
कार्यकारी साराांश 
 

1. सन ्2020 को शुरुवातदेखि नै कोभिड-१९ को ववश्वव्यापी महामारीले युगमा ववरलै आउने 
मानवीय र आर्थिक सङ्कट उत्पन्न गराइरहेको छ। वैश्श्वक महामारीले जनस्वास््य र 
मानव जीवनमा समेत ननकै क्षनत पुर् याइरहेको छ। महामारीको कारण ववश्वव्यापी आर्थिक 
क्रियाकलापमा सुस्तता आएसगँै अर्िकाांश मुलुकको आर्थिक वदृ्र्ि ऋणात्मक िई सन ्
2020 मा ववश्व अथितन्र 3.३ प्रनतशतले सङ्कुचन िएको र्थयो।  

2. कोभिड-19 ववरुद्िको िोपको उत्पादन र ववतरणसँगै ववभिन्न मुलुकले आफ्ना नागररकलाई 
िोप लगाउन शुरु गररसकेको हँुदा आगामी ददनमा ववश्व बजारको आपूनति श्रङृ्िला सुचारु 
हुने, वस्तुको मागमा वदृ्र्ि हुने, बन्दाबन्दी िुकुलो हँुदै जाने, हरेक मुलुकको काम गने 
तररकामा पररवतिन हुने र उपिोक्ता, उद्योग तथा व्यवसायलाई आर्थिक सुवविा र राहत 
उपलब्ि गराउन ववत्तीय सहयोगमा वढोत्तरी हुनेिएकोले सन ्2021 मा ववश्व अथितन्र 6.0 
प्रनतशतले ववस्तार हुने अन्तरािश्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण रहेको छ। 

3. २०७८ जेठ ७ सम्म नेपालमा कोभिड-१९ महामारीबाट सांिभमत हुनेको सांख्या ४ लाि ८० 
हजार ४ सय १८ पुगेको छ िने कोभिड-१९ को कारण मतृ्युवरण गनेको सांख्या ५ हजार ६ 
सय ५७ रहेको छ। कोभिड-१९ महामारीको पदहलो लहरको अवर्िमा कुल सांिभमत सांख्यामा 
मतृ्युदर (Case Fatality Rate) १.०९प्रनतशत रहेको र्थयो िने दोस्रो लहरको ४६ ददनको 
अवर्िमा यस्तो दर १.२९ प्रनतशत रहेको छ।२०७८ जेठ ७ सम्म सक्रिय सांिभमतको सांख्या 
१ लाि १४ हजार ३ सय ५८ रहेको छ िने कोभिड-१९ बाट ननको हुनेको सांख्या ३ लाि ६० 
हजार ४ सय ३ पुगेको छ।साथै,२८ लाि ३४ हजार ९८ व्यश्क्तको ररयल टाइम वप.भस.आर. 
परीक्षण गररएको छ। 

4. कोभिड-१9 महामारीबाट नागररकको जनस्वास््य तथा जीवन रक्षाको लार्ग वपभसआर 
परीक्षण र कोभिड उपचार नन:शुल्क गररनुका साथैकोभिड-१९ बबरुद्िको िोप समेत 
नन:शुल्क लगाउन शुरु गररएको छ। कोभिड-१९ बबरुद्िकोिोप अभियान अन्तगित 2078 
बैशाि १५ सम्म कोभिभशल्ड र िेरोसेल गरी 20 लाि ९१ हजारलाई पदहलो मारा िोप र 3 
लाि 32 हजारलाई दोस्रो मारा िोप लगाइएको छ। 

5. आर्थिक वषि 2076/77 मा कोभिड-१९ महामारीबाट नेपालको अथितन्र प्रिाववत हुन गई 
आर्थिक वदृ्र्िदर पनछल्लो दईु दशकमै पदहलोपटक २.१२ प्रनतशतले ऋणात्मक रहेको छ 
जुन आर्थिक वषि २०७१/७२ मा गएको ववनाशकारी िूकम्पबाट भसश्जित आर्थिक क्षनत िन्दा 
उच्च हो। स्वास््य सङ्कटको अवस्थामा िमश: सुिार आउने अपेक्षा सदहत नेपालको 
आर्थिक वदृ्र्िदर चालु आर्थिक वषिमा ४.०1 प्रनतशत रहने अनुमान गररएकोमा चालु आर्थिक 



वषिको तेस्रो चौमाभसकबाट तीब्र गनतले फैभलइरहेको कोभिड-१९ को दोश्रो लहरको कारण 
अनुमाननत आर्थिक वदृ्र्िदर हाभसल गने कायि चुनौतीपूणि छ। 

6. कोभिड-१९ महामारीको कारण आर्थिक वषि २०७६/७७ मा कणािली र सुदपूश्श्चम प्रदेश बाहेक 
सबै प्रदेशको आर्थिक वदृ्र्िदर ऋणात्मक रहेकोमा चालु आर्थिक वषि २०७७/७८ मा सब ै
प्रदेशको आर्थिक वदृ्र्िदर ३.५ प्रनतशत िन्दा उच्च रहने अनुमान छ। यस अवर्िमा 
तुलनात्मकरुपमा आर्थिक वदृ्र्िदर सबैिन्दा बढी वागमती प्रदेशको 4.६५ प्रनतशत र 
सबैिन्दा कम प्रदेश नां. २ को ३.५२ प्रनतशत रहने अनुमान छ। यद्यवप पनछल्लो समयमा 
कोभिड-१९ को दोस्रो लहर तीब्ररुपमा फैभलइरहेको हँुदा चालु आर्थिक वषिका लार्ग अनुमाननत 
प्रदेशगत आर्थिक वदृ्र्िदर हाभसल गने कायि चुनौतीपूणि बन्दै गएको छ। 

7. चालुआर्थिक वषि 207७/7८ मा कृवष, उद्योग र सेवा क्षेरको कुल मूल्य अभिवदृ्र्ि 
िमश:२.६प्रनतशत, ५.० प्रनतशत र ४.४ प्रनतशतले वदृ्र्ि हुने अनुमान छ।त्यसैगरी, चाल ु
आर्थिक वषिको कुल मूल्य अभिवदृ्र्िमा कृवष, उद्योग र सवेा क्षेरको योगदान िमश: २५.८ 
प्रनतशत, १३.१ प्रनतशत र ६१.१ प्रनतशत रहने अनुमान छ।चालु आर्थिक वषिमािानको 
उत्पादन१.३ प्रनतशतले वदृ्र्ि िएको छ। 

8. चालु आर्थिक वषि २०७७/७८ को अनुमाननत राश्रिय वावषिककुल गाहिस््य उत्पादन(उत्पादकको 
मूल्यमा) रु.४२ िबि 6६ अबि ३२ करोड मध्ये वागमती प्रदेशको अांश सबैिन्दा बढी 3७.७ 
प्रनतशत र कणािली प्रदेशको सबैिन्दा कम 4.० प्रनतशत रहने अनुमान छ। 

9. आर्थिक वषि 2076/7७ मा कुल लगानी 30.4 प्रनतशतले सङ्कुचन िएकोमा आर्थिक वषि 
२०७7/७8 मा 18.1 प्रनतशतले वदृ्र्ि िई रु.13 िबि 1२ अबि 71 करोड पुग्ने अनुमान छ। 
कुल गाहिस््य उत्पादनसँग बचतको अनुपात 6.6 पुग्ने अनुमान छ। 

10. चालु आर्थिक वषिमा प्रनतव्यश्क्त कुल गाहिस््य उत्पादन(प्रचभलत मूल्यमा) मा ५.८ प्रनतशतल े
वदृ्र्ि िई अमेररकी डलर ११९१ पुगेको अनुमान छ। त्यसैगरी, प्रनतव्यश्क्त कुल राश्रिय 
आय (प्रचभलत मूल्यमा) ५.० प्रनतशतले वदृ्र्ि िई अमेररकी डलर ११९६ पुगकेो अनुमान छ 
िनेप्रनतव्यश्क्त कुल राश्रिय िचियोग्य आम्दानी (प्रचभलत मूल्यमा) ४.५ प्रनतशतले वदृ्र्ि 
िई अमेररकी डलर १४८६ पुगेको अनुमान छ। 

11. पनछल्ला वषिहरूमा वस्तु तथा सेवाको औसत मूल्यस्तर वाश्छछत सीमाभिर रहँदै आएको छ। 
आर्थिक वषि २०७७÷७८ को फागुनसम्म औसत उपिोक्ता मुद्रास्फीनत ३.५ प्रनतशत रहेको छ। 
अनिल्लो वषिको सोही अवर्िमा यस्तो मुद्रास्फीनत ६.५ प्रनतशत रहेको र्थयो। आर्थिक वषि 
२०७६/७७ मा औसत उपिोक्ता मुद्रास्फीनत ६.२ प्रनतशत रहेको र्थयो। 



12. आर्थिक वषि २०७६/७७ मा सांि, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत िचि रु.११ िबि ९१ अबि ६ 
करोड रहेको छ। एकीकृत िचिमध्ये चालु िचि ५६.० प्रनतशत, पुँजीगत िचि ३४.१ प्रनतशत र 
ववत्तीय व्यवस्था ९.९ प्रनतशत रहेको छ।  

13. आर्थिक वषि 2076/77 मा सांिीय सरकारको बजेट िाटा कुल गाहिस््य उत्पादनको 8.1 
प्रनतशत रहेको छ। चालु आर्थिक वषिको फागुनसम्म सांिीय सरकारको बजेट िाटा गत 
आर्थिक वषिको सोही अवर्िको तुलनामा 65.5 प्रनतशतले सुिार िईरु.29 अबि 16 करोड 
रहेको छ। 

14. चालु आर्थिक वषिको फागुनसम्म सांिीय राजस्व गत आर्थिक वषिको सोही अवर्िको 
तुलनामा 4.6 प्रनतशतल ेबढेर रु.५ िबि १ अबि ९७ करोड पुगेको छ। सांिीय सरकारी िचि 
६.4 प्रनतशतले सङ्कुचन िई रु.५ िबि 71 अबि ७७ करोड रहेको छ। 

15. २०७७ फागुनसम्म नतनि बाँकी िुद साविजननक ऋण रु.15 िबि ८९ अबि ४६ करोड पुगेको छ 
जुन कुल गाहिस््य उत्पादनको ३7.३ प्रनतशत रहेको छ। चालु आर्थिक वषिको फागुनसम्म 
रु.1 िबि १२ अबि ५२ करोड बराबरको आन्तररक ऋण पररचालन िएको छ। 

16. चालु आर्थिक वषिको फागुनसम्म रु.७ अबि ४८ करोड अनुदान र रु.८५ अबि २ करोड ऋण 
गरी जम्मा रु.92 अबि ५० करोड अन्तरािश्रिय ववकास सहायता पररचालन िएको छ। 
त्यसैगरी यस अवर्िमा ऋण तफि  रु.५० अबि ३८ करोड र अनुदानतफि  रु.९ अबि ७१ करोड 
गरी जम्मा रु.60 अबि ९ करोड अन्तरािश्रिय ववकास सहायता उपयोग िएको छ। 

17. चालु आर्थिक वषिको फागुनसम्म ३ ठूला पूवाििारका पररयोजनामारु.३८ अबि ६७ करोड ९१ 
लाि र13३ उद्योगमारु.२५ अबि ५१ करोड गरी जम्मा रु.६४ अबि १९ करोड बराबरकोववदेशी 
लगानी स्वीकृत िएको छ। 

18. पनछल्ला वषिहरुमा ववत्तीयपहँुच ववस्तार हँुदै गएको छ। ववत्तीय कारोबार ववद्युतीय प्रणालीमा 
आवद्ि हँुदै गएको छ।अथितन्रमाववत्तीय प्रगाढता ननरन्तर बढ्दै गएको छ।पनछल्लावषिहरुमा 
बैङ्क तथा ववत्तीय सांस्थाको शािा ववस्तारमाउल्लेख्यप्रगनत िएको छ।२०७७ फागुनसम्म 
७५० स्थानीय तहमा वाखणज्य बैङ्कको शािा पुगेको छ। 

19. आर्थिक वषि २०77 /७8कोफागुनमदहनासम्म बैङ्क तथा ववत्तीय सांस्थाको ननक्षेप 11.0 
प्रनतशतले वदृ्र्ि िई रु. 42 िबि 60 अबि 47 करोड पुगेको छ िने कजाि प्रवाह १7.5 
प्रनतशतले वदृ्र्ि िई रु. 38 िबि 46 अबि 31 करोड पुगेको छ।  

20. कोभिड-१९ बाट प्रिाववत उद्योग व्यवसायलाई सहयोग पुर् याउने उद्देश्यले सहुभलयत दरमा 
प्रदान गररने पुनरकजाि प्रवाह ववस्तार गररएको छ। २०७७ फागुन मसान्तसम्म ४८ हजार ८ 
सय ३१ ऋणीको कुल रु.१ िबि ४२ अबि १७ करोड पुनरकजाि स्वीकृत िएको छ। २०७७ 
फागुन मसान्तमा रु.८८ अबि ८६ करोड पुनरकजाि लगानीमा रहेको छ। 



21. कोभिड-१९ महामारी रोकथाम, ननयन्रण, र उपचार सम्वन्िी कायिमा प्रयोग गररने औषिी, 
उपकरण, उपचार सामाग्रीको आपूनति र सांिभमत व्यश्क्तको व्यवस्थापन एवम ् पूवाििार 
ननमािणका लार्ग तीनै तहमा स्थापना गररएको कोषमा जम्मा िएको रकम तथा ववननयोजन 
समेत गरी २०७८ वैशािसम्म रु.३४ अबि ११ करोड रहेकोमा सो अवर्िसम्म रु.२३ अबि १६ 
करोड िचि िएको छ। ववननयोश्जत एवम ्सङ्कभलत रकममध्ये यस अवर्िसम्म रु.१० अबि 
९५ करोड िचि हुन बाँकी रहेको छ। 

22. कोभिड-१९ बाट प्रिाववत पयिटन र िरेलु, साना तथा मझौला उद्योग क्षेरका श्रभमक तथा 
कमिचारीको पाररश्रभमक िुक्तानीमा सहयोग पुर् याउने उद्देश्यले यसै वषि शुरु गररएको 
व्यवसानयक ननरन्तरता कजाि २०७७ फागुन मसान्तसम्म रु.२० करोड ८८ लाि प्रवाह िएको 
छ। 

23. कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न असहज पररश्स्थनतमा पनन आर्थिक गनतववर्ि चलायमान 
बनाउन र समश्रटगत आर्थिक व्यवस्थापनमा सहजीकरण गने उद्देश्यअनुरुप कजाि िुक्तानी 
अवर्िको म्याद थप, कजाि पुनसरंचना र पुनतािभलकीकरणकोव्यवस्था गररएको छ। 
ऋणीहरूलाई चालु पुँजी कजािको अर्िकतम ्२० प्रनतशतसम्म र आवर्िक कजािको अर्िकतम ्
१० प्रनतशतसम्म थप कजाि प्रवाह गनि सक्रकने व्यवस्था गररएको छ। 

24. पुँजीबजार प्रनत लगानीकतािको आकषिण बढ्दै गएको छ। २०७६ फागुनमसान्तमा १,३७७.२ 
बबन्दमुारहेको नेप्से सूचकाङ्क २०७७ फागुनमसान्तमा २,४५८.५ बबन्दमुा पुगेको छ।  

25. बबमा व्यवसायको दायरा ववस्तार िएको छ। आर्थिक वषि २०७७/७८ को फागुनसम्म बबमा 
व्यवसायको कुल ववत्तीय स्रोत तथा उपयोग गत आर्थिक वषिको सोही अवर्िको तुलनामा 
15.० प्रनतशतले वदृ्र्ि िई रु.५ िबि २ अबि ७० करोड पुगेको छ।चालु आर्थिक वषिको 
फागुनसम्म रु.१ िबि २ अबि ४० करोडबबमाशुल्कसङ्कलन िएको छ। 

26. चालु आर्थिक वषिको दोश्रो चौमाभसकमाकोभिड-१९ महामारीको प्रिाव िमश: कम हँुदै 
गएकोले वैदेभशक व्यापारमा सामान्य वदृ्र्ि िएको छ। चालु आर्थिक वषिको फागुनसम्म 
कुलवस्तुपैठारी २.१प्रनतशतलेवदृ्र्ििईरु.९िबि४३अबि९९करोडपुगेकोछ। यस अवर्िमाचामल, 

िटमासको कच्चातेल, एम.एस. बबलेट, यातायातकासािनतथापाटपुजाि, 
दरूसछचारकाउपकरणतथापाटपुजािलगायतकावस्तुकोपैठारीबढेकोछिनेपेिोभलयमपदाथि, 
हवाईजहाजकापाटपुजाि, कच्चापामतेल, अन्यमेभसनरीतथापाटपुजाि, भिडडयो, 
टेभलभिजनतथापाटपुजािलगायतकावस्तुकोपैठारीिटेकोछ।  

27. चालु आर्थिक वषिको फागुनसम्म कुलवस्तुननकासी 
७.८प्रनतशतलेवदृ्र्ििईरु.८०अबि७८करोडपुगेकोछ।आर्थिकवषि२०७६/७७कोसोहीअवर्िमावस्तुननयाित
रु.७४अबि९१करोडरहेको र्थयो। चालु आर्थिक वषिमा प्रशोर्ित िटमासको तेल, र्चया, जमोठ 



कपडा, अलैंची लगायतका वस्तुको ननकासी बढेको छ िने भसन्थेदटक यानि, फलफूलको जुस, 
उनी गलैचा कापेट लगायतका वस्तुको ननकासी िटेको छ। 

28. आर्थिकवषि२०७७/७८कोफागुनसम्मशोिनान्तरश्स्थनतरु.६८अबिलेबचतमारहेकोछ िने चालु िाता 
रु.१ िबि ४८ अबि ६८ करोडले िाटामा रहेको छ।िुद िान्सफर आय, 
पुँजीिातारववत्तीयिाताबचतमारहेकाकारणशोिनान्तरश्स्थनतमासुिारआएकोछ। 
आर्थिकवषि२०७६/७७कोसोहीअवर्िमाशोिनान्तरश्स्थनतरु.३७अबि८४करोडलेबचतमारहेकोर्थयो िने 
चालु िाता रु.१ िबि १९ अबि ७० करोडले िाटामा रहेको र्थयो। 

29. आर्थिकवषि२०७७/७८कोफागुनसम्मववप्रेषणआप्रवाह८.६प्रनतशतलेवदृ्र्ििईरु.६िबि४२अबि१४करोडपु
गेकोछ।आर्थिकवषि२०७६/७७कोसोहीअवर्िमाववप्रेषणआप्रवाहरु.५िबि९१अबि१९करोडरहेकोर्थयो।आ
र्थिक वषि २०७६/७७ मा ववप्रेषण आय रु.८ िबि ७५ अबि ३ करोड रहेको र्थयो। 

30. २०७७असारमसान्तमाकुलववदेशीववननमयसश्छचनतरु.१४िबि१अबि८४करोडरहेकोमा२०७७फागुनमसा
न्तमारु.१४िबि३६अबि५४करोडपुगेको छ।यस सश्छचनतल१े१.३ मदहनाको वस्तु तथा सेवाको 
आयात िान्न पुग्ने देखिन्छ। 

31. पनछल्ला वषिमा मानव ववकास सूचकाङ्कमा सुिार हँुदै आएको छ। सांयुक्त रारिसांिीय 
ववकास कायििमको सन ् २०२० को प्रनतवेदनअनुसार नेपालको मानव ववकास सूचकाङ्क 
अनिल्लो वषिको 0.579 को तुलनामा सुिार िई ०.६०२पुगेको छ। 

32. प्रिानमन्री रोजगार कायििम अन्तगित आर्थिक वषि 2076/77 मा 3 लाि 70 हजार 7 सय 
34 सूचीकृत बेरोजगारमध्ये 1 लाि 5 हजार 6 सय 35 व्यश्क्तले रोजगारी प्राप्त गरेका 
र्थए। चाल ुआर्थिक वषिको फागुनसम्ममा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत 7 लाि 43 हजार 
5 सय ३ बेरोजगारमध्ये 33 हजार ७ सय ३३ व्यश्क्तले रोजगारी प्राप्त गरेका छन।् 

33. प्रिानमन्री कृवष आिुननकीकरण पररयोजना अन्तगित सछचाभलत ववभिन्न रोजगार लक्षक्षत 
कायििमबाट हालसम्म 4 लाि 43 हजार 4 सय 67 व्यश्क्तलाई आांभशक र 48 हजार 7 
सय 81 व्यश्क्तलाई पूणि रोजगारी प्राप्त िएको छ। 

34. चालु आर्थिक वषिको फागुनसम्म 13 हजार 5 सय 26 रोजगारदाता र 1 लाि 93 हजार 
72 जना श्रभमक सामाश्जक सुरक्षा कोषमा आबद्ब िएका छन।् हालसम्मरु.4 अबि 66 
करोड 10 लाि 15 हजार योगदान बापतको रकम उक्त कोषमा जम्मा िएको छ। 

35. आर्थिक वषि २०७७/7८ को फागुनसम्म ८ श्जल्ला, ९८ स्थानीय तह र ८५० वडामा राश्रिय 
पररचयपर वववरण दताि अभियान सम्पन्न िएको छ। १६ श्जल्लामा वववरण दताि कायि 
सुचारू रहेको छ। हालसम्म २२ लाि नागररकको वववरण सङ्कलनको कायि सम्पन्न िएको 
छ। 



36. आर्थिक वषि २०७7/७8 को फागुनसम्म ज्येरठ नागररक, एकल मदहला, अपाङ्गता िएका 
व्यश्क्त, लोपोन्मुि जानत, बालबाभलका समेत गरी कुल जम्मा 31 लाि 50 हजार 1 सय 
11 लािग्राहीलाई रु.58 अवि 38 करोड 69 लाि 55 हजार 9 सय 59 सामाश्जक सुरक्षा 
ित्ता ववतरण गररएको छ। 

37. कोभिड-१९ महामारीको कारण पयिटक आगमन र भ्रमण आयमा व्यापक सङ्कुचन आएको 
छ। सन ्२०१९ मा ११ लाि ९७ हजार १ सय ९१ पयिटक नेपाल भिबरएकोमा सन ्२०२० मा 
यस्तो सांख्यामा ८०.८ प्रनतशतले सङ्कुचन आई २ लाि ३० हजार ८५ रहेको छ। सन ्२०२० 
मा नेपाल भ्रमणमा आएका ववदेशी पयिटकबाट कुल रु.२४ अबि ९६ करोड बराबरको ववदेशी 
मुद्रा आजिन िएको छ जुन अनिल्लो वषिको सोही अवर्िको तुलनामा ७० प्रनतशतले कमी 
रहेको छ। 

38. २०७7फागुनसम्म 93.0प्रनतशत जनसङ्ख्यामा ववद्युतको पहँुच पुगेको छ।राश्रिय र्ग्रडमा 
कुल जडडत ववद्युत उत्पादन गत वषिको तुलनामा 4.1 प्रनतशतले वदृ्र्ि िई 1458 
मेगावाटपुगेकोछ।प्रनतव्यश्क्त ववद्युत िपत 260 क्रकलोवाट िण्टा पुगेको छ। 

39. २०७7 फागुनसम्म मुलुकिर रणनीनतक र स्थानीय सडक सछजाल गरी कालोपर े1५ हजार 
9 सय 7४ क्रकलोभमटर,िण्डाश्श्मत8 हजार 5 सय 82 क्रकलोभमटर र कच्ची सडक 8 हजार 
9 सय 72 क्रकलोभमटर गरी ३3 हजार 5 सय 28 क्रकलोभमटर सडक ननमािण िएको छ। 
प्रदेश तथा स्थानीयस्तरबाट कच्ची,ग्रािेल र कालोपरे सदहत जम्मा 63 हजार 5 सय 77 
क्रकलोमीटर सडक ननमािण िएको छ। 

40. 2077 असारसम्म सबै क्रकभसमका गरी 38 लाि 36 हजार 5 सय 2 सवारी सािन दताि 
िएकोमा चालुआर्थिक वषिको फागुनसम्म1 लाि 50 हजार 7 सय 65 थप नयाँ सवारी 
सािन दताि िई जम्मा दताि हुने सवारी सािनहरुको सांख्या 39 लाि 87 हजार 2 सय 
67पुगेको छ । 

41. अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा इन्टरनेट सेवा समावशे गररएको छ। ववज्ञापन रदहत नीनत 
(Clean Feed) कायािन्वयनमा ल्याइएको छ।सबै सरकारी ववद्युतीय सेवालाई एकीकृत 
प्रणालीमाफि त ्नागररकलाई सहजरूपमा सेवा पुर् याउन नागररक एप्स सछचालनमा ल्याइएको 
छ। 

42. 2077 को फागुनसम्म टेभलफोन िनत्व 130.3 प्रनतशत र ईन्टरनेट ग्राहक िनत्व 82.8 

प्रनतशत पुगेको छ । गत आर्थिक वषिमा टेभलफोन िनत्व 126.7 प्रनतशत र ईन्टरनेट ग्राहक 
िनत्व 73 प्रनतशत रहेको र्थयो। 



43. शैक्षक्षक वषि २०७७ मा प्राथभमकतह (कक्षा १-५) को िुद िनािदर ९७.४ प्रनतशत, आिारिूत 
तह (कक्षा १-८) को ९४.७ प्रनतशत र माध्यभमक तह (कक्षा ९-१२) को ५१.२ प्रनतशत रहेको 
छ।  

44. २०७७ फागुनसम्म आिारिूत िानेपानी सुवविा पुगेको जनसङ्ख्या 91.5 प्रनतशत र उच्च 
मध्यमस्तरको िानेपानी सुवविा पुगेको जनसङ्ख्या 23.० प्रनतशत रहेको छ।आर्थिक वषि 
2077/78 को फागुनसम्म थप 1 लाि 55 हजार 8 सय 8 जनसङ्ख्या आिारिूत 
िानेपानीको सुवविाबाट लािाश्न्वत िएका छन।् बहुप्रनतक्षक्षत मेलम्ची िानेपानी 
आयोजनाको सुरुङ्ग ननमािण सम्पन्न िई काठमाडौँमा पानी ववतरण गनि थाभलएको छ। 

45. २०७७ फागुनसम्म िूकम्पबाट क्षनत िएका ननजी आवास 72.9 प्रनतशत, साविजननक 
ववद्यालय ८२.७ प्रनतशत,  पुराताश्त्वक सम्पदा 53.३ प्रनतशत, स्वास््य सांस्था  ५8.3 
प्रनतशत, सरकारी िवन ८5.3 प्रनतशत र सुरक्षा ननकायका िवन 9५.8 प्रनतशतको 
पुनननिमािण कायि सम्पन्न िएको छ।  

46. चालु आर्थिक वषिमाकाठमाडौँको ऐनतहाभसक िरोहरको रूपमा रहेका िरहरा, रानीपोिरी 
रदरवार हाइस्कूल लगायतका महत्वपूणि ऐनतहाभसक एवम ्पुराताश्त्वक महत्त्वका सम्पदाको 
पुनननिमािण कायि सम्पन्न िएको छ। 

47. कोभिड-१९ महामारीबाट प्रिाववत 5 लाि 20 हजार 3 सय 39 करदातालाई वावषिक 
कारोवारको आिारमा आय वषि 2076/77 मा लाग्ने आयकरमा रु.2 अबि 19 करोड ६२ 
लाि छुट सुवविा ददइएको छ। 

48. कोभिड-१९महामारीले उद्योग व्यवसायमा परेको असर न्यूनीकरण गनि बैंक तथा ववत्तीय 
सांस्थाहरूले माभसक व्याज रकममा आिार दर िन्दा कम नहुने गरी 10 प्रनतशत र 2076 
चैर मसान्तमा कायम व्याज दरमा २ प्रनतशत बबन्दलुे कम हुने गरी छुट ददइएकोमा 
यसबाट ऋणीहरूले 2077 असारसम्ममा कररव रु.10 अवि 21 करोड 66 लाि छुट सुवविा 
प्राप्त गरेका छन।् 

49. कोभिड-19 महामारीबाट प्रिाववत सामाश्जक सुरक्षा कोषमा आबद्ि प्रनतरठानमा कायिरत 
श्रभमकको आर्थिक वषि 2076/77 को अश्न्तम 4 मदहनाको श्रभमक तथा रोजगारदाताको 
तफि बाट जम्मा गनुिपने योगदान रकम रु.1 अबि 3 करोड 24 लाि 6 हजार नेपाल 
सरकारले सामाश्जक सुरक्षा कोषमा िुक्तानी गरेको छ। 

50. महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक सांकटको वावजुद पनन नेपालको मुद्रास्फीनत वाश्छछत सीमाभिर 
रहेको, शोिानान्तर श्स्थनत तथा ववदेशी ववननमय सश्छचनत सुवविाजनक रहेको, ववत्तीय क्षेर 
सबल रहेको र पुनननिमािणमा िएको प्रगनत र पूवाििार ववकासको क्षेरमा िएको ववस्तारको 
कारण आगामी ददनमा आर्थिक श्स्थनत सबल हँुदै अथितन्रमा V-आकारको आर्थिक वदृ्र्ि 



हुने अनुमान रहेकोमा नयाँ वषि २०७८ को शुरुवातसँगै फैभलएको कोभिड-१९ को दोस्रो 
लहरलेिमश: गनतशील बन्दै गएको अथितन्रमा पुनः चुनौनत र जोखिम बढाइददएको छ। 



 

 


