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එක්සත් ජනපදය COVID-19 සඳහා ශ්රී ලංකාව දක්වන ප්රතිචාරයට සහයවීම 

පිණිස වවන්ටිවේටර් යන්ටර 200ක් පරිත්යාග කරයි 

 

සැප්ත්ැම්බර් 02වැනි දින, වකාළඹ දී - COVID-19 වෛරසයට එරරහිෛ ශ්රී ලංකාෛ 

රෙනයන සටනට සහරයෝෙය පලකරමින් ඒ සඳහා අත්යාෛශ්ය සැපයුම් ලබාදීම 

සඳහා ට්රම්් ජනාධිපතිෛරයා විසින් ඉදිරිපත්වීම ප්රකාරෛ එක්සත්ව ජනපද රජය, 

ජාත්යන්ත්ර සංෛර්ධනය සඳහා ෛන එක්සත්ව ජනපද නිරයෝජිත්ායත්නය (USAID) 

හරහා අළුත්වම සහ නීනත්ම පන්නරේ කෘතීම ස්වසන ආධාරක නනාන ාත් 

රෛන්ිරේටර් යන්ර 200ක් ශ්රී ලංකාෛට පරිත්යාෙ කර තිරේ. ශ්රී ලංකාරේ හා 

මාලදිෛයින්හි ඇමරිකානු ත්ානාපතිනි ඇරලයිනා රට්ිට්ස් මහත්වමිය විසින් රමම 

රෛන්ිරේටර් යන්ර ශ්රී ලංකාරේ රසෞඛ්ය අමාත්ය ෙරු පවිරා ෛන්නිආරච්චි 

මහත්වමිය රෛත් භාර රදන ලදී. 

 

එක්සත්ව ජනපදරේ නිපදෛන ලද රමම රෛන්ිරේටර් යන්ර, නීනත්ම 

ත්ාක්ෂණරයන් සමන්විත්ය. ප්රමාණරයන් සංයුක්ත් රමම යන්ර, පහසුරෛන් 

රයාදාෙත් හැකි අත්ර වෛරසරයන් බලපෑමට ලක් වූ රරෝගීන්ට ප්රතිකාර කිරීරම්දී 

නමයශීලී අන්දමින් කටයුතු කිරීමට ශ්රී ලංකාෛට හැකියාෛ සලසනු ඇත්. 

 

“ශ්රී ලාංකිකයින්රේ රසෞඛ්ය හා යහපැෛැත්වම සම්බන්ධරයන් එක්සත්ව ජනපදය දීර්ඝ 

කාලයක් ති්ර් කැප ී  තිරබනෛා. රෙීගිය 20 ෛසර තුළ එක්සත්ව ජනපදය රසෞඛ්ය 

සඳහා ආධාර ෛශ්රයන් ඇ. ර ාලර් මිියන 26කට අධික ප්රමාණයක් ලබාදී තිරබනෛා. 

ඇමරිකානු ජනත්ාෛරෙන් ලැරබන ත්ෛත්ව පරිත්යාෙයක් ෛන රමම පරිත්යාෙයත්ව 

සමගින් අපරේ එම අඛ්ණ්  සහරයෝෙය ඉදිරියට යනෛා. ඇමරිකානු 

නරෛෝත්වපාදනරේ සහ රපෞද්ෙික කර්මාන්ත්ෛල ශ්ක්තිය භාවිත්ා කරමින්, COVID-

19 ට එරරහිෛ සටන් කිරීම සහ ජීවිත් රේරාෙැනීමට උපකාරී ී ම සඳහා ශ්රී ලංකාෛට 

රමම නීනත්ම රෛන්ිරේටර් යන්ර ලබාරදන්රන් සතුින්.” යනුරෛන් රට්ිට්ස් 

තානාපතිතුමිය පැෛසුෛා ය. 

 



 

ෛසංෙත්රයන් ෛැඩි ෛශ්රයන්ම බලපෑමට ලක් වූ ප්රජාෛන්ට අත්යාෛශ්ය ර්ෛා සැපයීම 

සඳහා ශ්රී ලංකාෛට සහය රෛමින් COVID-19 ආධාර ෛශ්රයන් ශ්රී ලංකාෛට ලබා දුන් ඇ. 

ර ාලර් මිියන 6 ඉක්මෛන මුදලට අමත්රෛ ලබාදී ඇති රමම රෛන්ිරේරටර් යන්ර 

පරිත්යාෙය සමගින්, ඒෛා භාවිත්ය පිළිබඳ පුහුණුෛ සහ න ත්වතු සහය ද ලබාරදනු 

ඇත්.  අහිත්කර ආර්ික බලපෑම්ෛල හානි අඩුකිරීමට රමන්ම, ප්රතිචාර දැක්ීම හා 

සූදානම සඳහා ත්ාක්ෂණික විරේෂඥ දැනුම රයදීමටත්ව, අෛදානම් සන්නිරේදන 

කටයුතු සිදුකිරීමටත්ව, රසෞඛ්ය ර්ෛා ආයත්න තුළ රබෝෛන රරෝෙ නිෛාරණයට හා 

පාලනයටත්ව ශ්රී ලංකා රජය දරන ෛෑයම් සඳහා එක්සත්ව ජනපදරයන් ලබාරදන 

අරමුදේ උපකාරී රේ. 

 

එක්සත්ව ජනපදය 1956 සිටම ශ්රී ලංකාෛට සංෛර්ධන සහ මානුෂීය ආධාර ලබාදී ඇති 

අත්ර සියළුම ශ්රී ලාංකිකයින්රේ ජීවිත් ෛැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ඇ. ර ාලර් බිියන 

2කට අධික මුදලක් ආරයෝජනය කර තිරේ. 

 

දශ්ක ෙණනාෛක පටන් එක්සත්ව ජනපදය රලෝකරේ රසෞඛ්ය ක්රේරය සඳහා 

විෂාලත්ම ද්ීපාර්ශ්ීය උපකාර සපයන්නා ී තිරේ. 2009 පටන් රම් දක්ෛා රලෝකය 

ෛටා රසෞඛ්ය උපකාර ෛශ් රයන් ඇ. ර ාලර් බිියන 100කට අධික ප්රමාණයක් ද, 

මානුෂීය උපකාර සඳහා ඇ. ර ාලර් බිියන 70කට ආසන්න ප්රමාණයක් ද ලබාදීමට 

ඇමරිකානු ජනත්ාෛ පරිත්යාෙශීලී ී  ඇත්. 

 

"සම්ථ ඇමරිකාෛම" (All-of-America) ප්රරේශ්යක් හරහා ශ්රී ලංකා රජය සහ 

අරනකුත්ව පාර්ශ්ෛකරුෛන් සමගින් සම්බන්ීකරණය කරමින් ආරයෝජන සඳහා 

ප්රමුඛ්ත්ා ක්රේර හඳුනාෙැනීමට කටයුතු කරමින් ජීවිත් ෙලෛාෙැනීමට එක්සත්ව 

ජනපදරයන් සහරයෝෙය ලබාදී තිරේ.  

 

COVID-19 සම්බන්ධරයන් USAID හි ප්රතිචාරය පිළිබඳෛ ෛැඩි වි්ත්ර සඳහා 

කරුණාකර පහත් රෛේ පිටුෛට පිවිරසන්න: 
https://www.usaid.gov/coronavirus-covid-19 

https://www.usaid.gov/coronavirus-covid-19

