प्रेस विज्ञप्ती

ु र्ाि सं घका
बहुपक्षीय विकास बैकहरु, अन्तर्ााविय मुद्रा कोष , अन्तर्ााविय वित्त निगम लगायत सं यक्त
उच्च पदस्थ पदानिकार्ीबीच कोर्ोिा भाईर्सले िेपालको अथातन्र तथा जिजीििमा पार्े को प्रभाि र्
िेपाल सर्कार्ले गर्े को प्रयास सम्बन्िी छलफल

माििीय अथा एिम् सञ्चार् तथा सूचिा प्रविनि मन्री डा. युिर्ाज खनतिडाको उपस्स्थनतमा विश्व बैक,
अन्तर्ााविय मुद्रा कोष, अन्तर्ााविय वित्त निगम, एस्ियाली विकास बैक, एस्ियाली पूिाािार् विकास बैक
जस्ता बहुपक्षीय विकास सं स्था लगायत सं यक्त
ु
र्ाि सं घका उच्च पदस्थ पदानिकार्ी बीच हालै विश्वभर्
फैनलएको कोर्ोिा भाईर्सले िेपालको अथातन्र, स्िास््य क्षेर र् जिजीििमा पार्े को एिं पािा सक्िे
प्रभाि, कोनभड –१९ र्ोकथाम तथा नियन्रणमा िेपाल सर्कार्ले हालसम्म चालेका सं स्थागत र्
कायाक्रनमक कदमहरु तथा िेपालले आगामी ददिमा चाल्िुपिे र्णिीनतक कदमहरु बार्े आज नभनडयो
कन्फर्े न्स माफात छलफल सम्पन्न भयो।
माििीय अथामन्रीले आफ्िो भिाई र्ाख्ने क्रममा अवहले को सं कट एक्काईिौ िताब्दीको सबैभन्दा ठू लो
माििीय र् आनथाक सं कट र्हेको बताउिु भयो। उहााँले विगतका सं कट या त माििीय नथए या आनथाक
नथए र् ती अस्घ पनछ भएर् आएका नथए भन्ने उल्लेख गिुह
ा ाँद
ु ै अवहले माििीय र् आनथाक सं कट साँगसाँगै
आएको बताउिु भयो। उहााँले पवहलेको कुिै पनि सं कट भन्दा अवहलेको सं कटको दायर्ा फर्ावकलो

र्

असर् पनि सिाथा उच्च र्हेकोले यसबाट उम्कि र् विकासको पुिउात्थाि गिा पनि अभूतपूिा सामास्जक र्
आनथाक उपायहरु अपिाउिुपिे बताउिु भयो।
माििीय अथामन्रीले यो विश्वव्यापी संकटको समािाि विश्वव्यापी प्रयास, साझेदार्ी र् सहयोगबाट मार
सम्भि भए तापनि दे ि नभरको सं कट व्यिस्थापिमा र्ाविय प्रयास सिोपर्ी र्हिेमा जोड ददिुभयो। उहााँले
कोर्ोिा सं क्रमण र्ोकथाम र् नियन्रण तथा यस क्रममा अथातन्रमा दे खा पर्े का च ुिौती समािाि गिा
िेपालले कुिै कसर् बााँकी िर्ाख्ने विश्वास ददलाउाँ दै यसमा अन्तर्ााविय, क्षेरीय तथा दिदे िीय सहयोगको
पनि उस्त्तकै आिश्यकता र्हेको बताउिु भयो ।
छलफलका क्रममा माििीय अथामन्रीले विकास साझेदार्हरुसाँग अन्तर्ााविय सहयोगको क्षेरमा चार् िटा
विषयमा ध्याि आकवषात गिुा भयो । प्रथम, पर्म्पर्ागत सहायता िीनत, कायाक्रम तथा सहायताका
उपकर्णबाट मार अवहलेको सं कटको समािाि िहुिे भएकोले ििीि सहायता, िीनत, कायाक्रम र् सहायता
उपकर्णबाट मार हाम्रो जस्तो जोस्खमयुक्त दे िको संकटको समािाि हुिेछ। दोस्रो, नियनमत रुपमा
उपलव्ि भइर्हेको अनतरर्क्त थप स्रोत साििबाट मार यो सं कट समािाि हुि सक्िेछ। तेस्रो, विकास
सहायताको प्रकार्, विनि, िता तथा ऋणको लागत एिम् प्रवक्रयालाई परर्माजाि र् सर्लीकृत गिुप
ा िे
हुन्छ।चौथों, िैदेस्िक ऋणको सािााँ व्याज भुक्तािीको समय केही िषा पर् सािुप
ा िे र् दिपक्षीय ऋण
सहायताको मोचि कायामा दातृ मुलक
ु ले सदासयता देखाउिु पिे हुि सक्छ। यी उपायहरुबाट हाम्रो

जस्तो सीनमत स्रोत भएका मुलक
ु हरुले स्िास््य पूिाािार् क्षेरमा थप लगािी गिा र् आनथाक पुिरुत्थािमा
ठू लो सहयोग पुग्ि सक्िे बताउिु भयो ।
छलफलमा कोर्ििा र्ोकथाम उपचार् र् पुिस्थाापिाका लानग बाह्य स्रोत परर्चालि गिा अथा सस्चिको
सं योजकत्िमा एक सहजीकर्ण सनमनत गठि गिे र् सो सनमनतमा सर्कार्ी क्षेर र् निजी क्षेरका अनतरर्क्त
दातृ निकायका प्रनतनिनिहरुलाई समेत समािेि गिे िेपालको प्रस्ताि प्रनत विकास साझेदार्हरुले समथाि
गदै उक्त सहजीकर्ण सनमनतमा आ-आफ्िो तफाबाट पूणा साथ र् सहयोग र्हिे प्रनतबद्धता र्ाखेका नथए ।
विकास साझेदार्हरुले िेपालले हालसम्म गर्े का कायाहरुको सर्ाहिा गदै अब गिे प्रयासमा सबैको साथ र्
सहयोग र्हिे विश्वास ददलाएका नथए । विश्वका सबै मुलक
ु ले सामिा गरर्र्हेको हालको सं कटलाई पार्
लगाउि सबैको सामूवहक र् एकीकृत प्रयास र्हिुपिे कुर्ामा उिीहरुले जोड ददएका नथए ।
नभनडयो कन्फर्े न्समा सहभागीहरुले कोर्ोिा भाईर्सको र्ोकथामका लानग स्िास््य क्षेरमा आिश्यक
उपकर्ण तथा सुर्क्षाका सामग्रीहरुको व्यिस्था, स्िास््य सेिा प्रणालीको विकास, सािा तथा मझौला
उद्यमहरु र् र्ोजगार्ीमा पर्े कोो प्रभाि, मौदद्रक तथा वित्त िीनत बीच गिा सवकिे समन्िय र् तादाम्यता
तथा अन्तर्ााविय वित्तीय सं स्थाहरुले गिासक्िे सहयोग बार्े आ-आफ्िो िार्णा र्ाखो्ि ु भएको थयो।
उक्त छलफलमा विश्व बैंकका भाईस प्रेनसडेन्ट हाटाविग सेफर्,अन्तर्ााविय
च्याञ्योङ्ग रर्, अन्तर्ााविय

मुद्रा कोषका डाईर्े क्टर्

वित्त निगमका भाईस प्रेनसडेन्ट िेिा स्टोजोनभक, एस्ियाली विकास बैकका

भाईस प्रेनसडेन्ट नसस्जि चेि, एस्ियाली पूिाािार् विकास बैकका भाईस प्रेनसडेन्ट तथा स्चफ अपर्े वटङ्ग
अवफसर् नड. जे. पास्न्डि, िेपालका लानग सं यक्त
ु र्ाि संघीय आिासीय प्रनतनिनि भेलीर्ी जुनलएन्ड,
स्स्थत विश्व बैकका कन्री

िेपाल

म्यािेजर्, िेपाल स्स्थत एस्ियाली विकास बैंकका कन्री डाईर्े क्टर्साँग प्रत्यक्ष

छलफल भएको नथयो । सो छलफलमा िेपाल र्ाि बैंकका गभिार्, अथा सस्चि, र्ाजस्ि सस्चि,
अन्तर्ााविय आनथाक सहायता समन्िय महािाखाका सह सस्चिको समेत उपस्स्थनत नथयो ।

अथा मन्रालय
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