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ශ්රී ලාකා ග වාුර ස සානාරාස  ලස  
ඇමරිකන් ජනතාු රුපියල් මිලියන 350ක් පරිතයාව කස.  

 
 කාළඹ, ජුනි 4:  ශ්රීනලං ොකදනගංවෘතුරනහොනයො  ෑම්වෘලනබලපෑමටනලක්වූනජයතොවෘනසඳහොනරුපි ල්නමිලි යන350 න
පමණන(ක ොලර්නමිලි යන2.3)නමොනුෂී නආධොරනලබොනකනයනබවෘනනජයොධිපි නමමත්රීපොලනරිසේකස්යනහවූවූනනශ්රීනලං ොකදනන
එක්ස්තනජයපනනතොයොපි නඅතුල්නක ෂොප්නප්ර ොශන කය .නකමමනආධොරනසුරක්ෂිතනපොනී නජල ,නකසෞඛ්යනආම්පන්යන
 ට්ටල,නකසවෘණනලබොනකනයනද්රවෘය,නිවවෘොසනපිිස රනකිරීකම්නකමවෘලම්නහොනකරෝගනපැි රීමනවෘළක්වෘයනකසෞඛ්යනකස්වෘොනනආදි නන
ලබොනදීමටනක ොනොනගනුනඇත.නකමමනආධොරවෘලින්නක ොටසක්නනශ්රීනලං ොකදනරොජයනකයොවෘයනසංවිධොය ක්නහොන
පුණයො තය ක්නවෘයනනසර්කවෘෝන නහරහොනලබොනකනනුනඇත. 

“අකප්නරටවෘලනඉි හොස නපුරොනනඇමසේ න්නජොි   න්නහොනශ්රීනලොංකි  න්නඅතරනගැරරුනබැීමමක්නි ුණි“න යිනනතයොපි න
ක ෂොප්නකි ොනරිටිකේ .න“අවෘශයනඅවෘස්ථොවෘන්ි නරටවෘල්නකනකක්මනජයතොවෘනඑකිකය ොටනපිි ටී නි ක “ 

කමමනආධොරනඅන්තර්ජොි  නසංවෘර්ධය නපිලිබඳනනඑක්ස්තනජයපනනආ තයකේන(USAID) ක ොටසක්නවෘයනඑක්ස්තන
ජයපනනවිකද්ශනආපනොන ොර් ොල න(OFDA) මගින් ලබො කනනු ඇත. එක්ස්තනජයපනනවිකද්ශනආපනොන ොර් ොල න(OFDA) 
ශ්රී ලං ොකද ආපනොනආධොරනහොනනඅපනොනඅවෘනොයමනඅවෘමනකිරීමනසඳහොනනළනවෘශක න්නරුපි ල්නබිලි යන19 න(ක ොලර්න
මිලි යන125)නපමණනනවූනලක්නසප ොනි ක . 

කමමනසහයොධොරනසැපයුම්වෘලටනඅමතරවෘනතොයොපි න ොර් ොල ටනසම්බන්ධනඅන්තර්ජොි  නසංවෘර්ධය නපිලිබඳනන
එක්ස්තනජයපනනආ තය ,නඑක්ස්තනජයපනනවිකද්ශනආපනොන ොර් ොල න(USAID/OFDA)නහොනරිවිල්නමිලිටසේනආධොරන
අංශ න(CMSE) ආදීනආ තයවෘලනවිකශ්ෂඥයින්නහොිවනඇගයීම්න රමින්නහොනනබිම්නමට්ටකම්නඅවෘශයතොනඇගයීමටනමොනුෂි න
ආධොරනසප යනසංවිධොයනහොනශ්රීනලං ොනරජකේනිවලධොරීන්නසමගන ටයුතුන රමින්නනඑක්ස්තනජයපනනප්රි ාොරනප්ර ්තය න්නන
සංවිධොය නකිරීමටනනසහො නකවෘයි.නඑක්ස්තනජයපනනතොයොපි න ොර් ොලකේනපැරිෆික්නබලනඇින(PACOM)න ණ් ො මන
හොනඋපකස්වෘොනිවලධොරීනපුහුණුන(ROTC)  ැක ට්නභට න්නනආපනොන ළමයො රණනමධයස්ථොය නහොනප්රොකද්ශි නිවලධොරීන්න
සමගනනසම්බන්ධී රණක න්නන ළුතරනදිස්ත්රික් කේනගංවෘතුකරන්නහොිවවූනනපොසැල්නපිිස රනකිරීකම්නක දීනරිටී.න‘ශ්රීනලං ොන
යුයයිටස්‘නයම්නතරුණ න්කේනසංවිධොය  ටනඑක්ස්තනජයපනනතොයොපි න ොර් ොලකේනපවුල්නනපුද්ගලි නනපසේතයොග න්න
 රනි ක . 

අයොගතනආපනොවෘලනනඅවෘනොයමනඅඩුකිරීකම්නනදිර්ඝන ොලීයනවෘයොපති වෘලටනනනඑක්ස්තනජයපන නදිගටමනආධොරන රයි.න
ආරක්ෂිතනපොනී නජල නසැපයීමනසහි  න රයනආපනොවෘන්ටනඔකරෝතතුනකනයනනජලපද්ධි නපිි ටුී මට,නහදිරිනගංවෘතුරන
පිලිබඳනනඅයතුරුනඇඟී කම්නපද්ධි නදියුණුනකිරීමටනහොනආපනොනපුි ාොරනනහොන ළමයො රණනහැකි ොනනශක්ි ම්තනකිරීමටන
අන්තර්ජොි  නසංවෘර්ධය නපිලිබඳනනඑක්ස්තනජයපනනආ තය න(USAID)නරජ නහොනප්රොකද්ශි නප්රජොවෘන්නසමගන ටයුතුන
 රනි ක .නකම ටනඅමතරවෘනස්වෘභොවි නවිප්තවෘලින්නඅවෘතැන්වෘයනනඅ ටනතොවෘ ොලි නකසවෘණනසප යනනපොසැල්නහොනන
කසෞඛ්යනමධයස්ථොයනනආදි නඉදිකිරීමටනනන2011නවෘර්ෂකේනරිටනනඑක්ස්තනජයපනනතොයොපි න ොර් ොල නරුපි ල්නබිලි යන
2.3 ටන(ක ොලර්නමිලි යන15)නවෘැඩිනවූනලක්නසප ොනි ක . 

වෘැඩිදුරනඅවෘශයතොනහුනයොනගැිවමනසඳහොනශ්රීනලං ොනරජකේනආපනොනසහයොධොරනසප යනආ තයනසමගනසමීපවෘන ටයුතුන
 රමින්නනඑක්ස්තනජයපනනතොයොපි න ොර් ොල නනආපනොනත්තවෘ නගැයනවිමරිල්කලන්නපසුකද. 
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 ැප්ෂය :නශ්රීනලං ොකදනගංවෘතුරනහොනයො  ෑම්වෘලනබලපෑමටනලක්වූනජයතොවෘනසඳහොනරුපි ල්නමිලි යන356 න(ක ොලර්න
මිලි යන2.3)නමොනුෂී නආධොරනලබොනකනයනබවෘනනජයොධිපි නමමත්රීපොලනරිසේකස්යනහවූවූනනශ්රීනලං ොකදනනඑක්ස්තනජයපනන
තොයොපි නඅතුල්නක ෂොප්නප්ර ොශන කය . 

 

 ැප්ෂය :නඑක්ස්තනජයපනනහවූනොනනඉන්ජිකන්රුවෘන්නහොන(ROTC)  ැක ට්නභට න්න ළුතරනදිස්ත්රික් කේනගංවෘතුකරන්න
හොිවවූනනපොසැල්නපිිස රනකිරීකම්නක දීනරිටී. 

 

 ැප්ෂය :නතරුණ න්කේනසංවිධොය  ටනඑක්ස්තනජයපනනතොයොපි න ොර් ොලනප්රජොකදනපවුල්නනපුද්ගලි නනපසේතයොග න්න
 රනි ක . 

 

 ැප්ෂය :න“අවෘශයනඅවෘස්ථොවෘන්ි නරටවෘල්නකනකක්මනජයතොවෘනඑකිකය ොටනපිි ටී නි ක “න යිනඑක්ස්තනජයපනන
තොයොපි නඅතුල්නක ෂොප්නප්ර ොශන කය .න1972නදීනග්තනකමමනඡො ොරූපක න්නනැක්කවෘන්කන්න‘ඇගයස්‘නයම්නඡණ් න
මොරුතකේනබලපෑමටනලක්වූනඇමසේ න්නජයතොවෘටනශ්රීනලං ොනක්තනපසේතයොගන රයනආ ොර යි. 

 

න 

 

 

 


