
ශ්රී ලංකා කාන්තා ජාතයන්තර නැව් සහ වෙළඳ සංගමවේ 2022 ොර්ෂික මහා සභා 
රැසවීවේදී දැක්වූ අදහසව 

 

2022 වනාෙැේබර්ෂ 4 සිකුරාදා, ප.ෙ.6:00 - ප.ෙ. 9:00.; අයිවි කාමරය, 

වකාළඹ සිනමන් ග්රෑන්් වහෝටලය  

 

ජ ෝන්ස් සභාපතිතුමියනි, ද සිල්වා ආරම්භක සභාපතිතුමියනි, අධ්යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික 
සාමාජිකාවනි, WISTA හි හිතවතුනි, ජම් සැන්දෑජේ ඔබ අමතන්නට මට ලබාදුන් 
ආරාධ්නයට ස්තුතියි. 

 

USDA McGovern-Dole International Food for Education and Child Nutrition 
වැඩසටහනට ඔබ දැක්ූ සහජයෝගය ජවනුජවන් ජෂහාරා ද සිල්වා ජවත විජ ්ෂ සත්ුතිය 

පල කරන්නට මා කැමතියි. ශ්රී ලංකාජේ ක්රියාත්මක වන ජමම ජඩාලර් මිලියන 26 ක පස් 
අවුරුදු වැඩසටහජන් අරමුණ වන්ජන් කුසගින්න අඩු කිරීම මගින් සාක්ෂරතාවය සහ 
පාසල් යාම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ආහාර අනාරක්ිත අයට ක්ෂණික හදිසි ආධ්ාර 
සැපයීමයි. 
 

ජෂහාරා, ඔබත් මාත් මුලින්ම මුණගැසුජණ් McGovern-Dole වැඩසටහන යටජත් 

ඇමරිකානු කහ පරිප්පු ජමට්රික් ජටාන් 320ක ක ජතාගයක් භාරදීජම් උත්සවජේදී යි. ඒ 
කටයුත්ත සඳහා අප ජවජහස මහන්සි වී වැඩ කිරීම, ලක්ෂ සංඛ්යාත ශ්රී ලාංකීය පාසල් 
දරුවන්ජේ ජසෞඛ්ය වැඩිදියුණු කිරීමට උපකාරී ජේවි. වත්මන් ආර්ික අර්ුදජයන් 
වඩාත්ම අවදානමට ලක්විය හැකි පිරිස ්මත ඇතිජකජරන බලපෑම අඩු කිරීමට අප 

කරජගන යන වැඩ කටයුතු සඳහා උදවු ජදමින් McLarens සමූහයට ජම් වයාපෘතිය සඳහා 
අප සමගින් අත්වැල් බැඳගන්නට හැකිවීම ගැන එක්සත්  නපද තානාපති කාර්යාලය 
සතුටු වනවා. 

 

ජෂහාරා, ඊළඟ වතාජේ මට ඔබව මුණගැසුජණ් ජකාළඹ නගරජේ පාපැදි පන්තියකදී යි. ඒ 
ජවලාජේ අපි ඒ බයිසිකල් පැඩල් දැඩි ජලස පාගමින් අජප්පම ජසෞඛ්යය දියුණු කර ගැනීමට 

ජවජහස මහන්සි වී වැඩ කරමින් සිටියා. දැන්, අපි එම  වය ජගන, නාවික කර්මාන්තයට 
සහ ජපාදුජේ ශ්රී ලංකා ආර්ිකයට වැඩි වැඩිජයන් කාන්තාවන් බඳවා ගැනීමට එය ජයාදමු. 

 

ශ්රී ලංකාව, ජමරට ඉතිහාසජේ වඩාත්ම අභිජයෝගාත්මක ජමාජහාතකට මුහුණ දී සිටින බව 
අපි කවුරුත් දන්නවා, නමුත් ශ්රී ලාංකික  නතාව ජම් වසජර් ගිම්හානජේදී අර්ුදජේ 

උච්චතම අවස්ථාව  යගැනීජමන්, තමන් ජකාතරම් ඔජරාත්තු ජදනසුළුදැයි ජලාවට 
ජපන්ූවා. ඉන්ධ්න ජපෝලිම් තවදුරටත් වීදි අවහිර කරන්ජන් නැහැ, විදුලිය විසන්ි කිරීම 
ජකටි වී තිජබනවා, මිනිසුන් සාමානය ක්රියාකාරකම් ජවත ආපසු යමින් සිටිනවා. අප සියලු 

ජදනාම අඛ්ණ්ඩ දියුණුවක් බලාජපාජරාත්තු වන අතජර්, දැන්, උදාසීන වීමට කාලය 
ජනාජේ. අපට තවත් ජබාජහෝ ජවජහස මහන්සි වී වැඩ කිරීමට ජේවි. 

 



 
ශ්රී ලංකාව සහ  ාතයන්තර මූලය අරමුදල කාර්ය මණ්ඩල මට්ටජම් ගිවිසුමකට එළැඹීම 

ගැන අපි ඉතා සතුටු ජවනවා. ජඩාලර් බිලියන 2.9 ක වැඩසටහන IMF මණ්ඩලය විසින් 
අනුමත කරනු ලැුවජහාත්, සාර්ව ආර්ික සථ්ාවරත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට, 

මූලය ස්ථාවරත්වය ආරක්ෂා කිරීමට, අවදානමට ලක්විය හැකි අය ආරක්ෂා කිරීමට, 

වුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කිරීමට සහ වඩාත්ම වැදගත් ජලස දූෂණයට විසඳුම් 
ජසවීමට, සහ ඒ හරහා, ශ්රී ලංකාජේ ආර්ිකය එහි පූර්ණ විභවතාවජයන් වර්ධ්නය වීමට 
දිරිමත් කිරීමට එය ජහත්ු ජේවි. 
 
ර ජයන් පවත්වාජගන යන පාඩු ලබන සමාගම් සඳහා තීරනාත්මක ප්රතිසංස්කරණ 
හඳුන්වා දීම සඳහා වහාම වැඩ ආරම්භ කළ යුතුයි. මූලය කළමනාකරණය සහ රා ය 
වියදම් ක්රියාවලීන්ට යහපාලනය සහ විනිවිදභාවය ඇතුළත් කළ යුතුයි. එජමන්ම අතයව ය 
ුද්ගලික ආජයෝ න සඳහා අවසථ්ා නිර්මාණය කිරීම සඳහා බාධ්ක ඉවත් කළ යුතුයි. 
සියලුම ශ්රී ලාංකිකයන්ජේ ප්රජයෝ නය සඳහා  ාතයන්තර ප්රමිතීන් ක්රියාත්මක කිරීමට රටට 
හැකි වන පරිදි ජමම අර්ුදජේ මූල ජහත්ුවලට විසඳුම් ජසවීමට  නාිපති වික්රමසිංහ 
මහතා තම පරිපාලනය කැප කර තිජබනවා. අපි ජම් උත්සාහයන්ට සහජයෝගය ජදනවා. 
 
ජවළඳාජම් සහ ආජයෝ නජේ වැදගත්කම සහ සෘජු විජද්  ආජයෝ න ජවත ජයාමුවීමට 
ඇති කැමැත්ත ගැන ද  නාිපති වික්රමසිංහ මහතා අවධ්ාරණය කළා. ජමය සාර්ථක වීමට 
නම්, වයාපාරික පරිසරය සහ ආජයෝ න රාමු පරිසරය වැඩිදියුණු විය යුතුයි. ර ජේ තීරණ 

ගැනීජම්දී අනුකූලතාව සහ විනිවිදභාවය පිළිබඳ සැලකිල්ල, සහ සියල්ලටත් වඩා, 

ුජරෝකථනය කළහැකි බජේ ඌනතාවය, සෘජු විජද්  ආජයෝ න ජේගජයන් වර්ධ්නය 

ජනාවීමට ජහත්ු ව ජයන් ඇමරිකානු සමාගම් අපට පවසන මූලික කරුණු වනවා. WISTA 

Sri Lanka වැනි සංවිධ්ානවලට ප්රතිපත්ති සම්පාදකයින් සමඟ සහ එක්සත්  නපදජේ 
සමාගම් ඇතුළුව  නාිපතිවරයාට ලබා ගැනීමට අව ය  ාතයන්තර ජවළඳජපාළට 

සම්බන්ධ් සමාගම් සමඟ ඇති සබඳතා හරහා ජම් ක්ජෂ්ත්රජේ උදවු ලබාදිය හැකියි. 

 
ඉන්දියන් සාගරජේ නැජගනහිර-බටහිර ප්රධ්ාන නැේ මංතීරුවල එහි දදජවෝපගත 

පිහිටීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාව ප්රධ්ාන සමුද්ර ජක්න්ද්රස්ථානයක් වීමට සූදානම්. තානාපති 
කාර්යාලජේ මජේ කාර්යාල කාමරජේ සිට මට ජකාළඹ වරාජේ දර් නයක් දැකගත 

හැකියි. ජලාව ුරා ජබාජහෝ නැේ ජමහි පැමිජණන බව මට ජපජනනවා; රටට ආදායම් 
උපදවන වරාජේ ජදාඹකර ක්රියා කරන ආකාරය මම දකිනවා. එතැන සිට බලන විට, 

ජමරට තවදුරටත් සංවර්ධ්නය කරා යා හැකි විභවය දැකීම පහසු ජදයක්. යහපාලනය සහ 
වඩා විවෘත ජවළඳජපාළක් සමඟින්, ජඩාලර් මිලියන සිය ගණනක දිගුකාලීන 
ආජයෝ නවලින් ප්රතිලාභ ලබාගැනීජම් හැකියාවක් ශ්රී ලංකාජේ සමුද්රීය අං යට තිජබනවා. 
ශ්රී ලංකාව පිහිටා තිජබන්ජන් ජලෝකජේ ආර්ික ව ජයන් වඩාත්ම ගතික කලාපජේ 
මධ්යජයහි වන අතර රට ප්රකෘතිමත් තත්වයට පත්වීම සහ අනාගත ජසෞභාගය සඳහා 
ජමරට කර්මාන්ත තීරණාත්මක සාධ්කයක් ජේවි. 
 



නමුත් සැබවින්ම සමෘද්ිමත් වීමට නම්, ශ්රී ලංකාව එහි  නතාව ජවනුජවන් ආජයෝ නය 
කළ යුතු අතර වඩාත් සර්වග්රාහී සහ තිරසාර ආර්ිකයක් නිර්මාණය කළ යුතුයි. ශ්රී 

ලංකාවට ජමම ආර්ික අර්ුදජයන් ජේරීමට පමණක් ජනාජේ, දියුණු වීමටත්,  ක්තිමත් 
වීමටත්, යහපත් වීමටත්, ආර්ිකය ජමජහයවීම සඳහාත්  නගහනජයන් එක් අඩකට වඩා 

ප්රමාණයක් අව ය ජේවි. ස්ීුරුෂ සමා භාව සමතාවය සහිත ශ්රම බලකායක් තිබීම,  
කාන්තාවන් වචනාර්ථජයන් ම ජම්සජේ අසුන්ජගන සිටීම සහ නායකත්ව භූමිකා දැරීම ඒ 
සඳහා අව ය වනවා. 
 

එක්සත්  නපද තානාපති කාර්යාලජේ, මට අමතරව, ආරක්ෂාව, රා ය තාන්ික කටයුතු, 

ජද් පාලන හා ආර්ික කටයුතු, සාම බලකාය, ජකාන්සියුලර් සහ අපජේ නව 
ජගාඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම යන අං වල ප්රධ්ානී තනතුරු දරන්ජන් කාන්තාවනුයි. දිවයින ුරා 
ජබාජහෝ ගම්මානවල සහ නගරවල ක්රියාත්මක වන කුඩා හා මධ්යම ප්රමාණජේ වයාපාර 

කටයුතුවලදී අරමුදල් සඳහා සම ප්රජේ යක් කාන්තාවන් භුක්ති විඳිය යුතුයි. ඉතා උගත්, 
නිර්මාණශීලී සහ නිුණතා සහිත ශ්රම බලකායක් ඇති ඇති රටක් ව ජයන් ශ්රී ලංකාව 
නිවැරදිව උපයාගත් කීර්ති නාමය රඳවා තබා ගැනීම සහ එය වැඩිදියුණු කරගැනීම  සඳහා 
ගුණාත්මක රා ය ප්රාථමික, ද්විතීයික සහ තෘතීයික අධ්යාපනය සහ ුහුණුව සඳහා සියලුම 
ශ්රී ලාංකිකයින්ට ප්රජේ ය තිබීම අතයව ය වනවා. අද දිනජේ ශ්රී ලංකාජේ ජබාජහෝ 
වයාපාරික කාන්තාවන් සමඟ ජමහි සිටින්නට ලැබීම ගැන ගැන මම සතුටු වන්ජන් ඒ 
නිසයි. 

 

ජලාව වටා කටයුතු සංවිධ්ාන සහ සැපයුම් දාම (logistics and supply chain) ක්ජෂ්ත්රජේ 

ජස්වය කරන මිලියන 125 ක පමණ පිරිජසහි කාන්තාවන් සිටින්ජන් සියයට 2 ක් පමණයි. 

තවද නාවිකයන් ජගන් සියයට 1 ක් පමණක් කාන්තාවන් වනවා. එක්සත්  නපදය ඉහළම 
කාන්තා කර්මාන්ත සහභාගීත්ව අනුපාතය සහිත රටක් වුවත්, ජහාඳම ඇස්තජම්න්තු 

යටජත් පවා එම අගය සියයට 30 ක් පමණ වන බව මම කනගාටුජවන් යුතුව සඳහන් 
කරනවා. සමුද්ර කර්මාන්තය පිරිමි ආිපතයය දරන අතර ජබාජහෝ කලක සිට එය එජස් 
වුවත් දැන්, එය ජවනස් වීමට ආසන්න වියහැකියි. ජම් ක්ජෂ්ත්රජේ කාන්තාවන්ට වි ාල 

අවස්ථාවක් පවතින අතර WISTA Sri Lanka විසින් ක්ජෂ්ත්රජේ කාන්තාවන් ප්රවර්ධ්නය 
කිරීම සඳහා පසුගිය වසර අට තුළ ජවජහස මහන්සි වී වැඩ කළ බව මා දන්නවා. 

 
ස්ීුරුෂ සමා භාව සමතාවය සහ සර්වග්රහණය ජනාමැතිකම හරහා රැකියා ස්ථානජේ 

ඇතිවන අභිජයෝග මට වැටජහනවා. ශ්රී ලංකාජේ ජමන්,  නගහනජයන් බහුතරයක් 

ස්ීන්ජගන් සමන්විත වන විට, ජපෞද්ගලික සහ රා ය අං වල සෑම තරාතිරමකම 
නිජයෝ නජේ අසමානතා හරහා දැනුජම් හිඩැස් ඇති කරන අතර මුළු ශ්රමික ප්ර ාවන්ම සහ 
ජවළඳපලවල්ම ඒ තුළ ජනාසලකා හැජරනවා. ශ්රම බලකායට සහ ප්රතිපත්ති සැලසුම් 
කිරීමට කාන්තාවන් ඇතුළත් කිරීම හරහා අපජේ ජලෝකජේ සාමය, ආර්ික සථ්ාවරත්වය 
සහ ආරක්ෂාව වැඩි කරන බව අධ්යයන හරහා නැවත නැවතත් ජපන්වා දී තිජබනවා. 
කාන්තා රා ය තාන්ික නිලධ්ාරිනියක් ජලස මජේ ගමන සැමවිටම පහසු ූජේ නැහැ. මා 
කියූ එක් තක්ජසර්ුවකට අනුව ජලෝකජේ කාන්තා තානාපතිවරුන්ජේ ජගෝලීය 

සාමානයය අගය සියයට 25ක් පමණ වනවා. ඇජමරිකා එක්සත්  නපදය නිජයෝ නය 



කරන තානාපතිවරිය විදිහට අද ඔබ ඉදිරිජේ ජමතන සිටීවි කියා දකුණු ජකාරියාජේ උපන් 
කාන්තාවක් විදියට මා කවරදාකවත් සිතුජේ නැහැ. මා එය කළා, නමුත් එය ජල්සිපහසු 

වුජන් නැහැ! තවමත් පවතින පැහැදිලි සහ වයංග පක්ෂග්රාහීත්වය නිසා, මජේ හැකියාව 
ඔප්පු කිරීමට මජේ පිරිමි සගයන් ජමන් ජදගුණයක් මහන්සි කරන්නට මට සිදුූවා කියා 

මට ජබාජහෝ අවස්ථාවල සිජතනවා. අවාසනාවට, ඔබජගන් ජබාජහෝ ජදජනකුටත් එයම 
කරන්නට සිදු ූ බව මම දන්නවා. එය එජස් වියයුතු නැහැ, WISTA හරහා ඔබ සිදුකරන 
ජමජහය ඊළඟ පරම්පරාජේ නායකයින් සඳහා ජවනසක් ඇති කිරීමට ඉතා වැදගත් වනවා. 
 

ජමය ශ්රී ලාංකීය ඉතිහාසජේ තීරණාත්මක ජමාජහාතක් වන අතර, සර්වග්රාහී ආර්ික 

වර්ධ්නය අන් කවරදාටත් වඩා වැදගත් වන කාලයක්.  ජම් අභිජයෝගාත්මක කාලවලදී 
එක්සත්  නපදය ශ්රී ලංකාව සමගින් සිටිනවා. අජප්ප සහජයෝගය ජපන්නුම් කිරීම සඳහා 
මෑතකදී එක්සත්  නපදජයන් ප්රධ්ාන කාන්තා නායිකාවන් ජදන්ජනක් අපි ජමරටට 

ජගන්වා ගත්තා. USAID පරිපාලක සමන්තා පවර් මහත්මිය සහ සින්ඩි මැජක්න් 
තානාපතිතුමිය සැප්පතැම්බර් මාසජේදී ශ්රී ලංකාවට පැමිණ මානුෂීය ආධ්ාර ලබන්නන්ජගන් 
සහ එම වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරන්නන්ජගන් ම ඒ පිළිබඳ අදහස් දැනගැනීම සඳහා 
පාසල්, කෘිකාර්මික පර්ජේෂණ සහ ප්ර ා මධ්යසථ්ාන ජවත යනු ලැුවා. ජපාජහාර සහ 
අජනකුත් ප්රධ්ාන කෘිකාර්මික ජයදවුම් මිලදී ගැනීමට ජගාවීන්ට උපකාර කිරීම සඳහා 

ජඩාලර් මිලියන 40 ක ආධ්ාර සහ තවත් ජඩාලර් මිලියන 20 ක මානුෂීය ආධ්ාර ලබාදීම 
පිළිබඳව ඔවුන් නිජේදනය කළා. ජම් ආධ්ාර ලැජබන්ජන්, ශ්රී ලංකාජේ කුඩා හා මධ්යම 
ප්රමාණජේ වයාපාර මුලයකරණය (ජබාජහෝ කාන්තාවන් සතු වයාපාර සඳහා) ජඩාලර් 
මිලියන 120ක්, ශ්රී ලංකාජේ කිරි කර්මාන්තය සඳහා ජඩාලර් මිලියන 27ක්  සහ නව 

මානුෂීය, තාක්ෂණික සහ ආහාර සුරක්ිතතා ආධ්ාර ව ජයන් ශ්රී ලංකාජේ වඩාත්ම 
අවදානමට ලක්විය හැකි ප්ර ාවන්ට ජඩාලර් මිලියන 30කට වඩා ලබාදීමට අමතරවයි. 
ජමම වැඩසටහන් හරහා ජබදාහරින මුදල්වලින් වැඩි ප්රමාණයක් යන්ජන් කාන්තාවන් සතු 
සමාගම් ජවතයි. 
 

වසර හැත්තෑවක් ුරා, එක්සත්  නපදය ශ්රී ලංකාජේ ආර්ිකය වර්ධ්නය කිරීමට, ජද්ශීය 
ධ්ාරිතාව ඉහළ නැංවීමට සහ ශ්රී ලාංකික  නතාවජේ සමෘද්ිය සහ යහපැවැත්මට සහාය 
වීම සඳහා විජද්  ආධ්ාර, ණය, ජවළඳ අවස්ථා සහ ද්වි-මාර්ග අධ්යාපන හුවමාරු 
වැඩසටහන් ලබා දී තිජබනවා. පසුගිය සතිජේ  නාිපති රනිල් වික්රමසිංහ මහතා සහ 
කළමනාකරණ උප රා ය ජල්කම් ජ ෝන් බෑස් මහතාත් මමත් ගාලු පාජර් නව එක්සත් 
 නපද තානාපති කාර්යාල ජගාඩනැගිල්ල නිල ව ජයන් විවෘත කළා. තානාපති කාර්යාල 
ජගාඩනැගිල්ල ඉදිකිරීජම් වයාපෘතියම ශ්රී ලංකා ආර්ිකයට ජඩාලර් මිලියන 90ක් පමණ 
ඇතුළත් කළ අතර එය අපජේ කල්පවත්නා හවුල්කාරිත්වජේ ප්රබල සංජක්තයක් ජලස 
පවතිනවා. 
ශිෂයත්ව, හුවමාරු පිළිබඳ ජතාරතුරු සැපයීමට හැකි ජලසින් ුළුල් කළ අපජේ අලංකාර 

නව ජකාළඹ ඇමරිකානු මධ්යසථ්ානය ජමම ජගාඩනැගිල්ජල් පිහිටා ඇති එය, ිමාණ 
මුද්රණ යන්ත්ර සහ අතථය රියැලිටි ඇස ්කණ්ණාඩි වැනි අි තාක්ෂණික සම්පත් වලින් 
සන්නද්ධ් කිරීමටත් අප කටයුතු කර තිජබනවා! අපජේ දිගුකාලීන සබඳතාව සමරමින් ශ්රී 
ලාංකික සහ ඇමරිකානු කලාකරුවන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද කලා කෘති දුසිම් 



ගණනක් ජම් ජගාඩනැගිල්ජල්  ාලා අලංකාර කරනවා. ජෂහාරා, අළුතින් සෑදූ අජප්ප 
කාර්යමණ්ඩල  ාරීරික සුවතා මධ්යසථ්ානජේ බයිසිකල් ද තිජයනවා. සමහරවිටක, 

වයායාම් සැසියකට ඔබට ආරාධ්නා කරන්නට මට ුළුවන් ජේවි. 
 
එක්සත්  නපදය ශ්රී ලංකාජේ සමෘද්ිය සඳහා මිතුජරකු සහ හවුල්කරුජවකු ජලස සිටින 

අතර, ශ්රී ලංකාව ජමම ආර්ික අර්ුදය අභිබවා, වර්ධ්නය වී, දියුණු වන ආකාරය 
දැකගැනීමට සහ සහාය දැක්වීමට මා බලාජපාජරාත්තු වනවා. ජමම කාමරජේ සිටින 
සියලුම කාන්තාවන් එම හවුල්කාරිත්වජේ අනිවාර්ය අංගයක් වනු ඇති බව මා දන්නවා. 
ඔබට සත්ුතියි. 

 

 

  


