प्रेस विज्ञवि
नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच कोविड १९ पश्चात नेपालका आवथिक गवतविविलाइ बढािा विन ४५ करोड
अमेररवक डलर बराबरको सडक सहयोग आयोजनामा हस्ताक्षर
काठमाड ौँ, श्रावण २, २०७७ – नेपाल सरकार र ववश्व बैंकबीच ४५ करोड अमेररकी डलर (कररब रु. ५४ अबब) बराबरको
आवथबक सम्झ तामा हस्ताक्षर भयो जसले यातायात पवू ाबधारको क्षमता र सरु क्षा सधु ार लगायत सीमापार व्यापारको दक्षतामा
सधु ार गनेछ र रणनैवतक सडक संजाल व्यवस्थापन क्षमताको सुदृढीकरण गनेछ । यो आयोजना नेपाल सरकार र ववश्व
बैंकबीच हालसम्म भएको सबैभन्दा उच्च मल्ू यको एकल आयोजना हो ।
माननीय अथबमन्री डा. यवु राज खवतवडाको समपु वस्थवतमा, नेपाल सरकारको तर्ब बाट अथब सवचव श्री विविरकुमार ढुंगाना र
ववश्व बैंकका तर्ब बाट मावल्दभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लावग ववश्व बैंकका रावरिय वनदेिक श्री र्ाररस हदाद-जभोसले यस
सम्झ तामा आज हस्ताक्षर गनबभु यो ।
यस महत्वपणू ब आयोजनामा सहयोगका लावग ववश्व बैंक समहु लाई धन्यवाद् वददं ै माननीय अथिमन्त्री डा. युिराज
खवतिडाले यो आयोजनाले सीमापार बजार लगायत सडक सजं ाल (connectivity) को ववस्तार र रावरिय एकीकरणलाइ
बढावा वददैं कोवभड-१९ पश्चातको आवथबक पनु रुत्थानलाइ सघाउने बताउनभु यो । नेपालको द्रुत र वदगो ववकासको एजेण्डामा
सडक संजाल सम्पकब को उच्च महत्व रहेको प्रसंग उठाउौँदै माननीय अथबमन्रीले नेपालमा आवथबक बृवि गनब, रावरिय र क्षेरीय
आवथबक एकीकरणलाइ तीव्रता वदन र वदगो ववकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गनब वदगो यातायात तथा वदगो, समावेिी र उच्चगणु स्तरीय पवू ाबधारहरूको महत्व सवबव्यापी रहेको जानकारी गराउनभु यो ।
अथि मन्त्रालयका सवचि विविर कुमार ढुुंगानाले यस आयोजनाले मख्ु य यातायात मागब र सीमापार वबन्दहु रूमार्ब त
सामानहरू ढुवानी गने समय र लागत घटाउनक
ु ा साथै वविेषगरर कोवभड-१९ पश्चातको अवस्थामा आवथबक वृविलाई द्रुत तथा
वदगो बनाउनमा आयोजना के वन्द्रत रहने बताउनभु यो । सरु क्षा तथा जलवायु अनक
ु ु लन देवख सडक व्यवस्थापन जस्ता
महत्वपणू ब क्षेरहरूमा नागररक सवहतको सहभावगतामा यस आयोजना मार्ब त असल अभ्यासहरूको िरुु वात गनब तयार रहेको
र संघ, प्रदेि तथा स्थानीय तहमा समेत यी असल अभ्यासहरूलाई अवलम्बन गनब तयार रहेको सवचव ढुगं ानाले जानकारी
वदनभु यो ।
कोवभड-१९ सक
ं टका असरका कारण नेपाल सरकारले पवहलेको भन्दा उच्च र वदगो पनु वनबमाण गनब ‘उिार, पनु लाबभ र
उत्थानिीलता’ (Relief, Recovery and Resilience) को रणनीवत अपनाएको जनाउौँदै सवचव ढुंगानाले अवथबक
सम्भाव्यता र व्यापार सहजीकरणलाइ बढावा वदन यस आयोजनाले आवथबक पनु रुत्थान र उत्थानिीलतालाइ वतव्रता वदने
ववश्वास व्यक्त गनबभु यो ।
यस रणनैवतक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सधु ार आयोजना (Strategic Road Connectivity and Trade
Improvement Project) ले भारत लगायतका वछमेकी रारिहरूसौँग सम्पकब सञ्जाल तथा व्यापार वृवि गनब सघाउनेछ ।
यसले नागढुंगा-न वबसे-मवु ्लंग खण्डलाई सधु ार गनबक
ु ा साथै कमला-ढल्के बर-पथलैया सडकको स्तरोन्नवत गदै चार लेनको
बनाउनेछ । ववद्यमान व्यापाररक सेवालाई सहज बनाउनक
ु ा साथै कृ वषजन्य वनयाबतलाई प्रविबन गनबका लावग यस आयोजनाले

सीमा-नाकाहरूमा पवू ाबधार, सेवा सवु वधा तथा सरसर्ाइमा सधु ार गनेछ । कोवभड-१९ महामारीका बीच यस आयोजनाले
सीमा-नाकाहरूमा वस्तु तथा मावनसहरूको जाौँच गने प्रवियाको सधु ार गनेछ र सरु वक्षत दरु ी कायम गदै टाढाबाट काम
(remote working) गने लगायतका कामकाजका वविेष प्रबन्धहरू समेत ववकास गनेछ ।
कोवभड-१९ संकटका बावजदु आवथबक पनु रुत्थान गनब नेपाल सरकारको प्रयासलाइ यस आयोजनाले सघाउने बताउौँदै
रणनैवतक सडक सञ्जालको सरु क्षा तथा उत्पादनिील सवु नवश्चतता तथा क्षेरीय व्यापार तथा सम्पकब सञ्जालको सहजीकरण
गनब तथा रोजगारका अवसरहरूको वसजबना गनब यस आयोजनाले सहजीकरण गने जानकारी मावदिभ्स, नेपाल र श्रीलुंकाका
लावग विश्व बैंकका रावरिय वनिेिक फाररस हिाि-जिोसले गराउनभु यो ।
रावरिय सडक सरु क्षा पररषद् तथा सडक ववभागको संस्थागत सदृु ढीकरण लगायत रणनैवतक सडक सञ्जाल वभरका उच्च चाप
रहेका अन्य सडकहरूको आववधक ममबत गनबमा समेत यस आयोजनाले सहयोग गनेछ । आपतकालीन अवस्थाको सम्बोधन
र पनु रूत्थानलाई सघाउन आयोजनाको रकम आवश्यकतानसु ार पनु ववबवनयोजन् गनबसक्ने गरी यस आयोजनामा आपतकालीन
सहयोग कायबिम समेत समावेि गररएको छ ।

