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భారత్-నేపాల్ 6వ జాయిింట్ కమిషన్ సమావేశిం 

జనవరి 15, 2021 
 

భారత్-నేపాల్ 6వ జాయిింట్ కమిషన్ సమావేశిం న్యూఢిల్లీలో 15 జనవరి 2021న 

జరిగిింది. దీనికి విదేశీ వ్యవహారాల మింత్రి (ఈఏఎిం) డా. ఎస్. జైశింకర్ మరియు 

నేపాల్ విదేశీ వ్యవహారాల మింత్రి గౌరవనీయ శ్రీ ప్రదీప్ కుమార్ గ్యవాలీ 

సహ సారథ్యిం వహిించారు. ఇరు దేశాల ప్రతినిధి బ ిందాలలో భారత్ విదేశాింగ 

కార్యదర్శి శ్రీ హర్ష్ వర్ధన్ శ్రిింఘ్లా మరియు నేపాల్ విదేశాింగ 

కార్యదర్శి శ్రీ భరత్ రాజ్ పౌడ్వాల్ అలాగే ఇరు పక్షాల నుించి ఇతర 

సీనియర్ అధికారులు కూడా ఈ భేటీలో పాల్గొన్నారు. 
 
ఇరు దేశాల మధ్య బహుముఖ సహకారింలోని అన్ని అింశాలను ఈ జాయిింట్ కమిషన్ 

సమగ్రింగా సమీక్షిించిింది అలాగే సాింప్రదాయింగా కొనసాగుతున్న సన్నిహిత 

మరియు స్నేహపూర్వక సింబింధాలను మరిింత బలోపేతిం చేసుకోవడానికి గల 

మార్గాలను అన్వేషిించిింది. కనెక్టివిటీ, ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు 

వాణిజ్యిం, విద్యుత్, చమురు-గ్యాస్, నీటి వనరులు, రాజకీయ మరియు భద్రత 

అింశాలు, సరిహద్దు నిర్వహణ, అభివ ద్ధి భాగస్వామ్యిం, పర్యాటకిం, 
సింస్క తి, విద్య, సామర్థ్య నిర్మాణిం సహా అనేక రింగాల్లో సహకారిం 

గురిించి ఇరు పక్షాలు చర్చిించాయి. గత జాయిింట్ కమిషన్ సమావేశిం తర్వాత పలు 

ద్వైపాక్షిక కార్యక్రమాలను ముిందుకు తీసుకెళ్లడింలో నెలకొన్న కీలకమైన 

మరియు గణనీయమైన పురోగతిని ఇరు పక్షాలు గుర్తిించాయి. 
 
ఈ ప్రాింతింలో కోవిడ్-19 మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడింలో ఇరు పక్షాల మధ్య 

సన్నిహిత సహకారాన్ని ప్రధానింగా ప్రస్తావిించారు. భారత్ లో కోవిషీల్డ్ 

మరియు కోవ్యాక్సిన్ వ్యాక్సిన్ ల ఉత్పత్తిలో అద్వితీయమైన విజయిం 

సాధిించినిందుకు భారత్ ను నేపాల్ అభినిందిించిింది అలాగే నేపాల్ కు వీటిని త్వరగా 

అిందజేయాల్సిిందిగా కోరిింది. 
 



మోతిహారి-అమ్లేఖ్ గింజ్ పెట్రోలియిం ఉత్పత్తుల పైప్ లైన్ సాధిించిన 

మైలురాయిని ప్రస్తావిస్తూ, ఈ పైప్ లైన్ ను ఛిత్వాన్ వరకు పొడిగిించడిం 

గురిించి, అలాగే సిలిగురిని నేపాల్ లోని ఝాపాతో అనుసింధానిస్తూ తూర్పు 

ప్రాింతింలో కొత్త పైప్ లైన్  నిర్మాణిం అింశింపై ఇరు పక్షాలు చర్చిించాయి. 
 
భారత్ మరియు నేపాల్ మధ్య జనక్ పూర్ మీదుగా జయనగర్ నుించి కుర్తా వరకు 

మొట్టమొదటి ప్రయాణికుల రైలు మార్గిం పనులు పూర్తి కావడాన్ని ఇరు 

పక్షాలు స్వాగతిించాయి. అలాగే ఈ మార్గింలో రైలు సర్వీసులను ప్రారింభిించడిం 

కోసిం నిర్వహణ విధానాలను ఖరారు చేయడాన్ని ప్రస్తుతిించాయి. రక్సౌల్-
ఖాింట్మిండూ బ్రాడ్ గేజ్ రైలు మార్గిం సహా ఇతర సీమాింతర రైల్వే 

కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్టుల గురిించి కూడా చర్చిించారు. 
 
ప్రజలు మరియు వస్తువులు సీమాింతర రవాణాకు వీలు కల్పిించాల్సిన అవసరాన్ని 

జాయిింట్ కమిషన్ ఉద్ఘాటిించిింది. బిర్గుింజ్ మరియు బిరాట్ నగర్ వద్ద 

ఇింటిగ్రేటెడ్ చెక్ పోస్టులను ఇటీవల ప్రారింభిించడిం ద్వారా ఇరు దేశాల 

మధ్య నిరాటింకింగా ప్రజలు మరియు వాణిజ్యపరమైన రవాణాకు దోహదిం 

చేస్తున్న విషయాన్ని ఈ సిందర్భింగా ప్రస్తావిించారు. నేపాల్ గింజ్ లో 

మూడవ ఐసీపీ నిర్మాణిం ప్రారింభిించడాన్ని ఇరు పక్షాలు స్వాగతిించాయి. 
భైరాహ్వా వద్ద కొత్త ఐసీపీ నిర్మాణాన్ని త్వరలోనే మొదలు 

పెట్టనున్నట్లు భారత్ తెలియజేసిింది. ఇరు దేశాల ప్రజలకు అనేక 

ప్రయోజనాలను అిందిించే ప్రతిపాదిత పించేశ్వర్ బహుళార్ధసాధక ప్రాజెక్ట్ 
సహా, ఉమ్మడి జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి గల అవకాశాలను 

అన్వేషిించడిం గురిించి చర్చలు జరిగాయి. 
 
పశుపతినాథ్ రివర్ ఫ్రింట్ డెవలప్ మెింట్ మరియు పటాన్ దర్బార్ లో 

భిండార్కల్ గార్డెన్ రీస్టోరేషన్ పేరుతో గ్రాింట్ సహాయిం ద్వారా 

నేపాల్ లో మరో రెిండు సాింస్క తిక వారసత్వ ప్రాజెక్టులను 

చేపట్టనున్నట్లు భారత్ తెలియజేసిింది. 
 
  



అింతర్జాతీయ, ప్రాింతీయ మరియ ఉప ప్రాింతీయ సహకారింపై ఇరు పక్షాలు తమ 

అభిప్రాయాలను పించుకున్నాయి. మారుతున్న బలాల సమతుల్యానికి ప్రతీకగా 

ఐక్య రాజ్యసమితి భద్రతా మిండలి (యూఎన్ ఎస్ సీ) విస్తరణలో భారత్ కు 

శాశ్వత సభ్యత్విం కోసిం మద్దతిస్తామని నేపాల్ తెలియజేసిింది. 
 
పరస్పరిం అమోదనీయమైన తేదీల్లో తదుపరి జాయిింట్ కమిషన్ సమావేశాన్ని 

నిర్వహిించేిందుకు ఇరు పక్షాలు అింగీకరిించాయి. 
 
న్యూఢిల్లీ 
జనవరి 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. 

 


