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މަސައްކަތަށްާއެހ ވުމުގެާގޮތުނ19ާާާްާާ-ކ ވިޑްާ  .ވެންޓިލޭޓަރުާހަދިޔ ކޮށްފ60ާާާިއެމެރިކ އިންާދިވެހިރ އްޖެއަށާްާއަށްާއިޖ ބަދިނުމަށްާކުރާ 

20202609ާޕްރެސްާރިލ ސްާނަންބަރ:ާ
 

މުހިއްމުާާވުހުއްޓުބަލިމަޑުކަނ19ާާާާް-ދިވެހިރ އްޖެއިންާކ ވިޑްާާ-މ ލެާާ މަސައްކަތަށްާއެހ ވުމުގެާގޮތުން،ާމިމަސައްކަތަށްާބޭނުންވާ  މަށްާކުރަމުންދާ 
އެއްގޮތަށް،ާޔުނައިޓެޑްާސްޓޭޓްސްގެާސަރުކ ރުންާދިވެހިރ އްޖެއަށްާމުޅިއ ލ ތްތައާްާ ންާާހަދިޔ ކުރުމަށްާރައ ސްާޓްރަމްޕްާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމާ 

 އެވެާ.ވެންޓިލޭޓަރުާހަދިޔ ކޮށްފ60ާިނާ އެންމެާޒަމ ، އައު
 

ކ ވިޑް މިވެންޓިލޭޓަރުތަކަކާ  ފަރ ތްތަކަށްާބޭނުންކުރެވޭނެާފުރ ނަާސަލ މަތްކުރުމަށްާާގ19ާާާެާ-އެމެރިކ ގައިާއުފައްދ ފައިވާ  ހ ދަމުންދާ  ބަލިންާފަރުވާ 
 އެހ ވެދޭނެާއ ލ ތްތަކެކެވެާ.

 
ސިނ އަ" އަމިއްލަާ އެމެރިކ ގެާ އެހ ތެރިކަމ އި،ާ ރައްޔިތުންގެާ ކ ވިޑްއެމެރިކ ގެާ އެހ އ އެކު،ާ ދިވެހިރ އްޖެއިނ19ާް-ތްތަކުގެާ އިޖ ބަދިނުމަށްާ އަށްާ

މަސައްކުރަމުން ވެގެންދ ދާ  ހަމައެކަނިާފައިސ ގެާއެހ ދޭާގައުމެއްާނޫން.ާކަތްާހަރުދަނާ  ކަމެއް.ާއެމެރިކ އަކާ  އަޅުގަނޑުމެންާފަހުރުވެރިވާ  ކަމާ 
ނިޒ މުތައްާވަރުގަދަކުރުމުގެާއެހ ތެރިކަމުގެާއި އެހ އ އިާސިއްހާ  ާާތުރުންާފުރ ނަާއަޅުގަނޑުމެންާފ ރުކޮށްދޭާއެހ ގެާތެރޭގައިާތަޖުރިބ ކ ރުންގެާފަންނާ 

މިހަ ހިމެނޭ.ާ އެހ ތެރިކަންާ ފަރުވ ގެާ އަދިާ ޑައިގްނ ސްޓިކްާ މަގުފަހިކޮށްދޭާ އެއ ސަލ މަތްކުރުމަށްާ އ ލ ތްތަކ އި،ާ ލިބިގެންދ ނެާދިޔ ކުރެވުނުާ އެކުާ
ދެގައުމުގެާދެމެދުގައިާއޮތްާގ ތްާގުޅުމ އިާރައްކ ތެރިާއަދާިާ ދުޅަހެޔޮާދުނިޔެއެއްާާޓްރެއިނިންގްާއަދިާމެއިންޓެނެންސްގެާއެހ ތެރިކަންާރަމްޒުކޮށްދެނާ 

މަސައްކަތް، ާާ"ާބިނ ކުރުމަށްާއެމެރިކ އިންާކުރާ  ސަފ ރު ލަންކ އަށްާކަނޑައަޅުއްވ ފައިވާ  ޓެޕްލިޓްޒްާއެލެއެމެރިކ އިންާރ އްޖެއަށ އިާސްރާ  އިނާ 
 އެވެާ.ވިދ ޅުވި

  
ކ ވިޑް ދަނާ  އެމެރިކ އިންާ އިތުރުން،ާ ހަދިޔ ކުރުމުގެާ 19ާާާާ-ވެންޓިލޭޓަރުތައްާ އިގްއ  އަދިާ އިޖުތިމ އާ  ދިމ ވެފައިވާ  ހ ލަތުންާާގުޅިގެންާ ތިސ ދާ 

ާޕޮލިސ ތަކަށްާވަކ ލ ތުކުރުމަށްާދިވެ ރިކަވަރ  ރައްކ ތެރިކަމުގެާމަސައްކަތްާފުޅ ކުރުމަށ އި،ާއެކަށ ގެންވާ  ހިރ އްޖޭގެާމަދަނ ާާއަރައިގަތުމަށްާއިޖުތިމ އާ 
އިގްބަދިނުމުގެާާއަށްާއިޖ 19ާާ-ޖަމިއްޔ ތަކަށްާއެހ ވުމުގެާއިތުރުންާކ ވިޑް ފިޔަވަޅުތައްާއެޅުމަށްާގޮތުންާއަޅަންާޖެހޭާހަރުދަނާ  އަދިާމ ލާ  ތިސ ދާ 

ޑޮލަރު އެމެރިކާ  މިލިއަންާ ތިންާ މަސައްކަތަށްާ ފ ރުކޮށްދިނުމުގެާ އެހ ާ ފަންނ ާ ފަންޑުާބޭނުންވާ  ޕެކޭޖަކަށްާ ވެންޓިލޭޓަރުތަކ އިާާާާގެާ ހ ދ ފައެވެ.ާ
ޔޫ.ހެންާއެހ އެހެންނި ފ ާއިންޓަނޭާތެރިކަންާފ ރުކޮށްދެނާ   ވެލޮޕްމަންޓްާ)ޔޫއެސްއެއިޑް(ާމެދުވެރިކޮށެވެ.ޝަނަލްާޑިއެސް.ާއެޖެންސާ 

 
ބ ފެންާފ ރުކޮށްދިނުމަށ އި،ާކަނޑުގެާދިރުންާހިމ ޔަތްކުރުމ އިާސަ ދިވެހިރ އްޖޭގެާހަކަތައިގެާބޭނުންތަކަށ އިާސ ފުާ ރުކ ރުގެާާއެމެރިކ އިންާދަނާ 

ާާ ފ ރުކޮށްދެމުންާާވަނަާއަހަރުންާފެށިގެނ0012ާާްއިދ ރ ތަކުގެާމަސައްކަތްާހަރުދަނ ކުރުމަށް ާާރ އްޖެއަށްާއެހާ  ވަނަާއަހަރުނ2004ާާާްނެވެ.ާއަދި

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmv.usmission.gov%2F&data=02%7C01%7CSizileenAX%40state.gov%7C6ec86b94e7864738902208d7f186b166%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637243433106896087&sdata=HXeZ2qHCmj2lFGasi2fv3vNRKF4Tx4%2FXprH%2BPEu6Z7I%3D&reserved=0
mailto:VanHornNT@state.gov


 

 

 

ާާ ވަނ  އެމެރިކ އިންާ ފ ރުކޮށްދިނުމަށްާ އެހ ތެރިކަންާ އިންސ ނާ  ބޭނުންވާ  އަރައިގަތުމަށ އިާ ކ ރިސ ތަކުންާ ދިމ ވެފައިވާ  މިލިއަނ30ާާާާްފެށިގެންާ
ޑޮލަރަށްާ  ވުރެާގިނައިންާހަރަދުކޮށްފައެވެ.އެމެރިކާ 

 
ނިޒ މުތަ ދޭދޭާގައުމުތަކުގެާސިއްހާ  ގައުމެވެ.ާާއެތައްާއަހަރުތަކެއްާވަންދެންާއެމެރިކ އަކާ  ކުރުމަށްާއެންމެާބޮޑަށްާއެހ ވެފައިވާ  2009ާާއްާހަރުދަނާ 

އެހ ގެާގޮތުގައާިާ ޑޮލަރުާއަދިާއިންސ ނ 100ާާާާވަނަާއަހަރުންާފެށިގެންާއެމެރިކ ގެާރައްޔިތުންގެާދ ލަތިާއެހ ތެރިކަމ އެކުާސިއްހާ  ބިލިއަންާއެމެރިކާ 
ހަރަދުކުބިލިއަންާއެމ70ާެއެހ ގެާގޮތުގައިާ ޑޮލަރުާވަނާ   އެވެާ.ރެވިފަރިކާ 

 
ލިންކްާބޭނުންކުރައްވ 19ާާ-ކ ވިޑް ބެހޭާއިތުރުާމައުލޫމ ތުާހ އްދެވުމަށްާތިރ ގައިވާ  މަސައްކަތާ  ާާ:އަށްާއިޖ ބަދިނުމަށްާޔޫއެސްއެއިޑުންާކުރަމުންދާ 
19-ovidc-https://www.usaid.gov/coronavirusާ
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ާ

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.usaid.gov%2Fcoronavirus-covid-19&data=02%7C01%7CSundaravelYG%40state.gov%7C701d46bf01034fc8dd7e08d85df82777%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637362667684382424&sdata=stt5jKk9GP%2B4IM8928A4kHDc9QhO1lsBeWW3kXhYm%2Fk%3D&reserved=0
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