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එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යලය නව වවබ් අඩවියක් එළි දක්වයි: lk.usembassy.gov 

 

සැප්තැම්බර් 30, 2016:  දේශීය දෙස වැදගත් වන ප්රවතත්ි  ස  දර තුරු  තුරෙත්ව  ංගග  ුරතථනන සහ   ිතරථත සැථුම ින්  ුතුරව  ්රී 

ෙගථ දේ එක්සත් ංනපද ර න පි  ථ ර්ය ෙය ර  දවබ් අඩවිය නව මුහුණුවතින්  ුතුරව ප්රදේ  ප ුම වන අුතින්   lk.usembassy.gov) 

 ඳු් ව  දදයි.  

ද   නව සැථුම ට අනුව දවබ් අඩවියට ප්රදේ ව් න්   ට මු්  ිටුවව  ත   ීසස  ස්බන් වව ති  ප්ර නන  තද ිනථ නු ුරතවැි  දස ව   ැකිනය  

අවසනන  ස  වය ප ිනථ අවසනන ව්  ිටබඳනහව ස  ර න පි  ථ ර්ය ෙයට අද ෙ වේදේදන ස  ථකාථ ව්  ිටබඳනහව දර තුරු  ෙන ගර  ැථ. 

එළදෙන දවසන ිනිතපය ුරෙදී මීට දපත පැවි  දවබ් අඩවිදේ ිටවිුම්බ  links) නව දවබ් අඩවියට සනවයගක්රීයව දය මුවනු තර.  

ද දෙස ය වත්ථ ලීන ථතන ෙද නව දවබ් අඩවය ංගග  ුරතථනන සහ   ප ුමදව්  ප්රි ා ත දැක්දවන දෙස  දවබ් අඩවිදේ අ් රර්ගරය 

ංගග  අ් රර්ං ෙ සනහර වයක්  ත   ප ුමදව්  ිටවිි ය  ැින දෙස ස  භ විර  ථත් න් දේ ි තදේ ප්ර  යය අනුව දවනසන ථෙ  ැින දෙස 

ප්ති වේර්  යය ථත තර. ද   නව විද  ෂ ගග ඉර  වැදගත් ව් ද්  ්රී ෙගථ ව ුරෙ අ් රර්ං ෙ ිටවිුම්බ වැ ව ව දය්  ි ුරව් ද්  ංගග  

ුරතථනන ුරලි්  නැවිවේ. 

වර්ෂයක් ුරළ අමුත්ර්  මිලියන 150 ක් ස  ිටවිසී්බ මිලියන 618 ක් ෙනන  දෙ ව වට  එක්සත් ංනපද ථ ර්ය ෙ වෙ දවබ් අඩවි  ප්රි වේර්  යය 

ිනරීද්බ පළමු ිටයවතක් දෙස ද   නව මුහුණුවත ්රී ෙගථ දේ තද ිනථ නු ර න පි  ථ ර්ය ෙය දවබ් අඩවියට ි ුරථතන ෙදී.  
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Caption: නව එක්සත් ංනපද ර න පි  ථ ර්ය ෙ දවබ් අඩවිය  lk.usembassy.gov) ංගග  ුරතථනන භ විරය සහ   ිතරථත සැථුම ින්   

ප්තදේ  ීස ට ප ුම වන දෙස ස  දේශීය දෙස වැදගත් වන ප්රවතත්ි  ස  දර තුරු  තුරෙත්ව නව මුහුණුවතින්  එබඳ දැක්දවයි.  
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