Virtual Meeting between EAM and Finance Minister
of Sri Lanka H.E. Basil Rajapaksa
January 15, 2022

വിദേശകാര്യമന്ത്രിയ ും
ന്ത്ശീലങ്കൻ
ധനകാര്യമന്ത്രി
ര്ാജപക്സസയ ും തമ്മില ള്ള വിർച്വൽ സദമ്മളനും
ജന വര്ി 15, 2022

ദേസിൽ

1. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ദ ാ. എസ് ജയശങ്കർ ന്ത്ശീലങ്കൻ ധനമന്ത്രി
ദേസിൽ ര്ാജപക്സസയ മായി ഒര്
സവർച്വൽ സദമ്മളനും നടത്തി.
2022 ജന വര്ി 15-ന് . കഴിഞ്ഞ മാസും ര്ാജപക്സസയ സട ഇരയാ
സന്ദർശനസത്ത ത ടർന്നാണ് ഈ ആശയവിനിമയും.
2.ന്ത്ശീലങ്കൻ
ധനകാര്യ
മന്ത്രിക് ും
ഭര്ണകൂടത്തിന ും
ജനങ്ങൾക് ും
തന്സെ
സവരും
ദപര്ില ും
ഭര്ണകൂടത്തിന്സെയ ും ജനങ്ങളുസടയ ും ദപര്ില ും
ഇരയയില ും
ന്ത്ശീലങ്കയില ും
ആദ ാഷിക് ന്ന
ഉത്സവദത്താടന േന്ധിച്ുും
വിദേശകാര്യ
മന്ത്രി
അെിയിച്ു.

ന്ത്ശീലങ്കയിസല
ഇരയയിസല
2022 ദലക് ും
സപാങ്കൽ
ആശുംസകൾ

3. ഇരയ
എലലായ്ദപാഴ ും
ന്ത്ശീലങ്കയ്സക്ാപും
നിലസകാള്ളുന്നസമന്ന ും
ദകാവിഡ്-19 പകർച്വയാധി ഉയർത്ത ന്ന സാമ്പത്തികമായത ും മറ്റ്
തര്ത്തില ള്ളത മായ സവലലുവിളികദള
മെികടക്ാൻ സാധയമായ
എലലാ വഴികളില ും ന്ത്ശീലങ്കസയ പിര ണയ്ക് ന്നത് ത ടര് സമന്ന ും, ദ ാ.
ജയശങ്കർ
അെിയിച്ു.
അട ത്ത
സ ഹൃത്ത ക്ളുും
നാവിക
അയൽക്ാര് മായ ര്ാജയങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ, ഇരയയ ും ന്ത്ശീലങ്കയ ും
അട ത്ത
സാമ്പത്തികപര്മായ
പര്സ്പര്േന്ധത്തിൽ
നിന്ന്
ദനട്ടമ ണ്ടാക് ന്നതാണ്.
4. സാർക് കെൻസി സവാപ് ന്ത്കമീകര്ണത്തിന് കീഴിൽ ന്ത്ശീലങ്കയിദലക്്
400
മിലയൺ
യ എസ്
ദ ാളെിന്സെ
വിപ ലീകര്ണും,
ര്ണ്ട്
മാസത്തിന ള്ളിസല 515.2 മിലയൺ യ എസ് ദ ാളെിന്സെ എ.സി.യ .
സസറ്റിൽസമന്്,
എന്നിവ
ന്ത്ശീലങ്കസയ
സഹായിക് സമന്ന
ഇര്
മന്ത്രിമാര് ും നിര്ീക്ഷിച്ു.
5.
ഭക്ഷണും,
അവശയവസ്ത ക്ൾ,
മര് ന്ന്
എന്നിവ
ഇെക് മതി
സച്യ്യുന്നതിന് 1 േിലയൺ യ എസ് ദ ാളെിന്സെയ ും ഇരയയിൽ നിന്ന്
ഇന്ധനും ഇെക് മതി സച്യ്യുന്നതിന് 500 മിലയൺ ദ ാളെിന്സെയ ും

ഇരയൻ സന്ത്ക ിറ്റ് സൗകര്യും വിപ ലീകര്ിക് ന്നതിസല പ ദര്ാഗതി ര്ണ്ട്
മന്ത്രിമാര് ും അവദലാകനും സച്യ്ത .
6.
ന്ത്ശീലങ്കയ മായ ള്ള
ഇരയയ സട
േീർ കാല
സഹകര്ണും
ന്ത്ശീ.ര്ാജപക്സസ
അന സ്മര്ിക് കയ ും
പിര ണാപര്മായ
ന്ത്പവർത്തനങ്ങസള
ആഴത്തിൽ
അഭിനന്ദിക് കയ ും
സച്യ്ത .ത െമ ഖങ്ങൾ,
അടിസ്ഥാന
സൗകര്യങ്ങൾ,
ഊർജും,
പ നര് പദയാഗ
ഊർജും, ഊർജും, ഉൽപാേനും
ത ടങ്ങി
നിര്വധി
സ ന്ത്പധാന ദമഖലകളിസല ഇരയൻ നിദക്ഷപങ്ങസള അദേഹും സവാഗതും
സച്യ്യുകയ ും
അത്തര്ും
നിദക്ഷപങ്ങസള
ദന്ത്പാത്സാഹിപിക് ന്നതിന്
അന കൂലമായ
അരര്ീക്ഷും
ഒര് ക് സമന്ന ും
ഉെപുനൽക കയ ും
സച്യ്ത . ഈ സാഹച്ര്യത്തിൽ, ന്ത്ടിദങ്കാമാലി ഓയിൽ ടാങ്ക് ഫാമ കൾ
സുംയ ക്തമായി നവീകര്ിക് ന്നതിന് ന്ത്ശീലങ്കൻ സർക്ാർ അട ത്തിസട
സവീകര്ിച് നടപടികൾ ന്ത്ശീലങ്കയ സട ഊർജ സ ര്ക്ഷ വർധിപിക് ന്നതിന്
പ െസമ
നിദക്ഷപകര് സട
ആത്മവിശവാസും
വർധിപിക് സമന്ന്
ഇര്
മന്ത്രിമാര് ും അഭിന്ത്പായസപട്ടു.
.7.വിദേശകാര്യമന്ത്രി
ന്ത്ശീലങ്കയിൽ
തടവിലാക്ിയ
ഇരയൻ
മത്സയസത്താഴിലാളികളുസട
ന്ത്പശ്നും
ഉന്നയിച്ു.
തടവിലാക്സപട്ട
മത്സയസത്താഴിലാളികസള മാന ഷിക പര്ിഗണനയ സട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
എന്ത്തയ ും സപട്ടന്ന് തസന്ന ദമാച്ിപിക്ണസമന്ന് ന്ത്ശീലങ്കൻ സർക്ാര്ിദനാട്
അദേഹും അഭയർത്ഥിച്ു.
8. സഹകര്ണാടിസ്ഥാനത്തില ള്ള പ ദര്ാഗതിക് ും സമൃദ്ധിക് ും ദവണ്ടി
േീർ കാല
സാമ്പത്തിക
പങ്കാളിത്തത്തിദലക് ള്ള
പര്സ്പര്ും
ന്ത്പദയാജനകര്മായ
ഉഭയകക്ഷി
സാമ്പത്തിക
സഹകര്ണും
നയിക് ന്നതിന് അട ത്ത േന്ധും നിലനിർത്താൻ ര്ണ്ട് മന്ത്രിമാര് ും
സമ്മതിച്ു.
നയൂ
ൽഹി
15 ജന വര്ി 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.

