
 

 

पे्रस विज्ञवि 

 

नेपालको उत्थानशील पुनरुत्थानका लावि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १५ करोड अमेररकी डलर बराबरको वित्तीय 

सम्झौतामा हस्ताक्षर 

  

काठमाडौं, असार १३, २०७८ –कोभिड-१९ महामारीबाट उत्थानशील पनुरुत्थान तथा अभत भिपन्न र जोभिममा रहकेाहरूको 

संरक्षण एिं भिगो भिकास हाभसल गनन नेपाललाई १५ करोड अमरेरकी डलर (कररब रु. १७ अबन ७८ करोड रुपैयााँ) बराबरको सहुभलयत 

ऋण उपलब्ध गराउन ेसम्बन्धी भित्तीय सम्झौतामा नेपाल सरकार र भिश्व बैंक बीच आज हस्ताक्षर िएको छ ।  

 

यस सम्झौतामा नपेाल सरकारका तर्न बाट अथथ मन्त्रालयका सवचि श्री वशवशर कुमार ढुुंिाना तथा माभदिभ्स, नपेाल र श्रीलंकाका 

लाभग भिश्व बैंकका राभरिय भनिशेक श्री फाररस हदाद-जर्भोसले हस्ताक्षर गनुनिएको भथयो। 

 

“यस सहयोगले कर र भन्सार प्रणाली, सार्वजनिक लगािी व्यर्स्थापि, र्ातार्रणीय नियमि  र ऋण व्यर्स्थापिमा लगायतका क्षते्रमा 

थप सधुार गरी िपेाललाई थप मजबतु  बिाउि र हररत पिुनिवमाणमा टेर्ा परु् याउँिछे,” अथथ सवचि श्री वशवशर  कुमार ढुुंिानाले 

िन्निुयो । “ उक्त बजेटरी सहायता िेपालको आर्श्यकता र प्राथनमकताका आधारमा भौनतक परू्ावधार आयोजिा तथा आनथवक 

पिुरुत्थािका क्षेत्रमा पररचालि हुिे ” समेत बताउिभुयो ।  

 

आभथनक बभृि, पनुरुत्थान तथा उत्थानशीलताका लाभग भिकास  नीभत सहयोग (Development Policy Credit) सम्बभन्धत पभहलो 

चरणको सहयोगले अत्यन्त जोभिममा रहकेाहरूको संरक्षण तथा व्यिसाय बभृि तर्न  लभक्षत सधुारहरूलाई सघाउनेछ । यस क्षेत्रमा 

गररने सधुारका कायनक्रमहरूले सामाभजक सरुक्षा, अन्तर-सरकारी संरचना लगायत व्यिसायहरूको प ाँजीमा पहुाँच आभि भिषयमा समते 

भिशेष ध्यान भिनछे । यसले रोजगारी भसजनना गन,े बजारलाई गभतभशल बनाउन ेर हररत पनुरुत्थानलाई सहयोग गने प्रकृभतका चाल  ठ ला 

आकारका भिकास आयोजनालाई गभत भिन मद्दत गनेछ । प्रस्ततु सहयोग बजेटरी सहायताका रुपमा प्राप्त हुिेछ । 

 

“कोनभड-१९ को महामारीका बलेा तथा सो पश्चात पनि यस आयोजिाले िपेालमा दीगो बनृि हानसल गिव सहयोग गिछे, जिु ्

समार्ेशी, रोजगारी प्रर्िवक तथा पयावर्रणीय रूपमा नदगो हुिेछ”, माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलकंाका लाल्ि ल्िश्व बैंकका राल्रिय 

ल्निेशक श्री फाररस हिाि-जर्भोसले बताउिभुयो। “कोनभड महामारीका समयमा मानिसको जीर्ि रक्षा तथा अथव-व्यर्स्थाको 

पिुरुत्थाि गिवका लानग सरकारले ल्याएका कायवक्रमहरूलाई सघाउि नर्श्व बैंक प्रनतबि छ”, उहाँले थप् िभुयो। 
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https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P173982

