प्रेस विऻप्ति
नेऩार सयकाय , िाणणज्म भन्त्रारमको प्तनभन्त्रणाभा मही प्तडसेम्फय १६-१९
२०७४) सम्भ जनिादी गणतन्त्र चीनको

, २०१७ (तद्न ुणसाय ऩौष १-४ ,

The People's Government of Guangdong Province का Vice-

Governor H.E. CHEN Yunxian को नेतत्ृ िभा नेऩार भ्रभणभा

यहेको उच्चस्तयीम प्रप्ततप्तनप्तधभण्डर य नेऩार

सयकाय िाणणज्म भन्त्रारमका सणचि श्री चन्त्र कुभाय णिप्तभये ज्मूरे नेतत्ृ ि गनुु बएको नेऩार सयकायका उच्च
ऩदस्थ अप्तधकायी तथा प्तनजी ऺेरका छाता सॊ गठनका प्रप्ततप्तनप्तधहरुफीच मही २०७४ सार ऩौष ३ गते नेऩार
य गोङ्गदाङ्ग प्रान्त्त फीचको द्बिऩऺीम व्माऩाय , ऩूिाुधाय विकास ,

रगानी तथा अन्त्म आऩसी वहतका विषमभा

िाणणज्म भन्त्रारमभा छरपर बमो ।
सणचि णिप्तभये ज्मूरे ग्िान्त्जाओ प्रान्त्तका

Vice Governor य िहाॉको प्रप्ततप्तनप्तधभण्डरराई भन्त्रारमभा स्िागत

गनुह
ु ॉद
ु ै नेऩार य जनिादी गणतन्त्र चीनफीच सद्बदमौंदे णि िप्तनष्ठ सम्फन्त्ध यवहआएको चचाु गनुु बमो । नेऩार य
चीनफीच व्माऩाय य ऩायिहनका ऺेरभा बएका सम्झौता य सभझदायीहरुभाप्तथ प्रकाश ऩानुह
ु ॉद
ु ै सणचि णिप्तभये ज्मूरे
गोङ्गदाङ्ग

य नेऩार फीचभा यहेको आप्तथक
ु तथा व्माऩारयक य जनस्तयीम सम्फन्त्धभा भहाभवहभ नेतत्ृ िको

प्रप्ततप्तनप्तध भण्डरको भ्रभणरे थऩ सुदृढ हुने कुयाभा आपू विणिस्त यहेको उल्रे ि गनुब
ु मो ।
छरपरका क्रभभा सणचि णिप्तभये ज्मूरे नेऩार य ग्िान्त्जाओ प्रान्त्तफीचको सम्फन्त्ध य सहकामुराइु थऩ भजफुत
फनाउन नेऩार य चीनको सीभा नाकाहरुभा

Dry Port प्तनभाुण, ऩूिाुधाय विकास , फजाय ऩहुॉच , व्माऩारयक

भेराहरुभा थऩ सहमोग भापुत प्तनमाुत प्रिर्द्ुन गनु

, नेऩारभा प्रदशुनीस्थरहरुको प्तनभाुणभा सहमोग गनु

गोन्त्जाउभा कन्त्टे नय फ्रेट स्टे शन प्तनभाुणका राप्तग स्थान उऩरब्ध गयाउन

, नेऩारका

,

तुरनात्भक राबका

िस्तुहरुको उत्ऩादन य सेिा ऺेरभा रगानी अप्तबफृवर्द् गनु आग्रह गनुब
ु मो । त्मसै गयी सणचि णिप्तभये ज्मूरे नमाॉ
सॊ विधान जायी बएको, िाणणज्म नीप्तत २०७२, विदे शी रगानी नीप्तत २०७१, औद्योप्तगक व्मिसाम ऐन य विशेष
आप्तथक
ु ऺेर ऐन रगामतका नमाॉ नीप्ततगत तथा कानूनी व्मिस्थाफाट रगानीको अनुकूर िाताियण प्तसजुना
बएको य हारै नमाॉ सॊ विधान अन्त्तगुत स्थानीम , प्रदे श य सॊ िीम तहका प्तनिाुचन सम्ऩन्न गरयसकेकोरे आगाभी
द्बदनभा याजनैप्ततक स्थावमत्ि हुन गइु व्मािसामीक िाताियणभा थऩ सुधाय हुने बएकोरे थऩ चीप्तनमा रगानी
फढाई नेऩारको सॊ विधानरे ऩरयकल्ऩना गये को सभािेशी य सभृर्द् नेऩार प्तनभाुणभा सहमोग ऩुमाुउन आग्रह
गनुब
ु मो ।
छरपरभा जनिादी गणतन्त्र चीनको

The People's Government of Guangdong Province का Vice-

Governor H.E. CHEN Yunxian रे नेऩार भ्रभणका राप्तग प्तनभन्त्रणा गनुु बएकोभा आबाय व्मक्त गनुह
ु ॉद
ु ै
नेऩारसॊ ग थऩ सहकामु गनु ईच्छु क यहेको फताउनु बमो ।

H.E. CHEN Yunxian रे गोङ्गदाङ्ग प्रान्त्त चीनको

आप्तथक
ु केन्त्रको रुऩभा यहेको य नेऩारको कृवष , ऩमुटन, ऩूिाुधाय विकास , काठभाण्डौ गोन्त्जाउ सीधा हिाई

सम्ऩकु य रगानीभा सहमोग विस्ताय गनु सवकने धायणा याख्नु बमो । H.E. CHEN Yunxian रे नेऩारी ऩऺरे
उठाएका विषमहरुभा थऩ सहमोग गने प्रप्ततफर्द्ता व्मक्त गदै अन्त्म प्रान्त्तहरुफीच सभेत सभन्त्िम गनु सवकने
धायणा याख्नुय बमो ।
छरपरभा नेऩार सयकायका विप्तबन्न प्तनकामभा उच्च ऩदस्थ अप्तधकायीहरु य प्तनजी ऺेरका प्रप्ततप्तनप्तधहरुको
सहबाप्तगता यहेको प्तथमो बने

Guangdong Province प्रप्ततप्तनप्तध भण्डरभा

The People's Government of

Guangdong Province का उच्चऩदस्थ अप्तधकायीहरु , Guangdong Province

को प्तनजी ऺेरका उद्यभी

व्मिसामीहरुका साथै नेऩारणस्थत चीप्तनमा याजदू तािासका उच्च ऩदाप्तधकायीहरुको सभेत उऩणस्थप्तत यहेको
प्तथमो।

िाणणज्म भन्त्रारम
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