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ਆਸੀਆਨ ਅਤ ੇਭਾਰਤ ਦ ੇ ਵਿਦਸੇ਼ ਮਤੰਰੀਆ ਂਦੀ ਬੈਠਕ ਅਤ ੇਹਰੋ ਸਬਧੰਤ ਬੈਠਕਾ ਂ 
5 ਅਗਸਤ, 2022 
 
1. ਭਾਰਤ ਦ ੇਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸੰ਼ਕਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਸੀਆਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆ ਂਦੀ ਬੈਠਕ 
(AIFMM) ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 3-5 ਅਗਸਤ, 2022 ਤਿੱਕ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੈਠਕ  4 ਅਗਸਤ, 
2022 ਦੀ ਦੁਪਵਹਰ ਨੋਮ ਪੇਨ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਵਹ-ਪਰਧਾਨਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ  ਵਸੰਗਾਪੁਰ ਦ ੇ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਡਾ: ਵਿਵਿਅਨ ਬਾਲਾਵਿਸ਼ਨਨ  ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਸੀਆਨ ਮੈਂਬਰ ਦਸੇ਼ਾਂ ਦ ੇਵਿਦੇਸ਼ 
ਮੰਤਰੀ/ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਿੀ ਇਿੱਸ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।  
 
2. ਇਸ ਸਾਲ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ 30ਿੀਂ ਿਰਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜੂਨ, 2022 ਵਿਿੱਚ ਨਿੀਂ ਵਦਿੱਲੀ ਵਿਿੱਚ ਭਾਰਤ 
ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਈ ਗਈ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆ ਂਦੀ ਬੈਠਕ  ਵਿਿੱਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਨੰੂ ਅਿੱਗ ੇਿਧਾਉਂਦ ੇਹੋਏ 
AIFMM ਦੌਰਾਨ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸਵਹਯੋਗ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆ ਂਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ 
ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਨਿੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਵਡਜੀਟਲ 
ਸਮਾਿੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਨਟੈਕ ਦ ੇਖੇਤਰਾ ਂਵਿਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਿਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆ ਂਨੇ ਆਪਸੀ ਵਹਿੱਤਾ ਂਦੇ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਖੇਤਰੀ 
ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਿੱਵਦਆਂ 'ਤੇ ਿੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ  
ਵਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆ ਂਵਤਆਰੀਆ ਂਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 
 
3. ਆਪਣੀਆ ਂਵਟਿੱਪਣੀਆ ਂਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ASEAN ACT: Addressing Challenges 
Together' ਥੀਮ ਦ ੇਤਵਹਤ ਇਸ ਸਾਲ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਕੰਬੋਡੀਅਨ ਪਰਧਾਨਗੀ  ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ  ਖੇਤਰੀ, 
ਬਹੁਪਿੱਖੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਵਿਿਸਥਾ ਦੇ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਥੰਮਹ ਿਜੋਂ ਆਸੀਆਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਿੱਤਿ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ 
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਜਾਦ, ਖੁਿੱਲਹੇ , ਸਮਾਿੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਨਯਮ-ਅਧਾਵਰਤ ਵਹੰਦ -ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਆਸੀਆਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ 
ਭਹੋਵਮਕ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਵਹੰਦ -ਪਰਸ਼ਾਂਤ (AOIP) ਅਤੇ ਵਹੰਦ -ਪਰਸ਼ਾਂਤ  ਓਸ਼ੀਅਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਵਟਿ 
(IPOI) 'ਤੇ ਆਸੀਆਨ ਆਉਟਲੁਿੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜਬੂਤ ਇਿੱਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਉਨਹਾਂ ਨੇ  ਵਹੰਦ - ਪਰਸ਼ਾਂਤ  ਖੇਤਰ 
ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ASEAN  ਦਰਵਮਆਨ ਿਧੇਰ ੇਸਵਹਯੋਗ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਹੀ। ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆ ਂਨੇ ਆਸੀਆਨ 
ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਮਲ ਕੇ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪਰਗਟਾਈ। 
 
4. ਇਸ ਦੌਰ ੇਦੌਰਾਨ  ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ  ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ  ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਹੁਨ ਸੇਨ  ਨਾਲ ਆਪਸੀ 
ਵਹਿੱਤਾਂ ਦ ੇਦੁਿਿੱਲੇ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁਿੱਵਦਆ ਂ'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ, ਸ਼ਰੀਲੰਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ 
ਿੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾਿਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਦੁਿਿੱਲੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 
 
5. ਨੋਮ ਪੇਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 3 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੰੂ ਸੀਮ ਰੀਪ ਵਿਖ ੇਰੁਕੇ ਵਜਿੱਥੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ 
ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਿਾ ਂਪਰੋਹਮ ਮੰਵਦਰ ਅਤੇ ਅੰਗਕੋਰ ਿਾਟ ਮੰਵਦਰ ਦਾ  ਦਰੌਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤਿੱਤਿ ਸਰਿੇਖਣ ਦੁਆਰਾ 
ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਵਭਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾ ਂਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਵਲਆ. ਉਨਹਾਂ ਨੇ  ਸੀਮ ਰੀਪ ਵਿਿੱਚ 



ਮੇਕਾਂਗ ਗੰਗਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ (MGC ) ਏਸ਼ੀਅਨ ਟਰ ੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਮਊਜੀਅਮ ਦਾ ਿੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ 
ਹੋਰ MGC  ਭਾਈਿਾਲ ਦੇਸ਼ਾ ਂਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ 
ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਦਿੱਤਾ। 
 
6. ਨੋਮ ਪੇਨ ਵਿਿੱਚ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਈਆ ਂਮੰਤਰੀ ਪਿੱਧਰੀ ਬੈਠਕਾਂ  ਵਿਿੱਚ 12ਿੇਂ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਸ਼ਖਰ ਸੰਮੇਲਨ  
ਦ ੇਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆ ਂਦੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੰੂ 29ਿੀਂ ਆਸੀਆਨ ਖੇਤਰੀ ਿੋਰਮ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਿੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਕਿੱਤਰ (ਪੂਰਬ) ਨੇ ਇਨਹਾ ਂਬੈਠਕਾਂ ਵਿਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਿਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕੀਤੀ। 12ਿੇਂ EAS FMM ਦੌਰਾਨ 
ਲੀਡਰਾ ਂਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੇ EAS ਪਲੇਟਿਾਰਮ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆ ਂਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 
ਜੋ ਇਸ ਨੰੂ ਉਭਰਦੀਆ ਂਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪਰਤੀ ਿਧੇਰ ੇਜਿਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਟਨਾਿਾ ਂਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆ ਂ'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਅਤੇ ਨਿੀਂ EAM ਕਾਰਜ 
ਯੋਜਨਾ ਦੀਆ ਂਵਤਆਰੀਆ ਂਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਨਿੰਬਰ 2022 ਵਿਿੱਚ ਹੋਣ ਿਾਲੇ 7ਿੇਂ EAM ਵਸਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ 
ਦੀਆ ਂਵਤਆਰੀਆ ਂਬਾਰ ੇਿੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
 
7. 29ਿੇਂ ਆਸੀਆਨ ਖੇਤਰੀ ਿੋਰਮ (ARF) ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਿੱਵਦਆ ਂਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ARF ਦੀ ਭਵਿਿੱਖੀ 
ਵਦਸ਼ਾ ਬਾਰ ੇਵਿਚਾਰ - ਿਟਾਂਦਰ ੇਹੋਏ। ਦ ੋਵਬਆਨ ਅਪਣਾਏ ਗਏ - ਰੋਕੂ ਉਪਾਿਾ ਂਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਵਥਰਤਾ ਅਤੇ 
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇARF ਵਬਆਨ ਅਤੇ ਦਿੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਪਰਮਾਣੂ ਹਵਥਆਰ ਮੁਕਤ ਜੋਨ 
(SEANWFZ) ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਬਾਰ ੇARF ਵਬਆਨ। ARF ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ 
ਿਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 12 ਮਈ, 2022 ਨੰੂ ਸਮੰੁਦਰੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਬਾਰੇ 3ਿੀਂ ARF ਇੰਟਰ -ਸੈਸ਼ਨਲ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਵਹ-ਪਰਧਾਨਗੀ 
ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2022 - 2023 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਹਾਜ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਕੋਡ 
(ISPS ਕੋਡ) 'ਤੇ ਿਰਕਸ਼ਾਪ ਲੜੀ ਦੀ ਸਵਹ-ਪਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗਾ।  
 
8. ਕੁਿੱਲ ਵਮਲਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੰਬੋਡੀਆ ਯਾਤਰਾ ਲਾਹੇਿੰਦ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਹੰਦ-ਪਰਸ਼ਾਤਂ ਵਿਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 
ਦੁਿਿੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪਿੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤੀ ਵਮਲੀ। 
 
ਨੋਮ ਪੇਨ 
5 ਅਗਸਤ, 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. 
 


