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ශ්රී ලංකාමේ ළමුන් 800,000කට වැඩි පිරිසකට ආහාර ලබාදීෙ සඳහා, අෙතර ආධාර වශමයන්
ම ාලර් මිලියන 20 ලබාමදන බව බයි න් ජනපතිතුො නිමේදනය කරයි
ශ්රී ලං ොකේ ආහොර සුරක්ිතතොෙ ශක්ිමත් කිරීම සඳහො ක ොලර් මිලියන 20 අිකර්
ආධොරයක් ලබොකද්යන බෙ අද්ය පැෙි G7 සමුළුකේදී එක්සත් ජනපද්යකේ කජෝ බයි න්
ජනොධිපිතුමො විසින් නිකේද්යනය රන ලදී. එක්සත් ජනපද්යකයන් ලබොකද්යන අරමුද්යල්
සම්බන්ධකයන් මෑත ොලීනෙ සිදු ළ අකනකුත් නිකේද්යනෙලට අමතරෙ නිකේද්යනය ර ඇි
කමම ආධොර මුද්යල්, ෙත්මන් ආර්ි අර්ුද්යය තුළ ෙ ොත්ම අෙශයතො ඇි ශ්රී ලොංකි යන්
ඉලක්
රනු ඇත. ඉදිරි මොස 15 තුළ ශ්රී ලොංකි ද්යරුෙන් 800,000 ට ෙැඩි පිරිස ට ආහොර
ලබොකද්යන පොසල් කපෝෂණ ෙැ සටහන ට සහොය වීම සහ 27,000 ට අධි ගර්භනී සහ කිරි
කද්යන මවුෙරුන් සඳහො ආහොර ෙවුචර ලබො දීම කමම අරමුද්යල්ෙල අරමුණයි. එකස්ම, ෙ ොත්ම
අෙද්යොනමට ලක්විය හැකි ශ්රී ලොංකි ප්රජොෙන්කේ ආහොර නිෂ්පොද්යනය ඉහළ නැංවීම සඳහො
ෘි ොර්මි ආධොර සහ මුද්යල් ආධොර ලබොදීම තුළින් ද්යළ ෙශකයන් කගොවීන් 30,000 ට
උප ොර කිරීම සඳහො ද්ය කමම ප්රයත්නය හරහො සැලසුම් ර ිකබ්.
“ශ්රී ලං ොෙට අමතර ආධොර ෙශකයන් තෙත් ක ොලර් මිලියන 20ක් ලබොකද්යන බෙ බයි න්
ජනොධිපිතුමො විසින් නිකේද්යනය කිරීම සියළුම ශ්රී ලොංකීය ජනතොෙකේ අහොර සුරක්ිතතොෙය,
මහජන කසෞඛ්ය සහ ආර්ි සුබකසත කෙනුකෙන් එක්සත් ජනපද්යකේ ඇි අඛ්ණ්
ැපවීම
කපන්නුම් රනෙො,” යනුකෙන් ශ්රී ලං ොකේ එ.ජ. තොනොපි ජුලී චංේ මහත්මිය සඳහන් ළොය.
“ආර්ි ස්ථොයිතොෙය දිරිගැන්වීමට ශ්රී ලං ොෙ ද්යරන ෙෑයම් සඳහො එක්සත් ජනපද්යය දිගටම
සහය ලබොකද්යනු ඇි අතර, කම් ආධොර අෙශයම රන ප්රජොෙන් සහ ළමයින් රො ඒෙො
ළඟොෙන බෙ සහි
රගනු ඇි.”
අද්ය දින නිකේද්යනය ළ කමම ක ොලර් මිලියන 20 අිකර් ආධොර මුද්යල, මෑත ොලීනෙ ශ්රී
ලොංකීය ජනතොෙට සහකයෝගය ද්යැක්වීම සඳහො ආර්ි සහ මොනුෂීය ආධොර ෙශකයන්
කපොකරොන්දු වූ ක ොලර් මිලියන 12 ට ආසන්න ප්රමොණයට අමතරෙ ලබොකද්යන්නක් ෙන අතර,
ඒ සමගින්, 2022 ජූනි මස 16 ෙැනි දින සිට කම් ද්යක්ෙො ොලය තුළ ශ්රී ලොංකීය ජනතොෙ
කෙනුකෙන් එක්සත් ජනපද්යය ලබොකද්යන ආධොර ප්රමොණය ක ොලර් මිලියන 32 ද්යක්ෙො ඉහළ
නංෙයි. ජොතයන්තර සංෙර්ධනය සඳහො ෙන එ.ජ. නිකයෝජිතොයතනය (USAID) හරහො

ලබොකද්යනු ඇි කමම අරමුද්යල්, කගෝලීය ෙශකයන් පිළිගත් අධීක්ෂණ සහ ඇගැයුම් ප්රමිතීන්ට
අනුකූලෙ ටයුතු රන හවුල් ොර සංවිධොන කෙත ප්රද්යොනය ක කරනු ඇත. ලබොකද්යන අරමුද්යල්
සම්බන්ධකයන් ෙගෙන බෙත්, ආහොර අනොරක්ිතබවින් ෙ ොත්ම අෙද්යොනමට ලක්වූ අය
ෙශකයන් හඳුනොගත් පිරිස් කෙත කමම ආධොර ළඟො ෙන බෙත් ඒ හරහො සහි කේ.

