
ක ොළඹ හිල්ටන් ක ෝටලකේදී පැවැත්වුණු ඇකෙරි න් ආ ොර ප්රවර්ධන වැඩ 

සට න දී තොනොපතිනි ඇලයිනො බී. කටප්ිට්ස  ්විසින් පැවැත්වූ කේශනය 

කනොවැම්බර් 15.2018 

 

ඔබ සියලු කෙනොටෙ ් ුති  රමින් සුබ සැන්ෙෑවක් කේවොයි පතමි. ක ොළඹ දී ෙෙ 

ස භොගි වන පළමු වන ප්රසිේධ උත්වසවය  කෙය වීෙ ගැන ෙෙ ඉතො සුටු කවමි.  ඒ ෙෙ 

ඉතො රස විඳින කෙයක් සම්බන්ධකයන් වීෙ කෙන් ෙ එය  ඇෙරි න් ඉුම් පිහුම්  ො 

නිෂ්පොෙන සම්බන්ධකයන් වීෙ ෙකේ සුට කෙගුණ  රයි. 

 

හිල්ටන් ක ෝටලය කෙන් ෙ අනිකුත්ව අනුග්රො  යන්  අප සෙග එක්වීෙ ගැන  ෙෙ ඇත්වත 

වශකයන් සුටු කවමි. සුළු කේලොව ට ඔබ සියලු කෙනො  මුවීෙට ෙට අව්ථොවක් ලැබුණ 

අතර කෙහි දී ඔබට ඇෙරි න් කගොවියන්  ො ආ ොර නිෂ්පොෙ යන් ඉදිරිපත්ව  රන  

නිෂ්පොෙනවල රස බැලීෙට  ැකි වනු ඇත. 

 

අප කෙහි දී උත්වසො   රන්කන් කෙෙ ආ ොරවල රසය ඔබට ලබො දීෙට පෙණක් කනොව 

අෙ රොත්රිකේ රස බලන කේ ඔබට වැඩි වැඩිකයන් අවශය වන ආ ොරයට කෙන්ෙ ඔබ සියලු 

කෙනො ඒවො තව තවත්ව ඉල්ලුම්  රන තත්වවයට පත්ව කිරීෙටයි. 

 

ඇෙරි න් කගොවියන්  ො ආ ොර නිෂ්පොෙන සෙොගම් ශ්රී ලං ොවටත්ව කලෝ යටත්ව  ඉ ළ 

ගුණොත්වෙ  භොවකයන් යුත්ව නිෂ්පොෙන එවීෙට උත්වසො  ෙරන අතර කෙෙ ආ ොර රස විඳ, 

ක ට ඒවො මිලදී ගැනීෙට ශ්රී ලං ොකේ සිල්ලර කවළඳුන්, ක ෝටල් රුවන්  ො ආපනශොලො 

හිමියන් දිරිගැන්වීෙ ෙට අවශයයි. කෙෙ ඇෙරි න් නිෂ්පොෙන ඔබත්ව, ඔකේ 

ගනුකෙනු රුවනුත්ව සඳ ො වන අතර ඒවො ඔබට ගැළකපනු ඇතැයි ෙෙ සිතමි. ඒවො 

භුක්ති වීඳීකෙන් පසු ඔබ සුටට පත්ව වන බව ෙට ස ති යි. 

 

සොෙොනයකයන් එක්සත්ව ජනපෙය ප්රසිේධ වී ඇත්වකත්ව  උස් තොක්ෂණි  ෙෘදු ොංග 

නිෂ්පොෙන, ගුවන් යොනො නිෂ්පොෙනය , විදුි කෙෝටර් රථ ආදිය සම්බන්ධකයන් ු වත්ව අකප් 

රට ආරම්භ ූ කේ  ෘෂි ොර්මි  රටක් කලසයි.  ෘෂි ර්ෙොන්තය  ො සම්බන්ධ 

 ර්ෙොන්ත  ඇෙරි න් ආර්ි ය ු ළ දිගටෙ වැෙගත්ව  ොර්ය භොරයක් ඉටු  රයි. 

 



2016 වර්ෂකේ දී ඇෙරි න් කගොවිකපොළවල්  ො ආ ොර නිෂ්පොෙ යන් විසින් එක්සත්ව 

ජනපෙ ක්ව යන් මිියන  තර ට වැඩි ප්රෙොණය ට රැකියො සපයො ඇති අතර 

කඩොලර් බිියන 135 වැඩි  ආ ොර පොන කලෝ යට අපනයනය  ර තිකේ.  කම් අනුව  

කබොක ෝ දුරට ඇෙරි ොකේ කගොවිකපොළ  ො නිෂ්පොෙ යන්කේ  ඵලෙොයිතොව  ො 

 ොර්යක්ෂෙතොව  නිසො ඇෙරි ොවටත්ව, කලෝ යටත්ව  සුරක්ෂිත කලසත්ව, සුලබ කලසත්ව, 

ෙරො ගත  ැකි මිල ට ආ ොර සැපයීෙට  ැකි වී තිකේ. ආ ොර  ො  ෘෂි නිෂ්පොෙන අතින් 

කලෝ කේ ඉ ළ ෙ අපනයන රු වන්කන්  අප බව ෙො කෙහි දී සඳ න්  රන්කන් 

ආඩම්බරකයනි. ශ්රී ලං ොව සෙග ඇති අකප් ආ ොර අපනයන සබඳතොව  ශක්තිෙත්ව බව 

ස ති  කිරීෙ ෙ අවශය කේ. 

 

2017 වර්ෂකේ  එක්සත්ව ජනපෙකයන් ශ්රී ලං ොවට එූ කඩොලර් මිියන 336ක් වන මුළු 

අපනයනවින්  කඩොලර් මිියන 134ක්ෙ  ෘෂි නිෂ්පොෙන විය. කෙෙ සංඛ්යො ඉ ළ යනු 

ෙැකීෙට අපි  ැෙති කවමු. කම්වො නැුම් පලුරු, චී් ක ෝ කවනත්ව කිරි නිෂ්පොෙන ක ෝ ශ්රී 

ලං ොකේ  ෘෂි  ර්ෙොන්තයට අවශය කසෝයො කබෝන්ි ක ෝ කවනත්ව ධොනය වර්ග ආදි 

කුෙක් ු වත්ව අෙ සොෙොනය ශ්රී ලොංකි යන්ට ඇෙරි න්  ෘෂි  ර්ෙොන්ත  ො ආ ොර 

නිෂ්පොෙන සඳ ො වැඩිපුර වි ල්ප තිකේ. 

 

තවෙත්ව ශ්රී ලං ොකේ විශොල ෙ අපනයන කවළඳකපොළ එක්සත්ව ජනපෙය වන අතර කෙෙ 

කෙ-ෙං කවළෙොෙ  ශ්රී ලොංකි  කගොවියන්ට කෙන් ෙ එක්සත්ව ජනපෙ පොරිකභෝගි යන්ට ෙ  

ඉෙ ත්ව ප්රතිලොභ අත්ව  ර කෙයි. 2017 වර්ෂය ු ළ ශ්රී ලං ොව කඩොලර් මිියන 195ක් වටිනො  

 ෘෂි නිෂ්පොෙන එක්සත්ව ජනපෙයට අපනයනය  ර ඇති අතර  කම් නිසො එක්සත්ව ජනපෙ 

පොරිකභෝගි යන්ට ශ්රී ලං ොකේ කලෝ  ප්රසිේධ කත්ව, කුළුබඩු,  ජු  ො ඝර්ෙ  ලොපීය කතල් 

වර්ග ආදිකේ රස බැලීෙට  ැකි වී තිකේ. ෙො කෙය  ඳුන්වන්කන් කෙපොර්ශවය ෙ 

ජයග්ර ණය  රන සබඳතොවක් කලසයි. 

 

තව දුරටත්ව  ථො  රමින් අකප් අරක් ැමියන්  ො  ො ඔුන්කේ ආ ොර පොන වල රස 

බැලීෙ වැළැක්වීෙට ෙට අවශය නැත. නමුත්ව කෙෙ රොත්රිකේ ඔබට ලැබී ඇති කෙෙ 

අව්ථොකවන් ප්රකයෝජන ගනිමින්  අකප් අනුග්රො  යන්  ො ඔුන්ට සැපයිය  ැකි 

නිෂ්පොෙන ගැන ෙැන ගැනීෙට ඔබ දිරිගැන්වීෙට  ැෙැත්වකතමි. 

 

ඔබට සැෙට කබක වින්ෙ ් ුතියි. 


