प्रेस विज्ञप्ती

दक्षिण एक्षियाली राष्ट्रहरुका अर्थमन्त्री तर्ा अन्त्य उच्च पदस्र् पदाधिकारी एिं अन्त्तराथवष्ट्रय मुद्रा कोष र विश्व
बैं क लगायत अन्त्य अन्त्तराथवष्ट्रय वित्तीय सं स्र्ाका उच्च पदस्र् पदाधिकारीबीच कोरोना भाईरसले अर्थतन्त्रमा
पारे को प्रभाि सम्बन्त्िी छलफल

माननीय अर्थमन्त्री डा. युिराज खधतिडाको उपक्षस्र्धतमा दक्षिण एक्षियाली राष्ट्रहरुका अर्थमन्त्री तर्ा अन्त्य उच्च
पदस्र् पदाधिकारी एिं अन्त्तराथवष्ट्रय मुद्रा कोष र विश्व बैंक लगायत अन्त्य अन्त्तराथवष्ट्रय वित्तीय सं स्र्ाका उच्च
पदस्र् पदाधिकारी बीच हालै विश्वभर फैधलएको कोरोना भाईरसले अर्थतन्त्रमा पारे को एिं पानथ सक्ने प्रभाि
र सो लाई सम्बोिन गने उपाय बारे आज धभधडयो कन्त्फरे न्त्स माफथत छलफल सम्पन्न भयो।
माननीय अर्थमन्त्रीले आफ्नो मन्त्तव्य ददने क्रममा विश्वव्यापी रुपमा फैधलएको कोरोना भाईरसले नेपालमा
परे को असर र नेपाल सरकारले सो को रोकर्ाम र धनयन्त्रणका लाधग हालसम्म गरे को प्रयास बारे जानकारी
गराउनुभयो। उहााँले पयथटन, धनमाथण र रोजगारीको िेरमा यसले तत्काल असर पारे को तर्ा अर्थतन्त्रमा
दीर्थकालमा नकारात्मक असर पानथ सक्ने िारणा राख्नु हुाँदै महामारीको रुपमा फैधलएको यस रोगले सबै
िगथ र तप्कालाई कुनै न कुनै रुपमा प्रभाि पारे को यर्ार्थसँाँगै स्िास््य सेिा, सामाक्षजक सुरिा र अर्थतन्त्रलाई
टे िा पुग्ने गरी सबै िेरबाट सहयोगको अपेिा गररएको कुरा बताउनुभयो। उहााँले राज्यको िमता सीधमत
हुाँदा िधत पुगेका िास्तविक िगथ र िेरलाई तत्काल र ठू लो सहयोग उपलब्ि गराउने विषय च ुनौतीपूणथ
रहेको बताउनु भयो। त्यसैले कोरोना प्रभािबाट भएको िधत पररपूरण गनथ नेपाल जस्ता कम िमता र श्रोत
भएका मुलक
ु हरुका लाधग अन्त्तराथवष्ट्रय वित्तीय सं स्र्ाहरुले वििेष सहयोग गनुप
थ ने तर्ा िेरीय सहयोगका
सम्भावित सबै सं यन्त्र उपयोग गनुप
थ ने बताउनुभयो। उहााँले दक्षिण एक्षियाली मुलक
ु हरुको साझा संगठन
साकथलाई पुनजीिन दददै विद्यमान सं स्र्ागत सं रचनाको पूणथ उपयोग गने, एकापसका व्यापार आपूधतथ
प्रणालीलाई धनरन्त्तरता ददने र आिश्यक परे स्िास््य सेिामा र्प सहकायथ गनथ सबै राष्ट्रले एक अकाथलाइ
सहयोग, सार् र आड भरोसा ददनुपने िारणा समेत राख्नुभयो ।
धभधडयो कन्त्फरे न्त्समा सहभागीहरुले कोरोना भाईरसको रोकर्ामका लाधग स्िास््य िेरमा आिश्यक उपकरण
तर्ा सुरिाका सामग्रीहरुको व्यिस्र्ा, स्िास््य सेिा प्रणालीको विकास, साना तर्ा मझौला उद्यमहरु र
रोजगारीमा परे कँो प्रभाि, मौदद्रक तर्ा वित्त नीधत बीच गनथ सवकने समन्त्िय र तादाम्यता तर्ा अन्त्तराथवष्ट्रय
वित्तीय सं स्र्ाहरुले गनथसक्ने सहयोग बारे आ-आफ्नो िारणा राखँ्न ु भएको र्यो।
उक्त छलफलमा अन्त्तराथवष्ट्रय मुद्रा कोषका डाईरे क्टर च्याञ्योङ्ग रर, विश्व बैंकका भाईस प्रेधसडेन्त्ट हाटथविग
सेफर, अन्त्तराथवष्ट्रय वित्त धनगमका भाईस प्रेधसडेन्त्ट नेना स्टोजोधभक, बहुपिीय लगानी प्रत्याभूत सं स्र्ा (MIGA)
का भाईस प्रेधसडेन्त्ट तर्ा क्षचफ अपरे वटङ्ग अवफसर एस. विजय आईयरका अधतररक्त दक्षिण एक्षियाका
राष्ट्रहरुका एक्जुकेवटभ डाईरे क्टरहरु तर्ा एक्षियाली विकास बैंक, एक्षियाली पूिाथिार लगानी बैंक जस्ता
अन्त्तराथवष्ट्रय वित्तीय सं स्र्ाका पदाधिकारीको समेत सहभागक्षँता धर्यो। सो छलफलमा अर्थ सक्षचि, राजस्ि
सक्षचि, नेपाल राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गभनथर, अन्त्तराथवष्ट्रय आधर्थक सहायता समन्त्िय महािाखाका सह
सक्षचि तर्ा नेपाल क्षस्र्त विश्व बैकका कन्त्री
अर्थ मन्त्रालय
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म्यानेजरको समेत उपक्षस्र्धत धर्यो ।

