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   එක්සත් ජනපදය තවදුරටත් ශ්රී ලංකාවේ ආපදා කළමනාකරණයට සහය වේ  

   

අක ෝස්තු 10ෙැනිදින, ක ොළඹ දී - එක්සත් ජනපද්ය රජය, ශ්රී ලං ොෙ මුළුල්කල් ඇති ආපද්යො ඇතිවීකේ 
නැඹුරුෙක් සහිත ප්රකේශෙල හදිසි අෙස්ථො ප්රතිචොර සහ හොනි අඩුකිරීකේ උපොයමොර්  සංෙර්ධනය සඳහො 
ප්රජො නොය යින්ට සහයදීම පිණිස ජොතයන්තර සංෙර්ධනය සඳහො ෙන එක්සත් ජනපද්ය නිකයෝජිතොයතනය 
(USAID) හරහො සර්කෙෝද්යය ශ්රමද්යොන ෙයොපොරය කෙත ඇමරි ොනු ක ොලර් මිලියන 1.5ක් ලබොකද්යන ලදී. 

කද්යෙසරක් මුළුල්කල්, ප්රජොෙන්හි ආපද්යො ප්රතයස්ථබෙ ශක්තිමත් කිරීමටත්, කේශීය පොර්ශෙ රුෙන් සහ 
ජොතයන්තර සහන ආයතන අතකර් සේබන්ී රණය ෙැඩිදියුණු කිරීමටත්  කමම නෙ අරමුද්යල් කහ්තුෙනු 
ඇත. 

 

"ද්යශ  තුන ට අධි   ොලයක් තිසක්ස ්එක්සත් ජනපද්ය රජය හො ඇමරි ොනු ජනතොෙ ශ්රී ලං ොෙට ආපද්යො 

උප ොර ලබොදී තිකබනෙො. ජීවිත කබ්රො ැනීමටත්, දුක්කේද්යනො තුරන් කිරීමටත්, ආපද්යොෙන් හරහො ඇතිෙන 

සමොජ හො ආර්ි  බලපෑේ අඩුකිරීමටත් කමම මුලපිරීේ තුළින් හැකිවී තිකබන අතර, ඉදිරිකේදීත් ශ්රී 
ලං ොකේ ආපද්යො  ළමනො රණ හැකියොෙන් ශක්තිමත්  රලීමට එක්සත් ජනපද්යය  ැපවී සිටින බෙ මො 
පෙසන්කන් ආ ේබරකයන්." යනුකෙන් ශ්රී ලං ොකේ හො මොලදිෙයින්හි එක්සත් ජනපද්ය තොනොපතිනි 
ඇකලයිනො බී. කටප්ලලිට්ස් මහත්මිය පැෙසුෙොය. සර්කෙෝද්යය ශ්රමද්යොන ෙයොපොරය කෙත ලබොදුන් ප්රද්යොනය 

යටකත් සිදුක කරන ක්රියො ොර ේ තුළින් ප්රජො-මූලි  ආපද්යො හොනි අඩු ර ැනීකේ ක්රියො ොර ේ, ආපද්යො 
 ළමනො රණ පුහුණු සහ ආපද්යො අෙද්යොනේ සේබන්ධකයන් මහජනයො ද්යැනුෙත් කිරීකේ ෙයොපොර ක කරහි 
අෙධොනය කයොමු ක කරනු ඇත. 

  

තෙද්ය, එක්සත් ජනපද්ය රජය මෑත දී ශ්රී ලං ොකේ ආපද්යො  ළමනො රණ හැකියොෙන් ෙර්ධනය උකද්යසො 

එක්සත් ජොතීන්කේ කලෝ  ආහොර ෙැ සටහනට (WFP) ඇ.ක ො. 550,000  මුද්යලක් ලබොකද්යන ලදී. එම 

අරමුද්යල් හරහො ජොති  මට්ටකේ අවිනිශ්ිත අෙස්ථො සැලසුේ සේපොද්යනයට, ආපද්යො ප්රතිචොර සමො රණ 

පැෙැත්වීමට සහ සන්නිකේද්යනය, සේබන්ී රණය හො කතොරතුරු  ළමනො රණය ෙැඩිදියුණු කිරීමට 
රජකේ ආපද්යො  ළමනො රණ බලධොරීන්ට තොක්ෂණි  සහය ලබොකද්යනු ඇත.   
  

එකස්ම, 2020 ජූනි මොසකේදී එක්සත් ජනපද්ය රජකයන් ප්ලලොස්ටික් ෂීට් කරෝල් 160ක් සහ ජල බහොලුේ 

2,400ක් හදිසි අෙස්ථොෙල ප්රතිචොර ලබොදීකේ හැකියොෙ ඇතිකිරීම සඳහො ශ්රී ලං ොකේ කමෝසේ සහ අන්තර් 

කමෝසේ සමය ඇරඹීමට ප්රථමකයන් සර්කෙෝද්යය ශ්රමද්යොන ෙයොපොරය කෙත ලබොකද්යන ලදී.   

  



USAID හරහො එක්සත් ජනපද්ය රජය ද්යශ  තුන ට අධි   ොලයක් මුළුල්කල් ශ්රී ලං ො රජය හො ජනතොෙට 

මොනුෂීය අර්ුද්ය සඳහො සූද්යොනේවීමට, ඒෙොට ප්රතිචොර ද්යැක්වීමට සහ ඒෙොයින් නැෙතත් යථොතත්ෙයට 

පැමිණීමට සහය ලබොදී තිකබ්. ක වීගිය පස් ෙසර තුළ පමණක්, එකස ්ආකයෝජනය  ළ මුද්යල ඇමරි ොනු 

ක ොලර් මිලියන 7 ඉක්මෙයි.  


