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സൗത്്ത ഏഷ്യൻ അസസോസിസേഷ്ൻ ഓഫ് റീജിേണൽ 

സ ോഓപ്പസറഷ്ൻ (SAARC) 
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, ഭൂട്ടാൻ, പാകിസ്ഥാൻ, ശ്ശീലങ്ക, മാലിേവീപ്, ദനപ്പാൾ, 

ഇന്ത്യ എന്നീ എട്ട ്രാജ്യങ്ങൾ ദേർന്ന് 1985 ഡിസംബർ 8-ന ്സ്ഥാപിതമായ സൗത്ത് 

ഏഷ്യൻ അദസാസിദയഷ്ൻ ദ ാർ റീജ്ിയണൽ ദകാ-ഓപ്പദറഷ്ന്ററ 

േുരുക്കദപ്പരാണ് സാർക്്ക. 

ദനപ്പാളിറല കാഠ്മണ്ഡുവിലാണ് സാർക്്ക ആസ്ഥാനം. ശ്ശീലങ്കൻ നയതശ്ന്ത്ജ്ഞനായ 

വീരക്കൂൺ സാർക്കിന്ററ 14-ാാമത് റസശ്കട്ടറി ജ്നറലായി 2020 മാർച്ചിൽ 

േുമതലദയറ്റു. 

സാർക്്ക ഉച്ചദകാടികൾ സാധാരണയായി രണ്്ട വർഷ്ത്തിറലാരിക്കൽ 

സംഘടിപ്പിക്കുകയും അംഗരാജ്യങ്ങൾ അക്ഷരമാലാശ്കമത്തിൽ ആതിദേയതവം 

വഹിക്കുകയും റേയ്യുന്നു. ഉച്ചദകാടിക്്ക ആതിദേയതവം വഹിക്കുന്ന 

അംഗരാജ്യമാണ ്അദസാസിദയഷ്നറ്റ അധയക്ഷൻ. 

സോർക്കിന്ററ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
സാർക്കിന്ററ ോർട്ടറിൽ നിർവേിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്പവർത്തനങ്ങൾ 

താറെപ്പറയുന്നവയാണ്: 

 േക്ഷിദണഷ്യൻ ജ്നതയുറട ജ്ീവിതനിലവാരം റമച്ചറപ്പടുത്തി അവരുറട 

ദക്ഷമം ദശ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുക. 

 ഇത ്സാമ്പത്തിക വളർച്ച, സാംസ്കാരിക വികസനം, സാമൂഹിക പുദരാഗതി 

എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, കൂടാറത ഓദരാ വയക്തിക്കും 

അവരുറട ജ്ീവിതം പൂർണ്ണ അന്ത്ദസാറടയും കെിദവാറടയും ജ്ീവിക്കാൻ 

അനുവേിക്കുന്നു. 

 േക്ഷിദണഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സവയം ഉപജ്ീവനം എന്ന ആശയം 

ശക്തിറപ്പടുത്തുന്നതിനും ദശ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും. 

 മറ്റ് വികസവര രാജ്യങ്ങളുമായി ഏദകാപനവും സഹകരണവും 

വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് അംഗരാജ്യങ്ങറള സഹായിക്കുന്നതിന.് 

സോർക്്ക അംഗങ്ങൾ 
സാർക്കിൽ 8 സ്ഥാപക അംഗങ്ങളും 9 നിരീക്ഷക അംഗങ്ങളുമുണ്്ട: 

സ്ഥോര  അംഗങ്ങൾ 

8 സ്ഥാപക അംഗങ്ങളാണ്- 

1. ഇന്ത്യ് 

2. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ 

3. ബംഗ്ലാദേശ് 

4. ഭൂട്ടാൻ 

5. ദനപ്പാൾ 

6. പാകിസ്ഥാൻ 
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7. ശ്ശീ ലങ്ക 

8. മാലേവീപ് 

നിരീക്ഷ  അംഗങ്ങൾ 

സാർക്കിന് നിലവിൽ ഒമ്പത് നിരീക്ഷകരുണ്്ട, അതായത:് 

1. ഓസ്ദശ്ടലിയ 

2. ചേന 

3. യൂദറാപയൻ യൂണിയൻ 

4. ജ്പ്പാൻ 

5. മൗറീഷ്യസ് 

6. ഇറാൻ 

7. റിപ്പബ്ലിക് ഓ ് റകാറിയ 

8. മയാൻമർ 

9. യുചണറ്റഡ ്ദേറ്റ്സ് 

സോർക്കിന്ററ തതവങ്ങൾ 

സാർക്കിന്ററ േട്ടക്കൂടിനുള്ളിറല സഹകരണം ഇങ്ങറന പറയുന്നു: 

 പരമാധികാര സമതവം, ശ്പദേശിക സമശ്ഗത, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുറട 

കാരയങ്ങളിൽ ഇടറപടാതിരിക്കൽ, രാഷ്്ശ്ടീയ സവാതശ്ന്ത്യം തുടങ്ങിയ 

തതവങ്ങൾ മാനിക്കറപ്പദടണ്ടതാണ്. 

സോർക്കിന്ററ ലക്ഷയങ്ങൾ 

ോർട്ടർ അനുസരിച്്ച സാർക്കിന്ററ ലക്ഷയങ്ങൾ: 

 േക്ഷിദണഷ്യയിറല ജ്നങ്ങളുറട ജ്ീവിതനിലവാരം റമച്ചറപ്പടുത്തുന്നതിന്. 

 ദമഖലയിറല സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും സാംസ്കാരിക വികസനവും 

തവരിതറപ്പടുത്തുന്നതിലൂറടയും സാമൂഹിക പുദരാഗതി 

നിലനിർത്തുന്നതിലൂറടയും അന്ത്ദസാറട ജ്ീവിക്കാനും അവരുറട കെിവുകൾ 

നിറദവറ്റാനുമുള്ള അവസരം ഓദരാ വയക്തിക്കും നൽകുന്നു. 

 േക്ഷിദണഷ്യയുറട കൂട്ടായ സവാശ്ശയതവം ശക്തിറപ്പടുത്തുന്നതിനും 

ദശ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും. 

 അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പരസ്പര വിശവാസവും ധാരണയും 

റമച്ചറപ്പടുത്താനും ശ്പശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരറത്ത അഭിനന്ദിക്കാനും. 

 സമ്പേവ്യവസ്ഥ, സമൂഹം, സാദങ്കതികവിേയ, സംസ്കാരം എന്നീ ദമഖലകളിൽ 

പരസ്പര സഹായവും സഹകരണവും സജ്ീവമായി ദശ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുക. 
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സോർക്കിന്ററ പ്രസതയ  സ്ഥോരനങ്ങൾ 

സാർക്കിറല അംഗരാജ്യങ്ങൾ കൂട്ടായി സാർക്കിന്ററ നാല് ശ്പദതയക സ്ഥാപനങ്ങൾ 

രൂപീകരിച്ചു. താറെ പറയുന്നവയാണ് സാർക്കിന്ററ ശ്പദതയക സ്ഥാപനങ്ങൾ- 

 സാർക്്ക ആർബിദശ്ടഷ്ൻ കൗൺസിൽ- പാകിസ്ഥാൻ: വയാവസായിക 

വയാപാരം, വാണിജ്യ ബാങ്കിംഗ ്അറെങ്കിൽ മദറ്ററതങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ 

എന്നിവയ്ക്്ക നയായമായ പരിഹാരം നൽകുന്നതിന ്ശ്പദേശത്തിനുള്ളിൽ 

നിയമപരമായ ശ്പവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായി 

ശ്പവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അനത്ർ സർക്കാർ സ്ഥാപനമാണിത്. 

 സാർക്്ക വികസന  ണ്്ട- ഭൂട്ടാൻ: വികസനം, ോരിശ്േയം കുറയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ 

സാമൂഹിക ദമഖലകളിറല സഹകരണത്തിന് ധനസഹായം നൽകുക 

എന്നതാണ ്ഭൂട്ടാൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള  ണ്ടിംഗ് ദബാഡി. 

 സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിദവെ്സിറ്റി- ഇന്ത്യ: സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിദവെ്സിറ്റി 

ഇന്ത്യയിലാണ് സ്ഥിതി റേയ്യുന്നത്, അവിറട സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിദവെ്സിറ്റി 

ബിരുേങ്ങളും സർട്ടി ിക്കറ്റുകളും നൽകുന്നു. 

 സൗത്ത് ഏഷ്യൻ റീജ്ിയണൽ ോൻദഡർഡ് ഓർഗചനദസഷ്ൻ- ധാക്ക: 

സൗത്ത് ഏഷ്യൻ റീജ്ിയണൽ ോൻദഡർഡ് ഓർഗചനദസഷ്ൻ 

ധാക്കയിലാണ്. അന്ത്ർ-ശ്പാദേശിക വയാപാരവും ആദഗാള 

വിപണിയിദലക്കുള്ള ശ്പദവശനവും സുഗമമാക്കുന്നതിന് ദമഖലയ്ക്കുള്ളിൽ 

ഐകയം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് അംഗരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും 

ഏദകാപനവും റമച്ചറപ്പടുത്തുന്നതിനും ചകവരിക്കുന്നതിനുമായാണ ്ഇത ്

സ്ഥാപിതമായത്. 

സോർക്കിന്ററ സനട്ടങ്ങൾ 

വിദക്ഷപണത്തിന്ററ ഇനിപ്പറയുന്ന ദനട്ടങ്ങളാൽ സാർക്്ക അംഗീകൃതമാണ്: 

 SAARC Agreement on Trade in Services (SATIS):ദസവന ഉോരവൽക്കരണത്തിൽ 

GATS- പ്ലസ് 'ദപാസിറ്റീവ് ലിേ'് സമീപനമാണ് SATIS പിന്ത്ുടരുന്നത്. 

 SAARC University: ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സാർക്്ക സർവ്വകലാശാല സ്ഥാപിക്കുക. 

 SAPTA: അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വയാപാരം ദശ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 

സൗത്ത് ഏഷ്യ ശ്പി റൻഷ്യൽ ദശ്ടഡിംഗ് കരാർ 1995-ൽ നിലവിൽ വന്നു.. 

 SAFTA: ഒരു സൗത്ത് ഏഷ്യ ശ് ീ ദശ്ടഡ് കരാർ േരക്കുകളിൽ ഒതുങ്ങി, എന്നാൽ 

വിവരസാദങ്കതികവിേയ ദപാലുള്ള എൊ ദസവനങ്ങളും ഒെിവാക്കി, 2016-ഓറട 

എൊ ദശ്ടഡ് സാധനങ്ങളുറടയും കേംസ ്തീരുവ പൂജ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ 

ഒപ്പുവച്ചു. 

 Free Trade Area (FTA):അംഗരാജ്യങ്ങൾ ഒരു സവതശ്ന്ത് വയാപാര ദമഖല (എഫ്ടിഎ) 

സ്ഥാപിച്ചു, ഇത ്അവരുറട ആഭയന്ത്ര വയാപാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും േില 

സംസ്ഥാനങ്ങളുറട വയാപാര വിടവ ്ഗണയമായി കുറയ്ക്കുകയും റേയ്യും. 
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സോർക്കിന്ററ പ്രോധോനയം 

ഏറ്റവും വലിയ ശ്പാദേശിക സഹകരണ സ്ഥാപനറമന്ന നിലയിൽ, ദമഖലറയ 

സുസ്ഥിരമാക്കുന്നതിലും  ലശ്പേമായി പരിവർത്തനം റേയ്യുന്നതിലും 

സാർക്കിന്ററ ശ്പാധാനയം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സവയം ശ്പകടമാവുകയാണ്. 

ഇതുകൂടാറത, സാർക്കിന് ഇനിപ്പറയുന്ന ശ്പാധാനയമുണ്്ട: 

 ദലാക ജ്നസംഖയയുറട 21%, ദലാക വിസ്തൃ തിയുറട 3%, ആദഗാള സമ്പേ്

വയവസ്ഥയുറട 3.8% (ഇത ്2.9 ശ്ടിലയൺ യുഎസ ്ദഡാളറിന് തുലയമാണ്) എന്നിവ 

ഉൾറക്കാള്ളുന്നതിനാൽ സാർക്്ക വളറര ശ്പധാനറപ്പട്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണ.് 

 പാരമ്പരയം, വസ്ശ്തധാരണം, ഭക്ഷണം, രാഷ്്ശ്ടീയ വീക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ 

റപാതുവായ േില കാരണങ്ങളുള്ളതിനാൽ സാർക്കിറല 

അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു സമനവയമുണ്്ട. 

 ോരിശ്േയം, സാദങ്കതികവിേയ, പിദന്നാക്കാവസ്ഥ, നിരക്ഷരത, 

ദപാഷ്കാഹാരക്കുറവ്, റതാെിൽ, വയാവസായിക പിദന്നാക്കാവസ്ഥ, ദമാശം 

ജ്ിഡിപി, സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക സാഹേരയങ്ങൾ എന്ന ഈ ശ്പശ്നങ്ങൾക്്ക 

സാർക്്ക രാജ്യങ്ങൾ സമവായത്തിലൂറട പരിഹാരം കറണ്ടത്തുന്നു. 

 സിവിൽ സമൂഹത്തിന്ററ വികസനത്തിനും ശ്ടാക്്ക-രണ്്ട സംരംഭങ്ങൾക്കും 

സാർക്്ക ഗണയമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്്ട. 

 യുഎൻ സമാധാന േൗതയങ്ങളിദലക്്ക ചസനികറര സംഭാവന റേയ്യുന്ന 

രാജ്യങ്ങളിൽ സാർക്്ക അംഗങ്ങൾ ഉൾറപ്പടുന്നു. 

ഇന്ത്യേ്ക്്ക സോർക്കിന്ററ പ്രോധോനയം 

ഇന്ത്യറയ സംബന്ധിച്ചിടദത്താളം സാർക്കിന് അശ്തദമൽ  ശ്പാധാനയമുണ്്ട. ദനപ്പാൾ, 

ഭൂട്ടാൻ, മാലിേവീപ്, ശ്ശീലങ്ക എന്നിവറയ വികസന ശ്പശ്കിയയിലും സാമ്പത്തിക 

സഹകരണത്തിലും ഉൾറപ്പടുത്തിറക്കാണ്്ട ചേനയുറട OBOR സംരംഭറത്ത 

റേറുക്കാൻ ഇതിന് കെിയും. 

േക്ഷിദണഷ്യൻ സമ്പേവ്യവസ്ഥറയ റതക്്ക-കിെക്കൻ ഏഷ്യയുമായി 

ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത ്ഇന്ത്യയ്ക്്ക കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക സംദയാജ്നവും സമൃദ്ധിയും 

റകാണ്ടുവരുറമന്നതിനാൽ ഇന്ത്യയുറട ആക്റ്റ് ഈേ ്ദപാളിസിക്്ക സാർക്്ക ഒരു 

റഗയിം ദേഞ്ചർ ആയിരിക്കും. അങ്ങറന സാർക്്ക രാജ്യത്തിന്ററ അടുത്ത 

അയൽക്കാർക്്ക ശ്പേമസ്ഥാനം നൽകുകയും ദമഖലയ്ക്കുള്ളിൽ പരസ്പര 

വിശവാസവും സമാധാനവും സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും റേയ്യും. 
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സോർക്കിന്ററ റവല്ലുവിളി ൾ 
സാർക്്ക അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആേയദത്തതും ശ്പധാനറപ്പട്ടതുമായ റവെുവിളി 

കാശ്മീർ വിഷ്യത്തിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള തുടർച്ചയായ 

സംഘർഷ്ങ്ങളാണ്. ഇത് കൂടാറത, മറ്റ് റവെുവിളികൾ േുവറട റകാടുക്കുന്നു: 

 സാർക്കിന്ററ വാർഷ്ിക മീറ്റിംഗ ്ആവൃത്തി വളറര കുറവാണ്. സാർക്കിറല 

അംഗങ്ങൾ ഒരു റപാതു പ്ലാറ്റദ് ാമിൽ ശ്പതിവർഷ്ം രണ്ടുതവണറയങ്കിലും 

ഒത്തുകൂടണം . 

 സാർക്്ക സവതശ്ന്ത് വയാപാര ഉടമ്പടി തൃപ്തികരമായി രീതിയിൽ 

നടപ്പാക്കറപടുന്നിെ. 
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