
இக் கடிதமானது, இலங்கக புககயிகலக் கடட்ுப்பாடு மற்றும் பபாது சுகாதாரத்தின் பங்குதாரரக்ளால் 

பகாவிட-்19 பதாற்றுப்பரவலின் பபாது, புககயிகலப் பபாருடக்ளின் விற்பகனகைத ் தகட பெை்ைக்கூறி, 

மாண்புமிகு ஜனாதிபதி அவரக்டக்ு ஆங்கிலத்தில்  எழுதப்பட்ட கடிதத்தின் தமிழ் பமாழிபபைரப்்பாகும். 

 

 

25 ஏப்ரல் 2020, 

மாண்புமிகு  ஜனாதிபதி பகாத்தாபை  ராஜபக்ஷ, 

 

மாண்புமிகு ஜனாதிபதி அவரக்ளுக்கு, 

 

 

இலங்கையில் பகாவிட்- 19 த ொற்றுகையின் ப ொது புகையிகல விற் கனகை ்  கை 

தெை்வ ற்ைொன பைொரிை்கை 

இலங்ககயில் புககயிகல கடட்ுப்பாடு மற்றும் பபாது சுகாதாரத்தின் பங்குதாரரக்ளாகிை  

நாங்கள்,  தற்பபாகதை இந்த  பகாவிட-் 19   பதாற்றுப் பரவலின் பபாது ஏற்படும் சுகாதார மற்றும் 

பபாருளாதார விகளவுககளக்  கருத்தில் பகாண்டு, இலங்ககயில் அகனத்து புககயிகலப்  

பபாருடக்களயும் விற்பகன பெை்வகதத்  தகட பெை்ைக்பகாரி  அவெரமாக பவண்டுபகாள்   

விடுக்கின்பறாம். 

புகை ் லொனது, அ ன்  ொவகனைொளரை்ள், கவரஸொல்  ொதிை்ை ் டுவ ற்ைொன 

அ ொை ்க  அதிைரி ்  ொைவும், த ொற்று ஏற் ை்ைொல், மரணம் உள்ளிை்ை ைடுகமைொன 

சிை்ைல்ைகள உருவொை்குவ ொைவும் அறிை ் டுகிறது. பமலும், புககயிகல பமல்லுதலினால் 

பமற்பகாள்ளப்படும் துப்புதல் பபான்ற சுகாதார சீரப்கடான பழக்க வழக்கங்களின் மூலம் பநாை் 

பரவும் அபாைம் அதிகரிக்கின்றது. குறிப்பாக இவ் இக்கட்டான சூழலில், புககயிகல விற்பகனகை 

நிறுத்துமாறு அரொங்கத்கத பகாரும் புககயிகல மற்றும் மதுொரம்  மீதான பதசிை அதிகார 

ெகபயின் முைற்சிகை பாராட்ட பவண்டும். அவரக்ளின் முைற்சிற்கு பமலும் வலுெ ் பெரக்்கும் 

வககயில், நாமும் இக் பகாவிட்- 19 ெவாகல பவற்றிகரமாக முடிக்கும் வகர, புககயிகல 

விற்பகனகைத்  தகட பெை்ை  பரிசீலிக்குமாறு தைவுபெை்து பகடட்ுக்பகாள்கிபறாம். பகாவிட்- 19 

இன் ஒரு முக்கிை ஆபத்தான  காரணிைான புககயிகல விற்பகன தகட பெை்வதானது, இத ்

பதாற்று பதாடரப்ான தற்பபாகதை பவற்றிககளத் தக்ககவத்துக்பகாள்வதற்கும், நம் நாட்டிகன 

இைல்பு நிகலக்கு திரும்புவகத துரிதப்படுத்துவதற்கும் பபரிதும் உதவக்கூடும். 

 

புககயிகலப் பபாருடக்ளின் வரத்்தகத்கத தகட பெை்வது இலங்கக மக்கள் பகாவிட்- 19 இலிருந்து 

பாதுகாக்கப்படுவதற்கும் நாட்டின் பபாருளாதாரத்தின் மறுமலரெ்ச்ிக்கு பங்களிப்பதற்கும் 

பநரடிைாகவும் மகறமுகமாகவும் உதவும். இந் நடவடிக்ககைானது இலங்ககயில் பகாவிட்- 19 இன் 

எதிரம்கறைான பபாருளாதார தாக்கத்கத குகறப்பது மடட்ுமல்லாமல், பநாைாளிகளின் 

எண்ணிக்கக குகறவதற்கும் பங்களிப்பு பெை்வபதாடு, பநாை் மற்றும் புககயிகலக்கான 

பெலவினால் ஏற்படும் வீடட்ு பெலவுககள குகறப்பதன் மூலம் வீடட்ு பபாருளாதாரத்கத 

பலப்படுத்தும். இலங்ககயில் புககயிகல பைன்பாட்டினால் ஆண்தைொன்றிற்கு   20, 000 இற ்புைள், 

அ ொவது ஒவ்தவொரு நொளும் 55 இற ்புைள் மற்றும் ரூ. 214 பில்லிைன் த ொருளொ ொர இழ ்பு 

ஏற்படுகிறது; மற்றும் இலங்ககயில் ஏகபபாக சிகபரட் உற்பத்திைாளரின் முதலீட்டில் 90% க்கும் 

அதிகமானகவ பவளிநாடட்ு முதலீட்டாளரக்ளுகடைைதுமாகும். புககயிகல வரத்்தகத்கத 

நிறுத்துவது, புககப்பிடிப்பவரக்கள அதகன நிறுத்துவதற்கு ஊக்கமளித்து, இறப்புககளத் 

தடுக்கும்.  பமலும் நமது அந்நிை பெலாவணிகை அதிகரிக்கும் அபத பவகளயில், பவளிநாடட்ு 

முதலீட்டாளரக்ளுக்கு நாட்டிலிருந்து பில்லிைன் கணக்கான ரூபாகை பவளிபைற்றுவகதயும் 

நிறுத்தும். இம் முன்முைற்சிைானது இலங்ககைரக்ளின் ஆபராக்கிைம், சுகாதாரம் மற்றும் நமது 

பதசிை பபாருளாதாரம் ஆகிைவற்றில் நீண்டகால தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும். 

 



இக் கடிதமானது, இலங்கக புககயிகலக் கடட்ுப்பாடு மற்றும் பபாது சுகாதாரத்தின் பங்குதாரரக்ளால் 

பகாவிட-்19 பதாற்றுப்பரவலின் பபாது, புககயிகலப் பபாருடக்ளின் விற்பகனகைத ் தகட பெை்ைக்கூறி, 

மாண்புமிகு ஜனாதிபதி அவரக்டக்ு ஆங்கிலத்தில்  எழுதப்பட்ட கடிதத்தின் தமிழ் பமாழிபபைரப்்பாகும். 

 

எனபவ, இந்த பகாவிட்- 19 பதாற்றுப் பரவகல பமலும் பாதிக்கும் புககப்பபாருள் 

பாவகனயிலிருந்து எமது ெமூகத்கத பாதுகாக்க, எங்கள் முன்பமாழிகவ ொதகமாக பரிசீலிதத்ு, 

இது பதாடரப்ாக ஏற்கனபவ நடவடிக்கக எடுத்துள்ள பதன்னாப்பிரிக்கா மற்றும் இந்திைாவுடன் 

ககபகாரக்்குமாறு பகடட்ுக்பகாள்கிபறாம். இலங்கக அரொங்கத்தால் இதுவகர 

நிகறபவற்றப்படட் பவற்றிகரமான பகாவிட்- 19 கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்கககளின் மற்பறாரு 

குறிப்பிடத்தக்க அங்கமாக இம்  முைற்சிகை பெைல்படுத்துவதில் எங்களது முழுகமைான 

ஆதரகவ பதரிவிக்கும் அபத பவகளயில் ஒரு பநரம்கறைான பதிகல எதிரப்ாரக்்கிபறாம். 

நன்றி 

தங்கள் உண்கமயுள்ள, 

ககபைாப்பமிட்டவரக்ள்: 

1. புககயிகல பதாழிற்துகற அவதான நிகலைம், கவத்திைர ்மபகஷ் ராஜசூரை்  

2. இலங்கக மருத்துவ ெங்கம், பபராசிரிைர ்இந்திக கரணதிலக, தகலவர ்

3. இலங்கக ெமூக மருத்துவரக்ளுக்கான கல்லூரி, பபராசிரிைர ்குமுது விபஜவரத்ன, பதில் தகலவர ்

மற்றும் துகணத ்தகலவர ்

4.இலங்கக மன நல மருத்தவரக்ளுக்கான கல்லூரி, பபராசிரிைர ்பஷஹன் வில்லிைம்ஸ், தகலவர ்

5. இலங்கக சுவாெ மருத்தவரக்ளுக்கான கல்லூரி, கவத்திைர ்நந்திகா ஹரிெெ்ந்திர, தகலவர ்

6.இலங்கக கவத்திை அதிகாரிகள் ெங்கம், கவத்திைர ்அனுருத்த பாபதனிை, தகலவர ்

7.மதுபானம் மற்றும் பபாகதப்பபாருள் தகவல் நிகலைம், திரு. புபுது சுமனபெகர, நிகறபவற்று 

பணிப்பாளர ்  

8.மது ஒழிப்பு தன்னாரவ் பதாண்டு நிறுவனம், கவத்திைர ்அனுலாவிபஜசுந்தர, துகணத ்தகலவர ்

9.சுகாதார பமம்பாடட்ு ெம்பமளனம், கவத்திைர ்ஜைமால் டி சில்வா, தகலவர ் 

 

பிரதி:  பகௌரவ சுகாதார மற்றும் சுபதெ மருத்துவ பெகவகள் அகமெெ்ர ்பவித்ரா வன்னிைராெச்ி,                     

                பகாவிட் -19 பதசிை பெைல்பாடட்ு கமைத்தின் தகலவரும்  இராணுவத ்தளபதியுமான    

                பலப்டினன்ட் பஜனரல் ஷபவந்திர சில்வா, 
 

             கவத்திைர ்அனில் ஜைசிங்க, சுகாதார பெகவகள் பணிப்பாளர ்நாைகம் 

 

 

 
 


