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එක්සත් ජනපද රජමේ ආධාර වශමයන් TSP මපාම ාර මෙට්රික් ම ාන් 36,000ක් ශ්රී 

ලංකාව  ළඟා මේ: වී ම ාවීන්  යල කන්නමේ ව ාව සඳ ා නිසි කල  TSP මපාම ාර 

 

ක ොළඹ, ශ්රී ලං ොෙ. 2023 මොර්තතු 19: එක්සත් ජනපද්යකයන්  ෘෂි ර්තම අමොතොංශය කෙත අද්ය 
දින භොර දුන් කමට්රික් කටොන් 36,000 ඉක්මෙන කපොකහොර කතොගය ශ්රී ලං ොකේ දිස්ත්රික්ක 25 ම 

වී කගොවීන් මිලියනය ට අධි  පිරිස ට අතොෙශ සහනයක් ලබොකද්යනු ඇත.  
 

කමම Triple Super Phosphate එනම්, TSP කපොකහොර කතොගය සඳහො අරමුද්යල් සපයන ලද්කද් 
ජොතන්තර සංෙර්තධනය සඳහො ෙන එක්සත් ජනපද්ය නිකයෝජිතොයතනය (USAID) වූ අතර, 

කගොවීන් අතකර්ත කනොමිලකේ කබද්යොහැරීම සඳහො එම කපොකහොර ප්රසම්පොද්යනය  රනු ලැබුකේ 
එක්සත් ජොතීන්කේ ආහොර හො  ෘෂි ර්තම සංවිධොනයයි (FAO). USAID ආධොර ඇතිෙ 
ලබොකද්යන කද්යෙන කපොකහොර කතොගය ෙන කමය, ශ්රී ලං ොකේ ආහොර සුරක්ෂිතතො අභිකයෝගයට 

ප්රතිචොරයක් ෙශකයන් පසුගිය සැප්තැම්බරකේ දී USAID පරිපොල  සමන්තො පෙර්ත මහත්මිය 
විසින් ලබොදුන් කපොකරොන්දුෙක් අනුෙ ලබොකද්යන්නක් කේ. කම් සමගින්, පසුගිය ෙසකර්ත සිට කම් 

ද්යක්ෙො USAID ආධොරකයන් කමරටට ලබොදුන් TSP සහ යූරියො කපොකහොර ප්රමොණකේ එ තුෙ 
කමට්රික් කටොන් 45,000 ඉක්මෙයි.  
 

එ.ජ. තොනොපති ජුලී චංේ මහත්මිය එහිදී කමකස ්සඳහන්  ළොය, "සහල් නිෂ්පොද්යනය උපරිම 
 රමින් දුෂ ්ර අෙස්ථොෙලදී රකේ ආහොර අෙශතො සපුරොලීම සඳහො කගොවීන් කබොකහෝ 
කෙකහස වී ෙැඩ  රනෙො, ඊට සහය දීමට එක්සත් ජනපද්යය  ැපවී සිටිනෙො. කම් ෙර්තෂකේ දී අප 

ශ්රී ලං ොෙත් එක්සත් ජනපද්යයත් අතර 75 ෙසර  ද්වීපොර්තශවීය සබඳතො සමරනෙො. අකප් 
 ථොන්ද්යරය ජනතොෙ, ප්රගතිය සහ හවුල් ොරීත්ෙය පිළිබඳෙ  ථොන්ද්යරයක් ෙන අතර, යහපත් 
හො අයහපත්  ොලයන්හි දී ශ්රී ලං ොකේ ජනතොෙට සහයදීමට අකප් ඇත්කත් කනොසැකලන 
 ැපවීමක්." 
 

චංේ තොනොපතිතුමිය තෙදුරටත් කමකස ්සඳහන්  ළොය, "අද්ය දින සිදු රන කපොකහොර 
පරිතොගය ශ්රී ලං ොකේ ජනතොෙ කෙනුකෙන් ඇමරි ොකේ ඇති අචල සුහද්යතොෙය සහ  ැපවීම 



විද්යහො පොනෙො. එය කිසිදු ක ොන්කද්සියක් සමගින් ලබොකද්යන්නක් කනොෙන අතර, ඇමරි ොනු 
ජනතොෙ ශ්රී ලොංකි  ජනතොෙ සමගින් සිටකගන සිටින ආ ොරය සඳහො කමය සොක්ෂියක් 
ෙනෙො." 
 

වී ෙගොෙ සඳහො කබකහවින් අෙශ  ර තිකබන කපෝෂ  සපයො කද්යමින්, වී ඵලද්යොෙ ඉහළ 

නැංවීමටත්, ආහොර අර්තබුද්යය මහහැරීමටත් උප ොරී ෙන, කමම අතොෙශ කපොකහොර කතොගය 
ප්රසම්පොද්යනය කිරීම සඳහො එක්සත් ජනපද්යය USAID හරහො ඇ. කඩොලර්ත මිලියන 46ක් 

ලබොකද්යන ලදී. එම අරමුද්යල්ෙලින්, පසුගිය  න්න කිහිපකේ අඩු වූ ඵලද්යොෙ කහ්තුකෙන් සහ 
ෙත්මන් ආර්ති  අර්තබුද්යය කහ්තුකෙන් පීඩොෙට පත් වූ කගොවීන්ට සහන සැලසීමට මුද්යල් ආධොර ද්ය 
ලබොකද්යන ලදී. විනිවිද්යභොෙය සහ ෙගවීම සහති   රගැනීම සඳහො නිසි අධීක්ෂණය සහිතෙ, 

UN FAO විසින් කමම ෙැඩසටහන ක්රියොත්ම   රයි. 

 
කපොකහොර කතොගය භොරදීකම් අෙස්ථොෙට සහභොගි කෙමින් අද්යහස ්පල  ළ  ෘෂි ර්තම අමොත 
ගරු මහින්ද්ය අමරවීර මහතො කද්ශීය  ෘෂි ර්තමොන්ත ක්කෂත්්රයට නෙ පණක් ලබොදීම සඳහො 
 ලට කේලොෙට ලබොදුන් සහය සම්බන්ධකයන් ඇකමරි ොනු ජනතොෙට සහ FAO කෙත තම 
ස්තුතිය පල  කළ්ය.  "කම් ආධොරය හරහො, එළකඹන  න්නකේ ඵලද්යොෙ කනො ඩෙො ෙර්තධනය 
ෙනු ඇති බෙ අපට සහති යි. ඉදිරිකේදී ක්රමකයන් සහල් ආනයන මත අකප් රැඳියොෙ අඩු 
 රගැනීමටත් ශ්රී ලොංකි  කගොවීන් සවිබල ගැන්වීමටත් අප අරමුණු  රකගන සිටිනෙො," 

අමරවීර අමොතතුමො තෙදුරටත් සඳහන්  කළ්ය. 
 

"රකේ ආහොර සුරක්ෂිතතොෙය ඇතිකිරීම සඳහො කද්ශීය කගොවීන්ට තම නිෂ්පොද්යනය ෙර්තධනය 

 රගැනීමට කපොකහොර උප ොරී කේවි. ෙඩොත්ම ෙැද්යගත්  රුණ නම්, කෙළඳපකලන් 
කමකහයෙනු ලබන  ෘෂි නිෂ්පොද්යන ආරම්භ කිරීමටත් ශ්රී ලං ොෙට ආහොර අපනයන රුෙකු 
බෙට පත්වීමටත් ඉන් මගපෑදිය හැකි වීමයි," යනුකෙන් ශ්රී ලං ොකේ සහ මොලදිෙයින්හි 
USAID ධුතකමකහෙර අධක්ෂ කේබ්රිකයල් කරෞ මහතො සඳහන්  කළ්ය. 

 

පෙතින ආර්ති  අර්තබුද්ය මධකේ එක්සත් ජනපද්යය විසින් කඩොලර්ත මිලියන 270  ට ෙැඩි නෙ 

ආධොරය ප්රමොණයක් පසුගිය ෙසකර්ත දී ශ්රී ලොංකි යින්ට ලබො දී ඇත. මීට අමතරෙ, ශ්රී ලං ොෙ 

සඳහො ෙන එක්සත් ජොතීන්කේ මොනුෂීය අෙශතො සැලැස්ම (UN Humanitarian Needs Plan 

for Sri Lanka) සඳහො විශොලතම පරිතොගශීලියො ෙන්කන් එක්සත් ජනපද්යයයි. 

 

"තීරණොත්ම  අෙස්ථොෙ  කමම TSP කපොකහොර කතොගය ලබොකද්යමින් එක්සත් ජනපද්ය රජය 

ද්යක්ෙන සහකයෝගය කෙනුකෙන් අප සත්ුති  රනෙො, කමය, කද්යෙසරක් තුළ කමරටට පැමිණි 
පළමු TSP කපොකහොර කතොගයයි.  ෘෂි ර්තම අමොතොංශකේ සහය ඇතිෙ, කගොවීන් සතු ෙගො 
ඉඩම් ප්රමොණය  සහ එක් එක්  ෘෂි  ලොපය සඳහො කයදීමට උපකද්යස් දී ඇති ප්රමොණ අනුෙ කමම 
කපොකහොර සියළුම වී කගොවීන් අතකර්ත කබද්යොහැකරනු ඇති,"යනුකෙන් ශ්රී ලං ොෙ සහ 

මොලදිෙයින් සඳහො FAO නිකයෝජිත විමකල්න්ර ෂරන් මහතො ප්ර ොශ  කළ්ය. 

 

අද්ය දින පැෙති භොරදීකම් උත්සෙය සඳහො, චංේ තොනොපතිතුමිය සහ USAID ධූතකමකහෙර 
අධක්ෂ කරෞ මහතො සමගින් අමරවීර අමොතතුමොද්ය, FAO නිකයෝජිත ෂරන් මහතො ද්ය 
සහභොගි වූහ. 



 

කමම ආධොරය කසෞඛ් සම්පන්න, උගත් සහ කස්ෙො නියුක්ත ජනගහනයක් ප්රෙර්තධනය 
කිරීම සඳහො ශ්රී ලොංකි  ජනතොෙ සමඟ එක්සත් ජනපද්යකේ පෙත්නො දිගු ොලීන 
හවුල් ොරිත්ෙකේ එක් අංගයකි. USAID විසින් සිදු රන ෙැඩ  ටයුතු සම්බන්ධකයන් ෙැඩි 
විස්තර ද්යැනගැනීම සඳහො,  රුණො ර usaid.gov/sri-lanka කෙත පිවිකසන්න,  

@USAIDSriLanka සහ @USAIDSriLankaMaldives ඇසුරින් ේවිටර්ත සහ කෆ්සබ්ුක් හි 
අප සමගින් සම්බන්ධ ෙන්න. 

 

FAO, සොගින්න පරොජය කිරීමට ද්යරනු ලබන ජොතන්තර ප්රයත්නයන් කමකහයෙයි. 
 ෘෂි ොර්තමි , ෙන ෙගො සහ ධීෙර පරිචයන් නවී රණය කිරීමට සහ ශක්තිමත් කිරීමට, 

ඒෙො ෙඩොත් තිරසොර කිරීමට සහ සැමට ආහොර සුරක්ෂිතතොෙ සහ කපෝෂණය සහති  

කිරීමට FAO රටෙල්ෙලට උප ොර  රයි. ෙැඩි විසත්ර සඳහො  www.fao.org කෙත 
පිවිකසන්න, නැතකහොත් @FAOSriLanka සහ @FAONews ඇසුරින් ේවිටර්ත හි FAO 

සමගින් සම්බන්ධ ෙන්න. 
 

  


