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ප්රධාන කර්තෘ පුවත්පත්,                                                                                                 

ප්රවෘත්ි අධයක්ෂ - රූපවාහිනී / ගුවන්විදුලි                                                          

සංස්කාරක වවබ් පුවත්, 
 

නව ක ොකරෝනො වවරසය ආසොදිතව අංකගොඩ ක ෝවන කරෝග විද්යොයතනකයන් 

ප්රති ොර ල ොගත් චීන ජොති   ොන්තොව සම්පූර්ණකයන් සුවය ල ො කරෝහකලන් 

පිටව යයි. 

“කලෝ කේ ශක්තතිමත්ම සුව කසේවොවක්ත අප රට සතු වීකමන් ප්රති ොර කසේවොවන් සහ 

කරෝගය පැතිරීම පොලනය  ළ හැකි වුණො. වවරසය රටට පැමිණීම වැළැක්තවීමට 

කසෞඛ්ය අංශ තවත් ශක්තතිමත්  රනවො.” කසෞඛ්ය අමොතයවරිය පවසයි.  

නව වකාවරෝනා වවසරය ආසාදිතව 2020 ජනවාරි මස 25 දින අංව ාඩ ජාික ව ෝවන වරෝ  

ිද්යායතනයට ඇතුලත් කළ චීන ජාික Luo Yan (වයස අවුරුදු 43) කාන්වතාව සම්පපුර්ණ 

වශවයන්ව සුවය ල ා ඇි  වට වවද්ය වාර්තා සහ වවද්යවරු නි මනය කිරීවමන්ව පසු අද් දින 

(19) වරෝහවලන්ව මුද්ා හැරීමට කටයුතු වයදිනි.  

වමම අවස්ථාවට වසෞඛ්ය හා වේශීය වවද්ය වස්වා, කාන්වතා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ 

ආරක්ෂණ අමාතය පිත්රා වන්වනිආරච්චච්ච මහත්ිය ද් එක් ිය. වසෞඛ්ය අමාතයතුිය ිසින්ව චීන 

ජාික Luo Yan මහත්ිය මල් කළඹක් දී සිප වැළද්  ැනීින්ව පිළි ැනීම  ිවශ්ෂත්වයක් ද් ිය. 

අනතුරුව වරෝහවල් බුදු මැදුර වවත ව ාස් ආ ම්පක කටයුතු ද් සිදු කිරිමට ද් වරෝහල් කාර්ය 

මණ්ඩලය අවස්ථාව සළසා ිබුනි. 

නව වකාවරෝනා වවසරය ආසාදිත සහ ආසාදිත  වට සැකකරන වරෝගීන්ව වැඩිම ප්රමාණයක් 

ප්රිකාර  නු ලැබුවේ අංව ාඩ ජාික ව ෝවන වරෝ  ිද්යායතනවයනි. එම පිරිස 128 කි. ඒ 

අතර ශ්රී ලාංකිකයින්ව 79 ක් චීන ජාිකයින්ව 32 ක් සහ අවනක් පිරිස ිවේශිකයින්ව වූ  ව වරෝහල් 

අධයක්ෂවරයා පවසයි.  

වමහිදී මාධය වවත අද්හස් ද්ැක් වූ වසෞඛ්ය අමාතයවරිය - වම්ප රටට නව වකාවරෝනා වවරසය 

ආසාද්නය වවලා පැිණි වරෝගියාව වම්ප රවේ කිසිම වකවනකුට නැවැත ඒ වරෝ ය ව ෝවන 

තත්ත්වවයන්ව වළක්වලා ඒ වරෝගියාවත් සුවපත් කරලා නැවැත සිය රටට යෑමට එම මහත්ියට 

හැකිවන පරිදි අපිට කටයුතු කරන්වන පුළුවන්ව වීම  ැන වසෞඛ්ය අමාතයාංශය ිදිහට, රටක් 

ිදිහට අපි ව ාවහෝම සතුටු වවනවා. ි වශ්ෂයන්වම වම්ප සම්ප න්වධවයන්ව අි රු ජනාධිපිතුමාට 

ස්ූිවන්වත වවන්වන ඔින. වම්ප වරෝ ය වලාව පුරා පැිවරන  ව ද්ැන ත් වහාම ජාික කාර්ය 

සාධක  ලකායක් හද්න්වන කියලා මට උපවද්ස් දීලා අවශය සියළුම අමාතයාංශවල නිලධාරින්ව 

සහ වවද්යවරුන්ව ඒ කාර්ය සාධක  ලකායට ඇතුලත් කරලා, වම්ප වරෝ ය පැිරීම 

වැළෑක්වීමට එතුමා අපට ල ාදුන්ව උපවද්ස් එවමන්වම ඒ කාර්යසාධක  ලකාය කැද්වලා උපවද්ස් 

ල ාදීම පිළි ද්ව  රු අ මැිතුමාට අපි අවේ ව ෞරවය පුද් කරන්වනට ඔිනි. රජයක් ිදිහට ඒ් 

නිවැරදි නායකත්වයන්ව නිසා පළමුව වම්ප රට වම්ප උවදුරින්ව  ලවා  ැනීමට හැකි වුණා.  

වසෞඛ්ය වද්පාර්තවම්පන්වතුව ිදිහට වසෞඛ්ය වස්වා අධයක්ෂ ජනරාල් ිවශ්ෂඥ වවද්ය අනිල් 

ජාසිංහ මැිතුමා වම්ප සම්ප න්වධවයන්ව සියළුම තාක්ෂණික කණ්ඩායම්ප කැද්වලා වම්ප වරෝ ය රට 

තුල පැිරීම වැළැක්වීම සද්හා  ත හැකි සියළු ක්රියාමාර්  දිනපතා සාකච්චඡා පවත්වා  ැනීම තුල 

වම්ප වරෝ ය රට තුල පැිරිම වැළැක්වීමට අපට හැකි වුණා. එවමන්වම වමම වරෝහවල් අධයක්ෂ 



වවද්ය හසිත අත්තනායක මැිතුමා වම්ප වරෝහල ක්රමවත්ව පවත්වාව න යින්ව ඒ 

කළමණාකරණය සිදු කිරීම  ැන අපි ස්ූිවන්වත වවනවා. ිවශ්ෂවයන්ව වමහි ප්රධානම 

ව ෞරවය ල ාදිය යුත්වත් කායික වරෝ  ිවශ්ෂඥ වවද්ය එරං  නාරම්පව ාඩ මහතාට. 

එතුමාවේ නායකත්වවයන්ව තමයි වමම වරෝගියාව කළමණාකරණය සහ වරෝ ය පැිරීම 

පාලනයට ක්රියා කවළ්. එම අංශවේ සිටින ි වශ්ෂඥ  වවද්ය ආනන්වද් ි වේික්රම මහතාට ද් අවේ 

ව ෞරවය පුද් කරනවා. ප්රිකාර වස්වාවන්ව සද්හා සම්ප න්වධ වූ සියලුම වහද්, වවද්යවරු ඇතුලු 

සියලු වරෝහල් කාර්ය මණ්ඩලවලට සහ වම්ප සද්හා උද්ව් උපකාර කළ ිවශ්ෂඥ 

වවද්යවරුන්වටත් වසෞඛ්ය අමාතයවරිය ිදිහට මවේ ව ෞරවය පුද් කරනවා. ඔවුන්ව වරෝ ය 

පැිරිම වැළෑක්වීම සද්හා  ත් සියළු ක්රියාමාර්  වලටත් අපි ස්ූිය පුද් කරනවා. රජයක් ිදිහට 

අපි ඉදිරියටත් වම්ප වරෝ ය ලංකාවට පැිණීම වැළෑක්වීමට අපි  ත් සියලු ක්රියාමාර්  තවදුරටත් 

ශක්ිමත් කරින්ව ඒ සම්ප න්වධවයන්ව නිිපතා ඇ යීමට ලක් කරින්ව, ඒ සද්හා අවශය 

කණ්ඩායම්ප කැද්වින්ව රජයක් ිදිහට සියලු පියවර  ැනීමට මුලදී  ත් උත්සාහයම, 

මැදිහත්වීමම තවදුරටත් ශක්ිමත් කරින්ව කටයුතු කරනවා. වලෝකවේ ිව න ශක්ිමත්ම 

වසෞඛ්ය වස්වයක් අප රටට ිව න්වවන්ව. එම ශක්ිමත් වසෞඛ්ය වස්වය වම්ප කටයුත්වත් දී අපට 

ිශාල උපකාරයක් වුණා.  

වමම අවස්ථාවට වසෞඛ්ය වස්වා අධයක්ෂ ජනරාල් ිවශ්ෂඥ වවද්ය අනිල් ජාසිංහ මහතා,  

අංව ාඩ ජාික ව ෝවන වරෝ  ිද්යායතනවේ අධයක්ෂ වවද්ය හසිත අත්තනායක මහතා, 

කායික වරෝ  ිවශ්ෂඥ වවද්ය එරං  නාරම්පව ාඩ මහතා ඇතුලු වරෝහවල් ිවශ්ෂඤ 

වවද්යවරු, වවද්යවරු, වහද් වහදියන්ව ඇතුලු වසෞඛ්ය කාර්ය මණ්ඩල එක්ව සිටියහ.  

 

ිරාජ් අවබ්සිංහ                                                                                                                
(මාධය වල්කම්ප)  

වසෞඛ්ය හා වේශීය වවද්ය වස්වා, කාන්වතා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාතයාංශය 

 


