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එක්සත් ජනපද ිවලධාරීන් හා මධයම පළාකත් නායකකය මහුවවෘර
නවීකරණය කළ ඇමරිකන් පියස විවෘතත කරති.
ජනවෘාරි 27, 2016: ඇකමරිකන් එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය විසින් ජනවෘාරි 26 වෘැිව
අඟහරුවෘාදා මහුවවෘර ඩී.එස්. කස්නානායක මහජන පුස්තකාලකේදී අලුකතන් නවීකරණය කළ
ඇමරිකන් පියස ිවල වෘශකයන් විවෘතත කරන ලදී. එක්සත් ජනපදකේ රාජය කදපාර්තකනන්තුකද
කජයෂ්ඨ න ිවලධාරිකයක් කමන්ම ජාතයන්තර කතාරතුරු වෘැසසටහන් කාර්යාංශකේ (IIP) සනබන්ධීකාරක
මැකකාන් පිලිප්ස් හා මහුවවෘර නගරාධිපති කස්න දිසානායක කමම අවෘස්ථාවෘට සහභාගි වූහ.
“කමය මහුවවෘර හා අවෘට ප්රකද්ශකේ ජනතාවෘට ඉතා වෘැදගත් අවෘස්ථාවෘක්“ යයි ශ්රී ලංකාකද එක්සත්
ජනපද තානාපති අතුල් කකෂාප් ප්රකාශ කකයය. “කමම නවීන පහසුකන හා තාක්ෂණය මධයම
පළාකත් නකවෘ ත්පාදනයට පරීක්ෂණාගාරයක් විය යුතුය“යි ඔහු වෘැඩි දුරටත් ප්රකාශ කකයය.
මහුවවෘර ඇමරිකන් පියකස් කභෞතික අලුත්වෘැඩියාවෘන්, තාක්ෂණය හා අන්තර් ක්රියාකාරී වෘැසසටහන්
ආදිය සඳහා ජාතයන්තර කතාරතුරු වෘැසසටහන (IIP) තුළින් එක්සත් ජනපදය රුපියල් මිලියන 84ක්
(කසාලර් 600,000) ලබා දී තිකේ. කමහි අලුත්වෘැඩියා කටයුතු සැලසුන කරන ලද්කද් ශ්රී ලංකාකද
මධයම ඉන්ිනකන්රු පපකද්ශන කාර්යාංශය (CECB) සමග සහකය ගකයන් එක්සත් ජනපදකේ
ස්මිත්කස ිවයක් ආයතනය විසිිව. කන සඳහා මහුවවෘර මහනගර සභාවෘ හා ප්රජාවෘ සඳහා කපාදු ස්ථාන
පුළුල් කිරීමට සහාය ලබා දුන් හිටපු නගරාධිපති මහීන්ද්ර රත්වෘත්ත ද අතිකර්ක ආධාර සැපයූ අතර
මහජන භාවිතය සඳහා ඇති ඉස ප්රමාණය තුන් ුණණයකින් පමණ වෘැඩි කිරීමට හැකි විය.
ඉංග්රිසි කථනය, වෘයවෘසායකත්වෘය, කක්තනය හා සමාජ මාධය හුරු කිරීම හා ්රවෘය/දද්රශය ිවෂ්ඨ පාදන
ආදිය පිළිබඳ සතිපතා පන්ති ඇතුළු මහුවවෘර ඇමරිකන් පියකසන් සැපකයන සියලුම වෘැසසටහන්
කනාමිකල් ලබා කද්. කමම වෘැසසටහන් ිවසා මධයම පළාකත් තරුණ තරුියයන්ට ඔුනන්ක අධයාපිවක
හා රැකියා අවෘස්ථා වෘැඩිකර ගැනීමට අවෘශය ුසසලතා හා නයකත්වෘ පුහුුවවෘ ලබා ගත හැකිවී තිකේ.
කමහිදි කථා කළ පිලිප්ස් කියා සිටිකේ “ ඇමරිකන් අවෘකාශයන්, එකිකනකා හමුවීමටත් අන් අයකගන්
ඉකගනීමටත් කමන්ම වෘැරදි කිරීමට සුරක්ෂිත පරිසරයක් හා ිවර්මාණාත්මක විසඳුන කසායා ගැිවමත්
සඳහා ඉතා කහාඳ ස්ථානයක්“ බවෘයි. “වෘයාපාරයක් ආරනභ කිරීමට, ිවයම විශ්වෘ විදයාලය කත රා

ගැනීමට, ේකලා පිටුවෘක් හා යූ-ටියුේ චැනලයක් ිවර්මාණය කිරීමට කහ සමාන අදහස් ඇති
ක්රියාකාරීන් හා සනබන්ධවීමට වෘැිව කරුුව වෘලදි ඔබට සහාය කවෘමින් ඔකේ සුවිකශ්ෂී හැකියාවෘන්
වෘර්ධනය කර ගැනීමට අපි සහාය කවෘමු“ යි ඔහු වෘැඩි දුරටත් කියා සිටිකේය.
මහුවවෘර ඇමරිකන් පියසට අමතරවෘ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය විසින් යාපකන් ඇමරිකන්
පියස හා කකාළඹ ඇමරිකන් මධයස්ථානයද පවෘත්වෘා කගන යයි. කමම ස්ථාන වෘලදී මහජනතාවෘට
එක්සත් ජනපදකේ හා ශ්රී ලාංකාකද රජකේ, සිවිල් සමාජකේ හා සාර්ථක වෘයාපාරවෘල විකශ්ෂියින් කගන්
ඉකගන ගැිවමටත් ඔුනන් සමග එක්වෘ කටයුතු කිරීමටත් ඉස ප්රස්ථා ලබා කද්. ඇමරිකන් පියස
වෘැසසටහන් ගැන වෘැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට ඉ-තැපැල් පියුනසයක් එවෘන්න.

