आर्थिक सर्वेक्षण २०७8/७9

नेपाल सरकार

अथि मन्त्रालय
र्सिं हदरबार, काठमाडौं

कायिकारी सािंराश

1.

द्धर्वश्वव्यापी रुपमा फैर्लएको कोर्िड-19 महामारीका कारण सन् 2020 मा प्रायः सबै

ु हरुको अथििन्त्र सद्धहि द्धर्वश्व अथििन्त्र सङ्कुजचि हुन पुग्यो। द्धर्वश्व व्यापार र आर्थिक
मुलक
गर्िद्धर्वर्धमा आएको जशर्थलिाले रोिगारीका अर्वसरहरु न्त्यून हुन पुगे। िसका कारण कम
आय र्वगिका मार्नसको दै र्नक िीर्वन यापन समेि किकर हुन पुग्यो। रोिगारी र आयमा
आएको कमीसँगै गररबी र असमानिा पर्न बढे र गयो।
2.

कोर्िड-१९ को उत्पररर्वििनले द्धर्वश्वलाई आक्रान्त्ि बनाइ रहेको िएिापर्न यस द्धर्वरुिको खोपको

उपलधधिासँगै आर्थिक-सामाजिक गर्िद्धर्वर्ध सामान्त्य बन्त्दै गएका छन्। आगामी ददनमा
ु ान रहेपर्न रर्सया-युक्रेन युि लजम्बन
अथििन्त्रमा कोर्िड-19 को प्रिार्व कम हुँदै िाने पूर्वािनम
सक्ने, रर्सयामार्थ थप प्रर्िबन्त्ध लाग्न सक्ने र पेट्रोर्लयम पदाथिको मूल्यमा थप र्वृद्धि हुनसक्ने

अनुमानका आधारमा सन् 2022 मा द्धर्वश्व अथििन्त्र 3.6 प्रर्िशिले मार द्धर्वस्िार हुने प्रक्षेपण
अन्त्िरािद्धिय मुद्रा कोर्ले गरे को छ।
3.

कोर्िड-19 महामारीको प्रिार्व क्रमश: न्त्यून हुँदै गएको िथा उिाि क्षेरको द्धर्वस्िार उत्साहप्रद

रहेको कारण आर्थिक र्वर्ि 2078/79 मा नेपालको अथििन्त्र 5.84 प्रर्िशिले द्धर्वस्िार हुने
अनुमान रहेको छ। गि आर्थिक र्वर्िमा यस्िो द्धर्वस्िार ४.२५ प्रर्िशि रहेको र्थयो।
4.

चालु आर्थिक र्वर्ि 2078/79 मा कृद्धर्, उद्योग र सेर्वा क्षेरको कुल मूल्य अर्िर्वृद्धि क्रमशः

2.3 प्रर्िशि, 8.1 प्रर्िशि, र 6.6 प्रर्िशिले र्वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ। आर्थिक र्वर्ि
2078/79 को कुल मूल्य अर्िर्वृद्धिमा कृद्धर्, उद्योग र सेर्वा क्षेरको योगदान क्रमशः 23.9
प्रर्िशि, 1४.३ प्रर्िशि र 6१.८ प्रर्िशि रहेको छ।
5.

आर्थिक र्वर्ि २०७8/७9 को कुल गाहिस््य उत्पादन (उपिोक्ताको मूल्यमा) रू.४८ खबि ५१

अबि ६२ करोडमा बागमिी प्रदे शको अिंश सबैिन्त्दा बढी 3६.९ प्रर्िशि र कणािली प्रदे शको
सबैिन्त्दा कम ४.१ प्रर्िशि रहने अनुमान छ।
6.

आर्थिक र्वर्ि 2078/79 मा प्रदे शगि कुल गाहिस््य उत्पादनको र्वृद्धिदर प्रदे श निं. १ मा

5.41 प्रर्िशि, मधेश प्रदे शमा 4.82 प्रर्िशि, बागमिी प्रदे शमा 6.74 प्रर्िशि, गण्डकी
प्रदे शमा 6.17 प्रर्िशि, लुजम्बनी प्रदे शमा 5.36 प्रर्िशि, कणािली प्रदे शमा 5.47 प्रर्िशि र
सुदूरपजश्चम प्रदे शमा ४.९२ प्रर्िशि हुने अनुमान रहेको छ।
7.

आर्थिक र्वर्ि २०7७/7८ मा कुल गाहिस््य उत्पादनमा उपिोगको अिंश 92.3 प्रर्िशि रहेकोमा

आर्थिक र्वर्ि २०७8/७9 मा केही कमी िई 90.7 प्रर्िशि रहने अनुमान छ। आर्थिक र्वर्ि
2076/7७ मा कुल लगानी 25.9 प्रर्िशिले सिं कुचन िएकोमा पर्छल्ला दुई र्वर्िमा यस्िो
लगानी बढे को छ। आर्थिक र्वर्ि २०७7/७8 मा 29.3 प्रर्िशिले र्वृद्धि िएको कुल लगानी

चालु आर्थिक र्वर्िमा 18.1 प्रर्िशिले र्वृद्धि िई रू. 18 खबि 7 अबि 29 करोड पुग्ने अनुमान

ix

छ। आर्थिक र्वर्ि 207७/7८ मा कुल गाहिस््य उत्पादनसँग कुल लगानीको अनुपाि 35.8

प्रर्िशि रहेकोमा आर्थिक र्वर्ि २०७८/७९ मा यस्िो अनुपािमा र्वृद्धि िई 37.3 प्रर्िशि पुग्ने
अनुमान छ।
8.

आर्थिक र्वर्ि २०७8/७9 मा प्रचर्लि मूल्यको प्रर्िव्यजक्त कुल गाहिस््य उत्पादन 12.3
प्रर्िशिले बढे र रू.१ लाख 64 हिार 5 सय 98 पुग्ने अनुमान छ। आर्थिक र्वर्ि २०७7/७8
मा यस्िो यस्िो प्रर्िव्यजक्त कुल गाहिस््य उत्पादन रू.१ लाख 46 हिार 5 सय 21 रहेको
र्थयो।

9.

आर्थिक र्वर्ि 2078/79 मा प्रर्िव्यजक्त कुल राद्धिय आयको र्वृद्धिदर दोहोरो अिंकको रहेको

छ। आर्थिक र्वर्ि 2077/78 मा प्रचर्लि मूल्यको प्रर्िव्यजक्त कुल राद्धिय आय 1,246
अमेररकी डलर रहेकोमा आर्थिक र्वर्ि २०७8/७9 मा यस्िो आय 10.8 प्रर्िशिले बढे र

1,381 अमेररकी डलर पुग्ने अनुमान छ। चालु आर्थिक र्वर्िमा प्रर्िव्यजक्त राद्धिय खचियोग्य
आय 1,683 अमेररकी डलर पुग्ने अनुमान छ।
10.

पेट्रोर्लयम पदाथिमा िएको मूल्यर्वृद्धि, ढुर्वानी खचिमा िएको र्वृद्धि, खाद्य पदाथि िथा आयार्िि
कच्चा पदाथि लगायि अन्त्य र्वस्िु िथा सेर्वाहरूमा िएको मूल्यर्वृद्धिका कारण मुद्रास्फीर्िमा चाप
परे को छ। आर्थिक र्वर्ि २०७८/७९ को फागुनसम्म औसि उपिोक्ता मुद्रास्फीर्ि ५.४
प्रर्िशि रहेको छ। गि आर्थिक र्वर्िको सोही अर्वर्धमा यस्िो मुद्रास्फीर्ि ३.५ प्रर्िशि रहेको

र्थयो। र्वाद्धर्क
ि द्धर्वन्त्दुगि आधारमा २०७८ फागुनमा उपिोक्ता मुद्रास्फीर्ि ७.१ प्रर्िशि रहेको
छ। २०७७ फागुनमा यस्िो मुद्रास्फीर्ि ३.० प्रर्िशि रहेको र्थयो।
11.

आर्थिक र्वर्ि २०७७/७८ मा सिं घ, प्रदे श र स्थानीय िहको एकीकृि खचि १४.४ प्रर्िशिले

बढे र रू.१३ खबि ६२ अबि १८ करोड पुगेको छ। आर्थिक र्वर्ि २०७७/७८ मा कुल एकीकृि

ँ ीगि खचि र द्धर्वत्तीय व्यर्वस्थािफिको खचिको द्धहस्सा क्रमश: ५४.४ प्रर्िशि,
खचिमा चालु खचि, पुि
३६.५ प्रर्िशि र ९.१ प्रर्िशि रहेको छ। आर्थिक र्वर्ि २०७६/७७ मा यस्िो द्धहस्सा क्रमश:
५६.० प्रर्िशि, ३४.१ प्रर्िशि र ९.९ प्रर्िशि रहेको र्थयो।
12.

चालु आर्थिक र्वर्िको फागुनसम्म सिं घीय रािस्र्व गि आर्थिक र्वर्िको सोही अर्वर्धको िुलनामा
19.6 प्रर्िशिले बढे र रु. ६ अबि 57 करोड पुगेको छ। सिं घीय खचि १८.० प्रर्िशिले र्वृद्धि

ँ ीगि खचि र
िई रु. ६ खबि ७४ अबि ६१ करोड पुगेको छ। सिं घीय खचिमा चालु खचि, पुि

द्धर्वत्तीय व्यर्वस्था िफिको खचि अनुपाि क्रमश: ७९.९ प्रर्िशि, ११.४ प्रर्िशि र ८.७ प्रर्िशि
रहेको छ। आर्थिक र्वर्ि २०७७/७८ को सोही अर्वर्धमा यस्िो अनुपाि क्रमश: ७९.७ प्रर्िशि,
१४.० प्रर्िशि र ६.३ प्रर्िशि रहेको र्थयो।
13.

आर्थिक र्वर्ि २०७८/७९ को फागुनसम्म सिं घीय सरकारको बिेट घाटा रू.२१ अबि ३१ करोड

रहेको छ। गि आर्थिक र्वर्िको फागुनसम्म यस्िो घाटा रू.२९ अबि २६ करोड रहेको र्थयो।
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14.

आर्थिक र्वर्ि २०७६/७७ मा सिं घीय सरकारको बिेट घाटा कुल गाहिस््य उत्पादनको ८.२
प्रर्िशि रहेकोमा आर्थिक र्वर्ि २०७७/७८ मा यस्िो घाटा ७.१ प्रर्िशि रहेको छ।

15.

आर्थिक र्वर्ि २०७६/७७ मा कुल गाहिस््य उत्पादनमा सिं घीय खचिको अनुपाि २८.१ प्रर्िशि
रहेकोमा आर्थिक र्वर्ि २०७७/७८ मा यस्िो अनुपाि २८.० प्रर्िशि रहेको छ। यस अर्वर्धमा

ँ ीगि खचि र द्धर्वत्तीय व्यर्वस्था िफिको खचिको अनुपाि
कुल गाहिस््य उत्पादनसँग चालु खचि, पुि
क्रमशः १९.८ प्रर्िशि, ५.४ प्रर्िशि र २.८ प्रर्िशि रहेको छ।
16.

आर्थिक र्वर्ि २०७६/७७ मा कुल गाहिस््य उत्पादनमा सिं घीय सरकारले सङ्कलन गरे को

रािस्र्वको अनुपाि 20.4 प्रर्िशि रहेकोमा आर्थिक र्वर्ि 2077/78 मा यस्िो अनुपाि 21.9

प्रर्िशि पुगेको छ। आर्थिक र्वर्ि २०७७/७८ मा कुल गाहिस््य उत्पादनमा कर रािस्र्व र
गैरकर रािस्र्वको अनुपाि क्रमश: २०.४ प्रर्िशि र १.५ प्रर्िशि रहेको छ।
17.

२०७८ फागुनसम्म आन्त्िररक ऋण रू.८ खबि ६३ अबि १९ करोड र बाह्य ऋण रू.९ खबि
८४ अबि ९९ करोड गरी सिं घीय सरकारको सार्वििर्नक ऋण दाद्धयत्र्व रू. १८ खबि ४८ अबि

१९ करोड पुगक
े ो छ। २०७८ असारसम्म सार्वििर्नक ऋण दाद्धयत्र्व रू.१७ खबि ३७ अबि
६४ करोड रहेको र्थयो। आर्थिक र्वर्ि 2078/79 को फागुनसम्म रू.८९ अबि ५० करोड
आन्त्िररक ऋण पररचालन िएको छ।
18.

आर्थिक र्वर्ि २०७८/७९ को फागुनसम्म अनुदान रू.९ अबि ४६ करोड र ऋण रू. १ खबि
१६ अबि ६१ करोड गरी कुल रू.१ खबि २६ अबि ७ करोड र्वैदेजशक सहयोग प्रर्िबििा
रहेको छ। आर्थिक र्वर्ि २०७८/७९ को फागुनसम्म अनुदान र ऋण गरी रू.४७ अबि ९४
करोड बराबरको अन्त्िरािद्धिय द्धर्वकास सहायिा उपयोग िएको छ।

19.

द्धर्वत्तीय कारोबारमा द्धर्वद्युिीय ि ुक्तानी माध्यमको प्रयोग बढ्दै गएको छ। मििर िथा प्रार्प्तमा
प्रदान गररएको प्रोत्साहनका कारण बैङ्क िथा द्धर्वत्तीय सिं स्थाको सङ््यामा कमी आएको
छ।२०७८ फागुनसम्म बैङ्क िथा द्धर्वत्तीय सिं स्थाको सिं ्या १28 रहेको छ।

20.

२०७८ फागुनसम्म बैङ्क िथा द्धर्वत्तीय सिं स्थाको शाखा सङ््या (लघुद्धर्वत्त समेि) का आधारमा
प्रर्ि शाखा िनसिं ्या औसि २,५७२ पुगेको छ, २०७७ फागुनसम्म प्रर्ि शाखा िनसिं ्या
औसि २,९१३ रहेको र्थयो। प्रदे शगि रुपमा प्रर्ि शाखा िनसङ््या कणािली प्रदे शमा सबैिन्त्दा
बढी र गण्डकीमा सबैिन्त्दा कम रहेको छ।

21.

पर्छल्ला र्वर्िहरुमा द्धर्वत्तीय पहुँचमा सुधार हुँदै गएको छ। २०७८ फागुनसम्म ७५० स्थानीय
िहमा र्वाजणज्य बैङ्कको शाखा द्धर्वस्िार िएको छ। त्यसैगरी, २०७८ फागुनमा बैङ्क िथा द्धर्वत्तीय

सिं स्थाहरुमा र्नक्षेप खािा ४ करोड २४ लाख ५१ हिार, किाि खािा १८ लाख ३७ हिार,
मोबाइल बैंद्धकि प्रयोगकिाि १ करोड ६८ लाख ४८ हिार र इन्त्टरनेट बैंद्धकि सेर्वाका
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प्रयोगकिाि १६ लाख ९ हिार रहेका छन्। चालु आर्थिक र्वर्िको फागुनसम्म १ लाख ३५
हिार किाि खािा र ४६ लाख ८० हिार र्नक्षेप खािा थप िएका छन्।
22.

आर्थिक र्वर्ि २०७८/७९ को फागुनसम्म खुलाबिार कारोर्वारका द्धर्वर्िन्न उपकरणमाफिि रु.६०
अबि िरलिा प्रशोचन िएको छ। गि आर्थिक र्वर्िको सोही अर्वर्धमा रु.३ खबि ३ अबि २९

करोड िरलिा प्रशोचन िएको र्थयो। आर्थिक र्वर्ि २०७८/७९ को फागुनसम्म रु.५० खबि
७० अबि ७६ करोड िरलिा प्रर्वाह िएको छ। गि आर्थिक र्वर्िको सोही अर्वर्धमा रु.२ अबि
िरलिा प्रर्वाह िएको र्थयो।
23.

२०७८ फागुनसम्म बैङ्क िथा द्धर्वत्तीय सिं स्थाको र्नक्षेप ४.१ प्रर्िशिले र्वृद्धि िई रु.४८ खबि
५४ अबि ८५ करोड पुगेको छ। आर्थिक र्वर्ि २०७८÷७९ को फागुनसम्ममा बैङ्क िथा द्धर्वत्तीय
सिं स्थाबाट र्निी क्षेरमा प्रर्वाद्धहि किाि १२.८ प्रर्िशिले र्वृद्धि िई रु.४६ खबि ७ अबि ३०
करोड पुगेको छ।

24.

र्नजष्क्रय किािमा सुधार आएको छ। बैङ्क िथा द्धर्वत्तीय सिं स्थाको र्नजष्क्रय किािको औसि अनुपाि
२०७७ पुसमा 1.८ प्रर्िशि रहेकोमा २०७८ पुसमा १.३ प्रर्िशि रहेको छ ।

25.

आर्थिक र्वर्ि २०७८/७९ को फागुनसम्म २४ हिार २ सय ६८ ऋणीको कुल रु.१ खबि ६
अबि ११ करोड पुनकििाि स्र्वीकृि िएको छ। २०७८ फागुनसम्म रु.१ खबि ३४ अबि ११
करोड पुनकििाि लगानीमा रहेको छ।

26.

आर्थिक र्वर्ि २०७८/७९ को फागुन मसान्त्िसम्म १ लाख ४४ हिार ६ सय २० ऋणीलाई
सहुर्लयिपूणि किाि प्रर्वाह िई रु.२ खबि १५ अबि ७६ करोड किाि लगानीमा रहेको छ।

27.

२०७७ फागुन मसान्त्िमा २,४५८.५ र्बन्त्दुमा रहेको नेप्से सूचकाङ्क २०७८ फागुन मसान्त्िमा

२,६६८.१ र्बन्त्द ु कायम िएको छ। २०७८ असार मसान्त्िमा नेप्से सूचकाङ्क २,८८३.४ र्बन्त्द ु
पुगेको र्थयो। 2078 िाद्र 2 गिे नेप्से सूचकाङ्क हालसम्मकै उच्च 3,199.0 र्बन्त्दुमा पुगेको
र्थयो।
28.

ँ ीकरण गि र्वर्िको सोही अर्वर्धको िुलनामा ११.७
२०७८ फागुन मसान्त्िमा र्धिोपर बिार पुि
प्रर्िशिले र्वृद्धि िई रु.३७ खबि ८२ अबि ७९ करोड पुगेको छ। कुल गाहिस््य उत्पादनसँग
ँ ीकरणको अनुपाि ७८.० प्रर्िशि रहेको छ ।
बिार पुि

29.

२०७8 फागुनसम्म र्बमा व्यर्वसायको कुल द्धर्वत्तीय स्रोि िथा उपयोग गि आर्थिक र्वर्िको सोही
अर्वर्धको िुलनामा 11.3 प्रर्िशिले र्वृद्धि िई रु.६ खबि ४ अबि ३ करोड पुगेको छ। िसमध्ये
िीर्वन र्बमा व्यर्वसाय गने र्बमकको रु.५ खबि २१ अबि ६ करोड र र्निीर्वन र्बमा व्यर्वसाय
गने र्बमकको रु.८२ अबि ९७ करोड रहेको छ।
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30.

२०७८ असारसम्म र्बमाको दायरामा आएको िनसङ््या २७.० प्रर्िशि रहेकोमा २०७८

फागुनसम्म यस्िो िनसङ््या २९.0 प्रर्िशि पुगेको छ। २०७८ फागुनसम्म र्वैदेजशक रोिगार
म्यादी िीर्वन र्बमा समेि गरी र्बमाको दायरामा आएको िनसङ््या 35.४ प्रर्िशि पुगक
े ो
छ।
31.

२०७८ फागुनमा सहकारी सिं स्थाहरुको सङ््या ३० हिार ८ सय ७९, शेयर सदस्य सङ््या
ँ ी रु. ९४ अबि १२ करोड रहेको छ । सोही
७३ लाख ३७ हिार २ सय ५२ र शेयर पुि

अर्वर्धसम्म सहकारी क्षेरमा रु.४ खबि ७७ अबि ९९ करोड बचि पररचालन िई रु.४ खबि
२६ अबि ३१ करोड किाि प्रर्वाह िएको छ।
32.

आर्थिक र्वर्ि २०७८/७९ को फागुनसम्म कुल र्वस्िु र्नयािि ८२.9 प्रर्िशिले र्वृद्धि िइि

रू.१४७ अबि ७५ करोड पुगक
े ो छ। आर्थिक र्वर्ि २०७७/७८ को सोही अर्वर्धमा र्वस्िु
र्नयािि ७.८ प्रर्िशिले बढे र रू.८० अबि ७८ करोड पुगेको र्थयो। आर्थिक र्वर्ि २०७८/७९
को फागुनसम्म पाम िेल, सोयाद्धर्वन िेल, द्धपना, धागो (पोर्लस्टर िथा अन्त्य), ऊनी गलैँ चा

लगायिका र्वस्िुको र्नयािि बढे को छ िने अलैँ ची, जचया, िडीबुटी, िार, िामाको िार लगायिका
र्वस्िुको र्नयािि घटे को छ।
33.

आर्थिक र्वर्ि २०७८/७९ को फागुनसम्म कुल र्वस्िु आयाि ३8.6 प्रर्िशिले बढे र रू.१३
खबि ८ अबि ७३ करोड पुगेको छ। आर्थिक र्वर्ि २०७७/७८ को सोही अर्वर्धमा यस्िो

आयाि २.१ प्रर्िशिले बढे र रू. ९ खबि ४३ अबि ९९ करोड पुगेको र्थयो। आर्थिक र्वर्ि
२०७८/७९ को फागुनसम्म पेट्रोर्लयम पदाथि, और्धी, कच्चा पाम िेल, कच्चा सोयाद्धर्वन िेल,
सुन लगायिका र्वस्िुको आयाि बढे को छ िने एम.एस.र्बलेट, र्समेन्त्ट, रासायर्नक मल, दाल,
मोलार्सस सुगर लगायिका र्वस्िुको आयाि घटे को छ।
34.

आर्थिक र्वर्ि २०७८/७९ को फागुनसम्म कुल र्वस्िु व्यापार घाटा ३४.५ प्रर्िशिले र्वृद्धि िइि

रू.११ खबि ६० अबि ९९ करोड पुगेको छ। आर्थिक र्वर्ि २०७७/७८ को सोही अर्वर्धमा
यस्िो घाटा १.६ प्रर्िशिले बढे र रू.८ खबि ६३ अबि २१ करोड पुगेको र्थयो।
35.

ँ ीगि खािा र र्वैदजशक
बढ्दो व्यापार घाटा, खुद सेर्वा आय र खुद ट्रान्त्सफरमा आएको कमी, पुि
ऋण िथा अनुदान आप्रर्वाहमा आएको कमीका कारण आर्थिक र्वर्ि २०७8/७9 को फागुनसम्म

शोधनान्त्िर जस्थर्ि रु.2 खबि 58 अबि 64 करोडले घाटामा रहेको छ। यस अर्वर्धमा चालु
खािा रु.४ खबि ६२ अबि ९३ करोडले घाटामा रहेको छ।
36.

207८ फागुनसम्म र्वैदेजशक रोिगारीमा िान श्रम स्र्वीकृर्ि र्लनेको सङ््या 56 लाख 62
हिार 2 सय 26 पुगेको छ। आर्थिक र्वर्ि 207८/7९ को फागुनसम्म र्वैदेजशक रोिगारीमा

िान थप नयाँ िथा पुनःश्रम स्र्वीकृर्ि र्लनेको सङ््या ४ लाख १२ हिार ७ सय ८७ रहेको
छ।
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37.

आर्थिक र्वर्ि २०७८/७९ को फागुनसम्म द्धर्वप्रेर्ण आप्रर्वाह १.७ प्रर्िशिले सङ्कुचन िई रु.६
खबि ३१ अबि १९ करोड पुगक
े ो छ। आर्थिक र्वर्ि २०७७/७८ को सोही अर्वर्धमा द्धर्वप्रेर्ण
आप्रर्वाह रु.६ खबि ४२ अबि ३३ करोड रहेको र्थयो।

38.

२०७८ असार मसान्त्िमा कुल द्धर्वदे शी द्धर्वर्नमय सजिर्ि रु.१३ खबि ९९ अबि ३ करोड रहेकोमा
२०७८ फागुन मसान्त्िमा रु.११ खबि ७१ अबि कायम िएको छ। यस्िो सजिर्ि ७.४
मद्धहनाको र्वस्िु आयाि र ६.७ मद्धहनाको र्वस्िु िथा सेर्वा आयाि धान्न पयािप्त रहेको छ।

39.

आर्थिक र्वर्ि २०७८/७९ को फागुनसम्म खुद प्रत्यक्ष र्वैदेजशक लगानी ६०.० प्रर्िशिले र्वृद्धि

िई रु.१६ अबि ३० करोड पुगेको छ। आर्थिक र्वर्ि २०७७/७८ को सोही अर्वर्धमा खुद
प्रत्यक्ष र्वैदेजशक लगानी रु.१० अबि १८ करोड रहेको र्थयो।

40. आर्थिक र्वर्ि २०७८/७९ को फागुनसम्म प्रधानमन्त्री रोिगार कायिक्रम अन्त्िगिि 7 लाख 8
हिार 2 सय 87 सूचीकृि बेरोिगारमध्ये ७१ हिार 3 सय 24 िनाले रोिगारी प्राप्त गरे का
छन्। आर्थिक र्वर्ि 207७/7८ मा 7 लाख 52 हिार 4 सय 50 सूचीकृि बेरोिगारमध्ये
1 लाख 81 हिार 5 सय 77 ले रोिगारी प्राप्त गरे का र्थए।
41.

प्रधानमन्त्री कृद्धर् आधुर्नकीकरण पररयोिना अन्त्िगिि सिार्लि द्धर्वर्िन्न रोिगार लजक्षि
कायिक्रमबाट २०७८ फागुनसम्म 4 लाख 43 हिार 4 सय 67 व्यजक्तले आिंजशक र 48
हिार 7 सय 81 व्यजक्तले पूणि रोिगारी प्राप्त गरे का छन्।

42.

सामाजिक सुरक्षा कायिक्रमलाई प्रिार्वकारी बनाउन सामाजिक सुरक्षा सूचना प्रणाली ियार गरी

कायािन्त्र्वयनमा ल्याईएको छ। चालु आर्थिक र्वर्िको फागुनसम्म 16 हिार 8 सय 87

रोिगारदािा र ३ लाख 20 हिार 7 सय 44 श्रर्मक सामाजिक सुरक्षा कोर्मा आर्वि िएका

छन्। आर्थिक र्वर्ि २०७८/७९ को फागुनसम्म कोर्मा रु.7 अबि 49 करोड 55 लाख 52
हिार 7 सय 44 रकम थप िई हालसम्म कोर्मा रु.14 अबि 38 करोड 2 लाख 21
हिार 4 सय १५ रकम िम्मा िएको छ।
43.

२०७८ फागुनसम्ममा पशुपन्त्छी िथा मत्स्य र्बमािफि र्बमा द्धप्रर्मयममा 80.० प्रर्िशि अनुदान

बापि २४ करोड ि ुक्तानी गरी रु.३९ अबि रकम बराबरको पशुपन्त्छी िथा मत्स्य र्वस्िुको
सुरक्षण गररएको छ।

44. आर्थिक र्वर्ि २०७8/७9 को फागुनसम्म दूध 17 लाख 39 हिार मेद्धट्रक टन र मासु ३

लाख ८१ हिार मेद्धट्रक टन उत्पादन िएको छ। आर्थिक र्वर्ि २०७8/७9 फागुनसम्म 1
अबि ८ करोड ३२ लाख गोटा अण्डा उत्पादन िएको छ।

45. आर्थिक र्वर्ि २०७८/७९ को फागुनसम्म सिं घ अन्त्िगिि सिार्लि सिह र्सिं चाइ र िूर्मगि

र्सिं चाइ कायिक्रमबाट क्रमशः 2,895 हेक्टर र ११० हेक्टर गरी कूल ३,००५ हेक्टर र्सिं जचि

xiv

क्षेर थप िई २०७८ फागुनसम्म १५ लाख १२ हिार ४ सय ३२ हेक्टर िर्मनमा र्सिं चाइ
सुद्धर्वधा पुगेको छ। २०७८ असारसम्म िम्मा १५ लाख ९ हिार ४ सय २७ हेक्टर िर्मनमा
र्सिं चाइ सुद्धर्वधा पुगेको र्थयो।
46.

कूल िू-िागको ४०.४ प्रर्िशि र्वन र ४.४ प्रर्िशि झाडी िथा बुट्यान क्षेर गरी कुल र्वन

क्षेर ४४.८ प्रर्िशि पुगेको छ। नेपालको िू-धरािलीय आधारमा सबैिन्त्दा बढी र्वन क्षेर
मध्य-पहाडमा छ िने सबैिन्त्दा कम िराईमा रहेको छ।
47.

आर्थिक र्वर्ि 2078 फागुनसम्म बाँकी रहेका 221 स्थानीय िहको िू-उपयोग नक्सा/डाटा
ियार िई सबै स्थानीय िहलाई नक्सा/डाटा हस्िान्त्िरण गररएको छ।

48. आर्थिक र्वर्ि २०७८/७९ को फागुनसम्म रु.२ खबि २८ अबि लगानी स्र्वीकृि िएको छ।

२०७८ फागुनसम्म लगानी बोडि माफिि रु.१० खबि ८९ अबि १२ करोड ८९ लाख र उद्योग
द्धर्विाग माफिि रु.३ खबि ९६ अबि ५३ करोड लगानी स्र्वीकृि िएको छ।

49. २०७८ फागुनसम्म दिाि िएका कम्पनीको सङ््या २ लाख ८३ हिार ३ सय ५८ रहेको

छ। प्रदे शगि रुपमा बागमिी प्रदे शमा सबैिन्त्दा बढी ७०.७ प्रर्िशि कम्पनी दिाि िएका छन्
िने सबैिन्त्दा कम कणािली प्रदे शमा १.२ प्रर्िशि कम्पनी दिाि िएका छन्।

50.

२०७८ फागुनसम्म राद्धिय खाद्य सुरक्षा िण्डारमा 21 हिार 3 सय 39 मेद्धट्रक टन र साकि
खाद्य सुरक्षा बैंङ्कमा 8 हिार मेद्धट्रक टन खाद्यान्न मौज्दाि रहेको छ।

51.

सन् २०२० मा २ लाख ३० हिार ८५ पयिटक नेपाल र्िर्रएकोमा सन् २०२१ मा यस्िो

सङ््या ३४.३ प्रर्िशिले घटे र १ लाख ५० हिार ९ सय ६२ रहेको छ। सन् २०२१ मा
नेपाल भ्रमणमा आएका द्धर्वदे शी
आििन िएको छ।
52.

पयिटकबाट रु.१३ अबि ५० करोड ११ लाख द्धर्वदे शी मुद्रा

२०७८ फागुनसम्म र्वैकजल्पक उिाि सद्धहि ९४.० प्रर्िशि िनसङ््यामा द्धर्वद्युिको पहुँच पुगेको
छ। २०७८ फागुनसम्म कुल िर्डि द्धर्वद्युि क्षमिा २०७8 असारको िुलनामा 30.9 प्रर्िशिले

र्वृद्धि िइि २,205 मेगार्वाट पुगक
े ो छ। २०७८ असारसम्म कुल िर्डि द्धर्वद्युि क्षमिा १,६८५
मेगार्वट रहेको र्थयो। प्रर्िव्यजक्त द्धर्वद्युि खपि 270 द्धकलोर्वाट घण्टा पुगेको छ।
53.

२०७८ फागुनसम्म १६ हिार ९ सय ३९ द्धकलोर्मटर कालोपरे, ८ हिार १ सय ११
द्धकलोर्मटर खण्डाजस्मि र ८ हिार ८ सय २१ द्धकलोर्मटर कच्ची सडक गरी राद्धियस्िरका

सडकको लम्बाई ३३ हिार ८ सय ७१ द्धकलोर्मटर पुगेको छ। २०७८ फागुनसम्म प्रादे जशक

िथा स्थानीय स्िरका कच्ची, खण्डजस्मि र कालोपरे गरी ६४ हिार ६ सय १७ द्धकलोर्मटर
सडक सञ्जाल पुगेको छ। २०७८ फागुनसम्म ७३२ स्थानीय िह राद्धिय सडक सञ्िालसँग
िोर्डएका छन्।

xv

54. ियनगर-िनकपुर-कुथाि-द्धर्विलपुरा-बददिबास िथा बथनाहा-द्धर्वराटनगर रे लमागिको नेपाल िफिको
७९ द्धक.र्म. मध्ये २०७८ असारसम्म ५६ द्धकलोर्मटर रे लमागि र्नमािण सम्पन्न िएको छ।
चालु आर्थिक र्वर्िमा ियनगर-कुथाि खण्डमा रे ल सेर्वा सञ्चालनमा आएको छ।
55.

सूचना िथा सिारको पहुँचमा र्नरन्त्िर र्वृद्धि हुँदै गएको छ। २०७८ फागुनसम्म ७३८ स्थानीय

िहका कायािलय, ६,१९० र्वडा कायािलय, ५१९६ माध्यर्मक द्धर्वद्यालय र ४,१४७ स्र्वास््य
केन्त्द्रमा ब्रोडव्याण्ड इन्त्टरनेट िडान कायि सम्पन्त्न िएको छ।
56.

२०७८ फागुनसम्म टे र्लफोन घनत्र्व १३९.८६ प्रर्िशि र ईन्त्टरनेट ग्राहक घनत्र्व १16.9
प्रर्िशि पुगेको छ। २०७७ फागुनसम्म यस्िो घनत्र्व क्रमशः १३०.३ प्रर्िशि र ८२.८
प्रर्िशि रहेको र्थयो।

57.

शैजक्षक सर २०७८ मा प्राथर्मक िह (कक्षा १-५), आधारिूि िह (कक्षा १-८) र माध्यर्मक
िह (कक्षा ९-१२) िनािदर क्रमशः ९६.9 प्रर्िशि, 95.1 प्रर्िशि र ५4.3 प्रर्िशि रहेको
छ। शैजक्षक सर 2078 मा कक्षा 1 मा खुद प्रर्वेश दर (िनाि हुने उमेर 5 र्वर्ि पुरा िएका)

96.3 प्रर्िशि रहेको छ। त्यसैगरी, कक्षा 8 सम्मको द्धटकाउ दर 85.1 प्रर्िशि, कक्षा 10
सम्मको द्धटकाउ दर 66.1 प्रर्िशि र कक्षा 12 सम्मको द्धटकाउ दर 33.1 प्रर्िशि रहेको
छ ।
58.

आर्थिक र्वर्ि 2078/79 को फागुनसम्म सरकारी, र्निी र सामुदाद्धयक स्र्वास््य सिं स्थाबाट
अन्त्िरिमा 10 लाख 92 हिार 9 सय 69, बद्धहरिमा 1 करोड 92 लाख 40 हिार 7

सय 22 र आकजस्मक कक्षमा 22 लाख 97 हिार 4 सय 20 र्बरामीलाई सेर्वा प्रर्वाह
िएको छ।
59.

2078 फागुनसम्म कोर्िड-19 द्धर्वरुिको पद्धहलो मारा खोप लगाउनेको सङ््या 1 करोड
86 लाख 24 हिार 1 सय 46, दोस्रो मारा/पूणि मारा खोप लगाउनेको सङ््या 1 करोड

85 लाख 2 हिार 1 सय १९ र अर्िररक्त खोप लगाउनेको सङ््या 17 लाख 5 सय 80
पुगेको छ।
60.

२०७8 फागुनसम्म आधारिूि खानेपानीको पहुँच पुगेको िनसङ््या 93.४ प्रर्िशि र उच्च
िथा मध्यमस्िरको गुणस्िरीय खानेपानी सेर्वाको पहुँच पुगेको िनसङ््या 24.८ प्रर्िशि रहेको

छ। आर्थिक र्वर्ि 207८/7९ को फागुनसम्म थप 42 हिार 8 सय 57 िनसङ््या
आधारिूि खानेपानीको सुद्धर्वधाबाट लािाजन्त्र्वि िएका छन्।
61.

२०७८ फागुनसम्म २८ लाखिन्त्दा बढी लािग्राहीहरु सामाजिक सुरक्षाको अनलाइन प्रणालीमा

आबि िएका छन्। चालु आर्थिक र्वर्िको फागुनसम्म िेष्ठ नागररक, एकल मद्धहला, अपाि िएका

व्यजक्त, लोपोन्त्मुख िार्ि, बालबार्लका समेि गरी िम्मा 34 लाख 50 हिार 8 सय 9

xvi

लािग्राहीलाई रु.४६ अबि 42 करोड 35 लाख 40 हिार 3 सय 10 सामाजिक सुरक्षा ित्ता
द्धर्विरण गररएको छ।
62.

अन्त्िमा, कोर्िड-१९ को असर क्रमश: न्त्यून िएसँगै आर्थिक गर्िद्धर्वर्ध द्धर्वस्िार हुँदै गएको छ।

ँ ै र्वस्िु
सिं घ, प्रदे श र स्थानीय िहको एकीकृि खचिमा बढोत्तरी िएको छ। समद्धिगि माग बढे सग
आयािमा र्नरन्त्िर र्वृद्धि हुँदै गएको छ। आयािमा उल्ले्य र्वृद्धि िएको कारण शोधानान्त्िर
जस्थर्ि र चालु खािा दुबै उच्च घाटामा रहेका छन्। द्धर्वदे शी द्धर्वर्नमय सजिर्ि घटे को छ।
फलस्र्वरूप, बाह्य क्षेरमा दबाब र्सििना िएको छ। रर्सया र युक्रेन बीचको युिका कारण

द्धर्वश्वबिारमा पेट्रोर्लयम पदाथिको मूल्य र्नरन्त्िर बढ्दै गएको कारण उपिोक्ता मुद्रास्फीर्िमा थप
चाप परे को छ।
63.

ँ ीको सहि उपलधधिा
कोर्िड-19 पश्चाि अथििन्त्रलाई पूर्वरु
ि पमा पुनरुत्थान गनि लगानीयोग्य पूि
सुर्नजश्चि गनु,ि उपिोक्ता मुद्रास्फीर्िलाई र्वाजञ्छि सीमामा राख्नु, बढ्दो चालु खािा घाटालाई

र्नयन्त्रण गरी शोधनान्त्िर जस्थर्िमा सुधार गनुि िथा सार्वििर्नक खचिमा र्मिव्यद्धयिा र
प्रिार्वकारीिा कायम गनुि आर्वश्यक छ। द्धर्वत्तीय क्षेरको सबलीकरण र सुदृढीकरण माफिि
द्धर्वत्तीय स्थाद्धयत्र्व हार्सल गने र अथििन्त्रको आन्त्िररक िथा र्वाह्य स्थाद्धयत्र्व कायम गने िफि
आर्थिक नीर्ि र्नदे जशि हुनपु ने दे जखन्त्छ।
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