
 

 
ஊடக வெளியீடு 

 
ஐர ோப்பிய ஒன்றியத்திடமிருந்து இலங்ககக்கு ரூ. 8.26 பில்லியன் நன்வகோகட உதவி  

 
நீதி, உணவு போதுகோப்பு மற்றும் கோலநிகல மோற்றத் தணிப்பு பணிகளுக்கு உதவும் ெககயில் பங்களிப்பு 

 
வகோழும்பு, 13 ஜனெரி 2021 - இலங்ககயின் நீதித் துகற, உணவுப் போதுகோப்பு ரமம்படுத்தல் மற்றும் 

கோலநிகல மோற்றத் தணிப்பு பணிகளுக்கு உதவும் ெககயில் 35.75 மில்லியன் யூர ோக்ககை (8.26 

பில்லியன் ரூபோய்) ெழங்குெதற்கோன மூன்று புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கககளில் ககச்சோத்திட்டுள்ைதோக 

ஐர ோப்பிய ஒன்றியம் அறிவித்துள்ைது. இலங்கக அ சோங்கத்தின் சோர்போக திகறரசரியின் வசயலோைர் 

எஸ்.ஆர். ஆடிகல ககச்சோத்திட்டிருந்ததுடன், இந்நிகழ்வில் இலங்ககக்கோன ஐர ோப்பிய ஒன்றிய 

தூதுக்குழுவின் தூதுெர் வடனிஸ் கசபி பங்ரகற்றிருந்தோர். 

 
ஐர ோப்பிய ஒன்றியத்தினோல் வதோடர்ச்சியோக ெழங்கப்படும் ஆத வுக்கும், வநருக்கமோன ஒன்றிகணந்த 

வசயற்போடுகளுக்கும் ஐர ோப்பிய ஒன்றியத்துக்கு திகறரசரியின் வசயலோைர் நன்றி வதரிவித்ததுடன், 

இந்த நன்வகோகடகளினூடோக, அ சோங்கத்தினோல் முன்வனடுக்கப்படும் நீதித் துகறகய 

ெலிகமப்படுத்தும் பணிகள், இலங்ககயினோல் வெளியிடப்படும் பச்கசயில்ல ெோயு 

வெளிரயற்றங்ககை குகறப்பது மற்றும் உணவுப் போதுகோப்கப ரமம்படுத்தி, ஏற்றுமதிக்கு இலக்கு 

கெத்து முன்வனடுக்கப்படும் த  ரமம்போட்டு நடெடிக்கககளுக்கு ரமலும் ெலுச் ரசர்ப்பதோக 

அகமந்திருக்கும் என்றோர். 

 
தூதுெர் கசபி கருத்துத் வதரிவிக்ககயில், “மூன்று முக்கியத்துெம் ெோய்ந்த பகுதிககை இலக்கோகக் 

வகோண்டு இலங்ககக்கு ஐர ோப்பிய ஒன்றியம் ெழங்கும் உதவியோக இந்த மூன்று நன்வகோகடகளும் 

அகமந்துள்ைன. வகோர ோனோகெ ஸ் வதோற்றுப் ப ெல் கோ ணமோக இலங்கக மக்களுக்கு நீதிகய உரிய 

கோலத்திலும், விகனத்திறன் ெோய்ந்த முகறயிலும், ரநர்கமயோன ெககயிலும் வபற்றுக் வகோள்ெதன் 

முக்கியத்துெத்கத பின்னகடகெ எதிர்ரநோக்கியுள்ைது.  உணவு போதுகோப்கப ரமம்படுத்த ஐர ோப்பிய 

ஒன்றியம் முன்ெந்துள்ைதனூடோக, உற்பத்தியோைர்களும், நுகர்ரெோரும் பயன் வபறுெோர்கள் என்பதுடன், 

ஐர ோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் இத  சந்கதகளுக்கு ரசதன விெசோய உற்பத்திககை ஏற்றுமதிகய 

ஊக்குவிப்பதோகவும் அகமந்திருக்கும். கோலநிகல மோற்றம் கோ ணமோக எழுந்துள்ை வபோதுெோன 

செோல்ககை எதிர்வகோள்ெது வதோடர்பில் ஐர ோப்பிய ஒன்றியமும், இலங்ககயும் இகணந்து 

பணியோற்றும்.” என்றோர். 

 
நீதித் துகறக்கு உதவும் ெககயிலோன 18 மில்லியன் யூர ோக்கள் (ரூ. 4.16 பில்லியன்) வபறுமதி ெோய்ந்த 

திட்டமோனது, சம்பந்தப்பட்ட த ப்பினர் மற்றும் நிறுெனங்களுடன் இகணந்த ஆரலோசகனகளின் 

பி கோ ம் ெடிெகமக்கப்பட்டுள்ைது. திறன் கட்டிவயழுப்பல் மற்றும் வதோழில்நுட்ப உதவிககை 

வபற்றுக் வகோடுப்பதில் இந்தத் திட்டம் கெனம் வசலுத்தும். நீதிகய வபற்றுக் வகோள்ெதற்கு 

விகனத்திறன் மற்றும் பயன்போட்கட அதிகரிப்பது, நீதிமன்றங்களில் கோணப்படும் ெழக்குகளின் 

எண்ணிக்கககய குகறப்பது, குறிப்போக நீதிகய வபற்றுக் வகோள்ெதற்கோன அணுககல ரமம்படுத்துெது 

ரபோன்றன பி தோன இலக்கோக அகமந்துள்ைது. இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்கத ஐக்கிய நோடுகள் அபிவிருத்தித் 

திட்டம் மற்றும் ஐக்கிய நோடுகள் சிறுெர் நிதியம் ரபோன்றன முன்வனடுக்கும். 

 
10 மில்லியன் யூர ோக்களினூடோக (அண்ணைெோக 2.31 பில்லியன் இலங்கக ரூபோய்) உணவு போதுகோப்பு, 

த ம் மற்றும் ரசதன விெசோயத்கத ரமம்படுத்த உதவிகள் ெழங்கப்படும். இந்தத் திட்டத்கத 

நகடமுகறப்படுத்துெதில் உணவு விெசோய ஸ்தோபனம் மற்றும் ஐக்கிய நோடுகள் வதோழிற்துகற 

அபிவிருத்தி நிறுெனம் ஆகியன இகணந்து ஈடுபடும். சிறந்த விெசோய மற்றும் தூய்கம 

வசயன்முகறககை பின்பற்றுெதனூடோக, விெசோயத் துகறயின் ரபோட்டிக த் தன்கமகய 

ரமம்படுத்தக்கூடியதோக இருக்கும் என்பதுடன், இடர் அடிப்பகடயிலோன உணவுக் கட்டுப்போட்டு 

கட்டகமப்பு மற்றும் ரமம்படுத்தப்பட்ட நுகர்ரெோர் விழிப்புணர்கெயும் வகோண்டிருக்க முடியும். 

நகடமுகறப்படுத்தும் பங்கோை ோன GIZ (ரஜர்மனி) ஊடோக சிறிய, நடுத்த ைவு வியோபோ ங்கள் 

அடங்கலோக உள்நோட்டு ரசதன சந்கதகளுக்கு உயர் அைவுகளில் சிறந்த த ம் ெோய்ந்த உற்பத்திககை 

ரமற்வகோள்ை உதவிகள் ெழங்கப்படும். ரதசிய ரசதன கட்டுப்போட்டு ஒன்றியம் மற்றும் ஏற்றுமதி 

அபிவிருத்தி சகப ரபோன்றெற்றினூடோக பி தோன ஐர ோப்பிய ஒன்றிய சந்கதககை அணுகுெதற்கு 

அெசியமோன நியமங்கள் ஊக்குவிக்கப்படும். 

 
இலங்ககயில் ரபோட்டிக த்தன்கமயோன, ெைச் சிக்கனமோன, குகறந்த கோபன் வெளியீட்கடக் வகோண்ட 

மற்றும் கோலநிகலக்கு உகந்த வதோழிற்துகறகய கட்டிவயழுப்புெதற்கு முன்வனடுக்கப்படும் 

பணிகளுக்கு சூழல், ெலு மற்றும் வதோழிற்துகற அகமச்சினோல் ரமற்வகோள்ைப்பட்டிருந்த 

ரகோரிக்ககக்ககமய, 7.75 மில்லியன் யூர ோக்கள் (ரூ. 1.79 பில்லியன்) வபறுமதியோன 



 

நன்வகோகடயினூடோக, வதோழிற்துகறயிலிருந்து பச்கசஇல்ல ெோயுக்கள் வெளியீட்கட குகறப்பது 

வதோடர்போன திட்டம் ஐக்கிய நோடுகள் வதோழிற்துகற அபிவிருத்தி நிறுெனத்தினோல் 

நகடமுகறப்படுத்தப்படும். போரிய, நடுத்த ைவு மற்றும் சிறிய வதோழிற்துகறகளுக்கு தமது சூழல் 

ஒழுக்கத்கத ரமம்படுத்தி கோபன் வெளியீட்கட குகறக்க உதவியோக அகமந்திருக்கும் என்பதுடன்,  

கோலநிகல மோற்றத்கத கட்டுப்படுத்துெதற்கோக போரிஸ் உடன்படிக்ககயில் ெழங்கப்பட்ட சர்ெரதச 

அர்ப்பணிப்புககை எய்துெதற்கு அ சோங்கத்துக்கு உதவியோகவும் அகமந்திருக்கும். 
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