
प्रसे विज्ञप्ती 
विश्व बैंक तथा अन्तर्ााविय मदु्रा कोषको बावषाक बैठक अन्तर्ात दक्षिण पूिा एक्षिया िेत्र मतदान समूहको बैठकमा 
नेपाली प्रतततनतिमण्डलका नेता तथा माननीय अथा मन्त्री डा. यिुर्ाज खततिडाले विश्वमा हाल देखा परे्को व्यापार् यदु्धको 
अिस्थाले नेपालजस्ता साना मलुकुहरुको लातर् समविर्त आतथाक व्यिस्थापन र्ना चनुौती तसजाना र्रे्को र् यो अबस्था 
कुनैपतन मलुकुको लातर् फाइदाजनक नभएको बताउनभुयो ।त्यस्तै, यस अिस्थाले मूल्य तनयन्त्रण र्ने मौद्रद्रक नीततको 
औजार् तथा प्रभािकारर्ता कमजोर् हुुँदै र्एकोले यसतफा  विश्व समदुायको ध्यान जान ुजरुर्ी भएको िताउनभुयो ।  

सो बैठकमा उहाुँले दक्षिण एक्षियाको आतथाक बवृद्धदर् विश्वमै उच्चतम र्हेको र् सोबाट विश्व अथातन्त्रमा तसजाना र्रे्को 
अिसर् र् योर्दानको सही क्षचत्रण हनुपुने विषय समेत औलं्याउन ुभयो ।वित्तीय िेत्रमा प्रयोर्मा आएका नबीनतम प्रविति 
"वफनटेक" ले ल्याएको चनुौती र् अिसर्लाई व्यिस्थापन र्ना तनयमनकार्ी तनकायहरुको िमता अतभबवृद्ध र्नुापने 
आिश्यकता औलं्याउदै बहतुनयामक तनकायहरुबीच समन्िय हनु नसके वित्तीय अर्ाजकता तनक्षततनेतफा  सबै सचेत हनु 
आग्रह र्नुा भयो ।  

 

अथामन्त्री डा.खततिडाले ठूला र्ािहरुको वद्धपिीय सहमततले "ग्लोिल र्भनानेन्स" र्ने अभ्यासबाट साना र्ािहरुको 
आिाज सही ढंर्बाट प्रतततनतित्ि नहनुेतफा  सहभार्ी देिहरुको ध्यानाकषाण र्दै िहाुँले बहपुिीय संस्थाहरुको भतूमका 
कमजोर् हनु लार्ेको तफा समेत संकेत र्नुाभयो । नेपाल बहपुिीय संस्थाबादको पिमा र्हेको र् त्यस्ता संस्थाहरु साना 
मलुकुहरुको आिाज विश्व समदुायलाई सनुाउन प्रभािकार्ी मञ्च हनुे विचार् व्यक्त र्नुा भयो । यस अिस्थामा विश्व बैंक 
समूहले बहपुिीय संस्थाहरुको लातर् नेततृ्िदायी र् प्ररे्णादायी भतूमका तनभाउनपुने तफा  पतन जोड द्रदनभुयो । सो समूहको 
बैंठकमा नेपाल र्ाि बैंकका र्भनार् डा. क्षचर्ञ्जीिी नेपाल लर्ायत नेपाली प्रतततनतिमण्डलका सदस्यहरुको उपक्षस्थतत र्हेको 
तथयो ।  

आजै बहपुिीय लर्ानी प्रत्याभतूत संस्थाको प्रतततनति मण्डल र् नेपाली पिबीच भएको वद्धपिीय बैठकमा नेपालमा 
बैदेक्षिक तनजी लर्ानी प्रिद्धान र्ना उक्त संस्थाले थप परर्योजनाहरुमा लर्ानी प्रत्याभतूत र्ने प्रततपद्धता समेत व्यक्त 
भएको तथयो । साथै, बैदेक्षिक तनजी लर्ानीको लातर् उपयकु्त िातािर्ण तसजाना र्ना नेपालले हालै र्रे्का प्रयासहरु 
सकार्ात्मक र्हेको भनी उक्त संस्थाका प्रतततनतिहरुले िार्णा व्यक्त र्नुा भएको तथयो । उक्त बैठकमा नेपाली 
प्रतततनतिमण्डलको नेततृ्ि अथा मन्त्रालय, अन्तर्ााविय आतथाक सहायता समन्िय महािाखाका सहसक्षचब श्री श्रीकृष्ण 
नेपालले र्नुा भएको तथयो ।  
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