ශ්රී ලාංකිකයින්  ලා69 ලාදෙදෙකුදෙ  ලායුත් ලාිණ්ඩකයමක් ලාතකන්ං තදේ ලාසිට ලායළි ලා ලාදිවන්ෙට ලා
ක ෝවිඩ්-19 ලවංගත තත්ත්ලය කශේතුකලන් මළව කෙ
ට ආවන්න ළයක් තළයින්තකේ
විවිධ නගරල රැදී සිටි ශ්රී ළංකය යින් 69 කෙකනකුකගන් යුතු ණ්ඩළයමක්, බෆංක ොක්හි
ශ්රී ං ළ තළනළඳ ක ළයායළය විසින් වංවිධළනය රන ෙ, මළදිලයින් ගුලන් කවේලයට
අයත් Q2 6351 විකේ ගුලන් යළනකයන් අෙ වලව ශ්රී ං ළලට ඳෆණියහයශ
ලවංගත තත්ලකයහි වළකේක් අලෙළනම මත ඳෙනම්ල, රජය විසින් නියම ර ඇ ක
නියාණළය යන් අනුගමනය රණින් ශ්රී ළංකය සිසුන්, රජකේ නිධළරීන්, ක ටි ළලීන
වංචළර වීවළ බඳත්ර මත රැදී සිටි ශ්රී ළංකය යන් වශ, ශදිසි මළනුෂීය කශේතන් මත
ඳෙනම්ල ශ්රී ං ළ රජකේ අනුමෆ කය ෙ තලත් කයහිඳ කෙකනකුෙ රැගත් කමම විකේ ගුලන්
යළනය, 2020 මෆයි 17 ලන ඉරිෙළ වලව ශයට බෆංක ොක් සිට ක ොෂඹ බණ්ඩළරනළය
ජළතයන්තර ගුලන්කතොුපඳට ගළවිය කමකව ඳෆණියහ සියලුම මගීන්, ශ්රී ං ළ ආරක්
අං වශ කවෞඛ්ය බධළරීන් විසින් අලය ෛලෙය ඳරීක්ණලට ාළජනය ක ොට, ශ්රී ං ළ
රජය විසින් නම් රන ෙ රළජය අනු්රශකයන් ඳලත්ලළකගන යනු බන මධයවහාළන තුෂ
කශෝ අය කයරීකම් ඳෙනම මත රජය විසින් අනුමත රනු ෆබූ කඳෞද්ගලි කශෝටල් ල
අනිලළයාය නිකරෝධළයනයට කයොමු රනු ෆකේ
COVID-19

කමම විකේ ගුලන්යළනය මළදිලයිකන් මළකල් නුලර සිට තළයින්ත ජළ ක යන් පිරිවක්
රැකගන මෆයි මව 17 ලන ඉරු දින තළයින්තකේ බෆංක ොක් නුලරට ඳෆණියහ අතර, ක ොෂඹ
පිහිටි රළජකීය තළයි තළනළඳ ක ළයායළය වශ තළනළඳ කනී චූමනී චළයාට්සුලන් මශත්ණිය
විසින් එය වංවිධළනය ර  කබියහ කෙරකටහි තළනළඳ ක ළයායළ අතර ඇ ක සුශෙ වබතළල
වශ වශකයෝගීතළලය කශේතුකලන්, අලය කතොරතුරු ිනනණින් ුවලමළරු රගනිණින් කමම
මළදිලයින් ගුලන් කවේලකේ විකේ ගුලන් යළනකේ ඳසු ගමන් ලළරය ශ්රී ළංකය යන් ආඳසු
ක ොෂඹට කගන්ලළ ගෆනීම වශළ කයොෙළ ගත ශෆකය විය ඒ කලනුකලන් අලය රන
උඳකෙවහ වශ මග කඳන්වීම බළකෙණින් විකද් වබතළ අමළතයළංකේ කල් ම් රළවිනළා
ආයායසිංශ මශතළ වශ, අමළතයළංකේ වහාළපිත COVID-19 කක්න්ද්රය වශ ිනික ොනදිග
ආසියළනු අංය විසින් අගනළ වශයක් බළ දුන් අතර, ජනළධිඳ ක කල් ම් ළයායළය, සිවිල්
ගුලන් කවේලළ අධි ළරිය වශ ක ොෂඹ ගුලන් කතොුපඳ භූණිය ශෆසිරවීකම් කමකශයුම් ආයතන
කල කන්ෙ ෙ ිනනම් අලධළනය, අනුමෆ කය ශළ මනළ වම්බන්ධී රණය කමම ගුලන්
කමකශයුම වළයාා
රගෆනීමට කබකශවින් ෙළය විය

ශ්රී ං ළලට නෆලත ඳෆණිමටමට ආධළර ඉල්ළ තළනළඳ ක ළයායළකේ වශ විකද් වබතළ
අමළතයළංය විසින් නියාමළණය රන ෙ 'ශ්රී ං ළල අමතන්න' මළයාගගත ද්ලළරකයහි
ලියළඳදිංචි වී සිටි කමම ඳෂමු ශ්රී ළංකය
ණ්ඩළයම නෆලත කමරටට කගන්ලළ ගෆනීම
වශළ, තළයින්තකේ විකද් ටයුතු අමළතයළංය, ඳෂළත් බධළරීන් වශ බෆංක ොක්හි
වහලයාණභූණි ජළතයන්තර ගුලන්කතොුපඳකෂේ
ළයාය මණ්ඩය කල කන්ෙ තළනළඳ ක
ළයායළයට විශිහට වශකයෝගයක් ෆබුයහ එකවේම, ඉතළ ක ටි ඉල්ලීම් මත වුලෙ අලය
වශකයෝගය බළදුන් මළදිලයින් ගුලන් වමළගමට, වශ එහි බෆංක ොක්හි කද්ශීය
නිකයෝජිත-LTU ඒෂියළ ඒවිකේන් ආයතනයට, බෆංක ොක්හි මළදිලයින් තළනළඳ ක
කමොකශොමඩ් ජිනළ මශතළට වශ, බෆංක ොක්හි එක්වත් ජළතීන්කේ ජළතයන්තර වං්රමයහ
වංවිධළනකේ (IOM ) ළපීය
ළයායළකේ අධයක්ෂි ළ ෛලෙය කනකනත් කමොටවහ
මශත්ණියටෙ ඔවුන් බළදුන් ක්යහ
ප්ර කචළර වශ වශළය කලනුකලන් තළනළඳ ක
ළයායළකේ වහතු කය හිණි කේ
තළයින්තකේ ශ්රී ං ළ වංගමය (SLAT) වශ එහි වාළඳ ක වංජීල එදිරි වි්රමසරිය, තළයින්තශ්රීං ළ ලළයහජ මණ්ඩය වශ එහි වාළඳ ක අ්රම් වරසහ යන මශත්ලරුන් විසින් ෙක්ලන
ෙ වශකයෝගීතළලය වශ තයළගශීලීාළලය කශේතුකලන් කමම ක ොවිඩ් -19 ලවංගත තත්ලය
තුෂ, මළව කෙ
ට ආවන්න ළයක්  කවහකවේ, අලයතළ ඇ ක, අතරමංල සිටින ශ්රී
ළංකය යන්ට විවිධළ ළරකයන් ආධළර උඳ ළර බළ දීමට ශෆකය විය එකවේම, බෆංක ොක්හි
සුප්රසිද්ධ ශ්රී ං ළ අලන්ශක් ලන ‘මළකනල් ං ළ’, වශ ප්රාළත් නින්ත විමරත්න
මශතළ, අලයතළ ඇ ක ශ්රී ළංකය යින්ට දිනඳතළ පිස ශ්රී ළංකය ආශළර කනොණිකල් බළ
දීමට වහකේච්ඡළකලන් ඉදිරිඳත් වීම අගය ෂ යුතුය
ණින් ව ක කීඳය ට කඳර තළනළඳ ක ළයායළය විසින් අවල්ලෆසි ළඕ රළජයකේ සිටි,
ජීවිතයට තයාජනයක් විය ශෆකය බරඳත වංකතළ ලලින් කඳළුණු තරුණ ශ්රී ළංකය
ගෆබියහ මලක් වශ ඇකේ වෆණියළ, COVID-19 ඳෆ කරීම ලෆෂෆක්වීම වශළ තළයින්ත කද්
සීමළල ශරශළ ගමන් කයරීම වම්බන්ධකයන් ඳලත්නළ ෙෆින කරගුළසි මධයකේ වුලෙ, ශදිසි
මළනුෂීය ෛලෙය ප්ර ක ළර බළදීම පියහව තළයින්තයට කගන්ලළ ගෆනීමට ෙ ටයුතු
කෂේය කම් කලනුකලන් ළඕ රළජයකේ සිටින ශ්රී ං ළ නියාකේතනි ක ොන්වල් තුණිය
වශ ශ්රී ළංකය හිතලතුන් සුවිකේෂී ෙළය ත්ලයක් බළ දුන්ශ කබකශවින් කනොකම්ර
ෂෙරුකලකු කසින් ෛලෙයලරුන් විසින් වෆකු නුඳන් ෂෙරුලළ එදිනම තළයින්තකේ
කරෝශ දී ශදිසි ය යාමයක් මින් බිහි ව අතර, එම මල වශ ෂෙරුලළ යන කෙකෙනළම
ජිවිත අලෙළනකමන් ණිදී කම් ලන විට කරෝශ තුෂ සුලය බණින් ඳසුලන බල තළනළඳ ක
ළයායළය අමතණින් ෙරුලළකේ පියළ වහතු කපුයාල ල ඳෆලසුකේය
ශ්රී ං ළ තළනළඳ ක
බෆංක ොක්
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