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වැඩිවන වකෝවිඩ්-19 තත්වය මැඩලීමට ශ්රී ලංකාවට සහයදීම සඳහා  
එක්සත් ජනපදය ගුවනින් හදිසි අවස්ථා සැපයුම් එවයි  

 
ජූනි 8 වැනි දින, වකාළඹ දී: ක ෝවිඩ්-19 කේගකයන් පැතිර යොමට එකරහි සටකන් දී, අඛණ්ඩෙ ශ්රී ලං ොකේ ජනතොෙ 
සමග සිටිමින් සහය ලබොදීමට එක්සත් ජනපද්යය  ටයුතු  රමින් සිටියි. එක්සත් ජනපද්ය තොනොපති  ොර්යොල භොර 
නිලධොරී මොර්ටින් ක ලී මහතො සහ කසෞඛය අමොතයොංශකේ කේ ම් වෙද්යය එස්.එච්. මුණසිංහ මහතො අද්ය දිනකේ දී 
ස්ඵන්ද්යන ඔක්සිමීටර, ආරක්ෂ  ඇස් ආෙරණ, අත්ෙැසුම් සහ KN95 මුහුණු ආෙරණ ඇතුළුෙ, ශ්රී ලං ො රජකේ 
ඉේලීම පරිදි ඇමරි ොනු ජනතොෙ විසින් ලබොදුන් හදිසි අෙස්ථො භොණ්ඩ පරිතයොගය අනුසම්රණය  රන ලදී. කමම 
පරිතයොගය කසනසුරොද්යො දින බණ්ඩොරනොය  ජොතයන්තර ගුෙන්කතොටුපල  රො ළඟොෙන ලදී.  
 
"ආරම්භකේ පටන්ම ක ෝවිඩ්-19 ෙසංගතයට ප්රතිචොර ද්යැක්ීම සඳහො එක්සත් ජනපද්යයත් ශ්රී ලං ොෙත් ළඟින්ම ෙැඩ 
 රනු ලැබුෙො," එ.ජ. තොනොපති  ොර්යොල භොර නිලධොරී මොර්ටින් ක ලී මහතො පැෙසීය. "ෙසංගතය කහ්තුකෙන් 
පුද්ගල මට්ටමින් ද්යරන්නට සිදුෙ ඇති හොනිය අප පිළිගනෙො. රජකේ ඉේලීම මත අප  ඩිනමින් අෙශය  ර ඇති 
කමම භොණ්ඩ කතොගය කසෞඛය අමොතයොංශය කෙත භොර කද්යන්කන් හැකිතොක් ඉක්මනින් එම භොණ්ඩ අෙශය ස්ථොන 
 රො ළඟොෙන බෙ සහති   රගැනීමටයි." 
 
ශ්රී ලං ොෙ ඇතුළුෙ ද්යකුණු සහ අග්නනිදිග ආසියොනු රටෙේ සඳහො එන්නත් මිලියන 7 ට ආසන්න ප්රමොණයක් 
ලබොදීමට එක්සත් ජනපද්යකයන්  ටයුතු  රනු ඇති බෙ ධෙල මන්දිරකයන් පසුගිය බ්රහස්පතින්ද්යො දින   ළ 

නිකේද්යනයට පසුෙ කමම හදිසි අෙස්ථො සහන භොණ්ඩ කතොගය එෙො තිකබ්. එක්සත් ජනපද්යය 2020 මොර්තු මොසකේ සිට 
කම් ද්යක්ෙො, ජීවිත කබ්රොගැනීමටත්, ක ෝවිඩ්-19 ෙයොප්තතිය පොලනය කිරීමටත්, ශ්රී ලොංකීය ජනතොෙකග්න හදිසි කසෞඛය 
අෙශයතො සපුරොලීමටත්  කඩොලර් මිලියන 6ක් සහ ශ්ෙසනොධොර  (ventilator) යන්ර 200  ද්රෙයමය පරිතයොගයක් 
ලබොදී තිකබ්. ෙසංගතයට ශ්රී ලං ො රජකේ ප්රතිචොරය සඳහො සහය පිණිස අතයොෙශය සැපයුම් සහ විකශ්ෂඥ ද්යැනුම 

ඒ රොශී  ර කමකහයීමට කමම ආධොර, ශ්රී ලං ොකේ පළොත් නෙකේ ම සහ දිස්ික්  විසිපකහ් ම පුද්ගලයින් 
මිලියන ගණනක්  රො ළඟො ී තිකබ්. එකස්ම, ෙසංගතකේ අහිත ර ආර්ි  බලපෑම්ෙල හොනි අඩු රදීමටත් රට 
නැෙතත් යථො තත්ෙයට පත්ීමටත් කමම අරමුද්යේ උප ොර  රයි. 
 
ගත වූ 20 ෙසර තුළ ශ්රී ලොංකීය පවුේෙල කසෞඛය හො සුබකසත ෙැඩිදියුණු කිරීමටත් මැකේරියොෙ, කුරුළු උණ, සහ 
ෙර්තමොනකේ දී ක ෝවිඩ්-19 ෙැනි කරෝගෙලට එකරහිෙ සටන් කිරීමටත්, ජොතයන්තර සංෙර්ධනය සඳහො ෙන එ.ජ. 
නිකයෝජිතොයතනය (USAID) කඩොලර් මිලියන 26ක් ආකයෝජනය  ර තිකබ්. කමය, ස්ෙශක්තිය සඳහො සහයදීමටත් 
ආර්ි  ෙෘද්ිය ප්රෙර්ධනය කිරීමටත් ඇමරි ොනු සහ ශ්රී ලොංකීය ජනතොෙ අතකර් පෙතින දීර්ඝ  ොලීන 
හවුේ ොරීත්ෙකේ එක් අංගයක් කේ. 1961 පටන් ශ්රී ලං ොකේ ක්රියොත්ම ෙන USAID ෙැඩසටහන්ෙල එ තුෙ රු. 
බිලියන 350 (කඩොලර් බිලියන 2) ඉක්මෙන අතර එම ෙැඩසටහන් ඔස්කස් කසෞඛයසම්පන්න, උගත් සහ කස්ෙො 
නියුක්ත ජනතොෙක් ප්රෙර් ධනය  රනු ලැකබ්. USAID හි ෙැඩ ටයුතු පිළිබඳ ෙැඩිදුර ද්යැනගැනීම සඳහො  රුණො ර 
පහත සබැඳියට පිවිකසන්න: usaid.gov/sri-lanka 
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