नेपाल-भारतबीचमा व्यापार , पारवहन र अनाधधकृ त व्यापार धनयन्त्रणका लाधग बनेको सधचव -सधचवस्तरीय अन्त्तरसरकारी सधमधत (IGC) को बैठक धभधडयो कन्त्फरे न्त्स माफफ त आज धमधत २०७७ मसं ीर २२ मा सम्पन्त्न भयो । नेपाली
टोलीको नेतत्ृ व उद्योग वाधणज्य तथा आपधू तफ मन्त्रालयका सधचव डा . बैकुण्ठ अयाफल र भारतीय टोलीको नेतत्ृ व
भारतको वाधणज्य मन्त्रालयका सधचव श्री अनपु वाधवनले गनफभु एको धथयो ।
वाताफमा नेपालको तफफ बाट उद्योग वाधणज्य तथा आपधू तफ मन्त्रालयका अधतररक्तव्यापारसँग सम्बधन्त्धत धनकायहरु अथफ
मन्त्रालय, परराफष्ट्र मन्त्रालय , काननु न्त्याय तथा ससं दीय माधमला मन्त्रालय ,भन्त्सार धवभाग , खाद्य प्रधवधध तथा गणु
धनयन्त्रण धवभाग, प्लान्त्ट क्वारे धन्त्टन तथा धवषादी व्यवस्थापन के न्त्र , व्यापार तथा धनकासी प्रवर्द्फन के न्त्र लगायतका
धनकायका पदाधधकारीहरुको सहभाधगता रहेको धथयो ।
वाताफमा नेपाल भारतबीच वाधणज्य क्षेरमा भएका सधन्त्ध सम्झौताहरुनेपाल भारत पारवहन सधन्त्ध
, नेपाल भारत
वाधणज्य सधन्त्ध, रे ल सेवा सम्झौता र अनाधधकृ त व्यापार धनयन्त्रण सम्झौताका धवधवध धवषयमा छलफल भएको धथयो
। करीब४ घण्टा भएको वाताफमा लागानी प्रवर्द्फन , दबु ै तफफ का सीमा भन्त्सारका पवू ाफधारहरुको स्तरोन्त्नधत , नेपाल-भारत
सयं क्त
ु व्यावसायीक मञ्च धनमाफण ,BBIN,MVA का धवषयहरु ,दईु देशका व्यापाररक वस्तहु रुको गणु स्तर र
मापदण्ड,वस्तु व्यापारमा रहेका समस्याहरु लगायतका धवधवध कायफसचू ीहरुमा छलफल भएको धथयो ।
वाताफमा नेपाल पक्षले नेपाल -भारत पारवहन सधन्त्ध र धवद्यमान रे ल सेवा सम्झौता संशोधनलाई अधन्त्तम रुप धदई शीघ्र
हस्ताक्षर गनफ गरे को प्रस्तावमा भारतीय पक्ष सकारात्मक भएको र यी दईु धवषयलाई धछट्टै सम्पन्त्न गनफ दवु ै पक्ष सहमत
भएका छन् ।
व्यापार प्रवर्द्फनका लाधग सीमा भन्त्सारमा रहेको पवू ाफधारले महत्त्वपणू फ भधू मका खेल्ने धवषयमा धवगतका धिपक्षीय वाताफ
झै ँ यस वाताफमा समेत दवु ै पक्ष सहमत देधखएका धथए । जसमा भारत पक्षले नेपालगञ्ज एधककृ त जाँच चौकीको धनमाफण
कायफ सरुु भईसके को तथा भैरहवा एधककृ त जाँच चौकीको धनमाफण शीघ्र शरुु गने तयारीमा रहेकोनेपाल पक्षलाई
जानकारी गराएको धथयो । सो धवषयमा नेपालले धवरगञ्ज एधककृ त जाँच चौकी तथा धवराटनगर एधककृ त जाँच चौकी
धनमाफणका लाधग भारतीय पक्षलाई धन्त्यवाद धदँदै ती एकीकृ त जाँच चौकीहरुमा रे ल्वे लाईन धवस्तार तथा स्तरोन्त्नधतका
लाधग अनरु ोध गरे को धथयो ।यसमा भारतीय पक्षले सम्बधन्त्धत सरोकारवालासँग छलफल अगाधड बढाउने जानकारी
गराएको छ ।
नेपाल पक्षले दोधारा-चाँदनीमा धनमाफण गनफ प्रस्ताव गरे को सक्ु खा बन्त्दरगाहसँग सामञ्जस्यता हुने गरी दोधाराचाँदनी/बनबासामा एकीकृ त जाँच चौकी धनमाफण र सो स्थानसम्म रे ल सेवा धवस्तारका लाधग गरे को अनरु ोधलाई
भारतले सकारात्मक रुपमा धलएको छ । साथैदोधारा
/चाँदनी-वनबासा क्षेरमा Cross-Border Economic

Zone(CBEZ) धनमाफण सम्भावनाका लाधग धवस्तृत अवधारणा तयार गरी थप छलफल गने र यसका लाधग नेपाल
पक्षले अवधारणा परा तयार गने सहमधत भएको छ ।
नेपालले हाल बंगलादेशसँगको व्यापारका लाधग फुलबारी -बंगलाबन्त्ध मागफ प्रयोग गदै आएकोमा सो मागफमा हुने
राधफक समस्या समाधान गनफ भारतको एधसयन हइवे-२ प्रयोग गनफ पाउने व्यवस्थाका लाधग भारतीय पक्षलाई अनरु ोध
गरे कोमा भारतीय पक्षले सम्बधन्त्धत धनकायहरुसँग छलफल गरी नेपाललाई जानकारी गराउने वताएको धथयो ।
उद्योग र वाधणज्य क्षेरको संवाहक नै धनजी क्षेर भएको धवषयमा दवु ै देशका प्रधतधनधधहरु सहमत भईनेपाल
भारतबीचमा सरकारी स्तरमा बाहेक धनजी क्षेरको संयक्त
ु व्यावसायीक मञ्च धनमाफण भएकोमा सन्त्तोष व्यक्त गदै दवु ै
पक्षले यो मञ्चको पधहलो बैठक सन् २०२१ को पधहलो रयमास धभर सम्पन्त्न गने र यसको पहल नेपालले गने
धवषयमा दवु ै पक्ष सहमत भएका छन् ।
नेपालको जटु तथा जटु जन्त्य उत्पादनमा भारतले एधन्त्टडधम्पङ शल्ु क र काउन्त्टरभेधलङ् शल्ु क लगाएको धवषयलाई अन्त्य
फोरममा झै ँ नेपालले यसपटक पधन उठान गरे को धथयो । साथै नेपाली जटु उद्योगहरुले भारतको ISI प्रमाणपर प्राप्त
गरे को कारणले भारतको भारतीय खाद्य संस्थान (FCI) लगायतका सरकारी खररद प्रकृ यामा सहभाधग हुन अनमु धत
धदनका लाधग समेत नेपाल पक्षले अनरु ोध गरे को धथयो । जवाफमा भारतीय पक्षले सम्बधन्त्धत धनकायमा छलफल गने
आश्वासन धदएको धथयो ।
साथैसन् २०२० धडसेम्बर ३ र ४ मा भएको नेपाल -भारत अन्त्तर सरकारी उप -सधमधत (IGSC) मा सहमधत भएका
पवू ाफधार, पारवहन, व्यापार तथा लगानीसँग सम्बधन्त्धत सबै धवषयहरुलाई यस सधमधतले समेत ग्रहण गने कुरामा दवु ै
मल
ु क
ु का सधचवहरु सहमत हुदँ ै दवु ै पक्षले एक अकाफलाई सौहादफपणू फ वातावरणमा वाताफ सम्पन्त्न गरे कोमा धन्त्यवाद धदँदै
वाताफ समापन भएको धथयो ।

