
இலண்டனில் நடடபெற்ற பெொதுநலவொய அரச தடலவர்களின் மொநொட்டில் ெங்குெற்றிய 

ஜனொதிெதி சிறிசசன அவர்கள் நிடலசெறொன அெிவிருத்திக்கொன இலங்டகயின்  

நீல - ெசுடம பெொருளொதொர வளர்ச்சி மூசலொெொயத்டத சிறப்ெித்துக்கூறினொர். 

 

2018 ஏப்ரல் 16 த ொடக்கம் 21 ஆந்  ிக ி வரர இலண்டன் நகரில் நரடதெற்ற தெொதுநலவொய அரச 

 ரலவர்களின் மொநொட்டில் இலங்ரக சொர்ெொக ஜனொ ிெ ி ரமத் ிரிெொல சிறிசசன அவர்கள் 

கலந்துதகொண்டதுடன், அ னுடன் த ொடர்புரடய சந் ிப்புகள் மற்றும் நிகழ்வுகளிலும் 

ெங்குெற்றினொர். முரறயொன தெொதுநலவொய அரச  ரலவர்களின் மொநொட்டில், 

தவளிநொட்டலுவல்கள் அரமச்சர்களின் முன்-சந் ிப்புகள், அரச  ரலவர்கள் மற்றும் 

 ரலவர்களின் ெின்னரடவு குறித்  சந் ிப்புகள் ஆகியன உள்ளடக்கப்ெட்டிருந் ன. ஜனொ ிெ ி 
சிறிசசன அவர்களுடன் தவளிநொட்டலுவல்கள் அரமச்சர்  ிலக் மொரப்ெனவும் இரைந்து 

தகொண்டிருந் ொர்.  

 

தெொதுநலவொய அரச  ரலவர்களின் மொநொட்டில் கலந்துதகொண்ட ஜனொ ிெ ி சிறிசசன அவர்கள், 

சமச்சீரொன உள்ளக ெசுரம வளர்ச்சிரய எய்துவ னூடொக நிரலசெறொன அெிவிருத் ிரய 

அரடந்துதகொள்வ ற்கொன இலங்ரகயின் மூசலொெொயம் குறித்து சுட்டிக்கொட்டியிருந் ொர். இந்  

ெட்டயத் ில் ெிர ிெலிக்கும் தெொதுநலவொயத் ின் அடிப்ெரட அரசியல் விழுமியங்கள் 

த ொடர்ெொன  மது உறு ிப்ெொட்டிரன உறு ிப்ெடுத் ல் மற்றும் ெொல்நிரல சமத்துவம் மற்றும் 

உள்ளொர்ந் ம், ஜனநொயக நிறுவனங்கரள ெலப்ெடுத் ல் மற்றும் சமொ ொனத்ர  சமம்ெடுத் ல், 

ெல் ரப்பு வர்த் க முரறரமரய உறு ிப்ெடுத் ல், மு லீடுகரள விஸ் ரித் ல் மற்றும் 

உள்ளக தெொதுநலவொய வர்த் கத்ர  சமம்ெடுத் ல், உள்ளொர்ந்  சமம்ெடுத் ல் மற்றும் 

நிரலசெறொன தெொருளொ ொர வளர்ச்சி, எளி ில் ெொ ிப்ெரடயும்  ன்ரம மற்றும் கொலநிரல 

மொற்றத் ிற்கு  ீர்வு கொைல், சமுத் ிரங்களின் நிரலயொன அெிவிருத் ி, சக் ி மற்றும் இயற்ரக 

வளங்களின் நிரலயொன ெயன்ெொடு, சுகொ ொரம், கல்வி மற்றும் இரையதவளி ெொதுகொப்பு, 

வன்முரற  ீவிரவொ ம், மனி  ஆட்கடத் ல் மற்றும் சிறுவர் சுரண்டல் மற்றும் ெொரதூரமொன 

மற்றும் நொடுகடந்  குற்றங்கரள  டுத் ல் செொன்ற முக்கிய ெிரிவுகள் த ொடர்ெொன உறு ிதமொழி 
தசயற் ிட்டம் ஆகியவற்ரற உள்ளடக்கிய தெொதுநலவொய நொடுகளின் "பெொதுவொன 

எதிர்கொலத்டத சநொக்கி" என்ெர  ஏற்று ெின்ெற்றுவ ற்கொன அ ிகொரபூர்வ அறிவிப்ெில் 

ஜனொ ிெ ி இரைந்து தகொண்டிருந் ொர்.  

 

கொலநிரல மொற்றம், மொசரட ல், மி மிஞ்சிய மீன்ெிடி செொன்ற விரளவுகளிலிருந்து 

சமுத் ிரத்ர  ெொதுகொப்ெ ற்கொன உறு ியொன மற்றும் ஒழுங்கரமக்கப்ெட்ட உந்து ரல 

ஏற்றுக்தகொண்டு பெொதுநலவொய நீல ெட்டயத்டதயும்  ரலவர்கள் ெின்ெற்றினர். இவ்விடயம் 

த ொடர்ெில் சதுப்பு நில மீள் உருவொக்கத்திற்கொன ஒத்துடைப்டெ முன்பனடுப்ெதற்கு 

இலங்டக உறுதியளித்ததுடன், இ ற்கிரையொக நீல தெொருளொ ொர வளர்ச்சி, ெவளப் ெொரறகள் 

மீள்உருவொக்கம், மனி ர்களினொல் உருவொக்கப்ெடும் CO2 உமிழ்வு தவளிசயற்றத் ினொல் 

ஏற்ெடும் சமுத் ிர அமிலமொகு ல் த ொடர்ெொன தசயற்ெொடு செொன்ற சமுத் ிரத்துடன் 

த ொடர்புரடய ஏரனய ெிரிவுகரள ெொதுகொப்ெ ற்கு ஏரனய நொடுகள் உறு ியளித் ிருந் ன. 

சமலும் ெிளொஸ்டிக்குகள் அற்ற சமுத் ிரங்கரள உருவொக்கும் வரகயில் ஐக்கிய இரொச்சியம் 

மற்றும் வதனொட்டுவினொல்  ரலரம  ொங்கப்ெடும் சுத்தமொன சமுத்திரங்கள் கூட்டணி இற்கு 

ஆ ரவளிப்ெ ொகவும் இலங்ரக உறு ியளித் து.  

 

தெொதுநலவொய அரச  ரலவர்களினொல் ெின்ெற்றப்ெட்ட மற்றுதமொரு முக்கியமொன ஆவைம் 

யொத னில், தெொதுநலவொய விழுமியங்கரளப் ெிர ிெலிக்கக்கூடியதும்,  ிறந் , ஜனநொயக, 

அரம ியொன மற்றும் ெொதுகொப்ெொன இரையம், மனி  உரிரமகரள ம ித் ல் மற்றும் 

உைர்ச்சி தவளிப்ெொட்டுக்கொன சு ந் ிரம் செொன்றவற்ரற அரமக்கும் தெொதுநலவொய 

இரையதவளி ெிரகடனம் ஆகும். இந்  ெிரகடனத் ின் மூலம் ச சிய இரையதவளி ெொதுகொப்பு 

மூசலொெொயங்கரள ெலப்ெடுத் ல் அல்லது அெிவிருத் ி தசய் ல் மற்றும் தசயற்ெொட்டு 

 ிட்டங்கரள நரடமுரறப்ெடுத் ல் ஆகிய சநொக்குடன் 2020 ஆம் ஆண்டளவில் 

தெொதுநலவொயம் முழுவதும் ஒத்துரழப்ரெ அ ிகரித் ல் மற்றும் ச சிய இரையதவளி அெொய 



ம ிப்ெடீுகரள முன்தனடுத் ல் ஆகியரவ த ொடர்ெில் இந்  உடன்ெடிக்ரக 

ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெடுகின்றது. 2020 ஆம் ஆண்டளவில் 2 ட்ரில்லியன் ஐக்கிய அதமரிக்க தடொலர் 

வரர மு லீடுகரள விஸ் ரித் ல் மற்றும் உள்ளக தெொதுநலவொய தசயற்ெொட்டு வர்த் கத்ர  

சமம்ெடுத்தும் குறிக்சகொளுடன்,  ிறன் கட்டிதயழுப்ெல் மற்றும் கடின மற்றும் தமன் த ொடர்புகள் 

குறித்து கவனம் தசலுத்தும் தசயற்ெொட்டு  ிட்டத்ர  அெிவிருத் ி தசய்வ ற்கொன 

தெொதுநலவொய தசயலகத் ிற்கொன கட்டரள ஆகியவற்ரற உள்ளடக்கிய வர்த் க மற்றும் 

முதலீட்டுக்கொன பெொதுநலவொய இடணப்பு நிரல் குறித்த ெிரகடனத்டத அரச  ரலவர்கள் 

ஏற்று ெின்ெற்றியிருந் னர்.   

 

"நிடலசெறொன அெிவிருத்தி இலக்குகடள அடடந்து பகொள்ளுதல்(SDG): வர்த்தகம், சமூகம் 

மற்றும் அரசொங்கங்கடள அணிசசர்த்தல்" எனும் த ொனிப்தெொருளில் இடம்தெற்ற 

பெொதுநலவொய வர்த்தகப் செரடவயில் உரரயொற்றிய ஜனொ ிெ ி சிறிசசன அவர்கள், சமூக 

தெொறுப்ெிரன ெிர ிெலிக்கக்கூடியதும், சட்ட ஆட்சிரய நிரலநொட்டக்கூடியதும் அரம ி 
மற்றும் நல்லொட்சிக்கொன விரனயூக்கியொக சிறந்  வர்த் க நரடமுரறகரள 

வலியுறுத் ியிருந் ொர்.  

 

தெொதுநலவொய அரச  ரலவர்களின் சந் ிப்புகளுக்கு இரையொக நரடதெற்ற த ொடர்ெொன 

நிகழ்வுகள் மற்றும் செரரவகளில் இலங்ரக சொர்ெொக நி ி மற்றும் தவகுசன ஊடக அரமச்சர் 

மங்கள சமரவரீ மற்றும் ரகத்த ொழில் மற்றும் வர்த் க அரமச்சர் ரிஸொட் ெ ியு ீன் ஆகிசயொர் 

கலந்து தகொண்டனர். இலங்ரக ெங்குெற்றிய தெொதுநலவொய வர்த் கப் செரரவயில் 

இலங்ரகயின் வர்த் க மற்றும் மு லீட்டு ஆர்வத்ர  தவளிப்ெடுத்துவ ற்கொன களமொக 

தெொதுநலவொயத்ர  ெயன்ெடுத் ிக் தகொண்ட 40 சிறிய மற்றும் நடுத் ர முயற்சியொளர்கள் 

உள்ளடக்கப்ெட்டிருந் னர்.  கவல் த ொழில்நுட்ெ- வர்த் க தசயல்ெொட்டு ஒப்ெந்  துரறயில் (IT-

BPO) ஆக்கத் ிறன் மற்றும்  ிறன்கள் த ொடர்ெில் கவனம் தசலுத்தும் 'ஆக்கத்திறனுள்ள தவீு" 

எனும் வர்த் கநொமம் அறிமுகம் தசய்து ரவக்கப்ெட்டரமயொனது இந்  நிகழ்வின் 

சிறப்ெம்சமொக அரமந் ிருந் து. இலங்ரகரய ெிர ிநி ித்துவப்ெடுத் ி தெொதுநலவொய சிறிய 

நொடுகளின் வர்த் க நி ி வச ி ஒப்ெந் த் ில் ரகச்சொத் ிட்ட நி ி மற்றும் தவகுசன ஊடக 

அரமச்சர் மங்கள சமரவரீ அவர்களுடன், சிறிய நொடுகளின் வர்த்தக நிதி வசதி ஐ 

அரமப்ெ ற்கொக இந் ியொ, தமொரீசியர்ஸ் மற்றும் மொல்டொ ஆகிய நொடுகளுடன் இலங்ரகயும் 

இரைந்து தகொண்டிருந் து. 

 

அடுத்  தெொதுநலவொய அரச  ரலவர்களின் மொநொடு ருவொண்டொ நொட்டினொல் 2020 ஆம் ஆண்டில் 

நடத் ப்ெடவுள்ளது.  

 

CHOGM அறிவுப்புகள் மற்றும் ெின்ெற்றப்ெட்ட ஏரனய அரனத்து ஆவைங்கரளயும் 

http://thecommonwealth.org/newsroom  வரலத் ளம் ஊடொக அணுக முடியும். 

 

 

தவளிநொட்டலுவல்கள் அரமச்சு 

தகொழும்பு  
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