
പതിനാലാമത ്ആസിയാന-് ഇനത്യ്ാ ഉചച്കോടിയ ും പതിനൊനന്ാമത ്

കിഴകക്ന ്ഏഷയ് ഉചച്കോടിയ ും, ലാവോ പിഡിആറിലെ 

വിയനറ്ിയാനില ്(സെപത്ുംബര ്08, 2016)  

 

സെപത്ുംബര ് 01, 2016 

 

01. ലാവോ പീപപ്ിളസ്് ഡെമോകര്ാറ്റിക ്റിപ്പബല്ിക്കിലെ 

വിയനറ്ിയാനില ് സെപത്ുംബര ്08, 2016 ല ്നടകക്ാനിരിക്ക നന് 

പതിനാലാമത ്ആസിയാന-് ഇനത്്യാ ഉച്ചകോടിയില ും 

പതിനൊന്നാമത ്കിഴക്കന ്ഏഷയ് ഉച്ചകോടിയില ും  ലാവോ 
പീപ്പിളസ്് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപപ്ബല്ിക് പ്രധാനമന്ത്രി ഹിസ് 

എക്സലനസ്ി ശ്രീ തോുംഗ്ല ന ്സിസോലിത്തിനറ്െ ക്ഷണും 

സ്വീകരിച്ച   പര്ധാനമനത്്രി ശ്രീ നരേനദ്്ര മോദി പങക്െട കക് ും . 

പതത്് ആസിയാന ്, എട്ട ്കിഴക്കന ്ഏഷ്യ ഉച്ചകോടി പങക്ാളിതത് 

രാജ്യങങ്ള ്എന്നിവയ ടെ രാജ്യ/ഗവണ്മെനറ്് തലവന്മാര ്

ഉച്ചകോടികളില ്യഥാക്രമും പങക്െട കക് ും . ഉചച്കോടികള ടെ 

ഭാഗമായി അനവധി നേതാകക്ള മായി പ്രധാനമനത്്രി ഉഭയകക്ഷി 

യോഗങ്ങള ും നടത്ത ും.  
 

 02. നവുംബര ്2015 ല ്മ്യാന്മാരില ്നടനന് ഒനപ്താമത് കിഴകക്ന ്

ഏഷ്യ ഉച്ചകോടിയില ും പന്ത്രണ്ടാമത് ആസിയാന്-ഇനത്്യ 

ഉച്ചകോടിയില ും പ്രധാനമനത്്രി പ്രഖ്യാപിചച് 'ആക്ട ്ഈസ്റ്റ ്

പോളിസി' യെ ത ടര്ന്ന  ആസിയാന മായ ും വിശാലമായ തരതത്ില ്

ഏഷ്യ-പസഫിക് മേഖലയില ും ഇനത്്യയ ടെ  ഇടപാട കളക്്ക ്കൂട തല ്

വേഗത കൈവന്നിര നന്   

   

03. പതിനാലാമത ്ആസിയാന-് ഇന്തയ്ാ ഉച്ചകോടിയില ്

പ്രധാനമന്ത്രിയ ും ആസിയാന ്നേതാകക്ള ും ആസിയാന്- ഇനത്്യ 

സഹകരണും അവലോകനും ചെയ്യ കയ ും രാഷ്ട്രീയ -സ രക്ഷ, 

സാമ്പത്തികും , സാമൂഹയ്-സാുംസക്്കാരിക സഹകരണും എന്നീ മൂന്ന  

തൂണ കളക്്ക ്കീഴില ്ഇതിനറ്െ ഭാവി ദിശകള ്ചരച്്ച ചെയ്യ കയ ും 

ചെയ്യ ും .  പരസ്്പരും താത്പരയ്മ ള്ളത ും 

ഉത്കണ്ഠയ ള്ളത മായ  മേഖലാ, അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങളില ്
കാഴ്ചപ്പാട കള ്പങക്് വക്ക കയ ും ചെയ്യ ും. ഇനത്്യയ ും ആസിയാന ും 



തമ്മില ളള് ചര്ചച്ാ പങ്കാളിതത്ത്തിനറ്െ  26 

വരഷ്ത്തിന ്  2017  സാക്ഷയ്ും വഹിക്ക ും .  ഇത് 

ഓര്മ്മപപ്െട ത്ത ന്നതിനായിട്ട ള്ള ആഘോഷത്തിന്റെ 

ഭാഗമായി  അനവധി പ്രവരത്്തനങങ്ള ്പ്രധാനമനത്ര്ി 

പ്രഖ്യാപിക്ക ും  
 

04. ആസിയാന ്2012 മ തല ്ഇന്തയ്യ ടെ തന്ത്രപ്രധാന 

പങക്ാളിയാണ് . ഒര  ഉച്ചകോടിയ ും വിദേശകാര്യും, വ്യവസായും, 

വിനോദസഞ്ചാരും, കൃഷി, പരിസ്ഥിതി, നവീകരികക്ാവ ന്ന ഊരജ്ും, 

വാരത്്താവിനിമയും എന്നിവയില ്  7 മനത്്രിതല സമ്മേളനങങ്ള ും 

ഉളപ്പ്െടെ ഇന്തയ്യ ും ആസിയാന ും നിരന്തരമായി കണ്ട  മ ട്ട ന്ന 30 

സുംവിധാനങങ്ള ്ഉണ്ട്.  അട തത്കാലതത്് അതായത ്ജൂലൈ  25-26 

,  2016  വിയനറ്ിയാനില ്നടനന്    ആസിയാന ്-ഇന്തയ്ാ വിദേശ 

മന്ത്രിമാര ടെ സമ്മേളനും; കിഴകക്ന ്ഏഷ്യ വിദേശകാര്യ 

മന്ത്രിമാര ടെ സമ്മേളനും എന്നിവയില ്കേന്ദ്ര വിദേശ കാര്യ 

സഹമന്ത്രി ജനറല(് ഡോ) ശ്രീ വി.കെ സിുംഗ് (റിടട്) 

പങക്െട തത്ിര നന്  .  വിയനറ്ിയാനില ്ആഗസ്ത ്6, 2016 ന  

നടനന്  കിഴക്കന ്ഏഷ്യ വിദേശ കാര്യ മനത്്രിമാര ടെ 

സമ്മേളനും,  ആസിയാന ്സാമ്പത്തിക മന്ത്രിമാര ്+ ഇന്ത്യാ 

ചരച്്ചകള ്എനന്ിവയില ്കേനദ്്ര വയ്ാപാര വ്യവസായ സഹമനത്്രി 

ശ്രീമതി നിരമ്ല സീതാരാമന ്പങക്െട തത്  

 

 

05. ഇന്ത്യയ ും ആസിയാന ്രാജ്യങങ്ള മായ ള്ള വ്യാപാരും 2015-16 

കാലയളവില ്65.04 ബിലല്്യണ് അമേരികക്ന ്ഡോളര ്ആയി 

നിലകൊള്ള ന്ന  , ഇത ്ഇനത്്യയക്ക് ്ലോകതത് ളള് മൊത്തും 

വ്യാപാരത്തിനറ്െ 10.12 ശതമാനും ആണ് . ജൂലൈ 2015 ല ്ആസിയാന ്- 

ഇന്തയ് സ്വതനത്ര് വ്യാപാര മേഖല സൃഷട്ികക് ും അതെതത് ടര്ന്ന ്
ആസിയാന ്-ഇന്തയ് വ്യാപാരും സേവനങ്ങളില ും നിക്ഷേപ 

കരാറ കളില ും നിലവില ്വന്നതോടെ  ആസിയാന-്ഇന്ത്യാ 

സാമ്പത്തിക ഏകീകരണ പര്ക്രിയ  വേഗത കൈവരിചച്  

.  സന്ത ലിതമായ മേഖലാ സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാര് 

തീര മാനത്തില ്എതത് നന്തിലൂടെ മേഖലയ മായിടട് ള്ള നമ്മ ടെ 

വ്യാപാര നിക്ഷേപ ബനധ്ങ്ങള് കൂട തല ്വരദ്്ധികക് ും  



 

 

06. ഏഷ്യ- പസഫിക്കില ്നേതാകക്ള ്നേതൃത്വും നലക് നന് 

പ്രധാനപപ്െടട് വേദിയാണ്  ഈസറ്്റ് ഏഷ്യ ഉചച്കോടി. 2005 ല ്

അതിനറ്െ ആരുംഭതത്ില ്കിഴകക്ന ്ഏഷ്യയിലെ  സാമപ്തത്ിക 

വികസനും, ഭൂരാഷട്്രീയും, തന്തര്പ്രധാന കാരയ്ങ്ങള ്എനന്ിവയില ്
ഉച്ചകോടി പ്രധാന പങ്ക ്വഹിചച്ിട്ട ണ്ട ് . പതത്  ആസിയാന ്

അുംഗരാജ്യങങ്ള ്കൂടാതെ ഈസ്റ്റ ്ഏഷ്യ ഉചച്കോടിയില ്ഇനത്്യ, 

ചൈന, ജപ്പാന,് റിപപ്ബല്ിക് ഓഫ് കൊറിയ, ആസ്ട്രേലിയ , 

ന്യൂസിലാണ്ട,് യ ണൈററ്ഡ ്സ്ററ്േറ്റ്സ് , റഷ്യ എനന്ിവര ും 

ഉളപ്പ്െട ന്ന   
 

 

06. കിഴക്കന ്ഏഷ്യ ഉചച്കോടിയ ടെ സ്ഥാപക അുംഗമെന്ന 

നിലയില ്ഉച്ചകോടി ശക്തിപ്പെട തത് വാന ും നിലവില ള്ള 

വെലല് വിളികളെ കൂട തല ്കാര്യകഷ്മമായി  കൈകാര്യും 

ചെയ്യ വാന മായി  ഉച്ചകോടിയെ മാറ്റ വാന ളള് 

പ്രതിബദധ്തയിലാണ് ഇന്ത്യ  
 

 

07.  പതിനൊനന്ാമത ്കിഴകക്ന ്ഏഷ്യ ഉചച്കോടിക്ക ്ശേഷും സമ ദ്ര 

സ രക്ഷ, തീവ്രവാദും, അണ്വായ ധ നിർവ്യാപനും , കര്മവിര ദധ്മായ 

ക ടിയേറ്റും, ത ടങങ്ിയ വിഷയങങ്ള ്ഉളപ്്പെടെ   മേഖലാ 

അന്താരാഷട്്ര താത്പരയ്മ ളള് വിഷയങ്ങള ്നേതാകക്ള് ചരച്്ച 

ചെയ്യ ും.   കിഴകക്ന ്ഏഷ്യയില ്അടിസ്ഥാന സൌകര്യ 

വികസനത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപപ്ികക് ന്ന വിയന്റിയാന ്

പ്രഖ്യാപനും ; പര്തിസനധ്ിയിലാക നന് ക ടിയേററ്ക്കാരോട ള്ള 
നടപടികള ് ശക്തമാകക് കയ ും  മന ഷ്യകക്ടതത് മായി 

ബന്ധപപ്െടട് ളള് കാരയ്ങ്ങള ്എനന്ിവയില ്  കിഴകക്ന ് ഏഷ്യ 

ഉച്ചകോടി പ്രഖയ്ാപനും;  ആണവ നിരവ്്യാപനതത്ില ്ഇഎഎസ ്

പ്രഖ്യാപനും ത ടങ്ങി കിഴകക്ന ് ഏഷ്യ 
ഉച്ചകോടിയില ് അുംഗീകരിക്ക വാന ളള് മൂന്ന  പ്രസ്താവനകള ്/ 

പ്രഖ്യാപനങ്ങള ്ചരച്്ചയിലാണ് ;  
 



08. മേഖലാ സമഗര് സാമപ്ത്തിക പങ്കാളിത്തത്തില് (Regional 

Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ഇടപാട കളില ്ഒര  

സുംയ കത് പ്രഖ്യാപനും കിഴക്കന ്ഏഷ്യ ഉചച്കോടികക്്  ശേഷും 

നടകക് ന്ന പ്രതയ്േക ചടങ്ങില ്അുംഗീകരിക്ക മെന്ന് 

പ്രതീക്ഷികക് നന്   
 

ന്യൂഡെലഹ്ി  

സെപത്ുംബര ്01, 2016 

 


