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माननीय  अर्थमन्त्री  डा. यिुराज खतििडा र विश्व बैकका दक्षिण एक्षिया िेरका उपाध्यि श्री हार्थविग 

सेफर बीच छलफल 
 

माननीय  अर्थमन्त्री  डा. यिुराज खतििडा र विश्व बैकका दक्षिण एक्षिया िेरका उपाध्यि श्री 
हार्थविग सेफर बीच विश्वभर फैतलएको कोरोना भाईरस (कोतभड –१९) ले नेपालको अर्थिन्त्र, 
स्िास््य िेर र जनजीिनमा पारेको एिं र्प पानथ सक्न े प्रभाि, कोतभड –१९ रोकर्ाम िर्ा 
तनयन्त्रणमा नेपाल सरकारले हालसम्म चालेका कदमहरु िर्ा विश्व बैकको सहयोगमा सञ्चातलि 
आयोजनाहरु बारे आज तभतडयो कन्त्फरेन्त्स माफथ ि छलफल भयो।  

माननीय अर्थमन्त्रीले विश्व बैंकिार् कोरोनाको असर न्त्यूनीकरण गनथ ित्काल सहयोग उपलब्ध 
गराएकोमा धन्त्यिाद व्यक्त गदै स्िास््य जोक्षखम न्त्यूनीकरण िर्ा आतर्थक पनुरुत्र्ानका 
कायथक्रमलाई तनरन्त्िरिा ददन र्प सहयोगको लातग अनरुोध गनुथ भयो। नेपालले आगामी ददनमा 
स्िास्र् उपचार, सामाक्षजक सरुिा, साना िर्ा मझौला उद्यमको व्यिसावयक तनरन्त्िरिा एिं रोजगारी 
तसजथना हनु ेिर्ा ठूला आयोजनाको कायाथन्त्ियनमा जोड ददएको र सो को लातग आिश्यक श्रोि 
व्यिस्र्ापन चनुौिीपूणथ भएको ििाउन ुभयो। 

माननीय अर्थमन्त्रीले कोतभडको कारण नेपालको पयथर्न, उत्पादनमूलक उद्योग र तनमाथण िेर बढी 
प्रभाविि भएकोले िवृिदर न्त्यून हनु गएको भए पतन आतर्थक िृवि बाहेकका अन्त्य समग्र आतर्थक 
पररसूचकहरु सकारात्मक रहेको उल्लेख गनुथभयो। उहााँले प्रतिकूलिाका िािजदु मदु्राक्षस्फति ६ 
प्रतिििको हाराहारीमा रहेको, चालू खािा घार्ा कुल गाहथस्र् उत्पादनको २ प्रतिििमा सीतमि 
रहेको, िोधनान्त्िर बचि अमेररकी डलर १.६ अरब भन्त्दा बढी नै रहेको, सरकारको संक्षचि खािा 
(टे्रजरी) घार्ामा नगएको, वित्तीय िेर सदुृढ रहेको समेि कारणले समविगि आतर्थक स्र्ावयत्ि 
कायम गनथ सफलिा तमलेको जानकारी गराउनभुयो ।  

माननीय अर्थमन्त्रीले तबषम पररक्षस्र्तिमा पतन विश्व बैकको सहयोगमा सञ्चातलि आयोजनाहरुमा 
प्रगति राम्रो रहेको र आईडा मलुकुहरुमा नेपालको कायथ सम्पादन उत्कृि हनुलेु विपिीय सहयोग 
र्प विस्िार गनथ सहयोग पगु्ने विश्वास व्यक्त गनुथभयो। वित्तीय दबाबका बािजदु नेपालले विश्व 
बैक र अन्त्िराथविय वित्त तनगम (आइ.एफ.सी.) को ियेरमा नेपालको कोर्ा िृवि गरी नेपाल र 
विश्व बैकबीच समूहबीच लामो समयदेक्षख रहेको  न्त्यानो सम्बन्त्धलाई जीिन्त्ि राक्षखएको ☺बिाउन ु
भयो ।  

माननीय अर्थमन्त्रीले स्िास््य र आतर्थक पनुरुत्र्ान सगसंगै लैजानपुनेमा जोड दददै नगद कोष 
व्यिस्र्ापनमा विश्व बैंकको बजेर्री सहायिाले समेि सघाउ परु् याएको र नीतिगि सधुारमा समेि 
विश्व िैंकको अनभुि र ज्ञान लाभदायी भएको जानकारी गराउन ुभयो। उहााँले विश्व बैंकसंग हालै 
संझौिा भएको रणनैतिक सडक आयोजना हाल सम्मकै ठूलो एकल आयोजना रहेको र गि बषथ सो 



लगायि अन्त्य महत्िपूणथ आयोजना संझौिा भई कररि १ अिथ डलर र्प प्रतििििा प्राप्त भएको 
बिाउनभुयो। 

विश्व बैकका उपाध्यि हार्थविग सेफरले पोर्थफोतलयो कायाथन्त्ियनमा नेपालको प्रगति पूिथ तनधाथररि 
लक्ष्यको िलुनामा राम्रो रहनकुो सारै् दक्षिण एक्षियाली िेरमै उत्कृि भएकोमा धन्त्यिाद ददनभुयो। 
उहााँले कोतभड १९ को नकारात्मक प्रभािका बािजदु माननीय मन्त्रीज्यूको नेितृ्िमा नेपालको 
समग्र अर्थिन्त्र सकारात्मक रहेकोमा उच्च प्रिंिा गनुथ भयो। वितभन्न अिरोधका बािजदु नेपालले 
प्राप्त गरेको सफलिा अनकुरणीय उदाहरणको रुपमा िोडथमा  प्रस्ििु गररने योजना रहेको जानकारी 
गराउन ुभयो।  

बैंकका उपाध्यिले नेपाल जस्िा कम विकतसि मलुकुहरुले सामना गरररहेको आतर्थक श्रोिका 
अभाि पररपूतिथ गनथ हालको आईडा श्रोि अपयाथप्त हनु े र  सो िृवि गनथ िर्ा वित्तीय ऋणको 
तिनुथपने सााँिा व्याज स्र्गनको अितध सन ् २०२१ सम्म बढाउन विश्व बैंकका अध्यि डेतभड 
मालपासको सकृयिामा वितभन्न दािा सदस्य रािहरुसाँग पहल गरररहेको र सो अतभयानमा माननीय 
मन्त्रीज्यूको सहयोगको लातग समेि अनरुोध गनुथभयो। उहााँले दिैु पििार् ियारी पूरा भएका र्प 
चार आयोजनाहरु िोडथमा तनधाथररि तमति मै पेि गने गरी ियारी भैरहेको िर्ा प्रारक्षम्भक ियारीमा 
रहेका अन्त्य आयोजना पतन अगातड िढाउन विश्व बैक ियार रहेको बिाउनभुयो। नेपालको 
सािथजतनक ऋण व्यिस्र्ापनको सारै् समविगि आतर्थक अिस्र्ा पतन राम्रो रहेकोले कोतभड १९ 
को प्रभाि कम हनुे विक्षत्तकै नेपालको अर्थिन्त्र आफ्नो लयमा फकथ ने विश्वास व्यक्त गनुथभयो ।  

उक्त छलफलमा विश्व बैंकका  कन्त्ट्री डाईरेक्र्र फाररि हदाद जेरभोस, अप्रसेन म्यानजेर लाडा 
स्ट्रोलकोभा लगायि विश्व बैकका अन्त्य अतधकारीहरु,☺ अर्थ सक्षचि क्षिक्षिर कुमार ढंुगाना र 
अन्त्िराथविय आतर्थक सहायिा समन्त्िय  महािाखाका  सह सक्षचि श्रीकृष्ण नेपालको  समेि उपक्षस्र्ति  

तर्यो ।  
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