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 भारतीय अर्थमन्त्री महामहहम अरुण  जेट्लीको मरैीपणूथ निमन्त्रणामा माििीय अर्थमन्त्री  
विष्ण ुप्रसाद पौडेलले यही माघ २४ देखि २६ सम्म भारतको मरैीपणूथ भ्रमण गिुथभयो । 
भ्रमणका अिसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले भारतीय गहृ मन्त्री श्री राजिार् नसिंह, विदेश मन्त्री 
श्रीमनत सषु्मा स्िराज र अर्थमन्त्री श्री अरुण जेट्लीसगँ आनर्थक र प्राविनिक सहायताको 
विस्तारका सार्ै दइुपक्षीय सम्बन्त्िका विविि पक्षहरुमा सौहादथपणूथ सिंिाद र अन्त्तहरथ या 
गिुथभयो ।  

 

 भ्रमणका अिसरमा िेपालका सम्माििीय प्रिािमन्त्रीज्यूबायबूाक निकक भविष्यमा हुि 
गईरहेको नमरराष्ट्र भारतको भ्रमणलाई फलदायी बिाउि ेविषयमा पनि माििीय मन्त्रीज्यूबायलू े
समकक्षी तर्ा उच्च सरकारी अनिकारीहरुसगँ छलफल गिुथ भयो । सो अिसरमा 
सम्माििीय प्रिािमन्त्रीज्यूबायकूो भारत भ्रमणलाई उच्च महत्िका सार् आयोजिा गि ेर दइु 
देश बीचको सम्बन्त्िलाई ियाँ उचाईमा पयुाथउि, र्प सदुृढ गिथ र उपलब्िीपणूथ बिाउि 
कुि ैकसर बाँकी िराखे्न प्रनतबद्धता भारतीय पक्षबाक व्यक्त भयो । 
 

 भकुम्प पनछको पिुनिथमाथण सम्बन्त्िमा भारत सरकारबाक घोषणा गररएको सहायता 
पररचालि सम्बन्त्िी सम्झौताहरुको मस्यौदालाई अखन्त्तम रुप हदिे सम्बन्त्िमा िाताथ भयो । 
यस सम्बन्त्िी सम्झौतामा सम्माििीय प्रिािमन्त्रीज्यूबायकूो भ्रमणका रममा हस्ताक्षर गि े
गरी तयारी गि ेसहमती भयो । 
 

 सहमती भईसकेका आनर्थक र प्राविनिक सहायता सम्िन्त्िी आयोजिा तर्ा कायथरमहरुलाई 
नसघ्र सम्पन्त्ि हुिे गरी प्रभािकारी कायाथन्त्ियि गि े र भौनतक पिूाथिार सम्बन्त्िी िया ँ
आयोजिाहरु प्रारम्भ गि ेसम्बन्त्िमा िाताथ केन्त्रीत नर्यो । हुलाकी राजमागथलाई आगामी 
पाँच िषथ नभर दईु लेिको सडकको रुपमा निमाथण सम्पन्त्ि गि,े अन्त्तर देनशय विद्युत 
प्रशारण लाईिको निमाथण यर्ासक्य नछको सम्पन्त्ि गि,े दईु सय पचास मेगािाक सम्मको 
ियाँ जलासययकु्त आयोजिाका लानग अिदुाि उपलब्ि गराउिे र एक िका पाँचसय 
मेगािाक सम्मको जलविद्युत आयोजिा निमाथण गिथका लानग सहुनलयत पणूथ ऋण उपलब्ि 
गराउिे, हालको विर अस्पताललाई अत्यािुनिक सवुििासम्पन्त्ि अस्पतालको रुपमा विकास 
गि,े िेशिल इखन्त्स्कच्यकू अफ केक्िोलोजी र आठ स्र्ािमा पोनलकेखक्िक इखन्त्स्कच्यकू 
स्र्ापिा गि,े आयिुदे विश्वविद्यालय र नशक्षण अस्पतालको स्र्ापिा गि,े पशपुनत के्षरको 
िहृत्तर गरुुयोजिा बिाई कायाथन्त्ियि गि े , लगायतका विविि विषयमा पिूथ सिंभाव्यता 
अध्ययि गि,े विस्ततृ पररयोजिा प्रनतिेदि तयार गि ेलगायतका आयोजिा कायथरमहरु 



िेपालको तफथ बाक प्रस्ताि गररएको नर्यो । नय विषयहरुमा सम्माििीय प्रिािमन्त्रीको 
भारत भ्रमण पिूथ आिश्यक गहृकायथ गि ेसहमनत भयो ।  

 

 भ्रमण दलमा सहभानग भारत स्र्ीत िेपाली राजदतु श्री दीप कुमार उपाध्याय, अर्थसनचि 
श्री लोकदशथि रेग्मी र परराष्ट सनचि श्री शिंकर दाश बरैागी लगायतका अनिकारीहरुल े
भारतीय समकखक्षहरु सगँ आनर्थक र प्राविनिक सहायता सम्बन्त्िी आयोजिाको 
कायाथन्त्ियि सम्बन्त्िमा िाताथ गरे । 
 

 यो भ्रमण सम्माििीय प्रिािमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारीलाई व्यिस्र्ीत बिाउि , दईु 
पक्षीय आनर्थक तर्ा प्राविनिक सहायतामा सिंचानलत आयोजिा तर्ा कायथरम प्रभािकारी 
बिाउि ,ियाँ आयोजिाको प्रस्ताि अगाहड बढाउि र दईु पक्षीय सम्बन्त्िका विविि 
पक्षहरुलाई समुिुर र सदुृढ बिाउि सफल भएको छ । 
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