
प्रेस विज्ञप्ति 

बायत य नेऩारर े२०७८ श्रावण ३२ गते काठभाडौंभा नवौं ऩरयमोजना अनुगभन समभमत (ओबयसाइट भेकामनजभ) को 
फैठक आमोजना गयेका मथए । उक्त फैठक नेऩारका रामग बायतीम याजदतू भहाभहहभ श्री ववनम भोहन क्वात्रा य 
नेऩार सयकाय, ऩययाष्ट्र समिव भहाभहहभ श्री बयतयाज ऩौड्मारको सहअध्मऺताभा सम्ऩन्न बएको मथमो ।  

२. बायतको सहमोगभा सञ्िामरत ववमबन्न ऩरयमोजना तथा ऩहरहरुको प्रगमत अनुगभन गनन हेतु सन ् २०१६ भा 
स्थाऩना गरयएको सो समभमतको फैठकभा ववमबन्न भन्त्रारम, ववबाग य नेऩार सयकायका मनकामहरुका प्रमतमनमध, 

बायतीम याजदतूावासका अमधकायी य ऩरयमोजनाको कामानन्वमनभा सॊरग्न ऩयाभर्नदाता, ठेकेदाय य अन्म 
सयोकायवाराहरुको उऩस्स्थमत मथमो ।  

३. फैठकरे २०७७ बाद्र १ भा सम्ऩन्न बएको आठौं फैठक मता गरयएका हिऩऺीम सहकामन ऩरयमोजनाहरुको ववस्ततृ 
रुऩभा सभीऺा गयेको मथमो । दवु ै ऩऺर े ववषमभा गहन छरपर गनुनका साथै मी ऩरयमोजनाहरुको कामानन्वमन 
प्रहिमाराई तीव्रता हदने कुयाभा सहभत बएका मथए ।  

४. कोमबड भहाभायीर े मनम््माएको अनेक अवयोधका फाफजुद ऩमन ऩमछल्रो एक वषनभा ववमबन्न ववकास 
ऩरयमोजनाभा बएका प्रगमतहरुफाये दवुै सह–अध्मऺरे फैठकभा जानकायी गयाउनुबएको मथमो । मसरे दईु याष्ट्रफीिको 
हिऩऺीम साझेदायीको र्वक्त य प्रमतफद्घता य दवुै ऩऺरे एक अकानराई सहमोग य सहजीकयण गनन देखाएको 
तदारुकताराई स्ऩष्ट रुऩभा झल्काएको छ । फैठकभा ववरे्ष गयी गोयखा य नुवाकोट स्जल्राभा हार मनभानणाधीन 
अवस्थाभा यहेको तय मछट्टै मनभानण सम्ऩन्न हुन रागेका आवासको ऩुनमननभानण कामनभा बइयाखेको प्रगमत, नेऩारका 
तयाई ऺेत्रभा मनभानण सम्ऩन्न बएका १३ वटा सडकहरु, बायत सयकायको सहुमरमतऩूणन ऋण अन्तगनत सञ्िामरत 
सडक य प्रसायण राइन ऩरयमोजनाहरु य अरुण–तेस्रो ऩरयमोजनाभा बइयाखेको सन्तोषजनक प्रगमत य नेऩारगञ्जभा 
सुरु गरयएको एकीकृत जाॉि िौकीको मनभानण फाये ििान गरयएको मथमो । ऩरयमोजनासॉग सम्फस्न्धत ववववध सभस्माको 
मनयाकयण गनन य ऩरयमोजना कामानन्वमनराई सहमोग ऩु¥माउन दवुै ऩऺरे मनममभत सभन्वमभापन त ओबयसाइट 
भेकामनजभका मनणनमहरुभा अनुगभन गन ेकुयाभा सहभत बएका मथए । मसको अरावा बायतरे नेऩारराई उऩरब्ध 
गयाएको औषधी, मिहक्सकीम उऩकयण, फेड, आइमसमु, बेस्न्टरेटय य खोऩ रगामतका कोमबड–१९ सॉग सम्फस्न्धत 
सहकामनकोेे दवुै ऩऺरे सयाहना गयेका मथए ।  

५. दवुै सह–अध्मऺरे ओबयसाइट भेकामनजभको अको फैठक दवु ैऩऺराई सहज हुने मभमतभा आमोजना गनन सहभत 
बएका छन ्।  
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