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ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ സമ്മിറ്റ് ഉന്നതതല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സദമ്മളനം (EAS SOM) 

ജൂൺ 24, 2021 

 

1. 2021 ജൂൺ 24 നെന്ന ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ സമ്മിറ്റ് ഉന്നതതല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 
സദമ്മളനത്തിൽ (EAS SOM), ടസക്രട്ടറി  (ഈസ്റ്റ്) ക്രീമതി. റിവ ഗോംഗുലി ്ോസ് 

പടെെുത്തു.ടവർച്വൽ മീറ്റിംഗിൽ ക്രൂണൈ ്ോറുസ്സലോം സ്ഥിരം ടസക്രട്ടറി 
ക്രീമതി എമലീൻ അബ്ദുൾ റഹ്മോൻ െിദ ോ അധ്യക്ഷ വഹിച്ചു, ഇതിൽ 18 EAS  

രോജയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പടെെുത്തു.  
 

2. ദനതോക്കളുടെ ദനതൃതവത്തിലുള്ള EAS പ്ലോറ്റ്ദഫോമിടന 

രക്തിടെെുത്തുന്നതിനും ഉ ർന്നുവരുന്ന ടവലലുവിളിരടള രൂെുതൽ 

ഫലക്പ്മോ ുള്ള ക്പതിരരൈമോക്കി മോറ്റുന്നതിനുള്ള വഴിരളും മോർഗങ്ങളും 
ദ ോഗം ച്ർച്ച ടച്യ്തു. ദരോവിഡ് -19 പരർച്ചവയോധ്ി ,പരർച്ചവയോധ്ിയ്ക്കു 
ദരഷ്മുള്ള വീടെെുക്കൽ, ്ക്ഷിൈ ണച്നോ രെൽ, ടരോറി ൻ ഉപ്വീപ്, 

മയോൻമറിടല സംഭവവിരോസങ്ങൾ, ഭീരരവോ്ം എന്നിവ ുൾടെടെ ുള്ള 

ക്പോദ്രിര, അന്തർദ്രീ  സംഭവവിരോസങ്ങടളക്കുറിച്ച് മുതിർന്ന 

ഉദ്യോഗസ്ഥർ അഭിക്പോ ങ്ങൾ ച്ർച്ച ടച്യ്തു.EAS ച്ട്ടക്കൂെിനു രീഴിൽ 

പടെെുക്കുന്ന രോജയങ്ങൾ നെത്തി  വോഗ്്ോനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി, മനില പ്ലോൻ 

ഓഫ് ആക്ഷൻ (2018-2022) നെെോക്കുന്നതിടല പുദരോഗതി എന്നിവ ും ദ ോഗം 
അവദലോരനം ടച്യ്തു. 
 

3. ASEAN ന്ടറ ും, ASEAN ദനതൃതവത്തിലുള്ള സംവിധ്ോനങ്ങളുടെ ും 
ഇദെോഴടത്ത അധ്യക്ഷൻ എന്ന നില ിൽ ക്രൂണൈ ്ോറുസ്സലോം വഹിച്ച 

ദനതൃപോെവടത്ത ഇന്തയ അഭിനന്ദിക്കുന്നതോ ി ടസക്രട്ടറി (ഈസ്റ്റ്) 
ക്പസ്തോവന ിൽ പറഞ്ഞു. ഇദന്തോ-പസഫിക് ദമഖല ിടല സമോധ്ോനത്തിനും 
സുസ്ഥിരതയ്ക്കും ദവെി ുള്ള ഒരു ക്പധ്ോന സംവിധ്ോനടമന്ന നില ിൽ EAS 

വഹിച്ച ക്പധ്ോന പെ് അവർ അെിവര ിട്ടു പറ ുര ും രൂെുതൽ രക്തവും 
രൂെുതൽ ക്പതിരരൈോത്മരവുമോ  ഇന്തയ ുടെ പിന്തുൈ ഉെോ ിരിക്കുടമന്ന് 
ആവർത്തിക്കുര ും ടച്യ്തു.ASEAN ദരക്ന്ദമോക്കിടക്കോെ്   സവതക്ന്തവും 
സുതോരയവും ഉൾടക്കോള്ളുന്നതും നി മങ്ങൾ അെിസ്ഥോനമോക്കി ുള്ളതുമോ  

ഇദന്തോ-പസഫിക് ദമഖല ുടെ ക്പോധ്ോനയം ഊന്നിെറഞ്ഞുടരോെ്, ക്പോദ്രിര 

സഹരരൈ വർധ്ിെിക്കുന്നതിനുള്ള ടപോതുവോ  അെിത്തറ നൽരുന്ന  ASEAN 



ഔട്ട്ലുക്ക് ഓൺ ഇദന്തോ-പസഫിക് (AOIP) ഇദന്തോ-പസഫിക് ഓഷ്യൻസ് 

ഇനിദഷ്യറ്റീവ്  (IPOI) എന്നിവ തമ്മിലുള്ള  ഐരയം ആവരയടമന്നും അവർ 

നിരീക്ഷിച്ചു. 
 

4. അന്തോരോക്ര നി മങ്ങൾക്കനുസൃതമോ ി ്ക്ഷിൈ ണച്നോക്കെലിൽ 

സമോധ്ോനവും സുസ്ഥിരത ും നോവിര സവോതക്ന്തയവും രോജയോന്തര 

ക്പദവരനവും നിലനിർത്തോനുള്ള ഇന്തയ ുടെ തോൽെരയവും ദ ോഗത്തിൽ 

ടസക്രട്ടറി (ഈസ്റ്റ്) ക്പസ്തോവിച്ചു . ടപരുമോറ്റച്ചട്ടം, ച്ർച്ച 

ടച്യ്യടെെുന്നതിലൂടെ, മൂന്നോം രക്ഷിരളുടെ നി മോനുസൃത തോൽെരയങ്ങടള 

മുൻവിധ്ിദ ോടെ രോൈരുടതന്നും സമുക്് നി മടത്തക്കുറിച്ചുള്ള 

ഐരയരോക്രസഭ ുടെ രൺടവൻഷ്നുമോ ി (UNCLOS) പൂർണ്ണമോ ും 
ദ ോജിക്കൈടമന്നും അവർ പറഞ്ഞു. 
 

5. മയോൻമറിടല സംഭവവിരോസങ്ങളിടല , ASEAN നെപെിരൾക്ക് ഇന്തയ ുടെ 
പിന്തുൈ ക്പരെിെിച്ച അവർ, മയോൻമറിന്ടറ ഒരു സുഹൃത്തും അെുത്ത 

അ ൽരോജയവും എന്ന നില ിൽ, നിലവിടല സ്ഥിതിഗതിരൾ 

പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ക്രി ോത്മരവും അർത്ഥവത്തോ തുമോ  പെ് ഇന്തയ 
തുെരുടമന്നും അറി ിച്ചു. ഭീരരത സംരന്ധിച്ച ഇന്തയ ുടെ നിലപോെും അവർ 

മുദന്നോട്ട് വച്ചു. 
 

നയൂ ഡൽഹി 
ജൂൺ 24, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


