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නිකේදන අං : 20200727 

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ ( PPE) අපනයනය වර්ධනය කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ 

ඇඟලුම් කර්මාන්තයට සහාය දක්වයි 

ක ොළඹ, 2020 ජූලි 27:  ශ්රී ලං ොකේ ඇඟලුම් නිෂප්ොද යින්ට එක්සත්ත ජනපදය කවත පුද්ගලි  ආරක්ෂ  

උප රණ (PPE) අපනයනය කිරීම සඳහො ඇමරි ො එක්සත්ත ජනපදය විසින් සහොය ලබොකදනු ලැකබ්. ඒ ොබද්ධ 

ඇඟලුම් සංගම් සංසදය (Joint Apparel Association Forum - JAAF) සහ අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය (Export 

Development Board - EDB) සමඟ එක්ව පවත්තවන ලද කමම වැඩසටහනට  ර්මොන්ත නිකයෝජීතයන් 100  ට 

අධි  සංඛ්යොව ට එක්සත්ත ජනපද කවළඳකපොළට පිවිසීම සඳහො ඔවුන් සූදොනම්  රමින් අන්තර්ජොලය හරහො 

පවත්තවන සො ච්ඡො (කවබිනොර් සැසි) කද ක් ඇතුළත්ත විය.  ජොතයන්තර සංවර්ධනය සඳහො වන එක්සත්ත ජනපද 

නිකයෝජිතොයතනකයන් (United States Agency for International Development) අරමුදල් සපයන ලදුව Deloitte 

Consulting විසින් කමම වයොපෘිය ක්රියොත්තම   රනු ලැකබ්. 

එම පළමු කවබ්නොර් සැසිකේදී එක්සත්ත ජනපදකේ ආහොර හො ඖෂධ පරිපොලන අධි ොරිය (FDA) විසින් පනවො ඇි 

කරගුලොසි සඳහො අනුකූලතොවය දැක්ීම පිළිබඳව පැහැදිලි  රන ලදී. PPE අපනයනයට අදොළ වර්ී රණයන් 

සහ FDA හි හදිසි අවශයතො සඳහො භොවිතොවට බලය පැවරීම (ක ොවිඩ් -19 අර්ුදය අතරතුර තොව ොලි ව ක්රියොත්තම  

 රන ලද) පිළිබඳව එක්සත්ත ජනපද විකශ්ෂඥකයෝ සැසියට සහභොගිවූවන් සමගින් සම්බන්ධ කවමින් අදොළ 

ක්රියොවලිය පිළිබඳව ඔවුන්ට පැහැදිලි  ර දුන්හ. එක්සත්ත ජනපද කවළඳකපොලට එක්ීම පිළිබඳ කදවන කවබ්නොර් 

සැසිකේ දී,  කෆඩරල් මට්ටකම් පවින ඉල්ලුම, කබදොහැරීකම් දොමයන් සහ එක්සත්ත ජනපද කෆඩරල් 

රජයට PPE විකුණන්කන් ක කස්ද යන්න ඇතුළුව PPE සඳහො පවින කවළඳපල ඉල්ලුම පිළිබඳව එක්සත්ත ජනපද 

විකශ්ෂඥයින් සමඟ ගැඹුරින් සො ච්ඡොවක් සිදු ක රුණි. එක්සත්ත ජනපද කෆඩරල් රජකේ අත්තපත්ත  ර ගැනීකම් 

කරගුලොසි සහ PPE නිෂ්පොදනය ශ යතො හො උපොයමොර්ගි  කලස දිගු ොලීන තීරණයක් කලස පවතීද යන්න තීරණය 

කිරීකම්දී සල ො බැලිය යුතු නිර්ණොය  ක කරහි ද එහිදී සහභොගිවන්නන්ට ඉකගනගත හැකි විය.   

කගෝලීය විලොසිතො සන්නොම සහ කවළඳපල කවත ආචොරධොර්මි ව උසස් තත්තත්තවකේ ඇඟලුම් නිපදවන 

සැපයුම් රුකවකු කලස, ශ්රී ලං ොකේ ඇඟලුම් අංශය වසර ගණනොවක් ිස්කස් ඉදිරියට පැමිණ ඇි අතර, ක ොවිඩ් -

19 වසංගතකේ ප්රිඵලයක් කලස පැනනැග ඇි ශීඝ්රකයන් පුළුල්වන හො ඉහළ තරඟ ොරී නව කවළඳකපොල සඳහො 

පුද්ගල ආරක්ෂ  උප රණ නිපදවො අපනයනය කිරීමට එය ඉතොමත්ත සුදුසු තත්තවය  පවියි. එක්සත්ත 

ජනපද PPE කවළඳකපොළට PPE සපයන සැපයුම් රුවන් විසින් විකශ්ෂකයන්ම ඉහළ අවදොනම් නිෂ්පොදන නිපදීම 

සඳහො ඇි නියමයන්ට  අනුකූල විය යුතුය. ලං ොකේ ඇඟලුම්  ර්මොන්තය, රටට ඉතොම වැදගත්ත අංශයක් වන 

අතර විශොල කලස විකද්ශ විනිමය ලං ොවට කගකනන කමම අංශය මිලියනයක් පමණ පුද්ගලයින්ට රැකියො 

අවස්ථො සපයො කදයි. ක ොවිඩ් -19 කහ්තුකවන්  කමම අංශය විශොල කලස බලපෑමට ලක්වූ  



අතර, ඇඟලුම් අපනයන රුවන්, තමන්කේ නිපැයුම් විවිධොංී රණය කිරීමට උත්තසහ ගන්නො 

අතර, PPE නිෂ්පොදනය කිරීම කමම උත්තසොහකේ එක් පැි ඩකි.   


