
ශ්රී ලංකාව සුහදව වෙන්වීමට එකඟ වන්නේ
නම්, ශ්රී ලංකාවට ඩොලර් බිලියන 52 ක
විදේශ ණය ගෙවීමට දෙමළ ඩයස්පෝරාව උපකාර
කරනු ඇත

NEW YORK, NY, UNITED STATES, June 1, 2022

/EINPresswire.com/ -- ශ්රී ලංකාව සුහදව වෙන්වීමට එකඟ

වන්නේ නම්, ශ්රී ලංකාවට ඩොලර් බිලියන 52 ක විදේශ ණය ගෙවීමට දෙමළ ඩයස්පෝරාව උපකාර කරනු

ඇත.

ශ්රී ලංකාව සිය

හමුදාවෙන් 90% ක් දෙමළ

ප්රදේශවල පවත්වා ගෙන

ගොස් ඇති අතර, හින්දු

කෝවිල් වෙනුවට දෙමළ ජනයා

ඔවුන්ගේ අසල්වැසි

ප්රදේශවල දැකීමට අකමැති

බෞද්ධ සංකේත දමා දෙමළ

ජනයාගේ ඉඩම් අත්පත් කර

ගෙන ඇත.”

අධ්යක්ෂ, ටැමිල්ස් ෆෝ

බිඩෙන්

ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය සඳහා දෙමළ

ඩයස්පෝරාවෙන් උදව් ඉල්ලා ශ්රී ලංකාවේ තේරී පත් වූ

නායකයින්ගෙන් ඉල්ලීමක් විය.

Baiden සඳහා දෙමළ ජනයාගේ ප්රකාශකයෙකු විවිධ

මූලාශ්ර සමඟ සාකච්ඡා කර ශ්රී ලංකාව ආර්ථික

අර්බුදයෙන් සහ දෙමළ ජනතාව ශ්රී ලංකා පීඩනයෙන් සහ ජන

සංහාරයෙන් බේරා ගන්නා අදහසක් නිර්මාණය කළේය.

ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුද බොහෝ සාධක නිසා ඇතිවේ.

එක් ප්රධාන සාධකයක් වන්නේ යුද්ධය සහ විනාශකාරී

ආයුධ මිලදී ගැනීමට ශ්රී ලංකාව ණයට ගත් මුදල් ය. තවත්

දෙයක් නම් රජයේ සහ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන්

අතර ඇති දැවැන්ත දූෂණයයි.

අර්බුදයට තවත් ප්රධාන හේතුවක් වන්නේ ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනයට, කළමනාකරණ

කාර්යක්ෂමතාවයට සහ ඵලදායිතාවට බාධා කරමින් කුඩා ව්යාපාර, උසස් තාක්ෂණ ආශ්රිත

රැකියා, නිෂ්පාදන, අපනයන සහ පුහුණුව අත්හැරීමට බොහෝ දෙමළ ජනයාට බල කළ වාර්ගික

පවිත්රකරණයයි. රාජ්යය තමන්වම කඩාකප්පල් කර ගත්තා.

අධ්යාපනය සහ රැකියා සම්බන්ධයෙන් වාර්ගික වෙනස්කම් කිරීම, රජයේ පීඩනය, ඉඩම් කොල්ලය,

බොහෝ සංහාර (ජනවාර්ගික කෝලාහල), සහ තවත් ගණන් කළ නොහැකි දෙමළ විරෝධී ක්රියා හේතුවෙන්

දෙමළ ජනයාට ශ්රී ලංකාව හැර යාමට බල කර ඇත.

පසුගිය ජාතිවාදී සිදුවීම් සියල්ල ශ්රී ලංකාව මෙම ආර්ථික අර්බුදයට ගෙන ගියේය. එය එක

http://www.einpresswire.com


දෙමළ ඊළාම් සහ ශ්රී

ලංකාවේ සිතියම

රැයකින් සිදු වූවක් නොවේ. එය 1977 වාර්ගික කෝලාහලයෙන්

ආරම්භ විය.

ශ්රී ලංකාව සිය හමුදාවෙන් 90% ක් දෙමළ ප්රදේශවල

පවත්වා ගෙන ගොස් ඇති අතර, හින්දු කෝවිල් වෙනුවට දෙමළ

ජනයා ඔවුන්ගේ අසල්වැසි ප්රදේශවල දැකීමට අකමැති බෞද්ධ

සංකේත දමා දෙමළ ජනයාගේ ඉඩම් අත්පත් කර ගෙන ඇත.

ඒ සියල්ල 2022 වර්ෂයේ ගල් යුගයේ හැසිරීමක් සේ පෙනේ.

ඊළාම් දෙමළ යැයි ආඩම්බරයෙන් විදේශ රටවල ජීවත් වන ශ්රී

ලංකාවේ දෙමළ ජනතාව මිලියන දෙකක් සිටිති. ඔවුන්ගෙන් බොහෝ

දෙනෙක් මූල්යමය වශයෙන් හොඳ, ඉහළ අධ්යාපනයක් ලබා ඇති

සහ විවිධ ක්ෂේත්රවල මනා පුහුණුවක් සහ පළපුරුද්දක් ඇති

අය වෙති.

ස්වෛරී දෙමළ ජාතියක් කිසිදු ආර්ථික කරදරයකින් තොරව

පවතිනු ඇත. දෙමළ ජාතිකයන් ස්වෛරී දෙමළ ජාතියේ ආර්ථිකය

සහ අනෙකුත් ආයතන පවත්වාගෙන යාමට ඩයස්පෝරාවේ ඉහළ දක්ෂතා

ඇති සාමාජිකයන් ගෙන්වා ගනු ඇත.

ශ්රී ලංකාව සුහදව වෙන්වීමට එකඟ වුවහොත් ශ්රී ලංකාවේ

විදේශ ණය ගෙවීම සඳහා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට දෙමළ ඩයස්පෝරාව සූදානම්.

Director

Tamils for Biden

+1 914-980-1811

email us here

This press release can be viewed online at: https://www.einpresswire.com/article/574823717

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors

try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something

we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire,

Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable

in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

© 1995-2022 Newsmatics Inc. All Right Reserved.

http://www.einpresswire.com/contact_author/3503625
https://www.einpresswire.com/article/574823717
https://www.einpresswire.com/editorial-guidelines

