प्रेश विज्ञप्ती
माननीय अर्थमन्त्री डा. युिराज खतििडा र सं यक्त
ु अतिराज्य बेलायिका विदे श िर्ा कमिेल्र्
अविसका राज्यमन्त्री लडथ अहमद् बीच छलिल
ु
माननीय अर्थमन्त्री डा. युिराज खतििडा र संयक्त
अतिराज्य बेलायिका विदे श िर्ा कमिेल्र् अविसका
राज्यमन्त्री लडथ अहमद् बीच द्विपक्षीय सहयोग र वहिका विषयमा आज तितडयो कन्त्रेन्त्स मािथि

छलिल

ियो।
ु
उक्त छलिलमा माननीय अर्थमन्त्रीले नेपाल र सं यक्त
अतिराज्य बेलायि बीच दुई सय िषथ दे खख घतनष्ठ
सम्बन्त्ि रहेको स्मरण गनुथ हुदै नेपालको आतर्थक विकास, स्िास््य, खशक्षा, िूकम्पपतछको पुनतनथमाथण, वित्तीय
पहुुँच, सडक पूिाथिार र लगानी जस्िा क्षेरमा बेलायि सरकारबाट प्राप्त सहयोगका लातग िन्त्यिाद द्वदनुियो।
माननीय अर्थमन्त्रीले

बेलायि सरकारले कोतिड-19 पतछको कद्विन समयमा स्िास््य क्षेर, सामाखजक सुरक्षा

िर्ा पूिाथिार क्षेरमा िू लो सहयोग गने गरी प्रस्िाि गरे कोमा खुशी व्यक्त गनुि
थ यो।
माननीय अर्थमन्त्रीले छलिलमा नेपालका विकास प्रार्तमकिा, आतर्थक खस्र्ति र लगानीमैरी िािािरणका लातग
िएका प्रयासका बारे मा जानकारी गराउनु ियो। उहाुँले प्रत्यक्ष िैदेखशक लगानीको थ्रेसहोल्ड सं शोिन गने
सम्बन्त्िमा छलिल अगातड बढे को, बेलायिसुँग दोहोरो कर मुखक्त सम्झौिाको प्रविया अखघ बढे को, लगानी
आकवषथि गने गरी सािथजतनक तनजी साझेदारी िर्ा लगानी िोडथ ऐन लगायिका कानूनहरु तनमाथण गररएको
बिाउनु ियो। माननीय अर्थमन्त्रीले बेलायिका लगानीकिाथलाई अखघल्लो िषथ लगानी सम्मे लनका तसलतसलामा
बेलायि भ्रमण गरे को र त्यसको िलस्िरुप बेलायिी लगानीकिाथहरु उत्सुक िएको स्मरण गदै यसमा
सहजीकरण गनथ बेलायि सरकारलाई अनुरोि गनुथ ियो।
माननीय अर्थमन्त्रीले वित्तीय पहुुँच र वित्तीय समािेखशिा सम्बन्त्िी नीति िजुम
थ ा र कायाथन्त्ियनमा बेलायि
सरकारको महत्िपूणथ िूतमका रहेको उल्लेख गनुि
थ यो। माननीय अर्थमन्त्रीले कािथन उत्सजथनमा नेपालको नगण्य
अं श िएिापतन जलिायु पररििथनबाट नेपाल उच्च जोखखममा रहे को उल्लेख गनुि
थ यो। उहाुँले हररि प्रविति, िन
क्षेरको विस्िार, नविकरणीय उजाथ र जैविक विविििा सं रक्षणमा नेपालले जोड द्वदएको बिाउनु हुदै विश्वको
सिोच्च खशखर सगरमार्ा लगायिका वहमाली क्षेरको सं रक्षण गरी जलिायु पररििथनको असरबाट सुरखक्षि राख्न
विश्व समुदायले अग्रसरिा तलनुपने बिाउनुियो। यस सन्त्दिथमा बेलायिमा हुने कोप २६ को बैिकमा नेपालले
सकृय सहिातगिा जनाउने र आफ्ना अनुििहरु समेि सुनाउने उहाुँले जानकारी गराउनुियो।
उक्त छलिलमा बेलायिका मन्त्रीले कोतिड-19 ले तसजथना गरे को कद्विन अिस्र्ालाई सम्बोिन गनथ
नेपाललाई ४५.८ तमतलयन स्टतलथङ्ग पाउण्डको

सहयोग प्याकेजको

घोषणा गनुह
थ ुँद
ु ै नेपालको

आतर्थक

सुिार, लगानीको िािािरण, िैदेखशक लगानीको सीमा, जलिायु पररििथनको असर न्त्यूनीकरण, सगरमार्ा सम्बाद र
हररि विकास जस्िा विषयमा नेपालतसि र्प सहयोग बढाउन र सहकायथ गनथ बेलायि सरकार ईच्छु क रहेको
बिाउनु िएको तर्यो।
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