ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර් යාලය
ෙකොළඹ
ප්රවෘත්ති නිෙව්දනය
මහජන කටයුතු අංශය
දුරකථන: +94 (11) 249-8100 ● ෆැක්ස්: +94 (11) 244-9070
විද්යුත් තැපෑල: angelicab@state.gov ●ෙවබේ: http://lk.usembassy.gov
නිෙව්දන අංක: 20220616
ශ්රී ලංකාෙව් ආර්ථික අර්බුදයට ප්රතිචාර දැක්වීම සඳහා ෙඩොලර් මිලියන 6ක් හදිසි අවස්ථා
ආධාර වශෙයන් ලබාෙදන බව එක්සත් ජනපදෙයන් නිෙව්දනය කරයි
ශ්රී ලංකාෙව් ආර්ථික අර්බුදෙයන් පීඩාවට පත් වූ, ආන්තික සහ අවදානමට ලක්විය හැකි
ප්රජාවන්ෙගේ අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා ෙඩොලර් මිලියන 6 ක හදිසි අවස්ථා ආධාරයක් ලබා
ෙදන බව අද දින එක්සත් ජනපදෙයන් නිෙව්දනය කරන ලදී. ශ්රී ලංකා රජය ජාත්යන්තර මූල්ය
අරමුදෙලන් (IMF) අෙපේක්ෂිත පැෙක්ජයකට අනුකූලව රෙටේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම සඳහා
ආර්ථික හා මූල්ය ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මක කිරීෙම් දී ෙමම නව අරමුදලේ හරහා ශ්රී
ලංකා රජයට තාක්ෂණික සහාය ද ලබා ෙදනු ඇත.
“වත්මන් ආර්ථික සහ ෙදේශපාලන අභිෙයෝගවලට මුහුණදීෙම්දී ශ්රී ලංකා ජනතාවට සහය
ලබාදීමට එක්සත් ජනපදය කැපවී සිටිනවා,” යනුෙවන් ශ්රී ලංකාෙව් එක්සත් ජනපද තානාපති
ජුලී චංගේ මහත්මිය පැවසුවාය. දීර්ඝ කාලයක පටන් සිටිනා වූ සංවර්ධන හවුලේකරුවකු
වශෙයන් අප තිරසාර ආර්ථික වර්ධනය සහ යහපාලනය ප්රවර්ධනය කරන වෑයම් ෙවනුෙවන්
දිගින් දිගටම සහය ෙදනවා.”
එක්සත් ජනපද රජෙය් සංවර්ධන අංශය වන ජාත්යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන එ.ජ.
නිෙයෝජිතායතනය (USAID) හරහා ලබාෙදන හදිසි අවස්ථා අරමුදලේ, විෙදේශ රටවල නැගී
එන ෙහෝ අනෙපේක්ෂිත සංකීර්ණ අර්බුදවලට ප්රතිචාර දක්වයි. ලබාෙදන ෙමම මුදලේවලින්
ෙකොටසක් සාම්ප්රදායිකව ඉහළ දරිද්රතා අනුපාත අත්විඳින සහ අර්බුදෙයන් විෙශේෂෙයන්
පීඩාවට පත්වන ප්රජාවන්හි කුඩා පරිමාණ කෘෂිකාර්මික ඵලදායිතාව සහ ක්ෂුද්ර ව්යවසාය සඳහා
සහායවීම පිණිස USAID හි සමාජ ඒකාබදේධතා සහ ප්රතිසන්ධාන ව්යාපෘතිය (SCORE) ෙවත
ෙයොමු කරනු ඇත. එෙසේම, ෙවළඳාෙම්, ජාතික වියදම්වල සහ ආදායම්වල ප්රතිඵල ෙව්ගවත්
කිරීම සඳහා වන USAID හි PARTNER ව්යාපෘතිය හරහා රාජ්ය අංශෙය් කාර්යක්ෂමතාව සහ
සම්පත් කළමනාකරණයට ද ෙමම අරමුදලේ සහාය වනු ඇත.
ලබාෙදන ෙමම නව ආධාර ෙඩොලර් මිලියන 6, වර්තමාන අවශ්යතාවය සපුරාලීම සඳහා
ඇමරිකානු ජනතාවෙගන් ලබාෙදන විශාල විෙදේශ ආධාර පැෙක්ජයක ෙකොටසකි. එම
සහෙයෝගය, 1956 සිට එක්සත් ජනපදය විසින් ෙඩොලර් බිලියන 2 කට වඩා ආර්ථික සහ
මානුෂීය ආධාර ලබා දුන් ෙපොදු ඉතිහාසයක ෙකොටසක් ෙව්. එක්සත් ජනපදය ශ්රී ලාංකික

ජනතාවෙගේ කඩිනම් හා දිගුකාලීන අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා දැනට ශ්රී ලංකාෙව් ක්රියාත්මක
වන සැලකිය යුතු ආෙයෝජන සහ ආධාර ව්යාපෘතිවලට අඛණ්ඩව එකතු කිරීම් සිදුකරනු ඇත.
USAID විසින් ශ්රී ලංකාෙව් සිදුකරන කාර්යයන් පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට කරුණාකර
https://www.usaid.gov/sri-lanka ෙවත පිවිෙසන්න.

