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එක්සත් ජනපද තානාපති අතුල් කකෂාප් නැකෙනහිර පළාකත් සංචාරයක කයකේ.
කකොළඹ, ජුනි 22: එක්ස්ත ජනපදය විසින් ආධාර සැපයූ කබෝම්බ ඉවෘ්ත කිරීකම් වෘැඩසටහකන් වෘැදග්ත අදියරක් සැමරීම
හාස්වෘාභාවි
ේයසනවෘලින් අවෘතැන් වූ ප්රජාවෘන් සදහා පහසු ම් ඉදිකිරීමට පාසල
පැවෘි මුල්ගල්තැබීකම්
උ්තසවෘය ට සහභාගිවීම්ත සඳහා කමම සිකේ එක්ස්ත ජනපද තානාපි අතුල් ක ෂාප් නැකගනහිර පළාක්ත
සංචාරය කයදුකේය. කමම සංචාරය තුළදී තානාපි ක ෂාප් පශ්චා්ත-ගැටුම් සංහිඳියාවෘ හා වෘගවීකම් ප්රශ්න
සම්බන්ධකයන් ටයුතු රන නාය යන් හා ක්රියා ාරීන්ද හමු වූකේය.
පසුගිය අවුරුදු හැට ට වෘැඩි ාලයක් මඩ ලපුකේ ජනතාවෘට කසේවෘය ළ ඇමරි න් කජසුයිට් නි ාකේ මිලර් හා
කලෝරිකයෝ පියතුමන් ඇතුළු ප්රකද්ශකේ ආගමි නාය යන්ටද තානාපි තුමා ගරු බුහුමන් දැක්වූකේය.මඩ ලපුකේ
එක්ස්ත ජනපද තානාපි ාර්යාලකේ පළමුවෘැනි ඉෆ්තාර් උ්තසවෘයට ද සහභාගී වූ තානාපි තුමා මුස්ලිම් ප්රජා
නාය යන් හමුවූ අතර යල් පැන ගිය 1951 මුස්ලිම් විවෘාහ හා දික් සාද පනත නවී රණය කිරීකම් අවෘශ්යතාවෘද එම
නාය යින් තානාපිතුමාට කපන්වෘා දුන්හ.
සිවිල් යුද්ධය අවෘසන්වීකමන් පසුවෘ බිම්කබෝම්බවෘලින් කතොර පළමුවෘැනි දිස්්තරික් ය බවෘට ප්ත මඩ ලපුකේ පැවෘැ්තවූ
කමම උ්තසවෘය බිම් කබෝම්බ අනතුරු අඩුකිරීකම් ප්රය්තනකේ වෘැදග්ත අදියරක් කේ. තානාපි ක ෂාප් සමග
බන්ධනාගාර ප්රිසංස් රණ. පුනරු්තථාපනය හා නැවෘත පදිංචි කිරීකම් අමා්තය ගරු ඩී.එම්. ස්වෘාමිනාතන්,
නැකගනහිර පළාක්ත මහඇමි ගරු නසීර් අහමඩ් හා තවෘ්ත විකද්ශ රාජ්ය තාන්්තරි නිලධාරීන් ගණනාවෘක් කමයට
සහභාගි විය. ශ්රී ලං ාකේ බිම් කබෝම්බ ඉවෘ්ත කිරීම, සමීක්ෂණය, අවෘදානම පිළිබඳ අධ්යාපනයහා ධාරිතා කගොඩනැගීම
ආදි ටයුතු සඳහා එක්ස්ත ජනපද රජය, ශ්රී ලං ා රුපියල් බිලියන 8 පමණ (කඩොලර් මිලියන 53) දාය ්තවෘයක්
සපයා ිකේ.
“රට පුරා බිමි කබෝම්බ ඉවෘ්ත කිරීකම් ටයුතු ක කරන අතර කමම අදියරට ළඟාවීම සඳහා කද්ශීය හා ජා්තයන්තර
හවුල් රුවෘන් ගණනාවෘක් සමග ටයුතු කිරීමට හැකි වීම ගැන අපි ආඩම්බර කවෘමු“ යයි තානාපි ක ෂාප් කමම
උ්තසවෘකේදී ප්ර ාශ කළේය. “2020 වෘන විට බිම් කබෝම්බ සියල්ල ඉවෘ්ත කිරීකම් ශ්රී ලං ා රජකේ ප්ර ාශිත
ඉලක් යට ආධාර රන ශ්රී ලං ා යුද හමුදාකේ නාය ්තවෘය හා ජාි බිමි කබෝම්බ ක්රියා ාරි මධ්යස්ථානකේ
ටයුතු අපි ඉතා අගය රමු.“
වෘතමුකනයි අල්-අමීන් විද්යාලකේ නවෘ පහසු ම් ඉදිකිරීකම් මුල්ගල් තැබීකම් අ්තසවෘයට මහ ඇමි නසීර් ද තානාපි
ක ෂාප් සමග එක් විය. කමය, ජලගැලීම් වෘැනි ස්වෘාභාවි ආපදාවෘක්කේ බලපෑමට ලක්වූ ප්රජාවෘන්ට සහාය වීමට
නැකගනහිර පළාක්ත පාසැල් හා වවෘද්ය මධ්යස්ථානවෘල ක්රියා්තම වෘන ේයාපති 13 න් එ ක් කේ.
“ශ්රී ලං ාකේ පාසැල් දරුවෘන්ට පමණක් කනොවෘ අවෘශ්යතාවෘන් ඇි සමස්ත ප්රජාවෘන්ටම ආධාර කිරීමට දක්වෘන
ැපවීම ගැන අපි ඇමරි න් ජනතාවෘට ස්තුිවෘන්ත කවෘමු“ යයි අල්-අමීන් පාසකල් විදුහල්පි ෆර්තවුස් මහතා ප්ර ාශ
කළේය.
විකශේෂකයන්ම අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන්කේ පවුල් ඇතුළු සංහිඳියා
තානාපි ක ෂාප් ප්රාකද්ශීය නාය යන්ද හමු විය.

ටයුතුවෘල ප්රගිය ගැන සා ච්ඡා කිරීමට

“ශ්රී ලං ාකේ විවෘධ ප්රජාවෘන්කේ අතුරුදහන් පුද්ගලයන්කේ පවුල්, පිළිතුරු කසොයා නියම වීර්තවෘයක් කපන්වෘා ඇතැයි“
තානාපි ක ෂාප් ප්ර ාශ කළේය.

කැප්ෂනය: ශ්රි ලං ාකේ බිමි කබෝම්බවෘලින් කතොර පළමුවෘැනි දිස්්තරික් ය බවෘට ප්තවු මඩ ලපුකේ පැවෘැි කමම උ්තසවෘය බිමි කබෝම්බවෘල
අනතුරු අඩු කිරීකම් ප්රය්තනකේ වෘැදග්ත අදියරක් කේ.

කැප්ෂනය: බිමි කබෝම්බ ඉවෘ්ත කිරීම පිළිබඳ උ්තසවෘකේදී ථා ල තානාපි ක ෂාප් කියා සිටිකේ “ශ්රී ලං ා රජය, ශ්රී ලං ා හමුදාවෘ,
ප්රාකද්ශීය නිලධාරීන්, ජා්තයන්තර අරමුදල් සපයන්නන්, රාජ්ය කනොවෘන සංවිධාන ආදි අප සියලු කදනාම එක්වෘ ක්රියා ළ කහෝත කමය ළඟා
ර ගත හැකි විශිෂ්ට ඉලක් යක් බවෘ“යි.

කැප්ෂනය: වෘතමුකනයි අල්-අමීන් විද්යාලකේ නවෘ පහසු ම් ඉදිකිරීකම් මුල්ගල් තැබීකම් උ්තසවෘයට මහ ඇමි නසීර් ද තානාපි ක ෂාප් සමග
එක් විය. කමය, ජලගැලීම් වෘැනි ස්වෘාභාවි ආපදාවෘක්කේ බලපෑමට ලක්වූ ප්රජාවෘන්ට සහාය වීමට නැකගනහිර පළාක්ත පාසැල් හා වවෘද්ය
මධ්යස්ථානවෘල ක්රියා්තම වෘන ේයාපති 13 න් එ ක් කේ.

