
 

UNCLASSIFIED 

ඇමරිකන් එක්සත් ජනපද  තානාපති කාර්යාලය 

ක ොළඹ 

ප්රවෘත්ති නිකේදනය 
මහජන  ටයුතු අංශය 

දුර ථනය:  +94 (1) 249-8100    ෆැක්ස්: +94 (1) 244-9070 

විද්යයුත්ත තැපෑල: VanHornNT@state.gov   http://lk.usembassy.gov 

     

නිකේදන අං : 20191017 

 

ඉදිරියේ පැවැත්යවන නිමැයුම් ප්රදර්ශනය සමඟ එක්සත් ජනපද 

තානාපති කාර්යාලය ශ්රී ලාාංකික තරුණ තරුණියන් අතර 

නයවෝත්පාදන සාංස්කෘතිය ප්රවර්ධනය කරයි 

 

යකාළඹ, 2019 ඔක්යතෝබර් 17: එක්සසත්ත ජනපද තොනොපි  ොර්යොලය, ඔක්සකතෝම්බර් 

20 වන දින කේ් එක්ස්පර්් සිටි හි පැවැත්තකවන කදවන නිමැයුම් ප්රදර්ශනකේදී  (Maker 

Fair) ශ්රී ලං ොව පුරො සිටින තරුණ නව නිපැයුම් රුවන් සහ නකවෝත්තපොද යින් එක්ස 

 රනු ඇත. සෑම වය්  ොණ්ඩයක්ස සඳහොම විවෘත  හො ගෝතු අය කනො රන  කමම 

ඉංජිකන්රු කක්සන්ීය  ප්රදර්ශනය තුළ තරුණ තරුණියන් සඳහො නකවෝත්තපොදන වැඩමුළු, 

ප්රමුඛ කපකේ තොක්සෂණි  විකේෂඥයින් සහ විද්යවතුන් විසින් කමකහයවනු ලබන  

සො ච්ඡො  කමන්ම  ඌව කවල්ල්ස විේව විදයොලය විසින් අධීක්සෂණය  රනු ලබන රක් 

විශොලතම කරොකබෝ සටනද දැ ගත හැකි කේ. 

කමම (Maker Fair)  ප්රදර්ශනකේදී  කරොකබෝ සටන (Robo-battle) ප්රදර්ශනය කිරීමට හැකිවීම 

ගැන අපි අිශයින් සතුටට පත්තකවමු” යැයි  පැවසූ නිමැයුම් අව ොශකේ (Makerspace)  

පහසු ම් සපයන්නො වන රන්ජන් කුලතුංග මහතො  වැඩි දුරටත්ත කියො සිටිකේ “කමම 

කේදි ොව ශ්රී ලොංකි  තරුණ තරුණියන්ට තොක්ෂණකේ  හො නවය රණකේ නියැලීමට 

කපළඹවීමක්ස ඇි  රන” බවයි.  කමම (Maker Fair)  ප්රදර්ශනය යනු  නිමැයුම් අව ොශකේ 

(Makerspaces) හි එක්ස අංගයක්ස  පමණක්ස බව පැහැදිලි  ළ එක්සසත්ත ජනපද තොනොපි 

 ොර්යොලකේ මහජන  ටයුතු නිලධොරි කේවිේ මැක්සුවර්  මහතො කියො සිටිකේ  “ක ොළඹ 

ඇමරි ොනු මධය්ථොනකේදී  සහ මහනුවර, යොපනය සහ මොතර පිහිටි අකේ ඇමරි න් 

පියසි වලදී ඕනෑම ක කනකුට කම් වැඩසටහන්වලට සහභොගි විය හැකි බවත්ත. ඒවො 

නිර්මොණය  ර ඇත්තකත්ත නකවෝත්තපොදනයන් දිරිගැන්වීම සහ දියුණු කිරීම සඳහො ” බවත්තය. 

නකවෝත්තපොදනයන් කපෝෂණය කිරීමට සහ ගැටලු විසඳීමට අවශය තොක්සෂණය හො සම්පත්ත 

සැපයීම සඳහො එක්සසත්ත ජනපද තොනොපි  ොර්යොලය 2016 ඔක්සකතෝම්බර් මොසකේ 

ඇමරි ොනු මධය්ථොනකේදී සිය  නිමැයුම් අව ොශ (Makerspace) වැඩසටහන දියත්ත 

 කේය. කමහි ප්රිඵලය වූකේ කමම උත්තසොහකේ වටිනො ම හඳුනොගත්ත ශ්රී ලං ොකේ 

තරුණ තරුණියන්, අධයොපනඥයින් සහ වයවසොය ත්තව කක්සන්ීය වයොපොරි  නොය යින්  

ක ොටසක්ස කම් ගැන උනන්දු කවමින් එයට සහභොගීවීමයි. කමම අිවිශොල ප්රිචොරය මත 

පදනම්ව, එක්සසත්ත ජනපද තොනොපි  ොර්යොලය, 2018 කදසැම්බරකේ මහනුවරදී පැවි 

දිවයිකන් ප්රථම (Maker Fair)  ප්රදර්ශනයට තැබූ නවය රණ  නිපැයුම්  ප්රදර්ශනය කිරීමට 

තීරණය  රන ලදී. ශ්රී ලං ොකේ වයවසොය ත්තව පරිසර පද්යධිය කමන් ම, නිෂ්පොද -

mailto:VanHornNT@state.gov
http://lk.usembassy.gov/


 

UNCLASSIFIED 

සං් ෘි  පදනම ද  අඛණ්ඩව වර්ධනය කවමින් පවින අතර කම් වසකර්  

නකවෝත්තපොද යින් 65  ට අධි  සංඛයොව කේ නව නිපැයුම් ප්රදර්ශනය කිරීමට 

නියමිතය. 

ක ොළඹ ඇමරි ොනු මධය්ථොනය, යොපනය, මහනුවර සහ මොතර පිහිටුවො ඇි 

ඇමරි ොනු පියසි සමඟ තරුණ තරුණියන් සඳහො වයවසොය ත්තවය, නොය ත්තවය, ඉංග්රීසි 

භොෂො පුහුණුව, සමොජ මොධය, ත්රිමොණ මුද්රණය, කක්සතනය සහ තවත්ත කබොකහෝ කද්ය පිළිබඳ 

නිරන්තර වැඩසටහන් ඉදිරිපත්ත  රයි.  කමම වැඩසටහන් කනොමිකල් පවත්තවන අතර ඒවො 

සැමට විවෘතයි. වැඩි වි්තර සඳහො කෆේ්ුක්ස හි  @AmCenterSL කවත පිවිකසන්න. 

* කමම ප්රදර්ශනයට ඇතුළුවීම කනොමිකල් වන අතර එය ඔක්සකතෝබර් 20 වන දින උකද්ය 9 

සිට සවස 6 දක්සවො විවෘතව පවතී. 


