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ಏಷಿಯಾನ್-ಭಾರತ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಭೆಗಳು 
ಆಗಸ್ಟ್ 05, 2022 

 

ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಡಾ. ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು 03-05 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಿಂದ 

ವಾರ್ಷಿಕ ಏಷಿಯಾನ್-ಭಾರತ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ (AIFMM) ಭಾಗವಹಿಸಲು 

ಕಾಂಬೋಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. AIFMM ಅನ್ನು 04 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 

ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದ ನಾಮ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ 

ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾ ವಿವಿಯನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್, ಸಿಂಗಾಪುರದ ವಿದೇಶಾಂಗ 

ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಇತರ ಏಷಿಯಾನ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಗಳು/ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು 

ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. 

 

2. ಈ ವರ್ಷ ಏಷಿಯಾನ್-ಭಾರತ ಸಂಬಂಧಗಳ 30ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಜೂನ್ 2022 ರಲ್ಲಿ 

ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಯೋಜಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಏಷಿಯಾನ್-ಭಾರತ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಗಳ 

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, AIFMM ಏಷಿಯಾನ್-ಭಾರತದ 

ಸಹಕಾರವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ನಂತರದ ಯುಗ, 

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೃಷಿ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, ಡಿಜಿಟಲ್ 

ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ. 

ಸಚಿವರುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಯಗಳ 

ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ಏಷಿಯಾನ್-ಭಾರತ ಸಭೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ 

ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. 

 

3. ಅವರ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಈ ವರ್ಷ ೇಷಿಯಾನ್ ನ ಕಾಂಬೋಡಿಯನ್ 

ಚೇರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ, 'ASEAN ACT: Addressing Challenges Together' ಎಂಬ 

ವಿಷಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ 

ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಏಷಿಯಾನ್ಗೆ ಭಾರತ ನೀಡುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. 

ಉಚಿತ, ಮುಕ್ತ, ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನಿಯಮಾಧಾರಿತ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಏಷಿಯಾನ್ ಏಕತೆ 

ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು 

ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ (AOIP) ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರಗಳ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ 

(IPOI) ಮೇಲಿನ ಏಷಿಯಾನ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ನಡುವಿನ ಬಲವಾದ ಒಮ್ಮುಖವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವರು ಇಂಡೋ-

ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಏಷಿಯಾನ್ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಏಷಿಯಾನ್ 

ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಏಷಿಯಾನ್ ಗೆ ಭಾರತದ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು ಮತ್ತು 

ಏಷಿಯಾನ್ -ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಎದುರು 

ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

 

4. ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ 

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಹುನ್ ಸೇನ್ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಆಸಕ್ತಿಯ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ 

ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ 

ಸಹವರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಸಹ 

ಹೊಂದಿದ್ದರು. 

 

5. ನೋಮ್ ಪೆನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು 03 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 

ರಂದು ಸೀಮ್ ರೀಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾ ಪ್ರೋಮ್ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಅಂಕೋರ್ 

ವಾಟ್ ದೇವಾಲಯದ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ 



ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ 

ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ MGC ಪಾಲುದಾರ 

ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸೀಮ್ ರೀಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೆಕಾಂಗ್ ಗಂಗಾ ಸಹಕಾರ (MGC) 

ಏಷ್ಯನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜವಳಿ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗೆ 

ಭಾರತದ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. 

 

6. ನಾಮ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿನ ಏಷಿಯಾನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಚಿವರ ಸಭೆಗಳು 12ನೇ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ಸಭೆಯ 

ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆ ಮತ್ತು 29ನೇ ಏಷಿಯಾನ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯನ್ನು 

05 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಂದು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪೂರ್ವ) ಈ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ 

ನಿಯೋಗವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. 12ನೇ ಇಎಎಸ್ ಎಫ್ಎಂಎಂ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು 

ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಾಯಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಇಎಎಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ 

ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿತು. ಸಭೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು 

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು 

ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಇಎಎಸ್ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ 

ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ನವೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಮುಂಬರುವ 17ನೇ ಇಎಎಸ್ 

ಸಭೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

7. 29ನೇ ಏಷಿಯಾನ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೇದಿಕೆ (ARF) ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಷಯಗಳ 

ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು, ಜೊತೆಗೆ ARF ನ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ದೇಶನ. 

ಇದು ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 

ಶಾಂತಿ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಕುರಿತು ARF ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ 

ಏಷ್ಯಾ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮುಕ್ತ ವಲಯದ (SEANWFZ) ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ 

ARF ಹೇಳಿಕೆ. ARF ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಭಾರತವು 12 ಮೇ 2022 ರಂದು 13 

ನೇ ARF ಇಂಟರ್-ಸೆಷನಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮರಿಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗೆ ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದೆ 

ಮತ್ತು ವರ್ಷ 2022 – 2023 ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಡಗು ಮತ್ತು ಬಂದರು ಸೌಲಭ್ಯ 

ಭದ್ರತಾ ಕೋಡ್ (ISPS ಕೋಡ್) ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸರಣಿಯ ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 

 

8. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಭೇಟಿಯು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ 

ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಹಾಗೂ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು 

ಬಲಪಡಿಸಿತು. 

 

ನಾಮ್ ಪೆನ್ 

ಆಗಸ್ಟ್ 05, 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. 
 


