
ෙලෝකයට ෙකෝවිඩ්-19 එන්නත් සපයන ෙකෝවැක්ස් 
 
ශ්රී ලංකාෙව් එ.ජ. තානාපතිනි ඇෙලයිනා බී ෙටපේලිටේස ්මහත්මිය සහ ශ්රී ලංකාෙව් 
බ්රිතාන්ය මහ ෙකොමසාරිස ්සාරා ෆුලේටන් මහත්මිය විසිනි 

  
කිසිදු රටකට තනිවම ෙමම ෙගෝලීය අර්බුදයට මුහුණ දිය ෙනොහැකි බව ෙකෝවිඩ්-19 
අපට පසක් කර දී තිෙබේ. ෙනොකඩවා පවතින වසංගත තත්වයක් තුළ නව ප්රෙබේද 
මතුෙවමින් පවතින ෙම් අවස්ථාෙව් දී, හැකිතාක් කඩිනමින්, හැකිතාක් වැඩි පුදේගල 
සංඛ්යාවක් එන්නත්කරණය සඳහා ජාත්යන්තර ප්රජාව එක්ව වැඩකිරීම ෙබෙහවින් 
වැදගත් ය. ගවී (Gavi) සංවිධානය, එන්නත් සන්ධානය, වසංගත සූදානම් 
නෙවෝත්පාදන සභාගය (CEPI) සහ ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් සම-නායකත්වෙයන් 
ක්රියාත්මකවන ෙකෝවැක්ස් යනු සුරක්ෂිත, ක්රියාකාරී, හා ඉහළ තත්ත්වෙය් ෙකෝවිඩ්-19 
එන්නත් පිළිබඳ පර්ෙය්ෂණ කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම සහ ඒවා සාධාරණව ෙගෝලීය 
මටේටමින් ෙබදාදීම පිළිබඳව කටයුතු කරන්නා වූ ෙගෝලීය මුලපිරීමකි. ශ්රී ලංකාවට එවූ 
මිලියන 2කට ආසන්න එන්නත් සංඛ්යාව ද ඇතුළුව ෙලොව වටා රටවලේ 137කට 
එන්නත් මිලියන 152ක් යැවීමට ෙම් වනවිටත් ෙකෝවැක්ස් ෙව්දිකාව හරහා කටයුතු 
කර හමාර ය. 2021 වර්ෂය අවසාන වන විට, ෙලොව වටා එන්නත් බිලියන 2ක් 
ෙබදාහැරීම ෙකෝවැක්ස් හි අරමුණයි. ආධාර ලබාෙදන්නන්ෙගේ දායකත්වෙයන් 
ක්රියාත්මකවන ෙකෝවැක්ස් උසස් අෙළවිකරණ කැපවීම (Advance Market 
Commitment (AMC)) හරහා, ඒ සෑම එන්නත් මාත්රාවක්ම ශ්රී ලංකාව වැනි අඩු සහ 
මැදි ආදායම් රටවලේ ෙවත ෙනොමිලෙය්ම ළඟා වනු ඇත.  
  
සුරක්ෂිත සහ ක්රියාකාරී එන්නත් කඩිනමින් සංවර්ධනය කර ෙබදාහැරීෙම් වැදගත්කම 
ෙකෝවිඩ්-19 මගින් අපට ෙපන්වා දී තිෙබේ. ගතවූ දශක කිහිපය මුළුලේෙලේ විද්යාව හා 
ෛජව-ෛවද්ය පර්ෙය්ෂණ සඳහා අරමුදලේ සැපයීමට අපෙගේ රජයන් සිදුකළ සාමුහික 
හා සැලකියයුතු ආෙයෝජන ප්රමාණයත්, ෛජව තාක්ෂණ හා ඖෂධ රසායන 
සමාගම්වල සහ ශාස්ත්රීය ආයතනවල එන්නත් සම්බන්ධෙයන් සිදුෙකෙරන පර්ෙය්ෂණ 
සඳහා අරමුදලේ ලබාදීමට අපෙගේ වූ කැපවීමත්, වසරකටත් අඩු කාලයක් තුළ සුරක්ෂිත 
සහ ඉහළ ක්රියාකාරීත්වයකින් යුත් එන්නත් සංවර්ධනය කර ෙබදාහැරීමට හැකිවන බව 
සහතික කරන ලදී. එය, ගණන් කළ ෙනොහැකි තරම් ජීවිත සංඛ්යාවක් ෙබේරාගැනීමට 
හැකියාව ලබාදුන්, වාර්තා බිඳෙහලන අන්දෙම් ජයග්රහණයකි. ෙමම සුරක්ෂිත, 
ක්රියාකාරී සහ ඉහළ තත්ත්වෙය් එන්නත් ෙම් වන විට ෙගෝලීය ප්රජාව අතෙර් 
ෙබදාහැරීමට ෙබොෙහෝදුරකට දායක වන්ෙන් ෙකෝවැක්ස් ය. 2021 ජූනි මාසෙය් රැස්වූ 
G7 නායකෙයෝ අනාගතෙය් ඇතිවන ෙරෝග පැතිරයාම් මැඩලීමට සුරක්ෂිත හා 
ක්රියාකාරී එන්නත් සම්බන්ධෙයන් පර්ෙය්ෂණ, සංවර්ධන, මහා පරිමාණ නිෂ්පාදන සහ 
ෙබදාහැරීෙම් කටයුතු කඩිනම් කිරීමට "දින 100 ෙමෙහවර" සඳහා කැපවූහ. 
  
පහළ සහ පහළ-මැදි ආදායම් ආර්ථික සහිත රටවලට සුරක්ෂිත හා ක්රියාකාරී එන්නත් 
ෙබදාදීම ෙව්ගවත් කිරීමට මුලේවන්ෙන්, රටවලේ 30කට අධික සංඛ්යාවකින් මුල්ය සහය 
ලැබුණු, ආධාර ලබාෙදන්නන්ෙගේ අරමුදලේවලින් ක්රියාත්මකවන COVAX AMC ය. 
 



පිළිෙවලින් ෙඩොලර් බිලියන 2ක් සහ පවුම් මිලියන 548ක් ලබාෙදමින් එක්සත් 
ජනපදය සහ එක්සත් රාජධානිය ෙමම ෙගෝලීය පරිත්යාගයන් තවදුරටත් උනන්දු කරවා 
තිෙබේ. පසුගිය අෙප්රේලේ මාසෙය්දී එක්සත් ජනපදය ගවී ආයතනෙය් සම-සත්කාරකත්වය 
ඇතිව “One World Protected”යන නමින් අතත්ය (virtual)  සිදුවීමක් සංවිධානය 
කෙළේ ෙමනිසාෙවන් වන අතර, COVAX AMC සඳහ ෙඩොලර් මිලියන 386ක් එකතු 
කරගැනීමට එහිදී අවස්ථාව සැලසිනි. COVAX AMC හරහා සුරක්ෂිත සහ ක්රියාකාරී 
එන්නත් සාධාරණ අන්දමින් ෙලොවවටා ෙබදාහැරීම සඳහා සහය සලසනු වස් අරමුදලේ 
වශෙයන් ෙඩොලර් මිලියන 9.6කට වැඩි ප්රමාණයක් ලබාදීමට විවිධ අධාර 
ලබාෙදන්නන් ෙපොෙරොන්දු වී තිෙබේ. 
 
ජාත්යන්තර සහෙයෝගීතාවෙය්ත්, පරිත්යාගශීලීත්වෙය්ත් ෛවද්ය නෙවෝත්පාදනෙය්ත් 
ෙමම අදේවිතීය එකතුව මගින්, දිවි ගලවාගන්නා එන්නත් මිලදී ගැනීමට ෙනොහැකි 
රටවලට තමන්ෙගේ පුරවැසියන් එන්නත්කරණය සඳහා හැකියාව ලබාෙදන බව 
සහතික කර තිෙබේ. මක්නිසාද යත්, සියළුෙදනාම ෙකෝවිඩ්-19න් ආරක්ෂිත වනෙතක් 
කිසිම ෙකෙනක් ෙකෝවිඩ්-19න් ආරක්ෂිත ෙනොවන බව අපට වැටෙහන බැවිනි. 
COVAX AMC හරහා ශ්රී ලංකාවට එන්නත් මාත්රා මිලියන 8.4ක් ලබාදීමට 
ෙපොෙරොන්දු වී තිෙබේ. ෙමහි පළමු එන්නත් ෙතොගය වශෙයන් මාත්රා 264,000ක් මාර්තු 
මාසෙය් දී ශ්රී ලංකාවට ළඟා විය. තමන්ෙගේ එන්නත් ෙතොගෙයන් ෙලෝකෙය් අෙනක් 
රටවලට එන්නත් මිලියන 80ක් පරිත්යාග කිරීමට එක්සත් ජනපදය ෙපොෙරොන්දුවීෙමන් 
පසුව, ජූලි මස 16 වැනි දින තවත් ෙමොඩර්නා එන්නත් මාත්රා මිලියන 1.5ක් ෙමරටට 
ෙගනැවිත් භාරෙදන ලදී. තවත් එන්නත් ඉදිරිෙය්දී පැමිෙණනු ඇත. 
  
2021 ජූනි මාසෙය් G7 සමුළුව සඳහා සත්කාරකත්වය ලබාෙදන අතර එක්සත් 
රාජධානිෙය් අග්රාමාත්ය ෙබෝරිස් ෙජොන්සන් මහතා, 2021 සැපේතැම්බර් අවසානය වන 
විට ලබාෙදන එන්නත් මිලියන 5ක් ඇතුළුව, මාස ෙදොලහක් තුළ ෙලොව වඩාත්ම දුගී 
රටවලට අතිරික්ත එන්නත් මාත්රා මිලියන 100ක් ලබාදීමට එක්සත් රාජධානිය කටයුතු 
කරනු ඇතිබව නිෙව්දනය කෙළේ ය. එහිදී එක්සත් රාජධානිෙය් අග්රාමාත්යවරයා: 
"අපෙගේ අතිරික්ත එන්නත් අතරින් ෙකොටසක් ඒවාෙය් අවශ්යතාවය ඇති අය සමගින් 
ෙබදාහදාගන්නට අපට දැන් හැකියාව තිෙබනවා. එෙසේ කිරීෙමන්, ස්ථිර ෙලසම ෙම් 
වසංගතය පරාජය කිරීමට අප සුවිසලේ පියවරක් තබනු ඇති" යනුෙවන් සඳහන් කෙළේ 
ය. G7+ රටවල නායකෙයෝ සාමුහිකව එන්නත්  මාත්රා බිලියනයක් පරිත්යාග කිරීමට 
ෙපොෙරොන්දු වූහ. 
 
 2022 ජූනි මාසය වනවිට පහළ සහ පහළ-මැදි ආදායම් AMC රටවලේ හා ආර්ථික 92 ද 
අප්රිකානු සංගමය ද ෙවත ෙකෝවැක්ස් හරහා ෙබදාහැරීම පිණිස ගවී සංවිධානය ෙවත 
තවත් ෙකෝවිඩ්-19 එන්නත් මිලියන 500ක් ලබාෙදනු ඇති අතර, 2021 අවසානය 
වනවිට ඉන් එන්නත් මාත්රා මිලියන 200ක් ලබාදීමට නියම කරෙගන තිෙබේ.  "ෙම් 
වසංගතය අවසාන කිරීම සඳහා ශක්තිමත් ඇමරිකානු නායකත්වය අත්යාවශ්ය වනවා," 
යනුෙවන් එ.ජ. ජනාධිපති ෙජෝ බයිඩන් මහතා ප්රකාශ කෙළේය. "ෙම් ෛවරසයට 
එෙරහි අෙපේ ෙපොදු සටෙන් දී එක්සත් ජනපදය, ෙලෝකෙය් එන්නත් නැමැති අවිගබඩාව 
වනු ඇති." එෙසේම, බයිඩන් ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලි කළාක් ෙසේ, "අප ෙමය කරන්ෙන් 



ජීවිත ෙබේරාගැනීමටයි, වසංගතය අවසාන කිරීමටයි. එපමණයි. ෙවනත් කිසිවක් 
නැහැ." 
 
ෙකෝවිඩ්-19 ව්යාපේතිය නැවැත්වීෙම් සටෙන් දී එන්නත් කරා සාධාරණ ප්රෙව්ශයක් 
සහතික කරන බහුපාර්ශවීය වෑයමක් ඉතාමත් වැදගත් ෙව්. ඉතිහාසෙය් විශාලතම 
එන්නත් ප්රසම්පාදන සහ ෙබදාහැරීෙම් ෙමෙහයුම වන ෙකෝවැක්ස් හරහා සිදුකරන්නට 
අරමුණු කරන්ෙන් එයයි. ෙකෝවැක්ස් හරහා නිෙයෝජනය වන්ෙන් අපෙගේ විශිෂ්ටතම 
ගුණාංගයි. සාධාරණත්වය, විනිවිදභාවය සහ කාහටත් ෙපොදු මනුෂ්යත්වය යන මූලධර්ම 
මත පදනම් වූ එය, ෙගෝලීය අභිෙයෝගයක් සඳහා ඇතිකළ ෙගෝලීය විසඳුමක් ෙව්. 
එක්සත් රාජධානිෙය්, එක්සත් ජනපදෙය් සහ අෙනකුත් ෙගෝලීය නායකයින්ෙගේ සහය 
ලබන ෙම් මුලපිරීෙම් සාර්ථකත්වය, වසංගතය නිමා කර ෙලොව වටා ජීවිත මිලියන 
ගණනක් ෙබේරාගැනීම සඳහා දරන ෙගෝලීය වෑයෙම් අත්යාවශ්ය අංගයක් ෙව්. 
 
 
 
 
 


