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ිවකදදන අංක: 20190214
එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය පාසල් ඉදිකිරීම් ව්ය.පතති ිවව්යතත කයි
කපබරවෘාරි 14, මඩකලපුවෘ සහ ත්රිඉකුණාමාමලය: එක්සත් ජනපද ඉන්දු-පැසිෆික් බලකාය (INDOPACOM) විසින්
නැකෙනහිර පළාකත් දරුවෘන්ට අධ්යාාපිවක අවෘසථාවෘන් ලබාමේකඅ අරණින්න් ිවන්තර්ර් සහ ඩෙකඩක්ක්කුණාඩාහි පාසැ
කෙොඩනැගිලි කදකක් අලුත්වෘැඩියා කරන ලමේ. කපබරවෘාරි 12 දින ිවන්තර්ර්හි පැවෘැත්වූ විවෘතත කිරීකඅ උත්සවෘය එ.ජ.
තානාපති කාර්යාලකේ කේශපාලන අංශ ප්රඹධ්යාී  ඇන්තිව කරන්ුලලික ප්රඹධ්යානත්වෘකයුතත් කපබරවෘාරි 14 දින
ඩෙකඩක්ක්කුණාඩාහි පැවෘති විවෘතත කිරීම මහජන කටයුතු ිවලධ්යාරී කේවිේ මැක් යර්ක සහභාගිත්වෘකයුතත් පැවෘැත්ර්හ.
නැකෙනහිර පළාකත් ආණ්ඩුකාර එඅ.එ .ඒ.එඅ. හිසබු ලා, කසෞඛ්යා කප ණම සහ කේීයය ෛවෘදා අමාතා
ෛෆසා කාසිඅ, නැකෙමහිර පළාත් අධ්යාාපන ක කඅ අක්.කක්.ජී. ණිතුබණ්ඩාර, නැකෙමහිර පළාත් අධ්යාාපන
අධ්යාක්ණක එඅ.ටී.ඒ. ිවණාඅ සහ කළාප අධ්යාාපන අධ්යාක්ණ ඩෙකඩක්ක්කුණාඩා බාරති පාසක විදුහ පති සිවෘඩෙබ්රධමිවයඅ
කිරුපතාස යන අයද සහභාගී ර්හ.
නැකෙමහිර පළාකත් ග්රාාමීය ය සංවෘර්ධ්යනයට සහාය මටමටත් එම පළාකත් අනාෙත තරුම පරපුකර් අධ්යාාපිවක කටයුතු
සදහා දායක මටකඅත් අරණින්න් ඉන්දු-පැසිෆික් බලකාය කඅ සදහා ශ්රීත ලංකා රුයලය ළියනයන 190 කට වෘඩා වෘැඩි
ණිදලක් වෘැය කර තිකේ. කඅ ඉදිකිරීඅවෘලමේ එම ප්රඹකේශකේ අඩු ආදයඅලාී  ප්රඹජාවෘන් සහ පළාකත් අධ්යාාපන
ිවලධ්යාරීන් හර් කරුවෘන් කලස සහභාගී කරවෘා ෙැී කමන් ඔර්න්ටද වෘාසි අත්විය.
අ මණාර් උසස කාන්තා විදාාලයට කමම ඉදිකිරීඅ මගින් නවෘ පන්ති කාමර 12ක්, ලීටර 35,000 ක වෘැසි ජල
රැසකිරීකඅ පේධ්යතියක් සහ අමතර නාන කාමර 17ක් ලැබුන්. අ මණාර් කාන්තා උසස විදාාලකේ සිඩෙන් 1170ක්
ඉකෙුතම ලබති. ශ්රීත ලාංය ය තරුම පරපුරට ඉකෙන ෙැී මට, අත්හදා බැලීඅ කිරීමට සහ අභිකය ෙ ජය ෙැී මට
කමම පාසැල අවෘසථාවෘ ලබා කදන බවෘත් විකශේණකයන්ම තරුම කාන්තාවෘන්ට සහ ෙැහැණු ළමක්න්ට අවෘසථාවෘන්
ලබා මේම වෘැදෙත් බවෘත් කරන්ුලලි මහතා පැවෘසීය. "අනාෙත ශ්රීත ලංකික කාන්තාවෘන්ට කමම පහඩෙකඅ ලබාමේමට
ලැබීම යලලිබදවෘ මම ඉමහත් සතුටට පත්කවෘළි.”
ඩෙකඩක්ක්කුණාඩා පාසලට නවෘ පන්ති කාමර පහක් ඉදිකිරීමටත් ලීටර 35,000 ක වෘැසි ජල රැසකිරීකඅ පේධ්යතියක්
ලබාමේමටත් ඉන්දු-පැසිෆික් බලකාය අරණිද ලබාදුිව. සවෘභාවික ආපදා අවෘසථාවෘකමේ පළාකත් ජනතාවෘට රැමේ සිටීමට
සථානයක් පන්ති කාමර කෙොඩනැගි ක ඉහළ මහකළේ ඉදිකකොට ඇත. කාමර දහයකින් යුතු අබාධිත අයටද භාවිතා
කල හැකි වෘැසිකිලි පේධ්යතියක්ද කමම වෘාාපතතිය මගින් ඉ ක කළහ.
ශ්රීත ලංකාකද ජනතාවෘ සමෙ මේර්ක කාලීන හා කනොදකදන සඅබන්ධ්යතාවෘයක් පවෘත්වෘා ෙැී මට එක්සත් ජනපදය තුළ
ඇති කැපමටම කමම පාසැ ඉදිකිරීඅ වෘාපතති මගින් යලයනදු  වෘන බවෘ මැක් යර් මහතා පැවෘසීය."සියලු කදනාටම
සමාන අක්තිවෘාසිකඅ සහ අවෘසථා සහතික කිරීම සඳහා ශ්රීත ලංකා රජය ෙන්නා උත්සාහකේමේ අප ඔර්න් සමෙ සිනන
බවෘට එක් උදාහරමයක් කලස ශ්රීත ලංකාකද තරුම පරපුර බල ෙැන්මටමට අවෘශා වෘන ආරක්ණාකාරී සහ ුණමාත්මක
බවින් යුතු අධ්යාාපනයක් ලබා ෙැී මට සහාය මටම දැක්විය හැකිය. කහට නායකක්න් අද කමහි ඉකෙුතම ලබක්, එක්වෘ

හර්ක වෘැඩ කිරීම තුලින් වෘඩා වෘැඩි අවෘසථාවෘන් උදා කර ෙැී මට හැකි බවෘ ඔර්න් වෘටහා ෙුත ඇති බවෘ අපක
බලාකපොකරොත්තුවෘක්."
කමම ප්රඹතිසංසකරම මගින් එක්සත් ජනපදය හා ශ්රීත ලංකාවෘ අතර පවෘතින ශක්තිමත් හා දිුණකාලීන සබඳතාවෘයක්
ිවරූපමය කරන අතර අනාෙතකේමේ ශ්රීත ලංකාවෘ සමෙ සමීය ප සබඳතාවෘක් පවෘත්වෘාකෙන යාමට එක්සත් ජනපදකේ
ඇති කැපමටම යලලිදණි කරක්.

