
பெண்களது சர்வதேச கப்ெல் மற்றும் வர்த்ேக சங்கத்ேின் (இலங்கக) 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான 

வருடாந்ே பொதுக் கூட்டத்ேில் போிவித்ே கருத்துக்கள் 

2022, நவம்ெர் 4, பவள்ளிக்கிழகம, மாகல 6:00 - இரவு 9:00 மணி; 

ஐவி அகை, சினமன் கிராண்ட் பகாழும்பு 

 

ேகலவர் த ான்ஸ், ஸ்ோெகத் ேகலவர் டி சில்வா, சகெயின் பகௌரவ உறுப்ெினர்கள் மற்றும் 

WISTA இல் உள்ள நண்ெர்கள் அகனவருக்கும் இனிய மாகல வணக்கங்கள் - இன்று மாகல 

உங்களுடன் தெச அகழத்ேகமக்கு நன்ைி. 

 

USDA McGovern-Dole சர்வதேச சிைார்களின் தொசாக்கு மற்றும் கல்விக்கான உணவு 

நிகழ்ச்சித்ேிட்டத்ேிற்கு வழங்கிய உேவிக்காக பெஹாரா டி சில்வாவுக்கு ஒரு விதசட 

நன்ைியிகனத் போிவித்துக்பகாள்கிதைன். இலங்ககயில் நகடமுகைப்ெடுத்ேப்ெடும் இந்ே 

ஐந்ோண்டுகால 26 மில்லியன் படாலர் பெறுமேியான நிகழ்ச்சித்ேிட்டமானது, ெசிகயக் 

குகைப்ெேன் மூலம் எழுத்ேைிவு மற்றும் ொடசாகலக்கான வருகககய தமம்ெடுத்துவேற்காக 

உணவுப் ொதுகாப்ெற்ைவர்களுக்கு உடனடி அவசர உேவிககள வழங்குவகே தநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 

பெஹாரா, நீங்களும் நானும் முேன்முேலில் McGovern-Dole நிகழ்ச்சித்ேிட்டத்ேின் கீழ் 320 

பமட்ாிக் போன் அபமாிக்க ெிளவுெட்ட ெட்டாணிக்கடகலயிகன ககயளிக்கும் விழாவில் 

சந்ேித்தோம். எமது ஒன்ைிகணந்ே கடின உகழப்ொனது இலட்சக்கணக்கான இலங்கக 

ொடசாகல மாணவர்களின் ஆதராக்கியத்கே தமம்ெடுத்ே உேவும். மிகவும் ொேிக்கப்ெடக்கூடிய 

மக்கள் மீது ேற்தொகேய பொருளாோர பநருக்கடியின் ோக்கத்கே குகைப்ெேற்காக நாங்கள் 

ெணியாற்றுககயில் பமக்லாரன்ஸ் குழுமம் இச்பசயற்ேிட்டத்ேில் ெங்குோரராக முடிந்ேகேயிட்டு 

அபமாிக்க தூேரகம் மகிழ்ச்சியகடகிைது. 

 

அேற்கடுத்ே முகை பெஹாரா, நான் உங்ககள இங்தக பகாழும்ெில் ஒரு கசக்கிள் ஓட்டும் 

வகுப்ெில் சந்ேித்தேன். அந்ே தநரத்ேில், அந்ே கசக்கிள் பெடல்ககள ேீவிரமாக சுழற்ைி நாம் எமது 

சுய ஆதராக்கியத்கே தமம்ெடுத்துவேற்காக கடினமாக உகழத்துக்பகாண்டிருந்தோம். ேற்தொது, 

அதே வீாியத்துடன் கப்ெல் துகையிலும், ெரந்ே இலங்ககப் பொருளாோரத்ேிலும் அேிகமான 

பெண்ககள இகணப்ெேற்காகப் ொடுெடுதவாம்.  

 

இலங்கக ேனது வரலாற்ைில் மிகவும் சவாலான ேருணங்களில் ஒன்கை எேிர்பகாண்டுள்ளது 

என்ெகே நாம் அகனவரும் அைிதவாம், எனினும் இலங்கக மக்கள் இந்ே தகாகடகாலத்ேில் 

பநருக்கடியின் உச்சக்கட்டத்கே சமாளிப்ெேில் எந்ேளவிற்கு மீள்ேன்கமயுடன் உள்ளனர் 

என்ெகே உலகிற்கு காட்டினர். எாிபொருள் வாிகசகள் பேருக்ககள அகடப்ெது நின்றுதொனது, 

மின்பவட்டு அமுல்ெடுத்ேப்ெடும் காலஅளவு குகைந்ேது, மற்றும் மக்கள் இயல்பு 

நடவடிக்கககளுக்குத் ேிரும்ெிக்பகாண்டிருக்கின்ைனர். நிகலகம போடர்ந்தும் 

முன்தனற்ைமகடயும் என நாம் அகனவரும் நம்ெிக்ககயுடன் இருந்ோலும், இது 

ேிருப்ேியகடவேற்கான தநரமில்கல. இன்னும் அேிகமான கடின உகழப்பு எம்முன் 

காத்ேிருக்கிைது. 

 

இலங்ககயும் சர்வதேச நாணய நிேியமும் ெணியாளர்கள் மட்ட உடன்ொட்கட எட்டியகேயிட்டு 

நாம் மிகுந்ே மகிழ்ச்சியகடகிதைாம். சர்வதேச நாணய நிேியத்ேின் சகெயினால் 

அங்கீகாிக்கப்ெட்டால், இந்ே 2.9 ெில்லியன் படாலர் ேிட்டமானது, இலங்ககயின் பொருளாோரம் 



அேன் முழு ேிைனில் வளர ஊக்குவிப்ெேற்காக தொினப் பொருளாோர ஸ்ேிரத்ேன்கமகய 

மீட்படடுப்ெேற்கும், நிேி ஸ்ேிரத்ேன்கமகய ொதுகாப்ெேற்கும், ொேிக்கப்ெடக்கூடியவர்ககள 

ொதுகாப்ெேற்கும், கட்டகமப்பு சீர்ேிருத்ேங்ககள நகடமுகைப்ெடுத்துவேற்கும், மற்றும் மிக 

முக்கியமாக ஊழகல நிவர்த்ேி பசய்வேற்கும் உேவிபசய்யும். 

 

நட்டத்ேில் இயங்கும் அரச நிறுவனங்களுக்கு முக்கியமான சீர்ேிருத்ேங்ககள 

அைிமுகப்ெடுத்துவேற்கான ெணிகள் உடனடியாக ஆரம்ெிக்கப்ெடுேல் அவசியம். நிேி 

முகாகமத்துவம் மற்றும் அரச பசலவு பசயல்முகைகளில் நல்ல நிர்வாகமும் 

பவளிப்ெகடத்ேன்கமயும் இகணக்கப்ெடுேல் தவண்டும். மற்றும் மிகவும் தேகவயான ேனியார் 

முேலீட்டிற்கான வாய்ப்புககள உருவாக்குவேற்காக அேனுடன் போடர்புகடய ேகடகள் 

நீக்கப்ெடுேல் தவண்டும்.  னாேிெேி விக்கிரமசிங்க இந்ே பநருக்கடியின் மூல காரணங்ககள 

நிவர்த்ேி பசய்வேற்கு ேனது நிர்வாகத்கே அர்ப்ெணித்துள்ளார். இந்ே முயற்சிககள நாங்கள் 

ஆோிக்கிதைாம். 

 

 னாேிெேி விக்கிரமசிங்க வர்த்ேகம் மற்றும் முேலீட்டின் முக்கியத்துவத்கேயும் பவளிநாட்டு 

தநரடி முேலீடுககள கவர்வேற்கான ேனது விருப்ெத்கேயும் எடுத்துகரத்ோர். இது 

பவற்ைிபெறுவேற்கு, வணிகச் சூழல் மற்றும் முேலீட்டுக் கட்டகமப்புச் சூழல் ஆகியவற்கை 

தமம்ெடுத்துேல் அவசியம். பவளிநாட்டு தநரடி முேலீடுகள் ஏன் தவகமாக வளரவில்கல 

என்ெேற்காக அபமாிக்க நிறுவனங்கள் எமக்குச் பசால்லும் முேன்கமக் காரணங்களாக அரச 

முடிபவடுக்கும் பசயற்ொட்டில் ஒரு நிகலயான ேன்கம மற்றும் பவளிப்ெகடத்ேன்கம 

போடர்ொன காிசகனகள், மற்றும் எல்லாவற்ைிற்கும் தமலாக, எேிர்வுகூை இயலாேிருத்ேல் 

என்ென காணப்ெடுகின்ைன. இது பகாள்கக வகுப்ொளர்களும்  னாேிெேியும் போடர்புபகாள்ள  

விரும்பும், அபமாிக்காகவச் தசர்ந்ே நிறுவனங்கள் உட்ெட ஏற்கனதவ சர்வதேச சந்கேகளுடன் 

இகணக்கப்ெட்டுள்ள நிறுவனங்களுடன் WISTA Sri Lanka தொன்ை நிறுவனங்கள்  பகாண்டுள்ள 

உைவுககளப் ெயன்ெடுத்ேிக் பகாள்ளக்கூடிய ஒரு ெகுேியாகும். 

 

கிழக்கு-தமற்கு இந்து சமுத்ேிரத்ேின் ெிரோன கப்ெல் ொகேகளில் அேன் ேற்பசயலான 

அகமவிடம் காரணமாக இலங்ககயானது ஒரு ெிரோன கடல்சார் கமயமாக மாைவுள்ளது. எமது 

தூேரகத்ேிலுள்ள எனது அலுவலகத்ேில் இருந்து, பகாழும்பு துகைமுகத்ேிகன என்னால் ொர்க்க 

முடியும். உலபகங்கிலும் இருந்து ெல கப்ெல்கள் வருவகே என்னால் ொர்க்க முடிகிைது; துகைமுக 

ெளுதூக்கும் இயந்ேிரங்கள் நாட்டுக்கு வருவாகய ஈட்டுவேற்காக கடினமாக தவகல 

பசய்துபகாண்டிருப்ெகே நான் ொர்க்கிதைன். இன்னும் அேிகமான அெிவிருத்ேி நடவடிக்கககள் 

பகாண்டு வரக்கூடிய சாத்ேியமான வாய்ப்புககள அந்ே சிைப்ொன ொர்கவப்புலத்ேில் இருந்து 

ொர்ப்ெது எளிது. நல்லாட்சி மற்றும் அேிகளவு ேிைந்ே சந்கேயுடன், இலங்ககயின் கடல்சார் 

துகையானது நீண்ட கால முேலீடுகளில் நூற்றுக்கணக்கான மில்லியன் படாலர்ககள 

வருமானமாகப் பெைமுடியும். உலகில் பொருளாோர ாீேியாக மிகவும் ஆற்ைல் வாய்ந்ே 

ெிராந்ேியத்ேின் இேயத்ேில் இலங்கக இருக்கிைது, மற்றும் உங்கள் ககத்போழில்துகையானது 

நாட்டின் மீட்சி மற்றும் எேிர்கால பசழிப்புக்கு மிகவும் முக்கியமானோக இருக்கும். 

 

எனினும் உண்கமயிதலதய பசழிப்ெகடவேற்கு, இலங்கக ேனது மக்களில் முேலீடு பசய்து 

இன்னும் அேிகமாக அகனவகரயும் உள்ளடக்கிய மற்றும் நிகலதெைான ஒரு பொருளாோரத்கே 

உருவாக்க தவண்டும். இந்ே பொருளாோர பநருக்கடியில் இருந்து ேப்ெிப்ெேற்காக மட்டுமன்ைி, 

பசழித்து, வலுவாகவும் சிைப்ொகவும் மாறுவேற்காக பொருளாோரத்கே இயக்குவேற்கு 

சனத்போககயில் அகரவாசிக்கு தமலான போககயினர் தேகவப்ெடுவர். அேற்காக ொலின 



சமத்துவமுகடய, பெண்ககள முக்கிய ொத்ேிரங்களிலும் ேகலகமப் ொத்ேிரங்களிலும் 

பகாண்டுள்ள ஒரு போழிலாளர் ெகடயணிகயக் பகாண்டிருப்ெது மிக முக்கியமானோகும்.  

 

அபமாிக்கத் தூேரகத்ேில், என்கனத் ேவிர, ொதுகாப்பு, பொது இரா ேந்ேிரம், அரசியல் மற்றும் 

பொருளாோர விவகாரங்கள், அகமேிப் ெகடயணி, பகான்சியுலர் ெிாிவு மற்றும் எங்களின் புேிய 

கட்டிடத்ேின் கட்டுமானப் ெிாிவு தொன்ை ெிாிவுகளுக்குப் பெண்கள் ேகலகம ோங்குகிைார்கள். 

நாடு முழுவேிலும் உள்ள ெல கிராமங்கள் மற்றும் நகரங்களில் இயங்கும் ேமது சிறு மற்றும் 

நடுத்ேர போழில்முயற்சிகளுக்கு சமமான நிேியுேவிக்கான அணுககல பெண்கள் அனுெவிக்க 

தவண்டும். உயர் கல்வியைிவுகடய, ெகடப்ொற்ைலுகடய, மற்றும் ேிைகமயான 

ெணியாளர்ககளக் பகாண்ட நாடு என சாியான முகையில் இலங்கக ஈட்டிய நற்பெயகரத் 

ேக்ககவப்ெேற்காக அகனத்து இலங்ககயர்களும் ேரமான ஆரம்ெ, இகடநிகல மற்றும் மூன்ைாம் 

நிகல அரச கல்வி மற்றும் ெயிற்சிக்கான அணுககலப் பெறுவது கட்டாயமாகும். இேனாதலதய 

இன்று ெல இலங்கக வர்த்ேகப் பெண்களுடன் இங்கு இருப்ெேில் நான் மிகவும் 

மகிழ்ச்சியகடகிதைன்.  

 

உலகளவில் பசயற்ொட்டு ஏற்ொட்டியல் மற்றும் விநிதயாகச் சங்கிலியில் ெணிபுாியும் சுமார் 125 

மில்லியன் ெணியாளர்களில், 2 சேவீேம் தெர் மட்டுதம பெண்களாவர். தமலும் மாலுமிகளில் 1 

சேவீேம் மட்டுதம பெண்கள். பெண்களுக்கான உயர் போழில்துகை ெங்தகற்பு விகிேங்ககளக் 

பகாண்ட நாடுகளுள் அபமாிக்காவும் ஒரு நாடாகக் காணப்ெட்ட தொதும், மிகச் சிைந்ே 

மேிப்பீடுகள் கூட அகே 30 சேவிகிேம் எனக் காட்டுவகேக் கூறுவேில் நான் வருத்ேமகடகிதைன். 

கடல்சார் ககத்போழிற்துகையானது ஆண்களால் ஆேிக்கம் பசலுத்ேப்ெடுகிைது, அது 

காலங்காலமாக அவ்வாதை உள்ளது, எனினும் அது மாைப்தொகிைது. இத்துகையில் பெண்களுக்கு 

ஒரு பொிய வாய்ப்பு காணப்ெடுவதுடன் WISTA Sri Lanka கடந்ே எட்டு ஆண்டுகளாக 

இத்போழில்துகையில் பெண்ககள ஊக்குவிப்ெேற்காக கடினமாக உகழத்து வருகிைது என்ெகே 

நான் அைிதவன். 

 

ெணியிடத்ேில் ொலின சமத்துவம் மற்றும் அகனவகரயும் உள்ளடக்கும் ேன்கம இன்கமயால் 

ஏற்ெடும் சவால்ககள நான் புாிந்துபகாள்கிதைன். இலங்ககயில் காணப்ெடுவகேப்தொலதவ, ஒரு 

சனத்போககயில் பெண்கள் பெரும்ொன்கமயாக இருக்கும் தொது, ேனியார் மற்றும் அரச 

துகைகளின் அகனத்து மட்டங்களிலும் காணப்ெடும் ெிரேிநிேித்துவத்ேின் 

சமத்துவமின்கமயானது அைிவு இகடபவளிககள உருவாக்குவதுடன் ஒட்டுபமாத்ே ஊழியர்கள் 

போகக மற்றும் சந்கேககளப் புைக்கணிக்கிைது. ஊழியர் ெகடயணி மற்றும் பகாள்ககத் 

ேிட்டமிடல்களில் பெண்ககள உள்ளடக்குவோனது எமது உலகத்ேிற்கான அகமேி, பொருளாோர 

ஸ்ேிரத்ேன்கம மற்றும் ொதுகாப்பு ஆகியவற்கை அேிகாிக்கிைது என்ெகே ஆய்வுகள் மீண்டும் 

மீண்டும் எடுத்துக்காட்டுகின்ைன. ஒரு பெண் இரா ேந்ேிாியாக இருப்ெபேன்ெது எல்லா 

சந்ேர்ப்ெங்களிலும் எளிோக இருந்ேேில்கல. பெண் தூதுவர்களின் உலகளாவிய சராசாி 25 

சேவிகிேம் என நான் வாசித்ே ஒரு மேிப்பீடு பசால்கிைது. நான், பேன் பகாாியாவில் ெிைந்ே ஒரு 

பெண்ணாக, அபமாிக்காகவ ெிரேிநிேித்துவப்ெடுத்தும் தூதுவராக இன்று உங்கள் முன் 

இருப்தென் என்று நான் கற்ெகனகூட பசய்ேேில்கல. நான் அகே பசய்தேன், எனினும் அது 

எளிோன விடயமல்ல! இன்னும் காணப்ெடும் பவளிப்ெகடயான மற்றும் மகைமுகமான 

ெக்கச்சார்புகளின் காரணமாக, என்கன நிரூெிப்ெேற்காக எனது ஆண் சகாக்ககள விட இரண்டு 

மடங்கு கடினமாக உகழக்க தவண்டும் என நான் அடிக்கடி உணர்கிதைன். துரேிர்ஷ்டவசமாக, 

உங்களில் ெலர் அகேதய பசய்ய தவண்டியிருந்ேது என்ெகே நான் அைிதவன். அது அவ்வாறு 



இருக்கக்கூடாது. அடுத்ே ேகலமுகை ேகலவர்களுக்கான மாற்ைத்கே உருவாக்குவேற்காக 

WISTA மூலம் நீங்கள் ஆற்றும் ெணி மிகமுக்கியமானது. 

இது இலங்கக வரலாற்ைில் ஒரு ேீர்மானமிக்க ேருணமாக இருப்ெதுடன் அகனவகரயும் 

உள்ளடக்கிய பொருளாோர வளர்ச்சியானது முன்பனப்தொகேயும் விட அேிகம் அவசியமான 

தநரமுமாகும். இந்ே சவாலான காலங்களில் இலங்ககயுடன் அபமாிக்கா நிற்கிைது. சமீெத்ேில், 

எமது ஆேரகவ பவௌிக்காட்டுவேற்காக இரண்டு முக்கிய பெண் ேகலவர்ககள 

அபமாிக்காவிலிருந்து அகழத்து வந்தோம். USAID நிர்வாகி சமந்ோ ெவர் மற்றும் தூதுவர் சின்டி 

பமக்பகய்ன் ஆகிதயார் பசப்டம்ொில் இலங்ககக்கு வருககேந்து மனிோெிமான உேவிககளப் 

பெறுெவர்கள் மற்றும் அவற்கை நகடமுகைப்ெடுத்துெவர்களிடமிருந்து தநரடியாக 

விடயங்ககளக் தகட்டைிவேற்காக ொடசாகலகள், விவசாய ஆராய்ச்சி மற்றும் சமூக 

நிகலயங்களுக்குச் பசன்ைனர். விவசாயிகள் உரம் மற்றும் ெிை முக்கிய விவசாய 

இடுபொருட்ககள வாங்குவேற்கு உேவுவேற்காக 40 மில்லியன் படாலர் உேவிகயயும், 

மற்றுபமாரு 20 மில்லியன் படாலர் மனிோெிமான உேவிகயயும் அவர்கள் அைிவித்ேனர். 

இலங்ககயின் சிைிய மற்றும் நடுத்ேர வணிகங்களுக்கான (ெல பெண்களுக்கு பசாந்ேமான 

வணிகங்கள்) 120 மில்லியன் படாலர் நிேியளிப்பு, இலங்ககயின் ொற்ெண்கணக் 

ககத்போழில்துகைக்கான 27 மில்லியன் படாலர் நிேியளிப்பு மற்றும் புேிய மனிோெிமான, 

போழில்நுட்ெ மற்றும் இலங்ககயின் மிகவும் ொேிக்கப்ெடக்கூடிய சமூகங்களுக்கு 

நன்கமெயப்ெேற்காக உணவுப் ொதுகாப்பு உேவியாக வழங்கப்ெட்ட 30 மில்லியன் படாலர் 

ஆகிய உேவிகளுக்கு தமலேிகமாக இந்ே உேவி வழங்கப்ெடுகிைது. இந்ேத் ேிட்டங்களின் ஊடாக 

விநிதயாகிக்கப்ெடும் ெணத்ேின் பெரும்ெகுேி பெண்களுக்குச் பசாந்ேமான நிறுவனங்களுக்குச் 

பசல்கிைது. 

 

எழுெது ஆண்டுகளாக, இலங்ககயின் பொருளாோரத்கே வளர்ப்ெேற்கும், உள்நாட்டு ேிைகன 

அேிகாிப்ெேற்கும், இலங்கக மக்களின் பசழிப்பு மற்றும் நல்வாழ்வுக்கு உேவுவேற்காகவும் 

பவளிநாட்டு உேவிகள், கடன்கள், வர்த்ேக வாய்ப்புகள் மற்றும் இருவழி கல்விப் ொிமாற்ை 

ேிட்டங்கள் ஆகியவற்கை அபமாிக்கா வழங்கியுள்ளது. கடந்ே வாரம்  னாேிெேி ரணில் 

விக்கிரமசிங்க, முகாகமத்துவத்ேிற்கான துகண இரா ாங்கச் பசயலாளர் த ான் ொஸ் மற்றும் 

நானும் இகணந்து காலி வீேியில் அகமந்துள்ள புேிய அபமாிக்க தூேரக கட்டிடத்கே 

உத்ேிதயாகபூர்வமாக ேிைந்து கவத்தோம். தூேரக கட்டிட பசயற்ேிட்டம் மாத்ேிரதம சுமார் 90 

மில்லியன் படாலர்ககள இலங்ககப் பொருளாோரத்ேில் தசர்த்ேதுடன் எமது நீடித்ே 

ெங்காண்கமயின் வலுவான குைியீடாக அது விளங்குகிைது. 

 

இக்கட்டிடமானது, புலகமப்ொிசில்கள், ொிமாற்ைங்கள் மற்றும் முப்ொிமாண அச்சுப்பொைிகள் 

மற்றும் பமய்நிகர் நிேர்சன விழிகாப்புக் கண்ணாடிகள் தொன்ை உயர் போழில்நுட்ெ வளங்கள் 

போடர்ொன ேகவல்ககள வழங்குவேற்காக விாிவுெடுத்ேப்ெட்ட பகாழும்ெிலுள்ள எமது அழகிய 

புேிய அபமாிக்க மத்ேிய நிகலயத்கே ேன்னகத்தே பகாண்டுள்ளது! இலங்கக மற்றும் அபமாிக்க 

ககலஞர்கள் இகணந்து உருவாக்கிய எமது நீண்ட கால உைகவக் பகாண்டாடும் ெல 

ககலப்ெகடப்புகளால் அலங்காிக்கப்ெட்ட நகடக்கூடங்ககள இக்கட்டிடம் பகாண்டுள்ளது. 

பெஹாரா, எங்களுகடய அழகான புேிய ெணியாளர் உடற்ெயிற்சிக்கூடத்ேில் 

உடற்ெயிற்சிக்கான துவிச்சக்கர வண்டிகளும் உள்ளன. எப்தொோவது உடற்ெயிற்சிக்காக நான் 

உங்ககள அகழக்கலாம். 

 

இலங்ககயின் பசழிப்ெிற்காக அபமாிக்கா ஒரு நண்ெராகவும் ெங்காளராகவும் உள்ளது, தமலும் 

இலங்கக இந்ே பொருளாோர பநருக்கடிகய முைியடித்து, வளர்ச்சியகடந்து, பசழித்து 



வளர்வகேப் ொர்க்கவும் அேற்கு உேவி பசய்யவும் நான் எேிர்ொர்க்கிதைன். இந்ே அகையில் 

உள்ள அகனத்து பெண்களும் அப்ெங்காண்கமயின் ஒரு ெிாிக்கமுடியாே ெகுேியாக இருப்ொர்கள் 

என்ெது எனக்குத் போியும். உங்களகனவருக்கும் நன்ைி. 

 

 


