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ෙකොළඹ 
ප්රවෘත්ති නිෙව්දනය 

මහජන කටයුතු අංශය 
දුරකථන: +94 (11) 249-8100 ● ෆැක්ස්: +94 (11) 244-9070 

විද්යුත් තැපෑල: angelicab@state.gov ●ෙවබේ: http://lk.usembassy.gov 
 

නිෙව්දන අංක: 20220613 
 

ශ්රී ලංකාෙව් කිරි කර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීමට එක්සත් ජනපදෙයන් ෙඩොලර් මිලියන 27ක් 

එක්සත් ජනපදෙය් කෘෂිකර්මාන්ත ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ක්රියාත්මක කරන “Food for 
Progress” මුලපිරීමට සහභාගිවන ශ්රී ලාංකික කිරි ෙගොවීන්ෙගේ කිරි නිෂ්පාදනය ෙදගුණ කිරීම 
අරමුණු කරෙගන දියත් ෙකෙරන ඇ. ෙඩොලර් මිලියන 27ක ව්යාපෘතියක් සඳහා ශ්රී ලංකාෙව් 
කෘෂිකර්මාන්ත ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමගින් අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීෙම් උත්සවය 
සඳහා ශ්රී ලංකාෙව් එක්සත් ජනපද තානාපති ජුලී චංගේ මහත්මිය ජූනි 13 වැනිදා සහභාගි වූවාය. 

ශ්රී ලංකා රජෙය් සමීප හවුලේකාරීත්වය ඇතිව 2017 අගභාගෙය් දී ෙමම ව්යාපෘතිය ආරම්භ වූ 
අතර දැනටමත් ශ්රී ලාංකික කිරි ෙගොවීන් 25,000කට ෙම් හරහා තමන්ෙගේ කිරි නිෂ්පාදනය 
සියයට 68ක සාමාන්ය අගයකින් වර්ධනය කරගැනීමට හැකි වී තිෙබේ. ශ්රී  ලංකාෙව් ආහාර 
සුරක්ෂිතභාවය සහ ආර්ථික වර්ධනය සඳහා එක්සත් ජනපදය ෙනොකඩවා සිදුකරන 
වෑයම්වලට ෙකොටසක් වශෙයන් ෙමම ව්යාපෘතිය අවසානෙය් දී, ශ්රී ලාංකිකයින් 80,000ක් 
ෙමම වැඩසටහනින් ප්රතිලාභ ෙනලාගනු ඇතැයි අෙපේක්ෂිත ය. ෙකෝවිඩ්-19 වසංගතය 
ෙහේතුෙවන් ඇති වූ අනෙපේක්ෂිත ප්රමාදයන්ෙගන් පසුව, එ.ජ. තානාපති කාර්යාලය සහ ශ්රී 
ලංකාෙව් කෘෂිකර්මාන්ත ෙදපාර්තෙම්න්තුව අද දිනෙය් දී ෙමම හවුලේකාරීත්ව ගිවිසුමට 
එළෙඹන ලදී.  

“ඇ. ෙඩොලර් මිලියන 27ක ෙමම දායකත්වය, ශ්රී ලංකාෙව් තිරසාර ආර්ථික සංවර්ධනය 
දිරිගැන්වීම සඳහා එක්සත් ජනපදෙයන් දරන බහු-වාර්ෂික කැපවීමට කදිම උදාහරණයක් 
වනවා. ෙම් ලබාෙදන සහය, රෙටේ කිරි කර්මාන්තෙය් නිෂ්පාදනය සැලකිය යුතු මටේටමකින් 
ඉහළ නැංවීමට දායක වනවා පමණක් ෙනොෙව්, ෙම් අවස්ථාෙව්දී අන් කවරදාකටත් වඩා 
වැදගත් වී ඇති කරුණක් වන තරඟකාරීවීමට, වර්ධනය වීමට සහ දියුණුවීමට අවශ්ය කරන 
සම්පත්වලින් ශ්රී ලාංකික කිරි ෙගොවීන් සන්නදේධ කිරීමත් ෙම් හරහා සිදුවනවා” යනුෙවන් චංගේ 
තානාපතිතුමිය සඳහන් කළාය. 

Food for Progress ෙවළඳපල දිශානත කිරි ව්යාපෘතිය, ශ්රී ලාංකික කිරි ෙගොවීන්ට තමන්ෙගේ 
කිරි නිෂ්පාදනය වැඩිකරගැනීමට උපකාර කිරීම සඳහා ෙගොවිපලවල ෙමෙහයුම් කටයුතු සහ 
කළමනාකාරීත්වය වැඩිදියුණු කිරීමට ඔවුන්ට අවශ්ය කුසලතා ලබාදීම පිණිස, ලාභ අෙපේක්ෂා 
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ෙනොකරන එ.ජ. සංවිධානයක් වන International Executive Service Corps සමගින් හවුලේ වී 
තිෙබේ. මුල්යකරණය සඳහා ද මින් වඩාත් ෙහොඳ ප්රෙව්ශයක් ලබාෙදනු ඇති අතර, ෙගොවීන්ට 
තමන්ෙගේ ව්යාපාර තවත් පුළුලේ කරමින් නව ෙවළඳපල කරා ළඟා වන්නට ඉන් මගපෑෙදනු 
ඇත. 

ශ්රී ලාංකීය ෙගොවීන්ට සහයවීමට අමතරව, එක්සත් ජනපද කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
Save the Children සංවිධානෙය් සම්බන්ධීකරණය ඇතිව රට පුරා සිටින ශ්රී ලාංකිකයන් 
453,000 කට වැඩි පිරිසකට ප්රතිලාභ ලබා දුන් පාසලේ ෙපෝෂණ වැඩසටහනක් සඳහා පසුගිය 
වසෙර් දී ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 26 ක මුදලක් ලබා දී ඇත. ෙම් සියලේල එක්ව ගත් කල, 
ආහාර සුරක්ෂිතතාව ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ USDA මුලපිරීම් ශ්රී ලාංකිකයන් මිලියන 
භාගයකට වැඩි පිරිසකට ප්රතිලාභ ලබා ෙදමින්, පාසලේ දරුවන්ට අත්යවශ්ය ෙපෝෂණය සහතික 
කිරීම සහ ෙගොවීන්ට ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීමට උපකාර කරයි. 

ෙවලඳපල දිශානත කිරි ව්යාපෘතිය පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර ෙමම සබැඳිෙයන් ලබාගත හැකිය: 
https://www.market-oriented-dairy.org/ 

 


