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२ घ�ा पिहले

महामारीको ठूलो बोझ साना तथा मझौला उ�मीह�ले बेहोनु� प� यो

गत वष� चैत ११ गते लकडाउन घोषणा ग�रएपिछ नेपालीह�ले चीनबाट सु� भएर िव��ापी फैिलएको
कोरोनाभाइरस महामारी आ�नै दैलोमा आइपुगेको अनुभूित गरे।

यो एक वष�को अविधमा क�रब पौने तीन लाख मािनस सङ्�िमत भए भने तीन हजारभ�ा धेरैको �ान गयो।

जन�ा�का अित�र� महामारीले सबभ�ा धेरै �भाव जनजीिवकामा पा� यो।

लकडाउन सु� भएको एक वष�मा नेपालमा के क�ो असर दे�खयो त?
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वृ��दरमा ध�ा, ग�रबी ब�ो

पिछ�ा केही वष�ह�मा नेपालको आिथ�क वृ��दर लगातार झ�ै सात �ितशतको हाराहारीमा उ��रहेको िथयो।

अचानक आइपरेको कोिभड महामारी र �सलाई िनय�ण गन� अपनाइएका लकडाउन ज�ा उपायका कारण आिथ�क वष�
२०७६/७७ को कुल गाह�� उ�ादन जीडीपीको वृ�� वा आिथ�क वृ��दर झ�ै दुई �ितशतले ऋणा�क �नपु�ो।

अथा�त् अिघ�ो वष�को तुलनामा उ� अविधमा देशको अथ�त� खु��चयो।

भूक� र नाकाब�ीका बेलामा समेत नेपालको अथ�त� खु��चएको िथएन।

कृिष �े� तुलना�क �पमा कम �भािवत भयो

"सरकारले सु�मा आकलन गरेकोभ�ा त िनकै धेरै असर देशको अथ�त�मा परेको छ। यि�को धेरै असर आिथ�क वृ��मा
पला� भ�े ठािनएको िथएन," अथ�िवद् तथा राि�� य योजना आयोगका पूव�उपा�� डा. श�र शमा�ले भने।

लाखौ ँनेपालीले गुमाए रोजगारी, सरकारले यसरी गन� स�छ सहयोग

‘नेपालको पय�टन �े�ले एक खब� �पैयाँको आ�ानी गुमाइस�ो’
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सरकारले महामारी �ँदा�ँदै पिन सवा दुई �ितशतले अथ�त� िव�ार �नस�े ठानेकोमा अिहले त�ा� िवभागले नै १.८८
�ितशतले अथ�त� खु��चएको आँकडा ��ुत गरेको छ।

अथ�त� खु��चएका कारण यसको ��� असर ग�रबीमा परेको दे�ख�छ।

"योजना आयोगकै �ितवेदनमा पिन थप १२ लाख मािनस ग�रबीमा धकेिलएको भ�े िववरण आएका छन्," अका� अथ�िवद्
डा. पु� शमा�ले बताए।

यसले आगामी वष�ह�मा ग�रबी िनवारण तथा िदगो िवकास ल� हािसल गन� काम थप चुनौतीपूण� �नस�े िव�ह�ले
चेतावनी िदएका छन्।

रोजगारीमा �भाव, �वसायी जो�खममा

नेपालमा दशै ँताका कोिभड महामारीको पिहलो लहरको उ� िव�दु पुगेको िथयो।

�ितखेर एकाितर १५ लाख मािनसह�ले रोजगारी गुमाएको �नस�े िववरण आएका िथए भने अक�ितर भारतबाट िविभ�
दुखक� झेलेर देश फिक� एका मािनसह� यहाँ काम नपाएर फे�र लक� लागेर भारतितरै गइरहेका �� स�ारमा�ममा
छरप� भए।

कोिभडका कारण पय�टन, अिन साना तथा मझौला �वसाय धेरै �भािवत भए।

��� साढे चार लाख अिन अ���समेत गरी ११ लाख मािनस आि�त पय�टन �े� धराशायी ज�ै भएको छ।

पय�टनमा आि�त उ�ोग�वसाय आ��रक पय�टकह�का भरमा जेनतेन चिलरहेका छन्।

कोिभड-१९ महामारीले नेपालमा कुन-कुन �े�मा पाद�छ घातक असर

महामारीबाट जोिगए पिन भोकमरीबाट 'कामदारह�को �ान जान स�े' चेतावनी

https://www.bbc.com/nepali/news-52307604
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िवदेशी पय�टक नआएको बेला आ��रक पय�टकह�ले केही भरथेग ग�ररहेका छन्

रोजगारीका िन�� िवदेश जाने नेपालीह�को सङ्�ासमेत घिटरहेको छ। के�ीय �ा�का अनुसार िवगत सात मिहनामा
अिघ�ो वष�को सोही अविधको तुलनामा अ��म �म �ीकृित िलनेको सङ्�ा तीन चौथाइले घटेको छ।

धेरै रोजगारी सृजना गन� साना तथा मझौला �वसाय नै महामारीको सबभ�ा बढी चपेटामा प� यो।

नेपालका उ�ोग �वसायह�को छाता स�ठन नेपाल उ�ोग वािण� महास�का अ�� शेखर गो�छाले गत साता
�धानम�ी तथा अथ�म�ी उप��थत अ�रि�या काय��ममा बो�ै अझैपिन साना तथा मझौला �वसायीलाई सहयोगको
खाँचो औ�ँाए।

"लघु, घरेलु, साना र मझौला उ�मीह�लाई अिहले पिन �वसाय गन� धेरै किठन रहेको छ। य�ा उ�मीह�को अथ�त�मा
२२ �ितशत योगदान रहेको छ अिन झ�ै २० लाखलाई उनीह�ले रोजगारी िदएका छन्।"

"हा�ो आकलनमा य�ा उ�मीम�े ४० �ितशतलाई अझैपिन कुनै न कुनै �कारको सहयोगको खाँचो छ," गो�छाको भनाइ
िथयो।

कैयन् ब� भएको र जेनतेन �वसाय चलाइरहेकाह�लाई भरथेग गन� ��ो सहयोग काय��म आव�क रहेको उनले
बताए।

गो�छाले भनेको ज�ै कितपय अथ�िवद्ह�ले िनकै लामो समयदे�ख सरकारलाई ठूलो राहत तथा पुन��ान �ाकेज
�ाउन सुझाव िदइरहेका िथए।

"हा�ै िछमेकी बाङ्�ादेशले �हाँको तयारी पोसाक उ�ोगह�लाई �िमकलाई भु�ानीज�ा िवषयमा सहयोग गन� ५०
अब� टाकाको �ाकेज िदयो।"

"नेपालले पिन जीिवकाको साधन गुमाएकाह�लाई सहयोग गन� ठूलै पुन��ानको �ाकेज �ाउन स��ो तर �ाएको
दे�खएन," डा. पु� शमा�ले बताए।

हाल एक अमे�रकी डलर बराबर क�रब ५० टाका रहेको छ।
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समृ��को या�ामा गिहरो ठेस: अथ�म�ी पौडेल

कोिभड महामारीका कारण आिथ�क िनषेधा�ा लागु भएको एक वष�प�ात् देशको अथ�त�मा यसले ग�ीर असरह�
पा�ररहेको अथ�म�ी िव�ु पौडेलले बीबीसी �ूज नेपालीलाई बताएका छन्।

"हा�ो समृ��को या�ामा यसले गिहरो ठेस पु� याएको छ," उनले भने।

"राि�� य योजना आयोगले गरेको आकलन अनुसार नेपालको अथ�त�मा महामारीका कारण तीन खब� २२ करोड �पैयाँको
�ित पुगेको र �सलाई उका� छ खब� ६२ करोड �पैयाँको लगानी आव�क पन� दे�ख�छ।"

रोजगारी गुमाएका लाखौ ँमािनस अिन �वसाय ब� गन� बा� �वसायीह�का िन�� सरकारले के�, �देश तथा �थानीय
तहमाफ� त् राहत उपल� गराएको अिन पुनक� जा� तथा �वसाय िनर�रका कजा� �दान गरेको उनले बताए।

"हामीले उनीह�को मनोबल टुट्न निदनका लािग नीितगत एवम् �ावहा�रक कदमह� चा�ौ।ँ"

कोिभडको स�भ�मा सरकारले िनःशु� परी�ण, उपचारका साथसाथै सबैलाई िनःशु� खोपका िन�� आिथ�क �ोतको
�ब� ग�रएको उनले बताए।
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अथ�िवद्ह�ले भने सरकारले आिथ�क पुन��ानका िन�� आव�क पया�� �ाकेज �ाएर थिलएका उ�ोगी�वसायी तथा
सव�साधारणलाई सहयोग गन� नसकेको बताइरहँदा अथ�म�ीले चािहँ सकेको सहयोग ग�ररहेको र आगामी बजेटले पिन
केही स�ोधन गन� स�े बताए। "हामीले आव�क ठाउँमा मुठी फुकाएकै छौ।ँ"

नाकाब�ी र कोिभड महामारीको स�जोग

बह�र सालमा नेपालमािथ आिथ�क नाकाब�ी लगाएको समयमा पिन पौडेल कैयन् मिहना अथ�म�ी रहेका िथए।

�ो बेला र अिहले कोिभड महामारीको समयमा पिन अथ�त� स�ा�ने स�जोग उनलाई िमलेको छ।

"�ितखेर नाकाब�ीसँग स�ोषजनक �पमै काम गन� सिकयो भ�े अनुभूितका साथ िज�ेदारीबाट िबदा भएको िथएँ।"

"अिहले पिन उ�ादन, रोजगारी र राि�� य आयज�ा �े�मा स�ोषजनक �गित हािसल गन� स�छौ ँभ�े आ�िव�ासका साथ
काम ग�ररहेको छु," उनले बताए।

आिथ�क वष� २०७६/७७ मा नेपालको आिथ�क वृ��दर झ�ै २ �ितशतले ऋणा�क रहे पिन आगामी वष� ५ �ितशतले
अथ�त� बढ्ने उनको अपे�ा छ।

रोजगारीकै स�भ�मा पिन ��ो �ाकेज �ाएर अवसरह� सृजना गन� अका� अथ�िवद् डा. श�र शमा�ले सुझाए।

"सरकारकै रोजगार काय��मह�मा आधा खब�को बजेट रा�खएको िथयो। ितनलाई झ� काया��यन गनु�पछ� ," उनले भने।

नेपालको वत�मान आिथ�क अव�थाले ��ो �ाकेज �ाउने अनुमित िदने पिन अथ�िवद्ह�ले औ�ँाएका छन्। नेपालको
त�ा� हेदा� कुल गाह�� उ�ादन जीडीपीको ४० �ितशतभ�ा पिन कम ऋण रहेको छ। सामा�तया: यो अनुपात ८०
�ितशत ननाघेस� खासै िच�ा गनु�पद�न भिन�छ। य�ो बेला सरकारले पैसा नपुगे आ��रक ऋण उठाएर पिन खच� गन�
स�े उनीह� बताउँछन्।

सकारा�क प�

नेपालसिहत िव�भ�र अस�िठत �े�का मजदुर सबभ�ा ठूलो मारमा

सोचेभ�ा झ�ै पाँच �ितशत कम आिथ�क वृ�� �ने अनुमान

https://www.bbc.com/nepali/news-52501975
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नेपाल उ�ोग वािण� महास�का अ�� शेखर गो�छाले कोिभडबाट �� अथ�त�को �व�थापनलाई िलएर गत साता
सरकारको एक िकिसमले �शंसा नै गरे।

"बजेट तथा मौि�क नीितका कारण �वसाय तङ्ि�न सहज भएको छ। चार मिहना लामो लकडाउन र एक मिहनाको
िनषेधा�ाले गत वष� दुई �ितशतले आिथ�क वृ�� ऋणा�क र�ो भने यो वष�को पिहलो तीन मिहनामा साढे चार �ितशतले
ऋणा�क र�ो। तर दो�ो �ैमािसकदे�ख अथ�त�मा सुधार आउन सु� भएको छ," उनले भने।

सरकारको राज� ल� अनुसार उठ्ने भ�ै उनले �ा�ह�मा ऋणको माग बिढरहेको भ�ै �सलाई अथ�त�ले गित
समाएको स�ेत भने।

कोिभड खोप ख�रद र �व�थापनमा सरकारले ठूलो �ोतको जोहो गनु�पन�छ

"स�ोमा उ�मी �वसायीले ऋण पाउन सके र तङ्ि�न सके। यसमा पुनक� जा�, पुनस�रचना तथा पुनता�िलकीकरणको पिन
सहयोग र�ो," उनले भनेका िथए।

धेरैको अपे�ा िवपरीत महामारीको समयमा पिन नेपालको िव�ेषण आ�ानी बिढनै र�ो। शोधना�र, मु�ा��ती, सरकारी
राज� अिन अ� आिथ�क �थािय�का प�रसूचक रा�ै रहे।

"एक िहसाबले भ�ा नेपालको अथ�त� ठीकै गरी च�ो। डामाडोल �न पाएन। यिद महामारीको नयाँ लहर नआए अब
स�ािलन स�छ," डा पु� शमा�ले बताए।

�सैले अिहलेको प�र��थितमा नेपालले दुईवटा रणनीित िलनुपन� डा श�र शमा�को सुझाव छ।
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"एक त हामी आिथ�क पुन��ानकै चरणमा जान स�छौ ँभ�े ला�छ। तापिन ��थित फे�र िबि�यो भने उ�ार र राहतको िन��
पिन तयार भएर ब�ुपछ� ।"


