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එක්සත් ජනපද රාජං ෙදපා්තමෙන්තුවෙ  ෙශපපානන-යුධ කටයුුව පිළිබඳ සහකාර ෙේකන බිනෙබෝනබ 

ඉවත් කිරීම සදහා නබා දු්ත රුපියේ මිලියන 970 පිලිබදව සදහ්ත කරයි. 

කකොළඹ, ජුිව 6: එක්සත් ජනපද රාජි කදපාර්තකනන්තුකද කශශපාලන-යුධ කටයුතු පිළිබඳ සහකාර 

කේකන, ආර්. ක්ලාක් කුපර්, ආරක්ෂක සහකයෝගිතාවෘය පිලිබදවෘ සාකච්චා කිරීමට සහ එ.ජ. අරමුදේ 

වෘලින් ක්රි යාත්මක වෘන ම්නකබෝනබ තවෘත් කිරීකන වෘැස සටහන්වෘල ප්රඹගතතිය කසොයා බැීමම සදහා ජුිව 2 සිට 

5 දක්වෘා ශ්රීය ලංකාකද සංචාරය කකළ ය. ම්න කබෝනබ තවෘත් කිරීකන කටයුතු ිවරීක්ෂණය කිරීමට සහ 

වෘිපතති ප්රඹතිලාීනන් හමුීමම සදහා සහකාර කේකන ූපපර් නැකගතනිරර පළාතට ගිකයය. කමම වෘැසසටහන 

2018 මුලි වෘර්ෂය තුළ ශ්රීය ලංකාකද ම්නකබෝනබ තවෘත්කිරීකන ප්රඹයත්නය කවෘුවකවෘන් එක්සත් ජනපද රාජි 

කදපාර්තකනන්තුවෘ විසින් ලබා දුන් ශ්රීය ලංකා පිපියේ ලිලියන 970 ක (කසොලර් ලිලියන 5.5 ක) මුදලින් 

ක්රි යාත්මක වෘන එක් වෘැස සටහනකි. 

සහකාර කේකන ූපපර් පැවෘසුකය 2020 වෘන විට ම්නකබෝනබ වෘලින් කතොරීමකන තලක්කය කරා ළඟාීමමට 

ශ්රීය ලංකාවෘ දරන ප්රඹයත්නකයී    සඳහා සහය ීමමට එක්සත් ජනපදයට ශ්රීය  ලංකාවෘ සමගත හල්ේ ීමමට ලැමම 

සතුටට කපිණක් බවෘය. "ම්න කබෝනබ තවෘත් කිරීම එක්සත් ජනපද-ශ රී ලංකා ආරක්ෂක සහකයෝගිතාවෘ 

යටකත් සියලු ශ්රීය ලාංකිකයන්කආ ආරක්ෂාවෘ සඳහා දායකත්වෘය සපයන එක් අංගතයකි. ජනාධිපති ට්රනප්කආ 

තන්දු-පැසිෆික් උපායමාර්ගතය අවෘධාරනය කරන්කන්, කපොදු අවෘශිතාවෘයන් තිරරියට කගතනයාම සඳහා 

ස වවෘරී ජාතීන් එක්වෘ වෘැස කිරීකන වෘැදගතත්කමයි." ඔහු වෘැඩිදුරටත් පැවෘසුකදය. "ශ්රීය ලංකාකද 

ස වවෘරීභාවෘය සහ ස වෘාධීනත්වෘයට  අපි ගතපි කරනවෘා. අපකආ ශවිපාර්ශවික සහකයෝගීතාවෘ තවෘදුරටත් 

තිරරියට කගතන යන්කනමු." 

2002 සිට එක්සත් ජනපදය ශ්රීය ලංකාකද පුපුරණ ද්රශවෘි වෘලින් වෘන උවෘදුපි තවෘත් කිරීම සඳහා පිපියේ 

ම්ලියන 9.5 ක් (කසොලර් ලිලියන 56) ක් ලබා ී  ඇත. ම්න කබෝනබවෘලින් හාිවයට පත්වූ ිරස ත්රික්ක 9 ක 

එක්සත් ජනපදකය අරමුදේ වෘලින් ම්න කබෝනබ තවෘත්කිරීකන වෘැස සටහන්  ක්රි යාත්මක වෘන අතර  උතුපි 

සහ නැකගතනිරර පළාත්වෘල 650කට වෘැඩි පිරිසක් ම්න කබෝනබ තවෘත් කිරීකන රැකියා වෘල ිවයුතු ීම සිටි. 
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