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නිවේද්යන අංක: 20211021 

එක්සත් ජනපදකයන් ශ්රී ලංකාවට හදිසි කකෝවිඩ්-19 ආධාර වශකයන් 

අමතර ක ාලර් මිලියන 2.5ක් ලබාකදයි 

2021 ඔක්කතෝබර් 21, කකාළඹ - ජාතයන්තර සංෙර්ධනය සඳහා ෙන එ.ජ. 

නිවයෝජිතායතනය (USAID) හරහා අමතර ව ාලර් මිලියන 2.5ක්ස හදිසි වකෝවිඩ්-19 

ආධාර ෙශවයන් ශ්රී ලංකාෙට ලබාවද්යන බෙ එක්සසත් ජනපද්යය නිවේද්යනය කර තිවබ්. 

වේ ආධාරය සුරක්සිත සහ ක්රියාකාරී වකෝවිඩ්-19 එන්නත් ලබාගැනීම සඳහා ඇති 

සාධාරණ ප්රවේශය තෙදුරටත් වේගෙත් කරමින් වකෝේි-19 ආමන්රණය කිරීමට 

වසෞඛ්ය ව්ෙකයින්ට ඇති හැකියාෙ ශක්සතිමත් කරනු ඇත.  

"එක්සසත් ජනපද්යය ප්රජා, පළාත් සහ ජාතික මට්ටවේ හවුල්කරුෙන් සමග අත්ෙැල් 

බැඳවගන වකෝවිඩ්-19 ආමන්රණය කිරීමට ක්රියාත්මක වෙනො," යනුවෙන් ශ්රී 

ලංකාෙ සහ මාලදිෙයින් සඳහා USAID වමවහෙර අධයක්සෂ රීඩ් ඈෂ්ලලිමන් මහතා 

පැෙසුවේ ය. "වේ අමතර පරිතයාගය වසෞඛ්ය පද්ධති ශක්සතිමත් කිරීමටත්, වසෞඛ්ය 

ව්ෙකයින්ට සහය ලබාදීමටත්, එන්නත් කරා ප්රවේශය ෙැිදියුණු කිරීමටත් 

වේතුවේවි." 

ඇමරිකානු මුද්යොගැනීවේ සැලසුම (American Rescue Plan) හරහා ලැවබන වමම 

ව ාලර් මිලියන 2.5 ශ්රී ලංකාවේ ඔක්සසිජන් පරිසර පද්ධතිය ශක්සතිමත් කිරීමටත්, 

වසෞඛ්ය ව්ො ආයතන තුළ ආසාද්යනය පාලනය සඳහා පුද්ගලාරක්සෂක උපකරණ 

කට්ටල ලබාදීමටත්, වසෞඛ්ය ව්ෙකයින්වේ ඔවරාත්තුදීවේ හැකියාෙ ෙර්ධනය 

කිරීමටත් උපකාර කරනු ඇත. එව්ම, එන්නත් වබද්යාහැරීම සේබධීකරණය, ෆයිසර් 

එන්නත ගබ ාකරණය සඳහා ශීතන පහසුකේ ලබාදීම, සහ එන්නත්කරණය 

සිදුකිරීමට කාර්යමණ් ලයට ඇති හැකියාෙ ශක්සතිමත් කිරීම යන කටයුතු සඳහා ද්ය 

ශ්රී ලංකාවේ වසෞඛ්ය අමාතයාංශය වමම ආධාර ප්රවයෝජනයට ගනු ඇත. 

 



 

2020 මාර්තු මාසවේදී ෙසංගතය මුලින්ම පැතිර යන්නට පටන්ගත් කාලවේ පටන් 

වේ ද්යක්සො USAID විසින් ශ්රී ලංකාෙට ව ාලර් මිලියන 17.9ක්ස ලබාදී තිවබ්. වේ ආධාර 

රට පුරා සිටින මිලියන සංඛ්යාත ශ්රී ලාංකිකයින් වෙත ලඟා වී ඇති අතර, වකෝවිඩ්-19 

ෙයාප්තතිය පාලනය කිරීමටත්, ශ්රී ලාංකිකයින්වේ හදිසි වසෞඛ්ය අෙශයතා 

සපුරාලීමටත්, ෙසංගතවේ අහිතකර ආර්ික බලපෑේ අෙම කිරීමටත් උපකාරී වී 

ඇත. 

වමම ෙෑයේ, ද්යශක ගණනාෙක්ස ති්ව් සිදුකළ දිවි ගලොගැනීවේ ෙැ කටයුතු සහ 

එවබෝලා, එච්අයිවී/ඒඩ්්, ක්සෂය වරෝගය, මැවල්රියාෙ සහ ෙර්තමානවේදී වකෝවිඩ්-19 

ෙැනි වගෝලීය වසෞඛ්ය අර්ුද්යෙලට මුහුණ දීවේ එක්සසත් ජනපද්ය නායකත්ෙය මත 

වගා  නැගී තිවබ්. වකෝවිඩ්-19 ෙසංගතය අෙසන් කිරීමට, එහි විනාශකාරී සමාජ හා 

ආර්ික බලපෑේ අෙම කිරීමට සහ අනාගත ෙසංගත සඳහා ෙ ාත් වහාඳින් 

සූද්යානේ වූ වලෝකයක්ස නැෙත වගා නැගීමට ශ්රී ලංකාෙ සමඟ හවුල් වීමට එක්සසත් 

ජනපද්යය කැපවී සිටී.  

 

 


