
 

வியஞ்சான், லா மக்கள் ஜனநாயகக் 
குடியரசில் (PDR) 14 வது ஆசியான்-இந்தியா 
உச்சி மாநாடு மற்றும் 11வது கிழக்கு ஆசிய 
உச்சிமாநாடு (சசப்டம்பர் 08, 2016) 
 
சசப்டம்பர் 01, 2016 

1. வியஞ்சான், லா PDR நடைபெற உள்ள 14 ஆசியான்-இந்தியா 
உச்சி மாநாடு மற்றும் 11 வது கிழக்கு ஆசியா உச்சி 
மாநாட்டில் கலந்து பகாள்ள மாண்புமிகு  திரு 
பதாங்க்பலாவ்ன் சிபசாவ்லித் , லா மக்கள் ஜனநாயக 
குடியரசின் ெிரதமர் அவர்களின் அடழப்ெின் பெரில், ெிரதமர் 
ெிரதமர் நபரந்திர பமாடி 8 பசப்ைம்ெர் 2016 அன்று லாவிற்கு 
பசல்ல உள்ளார். உச்சிமாநாட்டில் கலந்து பகாள்ளும் 
நாடுகளில் 10 ஆசியான் மற்றும் 18 கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் 
மாநில / அரசாங்க தடலவர்கள் இன்தி மாநாட்டில் கலந்து 
பகாள்ளவுள்ளனர். 

2. மியான்மரில் நவம்ெர் 2014 இல் 12 வது ஆசியான்-இந்தியா 
உச்சி மாநாடு மற்றும் 9 வது கிழக்கு ஆசியா உச்சி மாநாட்டில் 
ெிரதமர் நபரந்திர பமாடியின் 'சட்ைத்தின்-கிழக்கு பகாள்டக' 
என்ற கூற்டற பதாைர்ந்து , ஆசியான் மற்றும் ெரந்த ஆசிய-
ெசிெிக் ெிராந்தியத்தில் இந்தியாவின் ஈடுொடு பமலும் 
பவகத்டத பெற்றுவிட்ைது.  

3. 14 ஆசியான்-இந்தியா உச்சி மாநாட்டில், ெிரதமர் மற்றும் 
ஆசியான் தடலவர்கள் ஆசியான்-இந்தியா ஒத்துடழப்ெிடன  
மறுெரிசீலடன பசய்வதுைன்,அரசியல்-ொதுகாப்பு, பொருளாதார, 
சமூக மற்றும் கலாச்சார ஒத்துடழப்பு ஆகிய மூன்று தூண்கள் 
ஒவ்பவான்றும் கீழ், அதன் எதிர்கால திடசயிடன ெற்றியும்  
விவாதிக்க உள்ளனர். அவர்கள் ெரஸ்ெர நலன் மற்றும் 



கவடல சார்ந்த, ெிராந்திய மற்றும் சர்வபதச ெிரச்சிடனகள் 
ெற்றி கருத்துக்கடள ெரிமாறிக் பகாள்ள உள்ளனர். 2017,  
ஆசியான் இந்தியாவின் உடரயாைல் கூட்டு பதாைங்கி 25 
ஆண்டுகடள குறிப்ெதால், இடத பகாண்ைாை 
நிடனவுபகாள்ளும் விதமாக ெல நைவடிக்டககள் ெிரதமர் 
மூலம் அறிவிக்கப்ெடும். 

4. 2012 முதல் இந்தியா ஆசியான் உைன் ஒரு மூபலாொய 
ெங்காளியாக உள்ளன. ஒரு உச்சி மாநாடு மற்றும் பவளியுறவு, 
வர்த்தகம், சுற்றுலா, விவசாயம், சுற்றுச்சூழல், புதுப்ெிக்கத்தக்க 
எரிசக்தி மற்றும் பதாடலத்பதாைர்பு ஆகிய 7 மந்திரிகள் 
மட்ைத்திலான கூட்ைங்கள் உட்ெை இந்தியா மற்றும் ஆசியான், 
பதாைர்ச்சியாக சந்திக்கும் 30 உடரயாைல் வழிமுடறகடள 
பகாண்டுள்ளது. பவளிவிவகார அடமச்சர், பொது (பஜபனரல்) 
ஸ்ரீ வி.பக. சிங் (ஓய்வுபெற்ற) சமீெத்தில் 25-26 ஜூடல 2016 
அன்று வியஞ்சானில் நடைபெற்ற ஆசியான்-இந்தியா 
பவளியுறவு மந்திரிகள் கூட்ைம் மற்றும் கிழக்கு ஆசிய 
உச்சிமாநாடு (EAS) பவளியுறவு மந்திரிகள் கூட்ைத்தில் கலந்து 
பகாண்ைார். வர்த்தகம் மற்றும் பதாழில் அடமச்சர், ஸ்ரீமதி. 
நிர்மலா சீதாராமன் ஆகஸ்ட் 6, 2016 அன்று வியஞ்சானில் 
நடைபெற்ற ஆசியான் பொருளாதார அடமச்சர்கள் + இந்தியா 
ஆபலாசடனக கூட்ைம் & கிழக்கு ஆசிய உச்சிமாநாடு (EAS) 
பவளியுறவு மந்திரிகள் கூட்ைத்தில் கலந்து பகாண்ைார். 

5. இந்தியா மற்றும் ஆசியான் இடையிலான வர்த்தகம் 2015-16 
இல் அபமரிக்க $ 65,04 ெில்லியன் அளவில் நின்று பகாண்டு 
உலகத்துைனான இந்தியாவின் பமாத்த வர்த்தகத்தில் 10% - 12% 
வடர பகாண்டிருந்தது. பசடவகள் மற்றும் முதலீட்டு 
ஒப்ெந்தங்களினுள் ஆசியான்-இந்திய வர்த்தகம் அமலுக்கு 
உள்ளடீு பசய்தடத ெின்பதாைர்ந்து ஜூடல 2015 இல் 
ஆசியான்-இந்தியா சுதந்திர வர்த்தக ெகுதி உருவாக்கப்ெட்ை 
ெின் ஆசியான்-இந்தியா பொருளாதார ஒருங்கிடைப்பு 



பசயல்முடற பமலும் ஊக்கம் பெற்றுள்ளது. ஒரு சீரான 
ெிராந்திய ெரந்த பொருளாதார வர்த்தக உைன்ெடிக்டகயின் 
முடிவு இந்த ெிராந்தியத்தில் எமது வர்த்தகம் மற்றும் 
முதலீட்டு உறவுகடள அதிகரிக்க உதவும். 

6. ஆசிய-ெசிெிக் முதன்டமயான தடலவர்கள் தடலடமயிலான 
மன்றமாக இந்த கிழக்கு ஆசிய உச்சிமாநாடு உள்ளது. 2005 
இல் அதன் பதாைக்கத்திலிருந்து, அது கிழக்கு ஆசியாவின் 
மூபலாொய, பூபகாள, அரசியல் மற்றும் பொருளாதார ெரிைாம 
வளர்ச்சியில் ஒரு முக்கிய ெங்கிடன வகித்தது. 10 ஆசியான் 
உறுப்பு நாடுகள் தவிர  கிழக்கு ஆசிய உச்சிமாநாட்டில் 
இந்தியா, சீனா, ஜப்ொன், பதன் பகாரியா, ஆஸ்திபரலியா, 
நியூசிலாந்து, அபமரிக்கா மற்றும் ரஷ்யா ஆகியடவ 
உள்ளைங்கும். 

7. இந்தியா, கிழக்கு ஆசிய உச்சிமாநாட்டின் ஸ்தாெக 
உறுப்ெினராக இருப்ெதால், கிழக்கு ஆசிய உச்சிமாநாட்டிடன 
வலுப்ெடுத்த மற்றும் சமகால சவால்கடள டகயாள்வதில் 
அடத மிகவும் சிறப்புள்ளதாக பசய்யவும் கைடமப்ெட்டுள்ளது.  

8. 11 வது கிழக்கு ஆசியா மாநாட்டில், தடலவர்கள், ெிராந்திய 
மற்றும் சர்வபதச நலன் சார்ந்த மற்றும் கைல் ொதுகாப்பு, 
ெயங்கரவாதம், அணு ஆயுதப் ெரவல் தடுப்பு, முடறயற்ற 
குடிபயற்றம் முதலியன பொன்ற அக்கடறயுள்ள விஷயங்கள் 
ெற்றி விவாதிக்க உள்ளனர். மூன்று அறிக்டககள் / 
அறிவிப்புக்கள் கிழக்கு அசிய உச்சிமாநாட்டில் (EASஇல்) 
டகக்பகாள்ளப்ெடுவதற்காக விவாதிக்கப்ெட்டு வருகிறது 
அதாவது; கிழக்கு ஆசியாவில் உட்கட்ைடமப்பு அெிவிருத்தி 
ஒத்துடழப்பு பமம்ெடுத்தும் வியஞ்சான் ெிரகைனம்; 
பநருக்கடியில் உள்ள நெர்கள் மற்றும் குடிபயறுெவர்கள் 
கைத்தல் ஆகிபயாரின் மறுபமாழிகடள வலுப்ெடுத்து ஒரு 
கிழக்கு ஆசிய உச்சி மாநாட்டு ெிரகைனம்; மற்றும் ஆயுத 



ெரவல் தடுப்பு பதாைர்ொக ஒரு கிழக்கு ஆசிய உச்சி மாநாட்டு 
ெிரகைனம் ஆகியடவ அைங்கும். 

9. கிழக்கு ஆசிய உச்சி மாநாட்டு (EAS) இற்கு ெிறகு ஒரு தனி 
விழாவில், ெிராந்திய ெரந்த பொருளாதார ஒத்துடழப்பு (RCEP) 
பெச்சுவார்த்டதகள் மீதான ஒரு கூட்ைறிக்டக ஏற்று 
பகாள்ளப்ெடும் என எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 

புது டில்லி, 

சசப்டம்பர் 01 , 2016 


