
नेऩाऱमा अवसरबारे भारतीय ऩवूााधार कम्ऩनीहरुसँग अन्तरक्रिया 

नेऩारभा ऩरयमोजना सञ्चारन गदाा उऩरब्ध अवसय सम्फन्धभा बायतीम याजदतूावासरे बायतीम उद्मोग 
ऩरयसॊघ (सीआईआई) तथा नेऩार सयकाय बौततक ऩवूााधाय तथा मातामात भन्रारमको सम्भऩुस्थथततभा 
ऩवूााधाय ऺेरसॉग सम्फस्न्धत प्रभखु बायतीम कम्ऩनीहरुसॉग एक बचुाअर अन्तयक्रिमा कामािभको आमोजना 
ग¥मो ।  

२. बायतीम याजदतूावासका तनमोग उऩ–प्रभखु श्रीभती नाभग्म खम्ऩारे कामािभभा उऩस्थथत  सफ ै
सहबागीहरुराई सम्फोधन गनुाबएको थथमो । त्मस रगत्त ै उऩस्थथत सहबागीहरुराई बायतीम दतूावासर े
ऩवूााधाय ऺेरफाये जानकायी गयाएकोे ेथथमो । उक्त अन्तयक्रिमा कामािभभा नेऩार सयकाय बौततक ऩवूााधाय 
तथा मातामात भन्रारमका सहसथचव श्री केशव कुभाय शभाारे सहबागीहरुसॉग कुयाकानी गनुाका साथ ै
वहाॉहरुका स्जऻासा य प्रश्नहरुको जवाप ऩतन ददनबुएको थथमो । उक्त कामािभको सञ्चारन जीएभआय 
इनजॉका प्रभखु कामाकायी अथधकृत श्री एस एन फदेरे गनुाबएको थथमो ।  

३.  कामािभभा फोल्दै तनमोग उऩ–प्रभखु खम्ऩारे नेऩार बायतको ववशषे साझदेाय तथा सफबैन्दा 
भहत्वऩणूा तिभेकी बएको चचाा गदै बायतको एकीकृत दक्ष ण एससमारी ऺरेको रक्ष्मराई अतघ फढाउन 
नेऩार प्रभखु सहमोगीको रुऩभा यहेकोेे उल्रेख गनुाबमो । खम्ऩारे आथथाक ववकासका राथग नेऩाररे 
गयेको प्रमासभा ऩवूााधाय ऺरेको ठूरो बसूभका यहेको चचाा गनुाबमो । मस ऺेरको फढ्दो अवसयफाये चचाा 
गदै खम्ऩारे नेऩारराई प्राथसभकताको सचूीभा याखी महाॉका अवसयफाट राब सरन बायतीम कम्ऩनीहरुराई 
सझुाव ददनबुमो । 

४. नेऩारभा व्मवसाम ऺेरभा सहबागीता जनाउन सहसथचव श्री केशव कुभाय शभाारे बायतीम 
कम्ऩनीहरुराई थवागत गनुाका साथै वहाॉरे ऩवूााधाय ऺरेभा फोरऩरको भारा, दामया य प्रकृततफाये जानकायी 
ददनबुएको थथमो । वहाॉरे पस्न्डङ्ग भोडासरटी, जोइन्ट बेन्चय य अन्म ववषमहरुभा सहबागीहरुरे उठाएका 
प्रश्नहरुको जवाप ददनबुएको थथमो । वहाॉरे ऩरयमोजनाको भाऩदण्ड अनरुुऩ उऩमकु्त हुने थथानीम 
साझेदायहरुसॉग सम्फन्ध ववथताय गना सहबागीहरुराई प्रोत्सादहत ऩतन गनुाबएको थथमो ।  

५.  गएका केही वषाहरुभा बायतीम ऩवूााधाय कम्ऩनीहरुरे बायत सबर तथा बायत फादहय प्रभखु 
ऩरयमोजनाहरुको ववकास गदै गणथतयीम तनभााण, सभमावाथध सबर ै तनभााण सम्ऩन्न तथा भलू्म 
प्रततथऩधााका राथग िुट्टै ऩदहचान फनाउन सपर बएको ि । बायतीम ऩवूााधाय कम्ऩनीहरुराई नेऩारभा 
वदृ्थध बइयहेका ऩवूााधाय ऺेरप्रतत आकवषात गयी नेऩारका साझेदायहरुसॉग हातभेारो गदै प्रववथध, सीऩ य 
ऻान आदानप्रदान गने उद्देश्मका साथ सो अन्तक्रिमाको आमोजना गरयएको हो ।  
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