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माननीय अर्थमन्त्री र एशियाली विकास बैकका अध्यक्ष बीच नेपालको विकासमा बैंकको र्प 

सहयोग बारे िाताथ 
 

माननीय अर्थमन्त्री डा. यवुराज खतिवडा र एशियाली ववकास बकैका अध्यक्ष मासाचुग ुआसाकावा बीच 
कोशिड– १९  का कारण परेको असर र त्यसमा बैंकले गनथ सक्ने सहयोग बारे आज टेशलफोनका 
माध्यमबाट वािाथ िएको छ।  

सो वािाथमा माननीय अर्थमन्त्री र बैंकका अध्यक्ष बीच कोशिड – १९ ले अर्थिन्त्रमा पाने प्रिाव, 
एशियाली ववकास बकैले नेपाललाई गरररहेको सहयोग र आगामी दिनमा नेपालको ववकासका 
प्रार्शमकिाका के्षरमा बैंकले गनथ सक्ने र्प सहयोगका  ववषयमा छलफल ियो। कुराकानीका क्रममा 
माननीय अर्थमन्त्रीले कोशिड – १९ को रोकर्ाम िर्ा तनयन्त्रणका लागग नेपालले शलएको रणनीतिबाट 
ठूलो संक्रमण हुन नपाएको जानकारी गराउन ु हुिै कोरोना महामारीको असरलाई सम्बोधन गनथ एशियाली 
ववकास बैंकले अनिुान सहयोगमा िीन लाख अमेररकी डलर बराबरका स्वास््य सामाग्रीहरु र २५० 
शमशलयन अमेररकी डलर बराबरको सहुशलयिपणूथ ऋण बजेट सहायिाको रुपमा प्रिान गनथ लागेकोमा 
धन्त्यवाि व्यक्ि गनुथियो। 

माननीय अर्थमन्त्रीले एशियाली ववकास बैंक नेपालको मुख्य ववकास साझेिार रहेको बिाउन ु हुिै बैंकले 
ऊजाथ, यािायाि, खानेपानी र िहरी ववकास लगायि ग्रामीण उद्यम के्षरमा गरेको सहयोगलाई वविेष 
प्रिंसा समेि गनुथ ियो । सार्ै, नेपालले अंगगकार गरेको संघीय प्रणालीको प्रतिफल आम नागररकले 
पाउन सक्ने िुल्याउनका लागग संघीय संरचनाका सब ैससं्र्ाहरु बशलयो बनाउनकुा अतिररक्ि स्र्ानीय 
पवूाथधार ववकासमा लगानी बढाउन ु पने कुरामा समेि जोड दिन ु ियो । माननीय अर्थमन्त्रीले यस 
सन्त्ििथमा स्र्ानीय िहहरु बीच अन्त्िरआवद्धिा बढाउन चादहने पवूाथधार ववकासमा बैंकबाट सहयोग हुने 
अपेक्षा पतन गनुथियो। 

माननीय अर्थमन्त्रीले कोशिड –१९ बाट स्वास््य सेवामा सावथजतनक के्षरको िूशमका प्रिावकारी रहनपुने 
ि्य उजागर िएको बिाउन ु हुिै आगामी दिनमा नेपालको स्वास््य पवूाथधार ववकासमा बैंकको र्प 
सहयोगको अपेक्षा गनुथियो। उहााँले कोरोना संक्रमणबाट विेैशिक रोजगारीका अवसरहरु खुम्म्चिै जााँिा 
यवुाहरुलाई स्विेिमै काम गने वािावरण बनाउन आधुतनक एवम ्व्यवसातयक  कृवष र स्र्ानीय पवूाथधार 
एवम ्ग्रामीण ववत्त व्यवस्र्ा ववस्िारमा लगानी गनुथपने आवश्यकिा रहेकोले यी के्षरमा सहायिा बढाउन 
एशियाली ववकास बैंकलाई आग्रह गनुथियो।  

एशियाली ववकास बैंकका अध्यक्ष आसाकावाले कोशिड –१९ को तनयन्त्रणमा नेपालले चालेका किमहरुको 
प्रिंसा गिै कोशिड –१९ का कारण शसजथना िएको चुनौिीपणूथ विथमान पररम्स्र्तिलाई सम्बोधन गनथका 
लागग बैंकले नेपाललाई सहुशलयिपणूथ ऋण एवम ् तनजी के्षरका लागग उपलब्ध स्रोिसाधन समेिका 
माध्यमबाट सहयोग गने प्रतिबद्धिा जनाउन ुियो। उहााँले नेपालको आगर्थक सामाम्जक के्षरको ववकासका 
लागग बैंकले सहयोगलाई बढोत्तरी गिै जाने बिाउाँ िै आगामी दिनमा बैंकले ऊजाथ, यािायाि, नागररक 
उड्डयन, संघीयिामा सेवाप्रवाह जस्िा के्षरमा र्प लगानी गने बारेमा पतन जानकारी गराउन ुियो । 
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