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உள் பிராந்திய வர்த்தகத்தில் ககாவிட்-19 இன் தாக்கத்தத தகயாள்வது 

குறித்து சார்க் நாடுகளின் மூத்த வர்த்தக அதிகாாிகளின் வீடிகயா மாநாடு  

ஏப்ரல் 08,2020 

 

மார்ச் 15,2020 அன்று சார்க் ததைவர்களின் வீடிகயா மாநாட்டில் பிரதமர் வவளியிட்ட 

அறிவிப்பின் வதாடர் நடவடிக்தகயாக,அதைத்து சார்க் நாடுகதளயும் அதைக்கும் மூத்த 

வர்த்தக அதிகாாிகளின் வீடிகயா மாநாடு 2020 ஏப்ரல் 28 அன்று 

பயணக்கட்டுப்பாடுகளின் தாக்கம் குறித்து விவாதிக்க நதடவபற்றது. மற்றும் உள் 

பிராந்திய வர்த்தகத்தில் வபாிய Covid-19 நிதைதம.  

 

பாகிஸ்தாதை தவிர்த்து எல்ைா சார்க் நாடுகளும் இந்த வீடிகயா மாநாட்டில் பங்ககற்றை. 
 

தற்கபாததய சவாைாை சூழ்நிதைகளில் ஆர்வமுள்ள பகிரப்பட்ட ஆர்வத்ததயும் 

சிக்கதைத் தீர்க்கும் அணுகுமுதறதயயும் நிரூபிக்கும் வதகயில், அதைத்து நாடுகளும் 

பரந்த அளவிைாை வர்த்தக வதாடர்பாை நிகழ்ச்சி நிரலில் விவாதங்களுக்கு தீவிரமாக 

பங்களித்தை.ககாவிட்-19 வதாற்றுகநாய் சார்க் பிராந்தியத்தில் வர்த்தகத்தில் கணிசமாை 

பாதகமாை தாக்கத்தத ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பது அங்கீகாிக்கப்பட்டது.நாடுகள் 

நிதைதமதய தகயாள்வதற்காக, சாதாரண வர்த்தக கசைல்கள் முழுதமயாக மீட்கப்படும் 

வதர உள்-பிராந்திய வர்த்தகத்ததத் தக்க தவத்து விாிவாக்குவதற்கு புதிய வைிகள் 

மற்றும் வைிமுதறகள் கூட்டாக அதடயாளம் காணப்படகவண்டும் என்று 

வலியுறுத்தப்பட்டது. சார்க் பிராந்தியத்திற்குள் அத்தியாவசிய வர்த்தகத்ததப் பராமாிக்க 

கவண்டிய அவசியமாை கததவ சாதகமாை கருத்தில் ஒரு முக்கியமாை உந்துதல் 

பகுதியாக கருதப்பட்டது. 

  

வீடிகயா மாநாட்டில் உதரயாற்றப்பட்ட சிை குறிப்பிட்ட சிக்கல்களில்,வபாருத்தமாை 

நிபந்ததைகளுடன் முன்னுாிதம கடதமயில் இறக்குமதிதய தற்காலிகமாக அனுமதித்தல், 

டிஜிட்டல் முதறயில் தகவயாப்பமிடப்பட்ட சான்றிதழ்கதள ஏற்றுக்வகாள்வது, 

சுங்கத்தால் இறக்குமதி வசய்ய ஆவணங்களின் ஸ்ககன் வசய்யப்பட்ட நகல்கதள 

ஏற்றுக்வகாள்வது கபான்ற நதடமுதற தீர்வுகள் மூைம் வர்த்தகத்தத எளிதாக்குதல் 

ஆகியதவ அடங்கும். வங்கிகளின் வகாடுப்பைவுகதள விடுவித்தல், நிை எல்தையில் 

உள்ள நிை சுங்க நிதையங்களில் ஏற்றுமதி/இறக்குமதியில் எதிர்வகாள்ளும் சிக்கல்கதளத் 



தீர்ப்பது. பிராந்திய வர்த்தகத்தில் ககாவிட்-19 கபான்ற சுகாதாரப் பிரச்சதைகளின் 

தாக்கம் மற்றும் அதத தணிப்பதற்காை சாத்தியமாை நடவடிக்தககள் சார்க் 

பிராந்தியத்தில் வர்த்தக வசதிகளின் வபாிய கட்டதமப்பில் விவாதிக்க ஒரு புதிய தமயப் 

பகுதியாக காணப்பட்டது.இன்ட்ரா சார்க் வர்த்தகத்தின் அளதவ அதிகாிக்க 

கவண்டியதின் அவசியமும் முன்ைிதைப்படுத்தப்பட்டது.       
 

ஒரு விாிவாை கைந்துதரயாடதைத் வதாடர்ந்து, பங்ககற்கும் அதைத்து நாடுகளும் 

ஒவ்வவாரு நாட்டிலும் நியமிக்கப்பட்ட தமய புள்ளியின் மூைம் வநருக்கமாை மற்றும் 

வைக்கமாை வதாடர்பில் இருக்க முன்வமாைியப்பட்டை.இந்த பயிற்சிதய ஒருங்கிதணக்க 

இந்தியத் தரப்பு முன்வந்தது,இது ககாவிட்- 19 வநருக்கடியின் விதளவாக ஏற்பட்ட 

இயக்க கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட்ட பின்ைர் பிராந்தியத்தில் சாதாரண வர்த்தகத்தத 

விதரவாக மீட்வடடுப்பதத  கநாக்கமாக வகாண்ட கருத்துக்கள் மற்றும் 

முன்வமாைியப்பட்ட நடவடிக்தககள் பற்றி கமலும் வதாடர்பு வகாள்ள உதவும். 

 

 

 

நியூ வடல்லி 

ஏப்ரல் 08, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 
 


