ක ොවිඩ් 19 වසංගතය නිසො විකෙස් රටවල අසරණ වූ ශ්රී ලොංකි යන් 40,000 ක් පමණ කගන්වො ගත්තො
- ඇමති දිකන්ෂ් ගුණවර්ධන
"ක ොවිඩ්-19 වසංගතයට මුහුණ දී විකෙස් රටවල අසරණ වූ ශ්රී ලොංකි යින් 40,000 පමණ කේ වන විටත්
කමරටට කගන්වොකගන ඇති බව" විකේශ අමොතය ිනකන්්් ගුණවර්ධන මහතො සඳහන් රයි. එක්සත්
ජොතීන්කේ සංක්රමික ජොලය සම ශ්රී ලං ොව එක්ීම නිමිත්කතන් අන්තර්ජොලය හරහො පැවැති රැස්ීම
ප්රධොන අමුත්තො කලස සහභොගී කවමින් අමොතයවරයො කේ බව සඳහන් ක කය්ය.
සංක්රමණ පිළිබඳ එක්සත් ජොතීන්කේ කගෝලීය ජොලකේ ශ්රී ලං ො පච්ඡේකයෙකේ මරේභ කේශනය මරේභ
කිරීමට ලැබීම මට මහත් කගෞරවයක්. මරේභ කේශනය පැවැත්ීමට මට මරොධනො කිරීම පිළිබඳව
මරේභකේදීම ශ්රී ලං ොකඑ එක්සත් ජොතීන්කේ කන්වොක සේබන්ී ොර
හනො කංගර් සහ සංක්රමික
ජොතයන්තර සංවිධොනකේ ප්රධොී සරත් ඩෑ්් යන මහත්වරුන්ට ෘතඥ වන බවෙ අමොතයවරයො කය තොව
මරේභකේදීම සඳහන් ක කය්ය.
"එක්සත් ජොතීන්කේ සංක්රමණ පිළිබඳ කගෝලීය ජොලය සොමොජි
රටවලට ඵලෙොයී
හො, ොකලෝචිත සේබන්ී රණයක් ඇති කිරීම සඳහො සංක්රමික කගෝලීය ජොලයක් ස්ථොපිත කීරීම ඉතො
වැෙගත් කවනවො. කමමඟින්
සංක්රමණ ප්රජොවන්කේ අයිතිවොක ේ සහ යහපැවැත්මට ප්රමුතතොවය
ලැකබනවො. එකමන්ම
වැෙගත්ම කෙය නේ, එක්සත් ජොතීන්කේ
කමම කපොදු ක්රමකඑෙය
මඟින් සංක්රමික යින් මුහුණ කෙන ගැටු  හො වුනන්ට එ්ලවන බලපෑේ සේබන්ධකයන් මිනිය හැකි යේ
ක්රමකඑෙයක් ස සො ගැීමට හැකියොව ලැබීමයි.
2018 දී ශ්රී ලං ොව සහ අකනත්ත් එක්සත් ජොතීන්කේ සොමොජි රටව් එක්ව මරක්ිත, විධිමත් හො නිතය
සංක්රමණ කගෝලීය සංයුතියක් (GCM) අනුමත ර තිබුණො. ජොතයන්තර සංක්රමණය හො සේබන්ධ කයු 
වැෙගත් අංග පුළු් කලස ග්රහණය ර ගැීකේ පයමු සොර්ථ උත්සොහය කමය විය. ශ්රී ලං ො රජය සතය
වශකයන්ම විශ්වොස රන්කන් කමම ජොලය ිනයත් කිරීම, විකශ්්කයන් කේ අවස්ථොකඑ දී රටට වටිනො
සේපතක් වනු ඇති බවයි. කමය ශ්රී ලං ො රජයට "කගෝලීය සංක්රමික සංයුතිය" (GCM) ක්රියොත්ම කිරීම,
වැඩිිනයුණු කිරීම සඳහො ෙරන ප්රයත්නයන් සහ ෙැනට පවත්නො ොර්යයන් ශක්තිමත් කීච්මක් කලස අපි
විශ්වොස රනවො.
ජොතයන්තර සංක්රමික යන් ප්රමොණය මිියයන 270 ක් පමණ කවනවො. එය කගෝලීය ජනගහනකයන් 3.5% ක්
පමණ කඑ. කමයින් 60% ක් ශ්රම සංක්රමික යන් කඑ. කමම ශ්රම සංක්රමික යින් නිසොකවන් ගමනොන්ත
රටව් (COD) සහ මරේභ රටවලට (COO) සැලකිය යුතු සමොජ-මර්ි ෙොය ත්වයක් ලැකබන බව
කපන්නුේ කිරීමට සැබවින්ම අතිමහත් සොක්ි තිකේ.
පසුගිය ෙශ කෙ තුය ශ්රී ලං ො සංක්රමික සංතයොව ෙස ගුණයකින් වැඩි ී ඇති අතර වර්තමොන
ඇස්තකේන්තුවලට අනුව සංක්රමික යන් මිියයන 1.5 ක් පමණ විකේශයන්ි කස්වය රනු ලබයි. ඒ අතර
වොර්ි ව
පුේගලයන්
200,000
ක්
පමණ
පිටතට
පැමිකණයි.
කමම
විකේශීය
ශ්රී ලොංකි යන්කගන් 800,000 ක් පමණ මැෙ කපරිනග ලොපකේ කස්වය රති.
1985 දී විකේශ රැකියො ොර්යොංශය පිිටුීමත් සම ශ්රී ලං ොව වසර ගණනොවක් තිස්කස් කහොඳ විකේශ
රැකියො පච්පොලන ක්රමයක් ස ස් ර ඇති බව ව්පු කඑ. එකලස පච්පොලනමය හො ීතිමය කරගුලොක, ීති
සහ කස්වො තිබියදීත්, ශ්රී ලං ොව අතණ්ඩව ක්ක්්ත්රකේ අියකයෝග රැස ට මුහුණ දී කටී. විකේශ
රැකියොවල මරක්්ොව, අඩු කඑතනය සහ ඉහය තත්ත්වයක් සිත රටවලට කයොමු ීමට ඇති අඩු
ඉඩ ඩ හො
ොන්තො කස්වි ොවන් විකන් මධිපතයය ෙරන අඩු නිපුණතො ොණ්ඩවල ශ්රම සංක්රමණය
සංකක්න්රණය ීම ශ්රී ලං ො රජයට විශොල අියකයෝගයක් බවෙ අමොතයවරයො කමිදී සඳහන් ක කය්ය.
ෙස අුනරුදු සංවර්ධන සැලැස්ම සහ යහපත් වැඩ සඳහො වූ ජොති ක්රියො ොරී සැලැස්ම මඟින් මර්ි ය සඳහො
ශ්රම සංක්රමණකේ වැෙගත් ම හුනනොකගන තිකේ. විකේශීය ශ්රම සංක්රමණය සඳහො ම කපන්ීම සඳහො වන
මූිය
උපොය මොර්ගය කලස ‘මරක්ිත, පුහුණු සංක්රමණය’ සැලැස්ම මඟින් අවධොරණය
රයි. 2007 කපබරවොච් මොසකේදී විකේශ රැකියො ප්රවර්ධනය සඳහො කවනම අමොතයොංශයක් ඇති කිරීම -

විකේශ රැකියො ප්රවර්ධනය හො සුභසොධන අමොතයොංශය ශ්රී ලං ොකඑ ශ්රම සංක්රමණය සඳහො ලබො දී ඇති
ප්රමුතතොවකේ තවත් ඇ ීමකි. එකහත්, සංක්රමණය සඳහො වන සමොජ පිච්වැය කබොකහෝ කෙනො විකන් ඉස්මතු
ර ඇති නමුත් එමඟින් පුන් හො යමයින්ට ඇති රන බලපෑම අප විකන් අවධොරණය ය යුතුව ඇත. කේ
අනුව විකේශ රැකියො ප්රවර්ධනය කිරීම සහ ශ්රී ලොංකි කස්ව යින් විකේශයන්ි රැ වරණය අතර ඇති
කයුේ සමබරතොවය අතණ්ඩ අියකයෝගයකි.
ජනොධිපති කගෝඨොභය රොජපක්් මහතොකේ ෙැක්ම මඟින් කමකහයවනු ලබන "රට හෙන
කසෞභොගයකේ ෙැක්ම” ශ්රී ලං ොව සංක්රමික
ේ රුවන් සහ වුනන්කේ පුන් ඇතුළු කයු ම
ශ්රී ලොංකි යන්කේ ජීවකනෝපොයන් සහ සුභසොධනය සහති කිරීමට ැපී කටී. ක ොවිඩ් වසංගතය මරේභ
ීමත් සම ශ්රී ලං ො සංක්රමික ජනගහනකේ සුභසොධන අවශයතො සපුරොලීම සඳහො ශ්රී ලං ො රජය වහොම
පියවර කගන තිකේ. මැෙ කපරිනග ලොපකේ සංක්රමික
ේ රුවන් 17,861 ක් ෙ ඇතුළුව ශ්රී ලං ොව කේ
ෙක්වො ශ්රී ලොංකි යන් 40,000 ට වැඩි පිච්සක් මපසු කමරටට කගන්වො තිකේ.
කමම වසර මුලදී වසංගතකේ පයමු රැ්ල අතරතුර, කමම කස්ව යින්කේ ක්්ික අවශයතො පිළිබඳ
මනුභවි ෙත්ත එක්රැස් කිරීම සහ ම කපන්ීම සහ කතොරතුරු සැපයීම සහ හිනක අවස්ථො සඳහො සහොය
ීම සඳහො ශ්රී ලං ොව ‘ශ්රී ලං ොව අමතන්න’ කවේ ේවොරය ිනයත් කය්ය. කමම ෙත්ත ගබඩොකඑ ෙැනට ශ්රී
ලොංකි යින්
98,000
ට
වඩො
ියයොපිනංචි
ී
ඇත.වුනන්
කගන්
බහුතරය
මැෙ
කපරිනග, ලතින් ඇමච් ො, ක ොච්යොව, ජපොනය, හො ෙත්ණු යුකරෝපකේ කටින අයයි.
අවෙොනමට ලක්විය හැකි සංක්රමික යින්කේ මූිය අවශයතො සපුරොලීම සඳහො හිනක අරමුේ නිෙහස්
කිරීම, කතෝරොගත් විකේශයන් කවත වොයු කසෝපොන, තොව ොිය නවොතැන් හො නවොතැන් පහසු ේ සැපයීම
සහ RT-PCR පරීක්්ණ සෙහො අපකේ සමහර දූත මණ්ඩල සඳහො පහසු ේ සැපයීමට ශ්රී ලං ො රජය වහොම
පියවර ගත්කත්ය. ක ොවිඩ්-19 කහ්තුකවන් රැකියො අිමිවූවන්ට රැකියො කහෝ වි ්ප රැකියො අවස්ථො
පිළිබඳව කජෝර්ෙොනය සහ ටොර් වැනි රටව් සම සො ඡේඡො කීච්මට හැකි ී තිකේ. කමම අියකයෝගොත්ම
ොලවලදී ශ්රී ලොංකි සංක්රමික යින්ට තොව ොිය සහන සැලීමමට ෙැනටමත් ධනොත්ම පියවර කගන
ඇති කයු ම රටවලට අපකේ ෘතඥතොව ප්ර ොශ කිරීමට ැමැත්කතමි.
වර්තමොන කගෝලීය පසුබිම තුය අපකේ ශ්රම සංක්රමික යින්ට රැකියො අිමිීම සහ ඉපැයීේ අඩු කිරීම ඇතුළු
අමතර අියකයෝගයන්ට මුහුණ දීමට කදුකඑ. තවෙ, 2019 මු් භොගයට සොක්ක්්ව 2020 මු් භොගකේදී ශ්රම
සංක්රමික යින්කේ පිටතට යන ගමන් ප්රමොණය 57.2% කින් අඩුීතිකේ. මීට කපර වොර්ි ව විකේශ රැකියො
අක්ක්ෂො ය ශ්රී ලොංකි යන් 200,000 ක් හො සසඳන විට කමය ැපී කපකන්.
ක ොවිඩ්-19 කලෝ වසංගතයක් කලස කලෝ කසෞතය සංවිධොනය විකන් ප්ර ොශයට පත් ර ඇති
කහයින්, අප කමකතක් කනොෙන්නො හො කපර කනොවූ විරූ අියකයෝගයන්ට මුහුණ දී කටිමු. ක ොවිඩ්19 අර්බුෙය මර්ි යන් හො සමොජයන් ක කරි විනොශ ොරී බලපෑමක් ඇති
ර
තිකේ.
2030 තිරසොර සංවර්ධන නයොය පත්රය අතරතුර ටට වසර 10
ට
ියන් මතුව
ඇති, ක ොවිඩ් වසංගතකේ බලපෑම ෙච්රතොවය තුරන් කිරීම සඳහො කගන ඇති කබොකහෝ
වැෙගත් ක්රියොමොර්ගවල ප්රතිලොභ සහ අකනත්ත් තිරසොර අරමුණු සොක්්ොත් ර ගැීමට බරපතල බොධොවක්
ී තිකේ.
ශ්රී ලං ොකඑ සංක්රමික
ජොලය ිනයත් කිරීමත් සම , කමම අියකයෝගොත්ම
සංක්රමික කස්ව යින්ට වඩොත් කහොඳින් සහොය ීමට සහ මරක්්ො කිරීමට ප්රොකයෝගි
ගකඑ්ණය ර සංවර්ධනය ය හැකිය."

ොලවලදී අපකේ
විසුනේ සොමූි ව

ශ්රී ලං ො ජනතොව සංක්රමණ පිළිබඳ එක්සත් ජොතීන්කේ ජොලය හො අපකේ ිනගු ොලීන
විශ්වොසීය හුන් රුවො වන සංක්රමික ජොතයන්තර සංවිධොනය සම සමීපව සේබන්ධ ීමට අක්ක්්ො
රන බවෙ අමතයවරයො කමිදී ප්ර ොශ ක කය්ය.

