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ല ോക വ്യോപോര സംഘടന 

ല ോക വ്യോപോര സംഘടന, WTO എന്നം അറിയപ്പെടനന്ന, വ്യോപോരവ്നമോയി ബന്ധപ്പെട്ട ്

രോജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നിയമങ്ങളനം നിയന്ത്രണങ്ങളനം ഉണ്ടോക്കനന്തിൽ ലനരിട്ട ്ഇടപ്പപടനന് 

ഒരന ആല ോള സംഘടനയോണ.് 

 1995 ജ്നനവ്രി 1-നോണ് ഇത ്സ്ഥോപിതമോയത്. ഇരയയനം 1995-ൽ WTO-യിൽ ലേരനകയനം 

ല ോക വ്യോപോര സംഘടനയനപ്പട സ്ഥോപക അം വ്നമോണ.് 

 WTO യനപ്പട ആസ്ഥോനം സവിറ്റസ്ർ ൻഡിപ്പ  ജ്നീവ്യി ോണ,് അതിൽ 164 രോജ്യങ്ങൾ 

ഉൾപ്പെടനന്ന, അവ്ിപ്പട 160 UN രോജ്യങ്ങളനം EU, Hong Kong, Macau, Taiwan എന്ിവ്യനം 

ഉൾപ്പെടനന്ന. 

 ഇതനകൂടോപ്പത, വ്ികസവര രോജ്യങ്ങളനപ്പട ആവ്ശ്യങ്ങപ്പളക്കനറിച്ചനള്ള പിരനണയനം 

പൂർണ്ണമോയ വ്ികോരവ്നം നൽകിപ്പക്കോണ്്ട വ്യോപോര ഉടമ്പടി േർച്ച പ്പേയ്യനകയനം 

രോജ്യങ്ങൾ തമ്മി നള്ള വ്യോപോര തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കനകയനം പ്പേയ്യനന് ഒരന 

ല ോറമോയനം WTO ന്ത്പവ്ർത്തിക്കനന്ന. 

 ല ോക വ്യോപോര സംഘടനയനപ്പട ന്ത്പധോനവ്നം ന്ത്പധോനവ്നമോയ  ക്ഷ്യം ല ോകത്തിപ്പ  

എല്ലോ വ്യോപോരികൾക്കനം ആനനകൂ യങ്ങൾ നൽകനക എന്തോണ.് 

 ഡബ്ല്യനടിഒയ്ക്ക ്മിനിസ്റ്റീരിയൽ ലകോൺ റൻസ ്എന് ഒരന ലബോഡി ഉണ്ട,് അത് 

ഏറ്റവ്നം ഉയർന് തീരനമോനപ്പമടനക്കനന് സ്ഥോപനമോണ.് 

 ഈ സലമ്മളനത്തിൽ എല്ലോ അം രോജ്യങ്ങളനം ഉൾപ്പെടനന്ന, വ്ർഷത്തിൽ രണ്ടനതവ്ണ 

ലയോ ം ലേരനന്ന. 

 ഡബ്ല്യനടിഒയനപ്പട ഏറ്റവ്നം ഉയർന് തീരനമോനപ്പമടനക്കനന് ലബോഡിയോണ ്മിനിസ്റ്റീരിയൽ 

ലകോൺ റൻസ,് സോധോരണയോയി രണ്്ട വ്ർഷത്തിപ്പ ോരിക്കൽ ലയോ ം ലേരനന്ന. 

ഡബ്ല്യനടിഒയിപ്പ  എല്ലോ അം ങ്ങളനം മന്ത്രിത  സലമ്മളനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടനണ്്ട, 

കൂടോപ്പത ഏപ്പതങ്കി നം ബഹനമനഖ വ്യോപോര കരോറനകൾക്ക ്കീഴിൽ വ്രനന് എല്ലോ 

കോരയങ്ങളി നം അവ്ർക്ക ്തീരനമോനങ്ങൾ എടനക്കോം. 

ല ോക വ്യോപോര സംഘടനയുടട (WTO) ചരിത്രം 

ലവ്ൾഡ് ലന്ത്ടഡ് ഓർ നനലസഷൻ 1995 ജ്നനവ്രി 1 ന് സ്ഥോപിതമോപ്പയങ്കി നം അതിനപ്്പറ 

ന്ത്പവ്ർത്തനം ഏകലേശ്ം 50 വ്ർഷം മനമ്പോണ.് WTO യ്ക്ക ്മനമ്പ,് GATT 1948-ൽ 

നി വ്ി നണ്ടോയിരനന്ന, അത് മോറ്റിസ്ഥോപിച്ചന. 

 പ്പപോതന ഉടമ്പടി അനനസരിച്ച,് GATT (തോരി നം വ്യോപോരവ്നം സംബന്ധിച്ച പ്പപോതന 

ഉടമ്പടി) എന് ലപരിൽ ഒരന ലബോഡി രൂപീകരിച്ചന, ഇത ്വ്ർഷങ്ങലളോളം 

േർച്ചകളി ൂപ്പട പരിണോമത്തിന ്വ്ിലധയമോയി. 

 ഈ GATT അതിനപ്്പറ അവ്സോന സലമ്മളനത്തിന ്സോക്ഷ്യം വ്ഹിച്ചത ്1994- ോണ,് അത് 

1986-ൽ ആരംഭിച്ചന. ഈ അവ്സോന റൗണ്ടിപ്പന ഉറനല വ റൗണ്്ട എന്ോണ ്വ്ിളിച്ചിരനന്ത.് 
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 ഒരന വ്ർഷത്തിനനലശ്ഷം, 1995-ൽ WTO രൂപീകരിച്ചന. GATT, വ്യോപോരം മോന്ത്തം 

നകകോരയം പ്പേയ്തിരനന്ിടത്ത,് ല ോക വ്യോപോര സംഘടന ലസവ്നങ്ങൾക്കനം ബൗദ്ധിക 

സവത്തനക്കൾക്കനം ഒെം േരക്ക ്വ്യോപോരത്തി നം ന്ത്ശ്ദ്ധ ലകന്ത്രീകരിച്ചന. 

എന്തുടകോണ്ടോണ് WTO GATT-ടന മോറ്റിസ്ഥോപിച്ചര് 

1947-ൽ ഒെനവ്ച്ച അരോരോഷ്ന്ത്ട വ്യോപോര ഉടമ്പടിയോയ GATT (ജ്നറൽ എന്ത് ിപ്പമന്റ ്ഓ  ്

തോരി  ്ആൻഡ് ലന്ത്ടഡ്) ന ്പകരം ല ോക വ്യോപോര സംഘടനപ്പയ WTP മോറ്റിയതിന ്വ്ിവ്ിധ 

കോരണങ്ങളനണ്്ട: 

 നിയമപരമോയ ന്ത്പശ്ന്ങ്ങൾക്ക ്പനറലമ, GATT നപ്്പറ പരോജ്യത്തിന ്കോരണമോയ 

നിരവ്ധി ഘടകങ്ങളോണ ്നിയമപരമോയ ന്ത്പശ്ന്ങ്ങൾ, ന്ത്പലതയകിച്ച ്കോർഷിക, തനണി 

ലമഖ കളിപ്പ  ന്ത്പശ്ന്ങ്ങൾ. 

 ഉേോഹരണത്തിന,് GATT േട്ടക്കൂടിൽ, നേനപ്പയയനം ജ്െോപ്പനയനം അവ്രനപ്പട 

വ്ിപണികൾ നമ്മനപ്പട േരക്കനകൾക്കനം ലസവ്നങ്ങൾക്കനം തനറന്നപ്പകോടനക്കോൻ 

അലമരിക്കയക്്ക ്ലബോധയപ്പെടനത്തോനോയില്ല. 

 കൂടോപ്പത, GATT ലസവ്നങ്ങളനം ബൗദ്ധിക സവത്തവ്കോശ്ങ്ങളനം ഒഴിവ്ോക്കി, അത്തരം 

വ്യോപോരവ്നമോയി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കനന്തിന ്ഒരന അരോരോഷ്ന്ത്ട 

സംവ്ിധോനവ്നം ഉണ്ടോയിരനന്ില്ല. 

 അതിനോൽ, GATT വ്ളപ്പര  നരനതരമോയ ന്ത്പശ്നങ്ങൾ ലനരിടോൻ തനടങ്ങി, ഒടനവ്ിൽ ല ോക 

വ്യോപോര സംഘടനയോയി പരിവ്ർത്തനം പ്പേയ്തന. അതനപ്പകോണ്്ട തപ്പന് ഡബ്ല്യനടിഒ 

നി വ്ി നള്ള GATT യനപ്പട ഒരന പനതിയ രൂപമോണ,് അത് അതിനപ്്പറ ഉലേശ്യം തീർത്തനം 

ആല ോള സോമ്പത്തിക ന്ത്പതയോഘോതങ്ങപ്പള മധയസ്ഥമോക്കോനനം രോജ്യങ്ങളനപ്പട 

വ്യോവ്സോയിക തോൽെരയം നകവ്രിക്കോനനം പരയോപ്തമോയിരനന്ില്ല എന്നം പറയോം. 

WTO യുടട ഭരണ ഘടന 

ഡബ്ല്യനടിഒയനപ്പട ഭരണം പ  ഉന്ത ന്ത്പതിനിധികളനം ലേർന്തോണ.് എല്ലോ WTO രോജ്യങ്ങളിപ്പ  

അം ങ്ങളനപ്പടയനം ന്ത്പതിനിധികൾ, ഓലരോ 2 വ്ർഷത്തിപ്പ ോരിക്കപ്പ ങ്കി നം ലയോ ം 

ലേരനകയനം ബഹനമനഖ വ്യോപോര സംവ്ിധോനവ്നമോയി ബന്ധപ്പെട്ട ന്ത്പധോന തീരനമോനങ്ങൾ 

എടനക്കനകയനം കരോറനകൾ ഉണ്ടോക്കനകയനം പ്പേയ്യനന് അധികോരികൾ ഉൾപ്പെടനന്ന. 

WTO യനപ്പട ഭരണ ഘടനയോണ-് 

 മന്ത്രിത  സമിതി 

 ജ്നറൽ കൗൺസിൽ 

  നഡ്സ ്കൗൺസിൽ 

 ബൗദ്ധിക സവത്തവ്കോശ് കൗൺസിൽ 

 സർവ്ീസസ ്കൗൺസിൽ 

 ജ്നറൽ കൗൺസിൽ, തർക്ക പരിഹോര ലബോഡി, ലന്ത്ടഡ് ലപോളിസി റിവ്യൂ ലബോഡി 

എന്ിങ്ങപ്പന മൂന് ്ലബോഡികളോണ ്മന്ത്രിത  സലമ്മളനങ്ങൾക്കിടയി നള്ള 

ന്ത്പവ്ർത്തനങ്ങൾ നകകോരയം പ്പേയ്യനന്ത.് നയൂസി ൻഡിപ്പ  ലഡവ്ിഡ് വ്ോക്കറോണ ്

ജ്നറൽ കൗൺസി ിനപ്്പറ ത വ്ൻ. 
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 കൗൺസിൽ ല ോർ ലന്ത്ടഡ് ഇൻ  നഡ്സ ്ഏകലേശ്ം 11 കമ്മിറ്റികളനപ്പട ലമൽലനോട്ടം 

വ്ഹിക്കനന്ന, അവ്യിൽ ഓലരോന്ിനനം ന്ത്പലതയക ഉത്തരവ്ോേിത്തങ്ങളനണ്്ട. എല്ലോ 

കമ്മിറ്റികളി നം നി വ്ി നള്ള ഡബ്ല്യനടിഒ അം ങ്ങൾ മോന്ത്തമോണനള്ളത.് ഇതിനനം 

ലനതൃതവം നൽകനന്ത് പ്പേയർമോനോണ.് 

 ബൗദ്ധിക സവത്തവ്കോശ്ത്തിനപ്്പറ വ്യോപോരവ്നമോയി ബന്ധപ്പെട്ട കൗൺസിൽ 

അതിനപ്്പറ വ്യോപോര വ്ശ്ങ്ങപ്പള ലന്ത്പോത്സോഹിെിക്കനന്ന. ല ോകവ്യോപോര 

സംഘടനയിപ്പ  ബൗദ്ധിക സവത്തവ്കോശ്വ്നമോയി ബന്ധപ്പെട്ട ്ന്ത്ടിപസ് ്

കൗൺസി ിനപ്്പറയനം ഡബ്ല്യനടിഒയനപ്പട മറ്റ ്അരോരോഷ്ന്ത്ട സംഘടനകളനമോയനള്ള 

സഹകരണപ്പത്തക്കനറിച്ചനള്ള വ്ോർത്തകളനം ഔലേയോ ിക ലരഖകളനം അലേഹം 

നൽകിയതോണ.് 

 GATS എന്ർത്ഥം വ്രനന് ലസവ്നങ്ങളിപ്പ  വ്യോപോരപ്പത്ത സംബന്ധിച്ച പ്പപോതന 

കരോറനകളനപ്പട ന്ത്പവ്ർത്തനങ്ങൾക്ക ്ലമൽലനോട്ടം വ്ഹിക്കനന് ജ്നറൽ കൗൺസി ോണ ്

കൗൺസിൽ ല ോർ ലന്ത്ടഡ് സർവ്ീസസ ്സംവ്ിധോനം പ്പേയ്യനന്ത.് 

ല ോക വ്യോപോര സംഘടനയുടട മത്ന്തിര  സലേളനം 

സവിറ്റസ്ർ ൻഡിപ്പ  ജ്നീവ്യിപ്പ  ആസ്ഥോനത്ത ്ഡബ്ല്യനടിഒ അതിനപ്്പറ 12-ാോമത് മന്ത്രിത  

സലമ്മളനം നടത്തി. 2022 ജ്ൂൺ 12-17 ന് ഇടയി ോണ ്ഇത ്നടന്ത്. 

 ഈ ലകോൺ റൻസിൽ ല ോകപ്പമമ്പോടനമനള്ള (അം  രോജ്യങ്ങൾ) പപ്പങ്കടനത്ത മന്ത്രിമോർ 

പപ്പങ്കടനക്കനകയനം ഈ ബഹനമനഖ വ്യോപോര സംവ്ിധോനത്തിനപ്്പറ 

ന്ത്പവ്ർത്തനപ്പത്തക്കനറിച്ചനം ല ോക വ്യോപോര സംഘടനയനപ്പട ഭോവ്ി ന്ത്പവ്ർത്തനങ്ങപ്പള 

കനറിച്ചനള്ള നടപടികപ്പളക്കനറിച്ചനം േർച്ച പ്പേയ്തന. 

 കസോക്കിസ്ഥോൻ ന്ത്പസിഡന്റിന്പ്പറ പ്പഡപയൂട്ടി േീ  ്ഓ  ്സ്റ്റോ  ്ആയ തിമൂർ 

സനന പ്പമലനോവ് ്ആണ ്ഈ സലമ്മളനത്തിനപ്്പറ അധയക്ഷ്ൻ. ലനരപ്പത്ത ഈ 

സലമ്മളനം 2020ൽ നടലത്തണ്ടതോയിരനന്നപ്പവ്ങ്കി നം പ്പകോവ്ിഡ് 19 കോരണം 

മോറ്റിപ്പവ്പ്പച്ചങ്കി നം 2022 ജ്ൂൺ 17ന് വ്ിജ്യകരമോയി സമോപിച്ചന. 

WTO യുടട  ക്ഷ്യങ്ങൾ 

തോപ്പഴെറയനന്  ക്ഷ്യങ്ങളിൽ WTO ന്ത്പവ്ർത്തിക്കനന്ന: 

 േർച്ചകളി ൂപ്പട വ്യോപോര തടസ്സങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടനത്തോൻ. ഇത ്േരക്കനകളനപ്പടയനം 

ലസവ്നങ്ങളനപ്പടയനം വ്ി യിൽ കനറവ്നണ്ടോക്കനന്ന, ഇത ്ജ്ീവ്ിതപ്പച്ച വ്ിൽ 

കനറവ്നണ്ടോക്കനന്ന. 

 സോമ്പത്തിക വ്ളർച്ചയനം പ്പതോഴി വ്സരങ്ങളനം ഉലത്തജ്ിെിക്കനന്ന 

 അരോരോഷ്ന്ത്ട ബിസിനസ്സ ്ന്ത്പവ്ർത്തനങ്ങളനപ്പട പ്പേ വ് ്പരിമിതപ്പെടനത്തനക. 

 നല്ല ഭരണം എന് ആശ്യം ലന്ത്പോത്സോഹിെിക്കനന്തിന.് 

 രോജ്യങ്ങൾ തമ്മി നള്ള വ്യോപോര തർക്കങ്ങൾ കനറയ്ക്കനന്തിന.് 

 സോമ്പത്തിക മോലനജ്പ്്പമന്റ ്ഉലത്തജ്ിെിക്കനന്തിന ്ന്ത്പമനഖ ധനകോരയ 

സ്ഥോപനങ്ങളനമോയി സഹകരിക്കനന്ന. 
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ല ോക വ്യോപോര സംഘടനയുടട ഉടമ്പടികൾ 

WTO യനപ്പട കീഴി നള്ള ന്ത്പധോന കരോറനകൾ: 

 േരക്കനകളനം ലസവ്നങ്ങളനം ബൗദ്ധിക സവത്തനക്കളനം ഡബ്ല്യനടിഒയനപ്പട 

നിയന്ത്രണത്തി ോയിരിക്കനം. 

 കച്ചവ്ടവ്നമോയി ബന്ധപ്പെട്ട ന്ത്പശ്നങ്ങൾ അവ്ർ പരിഹരിക്കനം. 

 സവരം വ്യോപോര നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടെി ോക്കോൻ അവ്ർ രോജ്യങ്ങപ്പള 

ഉപലേശ്ിക്കനകയനം നിർബന്ധിക്കനകയനം പ്പേയ്യനന്ന, കൂടോപ്പത WTO പ്പയ 

അറിയിക്കനകയനം പ്പേയ്യനന്ന. 

 ന്ത്പോഥമികമോയി നിയമപരമോയ ന്ത് ന്ഥങ്ങളോയ 60- ധികം കരോറനകൾക്ക ്ഇത ്

സമ്മതിച്ചിട്ടനണ്്ട. 

 ഒരന രോജ്യം ഡബ്ല്യനടിഒയിൽ ലേരനന്തിന ്മനമ്പ ്അതിനപ്്പറ കരോറനകളിൽ 

ഒെനപ്പവ്ക്കനകയനം അം ീകരിക്കനകയനം ലവ്ണം. 

WTO യുടട ത്പവ്ർത്തനങ്ങൾ 

WTO-യനമോയി ബന്ധപ്പെട്ട ന്ത്പവ്ർത്തനങ്ങളിൽ ഇനിെറയനന്വ് ഉൾപ്പെടനന്ന. 

 ഇത ്വ്യോപോര കരോറനകളനമോയി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങപ്പള നിയന്ത്രിക്കനന്ന. 

 വ്യോപോര േർച്ചകൾക്കോയി ലകോൺ റൻസനകൾ സംഘടിെിക്കനക. 

 വ്യോപോരവ്നമോയി ബന്ധപ്പെട്ട ന്ത്പശ്നങ്ങൾ അടനക്കി പരിഹരിക്കനക. 

 വ്യോപോരവ്നമോയി ബന്ധപ്പെട്ട നയങ്ങൾ പരിലശ്ോധിക്കനന്ന 

 സോമ്പത്തിക സംഘടനകളനമോയി കൂടിയോല ോേിക്കനകയനം സഹകരിക്കനകയനം 

പ്പേയ്യനക. 

WTO യുടട രരവങ്ങൾ 

ഒരന ബഹനമനഖ വ്യോപോര വ്യവ്സ്ഥയനപ്പട അടിത്തറയോയ WTO യ്ക്ക ്5 തതവങ്ങളനണ്്ട. 

തോപ്പഴെറയനന്വ്യോണ് WTO യനപ്പട തതവങ്ങൾ- 

വ്ിലവ്ചനമില്ലോടര വ്യോപോരം 

WTO ഉടമ്പടി ന്ത്പകോരം, ഒരന രോജ്യത്തിനനം പരസ്പരം വ്ിലവ്േനം കോണിക്കോലനോ ഏപ്പതങ്കി നം 

രോജ്യത്തിന ്ന്ത്പലതയക ആനനകൂ യങ്ങൾ നൽകോലനോ കഴിയില്ല. WTO എല്ലോ അം ങ്ങപ്പളയനം 

ഒലര ലപജ്ിൽ നി നിർത്തനന്ന. 

കൂടോപ്പത, ഇറക്കനമതി പ്പേയ്യനന്തനം ന്ത്പോലേശ്ികമോയി നിർമ്മിച്ചതനമോയ ഉൽെന്ങ്ങൾ 

വ്ിലേശ് വ്യോപോര വ്ിപണിയിൽ ന്ത്പലവ്ശ്ിക്കനലമ്പോൾ ലപോ നം തന യ പരി ണന നൽകണം. 
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ചർച്ചകളി ൂടട സവരത്ന്ത വ്യോപോരം 

സവതന്ത്ര വ്യോപോരത്തിന ്തീരനവ്കൾ അപ്പല്ലങ്കിൽ തോരി നകൾ, നിലരോധനങ്ങൾ, അപ്പല്ലങ്കിൽ 

കവോട്ടകൾ എന്ിവ് ലപോ നള്ള നിരവ്ധി തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടോകോം, അത്   ന്ത്പേമോയ 

വ്യോപോരപ്പത്ത ബോധിലച്ചക്കോം. ബിസിനസ്സി നം വ്ിപണനത്തി നം  ിറ്റന്സ ്

കനറയ്ക്കനന്തിനനം അത് വ്ിന്ത്ശ്മവ്നം സവതന്ത്രവ്നമോയ വ്യോപോരം നടത്തനന്തിനനം WTO 

കോ ോകോ ങ്ങളിൽ ഇത്തരം ന്ത്പശ്നങ്ങൾ േർച്ചപ്പേയ്യനന്ന. 

ബൈൻഡിംഗി ൂടടയും സുരോരയരയി ൂടടയും ത്പവ്ചനം 

ഏപ്പതങ്കി നം രോജ്യം ലസവ്നങ്ങൾലക്കോ േരക്കനകൾലക്കോ വ്ിപണി തനറക്കനലമ്പോപ്പഴല്ലോം 

ല ോക വ്യോപോര സംഘടനയനപ്പട കീഴി ോകനം. േരക്കനകൾക്കനള്ള പ്പടറസ ്നബൻഡിം  ്

കൂടനത നം ഇഷട്ോനനസൃത തോരി നകളനപ്പട നിരക്കനകളനപ്പട പരിധിയോണ.് േി ലെോൾ േി  

രോജ്യങ്ങൾ ബൗണ്്ട നിരക്കിന ്തോപ്പഴയനള്ള ഇറക്കനമതി ന്ത്ടോക്ക ്പ്പേയ്യനന്ന, വ്ികസവര 

രോജ്യങ്ങളിൽ ഈ ന്ത്പശ്നം ഏറ്റവ്നം സോധോരണമോണ.് 

നയോയമോയ മത്സരം ലത്പോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നു 

കൃഷി, ബൗദ്ധിക സവത്ത,് ലസവ്നങ്ങൾ എന്ീ ലമഖ കളിൽ, നയോയമോയ മത്സരം നൽകനന് 

WTO യനപ്പട നിരവ്ധി കരോറനകൾ ഉണ്ട.് അതിന്പ്പറ   മോയി,  വ്ൺപ്പമനറ് ്സംഭരണ കരോർ 

മത്സര നിയമം എല്ലോ രോജ്യങ്ങളിപ്പ യനം ആയിരക്കണക്കിന ്സർക്കോരനകൾക്ക ്

ബോധകമോക്കി. 

വ്ികസനവ്ും സോമ്പത്തിക പരിഷ്കരണവ്ും ലത്പോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നു 

ഡബ്ല്യനടിഒ സംവ്ിധോനമോണ ്വ്ികസനം സന മമോക്കനന്ത.് ഇതിന ്വ്ിപരീതമോയി, വ്ികസവര 

രോജ്യങ്ങൾ ഡബ്ല്യനടിഒ സംവ്ിധോനങ്ങൾ ഉണ്ടോക്കിയ കരോർ നടെി ോക്കോൻ 

മര തിയി ോയതിനോൽ സമയത്തിനനം വ്ഴക്കത്തിനനം ലപരിടനന്ന. ഈ കരോറനകൾക്ക ്

പനറലമ, ഈ കരോറനകൾ ന്ത്പലതയക സഹോയവ്നം വ്യോപോര ഇളവ്നകളനം നൽകനന് GATT- ന്പ്പറ 

മനൻ വ്യവ്സ്ഥകൾ അവ്കോശ്മോക്കനന്ന. 

WTO യുടട വ്യോപോര കരോറുകൾ 

ഡബ്ല്യനടിഒയ്ക്ക ്ആപ്പക 60 കരോറനകളനം 550 ലപജ്നള്ള തീരനമോനങ്ങളനമനണ്്ട. 1994-ൽ 

മോരോലകഷ ്മന്ത്രിത  ലയോ ത്തിൽ ഒെനപ്പവ്ച്ച ഉറനല വ റൗണ്്ട േർച്ചകളനപ്പട   മോണ ്ഈ 

കരോറനകൾ. 

 അതിനനലശ്ഷം ഇൻ ർലമഷൻ പ്പടക്ലനോളജ്ി കരോറനമോയനം ന്ത്പലവ്ശ്ന 

ലന്ത്പോലട്ടോലക്കോളനകളനമോയനം ബന്ധപ്പെട്ട നിരവ്ധി നിയമ ന്ത് ന്ഥങ്ങൾ WTO നിയമ 

ന്ത് ന്ഥങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടനത്തിയിട്ടനണ്്ട. 

 കോർഷിക ലസവ്നങ്ങപ്പളയനം ബൗദ്ധിക സവത്തവ്കോശ് വ്ിഷയങ്ങപ്പളയനം കനറിച്ചനള്ള 

േർച്ചകൾ ഉൾപ്പെടനന് േി  പനതിയ േർച്ചകൾ 2001 നവ്ംബറിന ്ലശ്ഷമനള്ള ലേോഹ 

മന്ത്രിത  ന്ത്പഖയോപനത്തിൽ ന്ത്പഖയോപിച്ചന. 
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ല ോക വ്യോപോര സംഘടനയുടട  ക്ഷ്യങ്ങൾ 

WTO യനപ്പട ന്ത്പോഥമിക  ക്ഷ്യം അരോരോഷ്ന്ത്ട വ്യോപോരികൾക്ക ്യോപ്പതോരന തടസ്സവ്നമില്ലോപ്പത 

വ്യോപോരം നടത്തോൻ കഴിയനന് ഒരന തനറന്തനം സവതന്ത്രവ്നമോയ വ്യോപോര ഇടം നൽകനക 

എന്തോണ.് 

 ഇത ്അരോരോഷ്ന്ത്ട വ്യോപോരവ്നമോയി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടോക്കനകയനം 

നടെി ോക്കനകയനം പ്പേയ്യനന്ന. 

 ഉേോരവ്ൽക്കരണ േർച്ചകൾക്കനം വ്യോപോര നിരീക്ഷ്ണത്തിനനം ഇത് ഒരന ലവ്േി 

സൃഷ്ടിക്കനന്ന. 

 എല്ലോ അം രോജ്യങ്ങളനമോയനം കൂടനതൽ സനതോരയവ്നം നീതിയനക്തവ്നമോയ 

തീരനമോനങ്ങൾ അത് എടനക്കനന്ന. 

 ഇത ്മറ്റ ്ന്ത്പധോന സോമ്പത്തിക സ്ഥോപനങ്ങളനമോയി ന്ത്പവ്ർത്തിക്കനകയനം ആല ോള 

സോമ്പത്തിക മോലനജ്പ്്പമന്റിനോയി സജ്ീവ്മോയി ന്ത്പവ്ർത്തിക്കനകയനം പ്പേയ്യനന്ന. 

 ആല ോള വ്യോപോര സംവ്ിധോനത്തിനോയി WTO ന്ത്പലയോജ്നപ്പെടനത്തോൻ കഴിയനന് 

രോജ്യങ്ങൾക്ക ്ഇത ്നി ം തനറക്കനകയനം ഒരന ലവ്േി നൽകനകയനം പ്പേയ്യനന്ന. 

WTOയും ഇന്തയയും 

ഇരയ 1948 മനതൽ മനൻ GATT അം വ്നം 1995 മനതൽ ല ോക വ്യോപോര സംഘടനയനപ്പട സജ്ീവ് 

അം വ്നമോണ.് ഒരന വ്ികസവര രോഷ്ന്ത്ടമോയതിനോൽ, WTO യ്ക്ക ്വ്യോപോര ലമഖ യിൽ ഇരയ 

വ്ളപ്പരയധികം സംഭോവ്ന പ്പേയ്തിട്ടനണ്്ട. 

2001-ൽ ഖത്തറിപ്പ  ലേോഹയിൽ നടന് ലകോൺ റൻസിൽ, എല്ലോ രോജ്യങ്ങൾക്കനം ഇടയിൽ 

ഏറ്റവ്നം തനറന്നപറയനന് വ്ക്തോവ്ോയി ഇരയപ്പയ കോണപ്പെട്ടന. ഡബ്ല്യനടിഒയനമോയി ഇരയ 

നിരവ്ധി കരോറനകളിൽ ഒെനപ്പവ്ച്ചിട്ടനണ്്ട, അതിനപ്്പറ ന്ത്പതയോഘോതങ്ങൾ ഇരയൻ സമ്പേ്

വ്യവ്സ്ഥയിൽ കോണോൻ കഴിയനം. ഈ കരോറനകൾ ഇവ്യോണ-് 

 തോരി ,് ലനോൺ-തോരി  ്തടസ്സങ്ങൾ കനറയ്ക്കൽ- ഈ കരോറിൽ, നിർമ്മിച്ചതനം 

പൂർത്തിയോയതനമോയ സോധനങ്ങളനപ്പട തോരി നകളനപ്പട ആപ്പക കനറവ്.് 

 ന്ത്ടിംസ-് ഇത ്വ്യോപോരവ്നമോയി ബന്ധപ്പെട്ട നിലക്ഷ്പ നടപടികപ്പള സൂേിെിക്കനന്ന. ഈ 

നടപടി ആതിലഥയ രോജ്യപ്പത്ത ആഭയരര വ്യോപോരലത്തോട ്പക്ഷ്പോതം 

കോണിക്കനന്തിൽ നിന്നം അവ്രനപ്പട രോജ്യങ്ങളിപ്പ  വ്ിലേശ് വ്യോപോരലത്തോട ്

പക്ഷ്പോതം കോണിക്കനന്തിൽ നിന്നം പരിമിതപ്പെടനത്തനന്ന. 

 TRIPS- ഇത ്വ്യോപോരവ്നമോയി ബന്ധപ്പെട്ട ബൗദ്ധിക സവത്തവ്കോശ്ങ്ങപ്പള 

സൂേിെിക്കനന്ന. അേൃശ്യ വ്സ്തനക്കളനപ്പട യഥോർത്ഥ ന്ത്സഷ്ടോവ്ിനപ്്പറ നിയമപരമോയ 

അവ്കോശ്ങ്ങൾ തിരിച്ചറിയോനനം സംരക്ഷ്ിക്കോനനം ഇത ് ക്ഷ്യമിടനന്ന. 

 AOA- ഇത ്സബസ്ിഡി കനറയ്ക്കനന്തനം കോർഷിക ഉൽപന്ങ്ങൾക്ക ്വ്ിപണി 

ന്ത്പലവ്ശ്നം നൽകനന്തനം നകകോരയം പ്പേയ്യനന് കൃഷിപ്പയക്കനറിച്ചനള്ള കരോർ 

എന്ോണ ്അർത്ഥമോക്കനന്ത.് 
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ഇന്തയയും WTO- ഏറ്റവ്ും പുരിയ അപ്ലഡറ്റുകൾ 

ഡബ്ല്യനടിഒയനം ഇരയയനം തമ്മി നള്ള കൂടിക്കോഴ്ചയിപ്പ  ഏറ്റവ്നം പനതിയ അപല്ഡറ്റനകൾ 

ഇനിെറയനന്വ്യോണ്: 

 നേനീസ ്ആെനകൾ നിലരോധിക്കനന്ന 

 സമോധോന വ്യവ്സ്ഥയനമോയി ബന്ധപ്പെട്ട ന്ത്പശ്നങ്ങൾ 

 ഐസിടി തോരി  ്ലകസ ്

 മത്സയബന്ധനത്തിന ്സബ്സിഡി. 

ല ോക വ്യോപോര സംഘടനയുടട ത്പോധോനയം 

എല്ലോ ആല ോള വ്യോപോര സംവ്ിധോനങ്ങൾക്കനം WTO യനപ്പട അസ്തിതവം വ് ിയ 

ന്ത്പോധോനയമനള്ളതോണ.് 

 ഇത ്ലന്ത്ടഡിങ്ങിനനള്ള നിയമങ്ങളനം നിയന്ത്രണങ്ങളനം  ണയമോയി നടെി ോക്കനന്ന. 

 ഡബ്ല്യനടിഒ കോരണം, ഇറക്കനമതി, കയറ്റനമതി ബിസിനസ്സ ്ഒരന വ് ിയ ത ത്തി നള്ള 

സനതോരയതയനം സന മവ്നം കണ്ടന. 

 ഇത ്ഉപലഭോക്തോവ്ിന ്നവ്വ്ിധയമോർന് വ്ിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പക്കോള്ളോൻ 

അനനവ്േിക്കനന്ന. 
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