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പ്രധാനമപ്രിയുടെ നനപ്പാളിടെ െുുംബിനി സന്ദര്ശനും മനമ്

16, 2022)
നനപ്പാള് പ്രധാനമപ്രി നേര് ബഹാദൂര് ദുടബയുടെ ക്ഷണപ്രകാരും ബുദ്ധ
രൂര്ണിമയുടെ മുംകളകരമായ സരസരതിനിനനാ യ നയാചിചുവനരന 2022 നമ്
16
ന്, പ്രധാനമപ്രി
പ്ശീ
നനരപ്ന്ദ
നമാദി
നനപ്പാളിടെ
െുുംബിനിയില്
ഔനദയാകിക സന്ദര്ശനും നെതിനി പ്രധാനമപ്രിടയന നിെയില്, പ്ശീ നനരപ്ന്ദ
നമാദിയുടെ
നനപ്പാളിനെക്കുള്ള
സഞ്ചാമടതിനയുും
െുുംബിനിയിനെക്കുള്ള
ആദയടതിനയുും സന്ദര്ശനമാണി്
2.പ്രധാനമപ്രി ദുടബ, ഭാരയ ന.ാ സര്സു ണാണ നദബ, ആഭയരര മപ്രി പ്ശീ
ബാല് കൃഷ്ണ ഖണ്ഡ്, രിനദശകാരയ മപ്രി ന.ാ നാരായണ് ഖഡ്ക, ഭൗതിക
രശ്ചാതിനെ, കതാകത മപ്രി പ്ശീമതി നരണു കുമാരി യാദവ്, ഊര്ച- ചെരിഭരചെനസചന മപ്രി പ്ശീമതി രുംഫാ ഭൂസല്, സാുംസ്കാരിക, നരയാമയാന, െൂണിസും
മപ്രി പ്ശീ നപ്രും ബഹാദൂര് ആടെ, രിദയാഭയാസ മപ്രി പ്ശീ നദനരപ്ന്ദ രൗ.ല്,
നിയമും, നീതിനയായ, രാര്െടമന്ണണി കാരയ മപ്രി പ്ശീ നകാരിന്ദ പ്രസാ്  ശര്മ,
ഇരര്ടക്കാപ്പും െുുംബിനി പ്രരിശയാ മുഖയമപ്രി പ്ശീ കുല് പ്രസാ്  ടക സിയുും
നചര്ന് പ്രധാനമപ്രിടയ ഊഷ്മളമായി സിീകരിചുവന
3.സരിടെ എതിനിയനശേും രണ്ടു പ്രധാനമപ്രിമാരുും ഭകരാന് ബുദ്ധന്ടണ
ചന്മസ്ഥെും ഉള്ടക്കാള്ളനന പ്രനദശതിനുള്ള മായാനദരി നക്ഷപ്തും സന്ദര്ശിചുവന
നക്ഷപ്തതിനില് ബുദ്ധമത ആചാരപ്രകാരമുള്ള പ്രാര്ഥനകളില് പ്രധാനമപ്രിമാര്
രടെെുക്കുകയുും
കാഴ്ചപ്ദരയങ്ങള്
സര്പ്പിക്കുകയുും
ടച്തു
ഭകരാന്
ബുദ്ധന്ടണ
ചന്മസ്ഥെും
െുുംബിനിയാടണനതിന്ടണ
ആദയ
ശിൊെിഖ
ടതളിരുകള്
ഉള്ടക്കാള്ളനന
ചരിപ്തപ്രധാനമായ
സനശാകസ്തുംഭും
പ്രധാനമപ്രിമാര് സന്ദര്ശിക്കുകയുും ദീരും ടതളിയിക്കുകയുും ടച്തു 2014ല്
നനപ്പാള് സന്ദര്ശനതിനിനിടെ പ്രധാനമപ്രി നമാദി സ്ാനമായി ടകാണ്ടുരന
രിശുദ്ധ നബാധിരൃക്ഷതിനിടന സരര് നന്ക്കുകയുും ടച്തു
4.നയൂ.ല്ഹി
ആസ്ഥാനമായുള്ള
ഇന്ണര്നാേണല്
ബുദ്ധിസ്റ്റ്
നകാണ്ടഫ.നണേന്ടണ മബ ബി സില െുുംബിനിയിടെ ുരു ഭൂഭകാതിനില് ഇരയ
ഇന്ണര്നാേണല് ടസന്ണര് നഫാര് ബുദ്ധിസ്റ്റ് കള്ചുവര് ആന്് ടഹണിനേജ്
മസരാരാപ്ര
ബുദ്ധസുംസ്ക്കാര
രാരമ്പരയ
നകപ്ന്ദുംല
നിര്്ിക്കുനതിനുള്ള
ശിൊസ്ഥാരന ചെങ്ങില് പ്രധാനമപ്രി ദുടബ്ടക്കാപ്പും പ്രധാനമപ്രി നമാദി
രടെെുതിനു
2021 നരുംബണില് െുുംബിനി ട.രെപ്ടമന്് പ്െസ്റ്റ് ആണ്
ബ ബി സിക്ക് ഈ ഭൂഭാകും സനുരദിചുവന ടകാെുതിന്
ശിൊസ്്്ഥാരന
ചെങ്ങിന് നശേും, പ്രധാനമപ്രിമാര് ബുദ്ധമത നകപ്ന്ദതിനിന്ടണ ുരു മാതൃകയുും
സനാച്ഛാദനും
ടച്തു,
ടനേ്-സീനണാ
മാനദണ്ഡങ്ങളനള്ള
നൊനകാതിനര
സൗകരയങ്ങളനള്ളതായി
രിഭാരനും
ടച്തിരിക്കുന
ഇരിടെ
പ്രാര്ഥനാമുണികള്,
ധയാനനകപ്ന്ദങ്ങള്,
രായനാശാെ,
പ്രദണശന
ഹാള്,
കഫേീരിയ, മേ്
സൗകരയങ്ങള്
എനിര
നൊകടമമ്പാെുമുള്ള
ബുദ്ധമത
തീര്ഥാെകര്ക്കുും രിനനാദസഞ്ചാരികള്ക്കുും തുണക്കുും
5.ഇരു പ്രധാനമപ്രിമാരുും നെതിനിയ ഉഭയകക്ഷി കൂെിക്കാഴ്ചയില് ഏപ്രില് 2
ന് നയൂ.ല്ഹിയില് നെന ചര്ചുവകള് തുെര്നു സാുംസ്കാരിക, സാമ്പതിനിക,

രയാരാര, ബന്ധിപ്പിക്കല്, ഊര്ച, രികസന രൊളിതിനും എനിരയുള്ടപ്പടെ
രിരിധ
നമഖെകളിടെ
സഹകരണും
കൂെുതല്
ശക്തിടപ്പെുതിനുനതിനുള്ള
പ്രനതയക
മുന്കകകളനും
ആശയങ്ങളനും
സരര്
ചര്ചുവ
ടച്തു
ബുദ്ധമതതിനിന്ടണ ഏേരുും രുണയസ്ഥെങ്ങളനും ഇരു രാചയങ്ങളനും ത്ിെുള്ള
രൊളതിന ബുദ്ധ കരതൃകടതിന പ്രതിഫെിപ്പിക്കുനതുമായ െുുംബിനിക്കുും
കുശിനകണിനുും
ഇെയില്
രിശാൊെിസ്ഥാനതിനിെുള്ളതുും
ദീര്ഘകാെധിഷ്ഠിിതരുമായ
നകരബന്ധും
മസിസ്റ്റര്
സിേി
ണിനെേന്ല
സ്ഥാരിക്കാന് ഇരുരക്ഷരുും തതിതിനില് സ്തിചുവന
6.ഉഭയകക്ഷി ഊര്ജ നമഖെ സഹകരണതിനില് സമീരമാസങ്ങളില് ഉണ്ടായ
രുനരാകതിയില്
രണ്ടു
പ്രധാനമപ്രിമാരുും
സുംതൃപ്തി
നരഖടപ്പെുതിനി
ഉല്പ്പാദന
രദ്ധതികളനടെ
രികസനും,
ഊര്ജ
പ്രസരണ
രശ്ചാതിനെസൗകരയങ്ങള്, ഊര്ജ രിരണനും മരരര് നപ്െഡ്ല എനിര ഇതില്
ഉള്ടപ്പെുനു നനപ്പാളിടെ ടരസ്റ്റ് ടസേി ചെകരദയുത രദ്ധതിയുടെ രികസനും
ഏടേെുക്കാന് പ്രധാനമപ്രി നദബ ഇരയന് കമ്പനികടള ക്ഷണിചുവന നനപ്പാളിടെ
ചെകരദയുത
നമഖെയുടെ
രികസനതിനിെുും
ഇക്കാരയതിനില്
രുതിയ
രദ്ധതികള് നരകതിനില് രരയനരക്ഷണും ടചയ്യാന് താല്പ്പരയമുള്ള ഇരയന്
ട.രെപ്പര്മാടര
നപ്രാസാഹാഹിപ്പിക്കുനതിെുും
ഇരയയുടെ
രിരുണ
പ്രധാനമപ്രി നമാദി ഉണപ്പനനല്കി ഇരു രാചയങ്ങളിനെയുും ചനങ്ങടള കൂെുതല്
സെുപ്പിക്കുനതിനായി രിദയാഭയാസ സാുംസ്കാരിക കകമാേങ്ങള് കൂെുതല്
രിരുെീകരിക്കുനതിന് ഇരു പ്രധാനമപ്രിമാരുും സ്തിചുവന
പ്രധാനമപ്രി
നമാദിക്ക് ആദരസൂചകമായി പ്രധാനമപ്രി ദുടബ ഉചുവരിരുന് സുംഘെിപ്പിചുവന
7.നനപ്പാള് കരണ്ടമന്ണിന്ടണ കീലിെുള്ള െുുംബിനി ട.രെപ്ടമന്് പ്െസ്റ്റ്
സുംഘെിപ്പിചുവ 2566-്ാമ് ബുദ്ധ ചയരി ആനഘാേങ്ങളനടെ ഭാകമായി നെന
പ്രനതയക രരിരാെിയില് ഇരു പ്രധാനമപ്രിമാരുും രടെെുതിനു
ചെങ്ങില്,
സനയാസിമാര്, ഉനദയാകസ്ഥര്, രിശിര രയക്തികള്, ബുദ്ധമത നൊകരുമായി
ബന്ധടപ്പട്ട
മേനള്ളരര്
എനിരരുള്ടപ്പെുന
ുരു
ബൃഹ് സന്ളനടതിന
പ്രധാനമപ്രി നമാദി സഭിസുംനബാധന ടച്തു
8.പ്രധാനമപ്രി നദബ 2022 ഏപ്രില് 1 മുതല് 3 രടര നെതിനിയ .ല്ഹി,
രാരണാസി
സന്ദര്ശനതിനിന്ടണ
തുെര്ചുവയായാണ്
പ്രധാനമപ്രിയുടെ
നനപ്പാളിടെ െുുംബിനി സന്ദര്ശനും ഇനടതിന സന്ദര്ശനും ഇരു രാചയങ്ങളനും
ത്ിെുള്ള
ബഹുമുഖ
രൊളിതിനതിനിനുും
സുപ്രധാന
നമഖെകളിടെ
പ്രനതയകിചുവ് രിദയാഭയാസും, സാുംസ്കാരികും, ഊര്ചും, ചനങ്ങളനടെ രിനിമയും
എനിരയില്
രിരുെമായ
സഹകരണതിനിനുും
ആക്കും
രര്ദ്ധിപ്പിചുവന
പ്രധാനമപ്രി
നമാദിയുടെ
െുുംബിനി
സന്ദര്ശനും
ഇരയയുും
നനപ്പാളനും
ത്ിെുള്ള ആലനമണിയതുും സമ്പനരുമായ നാകരിക ബന്ധതിനിടനയുും സ്
രളര്തിനുനതിനുും
നപ്രാസാഹാഹിപ്പിക്കുനതിനുും
ഇരു
രാചയങ്ങളിടെയുും ചനങ്ങളനടെ സുംഭാരനകടളയുും ഊനിപ്പണയുനതുമാണ്
9. സന്ദര്ശന നരളയില് സമാരിചുവ നരഖകളനടെ െിസ്റ്റ് ഇരിടെ കാണാുംhttps://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/35314
െുുംബിനി
ടമ് 16, 2022

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.

