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प्रसे नोट 

२०७३ कात्तिक १२ गते शकु्रबार 

 

उपत्तथित सञ्चारकर्मी सािीहरू, 

भारतको नयााँ दिल्लीर्मा सम्पन्न नेपाल-भारत संयकु्त आयोगको चौिो बैठकर्मा नेपाली 
प्रतततनतिर्मण्डलको नेततृ्व गरी आज थविेश फकेको छु । प्रतततनतिर्मण्डलर्मा परराष्ट्र सत्तचव,  नेपाली 
राजिूतावास नयााँ दिल्लीका काययवाहक राजिूत एवं नेपाल सरकारका ववतभन्न र्मन्त्रालय तिा 
तनकायका सहसत्तचवहरु तिा अन्त्य उच्च अतिकारीहरु सत्तम्र्मतलत हनुहुनु्त््यो ।  

संयकु्त आयोगको बैठक यही ११ कात्तिक २०७३ र्मा आयोजना भएको तियो । उक्त बैठकको 
सहअध्यक्षता नेपालको तफय बाट रै्मले र भारतका तफय बाट त्यहााँका वविेश राज्यर्मन्त्री श्री एर्म. जे. 
अकवरले गनुयभएको तियो । सो अत्ति १० कात्तिक २०७३ र्मा उच्च अतिकारीहरुको तयारी 
बैठक सम्पन्न भएको तियो ।  

संयकु्त आयोगको बैठकले राजनीततक¸ सरुक्षा तिा सीर्मा; आतियक सहयोग तिा पूवायिार; व्यापार 
तिा पारवहन; उजाय तिा जलश्रोत; र संथकृतत तिा त्तशक्षा गरी पााँचवटा सरू्महर्मा नेपाल भारत 
सम्बन्त्िका सम्पूर्य पक्षहरुर्मा सर्मविगत रुपर्मा सर्मीक्षा गरेको तियो ।  

संयकु्त आयोगले हाल चालू रहेका सम्पूर्य दिपक्षीय पररयोजनाहरु शीघ्रताका साि सम्पन्न गनयका 
लातग एक र्मवहनातभर िबैु र्मलुकुका अतिकारीहरु संलग्न संयकु्त तनगरानी संयन्त्रको पवहलो बैठक 
आयोजना गने तनर्यय गरेको छ । 

यस अततररक्त बैठकले तनम्नानसुार तनर्यय पतन गरेको छः 
 

 भारत सरकारले सन ्२०१४ र्मा प्रिान गरेको सहतुलयतपूर्य ऋर्बाट संचालन हनुे सडकहरु¸ 
र्महाकाली पलु र तसचाई आयोजनाहरुको ववथततृ पररयोजना प्रततवेिन तयार गने¸ 

 तराई सडकको पवहलो चरर् शीघ्रताका साि पूरा गने¸ 
 तराई सडक िोश्रो चरर्का र अन्त्य केही पररयोजनाहरुका लातग नयााँ सहतुलयतपूर्य ऋर् 

उपलव्ि गराउने¸ 
 तबराटनगर-जोगबनी र बदियबास-तबजलपरुा-जयनगर गरी हाल चालू िईुवटा सीर्मापार रेल 

पररयोजना शीघ्र सम्पन्न गने तिा नेपालगञ्ज-नेपालगञ्ज सडक¸ काकडतभट्टा-न्त्यू जलपाइगडुी 
र भैरहवा-नौतनवा गरी सहर्मतत भैसकेका अन्त्य तीनवटा सीर्मापार रेल पररयोजनाको कायय 
आरम्भ गने¸ 

 बीरगञ्जत्तथित एकीकृत चेकपोिको कार्म शीघ्र सम्पन्न गने र तबराटनगरत्तथित एकीकृत 
चेकपोिको तनर्मायर् कायय आरम्भ गने¸ 

 हेटौंडा पोतलटेत्तननकको तनर्मायर्र्मा शीघ्रता ल्याउने¸ 
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 भारत सरकारले भकूम्पपतछको पनुतनयर्मायर्का लातग प्रिान गरेको अनिुान तिा ऋर्को 
उपयोग गने पररयोजनाहरुलाई अत्तन्त्तर्म रुप दिने । 

 

दिपक्षीय व्यापार तफय  अन्त्य कुराका अलावा अततररक्त कर तिा शलु्क¸ पररर्मार्ात्र्मक बन्त्िेज र 
उत्पत्तिको तनयर्म जथता ववषयको सम्बोिन गिै भारतर्मा नेपालको तनयायत बढाउने ठोस उपाय 
अवलम्वन गनय नेपाली पक्षले भारत सरकारलाई अनरुोि गरेको छ । नेपाल गरु्थतर तिा नापतौल 
ववभाग र भारतीय गरु्थतर व्यूरोका बीच सहयोग सम्वन्त्िी सर्मझिारीपरलाई अत्तन्त्तर्म रुप दिन िबैु 
पक्ष सहर्मत भएका छन ्। 

अततररक्त हवाई प्रवेश र्मागयका लातग गररएको नेपालको अनरुोिका सम्बन्त्िर्मा संयकु्त आयोगले 
सम्वद्ध नागररक उड्डयन तनकायहरुलाई यही २०१६ तभरै आयोजना हनुे बैठकर्मा छलफल गनय 
तनिेशन दियो । भारतको Concessional leave scheme तभर नेपाललाई सर्मावेश गरी तिा तेश्रो 
र्मलुकुका पययटकहरुलाई बहपु्रवेशी तभसा प्रिान र्माफय त ्उनीहरुको नेपाल भ्रर्मर्लाई सहज तलु्याई 
नेपालको पययटन प्रबद्धयनर्मा सयहोग गनय सरे्मत नेपालले भारतलाई अनरुोि गरेको छ । भारतीय 
पक्षले यसलाई सकारात्र्मक रुपर्मा तलएको छ ।  

सन ्२०१४ र्मा हथताक्षर भएको उजाय व्यापार सम्झौतार्मा ववद्यर्मान थवतन्त्र बजारको व्यवथिा 
कायायन्त्वयनर्मा ल्याउन नेपालले गरेको अनरुोिका सम्वन्त्िर्मा भारत सरकारले चााँडैनै सीर्मापार 
प्रसारर् तनयर्म र तनिेत्तशका सूत्तचत गने जानकारी गराएको छ ।    

पञ्चशे्वर बहदेु्दत्तययय पररयोजनाको ववथततृ पररयोजना प्रततवेिनको र्मथयौिा अध्ययन सम्पन्न गरी प्रकृया 
अगातड बढाउन िबैु पक्ष सहर्मत भएका छन ्।  

नेपाल सरकारले ववथततृ पररयोजना प्रततवेिन उपलव्ि गराएपतछ गण्डक सम्झौता अन्त्तगयत नेपाल 
तफय  बााँकी रहेको तसचाई संरचना तनर्मायर् गनय आवययक काययवाही अगातड बढाउने सहर्मतत भएको 
छ । सािै Siltation र तडजाइनको कार्म सम्बोिन गनय र गण्डक तसचाईको कायय सञ्चालन गनयका 
लातग एक संयकु्त ववशेषज्ञ टोलीले तनरीक्षर् गरी प्रततवेिन पेश गने सरे्मत सहर्मतत भएको छ ।  

र्महाकाली सत्तन्त्िको प्राविान अनसुार नेपालले पाउनपुने पानीको लातग टनकपरु बााँिर्मा तलंक 
नयानल र हेड रेगलेुटरको कार्म शीघ्र पूरा गनुयपने आवययकतार्मा नेपाली पक्षले जोड दियो । 
भारतीय पक्षले पररयोजना प्रततवेिनलाई शीघ्र अत्तन्त्तर्म रुप दिइने जानकारी दिएको छ ।   

र्महाकाली निीर्मा तसरसा¸ झलुािाट र िाच ुयलार्मा गरी तीनठाउाँर्मा र्मोटर आवत जावत गनय सनने 
पलु तनर्मायर्का लातग नपेालले गरेको प्रथतावर्मा भारत सरकारले िप जानकारी सवहतको प्रथतावहरु 
पठाउन भनेको छ ।  
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िोिारा चााँिनी ICD र्मा भन्त्सार र connectivity को तिा िोिारा-चााँिनी-खवटर्मा र िनगढी-
गौरीफन्त्टार्मा सीर्मा ववन्त्िकुो तालरे्मलका लातग नपेालले गरेको अनरुोिलाई संयकु्त आयोगले ती 
थिानहरुको भ्रर्मर् गनय र तालरे्मल सम्वन्त्िी काययका लातग प्रततवेिन तयार पानय एउटा संयकु्त टोली 
ती थिानहरुर्मा पठाउने तनिेशन दिएको छ ।  

भारतीय भतूर्मर्मा तनतर्मयत सडक र पूवायिारका कारर् नेपालको सीर्मा क्षेरका गाउाँ तिा शहरहरुर्मा 
हनुे डुवानको सर्मथया सर्मािान गनयका लातग नेपालले गरेको प्रथतावर्मा भारतीय पक्षले त्यथता 
थिानको संयकु्त अवलोकन गने वारेर्मा सहर्मतत जनाएको छ ।   

संयकु्त आयोगको बैठक रै्मरीपूर्य तिा हादियक वातावरर्र्मा सम्पन्न भएको तियो ।   

संयकु्त आयोगको पााँचौं बैठक िबैु पक्षलाई अनकुुल हनुे सर्मयर्मा नेपालर्मा आयोजना हनुे छ ।  

सन ्१९८७ र्मा गठन भएको संयकु्त आयोग नेपाल-भारत दिक्षीय सम्वन्त्िका सम्पूर्य ववषयहरु 
सर्मीक्षा गने परराष्ट्र र्मन्त्रीथतरीय दिपक्षीय संरचना हो । यस अत्तिको संयकु्त आयोगको बैठक 
नेपालर्मा जलुाई २०१४ र्मा भएको तियो । 

यसै क्रर्मर्मा नयााँ दिल्लीको बसाइर्मा भारतका गहृर्मन्त्री श्री राजनाि तसंहसाँग रे्मरो भेटिाट भयो । 
सो अवसरर्मा नेपाल र भारतका बीच सरुक्षा सम्वन्त्िी ववतभन्न ववषयहरुर्मा आपसी सहयोग लगायत 
अन्त्य सर्मसार्मवयक ववषयर्मा ववचारको आिान प्रिान भयो । यसै गरी भारतका रावष्ट्रय सरुक्षा 
सल्लाहकार श्री अत्तजत िोभलसाँग पतन भेट भएको छ ।   

सर्मग्रर्मा नेपाल भारत संयकु्त आयोगको यस चौिो बैठकले नेपाल र भारत सहयोगका ववतभन्न 
ववषयहरुर्मा ववगतिेत्तख भएका आतियक सार्मात्तजक ववकास तिा पूवायिार तनर्मायर् सम्वन्त्िी सम्झौता 
एवं सहर्मतत लगायत हाल चालू पररयोजनाहरुको सर्मयवद्ध रुपर्मा सफल कायायन्त्वयन गनय तिा 
सहयोगका नयााँ क्षेरहरुको पवहचान गने तफय  र्महत्वपूर्य योगिान पयुायएको रै्मले र्महशसु गरेको  

छु । यसबाट नेपाल र भारतका बीच शदियौंिेत्तख रहाँिै आएको ितनष्ठ¸ रै्मरीपूर्य एवं वहआुयातर्मक 
सम्वन्त्िलाई िप सदुृढ गनय र्मद्दत पगु्ने रे्मरो ववश्वास छ । अको हप्ता भारतका र्महार्मवहर्म राष्ट्रपततले 
नेपालको राजकीय भ्रर्मर् गिै हनुहुनु्त्छ । उक्त भ्रर्मर्का अवसरर्मा हनुे दिपक्षीय छलफल तिा 
भेटिाटबाट िईु िेश बीचको सम्बन्त्िलाई िप सदुृढ बनाउन र्मद्दत पगु्ने छ भने्न ववश्वास तलएको 
छु । 

िन्त्यवाि । 


