
තානාපතිනී  ඇලයිනා බී. ටෙප්ලිට්ස්  
ඇමරිකානු වාණිජ මණ්ඩල සංසදටේ දී පළ කළ අදහස්   

2019 අට ෝස්තු 15 
 

තානාපතිනී ටෙප්ලිට්ස්: - ඉතා විවිධාකාය ව ආර්ථික අංල මභභ රැස්වීමේ  නිමඹෝජනඹ  මේ. භභ ඇත්ත 

ලමඹන්භ සිතන්මන්  අඳ මභහිදී දකින්මන් ශ්රී රංකා ආර්ථිකමේ අනාගතඹ ඵයි.  මභහිදී කථාක් 

ඳැැත්වීභට  භට ආයාධනඹ කිරීභ ගැන ැඩඵරන  බාඳති ප්රන්ත ජඹභවටත්, නුස්මයත් ජරදීන්ටත්  

ස්තති කයමි. ාණිජ භණ්ඩරඹ ව තානාඳති කාර්ඹාරඹ අතය ේඵන්ධතා ැඩි කිරීභට  දැර 

උත්ාවඹ මනුමන් විමේමඹන්භ නුස්මයත්ට ස්තුතින්ත මමි. එඹ දිගටභ කයමගන ඹෑභ අඳට 

අලයයි. භභ හිතන වැටිඹට ඳසුගිඹ ය කිහිඳඹ තුශ අපි ඉතා මවා වවුරූකාරිත්ඹක් මගාඩ නගා 

මගන ඇති අතය, අඳට තත් මඵාමවෝ මේ කශ වැකි ඵ භභ දනිමි. 

තානාඳති ලමඹන් භමේ මරක අයමුණු රන් එකක් න්මන් ඇත්මතන්භ ඒ ගැන කථා කිරීභයි. ඇත්ත 

ලමඹන්භ එක්ත් ජනඳදඹ ව ශ්රී රංකා වා ආර්ථික භෘේධිඹ පිළිඵ නයාඹ ඳරඹක් ඉදිරිඹට 

මගන ඹෑභ භමේ එක් ඉරක්කඹක් න ඵැවින්  අඳට මවා වවුරූකාරිත්ඹක් අලයයි. විමේල ආමඹෝජන 

ාදයමඹන් පිළිගන්නා මභන්භ විෘත, ාධායණ වා  අමනයෝනය ආර්ථික ඳරියඹකට වාඹ මදන ශ්රී 

රාංකික වවුරූකරුන්   ඇභරිකානු යාඳාය  භග ේඵන්ධ කයන  න ක්රභ වා න අස්ථා  ගැන 

භමේ කණ්ඩාඹභ නියන්තයමඹන් මාඹා ඵරයි. 

ඇත්ත ලමඹන්භ අඳ එඹ වඳුන්න්මන් ආර්ථික යාජය තාන්්රික කටයුතු මරයි. විමේලර කටයුතු 

කිරීමේදී එඹ අමේ එක් මරක අඩිතාරභක් මේ. ඇත්ත ලමඹන්භ, ේවිඳාර්ේවික මශාභ ප්රර්ධනඹ 

කිරීභ  ඳභණක්භ වුත් ඉතා මවා මදඹකි. කිසිමකු එඹට  මනස් භතඹක් මනා දයණ ඵ භට 

විේායි. එමවත් ආර්ථික යාජයතාන්්රිකබාඹ ඹනු මශ ංඛ්යාමරූඛ්න ැඩි කිරීභට ඩා ැඩි 

මදඹකි. එයින් අදවස් කයන්මන්  අරෙත් වා මභමතක් මාඹා මනාගත් මශඳර විෘත කිරීභයි. එහි 

අර්ථඹ න්මන් කුඩා වා භධය ඳරිභාණ යාඹන් වා ඇති අස්ථා වඳුනා ගැනීභයි. එහි මත්රුභ 

කාන්තා යාඹකයින් වා අස්ථා ප්රර්ධනඹ කිරීභයි. එයින් අදවස් න්මන් මයගුරාසි, ගාස්තු, 

තීරුඵදු මනාන ඵාධක මවෝ ංස්කෘතික යදා ටවාගැනීේ ඹනාදිමඹන්, මශාභ ව ආමඹෝජන 

වා  ඇති ප්රධාන ඵාධාන්ට ආභන්රණඹ කිරීභ  තුළින් ෑභ මදමනකුටභ ැඩි අස්ථා  රඵා දීභයි. 

භභ විමේමඹන් භ, මභයින් අදවස් කයන්මන් ආර්ථික යාජය තාන්්රික කටයුතු ප්රර්ධනඹ කිරීභ ව  

සිඹරූරන්ටභ ප්රතිරාබ අත්න ාතායණඹක් ඇති කිරීභ වා මකාශම  එක්ත් ජනඳද තානාඳති 

කාර්ඹාරමේ භස්ත කණ්ඩාඹභ මඹාදා ගැනීභයි. අඳමේ න ආර්ථික ප්රධානී සුාන් මෝක්ද  අද 

යා්රිමේ භා භග මභහි සිටී. ඔඵ මඵාමවෝ මදමනකුට ඇඹ වමුවීභට අස්ථාක් රැමඵනු ඇතැයි භභ 

ඵරාමඳාමයාත්තු මමි. අමේ මභභ උත්ාවඹට නාඹකත්ඹ දීභට ඇඹ වාඹ නු ඇත. අමේ යටරූ 

මදකටභ ාසි ැරමන ඳරියඹක් මගාඩ නැගීභ අඳට අලයයි. ඒ වා, අපි යාඳාරික ප්රජාට 

ඇහුේකන් දිඹ යුතු ඵත්, ඔමේ ගැටළු ැරකිරූරට ගත යුතු ඵත්, ක්රිඹාත්භක කශ වැකි විඳුේ  රඵා 

ගැනීභට  ශ්රී රංකා යජඹ භක කටයුතු කශ යුතු ඵත් අපි දනිමු. 



ඇභරිකානු ආර්ථික යාජය තාන්්රිකබාඹ ඹනු වවුරූ භෘේධිඹ ව අමේ යාඳාරික කටයුතු කයන 

ආකායමඹහි අන්තර්ගත වවුරූ ටිනාකේ ඹ. අමේ අමේක්ෂිත ආර්ථික ඳරියඹ විස්තය කිරීභ වා 

මීට මඳය භභ විෘත, ාධායණ වා අමනයෝනය ඹන චන බාවිතා කමශමි. ඔඵ ඵරාමඳාමයාත්තු න 

ආර්ථික ඳරියඹ ද එඹ ඹැයි භභ සිතන්මන් මේා සිඹරෙ ආර්ථිකඹන් වා ැදගත් ගුණාංග ඹැයි අපි 

විේා කයන ඵැවිනි. ඒ භගින් ඳායදෘලය වා තයකකාරී ආර්ථික ර්ධනඹක් රඵා මදයි. ඒා නේ  - 

විෘත, ාධායණ, අමනයෝනය ඹන ගුණාංගයි.  ඳායදෘලය ව තයකකාරී  ඹන න චන මදකත් එඹට 

එක් කිරීභට භට ඉඩ මදන්න. මේ භගින් අඳට පුේගරක අංලමේ කටයුතු වා  භ බිභක් නිර්භාණඹ 

කශ වැකියි. අමනයෝනය ලමඹන් ාසිදාඹක විධිවිධාන ව මරය අදානභ ඇති කයන යාඳාරික 

බාවිතඹන්මගන් නිදවස්වීභ වතික කිරීභ භගින් ඒා ජාතීන්මේ ස්වරීබාඹ ප්රර්ධනඹ කයයි. මභභ 

ගුණාංග න අදවස් ජනනඹ කිරීභට වාඹ න අතය තරුණ යාඹකයින්ට ඔවුන්මේ වැකිඹාන් 

මුදා වැරීභට භාර්ගඹක්ද  රඵා මදයි. ඇභරිකානුන් මභභ ායධර්භ මකමයහි අධානඹ මඹාමු කයන්මන් 

ඳසුගිඹ ය 70 තුශ මරෝකමේ දැක ඇති ආර්ථික ර්ධනඹට ව එහි ප්රතිපරඹක් මර දරිද්රතාඹ 

පිටුදැකීභට  ඒා මේතුවමේ ඹැයි අඳ විේා කයන ඵැවිනි. 

නිදවසින් ඳසු ශ්රී රංකාට එක්ත් ජනඳදඹ මඩාරර් බිරඹනඹකට ැඩි ප්රදානඹන් ව ෘජු ංර්ධන 

ආධාය රඵා දී තිමේ.   ඳසුගිඹ අවුරුදු 70 තුශ රඵා දී ඇති  මඩාරර් බිරඹනඹ ආධාය ඳභණක් න අතය  

එයින් එක මඩාරයඹක්ත් ණඹක් මර  රඵා දී නැත. තද අඳමේ යටරූ මදමක්භ දිගුකාරෘන ර්ධනඹ 

ව වවුරූ භෘේධිඹ මගාඩ නැගීභ වා අපි දිගටභ කටයුතු කයන්මනමු. කුටුේබ 10,000 කට අධික 

ංඛ්යාක් එක්ත් ජනඳද යජමේ ආධායමඹන්  ෘජුභ ප්රතිරාබ රඵන අතය, මභභ කුටුේබඹන්මේ දශ 

ආදාඹභ දැන් මඩාරර් මිරඹන 10.7 ඉක්භා  තිමේ. ඒ අමේ භෑත කාරෘන භවය යාඳෘතිරන් ඳභණි. 

අමේ ආධායමඹන් ක්ෂුද්ර යාඹන් 5,000 කට ැඩි ප්රභාණඹක් ප්රතිරාබ රඵා ඇති අතය, ආමඹෝජන 

ප්රදානඹන් රැූ  අඹ විසින් ාර්තා කය ඇති ඒාමේ භස්ත විකුණුේ  ආදාඹභ මඩාරර් මිරඹන 68 ක් 

ඳභණ මේ. ඒා ද ඳසුගිඹ අවුරුදු කීඳඹ තුශ ක්රිඹාත්භක කශ යාඳෘතිරන් මි  අවුරුදු ක්ක් පුයා රඵා 

දුන් ආධාය රන් මනාමේ.  

ැදගත්භ මදඹ නේ, කාන්තා ශ්රභ ඵරකාමේ වබාගීත්ඹ අලය යටක - ෑභ මකමනකුමේභ ආර්ථික 

ර්ධනඹ ව ආර්ථිකමේ විබඹ ැඩි කිරීභ වා  මභභ වබාගීත්ඹ අලය මේ. එක්ත් ජනඳද 

යජඹ ආධාය කශ ැඩටවන්ර  භස්ත කාන්තා වබාගීත්ඹ සිඹඹට 26 ක් මර ාර්තා වී තිමේ. 

මභභ ප්රතිපර නැත නැතත්  රඵා ගත වැකි මේ ඹැයි අපි ඵරාමඳාමයාත්තු මමු. 

ඔඵ උනන්දුක් දැක්විඹ වැකි ැඩටවන් තුනක් ඉස්භතු කිරීභට භට අලයයි. ඒ භන්ද ඒා ආර්ථික 

ර්ධනඹට ෘජුභ වාඹ න්මන් ඹයි භා සිතන ඵැවිනි. භවය අස්ථාර මභභ ැඩටවන් 

ේඵන්ධමඹන් භාධය භගින් ැයදි මතායතුරු මවෝ ාදය මතායතුරු රඵා දී ඇත. ඇත්ත ලමඹන්භ, 

අමේ  භාධය ක්මේරමේ අමුත්තන් මභහි ඳැමිණ සිටිඹද, ඔඵට තය කරුණු රැමඵන ඵ වතික කය 

ගැනීභට භට අලයයි. මභභ ැඩටවන් භා කතා කයමින් සිටි ආකායමේ ර්ධනඹක් ශකා කය ගැනීභ 

වා අමේ යජමේ ප්රමේලඹ - එක්ත් ජනඳද යජමේ ප්රමේලඹ - මඳන්නුේ කයයි: එනේ නිදවස්, 



ාධායණ, විෘත, අමනයෝනය  ව ඳායදෘලය ර්ධනඹකි. ආර්ථික ර්ධනඹ, මඳෞේගරක අංලඹ භක 

වමඹෝගමඹන් කශ යුතු ඵට අමේ විේාඹ ද මභභ ැඩටවන් භගින් මඳන්නුේ කයයි. 

යරෘඩ් (You Lead) මභභ ැඩටවන් රන් එකකි. ඳාස්කු ප්රවායමඹන්  ඳසු ංචායක කර්භාන්තඹ 

ඉක්භණින් ඹථා තත්ත්ඹට ඳත් කිරීභ වා  ශ්රී රංකා ංචායක න්ධානඹ ඇතුළු මඳෞේගරක අංලමේ 

වවුරූකරුන් ගණනාක් භක අඳමේ (USAID) ගඹන් ැඩ කය තිමේ. ශ්රී රංකාමේ යාඹකත් 

විඹභාරා ංමලෝධනඹ කිරීභට මභභ  (You Lead) ංවිධානඹ වාඹ න අතය තරුණ 

යාඹකයින් දිරිගැන්වීභ වා ෘත්තීඹ වා කාර්මික අධයාඳනඥයින්ට න මභරේ ඳඹයි.  

භවයවිට  මේ කාභයමේ සිටින භවය අඹ භගත් අපි ැඩ කය තිමඵන්නට පුළුන. 

බිස් + (Biz +) ඹනු ශ්රී රංකා පුයා විවිධ අංලඹන්හි කුඩා වා භධයභ ප්රභාණමේ යාඳාය 60 කට ැඩි 

ංඛ්යාක් භක වවුරූ වී ඇති තත් ැඩටවනක් න අතය එහි ප්රතිපර විේභඹ ජනක ඵ කි 

යුතුයි. මභභ (Biz +) ැඩටවන ඹටමත්  ඹටිතර ඳවසුකේ ංර්ධනඹ, කාන්තාන් විඵර ගැන්වීභ, 

ග්රාමීඹ ආර්ථිකමේ කුඩා යාඳාය හිමිඹන්ට උඳකාය කිරීභ, නිේඳාදන ඳරිභා ැඩි කිරීභ ව ැඩිදියුණු 

කිරීභ, රාබදායීතා ැඩි කිරීභ, මස්ා ස්ථාන ේඵන්ධීකයණඹ ැඩි දියුණු කිරීභ ව - ශ්රී රංකාමේ  

යාඳාරික තයකකාරිත්ඹ වා තීයණාත්භක න - මරය වා කශභනාකයණ බාවිතඹන් වා 

ජාතයන්තය ප්රමිතීන්  මඹාදා ගැනීභට වාඹ වීභ ආදි විවිධ  කටයුතු සිදු කය තිමේ. 

බිස් +(Biz +) වාඹ දක්න යාඳාය, පුේගරක ප්රාේධනමඹන් මඩාරර් මිරඹන 22 ක්  රඵා මගන තිමේ. 

ඔවුන් රැකිඹා 8,000 කට ැඩි ප්රභාණඹක් නිර්භාණඹ කය ඇති අතය යාඳාය ආමඹෝජන, රැකිඹා ව 

ආදාඹේ ර්ධනමඹන් මඩාරර් මිරඹන 25 ක් ඳභණ ආර්ථික ඵරඳෑභක්  කය තිමේ. මේා ැරකිඹ යුතු 

ප්රතිපර මේ. මභඹ ස්ථාය, විේාදාඹක ආදාඹභක් හිත ඳවුරූ 8,000 කට ඳරිර්තනඹ න අතය  

එඹ තානාඳති කාර්ඹාරමේ භට ව භමේ කණ්ඩාඹමේ ැඵෑ ආඩේඵයඹට මේතු මේ. 

අාන ලමඹන්, මිමරූනිඹේ චැමරන්ජ් මකෝඳමර්න් (MCC) ංර්ධන ආධාය ප්රදානඹ ගැන කතා 

කිරීභට භට ඉඩ මදන්න. ඔඵ නිැකභ මේ ගැන භාධයමඹන් අා ඇති. මභභ ආධාය ැඩටවන 

ැඵවින්භ කුභක් ද ඹන්න ඳැවැදිර කිරීභ වා ශ්රී රංකා යජඹ ව මිමරූනිඹේ චැමරන්ජ් මකෝඳමර්න් 

(MCC) ආඹතනඹ කටයුතු කය තිමේ. භභ ඔඵට තත් විස්තය කිඹන්නේ. 

මභභ ැඩටවන කස් කිරීභ වා ඳසුගිඹ මදය තුශ අපි,  එනේ ශ්රී රංකා යජඹ ව එක්ත් 

ජනඳද යජඹ. ඉතා වමඹෝගමඹන් ැඩ කමශමු. ආර්ථික ර්ධනඹ උත්මේයණඹ කිරීභ මභහි අයමුණයි. 

මභභ මඹෝජිත, ඳස් අවුරුදු ැඩටවමන් මකාටක් න යාඳෘති වඳුනා ගැනීභ වා ඳැැත්ව භවය 

ැඩමුළු ව  මඹාමු කණ්ඩාඹේරට ඔමඵන් භවමයකු වබාගී වී ඇති. මේ වා මඩාරර් මිරඹන 

480 ක ප්රදානඹක් රඵා මදනු ඇත. එඹ එක්ත් ජනඳදමේ ජනතාමගන් ශ්රී රංකාමේ ජනතාට රඵා 

මදන  බිරඹන බාගඹක ඳභණ ආධායඹකි. මභඹ ණඹක් මනාමේ. මභභ ැඩටවමන් ප්රතිපරඹක් මර ශ්රී 

රංකාමේ මේ ඳරඹට එක රුපිඹරකත් ණඹක් එකතු මනාමේ. 

 



මභභ ැඩටවමනන් ඉටු න්මන් කුභක් ද?  එහි - ප්රාවන ඹටිතර ඳවසුකේ ව ඉඩේ ඳරිඳාරනඹ -

ඹනුමන්  ංයචක මදකක් තිමේ. මේ මදකභ මතෝයාගනු රැබුමේ ඒා ශ්රී රංකාමේ ආර්ථික ර්ධනඹට 

ැරකිඹ යුතු මර ඵාධා කයන ඵ  වඳුනාමගන ඇති ඵැවිනි. යාඳායර මඹදී සිටින ඔඵ මඵාමවෝ 

මදමනක් මභභ අංලඹන්හි ඇති ප්රධාන අභිමඹෝග පිළිඵ දැනුත්  අතය,  ඒා ැඩටවමන් ප්රධාන 

අංග මර වඳුනාමගන ඇත්මත් ඒ නිාඹ. 

ඉතින්, මභභ අංලර කුභක් සිදුමේද? අපි ප්රාවනමඹන් ඳටන් ගනිමු. මභභ ංර්ධන ගිවිසුභ භගින් භව 

මකාශම ප්රමේලමේ කිමරෝමීටර් 205 කට ැඩි ප්රභාණඹක භවාභාර්ග ැඩිදියුණු කිරීභ වා අයමුදරූ 

ඳඹනු ඇත. මභභ භාර්ගර දිනකට මිරඹන මදකක ජනතාක් ගභන් කයයි. එභඟින් උච්ච 

මේරාන්හිදී යථාවන තදඵදඹ ැරකිඹ යුතු මර අඩු කයනු ඇත. ජනගවනමඹන් අඩක් රැකිඹාට 

ඹාභට මඹාදා ගන්නා  ඵස් මස්ා ැඩි දියුණු කිරීභ මභඹට ඇතුශත් මේ. එමභන්භ උස් ගභනාගභන 

කශභනාකයණ ඳේධතිඹක් ක්රිඹාත්භක කිරීභ මභභ ැඩටවමන් ප්රධාන අංගඹක් මේ. 

දියිමන් දුේඳත්භ කරාඳඹන් න භධයභ, ඵයගමු ව ඌ ඳශාත්ර, ඳශාත් භාර්ග ැඩිදියුණු 

කිරීභ වා ද මභභ ගිවිසුභ භඟින් අයමුදරූ ඳඹනු ඇත. නමුත් මභභ කරාඳ ඉතා පරදායී මේ. ඔවුන් 

නිේඳාදනඹ කයන්මන් මත්, යඵර්, ඳරතුරු ව එශළු ඹ. මනත් චන රන් කිමවාත්, විමේමඹන් 

කුඩා යාඹකයින්ට තභ බාණ්ඩ මශමඳාශට මගන ඒභට අලය න්මන්  මභභ ස්ථානර සිටයි. 

ඔවුන්මේ යාඳායරට වාඹ වීභ වා ඔවුන්ට විේාදාඹක භාර්ග ජාරඹක් ව යාඹන් ව 

මකාශම මශඳර මත  බාණ්ඩ ඳවසුමන් ප්රාවනඹ කශ වැකි ජාරඹක් අලය මේ. 

ඉඩේ ඳරිඳාරන අංලඹ ේඵන්ධමඹන්, මභභ ප්රදානමඹන් ශ්රී රංකා යජමේ දැනට ඳත්නා ැඩටවන් 

වා අයමුදරූ ඳඹනු ඇත. මේ අතය යජමේ ඉඩේ මරූඛ්නගත කිරීභ වා සිතිඹේ ගත කිරීභ ැඩිදියුණු 

කිරීභට උඳකාරී න ැඩටවන් මභන්භ ශ්රී රංකා පුයැසිඹන්ට ඔවුන්මේ ඔේපු ඩිජිටරූ ආකායඹකට 

ඳරිර්තනඹ කිරීමභන් ඔවුන්මේ ඉඩභට ැඩි හිමිකභක් රඵා ගැනීභට උඳකාරී න ැඩටවන්ද මේ. 

ඩිජිටරූ ආකායඹකට ඳරිර්තනඹ කිරීභ නිා ඔවුන්මේ මරූඛ්න  නැතිවීමභන්, වානි වීමභන් මවෝ 

මායකේ කිරීමභන් ආයක්ා මයි. මේා යජමේ දැනට ඳතින ැඩටවන් ඵ අධායණඹ කිරීභට 

භට අලයයි.  මිමරූනිඹේ චැමරන්ජ් මකෝඳමර්න් (MCC) ංර්ධන  ආධාය ැඩටවන ඹටමත් න 

ැඩටවන් කිසික්  ක්රිඹාත්භක මනාමකමර්. මභහිදී සිදු න්මන් ශ්රී රංකා යජඹ ක්රිඹාත්භක කයන 

ැඩටවන්  ේපර්ණ කිරීභ  වා අයමුදරූ ඳඹමින් වාඹ වීභයි. භභ මභඹ අධායණඹ කයන්මන් 

මභභ ැඩටවන පිළිඵ විමේමඹන් මඳාදු අකාලමේ  ඉතා නයක වා අතය මතායතුරු ඳැතිරී ඇති 

ඵැවිනි. භට ඇත්තටභ තත් කරුණු කිහිඳඹක් ඳැවැදිර කිරීභට අලයයි. භභ හිතනා ඔඵ භට ත  

මිනිත්තුක් ඉඩ මේවි කිඹා. 

ශ්රී රංකා යජමේ ප්රමුඛ්තා ව ආර්ථික ර්ධනඹට ඇති ඵාධක විේමරූණඹ කයන අධයඹනරට 

ප්රතිචාය ලමඹන් මභභ ැඩටවන ැරසුේ කය ඇත්මත් ප්රාවන ඹටිතර යුවමේ ප්රධාන මකාටස් 

ආභන්රණඹ කිරීභට ව යජමේ ැරසුේ කශ ප්රතිංස්කයණ ක්රිඹාත්භක කිරීභට යි. මභඹ,  යජඹ, 

මඳෞේගරක අංලඹ, සිවිරූ භාජඹ වා විේතුන් භක පුළුරූ ාකච්ඡා කිරීමභන් කස් කයන රද වා  



ර්ධනඹ න ප්රධාන අංල මේා ඵ ඉස්භතු කයන රද  අධයඹන වා ආර්ථික විේමරූණ භත  ඳදනේව 

ැඩටවනකි. 

මභභ ගිවිසුභ ඹටමත් ශ්රී රංකා විසින් අමේක්ෂිත යාඳෘතිමේ සිඹරෙ අංල අධීක්ණඹ වා ඳාරනඹ යා 

ගනු ඇත.  ැඩිදියුණු  කයණ සිඹරෙභ භාර්ග, ැඩිදියුණු කයන  ෑභ භාර්ග ංඥාක් ව ඵස් 

ජාරඹක්භ, ඉඩේ ාර්තා ඩිජිටරූකයණඹ කිරීභට ව නිැයදි ඉඩේ භැනුේ  පිළිමඹර කිරීභට දයන 

උත්ාවමේ ෑභ අංලඹක්භ ආදි සිඹරෙ කරුණු ශ්රී රංකා යජමේ තීයණ භත ක්රිඹාත්භක නු ඇත. මභභ 

ගිවිසුභ ඹටමත් එක්ත් ජනඳදඹට කිසිදු ඉඩභක් අයිති මනානු ඇත. එමස්භ ඳාරනඹ මවෝ ඳරිඳාරනඹ 

මනාකයනු ඇත. 

මිමරූනිඹේ චැමරන්ජ් මකෝඳමර්න් (MCC) ගිවිසුභට  ය 5 ක ස්ථාය ක්රිඹාත්භක කාර මාභාක් 

තිමේ. එඵැවින් අපි ගිවිසුේ ගත න්මන් මාමිත කාර යාමුක් ඇති ැඩටවනක් වායි. ක්රිඹාත්භක 

කිරීමේ කාරඹ ය ඳවකි. ෑභ මදඹක්භ සුදානේ කය ගැනීභ වා ඉදිරිඳ මකශමර් තත් භා 18 

සිට අවුරුදු මදකක් දක්ා ව කාරඹක් මන් කය ඇත.  ඒ කාරඹ තුශ අාන ලකයතා අධයඹනඹන් ව 

අනිකුත් සිඹරෙ කටයුතු නිභා කය ගැනීමභන්  නිඹමිත ඳස් අවුරුදු කාරඹ තුශ ැඩටවන් නිඹමිත 

මේරාට අන් කශ වැකි මේ. ඇත්ත ලමඹන්භ මභභ කටයුතු මනුමන් අවුරුදු ඳවක් ැනි මකටි 

කාරඹක් තුශ මඩාරර් මිරඹන 480 ක් විඹදේ කිරීභ ඳවසු මනාන ඵ  ඔඵ ද පිළිගන්නා ඵ භට 

විේායි. මේගත් මර ැඩටවන් ක්රිඹාත්භක කිරීභ වා අඳට සුදානේ වීභට අලය නිා 

යාඳෘතිමේ මුළු ආයු කාරඹ අවුරුදු වතකට ඩා ැඩි මනාමේ. මභඹ කරූ ඳත්නා ගිවිසුභක් මනාමේ. 

එඹ එක් යක් ඳභණක් ක්රිඹාත්භක න ැඩටවනකි. 

මිමරූනිඹේ චැමරන්ජ් මකෝඳමර්න් (MCC) ැඩටවමන් තත් අංගඹක් න්මන් පුේගරක අංලඹ භක 

විනිවිද මඳමනන වවුරූකාරිත්ඹක්  මගාඩ නගා ගැනීභයි. මභභ  (MCC)  ආඹතනමේ මේ අඩවිමඹන් 

ඔඵට රඵා ගත වැකි ප්රේඳාදනඹ, වවුරූකාරිත්ඹ ව ආමඹෝජන අස්ථා පිළිඵ මාඹා ඵරන මර 

භභ ඔඵ ැභමගන් ඉරූරා සිටිමි. එඹ (MCC) මේ අඩවිමේ ඇති ‘අඳ භක ැඩ කයන්න’ පිටු ඹටමත් 

දැකිඹ වැකි අතය  MCC.gov ඹන මේ රපිනමඹන්  එඹට ඉතා ඳවසුමන් ප්රමේල විඹ වැකියි.  අපි 

මාඹන්මන් අඳට ැඩ කශ වැකි වවුරූකරුන් න අතය ඇත්ත ලමඹන්භ මිමරූනිඹේ චැමරන්ජ් 

මකෝඳමර්න් (MCC) ඹනු පුේගරක අංලඹට කන් මදන ංර්ධන ප්රමේලඹක් අනුගභනඹ කයන 

ආඹතනඹකි. 

ඔඵට මිමරූනිඹේ චැමරන්ජ් මකෝඳමර්න් (MCC) පිළිඵ සුළු වැදින්වීභක්  රඵා දීභට භට අලයයි. 

මිමරූනිඹේ චැමරන්ජ් මකෝඳමර්න් ඹනු එක්ත් ජනඳද යජමේ ංර්ධන ආධාය ආඹතනඹකි. එඹ  ඔඵ 

භවය මදමනකුට ඩාත් හුරුපුරුදු අන්තර්ජාතික ංර්ධනඹ වාව  එක්ත් ජනඳද ආඹතනමේ 

(USAID) මවෝදය ආඹතනඹකි. එඹට ංර්ධන ආධාය  ේඵන්ධමඹන් ඉතා සුවිමේෂී වා කාරානුරපී 

ප්රමේලඹක් ඇත. මභභ (MCC) ආඹතනඹ වයවා අපි 2004 ර්මේ සිට මරා පුයා යටරූ 29 ක 

ේමුති මවෝ ගිවිසුේ 37 ක් වා මඩාරර් බිරඹන 14 ක් ආමඹෝජනඹ කය ඇත්මතමු. මභඹ ආර්ථික 



ර්ධනඹට ඇති ඵාධක ඉත් කිරීභට  වා දුේඳත්කමින් මිදීභට මිනිසුන්ට උඳකාය කිරීභ  වා 

එක්ත් ජනඳදඹ මරා පුයා විඹදේ කය ඇති ැරකිඹ යුතු ංර්ධන ආධාය ප්රභාණඹක් මේ. 

මනත් ස්ථානර ක්රිඹාත්භක කය ඇති ේමුති ර්ග පිළිඵ උදාවයණ කිහිඳඹක්  ඔඵට ඉදිරිඳත් 

කිරීභට භට ඉඩ මදන්න.  උදාවයණඹක් මර මජෝර්ජිඹා යමේ විදයා, තාක්ෂණඹ ව ඉංජිමන්රු විදයා 

ව වදය විදයා පිළිඵ ජාතයන්තය පිළිගත් උඳාධි ගණන ැඩි කිරීභට එක්ත් ජනඳද යජඹ  

තටයුතු කයයි. මභඹ, යාඳෘති වා මභහි මඹෝජනා කය ඇති ක්රභඹට ඩා මඵමවවින් මනස් 

විධිවිධානඹකි. අඳ ගිවිසුභක් ඇති තත් යටක් න මමනගරූහි ඔවුන්ට අලය වමේ විේානීඹ 

විදුරඹ වා න ඉරූරෙභ පුයාරෘභ වා විදුරඵර අංලඹ ලක්තිභත් කිරීභටයි. භභ මීට මඳය එක්ත් 

ජනඳද තානාඳතියඹකු මර සිටි මන්ඳාරමේ දකුණු ආසිඹාමේ ඳශමු  මිමරූනිඹේ චැමරන්ජ් 

මකෝඳමර්න් (MCC) ේමුතිඹට අත්න් කිරීමේ මගෞයඹ භට හිමි විඹ. ඵරලක්ති ේමේණ 

මකාරිමඩෝය තැනීමභන් අඩු ඵරලක්ති ැඳයුභ ව ඉවශ ඵරලක්ති ප්රාවන විඹදේ පිළිඵ ගැටළු 

විඳීභට එභ අයමුදරූ උඳකාරී මේ. 

මභභ ේමුතීන් සිඹරූරභ ක්රිඹාත්භක කයන යටරට ඒ භගින් අලය මේ  රඵා මදන ඵ අපි විේා 

කයමු. ඒා ෑභ තැනකභ ර්ධනඹට උඳකාය කයමින් මගෝරෘඹ ලමඹන් රඵා මේ. දැනට ේපුර්ණ 

කයන රද ේමුති 24 භක - ේමුතිඹ  ඹනු ගිවිසුභට තත් චනඹක් ඳභණි -  මගෝරෘඹ ලමඹන් 

මිරඹන ංඛ්යාත ජනතාක් මභැනි යාඳෘති තුළින් ඉදි කයන රද මවෝ දියුණු කයන රද භාර්ග වයවා 

දැන් කිමරෝමීටර් 3,480 කට ඩා ැඩි භාර්ග ප්රභාණඹක ගභන් කයන අතය  ඒා යාඳාය, 

මශමඳාශට ේඵන්ධ කයමින්  මේශීඹ වා ජාතයන්තය මශාභට රුකුරූ මදයි. 

මීට අභතය, කුටුේබ, යාඳාය ව ප්රජා ංවිධාන 300,000 කට ැඩි ංඛ්යාකට දැන් ඔවුන්මේ ඉඩේ 

වා නීතිභඹ අයිතිාසිකේ ඇත. මභඹ  විමේමඹන් කාන්තා ගෘව මුරකඹන්  විඵර ගැන්වීභකි. ඒ 

භගින් පුේගරඹන්මේ ණඹ රඵා ගැනීමේ වැකිඹා ැඩි කය ඇති අතය ඉඩේ ේඵන්ධ ගැටුේ අභ කය 

ඇත. ඒ වා භාන ප්රතිපර ශ්රී රංකාමේ  මිමරූනිඹේ චැමරන්ජ් මකෝඳමර්න් (MCC) ංර්ධන 

ැඩටවනින් ද රඵා ගත වැකි ඵ භට විේායි . මභඹ මාමිත කාර මාභාක් හිත ප්රදානඹක් න 

නමුත් ඉතා අභිරාකාමී අදවස් අඩංගු යාඳෘතිඹකි. 

 

මකමස් මතත්, ශ්රී රංකාමේ අනාගතඹ වා ආමඹෝජනඹ කයන එකභ ආඹතනඹ එක්ත් ජනඳද යජඹ 

මනාමේ. ඔඵ මඵාමවෝ මදමනක් මභහි ඳැමිණීභට මේතු පිළිඵ භමේ ප්රකාල නැත  ඉදිරිඳත් කිරීභට 

භට අලයයි. එක්ත් ජනඳද භාගේ ශ්රී රංකාමේ මඩාරර් මිරඹන 300 කට අධික මුදරක් ආමඹෝජනඹ 

කය ඇති අතය, නිේඳාදන කටයුතුර සිට මතායතුරු තාක්ණ යාඳාය මස්ා දක්ා ව ඒ අතය ඇති 

ෑභ මදඹක්භ ඳාමේ ඇතුශත් න කර්භාන්තර  ඉවශ භේටමේ, උස් තත්ත්මේ රැකිඹා සිඹ 

ගණනක්  උත්ඳාදනඹ කය තිමේ. භා කී ඳරිදි ඔඵ ැභ ශ්රී රංකා ආර්ථිකමේ අනාගතඹයි. 



විමේමඹන් එක්ත් ජනඳද භාගේරට  මභන්භ මනත් යටර භාගේ රටද චීනමේ  ඔවුන්මේ 

ආමඹෝජන අදානභට රක් වීභට ඉඩ ඇති මවයින්, මනත් තැන්ර ආමඹෝජනඹ කිරීමේ ප්රනතාක් 

භට මඳමන්. ශ්රී රංකාට විමේමඹන්භ රෙහු නිේඳාදන අංලමඹන් මභභ ආමඹෝජකයින් ආකර්ණඹ කය 

ගැනීභට ැඩි වැකිඹාක් තිමේ. 

ඇභරිකානු ආර්ථික යාජය තාන්්රික පිළිමත්ර ැදගත් අංගඹක් න්මන් යාඳාරික ඳරියඹ 

ැඩිදියුණු කශ වැකි නිේචිත මනස්කේ වා මඳනී සිටීභයි. එනේ විෘත, ාධායණ, ඩා ඳායදෘේ ඹ 

ව ඩා තයකකාරී ආර්ථිකඹක් වා න මනස්කේ මනුමන් මඳනී සිටීභයි. ඔඵ ව අනිකුත් 

යාඳාරික නාඹකයින්මේ ප්රතිමඳෝණ භත ඳදනේ, භමේ කණ්ඩාඹභ ව භභ තීයණාත්භක නීති 

ප්රතිංස්කයණ ව නවීකයණඹ වා මභන්භ පුමයෝකථනඹ කශ වැකි ව ස්ථාය නිඹාභන 

ඳරියඹක් වා දිගටභ මඳනී සිටිමි. 

නිදසුනක් ලමඹන්, එක්ත් ජනඳද යාඳාය වා තයක කිරීභට කැභති ව ඩිජිටරූ ආර්ථිකමඹන් 

ප්රමඹෝජන ගැනීභට අමේක්ා කයන නනෑභ යටක ලක්තිභත් ආකායඹට  බුේධිභඹ මේඳර අයිතිාසිකේ 

ආයක්ා කිරීභ ඩ ඩාත් ැදගත් වී තිමේ. මභභ මරක අයිතිඹ මනාභැති නමෝත්ඳාදනඹන් වා 

කිසිදු දිරිගැන්වීභක් මනාභැත. භන්ද ඹත් එවිට නමෝත්ඳාදනමඹන්  කිසිභ ප්රතිරාබඹක් මනා රැමඵන 

ඵැවිනි.  

පුමයෝකථනඹ කශ වැකි ව ස්ථාය නිඹාභනඹක් ේඵන්ධමඹන්, ැඳයුේකරුන්, ගනුමදනුකරුන් 

ව මස්කයින් අතය ඵරාත්භක කශ වැකි අයිතිාසිකේ ව මඳාදු අමඵෝධඹ ඇති කයන නීතිරට 

අපි දිගටභ වාඹ මදමු. මනත් ඳාර්ලකරුන් අතය මඳෞේගරක අංලමඹන් රැමඵන අදවස්ද 

ැරකිරූරට ගනිමින් රීති කස් කශ යුතුඹ. එඵැවින් යාඳායර වඬට ඇහුේකන් දීභට අපි දිගටභ 

යජඹ දිරිභත් කයමු. 

යාඳාය කටයුතු නිැයදි කිරීභ ඇභරිකානු න්නාභමේ මකාටක් ඵ භභ ආඩේඵයමඹන් ප්රකාල 

කයමි. එඹ ඇභරිකානු යාඳාය භක යාඳාය කිරීමේ ටිනා මඹෝජනාට දාඹක න අතය එඹ ශ්රී 

රංකාමේ ජනතාට අගඹ කශ වැකි මදඹක් ඹැයි භභ විේා කයමි. ඇභරිකානු ාණිජ භණ්ඩර 

(AmCham) ාභාජිකයින් කිහිඳ මදමනකු ඳසුගිඹ ඳුදා  වමුව අස්ථාමේ  ැඩඵරන වකාය යාජය 

මරූකේ ඇරස් මරූස්, පුේගරක වවුරූකාරිත්ඹ තුළින් භාජ වා ආර්ථික ප්රතිරාබ උඳරිභ කය ගැනීභ 

අතින් එක්ත් ජනඳද යාඳාය ඉදිරිමඹන් සිටින ආකායඹ ගැන කතා කශාඹ. 

 

අඳමේ භාගේ මරා පුයා ගකියුතු යාඳාරික වැසිරීේ වා ආදර්ලඹක් වී ඇති නිා  එඹ මභහි දී 

පුනයාර්තනඹ කිරීභ ටී ඹැයි භභ සිතමි. එඹ ඇභරිකානු  න්නාභමේ මකාටකි. විෘත, ාධායණ, 

අමනයෝනය ව ඳායදෘලය ආර්ථිකඹන්,  ජීවිත ැඩිදියුණු කයන අතය ප්රමිතීන්ද ඉවශ නංන ඵ අඳ 

දන්නා මවයින් එක්ත් ජනඳදඹ,  ආර්ථික යාජය තාන්්රික කටයුතු තුළින් මරා පුයා ආර්ථික අස්ථා 

පුළුරූ කිරීභට  ක්රිඹා කයයි. 



ලක්තිභත්, ස්වරී ව දක් ජාතීන් එකට වවුරූ න විට මරෝකඹ ආයක්ෂිත වා සුයක්ෂිත ස්ථානඹක් 

න ඵැවින් අපි ශ්රී රංකා භක දීර්ඝ වා පරදායී වවුරූකාරිත්ඹක් අමේක්ා කයමු.  ඳසුගිඹ අවුරුදු 

70 ක ේවිඳාර්ේවික ඵතා  භත මගාඩ නකන  ප්රමිතීන් ඉවශ නංන, ආමඹෝජන ආකර්ණඹ කය 

ගන්නා ව ෑභ මදනාටභ අස්ථා උදා කයන  විෘත, ාධායණ, අමනයෝනය ව ඳායදෘලය  

ආර්ථිකඹක් හිත අනාගතඹක්  අමේක්ා කයමු.  

ඔඵ ැභට  ස්තතියි. 

 


