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ර ෝමරේ එක්සත් ජාතීන්රේ නිරයෝජිතායතන සඳහා වන එක්සත් ජනපද තානාපති 

සින්ි මැරක්න් මහත්ිය සැප්තැම්බර් 25-28 ශ්රී ලංකාරේ සංචා යකට පැිරේ 

 

 
ර ෝමරේ එක්සත් ජාතීන්රේ නිරයෝජිතායතන සඳහා වන එක්සත් ජනපද සථි  
නිරයෝජිතවරිය වන සින්ි මැරක්න් තානාපතිතුමිය ශ්රී ලංකාරේ ක්රියාත්මක වන එ.ජ. 
ආහා  ආධා  වැඩසටහන් අවධා ණය කිරීමටත් ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධරයන් එක්සත් 
ජනපදරේ කැපවීම සහ රම ට සමගින් දීර්ඝ කාලයක සිට පවත්නා හවුල්කාරීත්වය 

ශක්තිමත් කිරීමටත් සැප්තැම්බර් 25 සිට 28 දක්වා කාලරේ ශ්රී ලංකාරේ සංචා යක නි ත 
වනු ඇත. 
 
රකාළඹ දී රජෙෂථඨ නිලධාරීන් සහ ආධා  ලබාරදන සංවිධාන හමුවීමට අමත ව මැරක්න් 
තානාපතිතුමිය ශ්රී ලංකාරේ එ.ජ. තානාපතිතුමිය වන ජුලී චංේ මහත්මිය සමගින් එක්ව 
මධෙම පළාරත් පාසැල්, කෘෂිකාර්මික පර්රේෂණ ආයතන, සහ ප්රජා සංවිධාන හමු වී 
එක්සත් ජනපද අ මුදලින් ක්රියාත්මක වන මානුෂීය ආධා  වැඩසටහන්වල ප්රතිලාභීන් සහ 
ඒවා ක්රියාත්මක ක න්නන් රවතින් ම විසථත  විමසනු ඇත.  
 

ආහා  සහ කෘෂිකර්ම සංවිධානය (FAO), කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සඳහා වන 
ජාතෙන්ත  අ මුදල (IFAD), සහ රලෝක ආහා  වැඩසටහන (WFP) යන එක්සත් 
ජාතීන්රේ ආහා  සහ කෘෂිකර්ම නිරයෝජිතායතන තුන සඳහා තනි  ටක් වශරයන් 

විශාලතම ආධා  සපයන්නා වන්රන් එක්සත් ජනපදයයි. විරශථෂරයන්ම, ර ෝලීය 
වශරයන් කුසගින්න වර්ධනය වී ඇති රමම තී ණාත්මක අවසථථාරේදී, ආහා  අනා ක්ෂිත 

බව අවම කිරීමට සහ මානුෂීය සහන, ජීවරනෝපාය ආ ක්ෂාව සහ කෘෂිකර්මාන්තය මූලික 
ක  ත් ආර්ික වර්ධනයක් ඇති කිරීමට එක්සත් ජනපද  ජය, එක්සත් ජාතීන්රේ ආහා  
හා කෘෂිකර්ම නිරයෝජිතායතන සහ ශ්රී ලංකා  ජය සහරයෝ රයන් කටයුතු ක න ආකා ය 
එක්සත් ජනපදය අ මුදල් සපයන එක්සත් ජාතීන්රේ වොපෘති මගින් රපන්නුම් රකරර්. 
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වස  70කට අධික කාලයක් මුළුල්රල් එක්සත් ජනපදය ශ්රී ලංකා  ජයට සහ ජනතාවට 
හවුල්කාරීත්වය සහ ආධා  ලබාදී තිරේ. ශ්රී ලාංකික ර ාවීන්ට රපාරහා  ලබාදීම සඳහා 
අමත  ඇ. රඩාලර් මිලියන 40ක් සහ  රේ කිනමින් සපු ාලිය යුතු මානුෂීය අවශෙතා 
සඳහා ඇ. රඩාලර් මිලියන 20 ලබාදීම සම්බන්ධරයන් ජාතෙන්ත  සංවර්ධනය සඳහා වන 

එ.ජ. නිරයෝජිතායතනරේ (USAID) පරිපාලක සමන්තා පවර් මහත්මිය සැප්තැම්බර් 
මාසරේ දී සිදුකළ නිරේදනය ඇතුළුව එක්සත් ජනපද  ජය අළුතින් ලබාරදන ඇ. රඩාලර් 

මිලියන 240කට ආසන්න ප්රමාණයක් සම්බන්ධරයන් නිරේදනය කිරීම ජූනි මාසරේ සිට 
චංේ තානාපතිතුමිය විසින් අධීක්ෂණය ක  තිරේ. 

 
මැරක්න් තානාපතිතුමියරේ ශ්රී ලංකා සංචා ය සම්බන්ධරයන් රහෝ ශ්රී ලංකාවට ලබාරදන 
එක්සත් ජනපද ආධා  සම්බන්ධරයන් වැිදු  විසථත  එ.ජ. තානාපති කාර්යාලරේ 

ජනමාධෙ නිලධාරී රහථන්සථ මරහෝනි (MahoneyHR@state.gov) මහතා සම්බන්ධ 
ක  ැනීරමන් සහ ේවිටර් අවකාශරේ @USAmbSL හ හා චංේ තානාපතිතුමිය සහ 
@USUNRomeAmb සහ @USUNRome හ හා මැරක්න් තානාපතිතුමිය රවත 
අවධානරයන් සිටීරමන් ඔබට ලබා ත හැකිය. 
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