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අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය සඳහා වු එක්සත් ජනපද ආයතනය (USAID) හා ශ්රී කංකා යජය ්ස්සර ගයයෙගයන් ගත ය ශ්රී 

කංකාවක් සඳහා ඇමරිකානු ගඩ කර් මිලියන ගදකක (රුපියල් 306,000,000)  තාක්ෂණික ආධාය සහගයයගිතා වැඩ 

සටහනක් දියත් කයයි. 

 

දෙසැම්බර් 8, 2017: 2025 වන විට ඒඩ්ස් ද ෝගය අවසන් කිරීම  සඳහා  ශ්රී කා ා   ය ෙ ප රය්නනයන්  දගගව්න 

කිරීදම් අ මුප  ඇතිව  2017 දෙසැම්බර්  8 වැනිො  ශ්රී කා ා   ය හා අන්්ර් ාති  සාවර්යනය සඳහා එ ්සතස්න 

 නපෙ ආය්නය (USAID) ද ොකර් මිලියන 2  ෙෑ-අ එරුදු  ්ච්අයිවී/ඒඩ්ස ්්ාසතෂණි  ආයා   වැ සටහනසත (HIV/

AIDS Technical Assistance Partnership) දිය්න    න කදී.  අන්්ර් ාති  සාවර්යනය සඳහා එ ්සතස්න  නපෙ 

ආය්නය 2025 දී ශ්රී කා ාදවන් ඒඩ්ස් ද ෝගය රන න් කිරීම සඳහා, ඒඩ්ස් සහන සඳහා එ ්සතස්න  නපෙ  නාපතපතිද  

හදිසි අ මුෙක (PEPFAR) රනළින්  සාර්ථ  විසඳුම්, නව ්ාසතෂණි  කුසක්ා  හා නව නිපයුම්  ආදිය ශ්රී කා ාවට කබා 

දෙනු ඇ්.  

 

“ ශ්රී කා ාදග අන්්ර් ාති  සාවර්යනය සඳහා එ ්සතස්න  නපෙ ආය්නදශ ශ්රී කා ා  ාර්යාකය (USAID )  ශ්රී කා ා 

  ය සමග  සමා  හා ආර්ථි   සාවර්යන රය්නන ගපනාවසත සම්බන්යදයන්  සීපපව  ටයුරන   යි. ්රි කා ාව ඒඩ්ස ්

ද ෝගදයන් ද්ො   ටසත බවට  ප්න කිරීමට යන  ගමදන්දී දමම සහදයෝගී්ාව ව ා්න වැෙග්න දග,” යැයි 

අන්්ර් ාති  සාවර්යනය සඳහා එ ්සතස්න  නපෙ ආය්නදශ ශ්රී කා ා  ාර්යාකදශ අයයසතෂ, ආාාර්ය ඇන්්ෑ 

සිදසොන් ර ා   දය ය. “ විද  ෂදයන්ම, ඒඩ්ස් ද ෝගයට දගොදුරු විය හැකි   නගහපය සඳහා එ දමම වැ සටහන 

 සතතිම්න කිරීමට ශ්රී කා ා  ාර්යාකය සමග   ටයුරන කිරීමට කැම ම ගැන අන්්ර් ාති  සාවර්යනය සඳහා එ ්සතස්න 

 නපෙ ආය්නදශ ඉන්දියානු  ාර්යාකය සරනටු දග.  දම් මගින් ඉන්දියාව හා ශ්රී කා ාව අ්  වැපුර   දස්ය 

සහදයෝගි්ා වැ සටහන්  ක්රියා්නම  වනු ඇ්ැයි අ    අද්සතෂා   මු,” යි අන්්ර් ාති  සාවර්යනය සඳහා එ 

්සතස්න  නපෙ ආය්නදශ  ඉන්දීය  ාර්යාකදශ අයයසතෂ, මාර්සත ඇන්්නි වයිි  ර ා     සිි දශය. 

 

දම් අ් , දස්ය අමා්යා  දම ම්  න  ගතග්ොස දමම වැ සටහන සම්බන්යව ර ා     සිි දශ, එ්ච්අයිවී/

ඒඩ්ස් සම්බන්ය වැ සටහන් දිය්න කිරීදම්දී ඒවා මහ න දස්ය සහ සමා මය  රුු  යන පැති   දෙ ම සම  

සම්මිශ්රපය  එ නව මුුණු ව කින් ක්රියා්නම   ක යුරන බවයි.එ  

 

ශ්රී කා ා   යට කැදබන දමම ෙෑ-අ එරුදු  ද ොකර් මිලියන 2  සහදයෝගි්ාව රනළින් ශ්රී කා ාදග  ාති  ලිාගි  
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ද ෝග/ඒඩ්ස් පාකන වැ සටහන (NSACP) , ඒඩ්ස් ද ෝගය වැයැසතවීදම් දගෝලීය අ මුෙක, සතෂයද ෝග හා මැදමරියා 

නිවා ප වැ සටහන (GFATM),  හා සිවිම සමා  සාවියාන  සමග  ටයුරන   නු ඇ්.  දමහි අ මුප වන්දන් ්ච්අයිවී/

ඒඩ්ස් වැයැසතවීදම්  ටයුරන  දියුු  කිරීම, ලිාගි  දස වා සපයන ස්ත්රීන්,   රිමින් සමග ලිාගි ව හැසිද න   රිමි, සාාන්ති 

ලිාගි යන්, ම්නද්රවය ්න්න්න    ගන්නා ර ්ගගකයන්  ආදින් ැක  බකා ගැීමම හා රති ා  කිරීදම් දස වා සැපීමමයි. 

්ච්අයිවී වයි සය ඇරනමවීමට හා සම්දර ෂපය වීමට වැපුදයන් දගොදුරු විය හැකි දමම  ඩා ායම් “විද  ෂි් 

 නගහපය” (KP) දකස හඳුන්වනු කැදේ. 

 

අන්්ර් ාති  සාවර්යනය සඳහා එ ්සතස්න  නපෙ ආය්නදශ  ආයා  වැ   ළිදවක  පහ් ෙැසතදවන   ටයුරන සඳහා 

සහාය කබා දෙනු ඇ්. 

• දමම විද  ෂි්  නගහපදශ  (KP) මූලි  හැසිරීම් දවනස් කිරීම අ මුු    ග්න සන්නිදගෙන ද්රවය සැකගතම්  

කිරීම හා සමා  මායය සන්නිදගෙන  මදගෙයසත සැකගතම්    ක්රියා්නම  කිරීම. 

• දමම විද  ෂි්  ඩා ායම්වකට හි්   ර ාවන් හා සායන පෙනම් ම රනළින් ්ච්අයිවී  ආයා   දස වා සැපීමම. 

• ර ්ගගලි  වවෙයවරුන් සම්බන්ය    ගන්නා නව ම මගින්  ්ච්අයිවී වැයැසතවීදම් පරීසතෂා දස වා  වැපු දියුු  

කිරීම හා  සැ  එු  දමවැනි  ඩා ායම්  දව් ය ා වීදම් රදග යන් දියුු  කිරීම. 

• දමම විද  ෂි් හා සාාන්ති ලිාගි   නගහපයට  ඉදගනුම් ස්ථාන  දකස ද්ගය ය සිවිම සමා  සාවියාන රනන  

සාවියානා්නම  යාරි්ාව   සතතිම්න කිරීම  හා  ්දස  උග්න ෙෑ  අනිකු්න ද්ගය ය සිවිම සමා  සාවියානවකට කබා දීම. 

• අව ය්ා ම් පෙනම්  එ දගගව්න  ඇගීමම්, සන්නිදගෙන ර වරු සාවර්යනය හා ේන් වක ුණපා්නම බව දගො  

නැගීදම් හැකියා සාවර්යනය  ආදිය රනළින් දමම වැ සටහන්  යමනා  පය හා  සීපසතෂපය කිරීම. 

• ්ච්අයිවී වැ සටහන්වකට ආයා  කිරීමට හා  විද  ෂි්  නගහපයට  සමාජීය ආ සතෂාව  සැකැසීමට  ර ා 

නිදයෝජි්යන්ද  නාය ්නව හැකියා දියුු  කිරීම. 

 

්සතස්න  ාතීන්ද   දගෝලීය ඉකසත ය වන 2030 දප ,  2025 දී ඒඩ්ස් ද ෝගය රන න්  ය  ශ්රී කා ාවසත  දගො  නැගීමට  

ශ්රී කා ා   ය  ැපවී සි..  


