खर्बपति तर्नोद चौधरी एक्लैले ४२
तदनसम्मको सर्ै सरकारी खचब धान्न
सक्ने
क्लक्लकमान्डु २०७४ फागुन २ गते १६:३२ मा प्रकाशित

काठमाड ौं । सौंसारका अर्बपशतको सम्पशिले सरकारी खर्ब कशत शिनसम्म र्ल्न सक्ला ? त्यो
सर्ैलाई क तु हलताको शिषय हो ।
ब्लूमगबले ४९ िे िका अर्बपशतको सम्पशिर्ाट उनीहरुको सरकार कशत शिनसम्म र्ल्नसक्छ
भन्ने एउटा सिेक्षण सािबजशनक गरे को छ ।
जसमा सौंसारकै धनी व्यक्ति जेफ र्ेजोसको सम्पशिले अमेररकी सरकारले गने ५ शिनको खर्ब
धान्न सक्ने ब्लुमिगबको ररपोटब मा उल्लेख छ । त्यसैगरी, र्ीनका सर्ैभन्दा धनी व्यक्ति ज्याक
माको सम्पशिर्ाट र्ीन सरकारको ४ शिनको सर्ै खर्ब र्ल्न सक्छ ।

भारतका सर्ैभन्दा धनी व्यक्ति मुकेि अम्बानीको सम्पशिर्ाट भारत सरकारले आफ्नो खर्ब
२० शिन धान्न सक्ने ररपोटब मा उल्लेख छ ।
सिेमा नेपाल र नेपालका एकमात्र डलर अर्बपशत शिनोि र् धरी भने समािेि गररएको छै न ।
हामीले शिनोि र् धरीसँग भएको अशहलेको सम्पशि र यो िषब सरकारले ल्याएको र्जे ट र खर्ब
गने आधारमा उनको सम्पशिले नेपाल सरकारको कशत शिनको खर्ब धान्छ भनेर हे रेका
शिय ौं ।
यसरी हे िाब र् धरीको सम्पशिले मात्र नेपाल सरकारले ४२ शिनसम्मको खर्ब धान्न सक्ने
िे क्तखएको छ ।
यो िषब सरकारको र्जे ट १२ खर्ब ७८ अर्बको छ । यस आधारमा सरकारले गने िै शनक औसत
खर्ब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँ छ ।
फोब्र्सको ररयलटाइम सूर्ी अनुसार शिनोि र् धरीसँग १ अर्ब ५२ करोड अमेररकी डलर
सम्पशि छ । यसलाई नेपालीमा रुपान्तरण गिाब १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ आउँ छ ।
यसरी सरकारले यो िषे गने खर्बको आधारमा र् धरीसँग भएको सम्पशि तुलना गिाब उनको
सम्पशिर्ाट सरकार कररर् ४३ शिनसम्म सौंर्ालन हुनसक्ने िे क्तखन्छ ।
हामीले मािी नै भशनसक्य ब्लूमगबले गरे को सिेमा नेपाल र शर्नोि र् धरी समािेि छै नन् ।
सिेलाई आधार र्नाएर नेपाल सरकारले गने खर्ब र अर्बपशत र् धरीको सम्पिीलाई तुलना
गररएको मात्रै हो ।
सिेमा समािेि भएको सूशर्मा साइप्रस अर्बपशतको सम्पशिले िे ि एकिषबभन्दा र्ढी समय
सौंर्ालन हुन सक्ने िे खाएको छ । साइप्रस िै शनक खर्ब २.३६ करोड डलर छ । साइप्रसका
सर्ैभन्दा धनी व्यक्ति जोन फ्रेडररकसनसँग १०.४ अर्ब अमेररकी डलरको सम्पशि छ । उनको
सम्पशिर्ाट साइप्रसको सरकार ४४१ शिनसम्म र्ल्न सक्ने ररपोटब मा उल्लेख छ ।
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