
ඇමරිකන් එක්සත් ජනපද  තානාපති කාර්යාලය 
කකාළඹ 

ප්රඹවෘතත්ති ිවකදදනය 
මහජන කටයුතු අංශය 

 
දුරකථනය:  +94 (1) 249-8100     ෆැක්ස්: +94 (1) 244-9070 
විද්යුත් තැපෑල: VanHornNT@state.gov    http://lk.usembassy.gov 
       

ිවකදදන අංක: 20180709 

නැකෙනහිර පළාකත් පාසල් කදකක් අලුත්වෘැඩියා කිරීමට එක්සත් ජනපද රජය අරමුදල් ලබා කදයි. 

කකාළඹ, ජුලි 9, 2018:  එක්සත් හා ප්රඹතිසන්ාානෙත ශ්රී  ලංකාවෘක් සඳහා  එක්සත් ජනපද රජය දක්වෘන 
සහකයෝෙකේ කකාටසක් කලස  එක්සත් ජනපද පැසිෆික් බැලඇණිය (PACOM) විසින් පාසල් කදකක් 
අලුත්වෘැඩියා කරන ලදී. 2018 ජුලි 2 හා 3 දිනවෘල පැවෘති විවෘතත කිරීකේ උත්සවෘ පැවෘැත්වූකේ එක්සත් 
ජනපද තානාපති කාර්යාලකේ  මාා , අා යන හා සංස්කතතික කටයුතු බාර කජ ෂ්ඨ න ිවලාාරී කසමස් එල්. 
රEකසෝ මහතාකේ ප්රඹාානත්වෘකයිව. කමම අවෘස්ථාවෘට ජාතික ඒකාබද්ාතා, සංහිදියා සහ රාජ  ාාා ා 
ිවකයෝජ  ඇමති අලි සහිර් මවුලානා මහතා, ිවකයෝජ  කස ්  අමාත තුමාකේ සේබන්ධීකරණ කල්කේ  
සාර්ජුන් අබුබකර් මහතා, කලාප අා ාපන අා ක්ා  ජුනයිඩ් මහතා හා එක්සත් ජනපද පැසිෆික් බලඇණිකේ 
(PACOM)  කපිතාන් කරාබට් කහාල්බ්රෑක්  ීදීන් සහාාගි වූහ.  

කවෘතමුකන්යි අල් අමීන් පාසකල් අලුත් වෘැඩියා කටයුතු සඳහා එක්සත් ජනපද පැසිෆික් බලඇණිය  ක ාලර් 
308,292 (ශ්රී  ලංකා රුපියල් 47,710,136) ලබා දුන්කන්ය. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදකේ ජනතාවෘකෙන් ශ්රී  
ලංකා ජනතාවෘට පිරිනැකමන පරිත ාෙයක් වු කේ මුදලින්  පංති කාමර කො නැගිල්ලක් අලුත්වෘැඩියා 
කිරීමත්. හදිසි අවෘස්ථාවෘලදි ප්රඹකයෝජනයට ෙත හැකි මුළුතැන්කෙයක් ඉදි කිරීමත්, ලීටර් 10,000 වෘැසි ජලය 
එකතු කිරීකේ පද්ාතියක් හා ීබාධිත ප්රඹකදශය සහිත නාන කාමරයක් ද ඉදි කරන ලදී. අබ්දුල් කාදර් 
පාසකල් අලුක්වෘැඩියා කටයුතු සඳහාද එක්සත් ජනපද පැසිෆික් බලඇණිය ක ාලර් 272,174 (ශ්රී  ලංකා 
රුපියල් 43,003,492) දායකත්වෘයක් ලබා දුන්කන්ය. කමම වෘ ාපතතිය යටකත් ද  පංතිකාමර කො නැගිල්ලක් 
අලුත්වෘැඩියා කිරීමත්. හදිසි අවෘස්ථාවෘලදි ප්රඹකයෝජනයට ෙත හැකි මුළුතැන්කෙයක් ඉදි කිරීමත්, ලීටර් 10,000 
වෘැසි ජලය එක්තු කිරීකේ පද්ාතියක් හා ීබාධිත ප්රඹකදශය සහිත නාන කාමරයක් ඉදි කිරීමත් ිවම කරන 
ලදී. කමම පිළිසකර වෘ ාපතති කදකම  සින්න් ඉකෙන ෙන්නා පරිසරය වෘැඩි දියුණු කරමින් හදිසි අවෘස්ථාවෘලදි 
ප්රඹජාවෘට න්රක්ිත ස්ථානයක් ලබා කදනු ඇත. එක්සත් ජනපද පැසිෆික් බල ඇණිය කමම පාසල් කතෝරා 
ෙත්කත්  නැකෙනහිර පළාත් අා ාපන අමාත ංශකේ හා ීපදා කළමනාකරණ මා ස්ථානකේ ිවර්කද්ශ මත 
පදනේවෘයි. 

කමම අවෘස්ථාවෘට සහාාගිවූ තානdපති කාර්යාලකේ රEකසෝ මහතා කමකස් කියා සිටිකේ “ම කලපුවෘට 
පැමිණිමට ලැබීම කෙ රවෘයකි. කේ අවුරුද්කද් අපි  එක්සත් ජනපද ශ්රී  ලංකා හවුල් සබඳතාවෘල අවුරුදු 70ක් 
සමරමු.  1948 කපබරවෘාරි 4 වෘැිවදා  එවෘකට  එක්සත් ජනපදකේ ජනාධිපතිවූ  හැරී ටතමන් මහතා, ශ්රී  
ලංකාකද ස්වෘාධීනත්වෘය මුලින්ම පිළිෙත් එක්  විකද්ශ නායකකයක් කද. එතැන් සිට එක්සත් ජනපද 
සහකයෝගීතාවෘ යටකත් ක ාලර් බිලියන 2කට (ශ්රී  ලංකා රුපියල් බිලියන 300) වෘැඩි සංවෘර්ාන ීාාර ලබා දී 
තිකබ්. අා ාපනය ලබා කදන කමම වෘැදෙත් මා ස්ථාන අලුත්වෘැඩියා කිරීමට අා ාපන අමාත ංශය සමෙ 
එක්වෘ කටයුතු කිරීමට ලැබීම කෙ රවෘයකි. කමම කාමරකේ සිටින දිරිමත් ගුරුවෘරුන්  දන්නා පරිදි අවෘස්ථා 
උදා කරකදන රන් කදාරටුවෘ වෘන්කන් අා ාපනයයි.“ 
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