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SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ශ්රී ලංකා-එ.ජ. පාර්ලිමේන්තු මිත්රත්ව සංගමමේ යළි ආරේභ 

කිරීමේ අවස්ථාමවහි දැක්වූ අදහස් 

2023 මපබරවාරි 23 වැනි දා, බ්රහස්පතින්තදා, ප.ව.2.30 

පාර්ලිමේන්තුව, කාරක සභා කාමර අංක 2 
 

 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු පාර්ලිමේන්තතු මන්තීවරුනි, ශ්රී ලංකා-එක්සත් 

ජනපද පාර්ලිමේන්තතු මිත්රත්ව සංගමය නැවත ආරේභ කිරීමට අද දින ඔබ 

සැම සමගින්ත පාර්ලිමේන්තතුමේදී සේබන්තධ වන්තනට ලැබීම ගැන මා සතුටු 

වනවා. මේ වැදගත් සංගමයට නැවතත් ජීවය දීම සඳහා මුල පිරූ ගරු චන්තදිම 

වීරක්මකාඩි මන්තීතුමාට මා විමේෂමයන්ත ස්තතුති කරන්තනට කැමතියි, 

එමමන්තම, විවිධ පක්ෂවින්ත මීට සේබන්තධවීමට උනන්තුව දක්වන මබාමහෝ 

මන්තීවරුන්තටත් මා ස්තතුති කරනවා.  

අප මදරට අතමර්ල 75 වසරක ද්වවීපාර්ලශවීය සබඳතා සමරන මේ වර්ලෂමේ දී 

මමම සංගමය නැවතත් ආරේභ කරන්තනට මයදීම විමේෂමයන්තම උචිතයි. 

ආරේභමේ සිටම අමේ සේබන්තධතාවයට පදනම වූමේ අපමේ මපාු 

වටිනාකේ, ප්රජාතන්තත්රවාදී මූලධර්ලමවලට අමේ ඇති ගැඹුරු කැපවීම, මමන්තම 

වයාපාර අංශය, අධයාපනය, කලාව හා සංස්තකෘතියත් ඉන්ත ඔබ්බටත් මිනිසුන්ත 

අතමර්ල ඇති ඒ අද්වවිතීය සේබන්තධතාවයයි.    

ශ්රී ලංකාමේ නිපදවන භාණ්ඩ සඳහා අංක 1 ගමනාන්තතය එක්සත් ජනපදය 

වීම ගැන මා ආඩේබර වනවා. එමමන්තම, 70 වසරක ශක්තිය සමගින්ත 

ක්රියාත්මක වන එ.ජ.-ශ්රී ලංකා ෆුල්බ්රයිට් මකාමිසම, සහ ශ්රී ලංකාමේ සමුද්රීය 

ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා මෑතකදී අප තිළිණ කළ මවරළාරක්ෂක 

යාත්රාව ඇතුළුව අපමේ හමුදාවන්ත අතමර්ල පුහුණු හුවමාරුව සහ 

හවුල්බ්කාරීත්වය වැනි අප එක්ව වැඩකරන අමනකුත් සියළුම ආකාර 

සේබන්තධමයන්ත ද මා ආඩේබර වනවා. 75 වසරක් මුළුල්බ්මල්බ් එක්සත් ජනපදයත් 



2 

 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ශ්රී ලංකාවත් ජනතාව, ප්රගතිය සහ හවුල්බ්කාරීත්වය පදනේ කරමගන 

සේබන්තධතාවයක් මගාඩ නංවා තිමබනවා. 

පසුගිය වසර මුළුල්බ්මල්බ් ඇමමරිකානු ජනතාව මේ අර්ලුද සමමේ ශ්රී ලාංකීය 

ජනතාවට සහය ලබාදීම පිණිස ඉදිරියට පැමිණියා. ගිය වසමර්ල පමණක් අප 

පාසැල්බ්වල දිවා ආහාර, මගාවීන්තට මපාමහාර, ගර්ලභණී මවුවරුන්ත සහ ළමුන්ත 

සඳහා මපෝෂණ සහය යනාදිය සඳහා නව ආධාර වශමයන්ත ඇ. මඩාලර්ල මිියන 

270ක් නිමේදනය කළා. අවශයතා ඇති අය මවත මමම ආධාර ළඟාවන බව 

සහතික කරගැනීම මට ඉතා වැදගත් ප්රමුඛතාවයක්.  ඔබ නිමයෝජනය කරන 

ජනතාවට උපකාර කිරීම සඳහා එයින්ත පිටුවහලක් ලැමබන්තනට ඇතැයි මා 

බලාමපාමරාත්තු වනවා. 

මේ අභිමයෝගාත්මක කාලයක් කියා මා දන්තනවා, නමුත් මමය 

බලාමපාමරාත්තුව සහ අවස්තථාවන්ත සහිත කාලයක් ද වනවා. එක්ව ඔබ ඔමබ් 

රමට් අනාගතය ියාවි. එය පහසු මදයක් මනාමවතත් ඔමබ් කැපවීම සහ 

කාර්ලයයන්ත මා අගය කරන බව ඔබට කියන්තන කැමතියි. 

අමේ රටවල්බ්වලට මපාු ප්රජාතන්තත්රවාදී මූලධර්ලමවල හදවත වන්තමන්ත ස්තවාධීන 

වයවස්තථාදායක ශාඛාවකුයි. එක්සත් ජනපදය සහ ශ්රී ලංකාව යන මදරටම 

සංවරණ හා තුලන පද්වධතීන්ත ඇති අතර, මහජනයාට මස්තවය කිරීමේ, විවෘත 

සාකච්ඡා හා ප්රතිපත්ති සේබන්තධමයන්ත විනිවිදභාවමයන්ත යුත් තීරණ ගැනීම 

මපෝෂණය කරන, සහ රජමේ අමනකුත් ආයතන අධීක්ෂණය කිරීමේ අරමුණ 

සහිත ජාතික වයවස්තථාදායකයකට හිමිකේ කියනවා. 
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SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

මන්ත්රීවරුන්ත්ර අතරේ සහ මන්ත්රීවරුන්ත්ර සහ රජය අතරේ නිතරම උණුසුම් තේක 

විතේක ඇතිවන පාර්ලිමේන්තතුමේ එදිමනදා වැඩ කටයුතු රෙස පිටත සිට 

බලන මකමනකුට ඇතැේවිටක කලබලකාරී සහ වයාකූල බවක් රෙරනන්ත්රනට 

ඉඩ තිරබන බව මා ෙන්ත්රනවා. එක්සත් ජනෙෙ රකාොංග්රසරේ සහ විවිධ ප්රාන්ත්රත 

හා ප්රාරේශීය වයවස්ථාොයකවල තත්වය සැබැවින්ත්රම එරස්මයි. නමුත් ඉතාමත් 

මතරේෙකාරී විය හැකි ගැටළු සම්බන්ත්රධරයන්ත්ර රකරරන එවැනි සියළුම උණුසුම් 

වාෙ විවාෙ සහ ප්රශ්න කිරීම් සියළුම අෙහස් ෙල කිරීම සඳහා අවස්ථාව 

ලබාරෙමින්ත්ර රජය රනාකඩවා ජනතා අභිමතය පිළිබිඹු කරන බව සහතික 

කරගැනීම සඳහා වැෙගත් වනවා. 

අෙරේ රොදු ප්රජාතන්ත්රරවාදී මූලධේමවලට අමතරව, එක්සත් ජනෙෙය සහ ශ්රී 

ලොංකාව වගකිවයුතු ආයතන රගාඩනැගීම, සියලු ප්රජාවන්ත්ර සඳහා රේශොලන 

නිරයෝජනය සහතික කිරීම සහ සැමට සමෘේිමත් අනාගතයක් රගාඩනැගීම 

සඳහා ආේික අවස්ථාවක් නිේමාණය කිරීම වැනි රබාරහෝ රොදු අරමුණු 

තිරබනවා. ශ්රී ලොංකාව සමගින්ත්ර අරේ ඇති සබඳතාව විවිධ ෙැතිකඩ සහිත, 

රවළඳාම සහ ආරයෝජන, අධයාෙන සහ අරනකුත් හුවමාරු රමන්ත්රම සොංවේධන 

ආධාර ඇතුළත් වන්ත්රනා වූ, රම් අරමුණු සාක්ෂාත් කරගන්ත්රනට උෙවු කිරීම 

අරමුණු කරගත් සබඳතාවයක්. රමය, ශ්රී ලොංකා ඉතිහාසරේ මුහුණ රෙන 

විශාලතම අභිරයෝගය විය හැකි අභිරයෝගයට මුහුණ රෙන රම් අවස්ථාරේ 

වඩාත් වැෙගත් වනවා. මත්රවය ජාවාරම් සහ පුේගල ජාවාරම්, රේශගුණික 

විෙේයාස වැනි රගෝලීය ගැටලු වැනි කලාපීය ආරක්ෂක අභිරයෝගවලට මුහුණ 

දීමට ෙ අෙ රෙරට  සහරයෝගරයන්ත්ර කටයුතු කරනවා.  
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එ.ජ.-ශ්රී ලොංකා සම්බන්ත්රධතාවල සෑම ෙැතිකඩක් සඳහාම ොේිරම්න්ත්රතුව ඉතා 

වැෙගත් වනවා. ොේිරම්න්ත්රතුව සමගින්ත්ර ඇති සෘජු සම්බන්ත්රධතාවය අෙට 

ඉතාමත් අගනා රෙයක්. 2015 ෙටන්ත්ර.. හරහා රමම වයවස්ථාොයකය එ.ජ. රජය 

සමගින්ත්ර ෙවත්වාරගන ඇති සහරයෝගීතාවය ගැන මා ආඩම්බර රවනවා. ඉන්ත්ර 

ලැබූ ජයග්රහණ කිහිෙයක් මා සඳහන්ත්ර කරන්ත්රනම්: USAID සහායට ස්ූතිවන්ත්රත 

වන්ත්රනට, ොේිරම්න්ත්රතුවට පූේණ ක්රියාකාරී මාධය මධයස්ථානයක් සහ රේඛන 

මිියන තුනකට අික රේඛනාගාරයක් ඇති අතර, එහි වයාේතිය සහ 

ෙේරේෂණ හැකියාවන්ත්ර ඉහළ රගාස් තිරබනවා. මීට අමතරව, මහජන සබඳතා 

සඳහා ෙ ඇතුළුව ොේිරම්න්ත්රතු කටයුතු ශක්තිමත් කිරීම සඳහා කාරකසභා 

කාමරවලට නව ශ්රවය-වීඩිරයෝ/ෙෘශය උෙකරණ ලබාදීම සඳහා USAID සහාය 

ලබා දී තිරබනවා. ොේිරම්න්ත්රතුව ෙැනට ප්රතිසොංවිධානය කිරීරම් ක්රියාවියක 

රයදී සිටින ආොංශික අධීක්ෂණ කාරකසභා පිහිටුවීම සඳහා ෙ USAID සහාය ලබා 

දී ඇති බව මට ෙැනගන්ත්රනට ලැබුණා.  ොේිරම්න්ත්රතුරේ රාජය මූලය පිළිබඳ 

විශ්රේෂණ කිරීමට සහ ප්රමුඛතා සැකසීමට ඇති හැකියාව වැඩි කරන වැෙගත් 

පියවරක් වන අතුරු ොේිරම්න්ත්රතු අයවැය කාේයාලය පිහිටුවීමට සහය 

ෙැක්වීම ගැන අපි ඉතා සතුටු වනවා. 

මහජන යහෙත තකා ශ්රී ලොංකාරේ ප්රජාතන්ත්රරවාෙරේ එක් කුළුණක් වන 

ොේිරම්න්ත්රතුව ශක්තිමත් කිරීමට රම් සහරයෝගීතාවය අඛණ්ඩව 

ෙවත්වාරගන යෑමට උනන්ත්රදුරවන්ත්ර ෙසු වනවා. ොේිරම්න්ත්රතුව සහ එ.ජ. 

රකාොංග්රසය අතරේ චාරිකා සහ හුවමාරු නැවතත් ආරම්භ කිරීමට අපි 

උේරයෝගරයන්ත්ර සිටිනවා. රකෝවිඩ් වසොංගතය රේතුරවන්ත්ර කණගාටුොයක රලස 
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වසර කිහිෙයකට රම් ක්රියාකාරකම් අත්හිටුවී තිබුණත් මාස කිහිෙයකට 

කින්ත්ර රසරනට් සභාරේ විරේශ සබඳතා කමිටුරවන්ත්ර ධූත පිරිසක් ශ්රී ලොංකාවට 

ෙැමිණියා. ඉදිරි මාසවලදී කාේයමණ්ඩල සාමාජිකයින්ත්ර රමන්ත්රම රකාොංග්රස් 

සභිකයින්ත්ර ෙ ඇතුළුව තවත් ධූත පිරිස් ඉදිසි මාසවලදී ෙැමිරණතැයි අපි 

අරේක්ෂා කරනවා. එරමන්ත්රම, එක්සත් ජනෙෙයට යන ොේිරම්න්ත්රතු අධයයන 

චාරිකා නැවතත් ආරම්භ කරන්ත්රනටත් අපි උනන්ත්රදුරවන්ත්ර සිටිනවා. 

U.S. House Democracy Partnership කියන්ත්රරන්ත්ර අෙ රෙරරට් වයවස්ථාොයකයන්ත්ර 

අතරේ ඵලොයී හුවමාරු සඳහා වන ඉතාමත් මාහැඟි රේදිකාවක්. ශ්රී ලොංකාව 

2016 දී ඊට සම්බන්ත්රධ වූ තැන්ත්ර ෙටන්ත්ර ොේිරම්න්ත්රතුරේ මන්ත්රීවරුන්ත්ර සහ 

කාේයමණ්ඩලය සමගින්ත්ර විවිධ කටයුතු සඳහා සම්බන්ත්රධ වී තිරබනවා. ඊට 

රකාොංග්රස් මණ්ඩලරේ සාමාජිකයින්ත්ර පිරිසක් ෙැමිණීමත් ඊට ඇතුළත්. රම් 

හවුේකාරීත්වයට ශ්රී ලොංකාව සක්රියව සම්බන්ත්රධවීමට ෙැන්ත්ර කාලය එළඹ 

තිරබනවා. රමම රේදිකාව සහ අරනකුත් හුවමාරු මුලපිරීම් හරහා, 

ෙේරේෂණ සහ අධීක්ෂණ යාන්ත්රරණ ශක්තිමත් කිරීම වැනි ක්රේරවල 

රකාන්ත්රග්රසරේ අත්ෙැකීම් වින්ත්ර ොේිරම්න්ත්රතුවට ප්රතිලාභ ලැබිය හැකියි. 

එරමන්ත්රම, ශ්රී ලොංකාරේ ප්රජාවන්ත්ර සහ රේශොලන ෙක්ෂවල විවිධ අෙහස් පිළිබිඹු 

කරමින්ත්ර ප්රතිෙත්ති සම්ොෙනරේදී  ොේිරම්න්ත්රතුව මුහුණ රෙන අවස්ථා සහ 

අභිරයෝග පිළිබඳව අෙරේ රකාොංග්රසයට ෙ ඉරගන ගැනීමට රබාරහෝ රේ 

තිරබනවා.  

ශ්රී ලොංකා-එක්සත් ජනෙෙ ොේිරම්න්ත්රතු මිරත්ව සොංගමය යනු රම් සියළුම 

අවස්ථා සම්බන්ත්රධරයන්ත්ර සහ තවත් රේවේ සම්බන්ත්රධරයන්ත්ර සාකච්ඡා කළ හැකි 
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SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

රේදිකාවක් වනු ඇතැයි සහ ොේිරම්න්ත්රතු මන්ත්රීවරුන්ත්ර සහ තානාෙති 

කාේයාලය රමන්ත්රම රවාෂින්ත්රටනරේ නිලධාරීන්ත්ර අතරේ තව තවත් සම්බන්ත්රධතා 

යා කිරීමට මාේගයක් වනු ඇතැයි මා බලාරොරරාත්තු වනවා. අෙ දින ගත් රම් 

ආරම්භයට මා සුභ ෙතන අතර සොංගමරේ ඉදිරි ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ මා 

උේරයෝගරයන්ත්ර ෙසුවනවා. 

 

 

 


