
නව වයාපෘති ආරම්භ වීමත් සමග අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය සඳහා වු එක්සත් 

ජනපද ආයතනයේ (USAID) ශ්රී ලංකාව හා මාලදිවයින සඳහා පත්ූ නව 

අධයක්ෂවරයා  දිවයිනට පැමියෙයි. 

 

 

යකාළඹ, මාර්ු 14, 2018: අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය  සඳහා වු එක්සත් ජනපද ආයතනයේ 

(USAID) ශ්රී ලංකාව හා මාලදිවයින සඳහා නව අධයක්ෂවරයා යලස රීඩ් යේ. අයිෂ්ලිමන් 2018 

මාර්ු 5 වැනි දින  වැඩ භාර ගත්යත් ය.  අයිෂ්ලිමන් මහතායේ පැමිණීම සිදු වන්යන්  රුපියල් 

බිියන 4.5කට වැඩි ප්රමාෙයකින් ශ්රී ලංකායේ තරුෙයන් රැකියා සඳහා පුහුණු කිරීම, 

නීතියේ ආධිපතයය හා සංහිඳියාව ආදි  අලුත් වැඩසටහන් රාශියක්  ආරම්භ වන 

අවස්ථායේයි.  

 

“එක්සත් ජනපදය හා ශ්රී ලංකාව අතර  සහයයෝගීතායේ  අවුරුදු 70ක් සමරන යමම 

අවස්ථායේ අයිෂ්ලිමන් මහතා  එක්සත් ජනපද තානාපති කණ්ඩායමට එක්වීම  අයේ 

වාසනාවකි“ යයි  එක්සත් ජනපද තානාපති අුල් යකෂාේ ප්රකාශ කයේය. “අන්තර්ජාතික 

සංවර්ධනය  සඳහා වු එක්සත් ජනපද ආයතනයේ (USAID) සංවර්ධන වැඩසටහන්  

කළමනාකරෙය අතින් ඔහුට ඇති පළපුරුද්ද ුළින් ශ්රී ලංකායේ හා මාලදිවයියන් 

ජනතාවට යසත සැලයසනු ඇත. මූික මානව හිමිකම් හා සැමට සමානත්වය  ලබා යදමින්  

කලාපීය ආරක්ෂාවට  දායකත්වයක් සපයන සාමකාමී හා සමෘද්ධිමත්  ප්රජාතන්රවාදි 

රටක්  බවට ශ්රී ලංකාව පත් කිරීයම් අරමුෙ ඉටු කර ගැනීමට  ඇමරිකන් බදු යගවන්නන් 

විසින් ලබා යදන අරමුදල්  නැෙවත් යලස වියදම් කිරීම ඔහු සහතික කරනු ඇත“ 

 

මාලදිවයියන්  දූපත් වැසියන්ට  ආරක්ිත හා පිරිසිදු ජලය සැපයීම, යවරළබඩ සම්පත් 

කළමනාකරෙය හා රජයේ ආයතනවල  හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීම ඇුළු  පුළුල් 

පරාසයක වැඩසටහන්වලට අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය  සඳහා වු එක්සත් ජනපද 

ආයතනය 2001 වර්ෂයේ සිට  ආධාර කර තියේ. 

 

1956 වර්ෂයේ සිට රට පුරා ශ්රී ලාංකිකයන්ට  යසත සලසන සංවර්ධන හා මානූෂීය  

වැඩසටහන් සඳහා  එක්සත් ජනපද රජය  යඩාලර් බිියන 2කට (දළ වශයයන්  ශ්රී ලංකා 

රුපියල් බිියන 300කට) වැඩි ආධාර සපයා ඇත.  ආර්ික වර්ධනය,  යහපාලන 

ප්රතිසංස්කරෙ හා මානූෂීය  අර්ුදවින්  යගාඩ ඒම  වැනි කරුණු සම්බන්ධයයන්  යමම 

ආධාර අර්ථාන්විත බලපෑමක් කර තියේ. 

 

“ශ්රී ලංකායේ හා මාල දිවයියන්  රජය හා ජනතාවන් සමග  සහයයෝගයයන් කටයුු කරමින්  

එක්සත් ජනපද  සංවර්ධන ආධාර  වඩාත් ඵලදායී යලස යයාදා ගැනීමටත්, වඩාත්ම අවශය  

ජනයාට  ආධාර ලබා දීමට හා එක්සත් ජනපදය  හා සහයයෝගීතාව ශක්තිමත් කිරීමටත්  

ලැබීම මා සලකන්යන් යගෞරවයක් යලසය“යි අයිෂ්ලිමන් මහතා ප්රකාශ කයේය. 

 

අයිෂ්ලිමන් මහතා 2000 වර්ෂයේ සිට  ආර්ික කටයුු, ප්රජාතාන්ික පාලනය,  පරිසරය,  

අධයාපනය හා යටිතල පහසුකම් සැපයීම ආදී පුළුල් පරාසයක  වැඩසටහන් සැලසුම් 

කරමින් හා කළමනාකරෙය කරමින් පිිපීනය, පැසිෆික් දූපත්, ඇෆග්නිස්ථානය, 

කාම්යබෝජය හා ඉන්දියායේ  අන්තර්ජාතික  සංවර්ධනය සඳහා ූ  එක්සත් ජනපද 



ආයතනයේ (USAID) යස්වය කර තියේ. ඉතා මෑතක් වන ුරුම ඔහු යස්වය කයේ ආසියා 

කාර්යාංශයේ නියයෝජය සහකාර පරිපාලක  යලස  යවාින්ටන් නුවරයි. 

 

ජායාරූපය : අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය  සඳහා වු එක්සත් ජනපද ආයතනයේ ශ්රී ලංකාව හා 

මාලදිවයින සඳහා නව අධ්යක්ෂවරයා යලස රීඩ් යේ. අයිෂ්ලිමන් අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය  

සඳහා වු එක්සත් ජනපද ආයතනයේ පරිපාලක මාර්ක් ග්රරීන් ඉදිරියය දිවුරුම් දුන්යන්ය. 

අන්තර් ජාතික සංවර්ධනය සඳහා වු එක්සත් ජනපද ආයතනය (USAID)  එක්සත් ජනපද 

රජයේ ප්රධාන සංවර්ධන ආයතනයයි. 1956 සිට  එක්සත් ජනපද රජය ශ්රී ලංකාවට  යඩාලර් 

බිියන යදකකට වැඩි  සංවර්ධන හා මානුිය ආධාර සපයා තියේ.  

 


