
 
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්  යාලය 

ක ොළඹ 

ප්රවෘත්ති නිමේදනය 

මහජන  ටයුතු අංශය 

දුර ථන: +94 (11) 249-8100 ● ෆැක්ස්: +94 (11) 244-9070 

විද්යුත් තැපෑල: angelicab@state.gov ●කෙබ්: http://lk.usembassy.gov 

 

නිකේද්යන අං : 20220427 

 
එක්සත් ජනපද තානාපතිනි ජුලී ජේ. චංග් උතුරු පළාජත් සංචාරය කරයි 

 

ක ොළඹ, 2022 අකේල් 27: එක්සසත් ජනපද්ය තොනොපති ජුලී කේ. චංග් මහත්ිය, තොනොපති 

ෙශකයන් අකේල් මොසකේ 24 ෙැනි දින සිට 27 ෙැනි දින ද්යක්සෙො ශ්රී ලං ොකේ උතුරු 

ප්රකේශයට ගිය මුල්ම සංචොරකේදී යොපනකේ චොරි ොෙ  නිරත වූෙොය. 

 

“තොනොපති ෙශකයන් මකග් ධුර  ොලකේ මුල් අෙධිකේ ම උතුරට සංචොරය කිරීම මො හට 

අතයොෙශය වූෙො” යනුකෙන් චංග් තොනොපතිතුිය සඳහන්  ළොය. “කේ චොරි ොෙ 

අතරතුර මො එම  ලොපකේ ඉතිහොසය ගකේෂණය  ළො, ඔවුන්ට ඇති අභිකයෝග සහ 

අේථො ගැන ජනතොෙකගන්ම මො අසො ද්යැන ගත්තො. යුේධකේ හො මොනෙ හිි ේ 

සේබන්ධකයන් සැලකිල්ලට කයොමුවූ  රුණුෙල කමන්ම, උතුකේ ෙේතමොන ආේි  

තත්ෙකේ බලපෑම ගැන මට ෙඩොත් කහොඳ අෙකබෝධයක්ස ලැබුණො. ” 

 

යොපනකේ ගත  ළ  ොලය අතරතුර චංග් තොනොපතිතුිය, ෙත්මන් ආේි  අේබුද්යය 

අේථොකේ උතුකේ කේශපොලන සහ ආරක්සෂ  තත්ෙය පිළිබඳ සො ච්ඡො කිරීමට උතුරු 

පළොකත් ආණ්ඩු ොරෙරයො සහ යොපනකේ ආරක්සෂ  බල ො මූල්ථොන  ොේයොලකේ 

අණකද්යන නිලධොරිෙරයො හමු වූෙොය. එක්ම, සිවිල් සමොජය සමගින් සේබන්ධ වීමටත්, 

අතුරුද්යන් වූ සහ අතුරුද්යන්  ළ පුේගලයින්කග් පවුල් හමුවීමටත් එතුිය  ටයුතු  ළොය. 

ජොති  සංහිඳියොෙ සහ එ මුතු ම ඇති රගැනීම උකද්යසො යුක්සතිය සහ ෙගවීම සඳහො 

කෙනුකෙන් කනො ඩෙො ද්යරන ෙෑයේෙල ෙැද්යගත් ම තොනොපතිතුිය විසින් අෙධොරණය 

 රන ලදී. කද්යමළ කේශපොලඥයින් සමගින් පැෙැත්වූ හමුෙ දී චංග් තොනොපතිතුිය 

මොනෙ හිි ේ සහ පොලන අභිකයෝග පිළිබඳෙ සො ච්ඡො  ළොය. එක්ම, ශ්රී ලං ොකේ 

ආගි  බහුත්ෙෙොද්යකේ ෙැද්යගත් ම අෙධොරණය පිණිස විවිධ ආගි  ප්රජොෙල 

නිකයෝජිතයින් හමුවීමටත් ආගි  ්ථොනෙලට සංචොරය කිරීමටත්  ටයුතු  ළොය. 

 

ෙේතමොනකේ ඔවුන් මුහුණකද්යන අභිකයෝග සහ ආේි ය යථොතත්ෙයට පත් කිරීමට 

ද්යරන ෙෑයේ පිළිබඳ ද්යැනගැනීමට චංග් තොනොපතිතුිය ෙයොපොර ප්රජොකේ නිකයෝජිතයින් 

සමග ද්ය  ථො  ළොය. කේශීය ෙයොපොර සංෙේධනය කිරීමට ඩය්කපෝරොකේ ආකයෝජනෙල 

mailto:angelicab@state.gov


ඇති විභෙය පිළිබඳෙ තොනොපතිතුිය සඳහන්  ළොය. තෙද්ය, ප්රකේශකේ ජනතොෙට ඉඩේ 

පොවිච්ි කිරීමට මග සලසො කද්යින් බිේකබෝේබ ඉෙත්කිරීකේ  ටයුතු සිදු රන, එ.ජ. 

අරමුද්යල් ලබො ක්රියොත්ම ෙන ෙයොපෘතියක්ස ද්ය බැලීමට එතුිය ගියොය. ඔවුන්කග් නෙ 

සොමය කගොඩනැංවීකේ උපොධි ෙැඩසටහන පිළිබඳෙ සහ පුරොවිද්යයො ක ෞතු ොගොර 

විද්යයොගොරය සඳහො සං් ෘති  සංරක්සෂණය සඳහො ෙන එ.ජ. තොනොපති අරමුද්යලින් 

ලබොකද්යන ප්රද්යොන පිළිබඳ සො ච්ඡො කිරීමට චංග් තොනොපතිතුිය යොපනය විශ්ෙවිද්යයොලකේ 

අධයනය  ොේයමණ්ඩඩල සොමොජි යින් හමුවූෙොය. තෙද්ය, යොපනය පු්ත ොලකේ එ.ජ. 

අරමුද්යලින් සිදුක කරන පු්ක ොලකපොත් සංරක්සෂණ ෙයොපෘතියක්ස ද්ය එතුිය විසින් 

නරඹන ලදී. නැෙතත් ක ොළඹට පිටත්වීමට කපර චංග් තොනොපතිතුිය  යොපනකේ 

American Corner හි තරුණ නොය නොයි ොෙන් හමු වී සියළුම ශ්රී ලංකි යින් ඇතුළත් 

 රගන්නො සහ කසෞභොගයමත් ශ්රී ලං ොෙක්ස  රො යන ගමන සේබන්ධකයන් ඔවුන්කග් 

අද්යහ්ෙලට සෙන් දුන්නොය. 

 

චංග් තොනොපතිතුිය ක ොළඹ ප්රකේශකයන් පිටතට ගිය කද්යෙන චොරි ොෙ කමයයි. ඇකග් 

පළමු චොරි ොෙ මහනුෙර ප්රකේශකේ සිදු රන ලදී. එළකඹන මොසෙලදී රකේ තෙත් 

කබොකහෝ ප්රකේශෙල චොරි ො කිරීමට එතුිය උේකයෝගකයන් බලොකපොකරොත්තු කේ. 

 


