
          
 

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය  

ක ොළඹ  

ප්රවෘත්ති නිවේදනය  
මහජන  ටයුතු අංශය  

දුර ථන:  +94 (11) 202-8500  ● ෆැක්ස්:  +94 (11) 243-7345   

 විද්යුත් තැපෑල: HattenbachHS@state.gov ●  කෙබ්: http://lk.usembassy.gov  

එක්සත් ජනපදයේ අරමුදල්වලින් ලබායදන සරුකළ සහල් ය ාග යකාළඹ වරායට පැමියේ 

එක්සත් ජාතීන්ගේ ග ෝක ආහාර වැඩසටහගන් (WFP) සහ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානගේ ග ෝග සහ 

ආහාර සුරක්ෂිතතා ඇගැයුම් ගමගහවගරහි වාර්තාවක ශ්රී  ංකාගේ ජනගහනගෙන් සිෙෙට තිහක් 

වර්තමානගේ දී ආහාර අනාරක්ෂිතතාවෙට මුහුණ දී සිටින බව සඳහන් ගේ. දැනට ක්රිොත්මක වැඩසටහන් 

ගමන්ම නව අරමුදල් සහ ආහාර ගතාග  බාදීම හරහා එම අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා එක්සත් ජනපදෙ ශ්රී 

 ංකා රජෙත්, ග ෝක ආහාර සංවිධානෙත්, අගනකුත් හවුල්කරුවනුත් සමගින් කටයුතු කරමින් සිටියි. ශ්රී 

 ංකා රජගෙන් ජාතික මට්ටමින් සිදුගකගරන පාසල්ව ට ආහාර ගේල්  බාදීගම් වැඩසටහනට සහෙවීම 

පිණිස ජාතයන්තර සංවර්ධනෙ සඳහා වන එ.ජ නිගෙෝජිතාෙතනගෙන් (USAID) අරමුදල්  බා ශ්රී 

 ංකාවට ගගන එන සරුකළ සහල් (fortified rice) ගමට්රික් ගටාන් 600ක්, පළමු සහල් ගතාගෙ වශ්ගෙන් 

පසුගිෙ සතිගේ ශ්රී  ංකාවට ගගන එන  දී.  

ගමම සහල් ගතාගෙ, USAID සහ WFP විසින්  බාගදන වඩාත් පුළුල් සහනාධාර මු පිරීමක එක් 

ගකාටසක් වන අතර, ඊට සරුකළ සහල් ගමට්රික් ගටාන් 3950ක්, රතු පරිප්පපු ගමට්රික් ගටාන් 768ක්, 

ගසෝො ගමට්රික් ගටාන් 1188, සහ බඩඉරිඟු ගමට්රික් ගටාන් 2310ක්  ඇතුළත් ගේ. ගමම ආධාරෙ පාසැල් 

දරුවන් මිලිෙන 1.7ක් සහ ගර් ණී හා කිරිගදන මවුන් 300,000ක් ගවත පාසැල් ආහාරගේල් සහ අතිගර්ක 

ගපෝෂණෙ  බාදීමට ඉවහල් වනු ඇත. 

"ගම් වසගර් එක්සත් ජනපදෙ සහ ශ්රී  ංකාව 75 වසරක මිත්රත්වෙක් සමරනවා, අගප්ප ගම් කථාන්දරෙ 

මිත්රත්වගේ සහ හවුල්කාරීත්වගේ කථාන්දරෙක්," ෙනුගවන් ශ්රී  ංකාගේ එ.ජ. තානාපති ජුලී චංේ 

මහත්මිෙ සඳහන් කළාෙ."ශ්රී  ංකාගේ ආර්ික අර්ුදෙ ගහේතුගවන් ළමයින් සහ මවුවරුන් ඇතුළු 

ගබාගහෝ ශ්රී  ාංකිකයින්ට ගපෝෂයදායී ආහාර ගවත ප්රගේශ්වීගම් දුෂේකරතා ඇති වූ විට ඇමරිකානු ජනතාව 

ගනාපමාව ඊට ප්රතිචාර දැක්වූවා. ගම් ආහාර ද්රවය ගතාගගෙන් පිළිබිඹු වන්ගන් ශ්රී  ාංකික ජනතාව 

ගකගරහි අගප්ප ඇති අඛණ්ඩ කැපවීමයි." 

ගතවූ වර්ෂෙ තුළ එක්සත් ජනපදෙ ගඩා ර් මිලිෙන 270 ඉක්මවන ආධාර ප්රමාණෙක් ශ්රී  ංකාවට අළුතින් 

 බාගදන සහෙ වශ්ගෙන් නිගේදනෙ කර තිගේ. "ශ්රී  ංකාගේ දීර්ඝ කාලීන සංවර්ධන හවුල්කරුවකු 

වශ්ගෙන් අපි වෙසින් අඩු අෙට දිනපතා අතයාවශ්ය ක්ුද්රගපෝෂක  බාගැනීගම්  වැදගත්කම තදින්ම 

පිළිගන්නවා. එනිසා, ළමා සහ මාතෘ ගපෝෂණ වැඩසටහන් දැනට දශ්ක හෙකට කලින් USAID විසින් ශ්රී 

http://lk.usembassy.gov/


 ංකාගේ ආරම්  කළ මුල්ම ආධාර මැදිහත්වීම්ව  ගකාටසක් වූවා." ෙනුගවන් ශ්රී  ංකාගේ සහ 

මා දිවයින්හි USAID ධූතගමගහවර අධයක්ෂ ගේබ්රිගෙන් ගරෞ මහතා පැවසීෙ. 

"වඩාත්ම ආහාර අනාරක්ෂිතතාවගෙන් ගපගළන ප්රජාවන් ගවත WFP හි හදිසි අවසේථා ගමගහයුම් 

කඩිනමින් ළඟා කරවීමට ඉඩ ස සමින් USAID විසින්  බාදුන් ගමම ආධාරෙ අපි ගබගහවින් අගෙ 

කරනවා," ෙනුගවන් WFP හි ශ්රී  ංකා නිගෙෝජිත සහ අධයක්ෂ අේදුර් රහිම් සිදිකි මහතා ප්රකාශ් කගළේෙ. 

"තමන්ගේ පවුල්ව ට ගසෞඛයසම්පන්න ආහාරගේල් සපොදීමට ගවර දරන මවුපිෙන්ට සහනෙක් 

ගවමින්, ෙකඩ සහ ග ෝලික් අම් ෙ මිශ්ර කරමින් අමතර ගපෝෂණෙක් ළමුන් ගවත  බාගදන පාසැල් 

ආහාර ගේල් වැඩසටහන අඛණ්ඩව කරගගන ෙෑම සඳහා USAID අරමුදග න්  ැගබන ගම් නවතම 

සරුකළ සහල් ගතාගෙ සහෙ ගේවි." 

ශ්ක්තිෙ, ගප්රෝටීන් සහ ක්ුද්ර ගපෝෂක සංගෙෝගෙක් සහිතව 'කෑමට සූදානම්' ආහාරෙක් ග ස නිපදගවන ශ්රී 

 ංකාගේ ගපෝෂණ මැදිහත්වීමක් වන ත්රිගපෝෂ ගර් නී සහ කිරිගදන මේවරුන්ට  ැගබනු ඇත. 

ගමම මු පිරීම සිෙලු ශ්රී  ාංකිකෙන් සඳහා ආර්ික සමෘද්ධිෙ සහ ප්රජාතන්ත්රවාදී ෙහපා නෙ ප්රවර්ධනෙ 

කිරීම සඳහා ඇමරිකානු සහ ශ්රී  ාංකික ජනතාව අතර දිගුකාලීන හවුල්කාරිත්වගේ එක් අංගෙකි. USAID 

හි කටයුතු පිළිබඳ වැඩි විසේතර දැනගැනීමට කරුණාකර usaid.gov/sri-lanka ගවත පිවිගසන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


