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വിദേശകാര്യമന്ത്രിയ ും മാൽേവീപ് വിദേശകാര്യമന്ത്രിയ ും 

തമ്മില ള്ള ദയാഗും  
ഓഗസ്റ്റ് 13, 2020 

 
1. ഇരയയ ടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായ ദ ാ. എസ് ജയശങ്കറ ും (EAM) മാൽേവീപ് 

വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായ അബ്ദുലല ഷാഹിേ ും തമ്മിൽ 2020 ഓഗസ്റ്റ് 13 ന് വി ിദയാ 

ദകാൺഫറൻസിലൂടെ സദമ്മളനും നെത്തി. 

2. ഈ സുംവാേും ഇരയയ ും മാൽേവീപ ും തമ്മില ള്ള ഉന്നതതല ചർച്ചകളുടെ 

ഭാഗമായിര് ന്ന . ഉഭയകക്ഷിബന്ധങ്ങളുടെ  അവദലാകനും നെത്ത ന്നതിന ും ദകാവിഡ്-

19 പശ്ചാത്തലടത്തയ ും ടമാത്തത്തില ള്ള ഉഭയകക്ഷിപങ്കാളിത്തും എന്നിവ 

സുംബന്ധിച്ച് ന്ത്പധാനമായ ന്ത്പഖ്യാപനങ്ങൾ നെത്ത ന്നതിന ും ഇത് അവസര്ും 

നൽകിയിര്ിക്ക ന്ന . ഏടറക്കാലമായി ഇരയയ ും മാൽേവീപ ും തമ്മില ള്ള ബന്ധങ്ങൾ 

മന്ത്രിമാർ ചർച്ച ടചയ്യുകയ ും, ദകാവിഡ്-19 പകർച്ചവയാധിയ്ക്ക്ക്  ഉഭയകക്ഷി 

സഹകര്ണത്തിന്ടറ ദതാത് ക റയ്ക്ക്കാനായിലല എന്ന് നിര്ീക്ഷിക്ക കയ ും ടചയ്ക്ത . 
മാൽേവീപ് സർക്കാര്ിന് ഇരയൻ സർക്കാര്ിന്ടറയ ും ഇരയൻ ജനതയ ടെയ ും 

ആശുംസകൾ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു കൂൊടത തങ്ങളുടെ സമ ന്ത്േദമഖ്ലയിടല 

വിേൂര് അയൽവാസിയ ും ന്ത്പതിസന്ധി സമയങ്ങളിൽ സ ഹൃത്ത ും മാലിേവീപിദനാപ്പും 

നിൽക്ക ടമന്ന് ന്ത്പസി ണ്ട് ദസാലിഹിന് അദേഹും  ഉറപ്പു നൽകി. 

 

3. COVID-19 പകർച്ച വയാധിടയ ദനര്ിെ ന്നതിനായി ഇരയയ ും മാൽേവീപ ും സഹകര്ണദത്താടെ 

ന്ത്പവർത്തിച്ചതിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സദരാഷും ന്ത്പകകപ്പിച്ചു കൂൊടത COVID -19 

പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇരയയിൽ നിന്ന ും അയൽ ര്ാജയങ്ങളിദലക്ക് നൽകിയ സഹായത്തിന്ടറ 

വലിയ ഗ ണദഭാക്താവ് മാൽേവീപ് ആടണന്ന ും അദേഹും പറഞ്ഞ . പകർച്ചവയാധിയ ടെ  

ആദര്ാഗയ സാമ്പത്തിക ന്ത്പതയാഘാതങ്ങൾ തെയ ന്നതിന് സാധയമായ പിര ണ നൽക ന്നത് ഇരയ 

ത െര് ന്നതാടണന്ന ും വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകി. മികച്ച ര്ീതിയിൽ പര്സ്പര് ബന്ധും 

സ്മൃതിയ്ക്ക്ക് കാര്ണമാക ന്ന ടവന്ന്  വിദേശകാര്യമന്ത്രിയ ും മാൽേവീപ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി 

ഷാഹിേ ും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ . 
 

4.  ിജിറ്റൽ വി ിദയാ ദകാൺഫറൻസിൽ , വിദേശകാര്യമന്ത്രി താടെ ടകാെ ത്ത 

ന്ത്പഖ്യാപനങ്ങളാണ് നെത്തിയത്. 
 

 

 (i) മഹത്തായ ടമയിൽ കണക്െിവിറ്റി ടന്ത്പാജക്റ്റ് (GMCP): 
മാൽേവീപ് സർക്കാര്ിന്ടറ അഭയർത്ഥനദയാട് ന്ത്പതികര്ിക്ക ദമ്പാൾ,   100 

മിലയൺ യ  എസ് ദ ാളർ ന്ത്ഗാൻറ്റുും 400 യ  എസ് ദ ാളർ പ തിയ 

ടന്ത്ക ിറ്റ് കലന മ ൾപ്പടെയ ള്ള സാമ്പത്തിക പാദക്കജിലൂടെ 

മാലേവീപിൽ GMCP നെപ്പിലാക്ക ന്നതിന ള്ള ഇരയൻ സർക്കാര്ിന്ടറ 



തീര് മാനും വിദേശകാര്യമന്ത്രി ന്ത്പഖ്യാപിക്ക കയ ണ്ടായി, മാൽേവീപ് 

സർക്കാര്ിൽ നിന്ന ള്ള അഭയർത്ഥനദയാട് 

ന്ത്പതികര്ിക്ക കയായിര് ന്ന  അദേഹും. ഏകദേശും 6 .7 കിദലാമീറ്ററ കൾ 

വിസ്തൃതിയ ള്ള ദകാസ്ദവ ന്ത്ബിഡ്് പണിത  ടകാണ്ട് ടമയിലിടന 

(മാൽേവീപിന്ടറ തലസ്ഥാനും) ടതാട്ടെ ത്ത ള്ള മൂന്ന  േവീപ കളായ-

വിലലിുംഗിലി, ഗ ൽഹിഫാഹ   (ഇവിടെയാണ്  ഇരയൻ LoC യിൽ 

ത റമ ഖ്ും പണിയ ന്നത്) കൂൊടത തിലാഫ ഷി (പ തിയ വയസായദമഖ്ല 

എന്നിവടയ ) എന്നിവയ മായി ബന്ധിപ്പിക്ക ന്നതാണ്. ഒര്ിക്കൽ 

പൂർത്തിയാക്കിയാൽ, ഈ ന്ത്പധാന ദന്ത്പാജക്ട് 4 േവീപ കൾ തമ്മില ള്ള 

ബന്ധും ര്ൂപടപ്പെ ത്ത ന്ന , ഇത് വെി സാമ്പത്തിക ന്ത്പവർത്തനങ്ങൾ 

വർധിപ്പിക്ക കയ ും, ടതാെിലവസര്ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്ക കയ ും ടമയിൽ 

ന്ത്പവിശയയിടല നഗര് വികസനും ദന്ത്പാത്സാഹിപ്പിക്ക കയ ും ടചയ്യുന്ന . 

 

ii.  ഇരയയ ും മാൽേവീപ ും തമ്മിൽ ദനര്ിട്ടുള്ള കാർദഗാ ടഫറി സർവീസ് 

ത െങ്ങ ക: ഇരയയ ും മാൽേവീപ ും  തമ്മിൽ ടഫറി സർവീസ് 

ത െങ്ങ ന്ന ടവന്ന മ്ലിസിൽ 2019 ജൂണിൽ ഇരയൻ ന്ത്പധാനമന്ത്രി 

നെത്തിയ ന്ത്പഖ്യാപനടത്ത അന സ്മര്ിച്ചു ടകാണ്ടാണ്, ദനര്ിട്ടുള്ള 

കാർദഗാ ടഫറി സർവീസ് ഉെൻ തടന്ന ത െങ്ങ ടമന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി 

ന്ത്പഖ്യാപിച്ചത്. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളുും വയവസായവ ും 

വർദ്ധിപ്പിക്ക ന്നതിന ും ഇര്  ര്ാജയങ്ങളുും തമ്മില ള്ള സാമ്പത്തിക 

പങ്കാളിത്തും ടമച്ചടപ്പെ ത്ത ന്നതിന ും ഈ സർവീസിന ള്ള ന്ത്പാധാനയും 

വിദേശകാര്യമന്ത്രി അെിവര്യിട്ടു സൂചിപ്പിക്ക കയ ണ്ടായി.  കാർദഗാ 

ടഫറി സർവീസ് സമ ന്ത്േ ഗതാഗതും ടമച്ചടപ്പെ ത്ത കയ ും 

മാൽേവീപ കളിടല ഇറക്ക മതി ടചയ്യുവർക്ക ും ഇരയയിടല കയറ്റുമതി 

ടചയ്യുന്നവർക്ക ും വസ്ത ക്കളുടെ സാധയത നിർണയിക്കാന ും 

കെിയ ന്ന .ഇത് വിതര്ണ ടചലവ കളുടെ വയാപാര്ികൾക്ക് 
ആവശയമായ സമയവ ും ക റയ്ക്ക്ക ന്ന . 

 

iii.  എയർ ന്ത്ൊവൽ ബബിൾ ര്ൂപീകര്ിക്ക ന്നത്: ഇരയയ്ക്ക്ക ും 

മാൽേവീപ കൾക്ക മിെയിൽ ദജാലി, വിദനാേ സഞ്ചാര്ും, ചികിത്സ 

സുംബന്ധിയായ അതയാവശയങ്ങൾ  മ തലായവയ്ക്ക്കായി ആളുകളുടെ 

സഞ്ചാര്ും  സൗകര്യടപ്പെ ത്ത ന്നതിനായി എയർ ന്ത്ൊവൽ ബബിൾ 

ര്ൂപടപ്പെ ത്ത ന്നതാടണന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ന്ത്പഖ്യാപിച്ചിര് ന്ന . 
ര്ാജയങ്ങൾ തമ്മില ള്ള ന്ത്പദതയകമായ ബന്ധങ്ങൾ അെിസ്ഥാനമാക്കി 

എയർ ബബിൾ ന്ത്പവർത്തനക്ഷമമാക്ക ന്ന ആേയ അയൽ 

ര്ാജയമായിര്ിക്ക ും മാൽേവീപ്. വിദനാേ സഞ്ചാര് യാന്ത്തകൾ അതിൽ 

നിന്ന ള്ള വര് മാനും എന്നിവ മാൽേവീപ കളിൽ 

ടമച്ചടപ്പെ ത്ത ന്നതിന ള്ള ഇരയയ ടെ പിര ണയാണ്  എയർ ബബിൾ 

സൂചിപ്പിക്ക ന്നത്. ര്ണ്ട  ര്ാജയങ്ങളിടലയ ും ആദര്ാഗയ നയങ്ങൾ 

കർശനമായി പാലിക്കടപ്പെ ന്നതാണ്. എയർ ബബിളിലിന  കീെിടല 

ആേയ വിമാനും ഓഗസ്റ്റ്  18 ന് ത െങ്ങ ടമന്ന് ന്ത്പതീക്ഷിക്ക ന്ന . 
 

iv.  മാൽേവീപിദലക്ക് അവശയ വസ്ത ക്കളുടെ വിതര്ണും:  1981 ടല 

പര്സ്പര്മ ള്ള വയവസായ ഉെമ്പെി പാലിക്ക ന്നതിദനാെന ബന്ധിച്ച്, 2020 

-21 വർഷദത്തയ്ക്ക്ക് വിതര്ണും ടചദയ്യണ്ട അവശയ വസ്ത ക്കളുടെ 

അളവ് പ ത ക്ക ന്നതിന ള്ള തീര് മാനും വിദേശകാര്യമന്ത്രി 



അറിയിക്ക കയ ണ്ടായി. വിതര്ണും വിപണന വസ്ത ക്കളിൽ ഭക്ഷയ 

വസ്ത ക്കളായ ഉര് ളക്കിെങ്ങ്, ഉള്ളി, അര്ി, ദഗാതമ്പ്, ടപാെികൾ, 

പഞ്ചസാര്, പര്ിപ്പ്, മ ട്ട എന്നിവയ ും പ െമണൽ, ശിലാനിർമ്മിത 

വസ്ത ക്കൾ എന്നിവയ ും ഉൾടപ്പെ ന്ന .       പ തിയ അളവ കൾ ഭക്ഷയ 

സ ര്ക്ഷയ ും, അവശയ നിർമാണ വസ്ത ക്കളുടെ വിതര്ണവ ും ഉറപ്പു 

വാഴ്ത്ത്ത കയ ും അത വെി മാലേവീപിൽ അവശയ വസ്ത ക്കളുടെ 

ലഭയതയ ും  വിലയിടല സ്ഥിര്തയ ും ന്ത്പോനും ടചയ്യുന്ന . COVID -19 

പകർച്ച വയാധി മൂലും വിതര്ണ ശൃുംഖ്ല തെസടപ്പട്ടദപ്പാൾ, ഇരയ 

മാൽേവീപിദലക്ക് അവശയ ഭക്ഷയ വസ്ത ക്കളുും നിർമ്മാണ 

വസ്ത ക്കളുും വിതര്ണും ടചയ്യുന്നത് ത െർന്നിര് ന്ന . ടമയ്ക് 2020 ൽ, 

മിഷൻ സാഗറിലൂടെ ഇരയ 580 െണ്ണുകൾ അവശയ ഭക്ഷയ വസ്ത ക്കളുും 

നൽകിയിര് ന്ന . 

 

v. അതയാവശയ ഘട്ടത്തില ള്ള സാമ്പത്തിക സഹായും: COVID -19 ന്ടറ 

ഭാഗമായി മാലേവീപിൽ സാമ്പത്തിക ന്ത്പതിസന്ധി ദനര്ിദെണ്ടി വന്നദപ്പാൾ, 

മാൽേവീപിന്ടറ സാമ്പത്തികമായി പ നഃസ്ഥാപിക്ക ന്നതിന് 

സഹായിക്ക ന്ന എന്ന ന്ത്പതിബദ്ധതദയാടെ ഇരയ സാമ്പത്തിക സഹായും 

നൽകിയിര് ന്ന .മാൽേവീപ് സർക്കാര്ിനായി കഠിന ഉപാധികൾ ഇലലാത്ത 

വായ്ക്പ സൗകര്യും ഏർടപ്പെ ത്തി അതയവശയ സാമ്പത്തിക സഹായും 

നൽക ന്നതിന് ഇരയൻ സർക്കാർ തീര് മാനിച്ചതായി വിദേശകാര്യമന്ത്രി 

ന്ത്പഖ്യാപിച്ചു. വായ്ക്പ  ഉെമ്പെിയ ടെ യഥാർത്ഥ മാതൃകകൾ ഇര്  
വിഭാഗങ്ങളുും ദചർന്ന് തീര് മാനിക്ക ന്നതാണ്. 

 

 
5. തന്ടറ സർക്കാര്ിന്ടറ വികസനങ്ങൾക്ക് മ ൻഗണന നൽകി ദയാഗത്തിൽ ഇരയൻ 

സർക്കാർ സവീകര്ിച്ച നെപെികദളാട് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഷാഹിദ് അഭിനന്ദനും 

അറിയിച്ചു. മഹത്തായ ടമയിൽ ടന്ത്പാജക്റ്റ് ഇരയ-മാൽേവീപ് ബന്ധത്തിൽ പ തിയ 

നാെികകലലായിര്ിക്ക ടമന്ന ും ഇത് മാലിേവീപിടല സാമ്പത്തിക വയാവസായിക 

മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാര്ണമാക ടമന്ന ും അദേഹും നിര്ീക്ഷിച്ചു.ഇരയ നൽകിയ 

സമദയാചിതമായ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന  വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഷാഹിദ് നന്ദി 
അറിയിച്ചു.COVID -19 ന്ത്പതിസന്ധിയിൽ ബ ദ്ധിമ ട്ടിയിര് ന്ന  മാൽേവീപിന്ടറ    

സാമ്പത്തികാവസ്ഥടയ കര്കയറ്റുന്നതിൽ ഇത് സഹായകമാടയന്ന  അദേഹും 

നിര്ീക്ഷിച്ചു. 

 

6. എയർ ബബിൾ ര്ൂപടപ്പെ ത്ത ന്നതിന ും ഇരയയ്ക്ക്ക ും മാൽേവീപിന ും ഇെയിൽ 

ദനര്ിട്ടുള്ള കാർദഗാ ടഫറി സർവീസ് ഏർടപ്പെ ത്ത ന്നതിന ും എെ ത്ത തീര് മാനങ്ങടള 

വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഷാഹിദ് സവാഗതും ടചയ്ക്ത . ഈ ര്ണ്ട  നെപെികളുും 

പര്സ്പര്മ ള്ള വാണിജയവ ും വയക്തിഗത ബന്ധങ്ങളുും ശക്തിടപ്പെ ത്ത കായ ും ഇത് 

ന്ത്കിയാത്മകമായ പങ്കാളിത്തത്തിന്ടറ അെിത്തറയാക കായ ും ടചയ്യുന്ന .     7. 2018 

നവുംബർ മ തൽ, ന്ത്പധാനമന്ത്രി ന്ത്ശീ നദര്ന്ത്ന്ദ ദമാേിയ ടെയ ും മാൽേവീപ് ന്ത്പസി ണ്ട് 
ഇന്ത്ബാഹിും മ ഹമ്മദ് ദസാലിഹിന്ടറയ ും ദനതൃതവത്തിൽ  ഇരയയ ും മാൽേവീപ ും  

തമ്മിൽ പര്സ്പര് വിശവാസത്തില ും പങ്കിട്ട താല്പര്യങ്ങളില ും 

അെിസ്ഥാനടപ്പെ ത്തിയ  പങ്കാളിത്തത്തിന്ടറ ന്ത്കിയാത്മകവ ും 

ലക്ഷയദബാധയദത്താടെയ മ ള്ള ഘട്ടും ആര്ുംഭിച്ചിര്ിക്ക ന്ന . ഇരയയ ടെ വിദേശ 

നയമായ 'അയൽര്ാജയങ്ങൾക്ക് മ ൻഗണന'യ ും മാൽേവീപിന്ടറ 'ഇരയയ്ക്ക്ക് മ ൻഗണന' 



നയവ ും പര്സ്പര് പൂര്കങ്ങളാണ് കൂൊടത ഇദപ്പാൾ ന്ത്പതയക്ഷ ഫലങ്ങൾ നൽക കയ ും 

ടചയ്യുന്ന . കെിഞ്ഞ ഒന്നര് വർഷത്തിനിെയിൽ ന്ത്പധാനമന്ത്രി ദമാേിയ ും ന്ത്പസി ണ്ട് 
ദസാലിഹ ും തമ്മിൽ ക റഞ്ഞത് നാല് തവണടയങ്കില ും കൂെിക്കാഴ്ത്ച നെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
COVID -19 ദനാട് അന ബന്ധിച്ച് ന്ത്പസി ണ്ട് ദസാലിഹ് ഈ വർഷും അവസാനത്തിൽ 

ഇരയ സന്ദർശിക്ക ന്നതാണ്. 

 

7. 800 മിലയൺ ദ ാളറിന്ടറ ടന്ത്ക ിറ്റ് കലൻ ഉൾപ്പടെ ഉഭയകക്ഷി ടന്ത്പാജക്െ കൾ 

നെപ്പിലാക്ക ന്നതില ും മറ്റു സുംര്ുംഭങ്ങളിടലയ ും പ ദര്ാഗതിയിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി 

ദ ാ. എസ് ജയശങ്കറ ും മാൽേവീപ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ദുലല ഷാഹിേ ും സുംതൃപ്തി 

ന്ത്പകെിപ്പിച്ചു. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിടപ്പെ ത്ത ന്നതിനായി സഹകര്ിച്ചു 

ന്ത്പവർത്തിക്ക ടമന്ന് ഇര്  ദനതാക്കളുും സമ്മതിച്ചു. 

 
നയൂ  ൽഹി  

ഓഗസ്റ്റ് 13, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 



 

 

 


