
ඇම�කා� තානාප��ය පාස� ඉ���� ව�ාපෘ� ෙදක�  �වෘත කර�  
 
අෙ��� 19, අ�ඩාල�චෛන සහ ක��ෙ� : ��� 1300 කට පමණ ඉෙග�ම ලැ�ය හැ�,             
අ��� ��සකර කරන ලද පාස� ෙදක� �� ලංකාෙ� එ�ස� ජනපද තානාප��ය, අෙලනා            
�. ෙට���� ��� ඊෙ� �වෘත කරන ල�. ��සකර ��� ව�� අන�රැව, පාස�            
ෙදෙක�ම ��� 850 කට පමණනව ඉෙග�� වර� �� �ය. ඇම�කා� රජය ��� රැ�ය�              
��යන 1700 කට (ඇ. ෙඩාල� 940,000) අ�ක �යදම�� ��සකර කරන ලද අ�-�� සහ             
කා�ය�ප� යන පාස� ෙදක, ඇම�කා� ඉ��-පැ��� බලකාෙ� ස�බ��කරණය ��ම         
��� �� �ය.  
 
ෙමම අව�ථාවට සහභා� � අ��ත� අතර නැෙගන�ර පළා� ආ��කාර එ�. එ�. ඒ. එ�             
����ලා, පා��ෙ��� ම��� ඒ. එ�. එ�. න�� සහ ���ණාමල ප�ාෙ��ය අධ�ාපන           
කා�යාලෙ� ෙපර පාස� කළමනාකරණ ක��ෙ� සභාප�, එ�. එ�. උ�මාෙල�ෙ� ද �ය.  
 
"ෙමම පාස� ��සකර ��ෙ� ව�ාපෘ�� ග�බද සහ අ� පහ�ක� ස�ත ප�ජාව� සඳහා            
ෙක��ම වා�දායක ෙව�. ෙමම�� ර��යා අව�ථා ��වන අතර එ� එ� ප�ජාව� වල            
පාස� ප�පාලක�� ප��ඛ හ��කරැව� ෙලස හ�නාෙගන ��ධ ව�ාපෘ�� වල �රත �ෙ�           
හැ�යාව ලැෙ�," ය� ෙට���� තානාප���ය ප�කාශ කළ අතර තවද පැව�ෙ�, ෙමම           
පාස� ව�ාපෘ�� ��� ���� ව�ෙ� ඇම�කා� වැ�ය� �ළ, ලාං�ක දරැව� හට           
�ර��ත හා �හද ඉෙග�� ප�සරය� ��මාණය ��මට ඇ� කැප�ම බව�.  
 
කා�ය�ප� පාසල �ළ ��කරන ලද ඉ���� අතර අබාධ ස�ත ��ගල��ට ප�ෙ�ශ �ය            
හැ�, ප�� 12-�� සම��ත ෙගාඩනැ��ල� ද ෙව�. අ�-�� පාසෙ� ��කරන ලද නව            
ප�� 10 � ඉ���� වලට අමතරව, නව ප��කාමර සඳහා අ�� �� සහ ෙ�ස ද �� �ය.                
��කරන ලද තව නව ඉ���� අතරට, අ�� ෙදාර ජෙන�, ආර�ෂා ස�ත ජෙන� ��� ස�              
���, ��� උපාංග අ��වැ�යාව, ��� සහ �� අ��වැ�යාව සහ නව අ��           
ස�නායකය� ස� ��ම ද  �ය.  
 
ඊට අමතරව නව වැ� ජල ර�� ��ෙ� ප�ධ�, අබා�ත ��ගල��ට ප�ෙ�ශ �ය හැ�             
වැ��� සහ හ�� ආපදා ත�වයක� අවතැ� �ව� සඳහා ආහාර ��ය හැ� ශාලාව� ද             
නව ඉ���� අතර ෙව�. ෙමම ව�ෂය �ළ ඇම�කා� ඉ��-පැ��� බලකාය ��� �ට ෙපර             
ෙමව� පාස� ඉ���� ව�ාපෘ� ෙදක� අවස� කරන ලද අතර, තව� නව ව�ාපෘ��            
�නක ඉ���� ෙමම වසර �ළ අවස� ��මට �ය�තය.  
 
 


