
 

प्रसे विज्ञप्ती 
कोभिड –१९ को प्रिाि सम्बन्धी भिभडयो कन्फरेन्स 

 

माननीय अर्थमन्री डा. यु िराज खभििडाको उपस्थर्भिमा विश्व आभर्थक मञ्च (World Economic Forum) का 
पदाभधकारी, दस्िण एस्ियाली राष्ट्रहरुका सरकार प्रम ख िर्ा उच्च पदथर् पदाभधकारी, भनजी िेरका प्रभिभनभध, 
अर्थिास्त्री एिम ्विश्व थिाथ्य संगठनका पदाभधकारी बीच विश्विर फैभलएको कोरोना िाईरस (कोभिड –१९) 
ले पारेको एिं पानथ सक्न े प्रिाि र सो लाई सम्बोधन गने उपाय बारे आज भिभडयो कन्फरेन्स माफथ ि 
छलफल सम्पन्न ियो।  

माननीय अर्थमन्रीले आफ्नो मन्िव्य ददन ेक्रममा कोरोना िाईरसले नेपालको अर्थिन्र, थिाथ्य िरे र 
जनजीिनमा पारेको एिं पानथ सक्ने प्रिाि, कोभिड –१९ रोकर्ाम िर्ा भनयन्रणमा नेपाल सरकारले हालसम्म 
चालेका कदमहरु िर्ा यस रोगको भनयन्रणमा अन्िराथवष्ट्रय िर्ा िरेीय सहयोग, साझेदारी र समन्ियका 
िेरमा गनथ सवकन ेप्रयास बारे जानकारी गराउन ियो।  

माननीय अर्थमन्रीले के धनी के गररब हामी सबैले अप्रत्यास्िि र अनपेस्िि रुपमा कोभिड –१९ जथिा अज्ञाि 
िर को सामना गरररहेको उल्लेख गन थ ह दै िौभिक स रिा िेरमा िईरहेको बढ्दो खचथले अवहले अर्थ नराख्न े
िएकोले सािथजभनक स्रोि मानि कल्याणिफथ  प नप्राथभर्भमकीकरण र केन्रीि गन थपने बिाउन  ियो।  

माननीय अर्थमन्रीले कोभिड –१९ ले हालसम्म प र् याएको िर्ा र्प प र् याउन सक्ने आभर्थक िभिको 
प नथर्ाथपना गनथ सरकार, अन्िराथवष्ट्रय संघ संथर्ा र भनजी िेरको सामूवहक प्रयास आिश्यक ह ने धारणा 
राख्न ियो। उहााँले कोभिड –१९ ले बह संख्यक जनिालाई बेरोजगारी र गररबीिफथ  धकेलेको प्रसंग उठाउन  ह ाँदै 
हामीले विगि िीन दिक देस्ख गररबी भनिारणमा गरेको प्रयास र सफलिालाई यसले कमजोर बनाउदै 
लगेको र ददगो विकास लक्ष्य हाभसल गनथ र्प च  नौिी र्पेको उल्लेख गन थियो।  

माननीय अर्थमन्रीले यो विश्वव्यापी संकटको समाधान गनथ अन्िराथवष्ट्रय िर्ा िरेीय प्रयास, साझेदारी र 
सहयोगबाट मार सम्िि ह न ेउल्लेख गन थह ाँदै हालको संकटलाई सामना गनथ ३ िटा स झाि ददन  ियो ;(१) 
सीमानाकामा ह ने माभनसहरुको आिािजािि भनयन्रण िर्ा आप्रिासी कामदारहरुको लाभग आधारििू स विधा 
उपलब्ध गराउन अन्िराथवष्ट्रय सहयोग र समन्िय गने (२) थिच्छ व्यापारको माध्यमबाट आधारििू खाद्यान्न, 
औषभध र थिाथ्य उपकरण उपलब्ध गराउन स भनस्िििा प्रदान गने, (३) ऋण थर्गन र ऋण मोचनका 
माध्यमबाट कम आयस्रोि िएका म ल कहरुको Fiscal Space बढाउने । 

माननीय अर्थमन्रीले थिाथ्य िेर र संक्रभमि रोगका विषयमा अन सन्धान बढाउदै जाने सन्दिथमा न्यून आय 
िएका म ल कहरुमा बवढरहेको असंक्रभमि रोगको च  नौिी र प्रविभध हथिान्िरणको समथयालाई नजरअन्दाज गनथ 
नह ने धारणा समेि व्यक्त गन थियो। 

उक्त छलफलमा बंगलादेिका प्रधानमन्री िखे हभसना, विश्व आभर्थक मञ्चका अध्यि बजथ बे्रण्ड, विश्व थिाथ्य 
संगठनका दस्िण – पूिथ एस्िया भनदेिक प नम खेरापल भसंह लगायि अन्य सहिागीले कोभिड –१९ को 
संकटलाई पार लगाउन सबैको सामूवहक र एकीकृि प्रयास रहन पने क रामा  जोड ददन  िएको भर्यो। 
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