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නිකේදන අංක: 20180518 

කිරි නිෂ්පාදනය කදගුණ කිරීකේ හැකියාවක් ඇති, කවළඳකපාළ ඉලක්ක කරගත්  

කිරි නිෂ්පාදන වයාපෘතියක් එක්සත් ජනපද කෘෂිකර්ම කදපාර්තකේන්තුව දියත් කරයි 

 

කකාළඹ, මැයි 18, 2018:  එක්සත් ජනපද කෘෂිකර්ම කදපාර්තකේන්තුකවන් (USDA) අරමුදල් සපයන, රුපියල් 

බිලියන 2.2 (ක ාලර් මිලියන 14.1) වැය වන, කවළඳකපාළ නැඹුරු කිරි නිෂ්පාදන වයාපෘතියක්  ශ්රී ලංකාකේ 

හා මාලදිවයිකන්  එක්සත් ජනපද තානාපති  අතුල් කකෂප් විසින් මැයි 17 දින ආරේභ කරන ලදී. කමම 

කවළඳකපාළ ඉලක්ක කරගත් කිරි වයාපෘතිකයන් ශ්රී ලාංකික කගාවීන් 15,000කට පමණ කසත සැලකසන 

අතර කමම වයාපෘතිය කිරි නිෂ්පාදන අංශකේ වාණිජ තිරසරබව හා  කිරි නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකබව 

හා ආරක්ෂාව ගැන ද අවධානය කයාමු කරනු ඇත. 

 

තානාපති කකෂප් ප්රකාශ කකේ “කමම ප්රගතිය සඳහා ආහාර වැ සටහන‘ (Food for Progress Program) 

යටකත් අරමුදල් සපයන කටයුතුවලින් කු ා පරිමාණකේ කගාවීන්ට සහයක් ලැකබනවා කමන්ම 

පශු සේපත් කළමනාකරණ හැකියාව ශක්තිමත් වන අතර ගුණාත්මක හා කසෞඛ්යාරක්ෂක 

භාවිතයන්ට අනුකූලව ක්රියා කිරීමද සහතික කරමින් පශු වවදය ක්වා ලබා ගැනීමට ද හැකි වන“ බවයි. 

 

කේ මගින් ශ්රී ලාංකික කිරි කගාවියන්කේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු වන අතර 2022 වර්ෂය වන විට කිරි 

නිෂ්පාදනකේ සියයට 18ක සාමානය වාර්ෂික වර්ධනයක්  ලබා ගත හැකි යයි අකප්ක්ෂා කතකර්. සිවි-

අවුරුදු වයාපෘති කාලය තුළදී සම්තයක් වශකයන් කිරි නිෂ්පාදනය සියයට 94ක වර්ධනයක්  ලබා ගනු 

ඇත. කිරි නිෂ්පාදන අංශය ශක්තිමත් කිරීම,  කිරි නිෂ්පාදනකේ ්වයං කපෝෂිත තත්වය  ළඟ කර 

ගැනීකේ ජාතික ප්රයත්නයට ද  සැලකිය යුතු දායකත්වයක්  ලබා කදනු ඇත. 

 

දළ වශකයන් ප්රතිලාභී කගාවීන් සියයට 80කට පමණ ඔවුන්කේ කිරි සඳහා ගුණාත්මකබව මත පදනේවු 

කහාඳ මිලක් ලැකබනු ඇත.  කමයට අමතරව ඹවුන්ට තිරසර හා ලෘභදායී වයාපාර  කගා නැගිමට 

උපකාරී වන පුහුණුවක් ද ලැකේ. කමම වයාපෘතිය යටකත් ආකයෝජන අව්ථාද උදා කකකරනු ඇති අතර  

ලංකා කවළඳ මණ් ලය යටකත් මෑතදි පිහිටුවන ලද සම්ත ලංකා කිරි නිෂ්පාදන සංගමයටද  ආධාර 

කකකර්. 
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කමම කවළඳකපාළ නැඹුරු කිරි වයාපෘතියට  අරමුදල් ලබා කදන්කන් එක්සත් ජනපද කෘෂිකර්ම 

කදපාර්තකේන්තුකේ  ‘ප්රගතිය සඳහා ආහාර‘ වැ සටහනයි. (www.fas.usda.gov/programs/food-progress) 

කෘෂිකර්ම කදපාර්තකේන්තුව කමම වයාපෘතිය සේබන්ධකයන්  අන්තර්ජාතික විධායක ක්වා බලකාය, 

කෆාකලාරි ා විශ්ව විදයාලය, කගෝලීය කිරි සංසදය හා සර්කවෝදය ආදි ආයතන ගණනාවක් හා එක්ව 

කටයුතු කරයි. 

http://www.fas.usda.gov/programs/food-progress

