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ිවකදදන අංක: 20170322 

කලෝක ජල දිනය: ශ්රී ලංකාකද පිරිසිදු ග්රාමීය පානීය ජලය ලබා දීමට ඇමෙරිකානු තානාපති 
කාර්යාලය සහාය කද. 

 
ොපකඩවැව, මාර්තු 22:  වෘර්ෂය පුරා ඔවුන්කේ පාසලට පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා කදන වෘැසි ජලය 
රැස් කිරීකේ පද්ධතියක් ආරේභ කිරීමට ඊකේ කකකසල්කපාත මහා විදයාලකේ ෂ්ෂයයන් හා 
ගුරුවෘරුන්, අන්තර්ජාතික සංවෘර්ධනය සඳහාවූ  එක්සත් ජනපද ආයතනකේ (USAID) ිවකයෝජිතයන් 
සමග එක් වූහ.  2012 වෘර්ෂකේ සිට කමම (USAID) ආයතනය උතුර, නැකගනහිර හා ඌවෘ 
පළාත්වෘල ිවයඟකයන් හා ගංවෘතුකරන් පීඩා විඳින දිස්ත්රික්කවෘල ග්රාමීය පාසැල් හා ිවවෘාස 1000කට 
වෘැඩි ප්රමායය කමවෘැිව පද්ධති ඉදිකිරීමට කද්ශීය සංවිධාන සමග හවුල්වෘ කටයුතු කර තිකේ. 

කේ සේබන්ධකයන් අදහස් දැක්වූ ශ්රී ලංකාකද එක්සත් ජනපද තානාපති අතුල් කකෂාප් කියා සිටිකේ 
“කලෝකය ජාතයන්තර ජල දිනය සමරන මාර්තු 22 වෘැිවදා ස්වෘාභාවික විපත් කාල තුළදී ෂ්ෂයයන්කේ 
අධයාපනය හා කස්යය ුරරක්ිතත කරන පිරිසිදු ජලය ශ්රී ලංකාකද ග්රාමීය පාසැල්වෘලට  ලබා දීමට 
හැකිවීම ඇමෙරිකානු ජනතාවමේ සතුටට කරුයක්” වූ බවෘයි. 

ලංකා වෘැසි ජලය රැස්කිරීකේ සංසදය සමග ඇති කමම හවුල්කාරී සබඳතාවෘ තුළින් මතුපිට හා භූ 
ගත ජල සේපත්වෘලට විකල්පයක් කලස එක්සත් ජනපදය කමම පැරණි ශ්රී ලාංකික තාක්ෂයය  
ප්රවෘර්ධනය කරයි. වෘැසි ජලය රැස්කිරීකේ තාක්ෂයකේ ප්රතිලාභ ගැන රජකේ ිවලධාරීන් හා 
විකේෂඥයින් පුහුණු කිරීම, වෘයසනවෘල අවෘදානම අු  කිරීමට ජංගම කාලගුය මධයස්ථාන පිහිටුවීම, 
අත්හැර දමා ඇති  වෘැසි ජලය  රැස්කිරීකේ පද්ධති 400කට වෘැඩි ගයනක් පිළිසකර කිරීම හා කමම 
තාක්ෂයය ගැන පර්කේෂය හා සංවෘර්ධන කටයුතු ආදියද කම ප්රයත්නය තුළින් සිදු කද.   

කමයට අමතරවෘ ග්රාමීය පවුල් 12.000 ට පමය ජල සබඳතා  ලබා දීම,  පාසැල් සිුරන් 10.000කට 
පමය පානීය ජලය ලබා දීම, ප්රාකද්ශීය  ප්රජාවෘන්ට සනීපකරක්ෂක පහුරකේ හා යහපත් කස්ය 
භාවිතයන්ට සහාය වීම, ගංවෘතුර  ප්රේනය විසඳිමට වෘාරිමාර්ග හා ජලපවෘාහන මාර්ග පිළිසකර 
කිරීම හා ස්වෘාභාවික පරිසරය සංරක්ෂයය සඳහා  ගස් 5,000ක් පමය සිටුවීම ආදි කටයුතු 
සඳහා ද අන්තර්ජාතික සංවෘර්ධනය සඳහාවූ  එක්සත් ජනපද ආයතනය (USAID) සහාය වී තිකේ. 

1956 වෘර්ෂකේ සිට එක්සත් ජනපද රජය හා අන්තර්ජාතික සංවෘර්ධනය සඳහාවූ එක්සත් ජනපද 
ආයතනය (USAID) ශ්රී ලංකාකද කතිතකර්ම හා වෘයාපාර සංවෘර්ධනය, අධයාපනය, කස්යය, 
බලශක්ති හා ස්වෘාභාවික සේපත්, යහ පාලනය හා මානුිතය ආධාර යන අංශයන්හි  කඩාලර් බිලියන 
2කට වෘැඩි ආකයෝජනයක් කර තිකේ. 
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