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71 වන ඉන්දීය නිදහස් දින සංවත්සරය 

 

ශ් රී කංවේ ඉ ඉන්දීය  හ  වස සේස්ස ්ංරංත්ත් ං ං සන් ම  ිතුමා ේ ස ක වස සේවඡාවේව 

 

“ශ් රී කංවේව ට ස විශේ ශ්ියි...” 

 

  රශ්්නය - ඉන්දීය නිදහස් දින ේ 71 වන සංවත්සරය ටදස  යදී තු ෙනවේ.     ශේ ශ්ිෂ දිනය 

සම්ෙන්ධ යන් ඔෙ ේ ටදහස කු ක්ද? 

පළමුවෙන්ම ඉන්දීය නිදහස් දිනවේ 71 ෙන සංෙත්සරය නිමිත්වෙන් ඉන්දියානු පුරෙැසියන්ටත් ශ් රී කං ා 

ප රජාාොන්ෙ රයී, සමාජාොදී ජානරජායටත් එහි මිෙ රශීලී  ජානොෙටත් මාව  ුභාාිංංශ්න ිරිනනැීමමට  ැමියි.  

මෑෙ දී නිදහස කබාගත් ුභළු ආර්ථි  සම්පත් ප රමායය්  හිමි රාජායය  සිට වකෝ වේ ශීලඝ් රවයන්ම 

ෙර්ධනය ෙන ප රධාන ආර්ථි ය ද් ො ඉන්දියාෙ වබ වහෝ වසින් වෙනස් ී  ියවබනො. මා සිෙන 

ආ ාරයට ඉන්දියාෙ කබා ගත් ුභවිවශ්ේෂීම ජායග රහයය ෙන්වන් ප රජාාෙන්ෙ රොදවේ සහ බුවවිධාාෙවේ 

සාර්ථ ත්ෙයි.  

වමය සැබවින්ම ුභවිශ්ාක ජායග රහයය් . ඔබ දන්නා පිනදි බිලියන 1.25  ජානොේ  ජීෙත් ෙන ඉන්දියාෙ 

ඇෙැම් විට වකෝ වේ ෙඩාත්ම සංකීර්ය සහ බුවවිධ සමාජාය විය යුතුි. වකෝ වේ සියලු ප රධාන ආගම් 

ඉන්දියාෙ තුළ පෙියනො. එවසේම ඉන්දියාෙ තුළ ාාෂා සහ උප ාාෂා 1,652 ්  ාාවිො වෙනො. වමම  

වප වහ සත් සහ විචිෙ ර බුවවිධාාෙය ප රජාාොන්ෙ රීය ෙූහයන් යටවත් ආර් ෂා  රගැමටමට ඉන්දියාෙ 

සමත්ෙ ියවබනො. සෑම වදනාෙම අප සංෙර්ධනය  රා ිරයනගන මාෙවත් රැවගන යා යුතු බෙ අප දැඩිෙ 

විශ්්ොස  රනො.  

ආර්ථි  දියුණුෙ අපට ඉො ෙැදගත් ෙන නමුත් අප ුවදු ආත්මාර්ථය උවදසා පමය්   ටයුතු වන  රන 

බෙ මා අෙධාරයය කිරීමට  ැමියි. “ොුභදාිෙ කුටුම්බ ම්” (මුළු වක ෙම එ්  පවුකකි) යන්න ඉන්දීය 

පාර්ලිවම්න්තුවේ ිරවිුභම අසකද ද් ො ියවබනො. අපට ඔබ සමඟ වමන්ම සෑමවදනා සමඟම ඉදිිනයට 

යාමට අෙශ්යයි. “සබ් ා සාත් සබ් ා වි ාස්”- එ් ෙ ප රගියය  රා... යන කියමන වමම දැ් ම ිරළිඹිබු 

 රනො.  

  රශ්්නය -  ෑංවේලීන ඉන්දියේ – ශ් රී කංවේ විශේ ේශවශ්ය ය සොංේ ඔෙ දන්න් න්  ව සිද? 

අපට ශ් රී කං ාෙ ුභවිවශ්ේයි. ශ් රී කං ාෙටත් එය එවසේම බෙ අප දකින්වන් ඉො නිහෙමාමටෙි. අප වදරට 

අෙර ියවබන සම්බන්ධොෙවේ ුභවිවශ්ේය ස්ොාෙය ිරළිඹිබු  රන උදාහරය කිහිපය්  දැ් ී මට මා 

 ැමියි.  

2015 මාර්තු මාසවේදී අග රාමාෙය වමෝදි මැියතුමාව  ශ් රී කං ා සංරාරය ෙසර 28 ට පුභෙ ඉන්දීය 

අගමැියෙරවය්  ශ් රී කං ාෙට පැමි ප පළමු අෙස්ථාෙි. එතුමා නැෙෙත්, ශ් රී කං ාෙ පළමු ෙරට 

සත් ාර ත්ෙය කබාදුන් ජාාෙයන්ෙර වෙස්  දින සැමුමවම් ප රධාන ආරාිතෙ අමුත්ො ෙශ්වයන් සහාාී 
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ී ම සඳහා 2017 මැි මාසවේදී ශ් රී කං ාෙට පැමි පයා. වමයට වපර කිසිදු ඉන්දීය අග රාමාෙයෙරවය්  

ෙසර වද ්  තුළ වදෙොේ  ශ් රී කං ාෙට පැමිය නැහැ.  

එවසේම, ශ් රී කං ා ජානාිතපියතුමා, අග රාමාෙයතුමා සහ විවශශ් අමාෙයතුමා ෙමන්ව  පළමු නික විවශශ් 

සංරාරයන් සඳහා ඉන්දියාෙ වෙෝරාගත් බෙත් බෙ සතුටින් සිහිපත් කිරීමට  ැමියි.  

2018 මාර්තු මාසවේදී නෙ දිල්ලි නුෙර පැෙිය ජාාෙයන්ෙර ූරර්යබක සන්ධානවේ සමාරම්ා  සමුළුෙට 

ජානාිතපිය මමෙ රීපාක සිිනවසේන මැියතුමා සහාා ව වුයා. ඔබ දන්නා පිනදි වමම සමුළුවේ සම 

සාාපියත්ෙය දරන කශවශ ඉන්දීය අග රාමාෙය නවර්න්ද්ර වමෝදි මැියතුමා සහ ප රංශ් ජානාිතපිය එම්මානුවෙල් 

මැවර න් මැියතුමා විසින්. ශ් රී කං ාෙ තුළ ූරර්යබක ෙයාපීන්න්   රියාෙට නැංී ම සඳහා ඇමින ානු වඩ කර් 

මිලියන 100  යය මුදක්  කබා වදන බෙ වමහිදී ප ර ාශ් ව ුමයා.  

එවසේම 2017 වන ෙැම්බර් මාසවේදී නෙ දිල්ලි නුෙර පැෙිය සිබර් අෙ ාශ්ය ිරළිබඳ වගෝී ය සමුළුෙ 

සඳහා අග රාමාෙය රනිල් වි  රමසිංහ මැියතුමා සහාාී ී මද විවශ්ේෂ අෙස්ථාේ . වමම සමුළුෙ, ආර්ථි  

සහවයෝීොෙය සහ සංෙර්ධනය සඳහා වූ සංවිධානයට (OECD) අයත් වන ෙන රට දී පැෙැත්වූවේ ප රථම 

ෙොෙටි.   

අපට ආඩම්බර විය හැකි ෙෙත් “පළමු” අෙස්ථා රැස්  නුදුුම අන්ෙය තුළ පෙියනො. දකුණු ආසියාිය  

රන්ද්රි ාවේ ව  ටස් ුමවෙකු ී මට එ ඟත්ෙය පළ ළ පළමු දකුණු ආසියානු රාජායය ශ් රි කං ාෙි. ශ් ර ී

කං ාෙ මෑෙ දී ජාාිය  දැනුම් ජාාකය (National Knowledge Network - NKN) සමඟ එ් වූවේ එවසේ 

එ් වූ පළමු සා්  රාජායය බෙට පත්වෙමින්. වම් හරහා ශ් රී කං ාවේ විශ්්ෙවිදයාකයන්ට ඉන්දියාවේ සහ ඉන් 

ිරටෙ විශ්්ෙවිදයාක 1,600  පමය ප රමායය්  සමඟ ඩිිටටල් මාධය ඔස්වසේ සම්බන්ධ විය හැකිි.  

වමම ෙසවර් ජානොින මාසවේදී අපව  වෙ රතුුම ෝ ෂය අමාෙයතුමා ශ් ර ීකං ාෙට පැමි ප අෙස්ථාවේදී 

අපව  ජාාිය  වෙ රතුුම ෝ ෂය මධයස්ථානය විසින් නිර්මායය  රන කද අන්ෙර්ජාාක  ාර්යාක (E-

Office) ිරළිබඳ නියමු ෙයාපීියය්  දියත්  ළා. වමහිදී   ශ් රී කං ා රාජාය වසේෙවේ ප රථම ෙොෙට රජාවේ 

ලියැවිල්ක්  ඩිිටටල්   රමයට අත්සන් කිරීම සිදු වුයා.   

මට වමෙැනි උදාහරය රැස්  දැ් විය හැකිි... 

  රශ්්නය  -   ෙස හෝ ශ්රී කේංන්වයන් ේ ටදහස වන් න් ඉන්දියේ ඉ සංවශවධන සහ යෝ ය ශ්රී කංවේ ඉ 

ඇංිම් ප්ර විශ්වකස   කක් ීම ේ ය  ඇතු ෙවි. එය සංයයක්ද? 

ශ්රී කං ාෙ සමඟ ඇිය අපව  සංෙර්ධන සහවයෝීොෙය පදනම් ෙන්වන් ශ්රී  කං ාවේ රමුතො මෙි. 

ඉන්දියාෙ විසින් ශ්රී කං ාෙට කබා දී ඇිය සමස්ෙ සංෙර්ධන ආධාර  රමායය ආසන්න ෙශ්වයන් 

ඇමින ානු වඩ කර් බිලියන 3 ්  පමය ෙන අෙර ඉන් ඇමින ානු වඩ කර් මිලියන 500  ට ෙඩා නැෙෙ 

වන වගවිය යුතු මුකය රදානයන්. වමහිදී ෙැදගත් ෙන්වන් සංතයා දත්ෙ පමය්  වන වෙි. 

අවේ ෙයාපීිය ුභවිවශ්ේයි. අප විශ්්ොස  රන්වන් ශ්රී  කං ාෙ සමඟ ා ාබශධෙ, ශ්රී කං ාෙ හවුල් ුමවෙකු 

 රගනිමින් ෙයාපීිය සිදු  ළ යුතු බෙි. අපව  ෙයාපීිය ජානො ව් න්ද්රීයි. එම ෙයාපීිය සාමානය 

ජානොෙව  ජීවිෙෙකට සීජු බකපෑම්  ඇිය  රනො. 

ඉන්දියාෙ ශ්රී  කං ාවේ සෑම පළාෙ ම ජානො ව් න්ද්රීය කුඩා ෙයාපීිය 70  ට ආසන්න රමායය්  

සිදු ර ියවබනො. ෙයාපීිය 20 ්  පමය දැනට ක්රියාත්ම  වෙමින් පෙියනො. වම්ො එ්  අංශ්ය ට වහෝ 

රවශශ්ය ට ීමමා ී  නැහැ. උතුර සිට දකුය සහ බටහිර සිට නැවගනහිර ද් ො දිෙිවන් සෑම 
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රවශශ්ය ම වමම ෙයාපීිය ක්රියාෙට නංො ියවබනො. අනුරාධපුර රවශශ්වේ නෙ ගම්  ඉදිකිරීම, 

වප වළ න්නුමවේ  මෛාාෂා පාසක ෙැනි පාසල් ඉදිකිරීම, මහනුෙර  ශ්රී දළදා මාළිගාෙ යටවත් උඩරට 

නර්ෙන පුුවණු පාසක්  ිරහිටුී ම, හම්බන්වෙ ට රවශශ්වේ වග වි සහ ීවෙර රජාාෙට ජීෙවනෝපාය මාර්ග 

සඳහා සහාය කබා දීම, මාෙර ුමුවණු සරසවිවේ ආසන 1500   ශ්රෙයාගාරය්  ඉදිකිරීම, යාපනවේ ෙැසි 

ජාකය රැස් කිරීවම් ා   ඉදිකිරීම, මඩ කපුවේ සමටපාර් ෂ  පහුභ ම් ෙැඩිදියුණු කිරීම යනාදිය අවේ 

ෙයාපීිය සඳහා උදාහරයි. එවසේම අප ශ්රී කං ාවේ සෑම දිස්රි්  ය ම ආදර්ශ් ගම්මානය්  බැ වන් ඉදි 

 රනො. 

ශ්රී කං ාවේ ඉන්දියානු නිොස ෙයාපීියය ඉන්දීය ආධාර යටවත් විවශශ් රට  ක්රියාත්ම  විශ්ාකෙම 

ෙයාපීියයි. උතුවර් හා දකුවේ නිොස 46,000 ්  ඉදි ර අෙසන්. ෙතු ර රවශශ් ෙක නිොස 14,000 ්  

පමය ඉදි වෙමින් පෙියනො. ඉන්දියා - ශ්රී කං ා මිෛත්ෙය සකකුණු  රන ෙෙත් එ්  ෙයාපීියය්  

ෙන්වන් රවේ දහස් සංතයාෙ ජානොෙව  ජීවිෙ වබ්රා ගැමටම සඳහා උර දුන්  හදිසි  වකන් රථ වසේොෙි. 

මෑෙ දී එම වසේොෙ දිෙින පුරා ෙයාේෙ ව ුමයා. අපව  වප වර න්දු නිසි  කට ඉටු කිරීමට අප 

සමත්ෙ ියවබනො.  

ඉන්දියාෙ විසින් ඇමින ානු වඩ කර් බිලියන 1.3   පමය යය ආධාරය්  ශ්රී කං ාවේ දුම්ිනය ් වෂේෛය 

සංෙර්ධනය කිරීම සඳහා කබා දී ියවබනො. දශ්  ගයනාේ  ියස්වසේ පැෙිය ගැටුම් ෙලින් පුභෙ උතුර හා 

දකුය යා  රන රධාන දුම්ිනය මාර්ග සංෙර්ධනය ව ුමවේ ඉන්දීය ූලකයාධාර යටවත්ි. වමම යය 

ආධාරය යටවත් ුභනාමිවයන් විනාශ්යට වූ පත් වූ මුුවදුබඩ දුම්ිනය මාර්ගයද ෙැඩි දියුණු  රනු කැබුො. 

එවසේම ඉන්දියාෙ ශ්රී කං ාෙට දුම්ිනය එංිටන් කබා දී ියවබන අෙර දුම්ිනය වසේෙ යන්ව  කුසකො 

සංෙර්ධනය කිරීම සඳහා සහාය කබා දී ියවබනො. උතුවර්  න් සන්තුවර් ෙරාය ෙැඩිදියුණු කිරීම සඳහා  

අප ඇමින ානු වඩ කර් මිලියන 45 ්  පමය කබා වදනො. 

ඉන්දියානු සමාගම් විසින් පාමටය ජාකය වබදා හැරීම සහ අපවිෙ ර ජාකය  ළමනා රයය කිරීම යන 

ෙයාපීන්න් ෙකද නියැී  සිටිනො. එ් සිම් බැංකුවේ මුකය සම්පාදනයන් යටවත් ආසන්න ෙශ්වයන් 

ඇමින ානු වඩ කර් මිලියන 600   ෙටිනා මින් යුත් ෙයාපීන්න් දැනට ක්රියාත්ම  වෙමින් පෙියනො. 

අපට හැකි සෑම අයුරකින්ම ශ්රී කං ාෙට උප ාර කිරීමට අප ූරදානම්. අපව  සහවයෝගය එ්  අංශ්ය ට 

වහෝ රවශශ්ය ට ීමමා ෙන්වන් නැහැ. ශ්රී කං ාෙට අවපන් අෙශ්ය ෙන්වන් කුම් ද අප ා අනුෙ  ටයුතු 

 රනො. 

  රශ්්නය – ඉන්දියේව සහ ශ් රී කංවේව ටංර  වතුන නිදහස්  වසා විශේවි  ශ් රී කංවේවස ව ේ ඉන්දියේවස 

වේං දේයව ය  තු ේද? 

2000 ෙසවර්දී ඉන්දියාෙ සහ ශ් රී කං ාෙ නිදහස් වෙළඳ  වවිුභම ට එළණයා. වමය රටෙල් වද ම නිදහස් 

වෙළඳ  වවිුභම ට එළඹි ප රථම අෙස්ථාෙි. එ්  ආ ාරයකින් අප වදරටම ආර්ථි  ා ාබශධොෙවේ 

ෙැදගත් ම ෙටහාගත් පුවරෝගාීම රාජායයන් වද ් . අප වමම වෙළඳ  වවිුභම අත්සන්  ළ දින සිට 

ශවිපාර්ශ්ී ය වෙළඳාම අට ගුයයකින් ෙර්ධනය ී  ියවබනො. වෙළඳ වශ්ේෂය ඉන්දියාෙට ොසිදාය  

අයුිනන් පෙියන නිසා වෙළඳ  වවිුභම ශ් රී කං ාෙට ෙඩා ඉන්දියාෙට ොසිදාය  ී  ඇිය බෙට මෙය්  

ියවබනො. නමුත් වමය සම්පූර්යවයන්ම කිසිදු පදනමකින් වෙ ර මෙය් . වෙළඳ වශ්ේෂය, වෙළඳ 

 වවිුභම්  ොසිදාය  ී  ඇත්වත් කුමන පාර්ශ්ෙයටද යන්න ප ර ාශ්  රන නිර්යාය ය්  වන ෙන බෙ  

ඕනෑම ආර්ථි  විදයාඥයෙවය්  ඔබට පෙසාවි.  
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වම් ිරළිබඳෙ නිෙැරදි අදහස්  කබා ගැමටමට නම් සංතයා දත්ෙ වදස බැලිය යුතුි. නිදහස් වෙළඳ  වවිුභම 

යටවත් ඉන්දියාෙට යෙන ශ් රී කං ා අපනයනයන්ව  පංගුෙ 2000 ෙසවර්දී 16% ි. වමය මෑෙ ෙසර ෙකදී 

65%  ට ෙඩා ඉහළ වග ස් ියවබනො. වමින් අදහස් ෙන්වන් ශ් රී කං ාෙ විසින් ඉන්දියාෙට යෙන 

අපනයනයන්වගන් බුවෙරය නිදහස් වෙළඳ  වවිුභම හරහා සිදු ෙන බෙි.  

අවන්  අියන් බකන විට නිදහස් වෙළඳ  වවිුභම යටවත් ඉන්දියාෙ ශ් රී කං ාෙට යෙන අපනයනයන්ව  

පංගුෙ 2000 ෙසවර්දී 9%්  වූ අෙර වමය මෑෙ ෙසර ෙකදී ඉහළ වග ස ්ඇත්වත් 13% ද් ො පමයි. 

වමින් වපමට යන්වන් ඉන්දියාෙ විසින් ශ් රී කං ාෙට යෙන අපනයනයන්වගන් බුවෙරය නිදහස් වෙළඳ 

 වවිුභමට අයත් වන ෙන බෙි.  

සමස්ෙය්  ෙශ්වයන් අපව  අෙධානය වය මු විය යුත්වත් අපව  වෙළඳ සහ ආවයෝජාන ප රොහයන් ෙෙත් 

ඉහළ නංො ගැමටමටි. මා ඉන්දියා – ශ් රී කං ා සබඳො වෙළඳ ගනුවදනුෙ  දීෂ්ටිව ෝයවයන් දකින්වන් 

නෑ.  

  රශ්්නය -  දරස ටංර  යෝත්ං ආශවථිව සහ ංේක්ෂණිව සහ යෝවිංේ විශේවි  (එට්වේ විශේවි   - ETCA) 

    වසර ටවසේනය වන ශේස ටත්සන් ංි ෙනු ඇංිි වේශවංේ  වනවේ. එට්වේ  විශේවි  පිළිො ශ් ර ී

කංවේ ඉ ශේශ්ේක  ං ේදේත් ව ංත්වයක්  වතුනවේ.  ම් සම්ෙන්ධ යන් ඔෙ ේ   රතුාේරය  වෙුද? 

මා ීමට වපරත් කිහිප ෙොේ ම ප ර ාශ්  ර ියවබන පිනදි අප ඔබට පහුභ වේගයකින් ඉදිිනයට යාමට 

ූරදානම්. වම් සම්බන්ධවයන් ෙෙදුරටත් පැහැදිලි  රනො නම්, සමස්ෙ වකෝ යම ඉන්දියානු වෙළඳවප ළ 

ිරළිබඳෙ අෙධානය වය මු  ර ියවබනො.   

වගෝී ය ෙශ්වයන් රටෙල් බදු සහන පදනම්  රගත් වෙළඳ  ටයුතු ෙක සිට ආවයෝජාන හා බැඳුණු වෙළඳ 

ප රොහයන් වෙෙ වය මුෙන බෙ අප දකිනො. ශවිපාර්ශ්ී ය සන්දර්ාය තුළ වමහි ප රියකාා අප දැ  

ියවබනො. එම ප රියකාා ෙෙදුරටත් ඉහළ නංො ගැමටමට අප එ් ෙ  ටයුතු  ළ යුතුි. වෙළඳ  වවිුභම් 

  රියාෙට නැංී ම සම්බන්ධවයන් අප අන්ෙවයන් උගෙ යුතු පාඩම් ියවබ් නම්,  අප ාො ිරළිබඳෙද 

අෙධානය වය මු  ළ යුතුි. අප ා ිරළිබඳෙ  ටයුතු  රන්වන් විෙීෙ මනසකින්. අපට අෙශ්ය වමම 

සමස්ෙ   රයිාෙලියම ුභමට,  ඩිනම් සහ පහුභ කිරීමටි.  

ඉන්දියාවේ දළ ජාාිය  නිෂ්පාදනවයන් 64% ට හා ශ් රී කං ාවේ දළ ජාාිය  නිෂ්පාදනවයන් 56% ට 

දාය ත්ෙය කබා වදන වසේො අංශ්ය වදරටටම එ  හා සමානෙ ෙැදගත්. වබ වහෝ විට වසේොේ  කබා 

දීවම්දී අපට ා ිරළිබඳෙ දැවනන්වන් නැහැ. උදාහරයය්  වකස,  ඉන්දියාෙට පැමිවයන සහ 

ඉන්දියාවෙන් ිරටත් ෙන ගුෙන්ගමන් ෙලින් 80% ට පමය දාය ත්ෙය කබා වදන්වන් ඉන්දීය ගුෙන් 

වසේො විසින් වන ෙ ශ් රී කං න් ගුෙන් වසේෙය විසින්. ශ් රී කං න් ගුෙන් වසේෙය ඉන්දියාවේ විශ්ාකෙම විවශශ් 

ගුෙන් වසේො සම්පාද යා බෙට පත්ෙ ඇිය අෙර එය ඉන්දියාවේ නගර 14 ට පමය ගුෙන් වසේො 

වමවහයෙනො.  

එවසේම ව  ළඹ ෙරාවේ නැේගෙකිරීම් ෙලින් 70% ට ෙැඩි ප රමායය්  ඉන්දියාෙ හා සම්බන්ධි. වමය 

පැහැදිලිෙම ඉන්දීය අපනයන සහ ආනයන ුමෙන්ට වසේෙය් . ශ් රී කං ාෙ වසේො අංශ්ය තුළ ශ්් ියමත්. 

අපව  ආර්ථි  ගනුවදනු ෙර්ධනය ී මත් සමඟ අප වසේො අංශ්ය තුළත් සහවයෝීොෙය ඉහළ නංොගෙ 

හැකි අෙස්ථාෙන් වස යා ගෙ යුතුි.  
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වම් ිරළිබඳෙ සැ ය්  ෙබා ගන්න එපා. අප ශ් රී කං ාවේ වශපළ,  සම්පත්,  රැකියා සහ වෙළඳවප ළ 

උදුරාගැමටමට උත්සහ  රන්වන් නැහැ. අවන්  අෙට,  වගෝී ය ෙර්ධන ව් න්ද්රය්  ෙන ඉන්දියාෙට 

ආසන්නවේ ිරහිටා ියබීවමන් ශ් රී කං ාෙට වබ වහෝ ොසි කබා ගෙ හැකිි.  

  රශ්්නය - ඔෙ ේ  ෙස හෝ යක්  විශ්නයන්හිදී ඉන්දියේ ඉ වශවධන යන් සහ භූ  ෝලීය වශ් යන් 

ඉන්දියේව ආසන්න ේ පිහිටී  න් ශ් රී කංවේවස කෙේ  ං හින්   රතුකේ  පිළිොව වංේ වරනවේ.  ම් ටනුව 

ඉන්දියේ ඉ දිවින්ං  වසා  සසස ශ් රී කංවේවස   ර ඉශ් ශේය හික් ක්  ව සිද?  

ඉන්දියාවේ ආ ර්ථි  පිනෙර්ෙනවේ ප රමායය සහ වේගය සැමටම අෙසථ්ාෙන් උදා  රදී ියවබනො. 

ඉන්දියාෙ සමඟ පෙියන ඓියහාසි  සම්බන්ධො සහ සීමප භූවගෝී ය ිරහිටීම සැකකිල්කට ගැමටවම්දී ශ් රී 

කං ාෙ සඳහා පෙියන අෙස්ථාෙන් ඉොම ුභවිවශ්ේයි.  

විශ්ාක ඉන්දීය සමාගම්ෙක සැපයුම් සහ අගය දාමයන්ව  ව  ටස්  ෙන වකස අප ශ් රී කාංව් ය සමාගම් 

දිිනමත්  රනො. වමය ඉන්දීය සමාගම්ද ශ් රී කං ාෙ හා සම්බන්ධ ී මට මධර්යමත්  රනු ඇිය.  

විවශ්ේෂවයන්ම යම් නිශ්්චිෙ වෙළඳවප ළ ට අදාළ නිෂ්පාදන සම්බන්ධවයන් ශ් රී කං ා ආර්ථි යට විිංෂ්ට 

ප රබකොෙයන් පෙියනො. ශ් රී කාංව් ය සමාගම් රැස්  වම් බෙ ෙටහා වගන ියබීම සතුටට  ුමය් . 

එවසේම එම සමාගම් ඉන්දියාෙ ෙැනි විශ්ාක සහ ෙරඟ ාරී වෙළඳවප ළ්  තුළ ඉො වහ ඳින්  ටයුතු 

 රනො. සමස්ෙ ඉන්දියාෙ පුරා එ ෙරම සිය ෙයාපාර  ටයුතු සිදු කිරීමට ශ් රී කාංව් ය සමාගම ට අීමුම 

විය හැකිි. දැෙැන්ෙ වශශීලය වෙළඳවප ළ ිරළිබඳෙ අෙධානවයන් සිටින වබ වහෝ ඉන්දීය සමාගම් ශ් රී 

කං ාවේ වෙළඳවප වළේ පෙියන අෙස්ථාෙන් ිරළිබඳෙ වන දැන සිටීමට පුළුෙන්.  

ඉන්දීය ෙයාපාර ප රජාාෙ හා සම්බන්ධ ෙන වකස මා ඔබ සැමෙ මධර්යමත්  රනො. ඉන්දියානු මහ 

ව  මසාිනස්  ාර්යාකවේ අප අපට හැකි සෑම අයුරකින්ම ශ් රී කාංව් ය සමාගම්ෙකට වම් සඳහා උප ාරී 

කිරීමට  ැමියි.  

  රශ්්නය - නිපුකංේ සංවශවධන ේ ටවශ්යංේවය සහ ඉන්දියේව හේ ශ්රී කංවේව ටංර ංණ ක ංණ ණියන් 

හුව ේණ  වි සසහන් පිළිොව ඔෙ ඔෙ ේ  විශ්නවක දී පුළුල්  කස වංේ වර තු ෙනවේ. ට   ට  ේ 

හින්යේව පූශවක  කස  ේශේංයස   න තු ෙනවේද? 

අපව  වහට දින ෙර්ෙමාන පන්ිය  ාමර තුක රැඳී පෙියන බෙ මා දැඩිෙ විශ්්ොස  රනො. අපව  

ශවිපාර්ශ්්වි  සම්බන්ධොෙවේ රධාන කුළුය්  ෙන්වන් අධයාපනය හා කුසකො සංෙර්ධනි. 

ඉන්දීය රජාය විසින් ොර්ය ෙ ශ්රී කාංව් ය ිංෂය ිංෂයාෙන්ට පූර්ෙ විශ්්ෙ විදයාක, උපාිත, පශ්්රාත් උපාිත 

සහ ආරාර්ය උපාිත සඳහා ිංෂයත්ෙ 750 ්  ිරිනනමනො. 

පුභ වය ෙසවර් සිට අපව  රමුත වපවළේ ෝ ෂ ප  ආයෙන ශ්රී කාංව් ය සිුභන්ට විෙීෙ  ර ියවබනො. 

IIT ා ාබශධ රවේශ් විාාගය පුභ වය ෙසවර් මැි මාසවේදී පළමු ෙරට ව  ළඹදී පෙත්ෙනු කැබුො. ශ්රී 

කාංව් ය සිුභන්ට ඉන්දියානු මෙදය විදයාකෙක මෙදය සහ දන්ෙ මෙදය උපාිත  හැදෑරීම සඳහා ජාාිය  

ුභදුුභ ම් කැබීවම් සහ ඇතුළත්ී වම් පරී් ෂයයට (NEET) වපමටසිටීම සඳහාද අෙස්ථාෙ කබා දී 

ියවබනො. ශ්රී කාංව් ය ෙුමය ෙුම පයන් වමම අෙස්ථා තුළින් උපිනම රවයෝජාන කබා ගනු ඇෙැි 

ඇෙැි අප බකාවප වර ත්තු වෙනො 
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ීමට අමෙරෙ, 1964 ෙසවර් සිට ඉන්දියාෙ විසින් ඉන්දියානු ෝ ෂ ප  සහ ආර්ථි  සහවයෝීො 

ෙැඩසටහන (ITEC) යටවත් ව ටි  ාී න පුුවණු ෙැඩසටහන් සඳහා පූර්ය ිංෂයත්ෙ කබා වදනො. වම් 

ෙසවර් ඉන්දියානු ෝ ෂ ප  සහ ආර්ථි  සහවයෝීො ෙැඩසටහන (ITEC) යටවත් ශ්රී කං ාෙ 

වෙනුවෙන් අෙස්ථා  400 ්  අප වෙන්  ර ියවබනො. ශ්රී කං ා රජාවේ නිකධාරීන්ට සහ  ර්මාන්ෙ 

සාමාිට යන්ට වමම ෙැඩසටහන් ෙලින් රවයෝජාන කබා ගෙ හැකිි.  

වමයට අමෙරෙ, ශ්රී කං ාවේ ඉල්ී ම් මෙ අප විවශ්ේෂ පුුවණු ෙැඩසටහන්ද පෙත්ෙනො. 

අප වදරවේ පාසැල් සහ විශ්්ෙ විදයාක අෙර ිංෂය ුවෙමාුම ෙැඩසටහන්ද ආරම්ා  ර ියවබනො. 

උදාහරයය්  වකස, 1847 දී ආරම්ා  රන කද සනාෙර්හි වකෝරන්ස් පාසවල් සිුභන් ීමට මාස කිහිපය ට 

වපර 1835 ෙසවර්දී ිරහිටුෙන කද ව  ළඹ රාජාකීය විදයාකවේ සංරාරය  නිරෙ වුයා. එවසේම රාජාකීය 

විදයාකවේ සිුභන් ිරිනස් , සනාෙර්හි වකෝරන්ස් පාසවල් සංරාරය කිරීමට නියමිෙි.  දිල්ලිවේ ශ්රී රාම් 

ො පජා විදයාකය සහ  ැළ පය විශ්්ෙ විදයාකය අෙරද  වවිුභම්  ඇිය  රවගන ියවබනො. ෙෙ ෙෙත් 

එෙැනි ෙැඩසටහන් කිරීමට අප  ැමියි. 

  රශ්්නය - ඉන්දියේව සහ ශ් රී කංවේව ටංර සප   සම්ෙන්ධංේවයක්  ිවතුයත්  දරස ටංර තු ෙන වරවර 

 ිසළුව ංව ත් සමාටුදේි ටයුස්න් ශේසඳී නිහි.      ිසළුව ශේසඳී  සාහේ ඉන්දීය රජය පියවර   න 

තු ෙනවේද? 

කිසිදු අභිවයෝගය්  ජායගෙ වන හැකි ෙරම් විශ්ාක වන ෙන බෙ මා දැඩිෙ විශ්්ොස  රනො. ීවෙර ගැටළුෙ 

අවනයනය ෙශ්වයන් සතුටුදාි අයුිනන් විසඳාගැමටම සඳහා ඉන්දීය රජාය සහ ෙමිල්නාු  ප රාන්ෙ රජාය විවිධ 

ිරයෙර රැස්  වගන ියවබනො.  

වප ්  සමුද්රසන්ිතවේ සිදු රන වරෝලින් ීවෙර   රමය වෙනුෙට ගැණුම මුුවවශ ීවෙර  ටයුතු දිිනමත් කිරීම 

සඳහා විවිධ ිරයෙර වගන ියවබනො. මුළු වපෝ්  සමුද්ර සන්ිතවේම වබ ටම් වරෝලින් යාෙ රා ලියාපදිංචිය 

2017 මාර්තු මාසවේ සිට ෙහනම් ව  ට ියවබනො.  

මන්නාරම් වබ ් ව හි ිරහිටි ූල ාියුර් සහ වබංගාක වබ ්   වෙරවළහි ිරහිටි පුම්පුහාර් යන 

ප රවශශ්යන්හි ඇමින ානු වඩ කර් මිලියන 40  වියදවමන් නෙ ීවෙර ෙරායන් ඉදිව වරමින් පෙියන අෙර 

එය ඉන්දියානු ීවෙරයන් වපෝ්  සමුද්රසන්ිතවේ  සිට අරාබි මුුවද වහෝ වබංගාක වබ ්   වදසට වය මු 

 රනු ඇිය. පුම්පුහාර් ීවෙර ෙරාවේ ඉදිකිරීම්  ටයුතු වබ වහෝ දුරට අෙසන් අෙර  ූල ාියුර් ීවෙර ෙරාවේ 

ඉදිකිරීම් කබන ෙසවර්දී නිම කිරීමට අවේ් යෙි. මන්නාරම් වබ ් ව හි ිරහිටි කුන්තු ාල්හි නෙ 

මත්සය වග ඩබෑවම් මධයසථ්ානය් ද ඉදිව රමින් පෙියනො.  

වබ ටම් වරෝලින් යාෙ ර රා ව  ටස්ෙකට ගැකී මට සහ ාො වෙනුෙට ගැණුම මුුවවශ ීවෙර  ටයුතු සිදු රන 

යාෙ රා වය දගැමටම සඳහා ඉන්දියානු රජාය සහ ෙමිල්නාු  ප රාන්ෙ රජාය ඇමින ානු වඩ කර් මිලියන 56 ට 

ෙැඩි මුදක්  වෙන් ර ියවබනො. වමම වයෝජානා  රමය යටවත් වබ ටම් වරෝලින් යාෙ රා වෙනුෙට ගැණුම 

මුුවවශ ීවෙර  ටයුතු සිදු රන නෙ යාෙ රා මිකදී ගැමටම සඳහා ීවෙරයන්ට සහනාධාරය්  කබා වදනු ඇිය. 

එවසේම වම් යටවත් ගැණුම මුුවවශ ීවෙර  ටයුතු සම්බන්ධවයන් ීවෙරයන්ට විවිධ ආයෙනයන්හිදී 

පුුවණුෙද කබා වදනු ඇිය.  

මහ මුුවවශදී ීවෙරයන්ව  ුභර් යෙොෙය ෙහවුුම කිරීම සඳහා නී න සන්නිවේදන උප රය කබාදීවම් 

විවශ්ේෂ වයෝජානා   රමය්  ද   රියාත්ම   ර ියවබනො. හෑන්ඩ් වසේ (hand sets) 17,000  ට අිත  

ප රමායය්  ීවෙරයන් අෙර වබදා දී ියවබනො. 
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වම් අෙර ීවෙරයන් ජාාෙයන්ෙර මුුවදු ීමමාෙ වන දැනුෙත්ෙ උල්කංඝ්නය කිරීම ෙැළැ් ී ම සඳහා ීවෙර 

යාෙ රා නිරී් ෂය පශධියය (Vessel Monitoring System - VMS) නමින් රන්ද්රි ා ෝ ෂයය පදනම් 

 රගත් විවශ්ේෂ හඳුනාගැමටවම් පශධියය් ද ISRO හි GSAT-6 රන්ද්රි ාෙ ාාවිො  රමින් නිර්මායය  ර 

ියවබනො. වම් ෙන විට එය සවිකිරීම සඳහා පරී් ෂය  ටයුතු සිදු ව වරමින් පෙියනො.  

එවසේම ඉන්දියානු රජාය ීවෙර  ටයුතු වෙනුෙට ජාකජා පැළෑටි ෙගා කිරීම ආදි වි ල්ප ජීෙවනෝපාය මාර්ග 

ප රෙර්ධනය කිරීමද සිදු  රනො.  

බුදුරාජාායන් ෙහන්වසේ වශශ්නා  ළ පිනදි,  “ප රශ්්නය්  මඟ හැරීමට ඇිය පහුභම   රමය එය විසඳීම” ි. 

  රශ්්නය - බුදුන් වහන් සි  ින වංේ න්රී ම්දී, ඉන්දියේව සහ ශ්රී  කංවේව ටංර  ේවිධ සොංේ විදිදියු  

න්රී ස ඔෙ  න්නේ කද උත්සේහයන් පිළිො ශේස්ංර න්හි යක්  ෙදේ  ං හින්ද? 

බුදුදහම අපෙ එ් සත්  රන බකය් . බුදුදහමට සමසේ වකෝ යම එ් සත් කිරීම සඳහා බකය ඇිය බෙ මා 

දැඩිෙ විශ්්ොස  රනො. 

බුදුරජාායන් ෙහන්වසේ ඉන්දියාවේ අග්රගයය මා ප යය ෙන බෙ අග්රාමාෙය වමෝදි මැියතුමා කියා 

ියවබනො. 2017 මැි මාසවේදී ශ්රී කං ාවේ පෙත්ෙන කද එ් සත් ජාාන්න්ව  අන්ෙර්ජාාිය  වෙස්  දින 

සැමුමම් සඳහා එතුමා රධාන ආරාිතෙ අමුත්ො වකස සහාාී ී ම බුදුරජාායන් ෙහන්වසේට සහ 

උන්ෙහන්වසේව  ඉගැන්ී ම් ෙකට එතුමාව  ඇිය දැඩි වගෞරෙය සහ කැදියාෙ වපන්ෙනො. එම 

සංරාරවේදී එතුමා දළදා මාළිගාෙ ෙැඳ පුදා ගත් අෙර මහා නාය  හිමිෙුමන්ව  ආිංර්ොදයද කබා ගත්ො. 

එතුමා 2015 ෙසවර්දී සිදු  රන කද සංරාරවේදී අනුරාධපුරවේ ජාය ශ්රී මහා වබෝිතය ෙැඳ පුදා ගත් අෙර 

ව  ළඹ ිරහිටි මහා වබෝිත සමාජායටද  වයා. 

ඔබකාට මෙ  නම්, පුභ වය ෙසවර්දී ජාාෙයන්ෙර මේටවම් ෙැලි නිර්මාය ිංල්පවයකු ෙන ුභදර්ශ්න් 

පේනාය්  මහො වකෝ වේ විශ්ාකෙම ෙැලි බුදු ිරළිමය ශ්රී කං ාවේ නිර්මායය ව ුමො. එවසේම, 

ඉන්දියාෙ දි වබ ි හි (අසෑම්) ිරහිටි දැනට ක්රියාත්ම  වක ෙ පැර පෙම ිරිනපහදුවේදී අියන් සාදන කද 

ඉටිපන්දම් දහස් ගයන්  ද  වෙස්  වප වහ ය නිමිත්වෙන් පිනෙයාග  ළා. 

වමම ෙසවර් වෙස්  වප වහ ය වෙනුවෙන් අිර සාරානාත් සර්ෙඥයෙ ධාතු රදර්ශ්නය්  ව  ළඹ දී 

සංවිධානය  ළා. මෑෙ දී අප ශ්රී කං ා සන්නශධ හමුදාෙක සාමාිට ින් 160 වදවන්  සහ ඔවුන්ව  

පවුල්ෙක සාමාිට යන් සඳහා විවශ්ේෂ ඉන්දීය ගුෙන් හමුදා යානයකින් බුශධ ගයාෙ වෙෙ විවශ්ේෂ 

සංරාරය්  සංවිධානය  ළා. එම සංරාරවයන් පුභ ඔවුන්ෙ හමුවූ අෙසථ්ාවේදී මා ඔවුන්ව  ඇස්ෙක 

ියවබන සතුට දැ්  ා. 

ශ්රී කං ාවේ ිරහිටි රාමායනය හා සම්බන්ධ සථ්ාන ඉන්දියානු ජානොෙ අෙර ජානරිය වසේම ඉන්දියාවේ 

රධාන වබෞශධ සිශධස්ථාන ශ්රී කාංකි යන් අෙර ජානරියි. අග්රාමාෙය වමෝදි විසින් වප වර න්දු වූ පිනදි 

එයා ඉන්ඩියා සමාගම ව  ළඹ සහ ෙරයාසි අෙර සීජු ගුෙන් ගමන් ආරම්ා  ර ියවබනො. පුභ වය 

ෙසවර්දී ඉන්දීය සංරාර යන් ක් ෂ 4 ට ආසන්න ිරිනස්  ශ්රී කං ාෙට පැමිය ඇිය අෙර ශ්රී කාංකි යන් 

ක් ෂ 3්  පමය ඉන්දියාවේ සංරාරය  ර ියවබනො. ඇත්ෙ ෙශ්වයන්ම අිර ඉන්දියාෙට පැමිවයන ශ්රී 

කාංකි  ෙන්දනා ුමෙන්ට ී සා 50,000 ්  පමය වන මිවල් නිකුත්  ර ියවබනො. වදරවටහි ජානොෙ 

අෙර ඇිය සම්බන්ධොෙය ශ්රී කං ාෙ සමඟ අපව  සබඳොෙවේ ශ්් ියමත්ම අංගය් .  
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විවශ්ේෂවයන්ම අපට ඉන්දියාවේ සහ ශ්රී කං ාවේ ෙුමය පරපුර අෙර සම්බන්ධො ඉහළ නංොගන්න 

පුළුෙන්. පුභ වය ෙසවර්දී මහනුෙර ශ්රී කං ා ජාාෙයන්ෙර වබෞශධ ඇ ඩමිවේ උපාිත රධාවනෝත්සෙයට මා 

සහාාී වුයා. එහිදී සිුභන් හමුවූ අෙස්ථාවේදී ඔවුන්ට ෙඩා වහ ඳ සහ දීේියමත් අනාගෙය්  සඳහා 

ියවබන බකෙත් උනන්දුෙ මා දුටුො. බුදුරජාායන් ෙහන්වසේ විසින් වපන්ො දුන් මාර්ගය එම දීේියමත් 

අනාගෙය  රා ිරයනැීමට අපට නිසැ ෙම උප ාරී  රනු ඇිය.  

උසස් අෙවබෝධය තුළ විදයාෙ සහ ආධයාත්මය එකිවනකින් වෙන්ෙනොට ෙඩා එ ට එ් ෙන බෙ මා ව  

විශ්්ොසයි.  

 

  රශ්්නය - ඉන්දියේව ශ්රී කංවේව මාස නයන ේ ෙක ෑ  මාකනය න්රී ස උත්සහ  න්නේ ෙවස  ේධය මාස 

ශේශ්ේක වශ් යන් වේශවංේ  වනවේ. ටවසේන වශ් යන් ඒ පිළිො ඔ ේ ටදහස කු ක්ද? 

ශ්රී කං ාෙ සමඟ අපව  සබඳො වග ඩනැී ඇත්වත් අපටම අවේ ප  ආ ාරයකින් ස්ොීවනෙි. අප 

වදරට අෙර සම්බන්ධො වෙනත් වෙෙන පාර්ශ්ී ය රට්  මෙ රඳා පෙියන්වන් නැහැ. 

 

****** 


