प्रेस विज्ञप्ति
माननीय अर्थमन्त्री श्री विष्णुप्रसाद पौडेल र नेपालका लाप्ति स्िीट्जरल्याण्डका महामवहम राजदूत एप्तलजािेर्
भोन क्यापेलर बीच शिष्टाचार भेटघाट
माननीय अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल र नेपालका लाप्ति स्िीट्जरल्याण्डका महामवहम राजदू त एप्तलजािेर् भोन
क्यापेलर बीच आज अर्थ मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटघाट भयो। उक्त भेटघाटमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले नेपाल
र स्िीट्जरल्याण्ड िीच सधै सुखद र असल सम्बन्त्ध कायम रही रहेको र असल सम्बन्त्धलाई आपसी विश्वास
र सहकायथको मध्यमबाट अझ िवहरो िनाउने आफ्नो प्रार्प्तमकता रहेको विचार व्यक्त िनुभ
थ यो।
सो अिसरमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले कोप्तभड 19 ले प्तसजथना िरे को च ुनौती सामना िनथ विश्वव्यापी सहकायथ र
ु ो सार्ै दोश्रो लहरको प्रभाि रोक्न युरोवपयन मुलक
ु हरुले चाले का कदमहरुको प्रिंसा
एकता आबश्यक हुनक
िदै स्िीस सरकारले नेपालको विकास प्रयासमा िरे को प्तनरन्त्तर सहयोिको लाप्ति धन्त्यिाद समेत ददनुभयो।
स्िीट्जरल्याण्डका महामवहम राजदूत एप्तलजािेर् भोन क्यापेलरले निप्तनयुक्त अर्थ मन्त्रीज्यूलाई बधाई ज्ञापन
िनुथ भयो। दे िको स्र्ावयत्ि र विकासका लाप्ति माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको महत्िपूणथ भूप्तमका रहने उल्ले ख िदै
विित 10 बर्थमा नेपालमा धेरै पररितथन सं स्र्ाित भएको प्तबर्य औल्याउनु भयो। सार्ै सम्माननीय
प्रधानमन्त्रीज्यूले अशघ सारे को दू रदृवष्ट तर्ा ितथमान सरकारको प्रार्प्तमकताअनुरुपका विकास वियाकलापहरुमा
स्िीस सरकारको सहयोि एिं सार् रहने उल्लेख िनुथ भयो।उहााँले सं घीयता कायाथन्त्ियनमा नेपालले प्राि
िरे को सफलताको प्रिंसा िदै

सं घ, प्रदे ि र स्र्ानीय तह सम्म विकास सहायता पररचालन िने

कायथविप्तधहरुको प्तनमाथण िरी स्पष्टता ल्याएकोमा खुिी व्यक्त िनुभ
थ यो।कोप्तभड 19 को महामारी प्तनयन्त्रणमा
स्िीस सरकारले सहयोि िदै आएको र आिामी ददनमा पप्तन सहयोि जारी राख्ने प्रप्ततबद्बता समेत व्यक्त
िनुभ
थ यो .
उक्त शिष्टाचार भेटघाटका िममा नेपाल सरकार र स्िीट्जरल्याण्ड सरकार बीच MOTORAL LOCAL: ROADS
BRIDGE PROGRAMME ( MLRBP) PHASE IV को लाप्ति 9.82 प्तमप्तलयन स्िीस फ्रयांक ( कररि 1 अबथ 26
करोड नेपाली रुपैया) को प्राविप्तधक सहायता पररचालन िनथ दद्बपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। उक्त
सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयको तफथबाट सहसशचि श्री श्रीकृष्ण नेपाल र स्िीट्जरल्याण्ड सरकारका तफथबाट
महामवहम राजदू त एप्तलजािेर् भोन क्यापेलरले हस्ताक्षर िनुभ
थ यो ।

2077 काप्ततक
थ 28
अर्थ मन्त्रालय

