
    

 

මාධ්ය නිකුතුව 
ශ්රී ලංකාවේ COVID-19 වසංගතවේ බලපෑම අවම කිරීම සඳහා යුව ෝපා සංගමය සහ වලෝක වසෞඛ්ය 

සංවිධානවේ ශ්රී ලංකා කාර්යාලය අත්වැල් බැඳගනී. 

 

වකාළඹ, 2020 වෙසැම්බර් 17 - යුව ෝපා සංගමවේ (යුව ෝපා සංගමවේ) යුව ෝ මිලියන 2 ක මූලය 

ආධා වයන් වලෝක වසෞඛ්ය සංවිධානවේ ශ්රී ලංකා කාර්යාලය, COVID- හි බලපෑම අවම කිරීම සඳහා ශ්රී 
ලංකාවේ හදිසි ප්රතිචා  ධාරිතාව වැඩි දියුණු කිරීමට උපකාරී වනු ඇත.  

COVID-19 ර ෝගී ප්රතිකා  ර ේවාවල ඵලොයීතාවය ඉහළ නැංවීම වමන්ම ආසාෙන වැලැක්වවීම ඇතුළු 
ප්රධාන අංශ කිහිපයක්ව වකව හි වමම සහාය අවධානය වයාමු ක නු ඇත. ර ෝගී ප්රතිකා  ර ේවා පද්ධති  

සංවර්ධනය කිරීවමන් වඩා ර ාඳින් සැලසුම් කිරීම, සම්බන්ීක ණය හා තී ණ ගැනීවම් හැකියාව ලැවේ; 

මීට අමත ව, මූලයාධා රේ ප්රධාන අංගයක්ව වන ර ෞඛ්ය ර ේවාරේ දු  ේථ ඉරෙනුම් පද්ධති දියුණු කිරීම, 
අනාගතවේ දී රමවැනි හදිසි අවස්ථාවන්ට ප්රතිචා  ෙැක්වවීමට වසෞඛ්ය පද්ධතිවේ හැකියාව ති සා ව වැඩි 
ක යි. වමම අ මුෙල් මඟින් දැනට පවතින සන්නිවේෙන සහ ප්රජා සම්බන්ධතා වැඩි දියුණු කිරීරම් 

ක්රරමෝපායන්  ෙ දියුණු කිරීම ෙැන  ලකා බැරේ. එමගින්  අොළ සන්නිවේෙන රමවලම්   නිර්මාණය 
කිරීම  එම රමවලම් ප්රජාව රවත ලබාදීම සහ COVID-19  ප්රජා මට්ටවම් වැළැක්වවීම සහ පාලන 

ක්රියාමාර්ග වලට නායකත්වය දීම සඳහා අවොනමට ලක්වවිය හැකි පුද්ගලයින්, තරුණයින් සහ ප්රජා පාෙක 

සංවිධාන බල ගැන්වීමට සහාය වනු ඇත. අවසාන වශවයන්, අතයවශය වස්වාවන් අඛ්ණ්ඩව පවත්වාවගන 

යාවම් වැෙගත්කම ත වුරු කිරීම සඳහා, රමම යුව ෝපා  ංෙමරේ සහවයෝගය මගින් COVID-19   
වසංගතය මගින් උග්රවන ආර්ික  මාජයීය අ මානතාවය නි ා ඇතිවන ෙැටලු වි ඳීම  ඳ ා මානසික 
වසෞඛ්ය හා මවනෝ සමාජීය වස්වාවන් වවත ළඟාවීමට  ා භාවිතා කිරීමට ප්රජාවන්ට බලය ලබා වෙනු ඇත. 

 “ශ්රී ලංකාව සඳහා අ මුෙල් සැපයීම, COVID-19  වව ස් වසංගතයට යුර ෝපා  ංෙමය දක්වනවගෝලීය 
ප්රතිචා වේ වකාටසක්ව” යැයි එච්.ඊ. වඩනිස් චයිබි, ශ්රී ලංකාව හා මාලදිවයින සඳහා යුව ෝපා සංගමවේ 
නිවයෝජිත තානාපති තුමා පැවසීය. වලෝක වසෞඛ්ය සංවිධානය සමඟ යුව ෝපා සංගම්   රයෝගීතාව, 

ර ෞඛ්ය ක්රෂේත්රය  මගින් පමණක් රනාව, අවොනමට ලක්වවිය හැකි ජනගහනය වකව හි විවශ්ෂ 
අවධානයක්ව වයාමු ක මින්, වද්ශීය ප්රජාවන් සමඟ අත්වැල් බැඳවගන කටයුතු ක නු ඇත. ෙකුණු 
ආසියානු කලාපවේ  ටවල ප්රතිචා  ධාරිතාවය ශක්වතිමත් කිරීම, අප සියලු වෙනා එක්වව වමම අර්ුෙවයන් 
වගාඩ ඒමට සහ ‘වඩා වහාඳ නැවත වගාඩනැංවීම’   තික කිරීම  ඳ ා වැදෙත් රේ. 

වලෝක වසෞඛ්ය සංවිධානවේ ශ්රී ලංකාවේ නිවයෝජිත වවෙය  ාෂියා වපන්ඩවස් ප්රකාශ කවළ්, “වගෝලීය 

හා වද්ශීය වශවයන් COVID-19 ර ෝගීන් අඛ්ණ්ඩව ඉ ළ යාම, වසංගතය අවසන් වී නැති බව අපට 

මතක්ව ක  වෙයි. යුව ෝපා සංගමවේ කාවලෝචිත හා උපායමාර්ගික සහවයෝගය මඟින් COVID-19 සඳහා 
ශ්රී ලංකාවේ සූොනම සහ ප්රතිචා  ෙැක්වවීවම් සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරීම,  ර ෝගී ප්රතිකා  ර ේවා, අවදානම 

සන්නිවේෙනය සහ ප්රජා සහභාගීත්වය, ආසාෙන වැළැක්වවීම සහ පාලනය සහ අතයවශය ර ෞඛ්ය 
වස්වාවන් පවත්වාවගන යාවම් අංශ වකව හි අවධානය වයාමු ක නු ඇත ර ෞඛ්ය ර ේවාරේ දු  ේථ 
ඉරෙනුම් පද්ධති දියුණු කිරීම තුළින් ර ෞඛ්ය ර ේවාවන්රේ ධාරිතාවය ශක්වතිමත් කිරීම සහ අඛ්ණ්ඩ 
ඉවගනීම සඳහා ඩිජිටල් තාක්ෂණය වයාප්ත කිරීම, මගින් වඩා වහාඳින් සකස් කළ හා ඔව ාත්තු වෙන 
ර ෞඛ්ය පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීම, වර්තමාන COVID-19 වසංගතයට පමණක්ව වනාව අනාගතය 
සඳහාෙ  උපකාරී වනු ඇත. 


