
 

 

புலம்பெயர் தேசத்ேில் வாழும் எம் ேமிழ் உறவுகளிற்கு அன்ொன, 
அவசரமான விழிப்புணர்வும், தவண்டுதகாளும். 

         எமது சமூகத்தின் மீது அளப்பரிய அன்பும், அக்கறையும் 
ககொண்டறமயினொல் மிக முக்கியமொன சில தகவல்கறள உங்களிற்கு 
கதரியப்படுத்த கடறமப்பட்டுள்ளளொம். அதொவது இலங்றக அரசின் 
கபொருளொதொரம் படுளமொசமொன வங்குளரொத்து நிறலக்கு உட்பட்டிருப்பது நொம் 
அறனவரும் அைிந்த உண்றம. இந்த ளமொசமொன கபொருளொதொர 
கநருக்கடியிலிருந்து இலங்றக அரசு மீள்வதற்கு கவளிப்பறடயொன மற்றும் 

மறைமுகமொன கசயற்திட்டங்கறள Hiளமற்ககொண்டு வருகிைது. 

   இலங்றக அரசு கசலுத்த ளவண்டிய கடன் கதொறக பற்ைி மிக சுருக்கமொக 
முதலில் பொர்ப்ளபொம். நொம் கபற்ை புள்ளி விபரங்களின்படி இலங்றக அரசு 
கமொத்தமொக 34.5 ெில்லியன் அபமரிக்க ப ாலர் கடனொளியொகி உள்ளது. இதில் 
எதிர்வரும் ஆறு மொதத்திற்குள் 4.7 ெில்லியன் அபமரிக்க ப ாலரர திரும்ப 
கசலுத்தளவண்டும். இதுதவிர மிகப்கபரும் தறலவலி எதிர்வரும் றத மொத்தில் 

கொத்திருக்கிைது. அதொவது 18-01-2022 இற்குள் 1440 மில்லியன் அபமரிக்க 
ப ாலரர கசலுத்தளவண்டிய நிறலக்குள் உள்ளது. இலங்றக மத்திய 
வங்கியின் தரவுகளின்படி 18-01-2022 இல் வங்கியின் றகயிருப்பில் இருக்கும் 
கமொத்த பணம் 1581 மில்லியன் அபமரிக்க ப ாலர் ஆகும். ஆனொல் இப் 
பணத்திறன முழுவறதயும் பயன்படுத்தமுடியொது. ஏகனனில் 382 Million US Dollars 

Gold, 127 Millions US Dollars SDR, 63 Millions US Dollars IMF ஆகும். எனளவ இறவ தவிர 
மீதமுள்ள பணம் 1009 மில்லியன் அபமரிக்க ப ாலர் ஆகும். எதிர்வரும் 18-01-

2022 இற்குள் கசலுத்தும் ளவண்டிய கடனிற்கு ளமலதிகமொக 431 மில்லியன் 
அபமரிக்க ப ாலர் ளதறவயொக உள்ளது. 

        இந்த 431 மில்லியன் அபமரிக்க ப ாலரர வசூலிப்பதற்கு இலங்றக அரசு 
கபரும் பிரயத்தனத்றத ளமற்ககொள்கின்ைது.  அதில் ஒரு முயற்சியொகளவ நிதி 
அறமச்சர் பசில்ரொஐபக்ச அகமரிக்கொ, இந்தியொ கசன்று ளபச்சுவொர்த்றதகறள 
ளமற்ககொண்டொர். ஆனொல் இந்த நொடுகளின் பரம எதிரியொகிய சீனொவுடன் நட்பு 
ளபணுவது மட்டுமல்லொது இலங்றகயின் கபடத்றத புரிந்தறமயொல் இப் 
ளபச்சுவொர்த்றதகள் உரிய பலறன இலங்றகக்கு தரவில்றல. இந் நிதி 
கநருக்கடியிறன தீர்ப்பதற்கு இலகுவொன ஒரு வழி IMF (சர்வதேச நாணய 
நிேியம்) இடம் உதவிறய நொடுவதொகும். ஆனொல் மத்திய வங்கி ஆளுநர் தொம் 
ஒருளபொதும் IMF இடம் சரணறடயப்ளபொவதில்றல என கடந்த சில 
நொட்களிற்கு முன்பு கதரிவித்துள்ளொர். 



 

 

         இங்குதொன் புலம்கபயர் எம் உைவுகளிற்கு கபரும் ஆபத்து கொத்திருக்கிைது. 
எமது றகயொளலளய எமது கண்றணக் குத்துகின்ை ளவறலறய கற்சிதமொக 
முன்கனடுப்பதொக மிக நம்பகமொன தகவல்கள் கிறடத்துள்ளன. அதொவது 
புலம்கபயர் நொடுகளில் வசிக்கும் எம் உைவுகள் அந்தந்த நொடுகளில் 
குடியுரிறமறயப்(Citizenship) கபற்ை பின்னர், கபரும்பொலொளனொர் விடுமுறை 
கொலங்களில் இலங்றகக்குச் கசன்று தமது பறழய ளதசிய அறடயொள 
அட்றடறயளயொ அல்லது ளவறு வழிகளின் மூலம் கபைப்பட்ட ளதசிய 
அறடயொள அட்றடகறளளயொ பயன்படுத்தி சட்டத்திற்கு மொைொக  வங்கிக் 
கணக்குகறளத் திைந்து கபருந்கதொறகப் பணத்றத றவப்பிலிட்டுள்ளனர். 
இவ்வொறு நீங்கள் ளசமித்து றவத்திருக்கும் பணத்றத முதலில் 
அரசுடறமயொக்குவதற்கு தீவிரமொக ஈடுபட்டுள்ளது. அடுத்து உண்டியல் 
மூலமொன பணப்பரிமொற்ைமொனது இலங்றகயில் சட்டபூர்வமொனதல்ல.  
ஆனொல் எம் உைவுகள் பலர் இலொப ளநொக்குடன் இப் பணப்பரிமொற்ை 
முறையிறனப் பயன்படுத்தி கபருந்கதொறக பணத்திறன அனுப்பி 
ளசமித்துள்ளனர். இவ்வொைொக நீங்கள் சட்டத்திற்கு மொைொக இலங்றகயில் 
ளசமித்து றவத்திருக்கும் பணத்றத அரசுடறமயொக்கி தனது கடறன மீள் 
கசலுத்துவதற்கு முற்படுவதொக அைிந்துள்ளளொம். இந்தப் பட்டியலில் 
யொழ்ப்பொண மொவட்டத்திளலளய புலம்கபயர் உைவுகளின் அதிகளவு பணம் 
ளசமிக்கப்பட்டிருப்பறத இலங்றக அரசு இனம் கண்டு 
கசயற்படுகின்ைறமயிறனயும் கதரியப்படுத்துகின்ளைொம். புலம்கபயர் 
நொடுகளில் இரட்றடக் குடியுரிறம கபற்ைவர்களும், நிரந்தர குடியுரிறம(PR)  

கபற்ைவர்களும் இலங்றக வங்கிகளிளலொ அல்லது நிதி நிறுவனங்களிளலொ 
உங்களது பணத்றத ளசமித்திருந்தொல் அதன் பொதுகொப்றப உடனடியொக 
உறுதிப்படுத்திக் ககொள்ளுமொறும் ளகட்டுக்ககொள்கின்ளைொம். 

         எனளவ நீங்கள் கஸ்ரப்பட்டு வியர்றவ சிந்தி ளசமித்த பணத்தில் ஒரு 
ரூபொய் கூட எம்றமக் ககொன்கைொழித்த ககொடியவர்களது கரங்களில் 
கசல்வதற்கு சந்தர்ப்பத்றதக் ககொடுத்திடொதீர்கள். இவ்வொறு நீங்கள் ளசமித்த 
பணத்திறன மிகத் துரிதமொக பொதுகொப்பதன் மூலம் உங்கள் 
ஒவ்கவொருவரொலும் இக் ககொறலகொர அரசிற்கு கபரும் அழுத்தத்றதக் 
ககொடுக்கமுடியும் நொம் எதிர்ககொண்டறதவிட பல்மடங்கு கஸ்ரத்றத இவ் 
அரசு அனுபவிக்க ளவண்டும். எனளவ நீங்கள் இலங்றகயில் ளசமித்து 
றவத்திருக்கும் பணத்திறன முதலில் மிக விறரவொக பொதுகொத்துக் 
ககொள்ளுங்கள் அத்துடன் உங்களுறடய உைவினர்கள், நண்பர்களிற்கும் 
கதரிவித்துக் ககொள்ளுமொறு மிக அன்பொக ளகட்டுக்ககொள்கின்ளைொம். 

                                                                         நன்ைி. 

“நீேியும் சமத்துவத்ேிற்குமான கதனடியர்கள் “ 

மின்னஞ்சல்:- romacanada.manoj@gmail.com 

mailto:romacanada.manoj@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         


