
 

මාධ්ය නිවේදනය 

ක ොවිඩ්-19ට එකෙහි සටන කෙනුකෙන් යුකෙෝපො සංගමකෙන්  

ශ්රී ලං ොෙට යුකෙෝ මිලිෙන 22  ප්රදොනෙක් 
2020 අවේල් 9 ව ාළඹදී -  

නව ව ාව ෝනා වසංගතය පාලනය කිරීමත්, එහිදී පැනනඟින ඍණාත්ම  බලපෑම් 

අවමකිරීමත් අ මුණු   ගනිමින් යුව ෝපා සංගමය හා එහි සාමාජි   ටවල් වසසු 

ජාතයන්ත  හවුල් රුවන් සමඟ ද එක්ව වම් වනවිට විශාල පරිශ්රමයක් ද මින් සිටී. 

වසංගතයට  ල්තබා සූදානම්ීමත්, ක්ෂණි ව ප්රතිචා  දැක්ීමත් ඊට අයත්වන අත  

වසංගතයට එව හිව සිදු  න වවදය පර්වේෂණ සඳහා සහාය දක්වමින් ව ාවිඩ්-19 

සඳහා සුදුසු ඖෂධ්යක් නිපදවාගැනීමත් එහිලා මුල්තැනක් ගනී.  

වම් අත  ශ්රී ලං ාව තුළින් වාර්තා ී ඇති ව ාවිඩ්-19 ආසාදනය වූවන් ප්රමාණය ඉතා 

අවම අගයක් ගනී. එය දැනට ප්රශංසනීය තත්ත්වයකි. වමම වසංගතය හමු වේ ශ්රී ලං ාවේ 

ප්රයත්නයන් තවදු ටත් ශක්තිමත් කිරීවම් අ මුණින් වම ට වසෞඛ්ය,  ෘෂි ර්මාන්ත හා 

සංචා   ක්වෂේත්ර සඳහා උප ා  කිරීමට යුව ෝපා සංගමය තී ණය   තිවේ.  

ඒ අනුව වලෝ  වසෞඛ්ය සංවිධ්ානය හ හා යුව ෝ මිලියන 2ක් වටිනා වවදය උප  ණ හා 

සැපයුම් වම ටට සැපයීමටත්, වම ට වවදය පර්වේෂණාගා  පහසු ම් වැඩිදියුණු 

කිරීමටත් යුව ෝපා සංගමය  ටයුතු   නු ඇත. වම් අත  ශ්රී ලං ාවේ  ෘෂි ර්ම අංශයට ද 

යුව ෝ මිලියන 16.5  ප්රතිපාදන හිමිීමට නියමිත ය. මන්ද යත් වමම දුෂේ   

 ාලසීමාවේදී විවෘත වවවළඳ  ටයුතු පවත්වාවගන යෑමත්, සැපයුම් දාම ආ ක්ෂා 

  ගැනීමත් (විවශේෂවයන්ම වසෞඛ්ය හා  ෘෂි ර්ම අංශවලට අදාළව) ජනතාවවේ යහපත 

උවදසා අතයවශය සාධ් යක් ී තිවේ.  

ග්රාමීය ප්රවේශවල පුේගල ප්රාේධ්න සංස ණය වර්ධ්නය කිරීම සහ ඌව හා මධ්යම 

පළාත්වල කුඩා වයාපා හිමියන්ට සහ වසේව යින්ට සහාය ීම ද වමම ප්රදානය මගින් 

අවේක්ෂිත තවත් අ මුණකි. තව ද ශ්රී ලං ාවේ සංචා    ර්මාන්තවේ අභිවෘේිය සඳහා ද 

යුව ෝ මිලියන 3.5  ප්රදානයක් ලබාදීමට යුව ෝපා සංගමය  ැමැත්ත පළව ාට තිවේ. 

වම ට සංචා    ර්මාන්තවේ නියැළී සිටින කුඩා පරිමාණ වයාපා වලට සහ ඒවාවේ 

වසේව යින්ට ඉන් වැඩි ප්රතිලාභ අත්වනු ඇත. වමම ප්රතිපාදන අතුරින් සමහ ක් වහාම 

ලබාදීමටත්, තවත් ව ාටසක් වසවර් ඉතිරි  ාලසීමාවේදී හා ඉන් ඉදිරිවේදී ලබාදීමටත් 

පියව  ගැවනනු ඇත.  

ප්රංශය, ජර්මනිය, ඉතාලිය, වනදර්ලන්තය, රුවම්නියාව යන  ටවල වම ට 

තානාපතිවරුන් ඇතුළු යුව ෝපා සංගම් දූත පිරිසක් සහ අතයවශය වසේවා පිළිබඳ විවශේෂ 



ජනාිපති   ාර්යසාධ්  බල ාවේ ප්රධ්ානී බැසිල්  ාජපක්ෂ මහතා අත  අවේල් 8 වැනිදා 

පැවැති හමුව දී වම් පිළිබඳ දීර්ඝ වශවයන් සා ච්ඡා ව රුණි. එම සා ච්ඡාව අත තු දී 

ශ්රී ලාංකි යන්වේ වමන්ම යුව ෝපීය සංචා  යින්වේ ද ආ ක්ෂාව හා යහපත වවනුවවන් 

ශ්රී ලං ා  ජය දක්වන සහවයෝගය පිළිබඳව ද දූත පිරිස තම ප්රසාදය පළ   සිටියහ.  

එහිදී ඉහත කී තානාපතිවරු සහ යුව ෝපා දූත  ණ්ඩායම වැඩිදු ටත් වමවසේ සඳහන් 

  සිටිවේය. “වම් දක්වා ශ්රී ලං ාවවන් වාර්තාවන අවම ව ාවිඩ්-19 ආසාදිත සංඛ්යාව 

පිළිබඳ අපි ඉතාම සතුටට පත්වවනවා. වම් ප්රයත්නයන්ට සහවයෝගය දිය හැකි වහාඳම 

ක්රමවේද පිළිබඳව යුව ෝපා සංගමයත් එහි සාමාජි   ටවලුත් වසායාබලනවා. ව ාවිඩ්-19 

වසංගතයට එව හි වගෝලීය සටන සහ ඉදිරිවේදී මතුවන අභිවයෝග ජයගැනීම වවනුවවන් 

දැනටමත් යුව ෝ බිලියන 15.6ක් වයදීමට යුව ෝපා සංගමය පියව  වගන තිවබනවා. නව 

ව ාව ෝනා වව සය පැ දීම වසේම ඉන් මිනිසේ සංහතියටත්, ආර්ි යටත් ඇතිවන 

අනිටු ප්රතිඵල ද ප ාජය  ළහැක්වක් අපි සියලුවදනාම එ ට එක්ව  ටයුතු කිරීවමන් 

පමණයි”.  

යුව ෝපා සංගමවේ වගෝලීය ප්රතිචා  පිළිබඳ වැඩිදු  වතා තුරු දැනගැනීමට පහත 

සබැඳියට (link) පිවිවසන්න.   

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/joint-comm-
2020-eu-global-response_en.pdf 

  

මාධ්ය සබඳතා: 

වේශපාලන, වවවළඳ හා සන්නිවේදන අංශය  

ශ්රී ලං ාවේ හා මාලදිවයිවන් යුව ෝපා සංගම් දූත මණ්ඩලය  

දු  ථන : + 94 11 2674413-4  


