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)بی بی آئی این ایم وی  معاہدے کے گاڑیوں موٹر نیپال اور بھارت بھوٹان، دیش، بنگلہ

 میٹنگ کی اے(

 2222 ،مارچ 08

 کی نیپال اور دیش بنگلہ بھارت، پر معاہدے کے گاڑیوں موٹر نیپال اور بھارت بھوٹان، دیش، بنگلہ

 اجالس پر طور کے مبصر ایک نے بھوٹان۔ ہوئی منعقد میں دہلی نئی کو 2222 مارچ 8-7 میٹنگ ایک

 نے پنت سمیتا محترمہ سکریٹری جوائنٹ میں خارجہ وزارت قیادت کی وفد ہندوستانی۔ کی شرکت میں

 اے جناب  (ایشیا جنوبی) جنرل ڈائریکٹرمیں  خارجہ وزارت قیادت کی وفد کے دیش بنگلہ ، جبکہکی

 کے وزارت کی ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر فزیکل قیادت کی وفد نیپالی۔ نے کی الحق رقیب ایم ٹی

 رائل میں دہلی نئی قیادت کی ٹیم مبصر بھوٹانی۔ نے کی شرما کمار کیشب جناب سکریٹری جوائنٹ

 نے کی۔ نوربو تھنلے جناب سکریٹری فرسٹ میں ایمبیسی بھوٹانی

 بنگلہ جو تھی گئی کی منعقد لیے کے کرنے خیال تبادلہ پر پروٹوکول کارگو اور مسافر میٹنگ یہ۔ 2

 ہیں، ضروری لیے کے پہنانے جامہ عملی کو معاہدے کے وہیکلز موٹر نیپال اور انڈیا بھوٹان، دیش،

 کارگو اور ذاتی مسافروں، درمیان کے نیپال اور انڈیا بھوٹان، دیش، بنگلہ کو 2251 جون، 51 پر جس

 کے پھیلنے کے وبا کی 51 ڈکوو۔ تھے گئے کیے دستخط لیے کے ریگولیشن کے ٹریفک کی گاڑیوں

 ۔تھی ہوئی میں دہلی نئی میں 2222 فروری میٹنگ آخری۔ ہے میٹنگ پہلی کی گروپ یہ سے بعد

 کے وہیکلز موٹر نیپال اور انڈیا بھوٹان، دیش، بنگلہ سے طرف کی ممالک تینوں دوران کے میٹنگ۔ 3

 والے جانے کیے دستخط سے طرف کی نیپال اور دیش بنگلہ بھارت، لیے کے درآمد عمل پر معاہدے

 معاہدے وہیکل موٹر نیپال اور بھارت بھوٹان، دیش، بنگلہ۔ گئی دی شکل حتمی کو یادداشت کی مفاہمت

 یو او ایم جلد از جلد نے وفود ہوئے، کرتے یاد کو وعدوں گئے کیے پر سطح اعلی   لیے کے نفاذ کے

 ۔سکے جا کیا تیز کو درآمد عمل تاکہ کیا اظہار کا خواہش کی کرنے دستخط پر

عمل درآمد  سے تیزی کو معاہدے وہیکل موٹر کے نیپال اور بھارت بھوٹان، دیش، بنگلہ نے ممالک۔ 4

 ان لیے کے بنانے آسان کو رابطے کے عوام سے عوام اور تجارت تاکہ دیا زور پر اہمیت کی کرنے

 پروٹوکول کارگو اور مسافر۔ سکے جا بنایا ممکن کو وحرکت نقل کے رکاوٹ کسی بغیر درمیان کے

 ممالک نیپال اور ہندوستان بھوٹان، دیش، بنگلہ سے کرنے فعال کو اے وی ایم حتمی شکل دے کر کو

 کی رابطے کے عوام سے عوام اور تجارت کر دے فروغ کو تعاون عالقائی ذیلی تر وسیع درمیان کے

 ۔گی ملے مدد میں کرنے ادراک کا صالحیت مکمل

 



 لیے کے نفاذ کے معاہدے کے گاڑیوں موٹر نیپال اور بھارت بھوٹان، دیش، بنگلہ نے مندوبین۔ 1

 الئنز ٹائم اور اقدامات مخصوص لیے کے دینے شکل حتمی سے تیزی کو پروٹوکول کارگو اور مسافر

 ۔کیا فراہم تعاون علمی اور تکنیکی کو اجالس نے بینک ترقیاتی ایشیائی۔ کیا اتفاق پر

 

 دہلی نئی

 2222 ،مارچ 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


