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ිවකදදන අංක: 20170611 

ශ්රී රංකාකද වංතුය ාධාය ැඳමේකප ප්රඹත්නඹට  
“යූඑස්එස් කේක් ඊරි“ කනෞකා පඵන්ධ කයි. 

 
කකාශම, ජුිව 11:  ශ්රී රංකා රායා  වංතුකර් ඵරඳෑභට රක්    ප්රකද්ලරට භානුෂීඹ ාධාය ැඳමේභට 
එක්ත් ජනඳද වමුදා බටඹන්  රැකවන  අද කකාශමට කස්න්දු     ‘යුඑස්එස් කේක් ඊරි“ කනෞකා  එක්ත් 
ජනඳද තානාඳති කාර්ඹාරකේ කාර්ඹබාය ිවරධාරි  කයාඵට් හිේටන් විසින්  පිළිවන්නා රදී. 

“කභභ යනකඹන් ීවවිත වා කද්ඳශ අහිි    ශ්රී රාංක ක ජනතාට අකශ කලයකඹ ඳශ කයමු“ඹයි එක්ත් 
ජනඳද ඳැසිෆික් ඵරකාකේ අණකදන ිවරධාරි අද්ියාේ වැරී වැරිස් ප්රකාල කකයඹ. “ිතුයන්, ිතුයන්ට උදද 
කශ යුතු අතය කභභ දුෂ්කය අස්ථාකද එක්ත් ජනඳදඹ. ශ්රී රංකා අලින්භ සිටී.“ 

එක්ත් ජනඳදඹ වා ශ්රී රංකා අතය ඇති  ර්ර්ාකාන න ිරත්ඹ ිවා  ීරයණාත්භක අලයතාක්ට 
ප්රතිාාය දැක්ීමභට  ඇභරිකන්  වමුදාන්ට වැක ඹා තික..  කභඹට අභතය ාඳදා වන වා අදානභ 
අඩුක රීකප කටයුතුරට වාඹ ීමභට එක්ත් ජනඳද ඳැසිෆික් ඵරකාඹ වමුදා ගුන් ඹානා වා අිවකුත් 
විකේඥයින් ද  ඉක්භිවන්භ එනු ඇත. 

“වංතුයට ඹට   ප්රකද්ල වා ඳාැේ රානරුත්ථාඳනඹ ක රීභ කවය ාවාය වා ජරඹ ැඳමේභ ැිව කුභන 
කටයුත්තකට වුත් අකශ නාවුකඹන් කවාඳින් රාහුණුීම ඇති අතය ශ්රී රාංක ක ජනතාට අලය වන වා 
ාධාය ැඳමේභට ඔවුන් සුදානප“ ඹයි  “යුඑස්එස් කේක් ඊරී“  කනෞකාකද  අණකදන නරධාරී කපිතාන් 
ඩැයන් භැක්ෂර්න් ක ඹා සිටිකේඹ. 

ාඳදාන්ට මුහුණ ඳා ඇති අඹට වන ැඳමේභට  ජාතයන්තය වන ාඹතන වා  ත්කායක යටේ 
භව  ාර්ථක කර කටයුතු ක රීකප ඉතිවාඹක් එක්ත් ජනඳද වමුදාන්ට තික.. මුලින්භ ප්රතිාාය 
දක්න්නන්ට වදය රාහුණු රඵා දීභ, ඳාැේ පිළිකය ක රීභ, අට ප්රජාන්ට කෞ්ය ාඹන ඳැැත්ීමභ 
ාර් ඵහුජාතික ැඩටවන් වපඵන්කතාට වා ඹාඳකන් ක්රිඹාත්භක ක රීභට  ඳසුගිඹ ර්කේ එක්ත් ජනඳද 
ඳැසිෆික් ඵරකාඹ  ශ්රී රංකා වමුදා භව එක් කටයුතු කකයඹ.  කභඹට අභතය  කභභ කරාඳකේ සිවිේ 
වා වමුදා විකේඥයින්කේ වබාගීත්කඹන් ාඳදා කශභනාකයණ වා පඵන්ධිකයණ රාහුණු  ැඩමුළු 
භාරාක් ඳැැත්විභටද  එක්ත් ජනඳද වා ශ්රී රංකා වමුදාර සිවිේ කටයුතු බාය ිවරධතරීන් 
වකඹයවකඹන් කටයුතු කය තික..  

කනෞකා කකාශමට ඳැිණි අස්ථාකද පිළිවැිවකප කථා කශ  කාර්ඹ බාය ිවරධාරි  කයාඵට් හිේටන් ක ඹා 
සිටිකේ “කභභ භානුෂිඹ ප්රඹත්නඹට වබාගීීමභ වා ශ්රී රංකා භව ඉතා මීඳ කටයුතු ක රීභ වැන  
එක්ත් ජනඳද නාවික වමුදාටත්  ඳැසිෆික් ඵරකාඹටත් කතතඥ න“ ඵයි. 
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අලය අස්ථාන්හි පරදාමේ කර ප්රතිාාය දැක්ීමභට එක්ත් ජනඳද වමුදාන්ට ඉඩ රන ්රි රංකා 
වමුදා වා සිවිේ කස්ා ාඹතන භව  ඵතා කවාඩ නවා වැිවභට කභැිව ංාාය ැදවත් දාඹකත්ඹක් 
ඳඹයි. 

“යූඑස්එස් කේක් ඊරි“  ඵටහිය ඳැසිෆ්ක් ාවයකේ කටයුතු වා එහි මුරස්ථානඹ න ැන්ඩිඹාකේ 
යාකඹන් පිටත්  කේ 2017 භැයි භාකේදීඹ.   

 


