
 
 

 

 

 

 

 

2021.04.27 

ප්රධාන කර්තෘ කුවත්පත්, 

ප්රතෘ ්ති කධධායක්ෂ - රූපතතනහිනී / ගුතන්විදුලි 

සංස්රනරරකවතබ්කුවත්, 
 

ක ොවිඩ් ක ෝගීන්ට අවශ්ය ඔක්සිජන් හිඟයක්ස ක ොමැති බව ක ෞඛ්ය ක ේවො අධ්යක්සෂ 

ජ  ොල්ව යො අවධ්ො ණය   යි.  

ධදකදි ක(27)කජනති රකුවත්පතතර සහකසමනජකමනධායකඔස්වසක්රළුව ෝිලකවරෝහවේකප්රති රනරකල  කවරනිඩ්ක
වරෝගීන්වටකධතශ්යකඔක්ිජන්වකහිඟයක්කඇති ක තට්,කඑමකනිසනකවරෝගීකජිිතකදැඩිකධ තුරරටකපත්තකඇති ක

 තට්කතන්තනකපතළ වරනටකති බුනි.ක 

එමකමනධායකතන්තනකපිළි දතකවසෞඛ්යකවස්තනකධධායක්ෂකජ රනේකවතදයකධවස්ලකගුවත්ධා කමහතනකමනධායක

වතතකධදහස්කපතළකරරමින්වකකියනකි ටිවේකවරනිඩ්කවරෝගීන්වටකධතශ්යකඔක්ිජන්වකතලකකිිදුකහිඟයක්කවමවතක්ක

ව නමැති ක ත්,කඑමකුවතතකධසතයකුවතතක්ක තයි. 

වේකපිළි දතකමනධායකවතතකධදහස්කදැක්කවූකවසෞඛ්යකවස්තනකධධායක්ෂකජ රනේකවතදයකධවස්ලකගුවත්ධා ක

මහතනක“ධදකදි වේකසමහරකුවත්පත්තලකතන්තනකවීකති බු නකරළුව ෝිලකශික්ෂවකවරෝහවේකඔක්ිජන්වක

හිඟයක්ක ඇති ක  තට.ක රළුව ෝිලක වරෝහවේක කිිමක ඔක්ිජන්වක හිඟයක්ක  ැහැ.ක වමයටක පතනදරක වතලනක

ති බුවන්වක ැවෙ හිරකවරනළඹකමූලිරකවරෝහවේකඔක්ිජන්වකහිඟයක්කති ව  තනකදකකිය කරරුවක්කමත.ක

එමකවරෝහවල්කකිිදුකඔක්ිජන්වකහිඟයක්ක ැහැ.ක දැ ටකධපතක රටකතුලකවමඩිරේකඔක්ිජන්වකල නවද ක

ර්මනන්වතකශ්නලනතලින්වකඔක්ින්වකල නදීවේකකිිදුකධඩුතක්ක ැහැ.කදැ ටකසපතය කප්රමනවයටකතානකඔක්ිජන්වක

සැපතයීමටක ඔවුන්වක සතුතක හැකියනතක ති ව  තන.ක තැඩිුවරක ධපතටක ධතශ්යක ඔක්ින්වක ල නෙනිමින්වක ක ජේව ෝක

ිලින්වා්ක(ිශ්නලකිලින්වා්)කවරනිඩ්කප්රති රනරකවස්තනකසපතය කවරෝහේතලටකසහකශික්ෂවකවරෝහේතලටක

ල නදීමටකරටයුතුකරර තන.කඑමකතැාපිළිවතලකතත්කක්රමත්කකිිමකපිළි දකඔක්ිජන්වකසපතය කආයත ක

සමෙක ධපික වහටක දි ක උදෑස ක සනරච්ඡනක කිරීමටක  ලනවපතනවරන්තුක වත තන.ක දැ ටක රළුව ෝිලක

වරෝහවේත්,කමුේවේියනතකවරෝහවේත්කඔක්ිජන්වකහිඟයක්ක ැහැ.”ක 

“ඊවේකදි යකතුලකවරනිඩ්කවරෝගීන්වක997කක්කතන්තනකවුවන.කපතසුගියකිංහලකධවුරුදුකරනලයටකවපතරකවරෝගීන්වක

තන්තනකවීමකධතමකමට්ටමරකති බුවන්ව.කධවුරුදුකසමවයන්වකපතසුකවරෝගීන්වවේකතැඩිවීමක්කවපතන්වුේකරර තන.ක

වසෞඛ්යක මන්වෙෝපතවශශ්ක පිළිපතදින්ව ක කියලනක ධපික පතසුගියක රනලයක ුවරනතටමක ජ තනතක දැුත්ක රළන.ක

ජ තනතකසංචනරයකකිරීේකසහකධවුරුදුකඋ්සත,කකසැවවරළිකපතැතැ්වීමකනිසනකතමයිකවමතන්වකතනතනතරවයක්ක

ධදකඇති කවතලනකති ව න්වවන්ව.කවේකදි ත කපතැති රකය කවතරස්කප්රවේදයක තකවතරස්කප්රවේදයක්.කවමමක

වතරස්කප්රවේදවේකවරෝෙකලක්ෂවකවපතන්වුේකරර කප්රමනවයකතැඩිවතලනකති ව  තන.කතරුවකපිිස්වතතක

තැළදීවේකසහක වරෝෙකලක්ෂවකවපතන්වවීවේක ප්රතවතනතයක්කති ව  තන.ක හුස්මක ෙැනීවේකධපතහසුතනකනිසනක

ඔක්ිජන්වක ල නදීමටක ිදුත තන.ක වසෞඛ්යක ධමනතයනංශ්යක තශ්වයන්වක ධපතවේක වරෝහේතල,ක දැඩිස්රනරක

ඒරරතල, ධතරමැදිකප්රති රනරකඒරරකතලකති ව  කධානිතනතයකසීමනකසහිතක තකඔ කව්රුේකෙතකයුතුයි.ක

ජ තනතකතශ්වයන්වකඔ කතෙකීවමන්වකයුතුතකරටයුතුකරළකයුතුකවත තන.කවරනළඹකසහකතදනසන්ව කප්රවශශ්තලක

ජ තනතකමුතකආතරවකපතැළදකිටිය්,කදුර ැහැරකග්රනමීය යකජ තනතකමුතකආතරවකපතැළැදීවේකප්රතවතනතවේක

ධඩුතක්ක වපතව  තන.ක වරනළඹටක තැඩියක වරනළඹින්වක පිටක වසෞඛ්යක වතදයක නිලධානරීක වරනට්ඨනසතලක

වතරසයක තයනප්තති යක තැඩිවතලනක ති ව  තන.ක ජ තනතක වසෞඛ්යක මන්වෙෝපතවශශ්ක ධුෙම යක

ව නරළවහන්ක ඉදිිවේක දීක නිවරෝධානය ක නීති ක දැඩික කිරීමටක ිදුක වතයි.ක එවමන්වමක වසෞඛ්යක

වදපතන්තවේන්වතුතකතශ්වයන්වකපතනසේකපතැතැ්වීමකපිළි දකධපතවේකනි්වශශ්කධධායනපත කධමනතයනංශ්වේක 



 

වේරේකතුමනකවතතකල නකදීකති ව  තන.කවේකසති යකධතසන්වත කිටකතන්තනත කවරෝගීන්වකප්රමනවයකධුතක

ඔවුන්වටක ැතැතකනි්වශශ්කල නවද තනකල  කසති වේකපතනසේකපතැතැ්වීමකසේ න්වධාත.”ක 

වමහිදීකධදහස්කදැක්කවූකනිවයෝජයකවසෞඛ්යකවස්තනකධධායක්ෂකජ රනේක(වතදයකවස්තන)කතවශ්්ෂඥකවතදයක

ලනේකපත නපිටියකමහතනක-ක“ධපිකහැමකවරෝහලරටම,කප්රති රනරකමධායස්ථන යරටමකඔක්ිජන්වකසැපතයුමකනිික

පතිදිකල නදීමටකරටයුතුකරරකති ව  තන.කවරෝහේක ලධානරීන්වකඒකපිළි දකදැුත්කරරකති ව  තන.කඔක්ිජන්වක

සපතය ක ප්රධාන ක සමනෙේක වදරමක වසෞඛ්යක වස්තනක ධධායක්ෂක ජ රනේතරයනටක දැුේක දීක ති ව  තනක

ධතශ්යරර ක ධානිතනතයට්ක තානක ධානිතනතයක්ක ඔවුන්වක සතුතක පතතති  ක  ත.ක ඔක්ිජන්වක වරෝහේතලටක

සැපතයීවේකරටයුතුකදකක්රමනුකූලලතකිදුකවත තන.”කක 

වරනිඩ්ක තසංෙතකත්්තයක හමුවේක ධසතයක හනක ජ තනතක බියෙන්වත ක සුළුක වමතැනික ුවත්ක පතළකකිිමක

පිළි දතකවසෞඛ්යකධමනතයනංශ්යකදැඩිකරවෙනටුතකපතළකරරුකල යි. 

 

ිරනජ්කධවබ්ිංහ   ක කකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකක

(මනධායකවේරේ)  ක කකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකක

වසෞඛ්යකධමනතයනංශ්ය 

 


