
මාධ්ය නිවේදනය 
එක්සත් ජාතීන් මිලියන 3.4 ක ශ්රී ලාාංකිකයන්ට ජීවිතාරක්ෂක ආධ්ාර 

වෙන ලබා දීම සඳහා හදිසි මානුෂීය ආයාචනය දීර්ඝ කරයි

2022, වනාවැම්බර් 07, වකාළඹ : ශ්රී ලංකාවේ එක්සත් ජාතීන්වේ කණ්ඩායම සහ රාජය වනාවන සංවිධාන 

අද ඔවුන්වේ ඒකාබද්ධ මානුෂීය අවශ්යතා සහ ප්රමුඛතා (එච්එන්ී)  සැලැස්ම සංවශ්ෝධනය කර දීර්ඝ කර ඇත, 

එය අරමුණු කර ඇත්වත් ශ්රී ලංකාවේ දරුණුතම ආර්ික අර්ුදය මධයවේ මිලියන 3.4 ක ජනතාවකට 

ජීවිතාරක්ෂක ආධාර සැපයීම සඳහාය. 

ජූනි මාසවේ සිට එච්එන්ී ශ්රී ලංකාවේ ණය සහ ආහාර සහ ඖෂධ හිඟය සඳහා එක්සත් ජාතීන්වේ අනුග්රහය 

ඇති බහු ආංශික සහය සඳහා රජය කළ ඉල්ලීමට ප්රතිචාර දක්වයි. මුදල්ල, ආහාර, පාසල්ල , ඖෂධ, ආරක්ෂාව 

සහ ජීවවනෝපාය සහනාධාර සමඟ රවේ වඩාත්ම අවදානමට ලක්විය හැකි පුද්ගලයින්වගන් මිලියන 1 කට 

අධික සංඛයාවක් වවත ළඟා වීමට විවිධ රජයන් සහ පරිතයාගශීී ආයතන මානුෂීය ප්රජාවට උපකාර කර 

ඇත. එච් එන් ී  වමන්ම අවනකුත් එක්සත් ජාතීන්වේ නිවයෝජිතායතනවල අභියාචනා අනුව ශ්රී ලංකාව සඳහා 

එක්සත් ජනපද වඩාලර් මිලියන 79 ක් රැස ්කර ඇත්වත් එක්සත් ජනපදය, ඕස්වේලියාව, ජපානය සහ එක්සත් 

ජාතීන්වේ මධයම හදිසි සහන අරමුදවල්ල සුවිවශ්්ෂී සහවයෝගයට වමන්ම වනෝර්වේ, නවසීලන්තය, ඉතාලිය, 

ස්විේසර්ලන්තය, ස්වීඩනය, එක්සත් රාජධානිය, ජර්මනිය, තායිලන්තය, ස්වීඩනය, වජෝර්ජියාව, පසු දින 

ශ්ාන්ත පුණයායතනවල අතිවර්ක සහාය ඇතිව සහ බ්රන්ික්ස් ආයතනය, වහම්ාස් වහෝල්ලින්ේස් ීඑල්ලසී, 

ිල්ලමා සිවලෝන් වත් ී එල්ල සී ආයතනය, ඩරාස් (අලිබබා සමූහය ), අමානා බැංකුව ීඑල්ලසී සහ සිටි පදනම 

සහයට ස්ූතිවන්ත වවමිනි. එච්එන්ී හි සංවශ්ෝධනය මඟින් සැලැස්ම 2022 දක්වා දීර්ඝ කරන අතර 

සම්පූර්ණ ඇමරිකානු වඩාලර් මිලියන 149.7ක් කරා ළඟා වීමට අමතර අරමුදල්ල වශ්වයන් ඇවමරිකානු 

වඩාලර් මිලියන 70ක් අවශ්ය වේ. 

"එච්එන්ී වවත ඔවුන්වේ තයාෙශීලී දායකත්වය දැක්ීම ඇතුළුව ජාතයන්තර ප්රජාව ශ්රී ලාංකාවේ ජනතාව 

වවත පවතින අර්ූදය හමුවේ දක්වන සහවයෝගීතාවය අපි අතිශයින් අෙය කරමු. අවදානමට ලක්ව සිටින 

පුද්ෙලයින් බලපෑම්වලින් ආරක්ෂා කර ෙැනීමට නම් වමම සහවයෝගීතාවය අඛන්ඩව පැවතිය යුතුය," ශ්රී 

ලංකාවේ එක්සත් ජාතීන්වේ වන්වාසික සම්පබන්ීකාරක හනා සිංගර්-හම්පි පැවසීය. 

ශ්රී ලංකාවේ දිස්ික්ක 25 පුරාම අවශ්යතා ඇති පුද්ගලයින් සංඛයාව පිළිබඳ මානුෂීය ප්රජාවේ යාවත්කාීන 

ඇස්තවම්පන්ු වලට ප්රතිචාර වශ්වයන්, දීර්ඝ කරන ලද ආයාචනය දරුවන්, ගර්භනී කාන්තාවන් සහ කිරි වදන 

මේවරුන්වේ වපෝෂණය වැි දියුණු කරනු ඇත; පානීය ජලය ලබාදිම ; සහ අවදානමට පත්ව ඇති වගාවි සහ 

ීවර කුටුම්පභ ආරක්ෂා කරනු ඇත. වද්ශීය ආහාර නිෂ්පාදනය සහ වබදා හැරීම ශ්ක්තිමත් කිරීවම්ප වැදගත්කම 

සිංගර් හම්පි මහත්මිය අවධාරණය කළාය. "වම් අවස්ථාවේදී, ජීවවනෝපායන් ආරක්ෂා කිරීම ශ්රී ලාංකාවේ 

ජීවිත ආරක්ෂා කිරීමකි," ඇය ප්රකාශ් කලාය.  



 

 

ශ්රී ලංකාවේ ආහාර අනාරක්ිත භාවය විස්මයජනක වලස ඉහළ වගාස ් ඇත්වත් අඛණ්ඩ කන්න වදකක 

අස්වැන්න දුර්වල වීම, විවද්ශ් විනිමය හිඟය සහ ගෘහස්ථ මිලදී ගැනීවම්ප හැකියාව අඩුවීම වහ්ුවවනි. 2023 

සඳහා අස්වනු වනළන සමය පුවරෝකථනය කිරීවම්ප දුර්වලතා සහ 2022 ඔක්වතෝම්පබර් මාසවේදී සියයට 85.6 

ක ආහාර උද්ධමනය සමඟ, වබාවහෝ ශ්රී ලාංකිකවයෝ අරගල කරමින් සිටිති. මිලියන 6.3 ක ජනතාවක් වහෝ 

ජනගහනවයන් සියයට 28 ක් මැදහත් තත්වවේ සිට දරුණු ආහාර අනාරක්ිතභාවයට මුහුණ වදති. වලෝක 

බැංකු 2022 සංවර්ධන යාවත්කාීනයට අනුව, 2021 සහ 2022 අතර දරිද්රතා අනුපාතය සියයට 13.1 සිට 

සියයට 25.6 දක්වා ඉහළ වගාස් ඇත. 

එක්සත් ජාතීන්වේ සංවිධානය සහ මානුෂීය හවුල්ලකරුවන් විසින් සිදු කරනු ලබන හදිසි වමවහයුම්ප  සංවශ්ෝධිත 

එච්එන්ී මඟින් අනුූරණය කරයි . එහි ඉලක්ක අතර අවදානමට ලක්විය හැකි සහ ආහාර අනාරක්ිත 

පුද්ගලයන් මිලියන 2.1 ක් සඳහා ක්ෂණික ආහාර ආධාර අඩංඟු වේ; වගාවීන් මිලියන 1.5 කට වපාවහාර 

ලබා දීම සහ දැි වලස කඩාකප්පල්ල වී ඇති ආහාර පද්ධති පුනර්ජීවනය කිරීමට ීවරයින්ට සහාය වීමද 

ඇුලත්ය. 

වමම අභියාචනය ගර්භනී කාන්තාවන් සහ පාසල්ල ළමුන් ඇුළු මිලියන 2.1 ක ජනතාවක් සඳහා වපෝෂණ 

ආධාර සැපයීමටද; 900,000 කට වැි පිරිසකට ආරක්ිත පානීය ජලය; සහ 867,000 පුද්ගලයින් සඳහා 

ලිංගික සහ ප්රජනක වසෞඛය වස්වා ඇුළු අතයවශ්ය ඖෂධ සහ වසෞඛය වස්වා සැපයීම අවප්ක්ෂා කරයි . එය 

ප්රචණ්ඩත්වවේ අවදානමට ලක්විය හැකි කාන්තාවන් සහ ළමුන් සඳහා ආරක්ෂක වස්වා අඛණ්ඩව 

පවත්වාවගන යාමට සහය වනු ඇත. 

** අවසන්** 
 
 
The United Nations in partnership with the government and people of Sri Lanka is pursuing a Sustainable Development Agenda that leaves 
no one behind.  Collectively and through its specialised agencies, funds, programmes and offices, the UN strives to support the 
Government of Sri Lanka to achieve sustainable and inclusive economic growth, with equitable access to quality social services, 
strengthened human capabilities, human rights and social cohesion.  

එක්සත් ජාතීන් රජය සහ ශ්රී ලංකාවේ ජනතාව සමඟ හවුල්ලකාරත්වවයන් තිරසර සංවර්ධන නයාය පත්රය අනුව කිසිවවකු අත වනාහරියි. සාමූහිකව සහ එහි විවශ්්ිත 
ආයතන, අරමුදල්ල, වැඩසටහන් සහ කාර්යාල හරහා එක්සත් ජාතීන් ශ්රී ලංකා රජයට ගුණාත්මක සමාජ වස්වාවන්ට සමාන ප්රවේශ්යක්, මානව හැකියාවන් 
ශ්ක්තිමත් කිරීම, මානව හිමිකම්ප සහ සමාජ සහජීවනය සමඟ තිරසර හා අන්තර්කරණීය ආර්ික වර්ධනයක් ළඟා කර ගැනීමට සහාය වීමට උත්සාහ කරයි. 

Learn more at https://srilanka.un.org/ 

Media Contacts:  
Joseph Hincks, Public Information Officer, Office of the Resident Coordinator | joseph.hincks@un.org | +94717792517 

Dilshani Dias, Communications, FAO | | dilshani.dias@fao.org I +94 77 015 2424 

Bismarck Swangin, Chief of Communication, Advocacy and Partnerships, UNICEF |  bswangin@unicef.org | +94 777 236 548  
Tanya Jansz | Communications Officer, WFP | tanya.jansz@wfp.org | +94769102462  
 

In Bangkok:  
Pierre Peron, Regional Public Information Officer, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs | peronp@un.org | +66 614 200 
390 
David Swanson, UN Regional Public Communications Officer, Department of Global Communications | swanson@un.org  |  +66 6 5982 
5682 
 

Get in touch: UN Sri Lanka on Twitter | Facebook | Instagram 
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