


ප්රජාතන්ත්රවාදී සංවාදය, ක්රියාකාරී සවන්ත්දීම සහ පුරවැසි සහභාගිත්ව 

අන්ත්ත¾ගතය: වසංගත සහ සමාජ අ¾බුද අවස්ථාවන්ත්ීදී පුරවැසි සහභාගිත්වය 

අන්ත්ත¾ගත කිරීම සඳහා අවකාශ නි¾මාණය කිරීම 

මෙෙ ව්යාපෘතිමේ අරමුණ ව්නුමේ ශ්රී ලංකාව් මුහුණපානු ලබන ව්සංගත සහ සොජ- ආ¾ථික අ¾බුද අතරතුර 

පුරව්ැසි සහභාගිත්ව්ය ඇති කිරීෙ සඳහා අව්කාශ නි¾ොණය කිරීෙ සහ ප්රජාතන්ත්රව්ාදී ආයතන, නීතිමේ 

ආධිපතයය සහ ෙහජන ව්ගවීෙ ශක්තතිෙත් කිරීෙයි. ව්ගකිව්යුතු පුරව්ැසියන්ත් මලස අපි ව්යාව්ස්ථානුකූලභාව්ය 

පිළිබඳ මූලධ¾ෙ හා බැඳුණු අ¾බුදයන්ත්ට රජය විසින්ත්  ප්රතිචාර දැක්තවීෙ තහවුරe කර ගැනීෙට සහ රජය විසින්ත් 

විමශ්ෂමයන්ත් ව්ැරදි මතාරතුරe සහ වව්රී අදහස් හුව්ොරe වීෙ ව්ැළැක්තවීෙ තහවුරe කිරීෙට මෙන්ත්ෙ 

මව්නස්කම් සිදු කරන්ත්නන්ත්මේ සහ බලපෑම් ඇති කරන්ත්නන්ත්මේ ධනාත්ෙක ෙැදිහත්වීෙ තුළ සොජ 

සහමයෝගීතාව් ශක්තතිෙත් කිරීෙට බලාමපාමරාත්තු මව්මු. 

මෙෙ අරමුණූ සාක්තෂාත් කරගැනීෙ සඳහා, ව්යාපෘතිය ෙඟින්ත් මසෞඛ්යය සහ ආ¾ථික අභිමයෝග සඳහා රජය 

විසින්ත් ලබා මදන මේගව්ත් ප්රතිචාර විශ්මේෂණය කිරීෙ සඳහා  නිල මනාව්න “පුරව්ැසි විෙසුෙක්ත” ස්ථාපිත 

කර ඇත. මෙෙඟින්ත් ප්රතිපත්ති ගැටලු සඳහා ෙහජන කථිකාව්ක්ත ප්රව්¾ධනය කිරීෙ, මූලික අයිතිව්ාසිකම් 

උේලංඝනය කිරීම් මේඛ්නගත කිරීෙ; ප්රජාතාන්ත්ික ව්ටිනාකම් ව්ලට බලපෑම් කරන අන්ත්දමින්ත් පැනනඟින 

ගැටලු ව්ලට පුරව්ැසියන්ත්ට කාමලෝචිත සහ සාධක මහත්ු කරගත් මතාරතුරe සැපයීෙ සිදු කරනු ලබයි. මෙෙ 

ව්යාපෘතිය ෙඟින්ත් තව්දුරටත් ප්රජාතන්ත්රව්ාදය සහ නීතිමේ ආධිපතයය ශක්තතිෙත් කිරීෙට දැනුව්ත් කිරීමම් 

ව්යාපාර දියත් කිරීෙට මෙන්ත්ෙ පුරව්ැසියන්ත් හට පශ්චාත්- ව්සංගත සන්ත්ද¾භය තුළ තෙන්ත්මේ 

අව්ශයතාව්න්ත්, උද්මේගයන්ත් සහ අමේක්තෂාව්න්ත් මගනහැර දැක්තවීෙට හැකිව්න අව්ශයතා ඇගයීෙක්ත දියත් 

කිරීෙට බලාමපාමරාත්තු මව්යි. 

මෙෙ ව්ා¾තාව් ව්යාපෘතියට දායකත්ව්ය සැපයීෙක්ත ව්ශමයන්ත් ශෂික බණ්ඩාර විසින්ත් ප¾මේෂණය කර/ ලියන 

ලදී. නීතිය හා සොජ භාරය විසින්ත් ඔවුන් මෙෙ ව්යාපෘතියට සම්බන්ත්ධවීෙ අගය කරනු ලබයි. ලිපිය තුළ දක්තව්ා 

ඇති අදහස ්කිසිමස්ත්ෙ නීතිය හා සොජ භාරමේ අධයක්තෂක ෙණ්ඩලමේ මහෝ කළෙනාකාරීත්ව්මේ අදහස් 

පිළිඹිබු මනාකරයි. 

 

පිටකවරය නිර්මාණය: සංගීත් මදුරාවල  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



වසංගතයයන්ත් ඔබ්බට ඉදිරි මාවතක් සැලසුම් කිරීම 

ශ්රී ලංකාමේ ව්¾තොන මකාවිඩ්-19 පිළිබඳ ප්රතිචාරමයන්ත් උමගනීෙ සහ 
අනාගතය විෙසා බැලීෙ 

ශෂික බණ්ඩාර1 

විදයාව්ට අනුව්, විමශ්ෂඥ උපමදස් ව්ලට සව්න්ත් මදමින්ත්, ෙහජන මසෞඛ්යමේ උන්ත්නතිය උමදසා දැඩි තීරණ 

ගනිමින්ත්,මකටි කාල පරාසයක්ත තුළ දුෂ්කර අභිමයෝගයන්ත්ට මුහුණ මදමින්ත්, ශ්රී ලංකාමේ මකාවිඩ්-19 

ව්සංගතයට ලබාදුන්ත් ප්රතිචාරය ආරම්භමේදී යම් බලාමපාමරාත්තුමේ සලකුණක්ත මපන්ත්ව්න ලදී. 1 

මකමස්නමුත්, ව්සංගත ව්යාේතිමේ ස්ව්ාභාව්ය, නව් ප්රමේද වලින් ඇති වූ ත¾ජන සහ එන්ත්නත්කරණය 

පිළිබඳව් මගෝලීය ව්ශමයන්ත් පව්තින අසොනතා යනාදිය ෙඟින්ත් ඉහළ ෙට්ටමම් ප්රතිපත්ති සම්පාදනයන්ත්මේ 

සිට තීරණ ගැනීමම් ක්රියාව්ලිමේ පව්තින අස්ථාව්ර ස්ව්ාභාව්ය දක්තව්ා  අපගේ මසෞඛ්යය පද්ධතියට බලපාන  

මබාමහෝෙයක්ත දුර්ව්ලතා දක්තනට ලැමේ. 2,4 ග ෞඛ්යට බලපාන මද්ශපාලනික  ාධක  සහ ග ෞඛ්යට බලපාන 

සොජ  ාධක සම්බන්ත්ධමයන්ත් පව්තින අඩු අව්මබෝධය ශ්රී ලංකාමේ මකාවිඩ්-19  ම්බන්ධ ප්රතිචාරයට 

 ැලකිය යුතු ගල  බලපා ඇත . 5 

පළමුමව්න්ත්ෙ, ව්සංගතය පිළිබඳ ප්රතිචාරයන්ත්මේ පව්ත්නා ශකයතා සහ මේගව්ත් එන්ත්නත්කරණ ක්රියාව්ලිය, 

කැපවී මස්ව්ය කරන මසෞඛ්යය කා¾ය ෙණ්ඩලය, මකාවිඩ්-19 ප්රතිචාර ඇගයීෙට දක්තෂ විදයාඥයන්ත්මේ 

දායකත්ව්ය ලබා ගැනීෙ සහ දුේපත් හිතව්ාදී මසෞඛ්යය පද්ධතියක්ත යනාදී සෙසථ් මසෞඛ්යය පද්ධතිගේ 

ශක්තීන් හදුනා ගැනීෙ ව්ැදගත් මේ. මකමස්නමුත්, මෙෙ විව්රණය තුළින්ත්, මසෞඛ්යය පද්ධතිය බිඳ ව්ැටීෙ 

අභිමුඛ්යට මගන යාෙට මහත්ු ව්න, ව්ැළැක්තවිය හැකි ඉහළ ආසාදිත අනුපාත, ව්ැළැක්තවිය හැකි ෙරණ ආදිය 

මුේකර ගනිමින්ත්, මෙෙ ව්සංගතය පිළිබඳ ප්රතිචාර ෙඟින්ත් අභිමයෝගයට ලක්තූ තීරණාත්ෙය සාධක පිළිබඳව් 

අව්ධානය මයාමු කරනු ලබයි. සාධනීය විමේචන ෙඟින්ත් ධනාත්ෙක ඉදිරි ගෙනක්ත සැලසුම් කිරීෙට හැකිමේය 

යන බලාමපාමරාත්තු මපරදැරි කරමගන, අනාගත මගෝලීය මසෞඛ්යය ආරක්තෂණ අභිමයෝග ෙඟින්ත් සිදුවිය 

හැකි හානි අව්ෙ කිරීෙට, මෙෙ විව්රණය තුළින්ත් ප්රතිපත්ති නි¾මද්ශ ඉදිරිපත් කරඇත. නව් මකාමරෝනා 

වව්රසයට සොන ප්රති-ක්තුද්රජීවී ප්රතිමරෝධන සහ සතුන්ත් ෙඟින්ත් ව්යාේත ව්න මරෝග ව්ල ඉහළ යන ත¾ජනය 

සැලකිේලට ගනිමින්ත්, අපමේ මපර ව්ැරදි ව්ලින්ත් යම් පාඩෙක්ත ඉමගනීෙ ඉතා ව්ැදගත් ව්න අතර, පව්තින 

ව්සංගත තත්ත්ව්ය මෙන්ත්ෙ අනාගත මගෝලීය මසෞඛ්යය ත¾ජන සැලකිේලට ගනිමින්ත්, අපමේ පව්තින 

ප්රතිපත්ති සම්පාදන හා බැඳුණු පහසුකම් ව්ැඩි ව්¾ධනය කිරීෙ පිණිස ව්ඩා ක්රියාකාරී සහ දිගු කාලීන 

ප්රමේශයක්ත පැව්තීෙද අතයාව්ශය මේ. 6,8 

ව්¾තොන ව්සංගත ප්රතිචාර පිළිබඳ අඩුපාඩුකම් ව්ලට බලපෑ සාධක අතරට, ඇතැම් අව්ස්ථා ව්ලදී ෙහජන 

මසෞඛ්යය නායකත්ව්ය අව්තක්තමස්රු කරන මිලිටරීව්ාදී ප්රමේශය, ප්රතිපත්ති ව්ලට ෙඟ මපන්ත්වීෙ සඳහා 

විදයාත්ෙක සාක්තෂි භාවිතා කිරීමම්දී පව්තින මනාගැළපීෙ, ව්රප්රසාද ලද්දන්ත් විසින්ත් පව්තින ක්රෙය සූරාකෑෙ 

සහ ෙහජන මසෞඛ්යය ො¾මගෝපමද්ශන අව්තක්තමස්රු කිරීෙ, සු¿තරය සහ අව්දානෙට ලක්ත ූ පිරිස බිේලට 

ගැනීෙ, දු¾ව්ල සන්ත්නිමේදනය සහ දත්ත කළෙනාකරණය සහ ව්සංගතයට එමරහිව් සටන්ත් කිරීෙට සහ ජන 

ජීවිත සුරක්තෂිත කිරීෙට මව්න්ත් කර ඇති සම්පත් සඳහා ව්න මූලය කළෙනාකරණමේ විනිවිදභාව්යක්ත 

මනාෙැතිකෙ ඇතුළත් මේ. 

 
1 ශෂික බණ්ඩාර කැනඩාමේ මොන්ත්ිමයේී ෙැක්තගිේ (McGill) විශ්ව් විදයාලමේ, මගෝලීය මසෞඛ්යය ප්රතිපත්ති සහ පාලනය පිළිබඳ ආචා¾ය 

උපාධි විදයා¾ථිමයකි. ඔහු ඇෙරිකා එක්තසත් ජනපදමේ ඩූක්ත විශ්ව් විදයාලමයන්ත් මගෝලීය මසෞඛ්යය පිළිබඳ ශාස්රපති උපාධියක්ත හිමිකරමගන 

ඇති අතර, ඩියුක්ත (Duke)මගෝලීය මසෞඛ්යය පිළිබඳ ආයතනමේ ප්රතිපත්තිෙය බලපෑම් පිළිබඳ ෙධයස්ථානමේ ප්රතිපත්ති සහකාර ව්ශමයන්ත්ද 

කටයුතු කර ඇත.  



වසංගතය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා මිලිටරීකරණ ප්රයේශය 

නැව්ත ඇගයීෙට ලක්ත කළ යුතු ප්රධානතෙ ප්රතිපත්ති තීරණයක්ත ව්න්ත්මන්ත් ව්සංගත පාලනය සඳහා අධික මලස 

මිලිටරීව්ාදී (හමුදා) ප්රමේශයක්ත ලබාදීෙයි. ප්රව්¾ධනාත්ෙක සහ අමනකුත් සම්බන්ත්ීකරණ කටයුතු සඳහා 

හමුදා සහාය අව්ශය අතරෙ, අපමේ ෙහජන මසෞඛ්යය පිළිබඳ කාරණා අධික මලස හමුදාව් ෙත පැව්තීමෙන්ත් 

ඉව්ත් විය යුතුය. එමලසෙ යාපනය තුළ හමුදා යතුරුපැදි ඒකක පිහිටුවීෙ සහ ෙහජන මසෞඛ්යය පියව්ර 

ක්රියාත්ෙක කිරීෙ සඳහා ඒ ආකාරමයන්ත් ඇඳ පැළඳ මනාසිටීෙ මහ්තුමව්න්ත් මිනිසුන්ත් ඇදමගන යාෙ ව්ැනි 

ක්රියාව්න්ත්මගන්ත් හමුදාව් ඉව්ත් විය යුතුය.9 ෙහජන මසෞඛ්යය නියාෙනයන්ත් ක්රියාත්ෙක කිරීමම්දී ෙහජනයා 

ව්සංගතය සම්බන්ත්ධමයන්ත් ව්න ො¾මගෝපමද්ශ අනුගෙනය කිරීෙ අව්ශය ව්න අතර, එමස්ෙ හමුදාව්ට පව්තින 

බිය මහ්තුමකාට මගන ො¾මගෝපමද්ශ අනුගෙනය කිරීෙට ෙහජනයා තේලු කරනව්ා මව්නුව්ට, ෙහජන 

මසෞඛ්යය පද්ධතිය හා ප්රජාව් අතර විශ්ව්ාසය සහ සහමයෝගය ව්¾ධනය ව්න ප්රමේශ පැව්ැත්වීෙ අව්ශය මේ. 

මම්ව්ා බලාත්ෙක කිරීෙ ව්ැදගත් ව්න අතරතුරෙ, ෙහජනයා අපහසුතාව්යට (අපහාසයට) පත් කරව්න, ප්රජාව් 

මකමරහි විමශ්ෂමයන්ත් පව්තින අධික හමුදා ප්රමේශ ප්රතිපත්ති ෙට්මටෙන්ත්ෙ ඉව්ත් කළ යුතුය. 10 මීට අෙතරව්, 

හමුදාව් විසින්ත් පව්ත්ව්ාමගන යනු ලබන එන්ත්නත්කරණ ව්යාෙයන්ත්ට අනුග්රහය දක්තව්මින්ත් එන්ත්නත් මතාග 

පැව්තීෙ ඇතු¿ව්, ශ්රී ලංකාමේ එන්ත්නත්කරණ ක්රෙමේදමේ පව්තින විෂෙතාව්න්ත් ඉස්ෙතු කරමින්ත් මසෞඛ්යය 

මස්ව්කයන්ත් විසින්ත් ප්රසිද්ධ ලිපියක්ත නිකුත් කර ඇත. 11 මෙව්ැනි අනුග්රහය දැක්තවීමම් ක්රෙමේදයන්ත් සහ 

විනිවිදභාව්යක්ත මනාෙැතිව් ක්රියා කිරීෙ ව්ැනි මසෞඛ්යය මස්ව්කයන්ත් විසින්ත් මපන්ත්ව්ා මදන ලද කරුණු තුළින්ත් 

ෙහජන මසෞඛ්යය පද්ධතිය මකමරහි ෙහජනයා තුළ පව්තින විශ්ව්ාසය ප¿දු ව්නු ඇත. එෙනිසා, ව්ඩාත් 

ෙහජන මසෞඛ්යය මක්තන්ත්ීය ො¾මගෝපමද්ශ ලබාදීෙ සඳහා, මසෞඛ්යය හා මසෞඛ්යය මනාව්න යන 

මදආකාරමේෙ ෙැදහත්වීම් සැලසුම් කිරීෙ හා ක්රියාත්ෙක කිරීෙ උමදසා සක්රීය සහ ක්රෙව්ත් (උපාය ො¾ගික) 

නායකත්ව්යක්ත සැපයීෙට මකාවිඩ්-19 යාන්ත්රණයට ෙහජන මසෞඛ්යය පිළිබඳ විමශ්ෂඥමයකුව් 

නායකත්ව්යට මහෝ සෙ-නායකත්ව්යට මයදවීෙ ප්රමයෝජනව්ත් ප්රමේශයක්ත ව්නු ඇත. 

ප්රතිපත්ති වලට මඟ යපන්ත්ීම සඳහා විදයාව භාවිතා කිරීයම්දී පවතින යනාගැළපීම  

ව්සංගතමේ ආරම්භක අව්ධිමේදී රජමේ ප්රතිපත්ති තුළින්ත් විදයාත්ෙක සාක්තෂි පිළිඹිබු ූව්ත්, කාලයත් සෙඟ, 

රජය ඔවුන්ත්මේ විදයාත්ෙක ප්රතිපත්ති ො¾මගෝපමද්ශයන්ත් ෙත විශ්ව්ාසය තැබීෙ විටින්ත් විට සිදු ූ අතර එය 

අනමේක්තෂිත විය. එය ගැටලුකාරී ප්රතිපත්තිෙය තීරණ ව්ලට ෙඟපෑදූ අතර, ප්රධාන තීරණ ප්රොද කිරීෙට 

මහ්තුකාරක විය. මෙෙ ප්රතිපත්ති සහ ප්රතිපත්ති ව්ල ප්රොද වීම් ඉහළ යන ෙරණ සංඛ්යාව්ට සැලකිය යුතු 

අන්ත්දමම් බලපෑෙක්ත සිදුකර ඇත. ව්සංගත කාලයක්ත තුළ ප්රතිපත්ති දැනුම්දීෙ සඳහා සොජ, ව්සංගත මරෝග 

විදයාත්ෙක, සහ සායනික විදයාව් ඇතු¿ විදයාත්ෙක ප්රතිපත්ති ො¾මගෝපමද්ශ අතයාව්ශය මේ. විදයාව් ෙඟින්ත් 

දැනුව්ත් කර ඇති ප්රමේශයක්ත තුළින්ත්, අව්දානෙට ලක්ත විය හැකි මකාටස් ව්ලට අව්ශය උපකාර ලබා දීෙට 

සහ ව්සංගතමේ ච¾යාත්ෙක බලපෑෙ සලකා බැලීෙට මරෝග කාරකමයන්ත් සිදුවිය හැකි බලපෑෙ අඩු කළ 

හැකිය. ජනගහණමයන්ත් බහුතරයකට එන්ත්නත් ලබාදීෙ පිටුපස පව්තින ශක්තතිෙත් මද්ශපාලන ආමයෝජනය 

පැසසුෙට ලක්ත කළ යුතු වුව්ත්, වව්රසමේ ව්යාේතිය එන්ත්නත්කරණමයන්ත්ෙ පෙණක්ත පාලනය කළ 

මනාහැකිය. මම් අනුව්, සාකලය සහ දිගු කාලීන ප්රතිපත්ති ප්රමේශයක්ත ක්රියාත්ෙක කිරීෙට රජමේ උනන්ත්දුව්ක්ත 

මනාෙැතිකෙ මහ්තුමව්න්ත් දු¾ව්ල ප්රතිපත්තිෙය තීරණ ගැනීෙට සිදුව් තිමේ. උදාහරණයක්ත ව්ශමයන්ත්, 

සංචරණය සීො කිරීෙ, සොජ දුරස්ථභාව්ය ක්රියාත්ෙක කිරීෙ, මුහුණු ආව්රණ පැළඳීෙ ව්ැනි අඩු ආසාදිතයන්ත් 

සංඛ්යාව්ක්ත පව්ත්ව්ා ගැනීෙට අව්ශය කරන ප්රබල විදයාත්ෙත සාධක සහිත මසෞඛ්යය නි¾මද්ශ මනාසලකා 

හරිමින්ත්, විමශ්ෂමයන්ත් අඩු එන්ත්නත්කරණ ප්රතිශතයක්ත පැව්තියදී, රජය විසින්ත් 2021 අමේේ ොසමේ සිංහල 

හා හින්ත්දු අලුත් අවුරුදු නිව්ාඩු කාලය ආසන්ත්නමේදී ෙහජන මසෞඛ්යය සීොව්න්ත් ලිහිේ කිරීෙ ගත හැකිය. 12 

ොස ගණනක්ත තිස්මස් මනාකඩව්ා පව්ත්ව්ාමගන පැමිණි දැනුව්ත් කිරීම් තුළින්ත් ශක්තතිෙත් කළ 

සුපරික්තෂාකාරීභාව්යන්ත් පමසකට දෙමින්ත්, ෙහජන මසෞඛ්යය සිොව්න්ත් ලිහිේ කිරීමෙන්ත් පසුව්, රජමේ පැහැදිලි 

මසෞඛ්යය ෙඟ මපන්ත්වීෙක්ත මනාෙැතිව්, ෙහජනයා විශාල සංඛ්යාව්න්ත්මගන්ත් සාේපු සව්ාරි යනු දැකගත හැකි 

විය. ආසාදිතයන්ත් සංඛ්යාව් ව්¾ධනය ව්න විට ආසාදනය වීම් පාලනය කිරීෙ සඳහා ගත යුතු ෙහජන මසෞඛ්යය 



ක්රියාො¾ග ගැනීමම් අව්ශයතාව් රජය විසින්ත් දිගින්ත් දිගටෙ මනාසලකා හරිමින්ත් ක්රියා කරන ලදී. මසෞඛ්යය 

වව්දය නිළධාරීව්රුන්ත් මූලිකත්ව්ය දරණ වව්දය නිළධාරීව්රුන්ත්මේ සංගම් එකතුමව්න්ත් ඒකාබද්ධ 

ප්රකාශයකින්ත්ද, මලෝක මසෞඛ්යය සංවිධානය විසින්ත් කැඳව්නු ලබන විමශ්ෂඥයින්ත් සහ ෙහජන මපත්සම් ආදී 

සියේල ෙඟින්ත් රජමයන්ත් තරමේ ඉේලා සිටිමේ මම් සඳහා ප්රතිඵලදායී ක්රියාො¾ග ගන්ත්නා මලසයි. 13,14 

මෙයින්ත් ප්රධාන ඉේලීෙක්ත ූමේ ආසාදනය වීම් අඩු කිරීෙ සඳහා සහ ආසාදිතයන්ත් හඳුනා ගැනීෙ සඳහා දව්ස ්

14ක පූ¾ණ රට ව්සා (අගු¿) දැමීෙකි. මකමස්නමුත්, දු¾ව්ල සන්ත්නිමේදනය සහ ඇතැම් ක්රියාව්න්ත් කරන 

මකාටගන සීමිත සංචරණ සීො පැනවීෙට සහ ප්රජාව්ට නිමව්ස් තුළ ර මදන්ත්නට උපමදස් දීෙට රජමයන්ත් සිදු 

ූ ප්රොදය මහ්තුමව්න්ත් ආසාදිත සංඛ්යාව් අඩු කිරීෙ සා¾ථකව් සිදු මනාවීය. 15 මඩේටා ප්රමේදය ඇති වීෙත් 

සෙඟ ආසාදිතයන්ත් ඉහළ නැංවීෙට මහ්තු ූ ප්රොදවී ප්රතිචාර දැක්තවීමම් ක්රෙමේදය තව්දුරටත් සිදු විය. 2021 

අමගෝස්තු ොසමේදී, මසෞඛ්යය මස්ව්ා නිළධාරින්ත්, මලෝක මසෞඛ්යය සංවිධානමේ ස්ව්ාීන විමශ්ෂඥ 

ෙණ්ඩලය සහ අමනකුත් විමශ්ෂඥයින්ත් නැව්ත ව්රක්ත පුන පුනා රජයට අනතුරු අඟව්ා සිටිමේ සති ගණන්ත් 

ප්රොද ූ ප්රතිචාරයක්ත ලබා මදන මලස පෙණි.16 රජය විසින්ත් සුදුසුකම් මනාලත් වව්දයව්රුන්ත්මේ පදනෙක්ත 

මනාෙැති ඖෂධ (පාන) ව්¾ග ව්ලට අව්සර දීෙ, අව්සර ලත් සංචාරක බුබු¿, ඉහළ අව්දානෙක්ත සහිත ගෘහසථ් 

සාද ව්ලට අව්සර ලබා මදමින්ත් අගු¿ දැමීමෙන්ත් පසු රට නැව්ත විව්ෘත කිරීමම්දී අනුගෙනය කළ දු¾ව්ල ක්රියා 

පිළිමව්ත් සහ ඇග¿ම් ක¾ොන්ත්තශාලා මස්ව්කයින්ත්මේ දු¾ව්ල මස්ව්ා මකාන්ත්මද්සි (තත්ත්ව්) ආදී කරුණු 

විදයාත්ෙක සාක්තෂි පදනම් කරගත් ප්රතිපත්ති හා ගැටීෙ සැලකිේලට ලක්ත කළ යුතු කරුණු අතර මේ.  

මහජන යසෞඛ්යය පද්ධතිය අඩපණ කරන වරප්රසාද ලද්දන්ත්  

ව්¾තොනමේ පව්තින ප්රධානතෙ අභිමයෝගයන්ත්මගන්ත් එකක්ත ව්නුමේ, ව්රප්රසාද ලද්දන්ත් විසින්ත් ෙහජන 

මසෞඛ්යය නියාෙනයන්ත්මේ ව්ැදගත්කෙ අව්තක්තමස්රු කිරීෙයි. මෙය මදආකාරයකින්ත් හානි පැමිණවිය 

හැකිය. පළමුව්ැන්ත්න, ෙහජන මසෞඛ්යය නියාෙනයන්ත් නිදහමස් මනාසලකා හැරීෙ සහ මදව්ැන්ත්න, අව්දානම් 

සහිත පා¾ශ්ව්යන්ත් එන්ත්නත් ලබා ගැනීෙට සිටියදී ව්රප්රසාද ලද්දන්ත් විසින්ත් පව්තින ක්රියාව්ලියට පිටින්ත් යමින්ත් 

එන්ත්නත් ලබා ගැනීෙ යන කාරණාය.17,18 පද්ධතිමේ පව්තින අගයන්ත් සහ ස්ව්යං- හික්තෙවීමම් ව්ැදගත්කෙ 

අව්තක්තමස්රු කරන මද්ශපාලනික සහ සොජමේ ප්රභූ පැලැන්ත්තිමේ මෙෙ උදාහරණ, ෙහජන මසෞඛ්යය 

නියාෙන මනාසලකා හැරීෙට සාොනය ෙහජනයාව්ද දිරිෙත් කරයි. මීට අෙතරව්, ව්සංගතමයන්ත් විඩාව්ට 

පත්ව් සිටින, සාංකාව් ඉතා ඉහළ ෙට්ටෙක පව්තින මෙව්න්ත් අව්ස්ථාව්ක, ප්රභූ මද්ශපාලනඥයින්ත්මේ දු¾ව්ල 

නායකත්ව්ය සහ පව්තින තත්ත්ව්ය සූරාකෑෙට ලක්ත කරන ඇතැම් දූෂිත වව්දයව්රුන්ත් නිසාමව්න්ත් සෙස්ථ 

ෙහජන මසෞඛ්යය පද්ධතිමේෙ දැඩි පරිශ්රෙයන්ත් අව්තක්තමස්රුව්ට ලක්තව් තිමේ. ෙහජන අභිප්රාය සහ 

බලාමපාමරාත්තු බිඳ ව්ැටීෙ පව්තින බලපෑෙ වුව්ද, මෙෙ සිදුවීම් ෙඟින්ත් ප්රජාව් සහ ෙහජන මසෞඛ්යය පද්ධතිය 

අතර මගාඩනැඟුණු විශ්ව්ාසය බිඳ දෙමින්ත් කේපව්ත්නා හානියක්ත සිදු කරනු ලබයි. 

සු¿තරය සහ අවදානමට ලක්විය හැකි පිරිස බිල්ලක් යලස 

අප විසින්ත් පරික්තෂාමව්න්ත් බැහැර මනාකළ යුතු දැනට බහුලව් කාරණය ව්න්ත්මන්ත්, සු¿තරය සහ අව්දානෙට 

ලක්ත විය හැකි ජනතාව් ව්සංගතය සම්බන්ත්ධමයන්ත් මගාඩනැඟුණු විමශ්ෂිතූ අපකී¾තිෙත් මද් සඳහා දඩමීො 

මලස මයාදා ගැනීෙයි. ප්රධාන මපමළ් ොධයය ධාරා විසින්ත් මුස්ලිම් ජනතාව් විමශ්ෂමයන්ත් ඉලක්තක කරනු 

ලැබුමේ ව්ැරදි මතාරතුරු ව්යාේත කිරීෙ සහ රජය විසින්ත් බමලන්ත් විදයාත්ෙක මනාව්න අදාහන ප්රතිපත්තියක්ත 

බලාත්ෙක කිරීෙ මව්නුමව්නි. 19,21 මෙව්ැනි හානිකර ව්ාචාලකම් අව්ෙ කිරීෙට සහ ප්රතිපත්ති කඩිනමින්ත් 

නැව්ත පරීක්තෂාව්ට ලක්ත කර නිව්ැරදි කිරීෙට උත්සාහයක්ත මනාගැනීෙ මහ්තුමව්න්ත් ව්සංගතය මහ්තුමකාට 

මගන සිදුව්න අපකී¾තිමයන්ත් මෙෙ ප්රජාව් මදස බලන ආකාරය  මකමරහි පරම්පරාගත බලපෑෙක්ත ඇති කරනු 

ලබයි. මුස්ලිම් ප්රජාව්ට අෙතරව්, මෙෙ අපකී¾තිය නැති කිරීෙට උත්සාහ මනාගැනීෙ මහ්තුමව්න්ත් ඇග¿ම් 

මස්ව්කයන්ත්, නාවික හමුදා මසබ¿න්ත් සහ අමනකුත් දුේපත් ප්රජාව්න්ත් ව්ැනි අව්දානෙට ලක්ත විය හැකි 

ප්රජාව්න්ත්මේ අසාදනයට ලක්ත ූව්න්ත්ට එමරහිව් විවිධ හානිකර තත්ත්ව් ඇතිවීෙට ෙඟපාදා ඇත.22 

 



දු¾වල සන්ත්නියේදනය සහ දත්ත කළමනාකරණය 

සාංකාව් සහ බිය ඉහළ ෙට්ටෙක පව්තින කාලයක, රජමේ තීරණ ගැනීමම් ක්රියාව්ලිමේදී පෙණක්ත මනාව් 

මරෝගය පිළිබඳ ෙහජනයාමේ අව්මබෝධය ව්¾ධනය කිරීමම්දී මතාරතුරු ප්රධාන භූමිකාව්ක්ත රඟ දක්තව්න 

අව්ස්ථාව්ක, ව්සංගතය පිළිබඳ සංකී¾ණ විදයාත්ෙක දත්ත පැහැදිලි කරමදන, පව්තින ව්සංගත මරෝග පිළිබඳ 

නිව්ැරදි දත්ත ලබා මදන, මදපා¾තමම්න්ත්තු සහ ප්රතිපත්ති සම්පාදකයන්ත් අතර දත්ත ඵලදායී අන්ත්දමෙන්ත් 

මබදාහරින ෙහජන හිතව්ාදී සන්ත්නිමේදනයක්ත ක්රියාව්ලියක්ත පැව්තීෙ සා¾ථක ව්සංගත ප්රතිචාරයක්ත ලබා 

ගැනීමම්දී අතයාව්ශය මේ. මකමස්නමුත්, ශ්රී ලංකාමේ සන්ත්නිමේදන ක්රමෙෝපාය සිතන්ත්නට මබාමහෝ මද් ඉතිරි 

කර ඇත. මසෞඛ්යය ප්රව්¾ධන කා¾යාංශය විසින්ත් දත්ත පුව්රුව්ක්ත නි¾ොණය කිරීෙ සහ අමනකුත් ෙඟ 

මපන්ත්වීම් ලබාදීෙ සතුටුදායක කාරණාව්කි. එමහත් ප්රතිපත්ති විස්තර කිරීමම්දී පව්තින අඩුපාඩුකම්, 

අපහාසාත්ෙක දෑ නැව්ැත්වීෙට සන්ත්නිමේදනාත්ෙක උත්සාහයක්ත මනාගැනීෙ, ව්සංගත මරෝග විදයාත්ෙක 

දත්ත ව්ැරදි මලස අ¾ථ නිරූපණය කිරීෙ සහ ප්රජා මරෝග ව්යාේතිය ප්රකාශයට පත් මනාකිරීෙ මහ්තුමව්න්ත් 

ජනතාව් අතර මතාරතුරු පිළිබඳ ව්යාකූලත්ව්යක්ත මගාඩනඟා තිමේ. මීට අෙතරව්, රජය විසින්ත් තෙන්ත්මේෙ 

මූලාශ්රයන්ත්ී දත්ත ව්ල ව්ලංගු භාව්ය ප්රසිද්ධිමේ අභිමයෝගයට ලක්ත කිරීෙ දත්ත ව්ල නිරව්දයතාව් පිළිබඳව් 

පව්තින ව්යාකූලත්ව්ය තව්දුරටත් නංව්ා සිටී 23. තව්ද, රජමේ මූලාශ්රව්ල පව්තින දත්ත සාව්දයතාව් මහ්තුමව්න්ත් 

මරෝගීන්ත් සහ ආසාදිතයන්ත් පිළිබඳ දත්ත නිසියාකාරමයන්ත් ගණන්ත් මනාගැනීෙ රමට් මකාවිඩ්-19 ප්රතිචාරයට 

තව්දුරටත් බලපෑම් සිදු කරනු ලබයි 24. 

මූලය කළමනාකරණයේ පවතින විනිවිදභාවයක් යනාමැතිකම 

විනිවිදභාව්යක්ත මනාෙැතිකෙ සහ අරමුදේ කාමලෝචිතව් මයාදා මනාගැනීෙ මෙෙ ව්සංගත කාලය පුරාව්ටෙ 

ෙහජනයා අතර කතාබහට ලක්තූ කාරණා අතර මේ25.  පුරව්ැසියන්ත් අතර පව්තින මෙෙ ගැටලු අතරට 

ජාතයන්ත්තර සංවිධාන විසින්ත් ලබාදුන්ත් අරමුදේ සහ මසෞඛ්යය පද්ධතිය ශක්තතිෙත් කරනුව්ස් මව්න්ත් කරන ලද 

ෙහජන මකාවිඩ්-19 සහන අරමුදල ව්ැනි ඉහළ මපමළ ්අරමුදේ කාමලෝචිතය භාවිතා මනාකිරීෙ ඇතුළත් 

මේ25.  මීට අෙතරව්, මකාවිඩ්-19 සහන ආධාර සම්බන්ත්ධ මුදේ නිසි මලස කළෙනාකරණය මනාකිරීෙ 

පිළිබඳව් මචෝදනා එේල වී ඇත26. ව්ඩාත්ෙ අව්දානෙට ලක්ත වියහැකි මකාටස් සඳහා මූලය ආධාර සැපයීෙ 

අරමුණු කරගත්, මකාවිඩි-19 සහන ආධාර සම්බන්ත්ධ ගැටලු අතරට පවුේ ව්ලට මූලයාධාර මනාලැබීෙ, 

අරමුදේ අොතයාංශ (අධිකාරී) නිළධාරින්ත් විසින්ත් ව්ංචා කිරීෙ සහ මද්ශපාලන මුදේ පරිහරණය ඇතුළත් මේ 
27. මෙව්න්ත් ගැටලු රාශියක්ත ෙත පදනම්ව්, ශ්රී ලංකාව් මෙෙ හදිසි මසෞඛ්යය ව්ාතාව්රණය තුළ සහ මසෞඛ්යය 

අ¾බුද ව්ැනි අනාගතමේ ඇතිවිය හැකි හදිසි තත්ත්ව්යන්ත් සඳහා අරමුදේ කළෙනාකරණයට ඉහළ 

ව්ගකිව්යුතුභාව්යකින්ත් යුක්තත යාණ්රණයක්ත ඇති කිරීෙ මකමරහි අව්ධානය මයාමු කිරීෙ ඉතා ව්ැදගත් මේ. 

ශ්රී ලංකායේ ප්රතිපත්ති ප්රමුඛ්තා හදුනා ගැනීම 

ඉහත අනු මකාටස් ව්ලින්ත් මපන්ත්ව්ා දී ඇති කාරණා ව්ලින්ත් ව්සංගත ප්රතිචාරමේ ප්රධාන අභිමයෝග ග්රහණය කර 

තිබුණත්, මසෞඛ්යය හා සම්බන්ත්ධ මනාව්න ව්ක්රාකාරමයන්ත් පැමිණිය හැකි අභිමයෝගද හදුනා ගැනීෙ ඉතා 

ව්ැදගත් මේ. මසෞඛ්යයට බලපාන සොජ  ාධක  ව්ලට ආදායම් අහිමිවීෙ, ආහාර සුරක්තෂිතතාව්ට ඇති 

බලපෑෙ, අධයාපනයට ඇති බලපෑෙ, ගෘහස්ථ හිංසනය සම්බන්ත්ධ බලපෑෙ සහ මබාමහෝ මදමනක්ත සඳහා 

පව්තින අනාරක්තෂිත මස්ව්ා තත්ත්ව් යනාදිය ඇතුළත් මේ. අඩු ආදායම්ලාභීන්ත් සඳහා මුලය සහ විමශ්ෂිත 

බාධාව්න්ත් කරන මකාටමගන, ෙහජන මසෞඛ්යය ො¾මගෝපමද්ශ අනුගෙනය කිරීෙ අභිමයෝගාත්ෙක 

කරුණක්ත විය හැකිය. මෙයට ආහාර සුරක්තෂිතතාව්, මුදේ මනාෙැතිකෙ මහ්තුමව්න්ත් හුමදකලාව් රදිය 

මනාහැකි වීෙ, ජීව්න තත්ත්ව් මහ්තුමව්න්ත් ප්රජාව් තුළ සොජ දුරස්ථභාව්ය පව්ත්ව්ා ගැනීෙට මනාහැකි වීෙ සහ 

එන්ත්නත්කරණය සහ ෙහජන මසෞඛ්යය ො¾මගෝපමද්ශ පිළිබඳව් පව්තින මනාදැනුව්ත්භාව්ය අන්ත්ත¾ගත 

මේ. ඉහත විස්තර කර ඇති සියලුෙ මසෞඛ්යය හා මසෞඛ්යය මනාව්න අභිමයෝග, අමේ ව්ැරදි ව්ලින්ත් ඉමගනීමම් 

අව්ශයතාව් සහ ඇතැම් අව්ස්ථා ව්ලදී හිතාෙතා පාලනයක්ත ඇති කරගැනීමම් අව්ශයතාව් අව්ධාරණය කරයි. 



මද්ශපාලනික උදාසීනභාව්ය (මනාසැලකිේල), මනාෙඟ යව්න සු¿ (ව්ැරදි) ප්රතිපත්ති සම්පාදනය, 

මද්ශපාලනික බාධක මහත්ුමව්න්ත් ප්රතිපත්ති ක්රියාත්ෙක කිරීමම් ප්රොදය ව්ැනි මසෞඛ්යයට බලපාන 

මද්ශපාලනික  ාධක   විවිධ ෙට්ටම් ව්ලින්ත් සඳහන්ත් කළ සෑෙ අංශයකෙ පව්තින අතර, අපමේ ව්සජගතය 

සම්බන්ත්ධ ප්රතිචාර දු¾ව්ල කර ඇත. මම් අනුව්, මසෞඛ්යය පාලන ෙට්ටමම්දී, ශ්රී ලංකාව්ට ෙහජන මසෞඛ්යය 

අංශමයන්ත් සෙ-නායකත්ව්යක්ත තිබිය යුතුය; මද්ශපාලන නායකත්ව්ය විසින්ත් මකටි කාලීන මද්ශපාලන සහ 

ආ¾ථික අරමුණු ව්ලට මගාදුරු මනාවී සිටිය යුතු අතර, අව්දානම් ගණනය කිරීෙ ඇතු¿ව් ව්සංගතයට ප්රතිචාර 

දැක්තවීමම් උත්සාහයන්ත් පිටුපස විදයාත්ෙක මහ්තු සාධක (උදා: සායනික,ව්සංගත මරෝග විදයාත්ෙක සහ 

සොජ-මද්ශපාලනික) පව්තින බව් තහවුරු කළ යුතුය. තව්ද, ශ්රී ලංකාව් කඩිනමින්ත්, සිය දත්ත සන්ත්නිමේදනය 

ව්ැඩි දියුණු කරගැනීෙ, අපකී¾තිෙත් සිදුවීම් ව්ලට එමරහිව් පු¿ේ පණිවුඩ හුව්ොරුව්ක්ත ඇරඹීෙ සහ ව්රප්රසාද 

ලද්දන්ත් විසින්ත් අන්ත්ත¾ජාලය ඔස්මස් මද්ශපාලනික මෙන්ත්ෙ ප්රතිපත්තිෙය පරිශ්රෙයන්ත් තුළින්ත් පද්ධතිමේ සිදු 

කරන සූරාකෑම් ව්ලට පිළිතුරු දීෙ යනාදිය පිළිබඳව් අව්ධානය මයාමු කළ යුතුය. ෙහජන මසෞඛ්යය 

නියාෙනයන්ත් පිළිබඳව් සන්ත්නිමේදනය කිරීෙ සඳහා ෙහජන මසෞඛ්යය පිළිබඳ විමශ්ෂඥමයක්ත පත් කිරීෙ, 

අදාළ විමශ්ෂඥව්රුන්ත් සෙඟ ොසිකව් මහෝ මදසතියකට ව්රක්ත පුව්ත්පත් සාකච්ඡා පැව්ැත්වීෙ සහ ව්ඩා 

කතාබහට ලක්තව්න ගැටලු ව්ලට පිළිතුරු සැපයීෙට රාජය නිළධාරිමයකු පත්කිරීෙ ව්ැනි මද් රජයට ව්ැඩි 

පරිශ්රෙයක්ත මනාදරා කඩිනමින්ත්ෙ ගත හැකි පියව්ර මේ.  

දිගුකාලීනව්, මසෞඛ්යය පද්ධතිය ව්ැඩි දියුණු කිරීෙ සඳහා මසෞඛ්යමේ මද්ශපාලනික  ාධක  මපළගැස්වීෙ 

සහ මසෞඛ්යමේ සොජ  ාධක  මකමරහි ධනාත්ෙක අන්ත්දමෙන්ත් බලපෑම් කිරීෙ තහවුරු කිරීෙ සඳහා ශ්රී 

ලංකාව් මද්ශපාලනික හා මූලයෙය ව්ශමයන්ත් ආමයෝජනය කිරීෙ අව්ශය මේ. මෙෙ ව්සංගතමේදී අප විසින්ත් 

නිරීක්තෂණය කළ පරිදි එමලස සිදු කිරීමෙන්ත් අමේ ජනතාව්මේ ජීවිත ව්ල සෑෙ අංශයක්ත මකමරහිෙ එය 

සැලකිය යුතු බලපෑෙක්ත සිදු කරනු ඇත. විමශ්ෂමයන්ත් සම්පත් හිඟ අව්ස්ථා ව්ලදී, ව්ඩාත්ෙ බලපෑෙට 

ලක්තව්න්ත්මන්ත්, ව්සංගතය මහත්ුමව්න්ත් ඇති ූ අභිමයෝග ජය ගැනීෙට මව්රදරණ, මබාමහෝවිට මූලය හා සොජ 

ප්රාේධනය යන මදකෙ අහිමි අඩු ආදායම්ලාභීන්ත්ය. මෙෙ අභිමයෝග මසෞඛ්යය අභිමයෝග ව්ලට පෙණක්ත සීො 

මනාවී, ආහාර සුරක්තෂිතතාව්, අධයාපන ප්රමේශය, ගෘහස්ථ හිංසනය සහ සෙස්ථ මුදේ පිළිබඳ පීඩාව්න්ත් ව්ැනි 

අභිමයෝග දක්තව්ා විහිමද්. මෙෙ සියලුෙ අභිමයෝග දු¾ව්ල ොනසික මසෞඛ්යයක්ත ඇති වීෙට මහ්තුව්න අතර, 

එය අප පුජාව් තුළ ඉහළ ෙට්ටමම් මරෝගී තත්ත්ව්යන්ත් ඇති වීෙට ෙඟපෑදිය හැකිය27. තව්ද ව්සංගතය 

ආරක්තෂාව් යන්ත්මනහි අ¾ථය නැව්ත අ¾ථ දක්තව්ා ඇත. ව්සර 26ක යුද්ධයකට මුහුණ සුන්ත් රටක්ත ව්ශමයන්ත්, 

ව්සංගතය මතක්ත මද්ශපාලන බලමේග විසින්ත් දිගින්ත් දිගටෙ ඉස්ෙතු කරමින්ත් දක්තව්ා සිටිනුමේ, හමුදා බලය 

ව්ැඩි කිරීෙ ශ්රී ලංකාමේ ආරක්තෂාව්ට සොන බව්යි. සන්ත්නද්ධ අරගලයක්ත ගනාමැතිවීම පෙණක්ත මනාව්, 

පුරව්ැසියන්ත්මේ ශාරීරික හා ොනසික මසෞඛ්යය සහ යහ පැව්ැත්ෙ තහවුරු කිරීමද  මහජන ආරක්තෂාගේ 

අර්ථකථනයට ඇතුලත් කිරීගම් ව්ැදගත්කෙ ව්සංගතය ෙඟින්ත් මපන්ත්ව්ා මදන ලදී. අප විසින්ත් මෙෙ යථා¾ථය 

ප්රතික්තමෂ්ප මනාකිරීෙ මහෝ බැහැර මනාකිරීෙ ව්ැදගත් ව්න අතර, අපමේ මසෞඛ්යය පද්ධතියට සහ සොජ 

ආධාරක පද්ධතියට ආමයෝජනය කිරීෙ ව්ැදගත් මේ. ඉහළෙ ෙට්ටමම්දී ශ්රී ලංකාව්ට මද්ශපාලන නයාය 

පරමයහි මසෞඛ්යය හා සොජ ආධාරක ඉහළට දැමීෙට සිදුව්නු ඇති අතර, මෙෙ අංශ සඳහා අ¾ථාන්ත්විතව් 

ආමයෝජනය කිරීෙ අව්ශය ව්නු ඇත. සොජ ආධාරකයට ඉහතින්ත් විස්තර කරන ලද අභිමයෝග අ¾ථව්ත්ව් 

විශ්මේෂණය කිරීෙට සහ අව්මබෝධය කර ගැනීෙට සහාය වීෙ ඇතුළත් කළ යුතුය. මෙමලස ආහාර 

සුරක්තෂිතභාව්ය පිළිබඳ අභිමයෝග, අධයාපන ප්රමේශය පිළිබඳ අභිමයෝග සහ සීමිත තත් කා¾ය මුදේ ආධාරක 

පැමක්තජ ව්ලින්ත් ඔේබට යාෙ ආදියට පිළිතුරු සපයනු ඇත. පසු කාලයකදී, ශ්රි ලංකාව් අනාගත ව්සංගත 

තත්ත්ව් ව්ලට සහ ආපදාව්න්ත්ට මුහුණපෑෙට හැකිව්න පරිද්මදන්ත් සිය ආයතන, විමශ්ෂමයන්ත් මසෞඛ්යය හා 

සුබ සාධනය ෙධයෙ හා කාලාපීය ව්ශමයන්ත් ව්¾ධනය කිරීෙ මකමරහි අව්ධානය මයාමු කළ යුතුය. මසෞඛ්යය 

පද්ධතිය ශක්තතිෙත් කිරීමම්දී මබෝව්න සහ මබෝ මනාව්න මරෝග යන මදකටෙ මුහුණදීෙට හැකිව්න පරිද්මදන්ත් 

පද්ධතිමේ මූලික අංග හයෙ ශක්තතිෙත් කිරීෙ මකමරහි අව්ධානය මයාමු කළ යුතුය. 

 



ඉදිරි ගමන සැලසුම් කිරීම 

ව්න සංහාරය සහ මද්ශගුණික විප¾යාස යන කරුණු මහ්තු කරමගන, ප්රති-ක්තුද්රජීවි ප්රතිමරෝධන සහ සතුන්ත් 

ෙඟින්ත් පැතිමරන මරෝගව්ල ත¾ජනය ඉහළ යාෙ නිසාමව්න්ත් නුදුමර්දී පැමිණිය හැකි තව්ත් මරෝග මහෝ 

ව්සංගත සැලකිේකට ගනිමින්ත්, ශ්රී ලංකාමේ ඉදිරි ගෙනක්ත සැලසුම් කිරීෙට ඉහත ප්රතිපත්තිෙය ප්රමුඛ්තා ඉතා 

ව්ැදගත් ව්නු ඇත28,29. මසෞඛ්යය සහ මසෞඛ්යමේ සොජ නි¾නායකයන්ත්ට ආමයෝජනය කිරීමෙන්ත් ලැමබන 

ප්රතිඵල ව්ලට දළ මද්ශීය නිෂ්පාදිතමේ පිළිඹිබු ව්න මෙව්ලම්ෙය ආ¾ථික ව්ටිනාකෙක්ත තිබිය හැකි අතර, එය 

හුදු ආ¾ථික ව්ටිනාකෙකින්ත් තක්තමස්රු කළ මනාහැකි සෙසථ් ජීව්න තත්ත්ව්මේ ව්¾ධනයට දායකත්ව්යක්ත 

සපයනු ඇත 30,31. රටව්ල ආ¾ථික අව්ශයතාව්න්ත්මගන්ත් ඔේබට යමින්ත් ප්රජාව්මේ යහපැව්ැත්ෙ ව්ැඩි ව්¾ධනය 

කිරීමම් ව්ැදගත්කෙ මගෝලීය මසෞඛ්යය තුළ ව්ඩ ව්ඩා පැතිර යන මත්ොව්ක්ත වී ඇති අතර, ශ්රී ලංකාව් 

මසෞඛ්යය හා යහපැව්ැත්ෙට ප්රමුඛ්තාව් දීෙට ඉදිරියට පැමිණිය යුතුය32. මෙෙ ප්රතිපත්ති ඉලක්තක සඳහා 

ප්රමුඛ්තාව් ලබාදීෙ ශ්රී ලංකාව් මගෝලීය ව්ශමයන්ත් පිළිගැනීෙට ලක්ත කරනු ඇත. ෙන්ත්ද මෙෙ ප්රමුඛ්තා මගෝලීය 

ෙට්ටමම් සාක්තෂි පදනම් කරගත් ප්රතිපත්ති සහ තිරසාර සංව්¾ධන අරමුණු, (විමශ්ෂමයන්ත් 3.8.1. සහ 3.8.2) 

සහ 2030 විශ්වීය මසෞඛ්යය ආව්රණය ව්ැනි මගෝලීය මසෞඛ්යය ප්රතිපත්ති නයාය පරයන්ත්ට අනුව් සැකසී 

ඇති මහයිනි 33,34.  

මබාමහෝ විට, අතීතමේ තෙ පුරව්ැසියන්ත්මේ යහපැව්ැත්ෙ සහ ආරක්තෂාව් තහවුරු කිරීෙට උපකාරී ව්න 

ප්රමුඛ්තා පිළිබඳව් නායකයන්ත් හා රජයන්ත්ට පැහැදිලි කරන මඵතිහාසික අව්ස්ථා (හැරවුම් ලක්තෂයය) ඇත. 

මෙෙ ව්සංගතය එව්න්ත් අව්ස්ථාව්කි. අප ප්රජාව්මේ පීඩාව්න්ත්ට සහ ආනුභාවික (ප්රාමයෝගික) විදයාත්ෙක සාක්තෂි 

ව්ලින්ත් කරනු ලබන අනතුරු ඇඟවීම් මකමරහි අව්ධානය මයාමු මනාකිරීෙ අප සැෙටෙ සදාකාලික හානියක්ත 

සිදු කරනු ඇත. ‘එන්ත්නත් ප්රමබාධය’ මහෝ මකටි කාලීනව් මරෝගීන්ත් ව්ා¾තා වීමම් අඩුව් මහ්තුමකාට මගන 

මනාසලකා හරින ලද දිගු-කාලීන ප්රතිපත්ති ප්රමේශයක අඩුව්, අප ආ¾ථිකයට දැඩි බලපෑම් ඇති කරනු ඇති 

අතර, ව්සංගතය මහ්තුමව්න්ත් පත්ව් ඇති විඩාව් තව්ත් තීව්ර කරමින්ත්,  අප ප්රජාව්මේ සෙස්ථ යහපැව්ැත්ෙට එය 

අහිතකර මලස බලපානු ඇත. යථා¾ථව්ාදීව් ව්ඩා යහපත් අන්ත්දමෙන්ත් නැව්ත මගාඩනැඟීෙ සඳහා, ශ්රී 

ලංකාව්ට දිගු කාලීන සහ මකටි කාලීන නයාය පරයන්ත්ී මද්ශපාලන සහ ආමයෝජන ප්රමුඛ්තාව්ක්ත මලස එහි 

මසෞඛ්යයට හා සොජ සුබසාධනයට ප්රමුඛ්සථ්ානය ලබාදීෙට සිදුව්නු ඇත. එමලසෙ අප ප්රජාව් ආරක්තෂිතව් 

හා සුරක්තෂිතව් සිටීමෙන්ත් කුෙක්ත අදහස් කරන්ත්මන්ත්ද යන්ත්න පිළිබඳ මද්ශපාලනික අව්මබෝධය නැව්ත අ¾ථ 

දැක්තවීෙ ඉතා ව්ැදගත් මේ. 
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