
 

 
 

ूसे !व#$% 
  
!व.सं. २०७५ साल बैसाख १८ देिख २४ स"म आयोजना भएको एिशयाल' !वकास 
ब"कका गभन$रह'को ५१ औ ं वा!ष#क बैठकमा भाग$लन माननीय अथ# म"ऽी डा. 



यवुराज ख"तवडा बैसाख २० गते !फ#ल!प&सको म"नला आएको अवसरमा बै#का 
अ"य$ ताके%हको नकाओकोसँग !म!त २०७५ साल बैशाख २० गते !"प$ीय 
बैठक गनु$ भयो।  
 
बैठकमा अथ#म%ऽी डा. ख"तवडाले नेपालको समम !वकास ूयासमा ब"कले प#ुया&एको 
सहयोग ू"त आभार !य# गद# थप सहयोगका !ेऽह%बारे छलफल गनु$भयो। 
खासगर& नेपालमा तीॄ ग"तमा भइरहेको शहर#करणलाई थप !यविःथत र 
स#ुवधायो)य तथा बःनयो&य बनाउन तथा शहर$ !ेऽह%लाई आ"थ$क व!ृ"को मा#यम 
बनाउँदै यसलाई अम तथा प#ृ स"ब$धका आधारमा मामीण अथ#त%ऽसँग जो#दै जान ु
पन# भएकोले शहर$ पूवा%धार र यसमा मामीण !ेऽलाई जो#ने संरचनाह( तयार गन# 
आवँयक लगानीका संभावनाह( देखाउनभुयो।  
 
अथ#म%ऽी डा. ख"तवडाले !दगो !वकासका लआयह% हा#सल गन# नेपालले कुल 
गाह$ःथ उ"पादनको क"रब ५० ू"तशत लगानी गनु$पन& र मौजदुा पर#परागत 
सहायता संरचना तथा राजःव समेतले केवल ३५ ू"तशत वरावरको लगानी गन# 
स"कने अवःथा रहेको र भैरहेको राजःवको ॐोत समेत !ेऽीय !यापार 
अ"भस%धीह)को काया$%वयन गनु$ पन# कारणले संकुचन हुँदै गएको प"रू&ेमा 
लगानीको खाडल प#ुत% गन# नयाँ ढ"बाट अिघ बढन ज"र$ रहेको र संघीयताको 
काया$%वयन तथा ूदेश र ःथानीय सरकारले !दने सेवा !वतरण र आपसी स"पक%  र 
पहुँचकाला)ग यातायात पूवा%धार !नमा%णमा आवँयक पन# ठूलो !व#ीय ॐोतको 
आवँयकता रहेको !वषय औ!ंयाउन ुभयो। साथै पर#परागत !पमा प"रचालन हुँदै 
आएको !वकास सहायताको शैल$लाई प"रवत&न गर# फरक ढ"बाट द"गो !वकासका 
लआयह% हा#सल गन# र मलुकुलाई म"यम ःतरको आय भएको मलुकुमा !पा$तरण 
गन# प"रयोजना !वशेषमा भ"दा नी#त तथा काय$बममा आधा$रत भई !ेऽगत !पमा 



सहायता प"रचालन गन# रणनी%त अवल$बन गन# आमह गनु$ भयो। यसकाला&ग 
!नय!मत सह$ुलयतपूण+ ऋणको अ"त$र& अ"य उपकरणह'बाट प"न थप ॐोतको 
ूब#ध गन# र यसकाला&ग नेपाल तयार रहेको जानकार& गराउन ुभयो।  
 
बैठकमा बै#का अ"य$ नकाओले नेपालले राजनै&तक िःथरता ूा# गन# सफल 
भएको तथा नयाँ सं#वधान काया$%वयमा लैजान सफल भएकोमा खशुी !य! गनु$ 
भयो। अ"य$ नकाओले आ"ना प"छ$ला नेपाल ॅमणका अनभुवह' तथा माननीय 
अथ#म%ऽीसँग भएका अिघ$ला भेटघाटह'को ःमरण गद# नेपालको भौगो%लक 
!व!वधताको कारण ूा# गन# स"ने लाभका !ेऽह%मा लगानी बढाउन स"कने 
जानकार& गराउँदै मेल$ची खानेपानी आयोजना स"प$ हनुे बममा रहेकोमा खशुी 
!य! गद# !वतरण !णाल$ आध$ुनक'करण गद# यसको !मता बढाउन अ"धकतम 
सहयोग गन# ू"तव%ता !य# गनु$भयो।  
 
बैठकमा नेपाल सरकारको ू"त"न"धको !पमा बै#मा वैकि%पक काय$कार& !नद$शकको 
!पमा काय$रत सोमलाल सवेुद&, अथ# म"ऽालय अ"तरा&'य आ"थ$क सहायता सम#वय 
महाशाखाका सहसिचव केवल ूसाद भ"डार& र अथ# म"ऽालयका उपसिचव 
होमका&त भ"डार&को उपिःथ&त रहेको !थयो । 
 
 
 
 


