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නිකේද්යන අං : 20200713 

ජලාශ්රිත මුදාගැනීවේ වමවෙයුේ සදො එක්සත් ජනපදය ජීවිතාරක්ෂක උපකරණ පරිතයාග කරයි 

ජූලි 13ෙැනි දින, කෙනකතොට දී - ශ්රී ලං ොකේ හො මොලදිෙයිනි එක්සත් ජනපද්ය තොනොපතිනි ඇකලයිනො බී කටප්ලලිට්ස් 

මහත්ිය ජලකේදී සුරක්ිතතොෙය ෙැඩිදියුණු කිරීමට ශ්රී ලං ොෙ ද්යරන ෙෑයම් සඳහො ද්යොය වීම පිණිස ජූලි මස 10ෙැනි 

දින ශ්රී ලං ො ජීවිතොරක්ෂ  සංගමකේ සභොපති අසං  නොනොයක් ොර මහතො කෙත ගලෙොගැනීකම් කෙෝට්ු එනින 

සහ අකනකුත් ජීවිතොරක්ෂ  උප රණ භොර දුනනොය. ශ්රී ලං ොෙ ෙටො ඇති චණ්ඩ කෙරළෙඩ මුහුදු ප්රකේශකේ 

ජීවිතොරක්ෂ  ක්රියො ොර ම්ෙල නිරතවීමට එම සංවිධොනය සතු හැකියොෙ කෙොකහෝකසයින ෙැඩිදියුණු කිරීමටත් 

කමෝසම් ගංෙතුර  ොලකේදී කසවුම් සහ දිවිගලෙොගැනීම්  ටයුතු සිදුකිරීමට ශ්රී ලං ොෙට ඇති හැකියොෙ ශක්තිමත් 

කිරීමටත් කමම උප රණ ප්රකයෝජනෙත් ෙනු ඇත. 

එක්සත් ජනපද්යකේ ආරක්ෂ  කද්යපොර්තකම්නතුෙ කමම පරිතයොගය සඳහො අරමුද්යල් සපයන ලද්ය අතර සුළං පුරෙන 

ෙර්ගකේ ජීවිතොරක්ෂ  කෙෝට්ුෙල කයොද්යොගත හැකි පිටතින සවි රන මොදිලිකේ සුසුකි 40hp කමෝටර් 3ක් ද්ය, කෙෝට්ු 

කමකහයුම් රුෙනකේ භොවිතය සඳහො සුරක්ිත කහල්මට් 44ක් ද්ය, ගලෙොගැනීකම් කමකහයුම් සඳහො කයොද්යො ගනනො 

 ඹ 11ක් සහ රැකුම් කෙෝයො 22ක් ද්ය ඊට ඇතුළත් කේ. කමම පරිතයොගයට අමතරෙ, ජලකේ සුරක්ිතතොෙය පිළිෙඳ 

මුල්ම ජොති   ප්රතිපත්තිය සම්පොද්යනය සඳහො ඇමරි ොනු තොනොපති  ොර්යොල නිලධොරීන කසෞඛ්ය, අධයොපන, සහ 

සංචොර  අමොතයොංශෙල නිලධොරීන සමගින එක්ෙ ෙැඩ ර තිකබ්. 

"කමෝසම් ගංෙතුර  ොලකේදී සහ අකනකුත් ස්ෙභොවි  ආපද්යො අෙස්ථොෙල ශ්රී ලොංකි යිනකේ ජීවිත කබ්රොගැනීම 

සඳහො අනිෙොර්යකයනම කහ්තුෙන කමම ජීවිතොරක්ෂ  උප රණ ලෙොකද්යනනට එක්සත් ජනපද්යයට හැකිවීම 

පිළිෙඳෙ මො සතුු ෙනෙො" යනුකෙන කටප්ලලිට්ස් තොනොපතිතුිය පැෙසුෙො ය. "ශ්රී ලොංකි  ජනතොෙකේ 

සුරක්ිතතොෙය සහ ආරක්ෂොෙ සහති  කිරීමට ශ්රී ලොංකීය සිවිල් සමොජය සවිෙල ගැනවීම දීර්ඝ  ොලීනෙ අප විසින 

ලෙොකද්යන උප ොරෙල ප්රධොනතම අංගයක් ෙනෙො." 

එක්සත් ජනපද්යය ද්යශ  ගණනොෙක් මුළුල්කල් ශ්රී ලං ොෙට ආපද්යො සහන සහ මොනුෂීය ආධොර ලෙොදී ඇති අතර, 

සුනොි ආපද්යොකෙන නැෙත යථො තත්ෙයට පත්වීකම් ආධොර, 2017 ගංෙතුර අෙස්ථොකේ ලෙොදුන සහන, යටිතල 

පහසු ම් ෙැඩිදියුණු කිරීම,  ොලගුණ අනොෙැකි කීකම් හැකියොෙ ෙැඩිදියුණු කිරීම සහ අඛ්ණ්ඩෙ සිදුක කරන ආපද්යො 

 ළමනො රණ හො වෙද්යය පුහුණු හො ආධොර ඊට ඇතුළත් කේ. කගවී ගිය ෙසර 70 තුළ එක්සත් ජනපද්යය ආධොර 

ෙශකයන රු. බිලියන 370ක් ශ්රී ලං ොෙට ලෙොදී ඇති අතර ඒ කිසිදු මුද්යලක් ආපසු කගවිය යුතු කනොකේ. කමම 

උප ොර, ෙඩොත් ශක්තිමත් හො ස්වෙරී ශ්රී ලං ොෙක් කපෝෂණය කිරීමට ආධොරවී ඇත. 


