प्रेस नोट

उपस्थित सञ्चारकर्मी सािीहरू,
मर्मत्रराष्ट्र भारतका र्महार्महहर्म प्रधानर्मन्त्त्री श्री नरे न्त्र र्मोदीको र्मैत्रीपूर्ण मनर्मन्त्त्रर्ार्मा यही
२०७३ साल भार ३० दे स्ि असोज ०२ सम्र्म भारतको ४ ददने राजकीय भ्रर्मर्
सम्पन्न गरी आज थवदे श फकेको छु । र्मेरो भ्रर्मर्दलर्मा र्माननीय परराष्ट्रर्मन्त्त्री डा.

ु न्त्ु ्यो । यसै गरर भ्रर्मर्दलर्मा र्माननीय भौमतक
प्रकाश शरर् र्महत सहभागी हुनह

पूवाणधार तिा यातायात र्मन्त्त्री श्री रर्मेश लेिक¸ व्यवथिाहपका सं सदका र्माननीय
सदथयहरु¸ नेपाल सरकारका सस्िव तिा अन्त्य उच्ि पदामधकारीहरु, व्यापाररक

सर्मुदाय र सं िार र्माध्यर्मका सािीहरू रहनुभएको यहााँहरूलाई जानकारी नै छ ।
भ्रर्मर्दलर्मा सं लग्न सञ्चारकर्मी मर्मत्रहरुबाट मनयमर्मत सर्मािार सम्प्रेषर् भैरहे कै हुाँदा
ु न्त्ु छ ।
यहााँहरु भ्रर्मर्का सम्वन्त्धर्मा सुसूस्ित नै हुनह

भारतका र्महार्महहर्म राष्ट्रपमत श्री प्रर्व र्मुिजीको आमत्यर्मा हार्मी नयााँ ददल्लीस्थित
राष्ट्रपमत भवनर्मा राजकीय पाहुनाका रुपर्मा बथयौं । राष्ट्रपमत भवनको प्रांगर्र्मा
आयोस्जत औपिाररक थवागत सर्मारोहर्मा भारतका र्महार्महहर्म प्रधानर्मन्त्त्री श्री नरे न्त्र
र्मोदीले र्मेरो थवागत गनुभ
ण यो ।

भ्रर्मर्र्मा जानु अस्ि सम्र्मामनत व्यवथिाहपका सं सदर्मा र्मैले अवगत गराए अनुसार यस
भ्रर्मर्र्मा हाम्रो प्रािमर्मकता धेरै हवषयहरुको उठान गनुभ
ण न्त्दा असल मनयतका साि

नेपाल र भारतका बीि हवश्वासको मनर्माणर् गने र नेपालको हहत हुने गरी यस अस्ि

सहर्ममतर्मा पुगेका पररयोजनाहरुको प्रभावकारी र शीघ्र कायाणन्त्वय गनणर्मा जोड ददनुर्मा
रह्यो ।

भ्रर्मर्का दौरान नयााँ ददल्लीर्मा भारतका र्महार्महहर्म प्रधानर्मन्त्त्री श्री नरे न्त्र र्मोदीसाँग
एक्ला एक्लै र प्रमतमनमधर्मण्डलथतरर्मा र्मेरो वाताण भयो। नेपाल भारत सम्बन्त्धका सवै

पक्ष र हवषयहरुर्मा हार्मीले सौहारण पूर्ण वातावरर्र्मा गहन र िुला छलफल गयौ ।

हाल िालु रहे का सीर्मापार रे लवे¸ एकीकृत िेकपोष्ट तिा हुलाकी सडक जथता
र्महत्वपूर्ण पररयोजनाहरुको प्रगमतको मनयमर्मत सर्मीक्षा गरी सर्मयबद्ध रुपर्मा पूरा गनणका
लामग ठोस उपायहरु अपनाउनुका सािै शीघ्र कायण सम्पन्न गनण हार्मी सहर्मत भयौं ।

यी लगायत नेपाल भारत सम्वन्त्धका सम्पूर्ण हवषयहरुर्मा सर्मीक्षा र पुनरावलोकन गनण
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ु
र आगार्मी ददनर्मा िाल्नुपने कदर्मका वारे र्मा मनर्णय मलन परराष्ट्र र्मन्त्त्रीथतरीय सं यक्त
आयोगको बैठक यही सन् २०१६ र्मा गने सहर्ममत भयो ।

भारतले हुलाकी राजर्मागणको दोश्रो िरर्¸ बुटबल जोड्ने सीर्मापार ट्रान्त्समर्मशन लाइन
र हेटौडा तिा ढल्केबरर्मा हवद्युतीय सबथटे शनको मनर्माणर् एवं काश्कीर्मा पोमलटे स्क्नक
मनर्माणर्र्मा नयााँ सहुमलयतपूर्ण ऋर् उपलव्ध गराउने भएको छ ।

यसका सािै भूकम्प पश्चातको पूनमनणर्माणर्का लामग भारत सरकारले िोषर्ा गरे को

सहुमलयतपूर्ण ऋर् उपयोग सम्वन्त्धी सम्झौता¸ हवगतर्मा िोहषत सहुमलयतपूर्ण ऋर्को
सं शोमधत सम्झौता र भारत सरकारको सहयोगर्मा मनर्माणर् हुने हुलाकी सडक पहहलो
िरर् मनर्ाणर्का लामग परार्मशणदाता मनयुस्क्त सम्बन्त्धी सम्झौताहरुर्मा हथताक्षर भई
आदान प्रदान भयो ।

जलहवद्युत दुई दे शको साझेदारीको प्रर्मुि क्षेत्र हुनपु ने कुरार्मा जोड ददं दै यस क्षेत्रर्मा
लगानी तिा सहयोगको अमभबृहद्धका लामग सन् २०१४ र्मा सम्पन्न नेपाल भारत उजाण
व्यापार सम्झौतालाई आवश्यक उपायहरु अवलम्वन गदै कायाणन्त्वयनर्मा लै जान दुवै

पक्ष सहर्मत भएका छन् । यस सम्वन्त्धर्मा शीघ्र प्रगमत हुने अपेक्षा गररएको छ ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय पररयोजनाको हवथतृत पररयोजना प्रमतवेदनलाई अध्ययन गरी

अस्न्त्तर्म रुप ददन दुवै पक्षबीि सहर्ममत भएको छ । भारतले हार्मीलाई भूकम्प
पश्चातको पूनमनणर्माणर्का लामग उदारतापूवक
ण
प्रदान गरे को सहयोगलाई प्रभावकारी
रुपर्मा उपयोग गने सहर्ममत भएको छ ।

नेपाल र भारतका बीि सुरक्षा सम्वन्त्धी सर्मान िासोका हवषयहरु रहे को सन्त्दभणर्मा
दुवै पक्षका सुरक्षा मनकायका बीि सहयोग तिा सर्मन्त्वयको हवथतार गरी अवास्छछत
तत्वबाट िुला सीर्मानाको दुरुपयोग हुन नददने बारे र्मा कुराकानी भएको छ ।

ु व्यापार तिा पारबहन व्यवथिा सहज र सुदृढ गनणका मनमर्मत्त िप उपायहरु
दुवै र्मुलक
अपनाउन सहर्मत भएका छन् । सािै¸ भारतसाँगको नेपालको बढ्दो व्यापार िाटा

कर्म गनण नेपालको मनयाणत बढाउने उपायका बारे र्मा कुराकानी भयो । नेपालको
औद्योमगकीकरर् तिा व्यापार हवथतारर्मा भारतको सावणजमनक तिा मनजी क्षेत्रको

ु का मनजी क्षेत्रको सहकायणलाई
सहभामगताका लामग सर्मेत जोड ददं दै दुबै र्मुलक
प्रािमर्मकता ददने सम्वन्त्धर्मा छलफल भयो ।
2

ु
हाम्रा बीि छलफल भएका र्महत्वपूर्ण हवषयहरु तिा सहर्ममतलाई सं यक्त
पत्रकार
सम्र्मेलन र्माफणत् र्म र भारतका र्महार्महहर्म प्रधानर्मन्त्त्रीले सावणजमनक गररसकेका
ु हवज्ञमि पमन जारी भैसकेको छ ।
छौं ।सािै¸ भ्रर्मर् सम्वन्त्धी सं यक्त

भारतका र्महार्महहर्म राष्ट्रपमतसाँग भएको दिपक्षीय भेटिाटर्मा उहााँ र र्मेरो बीि नेपाल

ु ा सािै उहााँले मनकट
भारत सम्वन्त्धका हवहवध हवषयर्मा हविारको आदान प्रदान हुनक
भहवष्यर्मा गनुह
ण न
ु े नेपालको राजकीय भ्रर्मर्का वारे र्मा कुराकानी भयो ।

नयााँ ददल्लीर्मा रहाँदा र्मसाँग भारतका हवदे श र्मन्त्त्री श्रीर्मती सुष्र्मा थवराज¸ गृह र्मन्त्त्री
श्री राजनाि मसं ह¸ अिण र्मन्त्त्री श्री अरुर् जेट्ली तिा उजाण राज्य र्मन्त्त्री श्री हपयूष
गोयलले भेटिाट गनुभ
ण यो । उहााँहरुसाँग सर्मग्र सम्वन्त्ध एवं हवषयगत सहयोगको

क्षेत्रर्मा सहकायण सुदृढ गने हवषयर्मा छलफल भयो । सािै भारतका भूतपूव ण प्रधानर्मन्त्त्री
डा. र्मनर्मोहन मसं ह¸ भारतीय राहष्ट्रय सुरक्षा सल्लाहकार श्री अस्जत कुर्मार डोभाल

लगायत भारतका हवमभन्न राजनीमतक दलका नेताहरुसाँग साँग र्मेरो भेटिाट भएको
मियो ।

भ्रर्मर्का दौरान र्मैले भारतको हहर्मािल प्रदे शस्थित नािपा झाक्री जलहवद्युत

आयोजनाको नीररक्षर् गरें । यसबाट उच्ि पहाडर्मा मनमर्मणत ठू लो जलहवद्युत
पररयोजनाले थिानीय हवकास तिा राहष्ट्रय अिणतन्त्त्रर्मा पुयाणएको योगदानका वारे

जानकारी हामसल गने अवसर प्राि भयो । हररिारस्थित पतञ्जली योगपीठको भ्रर्मर्
गरी िाद्य तिा जमडबुटी पाकणको अवलोकन सर्मेत गरें ।

भारतीय मनजी क्षेत्रका शीषण सं थिाहरु ASSOCHAM, CII र FICCI िारा आयोस्जत हवशेष
अन्त्तहकणया कायणक्रर्मलाई सम्वोधन गदै भारतीय उद्यर्मीहरुलाई नेपालर्मा लगानी गने
आह्वान गरें ।

India Foundation ले र्मेरो सम्र्मानर्मा आयोजना गरे को कायणक्रर्मर्मा भारतका हवस्शष्ट
हवितवगणलाई एक्काइसौं शताव्दीका लामग नेपाल भारत साझेदारी हवषयर्मा सम्बोधन
गरें ।
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नेपाली राजदूतावास¸ नयााँ ददल्लीले आयोजना गरे को नेपाली सर्मुदायसाँगको अन्त्तहक्रणया
कायणक्रर्मर्मा र्म सहभागी भए ाँ । सािै दूतावासले र्मेरो सम्र्मानर्मा आयोजना गरे को
थवागत सर्मारोहर्मा सर्मेत र्म सरीक भए ाँ ।

औपिाररक कायणक्रर्महरु सम्पन्न भएपश्चात् भ्रर्मर्का उपलस्व्धहरु सर्मेतका वारे र्मा र्मैले
पत्रकार सम्र्मेलन आयोजना गरी जानकारी गराए ाँ ।

र्मेरो यस राजकीय भ्रर्मर्बाट दुई दे शका वीि हवश्वासको अमभवृहद्ध गनण र्मद्दत पुगेको

छ । हवगतर्मा भएका आमिणक सार्मास्जक हवकास तिा पूवाणधार मनर्माणर् सम्वन्त्धी
सम्झौता एवं सहर्ममत लगायत िालू पररयोजनाहरुको सफल कायाणन्त्वयन गनण एवं

सहयोगका नयााँ क्षेत्रहरुको पहहिान गने तफण यस भ्रर्मर्ले र्महत्वपूर्ण योगदान पुयाणएको
र्मैले र्महशुस गरे को छु ।

सर्मग्रर्मा यस भ्रर्मर्बाट नेपाल र भारतका बीि शददयौंदे स्ि रहाँदै आएको िमनष्ठ¸
र्मैत्रीपूर्ण एवं वहुआयामर्मक सम्वन्त्धलाई िप सुदृढ गनण र्मद्दत पुगेको र्मेरो हवश्वास
छ ।

धन्त्यबाद।
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