
“වශවවසය ශකතමත මතදමක පදනමය  ” :  ඉන්දීය මහ කකවමසවරිස

“එකට එකව අපට ළඟව  කර ගත හහැකි කදේ සීමව වන්කන් අපකගේ සවමූහික

පරිකල්පනකයන් පමණ”

1  ප්රශනය  -  ඉන්දියවකවේ  72  වන නිදහස දින සසංවතසරය සමරන කමම

අවසථවකවේදී  ඉන්දියවකවේ සහ ශ්රී ලසංකවකවේ ජනතවවට ඔබකගේ පණඩිඩය

කුමකද? 

ඉන්දියවකවේ 72 වන නිදහස දින සසංවතසරය සමරන කමම අවසථවකවේදී

මව මවකගේ සකහවහෝදර ඉන්දීය ජනතවවටත ශ්රී ලසංකව ප්රජවතවන්ත්රික සමවජවවදී

ජනරජයටත එහි මත්රශීලී ජනතවවටත මවකගේ ශුභවසසංසන පිරිනහැමීමට කහැමතය. 

කමම වසකරේ අකප්රේල් -  මහැය කවලය තළ ඉන්දියවකවේ මහ මහැතවරණය

පහැවහැතවුණව.  කලවව ප්රජවතන්ත්රවවදකයේ වශවලතම සහැණකකළිය කලස හඳන්වන

කමම  මහැතවරණය  සඳහව  මලියන  900කට  ආසන්න  ඡන්ද  දවයකයන්

ප්රමවණයක සහභවගී වුණව.  වරේතමවන රජය ලහැබූ සුවශවල ජයග්රහණය රට

සථවවරතවය කවත කයවමු කර තකබනවව.  එකසම එයන් පිළිඹිබු වන්කන්

රජකයේ  ප්රතපතතීන්  සහ  ජනතව  කකන්ද්රීය  සසංවරේධන  වහැඩසටහන්  සඳහව

ජනතවව තවදුරටත සහකයවහෝගය දකවන බවය. 

අප රජකයේ වකදේශ ප්රතපත තකයේ මූලිකවසංගය වන්කන්  “සහැකවවම එකව

වශවවසකයන් සසංවරේධනය කරව” යන්නය.  කමය අදවළ වන්කන් ඉන්දියවවට

පමණක කනවකවේ.   කමය සමසත කලවහෝකය කකකරහිම ඉන්දියවකවේ ආකල්පය

වන අතර එය අසල්වහැස  රවජජ්යයන්  සම්බන් ධකයන් සුවකශෂි වහැදගතකමක

උසුළනවව. 

2  ප්රශනය  -මමෑත  කවලකයේදී  ඉන්දියව  -  ශ්රී  ලසංකව  සම්බන්ධතවවකයේ

වරේධනයන් ඔබ අරේථ දකවන්කන් කක කසද?
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ශ්රී ලසංකවව අපකගේ සුවකශෂී අසල්වහැසයවය.  මමෑත කවලකයේදී අප කදරට

අතර සම්බන්ධය වඩව වරේධනය වී තකබනවව.  පසුගිය වසර පහ තළ ඉතව

වහැදගත කදේ සදු වී තකබනවව. අප කදරට අතර ආරේථික සම්බන්ධතව සහැලකිය

යුත කලස ශකතමත වී තකබනවව. අග්රවමවතජ්ය නකරේන්ද්ර කමවහෝදි මහැතතමව පසුගිය

වසර හතර තළ කතවතවවක ශ්රී ලසංකවවට පහැමණයව.  2015  මහැය මවසකයේදී

එතමවකගේ පහැමණීම තළින් සටහන් වූකයේ වසර  28කට පසුව ප්රථම වරට

ඉන්දීය අගමහැතවරයකුකගේ ශ්රී ලසංකව සසංචවරයය.  2017  මහැය මවසකයේදී කවසක

දින  සහැමරුකම්  ප්රධවන  ආරවධිත  අමුතතව  වශකයන්  එතමව  ශ්රී  ලසංකවවට

පහැමණීම අප සබඳතවවකයේ සන්ධිසථවනයක වුණව. 

පවසකු  දින  ප්රහවරකයන්  සත  කිහිපයකට  පසුවද  ඉන්දීය  අග්රවමවතජ්ය

නකරේන්ද්ර කමවහෝදි මහැතතමව ශ්රී ලසංකවවට පහැමණකයේ එම ප්රහවරකයන් පසුව ශ්රී

ලසංකවවට පහැමණ ප්රථම රවජජ්ය නවයකයව බවට පත කවමන්.  එම සසංචවරය,

ඉන්දියවව  අසීරු අවසථවවන්හිදී  ශ්රී ලසංකවව  සමඟ සටින බව අවධවරණය

කරන්නක වුණව.  අග්රවමවතජ්ය කමවහෝදි මහැතතමව සය කදවන ධුර කවලය ආරම්භ

කිරීකමන් පසු සදු කළ පළමු වකදස සසංචවරකයේ කකවටසක කලස ශ්රී ලසංකවව

කතවහෝරව ගහැනීකමන්ද කපන්නුම් කකකරන්කන් අප කදරට අතර සම්බන්ධතවවකයේ

සුවකශෂිභවවයය. අවශජ්ය සමෑම අවසථවවකදීම අප අපකගේ සහය ශ්රී ලසංකව රජය

කවත ලබව දී තකබනවව. 

ගසංවතර තතවයක,  නියසං තතවයක කහවහෝ ඉන්ධන අරේබුදයක ආදී සමෑම

අවසථවවකදීම ශ්රී ලසංකවකවේ ඉල්ලීම් වලට ප්රතචවර දකවන ප්රථම රවජජ්යය බවට

ඉන්දියවව පත වී තකබනවව.  ශ්රී ලසංකවවට වහැඩිම සසංචවරකයන් ප්රමවණයක

පහැමකණන  රට  වන්කන්  ඉන්දියවවය.  ඉන්දීය  සසංචවරකයන්  ශ්රී  ලසංකවවට

පහැමකණන්කන් කිසදු පූරේව කකවන්කදේසයකින් කතවරවය.  ඔවුන් ශ්රී ලසංකවකවේ

සසංසකකෘතය හව මුසු වීමට සූදවනම්.  ඉන්දීය වවවහ අකපේකෂකයන් තම වවවහ

මසංග කලවහෝතසවය පහැවහැතවීම සඳහව වහැඩි වශකයන් ශ්රී ලසංකවව කතවහෝරව ගන්නවව.

එකසම ශ්රී ලවසංකකය ශිෂජ්ය ශිෂජ්යවවන් වහැඩි වශකයන් සය උසස අධජ්යවපනය

සඳහව ඉන්දියවකවේ ප්රමුඛ කපකළේ අධජ්යවපන ආයතන කතවහෝරව ගන්නවව. ඉන්දියවනු
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සමවගම්  තවදුරටත  ශ්රී  ලසංකවව  තළ  ආකයවහෝජනයන්  සදු  කරන  අතර  ශ්රී

ලවසංකකය සමවගම්ද ඉන්දියවනු කවළ ඳකපවළ තළ නව සවරේථකතවයන් අත කර

ගනිමන්  සටිනවව.  කමම  සයලු  කදේ  අප  සම්බන්ධතවවකයේ  වරේධනය  වන

වශවවසය සහ සමීපතවය පිළිබ ඳ සසංකකතයන්. 

පුදේගලයන් කදකදකනකු  කහවහෝ රටවල් කදකක අතර සම්බන්ධතවවකයේ

පදනම වන්කන් වශවවසයය. ඔබ සයලු කදනවම ඉන්දියවව ශ්රී ලසංකවවට තළිණ

කළ 1990  සුවසහැරිය ගිලන්රථ කසවය පිළිබඳ දන්නවව.  එය කම් වන වට

දිවයන පුරවම ක්රියවතමකය.  අප යමක පිළිබඳ සතන කදේ සහැමවටම සතජ්ය

කනවවය හහැකිය. එබහැවන් නිවහැරදිව යමක කදස බහැලීම වහැදගත. 

3 ප්රශනය - ඔබ 1990 සුවසහැරිය ගිලන්රථ කසවය පිළිබඳව සඳහන් කළව.

ඉන්දියවව  ශ්රී  ලසංකවව  තළ  ක්රියවතමක  කර  ඇත  අකනකුත  සසංවරේධන

වජ්යවපකෘතීන් කමවනවවද?

අප  ශ්රී  ලසංකවකවේ  සයලු  පළවත  තළ  70කට  අධික  සසංවරේධන

සහකයවහෝගිතව වජ්යවපකෘතීන් සම්පූරේණ කර තකබනවව.  අප කමම සයලු වජ්යවපකෘතීන්

කතවහෝරව කගන සහ සකසව ඇතකත ශ්රී ලවසංකකය ජනතවවකගේ ප්රමුඛතවවයන්

සතහි තබව කගනය.  ඉන්දියවනු ප්රදවන යටකත ක්රියවතමක කමම වජ්යවපකෘතීන්

අතරින්  වශවලතම  වජ්යවපකෘතය  වන්කන්  ඉන්දියවනු  නිවවස  වජ්යවපකෘතයය.  අප

කපවකරවන්දු වී තකබන නිවවස  63,000  අතරින් නිවවස  47,000කම ඉදිකර

ප්රතලවභීන් කවත භවර දී අවසන්.  කමම වසකරේදී ඉන්දියවනු නිවවස වජ්යවපකෘතය

ගවල්ල,  මවතර,  කමෑගල්ල සහ රතනපුර යන දිසත්රිකක කවතද වජ්යවපේත කරනු

ලහැබුවව.  එකසම  අප  ශ්රී  ලසංකවකවේ  සමෑම  දිසත්රිකකයක තළම  එක  ආදරේශ

ගම්මවනය  බහැගින්  ඉදි  කරනවව.  ග්රවමීය  ජනතවවකගේ  ජීවත  වල  සුබදවය

කවනසක ඇත කිරීමට දවයකතවය ලබව දීමට හහැකි වීම පිළිබ  ඳව අප

සතටට පත කවනවව. 

අප පසුගිය වසකරේදී රුහුණු වශව වදජ්යවලය සඳහව ශ්රවණවගවරයක ඉදි

කළව.  එය ශ්රී ලසංකවකවේ වශව වදජ්යවලයක සත වශවලතම ශ්රවණවගරයය.  අප
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නුදුකරේදීම කමට්රික කටවන් 5000ක ධවරිතවවයකින් යුත උෂ්ණතවය පවලනය

කළ හහැකි ශීතවගවරයක දඹුල්කල්දී වවකෘත කරනවව.  එය අසවනු හවනි අවම

කර  ගහැනීමට  කගවවයන්ට  උපකවර  වනවව.  ජවතක  තත්රභවෂව  පවසලකද

කපවකළවන්නරුකවේ ඉදි කකකරමන් පවතනවව. 

එවහැනි වජ්යවපකෘතීන් 20ක පමණ දහැනට ශ්රී ලසංකවව පුරව ක්රියවතමකය. 

4  ප්රශනය  -  ඉන්දියවකවේ වරේධනකයන් මතවන අවසථවවන් පිළිබඳව ඔබ

සඳහන් කර තකබනවව.  ශ්රී ලසංකවවට එවහැනි අවසථවවන්කගන් ප්රකයවහෝජන

ගත හහැකකක කකකසද?

ඉන්දියවකවේ ආරේථික පරිණවමකයේ තරම සහ කවේගය කපර කනවවූ වර

අවසථවවන් උදව කර දී තකබනවව.  භූ කගවහෝලීය පිහිටීම සහ ඓතහවසක බහැ

ඳම පිළිබඳව සහැලකීකම්දී ශ්රී ලසංකවවට කමම අවසථවවන්කගන් පහසුකවන්ම

ප්රකයවහෝජන ගත හහැකිය. 

ඉන්දියවනු  සමවගම්වල   කගවහෝලීය  සහ  කලවපීය  සහැපයුම්  සහ  අගය

දවමයන්කගේ කකවටසක බවට පත වන කලස අප ශ්රී ලවසංකකය සමවගම් දිරිමත

කරනවව.  ශ්රී ලවසංකකය සමවගම් වකශෂිත නිෂ්පවදන සඳහව අනනජ්ය නවමයක

කගවඩ නගව කගන තකබනවව. ශ්රී ලවසංකකය සන්නවමයන් රැසක ඉන්දියවව තළ

ප්රචලිත කවමන් තබීම පිළිබඳව මව සතටට පත කවනවව.  බිලියන  1.3ක

ජනකවයකින්  සමන්වත  එක  කවළඳකපවළක  නිරේමවණය  කිරීම  සඳහව  අප

අපකගේ බදු නීතීන් සරල කර තකබනවව. ඉන්දියවව වවධතව රැසකින් සමන්වත

සුවශවල කවළදකපවළක.  කමම වවධ අවශජ්යතවවයන්ට සරිලන කලස සමවගම්

සය නිෂ්පවදන කවනස කළ යුතය.  කමය අභිකයවහෝගයක කමන්ම අවසථවවක.

කම්  පිළිබඳ නිස අවකබවහෝධය  ඉන්දියවනු   කවළඳකපවළ  තළ  සවරේථක වීමට

අතශයන්ම වහැදගත. 

ඉන්දියවකවේ වරේධනකයේ සහකරුවන් වන කලස මව ශ්රී ලවසංකකය සමවගම්

දිරිමත කිරීමට කහැමතය.  ඉන්දියවනු මහ කකවමසවරිස කවරේයවලකයේ අප අපට

හහැකි සමෑම අයුරකින්ම ඔබට සහය වීමට සූදවනම්. 
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5 ප්රශනය -  අවසවන වශකයන්,  ඔබට හහැකඟන පරිදි ඉන්දියව  -  ශ්රී ලසංකව

සම්බන්ධ තවවය  වහැඩි  වශකයන්  අවධවනය  කයවමු  කළ  යුත  අසංශ

කමවනවවද?

ඉන්දියවව සහ ශ්රී ලසංකවව කපපෞරවණක ශිෂ්ටවරයන් සහිත නමුත තරුණ

ජනගහනයක සටින රවජජ්යයන් කදකක. අප කදරකටහිම ඉලකකය වය යුතකත

තවරුණජ්යකයේ  සසංවරේධන  අභිමතවරේථයන්  මුදුන්  පමුණුවවලමන්  ඔවුන්ට

කසපෞභවගජ්යමත  සහ සුරකෂිත අනවගතයක උදව කර දීමය.  කම් සඳහව  අප

අපකගේ  වශවලතම  ආකයවහෝජනය  කළ  යුතකත  තරුණ  පරපුර  තළය.  අප

අධජ්යවපනය සහ කුසලතව සසංවරේධනය පිළිබඳව අවධවනය කයවමු කළ යුතය.

එකසම රවමුකවන් පිටත වශවල සහින දකින කලස අප ඔවුන්ට අවධවරණය

කළ යුතය. 

ඉන්දියවකවේ සහ ශ්රී ලසංකවකවේ තරුණ පරපුරට එකිකනකවකගන් කබවකහවහෝ

කදේ ඉකගන ගත හහැකි බව මට  හහැකඟනවව.  අප මමෑතකදී ඉන්දියවව තළම

නිරේමවණය කළ චන්ද්රයවන් 2 නමහැත යවනය ස ඳ කවත සවරේථකව ගුවන් ගත

කළව.  අපට  කබදව  හදව  ගහැනීමට  සහ  ඉකගන  ගහැනීමට  කම්වව  මහඟ

අවසථවවන්.  වදජ්යවව සහ තවකෂණය සහ අභජ්යවකවශය යනවදී කකෂ්ත්රයන්හි

පරේකයේෂණ සහකයවහෝගීතවවය ඉහළ නසංවව ගහැනීමට අප කටයුත කළ යුතය. 

අප, ඉන්දියවව තළ සය අධජ්යවපන කටයුත සදු කිරීම සඳහව ශ්රී ලවසංකකය

සසුන්  750කට  වහැඩි  පිරිසකට  ශිෂජ්යතව  ලබව  කදනවව.  එකසම,  ITEC

වහැඩසටහන යටකත වවධ කකෂ්ත්රයන්හි නිරත තරුණ පිරිස සඳහව පුහුණු

අවසථවවන්  400කට වහැඩි ප්රමවණයක ලබව කදනවව.  ඉන්දියවකවේ ප්රමුඛතම

තවකෂණ  ආයතනයන්  සඳහව  ප්රකවේශ  වීකම්  වභවග  දහැන්  ශ්රී  ලසංකවකවේ

පවතවනවව.  ඉන්දියවකවේ තවදජ්ය වදජ්යවල සඳහව ශ්රී ලවසංකකය සසුන්ටත අයදුම්

කළ හහැකිය. 
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අපට තවත කදේ කළ හහැකි බව මවකගේ වශවවසයය.  අප වහැඩි වශකයන්

ආයතනික සහකයවහෝගීතවවයන් සහ අන්තරේ ක්රියවකවරකම් වරේධනය කර ගත

යුතය. කහැළණය වශව වදජ්යවලය සහ දිල්ලි වශව වදජ්යවලය යටකත තකබන ශ්රී

රවම් වදජ්යවලය සහකයවහෝගීතව  ගිවසුමකට එළඹ තකබනවව.  කකවළඹ රවජකීය

වදජ්යවලය  සහ  සනවවරේ  හි  කලවහෝරන්ස  වදජ්යවලය  අතර  ශිෂජ්ය  හුවමවරු

වහැඩසටහනක පවතනවව. කම් උදවහරණ කිහිපයක පමණය. 

එකසම,  කකෘෂිකරේමය,  උදේභිද  වදජ්යවව,  කිරි ආශ්රිත නිෂ්පවදන  සහ පශු

කරේමවන්තය ආදි කකෂ්ත්රයන්හි අපට කබදව හදව ගත හහැකි කදේ කබවකහවහෝමයක

තකබනවව.  ඉන්දියව  -  ශ්රී  ලසංකව  සබඳතව  නිරේමවණය  වන්කන්,  එයට  මග

කපන්වන්කන් සහ එය  ශකතමත වන්කන් අපකගේ  සවමූහික අරමුණු සහ

අභිමතවරේථයන් මගින්.  එකට එකව අපට  ළඟව කර ගත හහැකි කදේ සීමව

වන්කන් අපකගේ සවමූහික පරිකල්පනකයන් පමණය. 
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