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වෙළඳ කටයුතු පිලිබඳ ඇවෙරිකා එක්සත් ජනපද
නිලධාරී ෙයිකල් ඩිවල්නි වෙළඳ සාකච්ඡාෙලට වපර ලංකාෙට පැමිවෙයි

වපබරොරි 2, 2016: වවොෂින්ටන් නුවර පැවැත්වීමට නියමිත වවළඳ සහ ආවයෝජන ආකෘති ගිවිසුම් (TIFA) පිලිබඳ
සාකච්ඡා වලට වපර, දකුණු ආසියානු වවළඳ කටයුතු පිලිබඳ ඇවමරිකානු සහකාර නිවයෝජිත, මයිකල් ඩිවල්නි
වපබරවාරි 1 වන දින ශ්රී ලාික ක රාජය, වාිජජ සහ වයාපාරික නිලරාන්න් හවිවියඩ ඩිවල්නි මහතා සාකච්ඡා පැවැත්
නිලරාරින් අතර සිවර්රන උපායමාර්ග හා ජාතයන්තර වවවළඳ පිලිබඳ අමාතය මලි්  සමරවි්රම, විවශ අමාතයි ,
ආවයෝජන ප්රවර්රන ම්ඩලල, රාජය වයවසාය සිවර්රන අමාතයි , වාිජජ කටයුතු වදපාර්තවම්න්තු සහ අාමාතය
කාර්යාලවේ නිවයෝජිතයින් ද වියඩ

"ශ්රී ලිකාවන නිපාපාදන අපනයන වැඩිවයන්ම සිවනවන්වන් ්් සත් ජනපදයටයි," ්් සත් ජනපද තානාපති අතුල් වකප
පැවසු අතර, "වදරට අතර වවළඳ සහ ආවයෝජන වැඩිදියුණු ක න්ම, වදරවේම වසෞභාගය වර්රනය වීමට වහතු වනු ඇත,"
යි ප්රකා කවළයඩ

ඩිවල්නි මහතා වෘත්තීය සමිති නිවයෝජිතයින් සහ කම්කරු කටයුතු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා පිලිබඳ අමාතයි
නිලරාන්න් සමඟ කම්කරු ප්ර ා පිිබබඳව සාකච්ඡා කළ අතර, ුදශගලික අි වේ සහ ඇවමරිකානු වාිජජ ම්ඩලලවේ
සාමාජිකයින්වේ ද අදහසා විමසීයඩ ්ම සාකච්ඡා වලදී ඔහු විසින් බුශධිමය වශපල අයිතීන් පිිබබඳව ද අවරානය වයොවි
කවළයඩ

"ආර්ථික ප්රතිසිසාකර තතා වහොිනන් ්රියාත්මක කල හැක  මේටමක ශ්රී ලිකාව දැන් සියියි," යැයි ඩිවල්නි ප්රකා කල
අතර ඔහු තවවනරටත් පැවසුවේ, "්ම ප්රතිසිසාකර වහොිනන් ්රියාත්මක කළවහොත්, ශ්රී ලිකාව සතුව පවතින ් තිමත්
වවළඳ සහ ඍජු විවශ ආවයෝජන හැක යාව වැඩි දියුණු කල හැක  වන," යන බවයිඩ

්් සත් ජනපදය සහ වවනත් රටවල් අතර, වවළඳ සහ ආවයෝජන සම්බන්රවයන් පවතින උපාය මාර්ගික සහ ප්රතිපත්ති
පිලිබඳව කතිකාවත්  සඳහා වවළඳ සහ ආවයෝජන ආකෘති මඟින් තල සලසයිඩ වවළඳ සහ ආවයෝජන අවසාථා
ප්රවර්රනය සහ සහවයෝගිතාව වැඩි දියුණු ක න්වම් අරවිණු ඇතිව, ්් සත් ජනපදය වවනත් රටවල රජයන් සමඟ
වි ගැසී, අවනයොනය ව වයන් වැදගත් ගැටු  සාකච්ඡා ක න්මට වමම ගිවිසුම් මනා අවසාථාවන් සකසයිඩ
###

ඡායාරූපය: වදරට අතර වවළඳ සබඳතා ් තිමත් කළහැක  ්රවමෝපායන් සම්බන්රවයන්, ඇවමරිකානු වවළඳ කටයුතු පිලිබඳ සහකාර
නිවයෝජිත මයි්  ඩිවල්නි, සිවර්රන උපායමාර්ග හා ජාතයන්තර වවවළඳ පිලිබඳ අමාතය මලි්  සමරවි්රම සමඟ සාකච්ඡා කරමින්ඩ

ඡායාරූපය: තදිරිවේදී පැවැත්වීමට නියමිත වවළඳ සහ ආවයෝජන ආකෘති ගිවිසුම් සාකච්ඡා සඳහා සුදානම් වීමට ශ්රී ලිකා රජවේ
වජයපාන නිලරාන්න් සහ ආර්ථික උපවශ කවරුන් ඇවමරිකානු වවළඳ කටයුතු නිවයෝජිත මයි්  ඩිවල්නි හවි වීඩ

