
Visit of Prime Minister of Nepal, H.E. Mr. Sher Bahadur 
Deuba to India (April 01-03, 2022) 
April 02, 2022  

ନେପାଳର ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ମାେୟବର ଶ୍ରୀ ନେର୍ ବାହାଦୁର ନଦଉବାଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ (01-03 ଏପି୍ରଲ 2022) 

ଏପି୍ରଲ 02, 2022 

1. ଭାରତର ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ମାେୟବର ଶ୍ରୀ େନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦୀଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରନମ ନେପାଳର ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନେର୍ ବାହାଦୁର ନଦଉବା ତାଙ୍କ 
ପତ୍ନୀ ଡକ୍ଟର ଅର୍ଜୁ ରାଣା ନଦଉବାଙ୍କ ସହ 01-03 ଏପି୍ରଲ 2022 ଭାରତ ଗସ୍ତନର ଆସଛିନ୍ତ।ି 

2. ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବନର ଭାରତକୁ୍ ଏହା ନହଉଛ ିପଞ୍ଚମ ଗସ୍ତ ଏବଂ ରୁ୍ଲାଇ 2021 ନର ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ଭାନବ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କ୍ରବିା ପନର 
ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ୍ ଗସ୍ତ। ଏହ ିଗସ୍ତ ସମୟନର ନବୈନଦେକି୍ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ୋରାୟଣ ଖଡକା, େକି୍ତ ଓ ର୍ଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଶ୍ରୀମତୀ ପମ୍ଫା ଭୁସାଲ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ର୍େସଂଖୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭୀନରାଧ ଖତୱିାଡା, କୃ୍ଷ ିଓ ପେୁଧେ ବକି୍ାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହନି୍ଦ୍ରା ରାୟ ଯାଦବଙୁ୍କ ନେଇ 

ଏକ୍ ପ୍ରତେିଧିି ଦଳ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହତି ଆସଛିନ୍ତ।ି 

3. ଉଭୟ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ 02 ଏପି୍ରଲ 2022 ନର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ୍ ଆନଲାଚୋ କ୍ରଥିିନଲ। ରାର୍ନେୈତକି୍, ଅଥଜନେୈତକି୍, ବାଣିର୍ୟ, େକି୍ତ, ସରୁକ୍ଷା ଏବଂ 
ବକି୍ାେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପନର ନସମାନେ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ୍ ଏନର୍ଣ୍ଡାର ସମସ୍ତ ଦଗିର ସମୀକ୍ଷା କ୍ରଥିିନଲ। ନବୈନଦେକି୍ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏ  
ର୍ୟେଙ୍କର ଏବଂ ର୍ାତୀୟ ସରୁକ୍ଷା ପରାମେଜଦାତା ଶ୍ରୀ ଅର୍ତି ନଡାଭାଲ େୂଆଦଲି୍ଲୀନର ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ନଦଉବାଙୁ୍କ ନଭଟଥିିନଲ। 

4. ବଦୁିୟତ େକି୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରନର ପାରସ୍ପରକି୍ ଲାଭଦାୟକ୍ ସହନଯାଗ ପାଇଁ ଅପାର ସୁନଯାଗ ବଷିୟନର ଉଭୟ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ଆନଲାଚୋ 

କ୍ରଥିିନଲ। ଏହ ିପରନିପ୍ରକ୍ଷୀନର ବଦୁିୟତ େକି୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରନର ସହନଯାଗ ଉପନର ଏକ୍ ମିଳତି ଭିର୍େ ନେଟନମଣ୍ଟ ଚୂଡାନ୍ତ ନହାଇଥିଲା ଯାହା 
ବଦୁିୟତ େକି୍ତ ଉତ୍ପାଦେ, ଟ୍ରାେସମିସେ ଏବଂ ବାଣିର୍ୟନର ସହଭାଗୀ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାକୁ୍ ବର୍ଣ୍ଜୋ କ୍ରବିା ସହତି ଉଭୟ ନଦେ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ୍ 

ସୁନଯାଗକୁ୍ ବର୍ଣ୍ଜୋ କ୍ରଛି।ି ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଦଆିଯାଇଥିବା ଋଣ ସହାୟତାନର େମିିତ 90 କ୍ନିଲାମିଟର ଲମବା 132 ନକ୍ଭିଡସି ିନସାଲୁ 

କ୍ରଡିର ଟ୍ରାେସମିସେ ଲାଇେ ଏବଂ ସବନେସେକୁ୍ ଉଭୟ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳତି ଭାନବ ଉଦ୍ଘାଟେ କ୍ରଥିିନଲ। ବସୃି୍ତତ ପ୍ରକ୍ଳ୍ପ ରନିପାଟଜ 
(ଡପିିଆର) କୁ୍ େୀଘ୍ର ଚୂଡାନ୍ତ କ୍ରବିା ସନମତ ପନଞ୍ଚଶ୍ୱର ବହୁମଖୁୀ ପ୍ରକ୍ଳ୍ପର କ୍ାଯଜୟାେବୟେନର ଅଗ୍ରଗତକୁି୍ ତ୍ୱରାେିବତ କ୍ରବିାକୁ୍ ଉଭୟ ପକ୍ଷ 
ସହମତ ନହାଇଥିନଲ। 

5. ନେପାଳର ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତକୁ୍ ବପିୁଳ ପରମିାଣର ବଦୁିୟତ େକି୍ତ ରପ୍ତାେ ିପାଇଁ ନେପାଳ ବଦୁିୟତ ପ୍ରାଧିକ୍ରଣକୁ୍ ଦଆିଯାଇଥିବା େୂତେ 

ଅେୁନମାଦେକୁ୍ ପ୍ରେଂସା କ୍ରଥିିନଲ। ନସ ଆହୁର ିମଧ୍ୟ ନେପାଳର ର୍ଳ ବଦୁିୟତ ବକି୍ାେ ପ୍ରକ୍ଳ୍ପନର ଭାରତୀୟ କ୍ମ୍ପାେୀଗୁଡକି୍ର ଅଧିକ୍ 
ଭାଗିଦାରୀ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରଥିିନଲ। ନେପାଳନର 900 ନମଗାୱାଟ ଅରୁଣ-3 ର୍ଳ ବଦୁିୟତ ପ୍ରକ୍ଳ୍ପନର ଅଗ୍ରଗତ ିଉପନର ମଧ୍ୟ 

ଆନଲାଚୋ ନହାଇଥିଲା। 

 



6. ଆନ୍ତର୍ଜାତକି୍ ନସୌର ନମଣ୍ଟ (ଆଇଏସଏ) ନର ନଯାଗନଦବା ପାଇଁ ନେପାଳର େଷି୍ପତ୍ତକୁି୍ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ନମାଦୀ ସ୍ୱାଗତ କ୍ରଥିିନଲ। ନେପାଳ 
01 ଏପି୍ରଲ 2022 ନର ଆଇଏସଏର ନେମୱାକ୍ଜ ଚୁକି୍ତୋମାକୁ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷର କ୍ର ିଏହ ିନମଣ୍ଟର 105 ତମ ନଦେ ନହାଇଛ।ି 

7. ଉଭୟ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ଅଥଜନେୈତକି୍ ଓ ବାଣିର୍ୟିକ୍ ଏନର୍ଣ୍ଡା ଉପନର ମଧ୍ୟ ମତ ବେିମିୟ କ୍ରଥିିନଲ ଏବଂ ବାଣିର୍ୟ, େନିବେ ଏବଂ 

ସଂନଯାଗୀକ୍ରଣ ସମ୍ପକ୍ଜକୁ୍ ଆହୁର ିଗଭୀର ତଥା ସୁଗମ କ୍ରବିା ପାଇଁ କ୍ାଯଜୟକୁ୍ ତ୍ୱରାେିବତ କ୍ରବିାକୁ୍ େଷି୍ପତ୍ତ ିନେଇଥିନଲ। ଭାରତରୁ ନେପାଳକୁ୍ 
ସାର ନଯାଗାଣର ଦୀର୍ଜମିଆଦୀ ବୟବସ୍ଥ୍ା ପାଇଁ ର୍-ିଟୁ-ର୍ ିଚୁକି୍ତୋମାର ସମ୍ପ୍ରତ ିଚୂଡାନ୍ତକ୍ରଣ ତଥା ଭାରତରୁ ନେପାଳକୁ୍ ନପନଟ୍ରାଲିୟମ ସାମଗ୍ରୀ 

ନଯାଗାଣ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବଷଆି ସାଧାରଣ ନଯାଗାଣ ଚୁକି୍ତୋମାର େବୀକ୍ରଣକୁ୍ ଉଭୟ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ କ୍ରଥିିନଲ। 

8. ବସୃି୍ତତ ଓ ଦୃଢ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ୍ ବକି୍ାେ ସହଭାଗୀତା ଉପନର ଉଭୟ ନେତା ଆନଲାଚୋ କ୍ରଥିିନଲ। ନସମାନେ ର୍ୟେଗର-କୁ୍ଥଜା-ବରି୍ଲପରୁ-
ବଡବିାସ, ନର୍ାଗବାଣୀ-ବରିାଟେଗର ଏବଂ ରାକ୍ସଲ-କ୍ାଠମାଣୁ୍ଡକୁ୍ ସଂନଯାଗ କ୍ରୁଥିବା ସୀମାପାର ନରଳ-ଲିଙ୍୍କ ପ୍ରକ୍ଳ୍ପ ସନମତ ନେପାଳନର 

ଭାରତୀୟ ପ୍ରକ୍ଳ୍ପ କ୍ାଯଜୟାେବୟେନର ଅଗ୍ରଗତରି ସମୀକ୍ଷା କ୍ରଥିିନଲ। ଏକ୍ ଐତହିାସକି୍ ମାଇଲଖଣୁ୍ଟ ଭାବନର ର୍ୟେଗର-କୁ୍ଥଜା ନକ୍ଷତ୍ରନର 
ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳକୁ୍ ସଂନଯାଗ କ୍ରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ରଡ-ନଗଜ୍ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ନରଳ ନସବା ଦୁଇ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ 
କ୍ରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ସରକ୍ାରଙ୍କ ଅେୁଦାେନର ର୍ୟେଗର-କୁ୍ଥଜା ନରଳ ଲିଙ୍କ େମିିତ ନହାଇଛ।ି 

9. କ୍ାନେପାଲେନଚୌକ୍ଠାନର ର୍ାତୀୟ ନପାଲିସ ଏକ୍ାନଡମୀ ଏବଂ ନେପାଳଗଞ୍ଜ ଓ ନଭୈରାହାୱାଠାନର ଇଣ୍ଟନିଗ୍ରନଟଡ୍ ନଚକ୍ନପାେ ଏବଂ 
ରାମାୟଣ ସକ୍ଟି ଅନ୍ତଗଜତ ପ୍ରକ୍ଳ୍ପଗଡୁକି୍ ସନମତ ଭାରତ ସହାୟତାନର େମିିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଳ୍ପଗୁଡକୁି୍ ଯଥା ସମୟନର ସମାପ୍ତ କ୍ରବିା ତଥା 
ଅେୟ ଅସୁବଧିାର ସମାଧାେ କ୍ରବିାନର ନେପାଳ ସରକ୍ାରଙ୍କ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଜ ସହନଯାଗ ପାଇଁ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ନଦଉବା ପ୍ରତେିତୃ ିନଦଇଥିବାରୁ 

ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ନମାଦୀ ତାଙୁ୍କ ଧେୟବାଦ ର୍ଣାଇଥିନଲ। ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ନଦଉବାଙୁ୍କ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚତି କ୍ରାଯାଇଥିଲା ନଯ ଭାରତର ‘ଆର୍ାଦୀ କ୍ା 
ଅମୃତ ମନହାତ୍ସବ’ ଉପଲନକ୍ଷ ଭାରତ ଚଳତି ବଷଜ ନେପାଳନର 75 ଟ ିବକି୍ାେମଳୂକ୍ ପ୍ରକ୍ଳ୍ପର ଉଦର୍ାଟେ କ୍ରବି। 

10. ଦୁଇ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳତି ଭାନବ ନେପାଳନର ଭାରତୀୟ ରୁନପ କ୍ାଡଜର ପ୍ରଚଳେ ଆରମ୍ଭ କ୍ରାଯାଇଥିନଲ। ଆଥକି୍ 
ସଂନଯାଗୀକ୍ରଣନର ସହନଯାଗ ପାଇଁ ଏହା େୂତେ ସନୁଯାଗ ପ୍ରଦାେ କ୍ରବି ଏବଂ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ୍ ପଯଜୟଟକ୍ ପ୍ରବାହକୁ୍ ସୁଗମ କ୍ରବିା ସହତି 

ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳ ମଧ୍ୟନର ନଲାକ୍ମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟନର ସମ୍ପକ୍ଜକୁ୍ ଆହୁର ିମର୍ବୁତ କ୍ରବି ନବାଲି ଆୋ କ୍ରାଯାଉଛ।ି 

11. ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ନଦଉବା 03 ଏପି୍ରଲ 2022 ନର ବାରାଣାସୀ ଗସ୍ତ କ୍ରନିବ। ଏହ ିସହର ଦୁଇ ନଦେ ମଧ୍ୟନର ଗଭୀର ଧାମିକ୍ ଓ 
ସାଂସ୍କତୃକି୍ ସମ୍ପକ୍ଜର ପ୍ରତୀକ୍ ଅନଟ। ବାରାଣାସୀନର ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତରପ୍ରନଦେର ମାେୟବର ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନଯାଗୀ ଆଦତିୟୋଥ ସ୍ୱାଗତ କ୍ରନିବ 
ଏବଂ ନସଠାନର ରହଣି ସମୟନର ତାଙ୍କର ସାଥ ନଦନବ। 

12. ନେପାଳ ସହତି ଭାରତର ସମ୍ପକ୍ଜ ଏହାର ‘ପନ ାେୀ ପ୍ରଥମ’ େୀତରି ଏକ୍ ମଖୁୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଅନଟ। ନେପାଳର ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ 
ଦୁଇ ନଦେ ମଧ୍ୟନର ବନୁ୍ଧତ୍ୱ ଓ ସହନଯାଗର ପାରମ୍ପରକି୍ ତଥା ବଷଜ ବଷଜର ସମ୍ପକ୍ଜକୁ୍ ଆହୁର ିସୁଦୃଢ କ୍ରବିାନର ସହାୟକ୍ ନହବ। ଦୁଇ 
ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟନର ବୟାପକ୍ ଓ ଫଳପ୍ରଦ କ୍ଥାବାତ୍ତଜା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଦଗି ପ୍ରଦାେ କ୍ରଛି ିଏବଂ ଏକ୍ାଧିକ୍ ନକ୍ଷତ୍ରନର ବନିେଷ କ୍ର ିେକି୍ତ ଓ 

ସଂନଯାଗୀକ୍ରଣ ସମବନ୍ଧୀୟ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ୍ ସହନଯାଗ ପାଇଁ ଏକ୍ ଦୃଢ ଏନର୍ଣ୍ଡାକୁ୍ ଆକ୍ାର ପ୍ରଦାେ କ୍ରଛି।ି 

 



13. ଏହ ିଗସ୍ତର ଫଳାଫଳର ଏକ୍ ତାଲିକ୍ା ଏହ ିଲିଙ୍କନର ଉପଲବ୍ଧ: https://cutt.ly/QDCVK9w  

 

େୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଏପି୍ରଲ 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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