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 اپریل، 10-10) ہندوستان کا دورہ  کا دیوبا بہادر شیرعزت مآب  اعظم وزیر کے نیپال

2122) 

 2222 ،اپریل 02

 

 کے دیوبا رانا آرزو ڈاکٹر حیات شریک اپنی اعظم، وزیر کے نیپال دیوبا، بہادر شیر جناب محترم۔ 1

 کے ہندوستان کو 2222 اپریل 3-1 پر دعوت کی مودی نریندر جناب اعظم وزیر کے ہندوستان ہمراہ،

 ۔ہیں پر دورے سرکاری

 میں 2221 جوالئی اور ہے دورہ پانچواں کا ہندوستان اعظم وزیر بطور کا دیوبا اعظم وزیر یہ۔ 2

 نارائن ڈاکٹر خارجہ وزیر ۔ہے دورہ طرفہ دو پہال بعد کے سنبھالنے چارج پر طور کے اعظم وزیر

 بھیرودھ جناب وزیر کے آبادی اور صحت بھوسال، پمفا محترمہ وزیر کی وسائل آبی توانائی، کھڑکا،

 دوران کے دورے اس یادو رے مہندرا جناب وزیر کے ترقی کی اسٹاک الئیو اور زراعت کھٹیواڑا،

 ۔ہیں حصہ کا وفد والے آنے ساتھ کے اعظم وزیر

 اقتصادی، سیاسی، نے انہوں۔ کی چیت بات طرفہ دو کو 2222 اپریل 22 نے اعظم وزرائے دونوں۔ 3

 مکمل کے ایجنڈے طرفہ دو والے کرنے احاطہ کا امور ترقیاتی اور سالمتی توانائی، تجارتی،

 اجیت جناب مشیر کے سالمتی قومی اور شنکر جے ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر۔ لیا جائزہ کا اسپیکٹرم

 ۔کی مالقات سے دیوبا اعظم وزیر دوران کے قیام میں دہلی نئی نے ڈوول

 تبادلہ پر مواقع مثال بے کے تعاون مند فائدہ باہمی میں شعبے کے توانائی نے اعظم وزرائے دونوں۔ 4

 کہ جو بیان وژن مشترکہ ایک میں بارے کے تعاون میں سیکٹر پاور میں، سلسلے اس۔ کیا خیال

 کو مواقع کے تعاون والے جیتنے میں تجارت اور ترسیل پیداوار، کی بجلی ساتھ ساتھ کے عزم مشترکہ

 سولو KVDC 132 طویل کلومیٹر 02 پر طور مشترکہ نے اعظم وزرائے دونوں۔ ہے کرتا ظاہر

 کردہ تعمیر تحت کے کریڈٹ آف الئن گئی دی سے طرف کی ہندوستان اور الئن ٹرانسمیشن کوریڈور

 شکل حتمی جلد کو (DPR) رپورٹ پروجیکٹ تفصیلی نے فریقین دونوں۔ کیا افتتاح کا اسٹیشن سب

 تیز کو رفت پیش میں نفاذ کے پروجیکٹ مقصدی کثیر پنچشور ہوئے، کرتے شروع ساتھ کے دینے

 ۔کیا اتفاق پر کرنے

 الیکٹرسٹی نیپال لیے کے برآمد کی بجلی میں مقدار کافی کو ہندوستان نے اعظم وزیر کے نیپال۔ 5

 ترقیاتی کے بجلی پن کے نیپال نے انہوں۔ کی تعریف کی منظوریوں تازہ گئی دی کو اتھارٹی



 میگاواٹ 022 میں نیپال۔ دی دعوت کی شرکت زیادہ سے زیادہ کی کمپنیوں ہندوستانی میں منصوبوں

 ۔گیا کیا نوٹ بھی کو رفت پیش والی ہونے میں پروجیکٹ الیکٹرک ہائیڈرو III ارون کے

 ہونے شامل میں اتحاد شمسی االقوامی بین ساتھ کے نیپال کو 2222 اپریل 21 نے مودی اعظم وزیر۔ 6

 ورک فریم کے اتحاد شمسی االقوامی بین اور اس طرح نیبال کیا، خیرمقدم کا فیصلے کے نیپال کے

 ۔گیا بن ملک واں 125 واال کرنے دستخط پر معاہدے

 سرمایہ تجارت، اور کیا خیال تبادلہ بھی پر ایجنڈے تجارتی اور اقتصادی نے اعظم وزرائے دونوں۔ 7

 کا کرنے تیز کو کارروائی لیے کے کرنے فراہم سہولت اور گہرا مزید کو روابط کنیکٹیویٹی اور کاری

 آسان کو سپالئی مدتی طویل کی کھاد کو نیپال سے ہندوستان نے اعظم وزرائے دونوں۔ کیا فیصلہ

 سپالئی جنرل سالہ پانچ لیے کے سپالئی کی مصنوعات پٹرولیم کو نیپال سے ہندوستان اور بنانے

 ۔کیا خیرمقدم کا اختتام حالیہ کے معاہدے جی ٹو جی لیے کے تجدید کی معاہدے

۔ کیا خیال تبادلہ پر داری شراکت ترقیاتی طرفہ دو مضبوط اور پر پیمانے وسیع نے رہنماؤں دونوں۔ 8

 سے پار سرحد بشمول لیا، جائزہ کا پیشرفت میں نفاذ کے پروجیکٹوں ہندوستانی میں نیپال نے انہوں

 (c) نگر بیرات-جوگبانی (b) بردیباس-پور بیجل -کرتھا-جیانگر (a) کہ جو پروجیکٹس لنک ریل

 ہندوستان میں سیکشن کرتھا-نگر جیان میں، میل سنگ تاریخی ایک کو جوڑتا ہے۔ ۔کھٹمنڈو-رکسول

 کے دورہ نے اعظم وزرائے دونوں کو سروس ریلوے مسافر گیج براڈ پہلی والی جوڑنے کو نیپال اور

 سے مدد کی گرانٹ کی ہند حکومت لنک ریل کرتھا-نگر جے۔ کیا روانہ کر دکھا جھنڈی ہری دوران

 ۔ہے گیا بنایا

 دور کو رکاوٹوں کی نیپال حکومت کہ کیا ادا شکریہ کا دیوبا اعظم وزیر نے مودی اعظم وزیر. 0

 فراہم سہولت میں تکمیل وقتی کی پروجیکٹوں تمام والے چلنے سے تعاون کے ہندوستان اور کرنے

 بھیراوا اور گنج نیپال اکیڈمی، پولیس نیشنل میں کاوریپالنچوک جس میں لیے، کے دالنے یقین کا کرنے

 ساتھ کے دیوبا اعظم وزیر شامل ہیں۔ منصوبے تحت کے سرکٹ رامائن اور پوسٹیں چیک مربوط میں

 سال اس ہندوستان تحت، کے تقریبات کی' مہوتسو امرت کا آزادی' کی ہندوستان کہ گیا کیا شیئر بھی یہ

 ۔گا کرے افتتاح کا منصوبوں ترقیاتی 75 میں نیپال

۔ کیا افتتاح پر طور مشترکہ نے اعظم وزرائے دونوں استعمال کا کارڈ روپے ہندوستانی میں نیپال۔ 12

 کی سیاحوں طرفہ دو کہ ہے توقع اور گے، کھلیں مواقع نئے کے تعاون میں رابطوں مالیاتی سے اس

 کو روابط کے عوام سے عوام درمیان کے نیپال اور ہندوستان ساتھ ساتھ کے بنانے آسان کو ورفت آمد

 ۔گی ملے تقویت مزید

 دونوں جو شہر ایسا ایک گے، کریں دورہ کا وارانسی دیوبا اعظم وزیر کو، 2222 اپریل 23۔ 11

 عزت کے پردیش اتر میں وارانسی۔ ہے عالمت کی روابط ثقافتی اور مذہبی گہرے درمیان کے ممالک

 ان بھی میں مرحلے اس کے قیام کے ان جو گے، کریں استقبال کا ان ناتھ آدتیہ یوگی اعلی   وزیر مآب

 ۔گے ہوں ساتھ کے



 ایک سے میں ستونوں اہم کے پالیسی' پہلے پڑوسی' کی اس تعلقات کے ہندوستان ساتھ کے نیپال. 12

 روایتی کے تعاون اور دوستی درمیان کے ممالک دونوں ہندوستان دورہ کا اعظم وزیر کے نیپال۔ ہیں

 درمیان کے اعظم وزرائے دونوں۔ ہوگا ثابت معاون میں کرنے مستحکم مزید کو رشتوں پرانے اور

 توانائی بالخصوص شعبوں متعدد اور کی فراہم سمت سطحی اعلی   نے چیت بات خیز نتیجہ اور وسیع

 ۔دی شکل کو ایجنڈے مضبوط ایک لیے کے تعاون طرفہ دو متعلق سے کنیکٹیویٹی اور

 :ہے سکتی جا دیکھی پر لنک ذیل درج فہرست کی نتائج کے دورے. 13

 link:https://cutt.ly/QDCVK9w 

 

 دہلی نئی

 2122 اپریل، 12

 

 

 

 

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. 
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