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ଭାରତ-ନେପାଳ ମିଳତି ଆନ ାଗର ଷଷ୍ଠ ନ ୈଠକ 

ଜାେୁଆରୀ 15, 2021 

15 ଜାେୁଆରୀ 2021 ନର େୂଆଦଲି୍ଲୀଠାନର ଅେୁଷ୍ଠତି ଭାରତ-ନେପାଳ ମଳିତି ଆନ ାଗର ଷଷ୍ଠ ନ ୈଠକନର ନ ୈନଦଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଡକଟର ଏସ୍ ଜ ଶଙ୍କର ଏ ଂ ନେପାଳର ନ ୈନଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାେୟ ର ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜ୍ଞୱାଲି ସହଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିନଲ। ଦୁଇ ନଦଶର 
ପ୍ରତେିଧିି ଦଳନର ଭାରତର ନ ୈନଦଶକି ସଚ ି ଶ୍ରୀ ହଷଷ  ର୍ଦ୍ଷେ ଶ୍ରୀଙ୍ଗଲା, ନେପାଳର ନ ୈନଦଶକି ସଚ ି ଶ୍ରୀ ଭାରତ ରାଜ ପଉଡଆିଲ ଏ ଂ 
ଉଭ  ପକ୍ଷର  ରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ନହାଇଥିନଲ। 

ମିଳତି ଆନ ାଗ ଦୁଇ ନଦଶ ମଧ୍ୟନର  ହୁମଖୁୀ ସହନ ାଗର ସମସ୍ତ ଦଗିକୁ  ସୃି୍ତତ ଭା ନର ସମୀକ୍ଷା କରଥିିଲା ଏ ଂ ପାରମ୍ପାରକି ଭା ନର 

ଘେଷି୍ଠ ଏ ଂ  ନୁ୍ଧତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଷ ସମ୍ପକଷକୁ ଆହୁର ିମଜ ୁତ କର ିାର ଉପା  ଅେୁସନ୍ଧାେ କରଥିିଲା। ସଂନ ାଗୀକରଣ, ଅର୍ଷେୀତ ିଏ ଂ  ାଣଜିୟ, 
ଶକି୍ତ, ନତୈଳ ଏ ଂ ଗୟାସ, ଜଳ ସମ୍ପଦ, ରାଜନେୈତକି ଏ ଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସୀମା ପରଚିାଳୋ,  କିାଶ ସହଭାଗୀତା, ପ ଷୟଟେ, ସଂସ୍କତୃ,ି 
ଶକି୍ଷା ଏ ଂ ଦକ୍ଷତା  ୃର୍ଦ୍ ିନକ୍ଷତ୍ରନର ଉଭ  ପକ୍ଷ ସହନ ାଗର  ଭିିନ୍ନ ଦଗି ଉପନର ଆନଲାଚୋ କରଥିିନଲ। ମିଳତି ଆନ ାଗର ଗତ ନ ୈଠକ 

ପନର ଅନେକ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ପଦନକ୍ଷପ ନେ ା ପାଇଁ ନହାଇଥି ା ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଷ ଏ ଂ ନଠାସ୍ ଅଗ୍ରଗତକୁି ସ୍ୱୀକୃତ ିଦଆି ାଇଥିଲା। 

ଏହ ି ଅଞ୍ଚଳନର ନକାଭିଡ-19 ମହାମାରୀର ମୁକା ଲିା ପାଇଁ ଉଭ  ପକ୍ଷର ଘେଷି୍ଠ ସହନ ାଗ  ଷି ନର ଉନଲ୍ଲଖ କରା ାଇଥିଲା। 
ଭାରତନର ନକାଭିଶଲିଡ ଏ ଂ ନକାଭାକ୍ସେି ଟୀକା ଉତ୍ପାଦେନର ଉନଲ୍ଲଖେୀ  ସଫଳତା ପାଇଁ ନେପାଳ ଭାରତକୁ ଅଭିେନ୍ଦେ ଜଣାଇଛ ିଏ ଂ 
ନେପାଳକୁ ଶୀଘ୍ର ଟୀକା ପ୍ରଦାେ କର ିା ପାଇଁ ଅେୁନରାଧ କରଛି।ି 

ନମାତହିାରୀ-ଆମନଲଖଗଞ୍ଜ ନପନରାଲି ମ ଉତ୍ପାଦ ପାଇପଲାଇେ ଦ୍ୱାରା ହାସଲ ନହାଇଥି ା ମାଇଲଖଣୁ୍ଟକୁ ଲକ୍ଷୟ କର ି ଉଭ  ପକ୍ଷ 
ଚତିୱାେ ପ ଷୟନ୍ତ ପାଇପଲାଇେର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏ ଂ ପ ୂଷ ପାର୍ଶ୍ଷନର ସଲିିଗୁଡ ିସହତି ନେପାଳର ଝାପାକୁ ସଂନ ାଗ କରୁଥି ା ଏକ େୂତେ 
ପାଇପଲାଇେ ସ୍ଥାପେ ଉପନର ଆନଲାଚୋ କରଥିିନଲ। 

ଭାରତ ଏ ଂ ନେପାଳ ମଧ୍ୟନର ଜ େଗରରୁ କୁର୍ଷା ପ ଷୟନ୍ତ ଜେକପରୁ ନଦଇ ପ୍ରର୍ମ  ାତ୍ରୀ ାହୀ ନରଳ ଲାଇେ କା ଷୟର ସମାପି୍ତକୁ ଉଭ  
ପକ୍ଷ ସ୍ୱାଗତ କରଛିନ୍ତ ିଏ ଂ ନରନ୍ ନସ ା ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ କା ଷୟ ପ୍ରକ୍ର ିା ଚୂଡାନ୍ତ ନହାଇଛ ିନ ାଲି ଉନଲ୍ଲଖ କରଛିନ୍ତ।ି ସମ୍ଭା ୟ ରାକ୍ସଲ-
କାଠମାଣୁ୍ଡ ବ୍ରଡ ନଗଜ ନରଳ ଲାଇେ ସନମତ ଅେୟାେୟ ସୀମାପାର ନରଳ ସଂନ ାଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପନର ମଧ୍ୟ ଆନଲାଚୋ 
କରା ାଇଥିଲା। 

  



ନଲାକ ଏ ଂ ମାଲର ସୀମାପାର ପର ିହେକୁ ସୁଗମ କର ିା ଉପନର ମଳିତି ଆନ ାଗ ଗରୁୁତ୍ୱାନରାପ କରଥିିଲା। ଏହା ଉନଲ୍ଲଖ 
କରା ାଇଥିଲା ନ  ସମ୍ପ୍ରତ ି  ରିଗଞ୍ଜ ଏ ଂ  ରିାଟେଗରନର ଉଦ୍ଘାଟତି ସମେିିତ ନଚକ୍ ନପାଷ୍ଟଗୁଡକି ଦୁଇ ନଦଶ ମଧ୍ୟନର ନଲାକଙ୍କର 
 ାତା ାତ ତର୍ା  ାଣିଜୟନର ସହା କ ନହାଇଛ।ି ନେପାଳଗଞ୍ଜନର ତୃତୀ  ଆଇସପିି େମିଷାଣ କା ଷୟ ଆରମ୍ଭକୁ ଉଭ  ପକ୍ଷ ସ୍ୱାଗତ କରଛିନ୍ତ।ି 
ଭାରତ କହଛିନି  ନଭୈରହୱାଠାନର େୂତେ ସମେିିତ ନଚକ୍ ନପାଷ୍ଟ େମିଷାଣ ଖ ୁ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ନହ । ପ୍ରସ୍ତା ତି ପନଞ୍ଚର୍ଶ୍ର  ହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ସନମତ ମଳିତି ଜଳ  ଦୁିୟତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତ୍ୱରାେିୱତ କର ିା ଉପନର ଆନଲାଚୋ କରା ାଇଥିଲା  ାହାଦ୍ୱାରା ଉଭ  ନଦଶର ନଲାକ ଉପକୃତ 

ନହନ । 

ଭାରତ କହଛି ିନ  ନେପାଳନର ଏହା ଅେୁଦାେ ସହା ତା ଦ୍ୱାରା ଆହୁର ି ଦୁଇଟ ିସାଂସ୍କତୃକି ଐତହିୟ ପ୍ରକଳ୍ପ  ର୍ା ପାଶୁପତେିାର୍ େଦୀତଟ 

 କିାଶ ଏ ଂ ପାଟେ ଦର ାରଠାନର ଭଣ୍ଡାରଖାଲ ଉଦୟାେ ପେୁରୁର୍ଦ୍ାର କା ଷୟ ହାତକୁ ନେ । 

ଆନ୍ତଜଷାତୀ , ଆଞ୍ଚଳକି ଏ ଂ ଉପ-ଆଞ୍ଚଳକି ସହନ ାଗ ଉପନର ଉଭ  ପକ୍ଷ ମତ  େିମି  କରିଥିନଲ। ପର ିର୍ତ୍ତତି ଶକି୍ତ ସନୁ୍ତଳେକୁ 
ପ୍ରତଫିଳତି କର ିା ପାଇଁ ନେପାଳ ଏକ  ସୃି୍ତତ ମିଳତି ଜାତସିଂଘ ସରୁକ୍ଷା ପରଷିଦନର ଭାରତର ସ୍ଥା ୀ ସଦସୟତା ପାଇଁ ସମର୍ଷେ ଜଣାଇଛ।ି 

ପାରସ୍ପରକି ସୁ ଧିାଜେକ ତାରଖିନର ନେପାଳନର ମିଳତି ଆନ ାଗର ପର ର୍ତ୍ତଷୀ ନ ୈଠକ କର ିାକୁ ଉଭ  ପକ୍ଷ ସହମତ ନହାଇଥିନଲ। 

େୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଜାେୁଆରୀ 15, 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. 


