
2017 யூலை 18ம் திகதி ககொழும்பில் இடம்கபற்ற சிங்கப்பூர் குடியரசின் கெளிநொட்டு 

அலுெல்கள் அலைச்சர் கைொநிதி.மைன்லைதங்கிய ெிெியன் பொைகிருஷ்ணன் 

அெர்களுடனொன இருதரப்பு மபச்சுெொர்த்லதலயத் கதொடர்ந்து, கெளிநொட்டு அலுெல்கள் 

அலைச்சர் ைொண்புைிகு.ரெி கருணொநொயக்க அெர்கள் ஊடகங்களுக்கு ெிடுத்த கூற்று 
 

சிங்கப்பூர் குடியரசின் வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமைச்சர் மைன்மைதங்கிய கலாநிதி.ெிெியன் 

பாலகிருஷ்ணன் அெர்கமள! சிங்கப்பூர் வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமைச்சின் இரண்டாெது 

நிரந்தரச் வசயலாளர் மைன்மைதங்கிய அல்பர்ட் சூொ அெர்கமள! இலங்மகக்கான ெதிெிடைற்ற 
சிங்கப்பூர் உயர்ஸ்தானிகர் திரு.சந்த்ர தாஸ் அெர்கமள! புகழ்வபற்ற பிரதிநிதிகமள! 

வபண்ைணிகமள! ைற்றும் கனொன்கமள! 
 

சிங்கப்பூர் குடியரசின் வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமைச்சர் மைன்மைதங்கிய கலாநிதி.ெிெியன் 

பாலகிருஷ்ணன் அெர்கமள இலங்மகக்கு ெரமெற்பதில் நான் ைிகவும் ைகிழ்ச்சியமடகின்மறன். 

இலங்மகயின் வெளிநாட்டலுெல்கள் அமைச்சராக நான் பதெிப்பிரைாணம் வசய்ததிலிருந்து 

என்னால் ெரமெற்கப்படும் முதலாெது வெளிநாட்டு அமைச்சராக இெர் உள்ளமையினால் இவ் 

ெிஜயைானது எனக்கு ைிகவும் முக்கியத்துெம் ொய்ந்ததாக அமைந்துள்ளது. 

ைாண்புைிகு.பாலகிருஷ்ணன் அெர்களின் இவ் ெிஜயைானது இரண்டு நாட்டுகளினதும் நீண்டகால 

உறவுகமள புதிய உயர் தளங்களுக்கு இட்டுச்வசல்லும் என நான் திடைாக நம்புகிமறன். 
 

இலங்மகயும், சிங்கப்பூரும் உறுதியானமெகளும், ெலுொனமெகளுைான இருதரப்பு உறவுகமள 

அனுபெித்து ெருெதுடன், பரஸ்பர புரிந்துணர்வு, ைதிப்பு ைற்றும் ைக்களுக்கிமடயிலான 

வதாடர்பாடல் ஊடாக இது கட்டிவயழுப்பப்பட்டுள்ளது. கடந்த யூமல ைாதம் ைாண்புைிகு.பிரதை 

அமைச்சர் அெர்கள் சிங்கப்பூருக்கு மைற்வகாண்ட உத்திமயாகபூர்ெ ெிஜயைானது இருதரப்பு 
உறவுகமளயும் மைம்படுத்துெதில் புதிய அத்தியாயத்மத ஆரம்பித்து மெத்துள்ளது. அடுத்த 
ஆண்டின் முற்பகுதியில் சிங்கப்பூர் பிரதை அமைச்சர் இலங்மகக்கு ெிஜயம் வசய்ொர் என 

இலங்மக எதிர்பார்த்த நிமலயிலுள்ளது.   
 

சற்றுமுன்னர் தான் நானும், வெளிநாட்டு அமைச்சர் பாலகிருஷ்ணன் அெர்களும் பரஸ்பர 
கரிசமனயுள்ள பிரிவுகள் வதாடர்பான கலந்துமரயாடலிமன மைற்வகாண்டிருந்மதாம்.  அதில் ; 

வபாருளாதாரம் ைற்றும் அபிெிருத்தி ஒத்துமைப்பு, சுற்றுலா ைற்றும் வபாதுைக்களுக்கிமடயிலான 

வதாடர்பாடல், கலாசார ஒத்துமைப்பு, பாதுகாப்பு ைற்றும் கடல்ெைி ஒத்துமைப்பு, நல்லிணக்கம் 
ஆகியெற்றுடன், பிராந்திய ைற்றும் பல்தரப்பு ஒத்துமைப்பு ஆகிய பிரிவுகள் 

உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தன. குறிப்பாக 2017 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் பூர்த்தி வசய்யப்படுெதற்கு 

எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ள இலங்மக-சிங்கப்பூர் சுதந்திர ெர்த்தக உடன்படிக்மக முன்வைாைிவு 

உள்ளடங்கலாக, எைது இருதரப்பு ெர்த்தகம் ைற்றும் முதலீடுகமள மைலும் ெலுப்படுத்தும் 

ெைிெமககள் வதாடர்பிலும் இக் கலந்துமரயாடலின் மபாது ெிமசட கெனம் வசலுத்தப்பட்டது. 
 

மைலும் வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமைச்சு, சிங்கப்பூரின் சிெில் மசமெக் கல்லூரி ைற்றும் 

வடைாவசக் இன்டர்நாஷனல் ஆகியெற்றின் இலங்மக வெளிநாட்டு மசமெ உத்திமயாகத்தர்கள் 

ைற்றும் இலங்மகயின் அரசாங்கத்துமற உத்திமயாகத்தர்களுக்கு சிங்கப்பூரினால் ெைங்கப்பட்ட 
பயிற்சி ொய்ப்புகளுக்கு எனது ஆைைான பாராட்டுக்கமள நான் வதரிெித்துள்மளன். இரு 

நாட்டுக்கிமடமயயும் பயிற்சிகள் ைற்றும் கல்ெி உடனுமைப்பு ஆகியெற்மற மைலும் 

ெலுப்படுத்தும் ெைிமுமறகள் வதாடர்பிலும் நாம் கலந்துமரயாடியுள்மளாம்.  
 

மைலும் நான் எைது நாட்டின் உட்கட்டுைான அபிெிருத்திகளுக்கு தைது ஆதரெிமன நீடித்துள்ள 

சிங்கப்பூர் அரசிற்கு இலங்மகயின் பாராட்டுக்கமள வதரிெித்துள்மளன். வகாழும்பு சர்ெமதச நிதி 
நகரம், மைல் ைாகாண ைாநகரக் கருத்திட்டம் ைற்றும் திருமகாணைமல ைாெட்ட அபிெிருத்தி 
திட்டங்கள் ஆகியெற்மறயும் உள்ளடக்கி இலங்மகயில் தற்மபாது முன்வனடுக்கப்பட்டு ெரும் 



பாரிய கருத்திட்டங்களில் சிங்கப்பூர் முதலீட்டாளர்களுக்கு கிமடக்கக்கூடிய ொய்ப்புக்கமளயும் 

நாம் ஆைைாக ஆராய்ந்துள்மளாம். 
 

திறன் கட்டிவயழுப்பல் ைற்றும் ஊக்குெிப்பு நடெடிக்மககமளயும் உள்ளடக்கி சுற்றுலா 
அபிெிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களில் இரு நாடுகளுக்கிமடயிலான உடனுமைப்பு வதாடர்பிலும் 

நாம் கலந்துமரயாடியுள்மளாம். சிங்கப்பூர் ஒத்துமைப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் இலங்மகயில் 

சுற்றுலாத்துமறக்கான உதெிகமள சிங்கப்பூர் ெைங்கியுள்ளது. 
 

இந்து சமுத்திரத்தில் கடல்ெைிப் பாதுகாப்மப உறுதிப்படுத்தும் வபாருட்டு, பிராந்திய பாதுகாப்பு 
சொல்கமள சுட்டிக் காட்டுெதில் இலங்மகயும், சிங்கப்பூரும் வநருங்கி கெனத்தில் 

எடுத்துக்வகாள்ெது வதாடர்பில் நானும், வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமைச்சர் பாலகிருஷ்ணன் 

அெர்களும் எைது கருத்துக்கமள பகிர்ந்து வகாண்டுள்மளாம். அத்மதாடு பல்தரப்பு அரங்குகளுக்குள் 

பிராந்தியத்மத பாதிக்கும் திறமுமற ெிடயங்கள் ைீது பிரச்சமனகள் வதாடர்பான உறுதியான 

இருதரப்பு ஒத்துமைப்மப மைற்வகாள்ெது எனவும் தீர்ைானம் எடுத்துள்மளாம்.  
 

சிங்கப்பூர் வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமைச்சர் இன்று காமல அதிமைதகு சனாதிபதி மைத்திரிபால 

சிறிமசன அெர்கமள ைரியாமதயின் நிைித்தம் சந்தித்துள்ளார், நாமளக்கு ைாண்புைிகு.பிரதை 

அமைச்சர் ரணில் ெிக்கிரைசிங்கமெ சந்திக்கவுள்ளார். இந்த சந்திப்புகள் எைது பலைான 

இருதரப்புத் வதாடர்புகமள உயர்த்துவைன என நான் திடைாக நம்புகிமறன். 
 

இலங்மகயானது சிங்கப்பூருடனான நீண்டகால நட்புறவு ைற்றும் ஒத்துமைப்மப ஆைைாக 
ைதிக்கின்றது. வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமைச்சர் பாலகிருஷ்ணன் அெர்களின் இந்த 
ெிஜயைானது எதிர்ெரும் ஆண்டுகளில் எைது இருதரப்பு ஒத்துமைப்பில் புதிய ைற்றும் 

பயனளிக்கக்கூடிய ெமகயிலானதாக என்பதில் எனக்கு எதுெித சந்மதகமும் இல்மல.  
 

அமைச்சர் பாலகிருஷ்ணன் அெர்களுக்கும், அெரது மபராளர்கள் குழுெிற்கும் இலங்மகயில் 

இனிமையான அனுபெத்மத ெைங்குவைன நான் ொழ்த்துகின்மறன். 
 

நன்றி! 


