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කකොළඹ 
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දුරකථනය: +94 (1) 249-8100                                                             ෆැක්  ් : +94 (1) 244-9070 
විදයත් තැප ල: VanHornNT@state.gov                                          http://lk.usembassy.gov 

  
ිවකදදන අංක: 20190227 

 

එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය මාතර ඇමමරිකානු පියස අරඹයි 

කපබරවෘාරි 27, මාතර: ශ්රීා ලංකාවෘ සහ මාලවයවෘන න සදහා ඇකමරිකා ත තානාපති ඇ ඇකලන නා කටලිට්ස්ස  සහ දලද  

අමාතර මංලල සමරීරරක  සහභාගිත්වෘකයන් කපබරවෘාරි 26 වයන මාතර අංක 149 දරණ ස ථානකේ පිහිටි වෘාණිජ හා 

කර්මාන්ත මණ්ඩල කලොඩනැගි ක දී මාතර නවෘ ඇකමරිකා ත පියස විවෘතත විය. 

මාතර ඇකමරිකා ත පියස වෘරවෘසායකත්වෘ ප්රඹවෘර්නනය සදහා සහය වෘන අතර ශ්රීා ලංකාකද දීලිතිමත් තණ ණ පරරටරට 

නවෘ කසොයාලැ ඇම් පිළිබද තම සංක ප යථාර්තයක් කර ලැ ඇමට අවෘශර සම්පත් සහ අවෘකාශය කමන්ම එක්සත් 

ජනපදය පිට්බදවෘ කතොරතුණ ද ලබා කදන . එකසේම කම් මගින් වෘරවෘසායකත්වෘය,ඉංග්රීපසි ක සලසලතා සහ පරිලණක 

කක්තකරණය පිළිබද පාඨමාලාද පවෘත්වෘ ත ලබන අතර මහ තවෘර, යාපනය සහ කකොළඹ පිහිටි අකනසලත් මදරස ථාන 

සමල එක්වෘ කටයුතු කරන .ඇකමරිකා ත මදරස ථානයන්හි පැවෘැත්කවෘන සි කයලුම පාඨමාලා කනොමිකළේ පවෘත්වෘ ත ලබන 

අතර ඒවෘාට සභාගිවෘන්නන් මදරස ථානයන්හි තණ ණ කවෘයන්ක  සාමාිකකයන් වෘ ත ඇත. අඟහණ වෘාදා සි කට ඉරිදා 

දක්වෘා ස ම වයනකම කපරවෘණ  9:00 සි කට පස වෘණ  5:30 දක්වෘා මාතර ඇකමරිකා ත පියස විවෘතතවෘ පවෘතී. 

ඇකමරිකන් පියස සංක ප සංවෘර්නන මද් යස ථානයක්  කලස හැවයන්වූ තානාපති ඇ කටලිට්ස්ස  වෘැඩිදුරටත් පැවෘසුකේ 

දසලණු පළාකත් සි කටින තණ ණ තණ ණියන්ට කමම මදරස ථානකේ ඇති 3ඩී දලද්රපණ යන්්රත මගින් කකතති දලද්රපණයට, 

වෘරාපාරික ඉංග්රීපසි ක ඉකලනලැ ඇමට, කක්තකරණය ඉකලන ලැ ඇමට හා ඒ මගින් කදායම් උපයා ලැ ඇමට හා සමාජ 

මානරය මගින් තම වෘරාපාර සහ කවෘළද නාම ප්රඹචාාරණය කර ලැ ඇමට අවෘස ථාවෘ ලැකබන බවෘන . 

කමහිදී අදහස  පල කරමින් අමාතර මංලල සමරීරර පැවෘසුකේ කමම මාතර ඇකමරිකා ත පියස කරම්භ ිරීමම දසලණු 

පළාකත් තණ ණ තණ ණියන් තුළ ඇකමරිකා ත සංස කතතිය පිට්බදවෘ ඉකල ඇමට හා ජාතරන්තර ්රිභයාකාරකම් 

සම්බන්න කක්න්ද්රපස ථානයක් බවෘට මාතර පත් කර ලැ ඇකම් දීර්  කාීනන සි කහිනයක් ම පල ලැන්ීරමක් බවෘය. 

තානාපති ඇ කටලිට්ස්ස  සහ අමාතර සමරීරර යන කදකදනාම මාතර ඇකමරිකා ත පියස ස ථාපිත ිරීමම සදහා හුල  

ීරම පිට්බදවෘ මාතර වෘාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලයට තම ස තූතිය පල කළහ. 
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