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ිවකදදන අංක: 20170119 

ඉරණවි මධයස්ථානය ලවා දැීමම ැැන කකාෂඹ එක්වත් ජනඳද තානාඳති කාර්යාක  ප්ර කාය 
 

කකාෂඹ, ජනලාරි 19: ඳසුගිය ලර් 60 ක කායක් තුෂ ඳැලති ද්ද-ඳාර්වික වශකයෝගීතාලත් ශ්රී 
ංකාල වමැ ඇති ප්ර බ වබතාලත් එක්වත් ජනඳදය  ඉතා අැය කරයි. ගුලන් විදුර ඳාක 
මණ්ඩය (BBG) නම් ස්ලාධීන එක්වත් ජනඳද  ආයතනයක් මගින් ඳලත්ලා කැන ගිය ඉරණවි 
කකටි තරංැ මධයස්ථානය කමම වශකයෝගීතාලට කශා උදාශරණයකි. කමම කකටි තරංැ 
මධයස්ථානය  කාල ුරරා ජනතාලට එක්වත් ජනඳදක  ප්රලතත්ති. වංගීතය ශා විකෂ ලැදැත්කමක් 
ඇති ලැඩවටශන් කකටි තරංැ ගුලන් විදුර වංඥා තුළින්  කලාෂින්ටනක  සිට  ඇමරිකානු ශඬ 
ලැඩවටශන් මගින්  විකාවනය කරයි. අවුරුදු ැණනාලක් ුරරා ශ්රී ංකාකද රජකයන් ැණු    
වශකයෝැය කනාතිකබන්නට කෝකයට ඇමරිකාකද අදශස් කැන යෑකම් කර්තලයය වාර්ථක කව ඉටු 
කිරීමට ඇමරිකානු ශඬ ගුලන් විදුර කස්ලයට ශැකි ලන්කන් නැත. 

කකකස් කලතත් ඳසුගිය කාය තුෂ කකටි තරංැ විකාවනයන්ට වලන් කදන වංඛ්යාල අවී ත තික . 
මශජනයා දැන් ප්රලතත්ති ශා කතාරතුරු බා ැැීමම වශා ජංැම දුරකථන තුළින් බා ැත ශැකි 
එෆ් එම් ගුලන් විදුර කස්ලා. චන්ද්රිකා රඳලාහිිව කස්ලා, කල  අඩවි ශා වමාජ ජා ආදියට  කයාමු 
 ත තික . කේක්කයන් කැමති මාධය තුළින් වවුන්ට  ෂාා  තමට ගුලන් විදුර ඳාක මණඩය 
කැඳ ත සිටී. කේක්කයන්කේ  මනාඳය කලනස්  තමත්. කකටි තරංැ වම්කේණ මධයස්ථානයක් 
ඳලත්ලා කැන යෑකම් පිරිලැය ඉශෂ යෑමත් ිවවා  ඉරණවි මධයස්ථානය ලවා දැීමමට ගුලන්විදුර 
ඳාක මණ්ඩය (BBG) විසින් තීරණය කරන දී.  

කමම මධයස්ථානය ඳලත්ලා කැන ගිය ඉඩම ශ්රී ංකා රජකයන් බද්දට බාකැන තිූ බැවින් එය  
ආඳසු රජයට භාරකදන දී. මධයස්ථානය ්රියාත්මක  ක කාය තුෂ එක්වත් ජනඳද රජය විසින් 
ඉඩම එළි කඳකශර කර , ඳාරලරූ , ජඳලාශන කානු  කමන්ම ලැටලරූ ශා න තන කාර්යා 
කැාඩනැැර ආදිය ඉදිකර ඉරණවි ඉඩම වංලර්ධනය කරන දී. කඳාදු ඳශසුකම්ලට වබතා 
කමන්ම  කමැාකලට් 4-2ක විදුර ජනකයක්ද වවි නරනු ැබීය. කමම ලැඩිදියු   කිරීම් ිවවා ඉඩකම් 
අැය කබකශවින් ලැඩි ත ඇති අතර අනාැතක  කනාකයකුත් කටයුතු වශා එය කයාදා ැැීමකම් 
ශැකියාලක්ද තික . කමම සියලු ලැඩි දියු  කිරීම් වමැ අක්කර 400ක ඉරණවි ඉඩම ආඳසු ශ්රී 
ංකා රජයට  එක්වත් ජනඳද රජය බාර කදන්කන්  කතතඥතා පූර්ලකලයි. 

කාල ුරරා කලකවන මිරයන 236.6කට ලැඩි ජනැශණයකට  භාා 47 කින් ඇමරිකානු ශඩ ගුලන් 
විදුර කස්ලය විෂලවිවය ප්රලතත්ති ශා  කතාරතුරු කැන ආකදය. අවුරුදු 75ක් තිස්කස්  ඇමරිකානු 
ශඬ මාධයකදදීන්  විසින් කාල ුරරා ජනතාලට එක්වත් ජනඳදය, වවුන්කේ කාඳය ශා කෝකය 
පිළිබල විෂලවිවය ප්රලතත්ති ශා කතාරතුරු වඳයා තික . ඇමරිකන් ශඬ පිළිබ ලැඩි විස්තර වශා  
www’voanews.com කල  අඩවියට පිවිකවන්න. 
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