
ভাৰত-নেপালৰ মাজত যটুিয়া আয়োগৰ বৈঠক (অকোৱৰ 

২৭,২০১৬) 

ভাৰত-নেপালৰ মাজত চতুৰ্থখন যুটিয়া আয়োগৰ বৈঠক নতুন 

দিল্লীত ২৭ অক্তোৱৰ ২০১৬ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হয ।এই বৈঠকত 

যুটিয়াভাৱে সভাপতিত্ব কৰিব ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক বিদেশমন্ত্ৰী 

এম.জে.আকবৰে আৰু নপালৰ বিদেশমন্ত্ৰী মহামান্য ড.প্ৰকাশ 

শৰণ মাহাতে ।ভাৰতৰ বিদেশ সচিব ড. এচ জয়শংকৰ আৰু নেপালৰ 

বিদেশ সচিব জনাব শংকৰ দাস বৈৰাগীৰ উপৰিও আন উচ্চস্তৰীয় 

বিষয়া দুয়োটা প্ৰতিনিধি দলতে অন্তৰ্ভুক্ত আছিল । যুটিয়া 

আয়োগৰ তৃতীয়লানি বৈঠক কাঠমাণ্ডুত ২০১৪ চনৰ জুলাই মাহত 

অনুষ্ঠিত হৈছিল । 

এক উষ্ম আৰু বন্ধুত্বমুলক পৰিবেশৰ মাজত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় 

।যুটিয়া আয়োগৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে ২৬ অক্তোৱৰ ২০১৬ তাৰিখে 

উচ্চস্তৰীয় বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ মাজত এক প্ৰস্তুত্তিমুলক বৈঠক 

অনুষ্ঠিত হয় ।দ্বিপাক্ষীক অংশীদাৰিত্ব-সহ পাৰস্পাৰিক স্বাৰ্থজনিত 

উপ আঞ্চলিক,আঞ্চলিক আৰু আন্তৰ্জাতিক বিষয়সমুহলৈ যুটিয়া 

আয়োগে বিস্তাৰিতভাৱে পৰ্যালোচনা কৰে । 

আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ২০১৪ চনৰ আগষ্ট আৰু নভেম্বৰ মাহত 

দুবাৰকৈ নেপাল ভ্ৰমন কৰাৰ উপৰিও এই বছৰেই নেপালৰ 

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ফেব্ৰুৱাৰী আৰু অকত্োবৰ মাহত ভাৰত ভ্ৰমন 

কৰাৰ লগতে উচ্চপৰ্যায়ৰ আদান-প্ৰদানৰ কাৰ্য্যত ৰূপায়ন সম্পৰ্কে 

উভয়পক্ষই মুল্যায়ন আৰু ইতিবাচক পয্যালোচনা কৰে ।শীৰ্ষস্তৰীয় 

ৰাজনৈতিক পৰ্যায়ত গভীৰ আলোচনা আৰু   গুৰুত্বপূৰ্ণ দ্বিপাক্ষীক 

প্ৰসংগ সমুহ সম্বন্ধে ধাৰাবাহিক আলোচনাত নেপালৰ জনসাধাৰন 



আৰু চৰকাৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক আৰু সহযোগিতা আৰু অধিক উন্নত 

কৰাৰ সন্দৰ্ভত ভাৰতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা সম্পৰ্কে স্পষ্ট কৰে । 

যুটিয়া আয়োগে ৰাজনৈতিক বিনিময় আৰু সকলো ক্ষেত্ৰত 

দ্বিপাক্ষীক সহযোগিতা পৰ্যালোচনাৰ এক সুযোগ প্ৰদান কৰে আৰু 

ঐতিহাসিকভাৱে উষ্ম আৰু ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কক আৰু অধিক বৃদ্ধি 

কৰাৰ কাৰনে প্ৰয়োজনীয় ৰাজনৈতিক পৰামৰ্শ আগবঢ াই । 

 

বাণিজ্য,ট্ৰানজিত,অৰ্থনৈতিক,পাৰস্পাৰিক বিনিয়োগ,প্ৰতিৰক্ষা 

আৰু নিৰাপত্তা,সীমান্ত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা,বিদ্যুত,জলসম্পদ,কৃষি, 

আন্ত:ৱৰ্তী সীমাত পৰিবহন সহজীকৰন,শিক্ষা,সাংস্কৃতি আৰু 

যুৱশক্তি বিনিময়,পৰ্যটন ,ৰেলপথ,আন্তগাঠনি উন্নয়ণ,সক্ষমতা 

আৰু মানৱ সম্পদ উন্নয়ণ আৰু মানুহৰ সৈতে মানুহৰ সম্পৰ্ক 

বৃদ্ধিৰ লগতে অন্যান্য দ্বিপাক্ষীক স্বাৰ্থজনিত বিষয়ত যুটিয়া 

আয়োগৰ শেষৰ খন বৈঠকৰ পাছত হোৱা অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে 

দুয়োপক্ষই স্বীকাৰ কৰে । 

যুটিয়া আয়োগে লাইন অৱ ক্ৰেডিটৰ অন্তৰ্গত প্ৰকল্প সমুহৰ 

অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে পৰ্যালোচনা কৰে আৰু ইয়াক কাৰ্য্যত পৰিণত 

কৰাৰ সম্বন্ধে সন্মতি প্ৰকাশ কৰে ।পথ,আন্ত:সীমাৰ ৰেল 

যোগাযোগ,ইন্টিগ্ৰেটেড চেক পোষ্টৰ উন্নয়ণ,আন্ত:সীমাৰ 

সঞ্চালন লাইন প্ৰকল্প,জলবিদ্যুত প্ৰকল্প,আন্ত:তেল পাইপ লাইন 

আৰু উভয় পক্ষই কৃষি ক্ষেত্ৰৰ সকলো প্ৰকল্পক কাৰ্য্যত 

ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰ্য্য ক্ষীপ্ৰতৰ কৰাৰ লগতে সকলো উন্নয়ণশীল 

আৰু আন্ত:গাঠনি উন্নয়ণৰ প্ৰকল্পসমুহৰ অগ্ৰগতি নিকটভাৱে 

পৰ্যবাক্ষণ কৰাৰ বাবে দুয়োপক্ষই সনমতি প্ৰকাশ কৰিছে । 



ভূমিকম্পৰ পৰৱৰ্তী কালত ভাৰতে নেপালৰ পুনৰগঠণৰ কাৰ্য্য 

ক্ষীপ্ৰতৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নেপাল চৰকাৰৰ সৈতে যুটিয়াভাৱে কাম 

কৰিছে তথা এক বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰৰ সাহাৰ্য্য দিয়ে । 

বাণিজ্যিক,ট্ৰানজিত,অসামৰিক বিমান চলাচল,জলসম্পদৰ উন্নয়নৰ 

ক্ষেত্ৰত দ্বিপাক্ষীক সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰনে আলোচনাৰ 

বাবে শীঘ্ৰেই এটা দিন ধাৰ্য্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োপক্ষই একমত 

হৈছে । 

যুটিয়া আয়োগৰ পৰবৰ্তী অধিবেশন পাৰস্পাৰিক সুবিধাজনক তাৰিখে 

নেপালত অনুষ্ঠিত হব । 

নতুন দিল্লী 

২৭ অক্তোৱৰ ২০১৬ 

  

 


