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ഇന്ത്യ-വിയറ്റ്നാം രനഷ്ട്രീയ ആല നച്കള ാം ്യതഷ്ട്ന്ത് സാംഭനഷണവ ാം
മെയ് 30, 2022
1, 2022

മെയ്

വിലേശകനരയെഷ്ട്ന്ത്ന യാം

30-ന്

മസഷ്ട്കട്ടറി

(ഈസ്റ്ററ)

ഷ്ട്ശീ

സൗരഭ് ക െനർ ഹല്നയി സന്ദർശിക്ക കയ ാം 12-ആാം റൗണ്ടറ രനഷ്ട്രീയ
കൂടിയനല നച്കൾക്ക ാം
വിലേശകനരയ

ഇന്ത്യയ മടയ ാം

െഷ്ട്ന്ത്ന യങ്ങൾ

സാംഭനഷണത്തിന്മറ

തമ്മി

ള്ള

തഷ്ട്ന്ത്പരെനയ

റൗണ്ടിൽ

9-ആാം

ഉപവിലേശകനരയ

വിയറ്റ്നെിമ യ ാം

െഷ്ട്ന്ത്ി

സഹ-അധ്യക്ഷ്നയ

എൻഗ മയൻ

െിൻ

വ മ്നപ്പാം

പമെട ക്ക കയ ാം മചയ്ത .
2.

ഡിസാംബറിമ

2020

മവർചവൽ

വിയറ്റ്നെിന്മറയ ാം
സെൃദ്ധി,
സെീപകന
മചയ്ത .

ഷ്ട്പധ്ന്െഷ്ട്ന്ത്ിെനർ

ജ്ങ്ങൾ

്യിക്കമപ്പട ന്ന

ഉച്ചലകനടിയിൽ

സെഷ്ട്ഗ

മ

2021-2023

"സെനധ്ന്ാം,

േർശ്ാം"

വഴി

പെനളിത്തത്തിമ

ഇര പക്ഷവ ാം

ഷ്ട്പവർത്ത് പദ്ധതിയിൽ

അവല നക്ാം

ഇര

വിലേശകനരയ

ഒപ്പിട്ട .

3. ഷ്ട്പധ്ന്െഷ്ട്ന്ത്ി
പനർട്ടിയ മട
അട ത്തിമട

സാംയ ക്ത

തഷ്ട്ന്ത്പരെനയ

സാംഭവവികനസങ്ങള ാം

െഷ്ട്ന്ത്ിെനര ാം

അാംഗീകരിച്ച

എന്നിവയ്ക്കനയ ള്ള

അവര മട

ഇന്ത്യയ മടയ ാം

ഷ്ട്ശീ

്ലരഷ്ട്ന്ദലെനേിയ ാം

ജ്റൽ
്ടത്തിയ

മസഷ്ട്കട്ടറി

സ്പീക്കറ മട

ഇടയ്ക്കിമട

്ടക്ക ന്ന

മകനവിഡ്-19

ഗ മയൻ

മട ിലഫനൺ

ല നക്സഭന

ഫ

ഉന്നതത ത്തി

കമ്മയൂണിസ്റ്ററ

ലഷ്ട്ടനാംഗ ാം

സാംഭനഷണവ ാം

വിയറ്റ്നാം

െഹനെനരിയ മട

ബഹ െ ഖ ബന്ധങ്ങളിമ

വിയറ്റ്നെിമ
2022

തമ്മിൽ

ഏഷ്ട്പി ിൽ

സന്ദർശ്വ ാംഉൾമപ്പമട,
ള്ള

ഇടപഴക

തടസ്സങ്ങൾക്കിടയി

കലളനമട,

ാം,

തങ്ങള മട

സ സ്ഥിരെനയ ഗതിയിൽ അവർ സാംതൃപ്തി

ലരഖമപ്പട ത്തി.
4. ഈ

വർഷാം

ഇന്ത്യ-വിയറ്റ്നാം

വനർഷികലത്തനട് ബന്ധിച്ചറ
ഷ്ട്പവർത്ത്ങ്ങള ാം

്യതഷ്ട്ന്ത്
ഉന്നതത

ഉൾമപ്പമടയ ള്ള

ഭനവി

ബന്ധത്തിന്മറ

50-ാനാാം

വി്ിെയങ്ങള ാം
സഹകരണ

അജണ്ടയ ാം

ഇര പക്ഷവ ാം ചർച്ച മചയ്ത .
5. പരസ്പര തനൽപ്പരയെ ള്ള ഷ്ട്പനലേശിക, അന്ത്ർലേശീയ വിഷയങ്ങളിൽ
ഇര പക്ഷവ ാം

വീക്ഷണങ്ങൾ

കകെനറി,

ഷ്ട്പലതയകിച്ച ാം

COVID-19

െഹനെനരിയ മട

ആലഗനള

ആഘനതത്തിന്മറയ ാം

്ടന്ന മകനണ്ടിരിക്ക ന്ന

ഷ്ട്പതിസന്ധിയ മടയ ാം

പരസ്പരാം

വികസ്മത്തയ ാം

സനമ്പത്തിക

പിന്ത് ണയ്ക്ക ന്നതി്നയി
അവർ

ഇലന്ത്ന-പസഫിക്

േർശ്ത്തി

.

ാം

പശ്ചനത്ത ത്തിൽ,

ലേശീയ

പെനളിത്തത്തി് ള്ള

പരയലവക്ഷണാം മചയ്ത .

ഉമഷ്ട്കയ്്ിൽ
സ രക്ഷമയയ ാം

പ തിയ

ആക്റ്റ

ഈസ്റ്ററ

അവസരങ്ങൾ

ലപനളിസിയി

വിയറ്റ്നെിമ്

ഒര

ാം

ഷ്ട്പധ്ന്

പെനളിയനയി കണക്കനക്ക ന്ന ഇന്ത്യയ മട ്ി പനട് മസഷ്ട്കട്ടറി (ഈസ്റ്ററ)
ആവർത്തിച്ച .
6.

കവിക്കറ

ഇാംപനക്റ്റ

സാംരാംഭങ്ങൾ, പിഎച്ചറഡി

ലഷ്ട്പനജക്ട കൾ,

ഐടിഇസി,

മഫല നഷിപ്പ കൾ, ഡിജിറ്ൽ

ഇ-ഐടിഇസി
കണക്റ്ിവിറ്ി,

കപതൃക സാംരക്ഷണാം ത ടങ്ങിയ സാംരാംഭങ്ങളി ൂമട വിയറ്റ്നെില ക്കറ
വികസ്

്പ ണയ

സന്നദ്ധത

മസഷ്ട്കട്ടറി

പെിട്ട

വർദ്ധ്
(ഈസ്റ്ററ)

ബ ദ്ധ

സഹനയവ ാം
അറിയിച്ച .

ബന്ധങ്ങള ാം

ഷ്ട്പലയനജ്മപ്പട ത്ത ന്നത ൾമപ്പമട,
വർദ്ധിപ്പിക്കന് ാം

ത ടരന് ള്ള

ഇന്ത്യയ മട

വിയറ്റ്നെിൽ

തങ്ങള മട

ലയനഗയ മട

ജ്ഷ്ട്പീതിയ ാം

ഭൗതികെനയ

ബന്ധങ്ങൾ

വില്നേസഞ്ചനരവ ാം

വയക്തിഗത

ഗതനഗതവ ാം

ലഷ്ട്പനത്സനഹിപ്പിക്കന് ാം ഇര പക്ഷവ ാം സമ്മതിച്ച .
7. ഷ്ട്പനലേശികവ ാം ബഹ െ ഖവ െനയ ലഫനറങ്ങളിമ
ഏലകനപ്ത്തിൽ

ഇര പക്ഷവ ാം

ലെഖ യിമ

എ ലനവർക്ക െനയി

വളർച്ചയ ാം

കകവരിക്ക ന്നതിന്

ഓഷയൻസ്

സാംതൃപ്തി
പെിട്ട

ലരഖമപ്പട ത്തി.

സ രക്ഷയ ാം

ഇന്ത്യയ മട

ഇ്ിലഷയറ്ീവി് ാം

പസഫിക്കിമ്ക്ക റിച്ച ള്ള

തങ്ങള മട അട ത്ത
സെൃദ്ധിയ ാം

ഇലന്ത്ന-പസഫിക്

ആസിയനൻ

കനഴ്ചപ്പനടി് ാം

ഇൻലഡന-

അ് സൃതെനയി

തങ്ങള മട

ഉഭയകക്ഷി സഹകരണാം വർദ്ധിപ്പിക്കനൻ അവർ സമ്മതിച്ച .
8.

തന്മറ

സന്ദർശ്

ലവളയിൽ,

മസഷ്ട്കട്ടറി

(ഈസ്റ്ററ)

വിയറ്റ്നാം

വിലേശകനരയ െഷ്ട്ന്ത്ി ബ യി തൻ സണ്ണിമ് സ്േർശിക്ക കയ ാം ഷ്ട്പലതയക
ആസിയനൻ-ഇന്ത്യ

വിലേശകനരയ

സാംഭനഷണത്തി് െനയി

2022

വിലേശകനരയെഷ്ട്ന്ത്ന യത്തിന്മറ

െഷ്ട്ന്ത്ിെനര മട
ജൂണിൽ
ക്ഷണവ ാം

ലയനഗത്തി് ാം

ഇന്ത്യ

ഡൽഹി

സന്ദർശിക്കന് ള്ള

ആശാംസകള ാം

അലേഹമത്ത

അറിയിച്ച .
്യൂ മഡൽഹി
മെയ് 30, 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.

