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மகரழும்பு துகறமுகத்திற்கு வரத் மதரடங்கிய அமெரிக்க நிதியளிப்புடனரன சத்தூட்டப்பட்ட 

அரிசிகயக் மகரண்ட கப்பற்சரக்குகள்  

 

ஐக்கிய நரடுகள் சகபயின் உைக உைவுத் திட்டம் (WFP) ெற்றும் உைவு ெற்றும் விவசரய 

அகெப்பு ஆகியவற்றின் பயிர் ெற்றும் உைவுப் பரதுகரப்பு ெதிப்பீட்டு மசயற்திட்ட 

அறிக்ககமயரன்றின்படி, இைங்கக சனத்மதரககயில் கிட்டத்தட்ட முப்பது சதவீதெரபனரர் 

உைவுப் பரதுகரப்பின்கெகய எதிர்மகரள்வதரகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தற்பபரது 

நகடமபற்றுக் மகரண்டிருக்கும் முன்முயற்சிகள் ெற்றும் புதிய நிதியிடல்கள் ெற்றும் உைவு 

ஏற்றுெதிகள் ஊடரக இந்த பதகவககள நிவர்த்தி மசய்வதற்கரக அமெரிக்கரவரனது இைங்கக 

அரசரங்கம், WFP ெற்றும் பிற பங்கரளர்களுடன் இகைந்து பைியரற்றிக் மகரண்டிருக்கிறது. 

இைங்கக அரசரங்கத்தின் பதசிய பரடசரகை உைவு நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு உதவிமசய்வதற்கரக 

சர்வபதச அபிவிருத்திக்கரன அமெரிக்க முகவரகெப்பின் (USAID) நிதியளிப்புடனரன 600 

மெட்ரிக் மதரன் சத்தூட்டப்பட்ட அரிசியிகனக் மகரண்ட முதைரவது மதரகுதி கடந்த வரரம் 

இைங்கககய வந்தகடந்தது. 

 

இந்த கப்பற்சரக்குகள், 3,950 மெட்ரிக் மதரன் சத்தூட்டப்பட்ட அரிசி, 768 மெட்ரிக் மதரன் சிவப்பு 

பருப்பு, 1,188 மெட்ரிக் மதரன் பசரயர ெற்றும் திட்டெிடப்பட்ட 2,310 மெட்ரிக் மதரன் பசரளம் 

ஆகியவற்கற உள்ளடக்கிய USAID ெற்றும் WFP ஆகியவற்றின் ஒரு மபரிய உைவு உதவி 

முன்முயற்சியின் ஒரு பகுதியரகும். இந்த உதவியரனது 1.7 ெில்லியன் பிள்களகள் ெற்றும் 300,000 

கர்ப்பிைி ெற்றும் பரலூட்டும் தரய்ெரர்களுக்கு பரடசரகை உைவு ெற்றும் பபரசரக்கு 

குகறநிரப்பிககள வழங்குவதற்கு உதவிமசய்யும். 

 

“அமெரிக்கர-இைங்கக உறவுகள் இந்த ஆண்டு 75 வருட நிகறவிகனக் மகரண்டரடுகின்றன, 

ெற்றும் எங்களுகடயது நட்பு ெற்றும் பங்கரண்கெயின் ககதயரகும்” என இைங்ககக்கரன 

அமெரிக்கத் தூதுவர் ஜுலீ சங் கூறினரர். “குழந்கதகள் ெற்றும் தரய்ெரர்கள் உட்பட பை 

இைங்ககயர்களுக்கு பபரசரக்கரன உைவிற்கரன அணுககை இைங்ககயின் மபரருளரதரர 

மநருக்கடி குகறத்தபபரது அமெரிக்க ெக்கள் விகரவரக பதிைளித்தனர். இைங்கக ெக்களுக்கு 
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உதவி மசய்வதற்கரன எங்களின் மதரடர்ச்சியரன உறுதிப்பரட்கட இந்த கப்பற்சரக்குகள் 

பிரதிபலிக்கின்றன.” என அவர் பெலும் மதரிவித்தரர். 

 

இைங்ககக்கு 270 ெில்லியன் மடரைர்களுக்கும் அதிகெரன புதிய உதவிககள கடந்த வருடத்தில் 

அமெரிக்கர அறிவித்துள்ளது. “இைங்ககயின் நீண்டகரை அபிவிருத்தி பங்கரளர்களில் ஒருவரரக, 

அத்தியரவசிய நுண்ணூட்டச்சத்திகன நரளரந்தம் உட்மகரள்வதரனது இகளஞர்களுக்கு 

எவ்வளவு முக்கியெரனது என்பகத நரங்கள் புரிந்துமகரள்கிபறரம். ஆககயினரல்தரன், ஆறு 

தசரப்தங்களுக்கு முன்பப இைங்ககயில் USAID முதன்முதலில் பெற்மகரண்ட உதவித் 

தகையீடுகளில் குழந்கத ெற்றும் தரய்வழி உைவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களும் ஒன்றரகும்” என 

இைங்கக ெற்றும் ெரகைதீவுகளுக்கரன USAID மசயற்பைிப் பைிப்பரளர் பகப்ரியல் கிரரவ் 

மதரிவித்தரர். 

 

“அதிக உைவுப் பரதுகரப்பற்ற சமூகங்ககளச் மசன்றகடவதற்கரக WFP தனது அவசரகரைச் 

மசயற்பரட்கட விகரவரக விரிவுபடுத்துவகதச் சரத்தியெரக்கிய USAID இன் உதவிக்கு நரங்கள் 

நன்றியுள்ளவர்களரக இருக்கிபறரம்” என WFP இைங்ககப் பிரதிநிதியும் நரட்டிற்கரன 

பைிப்பரளருெரன அப்துர் ரஹீம் சித்தீக்கி கூறினரர். “USAID இனரல் நிதியளிக்கப்பட்ட 

சத்தூட்டப்பட்ட அரிசியின் செீபத்திய மதரகுதியரனது, பரடசரகை உைவு நிகழ்ச்சித் 

திட்டத்திகன மதரடர்வதற்கு உதவிமசய்யும் அபத பவகளயில், குழந்கதகளுக்கு இரும்பு ெற்றும் 

ஃபபரலிக் அெிைத்தின் ஒரு கைகவயின் ஊடரக பெைதிக ஊட்டச்சத்துக்ககளயும் வழங்கி,  தெது 

குடும்பங்களுக்கு ஆபரரக்கியெரன உைகவ வழங்குவதற்கு பபரரரடும் மபற்பறரருக்கு ஆறுதல் 

அளிக்கிறது.” என அவர் பெலும் கூறினரர். 

 

சக்தி, புரதம் ெற்றும் நுண்ணூட்டச்சத்துக்களின் ஒரு கைகவயிகன ‘உட்மகரள்வதற்கு தயரரரன’ 

ஒரு உைவரக தயரரரகும் இைங்ககயில் பெற்மகரள்ளப்படும் ஒரு ஊட்டச்சத்து தகையீடரன  

திரிபபரஷரகவ கர்ப்பிைித் தரய்ெரர்கள் ெற்றும் பரலூட்டும் தரய்ெரர்கள் மபறுவரர்கள். 

 

இந்த முன்முயற்சியரனது அகனத்து இைங்ககயர்களுக்குெரன மபரருளரதரர மசழிப்பு ெற்றும் 

ஜனநரயக நல்ைரட்சியிகன பெம்படுத்துவதற்கரக அமெரிக்க ெற்றும் இைங்கக ெக்களுக்கு 

இகடயிைரன நீண்டகரைெரக நிகைத்திருக்கும் பங்கரண்கெயின் அங்கமெரன்றரகும். USAID 

இன் பைிகள் பற்றி பெலும் அறிந்து மகரள்வதற்கு, தயவுமசய்து usaid.gov/sri-lanka எனும் 

இகையத்தளத்திகனப் பரர்கவயிடவும். 

 

 

 


