
“அமெரிக்க-இலங்கக ம ரருளரதரர ஒத்துகைப்பு: வரய்ப்புகள் ெற்றும் சவரல்கள்” 

இலங்கக வர்த்தக சக யின் 183 ஆவது வருடரந்த ம ரதுக் கூட்டத்தில் மதரிவிக்கப் ட்ட  

கருத்துக்கள் 

2022, ஜூன் 30, வியரைன்,  ி. . 5:30 –  ி. . 7:30 

 

தகலவர் ககரவிந்தசரெி அவர்ககள,  ிரதெ நிகைகவற்று அலுவலர் டி சில்வர அவர்ககள, 

சக யின் மகௌரவ உறுப் ினர்ககள ெற்றும் இலங்கக வர்த்தக சக யிலுள்ள நண் ர்ககள - 

இன்று ெரகல உங்களுடன் உகரயரடுவதற்கு அகைப்பு விடுத்தகெக்கு உங்களகனவருக்கும் 

எனது நன்ைிககளத் மதரிவித்துக்மகரள்கிகைன். கடந்த மூன்று வருடங்களில் இந்த 

ம ரதுக்கூட்டத்கத அகனவரதும் கநரடிப்  ங்கு ற்ைலுடன் நீங்கள் நடத்துவது இதுகவ முதல் 

முகை என் து எனக்குத் மதரியும் - கெலும் உங்கள் அகனவகரயும் திகரயில்  ரர்க்கரெல் 

கநரடியரகப்  ரர்ப் து எவ்வளவு அற்புதெரன அனு வம்! வர்த்தக சக யின் அகனத்து 

நடவடிக்கககள் மதரடர் ரகவும் தகலவர் க சியதுக ரன்கை, மதரைில்முகனவு, 

மவளிப் கடத்தன்கெ, நல்ல வணிக நிர்வரகம் ெற்றும் வலுவரன CSR (Corporate Social 

Responsibility) ஆகிய விடயங்களில் உங்கள் தகலகெத்துவத்கத நரன்  ரரரட்ட விரும்புகிகைன். 

இந்த அகையில் இருக்கும் நீங்கள் அகனவரும்  ரர்கவயரளர்கள் ெட்டுெல்ல, இந்த நரட்கட 

சிைப் ரனதரக ெரற்றுவதற்கரக இலங்ககயில் முதலீட்டு ெற்றும் வர்த்தக சூைகலயும், ஜனநரயக 

நிறுவனங்ககளயும்  லப் டுத்துவதற்கு உண்கெயிகலகய வரதிடு வர்களரக இருக்கிைீர்கள்.   

 

அமெரிக்க திகைகசரித் திகணக்களம் ெற்றும் அமெரிக்க இரரஜரங்கத் திகணக்களம் 

ஆகியவற்கைப்  ிரதிநிதித்துவப் டுத்தும் உயர்ெட்டத் தூதுக் குழுமவரன்று ஒரு முக்கியெரன 

விஜயத்கத கநற்று நிகைவு மசய்தது. திகைகசரியின்  ிரதி உதவிச் மசயலரளரரன மரர ர்ட் 

கப்கரரத் ெற்றும் இரரஜரங்கத் திகணக்களத்தின்  ிரதி உதவிச் மசயலரளரரன தூதுவர் மகல்லி 

மகய்டர்லிங் ஆகிகயரர்  ல்கவறு வககயரன அரசியல்  ிரதிநிதிகள், ம ரருளரதரர வல்லுநர்கள் 

ெற்றும் சர்வகதச அகெப்புககளச் சந்தித்தனர். கதகவகளுகடய இலங்ககயர்கள், தற்க ரகதய 

ம ரருளரதரர மநருக்கடிகயத் தீர்ப் தற்கரகப்  ணியரற்ைிக் மகரண்டிருக்கும் இலங்ககயர்கள், 

ெற்றும் நிகலக ைரன ெற்றும் அகனவகரயும் உள்ளடக்கிய ஒரு எதிர்கரல 

ம ரருளரதரரத்திற்கரன திட்டங்ககள வகுக்கும் இலங்ககயர்கள் ஆகிகயரரிற்கு அமெரிக்கர 

உதவிமசய்வதற்கரன ெிகவும் மசயற்திைன்வரய்ந்த வைிகள் மதரடர் ில் ஆரரய்வகத அவர்களது 

சந்திப்புகளின் கநரக்கெரகும். இலங்கக ெக்களின் துன் ங்ககளக் குகைப் தற்கும் ெற்றும் 

ம ரருளரதரரத்கத இயலுெரனவகர விகரவரக ெீண்டும் வைகெயரன  ரகதக்கு இட்டுச் 

மசல்வதற்குெரன உதவித் திட்டத்கத இறுதி மசய்வதற்கரக, சர்வகதச நரணய நிதியம் ெற்றும் 

தனக்குக் கடன்மகரடுத்தவர்கள் ஆகிகயரருடன் ெிக விகரவரகப் க ச்சுவரர்த்கத நடத்த 

கவண்டியதன் அவசியத்கதயும் தூதுக்குழு அரசரங்கத்திற்கு வலியுறுத்தியது. 

 

இலங்கக ெக்களின்  ரதுகரப்பு ெற்றும் மசைிப்புக்கரன எெது மதரடர்ச்சியரன உறுதிப் ரட்டிகன 

இவ்விஜயம் அடிக்ககரடிட்டுக் கரட்டுகிைது. ம ரருளரதரர வளர்ச்சிக்கு உதவிமசய்வதற்கரகவும் 

ெற்றும் ஜனநரயக நிறுவனங்ககள  லப் டுத்துவதற்கரகவும் நரங்கள் கெற்மகரள்ளும் முயற்சிகள் 

முன்மனப்க ரகதயும்விட தற்க ரது ெிகவும் முக்கியெரனதரக இருக்கின்ைன. எம்ெகனவருக்கும் 

மதரிந்தவரறு, இலங்ககயரனது தனது வரலரற்ைில் ெிகவும் சவரலரன தருணங்களில் ஒன்கை 

எதிர்மகரண்டுள்ளது. எரிம ரருள் வரிகசகள் நீண்டு மசல்வகதயும், அடிப் கடத் கதகவககளப் 

பூர்த்தி மசய்வதற்கு அவசியெரன ம ரருட்களின் விகலகள் அதிகரிப் கதயும் நரம் அகனவரும் 

 ரர்த்திருக்கிகைரம். ெின்மவட்டுகளின் க ரது நரங்கள் இருளில் அெர்ந்திருக்கிகைரம், 

அகெதியரன க ரரரட்டத்தின் மூலம் இலங்ககயர்கள் தெது விரக்திகய மவளிப் டுத்துவகத 



நரம் கண்ணுற்கைரம். தினமும், நரன் கெற்மகரள்ளும் அகனத்து உகரயரடல்களின் க ரதும் 

இலங்ககயர்கள் தெது எதிர்கரலம் ெற்றும் அடுத்த தகலமுகையின் நல்வரழ்வு மதரடர் ரக 

அவர்கள் மகரண்டுள்ள கவகலயிகன என்னுடன்  கிர்ந்து மகரள்கிைரர்கள். சந்கதகத்திற்கு 

இடெின்ைி இலங்ககயின் சவரல்கள் ெிகவும் தீவிரெரனகவ. எனினும் அகவ கடக்க முடியரதகவ 

அல்ல. 

 

சரெரனிய இலங்ககயர்களின் நலனுக்குப்  ங்களிப்புச் மசய்யும் நம் முடியரத புத்திசரலித்தனம் 

ெற்றும் உத்கவகம் தரும் முயற்சிகள்  ற்ைிய உதரரணங்ககள தினமும் நரன்  ரர்க்கிகைன் ெற்றும் 

ககள்விப் டுகிகைன். நரன் உறுதியரக நம்பும் ஒரு விடயம் உண்டு, அதுதரன் இலங்கக ெக்களின் 

ெீளும்தன்கெ. இந்தப் ம ரருளரதரர மநருக்கடிகயத் தீர்ப் தற்கு  கடப் ரற்ைல், 

தகலகெத்துவம், உறுதிப் ரடு ெற்றும் செரசம் ஆகியகவ கதகவப் டுவதுடன் அதற்கு அரசியல் 

ஸ்திரத்தன்கெயும் அவசர நடவடிக்ககயும் அவசியெரகும். இலங்கககய ெீண்டும் ம ரருளரதரர 

ஸ்திரத்தன்கெகய கநரக்கிய  ரகதக்கு இட்டுச் மசல்வதற்கரன எெது கூட்டு முயற்சிககள 

இரட்டிப் ரக்குவதற்கரன கநரம் இதுவரகும். ெிக அதிகெரக அகனவகரயும் உள்ளடக்கிய 

ெற்றும் நிகலக ைரன ம ரருளரதரரத்கத உருவரக்குவதில் தனியரர் துகையரனது 

முன்மனப்க ரகதயும் விட தற்க ரது ஒரு  ரரிய  ணியிகன ஆற்ைலரம். இன்கைய எனது 

கருத்துக்களில், இலங்கக தனது ம ரருளரதரரத்கத ெீட்மடடுக்கவும், அகனத்து 

இலங்ககயர்களுக்கும்  யனளிக்கும் வககயில் நீண்ட கரலத் தீர்வுககள உருவரக்கவும் இலங்கக 

எடுக்க கவண்டிய சில நடவடிக்ககககள, துல்லியெரகக் கூறுவதரயின் ஐந்து விடயங்ககளக் 

குைிப் ிட விரும்புகிகைன்: 

 

முதலில் கடன் மநருக்கடி தீர்க்கப் டுதல் அவசியம். சர்வகதச நரணய நிதியத்திற்குச் மசன்று கடன் 

ெற்றும் சட்ட ஆகலரசகர்ககள  ணியெர்த்துவதற்கும், கடன் ெறுசீரகெப்பு க ச்சுவரர்த்கதககள 

ஆரம் ிப் தற்கும் இலங்கக கெற்மகரண்டுள்ள நடவடிக்ககககள நரங்கள் வரகவற்கிகைரம். 

அகவ கநர்ெகையரன நகர்வுகள். எனினும் நிகலக ைரன ம ரருளரதரர வளர்ச்சிக்கரன 

 ரகதயில் இலங்கககய ெீண்டும் இட்டுச்மசல்வதற்கு ஆற்ைகவண்டிய  ணிகள் இன்னும் 

நிகையகவ உள்ளன. க ச்சுவரர்த்கதகள் மவற்ைியகடந்தரல், இது இலங்ககக்கரன சர்வகதச 

நரணய நிதியத்தின்17ஆவது தீர்வுப்ம ரதியரக அகெயும். இது ககடசியரனதரக இருப் கத 

உறுதி மசய்கவரம். இலங்கக ககக்மகரள்ளும் சீர்திருத்த நடவடிக்கககள் இந்த மநருக்கடியின் 

மூல கரரணங்ககள நிவர்த்தி மசய்வதரக அகெதல் கவண்டும். இதனரல் இறுதியரக நரடு 

அகனத்து இலங்ககயர்களின் நலனுக்கரக நல்லரட்சி ெற்றும் மவளிப் கடத்தன்கெ என் ன 

மதரடர் ரன சர்வகதச தரரதரங்ககள உள்ளடக்கிய நிகலயரன ெற்றும் தீர்க்கெரன கட்டகெப்பு 

சீர்திருத்தங்ககள கெற்மகரள்ளும். தற்கரலிகெரன ெரற்று நடவடிக்கககளுக்கு இனி இடெில்கல. 

 

இலங்கக கடன் ெறுசீரகெப்பு ெற்றும் நிதி சீர்திருத்தங்களில் ஈடு டுககயில், அகனத்து கடன் 

வைங்குநர்களும் செெரக நடத்தப் டுவது ெிகவும் முக்கியெரனதரகும். IMF நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

ஒன்ைின் கீழ் மசயற் டும்  ல நரடுகள் பூர்த்தி மசய்யகவண்டிய ெிக முக்கியெரன கூறுகளில் 

அதுவும் ஒன்ைரகும். 

 

இரண்டரவதரக, இலங்கக தனது ெக்களின் முன்கனற்ைத்தில் முதலீடு மசய்தல் அவசியம்.  ரலின 

செத்துவத்துடன் கூடிய  ணியரளர்கள், மெய்யரன தகலகெத்துவ வகி ரகங்களில் 

ம ண்ககளயும் மகரண்டிருத்தல் என் ன இன்ைியகெயரததரகும். இந்த அகைகய கநரக்கினரல், 

வணிக நடவடிக்கககளில் ஈடு டும் ம ண்கள் அதிகம் கதகவ என் தும் எங்கள்  ணி இன்னும் 

நிகைவகடயவில்கல என் தும் மதளிவரகிைது. ம ண்கள், நரடு முழுவதிலுமுள்ள  ல கிரரெங்கள் 



ெற்றும் நகரங்களில் இயங்கும் தெது சிறு ெற்றும் நடுத்தர அளவிலரன மதரைில்முயற்சிகளுக்கு 

நிதியுதவிக்கரன செெரன அணுகல்ககளக் மகரண்டிருத்தல் அவசியம். இலங்ககயரனது உயர் 

கல்வியைிவுகடய,  கடப் ரற்ைல் மகரண்ட ெற்றும் திைகெயரன  ணியரளர்ககளக் மகரண்ட 

நரடு எனும் சரியரனமுகையில் ம ற்றுக் மகரண்ட தனது நற்ம யகரத் தக்ககவத்துக் மகரள்ளவும் 

அகத கெலும் விருத்திமசய்யவும் உதவும் வககயில் அகனத்து இலங்ககயர்களும் தரெரன ம ரது 

ஆரம் , இகடநிகல ெற்றும் மூன்ைரம் நிகலக் கல்வி ெற்றும்  யிற்சிக்கரன வரய்ப் ிகனப் 

ம றுவது இன்ைியகெயரததரகும். செரதரனத்திகனயும் ஸ்திரத்தன்கெயிகனயும் 

கட்டிமயழுப்புவதற்கரக, இலங்ககயரனது சட்டத்தின் ஆட்சி, அகனவரது ெனித 

உரிகெகளுக்கரன ெரியரகத, செெரன  ிரதிநிதித்துவம் ெற்றும் மவளிப் கடத் தன்கெயுகடய 

அரசரங்கம் க ரன்ை ஜனநரயக விழுெியங்ககளப்  ரதுகரத்தல் அவசியெரகும். இந்த ஜனநரயக 

விழுெியங்கள் வீழ்ச்சியகடயும் க ரது, தனியரர் துகை, சிவில் சமூகம் ெற்றும் சுதந்திரெரன 

 த்திரிகககள் என் ன அரசரங்கத்திகன அதன் தகலகெத்துவம் ெற்றும் இந்த நரட்டிகன 

வைிநடரத்துதல் ஆகிய விடயங்களுக்கரக ம ரறுப்புக் கூைலுக்கு உட் டுத்துதல் அவசியெரகும். 

அகெதியரன முகையில் தெது எதிர்ப் ிகன மவௌிப் டுத்துவதற்கு அகனத்து இலங்ககயர்களும் 

மகரண்டுள்ள அவர்களது உரிகெ நிகலநரட்டப் டுதல் அவசியம் ெற்றும் குற்ைவரளிகள் 

தண்டகனயிலிருந்து தப் ிச்மசல்லும் கலரச்சரரம் நிறுத்தப் டுதல் கவண்டும். நல்லிணக்கச் 

மசயன்முகையில் ம ரதுெக்களின் நம் ிக்கககய கட்டிமயழுப்புவதற்கரக 

மவளிப் கடத்தன்கெயுடன் இயங்கும் சுயரதீன நிறுவனங்ககள க ணிப் ரதுகரக்குெரறும், 

சர்வகதச தரரதரங்களுக்கு இணங்கியதரக  யங்கரவரத தகடச்சட்டத்கத ஆக்குவதற்கரக அதற்கு 

கெற்மகரள்ளப் ட கவண்டிய கெலதிக சீர்திருத்தங்கள் உட் ட, அகனத்து இலங்ககயர்களும் 

நியரயெரன நீதி முகைகெக்கரன அணுககலக் மகரண்டிருப் கத உறுதி மசய்யுெரறும், நரட்டில் 

அரசியல் ஸ்திரத்தன்கெயிகன ஏற் டுத்துவதற்கரக சிறு ரன்கெக் கட்சிகள் ெற்றும் 

 ல்கவறு ட்ட சிவில் சமூக அகெப்புகளுடன் க ச்சுவரர்த்கதகளில் ஈடு டுெரறும் நரம் 

அரசரங்கத்கதக் ககட்டுக்மகரள்கிகைரம். கெலும் குடியுரிகெ மவௌியிகன  ரதுகரக்குெரறும், 

சிவில் சமூக அகெப்புககள சுதந்திரெரக மசயற் ட அனுெதிக்குெரறும் அரசரங்கத்கத நரம் 

ககட்டுக்மகரள்கிகைரம். இலங்ககயின் அகனத்து ெக்களுக்கும் நிகலக ைரன ெற்றும் 

மசைிப் ரன ஒரு ம ரருளரதரரத்கத உருவரக்குவதற்கரக ம ரருளரதரர சீர்திருத்தெரனது 

அரசியல் சீர்திருத்தத்துடன் இகணந்ததரக இருத்தல் அவசியெரகும். 

 

மூன்ைரவதரக, தனியரர் துகையரனது மசைித்து வளர்வதற்கு வணிகச் சூைல் ெற்றும் முதலீட்டுக் 

கட்டகெப்புச் சூைல் என் ன கெம் டுத்தப் டுதல் கவண்டும். சிரெெரன அலுவலக 

நகடமுகைககளக் குகைப் தும், முதலீட்டரளர்கள் நரட்டிற்கு ெிகவும் கதகவயரன மவளிநரட்டு 

மூலதனத்கதக் மகரண்டுவருவதற்கரக இலங்ககயில் வரய்ப்புககளத் கதடுககயில் அவர்களுக்கு 

நியரயெற்ை தகடகள் இல்கல என் கத உறுதிப் டுத்துவதும் முக்கியெரகும். 

 

2020ஆம் ஆண்டில், இலங்ககயில் அமெரிக்கர கெற்மகரண்ட மவளிநரட்டு கநரடி முதலீடு 13 

ெில்லியன் மடரலர்களரகும். அது அந்த கநரத்தில் இந்நரட்டில் அமெரிக்கரவின் மெரத்த 

முதலீட்கட 274 ெில்லியன் மடரலர்களரக அதிகரித்தது. ஐந்தரண்டுகளுக்கு முன் 2015ஆம் 

ஆண்டில் முதலீடு மசய்யப் ட்ட 17 ெில்லியன் மடரலர்களுடன் இகத நீங்கள் ஒப் ிட்டரல், 

இவ்வரைரன முதலீடுகள் கெலும் அதிகரிப் தற்கு இடமுண்டு என நரன் கூறுவகத நீங்கள் ஏற்றுக் 

மகரள்வீர்கள் என நரன் நிகனக்கிகைன். அரசரங்க முடிவுககள கெற்மகரள்வதில் நிகலயரன 

தன்கெ ெற்றும் மவளிப் கடத் தன்கெ என் ன மதரடர் ரன கரிசகனகள், ெற்றும் 

அகவயகனத்திற்கும் கெலரக, எதிர்வுகூை இயலரதிருத்தல், ஆகிய விடயங்ககள மவௌிநரட்டு 

கநரடி முதலீடுகள் (FDI) கவகெரக வளரரகெக்கு முதன்கெயரன கரரணங்களரகும். ஒரு 



செநிகலயரன களத்திகனகய எெது நிறுவனங்கள் விரும்புகின்ைன. ஒரு நல்ல ஒழுங்கு டுத்தல் 

கட்டகெப்பு. அவர்களின் ெத்தியஸ்தம் ெற்றும் அவர்களின் ஒப் ந்தங்கள் ெதிக்கப் டும் எனும் 

நம் ிக்கக. அவ்வரைரன ஒரு வலுவரன முதலீட்டுச் சூைல் உங்களிடம் உள்ளக ரது, 

நிறுவனங்கள் முதலீடுககள கெற்மகரள்ள முன்வரும். எவ்வரைரயினும், இகத 

உண்கெயரக்குவதற்கு, மவளிநரட்டு கநரடி முதலீட்டிகன கெற்மகரள்வதற்கு ம ரும் ரலும் 

தகடயரக இருக்கும் லர ெற்ை அரசுக்குச் மசரந்தெரன நிறுவனங்ககள சீர்திருத்துவதற்கரன 

கடினெரன முடிவுககள கெற்மகரள்ள கவண்டிகயற் டும். அதிகரித்த தனியரர் துகையின் 

 ங்ககற்பு ெற்றும் எரிசக்தி ஆதரரங்களின்  ன்முகத்தன்கெகய அனுெதிக்கும் வககயில் நரட்டின் 

ெின்சரரத் துகைகய நவீனெயெரக்குவதற்கரக ெின்சக்தி ெற்றும் எரிசக்தி அகெச்சு கெற்மகரண்ட 

செீ த்திய முயற்சிககள நரம் வரகவற்கிகைரம். 

 

நரன்கரவதரக,  சுகெத் மதரைிநுட் ம் ெற்றும் புதுப் ிக்கத்தக்க எரிசக்தி ஆதரரங்களுக்கு 

ெரறுவதற்கு இந்த தருணத்கத இலங்கக  யன் டுத்துதல் அவசியெரகும். கரலநிகல 

நடவடிக்கககள் மதரடர் ரன ஒரு  ரந்த மகரள்ககயின் ஒரு  குதியரக 2030 ஆம் ஆண்டளவில் 

ெின்சரர உற் த்தியில் 70 வீதத்கத புதுப் ிக்கத்தக்க மூலங்களிலிருந்து ம ற்றுக்மகரள்வதற்கு 

இலங்கக மகரண்டுள்ள இலக்கரனது எெக்கு ஊக்கெளிக்கிைது. புதுப் ிக்கத்தக்க 

எரிம ரருள்களுக்கு ெரை கவண்டிய கநரம் இதுகவ! என் கத எரிம ரருள் மநருக்கடி எெக்குக் 

கற்றுத் தந்த  ரடெரகும். இது அமெரிக்க நிறுவனங்களிடெிருக்கும் அதிநவீன மதரைில்நுட் ம் 

ெற்றும் அமெரிக்கரகவ தளெரகக் மகரண்ட மசயற்திட்ட நிதிகளுக்கரன அணுகல் 

ஆகியவற்ைிலிருந்து இலங்கக  யனகடயும் ஒரு விடயப் ரப் ரகும். தூய்கெ எரிசக்தி என் து 

கடந்த ஆண்டு எெது G7  ங்கரளர்களுடன் இகணந்து ஜனரதி தி க டன் அைிவித்த Build Back 

Better World  ங்கரண்கெயில் கவனம் மசலுத்தப் டும் ஒரு முன்னுரிகெ விடயெரகவும் உள்ளது. 

 

கரற்று ெற்றும் சூரிய ஒளி க ரன்ை அ ரிெிதெரன நிகலக ைரன ஆற்ைல் மூலரதரரங்ககள 

இலங்கக மகரண்டுள்ளது, எனினும் இந்த வளங்களின்  யன் ரட்கட அதிகப் டுத்தும் வககயில் 

அதன் ெின்சக்தித் துகையரனது அ ிவிருத்தி மசய்யப் டவில்கல. அதனரல்தரன் இலங்ககயின் 

ெின்சக்தித் துகைகய நிகலக ைரன ெற்றும் நம் கத்தன்கெயுகடய சந்கத அடிப் கடயிலரன 

உந்துதல் மகரண்ட அகெப் ரக ெரற்ை உதவுவதற்கரக 19 ெில்லியன் மடரலர் USAID Sri Lanka 

Energy Program எனும் திட்டத்கத நரம் ஆரம் ித்கதரம். இச்மசயற்திட்டெரனது மூலதனத்திற்கரன 

அணுககல எளிதரக்குவதுடன் அரசரங்கத்தின் புதுப் ிக்கத்தக்க எரிசக்தி இலக்குகளுக்கு 

உதவியரக முதலீடுககள ஈர்க்கும். USAID இன் Transaction Advisory Fund நிதியெரனது ெிதக்கும் 

சூரியக்கலன் நிறுவல்களின் க ரட்டித்தன்கெவரய்ந்த அ ிவிருத்திக்கு உதவுவதற்கரக 850,000 

மடரலர்ககள வைங்கியுள்ளது. இச்மசயற்திட்டெரனது நரட்டில் எரிசக்தி விகனத்திைன் ெற்றும் 

கதகவ முகரகெத்துவ நடவடிக்ககககள கெம் டுத்துவதற்குப்  ணியரற்றுவதுடன் உயர்தர 

மதரைில்நுட் ங்ககளப்  யன் டுத்துவகதயும் ஊக்குவிக்கும். 

 

இலங்ககயின் ெின்சரர வரகனத் துகைகய கெலும் அ ிவிருத்தி மசய்வதற்கு உதவுவதற்கரக, 

VEGA Innovationsஇற்கு மதரைில்நுட்  உதவிககள வைங்குவதரக நரங்கள் செீ த்தில் 

அைிவித்கதரம். இது ெின்சரர "tuk tuks" உள்ளிட்ட ெின்சரர வரகனங்ககள ஊக்குவிக்கும் VEGA 

Innovations இன் முயற்சிககள ஆதரிப் துடன், ஒரு கதசிய வரகன ெின்கனற்ைல் வகலயகெப்க  

உருவரக்குவதற்கும் உள்நரட்டில் வடிவகெக்கப் ட்ட  ற்ைரிகள் ெற்றும் இன்கவட்டர்ககளத் 

தயரரிப் தற்கும் உதவிமசய்யும். அவற்றுள் ஒன்கை நரகன ஓட்டி அதன் விகனத்திைகனக் கண்டு 

வியந்கதன்; மகரழும் ின் மதருக்கள் இவ்வககயரன tuk tuks வரகனங்களரல் நிகைந்திருக்கும் ஒரு 

நரகள என்னரல் கற் கன மசய்து  ரர்க்க முடிகிைது. இறுதியரக இலங்ககயின் ெின்சரரத் 



துகையரனது சந்கத அடிப் கடயில் ஊக்குவிக்கப் டும் ஒரு அகெப் ிற்கு ெரற்ைெகடவதரனது, 

இலங்ககயின் தனியரர் வர்த்தகங்களுக்கும் ெற்றும் சர்வகதச முதலீட்டரளர்களுக்கும் அதிக 

வரய்ப்புககள வைங்கும் அகதகவகளயில் இந்த மநருக்கடியிலிருந்து நரட்கட விடுவித்து அதன் 

ம ரருளரதரரத்கத ெீளக் கட்டிமயழுப்புவதற்கும் உதவி மசய்யும். ம ரருளரதரர ரீதியரக 

சந்கதகத்திற்குரிய உட்கட்டகெப்புச் மசயற்திட்டங்ககள விடவும் இவ்வககயரன 

நிதியுதவியரனது, ம ரும் ரலரன சந்தர்ப் ங்களில் நீண்ட கரல, நிகலக ைரன திைன் 

அ ிவிருத்திக்கு அதிகளவரன  ங்களிப்க  வைங்குகிைது. 

 

இறுதியில் ஐந்தரவதரக - இது எனது குழுவும் நரனும் உண்கெயிகலகய உற்சரகெகடயும் ஒரு 

விடயப் ரப் ரகும் - இலங்கக அமெரிக்கரவிற்கரன தனது ஏற்றுெதிககளயும் முதலீடுககளயும் 

விருத்தி மசய்ய முடியும். இலங்ககயின் ெிகப்ம ரிய தனிநரட்டு ஏற்றுெதிச் சந்கதயரக 

அமெரிக்கர விளங்குகிைது, எனகவ இவ்விடயத்தில் இலங்ககயின் மசைிப் ிற்கு நரம் வைங்கும் 

 ங்களிப்புகள் ஈடு இகணயற்ைகவயரகும். எெது இருதரப்பு வர்த்தக உைவுகளின் 

ம றுெதியரனது இலங்ககயின் மெரத்த உள்நரட்டு உற் த்தியில் சுெரர் மூன்று வீதெரகும். எெது 

ெதிப்பீடுகளின் டி, அமெரிக்கரவுக்கு ஏற்றுெதிககள கெற்மகரள்ளும் இலங்கக 

ஏற்றுெதியரளர்கள் இங்கு குகைந்தது 180,000 க ருக்கு கநரடி கவகலவரய்ப்க  

வைங்குகிைரர்கள். இந்த வககயரன ம ரருளரதரரப்  ங்கரண்கெகய நரம் அகனவரும் 

விரிவு டுத்துவதற்கு விரும்பும் ம ரருளரதரரப்  ங்கரண்கெயரக அகெதல் கவண்டும். 

அமெரிக்கரவில் முதலீடு மசய்வமதன் து இலங்ககயின் தனியரர் துகையினருக்குள்ள ெற்மைரரு 

வரய்ப் ரகும். அமெரிக்கரவில் முதலீடு மசய்யும் வணிகங்கள், அது எவ்வககயரன 

மதரைில்துகையரக இருப் ினும், இவ்வுலகிலுள்ள ெிகவும் திைந்த சந்கதகளில் ஒன்ைிலிருந்து 

க ரட்டித்தன்கெவரய்ந்த நன்கெககளப் ம ற்றுக்மகரள்கின்ைன. 20 டிரில்லியன் மடரலர் 

ம றுதியுகடய மெரத்த உள்நரட்டு உற் த்தி ெற்றும் 325 ெில்லியன் ெக்கள் மதரககயிகனக் 

மகரண்டுள்ள அமெரிக்கரவரனது இப்பூெியில் ெிகப்ம ரிய நுகர்கவரர் சந்கதகய வைங்குகிைது. 

அமெரிக்கரவில் கெற்மகரள்ளப் டும் புத்தரக்கத்திகன, கண்டு ிடிப்பு ெற்றும் உத்கவகத்திற்கரன 

ஒரு மசைிப் ரன சூைல் அகெப் ிலிருந்து  யனகடயும் – ெற்றும் அதற்குப்  ங்களிப்புச் மசய்யும் - 

ஒரு உலகளரவிய மதரைில்முயற்சியரக ெரற்றுவதற்கு அகனத்து அளவிலரன நிறுவனங்களும் 

உதவுகின்ைன.  

 

இது இலங்கக வரலரற்ைில் ஒரு தீர்ெரனெிக்க தருணெரகும், ெற்றும் ஒற்றுகெ என் து 

முன்மனப்க ரகதயும் விட முக்கியெரகத் கதகவப் டும் ஒரு கநரமுெரகும். ஒற்றுகெ என்ைரல் 

நரம் அகனவரும் எல்லர கநரங்களிலும் ஒத்துப் க ரவது என் து அர்த்தெல்ல. எெக்கு 

முன்னரலுள்ள  ிரச்சிகனககளத் தீர்ப் தற்கரக நரம் அகனவரும் ஒன்ைிகணவதும் அதற்கரக 

ஆக்கபூர்வெரக எம்ெரல் மசய்ய இயலுெரனகதச் மசய்வதுகெ அதன் ம ரருளரகும். இலங்ககப் 

ம ரருளரதரரத்கத வளர்ப் தற்கு உதவுவதற்கரகவும், உள்நரட்டுத் திைகன 

அதிகரிப் தற்கரகவும், இலங்கக ெக்களின் மசைிப்பு ெற்றும் நல்வரழ்வுக்கு உதவுவதற்கரகவும் 

மவளிநரட்டு உதவிகள், கடன்கள், வர்த்தக வரய்ப்புகள் ெற்றும் இருவைிக் கல்விப்  ரிெரற்ை 

நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் ஆகியவற்கை எழு து ஆண்டுகளரக அமெரிக்கர வைங்கியுள்ளது. இந்த 

சவரலரன கரலங்களில் அமெரிக்கர மதரடர்ந்தும் இலங்ககக்குத் துகணயரக நிற்கிைது. கடந்த 

சில வரரங்களரக, இலங்ககயின் சிறு ெற்றும் நடுத்தர வணிகங்களுக்கு 120 ெில்லியன் மடரலர் 

நிதியளிப் ிகனயும், இலங்ககயின்  ரல் உற் த்திக் ககத்மதரைிலுக்கு 27 ெில்லியன் 

மடரலர்ககளயும் ெற்றும் இலங்ககயின் ெிகவும்  ரதிக்கப் டக்கூடிய சமூகங்கள் 

 யனகடவதற்கரக புதிய ெனிதர ிெரன, மதரைிநுட்  ெற்றும் உணவுப்  ரதுகரப்பு உதவிகளரக 



30 ெில்லியன் மடரலர்களுக்கு கெற் ட்ட மதரககயிகனயும் நரம் அைிவித்துள்களரம். ெற்றும் 

எதிர்வரும் ெரதங்களில் அந்த உதவிககள கெலும் அதிகரிக்க நரம் எதிர் ரர்க்கிகைரம். 

இலங்ககயின் மசைிப் ிற்கரன ஒரு நண் ரரகவும்  ங்கரளரரகவும் அமெரிக்கர விளங்குகிைது. 

நரம்  கிர்ந்துமகரள்ளும் ம ரதுவரன எதிர்கரலத்கதயும் தற்க ரகதய சவரல்களிலிருந்து 

மவௌிகயறுவதில் மவற்ைிகயயும் நரன் எதிர் ரர்க்கிகைன். இந்த சவரலரன கரலங்களில் 

தப் ிப் ிகைப் து குைித்து தகலவர் க சினரர். அகத ஒரு  டி கெகல மகரண்டு மசன்று, இதில் 

தப் ிப் ிகைப் து ெட்டுென்ைி இலங்கக நரடரனது இந்த மநருக்கடியின் ஊடரக கெலும் 

 லெரனதரகவும், சிைப் ரனதரகவும் ெரைவும், மசைித்து வளரவும் கவண்டும் என்று கூை நரன் 

விரும்புகிகைன். அது ஒரு  யமுறுத்தும் விடயெரகத் கதரன்ைலரம், எனினும் அகதச் மசய்ய 

முடியும் என நரன் நம்புகிகைன். நரம் அகனவரும் ஒன்ைிகணந்து இலங்கக மசைித்கதரங்குவகத 

உறுதி மசய்கவரம்.  

நன்ைி. 


