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ප්රධාන කතෘ  ක-කපුවත්පත් 

ප්රව ත්ිකඅධායක්ෂක-ගුවන්විදුලික/කරූපවනහිනී 

සංස්තනරතකවවබ්කපුවත්, 

ජපන්වකරජයකහනකයුනිවසෆ්කඑක්වකවෙරටකඑන්ව ත්තරණකක්රියනවලියටකකපතරණකවෘ නකයක්කපරිෘ යනකකතර.. 

මෙරට සිදු කරන එන්නත්කරණ ක්රියාවලිය යාව ා ල මවතිත් හල සලර්ථක ෙට්ටමින් සිදුමිමින් පිතින බිට ශ්රී 
ලංකලමව ජපන්  ලනලපතිිරයාවලමේ සහ යුනිමසෆ් සංවිධලනමේ ශ්රී ලංකල නිමයාවිතව ිරයාවලමේ රසලයයාවට ල්  මව. 

ඒ සඳහල ශ්රී ලංකල රජයාව මතනයාවන ිපිළිවෙමිල ජතත් පපසමටෙට ල් මිමින් තිමබන බි ුහු ප මපන්ිල දුන්හ. 

“මකලිප් ස්” ිපිසටහන ුස්මස් ජපන් ආධලර යාවටමත් යුනිමසෆ් සංවිධලනයාව සහ ජපන්  ලනලපති කලර්යාවලලයාව 
එ් ි මෙරට මසෞඛ්ය මස්ිලි සඳහල පපකරණ ම ලතයාව්  පිත යලත රීමේමඅ සිස්ථලමව ම මඅ බපව රකල  වියාව. 

මසෞඛ්ය  සෙල ය ආාලර්යාව මකමහය යාව රුක් ිප්ල ෙහ ලට මෙෙ පිත යලත ම ලතයාව නිල ි මයාවන් සය(25) 
යහි් භලරමයනු ලපබීයාව.මඅ යාවටමත්, එන්නත් රිලහන මෙිලඅ 55  ් ,එන්නත් බහලුමඅ ශී  මපට්ි 3   
් ,ශී යලෙ ආර් ෂක ශී කරණ 1   ් ,සලර්ථක එන්නත් කළෙණලකරණ ආමව් ෂණයාව සඳහල භලවි ල රීමේෙට 
ඇන්මරලයිඩ් ට ටපස්ස් ම ලතයාව් ය භලර මයනු ලපබීයාව. 

ජපන් රජයාව මෙරට මසෞඛ්ය ් මෂ්්රයාවට පමටියයාව ිසමර් ම පෙණ්  මිලලර් මිය යාවන 1..2 ක පෙණ ුදයල්  ිපයාව 
කර ඇ පයිඩ්ය ාදිිතමේ මය මෙරට මසෞඛ්ය මස්ිලි සඳහල ලබලදියාව හපරී පපිතෙ යලයාවකත්ියාව ලබල මයන බිය ශ්රී 
ලංකලමව ජපන්  ලනලපති මටියයාවලෙල සරීරල ෙහ ල පපිසීයාව.මෙරට මසෞඛ්ය මස්ිලි නතලසිුවීමෙ සඳහල දිු  කලක 
සිට ජපලනයාව සහමයාවිතයාව ලබලමයන බිය පිතින මකලවි ට ෙර්යනමේ ම එෙ සහමයාවිතයාව ිිලත් ාහළ ෙට්ටමින් 
ිර් ෙලනමේ ලබල මයන බිය මටියයාවලෙල සරීරල ෙහ ල මෙහි ම කීයාව. මකලවි ට ෙර්යනමේ ම ජපලනයාව මතන යාවන 
ිපිළිවෙමිල හල සඅබන්ධ යපනුෙ හල ම ලරතුරු මෙන්ෙ මෙරට මකලවි ට ෙර්යන ක්රියාවලිය යාව හල සඅබන්ධ යපනුෙ 
හල ම ලරතුරු  පිෙලරු කර තපනීෙ මයරටටෙ රලමයාවිියකි ිපයතත් ිනු ඇ පයිඩ්ය ජපන්  ලනලපතිිරයාවල මෙහි ම 
කීයාව. 

ජනෙලධය සෙල යිරයාවලි සිියාව ම මෙරට ූපපිලහිනී ිජතවට්කරණයාව සඳහල ින ිපිසටහනට මකමහය යාව 
රුක් ිප්ල ෙහ ලමතන් ලය සහමයාවිතයාව මෙහි ම ජපන්  ලනලපතිිරයාවලමේ පපසමටෙට ල්  වියාව. ජනලධිපති 
මතිඨලභයාව රලජප් ෂ ෙහ ලමේ මපෞද්තය ක ා්ීේ  ෙ  ඇස්රලමසනිකල මයින ෙල්රලි මෙරටට පිත යලත 
රීමේෙ ළිවෙබඳි රසලයයාව පළ කරන බිත් ාදිිතයාවටත් එිපනි සහයාව්  ජපලනමයාවන් මෙරටට ලපමබනු ඇ පයිඩ් 
බලලමපලමරලත්තු ින බිත් මසෞඛ්ය සෙල යිරයාවල මෙහි ම කීයාව. 

මෙෙ සිස්ථලිට මසෞඛ්ය ම්කඅ මඅජර් ජනරල් විම ්ෂ  ෛියය සංීවි ුදණසිංහ,මසෞඛ්ය මස්ිල සධය් ෂ 
ජනරල් ෛියය සමස්ල ු ණිර්ධන ,සතිමර්ක ම්කඅ (ෙහජන මසෞඛ්ය මස්ිල) ෛියය ල් ෂ්මි මසිෙතුංත, 
යුනිමසෆ් ශ්රී ලංකල නිමයාවිතව  ක්රිස්ියාවන් ස්මකිේ යාවන ෙහත්ෙ ෙහත්ීන් ඇතුළු මසෞඛ්ය සෙල යලං මේ 
නිලධලමේන් , ජපන්  ලනලපති කලර්යාවලල නිලධලමේන් සහ යුනිමසෆ් සංවිධලනමේ මෙරට නිලධලමේන් ළිිතස් ය මෙෙ 
සිස්ථලිට එ් ි සිියාවහ.   

 

 

ඉන්විතකවපනලවතනටුව 

කරුකඅෙනෘ යතුමෙනව කෙනධායකවලත්ක-ක0714161168ක/ක0777270026 

වසෞඛ්යකඅෙනෘ යනංශය 


