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नेपालमा को-भड १९ (कोरोना भाइरस) को असर जन7वा79यमा भ;दा प=हला 
नै अथAत;Cमा पDरसकेको छ । 

नेपालमा कोरोनाले महामारGकै Hप न-लइसकेको भए पJन सKभाLय 
महामारGलाई रोNन -लइएको रोकथामका उपायहHले गदाA आगामी =दनमा 
अथAत;Cमा पनS दबाब अझ बढेर जाने JनिXचत छ । 

कोरोना महामारG स;दभAमा Zाथ-मक चासो जन7वा79यको नै हो र 
7वा79यमा हुने सKभा\वत असरलाई ;यूनीकरण गनAमा सरकारको _यान 
केि;`त हुनु जaरG पJन छ । तर, सँगसँगै यसले गरेर जनजी\वकाको आcथAक 
पdमा परेको असर eमशः ग=हDरँदै जाने हँुदा अथAत;Cलाई पनS असर बुhन र 
dJत कम गनA तयारG गनS बेला पJन यहG हो । 

वहृत ्अथAत;Cका अवयवदेjख साधारण माJनसको दैJनकmमा यसको 
नकाराnमक Zभाव पनS हुनाले nयहG अनुHप कदम चाoनु वाpछनीय हु;छ । 

कोरोनासKब;धी राि#qय र अ;तराAि#qय घटनाeम अझै =दनानु=दन \वक-सत 
भइरहेकोले य7तो Zभाव कJत खराब हु;छ भनेर सtuयामा ठोकुवा गनA 
क=ठन भएपJन गत तीन वषAदेjख नेपालले हाँ-सल गरेको उwच आcथAक बxृcध 
यो वषA नहुने JनिXचत छ । यसको कारण भनेको कारोबारमा आएको रोकावट 
हो । आcथAक बxृcध भनेको देश-भC भएको कुल कारोबारहHको मौ=`क मान 
हो । 

ब;दाब;दGको कारणले कारोबार रोzकने{ब\|कै बxृcध कम हुनु 7वाभा\वक नै 
हो । अ;तराAि#qय मु`ा कोषले पJन \वXवLयापी आcथAक बxृcध यो वषA 
नकाराnमक हुने अनुमान गरेको छ । nयसको असर रोजगारGको वा लगानीको 
कमीको Hपमा नेपालमा पनुA 7वाभा\वक हो । nयसैले चालु वषAको आcथAक 
वxृcध ४.५ – ५ ZJतशतको हाराहारG रहेमा रा�ो नJतजा मा;नु पदAछ । 

यसबाहेक कोरोनाको असर अथAत;Cको \व-भ;न तहमा फरक-फरक ZकृJतको 
हु;छ । nयसैले कोरोनाको वा7त\वक असर बुhन अथAत;Cका \व-भ;न dेC, 
Lयापार-Lयवसाय तथा घर-पDरवारको तहमा हुन सNने Zभावको छु�टाछु�टै 
आँकलन गरG सोहG अनुसारको नीJतगत Lयव7था गनA जaरG हु;छ । 

हा�ो अथAत;Cको आधारभूत ZाHपले गदाA आपूJतA पd भ;दा पJन समि#टगत 
मागबाट धेरै असर हुने देjख;छ । हामी \वXव उnपादन �ृंखलाको पुछारमा 
रहेका छ� । अथाAत ्हामीले मूलतः \वXव अथAत;Cबाट व7तु आयात गरेर 
उपभोग गनS Zzeयाले अथAत;Cलाई चलायमान बनाएको छ । उपभोगलाई 
धा;नको लाcग आवXयक आKदानीको Zमुख �ोत वैदे-शक रोजगारGमा गएर 
पठाएको \वZेषण रकम हो । 

आ;तDरक रोजगार बापतको आKदानीले पJन उपभोगलाई सहयोग गDररहेका 
छन ्। तर अथAत;C-भCै उnपादन ;यून भएका कारणले घरेलु बजारमा 
रोजगारG कमी भएकोले nयसको =ह7सा तुलनाnमक Hपले कम छ । 

\वZेषण र आ;तDरक आयले पDरवारको eय शिNत बढाउँछ जसले नेपालG 
अथAत;Cको \व-भ;न dेCहH \वशेष गरG सेवा dेCलाई चलायमान 
बनाइराखेका छन ्। nयसैगरG उपभोगको लाcग गDरएको आयातले सरकारको 
पJन राज7व संकलन तथा खचA dमता बढाउँछ । यहG चeनै हा�ो अथAत;Cको 
\वगत दईु दशकदेjखको सpचालक हो । 

\वxयमान कोरोना स;Cासले यो चe खलब-लएको छ । कोरोना फै-लनुअJघ 
नै रा#q ब�कको त9याtकले माघ म=हनासKममा \वZेषण ०.५ ZJतशतले 
घटेको देखाएको cथयो भने अबका म=हनामा उNत रकम झन ्घ�ने देjख;छ । 

हुन त नेपालGहH रोजगारGको लाcग जाने देशहHमा कोरोनाले महामारGको Hप 
न-लई सकेको अव7था छ र माJनसहHले Lयापक Hपमा रोजगार गुमाएको 
खबर छैन । तर रकम पठाउने दर कम हुन गई उपभोग घ�ने छ । 
\वZेषणमाC नभई आ;तDरक आय घ�ने वा आय हुने हaले पJन 
आधारभूतबाहेकका उपभोगलाई पछा�ड सानS भएकोले य7ता सम� मागमा 
कमी आउन सNछ । 

!े#गत असर 

कोरोना महामारG रोNने प=हलो शतA भनेको ठूलो 7तरमा सामािजक दरुG 
कायम गनA माJनसहHको आवतजावतमा कमी oयाउनु हो । माJनसहHको 
अ;तzeA या, आcथAक zeयाकलाप र कारोबारको आवXयक शतA भएकोले सम� 
dेCमा असर पनS नै भयो । nयसमा पJन य7तो LयिNत LयिNतबीचको 
अ;तzeA या सेवा dेCमा अझ बढG चा=हने भएकोले यो dेC कृ\ष वा उnपादनको 
dेCभ;दा बढG नै Zभा\वत हु;छ । 

तर साँिwचकै असर परेको dेC प=हचान गनS आधार भनेको कुनै पJन dेC 
\वशेषलाई प=हलाकै अव7थामा फzकA न कJत समय ला�छ र यो संकटको 
बेलामा आ�नो दाJयnव JनवाAह गनAमा कJतको सdम हु;छन ्भ;ने हुन ्। 

ज7तो आधारभूत व7तु तथा सेवाको Lयापारमा LयवसाJयक ZJत#ठानहHलाई 
खासै असर परेको छैन । सेवा Zवाह गनA केहG असहज भए पJन Lयापारको 
7तर Jनर;तर नै छन ्। खाxया;न वा औषcधको कुरा गनS हो भने माJनसहHले 
Jनय-मत भ;दा बढG संचय गरेर रा�े भएकोले अoपकालमा यसको Lयापार 
झन ्बढेको छ । दधू वा खानेपानीको Lयापार पJन लगभग च-ल नै रहेको छ । 
यसैगरG \वxयुत ्संचार आदG पJन प=हला ज7तै च-लरहेका छन ्। 

हा�ोमा JनवाAहमुखी खेतीको अ�यास भएकोले कृ\षमा अपझAट aपमा Zभाव 
कम पछA  तर य=द कोरोनाको कारणले गDरएको ब;दाब;दG लिKबयो र मल, 
बीऊलगायतका सामा�ीहHको आपूJतA समयमै हुन नसकेमा कृषक र dेCलाई 
क=ठन हुन सNछ । यसबाहेक उnपादनका dेC पJन महामारGको अ;nयपJछ 
चाँड ैपुरानो 7तरमा फकA ने सKभावना छ । 

यसरG मूoयाtकन गदाA सबैभ;दा बढG असर आ;तDरक तथा बा�य 
पयAटकहHलाई सेवा =दने dेCहH होटल पदयाCा पवAतारोहण केहG हदसKम 

 

कोरोनाको आ'थ)क असर र सरकारलाई सुझाव 
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रे7तोराँ र हवाई याCा पJन पछAन ्। यो dेC सpचालन हुनको लाcग 
माJनसहaको आवागमन आधारभूत शतA हो । 

चीन, भारत, अमेDरका, युरोप चारै Jतर संeमण सँगै याCामा लगाएको रोकले 
बा�य पयAटक आगमनलाई ठ�प पारेको छ । संeमण सzकएपJछ पJन 
आ;तDरक वा बा�य पटAकहaले घुमघामको योजना पछा�ड सानS भएकोले 
कोरोनाको असर महामारG सzकएको १/२ वषAसKम लिKबने देjख;छ । nयसैले 
पयAटन dेC सबैभ;दा प=हला Zभाव भएको हो जुन पJछसKम र=हरह;छ । 

पयAटनबाहेक सेवाका अ;य dेCमा पJन असर पनS नै छ । ज7तो सरकारले 
माJनसको आवागमनमा रोक लगाउने JनणAयसँगै यातायात dेCको 
कारोबारमा कमी आइरहेको छ । nयसैगरG कामदार र JनमाAण साम�ीको 
ओसार Zसार रोzकएसँगै JनमाAण dेC ठ�प छ । तर महामारGको अ;nयसँगै यी 
dेCमा ती� DरकभDर देjख;छ । 

Lयवसायको तहमा हेदाA होटेल वा रे#टुरे;ट ज7ता LयापाDरक ZJत#ठानको 
आKदानीमा कमी हुन गई उनीहHको ब�कको ऋण JतनS वा घरभाडालगायतका 
दाJयnव पूरा गनS dमतामा Znयd असर पदAछ । nयसैगरG nय7तो सं7थाको 
रोजगारGलाई सpचालन गDर रा�े dमतामा पJन �ास आइसकेको छ । धेरैले 
अ=हले नै कमAचारGलाई छु�=ट =दइसकेका छन ्। केहG प{Cका छपाई र {बem 
\वतरण रोNने घोषणा गरेका छन ्। 

य7तो असर पनSमा साना तथा मझौला उxयोगहa धेरै हु;छन ्। उनीहHको 
य7तो बा�य झ�का झेoन सNने dमता Jनकै कमजोर हु;छ । महामारGलाई 
रोNन सरकारबाट अझ कडा कदम चाoनु परेमा ती Lयवसाय अथAत;Cको पुन: 
सpचालनपXचात पJन Lयवसाय ब;द गनुA पनS अव7थामा पJन पु�न सNछन।् 

अनौपचा.रक रोजगार 

LयवसाJयक ZJत#ठानबाहेक पJन महामारGको असर केहG LयिNत तथा 
पDरवारमा दरूगामी हुन सNछ । \वशेष गरG अनौपचाDरक dेCमा काम गनS 
�मशिNतलाई बढG असर गदAछ । महामारGले कारोबार सु7त हँुदा वा ब;द 
गनुAपरेमा सबैभ;दा प=हला अनौपचाDरक dेCमा काम गनS �-मकको रोजगार 
गुKछ । अoपकालमा माJनसहHको ZJतzeया देjखन थालेको छ । शहरG 
dेCबाट �ामीण भेगमा जाने धेरैजसो माJनसहH यहG समूहमा पछAन ्। 

य7ता �-मकहH अनौपचाDरक �म सKब;धमा हु;छन ्अथाAत ्उनीहH करार 
{बना काम गनS, Jनय-मत भ;दा दैJनक �यालादारGमा रहने, तलवी {बदा 
नहुने, {बमा औषcध उपचार वा 7वा79य \वमा नहुने र सामािजक सुरdामा 
पJन संल�न नहुने हु;छन ्। 

नेपालमा कायAरत �मशिNतको कDरब ८५ ZJतशत अनौपचाDरक रोजगारमा 
छन ्र ती Zाय Jनजी dेCमा आबxध रहेका छन ्। 

कोरोनाले मुuय Zभाव परेको सेवा dेCमा आबxध कDरब ७५ ZJतशत 
अनौपचाDरक रोजगारGमा रहेका छन ्। यसमा पुaष भ;दा म=हलाहHको 
ZJतशत अझ बढG छ । उनीहHको वचतको 7तर पJन कम हुने भएकोले 
ब;दाब;दG लिKबँदै जाँदा आधारभूत आवXयकता ज7तै खाxय असुरdा पJन 
ब�दै जा;छ । 

अनौपचाDरक रोजगारमा रहेकाको जाcगर बाट Jनका-लएका कामदारहHले 
फेDर nयहG 7थानमा रोजगार पाउने सुJनिXचत हँुदैन । होटेलहH यो 
जन7वा79यसKब;धी संकट टDरसकेको पJन केहG समय Lयापार शुa नगनA 
सNछन ्वा उपभोNता को वहाव पुरानो 7तरमा फकA न समय ला�न सNछ । 

य7तोमा रोजगारGको दरमा पJन कमी आई दGघAकालGन जी\वकामा 
नकाराnमक असर पदAछ । 

राहतको 34तावना 

सरकारले क7तो आcथAक रणनीJत अपनाउने भ;ने कुरा यो महामारGले कुन 
Hप र आकार -ल;छ, सKपूणA Zzeया सzकनलाई कJत समय ला�छ र 
संeमणको DरकभरG �याटनA क7तो हु;छ भ;ने कुराले Zभाव पाछA  भने यसैले 
अथAत;C पुनJनAमाAणको क7तो नीJतगत उपकरणको Zयोग गनS भ;ने कुराले 
JनधाAरण गछA  । 

अ=हलेसKम कोरोनाको महामारGले अथAत;C रोzकएर पुनः  सpचालन हुने 
उदाहरण चीन माC हो जहाँ कDरब तीन म=हनामा संeमण Jनय;Cणमा 
आएको छ । युरोपका देशहH र अमेDरकामा घटनाeमहH \वक-सत हुने eममै 
छन ्। भारतलगायतका देशमा संeमण शुaवाती अव7थामा नै छ । 

यसैले य=द कोरोना महामारGको असर ३/४ म=हना रहने अनुमान हो भने 
अबको एक चौमा-सक अoपकालGन समयावcध मा;न सzक;छ । nयसैगरG 
अबको आcथAक बषA २०७७/७८ म_यकालGन हुन सNछ भने nयस पJछको समय 
दGघAकालGन मा;न सzक;छ । सरकारको नीJतगत कदमहH e-मक aपमा 
अoपकालGन म_यकालGन र दGघAकालGन असरलाई म_य नजर गरेर हुनु 
पदAछ। 

यस =हसाबले अoपकालमा सरकारG कामकारबाहG संeमणलाई रोNन र 
संe-मतको उपचारमा केि;`त हुनु पदAछ । तर अ=हले देशमा एक नभई ७६१ 
वटा सरकारहH छन ्। nयसैले 7वा79य उपचार र संeमण भएका वा 
Nवारे;टाइनमा रहेका वा अ;य संeमण हुन सNने वगAहHको Znयd हेरचाह 
गनA आवXयक \व|ीय �ोतको Lयव7थापनका लाcग संघ सरकारले Zदेश 
सरकारसँग रहेको नगद मौ�दातको Zयोग गनA सKबि;धत सरकारहHलाई 
JनदSशन =दनु पदAछ । 

यसैगरG ब;दाब;दGले जनजी\वकाका =दनानु=दनका आवXयकता पूJतAमा परेको 
Zभाव ;यूनीकरण गनुA दैJनक �यालादारGमा काम गनS वा Znयd असरमा 
परेका अnय;त \वप;न पDरवारलाई तnकाल राहत Zदान गनA 7थानीय 
सरकारलाई िजKमा =दनु उcचत हु;छ । 

यसले सबैभ;दा Zभाव परेका र वा7त\वक आवXयकता भएका समूह LयिNत 
वा पDरवारको प=हचान गनA सिजलो हुने माCै नभएर राहतको \वतरण Zzeया 
पJन Jछटो र ZभावकारG ढtगले हु;छ । यसमा 7थानीय सरकारले आ�नो 
गाउँ ठाउँको अव7था हेरेर 7वJनणAय गनA सNछ । संघ सरकारले यस 
सKब;धमा सम;वय गनS र कायाA;वयनको eममा आउने वाधा अ�काउ 
फुकाउनु पदAछ । 

यसबाहेक संघ सरकारले Zदेश तथा 7थानीय सरकारले गनA नसNने 
अ;तदSशीय आपूJतAलाई सुJनिXचत गनSछ । संeमण परGdण र उपचार गनA 
आवXयक पनS सामा�ी र औषcधहH zक;न \वदेशी सरकार वा कKपनीसँग 
सम;वय गरG खDरद Zzeयामा _यान =दनु उपयुNत हु;छ । nयसैगरG चीन, 
द�dण कोDरयालगायतका देशहHको 7वा79यकम�को अनुभवबाट -सकेर हा�ा 
7वा79य जनशिNतलाई ता-लम =दने र उपचारका \व-श#ट सेवाको सम� 
सम;वयको भू-मकामा संघ सरकार रहनु पदAछ । 

तर २/३ म=हना Lयापार ठ�प वा म;द हँुदा LयापारGहHले JतनुAपनS दाJयnव 
\वशेष गरG ऋणको सावा Lयाज भुNतानी र कमAचारGहHलाई =दने तलव =दन 
साना तथा मझौला LयवसायहHलाई धा;न गाह  हु;छ । यसैले अ=हले 
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उनीहHको दाJयnवलाई पछा�ड सानS Lयव7था गनुA उपयुNत हु;छ । ज7तो 
चौमा-सक Hपमा JतनुAपनS ब�कको Lयाज असार पJछ Jतरे पJन हुने Lयव7था 
गनA सzक;छ । अ=हले JतनुAपनS कर दाjखलाको समय सीमा बढाउन सzक;छ । 

यसैबीचमा तीनै तहका सरकारहHले अक  वषAको बजेट पJन तयार गनुAपनS 
हु;छ । dJतलाई कम गनS र अथAत;Cलाई पुरानो लयमा फकाAउने आcथAक 
नीJत JनमाAताहHको मुuय लd हुनु पदAछ । यसका लाcग Zभा\वत dेCका 
Lयवसाय तथा कामदारहHलाई राहत =दई कारोबारहaको चाँडो 
पुनः  सpचालन हुनु पदAछ । 

सरकारले नै सKपूणA Hपमा ब;दाब;दG गनS JनणAय गरेसँगै सबै dेCलाई असर 
पनS त भयो तर अगा�ड भJनए ज7तो असर सबै dेCलाई बराबर पद¡न । 
सरकारG �ोत सी-मत हुनाले सबैभ;दा बढG र मुuय Hपमा सरकारG 
सहायता{बना पुन: सpचालन हुन नसNने गरG असर परेका समूहलाई माCै 
सहायता =दनु उcचत हु;छ । 

dेC गत =हसाबले \वशेष गरG सेवा nयसमा पJन पयAटन सKब;ध र ब;दाब;दG 
लामो समयसKम रहG रहेमा JनमाAणमा र यातायात dेCलाई \वशेष Zभाव पनS 
देjख;छ । कोरोना नहँुदा पJन अ;य अdमताको कारणले सम7यामा रहेका 
Lयवसायलाई राहत =दन सzकँदैन । nयसो भएमा सहयोगको लागत एकदमै 
धेरै हुने माC नभै सवAसाधारणले Jतरेको करको दaुपयोग पJन ठहDर;छ । 
नाफा कमाउने nय7ता Lयवसाय रहने वा ब;द हुने कुरा बजारले नै JनधाAरण 
गदAछ । 

यसरG राहत =दँदा पJन साना र ठूला Lयवसायलाई छु�याएर फरक तDरकाले 
हेDरनु पछA। -म�डयामा आएज7तो सबैलाई २ वषA ¢याज -मनाहा गनS कुरा 
सKभव र जायज दवैु हँुदैन । ठूला Lयवसायलाई नगद Zवाह -मलाउन माC 
सहयोग गदाA हु;छ जुन माcथ भJनएज7तो Lयाज JतनS वा कर दाjखला गनS 
समयावधी बढाएर सहयोग गनA सzक;छ । य7ता Lयवसायलाई एक वा दईु 
वषAको लाcग सहु-लयत कजाA =दन सzक;छ । 

यसबाहेक घरबाट काम गनS कमAचारGलाई घरमा काम गदाA ला�ने खचAबापत 
JनिXचत रकम (उदाहरणको लाcग बीस हजार) कर गणना बाट घटाउन -मoने 
बनाउन सzक;छ । अक  तफA  असर परेका साना तथा मझौला Lयवसायीलाई 
प=हचान गरG उनीहHको दाJयnवनै घटाउन वा दाJयnव बहन गनA सघाउन 
सzक;छ । 

सरकारको मुuय चुनौती भनेको वा7त\वक असर परेका Lयवसाय र nयसको 
आयतन प|ा लगाउनु हो । यसको सबैभ;दा ;यायोcचत र सरल उपाय भनेको 
वषAमा JनिXचत कारोबार गनS LयवसायहHलाई उनीहHले पुष म=हनासKम 
Jतरेको करलाई आधार -लन सzक;छ । यसमा LयवसाJयक कर दाjखलालाई 
हेरेर सोहG बराबर Jतरेको कर zफताA =दन सzक;छ । 

यस बाहेक १० वा सो भ;दा कम कमAचारG खटाउने Lयवसायमा कायAरत 
कमAचारGको यो आcथAक वषAको बाँकm आयकर छुट =दने Lयव7था गनA सzक;छ 
। य=द nय7तो Lयवसाय सामािजक सुरdा कोषमा आबxध भएको भए वा 
असारसKम आबxध हुने भएमा Lयवसाय र कमAचारGले JतनुAपनS 
योगदानसरकारले JतDर=दने Lयव7था गनA सzक;छ । 

तर यJतले पJन अनौपचाDरक dेCमा रहेका कामदारहHलाई राहत पु£ याउन 
सzकँदैन । यसको Zमुख कारण त9याtकको अभाव नै हो । हामीसँग 
अनौपचाDरक dेCमा काम गनA माJनसलाई परेको Zभावको अनुमान गनA पJन 
अnय;त क=ठन छ । 

भारतमा सबै भारतीयलाई आधारकाडA अJनवायA भएकोले र उNत काडA ब�क 
खाता वा -समकाडA वा रासन काडAसँग जो�डने भएकोले ;यून आय भएकाहa 
पJन उपभोगको 7तर र nयसमा परेको असर आँकलन गनA सzक;छ । 

भारतमा धेरै LयिNतको ब�कमा खाता छ जसको मा_यमबाट सरकारले -सधै 
रकम LयिNतसKम पु£ याउन सNछ । तर नेपालमा nय7तो ZणालG नभएकोले 
ल�dत समूहको प=हचान गनA र राहत \वतरण गनA सध¤ क=ठन र तदथA 
अ�यास भइआएको छ । यसले \वगतमा ल�dत समूहसKम राहत तुa;त 
पु£ याउन नसzकने र दaुपयोगको सKभावना सध¤ उwच रहने गदAछ । 

सरकारसँग रोजगारदातालाई सोधेर कामदार संuया गणना गरG उसैको 
मा_यमबाट राहत =दने \वकoप पJन छ । तर यसले सरकारG राहत रकम 
LयिNत हातसKम पु�ने वा ZJत#ठानले राहत पाई रोजगारGको Jनर;तरता 
सुJनिXचत गछAन ्भJन पnयाउन गा�ो छ । यसै पJन यो \वकoपले फेDर पJन 
7वरोजगारमा रहेका वा दैJनक �याला मजदरुG गनS माJनससKमको पँहुच 
7था\पत गद¡न । 

बa संघ सरकारले JनिXचत रकम तोकm सKबि;धत घर पDरवारलाई 7थानीय 
सरकारले प=हचान गरG \वतरण गनS Lयव7था गनA सzक;छ । य7तो 
Lयव7थाको Zदेश र 7थानीय सरकारको बजेटमै Lयव7था गनA सzक;छ । 

यसरG रकम =दँदा पाउने LयिNतहHको नाम र रकम तुa;त सावAजJनक गदाA 
दोहोरो हुने संभावना कम हुने र दaुपयोग रोNन सहज हु;छ । यसरG LयिNत 
तथा पDरवारलाई -सधै राहत रकम =दइने ZणालG नौलो होइन । अ=हलेसKम 
राहत �याकेज घोषणा गरेका ४५ देशम_ये अमेDरका वा भारतलगायत ३० 
देशले कुनै न कुनै Hपमा नगद ह7ता;तरणको पाटो समावेश गरेका छन ्। 

सरकारले राहत \वतरण गनुAपछA  भJनरहँदा अ=हलेको ब;दाब;दGको कारणले 
सरकारको राज7व dमतामा पJन कमी आउने भएकोले सरकार सँग ठूलो 
\व|ीय 7पेस नहुने कुरालाई पJन _यान =दनु पछA। 

सावAजJनक �ोतलाई महामारG रोकथाम र Jनय;Cणमा लगाउनु पनS 
अJतDरNत खचAले \व|ीय घाटा झन ्फराzकलो हुनेछ । 

य7तोमा Zधानम;Cी रोजगार योजना वा संसद \वकास कोष ज7ता 
कायAeमलाई छु�याइएको रकम Zयोग गनA सzक;छ । nयसैगरG बजेटमा 
राहत बाहेकका नयाँ आयोजना समावेश नगदाA उपयुNत हु;छ । तर nयJतले 
माCै \व|ीय घाटा पूJतA हँुदैन । यसका लाcग सरकारले बा�य ऋणको दायरा 
बढाउनु पनSछ । 

nयसैगरG सरकारले -लने nय7ता नीJतले मागमा बढो|रG गरG 
मु`ा7फmJतमाcथ बढाउने दबाव =द;छ । मु`ा7फmJत अ=हलेनै लdभ;दा माcथ 
रहेकोले नेपाल रा#q ब�कलाई Jनय;Cण गनS बारेमा अ=हले देjख योजना 
बनाउन जaरG हु;छ । 

म_यकालGन समयावcधमा बजारमा तरलता को सम7या उnप;न हुन सNछ । 
पुन सpचालनमा आएका Lयवसायले ब�दो मागलाई पूत� गनA ब�zकङ dेCमा 
तरलताको अभाव हुन न=दने बारेमा पJन के;`Gय ब�क सजग रहनु पनS 
देjख;छ । 

आगामी 9दनह; 

अ=हले अथAत;Cमा लागेको कालो बादलमा चाँदGको घेरा पJन छ । अथAत;Cमा 
जुन अपझAट असर परेको छ nयसबाट पुनः Zाि�त पJन चाँडो हुने अनुमान गनA 
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सzक;छ । वैिXवक वा राि#qय अथAत;Cमा =दगो म;दGको सKभावना भने 
;यून छ । 

नेपालमा पJन यो वषAको JनKन आधार, अक  वषA माग हुने बढो|रG र 
तामाकोशी लगायतका आयोजना पJन सpचालनमा आउने भएको फेDर उwच 
आcथAक वxृcधमा फकA न सम7या नहोला । तर कोरोना संकटले दGघAकालGन 
Hपमा रा�यले चाoनुपनS केहG कदमहHको पाठ -सNन फेDर घचघwयाएको छ। 

प=हलो हामीलाई \वZेषणमा आधाDरत अथAत;Cको \वकoप चा=हएको छ । 
यसरG हुने आcथAक झ�का लामो समय सKम र�यो भने हा�ो ज7तो 
अथAत;Cले धा;दैन । अब पJन हा�ो अथAत;Cको आधारभूत संरचनामा 
पDरवतAन नगरG य7ता झ�काले सध¤ जोjखम बनाइरह;छ । 

दो�ो 7वा79य, -शdा ज7ता आधारभूत dेCमा Jनजी dेCको भू-मकालाई 
पुनमूAoयाtकन गनुA पनS देjखएको छ । य7तो महामारGमा पJन Jनजी dेCको 
भू-मका गौण रहँदा उनीहH \वशुxध सेवाको भावना भ;दा नाफालाई सव परG 
राखेर काम गरेको Z7ट हु;छ । सं\वधानले अथAत;C समाजवाद उ;मुख भJन 
पDरभा\षत गद¡ गदाA आधारभूत dेCमा Jनजी dेCले खेoनु पनS \वषयमा चचाA 
हुनु आवXयक छ । 

ते�ो रा#qले आ�नो नागDरकको त9याtकको उपल¢धतामा _यान =दनु 
अnयावXयक भइसकेको छ । \वशेष गरG अथAत;Cको महnवपूणA =ह7सा 

१ थप जा%नको ला*ग <https://www.onlinekhabar.com/2020/03/848062> 

हेनु/होस ्| 

ओग�ने अनौपचाDरक dेCको बारेमा जानकारGको अभाव हुनु लाई अब 
सामा;य मा;न सzक;न । सबै नेपालGलाई समxृध नेपालमा समावेश गनS हो 
भने उनीहHको अव7था बुhनु अपDरहायA छ । 

 

यो प9हलो पटक अ?लाइन खबरमा २०७६ चैत १४ गते 3काशन भएको     
Mथयो । १ 

 

 

 

नीJत फाउ¦डशेन नेपालको नीJत JनमाAण र कायाA;वयनको Zकृयालाई 
\व-भ;न अनुस;धान, आ\व#कार र \वकoपहaको मा_यमबाट 
सबलGकरण गनA संल�न भएको गैर-नाफामुलक सं7था हो । हा�ो उxदेXय 
नीJत JनमाAण Zकृया मा नेपालGहaको संल�नतालाई Zोnसाहन गद¡ 
नेपालको सम� नीJत JनमाAण  Zकृयालाई Zमाणमा आधाDरत, 
Zजाताि;Cक, उ|रदायी र सुcचत बनाउने Zकृयालाई Zोnसाहन =दनु हो । 
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