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ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବ୍ଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବ୍ର ବ୍ାସଲି ରାଜପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ଭର୍ଥୁ ଆଲ୍ 
ବବ୍ୈଠକ 

ଜାନୁ୍ଆରୀ 15, 2022 

ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବ୍ର ବ୍ାସଲି ରାଜପକ୍ଷଙ୍କ ସହ 15 ଜାନୁ୍ଆରୀ 2022 ବର 

ଏକ ଭର୍ଥୁ ଆଲ ବବ୍ୈଠକ କରଥିିବଲ। ଶ୍ରୀ ରାଜପକ୍ଷ ଗତ ମାସବର ଭାରତ ଗସ୍ତବର ଆସଥିିବଲ। 

2. ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତର୍ା ସରକାର ଏବ୍ଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବଲାକଙୁ୍କ ନ୍ଜି ତରଫରୁ ତର୍ା ଭାରତ ସରକାର ଏବ୍ଂ 
ଭାରତବ୍ାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ 2022 ବ୍ର୍ଥ ପାଇଁ ଏବ୍ଂ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାବର ପାଳତି ବହଉଥିବ୍ା ବପାଙ୍ଗଲ ପବ୍ଥ ଅବ୍ସରବର ଶୁବଭଚ୍ଛା 

ଜଣାଇଥିବଲ। 

3. ଡକଟର ଜୟଶଙ୍କର କହଥିିବଲ ବେ ଭାରତ ସବ୍ଥୋ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହତି ଛଡିା ବହାଇଛ ିଏବ୍ଂ ବକାଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ିଆର୍କି ତର୍ା 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସୟାକୁ େୂର କରବି୍ା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସମର୍ଥନ୍ କରବି୍। ଘନ୍ଷି୍ଠ ବ୍ନୁ୍ଧ ଏବ୍ଂ ସାମୁଦି୍ରକ ପବ ାଶୀ ଭାବ୍ବର ଉଭୟ ଭାରତ ଓ 

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା େୃଢ ଅର୍ଥବନ୍ୈତକି ସମ୍ପକଥରୁ ଲାଭ ପାଇପାରବିବ୍। 

4. ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସକରାତ୍ମକ ଭାବ୍ବର ଉବେଖ କରିଥିବଲ ବେ ସାକଥ ମଦୁ୍ରା ଅେଳବ୍େଳ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ଅନୁ୍ୋୟୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 400 ମିଲିୟନ୍ 
ଡଲାର ପ୍ରୋନ୍ ଏବ୍ଂ 515.2 ମିଲିୟନ୍  ଲାର ଏ.ସ.ିୟୁ. ବ୍ବଦାବ୍ସ୍ତକୁ େୁଇ ମାସ ପେଥୟନ୍ତ ବକାହଳ କରବି୍ା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସାହାେୟ 

ମିଳବି୍। 

5. ଖାେୟ, ଅତୟାବ୍ଶୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବ୍ଂ ଔର୍ଧ ଆମୋନ୍ୀ ପାଇଁ 1 ବ୍ଲିିୟନ୍  ଲାର ଏବ୍ଂ ଭାରତରୁ ଇନ୍ଧନ୍ ଆମୋନ୍ୀ ପାଇଁ 500 

ମିଲିୟନ୍  ଲାର ଭାରତୀୟ ଋଣ ସବୁ୍ଧିା ପ୍ରୋନ୍ର ଅଗ୍ରଗତରି େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରଥିିବଲ। 

6. ଶ୍ରୀ ରାଜପକ୍ଷ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହତି ଭାରତର େୀଘଥ େନି୍ର ସହବୋଗକୁ ମବନ୍ ପକାଇଥିବଲ ଏବ୍ଂ ସମର୍ଥନ୍ର ଭାବ୍ନ୍ାକୁ ଗଭୀର ଭାବ୍ବର 

ପ୍ରଶଂସା କରଥିିବଲ। ବ୍ଦର, ଭିତ୍ତଭୂିମ,ି ଶକି୍ତ, ଅକ୍ଷୟ ଶକି୍ତ, ଉଜଥା ଏବ୍ଂ ଔବେୟାଗିକ ଉତ୍ପାେନ୍ ସବମତ ଅବନ୍କ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଥ ବକ୍ଷତ୍ରରେବର 
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାବର ଭାରତୀୟ ପୁଞି୍ଜ ନ୍ବିବ୍ଶକୁ ବସ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିବଲ ଏବ୍ଂ ଏହପିର ିନ୍ବିବ୍ଶକୁ ବପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବି୍ା ପାଇଁ ଅନୁ୍କୂଳ ପରବିବ୍ଶ 

ବୋଗାଇ େଆିେିବ୍ ବବ୍ାଲି ବସ ଆଶ୍ୱାସନ୍ା ବେଇଥିବଲ। ଏହ ିପରବିପ୍ରକ୍ଷୀବର ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉବେଖ କରଥିିବଲ ବେ ଟ୍ରାଇବଙ୍କାମାଲି ବତୈଳ 
ଟ୍ୟାଙ୍କର ଫାମଥକୁ ମିଳତି ଭାବ୍ବର ଆଧୁନ୍କିୀକରଣ କରବି୍ା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନ୍ଆିୋଇଥିବ୍ା ପେବକ୍ଷପ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଶକି୍ତ 
ସୁରକ୍ଷା ତର୍ା ନ୍ବିବ୍ଶକଙ୍କ ଆତ୍ମବ୍ଶି୍ୱାସ ବ୍ଢାଇବ୍। 

 



7. ଶ୍ରୀଲଙ୍କାବର ବ୍ଦୀ ଥିବ୍ା ଭାରତୀୟ ମତ୍ସୟଜୀବ୍ୀଙ୍କ ସମସୟା ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଠାଇଥିବଲ। ମାନ୍ବ୍କିତା େୃଷି୍ଟରୁ ଗିରଫ 
ବହାଇଥିବ୍ା ମତ୍ସୟଜୀବ୍ୀଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କରବି୍ାକୁ ବସ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାରଙୁ୍କ ଅନୁ୍ବରାଧ କରଥିିବଲ। 

8. ଉଭୟ ବେଶର ମିଳତି ପ୍ରଗତ ିଓ ସମଦୃ୍ଧ ିପାଇଁ େୀଘଥମିଆେ ିଅର୍ଥବନ୍ୈତକି ସହଭାଗୀତା ପାଇଁ ପାରସ୍ପରକି ଲାଭୋୟକ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ 
ଅର୍ଥବନ୍ୈତକି ସହବୋଗକୁ ମାଗଥେଶଥନ୍ ବୋଗାଇବେବ୍ା ପାଇଁ େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘନ୍ଷି୍ଠ ସମ୍ପକଥ ବ୍ଜାୟ ରଖିବ୍ାକୁ ରାଜ ିବହାଇଥିବଲ। 

ନୂ୍ଆେେିୀ 

ଜାନୁ୍ଆରୀ 15, 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. 


