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गभनर्र डा. िचरं जीिब नेपाल "Inclusive and Sustainable Economic Growth for the
Asia-Pacific Region" िवषयक Conference मा सहभागी
गभनर्र डा. िचरं जीिब नेपाल IMF's Regional

वतर्मान

आिथर्क

तथा

िव ीय

िःथित,

नेपाली

Office for Asia and the Pacific (OAP) ःथापना

अथर्तन्ऽको अवसर तथा च ुनौतीह , समावेशी र

भएको 20औ ं वषर् पूरा भएको उपलआयमा सन्

िदगो आिथर्क िवकास र पूवार्धार िवकासका लािग

2017 नोभेम्बर 8 (2074 काि क 22) मा

नेपालले अपनाएका उपायह का साथै अन्तरार्िंशय

International Monetary Fund र Japan's Ministry

मुिा

आयोजना गरे को "Inclusive and Sustainable
Economic Growth for the Asia-Pacific Region"
िवषयक Conference मा सहभागी हुन ु भयो ।

पानुर् भयो।

ु
of Finance ले जापानको टोक्योमा सं यक्त

पमा

Conference को पिहलो सऽमा अन्तरार्िंशय मुिा
कोषका म्यानेिज
र

डाइरे क्टर, Christine Lagarde

जापानका Vice Minister of Finance for

International Affairs, Masatsugu Asakawa ले
Keynote

Address

िदनु

भएको

िथयो

कोष

र

जापानले

नेपालको

िवकासमा

पुर्याउन सक्ने र पुर्याएको योगदान बारे ूकाश

सोही सऽमा उठे का ूँनह लाई गभनर्र डा.
नेपालले सम्बोधन गनुर् भएको िथयो । सो सऽमा
गभनर्र डा. नेपालका अितिरक्त 4 जना िविभन्न
दे शका मन्ऽी तथा अथर्शा ीह
ु न्ु थ्यो ।
पमा सहभागी हुनह

प्यानिलःटको

।

त्यसै गरी गभनर्र डा. नेपाल सोही िदन साँझ OAP
Conference को दोॐो सऽमा गभनर्र डा. नेपाल

को 20औ ं वािषर्कोत्सवको अवसरमा आयोिजत

उक्त

अवसरमा म्यानेिज

प्यानिलंटको भिु मकामा सहभागी हुन ु भयो ।
सऽमा

गभनर्र

डा.

नेपालले

नेपालको

िरसेप्सन

िडनरमा

सहभागी

ु यो
हुनभ

।

सो

डाइरे क्टर Christine Lagarde,

जापानका उपूधान तथा अथर्मन्ऽी र बक अफ

2017 नोभेम्बर ८ दे िख 9 सम्म सं चालन हुने

जापानका गभनर्रले सं बोधन गरे का िथए। सोही

कायर्बममा भाग िलई गभनर्र डा. नेपाल 2017

अवसरमा

नोभेम्बर 10 (2074 काि क 24) का िदन

गभनर्र

डा.

नेपाल

र

म्यानेिज

डाइरे क्टर Christine Lagarde बीच सं िक्षप्त भेट-

ःवदे श फिकर्ने कायर्बम रहे को छ । गभनर्र डा.

वातार् भयो ।

नेपालका साथ गभनर्र कायार्लयका िनदशक ौी
राजेन्ि पिण्डत पिन उक्त कायर्बमह मा सहभागी
ु यो ।
हुनभ

िमित २०७४ काितर्क 23, िबहीबार

गभनर्रको कायार्लय

