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जापान सरकारको गररबी ननिारणको लानग जापान कोष अन्तगगत एशियाली विकास बैंकिाट व्यिस्थापन हनुे गरी विश्वव्यापी 
महामारीको रुपमा रहेको कोनिड १९ को प्रिािलार्ग सम्बोधन गनग Prevention and Control of COVID-19 through WASH 

and Health Initiatives in Secondary and Small Towns आयोजना कायागन्ियनको लानग अनदुान स्िरुप नेपाल सरकारलार्ग ५ 
नमनलयन अमेरीकी डलर (कररब ५९ करोड ३५ लाख ५० हजार) अनदुान सहायता उपलव्ध गराउने गरी सम्झौता पत्रमा 
आज िर् ुगअल माध्यमबाट हस्ताक्षर सम्पन्न िएको छ।   

उक्त अनदुान सहायताको सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारको तर्ग बाट अन्तरागविय आनथगक सहायता समन्िय महािाखा, अथग 
मन्त्रालयका सह सशर्ि श्री धननराम िमाग र एशियाली विकास बैंकको तर्ग बाट नेपाल शस्थत एशियाली विकास बैंकका 
देिीय ननदेिक श्री आरनौड काउर्ोर्गसले हस्ताक्षर गनुग िएको छ। सो कायगक्रममा जापान अन्तरागविय विकास सहयोग 
ननयोगका पदानधकारीहरुको समेत उपशस्थनत रहेको नथयो। 

उक्त हस्ताक्षर कायगक्रममा सह सशर्ि श्री धननराम िमागले कोनिड १९ को प्रिाि ननयन्त्रण तथा रोकथाम गनग स्थानीय 
सरकारको क्षमता विकासको के्षत्रमा नेपाल सरकारलार्ग गरेको सहयोग प्रनत जापान सरकार तथा एशियाली विकास 
बैंककलार्ग धन्यिाद व्यक्त गदै उक्त कायगक्रमले स्थानीय तहको सािगजननक स्िास्थ प्रणाली सबलीकरण गने सरकारको 
योजना कायागन्ियन गनग सहयोग पगु्ने विश्वास व्यक्त गनुगियो।  

त्यसैगरी एशियाली विकास बैंकका नेपालशस्थत देिीय ननदेिक श्री आरनौड काउर्ोर्गसले कोनिड १९ को महामारीको 
संकटको यस घडीमा एशियाली विकास बैंकले नशजक रहेर नेपाल सरकारलार्ग सहयोग गने प्रनतिद्धता व्यक्त गदै यस 
कायगक्रमले स्थानीय स्तरमा कोनिड १९ महामारीको असर न्यूनीकरणमा सहयोग पगु्ने विश्वास व्यक्त गनुगियो।   

जापान सरकारको गररबी ननिारणको लानग जापान कोषबाट अनदुान स्िरुप एशियाली विकास बैंकिाट व्यिस्थापन हनुे गरी 
प्राप्त अनदुान सहायताबाट ज्िरो मापन गने शललननक (Fever Clinic) तथा अशलसजन सम्बन्धी उपकरण सवहतको 
बहउुपयोगी सामदुावयक केन्र (Community Shelter) ननमागण गने , छनौट िएका स्थानीय तहमा हेल्प डेलस एिं  मोबार्गल 
ट्िार्गलेटको स्थापना गने लगायतका कायगक्रम हरु रहेकोले सो कायगक्रमबाट वििषेत: गररब र कमजोर िगगमा पनग जाने 
महामारीको प्रनतकूल प्रिािहरु कम गनग सरकारलाई सहयोग पगु्ने विश्वास नलर्गएको छ ।  
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