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आज माननीय अर्थमन्त्री डा. यिुराज खप्तििडाले विश्व बैङ्कको मखु्यालयमा नेपालका विकास आिश्यकिा 
सम्बोधन गनथ विश्व बैङ्क र नेपाली राजदूिािास द्वारा आयोजजि नेपाल ददिस कायथक्रमलाई प्रमखु 
अप्तिप्तर्को रुपमा सम्बोधन गनुथभयो । उक्त कायथक्रममा विश्व बैङ्क, अन्त्िराथविय वित्त प्तनगम, बहपुक्षीय 
लगानी प्रत्याभपू्ति संस्र्ाका उपाध्यक्षहरू, विश्व बैङ्कका नेपाल हेने कायथकारी प्तनदेशक लगायि नेपालका 
अन्त्य विकास साझेदारहरूको उपजस्र्प्ति प्तर्यो । 

कायथक्रमलाई सम्बोधन गदै माननीय अर्थमन्त्रीले नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको जनिाका 
अप्तधकारहरूलाई सपु्तनजिि गनथ सरकार प्रप्तिबद्ध रहेको बिाउन ुभयो । सङ्घीयिा कायाथन्त्ियन र पूिाथधार 
विकासको लाप्तग विश्व बैङ्क लगायि विकास साझेदारहरूबाट उच्च स्िरको सहयोगको आिश्यकिा 
रहेको बिाउन ुभयो । नेपालमा अवहले विकास र समवृद्धको लाप्तग उत्साहजनक िािािरण रहेकोले 
सरकार, प्तनजी क्षेर, सहकारी क्षेर, सामदुावयक संस्र्ाहरू, गैर सरकारी सङ्घ संस्र्ा िर्ा विकास 
साझेदारहरू प्तमलेर अगाप्तड बढ्ने कुरा बिाउन ुभयो । उहााँले सङ्घीयिाको कायाथन्त्ियन गनथ र्प श्रोिको 
आिश्यकिा रहेको र प्रदेश, स्र्ानीय िहमा संविधान प्रदत्त अप्तधकार उपयोग गनथ सक्षम बनाउन क्षमिा 
अप्तभिवृद्ध आिश्यक रहेको बिाउन ुभयो । नेपालको समविगि आप्तर्थक सूचकााँकहरू अनकुुल रहेको, 
लगानीको िािािरणमा सधुार भएको, करका प्रािधानहरू प्रप्तिस्पधी रहेको, यिुाहरूको जनसङ्खख्याको 
बाहलु्यिा रहेको, र्प पूिाथधार प्तनमाथणमा सरकार प्रप्तिबद्ध रहेकोले प्तनजी क्षेरले लगानी गनथ उपयकु्त 
िािािरण बनेको बिाउन ुभयो । कायथक्रममा विश्व बैङ्कका विप्तभन्न विभागहरूमा कायथरि विषय विज्ञहरू 
र नेपालका अन्त्य विकास साझेदारहरूले विप्तभन्न जजज्ञासाहरू राखेका प्तर्ए । माननीय अर्थ मन्त्रीले िी 
प्रश्नहरूको उत्तर ददाँदै प्रदेश र स्र्ानीय सरकारको क्षमिा अप्तभिवृद्ध अत्यािश्यक रहेको, व्यापार घाटा 
कम गनथ आन्त्िररक उत्पादनमा जोड दददैँ प्तनयाथि प्रबद्धथन गररने कुरा बिाउन ुभयो । सशुासन र 
भ्रिाचार प्तनयन्त्रण सरकारको प्रार्प्तमकिा रहेको समेि बिाउन ुभयो । 

सारै् अर्थ मन्त्रालय अन्त्िराथविय आप्तर्थक सहायिा समन्त्िय महाशाखाका प्रमखु श्रीकृष्ण नेपालले नेपालमा 
सेिा प्रिाह, सािथजप्तनक वित्तीय व्यिस्र्ापनका क्षेरमा भएका सधुार र विकास वित्तको र्प 
आिश्यकिाबारे प्रस्ििुीकरण गनुथ भएको प्तर्यो । बैङ्कको बोडथबाट पाररि भएको विकासको साझेदारी 
ढााँचालाई कसरी कायाथन्त्ियनमा ल्याउने भने्न विषयमा माननीय अर्थमन्त्रीको उपजस्र्प्तिमा विश्व बैङ्कका 
विप्तभन्न विभागहरूले आजै प्रस्ििुीकरण गरेका प्तर्ए । नेपाल ददिसमा सहभागी विकास साझेदार िर्ा 
अन्त्य उपजस्र्ि महानभुािहरूलाई महामवहम राजदूि डा अजुथन कुमार काकीले नेपाल सरकारको 
िर्थ बाट धन्त्यिाद ज्ञापन गनुथ भएको प्तर्यो । 



नेपाल ददिसको अन्त्िमा विश्व बैङ्क र नेपाली राजदूिािासको संयकु्त आयोजनामा बैङ्कको मखु्यालयमा 
नेपाल सम्बन्त्धी सांस्कृप्तिक कायथक्रम आयोजना गररएको प्तर्यो । सो समारोहमा विश्व बैङ्क समूहका 
उच्च पदाप्तधकारीहरू, विश्व बैङ्क समूहमा कायथरि नेपाली कमथचारी, नेपाल समेि हेने कायथकारी प्तनदेशक 
िर्ा िहााँको कायाथलयमा काम गने कमथचारी र राजदूिािासका कमथचारीहरू िर्ा अन्त्य नेपालीहरूको 
समेि उपजस्र्प्ति प्तर्यो । 

 

नेपाली राजदूिािास 

िाप्तसङ्खटन प्तड. प्तस., अमेररका । 
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