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க ொரியக் குடியரசு மற்றும் இலங்க  சனநொய  சசொசலிசக் குடியரசு 

ஆ ியவற்றுக் ிகையிலொன கூட்டு ஊை  அறிக்க  

2017 நவம்பர் 29, சிசயொல் 

1. இலங்கை மற்றும் கைொரிய குடியரசுக்ைிகையிலொன இரொசதந்திர உறவுைள் நிறுவப்பட்டு 40 

ஆவது ஆண்டுப் பூர்த்திகய முன்னிட்டு, சனொதிபதி முன் ஜே-இன் அவர்ைளின் அகைப்பின் 

ஜபரில், இலங்கை சனநொயை ஜசொசலிசக் குடியரசின் சனொதிபதி கமத்திரிபொல சிறிஜசன நவம்பர் 28 

- 30 ஆந் திைதி வகர கைொரியக் குடியரசுக்கு உத்திஜயொைபூர்வ விேயம் ஒன்கற 

ஜமற்கைொண்டிருந்தொர். நவம்பர் 29 ஆந் திைதி நகைகபற்ற உச்சி மொநொட்டு சந்திப்பு மற்றும் 

இரொேொங்ை இரொப்ஜபொசண விருந்து ஆைியவற்றில் இருநொட்டுத் தகலவர்ைளும் தங்ைளது 

நட்புறகவ ஜமலும் வலுப்படுத்திக் கைொண்ைதுைன், இருதரப்பு உறவுைகள ஜமம்படுத்துவதற்ைொன 

வைிமுகறைள் குறித்தும் ைலந்துகரயொடியிருந்தனர்.  

2. இருநொட்டு தகலவர்ைளும் இரொசதந்திர உறவுைளின் 40 ஆவது வருைப் பூர்த்திகய மிை முக்ைிய 

கமல்ைல்லொை கைொண்டியதுைன், இருநொடுைளுக்குமிகைஜய நட்புறவொன உறவுைளின் 

கதொைர்ச்சியொன அபிவிருத்தி குறித்த திருப்திகய கவளிப்படுத்தியிருந்தனர். ேனநொயைம், 

மற்றும் பிரொந்திய அகமதி, பொதுைொப்பு மற்றும் ஸ்திரத்தன்கம ஆைியவற்றுக்ைொன உைன்பொடு 

ஜபொன்ற கபொதுவொன கபறுமதி உறுதிப்பொடுைளுக்ைொன பங்ைொளர்ைளொை, இருநொடுைளினதும் உயர் 

மட்ை அரசொங்ை அதிைொரிைள் மற்றும் பொரொளுமன்றப் பரிமொற்றல்ைகள அதிைரிப்பதற்கு 

இருநொட்டுத் தகலவர்ைளும் ஒப்புக்கைொண்டிருந்தனர். ஆயுதப்பகையினருக்ைிகையிலொன 

பரிமொற்றல்ைள், மூஜலொபொய கதொைர்பொைல், பயிற்சி வொய்ப்புக்ைகள அதிைரித்தல் மற்றும் 

பிரொந்திய உகையொைல்ைளில் ஒத்துகைப்பு உள்ளைங்ைலொை பகைப்பிரிவில் ஒத்துகைப்கப 

ஜமலும் வலுப்படுத்துவதற்ைொன தமது உறுதிப்பொட்டிகன அவர்ைள் மீளுறுதி கசயதுள்ளனர். 

3.  பரஸ்பர நலன்ைளுக்ைொை கபொருளொதொரப் பிரிவில் ஒத்துகைப்கப வலுப்படுத்தும் ஜநொக்ைில், 

பரஸ்பர முதலீடு, வர்த்தைம் மற்றும் சுற்றுலொத்துகறகய ஊக்குவிப்பதற்ைொன கூட்டு 

ஆகணயத்தின் ஸ்தொபிப்கப வைங்கும் கபொருளொதொர ஒத்துகைப்புக்ைொன உைன்படிக்கையில் 

கைச்சொத்திடுவகத இருநொட்டு தகலவர்ைளுஜம வரஜவற்றுள்ளனர். ஜமலும் அவர்ைள், கைொரிய 

வர்த்தை முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு முைவர் நிகலயம்(KOTRA) மற்றும் இலங்கை முதலீட்டு சகப 

ஆைியவற்றுக்ைிகையிலொன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்கத கைச்சொத்திடுவதன் முக்ைியத்துவத்கத 

குறிப்பிட்டிருந்ததுைன், கைொரிய மற்றும் இலங்கை நிறுவனங்ைளுக்ைொன முதலீட்டு 

வொய்ப்புக்ைகள ஜமலும் விஸ்தரிப்பதற்கும் உைன்பட்டுள்ளன. சனொதிபதி சிறிஜசன மற்றும் 

கதொைர்புகைய நிறுவனங்ைளின் பிரதிநிதிைள் பங்குபற்றிய வர்த்தை உச்சிமொநொட்டிiகனயும் 

அவர்ைள் வரஜவற்றிருந்தனர்.   

4. இலங்கையின் ஜமல் மொைொண மொநைரத் திட்ைத்தின் ைீழ் இரு நொடுைளுக்ைிகையிலொன 

தற்ஜபொகதய ஒத்துகைப்பிகன இருநொட்டு தகலவர்ைளும் வரஜவற்றிருந்ததுைன், மொநைர 

திட்ைத்தின் ைீைொன திட்ைங்ைளில் கைொரிய நிறுவனங்ைளின் ஈடுபொட்டிகன மைிழ்ச்சியுைன் 

குறிப்பிட்டிருந்தனர். இலங்கையில் பொரிய உட்ைட்டுமொன மற்றும் அபிவிருத்தி திட்ைங்ைளில்  

கைொரிய நிறுவனங்ைளின் ஈடுபொட்டுக்ைொன வொய்ப்பிகன ஜமம்படுத்துவதற்ைொன வைிமுகறைகள 

ைண்ைகைதகல கசயற்தகு முகறயில் முன்கனடுக்ை இருநொட்டுத் தகலவர்ைளும் 

ஏற்றுக்கைொணடுள்ளனர். 

5. அபிவிருத்தி ஒத்துகைப்புப் பிரிவில், இலங்கைக்ைொன கைொரியொவின் கபொருளொதொர 

அபிவிருத்தி ஒத்துகைப்பு நிதி (EDCF) 2017-2019 ஆண்டுக்கு 300 மில்லியன் கைொலரிலிருந்து 500 

மில்லியன் கைொலரொை அதிைரிக்ைப்பட்டுள்ளகம மற்றும் EDCF இன் ைட்ைகமப்பு ஏற்பொடுைளில் 

கைச்சொத்து குறித்து இருநொட்டுத் தகலவர்ைளும் வரஜவற்றிருந்தனர். கைொரியொவின் 

கபொருளொதொர அபிவிருத்தி ஒத்துகைப்பு நிதியம் மற்றும் KOICA ஊைொை இலங்கையின் நீடித்த 

கபொருளொதொர அபிவிருத்தி உள்ளைங்ைலொை அபிவிருத்தி ஒத்துகைப்பு கதொைரவுள்ளகத 

அவர்ைள் ஒப்புக்கைொண்டுள்ளனர். 

6. ஜவகலவொய்ப்பு அனுமதி முகறகமயின் ைீழ் இலங்கை இகளஞர்ைளுக்கு 

ஜவகலவொய்ப்புக்ைகள வைங்ைியகமக்ைொை தனது ஆழ்ந்த பொரொட்டுக்ைகள சனொதிபதி சிறிஜசன 

அவர்ைள் கதரிவித்துள்ளொர். இரு நொடுைளினதும் கபொருளொதொரத்திற்கும் இலங்கைப் 

பணியொளர்ைள் அளித்த பங்ைளிப்கப அங்ைீைரித்ததுைன், ஜவகலவொய்ப்பு அனுமதி 
முகறகமயின்(EPS) ைீழ் ஒத்துகைப்கப ஜமலும் ஜமம்படுத்துவதற்கு இருநொட்டுத் 

தகலவர்ைளும் ஒப்புக்கைொண்டுள்ளனர்.   
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7. தைவல் கதொைர்பொைல் கதொைில்நுட்பம் மற்றும் மருத்துவ துகறயில் சமீபத்திய ஒத்துகைப்பு 

அதிைரிப்கப இருநொட்டுத் தகலவர்ைளும் வரஜவற்றுள்ளதுைன், அறிவியல், கதொைில்நுட்பம் 

மற்றும் புத்துருவொக்ைம் மற்றும் தைவல் கதொைர்பொைல் கதொைில்நுட்ப பிரிவுைளில் ஒத்துகைப்பு 

விஸ்தரிப்பதற்கு உைன்பட்ைனர். சர்வஜதச விவசொயம் கதொைர்பொன கைொரியத் திட்ைம்(KOPIA) 

மற்றும் ஆசிய உணவு மற்றும் விவசொய ஒத்துகைப்பு முயற்சி(AFACI) ஆைியவற்றின் ைீழுள்ள 

முன்ஜனற்றங்ைகள சுட்டிக்ைொட்டி விவசொயத்துகறயில் பரஸ்பர நலன்ைளுக்ைொன 

ஒத்துகைப்கப விஸ்தரிக்ைவுள்ளகத அவர்ைள் ஏற்றுக்கைொண்டுள்ளனர். மீன்பிடித்துகறகயப் 

கபொறுத்தவகர, 2016 ஆம் ஆண்டில் இருநொடுைளும் கைச்சொத்திட்டுள்ள புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பகையில் இலங்கையின் பல்ஜநொக்கு துகறமுை திட்ைத்தில் 

முன்ஜனற்றங்ைகள ஏற்படுத்துவதற்கு ஒப்புக்கைொண்ைனர்.  

8. வரலொற்று ரீதியொைவும், அண்கமக்ைொலங்ைளிலும் இைம்கபற்ற இருதரப்பு ைலொச்சொர 

கூட்டிகணவுைகள ஏற்றுக்கைொண்ை இருநொட்டுத் தகலவர்ைளும், இருநொடுைளுக்குமிகைஜய 

மக்ைளிலிருந்து மக்ைளுக்கு பரிமொற்றல்ைளில் கதொைர்ச்சியொன அதிைரிப்கப வரஜவற்றுள்ளனர். 

ைலொச்சொர மற்றும் சுற்றுலொத்துகற பரிமொற்றல்ைள் மற்றும் இருதரப்பு விமொன ஜசகவைள் 

உைன்படிக்கையின் மீளுருவொக்ைம் ஊைொை இத்தகைய கதொைர்புைகள ஜமலும் ஊக்குவிக்ைவும் 

அவர்ைள் ஒப்புக்கைொண்டுள்ளனர். ைலொச்சொரம், ைகல, ைல்வி, இளகம மற்றும் விகளயொட்டு 

கதொைர்பொன புதிய உைன்படிக்கையில் கைச்சொதிடுவகத இரு தகலவர்ைளும் வரஜவற்றுள்ளனர். 

40 வருைப்பூர்த்திகய முன்னிட்டு 2017 இல் இருநொடுைளிலும் இைம்கபற்ற பல்ஜவறு ைலொச்சொர 

நிைழ்வுைள் மற்றும் இருநொட்டினொலும் கவளியிைப்பட்ை நிகனவுத்தபொல் முத்திகர கவளியடீு 

ஆைியகவ கதொைர்பில் தமது திருப்திகய கவளிப்படுத்தியிருந்தனர்.  

9. சர்வஜதச ஒத்துகைப்புக்ைொன கைொரிய அரசொங்ைத்தின் முன்னணி பல்ைகலக்ைைை திட்ைத்தின் 

ஊைொை இலங்கையின் தொதியர் ைல்விக்கு வைங்ைிய பங்ைளிப்பு கதொைர்பில் இருநொட்டுத் 

தகலவர்ைளும் குறிப்பிட்டிருந்தனர். உலைளொவிய கைொரிய புலகமப்பரிசில் திட்ைத்தின் ைீழ் 

ஒத்துகைப்கப ஜமலும் வலுப்படுத்தல் மற்றும் இலங்கையில் கைொரிய கமொைிக்ைல்விகய 

ஊக்குவித்தல் ஆைியவற்றுக்ைொன வைிமுகறைள் குறித்து அவர்ைள் ைலந்துகரயொடியுள்ளனர்.  

10. ஐக்ைிய நொடுைள் பொதுைொப்பு சகபத் தீர்மொனங்ைகள மீறிய கைொரிய ேனநொயை மக்ைள் 
குடியரசின் நீண்ைதூர ஏவுைகண ஜசொதகனைள் குறித்து இருநொட்டுத் தகலவர்ைளும் தமது 

ைடுகமயொன ைண்ைனங்ைகள கதரிவித்தனர். கைொரிய தீபைற்பத்தில் இைம்கபற்ற பிரச்சிகனைள் 

குறித்து, கைொரிய ேனநொயை மக்ைள் குடியரசின் கதொைர்ச்சியொன அணு ஆயுத மற்றும் எரிைகண 

ஜசொதகனைள் கதொைர்பில் இலங்கை கவளியிட்டிருந்த ைடுகமயொன ைண்ைனங்ைளுக்கும், குறித்த 

ஐக்ைிய நொடுைள் பொதுைொப்பு ஆகணய தீர்மொனங்ைளின் ைீழ் அதன் நம்பைமொன கசயல்பொடுைள் 

குறித்தும் சனொதிபதி முன் அவர்ைள் தனது பொரொட்டுக்ைகள கதரிவித்துக் கைொண்ைொர். வை 

கைொரியொவின் அணு ஆயுத பிரச்சிகனைள் கதொைர்பில் முழுகமயொன, சரிபொர்த்தல் மற்றும் 

மொற்ற இயலொத அகமதி தீர்மொனத்திற்ைொன தமது ஆதரவிகன வைங்ைவுள்ளகத இருநொட்டுத் 

தகலவர்ைளும் மீள உறுதி கசய்ததுைன், குறித்த ஐக்ைிய நொடுைள் பொதுைொப்பு சகபத் தீர்மொனத்தின் 

ைீழ் அதன் ைைகமைகள நிகறஜவற்றுமொறு வை கைொரியொகவ வலியுறுத்தியுள்ளனர். ஐக்ைிய 

நொடுைள் பொதுைொப்பு சகபத் தீர்மொனங்ைளின் நகைமுகறப்படுத்தலுக்ைொன கசயற்தகு ஒத்துகைப்பு 

மற்றும் வை கைொரியொவின் அணு ஆயுத விையத்தின் அகமதி தீர்மொனத்திற்ைொன அர்த்தமுள்ள 

உகையொைல்ைகள முன்கனடுப்பதற்ைொன முக்ைியத்துவத்கத சுட்டிக்ைொட்டுதல் ஆைியகவ 

கதொைர்பில் இருநொட்டுத் தகலவர்ைளும் ஒப்புக்கைொண்டிருந்தனர். உள்ளை கைொரிய உறவுைகள 

விருத்தி கசய்வதற்ைொன கைொரிய குடியரசின் முயற்சிைள் மற்றும் 2017 ேுகல 6 ஆந் திைதி 
கபர்லின் நைரில் முன்கமொைியப்பட்ை கைொரிய குடியரசின் முயற்சி உள்ளைங்ைலொை, கைொரிய 

தீபைற்பம் கதொைர்பொன நிரந்தர சமொதொனத்கத நிறுவுதல் ஆைியவற்றுக்ைொன தமது திைமொன 

ஆதரகவ சனொதிபதி சிறிஜசன அவர்ைள் கவளிப்படுத்தியுள்ளொர்.   

11. எதிர்வரும் பிகயொங்சொங் பனிக்ைொல ஒலிம்பிக் விகளயொட்டுப் ஜபொட்டியொனது, கைொரிய 

தீபைற்பம் கதொைர்பொன சமொதொனம் மற்றும் நீடித்தத்தன்கமகய ஊக்குவிப்பதற்ைொன பயன்தரும் 

நிைழ்வொை அகமயும் என இருநொட்டுத் தகலவர்ைளும் தமது ைருத்துக்ைகள பைிர்ந்து கைொண்ைனர். 

அகமதியொன ஒலிம்பிக்ைிகன ஜநொக்ைிய கைொரிய அரசொங்ைத்தின் முயற்சிைளுக்கு தனது 

முழுகமயொன ஆதரவிகன கவளிப்படுத்திய சனொதிபதி கமத்திரிபொல சிறிஜசன அவர்ைள், 

கசயற்தகு ஒத்துகைப்கப வைங்குவதற்ைொன இலங்கை அரசொங்ைத்தின் விருப்பிகன 

வலியுறுத்தியதுைன், கவற்றிைரமொன ஒலிம்பிக்ைிகன நைொத்துவதற்கு முன்கனடுக்ைப்பட்டுள்ள 

சிறப்பொன ஏற்பொடுைள் கதொைர்பில் சனொதிபதி முன் அவர்ைளுக்கு தனது வொழ்த்துக்ைகளயும் 

கதரிவித்துக் கைொண்ைொர்.  
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12. கதற்ஜமற்கு ஆசியொ உள்ளைங்ைலொை பிரொந்திய கதொைர்புைள் குறித்து தமது ைருத்துக்ைகள 

இருநொட்டுத் தகலவர்ைளும் பைிர்ந்து கைொண்ைனர். வொய்ப்பு வளத்திற்ைொன எல்கலைகள 

ைட்டியகமத்தல் மற்றும் கதற்ைொசிய மற்றும் ஆசிய நொடுைளுைன் 'மக்ைளுக்கு முன்னுரிகம' 

உறவுைகள ஜபணுதல் ஆைியவற்றுக்ைொன புதிய கதற்கு கைொள்கை குறித்து சனொதிபதி முன் 

அவர்ைள் சுட்டிக்ைொட்டியிருந்தொர். சர்வஜதச அகமப்புக்ைளில் ஜதர்தல்ைள், ைொலநிகல மொற்றம் 

மற்றும் நீடித்த அபிவிருத்தி ஆைிய உலைளொவிய விையங்ைள் கதொைர்பொன பல்தரப்பு 

ஒத்துகைப்கப ஜமலும் வலுப்படுத்த இருநொட்டுத் தகலவர்ைளும் உைன்பட்டுள்ளனர்.  

13. சனொதிபதி சிறிஜசன அவர்ைளின் தகலகமத்துவத்தின் ைீழ் ஜதசிய மீளக் ைட்டியகமத்தல்  

மற்றும் நல்லிணக்ைம் மற்றும் மனித உரிகமைள் ஜமம்படுத்தல் ஆைியவற்றில் இலங்கை 

அரசொங்ைம் முன்கனடுத்துள்ள முன்ஜனற்றங்ைகள சனொதிபதி முன் அவர்ைள் மிைவும் 

பொரொட்டினொர். ஜமலும் அவர் இலங்கையொனது நல்லிணக்ைம் மற்றும் வொய்ப்புவளம் 

ஆைியவற்கற நிகறஜவற்றும் எனவும், இந்த முயற்சியில் சர்வஜதச சமூைத்தின் ஈடுபொட்டிகன 

கதொைர்ச்சியொை முன்கனடுக்கும் எனவும் தொன் எதிர்பொர்ப்பதொை கதரிவித்துள்ளொர்.  

14. இரு நொடுைளுக்குமிகையிலொன வைக்ைமொன கைொள்கை ஆஜலொசகனைள் ஊைொை, தமது 

மொநொட்டின் விகளவுைள் நகைமுகறப்படுத்தல் கதொைர்பொன கதொைர்ச்சியொன பின்கதொைரலின் 

முக்ைியத்துவத்கத இருநொட்டுத் தகலவர்ைளும் ஏற்றுக்கைொண்ைனர்.    

15. சனொதிபதி சிறிஜசன அவர்ைள், பரஸ்பர கசௌைரியமொன ஜநரத்தில் இலங்கைக்கு விேயம் 

ஜமற்கைொள்ளுமொறு சனொதிபதி முன் அவர்ைளுக்கு அகைப்பு விடுத்ததுைன், சனொதிபதி முன் 

அவர்ைள் மைிழ்வுைன் அவ்வகைப்பிகன ஏற்றுக்கைொண்ைொர்.  / முற்றும் / 


