
Meeting between External Affairs Minister and 

Foreign Minister of Maldives 

ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଂ ମାଳଦ୍ବୀପର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 

ମଧ୍ୟବର ବ ୈଠକ  
ଅଗଷ୍ଟ 13, 2020 

 

1. ଭାରତର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ.୍ ଜୟଶଙ୍କର ( ଇଏଏମ)୍ ଏ ଂ ମାଲଦ୍ୱୀପର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅ େୁଲ୍ଲା ସହିେ ଅଗଷ୍ଟ 13, 2020 ବର ଭିଡିଓ ସମି୍ମଳନୀ ମାଧ୍ୟମବର ଏକ ବ ୈଠକ କରିଥବିଲ । 

2. ଏହି ଆବଲାଚନା ଭାରତ ଏ ଂ ମାଲଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟବର ନିୟମିତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଆୋନପ୍ରୋନର ଏକ ଅଂଶ ଥଲିା  ।  

ଏହା ଦି୍ୱପାକି୍ଷକ ସମ୍ପକକର ସମୀକ୍ଷା ଏ ଂ ବକାଭିଡ୍ -19 ଓ ସାମଗି୍ରକ ଦି୍ୱପାକି୍ଷକ ସହଭାଗିତା ପ୍ରସଙ୍ଗବର କିଛି 

ଐତିହାସିକ ବ ାଷଣା କରି ାର ସବୁ ାଗ ପ୍ରୋନ କରିଥଲିା । ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ଭାରତ ଏ ଂ ମାଲଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟବର 

ସମୟ ପରୀକି୍ଷତ ସମ୍ପକକର ସି୍ଥତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥବିଲ ଏ ଂ ବକାଭିଡ୍ -19 ମହାମାରୀ ଦ୍ୱୀପାକି୍ଷକ ସହବ ାଗର 

ଗତି ମନ୍ଥର କରି ବ ାଲି ସବତାଷ  ୟକ୍ତ କରିଥବିଲ ।  ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସାଧାରଣ ତଥା ଭାରତ 

ସରକାର ଏ ଂ ମାଲଦ୍ୱୀପ ସରକାରଙୁ୍କ ଶବୁଭଚ୍ଛା ଜଣାଇ ା ସହ ରାଷ୍ଟରପତି ବସାଲିହଙ୍କ ସରକାରଙୁ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା 

ବେଇଛତି ବ  ଭାରତ ନିଜର ନିକଟ ସାମଦୁ୍ରିକ ପବ ାଶୀ ତଥା  ନୁ୍ଧଙ୍କ ସହ କଠନି ସମୟବର ଛିଡା ବହାଇଛି ।  

 

3.  ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଖସିୁ  ୟକ୍ତ କରିଛତି ବ  ଭାରତ ଏ ଂ ମାଲଦ୍ୱୀପ ବକାଭିଡ୍ -19 ମହାମାରୀର 

ମକୁା ିଲା କରି ାବର ଅତୟତ  ନିଷ୍ଠ ଭା ବର କା କୟ କରିଛତି ଏ ଂ ଉବଲ୍ଲଖ କରିଛତି ବ  ପବଡାଶୀ ବେଶ 

ମଧ୍ୟବର ଭାରତୀୟ ବକଭିଡ୍-19 ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହା ୟର ମାଲଦ୍ୱୀପ ବହଉଛି ସ ୁଠାରୁ  ଡ ହିତାଧକିାରୀ। 

ମହାମାରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଏ ଂ ଅଥକବନୈତିକ ପ୍ରଭା କୁ ହ୍ରାସ କରି ା ପାଇ ଁସମସ୍ତ ସମ୍ଭା ୟ ସମଥକନ ପାଇ ଁମାଲଦ୍ୱୀପ 

ପ୍ରତି ଭାରତର ନିରତର ପ୍ରତି ଦ୍ଧତାକୁ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ସନିୁଶି୍ଚତ କରିଛତି। ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଂ 

ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ସାହିେ ଗରୁୁତ୍ୱାବରାପ କରିଛତି ବ  ଅଧକି ସଂବ ାଗର ପରିଣାମ ସମଦୃ୍ଧ ବହାଇଥାଏ। 

 

4. ଡିଜିଟାଲ ଭିଡିଓ ସମି୍ମଳନୀବର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିମ୍ ନଲିଖତି ବ ାଷଣା କରିଛତି: 

 

(i)  ୃହତ ମାବଲ କବନକି୍ଟଭିଟି ବପ୍ରାବଜକ୍ଟ (ଜିଏମ ୍ ସିପି): 

ମାଲଦ୍ୱୀପ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁବରାଧର ଉତ୍ତରବର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବ ାଷଣା କରିଛତି ବ  400 

ମିଲିୟନ ଡଲାର ଋଣ ସ ୁିଧା ଏ ଂ 100 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଅନୁୋନ ମାଧ୍ୟମବର ବଗ୍ରଟର ମାବଲ କବନକି୍ଟଭିଟି 

ପ୍ରକଳ୍ପର କା କୟକାରିତାକୁ ସମଥକନ କରି ାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତି୍ତ ବନଇଛି । ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଉବଲ୍ଲଖ କରିଛତି ବ , ମାଲଦ୍ୱୀପବର ଥ ିା ମାବଲ (ମାଲଦ୍ୱୀପର ରାଜଧାନୀ) କୁ ତିବନାଟି ପବଡାଶୀ ଦ୍ୱୀପ - 

ଭିଲିଙି୍ଗଲି, ଗଲିୁ୍ଫିାହୁ (ବ ଉଠଁାବର ଭାରତୀୟ ଏଲ୍ ଓସି ଅଧୀନବର ଏକ  ନ୍ଦର ନିମକାଣ କରା ାଉଛି) ଏ ଂ 

ଥଲିାଫୁସ ୁ (ନୂତନ ଶଳି୍ପ ବକ୍ଷତ୍ର) ସଂବ ାଗ କରୁଥ ିା ଏହି 6.7 କିବଲାମିଟର ଲମ୍ବା ବ୍ରିଜ ୍ଏ ଂ କଜ ୍ବେ ଲିଙ୍୍କ, 

ମାଲଦ୍ୱୀପର ସ ୁଠାରୁ    ନାଗରିକ ଭିତି୍ତଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ବହ  । ଏହା ସମାପ୍ତ ବହ ା ପବର, ଏହି ଲୟାଣ୍ଡମାକକ 

ବପ୍ରାବଜକ୍ଟ 4 ଟି ଦ୍ୱୀପପଞୁ୍ଜ ମଧ୍ୟବର ସଂବ ାଗକୁ ଶଙୃ୍ଖଳିତ କରି ,  ାହା ଦ୍ ବାରା ଅଥକବନୈତିକ କା କୟକଳାପକୁ 

ବପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରା ି , ନି କିୁ୍ତ ସଷିୃ୍ଟ ବହ  ଏ ଂ ମାବଲ ଅଞ୍ଚଳବର ସାମଗି୍ରକ ସହରୀ  ିକାଶକୁ ବପ୍ରାତ୍ସାହିତ 

କରା ି   । 

 

(ii) ଭାରତ ଏ ଂ ମାଲଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟବର ସିଧାସଳଖ କାବଗକା ବଫରି ବସ ା ଆରମ୍ଭ: ଭାରତ ଏ ଂ ମାଲଦ୍ୱୀପ 



ମଧ୍ୟବର ବଫରି ବସ ା ଆରମ୍ଭ କରି ାକୁ ଜନ୍ୁ 2019 ବର ଭାରତର ପଧକାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ ାଷଣାକୁ ମବନ ପକାଇ 

ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବ ାଷଣା କରିଛତି ବ , ଖ ୍ୁ ଶୀଘ୍ର ଏକ ସିଧାସଳଖ କାବଗକା ବଫରି ବସ ା ଆରମ୍ଭ 

ବହ  ହ । ଦି୍ୱପାକି୍ଷକ  ାଣଜିୟ ଏ ଂ ସଂବ ାଗୀକରଣ ତଥା େୁଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର ଅଥକବନୈତିକ ଭାଗିୋରୀକୁ 

 ଢାଇ ା ପାଇ ଁବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବସ ାର ଗରୁୁତ୍ୱ ଉପବର ଆବଲାକପାତ କରିଛତି। କାବଗକା 

ବଫରି ବସ ା ସାମଦୁ୍ରିକ ସଂବ ାଗ  ୃଦି୍ଧ କରି  ଏ ଂ ଭାରତବର ରପ୍ତାନିକାରୀ ତଥା ମାଲଦ୍ୱୀପବର 

ଆମୋନୀକାରୀଙୁ୍କ ବ ାଗାଣ ପାଇ ଁପ ୂକାନୁମାନ ପ୍ରୋନ କରି  ।  ଏହା  ୟ ସାୟୀଙ୍କ ପାଇ ଁଲଜିଷି୍ଟକ୍ ଖଚ୍ଚକ 

ଏ ଂ ସମୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରି  ।  

 

(iii)  ଏୟାର୍ ଟ୍ରାବଭଲ୍   ଲ୍ ସଷିୃ୍ଟ: ବରାଜଗାର, ପ କୟଟନ, ଡାକ୍ତରୀ ଆେି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସି୍ଥତି ପାଇ ଁ

ଉଭୟ ପାଶ୍ୱକରୁ ବଲାକଙ୍କ ଗତି ିଧକୁି ସଗୁମ କରି ା ପାଇ ଁବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ଏ ଂ ମାଲଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟବର 

ଏୟାର୍ ଟ୍ରାବଭଲ୍   ଲ୍ ସଷିୃ୍ଟ କରି ାକୁ ବ ାଷଣା କରିଛତି। ଆମର  ିବଶଷ ସମ୍ପକକକୁ େୃଷି୍ଟବର ରଖ,ି 

ମାଲଦ୍ୱୀପ ବହଉଛି ପ୍ରଥମ ପବ ାଶୀ ବେଶ  ାହା ସହ ଏକ ଏୟାର   ୁଲ୍ ପରିଚାଳିତ ବହଉଛି ।  ଏୟାର 

  ୁଲ ବହଉଛି ମାଲଦ୍ୱୀପବର ପ କୟଟନର ଆଗମନ ଏ ଂ ରାଜସ୍ୱ  ୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁଭାରତର ସମଥକନର ପ୍ରତୀକ । 

ଉଭୟ ବେଶବର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବପ୍ରାବଟାକଲଗଡିୁକ କଡାକ ି ଭା ବର ପାଳନ କରା ି । ଏୟାର   ୁଲ ଅଧୀନବର 

ପ୍ରଥମ  ିମାନ ଅଗଷ୍ଟ 18 ରୁ ଆରମ୍ଭ ବହ  ବ ାଲି ଆଶା କରା ାଉଛି  ।  

 

 

 

(iv) ମାଲଦ୍ୱୀପକୁ ଅତୟା ଶୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବ ାଗାଣ: 1981 ଦି୍ୱପାକି୍ଷକ  ାଣଜିୟ ଚୁକି୍ତନାମା ଅନୁ ାୟୀ ଭାରତର 

ପ୍ରତି ଦ୍ଧତା ପରୂଣ କରି, ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ 2020-21  ଷକ ପାଇ ଁଅତୟା ଶୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବ ାଗାଣ ପାଇ ଁବକାଟା 

ନ ୀକରଣ କରି ାକୁ ନିଷ୍ପତି୍ତ ଜଣାଇଛତି। ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗଡିୁକ ମଧ୍ୟବର ଅଛି ଆଳ,ୁ ପିଆଜ, ଚାଉଳ, ଗହମ, ମଇୋ, 

ଚିନ,ି ଡାଲି ଏ ଂ ଅଣ୍ଡା ସହ ନେୀ  ାଲି ଏ ଂ ବଛାଟ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଅତଭକୁ କ୍ତ | ବକାଟାବର ଖାେୟ ନିରାପତ୍ତା ଏ ଂ 

ଅତୟା ଶୟକ ନିମକାଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ ାଗାଣକୁ ସନିୁଶି୍ଚତ କରା ାଇଛି ଓ ଏହିକ୍ରବମ ଏହା ମାଲଦ୍ୱୀପବର ଅତୟା ଶୟକ 

ସାମଗ୍ରୀ ପାଇ ଁ ନିଶି୍ଚତତା ଏ ଂ ମଲୂୟ ସି୍ଥରତା ପ୍ରୋନ କବର ।   

 

ବକାଭିଡ୍ -19 ମହାମାରୀ ସମୟବର, ବ ବତବ ବଳ ବ ାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳା  ୟାହତ ବହାଇଛି, ଭାରତ ମାଲଦ୍ୱୀପକୁ 

ଅତୟା ଶୟକ ଖାେୟ ଏ ଂ ନିମକାଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ ାଗାଣବର ସହାୟତା ଜାରି ରଖଥିଲିା ।  ବମ 2020 ବର, ଭାରତ 

ମିଶନ୍ ସାଗର ମାଧ୍ୟମବର 580 ଟନ୍ ଅତୟା ଶୟକ ଖାେୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପହାର ବେଇଥଲିା  ।   

 

(v) ତୁରତ ଆଥକି ସହାୟତାର  ିସ୍ତାର: ବକାଭିଡ୍-19 ର ସି୍ଥତି ଏ ଂ ମାଲଦ୍ୱୀପକୁ ଆଥକି ପନୁରୁଦ୍ଧାରବର ସହାୟତା 

କରି ାକୁ ଭାରତର ପ୍ରତି ଦ୍ଧତା ବହତୁ ମାଲଦ୍ୱୀପ ସମମ୍ଖୁୀନ ବହାଇଥ ିା ଆଥକି ସମସୟାକୁ େୃଷି୍ଟବର ରଖ ି

ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ବ ାଷଣା କରିଛତି ବ , ଭାରତ ସରକାର ଏକ ସଫ୍ ବଲାନ୍  ୟ ସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମବର ତୁରତ ଆଥକି 

ସହାୟତା ପ୍ରୋନ କରି ାକୁ ନିଷ୍ପତି୍ତ ବନଇଛି । ଋଣ ପରିଚାଳନାର ସଠିକ ପଦ୍ଧତି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଚୂଡାତ ବହାଇଛି  

।  

 

5.  ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ସାହିେ  କିାଶ ପ୍ରାଥମିକତା ପରୂଣ ପାଇ ଁବନଇଥ ିା ପେବକ୍ଷପ ପାଇ ଁଭାରତ ସରକାରଙୁ୍କ 

ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛତି। ବସ କହିଛତି ବ , ବଗ୍ରଟର ମାବଲ କବନକି୍ଟଭିଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତ-ମାଲଦ୍ୱୀପ 

ସମ୍ପକକବର ଏକ ନୂତନ ମାଇଲଖଣୁ୍ଟ ବ ାଲି ପ୍ରମାଣତି ବହ  ଏ ଂ ମାଲଦ୍ୱୀପର ଅଥକବନୈ ତିକ ଏ ଂ ଶଳି୍ପ 

ପରି ତ୍ତକନକୁ ମଜ ୁତ କରି  । ଠକ୍ି ସମୟବର ଆଥକି ସହାୟତା ପ୍ରୋନ କରିଥ ିାରୁ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିେ 



ଭାରତକ ୁ ଧନୟ ାେ ଅପକଣ କରିଛତି । ବସ ଉବଲ୍ଲଖ କରିଛତି ବ  ଏହି ଆଥକି ସହାୟତା ମାଲଦ୍ୱୀପ 

ଅଥକନୀତିକୁ ପନୁଃଜକୀ ିତ କରି ାବର ସାହା ୟ କରି   ାହା ବକାଭିଡ -19 ସଙ୍କଟ ଦ୍ ବାର ପ୍ରଭା ିତ ବହାଇଛି ।  

 

6. ଭାରତ ଏ ଂ ମାଲଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟବର ଏୟାର୍   ୁଲ ଏ ଂ ସିଧାସଳଖ କାବଗକା ବଫରି ବସ ା ଆରମ୍ଭ କରି ା 

ନିଷ୍ପତି୍ତକୁ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ସାହିେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛତି ।  ଏହି େୁଇଟି ପେବକ୍ଷପ ଦି୍ ବପାକି୍ଷକ  ାଣଜିୟ ଏ ଂ େୁଇ 

ବେଶର ବଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ସମ୍ପକକକୁ େୃଢ କରି   ାହା ଆମର  ାହା ଆମର ଗତିଶୀଳ ସହଭାଗୀତାର 

ମଳୂେୁଆ ସଷିୃ୍ଟ କବର ।  

 

7. ନବଭମ୍ବର 2018 ଠାରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାେୀ ଏ ଂ ରାଷ୍ଟରପତି ଇବ୍ରାହିମ ମହମ୍ମେ ବସାଲିହଙ୍କ 

ବନତୃତ୍ୱବର ଭାରତ ଏ ଂ ମାଲଦ୍ୱୀପ ସହଭାଗୀତାର ଏକ ଗତିଶୀଳ ଏ ଂ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ପ କୟାୟ ଆରମ୍ଭ 

କରିଛତି  ାହା ପାରସ୍ପରିକ  ିଶ୍ୱାସ ଏ ଂ ସହଭାଗୀ ସ୍ୱାଥକ ଉପବର ଆଧାର କରି ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପକକ ସ୍ଥାପନ 

କରିଛି । ଭାରତର "ପବଡାଶୀ ବେଶ ପ୍ରଥମ" ବ ୈବେଶକି ନୀତି ଏ ଂ ମାଲଦ୍ୱୀପର "ଇଣି୍ଡଆ ପ୍ରଥମ" ନୀତି 

ପରସ୍ପରକୁ ପରିପରୂ୍ଣ୍କ କବର ଏ ଂ  ତ୍ତକମାନ େୃଶୟମାନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରେଶକନ କରୁଛି  । ଗତ ବେଢ  ଷକବର 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବମାେୀ ଏ ଂ ରାଷ୍ଟରପତି ବସାବଲହ ଚାରିଥର ସାକ୍ଷାତ କରିଛତି। ବକାଭିଡ -19 ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିସି୍ଥତ ି

ଉପବର ନିଭକର କରି ରାଷ୍ଟରପତି ବସାଲିହ ଚଳିତ  ଷକ ବଶଷବର ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବ  ବ ାଲି ଆଶା 

କରା ାଉଛି। 

 

8.  ିବଶଷକରି 800 ନିୟୁତ ଆବମରିକୀୟ ଡଲାରର ବକ୍ରଡିଟ୍ ଲାଇନ ଅଧୀନବର ଥ ିା ଦି୍ୱପାକି୍ଷକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏ ଂ 

ପେବକ୍ଷପର ଅଗ୍ରଗତି ଉପବର ବ ୈବେଶକି  ୟାପର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର. ଏସ.୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏ ଂ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅ େୁଲ୍ଲା ସାହିେ ସବତାଷ  ୟକ୍ତ କରିଛତି। ଦି୍ୱପାକି୍ଷକ ସମ୍ପକକକୁ  ୟାପକ ଏ ଂ ଗଭୀର କରି ା ପାଇ ଁ େୁଇ 

ବନତା ମିଳିତ ଭାବ  କା କୟ ଜାରି ରଖ ିାକୁ ରାଜି ବହାଇଥବିଲ ।  

 

ନୂଆ େଲି୍ଲୀ 

ଅଗଷ୍ଟ 13, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 
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