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‘कम िवकिसत रा��को पिहचान बदिलनु उ�वको िवषय’
अथ�
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५० वष�स� संयु� रा�� संघको अ�िवकिसत रा�� को सूचीमा रहेको नेपालले केही साताअिघ यो सूचीबाट �रो�ित �ने िसफा�रस पायो।

योसँगै यसले नेपाललाई पु�े फाइदा र आइपन� चुनौतीबारे बहस सु� भएको छ।  

स�� िव�, सरकारी अिधकारीले यो खुसी र उ�व मनाउने िवषय मानेका छन् भने िनजी �े�ले यसबाट �ने फाइदासँगै आउने चुनौतीलाई

स�ोधन गन� मुलुक तयार �न आव�क रहेको बताएको छ।  

सन् २०७१ मा स�� संयु� रा�� संघको साधारणसभाले नेपालसिहत िव�का २४ रा�� लाई यो सूचीमा राखेको िथयो। सन् १९७० को सु�

ताकादे�ख ग�रबी र अिवकासको माखेसाङ्लोमा परेका रा�� लाई यो �ेणीमा रा�खएको छ। िवशेष गरी कमजोर आिथ�क तथा सामािजक

िवकास, सीिमत िनया�त अवसर भएका तथा आ��रक तथा बा� जो�खमको �र उ� भएका एवंं कमजोर उ�ादक �मता तथा �ापा�रक

स�� भएका रा�� लाई यो �ेणीमा रा�खएको छ। हाल िव�का ४६ रा��  यो सूचीमा छन्। ६ रा��  �रो�ित भइसकेका छन्।  

गत फे�ुअरीको अ��म साता युनाटेड नेस� किमटी फर डेभलपमे� पोिलसी (िसिडपी) ले २०२६ दे�ख काया��यनमा आउने गरी

नेपाललाई अित कम िवकिसत रा�� को �ेणीबाट �रो�ित गन� िसफा�रस गरेको हो। गत फे�ुअरी २२ दे�ख २६ स� स�� हरेक तीन वष�मा

आयोजना �ने िसिडपीको समी�ा बैठकले नेपालले �रो�ितका लािग आव�क सत� पूरा गरेको पाइएकाले उ� िसफा�रस गरेको छ।

�रो�ितका लािग आव�क �ित��� कुल राि�� य आय (िजएनआई), मानवीय स�ि� सूचकांक (एचएआई) र आिथ�क तथा वातावरणीय

जो�खम सूचकांक (इभी) म�े नेपालले पिछ�ा दुई मापद� पूरा गरेको छ।  

सन् २०२१ को समी�ामा �रो�ितका लािग एचएआईको �ेसहो� ६६ रहेकामा नेपालले ७५ अंक पाएको छ भने इभीमा २४.६ अंक �ोर

गरेको छ। िजएनआईमा �रो�ितका लािग �ित��� कुल राि�� य आ�ानी १२ सय २२ अमे�रकी डलर �नुपन�मा नेपालको एक हजार २७

डलर छ।  
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सामा�तया िसिडपीले �रो�ितको िसफा�रस गरेपिछ पूव�तयारीका लािग तीन वष� िदने गरेकोमा कोिभड–१९ को चुनौती र सरकारको

अनुरोधमा तयारी अविध दुई वष� थपेर पाँच वष� पु� याइएको हो। बंगालादेश र लाओ िपपु� डेमो�ेिटक �रप��क पिन नेपालसँगै

�रो�ितका लािग िसफा�रस भएका छन्।  

नेपालले १२औ ंयोजनादे�ख हरेक आविधक योजनामा यो �रो�ितलाई ल�मा रा�दै आएको िथयो। सन् २०१५ मै पिहलोपटक �रो�ितको

मापद� पूरा गरे पिन भूक�ले अथ�त�मा पारेको �भाव र �सपिछका अ� �ाकृितक �कोपका कारण सरकारले �रो�ितलाई पिछ

सान� अनुरोध गरेको िथयो। साउथ एिसया वाच अन ट� ेड, इकोनोिम� ए� इ�भाइरोमे� (सावती)ले मंगलबार आयोजना गरेको ‘अित कम

िवकिसत मुलुकको �ेणीबाट नेपालको �रो�ित–अबको बाटो’ िवषयक वेबीनारका सहभागीले िसिडपीको सफा�रसले नेपालको पिहचान,

िवकास आकां�ा र अ�रा�ि�� य �े�ले नेपाललाई हेन� �ि�कोणमा समेत सकारा�क �भाव पान� बताए।  

‘यो िनण�यले नेपाल गितशील र स�ावनायु� देश भएको स�ेश िदएको छ,’ सावतीका अ�� पोषराज पा�ेले भने। उनले यसबाट

अमे�रका तथा युरोपेली युिनयनमा �ने कुल िनया�तमा केही असर परे पिन िवकास सहायता र रा�� संघीय िनकायले िदने सहयोगमा �ि� ठूलो

�भाव नपन� बताए। पा�ेले सं�मणकालीन अविधमा भ�ाररिहत सुिवधा कायम रा� सहमित जुटाउनुपन� तथा एिसयन इ��ा�� �र

इ�भे�, �ू डेभलेपमे� ब�क तथा पँुजी िसज�ना गन� िसज�ना�क उपायलाई �ान िदनुपन� बताए।  अ�� पा�ेले िव� ब�कले गत जुलाईमा

नेपाललाई �ून आय देशको सूचीबाट �ूनम�म आयमा उकालेको स�भ� उ�ेख गद�  उनले भने, ‘एक वष�मा नेपालले दुईवटा �रो�ित

पायो, यो खुसीको िवषय हो।’

संयु� रा�� संघका पूव�उपमहासिचव �ानच� आचाय�ले यो �रो�ितलाई ‘ठूलो माइल�ोन’ भने। यसलाई सफल पान� िविभ� संरचनागत

प�रवत�न, समावेशी तथा सम� �े�गत िवषय समेट्ने रणनीित अ��यार गनु�पन� उनको भनाइ छ। कां�ेस सचेतक पु�ा भुसालले सरकारले

यसलाई �ाथिमकताको िवषयमा राखेर काम गनु�पन� बताइन्।  

नेपाल उ�ोग वािण� महासंघका अ�� शेखर गो�छाले यो �रो�ितपिछ िनया�त, बौ��क स�ि� र वैदेिशक लगानीमा �ितकूल असर

पन� बताए। राि�� य योजना आयोगका उपा�� पु�राज कँडेलले �रो�ितको जो�खम रहे पिन �सलाई �ून गन� सिकने बताए। उनले

सरकार र िनजी �े� िमलेर काम गन� आव�क रहेको बताए।  

‘अयोगले अिहले �रो�ितका लािग रणनीित बनाउँदैछ। यो नीित बनाउँदा िनजी �े�, नाग�रक समाज, िव� तथा अ�रा�ि�� य िवकास

साझेदारसँग छलफल ग�रनेछ,’ कँडेलले भने।
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