
 

 

 

ක ොවිඩ් උවදුරට විසඳුම එන්නත :  රජය ඊට සූදානම් ... 
       ජනතා වගකීම කසෞඛ්ය උදකදස  ිළිපදදීමම වව  

      ජනදති අවධාරණය  රයි  ... 
ක ොවිඩ් 19 ලවංගත උලදුරට අලවන් විවඳුභ එන්නත් රණය ඳභණි. ජනතළලට එන්නත ඵළදීභ වශළ වෆ සූ විධිභත් 

ලෆඩපිළිකලෂක් රජය වතුල තිකේ. අභිකයෝගය වළර්ථ ල ජය ගෆනීභට නම් ක ොවිඩ් ලවංගතය ඳෆතිර ගිය ඳෂමු ලටකේ 

දී  ළක් කභන්, කවෞඛ්ය ඵධළීනන් ිරර්කශ  ර ඇති ියයු  නීති ීනති ශළ උඳකදවහ ජනතළල අකුරටභ පිළිඳෆදිය යුතු ඵල 

ජනළධිඳති කගෝඨළබය රළජඳක් භෆතිතුභළ අලධළරණය  රයි.  

කෝ  කවෞඛ්ය වංවිධළනය දෆනට අුමභත  ර ඇති වශ ඉදිරි  ළය තුෂ අුමභත කිීනභට ිරයමිත ක ොවිඩ් භර්දන 

එන්නත් අතරින් ශතරක්භ ශ්රී ං ළලට කගන්ලළ ගෆනීභට රජය විධිවිධළන ව වළ තිකේ. ප්රථභකයන් කගන්ලුම ෆූ 

ඇවහට්රකවකන ළ එන්නත පුශගයින් 925,242 ට කම් ලන විට ඵළදී ඇත. එභ එන්නකත් කදලන භළත්රල ඵළදීභ භෆයි 

භව මු වතිය තුෂ ආරම්බ කිීනභට ිරයමිතය. ඉදිරි කඳෂ කවෞඛ්ය ිරධළීනන්, ක ොවිඩ් භර්දනකේ ිරරත ්රිවිධ ශමුදළ 

වශ කඳොලිවහ ිරධළීනන් ඇතුළුල 356,000ක් කදනළට කදලෆිර භළත්රළල කදුම ෆකේ. ඉතිරි අලයතළල වපුරළගෆනීභ වශළ 
ඇවහට්රළකවන ළ එන්නත ිරහඳළදනය  රන කෝ කේ කවසු ආයතන වභග රජය දෆන් වළ ච්ඡළ  රමින් ියටී.  

රුියයළකේ ිරහඳළදිත වහපුට්ිරක් එන්නකත් භළත්රළ 200,000 අකප්රේල් අ අලවළනකේ දීත්, භළත්රළ 400,000ක් භෆයි භළවකේදීත්, 

භළත්රළ 000,000ක් නිිර භළවකේදීත්, භළත්රළ 1,200,000ක් නිලි භළවකේදීත් කගන්ලළ ගුම ෆකේ. වහපුට්ිරක් එන්නත් භළත්රළ 

මිලියන 13ක් කගන්වීභට අභළතය භ්ඩඩ අුමභෆතිය දෆනටභත් ෆී  ඇත.   

ඳරිතයළගයක් කව නයනකයන් ෆී  ඇති වයිකනොසළම් එන්නත් භළත්රළ 600,000 ඉදිරි වති කිහිඳය තුෂ කෝ  කවෞඛ්ය 

වංවිධළනකේ අුමභෆතිය ෆී භත් වභග කභරට ජනතළලට ඵළදීභට වෆසුම්  ර ඇත.  

මීට අභතරල රළජය ෂධ වංවහථළල සයිවර් එන්නත කගන්වීභ වශළ අලය මලි  ගිවිසුම් දෆටනභත් අත්වන් ක ොට 

ඇති අතර එභ එන්නත ශෆකි ඉක්භණින් කගන්ලළ ගෆනීභට රජය ක්රියළ ළරමින් ියටී.  

ක ොවිඩ් 19 ලයළප්තිතිය පිටුදෆමේකම් ක ොඳුනළරටිය ලුමකේ මලි  භශජන කවෞඛ්ය භළර්කගෝඳකශ පිළිඳෆදීභ ඵල කෝ  

කවෞඛ්ය වංවිධළනකේ ප්රධළිරයළ ඊකේ (24) ජිනීලළ ුමලරදී යළිත් ලරක් අලධළරණය  කෂේය. ිරිය ඳරිදි මුහුණු ආලරණය, 

වඵන් කශෝ වි ී ජ නළ  කයොදළ විටින් විට දත් කවේදීභ, වභළජ දුරවහථබළලය ආරක්ළ කිීනභ, අනලය ගභන් ිමභන් 

ලලින් වශ උත්වල වශ වළද ලෆිර ඒ රළශීවීම් ලලින් ලෆමේ ියටීභ ඒ අතර ප්රධළන තෆන ගනී.   

කවෞඛ්ය උඳකදවහ අුමගභනය කිීනභ ශළ ිකක්ණයක් වහිත විනයගරු  වභළජ රර්යළල ෛලරව ලයළප්තිතිය නතර කිීනභට 

වළර්ථ  විවඳුභක් ඵල එලෆිර ිකක්ණයක් කඳන්ුමම්  ෂ ියයු  රටල අත්දෆමේභය.  

ක ොවිඩ් 19 උලදුරට විවඳුභක් කව යම්   ට රට ලවළ දෆමිය යුතුය යෆයි වභශරු  ල් අඳනළ  රති. ආරම්බ  

අලවහථළකේදී එලෆිර ක්රියළභළර්ගයකින් වතුටුදළය  ප්රතිප අත්වුලද දිුක ළීනනල එය ජන ීවවිතයට වශ ආර්ික යට 

අතිය ශළිර ර ඵඳම් ඇති  රයි. ආර්ික  ක්රියළ ළරිත්ලය මුලිභිරන් අඩඳණ  රන අුකල් අ දෆමීම් කශෝ ඇඳිරි නීතිය 

ඳෆනවීම් ශ්රි ං ළල ලෆිර වංලර්ධනය කලමින් ඳලතින රටලට  ෂ කනොශෆකිය. අඳ රකට් ආදළයම් උඳයන්නන්කගන් 

ඵහුතරය අවිධිභත් ීවලකනෝඳළය භළර්ග භත යෆකඳති.  

එඵෆවින් රජය ියය  ළර්ය ඉටු රන අතර, ජනතළල රකට්ත්, තභළකේත් සුඵ ියශධිය ත ළ වහලමේය ලගමේභ වශ යුතු භ 

ඉටු ෂ යුතු ඵල ජනළධිඳතිතුභළ අදශවහ  රයි.  
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