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නිකේද්යන අං : 20220408 

ශ්රී ලංකාමේ බිමමබෝමබ ඉවත් කිරීමම කටයුතු සඳහා සහයදීෙට 

අෙතර ම ාලර් මිලියන 7ක් ලබාදීමම සැලසුෙ පිළිබඳව එක්සත් 

ජනපදය නිමේදනය කරයි 

2022 අකේල් 08, ක ොළඹ:  එක්සසත් ජනපද්යකයන් පැමිණි ධූත පිරිසක්ස 2022 

අකේල් මස 3ෙැනිදින සිට 8ෙැනිදින ද්යක්සෙො කිලිකනොච්චිකේ, යොපනකේ, 

ෙවුනියොකේ හො මුහමලල හි එ.ජ. අරමුද්යලින් ක්රියොත්ම  ෙන බිමකබෝමබ 

ඉෙත් කිරීකම ෙයොපෘති සමොකලෝචනය කිරීම සඳහො චොරි ොෙ  නිරත වූහ. 

2021 ෙර්ෂකේ දී එක්සසත් ජනපද්යය ශ්රී ලං ොකේ බිමකබෝමබ ඉෙත් කිරීකම 

ෙෑයම සඳහො ඇ. ක ොලර් මිලියන 8.3ක්ස ද්යොය   ළ අතර එහි ප්රතිඵලයක්ස 

ෙශකයන් තමන්කේ නිෙොස, සනීපොරක්සෂොෙ, සහ  ෘෂි ොර්මි   ටයුතු 

සඳහො ඉ ම  රො ප්රකේශ ෙන්නට කබොකහෝ ප්රජොෙන්ට අේථොෙ සැලසී 

තිකබ්. ඉදිරි ෙර්ෂය මුළුල්කල්, බිමකබෝමබ සහ කනොපිපිරුනු යුදකධෝප රණ 

කේතුකෙන් පී ොෙට පත්ෙ සිටින ශ්රී ලොංකි  ප්රජොෙන්ට සහය දීම සඳහො 

එක්සසත් ජනපද්ය රජය තෙත් ඇ. ක ොලර් මිලියන 7ක්ස ලබොකද්යනු ඇත. 

බිමකබෝමබ ඉෙත් කිරීම සඳහො එක්සසත් ජනපද්යකයන් සිදුක කරන 

ෙැ  ටයුතු පිළිබඳෙ අද්යහ් පල  රමින් එ.ජ. තොනොපති ජුලී කේ. චංේ 

මහත්මිය “ශ්රී ලං ොකේ බිමකබෝමබ ඉෙත් කිරීකම ෙෑයම සඳහො දීර්ඝ 

 ොලය  සිට එක්සසත් ජනපද්යකයන් ලබොදී ඇති සහය පිළිබඳ මො කබකහවින් 

ආ මබර ෙනෙො. 1995 සිට අපි ඇ. ක ොලර් මිලියන 86.3 ඉක්සමෙන මුද්යලක්ස 

කම සඳහො ආකයෝජනය  ර තිකබනෙො. ජොතයන්තර හවුල් රුෙන්කේ සහ 

කදශීය ක්රියොත්ම   රන්නන්කේ ද්යොය ත්ෙය සමගින් එම මුද්යල්, බලපෑමට 

ලක්ස වූ එම ප්රකදශෙල ජීෙත්ෙන ශ්රී ලොංකි යින් ආරක්සෂො  ර තිකබනෙො, 

විකේෂකයන්ම, තමන්කේ ක ොවිතැන්, ධීෙර  ටයුතු කිරීමටත් ආරක්සෂිතෙ 
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තමන්කේ පවුල් කපෝෂණය කිරීමටත් ආපසු තම නිෙහන් බලො යෑමට, 

කෙකහස මහන්සි වී ෙැ   රන කබොකහෝකද්යනොට කමනිසො හැකිවී 

තිකබනෙො” යනුකෙන් සඳහන්  ළොය. 

බිමකබෝමබ ඉෙත් කිරීම සමබන්ධකයන් එක්සසත් ජනපද්යය සහ ශ්රී ලං ොෙ 

අතකර් සමීප සහකයෝගීතොෙය සමබන්ධකයන් සහ ප්රජො සංෙර්ධනය සඳහො 

කමම  ොර්යභොරකයන් ඉටුෙන ෙැද්ය ත් ක්ෙය පිළිබඳෙ සො ච්චඡො කිරීම 

සඳහො ජොති  බිමකබෝමබ  ොර්ය මධය්ථොනකේ (NMAC) සහ 

කිලිකනොච්චිකේ ප්රොකදශීය බිමකබෝමබ  ොර්ය  ොර්යොලකේ (RMAO) 

නිලධොරීන් හමුෙන්නට එ.ජ. ධූත පිරිස ශ්රී ලං ොකේ සිටින  ොලය අතරතුර 

 ටයුතු  ළහ. උතුරු ප්රකදශයට ගිය චොරි කේදී ධූත පිරිස Delvon 

Association for Social Harmony (DASH), the Skavita Humanitarian Assistance and 

Relief Project (SHARP), the Hazardous Area Life-support Organization (HALO 

Trust) සහ Mines Advisory Group (MAG) යන ක්රියොත්ම  කිරීකම කදශීය සහ 

ජොතයන්තර හවුල් රුෙන් හමුෙන්නට ද්ය යන ලදී. 

ක ෝලීය ෙශකයන්, සමමත අවි විනොශ කිරීකම ෙෑයමෙලට සහයකද්යන කලොෙ 

විශොලතම තනි මූලය ආධොර සපයන්නො ෙන්කන් එක්සසත් ජනපද්යයයි. 1995 

සිට 2021 ද්යක්සෙො  ොලය තුළ එක්සසත් ජනපද්යය බිමකබෝමබ ඉෙත් කිරීකම 

කමකහයුම, උප රණ, අධයොපනය, පුහුණු, සහ ධොරිතො ෙර්ධන  ටයුතු 

සඳහො ඇ. ක ොලර් මිලියන 86.3 ට ෙ ො ආකයෝජනය  ර තිකබ්. 

බිමකබෝමබෙලින් දූෂිත ෙ තිබූ දි්ික්ස  නෙය  බිමකබෝමබ ඉෙත් කිරීකම 

 ටයුතු සඳහො එ.ජ. සහය ද්යොය  වී ඇති අතර, 2017 දී ම  ලපුෙ 

දි්ික්ස ය බිමකබෝමබෙල බලපෑකමන් නිද්යහ් ප්රකදශයක්ස ෙශකයන් 

ප්ර ොශයට පත්කිරීමට ද්ය ඉන් හැකියොෙ ලැබී තිකබ්. 

ශ්රී ලං ොකේ සහ කලොෙ ෙටො බිමකබෝමබ ඉෙත් කිරීකම ෙෑයම සඳහො 

එක්සසත් ජනපද්යකයන් ලබොකද්යන සහය පිළිබඳ ෙැඩිදුරටත් ද්යැන ැනීම සඳහො 

 රුණො ර එ.ජ. රොජය කද්යපොර්තකමන්තුකේ To Walk the Earth in Safety 

ෙොර්තොෙ කියෙන්න. 

 

 

https://www.state.gov/reports/to-walk-the-earth-in-safety-2022/

