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మాల్దీవులలో 2022 మార్చి 9-10 తేదీల్లో జరిగిన 

కొలంబో భద్రతా కాంక్లేవ్ కు సంబంధించి 5వ 
ఎన్ఎస్ఏ స్థాయి సమావేశం యొక్క సంయుక్త 

పత్రికా ప్రకటన 
మార్చి 10, 2022 
 

కొలంబో భద్రతా కాంక్లేవ్ యొక్క వ్యవస్థాపక సభ్య దేశాలైన 

మాల్దీవులు, భారత్ మరియు శ్రీలంక ప్రతినిధి బ ందాలు, అలాగే కాంక్లేవ్ 

యొక్క కొత్త సభ్య దేశం మారిషస్ ప్రతినిధి బ ందం, 5వ జాతీయ భద్రతా 

సలహాదారుల (ఎన్ఎస్ఏ) స్థాయి సమావేశాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి 

చేశాయి. ఈ భేటీ మాల్దీవులలో 2022 మార్చి 9-10 తేదీల్లో జరిగింది. 
బంగ్లాదేశ్ మరియు సీషెల్స్ ప్రతినిధి బ ందాలు పరిశీలక దేశాలుగా ఇందులో 

పాల్గొన్నాయి. 
 
రిపబ్లిక్ ఆఫ్ మాల్దీవ్స్ రక్షణ మంత్రి గౌరవనీయ మారియా అహ్మద్ 

దీదీ; భారత ప్రధాన మంత్రి జాతీయ భద్రతా సలహాదారు శ్రీ అజిత్ దోవల్ 

కేసీ; డెమోక్రటిక్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ శ్రీలంక రక్షణ శాఖ 

కార్యదర్శి జనరల్ కమల్ గుణరత్నే (రిటైర్డ్); అలాగే రిపబ్లిక్ ఆఫ్ 

మారిషస్ జాతీయ భద్రతా సలహాదారు శ్రీ కుమారేశన్ ఇలాంగో ఈ 

సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఐదు ప్రధాన అంశాల్లో ప్రాంతీయ భద్రతను 

పెంపొందించుకోవడానికి అలాగే బలోపేతం చేసుకోవడానికి సహకారానికి 

సంబంధించిన కీలక రంగాలను వారు గుర్తించారు. అవి ఏంటంటే: 
 

 సముద్ర (మారిటైమ్) రక్షణ మరియు భద్రత 
 ఉగ్రవాదం మరియు ర్యాడికలైజేషన్ ను నిరోధించడం 
 అక్రమ రవాణా మరియు దేశాల మధ్య జరిగే సంస్థాగత నేరాలపై 

పోరాటం 
 సైబర్ భద్రత, కీలక మౌలిక సదుపాయాలు మరియు సాంకేతికతను 

పరిరక్షించడం 



 మానవతా సహాయం మరియు విపత్తు ఉపశమనం 
 
సహకారానికి సంబంధించి ఈ ప్రధాన అంశాలపై తోడ్పాటు మరియు 

భాగస్వామ్యాన్ని మరింత పెంచుకోవడానికి ఒక రోడ్ మ్యాప్  ఏర్పాటు 

చేసేందుకు సభ్య దేశాలు అంగీకరించాయి. సమన్వయంతో కూడిన ప్రతిస్పందన, 
సామర్థ్య నిర్మాణం అలాగే సభ్య దేశాల మధ్య సమాచార మార్పిడిని 

బలోపేతం చేసుకోవడానికి సంబంధించి పటిష్టమైన యంత్రాంగాన్ని 

నెలకొల్పేందుకు ఈ రోడ్ మ్యాప్ వీలు కల్పిస్తుంది. 
 
బంగ్లాదేశ్ ప్రతినిధి బ ందానికి ఆ దేశ ప్రధాన మంత్రి రక్షణ మరియు 

భద్రతా సలహాదారు గౌరవనీయ తారిఖ్ అహ్మద్ సిద్దిఖీ నేత త్వం 

వహించారు అలాగే సీషెల్స్ తరఫున ఆ దేశ రక్షణ దళాల అధిపతి (చీఫ్ ఆప్ 

స్టాఫ్) గౌరవనీయ సైమన్ ఆర్చేంజ్ డైన్ ప్రాతినిధ్యం వహించారు. 
 
సముద్ర పొరుగు దేశాలుగా, ఒకే విధమైన ముప్పులను ఎదుర్కొంటున్న 

నేపథ్యంలో, ప్రాంతీయ శాంతి మరియు భద్రతలను పరిరక్షించుకోవడానికి 

స్థిరమైన ఉమ్మడి ప్రయత్నాల విషయంలో తమ నిబద్ధతను ఈ కాంక్లేవ్ 

పునరుద్ఘాటించింది. 
 
న్యూఢిల్లీ 
మార్చి 10, 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. 

 


