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ایس جیشنکر اور نیپال کے وزیر  چھٹا اجالس وزیر خارجہ ڈاکٹر ہندوستان نیپال مشترکہ کمیشن کا

کو  0205جنوری  51 میںصدارت  مشترکہکی  ۔ پردیپ کمار گیاوالیعالی جناب برائے امور خارجہ 

گال رنش ھندہرش ور جنابسکریٹری  خارجہ وں وفود میں ہندوستان کے۔ دونمنعقد ہوا نئی دہلی میں

کے دیگر اعلی  فریقدونوں  پاودیال کے عالوہبھارت راج  جناب سکریٹری خارجہ اور نیپال کے

 شامل تھے۔ انعہدیدار

گیا دونوں ممالک کے مابین کثیر الجہتی تعاون کے تمام پہلوؤں کا جامع جائزہ لیا  میں مشترکہ کمیشن

۔ پر بات کی گئیم کرنے کے طریقوں مستحکاور روایتی طور پر قریبی اور دوستانہ تعلقات کو مزید 

 ، معیشت اورکنکٹوٹی متعدد شعبوں پر تبادلہ خیال کیا، جس میں نے باہمی تعاون کے یندونوں فریق

ائل، سیاسی اور سالمتی کے امور، بارڈر مینجمنٹ، ترقیاتی ، آبی وستجارت، بجلی، تیل اور گیس

۔ تبادلہ خیال کیا گیا تعاون پر ے شعبوں میںک سازی، تعلیم اور صالحیت شراکت داری، سیاحت، ثقافت

ہونے  لئے متعدد دو طرفہ اقدامات کو آگے بڑھانے کےآخری اجالس کے بعد کے مشترکہ کمیشن 

 کو سراہا گیا۔والی نمایاں اور ٹھوس پیشرفت 

 کا تذکرہکے مابین قریبی تعاون  قینکا مقابلہ کرنے میں دونوں فری ضوبائی مر 51خطے میں کووڈ 

میں نمایاں کامیابی پر  تیار کرنےشیلڈ اور کوواکسن ویکسین کیا گیا۔ نیپال نے ہندوستان میں کووی

 اور نیپال کو ویکسین کی جلد فراہمی کی درخواست کی۔ ،ہندوستان کو مبارکباد پیش کی

یے گئے سنگ میل کو نوٹ موتیہاری۔ املیخ گنج پیٹرولیم مصنوعات پائپ الئن کے ذریعے حاصل ک

نیپال  سلگوری کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ،نے پائپ الئن کو چتوان تک  ینتے ہوئے، دونوں فریقکر

مشرقی جانب ایک نئی پائپ الئن کے قیام پر تبادلہ خیال کرنے کے لئے جھاپا سے منسلک  واقع میں

 کیا۔

 ےپہل تکنگر سے کرتھا جی جنک پور کے راستہ دوستان اور نیپال کے درمیاننے ہن یندونوں فریق

، اور بتایا کہ ٹرین خدمات کے آغاز کے آپریٹنگ کے کام کی تکمیل کا خیرمقدم کیا مسافر ریلوے الئن

ر سے ریل رابطے کے دوسرے منصوبوں، بشمول رہی ہے۔ سرحد پا طریقہ کار کو حتمی شکل دی جا

 پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ منڈو براڈ گیج ریلوے الئنھٹاک -ایک ممکنہ ریکسول 

سان بنانے کی ضرورت پر زور حرکت کو آسامان کی سرحد پار نقل ومشترکہ کمیشن نے لوگوں اور 

 کےنگر میں انٹیگریٹڈ چیک پوسٹس  راتینج اور بگکیا گیا کہ حال ہی میں بر اس بات کا تذکرہدیا۔ 

 ملیحرکت میں مدد نقل و بے روک وٹوککی  اور تجارت لوگوں دونوں ممالک کے درمیانسے  افتتاح

کی تعمیر کے آغاز کا خیرمقدم انٹیگریٹڈ چیک پوسٹس نے نیپال گنج میں تیسرے  قینہے۔ دونوں فری



کی تعمیر جلد شروع کردی جائے انٹیگریٹڈ چیک پوسٹس کہ بھیرہوا میں نئے  بتایاکیا۔ ہندوستان نے 

کثیر  وزہ پنجشور، جس میں مجیزی النے پر تبادلہ خیال کیا گیاگی۔ مشترکہ پن بجلی منصوبوں میں ت

وں عوام کو بے شمار فوائد حاصل ہ ، جس سے دونوں ممالک کےجیکٹ بھی شامل ہےومقصدی پر

 گے۔

شروع  گرانٹ معاونت سے ورثہ کے منصوبوں کو  ہندوستان نے بتایا کہ وہ نیپال میں دو اور ثقافتی

رسٹوریشن کے ل گارڈن اکھبھنڈر  پاٹن دربار ناتھ ریور فرنٹ ڈویلپمنٹ اور پشوپتی اور وہ کرے گا

 ۔پروجیکٹس ہیں

، عالقائی اور ذیلی عالقائی تعاون کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں فریقین نے بین االقوامی

اقوام متحدہ کی سالمتی  توسیع شدہ نیپال نے طاقت کے بدلے ہوئے توازن کی عکاسی کرنے کے لئے

 کونسل کی مستقل رکنیت کی حمایت کا اظہار کیا۔

 ت کے حساب سے مناسب تاریخال اجالس نیپال میں باہمی سہولنے مشترکہ کمیشن کا اگ یندونوں فریق

 پر منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔ 

 

 نئی دہلی

 0202، جنوری 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


