
4வது பிம்ஸ்டெக் (BIMSTEC) உச்சிமாநாட்டிற்கான  இலங்ககத் தூதுக்குழுவிற்கு 

ஜனாதிபதி கமத்திாிபால சிறிசசன தகலகம தாங்கவுள்ளார் - பிம்ஸ்டெக்கிற்கான 

தகலகமத்துவத்கத இலங்கக டபற்றுக்டகாள்ளவுள்ளது 

 

2018 ஆகஸ்ட் 30 - 31ஆந் திகதி கத்மண்டுவில் நகெடபறவுள்ள 4வது வங்காள 

விாிகுொவின் பல்துகற டதாழிநுட்ப மற்றும் டபாருளாதார ஒத்துகழப்பு 

உச்சிமாநாட்டிற்கான (பிம்ஸ்டெக்) இலங்ககத் தூதுக்குழுவிற்கு ஜனாதிபதி 

கமத்திாிபால சிறிசசன அவர்கள் தகலகம தாங்கவுள்ளார். இந்த உச்சிமாநாட்டின் 

இறுதியில், பிம்ஸ்டெக்கிற்கான தகலகமத்துவமானது தற்சபாகதய தகலகமயான 

சநபாளமிெமிருந்து இலங்ககக்கு ககயளிக்கப்பெவுள்ளது. 

இந்த உச்சிமாநாடு பங்குபற்றும் அரசாங்கங்கள் மற்றும் நாடுகளின் தகலவர்களுக்கான 

பிரத்திசயக அமர்கவ உள்ளெக்கியிருப்பசதாடு பதினாறாவது பிம்ஸ்டெக் அகமச்சர்கள் 

சந்திப்பு மற்றும் பிம்ஸ்டெக் சிசரஷ்ெ உத்திசயாகத்தர்கள் சந்திப்பின் பத்டதான்பதாம் 

அமர்வு ஆகியனவும் இதன் டதாெர்ச்சியாக இெம்டபறவுள்ளன.  

இலங்கக மற்றும் மியன்மாாின் ஜனாதிபதிகள், இந்தியா, பங்காளசதஷ், சநபாளம் 

மற்றும் தாய்லாந்தின் பிரதமர்கள் மற்றும் பூட்ொன் அரசாங்கத்தின் தகலகம ஆசலாசகர் 

ஆகிசயார் முகறசய இந்த உச்சிமாநாட்டிற்கான தமது தூதுக்குவினருனக்கு தகலகம 

தாங்கவுள்ளனர். இந்த தகலவர்கள் உச்சிமாநாட்டின் நிகறவில், 4வது பிம்ஸ்டெக் 

உச்சிமாநாட்டின் “சமாதானம், டசழுகம மற்றும் நிகலயான வங்காள விாிகுொகவ 

சநாக்கி” என்ற பிரகெனத்கத ஆகஸ்ட் 31ஆந் திகதி ஏற்றுக்டகாள்ளவுள்ளனர்.  

சமலும், இந்த உச்சிமாநாட்டின் சபாது தகலவர்கள் “பிம்ஸ்டெக் கட்ெ 

உள்ளிகைப்புக்கான புாிந்துைர்வு உென்படிக்கக”யிலும் ககச்சாத்திெவுள்ளனர்.   

டதாெர்ச்சியான சந்திப்புக்களின் சபாது, வளர்ச்சி மற்றும் டபாருளாதார டசழுகமகய 

பிம்ஸ்டெக் பிராந்தியத்தில் சமம்படுத்தும் சநாக்கில், ஏற்கனசவ 

ஏற்றுக்டகாள்ளப்பட்டுள்ள முக்கிய துகறகள் சார்ந்த பல விெயங்கள் மீளாய்வு 

டசய்யப்பெவுள்ளன. பிம்ஸ்டெக்கின் முன்னுாிகமப்படுத்தப்பட்டுள்ள துகறகள், 

வர்த்தகம் மற்றும் முதலீடு, டதாழினுட்பம், சக்தி, சபாக்குவரத்து மற்றும் டதாெர்பாெல், 

சுற்றுலாத்துகற, மீன்பிடி, விவசாயம், கலாச்சார ஒத்துகழப்பு, சுற்றாெல் மற்றும் அனர்த்த 

முகாகமத்துவம், டபாது சுகாதாரம், மக்கள் - மக்களுக்கிகெயிலான டதாெர்பு, வறுகம 

ஒழிப்பு, பயங்கரவாத எதிர்ப்பு மற்றும் நாடுகெந்த குற்றங்கள் மற்றும் காலநிகல மாற்றம் 

ஆகியவற்கற உள்ளெக்கியிருக்கின்றன. 

1997இல் தாபிக்கப்பட்ெ வங்காள விாிகுொவின் பல்துகற டதாழில்நுட்ப மற்றும் 

டபாருளாதார ஒத்துகழப்பானது (பிம்ஸ்டெக்) வங்காள விாிகுொ பிராந்தியத்திலுள்ள 

டதன் மற்றும் டதன்கிழக்காசிய நாடுககள இகைக்கின்றது. வங்காள விாிகுொ 



பிராந்தியம் சராசாி 6.5 சதவிகித டமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்திகயக் டகாண்டிருப்பசதாடு 

டமாத்த உலக சனத்டதாககயின் 21 சதவிகிதத்கத டகாண்ெதாக காைப்படுகின்றது. 

டதாழினுட்பத் துகறயில் முன்னனி நாொக இலங்கக அகமவதுென், இலங்ககயில் 

பிம்ஸ்டெக் டதாழினுட்ப பாிமாற்ற வசதிகய நிறுவும் டசயற்பாடுகள் 

கவனத்திற்டகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இவ்வசதி நுன், சிறிய மற்றும் நடுத்தர 

வர்த்தகங்ககள குறிக்சகாளாகக் டகாண்டு ஒத்துகழப்பு மற்றும் பங்காண்கம 

ஆகியவற்றினூொக உறுப்பு நாடுகளின் டதாழினுட்ப தளத்கத விாிவாக்கம் டசய்வதற்கு 

முகனகிறது. 

3வது பிம்ஸ்டெக் உச்சிமாநாடு 2014ஆம் ஆண்டில் மியன்மாாின் நய் பி ெவ்வில் 

நகெடபற்றதுென், பிம்ஸ்டெக் தகலவர்கள் சந்திப்பு மற்றும் பிாிக்ஸ் மற்றும் பிம்ஸ்டெக் 

எல்கல உச்சிமாநாடு ஆகியன 2016ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் சகாவாவில் 

இெம்டபற்றன. 

இந்த உச்சிமாநாட்டுென் சம்பந்தமான சந்திப்புக்களில் டவளிவிவகார இராஜாங்க 

அகமச்சர் வசந்த சசனாநாயக்க மற்றும் டவளிநாட்டு அலுவல்கள் அகமச்சினதும் 

கத்மண்டுவிலுள்ள இலங்கக தூதரகத்தினதும் உத்திசயாகத்தர்கள் ஆகிசயாரும் 

கலந்துடகாள்ளவுள்ளனர்.  

தனது விஜயத்தின் சபாது, ஜனாதிபதி கமத்திாிபால சிறிசசன அவர்கள் சநபாள 

ஜனாதிபதி பிந்தியா சதவி பண்ொாி மற்றும் சநபாள பிரதமர் கட்கா பிரசாத் ஓலி 

ஆகிசயாகர டசப்டெம்பர் மாதம் 01ஆம் திகதி சந்திக்கவுள்ளார். சநபாள 

ஜனாதிபதியினால் வழங்கப்பெவுள்ள டகௌரவ விருந்துபசாரத்திலும் ஜனாதிபதி கலந்து 

டகாள்ளவுள்ளார். 

ஜனாதிபதி சிறிசசன அவர்கள் டசப்டெம்பர் மாதம் 01ஆம் திகதி லும்பினிக்கு விஜயம் 

டசய்யவுள்ளதுென், டசப்டெம்பர் மாதம் 02ஆம் திகதி கத்மண்டுவிலுள்ள சார்க் 

டசயலகத்திற்கு விஜயம் டசய்து, அங்கு மரக்கன்று நடும் நிகழ்விலும் பங்குபற்றவுள்ளார். 

 

டவளிநாட்டு அலுவல்கள் அகமச்சு 

டகாழும்பு 

 

28 ஆகஸ்ட் 2018 


