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අන්තර්ජාතික  සංවෘර්ධනය සඳහාවු එක්සත් ජනපද ආයතනය (USAID)  ප්රජාතාන්්රික යහපාලනය  ශක්තිමත් රීමටමට රී ලංකා  පාර්මේක්න්තුවෘ 

සමග හවුල් වෘැඩපිමේකවෘලක් දියත් කරයි. 

 

අන්තර්ජාතික  සංවෘර්ධනය සඳහාවු එක්සත් ජනපද ආයතනය (USAID)  ප්රජාතාන්්රික යහපාලනය  ශක්තිමත් රීමටමට රී ලංකා  පාර්මේක්න්තුවෘ 

සමග හවුල් වෘැඩපිමේකවෘලක් දියත් කරයි. 

කනොවෘැ්බර් 23,2016: රී ලංකාකද වෘගම ම හා ප්රජාතාන්්රික පාලනය  ශක්තිමත් රීමටමට රී ලංකා පාර්මේක්න්තුවෘ සමග  අන්තර්ජාතික  

සංවෘර්ධනය සඳහාවු එක්සත් ජනපද ආයතනය (USAID) රුපියල් බිමේයන 1.92ක ( කඩොලර් මිමේයන 13ක)  හවුල් වෘැඩසටහනක් අද දියත් 

කකළේය. 

 

කමම වෘැඩසටහන ආර්භ රීමටක් උත්සවෘකේදී අන්තර්ජාතික  සංවෘර්ධනය සඳහාවු එක්සත් ජනපද ආයතනකේ  (USAID) අධයක්  ඇන්්: 

සිකසොන් “කමම වෘයාපතතිය මන්න් ස්වෘාන න කකොමි න් සභාවෘලට, අමාතයාංශවෘලට, ප්රාකීය ය සහ පළාත් සභාවෘලට අපකස සහය වෘයාප්ත 

වෘන්කන්ය" යැයි ප්රකාශ කකළේය. "ස්්රී රුරු  සහභාන්ත්වෘයට සම අවෘස්ථා ලබා දීමට සහ කීශපාලන සහ නායකත්වෘ මටමට්වෘල අවෙකවෘන් 

ිවකයෝජනය වෘන පාර්ශ්වෘයන්ටත් අප සුරුරුදු පරිදී සහය ලබා කදන්කනමු."  

 

ප්රජාතාන්්රික පාලනය හා වෘගම ම  ශක්තිමත් රීමටක් කමම තුන් අවුරුදු වෘයාපතතිකේ (SDGAP) අරමුණු රජය සහ පාර්මේක්න්තුවෘ තුල 

මූකලෝපායික සැලසු් රීමටම හා සන්ිවකදදනය වෘැඩි දියුණු රීමටම, වෘඩා ඵලදායී ප්රතිපත්ති ප්රතිසංස්කර,, ්රියාදාමයන් හදුන්වෘා දීම සහ 

පාර්මේක්න්තුකද සහ ප්රාකීය ය මටමට්වෘල කාන්තාවෘන් හා අිවත්ත්  න ිවකයෝජනයක් ඇති කඩාඩාය්වෘල කීශපාලන සහභාත්ත්වෘය වෘැඩි 

රීමටමයි.  

 

අමාතයවෘරුන්, ිවකයෝජය අමාතයවෘරුන්, පාර්මේක්න්තු මන්්රීවෘරුන්, ආංය ය කමිවලවෘල සභාපතිවෘරුන්, ස්වෘාන න කකොමිස්වෘල සභාපතිවෘරුන් හා 

බහුපාර්ශ්වික හා ීවිපාර්ශ්වික වෘශකයන් ආධාර සපයන්නන් ඇතුළු  ප්රධාන  පාර්මේක්න්තු  සාමාිකකයන් හා කාර්ය මඩාඩලය සහභාත්ූ  කමම 

ආර්භක උත්සවෘය පවෘත්වෘන ලදකී ගරු කථානායක  කරු ජයසූරිය මහතාකස ප්රධානත්වෘකයිව. 

 

ධාරිතවෘ, දැනු් පදනම හා ්රියා මාර්ග  ශක්තිමත් රීමටමට පාර්මේක්න්තු කාර්ය මඩාඩලය සමග සහාකයෝගකයන් අන්තර්ජාතික  සංවෘර්ධනය 

සඳහාවු එක්සත් ජනපද ආයතනය (USAID) ම:තදි ්රියාත්මක කළ වෘයාපතතිකේ සාර්ථකත්වෘය මත  කමම නවෘ වෘයාපතතිය  ්රියාත්මක වෘනු ඇත. 

ම:තදී අවෘසන් ූ  එම වෘයාපතතිකේ කැ ප කපකනන අංග වෘන්කන් අත්ත් ආංය ය අන ක් , කමිවල පිටුවලවිමට  ආධාර රීමටම හා පාර්මේක්න්තුකද 

ස්ථාවෘර ිවකයෝග යාවෘත්කාලීන රීමටමයි. 

 

1956 වෘර් කේ සිට  රී ලංකාකද සියත් ජනයාකස යහපත කවෘනුකවෘන්  කතකරකර්මය, වෘයවෘසාය සංවෘර්ධනය, පරිසරය හා ස්වෘාභාවික ස්පත්, 

අධයාපනය, කස්යය, යහ පාලනය හා මානුීයය ආධාර  යන ක්ක ේ්රයන්ටු  කඩොලර් බිමේයන 2කට වෘැඩි  ප්රමා,යක්  එක්සත් ජනපද රජය 

ආකයෝජනය කර තිකේ. 


