
प्रशे विऻप्ती 

भाननीम अथथभन्त्री  डा. मिुयाज खततिडा ज्मूको उऩस्थथततभा आज अथथ भन्त्रा रमभा अन्त्तयाथवष्डम भदु्रा कोषफाट जायी Article IV 
तभसनको Concluding Meeting सम्ऩन्न बमो।यावष्डम मोजना आमोगका उऩाध्मऺ , अथथ सस्िि , याजथि सस्िि , भहारेखा तनमन्त्रक , 
नेऩार याष्ड फैकका गबनथय तथा अथथ भन्त्रारम य नेऩार याष्ड फैकका उच्ि ऩदातधकायीहरुको सभेत सहबातगता यहेको उक्त फैठकभा 
तभसनका प्रभखु श्री तगट अल्भेवकण्डसथ रे नेऩारभा याजनीततक थथावमत्ि य वि द्यतु आऩूततथको सतुनस्ितताका कायण िार ुआ. फ. भा 
आतथथक िवृि द्रतुत्तय हनुे तथा ऩनुतनथभाथण, उत्ऩादनभूरक य सेिा ऺेरभा बएको विथतायको काभरे ऩतन आतथथक िृ विराई सहमोग 
गयेको िताउॉदै उहाॉरे विद्यभान आतथथक विथतायसॉगै  आइऩने िनुौतीहरु साभना गनथ कतसरो सभवष्डगत आतथथक नीततसवहत आतथथक 
फवृि य वित्तीम थथावमत्ि हातसर गनुथऩनेभा जोड ददनबुमो।  

सॊघीमता कामाथन्त्िमनका क्रभभा नेऩाररे अिरम्िन गयेको सधुाय प्रमा स य अॊगीकाय गयेको वित्तीम सॊयिनाको प्रशॊसा गदै तभसनरे 
साधायण खिथभा हनु सक्ने अनऩेस्ऺत विथताय प्रतत सजग हनु य नीतत कामाथन्त्िमन ऺभता फृ वितथा सािथजतनक वित्त व्मिथथाऩन  
सॊयिना िथुत फनाउन जोड ददएको तथमो।  

तभसन प्रभखु तगटरे नेऩारको अथथतन्त्र थऩ प्रततथऩधॉ हुॊदै गएको य रगानीको िाताियण अनकुुर फन्त्दै गएको सन्त्दबथ उल्रेख गदै 
मसरे नेऩारको भध्मकारीन आतथथक फृ विको रक्ष्म हातसर गनथ य मिुा जनशस्क्तराई योजगायी तस जथना गनथ टेिा ऩमुाथउने फताउन ु
बमो।  

सो अिसयभा भाननीम अथथभन्त्री डा. खततिडारे विगतको तथमाॊक भारको विश्लषेणरे कततऩम अिथथाभा बविष्मको मथाथथ अनभुान 
गनथ नसवकने तपथ  सॊकेत गदै नेऩारको विस्शष्ठ अिथथा को फायेभा सभग्र भूल्माॊकन गयी तनष्कषथभा ऩगु्न उऩमकु्त हनुे याम ददन ु   
बमो।  

सभकऺी देशहरुको तरुनाभा नेऩारको विगतको आतथथक फदृि न्त्मून यहेकोभा तनयऩेऺ गरयिीराई तत्कार सम्फोधन गनथ नेऩार रे 
उच्ि आतथथक फदृि गनुथ को विकल्ऩ नयहेको सन्त्दबथ   औॊल्माउदै उहाॉरे उच्ि आतथथक िवृि हातसर गने  क्रभभा आधायबतू आतथथक 
सॊयिनाहरु नबस्त्कउन बन्नेभा सजग यहेको जानकायी ददन ुबमो। उहाॉरे  नेऩारको ऺेरगत सधुायभा ऩमथटन , कृवषभा आधारयत साना 
तथा भझौरा उद्यभ य जरविद्यतु जथता आतथथक फदृिका सॊिाहकका ऺेरहरुराई प्राथतभकता ददएको फताउनबुमो।  

नेऩारभा तनकट बविष्मभा रगानी सम्भेरन आमोजना ग ने मोजना यहेको फताउॉदै डा . खततिडारे नेऩारभा तनजी ऺेरको रगानी को 
रातग अनकुुर िाताियण फनाउन कानूनी तथा नीततगत सधुायहरु अगातड फढाइएको उल्रेख गनुथबमो।  

हारको प्रततिेदनभा विगतको बन्त्दा विश्लषेणका थऩ नमाॉ वितधको प्र मोगबएको य प्रथततुतभा थऩ सधुाय गयेकोभा तभशनको कामथको 
प्रशॊसा गदै केही ऩऺहरुभा थऩ थऩष्टता य सधुाय गनुथ ऩने औल्माॉउदै सो का रातग  भन्त्रारमफाट सझुाि ऩठाइने फताउदै सभग्र 
प्रततिेदन तमायीभा तभसनको अथक प्रमास प्रतत उहाॉरे धन्त्मिाद ददनबुमो।  

मस अस्घ अन्त्तयावष्डम भदु्रा कोषका दस्ऺण एतसमारी बोवटङ्ग ग्रऩुका तपथ फाट अन्त्तयावष्डम भदु्रा कोषभा कामथकायी तनदेशक यहेका 
JUDA AGUNG रे अथथभन्त्रीसॊग स्शष्टािाय बेट गनुथ बएको तथमो। बेटभा नेऩार य अन्त्तयावष्डम भदु्रा कोषका विि विस्त्तम य प्रावितधक 
सहमोगका ऺेरहरु फाये ऩयाभशथ बएको तथमो ।  

अथथ भन्त्रारम 
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