ප්රතිකාර සහ නිවර ණ අංශ ශක්තිකමති් කිරීම හ්තිුවන් ප්සුගිය වස
 ෝගීන්ග් වයරප්්තිකය් අඩුවක් සිව ව ඇතික බව ජනප්තික ප්වසයි.

ො තිුළ වාගුඩු

මහනුව වාුගඩු  ෝග සහන සති්ාර ා හර සුබසරධන මධයස්ාරනය ජනප්තික අතිකන්
ජනතිර අයිතිකයට
ප්සුගිය යුගය් ජරතිකා ේෙවරචායක් බවට ප්ති්ව තිකබ වාුගඩු  ෝගය නිවර ණය
වනුවන් ගන ගිය ප්ුෆල් වැඩප්කළකවළ හ්තිුවන් ප්සුගිය වස ො තිුළ වාුගඩු
 ෝගින්ග් වයරප්්තිකය් අඩුවක් ෙක්නට ලැබන බව ජනරධිප්තිකතිුමර ප්වසයි.
ජනරධිප්තික ගරු මමතිරීප්රල සිරිස්න මැතිකතිුමර ේ බව ප්රාරශ ාළ් ජරතිකා වාුගඩු
අ මුෙල් රුප්කයල් මිලකයන 628ා මලය ප්රතිකප්රෙන පප්යෝගි ා ගනිමින් මහනුව මහ
 ෝහලට අනුබේධිති ව ඉෙිා න ලෙ වාුගඩු  ෝග සහන සති්ාර ා හර සුබසරධන
මධයස්ාරනය අෙ (25) ජනතිර අයිතිකයට ප්ව රෙීමන් අනතිුරුව ගැටේ ක්රිඩරංගණය්
ප්ැවතික ජන හමුව අමතිමිනි.
ජය් කිසිව  මුෙලක් වැය නරා මින් ප්ූර්ණ ලසම ජරතිකා වාුගඩු අ මුෙල්
ප්රතිකප්රෙන මති මම මධයස්ාරනය ඉෙිා තිකබීම විශ්ෂති්වයකි. ම ට වාුගඩු  ෝගින්
වනුවන් සුවිශ්ෂ මහව ක් ඉටුාළ විශ්ෂඥ මවෙය තිකලක් අසස්ා මහතිරග්
නමින් මම මධයස්ාරනය නේ කිරීමට ජනරධිප්තිකතිුමර ාටයුතිු ා තිකස.
මහිෙී අෙහස් ෙැක්වූ ජනරධිප්තිකතිුමර වැඩිව  ටති් ප්රාරශ ාළ් ප්රතිකාර අංශ ශක්තිකමති්
කිරීම මන් ම  ෝග නිවර ණ සහ වැළැක්වීම ප්කළකබඳව ෙ විශ්ෂ අවධරනයක් යරමුා
වැඩසටහන් ක්රියරති්මා ාළ යුතිු බවයි. ිහිෙී  ිතිකා මන්ම මරනව සේප්ති් ෙ ිා
ලස සංවර්ධනය කිරීේ වැෙගති්ාම ජනරධිප්තිකතිුමර ප්න්වර ව න්න්ය.
ිමන් ම ජනරධිප්තිකතිුමර මහිෙී බලධරරින්ට පප්ෙස් ව න්න් වාුගඩු  ෝගින් වනුවන්
ජය ලබරෙන ෙීමනරව ිම  ෝගයන් ප්ීඩර විඳින සෑම ප්ුේගලයාුට ම ලබරෙීම
අතියවශය බවයි. ජනතිරව ෙැනුවති් කිරීේ වැඩසටහන් ප්ුෆල් ා මින් මම  ෝගයන්
වැළකී සිටීම ප්කළකබඳ නිවැ ෙි
රවිතියන් ඔවුන්ග් ප්ිේගලකා ජීවිතියට ික් ා
ගැනීමට හුරු කිරීේ වැෙගති්ාම ෙ ජනරධිප්තිකතිුමර ප්න්වර ව න්න් ය.
සති් මහල් වාුගඩු  ෝග සහන මධයස්ාරනය රුධි ාරන්ව ා ණ කාායකින් සහ  ෝගි
ජනතිරවට න්වරසිා ප්හසුාේ සැප්යීේ න්වරසිාරගර යකින් සමන්විති ය. ෙිනාට
වාුගඩු  ෝගීන් 150 ාට ප්මණ රුධි ාරන්ව ා ණය කිරීේ ප්හසුාේ, වාුගඩු  ෝගින්
ප් හඳුනරගැනීේ සරයන හර ප්රික්ෂණ ප්හසුාේ, වාුගඩු  ෝගින් සහ ඔවුන්ග්
ප්වුල්වල සරමරජිායන් සඳහර නවරතිැන් ප්හසුාේ, වාුගඩු  ෝගින් හර අනාුති්
අවශයතිර ඇතික ප්කරිස් සඳහර පප්ේශන ස්වරවන් ප්ැවැති්වීේ ප්හසුාේ මන් ම
වාුගඩු  ෝග නිවර ණයට අෙරළ ප්ර්ය්ෂණ ප්හසුාේ, වාුගඩු  ෝගීන් සඳහර අනාුති්
ප්රතිකාර හර ප්රික්ෂණ ාටයුතිු සිව කිරීමට ප්හසුාේ ෙ මහි සලසර තිකස.
ප්රව  අප්්ක්ෂායර ලස ජනරධිප්තිකව ණයට ඉෙිරිප්ති්වන සමය් තිම ප්රචර ා ාටයුතිු
වනුවන් ලෙ අ මුෙල් පප්යෝගි ා ගනිමින් ජනරධිප්තික ගරු මමතිරීප්රල සිරිස්න
මැතිකතිුමර විසින් ස්ාරප්කති ා න ලෙ ජරතිකා වාුගඩු අ මුෙල ේ වන විට ෙස් විෙස්
ෙරනප්තිීන්ග් ආධර මති ශක්තිකමති් අ මුෙලක් බවට ප්ති්ව ඇති. අෙරළ අ මුෙල්
ප්රතිකප්රෙන යරෙරගනිමින් වාුගඩු  ෝගීන්ග් සුබසරධන ාටයුතිු,  ෝගී ප්රතිකාර සඳහර
අවශය යිතතිල ප්හසුේ සේප්රෙනය, වාුගඩු  ෝගය නිවර ණය සඳහර සහ  ෝග මලය

හඳුනරගැනීම සේබන්ධ ව සිව ා න ප්ර්ය්ෂණ සඳහර ෙරයාති්වය ෙැක්වීම හර
වාුගඩු  ෝගී අවෙරනේ ප්රේශ සඳහර ප්කරිසිව  ප්රනීය ජලය සේප්රෙනය ඇතිුෆ වයරප්ූතික
රැසක් ක්රියරති්මා ා මින් ප්වතිී.
ක අති මහනුව මහ  ෝහලට අනුබේධිති ව ඉෙිා න මම වාුගඩු  ෝගී සහන
සති්ාර හර සුබසරධන මධයස්ාරනය සුවිශ්ෂී වයරප්ූතිකයක් වන අති ට ට අමති ව
මවන් තිවති් වයරප්ූතික 02ක් අනු රධප්ු ය් හර ගිරිඳුරුාෝට්ට් ප්රේශවල ඉෙිා මින්
ප්වතිී. අනු රධප්ු වාුගඩු  ෝගී සහන සති්ාර හර සුබසරධන මධයස්ාරනය ලබන
මරසය වන විට ජනතිර අයිතිකයට ප්ව රෙීමට හැකිවනු ඇතික බව ජනරධිප්තිකතිුමර මහිෙී
සඳහන් ාළ්ය.
සමරු ඵලාය නි රව ණය ා විශ්ෂඥ මවෙය තිකලක් අසස්ා වාුගඩු  ෝගී
සහන සති්ාර හර සුබසරධන මධයස්ාරනය විවූති ාළ ජනරධිප්තිකතිුමර ිහි නිරික්ෂණ
චරරිාරවා ෙ නි ති විය. අස්ගිරි ප්රර්ශ්වය් අනුනරයා ප්ූජය ආණමඩු ්රී ධේමෙස්සී
අනුනරයා ස්වරමින් වහන්ස් ෙ මම අවස්ාරවට ික්ව සිිතයහ.
අනතිුරුව මහනුව ගැටේ ක්රිඩරංගණය් ප්ැවතික ජන හමු ෙී ්රී ලංාර සමස්ා
වාුගඩු  ෝගීන් වනුවන් සහ වාුගඩු ආසරෙන  ෝග මලය සරයර ගැනීම වනුවන්
අසම සම ස්වරවක් ඉටුාළ සහ වාුගඩු  ෝගය ම ිතන් තිු න් කිරීමට ාැප්වී සිිතන
ප්් රෙණිය විශ්වවිෙයරලය් මහරචරර්ය විශ්ෂඥ මවෙය තිකලක් අසස්ා මහතිරග්
ස්වය අගයමින් විශ්ෂ සේමරන තිකළකණයක් ප්කළකගැන්වීම ජනරධිප්තිකතිුමර අතිකන් සිව  විය.
වාුගඩු  ෝගී ප්වුල් 670 ක් සඳහර ගූහස්ා ජල ප් ණ යන්තිර ලබරෙීම සංක්තිවති්
කිරීම, වාුගඩු  ෝගීන් 500 ෙනාුට රුධි ප්ීඩන මරප්ා ලබරෙීම සංක්තිවති් කිරීම,
වාුගඩු  ෝග නිවර ණය ප්කළකබඳ ෙීප් වයරප්්තිව ප්රසල් ෙරුවන් අති
ප්ැවතික
ති ඟරවලකය් මහනුව ෙිස්තිරික්ාය් ජයගරරහා සිසුන්ට සේමරන හර තිකළකණ ප්කළකගැන්වීම
ඇතිුෆ වැඩසටහන් රැසක් ෙ ජනරධිප්තිකතිුමරග් ප්රධරනති්වයන් සිව  විය.
ජරතිකා වාුගඩු අ මුෙල සඳහර නි ෝගර ලරතිරැයිය් ෙරයාති්වය අගයමින් 2019
ජනවරරි මරසයට අෙරළ ෙරයාති්වය වන රුප්කයල් මිලකයන 09.06 ා චක්ප්ති
ජනරධිප්තිකතිුමර වති ප්කළකගැන්වීම ෙ සිව  වූ අති ජනරධිප්තික ගරු මමතිරීප්රල සිරිස්න
මැතිකතිුමර වාුගඩු  ෝග නිවර ණය වනුවන් සිව  ා නු ලබන සුවිශ්ෂී ාැප්වීම
පෙසර පප්හර ප්ුෙ ා මින් මහනුව ෙිස්තිරික් වාුගඩු ආ ක්ෂණ සංගමය විසින්
ජනරධිප්තිකතිුමර වති ෙ විශ්ෂ පප්හර තිකළකණයක් ප්කළකගැන්වීය.
ිමන් ම මහනුව ෙිස්තිරික් වාුගඩු  ෝග සහන සති්ාර ා හර සුබසරධන මධයස්ාරනය
ාඩිනමින් ඉෙිා ජනතිර අයිතිකයට ප්ව රෙීමට ෙරයා වූ ්රී ලංාර යුෙ හමුෙර නිලධරරින්
ෙ ජනරධිප්තිකතිුමර අතිකන් ඇගැයීමට ලක් විය.
පතිුරු මැෙ ප්ළරති් ආණ්ඩුාර ස ති් කානරයා, මධයම ප්ළරති් ආණ්ඩුාර මමතිරී
ගුණ ති්න. හිටප්ු අගරරමරතිය ෙී.මු ජය ති්න, හිටප්ු අමරතිය තිකස්ස ා ලකයේෙ යන
මහ්තිවරුන් ඇතිුෆ මැතික ඇමතිකවරු ප්කරිසක් ෙ, ආ ක්ෂා මරණ්ඩලකා ප්රධරනී, යුෙ
හමුෙරප්තික, නරවිා හමුෙරප්තික ඇතිුෆ ආ ක්ෂා අංශ ප්රධරනින් ෙ, වාුගඩු  ෝග නිවර ණ
ජනරධිප්තික ාරර්ය සරධන බලාරය් අධයක්ෂ අස්ල ඉේෙවල, මහනුව ෙිස්තිරික් ල්ාේ
ිේ.ින්.ජී.ජී. තිකස්ස ාරුණර ති්න, මහනුව  ෝහල් අධයක්ෂ මවෙය සමන් ති්නරයා
යන මහති්වරුන් ඇතිුෆ ප්කරිසක් මම අවස්ාරවට ික්ව සිිතයහ.

ේ අති ජගති් සිඛ්ය සංවිධරනය් ගි වරන්විති මරතිූ සති්ාර කාායක් ලස
වැඩිෙියුණු ාරුණු ප්් රෙණිය  ෝහල් විශ්ෂ ළඳරු කාාය සහ නව ජන්ම ෙැඩි
සති්ාර කාාය ෙ අෙ (25) විවූති ාරුණ් ජනරධිප්තිකතිුමර අතිකනි.
සිඛ්ය අමරතිය

රජිති ස්නර ති්න මහතිර ඇතිුෆ ප්කරිසක් ිම අවස්ාරවට ික්ව සිිතයහ.

අනුගහ
ර ය ජනරධිප්තික මරධය කාාය

