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बायत सयकायको आर्थिक सहमोगभा ननर्भित दईु ऩरयमोजनाको उद्घाटन 

 

 काठभाडौंप्थथत बायतीम याजदतूावासका प्रशासन प्रभुख श्री करुण वॊशररे बायत सयकायको नेरु. ८ 

कयोड ९२ राख अनुदान सहमोगभा ननर्भित दईु ऩरयमोजनाको उद्घाटन गनुिबमो । वॊशररे नेऩारगञ्जभा 
हारै थतयोन्नत गरयएको पते्तफार आॉखा अथऩतारको अथऩतारका अध्मऺसॉग २०७७ चतै्र २२ गत ेसॊमुक्त 

रुऩभा उद्घाटन गनुिबमो । त्मथतै वहाॉरे चतै्र २३ गत ेदाङ प्जल्राको रभही फजायभा ननर्भित यातती र्शत 

बण्डायको त्महाॉका भेमय तथा नगयऩार्रकाका अन्म अर्धकायीसॉग सॊमुक्त रुऩभा उद्घाटन गनुिबमो ।  
२. मी दवुै ऩरयमोजनाहरु नेऩार–बायत ववकास सहकामि कामिक्रभ अन्तगित उच्च प्रबाव साभुदानमक 

ववकास ऩरयमोजनको रुऩभा सम्ऩन्न गरयएको हो । बायत सयकायको नेरु. ४ कयोड ६६ राख अनुदान 

सहमोगभा ननर्भित नमाॉ अथऩतार बवनभा जेनेयर वाडि,  प्राइबेट वाडि, अऩयेसन र्थमटय, तार्रभ कऺ, 

र्चककत्सकका रार्ग फथने क्वाटय तथा ड्रनेेज र्सथटभको सुववधा यहेको छ । त्मसैगयी बायत सयकायको नेरु ४ 

कयोड २५ राख य फाॉकी नेऩार सयकाय तथा उऩबोक्ता सर्भनतको सहमोगभा कूर ९ कयोड ६६ राख रुऩैंमा 
रागतभा ३२०० एभटी ऺभताको र्शत बण्डायको ननभािण गरयएको हो । 
३. नेऩारका ५२ प्जल्राभा ४०० वटा Diagnostic Screening & Treatment (DST) तथा भोतीबफन्द ु

शल्मकक्रमा र्शववय य १४ प्जल्राभा TT तथा ग्राभीण बेगका ववद्मारमहरुभा आॉखा र्शववय सञ्चारन गनि हेत ु

बायत सयकायरे नेऩार नेत्र ज्मोनत सॊघराई हारसम्भ बारु २०.९९ कयोड अनुदान सहमोग उऩरब्ध 

गयाइसकेको छ । त्मथतै बायत सयकायरे नेऩार नेत्र ज्मोनत सॊघराई ऩाॉचवटा गाडी उऩहायथवरुऩ प्रदान 

गनुिका साथ ैववद्मारमहरुभा फारफार्रकाका रार्ग आॉखा र्शववय सञ्चारन गनि एउटा आई केमय भ्मान ऩनन 

उऩरब्ध गयाएको छ ।  
४. यातती र्शत बण्डायभा तयकायी, परपूर तथा कुहहएय जाने कृवषजन्म उत्ऩादन बण्डायण गनि 
सककनेछ । मस नवननर्भित र्शत बण्डायरे कृवष उत्ऩादनको फजाय भूल्मराई कामभ याखख त्मस ऺेत्रका साना 
तथा भझौरा कृषकको आम थतयराई फढाउन सघाउ ऩ¥ुमाउने अऩेऺा गरयएको छ ।   
५. बायत सयकाय य नेऩार सयकायफीच कामभ बएको सहभनत अनुरुऩ मी दईु ऩरयमोजनाराई ‘उच्च प्रबाव 

साभुदानमक ववकास ऩरयमोजना’ को रुऩभा अनघ फढाइएको हो । नेऩार सयकायरे  प्राथर्भकताभा याखेका 
ऺेत्रहरु जथतैं र्शऺा, थवाथ्म, खानेऩानी, कृवष, सयसपाई, साविजननक सुववधा य नेऩारका दगुिभ तथा ववऩन्न 

ऺेत्रहरुभा कनेप्क्टर्बटी जथतैं ऩुर, ऺभता ननभािण य व्मवसानमक प्रर्शऺण, थवाथ्म र्शववय जथता ऺेत्रहरुभा 
ऩूवािधाय ननभािण गनि हेत ु प्रथताव गरयन े कुनै ऩनन ऩरयमोजना जसको रागत नेरु. ५ कयोडबन्दा कभ छ 

त्मथता ऩरयमोजनाराई ‘उच्च प्रबाव साभुदानमक ववकास ऩरयमोजना’ बननन्छ । मी ऩरयमोजनाराई नेऩार—

बायत ववकास साझदेायी कामिक्रभ अन्तगित र्रइन्छ । ऩरयमोजना ऺेत्रका भाननसहरुराई सहमोग गनि य 

राबाप्न्वत तुल्माउन मी ऩरयमोजनाहरु थथानीम सयकायभापि त कामािन्वमन गरयएका छन ्।   
६. बायत सयकाय य नेऩार सयकायरे थवाथ्म ऺेत्रराई ननकै भहत्व हदएका छन ् । बायत सयकायको ५० 

र्भर्रमन अभेरयकी डरय आर्थिक सहमोगभा २०७२ सारको बूकम्ऩरे ऺनत ऩु¥माएका नेऩारका दश 



प्जल्राभा १४७ वटा थवाथ्म चौकीको ननभािण बइयहेका छन ्। कूर १४७ वटाभध्मे २५ वटा थवाथ्म चौकीको 
ठेक्का हथतान्तयण बइसकेको छ । थवाथ्मको ऺेत्रभा काभ गरययहेका नेऩारका ववर्बन्न सयकायी तथा 
गैयनापाभूरक सॊथथाहरुराई बायतरे ८२३ वटा एम्फुरेन्स उऩहायथवरुऩ प्रदान गरयसकेको छ ।  
७. कृवष ऩनन प्राथर्भकताभा यहेको ऺेत्र हो । नेऩारभा आवश्मक ऩूवािधाय र्सजिना गनि हेत ुबायत सयकाय य 

नेऩार सयकाय एक आऩसभा र्भरेय काभ गरययहेका छन ् । मी भार्थ उप्ल्रखखत ऩरयमोजनाका अरावा 
बायतीम याजदतूावासका ननमोग उऩ—प्रभुखरे नेऩार—बायत ववकास सहकामि अन्तगित नेरु. ३.५ कयोड 

रागतभा ननभािण बएको रर्रतऩुय प्जल्रा सहकायी सॊघको नवननर्भित बवनको गत पाल्गुन २६ गते 
उद्घाटन गनुिबमो । ककसान य उऩबोक्ताफीच प्रत्मऺ सम्फन्ध थथावऩत गयी फजायीकयण ऺभता फढाउन 

सहकायी प्रवद्र्घन केन्ररे काभ गरययहेको छ । कृवषजन्म उत्ऩादनको फजायीकयणका रार्ग मस बवनरे 

सूचना केन्रको रुऩभा काभ गन ेअऩेऺा गरयएको छ । गत दईु वषिभा बायतरे ५९ जना कृवष वैऻाननक, 

ककसान, जैववक खेती, भाटो ऩयीऺण य भरखाद ववऻान जथता ऺेत्रभा आफद्घ कृवषऺेत्रका नीनत 

ननभािणकतािराई हदल्रीको National Capital Region को शीषिथथ बायतीम कृवष केन्रहरुभा प्रर्शऺण 

हदइसकेको छ । 
८. मी ऩरयमोजनाभापि त प्राथर्भकताका ऺेत्रहरुभा ऩूवािधाय सुदृढ गन ेनेऩार सयकायको प्रमासभा बायतीम 

याजदतूावासरे सहमोग ऩु¥माइयहेको छ । बायतरे नेऩारभा ४४६ वटा उच्च प्रबाव साभुदानमक ववकास 

ऩरयमोजनाहरु सम्ऩन्न गरयसकेको छ जसभध्मे दाङ प्जल्राको ६ वटा सहहत ४१  वटा ऩरयमोजनाहरु प्रदेश नॊ 
५ भा यहेका छन ् । ऩूवि—ऩप्श्चभ याजभागि तथा बायत—नेऩार सीभाराई जोड्ने रभहीदेखख 

कोइराफाससम्भको करयफ ३३.५ ककरोर्भटय रम्फाई यहेको सडकको ननभािणका रार्ग बायत सयकायरे नेरु. 

६९.८ कयोड आर्थिक सहमोग प्रदान गयेको छ । रभही य कोइराफास सहहतका नौवटा वडाका सात गाउॉराई सो 
कारोऩत्रे सडकखण्डरे जोड्दछ ।  
९. बायत य नेऩारफीच राभो सभमदेखख अटुट फहुआमर्भक ववकास साझदेायी यहदै आएको छ । आज सम्ऩन्न 

यातती र्शत बण्डायको उद्घाटनरे बायत य नेऩारफीचको ववकास साझदेायीराई प्रनतबफप्म्फत गनुिका साथै कृवष 

ऺेत्रभा ऩूवािधाय ववकास गनि नेऩार सयकायरे गयेको प्रमासभा थऩ फर ऩु¥माएको छ ।  
 

 

कठभाडौं, नेऩार 

२०७७ चतै्र २३ 


