
කරුණු පත්රිකාව 
ශ්රී ලංකාවට හදිසි අවස්ථා ආධාර ලබාදීම 
 
වසර 70කට අධික කාලයක් මුළුල්ලල් එක්සත් ජනපදය ශ්රී ලාාංකීය ජනතාව සමගින් උලරන් උර ගැලටන ලසේ 

සිටගනිමින් සහය ලබාදී තිලේ. ශ්රී ලාංකාව සමගින් ඇති ලමම ශක්තිමත් සහ දීර්ඝ කාලීන හවුල්කාරීත්වය 

හඳුනාගැනීමට ලක් කරනු පිණිස, ලකෝවිඩ්-19 ලරෝගීන් සාංඛ්යාව ඉහළ යන තත්වයකට මුහුණ දී සිටින ශ්රී ලාංකාවට 

කඩිනමින් සහන සලසාදීමට හදිසි අවසේථා සැපයුම් ලගනැවිත් භාරදීම සඳහා එක්සත් ජනපදලයන් කටයුතු 
සම්පාදනය කර තිලේ. ඉදිරිලපළ ලසෞඛ්ය ලසේවකයින්ට සහ දැනට ලරෝග වයාප්තතිය ලහේතුලවන් වැඩිලයන්ම 
බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයින්ට උපකාර පිණිස අවශය පුද්ගලාරක්ෂක උපකරණ සහ අලනකුත් අතයාවශය සැපයුම් 
ලතාගයක් මීට ඇතුළත් ලේ. ශ්රී ලාංකාව ඇතුළුව දකුණු සහ අග්නනිදිග ආසියානු රටවල් සඳහා එන්නත් මිලියන 7කට 

ආසන්න ප්රමාණයක් ලබාදීමට එක්සත් ජනපදලයන් කටයුතු කරනු ඇති බව ධවල මන්දිරලයන් පසුගිය 
බ්රහසේපතින්දා දින  කළ නිලේදනයට පසුව ලමම හදිසි අවසේථා සහන භාණ්ඩ ලතාගය එවා තිලේ. 
 
කඩිනමින් ලබාදෙන එ.ජ. දකෝවිඩ්-19 හදිසි අවස්ථා ආධාර  
අවශයතා ඇති පුද්ගලයින් ලවත හැකිතාක් ඉක්මනින් ලබාලදන බව සහතික කරගැනීම සඳහා, ශ්රී ලාංකා රජලේ 

ඉල්ලීම මත එක්සත් ජනපදය කඩිනමින් අවශය කර ඇති ලමම භාණ්ඩ ලතාගය ලසෞඛ්ය අමාතයාාංශය ලවත ලබා 
ලදනු ලැලේ. ඊට පහත භාණ්ඩ ඇතුළත් ලේ:  

● පුද්ගලාරක්ෂක උපකරණ: ලරෝගීන් සහ ශ්රී ලාාංකික ලසෞඛ්ය ලසේවා කාර්යමණ්ඩලය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 
KN95 ශේවාසක මුහුණු ආවරණ 240,000ක් ලමන්ම, ආරක්ෂක ඇසේ ආවරණ (goggles)  40,000ක්, සහ 

විශාල, මධයම හා කුඩා ප්රමාණලේ අත්වැසුම් යුගල් 600,000ක්. 

● දරෝග විනිශච්ය පරීක්ෂා කට්ටල: වඩාත් ඉහළ මට්ටමක ප්රතිකාර අවශය වන්ලන්දැයි තීරණය කිරීම සඳහා, 
ඇඟිළි තුඩු හරහා ලරෝගියාලග්න රුධිරලේ ඔක්සිජන් මට්ටම මැනිය හැකි ඔක්සිමාපක (fingertip pulse 
oximeters) 1,200ක් සහ බැටරි. 

 
වසංගතය ආරම්භ වූ අවස්ථාදේ පටන් එක්සත් ජනපෙදයන් ශ්රී ලංකාවට ලබාදුන් සහය   
වසාංගතය ආරම්භ වූ අවසේථාලේ පටන් ම ඊට ප්රතිචාර දැක්ීම සඳහා එක්සත් ජනපදය සහ ශ්රී ලාංකාව එක්ව වැඩ කර 

තිලේ. ජාංගම ශේවසන ආධාරක (ventilator) යන්ර 200ක ද්රවයමය පරිතයාගයකට අමතරව, ශ්රී ලාංකාලේ ලකෝවිඩ්-

19 ප්රතිචාරය සහ නැවතත් යථාතත්වයට පත්ීම සඳහා සහය ලදනු පිණිස ඇ. ලඩාලර් මිලියන 6ක් ලබාදීමට 

ඇමරිකානු ජනතාව කටයුතු කර තිලේ. එලසේම, එ.ජ. ආරක්ෂක ලදපාර්තලම්න්තුලවන්  ද අතයාවශය උපකරණ හා 

සහය ලබාදී තිලේ. ජීවිත ලේරාගන්නා ප්රතිකර්ම ලබාලදමින්, සායනික රැකවරණය ශක්තිමත් කරමින්, සහ 

ප්රතිචාරය ශක්තිමත් කිරීමටත් රටට නැවතත් යථා තත්වයට පත්ීම සඳහාත් අතයාවශය සැපයුම් ඒකරාශී කර 

ලමලහයවමින්, ශ්රී ලාංකාලේ පළාත් නවලේම සහ දිසේික්ක විසිපලහේම පුද්ගලයින් මිලියන ගණනාවක් කරා ලමම 

උපකාර ළඟා ී තිලේ. 

ලමම හවුල්කාරීත්වය හරහා අපි: 

● ජීවිත ලේරාගැනීම සඳහා සහ ලකෝවිඩ්-19 ලරෝගලේ වඩාත් බරපතළ ලරෝග ලක්ෂණවලින් පීඩා විඳින ශ්රී 

ලාාංකික ජනතාව ලවත ඉහළ ගුණාත්මකබවකින් යුත් රැකවරණ ලසේවා ලබාදීම තවදුරටත් වැඩිදියුණු කිරීම 

සඳහා, රලට් පළාත් නවලේ ම සහ දිසේික්ක විසි පලහේ ම ලකෝවිඩ්-19 ලරෝගීන්ට ප්රතිකාර කිරීමට පැවරී 

ඇති ලසෞඛ්ය ලසේවා ආයතන 121 ක් ලවත ශේවසනාධාරක ලනාලහාත් ලවන්ටිලල්ටර් යන්ර 200ක් 
ලබාදුන්ලනමු.  ලමම මාදිලිලේ ලවන්ටිලල්ටර් යන්ර පරිහරණය කිරීම සහ ලකෝවිඩ් ලරෝග තත්වය 
කළමනාකරණය සම්බන්ධලයන් සුදුසුකම් ලත් ලසෞඛ්යලසේවා වෘත්තිකයින් සාංචිතය තවත් පුළුල් කිරීම 

සඳහා සායනික වවදයවරුන් 1,400 ඉක්මවන සාංඛ්යාවකට පුහුණුව තාක්ෂණික සහය ලබා දුන්ලනමු. 

● ලරෝහල්, රජලේ කාර්යාල, පාසල්, සහ ප්රජාවන් සිය ගණනක් සඳහා උෂේණත්ව මාපක, අත් ලසේදුම් සේථාන, 
සේවසේථතා කට්ටල, විෂබීජ නාශක ඉසින, N95 මුහුණු ආවරණ, සහ අලනකුත් අතයාවශය සැපයුම් 

ලබාලදමින් ඉදිරිලපල ලසේවකයින් ආරක්ෂා කරගැනීමට උපකාර කළමු. පුද්ගලාරක්ෂක උපකරණ 
නිෂේපාදනය කිරීම සඳහා ලද්ශීය වයාපාර සහ නිෂේපාදකයින් ලවත උපකරණ සහ පුහුණුව ලබා දුන්ලනමු. 



● පාසල් නැවත විවෘත කිරීම සඳහා අවශය කරන මාර්ලගෝපලද්ශ මුද්රණය කර ලබදා හැරීම හරහා සහ පාසල් 

ලවත අත්ලසේදුම් සේථාන, දෑත්වල විශබීජ නැසීමට හෑන්ඩ් සැනිටයිසර්, සහ පුද්ගලාරක්ෂක උපකරණ 

ලබාදීම හරහා පාසල් සුරක්ිත අන්දමින් නැවත විවෘත කිරීමට උපකාර කලළමු. ලකෝවිඩ්-19ට එලරහි 

මූලික පූර්වාරක්ෂණ ක්රියාමාර්ග ගැනීම සහතික කිරීම සඳහාත්, අවශය වුවලහාත් සිසුන් ලවන්කර තැබීම 

සහ ඊට සම්බන්ධ රැකවරණ ලසේවා ලබාදීම සඳහාත් හැකිවන බව සහතික කරගැනීම සඳහාත් රට වටා 

පාසල් 120ක් සඳහා ඇඳන්, ලමට්ට, ප්රථමාධාර කට්ටල, එහාලමහා ලගනයා හැකි තිර, සහ ජල 

ඩිසේලපන්සර් සහිත සුවතා කාමර ඇති කලළමු. දිසේික්ක 25න් 14ක ලපරපාසල් සහ රජලේ පාසල් පරිශ්ර 

විශබීජහරණය කළ අතර පාසල් 150කට බලැති ඉසින (power sprayers) සහ උෂේණත්ව මාපක (thermal 
scanners) ලබාදුන්ලනමු. 

● සමාජ දුරසේථභාවය ප්රවර්ධනය කරන පණිවුඩ පැතිරීලම් ප්රචාරක වයාපාර දියත් කිරීම, යහපත් සේවසේථතා 

පුරුදු අනුගමනය කිරීලම් වැදගත්කම පිළිබඳ දැනුවත්භාවය වර්ධනය කිරීම සහ වවරසය, එහි ලරෝග 

ලක්ෂණ, හා එය වලක්වාගැනීම පිළිබඳ ඉතා වැදගත් ලතාරතුරු ලබාදීම හරහා පුද්ගලයින් මිලියන 7කට 

අධික සාංඛ්යාවක් කරා ළඟා ීමු. 

● චිරපට හරහා, සමාජ මාධය හරහා සහ ලකෝවිඩ් ලහේතුලවන් පාසල් වැසීම මත නිවලසේ සිටින අතරතුර 

සක්රිය ලලස තමන්ලග්න ජීවන සහ රැකියා කුසලතා ලගාඩනාංවාගැනීම සඳහා තරුණතරුණියන්ට අවසේථාව 

ලබාදුන් මාර්ගගත ඉලගනුම් ද්වාරයක් (online learning portal) හරහා මිලියනයකට වැඩි තරුණ පිරිසක් 

කරා ළඟාීමට හැකියාව ලබා දුන්  "ලගදර ඉඳන් ඉලගන ගනිමු" වයාපාරය සාංවර්ධනය කලළමු.   

● ලකෝවිඩ් 19 ලරෝගය වැළඳී ඇතිබවට සනාථ වූ ගර්භණී මවුවරුන් සඳහා ලවන්කර තැබීලම් ඒකක 

(isolation units) හයක් සේථාපිත කලළමු. ලසෞඛ්ය සඳහා අවශය කරන කළමනා කරා ප්රලේශවිය 

ලනාහැකිව නිලරෝධායන මධයසේථාන සහ සීමා පැනවූ අලනකුත් සේථානවල සිටි කාන්තාවන් ලවත 

සනීපාරක්ෂක තුවා ඇතුළු පුද්ගලික සේවසේථතා කට්ටල 6,600කට වඩා වැඩි ප්රමාණයක් ලබදා දුන්ලනමු. 

● ලකෝවිඩ්-19 ලහේතුලවන් ගෘහසේථ ප්රචණ්ඩත්වලේ ඇතිවූ වර්ධනය මගින් පීඩාවට ලක් වූ පුද්ගලයින් ඇතුළුව 

විවිධ පුද්ගලයින් ලබාලදන ඇමතුම් සඳහා අවශය කරන මලනෝසාමාජීය උපලද්ශන ලසේවා ලබාදීමටත් 
ආහාර හා රැකවරණ සේථාන වැනි අදාළ කරන හදිසි අවසේථා ලසේවාවන් සමගින් ඔවුන් සම්බන්ධ කරදීමටත් 

24 පැලේම ලසේවා ලබාලදන ක්ෂණික ඇමතුම් ලසේවාවට ඇති ශකයතාවය තවදුරත් පුළුල් කලළමු. 

● දිනකට සිදුකරන පරීක්ෂා සාංඛ්යාව 60 සිට 180 දක්වා වැඩිකරගැනීම සඳහා හැකියාව ලබාලදමින් යාපනය 

විශේවවිදයාලයට PCR යන්රයක් ලබාදුන්ලනමු. දිනකට පුද්ගලයින් 100ක් දක්වා පරීක්ෂා කිරීමට හැකියාව 

ලබාලදමින් ලමාණරාගල ලසෞඛ්ය ලසේවා අධයක්ෂ කාර්යාලයට ජාංගම පරීක්ෂා විදයාගාරයක් 

ලබාදුන්ලනමු. ජාතයන්තර නයෂේටික බලශක්ති නිලයෝජිතායතනය හරහා එ.ජ. අරමුදලලන් සැපලයන RT-
PCR යන්රයක්, පරීක්ෂා 2,000ක් සිදුකිරීමට අවශය ද්රවය, සහ පුද්ගලාරක්ෂක උපකරණ ඇතුළත් ලකෝවිඩ්-

19 පරීක්ෂා කට්ටලයක් ලකාළඹ විශේවවිදයාලය ලවත ලබාදුන්ලනමු. 

● ලගෝලීය ලකෝවැක්සේ මධයසේථානය සඳහා ලඩාලර් බිලියන 4ක් ලබාදීමට ලපාලරාන්දු වූ අතර, ඒ සමගින්, 
ඉහළ ගුණාත්මකබවකින් යුත් හා ලලෝක ලසෞඛ්ය සාංවිධානලේ අනුමැතිය ලත් ලකෝවිඩ්-19 එන්නත් කරා 

ලගෝලීය වශලයන් සමානාත්මතාවයකින් යුතුව ප්රලේශය ලබාදීමට ලමම ලේදිකාවට උපකාර කරන 
විශාලතම තනි ආධාර සපයන්නා බවට එක්සත් ජනපදය පත් විය. ශ්රී ලාංකාලේ ජනගහණලයන් සියයට 

20ක් ආවරණය කිරීම සඳහා ශ්රී ලාංකාවටට ලනාමිලලේ එන්නත් මිලියන 8.4ක් ලබාදීමට ලකෝවැක්සේ 

කැපී සිටින අතර මාර්තු මාසලේ දී ලකෝවැක්සේ ලවතින් ඉන් පළමු එන්නත් 264,000 ශ්රී ලාංකාවට ලැබී 

තිලේ. 

● ළමයින් සහ ඔවුන්ලග්න පවුල් මත ලමම අර්ුදලයන් ඇතිලකලරන බලපෑම්වල හානි අඩුකරගැනීමට 
සිදුකරන ප්රතිචාරී ක්රියාකාරකම් සහ උපායමාර්ග සඳහා  අවශය කරන අවලබෝධය ලබාගැනීම පිණිස 

කුටුම්භ, ලසෞඛ්ය, අධයාපනය, සහ ලපෝෂණය යන අාංශ මත ලකෝවිඩ්-19 මගින් ඇතිකළ බලපෑම 

සම්බන්ධලයන් දත්ත එකතු කිරීම සහ විශේලල්ෂණය සඳහා සහය ලබාදුන්ලනමු. ලකෝවිඩ්-19 මගින් 

අපනයනකරුවන්ට ඇතිකළ බලපෑම සම්බන්ධලයන් ලවළඳ සහ ශ්රම ලවළඳපල සමීක්ෂණ සිදුකලළමු. 

රාජය ලදපාර්තලම්න්තුව ලපෞද්ගලික අාංශය සමගින් සම්බන්ධවිලම් ලකාටසක් වශලයන්, ඇඟළුම් 

කර්මාන්තය සහ ශ්රී ලාංකා අපනයන සාංවර්ධන මණ්ඩලය සමගින් නව අපනයනකරුවන්ට එක්සත් ජනපද 
ලවළඳපල කරා ප්රලේශීම සඳහා උපකාර ලබාදීමට ශකයතා වර්ධන පුහුණු ලබාදුන්ලනමු. 



● මුහුණු ආවරණ 71,000ක්, නයිට්රයිල් අත්වැසුම් 24,000ක්, හිසේ ආවරණය සහිත isolation gowns 600ක්, 
අලධෝරක්ත උෂේණත්වමාන 60ක්, ජාංගම ඔක්සිජන් සාන්ද්රක 50ක් සහ විෂබීජ නාශක හා සුරක්ිත ඇසේ 

ආවරණ වැනි සැපයුම් ඇතුළුව මහජන ලසෞඛ්ය හදිසි අවසේථාවලට ප්රතිචාර දැක්ීමට ශ්රී ලාංකාලේ සූදානම 
වඩාත් ශක්තිමත් කරන අතයාවශය භාණ්ඩ සැපයුලවමු. ලමම පරිතයාග සඳහා එ.ජ. ආරක්ෂක 

අමාතයාාංශය අරමුදල් සැපයූ අතර, ලකෝවිඩ්-19 හි ආර්ික බලපෑම්වලින් නැවතත් යථා තත්වයට 

පත්ලවමින් සිටින ලද්ශීය වයාපාරවලට සහයදීම සඳහා එක්සත් ජනපදය දරන වෑයම් අනුව යමින් ලමම 

භාණ්ඩ රට තුළින්ම ප්රසම්පාදනය කරගන්නා ලදී.    

 

ෙශක හතක එ.ජ.- ශ්රී ලංකා හවුල්කාරීත්වදේ ශක්ිය  
 
වසර හැත්තෑවක් තිසේලසේ එක්සත් ජනපද රජය ජීවිත සහ ජීවලනෝපාය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ශ්රී ලාංකාලේ රජය සහ 

ජනතාව සමග හවුල්කාරීත්වලයන් වැඩ කර තිලේ. 1961 පටන් ලම් දක්වා, කෘිකර්මාන්තය, පරිසරය, ලසෞඛ්ය, 
අධයාපනය, වයාපාර සාංවර්ධනය, ලවළඳාම, සහ යහපාලනය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහාත්, 2004 සුනාමි ආපදාව, 
නායයෑම්, සහ ගාංවතුර වැනි ආපදා අවසේථාවල මානුෂීය ආධාර ලබාදීම සඳහාත්  USAID හරහා එක්සත් ජනපද රජය 
ලඩාලර් බිලියන 2 ඉක්මවන මුදලක් ආලයෝජනය කර තිලේ. ලමම ආලයෝජනවලට අමතරව එක්සත් ජනපදලයන් 

ලබාදී ඇති ලකෝවිඩ්-19 ආධාර හරහා කඩිනමින් ආධාර ලබාදීමට හැකියාව ඇති කරවන සම්බන්ධතා, විලශේෂඥ 

දැනුම සහ පද්ධතීන් ලගාඩනැාංීමට හැකි ී තිලේ.  
 
පසුගිය විසි වසර තුළ ශ්රී ලාංකාලේ පවුල්වල ලසෞඛ්ය සහ සුබලසත වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා USAID විසින් ලසෞඛ්ය 

අාංශය තුළ පමණක් සිදුකළ ආලයෝජන ප්රමාණය ලඩාලර් මිලියන 26 ඉක්මවයි. ශ්රී ලාංකාලවන් මැලල්රියාව තුරන් 

කිරීමට  සහ කුරුළු උණ ලරෝගයට එලරහිව සටන් කිරීමට USAID සහය ලබාදී ඇති අතර, ක්ෂතියට පත් වූ 

වින්දිතයින්ට මලනෝසාමාජීය උපලද්ශනය ලබාදීමට, සහ ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ට ලභෞතික පුනරුත්ථාපන 

ලසේවා සඳහා පහසුකම් සැලසීමට කටයුතු කර තිලේ. 
 
 

 


