
தூதுவர் ஜுலீ ஜஜ. சங் அவர்கள் 

இலங்ககயின் இளம் த ொழில்முகைஜவொர் சகையில் த ொிவித்  கருத்துக்கள் 

24ஆவது ஆண்டு விழொ 

மொர்ச் 10, 2023 

ஷங்ொி லொ நடைக்கூடம்  

 

வணக்கம், அஸ்ஸலொம் அகலக்கும், ஆயுஜைொவன், மொகல வணக்கம். 

 

 ைது ை விக்கொலத்க  நிகைவு தசய்யும் COYLE  கலவர்  ிமுத் சன்கம சில்வொ,  ைது 

ை விக்கொலத்க  ஆரம்ைிக்கும் COYLE  கலவர் ரசித் விக்கிரமசிங்க, தகௌரவ ைிர மர்  ிஜைஷ் 

குணவர் ை, அகமச்சர்கள், மொண்புகடயீர் மற்றும் நண்ைர்கள், அகைவருக்கும் மொகல வணக்கம். 

 

இன்ைிரவு உங்களுடன் இகணந்து தகொள்வ ற்கு என்கை அகழத் கமக்கு நன்ைி. COYLE இன் 

உைவுககள கட்டிதயழுப்பும் மற்றும் இலங்கக முழுவதும் வணிக அைிவிருத் ிக்கு உ விதசய்யும் 

24 வருட ஜசகவயிகைக் தகொண்டொடும் இந்நிகழ்வில் ைங்ஜகற்ை ில் நொன் மகிழ்ச்சியகடகிஜைன். 

இலங்ககயின் சு ந் ிரம் மற்றும் மக்கள், முன்ஜைற்ைம் மற்றும் ைங்கொண்கம ஆகிய 

கருப்தைொருள்களின் மீது கவைம் தசலுத் ி, அதமொிக்கொவுடைொை இரு ரப்பு உைவுககள 

 ொைித் கம ஆகியவற்ைின் 75 ஆண்டு நிகைவிகைக் குைிப்ை ைொல் 2023 ஆம் ஆண்டு ஒரு 

முக்கியமொை ஆண்டொகும். 

 

 ற்ஜைொக ய தைொருளொ ொர தநருக்கடியிலிருந்து இன்னும் அ ிக மீள் ன்கமயுடனும் இன்னும் 

அ ிக வலுவுடனும் மீள்வ ற்கு நீங்கள் ைொடுைடும் இத் ருணத் ில், உங்கள் நொடு ஒரு முக்கியமொை 

 ிருப்புமுகையில் நிற்கிைது. நீண்ட கொல தைொருளொ ொர ஆஜரொக்கியத்க  கட்டகமப்ை ில் 

த ொழில்முகைஜவொர் மிகமுக்கிய ைங்கிகை வகிக்கிைொர்கள் என்ைது என்கை விட உங்களுக்கு 

நன்கு த ொியும்.   

 

 ைது தைொருளொ ொரத்க  மீண்டும் கட்டிதயழுப்ைிக் தகொண்டிருக்கும் இலங்ககக்கு 

உ விதசய்வ ற்கொை சர்வஜ ச நொணய நி ியத் ின் தைொ ிகயப் தைற்றுக் தகொள்வ ற்கொக கடன் 

ஜைண் குநிகலயிகை நிகலநிறுத்துவ ற்கு ஜ கவயொை உறு ியொை மற்றும் நம்ைகமொை 

நி ியளிப்பு உத் ரவொ ங்ககள வழங்குவ ில் ைொிஸ் கிளப், இந் ியொ மற்றும் ைிைநொடுகளுடன் 

இகணந்து தகொள்வ ற்கு சீைொ முடிதவடுத்துள்ளது என்ை தசய் ிகய உங்களகைவகரயும் 

ஜைொலஜவ நொனும் வரஜவற்ஜைன். அது ஒரு நல்ல நடவடிக்கக, ஏதைைில் இலங்கக அ ன் 

தைொருளொ ொரத்க  ஒழுங்கொக்க ஜவண்டுதமை நொம் அகைவரும் விரும்புகிஜைொம். எைினும் அது 

கடன் மறுசீரகமப்பு த ொடர்ைொை ஜைச்சுவொர்த்க ககள உண்கமயிஜலஜய ஜமற்தகொள்ளல் 

மற்றும் தவளிப்ைகடத் ன்கமகய ஜமம்ைடுத்து ல், விகைத் ிைகை ஜமம்ைடுத்து ல் மற்றும் 

ஊழகல எ ிர்த்துப் ஜைொரொடு ல் ஜைொன்ைவற்ைிற்கொை சீர் ிருத் ங்ககள த ொடர்ந்தும் 

நகடமுகைப்ைடுத்து ல் உட்ைட, எமக்கு முன்ைொலுள்ள சவொலொை ைணியின் ஒரு ஆரம்ைம் 

மட்டுஜம. இது ஒரு சிரமமொை விடயம் மட்டுமள்ைி உடைடியொக ஒஜர இரவில் தசய்யக் கூடிய 

விடயமுமல்ல. எைினும் அந் ப்ைணியொைது உங்ககளப் ஜைொன்ை த ொழில்முகைஜவொர் 

முழுகமயொக தசழித்து வளரக்கூடிய, நீடித்  தசழிப்ைிற்கு ைங்களிப்புச்தசய்யக்கூடிய ஒரு 

தைொருளொ ொரச் சூழகல ஜைணிவளர்ப்ை ற்கு உ வும். 

 

கடந்  மொ ம் நீங்கள் தவளிவிவகொர அகமச்சர் அலி சப்ொிக்கு விருந் ளித்  ஜைொது, இலங்ககயின் 

தைொருளொ ொர மீட்சிக்கு உ விதசய்வ ில் உலகளொவிய சமூகத் ிைொிகடஜயயொை சர்வஜ ச 



ஒத்துகழப்ைின் முக்கியத்துவத்க  அவர் வலியுறுத் ிைொர். அதமொிக்கொவொைது அக ஜய தசய் து 

மற்றும் எ ிர்கொலத் ிலும் அக ச் தசய்யும்: கடந்  ஜூன் மொ ம் மு ல் உரம், விக கள், 

ைொடசொகல ம ிய உணவு நிகழ்ச்சித்  ிட்டங்கள் மற்றும் SME களுக்கொை நி ியளிப்புகள் எை 270 

மில்லியன் தடொலர்களுக்கும் அ ிகமொை பு ிய உ விககள வழங்கு ல்; IMFஇன் மிகப்தைொிய 

ைங்கு ொரர் எனும் வககயில் அ ன் கடன்வழங்கும் தசயன்முகையில் உங்களுக்கு உ வி தசய் ல்; 

உங்களது சட்டக் கட்டகமப்புகள், கணக்கியல் நகடமுகைகள் மற்றும் அரச நி ி முகொகமத்துவ 

அகமப்புகள் ஆகியவற்கை வலுப்ைடுத்துவ ற்கொை த ொழிநுட்ை உ விககள வழங்கு ல் என்ைை 

அவற்றுள் அடங்கும். உங்களது மிகப்தைொிய ஏற்றும ிச் சந்க யொகவும் நொங்கள் இருப்ைதுடன், 

உங்களது வளர்ச்சிக்கொை இயந் ிரத் ின் ஒரு ைகு ியொகவும் இருக்க விரும்புகிஜைொம். வொி 

தசலுத்துஜவொர் மீ ொை சுகமகயக் குகைப்ை ற்கொக அரசதுகையிகை மறுசீரகமப்ை ற்கும், 

மிகவும் சமத்துவமொக இருக்கும் வககயில் வொிச் சீர் ிருத் ங்ககள ஜமற்தகொள்வ ற்கும் 

முன்னுொிகம அளிக்குமொறு அரசொங்கத்க  COYLE ைகிரங்கமொக வலியுறுத் ியக  நொன் 

அைிஜவன். அ ற்கொக உங்ககள நொன் ைொரொட்டுகிஜைன். த ொடர்ந்து குரல்தகொடுங்கள். 

 

COYLE உறுப்ைிைர்கள் எனும் வககயில் நீங்களகைவரும் ஆற்றுவ ற்கு இது ஜைொன்ை ஒரு 

முக்கியமொை ைங்கு உள்ளது என்ைக யும், மொற்ைத் ிற்கு அகழப்பு விடுப்ை ற்கொை ஒரு 

முக்கியமொை  ளம் உங்களுக்கு உள்ளது என்ைக யும் நீங்கள் அகைவரும் முழுகமயொகப் 

புொிந்துதகொள்வீர்கள் எை நொன் நம்புகிஜைன். அண்கமக்கொலம் மு ல் இகடக்கொலம் வகரயொை 

கொலத் ிற்கு தைொருளொ ொரம் வளர்வ ற்கு உ வுவது மட்டுமன்ைி, நீண்ட கொல தைொருளொ ொர 

ஆஜரொக்கியத் ிற்கு வழிவகுக்கும் அகமப்புொீ ியொை மொற்ைங்களுக்கொகவும் நீங்கள் வொ ிடலொம். 

உண்கமயில் ஜைொட்டியிட்டு உங்கள் தைொருளொ ொரத்க  வளர்ப்ை ற்கொக ைல  சொப் கொல 

ைொதுகொப்புவொ  ஜைொக்குகளிலிருந்து நீங்கள் விலகிச் தசல்லலொம். ைல வருடங்களொக, உலக 

வங்கியின் Ease of Doing Business Survey ஜைொன்ை உள்ளக  ரவொிகசகளில் இலங்கக 

ைடிப்ைடியொக கீழிைங்கி வருகிைது. அ ிகம் தவளிப்ைகடயொை, விகைத் ிைைொை மற்றும் 

ஜைொட்டித் ன்கம வொய்ந்  ஒரு வணிகச் சூழலுக்குத் ஜ கவயொை சட்ட மற்றும் ஒழுங்குைடுத் ல் 

சிைந்  நகடமுகைககள ஊக்குவிப்ை ன் மூலம் இந் ப் ஜைொக்கிகைச் சொிதசய்வ ற்கொை ஒரு 

சிைந்  நிகலயில் நீங்கள் உள்ளீர்கள்.  

 

COYLE ஆைது அகைத்து இலங்கக ைிரகஜகளின் புத் ொக்கம் மற்றும்  ிைகமகளுக்கொை ஒரு 

உந்து ைலககயொகவும் ஜசகவயொற்ை முடியும். த ொழில்முகைஜவொர் எனும் வககயில், 

ஜவகலவொய்ப்புககள உருவொக்குவதுடன், அகைவகரயும் உள்ளடக்கிய ஒரு தைருநிறுவை 

கலொச்சொரத்க  அகமக்கும்  ிைகையும் நீங்கள் தைற்ைிருக்கிைீர்கள். உங்களது நொளொந்  ைணிகள் 

ஊடொகவும், உங்கள் நிறுவைங்களின் த ொண்டு முயற்சிகள் ஊடொகவும், வளர்ந்து வரும் வணிகத் 

 கலவர்களுக்கு வழிகொட்டுவ ன் ஊடொகவும், அகைவருக்கும் நியொயமொை முகையில் 

தசயற்ைடும் தவளிப்ைகடயொை தைொருளொ ொரத்க  உருவொக்குவ ற்கொை உங்கள் அர்ப்ைணிப்ைின் 

ஊடொகவும் நீங்கள் உண்கமயொை மொற்ைத்க  ஏற்ைடுத் லொம். 

 

 ற்ஜைொது, சர்வஜ ச மகளிர்  ிைத்க க் தகொண்டொடும் இவ்வொரத் ில் நொன் ஆண்களுக்கு 

மட்டுஜமயொை ஒரு அகமப்ைில் உகரயொற்றுகிஜைன் எனும் நககமுரண் எைக்கு மைக்கவில்கல. 

நொன் உங்களது இகணயத் ளத்க ப் ைொர்த்ஜ ன்- இலங்ககயில் உள்ள நூற்றுக்கணக்கொை 

நிறுவைங்ககளப் ைிர ிநி ித்துவப்ைடுத்தும் தவள்கள ஆகட அணிந்  ஆண்ககள மட்டுஜம அது 

தகொண்டிருந் து. “120 கட்டுப்ைடுத்தும் ைங்கு ொரர்கள் மற்றும்  கலவர்கள் ஒன்ைொக அமர்ந்து 

வொ ிடுவக ” உங்களது வகலத் ளம் கொட்டுகிைது. Dell, Microsoft, Apple, Xerox ஜைொன்ை ைல 

அதமொிக்க நிறுவைங்கள் உட்ைட அது ைிர ிநி ித்துவப்ைடுத்தும் வணிகக்குைிகள் 



கவர்ச்சிகரமொைகவ. “ஜ சிய முக்கியத்துவத் ிற்கு இன்ைியகமயொ  ஒரு ைங்கிகை ஆற்றும் 

மிகவும் தசல்வொக்கு மிக்க மற்றும் துடிப்ைொை இலங்ககயின் இளம் வணிகத்  கலவர்களின் 

சகையொக இருப்ை ற்கு ைிரயத் ைம் தசய்வ ொக” உங்களது த ொகலஜநொக்கு அைிக்கககள் 

கூறுகின்ைை. தைண்கள் இல்லொமல் இக  நீங்கள் எப்ைடி தசய்யப் ஜைொகிைீர்கள்? சிங்கள,  மிழ், 

முஸ்லிம் வர்த் கத்  ிைகமகளின் முழுகமயொை ைன்முகத் ன்கம இல்லொமல் இக  எப்ைடிச் 

தசய்யப் ஜைொகிைீர்கள்? எை நொன் உங்களிடம் ஜகட்கிஜைன். இலங்கக முக்கியமொை சீர் ிருத்  

முயற்சிககள ஜமற்தகொள்ககயில், தைண்களின் தைொருளொ ொர வலுவூட்டகல விொிவுைடுத்துவதும், 

அவர்களது இலொைம் ஈட்டும் ஆற்ைல்கள் மற்றும்  ிைன்ககளப் ையன்ைடுத் ிக் தகொள்வதும் ஒரு 

மிகமுக்கியமொை ைடியொகும். நொன் குைிப்ைிட்டது ஜைொல், இலங்கக சு ந் ிரம் தைற்று 

அதமொிக்கொவுடன் ஒரு நீண்ட மற்றும் முக்கியமொை ைங்கொண்கமயிகை ஆரம்ைித் து 75 

ஆண்டுகளுக்கு முன்ைரொகும். உயர் ரத் ிலொை கல்வியிகைப் தைற்றுள்ளஜைொதும் இலங்ககயின் 

த ொழிலொளர் ைகடயில் மூன்ைில் ஒரு ைங்கக மட்டுஜம தைண்கள் 

ைிர ிநி ித்துவப்ைடுத்துகின்ைைர் மற்றும் தவளிப்ைகடயொகஜவ, நொடு இன்னும் சிைப்ைொகச் 

தசயற்ைட ஜவண்டும். உண்கம என்ைதவன்ைொல், த ொழிலொளர் சக் ியில் உள்ள ைரந்  ைொலிை 

இகடதவளியொைது தைண்கள், அவர்களின் குடும்ைங்கள் மற்றும் அவர்களின் சமூகங்ககள 

மட்டுமன்ைி, அது ஒட்டுதமொத்  தைொருளொ ொரத்க யும் - உங்கள் நிறுவைங்ககளயும் ஏமொற்றும் 

ஒரு விடயமொகும். 

 

நிறுவைங்கள் தைண்ககள ைணியமர்த் த்  வறும்ஜைொது – அகைத்து  ரங்களிலும் சிைந்  மற்றும் 

ைிரகொசமொை சில ைணியொளர்ககள நீங்கள் இழக்கிைீர்கள். நொன் தசொல்வக  அவ்வொஜை நீங்கள் 

ஏற்றுக்தகொள்ள ஜவண்டிய ில்கல; ைலவீைமொை தைொருளொ ொர வளர்ச்சிக்கும் த ொழிலொளர் 

ைகடயில் நிலவும் ைரந்  ைொலிை இகடதவளிகளுக்கும் இகடஜய ஒரு வலுவொை த ொடர்பு 

இருப்ைக  ைல ஆய்வுகள் கொட்டுகின்ைை. இன்னும் விொிவொகக் கூறுவ ொயின், இது இலங்ககப் 

தைொருளொ ொரத் ின் சொத் ியக்கூறுககள மிகக்கடுகமயொக மட்டுப்ைடுத்துகிைது. எவ்வொைொயினும், 

இலங்ககப் தைண்கள் ககத்த ொழிற்துகைகளில் முழுவ ிலும்  ீவிரமொக ைங்குைற்றுவ ொல், சில 

ைொொிய முன்ஜைற்ைங்ககள நொங்கள் கண்ணுற்ஜைொம். உங்களின் முக்கியமொை ைணியில் 

உங்களுடன் இகணந்துதகொள்ள தைண் த ொழில்முகைஜவொகரயும் அகழப்ை ன் மூலம், 

அகைவகரயும் உள்ளடக்கு ல் எனும் விடயத் ில் ஒரு  ரநிகலகயத்  ொங்கி நிற்கும் 

அகமப்ைொகத்  ிகழுமொறு COYLEஇகை நொன் ஊக்குவிக்கிஜைன். உங்களிடம் ஒரு மகளிர் பீடம் 

புத்துயிர் தைற்று வருகிைது என்ைக  நொன் அைிஜவன்; த ொண்டு ஜவகல தசய்யும் 

உறுப்ைிைர்களின் வொழ்க்ககத் துகணககளக் தகொண்டிருப்ை ற்கு அப்ைொல் தசல்வ ற்கு அக  

அனும ியுங்கள், அது நிச்சயமொக மிகவும் ைொரொட்டத் க்கது, ஆைொல் ஒரு த ொழில்வொண்கம 

வகலயகமப்கை உருவொக்கும் முழு அளவிலொை உறுப்ைிைர்களொகவும் மொைலொம். தைண்களின் 

தைொருளொ ொர ைங்களிப்கை அ ிகொிப்ை ன் மூலம், இலங்கக  ைது தமொத்  உள்நொட்டு 

உற்ைத் ிகய கணிசமொக அ ிகொிக்க முடியும் என்ைக  மைந்துவிட ஜவண்டொம். த ொழிலொளர் 

ைகடயில் தைண்களின் ைங்ஜகற்ைிகை 10 ச விகி ம் அ ிகொிப்ை ொைது அகைவரதும் 

உண்கமயொை ஊ ியத்க  5 ச விகி ம் அ ிகொிக்கிைது எை ஒரு ஆய்வு கண்டைிந்துள்ளது. 

ைொலிை இகடதவளிகயக் குகைப்ை ொைது உலகின் ஒட்டுதமொத்  GDPஇகை கரு த் க்க அளவு 

அ ிகொிக்கும். 

  

இது ஜகொட்ைொடு அல்லது நம்ைிக்கக அல்லது எம்கம நன்ைொக உணர கவக்கும் ஒரு விடயமல்ல. 

இது உண்கமயொை  ரவு மற்றும் அடிமட்ட இலொைத்க  அடிப்ைகடயொகக் தகொண்டது. 

அதமொிக்கொவில் தைைப்ைட்ட இரண்டு  ரவுககள உங்களுக்கு நொன் கூறுகிஜைன்:  கலகமப் 

ைொத் ிரங்களில் அ ிகமொை தைண்ககளக் தகொண்ட நிறுவைங்கள் அ ிக இலொைம் ஈட்டுகின்ைை. 



தைண்ககள உயர் ை விகளுக்கு உயர்த்துவ ில் சிைந்  சொ கையிகைக் தகொண்ட இருைத்க ந்து 

Fortune 500 நிறுவைங்கள்  மது த ொழிற்துகையில் உள்ள சரொசொி நிறுவைங்ககள விட 18 மு ல் 

69 ச வீ ம் அ ிக லொைம் ஈட்டுவ ொக தைப்ைர்கடன் ைல்ககலக்கழக ஆய்தவொன்று கொட்டியது. 

இரண்டொவ ொக, ஒரு தைண்  கலகமயிலொை 13 Fortune 500  நிறுவைங்களின் ைங்குகள் S&P 500 

நிறுவைங்களின் ைங்குககளவிட (மு ன்கமயொக ஆண்களொல் வழிநடத் ப்ைடும் நிறுவைங்கள்) 

25% அ ிக இலொைமீட்டிை. தைொருளொ ொர வொய்ப்புகளுக்கொை தைண்களின் அணுககல 

அ ிகொிப்ை ன் மூலம் அதமொிக்கொவொைது இவ்வககயொை உண்கமயொை நன்கமககள 

அனுைவித்துள்ளது. தவௌிக்கள த ொடர்ைொடல், வழிகொட்டல் மற்றும் எ ிர்கொலத் ில், COYLE இல் 

முழுகமயொை அங்கத்துவம் மற்றும்  கலகமப் ைொத் ிரங்ககள வழங்கு ல் உட்ைட தைண் 

த ொழில்முகைஜவொருக்கொை வொய்ப்புககள விொிவுைடுத்துவ ற்கு உறு ிபூணுமொறு இப்ஜைொது, 

இன்று மொகல, மகளிர் வரலொற்று மொ த் ின் ஜைொது உங்களிடம் நொன் ஜவண்டுகிஜைன்.   

 

கடந்  24 ஆண்டுகளில் நீங்கள் மகத் ொை தவற்ைிகயப் தைற்றுள்ளதுடன் உங்களது எ ிர்கொல 

நடவடிக்கககளில் அகைவகரயும் உள்ளடக்கிய, முன்ஜைொக்கிய ஒரு அணுகுமுகையிகைக் 

ககடப்ைிடிப்ை ொைது உங்களுக்கு நன்கு ையைளிக்கும். நொன் உங்ககளப் ைொரொட்டுவதுடன் ஒரு 

தசழிப்ைொை இலங்கககய கட்டிதயழுப்புவ ற்கொை உங்களது முயற்சிகளில் நீங்கள் த ொடர்ந்து 

தவற்ைிதைை ஜவண்டுதமைவும் வொழ்த்துகிஜைன். ைல்ஜவறு இைங்கள், ம ங்கள் மற்றும் 

தைொருளொ ொரப் ைின்ைணிககளக் தகொண்ட மக்களின் ைகடப்ைொற்ைல், புத் ிக் கூர்கம மற்றும் 

இலங்ககயிலுள்ள ஆண் தைண்களின் ைன்முகத் ன்கம என்ைை உங்களுக்குத் ஜ கவயொகும். 

நீங்கள் எப்தைொழுதும் தசயலொற்ைியக ப் ஜைொலஜவ த ொடர்ந்தும் தசயலொற்ைலொம். அல்லது 

தநைிமுகைககளச் சவொலுக்குட்ைடுத் லொம், ஜைொட்டியிடலொம் மற்றும் அவற்கைப் 

புதுகமப்ைடுத் லொம். 

 

இன்ைிரவு, COYLE  கலவர்களின் இரண்டொவது, மூன்ைொவது மற்றும் நொன்கொவது 

 கலமுகையிைர் முக்கியமொை ைணிககளச் தசய்வக ப் ைொர்க்க விரும்புவ ொக  ைது 

ை விக்கொலத்க  ஆரம்ைிக்கும்  கலவர் கூைிைொர். மகன்கள் மற்றும் ஜைரன்ககள மட்டுமன்ைி, 

உங்களது மகள்கள் மற்றும் ஜைத் ிககளயும் அவர் குைிப்ைிட்டொர் எை நொன் நம்புகிஜைன். 

“ைொிணொமம்: மீள் ன்கம, சுறுசுறுப்பு மற்றும் மொற்ைம்” எனும் இந்  ஆண்டின் உங்களது 

த ொைிப்தைொருகள எண்ணி நொன் மகிழ்ச்சியகடகிஜைன். ைொிணொமம் என்ைொல் மொற்ைம். 

 

நீங்கள் மொற்ைத்க  எ ிர்க்கலொம் அல்லது அக  ஏற்றுக்தகொள்ளலொம். நீங்கள் 

விரும்புவதுஜைொன்று உண்கமயிஜலஜய “மிகவும் தசல்வொக்கு மிக்க மற்றும் துடிப்ைொை இளம் 

வணிகத்  கலவர்களின் சகையொக” மொைலொம். அகைத்து இலங்ககயர்களுக்கும் ஒரு வலுவொை 

மற்றும் உறு ியொை நண்ைரொகவும் ைங்கொளரொகவும் அதமொிக்கொ உள்ளது என்ைக த் த ொிந்து 

தகொள்ளுங்கள் மற்றும் உங்களது நொட்டு மக்களது நல்வொழ்விற்கும் எமது இரு ரப்பு 

உைவுகளுக்கும் ைங்களிப்புச் தசய்வ ற்கொக நீங்கள் ஜமற்தகொள்ளும் அகைத்து விடயங்களுக்கும் 

நன்ைி.   


