
प्रशे विज्ञप्ती 
इण्डोनेशशयाको बालीमा भइरहेको विश्व बैक तथा अन्तरााविय मदु्रा कोषको बावषाक बैठकको सिलसिलामा आगामी दश 
बषाको विकािका चनुौती बारे अन्तरााविय मदु्रा कोषको एशशया प्यासिविक विभागले एशशया प्यासिविक क्षेत्रका अथा मन्त्री 
र केन्द्रीय बैकका गभनारिँग गरेको बैठकमा माननीय अथा मन्त्री डा. यिुराज खसतिडाले आसथाक बवृिलाई िहयोग 
पयुााउने मौद्रद्रक नीसतको भसूमका र दायरा विश्व अथातन्त्रमा अवहले कमजोर हुँदे गएको धारणा व्यक्त गनुा भयो ।  

उहाँले खाि गरी मूल्य बवृि दर र विसनमय दरको उतार चढािको अिस्थामा खकुुलो मौद्रद्रक नीसतबाट आसथाक बवृिलाई 
िघाउ पयुााउने उपाय िीसमत भएको र पररमाणात्मक रुपमा खकुुलो बनाइएको मौद्रद्रक नीसतले मात्र भन्दा पसन 
उत्पादनिँग जोसडएको कजाा नीसतले अशस्थर वित्तीय शस्थसतबीच पसन आसथाक बवृिको लासग िहयोग पयुााउन िक्ने धारणा 
व्यक्त गनुा भयो ।  

व्यापाररक िंरक्षणबादिँगै अवहले ठूला मलुकुहरुले िाना मलुकुहरुको अथातन्त्रमा नकारात्मक प्रभाि पारररहेकोमा विश्व 
व्यापार िंगठन, विश्व बैंक लगायत अन्तराविय व्यापारलाई िहज र खकुुलो बनाउन पैरिी गरेका िंस्थाहरुले अग्रणी 
भसूमका सनिााह गरी अस्िाभाविक िंरक्षणबादलाई रोक्न िक्नपुने िताउन ुभयो ।  

ब्यापार यिुले सिजाना गरेको विसनमयदर अशस्थरताका कारण एशशयाली मलुकुहरुबाट पशिमी मलुकुहरुमा पूँजी प्रिाह 
भएकोमा चािो राख्दै डा. खसतिडाले एशशया क्षेत्र सभत्रकै बद्दो व्यापार तथा लगानीको बातािरण िहुाउँदो पूँजी बजार र 
मदु्रा बजार यि क्षेत्रमै िघनरुपमा विस्तार हनु िकेमा एशशयाबाट यरुोप अमेररकामा पूँजी बवहगामन नहनुे तिा  ध्यान 
आकृष्ठ गराउन ुभयो ।  

उहाँले विगतको आसथाक बवृि पूजँी, श्रम र प्राकृसतक स्रोतबाट सिजाना भएकोमा अवहले सडशजटल प्रविसध र ज्ञानमा आधाररत 
आसथाक बवृि भइरहेको तिा  िंकेत गदै यस्तो बवृिबाट सिजाना हनुे आयको वितरण झन अिमान हुँदै जाने र मलुकु 
मलुकुबीच एिं जनता जनताबीच आसथाक अिमानता बढ्दै जाने तिा  विश्व बैंक र अन्तरााविय मदु्रा कोषले ध्यान द्रदनपुने र 
अिमानता घटाउने नीसतहरुको पैरिी गनुापने धारणा राख्न ुभयो ।  

आजै यरुो मसन पसत्रकाका िररष्ठ पत्रकार एसलट विलिनलाई अन्तिााताा द्रदँदै माननीय अथा मन्त्री डा. खसतिडाले व्यापार 
यिुले हामीलाई िोझो प्रभािभन्दा अप्रत्यक्षरुपमा भारतीय अथातन्त्रमािा त अिर पाने र चीनिँगको व्यापारको अंश त्यसत 
ठूलो नभएको तथा हालै मात्र व्यापाररक िंझौता भएकोले तत्काल अिर नपने धारणा राख्न ुभयो ।  

उक्त अन्तिाातााको क्रममा िोसधएको एक प्रश्नको जिािमा बेल्ट एण्ड रोड इसनसिएवटभमा नेपालले िहभागी हनु इच्छा 
प्रकट गररिकेको  र िहभागी भइरहँदा मलुकुको पूिााधार सनमााणमा राविय प्राथसमकता, पररयोजनाको लागत, पररयोजना 
कायाान्ियन गने विसध, पररयोजनाको वित्तीय व्यिस्थापनको शता र ऋण भकु्तानीको क्षमता जस्ता कुराहरुलाई ध्यानमा 
राखेर नै ऋण सलने कुरा अगासड बढेको कुरा बताउँदै डा. खसतिडाले केही दशक्षण एशशयाली मलुकु र केही अविकी 
मलुकु दइुपक्षीय ऋणको भारमा परेको िन्दभामा नेपालले उक्त इसनसिएवटभबाट सलन ेऋण पयाटन पूिााधार, विद्यतु, तथा 



यातायात पूिााधारमा लगानी गरी आयात प्रसतस्थापन, सनयाात प्रििानमा उपयोग गने भएकोले मलुकुले सलएको ऋण सतना 
िक्ने क्षमता विकाि हनुे धारणा व्यक्त गनुा भयो ।  

एक अको प्रिंगमा, उहाँले नेपालको नै विद्यमान ऋणको भार दशक्षण एशशयामै कम रहेको िन्दभामा आधारभतू पूिााधारको 
विकाि र सनयाातजन्य क्षेत्रको प्रिद्र्धनको लासग ितामान ऋणको स्तरलाई कुल गाहास्थ उत्पादनको ६० प्रसतशतिम्म 
कायम गदाा उच्च आसथाक िवृि, पयााप्त रोजगारी सिजाना र मध्यम स्तरको आय भएको मलुकुमा आगामी १० िषामा पगु्न 
िवकने धारणा राख्न ुभयो ।  

आजै विश्व व्यापार िंगठनका प्रसतसनसधहरु र अथा मन्त्रालय आसथाक िहायता िमन्िय महाशाखाका िह िशचि श्री 
श्रीकृष्ण नेपालिीच भएको बैठकमा नेपालमा उत्पादन तथा िजार िम्भाव्यता भएको प्रमखु बस्तहुरु खािगरी पशस्मना, 
अदिुा र औषसधजन्य जडीबटुीहरुको उत्पादन, प्रशोधन, बजार विश्लषेण तथा प्रिद्र्धनको लासग विश्व व्यापार िंगठनले 
नेपाललाई आसथाक तथा प्राविसधक िहायता उपलब्ध गराउन ेिम्िन्धमा ठोि कायायोजना बनाई िहायता पररचालन गना 
विश्व व्यापार िंगठन िकारात्मक रहेको धारणा व्यक्त भयो ।  
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