
  

प्रसे विज्ञप्ति 

१. नयवाँ प्तनिवाचन पश्चवत गठित सरकवरको प्रप्ततप्तनप्तित्ि गरै्द मवननीय अर्ामन्त्री डव. यिुरवज खप्ततिडवको 
नेततृ्िमव अमेररकवकव लवप्तग नेपवलकव रवजरू्दत महवमवहम डव. अजुान कुमवर कवकी र अर्ा मन्त्रवलय 
अन्त्तरवविय आप्तर्ाक सहवयतव समन्त्िय महवशवखवकव प्रमखु सह सचचि श्रीकृष्ण नेपवल सवहतको तीन 
सर्दस्यीय प्रप्ततप्तनप्तिमण्डलले आज रे्दचख तीन ठर्दन सम्म चल्ने नेपवल र विश्व बैकको नेपवल सहवयतव 
सम्बन्त्िी उच्चस्तरीय बैिकमव भवग प्तलन ुभयो ।  

२. मवननीय अर्ामन्त्रीले नेपवलको विकवस सवझेर्दवरी खवकव सम्बन्त्िी विश्व बैङ्ककव कवयाकवरी 
प्तनरे्दशकहरूको सुुंयक्त बैिकलवई आजै सम्बोिन गरै्द नेपवलमव विकवसकव चनुौती  र अिसरहरूको चचवा 
गरै्द  आगवमी ५ िर्ाको लवप्तग गररने लगवनीको ढवाँचव प्रस्तवि पवररत गना अनरुोि गनुा भयो । सवरै् 
िहवाँले  नेपवललवई आगवमी सन ्२०२२ मव अप्ततकम विकप्तसत रविबव् स्तरोति प्तत गना विप्तभति   क्षेरमव 
र्प सहयोगको आिश्यकतव रहेको, नेपवलले प्तनरन्त्तर सिुवरलवई अगवप्तड बढवएको र ठर्दगो विकवस लक्ष्य 
प्रवि गना प्रप्ततबद्ध रहेको बतवउन ुभयो । िहवाँले सन ्२०३० सम्म मध्यम स्तर आय भएको मलुकुमव 
स्तरोति प्तत हनुे र्दीर्ाकवलीन सोच सवहत प्रवर्प्तमकतव तोकेर अगवप्तड बढेको बतवउन ुभयो । कवयाकवरी 
प्तनरे्दशकहरूले रवखेकव विविि चजज्ञवसवहरू खवसगरी स्र्वनीय तहको क्षमतव, नेपवलको विकवसको मवगाचचर, 

प्रवर्प्तमकतव, सिुवरको प्तनरन्त्तरतव, रवजश्वको ठर्दगोपनव, समग्र व्यविसववयक िवतविरण सम्बन्त्िमव िहवाँले 
स्पष्ट पवनुा भयो ।  

३. आजै विश्व बैकको मखु्यवलय िवप्तसङ््न प्तड. प्तस. मव मवननीय अर्ामन्त्री डव. यिुरवज खप्ततिडव र विश्व 
बैङ्ककव र्दचक्षण एचशयवकव क्षेरीय उपवध्यक्ष श्री हव ा्विग सेफर बीच भे्िवतवा सम्पति  भयो । भे्िवतवामव 
क्षेरीय उपवध्यक्ष सेफरले नेपवलले अङ्गीकवर गरेकव सङ्घीयतव कवयवान्त्ियनको सन्त्र्दभा उिवउन ुभयो । 
मवननीय मन्त्रीज्यूले नेपवलमव  तीनै तहको प्तनिवाचन शवचन्त्तपूणा रूपमव सम्पति  भै कररब ३६,००० 

जनप्रप्ततप्तनप्ति प्तनिवाचचत भएको र ती जनप्रप्ततप्तनप्तिहरू मवफा त जनतवकव अपेक्षवहरू पूरव गना सरकवर 
कव्िद्ध रहेकव बतवउन ुभयो । मवननीय मन्त्रीज्यूले नेपवलको आप्तर्ाक र सवमवचजक क्षेर खवसगरी 
पूिवािवरमव िूलो लगवनीको आिश्यकतव रहेको औलँ्यवउन ुभयो । यसमव सरकवर प्तनजी क्षेरसाँग  प्तमलेर 
कवया गना तत्पर रहेको बतवउाँरै्द सङ्घीयतवको व्यिस्र्वपन र विकवस वित्तको लवप्तग आन्त्तररक सविन र 
स्रोतमवरै अपयवाि हनुे भएकोले विश्व बैङ्कसाँग नेपवलले सवर्ाक सहयोगको अपेक्षव रवखेको बतवउन ुभयो 
। विश्व बैङ्ककव क्षेरीय उपवध्यक्षले नेपवलले छो्ो समयमव रवजनीप्ततक रूपमव हवप्तसल गरेको पररितान 
उत्सवहजनक रहेको बतवउाँरै्द विश्व बैक समूह एकीकृत रुपमव नेपवलको प्रवर्प्तमकतवको क्षेरमव वित्तीय 
तर्व प्रवविप्तिक सहयोग गना र प्तनजी क्षेरमव लगवनी बढवउन तयवर रहेको जवनकवरी गरवउन ुभयो । 



िहवाँले विश्व बैकको अन्त्तरवविय विकवस सहयोग र अन्त्तरवविय वित्त प्तनयोगकव अप्ततररक्त क्षेरीय कोर्हरू 
लगवयतबव् नेपवलको उजवा, यवतवयवत लगवयतकव पूिवािवर विकवसमव सहयोग गने प्रप्ततिद्धतव जनवउन ु
भयो । मवननीय मन्त्रीज्यूले भतुि भयो रवजनैप्ततक पररितान पप्तछ जनतवकव अपेक्षवहरू िेरै छन ्। तीव्र 
आप्तर्ाक िवृद्ध, रोजगवरी, सवमवचजक न्त्यवय सवहतको विकवस र समवृद्ध हवम्रव लक्ष्य छन ्। हवमीले सबै 
वकप्तसमकव वित्तीय श्रोतहरूबव् उच्च सहयोगको अपेक्षव गरेकव छौ ।  

४. विश्व बैङ्ककव नेपवल समेत हेने कवयाकवरी प्तनरे्दशक डव. आचन्त्र्दन हवठर्दयवन्त्तोले अगस्त ७ को बैङ्क बोडा 
बैिकमव छलफल हनुे प्रस्तववित नेपवलको विकवसमव सवझेर्दवरी खवकव बवरे जवनकवरी गरवउाँरै्द विश्व 
बैकको बोडाबव् हवलसम्म भएकव नीप्ततगत प्तनणायहरू बवरे जवनकवरी गरवउन ु भयो । मवननीय 
अर्ामन्त्रीज्यूले नेपवलको विकवसमव र्प सहयोगको आिश्यकतव बवरे जवनकवरी गरवउाँरै्द बैङ्कको बोडामव 
हनुे छलफलमव नेपवलको पक्षमव सहयोगी भपू्तमकव प्तनिवाह गना प्तनरे्दशन ठर्दनभुयो । 

त्यसैगरी मवननीय अर्ामन्त्रीसाँग विश्व बैङ्ककव उजवा र वित्तीय कोर्कव प्तनरे्दशक लगवयतकव 
पर्दवप्तिकवरीहरूले आजै भे् गरी नेपवलको उजवा क्षेरमव गररने लगवनी, प्तनजी क्षेरसाँगको सहकवयामव 
विविि आयवमहरूकव गना सवकने लगवनीकव बवरेमव प्रकवश पवरेकव प्तर्ए । सो अिसरमव मवननीय 
अर्ामन्त्रीज्यूले नेपवलको तत्कवल चवलू आयोजनवहरूकव अप्ततररक्त िूलव आयोजनवहरूको प्तनमवाणमव विश्व 
बैङ्कले पररयोजनव विकवसमव समेत सहयोग गना अनरुोि गनुाभयो । सवरै् मवननीय अर्ामन्त्रीज्यूले उजवा 
क्षेरमव कवनूनी, सुंरचनवगत लगवयतकव सिुवरमव प्तनरन्त्तरतव रहने र लगवनीमैरी िवतविरण सजृनव गनामव 
सरकवर प्रप्ततबद्ध रहेको बतवउन ुभयो । विश्व बैङ्कको सो ्ोलीले नेपवलको उजवा क्षेरको विकवसमव बैङ्क 
समूहबव् गना सवकने सम्भववित सबै सहयोग उपलब्ि गरवउन तत्पर रहेको केही आयोजनवमव लगवनी 
प्तनणाय गना लवगेको र सहयोगको लवप्तग उपयकु्त अिसरको प्रतीक्षव गरेको बतवउाँरै्द क्षेरीय उजवा विकवसको 
सम्भविनव बवरे चचवा गरेकव प्तर्ए ।  

५. विश्व बैङ्ककव कवयािवहक प्रमखु अर्ाशवस्त्री श्री सवन्त्तव रे्दिरवजनले समेत आजै मवननीय अर्ामन्त्रीसाँग 
भे्र्व् तर्व छलफल गनुाभयो । सो छलफलमव मवननीय अर्ामन्त्रीज्यूले  नेपवलले केही र्दशक अगवप्तड 
गरेकव आप्तर्ाक तर्व वित्तीय सिुवरकव प्रयवसहरूबव् र्प पवि प्तसक्रै्द पररिप्ततात सन्त्र्दभामव विप्तभति  क्षेरमव 
नयवाँ सिुवरहरू र्वप्तलएको बतवउन ुभयो । श्री रे्दिरवजनले नेपवलले वित्तीय तर्व मौठिक क्षेरमव गरेकव 
सिुवरको प्रशुंसव गरै्द विश्व बैङ्कले आफ्नव असल अभ्यवसहरू नेपवल साँग आर्दवन प्रर्दवन गरै्द जवने कुरव 
व्यक्त गनुाभयो ।  

६. आजै सवाँझ मवननीय अर्ामन्त्री ज्यूको सम्मवनमव महवमवहम रवजरू्दत डव. कवकीले आयोजनव गनुाभएको 
विर्शे कवयाक्रममव विश्व बैंककव उपवध्यक्ष श्री हव ा्विग सेफर, कन्त्री डवइरेक््र श्री कुप्तमयो फ्यवन, 



कन्त्री म्यवनेजर श्री फेररस एच हर्दवर्द जेरभोस, य ुएस एड कव अप्तिकवरीहरू, प्तमलेप्तनयम च्यवलेन्त्ज कपोरेसनकव 
पर्दवप्तिकवरीहरू लगवयत सहभवगी हनुहुनु्त््यो । 

  

नेपवली रवजरू्दतविवस 

िवप्तसङ््न प्तड. प्तस., अमेररकव । 

प्तमप्तत २०७५ श्रविण २२ 

अगस्् ६ , २०१८ 

 


