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 .ޓެސްޓު ކިޓު އެމެރިކާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފި ޓިކްރެޕިޑް ޑައިގްނޯސިސް 10,000އަވަހަށް ދެމެނެގަތުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ  19-ކޮވިޑް 

 2021ޖުލައި  15

 ންކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި،ޤީމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވުމަށް އެމެރިކާއިން ދީފައިވާ ޔަގެ ބަލި 19-ކޮވިޑްދިވެހިރާއްޖެއިން  -ދިވެހިރާއްޖެމާލެ، 

ްފައެވެ. ިރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށދިވެހވަނީ ޓެސްޓު )އާރް.ޑީ.ޓީ( ކިޓު  ޓިކްރެޕިޑް ޑައިގްނޯސިސް 10,000އަވަހަށް ދެމެނެގަތުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ  ބަލި

ާ މަންޓް )ްއެމެރިކާ ޑޮލަރު( ގެ މި ޓެސްޓު ކިޓުތައް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އެޖެންސީ ފޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕ 300,00މިލިއަން ރުފިޔާ ) 4.56

 ( ގެ ފަރާތުން މިއަދު ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. ޔޫއެސް.އޭ.އައި.ޑީ

ވައިރަސް އަވަހަށް ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތް މަގުފަހުވުމަކީ ދިވެހިންގެ ފުރާނަ ސަމާލަތްކުރެވިގެންދާނެ "އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ ދީލަތި އެހީގެ ސަބަބުން، 

ން ވިދާޅުވިއެވެ. "މި އެހީގެ ޝްލީމަެމިޝަން ޑައިރެކްޓަރ ރީޑް އ.އޭ.އައި.ޑީގެ އެހީއެއް" ސްރީލަންކާ އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޔޫއެސް

ގުޅުން ވަރުގަދަވެ، ޢާއްމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކޮށް، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބަލިމަޑުކަމަށް އިޖާބަ  އެކު ޤާއިމުކޮށްފައިވާސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެއާ

 ށްދެވޭނެ."ޮދިނުމުގައި އެއްބާރުލުން ފޯރުކ

ރިކަން ސީދާގޮތެއްގައި ދެނެގަނެވޭނެ ޓެސްޓުތަކެކެވެ. މި ހުގެ ވައިރަސް  19-މި އެންޓިޖެން ޑިޓެކްޓް ކުރާ ރެޕިޑް ޑައިގްނޯސްޓިކް ޓެސްޓުތަކަކީ ކޮވިޑް

ެސްޓު ކިޓުތަކަކީ އިތުރު މި ޓސީދާ ޓެސްޓުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ޓެސްޓުތަކެކެވެ. ގިނަ ބަޔަކަށް ފަސޭހަ، އަވަސް އަދި ޓެސްޓުތަކަކީ ބޭނުންކުރަން 

 ވެ. ޓެސްޓުތަކެކެ އިކުއިޕްމަންޓެއް ނުވަތަ ލެބޯޓަރީގައި ޕްރޮސެސްކުރަން ނުޖެހޭނެ ޓެސްޓުތަކެއް ކަމުން، ޓެސްޓުކުރުމުގެ މިންވަރު އިތުރުވެގެންދާނެ

ލި ހާލަތްތަކުގެ ބޭނުންވާނެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެމެރިކާއިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުއްލި ހާލަތުގައި ބޭނުންކުރާނެ ތަކެއްޗާއި، ތަމްރީނު އަދި ކުއް

ގެ ދިފާޢުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް  19-ވެންޓިލޭޓަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮވިޑް 60މިލިއަން އެމެރިކާ ޑިލަރުގެ އެހީތެރިކަމާއި، ތަކެތީގެ އެހީގެ ގޮތުގައި  4.6

އެތައް ކޮވިޑް ކޭސް މެނޭޖުކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ފަރާތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެދުވެރިކޮށް .އައި.ޑީ ޔޫއެސް.އޭފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޔަޤީންކަން ދީފައިވެއެވެ. 

އާ ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑްސަތޭކަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ކްލިނިކަލް ޓްރޭނިންގ ދީފައިވެއެވެ. މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި، 

ފައެވެ. ދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދީ އިން ވަނީ ފުޅާޔޫއެސް.އޭ.އައި.ޑީ ރިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ކޮވިޑްގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ކެމްޕޭނުތައް އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެ

އެމެރިކާގެ ފަރާތުން  ަށްދިވެހި ސަރުކާރއިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމަށް ދިގު މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އިޢާދަކުރުމާއި، މީގެ އިތުރުން، 

 އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. 

ގޮތުން  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން، ދިވެހީންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމުގައި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާއެކު ޕާޓްނަރެއްގެ 2001

މިލިއަން އެމެރިކާ  20 މެދުވެރިކޮށް، ގާތްގަނޑަކަށްޔޫއެސް.އޭ.އައި.ޑީ އެމެރިކާއިން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން 

މާހައުލާއި، ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި، ހަކަތައިގެ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށާއި، ސާފު ބޯފެން ފޯރިކޮށްދިނުމުގައާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑޮލަރުގެ އެހީ، 

 ވުމަށްދިފާޢު އިނ19ް-ގެ ކޮވިޑްޔޫއެސް.އޭ.އައި.ޑީރިކޮށްދީފައިވެއެވެ. އެކި އިދާރާތަކުގެ ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯ

މާއި، ކުއްލި ހާލަތުގައި ބޭނުންވާނެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ގައުމު އިޢާދަކުރުމަށް ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަމާއި، ތަމްރީނާއި، ޞިއްޙީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރު

 އެހީއާއި އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދެއެވެ. 
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