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2019లో్భారత్పా్ధాని్భూటాన్అధికార్థక్్ప్రయటన్సందరభంగా్ఇరు్దేశాల్మధ్య్క్ుదిర్థన్ఒప్ోందం,్ఈ్
సేవల్ప్ాారంభం్దాార్ా్సాకారమ్  ంది 
 
క ేంద్ర ఆర్థిక మర్థయు కార్పొర్ ట్ వ్యవ్హార్ాల మేంత్రర శ్రీమత్ర నిర్ాాలా సీతార్ామన్ తన సహచర భూటాన్ ఆర్థిక 
మేంత్రర గౌరవ్నీయ శ్రీ లియోన్పొ నమ్గే  తసెర్థేంగ తో కలిసి ఈ ర్ోజు మధ్ాయహనేం జర్థగథన వ్రచువ్ల్ కారయకమీేంలో 
భూటాన్ లో భారత్ ఇేంటర ఫేస్ ఫర మనీ-యూనిఫ ైడ్ పమే్ ేంట్ె ఇేంటర ఫేస్ (భీమ్-యూపీఐ)ను 
సేంయుకతేంగా ప్రా రేంభేంచారచ. ఈ కారయకమీేంలో ఆర్థిక శాఖ సహాయ మేంత్రర డా. భగవ్త్ కిషన్ ర్ావ్ కరద్, 
భూటాన్ ర్ాయల్ మానిటర్ీ అథార్థటీ గవ్రనర శ్రీ దాషో  ప ేంజోర్థ, ఆర్థిక సేవ్ల విభాగేం కారయద్ర్థి శ్ర ీదేవ్శిష్ 
ప్ాేండా, భూటాన్ లో భారతీయ ర్ాయబార్థ Ms రచచిర్ా కాేంబో జ్, భారత్ లో భూటాన్ ర్ాయబార్థ జనరల్ వి. 
నేంగ యల్, అలాగ  న్ేషనల్ పేమ్ ేంట్ె కార్పొర్ షన్ ఆఫ్ ఇేండియా (ఎన్ పీసీఐ) ఎేండీ & సీఈఓ శ్ర ీదిలీప్ అసేే 
కూడా ప్ాలగే న్ానరచ. 
 
ఈ సేంద్రభేంగా శ్రీమత్ర సీతార్ామన్ మాటాా డుతూ, భారత్ అనుసర్థసుత నన పొ్ రచగుకు తొలి ప్రా ధ్ానయ విధ్ానేం 
(న్ ైబర హుడ్ ఫస్్ ప్ాలసీ) కిేంద్ భూటాన్ లో ఈ సేవ్లను ప్రా రేంభేంచినటలా  చసప్ాొరచ అలాగ  భారత్ సాధి్ేంచిన 
విజయాలు దేశానికి గరవకారణమని ఇేంకా తమ విలువ ైన పొ్ రచగు దేశేంతో ఈ సేవ్లను పేంచుకోవ్డేం చాలా 
ఆనేంద్ేంగా ఉేంద్ని ఆమ్  పేర్పొన్ానరచ. కోవిడ్-19 మహమాార్థ సమయేంలో భారత్ లో డిజిటల్ లావాదేవీల 
కోసేం భీమ్ యూపీఐ వ లుగు ర్ ఖలా నిలిచిేంద్ని అలాగ  విజయవ్ేంతమ్  ేంద్ని ఆర్థిక మేంత్రర చసప్ాొరచ. గడిచిన 
5 సేంవ్తెర్ాలోా  10 కోటాకు ప ైగా యూపీఐ కూయఆర లు సృషి్ేంచబడాా యని, 2020-21 ఆర్థిక సేంవ్తెరేంలో 
రూ. 41 లక్షల కోటా విలువ ైన 2200 కోటా లావాదేవీలను భీమ్ యూపీఐ ప్రా స స్ చేసినటలా  ఆమ్  వివ్ర్థేంచారచ. 



 
భూటాన్ లో భీమ్-యూపీఐ సేవ్లను పరవేశప ట్డేం పటా భారత పరభుతావనికి భూటాన్ ఆర్థిక మేంత్రర శ్ర ీ
లియోన్పొ నమ్గే  తసెర్థేంగ ధనయవాదాలు తసలియజ యడేంతో ప్ాటల కొనియాడారచ. ర్ోజుర్ోజుకీ ఇరచ దేశాల మధయ 
బేంధేం మర్థేంత బలపడుతోేంద్ని ఆయన పేర్పొన్ానరచ. 
 
2019లో భారత పరధ్ాని భూటాన్ అధ్ికార్థక పరయటన సేంద్రేేంగా ఇరచ దేశాల మధయ కుదిర్థన ఒపొేంద్ేం, ఈ 
సేవ్ల ప్రా రేంభేం దావర్ా సాకారమ్  ేంది. ఈ పరయటన అనేంతరేం, భారత్ మర్థయు భూటాన్ లు రూపే కారచా లను 
ఇరచ దేశాలోా  ఆమోదిేంచడానికి సేంబేంధ్ిేంచి ఇేంటర-ఆపరబిలిటీని ర్ ేండు ద్శలోా  ఇపొటిక  అమలోా కి 
తీసుకొచాుయి. తొలి ద్శలో భారత్ జార్ీ చేసిన రూపే కారచా లను భూటాన్ కు చసేందిన టర్థానల్ె లో 
ఆమోదిేంచడేం, అలాగ  ర్ ేండో  ద్శలో భూటాన్ జార్ీ చేసిన రూపే కారచా లను భారత్ టర్థానల్ె లో ఆమోదిేంచడేం 
దావర్ా ఇది అేంద్ుబాటలలోకి వ్చిుేంది. 
 
భూటాన్ లో నే్డు ప్రా రేంభేంచిన భీమ్-యూపీఐ సేవ్లతో ఇరచ దేశాల పేమ్ ేంట్ మౌలిక సద్ుప్ాయాలు 
సజావ్ుగా అనుసేంధ్ానేం అయాయయి అలాగ  పరత్ర సేంవ్తెరేం భారత్ నుేంచి భార్ీ సేంఖయలో భూటాన్ ను 
సేంద్ర్థిేంచే పర్ాయటకులు, వాయప్ారచలకు ఇది పరయోజనేం చేకూరునుేంది. క వ్లేం ఒకొ బటన్ ను న్ొకొడేం 
దావర్ా జర్థపే నగద్ు రహిత (కాయష్ ల స్) లావాదేవీల దావర్ా సులభతరమ్  న జీవ్నేం ఇేంకా పరయాణాలకు ఇది 
తోడాొటలను అేందిేంచనుేంది. 
 
ఈ సేవ్ల ప్రా రేంభేంలో భాగేంగా, శ్రీమత్ర సీతార్ామన్ భీమ్-యూపీఐని ఉపయోగథేంచి ల ైవ్ లావాదేవీ దావర్ా 
భూటాన్ కు చసేందిన ఓజీఓపీ అవ్ుట్ ల ట్ నుేంచి ఆర్ాే నిక్ ఉతొత్రతని కొనుగోలు చేశారచ. భూటాన్ కు చసేందిన 
సాి నిక పరజల దావర్ా పేండిేంచబడిన తాజా సేేందిరయ వ్యవ్సాయ ఉతొతతత లను ఓజీఓపీ అవ్ుట్ ల ట్ లో 
వికయీిసాత రచ. 
 
తన కూయఆర అమలు కోసేం యూపీఐ పరమాణాలను ఎేంచుకునన తొలి దేశేంగా భూటాన్ నిలుసోత ేంది, అలాగ  
మన సమీప పొ్ రచగు దేశాలోా  భీమ్ యాప్ దావర్ా మొబ ైల్ ఆధ్ార్థత పేమ్ ేంట్ లను ఆమోదిేంచనునన తొలి 
దేశేం కూడా భూటాన్ కావ్డేం గమన్ారహేం. 
 
నయయఢిలీ్ల 
జూల ై్13,్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. 

 


