දකුණු හා මධ්යම ආසියානු කටයුතු පිළිබඳ ප්රධ්ාන නියයෝජ්ය සහකාර යේකම්
තානාපති ඇලිස් ජී යෙේස්
දැක්වූ අදහස්
ඔක්වයතෝබර් 11, 2018

තානාපතිනී යෙේස්: යමම ඉතා ෙැදගත් (Track 1.5) සංොදයේ සංවිධ්ායකයන්ට
ස්තුති කිරීමට මට අෙශ්යයි. යමහි පැමිණීමට ලැබීම සතුටට කරුණකි.

ඉන්ියානු සාගර කලාපය සඳහා වු අයේ කැපවීම තියුණු කිරීමත්, සුරක්විත හා
සමෘද්ධිමත් අනාගතයක්ව සඳහා ූ අයේ එකමුතු දැක්වම ඉිරියට යගන යෑමත්
සඳහා එක්වසත් ජ්නපදය නිශ්චිත පියෙර ගන්නා ආකාර යදකක්ව පිළිබඳ ෙ මයේ
අදහස් දැක්වවීයම් දී අෙධ්ානය යයාමු කිරීමට කැමැත්යතමි.

යමයින් පළමුෙැන්න ෙන්යන් සමුද්රීය ආරක්වෂාෙ සඳහා නෙ ආයයෝජ්න කිරීමයි. ඒ
සඳහා සමුද්රීය හැකියාෙන් පුළුේ කිරීමට, යතාරතුරු යබදා හදා ගැනීම ප්රෙර්ධ්නය
කිරීමට හා කලාපයේ ආරක්වෂාෙ, ස්ථාෙර බෙ හා යසෞභාගයයේ ජීෙනාලිය ෙන
නිදහස් හා විෙෘත නාවික බල ප්රයද්ධශ්යක්ව සහතික කිරීමට අයේ ඉන්ියානු සාගර
හවුේකරුෙන් සමග ෙැඩ කිරීමයි.

යදෙැන්න ෙන්යන් දීර්ඝ කාලීන, තිරසාර හා සියේලන් ඇතුළත් ෙර්ධ්නයක්ව ඇති
කිරීයම් යහාඳ ම හා එක ම ක්රමය ෙන, කලාපයේ පුද්ධගලික අංශ්ය ෙැඩි ෙැඩියයන්
සම්බන්ධ් කර ගැනීමට ආධ්ාර කිරීමයි.

යකයස් යෙතත් යම් කරුණු ගැන සාකච්ඡා කිරීමට යපර ඉන්ියානු සාගරයේ
රටක්ව ෙන මාල ිෙයියන් මෑත දී පැෙැත්ූ සාර්ථක ජ්ාතික මැතිෙරණය ගැන
සඳහන්

කිරීමට

කැමැත්යතමි.

සැලකිය

යුතු

බාධ්ක

මධ්යයේ

ඔවුන්යේ

ප්රජ්ාතාන්ික අයිතිය උද්ධයයෝගිමත් යලස ප්රකාශ් කිරීම ගැන මාල ිෙයියන්
ජ්නතාෙට එක්වසත් ජ්නපදය ප්රසාදය පළ කරයි. ජ්නාිපති පදවියට යත්රී පත් ූ
යසෝලි මහතාට ඔහුයේ ජ්යග්රහණය ගැන සුබ පතන අතර යමම කලාපයේ අයේ
හවුේ අරමුණු ඉිරියට යගන යෑම සඳහා ජ්නාිපති යසෝලි හා ඔහුයේ රජ්ය
සමග ෙැඩ කිරීමට මයේ රජ්ය ඉතා කැමැත්යතන් සිටින බෙ ප්රකාශ් කරමි.

සමුද්රීය ආරක්වෂාෙ සඳහා සහාය වීමට එක්වසත් ජ්නපදය ගන්නා පියෙර කීපයක්ව
ගැන

යකටියයන්

සඳහන්

කිරීමට

මට

ඉඩ

යදන්න.

ආරක්වෂාෙ

පිළිබඳ

අභියයෝගෙලට හා ස්ොභාවික ෙයසනෙලට සාර්ථක යලස මුහුණ දීමට අෙශ්ය
හැකියාෙන් හා යතාරතුරු යබදා හදා ගැනීයම් ජ්ාල යගාඩ නැගීමට කලාපයේ
රටෙලට ආධ්ාර කරන අයේ යබංගාල යබාක්වක ෙයාපෘතිය (Bay of Bengal Initiative) අපි
මෑත දී ියත් කයළමු. යමම ෙැඩ සටහයන් ආරම්භක අංගයක්ව යලස ශ්රී ලංකායේ
යෙරළබඩ සමුද්රීය යර්ඩාර් පද්ධධ්තිය ියුණු කිරීමට හා යසෝිසිය ෙැඩි ියුණු
කිරීමට, ප්රතිචාර දැක්වවීම හා ෙැළැක්වවීයම් කටයුතු සඳහා උපකරණ හා පුහුණුෙ
සැපයීමට අප විසින් යඩාලර් මිලියන 39 ක්ව ලබා යදනු ඇත. එහි සමුද්රීය ආරක්වෂාෙ
තෙ දුරටත් ෙැඩි ියුණු කිරීම සඳහා මෑත දී එක්වසත් ජ්නපදය ශ්රී ලංකාෙට අි
දැරුම් ශ්ක්වතියක්ව සහිත යනෞකාෙක්ව ලබා දුන්යන් ය.

බංේලායද්ධශ්යේ යෙරළබඩ යර්ඩාර් පද්ධධ්තිය ියුණු කිරීමට, ඔවුන්යේ මුර සංචාර
යබෝට්ටු සමූහය නවීකරණය කිරීමට හා පුළුේ සමුද්රීය ප්රතිචාර හා නියරෝධ්න
කටයුතු සඳහා පුහුණුෙ ලබා දීම ආිය සඳහා තෙත් යඩාලර් මිලියන 40ක්ව ලබා
යදනු ඇත.

නීති වියරෝි. නියාමනය යනා කළ හා ොර්තා යනාෙන

ධීෙර කටයුතු, මුහුදු

යකාේලකෑම් හා බඩු යහායරන් යගන යෑම යමන් ම අනිතුත් ආකාරයේ අන්තර්
ජ්ාතික අපරාධ් ආිය ෙැළැක්වවීමට යමම ෙැඩි ියුණු කළ හැකියා අතයෙශ්ය
යමෙලම්

යේ.

අයේ

ප්රයත්න

සැලසුම්

කරන්යන්

යම්

කලාපයේ

අයේ

හවුේකරුෙන්යේ කටයුතුෙලට ගැළයපන යලසයි.

උදාහරණයක්ව ෙශ්යයන් යයෝජිත ඉන්ියායේ යතාරතුරු සම්පර්ක මධ්යස්ථානය
ගැන අපි ඉතා සතුු යෙමු. එය කලාපයේ යපාදු සමුද්රීය යමයහයුම්ෙල ඇති හිඩැස
පුරෙමින් සිංගේූරුයේ, මැඩගස්කරයේ හා බහයර්න්ෙල ඇති එෙැනි මධ්යස්ථාන
සමග සමීප සහයයෝගිතායෙන් කටයුතු කරනු ඇත.

ඉන්ියාෙ

හා

ජ්පානය

සමග

ත්රෛපාර්ශ්චවිකෙද,

ඔස්යේලියාෙත්

සමග

චතුර්පාර්ශ්චවිකෙද කටයුතු කරමින් සමුද්රීය ෙසම්ෙල ආරක්වෂාෙ පිළිබඳ මුල ධ්ර්ම
හා ප්රායයෝගිකත්ෙය ගැන අපි ගයේෂණය කරමු.

යම් අතර පිළියෙළින් දකුණු ආසියානු රටෙේ 10 ක්ව හා ඉන්දු පැසිෆික්ව රටෙේ
හතක සහභාගීත්ෙයයන් පැෙැත්යෙන අයේ ොර්ික නාවික සුදානම හා පුහුණුෙ
පිළිබඳ සහයයෝගිතා ෙැඩසටහන හා දකුණු ආසියා සහයයෝගිතා හා පුහුණු
ෙැඩසටහන ෙැනි ෙැඩසටහන් මගින් ඉන්දු පැසිෆික්ව කලාපයේ රටෙේ සමග අපි
බහු-පාර්ශ්චවික මානුෂීය ආධ්ාර හා ආපදා ප්රතිචාර ෙැඩසටහන් පරාසයක්ව ම
ක්රියාත්මක කරමු.

ඕනෑම ස්ථානයක යහෝ ඕනෑම අෙස්ථාෙක ඇති ෙන සිදුවීම්ෙලට කාර්යක්වෂමෙ
හා ඵලදායී යලස ප්රතිචාර දැක්වවීමට අෙශ්ය සහයයෝගිතා පුරුදු යමම අභයාස
තුළින් යගාඩ නැයේ.

සමුද්රීය ආරක්වෂාෙ සඳහා සිදු කරන යමම ආයයෝජ්න මගින් යභෞතික ශ්කයතාෙ
ියුණු කරන අතර ආරක්වෂක අභියයෝගයන්ට මුහුණ දීම ඇතුළුෙ ඒ ඒ සමාජ් හා
එක්ව ෙ යහාඳින් කටයුතු කිරීම ිරි ගන්ෙන

මානෙ සබඳතා යගාඩ නැගීයම්

ෙැදගත්කම ද අපි පිළිගනිමු.

යම් සඳහා එක්වසත් ජ්නපදය විසින් මෑත දී ආරක්වෂක කටයුතුෙල සිවිේ සමාජ්
සහභාගීත්ෙය ෙැඩි කිරීම යමන් ම යමම ෙැදගත් සංොදෙලට කාන්තාෙන්යේ හා
සුළුතරයේ වියශ්චෂඥයින් ඇතුළත් කර ගැනීම අරමුණු කර ගත් ඉන්දු පැසිෆික්ව
ආරක්වෂා අධ්යයන පිළිබඳ අි ශිෂයත්ෙ ෙැඩසටහනක්ව ආරම්භ කරන ලදී.

පුද්ධගලික අංශ්යට ඇති අෙස්ථා හා ආර්ික ෙර්ධ්නය ප්රෙර්ධ්නය කිරීමට මයේ
රජ්ය ගන්නා උත්සාහයයන් යදස බැලීමට මම දැන් බලායපායරාත්තු යෙමි. යමම
එක්වසත් ජ්නපද ප්රයත්නයන්ට පදනම ෙන්යන් යමම තීරණාත්මක කලාපයේ
විනිවිද යපයනන හා තිරසාර සංෙර්ධ්නයකට ූර්ණ යලස සහාය වීමට සම්පත්
ඇත්යත් පුද්ධගලික අංශ්යේ පමණක්ව ය යන පිළිගැනීමයි. යමයතක්ව ඉන්දු පැසිෆික්ව
කලාපයේ ආර්ික සාර්ථකත්ෙය යමයහයෙන ලද්ධයද්ධ යෙළඳයපාළ ආර්ිකය,
නිදහස් යෙළදාම, පුද්ධගලික අංශ්යේ මූලය සම්පත්, හා විෙෘත ආයයෝජ්න
පරිසරයයි. යමම යේිකායේ සාකච්ඡා යකයරන ඉන්දු පැසිෆික්ව කලාපයේ ආර්ික
ෙර්ධ්නය යමයහයෙන බලයේගය ෙන්යන් ත් එම සාධ්කයි.

ජුලි මාසයේ යොින්ටනයේ පැෙති ඉන්දු පැසිෆික්ව ෙයාපාර සංසදයේ දී කලාපයේ
පුද්ධගලික අංශ්යේ ෙර්ධ්නයට ආධ්ාර කිරීමට එක්වසත් ජ්නපද රජ්යට ෙැඩි
අෙස්ථාෙ උදා කරන නෙ පියෙර තුනක්ව රාජ්ය යේකම් යපාම්පියයෝ නියේදනය
කයේ ඒ නිසායි. යම් මගින් යටිතල පහසුකම්, ඩිජිටේ ආර්ිකය හා බලශ්ක්වතිය
යන මූලික අංශ් තුන ගැන අෙධ්ානය යයාමු කරනු ඇත.

යමම සතියේ ජ්නාිපති ට්රම්ේ විසින් අත්සන් කරන ලද බිේ් (BUILD) පනත පිළිබඳ
ෙ

අපි

ප්රයබෝධ්යට

පත්වී

සිටිමු.

යමම

පනත

මගින්

හවුේකාර

රටෙල

ෙයෙසායකයන් ිරි ගන්ෙන, රැකියා බිහි කරන හා දූගී බෙ අඩු කරන නවීන
එක්වසත් ජ්නපද සංෙර්ධ්න මූලය ආයතනයක්ව ස්ථාපිත කරනු ඇත. එහි ූර්ෙගාමී
ආයතනයට තිබූ අරමුදේ ප්රමාණය යදගුණ කරමින් අලුත් එක්වසත් ජ්නපද
සංෙර්ධ්න මූලය සංස්ථාෙට යඩාලර් බිලියන 60ක්ව දක්වො ූ ණය සීමාෙක්ව ලැයබනු
ඇත. ෙඩා ෙැදගත් ෙන්යන් අලුත් සංෙර්ධ්න මූලය සංස්ථාෙට වියද්ධශ්ෙල යකාටස්
යෙළඳයපායේ ආයයෝජ්නය කිරීමට යමන් ම ෙඩාත් ඵලදායී යලස අලුත් ආයයෝජ්න
අෙස්ථා හඳුනා ගැනීම සඳහා ශ්කයතා අධ්යයන කිරීමට ද බලය ලැබීමයි. ණය
යමන්ම යද්ධශ්පාලන අෙදානමට රක්වෂණයක්ව ලබා දීමටත් එය ිගටම ක්රියා කරනු
ඇත.

කලාපය තුළ ොණිජ් ෙයාපෘති හඳුනා ගැනීමට හා ඒොයේ ආයයෝජ්න කිරීමට
එක්වසත් ජ්නපද රජ්යේ හැකියාෙ ෙැඩි කරන අතර අන්තර්ජ්ාතික සංෙර්ධ්නය
සඳහා

ූ

එක්වසත්

ජ්නපද

(USAID)

ආයතනය,

භාණ්ඩාගාර

හා

ොණිජ්

යදපාර්තයම්න්තුෙ හා ෙයාපාරික මණ්ඩල හා කර්මාන්ත කණ්ඩායම් සමග
සහයයෝගයයන් කටයුතු කිරීම ආිය මගින්

යෙළදාම ප්රෙර්ධ්නය කිරීමට හා

යද්ධශීය පමණක්ව යනාෙ වියද්ධශීය ආයයෝජ්න ආකර්ෂණය කර ගත හැකි ෙයාපාරික
ොතාෙරණයක්ව නිර්මාණය කිරීමට අපි යමම රටෙලට ආධ්ාර කරමු.

කලාපයේ සමාන අදහස් ඇති හවුේකරුෙන් සමග අපි සමීප ෙ කටයුතු කරමු.
උදාහරණයක්ව ෙශ්යයන් ජ්නාිපති ට්රම්ේ හා අගමැති අයේ බංේලායද්ධශ්යේ හා
ශ්රී

ලංකායේ

ක්රියාත්මක

යකයරන

ද්ධවි-පාර්ශ්වික

සහයයෝගිතා

ෙයාපෘති

ගණනාෙක්ව මෑතදී නියේදනය කයළෝය. ඒ ආකාරයට ම අයේ කටයුතුෙලට ඉතා
තීරණාත්මක ෙන ආසියාන් (ASEAN) රටෙේ සමග සයිබර් සුරක්විතතාෙ

හා

තීරණාත්මක යටිතල පහසුකම් ආරක්වෂා කිරීම

ආිය සම්බන්ධ්යයන් එක්වෙ

කටයුතු කරමු.

මම විස්තර කළ ක්රියා මාර්ග යදයක්ව දී අෙධ්ානය යයාමු යකයරන්යන් සමුද්රීය
ආරක්වෂාෙ ෙැඩි ියුණු කිරීම හා ආයයෝජ්නය හා ෙර්ධ්නයට අනුබල දීම සඳහා
පුද්ධගලික අංශ්ය ිරිගැන්වීම ගැන ෙන අතර. යම් මගින් අයේ ඉන්දු පැසිෆික්ව
මූයලෝපායේ ෙැදගත් ම ලක්වෂණය ෙන ඉන්ියානු සාගර කලාපයේ ෙටිනා
හවුේකරුයෙකු යලස සිටීමට එක්වසත් ජ්නපදයේ ඇති කැපවීම අෙධ්ාරණය කරයි.

නමුත් අප සියලු යදනා ම මුහුණ යදන ප්රධ්ාන අභියයෝගය ෙන

කලාපීය

සම්බන්ධ්තා ශ්ක්වතිමත් කිරීයම් අෙශ්යතාෙ ඉස්මතු කිරීමට මට දැන් ඉඩ යදන්න.
යලෝක ජ්නගහණයයන් අඩක්ව සහිත, යලෝකයේ ආර්ික ප්රතිදානයේ හතයරන්
පංගුෙක්ව හිමි, මිහිපිට යේගයයන් ම ෙර්ධ්නය ෙන ආර්ිකයන් ඇති ඉන්දු පැසිෆික්ව
කලාපය යලෝකයේ ඉතා ම සක්රීය ගාමික කලාපය යේ. යකයස් යෙතත් ඉන්ියානු
සාගර කලාපය යලෝකයේ අඩුයෙන් ම සම්බන්ධ් වී ඇති යකාටස ද යෙයි. යලෝක
බැංකුෙට අනුෙ දකුණු ආසියානු අන්තර් කලාපීය යෙළදාම, කලාපයේ සම්ූර්ණ
යෙළදායමන් සියයට පහකටත් අඩුයේ. සංසන්දනාත්මක ෙ, ආසියාන් රටෙල
යමය සියයට 25ක්ව ෙන අතර යුයරෝපීය රටෙල සියයට 60 යේ. ඉන්ියාෙට තම
අසේෙැසියන් සමග යෙළදාම් කිරීමට ෙඩා ලාභයට බ්රසීලය සමග යෙළදාම් කළ
හැකි යේ. යමම ඉතා ෙැදගත් කලාපයේ සීමා මායිම් හරහා අන්තර් කලාපීය
යෙළදාම සීමා කරන ප්රධ්ාන සාධ්ක ෙන්යන් දුර්ෙල යෙළදාම හා ප්රොහණ
පහසුකම් සහ සීමාකාරී නීති හා යරගුලාසියි.

බාධ්ක ඉෙත් කිරීයමන් හා යර්ගු ක්රියාමාර්ග මැනවින් සකස් කිරීයමන් දකුණු
ආසියායේ අන්තර් කලාපීය යෙළදාම යඩාලර් බිලියන 28 සිට යඩාලර් බිලියන
100ක්ව දක්වො හතර ගුණයකින් පමණ ෙැඩි කළ හැකි යයි

යලෝක බැංකුෙ

ඇස්තයම්න්තු කර තියේ.

මා අද යමහි දී සඳහන් කළ සමුද්රීය සහයයෝගිතාෙ ෙැඩි කිරීම, යටිතල ආයයෝජ්න
පහසු කිරීම, මායිම් ඉක්වමො යන ඩිජිටේ ආර්ිකයන් ප්රෙර්ධ්නය කිරීම හා
බලශ්ක්වති යෙළඳයපාළ සම්බන්ධ් කිරීම ආිය යම් සඳහා උපකාරී ෙනු ඇත.

නමුත් පැහැිලිෙ ම තෙත් යබායහෝ යද්ධ කළ යුතු යේ. ඉන්ියානු සාගරයේ නෙ
අනාගතය පැහැිලි කරන යමම සම්මන්ෛණයේ සාකච්ඡා ගැන අපි මහත් ඕනෑ
කමින් බලා සිටිමු. විශ්ාල ඉන්දු පැසිෆික්ව කලාපයේ යකාටසක්ව යලස නිදහස් හා
විෙෘත ඉන්ියානු සාගර කලාපයක්ව සහතික කිරීමට කිසි වියටකත් නැති තරමට
අද එක්වසත් ජ්නපදය කැප වී ඇති අතර ජ්නාිපති ට්රම්ේ ප්රකාශ් කර ඇති පරිි
“ශ්ක්වතිමත්, සමෘද්ධිමත් හා ආත්ම විශ්චොසයක්ව ඇති” රටෙේ ෙලින් සමන්විත
ඉන්දු පැසිෆික්ව කලාපයක්ව නිර්මාණය කිරීමට අයේ හවුේකරුෙන් සමග කටයුතු
කිරීමට ලැයබන යමම අෙස්ථාෙ අපි සාදරයයන් පිළිගනිමු.

ඔබට යබායහෝ ම ස්තුතියි.

