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සුබ සැන්සදෑවක්! ශ්රී ලංකා ඇමරිකා එක්සත් ජනපද වයාපාරික කවුන්සිලටේ තුන්සවන 

වාර්ෂික මහා සභා රැ්ීමෙ ඔබ හා එක්ීමෙ ලැබීම ගැන මම සතුටු ටවමි. 

අද රාත්රිටේ ඔබ  ඇමතීමෙ  මෙ ආරාධනා කිරීම  ගැන අසංක සහ සමන්සත රාජපක්ෂෙ 

මටේ ් ූතිය පුද කරමි. අද දින වයාපාරික ප්රජාටේ සාමාජිකයින්ස කණ්ඩායමක් ඇමතීමෙ 

ලැබීම ටහාඳ අව්ථාවක් ට් සලකමි 

ශ්රී ලංකාටේ වයාපාර සහ ආටයෝජන අව්ථා වර්ෂධනය කිරීමෙ උපකාරී වන ඇමරිකානු 

උත්සාහයන්ස ගැන වචන කිහිපයක්  ප්රකාශ කිරීමෙ  ටමම අව්ථාව  ලැබීම ගැන මම  ඉතා 

සතුටු ටවමි. ශ්රී ලංකාවෙ නිදහස ලැබීටමන්ස පසු වසර 70ක කාලය තුල ටඩාලර්ෂ බිියනයකෙ 

අධික ප්රදානයන්ස සහ සෘජු සංවර්ෂධන ආධාර එක්සත් ජනපදය  විින්ස ලබා දී ඇති අතර ඒ 

කිිවක් ආපසු ටගවිය යුතු ටනාටේ. 

ශ්රී ලංකාටේ  ටලඩ ටරෝග තුරන්ස කිරීමෙ, කෘිකාර්ෂමික නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංීමෙ සහ එහි 

තරුණ තරුණියන්සෙ අධයාපනය ලබා දීමෙ එම අරමුදල් උපකාරී විය. පර්ෂටේෂණ හා 

සංවර්ෂධනය  දිරි ගන්සවා, කලාව ප්රවර්ෂධනය කර, ් වාභාවික විපත් වින්ස  පසු යළි ප්රකෘති 

තත්වයෙ ඒමෙ ටමම අරමුදල්  රෙෙ  ප්රටයෝජනවත් විය.  21 වන ියවට් හතටරන්ස 

පංගුවකෙ ආසන්සන කාලයක් ගතී ඇති  ටේ අව්ථාටේ   ආධාර සපයන්සටනකු හා ආධාර 

ලබා ගන්සටනකුටේ  සේබන්සධතාටවන්ස ඔබ්බෙ යමින්ස අටප්ල  හවුල්කාරිත්වය පුළුල් කිරීම 

සඳහා  කෙයුතු කළ යුතු ටවමු. 

තානාපති වශටයන්ස, අටප්ල ජාතීන්ස අතර වාණිජ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම මටේ ඉහළම  

ප්රමුඛතා අතර ටේ. 

ශ්රී ලංකාටේ ් වවරීභාවය ආරක්ෂා කිරීම සහ දිවයිටන්ස සාමය හා සංහිඳියාව වර්ෂධනය 

කිරීම සඳහා ශක්තිමත් හා ි යල්ලන්ස ඇතුළත්  වන ආර්ෂික වර්ෂධනයක් අතයවශය බව 

එක්සත් ජනපදය විශ්වාස කරයි. තවද ශ්රී ලාංකික ජනතාවටේ අනාගත සමෘද්ධධිය සඳහා 

ියලු ටදනාටේම ආර්ෂික වර්ෂධනය අතයවශය  සාධකයක් ටේ. 

අවංකවම කිවටහාත්, ි යල්ලන්ස  ඇතුළත් වන ආර්ෂික වර්ෂධනටේ අවශයතාව ි යලු ජාතීන්ස  

සේබන්සධටයන්ස සතය ටේ.  නැගී එන වඩදිය,  ියලු  ඔරු ඔසවයි යනුටවන්ස කියමනක් තිටබ්. 

මිටල්නියේ චැටලන්ස් ටකෝපටර්ෂෂන්ස සේමුතිය (MCC) ගැන ඔබ සමඟ කතා කිරීමෙ මම 

බලාටපාටරාත්තු වන්සටන්ස ටමම සන්සදර්ෂභය තුළ යි. 

ටමම ටයෝජිත ගිවිසුම පිළිබඳ ප්රධාන කරුණුවින්ස ආරේභ කිරීමෙ මෙ ඉඩ ටදන්සන: 



මිටල්නියේ චැටලන්ස් ටකෝපටර්ෂෂන්ස (MCC)  යනු සංවර්ෂධන ආධාර  සපයන එක්සත් ජනපද 

රජටේ ආයතනයකි.  ජාතයන්සතර සංවර්ෂධනය සඳහා  වූ එක්සත් ජනපද ආයතනය (USAID) 

ගැන ඔබ අසා ඇති බව මෙ විශ්වාසයි. මිටල්නියේ චැටලන්ස් ටකෝපටර්ෂෂන්ස (MCC)  ආයතනය 

ද එයෙ සමාන යි, නමුත් එහි වයාපෘති දැඩි ටලස කාලබද්ධධ වන අතර  එය විශාල යටිතල 

පහසුකේ ටකටරහි අවධානය ටයාමු කරයි.  

2004 වර්ෂෂටේ ිෙ එක්සත් ජනපදය ටලාව පුරා රෙවල් 29 ක  ක්රියාත්මක කළ මිටල්නියේ 

චැටලන්ස් ටකෝපටර්ෂෂන්ස (MCC)   සේමුති 37 ක් සඳහා ටඩාලර්ෂ බිියන 14 ක් ආටයෝජනය කර  

තිටබ්. උදාහරණයක් වශටයන්ස එක්සත් ජනපද රජය (USG) විින්ස ටජෝර්ෂජියාටේ,  විදයා, 

තාක්ෂණ, ඉංජිටන්සරු සහ වවදය ක්ටෂ්ත්රවල ජාතයන්සතරව පිළිගත් උපාධි සංඛයාව වැඩි 

කරයි. ටසටනගල් රටට්ස, විශ්වසනීය විදුිය සඳහා වැඩිටවමින්ස පවතින ඉල්ලුම සපුරාලීම 

සඳහා බලශක්ති අංශය ශක්තිමත් කරයි. දකුණු ආියාටේ පළමු  මිටල්නියේ චැටලන්ස් 

ටකෝපටර්ෂෂන්ස (MCC)   ගිවිසුම අත්සන්ස කිරීටේ ටගෞරවය මෙ හිමිවූ  ටන්සපාලටේ, අඩු 

බලශක්ති සැපයුම සහ ඉහළ බලශක්ති ප්රවාහන වියදේ පිළිබඳ ගැෙළුව විසඳීමෙ  ටමම 

අරමුදල් ටයාදා ගැටන්ස. ඔබ මාධය තුළ කියවා ඇති “සේමුතිය” - ඇත්ත වශටයන්සම, ඔබ 

සංවිධානටේ සාමාජිකයන්ස සමඟ කිහිප වතාවක් සාකච්ඡා කළ සංවර්ෂධන ආධාර 

ගිවිසුමකි. ඊෙ වඩා ටදයක් එහි නැත, ඊෙ අඩු කිිවක් ද එහි නැත. 

ශ්රී ලංකාව ගැන කුමක් කිව හැකිද: ි යල්ලන්ස  ඇතුළත් වන ආර්ෂික වර්ෂධනය හා 

සංවර්ෂධනය ප්රවර්ෂධනය කිරීම සඳහා එක්සත් ජනපදය විින්ස ශ්රී ලංකාටේ රජයෙ සහ 

ජනතාවෙ ටඩාලර්ෂ මිියන 480 ක ප්රදානයක් ලබා දී ඇත. ටමය එක්සත් ජනපදටේ 

ජනතාවටගන්ස ලැටබන තෑේගක් මිස ණයක් ටනාටේ. එය ටේ රටට්ස අනාගතය උකසෙ 

තබන  ණයක් ටනාටේ. 

ටමම ආධාරටයන්ස ලැටබන සහාය කුමක් ද? ප්රවාහන යටිතල පහසුකේ වැඩිදියුණු කිරීම 

සහ ශ්රී ලංකා රජටේ ඉඩේ පරිපාලන ප්රතිසං්කරණ ක්රියාත්මක කිරීමයි  - ටේ ි යල්ල නිසා  

ශ්රී ලංකාටේ ණය එක රුපියලකින්සවත්  වැඩි ටනාටේ. 

මිටල්නියේ චැටලන්ස් ටකෝපටර්ෂෂන්ස (MCC)   ප්රදානය සේබන්සධටයන්ස මාධය තුළ සැලකිය යුතු 

වැරදි ටතාරතුරු පළී  තිටබ්. එබැවින්ස  ටේ සේබන්සධ තවත් කරුණු කිහිපයක් ඔබ සමග 

ටබදා හදා ගැනීමෙ  මම කැමැත්ටතමි. 

ටමම වාණිජ මණ්ඩලය ද ඇතුළත් වන පුද්ධගික අංශටේ සහ ි විල් සමාජටේ සැලකිය යුතු 

දායකත්වයක් සහිතව  ශ්රී ලංකා හා එක්සත් ජනපද  රජයන්ස  සහටයෝගීව කෙයුතු කරමින්ස  

ටයෝජිත ගිවිසුම සක් කරන ලදී. 

ටේ රටට්ස ආර්ෂික වර්ෂධනයෙ ඇති  ප්රධානම බාධක ටලස ප්රවාහනටේ හා ඉඩේ පරිපාලනටේ 

සංවර්ෂධන අවශයතා හඳුනාටගන ඇත.  මිටල්නියේ චැටලන්ස් ටකෝපටර්ෂෂන්ස (MCC)  ප්රදානය 

මගින්ස  අවධානය ටයාමු කර ඇති අංශ ටදක වන්සටන්ස  ඒවායි. 



ටමම ගිවිසුම යෙටත් ටයෝජිත වයාපෘතිවල ි යලු අංශ අධීක්ෂණය හා පාලනය ශ්රී ලංකාව 

විින්ස රඳවා ගනු ඇත. ඒවා අතර  වැඩිදියුණු කරන ි යලුම මාර්ෂග,  ියලු රථවාහන සංඥා 

සහ බ් ජාල වැඩි දියුණු කිරීම; ඉඩේ වාර්ෂතා ඩිජිෙල්කරණය කිරීමෙ සහ නිවැරදි ඉඩේ 

මැනුේ ඉදිරිපත් කිරීමෙ දරන උත්සාහටේ සෑම අංශයක්ම ටේ. ටමම ගිවිසුම යෙටත් කිිදු 

ඉඩමක් අයිති කර ගැනීමෙ, පාලනය කිරීමෙ ටහෝ කිිදු ආකාරයකින්ස පරිපාලනය කිරීමෙ 

එක්සත් ජනපදයෙ ටනාහැකි වනු ඇත. 

ටහාඳයි. දැන්ස අපි ි යලු කරුණු  දන්සනා බැවින්ස  ටමහි  “මෙ ඇත්ටත් කුමක්ද”  (WIIFM)   යන්සන 

ගැන කතා කරමු. ඔබ වයාපාරවල ටයදී ිටින බැවින්ස  ටේ ගැන  ඔබ අසා ඇති බව මෙ 

විශ්වාසයි. එබැවින්ස,  මිටල්නියේ චැටලන්ස් ටකෝපටර්ෂෂන්ස (MCC)  ප්රදානටයන්ස ලැටබන්සටන්ස 

කුමක්ද යන්සන ගැන කතා කරමු. 

සේමුතිය යෙටත් ඇති පළමු වයාපෘතිටයන්ස  ආරේභ කිරීමෙ මම කැමතියි, එය නිසැකවම 

ඔටබ් වයාපාරයෙ සහ ඔටබ් ටපෞද්ධගික ජීවිතයෙ බලපායි. එය උස් රථවාහන 

කළමනාකරණ පද්ධධතියක් සහ බ් නීකරණ වැඩසෙහනක් හරහා මාර්ෂග තදබදය  අවම 

කිරීමෙ අවධානය ටයාමු  කරන වයාපෘතියකි. 

ශ්රී ලංකාටේ ආර්ෂික විභවය  මුදාහැරීම සඳහා වැඩි දියුණු කළ සංචලතාවක් අතයවශය ටේ.  

ටමාරටුව විශ්ව විදයාලටේ  2014 අධයයනයකෙ අනුව ටකාළඹ, එහි තදාසන්සන ප්රටද්ධශ හා 

සේබන්සධ කරන ප්රධාන මාර්ෂග ටකාරිටඩෝවල දිනකෙ  ගමන්ස වාර මිියන 1.9 ක්  ිදුටේ. 2035 

වන විෙ එම සංඛයාව දිනකෙ ගමන්ස වාර මිියන 4.5 දක්වා ඉහළ යනු ඇතැයි අටප්ලක්ෂා 

ටකටර්ෂ. 

වර්ෂතමාන  රථවාහන ප්රමාණය ටදගුණයක් ී ම ගැන  ිතන්සන.  එම රථවාහන තදබදය 

සඳහා ටගීමෙ  ිදු වන්සටන්ස ඔබෙ  බවත්  ිතන්සන. 

ටමම  තදබදය අවම ටනාකළ ටහාත් ඔබෙ  කරන්සනෙ ි දු වන්සටන්ස එයයි. ටමාරටුව විශ්ව 

විදයාලටේ ඇ්තටේන්සතුවලෙ අනුව  තදබදටේ ආර්ෂික පිරිවැය, ටබාටහෝ දුරෙ දිගු 

ගමන්සවල ප්රතිඵලයක් ටලස අහිමි වූ කාලටයන්ස  පිළිබිඹු වන අතර එය 2014 දී වසරකෙ 

රුපියල් බිියන 400 ක් විය.  2020 වන විෙ එය රුපියල් ට්රිියන 1.8 ක් දක්වා ඉහළ යනු ඇත. 

සුළු හා මධයම පරිමාණ වයාපාර ටමන්සම විශාල වයාපාරවලෙ  ටවළඳපල ටවත නිෂ්පාදන 

ප්රවාහනය කිරීමෙ, ටහෝ වරාය ටවත භාණ්ඩ ටගන ඒමෙ ටහෝ ආකර්ෂෂණීය ් ථාන කරා  

සංචාරකයින්ස රැටගන යාම ආදි ි යලු කෙයුතු සඳහා  ටමම මාර්ෂග ටයාදා ගැනීමෙ ි දුටේ. 

ටකාළඹ මාර්ෂගවල රිය පදවන ඕනෑම ටකටනකුටේ මනට් සාමය  පවත්වා ගැනීම ටමන්සම  

ටමම වයාපාර ටහාඳින්ස ක්රියාත්මක ී ම  මාර්ෂග ජාලය මත රඳා පවතී! 

ජනගහනටයන්ස අඩක් පමණ ජනයාටේ, විටශ්ෂටයන්ස දුප්ලපතුන්සටේ  ප්රධාන ප්රවාහන ක්රමය 

බ් රථ වන නිසා බ් නීකරණ ක්රියාකාරකේ අතයවශය ටේ. මිටල්නියේ චැටලන්ස් 

ටකෝපටර්ෂෂන්ස (MCC)   ප්රදානය  මගින්ස ි දු කිරීමෙ බලාටපාටරාත්තු වන  කෙයුතු අතර 

්මාර්ෂට්ස කාඩ්පත් මත පදනේ වූ ් වයංක්රීය ගා්තු එකතු කිරීටේ ක්රම හඳුන්සවාදීම සහ 



රාජය හා ටපෞද්ධගික බ්රථ ක්රියාකරුවන්සෙ නව අති නීන බ් රථ මිලදී ගැනීමෙ  සහාය 

ීමද ටේ. 

ටමහි ඇති වටිනාම ටයෝජනාව  වන්සටන්ස, ටමම ගැෙළුව විසඳීම සඳහා එක්සත් ජනපද රජය 

ටඩාලර්ෂ මිියන 350 ක් ලබා දීමෙ කැමැත්ටතන්ස ි ටින අතර මධයම, සබරගමුව, ඌව සහ 

නැටගනහිර පළාත් සේබන්සධ කරන අන්සතර්ෂ පළාත් මාර්ෂග කිටලෝමීෙර්ෂ 131 වැඩිදියුණු 

කරමින්ස  බ්නාහිර පළාටත් ටවළඳපල සහ වරාය සමඟ සේබන්සධ කර ටමම ගැෙලුව 

විසදීමෙ සහාය ී මයි.  එහි ප්රතිඵලයක් ටලස ශ්රී ලංකා ආර්ෂිකය වර්ෂධනය ටේ යැයි එක්සත් 

ජනපදය බලාටපාටරාත්තු ටේ. එහි අපෙ ඇත්ටත් කුමක්ද? ශක්තිමත් ආර්ෂිකයක් විින්ස  

බිහි කරන  විශිෂ්ෙ අව්ථා ටපෞද්ධගික අංශයෙ  විවෘත වනු ඇත. නැගී එන වඩදිය  ියලුම 

ඔරු ඔසවනු ඇත. 

ටමම වැඩසෙහටන්ස ඉඩේ පරිපාලනය පිළිබඳ ටකාෙස ටබාටහෝ අවධානයෙ ලක්ී තිටබ්. 

ටමයින්ස ශ්රී ලංකාටේ රජයෙ, ජනතාවෙ සහ වයාපාර සඳහා  වූ  ප්රටයෝජන වන්සටන්ස  පැහැදිි, 

මාරු කළ හැකි  ඉඩේ ඔප්ලපු  පුද්ධගලයන්සෙ ලබා ටදන ප්රතිපත්ති ප්රතිසං්කරණ  තුින්ස  

වඩාත් ක්රියාශීලී ඉඩේ ටවළඳටපාළක් සංවර්ෂධනය කිරීම සහ ඉ-රාජය ඉඩේ ටතාරතුරු 

කළමනාකරණ පද්ධධතිය සහ ඉ-ඉඩේ ටරජි්ෙරය වැනි දැනෙමත් භාවිතටේ පවතින ඉඩේ  

ටතාරතුරු හා ි යාපදිංචි කිරීටේ ඩිජිෙල් පද්ධධති ශක්තිමත් කිරීමයි. 

නිදසුනක් වශටයන්ස, වඩා ටහාඳ ඉඩේ ටතාරතුරු පද්ධධතියත් සමඟ, අනාගතටේ  ශ්රී ලංකා 

රජයෙ ි යළුම රජටේ ඉඩේවල ප්රමාණය, විවිධ අමාතයාංශ හා ටදපාර්ෂතටේන්සතු සතු ඉඩේ 

ප්රමාණ සහ ටමම ඉඩේවල වටිනාකම පිළිබඳ පැහැදි  ිචිත්රයක් ලබා ගත හැකි වනු ඇත. 

මීෙ අමතරව, ශ්රී ලාංකික පුරවැියන්සෙ ඔවුන්සටේ ඔප්ලපු  ඩිජිෙල් ආකාරයකෙ පරිවර්ෂතනය 

කිරීමෙ හැකි වන අතර, ඔවුන්සටේ ටල්ඛන  හානිීටමන්ස,  නැතිීටමන්ස ටහෝ ටසාරකේ 

කිරීටමන්ස ආරක්ෂා  කර ගත හැකි ටේ. විනිවිදභාවය සහ වගීම වයාපාරවලෙ  යහපත් වන 

අතර පුද්ධගලයන්සෙද  යහපත් ටේ.. 

එක්සත් ජනපදයෙ ටමහි  ඇත්ටත් කුමක්ද? මටේ ප්රධාන ප්රමුඛතාවක් වන්සටන්ස  අටප්ල රෙවල් 

අතර වාණිජ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමයයි මා ප්රකාශ කළ බව ඔබෙ මතක ඇතැයි ි තමි. 

සමහර රෙවල් රජය සතු සමාගේවලෙ  සහනාධාර ලබා දීටමන්ස ටහෝ ටහාර ගනුටදනු 

තුළින්ස  වාණිජ කෙයුතු ප්රවර්ෂධනය කරයි. එක්සත් ජනපදය, වයාපාර ප්රවර්ෂධනය කරන්සටන්ස 

ආර්ෂිකයන්ස වැඩිදියුණු කිරීමෙ උදේ කිරීටමන්ස, පුද්ධගික අංශයෙ තරඟ කිරීමෙ වැඩි 

අව්ථාවන්ස නිර්ෂමාණය කිරීටමන්ස සහ ප්රජාවෙ සමෘද්ධධිමත් ී මෙ වැඩි අව්ථාවන්ස 

නිර්ෂමාණය කිරීටමනි. 

එබැවින්ස, ඇමරිකානු දෘෂ්ටි ටකෝණටයන්ස බලන කල, දියුණු ටවමින්ස පවතින, වර්ෂධනය වන ශ්රී 

ලංකාව එක්සත් ජනපද භාණ්ඩ හා ට්වා සඳහා වඩාත් ගතික ටවළඳටපාලක් වනු ඇතැයි 

යන්සන ගැන ඔබ පුදුම ටනාවනු ඇත. අපි දැනෙමත් ශ්රී ලංකාටේ විශාලතම ටවළඳ හවුල්කරු 

ටමන්සම අංක එටක් අපනයන ගමනාන්සතයයි. පුළුල් වන ආර්ෂිකයක් වයාපාරික අව්ථා  



වැඩි කරන අතර දුප්ලපත්කම තුරන්ස කිරීමෙද ඉඩ සලසයි. එයින්ස අදහ් කරන්සටන්ස අටප්ල 

රෙවල් ටදකෙම ජය හිමිවන ක්රමයක් බවයි. මෙ සහ ඔබෙ ටමහි ඇත්ටත් එයයි. 

අවසාන වශටයන්ස, අනාගතටේ දියුණු ටවමින්ස පවතින ටගෝලීය ආර්ෂිකය නිර්ෂමාණය 

කිරීටේදී ටපෞද්ධගික අංශයෙ ප්රධාන කාර්ෂයභාරයක් පැවටරන බව මම විශ්වාස කරමි. 

වඩා ඵලදායි ටලස වැඩ කිරීමෙ අපෙ උපකාරී වන නව අදහ්, නව ප්රටේශයන්ස සහ වඩාත් 

ඵලදායී හා දැරිය හැකි නිෂ්පාදන සහ ට්වාවන්ස අපි අගය කරමු. ඇත්ත වශටයන්සම, 

www.mcc.gov  ටවබ් අඩවිටේ “අප සමඟ වැඩ කරන්සන”  (work with Us) පිටුටවන්ස ඔබෙ 

ටසායාගත හැකි ප්රසේපාදන, හවුල්කාරිත්ව සහ ආටයෝජන අව්ථා ටසායා බැලීමෙ මම 

ටමම වාණිජ මණ්ඩලය දිරිමත් කරමි.  මිටල්නියේ චැටලන්ස් ටකෝපටර්ෂෂන්ස (MCC)  ආයතනය  

ටවනත් රෙවල් සමඟ  අත්සන්ස කර ඇති ගිවිසුේ ි යල්ලම  ටමම ටවබ් අඩවියකින්ස  බලා ගත 

හැකියි. 

ශක්තිමත්, ් වවරී සහ දක්ෂ ජාතීන්ස එකෙ එකතු වූ විෙ ටලෝකය  ෙඩා ආරක්ිත ටමන්සම 

වඩා සුරක්ෂිත  ටේ. විනිවිද ටපටනන හා ියල්ලන්ස ඇතුළත් වන ආර්ෂික වර්ෂධනයකින්ස  ජීවන 

තත්වය වැඩිදියුණු වන බව අප දන්සනා නිසා එක්සත් ජනපදය ටලාව පුරා ආර්ෂික අව්ථා 

පුළුල් කිරීමෙ කෙයුතු කරයි. නැගී එන වඩදිය ි යලු ඔරු ඔසවයි . 

 

ඔබ සැමෙ ් තුතියි. 

 

http://www.mcc.gov/

