
 

කතාව 

Wednesday, November 26, 2014 

 

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 18 වන සාක් සමුළුවේ දී කල කතාවේ පරිවර්තනය 
 

අති ගරු සුෂිල් වකොයිරාල, වේපාල අග්රාමාතාතය සහ 18 වන සාක් සමුළුවේ සභාපති 

රාජ්ය නායකයිනි, 

උතුමාතාණනි, 

සාක් නිරීක්ෂක රාජ්යයේි නිවයෝජිතයිනි, 

ගරු නිවයෝජිතවරුනි, 

වනෝනාවරුනි, මාතහත්වරුනි, 

දහඅටවන සාක් සමුළුව සඳහා ඓතිහාසික කත්මාතේදු නගරයට පැමිණීමාතට ලැබීමාත පිළිබඳ ව මාතමාත අතිශයිේ සතුටු 

වවමි. 

පළමු ව, ඔබ විසිේ ලබා දුේ උණුසුම් පිළිගැනීමාතට සහ දැක්වූ සත්කාරකත් යට සභාපති තුමාතාට සහ වේපාල 

රජ්යට අගය කිරීමාතට මාතට අවසර වදේන.  

සභාපති තුමාතනි, ඔබ සාක් සංවිධානවේ සභාපති වලස වත්රී පත්වීමාත පිළිබඳ උණුසුම් සුභපැතුම් පිරිනමාතන අතර, 
සාක් සහවයෝගිතාව ළඟා කර ගැනීමාත සඳහා ශ්රී ලංකාවේ පූර්ණ සහාය ලැවබන බව තහවුරු කරමි. 

ඔබවේ නායකත්වය යටවත් සාක් සංවිධානය දකුණු ආසියාවේ ජ්නතාවට වඩාත් උචිත, අර්ථාේවිත සහ 

ලාභදායී කිරීවම් ගමාතේ මාතග තුළ සුවිවශේෂී ප්රගතියක් ඇත කර ගනු ඇතැයි මාතමාත තරවේ විශ්වාස කරමි. 

සාක් සංවිධානවේ ිටපු මාතාලදිවයින සභාපති තුමාතාවේ අද්විතීය භාරකාරත්වය උණුසුම්ව ශ්රී ලංකාව සිිපත් 

කරයි. තවද ිටපු මාතහ වල්කම්වරයාට සහ වත්මාතේ වල්කම්වරයාට ඔවුේවේ දායකත්වය අප විසිේ අගය කරන 

බව ප්රකාශ කරනු කැමාතැත්වතමි. අප සමුළු කණ්ඩායමාතට අලුතිේ සහභාගී වන නව හවුල්කරුවේ ආශ්රය කිරීමාතට 

ලැබීමාත වගෞරවයකි. ඔවුේ සමාතග අඛණ්ඩව සහවයෝගවයේ ක්රියා කිරීමාතට මාතමාත බලාවපොවරොත්තු වවමි. 

සභාපති තුමාතනි, 

අප වමාතතැන රැස්ව සිටිේවේ දහඅටවන සමුළුවේ වත්මාතාව වන - "සාමාතය සහ වසෞභාගයය සඳහා ගැඹුරු 

සංකලනයක්," අරමුණු වකොට වගනය. දශක තුනක් තිස්වසේ, එි වූහය, ස්වරූපය සහ අේතර්ගතය යන අංග 

තුළ වවනස් වී, සාක් සංවිධානය ඉතා වැදගත් සේධිස්ථානයකට පැමිණ ඇත. දැේ සාම්ප්රදායික ආවරේ මිදී, 

අප ජ්නතාව වවත ඍජු බලපෑමාතක් ඇති කළ හැකි, ප්රතිලල පාදක කරගත්, ක්රියාවේ වයදවිය හැකි සැලසුම් සඳහා 

වයොමු විය යුතුයි. 

දකුණු ආසියාවේ ප්රධාන ලක්ෂණ වේවේ විවිධ සංස්කෘතීේ, ජ්න වර්ග, ආගම් සහ භාෂා වූවත් අප එකමුතු 

බවේ සහ දරා ගැනීවම් හැකියාවේ අගයේ තුළිේ බැඳී සිටිමු. සාක් සංවිධානවේ ශක්තිය ඇත්වත් අපවේ 

විවිධත්වය සහ සහ අනුකුල යහපැවැත්මාත තුළයි. 

වමාතමාත කලාපය වටිනා භූමියකිේ ද,  සාගරය පාදක වූ ස්වාභාවික සම්පත් සහ අප සැවවොමාත එක් වී වඩාත් 

ක්රියාලී ප්රවර්ධනය කළ යුතු තරුණ, විචක්ෂණ මාතානව සම්පත් වලිේ ද ගහනය. 



 

(2/4) 

පසුගිය වසර හය තුළ, 6%ක ශක්තිමාතත් සාමාතානය වර්ධනයක් සටහේ කරමිේ මාතානව සංවර්ධනවේ විෂ්මාතජ්නක 

වැඩිදියුණු වීම් සඳහා පරිවර්තනය විය. මාතිේද චිේතනය ඉදිරි දැක්වමාති සඳහේ ජ්ාතික සංවර්ධන 

උපායමාතාර්ගය ක්රියාත්මාතක වීවම් දී, ග්රාමීය ප්රවද්ශ මූලික වකොට ගත් සංවර්ධන මුලපිරීම් සඳහා අවධානය වයොමු 

විය. 

ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය පසුගිය වසර කිිපය තුළ 7.8% ක ස්ථාවර වර්ධනයක් සටහේ කළ අතර, 6.5% ක අවමාත 

දරිද්රතාවක් ද, වාර්තා කවළේ ය. බිලියන 1.6 කට වැඩි ජ්නගහණයකිේ යුතු දකුණු ආසියාවවි සමාතස්ත 

ජ්නගහනවයේ 24.5% ක් තවමාතත් දුගී බවිේ වපවලන අතර අපට එයිේ තෘප්තිමාතත් වී සිටිය වනො හැක. සාක් 

සංවිධානය ස්ථිර වලස දරිද්රතාව සහ බැහැර කිරීමාත පිළිබඳ ව අවධානය වයොමු කල යුතු වන අතර, වැඩි වවමිේ 

පවතින ධන වත්කමාත හා දුගී කමාත අතර පරතරය සහ ග්රාමීය හා නාගරික සමාතාජ් අතර පරතරය යන ගැට ළු පිළිබඳ 

ව ද, අවධානය වයොමු කළ යුතු වේ. 

සභාපති තුමාතනි, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා ප්රාේධනය වයදවීමාත, විවිධත්වවයේ යුතු ආර්ථික 

වටපිටාවක්, වයාපාර ශක්තිමාතත් කිරීමාතක්, ආවයෝජ්න ආකර්ෂණය කිරීමාතක් ද, රැකියා අවස්ථා සහ කල් පවතින 

ජීවවනෝපායේ ඇති කිරීමාතක් ද, සිදු කරයි. වමාතය මාතාවේ රජ්වේ පශ්චාත් යුද සංවර්ධනය තුළ පිළිගත් 

ප්රතිපත්තියක් බවට පත්ව ඇති අතර එය උතුවර් 22% ක ආර්ථික සංවර්ධනයක් සඳහා මාතග පාදා ඇත. ඒ 

ත්රස්තවාදීේ විසිේ සියලු දෑ විනාශ කළ උතුරු පළාතයි. යටිතල පහසුකම් සියල්ල විනාශ වී තිබුණි. 

සභාපති තුමාතනි, 

සාක් සංවිධානය තුළ ඇති ආර්ථික සහවයෝගිතාව තවත් විශාල වූ කලාපීය ඒකාබද්ධතාවක් කරා කලාපය 

වයොමු කරන තවත් ප්රධාන යේත්රණයකි. 

දකුණු ආසියාතික නිදහස් වවළඳ ගිවිසුමාත (SAFTA) සම්පුර්ණවයේ ක්රියාවට නැංවීමාත සඳහා ශ්රී ලංකාව අඛණ්ඩ 

සහාය ලබා වදනවා. වකවසේ වවතත් වවළඳාමාත සහ වසේවා තනි අරමුණු වලස වනොව, සංවර්ධන කාර්යවේ 

වකොටසක් වලස දැකිය යුතුයි. 

දකුණු ආසියාතික නිදහස් වවළඳ ගිවිසුවම් ක්රියාවලිේ සහ දකුණු ආසියාතික ආර්ථික සංගමාතයක් 2030 දී 

පිිටුවීමාත සඳහා ඇති අපවේ අභිලාෂය, කලාපය තුළ ඇති වනොගැළපීම් සහ විවශේෂ සමාතාජ්ය සහ සංවර්ධන 

පසුබිම් සැලකිල්ලට ගත යුතුයි. දකුණු ආසියාවේ  කිසිදු රටක් වහෝ ජ්න වකොටසක් වමාතවේ ක්රියාවලිේ තුළ දී 

මාතග වනො හැරිය යුතුයි. 

සනීපාරක්ෂාව සහ පිරිසිදු ජ්ලය ලබාගැනීමාතට ඇති අපහසුතාව, ජ්ලවේ තත්වය කළමාතනාකරණය කිරීමාත සහ 

නිදේ ගත වකුගඩු වරෝග වැනි අලුතිේ බිි වන තර්ජ්න ඇතුළු වසෞඛය උවදුරු යනාදිය  

මාතනුෂයයාවේ යහපැවැත්මාත සඳහා වබවහවිේමාත අදාළ වන කරුණු වේ. වමාතමාත ගැට ළු වලට සාමූික ව මුහුණ 

දීමාතට වනො හැකි වීමාත කලාපවේ මාතානව සංවර්ධනය අඩාල වීමාතට වහේතු වනු ඇත. 

සභාපති තුමාතනි, 

අප රටවල් තුළ දරුණු අවශයතාවයක් වන වාසස්ථාන විවිධ මාතට්ටමිේ සාර්ථකත්වයේ දක්වා ඇති අතර 

අවධානය වයොමු විය යුතු කරුණකි. 

 

 

 



 

(3/4) 

සභාපති තුමාතනි, 

වද්ශගුණය වවනස් වීමාත අවප් කාලවේ තීරණාත්මාතක අභිවයෝගයක් වන අතර, එයට සාමූික සම්මාතත කර ගත් 

කලාපීය සහ වගෝීය ප්රතිචාරයක් අවශය වේ. සාක් සාමාතාජික රටවල් වද්ශගුණ වවනස් වීම් වලට මුහුණ දිය 

හැකි අනාගතයක් කරා ක්රමාතාංකනය කිරීමාතට අවශයතාවක් ඇති බව ශ්රී ලංකාව විශ්වාස කරයි. 

සාක් සංවිධානය හැකි තාක් දුරට අදාළ ගැට ළු පිළිබඳ වපොදු මාතතයකට පැමිණ වලෝක වද්ශගුණ කථිකාසනවේ 

සැලකිය යුතු හඬක් නැගිය යුතුයි. 

සභාපති තුමාතනි, 

කලාපවේ ඇතැම් රටවල් හරහා අප කලාපය අජ්ටාකාශ තාක්ෂණවයි නිපුණත්වය ලබා ඇත. වමාතමාත දියුණුව 

අප ජ්නතාවවේ, විවශේෂවයේමාත තරුණ ප්රජ්ාව වේ අවධානය දිනා වගන ඇත. සාක් සංවිධානය සඳහා වවේ 

වකරුණු චේද්රිකාවත් දියත් කිරීමාතට වමාතෝඩි අග්රාමාතාතය තුමාතාවේ මුල පිරීමාත පිළිගත යුතු වේ. සේනිවේදනය, 
දුරස්ථ අධයාපනය සහ ආපදා කළමාතනාකරණය යන අංශ සඳහා වමාතමාත තාක්ෂණය වයොදා ගැනීමාත කලාපවේ 

සමාතාජ් ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා මාතහඟු පිටිවහලක් වනු ඇත. 

සභාපති තුමාතනි, 

බලශක්ති සුරක්ෂිතතාව ස්ථාපනය කිරීමාත සඳහා විකල්ප බලශක්ති නිපැයුම් ක්රමාත පිළිබඳ ව ප්රබල වසවිල්ලක 

නිරත විය යුතුයි. වමාතය පාෂාණ ඉේධන මාතත යැපීමාත වැළැක්වීමාත සඳහා සමාතබර බලශක්ති මුසුවක් සංවර්ධනය 

කිරීවම් පැහැදිලි අවශයතාවක් ඇත. 

බලශක්ති සහවයෝගිතාව සඳහා වන වුහ එකඟතාව නිසැක වමාත විදුලිවල ක්වෂේත්රවේ කලාපීය බැඳීමාත වැඩිදියුණු 

කිරීමාතට පදනමාතක් වනු ඇත.  

උරුමාතය සහ සංස්කෘතිය යනු මාතානව සංවර්ධනවේ වැදගත් පැතිකඩයේ වේ. මාතමාත සංස්කෘතිය දකිේවේ කලාපය 

සුවිවශේෂී ආකාරයකට එකතු කරන පැතිකඩක් වලස ය. අප රවට් දකුණු ප්රවද්ශවේ මාතාතර, නවීන අංග වලිේ 

සමාතේවිත සාක් සංස්කෘතික මාතධයස්ථානය සම්පුර්ණ වීමාතත් සමාතඟ වමාතමාත ක්වෂේත්රය තුළ ශ්රී ලංකාවේ කැපවීමාත 

තවත් වැඩි දියුණු වනු ඇත. 

වබෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරවේ උරුමාතය දකුණු ආසියාව පුරාවටමාත දැකිය හැක. අප වමාතවසේ - වගෞතමාත බුදුරජ්ාණේ 

වහේවසේ උපේ ස්ථානය වන - වේපාලවේ හමු වන විට, දකුණු ආසියාවේ ජ්නතාවට අප වබදා හදා ගේනා 

ශිෂ්ටාචාරවේ වටිනාකමාත තුළ වපොදු ලක්ෂණයක් හඳුනා ගත හැකි වන පරිදි, කලාපවේ ප්රධාන වබෞද්ධ 

සිද්ධස්ථාන යා කරමිේ සංස්කෘතික මාතගක් ස්ථාපනය කිරීමාතට වයෝජ්නා  කරනු කැමාතැත්වතමි. 

සභාපති තුමාතනි, 

තාරුණයය බල ගැේවීවම් සහ ඔවුේවේ කුසලතා ලබාගැනීවම් අවශයතාව අප හඳුනා ගත යුතුයි. ඒ අනුව මාතමාත 

69 වන එක්සත් ජ්ාතීේවේ මාතහ සමුළුවේ දී  ජූලි 15 වනදා වලෝක තරුණ කුසලතාව දිනය වලස නම් කිරීමාතට 

වයෝජ්නා කවළමි. සියලු සාක් රටවල සහවයෝගවයේ, එක්සත් ජ්ාතීේවේ සංවිධානවේ, සියළුවදනාවේ 

එකඟත්වවයේ වයෝජ්නාවක් සම්මාතත කර වගන ඇත. සාක් සංවිධානයත් වමාතමාත අවස්ථාව සාමූික සැමාතරීමාතට 

එකඟ විය යුතු යැයි වයෝජ්නා කරමි. 

කලාපවේ, යටිතල පහසුකම්, සේනිවේදනය, වාතය, මාතහා මාතාර්ග සහ දුම්රිය මාතාර්ග යන අංශ වල ප්රතිලාභ, 
ප්රතිලාභ වනො ලබන පිරිස හට ලැබිය යුතුයි. වම් අනුව දුම්රිය සහ රථ වාහන සම්බේධ කලාපීය එකඟතාවවේ 

ඇති කර ගැනීමාත වැදගත් වේ. මීට අමාතතරව ගුවේ සමාතාගම් සඳහා, සාක් රටවල අගනගර වලට පමාතණක් වනොව 

අවනකුත් නගර සඳහාත් ලඟා විය හැකි වලස නිදහස් අයිනිේ ලබා දීමාත මාතගිේ අපවේ ගුවේ ගමාතේ මාතාර්ගයේි  



 

(4/4) 

සබඳතා පරාසය තවත් පුළුල් කර ගැනීවම් අවශයතාවක් ද වේ. ගුවේ ගමාතේ මාතාර්ගයේි සබඳතා තුළ පහසුව 

වබෞද්ධ සංස්කෘතික පුරවරයක් සඳහා අතයවශය වේ. 

සභාපති තුමාතනි, 2009 මාතැයි මාතස ශ්රී ලංකාවේ ත්රස්තවාදී කණ්ඩායමාත නිහඬ කිරීමාතත් සමාතඟ කලාපය තුළ වබවහවිේ 

වවනස් වූ ආරක්ෂක පරිසරයක් නිර්මාතාණය වී ඇත. ත්රස්තවාදය තවමාතත් කලාපීය වශවයේ ද අේතර්ජ්ාතික 

වශවයේ ද පවතින මූලික ආරක්ෂක ගැටලුවකි. ශ්රී ලංකාවට, එයිේ නැවත පැන නැගිය හැකි තත්වයේවගේ 

ආරක්ෂා වීවමාතේ පමාතණක් සෑහීමාතකට පත් විය වනො හැක. 

ඇතමුේවේ වනොමාතග ගිය රැඩිකල් සැලසුම් වහේතුවවේ, බහුතරයක් වූ, පළමු ව තමාත රවටත් ඉේ අනතුරුව 

සමාතස්ත කලාපවේත් සාමාතය ප්රිය කරන ජ්නතාවවේ ආරක්ෂාව සහ යහපත අනතුරට ලක් වනොවන බව තහවුරු 

කිරීමාතට අපටත් අපවේ ජ්නතාවටත් අපි බැඳී සිටිනවා. 

දකුණු ආසියාවේ බුද්ධිමාතත් සහ ආධයාත්මික උරුමාතය වබොවහෝ ආකාරයේවගේ අස සමාත වේ. අප 

මුතුේමිත්තේවේ නිවයෝග යේට අනුව බිි වූ සාරධර්මාත පද්ධතීේ සහ පාලන ප්රතිපත්ති වර්තමාතාන මාතානව 

ිමිකම් ආචාර විධි හා සමාත වේ. සියලු වදනා මාත මාතානව ිමිකම් හඳුනා ගත යුත්වත් සදාචාර සහ ආචාරධර්මාත 

පිළිබඳ සංකල්පයක් වලස මිසක වද්ශපාලන වමාතවලමාතක් වලස වනොවේ.  

වේදජ්නක වලස, වවනත් කලාපවයේ අප කලාපවේ ඇතැම් රටවලට මාතානව ිමිකම් ස්වරූපවයේ, 

වද්ශපාලන නයාය පත්ර යේට වයොමු කරනු අපි දකිේවනමු. එවසේ සිදු කරන මාතැදිහත් වීම් ඒ සමාතාජ්යේි වුහය, 
සංස්කෘතික සම්ප්රදායත් හා වපොදු යථාර්ථයේ වකවරි සැලකිල්ලක් වනො දක්වා සිදු කරයි. 

සාක් සංවිධානය ප්රතිපත්තියක් වලස ද්විපාර්ශ්වික වද්ශපාලනික ගැට ළු වලිේ බැහැරව සිටියත්, අප බාිර 

මාතෑනවීම් මාතැඩලිය යුතුයි. සාමාතාජික රටවලට ඇති වන බාිර තර්ජ්න යේට විරුද්ධව එකතු වීමාත සාක් 

සංවිධානවේ සදාචාරාත්මාතක අගයට අනුකූල වනු ඇත. 

ශ්රී ලංකාව ඇතැම් නිරීක්ෂණ රාජ්යයේ සමාතඟ ලලදායී සබඳතා ඇති කර වගන තිවබනවා. ඔවුේ සමාතඟ ඇති 

හවුල ශ්රී ලංකාව, ධාරිතාව වැඩි කිරීවම් මුල පිරීම් කිිපයක් හරහා අගය කරනවා වමාතේ මාත වටිනා වකොට 

සලකනවා. 

නිරීක්ෂණ රාජ්යයේ සමාතඟ ඇති වම්  සබඳතාව වැඩි දියුණු කිරීමාත සඳහා ක්රවමාතෝපායත් වසවීමාත ඉතා වැදගත් වන 

අතර ඔවුේවේ කාර්යභාරය වයාපෘති මාතත පදනම් වූ, ප්රතිලල මූලික වකොට ගත් හවුලක් දක්වා ඉහල දැමිය 

යුතුයි. එත් සමාතගමාත සාක් සංවිධානය අවනකුත් කලාපීය සංවිධාන සමාතඟ පවත්වන සබඳතාව තවත් ශක්තිමාතත් 

විය යුතුයි. 

සභාපති තුමාතනි, තීරණාත්මාතක, වපොදු වැදගත්කමාතකිේ යුතු, මාතානව ිමිකම්, පරිසරය සහ වද්ශගුණ විපර්යාස, 

ශ්රමික සංක්රමාතණ, අපක්ෂපාතී මූලයමාතය සහ වවළඳ ක්රමාත සහ ත්රස්තවාදය යනාදී  ගැටලු පිළිබඳ පැවැත්වවන 

අේතර්ජ්ාතික සමුලු වල දී වපොදු මාතතයකට පැමිණීමාතට දරන උත්සාහය වදගුණ කිරීවම් අවශයතාවක් තිවේ. 

අප අතර වද්ශපාලනික කැමාතැත්ත පිළිබඳ සංචයක් වන අතර සාමාතාජික රටවලුත්, මාතමාතත් එය වම් සඳහා රඳා 

පවතිනු ඇතැයි තදිේ විශ්වාස කරමු. වමාතමාත සමුළුවේ දී නිල බල ක්රමාතවේ යදම් වලිේ මිදී ප්රතිලල ඉලක්ක වකොට 

ගත්, සාමූික ගමාතේ මාතගක් වවත අවතීර්ණ වවමු. 

වමාතය වමාතමාත කලාපය, අප ජ්නතාව සඳහා සාමාතවයේ, වසෞභාගයවයේ පිරි කලාපයක් කිරීමාත සඳහා මාතහඟු 

අවස්ථාවක් සපයනු ඇත. වමාතය අප්රමාතාද සිදු කිරීමාතට එකඟ වවමු. වමාතමාත සාමූික ප්රයත්නය වමාතමාත සමුලුවටත්, 
සාක් සංවිධානයටත් අපවේ ඇති කැපවීමාත තවත් උද්දීපනය කරනු ඇත. 

ඔබ සැමාතට වතරුවේ සරණයි. 


