
�व�वब�क समूह र अ�तरा�ि��य मु�ाकोषको सयु�त वा�ष�क वैठक अमे�रकाको वा�सगंटन डीसी मा स&प�न । 

 

आज अमे�रकाको वा�सगंटन �ड. सी. मा �व�वब�क समूह र अ�तरा�ि!"य मु%ाकोषका गभन�र तथा वैकि*पक 

गभन�रह,को सन ्२०१६ को संयु2त वा�ष�क वैठक �व4धवत ,पमा 6ार7भ भयो । वैठकमा नेपाल लगायत �व�वका 

१८९ सद<य तथा शेयरहो*डर रा!"का 6>त>न4धह,ले भाग �लई रहेका छन । नेपालबाट माननीय उप 6धानम�Bी 

तथा अथ�म�Bी Cी कृ!ण वहादरु महराको नेतFृवमा ८ सद<यीय 6>त>न4धमGडलले भाग �लइरहेको छ । नेपालका 

अथ�म�Bी र अथ�स4चवले �व�वबैक समूहको गभन�र तथा वैकि*पक गभन�रको ,पमा र नेपाल रा!" बैकका गभन�र र 

अथ� म�Bालय अ�तरा�ि!"य आ4थ�क सहायता सम�वय महाशाखाका सहस4चवले अ�तरा�ि!"य मु%ाकोषको गभन�र तथा 

वैकि*पक गभन�रका ,पमा भाग �लने 6चलन रहेको छ । 

संयु2त वा�ष�क वैठकलाई संवोधन गदK माननीय उप 6धानम�Bी तथा अथ�म�Bी Cी कृ!णबहादरु महराले �व�व 

अथ�त�Bलाई 6भाव पानL 6मुख �वक�सत मुलुकह,को आ4थ�क विृMदमा आएको सु<तताका वीच केहO उदOयमान 

अथ�त�Bह,ले 6ग>त ग�ररहेको कुरा वताउनु भयो । आगामी Pदनह,मा �व�वब�क र अ�तरा�ि!"य मु%ाकोष ज<ता 

वहुपQीय ब�क तथा �वRीय सं<थाले नी>तगत सुधारको नेतFृव गनु�पनL र यसका ला4ग 6भावकारO काय�योजना वनाई 

लागू गनु�पनL �वचार राSु भयो । वँहाले नेपाल सहCाUदO �वकास लVय 6ािWतका उपलिUधह,लाई सं<थागत गदK दOगो 

�वकासका लVय 6ािWतमा अगाडी वढOरहेको कुरा वताँउदै गत वष� नेपालले Uयहोनु� परेको �वनाशकारO भूक7प र 

सँगसँगै Uयहोनु�परेको Uयापार तथा आपू>त� अवरोधले �वकासको ग>तलाई सु<त वनाएकोले आ4थ�क वYृ4ध र Uयापार 

स�तुलन नराZोसँग 6भा�वत भए ताप>न अ�य सम[ आ4थ�क प�रसूचकह, सकाराFमक रहेको कुरा Uय2त गनु�भयो । 

व2तUयकै \ममा माननीय उप 6धानम�Bी तथा अथ�म�Bीले नेपाल सं�वधानको >नमा�ण प�चात यसको 6भावकारO 

काया��वयन गदK आ4थ�क �वकासको अ�भयानमा जुटेको र यसका ला4ग उजा� लगायतका ठूला पूवा�धार >नमा�णमा 

ब�कको गुण<तरOय सहयोग आव�यक रहेको कुरा वताउनु भयो । �व�वब�कले  चरम गरO�वको अ�Fय गनL र 

समYृ4धमा सवैलाई सहभागी गराउने दरू]ि!ट सPहत आ^ना सद<य रा!"ह,मा लगानी गनL गद�छ । बा�ष�क वैठकले 

वष�भ�रको काय� 6ग>तको समीQा गनु�का साथै सद<य रा!"ह,लाई अ�तरा�ि!"य समुदाय र �वकास साझदेारह,सँग 

नेटवक�  >नमा�ण गन� अवसर 6दान गद�छ । सवै दाता तथा 6ापक रा!" एकै थलोमा जु`ने भएकाले साइडलाइनमा 

�व�भ�न मुYदाह,मा छलफल गन� YवीपQीय वैठकह,को आयोजना ग�र�छ । नेपालले प>न वेलायत ए�शयालO 

�वकास वैक  अमे�रकb सरकारको एम सी सी काय�\म �व�वबैक र आइ एम एफका पदा4धकारOह, सँग छलफल गन� 

समय �मलाएको छ । 
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