
 

 

प्रसे विज्ञप्ति 
 

नपेाल सरकार तथा विश्व बैंक बीच विद्यालय क्षते्र सधुार तथा स्िास््य क्षते्र सदुृविकरणका लाप्ति 
पचास प्तिप्तलयन अिेररकी डलर (कररब रु. पााँच अबब सतासी करोड) बराबरका दईु अलि अप्ततररक्त 
वित्तीय सम्झौतािा हस्ताक्षर। 

 

काठिाण्डौ, २०७८ भाद्र ३० - सरकारको प्राथप्तिकतािा रहेका विद्यालय क्षेत्र विकास कायबक्रि 
तथा स्िास््य क्षेत्रिा सािबजप्तनक ब्यबस्थापन सधुार कायबक्रिको कायाबन्ियनिा सघाउनका लाप्ति 
पााँच करोड अिेररकी डलर बराबरका दईु अलि अप्ततररक्त वित्तीय सम्झौतािा नेपाल सरकार तथा 
विश्व बैंक बीच हस्ताक्षर भएको छ । 

 

उक्त सम्झौतापत्रिा नेपाल सरकारको तर्ब बाट अथब-सचचि श्री िधकुुिार िराप्तसनी र विश्व बैंकका 
तर्ब बाट िाचददभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लाप्ति विश्व बैंकका राविय प्तनदेशक श्री रे्ररस हदाद-
जािाबसले हस्ताक्षर िनुबभएको हो । 

 

हस्ताक्षर कायबक्रििा अथब-सचचि श्री िधकुुिार िराप्तसनीले कोप्तभड १९ को िहािारीबाट प्रभावित 
चशक्षा तथा स्िास््य प्रणालीको उत्थानशील पनुप्तनिाबण िनब आिश्यक भएको बताउन ुभयो । उहााँले 
नप्ततजा सूचकिा आधाररत नेपाल स्िास््य क्षेत्र कायबक्रिबाट नेपालको दक्ष,  प्रभािकारी, पारदशी र 
उत्तरदायी स्िास््य प्रणाली प्तनिाबण िनबका लाप्ति  िहत्िपूणब योिदान पगु्ने विश्वसा ब्यक्त िनुब भयो। 
यसै िरी विद्यालय क्षेत्र सधुार कायबक्रिले सबल िानि पूाँजी विकास िनबका लाप्ति उत्प्ररेकको काि 
िने उदलेख िनुब भयो। 

 
उक्त कायबक्रििा िाचददभ्स, नपेाल र श्रीलंकाका लाप्ति विश्व बैंकका राविय प्तनदेशक श्री रे्ररस हदाद-
जािोसले यस सहकायबहरूले नेपालको चशक्षा तथा स्िास््य प्रणालीलाई सिािेशी र उत्थानशील 
बनाई नेपालको हररत तथा  पनुरूउत्थानशील विकास कायबिा योिदान िने र यसको पररणािस्िरुप 
िानि पूाँजीको विकासलाई िप्तत ददन सवकन ेउदलेख  भन्नुभयो। साथै उहााँले सबैका लाप्ति स्िास््य 
सेिािा पहुाँच र बालबाप्तलका तथा वकशोरवकशोरीहरूका लाप्ति प्तसकाईका नप्ततजाका साथै िणुस्तरीय 
चशक्षािा सिान पहुाँच सपु्तनचित िने नेपालको लक्ष्य हाप्तसल िनब यस सहायताले सहयोि िनेछ 
भन्नेिा आशािादी रहेको बताउन ुभयो। 

 

विद्यालय क्षेत्र विकास कायबक्रिका लाप्ति उपलब्ध िराईएको थप सहायताले विपन्न ििब तर्ब  लचक्षत 
छात्रिचृत्त, विज्ञान  छात्रिचृत्त तथा छुटेको प्तसकाई आपरुण कायबक्रिको िाध्यिबाट विद्यालयको पिाई 
बीचिै छोड्ने विद्याथीको संख्या घटाउन र ििेुको प्तसकाईका अिसर पनुप्राप्तिका लाप्ति िहत्िपूणब 
सहयोि िने छ। यस सहयाताले विद्यालय क्षेत्र सम्बन्धी आिािी कायबक्रिका लाप्ति िूदयांकन 
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तथा सूचना प्रणाली प्तनिाबण िनब र  सरकारका प्राथप्तिकतािा रहेका कायबक्रििा अपिु हनुे वित्तीय 
स्रोतको व्यिस्थापन िनेछ। 

 

यसैिरी नेपालको स्िास््य क्षेत्र व्यिस्थापन सधुार कायबक्रिका लाप्ति उपलब्ध िराईएको थप 
सहायताले स्िास््य र जनसंख्या िन्त्रालयको नेततृ्ििा कायाबन्ियन भईरहेको नेपाल स्िास््य क्षेत्र 
व्यिस्थापन सधुार कायबक्रििा नै  सहयोि िने छ।यसले सािबजप्तनक खररद, वित्तीय व्यिस्थापन, 

सूचना व्यिस्थापन र स्िास््य क्षेत्रिा अप्तधक उत्तरदावयत्िका लाप्ति नािररक संलग्नता आदद क्षेत्रिा 
सधुार िनब सघाउनेछ । 
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