
प्रसे वक्तव्य 

 अगस्ट ७, २०१८ । नपेाली राजदूतावास अमेररका र अन्तराष्ट्रिय ष्ट्रवत्त संस्थाको संयकु्त आयोजनामा 
भएको लगानीकतााको सम्मेलनलाई माननीय अथामन्री डा यवुराज खततवडाले सम्बोधन गनुा भयो । 
उक्त सम्मेलनलाई सम्बोधन गदै माननीय अथामन्री खततवडाले तनम्न ष्ट्रवषयमा प्रकाश पानुा भयो ।  

१. नेपालमा हालै सम्पन्न तनवााचनबाट लामो समयको अन्तराल पति सषु्ट्रवधाजनक बहमुतको स्स्थर 
सरकार गठन भएकोले लगानीको लातग अनकुुल वातावरण कायम भएको 

२. नेपालको संष्ट्रवधान र काननुले लगानीकतााको तनजी सम्पस्त्तको संरक्षण गने सतुनस्ित गरेको 

३.  ष्ट्रवदेशी लगानी, कर तथा श्रम कानूनहरू लगानी मैरी रहेको 

४. लगानी बोडा मार्ा त समेत वाट एकल ष्ट्रवन्द ुसेवा प्रवाह गने व्यवस्था तमलाइएको 

५. दस्क्षण एस्शयामानै नेपालको कपोरेट करको दर प्रततस्पधाात्मक रहेको 

६. उजाा, यातायात पूवााधार तथा पयाटन व्यवसाय र पयाटन पूवााधार क्षेरमा उच्च प्रततर्ल यकु्त 
लगानीको सम्भावना रहेको ।  

साथै उक्त सम्मेलनमा ष्ट्रवतभन्न लगानीकतााहरूका स्जज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गदै माननीय अथामन्रीले 
नेपाल लगानीको आकषाक गन्तव्य मलुकु भएकोले ढुक्क भएर पयाटन  होटल, एयरपोटा, केबलकार तथा 
साहतसक पयाटन यातायात पूवााधार  हवाइ, रेल्वे, सावाजतनक यातायात तथा सहरी पूवााधार  मेट्रो रेल, मोनो 
रेल केबलकार जस्ता क्षेरमा लगानी गना आव्हान गनुा भयो । सो अवसरमा ष्ट्रवश्व बैङ्कका नेपाल 
तनदेशक श्री स्चमाउ फ्यानले नेपाल लगानीको लातग अभतुपवुा अवसर रहेको मलुकु भएको धारणा राख्न ु
भएको तथयो । 

यस अस्ि तमलेतनयम च्यालेन्ज कपोरेसनको अमेररकी डलर ६३० तमतलयनको सम्झौता कायाान्वयनलाई 
ततव्रता ददने सम्बन्धमा उक्त कपोरेसनका कायावाहक प्रमखु श्री रवटा व्लाउ र सञ्चालन प्रमखु श्री जनाथन 

नास लगायत उच्च व्यवस्थापन तह सँग िलर्ल गनुा भयो । त्यस्तै अन्तराष्ट्रिय मदु्रा कोषका डेपटुी 
म्यानेस्जङ डाइरेक्टर श्री ताउ झाङ सँग नेपाललाई प्रदान गने प्राष्ट्रवतधक तथा ष्ट्रवत्तीय सहयोगको 
ष्ट्रवषयमा िलर्ल भयो । अन्तराष्ट्रिय ष्ट्रवत्त तनगम आइ एर् तस का उपाध्यक्ष श्री नेना ईष्टोल्जोकोतभक 

तथा उच्च व्यवस्थापक संग नेपालमा मातथल्लो तरशूली जलष्ट्रवद्यतु आयोजना तथा अन्य सम्भाव्य क्षेरमा 



तनजी लगानी गने र नेपाल सरकारले गने पूवााधार सम्मेलनलाई सर्ल बनाउने सम्बन्धमा माननीय 
अथा मन्री डा यवुराज खततवडा नेततृ्वको नेपाली प्रतततनतधमण्डल संग दिपक्षीय िलर्ल भयो । 

 नेपालको ष्ट्रवकास चनुौतीलाई सम्बोधन गना नेपालमा हालै भएको राजनैततक पररवतान र स्स्थर सरकारको 
गठनले आरू्हरू उत्साष्ट्रहत भएको र उच्च स्तरको सहायता उपलब्ध गराउन ष्ट्रवश्व बैँक समहु प्रततवद्ध 
रहेको कुरा ष्ट्रवश्व बैङ्क अन्तराष्ट्रिय ष्ट्रवत्त तनगम आइ एर् तस का उपाध्यक्ष श्री नेना ईष्टोल्जोकोतभक, ष्ट्रवश्व 

बैंकका नेपाल तनदेशक श्री स्चमाउ फ्यान तथा नेपाल व्यवस्थापक श्री रे्ररस हदाद जेरवोस ले जनाउन ु
भयो । 

यसै तबच ष्ट्रवश्व बैंङ्कले आजै अमेररकी डलर १०० तमतलयन (कररव ११ अबा )ष्ट्रवत्तीय क्षेर सधुारका लातग 
बजेट सहयोग स्वीकृत गरेको ि । 

  

 


