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26వ కామన్వెల్్త ప్రభుత్వెధినే్తల సమావేశం (ఛోగమ్) కోసం 
రువాండవలోని కిగాలీలో భారత విదేశీ వయవహారాల మంత్రర ప్రయటన 
(జూన్ 22-25, 2022) 
జూన్ 21, 2022 

 

1. 26వ కామన్వెల్్త ప్రభుత్వెధిన్ేతల సమావేశం (ఛోగమ్)లో పాలగొ నడం కోసం భారత విదేశీ వయవహారాల 
మంత్రర (ఈఏఎం) డవ. ఎస్. జ ైశంకర్ జూన్ 22-25 తే్దీలోో  కిగాలీలో ప్రయట ంచనున్వారు. కోవిడ్-19 
మహమాార ికారణంగా గతంలో ర ండు సారుో  వాయిదవ ప్డిన ఈ ఛోగమ్  సదసుులో పాలగొ న్ే భారతీయ 
ప్రత్రనిధి బ ందవనికి ఈఏఎం సారథ్యం వహిసా్ రు. 
 
2. కిగాలీలో జూన్ 24-25 తే్దీలోో  జరిగే కామన్వెల్్త సదసుుకు భారత ప్రధవని తరఫున ఈఏఎం 
పరా త్రనిధ్యం వహించడంత్ో పాటు, జూన్ 23న జరిగే ఛోగమ్ ముందసు్  విదేశాంగ మంతరర ల సమావేశానికి 
హజరవుత్వరు. 
 
3. ఛోగమ్ సదసుు సందరభంగా కామన్వెల్్త యువజన ఫో రమ్, కామన్వెల్్త మహిళా ఫో రమ్, కామన్వెల్్త 
బిజిన్వస్ ఫో రమ్, కామన్వెల్్త ప్రజా ఫో రమ్ తదితర అనుబంధ్ కారయకరమాలత్ో సహా అన్ేక ఫో రమ్ లను 
నిరెహించనున్వారు. ఛోగమ్  అధ్యక్ష బాధ్యతలను ేేప్టటననునా రిప్బోి్  ఫ్  రువాండవ ప్రభుతెం ీటట ని 
నిరెహిసు్ ంది. 
 
4. ‘‘ఉమాడి భవిష్యతర్ ను అందించడం: అనుసంధవనించడం, ఫవిష్కరించడం, ప్రివర్న ే ందడం’’ అన్ే 
అంశానిా ఈ 26వ ఛోగమ్ సదసుుకు థీమ్ గా ఎంచుకున్వారు. ప్రప్ంచ సవాళో్యిన వాత్వవరణ 
మారుులు (క లోమేట్ ఛేంజ్), ఫహార భదరత, ఫరోగయప్రమ ైన సమసయలత్ో సహా సమకాలీన అంశాలప ై 
కామన్వెల్్త సభయ దేశాల న్వయకులు సమాలోచనలు జరప్నున్వారు అలాగే ఈ న్వలుగు కీలక సదసుు 
ఫలిత్వల ప్త్వర లను ఫమోదింేే అవకాశం ఉంది: ఛోగమ్ అధికారిక ప్రకటన; శిశు సంరక్షణ మరియు 
భదరత్వ సంసకరణలప ై కిగాలీ తీరాానం; సుస్థిరమ ైన ప్టటనణీకరణప ై తీరాానం మరియు కామన్వెల్్త లివింగ్ 
లాయండ్ు ఛవరటనర్: లివింగ్ లాయండ్ు ప ై చరయలకు కామన్వెల్్త పథలుప్ు (స్ీఏఎల్తఎల్త)ప ై తీరాానం. 
 



5. ఈ ప్రయటన సందరభంగా, ఈఏఎం తన సహచర కామన్వెల్్త సభయ దేశాల విదేశాంగ మంతరర లు అలాగే 
ఇతర సందరశక ప్రముుులత్ో ప్లు ద ైెపా్ిక సమావేశాలను కడడవ నిరెహింేే అవకాశం ఉంది. 
కిగాలీలో భారతీయ హ ై కమిష్న్ నిరెహింేే ఫహాెన కారయకరమంలో భారతీయ కమయయనిటీ సభుయలత్ో 
కడడవ ఈఏఎం సంభాషథంచనున్వారు. 
 
6. కామన్వెల్్త సభయ దేశాలు, ప్రత్ేయకించి చినా దేశాలు (ఎస్ఎస్) మరియు చినా దీెపాభివ దిి  దేశాల 
(ఎస్ఐడీఎస్)త్ో భారత్ యొకక సంబంధవలను మరింతగా ప ంప ందించుకోవడవనికి కామన్వెల్్త ఒక 
ప్రధవనమ ైన వేదికగా నిలుసో్ ంది. కామన్వెల్్త కు అత్రప దద  సహకార దేశాలోో  భారత్ కడడవ ఒకట గా ఉంది, 
అలాగే ఈ సంసికు సాంకేత్రకప్రమ ైన సహాయం ఇంకా సామరియ నిరాాణంలో త్ోడవుటును అందిస్ో ంది. 
2018లో, కామన్వెల్్త యొకక అభివ దిి   ేందుతరనా దేశాలోో  అభివ దిి  పరా జ కుటన ల కోసం అలాగే 
సహాయానికి 5 కోటో డవలరోను ప్రత్ేయకంగా కేటాయిసత్ , కామన్వెల్్త విండోను ఏరాుటు ేేసు్ నాటుో   భారత్ 
ప్రకట ంచింద.ి 
 
నయయఢిలీీ 
జూన్ 21, 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. 


