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ශ්රී ලංකා්ේ එකසත් ජනපද තානාපති කාර්යාල ් ාඩනැගිල්ල නිල වශ්යන් 

විවෘත කිරී්ේ උත්සවය අවස්ථා්ේ ජුලී ්ේ. චංග් තානාපතිතුමිය විසින් සිදුකළ 

අදහස් දැකීම 

නි්යෝජය ධූතමණ්ඩල ප්රධානී ඩග් ්සා්නක මහත්මයාට ස්තුතියි. ශ්රී ලංකා්ේ 

ජනාධිපති  රු රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමනි,  රු කථානායකතුමනි,  රු 

අමාතයවරුනි, ධූතමණ්ඩල හා එකසත් ජාතීන්්ග් නි්යෝජිතායතන 

ප්රධානිවරුනි, පාර්ි්ේන්තු මන්ීවරුනි, සේභාවනීය අමුත්තනි, එ.ජ. 

තානාපති කාර්යාල්ේ ස්හෝදර නිලධාරිවරුනි, 

 

ශ්රී ලංකා්ේ නව එකසත් ජනපද තානාපති කාර්යාල ් ාඩනැගිල්ල විවෘත 

කිරීම සැමරීම සඳහා අප සමගින් අද දින එකීම පිළිබඳව ඔබ සැමට ස්තුතියි, 

ඔබ සැම්දනා ්ේ අවස්ථාවට සාදර්යන් පිළි න්නවා. මා කුඩා කල හැදී 
වැඩු්න් මුහුදට එතරේ දුරක නැති දකුණු කැි් ෝනියා්ේ බව ඔබ 
්බා්හෝ්ද්නක දන්නවා. අද සැන්දෑ්ේ අප හැම්දනා දකින ්ේ සුන්දර 
මුහුදු තීර්ේ දර්ශනය මට සිහිකර ්දන්්න් අප සියළු්දනා ම එකි්නකා 

සමගින් ්කාතරේ සේබන්ධද කියායි. ්ේ, අ්ේ අළුත් නිවහනයි. මා ්ේ 

් ාඩනැගිල්ලට ආදරය කරනවා, ්ේ ් ාඩනැගිල්ලට පය තබන සෑම දිනකම 

්ේ කවුළු, ආ්ලෝකය, චිත්ර, සහ ්මයින් පුද් ලයින් එකට එක කරන ආකාරය 
 ැන මා ස්තුතිවන්ත වනවා. ්ේ සඳහා සෑ්හන ්ව්හසක දරන්නට වූවා- මට 

නේ, ඉන් ඉන් පිළිබිඹු වන්්න් ්මරට ජනතාව ්ක්රහි සහ ශ්රී ලංකාව සමගින් 
ඇති ද්ී පාර්ශීය සබඳතාවය ්ක්රහි අ්ේ ඇති උනන්දුව සහ කැපීම 
පිළිබඳ දැවැන්ත සාකියකුයි. ්ේ අවකාශය සැලසුේ කර එය ඉදිකරන්නට 
්ව්හස වූ රාජය ්දපාර්ත්ේන්තුව මුළුල්්ල් සිටින ම්ග් ස්හෝදර 
නිලධාරීන්ට සහ ්මරට ශිල්ීන්ට ස්තුතියි. ඔබ කළ මාහැඟි කාර්යයයට මා 

 රු කරනවා, එය අ ය කරනවා. සෑම දිනකම මාත්, මා්ග් කණ්ඩායමත්, අප 
විසින් ඉටුකරන වැද ත් රාජයතාන්ික ්ම්හවර හරහා ඊට සාධාරණයක 
කිරීමට ්ව්හස දරනවා. 

   



එකසත් ජනපදයට සහ ශ්රී ලංකාවට වසර 70කට වඩා කාලයක දි්වන 

රාජයතාන්ික සබඳතා ඇති බව ඔබ දන්නවාද? ඇත්තන්ම, අප ්දරට අත්ර් 

නිල ද්ී පාර්ශීය රාජයතාන්ික සේබන්ධතා ඇති කර ැනී්ේ 74 වැනි 

සංවත්සරය ්හට දිනට ්යදී ති්බනවා. තානාපති ශ්රීමත් ක්ලෝඩ් කු්ර් 1948 

ඔක්තෝබර් 29 වැනි දින ්වාින්ටන් ඩී.සී හි ලංකා තානාපති කාර්යාලය 

විවෘත කර වසරකටත් අඩු කාලයකින්, එනේ 1949 අ් ෝස්තු මාස්ේදී 
ෆීිකස ්්කෝල් තානාපතිතුමා ්මරට පළමු එකසත් ජනපද තානාපතිවරයා 
්ලස අකතපත්ර පිළි ැන්වූ බව ඉතිහාසය නිරීකෂණය කරන්නන්ට මතක ඇති. 
ඉන් පසුව  තවූ දශක හත හමාරක කාලය තුළ ්වාින්ටන් හි සහ ්කාළඹ 
ඇති අ්ේ තානාපති කාර්යාල ්බා්හෝ ්වනස්ීේ සඳහා සාකි දැරුවා. මට 

්පර ්ේ ධූතමණ්ඩලයට නායකත්වය දුන් තානාපතීන් 27 ්ද්නක සිටිනවා. 

ඒ කාලය මුළුල්්ල් අප වැඩකරන ්ේ ය වඩාත් ශීඝ්ර ී ති්බනවා, අ්ේ 
හවුල්කාරීත්වය වඩාත් පුළුල් ී ති්බනවා. තානාපතිවරුන් සහ ඔවුන්්ග් 

කණ්ඩායේවලට ඒ තනතුරුවල රැඳී සිටිය හැක්ක ්කටි කාලයකට වුවත්, 

වැද ත්ම ්ද්වල් ්වනස් ී නැහැ, එනේ අ්ේ මිත්රත්ව්ේ සහ 
හවුල්කාරීත්ව්ේ පදනම කාල්ේ පරීකෂාවට සාර්ථකව මුහුණ ්දමින් දි්නන් 
දින වර්ධනය ී ති්බනවා. 

 

අලංකාර ්ලස, ්හාඳින් සිතා බලා නිර්මාණය කරන ලද ්ේ ් ාඩනැඟිල්්ල් 

සිට අප්ග් ප්රජාතන්ත්රවාදී රාජයයන් ්දක අතර ඇති ඉතිහාසය ආවර්ජනය 

කරමින්, අප්ග් හවුල් සාර්ථකත්වය තවදුරටත් ඉදිරියට ් නයාමට පියවර 
 ැනීම සඳහා කැප වන ්මන් මා ඔබ සැම දිරිමත් දිරිමත් කරනවා. අද පැමිණ 
සිටින ඔබ සියලු ්දනාම අප්ග් ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාව ශකතිමත් කිරීම 
්වනු්වන් ්පනී සිටින්නන් වන අතර ඒ එක එක තැනැත්තාට සුවි්ශ්ෂී 
්වනසක සිදුකළ හැකියි. ශ්රී ලංකා්ේ ආ්යෝජන සහ ්වළඳ වාතාවරණය සහ 

එකසත් ජනපදය සමඟ ඇති ද්විපාර්ශ්වික ්වළඳාම ්ේවා; ්ද්ශගුණික අර්ුදය 

හා ආහාර සුරකිතතාව සමගින් බැඳුණු ්පාදු අභි්යෝ  සේබන්ධ්යන් 

සාමුහික සහ්යෝ ය; ්හෝ නීති්ේ ආධිපතයය, මාධය නිදහස, සුරකිත සහ 

විවෘත මුහුදු ්ව්ළඳ මාර් , සහ සියලු ශ්රී ලාංකිකයන්්ග් ආරකෂාව සහ 
සමෘද්ධිය ඇතුළු අප්ග් හවුල් ප්රජාතන්ත්රවාදී පරමාදර්ශයන් තහවුරු කිරීම 

්ේවා,  අප හැම්දනාම එක වූ කල අපට ්වනසක සිදුකළ හැකියි. 

 

්සෞභා යමත්, ප්රජාතන්ත්රවාදී, සුරකිත සහ ඔ්රාත්තු්දනසුළු ශ්රී ලංකාවක 
යන අ්ේ ්පාදු අරමුණ කරා ළඟා ීම සඳහා ඇ්මරිකානු රාජයතාන්ිකයින් 
සහ විවිධ විෂයයන් සේබන්ධ්යන් ශ්රී ලාංකික වි්ශ්ෂඥයින්් න් සැදුේලත් 



මා්ග් තානාපති කාර්යාල කණ්ඩායම කැපී සිටිනවා. අප්ග් එම ්පාදු 
අරමුණු ළඟා කර ැනීම සඳහා සෑම දිනකම අපි පුළුල් පරාසයක ද්ී පාර්ශීය 
වැඩසටහන් සේබන්ධ්යන් කටයුතු කරනවා. අප ්ේ නව ් ාඩනැගිල්ලට 
මාරු්වමින් සිටින අතරතුර පවා ්ජයෂ්ඨ එ.ජ. නිලධාරීන්හට සත්කාරකත්වය 
ලබා්දමින් ද්ීපාර්ශීය සේබන්ධතා හා බැඳුනු ඒ වැද ත් කර්යයන් අප ඉටු 
කළා. එ්ස ්පැමිණි අමුත්තන් අපට සුභ ආරංචි රැ් න පැමිණීම අප ලැබූ 

භා යයක. වි්ශ්ෂ්යන්ම, ්මරට ආර්ික ඉතිහාසය තුළ මුහුණ ්දන වඩාත්ම 
අභි්යෝ කාරී කාල පරිච්්ේදය  තකරමින් සිටින ්ේ කාල්ේ ඒ සුභ ආරංචි 
ශ්රී ලංකාවට ඉතාමත් ප්ර්යෝජනවත් ්ේවි. පසුගිය මාස්ේ ශ්රී ලංකාවට පැමිණි 

USAID පරිපාලකතුමිය වන සමන්තා පවර් මහත්මිය ් ාීන්ට ්පා්හාර 

මිලදී  ැනීම සඳහා නව ආධාර වශ්යන් ලබා්දන ඇ. ්ඩාලර් මිියන 40ක 

සහ මානුෂීය ආධාර වශ්යන් ලබා්දන තවත් ්ඩාලර් මිියන 20ක පිළිබඳව 
නි්ේදනය කළා. ්ේ ආධාර ලබා්දන්්න් ශ්රී ලංකා්ේ කුඩා හා මධයම 

පරිමාණ ් ාීන් ්වනු්වන් ලබා්දන ්ඩාලර් මිියන 120ක මුලයකරණය, 

ශ්රී ලංකා්ේ කිරි කර්මාන්තය ්වනු්වන් ලබා්දන ්ඩාලර් මිියන 27, සහ ශ්රී 

ලංකා්ේ වඩාත්ම අවදානේපාත්ර ප්රජාවන් ්වත මානුෂීය, තාකෂණික, හා 

ආහාර සුරකිතතා සහන ලබාදීම සඳහා ලබා්දන ්ඩාලර් මිියන 30 

ඉකමවන මුදලට අමතරව යි. ඉහත නි්ේදනවලට අමතරව, එකසත් ජාතීන්්ග් 
ආහාර සංවිධානවල එකසත් ජනපදය නි්යෝජනය කරන සින්ි මැ්කන් 

තානාපතිතුමිය ද, අප විසින් ලබා්දන ආධාරවල බලපෑම සියැසින්ම 
දැකබලා ැනීමට සහ මානුෂීය ආධාර වැඩසටහන්වල ප්රතිලාභීන් සහ ඒවා 
ක්රියාත්මක කරන්නන්ට සෘජුවම සවන්දීම සඳහා ්මරට චාරිකාවක නිරත වූවා. 

එ්මන්ම, පසුගිය සති්ේ දී අප්ග් රාජය ්දපාර්ත්ේන්තු්ේ නි්යෝජය 

්ල්කේ ්ඩාන් ලූ මහතා ්මරට සංචාරයක නිරත ්වමින්, වැද ත් ඉන්දු 
ශාන්තිකර හවුල්කරුවකු වශ්යන් ශ්රී ලංකාවට අ්ේ සහ්යෝ ය යළි තහවුරු 
කළා. අළුතින් නි්ේදනය කළ ආධාර වත්මන් අර්ුදය හමු්ේ අත්විඳින්නට ී 

ඇති දුෂ්කරතා මැඩලීම අරමුණු කර් න ලබා දී ඇති අතරම, ශ්රී ලංකා්ේ දීර්ඝ 
කාලීන ආර්ික වර්ධනය උ්දසා එකසත් ජනපදය කැපී සිටිනවා. තම ණය 

සාධාරණ ්ලස නැවත සාකච්ඡා කර ැනීමට සහ IMF ආධාර ලබා ැනීම 
සඳහා ඉදිරි මාර් ය  ැනීමට ශ්රී ලංකාව දරන ්ව්හසට අප සහය ්දනවා. 
තවදුරටත් අප ශ්රී ලංකා්ේ අපනයන භාර න්නා විශාලතම ්වළඳපල ්ලස 
ක්රියාත්මක ්වමින් ශ්රී ලංකාවට නැවතත් තමන් ්දපයින් නැගී සිටීමට උපකාරී 
වන ්ස ් රැකියා සහ වි්ද්ශ විනිමය උත්පාදනයට සහය ්දනවා. 

 



සුභ ආරංචි එපමණකින් අවසාන වන්්න් නැහැ. ආර්ික අර්ුද්ේ  අභි්යෝ  

තිුනද, බාධාවකින් ්තාරව අඛණ්ඩව ඉදිරියට යන අ්ේ ද්ීපාර්ශීය 
සාර්ථකත්වය සමරන්නට අපට පුළුවනි. ලබන මාස්ේ එ.ජ.- ශ්රී ලංකා 
ෆුල්රයිට් ්කාමිසම අප ්දර්ට් සංස්කෘතීන් එකි්නක යා කරමින් ශ්රී ලංකා්ේ 
සහ එකසත් ජනපද්ේ ශ්රාස්ත්රඥ දැනුම වඩාත් ශකතිමත් කිරීමට ්දරට අත්ර් 

සිදුවූ හුවමාරුවල 70 වර්ෂ සංවත්සරය සමරනවා. අද වන විට, අප්ග් 
අධයාපනික හා සංස්කෘතික හුවමාරු වැඩසටහන්වල ආදි ශිෂයයන් වන ශ්රී 

ලාංකිකයින් 8,000 කට අධික සංඛයාවක සිටින අතර තරුණ නායකයින් සහ 
සිසුන් තම අධයයන කටයුතු සහ වෘත්තීය අභිවෘද්ධිය සඳහා එකසත් ජනපදයට 
් ාස් ඔවුන්්ග් සිහින ක්රියාවට නැංීම සඳහා නැවත ශ්රී ලංකාවට 

පැමි්ණනවා. English Access නේ වූ අප්ග් ්දවසර ශිෂයත්ව වැඩසටහන 

හරහා සෑම සතියකම ශ්රී ලාංකික ද්විතීයික පාසල් සිසුන් 150 කට අධික 
සංඛයාවක සේූර්ණ්යන්ම ්නාමි්ල් ඉංග්රීසි ඉ් න  න්නා අතර ඔවුන්්ග් 
ශ්රී ලාංකික ඉංග්රීසි ගුරුවරු ශිෂය ්කන්ීය උප්ද්ශන ශශලීන් ඉ් න 

 නිමින් සිටිනවා. යාපන්ේ, මහනුවර, මාතර සහ ්කාළඹ පිහිටි අ්ේ 

American Spaces ්වත පැමි්ණන විශ්වවිදයාල සිසුන් හා ්යාවුන් පිරිස 

ඔවුන්්ග් ඉංග්රීසි දැනුම, වයවසායකත්ව කුසලතා, සංස්කෘතීන් අතර 

සන්නි්ේදන කුසලතා, සහ විනිවිදභාවයත් සමානාත්මතාවයත් අ යන 

සර්වග්රාහි, විවිධත්ව්යන් යුත් සමාජයකට සහය ්දන වටිනාකේ සේබධ්යන් 
වන විවිධ පාඨමාලා සහ ක්රියාකාරකේවල නිරත වනවා. 

 

70 වසරකට අධික කාලයක මුළුල්්ල් ශ්රී  ලංකා්ේ ආර්ිකය වර්ධනය 

කිරීමට, ්ද්ශීය ධාරිතාවය වැිදියුණු කිරීමට, සහ ශ්රී ලාංකීය ජනතාව්ග් 

්සෞභා ය හා සුබ්සත සඳහා සහය ලබාදීමට හවුල්කාරීත්වය, ආධාර සහ 
්වළඳ අවස්ථා ලබා්දමින්  එකසත් ජනපදය  ක්රියා කර ඇති ආකාරය පිළිබඳව 
්කටි්යන් ්ම්ස ්විස්තර කළ හැකියි. වචන්යන් සහ ක්රියා්වන් අපි මිතුරන් 

සහ හවුල්කරුවන් වනවා, අප්ග් හවුල් අනා තය සහ, වත්මන් අභි්යෝ  
සාර්ථකව මැඩපවත්වා ැනීම සේබන්ධ්යන් මා බලා්පා්රාත්තු සහ තව 
පසුවනවා. ශුභවාදියකු වශ්යන් මා අ්ේ අනා ත්ේ සාධනීය අවස්ථා ඇතැයි 

විශ්වාස කරනවා. එනිසා, අප හැම්දනාම එක වූ අද දින අපි බදාම සහ 

 ්ඩාින් තැනූ, ීදුරු කවුළුවින් ආ්ලෝකය ලබන ්ේ ් ාඩනැගිල්ල 

පමණක ්නාව, එතුළ සිටින පුද් ලයින්්ග් ජීවගුණය සමරමු. ්ේ නව පරිශ්රය 
ශ්රී ලංකාව සමගින් අපට ඇති හවුල්කාරීත්වය ්ක්රහි අ්ේ කැපීම සහ 



දුෂ්කර කාලවලදී අ්ේ සහ්යෝ ය සිහිකර්දන්නක කර නිමු. අපි ඉදිරියටත් 
එකව වැඩ කරමු. ස්තුතියි. 

 
 


