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අද සම්මන්ත්රණයට සම්බන්ත්ධ වන සියලුම දදනාට දබාද ාම ස්තුතියි, ඔබ 

සැමට ආයුදබෝවන්ත්. 

දමම කාද ෝචිත සාකච්ඡාවට සත්කාරකත්වය  බා දීම සම්බන්ත්ධදයන්ත් 

දෙනරාල් ශ්රීමත් දෙෝන්ත් දකාත ාව  ආරක්ෂක විශ්වවිදයා යට (KDU) ස  

අප  ැමදදනා ඒකරාශී කිරීමට දවද සවී වැඩකිරීම පිළිබඳව අපදේ 

සම්මන්ත්රණ සංවිධායකවරුන්ත් වන KDU හි උපායමාර්ගික අධයයන 

අංශදේ ආචාර්ගය  රින්ත්ද විදානදේ ස  ආචාර්ගය සනත් ද සිල්වා යන 

ම ත්වරුන්ත්ට දම් අවස්තථාදේ විදශ්ෂදයන්ත් ස්තූති කරන්ත්නට මා කැමතියි. 

අද දමහි සිටින සියලුම KDU සිසුන්ත්ට ආචාර කිරීමට මට අවශයයි - ඔබ ා 

අදේ අනාගතයයි. විදශ්ෂදයන්ත් ම ආරක්ෂක පර්ගදේෂකයන්ත්, 

විශ්දල්ෂකයින්ත් ස  සීමාවාසිකයින්ත් වන තරුණ කාන්ත්තාවන්ත් පිළිබඳව මා 

දමහිදී සඳ න්ත් කරනවා. කාන්ත්තා ඉති ාස මාසදේ අවසාන දිනදේදී, 

කාන්ත්තාවන්ත් සම්බන්ත්ධ කර දනාගනිමින්ත් අපට නිද ස්ත  ා විවෘත ඉන්ත්ු 

ශාන්ත්තිකර ක ාපයක් ගැන කතා කළ දනා ැකි බව අප මතක තබා ගත 

යුුයි. 

සම්භාවනීය අමුත්තනි, සම්භාවනීය සාකච්ඡා මණ්ඩප සභිකයනි, 

ස භාිවන්ත්නන්ත් ස  උපකු පති දම්ෙර්ග දෙනරාල් මිලින්ත්ද පීරිස්ත 

ම තාදනනි, බයිඩන්ත්- ැරිස්ත පරිපා නය ඉන්ත්ු-ශාන්ත්තිකර ක ාපය ු ළ 

අපදේ නව මාවත සැ සුම් කරද්දදී ඉන්ත්ු ශාන්ත්තිකරය සඳ ා අපදේ  වුල් 

දැක්ම පිළිබඳව කරන දමම සාකච්ඡාව දබද වින්ත් කාද ෝචිතයි. ඉතා 

වැදගත් නැේ මාර්ගගව ට ආසන්ත්නදේ භූ ක්රදමෝපායික පිහිටීමක් සහිත ශ්රී 

 ංකාවට ඉන්ත්ු-ශාන්ත්තිකර ක ාපදේ ප්රධාන නායකත්ව භූමිකාවක් ඇති 

අතර, ඒ සම්බන්ත්ධදයන්ත් ශ්රී  ංකාව ආඩම්බර විය යුුයි. පසුිය සතිදේ, 

රාෙය දදපාර්ගතදම්න්ත්ුදේ ඉ ළම නි ධාරිදයකු වන දද්දශපා න කටයුු 

පිළිබඳ උප දල්කම් වික්දටෝරියා නු න්ත්් ම ත්මිය දකාළඹට පැමිණ  ශ්රී 

 ංකාව සමඟ  වුල්කාරී සංවාදයකට ස භාගී වූ අතර එහිදී අපි පුළුල් 



පරාසයක දපාු  ැදියාවන්ත් සම්බන්ත්ධදයන්ත් ද්දවිපාර්ගශ්වික  වුල්කරුදවකු 

ද ස අපදේ කැපවීම ශක්තිමත් කළා. 

ක ාපය මුළුල්දල් දශක ගණනාවක  වුල්කාරිත්වය මත පදනම් දවමින්ත්, 

ඉන්ත්ු-ශාන්ත්තිකර ක ාපය සඳ ා වූ අපදේ දැක්ම නිද ස්ත  ා විවෘත, 

සම්බන්ත්ිත, සමෘද්දිමත්, ඔදරාත්ු දදන ස  ආරක්ිත දැක්මක් වනවා. 

ඒ වාදේම, ඉන්ත්ු-ශාන්ත්තිකර ක ාපය සඳ ා “අපදේ” දැක්ම කියා දමහිදී 

මා සඳ න්ත් කරන්ත්දන්ත් දමම දැක්ම මදේ රට ස , ශ්රී  ංකාව ඇුළු 

ක ාපදේ අදනකුත් රටවල් දපාු දැක්මක් වන මා විශ්වාස කරන නිසායි. 

ඉන්ත්ු-ශාන්ත්තිකර ොතීන්ත් වශදයන්ත්, අපට දපාු  ැදියාවන්ත් දබාද ෝ තිදබන 

අතර දමම දපාු  ැදියාවන්ත් ඉදිරියට දගන යාමට අප දබාද ෝ දපාු 

ප්රයත්නව ට  වුල් වනවා. 

නිද ස්ත  ා විවෘත ඉන්ත්ු-ශාන්ත්තිකර ක ාපයක් ඉදිරියට දගන යාම; පුළුල් 

ක ාපීය සමෘද්දියක් ප්රවර්ගධනය කිරීම; සාමූහික ධාරිතාව දගාඩනැගීම 

සඳ ා ශක්තිමත් සම්බන්ත්ධතා දගාඩනැගීම; ොතයන්ත්තර තර්ගෙනව ට 

ක ාපීය ඔදරාත්ු දීදම්  ැකියාව දගාඩනැගීම; ස  ඉන්ත්ු-ශාන්ත්තිකර 

ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීම යන මූලික අංග ප ක් සහිත අපදේ නව 

ඉන්ත්ු-ශාන්ත්තිකර උපායමාර්ගගය පසුිය මාසදේ දී බයිඩන්ත් පරිපා නදයන්ත් 

ප්රකාශයට පත් කළා. දමම උපායමාර්ගගය මිලිටරි ද ෝ ආරක්ෂක 

සන්ත්ධානයක් දනාදේ, නමුත් අපදේ දපාු වටිනාකම්ව ට පීඩා එල්  

කරන රටව   ැසිරීම් දකදරහි අවධානදයන්ත් යුුව ස කා බැලීම ඊට 

ඇුළත් වනවා. 

නිද ස්ත  ා විවෘත, සමෘද්දිමත්, සම්බන්ත්ිත, ඔදරාත්ු දදන ස  

ආරක්ිත යන දම් අද ස්ත සිත් ඇදගන්ත්නාසුළු නමුත් යම් තරමකට 

ුරවදබෝධ සංකල්ප  ැකි ය කියා මා දන්ත්නවා. ඒ එක් එක් අද ස්ත 

පිළිදවලින්ත් විස්තතර කිරීමටත් ඒවා අපදේ  වුල් රුචිකත්වයන්ත් සමඟ 

දපළගැදසන ආකාරය පැ ැදිලි කිරීමටත් මිනිත්ු කිහිපයක් ගත කිරීමට 

මම කැමතියි. එදස්ත කිරීදමන්ත්, දමම අද ස්ත ස  අපදේ ස දයෝගීතා 

ප්රයත්නයන්ත් දමම  වුල් දැක්ම ුළ එකට එකු වන ආකාරය පැ ැදිලි වනු 

ඇතැයි මම බ ාදපාදරාත්ු බ ාදපාදරාත්ු වනවා. 

"නිද ස්ත  ා විවෘත" ඉන්ත්ු- ශාන්ත්තිකරයක් යන සංකල්පදයන්ත් පටන්ත් ගනිමු.  

බ්ලලින්ත්කන්ත් දල්කම්ුමා දමය පැ ැදිලි කදේ, "ඔබ කවුරුන්ත් වුවත්, ඔබ 

දන්ත්නා  ඳුනන අය කවුරුන්ත් වුවත්, ඔදබ්ල අනාගතය ලිවීමට ස  ඔදබ්ල 



ප්රොදේ  ා ඔදබ්ල රදටහි සිුවන දද්ද ගැන අද ස්ත දීමට ඇති  ැකියාව 

නිද ස දේ" කියායි. පසුිය මාසය ු ළ, සාමය, ආරක්ෂාව ස  

ස්තවවරීභාවය සඳ ා අතයවශය වන මූලික ොතයන්ත්තර මූ ධර්ගමව ට 

කැළැල් කරමින්ත් ස   ෑල්ලු කරමින්ත් දමාස්තකේ නුවරින්ත් යුක්දර්ගනදේ දී 

සිුකළ සා සික ක්රියා  ර ා නිද ස යන්ත්දනහි තීරණාත්මක වැදගත්කම 

පිළිබඳ  දරුණු සිහිගැන්ත්වීමක් අපට  ැබුණා. අප සැමදදනා එක්ව 

දගාඩනංවා, පවත්වාදගන යන ස  අවශයව දී  ැඩගස්තවාගන්ත්නා 

ොතයන්ත්තර පර්ගයාය සඳ ා පදනම ස සන්ත්දන්ත් දම් මූ ධර්ගමයි. 

භාණ්ඩ ස  අද ස්තව ට නිද දස්ත "සයිබර්ග අවකාශය  ර ා ස  විවෘත 

සමුද්රය  ර ා" ග ායන්ත්නට  ැකිවීම ද නිද සින්ත් අද ස්ත දකදරන බව 

බ්ලලින්ත්කන්ත් දල්කම්ුමා සඳ න්ත් කළා. අද ද ෝකදේ සයිබර්ග අවකාශය ස  

සයිබර්ග ආරක්ෂාව වඩ වඩාත් වැදගත් වන අතර, ඉන්ත්ු- ශාන්ත්තිකර ක ාපය 

සඳ ා වන අපදේ දැක්දම් දකාටසක් ද ස, විවෘත ස  ආරක්ෂිත 

අන්ත්තර්ගො යක් ස තික කිරීමට ස  සයිබර්ග අවකාශදේ වගකීම් ස ගත 

 ැසිරීම් සඳ ා රාමුවක් ක්රියාත්මක කිරීමට  වුල්කරුවන්ත් සමඟ 

සම්බන්ත්ීකරණය කිරීමට එක්සත් ෙනපදය බ ාදපාදරාත්ු වනවා. 

අප කවුරුත් දන්ත්නා පරිදි, ද ෝකදේ බ ාලුම් නැේවලින්ත් අඩක් ස  

ද ෝකදේ දතල් නැේවලින්ත් ුදනන්ත් දදකක් ගමන්ත් කරන, ද ෝකදේ 

කාර්ගයබහු ම නැේ මංතීරු අස  පිහිටා ඇති ශ්රී  ංකාවට, විවෘත මුහුද 

 ර ා භාණ්ඩ නිද දස්ත ග ා යා  ැකි බව ස තික කිරීම විදශ්ෂදයන්ත් 

වැදගත් වනවා. දමයින්ත් අද ස්ත කරන්ත්දන්ත්, ශ්රී  ංකාව ද ෝක දවදළඳාදම් 

ය පැවැත්ම සම්බන්ත්ධදයන්ත් තීරණාත්මක භූමිකාවක් නිරූපණය කරන 

බවයි. 

සියලුම නැේ සඳ ා "තරණදේ නිද ස" සමඟින්ත් මුහුු නිද ස්ත  ා විවෘත 

වීම මත මත නාවික කටයුු රඳා පවතිනවා. යාරා කිරීදම් නිද ස ස  ඒ 

ුළට ඇුළත් වන සියල්  දනාමැතිව ශ්රී  ංකාවට එහි භූ ක්රදමෝපායික 

පිහිටීදමන්ත් ස  වරාය ආදයෝෙනවලින්ත් නිසි ඵ  දන ාගැනීමට දනා ැකි 

විය  ැකියි. නිද ස්ත  ා විවෘත ඉන්ත්ු-ශාන්ත්තිකර ක ාපයකට ස ය දැක්වීම 

සඳ ා වන, එක්සත් ෙනපදදේ ශක්තිමත් "තරණදේ නිද ස" වැඩසට න 

ශ්රී  ංකාදේ අවශයතා සමඟ සෘජුවම දපළ ගැදසන්ත්දන්ත් එනිසායි. 

නිද ස්ත  ා විවෘත ඉන්ත්ු-ශාන්ත්තිකරයක් ඉදිරියට දගනයාම අපදේ දපාු 

දැක්දම් දකාටසක් වන්ත්දන්ත් එනිසායි. 



අපදේ දපාු දැක්දමහි දදවන මූලික අංගය වන්ත්දන්ත් " සමෘද්දිමත්" ඉන්ත්ු-

ශාන්ත්තිකර ක ාපයක් දගාඩනැගීමට එක්ව කටයුු කිරීමයි. 

විදශ්ෂදයන්ත්ම, ශ්රී  ංකාව ස  ක ාපය මුහුණ දදන ආර්ගික අභිදයෝග 

 මුදේ, අන්ත් කවරදාකටත් වඩා වර්ගතමානදේ දී දමය අවශය වී තිදබනවා. 

2020 දී එක්සත් ෙනපදය ස  ඉන්ත්ු-ශාන්ත්තිකර ක ාපය අතදර්ග දදපසටම 

ග ාිය දවළඳාම දඩා ර්ග ට්රිලියන 1.75 ක වටිනාකමක් ගත් අතර ක ාපය 

මුළුල්දල් ම රැකියා මිලියන ප කට වඩා වැඩි ප්රමාණයක් සඳ ා එක්සත් 

ෙනපදය ස ය දී තිබුණා. ශ්රී  ංකාව වාර්ගිකව අපනයනය කරන දඩා ර්ග 

බිලියන 11.9 ක භාණ්ඩවලින්ත් දඩා ර්ග බිලියන 2.8 කට ආසන්ත්න ප්රමාණයක්  

යවනු  බන එක්සත් ෙනපදය, තනි රටක් වශදයන්ත් ශ්රී  ංකාදේ විශා තම 

අපනයන දවදළඳදපාළ වන බැවින්ත් අපදේ ොතීන්ත් දදක අතයවශය ආර්ගික 

 වුල්කරුවන්ත් වනවා. දකෝවි් තත්වය අතරුර පවා දම් අගය වර්ගධනය වූ 

අතර, එක්සත් ෙනපදයට අපනයනය කරන ශ්රී  ාංකික සමාගම් ශ්රී 

 ංකාදේ රැකියා 180,000 කට වැඩි ප්රමාණයක් සඳ ා දේු වී තිදබනවා. 

ශ්රී  ංකාදේ ස්තවභාවික සම්පත් ස  වයවසායකත්ව  ා නදවෝත්පාදන 

අද ස්ත දැවැන්ත්ත ආර්ගික විභවයක් උපදවනවා. දකදස්තනමුත්, දම් විභවය 

සම්ූර්ගණදයන්ත්ම විවෘත කිරීම සඳ ා ශ්රී  ංකාදේ වත්කම් වලින්ත් නිසි 

ඵ ප්රදයෝෙන ගන්ත්නා ස  පුද්දගලික අංශදේ විදද්දශ ආදයෝෙන ආකර්ගශනය 

කර ගන්ත්නා, විනිවිදභාවදයන්ත් යුු සර්ගවග්රාහී ආර්ගික පරිසරයක් තිබීම 

අතයාවශය වනවා. මූ ය ආයතන ස  රාෙය මූ ය ශක්තිමත් කිරීම, 

තිරසාර ස  සර්ගවග්රාහී ආර්ගික වර්ගධනයක් දපෝෂණය කිරීම ස  එක්සත් 

ෙනපදය ඇුළු ොතයන්ත්තර ආදයෝෙන ආකර්ගශනය කර ගැනීම සඳ ා 

ප්රතිපත්ති සංවර්ගධනය සඳ ා ස දයෝගීතාවය  බාදීමට අප කැපවී 

සිටිනවා. 

එක්සත් ෙනපද සංවර්ගධන මූ ය සංස්තථාව, ොතයන්ත්තර සංවර්ගධනය සඳ ා 

වූ එක්සත් ෙනපද නිදයෝජිතායතනය ස  යටිත  ප සුකම් ස  මානව 

ප්රාේධන සංවර්ගධනය ප්රවර්ගධනය කරන දවනත් ආයතන  ර ා සැ කිය 

යුු සම්පත්  බාදීම ුළින්ත් දම් කැපවීම අප ත වුරු කර තිදබනවා. 

උදා රණ වශදයන්ත්, සංවර්ගධන මූ ය සංස්තථාව 2021 දී සිය ක්රියාකාරී 

නිරාවරණය දඩා ර්ග මිලියන 20 ට අඩු මට්ටමක සිට දඩා ර්ග මිලියන 300 

කට ආසන්ත්න මට්ටමක් දක්වා වැඩි කර තිදබනවා. මූලික වශදයන්ත් ම 

දමහිදී කුඩා  ා මධය පරිමාණ වයාපාර සඳ ා, විදශ්ෂදයන්ත් කාන්ත්තා 



හිමිකාරත්වය සහිත වයාපාර සඳ ා ණය දීමට අරමුදල් ද ස දයාදාගැනීම 

පිණිස ශ්රී  ංකාදේ පුද්දගලික බැංකු දවත මු යකරණය  බාදී තිදබනවා. 

එක්සත් ෙනපදය ස  ඉන්ත්දියාව විසින්ත් සම සත්කාරකත්වය දරමින්ත් 2021 

ඔක්දතෝබර්ග මාසදේ පැවැත්වූ ඉන්ත්ු ශාන්ත්තිකර වයාපාර සංසදය සඳ ා 

වයාපාරික ස  රාෙය නායකයින්ත් 2,300කට වැඩි පිරිසක් එක්රැස්ත වූ අතර 

නව පුද්දගලික අංශදේ වයාපෘති සඳ ා දඩා ර්ග බිලියන 7කට ආසන්ත්න 

ප්රමාණයක් ඉන්ත් පිළිබිඹු කරනු  ැබුවා. ඉදිරියට, සර්ගවග්රාහී ස  තිරසාර 

ආර්ගික සංවර්ගධනයක්  ා මු ය ස්තථායිතාවයක් දක්වා ශ්රී  ංකාව යන 

ගමනට ස ය  බාදීමටත් ශ්රී  ංකාදේ වාණිෙ ගනුදදනු ස  ආදයෝෙන 

සිුකිරීම වැඩිකිරීමටත් අප දිගටම උත්සා  දැරිය යුු වනවා. 

තිරසාර ස  සර්ගවග්රාහී සමෘද්දිය දගාඩනැගීම සඳ ා,  රිත බ ශක්ති 

වයාපෘති සංවර්ගධනයට ස ාය වීම ඉතා වැදගත් වනවා. ඉන්ත්ු-ශාන්ත්තිකර 

ක ාපය සඳ ා වන අපදේ දැක්මට, පවිර බ ශක්ති අනාගතයක් කරා 

මාරුවීම සඳ ා  වුල්කරුවන්ත් සමඟ වැඩ කිරීම ඇුළත් වනවා. රදට් 

බ ශක්ති අංශය දවදළඳදපාළ පදනම් වූ, සුරක්ිත, විශ්වාසනීය ස  

තිරසාර අංශයක් බවට පත් කිරීමට උපකාර කිරීම සඳ ා ශ්රී  ංකා රෙය 

සමඟ වසර ප ක, දඩා ර්ග මිලියන 18.9ක බ ශක්ති  වුල්කාරිත්වයක් 

USAID ඇතිකරදගන තිදබනවා. දම් වයාපෘතිය මින්ත් ප්රාේධනයට 

ප්රදේශවීමට ප සුකම් සපයන අතර පුනර්ගෙනනීය බ ශක්තිය ස  උසස්ත 

තාක්ෂණයන්ත් දයදවීම වැඩි කිරීම සඳ ා ආදයෝෙන ආකර්ගෂණය කරගනු 

 බනවා. එදස්තම, ඉන්ත් බ ශක්ති පද්දධතිදේ පුද්දගලික අංශදේ කාර්ගයභාරය 

පුළුල් කරමින්ත් තරඟකාරිත්වය වැඩි කිරීමටත් බ ශක්ති කාර්ගයක්ෂමතා 

ප්රමිතීන්ත් අනුගමනය කිරීම දිරිමත් කිරීමටත් කටයුු කරනවා. 

අප  ැම එක්වී වඩාත් සමෘද්දිමත් ඉන්ත්ු-ශාන්ත්තිකරයක් දගාඩනංවන්ත්දන්ත් 

එදස්තයි. 

මීළඟට අදේ ඉන්ත්ු-ශාන්ත්තිකර දැක්මට ස ය  බාදීම සඳ ා "සම්බන්ත්ධතා" 

දගාඩනගාගැනීමට අප අද ස්ත කරදගන සිටින ආකාරය පිළිබඳව 

සාකච්ඡා කරන්ත්නට මා කැමතියි. 

පුද්දග  ස  සාමූහික ආර්ගික ආරක්ෂාව, දබාද ෝ ු රට පදනම් වනු 

ඇත්දත් ඉන්ත්ු-ශාන්ත්තිකර ක ාපය ු ළ ස  ඉන්ත් ඔබ්ලබට සම්බන්ත්ධතා 

දගාඩනගාගැනීමට අපට ඇති  ැකියාව මතයි. රටවල් අතර සැපයුම් 

දාමයන්ත් දදස බ න විට දමය විදශ්ෂදයන්ත් පැ ැදිලි වනවා. බාධක ඉවත් 



කර විනිවිදභාවය වැඩි දියුණු කරමින්ත් ඔදරාත්ු දදන ස  ආරක්ිත 

සැපයුම් දාමයන්ත් ඉදිරියට දගන යාමට අපදේ  වුල්කරුවන්ත් සමඟ දිගටම 

වැඩ කිරීදම් අවශයතාවය  ඉන්ත්ු- ශාන්ත්තිකර දැක්දමන්ත් අවධාරණය 

කරනවා.  

නමුත්, අප ඇති කරගන්ත්නා ඒ සම්බන්ත්ධතා ආර්ගික සම්බන්ත්ධතාව ට වඩා 

වැඩි දදයක් වනවා ඇති. 

DFC ණය  බාදීදම්දී කාන්ත්තාවන්ත් සු වයාපාර දකදරහි අවධාරණය කරන 

බව කලින්ත් මා සඳ න්ත් කදේ ස්තීපුරුෂ සමාෙභාව සමානාත්මතාවය ස  

කාන්ත්තා සවිබ  ගැන්ත්වීම, සර්ගවග්රාහී ආර්ගික වර්ගධනය ස  සමාෙ 

ස ජීවනය සඳ ා වන අපදේ කැපවීදම් වැදගත් අංගයක් වන නිසායි. 

දමය, අද අප ස කා බ න දබාද ෝ අරමුණු විනිවිද යන  රස්ත දත්මාවක් 

වනවා. ගැටුම් ස  අර්ගබුදව දී කාන්ත්තාවන්ත්දේ ස  ගැ ැණු ළමයින්ත්දේ 

ආරක්ෂාව ප්රවර්ගධනය කිරීම දමන්ත්ම ගැටුම් වළක්වා සාමය ප්රවර්ගධනය 

කිරීදම් ප්රයත්නයන්ත් සඳ ා කාන්ත්තාවන්ත්දේ අර්ගථවත් ස භාගීත්වය ද එයට 

ඇුළත් වනවා. අද දමහි දබාද ෝ කාන්ත්තාවන්ත් දැකීම ගැන මා සුටු 

වන්ත්දන්ත් එනිසායි. 

USAID ස  ශ්රී  ංකාදේ ෙනතාව අතර වසර 60ක සබඳතාවය පිළිබඳව අපි 

ඉතා ආඩම්බර දවනවා, ඒ  ර ා USAID විසින්ත් තිරසාර ස  සර්ගවග්රාහී 

සංවර්ගධනයට ස ාය වීම සඳ ා දඩා ර්ග බිලියන 2කට ආසන්ත්න මුද ක් 

 බා දී තිදබනවා. දෙයෂ්ඨ පර්ගදේෂකයන්ත්, ම ාචාර්ගයවරුන්ත් ස  සිසුන්ත් 

1,100 කට අික පිරිසකට විද්දවත් හුවමාරුව යටදත් අදේ රටවල් අතර 

සංචාරය කිරීමට ස ාය වූ අපදේ එක්සත් ෙනපද - ශ්රී  ංකා ෆුල්රයිට් 

වැඩසට දන්ත් 70 වැනි සංවත්සරය අපි දම් වසදර්ග සමරනවා. අධයාපන 

අමාතයාංශය සමඟ කටයුු කරමින්ත්, ප්රාථමික පාසල් ළමුන්ත් සඳ ා පාසල් 

දපෝෂණ වැඩසට න්ත්ව ට ස ාය වීමට, ඉංග්රීසි ඉගැන්ත්වීදම් සම්පත්, 

ගුරුවරුන්ත් සඳ ා වැඩමුළු ස  පුහුණු අවස්තථා ඇුළු ශ්රී  ංකාදේ 

අධයාපනික සංවර්ගධනදේ සියලු අංශව ට ස ාය වන වැඩසට න්ත් 

පැවැත්වීමට ස  ගුරුවරුන්ත්  ා සිසුන්ත් අතර ඉංග්රීසි භාෂාව භාවිතය 

ශක්තිමත් කිරීම සඳ ා ඉංග්රීසි භාෂා ප්රවීණතා ක්රියාකාරකම් සැපයීමට 

අපට  ැකිවී තිදබනවා. 

සංස්තකෘතික සංරක්ෂණය සඳ ා වූ තානාපති අරමුද   ර ා, ශ්රී  ංකාදේ 

සුවිදශ්ෂී සංස්තකෘතික උරුම ආරක්ෂා කරන ස  සමරන වයාපෘති 



ුසිමකට වැඩි ගණනකට ආධාර කිරීම සඳ ා අපි දඩා ර්ග මිලියන 1.3කට 

ආසන්ත්න මුද ක් ප්රදානය කර තිදබනවා. දම් මාසදේ පමණක්, ම නුවර 

රෙ මාලිගය ස  පුරාවිදයා දකෞුකාගාරය සංරක්ෂණය කිරීම සඳ ා 

දඩා ර්ග 265,000 ක වැඩසට නක් දියත් කිරීමටත්, වියැකී දගන යන දද්දශීය 

සංගීත  ා නර්ගතන සම්ප්රදායන්ත් ආරක්ෂා කිරීමට ක්රියා කරන දවනම 

වයාපෘතියක් අවසාන කිරීදම් අවස්තථාවක මු සුන දැරීමටත් මට අවස්තථාව 

 ැබුණා. දම් සියල් , සැබෑ ස  ගැඹුරු  වුල්කාරිත්වයක උදා රණ බව මා 

විශ්වාස කරනවා. එය, වැඩි ම ෙන අවධානයක්  ැදබන නමුත් ආර්ගික 

වශදයන්ත් සැක සහිත යටිත  ප සුකම් වයාපෘතිව ට වඩා දිගුකාලීන, 

සර්ගවග්රාහී, තිරසාර, ධාරිතා සංවර්ගධනයට වැඩි දායකත්වයක් සපයන 

ආකාරදේ  වුල්කාරිත්වයක්. 

වඩාත් පුළුල් ද ස බ න විට, අපි මිර පාර්ගශවයන්ත්ට ස   වුල්කරුවන්ත්ට 

ස දයෝගය දැක්වීමට ස  ඔවුන්ත් සවිබ ගැන්ත්වීමටත් "Quad" වැනි 

කණ්ඩායම් ු ළ අපදේ සාමූහික ශක්තීන්ත් එකු කිරීමටත් දනාකඩවා 

එක්ව කටයුු කරනවා. ඕස්තදේලියාව, ඉන්ත්දියාව, ෙපානය ස  එක්සත් 

ෙනපදය ඇුළු Quad සාමාජිකයින්ත්ට ක ාපදේ ප්රොතන්ත්රවාදය, සාමය, 

ආරක්ෂාව ස  සමෘද්දිය සඳ ා සාමූහික කැපවීමක් පවතිනවා. 2022 

අවසන්ත් වන විට COVID-19 එන්ත්නත් බිලියන 1.3කට අික ප්රමාණයක් 

පරිතයාග කිරීමට Quad හි ප්රතිඥාව ඉටු කිරීම සඳ ා; සමුද්රීය ආරක්ෂාව, 

මානුෂීය ආධාර ස  ආපදා ස න, සයිබර්ග ආරක්ෂාව, රස්තතවාදයට එදරහි 

වීම, මිනිසුන්ත් අතර සබඳතා දගාඩනඟා ගැනීම ස  තවත් දබාද ෝ දද්ද 

පිළිබඳ ස දයෝිතාව ගැඹුරු කිරීම සඳ ා ක්රියා කරන බව Quad විදද්දශ 

අමාතයවරු පසුිය මාසදේ ප්රථම වරට ඉදිරිපත් කළ අමාතය ඒකාබද්දධ 

ප්රකාශදේ දී විස්තතර කළා. රැස්තවීදම්දී එක් අමාතයවරයකු පැවසූ පරිදි “Quad 

යනු අප දපනී සිටින්ත්දන්ත් කුමක් සඳ ාද යන්ත්න ගැන මිස අප විරුද්දධ වන්ත්දන්ත් 

කුමකටද යන්ත්න දනාදේ.” 

සම්බන්ත්ිත ඉන්ත්ු-ශාන්ත්තිකර ක ාපයක් නිර්ගමාණය කරගැනීම සඳ ා 

එක්ව වැඩ කිරීම යන්ත්දනන්ත් අද ස්ත දකදරන්ත්දන්ත් එයයි. 

COVID කා ය ු ළ අප ඉදගන ගත් එක් දදයක් නම් "ඔදරාත්ු දීම" 

දගාඩනැගීමට ස දයෝිතාවය ඉතාමත් වැදගත් වන බවයි. දකෝවි් 

එන්ත්නත් සැපයීදම් දගෝලීය මු පිරීම වන COVAX සඳ ා එක්සත් ෙනපදය 

වඩාත්ම තයාගශීලී ආධාර සපයන්ත්නා වී ඇත්දත් එනිසායි. වසංගතයට ශ්රී 

 ංකාව දැක්වූ ප්රතිචාරය සඳ ා ස  නැවතත් යථා තත්වයට පත්වීමට 



ස ය දැක්වීම සඳ ා දඩා ර්ග මිලියන 18 කට ආසන්ත්න මුද ක් ශ්රී  ංකාවට 

 බා දදමින්ත් එන්ත්නත් මිලියන 3.4 ක් පරිතයාග කරමින්ත් අප ශ්රී  ංකාව සමඟ 

ද සමීපව කටයුු කරමින්ත් සිටිනවා. 

ඇත්ත වශදයන්ත්ම, අපට තිදබන වඩාත්ම වැදගත් දිගුකාලීන දගෝලීය 

අභිදයෝගයක් වන්ත්දන්ත් දද්දශගුණික විපර්ගයාසව  බ පෑමයි. "වසංගතදේ 

ප්රතිවිපාක මනුෂය වර්ගගයාට විනාශකාරී වී ඇති අතර, ඉදිරි දශක කිහිපය 

ුළ දද්දශගුණික විපර්ගයාස පිළිබඳ ඊටත් වඩා විශා  අභිදයෝගයකට 

ද ෝකය මුහුණ දදයි" යනුදවන්ත් ෙනාිපති රාෙපක්ෂ එක්සත් ොතීන්ත්දේ 

ම ා මණ්ඩ  රැස්තවීදම්දී ප්රකාශ කර තිබුණා. 

දද්දශගුණික විපර්ගයාසව ට ඔදරාත්ු දීදම්  ැකියාව දගාඩනැගීම සඳ ා 

අප සියලු දදනා එකට එක්වී වැඩ කිරීම අවශය දේවි. දද්දශගුණ අර්ගබුදය 

විසඳීමට සංවර්ගධනය දවමින්ත් පවතින ොතීන්ත්ට උපකාර කිරීම සඳ ා 

අපදේ දපාු ොතයන්ත්තර මූ යකරණය දදගුණ කිරීමට එක්සත් ෙනපදය 

කැපවී සිටින්ත්දන්ත් එබැවින්ත්. අපදේ අමතර ස දයෝගයත් වැඩි කරන  ද 

පුද්දගලික ප්රාේධනයත් අදනකුත් පරිතයාගශීලීන්ත්දේ ස ායත් ඇතිව, 

සංවර්ගධනය දවමින්ත් පවතින රටව  දද්දශගුණ ක්රියාකාරකම් සඳ ා ස ය 

වීමට දඩා ර්ග බිලියන 100ක් බ මුලු ගැන්ත්වීදම් ඉ ක්කය සපුරාලීමට අපි 

බ ාදපාදරාත්ු වනවා. 

USAID  ර ා, පුනර්ගෙනනීය බ ශක්තිය දයදවීම දිරිමත් කරන ස  

තිරසාර, සර්ගවග්රාහී, දවළඳප  පදනම් වූ වර්ගධනයට දායක වන 

ආකාරදයන්ත් දද්දශගුණික විපර්ගයාසයන්ත්ට අනුවර්ගතනය වීමට ශ්රී  ංකාවට 

ඇති  ැකියාව වැඩි කරන වැඩසට න්ත් සඳ ා එක්සත් ෙනපදය ශ්රී  ංකාව 

සමඟ  වුල් වනවා. 

ඔදරාත්ු දදන ඉන්ත්ු-ශාන්ත්තිකරයකට සාක්ෂාත් කරගත  ැක්දක් 

දම්වායි. 

අපදේ ඉන්ත්ු-ශාන්ත්තිකර ක්රදමෝපාදයහි පස්තවන මූලිකාංගය වන්ත්දන්ත් 

ක ාපීය "ආරක්ෂාව" ශක්තිමත් කිරීමයි. තර්ගෙන ක්රමදයන්ත් විකාශය වන 

විට ස  නව, සාම්ප්රදායික දනාවන තර්ගෙනව ට අප මුහුණ දදන විට, 

අපදේ ආරක්ෂක ප්රදේශය ද පරිණාමය විය යුුයි. එද ත්, අප අප කුමන 

තර්ගෙනයකට මුහුණ ුන්ත්නත්, අපදේ විශා තම ශක්තිය වන්ත්දන්ත්, අපදේ 

ඉන්ත්ු-ශාන්ත්තිකර දැක්මට ස ාය වන සන්ත්ධාන ස   වුල්කාරිත්වයි. 



දප්රෝත්සාහී ස  ක්රියාශීලී නාවික  මුදාවන්ත් දමහි දී වැදගත් අංගයක් 

වනවා. ඉන්ත්දියානු, එක්සත් ෙනපද, ෙපන්ත්, ප්රංශ ස  බංග ාදද්දශ නාවික 

 මුදාවන්ත් ඇුළුව සැ කිය යුු ප්රමාණයක් නැේ චාරිකා ස  ඒකාබද්දධ 

අභයාස ප්රමාණයක් පසුිය මාසය ු ළ ශ්රී  ංකාදේදී අපට දැකගත  ැකි 

වීම පුුමයක් දනාවන්ත්දන්ත් දමනිසායි. ශ්රී  ංකාව ද එක්සත් ෙනපදය ඇුළු 

ඉන්ත්ු-ශාන්ත්තිකර ක ාපදේ රටවල් සමඟ “මි ාන්ත්” බහුොතික අභයාසයට 

සම්බන්ත්ධ වූවා. දමම අභයාසය මුහුදද්ද දී බහුපාර්ගශ්වික විශා  බ කා 

දමද යුම්ව  කුස තා වැඩි දියුණු කළ අතර, එක් ස භාිවන්ත්දනකු 

සඳ න්ත් කළ පරිදි, දමම අභයාසය  ර ා“වඩා ස්තථාවර, විවෘත ස  

සමෘද්දිමත් ඉන්ත්ු-ශාන්ත්තිකර ක ාපයක් පිළිබඳ දපාු දැක්මක් දබදා  දා 

ගන්ත්නා සමාන අද ස්ත ඇති නාවික  මුදාවන්ත්ට එකිදනකා සමින්ත් 

සමගාමීව ක්රියා කිරීමට ස  පුහුණුවීමට අවස්තථාවක්”  ැබී තිදබනවා. 

ශ්රී  ංකාදේ විස්තමිත සමුද්රීය සම්පත් පවතින  නමුත්, අප කවුරුත් දන්ත්නා 

පරිදි, ද ාව පුරා සාගර පරිසරය නීති විදරෝී, වාර්ගතා දනාකළ ස  

නියාමනය දනාකළ, ද ෝ IUU මසුන්ත් ඇල්ලීම; ොවාරම් කිරීම; ස  මුහුු 

දකාල් කෑම් පවා වැනි අභිදයෝග රැසකට මුහුණ දදමින්ත් තිදබනවා. ශ්රී 

 ංකාව ස  එක්සත් ෙනපදය දමම අභිදයෝගව ට එදරහිව සටන්ත් කිරීම 

සඳ ා ොතයන්ත්තර ි විසුම්ව  දකාටසක් වන්ත්දන්ත් එනිසායි. එක්සත් 

ෙනපදය, ශ්රී  ංකා නාවික  මුදාව ස  ශ්රී  ංකා ගුවන්ත්  මුදාව දමම 

දස්තවාවන්ත් දදදකහිම සමුද්රීය ෙ තීර පිළිබඳව දැනුවත් කිරීදම්  ැකියාවන්ත් 

වැඩිදියුණු කිරීමට ස  සමුද්ර මුර සංචාර ස  ත නම් කිරීම් සම්බන්ත්ධදයන්ත් 

එක්ව වැඩ කිරීමට ප සුකම් සැ සීමට  වුල්කරුවන්ත් වන්ත්දන්ත් එනිසායි. දම් 

 වුල්කාරිත්වය ු ළින්ත් ස  එක්සත් ෙනපදය විසින්ත් ශ්රී  ංකාවට සපයන 

 ද යාරා සමඟ, 2020 මාර්ගු මාසදේදී ශ්රී  ංකාව සිය ඉති ාසදේ 

විශා තම මත්ද්රවය අත්අඩංගුවට ගැනීම සිු කළා. දම්  වුල්කාරිත්වය 

ස  යාරා MT New Diamond ස  MV Pearl-Xpress ි නි වැනි සිුවීම් 

අවස්තථාදේදී ශ්රී  ංකාදේ වටිනා සමුද්ර සම්පත් ආරක්ෂා කිරීමට ද උපකාරී 

වූවා. 

සමුද්රීය ෙ තීර පිළිබඳ දැනුවත්භාවය වැඩි දියුණු කිරීමටත් අනාගත 

වයසනව  බ පෑම වැළැක්වීමට ස  අඩු කිරීමටත් අප දමවැනි 

 වුල්කාරිත්වයන්ත් ු ළ කටයුු කරමින්ත් සිටිනවා. දම් සඳ ා ඇමරිකා 

එක්සත් ෙනපදය විසින්ත් පසුියදා ශ්රී  ංකාවට ු න්ත්වන අි දැරුම් යාරාව 

 බාුන්ත් අතර දැනට ශ්රී  ාංකික නාවිකයන්ත් 130 දදදනකු දම් වසදර්ග 

වසන්ත්තදේ දී ශ්රී  ංකාවට පැමිණීම සඳ ා වන, ශ්රී  ංකා නාවික  මුදා 



ඉති ාසදේ දීර්ගඝතම මුහුු ගමන සඳ ා දමම යාරාව සූදානම් කරමින්ත් 

දවාින්ත්ටනදේ සියැටල් හි සිටිනවා. 

ආරක්ිත ඉන්ත්ු-ශාන්ත්තිකරයක් සඳ ා ඇතිකරගන්ත්නා  වුල්කාරත්ව 

දිස්තවන්ත්දන්ත් අන්ත්න ඒ අන්ත්දමිනුයි.  

ඉන්ත්ු-ශාන්ත්තිකර ක ාපය සඳ ා වන අපදේ දැක්ම ු ළ පෘිවිදේ 

අනාගතදේ වැඩි දකාටසක් දමම ක ාපදේ සිු වන දද්ද මත පදනම් වන 

බව පිළිගැනීමට  ක් කරනවා. ඉන්ත්ු-ශාන්ත්තිකර ක ාපය සඳ ා, ස  

ක ාපදේ අපදේ මිර පාර්ගශව  ා  වුල්කරුවන්ත් සමඟ ස දයෝිතාව 

සඳ ා, අප ු ළ කල්පවත්නා කැපවීමක් ඇත්දත් ස  එය එය දිගටම 

පවතිනු ඇත්දත් එබැවින්ත්. ඉන්ත්ු-ශාන්ත්තිකර සාගරදේ දක්න්ත්ද්රදයහි පිහිටා 

ඇති ශ්රී  ංකාවට දම් අනාගතදේ ප්රමුඛ භූමිකාවක් අත්පත් කර ගැනීමට 

දැන්ත් ක්රියා කළ  ැක්දක් එබැවින්ත්. 

මදේ අද ස්ත දැක්වීම මා ආරම්භ කදේ ඉන්ත්ු-ශාන්ත්තිකර ක ාපය සඳ ා 

අපට දපාු දැක්මක් ඇතිබව පවසමිනුයි. මා දමහි ප කළ අද ස්ත ු ළින්ත් 

එම දැක්ම දකටිදයන්ත් පැ ැදිලි වන්ත්නට ඇතැයි ස , සම ර විට වඩාත් 

වැදගත් ද ස, නිද ස්ත  ා විවෘත, සමෘද්දිමත්, සම්බන්ත්ිත, ඔදරාත්ු දදන 

ස  සුරක්ිත ඉන්ත්ු-ශාන්ත්තිකර ක ාපයක් සඳ ා  වුල්කාරිත්වයකින්ත් 

අපට සාක්ෂාත් කරගත  ැකි දෑ පිළිබඳව අද ස්ත කිහිපයක් ඔබ සමින්ත් 

දබදා දා ගන්ත්නට  ැකිවන්ත්නට ඇතැයි මා සිතනවා. 

ඊළඟට, මදේ දිගුකාලීන මිුරා ස   න්ත්ටින්ත්ටන්ත් දවරදේ පදිංචිකරුවකු 

වන ස කාර දල්කම් දඩාන්ත් ලූ විසින්ත් සිුකරන මුඛය දද්දශනයට 

සවන්ත්දදන්ත්නට අප වාසනාවන්ත්ත වී තිදබනවා.  උපදල්කම්ුමාදේ 

චරිතාපදානය විස්තතර කිරීමට දම් වැඩසට න දමද යවන්ත්නාට ඇති 

අවස්තථාව මවිසින්ත් අත්පත් කර දනාදගන, අපි ඒ දවත දයාමු දවමු. 

සවන්ත්දීම ගැන ඔබට දබාද ෝම ස්තූතියි, අද දිනදේ සම්මන්ත්රණය සඳ ා 

මාදේ සුභ පැුම් පිරිනමනවා. 

 

 


