
 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

  

ඇමරිකා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය  

ක ොළඹ  

ප්රවෘත්ති නිවේදනය  
මහජන  ටයුතු අංශය  

දුර ථන: +94 (11) 249-8100   ● ෆැක්ස්: +94 (11) 244-9070  

විද්යුත් තැපෑල: VanHornNT@state.gov    ●කෙබ්: http://lk.usembassy.gov  
  

නිකේද්යන අං : 20200831  
 

එක්සත් ජනපදයෙන් අරමුදල් සැපයූ නව පාසල එක්සත් ජනපද 

තානාපතිනිෙ අතින් විවෘත යෙයේ 

 

අව ෝස්තු 31වැනි දින, සාම්පූර්ිදී - ශ්රී ලං ොකේ ඇමරි ොනු තොනොපතිනි 

ඇකලයිනො බී. කටප්ලිට්ස් මහත්ිය අක ෝ්තු 26 ෙැනි දින සොම්පූර් හි නෙ කූනිතිවු 

නොෙලර් විද්යයොලය විෙෘත  ළොය. කමම නෙ පහසු ම්ප අතරට පන්තති  ොමර අටකින්ත 

සමන්තවිත කද්යමහල් පන්තති  ොමර ක ොඩනැගිල්ලක්ස, ලීටර 30,000   බඩො ටැංකියක්ස 

සහිත ෙැසි ජලය එ තු කිරීකම්ප පද්ධතියක්ස සහ ශිෂ්යයින්ත, ශිෂ්යොෙන්ත, ගුරුෙරුන්ත හො 

ආබොධ සහිත තැනැත්තන්තට පරිහරණය  ළ හැකි ෙැසිකිි ඇතුළත් කේ. එක්සසත් 

ජනපද්යකේ ඉන්තදු ශොන්තති ර බලඇණිකේ (USINDOPACOM) මුලපිරීමක්ස ෙන කමම 

ෙයොපෘතිය සඳහො එක්සසත් ජනපද්යය සහ ශ්රී ලං ොකේ අධයොපන අමොතයොංශය රු. 

ිියන 93ක්ස (ද්යළ ෙශකයන්ත කඩොලර් 500,000) ආකයෝජනය  ර ඇත.  

  

"තමන්ත හො තම ප්රජොෙ කෙනුකෙන්ත අනො තයක්ස ක ොඩනංෙො න්තනො අතකර්ම නෙ 

සං ල්ප හො අද්යහ්  කේෂ්ණය කිරීම සඳහො කමම ක ොඩනැගිල්ල හරහො සිසුන්තට 

සුරක්සිත ්ථොනයක්ස ලැකබනෙො." යනුකෙන්ත උත්සෙය අේථොකේදී කටප්ලිට්ස් 

තොනොපතිතුිය සඳහන්ත  ළොය. "ළමයින්තට ඔවුන්තකේ අධයොපනකේදී සහය 

ලබොදීකම්පත් ඒ සඳහො ඔවුන්ත සවිබල ැන්තීකම්පත් ෙරප්රසොද්යය සහ ෙ කීම සියළුම 

ෙැඩිහිටියන්තට හිිෙනෙො." 

  

ද්යැඩි අෙශයතොෙයක්සෙ තිබූ පන්තති ොමර  ලබොදීමට අමතරෙ කමම ක ොඩනැගිල්ල, 

ආපද්යො අේථොෙල අෙද්යොනම්ප ්ථොනෙින්ත ඉෙත්  රන එම ප්රකද්ශකේ ප්රජොෙ 

400කද්යකනක්ස ද්යක්සෙො ප්රමොණයක්ස සඳහො රැ ෙරණය ලබොදියහැකි හදිසි අේථො 

රැ ෙරණ ්ථොනයක්ස ෙශකයන්ත ද්ය භොවිතො ක කරනු ඇති අතර, කමම  ළොපය 

්ෙභොවි  ආපද්යො සඳහො නැඹුරුෙක්ස ද්යක්සෙන බැවින්ත එය කබකහවින්ත ඵලද්යොයී ෙනු ඇත. 



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

  

කමම උත්සෙය සඳහො නැක නහිර පළොත් ආණ්ඩු ොර අනුරොධො යහම්පපත් මහත්ිය 

ද්ය, අධයොපන අමොතයොංශ කල් ම්ප (නැක නහිර පළොත) අයි.කක්ස.ජී. මුතුබණ්ඩඩො මහතො 

ද්ය, පළොත් අධයොපන අධයක්සෂ් එම්ප.ටී.ඒ. ඉසොම්ප මහතො ද්ය,  ළොප අධයොපන අධයක්සෂ් 

ඒ.එල්.එම්ප.  ොසිම්ප මහතො ද්ය, ප්රොකද්ශීය කල් ම්ප  එම්ප.බී.එම්ප. මුබොරක්ස මහතො ද්ය 

සහභොගි වූහ. 

  

ක ීගිය ෙසර නෙය තුළ USINDOPACOM  හරහො ඇමරි ොනු ජනතොෙ කඩොලර් 

ිියන 5.8ක්ස ඉක්සමෙන ආකයෝජන ප්රමොණයක්ස සමගින්ත පොසල් 14ක්ස ඉදිකිරීම සඳහො 

සහකයෝ ය ලබොදී තිකබ්. පොසල් ඉදිකිරීකම්ප ෙයොපෘතිෙින්ත පිළිබිඹු ෙන්තකන්ත ශ්රී 

ලං ොකේ තරුණ පිරි් කෙත අධයොපනය ලබොදීම සඳහො ද්යොය ෙන අතකර්ම අු 

පහසු ම්ප සහිත ප්රජොෙන්තට සෘජුෙම ප්රතිලොභ ලබොකද්යින්ත එක්සසත් ජනපද්යය සහ 

කද්ශීය ප්රජොෙන්ත අතර දීර්ඝ  ොලයක්ස සිට පෙතින හවුල් ොරීත්ෙයයි.  
 


