
තානාපති තුමාගේ කථාව 

සම්භාවනීය අමුත්තනි. ගනෝනාවරුනි, මහත්වරුනි. 

ඔබ සියලු ගෙනාට ම සුබ උෙෑසනක් ගේවා යයි පතමි. 

ගමම රාජ්ය-ගපෞද්ගලික හවුල් වයාපාර (PPP) පිළිබඳ  ජ්ාතික සම්මන්ත්රණයග  ී  ගමවනනි 

සම්භාවනීය පිරිසක්  ඇමතීමට ලනබීම මට විශාල සතුටක් ගගන ගෙන අතර මා එය ගගෞරවයක් 

ගලස ෙ සලකමි.   

ගලෝකය පුරා විවිධ රටවල ආර්ථික හා සමාජීය සංවර්ධනග  වනෙගත් නව ප්රවණයතාවක් ෙනකිය හනකි 

බව ගපගන්. කලින් ආගේණික වශගයන් රජ්ග  කාර්යයන් ගලස  සලකන ලෙ කටයුතු වලට ෙනන් 

පුද්ගලික අංශය වනඩි වනඩිගයන් ගයාමු වන බව ගපගන්. 

ගමය අවගබෝධ කර ගත් ගලාව පුරා ආණ්ඩු පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම, යටිතල පහසුකම් අවශයතා, 

සුළු හා මධයම පරිමාණය වයවසාය සංවර්ධනය, අධයාපනය, තාක්ෂණයය, හා තරුණය විකිකියාව වනනි 

පුළුල් පරාසයක ගනටලු විසඳීමට  පුද්ගලික අංශග  ගද්ශීය හා ගගෝලීය සංවිධාන සමග හවුල් 

වයාපාර ආරම්භ කර තිගේ. 

ගමම නවතම රාජ්ය-පුද්ගලික හවුල් වයාපාර ගමායලය, ගලාව පුරා රාජ්ය වයාපාර හා ප්රජ්ාවන් 

මුහුණය ී  ඇති සංකීර්ණය ප්රශ්නන විසඳීමට  ඔවුන්ගේ ප්රාේධනය හා ආගයෝජ්න, නිර්මාණයශීලීත්වය හා  

ගවළඳගපාළ ප්රගේශය ගයාො ගනිමින් හවුල්කරුවන්ගේ වත්කම් හා අත්ෙනකීම් එක් කරයි. ගමම 

ගමායලය සංවර්ධනය වන රටවල ී ර්ඝ කාලීන ආර්ථික හා සමාජීය සංවර්ධනයට විශාල 

ොයකත්වයක් සපයන බවට කිසිම සනකයක් නනත. 

සංවර්ධනය වන රටවල ගහාඳ ප්රතිලල ලබා ගනනීම සඳහා, එක්සත් ජ්නපෙය එහි සංවර්ධන අංශය 

වන අන්තර්ජ්ාතික සංවර්ධනය සඳහා වු එක්සත් ජ්නපෙ ආයතනය (USAID) තුළින් විවිධ රටවල 

ගමම ගමායලය භාවිතයට  ගනනීමට  සහාය වී තිගේ. 

යටිතල පහසුකම් ඇතුළු ගපාදු ගේවාවන්ට ඇති ගයෝධ ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා  ගලාව පුරා රජ්යන් 

ෙනන් රාජ්ය-පුද්ගලික හවුල් වයාපාර (PPP) ගකගරහි අවධානය ගයාමු කර ඇත. රාජ්ය-පුද්ගලික 

හවුල් වයාපාරවලට ආකිති ගණයනාවක් තිගේ.  එය සරල විවිසුමක සිට සංකීර්ණය   - ඉදි කර-

ක්රියාත්මක කර- පනවරීගම්-  විවිසුම් ෙක්වා ගවනේ විය හනකියි. 

ශ්රී ලංකාගේ රාජ්ය ආයතන ගණයනාවකට ඔවුන්ගේ  ප්රජ්ාතන්්රීය හා ආර්ථික ප්රතිසංේකරණය ඉලක්ක 

කරා ළඟා වීමට ආධාර කරමින් අන්තර්ජ්ාතික සංවර්ධනය සඳහා වු එක්සත් ජ්නපෙ ආයතනය 

(USAID) ගමම ආයතන සමග ඉතා සහගයෝගී ව කටයුතු කරයි. උොහරණයයක් වශගයන්  අපි ඉතා 

මෑත ී  රාජ්ය-පුද්ගලික හවුල් වයාපාර ගනන වාර්තාවක්  පළ කිරීමට මුෙල් අමාතයංශග  රාජ්ය මුෙල් 



ගෙපාර්තගම්න්තුවට සහාය  ගයමු. ජ්ාතයන්තර භාවිත සමග සංසන්ෙනය කරමින් රාජ්ය-පුද්ගලික 

හවුල් වයාපාරවල වර්තමාන තනතික, නියාමන  හා  වයාපාරික පරිසරය  ඇගමටමට ලක් කරන 

මාර්ග සිතියමක් පිළිගයල කිරීම ෙ ගමයට ඇතුළත් විය.  ගමම වාර්තාවත්, මාර්ග සිතියමත් පෙනම 

ගලස ගනිමින්  රාජ්ය-පුද්ගලික හවුල් වයාපාර සඳහා ලිලික වයුහයක් සකේ කිරීමට ෙ අපි රජ්යට 

සහාය ගවමු.  ගමම වාර්තාගේ අයංගු නිර්ගද්ශ වන රාජ්ය-පුද්ගලික හවුල් වයාපාර සඳහා ජ්ාතික 

ඒකකයක් හා ජ්ාතික කමිටුවක් ේථාපිත කිරීම, රාජ්ය-පුද්ගලික හවුල් වයාපාර සඳහා ජ්ාතික 

ප්රතිපත්තියක් හා ලිගලෝපායක්  සකේ කිරීම හා තනතික හා නියාමන රාමුව සංගශෝධනය කිරීම 

ආදි කටයුතු වලට ෙ අපි සහාය ගවමු. 

ආසියානු සංවර්ධන බනංකුගේ පර්ග ෂණයවලට අනුව 2010 සිට 2020 ෙක්වා කාලය තුළ ආසියා 

පනසිෆික් කලාපයට අඩු ම වශගයන් ගයාලර් ට්රිලියන 8ක පමණය  යටිතල පහසුකම් සඳහා   

ආගයෝජ්නයක් අවශය ගේ. ගමම අවශයතාව සපුරාලීමට සාම්ප්රොයික රාජ්ය අරමුෙල් ප්රමාණයවත් 

ගනාවන බනවින්  ගබාගහෝ රටවල් රාජ්ය-පුද්ගලික හවුල් වයාපාර තුළින් ගපෞද්ගලික අරමුෙල් ගයාො 

ගනනීමට උත්සාහ කරයි. 

රාජ්ය-පුද්ගලික වයාපාර  පිහිටුවීම අතින් ශ්රී ලංකාව ඉදිරිගයන් ම සිටින බව මා ප් රකාශ කරන්ගන් 

ඉතා සතුගටනි. 1990 ෙශකග  සිට ශ්රී ලංකාව ගමවනනි හවුල් වයාපාර ක්රියාත්මක කර ඇති අතර 

එවනනි වයාපාර 70කට වනඩිගයන් ඇති බව අපි ෙනිමු.  ෙළ වශගයන් ගයාලර් බිලියන 6කට වනඩි 

ආගයෝජ්නයක් සහිත ගමම වයාපාර විදුලි බලය, විදුලි සංගද්ශ, ගතාරතුරු හා සන්නිගේෙන 

තාක්ෂණයය, වරාය යන අංශවල ගේ. අනිකුත් සංවර්ධනය වන රටවල ගමන් ගමම අංශවල හවුල් 

වයාපාර ක්රියාත්මක කරන ලද්ගද් ඒ ඒ අංශවල ගටන්යර් නීති යටගත් වන අතර  ඒවා ක්රියාත්මක 

 ග  එකිගනකට ගවනේ ප්රතිපත්ති යටගත් ය. 

මෑත ී  ගමගාගපාලිේ හා බේනාහිර කලාප සංවර්ධන අමාතයංශය ේථාපිත කිරීගමන්  යටිතල 

පහසුකම් සඳහා වනඩිපුර රාජ්ය-පුද්ගලික හවුල් වයාපාර පිහිටුවීමට  රජ්ය ප්රධාන පියවරක්  ගගන 

තිගේ. ගමම අමාතයංශය බටහිර යුගරෝපීය හා එක්සත් ජ්නපෙ ගමායල  ප්රගයෝජ්නයට ගනී. රජ්ග  

ොයකත්වයක් අවශය වන සෑම විටම පළමුවනනි විකල්පය ගලස සනලකිය යුත්ගත් රාජ්ය පුද්ගලික 

හවුල් වයාපාරයි. 

ගමයට ගහාඳ උොහරණයයක් වන්ගන් ගකාළඹ වරාග  නනගගනහිර බහාලූ පර්යන්තග  ගෙවනනි 

අදියරයි. වරාග   කාර්යක්ෂමතාව හා ධාරිතාව වනඩි කිරීමත්. නනගවන් නනවට බඩු පනටවීගම් 

ගවළඳගපාළ පංගුව වනඩි කර ගනනීමත් අරමුණු කර ගත් ගමම වයාපිතිය, ශ්රී ලංකා රජ්ග , ආසියානු 

සංවර්ධන බනංකුගේ  හා පුද්ගලික අංශග   ආගයෝජ්න හා තාක්ෂණයය එක් කරන වයාපිතියකි. එහි 

ඇති මීටර් 400 ගනඹුරු නනේ රඳවනය ක්රියාත්මක කිරීම, එම රඳවනග  ඉතිරි මීටර 800 සනලසුම් 

කිරීම, ඉදි කිරීම, මුෙල් ගයෙවීම, ක්රියාත්මක කිරීම හා නයත්තු කිරීම  ගමම වයාපිතියට අයත් ගේ. 



ගමය, ගගෝලීය හා කලාපීය ගවළොම සඳහා  යළි නනේ ගත කිරීගම් ප්රධාන මධයේථානයක් ගලස 

ගකාළඹ වරාග  ලිගලෝපාය පිහිටීම ශක්තිමත් කිරීමට රාජ්ය හා පුද්ගලික අංශග   හවුල්කරුවන්ට  

කටයුතු  කළ හනකි බව ගපන්වා ගෙන ගහාඳ උොහරණයයකි.   

ආසියාගේ වනඩිපුර ම රාජ්ය-පුද්ගලික හවුල් වයාපාර ෙනකිය හනකි වන්ගන් බලශක්ති ක්ගේත්රග  වන 

අතර ප්රවාහන, ජ්ල හා පල්ගෙෝරු අංශවල ෙ ගමවනනි වයාපාර ෙකින්නට ලනගේ. සමාජීය අංශග  ෙ 

ෙනන් වනඩිගයන් හවුල් වයාපාර ෙක්නට ලනගේ. උොහරණයයක් වශගයන්  අධයාපන අංශග  තාක්ෂණය 

හා විත්තීය අධයාපන පුහුණු ගේවා (TVET) සඳහා රාජ්ය පුද්ගලික හවුල් වයාපාර ගයාො ගනගන්. 

ගම් අනුව ආර්ථික සංවර්ධනයට පමණයක් ගනාව සමාජීය සංවර්ධනයට ෙ රාජ්ය-පුද්ගලික හවුල් 

වයාපාරවලට ොයකත්වයක් සනපයිය හනකි බව ගපගන්. ගමම කලාපග  විශාල ම රාජ්ය පුද්ගලික 

හවුල් වයාපාර  ගවළඳගපාළ ගලස ඉදිරියට පනමිණය ඇත්ගත්  ඉන්දියාව හා චීනයයි. ගලෝක බනංකුගේ 

ෙත්තවලට අනුව 2000 හා 2013 අතර කාලග   ඉන්දියාව රාජ්ය-පුද්ගලික වයාපාර 600කට වනඩි 

ගණයනකට විවිසුම් අත්සන් කර ඇති අතර ගමයින් ගබාගහාමයක්  ප්රවාහන හා බලශක්ති අංශවල 

ගේ.  ගම් කාලය තුළ චීනය රාජ්ය-පුද්ගලික වයාපාර 800කට වනඩි ගණයනකට විවිසුම්  අත්සන් කර 

ඇත.  

ගකගේ ගවතත් රාජ්ය-පුද්ගලික හවුල් වයාපාර ක්රියාත්මක කිරීමට ගබාගහෝ සනලසුම් හා ආරම්භක 

කටයුතු කළ යුතු බව අපි අවගබෝධ කර ගත යුතු ගවමු.  රාජ්ය-පුද්ගලික හවුල් වයාපාර ක්රියාත්මක 

කිරීම අතින් සාර්ථක වාර්තාවක් ඇති රාජ්යයන්ට ගමවනනි වයාපිති සනලසුම් කිරීම හා අරමුෙල් ලබා 

ගනනීම පිළිබඳ ව මග ගපන්විය හනකියි. පුද්ගලික ආගයෝජ්න ආකර්ෂණයය  කර ගනනීමට අතයවශය 

“බලොමට පරිසරයක්“ නිර්මාණයය කිරීමට අතිගර්ක පියවර ගත යුතු ගේ. ගමයට ශක්තිමත් තනතික 

හා නියාමන රාමුවක් හා ප්රසම්පාෙන ක්රියාවලිග  පාරෙිශය භාවය හා අවංක බව සහතික කරන ඒ 

සඳහා කනප   රාජ්ය-පුද්ගලික හවුල් වයාපාර ඒකකයක් ෙ අවශය ගේ.  

රාජ් ය-පුද්ගලික හවුල් වයාපාර  ප්රවර්ධනය කිරීම එක්සත් ජ්නපෙ රජ්ග  ප්රධාන කාර්යයක් වන 

අතර අපට ගලාව පුරා තිරසාර රාජ්ය පුද්ගලික හවුල් වයාපාර වනයසටහන් සනලසුම් කිරීම හා 

ඉදිකිරීම ට ආධාර කිරීම අතින් ප්රබල අත්ෙනකීම් තිගේ.  

ශ්රී  ලංකාගේ ෙ විශේෂඥ පුහුණු වනයසටහන් හා වයාත් කාර්යක්ෂම, පිරිවනය ලලොයි හා පහසු 

ගමන් ම රජ්ග  ක්රියාවලිය වයාත් පාරෙිශය හා වගකියන තත්වයට පත් කරන ඉගලක්ගරානික රාජ්ය 

ප්රසම්පාෙනය (e-GP) වනනි නව තාක්ෂණයය හඳුන්වා ී ම තුළින් බලොමට පරිසරය වනඩි දියුණු  

කිරීමටත් එක්සත් ජ්නපෙ  රජ්ය ආධාර කර තිගේ. 

යහපාලනය තව දුරටත් ශක්තිමත් කරන, රාජ්ය ක්රියාවලි වයාත් පාරෙිශය හා වගකියන තත්වයට 

පත් කරන, ජ්ාතික ඉගලක්ගරානික රාජ්ය ප්රසම්පාෙන පද්ධතියක් පිහිටුවීමට  රාජ්ය-පුද්ගලික හවුල් 

වයාපාර ගයාො ගත හනකි ගේ. රාජ්ය-පුද්ගලික හවුල් වයාපාර සඳහා නවීකරණයය හා නව 



තාක්ෂණයය අවශ්න ය වන අතර ඒවා සඳහා විශාල ප්රාේධනයක් ආගයෝජ්නය කළ යුතු ගේ. ගම් නිසා 

රජ්ය ගවනුගවන් ඉ-රාජ්ය කටයුතු ගහෝ ගතාරතුරු හා සන්නිගේෙන තාක්ෂණය ගේවා සනපමටමට  

පුද්ගලික අංශය ගයාො ගනනීම ගෙපාර්ශවයට ම වාසි ොයක විසඳුමක් වනු ඇත. 

මුෙල් අමාතයංශග   රාජ්ය මුෙල් ගෙපාර්තගම්න්තුගේ සහගයෝගගයන් ජ්ාතයන්තර සංවර්ධනය පිළිබඳ 

එක්සත් ජ්නපෙ ආයතනග  (USAID) අනුග්රහගයන් අෙ ආරම්භ වන ගමම ජ්ාතික සම්මන්ත්රණයය, 

පාරෙිශය බව, වග වීම, රාජ්ය ලිලය කළමනාකරණයය, සිවිල් සමාජ් සහභාගීත්වය හා ගතාරතුරු 

ලබා ගනනීම ඇතුළු ජ්ාතයන්තර ප්රමිති හා යහපත් භාවිතයන්ට අනුව රාජ්ය-පුද්ගලික හවුල් වයාපාර 

පිහිටුගේ  ක්රගමෝපාය හා ශිල්පීය ක්රම ගනන සාකච්ඡා කිරීමට රාජ්ය නිලධාරීන්ට  අවේථාවක්  ලබා 

ගෙනු ඇත. 

රාජ්ය-පුද්ගලික හවුල් වයාපාර ගමායලයක් උපගයෝගී කර ගනනීමටත්,  සංේථාගත කිරීමටත් එක්සත් 

ජ්නපෙ රජ්ය ශ්රී ලංකාගේ රජ්යට හා ජ්නතාවට  සහාය වන්ගන් ඉතා සතුගටනි. පසුවිය අවුරුදු 

හනටක් තිේගේ කළ ආකාරයට ඔගේ ජීවිත හා අනාගතය සමිද්ධිමත් කිරීමට අපි දිගටම සංවර්ධන 

හා මානුෂීය ආධාර සපයමු. ගම් වන විට එක්සත් ජ්නපෙ රජ්ය, ශ්රී ලංකාගේ  කිෂිකර්මය, 

පරිසරය, ේවාභාවික සම්පත්, ගසෞඛ්යය, අධයාපනය, යහපාලනය හා මානුෂීය ආධාර ආී  විවිධ 

ක්ගේත්රවලට ගයාලර් බිලියන 2කට වනඩි ප්රමාණයයක සංවර්ධන හා මානුෂීය ආධාර සපයා තිගේ. 

රාජ්ය-පුද්ගලික හවුල් වයාපාර හා ඉගලක්ගරානික රාජ්ය ප්රසම්පාෙනය වනනි ක්ගේත්රයන්හි පුහුණුව හා 

හනකියා ගගාය නනගීමට ආධාර කිරීගමන් අපි ප්රබල රාජ්ය-පුද්ගලික හවුල් වයාපාර බලොමට ගකගරන 

පරිසරයක් ගගාය නගන අතර  එය  අනාගතග  රාජ්ය-පුද්ගලික හවුල් වයාපාරවලට සහභාගී වීමට  

පුද්ගලික අංශය දිරිගනන්වීමක් වනු ඇත. 

අවසාන වශගයන් ගමම සම්මන්ත්රණයග  කටයුතු ගහාඳීන් සිදු කිරීම ගනන එහි සංවිධායකයන්ටත් 

ගකාතරම් කාර්ය බහුල වුවත් ගමයට සහභාගී වීමට පනමිණි  සියලු ම නිලධාරීන්ටත් ේතුති කිරීමට 

කනමනත්ගතමි.  අලුත් ම ෙනනුම, අත්ෙනකීම් හා භාවිතයන්  ගනන  අෙහේ හුවමාරු කර ගනනීමට  ගමය 

කදිම අවේථාවකි.  

ගමය ප්රගයෝජ්නවත් හා අවගබෝධය වනඩි කරවන සම්මන්ත්රණයයක් වනු ඇතයි යන්න මගේ 

අගප්ක්ෂාවයි. ශ්රී ලංකාගේ  රාජ්ය-පුද්ගලික හවුල් වයාපාර ප්රවර්ධනය කරන වනඩිදුර සාකච්ඡාවල ී  

ඔබ සනම හමුවීමට ෙ මම බලාගපාගරාත්තු ගවමි. 

ඔබ සියලු ගෙනාට ම ඉතාමත් ේතුතියි.  

  


