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ක ොළඹ 
ප්රවෘත්ති නිමේදනය 

මහජන  ටයුතු අංශය 

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

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

USAID ශ්රී ලංකාව සමඟ නව පස් අවුරුදු ගිවිසුමක් අත්සන් කරයි 

සැප්තැම්බර් 16, 2022, මකාළඹ: එක්සත් ජනපද්යය USAID සංවිධොනය හරහො ශ්රී ලං ොෙට ෙසර පහ   ොලයක් 

පුරො අතිකේ  ඇස්තකේන්තතුගත ක ොලේ මිලියන 65   (ශ්රී ලං ො රුපියල් බිලියන 23 ට අධි ) ආධොර ලබො කද්යන 

බෙ USAID පරිපොල  සමන්තතො පෙේකේ මෑත සංචොරය මත පද්යනේෙ, ශ්රී ලං ොකේ එක්සත් ජනපද්ය තොනොපතිනි ජුලී 

චන්තේ මහත්මිය අද්ය ප්ර ොශ  ළොය. ශ්රී ලං ොකේ සහ මොලදිෙයිකන්ත USAID දූත මණ් ල අධයක්ෂ කේබ්රිකයල් කරෝ 

මහතො සහ මුද්යල්, ආේි  ස්ථොයී රණ සහ ජොති  ප්රතිපත්ති අමොතයොංශකේ කල් ේ මහින්තද්ය සිරිෙේධන මහතො 

විසින්ත අත්සන්ත  රන ලද්ය සංෙේධන අරමුණු සහය ගිවිසුම (DOAG) යටකත් කමම ආධොර පිරිනමනු ලැකබ්. 

කමම අරමුද්යල් ප්රද්යොනය ශ්රී ලං ොකේ ෙත්මන්ත ආේි  හො කේශපොලන අේුද්යෙලට ප්රතිචොර ෙශකයන්ත පරිපොල  පෙේ 
මහත්මිය පසුගිය සතිකේ ප්ර ොශයට පත්  රන ලද්ය ක ොලේ මිලියන 60 ට (ශ්රී ලං ො රුපියල් බිලියන 21 ට) අධි  
නෙ මොනුෂීය සහ කපොකහොර ආධොරෙලට අමතරෙ සපයො කද්යනු ලැකබ්.  

කමම නෙ ේවිපොේශ්වි  ගිවිසුකේ ආරේභය සමරමින්ත තොනොපතිනි ජුලී චන්තේ මහත්මිය කමකස් ප්ර ොශ  ළොය: “ශ්රී 

ලං ොකේ ජනතොෙ සහ රජය සමග අපි කගො නගොකගන තිකබන  ල්පෙත්නො සහ ශක්තිමත් හවුල් ොරිත්ෙය පිළිබඳෙ 

එක්සත් ජනපද්යය සහ ඇමරි ොනු ජනතොෙ ආ ේබර කෙති. සියලු ම ජොතීන්ත එ ට සේබන්තධවී සිටින, සමෘේධිමත්, 

ඔකරොත්තු කද්යන සහ ආරක්ිත වූ නිද්යහස් හො විෙෘත ඉන්තදු පැසිෆික්  ලොපයක් ප්රෙේධනය කිරීම සඳහො ඉතො ෙැද්යගත් 

සොධ යක් ෙන, ස්ථොෙර, සමෘේධිමත් සහ සොම ොමී ශ්රී ලං ොෙක් කගො නැගීම සඳහො කේශීයෙ කමකහයෙනු ලබන 

ක්රියොමොේග ෙලට සහොය ද්යැක්වීමට අපි සේූේණකයන්තම  ැපවී සිටින්තකනමු.” 

එක්සත් ජනපද්යය, ජොතයන්තතර සංෙේධනය සඳහො වූ එක්සත් ජනපද්ය නිකයෝජිතොයතනය (USAID) හරහො කෙළඳකපොළ 

මත පද්යනේ වූ ෙේධනය, පොරිසරි  තිරසොරභොෙය සහ ඔකරොත්තු දීකේ හැකියොෙ සහ යහපොලනය ප්රෙේධනය කිරීම 

සඳහො ශ්රී ලං ොෙට සහොය වීමට  ැපවී සිටියි. ශ්රී ලං ොෙට සපයො කද්යනු ලබන සියලුම USAID අරමුද්යල් තයොග කහෝ 

ප්රද්යොන කලස සපයනු ලබන අතර, එම අරමුද්යල් ද්යැඩි අධීක්ෂණ ප්රමිතීන්තට අනුකූල ෙන කේශීය සහ ජොතයන්තතර සංවිධොන 

විසින්ත ක්රියොත්ම   රනු ලැකබ්.  

 

1956 ෙේෂකේ සිට එක්සත් ජනපද්යය ශ්රී ලං ොෙට සංෙේධන ආධොර ෙශකයන්ත ක ොලේ බිලියන කද්ය  ට අධි  (02) 

(ශ්රී ලං ො රුපියල් බිලියන 720   පමණ) ප්රමොණයක් ලබො දී ඇත.  

 

ඡායාරූපය: මුද්යල් අමොතයංකශ කල් ේ කේ.එම්.එම් සිරිෙේධන සහ එක්සත් ජනපද්ය  දූත මණ් ල නිකයෝජය ප්රධොනී 

 ේලස් කසොකනක් මුද්යල් අමොතයොංශකේදී සංෙේධන අරමුණු සහය ගිවිසුම සමරයි. 

http://lk.usembassy.gov/

