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ஆறாவது இந்தியா-நேபாள கூட்டு ஆணையக் கூட்டம்  

ஜனவரி 15, 2021 

  

இந்தியா-நேபாள கூட்டு ஆணையத்தின் ஆறாவது கூட்டத்திற்கு வெளிவிவகார 

அமைச்சர் டாக்டர் எஸ்.ஜெய்சங்கர ் மற்றும் நேபாள வெளியுறவு அமைச்சர் எச்.இ. 2021 

ஜனவரி 15 அன்று புதுதில்லியில் திரு. பிரதீப் குமார் கியாவாலி. இந்த இரண்டு 

தூதுக்குழுக்களிலும் இந்திய வெளியுறவு செயலாளர் ஸ்ரீ ஹர்ஷ் வர்தன ் ஷ்ரிங்லா 

மற்றும ்நேபாள வெளியுறவு செயலாளர் திரு.பாரத் ராஜ் பவுடியால் மற்றும் இருதரப்பு 

மூத்த அதிகாரிகள் அடங்குவர்.  

 

கூட்டு ஆணையம் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான பன்முக ஒத்துழைப்பின் 

அனைத்து அம்சங்களையும் விரிவாக மதிப்பாய்வு செய்து பாரம்பரியமாக நெருக்கமான 

மற்றும் நட்பு ரீதியான உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கான வழிகளை 

ஆராய்ந்தது. இணைப்பு, பொருளாதாரம் மற்றும் வர்த்தகம், மின்சாரம், எண்ணெய் 

மற்றும் எரிவாயு, நீர்வளம், அரசியல் மற்றும் பாதுகாப்பு பிரச்சினைகள், எல்லை 

மேலாண்மை,மேம்பாட்டு கூட்டாண்மை, சுற்றுலா, கலாச்சாரம், கல்வி மற்றும் திறன் 

மேம்பாடு உள்ளிட்ட பல துறைகள் ஒத்துழைப்பு குறித்து விவாதித்தன.பல இருதரப்பு 

முன்முயற்சிகளை முன்னெடுப்பதில் கூட்டு ஆணையத்தின் கடைசி கூட்டத்தின் 

பின்னர் செய்யப்பட்ட குறிப்பிடத்தக்க மற்றும் உறுதியான முன்னேற்றம் 

ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.  

     

இப்பகுதியில் கோவிட் 19 தொற்றுநோயை எதிர்ப்பதில் இரு தரப்பினருக்கும் 

இடையிலான நெருக்கமான ஒத்துழைப்பு 

குறிப்பிடப்பட்டது. இந்தியாவில் கோவிஷில்டு மற்றும் கோவாக்சின் தடுப்பூசிகளின் 

உற்பத்தியில் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியைப் பெற்றதற்கு   நேபாளம் வாழ்த்துகளைத் 

தெரிவித்து, நேபாளத்திற்கு தடுப்பூசிகளை விரைவாக வழங்குமாறு கோரியது.  

 

மோதிஹரி- அம்லேக்கஞ்ச் பெட்ரோலியப் பொருட்கள் குழாய் வழி அடைந்த 

மைல்கல்லைக் குறிப்பிட்டு, இரு தரப்பினரும் சிட்வானுக்கு குழாய் விரிவாக்கம் மற்றும் 

கிழக்குப் பகுதியில் சிலிகுரியை நேபாளத்தின் ஜாபாவுடன் இணைக்கும் கிழக்குப் 

பகுதியில் புதிய குழாய் அமைத்தல் பற்றி விவாதித்தனர்.      

 

இந்தியாவுக்கும் நேபாளத்துக்கும் இடையிலான முதல் பயணிகள் ரயில் பாதையில் ஜெய 

நகர் முதல் குர்தா வரை ஜனக்பூர் வழியாக பணிகள் நிறைவடைந்ததை இரு தரப்பினரும் 

வரவேற்றனர், மேலும் ரயில் சேவைகளை தொடங்குவதற்கான இயக்க நடைமுறைகள் 

இறுதி செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் குறிப்பிட்டனர். ராக்சால் – காத்மாண்டு அகல ரயில் 

பாதை உட்பட பிற எல்லை தாண்டிய ரயில் இணைப்பு திட்டங்களும் விவாதிக்கப்பட்டன.  

 



கூட்டு ஆணையம் மக்கள் மற்றும் பொருட்களின் எல்லைத் தாண்டிய இயக்கத்தை 

எளிதாக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தியது. பிர்குஞ்ச் மற்றும் பிராட்நகரில் 

சமீபத்தில் திறக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த காசோலை இடுகைகள் இரு நாடுகளுக்கும் 

இடையிலான மக்கள் தடையற்ற இயக்கத்திற்கும் வர்த்தகத்திற்கும் உதவியுள்ளன என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது,நேபாள்குஞ்சில் மூன்றாவது ஐ.சி.பி. கட்டுமானம் 

தொடங்கப்பட்டதை இரு தரப்பினரும் வரவேற்றனர். பைரஹ்வாவில் புதிய ஐ.சி.பி. 

கட்டுமானம் விரைவில் தொடங்கப்படும் என்று இந்தியா தெரிவித்தது.இரு நாடுகளின் 

மக்களுக்கும் ஏராளமான நன்மைகளைக் கொண்ட உத்தேச பஞ்சேஸ்வர் பல்நோக்குத் 

திட்டம் உள்ளிட்ட கூட்டு நீர் மின் திட்டங்களை விரைவுபடுத்துவது குறித்து 

விவாதங்கள் நடத்தப்பட்டன.   

 

இந்தியா மேலும் இரண்டு கலாச்சார பாரம்பரிய திட்டங்களை நேபாளத்தில் 

மேற்கொள்ளும் என்று அறிவித்தது, அதாவது பசுபதிநாத் ரிவர் பிராண்ட் அபிவிருத்தி 

மற்றும் படான் தர்பாரில் பண்டர்கல் கார்டன் மறுசீரமைப்பு, மானிய உதவியுடன்.  

 

இரு தரப்பினரும் சர்வதேச, பிராந்திய மற்றும் துணைப் பிராந்திய ஒத்துழைப்பு குறித்த 

கருத்துக்களைப் பரிமாறிக் கொண்டனர். மாற்றப்பட்ட அதிகார சமநிலையை 

பிரதிபலிக்கும் வகையில் விரிவாக்கப்பட்ட ஐ.நா. பாதுகாப்பு குழுவின் நிரந்தர 

உறுப்பினர் ஆனதற்கு இந்தியாவிற்கு நேபாளம் ஆதரவு தெரிவித்தது.  

   

கூட்டு ஆணையத்தின் அடுத்த கூட்டத்தை நேபாளத்தில் பரஸ்பர வசதியான தேதிகளில் 

நடத்த இரு தரப்பினரும் ஒப்புக்கொண்டனர்.  

  

நியூ டெல்லி  

ஜனவரி  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. 

 

 

 
 


