दे शको वर्तमान आर्थतक अवस्था र नेपाल सरकारको र्त्कालको कार्तददशासम्बन्धी

श्वेर्पत्र

ववष्णु प्रसाद पौडेल
अथत मन्त्री
मंसीर ८, २०७२

ववषर् प्रवेश
१.

नेपाली जनर्ाको सार् दशकदे खिको सं घषत, त्र्ाग र बर्लदानको पररणामस्वरुप ऐर्र्हार्सक सं ववधानसभाबाट
सं घीर् लोकर्ाखन्त्रक गणर्न्त्र नेपालको सं ववधान र्नमातण भएको छ। सावतभौम जनर्ाको प्रर्र्र्नर्ध सं स्था
सं ववधानसभाले र्नमातण गरे को र्ो सं ववधानले लोकर्ाखन्त्रक गणर्न्त्र, सं घीर्र्ा, धमत र्नरपेक्षर्ा र समावेशीसमानुपार्र्क प्रर्र्र्नर्धत्व जस्र्ा जनआन्दोलन र जनक्राखन्र्का उपलखधधहरूलाई सं स्थागर् गरे को छ। सबै
प्रकारका ववभेद र असमानर्ालाई अस्वीकार गदै न्र्ार् र समानर्ाको पक्षपोषण गरे को छ। सामाखजक
सद्भाव र राविर् एकर्ालाई सुदृढ र्ुल्र्ाउँदै समाजवादउन्मुि, आत्मर्नभतर, स्वर्न्त्र र समृद्ध राविर्
अथतर्न्त्रको ववकास गने उद्देश्र् रािेको छ। सहभार्गर्ापूणत एवं समावेशी र्नमातण प्रवक्रर्ा, प्रगर्र्शील
लोकर्ाखन्त्रक अन्र्रवस्र्ु र अर्धकर्म जनसमथतनको दृविकोणले र्ो सं ववधान उत्कृि सं ववधान हो।
नेपालको सावतभौर्मकर्ा, भौगोर्लक अिण्डर्ा, स्वाधीनर्ा र जनर्ामा र्नवहर् सावतभौमसत्ता जस्र्ा
अपररवर्तनीर् ववषर् बाहेक अन्र् ववषर् पररवर्तन गनत सवकने सं वैधार्नक व्र्वस्था गररएको हुनाले र्ो
सं ववधान समर्ानुकूल, गर्र्शील र पररवर्तनशील छ।

२.

ु आर्थतक ववकास र समृवद्धको र्ात्रामा
सं ववधान जारी भएपर्छ लामो राजनीर्र्क वववादको अन्त्र् भई मुलक
ु र्भत्र र बावहर सं ववधानको भव्र् स्वागर् र समथतन
अगार्ड बढ्ने आम अपेक्षा रहेको छ। र्र, मुलक
भइरहेका बेला सं ववधानका केही अन्र्रवस्र्ुलाई र्लएर र्राई-मधेश क्षेत्रमा असन्र्ुविहरू प्रकट भएका
छन्। सं ववधान सं शोधनमार्तर्् व्र्वस्थावपका-सं सदबाटै शाखन्र्पूणत एवं ववर्धसम्मर् प्रवक्रर्ाद्वारा सबै
ँ ै बन्द, हडर्ाल र सीमा क्षेत्रमा
असन्र्ुविहरूलाई सम्बोधन गरे र अगार्ड बढ्न सवकने अवस्था हुँदाहुद
अत्र्ावश्र्क वस्र्ु र्था सेवाको आपूर्र्त ठप्प पाने गरी अवरोध र्सजतना हुन ु अत्र्न्र् दुुःिद कुरा हो।

३.

र्स वषतको सुरुमा आएको ववनाशकारी भूकम्प र त्र्सपर्छका पराकम्पनहरूबाट भएको आर्थतक र भौर्र्क
क्षर्र्को राविर् र अन्र्रातविर् प्रर्ासबाट पुनर्नतमातण र पुनस्थातपनाको कार्त राम्रोसँग प्रारम्भ समेर् नभइसकेको
अवस्थामा र्राई-मधेसको आन्दोलन र आपूर्र्त व्र्वस्थामा र्सजतना भएको अवरोधले पुनर्नतमातण अर्भर्ानमा
गम्भीर असर परे को छ। भूकम्पको प्रहारबाट आहर् भई गाँस, ओर् र न्र्ानोको पिातइमा रहेका लािौंलाि जनर्ालाई र्राई-मधेशमा आन्दोलनका नाममा गररएका बन्द, हडर्ाल र अवरोधले पीडा मार्थ पीडा
थवपददएको छ। िाद्यान्न, इन्धन, औषर्धलगार्र् जीवन रक्षाको लार्ग अत्र्ावश्र्क दै र्नक उपभोग्र् वस्र्ु
र सेवाको आपूर्र्त हुन नसक्दा जनजीवन किकर मात्रै भएको छै न, मानवीर् सं कटको खस्थर्र् समेर् दे िा
पनत थाले को छ।

४.

ु र्भत्र र र्छमेकी रािहरू लगार्र् मुलक
ु बावहरबाट
भूकम्पपर्छको िोज, उद्धार र राहर्का लार्ग मुलक
भएको सहर्ोग, सहकार्त र एकर्ा अववष्मरणीर् र्थर्ो। पुनर्नतमातण र पुनस्थातपनाका लार्ग पर्न र्ही
वकर्समको वार्ावरणले र्नरन्र्रर्ा पाउने अपेक्षा र्थर्ो। र्र, र्सको ठीक उल्टो नेपाली जनर्ाले कल्पना
नै नगरे को किकर अवस्था र्र्र्िेर भोग्नुपरे को छ।

५.

र्राई-मधेशमा लामो समर्दे खि जारी रहेको बन्द, हडर्ाल र सीमा क्षेत्रको अवरोधले र्राई-मधेश लगार्र्
ु भरका जनर्ा आक्रान्र् बनेका छन्। मुलक
ु को आर्थतक र्था सामाखजक अवस्था झन् पछार्ड
मुलक
धकेर्लएको छ। खशक्षण सं स्थाहरू बन्द हुँदा लािौं बालबार्लका खशक्षाको हकबाट वखिर् भएका छन् भने
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न्र्ूनर्म स्वास््र् सेवा प्राप्त गनत पर्न कदठनाई भएको छ। ववशेषगरी र्राई-मधेशमा आधारभूर् सरकारी
सेवाका साथै बैंवकङ र्था ववत्तीर् सेवा सुचारु हुन सकेका छै नन्। उद्योगधन्दा, कलकारिाना, व्र्ापार
व्र्वसार् बन्द भएकाले लािौंको सं ख्र्ामा औद्योर्गक मजदुर बेरोजगार भएका छन्। पाकेका र्सलहरू
र्भत्र्र्ाउन कदठनाई परे को छ। वकसानले उत्पादन गरे को र्रकारी, र्लर्ूल, माछामासु, अण्डा, दू ध
बजारमा पुर्र्ाउन नसक्दा त्र्खत्तकै िेर गइरहेको छ। मवहला, अपाङ्गर्ा भएका व्र्खि, दर्लर्, सीमान्र्कृर्
समुदार् र गररबहरूको ददनचर्ात थप जोखिमपूणत र किकर बन्दै गएको छ।
६.

सं ववधान जारी भएपर्छ गठन भएको वर्तमान सरकारको काँधमा सं ववधान कार्ातन्वर्न गने, र्राई-मधेशमा
दे खिएका असन्र्ुविहरूलाई सम्बोधन गने, आपूर्र्त प्रणालीमा भएको अवरोधले र्सजतना गरे को नकारात्मक
ु लाई मुि गने, भूकम्पपर्छको पुनर्नतमातण र पुनस्थातपनाको कार्तलाई र्ीब्रर्ा ददने र
असरबाट मुलक
अथतर्न्त्रलाई गर्र्शील बनाई ददगो आर्थतक र्था सामाखजक ववकासको माध्र्मबाट आत्मर्नभतर, सबल र
स्वाधीन अथतर्न्त्रको जग बसाल्ने च ुनौर्र् र खजम्मेवारीहरू छन्।

७.

र्ी ऐर्र्हार्सक खजम्मेवारी पूरा गनत सरकार दृढ सं कखल्पर् छ। वार्ात, सं वाद र कूटनीर्र्क पहलबाट
वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गनत सरकार प्रर्त्नशील छ। राजनीर्र्क र सं वैधार्नक उपार्हरूको अवलम्बन
गरी समस्र्ा समाधान गनत सरकार प्रर्र्बद्ध छ।

८.

ु को आर्थतक अवस्था र सरकार गठन पूव त नै
र्सै सन्दभतमा वर्तमान सरकार गठन हुँदाको समर्को मुलक
ु को अथतर्न्त्र र्था जनर्ाको दै र्नक
सुरु भएको बन्द, हडर्ाल, आन्दोलन र अघोवषर् नाकाबन्दीबाट मुलक
जीवनमा परे को प्रर्र्कूल प्रभाव र सरकारको र्त्कालको कार्तददशाका बारे मा नेपाली दददीबवहनी र्था
दाजुभाइलाई जानकारी गराउन र्ो श्वेर्पत्र जारी गररएको छ।

अथतर्न्त्रको अवस्था
९.

र्स वषतको सुरुमा आएको ववनाशकारी भूकम्पका कारण कुल गाहतस्थ उत्पादनमा कमी मात्र भएन, कुल
गाहतस्थ उत्पादनको एक र्र्हाई बराबरको भौर्र्क क्षर्र् समेर् भर्ो। त्र्सै ले आर्थतक वषत २०७१/७२
मा समग्र आर्थतक वृवद्धदर ६ प्रर्र्शर् हुने अनुमान गररएकोमा ३ प्रर्र्शर्मा सीर्मर् रह्यो।

१०.

ववगर् केही वषतदेखि सरकारी बजेट अपेक्षाअनुरुप कार्ातन्वर्न हुन सवकरहेको छै न। स्वदे शी र्था ववदे शी
ँ ीगर् बजेट
र्नजी लगानी पर्न अपेखक्षर् रूपमा बढ्न सकेको छै न। ववर्नर्ोखजर् बजेट र त्र्समा पर्न पुज
ँ ी र्नमातणको कार्तले गर्र् र्लन सकेको छै न। आर्थतक वषत २०७१/७२ का लार्ग
िचत हुन नसक्दा पुज
कुल रू. ६ िबत १८ अबत १० करोड बजेट ववर्नर्ोजन गररएकोमा ८४.३ प्रर्र्शर् अथातर् ् रू. ५ िबत
२१ अबत ४ करोड िचत भएको र्थर्ो। र्समध्र्े चालुर्र्त ववर्नर्ोजनको ८५ प्रर्र्शर् अथातर् ् रू. ३ िबत
ँ ीगर्र्र्त ववर्नर्ोजनको ७५.९ प्रर्र्शर् अथातर् ् रू. ८८ अबत ५६ करोड र ववत्तीर्
३९ अबत १८ करोड, पुज
व्र्वस्थार्र्त ववर्नर्ोजनको ९१.१ प्रर्र्शर् अथातर् ् रू. ९३ अबत ३० करोड िचत भएको र्थर्ो।

११.

आर्थतक वषत २०७१/७२ मा व्र्ापार घाटा रू. ६ िबत ८९ अबत पुगेको र्थर्ो। र्नर्ातर् व्र्ापार अखघल्लो
आर्थतक वषतको र्ुलनामा ७.३ प्रर्र्शर्ले घटे को र्थर्ो भने आर्ार् ८.४ प्रर्र्शर्ले बढे को र्थर्ो। व्र्ापार
घाटामा वृवद्ध भएर्ा पर्न ववप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृवद्ध र चालु िार्ा धनात्मक रहेका कारण शोधनान्र्र
2

खस्थर्र् रू. १ िबत ४५ अबतले बचर्मा रहेको र्थर्ो। र्सै गरी ववदे शी ववर्नमर् सखिर्र् २०७२ असार
मसान्र्मा रू. ७ िबत ३ अबत पुगेको र्थर्ो।
१२.

गर् आर्थतक वषत २०७१/७२ मा रू. ४ िबत २३ अबत राजस्व सं कलन गने लक्ष्र् राखिएकोमा लक्ष्र्को
९६ प्रर्र्शर् अथातर् ् रू. ४ िबत ५ अबत ८५ करोड मात्र सं कलन भएको र्थर्ो। कुल रू. १ िबत २३
अबत वैदेखशक सहार्र्ा प्राप्त गने लक्ष्र् राखिएकोमा ४५ प्रर्र्शर् अथातर् ् रू. ५५ अबत ३७ करोड मात्र
पररचालन भएको र्थर्ो। वैदेखशक सहार्र्ा अन्र्गतर् रू. २५ अबत शोधभनात र्लन बाँकी छ। गर् आर्थतक
वषतमा रू. ५२ अबत ७५ करोड आन्र्ररक ऋण उठाउने लक्ष्र् राखिएकोमा रू. ४२ अबत ४२ करोड
मात्र पररचालन भएको र्थर्ो। लक्ष्र्अनुरुप िचत हुन नसकेकाले गर् आर्थतक वषतमा सरकारी कोष रू.
४१ अबतले बचर्मा रहेको र्थर्ो।

१३.

हाल नेपालको कुल ऋणभार रू. ५ िबत ३९ अबत ७५ करोड पुगेको छ। र्समध्र्े आन्र्ररक ऋण रू.
१ िबत ९६ अबत ७९ करोड र वैदेखशक ऋण रू. ३ िबत ४२ अबत ९६ करोड रहेको छ। कुल गाहतस्थ
उत्पादनसँग ऋणको अनुपार् २४.५ प्रर्र्शर् रहेको छ।

१४.

नार्ामा रहेका सावतजर्नक सं स्थानहरू, कमतचारी सिर् कोष, नागररक लगानी कोष र्था अन्र् कोषहरूमा
रहेको ठू लो रकम लगानी हुन सकेको छै न।

वर्तमान पररखस्थर्र्को प्रभाव
१५.

सं ववधान जारी भएपर्छ आर्थतक-सामाखजक ववकासमा सम्पूणत ध्र्ान केखन्िर् हुने, आर्थतक सुधारका
कार्तक्रमहरूबाट सरकारी र्था स्वदे शी र ववदे शी लगानीका लार्ग सकारात्मक वार्ावरण बन्ने, ववकास
र्नमातणका कार्तहरू सुचारु हुने र भूकम्पपर्छको पुनर्नतमातणमा सरकारी र र्नजी लगानी वृवद्ध भई आर्थतक
वक्रर्ाकलापमा ववस्र्ार हुने अपेक्षाका साथ चालु आर्थतक वषतमा ६ प्रर्र्शर्को आर्थतक वृवद्धदर हार्सल हुने
अनुमान गररएको र्थर्ो। र्र, आपूर्र्त प्रणालीमा भएको अवरोधबाट आर्थतक वक्रर्ाकलापमा गम्भीर सं कुचन
आएकोले कृवष र गैर कृवष दुवै क्षेत्रको उत्पादन प्रभाववर् हुने भई र्ो आर्थतक वषतको आर्थतक वृवद्धदर २
प्रर्र्शर्को हाराहारीमा रहने अनुमान छ। बन्द, हडर्ाल र आपूर्र्त प्रणालीको अवरोध लखम्बंदै गएमा
आर्थतक वृवद्धदर थप सं कुखचर् हुने सम्भावना रहेको छ।

१६.

ँ ीगर् बजेट िचत भएको र पुनर्नतमातणका
चालु आर्थतक वषतको पवहलो चार मवहनामा ४.१ प्रर्र्शर् मात्र पुज
ँ ी र्नमातणका
लार्ग ववर्नर्ोखजर् रू. ७४ अबतको बजेट िचत हुन सं स्थागर् वार्ावरण बन्न नसकेको हुँदा पुज
कार्तहरूले गर्र् र्लएका छै नन्। साथै, औद्योर्गक कच्चा पदाथत र इन्धनको आपूर्र्त हुन नसक्दा औद्योर्गक
उत्पादन ठप्प प्रार्ुः रहेको छ। कृवष र्था उद्योगबाट उत्पाददर् वस्र्ु ढु वानी समस्र्ाका कारण बजारसम्म
पुर्र्ाउन कदठन भइरहेको छ। होटल, रे िुरेन्ट, पर्तटन, र्नमातण, बैवकङ, र्ार्ार्ार्लगार्र्का कुल गाहतस्थ
उत्पादनमा ५० प्रर्र्शर्भन्दा बढी र्ोगदान पुर्र्ाउने सेवा क्षेत्र इन्धन र अन्र् आवश्र्क सामग्रीको
अभावले नराम्ररी प्रभाववर् भएको हुँदा त्र्सको प्रत्र्क्ष असर आर्थतक वृवद्धमा परे को छ।

१७.

ववपद्पर्छको आवश्र्कर्ा पवहचान प्रर्र्वेदनबमोखजम भूकम्पको क्षर्र्का कारण कररब ७ लाि व्र्खि
गररबीको रे िामुर्न धकेर्लएको अनुमान छ। र्सरी थवपएको गररबीमध्र्े कररब ६० प्रर्र्शर् मध्र्पहाडी
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र वहमाली क्षेत्रमा रहेको अनुमान छ। भूकम्पले िानेपानी र्था सरसर्ाइ, खशक्षा, स्वास््र्, रोजगारी, िाद्य
सुरक्षा र्था दै र्नक जीववकोपाजतनमा पारे को प्रभावका कारण बढे को गररबी हालको आर्थतक खशर्थलर्ाले
ु मा स्र्रवृवद्ध गने र
झन् बढ्ने र्नखिर् प्रार्ुः छ। र्सले नेपाललाई सन् २०२२ सम्म ववकासशील मुलक
ु को दजातमा पुर्र्ाउने लक्ष्र्मा च ुनौर्र् थपेको छ।
सन् २०३० सम्म मध्र्म आर् भएका मुलक
१८.

आपूर्र्त प्रणालीको अवरोधको प्रभाव क्रमश: समविगर् आर्थतक पररसूचकहरूमा पनत थाले को छ। चालु
आर्थतक वषतको पवहलो मवहनामा ६.९ प्रर्र्शर्को मुिास्र्ीर्र् रहेकोमा दोस्रो र र्ेस्रो मवहनामा क्रमश:
७.२ प्रर्र्शर् र ८.३ प्रर्र्शर् पुगेको छ। र्समा पर्न िाद्य पदाथतर्र्तको मुिास्र्ीर्र् अर्धक दरले वृवद्ध
भएको छ। िाद्यान्न मध्र्े दलहन र र्ेलहनको मूल्र्वृवद्ध उच्च दे खिएको छ। औद्योर्गक कच्चा पदाथत र
सेवा क्षेत्रका साधनहरूको मूल्र्वृवद्धले गैर कृवष क्षेत्रको उत्पादन लागर् बढ्न गई मूल्र्वृवद्ध हुने अवस्था
ु बाट हुने आर्ार् सं कुखचर् भएका
दे खिएको छ भने आन्र्ररक उत्पादनमा आएको कमी र बाह्य मुलक
कारण िाद्य वस्र्ुको मूल्र्मा थप चाप पनतसक्ने अनुमान छ।

१९.

आपूर्र्त प्रणालीमा भएको अवरोधले आर्ार्को पररमाण घटे को हुँदा समग्र व्र्ापार घाटामा कमी र् आएको
छ। र्र, आवश्र्क ववकास र्नमातणका वस्र्ुको सहज उपलधधर्ा नभएकाले अथतर्न्त्र खशर्थल भएको छ।
गर् आर्थतक वषतको पवहलो र्ीन मवहनामा रू. १ िबत ९१ अबत ७२ करोड बराबरको वस्र्ु र्था सेवा
आर्ार् भएकोमा र्स वषतको सोही अवर्धमा रू. १ िबत ३० अबत ४९ करोडको वस्र्ु र्था सेवा आर्ार्
भएको छ। त्र्सै गरी गर् आर्थतक वषतको पवहलो र्ीन मवहनामा रू. २२ अबत ५३ करोडको वस्र्ु र्था
सेवा र्नर्ातर् भएकोमा र्स वषतको सोही अवर्धमा रू. १६ अबत ८१ करोड मात्र र्नर्ातर् भएको छ। र्सरी
कुल व्र्ापारमा अखघल्लो आर्थतक वषतको र्ुलनामा ३१ प्रर्र्शर्ले र्गरावट आएको छ।

२०.

आर्ार् घटे को, ववप्रेषण आप्रवाह बढे को र गर् आर्थतक वषतको वैदेखशक सहार्र्ाको शोधभनात प्राप्त भएकाले
चालु आर्थतक वषतको पवहलो र्ीन मवहनासम्ममा रू. ६४ अबत १५ करोडले शोधनान्र्र बचर् रहेको छ
भने रू. ८ िबत ९२ अबत बराबरको ववदे शी ववर्नमर् सखिर्र् छ। अखघल्लो वषतको र्ही अवर्धमा शोधनान्र्र
बचर् रू. २ अबत ९६ करोड र ववदे शी ववर्नमर् सखिर्र् रू. ६ िबत ७९ अबत मात्र र्थर्ो। र्स अवर्धमा
ववप्रेषण आप्रवाहमा २४ प्रर्र्शर्ले वृवद्ध भई रू. १ िबत ६६ अबत पुगेको छ।

२१.

ँ ी बजारमा समेर् दे खिन थाले को छ। सं ववधान जारी भएपर्छ
आपूर्र्त प्रणालीको अवरोधको प्रभाव पुज
लगानीको वार्ावरण बन्ने अपेक्षामा नेप्से पररसूचक र्नरन्र्र उकालो लागी २०७२ भाि २९ गर्े १२०५.८
अंकको उच्च ववन्दूमा पुगेको र्थर्ो। र्र, हालको असहज पररखस्थर्र्का कारण र्समा ह्रास आई २०७२
मं सीर ७ गर्े १०७५.८ ववन्दू मा कार्म रहन पुगेको छ।

आर्थक
त सामाखजक अवस्थाको क्षेत्रगर् समीक्षा
(क) कृवष
२२.

कृवष क्षेत्रको वृवद्धदर अखघल्लो आर्थतक वषत १.९ प्रर्र्शर् मात्र रहेकोमा चालु आर्थतक वषतमा १ प्रर्र्शर्को
हाराहारीमा मात्र हुने अवस्था दे खिएको छ। मौसमी प्रर्र्कूलर्ाले वषे बालीमा पारे को प्रभावका कारण
कृवष क्षेत्रमा २१ प्रर्र्शर् भार रहेको धानको उत्पादन ५ प्रर्र्शर् र ७ प्रर्र्शर् भार रहेको मकैको
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उत्पादन १० प्रर्र्शर्ले घट्ने अनुमान छ। रासार्र्नक मलको आपूर्र्त सहज हुन नसकेमा गहुँको उत्पादन
ु को वावषतक िाद्यान्न आवश्र्कर्ा ५३ लाि ४५ हजार मेविक
३० प्रर्र्शर्ले घट्ने सम्भावना छ। मुलक
टन रहेकोमा २०७२ असार मसान्र्सम्म १ लाि ५५ हजार मेविक टन मात्र बचर् रहेकाले िाद्यान्न
उत्पादनमा आउनसक्ने र्ो र्गरावटबाट िाद्य सुरक्षा कार्म राख्न च ुनौर्र् थवपएको छ।
२३.

होटल, रे िुरेण्ट र्था क्र्ाटररङ्ग सेवाको माग र्था आपूर्र्तमा कमी आई दू ध र मासु प्रत्र्ेकको उत्पादन
२/२ प्रर्र्शर्ले घट्ने दे खिएको छ। गर् वषत कररब ३६ लाि मेविक टन र्रकारी उत्पादन भएकोमा
सो को ५० प्रर्र्शर् वषातर्ाममा उत्पादन भएकाले समग्रमा र्स वषत पर्न उत्पादनमा कमी नआउने अनुमान
रहेको छ। र्र ढु वानी समस्र्ाले दे शका ववर्भन्न स्थानमा उत्पाददर् र्रकारी सं कलन र बजारीकरण गने
कार्त प्रभाववर् हुने दे खिएको छ। कालीमाटी र्रकारी र्था र्लर्ूल बजारबाट मात्रै दै र्नक ६०० मेविक
टन र्रकारी र्बक्री हुने गरे कोमा हाल ४०० मेविक टन मात्र र्बक्री हुने गरे को छ।

२४.

दुग्ध ववकास सं स्थानबाट दै र्नक १ लाि र्लटर दू ध ववर्रण हुने गरे कोमा हाल ८० हजार र्लटर मात्र
ववर्रण भएको छ। र्सै गरी ब्रोईलर र्था लेर्सत चल्ला, अण्डा र र्र्ारी मासुको उत्पादन र्था ववर्रणमा
प्रर्र्कूल असर परे को छ। व्र्ावसावर्क रूपमा र्स्टाउँदै गरे को दुग्ध उत्पादन र्था कुिुरापालनका लार्ग
आवश्र्क पने दानामा प्रर्ोग हुने मकै, भटमास जस्र्ा िाद्य पदाथतको आपूर्र्तमा कदठनाई उत्पन्न हुँदा र्ी
व्र्वसार् प्रभाववर् हुँदै गएका छन्।

२५.

र्स वषतको वहउँदे बालीलाई लखक्षर् गरी आर्ार् गनत लार्गएको रासार्र्नक मल िाखन्जटमा रोवकएको छ।
उि रासार्र्नक मल समर्मै आर्ार् भई ववर्रण हुन नसकेमा वहँउदे बालीको उत्पादनमा कमी आउने
दे खिएको छ। वहउँदे िाद्यान्न र्था र्रकारी बालीका लार्ग आवश्र्क उन्नर् र्था वणतशंकर जार्का बीऊ
सहज आपूर्र्त हुन सकेनन् भने र्ी बालीहरूको उत्पादनमा ह्रास आउन सक्ने दे खिन्छ।

२६.

ँ ाइ सुववधा समेर् प्रभाववर् बनेको छ। ववद्युर् उपलधध
हालको इन्धन समस्र्ाले कृवषका लार्ग अपररहार्त र्सच
ँ ाइ र र्लफ्ट र्सच
ँ ाइ अवरुद्ध बनेका छन्।
नभएका स्थानमा भूर्मगर् र्सच

(ि) उद्योग
२७.

गर् आर्थतक वषतमा औद्योर्गक क्षेत्रको वृवद्धदर २.६ प्रर्र्शर् रहेकोमा चालु आर्थतक वषतमा ऋणात्मक
रहनसक्ने दे खिन्छ। र्राई-मधेश क्षेत्रका अर्धकांश उद्योगहरू बन्द छन्। र्राई-मधेश बाहेक अन्र् क्षेत्रमा
स्थावपर् उद्योगहरू कच्चा पदाथत, मेखशनरी, पाटतपूजात र इन्धनको अभावमा बन्द भएका वा क्षमर्ा भन्दा
धेरै कममा सिार्लर् छन्। केही उद्योगले उत्पादन गरे का वस्र्ु पर्न उद्योगको गोदाममा नै थखन्कएका
छन्। औद्योर्गक खशर्थलर्ाले रोजगारीमा प्रर्र्कूल प्रभाव पारे को छ। बन्द, हडर्ाल र अवरोधले साना
ठू ला गरी कररब २२ सर् उद्योगहरू बन्द भएका छन् भने र्ी उद्योगहरूमा कार्तरर् करीब २ लाि भन्दा
बढी औद्योर्गक श्रमशखि बेरोजगार भएका छन्।

उद्योगीहरूलाई बैंकको धर्ाज र मजदुरको ज्र्ाला

भुिानी गनत कदठन भइरहेको छ।
२८.

हजारौको सं ख्र्ामा मालवाहक कन्टे नर र्था गाडीहरू कोलकत्ता बन्दरगाह, भारर्ीर् सडक, भारर्ीर् रे ल्वे,
रक्सौल र्था सुख्िा बन्दरगाहमा रोवकइरहेको कारण वस्र्ुको मूल्र्सं गै बन्दरगाह र्था भन्सार कन्टे नर
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भाडा, र्डटे न्सन, पावकतङ् शुल्क, गोदाम भाडा र ड्युमरे ज शुल्क बढ्न जानसक्ने अवस्था रहेको छ। र्स्र्ो
शुल्क हालसम्म रू. ५ अबत पुगेको अनुमान छ भने र्ो अंक क्रमश: बढ्दै जाने दे खिन्छ।
(ग) सेवा
२९.

सेवा क्षेत्रको वृवद्धदर गर् आर्थतक वषतमा ६.१ प्रर्र्शर् रहेकोमा चालु आर्थतक वषत ३ प्रर्र्शर्को हाराहारीमा
रहने खस्थर्र् दे खिएको छ।

३०.

आर्थतक ववकासको महत्वपूणत क्षेत्रको रूपमा रहेको पर्तटन व्र्वसार् नराम्ररी प्रभाववर् भएको छ। सन्
२०१४ को जनवरीदे खि अक्टु वरसम्ममा नेपाल भ्रमणमा हवाई मागतबाट आउने कुल पर्तटक सं ख्र्ा ६
लाि ५२ हजार ६ सर् ५५ रहेकोमा र्स वषतको सोही अवर्धमा ४६ प्रर्र्शर्ले कमी आई ३ लाि ३
सर् २५ पर्तटक मात्र नेपाल आएका छन्। हवाई मागतबाट आउने पर्तटकहरूको नेपालमा बसाइ अवर्ध
गर् वषत १२.४ ददन रहेकोमा सन् २०१५ को जनवरीदे खि अक्टुवरसम्मको अवर्धमा ६ ददनमा सीर्मर्
भएको छ।

३१.

ँ ा क्षमर्ाको २० प्रर्र्शर् भन्दा कम उपर्ोग भएकोले
होटलमा पर्तटकहरू कम हुद

पर्तटन र होटल उप

क्षेत्र खशर्थल रहेको छ। अखघल्लो वषतको असोज कार्र्तकमा पर्तटकीर् होटलका कोठाहरू ९० दे खि ९५
प्रर्र्शर् भररएकोमा चालु वषतको र्ही अवर्धमा केवल १५ दे खि २० प्रर्र्शर् मात्र भररएको छ। आवश्र्क
पने आधारभूर् इन्धनको व्र्वस्था हुन नसकी धेरैजसो रे िुरेन्टहरू बन्द रहेका छन्। सिालनमा रहेका
ु ो सूचीमा कटौर्र् गरे का छन्। समग्र पर्तटन क्षेत्रको रोजगारीमा अखघल्लो वषतको
रे िुरेन्टहरूले पर्न मेनक
र्ही अवर्धको र्ुलनामा २५ प्रर्र्शर्ले कमी आएको छ।
३२.

अखघल्लो वषतको र्ही अवर्धको र्ुलनामा र्स वषत पर्तटक सं ख्र्ामा ५० प्रर्र्शर् कमी आएको, टु र
गाईडहरूमध्र्े १५ प्रर्र्शर्ले मात्र रोजगारी पाएको, पर्तटकीर् सवारी साधनहरूमध्र्े कररब ५ प्रर्र्शर्
मात्र सिालनमा रहेका र पर्तटकीर् र्ार्ार्ार्मा सं लग्न जनशखिमध्र्े कररब ७ प्रर्र्शर्ले मात्र रोजगारी
पाएको अवस्था छ।

३३.

हवाई इन्धन उपलधध हुन नसक्दा दुईर्र्तकै लार्ग आवश्र्क इन्धन बोक्नुपरे काले अन्र्रातविर् उडानहरू
पूणत र्ात्रु क्षमर्ामा सिालन हुन सकेका छै नन्। र्स अवर्धमा आन्र्ररक उडान ७५ प्रर्र्शर्सम्म कटौर्ी
भएको छ। र्त्रभुवन अन्र्रातविर् ववमानस्थल र आन्र्ररक ववमानस्थलहरूको र्नमातण र सुधारको कार्त
रोवकएको छ।

(घ) पूवातधार ववकास र्था र्नमातण
३४.

र्समेन्ट, छड, र्गटृ ी, ढुं गा, बालुवा जस्र्ा र्नमातण सामग्रीको आन्र्ररक उत्पादनमा कटौर्ी भएको, उत्पाददर्
र्नमातण सामग्री पर्न ढु वानीको अभावमा र्नमातणस्थलसम्म पुग्न नसकेको र आर्ार्को क्रममा रहेका र्नमातण
सामग्री भन्सार नाकामा थुवप्रएका कारण सावतजर्नक र्नमातण कार्त प्रार्ुः रोवकएको अवस्था छ। गौर्म बुद्ध
ँ ाइ आर्ोजना, रानी-जमरा-कुलररर्ा र्सँचाइ आर्ोजना, र्ामाकोशी
अन्र्रातविर् ववमानस्थल, र्सक्टा र्सच
जलववद्युर् आर्ोजना, मेलम्ची िानेपानी आर्ोजना, हुलाकी राजमागत, पुष्पलाल (मध्र्पहाडी) लोकमागत,
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व्र्ापाररक मागतहरू, उत्तर-दखक्षण लोकमागत, चमेर्लर्ा जलववद्युर् आर्ोजना, काठमाडौं सहरी सडक ववस्र्ार
आर्ोजना जस्र्ा ठू ला आर्ोजनाहरू प्रार्: अवरुद्ध छन्।
३५.

र्नजी क्षेत्रका व्र्खिगर् घरहरू, औद्योर्गक र व्र्वसावर्क भवन, सवपङ्ग मल, अस्पर्ाल, ववद्यालर् जस्र्ा
सं रचनाहरूको र्नमातण कार्त ठप्प प्रार्: रहेको छ। सरकारी कामको ठे क्का नलाग्दा र्नमातण व्र्वसार्ीले
काम पाउन सकेका छै नन्। र्नमातण क्षेत्रमा काम गने दक्ष र अदक्ष मजदुरहरू बेरोजगार छन्। र्नमातण
कार्त सुचारु नहुँदा र्नमातणाधीन सावतजर्नक एवं र्नजी आर्ोजनाहरूको र्नमातण अवर्ध र लागर् दुवै बढ्न
जाने दे खिएको छ।

(ङ) मौदिक र्था ववत्तीर् क्षेत्र
३६.

आर्थतक गर्र्ववर्धमा दे खिएको खशर्थलर्ाका कारण बैंवकङ क्षेत्रको कजातमा अपेखक्षर् ववस्र्ार नहुने र्र
लगानीको वार्ावरणमा परे को असरका कारण र्नक्षेप ववस्र्ार र्थावर्् रही बैंक र्था ववत्तीर् क्षेत्रमा अर्धक
र्रलर्ाको खस्थर्र् आउने दे खिएको छ। र्स वषतको कार्र्तकको र्ेस्रो सार्ासम्म बैंक र्था ववत्तीर्
सं स्थाहरूको कजात असार मसान्र्को र्ुलनामा २.१ प्रर्र्शर्ले वृवद्ध भएको छ भने र्नक्षेप पररचालन २.५
प्रर्र्शर्ले बढे को छ। अखघल्लो वषत र्स्र्ो वृवद्धदर क्रमश: ५.१ प्रर्र्शर् र २.७ प्रर्र्शर् र्थर्ो।

३७.

आर्थतक वक्रर्ाकलापमा आएको सं कुचनका कारण बैंक र्था ववत्तीर् सं स्थाहरूको कजात असुलीमा समस्र्ा
आई ववत्तीर् क्षेत्रको स्थावर्त्वमा प्रर्र्कूल असर पने दे खिन्छ। र्ही अवस्था जारी रहेमा आगामी ददनहरूमा
ँ ी पर्ातप्तर्ा कोष र्था बैंकको नार्ामा नकारात्मक प्रभाव पने
धर्ाज मुल्र्बी रकम, र्नष्कृर् कजात, पुज
सम्भावना पर्न रहेको छ।

३८.

वाखणज्र् बैंकहरूको कजात प्रवाहमा र्मखश्रर् प्रभाव दे खिएको छ। ववगर्मा प्रत्र्ेक वषत बढ्दै गइरहेको
उपभोग्र् कजात घटे को छ भने कृवष र्था वन, मत्स्र्पालन, धार्ु, मेखशनरी र्था औजारमा प्रवाह हुने कजात
पर्न घटे को छ। र्नमातण, होटे ल र्था रे िुराँ क्षेत्रको कजात प्रवाहमा सामान्र् वृवद्ध भएर्ा पर्न अखघल्लो
वषतको र्ुलनामा र्ो वृवद्धदर न्र्ून छ।

३९.

इन्धन आपूर्र्तमा रहेको अवरोधले दै र्नक बैंवकङ सेवा प्रभाववर् भएको छ। र्राई-मधेशका खजल्लाहरूमा
सन्ध्र्ाकालीन काउण्टरहरू बन्द भएका छन् भने एवटएम सेवा पर्न आंखशक सिालनमा छन्। बैंवकङ
नेटवकत सेवा प्रदार्क सं स्थाहरूले सेवा प्रदान गनत कदठनाई भोग्दै गएकाले समग्र भुिानी प्रणालीमा जोखिम
बढ्न थाले को छ।

(च) आन्र्ररक र बाह्य व्र्ापार
४०.

आर्थतक वषतको पवहलो चार मवहनामा िाद्यान्नको आर्ार्मा २६.७ प्रर्र्शर्ले कमी आएको छ भने औषर्ध
र औषर्धको कच्चा पदाथतको आर्ार् ५४.७ प्रर्र्शर्ले घटे को छ। इन्धनर्र्त अघोवषर् नाकाबन्दी सुरु
भएपर्छको दुई मवहनामा अखघल्लो वषतको सोही अवर्धको र्ुलनामा पेिोल, र्डजेल, मविर्ेल, एल.पी. ग्र्ाँस
र हवाई इन्धनको आर्ार्मा क्रमश: ७०.६ प्रर्र्शर्, ६२.८ प्रर्र्शर्, ७३.१ प्रर्र्शर्, ७१.८ प्रर्र्शर् र
८४.४ प्रर्र्शर्ले र्गरावट आएको छ।
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४१.

वस्र्ु आर्ार्का लार्ग २०७२ कार्र्तक २० गर्ेसम्म अमेररकी डलर १ अबत २४ करोड बराबरको
प्रर्ीर्पत्र िुलेको छ। गर् वषतको कार्र्तक मसान्र्सम्ममा अमेररकी डलर १ अबत ९२ करोडको प्रर्ीर्पत्र
िुलेको र्थर्ो। औषर्ध, पेिोर्लर्म पदाथत, एम.एस. ववले ट र्था ववद्युर्ीर् उपकरणको कुल प्रर्ीर्पत्र
रकममा क्रमशुः ५६ प्रर्र्शर्, ५५ प्रर्र्शर्, ५८ प्रर्र्शर् र ६३ प्रर्र्शर्ले र्गरावट आएको छ।

४२.

आपूर्र्त प्रणालीको अवरोधका कारण आन्र्ररक व्र्ापारमा समेर् कमी आएको छ। गर् आर्थतक वषतको
र्ुलनामा धान चामल, दलहन, र्ेलहन, औषर्ध र र्नमातण सामग्रीको व्र्ापारमा ठू लो मात्रामा र्गरावट
आएको छ। आन्र्ररक व्र्ापारको ववर्रण सञ्जालको श्रं ृिला टु ट्न थालेकाले अत्र्ावश्र्क िाद्यान्न, औषर्ध,
अखक्सजन, िानेपानी, िानेर्ेल, दलहन जस्र्ा उपभोग्र् सामग्री र्था िाना पकाउने ग्र्ाँस, दाउरा, पेिोल,
र्डजेल, मविर्ेल र हवाई इन्धनको अभाव र्सजतना भएको छ।

(छ) जलववद्युर् र्था अन्र् उजात
४३.

हाल राविर् ववर्रण सञ्जालमा ७१६ मेगावाट ववद्युर् आपूर्र्त भइरहेकोमा उद्योग व्र्वसार् सिालनमा
नरहेकोले ववद्युर् िपर्मा कमी आएको हुँदा लोडसेर्डङ कम भएको छ। अवहले र्बहानको ५ बजेदेखि ६
बजेसम्म ९४ मेगावाट अपुग छ भने साँझ ६ दे खि ८ बजेसम्म अर्धकर्म ५१२ मेगावाट न्र्ून रहेको
छ। ववद्युर् शखिको न्र्ूनर्ा पूर्र्त गनत भारर्बाट अर्धकर्म २३६ मेगावाट आर्ार् गनुप
त रे को छ। भारर्बाट
आर्ार्ीर् ववद्युर्ले वावषतक औसर् ववद्युर् आपूर्र्तको ३० प्रर्र्शर् वहस्सा ओगटे को छ। र्सरी आर्ार्
हुँदाको अवस्थामा पर्न उच्च मागमा कररब ४ सर् ७० मेगावाट न्र्ून भई लोडसेर्डङ गनुत पने बाध्र्र्ा
रहेको छ।

४४.

मार्थल्लो र्ामाकोशी जलववद्युर् आर्ोजना (४५६ मेगावाट) भूकम्पको कारण र्ोवकएको र्मर्र्भन्दा झण्डै
दुई वषतपर्छ अथातर् ् २०७४ माघमा मात्र सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। र्सको मुख्र् सं रचनाहरूको र्नमातण
कार्त बन्द भएर्ा पर्न क्षर्र् न्र्ूनीकरणसँग सम्बद्ध केही कार्तहरू भने सिालनमा रहेका छन्। आवश्र्क
इन्धनको आपूर्र्त सहज हुन नसक्दा आर्ोजनाको र्नमातण कार्त अझ बढी प्रभाववर् हुने अवस्था छ।
भूकम्पका कारण ८० मेगावाट क्षमर्ाका ववद्युर् आर्ोजनाहरू हालसम्म पुन: सिालनमा आउन सकेका
छै नन् भने आपूर्र्त प्रणालीमा दे खिएको वर्तमान अवरोधले र्नमातणाधीन आर्ोजनाहरू प्रभाववर् भएका छन्।
र्सले गदात र्नकट भववष्र्मा लोडसेर्डङ अन्त्र् गनत थप ववकल्पहरू िोज्नुपने भएको छ।

४५.

सहरी र्था आसपासका क्षेत्रहरूमा िाना पकाउने ग्र्ाँस र्था मविर्ेलको अभावका कारण दै र्नक िाना
पकाउने कार्त अत्र्न्र् किकर भएको छ। इन्धनको अभावमा र्ार्ार्ार्का साधन कम सिालनमा रहेकाले
ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन भएका र्ब्रकेट सहरी क्षेत्रमा ल्र्ाउन सवकएको छै न। हाल सौर्त ऊजात र गोबर
ग्र्ाँसको माग अत्र्र्धक बढे को भए पर्न आपूर्र्त हुन सकेको छै न। र्नमातण सामग्रीहरूको अभावले लघु
जलववद्युर्का र्सर्भल र्नमातण कार्त, प्रसारण र्था ववर्रण लाइनसम्बन्धी कार्त प्रभाववर् भएका छन्।

४६.

सामुदावर्क ववद्युर्ीकरण अन्र्गतर् चालु आर्थतक वषतको कार्तक्रममा समावेश वक्रर्ाकलापहरू समर्मै सम्पन्न
गनत कदठन हुने दे खिएको छ। र्नमातणाधीन ठू ला बार्ोग्र्ाँस प्लाण्टहरू सम्पन्न हुन नसक्ने र भूकम्पबाट
क्षर्र्ग्रस्र् प्लाण्टहरूको पुनर्नतमातण/पुनस्थातपनामा वढलाइ हुन जाने अवस्था दे खिएको छ।
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(ज) सामाखजक सेवा
४७.

र्राई-मधेशका २० खजल्ला, ववशेषगरी बारा, पसात, रौर्हट, र्सरहा, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा र सलातही
खजल्लाहरूमा शैखक्षक गर्र्ववर्धहरू अवरुद्ध भएका छन्। र्स क्षेत्रका ३४ लाि ७६ हजार बालबार्लकाहरू
गम्भीर रूपमा प्रभाववर् भएका छन्। र्सै गरी आपूर्र्त प्रणालीमा आएको अवरोधले दे शभरका प्रारखम्भक
बाल ववकास केन्िमा रहेका ११ लाि बालबार्लका, कक्षा १ दे खि १२ सम्मका ७५ लाि ४२ हजार
ववद्याथी र उच्च खशक्षाका ६ लाि ५२ हजार ववद्याथीहरू प्रभाववर् भएका छन्।

४८.

र्ार्ार्ार्, आवागमन र आपूर्र्त प्रणालीमा आएको सं कुचनले काठमाडौं उपत्र्कालगार्र् नगर क्षेत्रका
आवासीर्, सं स्थागर् र सामुदावर्क ववद्यालर्हरू समेर् प्रभाववर् भएका छन्। खशक्षक र ववद्याथीहरू र्नर्र्मर्
रूपमा ववद्यालर्मा उपखस्थर् हुन सवकरहेका छै नन् भने अर्धकांश आवासीर् ववद्यालर्हरू बन्द रहेका छन्।

४९.

आगामी

शैखक्षक

सत्रमा

७२

लाि

ववद्याथीहरूलाई

र्न:शुल्क

प्रदान

गररने

पाठ्यपुस्र्क

र्था

पाठ्यसामग्रीहरूको छपाईमा प्रभाव परी समर्मा पुस्र्क उपलधध गराउन नसवकने खस्थर्र् उत्पन्न भएको
छ। र्सबाट अबौं लगानी भइरहेको ववद्यालर् क्षेत्र सुधार कार्तक्रमका उद्देश्र् एवं लक्ष्र्हरू हार्सल गने
कार्तमा अवरोध आउने र धेरै वषतको प्रर्ास र्था लगानीबाट सहस्राधदी ववकास लक्ष्र् हार्सल गने क्रममा
प्राप्त र्था अन्र् शैखक्षक क्षेत्रका उपलखधधहरू गुम्ने िर्रा उत्पन्न भएको छ।
५०.

ववगर् एक दशकमा नेपालको स्वास््र् क्षेत्रका सूचकहरूमा उल्लेिनीर् सुधार आएकोमा र्स वषतको
ववनाशकारी भूकम्पले स्वास््र् क्षेत्र गम्भीर रूपमा प्रभाववर् भएको र्थर्ो। र्राई-मधेशको बन्द, हडर्ाल
र आपूर्र्त प्रणालीको अवरोधले कर्र्पर् स्वास््र् सं स्थाहरू बन्द भएका छन् भने िुलेका स्वास््र्
सं स्थाहरूबाट पर्न सहज सेवा प्रवाह हुन सवकरहेको छै न। सवारी साधन सुचारु हुन नसक्दा सुत्केरी,
नवजार् खशशु, बालबार्लका र्था वृद्धवृद्धालाई स्वास््र् सं स्थासम्म जान असुववधा भएको छ। एम्बुलेन्स
सेवा सहज हुन नसक्दा आकखस्मक उपचार सेवा समेर् प्रभाववर् हुने अवस्थामा पुगक
े ो छ।

५१.

बजारमा अत्र्ावश्र्क र जीवनदावर्नी औषर्धहरूको अभाव दे खिन थालेको छ। रगर् र्था रगर् प्र्ावकङ्ग
गने प्लाविक व्र्ाग, शल्र्वक्रर्ा एवं सघन उपचारमा प्रर्ोग हुने एनेस्थेर्सर्ा र अखक्सजनलगार्र्का
सामग्रीको अभाव भएको छ। प्र्ावकङ्ग सामग्री र ढु वानीको अभावमा रगर् सं कलन र ववर्रण प्रभाववर् भई
र्बरामीको उपचारमा प्रर्र्कूल असर परे को छ । मानव अङ्ग प्रत्र्ारोपण सेवा, शल्र्वक्रर्ा सेवा, अस्पर्ालको
आकखस्मक सेवा, मृगौलाको डार्लाईर्सस सेवा कटौर्ी गनुप
त ने अवस्था आउन थाले को छ। इन्धन र
औषर्धको अभावमा आधारभूर् िोप सेवाबाट लािौं बालबार्लका वखिर् हुने खस्थर्र् दे खिएको छ। र्ो
समस्र्ाको शीघ्र समाधान नभएमा ठू ला अस्पर्ालदे खि र्लएर स्थानीर् स्वास््र् चौकीहरूबाट प्रवावहर् हुने
स्वास््र् र्था पोषणसम्बन्धी सेवाहरूमा असर पनत गई गम्भीर मानवीर् सं कट आउने र स्वास््र् क्षेत्रमा
हालसम्म हार्सल भएका उपलखधधहरू गुम्नसक्ने िर्रा दे खिएको छ।

५२.

िानेपानी ढु वानी गने सवारी साधनहरूका लार्ग इन्धनको अभाव भई काठमाडौं उपत्र्कालगार्र्का सहरी
क्षेत्रमा िानेपानी ववर्रण कार्त प्रभाववर् भएको छ। इन्धनको अभावले र्ोहरमैला सं कलन र ववसजतन
कार्त प्रभाववर् भई अस्पर्ाल, मानववस्र्ी र्था सहरबजारमा र्ोहर थुवप्रन थाले को छ। र्सबाट
जनस्वास््र्मा प्रर्र्कूल असर पने र महामारी र्ैलनसक्ने सम्भावना रहेको छ ।
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५३.

सरकारी एवं गैरसरकारीस्र्रमा सिार्लर् बालकल्र्ाण गृहमा रहेका बालबार्लकाहरूलाई पठनपाठन,
िाद्यान्न व्र्वस्था र्था र्बरामी पदात उपचारको समस्र्ा परे को छ। वृद्धाश्रमहरूमा रहेका ज्र्ेष्ठ
नागररकहरूलाई आवश्र्क पने िाद्यान्न र औषर्धको समेर् अभाव र्सजतना भएको छ।

(झ) सावतजर्नक ववत्त व्र्वस्थापन
(अ) बजेट िचत
५४.

चालु वषतलाई बजेट कार्ातन्वर्न वषतको रूपमा घोषणा गररए र्ापर्न सरकारी िचतको गर्र् सुस्र् रहेको छ।
र्राई-मधेशको बन्द, हड्र्ाल र आपूर्र्त प्रणालीको अवरोधले ववकास आर्ोजनाहरूको कार्ातन्वर्नमा
कदठनाई भएको छ। राविर् गौरवका आर्ोजनाहरूको कार्ातन्वर्न भूकम्पपर्छ नै प्रभाववर् भएकोमा हाल
थप प्रभाववर् भएका छन्। चालु आर्थतक वषतका लार्ग रू. ८ िबत

१९ अबत ४७ करोड ववर्नर्ोजन

ँ ा रू. १ िबत ७ अबत ३४ करोड अथातर् ् १३.१ प्रर्र्शर्
गररएकोमा पवहलो चौमार्सक अवर्ध व्र्र्ीर् हुद
मात्र िचत भएको छ। र्समध्र्े चालुर्र्त ववर्नर्ोखजर् रू. ४ िबत ८४ अबत २७ करोडमध्र्े रू. ८८ अबत
ँ ीगर्र्र्त ववर्नर्ोखजर् रू. २ िबत ८ अबत ८८ करोड मध्र्े रू. ८
९२ करोड अथातर् ् १८.४ प्रर्र्शर्, पुज
अबत ४६ करोड अथातर् ् ४.१ प्रर्र्शर्

र ववत्तीर् व्र्वस्थार्र्त ववर्नर्ोखजर् रू. १ िबत २६ अबत ३२

करोडमध्र्े रू. ९ अबत ९६ करोड अथातर् ् ७.९ प्रर्र्शर् मात्र िचत भएको छ। पुनर्नतमातणसँग सम्बखन्धर्
रू. ७४ अबतको बजेट िचत हुन सकेको छै न। सरकारी िचत हुन नसकेकाले पवहलो चौमार्सकको अन्त्र्सम्म
सरकारी कोष रू. ८० अबत ८१ करोडले बचर्मा रहेको छ।
(आ) राजस्व
५५.

व्र्ापाररक नाकामा अवरोध भई आर्ार् अवरुद्ध भएको र इन्धनको अभावमा आन्र्ररकरूपमा वस्र्ु र
सेवाको उत्पादन र्था ववर्रण प्रभाववर् भएकाले मार्सक लक्ष्र्अनुसार राजस्व असुली हुन सकेको छै न।
कार्र्तक मसान्र्सम्म रू. १ िबत ३० अबतको राजस्व सं कलन गने लक्ष्र् रहेकोमा लक्ष्र्को ७१.२ प्रर्र्शर्
अथातर् ् रू. ९२ अबत ५७ करोड मात्र सं कलन भएको छ। र्ो अंक कार्र्तक मसान्र्सम्मको लक्ष्र्को
र्ुलनामा २८.८ प्रर्र्शर् र गर् वषतको र्ही अवर्धको र्ुलनामा १९.४ प्रर्र्शर्ले कम हो। कार्र्तक
मसान्र्सम्मको लक्ष्र्मध्र्े भन्सार नाकाबाट हुने राजस्व सं कलन रू. २५ अबत र आन्र्ररक राजस्व सं कलन
रू. १३ अबतले कम भएको छ।

५६.

अन्र्रातविर् व्र्ापारमा बढी र्नभतर रहेका कारण भन्सार ववन्दुबाट सं कलन हुने राजस्व बढी प्रभाववर् भएको
छ। कुल आर्ार्मा उपभोगको वहस्सा बढी भएका कारण आगामी ददनमा खस्थर्र् सहज हुँदा पर्न उपभोगमा
आधाररर् राजस्वको पररपूरण हुन नसक्ने दे खिएको छ। वर्तमान असहज पररखस्थर्र्ले मुख्र् भन्सार नाकाहरू
वीरगञ्ज, सुख्िा बन्दरगाह, जले श्वर, जनकपुर, गौर, कृष्णनगर, सलातही, र्सरहा, राजववराज र सुनसरी
गम्भीररूपमा प्रभाववर् भएका छन् भने दखक्षणीर्र्तका अन्र् व्र्ापाररक नाकाहरू पर्न प्रभाववर् भएका छन्।

५७.

सीमा नाकाहरूमा भएको अवरोध र बजार बन्दले व्र्ापाररक नोक्सानी हुँदा आर्कर पर्न प्रभाववर् हुन
थाले को छ। सं स्थागर् आर्करको वहस्सा ६० प्रर्र्शर् हुने गरे कोमा हाल अर्धकांश उद्योग बन्दको मारमा
परे का र बैवकंङ क्षेत्रको कजात प्रवाहमा सं कुचन आएकाले मुनार्ा प्रभाववर् भई आर्कर कम हुने दे खिएको
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छ। र्सबाट ववत्तीर् सबलीकरण र समविगर् आर्थतक पररसूचकहरू प्रभाववर् हुनसक्ने हुँदा राजस्व प्रणाली
र सावतजर्नक िचत व्र्वस्थापनमा च ुनौर्र् थवपएको छ।
(इ) वैदेखशक सहार्र्ा
५८.

चालु आर्थतक वषतमा भूकम्पपर्छको पुनर्नतमातणका लार्ग समेर् रू. २ िबत ५ अबत ८९ करोड वैदेखशक
ँ ी र्नमातणका कार्तहरू
सहार्र्ा प्राप्त हुने अपेक्षा गररएकोमा पुनर्नतमातणको कार्त सुरु हुन नसकेको र अन्र् पुज
समेर् अखघ बढ्न नसकेकाले सहार्र्ा पररचालन हुन सकेको छै न। पवहलो चौमार्सक अवर्धसम्म
अनुदानर्र्त ववर्नर्ोजनको १०.८ प्रर्र्शर् अथातर् ् रू. १२ अबत ३ करोड र ऋणर्र्त ववर्नर्ोजनको ५
प्रर्र्शर् अथातर् ् रू. ४ अबत ७७ करोड मात्र प्राप्त भएको छ।

५९.

भूकम्पर्छको पुनर्नतमातणका लार्ग गररएको अन्र्रातविर् सम्मेलनमा दार्ृराि एवं सं स्थाहरूले घोषणा गरे को
अमेररकी डलर ४ अबत १० करोडमध्र्े अमेररकी डलर ५६ करोडको मात्र सम्झौर्ा भएको छ भने
अमेररकी डलर २ करोड ६० लािको सम्झौर्ा वार्ात सम्पन्न भएको छ।

(ई) आन्र्ररक ऋण
६०.

चालु आर्थतक वषतमा रू. ८८ अबत आन्र्ररक ऋण उठाउने लक्ष्र् राखिएकोमा हालसम्म उठाइएको छै न।
सरकारी कोष नै बचर्मा रहेकाले आन्र्ररक ऋण नउठाउँदा बैंक र्था ववत्तीर् सं स्थाहरूमा अर्धक
र्रलर्ाको खस्थर्र् छ भने सवतसाधारणका लार्ग सरकारी ऋणपत्रहरूमा लगानी गने अवसर उपलधध गराउन
सवकएको छै न।

र्त्कालको कार्तददशा
६१.

ु ले भोग्नु परे को र्ो अनपेखक्षर्
र्राई-मधेशको बन्द, हडर्ाल र आपूर्र्त प्रणालीको अवरोधका कारण मुलक
समस्र्ा समाधान गनत नेपाल सरकारले राजनीर्र्क सम्वाद र कुटनीर्र्क पहलहरू गरररहेको छ। उपलधध
इन्धन र उपभोग्र् सामग्रीको ववर्रण व्र्वस्थालाई न्र्ार्ोखचर् बनाउन उपलधध सबै ववकल्पहरूको उपर्ोग
गरररहेको छ। ववर्रण प्रणालीलाई थप व्र्वखस्थर् बनाई जनजीवन सामान्र् बनाउन र वर्तमान पररखस्थर्र्का
कारण अथतर्न्त्रमा पनतसक्ने प्रभावलाई कम गनत दे हार्अनुसारको कार्तददशा र्र् गररएको छ ।

समविगर् आर्थतक पक्ष
६२.

चालु आर्थतक वषतको बजेट र्था कार्तक्रमहरू कार्ातन्वर्नका लार्ग बदर्लं दो सन्दभतमा स्रोर्को उच्चर्म
पररचालन गररनेछ। उत्पादन वृवद्ध गनत र ववर्रण व्र्वस्था सहज बनाउन आवश्र्क परे मा कार्तक्रमहरूलाई
पुनप्रातथर्मकीकरण गररनेछ। सरकारको लगानी िाद्य सुरक्षा, जलववद्युर्, वैकखल्पक ऊजात, रणनीर्र्क
पूवातधार,

पर्तटन

पूवातधार,

खशक्षा,

स्वास््र्लगार्र्

आर्थतक-सामाखजक

ववकास

र

आमजनर्ाको

जीवनर्ापनलाई सहज र सरल बनाउनेर्र्त केखन्िर् गररनेछ।
६३.

आपूर्र्त प्रणालीको अवरोधका कारण मानवीर् सं कट आउन नददन आधारभूर् उपभोग्र् वस्र्ुहरूको
उपलधधर्ा र अत्र्ावश्र्क सेवाहरूलाई सुचारु गनत सरकारले सबै वैकखल्पक उपार् अवलम्बन गनेछ।
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६४.

सरकारी, र्नजी, सहकारीका साथै अन्र् गैरसरकारी क्षेत्र र्था बाह्य पक्षहरूको सहकार्तमा ठू ला पूवातधारको
ववकास र आन्र्ररक उत्पादन वृवद्धका कार्तक्रमहरू कार्ातन्वर्न गरी आम रोजगारीका अवसर र्सजतना
गररनेछ। र्सका लार्ग लगानीको थप अनुकूल वार्ावरण र्र्ार गररनेछ।

६५.

मुिास्र्ीर्र्लाई वाखछछर् सीमार्भत्र कार्म राख्न र ववत्तीर् स्थावर्त्व िल्बर्लन नददन आवश्र्क ववत्तीर् र
मौदिक उपकरणहरूको प्रर्ोग गररनेछ।

६६.

आर्थतक सुधारका कार्तक्रमहरूको र्नरन्र्रर्ा, ववत्तीर् प्रणालीको र्नर्मन र पारदखशतर्ा, ववत्तीर् जवार्दे वहर्ा
एवं सावतजर्नक सेवामा स्वच्छर्ा कार्म गररनेछ। व्र्वस्थावपका-सं सदमा ववचाराधीन आर्थतक क्षेत्रसँग
सम्बखन्धर् ववधेर्कहरू शीघ्र पाररर् गनत पहल गररनेछ।

६७.

ववदे शखस्थर् नेपाली र्नर्ोगहरूलाई अन्र्रातविर्स्र्रमा हालको समस्र्ाको र्थाथत खचत्रण प्रस्र्ुर् गनत, वैदेखशक
सहार्र्ा र लगानी र्भत्र्र्ाउन, पर्तटन प्रवद्धतन गनत, व्र्ापार ववववर्धकरण एवं ववस्र्ार गनत र आर्थतक
कुटनीर्र्लाई पररणाममुिी बनाउन सवक्रर् गराइनेछ। गैर आवासीर् नेपाली सं घका स्थानीर् सं गठनहरूलाई
र्स कार्तमा सहर्ोग गनत अर्भप्रेररर् गररनेछ।

६८.

भूकम्पपर्छको पुनर्नतमातण, ठू ला पूवातधार र्नमातण र सिालन, उत्पादन र सेवा क्षेत्रका साथै सामाखजक
ववकासमा गैर आवासीर् नेपालीहरूको लगानी वृवद्ध गनत प्रोत्साहन र सहजीकरण गररनेछ।

६९.

भूकम्पपर्छको पुनर्नतमातण, ववर्रण प्रणालीको सुदृढीकरण र समग्र आर्थतक-सामाखजक कार्तहरूमा स्वं र्सेवाका
लार्ग दे शभरका र्ुवाहरूलाई प्रेररर् गने कार्तक्रम र्र्ार गरी कार्ातन्वर्न गररनेछ।

(क) इन्धन आपूर्र्त र ववर्रण व्र्वस्था
७०.

पेिोर्लर्म पदाथतलगार्र् दै र्नक उपभोग्र् सामग्रीको ववर्रण प्रवक्रर्ालाई प्रभावकारी र पारदशी बनाइनेछ।
उपलधध पेिोर्लर्म पदाथतहरू र्नखिर् मापदण्डका आधारमा र्बक्री ववर्रण गने व्र्वस्था र्मलाइनेछ।
इन्धन र्बक्री ववर्रण हुने स्थान, मूल्र्, पररमाण र समर्र्ार्लका सवतसाधारणको जानकारी एवं सुववधाका
लार्ग अनलाइन माध्र्मबाट समेर् अर्ग्रम रूपमा सावतजर्नक गररनेछ। सवारी साधनलाई इन्धन प्राप्त हुने
समर् र स्थानको जानकारी सवहर्को टोकन उपलधध गराई लामो समर् लाइनमा बस्नु नपने व्र्वस्था
र्मलाइनेछ।

७१.

पेिोर्लर्म पदाथतको अनर्धकृर् सिर् गने र सरकारले र्ोकेको मापदण्ड ववपररर् र्बक्री ववर्रण गने व्र्खि
वा समूहको र्नगरानी गरी त्र्स्र्ो पेिोर्लर्म पदाथत जर्र् गरी त्र्स्र्ा व्र्खि वा समूहलाई कडा कानुनी
कारवाही गररनेछ।

७२.

दै र्नक आर्ार् एवं मौज्दार्को आधारमा क्षेत्रगर् प्राथर्मकर्ा र्नधातरण गरी पारदशी रूपमा प्रत्र्ेक पररवारले
िाना पकाउने ग्र्ाँस पाउने प्रबन्ध गररनेछ। िाना पकाउने ग्र्ाँसको अभाव पूर्र्त गनत मवटृ र्ेल र दाउरा
समेर् र्बक्री ववर्रणको प्रबन्धलाई थप व्र्वखस्थर् गररनेछ।

७३.

अपाङ्गर्ा भएका व्र्खि, एम्बुलेन्स, शव वाहन, िानेपानी, दूध र औषर्ध अत्र्ावश्र्क सामग्री ढु वानीका
साधनहरूका साथै सिार माध्र्महरूलाई इन्धन आपूर्र्तमा प्राथर्मकर्ा ददइनेछ। सावतजर्नक र्नमातण
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आर्ोजनाहरूका साथै कृवष र्था औद्योर्गक उत्पादनहरू बजारसम्म ढु वानी गनत प्रर्ोग हुने सवारी
साधनहरूका लार्ग प्राथर्मकर्ाका साथ इन्धन उपलधध गराउने व्र्वस्था र्मलाइनेछ।
७४.

भन्सारवाट छु टे का इन्धन र अत्र्ावश्र्क सामग्री बोकेका मालवाहक िकहरूलाई सुरखक्षर्रूपमा समर्मै
गन्र्व्र्मा पुर्र्ाउने व्र्वस्था र्मलाइनेछ। र्स्र्ा सामग्री गन्र्व्र्मा पुगे नपुगक
े ो एकीन गने प्रणालीको
स्थापना गररनेछ। पेिोर्लर्म पदाथतलगार्र् अन्र् अत्र्ावश्र्क सामग्रीको आर्ार् पररमाण र र्बक्री ववर्रण
भएको पररमाणको अनुगमन र सुपरीवेक्षण गरी आपूर्र्त व्र्वस्था र्नर्र्मर् गररनेछ।

७५.

वैकखल्पक ऊजात प्रवद्धतन केन्ि र र्नजी क्षेत्रबाट समेर् वैकखल्पक ऊजातका प्रववर्ध र्था उपकरणहरू
आमजनर्ासम्म पुर्र्ाउन सहजीकरण गररनेछ।

७६.

ँ
ु र्था अन्र्रातविर् कम्पनीहरूसग
पेिोर्लर्म पदाथत आर्ार्को वैकखल्पक व्र्वस्था र्मलाउन ववर्भन्न मुलक
व्र्ापार सम्झौर्ा गररनेछ। र्नजी क्षेत्रका व्र्वसार्ीले इन्धन आर्ार् गरी आपूर्र्त गनत चाहेमा सहजीकरण
गररनेछ। आपूर्र्त व्र्वस्था सहज बनाउन ववर्भन्न भौगोर्लक क्षेत्रमा पेिोर्लर्म पदाथत भण्डारणका लार्ग
पूवातधार र्नमातण गने कार्त प्रारम्भ गररनेछ।

७७.

आर्ार्का वैकखल्पक भन्सार नाकाहरू र ढु वानीका प्रमुि मागतहरूको र्त्काल ममतर् सम्भार र स्र्रोन्नर्र्
गररनेछ। इन्धनलगार्र्का उपभोग्र् सामग्रीको सहज आपूर्र्तका लार्ग नेपालको अन्र्रातविर् व्र्ापार
ववववर्धकरण गदै सिालनमा रहेका र सम्भाव्र् व्र्ापाररक नाकाहरू जोड्ने सडकहरू र्ीब्रर्ाका साथ
र्नमातण, ममतर् र ववस्र्ार गररनेछ।

७८.

ववद्युर्वाट सिालन हुने व्र्खिगर् वा सावतजर्नक र्ार्ार्ार्का साधनको उपर्ोगलाई प्रोत्सावहर् गररनेछ।
िाना पकाउने ववद्युर्ीर् उपकरणको प्रर्ोगलाई प्रोत्सावहर् गररनेछ। उपलधध ववद्युर् िाना पकाउने समर्मा
आपूर्र्त गनत प्राथर्मकर्ा ददइनेछ।

७९.

स्वास््र् सेवा प्रदार्क सं स्थाहरूमा आकखस्मक सेवा, शल्र्वक्रर्ा र सघन उपचार सेवा सुचारु गनत इन्धन
आपूर्र्तमा प्राथर्मकर्ा ददइनेछ। खशक्षण सं स्थाहरूलाई र्नखिर् मापदण्ड र्ोकी प्राथर्मकर्ाका आधारमा
इन्धन उपलधध गराइनेछ।

८०.

पर्तटकीर् सवारी साधनलाई मापदण्डका आधारमा इन्धन र्बक्रीमा प्राथर्मकर्ा ददइनेछ। पर्तटकीर्
होटे लहरूमा पर्तटकको सं ख्र्ा समेर्को ववश्लेषण गरी िाना पकाउने ग्र्ाँस र्था जेनेरेटर सिालनका लार्ग
इन्धन उपलधध गराउन प्राथर्मकर्ा ददइनेछ।

(ि) ऊजात सुरक्षा
८१.

जलववद्युर् उत्पादन, प्रसारण र ववर्रण प्रवक्रर्ालाई र्ीब्रर्ाका साथ अखघ बढाउन ऊजात सं कटकाल घोषणा
गरी जलववद्युर्का साथै सबै प्रकारका ऊजात पररर्ोजनाहरूको सहज कार्ातन्वर्नका लार्ग वार्ावरण र्र्ार
गररनेछ। र्स्र्ा पररर्ोजनाहरूलाई आवश्र्क ववत्तीर् स्रोर् जुटाउन आर्ोजना ववशेष ऋणपत्र जारी
गररनेछ।

८२.

र्नमातणाधीन मार्थल्लो र्ामाकोशी, कुलेिानी र्ेस्रो र चमेर्लर्ा जलववद्युर् आर्ोजनाहरूको र्नमातण कार्तलाई
र्ीब्रर्ा ददइनेछ। र्नमातणाधीन ग्रीड सोलार आर्ोजनाबाट २५ मेगावाट ववद्युर् आपूर्र्त गररनेछ भने थप
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२०० मेगावाट ववद्युर् राविर् प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी सौर्त ववद्युर् आर्ोजनाहरू अगार्ड बढाइनेछ।
र्नजी क्षेत्रबाट र्नमातण भइरहेका आर्ोजनाहरू समर्र्भत्रै सम्पन्न गनत सहजीकरण गररनेछ। एक वषतर्भत्र
र्नजी प्रवद्धतकहरूबाट समेर् गरी थप १ सर् ५५ मेगावाट जलववद्युर् राविर् प्रसारण लाइनमा जोड्ने
व्र्वस्था र्मलाइनेछ।
८३.

बूढीगण्डकी र नलर्सं गाड जलववद्युर् आर्ोजनाको र्नमातण कार्त र्ीब्रर्ाका साथ अगार्ड बढाइनेछ। नेपाल
ु
सरकार, नेपाल ववद्युर् प्रार्धकरण र सवतसाधारणको सं र्ि
लगानीमा ५०० मेगावाटसम्म क्षमर्ाको
जलववद्युर् आर्ोजना पवहचान गरी ववकास गररनेछ। रे र्मट हाइड्रो अवधारणाअनुरुप वैदेखशक रोजगारीबाट
ु ा (५१ मेगावाट) लगार्र्का
आप्रवाह हुने ववप्रेषणको रकम उपर्ोग गरी घुन्सा (७२ मेगावाट) र र्सं बव
जलववद्युर् आर्ोजनाहरू र्नमातण गनत आवश्र्क प्रबन्ध गररनेछ। समुदार्को लगानीमा र्नमातण र सिालन
हुने लघु जलववद्युर् आर्ोजनाहरूलाई प्रोत्सावहर् गररनेछ।

८४.

नेपालको सम्भाव्र् जलववद्युर् क्षमर्ाको समग्र अध्र्र्न र्थासम्भव चाँडो सम्पन्न गररनेछ। महत्वपूणत राविर्
प्रसारण लाइनहरूको र्नमातणमा आवश्र्कर्ाअनुसार नेपाली सेनालाई समेर् सं लग्न गराइनेछ।

८५.

राविर् प्रसारण लाइनबाट ववद्युर् सेवा उपलधध हुन नसकेका ग्रामीण बस्र्ीहरूमा वैकखल्पक ऊजातको
उत्पादन र ववर्रणमा ददं इदै आएको सहुर्लर्र् र अनुदानलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सहरी सौर्त ऊजात
कार्तक्रमलाई ववस्र्ार गररनेछ। र्राई-मधेश र पहाडका ग्रामीण क्षेत्रमा अर्भर्ानका साथ बार्ोग्र्ाँस प्लाण्ट
जडान गररनेछ।

(ग) िाद्य सुरक्षा
८६.

नेपाल िाद्य सं स्थानलगार्र् सम्बद्ध सावतजर्नक सं स्थानहरूको भण्डारण क्षमर्ा उपर्ोग गरी कृषकहरूले
उत्पादन गरे का िाद्यान्न, दलहन र र्ेलहनको िररद गने व्र्वस्था र्मलाइनेछ। र्नजी र सहकारी क्षेत्रबाट
ँ ीगर् अनुदान
र्नमातण गररने िाद्य भण्डार र्था शीर् भण्डारका लार्ग उपलधध गराइं दै आएको धर्ाज र्था पुज
र ववद्युर्को र्डमाण्ड शुल्क छू टको व्र्वस्थालाई थप प्रभावकारी र पहुँचर्ोग्र् बनाइनेछ। िाद्यान्नको
कृर्त्रम अभाव सृजना गने र बढी मूल्र् र्लने र्बक्रेर्ाहरूको सूक्ष्म र्नगरानी गरी कानुनी कारवाहीको
दार्रामा ल्र्ाइनेछ।

८७.

लघु बीमा कार्तक्रममा बाली र्था पशु बीमालाई अर्नवार्त रूपमा समावेश गने व्र्वस्थालाई प्रभावकारी
बनाइनेछ। सहकारी सं स्थाहरू समेर् पररचालन गरी कृवष बीमासँग सम्बखन्धर् सरकारी कार्तक्रमहरूलाई
ववस्र्ार गररनेछ।

८८.

आगामी दुई वषतर्भत्र धान, गहुँ, मकै, र्ाजा र्रकारी, र्लर्ूल, दलहन, मसला, माछामासु, अण्डा र दू धमा
आत्मर्नभतर हुने गरी उत्पादनका कार्तक्रमहरू अर्भर्ानको रूपमा सिालन गररनेछ। कृवषर्ोग्र् जमीन
बाँझो राख्न नपाइने व्र्वस्था गररनेछ। बाँझो जमीनमा सामुवहक र करार िेर्ी गनत भूर्महीन ववपन्न
ँ ीगर् अनुदानका साथै ऋणको धर्ाजमा अनुदान ददइनेछ।
पररवारलाई पुज
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८९.

धान, गहुँ, मकै, र्ापर, कोदो जस्र्ा िाद्यान्न एवं आलु र प्र्ाज उत्पादक कृषक पररवारलाई सहुर्लर्र्
दरमा बीऊ उपलव्ध गराउने व्र्वस्था र्मलाइनेछ। िाखन्जट र नाकामा थुवप्रएको रासार्र्नक मल र्त्काल
वकसान समक्ष पुर्र्ाई वहउँदेबालीका लार्ग आवश्र्क रासार्र्नक मलको प्रबन्ध गररनेछ।

९०.

वकसानहरूलाई सहुर्लर्र् कृवष ऋण सहज ढं गमा उपलव्ध गराउने व्र्वस्था र्मलाइनेछ। जग्गा र्धर्ो
राख्न नसक्ने वकसानका लार्ग पररर्ोजना वा सामुवहक जमानीमा ऋण ददने व्र्वस्था गररनेछ।

(घ) उद्योग व्र्वसार्को सहजीकरण
९१.

कोलकत्ता बन्दरगाह र्था सीमा वाररपाररका भन्सार नाकाहरूमा लामो समर्सम्म कन्टे नरहरू रोवकंदा
व्र्वसार्ीले व्र्होनुत परे को अर्र्ररि ववलम्ब शुल्क र पावकतङ शुल्क छू ट गराउन कूटनीर्र्क पहल
गररनेछ।

९२.

उद्योगी र्था व्र्वसार्ीहरूले कर वववरण बुझाउने र भुिानी गने समर् थप गररनेछ। पर्तटन र
उत्पादनमूलक उद्योगका साथै दू ध, र्रकारी र मासु उत्पादक वकसानले र्लएको ऋणको साँवा धर्ाज
भुिानीको पुनर्ातर्लकीकरण र धर्ाजको केही अंश छू ट ददने व्र्वस्था गररनेछ। उद्योग व्र्वसार्को
पुनरुद्धार र पुनस्थातपनाका लार्गे नेपाल राि बैंकमा रहेको पुनरुद्धार कोषको उपर्ोग गररनेछ।

(ङ) स्वास््र् र खशक्षा सेवा
९३.

स्वास््र् सेवासँग सम्बखन्धर् औषर्ध, अखक्सजन, उपकरण, कच्चा पदाथत, प्र्ावकङ् सामग्री र्था लेवल, रगर्
सं कलन गने प्लाविक व्र्ागहरूको आपूर्र्त सहज बनाइनेछ। अत्र्ावश्र्क औषर्ध हवाइमागतबाट समेर्
ढु वानी गने प्रबन्ध र्मलाइनेछ।

९४.

सबै खशक्षण सं स्थाहरु सुचारु गररनेछ। र्सका लार्ग खशक्षक, ववद्याथी, अर्भभावक, राजनीर्र्क दल,
अर्धकारकमी र नागररक समाजको सहर्ोग जुटाइनेछ।

(च) भूकम्पपर्छको पुनर्नतमातण र पुनस्थातपना
९५.

पुनर्नतमातण प्रार्धकरण ववधेर्क व्र्वस्थावपका-सं सदबाट र्थाशीघ्र पाररर् गराई पुनर्नतमातण र पुनस्थातपनाको
कार्त अखघ बढाइनेछ। पुनर्नतमातण प्रार्धकरण स्थापना नहुञ्जल
पुनर्नतमातणका कार्तहरू राविर् र्ोजना
े
आर्ोगबाट कार्तक्रम स्वीकृर् गराई सम्बखन्धर् मन्त्रालर्मार्तर्् प्राथर्मकर्ा ददई कार्ातन्वर्न गररनेछ।
भूकम्पपीर्डर् पररवारहरूका लार्ग व्र्वखस्थर् बस्र्ी ववकास र्ोजना कार्ातन्वर्न गदै आवासको प्रबन्ध
गररनेछ।

९६.

भूकम्पपर्छको पुनर्नतमातणका लार्ग अन्र्रातविर् सहर्ोग जुटाउन आर्ोजना गररएको सम्मेलनमा दार्ृराि र
सं स्थाहरूले गरे को प्रर्र्बद्धर्ाअनुरुपको सहर्ोग प्राप्त गरी पुनर्नतमातणको कार्त अगार्ड बढाउन र्त्काल र्ी
ँ सम्झौर्ा गररनेछ।
राि र सं स्थाहरूसग

९७.

सरकारले र्स अखघ घोषणा गरे को प्रर्र् भूकम्पपीर्डर् पररवार रू. २ लाि सहार्र्ा रकमको पवहलो वकस्र्ा
र्त्काल र्नकासा ददइनेछ। पूणरू
त पमा घर क्षर्र् भएका भूकम्पपीर्डर् ववपन्न पररवारलाई सामुवहक जमानीमा
रू. ३ लािसम्म सहुर्लर्र् दरमा बैंक कजात उपलव्ध गराउने व्र्वस्था र्मलाइनेछ।
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९८.

पूणरू
त पमा घर क्षर्र् भएका भूकम्पपीर्डर् पररवारलाई आसन्न जाडोर्ाममा न्र्ानो कपडा िररद गनत मं सीर
मसान्र्र्भत्र रू. १० हजार अनुदान उपलधध गराउने व्र्वस्था गररनेछ। भूकम्पपीर्डर् व्र्खिहरूको
स्वास््र् खस्थर्र् र्बग्रन नददन जनस्वास््र्का घुम्र्ी सेवा कार्तक्रमलाई सघनरूपमा सिालन गररनेछ।

९९.

भूकम्प प्रर्र्रोधी भवन र्नमातण गनतका लार्ग दक्ष र अधतदक्ष व्र्ावसावर्क कामदार र्र्ार गनत र्सकमी,
डकमी, वार्ररङ, प्लखम्बङसम्बन्धी र्ालीम कार्तक्रमहरू अर्भर्ानको रूपमा सिालन गररनेछ।

१००. भूकम्पबाट भखत्कएका पूवातधारहरूमध्र्े ववश्व सम्पदा सूचीमा परे का ऐर्र्हार्सक धरोहर एवं मठमखन्दर,
ववद्यालर्, स्वास््र् चौकी, सावतजर्नक भवनहरू, सडक र्था पुलहरू, ववद्युर् गृहहरूको पुनर्नतमातण
प्राथर्मकर्ाका आधारमा र्त्काल सुरू गररनेछ।
(छ) शासकीर् सुधार
१०१. नेपालको सं ववधानबमोखजम नर्ाँ बनाउनुपने र सं ववदान अनुकूल बनाउन सं शोधन गनुप
त ने कानुन मस्र्ौदाको
कार्तलाई प्रभावकारी रुपमा अखघ बढाइनेछ।
१०२. सं ववधानको सवोच्चर्ा र कानुनी राज्र्को मान्र्र्ा अनुरुप शाखन्र् सुव्र्वस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
१०३. भन्सार नाका, राविर् र्था क्षेत्रीर् लोकमागत, औद्योर्गक कोररडोर, खशक्षा, स्वास््र्लगार्र्का सावतजर्नक
क्षेत्रहरूमा अवरोध हुन नददन, लुटपाट जस्र्ा आपरार्धक वक्रर्ाकलापहरू र्नर्न्त्रण गनत र असहज
पररखस्थर्र्को अवाखछछर् र्ाइदा र्लन िोज्ने र कालोबजारी गने व्र्खि र्था समूहलाई र्नर्न्त्रण गनत
प्रभावकारी कदम चार्लनेछ।
१०४. सीमा क्षेत्रहरूमा हुनसक्ने अवैध आर्ार् र्नर्ातर् रोक्न भन्सार एवं सुरक्षा र्नकार्हरूको समन्वर्ात्मक र
प्रभावकारी पररचालन गररनेछ। राजस्व च ुहावट र कर छली र्नर्न्त्रण गनत ववशेष गस्र्ी पररचालन
गररनेछ।
१०५. सरकारी कार्ातलर्, सावतजर्नक एवं र्नजी प्रर्र्ष्ठान र्था सं स्थाहरूको ऊजात िपर्मा र्मर्व्र्वर्र्ा कार्म
गररनेछ। सरकारी स्रोर्बाट हुने इन्धन, कार्ातलर् सामान, सेर्मनार, गोष्ठी र्था ववववध िचत एवं भूकम्पको
ु को प्रर्र्र्नर्धत्व हुनैपने अवस्थामा
क्षर्र् बाहेकको ममतर् िचतमा कटौर्ी गररनेछ। अत्र्ावश्र्क र मुलक
बाहेक सरकारी िचतमा ववदे श भ्रमण गररने छै न।
१०६. वैदेखशक सहार्र्ामा सिार्लर् आर्ोजना र्था कार्तक्रम कार्ातन्वर्नको असहजर्ालाई सम्बोधन गनत दार्ृ
र्नकार्सँग समेर् समन्वर् गरी सहजीकरण गररनेछ।
ँ कार्तसम्पादन सम्झौर्ा गरी कार्तसम्पादनमा
१०७. ववभागीर् प्रमुि, आर्ोजना प्रमुि र कार्ातलर् प्रमुिसग
जवार्दे वहर्ा अर्भवृवद्ध गररनेछ।
१०८. आगामी र्ीन मवहनार्भत्र आर्धकाररक िे ड र्ुर्नर्नको र्नबातचन गररनेछ।
१०९. सबै कमतचारीलाई थप मेहनर् र खजम्मेवारीबोधका साथ काम गनत अर्भप्रेररर् गररनेछ। सेवा प्रवाह गने
कार्ातलर्हरूमा रािसेवक कमतचारीको अभाव हुन ददइने छै न। र्स्र्ा कार्ातलर्हरूमा िवटएका
रािसेवकहरूले कार्तस्थलमा गई सेवा प्रवाह गनुप
त नेछ। िटाएको स्थानमा नजाने, सेवा प्रवाहमा लापरवाही
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गने र र्ोवकएको काम समर्मै सम्पन्न नगने कमतचारीहरूलाई ववभागीर् कारवाही गररनेछ।उच्चस्र्रको
कार्तसम्पादन गने कमतचारीलाई सम्मार्नर् गररनेछ।
११०. सावतजर्नक र्नमातणमा काबुबावहरको पररखस्थर्र् बाहेक समर् र लागर् बढाउने र्नमातण व्र्वसार्ी र प्राववर्धक
कमतचारीलाई जवार्दे ही बनाइनेछ। र्नधातररर् बजेटको पररर्धर्भत्र रही समर्सीमार्भत्रै सावतजर्नक र्नमातण
कार्त सम्पन्न गने कमतचारी र र्नमातण व्र्वसार्ीलाई प्रोत्सावहर् गररनेछ।
(ज) अनुगमन संर्न्त्र
१११. इन्धन, िाद्यान्न र दै र्नक उपभोगका अत्र्ावश्र्क सामग्रीको र्बक्री ववर्रणलाई व्र्वखस्थर् गनत, मापदण्ड
र्नधातरण गनत र बजार अनुगमनका लार्ग सरोकारवाला र्नकार्, उपभोिा वहर्सँग सम्बखन्धर् सं घसं स्था र
र्नजी क्षेत्र सखम्मर्लर् सं र्न्त्र अववलम्ब र्नमातण गरी पररचालन गररनेछ।
११२. बन्द, हडर्ाल र आपूर्र्त प्रणालीको अवरोधले अथतर्न्त्रमा पारे को प्रभावको र्नरन्र्र अध्र्र्न गररनेछ। र्स
श्वेर्पत्रमा उखल्लखिर् कार्तहरूको अनुगमन गनत र्नजी क्षेत्र समेर् सखम्मर्लर् उच्चस्र्रीर् सर्मर्र् गठन
गररनेछ। र्स सर्मर्र्ले पररखस्थर्र्को ववश्ले षण गरी र्त्काल चाल्नुपने कदमहरू पवहचान गरी कार्ातन्वर्नका
लार्ग नेपाल सरकारलाई र्सर्ाररस गनेछ।

अन्त्र्मा,
११३. ववनाशकारी भूकम्प र आपूर्र्त प्रणालीको अवरोधबाट र्सखजतर् ववषम पररखस्थर्र्मा नेपाली दददीबवहनी र्था
दाजुभाइहरूबाट प्रदखशतर् सद्भाव, सं र्म, धैर् त र एकर्ाका लार्ग नेपाल सरकारको र्र्तबाट हाददतक आभार
प्रकट गदतछु। र्स असहज पररखस्थर्र्मा व्र्वस्थावपका-सं सदका माननीर् सदस्र्हरू, सबै राजनीर्र्क दल,
नागररक समाज, उद्योगी व्र्वसार्ी, रािसेवक कमतचारी, र्मत्रराि र्था ववकास साझेदारहरू र सिार
जगर््बाट प्राप्त सहर्ोगका लार्ग हाददतक धन्र्वाद ददन चाहन्छु । र्स वषतको ववनाशकारी भूकम्प र हालको
अघोवषर् नाकाबन्दी र्था र्राई-मधेशको बन्द, हडर्ालका कारणहरूबाट र्सजतना भएको कदठन पररखस्थर्र्को
सामना गने र राविर् अथत व्र्वस्थामा परे को प्रर्र्कूल प्रभावलाई न्र्ून गदै अथतर्न्त्रलाई सबल र गर्र्शील
र्ुल्र्ाउने सरकारको प्रर्ासमा सबैको सहर्ोगको अपेक्षा गदतछु।
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