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ශ්රී ලංකා ර ලංගු ද ලංගාරරුේග්තුවේගව ලංගඳ හ ලංකියාවරඳ ලංඳුය ව ලංයාමට එ ලං්සත් ජ ලංප රාගස ලං්කව ලං

පෙබරවාරි 17, 2016 - ඇපෙරිකානු වානීජ කටයුතු, පේගු සහ පේශසීො ආරක්ෂක පේෙේතපෙන්තුපේ උෙපේශකවරුන්
සහ ශ්රී කාකා පේගු ලධකරාන්න් 20 පෙපු අ රතර පේගු රියාවාව ප රතිසසාසකකරයයාව සහ පවඳාාෙ ුළුල්  ිරරිෙ ිල පබෙ
සාකච්ජා ෙැවැත්විය. ශ්රී කාකාපේ රෙුයාවු හැිරයාවාව යුයු ක කර ආපයාවනජු රවසක ා වේරුයාව ිරරිෙ ි අ රරණ ය වියාව.

"රාජය, පෙ ේල පක රාශ ඇතුුල සාවේරුයාව උපෙසා රියාවා කරු කඩායායාව ස සෙල රියාවා කරන්න් යළයාවුල ශ්රී කාාිරකයාවන්ප
යාවහෙත ිලණිස ආේථිකයාව ශක්තිසෙත් ිරරිෙට ඇපෙරිකානු ික්සත් ජුෙෙයාව සහයාව" කබා පෙු බව ඇපෙන්කානු තාුාෙතිස
රතු්  පකශප් ෙැවසීයාව. "පෙෙ රතිසසාසකකරය තු පන් ශ්රී කාකාපේ පවඳෙ කටයුතු විවවතව යළ ව වු බව පවඳා රජාවට ෙැු
ලත හැිර වන්පන්යාව."

ඇපෙරිකා ික්සත් ජුෙෙ තාුාෙතිස කාේයාවාකපේ සහපයාවන් යුු 3ක් ුළරා ෙැවැත්වු ක පෙෙ වැයසටහු තු පන් ශ්රී
කාකාවට පකනක පවකා සාවිරාුපේ පවඳා ෙහසුක ස සැකසු ස ගිවිසුෙ යාවටපත් ඇතිස වලිර ස ඉටු කරලැනීෙට හැිර
වන්පන්යාව. පෙ අදී තක්පසේරු ිරන් ස, වේගීකරුයාව පේගු තීරය රභියාවාචුා වැලධ ශ්රී කාකාපේ රෙුයාවු ලි පක සාවේරු
සැකැසකප ස කරුනු කීෙයාවක් ිලළිබෙ සාකච්ජා කරු කදී. මීට රෙතරව, පේගු තීරය රභියාවාචුා පයාවොණ වු යුසා රධිකරය
සහ ෙපහේසකත්රාත් රධිකරය විලධසුරුවන් 30 පෙපුක් සෙහාෙ ික් යුු ුළණු කවක් කබා පෙු කදී.

ශ්රී කාකාපේ වයාොරික කටයුතු සෙහා න නීතිස රාණ ව වැ ද යුයු ක ිරරිපෙන් පේය යාව සහ ඇපෙරිකානු වයාොරවක ආේථික
රවසක ා වැ දවු බව ඇපෙරිකානු පවඳා නීතිස රවේරු ආයාවතු උෙපේිකකා ප සලන් ෙැක්න්කන් ෙැවසුවායාව. පෙෙ
රතිසසාසකකරය ෙගින් ශ්රී කාකාපේ පලනය යාව පවඳා සබෙතා ුළුල්  වු රතර පේගු ස සෙත් රරක්ෂා වු බවෙ ඇයාව
ෙැවසූවායාව.

ඇපෙරිකානු පවඳා නීතිස රවේරු ආයාවතුයාව CLDP) පවුත් ඇපෙරිකානු රාජය ආයාවතු සෙල ික්ව ෙැවැත්ීමෙට
පයාවනජුා කර ඇතිස ුළණු ක වෑයසටහන් ොකාපේ ෙඳණ  වැලධ ුළණු කව පෙයාව වියාව.
###

ඇපෙරිකානු වානීජ කටයුතු, පේගු සහ පේශසීො ආරක්ෂක පේෙේතපෙන්තුපේ උෙපේශකවරුන් සහ ශ්රී කාකා පේගු
ලධකරාන්න් 20 පෙපු අ රතර පේගු රියාවාව ප රතිසසාසකකරයයාව සහ පවඳාාෙ ුළුල්  ිරරිෙ ිල පබෙ සාකච්ජා ෙැවැත්විය.

ුළණු ක වැයසටහුට සහභාගී  න පේගු පෙොේතප සන්තු ලධකරාරිනීයාවකට සහතිසක රොුයාව කරන්න්

