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கூட்டு ஊடக அறிக்கக 

 

தாய்லாந்து இராச்சியத்தின் பிரதமர் 

அதிமமதகு ஜென்ரல் பிரயுத் சான்-ஓ-சா அவர்களின் 

இலங்கக ெனநாயக மசாசலிச குடியரசிற்கான 

உத்திமயாகபூர்வ விெயம் 

2018 யூகல 12 - 13 

 

 

தாய்லாந்து இராச்சியத்தின் பிரதமர் அதிமமதகு ஜென்ரல் பிரயுத் சான்-ஓ-சா அவர்களும், அவரது 

தூதுக்குழுவினரும் இலங்கக ெனநாயக மசாசலிச குடியரசின் அதிமமதகு ெனாதிபதி 
கமத்திரிபால சிறிமசன அவர்களின் அகைப்பின் மபரில், 2018 யூகல 12 ஜதாடக்கம் 13ஆந் திகதி 
வகரயான காலப்பகுதிக்கான உத்திமயாகபூர்வ விெயஜமான்கற இலங்கக ெனநாயக மசாசலிச 

குடியரசிற்கு மமற்ஜகாண்டிருந்தனர்.  

 

2018 யூகல 12ஆந் திகதி தாய்லாந்து பிரதமர் மற்றும் இலங்கக ெனாதிபதி ஆகிமயாருக்கு 

இகடயில் அரசியல், ஜபாருளாதார, ஜதாைினுட்ப, விவசாய, மீன்பிடி, கலாசார, சமய, 

சுற்றுலாத்துகற, பிராந்திய மற்றும் பல்தரப்பு ஒத்துகைப்பு ஜதாடர்பிலான விடயங்ககள 

உள்ளடக்கிய பரந்த விடயங்கள் ஜதாடர்பில் இருதரப்பு கலந்துகரயாடல்கள் இடம்ஜபற்றன. 

தாய்லாந்து மற்றும் இலங்ககக்கு இகடயிலான ஜதாடர்ச்சியான ஜநருக்கமானதும், 

சுமூகமானதுமான உறவுகள் ஜதாடர்பில் இரு தகலவர்களும் திருப்தியகடந்து ஜகாண்டனர். 

தற்மபாகதய உறவுககள உயர்ந்த மட்டத்திலான மூமலாபாய ஜபாருளாதார பங்குகடகமக்கு 

எய்திக் ஜகாள்வதற்கான ஈடுபாட்டிகன இரு தரப்பினரும் மீள உறுதிப்படுத்தினர். இந்த 

கலந்துகரயாடல்களின் மபாது, 2015 நவம்பர் மாதத்தில் ெனாதிபதியினால் தாய்லாந்திற்கு 

மமற்ஜகாள்ளப்பட்ட உத்திமயாகபூர்வ விெயத்தின் ஜவற்றிகரமான ஜவளிப்பாடுககள இரு 

தகலவர்களும் மீள நிகனவுகூர்ந்து ஜகாண்டனர். 

 

இரண்டு நாடுகளினதும் நீண்ட வரலாற்று, சமய மற்றும் கலாசார ரீதியிலான உறவுககள 

குறித்து நிற்கும் வககயில், மாண்புமிகு அரசர் மஹா வெிரஜலாங்மகார்ன் மபாதிந்திர 

ஜடபயபவரங்குன் அவர்களின் அரசாட்சிகயயும், தாய்லாந்து இராச்சியத்தின் மக்ககளயும் 

ஆசீர்வதிப்பதற்கான நல்ஜலண்ணத்தின் கசககயாக ஸ்ரீ மஹா மபாதியின் மரக்கன்று 

ஒன்றிகன வைங்குவதற்கு விரும்புவதாக இலங்கக ெனாதிபதி அவர்கள் தாய்லாந்து 

பிரதமரிடம் வலியுறுத்திக் கூறினார். இந்த சலுகககய தாய்லாந்து பிரதமர் நன்றியுடன் 

வரமவற்றதுடன், புனிதமான பரிசளிப்பு விைாவிற்கான முகறயான ஏற்பாடுககள 

உறுதிப்படுத்துவதற்காக மதகவயான தயார்நிகல ஜசயற்பாடுகள் முன்ஜனடுக்கப்பட்டதாக 

அவர் ஜதரிவித்தார்.  

 

வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டு உறவுகள் ஜதாடர்பில், நியாயமான வர்த்தக நிலுகவகய அகடந்து 

ஜகாள்வதுடன் மசர்த்து, இருபக்க வர்த்தக அளவிகன 2020ஆம் ஆண்டளவில் 1.5 பில்லியன் 

ஐக்கிய அஜமரிக்க ஜடாலர்களாக அதிகரித்துக்ஜகாள்வதற்கான தமது ஈடுபாட்டிகன இரண்டு 

தகலவர்களும் மீள உறுதிப்படுத்தினர். இரண்டு நாடுகளுக்குமிகடயிலான முதலீட்டுப் 

பாய்ச்சகல மமம்படுத்துவதற்கான மதகவப்பாடு ஜதாடர்பில் இரு தரப்பினரும் மமலும் 

உடன்பட்டனர். இந்த சந்தர்ப்பத்தில், தாய்லாந்து மற்றும் இலங்ககக்கு இகடயிலான சுதந்திர 

வர்த்தக உடன்படிக்கககய தாபிப்பதற்கான மபச்சுவார்த்கதகள் ஜதாடர்பில் இரு 

தகலவர்களும் கூட்டு அங்குரார்ப்பணம் ஜசய்தனர். எதிர்பார்க்கப்படும் இலக்குககள இந்த 

சுருக்கமான ஆவணத்தினால் அகடந்து ஜகாள்வதற்கான உறுதிப்பாட்டிகன இருதரப்பினரும் 
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ஜவளிப்படுத்தினர். இதன் முதலாம் சுற்று மபச்சுவார்த்கதகள் 2018 யூகல 13ஆந் திகதி 
ஜகாழும்பில் இடம்ஜபற்றன. 

 

முக்கியமான பத்து துகறகளில் இருதரப்பு ஜபாருளாதார ஒத்துகைப்கப மமம்படுத்துவதற்கான 

முக்கியமான ஜபாறிமுகறயாக ஜசயற்படவுள்ள மூமலாபாய ஜபாருளாதார பங்குகடகம 

ஜதாடர்பிலான புரிந்துணர்வு உடன்படிக்ககயில் ககச்சாத்திடப்பட்டகமக்கு இரு 

தகலவர்களும் சாட்சிகூர்ந்தனர். இந்த விடயத்தில், இலங்ககயில் நகடஜபறுவதற்கு ஏற்பாடு 

ஜசய்யப்பட்டுள்ள வர்த்தகதம் சார்ந்த விடயங்களிலான அடுத்த தாய்லாந்து - இலங்கக உப 

குழுக் கூட்டத்தில் கூட்டு ஜசயற்பாட்டு திட்டத்திகன வகரவு ஜசய்வதற்கு இரு தரப்பினரும் 

உடன்பட்டனர். 

 

தாய்லாந்து நிறுவனங்கள் இலங்ககயில் முதலீடு ஜசய்வதற்காக ஜகாண்டிருக்கும் 

முகனப்பான ஆர்வம் ஜதாடர்பில் தாய்லாந்து பிரதமர் இலங்கக ெனாதிபதியிடம் ஜதரிவித்தார். 

அவர்களது ஆர்வத்திகன இலங்கக ெனாதிபதி வரமவற்றதுடன், தாய்லாந்திலிருந்து 

இலங்ககக்கு மமலும் அதிகமான முதலீடுககள மமற்ஜகாள்வதகன ஊக்குவித்து, 

வசதியளிப்பதற்கு மதகவயான வைிகள் மற்றும் வைிமுகறகள் ஜதாடர்பில் இரண்டு 

தகலவர்களும் கலந்துகரயாடினர். 

 

ஜதாைினுட்ப ஒத்துகைப்பு விடயம் ஜதாடர்பில், 'இலங்கக ெனநாயக மசாசலிச குடியரசில் 

தன்னிகறவு ஜபாருளாதார தத்துவத்கத பயன்படுத்துவதகன அடிப்பகடயாகக் ஜகாண்ட 

மபண்தகு சமூக அபிவிருத்தி மாதிரியின் மீதான ஒத்துகைப்பிற்கான இகணந்த நடவடிக்கக 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு' ககச்சாத்திடப்படுவதகன இரு தரப்பினரும் சாட்சி கூர்ந்தனர். 

காலஞ்ஜசன்ற மாண்புமிகு மன்னர் பூமிஜபால் அதுல்யமதஜ் அவர்களின் தன்னிகறவு 

ஜபாருளாதார தத்துவத்திகன இலங்ககயில் பயன்படுத்துவதகன விரிவாக்குவதற்கு இந்த 

இகணந்த நடவடிக்கக நிகழ்ச்சித்திட்டத்தினால் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. கிராமிய 

சமுதாயங்களின் சமூக மற்றும் ஜபாருளாதார நிகலகமககள மமலும் அதிகரிப்பதற்கு இந்த 

இகணந்த ஒத்துகைப்பு குறிப்பிடத்தக்க வககயில் உதவுவதாக அகமயும். 

 

நீர்மின் உற்பத்தி ஜதாடர்பிலான பிரச்சிகனககள தீர்ப்பதற்கும், விவசாய காரணிகளுக்கு 

அவசியமான நீர்ப்பாசனத்கத ஜபற்றுக்ஜகாடுப்பதற்கும் மகைகய உற்பத்தி ஜசய்யும் 

ஜதாைினுட்பத்திற்காக மராயல் தாய் அரசாங்கத்தினால் வைங்கப்பட்ட ஜதாைினுட்ப 

உதவிகளுக்கு இலங்கக ெனாதிபதி தனது நன்றிககள ஜதரிவித்துக் ஜகாண்டார். இரண்டு 

நாடுககளயும் மசர்ந்த விவசாயத்துகற நிபுணர்களுக்கிகடயிலான ஒத்துகைப்பு ஜதாடர்பில் 

இலங்கக ெனாதிபதி மமலும் தனது திருப்திகய ஜவளிப்படுத்தியதுடன், இலங்ககயின் 

விவசாயத் துகறயில் சாத்தியமான நவனீமயப்படுத்தல்ககள கண்டறிவதற்காக பகிரப்பட்ட 

நிபுணத்துவத்திற்காக தாய்லாந்து பிரதமருக்கு தனது நன்றிககளயும் ஜதரிவித்துக் ஜகாண்டார். 

மமலும், விவசாயம் மற்றும் மீன்பிடித் துகறகளில் ஒத்துகைப்புக்ககள மமம்படுத்திக் 

ஜகாள்வதற்காக, சம்பந்தப்பட்ட இகணந்த ஜதாைிற்குழுக்ககள கூட்டுவதன் 

முக்கியத்துவத்திகன இனங்காணும் மபாது, எதிர்பார்க்கப்படும் ஒத்துகைப்பு ஜதாடர்பான 

பிமரரகணககள பரிமாற்றிக் ஜகாள்வதற்கு இரண்டு தரப்பினரும் முக்கியத்துவம் வைங்குவதாக 

இரு தகலவர்களும் ஜவளிப்படுத்தினர். 

 

அத்துடன், தாய்லாந்து இராச்சியம் மற்றும் இலங்கக ெனநாயக மசாசலிச குடியரசு 

ஆகியவற்றுக்கு இகடயிலான குற்றவாளிககள பரிமாற்றிக்ஜகாள்ளுதல் மற்றும் குற்றவியல் 

தண்டகனககள நகடமுகறப்படுத்துவதற்கான ஒத்துகைப்பு ஜதாடர்பிலான உடன்படிக்கக 

மற்றும் கஜசட்சார்ட் பல்ககலக்கைகம் மற்றும் ஆரம்ப உற்பத்திகளுக்கு ஜபறுமதி 
உட்மசர்த்தகல மமற்ஜகாள்வதுடன் ஜதாடர்பான ஜதாைினுட்ப ஒத்துகைப்பு மீதான ஆரம்ப 
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ஜதாைிற்துகறகள் அகமச்சு ஆகியவற்றுக்கு இகடயிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஆகியன 

ககச்சாதிடப்படுவதற்கு இரண்டு தகலவர்களும் சாட்சி கூர்ந்தனர். தாய்லாந்து வணிக சகப 

மற்றும் இலங்கக வணிக சகப ஆகியவற்றுக்கு இகடயிலான புரிந்துணர்வு உடன்படிக்ககயும் 

நிகறவு ஜசய்யப்பட்டது. 

 

சந்திப்பிகனத் ஜதாடர்ந்து, இலங்கக ெனாதிபதி அவர்கள் தாய்லாந்து பிரதமர் மற்றும் அவரது 

தூதுக்குழுவினருக்கு ஜகௌரவ விருந்ஜதான்றிகன ெனாதிபதி இல்லத்தில் வைங்கினார். அடுத்த 

நாள், பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் தாய்லாந்து பிரதமர் மற்றும் அவரது 

தூதுக்குழுவினருக்கான காகல விருந்துபசாரத்துடன் கூடிய சந்திப்ஜபான்றிகன 

ஒழுங்குபடுத்தினார்.  

 

தாய்லாந்து பிரதமர் வரலாற்று நகரமான கண்டிக்கு விெயம் ஜசய்ததுடன், புனித 

தந்ததாதுக்களுக்கு மரியாகத ஜசலுத்தினார். சியம் பிரிவின் மல்வத்த மற்றும் அஸ்கிரிய 

படீங்களின் அதி வணக்கத்திற்குரிய மகாநாயக்க மதரர்ககளயும் அவர் சந்தித்தார். மமலும், 

தாய்லாந்து பிரதமர் மபராதகனயிலுள்ள மராயல் தாவரவியல் பூங்காவிற்கு விெயம் 

ஜசய்ததுடன், இலங்ககக்கான தனது விெயத்தின் அகடயாளமாக மரக்கன்று ஒன்றிகன அங்கு 

நட்டார்.  

 

பரஸ்பர பயனுள்ள ஜபாருளாதார பிகணப்புக்களால் வளர்ச்சியகடந்த பகிரப்பட்ட வரலாற்று, 

சமய மற்றும் கலாசார உறவுககள அடிப்பகடயாகக் ஜகாண்ட இந்த ஜவற்றிகரமான உயர்மட்ட 

விெயமானது தாய்லாந்திற்கும், இலங்ககக்கும் மற்றும் அதன் மக்களுக்குமிகடயிலான 

காலவகரயகறயற்ற பங்குகடகமகய பிரதிபலிப்பதாக அகமகின்றது. 
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