“එක්සත් ජනපද - ශ්රී ලංකා ආර්ථික සහයයෝගීතාවය: අවස්ථා සහ අභියයෝග”
ශ්රී ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයේ 183 වැනි වාර්ෂික මහා සභා රැසවීයේදී පලකළ අදහසව
2020 ජූනි මස 30 වැනිදා, බ්රහසවපතින්දා ප.ව. 5.30-ප.ව.7.30
ය ෝවින්දසාමි සභාපතිතුමනි, ද සිල්වා ප්රධාන විධායක නිලධාරීතුමනි, අධයක්ෂ මණ්ඩලයේ
රු සාමාජිකයිනි, ශ්රී ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයේ මිත්රවරුනි, යේ සැන්දෑයේ ඔබ ඇමතීමට මට
ආරාධනා කිරීම ැන සවතුතියි. වසර තුනකට පසුව ඔබ මුහුණට මුහුණ හමුී යමම වාර්ෂික
මහා සභා රැසවීම පවත්වන පළමු අවසවථාව යමය බව මට දැන න්නට ලැබුණා. තිරයක් හරහා
යනාව, මුහුණට මුහුණ ඔබ හැමයදනා හමුවන්නට ලැබීම ඉතාමත් සුවිය වෂී වනවා.
මණ්ඩලයේ ක්රියාකාරකේ ැන සුළු යමායහාතකට කලින් සභාපතිතුමා විසින් කථා කළා.
එනිසා, වයවසායකත්වය, විනිවිදභාවය, යහපත් වයාපාර පාලනය, සහ ක්තිමත් ආයතනික
සමාජ ව කීම අතින් ඔයේ නායකත්වය අ ය කරන්නට මා කැමතියි. යේ කාමරයට රැසවී
සිටින ඔබ හැමයදනාම යේවා යදස බලාසිටින යේක්ෂකයින් පමණක් යනායේ, ඔබලා ශ්රී
ලංකාව වඩාත් යහපත් තැනකට ය න ඒම සඳහා ආයයෝජන හා යවළඳ පරිසරය ද, රයේ
ප්රජාතන්ත්රවාදී ආයතන ද ක්තිමත් කිරීම යවනුයවන් හඬ න න අයයි.
ඊයේ, එක්සත් ජනපද භාණ්ඩා ාර යදපාර්ෂතයේන්තුව සහ එක්සත් ජනපද රාජය
යදපාර්ෂතයේන්තුව නියයෝජනය කරන ඉහළ යපයළව නියයෝජිත පිරිසක් වැද ත් සංචාරයක්
නිමා කළා. එහිදී, භාණ්ඩා ාරයේ නියයෝජය සහකාර යල්කේවරුන් වන යරාබේ කැයප්රාත්
සහ රාජය යදපාර්ෂතයේන්තුයේ යකලී කීඩර්ෂලින් තානාපතිතුමිය පුළුල් පරාසයක යේ පාලන
නියයෝජිතයන්, ආර්ෂික විදයාඥයන් සහ ජාතයන්තර සංවිධාන හමුවූවා. ඔවුන්යේ ඒ
හමුීේවල අරමුණ වූයේ දුෂවකරතාවලට මුහුණ දී සිටින ශ්රී ලාංකිකයන්ට, වත්මන් ආර්ෂික
අර්ෂබුදය විසඳීමට කටයුතු කරන ශ්රී ලාංකිකයන්ට සහ අනා තය සඳහා තිරසාර හා සර්ෂවග්රාහී
ආර්ෂිකයක් සඳහා සැලසුේ කරන ශ්රී ලාංකිකයන්ට එක්සත් ජනපදයයන් උපකාර කළ හැකි
වඩාත්ම ඵලදායී ක්රම යේෂණය කිරීමටයි. ශ්රී ලාංකීය ජනතාවයේ දුක් යේදනා සමනය කර
ආර්ෂිකය හැකි ඉක්මනින් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා ආධාර පැයක්ජයක්
සේබන්ධයයන් අව ය තීරණ ැනීම සඳහා ණය හිමියන් සහ ජාතයන්තර මූලය අරමුදල සමඟ
කඩිනමින් සාකච්ඡා කිරීයේ අව යතාවය ද සේබන්ධයයන් යේ නියයෝජිත පිරිස රජයට කථා
කළා.
ශ්රී ලංකාව ඉතිහාසයේ මුහුණදුන් වඩාත් ම දුෂවකර යමායහාතක් යේ අවසවථායේ තකරන බව
අප හැමයදනාම දන්නවා. ඉන්ධන ලබා ැනීමට සෑදුනු යපෝලිේ වඩවඩාත් දිගු වන ආකාරය
සහ මූලික අව යතා සඳහා දරන්නට වන මිල වැඩිවන අකාරය අපි හැමයදනාම දුටුවා. අප
කවුරුත් විදුලිය කප්පාදුව නිසා අඳුයර්ෂ සිටියා, සාමකාමී වියරෝධතා හරහා ශ්රී ලාංකිකයින්
තමන්යේ අයප්ක්ෂා භං ත්වය යපන්නුේකරන ආකාරය අප හැමයදනාම දුටුවා. සෑමදිනකම,
මා සේබන්ධවන සෑම සංවාදයකදීම, අනා තය ැන සහ අනා ත පරේපරායේ සුබයසත ැන
ඔවුන්ට ඇති බිය ංකා පිළිබඳව ශ්රී ලාංකිකයින් පවසනවා. ශ්රී ලංකාව ඉදිරියේ ඇති
අභියයෝ ය බරපතළ බවට සැකයක් නැහැ. නමුත්, එය මැඩපවත්වා න්නට බැරි
අභියයෝ යක් යනායේ.

සාමානය ශ්රී ලාංකිකයන්යේ යහපැවැත්මට දායක වන ඇදහිය යනාහැකි දක්ෂතා සහ
යපාළඹවනසුළු උත්සාහ ැන විවිධ උදාහරණ සෑම දිනකම මට අසන්නට දකින්නට
ලැයබනවා. ශ්රී ලාංකීය ජනතාවයේ ඔයරාත්තු දීයේ හැකියාව ැන මට සවිරවම වි වවාසය
තියබනවා. යේ ආර්ෂික අර්ෂබුදයයන් ය ාඩ ඒම සඳහා නිර්ෂමාණශීලීත්වය, නායකත්වය,
අධිෂවඨානය සහ සමගියයන් එකඟීම අව ය යේවි. එයමන්ම, ඒ සඳහා යේ පාලන
සවථාවරත්වය සහ කඩිනේ ක්රියාමාර්ෂ අව යයි. ශ්රී ලංකාව නැවතත් ආර්ෂික සවථාවරත්වයේ
මාවතට ය න ඒම සඳහා අපයේ ඒකාබේධ උත්සාහය යදගුණ කිරීමට දැන් කාලයයි. යවන
කවරදාකටත් වඩා දැන්, පුේ ලික අං යට වඩාත් සර්ෂවග්රාහී සහ තිරසාර ආර්ෂිකයක්
නිර්ෂමාණය කිරීයේ යවනසක් කළ හැකියි. අද දින යේ අදහසව දැක්ීම තුළ, ශ්රී ලංකාව සිය
ආර්ෂිකය පුනර්ෂීවනය කිරීමට සහ සියලු ශ්රී ලාංකිකයින්ට ප්රතිලාභ සැලයසන පරිදි දිගුකාලීන
විසඳුේ ය ාඩ නැගීමට ත යුතු යැයි මා සිතන පියවර කිහිපයක්, හරියටම කියනවා නේ,
පියවර පහක් ඔබ ඉදිරියේ තබන්නට මා කැමතියි.
මුලින්ම, ණය අර්ෂබුදය විසඳා ත යුතු වනවා. ශ්රී ලංකාව IMF යවත ය ාසව ණය සහ නීති
උපයේ කයින් බඳවා ැනීමට සහ ණය ප්රතිවුහ ත කිරීයේ සාකච්ඡා ආරේභ කිරීමට ය න
ඇති පියවර අපි සාදරයයන් පිළි න්නවා. ඒවා ධනාත්මක පියවරයන්. නමුත්, ශ්රී ලංකාව
නැවත තිරසාර ආර්ෂික වර්ෂධනයක් කරා ය න ඒම සඳහා කළ යුතු තවත් යබායහෝ යේ
තියබනවා. සාකච්ඡා සාර්ෂථක වුවයහාත් යමය ශ්රී ලංකායේ 17 වැනි IMF පැයක්ජය යේවි. එය,
අවසාන පැයක්ජය වන බව සහතික කර නිමු. ශී්ව ර ලංකාව අනු මනය කරන
පති
ර සංසවකරණ පියවර මගින් අවසානයේ සියලු ශ්රී ලාංකිකයන්යේ යහපත සඳහා යහපාලනය
සහ විනිවිදභාවය පිළිබඳ ජාතයන්තර ප්රමිතීන් ඇතුළත් කල්පවත්නා සහ තීරණාත්මක
වුහාත්මක ප්රතිසංසවකරණ සිදුකිරීම සඳහා යේ අර්ෂබුදයේ මූල යහවතු ආමන්ත්රණය කළයුතු
වනවා. සවථාවර විසඳුමක් එනතුරු අඩුපාඩු පියවා ැනීයේ පියවර සඳහා තවත් ඉඩ ඉතිරි ී
නැහැ.
ශ්රී ලංකාව ණය ප්රතිවුහ තකරණයේ සහ මූලය ප්රතිසංසවකරණවල නිරත වනවිට, සියලුම
ණය හිමියන්ට සාධාරණව හා සංසන්දනාත්මකව සැලකීම අති යින් වැද ත්. එය ජාතයන්තර
මූලය අරමුදයල් වැඩසටහනකට භාජනය වන යබායහෝ රටවල් ආමන්ත්රණය කළ යුතු ඉතා
වැද ත් අං යක් වනවා.
යදවනුව, ශ්රී ලංකාව තම ජනතාව යවනුයවන් ආයයෝජනය කළ යුතුයි. සවීපුරුෂ සමාජභාව
සමානාත්මතාවය සහිත ශ්රම බලකායක් තිබීම ඉතාමත් වැද ත්, කාන්තාවන් වචනාර්ෂථයයන්
ම තීරණ න්නා සවථානවල සිටීමත් නායකත්ව භූමිකා දැරීමත් අව යයි. වයාපාරවල නිරතවන
කාන්තාවන් වැඩියයන් අපට වුවමනා බවත්, අයප් කාර්ෂයය තවමත් සේූර්ෂණයයන්ම නිමා ී
නැති බවත් යේ කාමරය යදස බැලුවාම අපට යපයනනවා. දිවයින පුරා යබායහෝ ේමානවල
සහ න රවල ක්රියාත්මක වන ඔවුන්යේ කුඩා හා මධයම ප්රමාණයේ වයාපාර සඳහා අරමුදල්
ලබා ැනීමට සමාන ප්රයේ යක් කාන්තාවන් භුක්ති විඳිය යුතුයි. ඉහළ උ ත්, නිර්ෂමාණශීලී සහ
නිපුණතා සහිත ශ්රම බලකායක් ඇති බවට ශ්රී ලංකාව නිවැරදිව උපයා ත් ඒ කීර්ෂතිනාමය
රඳවා තබා ැනීමටත් තවදුරටත් එය ය ාඩනැගීම සඳහාත් ගුණාත්මක ප්රාථමික, ේවිතීයික සහ
තෘතීයික අධයාපනය සහ පුහුණුව සඳහා සියලුම ශ්රී ලාංකිකයින්ට ප්රයේ ය තිබීම අතයව ය
වනවා. සාමය සහ සවථාවරත්වය ය ාඩනැගීම සඳහා, ශ්රී ලංකාව නීතියේ ආධිපතයය,

සියළුයදනායේ මානව හිමිකේවලට රු කිරීම, සමාන නියයෝජනය සහ විනිවිදභාවයයන් යුත්
පාලනය වැනි ප්රජාතන්ත්රවාදී වටිනාකේ ආරක්ෂා කළ යුතුයි. යේ පජ
ර ාතන්තව
ර ාදී වටිනාකේ බිඳ
වැයටන විට, යපෞේ ලික අං ය, සිවිල් සමාජය සහ සවවාධීන මාධය විසින් යේ රයේ
නායකත්වය සහ භාරකාරත්වය සේබන්ධයයන් රජය රජය ව වන බව සහතික කර ත යුතුයි.
සියලුම ශ්රී ලාංකිකයන්ට සාමකාමී වියරෝධතා දැක්ීයේ අයිතිය තහවුරු කළ යුතු අතර
දණ්ඩමුක්තියේ සංසවකෘතිය අවසන් කළ යුතුයි. ත්රසවතවාදය වැළැක්ීයේ පනත ජාතයන්තර
ප්රමිතීන්ට අනුකූලව ය න ඒම සඳහා තවදුරටත් ප්රතිසංසවකරණ සිදුකිරීම ඇතුළුව සාධාරණ
අධිකරණ පේධතියකට ප්රයේ ය සියලුම ශ්රී ලාංකිකයන්ට සහතික කිරීම සඳහා,
විනිවිදභාවයයන් ක්රියාත්මක වන සවවාධීන ආයතන යපෝෂණය කරන යමන් සහ සංහිඳියා
ක්රියාවලිය සේබන්ධයයන් මහජන වි වවාසය ය ාඩනංවන යමන් අපි රජයයන් ඉල්ලා
සිටිනවා. එයමන්ම, සුළුතර පක්ෂ සමගින් සහ පුළුල් පරාසයක සිවිල් සමාජ සංවිධාන සමගින්
සේබන්ධීම හරහා රටතුළ යේ පාලන සවථාවරත්වය ඇතිකරන යමන් අප ඉල්ලා සිටිනවා.
සිවිල් අවකා ය ආරක්ෂා කර සිවිල් සමාජ සංවිධානවලට නිදහයසව කටයුතු කිරීමට ඉඩ
සලසන යලස අපි රජයයන් ඉල්ලා සිටිනවා. ශ්රී ලංකායේ සියලු ජනතාවට තිරසාර සහ
සමෘේධිමත් ආර්ෂිකයක් නිර්ෂමාණය කිරීම සඳහා ආර්ෂික ප්රතිසංසවකරණ යේ පාලන
ප්රතිසංසවකරණ සමඟ බේධ කළ යුතුයි.
තුන්වැනිව, පුේ ලික අං යේ දියුණුව සඳහා වයාපාරික පරිසරය සහ ආයයෝජන රාමු පරිසරය
වැඩිදියුණු කළ යුතුයි. ආයයෝජකයින් ශ්රී ලංකායේ ඔවුන්ට ඇති අවසවථා යසායන විට,
නිලබලවාදී ප්රමාදයන් සිදුීම අඩුකරය න ඔවුන්ට අසාධාරණ බාධාවක් ඇති යනාවන බවට
ව බලා ැනීයමන් රටට අතයව ය වියේ ප්රාේධනය ය න්වා ැනීම වැද ත් වනවා.
2020 දී, ශ්රී ලංකාව තුළ එක්සත් ජනපද සෘජු වියේ ආයයෝජන යඩාලර්ෂ මිලියන 13 ක් වූ
අතර, ඒ වන විට රට තුළ මුළු සක්රීය එක්සත් ජනපද ආයයෝජන යඩාලර්ෂ මිලියන 274 ී
තිබුණා. වසර පහකට යපර, 2015 දී ආයයෝජනය කළ යඩාලර්ෂ මිලියන 17 සමඟ ඔබ යමය
සංසන්දනය කළයහාත්, යමහි වැඩිදියුණු කිරීමට ඉඩක් ඇති බවට මයේ අදහස සමගින් ඔබ
එකඟ වනු ඇතැයි මට සියතනවා. රජයේ තීරණ ැනීේවල එකාකාර බව සහ විනිවිදභාවය
පිළිබඳ කරුණු, සහ සියල්ලටත් වඩා, පුයරෝකථනය කිරීමට යනාහැකිීම FDI යේ යයන්
වර්ෂධනය යනාීමට මූලික යහවතු වනවා. අපයේ සමා ේවලට අව ය වන්යන් සම මේටයේ
ක්රීඩා පිටියක්. යහාඳ නියාමන රාමුවක්. ඒ වායේම, ඔවුන්යේ යේරුේකරණය සහ ඔවුන්යේ
යකාන්ත්රාත්තුවලට රු කරනු ඇතැයි වි වවාසයක්. එවැනි ක්තිමත් ආයයෝජන
වාතාවරණයක් ඇති විට, යමරටට පැමිණීමට යයාමු වනවා. යකායහාම නමුත්, යමය සැබෑවක්
කර ැනීමට නේ, සෘජු වියේ ආයයෝජනවලට ඇතුල් ීමට බාධාවක් වන ලාභ යනාලබන
රාජය වයවසායන් ප්රතිසංසවකරණය කිරීම පිළිබඳ දුෂවකර තීරණ ැනීමට සිදු යේවි. පුේ ලික
අං යේ සහභාගීත්වයට සහ බල ක්ති ප්රභවයන්යේ විවිධත්වයට ඉඩ සැලයසන පරිදි රයේ
විදුලිබල ක්යෂවත්රය නීකරණය කිරීමට විදුලිබල හා බල ක්ති අමාතයාං යේ මෑතකාලීන
උත්සාහයන් අපි සාදරයයන් න්නවා.
සිවුවැනිව, ශ්රී ලංකාව හරිත තාක්ෂණයට සහ පුනර්ෂජනනීය බල ක්ති මූලාශ්රවලට මාරුීම
සඳහා යමය අවසවථාව කර ත යුතුයි. යේ ගුණ ක්රියාමාර්ෂ සඳහා වන පුළුල් ප්රතිපත්තියේ
යකාටසක් ව යයන් 2030 වනවිට විදුලි උත්පාදනයයන් සියයට 70ක් පුනර්ෂජනනීය

මූලාශ්රවලින් ලබා ැනීම සඳහා ශ්රී ලංකාවට ඇති ඉලක්කයයන් අප දිරි ැන්යවනවා. යේ
ඉන්ධන අර්ෂබුදයයන් අප යමක් ඉය න ත්තා නේ, ඒ, පුනර්ෂජනනීය අං යට මාරුීමට කාලය
එළඹී ඇති බවයි! යේ සේබන්ධයයන් ඇමරිකානු සමා ේවලට ලබාදිය හැකි නවතම
තාක්ෂණයයන් ඵල යනලා ැනීමට යමන්ම, එක්සත් ජනපදය පාදක වයාපෘති මුලයකරණයට
ප්රයේ ය ලබා ැනීමටත් ශ්රී ලංකාවට හැකියි. ගිය වසයර්ෂ G7 හවුල්කරුවන් සමගින් එක්ී
බයිඩන් ජනාධිපතිතුමා නියේදනය කළ Build Back Better World හවුල්කාරීත්වයේ ප්රමුඛ
අවධානයක් යමම පවිත්ර බල ක්තිය යවත යයාමුී තියබනවා.
ශ්රී ලංකාව සුළඟ සහ සූර්ෂයායලෝකය වැනි තිරසාර බල ක්ති ප්රභවයන්ය න් බහුල වන නමුත්
යේ සේපත් උපරිම යලස භාවිතා කිරීම සඳහා බල ක්ති අං ය සංවර්ෂධනය ී නැහැ. ශ්රී
ලංකායේ බල ක්ති ක්යෂවත්රය තිරසාර සහ වි වවාසදායක යවළඳපල-ධාවන පේධතියක් බවට
පරිවර්ෂතනය කරන්නට උපකාර කිරීම සඳහා අපි යඩාලර්ෂ මිලියන 19 ක USAID ශ්රී ලංකා
බල ක්ති වැඩසටහන දියත් කයළව එනිසායි. යේ වයාපෘතිය මගින් ප්රාේධනයට ප්රයේ ීමට
පහසුකේ සලසා යදන අතර රජයේ පුනර්ෂජනනීය බල ක්ති ඉලක්කවලට සහය දක්වන්නට
ආයයෝජන ආකර්ෂෂණය කරනවා. පායවන සූර්ෂය සවථාපන තරඟකාරී යලස සංවර්ෂධනයට සහාය
ීම සඳහා USAID හි Transaction Advisory Fund නේ අරමුදල යඩාලර්ෂ 850,000ක්
ලබායදන්නට යපායරාන්දු ී තියබනවා. යේ වයාපෘතිය මඟින් රට තුළ බල ක්ති
කාර්ෂයක්ෂමතාව සහ ඉල්ලුම පැත්යත් කළමනාකරණ ක්රියාකාරකේ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා
සහ උසසව තාක්ෂණයන් ප්රවර්ෂධනය සඳහා ක්රියා කරනු ඇති.
ශ්රී ලංකායේ විදුලි වාහන අං ය තවදුරටත් දියුණු කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා VEGA
Innovations යවත ලබායදන තාක්ෂණික සහාය පිළිබඳව ද අපි මෑතකදී නියේදනය කළා.
යමය VEGA Innovations හි විදුලි “tuk tuks” ඇතුළු විදුලි වාහන ප්රවර්ෂධනය කිරීමට දරන
උත්සාහයටත් ජාතික වාහන ආයරෝපණ ජාලයක් අත්හදා බැලීමට සහ යේශීයව නිර්ෂමාණය
කර ඇති බැටරි සහ ඉන්වර්ෂටර්ෂ නිෂවපාදනයටත් සහය යේවි. මමත් ඉන් එක් රථයක් පදවා
බැලුවා, එහි කාර්ෂයක්ෂමතාවයයන් මා පුදුමයට පත් වුවා. යේ වර්ෂ යේ ත්රියරෝද රථවලින්
යකාළඹ ීි පිරි යන දවසක් ැන මට සිතා න්නට පුළුවන්. ශ්රී ලාංකීය බල ක්ති ක්යෂවත්රය
අවසානයේ යවයළඳයපාළ මත පදනේ වූ ක්රමයකට සංක්රමණය ීම ශ්රී ලාංකීය යපෞේ ලික
වයාපාරවලට යමන්ම ජාතයන්තර ආයයෝජකයින්ට වැඩි අවසවථාවක් ලබායදන අතරම යමම
අර්ෂබුදයයන් ය ාඩ ඒමට සහ එහි ආර්ෂිකය යළි ය ාඩනැගීමට ප්රයයෝජනවත් යේවි. ඉහළ
ප්රසිේධියක් සහිත, එනමුත් ආර්ෂිකමය ව යයන් සැකසහිත යටිතල පහසුකේ වයාපෘතිවලට
වඩා යබායහෝ විට, යමවැනි මූලය ආධාර දිගුකාලීන, තිරසාර ධාරිතා සංවර්ෂධනයට යබායහෝ
යසයින් දායක වනවා.
අවසාන ව යයන් පසවවැන්න - යමය මයේ කණ්ඩායම සහ මම සැබවින්ම උේයයෝගිමත් වන
ක්යෂවත්රයක් - ශ්රී ලංකාවට එක්සත් ජනපදය යවත සිය අපනයන සහ ආයයෝජන වර්ෂධනය කළ
හැකියි. තනි රටක් ව යයන් ශ්රී ලංකායේ වි ාලතම අපනයන යවළඳයපාළ වන්යන් එක්සත්
ජනපදයයි. එනිසා ශ්රී ලංකායේ සමෘේධිය සඳහා අපයේ දායකත්වය යේ සේබන්ධයයන්
අසමසම යි. අපයේ ේවිපාර්ෂ වවික යවළඳ සබඳතා ශ්රී ලංකායේ දළ යේශීය නිෂවපාදිතයයන්
සියයට තුනක් පමණ වනවා. අපයේ ඇසවතයේන්තු අනුව, එක්සත් ජනපදයට අපනයන
සිදුකරන ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන් යමරට180,000 යදයනකුට සෘජු රැකියා සපයනවා. අප

සියලු යදනාම පුළුල් කිරීමට අයප්ක්ෂා කළ යුතු ආර්ෂික හවුල්කාරිත්වය යමයයි. එක්සත්
ජනපදයේ ආයයෝජන සිදු කිරීම ශ්රී ලංකායේ යපෞේ ලික අං යට ඇති තවත් අවසවථාවක්.
කුමන කර්ෂමාන්තයක වුවද එක්සත් ජනපදයේ ආයයෝජනය කරන වයාපාර, යලෝකයේ
වඩාත්ම විවෘත යවළඳයපාලකින් තරඟකාරී වාසි ලබා න්නවා. යඩාලර්ෂ ට්රිලියන 20 ක දළ
යේශීය නිෂවපාදිතයක් සහ මිලියන 325 ක ජනතාවක් සහිත එක්සත් ජනපදය පෘිවියේ
වි ාලතම පාරියභෝගික යවළඳයපාළ ඔබට ලබායදනවා. යලාකු කුඩා සියලු ප්රමාණයේ
සමා ේ එක්සත් ජනපදයේ නයවෝත්පාදනය ය ෝලීය වයවසායයක් බවට පත් කිරීමට උදවු
කරනවා, එමගින්, නයවෝත්පාදනයයන් සහ යපළඹීයමන් සුයපෝිත පරිසර පේධතියක්
නිර්ෂමාණයීමට සහ එම වයාපාරවලට ඉන් ඵල යනලා ැනීමට ම පෑයදනවා.
යමය ශ්රී ලාංකීය ඉතිහාසයේ තීරණාත්මක යමායහාතක් වන අතර, අන් කවරදාටත් වඩා
සමගිය වැද ත් වන කාලයක් වනවා. එකමුතුකම කියන්යන් අප හැමයදනාම සෑමවිටකම
එකඟ යවනවා කියන එක යනායේ. එයින් අදහසව කරන්යන් අද දින අප මුහුණයදන ප්ර වන
විසඳීමට එකතු ී අප සෑම යකයනකුටම හැකි සෑම යදයක්ම නිර්ෂමාණාත්මකව කිරීමයි. වසර
හැත්තෑවක් තිසවයසව එක්සත් ජනපදය ශ්රී ලංකායේ ආර්ෂිකය වර්ෂධනය කිරීමට, යේශීය ධාරිතාව
ඉහළ නැංීමට සහ ශ්රී ලාංකික ජනතාවයේ සමෘේධිය සහ යහපැවැත්මට සහාය ීම සඳහා
වියේ ආධාර, ණය, යවළඳ අවසවථා සහ ේවි-මාර්ෂ අධයාපනික හුවමාරු වැඩසටහන් ලබා දී
තියබනවා. යමවැනි අභියයෝ ාත්මක කාලවලදී එක්සත් ජනපදය ශ්රී ලංකාව සමඟ දි ටම
සිටිනවා. පසුගිය සති කිහිපය තුළ, අපි ශ්රී ලංකායේ කුඩා හා මධයම ප්රමාණයේ වයාපාර සඳහා
යඩාලර්ෂ මිලියන 120 ක්, ශ්රී ලංකායේ කිරි කර්ෂමාන්තය සඳහා යඩාලර්ෂ මිලියන 27 ක් සහ ශ්රී
ලංකායේ වඩාත්ම අවදානමට පත්ී සිටින ජනතාවට උපකාර කිරීම සඳහා යඩාලර්ෂ මිලියන 30
කට අධික නව මානුෂීය, තාක්ෂණික සහ ආහාර සුරක්ිතතා ආධාර ප්රකා යට පත් කරනු
ලැබුවා. ඉදිරි මාසවලදී එම ආධාර තවදුරටත් වැඩිකිරීමට අප බලායපායරාත්තුයවන් සිටිනවා.
එක්සත් ජනපදය ශ්රී ලංකායේ සමෘේධිය සඳහා මිතුයරකු සහ හවුල්කරුයවකු වනවා. අපයේ
යපාදු අනා තය යකයරහි සහ වර්ෂතමාන අභියයෝ සාර්ෂථකව ජය ැනීයේ බලායපායරාත්තු
ඇතිව මා සිටිනවා. යේ අභියයෝ ාත්මක කාලවලදී අයප් පැවැත්ම ආරක්ෂා කර ැනීම ැන
සභාපතිතුමා කථා කළා මම එය තවත් පියවරක් ඉදිරියට ය න ය ාසව යමයසව කියන්නට
කැමතියි. අපට අව ය වන්යන් ශ්රී ලංකාව තම පැවැත්ම තහවුරු කර ැනීම පමණක් යනාව
දියුණු ීමටත්, යමම අර්ෂබුදය හරහා ක්තිමත් ීමටත් වඩා යහාඳ ීමටත්ය. එය කිරීම දුෂවකර
බවක් යපයනන්නට ඇතත් එය කළ හැකි යදයක් කියා මා වි වවාස කරනවා. අප එක්ව ශ්රී
ලංකාව දියුණු වන බවට සහතික කර නිමු. ඔබට සවතුතියි.

