2018 ஏப்ரல் 16-20 ஆந் திகதி வரர ஐக்கிய இராச்சியத்தில் நரைபெறவுள்ள பொதுநலவாய
அரச தரலவர்களின் மாநாட்டில்(CHOGM) ஜனாதிெதி ரமத்திரிொல சிறிசசன
ெங்சகற்கவுள்ளார்.
2018 ஏப்ரல் 16-20 ஆந் திகதி வரர இலண்ைன் நகரில் நரைபெறவுள்ள பொதுநலவாய அரச
தரலவர்களின் மாநாட்டில் 53 பொதுநலவாய உறுப்பு நாடுகளின் அரசத் தரலவர்களுைன்
ஜனாதிெதி ரமத்திரிொல சிறிசசன அவர்கள் இரைந்து பகாள்ளவுள்ளார். ஜனாதிெதி
அவர்களுைன்

பவளிநாட்ைலுவல்கள்

அரமச்சர்

திலக்

மாரப்ெனவும்

இரைந்து

பகாள்கிறார்.
சுெீட்சம், ஜனநாயகம் மற்றும் சமாதானம் ஆகியவற்ரற ஊக்குவிக்கும் வரகயில்
சதசங்களின்

ென்முக

பொதுநலவாய

சமூகத்தினர்

அரசத்

ஒன்றாக

தரலவர்களின்

பசயற்ெடுவசத

மாநாட்டின்

சொது

பொதுநலவாயமாகும்.
பொதுநலவாய

உறுப்பு

நாடுகளின் தரலவர்கள் ஆகிசயார் பொதுவான விழுமியங்கரள மீ ளுறுதி பசய்யவும்,
தாம்

முகங்பகாடுக்கும்

உலகளாவிய

சவால்கரள

ெகிர்ந்து

பகாள்ளவும்

மற்றும்

அரனத்து குடிமக்களுக்கும் குறிப்ொக இளம் வயதினருக்கு சிறந்த எதிர்காலத்ரத
உருவாக்குவதில்

எவ்வாறு

பசயற்ெை

சவண்டும்

என்ெவற்ரற

அரையாளப்ெடுத்துவதற்காக ஒன்றுகூடுகின்றனர்.
இலண்ைனில்

நரைபெறவுள்ள

எதிர்காலத்ரத

சநாக்கி"

உச்சி

மாநாட்டின்

என்ெதாகும்.

பதானிப்பொருள்

இவ்வரமப்ொனது

உலக

"பொதுவான
சவால்களுக்கு

பொறுப்ொகவும், பொதுநலவாய நாடுகளின் அரனத்து குடிமக்களுக்கும் குறிப்ொக இளம்
வயதினருக்கு மிகவும் சுெீட்சமான, ொதுகாப்ொன, நிரலசெறான மற்றும் நியாயமான
எதிர்காலத்ரத

வழங்குவரத

உறுதிப்ெடுத்தி

பொதுநலவாயத்தின்

ெலத்ரத

கட்டிபயழுப்புவது குறித்து கவனம் பசலுத்துவதாக இதுவரமந்துள்ளது. பொதுநலவாய
ெட்ையத்தில்

குறித்துரரக்கப்ெட்டுள்ள

ெலவனமான
ீ

உலகளாவிய

வர்த்தக

மற்றும்

முதலீ ட்டு ொய்ச்சல்கள், புதிய எல்ரல ொதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்கள், சிறிய மற்றும் ஏரனய
ொதிப்ெரையும் நாடுகளில் காலநிரல மாற்றத்தினால் ஏற்ெட்டுள்ள விரளவுகள் மற்றும்
ஜனநாயகம், நல்லாட்சி மற்றும் உள்ளார்ந்தம் ஆகியவற்றின் ெகிரப்ெட்ை பெறுமதிகள் என
அரனத்து உறுப்பு நாடுகளினாலும் முகங்பகாடுக்கப்ெடும் பொதுவான சவால்கரள
அரையாளப்ெடுத்தி பொதுநலவாய நாடுகளின் குடிமக்கள் அரனவருக்கும் மிகவும்
நிரலசெறான,

நியாயமான,

வழங்குவதற்குத்

சதரவயான

ொதுகாப்ொன

மற்றும்

நைவடிக்ரககள்

சுெீட்சமான

குறித்து

எதிர்காலத்ரத

தரலவர்கள்

கவனம்

பசலுத்தவுள்ளனர்.
பொதுநலவாய அரச தரலவர்களுக்கான மாநாட்டில் ஜனாதிெதி சிறிசசன அவர்களின்
ெங்குெற்றலானது, பொதுநலவாயத்திற்கான இலங்ரகயின் திை உறுதிப்ொட்ரை மீ ளுறுதி
பசய்தல், இவ்வரமப்பு மற்றும் ஒவ்பவாரு உறுப்பு நாடுகளுைனுமான இலங்ரகயின்
ெங்காண்ரமரய ஆழமாக்குதல் பதாைர்ெில் கவனம் பசலுத்தப்ெைவுள்ளது.
ஏப்ரல் 19 ஆந் திகதி நரைபெறவுள்ள அரச தரலவர்களின் சந்திப்பு, ஏப்ரல் 20 ஆந் திகதி
தரலவர்களின் ெின்னரைவு மற்றும் 'SDG கரள வழங்குதல்: வர்த்தகம், சமூகம் மற்றும்

அரசாங்கங்கரள வரிரசப்ெடுத்தல்" எனும் பதானிப்பொருளில் ஏப்ரல் 18 ஆந் திகதி
ெிரதான செச்சாளராக

பொதுநலவாய

வர்த்தகப்

செரரவயில்

அரையாளப்ெடுத்தல்

ஆகியன ஜனாதிெதியின் பசயற்ொடுகளில் உள்ளைக்கப்ெட்டுள்ளன.
பொதுநலவாய வர்த்தக நலன்கரளப் பெற்றுக்பகாள்ள பதற்காசியாவில் வர்த்தக மற்றும்
முதலீ ட்டு ரமயமாக இலங்ரகரய தரப்ெடுத்திய இலங்ரகரயச் சசர்ந்த ெிரதானமாக
சிறிய

மற்றும்

நடுத்தர

நிறுவனத்துரறரயச்

சசர்ந்த

50

இற்கும்

சமற்ெட்ை

முயற்சியாளர்கள் பொதுநலவாய வர்த்தகப் செரரவயில் ெங்குெற்றவுள்ளனர். உலகில்
உயர்ந்த வாழ்க்ரகத்தரத்ரத ஊக்குவிப்ெதற்கான சிறந்த வழியாக இலவச மற்றும்
வர்த்தக உள்ளைக்கத்திற்கான பசயற்ொட்டிரன உருவாக்க இவ் வர்த்தகப் செரரவ
மூலம் எதிர்ொர்க்கப்ெட்டுள்ளது.
பொதுநலவாய நீலப் ெட்ைய முயற்சியில் இலங்ரகயானது சம்ெியன் நாைாக உருவாகும்
என்ெதுைன், நீலப் பொருளாதாரத்தின் நிரலத்திருப்புக்காக ஒத்திரசவான சமுத்திர
மூசலாொயத்ரத

அெிவிருத்தி

பசய்வதில்

ஏரனய

உறுப்பு

நாடுகளுைன்

சசர்ந்து

ஈடுெைவுள்ளது. இது பதாைர்ொக முன்பனடுக்கப்ெடும் நைவடிக்ரககளில் இலங்ரக
ஆர்வத்ரத பவளிப்ெடுத்தியுள்ள மிக முக்கிய ெிரிவாக சதுப்புநிலக் காடுகளின் மீ ள்
உருவாக்கம் அரமந்துள்ளது.
பவளிநாட்ைலுவல்கள் அரமச்சு
பகாழும்பு
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