
1 
 

இந்த ோதேஷிய குடியரசின் ஜேோ ிப ி தஜோத ோ வித ோத ோ அவர் ளின் இலங்க க் ோே 

விஜயம் த ோ ர்பில் இலங்க  மற்றும் இந்த ோதேஷியோ ஆ ியவற்றுக் ிக தய 

தமற்த ோள்ளப்பட்  கூட்டு ஊ   அறிக்க  

இலங்க  சேநோய  தசோசலிசக் குடியரசின் ஜேோ ிப ி அ ிதம கு கமத் ிரிபோல சிறிதசே 

அவர் ளின் அகைப்பிற் ிணங் , இந்த ோதேஷிய குடியரசின் ஜேோ ிப ி அ ிதம கு 

தஜோத ோ வித ோத ோ அவர் ள் 2018 ஜேவரி 24 த ோ க் ம் 25 ஆந்  ி  ி வகர இலங்க  

சேநோய  தசோசலிசக் குடியரசிற்கு உத் ிதயோ பூர்வ விஜயதமோன்கற 

தமற்த ோண்டிருந் ோர். 

இவ் விஜயத் ின் தபோது ஜேோ ிப ி வித ோத ோ அவர் ள் சேோ ிப ி சிறிதசே அவர் கள 

சந் ித்து இரு ரப்பு  லந்துகரயோ ல் ளில் ஈடுபட் ோர். 65 ஆண்டு ளுக்கு முன்ேர் 

நிறுவப்பட்  உத் ிதயோ பூர்வ இரோஜ ந் ிர உறவு கள நிகேவுகூர்ந்  இரு 

 கலவர் ளும், இரு நோடு ளுக்குமிக தய நிலவு ின்ற வலுவோே, துடிப்போே நட்புறவு 

குறித்து  மது  ிருப் ிகய தவளிப்படுத் ியது ன், அத் க ய த ோ ர்பு கள தமலும் 

வலுப்படுத்துவ ற்கும், விரிவுபடுத்துவ ற்கும் உ ன்பட் ேர். 

இலங்க  மற்றும் இந்த ோதேஷியோவுக்கு இக தய அண்கமயில் முன்தேடுக் ப்பட்  

உயர் மட்  விஜயங் ளின் பரிமோற்றங் ள் மற்றும் அப் பரிமோற்றங் ள் மூலம் 

உருவோக் ப்பட்  பலத்க   ட்டிதயழுப்புவ ற்கும் இரு  கலவர் ளும்  ரீ்மோேித் ேர். 

த  ல் மற்றும் மீட்பு, உயர்  ல்வி, ஆரோய்ச்சி மற்றும் த ோைில்நுட்பம் மற்றும் 

தபோக மருந்து, மதேோவியல் தபோருட் ள் மற்றும் அவற்றின் தவ ியியல் முன்தேோடி ள் 

ஆ ியவற்றின்   த் லுக்கு எ ிரோே ஒத்துகைப்பு ஆ ிய துகற ளில் மூன்று 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ங் ள் க ச்சோத் ி ப்பட் க  இரு ஜேோ ிப ி ளும் உற்று 

தநோக் ிேர்.  

இலங்க  மற்றும் இந்த ோதேஷியோவுக்கு இக யிலோே துடிப்போே   ல்சோர் 

பிகணப்பிகே அக யோளப்படுத் ிய இரு  கலவர் ளும் வர்த்  ம் மற்றும் மு லீடு 

த ோ ர்போே பரஸ்பர நலன் த ோ ர்பிலோே பரந்துபட்  வி யங் ள் குறித்து 

 லந்துகரயோடியது ன், தபோருளோ ோர ஒத்துகைப்கப ஆைமோக்கு ல் மற்றும் 

விஸ் ரித் ல் ஆ ியவற்றுக் ோே  மது அர்ப்பணிப்கப மீளவும் உறு ிப்படுத் ிக் 

த ோண் ேர். இரு ரப்பு தபோருளோ ோர த ோணத் ில் ஏற் ேதவயுள்ள பயன்படுத் ப்ப ோ  

வோய்ப்புக் கள தமம்படுத்துவ ற் ோே த கவகய அவர் ள் ஏற்றுக்த ோண் து ன், 

வர்த்  ம் மற்றும் மு லீடு த ோ ர்போே கூட்டு பணிக்குழுவிகே முன்கூட்டிதய 

நிறுவுவ ற் ோே த கவகயயும் வலியுறுத் ிேர்.  

சோத் ியமோேதும் விரிவோேதுமோே இரு ரப்பு சு ந் ிர வர்த்   உ ன்படிக்க  

ஒன்றுக் ோே கூட்டு சோத் ியவள ஆய்வு ஒன்றிகே முன்தேடுப்ப ற்கும் இரு 

 கலவர் ளும் உ ன்பட் ேர். 

இரு ரப்பு ஒத்துகைப்பிலோே முன்தேற்றம் மற்றும் சவோல் ள் குறித்து இரு 

 கலவர் ளும்  த் மது  ருத்துக் கள ப ிர்ந்து த ோண் து ன், பரஸ்பர நலனுக் ோ  

ஒத்துகைப்கப ஊக் ப்படுத்துவ ற்கும் உ ன்பட் ேர். இலங்க யின் அபிவிருத் ியில் 

குறிப்போ  உட் ட்டுமோேம் மற்றும் இகணப்பு ஆ ியவற்றில் அ ன் பங் ளிப்கப 

வைங்குவ ற் ோே இந்த ோதேஷியோவின் அர்ப்பணிப்போே உறு ிப்போட்டிகேயும் 

ஜேோ ிப ி வித ோத ோ த ரிவித் ோர்.  

இருநோடு ளுக்குமிக யிலோே தமம்படுத் ப்பட்  பங் ோண்கமகய வரதவற்ற இரு 

 கலவர் ளும், இந்த ோதேஷியோ மற்றும் இலங்க க்கு இக தய இரு ரப்பு 

ஒத்துகைப்புக் ோே கூட்டு ஆகணக்குழுவின் மூன்றோவது அமர்விகே பரஸ்பர 
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வச ியோே  ி  ியில் த ோழும்பில் முன்தேடுப்ப ற் ோே  யோர்படுத் ல் கள 

முடிக்குமோறு அந் ந்  தவளிநோட்டு அகமச்சுக் ளுக்கு வைி ோட்டிேர்.  

 த் மது நோடு ளுக்கு வருக   ரும் சுற்றுலோப் பயணி ளின் எண்ணிக்க  

அ ி ரித்துள்ளக  ஏற்றுக்த ோண்டும், இலங்க  மற்றும் 

இந்த ோதேஷியோவுக் ிக யிலோே வரலோற்று மற்றும் நோ ரீ  பிகணப்பு கள 

அங் ீ ரித்துக் த ோண்டும் இரு  கலவர் ளும் சுற்றுலோத்துகற மற்றும் விமோேப் 

தபோக்குவரத்துத் துகற ளில் தமலும் ஒத்துகைப்கப அ ி ரிப்ப ற் ோே வைிமுகற ள் 

குறித்து  லந்துகரயோடிேர்.   

மேி  வள அபிவிருத் ி, விவசோயம், நீர் உயிரிேவளர்ப்பு, மீன்பிடி, அேர்த்  

மு ோகமத்துவம் மற்றும் த ோைிற் ல்வி பயிற்சி ஆ ியவற்றில்  ிறன்விருத் ி 
 ட்டிதயழுப்பலுக் ோே சோத் ியப்போடு கள  ண் றிய இரு  கலவர் ளும் உ ன்பட் ேர்.  

இரு ரப்பு இரோணுவ ஒத்துகைப்பின் முக் ியத்துவத்க  அங் ீ ரித்  இரு  கலவர் ளும் 

பக யிேருக் ோே பயிற்சி, சட்  விதரோ  தபோக தபோருள்   த் கல ஒைித் ல் மற்றும் 

  வல் களப் ப ிர்ந்து த ோள்ளல் த ோ ர்போே  ருத்துக் களயும் ப ிர்ந்து த ோண் ேர். 

  ல்சோர் போது ோப்பு மு வர் நிறுவேங் ள், த சிய தபோக தபோருள்  டுப்பு மு வர் 

நிறுவேங் ள் மற்றும் பயங் ரவோ   டுப்பு ஆ ியவற்றுக் ிக தய தநருக் மோே 

இரு ரப்பு இக த்த ோ ர்பு கள தபணுவ ன் முக் ியத்துவத்க யும் அவர் ள் 

சுட்டிக் ோட்டிேர்.  

ஆசியோவில் பிரோந் ிய ஒத்துகைப்பு மற்றும் ஒருங் ிகணப்பு ஆ ியவற்றின் 

முக் ியத்துவத்க  இரு  கலவர் ளும் அங் ீ ரித் து ன், அத்  ருணத் ில் ஜேோ ிப ி 
வித ோத ோ அவர் ள் இலங்க யோேது ASEAN மற்றும் ASEAN பிரோந் ிய மன்றத் ில் அ ன் 

ஈடுபோட்டிகே அ ி ரிப்ப ற்கு ஊக்குவித் ோர்.  

ஜேோ ிப ி தஜோத ோ வித ோத ோ அவர் ள், பிர மர் மந் ிரி த ௌரவ ரணில் விக்ரமசிங்  

அவர் கள சந் ித் து ன், மு லீடு, வர்த்  ம், தபோருளோ ோர ஒத்துகைப்பு மற்றும் 

அறிவியல் மற்றும் த ோைில்நுட்பம் உள்ள ங் லோ  பல்தவறு வி யங் ள் த ோ ர்பில் 

விரிவோே  லந்துகரயோ ல் ளிலும் ஈடுபட்டிருந் ோர்.  

இரு நோடு ளிேதும் முன்ேணி மு லீட் ோளர் ள் மற்றும் வர்த்  ர் ள் பங்குபற்றிய 

இலங்க  வர்த்   சம்தமளேம் மற்றும் இந்த ோதேஷிய வர்த்   சம்தமளேம் மூலம் 

இகண ஒழுங்கு தசய்யப்பட்  வர்த்   மன்றத் ின் சோ  மோே விகளவு கள இரு 

 கலவர் ளும் ஏற்றுக்த ோண் து ன், இரு சம்தமளேங் ளுக்கு இக தய புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந் ம் ஒன்று க ச்சோத் ி ப்பட் க யும் வரதவற்றேர்.  

ஜேோ ிப ி வித ோத ோவு ன் வருக   ந்துள்ள இந்த ோதேஷிய வர்த்   மற்றும் 

த ோைிற்துகற சம்தமளே உறுப்பிேர் கள உள்ள க் ிய இந்த ோதேஷிய வர்த்   

தூதுக்குழு பிர ம மந் ிரி விக் ிரமசிங் கவ சந் ித் து ன், இரு ரப்பு வர்த்  ம் மற்றும் 

மு லீட்க  தமம்படுத்துவது த ோ ர்பில்  லந்துகரயோடிேர்.  

இந்  விஜயத் ின் தபோது  ேக்கும்,  ேது தூதுக்குழுவிற்கும் அளிக் ப்பட்  இேிய மற்றும் 

தபருந் ன்கமயோே உபசோரத் ிற்கு ஜேோ ிப ி, அரசோங் ம் மற்றும் இலங்க  மக் ளுக்கு 

ஜேோ ிப ி தஜோத ோ வித ோத ோ நன்றி கள த ரிவித்துக் த ோண் ோர்.  

 

2018 ஜேவரி 25 ஆந்  ி  ி  

த ோழும்பு 


