
பூட்டான் நாட்டின் 11 வது ஐந்தாண்டு திட்டத்திற்கான 3 
வது பூட்டான் மற்றும் இந்தியா இடடயிலான  
அபிவிருத்தி ஒத்துடைப்பு பபச்சுவார்த்டதகள் ததாடர்பான 
கூட்டு பத்திரிடக அறிக்டக  

தெப்டம்பர் 11, 2014 

 

1. பூட்டான் நாட்டின் 11 வது ஐந்தாண்டு திட்டத்திற்கான பூட்டான் 
மற்றும் இந்தியா இடடயிலான  அபிவிருத்தி ஒத்துடைப்பு 
பபச்சுவார்த்டதகள் மூன்றாவது சுற்று 11 செப்சடம்பர், 2014 அன்று  
திம்புவில் நடடசபற்றது. பூட்டான் பிரதிநிதிகடை சவைியுறவு 
செயலாைர் ஏஷய் படார்ஜி அவர்களும் , இந்திய பிரதிநிதிகடை 
சபாருைாதார உறவுகள் (இஆர்) மற்றும் அபிவிருத்தி கூட்டு 
நிர்வாகம் (DPA) செயலாைர்,திருமதி சுஜாதா சமஹ்தா அவர்களும் 
தடலடம தாங்கினர். 

2. இந்த திட்ட பபச்சுவார்த்டதகள் பூட்டான் இந்தியா இடடயிலான  
அபிவிருத்தி ஒத்துடைப்பின் ஒரு வைக்கமான அம்ெம் ஆகும். 
1961இல் சதாடங்கிய முதல் ஐந்தாண்டு திட்டம் சதாடர்ந்து  
இதுவடர பூட்டானிற்கான  மிகப் பைடமயான மற்றும் அதன் 
ெமூக சபாருைாதார வைர்ச்ெியில் ெிறப்புரிடம சபற்ற 
அபிவிருத்தி பங்காைியாக இந்தியா உள்ைது. தியா 
தயாராகவுள்ைது சபாருைாதார தூண்டல் திட்டத்தின் கீழ் 5 
பில்லியன், பூட்டானிய நாணயம் அைிப்பது தவிர 11 ஆம் 
ஐந்தாண்டு திட்டத்திற்காக 45 மில்லியன் பூட்டானிய நாணயம் 
திட்டக்காலத்தில் பூட்டனிற்கு அைிக்க தயாராக உள்ைது  



இந்தியா. இது பூட்டான் திட்டக்காலத்தில் சபற இருக்கும்  
சமாத்த சவைிப்புற உதவியில் சுமார் 67% ஆகும். 

3. இந்த பபச்சுவார்த்டதயின் பபாது, இந்திய அரசு 11 ஆம் 
ஐந்தாண்டு திட்டத்திற்காக 45 பில்லியன் பூட்டானிய நாணயம்  
உதவி  செய்ய இருப்படத இரு பக்கமும் பரிெீலித்தது:இது 
பின்வரும் கூறுகடை உள்ைடக்கியுள்ைது, மானிய திட்டதிற்காக 

பூட்டானிய நாணயம் 8.5 பில்லியன் மற்றும் ெிறிய அபிவிருத்தி 
திட்டங்களுக்காக (SDP) 8.5 பில்லியன் மற்றும் திட்டத்துடன்  
இடணக்கபட்டுள்ை உதவிக்காக (PTA) 28 பில்லியன் ஆகியடவ 
அடங்கும். 

4. இந்த பபச்சுவார்த்டதயின் முக்கிய கவனம் பயங்கரவாத தடட 
ெட்டத்தின் பக்கம் இருந்தது. 11 வது  ஐந்து ஆண்டு திட்டத்தின் 
கீழ் சமாத்தம்  84  பயங்கரவாத தடட ெட்டத்தின்  திட்டங்கள்   
செயல்படுத்தப்படும் என்படத இரண்டு பக்கமும் உறுதி செய்தன. 
தற்பபாடதய இந்த திட்ட பபச்சுவார்த்டதகள் சுற்று பபாது 
அனுமதிக்கப்பட்ட 48 திட்டங்களும்  இதில் அடங்கும். 
 

5. இந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் முதல் ஆண்டு ஏற்கனபவ 
கடந்துவிட்டது என்படத குறிப்பிட்டத்பதாடு, ஒப்பு திட்டங்கடை 
செயல்படுத்துவதில் நடவடிக்டககடை துரிதப்படுத்த இருபக்கமும்  
பரஸ்பரம் ெம்மதித்தனர். இது ெம்பந்தமாக, பூட்டான் தனது பக்க 
அடனத்து திட்டங்கலும் அவர்கைது உத்பதெ பநராகட்டுபட்டட  
கடடபிடிக்கின்றனவா என்படதயும் இந்திய தரப்பில் நிதி ெரியான 
பநரத்தில் சவைியடீு செய்யபடுவதா என்படதயும் உறுதி செய்ய 
ஒவ்சவாரு முயற்ெியும் செலுத்த இரு பக்கமும் உறுதியைித்தன. 

6. இரண்டு பக்கங்களும் விடரவில் ெமூக ஜனநாயக கட்ெி குழு 
கூட்டம் கூட்ட ஒப்புக் சகாண்டனர். 



7. இந்திய பூட்டான் இடடயிலான இருதரப்பு கூட்டிற்கு  
அடித்தைமான பரஸ்பர நம்பிக்டக, ஒத்துடைப்பு மற்றும் புரிதல் 
உணர்டவ பிரதிபலிக்கும் வடகயில் இந்த பபச்சுவார்டதகள் 
மிகவும் அன்பான மற்றும் சுமூகமான சூழ்நிடலயில் 
நடடசபற்றன. 

திம்பு 
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