
වත්මන් රජයේ විධිමත් වකුගඩු යරෝග නිවාරණ සහ ප්රතිකාාර ්රම 

යහේතුයවන් නව යරෝගීන් වාර්තා වීම අඩු වී ඇතික බව සුව ඇමැතික පවසයි. 
 

ශ්රී ලං කා   ලං - ලං චීන ලං මිත්රත්වය  ලං වයත්ව ලං වවුරු  ලං  මමි්  ලං චීන ලං මයේ  ලං ුලකය ධාර ම ලං  ව ලං
ේපොේ ෝ නු ේේ ලං ඉදිේ ේමන ලං ය ති  ලං යෘක්වේේද ලං ේමෝවට ලං ුලල්ගල් ලං වැබී  ලං යන ධිපති ලං
ම ත්රීප ක ලංරිසේේ  න ලං වව ේප ලංරධාර නත්වයේ ්  ලං ව ලංේ ෞඛ්ය, ලංේපෝෂණ ලංව  ලංේේශී  ලංමයදය ලං
අ  වය ලංේදො තවම ලංම ිතව ලංේ  න මත්වන ලං වව ේප ලං වා ීතත්වයේ ්  ලංේපොේ ෝ නු ේේ ලංී  ලංඅද ලං
(06) ලංේපමයු ේේ ලංරිදු ලංේ සේනි. 
ේ   ලංේමෝවක ලංඉදිකිරී ට ලංයැ  ලංකිසේ ට ලංේ ොිතව ලංුලදක ලංු පි ල් ලංමිලි න ලං12000 ලංකි. ලංඇද්  ලං200 ලං
කි්  ලං   ් විව ලං ේ   ලං ේමෝවක ලං  වල් ලං 04 ලං කි්  ලං යුක්ව ලං ේයයි. ලං ශකය ග ම ලං 06 ලං ක් ලං  ව ලං ු රම ලං
  ් දුේපමණ ලංඒ   ලං100 ලංකි්  ලංයුක්ව ලංේ   ලංේමෝවක ලං ඩිනමි්  ලංඉදිකිරී ට ලං ැ සුම් ලංේ ොට ලං
ඇව. ලං 
ේ හිී  ලංඅදව ත ලංදැක් ලංවූ ලංේ ෞඛ්ය ලංඅ  වයයම   ලං- ලං“ශ්රී ලංකා  ේේ ලංහිහියන ලංය ති  ලංයගඩග ර ලංේමෝවකට ලං
ුලල්ගල් ලංවැබීේම් ලංඅය තථ ය ලංඉව  ලංයැදගත්ව. ලංයගඩග ර ලංේමෝීත්  ලංේයනුේය්  ලංේ යැනි ලංේමෝවකක් ලං
හිහි ලංය් ේ්  ලංයන ධිපති ලංම ත්රීප ක ලංරිසේේ  න ලං වව ේප ලං ැපම   ලං වයි. ලංපසුය   ලංමය  ලං  ේ  ලං
යගඩග ර ලං ේමෝග  ලං උත්ව ් න ලං ුරයත්ව ලං ඒ ලං පිළිබදය ලං ේ ෞඛ්ය ලං අ  වයයම   ලං ේක  ලං යත්ව ්  ලං
යන ධිපතියම   ලං  ු ණු ලං පැවැදිලි ලං   ත්ව, ලං යැඩක් ලං ුරේ   නැවැ. ලං ේ ො ද ලං යගඩග ර ලං ේමෝග  ලං
පිළිබදය ලංපසුය   ලංමය ට ලංයැටහී ක් ලංතිබුේ්  ලංනැවැ. ලංයර්ව  නේ  ලංඋතුු  ැද ලංප  වට ලංප ණක් ලං

ේනොය, ලංදි තත්රික්  ලං18 ලං  ලංයගඩග ර ලංේමෝග  ලංපැතිම ලංතිේබනය . ලං වප කන ලංමය  ලංබක ට ලංපත්වයන ලං
විට ලං ේමෝීත්  ලං 21,000 ලං ක් ලං ශ්රී ලං කා  ේේ ලං ය ර්ව  ලං ුරන . ලං 2017 ලං ය ේර් ලං ී ත්ව ලං එ  ලං සී  ේේ  ලං
ේමෝීත් ේප ලං ාඛ්ය ය ලංපයත්වය ේගන ලං   ට ලංඅපට ලංවැකි ලංුරන . ලංනය ලංයගඩග ර ලංේමෝීත්  ලංය ර්ව  ලංම   ලං
ඉව   ලංඅ රයි. ලංයගඩග ර ලංේමෝග  ලංප කන  ලංකිරී  ලං දව  ලංදැඩි ලංක්රි    ර්ග ලංගනු ලංකැබුය . ලංඒ ලං දව  ලංවූ ලං
රධාර න  ලං   ධාර   ලං ුරේ  ලං යගඩග ර ලං ේමෝීත් ේග්  ලං බුලක ලං ේපොේ ෝ නු ය ලං දි තත්රික් ේ ්  ලං
යන ධිපතියමේ ගඩ ලංහිහිම  යි. ලංේකෝ ේ  ලංදියුණූ ලංමටයක ලංපයතින ලං ව ලංප කන  ලංශ්රී ලංකා  යට ලං
ේගනඒ ට ලංයන ධිපතියම   ලං ැපම  ලංරිටිනය . ලංයන ධිපතිධූම ට ලංපත්වම ේ ්  ලංපසු ලංම ත්රීප ක ලං
රිසේේ  න ලං  වව  ලං ඉ් දි  ේේ ලං  ව ලං චීනේ  ලං  ාච ම   ලං නිමව ලං ුරන . ලං එ  ලං  ාච ම ට ලං   ත්ව ලං
 වා ය  ලං ුරන . ලං  චීන  ලං  ව ලං ඉ් දි  ය ලං අේේ ලං ඓතිව රි  ලං මිතුම් . ලං චීන ලං  ාච මේ  ලං ී  ලං
යන ධිපතියම   ලංඉල්ක  ලංරිටිේ  ලංනම නව  ලංයගඩග ර ලංේමෝවකක් ලංඉදි ම ලංකබ ේදන ලංේක යි. ලංඑ  ලං
ඉල්ලී  ලංචීන ලංයන ධිපතියම   ලං ව ලංඅග්ර   වයයම   ලංපිීගගනු ලංකැබුය . ලං ැ සුම් ලං   ත ලංකිරීේ ්  ලං
පසු ලං චීන ලං මය  ලං ු පි ල් ලං මිලි න ලං 12,000 ලං   ලං  ම්පුර්ණ ලං ුලදක  ලං රද න ක් ලං ේක  ලං කබ ී  ට ලං
එ ගත්වය  ලංප  ලං   . ලංයත්ව ්  ලංමය  ලංබක ට ලංපත්වම ේ ්  ලංපසු ලංචීන ලංමය  ලංුලකය ලංරද න ලංේක  ලං

ු පි ල් ලංමිලි න ලං33,000 ලං  ලංුලදකක් ලංකබ  ලංී  ලංතිේබනය . ලං2018/2020 ලං  ක  ලංතුක ලංවයත්ව ලංු පි ල් ලං
මිලි න ලං47,000 ලං  ලංරද න ක් ලංකබ ී  ට ලංේපොේමෝ දු ලංම  ලංතිේබනය . ලංේපොලී ලංඅය  ලංණ  ලංධධාර ම ලං
ු පි ල් ලංමිලි න ලංේදකක්ෂ ලංවිරිවත්වද වක් ලංකබ ී  ලංතිේබනය . ලංේ   ලංයගඩග ර ලංේමෝවකට ලංඅ වමය ලං
චීන  ලංවිරි්  ලංධරි  ේේ ලංවිශ කව  ලංයගඩග ර ලංේමෝග ලං පර්ේ ෂණ ග ම  ලං ද ලං ේේම ේදනි  ලංවිශතය ලං
විදය කේ  ලංඉදිකිසේ ට ලං ැ සුම් ලං ම ලංතිේබනය . ලංවදුන  ලංේනොගත්ව ලංයගඩග ර ලංේමෝග  ලංඇතිම  ට ලං
බකපෑ ලංේව තුය ලංේ වි  ලංයුතුයි. ලංවිවිධාර ලංේව තු ලං  මණ  ලංඉදිසේපත්ව ලංම  ලංතිබුන ලංද ලංඒ ලංපිීගබද ලං ැ  ක් ලං
පයතිනය . ලං නි   ලං ේව තුය ලං ේ ේවක් ලං ේ ො  ේගන ලං නැවැ. ලං ේකෝ  ලං ේ ෞඛ්ය  ලං  ාවිධාර න  ලං ද ලං
පරීක්ෂණ ක් ලං  ත්ව ලංඅය ්  ලංනිග න  ට ලංපැමිණිේ  ලංනැවැ. ලංේව තු ලං  ම   ලංම   නි  ලංද්රයය ලං
 ම්බ් ධාර ක් ලං බය ලං දැනට ලං පිීගේගන ලං තිේබනය . ලං ඒ ලං නි   ලං ව යි ලං යන ධිපතියම   ලං විරි්  ලං



පකයිේ ොේ ට් ලං ෘෂි ලංම   න  ලංවවනම් ලං ේ  . ලංේ   ලං ෘෂි ලංම   නි  ලංද්රයය ලංවවනම් ලං මන ලං
ේක  ලංපසුය   ලංමය  ලං  ේ  ලංද ලංඉල්ලීම් ලං  ත්ව ලංඑ  ලංඉටුුරේ  ලංනැවැ. ලංඊට ලංඅයනව ලංවූේ ත්ව ලංනැවැ. ලං
ේ ො ද ලංපසුය   ලංමය  ලං   ග  ලංපැත්වේත්ව ලංහිටිේ . ලංනුලත්ව ලංයත්ව ්  ලංයන ධිපතියම   ලංඑ  ලං ෘෂි ලං
ම   න ලංද්රයය ලංවවනම් ලං   . ලංේමෝීත් ේප ලං ාඛ්ය ය ලංඅ රම  ට ලංඑ  ලංද ලංඑක් ලංේව තුයක්.” ලං 

“පසුය   ලං  කේ  ලංී  ලංය ම ට ලංයගඩග ර ලංේමෝීත්  ලං3000 ලංක් ලංඅලුති්  ලංඑ තු ලංුරන . ලංයනය සේ ලං08 ලංඅපි ලං
ර  ශ ලං    ලංයගඩග ර ලංු ධිම ලං  ් දු මණ ලං ් ත්ර ලං1000 ලංක් ලංදක්ය  ලංයැඩි ලං මනය  ලංකි ක . ලංඅපි ලං
බක ට ලංපත්වයන ලංවිට ලංතිබුේ්  ලං ් ත්ර ලං229 ලංක් ලංප ණයි. ලං2016 ලංය ේර් ලංී  ලංඑ  ලං ාඛ්ය ය ලං507 ලංදක්ය  ලං
යැඩි ලං   . ලං2017 ලංය ේර් ලංී  ලං ් ත්ර ලං ාඛ්ය ය ලං1000 ලංදක්ය  ලංයැඩි ලංකිරී ට ලංපි යම ලංේගන ලංතිේබනය . ලං
ඉ් ී   ලංධේ ෝය ේ ක් ලං ය ්  ලංවයත්ව ලංු ධිම ලං  ් දු මණ ලං ් ත්ර ලං900 ලංක් ලංකැේබනය . ලංඑ  ලං
 ් ත්ර ලං විකිරීේ ්  ලංපසු ලංේමෝීත්  ලංු ධිම ලං  ් දු මණ  ලං දව  ලංේ ොුල ලං ම් ේ්  ලංමය  ලංවිරි්  ලං
ුලදල් ලං කබ ී ේ ්  ලං අනතුු යයි. ලං එක් ලං ේමෝය ේ ක් ලං ේයනුේය්  ලං ු ධිම ලං   ් දු මණ  ලං  දව  ලං
ු පි ල් ලං4500 ලං  ලංුලදකක් ලංමය  ලංයැ  ලං මනය . ලංදැනට ලංමයේ  ලංේමෝවක  ලංු ධිම ලං  ් දු මණ  ලං
 දව  ලංු පි ල් ලං5900 ලංක් ලංයැ  ලංයන ලංබය ලංගණ්  ලංබක  ලංතිේබනය . ලංේපෞේගලි  ලංේමෝවක  ලංු ධිම ලං
  ් දු මණ  ලං  දව  ලං ු පි ල් ලං 9000 ලං   ලං ුලදකක් ලං කබ ග් නය . ලං යත්ව ්  ලං මය  ලං බක ට ලං
පත්වම ේ ්  ලං පසු ලං යගඩග ර ලං බේධාර ලං කිසේ , අක්   ලං බේධාර ලං කිරී , වෘද ලං බේධාර , ලං ධමම්ා ලං  මමි්  ලං
ේ ෞඛ්ය ලංය ග්රවණ ලංැස ක් ලංකබ ගත්වව . ලංයගඩග ර ලංේමෝග ලංනිය මණ ලං ව ලංරති  ම ලං්ර  ලංද ලංවිධි ත්ව ලං
 ම ලං තිේබනය . ලං යගඩග ර ලං නිය මණ ලං  ටයුතු ලං  දව  ලං නිකධාර රී් ට ලං    ට ලං යෑ්  ලං මථ ලං 28 ලං ක් ලං
කබ දු් න . ලංයගඩග ර ලංේමෝීත් ට ලංේගයන ලංුලදක ලංයැඩි ලං   . ලංඉදිසේේ  ලංී  ලංයාග  ලංු ධිම ලං  ් දු මණ ලං
ේමෝවල් ලං ශ්රි ලං කා  යට ලං ේගනඒ ට ලං අපි ලං  ටයුතු ලං  මනය . ලං වයද ලං ව ් ට  ලං ව ් ේප ලං ු ධිම ලං
  ් දු මණ  ලංරිදු   ලංවැකි ලං ් ත්ර ලංද ලංේගන ලංඑනය . ලංඒ ලංපිළිබදය ලංඉදිසේේ  ලංී  ලංයනව ය ලංදැනුයත්ව ලං

 මනය .” 

“2016 ලංය ේර් ලංී  ලංේ ෞඛ්ය ලං දව  ලංු පි ල් ලංහිලි න ලං235 ලං  ලංුලදකක් ලංේය්  ලං   . ලංේ   ලංය ේර් ලං
ී ත්ව ලං එයැනි  ලං ුලදකක් ලං ේය්  ම ලං තිේබනය . ලං යත්ව ්  ලං මය  ලං ය ති  ලං ධමක්ෂ යට ලං පසු ලං යැඩි  ලං
ුලදකක් ලං ේය්  ලං  ම් ේ්  ලං අධාරය පන ට ලං  ව ලං ේ ෞඛ්ය ටයි. ලං නුලත්ව ලං අේේ ලං මේට් ලං   ධාරය ලං  ව ලං
යනව ය ලං ථ  ලං ම් ේ්  ලංව ල් ලං ව ලංඅර්ව පල් ලංමික ලංඉව  ලං    ලංප ණයි. ලංකැබුනු ලං වන ලංපිළිබදය ලං
 ථ  ලං  ම් ේ්  ලං නැවැ. ලං කිරි ම් ලං ා ණ්ඩ   ලං මික ලං යැඩිම   ලං පිළිබදය ලං  ථ  ලං  මනය . ලං නුලත්ව ලං
අවය යශය ලංෂෂධාර ලංයර්ග ලං48 ලං  ලංමික ලංරි  ට ලං85 ලංකි්  ලංඅ රම   ලංගැන ලං ථ  ලං ම් ේ්  ලංනැවැ. ලං
 වප කන ලංමය  ලංවිවිධාර ලංවිේේචන ලංයකට ලංකක් ලංේයනය . ලංනුලත්ව ලංඅාග ලං ම්පුර්ණ ලංමය ක් ලංේකෝ ේ  ලං
ේ ොේව යත්ව ලංහිහිේයක  ලංනැවැ. ලංමය   ලංඅ රප  ර ලංතිේබ් න ලංපුලුය් . ලංනුලත්ව ලංමය  ලංග ්  ලං මන ලං
දිශ නති  ලං ව යි ලං යැදගත්ව. ලං බුේධිේ ්  ලං තී් දු ලං තීමණ ලං ග් න. ලං යනය සේ ලං 08 ලං ර ර්ථන  ලං    ලං
 වප කන  ලං අඛ්ණ්ඩය ලං පයත්වය ේගන ලං  නය . ලං හිටපු ලං යන ධිපතියම   ලංවැරිු ණූ ලං ධ  ම ත්ව ලං
යත්ව ්  ලං යන ධිපතියම   ලං වැරිේමන ලං ධ  ම ත්ව ලං ේද  ලං බක් න. ලං යත්ව ්  ලං යන ධිපතියම   ලං
යනව ය ලංේයනුේය්  ලංව යි ලංතී් දු ලංතීමණ ලංගනු ලංකබ් ේ් . ලංය ග ර ලංේමෝවක ලංඉදිකිරී  ලං දව  ලං

ුලකය ලංරද න ලංකබ ී   ලංේයනුේය්  ලං   ලංචීන ලංමය ට ලංද ලං තූතති  ලංපුද ලං මනය . ලං“ 

ේ   ලංුලල්ගල් ලංවැබී  ලංේයනුේය්  ලංේපොේ ෝ නු ය ලං ව ලංේමෝවක ලං   ත ලං   ලං  ු  ලං   ප  ලං
 ව ලංේල්ක්වුර ත ලංධ වන  ලංුලද්රණ  ලං   ලංධේමෝගය  ලංපුයත්වපව ලංයන ධිපතියම  ට ලංපිළිගැ් ම   ලං
රිදු ලං ේ   ලංේ ෞඛ්ය ලංඅ  වය ාශේ  ලංේල් ම් ලංයන  ලංසුගවද   ලං වව  ලංවිරිනි. ලංඑ  ලංපිළිගැ් ම   ලං
ේ ෞඛ්ය ලංඅ  වයයම  ට ලංරිදු ලං ේ   ලංේ ෞඛ්ය ලංේ  ය  ලංඅධාරයක්ෂ ලංයනම ල් ලංවිේශ ෂ  ලංමයදය ලංඅනිල් ලං
ය රිාව ලං වව  ලංවිරිනි. 



ේ   ලංඅය තථ යට ලංේ ෞඛ්ය ලංනිේ ෝයය ලංඅ  වය ලං යි  ල් ලං  සීම් ලං වව , චීන ලංයනමයේ  ලංශ්රී ලංකා   ලං

ව න පති ලංලී ලංරි ෑ්  ලංලිා ලං වව , ේ ෞඛ්ය ලංේල් ම් ලංයන  ලංසුගවද   ලං වව , අතිේර්  ලංේල් ම් ලං

යන  ලං ශ්රී ලං ච් ද්රගුපේව ලං  වව , ේ ෞඛ්ය ලං ේ  ය  ලං අධාරයක්ෂ ලං යනම ල් ලං විේශ ෂ  ලං මයදය ලං අනිල් ලං
ය රිාව ලං වව , නිේ ෝයය ලංඅධාරයක්ෂ ලංයනම ල්යු , ලංේපොේ ෝ නු ය ලං ව ලංේමෝවේල් ලංඅධාරයක්ෂ ලං

 ම්පත්ව ලංඉ් දි  ලංගඩ  ම ලං වව , ම යය ලංනිකධාර රී්  ලං ව ලංවිශ ක ලංයන   ක් ලංඑක්ය ලංරිටි ව.  
 


