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ශ්රී ලංකාෙව් පාසලේ දරුවන් ෙපෝෂණය කිරීම සඳහා එක්සත් ජනපදය ආහාර ෙමට්රික් ෙටොන් 
3000ක් පරිත්යාග කරයි 

2022 අෙගෝස්තු 26: අද දිනෙය් දී එක්සත් ජනපදය, එ. ජ. කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
(USDA) හරහා සහ ෙසේව් ද චිලේඩ්රන් සමඟ සහෙයෝගීතාවෙයන්, ශ්රී ලංකාව පුරා පාසලේ 
ළමුන් ෙපෝෂණය කිරීම සඳහා කඩල පරිපේපු ෙමට්රික් ෙටොන් 320ක් පරිත්යාග කෙළේය. ෙමය, 
ෙමට්රික් ෙටොන් 3,000ක විශාල ආහාර පරිත්යාගයකින් එක ෙකොටසකි. එක්සත් ජනපද 
තානාපති ජූලි චංගේ මහත්මිය, ගරු අධ්යාපන අමාත්ය ආචාර්ය සුසිලේ ෙප්රේමජයන්ත මහතා 
ඇතුළුව ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය්, ජාතික ක්රමසම්පාදන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහ ෙසේව් ද 
චිලේඩ්රන් යන ආයතනවල නිෙයෝජිතයන් පිරිසක් ෙමම භාරදීෙම් උත්සවයට සහභාගි වූහ. 

 “ඇමරිකානු ජනතාවෙගන් ලැෙබන ෙම් පරිත්යාගය ශ්රී ලාංකිකයින් අතරින් වඩාත්ම 
අවදානම්පාත්ර පිරිස වන ළමයින් ඉලක්ක කරමින් ලබාෙදන අතර, කුසගින්න පිළිබඳ කරදර 
ෙනොවී තමන්ෙගේ පාසලේ වැඩ කටයුතු ගැන අවධානය ෙයොමු කිරීමට ඉන් ඔවුන්ට ඉඩ 
සැලෙසනවා. ඒ සෑම ෙපෝෂණීය ආහාර ෙව්ලක් ම නිදහසින් පසුව ෙමරට මුහුණ දුන් වඩාත් ම 
බරපතළ ආර්ථික අර්බුදෙයන් ෙගොඩ ඒම සඳහා ශ්රී ලාංකිකයින්ට උපකාර කරන්නට එක්සත් 
ජනපදෙය් ඇති කැපවීම සඳහා සාක්ෂි දරාවි,” යනුෙවන් එක්සත් ජනපද තානාපති ජුලී චංගේ 
මහත්මිය ප්රකාශ කළාය. 

ෙමම ආහාර ෙතොගය USDA McGovern-Dole International Food for Education and 
Child Nutrition වැඩසටහෙන් ෙකොටසක් වන අතර, එය, කුසගින්න අඩු කිරීම මගින් 
සාක්ෂරතාවය සහ පාසලේ පැමිණීම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ආහාර අනාරක්ෂිතතාවෙයන් පීඩා 
විඳින තැනැත්තන්ට ආහාර සඳහා කඩිනමින් හදිසි ආධාර සැපයීම ඉලක්ක කරගත් ෙඩොලර් 
මිලියන 26 ක පස් අවුරුදු ව්යාපෘතියකි. USDA සහ එහි හවුලේකරු ෙසේව් ද චිලේඩ්රන් 
සංවිධානය, ශ්රී ලංකා රජය සහ ප්රාෙදේශීය ප්රජාවන් සමඟ ආහාර අවශ්යතා ඇති අයට ළඟා වන 
බව සහතික කරගැනීම සඳහා කටයුතු කරයි. Promoting Autonomy for Literacy and 
Attentiveness through Market Alliances (PALAM/A) නම් වූ ව්යාපෘතිය, 2021 ජූනි සිට 
2022 ජනවාරි දක්වා කාලය තුළ පමණක්, ෙකෝවිඩ්-19 අගුලු දැමීම් අතරතුර 105,000 කට 
වැඩි ළමුන් සංඛ්යාවක් සහ ඔවුන්ෙගේ පවුලේවලට, එනම්, සමස්ත ශ්රී ලාංකිකයන් 460,000 කට 



වඩා පිරිසකට කඩල පරිපේපු සහ ඇලස්කන් ෙරෝස සැමන් ටින් ෙලස ෙප්රෝටීන් අතිෙර්ක 
ෙදවරක් ලබා ෙදන ලදී. අෙගෝස්තු මාසෙය් මැද වන විට, PALAM/A ව්යාපෘතිෙයන් ආසන්න 
වශෙයන් පාසලේ ළමුන් 50,000ක් සඳහා අතිෙර්ක ෙපෝෂණය ලබා දී ඇත. 

ජීවිත ෙබේරා ගැනීම සඳහා සහ දුක් ෙව්දනා සමනය කිරීම සඳහා වාර්තාගත පරිමාණෙයන්  
කඩිනම් හදිසි අවස්ථා ආධාර සැපයීම අරමුණු කරෙගන ෙලොව පුරා ආහාර සුරක්ෂිතතා 
ෙමෙහයුම් වඩාත් පුළුලේ කිරීමට එක්සත් ජනපදය දරන වෑයම්, ෙමම පරිත්යාගෙයන් පිළිබිඹු 
ෙව්. ආහාර සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන් යනු ශ්රී ලංකාෙව් සංවර්ධන ගමනට සහය වීමට සහ 
ආර්ථික තිරසාරත්වය ප්රවර්ධනය කිරීමට ඇමරිකානු සහ ශ්රී ලාංකික ජනතාව අතර දිගුකාලීන 
හවුලේකාරිත්වෙය් එක් අංගයක් පමණි. දැනට ක්රියාත්මක වන PALAM/A ව්යාපෘතිවලට 
අමතරව, එක්සත් ජනපදය ෙම් වසෙර් ශ්රී ලංකාවට ලබාෙදන ෙඩොලර් මිලියන 179කට වැඩි 
ප්රමාණයක නව ආධාර ප්රකාශයට පත් කර ඇති අතර ජුනි මාසෙය් සිට නව මානුෂීය සහ 
තාක්ෂණික ආධාර වශෙයන් නිෙව්දනය කළ ෙඩොලර් මිලියන 32කට ආසන්න ප්රමාණයක් ද 
ඊට ඇතුළත් ෙව්. 

 


