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ஊடக அறிக்கக இலக்கம்: 20191203 
 

ெண்சரிவு அ ரயத்கத குகறக்கும் இலங்ககயின் முயற்சிகளுக்கு அமெரிக்கர உதவி 
 

மகரழும்பு, டிசம் ர் 3, 2019: களுத்துகற நிக்கஹர,  ிரபதசத்தில் கரணப் டும் ெண்சரிவு 

அ ரயத்கத பெலும் விகைத்திறைரக முகரகெத்துவம் மசய்வதற்கரக இலங்ககயின் 

பதசிய கட்டட ஆரரய்ச்சி நிறுவைத்திற்கு ெண்சரிவு கண்கரணிப்புக் கருவிககை ஐக்கிய 

அமெரிக்கர நன்மகரகடயரக வழங்கியுள்ைது. இதன் ஒரு  குதியரக அமெரிக்கரவின் 

புவியியல் ஆய்கவச் பசர்ந்த (USGA) ம ரறியியலரைர்கள் ெற்றும் புவியியலரைர்கள் 

கடந்த நவம் ர் 5 ஆம் திகதி முதல் 15ம் திகதி வகரயரை கரலப் குதியில் இலங்ககக்கு 

விஜயம் பெற்மகரண்டு, இலங்கக விஞ்ஞரைிகளுடன்  ங்கரண்கெயுடன் இந்த 

உ கரணங்ககை நிறுவுவது ெற்றும் அவற்கறப்  யன் டுத்துவது மதரடர் ில் 

கலந்துகரயரடியிருந்தைர். இதைரல் கட்டட ஆரரய்ச்சி நிறுவைத்தின் அதிகரரிகளுக்கு 

ெண்சரிவு அ ரயம் இருக்கும்  குதிககை உடைடியரக அகடயரைம் கண்டு ெண்சரிவு 

ஏற் டக் கூடிய ஆ த்துக்கள் ெற்றும் மசரத்து பசதங்ககைத் தடுக்க முடிந்துள்ைது. 

'சிறப் ரை தயரர் டுத்தல் உயிர்ககை  ரதுகரக்கும்,' எை இலங்ககக்கரை அமெரிக்க 

தூதுவர் அமலய்ைர  ி. மடப்லிட்ஸ் மதரிவித்தரர். 'இந்த உ கரணங்ககை  யன் டுத்தி 

கட்டட ஆரரய்ச்சி நிறுவைத்திைர் ெண்சரிவு ஏற் டக் கூடிய  ிரரந்திய இடங்ககை 

அகடயரைம் கண்டு முன்மைச்சரிக்கக மவைியிட முடியும். இது கிரரெ ெக்களுக்கு 

ெிகவும் அவசியெரைதரகும்,' என்றரர். 
 

 ருவகரல ெகழவீழ்ச்சி, சைத்மதரகக அதிகரிப்பு ெற்றும் ெகலயகப்  குதிகைில் 

பெற்மகரள்ைப் டும் புதிய கட்டுெரைங்கள் கரரணெரக இலங்ககயில் ெண்சரிவுகள் 

ஏற் டுவதற்கரை வரய்ப்புக்கள் அதிகரித்துள்ைை. நரன்கு ெில்லியன் ரூ ரய்கள் 

ம றுெதியரை இந்த உ கரணங்ககைப்  யன் டுத்தி கட்டட ஆரரய்ச்சி நிறுவைத்திைர் 

நிலெட்ட நீர் ெற்றும் ெகழவீழ்ச்சி என் வற்கறக் கண்கரணித்து ெண்சரிவு அ ரயத்கத 

முற்கூட்டிபய அறிந்துமகரள்ை முடியும். 
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அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு நிறுவைத்தின் குழுவிைர் ெண்சரிவு ஏற் டும் இடங்ககை 

அகடயரைம் கரணுதல், இடவியல் தரவுககை  யன் டுத்துவது, அைர்த்த  திலிறுப்பு 

பநரங்கைில் விஞ்ஞரைிகைின்  ங்கைிப்பு ஆகியகவ மதரடர் ில் கட்டட ஆரரய்ச்சி 

நிறுவைத்தின்  ணியரைர்களுக்கு மசயலெர்வுககையும் நடத்தியிருந்தைர். ஒைி 

கண்டறிதல் ெற்றும் வரம்புமுகறகய (LiDAR)  யன் டுத்தி ம றப் ட்ட தகவல்ககை 

எவ்வரறு  யன் டுத்துவது, நிலத்தின் பெற் குதியில் நிகலகெககை அைவிடுதல் 

ப ரன்ற விடயங்கள்  ற்றியும்  ங்கு ற்றியவர்கள் மதரிந்துமகரண்டைர். கைத்திலிருந்து 

ெண்சரிவு  ற்றிய தகவல்ககை பசகரிப் தற்கரை மதரழில்நுட் ம், டப்மலட் 

கணைிககைப்  யன் டுத்தி கைத்திலிருந்து தகவல்ககை பசகரித்தல் ப ரன்றகவ 

குறித்தும் மசயலெர்வில் கலந்துகரயரடப் ட்டது. 
 

உ கரணங்கள், நிறுவதல் ெற்றும் ஆய்வுக்கரை  ரிெரற்றங்கள் என் வற்றுக்கு 

அமெரிக்கரவின் சர்வபதச அ ிவிருத்தி முகவரகெப் ின் (USAID) மவைிநரட்டு அைர்த்த 

உதவி அலுவலகத்தின் (OFDA) ஊடரக  உதவி வழங்கப் டுகிறது. 2018 ஆண்டு முதல் 

USGA ெற்றும் USAID/OFDA என் ை ெண்சரிவு அ ரயங்ககைக் குகறத்து உயிர்ககைப் 

 ரதுகரக்க கட்டட ஆரய்ச்சி நிறுவைத்துடன் இகணந்து மசயற் டுகின்றை. 


