
 

 

पे्रस िवज्ञि  
 
नेपालको शहरी िवकास र िव ीय के्षत्रको ि थरतालाई सहयोग पुर् याउँदै आिथर्क  पुन थानलाई बढावा िदन नेपाल 
सरकार र िव  बकद्वारा ३५ करोड अमेिरकी डलर (किरब  ४२ अबर्) बराबरको आिथर्क स झौतामा ह ताक्षर  
 
काठमाड , मंिसर ३, २०७७- नेपालको शहरी िवकास र िव ीय क्षेत्रको सु ढीकरण सिहत कोिभड-१९ प ातको उ थानिशल 
पनु थानका पहललाई टेवा परु् याउन, आज नेपाल सरकार र िव  बक बीच दईु छुट्टा छुटै्ट स झौताह मा ह ताक्षर भएको छ ।  
 
नेपाल शहरी शासकीय सधुार र पवूार्धार आयोजना (Nepal Urban Governance and Infrastructure Project) र ‘विृद्धका 
लािग िव ’ िवकास नीित सहायता (Finance for Growth Development Policy Credit) –दईु स झौताह मा नेपाल सरकारको 
तफर् बाट अथर् सिचव ी िशिशरकुमार ढंुगाना र माि द स, नेपाल र ीलंकाका लािग िव  बकका राि ट्रय िनदेर्शक ी फािरस हदाद 
जभ सले ह ताक्षर गनुर्भएको िथयो ।  
 
“नेपालमा सहरी िवकासको सु ढीकरण र िव ीय क्षेत्रको ि थरतामा सधुारका लािग प्रा  भएको िव  बकको सहयोगप्रित हामी 
आभारी छ ,” अथर् म त्रालयका सिचव ी िशिशरकुमार ढंुगानाले भ नभुयो । “यी आयोजनाह ले नेपालमा संघीयताको 
कायार् वयन र िव ीय सधुारको िवषयलाई टेवा िदद सरकारको कोिभड-१९ प ातको आिथर्क पनु थानका प्रयासमा योगदान 
परु् याउनेछन ्।”   
 
१५ करोड अमेिरकी डलर (किरब  १८ अबर्) बराबरको नेपाल  शहरी शासकीय सधुार र पवूार्धार आयोजनाले दईु रणनैितक शहरी 
समहूह  (clusters) मा अवि थत िविभ न नगरपािलकाह लाई सहयोग गनेर्छ जसमा पवूीर्-तराई क्षेत्र (प्रदशे १ र २) र पि मी क्षेत्र 
(ग डकी प्रदशे र लिु बनी प्रदशे) का नगरपािलकाह  पछर्न ्।  
 
यस आयोजनाले कायर्क्षेत्र अ तगर्तका नगरपािलकाह  र यहाँ बसोबास गनेर् नागिरकह को प्राथिमकतामा आधारमा  लिक्षत 
शहरह का रणनैितक पवूार्धारमा नेपालमा पिहलो पटक अनदुान ोतको सिुनि तता सिहत आिथर्क सहयोग परु् याउनेछ।   
यस आयोजनाले सधुािरएको शहरी यव थापनका लािग नगरपािलकाह को क्षमता अिभविृद्ध गनर् र नागिरकह को संलग्नतामा 
लिक्षत नगरपािलकाह लाई उ म योजना बनाउन,  यव थापन गनर् र सेवा प्रवाह तथा शहरी यव थापनका िक्रयाकलापह को उिचत 
कायार् वयन गनर् सक्षम बनाउनेछ । 
 
यस आयोजनाले सानाखालका म केि द्रत सावर्जिनक कामका लािग आिथर्क सहयोग परु् याउनेछ, जसले आिथर्क पनु थानलाइ टेवा 
िदद दशेका िविभ न ठाउँह मा मिहला र जोिखममा परेका समहूका यिक्तह  समेत गरी कि तमा २०,००० मािनसह का लािग 
अ थायी रोजगारी िसजर्ना गनेर्छ ।  
 
यस आयोजनामा आकि मक आपतकालीन प्रितकायर् संरचना पिन समािव  छ । यस अ तगर्त राि ट्रय आपतकालको अव थामा 
प्रितकायर् र पनु थानका गितिविधह मा आिथर्क सहयोग परु् याउनका लािग यस आयोजनाको कोष पनुिवर्िनयोजन गनर् सिकनेछ ।  
 
यसैगरी, नेपालको िव ीय क्षेत्रको ि थरतालाई सु ढ बनाउन, िव ीय समाधानका उपायह मा िविवधता याउन  र िव ीय सेवाह को 
पहुचँमा विृद्ध गनर्का लािग नेपाल सरकारले अगंीकार गरेका िविभ न सधुारका प्रयासह  र यक्त गरेका बिलयो प्रितवद्धता को स ाहना 
गदैर् िव  बकले २० करोड अमेिरकी डलर (किरब २४ अबर्) बराबरको ‘विृद्धका लािग िव ’ (Finance for Growth)  नीित िवकास 



 

 

सहायता माफर् त बजेट सहयोग प्रदान गरेको हो । यस आयोजनाले खासगरी महामारीको प्रभावको स दभर्मा, बिकङ र िव ीय 
सं थाह ले सामना गनुर्पनेर् जोिखमह को उिचत सपुरीवेक्षणमा सहयोग परु् याउनेछ । यसले िनजी क्षेत्रमा जाने पूँजी प्रवाहमा अिभविृद्ध 
गदैर् लगानीका नयाँ अवसरह  उपल ध गराउन सहयोग पयुार्उनेछ । 
 
यस आयोजनाले िनयामक सधुारह  माफर् त पूँजी, बीमा, उद्यम पूँजी, िनजी इिक्वटी र प्रकोप जोिखम स ब धी िव  बजार िनमार्ण गनर् 
म त गनेर्छ । यसले बजारका साझेदारह का लािग नयाँ लगानीका अवसरह को ढोका खो न र िनजी लगानी बढाउन पिन म त गनेर्छ 
। िनयामक र अ य सधुारह  माफर् त यो आयोजना–– घरपिरवार, मिहला र फमर्ह का लािग िव ीय पहुचँ िव तार गनर्मा पिन केि द्रत 
हुनेछ जसले अ तरार्ि ट्रय िव को थप प्रवाहलाई आकिषर्त गनेर्छ र िवद्यतुीय सेवाह , कजार् पवूार्धार र साक्षरता कायर्क्रमह  पिन 
पिरचालन गनेर्छ । 
 
 “ राहत, पनु थान र उ थानिशल योजना कायार् वयनका लािग  नेपाल सरकारको प्रयासमा सहयोग परु् याउँद ै त कालका 
आव यकताका साथसाथै दीघर्कािलन उ े यह  प्रा  गनर् र महामारी प ात पिहले भ दा सबल र उ म पनुिनर्माणका अवसरह  
सिुनि त गनर्का लािग िव  बक प्रितवद्ध छ,” माि द स, नेपाल र ीलंकाका लािग िव  बकका राि ट्रय िनदेर्शक ी फािरस 
हदाद जभ सले भ नभुयो । “ यी नयाँ आयोजनाह माफर् त हामी संघीयता कायार् वयन प्रिक्रयाको एक िह साका पमा प्रभावकारी 
सेवा प्रवाहका लािग सं थाह लाई सु ढ पानर् र आिथर्क पनु थानलाई बढावा िदद उ थानिशल िव ीय क्षेत्रको िनमार्ण गनर् नेपाल 
सरकारसँग सहकायर् गनर् उ सािहत छ ।" 
 
उक्त ह ताक्षर समारोहमा शहरी िवकास म त्रालयका सिचव डा. रमेश िसह, अथर् म त्रालयका सह-सिचव ी ीकृ ण नेपाल र शहरी 
िवकास िवभागका महािनदेर्शक ी मिणराम गेलाल लगायत अ य पदािधकारीह  तथा नेपाल, मालिद स र ीलकाका लािग िव ब 
बैकका क ट्री मैनेजर ी लाडा टे्रलकोभा र विर  अपरेशन अिफसर ी िवज्ञान प्रधानको समेत उपि थित िथयो ।  
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