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එක්සත් ජනපද ස්කවෘච්චා සාම ප්රඹජාවෘ (Peace Corps) තම වෘැඩසටහන ශ්රීග ලංකාකද නැවෘත මරභ ක කර . 
 

කකාළඹ, කපබරවෘාරි 26, 2018: ශ්රීග ලංකාකද සාම ප්රඹජා වෘැඩසටහන නැවෘත  ක්රි යාත්මක රීම ම සාහා නවෘ 
ද්වි-පාර්ශවික ගිවිසුමකට එක්සත් ජනපද සාම හමුදාකද වෘැඩබලන අධ්යවක්  ීලලා කරාද ස සහ ශ්රීග ලංකාකද 
විකද්ශ අමාතව  තිලක්  මාරපන විසින් අත්සන් කරන ලදී. අර සයගහ මන්දිරකේ පැවෘති කමම අත්සන් 
රීම කභ  අවෘස්ථාවෘට ශ්රීග ලංකාකද හා මාලදිවෘ කන් එක්සත් ජනපද තානාපති අතුල් කක ප් හා  ශ්රීග ලංකා 
අගමැති රිවල් විරමසිංහ ද සහකාගි ූහ. කමම ිවකදදනය  එක්සත් ජනපදය හා ශ්රීග ලංකාවෘ අතර 
තානාපති සබාතා  ස්ථාපිත රීම කභ  70 වෘැිව සංවෘත්සරය හා සමපාත වෘන අතර  එය රටවෘල් කදක අතර 
ඇති  සහකයෝගිතාකද දීර්ඝ ඉතිහාසය හා  අකනවෝනව මධ්යාර ද අවෘධ්යාරණය කර . 
 
ශ්රීග ලංකාකද සාම ප්රඹජාකද කටයුතුවෘල දී ප්රඹමු  ස්ථානය කදනු ඇත්කත්  ඉංග්රීසසි කා ා අධ්යවාපනයට . ශ්රීග 
ලංකාවෘට පැමිණීකමන් පසු කමම ස්කදච්ඡා කස්වෘකයන්ට මාස තුනක පරිපූර්ණ සංස්කතතික, කා ා හා 
තාක් ණික පුහුණුවෘක් ලබා කදනු ඇත. අවුරුදු කදකක් කස්වෘය රීම ම සාහා වු ඔවුන්කේ පත්වීභ  ලබා 
කදන්කන් ඉන් පසුවෘ . මුල් සාම ප්රඹජා කණ්ඩායම  2019 සැප්තැභ බර් මාසකේ ශ්රීග ලංකාවෘට පැමිණීමට 
ිවයමිත . 
 
“සාම ප්රඹජාවෘ නැවෘත ශ්රීග ලංකාවෘට පැමිණීම ගැන මම ඉතා සතුටු කවෘමි. අකප් ස්කදච්ඡා කස්වෘකයන්  
සමානත්වෘකේ හා හවුල් කසෞකාගවකේ පරමාදර්ශ කමන් ම  සාමකාමි ස්ථාවෘර කලෝකයක් පිළිබා  කපාදු 
අකප්ක් ාවෘන් ද ප් රවෘර්ධ්යනය කර “ යනුකවෘන්  අදහස් පළ කකේ ශ්රීග ලංකාකද හා මාලදිවෘ කන් එක්සත් 
ජනපද තානාපති අතුල් කක ප් ය. සාම ප්රඹජාවෘ බිහි කළ විධ්යායක ිවකයෝගය  අත්සන් කරමින්  ජනාධිපති 
කජෝන් එෆ් කකනඩි ප්රඹකාශ කකේ “අකප් සාම ප්රඹජාවෘ සැලසුභ  කර ඇත්කත් රාජව තාන්්රි්ක කහෝ ප්රඹචාරණ කහෝ 
මතවෘාදී ගැටුභ  සාහාවු  කමවෘලමක් කලස කනාකද. එය සැලසුභ  කර ඇත්කත්  කලෝක සංවෘර්ධ්යනය නභ  
කදෂ්ඨ කපාදු අරමුණ සාක් ාත් කර ගැනීකමහිලා අකප් ජනතාවෘට  පූර්ණ කලස ඔවුන්කේ වෘගකීභ   ඉටු 
රීම මට හැරී වෘන මකාරයට“ බවෘ . 
 
වෘර්  1962 සිට 1998 දක්වෘා ූ කාලය තුළ  අධ්යවාපනය, කසෞ වය හා තරුණ සංවෘර්ධ්යනය  යන අංශවෘල 
කටයුතු කළ සාම ප්රඹජා ස්කදච්ඡා කස්වෘකයන් 370ක්  ශ්රීග ලංකාකද කස්වෘය කර තිකේ. කද්ශපාලන අස්ථිර බවෘ 
ිවසා  කමම වෘැඩසටහන 1998 දි නවෘතා දමන ලදී. දැන්  සාම හමුදා ප්රඹතිචාරය යනුකවෘන් හුන්වෘන  අර්බුද 
අවෘස්ථාවෘන්හි පිහිටට එන  සාම හමුදා කණ්ඩායමක් 2004 ඉන්දියානු සාගර  සුනාමි වෘවසනකයන් පසු සහන 
කටයුතු සාහා ශ්රීග ලංකාවෘට පැමිණ ඇත.  නැවෘතත් ශ්රීග ලංකාවෘට පැමිණ  රකස සංවෘර්ධ්යන ඉලක්ක සපුරා 
ගැනීමට  සහාය වෘන කලස ශ්රීග ලංකා රජය 2016 වෘර් කේ දී  සාම ප්රඹජාවෘට මරාධ්යනය කකේය. 
 
“සාම ප්රඹජාවෘ ශ්රීග ලංකාවෘට නැවෘත පැමිණීම, පසුගිය අවුරුදු 70 තුළ අප කදරට අතර වෘර්ධ්යනය වු  මිත්රයත්වෘය 
තවෘ දුරටත් ශක්තිමත් කර ගැනීමට ලැකබන අවෘස්ථාවෘරී“ ය  සාම ප්රඹජාකද වෘැඩබලන අධ්යවක් ක ීලලා 
කරාද ස ප්රඹකාශ කළාය.  “කභ  සුන්දර දිවෘ කන් ශ්රීග ලාංරීකයන් සමග  වෘැඩ රීම මට සාම ප්රඹජා ස්කදච්ඡා 
කස්වෘකයන්ට  මරාධ්යනය රීම ම ගැන  අපි ශ්රීග ලංකා රජයටත්  එහි ජනතාවෘටත් ස්තුතිවෘන්ත කවෘමු“ ය  ඇය 
වෘැඩි දුරටත් ප්රඹකාශ කළාය. 
  

mailto:VanHornNT@state.gov
http://lk.usembassy.gov/

