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ක ොවිඩ් - 19 සහ එහි ක ෝලීය හො කේශීය බලපෑම පිළිබඳ  

ශ්රී ලං ොකේ ක ොමියුනිස්ට් පක්ෂකේ ප්ර ොශනය 

2020 ජනවොරිකේ සිට කලොව පුර වයොප්තවන්නොවූ ක ොවිඩ්-19 නම් මොරොන්ි  වසං තය 

මිනිස්ට වර් යොකේ කසෞඛ්යයට, සොමයට සහ සංවර්ධනයට එල්ලවූ ප්රබල, බරපතල සහ 

හදිසි ක ෝලීය අභිකයෝ යක් බවට පත්ව ඇත. 

ශ්රී ලං ොකේ ක ොමියුනිස්ට් පක්ෂය අදහස්ට  රන ආ ොරයට, එය කලෝ  ජනතොවකේ 

සොමුහි  ප්රයත්නයකින්, සහකයෝගීතොවයකින් හො දැඩි ව කීමකින් මැඩලිය යුතු 

වසං තයකි.  

කමම වසං තකයන් ජීවිත අහිමිවූ කමන්ම ජීවිත තර්ජනකයන් පීඩනයට සහ කේදනොවට 

පත්ව ඇි සියලු පවුල්වලට අපකේ බලවත් සංකේ ය ප්ර ොශ  ර සිටිමු. ජීවිත ආරක්ෂො 

 රලීමට  ැපවීකමන් කමකහයක් ඉටු රන සියලු පොර්්වයන්ට අකප් ක ෞරවය පුද 

 රමු. 

කමම මොරොන්ි  වසං තයට පළමුකවන්ම මුහුණ දුන්කන් චීන ජනතොවයි. එකතක් 

හරිහැටි හඳුනො කනො ත් නව වවරසය ක ටි ොලයක් තුළ මැඩලීමත්, තම රට තුළ 

වයොප්තවීම වළක්වොලීමට ඔවුන්ට හැකිවීමත් පිළි තයුතු සතයයකි. එමගින්, මිනිස්ට 

සංහියම දැවැන්ත වයසනය ට ලක්වීම ට ිබූ ඉඩ ඩ අවමවී ිකේ. 

මිනිස්ට ජීවිත අහිමි  ර නිමින් සහ ජොි  ආර්ි ය පසුබැසීමට මුහුණකදමින් 

සිටියදීම, තමන්ට ලැබුණු පළමු අවස්ටථොකේදීම තම සකහෝදර රටවල ජනතොව 

ආරක්ෂො රලීමට මැදිහත්වීමට චීනය  න්නො උත්සොහය අපි ඉහලින් අ ය රමු. එම 

වසං තය මැඩලීමට අවශය උපකදස්ට, සැලසුම් සහ උපොයමොර්  සපයමින් සකහෝදර 

රටවල් සවිමත් කිරීමද අ ය  ලයුතුකේ. 

පසුබැස්ටවීමට ලක්වූ චීන ආර්ි ය යළි පණ ැන්වීමට හැකිවීම සහ මිත්ර රටවලට අවශය 

වවදය උප රණ සහ පහසු ම් සැපයීමට ඉදිරිපත්වීම ශ්රී ලං ොකේ ක ොමියුනිස්ට් 

පක්ෂය මහත්කස්ට අ ය  රයි. 



ඉමහත් දුෂ් රතො මධයකේ, කසසු මිත්ර රටවලට තම උපකදස්ට, අත්දැකීම් සහ ආධොර 

ලබොදීමට කනොපැකිලව ඉදිරිපත්කවමින් චීනය, කියුබොව, විය්නොමය සහ රුසියොව දැක්වූ 

ජොතයන්තර සකහෝදරත්වය අපි අ ය  රමු. 

ක ොවිඩ් - 19 වවරසය ශ්රී ලං ොකේ වයොප්තවීමටත් කපර එවැනි තත්ත්වය ට 

මුහුණදීමට කපර සුදොනම්වීමක් වශකයන්, ජනොධිපි  ොර්ය සොධ  බල ොයක් 

පිහිටුවීමට ශ්රී ලං ො රජය  ත් මුලි ත්වය පිළිබඳව ශ්රී ලං ොකේ ක ොමියුනිස්ට් පක්ෂය 

සිය සතුට සහ ඇ යීම ප්ර ොශ  ර සිටී. එමගින්, වවරසය මැඩලීමට අවශය සැලසුම් 

සහ උපයමොර් ද ස ස්ට ර  ැනීමට අවස්ටථොව ලැබිණි.  

එම  ොර්යකේදී, විදයොත්ම  සහ වෘත්ීමය ප්රජොවක න් උපකදස්ට ලබො ැනීකම් 

ආදර්ශමත් හො බුේධිමත් ීරණය අප මහත්කස්ට අ ය  රමු. උපොය මොර්  

ස ස්ටකිරීකම්දී, කපොදු ජනතොවකේ අවශයතො සහ  ැටළුවලට ප්රමුඛ්ත්වය ලබොදීමද 

සතුටට  රුණකි. 

කමම  ොර්යභොරකේදී, වවදයවරු ඇතුළත් කසසු කසෞඛ්ය කස්ටවො නිලධොරීන්, ආරක්ෂ  

කස්ටවොවන් සහ කසසු රොජය කස්ටවොවන් විසින්  ැපවීකමන් ඉටු රන කමකහය අපි 

 ෘතකේදීව අ ය  ර සිටිමු. 

කමවැනි අභිකයෝ ය ට මුහුණදීකම්දී ශ්රී ලං ොව සතු ශක්ිමත් මහජන කසෞඛ්ය කස්ටවො 

පේධිය සහ මුලය ක්කෂ්ත්රකයහි ස්ටථොවර රොජය අංශය කබකහවින් උප ොරීවන බව අපි 

කත්රුම්  තයුතුය. කමම තත්වය උදො රදුන් වැඩ  රන පන්ිය අපි සිහිපත්  ලයුතුය. 

නවලිබරල්වොදකයන් ඒවො රැ  ැනීමට ඔවුන් එඩිතරව අර ල  ළ බවද වටහො  ත 

යුතුය. 

කමම වසං තකේ වත්මන් අත්දැකීම්වලින් අනොවරණය වන්කන් නවලිබරල්වොදකේ සමොජ 

විකරෝධී සහ පරපුටු ස්ටවභොවයයි. කලොව පුරො අර්බුදයට පත්ව ඇි නවලිබරල්වොදයට 

එකරහි ඉදිරි අර ලකේදී, ක ොවිඩ්-19 වසං තකයන් උ ත් පොඩම් අපට ම  කපන්වනු 

ඇත. 

ප්චොත් ක ොවිඩ්-19 ක ෝලීය වර්ධනයන් කලෝ  ආර්ි ය ප්රබල පසුබැස්ටම ට ම  

පොදනු ඇත. එය, 2008 ක ෝලීය මුලය අර්බුදයන්හි අත්දුටු පසුබැස්ටමට වඩො ප්රබල විය 

හැකිය. එමගින් වැඩ රන ජනතොව කේදවොච ය ට පත් රනු ඇත. ඒ තුළින් ආර්ි  

ප්රිපත්ි සහ උපයමොර් යන්කේ ප්රබල කවනස  අවශයතොවය පැන නගිනු ඇත. එහිදී 

වොම සහ රැඩි ල් බලකේ යන්කේ ප්රබල මැදිහත්වීමක් අවශයවනු ඇත. 

ක ොවිඩ් - 19 ට එකරහිව රජය ක නයන අර ලයට සිය පුර්ණ සහකයෝ ය පල රන 

කලස කම් රක් ජනතොව කවත ශ්රී ලං ොකේ ක ොමියුනිස්ට් පක්ෂය ආයොචනය  ර සිටී. 
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