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එක්සත් ජනපදය වකෝවිඩ්-19 අර්ුදය අතරතුර 

ශ්රී ලංකාවේ ළමයින්ට ඉතා වැදගත් වපෝෂණමය ආධාර ලබාවදයි 

ඇමරි ොනු ජනතොෙකෙන් අරමුද්යල් ලබො සූද්යොනම්  ළ අතයොෙශය ආහොර ආධොර කතොෙයක් ප්රොථමි  පොසල් 

887  සිසුන් ද්යල ෙශකයන් 110,000  පළමු  ණ්ඩොයමක් කෙත ලබොදීම සඳහො ජූනි මස 21 ෙැනිද්යො 

භොරකද්යන ලදී. කම් යටකත්, 2021 ජූනි මස සිට සැප්තැම්බර් මස ද්යක්ෙො  ොලය අතරතුර බදුල්ල, 

කිලිකනොච්චිය, කමොණරොෙල, මුලතිවු, නුෙරඑළිය, රත්නපුර සහ ත්රිකුණොමලය යන ප්රකේශෙල සිසුන් සහ 

ඔවුන්කේ පවුල් කෙත  ඩල පරිප්පු  කිකලෝ පහක් සහ කරෝස සැමන් ටින් පහක් බැගින් ලබොකද්යනු ඇත. 

නිෙසට කෙනයොම සඳහො හදිසි අෙස්ථො ආධොර ෙශකයන් ලබොකද්යන කමම වියළි ආහොර, ශ්රී ලං ොකේ ආහොර 

අනොරක්ිත, පොසල් යන ෙයකස් ද්යරුෙන් සහ ඔවුන්කේ පවුල්කෙත එ.ජ.  ෘි ර්ම භොණ්ඩ සහ තොක්ෂණි  

සහය පරිතයොෙ  රන්නො වූ, එ.ජ.  ෘි ර්මොන්ත කද්යපොර්තකම්න්තුකේ (USDA) කඩොලර් මිලියන 26  

ෙයොපෘතියක් ෙන මැක්ෙෙර්න්-කඩෝල් (McGovern-Dole) ෙයොපෘතිකේ ක ොටසක් කේ. 

"පොසල් කනොපැෙැත්කෙන බැවින්, ශ්රී ලං ො රජකයන් පොසල් හරහො ලබොකද්යන ආහොරකේල් ෙැඩසටහන 

ඔස්කස ්ආහොරකේල් ලබොෙැනීමට කනොහැකිවී සිටින ළමයින්ට ෙැද්යෙත් කපෝෂයපද්යොර්ථ කප්රෝටීන් සපිරි කමම 

ආහොර හරහො ලැකබනු ඇති," යනුකෙන් ශ්රී ලං ොකේ එ.ජ. තොනොපතිනි ඇකලයිනො බී. කටප්ලිට්ස් මහත්මිය 

පැෙසුෙො ය. "ශ්රී ලං ොකේ ළමයින්කේ කසෞඛ්ය සහ සුබකසත සඳහො ඇමරි ොනු ජනතොෙ  ැපවී සිටින අතර 

ආහොර අනොරක්ිතතො ෙැටළු මැඩලීමට ශ්රී ලං ොකේ පවුල් කෙත උප ොර  රන්නට අපට හැකිවීම ෙැන මො 

ආඩම්බර ෙනෙො." 

කස්ේ ද්ය ිල්රන් සංවිධොනය සහ ශ්රී ලං ො රජකේ සහකයෝගීතොෙකයන් ක්රියොත්ම  ෙන, කෙළඳපල සන්ධොන 

හරහො සොක්ෂරතොෙය සහ අෙධොනය සඳහො ස්ෙොධිපතය ප්රෙර්ධන (Promoting Autonomy for Literacy 

and Attentiveness through Market Alliances (PALAM/A)) ෙයොපෘතිකයන් පොසකල්දී කපෝෂයද්යොයී 

ආහොරකේල් ලබොදීම, නිෙසට කෙනයොමට වියළි ආහොරද්රෙය ලබොදීම, ගුරු පුහුණු, හො මීට සම්බන්ධ 

අධයොපන, කපෝෂණ හො කසෞඛ්ය උප ොර ලබොදීම  හරහො ළමුන් පොසල්ෙල ලියොපදිංිවීම ෙර්ධනයට, 

පොසල්යොම ෙැඩි රෙැනීමට සහ කියවීකම් හො සොක්ෂරතො ප්රතිඵල ෙැඩිදියුණු කිරීමට සහය ලබොකද්යයි. 2020 

ෙර්ෂකේ දී ශ්රී ලං ො රජය සහ එ.ජ.  ෘි ර්ම කද්යපොර්තකම්න්තුෙ කමම ෙයොපෘතිය ක්රියොත්ම  කිරීම සඳහො 



ශ්රී ලං ො රජකේ පූර්ණ සහය ලබොදීමට කපොකරොන්දු වූ අෙකබෝධතො ගිවිසුමක් අත්සන්  රන ලදී. 

ළමයින්කේ ඉකෙනුම, කපෝෂණය සහ යහපත් කසෞඛ්ය ප්රෙර්ධනය කිරීම සඳහො ශ්රී ලං ො රජකයන් ද්යරනො 

ෙෑයම්ෙලට සහයවීම පිණිස මුද්යල් අමොතයොංශය, අධයොපන අමොතයොංශය, කසෞඛ්ය අමොතයොංශය, සහ කස්ේ 

ද්ය ිල්රන් සංවිධොනය එ තු වී කමම ෙයොපෘතිය සැලසුම්  රන ලදී. නිෙසට කෙනයොම සඳහො ලබොකද්යන 

ඉහත කී වියළි ආහොර ද්රෙය  කබද්යොදීකම්  ටයුතු සඳහො ජොති  මට්ටකම් අමොතයොංශ තුනක්, පළොත්බද්ය 

පොලන ආයතන, සහ දිසත්්රික් මට්ටකම් බලධොරීන් ඔවුන්කේ පූර්ණ සහය ලබොදී තිකබ්.  

 

 

 

 

 

 


