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බිමවබෝමබවලින් වතාර ශ්රී ලංකාවක් යන ඉලක්කයට ළඟාවීම සඳහා  

එක්සත් ජනපදය වමම මුදල් වර්ෂය සඳහා රු. බිලියනයක් වවන් කරයි 
 

මොර්තතු 11 ෙැනි දින, ෙවුනියොකේ දී -- අන්තරොය ර පුපුරන ද්රෙය ඉෙත් කිරීම සඳහො ද්යරන්නට අෙශය 
කෙකහස ර ක්රියොමොර්තග නිරීක්ෂණයටත් බිමකබෝමබ ඉෙත්කිරීකම නියැකලන  ොන්තො  ණ්ඩොයමක් 

සමගින්  ථොකිරීමටත්, එ.ජ. තොනොපති  ොර්තයොලකේ නිකයෝජය ධූතකමකහෙර ප්රධොනී (Deputy Chief of 

Mission (DCM)) මොර්තින් ක ලි මහතො මොර්තතු 8ෙැනි දින Mines Advisory Group (MAG) හි බිමකබෝමබ 
ඉෙත් කිරීකම ස්ථොනයක් නැරඹීමට ගිකේ ය. කම මුද්යල් ෙර්තෂය තුළ බිමකබෝමබ ඉෙත් කිරීකම ක්රියො ොර ම 

සඳහො එක්සත් ජනපද්යකයන් ලබොකද්යන රුපියල්  බිලියනය (ඇ.කඩො. මිලියන 5.5) ඉක්මෙන මුද්යලින් 

ක ොටසක් ෙන කමම ෙයොපෘතිය ඔස්කස,් ප්රකේශෙොසීන්කේ සුරක්ිතබෙ සහ ආරක්ෂොෙ ප්රෙර්තධනය සඳහො 
 ටයුතු  රනු ලැකබ්. 

 

"කමම භයොන  උපොංග ඉෙත් කිරීම සඳහො කුසලතොෙ, ඉෙසීම සහ නිර්තීත ම අෙශයයි" යනුකෙන් DCM 

ක ලි මහතො පැෙසී ය. "තමන්කේ ප්රජොෙන් නැෙත කගොඩනැංවීම පිණිස ධධර්තයසමපන්නෙ කස්ෙොෙක් 
සපයන අතකර්තම කමම  ොන්තොෙන් ස්ීපුරුෂ සමොජභොෙය අනුෙ පැෙකරන භූමි ො සමබන්ධකයන් 
සමොජකේ ඇති ඒ ො ෘති බිඳ කහළීමටත්  ටයුතු  රනෙො. ශ්රී ලං ොෙ බිමකබෝමබෙලින් කතොර රටක් බෙට 
පත්කිරීම සඳහො ඔවුන් ලබොකද්යන ද්යොය ත්ෙය කෙනුකෙන් අපි ඔවුන්ට ස්තුතිෙන්ත ෙනෙො. " DCM ක ලි 
මහතො Delvon Association for Social Harmony (DASH), Skavita Humanitarian Assistance and Relief 
Project (SHARP), HALO Trust, සහ MAG ඇතුළු එ.ජ. අරමුද්යලින් සහය ලබමින් කබොමකබෝමබ 
ඉෙත්කිරීකම  ටයුතුෙල නිරතෙන කේශීය සහ ජොතයන්තර බිමකබෝමබ ඉෙත්කිරීකම හවුල් රුෙන්කේ 

නිකයෝජිතයින් හමු වූකේ ය. එකස් ම ඔහු කිලිකනොච්චිකේ Regional Mine Action Office හිදී National 

Mine Action Center සමගින් ඵලද්යොයී හො සොධනීය රැස්වීම ට සහභොගි වූකේ ය. 

 

1995 පටන් ම ශ්රී ලං ොකේ මොනුෂීය බිමකබෝමබ ඉෙත්කිරීකම  ටයුතු සඳහො විශොලතම ආධොර සපයන්නො 

වූ එක්සත් ජනපද්යය, එම කමකහයුම  ටයුතු සහ උප රණ සඳහො කඩොලර්ත මිලියන 78 ඉක්මෙන මුද්යලක් 
ලබොදී තිකබ්. බිමකබෝමබ කහ්තුකෙන් බලපෑමට ලක් වූ දිස්ික්  නෙකේ එම බිමකබෝමබ ඉෙත් කිරීකම 

 ටයුතු ඉදිරියට කගනයොම සඳහ එක්සත් ජනපද්ය සහය ඵලද්යොයී වී ඇති අතර 2017 දී මඩ ලපුෙ 
දිස්ික් ය බිමකබෝමබ බලපෑකමන් නිද්යහස් ප්රකේශයක් ෙශකයන් ප්ර ොශයට පත් කිරීමට එය උප ොරී විය. 



ශ්රී ලං ො යුද්ය හමුද්යොෙට බිමකබෝමබ හඳුනොගැනීකම පුහුණු ලබොදීම සඳහො සහ බිමකබෝමබ ඉෙත්කිරීකම 
උප රණ ලබොදීම සඳහො ද්ය එ.ජ. අරමුද්යල් සැපයුම උප ොරී වී තිකබ්. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


