මාධ්ය නිවේදනය
ශ්රී නකාවාේද න්ථිකයව  නේවේි ක නේවිඩ් න- න19 න ක නබකපෑම නපිලිබඳ නසමීක්ෂණ
ජයේේඛය නහා නසාඛයාේේඛය නේනපාථිේේ්තුව
ක ොවිඩ් - 19 වසංගතය ශ්රී කං ේකස යලයම ආ ්ථික 
ුතු ක ක කි ඒවේකේ කයදී යලටින වයේපාරේි වක සභවවේවය
අනුව විවිධ ් ේිකයන් බකපාරේ ඇත. ිකු සආහි ප්රකශ ආේස කක
ු වඩි  ේකය් වසේ කඩමීආ නිසේ
වයේපාරේක 
ුතු ක අණපාරීමආ කහේ කකවන් තවදුිුත් එආ වයේපාරේි පාරවත්වේකගන යේආ සකහේ කඩි  පාරක ශ්රආය්
කඩරීආු වයවසේයයනු යලදුව ඇි අති කහසභ සංඛ්යේත කසේව යන් කියායේ අ  ව මකඅ අවකේනආු ක්ව ඇත.
කආ දී ඇිවූ දුෂභ ිතේ සඩකයාල්කු ගනි වන් බකපාරෑආ අවආ යාරීආ සකහේ වයවසේයයන් සහ කසේව යන් කවත
විවිධ සහන කබේදීආු ිජය වියලන් ්ෂණි ක්රියේආේථිග ගන්නේ කදී. ්ථික  කය යලයම  අං නඩවත යථේ
තත්ත්වයු පාරත් යාරීආ සකහේ වණේත් ඵකකේයී වූ දිගු ේලීන ක්රියේආේථිග සඩකසුඅ කතු ක අති ඒ සඳහේ නිවඩිදි හේ
ේලීන කතොි කරු අව ය කස.්ථික  යු යලදුවූ බකපාරෑආ කසොයේබඩලීආ සඳහේ විවිධ ්යතන වියලන් සමී්ෂී
යලදු ිනකක නමුත් අවිධිආත් අං ය කආන් ආ දිවයිකන යලදු ිනු කබන යලයම ආ ් ේිකේ ්ථික 
ුතු ක ක
ඇ කළුව මුළු ිුආ ්විීය වන පාරක දි විකයේත්ආ සමී්ෂීය් කආකත් යලදු ි කනොආඩත. එබඩවින් ිකු
්ථික  යු ක ොවිඩ් - 19 ආගින් යලදු ින කක බකපාරෑආ කසොයේබඩලීආ සඳහේ ශ්රී කං ේව සඳහේ නික සංඛ්යේකල්ඛ්න
සපාරයනු කබන ප්රධේනතආ ිේජය ්යතනය වන ජනකල්ඛ්න හේ සංඛ්යේකල් න කකපාරේථිතකඅන් කව වියලන් විකයේත්ආ
නියඩදි සමී්ෂීය් ්ිඅව ි ඇත. විධිආත් කආන්ආ අවිධිආත් වයේපාරේි නිකයෝජනය ිනු කබන එ
20,000 ු අධි
නියඩදියයාන් තු ක ඉහත සමී්ෂීය දිවයිකන යලයම ආ ප්රේකශය ය කල් අ ක ොඨාශේ
්විීය වන පාරක දි කඅ දිනවක යලදු ි වන් පාරවතී.
අන්තථිජේකය හිහේ යලදු ිනු කබන කආආ සමී්ෂීය සඳහේ සහවේගී වනකකස කකපාරේථිතකඅන් කව වියලන් ආධයආ
සහ වි ේක පාරක ආේීකේ ්යතන කවින් විකුත් තඩපාරෑක හිහේ ්ිේධනය ිනු කඩබ ඇි අති සුළු සහ කුණේ
පාරක ආේීකේ ්යතනවක සමී්ෂී ුතු ක කකපාරේථිතකඅන් ක නිකධේරීන් වියලන් ඉටු ිනු කබයි.
ඉහත නියඩදියු අආතිව කආආ සමී්ෂීය සකහේ සහවේගී මආු ඩආි ඕනෑආ වයේපාරේක 
කඩ්කවන සබඩඳිය හිහේ කතොි කරු කබේදීකඅ හඩයායේව සකසේ ඇත.

්යතනය ු පාරහත

https://data.statistics.gov.lk/covidimpact/

කආආ ජේි ව කයන් වඩකගත් ථිතවය සේථිථ
ි ගඩීමආ සකහේ සහකයෝගය ක්වන කකස ජනකල්ඛ්න හේ
සංඛ්යේකල්ඛ්න කකපාරේථිතකඅන් කව දිවයින පුිේ වියලරී යලටින වයේපාරේක  ප්රජේව කවින් ේරුණි ව ඉල්කේ යලටී.

්චේථිය අයි.්ථි.බණ්ණේි
අධය්ෂ ජනිේල්
ජනකල්ඛ්න හේ සංඛ්යේකල්ඛ්න කකපාරේථිතකඅන් කව.

