका छन् । 

वतथमान तवश्व अर्थतन्त्रमा पुुँजीको जुन ढंगल ेप्रभाव भएको छ, िुँगिुँगै मानवीय िम्पतिको पतन हस्तान्त्तरण 

िढेको छ । तवशेषगरी इन्त्टरनेट प्रतवतिले तवश्व मानव जीवनलाई अत्यन्त्तै नतजक िनाइ िकेको (तवश्व गाउुँका 

अविारण) तर्ा िूर्ना तर्ा िञ्र्ार प्रतवतिमा भएको अत्यातिक तवकािले आतटथतफतियल इन्त्टेतलजेन्त्ि 

(एआई) को प्रयोग मानवीय िमशतिको िट्टा औद्योतगक उत्पािनमा ल्याउन ितकन ेकेही प्रयोगहरू िमेत 

भइिकेको अतहलेको अवस्र्ामा पूणथ पुरानै ढाुँर्ािाट कुनै पतन मुलुक आत्मतनभथर अर्वा र्ोरै मारै 

मुलुकिुँग अन्त्तर तनभथर ह न िक्ने अवस्र्ा रहुँिैन भन्त्न ेतवर्ारिारा पतन छ । यी िहिहरू अगातड ितढरहुँिा 

एउटा प्रष्ट कुरा के हो भने तवश्व अर्थतन्त्रमा जुन तररकाले पुुँजीलाई अत्यातिक प्रार्तमकता तिइयो र 



पुुँजीवािी अर्थतन्त्र ितलयो ह ुँिै जाुँिा िमाजमा जुन तररकाले आतर्थक िामातजक तवभेि िढेर गयो, त्यिल े

मानव–मानविीर्, िमुिाय–िमुिाय र मलुुकहरूिीर् अिमानताको गतहरो खाडल ितनिकेको रहेछ । जुन 

िानोततनो पहलले पुररने अवस्र्ा छैन । 

पतछल्लो िमयमा तवश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा व्यापक तवस्तार भएको, आम नागररकहरूको प्रततव्यति आय 

िढेर गएको र गररिीको रेखामुतन रहेका नागररक त्यििाट िमािम िातहर तनतस्कएर मध्यम वगथमा उतभएको 

ठूलो तकथ  गन ेगररएको छ । टाढाको कुरा छाडेर तछमेकी मुलुक भारत तवश्वकै ठूला अर्थतन्त्रमा गतनन र्ालेको 

लामो िमय तिततिकेको छ । अतहले तवश्वका मातर्ल्लो पंतिका पाुँर्वटा िेशहरूमध्ये भारत पतन पछथ । 

भारतीय प्रिानमन्त्री नरेन्त्द्र मोिीले भारतलाई ५ तितलयन अमेररकी डलरको अर्थतन्त्र िनाउन े उद्घोष 

गररिकेका छन् । तवद्यमान कोरोना भाइरि िंिमण र यिको तवस्तारै ह निाट रोक्नका लातग अवलम्िन 

गररएको लकडाउनका िमयमा लाखौ भारतीय कामिारहरू िहरी र औद्योतगक िेरहरूमा रोजगारी 

गुमाएपतछ र खान-िस्न िंकट उत्पन्त्न भएपतछ ियौं तकलोतमटर तहडेर आफ्नो र्ातर्लो फकथ िैछन् । उिर 

प्रिेशमा यिरी फकथ िै गरेका १५ जना कामिारहरूको रेलले तकर्ेर मतृ्य ुन ैभइिकेको छ । यो ििथनाक 

अवस्र्ा हरेक तिन भारतीय टेतलतभजन च्यानलल ेप्रिारण गरररहेका छन् । यिल ेतवश्वकै ििैभन्त्िा ठूलो 

मध्यम वगीय िजार भएको भतनएको भारतको उिाउुँिो अर्थतन्त्रमा आतर्थक अिमनाताको कतत गतहरो 

रहेछ भन्त्ने पुतष्ट गरेको छ । 

यो अवस्र्ा भारतको मारै होइन तवश्वका िेरै मुलुकमा िमान तकतिमको गम्भीर आतर्थक अिमानताल े

उत्पन्त्न गरेका कारुतणक ततस्िरहरू िामुन्त्न ेआइरहेका छन् । यस्तो तकतिमको अन्त्तराथतरिय िंकट अर्वा 

स्वास्थ्यको कारणले उत्पन्त्न आतर्थक मन्त्िीको िाढीिाट नेपाल मारै अगग रहनिक्ने अवस्र्ा तर्एन र ह ुँिैन 

पतन । नपेाली अर्थतन्त्रको आफ्न ैमौतलकता र्रररका कारण यिअतिका आतर्थक मन्त्िीहरूिाट कुन ैन कुनै 

रुपमा िच्िै आएको भए पतन अतहलेको अवस्र्ा भने तनकै तभन्त्न र जतटल प्रकृततको हो । हाम्रो अर्थतन्त्रको 

तनवाथहमुखी र्ररर भए पतन यहाुँका नागररकहरूको जीवनयापन/जीवनशैलीका कारण तवश्वव्यापी िकंटको 

प्रभाव नपन ेकुरै ह ुँिैन । 

हामीले िन् १९९० को िशकपतछ जुन तररकाले आफ्नो िमशति तविेश पठाएर उनीहरूले पठाएको 

आयआजथन अर्ाथत रेतमट्यान्त्ििाटै हाम्रो मुलुकको अर्थव्यवस्र्ा र्लाउन े जुन तकतिमको नीतत तलएर 

आयौं, त्यिको कुन ैन कुनै नकारात्मक प्रभाव पने अवस्र्ा तर्यो न ै। रेतमट्यान्त्िका िामातजक प्रभावहरूको 

िेरै र्र्ाथ भए र अि आतर्थक िंकटका अिर हामीले झेल्नु पनेछ । 



रेतमट्यान्त्िले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको ििैभन्त्िा िकारात्मक प्रभाव भनेको तवगत िईु िशकमा नेपालका 

२२ प्रततशत जनिंख्या र्रम गररिीको रेखािाट मातर् उतक्लए पतन उनीहरू िि ैरेतमट्यान्त्ि प्राप्त गन ेपररवार 

भने तर्एनन ्। रेतमट्यान्त्िको कारण अर्थतन्त्रमा भएको पैिाको प्रवाह तर्ा अविरहरूको िाुँडफाुँटले अन्त्य 

िमूहका आयआजथकहरूलाई पतन गररिीिाट िातहररनका लातग अविर तिजथना भयो । िोझैभन्त्िा 

रेतमट्यान्त्ििाट प्राप्त लाभको लाभांशको तहस्िेिार ििलैाई िनाइ तियो । रेतमट्यान्त्ि आजथन गने पररवारले 

आफूिुँग र्ोरैमार िर्त राखेर खर्थ गररतिुँिा िमाजमा एउटा नविनाड्य वगथ पतन तिजथना भयो । यो 

नविनाड्य वगथ तविेशिाट तयारी वस्तु आयात गथ्यो र अत्यातिक नाफा राखेर ती रेतमट्यान्त्ि प्राप्त गने 

पररवार तर्ा ततनल ेखर्थ गनेगरी खुलेका स्वास्थ्य तशिालगायत िेवाका व्यापाररक उपभोिालाई िेच्न ै

गथ्यो । 

अर्थतन्त्रको यो र्ि तवस्ताररत भएिुँग ैनेपालमा र्रम गररिीको रेखामुतन रहेको जनिंख्या िट्िै गएको हो 

। यो िम आउुँिा िशकहरूमा पतन अझ तवस्तार ह ुँिै गई िन् २०३० िम्ममा कतम्तमा पाुँर् प्रततशत 

जनिंख्यामार र्रम गररिीको रेखामुतन कायम राख्ने िरकारको लक्ष्य तर्यो, तर यस्ता तवश्वव्यापी महामारी 

मारै नभएर आन्त्तररक रुपमा नपेालल ेहरेक वषथ भोग्िै आएका प्राकृततक प्रकोप र अन्त्य खालका तवपतहरूले 

गररिी न्त्यूनीकरणको लक्ष्यमा िमेत अवरोि तिजथना गिै आएका छन ् । २०७२ को भूकम्प तर्ा िोही 

वषथको भारतीय आतर्थक नाकािन्त्िी, २०७३/७४ को िाढीपतहरो, डुिानल ेफेरर ३ प्रततशत नपेाली र्रम 

गररिीमा िकेतलएको आकलन छ । 

भखथरै मारै अंकट्याडले िावथजतनक गरेक एउटा नीततपरले नपेालजस्ता अततकम तवकतित मुलुकहरू 

(एलडीिीज्)मा वतथमान तवश्व स्वास्थ्य महामारीका कारण गररिीको रेखामुतन रहेको जनिंख्या कतम्तमा ३ 

तिन्त्िलुे िढ्न जान ेर्तेावनी तिएको छ । अंकट्याडका अनुिार यी मुलुकहरूमा िन ्२०१० मा ३४ करोड 

मातनिहरू गरीिीको रेखामुनी रहेकोमा नपेाल ितहतका केही िेशहरूले हातिल गरेको प्रगततका िािजुि 

िन् २०१८ गररिीको रेखामुतन रहेका नागररकहरूको िंख्या िढेर ३४ करोड ९० लाख पुगेको छ त्यिमा 

अतिकी एलडीिीजहरूको प्रमुख भूतमका छ । अन्त्य तवश्वव्यापी िंस्र्ाहरूल ेपतन वतथमान तवश्व स्वास्थ्य 

महामारी तर्ा यस्तै कारणल ेउत्पन्त्न भएको तवश्व आतर्थक िंकटका कारण तवश्वभरी केही गररि िमुिायमा 

ििैभन्त्िा िढी गम्भीर ितत पगु्ने उल्लेख गरेका छन ्। यस्ता प्रकोपहरूिाट गररि वगथ र भखथरै गररिीिाट 

िातहर तनस्केका मध्यमवगथ िढी प्रभातवत ह ने भएकोल ेआतर्थक अिमानता अझ गतहरो रुपमा िढेर जाने 

अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । 



अर्थतन्त्रको औपर्ाररक गणना गररन े आतर्थक वतृद्धिरको अंकले गररिीको अनुपातमा ह न े तलमातर् 

निेखाए पतन यस्तो िंकटल ेपान ेिह -आयातमक प्रभावलाई नजरअन्त्िाज भने गनथ तमल्िैन । त्यही भएर 

तवश्वमा अतहले कुल गाहथस्थ्य उत्पािन (जीडीपी)ले मार िमग्र नागररकका आतर्थक अवस्र्ाका 

प्रतततनतित्व नगन ेभएकाल ेअन्त्य वैकतल्पक िूर्किाट हेनुथपन ेिहि र्ल्ने गरेको छ । भखथरैमार िंयुि रारि 

िंिीय तवकाि कायथिम (युएनडीपी)ले िावथजतनक गरेको प्रकोपजन्त्य जोतखम मूल्यांकनमा नेपाललाई 

जोतखम पि अतिक भएका ‘मध्यम तल्लो वगथ’मा राखेको छ । 

यूएनडीपीको तथ्यांकीय तस्र्ततपरमा उल्लेख भएका नेपालका केही जोतखम िरू्कहरू हेरौ ुँ । नेपालमा 

हाल िह -आयातमक गररि ३४ प्रततशत छ । पुनः िह -आयातमक गररिीमा िकेतलन िक्ने जोतखममा रहेको 

वगथ २२.३ प्रततशत छ । अन्त्तराथतरिय गररिीको रेखा प्रतततिन १.९० अमेररकी डलर आजथन गन े

नेपालीहरूको अनपुात १५ प्रततशत छ भन ेरातरिय गररिीको रेखामुतन रहेका जनिंख्या २२.२ प्रततशत छ 

। यिमा अझ प्रतततिन ३.२० अमेररकी डलर मार आजथन गन ेिमशति जनिखं्या ३५.४ प्रततशत छ । यो 

प्रमुख िरू्कांक एकै ठाउुँमा राखेर हेिाथ झण्ड ैजनिखं्याको ५५ प्रततशत तहस्िा अतहल ेकोरोना भाइिरका 

कारणले उत्पन्त्न भएको आतर्थक मन्त्िीका कारण गम्भीर प्रभावमा पने जोतखमपूणथ अवस्र्ामा छ । 

पटक–पटक भन्त्िै आइएको कुरा के हो भने नेपालमा पतछल्लो तीन िशकतभर मध्यमवगीय जनिंख्या िढेर 

१७ प्रततशत पुगेको, िनाढ्यको जनिंख्या िढेर २ प्रततशत रहेको िताउने गररए पतन र्ोरै आयआजथनिाट 

कतठनका पूवथ जीवनयापन गन े नेपालीहरूको अनुपात तनकै ठूलो छ । अतहल े िरकारी तनकायहरूमा 

तनजामतत कमथर्ारी, प्रहरी, िेना र तशिक गरी कररि ६ लाखल े रोजगारी पाएका छन्, तीमध्ये २५ 

प्रततशतमार उपल्लो तहमा उच्र् आयआजथन गने वगथमा छन ् । उनीहरूितहत िावथजतनक िंस्र्ानहरू र 

तनजी प्रततष्ठानहरूमा तनयतमत तलि भिा प्राप्त गने िंख्या भनेको २० लाखको हाराहारी मारै छ । अिंगतठत 

िेरमा झण्डै १५ लाख नेपाली कायथरत छन् भतनन्त्छ । लिु, िरेलु, िाना तर्ा मझौला उद्योग–व्यविायमा 

झन्त्डै ३५ लाख नेपालीहरू िंलग्न छन् । यििाहेक ििानो अनपुातको भ ूस्वातमत्व भएका नेपालीहरूको 

अनुपात त्यस्तै ५० िेतख ६० लाख छ । 

यो भनेको नेपालको ििैभन्त्िा िंवेिनशील र जुनिुकै पतन प्रकारका प्रकोपहरू र्ाह ेयो रोगव्यािी होि ्वा 

भूकम्प, िाढीपतहरो, आगलागीजस्ता तवपतिहरूिाट ििैभन्त्िा िढी र पतहले प्रभातवत ह ने जनिंख्या हो । 

जय त्यिैल ेिरकारले अर्थतन्त्रका ठूलाठूला आुँकडाहरूका मारै कुरा गनुथभन्त्िा यो जोतखममा रहेका वगथका 

लातग िम्िोिन ह नगेरी लतित र तवतशतष्टकृत योजना ल्याउनु आवश्यक छ । 



खेतमै गोलभेंडा कुतहुँिा टुलटुल ुहेरेर रुन ेतकिानल,े गाउुँको डेरी उद्योगमा ििू िंकलन गन ेव्यविायील ेवा 

हस्तकला उद्योगमा मूततथ खोप्ने कातलगढले, अर्थमन्त्रीले ‘अर्थतन्त्रको उद्धार गनथ राजस्वका िरमा कतत 

हेरफेर गरे’ वा आतर्थक वतृद्धिर उच्र् िनाउन िजेटमा रेल गुटुटु ल्याउन ेयोजना कस्ता ल्याए भन्त्न ेकुराको 

मतलि गिैनन्, उनीहरूल ेत अतहलेको िंकटका िेलामा आफ्नो भान्त्िामा पाक्न ेभातका लातग िरकारले 

कस्तो राहतको प्रत्याभूतत गिैछ भन्त्न ेकुरा आशा गरेका ह न्त्छन ्। अतहल ेन ैतविेशिाट ६ लाख नपेालीहरू 

फकथ न तयार भएर ििेका छन ्। उनीहरूको लातग रारि िैंकले कतत अिथको िैिेतशक रोजगार िर्तपर जारी 

गर् यो भन्त्न ेकुराको मतलव छैन ह ुँिैन, िरु ब्याजरतहत वा न्त्यूनतम ब्याजिरमा आतर्थक गतततवति िञ्र्ालन 

गनथ रारि िैंकले कस्तो व्यवस्र्ा गछथ भन्त्न ेकुराले अर्थ राख्छ । 

त्यिैले यति वतथमान स्वास्थ्य महामारीिाट उत्पन्त्न भएको आतर्थक मन्त्िी र िुँगिुँगै आइलागेको उच्र् 

अंकको मूल्यवतृद्धिाट तल्लो र तल्लो–मध्यमवगथका नागररकहरूलाई फेरर गररिीमा िकेतलनिाट िर्ाउन े

हो भने ठूला आतर्थक आिशथका कुराहरू भन्त्िा आमनागररकलाई िोझै प्रभाव पाने खालका नीततगत 

िम्िोिन गने गरी तवशेष प्याकेज ल्याउनु पछथ । 

(न्त्युज कारोिार, वैशाख ३०, २०७७) 



चरि गवरबीिा फस्दै ८४ लाख नेपाली 
 

तवश्वव्यापीरूपमा िेखापरेको वतथमान स्वास्थ्य िंकट रोक्नका लातग नपेाल िरकारले तवगत ७७ तिनिेतख 

अवलम्िन गरेको िरिन्त्िीका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा परेका फरकफरक प्रभावहरूको अि ितमक 

नततजा िेतखन िुरु भएको छ। ििैभन्त्िा ताजा अध्ययनले नेपालमा अनौपर्ाररक िेरमा िंलग्न रहेका तर्ा 

गररिीको रेखामुतन रहेका १७ लाख ८१ हजार ६९८ पररवार अर्ाथत् झन्त्डै ८४ लाख नेपाली िरिन्त्िीका 

कारण ििभैन्त्िा अत्यतिक िंकटमा परेका िेखाएको छ। नेपाल खाद्य िुरिा अनुगमन प्रणालिारा िेशका 

ििै तजल्लामा  रहेका आफ्नो िञ्जाल प्रयोग गरी तयार पाररएको यो तववरण पतन कररि एक 

मतहनाअगातडको हो।  यति त्यिलाई अतहलेको अवस्र्ािुँग जोडेर आकलन गने हो भन े९० लाखभन्त्िा 

अतिक नेपाली र्रम िंकटमा पररिकेका िेतखन्त्छ। 

िरकारका अनुिार हाल गररिीको रेखामुतन रहेका जनिंख्या ५५ लाखको हाराहारीमा मार रहेको 

अवस्र्ामा अततररि ३४ लाख जनिखं्या गररिीको रेखामुतन िकेतलनु भनेको झण्ड ै५ प्रततशत तवन्त्िलुे 

गररिीको रेखा िढ्न ुहो। यो हालिम्मका अनुभवजन्त्य िाक्ष्यहरूल ेिेखाएका अन्त्तराथतरिय प्रिेपणहरू भन्त्िा 

िढी हो। एतियाली तवकाि िैंकले मध्यमकालीन अवस्र्ामा आफ्नो तनयतमत आयआजथन, पेिा व्यविाय 

गुमाउनुपिाथ अततररि ४ िेतख ७ प्रततशतिम्मले एतिया–प्रशान्त्त िेरमा गररिी िढ्ने अनुमान गरेको तर्यो। 

यो प्रतततिन ३.२ अमेररकी डलरभन्त्िा कम आयआजथन गन े िमहूको आिार रेखामा आिाररत भई 

प्रततव्यति आय तर्ा उनीहरूको खर्थ िमताका आिारमा तनकातलएको गणना हो। िंयुि रारि िंिीय 

युतनभतिथटीका लातग गररएको अको एक अध्ययनल ेपतन तवश्वव्यापीरूपमा ०.९ प्रततशतिेतख २ प्रततशतल े

गररिी िढ्ने र त्यिमध्य ेितिण एतियामा मारै ४ प्रततशतले गररिी िढ्ने िेखाएको छ। 

खाद्य िुरिा िञ्जालल ेनेपाल िरकारले न ैिनाएको मानक–अनौपर्ाररक िेरमा कायथरत ितमकहरू, ज्यषे्ठ 

नागररक, अपाङ्गता भएका व्यति तर्ा अिहाय र गररि िमूहका लातग िरकारल ेतिएको राहत प्याकेजका 

आिारमा ‘अतत प्रभातवत’ पररवार िंख्या गणना गरेको हो। यो गणनाले ििैभन्त्िा िढी प्रिेश २ मा ५ लाख 

६८ हजार ६१४ पररवार, त्यिपतछ वाग्मतीमा ३ लाख ६९ हजार ५०० पररवार, प्रिेश १ मा ३ लाख २७ 

हजार ७३६ पररवार, प्रिेश ५ मा १ लाख ८३ हजार ९६९ पररवार, िुिरूपतश्चममा १ लाख २७ हजार ३३८ 

पररवार, गण्डकीमा १ लाख ११ हजार ४७५ पररवार, कणाथलीमा ९३ हजार ९६ पररवार र ‘अतत प्रभातवत’ 

भएको अध्ययनले िेखाएको छ।   



यी ‘अतत प्रभातवत’ पररवारलाई िरिन्त्िीको िुरुवातमै प्रततपररवार ४ िेतख ३० तकलोिम्म र्ामल, १–२ 

तकलो िाल आति तिएर िरकारल ेिाढे २ अिथ खर्थ भएको तिल पेि गरेको छ। जितक स्र्ानीय तहमाफथ त 

िाुँतडएका यो खाद्यान्त्न िहयोग ठाउुँ हेररकन कतै ७ तिनका लातग, त कही ुँ कतै १५ तिनका लातग मारै पुग्न े

अवस्र्ाको तर्यो। कोरोना भाइरि नफैतलयोि् भनेर आमनागररकको तहुँडडुल, पिेा, व्यविाय, कारोिार, 

रोजगारीिमेत प्रभातवत ह ने गरी िरिन्त्िी अवलम्िन गररएको तीन मतहना नातििकेको छ। 

िरिन्त्िीको अवति लतम्िुँिै जाुँिा पुछारमा रहेको तवपन्त्न वगथमार होइन, मध्यम वगथिमते र्रम आतर्थक 

िंकटमा पररिकेको छ। जििाट उद्धारका लातग िरकारिुँग न कुन ैस्पष्ट दृतष्टकोण छ न योजना र कायथिम 

नै। िरकारल ेहाल ैिंिद्मा प्रस्तुत गरेको िजेटको प्रारूप हेनेतितिकै िरकारिुँग कोरोना भाइरिल ेहाुँकेको 

आतर्थक िंकटिाट उद्धारका लातग कुन ैयोजना न ैनभएको प्रस्ट भइिकेको छ। अि यिकै कारण नेपालको 

गररिीमा पान े प्रभाविारे झन ् के कायथिम ल्याउुँछ भन्त्ने अपेिा गनथ ितकन्त्छ र ? िरकारी तनकायहरू 

गररिीको अनुपात उल्टै िटेको भनेर िेखाउन गहृकायथ गिैछन्।   

अन्त्तराथतरिय िम िंगठन (आइएलओ) को ताजा रोजगारी तस्र्ततपरअनुिार नेपालको अनौपर्ाररक िेरमा 

५७ लाख नेपाली कायथरत रहेकामा तत्काल ै३७ लाख नेपालीको रोजगारी िंकटमा पररिकेको छ। यो 

गररिीको रेखा आिपािमा रहेको जनशति हो जिको आयआजथन िैतनक ३५० रुतपयाुँको हाराहारीमारै 

छ। तवश्व िैंकको अको अध्ययन भन्त्छ– तवश्वव्यापीरूपमा प्रततव्यति आयमा ह न े३.६ प्रततशतको तगरावटले 

लाखौ ुँ मातनिलाई र्प र्रम गररिीमा िकेल्िैछ। एकर्री आलोर्कहरू प्रततव्यति आय, मुलुकको िमग्र 

कुल गाहथस्थ्य उत्पािन (तजतडपी) लाई कुल जनिंख्याले भाग गरेर तनकातलन े भएकाल े यिल े

आमनागररकको वास्ततवक तहको आय आकलन नह ने िताउुँछन्।   

यिका लातग छुट्टाछुट्टै रातरिय स्तरको अको अध्ययन आवश्यक पने ह न्त्छ। नेपालको हकमा िन् २०१४ 

रातरिय मानव तवकाि प्रततवेिन तनकालेपतछ गत वषथ (िन् २०१९) मा न ैअको प्रततवेिन तनकाल्ने तयारी 

भएकामा खोइ, तकन हो रोतकयो। पुरानै अध्ययनलाई आिार मान्त्िा काठमाडौ ुँको प्रततव्यति आय २७०० 

अमेररकी डलरभन्त्िा मातर् ह ुँिा ह म्लाको औित ६०० अमेररकी डलरको आयलाई एकै ठाउुँ राखेर 

नेपालीको प्रततव्यति औित आय १०८५ डलर भतनरहुँिा ििै वगथको प्रतततनतित्व ह ुँिैन भतनएको हो। 

वतथमान तवश्व िंकटले अि गररिीको नयाुँ मानक र पररभाषाको आवश्यकता औल्याएको छ। हालिम्म 

प्रर्लनमा रहेका आयमा आिाररत, जीवन तनवाथहका लातग र्ातहन ेआवश्यकतामा आिाररत र तजउनका 

लातग आवश्यक पन ेक्यालोरीमा आिाररत मानकहरूले मातनिका आवश्यकतालाई िम्िोिन गनथ निक्न े

रहेछन् भन्त्ने प्रस्ट भइिकेको छ। िंकटकालीन अवस्र्ािाट पार पाउन िरकारहरूले अवलम्िन गरेका र्प 



यारा, कारोिार िन्त्ि (िटडाउन) का योजनाहरूले तवश्वव्यापीरूपमा नै र्प िंकट तिजथना गरेको छ र यिल े

हालिम्म भतनइुँिै आइएका र्रम गररिी÷तवपन्त्नतामा रहेका वगथलाई मार होइन; िन ्१९९० को िशकपतछ 

तवश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई नै ऊजाथ प्रिान गन ेवगथका रूपमा उिाएका ‘मध्यम वगथ’ िमते अभावको गम्भीर 

पािोमा फिेको पाइनुल ेअि नयाुँ पररभाषाको आवश्यकता परेको हो। 

यिअति नै केही अर्थशास्त्रीहरूले र्ीन, भारतितहत मलुुकका लातग ‘मध्यम आयको पािो’ शब्ि प्रयोग 

गिै आएकामा अि यो शब्ि िि ै िेशका िामान्त्य आय भई मध्यमस्तरको जीवन तनवाथह गरररहेका िि ै

वगथका लातग प्रयोग गनुथपन ेतस्र्तत वतथमान तवश्व िंकटले तिजथना गररतिएको छ। ‘मध्यम आयको पािो’ मा 

फिेका नागररकहरू न िरकारले िाुँडेको पाुँर् तकलो राहत पाउन योग्य तर्ए÷छन्, न त प्रिानमन्त्रीलाई नै 

िेरोजगार िनाएको पररभातषत गने ‘प्रिानमन्त्री रोजगार कायथिम’ को १०० तिने रोजगारी कायथिममा नाम 

लेखाएर नगरपातलकाल ेलगाउने नाला व्यवस्र्ापन योजनामा नै िहभागी ह न िक्छन्। 

हाल िावथजतनक भइरहेका फरक–फरक तवश्व आतर्थक िंस्र्ाहरूका लातग फरक–फरक अर्थशास्त्रीहरूले 

तयार पारेका प्रायः िि ैशोिहरूको कररि–कररि एउटै तनर्ोड छ– यो पतछल्लो शताब्िीकै िवाथतिक ठूलो 

आतर्थक मन्त्िी हो (िमयकाल गणनामा केही अर्थशास्त्रीले िन् १९३० पतछको भनेका छन् भन ेकेहीले 

िोस्रो तवश्वयुद्धपतछ), यिल ेतवश्वव्यापीरूपमा आममातनिको प्रततव्यति आय र उनीहरूको खर्थ गने िमता 

खुम्च्याइतिएको छ। िरकारहरूल ेस्वास्थ्य िेरमा अततररि खर्थ िढाउनुपिाथ अन्त्य कल्याणकारी िेरमा 

गने खर्थ खािगरी िामातजक िुरिाका छाता कायथिमहरूमा गने खर्थ िंकुतर्त ह नेछन्। तवश्वव्यापी आय 

अिमानता अझ गतहररएर जानेछ। र, यिले िमग्रमा लाखौ ुँ मातनिलाई र्रम गररिीमा िकेल्िा हालिम्म 

रातखएका गररिी तनवारणका तवश्वव्यापी लक्ष्यहरू प्रभातवत ह नेछन ्। 

नेपालको हकमा गररिीमा िकेतलने अततररि ३० लाख नेपालीको गणनालाई िेरगतरूपमा हेिाथ ििैभन्त्िा 

पतहलो िक्का पने वगथमा रेतमट्यान्त्ि आयका भरमा तटकेका िर÷पररवार, जो कररि ५६ प्रततशत हाराहारी 

पुतगिकेका तर्ए र उनीहरूको आयलाई आिार िनाएर आतर्थक कारोिार गरररहेका लिु, िाना, िरेल ुतर्ा 

मझौला उद्योग–व्यापारिुँग िम्िद्ध उद्यमी–व्यविायी र ततनमा आतित २५ लाख कमथर्ारी–कामिार पछथन्। 

अध्ययनहरू भन्त्छन्– नेपाली अर्थतन्त्रको आिा तहस्िा अनौपर्ाररक आतर्थक तियाकलापल ेिानेको छ। 

जिको औपर्ाररक लेखांकन न ैह ुँिैन। िोस्रो िवाथतिक जोतखममा परेको िेर हो– पयथटन। भतनरहन ुपिैन, 

नेपालको पयथटनको आय मौिमी आयमा आिाररत छ। तहमाल आरोहणका तिजनमा एउटै तहमाली 

भररयाले ५–७ लाखिम्म कमाउुँिा त्यिकै भरमा वषथका िाुँकी तिन तिताउनुपन ेह न्त्छ। अतहल ेनपेालको 

पयथटन िेरमा ५ लाख ७३ हजार जनशति िलंग्न रहेको अनुमान छ। यिमध्य ेठूलो तहस्िा पयथटन भररया, 



िेतकङ र तहमआरोहण िहयोगीितहत न्त्यनु मध्यम आय भएको वगथल ेओगेटेको छ भन ेपयथटकीय िेरका 

िानाततना होटल, रेस्टुरा, लजहरूको आय वतथमान यारा प्रततिन्त्िले पूरै ठप्प भएको छ। पयथटनमा परेको 

अिरको कुरा गिाथ यिको अग्र र पषृ्ठ िम्िन्त्िलाई अलग गनथ तमल्िैन। 

भखथरै िंिद्मा जवाफ तिने िममा कृतषमन्त्री िनश्याम भुिालले िरिन्त्िीका कारण गाउुँ फतकथ नेका िखं्या 

िेरै भई उनीहरूले गाउुँमा फकेर तरकारी खेती गररतिुँिा अत्यतिक उत्पािन भई खपत नह ुँिा कुतहएको हर्ुवा 

अतभव्यति तिएका छन्। यिमा पतहलो तथ्यगत रुतट भनेको स्विेशी उत्पािन िढी भएका कारण खपत 

नभई कुतहएको नभए भारतिाट तनवाथि आयात भएकाले ‘छोटे िरकार, टोल ेिरकार’ हरूको डनतगरीले 

स्र्ानीय उत्पािन िजारमा लान नतिइ कुहाइएको हो। िोस्रो र महत्वपूणथ कुरा भनेको पतछल्लो िमयमा 

िेशका ४० भन्त्िा अतिक तजल्लामा व्याविातयक तरकारी तर्ा फलफूल खेती भइरहेको छ। र, तरकारी 

खेतीमा अतिकांश िाना तकिान लामो िमयिेतख िलंग्न छन,् जो आफ्नै ििानो अनपुातको भूतम वा 

अरूको खेतिारी भाडामा तलइ तरकारी खेती गरररहेका छन्। यस्तो उपज पयथटन िेरमा िोझै खपत ह न्त्थ्यो। 

होटलमा पाह ना नह ुँिा कृषकको उपज खपत नह ुँिा त्यिल ेउनीहरूको आयआजथनमा अिर परेको छ। 

त्यिैले एकलरूपमा मार पयथटनको अिरलाई मार न्त्यून मूल्यांकन गनुथह ुँिैन। पयथटकीय गतततवतिमै आतित 

न्त्यनू मध्यम तहको आयआजथन र रोजगारीमा पारेको अिरलाई िमेत गणना गिाथ यिले िह पिीय प्रभाव 

पारेको िेतखन्त्छ। 

िभुाथग्य नै भन्त्नपुछथ, ‘िमतृद्ध र िुखी नपेाली’ को नारा लगाउुँिा लगाउुँिै पतछल्लो िमयमा िरकारले गररिी 

न्त्यूनीकरणका मूल लक्ष्यलाई भुल्िै गएको छ जुन नवौ ुँ योजनापतछ मूल लक्ष्यका रूपमा रहुँिै आएको तर्यो। 

अतलअतल र्लेका गररिी लतित कायथिमहरू पतन हालैका वषथमा या रोतकएका छन ्वा न्त्यून प्रार्तमकतामा 

पाररएका छन्। तथ्यांकीय र्लखेल गरेर गररिी िटेको िेखाउुँिैमा आमनागररकको जीवनस्तरमा िुिार 

ह ुँिैन। त्यिैल ेतवद्यमान तवश्व िंकटले मुलुकको गररिी न्त्यूनीकरणका िेरमा पारेको प्रभावको यर्ार्थपरक र 

तवश्विनीय अध्ययन गराउनु आवश्यक छ। 

(नागररक िैतनक, २८ जेष्ठ २०७७ ) 



गवरबी र खाद्य संकट बढाउँदै कोभभड 
 

िरकारले कोरोना भाइरि (कोतभड–१९) जन्त्य तवश्वव्यापी स्वास्थ्य िंकट गतहरो िन्त्िै गएको अवस्र्ामा 

भखथरै नेपालमा यिको प्रकोप फैलन नतिन केही नीततगत तनणथय तलएको छ। िोमिारिाटैै ैलामो िरूीका 

िवारी िािन िञ्र्ालनमा रोक लगाइएको छ। यस्तै अत्यावश्यक १९ तकतिमका िेवाको प्रवाहिाहेक 

अन्त्य िरकारी िेवा िन्त्ि गररएका छन्। यी तनणथय तनकै तढलोगरी मार आएका ह न्। तछमेकी मुलुक भारतमा 

िमेत कोरोना भाइरिको िंिमण फैलुँिै गएको छ। यो आलेख तयार पािाथिम्म त्यहाुँ ३७० जना िंितमत 

भएका छन् भने ६ जनाको ज्यान गइिकेको छ। ििैभन्त्िा िंवेिनशील कुरा त नेपालिुँग िीमा जोतडएको 

तिहार राज्यमा कोतभड–१९ कै कारण एक जनाको मतृ्यु भएको छ। नेपाल– भारतिीर् खुला िीमा तर्ा 

िीमावती िेरमा रािनपानीको जोहोिेतख पाररवाररक िम्िन्त्ििम्मका लातग आवत्जावत् िढी ह न ेकारणल े

यिको िंिमण जोतखम तनकै िढेको छ। अझ तर्न्त्ताको तवषय त िुनिरी–मोरङ, िारा–पिाथ, 

नेपालगन्त्जितहतका औद्योतगक िेरमा भारतिाट आउने मजिरूका िखं्या तनकै ठूलो छ, उनीहरूको 

स्वास्थ्य परीिण गने कुनै व्यवस्र्ा न ैछैन। 

भारतल ेयो भाइरिको िंिमण िढ्िै गएिुँग ३१ मार्थिम्म िि ै तकतिमको रेल्वे िेवा िन्त्ि गने तनणथय 

गररिकेको छ भन ेिावथजतनक यातायात िञ्र्ालनमा िमेत तनयन्त्रण गरेको छ। तहजोिम्म यो तवश्वव्यापी 

महामारीको अिर नेपालमा पिै–पिैन भनेर ठोकुवा गरररहेको हाम्रो िरकारी िंयन्त्र पतन भारतमा िंिमण 

िढ्िै गएको तर्ा त्यहाुँ िंिमण रोक्नका लातग जनता कफ्र्यु नाममा ‘लकडाउन’ गररएकोलगायतका 

प्रयाििाट िल्ल झतस्कएका छन्। 

भक्िइयुका िंस्र्ापक प्रिानिम्पािक, अर्थशास्त्री ररर्ाडथ िाल्डतवनल े नोिल कोरोना भाइरि (िािथ–

तिओभी–टु)लाई ‘वल्र्ड वार टु’ नामक र्लतर्रको जातगर (जम्िी) प्रिंगिुँग जोडेका छन्, उि 

र्लतर्रमा जातगरहरू एकिाट िईु, िईुिाट र्ार ह ुँिै गुणक ढंगले अिखं्य तवस्तार भएर अतनयतन्त्रत भएको 

िेखाइएको छ। र्लतर्रमा व्याख्या गररएअनुिार यो तवतशष्ट शतिले पुनजीतवत भएर फकेको जातगर 

कतहल्यै मिैन र नयाुँ तिकारको खोजीमा तवश्वभर नै अतनयतन्त्रत ढंगले फैलन्त्छ। अर्थशास्त्री िाल्डतवनल े

कोतभड–१९ तवस्तारलाई त्यस्त ैस्वरूपको व्याख्या गरेका छन्। यो भाइरिको तवस्तार िम ठ्याक्कै यस्त ै

िेतखन्त्छ। िोमिार अपराह्निम्म तवश्वका १६८ िेशमा ३ लाख ७ हजार व्यतिमा यिको िंिमण िेतखयो। 

यो भाइरि िेखा परेको पतहलो िय तिनमा शून्त्यिाट एक लाख पुग्यो, त्यिपतछको िोस्रो १२ तिनमा एक 

लाखिाट २ लाख पुग्यो, त्यिपतछका मार ३ तिनमा २ लाखिाट ३ लाख पुग्यो अर्ाथत् यिको तवस्तार िर 



तनकै भयािह िेतखयो। तुलनात्मकरूपमा यिअति िेखापरेका अन्त्य तकतिमका महामारीभन्त्िा यिको 

तवस्तार िर तनकै तीव्र भएका कारण तवश्वभरकै लातग यो नयाुँ िंकटका रूपमा िेखापरेको छ। 

िोमिार अपराह्निम्म तवश्वभरर यि भाइरिका कारणल ेकुल १३ हजार व्यतिको मतृ्यु भइिकेको छ, यद्यतप 

झण्डै ९३ हजार िंितमत व्यति तनको भइिकेका कारण यिको मतृ्युिर (४.२५ प्रततशत) यिअति 

िेखापरेका अन्त्य महामारीभन्त्िा तलुनात्मकरूपमा कम भएको केही स्वास्थ्य तवज्ञको िािी छ। तर यही नै 

ढुक्क भएर िस्न िक्ने अवस्र्ा भन ेह ुँिै होइन तकनतक यिको फैलने िम यिअति िेखापरेको िािथ, मिथ, 

इिोलाभन्त्िा तनकै उच्र् र तीव्र िरको छ। िन् १९१८ को ‘स्पेतनि इन्त्फ्लएुन्त्जा’, िन ्१९५७ को ‘एतियन 

फ्लु’, िन ्१९६८ को ‘हङकङ फ्लु’, िन ्२००९ को एन.एर्. (िडथफ्लु), िन ्२००२ को िािथ, िन ्२०१२ 

को मिथ र िन् २०१३÷१४ को इिोला तनतश्चत वा िीतमत िेशमा फैतलएका तर्ए। तीमध्ये केही महामारीको 

मतृ्यु िर उच्र् भए पतन ‘कोतभड–१९’ जस्तो उच्र् र तीव्र तवस्तार तर्एन। 

िरकारी िािीमा र टेकुतस्र्त शहीि शुिराज ितपकल अस्पतालले हालिम्ममा गरेका नमुना 

परीिणअनुिार नेपालमा एक जनामा मारै यि भाइरिको िंिमण िेतखएकामा उनी पतन तनको भएर 

फतकथ िकेका छन् भतनएको छ। भारतिुँग कररि १८ िय तकलोतमटर लामो खुला तिमाना भएको र अतन्त्तम 

अवस्र्ामा िरकार ब्युुँझनुभन्त्िा अगातड तरभुवन तवमानस्र्लमा कुन ै गततलो स्वास्थ्य परीिण तवति 

नभएको हाम्रोजस्तो िेशमा कोतभड–१९ का िंितमतहरू आउुँिै आएनन ्वा छुँिै छैनन ्भनेर िािी गनथ िक्न े

अवस्र्ा पतन छैन। यो स्वास्र्कमी नै िताउन र्ालेका छन्।  मूल कुरा के हो भने तवश्वव्यापी स्वास्थ्य िंगठन 

(डब्लुएर्ओ) ले यिको िंिमण कुनै पतन मलुुकको तनयन्त्रण िीमाभन्त्िा िातहर गइिकेको भन्त्िै तर्न्त्ता 

जनाइिकेको छ। यि भाइरिको उद्गम मलुुक र्ीनले पतछल्लो िमयमा आफ्नो िेशतभर िंिमणको िर कम 

भएको भन्त्न ेतववरण िावथजतनक गरररहुँिा तवश्वको ठूलो अर्थतन्त्र अमेररकाितहत अन्त्य युरोपलेी िेशहरूमा 

यो तनकै तर्न्त्तालाग्िो ढंगल ेफैलुँिैछ। 

यो तवश्वव्यापी स्वास्थ्य िंकटिाट िच्न (अतहलिेम्म) एउटैमारै प्रभावकारी उपाय हो– आफैुँल ेपूणथरूपमा 

िाविानी अपनाउनु। नेपालमा केही गरी कोरोना भाइरिको िंिमण फैतलइहालेमा अर्वा एकैर्ोतट िेरैमा 

यिको िंिमण िेखापरेमा उपर्ार व्यवस्र्ापनका लातग हाम्रो आफ्नो िमता तनकै कमजोर छ भनेर तनजी 

िेरका अस्पतालले मार होइन, िरकारी तर्तकत्िकले पतन स्वीकार गररिकेका छन्। यस्तो अवस्र्ामा 

िरकारले भनेको मानेर हामी आफैुँल े केही न्त्यनूतम िाविानी अपनाउन े हो भने यिको तवस्तारलाई 

फैलनिाट रोक्न िक्छौ ुँ। यिमा केही ठूला कुरा पतन छैनन्। िािुन पानील े हात िुने, आफू वररपररको 

वातावरण स्वच्छ राख्ने, भीडभाडमा नजाने, रुिाखोकी ज्वरोलगायतका लिण िेखापरेमा िामान्त्य मौिमी 



रुिाखोकी हो वा कोतभड–१९ का िंकेत हो भन्त्ने कुरामा तोतकएको फोन नम्िरिाट तर्तकत्िकहरूिुँग 

परामशथ तलन,े खोक्िा, हातच्छउुँ गिाथ तटस्यु पेपरल ेमुख छोप्ने वा कुतहनाले छोप्ने। यी आिारभूत कुरा ह न्। 

यस्ता िामान्त्य िाविानीले यिको तवस्तार रोक्न िक्छ। 

िरकारले जततिुकै िर्ाउ गरे पतन यो तवश्व स्वास्थ्य िंकटका कारणले नेपाली अर्थतन्त्रमा खािै प्रभाव 

नपाने भनेर ठोकुवा गरे पतन तवश्वभररका अर्थशास्त्रीहरू भने अतहल ेयि िह आयातमक तहको प्रभावले तवश्व 

अर्थतन्त्र न ैमहामन्त्िीको र्रणमा जान लागेको तनरकषथमा पगुेका छन्। भखथरै ‘िेन्त्टर फर इकोनोतमक पोतलिी 

ररिर्थ (तितपआर)ले प्रकातशत गरेको ‘इकोनोतमक्ि इन ि टाइम अफ कोतभड–१९’ नामक पुस्तकमा 

तवश्वका २२ अर्थशास्त्रील ेयो तवश्वव्यापी स्वास्थ्य िकंटले तवश्वको अर्थव्यवस्र्ामा पानथ िक्न ेिम्भाव्य 

उर्लपुर्लको व्याख्या गरेका छन्। 

यो भाइरिको अत्यतिक तवस्तार भएका मातर्ल्लो पतंिका १० िेश अमेररका, र्ीन, जापान, जमथनी, 

िेलायत, िान्त्ि, इटाली, भारत र इरानले तवश्व अर्थतन्त्रको आिा तहस्िा ओगट्छन्। यो भाइरिको 

अत्यतिक तवस्तार भएका यी तज िभेेन प्लि र्ाइनाितहतका मुलुकल े अर्थतन्त्रमा तवश्व आपूततथ र 

मागितहत ६० प्रततशत, तवश्वव्यापी तनमाथणमा ६५ र तवश्वव्यापी उत्पािन तनयाथतको ४५ प्रततशत तहस्िा 

ओगट्छन्। र्ीन, कोररया, जापान, जमथनी र अमेररकाले तवश्वव्यापी अर्थ आपूततथ शृंखला (भ्यालरु्ेन) मा 

आिाभन्त्िा िढी तहस्िा ओगट्छन्। त्यिलै ेतवश्व अर्थतन्त्रमा आउन ेठूलो र्िवात्िाट हामी िानो छाता 

तलएर िच्न िक्छौ ुँ भन्त्न ेकुरा ठट्टामारै हो। हामी तवश्व अर्थतन्त्रको भेलिाट न िच्न िक्छौ ुँ न अलगर्लग 

िस्न िक्न ेहाम्रो िामथ्र्य न ैछ । 

एक मतहनाअति कोतभड–१९ का कारण ०.१ िेतख िढीमा १ प्रततशतिम्मको तवश्व आतर्थक वतृद्धमा 

तगरावट आउने प्रिेपण रहेकामा अतहले तिइतपआरिुँग िम्ितन्त्ित अर्थशास्त्रीहरूले तवश्व अर्थतन्त्र १.५ 

जततले तगरावट आउन ेिताएका छन्। यो भनेको हालिम्मकै ठूलो आतर्थक मन्त्िीको र्रण हो। अतहलेको 

तवश्व स्वास्थ्य िंकटलाई यिअतिका आतर्थक–तविीय मन्त्िीहरू र स्वास्थ्य महामारीरूिुँग तलुना गनथ 

नतमल्ने अर्थशास्त्रीहरूको ठहर छ तकनतक यिको तवस्तार िर कम गनथ मुलुकहरूल ेअवलम्िन गरेका 

तवतभन्त्न योजना (जिमा यारा रोकिेतख िावथजतनक कारोिार अर्वा नागररक तहमा प्रवाह ह न ेिेवामा 

लगाइएको रोकिम्म िमावेश छ) यिल ेगिाथ तवश्वको माग तर्ा आपूततथ शृंखलामा न ैिंकट तिजथना ह न,े 

तवश्व यारा प्रततिन्त्िल ेिेवा िेरमा एल आकारको तगरावट आउने तर्ा तवश्वव्यापी रोजगारी तिजथना तर्ा 

रोजगार िजारलाई हाुँक्ने तनमाथणिमतेका गतततवति प्रभातवत ह ुँिा यिको िह आयातमक प्रभाव पनेछ। 

िार्िार्ै तवश्वव्यापी तवि िजारमा यिल ेतत्कालीनरूपमा नै पुुँजी प्रवाहमा िंकट तिजथना गने अवस्र्ा 



आएको छ। िैंकहरूको तरलता अवस्र्ाको िारेमा ततनले कततिम्म िान्त्न िक्छन् भनेर ‘स्िेस्ट टेस्ट’ गनुथपन े

अवस्र्ा छ। तवश्वका मुद्राहरूको तवतनमयमा यिल ेअवमूल्यन (पैिाको मूल्य िट्ने अवस्र्ा) तिजथना भएको 

छ। पेिोतलयम पिार्थको मूल्य इततहािकै न्त्यून अवस्र्ातफथ  अग्रिर ह ुँिैछ। तवश्वभररका िेयरिजारमा िंकट 

आएको छ। 

नागररकको र्हलपलमा गररएको तनयन्त्रणल े उनीहरूको आयआजथनमा ििभैन्त्िा ठूलो िंकट तिजथना 

ह नेछ। नेपालका प्रमुख िम गन्त्तव्यहरूमा अतहल ेनै ६० प्रततशत जततल ेकामिार कटौती भइिकेको छ। 

आगामी तिनमा यो अवस्र्ा िढेर ितप्रततशतिम्म पुग्ने खतरा छ। भारतमा मौिमी रोजगारीको खोजीमा 

गएका नपेालीहरूको िर फकथ ने ताुँती िुिरूपतश्चमका गड्डार्ौकी नाका नाकामा िेतखितकयो। अन्त्तततर पतन 

यस्त ैछ। कतारितहतका मलुुकमा कामिाट तनकातलएका नेपाली अतहल ेअलपर अवस्र्ामा छन्। यो िम 

िढ्िैैै गएिुँगै उनीहरूले नपेालमा आफ्ना पररवारको खर्थिर्थ र ऋण ततनथका लातग पठाउने रेतमट्यान्त्ि त 

िन्त्ि ह नेछ नै, योिाहेक त्यिको र्िीय प्रभावले नपेालको िैंतकङ िेर पतन िमशः िंकटोन्त्मुख ह ने 

जोतखममा छ। यो कुरा त्यतत नै ित्य हो जतत हरेक तिन पूवथिाट िाम उिाउुँछ भन्त्ने कुरा शाश्वत ित्य हो। 

यिलाई िरकारका प्रविा अर्थमन्त्रीको प्रततरिाले मार टानथ िक्िैन। 

 

गररबी र िोकमरीको जोधखम 

नेपालमा यो भाइरिको महामारी तनयन्त्रण गनथका लातग िरकारल ेएकिमै नरम प्रकृततको तात्कातलक रोक 

लगाए पतन तछमेकी मुलुक भारतमा िमेत जुन ढंगल ेयिको तवस्तार ह ुँिै गएको छ, यिको प्रकृततलाई हेिाथ 

अि यहाुँ पतन िानाततना तनणथय गरेर वा ठोि तनणथय नगरीकन िस्न िक्ने अवस्र्ा छैन। त्यिलैे तढलो÷र्ाुँडो 

हाल तलइएकाभन्त्िा पतन कडा व्यवस्र्ाितहतको तनणथय तलनपुन ेह न्त्छ जुन अतहल ेतवश्वभरर ‘लकडाउन’ 

भनेर तर्तनएको छ। यस्ता िंकटको ििैभन्त्िा ठूलो जोतखममा भने गररिीको रेखामुतन रहेका जनिखं्या पन े

तवश्वव्यापी अध्ययनल ेिेखाएको छ। तकनभन े‘लकडाउन’ वा िेवा अवरुद्ध जस्ता तनणथयितहतका प्रकोप 

तनयन्त्रण गनथका लातग र्ातलने प्रयािहरूका कारण उनीहरूले रोजगारी गुमाउनुपने ह न्त्छ। आपूततथमा आएको 

अवरोि वा कमीले खाद्य मूल्यिेतख अन्त्य वस्तुको मूल्य िढ्न जान्त्छ। जिले गिाथ गररिीको रेखामुतन रहेका 

मातनि आफ्नो शरीरका लातग आवश्यक पने खाद्य वस्तु तकन्त्न पतन अिमर्थ ह नेछन्। उनीहरूिुँग ितञ्र्त 

िर्त पतन नह ुँिा भोकमरीको िामना गनुथपने खतरा िढ्िै जान्त्छ। यो नेपालका लातगमारै नभएर तवश्वभरका 

िमुिायका लातग गररिी न्त्यूनीकरण गनथ अति िाररएका तिगो तवकाि लक्ष्य (एितडजी) ितहतका योजनामा 

ठूलो िक्काको अवस्र्ा हो। 



यीिाहेक गररिीको रेखा आिपाि रहेका मध्यमवगीय पररवार पतन अको ठूलो िंकटमा पने जोतखम छ। 

न्त्यनूतम अवतिमा पतन झन्त्डै एक मतहना जततको िेवा प्रवाह रोतकुँ िा यिल ेपानथ िक्न ेअिर तनकै गतहरो 

ह नेछ। तवगतमा अर्थशास्त्रीले अतहल ेिेतखएको िंकटका तवश्व आतर्थक वतृद्ध िर ‘तभ िपे’ जान ेअर्ाथत ्एक 

वषथ तल खतस्कए पतन अको वषथ पुनः तीव्र िरले मातर् र्ढ्ने िताए पतन नयाुँ अध्ययनिाट ‘य ुिेप’ अर्ाथत ्

तल खतस्कएर केही िमय तस्र्र रहन ेिताएका छन्, यो तवश्व अर्थतन्त्रका लातग िम्भाव्य र्प जोतखम हो। 

यिका कारण मुलुकतभर पानथ िक्न ेआतर्थक िंकटिाट िच्नका लातग अस्िेतलया, क्यानडाितहतका 

मुलुकले आतर्थक पनुउथद्धारका कायथिम िोषणा गरररहेका छन्। जिमा न्त्युन आय भएका िमूहलाई आतर्थक 

िहयोगिेतख कर छूट, व्यविायहरूका लातग उद्धार प्याकेजिमेत छन्। 

नेपालमा भने अझै िरकार ‘अध्ययन गने’ र्रणम ैछ। िरकारका अध्ययन ितकए पतन यो वषथ केही गनथ 

िक्ने अवस्र्ा भने तनकै कम छ तकनतक िरकारिुँग आवश्यक पैिा छैन। यिअति न ै राजस्व १ खिथ 

रुतपयाुँले िट्न ेअनुमान गररएकामा यो िम िढेिुँगै २ खिथ जततले राजस्व अिलुी िंकुतर्त ह न ेिेतखन्त्छ। 

तवश्वव्यापी िंकटका कारण िात ृिहयोग पतन तीन खिथ आशा गरेका ठाउुँमा आिा पतन आइतिए िन्त्न। 

रारि िैंकमा रहेको २ खिथ रुतपयाुँले जिोतिो कमथर्ारीलाई तलििम्म खुवाउन त पुग्ला अन्त्य प्याकेज 

ल्याउन भने फेरर िातािुँगै माग्नुपलाथ। 

(नागररक िैतनक ११ र्ैत २०७६) 



िैदेमिक रोजगार र राष्ट्रिय आयिा संकट 
 

तवश्वव्यापी रूपमा कोरोनाभाइरि (कोतभड–१९)को तवश्वव्यापी महामारी फैतलुँिै गएिुँगै भखथरै वैिेतशक 

रोजगार तवभागले िि ैिेशका लातग िम स्वीकृतत रोकेको छ । यो तनणथयल ेिम स्वीकृतत तलइिकेका कररि 

४० हजार र तविामा िर फकेका कररि २० हजार नपेाली आप्रवािी ितमक प्रत्यि रूपमा प्रभातवत ह नेछन 

। यीिाहेक अतहल ेम्यानवार कम्पनीहरूलाई पािपोटथ िुझाइिकेका र ‘तभिा आइहाल्छ’ भनेर प्रतीिामा 

रहेका कररि ५० हजारजतत भएको अनुमान छ । नेपालका प्रमुख िम गन्त्तव्यहरू कतार र िाउिी अरि िईु 

िेशले प्रारतम्भक र्रणमा नेपालीितहतका आप्रवािी कामिारका लातग तत्कालका लातग प्रवेशमा रोक 

लगाएका छन् । हाल ैगररएको नपेाली िम आप्रवािनिम्िन्त्िी एक अध्ययनअनिुार कतारमा ४ लाख ६ 

हजार ९१७ जना र िाउिी अरिमा ३ लाख ३४ हजार ४५१ जना नेपाली ितमकहरू कायथरत छन ्। कोतभड–

१९ को तवश्वव्यापी महामारी कतत िमय फैतलन्त्छ र यिको अिर कस्तो रुपमा तवस्तार ह न्त्छ भन्त्ने तवषयमा 

अतहले न ैयि ैभनेर ठोकुवा गनथ ितकने अवस्र्ा छैन । यिल ेतवश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा न ैगतहरो प्रकृततको 

झड्का ल्याउने अर्थशास्त्रीहरूले िताइिकेका छन ्। 

अतहले तवश्वकै प्रमुख अर्थतन्त्र, अमेररकामा िढ्िो तवस्तारिुँग ै त्यहाुँ स्वास्थ्य िाविानीका लातग 

अिलम्िन गनथ र्ातलएका व्यवस्र्ाहरूले आतर्थक गतततवतिलाई तशतर्ल िनाउने नयाुँ आकलन जारी 

भएका छन ् । िरकार िमतर्थत केही नेपाली अर्थशास्त्रीहरूले नपेाल तवश्व अर्थतन्त्रिुँग प्रत्यि आवद्ध 

नभएको अर्ाथत् एकलकाुँटे अर्थव्यवस्र्ा भएकाले यहाुँ कोतभड–१९ का पानथिक्ने आतर्थक झट्काको 

अिर तनकै कम पन ेअतभव्यति तिन र्ालेका छन ्। ती अर्थशास्त्रीहरूले के पतन तकथ  गरेका छन ्भन ेतविेश 

जान नपाउन ेयो १ लाख जतत जनिखं्यालाई तत्काल ैकृतष र आतर्थक उत्पािकत्व िढाउने गतततवतिमा 

पररर्ातलत गनथ ितकने अवस्र्ा भएकाल े नपेालको अर्थतन्त्रमा यिले िकारात्मक प्रभाव पाछथ । यो 

कुतकथ तिवाय अरु केही होइन । तकनकी, नेपाली युवा जनशति, जो वैिेतशक रोजगारीका लातग जान तत्पर 

भएर म्यानपावर एजेन्त्िीलाई पािपोटथिमेत िुझाइ िकेका छन्, उनीहरू फेरर फकेर कृतषमा िंलग्न ह निक्न े

िम्भावना तनकै कम छ । 

 

अतहले कृतषमा िंलग्न जनशति कतत छ भन्त्ने कुरामा नै स्पष्ट छैन । नपेाल जीवनस्तर मापन िवे (तेस्रो), 

जनगणना, नमनुा कृतष िवे र नपेाल िमशति िवेका फरक–फरक तथ्यांकलाई एकै ठाउुँ राखेर औित 



तनकाल्िा कररि ६० प्रततशत नेपाली कृतषकमथमा िलंग्न रहेको िेतखन्त्छ । यो पतछल्लो िशकमा िट्िो 

िममा छ । आगामी वषथ िम्पन्त्न ह ने नयाुँ जनगणनाल ेयर्ार्थ अनपुात िेखाउला न ै। वास्ततवकता के हो 

भने कृतषको िढ्िो लागत, िट्िो प्रततफल र कमजोर प्रततरपिी िमताका कारण यि िेरिाट पलायन 

ह नेहरूको अनुपात प्रत्येक वषथ िढ्िो िममा छ । त्यो जनशतिलाई पुनः कृतषमा फकाथउनका लातग 

िरकारिुँग आकषथक प्याकेज वा कायथिम छैन । कृतषमा तिइएको अनुिानको िरुुपयोग भएका, ििािारी 

िलका कायथकताथले त्यो अनुिान हात पारेकोलगायतका िमार्ार आइरहेका छन् । त्यिलैे तविेश जना 

नपाएका नेपाली युवालाई फेरर कृतषमा प्रयोग गरेर आतर्थक वतृद्धलाई मातर् लैजान ितकन्त्छ भन्त्न ेकुरा कोरा 

कल्पनामार हो । 

कृतष तथ्यांक नै तवश्विनीय छैन । र्ाल ूआतर्थक वषथमा मौिमको प्रततकूलताका कारण िानको उत्पािन १ 

प्रततशत (मारै?)ले िटे पतन अन्त्य िेरले त्यिका िततपूततथ गने भएकाल ेआतर्थक वतृद्धिरमा अिर नपाने 

ती अर्थशास्त्रीहरूको िािी छ, तर केन्त्द्रीय तथ्यांक तवभागको प्रारतम्भक अध्ययनले त्यिो भन्त्िैन । पतहलो 

६ मतहनाको अध्ययनल े कृतषको वतृद्धिर ३ प्रततशतभन्त्िा कम रहने िेखायो । िेशका मुख्य कृतष पकेट 

िेरहरूमा िढेको जतमन खण्डीकरण, िढ्िो आन्त्तररक आप्रवािनका कारण तराई िेरहरूमा ििोिािका 

लातग मातिुँिै गएको िान खेत र युवा जनशति पलायन ह ुँिा रहेको िाुँझो जतमनलगायतका कारण िान 

खेतीयोग्य भूतममा यो वषथ कररि अढाइ प्रततशतल ेकमी आएको प्रारतम्भक अनुमानल ेिेखाएको छ । िान 

लगाइने जतमनको अनपुातमा तवगत तीन वषथिेतख नै लगातार कमी आइरहेको छ । 

आफ्नो उत्पािनल े वषथ तिन पतन िान्त्न नितकन े अवस्र्ा, िढ्िो महुँगीका कारण आयल े उपभोगका 

आवश्यकता िान्त्न नितकन ेअवस्र्ा तर्ा अन्त्य आतर्थक–िामातजक कारणहरूले गिाथ कामको खोजीमा 

र्ातर्लो छाड्न े नपेालीहरूको िंख्या तिनप्रतततिन िढ्िै गएको छ । यस्तो आप्रवािन मूलतः तीन 

तकतिमको ह न्त्छ, एउटा परम्परागत ििाइिराई, जुन एक गाउुँिाट अको गाउुँ वा गाउुँिाट िहर अर्वा 

पहाडिाट तराईततर ह न ेगछथ । पहाड र गाउुँहरू अतहल ेलगभग खाली ह न र्ातलिकेका छन ्। आयआजथनको 

अविर खोज्िै िहर र तराई झनेहरूल ेत्यहाुँ पतन अविर नपाएपतछ कामको खोजीमा तविेतशनु पन ेिाध्यता 

िढ्िो िममा छ । तवगतमा यिरी कामको खोजीमा भारत (मुग्लान) भातिन्त्र् े भन े प्रजातन्त्र प्रातप्तपतछ 

पािपोटथमा गररएको उिार व्यवस्र्ा र तवश्व िम िजारमा उपलब्ि अविरहरूले भारतिाहेक पूवी एतियाली 

र खाडी मुलुकहरूमा रोजगारीका लातग जाने िम िढेको हो । हालिम्म १५६ मलुुकमा नेपालीहरू िमको 

अविर खोज्िै पुतगिकेको वैिेतशक रोजगार तवभागको तथ्यांकल ेिेखाउुँछ । 

 



धर्देशी िूधममा ४५ लाख नेपाली 

स्विेशमा रोजगारीको अविर नपाएर तर्ा िढी आयआजथनका लातग भन्त्िै तविेतशएका नेपालीहरूको 

िंख्या कतत छ भन्त्न े कुरामा स्पष्ट तववरण भेतटुँिैन । वैिेतशक रोजगार तवभागका अनुिार िन ् २००० 

अतप्रलिेतख २०१९ को जुलाइिम्ि ५९ लाख ५५ हजार पटक िम स्वीकृतत जारी भएको छ । यिमा 

पटक–पटक स्विेश फकेर पुनः िम स्वीकृतत तलनेको िंख्यािमेत जोतडएकाले वास्ततवक रूपमा तविेशी 

भूतममा कतत नेपाली कायथरत छन् भन्त्न ेखुल्िैन । 

राहिानी तवभागल ेिन ्२०१० को तडिेम्िरिेतख २०१९ को जुलाई १५ िम्म ५९ लाख ७३ हजार ३११ 

वटा राहिानी जारी गरेको छ । राहिानी जारी भएको र िम स्वीकृतत तलएको िखं्यािरािरी न ैजस्तो िेतखए 

पतन राहिानी तलएर तविेश नजाने, िुमतफर वा अन्त्य प्रयोजनका लातग मार राहिानी िनाउने आतिको िंख्या 

कटाउुँिा तविेशी भूतममा कररि ४५ लाख नेपाली कायथरत रहेको पुतष्ट ह न्त्छ । 

राहिानी तवभागको गत आतर्थक वषथको प्रततवेिनअनुिार ६६ िेशमा नेपाली पािपोटथिाहकहरूको िखं्या 

२३ लाख ५० हजारको हाराहारीमा छ । 

गत आतर्थक वषथ २०७५/७६ मा वैिेतशक रोजगारिाहेक िुमतफर (यारा), व्यविाय, अध्ययन र अन्त्य 

प्रयोजनका लातग भनेरमार ११ लाख ३१ हजार नेपाली तविेतशएका तर्ए । यिलाई नै आिार मानेर गणना 

भारतमा कायथरत नपेालीको िंख्यािमते गणना गिाथ तविेशमा कतम्तमा ४५ लाख नेपाली कायथरत छन ्भन्त्ने 

आकलन तनकातलएको हो । एक पटक अनुमान गरौं, यिको ५० प्रततशतमारै नपेाली पतन कोतभड–१९ 

को तवश्व स्वास्थ्य िंकटका कारण नेपाल फकथ नु परे के हाम्रो अर्थतन्त्रले उनीहरूलाई िहजै व्यवस्र्ापन 

गनथिक्छ? 

िारतमा नेपालीः भ्रम र यर्ार्ा 

ििैभन्त्िा अन्त्योल त, तछमेकी मुलुक भारतमा कतत नेपाली छन ्भन्त्न ेकुरामा स्पष्ट तववरण न ैछैन । फरक–

फरक प्रयोजनका लातग गररएका अनुमानहरूले फरक–फरक तववरण िेखाउने गरेका छन् । कततपयल े

भारतमा ५० लाख नपेाली छन् भनेर लेख्न े गरेको पाइन्त्छ, तर िंयुि रारि िंिीय आप्रवािन िगंठन 

(आईओएम)ले भखथरै प्रकातित गरेको पतहलो ‘नेपालको आप्रवािन रातरिय प्रोफाइल–२०१९’ले भारतमा 

औितमा ७ िेतख १० लाखको हाराहारीमा मार नपेाली भएको िेखाउुँछ । 

आईओएमले िन ्१९८१ िेतखको नेपाल र भारतका जनगणनालाई तुलना गरेर तनकालेको तववरणले के 

भन्त्छ भने तवगतमा तेस्रो िेशमा रोजगारीका अविर नपाउुँिा भारतमा अल्पकालीन रोजगारीको खोजीमा 



नेपाली जाने गरे पतन यो िम १९९०को िशकपतछ िमिः िट्िै गएको छ । उिाहरणका लातग िन् १९८१ 

को जनगणनाका िमयमा नपेालमा अनुपतस्र्त जनिखं्यामध्य े९३ प्रततशत भारत गएका तर्ए भन ेिन् 

२००१ मा यो अनपुात ७७ प्रततशतमा झ¥यो भन ेिन ्२०११ मा आइपुग्िा अझ िटी ३७.५ प्रततशतमा 

झ¥यो । िंख्यात्मक रूपमा हेिाथ िन् २०११ मा नेपालका अनुपतस्र्त जनिंख्या १९ लाखमध्ये ७ लाख 

भारतमा तर्ए । आईओएमले िन ् १९९५/५४ िेतख िन ् २००१ िम्म गररएको नपेाल र भारतका 

जनगणनािाट नेपालीहरूको जनिंख्यालाई तुलनात्मक अध्ययन गिाथ भारतमा कररि ६ लाखको 

हाराहारीमा मार नेपाली िेतखयो । 

नेपालको पतछल्लो जनगणनाको औित ३८ प्रततशतलाई आिार मानेर हेिाथ अतहले भारतमा १० लाखको 

हाराहारीमा मार नेपाली कायथरत रहेको िेतखन्त्छ । जहाुँिाट वातषथक औित डेढ खिथ रुपैयाुँको हाराहारीमा 

रेतमट्यान्त्ि प्राप्त ह न्त्छ । भारतमा िमते अतहल ेकोतभड–१९ को िंिमण तीव्र छ । यिल ेिम अप्रावािनमा 

मारै होइन, खुला िीमा र अन्त्तरआवद्ध अर्थतन्त्र भएको नेपालको िमग्र अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर अिर पान े

खतरा िढेको छ । 

पतछल्लो अध्ययनले िमिजारमा वातषथक िाढे ५ लाख नेपालीहरू हरेक वषथ र्तपन्त्छन् भन्त्ने िेखाउुँछ । 

तीमध्ये तनजी िेर र अनौपर्ाररक अर्थतन्त्रमा गरी कररि एकिेतख डेढ लाखले मारै रोजगारीको अविर 

पाउुँछन् । नयाुँ र्तपन ेिमशतिका लातग नै रोजगारी अविर उपलब्ि गराउन िक्न ेमुलुकल े तविेशिाट 

फकथ ने जनशतिको व्यवस्र्ापनका लातग जुन अनुपातमा लगानी गनुथपने हो, त्यिको िामथ्र्य कतत छ भन्त्ने 

तवषयमा अतहल ेकमै ध्यान गएको िेतखन्त्छ । 

 

ििैभन्त्िा ठूलो जोतखम त, यो तवश्व स्वास्थ्य महामारीका कारण नेपालीहरूले अन्त्तराथतरिय िम गन्त्तव्यहरूमा 

िमिः रोजगारी गुमाउुँिै जाने र यिको प्रभावले गिाथ नपेालले औपर्ाररक तर्ा अनौपर्ाररक रूपमा प्राप्त 

गने रेतमट्यान्त्ि प्रवाह िट्िै जाने वा रोतकने अवस्र्ा आएको छ । रेतमट्यान्त्िले िम आप्रवािनमा गएका 

पररवारको िर खर्थमारै र्लाएको छैन, अर्थतन्त्रमा यिको र्तिय प्रभावले गिाथ उपभोग िढाएको छ । 

उपभोगले आयात िढाएको छ । यिले र्ोक तर्ा खुद्रा व्यापार, होटल तर्ा रेष्ट ुँरा गतततवति तर्ा तशिा र 

स्वास्थ्य िेरमा ह न ेखर्थ िढाउुँिा िमग्रमा िेवा िेरलाई जीवन्त्त तुल्याएको छ । 

तवगत िईु िशकमा औपर्ाररक र अनौपर्ाररक (ह न्त्डी तर्ा ह्यान्त्ड क्यारी)िाट तभतरएको कररि ९० िेतख 

९५ खिथ रुपैयाुँ न ै नपेालको िैंतकङ प्रणालीलाई िातनतिएको छ । र्ाल ूआतर्थक वषथमा औपर्ाररक 

माध्यमिाट कररि ९ खिथ रुपयैाुँ र त्यिमा ३० प्रततशतजतत अनौपर्ाररक माध्यमिाट गरी कररि ११ खिथ 



रुपैयाुँिरािरको रेतमट्यान्त्ि प्रवाह ह न े अपेिा गररएको तर्यो । तर, कोतभड–१९ महामारीको अिरल े

कतम्तमा २५ प्रततशतल े रेतमट्यान्त्ि िट्न े प्रारतम्भक अनुमान छ । यिले नेपालको तविेशी तवतनयमय 

ितञ्र्ततमा गम्भीर िक्का पन ेछ, तकनभन ेअको तविेशी मुद्रा आजथनको स्रोत पयथटन िेरमा कतम्तमा ४० 

अिथ रुपैयाुँको ितत पुग्न ेअनुमान छ । 

त्यिैले कोतभड–१९ जन्त्य तवश्व स्वास्थ्य महामारीको अिरलाई अतहले नै अिमूल्यन गरेर हामीलाई 

पशुपततनार्ले िर्ाइहाल्नु ह न्त्छ नभनौं । नेपालमा कोट अनकोटमा “स्वास्थ्यिम्िन्त्िी िमस्यै आइनहाल”े 

पतन तवश्वव्यापी आतर्थक झट्कािाट स्वयं पशुपततनार्ले िमते िर्ाउन मुतश्कल पन ेप्रष्ट िेतखएको छ । 

 



चरि संकटको संघारिा सिा करोड नेपाली  
 

प्रिानमन्त्री केपी शमाथ ओलील ेनयाुँ वषथ २०७७ को अविरमा रारिका नाममा िम्िोिन गिै तवगत िईु 

वषथमा िरकारले उल्लेख्य प्रगतत हातिल गिै गएको, उच्र् आतर्थक वतृद्धका िाटोमा आफ्नो नीततहरूलाई 

केतन्त्द्रत गरेका अवस्र्ामा कोतभड–१९ प्रकोपल े अवरोि उत्पन्त्न गरेको िताएका छन ् । िरकार 

िमर्थकहरूले ओली िरकार िन्त्नुभन्त्िा अगातड ३ प्रततशतमारै आतर्थक वतृद्धिर भएकोमा िरकारका 

पहलका कारण कोरोनाअगातड िाढे ७ प्रततशत पुगेको तकथ  गरेका छन ्। 

केन्त्द्रीय तथ्यांक तवभाग (केततव)िारा अर्थतन्त्रको तववरण तयार पाररने रातरिय लेखा तथ्यांक हेने हो भन े

भूकम्प र नाकािन्त्िी भन्त्िा अगातड िेशको आतर्थक वतृद्धिर ६.७ प्रततशत रहेकोमा भूकम्प र नाकािन्त्िीको 

कारण आतर्थक वषथ २०७२/७३ मा ०.२ प्रततशतमा झर् यो भन ेत्यिपतछ नपेाली अर्थतन्त्रको तवतशष्ट र्ररर 

(जिलाई लडेर उठ्निक्ने िहनशील िमता भन्त्ने गररएको छ), भूकम्पपतछको पुनतनथमाथण, मौिमिमेत 

अनुकूल ह ुँिा आव ०७३/७४ मा ८ प्रततशतको हाराहारीमा वतृद्धिर कायम भयो कायम भयो । त्यिपतछको 

वषथ ६.७ प्रततशतमा झरेको आतर्थक वतृद्धिर गत आतर्थक वषथमा ७.१ प्रततशत कायम भएको केततवको 

प्रारतम्भक आुँकलन छ । हालिम्म िरकारल ेऔपर्ाररक िावथजतनक गनथ नतिइएको, तर केन्त्द्रीय तथ्यांक 

तवभागले तयार पारेको र्ालू आतर्थक वषथ २०७६/७७ को पतहलो ६ मतहनाका रातरिय तथ्यांक तववरणले 

पतहलो अिथ-वातषथक अवतिका आतर्थक तवशे्लषणका आिारमा यि वषथ कररि ६ प्रततशत जततको वतृद्धिर 

कायम रहेको िेखाएको छ । िम्भवतः आगामी िईु िातातभर केन्त्द्रीय तथ्यांक तवभागले र्ालु आतर्थक 

वषथका लातग प्रारतम्भक आतर्थक तववरण िावथजतनक गनेछ । िरकारले अर्थमन्त्रालयमातहत र रारि 

िैंकमातहतमा फरक–फकर अध्ययन गराउुँिैछ । प्रिानमन्त्री ओली स्वयलंे कोरोना पतछको िततको 

आुँकलनका लातग िरकारले आफूिम्िद्ध तवतभन्त्न तनकायहरुलाई पररर्ातलत गररिकेको  िताएका छन् । 

आउने हप्ता तिनिम्ममा महामारीको वेगको पूवाथनुमान ह निक्ने ह ुँिा िमग्र मूल्यांकनको प्रतिया त्यिपतछ 

मारै तनरकषथमा पुग्न ेउनको भनाइलाई आिार मान्त्िा वैशाख तेस्रो िातामार केततवले र्ालू आतर्थक वषथको 

रातरिय लेखा तथ्यांक िावथजतनक गनेछ । 

अनुभवजन्त्य िाक्ष्यलाई आिार मानेर आकलन गिाथ र्ाल ुआतर्थक वषथको र्ैतपतछ कोरोना भाइरि 

महामारीका कारणले नपेालमा लगाइरतहएको िरिन्त्िी अझ िढेको अवस्र्ामा पतन यि वषथमा आतर्थक 

वतृद्धिर िामान्त्य अवस्र्ाको ३.५ िेतख ४ प्रततशतको िीर्मा रहन िक्छ, तकनकी आतर्थक वषथको ८ मतहना 

त अर्थतन्त्र िामान्त्य अवस्र्ाम ैतर्यो । 



ििैभन्त्िा मुल कुरा के हो भन ेनेपालको आतर्थक वतृद्धिर गणनामा हाम्रो परम्परागत आिार तर्ा वतथमान 

औद्योतगक वगीकरणको आिारमा हेिाथ अर्थतन्त्रकै न्त्यून मूल्यांकन भएको पटक–पटक वतथमान अर्थमन्त्री 

डा युवराज खततवडाले िताउुँिै आइरहेका छन् । आतर्थक वषथ ०५८/५९ को आिार वषथ (िेिलाइन) मानेर 

नेपालको वतथमान रातरिय लेखा तथ्यांक राख्न े गररएको छ । यिल े तवद्यमान अर्थतन्त्रका ििै 

गतततवतिहरूलाई िमेट्न निकेको भन्त्िै गत आतर्थक वषथिेतख नै आिार वषथ ०६८/६९ तलनेगरी नयाुँ गणना 

गने तयारी गररितकएको तर्यो । यति नयाुँ आिार वषथ कायम गररएको खण्डमा नपेालको अर्थतन्त्रको 

आकार कतम्तमा २५ िेतख ३० प्रततशत जततले िढ्निक्ने आुँकलन गररएको छ । यिमा पतहलो आतर्थक 

िवेिणका पररणामलाई पतन िमायोजन गन ेतयारी गररएको तर्यो । यति अतहलेको तवश्वव्यापी आतर्थक 

महामन्त्िीको िीर्मा अर्थतन्त्रको आकार िढाउने वा उच्र् आतर्थक वतृद्धिर भएको िेखाउने गरी तववरण 

िावथजतनक गररयो भने यो अपत्याररलो त मातननेछ न,ै रातरिय–अन्त्तरातरिय िेरका आतर्थक िेरिुँग िम्िद्ध 

तवज्ञहरू व्यतिहरू हाुँस्न ेछन् तकनभन ेयिल ेआतर्थक वतृद्धिर िरकारकै भनेजस्त ै८.५ प्रततशत अर्वा 

िटेकै अवस्र्ामा पतन ५ िेतख ६ प्रततशतको िीर्मा भएको िेखाउने िम्भावना िढी छ । 

नेपाली अर्थतन्त्रको एकलकाुँटे र्ररर तर्ा हामी नेपालीहरूको जीवन िान्त्ने शैली र अर्थतन्त्रको िहनशील 

िमता लगायतका कारणहरुलाई आिार मानेर हेने हो भने र्ालू आतर्थक वषथमा तवश्वव्यापी आतर्थक 

िंस्र्ाहरूल ेभनेजस्त ैनेपालको आतर्थक वतृद्धिरमा उच्र् तहल,े उच्र् अंकल ेतगरावट आएको भन ेनिेतखन 

िक्छ । प्रिानमन्त्री ओलील ेपतन इन्त्भटेड कमामा राखेर ‘यि महामारीिाट कूल गाहथस्र् उत्पािनको २ िेतख 

४ प्रततशतको हाराहारीमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा ितत पुग्ने’ भन्त्न ेतवतभन्त्न िेरका तविानहरूको तवशे्लषणप्रतत 

िरकारको पयाथप्त ध्यान गएको िताएका छन् । एतियाली तवकाि िैंक (एडीिी)ले कोतभड १९ का कारण 

नेपालको आतर्थक वतृद्धिर ४.५ िेतख ५.५ प्रततशतका िीर्मा रहन ेउल्लेख गरेको छ भने तवश्व िैंकल े१.५ 

िेतख २.८ प्रततशतिीर्मा रहन ेिताएको छ । प्रिानमन्त्री ओलीले िम्भवतः यी प्रिपेणहरूलाई इतंगत 

गरेको ह नुपछथ । एडीिीको केही िढी आशावािी प्रिेपण हो भन े तवश्व िैंकको तवश्वव्यापी तवद्यमान 

प्रिेपणका िाक्ष्य (इतभडेन्त्िहरू)मा आिाररत भएकाल ेयिलाई अतल िढी नतजकको मातनएको हो । 

यहाुँनेर तवर्ार गनुथपने पि भनेको नपेालमा कुल गाहथस्थ्य उत्पािन (जीडीपी)को गणना आतर्थक वषथको 

आिारमा ह नेगछथ, जिमा िाउनिाट (तमड जुलाईिाट) अिार मिान्त्त (तमड जुलाई)िम्मको एक वषथलाई 

आिार मातनन्त्छ । नेपालले आतर्थक वषथको यो गणना पद्धतत कौटलीय अर्थशास्त्रको आिारमा तलएको 

पाइएको छ । यिलाई आिार मानेर हेिाथ र्ाल ुआतर्थक वषथको पतहलो आठ मतहनािम्म िेशको अर्थतन्त्र 

र आतर्थक गतततवति यर्ावस्र्ामा र्तलरहेकै तर्यो । िरकारको अकमथण्यता वा काम गनथ निक्न ेजुम्िो 

िोर्–शैली केही कारण आतर्थक गतततवति िंकुतर्त भएको अवस्र्ामा मारै तर्यो । पतहलो आठ 



मतहनािम्म पुुँजीगततफथ  कुल तवतनयोतजत िजेटको २५ प्रततशत पतन खर्थ गनथ निक्ने िरकारले अतहले 

एक मतहनायता लगाइएको िरिन्त्िी ितहतका कारणले अर्थतन्त्र र्ौपट पार् यो, उच्र् आतर्थक वतृद्धिरमै 

िक्का पुर् यायो आफ्नो कमजोरी लुकाउने िहाना मारै हो । 

र्ालु आतर्थक वषथमा यति तस्र्तत िामान्त्य न ैभइतिएको भए पतन आतर्थक वतृद्धिर ६ प्रततशतभन्त्िा मातर् 

जान्त्न िक्िैन भनेर नपेालका केही स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरू र अन्त्तराथतरिय तनकायहरुले पतन िताउुँिै आएका 

तर्ए । िरकारको कायथशैलीलाई मूल्यांकन गिाथ िरकारले आतर्थक वषथको अतन्त्तम िमयमा वा अतन्त्तम 

र्ौमातिकततरमार ढुकुटी फुकाएर तवकाि कायथमा खर्थ गन ेप्रवतृि रहुँिै आएको छ । यिलाई आिार मान्त्िा 

र िरकारले गने प्रत्येक एक रुपैयाुँको खर्थमा तनजी िेरले ८ रुपैयाुँको खर्थ गछथ भन्त्ने तिद्धान्त्तलाई आिार 

मान्त्िा पतछल्लो र्ौमातिक अवतिमा कोरोना भाइरि महामारीकै कारण अर्थतन्त्र िंकुतर्त ह निक्छ । 

तवश्वव्यापी आतर्थक महामन्त्िीको अिर, खािगरी तछमेकी मुलुक भारतमा यिकारणले पाने भीषण 

प्रभावको नेपालमा पानथ िक्ने पोतखएको प्रभाव (तस्पल ओभर इफेक्ट) ले गिाथ आगामी आतर्थक वषथमा 

नेपालको आतर्थक वतृद्धिर ऋणात्मक ह निक्छ । 

तवगतका अनुभवहरुलाई हेिाथ जुन वषथमा तवतभन्त्न तकतिमका आन्त्तररक वा िाह्य िक्का वा प्रकोपिाट 

प्रभातवत भएको ह न्त्छ, त्यिको अको वषथ मार अर्थतन्त्र ऋणात्मक अवस्र्ामा गएको िेतखन्त्छ । इततहाि 

केलाएर हेिाथ आतर्थक वषथ २०३६/३७ अर्थतन्त्र िवाथतिक ऋणात्मक अवस्र्ामा वषथ तर्यो । उि वषथ 

नामांकीत (नोतमल) आतर्थक वतृद्धिर १०.६३ प्रततशतले र यर्ार्थ (ररयल) वतृद्धिर १.५ प्रततशतले 

ऋणात्मक भएको तर्यो । यो भारतीय नाकािन्त्िीको अिर तर्यो । यस्तै, आतर्थक वषथ ०५८/५९ मा अर्थतन्त्र 

वास्ततवक वतृद्धिर ०.२ प्रततशतमा झरेको तर्यो, उि वषथको प्रारतम्भक रातरिय लेखा तथ्यांक जारी गररुँिा 

भने अर्थतन्त्र ऋणात्मक वस्र्ामा पुगेको जनाइएकोमा पतछ लेखा तथ्यांककै िमायोजन गरी िकारात्मक 

वतृद्धको तववरण िनाइएको हो । 

यस्तै आतर्थक वषथ ०७२/७३ मा पतन आतर्थक वतृद्धिर ०.६ प्रततशतमा झरेको तर्यो । भूकम्प गएको २०७२ 

िाललाई आिार वषथलाई मानेर हेिाथ यिभन्त्िा अतिल्लो वषथ ०७०/७१ मा आतर्थक वतृद्धिर कररि ७ 

प्रततशत भएकोमा ०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पले पारेको अिरका कारण ०७१/७२ मा वतृद्धिर ३.३ 

प्रततशत भएको िेतखयो र तकनभन े आतर्थक वषथ ०७१/७२  को पतहलो आठ मतहनाका आतर्थक 

गतततवतिहरु यर्ावस्र्ामा िञ्र्ालन भइरहेका तर्ए । त्यिैले भूकम्पको कारणले कररि १० खिथ रुपैयाुँको 

ितत ह ुँिा, अर्थतन्त्रको कररि ४८ प्रततशतजतत ितत ह ुँिा पतन आतर्थक वतृद्धिर िामान्त्य अवस्र्ाका 

औितकै िरािरीको िेतखयो । तर त्यिको त्यिको प्रभावले गिाथ तर्ा ०७२ अिोजिेतख माििम्म भारतल े



लगाएको अिोतषत आशा आतर्थक िरिन्त्िीका कारणले ०७२/७३ मा भने आतर्थक वतृद्धिर वास्ततवक 

तहमा ऋणात्मक ह नपगु्यो । 

यो अनुभवजन्त्य िाक्ष्यलाई आिार मानेर आकलन गिाथ र्ालु आतर्थक वषथको र्ैतपतछ कोरोना भाइरि 

महामारीका कारणले नपेालमा लगाइरतहएको िरिन्त्िी अझ िढेको अवस्र्ामा पतन यि वषथमा आतर्थक 

वतृद्धिर िामान्त्य अवस्र्ाको ३.५ िेतख ४ प्रततशतको िीर्मा रहन िक्छ, तकनकी मातर् र्र्ाथ गररएझैं 

आतर्थक वषथका ८ मतहना अर्थतन्त्र िामान्त्य अवस्र्ामै तर्यो, तर तवश्वव्यापी आतर्थक महामन्त्िीको अिर, 

खािगरी तछमेकी मुलुक भारतमा यिकारणले पाने भीषण प्रभावको नेपालमा पानथ िक्ने पोतखएको प्रभाव 

(तस्पल ओभर इफेक्ट) ल ेगिाथ आगामी आतर्थक वषथमा नेपालको आतर्थक वतृद्धिर ऋणात्मक ह निक्छ । 

िामान्त्यतया मलुुकको िमग्र आतर्थक तस्र्ततलाई एकमुष्ट गणना गररन ेरारिीय लेखाको तथ्यांक र त्यिल े

िेखाउने प्रततव्यति आयको तववरणले िमग्र नेपालीको वास्ततवक आय आिारलाई प्रतततनतित्व गरररहेको 

ह ुँिैन । यो रातरिय लेखा तथ्यांकल ेतवनोि र्ौिरीको र िुिन र्ौकरीको िरािरी िेखाउुँछ, जितक तवनोि 

र्ौिरीले िम्पति खिथमा गणना ह न्त्छ भन ेिैतनक ज्याला मजिरूी गने िुिन र्ौिरीलाई तिहान–िेलुकाको 

छाक किरी जुटाउने भन्त्ने तपरलो िुँिै रहन्त्छ । अतहलकेो िरिन्त्िीको ििैभन्त्िा िढी अिर िुिन र्ौिरी 

वगथका कररि ४० प्रततशत नेपालीलाई परेको छ । यिमा िैतनक ज्यािा–मजिरूी गररखाने गररिीको 

रेखामुतनका १९ प्रततशत र आफ्नै भूस्वातमत्व नह ने, िकुुम्िािी, िाढी–पतहरोलगायतका प्रकोपल ेर्ातिाि 

गुमाएका, ििाना भूस्वातमत्व ह न ेतवगत एक िशकमा गररिीिाट भखथरैमातर् उठेका तर मध्यम वगथमा प्रवेश 

गररनिकेका २२ प्रततशत तल्लो–मध्यम वगथ िामेल छ । िरकारले स्र्ानीय तहमाफथ त अनौपर्ाररक िेरका 

ितमकका लातग त राहतका िाुँड्ने भनेर योजना ल्यायो, तर तनयतमत आय नह ने, आफ्नो उपजल ेवषथका ६ 

मतहना पतन खान पुग्ने यो १ करोड २० लाख जनिखं्यालाई िम्िोिन गने अको कुनै तवशेष आतर्थक 

उद्धारका प्याकेज ल्याएन भने आगामी वषथिेतख मुलुकमा अको तकतिमको आतर्थक िंकट आइलाग्नेछ । 

प्रिानमन्त्रीले आगामी िजेटिाट अर्थतन्त्र पुनरुत्र्ानका कायथिम ल्याउने त िताएका छन्, तर ढोकैमा 

आइपुगेको िंकटले अढाइ मतहनापतछ ल्याइने िजेट पखथन िक्िैन । अतहले तवशेष तनणथय तलनुपन ेिेला हो 

। िंतविानल े न ै िरकारलाई िंकटकालीन अवस्र्ामा तवशेष तनणथय तलनिक्न े अतिकार तिएको छ । 

पटकपटक र तवतभन्त्न तह तप्काका तवर्ारकहरूले अतहलेको अवस्र्ामा िरकारल ेिांिि तवकाि कोष पूरै 

खारेज गरेर त्यिको रकम आतर्थक उद्धारका प्याकेजहरूमा लगाउन िुझाव तिइरहेका छन् । अतहल ेखािगरी 

प्रिानमन्त्री रोजगार कायथिम, प्रिानमन्त्री कृतष आिुतनकीकरण कायथिम, तनवाथर्न िेर तवकाि (िांििको 

खल्ती) तवकाि कायथिम लगायतका तवतभन्त्न शीषथकमा िाुँतडएका रकमहरू अतहले तिज गरेर अर्वा 



रकमान्त्तर गरेर आतर्थक उद्धारको प्याकेजका लातग पररर्ालन गनथ ितकन्त्छ । यति अतहलेको अवस्र्ामा 

अर्थतन्त्रलाई र्लायमान िनाइरहनका लातग कुनै ठोि कायथिमिोषणा गनथ नितकए, िञ्र्ालन गनथ 

ितकएन भने भोतल त्यिकारणले मातर् र्र्ाथ गररएका िवा करोड नेपालीहरू र्रम गररिीमा िकेतलने त 

छुँिैछ, िरकार िमतृद्ध िपना, िेशलाई तवकािशील रारिमा स्तरोन्त्नतत गन ेिपना पतन र्कनार्ुर ह न ेजोतखम 

िढेको छ । 

(न्त्युज कारोिार, वैशाख २, २०७७) 



नेपाली मिडडयािा िहासंकट 
 

केही िान्त्ितभथक प्रिंगिाट यो लेख शुरु गरौ ुँ । 

तवश्वव्यापी कोरोना भाइरि महामारीका कारण लगाइएको िन्त्िािन्त्िीका केही मतहना नतित्िै ठूला तमतडया 

हाउिमध्येको नेपाल ररपतब्लका तमतडया प्रातलले रातरिय िैतनक ररपतब्लकाको छापा िंस्करण िन्त्ि गर् यो 

। िंकटकालीन अवतिमा िञ्र्ालन गनथ नितकने भन्त्िै उि िैतनकका ११ जना परकारलाई िाुँकी तलि र 

अन्त्य िुतविाका पैिा भुिानी गरेर पूरै रोजगारीिाट अलग गर् यो । िो प्रकाशन हाउिले पतछ पररवार 

मातिक र शुििार िाप्तातहक िमेत िन्त्ि गर् यो । 

िन्त्िािन्त्िीपतछ आम्िानी ठप्प भएको भन्त्िै नेपालन्त्युज.कमले त्यहाुँ कायथरत २२ जना परकारलाई अततररि 

२ मतहनाको तलि तिएर प्रकाशनिाट अलग गरयो । िो तमतडयाले हाल ३ जना परकार राखेर अनलाइन 

िञ्र्ालन गराइ रहेको छ । नपेालका ठूला तमतडयामध्येका तहमाल खिरपतरका र नपेाली टाइम्ि, ि 

तहमालयन टाइम्ि, कारोिार िैतनकले यििीर्मा तप्रन्त्ट प्रकाशन पूरै स्र्गन गरेर इ-पेपर र अनलाइनमा मार 

आफूलाई केतन्त्द्रत गरे । राजिानीिाट प्रकातशत ह ने अपवािमा केही िाहेक अतिकांश ब्रोडतिट िैतनक र 

टेतलतभजनले िन्त्िािन्त्िी अवतिमा परकारका तलिभिा पूरै रोके वा आंतशक भुिानी मारै गरे । 

र्ाहा खिर, अनलाइन खिर, नेपाल लाइभ, नपेाल खिरितहतका अनलाइन तमतडयाल े पतन कामिार 

कटौती वा आलोपालो प्रणालीका नाममा परकारलाई तविामा पठाउन ेवा रोजगारीिाट हटाउन ेकाम गरे । 

अन्त्नपूणथ पोस्टमा परकारलाई िन्त्ििन्त्िीकै िीर्मा हटाउनु पन े व्यवस्र्ापनिाट ििाि आएपतछ 

प्रिानिम्पािक हररिहािरु र्ापाले िंस्र्ािाट राजीनामा तिए । 

कोतभड-१९ िाट उत्पन्त्न नवीन प्रकृततको आतर्थक महामन्त्िीले तवश्वभररकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेको 

छ । नेपाली िञ्र्ार िेर अपवाि छैन । िामुतहक रुपमा यस्तो ठूलो िंकट नपेाली तमतडयाले इततहािम ै

कतहल्यै भोग्नु परेको पतन तर्एन । प्रमुख आतर्थक तियाकलापहरु पूणथ रुपमा ठप्प ह ुँिा र 

आवतजावतलगायतका गतततवति प्रभातवत ह ुँिा िञ्र्ारमाध्यमहरूको तवज्ञापन आय र अन्त्य राजस्व 

आम्िानी स्वाट्टै िुकेको छ । प्रकाशन िन्त्ि गने, परकार वा तलिभिामा कटौती गने, अतनवायथ तविामा 

पठाउने लगायतका तनणथय तलन िञ्र्ार िंस्र्ाहरू िाध्य भएका छन् । 



हाल िेशमा ७४१ िैतनक, ३९ अिथिाप्तातहक, २,९५३ िाप्तातहक, ४७४ पातिक, २,३४२ मातिक गरी 

जम्मा ७,८०१ परपतरका िताथ रहेको तथ्यांक छ । अनमुतत प्राप्त ९४१ एफएम रेतडयो (तनयतमत प्रशारणमा 

६७२), लाइिेन्त्िप्राप्त १७० टेतलतभजन (तनयतमत प्रशारणमा ५१), िरू्ना तवभागमा िताथ भएका १८४५ 

अनलाइन तमतडया पतन छन ् (स्रोतः िूर्ना तर्ा प्रतवति मन्त्रालय, र्ैर २०७६) । यी िि ै तमतडयामा 

महामन्त्िीको गम्भीर प्रभाव परेको छ । 

लगानी, मुनाफाको कुरा 

तवज्ञापन आय र राजस्व आम्िानीमा प्रततकूल अिर पुगेको पक्कै हो तर के नपेाली तमतडया उद्योगमा 

िंकटकाल र्ेग्न ेस्रोत-िािनको कमी टड्कारो रहेकै हो त ? 

अपवािमा िरकारी तमतडयािाहेक प्रायः िि ैतमतडयाहरू तवज्ञापन िजारमा तनभथर रहुँिै आएका ह न ्। नपेाल 

तवज्ञापन िंि (आन) का पूवथअध्यि तनमथलराज पौडेलका अनुिार हाल तवज्ञापन िजारको वातषथक आकार 

९ अिथ रूपयैाुँ िरािरको छ, जिको ७५ प्रततशत तहस्िा काठमाडौं उपत्यका तभरिाट प्रकातशत ह ने ठूला 

ब्रोडतिट िैतनक, रेतडयो र टेतलतभजनहरूल ेओगटेका छन् । 

मोफिलिाट िम्पे्रतषत ह न ेतवज्ञापनमा पतन उपत्यकाकै तमतडयाल ेिढी आतिपत्य जमाउन ेगरेकाल ेस्र्ानीय 

तमतडया िञ्र्ालनमा िमस्या रहेको िैतनक नेपालगञ्जका िम्पािक झलक गैरै िताउनु ह न्त्छ । ‘काठमाडौं 

केतन्त्द्रत नीतततनमाथताहरूका केतन्त्द्रकृत मानतिकताल ेतनमाथण गररएका िावथजतनक खररि ऐन जस्ता कानुन 

िेखाउुँिै मोफिलकै लातग प्रकाशन-प्रशारण गररनु पने िूर्ना पतन काठमाडौंकै तमतडयामा तिने प्रवतृि छ,’ 

गैरेले भन्त्नभुयो । 

िेशभरर तनयतमत प्रकाशन वा िञ्र्ालनमा रहेका कररि िाढे ५ हजार िञ्र्ारमाध्यमहरूमा मार कररि 

१८ हजार परकार र तवतरणिेतख प्रातवतिकिम्म गरर झन्त्डै ५० हजार व्यति महामारी अतििम्म रोजगारीमा 

तर्ए । 

अतिकांश परकारहरू तनयतमत पेशा-कमथिाट पाउने तलिभिाको आयमा जीवन तनवाथह गरररहेका छन ्

भने पतछल्लो िशकमा स्वरोजगारमूलक िाना अनलाइन तमतडयाहरूको िंख्या िढेिुँग ै ती तमतडयामा 

कायथरत र्ोरै जनशति तवज्ञापन र स्र्ानीय िरकारहरूल ेप्रिान गन ेकेही िानोततनो अनुिानमा िाुँर्ेका छन ्

। िरकारी िञ्र्ार माध्यमहरूमा कायथरत परकारहरूलाई राज्यिाट प्राप्त अनुिान िजेटिाट तलिभिा 

खुवाउने गररएको भए पतन तनजी िञ्र्ारमाध्यमहरू तवज्ञापन आयमा न ैिञ्र्ातलत छन् । 



नेपालको तमतडया िेरमा १ खिथ रूपैयाुँको हाराहारीमा लगानी भएको िताउन ेगरेको छ नेपाल तमतडया 

िोिाइटीले । आतिकाररक तथ्यांक भन ेकत ैछैन । ििै लगानी जोड्िा ‘िमग्र तमतडया उद्योगमा िईु अिथ 

रुपैयाुँभन्त्िा िढीको लगानी भएको िेतखन्त्छ,’ पौडले भन्त्नु ह न्त्छ । यहाुँ िान्त्ितभथक कुरा, नेपाली तमतडयाल े

मुनाफा कति गछथन ् र उनीहरुले परकार, कामिारलाई तिने (वा नतिने) तलि, िेवािुतविा कतिको 

न्त्यायोतर्त छन् ? 

खािगरी ठूला र िगंतठत तमतडयामा कुन स्रोतिाट किले कतत लगानी गर् यो भन्त्न ेकुरामा जिरी पारितशथता 

छैन, त्यिरी न ैमुनाफाको िावथजतनक तहिाितकताि छैन । अन्त्य िेरमा लगानी गने उद्योगी-व्यविायील े

स्रोत नखुलेको िन तर्ा राजनीततक पह ुँर् िनाउन ेउद्देश्य राखेर तमतडयामा लगानी गन ेगरेको आरोप लाग्ने 

गरेको छ । यिका िार्ै, िम्पति शुद्धीकरण गने उद्देश्यले िमते तमतडयामा लगानी भइरहेको आशंका गन े

गररएको छ । 

नेपालभर िञ्र्ातलत ठूला िञ्र्ारमाध्यमहरूमा कायथरत अतिकांश िञ्र्ारकमीहरूका तलिभिा िुतविा 

आकषथक भए पतन ती तमतडयाले वातषथक कतत आयआजथन गछथन, मातिक िञ्र्ालन खर्थ कतत छ भन्त्न े

औपर्ाररक जानकारी प्रवाह गने अभ्याि तनकै कम छ । तनजी िेरको पतहलो ब्रोडतिट िैतनक कातन्त्तपुर 

प्रकाशन गहृले केही वषथअतििम्म िोनि भनेर वातषथकोत्िवमा परकारहरूका लातग केही रकम िाुँड्ने गरे 

पतन नाफाको रकम कतहल्य ैखुलाउने गरेको पाइएन । 

कोधिड–१९ को प्रिार् 

आतर्थक उिारीकरणिुँगै २०४९ िालपतछ ितमक रूपमा तवस्ताररत भएको तर िानो िजारका कारण अतत 

ठूलो गलाकाट प्रततरपिाथ झेतलरहेको नपेालको िञ्र्ार िेरका लातग कोतभड-१९ महािंकटका रूपमा 

िेखापरेको छ । िरकारल ेअिलम्िन गरेको िन्त्िािन्त्िीिुँगै भाइरि िन ेरािमा मोफिलका मार होइन, 

काठमाडौंतभरै िञ्र्ातलत िैतनक पतरकाहरूले िमेत प्रकाशन स्र्गन गरेका छन ्। 

महामारीले तमतडया र परकारमा पारेको आतर्थक अिरको िवेिणका िममा झापाका ९ वटा िैतनक, २० 

भन्त्िा िढी िाप्तातहक, ३ वटा मातिक पतरका र नेपालगन्त्जका १४ वटा िैतनक पतरका पूरै िन्त्ि भएको 

स्र्ानीय िञ्र्ारकमीहरूल ेजानकारी तिएका छन् । 

नव कोरोनाभाइरिको तमतडयामा अिरिारे नेपाल परकार महािंिले गरेको अनुगमन प्रततवेिन (जेठ २७, 

२०७७) अनुिार अतहले परकारले तनयतमत तलि पाएका छैनन् भने तलििमेत िटाइएको छ । यिगैरी 

कामिाट हटाइएको, िेतलिी तििामा रातखएको, ज्यालािारीजस्तो गएको तिनको मार तलि तिएको पतन 



प्रततवेिनमा उल्लेख छ । कततपय परकारलाई िोलाएका िखत आउने शतथमा िर पठाइएको छ भने केही 

तमतडया हाउिमा एकतफी रुपल ेआन्त्तररक िरुवा गररएको छ । 

प्रततवेिनअनुिार तवस्र्ातपत भएका फेरर काममा फकथ ने वा नफकथ न ेिुतनतश्चत छैन; आतित पररवारलाईिमेत 

मानतिक तनाव िढेको छ । अतिकांश पररवार परकारको एकल आयमा आतित भएकाल ेिढी आतर्थक 

िंकटमा परेका ह न् । 

यी ििै कारणले परकारलाई जीतवकोपाजथनमै िमस्या परेको र िञ्र्ारगहृहरु र्रम आतर्थक िंकटमा परेको 

पतन प्रततवेिनल ेउल्लेख गरेको छ । आफ्नो िञ्र्ालन खर्थ िान्त्न निक्ने अवस्र्ा आएपतछ अतिकांश 

तमतडया िञ्र्ालकहरूल ेपरकार तर्ा कमथर्ारीको रोजगारी कटौती गने, िेतलवी तविामा पठाउन,े तलि 

िटाउनेलगायतका काम गरे । 

नेपाल परकार महािंिले यिरी िमजीवी परकारहरुलाई िेवािाट तनरकािन गन,े तलि नतिन,े तोतकएको 

पाररितमक एकततफथ  ढंगल ेकटौती गन,े तवतभन्त्न िहाना िेखाएर काम गने वातावरण नतिने, राजीनामा तिन 

ििाि तिने जस्ता कायथ जारी राखेकातवरुद्ध महािंिल ेिशि आन्त्िोलन गने र्ेतावनी तिएको छ । 

िेशभररका परकारहरू माझ गररएको  उल्लेतखत िवेिणमा कोतभड–१९ का कारण झन्त्डै ४३ प्रततशत 

परकारले पूणथ वा आंतशक रूपमा रोजगारी गुमेको िताए। यिरी रोजगारी गुमाउने परकारमध्ये झन्त्डै ६४ 

प्रततशत छापा तमतडयामा, १७ प्रततशत अनलाइन तमतडयामा र कररि १९ प्रततशत एफएम रेतडयोमा गन े

गर्े । िेशभररका झन्त्डै ३ हजार परकार रोजगारी िंकटमा परेको पाइएको छ । तमतडया िेरका जानकारहरू 

यो अनुपात अझ ठूलो रहेको आशंका गछथन् । 

तमतडयाको तवज्ञापन आयमा भएको कमीिुँग ै खर्थ कटौती गने नाममा तमतडया िञ्र्ालकहरूल े

परकारहरूलाई रोजगारीिाट हटाउने, करार नवीकरण नगन,े अल्पकालीन कमथर्ारीहरूलाई तिफ्ट प्रणाली 

भन्त्िै िेवामा तनरन्त्तरता नतिने काम गनथ र्ालेका तर्ए । ररपतब्लका लगायतका तमतडयाल ेहाल ैयस्तै किम 

र्ाले । लकडाउनका कारण आय गुमेकोले अि िवेालाई तनरन्त्तरता तिन नितकने भन्त्िै परकारलाई 

िेवािाट िखाथस्त गरेका ह न,् नेपालन्त्युज.कमका पूवथपरकार तवरणु तामाङ भन्त्न ुह न्त्छ । 

नेपाल परकार महाििंका महाितर्व रमेश तवष्टका अनिुार नागररक, अन्त्नपूणथ पोस्ट, कातन्त्तपुरलगायतका 

प्रायः िि ै ठूला िञ्र्ारगहृहरूमा परकारहरूलाई रोजगारीिाट हटाइएको, तलि कटौती गररएको, 

िाध्यात्मक रुपमा िेतलती तविामा िस्न लगाइएको भन्त्ने लगायतका तवषयमा महाििंमा उजुरी पने गरेको 

छ । 



परकार महािंिले तवतभन्त्न िञ्र्ार प्रततष्ठानहरुमा परकारहरुलाई जातगरिाट तनकातलएको वा तनकाल्ने 

तयारी गररएको, तलि नतिएको वा िटाएर तिएको, िेतलिी तििामा िस्न ििाव तिएको, गाडी लगायतका 

िुतविा कटौती गरी काममा अउन निक्न े वातावरण तनमाथण गरेको जस्ता उजुरी आफू कहाुँ आएका 

जानकारी तिएको छ । कातन्त्तपुर, अन्त्नपूणथ पोस्ट, नागररक, नयाुँ पतरका, राजिानी र न्त्यूज २४, एतभन्त्यूज, 

माउण्टेन, तहमालय लगायतका तटतभ अतन उज्यालो एफएम लगायतका िञ्र्ार प्रततष्ठानमा कायथरत 

परकारहरुले यि प्रकारको उजुरी गरेपतछ महािंिल ेती प्रततष्ठानहरूलाई िमस्या िमािानका लातग परार्ार 

िमेत गररिकेको िताएको छ । 

आनका पूवथअध्यि पौडेलका अनिुार मातिक औित ७५ िेतख ८० करोड रुपैयाुँको तवज्ञापन कारोिार ह न े

गरेकोमा िन्त्िािन्त्िीपतछ कारोिार िून्त्य तहमा झरेको छ । िवेिणमा िहभागी तनजी तमतडया 

िञ्र्ालकहरूले आफ्नो कुल कारोिारको ८० प्रततशतिम्म आय (रेभेन्त्यु) उठ्न निकेको िताए । 

राजिानीिाटै प्रकातशत ह ने िैतनक पतरकाहरूमा पतन अतहले न्त्यनू अनपुातमा मारै तवज्ञापन प्रकातशत 

भइरहेका छन् । एक िैतनकका तवज्ञापन व्यवस्र्ापकले पतरका खाली छोड्न नतमल्ने भएकाले पुरानै तवज्ञापन 

छातपरहेको िताए । 

‘कोतभड-१९ का कारण र्ैतपतछ मार होइन, त्योभन्त्िा अगातडिेतखकै रेभेन्त्यु उठ्न िाुँकी तर्यो, जुन 

िन्त्िािन्त्िीका कारण पूरै रोतकयो,’ तिताथमोड झापाका परकार गोपाल काफ्ललेे भन्त्नभुयो । भद्रपुर, झापाकै 

अकाथ परकार तारामतण िापकोटा िन्त्िािन्त्िीका कारण राजिानीिाट प्राप्त ह न े तवज्ञापन र भुिानी पूरै 

रोतकएको िताउनु ह न्त्छ । 

िानो लगानीका तमतडया िञ्र्ालकहरू तीन मतहना लामो िन्त्िािन्त्िीका कारण तनरन्त्तर तमतडया िञ्र्ालन 

गनथ कतठनाइ भएको िताउुँछन ् । ‘हामील ेत अतहलेिम्म आकार िटाएर भए पतन पतरका प्रकाशनलाई 

तनरन्त्तरता तियौ ुँ, तर नेपालगन्त्जका १६ मध्य े१४ वटा िैतनक यििीर्मा िन्त्िै भए, तीमध्य ेअि कतत फेरर 

िञ्र्ालनमा आउन िक्छन्, भन्त्न ितकने अवस्र्ा छैन,’ िैतनक नेपालगन्त्जका िम्पािक झलक गैरे 

भन्त्नुह न्त्छ । 

िवेिणमा िहभागीमध्ये झन्त्ड ै ६२ प्रततशत परकारहरूले कतम्तमा २५ िेतख ७५ प्रततशतिम्म तलि 

कटौती गररएको, १८ प्रततशतल ेतलिभिा भुिानी नपाएको िताए भन े२० प्रततशतले कुनै पतन अिर 

नपरेको िताएका छन् । भुिानी नपाउने र तलि कटौती ह ने ठूलो िमस्या िढीमारामा मोफिलमा 

िञ्र्ातलत िञ्र्ारमाध्यमहरूमा िेतखयो । 



मोफिलमा कायथरत ठूला तमतडयाका तस्िन्त्जर िंवाििाताहरूले िमार्ार िंकलन, िंपे्रषणमा िािा पगुेको, 

केन्त्द्रिाट तलिभिा नपाइएको, स्वास्थ्य िुरिाका लातग पयाथप्त व्यवस्र्ा नभएको िताए । िेशभररकै मुख्य 

िहरी िेरिाट प्रकातशत ह न ेअतिकांश िैतनक पतरका िन्त्िािन्त्िीका पतहलो ८० तिनिम्म पूरै िन्त्ि गररएका 

तर्ए भन ेकाठमाडौंिाट प्रकातशत िैतनक पतरकाका िरेीय िंस्करणहरू पतन पूरै स्र्तगत गररएका तर्ए । 

िन्त्िािन्त्िीका केही तिनिम्म पतरकािाट पतन कोरोना भाइरि िछथ भनेर पतरका तवतरण न ैिन्त्ि गररएको 

तर्यो; केही िैतनक तमतडया हाउिहरूल ेआफ्ना तवतरकहरूलाई मास्क, पञ्जा तिएर पतरका तवतरणमा 

पठाए पतन ग्राहकहरूल ेआफ्नो िर कम्पाउन्त्डमा फातलएको पतरकै उठाएनन् । 

पतरकाको िाह्य खुला तििी (आउटडोर िेल) पूरै ठप्प भएपतछ नागररक िैतनकितहतका केही पतरकाल े

तवतभन्त्न िावथजतनक स्र्लहरूमा तनःशुल्क पतरका िाुँड्ने व्यवस्र्ा गरेका तर्ए । अतहल े तवज्ञापन शून्त्य 

भएका पतरकाहरूका प्रकाशन लागत अत्यातिक भएपतछ प्रायः िि ै िैतनकले पतरकाको पेज िंख्या 

िटाएका छन् । 

व्यर्स्र्ापन योजनाको खााँिो 

नेपालमा िय वषथभन्त्िा अतिक िमयिेतख परपतरकाहरू प्रकाशन ह न र्ालेको र तीन िशकयता 

व्याविातयक रुपमै तनजी तमतडयाहरू िञ्र्ालनमा भए पतन अतिकांश तवि व्यवस्र्ापन योजनातिना 

र्लेका कारण पतन अतहलेको िंकटमा फुँ िेका ह न् । ‘नेपालका अतिकांश तमतडया हाउिमा व्यवस्र्ापन 

योजना भएको िेतखएन, त्यिको पररणाम स्वरुप िन्त्िािन्त्िीभन्त्िा अगातडको िमयमा पतन तनयतमत तलि 

नतिने र अव्यवतस्र्त तररकाल े परकार हायर र फायर गनेमा िद्नामी कमाएका िञ्र्ारमाध्यमले 

िन्त्िािन्त्िीलाई झन् हततयारका रुपमा उपयोग गरे,’ इमेज च्यानलका पूवथिमार्ार प्रमुख तवजय पौडेल 

भन्त्नुह न्त्छ । 

िञ्र्ारकमी पौडेल नपेालका तमतडया िञ्र्ालकहरूल ेपटक-पटक तमतडयालाई उद्योगका रूपमा मान्त्यता 

तिनुपने माग गरे पतन उद्योग-व्यविायका आिारभूत तिद्धान्त्तमा नतहडेको िताउनु ह न्त्छ । ‘वषौंिेतख र्लेका 

िंस्र्ागत व्यवािातयक तमतडयामा पतन पयाथप्त िञ्र्ालन पुुँजी नह नु र यस्ता िंकटका िेला परकार र 

कमथर्ारीका ६ मतहनाको तलि पतन िन्त्न निक्नुको कारण उनीहरूले कोष व्यवस्र्ापनमा ध्यान तिएकै 

छैनन,’ पौडेलल ेभन्त्नुभयो । 



आनका पूवथअध्यि तनमथल पौडेल पतन नपेालका िञ्र्ारमाध्यमहरू तत्कालीक आयकै आिारमा र्ल्ने 

भएकाले यो िंकट िेतखएको िताउन ुह न्त्छ । ‘िञ्र्ारमाध्यमहरूले अतहलेका वषथ कततका कारोिार ह न्त्छ, 

आगामी वषथ कतत व्यविाय आउुँछ भन्त्ने कुन ैयोजना िनाउने गरेको िेतखएन,’ पौडेलल ेभन्त्नुभयो । 

नेपालमा तवज्ञापन िंस्कृतत न ै नभएकाल े पतन कोतभड-१९ का कारण नपेाली िञ्र्ार माध्यम र िमग्र 

तवज्ञापन िेरले िंकट झेल्न ु परेको उहाुँको ठहर छ । ‘तवज्ञापनलाई प्रविथन वा िूर्ना तवस्तारका 

आवश्यकताका रुपमा भन्त्िा पतन खर्थका रूपमा हेन ेप्रवतृिले गिाथ अतहलेको िंकटकालीन अवस्र्ामा 

प्रायः ठूला तवज्ञापनिाताले खर्थ कटौती गने नाममा तवज्ञापन रोकेका छन्, यिका अिर नपेाली तमतडया 

िेरमा परेको हो,’ उहाुँल ेभन्त्नभुयो । 

परकार र राहत 

कोतभड-१९ िंकटिुँग ैिेशभररका अतिकांश ठूला र मध्यम िञ्र्ार माध्यमल ेया त कमथर्ारी कटौती गरेको, 

तलि रोक्ने, िटाउने काम गरेको अवस्र्ामा अतिकांश परकारहरूले न आफू कायथरत िंस्र्ािाट न त 

परकार महाििं वा अन्त्य परकाररतािम्िद्ध िंस्र्ािाट नै राहत पाउन िके । िवेिणमा िहभागीमध्ये ७० 

प्रततशत परकारले राहत नपाएको िताए भन े२३ प्रततशतले राहत पाएको र ७ प्रततशतल ेराहत आवश्यकता 

नपरेको, नतलइएको िताएका छन ् । राहत पाउनहेरूमध्ये १६ प्रततशतल ेआफू कायथरत िंस्र्ािाट राहत 

पाएका तर्ए । 

अन्त्यर भने िरकारी स्तरिाटै पतन राहतको व्यवस्र्ा गररएका उिाहरण छन् । जस्तोतक कततपय 

स्केन्त्डीनेतभयन िेशका िरकारले महामारीको ४-६ मतहनाका लातग काममा नगए पतन परकारलाई तलि 

िुतविा जुटाइतिने िन्त्िोिस्त गरेका छन् । अरिेतलयन िरकारले कोतभड-१९ का कारण प्रभातवत िञ्र्ार 

माध्यमहरूका लातग तवतभन्त्न खाले प्याकेजका राहत प्रिान गरेको तर्यो, जिमा जनिरोकारमूलक िमार्ार 

िंकलनका लातग ५ करोड डलरको कायथिमिेतख कर छुट र िाना प्रकाशनका लातग लतित छुट्टै योजना 

अति िारेको तर्यो । पातकस्तानको खैिर पख्तूनख्वा िरकारले स्र्ानीय परकारहरूका लातग राहत तवतरण 

गरेको तर्यो । 

अन्त्तराथतरिय िंस्र्ाहरू गुगल, फेििुक, निेनल तजयोग्रातफक, पुतलट्जर िेन्त्टरलगायतले कोतभड-१९ का 

कारण िंकटमा परेका परकारहरूका लातग अनुिान, फेलोतशप आतिको िोषणा गरेका छन् । नपेालमा भन े

िरकारले हालिम्म कोतभड-१९ िाट प्रभातवत तमतडया र िञ्र्ारकमीका लातग कुनै ठोि प्याकेज कायथिम 

िोषणा गररिकेको छैन । 



 

७५ प्रधतशत परकार धबमाधर्हीन 

ििैं जिो जोतखममा रहेर काम गनुथ पन ेपेशामा, त्यिमातर् महामारीको अवस्र्ामा तिमाको महत्वो झन ै

ह न्त्छ । िवेिणमा िहभागी ७५ प्रततशत परकारहरूका जीवन तिमा नभएको पाइएको छ । िहभागीमध्य े

३८ प्रततशतल ेस्वास्थ्य तिमा भएको र केिल १२ प्रततशतल ेभखथर िुरू भएको कोरोना तिमा गररएको 

िताएका छन् । केही िीतमत िञ्र्ारमाध्यमहरूले र नेपाल आतर्थक परकार िमाज, नपेाल परकार 

महािंिका केही शाखाितहतका परकार िम्िद्ध िसं्र्ाहरूले जीवन तिमा कम्पनीिुँग िम्झौता गरी 

िामूतहक रूपमा कोरोना तिमा गराउन र्ालेका ह न् । 

तनजीवन तिमा कम्पनीहरूल े एकलमा प्रततव्यति ५०० िेतख १ हजार रूपयैाुँिम्म तर्ा 

िंस्र्ागत/िामूतहकमा ३०० िेतख ५०० रूपैयाुँिम्मको कोरोना तिमा गने गरेका छन् । यस्तो तिमाअन्त्तगथत 

यति केही गरी कोरोना लातगहालेमा उपर्ारका लातग ५० हजारिेतख १ लाख रूपैयाुँिम्मको तिमांक 

रकमिरािरको उपर्ार खर्थ िम्ितन्त्ित तिमा कम्पनील ेभुिानी गन ेगछथ । यो तनकै िानो पररणाममार हो । 

यिल ेनेपाली परकारहरू िामातजक िुरिा र व्यतिगत िुरिातिहीन भएको िेखाएको छ । 

अर्थ अभावका िीर् काम गनुथ पने परकाररता िेरलाई तिमाल ेपररआउन ेआतर्थक जोतखम, अप्रत्यातशत 

नोक्िानी वा अतनतश्चतताको िहज रुपमा िामना गनथ पतन ििाउ पुर् याउुँछ । 

 

अबको बाटो 

कोतभड-१९ िंकटले नपेाली तमतडयालाई केही पाठ तिकाएको छ भन ेिञ्र्ार िेरका प्रभावकाररतािारे 

अझ ितलयोिुँग प्रस्ततु ह न ेमौका प्रिान गरेको छ । यिल ेतवशेषतः टेतलतभजन र अनलाइन तमतडयाको 

भूतमका र जवाफिेतहता िढाएको छ । तवश्वभरर नै कोतभड-१९ को महामारीिुँगै भ्रमपूणथ र तथ्य प्रमातणक 

नभएका िूर्ना िम्पे्रषण भइरहेको िेला िञ्र्ार माध्यमहरू अझ िढी तजम्मेवार ह नुपने िातयत्व र्तपएको 

पे्रि काउतन्त्िल नेपालका कायथिाहक अध्यि तकशोर िेष्ठ िताउनु ह न्त्छ । 

िंकटकालीन िमयमा िव्यदृरयितहतका िञ्र्ार माध्यमहरूले महामारीिाट िच्न िही उपायहरूितहतका 

िामग्री प्रकािन-प्रशारण गने, अप्रमातणक िरू्नाका प्रकािन गिै नगने तर्ा जततिक्िो िही िरू्ना प्रवाह 

गरी नागररकमा जीवन रिाितहत िरकारले गरेको अपयाथप्त तयारी, अपारिशी खररि प्रतियाको िूर्ना 

िम्पे्रषणमा िंकटकालीन िमयमा अनलाइन िञ्र्ारमाध्यमहरूले प्रभावकारी भूतमका तनवाथह गरे । 



नेपालका ििै तमतडया िञ्र्ालकहरूले अि तत्कालै प्रभावकारी व्यवस्र्ापकीय योजनाहरू िनाउने, 

िंकटकालीन व्यवस्र्ापनका लातग िञ्र्ालन खर्थ र लागतिाट तनतश्चत रकम छुट्याइ तवशेष कोष िनाउन े

कुरामा ध्यान तिनुपनेमा अध्ययनमा िहभागी अतिकांश िहभागी परकारहरूले जोड तिएका छन् । िेरैजिो 

िहभागी परकारहरूले नेपालका अतिकांश तमतडया िञ्र्ालकहरुिुँग आतर्थक अभाव नभइ तनयतमातर् 

नै प्रश्न उठाएका छन, तकनभने केही तमतडयाले िन्त्िािन्त्िी अवतिको मार होइन, त्यिभन्त्िा अतिकै 

तलिभिा िुतविा िमते रोकेका छन ्। 

िरकारले तमतडया तवकाि कोषमाफथ त िंकटमा परेका तमतडयाहरूमा अततररि लगानी, कोषको ब्याजमा 

अनुिान, अनलाइन िञ्र्ारमाध्यमहरूलाई पतन लोककल्याणकारी तवज्ञापन उपलब्ि गराउन, रोजगारी 

गुमाएका परकारहरूलाई पे्रि काउतन्त्िलमाफथ त तत्कालीक आतर्थक िहायता तिनुपन ेपरकारहरूको राय 

छ । त्यिै गरी तमतडया िञ्र्ालकहरूले परकारका पेशागत, रोजगारी र यस्ता िंकटकालीन अवस्र्ामा 

िामातजक िुरिाको प्रत्याभूतत गराउनु पने तर्ा यिका लातग परकार महािंिितहतका पेशागत िगंठनले 

प्रभावकारी ििाि तिजथना गनुथ पन ेपरकारहरूको िारणा छ । 

िरकारले कोतभड-१९ का कारण प्रभातवत परकार तर्ा यस्तो िलेा कायथरत तमतडयाल ेआफ्ना परकार 

कमथर्ारीलाई प्रोत्िाहन गनुथपने िुझाव पतन परकारहरूले तिएका छन् । अरुिेला कमाएको नाफािाट भए 

पतन कमथर्ारीलाई तटकाई राख्ने िहज वातावरण िनाउनु पने कुरामा जोड तिएका छन ्। ििैको अतनवायथ 

तिमाितहत कोरोनाको कहरले तमतडया हाउिहरुमा भएका आतर्थक ितत न्त्यूनीकरण गनथ तिना ब्याजमा 

केही वषथका लातग कम्पनीको कूल पूुँजीको तनतश्चत प्रततशत रकम िापटी तिने व्यवस्र्ा ह नुपने िल्लाह 

तिएका छन् । 

महामरीिीर् भीमकाय आतर्थक िंकट त छुँिैछ, तवि व्यवस्र्ापन योजना र िंर्ारकमीहरुप्रतत उतर्त 

न्त्यायको अभावमा तवश्वािको िंकट अझ िरुगामी र महुँगो ह नेछ । 

(िम्पािकीय तटप्पणीः भखथरैमार कातन्त्तपुर िैतनकल ेिाप्तातहक, नारी र नेपाल म्यागतजन िन्त्ि गरेको छ भन े

६ िशक पुरानो जगिम्िा पे्रि िन्त्ि भएको छ) । (यो सामग्री मममिया फाउण्िेसनको कोमिि-१९ मममिया 

आउटरीच काययक्रमअन्तर्यत ह्युम्यामनटी युनाइटेिको सहयोर्मा तयार र्ररएको हो । लेखमा व्यक्त र्ररएका 

दृमिकोण लेखकका हुन् ।)  असार १३, २०७७ 



घरबिी कारण प्रवर्िर् नपेालील ेगिुाए जीविकोपाजतनका िलेो 
कोतभड-१९ को िंिमण नफैतलयोि ्भनेर र्ैत ११ िेतख अवलम्िन गररएको झन्त्डै पाुँर् मतहना लामो 

िरिन्त्िीका अवतिमा आिा जनिंख्याले आयआजथन र जीतवकोपाजथनको माध्यम गुमाएको िताएका छन ्

। 

युतनिेफ र ियेरकास्ट इतनतियतटभ नपेालल ेगत म ेमतहनामा गरेको िेशव्यापी िवेमा ५५ प्रततशत नेपालील े

आफ्नो आयआजथन गुमेको िताएका ह न् । िेशभररका प्रतततनतित्व ह ने गरी ७ हजार ५०० िरपररवारमाझ 

यो िवे गररएको युतनिेफल ेजनाएको छ, जिल े८५ प्रततशत नगरपातलकाहरू िमेटेको तर्यो । कोतभड-

१९ ल ेपारेको आतर्थक-िामातजक अिरिारे फरक-फरक अध्ययनहरू िावथजतनक ह न ेिममा पतछल्लो 

पटक िावथजतनक भएको यो अध्ययनल ेभन ेतर्न्त्तालाग्िो तववरण िेखाएको हो । यिअतिका अध्ययनहरूले 

िरिन्त्िीका कारण कररि एक ततहाइ नेपालीले आयआजथन र जीतवकोपाजथनको मेलो गुमाएको िेखाउुँिै 

आएका छन । 

प्रिेशगत रूपमा िरिन्त्िीका कारण िवाथतिक आय गुमकेो िताउनेहरूमा प्रिेश २ का िहभागीहरू छन,् िो 

प्रिेशका ७२ प्रततशत िवेमा िहभागीहरूले आफ्नो आयआजथन गुमेको िताए । यिगैरी, िागमतीका ५९ 

प्रततशतले, प्रिेश ५ का ५५ प्रततशत, प्रिेश १ र िुिरूपतश्चमका ४८ प्रततशत, गण्डकीका ३६ प्रततशत, 

कणाथलीका ३५ प्रततशतले आफ्नो आयआजथन गुमेको िताएका छन ्। 

िरिन्त्िीका कारण आयआजथन वा जीतवकोपाजथनको मेलो गुमाउनेहरू ििैभन्त्िा िढी 

उपमहानगरपातलकाहरूमा रहेको यो अध्ययनले िेखाएको छ । उपमहानगरपातलकाहरूका ६१ प्रततशतल े

आफूले आयआजथन गुमाएको िताए । यिगैरी, गाउुँपातलकाहरूका ५५ प्रततशत, नगरपातलकाका ५४ 

प्रततशत र महानगरपातलकाका ५१ प्रततशतले आयआजथन गुमेको िताएका छन् । 

रै्कधल्पक धशक्षामा छैन पह ाँि 



ििैभन्त्िा तर्न्त्तालाग्िो पि, कोतभड-१९ महामारीका कारण हालैका तिनहरूमा तवद्यलयहरूल ेअनलाइन 

किा र्लाइरहेको भए पतन एक ततहाइ िालिातलकाका यस्ता िरूतशिाको पह ुँर् भए पतन तीमध्ये आिाले 

उपयोग नै नगरेको पाइएको छ । 

िवेमा िहभागीमध्ये ६८ प्रततशतको वैकतल्पक तशिामा पह ुँर् नभएको र पह ुँर् ह ने २९ प्रततशतमध्य े

आिाले मार यिको उपयोग गनथ िकेको िताएका छन् । यिल े कोतभड-१९ का कारण तनकै ठूलो 

अनुपातमा िालिातलकाहरूल ेअध्ययन र तिकाइको अविर गुमाएको िेखाउुँछ । कुल िहभागीमध्य े९५ 

प्रततशतले िरिन्त्िीका कारण आफ्ना िालिातलका तवद्यालय जान निकेको िताएका छन ्। 

औित १० हजार रुपैयाुँभन्त्िा कम आय ह ने पररवारका ८२ प्रततशत िालिातलकाको यस्ता िरूतशिामा 

पह ुँर् छैन भने भए पतन ९५ प्रततशत िालिातलकाले उपयोग नै गनथ िकेका छैनन् । यो गररिीको 

रेखामुतनभन्त्िा तलको जनिंख्या हो । यस्त,ै औित २० हजार रूपैयाुँिम्म आय ह न ेपररवारका ७७ प्रततशत 

िालिातलकाको िरूतशिामा पह ुँर् छैन भने यि वगथमा पह ुँर् ह ने २३ प्रततशतमध्ये केिल ९ प्रततशतलेमार 

यस्तो वैकतल्पक तशिा प्रतवतिको उपयोग गन ेगरेको अध्ययनले िेखाएको छ । 

१४ प्रधतशत अपाङ्गता िएका व्यधि 

िवेमा िहभागीमध्य े१४ प्रततशत पररवारमा कुनै न कुनै तकतिमको अपाङ्गता भएको पाइएको छ । यो 

हालिम्म गररइिै आइएका अनुमानहरूभन्त्िा िढी हो । हालिम्म औित १० प्रततशत नेपालीमा कुन ैन कुन ै

प्रकारको अपाङ्गता भएको िताइन े गररएको तर्यो । यो िवेअनिुार हरेक पाुँर्मध्य े एक पररवारका 

िालिातलकामा कुन ैन कुनै प्रकारको अपाङ्गता पाइएको छ । 

(न्यूज कारोबार, २७ साउन, २०७७) 



अर्तर्न्त्र पनुरुत्थानका लामग सिा र्ीन खबत अछिकको प्याकेज आिश्यक 
 

नव कोरोना भाइरि (कोतभड-१९) को िंिमणिाट िच्न लगाइएको िरिन्त्िीका कारण िंकटमा परेको 

नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनिथहालीका लातग िवा तीन खिथ रूपैयाुँभन्त्िा अतिकको पुनरुद्धार प्याकेज 

आवश्यक रहेको एउटा िंयुि रारि ििंीय अध्ययनले िेखाएको छ । एतिया तर्ा प्रशान्त्तका लातग ियंुि 

रारि िंिीय आयोग (यूएनस्क्याप)ले िावथजतनक गरेको ‘कोतभड-१९ र ितिण एतिया: रातरिय रणनीततहरू 

र िमावेशी, तिगो र लतर्लो पनुिथहालीका लातग उपिरेीय िहयोग’ तवषयक प्रततविेनले कोतभड-१९ ल े

नेपालको आतर्थक-िामातजक िेरमा परेको प्रभाविाट िातहररनका लातग कुल गाहथस्थ्य उत्पािन 

(जीडीपी)को ९ प्रततशतिरािरको पुनरुत्र्ान (तस्टमुलिेन) प्याकेज आवश्यक रहेको औलं्याएको छ । 

गत आतर्थक वषथ २०७६/७७ को अनमुातनत जीडीपीको आकार ३७ खिथ ४७ अिथ रूपैयाुँ मान्त्िा कररि ३ 

खिथ ३९ अिथ रूपयैाुँको आतर्थक पनुरुत्र्ानको प्याकेज आवश्यक िेतखएको छ । यिध्ये आतर्थक 

पुनिथहालीका लातग १ खिथ ३१ अिथ (जीडीपीको ३.५ प्रततशत), िामातजक िुरिाका लातग १ खिथ ५० 

अिथ (जीडीपीको ४ प्रततशत) र िावथजतनक स्वास्थ्य पूवाथिारका लातग ५६ अिथ ५० करोड (जीडीपीको 

१.५ प्रततशत) रूपयैाुँिरािरको प्याकेज आवश्यक भएको यूएनस्क्यापले जनाएको छ । 

कोतभड-१९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको अिरिाट िच्न र आतर्थक िहालीका कायथिम िञ्र्ालनका 

लातग हालिम्म तवश्व िैंकल े‘फास्ट ियाक’िाट २ करोड ९० लाख अमेररकी डलर, एतियाली तवकाि 

िैंक (एडीिी)ले २५ करोड डलर र अन्त्तराथतरिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) िाट ‘र् यातपड फाइनातन्त्िङ 

इन्त्स्िुमेन्त्ट’ (आरएफआई)िाट २१ करोड ४० लाख डलरको िहायता प्राप्त गररिकेको प्रततवेिनमा उल्लेख 

छ । यििाहेक नपेालले आरएफआईको ऋण भुिानी योजनािाट पतन िहयोग पाएको छ । यी ििै रकम 

जोड्िा नेपालल ेकोतभड-१९ पतछ अर्थतन्त्र िहालीका लातग कररि ६० अिथ रूपयैाुँिरािरको िहायता 

प्रततिद्धता पाएको छ, यिमा तवश्व िैंकल ेहाल ैिोषणा गरेका अन्त्य िजेटरी र पररयोजनागत िहयोगिमते 

जोड्िा एक खिथ रूपैयाुँभन्त्िा िढी ह न्त्छ । िाताहरूले यिरी िहयोग िोषणा गरररहुँिा अर्थतन्त्र िहालीका 

लातग नपुग रकम भने िरकारले आफ्नो आन्त्तररक स्रोतिाट पररर्ालन गनुथपन ेह न्त्छ । 

प्रततवेिनले नपेालका २२ लाख ७० हजार व्यतिल ेिरिन्त्िीको अवतिमा रोजगारी गुमाएको र कररि िाढे 

२१ लाख नेपालीहरू पनुः र्रम गररिीमा फुँ िेको जनाएको छ । यिअनिुार िरिन्त्िीकै कारण कररि ७ 

प्रततशत तवन्त्िलुे गररिी िढेको छ । यो अन्त्तराथतरिय िम िंगठन (आईएलओ)ले गरेको यिअतिको रातरिय 



अनुमानभन्त्िा केही कम हो । आईएलओले ३७ लाख नेपालीहरूले रोजगारी गुमाएको जनाएको तर्यो । 

ितिण एतियाली िेरका ठूलो जनिखं्या अनौपर्ाररक िेरको िममा आतित रहेको र लामो अवति 

रोजगारी तर्ा आय-आजथन गुमाउुँिा उनीहरू गररिीको रेखामुतन िकेतलएका ह न ् । तवशेषगरी गररिीिाट 

भरखर मातर् उतक्लएका तर्ा गररिीकै रेखाकै आिपािमा रहेका ठूलो जनिंख्या रोजगारी र आय गुमेको 

तर पयाथप्त िातजक िुरिा नभएका कारण पनुः र्रम तवपन्त्नतामा िकेतलएका ह न ्। 

खराि स्वास्थ्य, पानी र िरिफाइ िुतविाको िीतमत पह ुँर्, मेतडकल हेरर्ाह र परीिणको कम पह ुँर् तर्ा 

आिारभूत स्वास्थ्य िेवाको अभावको पररणामस्वरूप गररिीको रेखा आिपािमा भएका व्यतिहरू फैलिो 

िंिमणको तीव्र जोतखमिुँगै र्रम गररिीको पािोमा पनथ िक्न ेप्रततवेिनमा औलं्याइएको छ । यएूनस्क्यापल े

प्रतततिन १.९० अमेररकी डलरको मानकका आिारमा कोतभड-१९ तनयन्त्रणका लातग अवलम्िन गररएका 

उपायहरूका कारण ितिण एतियाका पाुँर् मुलुक- नपेाल, भारत, िंगलािेश र िीलंकामा मार र्प १३ 

करोड १८ लाख मातनिहरू र्रम तवपन्त्नतामा फुँ स्न ेिताएको छ । कोतभड-१९ का कारण ििभैन्त्िा िढी 

भारतमा १० करोड ७६ लाख ६० हजार नयाुँ गररि र्तपने छन ्भन ेिगंलािेशमा १ करोड १७ लाख ३० 

हजार, पातकस्तानमा १ करोड, नेपालमा २१ लाख ५० हजार र िीलंकामा २ लाख ६० हजार व्यतिहरू 

र्रम र्ररिीमा र्तपन ेछन् । 

ग्रामीण िेर र िहरी झुपडीहरूमा िस्ने मातनिहरू स्वच्छ पानी, आिारभूत िरिफाइ र स्वास्थ्य हेरर्ाहिाट 

ितञ्र्त भएको भन्त्िै यस्ता व्यतिहरू कोतभड-१९ िाट िंितमत ह न ेजोतखम िढी भएको प्रततवेिनमा 

औलं्याइएको छ । प्रततवेिनअनुिार नेपालमा कुल िहरी जनिंख्याको ५४ प्रततशत झुपडीमा िस्छन ्। ‘जुन 

पररवारमा स्वच्छ तपउने पानीको अभाव, मतहला तर्ा िातलकाहरूमा पानी िंकलन, भण्डार र 

व्यवस्र्ापनको भार परररहेको छ, ततनीहरूमा कोतभड-१९ िंिमणको जोतखम िढी छ,’ प्रततवेिनमा 

भतनएको छ, ‘नपेाल र अफगातनस्तानमा गररिमा वगीकरण गररएका पररवारका कररि ८० प्रततशतल े

स्वास्थ्य िेवा तलन लामो िरूीको यारा तय गनुथपछथ ।’ 

यूएनस्क्यापल ेिामान्त्य िाङ्ग व्यतिहरूका तलुनामा अपाङ्गता भएका व्यतिहरूले२०.६ प्रततशतका 

अनुपात अतिक गररिको िामनाको िामना गनुथपन ेजोतखम औलं्याएको छ । िाङ्ग व्यतिका तुलनामा 

अपाङ्गता भएका व्यतिहरूल े रोजगारी पाउन े िम्भावना िईुिेतख छ गुणा कम िम्भावना रहेको 

युनेस्क्यापको अनिुन्त्िानले िेखाएको छ । अपाङ्गता भएका व्यतिहरूल े तहुँडडुल तर्ा िामथ्यथका 

अभावका कारण स्वास्थ्य िेवा, तशिा र अन्त्य आवश्यक िेवाहरूको पह ुँर्मा ठूलो र्ुनौतीको िामना 

गरररहेको प्रततवेिनले औलं्याएको छ । यिले स्वास्थ्य, गररिी र जीतवकोजथनका जोतखमका कारण 



अपाङ्गता भएका व्यतिहरू कोतभड-१९ महामारीले पाने नकारात्मक प्रभावप्रतत िवाथतिक िंवोिनशील 

अवस्र्ामा पुर् याएको प्रततवेिनमा उल्लेख छ । 

(न्त्युज कारोिार, िाउन २६, २०७७) 



कोभभड-१९ ले नेपालको पयतटनिा २४ अबतको क्षवर् 
तवश्वव्यापी स्वास्थ्य िंकट कोतभड-१९ महामारीका कारण अतप्रलिेतख मेिम्मको अवतिमा पयथटक 

आगमन औित ४९ प्रततशतले िटेको ियंुि रारि िंिीय तवश्व पयथटन िंगठन (यूएनडब्लूटीओ)ले जनाएको 

छ । म ेर जुन मतहनामा पयथटक आगमनमा भएको ित प्रततशत कमीलाई जोड्िा िन ्२००० को पतहलो ६ 

मतहनामा नपेालमा औित ५५ प्रततशत पयथटक आगमन िटेको छ । यिले नपेालको पयथटन आय र त्यििुँग 

जोतडएका िम्पूणथ आतर्थक तियाकलापको र्िमा गम्भीर नोक्िानी पुर् याएको छ । 

िन् २०१९ मा नेपालले पयथटन िेरिाट ७० करोड १० लाख अमेररकी डलरको आम्िानी गरेकोमा िन ्

२०२० मा कुल पयथटन आयमा झन्त्ड ै२८ प्रततशतले कमी आएको यूएनडब्लूटीओले िावथजतनक गरेको 

‘वल्डथ टुररजम ब्यारोतमटर’मा उल्लेख छ । यद्यतप, नेपाल िरकारको तथ्यांकअनुिार िन् २०१९ मा 

नेपालले पयथटन िेरिाट ७२ करोड ४३ लाख अमेररकी डलरको आम्िानी गरेको तर्यो । यिलाई आिार 

िनाएर रकममा हेिाथ नेपालको पयथटन िेरल ेपतहलो ५ मतहनामा २० करोड अमेररकी डलर अर्ाथत कररि 

२४ अिथ रूपैयाुँिरािरको आय गुमाएको िेतखन्त्छ । नेपालका पयथटन व्यविायीहरूले भन ेकोतभड-१९ 

महामारीका कारण नेपालको पयथटन उद्योगमा एक खिथ रूपैयाुँको ितत पगुेको िताउन ेगरेका छन ्। 

नेपाल िरकारल ेिन् २०२० लाई तभतजट नपेालका रूपमा मनाउन ेिोषणा गरेको र यि वषथ २० लाख 

पयथटक तभत्र्याउन ेलक्ष्य राखेको तर्यो । यो लक्ष्यका आिार मान्त्िा कोतभड-१९ का िंिमण नफैतलयोि् 

भनेर अिलम्िन गररएको यारा प्रततिन्त्िका कारण पतहलो ६ मतहनामा १० लाख पयथटक नेपाल आउनिाट 

ितञ्र्त भए । गत वषथकै अनुपातमा हेिाथ पतन यो ६ मतहनामा ६ लाखभन्त्िा िढी पयथटक कोतभड-१९ का 

कारण नेपाल आउन िकेनन ्। 

यूएनडब्लूटीओका अनुिार कोतभड-१९ का कारण िन ् २०२० को पतहलो ५ मतहनाको अवतिमा 

तवश्वव्यापी पयथटन उद्योगल े ३ खिथ २० अिथ अमेररकी डलरको आय गुमाएको छ । वल्डथ टुररजम 

ब्यारोतमटरका अनुिार यो पाुँर् मतहनाको अवतिमा तवश्वव्यापी पयथटन आवागनमा औित ५६ प्रततशत 

कमी आउुँिा ििैभन्त्िा िढी एतिया-प्रशान्त्त िेरमा ६० प्रततशतल ेपयथटक कमी आयो । 

ितिण एतियामा औित ४७ प्रततशतले पयथटक कमी ह ुँिा नेपाल, िीलंका र मातल्िभ्िमा औित ५० 

प्रततशतले पयथटक कमी आएको ब्यारोतमटरमा उल्लेख छ ।मे मतहनामा तवश्वव्यापी हवाई उड्डयनमा 

आिाररत यारुको ९८ प्रततशतले तगरावट आउुँिा नपेालितहतका िेशमा ितप्रततशतल े कमी आएको 

ब्यारोतमटरमा उल्लेख छ । 



नेपालमा हाल १५ वटा पाुँर् तारे होटलितहत १३८ तारे होटल र १ हजार १५१ वटा पयथटकस्तरीय 

होटल िञ्र्ालनमा रहेको पयथटन तर्ा नागररक उड्डयन मन्त्रालयल ेजनाएको छ । होटल एिोतियिन 

अफ नेपाल (हान)का अनुिार हाल तारे र पयथटकस्तरीय होटलहरूमा मार कररि ७ लाख व्यतिले 

प्रत्यि रोजगारी पाएका छन्। 

यस्तै, ३ हजार ६८० िाभल एजेन्त्िी, २ हजार ७६४ िेतकङ एजेन्त्िी िञ्र्ालनमा छन ्भन ेिेशभरर ४ 

हजार २०० जना िाभल तर्ा १७ हजार ६२६ जना िेतकङ गाइड छन ्। एक जनाल ेपवथतारोहण गिाथ १२ 

जना शेपाथ, आरोहण िहयोगी र िरिारहरूले रोजगारी पाउने गरेको आुँकडा छ । 

केन्त्द्रीय तथ्यांक तवभागल ेहाल ैिम्पन्त्न गरेको रातरिय आतर्थक िवेिण-२०१८ अनुिार िेशभरर १ लाख 

३० हजार ५४० वटा होटल तर्ा रेष्ट राुँ िञ्र्ालनमा छन्, जिमा ३ लाख ४६ हजार जना िलंग्न छन् । यो 

कुल औद्योतगक-व्याविातयक रोजगारीको १०.७ हो । 

वल्डथ िाभल एन्त्ड टुररजम काउतन्त्िल (डब्लूटीटीिी)ले भने नेपालको पयथटन िेरमा १० लाख ३४ हजारले 

रोजगारी पाएको उल्लेख गरेको छ । तवगत पाुँर् मतहनािेतख कोतभड-१९ महामारीका कारण यारा प्रततिन्त्ि 

लगाइएपतछ पयथटन िेरका यी व्यविायी तर्ा रोजगारीप्राप्त व्यतिहरू िंकटमा परेका छन ् । 

 



कोभभड-१९ ले वदगो विकास लक्ष्य प्रभाविर् : योजना आयोग 
रातरिय योजना आयोगल े नव कोरोना भाइरि महामारी (कोतभड-१९)का कारण तिगो तवकाि लक्ष्य 

(एिडीजी)को कायाथन्त्वयन प्रभातवत भएको िताएको छ । आयोगल े हालै एिडीजीको कायाथन्त्वयन 

अवस्र्ािारे तयार पारेको रातरिय कायाथन्त्वय प्रततवेिनमा  २०७२ को भूकम्पपतछ प्रभातवत भएका नेपालका 

तवकाि प्रयािमा कोतभड-१९ले र्प िक्का तिएको उल्लेख छ । तिगो तवकाि लक्ष्यको कायाथन्त्वयनिारे 

नेपालल ेतयार पारेको िोस्रो रातरिय प्रततवेिन हो । प्रततवेिनले  कोतभड-१९ महामारीले तिगो तवकाि 

लक्ष्यमा हालिम्म हातिल उपलतब्िहरूलाई मार कमजोर नपारी िेशको िामातजक आतर्थक तस्र्ततमा 

िीिथकालीन अिर पनथिक्ने औलं्याएको छ । 

नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो तहस्िा अनौपर्ाररक िेरमा आतित रहेकाले कोतभड-१९ महामारीले 

अर्थतन्त्रमा िीिथकालीन अिर पने िेतखएको हो । फागुनिम्म प्रायः आतर्थक पररिरू्कहरू िन्त्तोषजनक 

भए पतन र्ै यता िमग्र आतर्थक गतततवतिहरूमा व्यापक प्रभाव परेको आयोगले िताएको छ । ‘यिको 

प्रभाव अन्त्य िेशहरु जतिकै गम्भीर नह न ेअनुमान भए पतन तर आतर्थक वतृद्धिरमा भएको कमील ेगररिी र 

रोजगारीमा ितञ्र्त प्रकृततको गम्भीर अिर पानेछ,’ आयोगल ेभनेको छ । 

तवश्वव्यापी व्यापारमा उत्पन्त्न अवरोिहरू, नागररकहरूका तहुँडडुल प्रततिन्त्ि, पयथटनमा ठूलो तगरावट, 

तवश्वव्यापी मागमातीव्र तगरावट र तवश्वव्यापी अर्थतन्त्रको िुस्त वतृद्धले नेपालमा िीिथकालीन रूपमा 

प्रततकूल पररणाम ल्याउन ेजोतखम आयोगल ेऔलं्याएको छ। आतर्थक तियाकलापमा व्यापक तगरावटले 

राजस्व र कजाथ प्रवाहमा िंकुर्न तनम्त्याउन ेर यिल ेिावथजतनक पूवाथिार तनमाथणका कायथिेतख तनजी िेरको 

आतर्थक गतततवतिमा नकारात्मक अिर पाने प्रततवेिनमा जोतखम औलं्याइएको छ । 

प्रमुख व्यापाररक िाझेिार मुलुकहरूमा माग िट्ने िमिुँग ैतनयाथतमा पतन कटौती ह न ेआयोगको ठहर छ । 

यस्तै, तविेशका िम गन्त्तव्यहरूमा िमको माग िट्िै गइरहेको र नेपालमा आतर्थक तियाकलापहरूमा 

अवरोि तिजथना भएिुँगै िढ्िो िेरोजगारी िरले गम्भीर र्ुनौती खडा गनथिक्ने आयोगले िताएको छ । 

यिैगरी, पयथटन िेर गम्भीर रूपमा प्रभातवत ह ुँिा यिले प्रत्यि र अप्रत्यि रूपमा यि उद्योगमा िंलग्न 

हजारौं मातनिको जीतवकोपाजथनमा नकारात्मक अिर पाने औलं्याइएको छ । 

अन्त्य तवपिहरूले जस्तै यो महामारीले यिअति नै ििभैन्त्िा जोतखमपूणथ अवस्र्ामा रहेका तर्ा तवपन्त्न र 

िीमान्त्तकृत िमूहका मातनिहरूलाई अिर गरररहेको भन्त्िै यिले अिमानता र्प तवस्तार गरेको आयोगको 

भनाइ छ । प्रततविेनमा कोतभड-१९ महामारील ेगररिी िढाउने र महामारीको कारण रोजगारी गुमाउन ेठूलो 



िंख्याका नागररकहरू खाद्य िुरिामा गम्भीर खतरा िढेको उल्लेख छ । लामो अवतिका लकडाउनका 

कारण आतर्थक गतततवतिहरू ठप्प भएको ह ुँिा िैतनक ज्यालािारी मजिुरहरूले ििैभन्त्िा िढी िःुख भोग्नु 

परेको प्रततवेिनमा छ । 

लकडाउनिुँग ैिढेको खाद्य मूल्यल ेखाद्य िुरिा कमजोर भएको र गररिी न्त्यूनीकरणमा हालिम्म हातिल 

उपलब्िी उल्ट्याउन ेजोतखम िढेको आयोगको ठहर छ । महामारीको कारण मतहलाको आय र िमशति 

िहभातगता िरमा पतन कमी आउने जोतखम प्रततवेिनमा औलं्याएको छ । यिका कारण मतहलाहरूल ेिेरै 

कतठनाइहरूको िामना गनुथपने र उनीहरू गररिीको पािोमा पनथ िक्न े वा अिुरतित ह ने खतरा िढेको 

आयोगको प्रततवेिनमा उल्लेख छ । 

लकडाउनपतछ िरेलु, िाना तर्ा मझौला उद्योग, व्यतिगत रूपमा िञ्र्ातलत िाना व्यविाय र आततथ्य 

उद्योग िन्त्ि भएपतछ ठूलो िखं्यामा नेपालीहरू िेरोजगार भएका भन्त्िै यी िेरमा िढी मारामा मतहलाहरू 

रोजगारीमा भएका उनीहरू जोतखममा परेका ह न ् । यिैगरी, स्वास्थ्य िेरमा नेपालल े िेरै िूर्कहरुमा 

उल्लेखनीय प्रगतत भएको हातिल गरेको भए पतन यो महामारीले ती प्रयािमा अिर पारेको जनाइएको छ । 

तवशेषगरी, खोप कायथिमितहत अन्त्य रोगहरूको उपर्ार प्रतियामा यिको प्रततकूल अिर पारेको 

प्रततवेिनमा उल्लेख छ । 

योजना आयोगले महामारीका कारण िवाथतिक प्रभाव तशिा िेरमा परेको िताएको छ । लकडाउनपतछ  

िेरैजिो स्कूल र कलेजहरूले अनलाइन तिक्ने प्रतिया जारी जारी राखेका भए पतन  यो तवगतको तशिण 

तवति जतिकै प्रभावकारी नह ने,  िनी र गररििीर् रहेको तडतजटल तडभाइडले तशिामा भएको अिमानता 

फरातकलो पाने जोतखम आयोगले औलं्याएको छ । 

(न्त्युज कारोिार, िाउन १६, २०७७) 



नेपालको आछर्िक िृद्धिदर ०.५ प्रवर्िर्िात्र : विश्व बैंक 
तवश्व िैंकले कोरोना भाइरि  (कोतभड-१९) महामारीका कारण नेपालको आतर्थक वतृद्धिर ०.५ प्रततशतमा 

िीतमत ह निक्न ेनयाुँ अनुमान गरेको छ । यिअति िैंकले नपेालको वतृद्धिर १.५ िेतख २.८ प्रततशतको 

िीर्मा रहने प्रिपेण गरेको तर्यो । िैंकले नेपालका लातग तवद्यालय िेर िुिारका लातग नयाुँ ऋण स्वीकृत 

गन ेिममा तयार पारेको ‘मूल्यांकन र्रण- कायथिम िूर्ना िस्तावेज’ (पीआईडी)मा कोतभड–१९ को 

प्रकोप र  व्यापक र लामो अवतिको लकडाउन तर्ा आपूततथ अवरोिले वतृद्धिर आतर्थक वतृद्धिर ०.५ 

प्रततशतमा झानथ िक्ने उल्लेख छ । 

यो अन्त्तराथतरिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले गरेको प्रिेपण भन्त्िा कम हो । मुद्रा कोषले पतन िुरुमा नेपालको 

वतृद्धिर २.५ प्रततशत ह न्त्छ भनेकोमा नेपालका लातग जारी एक तस्र्ततपरमा वतृद्धिर १ प्रततशतमा खुम्र्ने 

उल्लेख गरेको छ । िरकारले भन ेर्ाल ूआतर्थक वषथ २०७६/७७ मा २.३ प्रततशत ह ने प्रारतम्भक अनमुान 

गरेको छ । केन्त्द्रीय तथ्यांक तवभागले लकडाउन वैशाख १५ गतेिम्म कायम रहन ेअपेिाका आिारमा यो 

अनुमान गरेको तर्यो । 

आतर्थक वतृद्धमा यो िंकुर्न आगामी आतर्थक वषथ २०७७/७८ (२०२१)मा िमेत कायमै रहने िैंकको 

अनुमान छ । िैंकका अनिुार आव २०२१ मा नपेालको वतृद्धिर २.१ प्रततशत रहन ेछ । यद्यतप, व्यापक 

रूपमा फैतलएको कोतभड-१९ अन्त्त्य भइ िढी िाली उब्जनी भएमा र र्ाडिाडका कारण वतृद्धिर िढीमा 

२.८ प्रततशतले खुम्र्ने िैंकको भनाइ छ । 

गवरबी उच्च र्हले बढ्ने 
यिैिीर्, िंयुि रारि िंिीय तवकाि कायथिम (यूएनडीपी)का लातग गररएको अध्ययनले कोतभड-१९ 

महामारीका कारण नपेालमा गररिी उच्र् तहल े िढ्ने जोतखम औलं्याएको छ । यूएनडीपीका लातग 

आईआईडीएिले गरेको ‘नेपालमा कोतभड-१९ को िामातजक आतर्थक प्रभावको दू्रत मूल्यांकन’ले 

नेपालमा हाल प्रतततिन औित २ अमेररकी डलरको आयभन्त्िा कममा जीवन तनवाथह गरररहेका जनिंख्या 

५७.३ प्रततशत रहेको भन्त्िै यो महामारीजस्ता प्रकोपका कारण गररिीको रेखामुतन रहेको जनिंख्या उच्र् 

अंकले िढ्ने उल्लेख छ । 

‘महामारीिाट िच्न लगाइएको लकडाउनका कारण रोजगारी, आयआजथन गुमाउुँिा गररिीिाट िातहर 

तनस्केका हरेक िईुमध्ये एक जना पुनः गररिीको रेखामुतन िकेतलन ेिम्भावना िढेको छ,’ प्रततवेिनमा 



भतनएको छ । प्रततवेिनमा कोतभड-१९ महामारीका कारण नेपालको िरेल,ु िाना तर्ा मझौला उद्योग 

व्यविायहरू िवाथतिक प्रभाव पारेको भन्त्िै यिले िमग्र रोजगारीमा िमेत गम्भीर अिर परेको उल्लेख छ । 

प्रततवेिनअनुिार लामो अवतिको लडकडाउनका कारण नेपालका खाद्यान्त्न तर्ा आवाि, ममथतिम्भार, 

यातायात, डेरी तर्ा पशुपालन िवाथतिक प्रभातवत भएका छन् । 

स्तरोन्नधतका सपना पधन िकेधलयो 

कोतभड-१९ का कारण नपेाल अततकम तवकतित मुलकुिाट तवकािशील मलुुकमा स्तरोन्त्नतत ह न ेिपना 

पतन आगामी पाुँर्-छ वषथका लातग िकेतलएको छ । यिअति नेपालले िन ्२०२२ मा स्तरोन्त्नतत ह ने 

िंशोतित लक्ष्य राखेको तर्यो । 

नेपाल िरकारले तेह्रौं योजनामा िन् २०२२ िम्म तवकािशील रारिमा स्तरोन्त्नतत ह ने लक्ष्य राखेको तर्यो 

भने र्ौिौं योजनाले िन् २०३० िम्म मध्यम आम्िानी भएको मुलुकमा स्तरोन्त्नतत ह न ेलक्ष्य रातखएको 

तर्यो, जुन पन्त्ध्रौं योजनामा पतन तनरन्त्तर छ । 

‘नेपाल आयका आिारमा नभए पतन अन्त्य िईु िरू्कका आिारमा यिअति न ैस्तरोन्त्नतत ह निक्न ेअवस्र्ा 

भए पतन तत्कालका लातग यो िमयावति िकेतलएको छ,’ आईआईडीएिका अध्यि एवं रातरिय योजना 

आयोगका पूवथउपाध्यि डा.स्वतणथम वाग्ल ेभन्त्छन्- ‘कोतभड-१९ महामारील ेिोझै स्तरोन्त्नततका िूर्कमा 

प्रभाव नपारे पतन यिले िमग्र आतर्थक िामातजक िरू्कमा प्रभाव पारेकाले स्तरोन्त्नतत पतन केही वषथका 

लातग िकेतलन िक्छ ।’ 

उनका अनुिार कोतभड-१९ महामारीका कारण नेपालको कुल गाहथस्थ्य उत्पािन (जीडीपी) आगामी केही 

वषथ खुम्र्न े भएकाले यिले नेपालीहरूको प्रततव्यति आयको वतृद्धिर पतन िंकुतर्त ह नेछ, जुन 

स्तरोन्त्नततका लातग आवश्यक तीन िूर्कमध्ये एक हो । अन्त्य िूर्कहरूमध्ये मानव िम्पति िरू्कांक, 

आतर्थक जोतखम िूर्कांक वषाथैैै ंिेतखका प्रगततका आिारमा मूल्यांकन ह ने भएकाल ेयि वषथ तशिा, 

स्वास्थ्य, पोषणलगायतका िेरमा परेको अिरिाट अतहले न ैिरू्कांकमा ठूलो फरक नपाने डा. वाग्लेको 

भनाइ छ । 

(न्त्युज कारोिार, अिार ३१, २०७७) 



कोरोना प्रभािले विश्व पयतटनिा १.२ डिमलयन डलरको क्षवर् 
नव कोरोनाभाइरि (कोतभड-१९) महामारीको कारण कररि र्ार मतहना तवश्वव्यापी यारामा अवरोि 

आउुँिा तवश्व पयथटन िेरल ेकतम्तमा १.२ तितलयन अमेररकी डलर वा तवश्वको कुल गाहथस्थ्य उत्पािन 

(जीडीपी)को १.५ प्रततशत नोक्िानी िेहोनुथ पने  िंयुि रारि ििंीय व्यापार तर्ा तवकाि िंगठन 

(अंकट्याड)ले जनाएको छ । अंकट्याडले िावथजतनक गरेको कोतभड-१९ ले तवश्व पयथटन उद्योगमा पारेको 

अिरिम्िन्त्िी प्रततवेिनमा यति अन्त्तराथतरिय पयथटनमा लागेको तिराम ८ मतहनािम्म कायम रहेमा यििाट 

ह ने ितत २.२ तितलयन अमेररकी डलर वा तवश्वव्यापी जीडीपीको २.८ प्रततशतिम्म पुग्न ेउल्लेख छ । यो 

िंयुि रारि ििंीय पयथटन िगंठन (यएूनडब्लूटीओ)ले गरेको अनुमान िरािर हो । 

अंकट्याडका अनुिार ििैभन्त्िा तनराशाजनक पररदृरयमा यति अन्त्तराथतरिय पयथटनमा १२ मतहनाको अवरोि 

पुगेमा  तवश्व पयथटन उद्योगल े३.३ तितलयन डलर वा कुल तवश्वव्यापी जीडीपीको ४.२ प्रततशत ितत िेहोनुथ 

पनेछ । तवश्व पयथटन िगठन (यूएनडब्लूटीओ)ले पयथटन तवश्वका कैयन िेशको अर्थतन्त्रको मलू आिार 

भएको र यिल ेतवश्वका लाखौं मातनिको जीतवकाको आिार भएको उल्लेख गरेको छ, तवगत २० वषथमा 

पयथटन उद्योगको योगिान ४ खिथ ९० अिथ डलरिाट वतृद्ध भइ १६ खिथ अमेररकी डलरभन्त्िा नािेको 

प्रततवेिनमा उल्लेख छ । कोतभड-१९ का महामारीले यिमा रोक लाग्िा तवश्वव्यापी स्तरमा गम्भीर आतर्थक 

िंकट तनम्त्याएको अंट्याडले जनाएको छ । 

‘ र्ुपै्र तवकतित र तवकािशील िेशहरूका लातग पयथटन रोजगारीको एक प्रमुख स्रोत हो भन ेिरकारको 

राजस्व र तविेशी तवतनमय आयका लातग पतन मखु्य स्रोत हो, यो महत्वपूणथ जीतवकाको आिारतिना कैयन 

िेशले जीडीपीमा  नाटकीय िंकुर्न र िेरोजगारी िढेको अनुभव गनेछन,’ प्रततवेिनमा भतनएको छ । केही 

िेशहरूमा अिलम्िन गररएका लकडाउन उपाय, यारा प्रततिन्त्ि, उपभोिाहरूको खर्थ योग्य आयमा 

कटौती र कम तवश्वािको स्तरले पयथटनको पुनिथहाली ह ने गततलाई िुस्त िनाउन िक्ने अंकट्याटले 

र्ेतावनी तिएको छ । केही िेशमा पयथटकीय गतततवति पनुः तिस्तारै िढ्िै गइ रह ेपतन यो िेरैजिो िेशमा 

पयथटन तस्र्र रहेकोले यि िेरको पनुिथहाली िुस्त ह ने िेतखएको हो । 

यारा र पयथटनले तवश्वव्यापी जीडीपीको एक महत्वपणूथ तहस्िा ओगेटेको र िेरै िेशको रातरिय आयमा 

आिाभन्त्िा िढी योगिान तिन ेगरेको भन्त्िै अंकट्याडले अन्त्तराथतरिय पयथटन आयमा १० लाख डलरको 

ितत ह ुँिा मुलुको रातरिय आय २० लाखिेतख ३० लाख अमेररकी डलरिम्मले िट्ने िताएको छ । पयथटक 

र यारीहरू तविामा जाुँिा उनीहरूल ेउपभोग गन ेखाद्य, पेय र मनोरञ्जन लगायतका िेरमा खर्थ गिाथ वस्त ु



तर्ा िेवाितहत अर्थतन्त्रका अन्त्य िेरमा योगिान तिइरहेको भन्त्िै कोरोना भाइरिका कारण पयथटनमार 

नभइ अर्थतन्त्रका अन्त्य िेरले पतन गुमाइरहेको प्रततवेिनमा उल्लेख छ । 

(न्त्युज कारोिार, अिार १८, २०७७) 



विश्वको आछर्िक िदृ्धिदर ४.४ प्रवर्िर्ल ेसकुंचचर् हुने 
अधतकम धर्कधसत मुलुकको रृ्धिदर -१ प्रधतशत 

अन्त्तराथतरिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ल ेयि वषथ िेखापरेको कोतभड-१९ ले हाुँकेको तवश्वव्यापी आतर्थक 

िंकट यिभन्त्िा अति महिुि नै गरेको भन्त्िै यििाट पनुिथहाली पतन अतनश्चत भएको जनाएको छ । मुद्रा 

कोषले वल्डथ इकोनोतमक आउटलूक (डब्ल्यूईओ)को अद्यावतिक िंस्करण जारी गिै यि वषथ तवश्वव्यापी 

वतृद्धिर ४.९ प्रततशतल े िंकुतर्त ह ने जनाएको छ । यो गत अतप्रलमा जारी गररएको डब्ल्यूईओको 

पूवाथनुमानभन्त्िा १.९ प्रततशत तवन्त्िलुे कम हो । 

कोतभड महामारीको तवस्तार अनुमानभन्त्िा तीव्र भएको र यिको तवस्तार रोक्नका लातग अिलम्िन गररएका 

लकडाउनजस्ता उपायका कारण तवश्वव्यापी आतर्थक गतततवतिमा यिभन्त्िा अतिको अनुमानभन्त्िा िढी 

िंकुर्न आएको कोषको भनाइ छ । कोतभड-१९ महामारीले िन् २०२०को पतहलो अिथवातषथक अवतिमा 

अनुमानभन्त्िा अत्यातिक ठूलो नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्त्िै मुद्रा कोषले िन् २०२१ को पतहलो 

रैमातिकपतछ ितमक रुपमा तवश्व अर्थतन्त्र पुनिथहालीको र्रणमा जान ेअपेिा गरेको छ । 

मुद्रा कोषकी प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनार्ल ेकोतभड-१९ िंकटका कारण तवश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा १२.५ 

तितलयन अमेररकी डलरको नोक्िानी ह ने भन्त्िै ९० प्रततशत मुलुकहरूको प्रततव्यति आयमा तगरावट आउने 

िताइन । कोषका अनिुार तवश्व अर्थतन्त्रले ‘भी िपे’को पुनिथहाली हातिल गनेछ, यिको अर्थ यि वषथ 

तनकै ठूलो अंकल ेऋणात्मक ह न े तवश्व अर्थतन्त्र आगामी वषथ पनुः िकारात्मक वतृद्धको लय िमात्नेछ । 

मुद्रा कोषले िन ्२०२१ मा तवश्व अर्थतन्त्र ५.४ प्रततशतले वतृद्ध ह ने जनाएको छ । 

यो िंकटका कारण तवश्वभररकै िरकारहरूको ऋणभार िढेर जाने भन्त्िै अर्थशास्त्री गोपीनार्ले यिका लातग 

िरकारहरूले ििल तविीय आिार िनाउन ुपन ेिताइन । 

एलडीसीको रृ्धिदर १ प्रधतशतले संकुधित ह ने 

डब्ल्यूईओको अद्यावतिक िंस्करणमा नपेालिारे छुट्टै प्रिेपण नभए पतन मुद्रा कोषल ेअततकम तवकतित 

मुलुक (एलडीिी)को वतृद्धिर १ प्रततशतल ेिंकुतर्त ह ने जनाएको छ, यो अतप्रलको अनमुानभन्त्िा १.४ 

प्रततशत तवन्त्िलु ेकम भएको मुद्रा कोषल ेजानकारी तिएको छ । यो िमूहमा रहेका केही ठूला अर्थतन्त्रिाहेक 

अततकम तवकतित मुलुकहरूको आतर्थक वतृद्धिर २.२ प्रततशतले िंकुतर्त ह ने कोषको प्रततवेिनमा 

उल्लेख छ । 



कोषले गत म ेमतहनामा प्रकातित गरेको एक तस्र्ततपरमा यि वषथ नेपालको आतर्थक वतृद्धिर १ प्रततशतमार 

रहने र आगामी वषथ िन ्२०२१मा यिमा िुिार भइ ३.५ प्रततशत रहन ेजनाएको तर्यो । वतथमान तवश्वव्यापी 

िंकटले न्त्यून आय भएका िरपररवारमा पने ठूलो प्रततकूल परेको र यिले तवश्वव्यापी रूपमा गररिी 

न्त्यूनीकरणको िेरमा हातिल भएको प्रगततमा अिर पान ेकोषको भनाइ छ । अनौपर्ाररक रोजगारीको ठूलो 

तहस्िा भएका िेशहरूमा लामो अवतिको लकडाउनका कारण िेरोजगारीिुँगै िरिाट टाढा ििेर काम गन े

आप्रवािी कामिारहरूको आयमा कमी आउुँिा त्यिल ेगररिी र अिमानता िढाएको प्रततवेिनमा उल्लेख 

छ । 

यिका िार्ै म ेमतहनाको अन्त्त्यिम्म तवश्वका कतम्तमा १५० िेशहरूमा व्यापक अनपुातमा तवद्यालय िन्त्ि 

भएपतछ तवश्वव्यापी रूपमा प्रभातवत १२ अिथ तवद्यार्ीहरू तशिािाट ितञ्र्त भएको भन्त्िै   न्त्यून आय 

भएका िेशका िालिातलकाहरूको तिकाइका अविर गुम्िा ततनको आय िम्भावनाहरूमा नकारात्मक 

प्रभाव परेको कोषल ेजनाएको छ । 

मुद्रा कोषले तछमेकी मुलुक भारतको वतृद्धिर  ४.५;प्रततशतले िंकुतर्त ह ने जनाएको छ । लामो अवतिको 

लकडाउन र  र तढलो पुनिथहालीका कारण भारतीय अर्थतन्त्र यिअति प्रिपेण गररएको भन्त्िा िढी िरल े

िंकुतर्त ह न ेकोषको भनाइ छ । मुद्रा कोषका अनिुार उन्त्नत अर्थतन्त्रहरूको वतृद्धिर यि वषथ ८ प्रततशतल े

ऋणात्मक रहनेछ, यो यिअतिको पूवाथनुमानभन्त्िा १.९ प्रततशत तवन्त्िलुे कम हो । यी तवकतित 

अर्थतन्त्रमध्ये अमेररकाको ८ प्रततशतले, जापानको ५.८ प्रततशतले िेलायतको १०.२ प्रततशतले, जमथनीको 

७.८ प्रततशतल,े िान्त्िको १२.५ प्रततशतल ेतर्ा इटाली र स्पेनको वतृद्धिर १२.८ प्रततशतल ेऋणात्मक 

रहने छ । यस्तै, उिाउुँिा िजार र तवकतित अर्थतन्त्रहरूको वतृद्धिर ३ प्रततशतले ऋणात्मक रहने मुद्रा कोषल े

जनाएको छ, यो अतप्रलको पूवाथनुमानभन्त्िा २ प्रततशत कम हो । 

(न्त्युज कारोिार, अिार १०, २०७७) 



कोभभड–१९ कारण विश्व अर्तर्न्त्रिा ८८ खबत डलरसम्म क्षवर् : एडीबी 

दद्धक्षण एमसयाको क्षवर् २ खबत १८ अबत डलरसम्म पुग्ने 
एतियाली तवकाि िैंक (एडीिी)ल ेनोिल कोरोना भाइरि (कोतभड–१९) कारण तवश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा 

५८ खिथिेतख ८८ खिथ अमेररकी डलरिम्मको ितत ह न ेनयाुँ आुँकलन िावथजतनक गरेको छ । यो तवश्वव्यापी 

कुल गाहथस्थ्य उत्पािन (जीडीपी)को ६.४ प्रततशतिेतख ९.७ प्रततशत िरािर रहेको एडीिीले जनाएको छ 

। िैंकले िावथजतनक गरेको ‘कोतभड १९ को िम्भातवत आतर्थक प्रभावः अद्यावतिक मूल्यांकन’ 

प्रततवेिनमा यति यो िंकट ३ मतहनामै िमाप्त भएमा एतिया तर्ा प्रशान्त्त िेरले १७ अिथ अमेररकी डलरको 

ितत िेहोनुथ पन े(िेरीय जीडीपीको ६.२ प्रततशत) तर्ा ६ मतहनािम्म लतम्िएमा २५ खिथ डलरको ितत 

िेहोनुथ पन ेप्रिेपण गररएको छ, जुन िेरीय जीडीपीको ९.३ प्रततशत हो भन ेतवश्वव्यापी िततको एक ततहाइ 

हो । 

ितिण एतियाले मार १ खिथ ४२ अिथ डलरिेतख २ खिथ १८ अिथ अमेररकी डलरको ितत िेहानुथ पने िैंकको 

प्रततवेिनमा उल्लेख छ । िैंकको तस्र्ततपरमा नपेालिारे छुट्ट ै उल्लेख नभए पतन भारत, िगंलािेश, 

पातकस्तानितहतका िेशहरूले अिलम्िन गरेका तवतभन्त्न कडाइका कारण ितिण एतियालल ेयो ितत 

िेहोनुथ पन ेउल्लेख छ । िैंकल ेकोतभड–१९ को िंिमण फैलनिाट रोक्नका लातग िीमा िेर िन्त्ि गररएको, 

यारा प्रततिन्त्ि र लकडाउनका कारण तवश्वव्यापी व्यापारमा १७ खिथिेतख २६ खिथ अमेररकी डलरिम्म 

तगरावट आउने जनाइएको छ । 

यस्तै, यही कारणल ेतवश्वव्यापी रोजगारीमा १५ करोड ८० लाखिेतख २४ करोड २० लाखिम्म रोजगारी 

कटौती ह ने, यिमध्ये एतिया प्रशान्त्त िेरको मारै कुल रोजगारीमध्ये ७० प्रततशतल ेकटौती ह न ेआकलन 

गररएको छ । रोजगारी कटौतीितहतका कारणल े तवश्वव्यापी रुपमा िम आयमा १२ खिथिेतख १८ खिथ 

अमेररकी डलरिम्मल ेकमी आउन ेिैंकको प्रततवेिनमा उल्लेख छ, यिमध्य े३० प्रततशत एतिया–प्रिान्त्त 

िेरमा कटौती ह नेछ । रकमगत आिारमा यि िेरका िम आयमा ३ खिथ ५९ अिथिेतख ५५ अिथ अमेररकी 

डलरिम्मको कमी आउने िैंकले जनाएको छ । 

तवश्वभररका िरकारहरूल ेमहामारीिुँग जुिनका लातग िजेटरी तर्ा मौतद्रक िहजीकरण, स्वास्थ्य खर्थमा 

वतृद्ध, आय तर्ा राजस्वमा ह ने कमीलाई पूततथ गनथका लातग प्रत्यि िहयोगजस्ता उपायहरू अिलम्िन 

गरररहेको िैंकले उल्लेख गरेको छ । यी प्रयािहरूका कारण तवश्वव्यापी आतर्थक िततमा ३० िेतख ४० 



प्रततशतिम्म कमी ल्याउन िहयोग पुग्ने जनाइएको छ, यिले ४१ खिथिेतख ५४ खिथ अमेररकी डलरिम्मल े

कमी आउने िैंकको तनरकषथ छ । 

(न्त्युज कारोिार, जेठ २, २०७७) 



‘विश्व अर्तर्न्त्र िहाििीिा, ३ प्रवर्िर्ले ऋणात्मक’  

 
अन्त्तराथतरिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नोिल कोरोना भाइरिजन्त्य महामारी (कोतभड–१९) का कारण 

िन् २०२० मा तवश्व अर्थतन्त्र महामन्त्िीमा फुँ िेको िताएको छ । मुद्रा कोषले जारी गरेको ‘वल्डथ 

इकोनोतमक आउटलुक–२०२०’अनुिार यि वषथ तवश्वको अर्थतन्त्र ३ प्रततशतले ऋणात्मक वतृद्धिरमा 

फुँ स्नेछ । 

कोरोना भाइरिको ििभैन्त्िा िढी प्रभाव अतततवकतित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमा िवाथतिक परेकोले 

ती मलुुकहरूको आतर्थक वतृद्धिर ६.१ प्रततशतल ेऋणात्मक ह न ेमुद्रा कोषल ेजनाएको छ । उिाउुँिा िजार 

र तवकािशील अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको आतर्थक वतृद्धिर भने १ प्रततशतल ेऋणात्मक ह नेछ । 

उिाउुँिो र तवकािशील एतियामध्य ेर्ीनको वतृद्धिर १.२ प्रततशत रहन ेर भारतको वतृद्धिर १.९ ह न ेकोषल े

जनाएको छ । आतियान– फाइभको वतृद्धिर भन े०.६ प्रततशतल ेऋणात्मक रहन ेआउटलुकमा उल्लेख छ 

। 

नेपालको रृ्धिदर २.५ प्रधतशत 



मुद्रा कोषल ेयि वषथ नेपालको आतर्थक वतृद्धिर २.५ प्रततशत रहन ेजनाएको छ । यो अको िह पिीय 

तवकाि िंस्र्ा तवश्व िैंकले गरेको प्रिपेणकै िरािरी हो । मुद्रा कोषले आगामी वषथ िन् २०२१ मा भन े

नेपालको वतृद्धिरमा पुनिथहाली भइ ५ प्रततशत कायम ह ने जनाएको छ । 

उिले मुद्रास्फीतत िर भन े६.७ प्रततशतिेतख ७.५ प्रततशतको िीर्मा रहने जनाएको छ । कोतभड–१९को 

िंिमण रोक्नका लातग अिलम्िन गररएको िरिन्त्िीका कारण आपूततथ र्िमा परेको कारणले मूल्य 

तस्र्ततमा र्ाप परी मुद्रास्फीतत िर गत वषथको ४.६ प्रततशतिाट उकालो लाग्ने अवस्र्ा आएको हो । 

(न्त्युज कारोिार, वैशाख २, २०७७)  



कोभभड‑१९ ले नेपाली अर्तर्न्त्रिा १७ अबतसम्म क्षवर् हुने अनुिान 
 

तवश्वव्यापी स्वास्थ्य स्वास्थ्य िंकट, कोरोना भाइरि महामारी (कोतभड‑१९) का कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा 

१६ अिथ ९५ करोड रुपयैाुँको ितत पुग्न े एतियाली तवकाि िैंक (एडीिी)ल ेप्रिेपण गरेको छ । िैंकले 

िावथजतनक गरेको नेपालको िमष्टीगत अर्थतन्त्रको पतछल्लो अद्यावतिक प्रततवेिनमा यति कोतभड‑१९ को 
प्रकोप हालकै अवस्र्ामा कायम रहेमा र लकडाउन अवति र्तै २५ मा खुलाइएमा यिका प्रभावले 

कतम्तमा ८ अिथ ५५ करोड रुपयैाुँिरािरको ितत गने प्रिेपण गररएको छ । यो कुल गाहथस्थ्य उत्पािनको १ 

प्रततशतिरािर हो । 

यो अवस्र्ा लतम्ििै केही हप्तािम्म िढेमा आतर्थक िततको अनुपात िढेर १३ अिथ ८५ करोड पगु्ने र अझ 

िढी एक‑िईु मतहनािम्मै पुगेमा १६ अिथ ९५ करोड रुपैयाुँिम्मको आतर्थक ितत पगु्ने एडीिीका 

अर्थशास्त्रीहरूले तहिाि तनकालेका छन् । ‘रारिव्यापी लकडाउनले गिाथले ठूला आतर्थक गतततवतिहरू 

रोतकएका छन् । लकडाउनका िममा उत्पािनमूलक उद्योगहरू िन्त्ि गररएका छन्, औषति आपूततथ, 

खाद्यान्त्न र िगू्िजन्त्य वस्तुहरू जस्ता आवश्यक वस्तहुरू उत्पािन गन े उद्योगहरूमा िञ्र्ातलत छन ् । 

अत्यावश्यक िेवािाहेक ििै कायाथलयहरू िन्त्ि छन,्’एडीिीको प्रततवेिनमा भतनएको छ । 

‘लकडाउनका िममा आन्त्तररक र अन्त्तराथतरिय व्यापार िटेको छ । वस्तु तर्ा िेवा िेवाको आपूततथ र 

िार्िार्ै मागको अनपुात पतन िटेको छ, जिले आतर्थक िुस्ततालाई तितम्ित गरेको छ,’िैंकल ेभनेको 

छ, ‘यति यो अवस्र्ा तछट्टै िामान्त्य भएमा कुल गाहथस्थ्य उत्पािन (जीडीपी)मा १ प्रततशतल ेकमी आउन े

छ ।’ 

िैंकका अर्थशास्त्रीहरूले िोस्रो पररदृश्यमा िेशव्यापी लकडाउन अझ हप्तािम्म लतम्िएमा, आवश्यक 

वस्तुहरूको आयात जारी रहने भए पतन अन्त्य िि ैआतर्थक गतततवति गम्भीर रूपमा प्रभातवत ह निक्न े

अनुमानका आिारमा जीडीपीको १.६ प्रततशतिम्म ितत ह निक्न ेप्रिपेण गरेका छन ्। यो अवस्र्ामा िाह्य 

आयमा कडा प्रभाव पन,े आन्त्तररक उत्पािनमा नराम्रो अिर पाने, िाह्य जाने नपेालीको िंख्यामा आउन े

कमीका कारण रेतमट्यान्त्ि आय व्यापक रूपमा िट्न ेिैंकले उल्लेख गरेको छ । 

अर्थतन्त्रको लामो िमयिम्म िन्त्ि रहन ेअवस्र्ाका कारण िैतनक ज्यालामा िाुँतर्रहेका हजारौं व्यति 

गररिीमा िकेतलने िैंकको प्रततवेिनमा उल्लेख छ । तेस्रो पररदृश्यले नेपालमा कोतभड–१९ का कारणल े



लकडाउन तछटोमा १–२ मतहनािम्म तवस्तार भएमा नेपाली अर्थतन्त्रको २ प्रततशतिम्मको ितत ह ने 

िेखाएको छ । 

िैंकले तीनै पररदृरयमा तीन तकतिमको आतर्थक वतृद्धिरको प्रिेपण गरेको छ । तछट्ट ैलकडाउन खुलेर 

आतर्थक गतततवति पुनिथहाल भइहालेमा र्ालू आतर्थक वषथमा ५.३ प्रततशत, केही हप्ता लतम्िएमा ४.८ 

प्रततशत र तेस्रो पररदृरयमा ४.३ प्रततशतमार आतर्थक वतृद्धिर हातिल ह ने जनाइएको छ । यर्ातस्र्ततको 

प्रिेपण यिअतिको ६.३ प्रततशतको प्रिपेणभन्त्िा १ प्रततशतभन्त्िा कम हो भन ेगत वषथ हातिल भएको ७.१ 

प्रततशतको अनुमातनत वतृद्धिरभन्त्िा कररि २ प्रततशतको हाराहारीमा कम हो । 

 

िरकारले यो वषथ ८.५ प्रततशतको आतर्थक वतृद्धिर हातिल ह न ेलक्ष्य राखेको छ । एडीिील ेजारी गरेको 

प्रिेपण कोतभड–१९ पतछ जारी पतहलो िेशगत आतर्थक वतृद्धिर अनुमान हो । यो अनुमानका लातग 

एडीिीका अर्थशास्त्रीहरूले िेरगत रुपमा पान ेप्रभावको पतन आकलन गरेका छन् । 

िेरगत आकलनअनुिार छोटो अवतिमा लकडाउन खुलेमा कृतषको िेरगत कुल गाहथस्थ्य उत्पािन 

(जीडीपीमा ०.४ प्रततशत, िोस्रो पररदृरयमा ०.६ प्रततशत र लतम्िएको अवस्र्ामा १ प्रततशतिम्मले ितत 

पुग्नेछ । यस्त,ै उद्योगको जीडीपीमा छोटो अवतिमा लकडाउन खुलेमा १.३ प्रततशत, केही हप्ता लतम्िएमा 

२.६ प्रततशत र लतम्िएको अवस्र्ामा ३.१ प्रततशतल ेकमी आउन ेछ । यिगैरर िेवा िेरमा छोटो अवतिमा 

लकडाउन खुलमेा १.२ प्रततशत, केही हप्ता लतम्िएमा १.८ प्रततशत र लतम्िएको अवस्र्ामा २.१ 

प्रततशतले कमी आउने एडीिीको प्रततवेिनमा उल्लेख छ । 

िैंकका अर्थशास्त्रीहरूले र्ोक तर्ा खुद्रा व्यापारको िेरगत जीडीपीमा ०.४ िेतख ०.८ प्रततशतिम्म, होटल 

तर्ा रेष्ट ुँरा िेरमा ०.०९ प्रततशतिेतख ०.१ प्रततशतिम्म, यातायात, भण्डारण तर्ा िञ्र्ारको िेरगत 

जीडीपीमा ०.१ िेतख ०.६ प्रततशत नोक्िानी ह न ेआिारमा िमग्र जीडीपीमा ह निक्न ेकमीको अनुमान 

गरेका ह न ्। 

यद्यतप, एडीिीका अर्थशास्त्रीहरुले िेवा िेरका गणनामा न्त्यून मूल्यांतकत गरेको िेतखन्त्छ । केन्त्द्रीय तथ्यांक 

तवभागका अनुिार पयथटनल ेकुल गाहथस्थ्य उत्पािनमा २ प्रततशतको योगिान राख्छ । यो िेर हवाई तर्ा 

स्र्ल यारा प्रततिन्त्ि र िावथजतनक ठाउुँमा भेला ह न तनषेतित गररएकाल ेिवाथतिक प्रभातवत भएको छ । 

पयथटन व्यविायीहरू ४० अिथको ितत ह न ेिताइरहेका िेला एडीिीका अर्थशास्त्रीहरूले ४४ करोडिेतख 

६६ करोड रुपैयाुँिम्मको मार ितत गणना गरेका छन ्। 



यस्तै, यातायात, भण्डारण र िञ्र्ार िेरल ेजीडीपीमा ७.२५ प्रततशतको तहस्िा राख्छ । यो िेर पतन अतहले 

पूरै ठप्प र प्रभातवत छ । केही िातापतत यारामा खुकुलोपन अिलम्िन गररए पतन आउुँिा तिनमा यातायात 

िञ्र्ालन प्रभातवत भइरहन े छ, तकनकी िंिमणका राि कायमै रहन े छ । यिैगरी, र्ोक तर्ा खुद्रा 

व्यापारले कररि िाढे १४ प्रततशतको तहस्िा ओगट्छ । औद्योतगक उत्पािनमा ह ने कमी, आयातमा 

भइरहेको र ह निक्ने कमीका कारणल ेयो िेर अको प्रभातवत ह ने िेर ह नेछ । पतहलो ७ मतहनामा नै 

आयातमा ६ प्रततशतल ेकमी आएको छ । रकममा यो कररि २ खिथ रुपयैाुँ हाराहारीको कमी हो । एडीिीको 

प्रिेपणमा भने यर्ातस्र्ततमा १ अिथ ८३ करोडिेतख ३ अिथ ८० करोड रुपैयाुँिम्मको ितत पुग्ने अनुमान छ 

। वास्ततवक तहमा यो अनमुानभन्त्िा तनकै ठूलो ितत पगु्निक्छ । 

केही अर्थशास्त्रीहरूले नेपालमा अनौपर्ाररक अर्थतन्त्र, छाया अर्थतन्त्रल ेकुल आतर्थक गतततवतिको आिा 

तहस्िा ओगट्न ेभएका कारण तत्काल आतर्थक वतृद्धिरमै ठूलो अंकल ेतगरावट न आए पतन मध्यमकालमा 

लकडाउन िढ्िै गए यिल ेरोजगारी र्िमा अिर पारी कतम्त २ प्रततशल ेगररिी िढ्न ेर्ेतावनी तिएका 

छन् । 

नेपालका प्रायः ििै रोजगार गन्त्तव्यमा अतहले ठूलो िंख्यामा नेपाली आप्रवािी ितमकहरूले रोजगारी 

गुमाएका छन ्। रातरिय तर्ा अन्त्तराथतरिय लकडाउनका कारण ती ितमकहरू नेपाल फकथ न िकेका छैनन । 

वैिेतशक रोजगार तवभागका अनुिार अतहले तविेशमा २० लाखको हाराहारीमा नेपाली ितमकहरू ितिय 

रूपमा कायथरत छन ्। तछमेकी मुलुक भारतमा १० लाख नेपाली भएको अनमुान छ । यीमध्ये आिा िमशति 

पतन नेपाल फतकथ ए यहाुँको िम िजारले िान्त्न िक्ने गरर रोजगारी तिजथना गनथ िरकार र तनजी िेर िवैु 

अिमर्थ छ । 

तवश्व अर्थतन्त्रमा कोतभड-१९ को प्रभावल ेउत्पन्त्न गन ेआतर्थक मन्त्िीका प्रभाव जतत िढी गतहरो ह ुँिै गयो, 

त्यिको प्रभाव एतियाका तवकािशील अर्थतन्त्रमा पतन पने एडीिीिारा शुििारै िावथजतनक एतियन 

डेभलपमेन्त्ट आउटलूक-२०२० मा प्रिपेण गररएको छ । 

(न्त्युज कारोिार, र्ैत २१, २०७६) 



नेपालको आछर्िक िृद्धिदर १.५ देखख २.८ प्रवर्िर्बीचिा : विश्व बैंक 
 

तवश्व िैंकल ेिन् २०२० मा  कोरोना भाइरि महामारी (कोतभड–१९) का कारणल ेनपेालको आतर्थक वतृद्धर 

१.५ िेतख २.८ प्रततशतको िीर्मा रहने िताएको छ । यो अको िह पिीय तवकाि िंस्र्ा एतियाली तवकाि 

िैंक (एडीिी)को अनुमानभन्त्िा तनकै कम हो । एडीिीले भने यि वषथ ४.३ िेतख ५.३ प्रततशतको िीर्मा 

आतर्थक वतृद्धिर रहने िताएको तर्यो । 

तवश्व िैंकिारा िावथजतनक ‘िाउर् एतिया इकोनोतमक फोकि’मा यो वषथ कतम्तमा १.५ िेतख २.८ 

प्रततशतका िीर्मा रहने नेपालको आतर्थक वतृद्धिर िन् २०२१ मा अझ तिगे्रर १.४ िेतख २.९ प्रततशतको 

िीर्मा रहन ेप्रिेपण गररएको छ । िन ्२०२२ मा भने अर्थतन्त्रमा केही पनुिथहाली भइ २.७ िेतख ३.६ 

प्रततशतका िीर्मा रहन ेिैंकल ेजनाएको छ । 

‘नेपालको जनिखं्या वतृद्धिर १.१ प्रततशत मान्त्िा लगातार िईु आतर्थक वषथमा प्रततव्यति आयमा कमी 

आउने छ,’ िैंकले भनेको छ । रेतमट्यान्त्िमा आउन ेकमी, महामारीका कारण िीमा िेरमा पगुेको अवरोि, 

व्यापारमा आउन ेिंकुर्न र अन्त्य आतर्थक गतततवतिमा पान ेप्रभावका कारण नपेालको अर्थतन्त्र खुम्र्न े

िैंकको भनाइ छ ।  िैंकले यि महामारीको कारण िेवा र औद्योतगक उत्पािनमा र्प तगरावट वा िंकुर्न 

ल्याइ र्प प्रभाव पान ेिताएको छ । 

कोतभड-१९ को िंिमण रोकर्ाम र उपर्ारमा ह न े खर्थ, स्वास्थ्य िुतविा िढाउन ह ने खर्थ, उच्र् 

तलिमान, िामातजक िुरिाा र स्र्ानीय तहहरूल ेमहामारी तनयन्त्रणका लातग खर्थ गनथका लातग ततनलाई 

तिइने  तविीय स्र्ानान्त्तरणका कारण िजेट िाटा वतृद्ध भइ ७.३ प्रततशत पुग्न ेप्रततवेिनमा उल्लेख छ । यता 

िुस्त आतर्थक वतृद्ध र आयात िंकुर्न ह ने कारणल ेिरकारको राजस्व भने िंकुतर्त ह न ेिैंकल ेजनाएको 

छ । 

िैंकका अनुिार िीतमत स्रोत पररर्ालन िमताका कारण यि वषथ नपेालको खुि ऋण कुल गाहथस्थ्य उत्पािन 

(तजडीपी)को ३५ प्रततशत पुग्नेछ । पयथटनमा आतित ितिण एतियाली अर्थतन्त्रहरूमा यिको अझ िढी 

गम्भीर अिर पान ेठहर िैंकको छ । कोतभड–१९ को प्रभावका कारण मातल्िभ्िको अर्थतन्त्र १३ िेतख 

कतम्तमा ८.५ प्रततशतिम्मले ऋणात्मक ह ने प्रततवेिनमा उल्लेख छ । 



िैंकले वल्डथ िाभल एन्त्ड टुररजम काउतन्त्िल (डब्लूटीटीिी)/अक्िफोडथ इकोनोतमक्िको तथ्यांक उदृ्धत गिै 

पयथटन तर्ा याराले नेपालको कुल गाहथस्थ्य उत्पािन (जीडीपी)मा ७.९ प्रततशत तहस्िा ओगटेको उल्लेख 

गरेको छ । मातल्िम्भमा यो अनुपात ६६.४ प्रततशत भएकाले िवाथतिक अिर पाने प्रिपेण गररएको हो । 

िैंकले कोतभड–१९को प्रकोपका कारण आतर्थक गतततवति ठप्प भएको, व्यापारमा तगरावट आएको, 

तविीय प्रणालीमा िंकुर्न िढेको कारण िेरका िि ैआठै िेशल ेतीव्र आतर्थक मन्त्िी िेहोनुथ पन ेउल्लेख 

गरेको छ । िैंकल ेयि वषथ ितिण एतियाको िमग्र वतृद्धिर १.८ िेतख २.८ प्रततशतका िीर्मा झने िताएको 

छ । 

(न्त्युज कारोिार, र्ैत ३०, २०७६) 



रमेिट्यान्सिा आश्रिर् घरपवरिार संकटिा : विश्व बैंक 

 

तवश्व िैंकले िमशतिको ठूलो िंख्या अनौपर्ाररक रूपमा कायथरत रहेको र तविेशमा २८ लाख नपेाली 

कायथरत रहेको अवस्र्ामा कोतभड- १९ का प्रभावले िम आय र रेतमट्यान्त्िमा तीव्र तगरावट आउुँिा ततनमा 

आतित िरपररवारमा िंकट उत्पन्त्न भएको जनाएको छ । नेपाल रारि िैंकका अनुिार आतर्थक वषथ 

२०७६/७७ को पतहलो १० मतहनामा नेपाल तभरन ेरेतमट्यान्त्ि गत वषथका तुलनामा ६ प्रततशतल ेिटेको 

छ, तवश्व िैंकले यि वषथ औित २० प्रततशतल ेरेतमट्यान्त्िमा तगरावट आउने जनाएको छ । 

तवश्व िैंकले तयार पारेको नेपालका रोजगारी िेरिारे अध्ययन (जि डाइग्नोतिि नपेाल) प्रततवेिनले 

कोतभड- १९ को िंकट गतहररएिुँगै आन्त्तररकिेतख तविेशका गन्त्तव्यमा कायथरत ितमकहरू िमािम िर 

फतकथ एको अवस्र्ामा उनीहरूको जीतवका िमस्यामा परेको जनाएको हो । वतथमान िंकटले आप्रवािी 

कामिारहरू अि काम गनथ वा आफ्नो पररवारलाई रेतमट्यान्त्ि िर पठाउन अिमर्थ ह ुँिै गएको िैंकको भनाइ 

छ । 

कोतभड- १९ िंकटिुँग ैठूलो अनपुातमा ितमकहरूल ेआय गमुाएको र अस्र्ायी वा स्र्ायी रूपम ैरोजगारी 

गुमाएको अनभुव गरेको प्रततवेिनमा उल्लेख छ । िैंकले वतथमान िंकट िम िजारका लातग गम्भीर आपूततथ 

झट्काको रूपमा शुरू भए पतन हाल यो माग र आपूततथ िवैु िंकटमा पररणत भइिकेको भन्त्िै यिल ेरोजगार 

िजारको पुनिथहालीमा तढलाइ तिजथना गरररहेको िताएको छ । वतथमान िंकटल े तवश्वव्यापी र स्र्ानीय 

आपूततथ िङ्ृखला भतत्कएको र िंकट अतनतश्चतकालीन लतम्िुँिै गएको कारण उद्योग-व्यविायलाई लगानी 

गनथ तनरुत्िातहत तुल्याइरहेको भन्त्िै िैंकल ेयिले िमग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव परेको जनाएको छ । 

िैंकका अनुिार कारखानाहरूले उत्पािन स्र्तगत गरेपतछ िेरै उत्पािन िेरका कामिारहरूलाई कामिाट 

तनकातलएको छ, केही खाद्यिम्िन्त्िी व्यापाररक प्रततष्ठानले िाहेक अतिकांश ठूला र िाना प्रततष्ठानहरूल े

ज्यालािारी र खुद्रा कामिारहरूलाई कामिाट तनकालकेा छन् । िाना तर्ा र मध्यम उद्यमहरू (एिएमई) 

हरू अतहले नगिका अभावमा आफ्ना कमथर्ारीहरूलाई पाररतिमक भुिानी गनथ िंिषथ गरररहेका छन् । 

अतिकांश स्वरोजगार र अनौपर्ाररक रूपमा काम गन ेकामिारहरूको िेरोजगारी िुतविाजस्ता िामातजक 

तिमा िुरिा नह ुँिा ततनीहरू िढी िमस्यामा परेको िैंकको ठहर छ । ‘यिरी ठूलो िमस्यामा पनेहरूमा िडक 

व्यापारी, िरेल ुउत्पािकहरू तर्ा कृतषजन्त्य उत्पािकहरू जो आफ्नो उत्पािन िजारिम्म पठाउन अिमर्थ 

रहे,’ प्रततवेिनमा भतनएको छ । 



नेपाल िरकारले िमस्यमा परेका ितमक र व्याविातयक प्रततष्ठानहरूलाई िहयोगका लातग तत्कालीक 

रूपमा खाद्यान्त्न िहयोग, िामातजक तिमा रकममा योगिान, अत्यावश्यक पररवारलाई खाद्यान्त्न  िहायता, 

तिजुली उपभोग र इन्त्टरनेट प्रयोगमा छुट, तनजी तवद्यालयका शुल्कमा छुट, ऋण भुिानी र कर र्ुिाका 

लातग िमयावति र्प लगायतका नीततगत व्यवस्र्ा गरेको भन्त्िै िैंकले िह्राहना गरेको छ । ‘िंकटिाट टाढा 

भइ जि नेपालको अर्थव्यवस्र्ा पुनिथहालीको र्रणमा प्रवेश गनेछ, त्यििेला हालैका वषथहरूमा हातिल 

भएका उल्लखे्य तवकािका लाभहरूको रिा गनथ र िाुँकी रहेका िम िम्िन्त्िी अविरहरू पतहर्ान गनथ 

यस्ता पहल महत्वपूणथ ह नेछ,’ िैंकल ेभनेको छ । 

(न्त्युज कारोिार,  



नेपाल भभत्रने रमेिट्यान्स ६ अबत डलरिा खुम्चचने 
 

अन्त्तराथतरिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले आतर्थक वषथ २०७६/७७ मा नेपालमा तभरने रेतमट्यान्त्ि ६ अिथ 

अमेररकी डलरमा खुम्र्न ेिताएको छ । यो गत अतप्रल १४ मा मुद्रा कोषिारा गररएको अनमुानभन्त्िा १ 

अिथ ३१ डलर कम हो भने मुद्रा कोषको आतटथकल फोर तमिनल ेगरेको अनमुानभन्त्िा २ अिथ ३९ करोड 

डलर कम हो । 

गत आतर्थक वषथमा ७ अिथ ७९ करोड अमेररकी डलरिरािरको रेतमट्यान्त्ि तभतरएकोमा तस्र्तत िामान्त्य 

रहेको भए यि वषथ ८ अिथ ४० करोड डलरिरािरको रेतमट्यान्त्ि तभरने अनुमान तर्यो ।नेपाली मुद्रामा 

कररि ९ खिथ रूपयैाुँ रेतमट्यान्त्ि तभरने अनुमान रहेकोमा अि कररि िाढे ६ खिथ रुपैयाुँमारै तभरने िेतखएको 

हो । नेपाली मुद्रामा तवतनयम िर अन्त्तरका कारण रकम िढी तभतरएकोजस्तो िेतखए पतन अन्त्तराथतरिय 

िंस्र्ाहरूले डलरका आिारमा मापन गने गछथन् । 

कोरोना भाइरि महामारीिुँग ैतवश्वव्यापी वस्त ुिजारमा पेिोतलयम पिार्थको मूल्य ऐततहातिक रूपमा न्त्युन 

तहमा झरेिुँग ैनपेाल तभरन ेरेतमट्यान्त्ि प्रभातवत भएको हो । नेपाल रारि िैंकले र्ाल ूवषथ २०७६/७७ मा 

नेपाल तभरन ेरेतमट्यान्त्िमा २० प्रततशतले कमी आउने प्रारतम्भक अनुमान गरेको भए पतन मुद्रा कोषले भन े

२३ प्रततशतभन्त्िा अतिकले कमी आउने िताएको छ । 

खाडी मुलुक र मलेतियाितहतका नपेालका िम गन्त्तव्यमा कोरोना भाइरिका कारण उत्पन्त्न िंकटका 

कारण कररि १० लाख नपेालीको रोजगारी िंकटमा परेको फरक फरक अध्ययनले िेखाएको छ । यी प्रमुख 

स्रोत गन्त्तव्यिाट मारै कररि ६० प्रततशत रेतमट्यान्त्ि आउुँछ । तविेशी मुद्रा आजथनका लातग एकल स्रोतमा 

तनभथर रहेको नेपालमा यिरी रेतमट्यान्त्ि िट्िा त्यिल े िेशमा शोिनान्त्तर िंकट उत्पन्त्न गछथ । िरकारले 

हालैमार िेशतभर शोिनान्त्तर िंकट िेतखने भएपतछ िहयोगका लातग मुद्रा कोषलाई परार्ार गररिकेको 

छ । मुद्रा कोषल े नेपाललाई कररि २६ अिथ रुपयैाुँ दू्रत ऋण िह तलयत (आरिीएफ)अन्त्तगथत िहयोग 

स्वीकृत गररिकेको छ । 

‘रेतमट्यान्त्ि यिरी ठूलो अनुपातमा िट्िा यही आयम ैआतित िेशका कररि ४५ लाख िरपररवारलाई 

पतहलो र गम्भीर अिर पाछथ,’ अर्थशास्त्री डा. रिुवीर तवष्टले भने, ‘त्यिले अर्थतन्त्रमै पिैाको प्रवाह 

िंकुतर्त भइ मुलुकमा आतर्थक मन्त्िी गतहरो िनाउुँछ ।’ रेतमट्यान्त्िमा आतित नेपाली उपभोगमुखी अर्थतन्त्र 

खुतम्र्ुँिा यिल ेिह आयातमक प्रभाव पने डा. तवष्टको भनाइ छ । ‘र्ाल ूवषथमा आयात कररि १५–१६ 



प्रततशतले िटे पतन उपभोग िट्िै जाुँिा आगामी तिनमा िमग्र आयातमा िमेत तगरावट आउने छ, यिल े

िरकारको राजस्व पररर्ालनिेतख तविीय िेरको कारोिारिमेत िंकुतर्त तुल्याउन ेछ,’ अर्थशास्त्री तवष्टले 

भने । 

नेपालको तविीय िेर िमग्र रेतमट्यान्त्िम ैआतित भएकाले र्ालू वषथमा ऋण अिलुी नभए पतन जेनतेन 

िातनने िैंक–तविीय िंस्र्ाहरू आगामी वषथ भने गम्भीर तरलता िंकटमा फुँ स्ने उनको र्तेावनी छ । 

अन्त्तराथतरिय आतर्थक मन्त्िीिुँगिुँगै रेतमट्यान्त्िमा आउने कमीका कारण आयात िट्िा िैंक तर्ा तविीय 

िंस्र्ाले प्रवाह गन े‘िस्ट ररतिप्ट कजाथ’, ‘ओभर ड्राफ्ट’ितहतका अल्पकालीक कजाथको प्रवाह र अिलुी 

िवैु खुम्र्न ेछ । जिल ेतविीय िेरमा खराि कजाथको अनुपात िढाउन ेछ । ‘रेतमट्यान्त्िको प्रवाह अझै िढी 

अंकले िट्न िक्न ेिम्भावना छ, तकनकी अतहल ेन ैवैिेतशक रोजगारीमा रहेका १० लाख नपेाली िंकटमा 

परेको िमार्ार आइिकेको छ,’ अर्थशास्त्री डा. तवष्टले भने, ‘रेतमट्यान्त्िको प्रवाह िटेर जाुँिा त्यिल े

नेपालमा गररिीको अनुपात िढाउन िक्छ ।’ 

(न्त्युज कारोिार, वैशाख २९, २०७७) 



नेपाल भभत्रने रमेिट्यान्स १४ प्रवर्िर्ले घट्ि : विश्व बैंक  
 

तवश्व िैंकले कोरोना भाइरिजन्त्य महामारी र त्यिको तवस्तार रोक्नका लातग लगाइएको िरिन्त्िीका कारण 

यि वषथ नेपालमा तभरने रेतमट्यान्त्ि १४ प्रततशतले िट्ने जनाएको छ । आतर्थक वषथ २०७५/७६ मा 

तभतरएको ८ खिथ ६९ अिथ रुपैयाुँिरािरको रेतमट्यान्त्िमा १४ प्रततशतले तगरावट आउुँिा यि वषथ कररि ७ 

खिथ ५६ अिथ रुपयैाुँिरािरमार रेतमट्यान्त्ि तभरने िेतखएको छ । यो आईएमएफल ेगरेको प्रिपेणिरािर हो। 

अन्त्तराथतरिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को आन्त्तररक ‘स्टाफ मूल्यांकन’मा भुिानी िन्त्तुलन तथ्यांकका 

आिारमा यि वषथ ७ अिथ ३५ करोड अमेररकी डलरमार रेतमट्यान्त्ि तभरने जनाएलगिै तवश्व िैंकको नयाुँ 

अध्ययन िावथजतनक भएको हो । िन ् २०१९ मा नपेालमा ८ अिथ १२ करोड ८० लाख अमेररकी 

डलरिरािरको रेतमट्यान्त्ि तभतरएको िैंकको अनुमान छ । यो िन ्२०१८ भन्त्िा कररि २ प्रततशत कम 

रहेको िैंकको प्रततवेिनमा उल्लेख छ । िैंकल ेिन ्२०२० मा नपेालमा कतत रेतमट्यान्त्ि तभरन्त्छ भन्त्ने रकम 

भने खुलाएको छैन । 

िैंकले पतन आईएमएफको भुिानी िन्त्तुलन तथ्यांकका आिारमा र्प आफ्ना कमथर्ारी आकलन स्रोतका 

रूपमा उल्लेख गरेको छ । िैंकले तवश्वव्यापी रुपमा कोतभड–१८ महामारी र यिलाई रोकर्ामका लातग 

अिलम्िन गररएको यारा प्रततिन्त्ि र िरिन्त्िीका कारण तवश्वभररकै रेतमट्यान्त्ि प्रवाह २० प्रततशतल ेिट्ने 

जनाएको छ । यो  इततहािमै ििैभन्त्िा उच्र् अंकको रेतमट्यान्त्ि प्रवाहमा ह ने गरेको तगरावट हो । 

िम गन्त्तव्य मुलुकहरूमा कोतभड-१९ ले उत्पन्त्न गरेको आतर्थक िंकटका कारण आप्रवािी कामिारहरूले 

रोजगारी र आफ्नो आय आजथन गुमाउन ेअवस्र्ा आएकाले रेतमट्यान्त्िमा तगरावट आउन ेिैंकल ेजनाएको 

छ । कम र मध्यम आय भएका िेशहरू (एलएमआईिीहरू)मा कम आयआजथन भएका पररवारहरूका 

लातग महत्वपूणथ स्रोतका रूपमा रहुँिै आएको  रेतमट्यान्त्िमा १९.७ प्रततशतिम्मले तगरावट आउने िैंकको 

प्रततवेिनमा उल्लेख छ । 

रेतमट्यान्त्िले कम र मध्यम आय भएका िेशहरूमा गररिी तनवारणमा उल्लेख भूतमका तनवाथह गिै आएको 

उल्लेख गिै िैंकले  रेतमट्यान्त्िको तगरावटले  पोषण, तशिा, स्वास्थ्यलगायतका िेरमा  गररने  खर्थ िंकुर्न 

आउुँिा तवपन्त्न पररवारका जीतवकामा िह  आयातमक प्रभाव पाने उल्लेख गरेको छ । 

तवश्वव्यापी आतर्थक मन्त्िी र तलेको मूल्यमा आएको तगरावटका कारण ितिण एतियामा रेतमट्यान्त्िको 

प्रवाह २२ प्रततशतल ेिटेर १ खिथ ९ अिथ अमेररकी डलरमा झन ेिैंकको प्रततवेिनमा उल्लेख छ । कोरोना 



भाइरिजन्त्य तवश्व मन्त्िी र यारामा लगाइएको प्रततिन्त्िका कारण आप्रवािी कामिारहरूको आउने-जाने 

िम रोतकएपतछ यिल ेरेतमट्यान्त्ि प्रवाहमा िंकुर्न ल्याउने िैंकल ेजनाएको छ । 

यद्यतप, तस्र्ततमा िुिार आएिुँग ैिन ्२०२१ मा भन ेिरेको रेतमट्यान्त्ि प्रवाह ५.८ प्रततशतल ेिढेर १ खिथ 

१५ अिथ डलर पुग्न ेप्रततवेिनमा उल्लेख छ । िैंकल ेआतर्थक मन्त्िीको प्रत्यि प्रभाव अमेररका, िलेायत र 

युरोपमा िढी पने भएकाले त्यहाुँिाट प्राप्त ह ने रेतमट्यान्त्ि तर्ा तवश्वव्यापी मागमा आएको िंकुर्नका कारण 

तेलका मूल्यमा भएकोैे तगरावटले गल्फ कोअरेिन काउतन्त्िल (जीिीिी)का ििस्य िेशहरू र 

मलेतियािाट प्राप्त ह न ेरेतमट्यान्त्ि प्रभातवत ह न ेजनाएको छ । 

िैंकिारा शुििार िावथजतनक ‘माइगे्रिन एन्त्ड रेतमट्यान्त्ि तब्रफ’का अनुिार ितिण एतियाली 

मुलुकहरूमध्ये कोतभड–१९ जतनत तवश्व महामन्त्िीका कारण भारतमा ििैभन्त्िा िेरै २३ प्रततशतल े

रेतमट्यान्त्िमा कमी आइ ६४ अिथ अमेररकी डलरमा खुम्र्ने छ भने पातकस्तानमा पतन २३ प्रततशतले न ै

िटी १७ अिथ डलरमार तभरन ेछ । यस्त ैिगंलािेशमा २२ प्रततशतल ेतगरावट आइ १४ अिथ अमेररकी 

डलरमा रेतमट्यान्त्ि खुतम्र्िा िीलंकामा १९ प्रततशतल ेतगरावट आउने जनाएको छ । 

(न्त्युज कारोिार, वैशाख १२, २०७७) 



घरबिीका कारण ३७ लाख नेपाली रोजगारी संकटिा 

 

कोरोना भाइरि महामारी (कोतभड–१९)को िंिमण तवस्तारका लातग अिलम्िन गररएको िरिन्त्िीका 

कारण ३७ लाख नपेालीको रोजगारी िंकटमा परेको अन्त्तराथतरिय िम िंगठन (आईएलओ)ले जनाएको छ 

। आईएलओले कोतभड–१९ का कारण नेपालको िम िजारमा पारेको अिरिारे तस्र्ततपर िावथजतनक गिै 

तनमाथण, उत्पािनमूलक (औद्योतगक) र व्यापाररक िेरका हरेक पाुँर्मध्य ेर्ार ितमक जोतखममा परेको 

जनाएको हो । 

‘तवद्यमान िंकटका कारण नेपालमा १६ लाखिेतख २० लाख रोजगारीमा तत्कालै अवरोि आएको छ, 

जहाुँ या त पूणथ रोजगारीतवहीनको अवस्र्ा छ वा कायथियम र तलि िटाइएको छ,’ आईएलओको 

तस्र्ततपरमा भतनएको छ, ‘कोतभड–१९ िंकटका पररणाम स्वरुप आतर्थक उत्पािकत्वमा कमी आएका 

कारण कररि ३७ लाख ितमकहरूल ेमध्यमिेतख उच्र् तहिम्म आफ्नो जीतवकोपाजथनका लातग आजथन 

गुमाएका छन ्।’ 

आईएलओका अनुिार लामो िमयको िरिन्त्िीका कारण र्ोक तर्ा खुद्रा तििी िेरका ७ लाख ८० 

हजार, औद्योतगक िेरका ४ लाख ४६ हजार, तनमाथणका ४ लाख ४ हजार, यातायात िेरको २ लाख ११ 

हजार, ६२ हजार आवाि तर्ा खाद्या िेवािुँग िम्ितन्त्ित गतततवति तर्ा ८३ हजार ररयलइस्टेट, 

प्रशािकीय र अन्त्य िेवाजन्त्य गतततवतिको रोजगारी िंकटमा परेको छ । कोतभड–१९ महामारी र ७७ तिनको 

िरिन्त्िीले रोजगारीमा पारेको अिरिारे आईएलओको यो तेस्रो िेरगत तवशे्लषण िावथजतनक भएको हो । 



तस्र्ततपरअनुिार यी िवाथतिक प्रभातवत िेरमा पुरुषका तुलनामा मतहलाको िम िहभातगता कम भएकाले 

उनीहरूलाई पाने अिर पतन कम छ । 

‘उच्र् जोतखमको अवस्र्ामा िमग्र ६ लाख ३१ हजार मतहलाको रोजगारी जोतखममा (कुल मतहला 

िमशतिको २४.३ प्रततशत) पिाथ १३ लाख पुरुषको रोजगारी (पुरुष िमशतिको ३०.३ प्रततशत रोजगारी 

जोतखममा छ,’ तस्र्ततपरमा भतनएको छ । 

पयथटन नपेालको रोजगारी र तविेशी मुद्रा आजथनको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको र यिले ५ लाख ७३ हजार 

व्यतिहरूलाई रोजगारी तिएको अवस्र्ामा यो िेर िढी प्रभातवत भएको तस्र्ततपरमा उल्लेख छ । ‘पयथटन 

िेरका तीन र्ौर्ाइ कामिारहरू अनौपर्ाररक रोजगारीमा िंलग्न छन,् यो िेर रोतकएको अवस्र्ामा 

उनीहरू िुरिा र आयतवहीन अवस्र्ामा पुगेका छन,्’ प्रततवेिनमा भतनएको छ । 

आईएलओले नपेालका ५७ लाख अर्ाथत कुल रोजगारीमध्ये ८०.८ प्रततशत अनौपर्ाररक िेरमा िंलग्न 

रहेका अवस्र्ामा िामातजक िुरिा छातामा निमेतटएका तनमाथण, व्यापार र उत्पािन िेरमा िंलग्न यी 

ितमकहरू िवाथतिक प्रभातवत भएको िताएको छ । ‘आतर्थक मन्त्िी, तिमारी वा क्वारेतन्त्टनका कारण 

उनीहरूको काम रोतकन्त्छ भन ेउनीहरूका लातग राज्यले लगानी गरेको कुन ैिुरिा छाता छैन,’ आईएलओल े

भनेको छ । 

तस्र्ततपरमा वतथमान िंकटका कारण नपेालका १४ लाख िरेल ुमतहला ितमकको आयआजथन अतनतश्चत 

भएको उल्लेख छ । ‘कररि १४ लाखका हाराहारीमा रहेका िरेल ुितमक, जो कररि कररि िि ैमतहलाहरू 

छन,् उनीहरूले तनयाथतका लातग वस्त ुउत्पािन गन ेगरेका छन् । महामारीका कारण तवश्वव्यापी आपूततथ 

अवरुद्ध ह ुँिा उनीहरूको जीतवकोपाजथनको यो स्रोत पतन खतरामा परेको छ,’ आईएलओल ेभनेको छ । 

आईएलओले वैिेतशक रोजगारीमा रहेका नेपालीको ििुथशाप्रतत पतन गम्भीर तर्न्त्ता व्यि गरेको छ । 

तस्र्तततपरमा हाल वैिेतशक रोजगारीमा रहेका ३५ लाख नेपाली कामिारको रोजगारीमा अवरोि आउुँिा 

उनीहरूले पठाउने रेतमट्यान्त्ि पतन िट्िै गएको उल्लेख छ । वतथमान िंकटका कारण आप्रवािी कामिारहरू 

मुलुक फकथ निाट अवरोि खेप्नु परररहेको, िम गन्त्तव्य मलुुकमा तवनाशकारी आय गमुाउनु परररहेको र 

स्वास्थ्य जोतखम झेल्नु परररहेको भन्त्िै तर्न्त्ता व्यि गररएको छ । 

(न्त्युज कारोिार, जेठ २७, २०७७) 



घरबिीबाट झन्डै ८४ लाख नेपाली ‘अवर्प्रभाविर्’ 
कोरोना भाइरि महामारी (कोतभड–१९) को तवस्तार रोक्नका लातग गत र्तै ११ गतेिेतख तनरन्त्तर 

अिलम्िन गररएको िरिन्त्िीका कारण िेशका एक ततहाइ िरपररवार ‘अततप्रभातवत’ भएको एक 

अध्ययनले िेखाएको छ । तनरन्त्तरको िरिन्त्िीका कारण तनयतमत पेशा, व्यविाय, काम ठप्प भएका कारण 

आयआजथन गमुाउनु पिाथ १७ लाख ८१ हजार ६९८ िरपररवार ‘अततप्रभातवत’ भएको नेपाल खाद्य िुरिा 

अनुगमन प्रणाली (नेस्क्याप)को अध्ययनले िेखाएको छ । यो िेशभररको कुल िरपररवार िंख्याको ३१.४७ 

प्रततशत हो । 

२०६८ को पतछल्लो जनगणनाअनिुार प्रततपररवार ४.७ जना ििस्य मान्त्िा कोरोना भाइरि महामारीको 

िंिमण रोक्नका लातग अिलम्िन गररएको िरिन्त्िीका कारण ८३ लाख ७३ हजार ९८० जना नेपाली 

‘अततप्रभातवत’ भएको अध्ययनले िेखाउुँछ । प्रिेशगत रूपमा– प्रिेश १ मा ३ लाख २७ हजार ७३६ 

पररवार, प्रिेश २ मा ५ लाख ६८ हजार ६१४ पररवार, िागमतीमा ३ लाख ६९ हजार ५०० पररवार, 

गण्डकीमा १ लाख ११ हजार ४७५ पररवार, प्रिेश ५ मा १ लाख ८३ हजार ९६९ पररवार, कणाथलीमा ९३ 

हजार ९६ पररवार र िुिरूपतश्चममा १ लाख २७ हजार ३३८ पररवार ‘अततप्रभातवत’ भएको अध्ययनले 

िेखाएको छ । 

यो प्रत्यि रूपमा गररिीको रेखामुतन वा आिपािमा रहेको िरपररवार हो, िरिन्त्िी िढेर ७५ तिन 

पुतगिकेको अवस्र्ा उनीहरूको जनजीवन झन ैकष्टप्रि िनेको छ । तनयतमत आयआजथन गुमाएका यी 

पररवारहरू र्रम गररिीमा फुँ स्ने जोतखम िढेको छ । यी पररवारहरूका लातग िरिन्त्िीको िुरुमै स्र्ानीय 

पातलकाहरूले ‘केही राहत िहयोग’ तिए पतन त्यो राहत िीतमत अवतिका लातग तिइएकाले प्रभातवत 

िरपररवारको जीवन तनवाथह कतठन िनेको छ । 

तनमाथण िेर, कृतष, यातायात, पयथटन र अन्त्य िेरमा भररया, तयारी पोशाक उद्योगका काम गन ेव्यतिितहत 

अनौपर्ाररक िेर, िाना व्यापारी, िालिातलकाका हेरर्ाह गने,जेष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्यति, 

गभाथवती, अनार्, मठमतन्त्िर, गुम्िा, मतस्जि आतिमा शरण तलएका व्यतिलगायतका मापिण्डका 

आिारमा िरकारले ‘अततप्रभातवत’को िूर्कांक िनाएको तर्यो, जिलाई पातलकाहरूल ेआफ्न ैस्र्ानीय 

पररवेशमा आिाररत मापिण्ड तय गरेका तर्ए । 



प्रिेश १ मा औितमा ७ िेतख १५ तिनिम्म पुग्न,े प्रिेश २ मा ७ िेतख १० तिनिम्म पगु्ने, िागमतीमा १० 

िेतख १२ तिन पुग्ने, गण्डकीमा ८ िेतख १२ तिन पुग्ने, प्रिेश ५ मा ८ िेतख १० तिन पुग्ने तर्ा कणाथली र 

िुिरूपतश्चममा १० िेतख १५ तिन पुग्नेमारै खाद्यान्त्न िहयोग (राहत) तिइएको तर्यो । 

कसले के धदए? 

प्रिेश १ का १३७ पातलकामध्य े११३ पातलकाका ३ लाख २७ हजार ७३६ िरपररवार ‘अततप्रभातवत’ 

भएकोमा तीमध्ये ९० प्रततशतलाई ७ िेतख १५ तिन पगु्ने ‘राहत प्याकेज’ िाुँतडएको तर्यो । प्रिेश १ का 

पातलकाहरूले १५ िेतख २५ तकलो र्ामल, १–२ तकलो िाल, १–२ तलटर खानेतेल, १ तकलो नुन र २ 

वटा िािुन तिएको नेस्क्यापको अध्ययनमा उल्लेख छ । प्रिेश २ का १३६ पातलकामध्ये १३१ पातलकाका 

५ लाख ६८ हजार ५७४ िरपररवार ‘अततप्रभातवत’ भएकोमा तीमध्य े८० प्रततशतलाई ७ िेतख १० तिन 

पुग्ने ‘राहत प्याकेज’ िाुँतडएको तर्यो । प्रिेश २ का पातलकाहरूले १५ िेतख २५ तकलो र्ामल, १–३ 

तकलो िाल,आल ु२ िेतख ४ तकलो, १–२ तलटर खानेतेल, १–२ तकलो नुन र २–४ वटा िािुन तिएका 

तर्ए । 

िागमती प्रिेशका ११४ पातलकामध्ये ११९ पातलकाका ३ लाख ६९ हजार ५०० िरपररवार 

‘अततप्रभातवत’ भएकोमा तीमध्ये ८५ प्रततशतलाई १० िेतख १२ तिन पुग्ने ‘राहत प्याकेज’ िाुँतडएको तर्यो 

। प्रिेशका पातलकाहरूले प्रततपररवार ४ तकलो र्ामल/प्रततव्यति, १ तकलो िाल/३ व्यतिका लातग, २ 

तकलो िाल/४ व्यतिका लातग, ३ तकलो िाल/ ७ जना र िोभन्त्िा मातर्का लातग, खानतेेल प्रतत ३ जनाको 

पररवारका लातग आिा तलटर, १ तकलो नुन र एउटा वटा िािुन तिएका तर्ए । 

गण्डकी प्रिेशका ८५ पातलकामध्य े८३ पातलकाका १ लाख ११ हजार ४७५ िरपररवार ‘अततप्रभातवत’ 

भएकोमा तीमध्ये ९५ प्रततशतलाई ८ िेतख १२ तिन पगु्ने ‘राहत प्याकेज’ िाुँतडएको अध्ययनमा उल्लेख 

छ । प्रिेश ५ का १०९ पातलकामध्य े१०६ पातलकाका १ लाख ८३ हजार ९६९ िरपररवार ‘अततप्रभातवत’ 

भएकोमा तीमध्ये ९० प्रततशतलाई ८ िेतख १२ तिन पुग्ने ‘राहत प्याकेज’ िाुँतडएको तर्यो । प्रिेशका 

पातलकाहरूले प्रततपररवार ५ िेतख ५० तकलो र्ामल, आिा तकलोिेतख २ तकलोिम्म िाल, आिा 

तलटरिेतख डेढ तलटरिम्म खानेतेल, १ तकलो नुन र एउटा वटा िािुन तिएका तर्ए । 

भूतम व्यवस्र्ा, कृतष तर्ा िहकारी मन्त्रालयल ेप्रिेशमा कृतषजन्त्य वस्त ुआपूततथका लातग ४४ वटा ‘कृतष 

एम्िुलेन्त्ि’को व्यवस्र्ा गररएको प्रततवेिनमा उल्लेख छ । कणाथलीका ७९ पातलकामध्य े७७ पातलकाका 

९३ हजार ९६ िरपररवार ‘अततप्रभातवत’ भएकोमा तीमध्ये ७० प्रततशतलाई १० िेतख १५ तिन पुग्ने ‘राहत 



प्याकेज’ िाुँतडएको तर्यो । प्रिेशका पातलकाहरूले प्रततपररवार २० िेतख ३० तकलो र्ामल, १ तकलोिेतख 

२ तकलो िाल, १ तलटरिेतख २ तलटर खानेतेल, १ तकलो नुन तिएका तर्ए । 

प्रिेशका ह म्ला, डोल्पा, मगु ुतजल्लाका गररि िरपररवार खाद्य तर्ा व्यापार कम्पनील ेिाुँड्न ेअनुिानको 

राहतमा आतित छन् । कम्पनीको िुखेत कायाथलयमाफथ त कणाथलीमा अनुिानको र्ामल ढुवानी गररुँिै 

आइएको छ । कणाथलीका ७९ पातलकामध्ये ७७ पातलकाका ९३ हजार ९६ िरपररवार ‘अततप्रभातवत’ 

भएकोमा तीमध्ये ७० प्रततशतलाई १० िेतख १५ तिन पुग्न े ‘राहत प्याकेज’ िाुँतडएको तर्यो । प्रिेशका 

पातलकाहरूले प्रततपररवार २० िेतख ३० तकलो र्ामल, १ तकलोिेतख २ तकलो िाल, १ तलटरिेतख २ 

तलटर खानेतेल, १ तकलो नुन तिएका तर्ए । िुिरूपतश्चमका ८८ पातलकाका १ लाख २७ हजार ३३८ 

िरपररवार ‘अततप्रभातवत’ भएकोमा तीमध्ये ९० प्रततशतलाई १० िेतख १५ तिन पुग्न े ‘राहत प्याकेज’ 

िाुँतडएको तर्यो । प्रिेशका पातलकाहरूले प्रततपररवार १० िेतख ३० तकलो र्ामल, २ िेतख ३ तकलो िाल, 

१ तलटरिेतख २ तलटर खानेतेल, १–२ तकलो नुन र १–२ वटा िािुन नुन तिएका तर्ए । 

(न्त्युज कारोिार जेठ २४, २०७७) 



कोभभड-१९ को सबैभिा बढी आछर्िक प्रभाि बागिर्ी प्रदेििा 

 

कोरोना भाइरि महामारी (कोतभड-१९) को ििभैन्त्िा िढी आतर्थक प्रभाव िागमती प्रिेशमा परेको 

अध्ययनले िेखाएको छ । केतन्त्द्रय तथ्यांक तवभागिारा िावथजतनक प्रािेतशक आतर्थक वतृद्धिरको गणना 

तर्ा नपेाल रारि िैंकिारा िावथजतनक िेशको वतथमान आतर्थक तस्र्ततका प्रारतम्भक तववरणले यो अवस्र्ा 

िेखाएको हो । 

िागमतील े िेशको िमग्र अर्थतन्त्रको कररि ३६ प्रततशत तहस्िा ओगट्छ । िेशको प्रायः िि ैआतर्थक 

गतततवति यही प्रिेश केन्त्द्रीत भएकाले यो प्रिेशमा ह न ेअिरले िमग्र रातरिय अर्थतन्त्रमा अिर पाने गछथ । 

आतर्थक वषथ २०७५/७६ मा यो प्रिेशको आतर्थक वतृद्धिर ६.४ प्रततशत हातिल भएकोमा कोरोना भाइरि 

प्रभावका कारण वषथ २०७६/७७ मा १.२ प्रततशतमा खुतम्र्ने तथ्यांक तवभागले जनाएको छ । आतर्थक 

गतततवति खुतम्र्एपतछ िेशको िमग्र अर्थतन्त्रमा िागमतीको तहस्िा पतन गत वषथको ३६.४ प्रततशतिाट 

िटेर ३५.८ प्रततशतमा झरेको छ । 

नेपाल रारि िैंकका अनिुार आतर्थक वषथ २०७६/७७ को पतहलो ९ मतहना अर्ाथत र्तै मिान्त्तिम्म 

काठमाडौं उपत्यकाको मूल्य वतृद्धिर िवाथतिक िेरै ७.१९ प्रततशत छ । यिमा खाद्य तर्ा पये पिार्थको 

मूल्य वतृद्धिर िवाथतिक ९.२३ र गैर खाद्य िमूहका मूल्य वतृद्धिर ५.८६ प्रततशत छ । 



कोरोना भाइरि िंिमण व्यापक रूपमा िढ्न र्ालेपतछ र्तै १० गतेिेतख मुलुकमा िरिन्त्िी अिलम्िन 

गररएको छ । यिका कारण वस्त ुतर्ा िेवाको प्रवाहमा अवरोि आउुँिा मूल्य वतृद्धिर अकातिएको हो । 

यि अवतिमा तरकारी मूल्यमा ३२.३ प्रततशत, फलफूलको मूल्य २५.८१ प्रततशतल े िढेको छ भने  

िलहनका मूल्य १४.४ प्रततशतले िढेको रारि िैंकल ेजनाएको छ । अन्त्नका मूल्य  कररि ४ प्रततशतल े

िढेको छ । 

कोतभड १९ कारण आतर्थक रूपमा िढी प्रभातवत ह न ेअन्त्य प्रिेशहरूमा प्रिेश नं ५, २ र गण्डकी प्रिेश 

परेका छन् । यीमध्य ेआतर्थक वतृद्ध अनुपातमा ििैभन्त्िा िढी गुमाउनेमा प्रिेश न ं२ पने केन्त्द्रीय तथ्यांक 

तवभागले जनाएको छ । प्रिेश न ं२ को आतर्थक वतृद्धिर गत आतर्थक वषथमा ८.१ प्रततशत रहेकोमा यि वषथ 

२.३ प्रततशतमा झनेछ भने प्रिेश नं ५ का आतर्थक वतृद्धिर गत आतर्थक वषथमा ६.८ प्रततशत रहेकोमा यि 

वषथ २ प्रततशतमा झन ेतथ्यांक तवभागल ेजनाएको छ । यी तराई िेरका प्रिेशहरू ह न ्। यीमध्ये प्रिेश न ं५ 

ले िेशको कुल अर्थतन्त्रमा १४.२ प्रततशत र प्रिेश नं २ ले १३.८ प्रततशत तहस्िा ओगट्छन् । नेपाल रारि 

िैंकका अनुिार र्तैिम्म तराईमा मूल्य वतृद्धिर ७.०४ प्रततशत छ, जिमध्ये खाद्य तर्ा पये पिार्थको मूल्य 

वतृद्धिर िवाथतिक िेरै १०.३५ प्रततशत छ । िमग्र िेशकै आतर्थक वतृद्धिर २.३ प्रततशतमा खुतम्र्ने केतन्त्द्रय 

तथ्यांक तवभागका प्रारतम्भक तववरणलाई िेशका ििै प्रिेशगत रुपमा भाग लगाउुँिा अन्त्य प्रिेशका पतन 

आतर्थक वतृद्धिर खुतम्र्ने िेतखएको छ । 

तराई िेरका प्रिेशहरूिाहेक गुमाउनमेा गण्डकी प्रिेश परेको छ । गत आतर्थक वषथमा ६.७ प्रततशतको 

वतृद्धिर हातिल गरेको गण्डकीको आतर्थक वतृद्धिर २.७ प्रततशतमा खुतम्र्न ेछ । यो प्रिेश िढीमारामा 

पयथटन गतततवतिमा आतित रहेकाले यिको आतर्थक वतृद्धमा प्रभाव पने िेतखएको हो । र्ैतपतछ िि ैपयथटन 

गतततवति ठप्प छन् । कोतभड १९ का आतर्थक रूपमा अतलकम प्रभाव पनेमा प्रिेश नं १ र कणाथली प्रिेश 

िेतखएका छन् भने िंकटका अवस्र्ामा पतन िुिरूपतश्चमका आतर्थक वतृद्धिर ििैभन्त्िा िढी ह ने िेतखएको 

छ । प्रिेश न ं३ का वतृद्धिर ३.४ प्रततशत, कणाथलीको ३.६ प्रततशत र िुिरूपतश्चमको ४.१ प्रततशत रहन ेछ 

। 

(न्त्युज कारोिार, जेठ ५, २०७७) 



अवर्वरक्त सहयोग िाग्दै अर्तिन्त्रीले आईएिएफलाई लेखे चचठ्ठी 
िावथजतनक िञ्र्ार माध्यमहरूमा कोरोना भाइरि महामारीका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा खाि ैप्रभाव नपान े

आत्मतवश्वाियुि अतभव्यति तिुँिै आएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खततवडाल ेयिका कारणले तविीय 

िंकट िढ्िै गएको भन्त्िै अन्त्तराथतरिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)लाई परार्ार गरेका छन् । ‘यो महामारीले 

नेपालको तविेशी तवतनमयका मखु्य स्रोतहरू रेतमट्यान्त्ि, पयथटन र वस्त ुतनयाथतमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ, 

त्यिले नेपालका लातग भुिानी िन्त्तुलन िंकट परेको छ,’ अर्थमन्त्री डा. खततवडाल ेमुद्रा कोषलाई लेखेको 

परमा भतनएको छ । 

अर्थमन्त्री खततवडाले िावथजतनक िञ्र्ारमा यिल ेनपेालको आतर्थक वतृद्धिरमा खािै अिर नपान ेिताउुँिै 

आए पतन आईएमएफलाई लेखेको परमा भने आतर्थक वतृद्धिरमा २ िेतख ४ प्रततशतिम्मल ेकमी आउन े

उल्लेख गरेका छन् । परमा िरकारले स्वास्थ्य र स्वास्थ्य िम्ितन्त्ित खर्थमा िजेट िढाउनु परेको उल्लेख 

गिै यिले िरकारको कर राजस्व िंकलनमा कुल गाहथस्थ्य उत्पािन (जीडीपी)को १.५ िेतख २ 

प्रततशतिम्मले कमी आउने उल्लेख गरेका छन् । हाल कर राजस्व िंकलन कुल गाहथस्थ्य उत्पािनको २१ 

प्रततशतिरािर छ । अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेको अनुपातमा कर राजस्व िंकलन कमी ह नुको अर्थ यो कररि 

२ खिथ रुपयैाुँ हाराहारीमा कम राजस्व उठ्ने छ । 

परमा िाह्य स्रोतमा आएको कमीका कारणले नेपालले यि वषथ ४० करोडिेतख ६० करोड अमेररकी डलर 

(कररि ४८ अिथ ४० करोडिेतख ७२ अिथ ६० करोड रुपैयाुँिम्म)को भुिानी िन्त्तुलन अभाव तिजथना ह ने 

उल्लेख छ । कोतभड–१९ को रोकर्ाम र उपर्ारका लातग ‘डेतडकेटेड’ अस्पतालहरू, क्वारेतन्त्टन िनाउन 

र अन्त्य उपर्ार प्रतियाका लातग िरकारले जीडीपीको ०.६ प्रततशत रकम खर्थ गने तयारी गरेको 

अर्थमन्त्रीले लेखेको परमा उल्लेख छ । 

यस्तै, खाद्यान्त्न िहयोग, तवदु्यत् इन्त्टनरनेट आतिको महिुलमा छुट तिइएको लगायतका कारणल खर्थ िढ्न े

तर्ा राजस्व िंकलनमा आउने तगरावटका कारण िमग्र िजेट÷तवि िाटा जीडीपीको १.५ िेतख २ 

प्रततशतिम्मल ेतवस्तार ह न ेअर्थमन्त्रीको भनाइ छ । 

परमाफथ त् िैंतकङ िेरमा तरलता िंकट िम्िोिनका लातग अतनवायथ नगि मौज्िात र ब्याजिर 

िटाउनेलगायतका पहल गररएको आईएमएफलाई जानकारी गराइएको छ । यो तवशेष पररतस्र्ततमा 

नेपालले आईएमएफको ऋणको तकस्ता ततनथ निक्ने भएकाले ऋण तमन्त्हाको मागितहत िरकारल े

आईएमएफिुँग दू्रत ऋण िुतविा (आरिीएफ)अन्त्तगथत र्प ऋण मागेको छ । िामान्त्यतः आईएमएफल े



नेपालको भुिानी िन्त्तुलन िंकट भएका िमयमा औित १० करोड अमेररकी डलरिरािरको आरिीएफ 

िुतविाअन्त्तगथत ऋण तिन ेगरेको छ । 

आईएमएफले गर् यो ऋण धमन्हा 

िरकारको यो अनुरोििुँग ैआईएमएफल ेतीन तहअन्त्तगथत राखी नपेालल ेततनुथपनेमध्य े६ मतहनाको तकस्ता 

२८ लाख ५२ हजार एिडीआर (स्पिेल ड्रइङ राइट्ि)का िरले २४ मतहनाको १ करोड ३५ लाख 

एिडीआर तमन्त्हा गन े तनणथय गरेको छ । यो कररि िवा २ अिथ रुपयैाुँ (३८ लाख ५० हजार अमेररकी 

डलरिरािर ह न्त्छ । 

मुद्रा कोषको िञ्र्ालक ितमततले नपेालितहत २५ मुलकुलाई ‘क्यास्िोफी कन्त्िाइनमेन्त्ट एन्त्ड ररतलफ िस्ट 

(िीिीआरटी)िाट िहयोग उपलब्ि गराउने तनणथय गरेको हो । यिमा अन्त्य र्प ४ मुलुकिारे पतन यि ैिाता 

तनणथय तलनेछ । 

 

 

 


