
ஊடக வெளியீடு 

இலங்ககயின் வெளிநாட்டு வகாள்கக மற்றும் வ ாருளாதார இராஜதந்திர கலந்துகரயாடலில் 23 

நாடுககளச் சேர்ந்த  இராஜதந்திாிகள்  ங்சகற்கின்றனர். 

வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அகமச்ோல் ஒழுங்ககமக்கப் ட்ட இலங்கக வெளிநாட்டு வகாள்கக மற்றும் 

வ ாருளாதார இராஜதந்திர கலந்துகரயாடலானது ஆேியா, ஆ ிாிக்கா, மத்திய கிழக்கு, லத்தின் 

அவமாிக்கா மற்றும் அவுஸ்திரசலேியாகெச் சேர்ந்த 23 நாடுகளின்  மத்திய-வதாழில்ோர் 

இராஜதந்திாிகளின்  ங்சகற்புடன்   திங்கட்கிழகம (ஒக்சடா ர் 15) ஆரம் மானது. 

இந்த இரண்டு ொரகால நிகழ்ச்ேித்திட்டமானது வெளிநாட்டு அகமச்ேின்  வ ாருளாதார இராஜதந்திர 

நிகழ்ச்ேித்திட்டத்தின்  ாகவமான்றாக இடம்வ றுகின்றது. சமலும் இலங்ககயின் ேர்ெசதே 

அகடயாளங்கள், வதாழில்முயற்ேி மற்றும்  முக்கியமான துகறகளில் ஆராய்ச்ேி மற்றும் கண்டு ிடிப்புக்கள் 

ஆகியெற்கறயும் காட்ேிப் டுத்துெதுடன் இலங்கக இந்து ேமுத்திரத்தின் சகந்திர நிகலயமாகவும், ெர்தக 

மற்றும் முதலீட்டு மற்றும் சுற்றுலா கமயமாகவும் அகடந்துள்ள அதன் ெளர்ச்ேியில் ெிசேட கெனம் 

வேலுத்துெதுடன் இலங்ககப் வ ாருளாதாரத்தில் முதன்கமயான கெனத்கத வேலுத்தும். இந்த 

கலந்துகரயாடலானது, இலங்ககயின் வேழிப் ான ெரலாறு மற்றும் கலாோரம்,  ேர்ெசதே அரேியல் 

 ற்றிய நிகலகமகள் மற்றும் கருப்வ ாருள்  ிரச்ேிகனகள்-நல்லாட்ேி, நிகலச றான அ ிெிருத்தி, மற்றும் 

தகெல் உாிகம, ேமூக ஊடகம் மற்றும் கே ர்  ாதுகாப்பு ஆகியன உள்ளிட்ட வெளிநாட்டு வகாள்கக 

அம்ேங்கள் ஆகியெற்கறயும் ஆய்வுவேய்யும். இலங்ககயின் முக்கியமான அரோங்க உத்திசயாகத்தர்கள், 

கல்ெியியலாளர்கள், ெிஞ்ஞானிகள் மற்றும் ெர்த்தக தகலெர்கள்  இந்த கலந்துகரயாடலில்  ங்சகற் ர் 

என் துடன் அதகனத் வதாடர்ந்து 3 நாள் கள ெிஜயம் வதாடரும். 

அமர்ெின் ஆரம் த்தில்  ங்சகற் ாளர்கள் வெளிநாட்டு அகமச்ேகர ேந்தித்தனர். அெர் அெர்ககள 

ெரசெற்றதுடன்  இலங்ககயில் அெர்களது தங்குதல் காலம் உற் த்தித்திறன் மிக்கதாகவும் 

சுொரஸ்யமாகவும் அகமயசெண்டும் என்று ொழ்த்தினார். 

கலந்துகரயாடலில்  ங்சகற்ற இராஜாங்க வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அகமச்ேர் ெேந்த சேனாநாயக 

அெர்கள், இலங்ககயானது  ல்ெககயான கலாோரம், இனங்கள் மற்றும்  ல்செறு ேமயங்ககளயும் 

வகாண்ட நாடாக உள்ளதுடன் அதன் சகந்திர முக்கியத்துெம்ொய்ந்த பூசகாள அகமெிடமானது 

இலங்கககய ஆதிகாலத்தில் இருந்சத தனித்துெமான ேர்ெசதே அகமெிடமாக மாற்றியுள்ளது என்று 

கூறினார். இலங்ககயின் வெளிநாட்டு  யணப் ாகத மற்றும் ெரலாற்றுப் ாகதயில் இலங்ககயானது 

முகங்வகாடுத்துள்ள ேொல்ககளயும் சகாடிட்டுக்காட்டிய அெர் இலங்ககயானது ேர்ெசதே 

உறவுகளுக்கான அறிவு கமயமாக அகமந்துள்ளவதன்றும் வதாிெித்தார். அகமச்ேர் சமலும் 

வதாிெிக்ககயில்  அெர்களுக்கிகடயிலான கலந்துகரயாடலின்ச ாதும் இலங்கக  ங்சகற் ாளர்கள் 

மத்தியிலும் உகரயாற்றிய அெர்,  எதிர்கால ச ாக்குகள் வதாடர் ில் எதிர் ார்க்குமாறும் அெற்கற 

 ிராந்திய ாீதியில் மற்றும் உலகளாெிய ாீதியில் எல்ொறு ககயாள்ெவதன்று இகணந்து 

எதிர்சநாக்குமாறும் ெிஜயம் சமற்வகாண்டுள்ள இராஜதந்திாிககள ஊக்குெித்தார். 

இராஜதந்திாிகளின் ெிஜயமானது, இலங்கக உறவுகள் மீது அெர்களின் அரோங்கங்கள் கெத்துள்ள 

முக்கியத்துெத்தின் வெளிப் ாட்கட  ிாிதி லிப் தாக அெர்கள் மத்தியில் உகரயாற்றிய 

 தில்கடகமயாற்றும்  வெளிநாட்டுச் வேயலாளர் ரெிநாத் ஆாியேிங்க வதாிெித்தார். இலங்ககயானது  

 ல்செறு அரேியல்-வ ாருளாதார மற்றும் ேமூக ேொல்ககள எவ்ொறு ேமாளிக்கின்றது என் கத 

மாத்திரம்  இந்த கலந்துகரயாடல் ஊடாக  அெர்களுக்கு வதாிெித்துக்வகாள்ளாது மாறாக  அெர்களின் 

ேம் ந்தப் ட்ட நாடுகள் மற்றும்  ிராந்தியங்கள் இவ்ெிடயங்கள் வதாடர் ில்  வகாண்டுள்ள 



கண்சனாட்டங்ககளயும் அறிந்துவகாள்ளலாம் என்ற நம் ிக்கககயயும் அெர் வதாிெித்தார். இந்நாடுகள் 

தமது இரு தரப்பு உறவுககள சமம் டுத்திகவகாள்ள ெிரும்புெதால் இலங்ககயுடன் வதாழில்ோர் மற்றும் 

 ிரத்திசயக முகறயில் வதாடர்க  ச ணுதலானது  எமது தூதரகங்கள் அல்லது அெர்களின் தகலநகாில் 

அகமந்துள்ள  தூதரகங்களால் சமற்வகாள்ளப் டும் முயற்ேிகளுக்கு வ ரும் ஆதாரொக இருக்கும். 

வ ாருளாதார இராஜதந்திர நிகழ்ச்ேித்திட்டத்தின் கீழ், ஒவ்வொரு இலக்குச் ேந்கதக்குள்ளும் 

இடம்வ ற்றுள்ள ேமீ த்திய வ ாருளாதார ஓட்டங்கள் மற்றும் ோத்தியங்கள்  ற்றிய ச ாக்கக 

 குப் ாய்வு வேய்த வெளிநாட்டு அகமச்ோனது ஏற்றுமதி, முதலீடு, சுற்றுலா மற்றும் வெளிநாட்டு 

செகலொய்ப்பு வதாடர் ில் ஒவ்வொரு தூதரகமும் அகடயசெண்டிய குறிப் ிடப் ட்ட வேயலாற்று 

இலக்குககள ெடிெகமத்துள்ளது. அத்துடன் இலங்ககயின் உலகலாெிய தடத்கத சமம் டுத்துெதற்கும் 

இலங்ககக்கு உறுதியான வ ாருளாதார நன்கமககள வகாண்டுெரக்கூடியொறு இலக்கு   ிரோரங்ககள 

சமற்வகாள்ெததற்கு ஆதரெளிக்கும் ெககயிலும்  ேம் ந்தப் ட்ட நிரல் அகமச்சுகள் மற்றும் தனியார் 

துகற ஆகியெற்றின் ஒத்துகழப்புடன் ெளர்ந்துெரும் ேந்கதகளில் அகமந்துள்ள வெளிநாட்டிலுள்ள 10 

இலங்கக தூதரகங்களுக்கு ஒத்தாகேகள் ெழங்கப் ட்டு ெருகின்றன. தகெல் வதாழில்நுட்  உற் த்திகள் 

மற்றும் சேகெகள் மற்றும் சேதன உணவு உற் த்திப்வ ாருட்கள் ஆகியெற்கற சுவீடனிலும், ஆகட,  

துணிெகககள் மற்றும்  ாதணிகள் ஆகியெற்கற வதன் ஆ ிாிக்காெிலும், புதிய மற்றும்  தனிடப் ட்ட 

உணகெ  ஹ்கரனிலும் மற்றும் மாணிக்கம் மற்றும் ஆ ரணங்ககள துருக்கியிலும், மோலா மற்றும் 

ஆகடககள  ிசரேிலும், உடல்நல சுற்றுலாகெ ஜக்கிய அரபு இராச்ேியத்திலும், வகாாியக் குடியரசு 

மற்றும் ஜப் ானிலிருந்து உள்ளக முதலீடுககளயும், மியன்மார் மற்றும் சந ாலத்திலிருந்து வெளியக 

முதலீடுககளயும் சமம் டுத்தும் ெககயில் முன்வனடுப்புகள் சமற்வகாள்ளப் டுகின்றன.  

வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அகமச்ேின் இராஜாங்க வேயலாளர் கிசரஸ் ஆேிர்ொதம் மற்றும் சமலதிக 

வேயலாளர் - இருதரப்பு உறவுகள் சுமித் நாகந்தல ஆகிசயார் அங்குரார்ப் ன நிகழ்ெில் ேம் ந்தப் ட்டனர். 

இந்த நிகழ்ச்ேித்திட்டமானது  ண்டாரநாயக்க ேர்ெசதே இராஜதந்திர  யிற்ேி நிறுெகம் மற்றும் லக்ஷ்மன் 

கதிர்காமர் நிறுெகம் ஆகியெற்றில் நடாத்தப் டுகின்றது.  லக்ஷ்மன் கதிர்காமர் நிறுெகத்தின் 

நிகறசெற்றுப்  ணிப் ாளர்  கலாநிதி கசனேன் ெிக்னராஜா அெர்கள் “ெளர்ச்ேியகடயும் ஆேிய 

வ ாருளாதாரத்தின் கண்சணாட்டம் மற்றும்  இலங்ககயில் அதன் தாக்கங்கள்”  வதாடர் ில்   ஆரம்  

உகரகய ஆற்றியதுடன்  ண்டாரநாயக்க ேர்ெசதே இராஜதந்திர  யிற்ச்ேி நிறுெகத்தின்  ணிப் ாளர் 

நாயகம்  சமலா சஜ. டீன்  மற்றும் வெளிநாட்டு அகமச்ேின்  ணிப் ாளர்- ேர்ெசதே மற்றும் வதாழில்நுட்  

ஒத்துகழப்பு- க ில வ ான்சேகா ஆகிசயாரும் உகரயாற்றினர். 

ஆப்கானிஸ்தான், அவுஸ்திசரலியா,  ங்களாசதஷ், பூட்டான்,  ிசரேில், ேீனா, கியூ ா, எகிப்து, இந்தியா, 

வகன்யா, மசலேியா, மாகலத்தீவு, வமாங்சகாலியா, மியன்மார், சந ாளம்,  ாகிஸ்தான்,  லஸ்தீன், 

வேனகல், ேிங்கப்பூர், வதன் ஆ ிாிக்கா, தாய்லாந்து, ஜக்கிய அரபு இராச்ேியம் மற்றும் ெியட்நாம் ஆகிய 

நாடுககள சேர்ந்த இராஜதந்திாிகள் இந்த அமர்வுகளில்  ங்சகற்றனர். 

 

வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அகமச்சு 

வகாழும்பு 
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