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ක ොළඹ 
ප්රවෘත්ති නිමේදනය 

මහජන  ටයුතු අංශය 

දුර ථන: +94 (11) 249-8100 ● ෆැක්ස්: +94 (11) 244-9070 

විද්යුත් තැපෑල: angelicab@state.gov ●කෙබ්: http://lk.usembassy.gov 

 

ශ්රී ලංකාමේ ආර්ික අර්ුදයට ප්රතිචාර මලස අෙතර ඇ. ම ාලර් මිලියන 5.75ක් ලබාමදන 
බව එක්සත් ජනපදය නිමේදනය කරයි 

ක ොළඹ, ජූනි 21, 2022: ශ්රී ලං ොකේ ආර්ථි  අර්ථුද්යකයන් ද්යැඩි කලසම පීඩොෙට පත් වූ 
ජනතොෙකේ  ඩිනම් අෙශයතො සපුරොලීම සඳහො එක්සත් ජනපද්ය රජකයන් ලබොකද්යන නෙ 
අරමුද්යල්ෙල තුන්ෙන ක ොටස අද්ය දින ප්ර ොශයට පත්  කළ්ය. මුළු මුද්යල ඇ. කඩොලර්ථ මිලියන 
5.75 ක් ෙන කමම මොනුෂීය ආධොරය, මුද්යල් ආධොර ලබො දීම, ක ටි  ොලීන රැකියො ලබො දීම, 
සහ අර්ථුද්යකයන් පීඩොෙට පත් ජනතොෙට ඔවුන්කේ මූලි  අෙශයතො සපුරොලීම සඳහො බීජ ෙැනි 
 ෘෂි ොර්ථමි  සැපයුම් සෘජුෙම ලබො දීම සඳහො කයොද්යෙනු ඇත. 

ජොතයන්තර සංෙර්ථධනය සඳහො වූ එක්සත් ජනපද්ය නිකයෝජිතොයතනය (USAID) හරහො 
ලබොකද්යන කමම නෙ ප්රද්යොනය, පසුගිය සතිකේ USAID හරහො ලබොදුන් කඩොලර්ථ මිලියන 6   

ප්රද්යොනයට සහ සංෙර්ථධන මූලය සංස්ථොෙ (DFC) හරහො කඩොලර්ථ මිලියන 120   නෙ ණය 
ප්ර ොශ කිරීමට අමතරෙ ලබොදුන්නකි. 

“ජොතයන්තර ආධොර ලබොකද්යන්නන් කෙත මෑත දී එක්සත් ජොතීන්කේ සංවිධොනය  ළ ඉල්ලීම 
තුළ ශ්රී ලං ොකේ ‘බහුමොනි  ආහොර සුරක්ෂිතතො අර්ථුද්යයක් ඇතිවීම’ පිළිබඳෙ අනතුරු 

ඇඟවූෙො” යැයි ශ්රී ලං ොකේ එක්සත් ජනපද්ය තොනොපති ජුලී චංේ මහත්මිය පැහැදිලි  ළොය. “අප 
අද්යදින නිකේද්යනය  රන කම් නෙ ආධොර, ඒ සංකීර්ථණ ගැටළුෙලින් ඇතැම් ඒෙො ආමන්රණය 
 රොවි. කම් අර්ථුද්යකයන් ෙඩොත්ම බරපතළ කලස බලපෑමට ලක් වූ ශ්රී ලොංකි යින් කෙත කම් 
අරමුද්යල් සෘජුෙම ළඟො ෙන බෙ සහති   රගැනීම සඳහො අප කෙකහකසනෙො.”  

අද්ය දින නිකේද්යනය  රන ලද්ය අරමුද්යල්, සොම්ප්රද්යොයි ෙ ඉහළ ද්යරිද්රතො අනුපොත අත්විඳින සහ 
අර්ථුද්යකයන් විකශ්ෂකයන් පීඩොෙට පත්ෙන ප්රජොෙන්ි ක්ුද්ර ෙයෙසොය සඳහො සහය ෙනු ඇත. 
ඊට අමතරෙ, එය අර්ථුද්ය සඳහො සූද්යොනම් වීමට, ඒෙොට ප්රතිචොර ද්යැක්වීමට සහ අෙසොනකේ 
ඒෙොයින් යථො තත්ත්ෙයට පත්වීමට උප ොර කිරීම සඳහො ප්රජො මූලි  ආපද්යො  ළමනො රණ 
 මිටු කෙත පහසු ම් සපයනු ඇත. 
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එළකඹන මොසෙලදී එක්සත් ජනපද්යය ශ්රී ලොංකි  ජනතොෙකේ  ඩිනම් හො දිගු ොලීන අෙශයතො 
සපුරොලීම සඳහො ද්යැනට ශ්රී ලං ොකේ ක්රියොත්ම  ෙන සැලකිය යුතු ආකයෝජන සහ ආධොර 
ෙයොපෘතිෙලට අඛණ්ඩෙ එ තු කිරීම් සිදු රනු ඇත. කමම ප්රයත්නයන්, ශ්රී ලං ොකේ සංචොර  
ෙයොපොරය, කුඩො ෙයොපොර, පුනර්ථජනනීය බලශක්තිය, කේශගුණයට අනුෙර්ථතනය වීම සහ සිවිල් 
සමොජය ශක්තිමත් කිරීම සඳහො ද්යශ  හයක් තිසක්ස් ඇමරි ොනු ජනතොෙකගන් ලැුණු කඩොලර්ථ 
බිලියන 2  ට අධි  විකේශ ආධොර මත කගොඩනැගී ඇත. USAID විසින් ශ්රී ලං ොකේ සිදු රන 
 ොර්ථයයන් පිළිබඳ ෙැඩිදුර ද්යැන ගැනීමට  රුණො ර https://www.usaid.gov/sri-lanka කෙත 
පිවිකසන්න. 

 

 


