ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර් යාලය
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ෙහජන කටයුතු අංශය
දුරකථන: +94 (11) 249-8100 ● ෆැක්ස්: +94 (11) 244-9070
විදටත් තැප ල: angelicab@state.gov ●මවෘබ්: http://lk.usembassy.gov
ිවමදදන අංක: 20220625
එක්සත් ජනපද රජමේ ඉහළ ෙට්ටමේ ධූත පිරිසක් ශ්රීb ලංකාමද සංරාරයට
එක්සත් ජනපදමේ භාණ්ඩාගාර මදපාර්තමේන්තුවෘ සහ එ.ජ. රාජක මදපාර්තමේන්තුවෘ
ිවමයෝජනය කරන ඉහළ ෙට්ටමේ ධූත පිරිසක් ජූිව ෙස 26 සිට 29වෘැිව දින දක්වෘා කාලය තුළ
ශ්රීb ලංකාමද සංරාරයක ිවරතවෘ ඇත. මෙෙ ධූත පිරිමසේ සාොජිකයින් අතරට ආසියාවෘ සඳහා
වෘන ිවමයෝජක සහකාර භාණ්ඩාගාර මකකේ මරොරර්ට් කැමප්රඹොත් ෙහතා, සහ දකුණු හා ෙධ්යකෙ
ආසියාවෘ සඳහා වෘන ිවමයෝජක සහකාර රාජක මකකේ මකී  ීඩඩර්ිනන් තානාපතිතුමිය
ඇතුළත් මද. මේ අමුත්තන් ශ්රීb ලංකාමද සින න කාලය තුළ, පුළුක පරාසයක මේශපාලන
ිවමයෝජිතයින්, ආර්ථික විදකාඥයියින්, සහ ජාතකන්තර සංවිධ්යාන හමුීමෙට කටයුතු කර ඇත.
උදවු අවෘශක කරන ශ්රීb ලාංකයකයින්හට, වෘත්ෙන් ආර්ථික අර්බුදය විසඳාී ෙ සඳහා වෘැඩකරමින්
සින න ශ්රීb ලාංකයකයින්හට, සහ අනාගතය මවෘ මවෘන් තිරසාරවූත් සර්වෘග්රාාහී ව වූත් ආර්ථිකයක්
සැලසුේ කරමින් සින න ශ්රීb ලාංකයකයින්හට එක්සත් ජනපදමයන් සහය ලරාදිය හැකය වෘඩාත්ෙ
ඵලදායී ක්රමෙ පිිබරඳවෘ ගමදණයය කයීමෙට ඒ සියළු රැස්ීමේවෘලදී මෙෙ ධූත පිරිස කටයුතු කර
ඇත.
“ශ්රීb ලාංීඩය ජනතාවෘමස සුරක්ණාවෘ සහ මසාභාගක සේරන්ධ්යමයන් අම ඇති අණණ්ඩ කැපීමෙ
මේ සංරාරමයන් මපන් ේ මකමරනවෘා,” ය මවෘන් ශ්රීb ලංකාමද එ.ජ. තානාපති ජුී  රංස
ෙහත්මිය සඳහන් කළාය. “ඔවුන්මස ඉතිහාසමේ දරන්නට වූ ඉතාෙත්ෙ රරපතළ ආර්ථික
අභිමයෝග ගයනාවෘකට ශ්රීb ලාංකයකයින් විසින් මුණ ය මදන මේ අවෘස්ථාමද, ශ්රීb ලංකාමද
ආර්ථික වෘර්ධ්යනය සඳහා සහය දීෙටත් මෙරට ප්රඹජාතන්්ර්වෘාදී ආයතන ශක්තිෙත් කයීමෙටත් අප
දරන වෘ යේ අන් කවෘරදාකටත් වෘඩා වෘැදගත් වෘනවෘා.”
ගත වූ මදසතිමේදී, ශ්රීb ලංකාමද කුඩා හා ෙධ්යකෙ පරිොය වෘකාපාරවෘලට නවෘ මුලකකරයය
වෘශමයන් මඩොලර් මිිනයන 120 ද, ශ්රීb ලංකාමද කයරි කර්ොන්තය සඳහා මඩොලර් මිිනයන 27ක
දායකත්වෘයක් ද, ආර්ථික අර්බුදමයන් දැඩි මලසෙ රලප ෙට ලක් වූ පුේගලයින්ට උපකාර
කයීමෙ සඳහා ො ෂීය ආධ්යාර වෘශමයන් මඩොලර් මිිනයන 5.75ක් ද ලරාමදන රවෘ එක්සත්
ජනපදමයන් ිවමදදනය කරන ලදී. එමසේෙ, අවෘදානෙට ලක් ීම සින න ජනතාවෘ මවෘත
ජීවෘමනෝපාය ආධ්යාර ලරාදීෙ පිණිස සහ, ආර්ථිකය ස්ථායි තත්වෘයකට මගන ඒෙ සඳහා කරන
මුලක ප්රඹතිසංස්කරය සඳහා තාක්ණණික සහය ලරාදීෙට නවෘ ප්රඹදාන වෘශමයන් මඩොලර් මිිනයන
6ක් ද එක්සත් ජනපදමයන් ිවමදදනය කර තිමබ්. ඉදිරි ොසවෘලදී ශ්රීb ලාංකයකයින් තෙන්මස

ආර්ථිකය යිබ පයගන්වෘේදී, ආහාර අනාරක්ෂිතතාවෘය ෙැඩ පැවෘැත්ීමමේදී, සහ මසාණක සහ
අධ්යකාපනය ප්රඹවෘර්ධ්යනය කරන කල, එක්සත් ජනපදය ශ්රීb ලංකාවෘට මනොකඩවෘා සහය ලරාමද
ඇත. වෘත්ෙන් අර්බුදයට වෘඩාත්ෙ කක පවෘතින විසඳුෙ සැපයිය හැකය ජාතකන්තර ූලලක
අරමුදමක සහය ලරා ගැනීෙට ශ්රීb ලංකාවෘ ගත් රණරයයට ද එක්සත් ජනපදය දැඩි මලස සහාය
දක්වෘයි.
.

