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ആറാമത് ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ന ായിന്റ് കമ്മീഷൻ മീറ്ിിംഗ്  

 േുവരി 15, 2021 

2021  േുവരി 15 േു േയൂ ഡൽഹിയിൽ വച്ച േടന്ന ഇന്ത്യ -നേപ്പാൾ ന ായിന്റ് 

കമ്മീഷന്റററ ആറാമത് മീറ്ിിംഗിൽ വിനേശകാരയാമന്ത്ന്ത്ി നഡാ. എസ്  യശങ്കറുിം  

നേപ്പാൾ വിനേശകാരയ വകുപ്പ് മന്ത്ന്ത്ി ന്ത്രേീപ് കുമാർ ഗയാവലിയുിം നേർന്ന് 
അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ന ാറിൻ റെന്ത്കട്ടറി ന്ത്ശീ ഹർഷ് വർധ്േ ശ ിംഗള , 

നേപ്പാൾ ന ാറിൻ റെന്ത്കട്ടറി ഭാരത് രാജ് രൗഡയാൽ കൂടാറത മറ്ു ഉന്നതതല 

ഉനേയാഗസ്ഥർ എന്നിവർ ഇരു വിഭാഗങ്ങളിലുമായി േർച്ചയിൽ രറങ്കടുത്തു. 
 

ഇരു രാ യങ്ങളുിം തമ്മിൽ വിവിധ് നമഖലകളിലുള്ള െഹകരണത്തിന്റററ വിവിധ് 

വശങ്ങൾ ന ായിന്റ് കമ്മീഷൻ െമന്ത്ഗമായി അവനലാകേിം റേയ്തു കൂടാറത 

രരമ്പരാഗതമായി അടുത്ത, ൌഹാർേരരമായ ബന്ധങ്ങറള കൂടുതൽ 

ശക്തിറപ്പടുത്താേുള്ള വഴികളുിം അവർ േർച്ച റേയ്യുകയുണ്ടായി. കണക്ടിവിറ്ി, 
ൊമ്പത്തികവുിം വയരാരവുിം, രവർ, ഓയിൽ, ഗയാസ്,  ല സ്നന്ത്താതസ്സുകൾ, 

രാന്ത്രീയ െുരക്ഷാ ന്ത്രശ്േങ്ങൾ, ടൂറിെിം , ൊിംസ്കാരികിം, വിേയാഭയാെവുിം 

വിഭവ നശഷി വികെേവുിം എന്നിങ്ങറേ െഹകരണന്ത്രവർത്തേങ്ങളുറട വിവിധ് 

നമഖലകറളക്കുറിച്ച് ഇരു വിഭാഗങ്ങളുിം േർച്ച റേയ്തു. ന ായിന്റ് കമ്മീഷന്റററ 

കഴിഞ്ഞ മീറ്ിിംഗ് മുതൽ വിവിധ് ഉഭയകക്ഷി െിംരിംഭങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ േ ഢവുിം 

ഗണയവുമായ രുനരാഗതി അിംഗീകരിക്കുകയുിം റേയ്തു. 
 

ന്ത്രവിശയയിൽ നകാവിഡ് -19 റേ ന്ത്രതിനരാധ്ിക്കാൻ ഇരു വിഭാഗങ്ങളുിം തമ്മിലുള്ള 

െഹകരണവുിം ന്ത്ശനേയമായി.  നകാവിഡ്-ഷീൽഡ് , നകാവാക്െിൻ എന്നീ 
വാക്െിേുകളുറട ഉല്രാേേത്തിൽ നേപ്പാൾ ഇന്ത്യ അഭിേന്ദിക്കുകയുിം 

വാകിെിേുകൾ നേപ്പാളിനലക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന്റ െഹായിം ആവശയറപ്പടുകയുിം 

റേയ്തു. 
 

നമാത്തിഹാരി- അനമനലഖാൻജ് റരനന്ത്ടാളിയിം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുറട പരപ്പ്പലേിൽ 

നേടിറയടുത്ത വികെേറത്തക്കുറിച്ചു് ഇരു വിഭാഗങ്ങളുിം േർച്ച റേയ്യുകയുിം, 

ഈ പരപപ്പ്ലൻ േിറ്വാേിനലക്ക് വികെിപ്പിക്കുന്നതിേുിം , കിഴക്കൻ ഭാഗത്ത് 
െിലിഗുരി മുതൽ നേപ്പാളിറല  ര വറര ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രുതിയ പരപപ്പ്ലൻ 

സ്ഥാരിക്കുന്നതിേുിം െിംബന്ധിച്ചുള്ള േർച്ചകൾ േടത്തുകയുിം റേയ്തു. 
 

  



ഇന്ത്യയുിം നേപ്പാളുിം തമ്മിൽ  യേഗറിൽ േിന്നുിം കുർത്ത വഴി  േക്രുരിനലക്ക് 
അറതന്ന ആേയ രാെഞ്ചർ ററയിൽനവ പലേിന്റററ ന്ത്രവർത്തേേിം 

രൂർത്തിയായതിറേ ഇരു വിഭാഗങ്ങളുിം െവാഗതിം റേയ്തു കൂടാറത റന്ത്ടയിൻ 

നെവേങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന ന്ത്രവർത്തേങ്ങൾ തീരുമാേിച്ചുറപ്പിക്കുകയുിം റേയ്തു. 
റക്െയൂൾ- കാഠ്മണ്ഡു നബാർഡ് നഗാജ് ററയിൽ നവ റലയിൻ ഉൾപ്പറട ൊധ്യമായ 

നന്ത്കാസ് നബാർഡർ ററയിൽ കണക്റ്ിവി നന്ത്രാ ക്ടുകളുിം അവർ േർച്ച റേയ്തു. 
 

ആളുകൾക്കുിം , േരക്കുകൾക്കുിം അതിർത്തികൾക്കിടയിലൂറടയുള്ള ഗതാഗതിം 

ൌകരയറപ്പടുനത്തണ്ടതിന്റററ ആവശയകത ന ായിന്റ് കമ്മീഷൻ ഊന്നി രറഞ്ഞു. 
അടുത്തിറട ബിർ ുൻജ്, ബിരട്േഗർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയ റേക്ക് 
നരാസ്റ്റുകൾ ഗതാഗതറത്തയുിം വയാരാരറത്തയുിം വളറരയധ്ികിം 

െഹായിച്ചുറവന്നുിം അവർ േിരീക്ഷിച്ചു. നേരാൽഗഞ്ചിറല മൂന്നാമത് ICP യുറട 

േിർമാണറത്ത ഇരു വിഭാഗങ്ങളുിം െവാഗതിം റേയ്തു. പഭരവയിറല രുതിയ ICP 

യുറട േിർമാണിം റരട്ടന്ന് തറന്ന തുടങ്ങുറമന്നുിം ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. ഇരു 
രാ യങ്ങളിറല  േങ്ങൾക്കുിം വളറരയധ്ികിം ഉരകാരന്ത്രേമാകുന്ന, േിലവിൽ 

േിര്നേശിക്കറപ്പട്ടിട്ടുള്ള രനഞ്ചശവർ മൾട്ടി രർപ്പസ് നന്ത്രാ ക്ട് ഉൾപ്പറട  

െിംയുക്തമായ  ലപവേയൂത രേതികൾ തുടങ്ങുന്നതിേുിം േർച്ചകൾ േടന്നു. 
 

ഇന്ത്യൻ െഹായനത്താറട നേപ്പാളിൽ രശുരതിോഥ് േേീതട വികെേ രേതി 
കൂടാറത രാടാൻ േർബാറിൽ ഭന്ത്കാേിംഗൽ രുനന്ത്ാട്ടത്തിന്റററ 

രുേർേവീകരണിംഎന്നിവയുൾറപ്പറട രണ്ടു ൊിംസ്കാരിക നന്ത്രാ ക്ടുകൾ കൂടി 
േടത്തുറമന്ന് ഇന്ത്യ ന്ത്രഖയാരിച്ചു. 

അന്ത്ര്നേശീയവുിം ന്ത്രാനേശികവുിം ന്ത്രവിശയരരവുമായ െഹകരണറത്തക്കുറിച്ചു 

ഇരു ഭാഗറത്ത കാഴ്േപ്പാടുകളുിം രങ്കുവയ്ക്കറപ്പട്ടു. അധ്ികാര 

വിനകന്ത്ന്ദീക തതവത്തിന്റററ മാറ്ിം ന്ത്രതി ലിപ്പിക്കുന്നതിോയി വിരുലീകരിച്ച  

ഐകയരാന്ത്ര െഭ െുരക്ഷാ കൗൺെലിൽ ഇന്ത്യയുറട സ്ഥിര അിംഗതവത്തിോയി 
നേപ്പാൾ രിന്ത്ുണ ന്ത്രഖയാരിച്ചു. 

 

ഇരു വിഭാഗങ്ങൾക്കുിം െമ്മതമായ തിയ്യതിയിൽ ന ായിന്റ് കമ്മീഷന്റററ അടുത്ത 

മീറ്ിിംഗ് േടത്തുന്നതിേുിം അവർ തീരുമാേിച്ചു. 

 

േയൂ ഡൽഹി  
15  േുവരി, 2021 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website and 

may be referred to as the official press release. 

 


