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അന്തർ-പ്രാദേശിക വ്യാരാരത്തിൽ ദകാവ്ിഡ് -19 ന്റെ പ്രത്യഘാത്ങ്ങൾ 

കറെത്തുന്നത്ിനായി SAARC രാജ്യങ്ങളിറെ മുത്ിർന്ന വ്യാരാര 

ഉദേയാഗസ്ഥരുമായുള്ള വ്ീഡിദയാ ദകാൺഫെൻസ് 

ഏപ്രിൽ 08, 2020 

 

2020 മാർച്ച് 15 ന് സാർക് ദനത്ാക്കളുറെ വ്ീഡിദയാ ദകാൺഫെൻസിൽ പ്രധാനമപ്ന്തി 
പ്രഖ്യാരിച്ചത്ിന് ത്ുെർച്ചയായി, എെലാ SAARC രാജ്യങ്ങറളയുും ക്ഷണിച്ചു റകാെുള്ള 

മുത്ിർന്ന വ്യാരാര ഉദേയാഗസ്ഥരുറെ വ്ീഡിദയാ ദകാൺഫെൻസ് 2020 ഏപ്രിൽ 8 ന് നെന്നു, 
ഇത്ിൽ യാപ്ത് നിയപ്ന്തങ്ങളുറെ പ്രത്യാഘാത്ങ്ങളുും അന്തർ പ്രാദേശിക വ്യാരാരത്തിൽ 

ദകാവ്ിഡ്-19 മൂെമുള്ള സ്ഥിത്ിയുും ചർച്ച റചയ്ത്ു. 
രാകിസ്ഥാൻ ഒഴിറകയുള്ള എെലാ സാർക് രാജ്യങ്ങളുും വ്ീഡിദയാ ദകാൺഫെൻസിൽ 

രറെെുത്തു. 
 

നിെവ്ിറെ പ്രത്ിസന്ധി നിെഞ്ഞ സാഹചരയത്തിൽ രെിട്ട ത്ാല്രരയങ്ങളുും പ്രശ്ന 

രരിഹാര സമീരനവ്ുും പ്രേർശിപ്പിച്ചു റകാെ് വ്ിരുെമായ വ്യാരാര സുംബന്ധമായ 

അജ്െ വ്ിഷയമാക്കിയുള്ള ചർച്ചകളിൽ എെലാ രാജ്യങ്ങളുും പ്കിയാത്മകമായി 
രറെെുത്തു. SAARC പ്രവ്ിശയകളിറെ വ്യാരാരറത്ത ദകാവ്ിഡ്-19 രകർച്ച വ്യാധി വ്ളറര 

പ്രത്ികൂെമായി ബാധിച്ചുറവ്ന്ന് നിഗമനത്തിറെത്തി.രാജ്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിെുള്ള 

സാഹചരയവ്ുമായി റരാരുത്തറപ്പെുന്നത്ിന്, സാധാരണ നിെയിെുള്ള വ്യാരാര 

മാർഗങ്ങൾ രുനഃസ്ഥാരിക്കറപ്പെുന്നത് വ്റര അന്തർ പ്രാദേശിക വ്യാരാരത്തിനായി 
രുത്ിയ രീത്ികളുും മാർഗ്ഗങ്ങളുും ഒരുമിച്ചു കറെദത്തെത്ാറണന്ന് ഊന്നി 
രെയുകയുൊയി. അെിയന്തരമായി SAARC പ്രവ്ിശയയിൽ അവ്ശയ വ്യാരാരും 

രാെിക്കുക എന്നത് അനുകൂെമായി രരിഗണന െഭിദക്കെ പ്രധാന ഭാഗമായി 
കണക്കാക്കിയിരുന്നു. 
 

 ഉചിത്മായ നിബന്ധനകൾക്ക് അനുസരിച്ച് മുൻഗണനരരമായ ഡയൂട്ടിയിൽ കയറ്റുമത്ി 
ത്ാത്കാെികമായി രൂർത്തീകരിക്കുക,അയക്കുന്ന ഇെങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡിജ്ിറ്റൊയി 
സസൻ റചയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ത്ാത്കാെികമായി സവീകരിക്കുക,      

കസ്റ്റുംസിൽ നിന്നുും കയറ്റുമത്ി അനുവ്േിക്കുന്നത്ിനുും ബാെുകളിെൂറെ രണും 

അയക്കുന്നത്ിനുും ദരഖ്കളുറെ സ്കാൻ റചയ്ത് രകർപ്പുകൾ  സവീകരിക്കുക. 

രാജ്യാത്ിർത്തികളിറെ  ൊൻഡ് കസ്റ്റും ദസ്റ്റഷനുകളിൽ കയറ്റുമത്ികൾ/ഇെക്കുമത്ികൾ 

എന്നിവ്യിൽ ദനരിെുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ രരിഹരിക്കുക എന്നിവ്യുൾറപ്പെുന്ന  

പ്രാദയാഗികമായ രരിഹാരങ്ങളിെൂറെ വ്യാരാരും സൗകരയറപ്പെുത്തുന്നത്ിനെല ചിെ 



പ്രദത്യക പ്രശ്നങ്ങൾ വ്ിഡിദയാ ദകാൺഫെൻസിൽ ചർച്ച റചയ്യറപ്പട്ടു. ദകാവ്ിഡ് -19 

ദരാെുള്ള ആദരാഗയ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രാദേശിക വ്യാരാരത്തിൽ വ്രുത്തുന്ന 

പ്രത്യാഘാത്ങ്ങളുും അത്ിനു ത്െയിെുന്നത്ിനായി സവീകരിദക്കെ നെരെികളുും   SAARC 

പ്രവ്ിശയയിറെ വ്യാരാരും സൗകരയറപ്പെുത്തുന്നത്ിനായി വ്ിശേമായ ചർച്ചകൾ 

ആവ്ശയമുള്ള രുത്ിയ ദമഖ്െയായി കണക്കാക്കറപ്പെുന്നു. SAARC പ്രവ്ിശയക്കുള്ളിറെ 

വ്യാരാരത്തിന്റെ ചെനാത്മകത് ഉയർത്തുന്നത്ിനുള്ള ആവ്ശയകത്യുും ചൂെി 
കാണിക്കറപ്പട്ടു. 
 

സമപ്ഗമായ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കു ദശഷും രറെെുത്ത എെലാ രാജ്യങ്ങളുും ഓദരാ 

രാജ്യത്തിദെയ്ക്കുും ഒരു പ്രദത്യക ദകപ്രത്തിെൂറെ  സമ്പർക്കും രുെർത്താനുും 

സഹകരണത്തിൽ ത്ുെരാനുും നിർദേശിക്കുകയുൊയി. ഇന്തയ ഈ പ്രവ്ർത്തനും 

ഏദകാരിപ്പിക്കാും എന്ന് ശുരാർശ റചയ്യുകയുൊയി. ദകാവ്ിഡ്-19 പ്രത്ിസന്ധിക്കുും  

ഗത്ാഗത് നിയപ്ന്തണത്തിനു ദശഷും പ്രവ്ിശയയിറെ സാധാരണ വ്യാരാരും എപ്ത്യുും 

ദവ്ഗത്തിൽ രുനഃസ്ഥാരിക്കുന്നത്ിനായി െക്ഷയും വ്യ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങളുും നിർദേശിത് 

പ്രവ്ർത്തനങ്ങളുും കൂെുത്ായി സാധയമാക്കാനാകുന്നു.  
 
നയൂ ഡൽഹി  
08 ഏപ്രിൽ, 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. 
 


