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ପୂର୍ବ ଏସଆି ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀର ର୍ରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀସ୍ତରୀୟ ବର୍ୈଠକ (ଇଏଏସ ଏସଓଏମ) 

ଜୁନ 24, 2222 

2. ସଚରି୍ (ପରୂ୍ବ) ଶ୍ରୀମତ ିରଭିା ଗାଙୁ୍ଗଲି ଦାସ 24 ଜୁନ 2222ବର ପରୂ୍ବ ଏସଆି ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀର ର୍ରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀସ୍ତରୀୟ ବର୍ୈଠକବର 

(ଇଏଏସ ଏସଓଏମ) ବ ାଗ ବଦଇଥିବଲ। ଏହ ିଭଚବୁ ଆଲ୍ ବର୍ୈଠକବର ରୁ୍ବନଇ ଦାରୁସଲାମର ସ୍ଥାୟୀ ସଚରି୍ ମାନୟର୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ଏମାଲିନ୍ 
ଅର୍ଦୁଲ ରହମାନ ଟଓି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିବଲ ଏର୍ଂ ଏଥିବର 28ଟ ିଇଏଏସ ବଦଶର ର୍ରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀମାବନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିବଲ। 

2. ବନତୃରୃ୍ନ୍ଦଙ୍କ ବନତୃତ୍ୱାଧୀନ ଇଏଏସ ମଞ୍ଚକୁ ମଜରୁ୍ତ କରରି୍ା ଏର୍ଂ ଉପୁଜୁଥିର୍ା ସମସୟାର ସମ୍ମଖୁୀନ ବହାଇ ଏହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାର୍ଶାଳୀ 
ଓ ପ୍ରତକି୍ରିୟାଶୀଳ କରରି୍ା ପାଇଁ ବର୍ୈଠକବର ଆବଲାଚନା କରା ାଇଥିଲା। ର୍ରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀମାବନ ବକାଭିଡ-29 ମହାମାରୀ ଏର୍ଂ ମହାମାରୀ 
ପରର୍ର୍ତ୍ବୀ ସମୟବର ପନୁରୁଦ୍ଧାର, ଦକି୍ଷଣ ଚୀନ ସାଗର, ବକାରଆି ଉପଦ୍ୱୀପ, ମିଆଁମାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏର୍ଂ ଆତଙ୍କର୍ାଦ ସବମତ ଆଞ୍ଚଳକି ତଥା 
ଆନ୍ତଜବାତୀୟ ର୍କିାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗବର ମତ ର୍ନିମିୟ କରଥିିବଲ। ଏହ ିବର୍ୈଠକବର ଇଏଏସ ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନବର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ବଦଶମାନଙ୍କ 
ଦ୍ୱାରା ଦଆି ାଇଥିର୍ା ପ୍ରତଶୁିତରି ସି୍ଥତ ିଏର୍ଂ ମନଲିା କା ବୟ ବ ାଜନାର (2228-2222) କା ବୟାନୱୟନର ଅଗ୍ରଗତ ିସମୀକ୍ଷା କରା ାଇଥିଲା। 

3. ସଚରି୍ (ପରୂ୍ବ) ନଜି ମନ୍ତର୍ୟବର କହଥିିବଲ ବ  ଆସଆିନ ଓ ଆସଆିନ ବନତୃତ୍ୱାଧୀନ ବମକାନଜିମିର ର୍ର୍ତ୍ବମାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାର୍ବର 

ରୁ୍ବନଇ ଦାରୁସଲାମଙ୍କ ବନତୃତ୍ୱକୁ ଭାରତ ପ୍ରଶଂସା ଜଣାଇଛ।ି ବସ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳବର ଶାନ୍ତ ିଓ ସ୍ଥରିତା ପାଇଁ ଏକ 
ଅଗ୍ରଣୀ ବମକାନଜିମି ଭାର୍ବର ଇଏଏସ ଗ୍ରହଣ କରଥିିର୍ା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାକୁ ଉବେଖ କରଥିିବଲ ଏର୍ଂ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ ତଥା 
ପ୍ରତକି୍ରିୟାଶୀଳ କରରି୍ା ପାଇଁ ଭାରତର ସମଥବନକୁ ବଦାହରାଇଥିବଲ। ଏହାର ବକନ୍ଦ୍ରବର ଆସଆିନ ସହତି ଏକ ମକୁ୍ତ, ବଖାଲା, ସମି୍ମଳତି ଏର୍ଂ 
ନୟିମ-ଆଧାରତି ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବଜାର ବଦଇ ବସ ଉବେଖ କରଥିିବଲ ବ  ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରକୁ 
ବନଇ ଆସଆିନର ଦୃଷ୍ଟିବକାଣ (ଏଓଆଇପି) ଏର୍ଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପ୍ରୟାସ (ଆଇପିଓଆଇ) ମଧ୍ୟବର ଦୃଢ ସମି୍ମଶ୍ରଣ ଆଞ୍ଚଳକି 

ସହବ ାଗ ରୃ୍ଦ୍ଧ ିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଆଧାର ପ୍ରଦାନ କରରି୍। 

4. ଏହ ିବର୍ୈଠକବର ସଚରି୍ (ପରୂ୍ବ) ଅନ୍ତଜବାତୀୟ ନୟିମ ଅନୁ ାୟୀ ଦକି୍ଷଣ ଚୀନ ସାଗରବର ଶାନ୍ତ ିଓ ସ୍ଥିରତା ଏର୍ଂ ବନୌପରରି୍ହନ ଓ ର୍ମିାନ 

ଚଳାଚଳର ସ୍ୱାଧୀନତା ର୍ଜାୟ ରଖିର୍ାକୁ ଭାରତର ଆଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ ଉବେଖ କରଥିିବଲ। ବସ ଏହା ମଧ୍ୟ କହଥିିବଲ ବ  ରୁ୍ଝାମଣା ଜାର ି
ରହଥିିର୍ା ଆଚରଣ ସଂହତିା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ଆଇନଗତ ସ୍ୱାଥବକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ବ କରରି୍ା ଉଚତି ନୁବହଁ ଏର୍ଂ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ବ ଭାର୍ବର ମଳିତି ଜାତସିଂଘର 
ସାମଦିୁ୍ରକ ଆଇନ ( ୁଏନସଏିଲଓଏସ) ଅନୁ ାୟୀ ବହର୍ା ଉଚତି। 

5. ମିଆଁମାର ପ୍ରସଙ୍ଗବର ବସ ଆସଆିନର ପ୍ରକ୍ରୟିାକୁ ଭାରତର ସମଥବନ ଜଣାଇଥିବଲ ଏର୍ଂ ମିଆଁମାରର ଜବଣ ର୍ନୁ୍ଧ ତଥା ଘନଷି୍ଠ ପବ ାଶୀ 
ଭାର୍ବର ଭାରତ ବସଠାବର ସାମ୍ପ୍ରତକି ପରସିି୍ଥତରି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଗଠନମୂଳକ ଓ ଅଥବପୂର୍ଣ୍ବ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରରି୍ ବର୍ାଲି କହଥିିବଲ। 
ଅନୟାନୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡକି ମଧ୍ୟବର ବସ ଆତଙ୍କର୍ାଦ ଉପବର ଭାରତର ଆଭିମଖୁୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିବଲ। 

ନୂଆଦେିୀ 
ଜୁନ 24, 2222 
 
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. 
 


