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ශ්රී ලංකාවට COVID-19 ර ෝග විනිශ්චය කට්ටල පරිත්යාග කිරීම සඳහා 

එක්සත් ජනපද  ජරයන් අ මුදල් ලබාරේ 

 

  

අග ෝස්තු 25, ග ොළඹ:  2020 ජූනි 15වැනි දින, එක්සත් ජනපද රජගේ අරමුදල් 

සම්පොදනගෙන් ලත් COVID-19 ගරෝ  පරීක්ෂො  ට්ටලෙක් ජොත්යන්ත්ර පරමොණු  

බලශක්ි නිගෙෝජිත්ොෙත්නෙ (IAEA) විසින් ග ොළඹ විශ්වවිදයොලගේ වවදය පීඨෙ 

ගවත් භොර ගදන ලදී. පරීක්ෂො 2000ක් සිදුකිරීම සඳහො අවශය සැපයුම් ගමම පරීක්ෂො 

 ට්ටලෙට ඇුළත් ගේ. ග ොලර් 118,000  ඇස්තත්ගම්න්ු ත් වටිනො මකින් යුත් 

ගමම  ට්ටලෙට ගමත්ක් COVID-19 පරීක්ෂො සිදුකිරීම සඳහො ගෙොදොග න ඇි 

ව ොත්ම විශ්වසනීෙ සහ  ොර්ෙක්ෂත්ම ත්ොක්ෂණෙ සහිත් RT-PCR ෙන්රෙක් සහ 

උත්ගත්ජ , පුද් ලොරක්ෂ  ඇඟලුම් සහ අගනකුත් අත්යොවශය ආරක්ෂ  ගමවලම් 

වැනි උපොාං  ඇුළත් ගේ. 

 

 
   



 

 

  

ග ොළඹ විශ්වවිදයොලගේ උපකුලපිුමිෙ සහ වවදය පීඨගේ පීඨොධිපි මහොචොර්ෙ 

වජිර දිසොනොෙ  මහත්ො ගමම පරිත්යො ෙ භොර ත්හ. ඔවුහු එහිදී ගමගස්ත සඳහන් 

 ළහ: 

  

"COVID-19 ග ෝලීෙ වසාං ත්ෙට මුහුණදීම සඳහො ජොත්යන්ත්ර සහගෙෝගීත්ොවෙ 

ඉත්ොමත් වැද ත් වනවො. අපගේ පීඨෙට පරිත්යො   ළ විදයො ොර උප රණ සහ 

පරීක්ෂො  ට්ටල, COVID-19 පරීක්ෂො සිදු ළහැකි අපගේ විදයො ොර ශක්ිමත් කිරීමට 

උප ොරී වනවො. ජොත්යන්ත්ර සහ ශ්රී ලාං ො පරමොණු  බලශක්ි අධි ොරීන්ට සහ 

ඇමරි ොනු ත්ොනොපි  ොර්ෙොලෙට ගමම පරිත්යො ෙ ගවනුගවන් අප ස්තුිවන්ත් 

වනවො." 

  

ශ්රී ලාං ොව සහ IAEA අත්ගර්  ලින් ඇි ර ත් එ ඟත්ො අනුව, ශ්රී ලාං ො වවදය 

පර්ගේෂණ ආෙත්නෙ සහ මහනුවර ජොි  ගරෝහල විසින් ගමම ගරෝ  විනිශ්චෙ 

 ට්ටලෙ භොවිත්ො  රනු ඇත්. ගමම උප රණවලට අමත්රව, අදොළ උප රණ 

ආරක්ිත් අන්දමින් පරිහරණෙ කිරීම සහ විශ්වසනීෙ පරික්ෂො සිදුකිරීම සඳහො 

ගමරට  ොර්ෙමණ් ලෙ දිරි න්වනු ලබන පුහුණු ලබොදීමට ද IAEA විසින්  ටයුු 

 රනු ඇත්. 

  

"COVID-19 වසාං ත්ෙට එගරහිව උචිත් ක්රිෙොමොර්   ැනීමට දරන වෑෙම්වලදීත්, 

අර්ුදවලට ශක්ිමත් අන්දමින් හදිසි අවස්තථො ප්රිචොර ලබොගදන බව සහි   රන 

දීර්ඝ  ොලීන ශ යත්ො වර්ධන  ටයුු සඳහොත් ශ්රී ලාං ොවට සහෙ ලබොදීම සඳහො 

එක්සත් ජනපදෙ  ැපවී සිටිනවො." ශ්රී ලාං ොගේ හො මොලදිවයින්හි ශ්රී ලාං ො 

ත්ොනොපිනි ඇගලයිනො ගටප්ලලිට්ස්ත මහත්මිෙ පැවසුවොෙ. 

  

    

  

COVID-19 ආමන්රණෙ සඳහො රටවල් 84 ට ප්රිලොභ ලබොගදමින් ක්රිෙොත්ම   රන 

වයොපෘි සහ නවීනත්ම ගරෝ  විනිශ්චෙ  ට්ටල 100 ට අධි  සාංඛ්යොවක් ලබොදීම 

සඳහො එක්සත් ජනපද රජෙ ග ොලර් මිලිෙන 11ක් ගවන් කිරීමට එක්සත් ජනපද 

රජගෙන්  ටයුු  ර ිගේ. ග ෝලීෙ වශගෙන් විෂොලත්ම ගසෞඛ්ය හො මොනුෂීෙ 



 

 

ආධොර ප්රදොෙ ෙො වශගෙන් එක්සත් ජනපදෙ, අවදොනම්පොර ජනප්රජොවන් ආරක්ෂො 

කිරීමටත්, වවදය ෙටිත්ලපහසු ම් ග ො නැාංවීමටත්, ස්තථොවරත්වෙ ප්රවර්ධනෙටත් 

2009 සිට ගම් දක්වො ග ොලර් බිලිෙන 100 ට අධි  ප්රමොණෙක් ලබොදී ිගේ. මහජන 

ගසෞඛ්ය අර්ුද අවස්තථොවන්හිදී ඉදිරි අනො ත්ෙ සල ො බලමින් ඒවොට ප්රිචොර 

දැක්වීමත් ග ෝලිෙ වශගෙන් ගසෞඛ්ය ගස්තවො පද්ධතීන්හි ශ යත්ොව වර්ධනෙටත් 

එක්සත් ජනපදෙ ලබොගදන උප ොර සඳහො ගමම IAEA පරිත්යො ෙ ත්වත් 

උදොහරණෙක් ගේ. 

 

වසාං ත්ෙ ආරම්භගේ පටන්ම එක්සත් ජනපදෙ COVID-19 වවරසෙට එගරහි 

සටගන්දී ගලෝ ගේ  ඉදිරිගෙන්ම සිටින අත්ර, එක්සත් ජනපද රජගේ විවිධ ආෙත්න 

හරහො ග ෝලීෙ ප්රිචොරෙ සඳහො ග ොලර් බිලිෙන 20.5ක් ගවන් ර දී ිගේ. ශ්රී 

ලාං ොවට, ජොත්යන්ත්ර සාංවර්ධනෙ සඳහො වන එක්සත් ජනපද නිගෙෝජිත්ොෙත්නෙ 

(USAID) හරහො ආධොර වශගෙන් ග ොලර් මිලිෙන 5.8 ඉක්මවන ප්රමොණෙක් ලබොදී 

ඇත්. ත්වද, එක්සත් ජනපද ආරක්ෂ  ගදපොර්ත්ගම්න්ුව ශ්රී ලාං ොගේ ගරෝහල් සඳහො 

ග ොලර් 80,000 වටිනො මකින් යුත් පුද් ලොරක්ෂ  ඇඟළුම්  ට්ටල ගමන්ම සිවිල් 

ගුවන්ගස්තවො අධි ොරිෙ සඳහො ඕවගරෝල් ඇඟළුම් හො පිරිසිදු ොර  ද්රවය ද, ආපදො 

 ළමනො රණ මධයස්තථොනෙ ගවත් පුද් ලොරක්ෂ  ඇඟළුම් 48,000 ඉක්මවන 

ප්රමණෙක් ද පරිත්යො   ර ිගේ. ත්වද, මුව ආවරණ මිලිෙන 200ක් ඉක්මවන 

ප්රමොණෙක් නිපදවො අපනෙනෙ කිරීම සඳහො එක්සත් ජනපදෙ ශ්රී ලොාංකීෙ සමො ම් 

ගවත් සහගෙෝ ෙ දැක්ූ අත්ර, ශ්රී ලොාංකීෙ ඇඟළුම් නිෂ්පොද යින්ට එක්සත් ජනපදෙ 

ගවත් පුද් ලොරක්ෂ  ඇඟළුම් අපනෙනෙ කිරීම සඳහො උප ොර  රමින් එම 

සහගෙෝ ෙ අඛ්ණ් ව පවත්වොග න ෙනු ලැගේ. 

  

 


