
හදිසි ඖෂධ ආධාර ෙවනුෙවන් ජපානෙයන් ඇමරිකානු ෙඩාලර් මිලියන 1.5 ක දායකත්වයක් 
යුනිෙසෆ් ආයතනය හරහා ශී ලංකාවට ලබාෙදයි 
 
ෙකාළඹ: මැයි 20, 2022-  ආථරි්ක අබරු්ද තත්වයක් ෙහ්තුෙවන් ඖෂධ වල හිඟතාවයකට මුහුණ පා 
ඇති ශී ලංකාෙව් වඩාත් අවදානමකට ලක්වියහැකි සමාජ කණ්ඩායම් වල හදිසි අවශ]තාවන් 
සපුරාලීම සඳහා ජපාන රජය විසින් අත]වශ] ඖෂධ ආධාර යුනිෙසෆ් ආයතනය හරහා ශී ලංකාවට 
ලබාෙදයි. 
 
ජපානය ලබාෙදන ඇමරිකානු ෙඩාලර් මිලියන 1.5 ක දායකත්වය යටෙත් මිලියන 1.2 කට අධික 
පිරිසකට ඖෂධ සපයා ගැනීමට යුනිෙසෆ් ආයතනයට හැකියාව ලැෙබ්. ගැබිනි කාන්තාවන් සහ 
කිරිෙදන මව්වරුන් 53,000 ක් සහ ෙරෝගී දරුවන් 122,000 කට ආසන්න සංඛ]ාවක් ෙමම මිලියන 
1.2 කට ඇතුළත් ෙව්. ෙසෟඛ]ය අමාත]ාංශෙය් සම්බන්ධීකරණය යටෙත් ශී ලංකාව පුරා විහිදී ඇති 
ෙසෟඛ]ය මධ]ස්ථාන කරා ෙමම ඖෂධ ෙබදාහරිනු ලැෙබ්.  
 
ශී ලංකාෙව් වැඩ බලන ජපාන තානාපති කත්සුකි ෙකාටාෙරෝ මහතා පැවසුෙව්, “ඉතා ඉක්මනින් 
අවශ] වන ඖෂධ වගර් 25 ක් ඉදිරි මාස ෙදකක කාලය තුළදී යුනිෙසෆ් ආයතනය හරහා සපයා 
ගැනීමට ජපානය විසින් ඇෙමරිකානු ෙඩාලර් මිලියන 1.5 ක හදිසි ආධාරයක් ශී ලංකාෙව් ජනතාවට 
ලබාදීම පිළිබඳව අපෙග් ඉමහත් ෙගෟරවය පකාශ කර සිටින බවත්, අත]වශ] ජීවිතාරක්ෂක ෛවද] 
ෙස්වාවන් සඳහා වන පෙව්ශය ඉහළ නැංවීමට, විෙශ්ෂෙයන්ම ආථරි්ක අබරු්දෙයන් පීඩාවට පත්වීමට 
දැඩි අවදානමක් සහිත ගභර්නී කාන්තාවන් සහ ළමුන් සඳහා, ෙමය උපකාරී වනු ඇති බවත්ය. 
 
ආථරි්ක අබරු්දය සහ ඉන් අනතුරුව ඇතිවූ විෙද්ශ මුදල් හිඟය ෙහ්තුෙවන් ඖෂධ, ඉන්ධන සහ ආහාර 
පිසීමට අවශ] ගෘහස්ථ ගෑස් ඇතුළු අත]ාවශ] දව] ආනයනය කිරීමට මහත් පරිශමයක් දැරීමට ශී 
ලංකාවට සිදුවිය. 
 
ෙසෟඛ]ය අංශෙය් අත]ාවශ] ෙස්වාවන්ට අබරු්දය දැඩි ෙලස බලපා ඇති අතර එමඟින් ෙසෟඛ]ය 
ෙස්වකයන් සහ ෙරෝගීන් යන ෙදපාශර්වයම අපහසුතාවයට පත්ව ඇත. ඉදිරි මාස ෙදක අතරතුරදී 
ෙතාග අවසන්වියහැකි අත]ාවශ] ඖෂධ ලැයිස්තුවක් ෙසෟඛ] අමාත]ාංශය විසින් හඳුනාෙගන තිෙබ්. 
ළමුන් සහ ගැබිණි මව්වරුන්ට ලබාෙදන ඖෂධ ද ෙමම ලැයිස්තුවට ඇතුළත් ෙව්.   
 
"වඩාත්ම අවදානමට ලක්විය හැකි සමාජ කණ්ඩායම් ෙවත, විෙශ්ෂෙයන් ළමයින්හට සහ ගභර්නී 
කාන්තාවන්, ෙමම ජීවිතාරක්ෂක ඖෂධවල දැඩි අවශ]තාවයක් පවතින බැවින් පවතින තත්වය ඉතා 
ඉක්මනින් විසඳිය යුතුෙව්. ෙම් සඳහා ජපාන රජය විසින් ලබාෙදන ලද ඉක්මන්/යුහුසුලු දායකත්වය 
පශංසනීයයි. සිය පුළුල් විෙශ්ෂඥතාව ෙයාදා ගනිමින් ඖෂධ ඉතා ඉක්මනින් ලබාදීම සඳහා ෙසෟඛ] 
අමාත]ංශය ෙවත ලබා දීමට යුනිෙසෆ් ආයතනය කටයුතු කරනු ඇත," යනුෙවන් යුනිෙසෆ් ශී ලංකාහි 
නිෙයෝජිත කිෂ්ටියන් ස්කූග් පැවසීය. 
 
ශී ලංකාෙව් ෙබාෙහෝ දරුවන් ෙකාවිඩ් 19 වසංගතය සහ දරිදතාවය ෙහ්තුෙවන් දුෂ්කර 
වාතාවරණයකට මුහුණ ෙදමින් සිටි අතර එය වත්මන් අබරු්දය ෙහ්තුෙවන් තවත් දරුණු අතට පත්ව 
ඇත. ෙපෝෂණය, ජලය, ෙසෟඛ]ාරක්ෂාව සහ සනීපාරක්ෂාව (WASH), අධ]ාපනය සහ ආරක්ෂණ 
ෙස්වා වැනි දිනපතා ඉහළයන දරුවන්ෙග් අවශ]තා සපුරාලීමට ජපාන රජය විසින් ලබාෙදන 
දායකත්වයන්, ෙකටි කාලිනව පමණක් ෙනාව දිගුකාලින වශෙයන්ද ඉතාමත් තීරණාත්මක සහ 
වැදගත් ෙව්.   
 
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න: 
බිස්මාකර්් ස්වන්ගින්, යුනිෙසෆ් ශී ලංකා, විද�ත් තැපෑල: bswangin@unicef.org 
ජපාන තානාපති කායර්ාලය, ශී ලංකාව: econojpn@co.mofa.go.jp 
 


