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கண்ைிமவடி அகற்றும் நடவடிக்கககளில் இைங்ககக்கு உதவுவதற்கரக பெைதிக 7 ெில்லியன் 

மடரைர்ககள வழங்கும் திட்டத்கத அறிவிக்கும் அமெரிக்கர.  

 

மகரழும்பு, 2022, ஏப்ரல் 8: கிளிமநரச்சி, யரழ்ப்பரைம், வவுனியர ெற்றும் முகெரகை ஆகிய 

பகுதிகளில் அமெரிக்க நிதியுதவியுடன் கண்ைிமவடி அகற்றும் திட்டங்ககள ெீளரய்வு 

மசய்வதற்கரக, அமெரிக்க இரரஜரங்கத் திகைக்களத்தின் தூதுக்குழுமவரன்று 2022 ஏப்ரல் 3ஆம் 

பததி முதல் 8ஆம் பததி வகரயரன கரைப்பகுதியில் இைங்ககக்கு விஜயம் மசய்தது. 2021 ஆம் 

ஆண்டில் இைங்ககயில் கண்ைிமவடி அகற்றும் முயற்சிகளுக்கு அமெரிக்கர 8.3 ெில்லியன் 

மடரைர்ககள தனது பங்களிப்பரக வழங்கியது. அதன் விகளவரக பை சமூகங்கள் வீடகெப்பு, 

சுகரதரரம் ெற்றும் விவசரய நடவடிக்கககளுக்கரக நிைத்கதப் பரதுகரப்பரக அணுகும் 

வரய்ப்கபப் மபற்றன. எதிர்வரும் ஆண்டில், கண்ைிமவடிகள் ெற்றும் மவடிக்கரத குண்டுகள் 

பபரன்றவற்றினரல் பரதிக்கப்பட்டுள்ள இைங்கக சமூகங்களுக்கு உதவுவதற்கரக அமெரிக்க 

அரசரங்கம் பெைதிகெரக 7 ெில்லியன் மடரைர்ககள வழங்கும். 

 

அமெரிக்கரவின் கண்ைிமவடி அகற்றும் பைி குறித்து உகரயரற்றுககயில், “இைங்ககயில் 

கண்ைிமவடி அகற்றும் முயற்சிகளுக்கு அமெரிக்கர வழங்கிவரும் நீண்டகரை உதவிகயயிட்டு 

நரன் ெிகவும் மபருகெயகடகிபறன். 1995 ஆம் ஆண்டிலிருந்து கண்ைிமவடி அகற்றும் பைியில் 

86.3 ெில்லியன் மடரைர்களுக்கும் அதிகெரக நரம் முதலீடு மசய்துள்ளதுடன், அந்நிதிகள் சர்வபதச 

பங்குதரரர்கள் ெற்றும் உள்நரட்டில் அத்திட்டங்ககள நகடமுகறப்படுத்துபவரர் ஆகிபயரரின் 

பங்களிப்புடன், பரதிக்கப்பட்ட பிரபதசத்தில் வரழும் இைங்ககயர்ககளப் பரதுகரத்து, பை கடின 

உகழப்பரளிகள் பண்கை ெற்றும் ெீன்பிடி நடவடிக்கககளில் ெீண்டும் ஈடுபடவும் அவர்களின் 

குடும்பங்களுக்குப் பரதுகரப்பரக உைவளிக்கவும் உதவியுள்ளன.” என அமெரிக்க தூதுவர் ஜுலீ 

பஜ. சங் கூறினரர். 

 

அமெரிக்க தூதுக்குழு இைங்ககயில் தங்கியிருந்த கரைத்தில், பதசிய கண்ைிமவடி நடவடிக்கக 

கெயம் (NMAC) ெற்றும் கிளிமநரச்சியில் உள்ள பிரரந்திய கண்ைிமவடி நடவடிக்கக அலுவைகம் 

(RMAO) ஆகியவற்றின் அதிகரரிககள சந்தித்து, கண்ைிமவடி அகற்றுவதில் அமெரிக்கரவிற்கும் 
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இைங்ககக்கும் இகடயிைரன மநருக்கெரன ஒத்துகழப்பு ெற்றும் சமூக அபிவிருத்திக்கு இப்பைி 

வழங்கும் முக்கிய வகிபரகம் ஆகியன குறித்து கைந்துகரயரடினர். தூதுக்குழுவினர் தரெது 

வடக்கிற்கரன பயைத்தின் பபரது, சமூக நல்லிைக்கத்திற்கரன மடல்பவரன் சங்கம் (DASH), 

ஸ்கவிதர ெனிதரபிெரன உதவி ெற்றும் நிவரரை மசயற்திட்டம் (SHARP), Hazardous Area Life-

support Organization (HALO Trust) ெற்றும் கண்ைிமவடி ஆபைரசகனக் குழு (MAG) உள்ளிட்ட 

இத்திட்டங்ககள நகடமுகறப்படுத்தும் உள்நரட்டு ெற்றும் சர்வபதச பங்குதரரர் 

நிறுவனங்களுக்கும் விஜயம் மசய்தனர்.  

 

உைகளரவிய ெரபுரீதியிைரன ஆயுதங்ககள அழிக்கும் முயற்சிகளுக்கரன உைகின் தனிப்மபரும் 

நிதி உதவியரளரரக அமெரிக்கர விளங்குகிறது. 1995 ஆம் ஆண்டு முதல் 2021 ஆம் ஆண்டு 

வகரயரன கரைப்பகுதியில், இைங்ககயில் கண்ைிமவடி அகற்றும் நடவடிக்கககள், 

உபகரைங்கள், கல்வி, பயிற்சி ெற்றும் திறன் விருத்தி பபரன்ற கண்ைிமவடி அகற்றும் 

உதவிக்கரக 86.3 ெில்லியன் மடரைர்களுக்கு பெல் அமெரிக்கர முதலீடு மசய்துள்ளது. அமெரிக்க 

உதவியரனது கண்ைிமவடி ெரசுபரட்டினரல் பரதிக்கப்பட்ட ஒன்பது ெரவட்டங்களில் 

அம்ெரசுபரட்டிகன அகற்றும் முயற்சிகளுக்குப் பங்கரற்றியதுடன் 2017 ஆம் ஆண்டில் 

ெட்டக்களப்பு ெரவட்டத்கத கண்ைிமவடித் தரக்கம் இல்ைரத ெரவட்டெரக அறிவிப்பதற்கும் 

உதவியது. 

 

இைங்ககயிலும் ெற்றும் உைமகங்கிலும் கண்ைிமவடி அகற்றும் முயற்சிகளுக்கு அமெரிக்கர 

வழங்கும் உதவிககளப் பற்றி பெலும் அறிந்து மகரள்வதற்கு, தயவு மசய்து அமெரிக்க 

இரரஜரங்கத் திகைக்களத்தின் To Walk the Earth in Safety எனும் அறிக்ககயிகனப் 

பரர்கவயிடவும். 

 

 


