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ඇමරිකාකෙන් COVID-19 ආධ්ාර ෙශකයන් ක ාලර් මිලියන 5.8ක් ශ්රී ලංකාෙට ලබාදයි 

  

මැයි 06 වැනි දින, ක ොළඹදී - එක්සත් ජනපදකෙන් COVID-19 වවරසෙට එකරහි සටනට සහෙ 

ලබොදීම පිණිස ශ්රී ලං ොවට ක ොලර් මිලිෙන 4.5 ට අධි  ආධොර මුදලක් ලබොකදන බව නිකේදනෙ  ර 

තිකේ. කේ සමගින් එක්සත් ජනපදකෙන් කේ සඳහො ලබොදුන් සමස්ථ දොෙ ත්වෙ ක ොලර් මිලිෙන 5.8ක් 
කේ.  

 

'ශ්රී ලං ොකේ ආරක්ෂොව සහ ස්වවරීත්වෙ සඳහො එක්සත් ජනපදෙ විසින් සහෙ ලබොදීකේ දීර්ග  ොලීන 

සේරදොෙ කේ ආධොර තුළින් තවදුරටත් ඉදිරිෙට කගනෙනවො,'  ෙනුකවන් ශ්රී ලං ොකේ ඇමරි ොනු 

තොනොපතිනි ඇකලයිනො බී. කටප්ලලිට්ස් මහත්මිෙ පැවසුවොෙ. 'කගවී ගිෙ 20 වසර තුළ ශ්රී ලං ොවට එක්සත් 
ජනපදකෙන් ලබොදුන් ආධොරවල එ තුව ක ොලර් බිලිෙනෙ ඉක්මවන අතර කසෞඛ්ය සඳහො ලබොදුන් 

ක ොලර් මිලිෙන 26ක් ද ඊට ඇතුළත් වනවො.' 

 

ජොතයන්තර සංවර්ධනෙ සඳහො වන එක්සත් ජනපද නිකෙෝජිතොෙතනෙ (USAID) හරහො ශ්රී ලං ොවට 

ලැකබන්නට සලස්වන කමම ආධොර මුදලට, පවත්නො අර්ුදකෙන් ව ොත්ම බලපෑමට ලක්ූ රකේශ සහ 

ජනක ොටස ්කවත ලබොකදන සමොජ කස්වො වර්ධනෙ කිරීමටත්, සමොජ ඒ ොබේධතොවෙ කගො නැංවීම සඳහො 

වන ක්රිෙො ොර ේවලට සහෙවීමටත් ලබොකදන ක ොලර් මිලිෙන 2ක් ඇතුළත් කේ. තවත් ක ොලර් මිලිෙන 

2කින් කු ො හො මධය පරිමොණ වයොපොර ශක්තිමත් කිරීමට සහ ආර්ි ෙට  ොන්තොවන්කේ සහභොගීත්වෙ 
වර්ධනෙ කිරීමට  ටයුතු  රනු ඇත. අළුතින්ම නිකේදනෙ  රන ලද කමම ආධොර මුදකේ ක ොටසක් 
වශකෙන් එක්සත් ජනපදෙ, වසංගතෙ පවතින අතරතුර අවදොනේපොත්ර ජනතොවට උප ොර කිරීම පිණිස 

මොනුෂීෙ ආධොර වශකෙන් ක ොලර් 590,000ක් ද ලබොකදයි. 

 

කසෞඛ්ය ආධොර වශකෙන් ශ්රී ලං ොවට ක ොලර් මිලිෙන 1.3ක් ලබොදීම සේබන්ධකෙන් අකේේ 9වැනි දින 

ඇමරි ොනු තොනොපති  ොර්ෙොලකෙන් නිකේදනෙ  ළ අතර, එම ආධොර මුදේ විදයොගොර පේධති සූදොනේ 
කිරීමටත්, සිේධි කසොෙොගැනීම සක්රිෙ කිරීමට හො සිදුවීේ පොද  ආකේක්ෂණෙටත් රතිචොර හො කපරසූදොනම 

සඳහො තොක්ෂණි  විකශ්ෂඥයින්ට සහෙ ලබොදීමටත් උප ොරී වී ඇති අතර, ඒ මත පදනේ කවමින් කමම 

නව ආධොර මුදල ලබොකදනු ලැකේ. තවද, ආසොදන සඳහො ඇති අවදොනම පිළිබඳව ව ොත් සඵලදොයි 
අන්දමින් සන්නිකේදනෙ කිරීමටත් කසෞඛ්ය කස්වො ආෙතන තුළ කබෝවන කරෝග වැලැක්වීම හො 
පොලනෙටත් එක්සත් ජනපදකෙන් ලැකබන සහෙ තුළින් ශ්රී ලං ොවට  හැකිෙොව ලබොදයි. 

 



COVID-19 වවරසෙ පැතිරීම ආරේභ ූ තැන් පටන් එක්සත් ජනපද රජෙ කගෝලීෙ වශකෙන් ක ොලර් 

මිලිෙන 775 ට අධි  මුදලක් හදිසි අවස්ථො කසෞඛ්ය, මොනුෂීෙ, ආර්ි  සහ සංවර්ධන ආධොර වශකෙන් 
ලබොදී ඇත. වසංගත තත්වෙ මැ පැවැත්වීම සඳහො කලෝ ෙ වටො විවිධ රජොවන්ට උප ොර  රන 
බහුපොර්ශවීෙ සහ රොජය කනොවන සංවිධොන කවත ඒ වනවිටත් එක්සත් ජනපදකෙන් ලබොදී තිබූ ආධොර 
අරමුදේවලට අමතරව ඉහත මුදේ ලබොකදන ලදී. කේශීෙ වශකෙන් කමන්ම විකේශ රටවල ද කමම 

වංගතෙට එකරහිව සටන් වදින්නට කගන මොස කිහිපෙක් ගතවී ඇති පසුබිමක් තුළ, කගෝලීෙ වශකෙන් 
කමම තත්වෙට දක්වන රතිචොර සඳහො තනි රටක් වශකෙන් විෂොලතම ආධොර රමොණෙ ලබොකදන්කන් 
ඇමරි ොවයි. 
 

එක්සත් ජනපද රජකෙන් ලබොකදන කමකී සෘජු අරමුදේ සැපයීේවලට අමතරව, අපකේ 'සමස්ථ 

ඇමරි ොවම' (All-of-America) එළඹුකමන් ඇමරි ොනු කපෞේගලි  වයොපොරවල, ලොභ අකප්ලක්ෂො 

කනො රන  ණ් ොෙේවල, පුණයොෙතනවල, ආගේ-පොද  සංවිධොනවල සහ පුේගලයින්කේ 

තයොගශීලීත්වකෙන් කලෝ ෙ වටො කබොකහෝකදනොට උප ොර  රනු ලැකේ.  සමස්ථෙක් කලස, ඇමරි ොනු 

ජොති යින් විසින් COVID-19 වවරසෙට දක්වන කගෝලීෙ රතිචොරෙ සඳහො රොජය හො රොජය කනොවන 
පරිතයොග හො ආධොර වශකෙන් ක ොලර් බිලිෙන 6.5 ට ආසන්න ඇස්තකේන්තුගත මුදලක්  ැප ර තිකේ. 

 

  

COVID-19 වවරසෙට එකරහි කගෝලීෙ සටනට එක්සත් ජනපදකෙන් ලබොකදන දොෙ ත්වෙ පිලිබඳව 

වැඩිදුර විස්තර කමම සබැඳිකෙන් ලබොගත හැකිෙ: https://lk.usembassy.gov/update-the-united-states-

is-continuing-to-lead-the-response-to-covid-19/ 

 

https://lk.usembassy.gov/update-the-united-states-is-continuing-to-lead-the-response-to-covid-19/
https://lk.usembassy.gov/update-the-united-states-is-continuing-to-lead-the-response-to-covid-19/

