
ඇලෙයිනා බී. ලෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය 2021 අල ෝස්තු 19  

ලේි මිරර් පුවත්පත සම  පැවැත්ූ සම්මුඛ සාකච්ඡාව 

  

  

ප්රශ්නය: මෑතකදී ඔබ මාධ්යවේදීන් හමුවූ අවස්ථාවේ වරාය නගර නීතිය ගැන සඳහන් කරමින් 
මුදල් විශුද්ධිකරණයට සඳහා වයාදාගන්නට විවෘත තැන් එහි තිවබන බව පැවසුවා. 

ඇත්වතන්ම,වේ නීතිවේ ඔබ බැලූ විව ්ෂිත අං  වමානවාද? 

  

ලෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය: ඔබ දන්නවා, වරාය නගරය සේබන්ධ්වයන් එහිදී අප මාධ්යවේදීන් 

සමග කව ් පුළුල් සාකච්ඡාවක්, එහිදී අපි පැහැදිලිවම කථා කව ් වරාය නගරවයන් ද ඉදිරියට 
ඇතිවීමට ඉඩ ඇති වදයක් සේබන්ධ්වයන්. වරාය නගරය තුළින් තමන්ට ලැබී ඇති 

ආවයෝජනවලින් උපරිම ප්රවයෝජන ලබාගැනීමට ශ්රී ලංකා රජයට වුවමනා බව මා පිළිගන්නවා, 

මා සඳහන් කව ්, වරාය නගරයට ආවයෝජන ආකර්ෂණය කරගැනීමට වඩාත්ම සුදුසු වයාපාර 

පරිසරයක් රජය විසින් නිර්මාණය කිරීමට සැලකිලිමත් වියයුතු බවත්, නීති සේපාදනය වහෝ 
වරගුලාසි ක්රියාවට නැංවීම තු  එම වරගුලාසි ඉහ ම ජාතයන්තර ප්රමිතිය සපුරා නැතිනේ 

ඇතිවිය හැකි දුර්වල ක්රියාමාර්ග වහෝ, මුදල් විශුද්ධිකරණය, දූෂණය හා වවනත් දෑ වැනි 
නීතිවිවරෝධී මුලයකරණ කටයුතු ඇතිවීමට වදාරටු විවෘත කර වනාතැවබන බවට සුපරික්ෂාකාරී 
වියයුතු බවයි. 

ඒ ආකාරවේ ක්රියාමාර්ගවලට තමන් නිරාවරණය වනාවවන බවට සහතික කිරීමක් වයාපාර 

ඉල්ලා සිටින්නට හැකියි, නිසැකවම ඇමරිකානු සමාගේවලට දූෂිත ක්රියාමාර්ගවල නිරතවීම 
නීතිවයන් තහනේ වී ඇති නිසා වයාපාර පරිසරය හැකිතාක් දුරකට සුපවිත්ර නැතිනේ ඔවුන් ඒ 
ගැන විව ්ෂවයන් පරික්ෂාකාරී වේවි. 

ඒනිසා, රජය සුපරික්ෂාකාරීව සිටිය යුත්වත් වේවාවේ වද්ධවල් සේබන්ධ්වයන් ය කියා මා 

සිතනවා, වේවා ප්ර ්නකාරී වනාවන බවත්, නුසුදුසු වියහැකි එවැනි පරිසරයකට වයාපාර 
නිරාවරණය වනාවන බවත් සහතික කරගන්නට ක්රියාක  යුතුයි. 
 
ආරේභවේ දී ම සූදානේවීම ඉතාමත් වැදගත් වවනවා. නීති සහ වරගුලාසි ඉහ ම ප්රමිතීන්ට 
අනුකූල බව සහතික කරගතයුතු වවනවා. 
 

ප්රශ්නය: වේ ක ාපවේ වක්න්රයක් වලස සහ දකුණු ආසියාවට ප්රවේ  වදාරටුවක් වලස 
ක්රියාත්මකවීමට තමන් උත්සාහ කරන බව ශ්රී ලංකාව කියා සිටිනවා. වේ කටයුත්තට 

සහභාගිවීම සඳහා එක්සත් ජනපදය වකායිතරේ උනන්දු ද? 

 

ලෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය: ශ්රී ලංකාව කියන්වන් අතිමහත් වාණිජ සහ ආර්ික විභවයක් ඇති 
ස්ථානයක් බවත් වරාය වමහයවීම සහ කටයුතු සංවිධ්ාන වමවහයුේ සඳහා සේබන්ධ්වීම අතින් 
ශ්රී ලංකාවට සෑවහන අත්දැකීේ ප්රමාණයක් තිවබන බවත් මා මුලින්ම කියනවා. මා සිතන 

විදියට, වේ විභවය තවදුරටත් පුළුල් කරවගන තවතවත් සාර්ථකවීම, වහෝ තිරසාර 

සාර්ථකත්වයක් ලබාගැනීම සඳහා ආවයෝජකයින්ට ආකර්ෂණශීලී, විනිවිදභාවවයන් යුත් 
ආර්ික පරිසරයක් තිබීම වමහිදීත් ප්රධ්ානම කාරණය වවනවා. 
 



ආර්ික ව වයන්  ක්තිමත් ශ්රී ලංකාවක් කියන්වන් අප වදරටම උනන්දුවන කාරණා සඳහා 

වහාඳ වදයක්. එක්සත් ජනපදවේ අපි, ශ්රී ලංකාවේ තිරසාර ආර්ික වර්ධ්නයක් වපෝෂණය කිරීම 
සඳහා කාලයක සිට කැපවවමින් ජාතයන්තර යහපරිචවලට අනුකූල වන අන්දමින් මූලය 
ආයතන සහ රාජය මුලය ක මනාකරය සඳහා ශ්රී ලංකාවට හැකියාව ලැවබන ප්රතිපත්ති 
පැනවීමට අපි රජය දිරිගන්වා තිවබනවා. ප්රවේ  වදාරටුවක් හා වක්න්රයක් විදියට ශ්රී ලංකාවට 
ආවයෝජන ආකර්ෂණය කරගැනීමට හැකි වඩාත්ම සුදුසු තත්වයකට යා හැක්වක් ඒ 
ආකාරයටයි. 
 

ප්රශ්නය: කලින් කී මාධ්ය සාකච්ඡාවේදීම ඔබ කියා සිටිවේ එක්සත් ජනපදවේ වයාපාර කටයුතු 
දූෂිත ක්රියාමාර්ග ඇති තැන්වල සිදුවන්වන් නැති බවයි. ඔබ වමය සඳහන් කව ් නිේ ව ෝට්රස් 

එනර්ි සමාගවමන් වයෝිත ආවයෝජනය ගැන ප්ර නයකට පිළිතුරු වදමින්. තානාපතිතුමියනි, 

ඔවේ අදහවස් හැටියට ශ්රී ලංකාවේ වේ ප්ර ්නය වකායිතරේ බරපත  ද? 

 

ලෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය: ට්රාන්ස්වේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය 2020 නිකුත්ක  

දූෂණය සංජානන දර් කයට අනුව රටවල් 179ක් අතරින් ශ්රී ලංකාව 94වැනි ස්ථානවේ 

වර්ණිගත වී තිවබනවා. පැහැදිලිවම, වමය වැඩිදියුණු කරගැනීමට ඉඩ පවතිනවා. ඉන්දියාව 

ඇත්වත් 86 වැනි ස්ථානවේ. රුවන්ඩාව 49 වැනි ස්ථානවේ. සිංගේූරුව 3 වැනි ස්ථානවේ. වේ 
තරඟකරුවන් සහ අසල්වාසීන් සමගින් සම මට්ටමකට යෑමට ශ්රී  ලංකාවට සෑවහන අවස්ථා 

තිවබනවා. රජය යේ පරිසරයක් වදස බලනවිට, එය පැහැදිලිවම එම පරිසරවේ දූෂණය සඳහා 
ඇති අවදානවේ තරම සලකා බලනවා- දූෂණය සඳහා ඇති  ඉඩ එම අවදානේ ගණනය කිරීවේ 
වකාටසක් වවනවා. යේකිසි ආර්ිකයක්  ක්තිමත් කරගන්නට ක යුතු සෑම වදයක්ම එම 
ආර්ිකවේ දුෂණය අඩු කරගැනිමට වයාදාගත හැකියි. සේපාදනය කරන නීති ඉහ ම 
ජාතයන්තර ප්රමිතීන් සපුරාලන බව සහ ඒවා සේූර්ණවයන්ම ක්රියාත්මක  වකවරන බව 

සහතික කරගැනීම, ගිවිසුේ බලාත්මක වකවරන බවත් අතරමගදී අල්ලස් වහෝ ගාස්තු ඉල්ලීේ 
වහෝ අයුතු ලාභ වහෝ වවනයේ වදයක් ඉල්ලා සිටීම සඳහා අවස්ථා වනාමැති වන ආකාරවයන් 
කාර්යපටිපාටීන් හැකිතරේ සුමට සහ කාර්යක්ෂම වන බවත් සහතික කරගැනීම වැනි දෑ ඊට 
ඇතු ත් වවනවා. 
වාණිජ නීතිය එකම ආකාරවයන් අදා  කරගැනීම තු  ශ්රී ලංකාවේ කුඩා හා මධ්යම පරිමාණ 
වයාපරවලට වර්ධ්නය වියහැකි පරිසරයක් නිර්මාණය කරගත හැකියි කියා මා සිතනවා. ඒවාට 
ජාතයන්තර හවුල්කාරීත්ව සඳහා සේබන්ධ්වන්නට වහෝ තමන්වේ වද්ධශීය ආර්ිකය තු  

වර්ධ්නය වන්නට හැකියි. වමය විවද්ධ  ආවයෝජන සේබන්ධ් කාරණයක් විතරක් වනාවවයි, එය 
ශ්රී ලංකාවේ වයාපරවලටත් ලැබිය හැකි වහාඳම අවස්ථා ලබාගතහැකිවීම සේබන්ධ් කාරණයක්.  
ඒ ඇතැේ වද්ධවල් දූෂණය පැරදවීවමන්  ඟා කරගන්න පුළුවන්. 
 

ප්රශ්නය: (වනාපැහැදිලිය) එක්සත් ජනපදවයන් ආවයෝජන සහ වයාපාර ආකර්ෂණය 

කරගන්නට ශ්රී ලංකාවට වැඩිදියුණු කරගතහැකි විව ්ෂ අං  වමානවාද? 

ලෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය: වයාපාර කිරීවේ පහසුව යන කාරණය ආමන්ත්රණය කරන්නට ශ්රී 
ලංකා රජය අගයක යුතු වලස උනන්දු වී තිවබනවා. ඊට කියන්වන් වලෝක බැංකුවේ වයාපාර 

කිරීවේ පහසුව පිළිබඳ දර් කය කියායි. දැනට ශ්රී ලංකාව රටවල් 190ක් අතරින් 99 වැනි තැන 

තිවබනවා. එවහමනේ, වේ සේබන්ධ්වයන් අපට වැඩිදියුණු වවන්න පුළුවනි, වන්ද? ඒ සඳහා 
වබාවහෝ අවස්ථා තිවබනවා. වේ හරහා සාර්ථකත්වයක් ලබන්නට හැකිවේ යැයි මා 
බලාවපාවරාත්තු වවනවා. 



ආවයෝජකයින්ට ප්රධ්ාන ව වයන්ම වුවමනා කරන්වන් පුවරෝකථනය ක හැකිබවයි. ප්රතිපත්ති 

එකකට එකක් ගැලපීම, ආවයෝජනවලට වාසිසහගත ප්රතිපත්ති, සහ එම ප්රතිපත්ති තනි 

ආණ්ඩඩුවක ධූරකාලය ඉක්මවමින් පැවතීම ඔවුන් අවේක්ෂා කරනවා. එනිසා වද්ධ පාලඥයින්, 

රජවේ අවනක් නායකයින්, කර්මාන්ත නායකයින්, වේ අය එකතුවී ශ්රී ලංකාවේ ආර්ික සහ 
වද්ධ පාලන අනාගතය ගැන යේ වපාදු දැක්මක් පිළිබඳ තනි අදහසකට විත් එය යථාර්ථයක් 
කරගන්නට එකම ආකාරවයන් ක්රවමෝපායක් ක්රියාත්මක ක  යුතුයි. එවස් කිරීම පැහැදිලිවම 
ආවයෝජකයින්ට පදනමක් වලස වයාදාගත හැකි වසෞඛ්යසේපන්න ආර්ික අත්තිවාරමක් 

සහතික කරනවා. 
  

අවදානේවලට නිරාවරණය වවන්නට ආවයෝජකයින් අකැමැති බව, වරාය නගරය සහ දූෂණය 

ගැන අවේ කලින් සාකච්ඡාවට වයාමුවවමින් මා නැවතත් කියන්න කැමතියි. එය, ඔවුන්වේ 

ලාභයට බලපානවා පමණක් වනාවේ, තමන්වේ වකාටස් හිමිකරුවන්වේ නියාමන 
ආයතනවලටත් ඔවුන්ට වගකීමක් තිවබනවා. ඔවුන්වේ අධ්යක්ෂ මණ්ඩඩල යේ යේ අවදානේ 
ගැනීමට අකමැති විය හැකියි. යේ යේ ආර්ික ක්රියාමාර්ග පනවනු ලැබීමට ලක්විය හැකි 
ආයතන වවත තමන්වේ සමාගේ නිරාවරණයවීම වහෝ ඒවැනි ආයතන සමගින් සහවයෝගවයන් 
කටයුතු කිරීම සිදු වනාවන දැන ගැනීමට ඒ අයට වුවමනායි. ආවයෝජනයක් කිරීමට 
වයාමුවවද්ධදී එය කලට වේලාවට සහ වනාපමාව කරගත හැකි බව දැනගැනීමට ඔවුන්ට 
අව යයි. ඒ සේබන්ධ් ඇතැේ කාරණා අදා  වන්වන් ගිවිසුේ බලාත්මක කිරීමට. යේ ගිවිසුමක් 

අත්සන් ක  පසු, එය වේ රවට් බලාත්මක කරගත හැකි බව, බලපත්ර, අවසරපත්ර ලබාගැනීම හා 

පරිපාලනමය අනුමැතීන් ලබාගැනීම වැනි කටයුතු වනාපමාව, ඒවවේම එකම වහලක් යටින් 
කරගත හැකි බව මීට ඇතු ත්. නිෂ්පාදන වහෝ තමන් කරන කුමන වහෝ වයාපාරවේ වමවහයුේ 
කටයුතු වේ රවට් ඇතිකරන්නට ඔවුන්ට වුවමනා ඉඩේ වහෝ වවනත් පහසුකේ ලබාගැනීවේ 
පහසුව ඔවුන්ට වැදගත් වනවා. බිල්පත් වගවීවේදී වහෝ ලාභ ආපසු සියරට බලා යැවීමට ඔවුන්ට 
වුවමනා වුවනාත් ඒ සඳහා ප්රාේධ්න පාලනයක් වනාමැති බව දැනගන්නට ඔවුන්ට වුවමනා 
වේවි. එක්සත් ජනපදයන් සහ තවත් රටවල්වලින් වැඩිවයන් විවද්ධ  ආවයෝජන සහතික වලසම 
ආකර්ෂණය කරගැනීමට හැකියාව ලබාවදන්වන් වමවැනි වද්ධවල් තුළින්. 
 

ප්ර ්නය: ඔවේ අදහවස් හැටියට, එක්සත් ජනපද වයාපාරවලට සේබන්ධ් වියහැකි වයාපාර සහ 

ආවයෝජන අං  වමානවාද? 

 

ලෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය: එක්සත් ජනපදවේ වයාපාරික අං ය එ.ජ. රජවයන් 
වමවහයවන්නක් වනාවේ. ඔවුන් තමන්වේ තීරණ ගන්වන් වයාපාරික අවස්ථා සහ වයාපාරික 

අව යතා පදනේ කරවගනයි. වකාවහාම නමුත්, වමරට වැඩි වැඩිවයන් එ.ජ. වයාපාරවල 
ආවයෝජන දකින්න මා කැමතියි. වයාපාර කටයුතු සඳහා ශ්රී ලංකාව සලකා බැලීමට එ.ජ. 

වයාපාර දිරිමත් කිරීමටත්, අවේ වයාපාරවල වාණිජ ලැදියාවන් වවනුවවන් කථා කිරීමටත් එ.ජ. 
තානාපති කාර්යාලය සෑවහන වවවහස වී වැඩ කරමින් තිවබනවා. එය අපවේ රාජකාරිවේ 

වකාටසක්. එය, ශ්රී ලංකාවවන් පිහිටවූ තානාපති කාර්යාල ඇතුළුව වලාව වටා සියළු විවද්ධ  
තානාපති කාර්යාලවල රාජකාරිවේ වකාටසක් වවනවා. 
 

මින් ඇතැේ ක්වෂ්ත්රවල වඩාත් වැඩි විභවයක් තිවේය කියා මා සිතනවා. ඒවා, රාජපක්ෂ 
ජනාිපතිතුමා විසින්ම වේ රජවේ ප්රමුඛ්තා ව වයන් අවධ්ාරණය ක  ක්වෂ්ත්රයි. තාක්ෂණ 

ක්වෂ්ත්රය, බල ක්ති ක්වෂ්ත්රය, සහ බල ක්ති ක්වෂ්ත්රය තු  පුනර්ජනනීය බල ක්තිය මීට 



ඇතු ත්. වේවා, එක්සත් ජනපදවේ වයාපාරවල  ක්තිමත් අං  නිසා වේවා සේබන්ධ්වයන් 
විභවයක් තිවබනවා. 
 
කලින් ප්ර ්නයකදී ඔබ නිේ ව ෝට්රස් එනර්ි සමාගම ගැන සඳහන් ක ා. නිේ ව ෝට්රස් එනර්ි 
සමාගම සහ රජය අතවර් මෑතකදී ඇතිකරගත් රාමු ගිවිසුවමන් මා දිරිමත් වූවා. සුප්රකට 
ඇමරිකානු සමාගමක් ශ්රී ලංකාවේ බල ක්ති ක්වෂ්ත්රවේ ආවයෝජන කිරීවමන් වගෝලීය 
ආවයෝජක ප්රජාවට යවන්වන් ධ්නාත්මක පණිවුඩයක්. ශ්රී ලංකාවට සැබැවින්ම එවැනි 
ආවයෝජන වැඩිවයන් ආකර්ෂණය කරවගන වමරට වයාපාර කිරීමට සුදුසු තැනක් යන්න 
වපන්නුේ ක යුතුයි. 
 

ප්ර නය: තානාපතිතුමියනි වේ ප්ර ්නය Quad සේබන්ධ්වයන්. Quad හා අදා ව එක්සත් 

ජනපදය ශ්රී ලංකාවවන් අවේක්ෂා කරන්වන් වමානවාද? 

 

ලෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය:මා හිතන්වන් අපි පියවරක් පසුපසට තබා Quad කියන්වන් කුමක්ද 

කියා බැලීම වේ සඳහා ප්රවයෝජනවත් වේවි. Quad කියා වකටිවයන් සඳහන් කරන්වන් 

Quadrilateral එවහමනැතිනේ සිවුපාර් වීය යන වචනයයි. ඉන්දියාව, ජපානය, එක්සත් 

ජනපදය සහ ඔස්වේලියාව යන රටවල් හතර ඒ සිවු පාර් වයන් වනවා. මුලින්ම Quad ඒකරාශී 

වුවන් 2004 සුනාමි උවදුවරන් පසු ඊට ප්රතිචාර දැක්වීමට පවත්වූ රැස්වීමක් ව වයන්. 2007 දී 

එය රාජතාන්ික සංවාදයක් බවට පත් වූවා. ඉන් පසු 2017 දී එය වඩාත් පුළුල් සංවාදයක් 
ව වයන් යළි ඉපදුනා කියන්න පුළුවන්. එනිසා වමය අර්ුදයකට ප්රතිචාර දක්වන්නට ක  
කැඳවුමක් වලස ඉපදී වේ වනවිට ඉන්දු- ාන්තිකරය සඳහා වපාදු දැක්මක් ඇති රටවල් හතරක 

රැස්කිරීමක් වී තිවබනවා. පැහැදිලිවම ඒ දැක්ම නිදහස්, විවෘත, ප්රතයස්ථ සහ සර්වග්රාහී 

අවකා යක් සඳහා ඇති දැක්මක්. වලෝකවේ වේ අතිවි ාල කලාපය ප්රවේ වියහැකි, ගතික, 

ජාතයන්තර නීතිවයන් පාලනය වන, සහ තරණවේ නිදහස හා ගැටුේ සාමකාමීව විසඳාගැනීම 
වැනි මූලික මූලධ්ර්මවලින් පාලනය වන අවකා යක් වන බව සහතික කරගන්නට අපට 
අව යයි. 

පැහැදිලිවම, රටවල්වලට බලකිරීමකට ලක් වනාවී තමන්වේම ප්රතිපත්ති වතෝරාගන්නට හැකි 
බව සහතික කරගන්නට අපට අව යයි. 

ඉතින්, ඒ පසුබිේ කාරණා අවවබෝධ් කරගනිමින්, වේ කලාපවේ සියළුම රටවල් සේබන්ධ්වයන් 

එක්සත් ජනපදවේ බලාවපාවරාත්තුව වන්වන් ප්රජාතන්ත්රවාදය, මානව හිමිකේ, තරණවේ 

නිදහස වැනි නිදහස ඇතුළුව මූලික නිදහස සාක්ෂාත් කරගන්වන් වකවස්ද, ඒවාවේම සර්වග්රාහී 

හා සමෘද්ධිමත් තත්වයට  ඟාවන්නා වූ යහපත්, සහ මනා පාලනයක් සහිත ආර්ිකයක් 
ඇතිකරගන්වන් වකවස්ද යනාදී කාරණා සේබන්ධ්වයන් අවේ වපාදු වටිනාකේ වර්ධ්නය 
කරගැනීමයි. මා හිතන හැටියට අපවේ ද්ධවීපාර් වීය සබඳතා තු  සාක්ෂාත් කරගන්නට 
වැඩකරන අරමුණු හා වේවා අතර වවනසක් නැහැ. වමහිදී එක්සත් ජනපදය කියන්වන් වමකී 
අරමුණු ප්රවර්ධ්නය කරන්නට බලාවපාවරාත්තුවන සිවුපාර් වීය සංවාදයක එක් පාර් වයක් 
පමණයි. 
 

වේ අරමුණු, වපාදුවේ ශ්රී ලංකාවත් වබදාහදාගතයුතු අරමුණු වනවා. ශ්රී ලංකාව ප්රජාතන්ත්රවාදී 

රටක්, ඒවාවේම එය සමුද්රීය වව ඳාවේ නිරත රටක්. ඉතින් වේ අරමුණු ප්රවර්ධ්නය කරන්නට 
අපට එක් වී වැඩකරන්නට හැකිවේ යැයි අපි බලාවපාවරාතු වවනවා. 



 

  

ප්රශ්නය: ශ්රී ලංකාවේ විවද්ධ  ප්රතිපත්තිය වනාබැඳි ප්රතිපත්තියක් බවත් එය මධ්යස්ථ බවත් ශ්රී 
ලංකා රජය යළි යළිත් ප්රකා   කර තිවබනවා. වමම ස්ථාවරය එක්සත් ජනපදයට වකාතරේ 

දුරකට පිළිගතහැකිද? 

 

ලෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය:ශ්රී ලංකාව ස්වවරී රාජයයක්, අවනක් රටවල් සමගින් ඇති 
සේබන්ධ්තා ක මනාකරණය කරගන්වන් වකවස්ද කියා තීරණය ක යුතු ශ්රී ලාංකිය 

ජනතාවයි. අප සෑමවිටම පලක  අදහස වන්වන් ශ්රී ලංකාවට, සහ වවනත් ඕනෑම රටකට 

තමන්වේ සේබන්ධ්තා විවෘතව, විනිවිදභාවවයන් යුතුව සහ අවනානයව වයන් ප්රතිලාභ 
වගනවදන අන්දමින් පවත්වාවගන යාමට හැකිවේවා යන බලාවපාවරාත්තුවයි. එක්සත් 
ජනපදයට ශ්රී ලංකාව සමගින් ඇත්වත් එවැනි සේබන්ධ්තාවයක් කියා අපි වි ්වාස කරනවා. 

ඊටත් වඩා, අපට ඇත්වත් හවුල්කාරීත්වයක් කියා අප සිතනවා, හවුල්කාරීත්වයක් කියන්වන් 
වදපසටම ක්රියාත්මක වන සේබන්ධ්තාවයක්. එවැනි සේබන්ධ්තාවයක් තු  අවංකව අදහස් 

වබදාහදාගැනීමට, අවේ වටිනාකේ හා ලැදියාවන් වටා සහවයෝගීතාවය වර්ධ්නය කරගැනීමට 
සහ අවනානය ව වයන් උදවු කරගන්නට පවා හැකියි කියා මා සිතනවා. අවේ වේ 

සේබන්ධ්තාවය වසර 70කට වැඩි කාලයක් තිස්වස් පවතිනවා.  ඒ කාලවයන් වසර 60 තිස්වස් 

අපි ශ්රී ලංකාවට සංවර්ධ්න ආධ්ාර ලබාවදමින් කෘෂිකර්මය, අධ්යාපනය, වසෞඛ්යය යනාදී 

ක්වෂ්ත්රවල සිට නිවාස, ජල සනීපාරක්ෂාව, පරිසරය, ක්ුර වයාපාර යනාදිය දක්වා ඇත්වතන්ම 

සෑම ක්වෂ්ත්රයකම සහය ලබාදී තිවබනවා. ඔබ ඕනෑම ක්වෂ්ත්රයක් නේ කව ාත්, ඒ ක්වෂ්ත්රය 

තු  ශ්රී ලංකාව රියැදුරු අසුවන් තබමින් වමරට ජනතාවවේ ජීවිත ඉහ ට ඔසවා තබන්නට, 
ප්රජාවන් වගාඩනගන්නට සහ ස්වයංවපෝෂිතභාවය  ඟා කරගන්නට අප සහය ලබා වදමින් ඔබ 
සමගින් සිට ඇති බව මට කියන්නට පුළුවන් වේවි. 
 

එනිසා, ගනුවදනුවකින් එහාට ගිය සේබන්දතාවයක්, එනේ, සැබෑ හවුල්කාරීත්වයක් සඳහා අප 
වබවහවින් කැපවී සිටිනවා. අවේ ද්ධවීපාර් වීය බැඳීේ අප දකින්වන් වේ ආකාරයටයි. 
  

ප්රශ්නය: ශ්රී ලංකා-එක්සත් ජනපද සේබන්ධ්තාවය ගැන කථාකරනවිට, එය විවිධ් පැතිකඩ සහිත 
සේබන්ධ්තාවයක්. ඒ සියල්ල සමස්ථයක් වලස ගත් කල වේ සේබන්ධ්තාවවේ තත්ත්වය සහ 

වේ විවිධ් පැතිකඩ අතවර් අන්තර්සබඳතා වකබඳුද? 

 

ලෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය: පාලනය, ආර්ික වර්ධ්නය, සර්වග්රාහී ආර්ික වර්ධ්නය හා 

ආරක්ෂක සහවයෝගීතාවය, ඒවාවේම මුහුදු මාර්ග ආරක්ෂා කිරීම හා සර්වග්රාගී ආර්ික කලාප 
වහෝ ආපදා ප්රතිචාර සඳහා හැකියාව ඇතිකිරීම වැනි පැතිකඩ තිවබනවා. වේ සියල්ලම 
එකිවනක අතවර් අන්තර්සබඳතා සහිත ලැදියාවන්. එක්සත් ජනපදයට ඉන්දු  ාන්තිකර 
කලාපය සඳහා පුළුල් ලැදියාවන් සමූහයක් තිවබනවා. සමුර තරණය සඳහා ඇති නිදහස වැනි 
මූලධ්ර්ම හා වටිනාකේ පිළිබඳ කථාකරමින් ඉහත මා ඒවායින් ඇතැේ කරුණු සඳහන් ක ා 
ඔබට මතක ඇති. ඒ සියල්ල අවේ ආරක්ෂක සහවයෝගීතාවය සහ ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය සඳහා 
(වනාපැහැදිලිය)  සේබන්ධ් වනවා. 
 

එනිසා මා වේවා අන්තර්සේබන්ධ්තා සහිත පැතිකඩ කියා මා සිතනවා. ප්රජාතන්ත්රවාදී රටවල් 
හැටියට එක්සත් ජනපදයත් ශ්රී ලංකාවත් පැහැදිලිවම වපාදු අරමුණු වබදාහදාගත යුතුයි. 

යහපාලනය, නීතිවේ ආිපතය සහ ආර්ික වර්ධ්නය දිරිගන්වන්නට අපට එක්වී වැඩ ක  



හැකියි. සියළුම පුරවැසියන්වේ අයිතිවාසිකේ ආරක්ෂා වකවරන බව සහතික කරගැනීමටත්, ශ්රී 

ලංකාවේ සමෘද්ධිමත්භාවය සහතික කිරීමට හා දිරිමත් කිරීමටත්, වමරට ස්වවරීභාවය 
ආරක්ෂා කිරීමටත් පැහැදිලිවම අපි රාජපක්ෂ ජනාිපතිතුමා සහ රජය සමගින් ඉදිරියටත් 
සේබන්ධ් වවමින් කටයුතු කරනවා. 
 

ශ්රි ලංකා රජය එක්සත් ජාතීන්වේ තිරසාර සංවර්ධ්න අරමුණුවලට කැපවී සිටිනවා. ඒවා හරහාත් 

වමම පුළුල් ගැටළු පරාසය ආවරණය වන බව සඳහන් කරන අතර, එහිදී වැදගත්ම කරුණක් 

වවන්වන් ඉන් එක් අරමුණක් සේබන්ධ්වයන් පමණක් වැඩ කරන්නට අපහසුයි, ඒවා සියල්ල 
ඔබ සඳහන් ක ාක් වමන් එකිවනක සේබන්ධ් වී ඇති නිසා ඒ සෑම එකක් සේබන්ධ්වයන්ම 
වැඩ කරන්නට අව යයි. 
 

ප්රශ්නය: මූලය ආධ්ාර හා සහවයෝගීතාවය සඳහා ශ්රී ලංකාව චීනය මත දැඩි වස් යැපීම පිළිබඳව 
ඇතැේ අය සැලකිල්ල වයාමුවියයුතු බව කියනවා. ශ්රී ලංකාව මුලය අර්ුදයකට මුහුණ දී සිටින 

වත්මන් පසුබිම තු  එක්සත් ජනපදයට ශ්රී ලංකාව වවත උදවු ක  හැක්වක් කුමන ආකාරයටද? 

 

ලෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය: එක්සත් ජනපදවයන් ලැවබන අධ්ාර ආපසු වගවියයුතු නැහැ. 
ඇත්වතන්ම අපි ණය ලබාවදන්වන් නැහැ. තමන්වේ  ක්තිවයන් නැගී සිටීම සඳහා ශ්රී 
ලාංකිකයින්ට උදවු කිරීමටත් ශ්රී ලංකාවට වැඩිවයන්ම අව ය වී තිවබන අං  ගණනාවක් තු  

ධ්ාරිතාවය සහ ඔවරාත්තුදීවේ හැකියාව වගාඩනැංවීමටත් අප සූදානේ. එවමන්ම, ගත වූ 70 
වසරක් තිස්වස් ශ්රී ලංකාවේ ආර්ික විභවය වවනුවවන් අප දීර්ඝ කාලීනව කැපවී වැඩ කර 

තිවබනවා, ඉන් සැබෑ ප්රතිඵල ලබා තිවබනවා. වකාටස් වව ඳපල, (වනාපැහැදිලිය) සභාව- 

වේවා, එක්සත් ජනපදවේ අනුග්රාහකත්වවයන් සිදුක  සංවර්ධ්න ආධ්ාර වෑයේවල ප්රතිඵල 
වනවා. රැකියා පුහුණු ද වි ාල ප්රමාණයක් සිදුකර තිවබනවා. වේ අවස්ථාවේදී අවේ අවධ්ානය 
වයාමු වී ඇත්වත් ශ්රී ලංකාවේ කුඩා හා මධ්යම පරිමාණ වයාපාර සංවර්ධ්නයටයි. ශ්රී ලංකාවේ 
ආර්ිකයට තවතවත් හානි වියහැකිව තිබූ හදිසි අවස්ථාවලදී අප ප්රතිචාර දක්වා තිවබනවා. ඔබ 

කලින් 2004 සුනාමි උවදුර ගැන කථා ක ා, ඒවාවේම 2017 ගංවතුර, සහ වර්තමානවේ 
වසංගතය මීට ඇතු ත්. 
 
මෑතකදී අපි ශ්රී ලංකාවට කිසිදු වියදමක් දරන්නට වනාවයවදන වලස වමාඩර්නා එන්නත් 

මිලියන 1.5ක් ලබාදුන්නා. වේ එන්නත් රැවගන ආවේ වකෝවැක්ස් පහසුකම යටවත්යි, නමුත් 

ඒවා  සැපයුවේ එක්සත් ජනපදවේ එන්නත් සංචිතවයන්. වමය, වනාකඩවා පවත්වාවගන යන 
අපවේ කැපවීවේ වකාටසක් වනවා. 
 

ඊට අමතරව සෘජුවම වකෝවිඩ් ආමන්ත්රණය කිරීමට වහෝ ඉදිරියට ඉන් ආර්ිකය මත ඇතිවන 

බලපෑවේ හානි අඩුකරගැනීමට සහය වදමින් වඩාලර් මිලියන 8ක් අප ලබාදී තිවබනවා. තවද, 

ජංගම වවන්ටිවල්ටර් යන්ත්ර 200ක්, සහ කඩිනේ වරෝග විනි ්චය කට්ටල 500,000කට වැඩි 
සංඛ්යාවක් යනාදී රවයමය පරිතයාග ද සිදුකර තිවබනවා. 
 

අවේ ප්රවේ ය වී ඇත්වත් ආර්ිකය වර්ධ්නය කිරීමට පමණක් වනාව වසංගතයක් ව වයන් 
වර්තමානවේ අප මුහුණවදන වේ අර්ුදය ඇතුළුව විවිධ් අර්ුද ක මනාකරණය සහ ඒවාට 
ප්රතිචාර දැක්වීමට හැකිවන වලස ධ්ාරිතා වර්ධ්නය කිරීවමන් ශ්රී ලාංකිකයින්ට අව ය මූලික 
සහය ලබාදීමයි. 
 



ප්රශ්නය: මෑතකදී ඔබ බැසිල් රාජපක්ෂ මුදල් ඇමතිතුමා හමුවූවා. එහිදී සාකච්ඡා ක  කරුණු 

පදනේ කරවගන වේ වනවිට ප්රාවයෝගිකව ලබා තිවබන ප්රගතිය වමාන ආකාරවේද? 

 

ලෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය: මුදල් ඇමතිතුමා සමගින් අපි ඉතාමත් වහාඳ රැස්වීමක් පැවැත්වුවා. 
එය ඉතාමත් මිත්රශීලී හමුවක්. අද අවේ වමම සාකච්ඡාව තු  වැඩිවයන් කථාබහට ලක් වුනු 
මාතෘකාවක් වන ආවයෝජන ගැන කථා කරන්නට අපට එහිදී අවස්ථාව ලැුනා. 

ආවයෝජකයින්ට මුහුණ වදන්නට වී ඇති ඇතැේ අභිවයෝග, සීමාකිරීේ, සහ විවෘතවූත් 

විනිවිදභාවවයන් යුක්ත වූත් පරිසරයක අව යතාවය, ඒවාවේම, ආවයෝජකයින් අවදානේවලට 

නිරාවරණය කිරීම සීමා කිරීමත්, යහපරිච සහ උසස් ජාතයන්තර සේමතයන්ට අනුකූල වන වස් 
ශ්රී ලංකාව තම වයාපාර පරිසරය සකසාගැනීම පිළිබඳ ඇති බලාවපාවරාත්තුසහගතබව ගැන අපි 
කථා ක ා. 

ශ්රී ලංකාවට උසස් තත්වවේ ආවයෝජකයින් ආකර්ෂණය වනු දකින්නට මා කැමතියි, මාවේ ඒ 
අදහස මා මුදල් ඇමතිතුමාට ප්රකා  ක ා. 

ශ්රී ලංකාවේ ආර්ිකය සේබන්ධ්වයන් සැලකියයුතු කාරණා ව වයන් මා ප්රසිද්ධිවේ සඳහන් 
ක  කරුණු පිළිබඳවත් මා ඇමතිතුමා සමගින් සඳහන් ක ා. ශ්රී ලංකාවේ ආර්ිකය වේ 
අවස්ථාවේ පවතින්වන් වසෞඛ්යමත්බව අතින් උසස්ම මට්ටමක වනාවේ.  වසංගතය නිසා වමය 

වගෝලීය ව වයන් දුෂ්කර කාලයක් වී තිවබනවා, ඒවාවේම, ශ්රී ලංකාවට වේ සේබන්ධ්වයන් 

ඇති විසඳුවේ එක් වකාටසක් වන්වන් ජාතයන්තර මුලය අරමුදවලන්, වනාවහාත් අයි එේ එ ් 
විසින් ඉදිරිපත් වකවරන සේපත් උපවයෝගී කරගැනීමයි. 
 

ශ්රී ලංකාව ජාතයන්තර මුලය අරමුදවල් සාමාික රටක්. ශ්රී ලංකාවත් තවත් රටවල් 188කුත් 
වමම අයිඑේඑ ් හි සාමාිකත්වය දරනවා. එය ඇති කරනු ලැුවේ දරිරතාවයට එවරහිව සටන් 
කරන්නට පමණක් වනාව වගෝලීය ව වයන් මුලය ස්ථායිතාවය සහතික කිරීම සහ වගෝලීය 

වස්වා නියුක්ති අව යතා ආමන්ත්රණය කිරීමට සහය ලබාදීමටයි. එනිසා, වේ අවස්ථාවේ ශ්රී 
ලංකාවට වුවමනා කරන්වන් හරියටම වමවැනි වර්ගවේ වමවලමක් කියා මා සිතනවා. 
 

ඉතින් අප ඒ පිළිබඳ සංවාදයක නිරත වූවා. ජාතයන්තර මුලය අරමුදවල් සාමාික රටක් 

ව වයන් ශ්රී ලංකාවට එහි සේපත් භාවිතා කර රවට් ආර්ික කාර්යසාධ්නය ඇගැයුේ කර, 
ඉදිරිවේදී වඩාත් ස්ථාවර ආර්ික අඩිතාලමක් වගාඩනගා ගැනීමට මගපාදන වවනස්කේ 
සිදුකරන ආකාරය පිළිබඳව බැලීමට වයාදාගත හැකි වමවලේ වයාදාගන්නා වමන් මා 
තවදුරටත් ශ්රී ලංකා රජය දිරිගන්වනවා. 
 

ප්රශ්නය: අවසාන ව වයන් මා ඇ ්ඝනිස්තානවේ සිදුවවමින් පවතින දෑ සේබන්ධ්වයන් ඔවබන් 
අසන්නට කැමතියි. ද ක වදකකට පසුව එක්සත් ජනපදය ඇ ්ඝනිස්ථානවයන් ඉවත්වවමින් 

සිටිනවා. කලාපීය සාමය සේබන්ධ්වයන් එක්සත් ජනපදවේ මී ඟ භූමිකාව කුමක් වේවිද? 

 

ලෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය: තවත් වබාවහෝවදවනක් වමන් මා ද වමම සිදුවීේ සිද්ධධ්වන ආකාරය 
වදස බලා සිටියා. ඇ ්ඝනිස්ථානවයන් වාර්තාවන රූපරාමු ඉතාමත් සිත් කරදරයට 
පත්කරනසුළුයි. වේ වනවිට ගුවන්වතාටුපවල් තත්වය ස්ථාවර වී ඇති බවත් පුද්ධගලයින්ව රටින් 
ඉවත් කරගැනීම සිදුවවමින් පවතිනබවත් දැනගන්නට ලැුනා. අප ඇ ්ඝනිස්තානවේ 



අසල්වාසී රටවල් සහ කලාපවේ අවනකුත් රටවල් ද, වපාදුවේ ජාතයන්තර ප්රජාව ද සමගින් 
සේබන්ධීකරණය කරමින් සිටිනවා. 
 
එහි ඇතිවවමින් පවතින තත්වය සේබන්ධ්වයන් එකිවනක සමගින් නිසි වලස වප ගැසුනු 
ප්රවේ යක් වයාදාගන්නා බව සහතික කරගන්නට අපට අව යයි. දැනට දිනකට වහෝ දින 
වදකකට වපර වේ සේබන්ධ්වයන් නිකුත් කර තිබූ ප්රකා යත් සමගින් එම වෑයවේ ප්රතිඵල අපට 

දැකගන්නට හැකිවී තිවබන බවක් මට සිවතනවා. මා හිතන්වන් වේ වනවිට රටවල් 106ක්  මීට 

සේබන්ධ් වවමින්, විවද්ධශිකයින්ට සහ රටින් පිටවවන්නට කැමති ඇ ්ගනිස්තාන ජාතිකයින්ට 
සුරක්ෂිතව සහ සාමකාමීව රටින් පිටත්වීම සඳහා පහසුකේ සලසන වමන් අදා  
පාර් වයන්වගන් ඉල්ලා තිවබනවා. 
 

සියළුම එදිරිවාදිකේ නවත්වන වමන් සහ සර්වග්රාහී සේමුති සාකච්ඡා හරහා නව රජයක් 
පිහිටුවන වමන් කියා සිටින ප්රකා යක් එක්සත් ජාතීන්වේ ආරක්ෂක මණ්ඩඩලයත් නිකුත් කර 
තිුණා. මා හිතන විදියට වනාපමාව ගතයුතු මී ඟ පියවර වන්වන් වේවායි. වේ අවස්ථාවේදී 

අති යින්ම දුෂ්කර බවක් පැහැදිලිව වපවනන තත්වයක් හරහා අපට වැඩකරන්නට සිදුවවනවා, 
නමුත් අප වමය කලාපය තු  සහ වපාදුවේ ජාතයන්තර ප්රජාව සමගින් සහවයෝගවයන් 
ක යුතුයි. 
 

ප්රශ්නය: වේ පිළිබඳව ඔබ ශ්රී ලංකා රජය සමගින් සේබන්ධ් වූවාද? 

 

ලෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය: ඔේ, අවේ අදහස් සහ අප සැලකිල්ල වයාමුක  කරුණු පිළිබඳ 
වබදාහදාගැනීමට අපි සංවාද පැවැත්වූවා. ශ්රී ලංකාවත් දැනට සිදුවකවරන වගෝලීය සංවාදවේ 
වකාටස්කරුවන් වේවි. 

ප්රශ්නය: තානාපතිතුමියනි, වේ සාකච්ඡාවට කාලය ලබාදීම ගැන ඔබට වබාවහෝම ස්තුතියි. 
නැවතත් ඔබ හමුවන්නට ලැවේවි යැයි බලාවපාවරාත්තු වවනවා. 

ලෙප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය:ස්තුතියි කැලුේ, වේ අවස්ථාව මා අගය කරනවා. 
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