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එක්සත් ජනපදය ශ්රී ලංකාමේ වී ම ාවීන්ට මපාම ාර මෙට්රික් මටාන් 9,300ක් ලබා මදයි  

 

2022 මදසැම්බර් 5, මකාළඹ - එක්සත් ජනපද්යය විසින් යොපනය, මුලතිේ, මන්නොරම, ෙේනියොෙ, 

අනුරොධපුරය, ත්රිකුණොමලය, මඩ ලපුෙ සහ කමොනරොගල දිස්ත්රික් ෙල කුඩො වී කගොවීන් 
193,000කද්යකනකුට ෙැඩි පිරිසක් අතකේ කෙද්යො හැරීම සඳහො යූරියො කපොකහොර කමට්රික් කටොන් 9,300 ක් නිල 
ෙශකයන්  ෘෂි ේම අමොතොංශයට භොර කද්යන ලදී. ජොතන්තර සංෙේධනය සඳහො වූ එක්සත් ජනපද්ය 

නිකයෝජිතොයතනකේ (USAID) අරමුද්යල් ඇතිෙ FAO විසින් ප්රසම්පොද්යනය  රන ලද්ය කමම කපොකහොර 

ප්රමොණය, USAID සහකයන් ශ්රී ලං ොෙට ලෙොකද්යන කපොකහොර ආධොරකේ පළමු කතොගය ෙන අතර, ඉදිරි 
මොසෙලදී අතිකේ  සැපයුම් කතොග රට පුරො කගොවීන් මිලියනය ට ආසන්න සංඛ්ොෙක්  රො ළඟො ෙනු 
ඇතැයි ෙනු ඇතැයි අකේක්ෂො ක කේ. 

 

“ඇමරි ොනු ජනතොෙකගන් ලැකෙන කම් කපොකහොර, ඉදිරි මොසෙලදී ගණන්  ළ කනොහැකි තරම් ශ්රී ලොංකීය 
පවුල් කෙත ආහොර සපයන්නට ශ්රී ලං ොකේ කගොවීන්ට උද්යවු  රොවි, ”  යනුකෙන් ක ොළඹ ෙරොකේ දී එම 
කපොකහොර කතොගය භොරදීකම් අෙස්ථොෙට සහභොගි කෙමින් ශ්රී ලං ොකේ එ.ජ. තොනොපති ජුලී චංග් මහත්මිය 

සඳහන්  ළොය. “ශ්රී ලං ොකේ සියළු අෙශතො කම් කපොකහොර ආධොරකයන් සපුරොලන්කන් නැති ෙෙ මො 
ද්යන්නෙො, නමුත් කම් ආධොරය කම් අභිකයෝගොත්ම  අෙස්ථොකේ ශ්රී ලං ොකේ ජනතොෙ සහ රජය කෙත සහය 
ද්යැක්වීමට එක්සත් ජනපද්යකයන් සිදු රන ෙඩොත් පුළුල් ආකයෝජනය  එක් පැති ඩක් පමණයි. සමස්ථයක් 
ෙශකයන් ගත වූ ෙේෂය තුළ අපි නෙ ආධොර ෙශකයන් හො කුඩො ෙොපොර සඳහො ණය ෙශකයන් කඩොලේ 
මිලියන 240 ඉක්මෙන ප්රමොණයක් නිකේද්යනය  ර ඇති අතර, දිගින් දිගටම අපි එෙැනි  ටයුතු 
සිදු රනෙො. අද්ය ලෙොදුන් කපොකහොර ආධොරය ෙැනි උප ොර හරහො පිළිබිඹු ෙන්කන් ශ්රී ලංකීය ජනතොෙ 

ක කරහි ඇකමරි ොකේ ඇති කහොඳහිත සහ සැෙෑ  ැපවීමයි.” 

 

“ශ්රී ලොංකීය වී කගොවීන්ට රටට ආහොර සපයන්න කහොඳින් ම හැකියොෙ තිකෙනෙො, ඔවුන්ට තමන්කග් 
ජීෙකනෝපොය  රකගන යෑම සඳහො සහ රකේ ආහොර සුරක්ෂිතතොෙය ශක්තිමත් කිරීම සඳහො අෙශ  රන 
කයද්යවුම් ලැකෙන ෙෙ සහති   රගන්නට අපි ෙැඩ  රනෙො. අෙද්යොනකම් සිටින කගොවීන්ට අතොෙශ  ර 
තිකෙන කපොකහොර කනොමිලකේ ම ලැකෙන ෙෙ සහති   රගන්නට ඔවුන් ලෙොදුන් කම් සහය කෙනුකෙන් 

අපි එක්සත් ජනපද්ය රජයට සහ FAO සංවිධොනයට ස්තුති  රනෙො,” යනුකෙන්  ෘෂි ේමොන්ත අමොත 
ගරු මහින්ද්ය අමරවීර මහතො සඳහන්  කළ්ය.  
 

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


වී නිෂ්පොද්යනය ෙැඩි කිරීමට සහ ආහොර අේුද්යයක් උද්ගත වීම ෙළක්ෙො ගැනීමට අතෙශ කපොකහොර ලෙො 

ගැනීමට, USAID හරහො එක්සත් ජනපද්යය කඩොලේ මිලියන 46   මුද්යලක් ලෙො දී ඇත - අද්ය දින භොර කද්යනු 
ලැුකේ ඉන් ක ොටසක් කේ. පසුගිය  ෘෂි ොේමි   න්න කද්ය  තුළ අඩු අස්ෙැන්න ලැබීම කහ්තුකෙන් සහ 
පෙතින ආේි  අේුද්යය කහ්තුකෙන් පීඩොෙට පත් වූ කුඩො පරිමොණ කගොවීන්ට කමම අරමුද්යල් මගින් මුද්යල් 
ආධොර ලෙො කද්යනු ඇත. ආධොර එහි අකේක්ෂිත ප්රතිග්රොහ යන් කෙත ළඟො ෙන ෙෙත් අෙද්යොනමට ලක්විය 

හැකි කගොවි පවුල්ෙලට ප්රතිලොභ සැලකසන ෙෙත් සහති   රගැනීම සඳහො USAID සහ එහි 
හවුල් රුෙන්කග්  ොේයය අධීක්ෂණය කිරීමට සහ ඇගයීමට යොන්රණ ස්ථොපිත  ර තිකබ්.  
 

"ඔවුන්කග් ඵලද්යොෙ සහ අසේැන්න ෙැඩි  රගැනීම සඳහො පැල සිටුෙන  ොලකේදී ද්යැඩිෙ අෙශ  රන 
කපොකහොර කුඩො පරිමොණ වී කගොවීන් කෙත ලඟොෙන ෙෙ සහති   රන්නට අප වූ කපොකරොන්දුෙ අප විසින් 
ඉටු  රමින් සිටිනෙො. කම් සංකීේණ හදිසි අෙසථ්ොකේ ශ්රී ලොංකි යින් කසෞඛ් සම්පන්න සහ ඵලද්යොයී ජීවිත 

ගත රන ෙෙ සහති   රගන්නට ඔවුන් කෙත අප ලෙොකද්යන සහකේ එක් ක ොටසක් ෙනෙො," යනුකෙන් 

ද්යැනට ශ්රී ලං ොකේ චොරි ොෙ  නිරත කෙමින් සිටි USAID ආසියො  ොේයොංශකේ නිකයෝජ සහ ොර 
පරිපොල ෙරිය ෙන අන්ජලී  වුේ මහත්මිය සඳහන්  ළොය. 
 

"FAO සංවිධොනය ෙශකයන් අප ජීෙකනෝපොය කබ්රො ගැනීම ජීවිත කබ්රොගැනීමට කහ්තු ෙන ෙෙ විශ්ෙොස 

 රනෙො. USAID හරහො ප්රසම්පොද්යනය  රගත් කමම යූරියො කපොකහොර කටොන් 9,300 කුඩො පරිමොණ 
කගොවීන් ඵලද්යොයී  ෘෂි පරිච අනුගමනය  රන ෙෙත් රට මුහුණ දී සිටින කම් ඉතොමත් දුෂ් ර  ොලකේ 
ඔවුන්කග් ආහොර සහ කපෝෂණ අෙශතො සපුරොගන්නට ඔවුන්ට හැකිෙන ෙෙත් සහති   රනෙො. කම් 
 ොේයය සඳහො ද්යැක්වූ සහය කෙනුකෙන් අපි එක්සත් ජනපද්ය රජයට ස්තුතිෙන්ත ෙන අතර, ශ්රී ලොංකීය 

 ෘෂි ේමොන්තය ඉදිරියට කගනයොම සඳහො USAID සමගින් එක්ෙ ෙැඩ  රන්නට අපි 

ෙලොකපොකරොත්තුකෙන් සිටිනෙො," යනුකෙන් FAO සංවිධොනකේ ශ්රී ලං ො අධක්ෂ විමකල්න්ර ශරන් මහතො 
සඳහන්  කළ්ය. 
 

අද්ය පැෙති භොරදීකම් උත්සෙයට ශ්රී ලං ොකේ එක්සත් ජනපද්ය තොනොපති ජුලී චන්ග් මහත්මිය; ශ්රී ලං ොකේ 

 ෘෂි ේම අමොත මහින්ද්ය අමරවීර මහතො; USAID හි ආසියොෙ සඳහො නිකයෝජ සහ ොර පරිපොල ෙරිය 

ෙන අන්ජලී  වුේ මහත්මිය ශ්රී ලං ොෙ සහ මොලදිෙයින සඳහො FAO නිකයෝජිත විමකල්න්ර ශරන් මහතො; 

සහ ශ්රී ලං ොෙ සහ මොලදිෙයින සඳහො USAID දූත මණ්ඩල අධක්ෂ කග්බ්රිකයක් කග්රෞ මහතො සහභොගි වූහ.  

 

 

#       #      # 

USAID පිළිබඳව 

1956 සිට එක්සත් ජනපද්ය රජය කසෞඛ් සම්පන්න, උගත් සහ කස්ෙො නියුක්ත ජනගහනයක් ප්රෙේධනය 
කිරීම සඳහො ශ්රී ලං ොෙට සංෙේධන සහ මොනුෂීය ආධොර ලෙො දී ඇත. ජොතන්තර සංෙේධනය සඳහො වූ 
එක්සත් ජනපද්ය නිකයෝජිතොයතනය (USAID) ශ්රී ලං ොෙ සමඟ එක්ෙ තිරසොර සහ සේෙග්රොහී ආේි  

ෙේධනයක් කපෝෂණය කිරීම, සේෙග්රොහීත්ෙය ප්රෙේධනය කිරීම, පොලනය ශක්තිමත් කිරීම සහ නිද්යහස් හො 

සමෘද්ිමත් ඉන්දු-ශොන්ති ර  ලොපයක් කගොඩනැගීමට  ටයුතු  රයි. USAID ස්ෙභොවි  විපත් සහ 

අෙද්යොනම්  ළමනො රණ පිළිකෙත් ෙැඩි දියුණු කිරීම, පොරිසරි  සහ කද්ශගුණි  ඔකරොත්තු දීකම් හැකියොෙ 
ෙැඩි දියුණු කිරීම සහ ෙලශක්ති සුරක්ෂිතභොෙය සහ තිරසොරභොෙය ෙැඩිදියුණු කිරීම සඳහො ද්ය  ටයුතු 

 රයි. ශ්රී ලං ොකේ USAID හි ෙැඩ  ටයුතු පිළිෙඳ ෙැඩිදුර ද්යැන ගැනීමට  රුණො ර 

https://www.usaid.gov/sri-lanka සෙැඳිය කෙත පිවිකසන්න. 

FAO පිළිබඳව 



එක්සත් ජොතීන්කග් ආහොර හො  ෘෂි ේම සංවිධොනය (FAO) කුසගින්න පරොජය කිරීකම් ජොතන්තර 

ප්රයත්නයන්ට නොය ත්ෙය කද්යයි.  ෘෂි ොේමි , ෙන ෙගො සහ ධීෙර භොවිතයන් නවී රණය කිරීමට සහ 
ශක්තිමත් කිරීමට, ඒෙො ෙඩොත් තිරසොර කිරීමට සහ සැමට ආහොර සුරක්ෂිතතොෙ සහ කපෝෂණය සහති  
කිරීමට එම සංවිධොනය රටෙල්ෙලට උප ොර  රයි. කලෝ කේ දුේපතුන් සහ කුසගින්කනන් කපකළන 

ෙහුතරයක් කෙකසන ග්රොමීය ප්රකද්ශ සංෙේධනය කිරීම ක කරහි FAO විකශ්ෂ අෙධොනය කයොමු  රයි. ෙැඩි 
විස්තර සඳහො පිවිකසන්න: www.fao.org. 

 

http://www.fao.org/

