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නිකේද්යන අං : 20210716 

එක්සත් ජනපදය වමාඩර්නා වකෝවිඩ්-19 එන්නත් මිලියන 1.5 ඉක්මවන ප්රමාණයක්  

ශ්රී ලංකාවට පරිතයාග කරයි 

2021 ජූලි 16 වැනි දින,  

 

වකාළඹ දී - එක්සත් ජනපද්යය, කමොඩර්නො ක ෝවිඩ්-19 එන්නත් මොත්රො මිලියන 1.5 ඉක්මෙන 
ප්රමොණයක් ශ්රී ලං ොෙට පරිතයොග  ර තිකබ්. ක ෝෙැක්ස් පහසු ම හරහො කගනැවිත් භොරකද්යන 
කමම එන්නත්  ජීවිත කබ්රොගැනීමටත්, ෙසංගතය නිමො කිරීම සඳහො අතයොෙශය වී ඇති ක ෝවිඩ්-

19 එන්නත් ආෙරණය ෙැඩිකිරීමටත් කහ්තුෙනු ඇත. 
 

 “කේ එන්නත් කනොමිලකේ ශ්රී ලං ො රජයට ලබොකද්යන්කන් කගෝලීය ෙසංගතය නිමො කිරීම සඳහො 
ඇමරි ොකේ ඇති  ැපවීකේ සහ ශ්රී ලොංකි  ජනතොෙ සමගින් අපට  ොලයක් තිස්කස් ඇති 
හවුල් ොරීත්ෙකේ ක ොටසක් ෙශකයනුයි. ආපසු රැකියොෙලට යොමට හො කසෞඛ්යසේපන්නෙ සිටීමට 
කමම එන්නත් ශ්රී ලොංකි යින්ට උප ොරී ෙනු ඇති අතර ශ්රී ලං ොෙත් එක්සත් ජනපද්යයත් අතර 
දීර්ඝ  ොලයක් තිස්කස් පෙතින මිත්රත්ෙකේ පිළිබිඹුෙක් ෙශකයන් අප කමම තයොගය ලබොකද්යනෙො,” 
යනුකෙන් ශ්රී ලං ොකේ සහ මොලදිෙයින් හි එ.ජ. තොනොපතිනි ඇකලයිනො බී. කටප්ලලිට්ස් මහත්මිය 

පැෙසුෙො ය. “කමම එන්නත් භොරදීම සඳහො ශ්රී ලං ොකේ කසෞඛ්ය අමොතයොංශය, යුනිකසෆ් 
සංවිධොනය සහ අකනකුත් කගෝලීය ක ෝෙැක්ස් හවුල් රුෙන් සමගින් අපකේ හවුල් ොරීත්ෙය 
කමම ෙසංගතය පොලනය කිරීමටත්, අළුතින් ප්රකේද්ය මතුවීකේ කේගය අඩු කිරීමටත්, කගෝලීය 
ආර්ි ය නැෙත පණගැන්වීමටත් අතිශයින් ෙැද්යගත් ෙනෙො.” 
 

ක ෝෙැක්ස් සඳහො කලෝ කේ විශොලතම ආධොර ලබොකද්යන්නො ෙශකයන්, කගෝලීය එන්නත් රණ 
ෙෑයේ සඳහො එක්සත් ජනපද්ය රජය ලබොකද්යන්නො වූ අඛ්ණ්ඩ නොය ත්ෙය මත කමම එන්නත් 
කගනැවිත් භොරදීම කගොඩනැගී තිකබ්. අද්ය දිනකේ ශ්රී ලං ො රජය කෙත භොරදුන් එන්නත් මොත්රො 

මිලියන 1.5, සුරක්ිතවූත් ඵලද්යොයීවූත් එන්නත් සඳහො කගෝලීය ෙශකයන් සොධොරණ ප්රකේශයක් 
සඳහො බයිඩන්-හැරිස් පරිපොලනකේ  ැපවීකේ ක ොටසක් කේ. ධෙල මන්දිරකයන් සඳහන්  ළ 
පරිදි "අපකේ එන්නත් ලැකබන්කන් ක ොන්කේසි අඩංගු  ර කනොකේ. අප කමය  රන්කන් ජීවිත 
කබ්රොගැනීකේ ඒ ොයන අරමුකණන්." 
 

ක ෝෙැක්ස් යනු කලොෙ ෙටො රටෙලට කලෝ  කසෞඛ්ය සංවිධොනකේ අනුමැතිය සහිත, සුරක්ිත, 

ඵලද්යොයී, සහ ඉහළ තත්ෙකේ එන්නත් ලබොකද්යන්නො වූ කේදි ොෙක් කේ. මහජන කසෞඛ්ය ආධොර 
සැපයීකමහි කගෝලීය පුකරෝගොමියො සහ ක ෝෙැක්ස් කේදි ොෙට සහය ලබොකද්යන තනි විශොලතම 



ආධොර සපයන්නො ෙශකයන් එක්සත් ජනපද්යය, ෙසංගතයට එකරහිෙ සටන් කිරීම සඳහො කමම 
ෙැඩසටහනට ද්යැනටමත් කඩොලර් බිලියන 2ක් පරිතයොග  ර තිකබ්. 
 

ෙසංගතය ආරේභකේ පටන්ම එක්සත් ජනපද්යය මහජන කසෞඛ්ය ආරක්ෂො කිරීමට හදිසි අෙසථ්ො 

සැපයුේ සහ ෙැද්යගත් කස්ෙොෙන් සඳහො කඩොලර් මිලියන 8 ඉක්මෙන ප්රමොණයක් ලබොකද්යමින්, 

එකමන්ම, ද්රෙයමය පරිතයොගයක් ෙශකයන් කෙන්ිකල්ටර් යන්ත්ර 200ක් පරිතයොග  රමින් 
ෙසංගතයට ශ්රී ලං ො රජය ද්යක්ෙන ප්රතිචොරය සඳහො සහය ලබොදීමට ශ්රී ලං ොෙ සමගින් ළඟින්ම 

 ටයුතු  ර තිකබ්. ක ෝවිඩ්-19 ෙයොප්ලතිය පොලනය කිරීමටත්, ශ්රී ලොංකි  ජනතොෙකේ හදිසි 
කසෞඛ්ය අෙශයතො ආමන්ත්රණය කිරීමටත්, ෙසංගතකේ අහිත ර ආර්ි  බලපෑේෙල හොනි 

අඩු රදීමටත්, අෙසොනකේ දී ජීවිත ආරක්ෂො  රදීමටත් කමම ආධොර, ශ්රී ලං ොකේ පළොත් නෙකේ 
ම සහ දිස්ික්  විසිපකහ් ම පුේගලයින් මිලියන ගණනක්  රො ළඟො වී තිකබ්.  
 

ෙසංගතය සඳහො ෙන කගෝලීය ප්රතිචොරකේදී එක්සත් ජනපද්යය පුකරෝගොමීත්ෙය කගන ඇත්කත් 

එමගින් ජනතොෙ ආරක්ෂො  රගතහැකි බැවින් පමණක් කනොෙ,  ළයුතු නිෙැරදි කද්යය එය ෙන 
බැවිනි.  ශ්රී ලං ො රජකේ හවුල් ොරීත්ෙය ඇතිෙ කමම එන්නත් කගනැවිත් භොර කද්යනු ලබන්කන් 
ක ෝෙැක්ස් සමග සේබන්ී රණකයන් කේ. ෙඩොත් යහපත් කලොෙක් ආපසු කගොඩනැංවීම සඳහො 
අප ශ්රී ලං ොෙ සමගින් හවුල්ෙන්කන් ආඩේබරකයනි. 
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