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ස්තුතියි. මෙහි පැමිණීෙට ලැබීෙ ඉතා සතුටට කරුණක් වන අතර ප්රනසිද්ධ ුද්ධිමෙතු්  මදමදමනක්
සෙඟ මේ මේසමේ එකට සිදටීෙට ලැබීෙ සැබවි් ෙ ෙහත් ම ෞරවයකි. ෙමේ රමේ තානාපති මලස
මසේවය කිරීෙ ඇතුළු ඉතා විශිෂ්ට හා ම ෞරවනීය මසේවයක් ඉටු කර ඇති තානාපතිවරමයක් හා ඔමේ
නාවික හමුදාමේ හිටපු ප්රන ානියා වන අ්ධමිරාල්වරමයක් අතර සිදටීෙට ලැබීෙ ෙමේ සතුටට මහේතු මේ.
ෙට ආරා නය කිරීෙ ැනත්, ඉ් දු-පැසිදෆික් කලාපය පිළිබඳ එක්සත් ජනපද ප්රනතිපත්ති සේබ්  මය් 
ඔබ දක්වන උන් දුව ැනත් ෙෙ ස්තුතිව් ත මවමි.
සඳහ්  කර ඇති පරිදි, ෙෙ මෙෙ කලාපයට බලපාන අ් තර්ජාතික හා ආර්ථික කටයුතු සඳහා ව කිය
යුතු, රාජ් මදපාර්තමේ් තුමේ වැඩ බලන ප්රන ාන නිමයෝජ් සහකාර මල්කේවරයා මවමි. වඩාත්
තීරණාත්ෙක මලස මෙයට ඉ් දු-පැසිදෆික් කලාපය සඳහා වූ එක්සත් ජනපදමේ දැක්ෙ ක්රිරයාත්ෙක
කිරීෙ ද ඇතුළත් වන අතර, ො අද ඒ පිළිබඳ ව කථා කර් ම්  විම ෂ
ේ මය් ෙ මෙෙ කලාපය තුළ ශ්රීම
ලංකාමේ වැද ත් භූමිකාව මකමරහි අව ානය මයොමු කරමි්  ය.
ඉ් දු-පැසිදෆික් කලාපය තුළ පිහිටා ඇති ශ්රීම ලංකාවට, කලාපමේ අනා තය නිර්ොණය කිරීමේ
අවස්ථාව ලැබී තිමේ. කලාපය තුළ සිදයලු ජාතී්  දියුණු වීෙට නේ, එෙ අනා තය, රීති ෙත පදනේ වූ
පටිපාටියකි් , සංවර් න ආ ාර හා යටිතල ව්ාපිති පිළිබඳ පාරදි ් ප්රනමිති හා මූලික නිදහස සහ
ොනව අයිතිවාසිදකේවලට රු කිරීෙ ආදිය ෙත පදනේ විය යුතුය.
2017 දී ආසිදයා-පැසිදෆික් ආර්ථික මකොමිසමේ (APEC) දී නිදහස් හා විවිත ඉ් දු-පැසිදෆික් කලාපයක්
පිළිබඳ ව ජනාිමපති ට්ර්ේප් සිදය දැක්ෙ සැකවි්  ඉදිරිපත් කමළේ ය. ඔහු ඉ් දු-පැසිදෆික් ප්රනම්ධ ය විස්තර
කමල් "විවි සංස්කිති්  හා මවනස් සිදහින ඇති ස්වවරී හා ස්වාධීන රාජ් සිදයල්ලට ෙ එක් ව
සෙි්ධිමෙත් විය හැකි හා නිදහස් ව හා සාෙකාමී ව දියුණු විය හැකි කලාපයක්“ මලසයි. මෙෙ දර් නය
අඛණ්ඩව අපමේ වැඩ කටයුතුවලට රාමුවක් සපයන අතර ශ්රීම ලංකාව වැනි සොන අදහස් ඇති
හවුල්කරුව් මේ ඉලක්ක වලට ඌනපූරණයක් සපයයි.
අපමේ මෙෙ ප්රනමේ ය යටමත්, ආරවුල් සාෙකාමී මලස විසඳා ැනීෙ, නිදහස් නාවික ේ , විවිත හා
විනිවිද මපමනන ආමයෝජන පරිසරයක්, ප්රනබල හා ව කියන පාලන ආයතන වැනි මූල ර්ෙවලට රු
කරන ඉ් දු පැසිදෆික් කලාපයක රීති පදනේ ක්රිරයා පිළිමවළක් ආරක්ෂා කිරීෙට හා වැ ද දියුණු කිරීෙට
ශ්රීම ලංකාව වැනි ප්රන ාන හවුල්කරුව්  සෙ අපි කටයුතු කරමු. පසුගිය ද ක ණනාවක් පුරා මෙහි හා
කලාපමේ හා මවනත් ප්රනම්ධ වල මෙතරේ වර් නයක් සහ සෙි්ධිමයක් උදා කළ තත්වය්  නිර්ොණය
කමළේ මෙෙ මූල ර්ෙයි. අමප් අදහස ව් ම්  කලාපමේ අනා තය සේබ්  මය්  ද ඒවා
තීරණාත්ෙක වන බවයි.
මෙය අනන් උපාය ොර් යක් මනොවන බවත් ශ්රීම ලංකාව වැනි අමප් හවුල්කරුව්  සඳහා විකල්ප
මදකක් අතරි්  එකක් පෙණක් මයෝජනා කිරීෙක් මනොවන බවත් අව ාරණය කිරීෙට කැෙැත්මතමි. ශ්රීම
ලංකාව ස්වවරී ජාතියක් වන අතර එහි මේ  ෙ අනිකුත් ජාතී් මේ ස්වවරීභාවයට අපි දක්වන
රුත්වය ඉ් දු-පැසිදෆික් කලාපමේ අමප් කටයුතුවලට ෙ මප් වයි. එක්සත් ජනපදය මේ  ෙ,
කලාපය පුරා හා සැබැවි්  ෙ මලෝකය පුරා සිදයලු රටවල් සෙ අමන්ෝන් ව මය්  ඵලදායී
හවුල්කාරිත්වයක් ම ොඩනැඟීෙ සහ පවත්වා ම න යාෙ අපි ශ්රීම ලංකාමව්  අමප්ක්ෂා කරමු. මකමසේ
මවතත්, එවැනි සබඳතා දිගු කාලීන ව මය් , සේබ්  වන සිදයලුෙ පාර් ්වය් ට සැබවි් ෙ
ප්රනමයෝජනවත් විය යුතු මේ  ෙ පාරදි ් විය යුතුය. නිරුවත් වාණිජ ආත්ොර්ථය හා සැඟවුණු න්ාය
පත්ර් ෙත පදනේ වූ අනා තය උකස් කරන නුමදනු, කලාපමේ දීර්ඝ කාලීන ස්ථාවර බව හා ජීව
ගුණය දුර්වල කරයි.

අමප් ්ධවි-පාර් වික සබඳතා හා අමප් ඉ් දු-පැසිදෆික් රාමුව යන මදක ෙ යටමත් අපමේ ඉලක්කය
ව් ම්  එක්සත් ජනපදය සෙඟ සහමයෝගීතාවමය්  සවිබල ැ් මවන ශ්රීම ලංකාවකි. ඒ ෙගි්  ඇති
වන පුළුල් වර් නමය්  සිදයලු මදනාට ෙ සොන අවස්ථා හා ප්රනතිලාභ අත් කර මදනු ඇත.
විම ේෂමය්  ෙ සංවර් නය හා යටිතල පහසුකේ සේබ්  මය්  අප ශ්රීම ලංකාවට පිරිනේ ම්  සැබෑ
සහ විනිවිද මපමනන සහමයෝගීතාවකි. එක්සත් ජනපදය ශ්රීම ලංකාවට ලබා මද් ම්  ආර්ථික ව මය් 
අර්ථවත් මේ  ෙ පු්ධ ලික ප්රනාේ නය ආකර්ෂණය කර ත හැකි හා තිරසාර මනොවන ණයවීේ
වළක්වා ත හැකි ව්ාපිති මේ.
කලාපමේ තීරණාත්ෙක හවුල්කරුවකු මලස අප ශ්රීම ලංකාව සැලකීෙ පුදුෙයට කරුණක් මනොවිය යුතුය.
එක්සත් ජනපදය යනු ශ්රීම ලංකාමේ වි ාලතෙ අපනයන මවළඳමපොළ වන බැවි් , ඒ තුළි්  මෙහි
කිෂිකර්ෝ ත අං මේ, නිෂ්පාදන සහ මසේවා අං මේ දස දහස් ණනක මේ රැකියා සඳහා අනුග්රයහය
ලබා මදයි. මීට අෙතරව, එක්සත් ජනපද සො ේ විසිද්  ඉහළ ගුණාත්ෙක බවකි්  යුත් රැකියා සිදය
ණනක් ශ්රීම ලංකාමේ උත්පාදනය කිරීෙ සඳහා මඩොලර් මිලියන 300 කට වැ ද ආමයෝජනයක් කර
තිමේ.
එක්සත් ජනපද සො ේ ව්ාපිති සඳහා ලංසු තබා ඒවා ලබා ත් විට මහෝ බිය ෙ නවීනතෙ මකොකා
මකෝලා කේහල වැනි නව කර්ෝ ත ාලාවක් සඳහා ආමයෝජනය කරන විට, ඒ සඳහා මහොඳ ෙ
තාක්ෂණය, නිපුණතා සහ දැනුෙ ම න එන අතර ඒවා ශ්රීම ලාංකික හවුල්කරුව්  සෙඟ මබදා හදා නී.
මතොරතුරු තාක්ෂණය හා ප්රනවාහනය සේබ්  මය්  ශ්රීම ලංකාව මක්් ද්රාස්ථානයක් බවට පත් වන විට,
එක්සත් ජනපද ආමයෝජන සහ මවළඳාේ සඳහා ඇති විභවය තව තවත් වැ ද වනු ඇත.
අපට අව ් ව් ම්  යහපාලනය, ව කිවයුතු හා පරිපූර්ණ ආර්ථික ප්රනතිපත්ති හා භාවිතය් , ව වීෙ
සහ ඉතා වැද ත් වන නීතිමේ ආිමපත්ය ආදිය තුළි්  ක්තිෙත් වන හා වර් නය වන ආර්ථිකයක්
නිර්ොණය කිරීමේ හැකියාව ප්රනමයෝජනයට ් නා ශ්රීම ලංකාවක් දැකීෙටයි.
තිරසාර හා පරිපූර්ණ ආර්ථික වර් නයක් තහවුරු කිරීෙ සඳහා ශ්රීම ලංකාව සෙඟ එක්ව කටයුතු කිරීෙට
එක්සත් ජනපදමේ සිදටින අප සූදානේ බව ප්රනකා කරමි. මෙයි්  වි ාල මකොටසක් ව් ම් 
ව්වසායකත්වය ප්රනවර් නය කිරීෙ හා ශ්රීම ලංකාව තුළ සිදටින දීප්තිෙත් ෙ තරුණය් ට සංකල්පවල සිදට
යථාර්ථය දක්වා ඔවු් මේ අදහස් දියුණු කර ැනීෙට ඉඩ ප්රනස්ථා සැලීමෙයි. අ් තර් ජාතික සංවර් නය
සඳහාවු එක්සත් ජනපද ආයතනමේ යූලීඩ් (USAID‘s YouLead) වැඩසටහන ෙගි්  ශ්රීම ලංකාමේ
තරුණ ව්වසායකය්  දිරි ැ් වීෙට අව ් නව මෙවලේ, විත්තීය හා තාක්ෂණික අ ්ාපනියි් ට
ලබා මදමි්  ශ්රීම ලංකාමේ ව්වසායකත්ව විෂය ොලාව්  හී විප්ලවීය මවනසක් ඇති කර තිමේ.
පසුගිය වසමර් දී එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය ොතර දිස්ත්රි ක් වාණිජ හා කර්ෝ ත ෙණ්ඩලය
සෙ සේබ්  වී ඇෙරික්  නමවෝත්පාදන ෙ ්ස්ථානයක් දියත් කළ අතර ඒ තුළි්  තරුණ
තරුණිය් ට රැකියා හා නායකත්ව කුසලතා ලබා මදමි් , තාක්ෂණික හා ඉ් ජිම් රු වැඩසටහ් 
ෙගි්  දකුණු පළාමත් නිර්ොණශීලීත්වය, නමවෝත්පාදනය හා ව්වසායකත්වය ප්රනවර් නය කිරීෙට
කටයුතු කරයි. මෙෙ වැඩසටහ්  ප්රනතිඵල පාදක කර ම න සකස් කර ඇති අතර පසුගිය කාලය පුරාෙ
ඒවා ඵලදායී බව ඔප්පු වී තිමේ.
2011 දී අ් තර්ජාතික සංවර් නය සඳහා වු එක්සත් ජනපද ආයතනය (USAID) විසිද්  ශ්රීම ලංකාමේ
කුඩා සහ ෙ ් පරිොණ ව්වසායක ක්මෂේත්ර්මේ කා් තාව්  බල ැ් වීෙ සහ ග්රයාමීය ආර්ථිකය නඟා
සිදටුවීෙ ඉලක්ක කර ත් බිස් + (BIZ+) යනුමව්  හැඳි් මවන ආමයෝජන ප්රනදාන වැඩසටහනක් ෙගි් 
ශ්රීම ලංකාවට ආ ාර ලබා දු් ම් ය. මෙෙ වැඩසටහන මේ වන විට අවුරුදු අටක් තිස්මසේ ක්රිරයාත්ෙක වී
ඇති අතර මේ කාලය තුළ එක්සත් ජනපද රජමේ ආ ාර ෙගි්  සිජු රැකියා 7,500 කට අිමක
සංඛ්ාවක් සහ වක්ර  රැකියා 5,200 කට වැ ද ප්රනොණයක් බිහි කිරීෙ සඳහා මපෞ්ධ ලික අං මේ
ආමයෝජන දිරි ් වා තිමේ. මේවා එක් වරකට ීමො වූ ආමයෝජන මනොමේ. මේවා පරේපරා
ණනාවකට ප්රනතිලාභ අත් කර මදන බැඳුණු මපොමරෝ දු මේ.

අනා තය මදස බලන අතරෙ අප වර්තොනයට ද අව ානය මයොමු කරමු. ඉ් දු පැසිදෆික් ක්ර මෙෝපාමේ
වැද ත් ප්රනමුඛතාවක් ව් ම්  නව්කරණය සහ සෙි්ධිමය ප්රනවර් නය කිරීමේ ක්තිෙත් වාර්තාවක්
ඇති එක්සත් ජනපද සො ේ හරහා පු්ධ ලික අං ය නායකත්වය මදන ආර්ථික වර් නය මේ වත්
කිරීෙයි. 2017 දී ඉ් දු-පැසිදෆික් කලාපය සෙඟ එක්සත් ජනපදමේ ්ධවි-ොර් මවළඳාෙ මඩොලර්
ට්රිමලියන 1.8 පෙණ වූ අතර කලාපමේ එක්සත් ජනපදය විසිද්  සිදදු කළ සිජු විම්ධ ආමයෝජනමේ
වටිනාකෙ මඩොලර් ට්රිමලියන 1 ක් පෙණ මේ. පසුගිය ද කය තුළ එය මදගුණයකටත් වඩා වැ ද වී ඇති
අතර එය කලාපීය විම්ධශීය ආමයෝජනමේ වි ාලතෙ ප්රනභවය බවට පත් වී ඇත..
මෙෙ මපොමරෝ දුව ෙත තවදුරටත් ආමයෝජන වැ ද කිරීෙට බල ක්ති,  දජිටල් ආර්ථිකය හා යටිතල
පහසුකේ ක්මෂේත්ර්ය තුළ මපෞ්ධ ලික අං ය සෙ අමප් හවුල්කාරිත්වය පුළුල් කිරීෙ සඳහා නව
ව්ාපිති ආරේභ කර ඇති අතර, මෙෙ ප්රන ාන අං සේබ්  මය්  තාක්ෂණික සහාය, ක්තා
අ ්යන සහ නියාෙන ප්රනතිසංස්කරණ ආදිය සඳහා අෙතර අරමුදල් ලබා මදනු ඇත.
අපමේ සංවර් න මූල් හැකියාව්  නවීකරණය කිරීමේ වැඩපිළිමවළක් ද අපි ක්රිරයාත්ෙක කරමු.
පසුගිය ඔක්මතෝබරමේ අත්ස්  කරන ලද බිල්ඩ් පනත (Build Act) ෙගි්  නව එක්සත් ජනපද
ජාත්් තර සංවර් න මූල් සංස්ථාව (IDFC) පිහිටුවන ලදී. එහි ණය ීමොව මඩොලර් බිලියන 60 වන
අතර එය වර්තොන ීමොව මේ  මදගුණයකටත් වඩා වැ ද වීෙකි. මෙයට අෙතරව කලාපමේ
මපෞ්ධ ලික අං මේ ආමයෝජන දිරි ැ් වීෙ සඳහා අතිමර්ක මඩොලර් බිලියන 30ක් ලබා මදනු ඇත.
නව ආමයෝජනවලට සහාය වීෙ සඳහා එක්සත් ජනපද ජාත්් තර සංවර් න මූල් සංස්ථාව (IDFC)
විසිද්  නව ආමයෝජකය් ට ණය, ණය සහතික සහ අවදානේ රක්ෂණය ආදිය ලබා මදනු ඇත.
හවුල්කාර මූල් ආයතන සෙ සහමයෝ මය්  කටයුතු කිරීෙ පහසු කිරීෙ සඳහා මකොටස් ආමයෝජන
හා ක්තා අ ්යන මහෝ විභව ආමයෝජන සඳහා අරමුදල් සපයනු ඇත.
මීට අෙතරව, ප්රනවාහන හා ඉඩේ ක්මෂේත්ර්වල ආර්ථික වර් නය සඳහා ඇති බා ක ඉවත් කිරීෙ ඉලක්ක
කර ත්, ශ්රීම ලංකාව සෙ ඇති මිමල්නියේ චැමල් ජ් මකෝපමර්ෂ්  (MCC) ගිවිසුෙ සේබ්  මය් 
එක්සත් ජනපදය සැලකිය යුතු ප්රන තියක් ලබා තිමේ. එය ක්රිරයාත්ෙක වන විට ශ්රීම ලංකාව වැ ද ආර්ථික
සෙි්ධිමයක් කරා ම න යා හැකි කාර්යක්ෂෙතාවක් බිහි කිරීෙට තුඩු මදන අනා ත ආමයෝජන
මකමරනු ඇත. ආමයෝජකයි්  මෙහි ම න ඒෙ සඳහා අමප් කාර්යභාරය අප ඉටු කරමි්  සිදටින අතර
මෙෙ මවළඳමපොළට ඇතුළු වීෙට අමප්ක්ෂා කරන ආමයෝජකය් ට වඩාත් ආකර්ෂණීය පරිසරයක්
නිර්ොණය කිරීෙ සඳහා ශ්රීම ලංකා රජය සෙ කටයුතු කරමි්  සිදටිමු.
මේ සිදයල්මල් ෙ කියමව් ම් , විම ේෂමය් ෙ එක්සත් ජනපදය හා ශ්රීම ලංකාව අතර මේ ෙ මපොදුමේ
ඉ් දු පැසිදෆික් කලාපමේ ආර්ථික සහමයෝගිතාව හා ආමයෝජන මේ  ෙ මද-ෙං මවළඳාෙ පුළුල්
කිරීෙට නව අවස්ථා උදා වනු ඇති බවයි.
කලාපය තුළ ඔමේ රටට වි ාල බලපෑමේ කාර්ය භාරයක් ඉටු කිරීෙට ඇති අතර මෙෙ
අවස්ථාව් ම ්  සැලකිය ප්රනමයෝජනයක් ලබා ත හැකි මේ. නිදසුනක් ව මය්  එක් ණය
මද් මනකුට වි ාල ණය ැති බවක් ඇතිවීෙ වළක්වමි්  ශ්රීම ලංකාව හා සොන අදහස් ඇති අනිකුත්
හවුල් කරුව්  සෙ රමේ අව ්තාවට ැළමපන උසස් තත්ත්වමේ යටිතල පහසුකේ සපයන ආ ාර
ව්ාපිති ැන අපි උන් දු මවමු.
එක්සත් ජනපද සො ේ දැනටෙත් මෙහි විදුලි බල උත්පාදනය හා යටිතල පහසුකේ සපය් න්  වන
අතර, මකොළඹ වරාය, මනෞකාව් ට ෙ මප් වීෙ සඳහා එක්සත් ජනපද තාක්ෂණමේ සහාය ලබා
නී. ඇත්ත ව මය්  ෙ වරාය, ශ්රීම ලංකාමේ රජයට වි ාලතෙ ආදායේ ොර් යක් වන අතර ආර්ථික
වර් නයට වි ාල විභව සේපතකි. ඉ් දියානු සා රමේ නාවික මක්් ද්රාස්ථානයක් වීමේ ශ්රීම ලංකාමේ
ඉලක්කයට ළඟා වීෙ සඳහා මෙය තීරණාත්ෙක මේ.
මුළු මලෝකයට අව ් වන සුරක්ෂිත මලස නැේ භාණ්ඩ ප්රනවාහනය කිරීෙ සඳහා වරාය ආරක්ෂා සහිත
මලස පවත්වා ැනීෙට එක්සත් ජනපද රජය විසිද්  ප්රන ාන කාර්යභාරයක් ඉටු කර තිමේ . 2005 සිදට
එක්සත් ජනපද මර්ගු සහ ම්ධ ීමො ආරක්ෂක ඒජ් සිදය එහි බහාලුේ ආරක්ෂක ව්ාපිතිය තුළි් 

එක්සත් ජනපදයට යන අිම අවදානේ නැේ භාණ්ඩ අනාවරණය කර ැනීෙ සඳහා ශ්රීම ලංකා මර්ගුමේ
ෙ ්ෙ ුද්ධිම අං සෙඟ එක්ව කටයුතු කර තිමේ. විකිරණශීලී ද්රාව් අනාවරණය කර ැනීෙ හා
විකිරණශීලී ද්රාව් පැතිරීෙ වැළැක්වීෙ සඳහා මකොළඹ වරාය, එක්සත් ජනපද බල ක්ති
මදපාර්තමේ් තුමේ ‘මෙ ාමපෝේ‘ (Megaport) ව්ාපිතිය සෙ එක්ව කටයුතු කරයි.
ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආ ාර අති්  බලන විට අමප් මබං ාල මබොක්ක ව්ාපිතිමේ මකොටසක් මලස
නාවික ආරක්ෂාව, නිදහස් නාවික ෙනා ෙනය සහ සමුද්රිවක වසේ දැනුවත් කිරීෙ සඳහා ශ්රීම ලංකාවට
මඩොලර් මිලියන 39 ක මුදලක් මයොමු කිරීෙට අපි බලාමපොමරොත්තු මවමු. මේ ෙගි්  දකුණු ආසිදයාමේ
ොනුෂීය ආ ාර සහ ආපදා සහන පහසුකේ ක්තිෙත් කිරීෙට ද හැකි වනු ඇත.
සමුද්රී ය ප්රනම්ධ නීත්නුූල ආර්ථික කටයුතු සඳහා මයොදා මයොදා ැනීෙත්, මුහුදු මකොල්ලකෑේ, නීති
විමරෝධී ලියාපදිංචි මනො කළ ධීවර කටයුතු සහ නීති විමරෝධී භාණ්ඩ ප්රනවාහනය වැළැක්වීෙ සහතික
කිරීෙත් සඳහා ශ්රීම ලංකාව සහ අමනකුත් රටවලට සහාය වීෙට අපට අව ් බැවි්  මෙෙ ව්ාපිතිමේ
වැද ත් ආර්ථික අං යක් ද ඇති බව ෙෙ මෙහි දී සඳහ්  කළ යුතු මේ.
ආපදා ප්රනතිචාර, ොනුෂීය ආ ාර සහ සමුද්රී ය ආරක්ෂාව වැනි විවි කරුණු සේබ්  මය්  අමප්
හමුදාව්  එක්ව පුහුණු මේ. මෙෙ ඒකාබ්ධ පුහුණුවීේ සැලසුේ කර ඇත්මත් අමන්ෝන් ව මය් 
ප්රනමයෝජනවත් වන මලසත්, ශ්රීම ලංකා හමුදාව, සාෙ කාල හමුදාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීෙට සහාය
වීෙත් සඳහාය.
පසුගිය අම ෝස්තු ොසමේ දී මහොමනොලුලුවල පැවති උත්සවයක දී අති නවීන එක්සත් ජනපද මවරළ
ආරක්ෂක මනෞකාවක් ශ්රීම ලංකා නාවික හමුදාවට බාර මදන ලද අතර ශ්රීම ලංකාව පළමු වරට. 2018 දී
පැසිදෆික් වළල්මල් අභ්ාසවලට සහභාගි වූමේය.
ශ්රීම ලංකාව සෙඟ අමප් හවුල්කාරීත්වය සැබවි් ෙ සිදයලූ ෙ අං ආවරණය කරයි. මෙහි දී වඩාත් ෙ
වැද ත් ව් ම් , එය අනා ත පරේපරාව් හි සිදයලු මදනාටෙ වාසිදදායක තිරසාර ප්රනතිඵල ලබා ත
හැකි අමන්ෝන් ව මය්  ඵලදායී, පාරදි ් සබඳතාවක් වීෙයි.
එක්සත් ජනපදය ඉ් දු පැසිදෆික් කලාපමේ වඩා ක්තිෙත් සේබ්  තාව්  සඳහා වැ ද අව ානයක්
මයොමු කරන විට, ශ්රීම ලංකාව මදස බල් ම්  අ නා මිතුමරක් මලස හා එෙ ක්රිරයාවලිමේ නායකත්වය
ත හැකි හවුල්කරුවකු මලසයි.
එබැවි් , මෙෙ ප්රනයත්නය් හි දී මකොළඹ ක්රිරයාශීලී ව්ාපාරික ප්රනජාව ඇතුළු සිදයලුෙ ෙේටේවලදී ශ්රීම
ලංකාමේ සහමයෝගීතාව අප ෙහත් මසේ අ යන බව ප්රනකා කරමි්  ෙමේ කථාව අවස්  කරමි..
ෙෙ කථාව නතර කළත්, යමෙකුට ප්රන ්නයක් ඇත්නේ ෙෙ එයට පිළිතුරු දීෙට සුදානේ.
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