
තානාපතිනී ඇලයිනා බී. ටෙප්ලිට්ස් 

කාන්තා ව්යේව්යසාකක්වව්යක ිළිබඳ ජාතේන්ත  සුළුවටදී  ැක්වු අැහස ්

2019 දෙසැම්බර් 3 

 

තානාපති ටෙප්ලිට්ස්: සුබ උෙෑසනක්, සම්භාවනීය අමුත්තනි, සම්මන්ත්රතණ  සවිධාායයිනනි. දමහි 

පැමිණිමට ලැබීම සතුටට යරුණ ක්  වන අතර, දමම වැෙගත් අවස්ථාදේ  යථාවක් පැවැත්වීමට මට 

ආරාානා කිරීම ගැන දයොළඹ වාාපාර  ා යළමනායරණ   ිධොායතනයට ස  ජාතාන්තර යාන්තා 

පෙනමට ස්තූති කිරීමට යැමත්දතමි. 

 

මෑතයදී ශ්රීි ලවයාදේ පැවති ජනාධිපතිවරණ ය අවසන් වීදමන් පසු, මම ටුිධටර් මාාාය  ර ා  ශ්රීි ලවයා 

ජනතාවට  සුබ පැතුම් පණිිධඩයක් යවමින්, නව ජනාධිපතිවරයා සමඟ යටයුතු කිරීමට 

බලාදපොදරොත්තු වන බව පැවසුදවමි. උණුසුම්  ා අදනා,නා වයදයන් වාසිොයය සබඳතා සඳ ා 

ඔහුදේ  යැමැත්ත අවාාරණ ය යරමින් ජනාධිපතිවරයා මට පිළිතුරු දුන්දන්ය. ඒ  වැඩිදුර  දමහි 

ආදය,ජනය කිරීම ඇතුළුව ද්ිධපාර්ය්ිධය ආර්ථිය  ා දවළඳ සබඳතාින.  වාවසායයත්වය, ඇත්ත 

වයදයන්ම, එම සබඳතාදේ ඉතා වැෙගත් දයොටසක් ිධය යුතුය. ඔදේත්, මදේත්  රටවල් දෙයටම 

 වුල් සමෘද්ධිය අතාවයා වන අතර, සියලු ඔරු ඉ ළට  ඔසවනු ඇත්දත් නැගී එන වඩදිය මගිනි. 

එක්සත් ජනපෙයට ශ්රීි ලවයාදේ නැගී එන වඩදිදේ  දයොටසක්වීමට දමන්ම එයට  ස ාය ිධය  ැකි බව 

මම ෙනිමි. 

 

එක්සත් ජනපෙය, ශ්රීි ලවයාදේ ඉ ළම අපනයන දවළඳදපොලක් වනවාක් දමන්ම දම් රදේ ිධයාලතම 

ිධදද්ය ආදය,ජයිනන් අතර ඇමරියානු සමාගම්  තිදේ. ඇමරියානු වාාපාර, දමරට වාාපාරිය 

පරිසරයට  රැකියා, කුසලතා, නව තාක්ෂ ණ යන් ස  ඉ ළම ආාාරාාර්මිය  ා දස වා ස්ථාන ප්රයමිීනන්  

දගන එින. ශ්රීි ලවයාදේ අනාගතය සුරක්ත ත කිරීම සඳ ා තිරසාර  ා සාාාරණ  ආර්ථිය වර්ානයක් 

අතාවයා දේ. ඔබට ඉ ළ වර්ානයක් ලබාගත  ැක්දක්  සැබෑ අවස්ථාවන් ජනනය යරන ආදය,ජන, 

අදනා,නා දවළඳාම ස  දස වා ස්ථාන වැඩිදියුණු කිරීම ආදිය මගිනි. 

 

එද ත් දේගවත් වර්ානය රඳා පවතින්දන් පුළුල්  වුල්යාරිත්වයක්, ස්ථාවර නියාමන ප්රයතිපත්තියක්, 

ස්ථාවර දද්යපාලනයක් ස  නීතිදේ ආධිපතාය මත ය. දමම ගුණ ාවග -  වුල්යාරිත්වය, නියාමන 

අනුකූලතාව, දද්යපාලන ස්ථාවරත්වය ස  නීතිදේ ආධිපතාය - ශ්රීි ලවයාදේ තරඟයාරිත්වය ඉ ළ 

නවවනු ඇත. 

 

තරඟයාරිත්වදේදී වැෙගත් වන්දන් ඒවා පමණ ක්  දනොදේ. සියළුම රටවල් ඔවුන්දේ ආර්ථිය ීනරණ  

ගැනීදම්දී අවාානය දයොමු යළ යුතු එක් යරුණ ක් වන්දන් යාන්තාවන් ආර්ථියයට දයොතරම් දුරට 

ස භාගී වන්දන්ෙ යන්නින. යාන්තාවන් ආර්ථිය වර්ානදේ සාධිත අවගයක් වන අතර අදනකුත් 

රටවල දමන්ම ශ්රීි ලවයාදේෙ ඔවුන්දේ ස භාගී වීමට බාාය පවීන. දමම සමුළුදේ දයොටසක් වන්දන් 

එම බාාය පිළිබඳව අවාානය දයොමු කිරීම බව  මට වැටහී ඇති අතර, දමම තත්වය දවනස් ිධය යුතු 

බවට මම එයඟ දවමි. 



 

එය ජාතිය ආර්ථිය සුරක්ත තතාව  පිළිබඳ යාරණ යක් දලස දවනස් ිධය යුතුය. එය සමාජ 

සමානාත්මතාව පිළිබඳ යාරණ යක් දලස දවනස් ිධය යුතුය.  වඩාත් සමාන  ා සියල්ල ඇතුළත් 

අනාගතයයට පූර්ිධයාවක්  දලස එය  දවනස් ිධය යුතුය. යාන්තාවන් ආර්ථියයට පූර්ණ  දලස 

ඇතුළත් යර ගැනීමට ඇති බාාය නම් කිරීම, එම බාාය ඉවත් කිරීමට අපට උපයාරී වනු ඇතැින මම 

සිතමි. දමම බාාය අතර සමාජ සාාය, දුර්වල ප්රයතිපත්ති, යල් පැන ගිය නීති ස  ිධවෘත ලවගිය 

හිරි ැර  ා දවනස් දලස සැලකීම් ආදිය දේ. රැකියා ස්ථානදේ ස  රැකියාවට යන ගමදන්දී සිදුවන - 

දයොළඹ දපොදු ප්රයවා න දස වාවන්ට අපකීර්තියක් දගන දෙන යාරණ යක් වන - හිරි ැර  ා දවනස් 

දලස සැලකීම්,  යාන්තා ස භාගීත්වය වළක්වන  අතර ආර්ථිය වර්ානයට බාාා පමුණුවින. 

 

මට දම් සෑම බාායයක් ගැනම දීර්ඝ වයදයන් යථා යළ  ැකි නමුත් අෙ  ඔබ ඇමීනමට මට ඇති 

යාලය  සීමිත බව මම ෙනිමි. එබැිධන් දමම බාාය වලන් එයක් ගැන පමණ ක් ිධස්තරාත්මයව යථා 

කිරීමට මම දමම දේදියාව දයොො ගන්දනමි. එය අදනක් දබොද ,  බාාය  යක්තිමත් යරන ිධදය ෂ 

බාායයකි. 

 

ගැටළු ගැන පමණ ක් ඔබට දද්යන කිරීමට  මට අවයා නැත. ිධසඳුම් කිහිපයක් ගැන ඔබ සමඟ යතා 

කිරීමටෙ මට අවයාින. ඒ නිසා  අපදේ පුද්ගලය  ා ආයතනිය නායයත්වය සමඟ අපට මුහුණ  දී 

තුරන් කිරීමට උත්සා  යළ  ැකි, ආර්ථිය යටයුතුවලට යාන්තාවන්දේ ස භාගීත්වයට ඇති 

බාායයක් පිළිබඳ නිරීක්ෂණ  කිහිපයක් ඔබ සමඟ දබො ො  ගැනීමට යැමැත්දතමි. 

 

දමම බාායය නම් රැකියා ස්ථානදේ යාන්තාවන්ට එදරහි අිධඥානිය නැඹුරුවින. මෑතයදී Mind 

Tools ේදලොේ අඩිධදේ  මා කියවූ පර්දේෂණ යකින්  දපන්වා දී තිබුදේ අප ෙකින දද් අනුව මිනිසුන් 

ස්වයවක්රී යව වර්ගීයරණ ය යරන බවින. අපි වයස, හිසදයස් වර්ණ ය, සදම් වර්ණ ය දෙස බලමු, අපි 

මිනිසුන්දේ බර දෙස බලමු, ඔවුන්දේ ස්ත්රීන පුරුෂ භාවය දෙස බලමු. අපට එතරම් ප සුදවන් ෙැකිය 

දනො ැකි  දද් අනුව අපි මිනිසුන් වර්ගීයරණ ය යරමු. අාාාපනය, ආබාධිතභාවය, සමාජ තත්වය, 

ලවගියත්වය ද , රැකියා තනතුර අනුව අපි මිනිසුන් වර්ග යරමු. දමම ිධිධා යේඩායම් තුළ ඇතැින 

සිතන ගති ලක්ෂණ   අප අිධඥානියව  මිනිසුන්ට පවරමු. අප දනොෙන්නා පුද්ගලිනන්දේ යාර්ය 

සාානයට දබොද , දුරට අොළ දනොවන සාාය මත පෙනම්ව, අපි ඔවුන් ගැන ක්ෂණිය 

උපයල්පනවලට එළදඹන්දනමු. 

 

අිධඥානිය නැඹුරුව යනු යාන්තාවන්ට යළ  ැකි  ා යළ දනො ැකි දද්  ද , ඔවුන්ට කිරීමට අවයා 

දද් පිළිබඳව  ද , යලන් ඇති යර ගත් අෙ ස් නිසා යාන්තාවන්දේ  ැකියාවන් සීමා යරන මානසිය 

ගතානුගතියත්වයකි. 

  

අිධඥානිය නැඹුරුව යනු ශ්රනම බලයාදේ  යාන්තා ස භාගීත්වයට බලපාන  එතරම් ස්පර්යනීය 

දනොවන බාායයකි, මන්ෙ යත්  එය අපදේ ආයල්ප  ා ිධය්වාසයන් තුළ ගැඹුරින් අන්තර්ගත වී ඇති 

බැිධනි. එය  අප වැදඩන ිධට උය ා ගන්නා  සම්මතයන් සමාජයරණ යවීම තුළින් ලැදබන්නකි. 



 

වැෙගත් යාරණ ය වන්දන් අපි ඒ පිළිබඳව ෙැන දනොසිටීමින. අපට  ඒ ගැන අවදබ,ායක් පවා නැත. 

ඇත්ත වයදයන්ම දමිනන් අෙ ස් යරන්දන් අප  තුළ දමවැනි  නැඹුරුවක් ඇති  බව අප දනොෙන්නා 

බැිධන්  එය තුරන් කිරීම ිධදය ෂදයන් දුෂ්යර වනු ඇති බවින. 

 

අය පත් නීති ස  ප්රයතිපත්ති වඩාත් පැ ැදිලව දපදනන අතර ඒවා ිධනිිධෙ දපදනන  නනතිය 

ක්රිතයාවලයක් මගින් දවනස් යළ  ැකි වුවෙ, අිධඥානියව පක්ෂග්රාහී දලස ක්රිතයා යරන්නන් ඔවුන්දේ 

 ැසිරීම පිළිබඳව දබොද , ිධට දනොෙන්නා අතර  අප ෙ එවැනි  වැරදියරුවන් දේ. 

 

අිධඥානිය නැඹුරුව ිධිධා ස්වරූපවලන් පවීන. 

 

යාර්ය සාාන නැඹුරුව යනුදවන්ෙ යමක් තිදේ. එය දයදනක් පිරිමිදයක් ද , ගැ ැනිදයක් වූ නිසාම 

ඇති වන්නකි. දමහිදී සිදු වන්දන් යාන්තාවන්දේ යාර්ය සාානය අවතක්දස රු යරමින්, පිරිමි 

සගයන්  අධි තක්දස රුවට ලක් කිරීමින.  

 

ආදර,පණ  නැඹුරුව යනුදවන්ෙ යමක් තිදේ, එිනන් අෙ ස් යරන්දන් පිරිමින්ට යම් සාර්ථයත්වයක් 

සඳ ා වැඩි දගෞරවයක් ලබා දිය යුතු අතර අසාර්ථයත්වය සම්බන්ාදයන් යාන්තාවන්ට වැඩිදයන් 

දෙොස් පැවරිය යුතු බවින. 

 

වඩාත්ම  ප්රයාලත නැඹුරුව වන්දන් මාතෘ පක්ෂේ රාහීත්වයින.  එිනන් අෙ ස් දයදරන්දන් 

ිධදය ෂදයන්ම ෙරුවන් ඇති යාන්තාවන් තම වෘත්තිය සඳ ා පුරුෂිනන්ට වඩා අඩු යැපවීමක් 

ෙක්වන්දන්ය යන වාාජ උපයල්පනයින. 

 

ත වුරු කිරීදම් නැඹුරුවක් ෙ තිදේ. දමහිදී සිදුවන්දන්  අප  දනොෙැනුවත්වම අප වැනි පුද්ගලිනන් 

දත,රා ගැනීමින. දමයට ද  තුව වන්දන්  අදේ සමාජ තත්වය, පාසල් යේඩායම ද ,  ජනවාර්ගිය 

යේඩායදම් ගුණ ාවග ආදිය ගැන අපට  ිධය්වාසයක් තිබීමින.  රැකියාවයට ද , දවන යම් 

යටයුත්තයට ද , සුදුසුම වන්දන් අප සතු  ගුණ ාවගයින අපි ිධය්වාස යරමු.  

 

ඇත්ත වයදයන්ම, දමදස  පක්ෂග්රාහීවීදම් පූර්ණ  අිනතිය පිරිමින්ට  පමණ ක් හිමි දනොදේ. 

යාන්තාදව,ෙ දබොද , ිධට අිධඥානියව  පක්ෂග්රාහී දලස ක්රිතයා යරති. 

 

පිරිමින්දේ රැකියා දලස සැලදයන බැිධන් කිසි ිධදටයත් ඉදිකිරීම් ද , ඉවජිදන්රු ක්දෂ ත්රතදේ 

රැකියාවක් සඳ ා ඉල්ලුම් දනොයරන යාන්තාවන් කී දෙදනකු ගැන ඔබ ෙන්නවාෙ? සම ර ක්දෂ ත්රත 

පිළිබඳව එදස  සිතන යාන්තාවන් ගැන ඔබ දනොෙන්දන්ෙ? 

 



ස්ත්රීනත්වයට ගැලදපන දලස සැලදයන රැකියා ද , රැකියා ක්දෂ ත්රතවලට යාන්තාවන් සීමා දේ. එදස  

නැතද ොත් පිරිමින්දේ නායයත්වය සැමිධටම වඩා ද ොඳ ිධය යුතු යින සිතන නිසා ඔවුන් තමන්දේම 

 ැකියාවන් දනොසලයා  රිති. 

 

දස වා ස්ථානවල ෙක්නට ලැදබන දමවැනි ප්රයවනතා  වැෙගත් වන්දන් තනි දස වයයන්ට ද , තනි 

වාාපාරයය සීමාවන් තුළ පමණ ක් දනොදේ. දමවැනි ප්රයවනතාවල සමුච්චිත බලපෑම සෘණ ාත්මයය. 

එය සමස්ත ශ්රනම බලයාදේ ස භාගීත්වයට ස  දලොව පුරා යාන්තාවන්දේ ඵලොිනතාවයට බලපාන 

යරුණ කි. 

 

දල,ය බැවකු වාර්තාවට අනුව ය් රී ලවයාදේ ශ්රනම බලයාදයන් සියයට 35 ක් පමණ  ෙැනට යාන්තාවන් 

දේ. යලාපීය ස  දග,ලීය වයදයන් දවනත් රටවල්  ා සසඳන ිධට එම සවඛ්යාාව නිරන්තරදයන් අඩු 

අගයක් දේ. දග,ලීය සාමානාය, සියයට 47 යට වඩා වැඩි ස භාගීත්වයකි. සම ර රටවල දමය ඊටත්  

වඩා දබොද , ඉ ළ අගයක් දපන්වින. ජපානදේ එය සියයට 51 කි; එක්සත් ජනපෙදේ  සියයට 56 කි; 

සිවගේපූරුදේ සියයට 60 කි; දන්පාලදේ එය සියයට 82 කි.  පසුගිය ෙයයය තුළ ශ්රීි ලවයාදේ සමස්ත 

ආර්ථිය වර්ානය  ා ෙරිද්රාතාවය අවම කිරීදම් උත්සා යන් මැෙ පවා යාන්තා ස භාගිත්වය  අඩුවීම 

සැලකිල්ලට භාජනය ිධය යුතු යරුණ කි. 

 

ශ්රනම බලයාය තුළ යාන්තා ස භාගීත්වය වැඩි යර ගත  ැකි එක් ක්රිමයක් නම්,  ඕනෑම තැනය  

අිධඥානිය නැඹුරුවක් ෙක්නට ලැබුණු ිධට එයට අවාානය දයොමු යර ිධසඳුම් ලබාදීමින. රැකියා 

ස්ථානදේ යාන්තාවන්දේ කුසලතා ද , අවයාතා වාසත්ිධයව ඇගයීමට ලක් දනොයර  ඔබ ඔවුන් 

ගැන උපයල්පනය යරන්දන් ෙැින ිධමසීමට ඔබටත් අන් අයටත් අභිදය,ග යරන්න. 

 

අනායන් පිළිබඳ අපදේ උපයල්පන නිවැරදි කිරීම ප සු නැතත් එය යළ  ැකිය. අපදේ උපයල්පන 

නිවැරදි කිරීම ආරම්භ යළ යුත්දත්ෙ අප ිධසින්මින. 

. 

යේඩායමක් දලස සිටින ිධට ද , සායච්ඡාවක් පවත්වන ිධට ද , ඔබ යාන්තාවන් යතා යරන ිධට 

ඔවුන්ට ඉඩ දනොදෙන නමුත් ඔවුන් පවසන දද් අවසන් කිරීමට පිරිමින්ට  පමණ ක් ඉඩ දෙනවාෙ? 

පවුල් යටයුතු තිබුණ ත් පිරිමින් නියමිත දේලාදවන් පසුවත් වැඩ යරින කියා ද , යාන්තාවන් එදස  

දනොයරනු ඇතැින කියා ඔබ සිතනවාෙ?  යාන්තාවක් ිධසින් මීට දපර ඉදිරිපත් යළ අෙ සක්  

පිරිමිදයක් පුනරුච්ාාරණ ය යළ ිධට ඔබ ඔවුන්ට  ප්රයයවසා යරනවාෙ? එයම රැකියා ස්ථානදේ ඔබ 

යාන්තාවන් “ගැ ැනු ළමිනන්” දලස  ඳුන්වන නමුත් පිරිමින් “පිරිමි ළමිනන්” දලස  ැඳින්වීමට  කිසි 

ිධදටයත් සිතන්දන් නැ ැ දන්ෙ? දම් සියල්ල අිධඥානිය පක්ෂග්රාහීත්වයට උො රණ  වන අතර අප 

සියලු දෙනාම  සෑම ිධටම  එදස  යරතැින මම සිතමි. 

 

එද ත් රැකියා ස්ථානදේ අපදේ සුපුරුදු ිධලාසයන් ස   ැසිරීම් කිහිපයක් ප්රයය්න කිරීදමන් පක්ෂග්රාහී 

බව තුරන් කිරීම අදපන්ම ආරම්භ යළ  ැකිය. 

 



අාාාපනදේ ගුණ ාත්මයභාවය, හිරි ැර කිරීම, ළමා රැයවරණ ය දනොමැතියම ස  දස වයට බඳවා 

ගැනීදම්දී දවනස් දයොට සැලකීම වැනි සමාජ ගැටලු ශ්රීි ලවයාදේ යාන්තා ආර්ථිය ස භාගීත්වය අඩු 

කිරීමට ොයය ිධය  ැකිය. දමම බාාය  ා ඒ සමග පවතින අිධඥානිය නැඹුරුව  නිසා දමහි සිටින 

යාන්තාවන්ට  දමන්ම දග,ලීය වයදයන් ෙ යාන්තාවන්ට  ආර්ථිය අවස්ථා උො වීම අහිමි යරින. එහි 

ප්රයතිඵලයක් වයදයන්, දබොද , යාන්තාවන් අඩු ඉපැයීම්, වැඩි අවොනමක් ස  යම්යරු අිනතිවාසියම් 

ස  ප්රයතිලාභ දනොමැති අිධධිමත් අවයයට  දයොමු දයදර්. දමවැන්නක් සිදු වන එයම රට ශ්රීි ලවයාව 

දනොදේ. 

 

දබොද , ිධසඳුම් දද්ශීය වුවෙ යාන්තා ආර්ථිය ස භාගීත්වයට ඇති බාාය ඉවත් කිරීම දග,ලීය 

ගැටලුවයට ිධසඳුම් සපයින. දබොද , ිධසඳුම් පුද්ගලය වුවත් අවසාන ප්රයතිඵලය එයම දේ. 

 

දල,ය ආර්ථිය සවසෙයට අනුව, ස්ත්රීන පුරුෂ පරතරය නැති කිරීදමන් දග,ලීය ෙළ දද්ශීය නිෂප්ාදිතය 

සාමානාදයන් සියයට 35 කින් ඉ ළ නැවිධය  ැකි අතර, එම ප්රයතිලාභවලන් සියයට 20 ක්ම  ස්ත්රීන 

පුරුෂ ිධිධාත්වය ද  තුදවන් ලැදබන වැඩි  ඵලොිනතාව වනු ඇත. උො රණ යක් දලස, එක්සත් 

ජනපෙදේ යාන්තාවන් සතු වාාපාර මිලයන 11 යට වැඩි ප්රයමාණ යය මිලයන නවයයට ආසන්න 

සවඛ්යාාවක් දස වදේ දයොෙවා ඇති අතර ඒවා දඩොලර් ට්රිාලයනයයට වැඩි ආොයමක් උපයින. දම්  සමග 

සැසඳිය  ැකි ශ්රීි ලවයාදේ තත්වය සැලකිල්ලට ගත් ිධට එිනන් ආර්ථියයට  ලැදබන වාසිය දයොතරම් 

ිධය  ැකිෙ? ශ්රීි ලවයාදේ තරඟයාරිත්වයට එිනන් අෙ ස් යරන්දන් කුමක්ෙැින සිතා බලන්න. 

 

යාන්තාවන් වැඩ යරන ිධට, ඔවුන් තම ආොයදමන් සියයට 90 ක් නැවත තම වාාපාරවලට ස  

ඔවුන්දේ පවුල්වල දසෞඛ්යායට  ා අාාාපනයට ආදය,ජනය යරින. දමය පිරිමින් එම යටයුතුවලට 

දයොෙන මුෙලට වඩා ිධයාල ප්රයතියතයකි. දද්ශීය වයදයන් ස්ත්රීන පුරුෂ පරතරය නැති යර ෙමමින්  

යාන්තාවන් පූර්ණ  ආර්ථිය  ැකියාවන් යරා ළඟා වන ිධට, තව අවුරුදු ප කින්  එනම් 2025 වන ිධට 

දග,ලීය ෙළ දද්ශීය නිෂ්පාදිතයට දඩොලර් ට්රිාලයන 28 ක් එයතු වනු ඇතැින ඇස්තදම්න්තු යර ඇත. 

එය ඇස්තදම්න්තුගත ෙළ දද්ශීය නිෂ්පාදිතය දඩොලර් ට්රිාලයන 28 කින් වැඩිවීමකි. දමය එක්සත් 

ජනපෙදේ ස  චීනදේ ඒයාබද්ා ආර්ථියයන්ට සමාන වන අතර එිනන්  සෑම දයදනකුටම   වුල් 

සමෘද්ධිදේ ඵල දනලා ගත  ැකි වනු ඇත. 

 

ඉතින් අපි  යරන්දන් කුමක්ෙ? අපි තවත් බලා සිටින්දන් කුමක් සඳ ාෙ? මෑත වසරවල දී අප ප්රයගතියක් 

ලබා ඇත්දත් රජදේ, වාාපාරවල ස  වාවසායයිනන් වු ප්රයබල නායයිනන් දලස යටයුතු යළ නිර්භීත 

 ා නාර්ය සම්පන්න යාන්තාවන් ස  පිරිමින් නිසාය. නමුත් ෙැන්  ඇත්දත් ිධදය ෂදයන් 

යාන්තාවන්, එකිදනයාට සුබ පැතිය යුතු යාලයක් දනොදේ. අපදේ දියණියන්ට  පැ ැදිල මාවතක්  

අප ිධසින් ස තිය යළ යුතුය.  අප දිගින් දිගටම මුහුණ  දෙන, අිධඥානියව ද , දවනත් ආයාරයකින්  

ඉදිරියට එන බාාය ස  පක්ෂග්රාහී බව, ඊළඟ පරම්පරාව තුළ ෙක්නට දනොලැදබන බවට  ස තිය 

කිරීම අදේ වගකීමකි. 

 



දමම ක්රිතයාවලදේදී   වුල්යරුවන් දලස පිරිමින්ටෙ  ීනරණ ාත්මය යාර්යභාරයක් තිදේ. ම ත්වරුනි, 

ඔදේ යාර්යාලදේ, ඔදේ වාාපාරදේ ද , ඔදේ ආයතනදේ, නායයත්ව යාර්යයන්හි  ද , ප්රයාාන 

ආසනවල යාන්තා නිදය,ජනයක් තිදබනවාෙැින මම ඔදබන් අසමි. ප්රයාාන ීනරණ  ගැනීමට ඔවුන් 

සම්බන්ාෙ? යාන්තාවන්ට ඔවුන්දේ පූර්ණ   ැකියාවන් සාක්ෂාත් යරගැනීම දුෂ්යර වන පක්ෂග්රාහී 

බවක් ඔදේ සවිධාානදේ තිදේෙ? 

 

අනාගතය  ැඩගස්වා ගැනීදම් වගකීම අප සැමට ඇත. අෙ  දමහි සිටින අපට, අපදේ ක්දෂ ත්රතයන්හි 

යාන්තාවන්දේ  ැකියාවන්  දිරිගන්වා ඔවුන් සිධබල ගැන්ිධය  ැකිය. අප තුළ ස  අප අවට සිටින අය 

තුළ ඇති අිධඥානිය නැඹුරුව අපට  ඳුනාගත  ැකිය.  එය  ඳුනාගත් ිධට, අපට ඒ සම්බන්ාදයන්  

අවයා පියවර ගත  ැකිය. සම ර ිධට නැඹුරුව නම් කිරීදමන් , හිතාමතාම ඒ ගැන යථා කිරීදමන්, 

එහි බලය දවනස් යළ  ැකිය. දමය එක්සත් ජනපෙ තානාපති යාර්යාලදේ ශ්රීි ලාවකියයන් දුසිම් 

ගණ නය දස වා දය,ජයයා දලස ස  සවවර්ාන  වුල්යරුදවකු දලස මා ඉතා බැරෑරුම් දලස සලයන 

ක්රිතයාමාර්ගයකි. 

 

ිධදය ෂදයන්ම සවාාරය  ා දතොරතුරු  ා සන්නිදේෙන තාක්ෂණ  වැනි ඉ ළ වර්ාන අවයවල 

තරුණියන්දේ දස වා නියුක්තිය ඉ ළ නැවවීම සඳ ා නිර්මාණ ය යර ඇති අඛ්යේඩ නිපුණ තා සවවර්ාන 

 ා වාවසායයත්ව පුහුණු වැඩසට න් සඳ ා එක්සත් ජනපෙය ස ාය දේ. උො රණ යක් වයදයන් , 

දම් මස මුලදී  අන්තර්ජාතිය සවවර්ානය සඳ ා වූ එක්සත්  ජනපෙ ආයතනදේ (USAID) තරුණ  

කුසලතා සවවර්ානය  ා වාවසායයත්ව ක්රිතයායාරයම් සම්බන්ාදයන් යටයුතු යරන යූලීඩ් 

(YouLead)  සවිධාානය ිධසින්  ම්බන්දතොට ස  නුවරඑළිදේ රජදේ ද්ිධීනිනය පාසල් 53 ය 

දතොරතුරු  ා සන්නිදේෙන තාක්ෂණ  ගුරුවරුන් 70 දෙදනකු සඳ ා වැඩමුළු දෙයක් සඳ ා ප සුයම් 

සපයන ලදී. දතොරතුරු  ා සන්නිදේෙන තාක්ෂණ  අවයදේ නව රැකියා, නවීන තාක්ෂ ණ යන් වෘත්ීනය 

දත්රීම් දයදරහි බලපාන ආයාරය, දතොරතුරු සන්නිදේෙන තාක්ෂණ  උසස් අාාාපන මාර්ග ස  

දතොරතුරු සන්නිදේෙන තාක්ෂණ  වෘත්තියය ප්රයතිලාභ පිළිබඳව තරුණියන්ට පැ ැදිල යරන්දන් 

දයදස ෙ යන්න ආදිය පිළිබඳව දමයට ස භාගිවූ අය ෙැනුවත් යරන ලදී. 

 

අඩු යාන්තා ආර්ථිය ස භාගීත්වයට ිධසඳුම යාන්තාවයට රැකියාවක් ලබා දීම පමණ ක් දනොදේ.  ිධය 

යුත්දත් බලගතු, වෘත්ීනය වර්ානයට ඉඩ සලසන පරිසරයක් නිර්මාණ ය කිරීම ස  යාන්තාවන් 

පසුබැසීමට ද  තු වන  බාාය  තුරන් කිරීමින. දමය ජාතිය ආර්ථිය සුරක්ෂිපතතාව ස  සමාජ 

සමානාත්මතාව යන යාරණ ා දෙයටම අොළ දේ. එය දග,ලීය තරඟයාරිත්වය ස  කිසිදවකු අත ැර 

දනොෙමන, සියල්ලන් ඇතුළත් වන අනාගතයක් පිළිබඳව  දේ 

. 

සමුළුව ඇමීනමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබ සැමට  දබද ිධන්ම  ස්තූතිින. ඉදිරි දින කිහිපය තුළ 

ඔදේ යටයුතු සාර්ථය දේවායින මම ඔබට සුබ පතමි. ඔබට ස්තුතිින. 

 


