තානාපතීනි ඇලයිනා බී. ටෙප්ලිට්ස්,
ඇමරිකන් වාණිජ මණඩල රැ්ීටේදී දැක්වු අදහ්
ටනාවැේබර් 29, 2018

මා සේබන්ධටෙන් කළ කාරුණික හැඳින්ීම ගැන ඔබෙ ්ුතියි. ටමහි පැමිණීමෙ
ලැබීම ගැන මම ඉතා සුටු ටවමි. මා ටමහි පැමිටණන අතර ඔබ කීප ටදටනකුෙ
පැවසූ ආකාරෙෙ ටකාළඹ මා ගත කළ මුල් සති හතටර් මටේ කාලෙ ටවන් වූටේ ඔබ
දිනපතා පුවත්පත්වල කිෙවන කාරණා සේබන්ධටෙන් වන අතර මටේ සිටත් ඒ
පිළිබඳ අදහ් කීපෙක්ව තිටේ. නමුත් නිවාඩු සමෙ එළටඹන ටේ කාලෙ අතීතෙ
ටමටනහි කිරීමෙ සුදුසු අව්ථාවක්ව වන අතර මා සිතන ආකාරෙෙ වාණිජ මණ්ඩලෙ
ලබා ඇති ජෙග්රහණ ඉතා වැදගත් ටේ. ටමෙ ඉතා ක්රිොකාරී කණ්ඩාෙමක්ව ටලස
ටපටනන අතර ශ්රී ලංකාව ුළ ඇමරිකානු ආටෙෝජන හා වයාපාරික සබඳතා වැඩි
දියුණු කිරීමෙ අපෙ කළ හැකි කුමක්ව දැයි ටසාො බැලීමෙ ටමහි විධාෙක කණ්ඩාෙටේ
සාමාජිකෙන් සමග කෙයුු කිරීමෙ මම බලාටපාටරාත්ු ටවමි.
ටමෙ ඉදිරිෙෙ ෙෑම හා අනාගතෙ ගැන ටමන් ම එයින් ලබා ගත හැක්වටක්ව කුමක්ව ද
ෙන්න ගැන සිතීමෙ සුදුසු කාලෙයි. මටේ කණ්ඩාෙම ටමම සබඳතාව ඊළඟ මට්සෙමෙ
ටගන ෙෑමෙ දැඩි උනන්දුවක්ව දක්වවන නමුත් ටමම පරිසරටේ ටවනසක්ව කළ හැකි
ඉතා වැදගත් ප්රතිපත්ති හා නිොමන ටවනසක්ව ටවනුටවන් ද ටපනී සිටී.
අටප්ල ආටෙෝජන සබඳතා දිගෙම වර්ධනෙ වන අතර පසුගිෙ අුරුදු දහෙ ඇුළත
අටප්ල ටද-මං ටවළදාම සිෙෙෙ 40කින් වැඩි ී ඇති බව ටපටන්. 2007 දී ටඩාලර් බිිෙන
2.3ක්ව වූ ටමම ටවළදාම 2017 වන විෙ ටඩාලර් බිිෙන 3.2ක්ව ී තිටේ. 2018 ඉතා වැදගත්
හා අභිටෙෝගාත්මක වර්ෂෙක්ව ුවත් රෙවල් ටදකෙ ම ටමෙ ඉතා ප්රබල වනු ඇතැයි
අනාවැකි පළ ී ඇති අතර එෙ එට්ම ටේවායි මම ප්රාර්ථනා කරමි.
ශ්රී ලංකාටේ විශාල ම අපනෙන ටවළඳටපාළ එක්වසත් ජනපදෙ වන අතර ටේ රටට්ස
විශාල ම විටේශීෙ ආටෙෝජකෙන් වන්ටන් ද ඇමරිකන් සමාගේ ෙ. අපි රැකිො දහ්
ගණනක්ව, කුසලතා, නව තාක්වෂණෙ ටමන් ම ටමහි වයාපාරික පරිසරෙෙ ඉහළ ම
මට්සෙටේ ආචාරධර්ී හා වැඩටපාළ ප්රමිති ද ටගන එන්ටනමු. ටේවා ඔබ සිෙල්ලන්ෙ ම
ආඩේබර විෙ හැකි ජෙග්රහණෙන් වන අතර මම ද ඒ සේබන්ධටෙන් ආඩේබර ටවමි.

එක්වසත් ජනපදෙ හා ශ්රී ලංකාව අතර ඇති සබඳතාටේ ගුණාත්මකබව ටමයින් ඉතා
ටහාඳින් පැහැදිි ටේ.
ටේශපාලන වාතාවරණෙ ටදස බලන විෙ මෙ සිටතන්ටන් ටමම සබඳතාව අවදානේ
තත්වෙකෙ පත් ී ඇති බවයි. මම ටේ ගැන කන්සල්ලෙ පත් වන්ටන් සිෙල්ල
ටහාඳින් සිදු ී ටගන ෙන ටමන් ම එම ප්රවණතාව දිගෙම පවත්වා ගත යුු
අව්ථාවක ටමවැනි ටදෙක්ව සිදුීම ගැනයි. මා ටමහි පැමිණීටමන් පසු මටේ
අවධානෙ ටොමු වූ ප්රධාන කරුණක්ව වූටේ ටේශපාලන අර්ුදෙ වන අතර ටමම
අර්ුදෙ ශ්රී ලංකාටේ ප්රජාතාන්ික ආෙතනවලෙ තර්ජනෙක්ව පමණක්ව ටනාව එෙ ශ්රී
ලංකාටේ ආර්ිකෙෙ හා පසුගිෙ අුරුදු කීපෙ ුළ ලබාගත් සමහර ජෙග්රහණෙන්ෙ
ද තර්ජනෙකි.
සමහර ආර්ික දර්ශක දැනෙමත් පහළෙ ෙන ප්රවණතාවක්ව ටපන්නුේ කරන අතර
ඔක්වටතෝබර් මාසටේ සංඛ්යා ටදස බලන විෙ මෙ සිටතන්ටන් ටමම අර්ුදෙ මගින්
නරක ප්රවණතාව ටේගවත් කර ඇති බවයි. තත්වෙ තවත් නරක අතෙ හැරුණා
පමණක්ව ටනාව මෙ සිටතන්ටන් අනිත් අෙ, විටේෂටෙන්ම ටේශපාලන ක්වටේත්රටේ
සිටින අටප්ල සගෙන් ටනා සිතන ආකාරෙෙ එහි පල විපාක අනිත් අුරුේද දක්වවා
විහිටදනු ඇති බවයි.
ආර්ික වර්ධන ප්රක්වටේපණ පහත දමා තිටේ. මහ බැංකුටේ මැදිහත් ීම මැද පවා ශ්රී
ලංකා රුපිෙල අවප්රමාණෙ ටවමින් පවතී. සංචාරක කර්මාන්තටේ කාමර ටවන්
කරවා ගැනීේ සිෙෙෙ 12 සිෙ 30 දක්වවා ප්රමාණෙක්ව අවලංගු ී ඇති බව වාර්තා ී
තිටේ. එක්වසත් ජනපදෙ ඇුළු සංවර්ධන හුල්කරුවන් ඔුන්ටේ වයාපෘති නතර
කර තිටේ. 2019 දී ටගීමෙ ඇති ටඩාලර් බිිෙන 5.6ක ණෙ සඳහා අරමුදල් සපො
ගැනීම ශ්රී ලංකාවෙ අභිටෙෝගෙක්ව වනු ඇත. මූඩිටේ (Moody’s) රාජය ණෙ ඇගයුම
පහත දැීම ආටෙෝජක විේවාසෙ මත දැඩි බලපෑමක්ව කළ අතර මා සිතන
ආකාරෙෙ ටමෙ ආපසු හැරවිෙ හැකි ප්රවණතාවක්ව ුවත් ඒ සඳහා ටබාටහෝ වැඩ
කෙයුු කිරීමෙ සිදු ටේ. ටේශපාලන අර්ුදෙ ඉක්වමනින් විසඳා ගැනීමෙ ටනාහැකි
ුවටහාත් ටමම කෙයුු වඩාත් අභිටෙෝගාත්මක වනු ඇත.
ටේ සේබන්ධටෙන් අපි කළ යුත්ටත් කුමක්ව ද? ඔබ ටබාටහෝ ටදටනක්ව ඔටේ සබඳතා
ප්රටෙෝජනෙෙ ගනිමින් ටමම අර්ුදෙ, වයාපාරවලෙ හිතකර ටනාවන බව දැක්වටවන

පණිුඩෙ ෙවා ඇති බව මම දනිමි. ටමෙ ශ්රී ලංකාටේ වයාපාරවලෙ හිතකර ටනාවන
අතර එෙ ශ්රී ලංකාටේ ටබාටහෝ හුල්කරුවන් හා මිුරන්ෙ ද හිතකර ටනාටේ. මම
ශ්රී ලංකාටේ මිුටරක්ව ද මම නිටෙෝජනෙ කරන රෙ ශ්රී ලංකාටේ නිෙම මිුටරක්ව ද
වන බැවින් ටේ අර්ුදෙ විසඳීමෙ ඉක්වමන් ටේශපාලන විසඳුමකෙ එළටඹන ටලස
සිෙලු පාර්ශවවල ටේශපාලනඥයින්ටගන් ඉල්ලා සිටිමු. වඩා වැදගත් වන්ටන් එෙ
ටලාව පුරා පිළිගැනීමෙ ලක්ව වන නීතයනුකූල රජෙක්ව ්ථාපිත ටකටරන
විනිවිදභාවටෙන් යුත් ප්රජාතාන්ික ටේශපාලන විසඳුමක්ව ීමයි.
අපි ටමම අර්ුදෙ විසඳා ගැනීමෙ ආධාර කරන්ටන් ආර්ික, ආරක්වෂක, සංවර්ධන
ක්වටේත්රවල ටමන් ම ජනතාවන් අතර ඇති පුළුල් සබඳතා නිසා ෙ. නමුත් මූික
වශටෙන් අපි විසඳුමකෙ ආධාර කරන්ටන් රෙෙ ටමන් ම අටප්ල හුල්කරුවන් වන
ජනතාවෙත් සිදු වන හානිෙ සැලකිල්ලෙ ගනිමිනි. නිසැක ව දිගෙම පවතින
අවිනිේිත බව වයාපාරවලෙ හානිකර වන අතර එෙ ශ්රී ලංකාටේ ජනතාවෙ ද
අහිතකර ටේ. අටප්ල මිුටරකුෙ හා හුල්කරුටවකුෙ අපි එවැන්නක්ව ප්රාර්ථනා ටනා
කරමු.
ටමම ටේශපාලන අර්ුදෙෙ ඉක්වමන් හා පාරදෘශය විසඳුමක්ව අටප්ලක්වෂාව කරන අතර
අප රෙවල් අතර ඇත්ටත් ඉතාම සුහද මිත්රත්වෙක්ව ෙයි මම විේවාස කරමි. එෙ
නිර්වයාජත්වෙ හා අවංකත්වෙ විදහා පාන සබඳතාවකි. අටප්ල උපටද් හා අදහ්,
මැදිහත් ීමක්ව ටනාටේ. ටමෙ පසුගිෙ සති කීපෙ ුළ මා පුවත්පත්වල ටබාටහෝ
කිෙවා ඇති ටදෙකි. ඇඟිි ගැසීම ෙනු ඡන්දදාෙකෙන් ධ්රැීකරණෙ කරන වයාජ
මුහුණු ටපාත් කණ්ඩාෙේ හා මූලාරේභෙ ටනා දන්නා රාිටේ නිකුත් කරන ටබාට්ස
ආදිෙයි. එට් නැත්නේ වසා ගත් කාමර ුළ සිදු වන මුදල් ගනුටදනුයි. එක්වසත්
ජනපදෙ හා ශ්රී ලංකාව අතර ඇති පාරදෘශය සබඳතාව එවැන්නක්ව ටනාටේ. අටප්ල
වයාපාරික ප්රජාටවන් නිරූපණෙ වන්ටන් ද එවැනි ආකාරටේ සබඳතාවක්ව ටනාටේ. ඒ
ටවනුවෙ අටප්ල සබඳතාටේ ගුණාත්මක බව විදහා දක්වවන්ටන් අටප්ල පාරදෘශය
ප්රතිපත්ති ප්රකාශන හා අටප්ල ෙහපත් හුල්කරුටවක්ව වන ශ්රී ලංකාව ටකටරහි අටප්ල
අටප්ලක්වෂාවන් හා ප්රාර්ථනාවන් ෙ. අපි සැලකිිමත් වන කරුණු සේබන්ධටෙන් අපි
විවෘත ටවමු. අපි පුේගිකව ප්රකාශ කරන ටදෙ ම ප්රසිේිටේ ද ප්රකාශ කරමු.

මම සිතන්ටන් එෙ, අප ටමම රෙෙ දක්වවන ඉමහත් ටගෞරවටේ ටකාෙසක්ව බවයි.
ටමම කලාපෙ සේබන්ධටෙන් අප පුළුල් වශටෙන් සැලකිිමත් වන කරුණු ඇති
අතර ඒ සේබන්ධ අටප්ලක්වෂාවන් හා අභිලාෂෙන් ද තිටේ. අපි දැකීමෙ කැමති වන්ටන්
නිදහ් හා විවෘත ඉන්දු-පැසිෆික්ව කලාපෙක්ව වන අතර මෑත දී ජනාිපති ට්රේප්ල
ප්රකාශ කර ඇත්ටත් ටේ කලාපෙ පුරාම හුල් කරුවන් සිටීම ඇමරිකාවෙ හිතකර
බවයි. ඔුන් කිසිටවක්ව මත ෙැටපන්ටන් නැති, ශක්වතිමත් හා සමෘේිමත් හුල්
කරුවන් විෙ යුුෙ. ටමෙ මූික වශටෙන් අටප්ල සබඳතාවල ඇති අටනයෝනය
ටගෞරවෙයි. මිුටරක්ව ටමන් ම ටගෝලීෙ වශටෙන් ප්රජාතන්ත්රවාදෙ හා මානව
හිමිකේ ටවනුටවන් සෙන් කරන්ටනක්ව ටලස ශ්රී ලංකාටේ ටමම හානිකර ටේශපාලන
අර්ුදෙ, අටප්ල ේවි-පාර්ශවික සබඳතාවන්ෙ බලපාන ආකාරෙ ටමන්ම ශ්රී ලංකාවෙ
එෙ බලපාන ආකාරෙ පිළිබඳ අටප්ල ඇගයීම ඉදිරිපත් කිරීම අටප්ල වගකීමක්ව ටවයි.
ටකට් ටවතත් ටමම තත්වෙ විසඳා ගන්ටන් ටකට් ද ෙන්න ගැන අපෙ දැනුමක්ව
ඇතැයි අපි විේවාස ටනා කරමු. එෙ ශ්රි ලංකාටේ ජනතාවෙ හා ටේශපාලනඥෙන්ෙ
අයිති කාර්ෙෙක්ව ෙයි මම සිතමි. රටට්ස ෙහපතෙත්, පුරවැසිෙන්ටේ ෙහපතෙත් ටේු
වන ආකාරෙෙ පාරදෘශය ටලස හා ප්රජාතන්ත්රවාදි ටලස එෙ විසඳා ගනු ඇතැයි
ෙන්න අටප්ල අටප්ලක්වෂාවයි.
ටමටහාතකෙ වර්තමානටෙන් ඉවතෙ ෙමින් ඉදිරිෙ ටදස බලමින්, මම අද උදෑසන
මටේ කාර්ෙ මණ්ඩලෙෙ ප්රකාශ කළ පරිදි, ටමම ටදාේන් සහගත මාතෘකාටවන්
ඔේබෙ ෙමින් අපෙ කළ හැකි කුමක්ව ද ෙන්න ගැන හා අනාගතෙ පිළිබඳ අටප්ල
අටප්ලක්වෂා හා අභිලාෂෙන් ගැන කථා කරමු.
ටමම අටප්ලක්වෂා හා අභිලාෂ ටමානවා ද? අප ො යුත්ටත් ටකාහාෙ ද? මම ආරේභටේ
දී සඳහන් කළ පරිදි අටප්ල ටවළඳ හා ආටෙෝජන සබඳතාවල වර්ධනෙක්ව දැකීමෙ අපි
කැමැත්ටතමු. ශ්රී ලංකාවෙ තිරසාර හා සාධාරණිෙ ආර්ික වර්ධනෙක්ව ළඟා කර
ගත හැකි බවත්, සදාචාර සේපන්න ආටෙෝජන හා අටනයෝනය ටවළදාම ුළින් අපෙ
එක්ව ව එෙ කළ හැකි බවත් මම විේවාස කරමි. ඉන්දු පැසිෆික්ව කලාපටේ ශ්රී ලංකාව
තීරණාත්මක ්ථානෙක්ව වන අතර ටේ කලාපටේ අටප්ල වාර්ික ටවළදාම ටඩාලර්
ට්රිිෙන 1.8කෙ වඩා වැඩි ටේ. ඉන්දු පැසිෆික්ව කලාපටේ අටප්ල මුළු ආටෙෝජනෙ ද

ටඩාලර් ට්රිිෙනෙක්ව පමණ ටේ. එෙ චීනෙ, ජපානෙ හා දකුණු ටකාරිොටේ
ආටෙෝජනවල එකුවෙ වඩා වැඩි ප්රමාණෙකි.
ටමහි ටබාටහෝ ආටෙෝජන අව්ථාවන් ඇති අතර එක්වසත් ජනපදෙෙ එම වර්ධනටේ
ටකාේකරුටවකු විෙ හැකි බව මම දනිමි.
මෑත දී පළ වූ මත කුවැකිෙක අටප්ල උප ජනාිපති ටපන්්, ‘බිල්්‘ (BUILD) පනටත්
අදාළ ටකාෙස ඉ්මු කටේ ෙ. ටමෙ ටලාව පුරා ඇති රෙවල් සමග වැඩ කිරීමෙත්,
ඒවාටේ ආටෙෝජනෙ කිරීමෙත් එක්වසත් ජනපදටේ හැකිොව ශක්වතිමත් කරන නව
නීතිෙකි. ටේ මගින් එක්වසත් ජනපදටේ සංවර්ධන මූලය ධාරිතාව ටඩාලර් බිිෙන
60ක්ව දක්වවා වැඩි ටකටර්. ටේ මගින් ටලෝක මට්සෙටේ වරාෙ හා ගුවන් ටතාටුපළවල්,
මහා මාර්ග, දුේරිෙ මාර්ග, නල මාර්ග, දත්ත මාර්ග හා එම රෙවලෙ ටමන් ම
එක්වසත් ජනපදෙෙත් නිෙත ප්රතිලාභ අත් වන ටවනත් වයාපෘති සඳහා ආධාර
කිරීමෙ එක්වසත් ජනපදෙෙ හැකි වනු ඇත. අපි ශ්රී ලංකාවත් සමග විවිධ ටේ
ඉදිකිරීමෙ සූදානේ අතර ඔබ ද එට් කිරීමෙ සූදානේ බව මම දනිමි.
සංවර්ධනෙ හා වර්ධනෙ ටමටහෙීමෙ පුේගික අංශෙ ආධාර කරන දැක්වමක්ව
පිළිබඳ ව අපි විේවාස කරමු. මටේ රාජකාරිෙ එෙ වන බැවින්, රජටේ කාර්ෙභාරෙ
ගැන මම අවධාරණෙ කරන නමුත් නිෙම ආර්ික වර්ධනෙ හා සබඳතා ඇති
වන්ටන් ඔටේ කෙයුුවින් බව මම දනිමි. ඔටේ නිරතීේ, ජාතික මායිේ හරහා ඔබ
ටගාඩ නගන සබඳතා හා බැඳීේ ටමෙෙ මූික වන අතර අපි ඒ ගැන විේවාසෙ
තබමු.
ටේ නිසා ඊළඟ මාසවල දී ටමහි වයාපාරික තත්වෙ, ප්රජාව හා ටමම ආර්ික
අභිලාෂෙන් ළඟා කර ගන්නා ආකාරෙ පිළිබඳ ව ඔටබන් දැන ගැනීමෙ මම
බලාටපාටරාත්ු ටවමි. වඩා වැදගත් වන්ටන් ටවළදාම හා ආටෙෝජනෙෙ ඇති බාධක
ඉවත් කරන්ටන් ටකට් ද ෙන්න යි.
ඇමරිකන් වාණිජ මණ්ඩලෙ විසින් ටවළදාම හා ආටෙෝජනෙ පිළිබඳ වාර්තාවත්
පිළිටෙල කිරීමෙ ෙන බව මෙ මෑත දී දැන ගැනීමෙ ලැුණු අතර එෙ කිෙීමෙ මම
ඉතා ආසාටවන් සිටින බව ප්රකාශ කරමි. එපමණක්ව ටනාව ඒ මත පිහිො අවශය

පිෙවර ගැනීමෙත්, දැනෙ ඇති බාධක ඉවත් කර ගැනීමෙත්, ටමහි සාධාරණ හා
ටලන්ගු ආටෙෝජන වතාවරණෙක්ව ඇති බව සහතික කිරීමෙත් කෙයුු කරමි.
තානාපති කාර්ොලෙ, සංවර්ධන හා තාක්වෂණික වැඩසෙහන් ුළින් ශ්රී ලංකාටේ
ආර්ික වර්ධනෙෙ දිගෙම ආධාර කරනු ඇත. අටප්ල රෙවල් ටදකෙ ම දීර්ඝ කාලීන
ප්රතිලාභ ලැටබන ආකාරෙෙ අටප්ල හුල් සබඳතාව පවත්වා ගැනීමෙ අප කැප ටවන
අතර ටමහි දී වැදගත් වන්ටන් අප සිෙලු ටදනාෙ ම ලබා ගත හැකි අටනයෝනය
ප්රතිලාභයි.
ටමම උත්සවටේ ඔබ ඇමතීමෙ මෙ ආරාධනෙ කිරීම ගැන ඇමරිකන් වාණිජ
මණ්ඩලෙෙත්, එහි සභාපති හා විධාෙක මණ්ඩලෙෙත් ්ුති කිරීමෙ කැමැත්ටතමි.
ඔටේ ජාලකරණ ඉසේටවන් ටකටි කාලෙක්ව මෙ සවන් දීමෙ ටෙදීම ගැන ඔබ සිෙලු
ටදනාෙ ම ්ුතියි.
ඔබ සිෙලු ටදනාෙ ම ප්රීතිමත් නිවාඩු සමෙක්ව ප්රාර්ථනා කරන අතර ඉදිරි මාස හා
අුරුදුවල දී ඔබ සමග එක්ව ව කෙයුු කිරීමෙ මම බලාටපාටරාත්ු ටවමි.
ඔබ සිෙලු ටදනාෙ ම ්ුතියි.

