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නිකේදන අංක: 20180523 

නිරිතදිග කමෝසමට කපර එක්සත් ජනපද හා ශ්රී ලංකා රාජය   

ආපදා සූදානම ගැන සාකච්ඡා කරති. 

කකාළඹ, මැයි 23 2018: කමෝසම් වැසි ආරම්භවීමට කපර ඒ සඳහා ශ්රී ලංකාකේ සූදානම ගැන 

සාකච්ඡා කිරීමට  ශ්රී ලංකාකේ හා මාලදිවයිකන් එක්සත් ජනපද තානාපති අතුල් කකෂාප්, 

අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය සඳහාවු එක්සත් ජනපද ආයතනකේ (USAID) ශ්රී ලංකා කාර්යාලකේ  

අධයක්ෂ රීඩ් අයිෂ්ලිමන්  හා අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය සඳහාවු එක්සත් ජනපද (USAID) 

ආයතනකේ විකද්යශ ආපදා ආධාර කාර්යාලකේ (OFDA) ආචාර්ය මයිකල් අර්න්්. ජල සම්පත් 

කළමනාකරණ හා ආපදා කළමනාකරණ අමාතය  දුමින්ද දිසානායක හමු වූහ. ආපදා  සූදානම, 

කළමනාකරණය හා ප්රතිසාධනය සඳහා එක්සත් ජනපදකයන් මූලය හා තාක්ෂණික ආධාර 

ලබා දීම ගැනද සාකච්ඡා කරන ලදී. 

“2017 වර්ෂය තුළ අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය සඳහාවු එක්සත් ජනපද ආයතනකේ විකද්යශ ආපදා 

ආධාර කාර්යාලය (USAID/OFDA) මගින් ශ්රී ලාංකිකයන් 40,000 වැඩි සංඛ්යාවකට  කසවණ හා 

අනිකුත් හදිසි අව්ථා අයිතම ලබා දීමත් 8,000 වැඩි සංඛ්යාවකට කසත සැලසූ වැසි ජල ටැංකි 

240ක්  ඉදිකිරීමට ආධාර කිරීමත් ගැන මම ආඩම්බර කවමි“ යයි  තානාපති කකෂාප් ප්රකාශ 

කකේය. “ජලගැලීම්වින් පසුව කඩංගු කරෝගීන් හඳුනා ගැනීම හා සමීක්ෂණ කටයුතු සඳහා  

එක්සත් ජනපදය, රජකේ කරෝහල්වලට ඉතා ප්රකයෝජනවත්  උපකරණ ලබා දීම නිසා ජීවිත 

කබාකහෝ ගණනක් කේරා ගත හැකි විය“ 

විකද්යශ ආපදා ආධාර කාර්යාලය (OFDA) මගින් 2001 වසකර් සිට  ශ්රී ලංකාකේ ඇතිවූ ්වාභාවික 

විපත්වලදී අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය සඳහාවු එක්සත් ජනපද ආයතනය (USAID) ආධාර සපයා 

තිකේ. කම් වන විට කමරට  ඇතිවූ ්වාභාවික ආපදාවන්ට ප්රතිචාර වශකයන් අන්තර්ජාතික 

සංවර්ධනය සඳහාවු එක්සත් ජනපද ආයතනකේ විකද්යශ ආපදා ආධාර කාර්යාලය (USAID/OFDA) 

ශ්රී ලංකා රුපියල් බිියන 13කට (කඩාලර් මිියන 85) වැඩි ආධාර සපයා තිකේ. 

ඔහුකේ සංචාරය තුළදී ආචාර්ය අර්න්් මාරාන්තික නායයෑම් කින් අනාවරණය කර ගැනීම 

හා අනතුරු ඇඟවීම ඇතුළු ආපදා කළමනාකරණ පද්යධති දියුණු කිරීම හා  කතාරතුරු කබදා 

හදා ගැනිම ආදිය ගැන සාකච්ඡා කිරීමට ජාතික කගාඩනැගිි පර්කේෂණ ආයතනය,  හා 

කාලගුණ විදයා කදපාර්තකම්න්තුව  වැනි රජකේ ආයතන හා එක්සත් ජාතීන්කේ මානුෂීය 

ප්රතිචාර ේකේෂඥයින්ද හමු වූකේය.  

වර්තමානකේ, අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය සඳහාවු එක්සත් ජනපද ආයතකේ විකද්යශ ආපදා 

ආධාර කාර්යාලය  (USAID/OFDA) රජකේ ආයතන හා ආධාර ලබා කදන ආයතන අතර 
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සම්බන්ීකරණය කිරීකම් ශ්රී ලංකා රජකේ හැකියා ශක්තිමත් කිරීම, හදිසි ගංවතුර සමීක්ෂණ 

හා අනතුරු ඇඟවීම්  දියුණු කිරීම, හදිසි අව්ථා සඳහා සූදානම්ව සිටීමට කරෝහල් පුහුණු කිරීම 

ආදියට ආධාර කරයි. ආධාර සපයන කවනත් කටයුතු අතර දකුණු  ආසියා කලාපීය හදිසි 

ගංවතුර උපකද්යශන පද්යධතියක්, නාය යෑම් පර්කේෂණ හා තාක්ෂණය පිළිබඳ සහකයෝගිතාව හා 

ආපදාවන්ට ඔකරාත්තු කදන ප්රාකයෝගික ජල සැපයුම් විකල්පයක් කලස වැසි ජලය එකතු කිරීකම් 

පද්යධති ආදිය කේ. 

 

රත්නපුර නිවිතිගල ප්රකද්යශකේ  නාය යෑමට කගාදුරු වු පවුල්වලට අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය සඳහාවු එක්සත් ජනපද ආයතනකේ 

(USAID) අරමුදල්වින් ඉදි කරන ලද නිවාස අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය සඳහාවු එක්සත් ජනපද ආයතකේ දූත මණ්ඩල අධයක්ෂ රීඩ් 

අයිිෂ්ලමන් හා අධිකරණ ඇමතිනී තලතා අතුකකෝරාළ විසින් භාර දුන් අව්ථාව. 

 



 

නාය යෑම්වල බලපෑමට කගාදුරු වූ  රක්නපුර ප්රකද්යශකේ පවුල් 120කට අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය සඳහාවු එක්සත් ජනපද ආයතකේ 

(USAID) අරමුදල්වින් ඉදිකළ නව සංක්රාන්තික නිවාස. 

 

(වකම් සිට දකුණට) අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය සඳහාවු එක්සත් ජනපද ආයතනකේ (USAID) අධයක්ෂ රීඩ් අයිිෂ්ලමන්, 

අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය සඳහාවු එක්සත් ජනපද ආයතනකේ විකද්යශ ආපදා ආධාර කාර්යාලකේ   (USAID/OFDA) උපකද්යශක 

ආචාර්ය  මයිකල් අර්න්්, ශ්රී ලංකාකේ හා මාලදිවයිකන් එක්සත් ජනපද තානාපති අතුල් කකෂප්, කමෝසම් වැසි ආරම්භවීමට කපර 

ඒ සඳහා ශ්රී ලංකාකේ සූදානම ගැන සාකච්ඡා කිරීමට ජල සම්පත් කළමනාකරණ හා ආපදා කළමනාකරණ අමාතය  දුමින්ද 

දිසානායක හමු වූ අව්ථාව. 


