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माननीय अथर्मन्ऽीको पूवर् अथर्मन्ऽीज्यूह सँग अन्तरिबया सम्बन्धी ूसे नोट 

आज िमित २०७८ साउन १० गते माननीय अथर्मन्ऽी जनादर्न शमार् ‘ूभाकर’ ले अथर्तन्ऽका िव मान 
चनुौित र समःयाह  तथा ितनको सम्बोधनका लािग िलन ुपन नीितगत सधुारह का सम्बन्धमा पूवर् 
अथर्मन्ऽीह सँग अन्तरिबया गन बममा पूवर् अथर्मन्ऽीह  माननीय ौी सरेुन्ि पाण्डे, माननीय ौी 
वषार्मान पनु र ौी शंकरूसाद कोइरालासँग छलफल गनुर्भयो ।  

उक्त कायर्बममा आफ्नो सझुाव राख्न ुहुँदै पूवर् अथर्मन्ऽी माननीय सरेुन्ि पाण्डेले कोिभड महामारीका 
कारण अथर्तन्ऽको भािव पिर ँय गितलो नदेिखएको हुँदा वतर्मान सरकारले सोही बमोिजम आिथर्क 
नीित तय गनुर् पन िबचार व्यक्त गनुर्भयो। साथै पुजँीगत खचर्मा लआय बमोिजम ूगित हािसल हनु 
नसक्न ुअथर्तन्ऽको चनुौित भएकोले यस तफर्  िवशेष ध्यान िदनपुन र पुजँीगत खचर् हनु नसक्नमुा अन्य 
मन्ऽालयह को माऽ कमजोरी छ िक अथर् मन्ऽालयको पिन कुनै कमजोरी छ भ े कुराको गंभीर 
समीक्षा गनुर्पनमा जोड िदनभुयो।उहाँले व्यापार क्षेऽबाट रोजगारी िसजर्ना नहनेु भएकोले उ ोग क्षेऽलाई 
ूाथिमकतामा राखेर काम गनर् सझुाव िदनभुयो।साथै पूवर्मन्ऽी पाण्डेले वतर्मान सरकारले अनतु्पादक 
क्षेऽमा हनेु सावर्जिनक खचर् कटौतीमा समेत िवशेष ध्यान केिन्ित गनुर्पन बताउनभुयो । 

त्यसैगरी सझुाव िदने बममा पूवर् अथर्मन्ऽी शंकर ूसाद कोइरालाले संवैधािनक ूाबधान बमोिजम 
अक  बजेट ल्याउन सम्भव नदेिखएकोले अध्यादेशबाट जारी भएको बजेटको परुकको पमा केही 
आिथर्क कायर्बमह  समेिटएको नीितपऽ जारी गरेर अिघ बढ्न ुपन िबचार व्यक्त गनुर्भयो। उहाँले 
कृिष, जलॐोत, पयर्टन, हःतकला र जिडबटुीजन्य उ ोगलाई अथर्तन्ऽको ूाथिमकतामा राखेर सोही 
बमोिजम आिथर्क नीित तथा कायर्बम तय गनुर्पन धारणा व्यक्त गनुर्भयो। पुजँीगत खचर् बढाउने 
सन्दभर्मा माननीय अथर् मन्ऽीले देखाउनभुएको तदा कताको सहार्ना गद अथर् मन्ऽालयले सम्बिन्धत 
मन्ऽालयह को काम कारबाहीमा िनरन्तर झकझक्याउने शैली अपनाउनपुन तफर्  समेत पूवर्मन्ऽी 
कोइरालाले जोड िदनभुयो ।  

कायर्बमा आफ्नो सझुाव राख्नहुुँदै पूवर् अथर्मन्ऽी माननीय वषर्मान पनुले कोिभडको असर अझै बाँकी 
रहेको र तेॐो लहरको खतरा समेत देिखने अनमुान भइरहकोले खोप खिरदलाई ूाथिमकता िदनपुन 
बताउनभुयो। कोिभडबाट ूभािवत उत्पादनमूलक क्षेऽको लािग राहत प्याकेज ल्याउन सझुाव िदनहुुँदै 
उत्पादनमूलक उ ोगको क्षेऽमा गिरने लगानीका सम्बन्धमा िवशेष नीित अिख्तयार गनर् समेत सझुाव 
िदनभुयो। राि य गौरवका आयोजना र अन्य केही ूाथिमकताका आयोजनामा ध्यान केिन्ित गरी 



सरकारी खचर्मा िमतव्ययीता कायम गनुर्पन आवँयकता औल्याउनभुयो । साथै पुजँीगत खचर् विृ का 
लािग अथर् मन्ऽालय र सम्बिन्धत मन्ऽालयबीच पयार्  िव ासको वातावरण िसजर्ना गद अिघ बढ्नपुन 
तफर्  जोड िदनहुुँदै वतर्मान सन्दभर्मा ॐोत व्यवःथापन समेत अथर्तन्ऽको ूमखु चनुौित भएको तथ्य 
राख्नभुयो ।  

कायर्बममा आफ्ना भनाई राख्नहँुदै  माननीय अथर्मन्ऽीले  राि य सहमित, उपलब्ध ॐोत तथा िव मान 
जनशिक्तको कुशल संयोजनबाट कोिभड महामारीबाट अथर्तन्ऽमा परेको ूभाव र त्यसबाट िसिजर्त 
ूितकूल पिरिःथित अन्त गिरने िव ास व्यक्त गनुर् भयो ।  

सरकारको ूाथिमकता कोिभड महामारीको रोकथाम तथा िनयन्ऽण भएकोले सम्पूणर् नागिरकलाई खोप 
उपलब्ध गराउने गरी सरकारले काम गिररहेको हुँदा यथासक्य िछटो पूणर् खोप अिभयानले अथर्तन्ऽको 
पनुउर्त्थानमा योगदान िदने र अथर्तन्ऽका चनुौितह  सम्बोधन हुँदै जाने िबचार व्यक्त गनुर् भयो ।    

कोिभड महामारीका कारण िसिजर्त ूितकूलता अन्त गनर् सरकारले आवँयक नीित र कायर्बम जारी 
गन िबचार व्यक्त गनुर्हुँदै सो का लािग ॐोत व्यवःथापनमा सरकारको ू ितब ता समेत व्यक्त गनुर्भयो।  

आत्मिनभर्र अथर्तन्ऽ िनमार्णका लािग ॐोत व्यवःथापनमा आत्मिनभर्र हनैुपन धारणा व्यक्त गद माननीय 
अथर्मन्ऽीले त्यसको लािग औ ोिगक उत्पादन विृ  गन गरी नीितगत व्यवःथा गिरने कुरा जानकारी 
िदनभुयो। साथै उपभोगमखुी अथर्तन्ऽलाई उत्पादनमखुी अथर्तन्ऽमा बदल्ने स चका साथ आफूले काम 
गिररहेको समेत माननीय मन्ऽीले बताउनभुयो ।  

पुजँीगत खचर्मा अपेिक्षत ूगित नहनुमुा संरचनागत तथा ूणालीगत समःयाह  समेत रहेकाले त्यसको 
सम्बोधन गरी चाल ुआिथर्क वषर्मा लआय बमोिजम ूगित हािसल हनेु गरी काम गिरने तफर्  जोड 
िदनहुुँदै माननीय अथर्मन्ऽीले संसदमा पेश गिरएको अध्यादेश बजेटको िनकास सँगै ठोस कायर्बम 
बनाएर काम गन योजना रहेको िबचार व्यक्त गनुर्भयो ।  

कायर्बम शु  गनुर्हुँदै अथर् सिचव िशिशर कुमार ढु ानाले अथर्तन्ऽको वतर्मान िःथित सम्बन्धमा संिक्ष  
ूःतिुत गनुर्भएको िथयो।सो बममा अथर्तन्ऽका मखु्य चनुौतीह बारे चचार् गद सिचव ढु ानाले गणुात्मक 
पुजँीगत खचर् बढाउनपुन, राज  संकलनमा २२ ूितशतले विृ  गनुर्पन,  िव ीय अनशुासन कायम 
गनुर्पन, व्यापारमा आधािरत अथर्तन्ऽलाई उत्पादनमा आधािरत अथर्तन्ऽमा पान्तरण गन तथा बढ्दो 
व्यापार घाटा घटाउनपुन चनुौित रहेको कुरा व्यक्त गनुर्भएको िथयो । 

 


