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पे्रस विज्ञप्ति 

 

सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शमाा ओलीको ममरराष्ट्र भारतको तीन दिने राजकीय भ्रमणका क्रममा गैरआवासीय नेपालीहरुको 
प्रतततनधधत्व गिै भारत जानुभएका संघका अध्यक्ष भवन भट्टले भ्रमण छोटो, प्रभावकारी र फलिायी भएको बताउनुभयो । 
 

भारत भ्रमणका क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीको सम्मानमा भारतीय तनजी क्षेरका प्रतततनधधमुलक संस्थाहरूले नयााँ दिल्लीमा 
आयोजना गरेको नेपाल–भारत व्यवसातयक फोरम -Nepal-India Business Forum) को प्रतततनधधमण्डलस्तरीय बैठकमा गैरआवासीय 

नेपाली संघको नेततृ्व गिै अध्यक्ष  भट्ट सहभागी हुनुभयो ।  
 

भारतीय तनजी क्षेरका प्रतततनधध संस्थाहरू भारतीय उद्योग वाणणज्य महासंघ -Federation of Indian Chambers of Commerce and 

Industry-FICCI), भारतीय उद्योग पररसघं  (Confederation of Indian Industry-CII) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कायाक्रममा 
समेत सहभागी भई अध्यक्ष भट्टले नेपालमा लगानी बढाउन र घोषित कायाक्रमलाई कायाान्त्वयन गना आग्रह गनुाभयो । 
ममर राष्ट्र भारतको यो भ्रमण अत्यन्त्त उपयकु्त समयमा भएको चचाा गनुाहुाँिै अध्यक्ष भट्टले मुलुकमा आधथाक वदृ्धध, रोजगारी सजृना 
र सुशासन कायम गना सकारात्मक वातावरण बतनसकेको अवस्थामा भारतीय लगानीकतााहरु समेत नेपालमा लगानीका लाधग इच्छुक 

रहेको पाइएको बताउनुभयो ।   
 

अध्यक्ष भट्टले नेपाल भारतबीचको आधथाक तथा व्यवसातयक सम्बन्त्धलाई नयााँ मशराबाट अगाडड बढाउन भारत सकारात्मक िेणिएको 
बताउनुहुाँिै भ्रमण िबु ैमुलुकको तनजी क्षेर बीचको सम्बन्त्ध सुमधुर बनाउन र आपसी सहकायामा षवश्वास दिलाउने दहसाबले फलिायी 
भएको बताउनुभयो ।  
 

 भ्रमणमा वतामान पररस्स्थततमा क्षेरीय तथा अन्त्तराास्ष्ट्रयस्तरमा िेिा परेका पररवतानहरूलाई आत्मसात गिै त्यसबाट लाभ उठाउन 

तछमेकी तथा षवश्व अथातन्त्रमा शस्क्तशाली राष्ट्रको रुपमा स्थाषपत भारतबाट नेपालमा पयााप्त लगानी तथा प्रषवधधको अपेक्षा नेपाली 
तनजी क्षेरले गरेको र भारतले समेत नेपालमा राम्रो अवसर प्राप्त गने षवियमा छलफल भएको अध्यक्ष भट्टले बताउनुभयो ।  
भारतमा रहाँिा अध्यक्ष भट्टले प्रधानमन्त्रीसाँगको औपचाररक समारोहमा सहभागी हुनुको साथ ै नेपाल भारतबीचको आधथाक 

व्यवसातयक सम्बन्त्ध षवस्तारका लाधग भारतीय तनजी क्षेरसाँग भेटवाताा गनुाभयो । साथ ैषवमभन्त्न राजितूद्वारा आयोस्जत रारीभोजमा 
समेत सहभागी हुनुभयो ।  
 

अध्यक्ष भट्टले भारत भ्रमणका क्रममा गैर आवसीय नेपालीहरुको प्रतततनधधत्व गराउनुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शमाा 
ओली एव ंनेपाल सरकारप्रतत षवशिे धन्त्यवाि व्यक्त गनुाभएको छ भने संघ यस ककमसमको सहकाया र सहभfधगताकालाधग नेपाल 
सरकारप्रतत हादिाक कृतज्ञता प्रकट गिै आगामी दिनमा पतन यस ककमसमका कायाहरुले तनरन्त्तरता पाउने अपेक्षा गिाछ ।  
 

प्रवक्ता  
 
 

भूिण तघममरे 

गैरआवासीय नेपाली संघ 

अन्त्तराास्ष्ट्रय समन्त्वय  पररिि ।  
१० अषप्रल २०१८ ।  


