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ිවකදදන අංක: 20170720 

අන්තර්ජාතික සංවෘර්ධනය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද ආයතනකේ (USAID)  ආධාර 
තුළින්  ග්රාමීය ය රිරි කීාවිකය   ිවපාපාදනය හා ආදාය ව වෘැ ක කර ී.  

 
කකාළඹ ජුලි 20: මුලතීද හි දරුවෘන් තිකදකනක් සහිත  තිව මවෘක් වූ  කක්  මතනකුමාරි ට ඇකේ දරුවෘන්ට 
ආහාර පාන, ඇඳු ව පැලඳු ව හා අධයාපනය ල ා මේක ව මේ  ක ාකහ  අයෝකය ීයන්ට මුණ  පෑමට සිදු විය   
ඇකේ පවුලට වෘඩා කහාඳ ජීවෘන තත්වෘයක් ල ා මේමට කකාතර ව උත්සාහ කළත්  ඇකේ  රිරි පට්ටිකේ 
ිවපාපාදනය වෘැ ක කර ීැ.මට  අවෘශය ූලලික ස වපත් හා ිල්පීයය දැුමම ල ා ීැ.ම දුපාකර විය   
 
අන්තර්ජාතික සංවෘර්ධනය සඳහා වූ  එක්සත් ජනපද ආයතනය (USAID) 2015 අකේ්ප මාසකේ මේ 
ජීවෘකන පාය සංවෘර්ධන අවෘස්ථාවෘන්ට සහාය වීක ව (SOLID) වෘයාපතතියට ස ව න්ධ වීමට මතනකුමාරී කත රා 
කීන ඇකේ ීවෘයන්ට ල ා කදන ආහාරවෘල ප්රමා ය හා ගු ාත්මක වෘ වෘැ ක කර ීැ.මට අවෘශය 
තාක්ෂණික සහාය ල ා දුන්කන් ය  අවුරුදු එකහමාරක් පම  පසුවෘ ඇකේ අක්කර කදකක පම  කස ී ව 
වෘීාවෘ ිවසා ඇයට  ාධාවෘරින් කතාර වෘ ීවෘයන් නම කදකනක්  කප ෂ ය රිරීමටත්, දළ වෘශකයන් දිනකට 
රිරි ලීටර 100ක් ල ා ීැිවමටත් හැරි වූකේය   මතනකුමාරිකේ කමම සාර්ථකත්වෘය ිවසා  ඇයට කනස්ක්ප 
ලංකා සමාීකමන්  කහාඳම රිරි කීාවියා කලස ස වමානයක් ලැබුණු අතර එය ඇයට ප්රදානය කරන ලද්කද්  
ශ්රී ලංකා ජනාපතපති තමරීපාල සිරිකස්න මැතිතුමා විසිිව  
 
දිවෘයිකන් දිස්ත්රික්ක 15ක් පුරා සිටින මතනකුමාරි වෘැිව ග්රාමීය ය  රිරි කීාවියන්  2,000කට වෘැ ක සංඛ්යාවෘකට  
2013 වෘර්ෂකේ සිට අන්තර්ජාතික සංවෘර්ධනය සඳහා වූ  එක්සත් ජනපද ආයතනකේ (USAID) ජීවෘකන පාය 
සංවෘර්ධන අවෘස්ථාවෘන්ට සහාය වීක ව (SOLID) වෘයාපතතිය ආධාර කර තික    කමම වෘයාපතතිකේ  
සාර්ථකත්වෘය සමාකල චනය රිරීමට කමම වෘයාපතතිකේ හවු්පකරුවෘන් වූ රාජය හා පුද්ීලික අංශකේ සමාී ව 
ී නාවෘක් සාකච්ඡාවෘකට කැඳවීමට අන්තර්ජාතික සංවෘර්ධනය සඳහා වූ  එක්සත් ජනපද ආයතනය කමම 
සතිකේ (USAID) කටයුතු කකේය   සාමානයකයන්  කමම වෘැඩසටහකන් ප්රතිලාී  කීාවියන්  වවුන්කේ මාසික 
රිරි ිවපාපාදනය සියයට 27රින් හා ආදායම සියයට 35ක පම  ප්රමා යරින් ද වෘැ ක කර කීන තික   
 
අන්තර්ජාතික සංවෘර්ධනය සඳහාවූ  එක්සත් ජනපද ආයතනකේ (USAID)   අධයක්ෂ ආචාර්ය ඇන්්ෑ 
සිකසාන්  ප්රකාශ කකේ “ රිරි ිවපාපාදනකේ ප්රමා ය හා ගු ාත්මක  වෘ  වෘැ ක රිරීක ව ජාතයන්තර වෘශකයන් 
පිළිීත් කහාඳ භාවිතයන්  කයාදා ීැ.මට ග්රාමීය ය කීාවියන්ට ආධාර රිරීකමන් ශ්රී ලංකාවෘ පුරා ග්රාමීය ය 
ආර්ථිකය කවෘනස් රිරීමට, ජීවෘන තත්වෘයන් වෘැ ක දියුණු රිරීමට හා ආදාය ව වෘැ ක රිරීමට  එක්සත් ජනපදය 
ආධාර කරන“  වෘයි  
 
SOLID ව්යාපෘතියට ශ්රී්කාවා ප්රමුඛතම ්ිරි ්ම ාම් ්ව් ්ිල්ක ව ,   ම් ්ක්රී්කාවා, සී.අයි.සී.් ේරීම්්

පුද්මලිව්ම ාම , මහ්පෘතැ්කව්ත්ම් ේි ්්ඉන්ඩම්ට්රීම්්  ්ම ාම් ව්ක්ඉ හත්්මහ   ම ්කැ ත්යට  .්   ්

මහා ්ිරි ්නිෂ්පෘතාදවයින්්හඳු ා්මැනී , ව්ැඩමුඛළු්මාවිධා  ්ිරරී ්මහ්ව්ැඩමශහ ශ්මහභාගී්වී ්මඳහා්

 මොවීන්්ිරරී ්මඳහා්ර   න ව්ත්්වි .්   ්ව්ැඩමුඛළු්මඳහා්පෘතාාත්්පෘතාක ්නිකධාරීන්්ද්   ්ව්යාපෘතියට ශ්

මහභාගි්වූහ. 

mailto:shenjy@state.gov
http://lk.usembassy.gov/


  

 
 
ජීවෘකන පාය සංවෘර්ධන අවෘස්ථාවෘන්ට සහාය වීක ව (SOLID) වෘයාපතතිය යටකත් වෘර්ෂය පුරා ීවෘයන්ට ල ා 
මේම සඳහා උසස් තත්වෘකේ ීවෘ ආහාර ිවපදවීමට ග්රාමීය ය කීාවියන් පුණණු කර,  කස ී ව බීජ වෘැිව ද්රවෘය හා 
උපකර , ීවෘ ආහාර ත ා ීැ.ක ව  ැර්ප,  රිරි එකතු කරන භාජන,  ත කකාළ කපන යන්ත්ර ආදිය 
ල ා මේ, විපතමත් කලස රිරි එකතු රිරීක ව හා ශීත රිරීක ව මධයස්ථාන ඉදි කර, පුද්ීලික අංශකේ සමාී ව 
සමී  අකලවි ස ඳතා ශක්තිමත් කරන ලමේ   
 
“සත්වෘ ිවපාපාදන හා කසෞඛ්යය පිළි ඳ පළාත්  කදපාර්තක වන්තු වෘැිව ශ්රී ලංකාකද රාජය ආයතන කවෘනත් 
කලාපවෘල කීාවියන් හා ිලෂයයන් සිය ී නකට කහාඳ භාවිතයන් ඉීැන්වීමට  අන්තර්ජාතික සංවෘර්ධනය 
සඳහාවූ  එක්සත් ජනපද ආයතනකේ (USAID) සහාය ලැබු  කීාවිපළවෘ්ප  කයාදා ීැ.ම අකේ සතුටට 
කේතු කද“ යයි ජීවෘකන පාය සංවෘර්ධන අවෘස්ථාවෘන්ට සහාය වීක ව (SOLID) වෘයාපතතිකේ ප්රධා. කේවිේ ඩයර් 
ප්රකාශ කකේය   “කීාවියන්කීන්, කීාවියන් ඉකීන ීැ.ම  තුළින් ජීවෘකන පාය සංවෘර්ධන අවෘස්ථාවෘන්ට 
සහාය වීක ව (SOLID) වෘයාපතතිකේ පුණණුවෘ ඉතා විශාල සංඛ්යාවෘට ලැක න  වෘට සහතික විය හැරියි“ 
 
එක්සත් ජනපද රජකේ  සංවෘර්ධන ආයතනය වෘන  අන්තර්ජාතික සංවෘර්ධනය සඳහා වු එක්සත් ජනපද 
ආයතනය (USAID) තුළින් අවුරුදු 50කට වෘැ ක කාලයක් තිස්කස් සංවෘර්ධනය වෘන රටවෘලට සංවෘර්ධන හා 
මාුමෂීය ආධාර සපයා ඇත  1956 සිට ශ්රී ලංකාවෘට එක්සත් ජනපද රජය  කඩාලර් ලිලියන 2කට වෘැ ක 
මුදලක ආධාර සපයා තික   

 

 


