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යාවත්කාලීන කිරීම: ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය COVID-19වවරසයට ප්රතිචාර දැක්ීම සඳහා තවදුරටත් 

නායකත්වය ලබාදදයි 

ඇමරිකොනු ජන ොවතේ  යොගශීලීත්වය සහ ඇමරිකොනු රජතේ ක්රියොමොර්ග හරහො ඇමරිකො එක්සත් 

ජනපදය COVID-19 වසංග යට මුහුණදීතේදී තගෝලීය වශතයන් අඛණ්ඩව නොයකත්වය පිළිබිඹු කරයි. 

තේශීය වශතයන් තමන්ම විතේශ රටවල ද තමම වංග යට එතරහිව සටන් වදින්නට තගන මොස කිහිපයක් 

ග වී ඇති පසුබිමක් තුළ, දිවි ගලවොගන්නො තසෞඛය හො මොනුෂීය උපකොර ලබොදීම සේබන්ධතයන් දශක 

ගණනොවක් ඇමරිකොව ලබොදුන් නොයකත්වය ම  පදනේ තවමින්  වදුරටත්, තගෝලීය වශතයන් තමම 

 ත්වයට දක්වන ප්රතිචොර සඳහො  නි රටක් වශතයන් විෂොල ම ආධොර ප්රමොණය ලබොතදන්තන් 

ඇමරිකොවයි. 

COVID-19 වවරස වයොප්තතිය ආරේභ වූ  ැන් පටන් තේ දක්වො එක්සත් ජනපද රජය වසංග   ත්වය 

මැඩලීම සඳහො විතශේෂතයන් ඉලක්ක කරමින් හදිසි අවසේථො තසෞඛය, මොනුෂීය, ආර්ික සහ සංවර්ධන 

අධොර වශතයන් තඩොලර් මිලියන 775කට අධික මුදලක් විවිධ රජයන්, අන් ර්ජොතික සංවිධොන සහ රොජය 

තනොවන සංවිධොන තව  ලබොදී තිතේ. තකොන්රසතයන් ලබොදුන් තමම අරමුදල් රටවල් 120කට අධික 

සංඛයොවක මහජන තසෞඛය අධයොපනය වැඩිදියුණු කිරීම, තසෞඛය තසේවො පහසුකේ ආරක්ෂො කිරීම සහ 

විදයොගොර, තරෝග ආතේක්ෂණ හො ශීඝ්රතයන් ප්රතිචොර දැක්වීතේ හැකියොවන් වර්ධනය කිරීම මගින් ජීවි  

තේරොගනු ඇ . 

ඇමරිකොනු රොජය තදපොර් තේන්තුතවන් සහ USAID තවතින් තමත ක් ලබොදුන් COVID-19 උපකොර 

අ රට පහ  දැක්තවන ආධොර ඇතුළත් තේ: 

 සංස්පර්ශක දබෝවන දරෝග පැතිරීම් සහ දගෝලීය දසෞඛ්ය වැඩසටහන් ගිණුම සඳහා වන 

USAID හි දගෝලීය දසෞඛ්ය හදිසි අවස්ථා සංචිත අරමුදලින් හදිසි අවස්ථා දසෞඛ්ය 

උපකාර වශදයන් දඩාලර් මිලියන 200කට ආසන්න මුදලක් ලබාදීම. COVID-19 

තහේතුතවන් බලපෑමට සහ අවදොනමට ලක් වූ, සංවර්ධනය තවමින් පවතින රටවල්වල 

වවරසය තහේතුතවන් සිදුවන හොනි අඩුකිරිමට හො ඒ සඳහො ප්රජොවන් සූදොනේ කිරීමට 

සිදුකළ මැදිහත්වීේ සඳහො තමම මුදල්වලින් ප්රමුඛ ොවය ලබො තදයි.  

 USAID හි අන්තර්ජාතික ආපදා සහය ගිණුදමන් (IDA) දඩාලර් මිලියන 300කට 

ආසන්න මුදලක් මානුෂීය සහය සඳහා ලබාදීම. සිදුතවමින් පවතින මොනුෂීය අර්ුදතයන් 



බලපෑමට ලක්වූ ජන ොව, විතශේෂතයන්ම අව ැන්වූ පුේගලයින් මුහුණ තදන අධික 

අවදොනේපොත්ර ොවය තහේතුතවන්, කඳවුරු හො අවිධිමත් ජනොවොසවල බරප ළ තලස තරෝග 

වයොප්තතිය සඳහො ඇති අධික අවදොනම තහේතුතවන් සහ එවැනි ජන තකොටසේ අ තර් 

විසමොනුපොතික අන්දමින් සිදුතව ැයි අතප්තක්ි  මරණ ප්රමොණය තහේතුතවන් එවැනි 

ජනතකොටසේ තකතරහි තමම අරමුදල්වලින් ප්රමුඛ ොවය ලබොතදනු ලැතේ. 

 ආර්ික උපකාර අරමුදලින් (ESF) දඩාලර් මිලියන 150කට අධික මුදලක් ලබාදීම. 

වවරසය තහේතුතවන් ඇතිවන හොනි අඩුකිරීමට ගන්නො තකටිකොලීන ක්රියොමොර්ග සඳහො 

සහය තදමින් සහ වසංග ය තහේතුතවන් දීර්ඝ කොලීනව තදවැනුව ඇතිවන බලපෑේ 

ආමන්ත්රණය සඳහො උපකොර ලබොතදමින් තමම අරමුදල් ඇමරිකොනු විතේශ ප්රතිපත්ති 

ලැදියොවන් ප්රවර්ධනය කරනු ඇ . 

 රාජය දදපාර්තදම්න්ුදේ ජනගහණ, සරණාගත සහ සංක්රමණ කාර්යාංශය හරහා,  

සංක්රමණ සහ සරණාගත තැනැත්තන්දේ සහය ගිණුදමන් (MRA) දඩාලර් මිලියන 

130කට අධික මුදලක් මානුෂීය ආධාර වශදයන් ලබාදීම. සරණොග යින්, අභයන් ර 

වශතයන් අව ැන් වූවන් හො ඔවුන්ට සත්කොරකත්වය ලබොතදන ප්රජොවන් තමන්ම 

අතනකුත් සංක්රමණිකයින් හො අතනකුත් අවදොනේපොත්ර ජනතකොටසේ තකතරහි වසංග ය 

තහේතුතවන් එල්ල වී ඇති අභිතයෝග ආමන්ත්රණය කිරීම සඳහො තගෝලීය තමන්ම තේශීය 

වශතයන් සිදුකරන මොනුෂීය ප්රතිචොරදැක්වීතේදී ජො යන් ර සංවිධොනවලට සහ රොජය 

තනොවන සංවිධොනවලට තමම අරමුදල් උපකොරී වනු ඇ . 

පසුගිය දශකය තුළ පමණක් ඇමරිකොතවන් තගෝලීය තසෞඛය සඳහො අරමුදල් වශතයන් ලබොදුන්  තඩොලර් 

බිලියන 100කට අධික මුදල සහ විතේශවලට මොනුෂීය ආධොර වශතයන් ලබොදුන් තඩොලර් බිලියන 70කට 

ආසන්න මුදලට අම රව තමම නව ආධොර මුදල් ලබොදී තිතේ. 

එක්සත් ජනපදතේ තමකී සෘජු අරමුදල් සැපයීේවලට අම රව, අපතේ 'සමසේථ ඇමරිකොවම' (All-of-

America) එළඹුතමන් ඇමරිකොනු තපෞේගලික වයොපොරවල, ලොභ අතප්තක්ෂො තනොකරන කණ්ඩොයේවල, 

පුණයොය නවල, ආගේ-පොදක සංවිධොනවල සහ පුේගලයින්තේ  යොගශීලීත්වතයන් තලෝකය වටො 

තබොතහෝතදනොට උපකොර කරනු ලැතේ.  සමසේථයක් තලස, ඇමරිකොනු ජොතිකයින් විසින් COVID-19 

වවරසයට දක්වන තගෝලීය ප්රතිචොරය සඳහො රොජය හො රොජය තනොවන පරි යොග හො ආධොර වශතයන් 

තඩොලර් බිලියන 6.5කට ආසන්න ඇසේ තේන්තුග  මුදලක් කැපකර තිතේ. 

වඩොත්ම හදිසි අවශය ොවයන් සපුරොලීම සඳහො ඇමරිකොනු රජතේ තදපොර් තේන්තු සහ නිතයෝජි ොය න 

විතේශ ආධොර ප්රමුඛ ො අනුපිළිතවල සේබන්ීකරණතේ නියැතළමින්  ම වෑයේ හරහො ඇති තකතරන 



බලපෑම උපරිමය කරො තගනයෑමට කටයුතු කරනු ලැතේ. රොජය තදපොර් තේන්තුව සහ USAID හරහො 

පහ  දැක්තවන ආධොර ලබොදීමට එක්සත් ජනපදය කටයුතු කර ඇ : 

 සැපයුේ-දොම කළමනොකරණය, නව හවුල්කොරීත්ව, අීක්ෂණය හො ඇගැයුේ සහ  වත් දෑ 

සඳහො සහය ලබොතදන වැඩසටහන් ඇතුළුව තගෝලීය හො කළොපීය වැඩසටහන්කරණය 

සඳහො ජො යන් ර සංවිධොන සහ රොජය තනොවන සංවිධොන හරහො දළ වශතයන් තඩොලර් 

මිලියන 35.5ක මුදලක් ලබොතදමින් පවතියි.  

 සරණොග යින්, අභයන් ර වශතයන් අව ැන්වූවන් සහ ඔවුන්ට සත්කොරකත්වය දක්වන 

ප්රජොවන් තමම වසංග ය තහේතුතවන් මුහුණ දී සිටින අභිතයෝග ආමන්ත්රණය කිරීම පිණිස 

COVID-19 සඳහො දක්වන තගෝලීය ප්රතිචොරයට MRA මොනුෂීය ආධොර වශතයන් තඩොලර් 

මිලියන 8ක්  ලබොදී ඇ . 

 USAID හි ප්රජො න්ත්රවොදය, ගැටුේ හො මොනුෂීය ආධොර සඳහො වන කොර්යොංශය (DCHA) 

හරහො ESF තඩොලර් මිලියන 5ක් ලබොදී ඇති අ ර එම මුදල් පහ  දැක්තවන කොර්යයන් 

සඳහො සිවිල් සමොජ සංවිධොනවලට සහය ලබොතදනු ඇ : පුරවැසි-මූලික පොලනය 

ප්රවර්ධනය කිරීම; මොධයතේදීන්ට සහ සිවිල් සමොජ සංවිධොනවලට ඇති නීතිමය ආරක්ෂොව 

සේබන්ධතයන් අීක්ෂණය කිරීම තුළින් මොධය හො ප්රජො නිදහස සඳහො ගරුත්වය 

ප්රවර්ධනය කිරීම; පුේගලයින්තේ අයිතිවොසිකේ සීමොකිරීම සඳහො COVID-19 සේබන්ධ 

හදිසි අවසේථො නීති තයොදොතගන ඇති සේථොනවල අවශය කරන නීතිමය සහය ලබොදීම; 

මහජන තසෞඛය ප්රතිචොර තුළින් තවනසේතකොට තනොසලකන බව හො තකොන්වී ඇති 

කණ්ඩොයේ තකතරහි COVID-19 සේබන්ධතයන් තදෝෂොතරෝපණ හො අපකීර්තිය එල්ල 

කිරීමට දරන වෑයේ මැඩලන බව සහතික කරගැනීම; මොධයවල අවංකත්වය සහ 

COVID-19 සේබන්ධතයන් වගකිවයුතු ත ොරතුරු සන්නිතේදනය ප්රවර්ධනය කිරීම; 

වැරදි ත ොරතුරු සහ තබොරු ත ොරතුරු ප්රචොරය කිරීම මැඩලීම; සේවොීන මොධය 

ආය නවල මුලය තිරසොරත්වය සහතික කරගැනීම සහ මොනව හිමිකේ ආරක්ෂකයින් 

සිදුකරතගන යන වැදගත් ක්රියොවන් සඳහො සහය ලබොදීම. 

 USAID හි ආර්ික වර්ධනය, අධයොපනය සහ පරිසරය සඳහො වන කොර්යොංශය (E3) 

හරහො ESF තඩොලර් මිලියන 4.3කට ආසන්න මුදලක් තවළඳොම සහ අධයොපනය සඳහො 

වන ප්රතේශය වයොප්ත  කිරීම පිණිස ලබොදී තිතේ. දළ වශතයන් තඩොලර් 750,000ක් පමණ 

තයොදොගනිමින් COVID-19 සේබන්ධතයන් අධයොපන ක්තෂේත්රය දක්වන ප්රතිචොර සඳහො 

හවුල්කොර රජයන් හො USAID තමතහවර තව   ොක්ෂණික උපකොර ලබොදීමට සහ හදිසි 

අවසේථොතේ වැඩිවූ ඉල්ුමට ප්රතිචොර දැක්වීතේ හැකියොව වර්ධනය කීරීමට ද; අර්ුදකොරී 



අවසේථොවල දුරසේථ අධයොපනය සඳහො වන තගෝලීය ක්රියොකොරී කණ්ඩොයමක් නිර්මොණය 

කිරීමට ද; සංවර්ධනය තවමින් පවතින රටවල දුරසේථ අධයොපනය සේබන්ධතයන් 

අන් ර්ජොලය හරහො අධයොපන විශිෂේටත්ව මධයසේථොනයක් දියත් කිරීමට ද USAID විසින් 

කටයුතු කරනු ඇ .  වද, තඩොලර් මිලියන 3.5ක් වැය කරමින් වවදය උපකරණ හො 

පරීක්ෂණ කට්ටල/ උපකරණ සේබන්ධතයන් වන තවළඳ බොධක අඩු කරගැනීමට 

තගෝලීය රොජය-තපෞේගලික හවුල්කොරීත්ව සඳහො උදවු දීමටත් වවදය උපකරණ 

සේබන්ධතයන් වන ජො යන් ර ප්රමිතීන්ට රොජයයන්හි අනුකූල ොවය වැඩිදියුණු 

කරගැනීමට හවුල්කොර රජයන්ට සහය ලබොදීමටත් USAID විසින් කටයුතු කරනු ඇ . 

 USAID හි ප්ර යසේථබව සහ ආහොර සුරක්ි  ොවය සඳහො වන කොර්යොංශය (RSF) තව  

ආර්ික ආධොර අරමුදල් වශතයන් ලබොදුන් තඩොලර් මිලියන 8, තගෝලීය ආහොර හො 

කෘිකර්ම පේධතියට වසංග ය හො සේබන්ධි ව ඇතිවන කේපනයන්හි හොනි අඩුකිරීම 

සඳහො දරනු ලබන බහු-පොර්ශවීය වෑයමක් සඳහො තයොදොගැතනනු ඇ . ඇ ැේ නැගී එන 

ආර්ික විසින් වසංග යට දක්වන ප්රතිපත්තිමය ප්රතිචොර තහේතුතවන් දැනටමත් එම 

රටවල තේශීය ආහොර පේධතියට අහි කර බලපෑේ එල්ල වී ඇති අ ර ආහොර 

අනොරක්ි භොවය තමන්ම කුසගින්න හො මන්දතපෝෂණය වර්ධනය වන ගැටළු බවට පත්වී 

තිතේ. වඩොත් ප්රගොමී ප්රතිපත්ති ක්රියොත්මක කිරීම සඳහො රටවල්වලට උපකොරී වන දත්  හො 

විශේතල්ෂණ ලබොදීමටත්; වඩොත්ම බරප ළ බලපෑේවලට සොර්ථකව මුහුණදීමට හැකියොව 

සලසන වයොපොර ආකෘතිවලට මොරුවීම සඳහො කුඩො හො මධයම පරිමොණ ආහොර හො කෘි 

වයොපොරවලට සහය දීමටත්; COVID-19  ත්වය යටතත් පොරිතභෝගිකයින්ට ආරක්ෂො 

සහි ව ආහොර හො කෘි ක්රියොකොරකේවලට සේබන්ධවිය හැක්තක් තකතසේද යන්න 

පිළිබඳව ත ොරතුරු නැගී එන ආර්ිකයන්හි ශීඝ්රතයන් තබදොදීමටත් USAID විසින් 

කටයුතු කරනු ඇ . කුඩො හො මධයමපරිමොණ කෘි වයොපොරවලට මුලයකරණය සැපයුම 

සඳහො මුලය අංශතේ හවුල්කරුවන් සමගින් සහතයෝගී ොවතයන් ක්රියොකිරීම ද තමම 

හවුල්කොරීත්වයට ඇතුළත් තේ. 

 ESF අරමුදල්වලින් තඩොලර් මිලියන 2ක් රොජය තල්කේතුමොතේ තගෝලීය කොන් ො ගැටළු 

කොර්යොලතේ (S/GWI) කටයුතු සඳහො තවන්කරමින් සේීපුරුෂ සමොජභොවය පදනේ 

කරගත් ප්රචණ්ඩත්වයට (GBV) මුහුණ දුන් අයට හදිසි අවසේථො සහන පවතින බව සහතික 

කරගැනීමටත් ඔවුන්ට වඩොත් වැඩි ආරක්ෂොවක් සහ යුක්තිය කරො ප්රතේශය පවතින බවත් 

සහතික කරගැනීම තවනුතවන් තයොමුකර තිතේ. GBV තහේතුතවන්, විතශේෂතයන්ම 

COVID-19 වසංග   ත්වයට අදොළව ඇතිවන සේීපුරුෂ සමොජභොවීය ආර්ික, පොලන 



සහ ආරක්ෂක බලපෑේ සේබන්ධතයන් උේතේශනය කිරීම සහ ඒ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීතේ 

වයොපොර පැවැත්වීම සඳහො ද තමම අරමුදලින් සහය ලබොදීමට අතප්තක්ෂො කරයි. 

 UNICEF සහ මොනුෂීය කටයුතු සේබන්ීකරණය සඳහො වන එක්සත් ජොතීන්තේ 

කොර්යොලය ඇතුළු ජො යන් ර සංවිධොන ගණනොවකම විෂොල ම සහ වඩොත් විශේවසනීයම 

දොයකත්වය සපයන්නො වන්තන් එක්සත් ජනපදයයි. තගෝලීය මට්ටමින් සිදුතකතරන 

මොනුෂීය, සංවර්ධන, සොමය තගොඩනැංවීතේ සහ අතනකුත් කොර්යභොරයන් සඳහො එම 

සංවිධොනවලට ඉඩසලසමින්, ඒවොතයහි සංවිධොන වුහය පවත්වොතගන යොමටත් ආධොරක 

කෘ යයන් පවත්වොතගන යොමටත්  මූලික තමතහයුේ අයවැය සඳහො සිදුකරන සැලකියයුතු 

ආතයෝජන එම දොයකත්වයට ඇතුළත් තේ. 

තමම අර්ුදකොරී අවසේථොවට ප්රතිචොර වශතයන් එක්සත් ජනපද රජය තගන ඇති සොකලය අරමුදල් සැපයිේ 

පිළිබඳව වැඩිදුර විසේ ර ලබොගැනීම සඳහො කරුණොකර F-Press@state.gov සමගින් සේබන්ධ වන්න. 

යේකිසි රටක් තුළ දක්වනු ලබන ප්රතිචොර සේබන්ධතයන් ත ොරතුරු ලබොගැනීමට අවශය නේ, 

press@usaid.gov හරහො USAID සමගින් සේබන්ධ වන්න. COVID-19 සඳහො ප්රතිචොර දක්වමින් 

සිදුකරන MRA මොනුෂීය ආධොර දොයකත්වය ලබොදීේ සේබන්ධතයන් ත ොරතුරු ලබොගැනීම සඳහො, PRM-

Press@state.gov හරහො රොජය තදපොර් තේන්තුතේ ජනගහණ, සරණොග යින් සහ සංක්රමණ කොර්යොංශය 

සේබන්ධ කරගන්න.  
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