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ଆସଆିନ-ଭାରତ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବ ୈଠକ ଏ ଂ ଅନୟାନୟ ଆନୁସଙି୍ଗକ ବ ୈଠକ 

ଅଗଷ୍ଟ 05, 2022 

ଆସଆିନ-ଭାରତ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ  ାର୍ଷକି ବ ୈଠକ (ଏଆଇଏଫଏମଏମ) ବର ବ ାଗବେ ା ପାଇଁ ଭାରତର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର 03-05 ଅଗଷ୍ଟ 2022 କାବମବାଡଆି ଗସ୍ତ କରଥିିବେ। ଏଆଇଏଫଏମଏମ 04 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ଅପରାହ୍ନବର 

କାବମବାଡଆିର ନମ୍ ବପନବର ଅନୁଷ୍ଠତି ବ ାଇଥିୋ। ଏ  ିବ ୈଠକବର ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏ ଂ ସଙି୍ଗାପରୁର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ 
ମାନୟ ର ଡକଟର ଭିଭିଆନ୍  ାୋକ୍ରଷି୍ଣନ ସ -ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିବେ ଏ ଂ ଏଥିବର ଅନୟ ଆସଆିନ ସେସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ ୈବେଶକି 
ମନ୍ତ୍ରୀ/ପ୍ରତନିଧିିମାବନ ବ ାଗ ବେଇଥିବେ। 

2. ଚଳତି  ର୍ଷଷ ଆସଆିନ-ଭାରତ ମଧ୍ୟବର ସମ୍ପକଷର 30  ର୍ଷଷ ପୂର୍ତ୍ତକୁି ପାଳନ କର ିା ପାଇଁ ଜୁନ 2022 ବର ନୂଆେଲି୍ଲୀବର ଆବୟାଜତି 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସଆିନ-ଭାରତ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବ ୈଠକବର ବ ାଇଥି ା ବସମାନଙ୍କର ଆବୋଚନାକୁ ଆବଗଇ ବନଇ ସ୍ମାର୍ଷ କୃର୍ଷ,ି 
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ ା, ନୂତନ ଓ ଅକ୍ଷୟ ଶକି୍ତ, ଡଜିରି୍ାେ ଅନ୍ତଭଷୂ କି୍ତକରଣ ଏ ଂ ଫିନବର୍କ୍ ବକ୍ଷତ୍ରବର ସ ବ ାଗ  ୃଦ୍ଧ ିକର ିା ସବମତ ମ ାମାରୀ 
ପର ର୍ତ୍ତଷୀ କାଳବର ଆସଆିନ-ଭାରତ ମଧ୍ୟବର ସ ବ ାଗକୁ  ୃଦ୍ଧ ିକର ିାର ଉପାୟ ଉପବର ଏଆଇଏଫଏମଏମବର  ଚିାର  ମିର୍ଷଷ 

ବ ାଇଥିୋ। ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ପାରସ୍ପରକି ଆଗ୍ର ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂ୍ଷ ଆଞ୍ଚଳକି ତଥା ଆନ୍ତଜଷାତକି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡକି ଉପବର ମତ  ନିମିୟ କରଥିିବେ ଏ ଂ 
ଆଗାମୀ ଆସଆିନ-ଭାରତ ସମି୍ମଳନୀ ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଉପବର ଆବୋଚନା କରଥିିବେ। 

3. ଭାରତର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ନଜି  କ୍ତ ୟବର, 'ଆସଆିନ ଅଧିନୟିମ: ଏକାସାଙ୍ଗବର ସମସୟାଗୁଡକିର ସମାଧାନ କର ିା' 

ଶୀର୍ଷଷକ  ରି୍ଷୟ ଅନ୍ତଗଷତ ଚଳତି  ର୍ଷଷ ଆସଆିନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପାଇଁ କାବମବାଡଆିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରଥିିବେ। ଆଞ୍ଚଳକି,   ୁପକ୍ଷୀୟ ଏ ଂ ବ ୈଶ୍ୱକି 

 ୟ ସ୍ଥ୍ାର ଗରୁୁତ୍ୱପୂ୍ ଷ ସ୍ତମ୍ଭ ଭା ବର ଆସଆିନ ଉପବର ଭାରତର ଗରୁୁତ୍ୱକୁ ବସ ଉବଲ୍ଲଖ କରଥିିବେ। ଏକ ମକୁ୍ତ, ବଖାୋ, ଅନ୍ତଭଷୂ କ୍ତ ଏ ଂ 
ନୟିମ ଆଧାରତି ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମ ାସାଗର ଅଞ୍ଚଳବର ଆସଆିନର ଏକତା ଓ ବକନ୍ଦ୍ରୀୟତା ପାଇଁ ବସ ଭାରତର ସମଥଷନକୁ 

ବୋ ରାଇଥିବେ। ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମ ାସାଗରକୁ ବନଇ ଆସଆିନର େୃଷ୍ଟିବକାଣ (ଏଓଆଇପି) ଏ ଂ ଭାରତର ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମ ାସାଗର 
ପ୍ରୟାସ (ଆଇପିଓଆଇ) ମଧ୍ୟବର େୃଢ ସମି୍ମଶ୍ରଣକୁ େକ୍ଷୟ କର ିବସ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମ ାସାଗର ଅଞ୍ଚଳବର ଭାରତ ଏ ଂ ଆସଆିନ ମଧ୍ୟବର 

ସ ବ ାଗ  ୃଦ୍ଧ ିକର ିାକୁ ଆ ବାନ ବେଇଥିବେ। ଆସଆିନକୁ ଭାରତର ନରିନ୍ତର ସମଥଷନକୁ ଆସଆିନର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ପ୍ରଶଂସା 
କରଥିିବେ ଏ ଂ ଆସଆିନ-ଭାରତ ସମ୍ପକଷକୁ ଆ ୁର ିମଜ ୁତ କର ିା ପାଇଁ ମିଳତି ଭା ବର କା ଷୟ କର ିାକୁ ଆଗ୍ର  ପ୍ରକାଶ କରଥିିବେ। 

4. ଏ  ିଗସ୍ତ ସମୟବର ଭାରତର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କାବମବାଡଆିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ ର ଶ୍ରୀ  ୁନ୍ ବସନଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରଥିିବେ 
ଏ ଂ ପାରସ୍ପରକି ସ୍ୱାଥଷର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଓ ବ ୈଶ୍ୱକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ଆବୋଚନା କରଥିିବେ। ବସ ତାଙ୍କ ଅବଷ୍ଟ୍ରେିଆ, ଶ୍ରୀେଙ୍କା, ଆବମରକିା ଏ ଂ 

ଭିଏତନାମ ପ୍ରତପିକ୍ଷଙ୍କ ସ ତି ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ କଥା ାର୍ତ୍ତଷା ମଧ୍ୟ କରଥିିବେ। 

 



5. ନମ୍ ବପନ୍ ଗସ୍ତ ପୂ ଷରୁ ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ 03 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ବର ସଏିମ୍ ରପି୍ ଠାବର ର୍ା ବପ୍ରାମ୍ ମନ୍ଦରି ଏ ଂ ଅଙ୍ଗବକାର 

ୱାର୍ ମନ୍ଦରି ପରେିଶଷନ କରଥିିବେ। ବସ ଏ  ିସାଂସ୍କତୃକି ଐତ ିୟ ସ୍ଥ୍ଳଗଡୁକିବର ଭାରତର ପ୍ରତ୍ନତାତି୍ତ୍ୱକ ସବ ଷକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥ୍ା ଦ୍ୱାରା 
କରା ାଉଥି ା ପନୁରୁଦ୍ଧାର ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କା ଷୟର ନରିୀକ୍ଷଣ କରଥିିବେ। ବସ ସଏିମ୍ ରପି୍ ଠାବର ଥି ା ବମବକାଙ୍ଗ ଗଙ୍ଗା ସ ବ ାଗ 
(ଏମଜସି)ି ଏସୀୟ ପାରମ୍ପରକି  ସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ର ାଳୟ ପରେିଶଷନ କରଥିିବେ  ା ା ଭାରତ, କାବମବାଡଆି ଏ ଂ ଅନୟାନୟ ଏମଜସି ିସ ଭାଗୀ 

ବେଶ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥ୍ାପିତ ବ ାଇଥିୋ। ଏ  ିପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭାରତ ନରିନ୍ତର ସମଥଷନ ଜାର ିରଖି  ବ ାେି ବସ ପ୍ରତଶିତୃ ିବେଇଥିବେ। 

6. ନମ୍ ବପନ୍ ବର ଆସଆିନ ସମବନ୍ଧୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବ ୈଠକବର 05 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ବର ଦ୍ୱାେଶ ପ ୂଷ ଏସଆି ସମି୍ମଳନୀ ବ ୈବେଶକି 
ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବ ୈଠକ ଏ ଂ 29 ତମ ଆସଆିନ ଆଞ୍ଚଳକି ବଫାରମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବ ୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଭଷୁ କ୍ତ ବ ାଇଥିୋ। ଏ  ିବ ୈଠକଗୁଡକିବର 
ସଚ ି (ପ ୂଷ) ଭାରତୀୟ ପ୍ରତନିଧିି େଳର ବନତୃତ୍ୱ ବନଇଥିବେ। ଦ୍ୱାେଶ ପୂ ଷ ଏସଆି ସମି୍ମଳନୀ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବ ୈଠକବର ସୃଷ୍ଟ ି
ବ ଉଥି ା ସମସୟା ଗୁଡକିର ମୁକା େିା ନମିବନ୍ତ ବନତୃ ଗଷଙ୍କ ବନତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ ୂଷ ଏସଆି ସମି୍ମଳନୀ ପଲାର୍ଫମଷକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତକି୍ରିୟାଶୀଳ 

କର ିା ପାଇଁ ଏ ାକୁ ମଜ ୁତ କର ିାର ଉପାୟ ଓ ପନ୍ଥା ଉପବର ଆବୋଚନା ବ ାଇଥିୋ। ଏ  ିବ ୈଠକବର ସାମ୍ପ୍ରତକି ଆଞ୍ଚଳକି ଓ 
ଆନ୍ତଜଷାତକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏ ଂ ବଭୌବଗାଳକି-ରାଜବନୈତକି ସମସୟାଗୁଡକି ଉପବର ମତ  ନିମିୟ ବ ାଇଥିୋ ଏ ଂ ଏକ ନୂତନ ପ ୂଷ ଏସଆି 

ସମି୍ମଳନୀ କା ଷୟ ବ ାଜନା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତରି ସମୀକ୍ଷା କରା ାଇଥିୋ। ନବଭମବର 2022 ବର ବ  ାକୁ ଥି ା 17 ତମ ପ ୂଷ ଏସଆି ସମି୍ମଳନୀ 
ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଉପବର ମଧ୍ୟ ଆବୋଚନା କରା ାଇଥିୋ। 

7. 29 ତମ ଆସଆିନ ଆଞ୍ଚଳକି ବଫାରମ୍ (ଏଆରଏଫ) ବ ୈଠକବର ଆନ୍ତଜଷାତକି ତଥା ଆଞ୍ଚଳକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏ ଂ ଏଆରଏଫର ଭ ରି୍ଷୟତ 

େଗି ଉପବର ମତ  ନିମିୟ ବ ାଇଥିୋ। ଏ  ିବଫାରମବର େୁଇର୍ ି  ୃିର୍ତ୍ତ ିଗୃ ୀତ ବ ାଇଥିୋ  ଥା ପ୍ରତବିର୍ଷଧମଳୂକ ପେବକ୍ଷପ ମାଧ୍ୟମବର 
ଏ  ିଅଞ୍ଚଳବର ଶାନ୍ତ,ି ସ୍ଥ୍ିରତା ଏ ଂ ସମଦୃ୍ଧକୁି ବପ୍ରାତ୍ସା ତି କର ିା ପାଇଁ ଏଆରଏଫର   ୃିର୍ତ୍ତ ିଏ ଂ େକି୍ଷଣ ପୂ ଷ ଏସଆି ଆଣ କି ଅସ୍ତ୍ର ମକୁ୍ତ 

ଅଞ୍ଚଳର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସମଥଷନ କର ିା ଉପବର ଏଆରଏଫ   ୃିର୍ତ୍ତ।ି ଏଆରଏଫ ସ ତି ଭାରତର ବ ାଗୋନ ଅନ୍ତଗଷତ ଭାରତ 12 ମଇ 
2022 ବର ସାମୁଦି୍ରକ ସୁରକ୍ଷା ଉପବର 13 ତମ ଏଆରଏଫ ଆନ୍ତଃ-ଅଧିବ ଶନ ବ ୈଠକବର ସ -ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିୋ ଏ ଂ ଆନ୍ତଜଷାତକି 
ଜା ାଜ ଓ  ନ୍ଦର ସୁ ଧିା ସରୁକ୍ଷା ବକାଡ୍ (ଆଇଏସପିଏସ ବକାଡ୍) ଉପବର 2022–2023 ବର କମଷଶାଳାର ସରିଜି୍ ବର ସ -ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା 
କର ି। 

8. ବମାର୍ ଉପବର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାବମବାଡଆି ଗସ୍ତ ଫଳପ୍ରେ ବ ାଇଥିୋ ଏ ଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମ ାସାଗର ଅଞ୍ଚଳବର 

ଭାରତର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଓ   ୁପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପକଷକୁ ମଜ ୁତ କରଥିିୋ। 

ନମ୍ ବପନ୍ 

ଅଗଷ୍ଟ 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. 


