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നേപ്പാൾ പ്രധാേമപ്രി  പ്രീ. നേർ ബഹാദൂർ ദയൂബയുടെ ഇരയ സന്ദർരേം,  
(ഏപ്രിൽ 01-03, 2022) 

ഏപ്രിൽ 02, 2022  

 

1. നേപ്പാൾ പ്രധാേമപ്രി പ്രീ നേർ ബഹാദൂർ ദയൂബ, അനേഹത്തിന്ടെ ഭാര്യ ന ാ. 
അർസു ൊണ ദയൂബയുടെ എന്നിവർ ഇരയൻ പ്രധാേമപ്രി പ്രീ േനര്പ്ന്ദ 
നമാദിയുടെ.ക്ഷണപ്രകാര്ം 2022 ഏപ്രിൽ 1-3 വടര് ഇരയയിനേക്ക് ഔനദയാഗിക 
സന്ദർരേം േെത്തും .  

 

2. പ്രധാേമപ്രി എന്ന േിേയിേുള്ള പ്രീ.  ദയൂബയുടെ അഞ്ചാമടത്ത ഇരയാ 
സന്ദർരേവും 2021 ജൂലേയിൽ പ്രധാേമപ്രിയായി ചുമതേനയറ്റ നരേമുള്ള 
ആദയ ഉഭയകക്ഷി സന്ദർരേമാണിത്.  വിനദരകാര്യ മപ്രി ന ാ. ോര്ായൺ 
ഖഡ്ക, ഊർജം, ജേവിഭവവകുപ്പ് മപ്രി  പ്രീമതി രമ്പാ ഭൂസൽ, ആനര്ാഗയ& 

ജേസംഖയ വകുപ്പ് മപ്രി ബിനൊഡ് ഘട്ടിവാദ  കാർേിക കന്നുകാേി വികസേ 
മപ്രി പ്രീ മഹീപ്ന്ദ നെ യാദവ് എന്നിവർ ഈ സന്ദർരേ നവളയിൽ 
പ്രധാേമപ്രിടയ അേുഗമിക്കുന്ന പ്രതിേിധി സംഘത്തിൽ രടെെുക്കുന്നു. 

 

3. 2022 ഏപ്രിൽ 02-ന് ഇര്ു പ്രധാേമപ്രിമാര്ും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ േെത്തി. 
ര്ാപ്രീയ, സാമ്പത്തിക, വയാരാര്ം, ഊർജം, സുര്ക്ഷ, വികസേം എന്നീ വിേയങ്ങൾ 
ഉൾടക്കാള്ളുന്ന ഉഭയകക്ഷി അജടയുയുടെ മുവുവൻ വരങ്ങളും അവർ 
അവനോകേം ടചയ്തു. വിനദരകാര്യ മപ്രി ന ാ. എസ് ജയരെെും നദരീയ 
സുര്ക്ഷാ ഉരനദരാവ് പ്രീ അജിത് ന ാവേും േയൂ ൽഹിയിൽ തങ്ങിയ 
പ്രധാേമപ്രി ദയൂബടയ സന്ദർരിച്ചു.. 

 

4. ഊർജനമഖേയിടേ രര്സ്രര് പ്രനയാജേകര്മായ സഹകര്ണത്തിേുള്ള 
ടമച്ചടപ്പട്ട  അവസര്ങ്ങടളക്കുെിച്ച് ഇര്ു പ്രധാേമപ്രിമാര്ും ചർച്ച ടചയ്തു. 
ഇതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട്, ഊർനജാത്രാദേം, വിതര്ണം , വയാരാര്ം എന്നിവയിൽ 
രെുവയ്ക്കുന്ന പ്രതിബദ്ധതയും വിജയസാധയതയുള്ള    സഹകര്ണ 
അവസര്ങ്ങളും വയക്തമാക്കുന്ന ഊർജ നമഖോ സഹകര്ണടത്തക്കുെിച്ചുള്ള 
സംയുക്ത ദർരേത്തിോയുള്ള പ്രസ്താവേ സന്ദർരേ നവളയിൽ അരിമമാക്കി 90 
കിനോമീറ്റർ േീളമുള്ള 132 ടകവി ിസി നസാളു നകാെിന ാർ പ്ൊൻസ്മിേൻ 
ലേേും ഇരയ വിരുേീകര്ിച്ച ടപ്ക ിറ്റ് ലേേിേു കീവിൽ േിർമ്മിച്ച 
സബ്സ്റ്നേേേും ഇര്ു പ്രധാേമപ്രിമാര്ും സംയുക്തമായി ഉദ്ഘാെേം ടചയ്തു. 
വിരദമായ നപ്രാജക്ട് െിനപ്പാർട്ടിന്ടെ ( ിരിആർ) നേര്ടത്തയുള്ള 



അരിമര്ൂരീകര്ണനത്താടെ ആര്ംഭിച്ച് രനഞ്ചരവര്ം വിവിനധാനേരയ രദ്ധതിയുടെ 
േെത്തിപ്പിടേ രുനര്ാഗതി നവഗത്തിോക്കാൻ ഇര്ുരക്ഷവും സമ്മതിച്ചു. 

 

5. ഇരയയിനേക്ക് ഗണയമായ അളവിൽ ലവദയുതി കയറ്റുമതി ടചയ്യുന്നതിന് 
നേപ്പാൾ ഇേക്ടപ്െിസിറ്റി അനതാെിറ്റിക്ക് േൽകിയ രുതിയ അേുമതികടള നേപ്പാൾ 
പ്രധാേമപ്രി അഭിേന്ദിച്ചു. നേപ്പാളിടേ ജേലവദയുത വികസേ രദ്ധതികളിൽ 
ഇരയൻ കമ്പേികളുടെ കൂെുതൽ രൊളിത്തം അനേഹം തുെർന്നും ക്ഷണിച്ചു. 
നേപ്പാളിടേ 900 ടമഗാവാട്ട് അര്ുൺ-III ജേലവദയുത രദ്ധതിയുടെ രുനര്ാഗതിയും 
പ്രദ്ധിക്കടപ്പട്ടു. 

 

6. ഇന്െർോേണൽ നസാളാർ അേയൻസിൽ (ISA) നചര്ാേുള്ള നേപ്പാളിന്ടെ 
തീര്ുമാേടത്ത പ്രധാേമപ്രി നമാദി സവാഗതം ടചയ്തു, 01 ഏപ്രിൽ 2022 ന്, ISA 

യുടെ ചട്ടക്കൂ് കര്ാെിൽ ഒപ്പുടവക്കുന്ന 105-മടത്ത ര്ാജയമായി നേപ്പാൾ മാെി. 

 

7. ഇര്ു പ്രധാേമപ്രിമാര്ും സാമ്പത്തിക, വയാരാര് അജടയുടയക്കുെിച്ചുള്ള 
വീക്ഷണങ്ങൾ ലകമാെുകയും വയാരാര്ം, േിനക്ഷരം, കണക്ടറ്റിവിറ്റി ബന്ധങ്ങൾ 
എന്നിവ കൂെുതൽ ആവത്തിോക്കാേും സുഗമമാക്കാേുമുള്ള േെരെികൾ 
തവര്ിതടപ്പെുത്താൻ തീര്ുമാേിക്കുകയും ടചയ്തു . ഇരയയിൽ േിന്ന് 
നേപ്പാളിനേക്കുള്ള ര്ാസവളങ്ങളുടെ ദീർഘകാേ വിതര്ണം സുഗമമാക്കുന്നതിേുള്ള 
ജി-െു-ജി കര്ാെിന്ടെ സമീരകാേ സമാരേടത്തയും ഇരയയിൽ േിന്ന് 
നേപ്പാളിനേക്ക് ടരനപ്ൊളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിതര്ണം ടചയ്യുന്നതിേുള്ള 
രഞ്ചവത്സര് ടരാതു വിതര്ണ കര്ാർ രുതുക്കിയതിടേയും ഇര്ു 
പ്രധാേമപ്രിമാര്ും സവാഗതം ടചയ്തു.. 

 

8. വിരാേവും രക്തവുമായ ഉഭയകക്ഷി വികസേ രൊളിത്തടത്തക്കുെിച്ച് ഇര്ു 
നേതാക്കളും ചർച്ച ടചയ്തു. (എ) ജയേഗർ-കുർത്ത-ബിജൽരൂർ-ബർദിബാസ് 
(ബി) നജാഗ്ബാേി-ബിര്ാത്േഗർ (സി) െക്ടസൗൽ-കാഠ്മണ്ഡു എന്നിവടയ 
ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അതിർത്തി കെന്നുള്ള ടെയിൽ-േിെ് രദ്ധതികൾ ഉൾടപ്പടെ 
നേപ്പാളിടേ ഇരയൻ രദ്ധതികളുടെ േെത്തിപ്പിടേ രുനര്ാഗതി അവർ 
അവനോകേം ടചയ്തു. ചര്ിപ്തരര്മായി മാെിയ ചെങ്ങിൽ  ഇരയടയയും 
നേപ്പാളിടേയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആദയടത്ത നപ്ബാഡ്-നഗജ് രാസഞ്ചർ ടെയിൽനവ 
സർവീസ് ജയേഗർ-കുർത്ത ടസക്ഷേിൽ ര്ടയു് പ്രധാേമപ്രിമാര്ും സന്ദർരേ 
നവളയിൽ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ടചയ്തു.ഇരയാ ഗവൺടമന്െിന്ടെ പ്ഗാന്് 
സഹായനത്താടെയാണ് ജയേഗർ-കുർത്ത ടെയിൽ േിെ് േിർമ്മിച്ചിര്ിക്കുന്നത്. 

 

9. തെസ്സങ്ങൾ രര്ിഹര്ിക്കുന്നതിേും കാടപ്വരാേൻചൗക്കിടേ ോേണൽ നരാേീസ് 
അക്കാദമി, നേപ്പാൾഗഞ്ച്, ലഭര്ഹവ എന്നിവിെങ്ങളിടേ സംനയാജിത ടചക്ക് 
നരാേുകൾ,ര്ാമായണ സർകയൂട്ടിന് കീവിേുള്ള രദ്ധതികൾ. എന്നിവ ഉൾടപ്പടെ, 
ഇരയയുടെ സഹായനത്താടെയുള്ള എേലാ രദ്ധതികളും സമയബന്ധിതമായി 
രൂർത്തിയാക്കുന്നതിേും നേപ്പാൾ ഗവൺടമന്െിന്ടെ രൂർണ്ണ രിരുണ 



ഉെപ്പുേൽകിയതിന് പ്രധാേമപ്രി ദയൂബയ്ക്ക് പ്രധാേമപ്രി നമാദി േന്ദി രെഞ്ഞു. 
ഇരയയുടെ ‘ആസാദി കാ അമൃത് മനഹാത്സവ്’ ആനഘാേങ്ങൾക്ക് കീവിൽ 
നേപ്പാളിൽ ഇരയ ഈ വർേം 75 വികസേ രദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാെേം ടചയ്യുടമന്നും 
പ്രധാേമപ്രി ദയൂബയുമായി രെുടവച്ചു. 

 

10. നേപ്പാളിൽ ഇരയൻ െുനര കാർഡ് ഉരനയാഗം ര്ടയു് പ്രധാേമപ്രിമാര്ും 
സംയുക്തമായി ആര്ംഭിച്ചു. ഇത് സാമ്പത്തിക ബന്ധത്തിടേ സഹകര്ണത്തിന് 
രുതിയ വീക്ഷണങ്ങൾ ആര്ംഭിക്കുകയും ഇര്ു ര്ാജയങ്ങളിേർക്കും 
വിനോദസഞ്ചാര്ികളുടെ ഒവുക്ക് സുഗമമാക്കുകയും ഇരയയും നേപ്പാളും 
തമ്മിേുള്ള വയക്തിഗത ബന്ധം കൂെുതൽ രക്തിടപ്പെുത്തുകയും ടചയ്യുടമന്ന് 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

 

11. 2022 ഏപ്രിൽ 03-ന് പ്രധാേമപ്രി ദയൂബ വാര്ണാസി സന്ദർരിക്കും, ഇത് ഇര്ു 
ര്ാജയങ്ങളും തമ്മിേുള്ള ആവത്തിേുള്ള മതരര്വും സാംസ്കാര്ികവുമായ 
ബന്ധടത്ത പ്രതീകടപ്പെുത്തുന്നു. വാര്ാണസിയിൽ അനേഹടത്ത ബഹുമാേടപ്പട്ട 
ഉത്തർപ്രനദശ് മുഖയമപ്രി പ്രീ നയാഗി ആദിതയോഥ് സവീകര്ിക്കും, അനേഹവും ഈ 
സന്ദർരേ നവളയിൽ പ്രീ ദയൂബടയ അേുഗമിക്കും. 

 

 

12. നേപ്പാളുമായുള്ള ഇരയയുടെ ബന്ധം അതിന്ടെ 'അയൽര്ാജയങ്ങൾക്ക് 
മുൻഗണേ' എന്ന േയത്തിന്ടെ പ്രധാേ സ്തംഭങ്ങളിടോന്നാണ്. നേപ്പാൾ 
പ്രധാേമപ്രിയുടെ ഇരയാ സന്ദർരേം ഇര്ുര്ാജയങ്ങളും തമ്മിേുള്ള 
സൗഹൃദത്തിന്ടെയും സഹകര്ണത്തിന്ടെയും രര്മ്പര്ാഗതവും 
രവക്കമുള്ളതുമായ ബന്ധങ്ങൾ കൂെുതൽ ഊട്ടിയുെപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.ഇര്ു 
പ്രധാേമപ്രിമാര്ും തമ്മിേുള്ള വിരുേവും ഉൽപ്പാദേരര്വുമായ ചർച്ചകൾ 
ഉയർന്ന തേത്തിേുള്ള ദിരാനബാധം േൽകുകയും ഒന്നിേധികം നമഖേകളിൽ, 

പ്രനതയകിച്ച് ഊർജവും കണക്ടറ്റിവിറ്റിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ടതുമായ ഉഭയകക്ഷി 
സഹകര്ണത്തിേുള്ള രക്തമായ അജടയുയ്ക്ക് ര്ൂരം േൽകുകയും ടചയ്തു. 

 

13. സന്ദർരേത്തിൽ േിന്നുള്ള ഫേങ്ങളുടെ ഒര്ു േിേ് ഇേിപ്പെയുന്ന േിെിൽ 
കാണാവുന്നതാണ്: https://cutt.ly/QDCVK9w 

 

േയൂ  ൽഹി 

ഏപ്രിൽ 02, 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. 
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