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இைங்கககய வந்தகடந்த அமெரிக்க அரசின் நிதியுதவியுடனரன 36, 000 மெட்ரிக் மதரன் TSP 

உரம்: சிறுபபரக மநற்மசய்ககக்கரன TSP உரத்திகன உரியபநரத்தில் மபறவிருக்கும்  மநல் 

விவசரயிகள். 

 

மகரழும்பு, இைங்கக 19 ெரர்ச் 2023 - அமெரிக்கரவினரல் இன்று விவசரய அகெச்சிடம் 

ககயளிக்கப்பட்ட 36,000 மெட்ரிக் மதரன்னிற்கும் பெற்பட்ட உரத்தின் மூைம் 25 

ெரவட்டங்களிலுமுள்ள ஒரு ெில்லியனுக்கும் அதிகெரன இைங்கக மநல் விவசரயிகளுக்கு 

அத்தியரவசியெரன உதவி கிகடக்கப்மபறும். 

 

விவசரயிகளுக்கு இைவசெரக விநிபயரகிக்கப்பதற்கரக இன்று ககயளிக்கப்பட்ட Triple Super 

Phosphate (TSP) உரத்திற்கரன நிதியிகன சர்வபதச அபிவிருத்திக்கரன அமெரிக்க முகவரகெப்பு 

(USAID) வழங்கியதுடன் அதன் மபறுகக நடவடிக்ககககள ஐக்கிய நரடுகளின் உைவு ெற்றும் 

விவசரய அகெப்பு (FAO) பெற்மகரண்டது. USAID இன் உதவியுடன் விநிபயரகிக்கப்படும் 

உரத்தின் இந்த இரண்டரவது மதரகுதியரனது இைங்ககயின் உைவுப் பரதுகரப்பு 

சவரல்களுக்குப் பதிைளிக்கும் வககயில் USAID நிர்வரகி செந்தர பவர் கடந்த மசப்மடம்பர் ெரதம் 

வழங்கிய ஒரு வரக்குறுதியின் அடிப்பகடயில் வழங்கப்படுகிறது. இத்துடன் கடந்த ஆண்டில் 

USAID இன் உதவியுடன் வழங்கப்பட்ட TSP ெற்றும் யூரியர உரங்களின் மெரத்த அளவரனது 

45,000 மெட்ரிக் மதரன்ககளயும் விட அதிகெரகும்.  

 

“மநல் உற்பத்திகய அதிகரிப்பதற்கும், கடினெரன சூழ்நிகையில் நரட்டின் உைவுத் பதகவகய 

பூர்த்தி மசய்வதற்கும் கடுகெயரக உகழத்துக் மகரண்டிருக்கும் விவசரயிகளுக்கு 

உதவிமசய்வதற்கு அமெரிக்கர உறுதிபூண்டுள்ளது. இவ்வருடம் இைங்ககக்கும் 

அமெரிக்கரவுக்கும் இகடயிைரன இருதரப்பு உறவுகளின் 75 வருட நிகறவிகன நரம் 

மகரண்டரடுகிபறரம். எங்கள் ககதயரனது ெக்கள், முன்பனற்றம் ெற்றும் பங்கரண்கெ 

ஆகியவற்றின் ெீது கவனத்கதக் குவித்த ஒன்றரகும். நல்ை பநரத்திலும் மகட்ட பநரத்திலும் 

இைங்கக ெக்களுக்கு உதவிமசய்வதற்கரன எங்களது உறுதி ஒருபபரதும் தளரரது.” என 

அமெரிக்கத் தூதுவர் ஜுலீ சங் கூறினரர். 

 

http://lk.usembassy.gov/


“இன்று வழங்கப்படும் உர நன்மகரகடயரனது, இைங்கக ெக்கள் மதரடர்பரன அமெரிக்கரவின் 

நீடித்த நல்மைண்ைம் ெற்றும் அவர்களின் நைன்களுக்கரன அர்ப்பைிப்பு ஆகியவற்றின் ஒரு 

மவ ிப்பகடயரன அத்தரட்சியரகும். எவ்வித நிபந்தகனகபளர அல்ைது எதிர்பரர்ப்புகபளர 

இன்றி வழங்கப்படும் இவ்வுரநன்மகரகடயரனது எந்தளவிற்கு அமெரிக்க ெக்கள் இைங்கக 

ெக்களுக்கு உறுதுகையரக இருக்கிறரர்கள் என்பதற்கரன ஒரு சரன்றரகும்.” என தூதுவர் சங் 

பெலும் மதரிவித்தரரர்.   

 

அமெரிக்கரவரனது அத்தியரவசிய உரங்ககளப் மபற்றுக்மகரள்வதற்கும், மநற்பயிர்களுக்கு 

அவசியெரன பபரஷகைப் பதரர்த்தங்ககள வழங்குவதன் மூைம் மநல் உற்பத்திகய 

அதிகரிப்பதற்கும், உைவு மநருக்கடிகயத் தவிர்ப்பதற்கும் USAID ஊடரக 46 ெில்லியன் மடரைர் 

நிதியுதவியிகன வழங்கியுள்ளது. இந்த நிதியுதவி மூைெரக கடந்த சிை விவசரய பருவங்களில் 

கிகடத்த குகறவரன விகளச்சல் ெற்றும் நரட்டில் நிைவும் மபரருளரதரர மநருக்கடி ஆகியவற்றின் 

கரரைெரக பரதிக்கப்பட்ட சிறு விவசரயிகளுக்குப் பை உதவியும் வழங்கப்பட்டது. 

மவளிப்பகடத்தன்கெ ெற்றும் மபரறுப்புக்கூறகை உறுதி மசய்வதற்கரன பெற்பரர்கவ 

ஏற்பரடுகளுடன் UN FAO இனரல் இந்நிகழ்ச்சித்திட்டம் நகடமுகறப்படுத்தப்படுகிறது. 

 

இவ்வுரத்திகன ககயளிக்கும் நிகழ்வில் உகரயரற்றிய விவசரய அகெச்சர் மக ரவ ெஹிந்த 

அெரவீர உள்ளூர் விவசரயத் துகறக்குப் புத்துயிரூட்டுவதற்கு சரியரன பநரத்தில் உதவி 

மசய்தகெக்கரக அமெரிக்க ெக்களுக்கும் FAO இற்கும் தனது நன்றிகயத் மதரிவித்தரர். “இந்த 

உதவியின் ஊடரக, எதிர்வரும் அறுவகடப் பருவங்களின் விகளச்சைரனது சீரரக பெம்படும் என 

நரங்கள் உறுதியரக நம்புகிபறரம். அரிசி இறக்குெதியில் தங்கியிருப்பகதக் குகறத்து இைங்கக 

மநல் விவசரயிககள பெலும் வலுப்படுத்துவபத எெது இறுதி பநரக்கெரகும்” என அகெச்சர் 

அெரவீர பெலும் மதரிவித்தரர். 

 

“உள்ளூர் விவசரயிகள் தங்கள் உற்பத்திகய அதிகரிப்பதற்கு உரம் உதவி மசய்யும், இதன் மூைம் 

நரட்டின் உைவுப் பரதுகரப்பு உறுதிமசய்யப்படும். ெிக முக்கியெரக, இது சந்கத 

அடிப்பகடயிைரன விவசரய உற்பத்திகய ஆரம்பிப்பதற்கும் ஒரு உைவு ஏற்றுெதியரளரரக 

இைங்கககய ெரற்றுவதற்கும் வழிவகுக்கும்,” என இைங்கக ெற்றும் ெரகைதீவிற்கரன USAID 

மசயற்பைிப் பைிப்பரளர் மகப்ரியல் கிரரவ் மதரிவித்தரர். 

 

கடந்த வருடத்தில் தற்பபரதய மபரருளரதரர மநருக்கடிக்கு ெத்தியில் இைங்ககயர்களுக்கு 270 

ெில்லியன் மடரைர்களுக்கும் அதிகெரன மபறுெதியுகடய புதிய உதவிககள அமெரிக்கர 

வழங்கியுள்ளது. அவற்றிற்கு பெைதிகெரக, இைங்ககக்கரன ஐ.நர ெனிதரபிெரன பதகவகள் 

திட்டத்திற்கரன (UN Humanitarian Needs Plan for Sri Lanka) ெிகப்மபரிய நன்மகரகடயரளரரகவும் 

அமெரிக்கர விளங்குகிறது. 

 

“இரண்டு ஆண்டுகளில் முதல் முகறயரக நரட்கட வந்தகடந்த இந்த TSP உரத்மதரகுதியிகனப் 

மபற்றுக் மகரள்வதற்கு ஒரு சிரெெரன கட்டத்தில் வழங்கிய உதவிக்கரக அமெரிக்க 

அரசரங்கத்திற்கு நரங்கள் நன்றி கூறுகிபறரம். இவ்வுரெரனது அகனத்து மநல் விவசரயிகளுக்கும் 

அவர்கள் விவசரயம் மசய்யும் பரப்பளவு ெற்றும் ஒவ்மவரரு விவசரய வையத்திற்கும் 

பிரபயரகிப்பதற்குப் பரிந்துகரக்கப்பட்ட அளவு ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில் விவசரய 

அகெச்சின் உதவியூடரக விநிபயரகிக்கப்படும்.” என இைங்கக ெற்றும் ெரகைதீவிற்கரன FAO 

பிரதிநிதி திரு விம்பைந்திர ஷரன் கூறினரர். 

 



இன்று இடம்மபற்ற ககயளிப்பு நிகழ்வில் தூதுவர் சங் ெற்றும் USAID மசயற்பைிப் பைிப்பரளர் 

கிரரவ் ஆகிபயரருடன் அகெச்சர் அெரவீர ெற்றும் FAO பிரதிநிதி ஷரன் ஆகிபயரர் இகைந்து 

மகரண்டனர். 

 

இவ்வுதவியரனது ஆபரரக்கியெரன, கல்வியறிவுள்ள ெற்றும் மதரழில்புரியும் 

சனத்மதரககமயரன்கற ஊக்குவிப்பதற்கரக இைங்கக ெக்களுடன் அமெரிக்கர மகரண்டுள்ள 

நீண்டகரைெரக நிகைத்திருக்கும் பங்கரண்கெயின் அங்கமெரன்றரகும். USAID இன் பைிககளப் 

பற்றி பெலும் அறிந்து மகரள்வதற்கு, usaid.gov/sri-lanka எனும் இகையத்தளத்திகனப் 

பரர்கவயிடுவதுடன் Twitter @USAIDSriLanka ெற்றும் Facebook @USAIDSriLankaMaldives 

ஆகியவற்றினூடரக எம்கெப் பின்மதரடரவும். 

 

பசிகயத் பதரற்கடிப்பதற்கரன சர்வபதச முயற்சிககள FAO முன்னின்று வழிநடத்துகிறது. அது 

உைக நரடுகள் விவசரயம், வனவியல் ெற்றும் ெீன்பிடி நகடமுகறககள நவீனப்படுத்துவதற்கும் 

வலுப்படுத்துவதற்கும் உதவி மசய்து அவற்கற ெிகவும் நிகைபபறரனதரக ஆக்குவதுடன் 

அகனவருக்கும் உைவு பரதுகரப்பு ெற்றும் ஊட்டச்சத்து கிகடப்பகத உறுதி மசய்கிறது. 

பெைதிக தகவல்களுக்கு: www.fao.org இகனப் பரர்கவயிடவும் அல்ைது Twitter @FAOSriLanka 

ெற்றும் @FAONews ஆகியவற்றினூடரக FAO இகனப் பின்மதரடரவும். 

 

 

 

 

 


