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କୁ୍ଷଦ୍ର ହତଆିର ଓ ହାଲୁକା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଅବ ୈଧ  ୟ ସାୟକୁ ବରାକ ିା, ମୁକା ଲିା କର ିା ଏ ଂ  ବିଲାପ 
କର ିା ପାଇ ଁମିଳତି ଜାତସିଂଘର କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ଏ ଂ ଅବ ୈଧ କୁ୍ଷଦ୍ର ହତଆିର ଓ ହାଲୁକା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପାଇ ଁ
ଆନ୍ତଜା୍ତକି ବେସଙ୍ି୍ଗ ଇନଷୁ୍ଟ୍ରବମଣ୍ଟର କାର୍ଯୟ୍ନୱୟନ ଉପବର ଅଷ୍ଟ୍ରମ ଦ୍ୱ ିର୍ୀ୍ୟ ବ ୈଠକର ଫଳାଫଳ 

 

ଜୁଲାଇ 04, 2022 

କ୍ଷୁଦ୍ର ହତଆିର ଓ ହାଲୁକା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର (ଏସଏଏଲଡ ଲ)ୁ ର ବ ଆଇନ  ୟ ସାୟକୁ ବରାକ ିା, ମୁକା ଲିା କର ିା ଏ ଂ  ବିଲାପ କର ିା ପାଇଁ 
ମିଳତି ଜାତସିଂଘର କାର୍୍ଯୟକ୍ରମ ଏ ଂ ଅବ ୈଧ କ୍ଷଦୁ୍ର ହତଆିର ଓ ହାଲୁକା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆନ୍ତଜ୍ାତକି ବେସଙ୍ି୍ଗ ଇନଷୁ୍ଟ୍ରବମଣ୍ଟର କାର୍୍ଯୟକାରତିା 
ଉପବର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରମ ଦ୍ୱ ିର୍୍ୀୟ ବ ୈଠକ 27 ଜୁନରୁ 1 ଜୁଲାଇ 2022 ପର୍୍ଯୟନ୍ତ ନୁୟୟକବ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବହାଇଥିଲା। ଏହ ିବ ୈଠକବର 
ମିଳତି ଜାତସିଂଘ କାର୍୍ଯୟକ୍ରମର କାର୍୍ଯୟନୱୟନ ତଥା ଏସଏଏଲଡ ଲରୁ ବ ଆଇନ କାର ାର  ବିରାଧବର ଆନ୍ତଜ୍ାତକି ବେସଙ୍ି୍ଗ ଇନଷୁ୍ଟ୍ରବମଣ୍ଟକୁ 
ସଦୃୁଢ କର ିା ଉବେଶୟବର ଏକ ଫଳାଫଳ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ ଗହୃୀତ ବହାଇଥିଲା। 

 

ଏହ ିବ ୈଠକବର ଭାରତ ମିଳତି ଜାତସିଂଘର କାର୍୍ଯୟକ୍ରମର କାର୍୍ଯୟନୱୟନ ତଥା ଆନ୍ତଜା୍ତକି ବେସଙ୍ି୍ଗ ଇନଷୁ୍ଟ୍ରବମଣ୍ଟର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍୍ ତଥା ପ୍ରଭା ୀ 
କାର୍୍ଯୟକାରତିା ଉପବର ଗୁରୁତ୍ୱାବରାପ କରଥିିଲା,  ବିଶର୍ କର ିଆତଙ୍କ ାଦ ଭଳ ିବ ୈଶ୍ୱକି ଆହୱାନର ମୁକା ଲିା କର ିାବର ଏଗୁଡକିର ଭୂମିକା 

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍।୍ ଏସଏଏଲଡ ଲରୁ ଅବ ୈଧ କାର ାରକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କର ିାବର ଉନ୍ନତ ଜାତୀୟ ପ୍ରୟାସ କର ିା ଏ ଂ ଏହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭା ୀ 
କର ିା ପାଇଁ ବ ଆଇନ ଏସଏଏଲଡ ଲରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନମିବନ୍ତ ଏକ ବମକାନଜିମି  କିାଶ କର ିା ସବମତ ଭାରତ ଏହ ିଇନଷୁ୍ଟ୍ରବମଣ୍ଟର 

କାର୍୍ଯୟକାରତିାକୁ ସୁଦୃଢ କର ିାକୁ ଆହୱାନ ଜଣାଇଥିଲା।  ବିଶର୍ କର ିଏହ ିଇନଷୁ୍ଟ୍ରବମଣ୍ଟର କାର୍୍ଯୟନୱୟନବର  କିାଶଶୀଳ ବଦଶମାନଙୁ୍କ 
ସହାୟତା ଏ ଂ ବସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଫବଲାସପି କାର୍୍ଯୟକ୍ରମ ନମିବନ୍ତ ଆନ୍ତଜ୍ାତକି ସହବର୍ଯାଗ ଓ ସହାୟତା ଉପବର ଭାରତ ମଧ୍ୟ 

ଗୁରୁତ୍ୱାବରାପ କରଥିିଲା। 

 

ଅଷ୍ଟ୍ରମ ଦ୍ୱ ିର୍୍ୀୟ ବ ୈଠକର ଫଳାଫଳ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରଛି ିବର୍ଯ ଆତଙ୍କ ାଦକୁ  ଢାଇ ାବର ବ ଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାର ାରର 
ପ୍ରତକୂିଳ ପ୍ରଭା  ପଡୁଛ ିଏ ଂ ଆତଙ୍କ ାଦ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ୍ର ିବହାଇଥି ା  ପିଦକୁ ଦୂର କର ିାବର ଜାତସିଂଘର ଏହ ିଇନଷୁ୍ଟ୍ରବମଣ୍ଟଗୁଡକିର ଭୂମକିା 
ଉପବର ଗରୁୁତ୍ୱାବରାପ କରଛି।ି ଏହା ମଧ୍ୟ ଏସଏଏଲଡ ଲରୁ କାର ାର ଉପବର ପର୍୍ଯୟାପ୍ତ ଜାତୀୟ ନୟିନ୍ତ୍ରଣକୁ ଲାଗ ୁକର ିା ଏ ଂ ପ୍ରବୟାଗ 



କର ିା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡକିର ସଂକଳ୍ପକୁ ସମଥନ୍ କରଛି।ି ଅବ ୈଧ କ୍ଷଦୁ୍ର ହତଆିର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ପଦବକ୍ଷପକୁ ମଜ ୁତ କର ିାକୁ ଏ ଂ 
ଜାତସିଂଘର ଭାଗିଦାରୀବର ବସଗୁଡକୁି ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ିାବର ଆନ୍ତଜା୍ତକି ସହବର୍ଯାଗ  ୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ ଉପାୟ ବ ାଜ ିାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାବନ 
ସହମତ ବହାଇଥିବଲ। ଏହ ିବ ୈଠକବର ଏସଏଏଲଡ ଲ ୁବକ୍ଷତ୍ରବର ସାମ୍ପ୍ରତକି ବ ୈର୍ୟିକ  କିାଶର ପ୍ରଭା , ଅବ ୈଧ କାର ାରକୁ ବନଇ ଚନି୍ତା 

ଏ ଂ ଇନଷୁ୍ଟ୍ରବମଣ୍ଟଗୁଡକି ଉପବର ଏହାର ଗରୁୁତର ପ୍ରଭା କୁ ସମାଧାନ କର ିାର ଉପାୟ  ବି ଚନା କରାର୍ଯାଇଥିଲା। 2024 ବର ଚତୁଥ୍ 
ସମୀକ୍ଷା ସମି୍ମଳନୀ ଆଡକୁ, ଏହ ିଫଳାଫଳ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ ଜାତସିଂଘର ଏହ ିଦୁଇଟ ିଇନଷୁ୍ଟ୍ରବମଣ୍ଟର କାର୍୍ଯୟନୱୟନବର ପ୍ରଚଳତି ଧାରା, ଆହୱାନ 
ଏ ଂ ସୁବର୍ଯାଗର  ସୃି୍ତତ  ବିେର୍ଣ ପାଇଁ ଏ ଂ ଏଗୁଡକିର ପ୍ରଭା ୀ କାର୍୍ଯୟକାରତିା ଉପବର ସପୁାରଶିକୁ  ଚିାର କର ିା ପାଇଁ ସହମତ 

ବହାଇଥିଲା। 

 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଜୁଲାଇ 04, 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. 

 

 

 


