
 
ඇමරිකා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය 

ක ොළඹ 

ප්රවෘත්ති නිවේදනය 

මහජන  ටයුතු අංශය 

දුර ථන+ :94 (11) 249-8100 ● ෆැක්ස+් :94 1(1) 244-9070 

විද්යුත් තැපෑල :manndt@state.gov ●කෙබ් :http://lk.usembassy.gov 

නිකේද්යන අං : 20210722 

වකෝවිඩ්-19 කල්තබා හඳුනාගැනීම සඳහා එක්සත් ජනපදය  

කඩිනම් ව ෝග විනිශ්චය පරීක්ෂණ කට්ටල 500,000ක් ශ්රී ලංකාවට පරිතයාග ක යි 

2021 ජූලි 22 වැනි දින 

වකාළඹ දී - එක්සත් ජනපද්යය, ක ෝවිඩ්-19ට එකරහි සටකේ දී ශ්රී ලං ොෙට සහයදීකේ 

කපොකරොේදුකෙහි ක ොටසක් කලස  ඩිනේ කරෝග විනිශ්චය පරීක්ෂණ  ට්ටල (Rapid 

Diagnostic Tests - RDTs) 500,000ක් පරිතයොග  රන ලදී. ශ්රී ලං ො මුද්යලිේ රු. මිලියන 
300ක් ෙටිනො (ඇ.ක ො. මිලියන 1.5) කමම පරීක්ෂණ, එක්සත් ජනපද්ය රජකේ සංෙර්ධන 

ආයතනය ෙන ජොතයේතර සංෙර්ධනය සඳහො ෙන එ.ජ. නිකයෝජිතොයතනය (USAID) හරහො 
කමරට කසෞඛ්ය අමොතයොංශ කෙත භොරකද්යන ලදී. කමම RDT, ජූලි මස 16 ෙැනි සිකුරොද්යො දින 

ඇමරි ොනු ජනතොෙ ශ්රී ලං ොෙට පරිතයොග  ළ, මිලියන 1.5 ඉක්මෙන කමො ර්නො එේනත් 
ප්රමොණයට අමතරෙ ලබොකද්යන පරිතයොගයක් කේ. 

“ඇමරි ොනු ජනතොෙ පරිතයොග  ළ කමම පරීක්ෂණ, වෙරසය ශ්රීඝ්රකයේ හඳුනොගැනීකේ 
හැකියොෙ ඇතිකිරීකමේ, දිවි කබ්රොගැනීමටත් ශ්රී ලං ොකේ මහජන කසෞඛ්ය ආරක්ෂො කිරීමටත් 

කහ්තු ෙනු ඇති,” යනුකෙේ USAID හි ශ්රී ලං ො සහ මොලදිෙයිේ අධයක්ෂ රීඩ් ඈෂ්ලිමේ 
මහතො සඳහේ  කළ් ය.  “ශ්රී ලං ො රජය ෙසංගතයට ද්යක්ෙන ප්රතිචොරය සඳහො මීට කපර 

එක්සත් ජනපද්යකයේ ලබොදුේ සහය මත කමම පරිතයොගය පද්යනේ වී ඇති අතර, අප අතර දීර්ඝ 
 ොලයක් තිස්කස් පෙතින ශක්තිමත් මිත්රත්ෙය ඉේ පිළිබිඹු කේ.” 

ප්රතිකේහජන  කනොකහොත් ඇේටිජේ හඳුනොගත හැකි කමම  ඩිනේ කරෝග විනිශ්චය 

පරීක්ෂණ  ට්ටල, ක ෝවිඩ්-19 වෙරසය පෙතිේකේ ද්යැයි සෘජුෙම හඳුනො ගනියි. පොවිච්චිය 

පහසු කමම පරීක්ෂණ, සෘජුෙම පරීක්ෂො සිදුකිරීම සඳහො කේගෙත් හො විමධයගත ප්රකේශයක් 
සලසො කද්යයි. ඒ සඳහො අමතර උප රණ කහෝ විකශ්ෂිත විද්යයොගොර වුෙමනො කනොෙන බැවිේ 
ඉහළම පරීක්ෂො ආෙරණයක් ලබොගැනීමට කේෙො උප ොරී කේ. 



ෙසංගතය ඇති වූ මුල්  ොලකේ පටේ ම එක්සත් ජනපද්යය මහජන කසෞඛ්ය ආරක්ෂො කිරීම 

සඳහො ශ්රී ලං ොෙ සමගිේ සමීපකයේ  ටයුතු  ර ඇති අතර, ක ොලර් මිලියන 8 ඉක්මෙන 
මුද්යල  හදිසි අෙස්ථො සැපයුේ හො අතයොෙශය කසේොෙේ ද්ය, කෙේටිකල්ටර් යේත්ර 200  

ද්රෙයමය පරිතයොගයක් ද්ය, මිලියන 1.5 ඉක්මෙන කමො ර්නො එේනත් ප්රමොණයක් ද්ය ලබොදී තිකබ්. 
ක ෝේඩි-19 ෙයොප්තතිය පොලනය කිරීමටත්, ශ්රී ලොංකි  ජනතොෙකේ හදිසි කසෞඛ්ය අෙශයතො 

ආමේත්රණය කිරීමටත්, ෙසංගතකේ අහිත ර ආර්ි  බලපෑේෙල හොනි අඩු රගැනීමටත්, 
සහ අෙසොන ෙශකයේ දිවි ගලෙොගැනීමටත් කමරට පළොත් නෙකේ දිස්ික්  විසිපකහ් ම 
ජනතොෙ  රො කමම උප ොර ළඟො වී තිකබ්. 

ද්යශ  ගණනොෙක් තිස්කස් සිදු ළ මහජන කසෞඛ්ය ආකයෝජන මත පද්යනේ කෙමිේ USAID හි 

ක ෝවිඩ්-19 ආධොර කගො නැංවී ඇති අතර, එය ඇමරි ොනු සහ ශ්රී ලොංකි  ජනතොෙ අතකර් 
දිර්ඝ  ොලයක් තිස්කස් පෙතින හවුල් ොරීත්ෙකේ එක් අංගයක් කේ. USAID විසිේ 1961 පටේ 

ශ්රී ලං ොකේ සිදු ළ රු. බිලියන 350 (ක ොලර් බිලියන 2) ඉක්මෙන ෙැ සටහේ මගිේ 
කසෞඛ්ය සේපේන, උගත් සහ කස්ෙො නියුක්ත ජනතොෙක් ප්රෙර්ධනය  රනු ලැකබ්. USAID 
සිදු රන ෙැ  ටයුතු සේබේධකයේ ෙැඩිදුර කතොරතුරු ද්යැනගැනීම සඳහො  රුණො ර 
https://www.usaid.gov/sri-lanka කෙත පිවිකසේන.  

 

 


