
 

 

2021.09.01 
ප්රධාන කතෘ - පුවත්පත් 
ප්රවෘත්ි අධයක්ෂ -ගුවන්විදුලි / රූපවාහිනී 
සංස්කාරක වවබ් පුවත් , 

 

මෙරට ම ොවිඩ් ප්රති ොර ම ේවොවන් ශක්තතිෙත් කිරීෙට ඇෙරි ොමවන්                         

ම ොලර් මිලියන 3.1 ක්ත වටිනො අත්යවශය වවද්ය උප රණ පරිත්යොගයක්ත. 
 

වකාිඩ් - 19 පාලනය සදහා වේ වන ිට  රජය හා වසෞඛ්ය අංශ වෙනයනු ලබන වැඩපිළිවවල 

තවත් ශක්ිමත් කිරීමට ඇමරිකාවේ වවාෂින්වටන්ව නුවර ජාතයන්වතර වවදය වස්වා සංිධානය 

(International Medical Health Organization (IMHO) ිසින්ව ඇමරිකානු වඩාලර් මිලියන 3.1 

ක වටිනාකමකින්ව යුත් අතයාවශය වවදය උපකරණ වතාෙයක් අද දින (01) වසෞඛ්ය 

අමාතයාංශයට ලබාදීමට කටයුතු වකරිණි.   

වසෞඛ්ය අමාතයාංශවේ නිවයෝජය වසෞඛ්ය වස්වා අධයක්ෂ ජනරාල් වවදය එස්. ශ්රීධරන්ව මහතා 

ිසින්ව ඇමරිකාවේ සිටින ඔහුවේ මිත්රයන්වවෙන්ව කළ ඉල්ලිමකට අනුව ඔවුන්ව ිසින්ව 

වපෞද්ෙලිකව එකතු කරන ලද මූලය ප්රිපාදන මත වමම වවදය උපකරණ වතාෙය පරිතයාෙ 

කිරීමට කටයුතු වයාදා ිබිණි. 

වමම වවදය උපකරණ අතර KN 95 මුව ආවරණ, පුද්ෙල ආරක්ෂක ඇදුේ , CPAP යන්වත්ර, 

හුමාලක යන්වත්ර (Nebulizer), Active Oxygen, අත්වස්දුේ දියර, මුහුණු ආවරණ, ශලය 

අත්ආවරණ, vocsn pro, Millennium M10 Concentra ඇතුළු වකාිඩ් ප්රිකාර වස්වාවන්ව 

සදහා වන අතයාවශය වවදය උපකරණ රාශියක් ිය. 

වසෞඛ්ය අමාතය වකවහලිය රඹුක්වැල්ල මහතාවේ උපවදස් මත උපකරණ නිල වශවයන්ව 

වසෞඛ්ය අමාතංශවේ වල්කේ ිවශ්ෂඥ වවදය සංජීව මුණසිංහ මහතා ිසින්ව බාර ෙැණිනි. 

නිවයෝජය අධයක්ෂ ජනරාල් (සැලසුේ) එස්.ශ්රීධරන්ව මහතා ි සින්ව වවදය සැපයීේ අංශවේ දී එම 

උපකරණ වතාෙය බාර වදනු ලැබීය. 

වමම වවදය උපකරණ කඩිනමින්ව දිවයින පුරා පිහිටි වරෝහල්, වකාිඩ් ප්රිකාර මධයස්ථාන 

සහ ක්වෂ්ත්ර නිලධාරින්ව වමන්වම වසෞඛ්ය අංශවේ වනාවන ක්වෂ්ත්රවේ රාජකාරි කටයුතු වල 

නිරතවන  නිලධාරීන්ව වවත ද අවශයතාවයන්ව අනුව ලබාදීමට කටයුතු සිදු කරන වලසට වසෞඛ්ය 

වල්කේ වේජර් වජනරාල් සංජීව මුණසිංහ මහතා නිලධාරීන්වට වමහිදී උපවදස් ලබා වදන ලදී.  

වමම අවස්ථාවට වසෞඛ්ය වස්වා අධයක්ෂ ජනරාල් වවදය අවස්ල ගුණවර්ධන මහතා හා 

වසෞඛ්ය අමාතයංශවේ නිවයෝජය අධයක්ෂ ජනරාල්වරුන්ව ඇතුළු නිලධාරීන්ව පිරිසක් වමම 

අවස්ථාවට  එක්ව සිටියහ.  

 

ඉන්ි  මපොලම ොටුව 

ගරු අෙොත්යතුෙොමේ ෙොධ්ය මල ම් - 
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3.1 kpy;ypad; mNkhpf;f nlhyh;fs; ngWkjpahd mj;jpatrpakhd itj;jpa 
cgfuzq;fs; nfhtpl; - 19 ,id fl;Lg;gLj;Jk; eltbf;iffSf;F toq;fy; 

mNkhpf;fh Nthrpq;ldpy; mike;Js;s The International Medical Health Organization  

(IMHO)  ,dhy; mj;jpatrpa kUj;Jt cgfuzq;fs; nfhtpl;bid fl;Lg;gLj;Jk; 
murhq;fj;jpd; Kaw;rpfSf;F NkYk; tYT+l;Ltjw;F 3.1 kpy;ypad; mNkhpf;f Nlhyh;fs; 
ngWkjpahd cgfuzq;fs; MNuhf;fpa mikr;R Clhf toq;fg;gl;lJ. 

,jid gpujp gzpg;ghhsh; ehafk; (jpl;lkply;) v];. rpwpjud; mth;fspd; gpuj;jpNaf 
Ntz;LNfhspd;gb mNkhpf;fhtpy; trpf;Fk; mthpd; ez;gh;fspd; gpuj;jpNaf 
ed;nfhilahf ,jid toq;fpdhh;fs; 

,jd;NghJ KN 95 Mask, PPE Kits, CPAP machines, Nebulizer machines, Active 

Oxygen, Sanitizer, Face shields, Surgical Gloves, vocsn pro, Millennium M10 

Concentra mj;Jld; mj;jpatrpakhd kUj;Jt cgfuzq;fSk; nfhtpl; - 19 
rk;ge;jkhd rpfpr;irfSf;fhf toq;fg;gl;lJ. 
 

itj;jpa cgfuzq;fs; ,d;W (01.09.2021) itj;jpa kUe;Jfs; toq;fy; gphptpw;F 
cj;jpNahf G+h;tkhf MNuhf;fpa mikr;rpd; nrayhsh; ehafk; NkIh; NIduy; rQ;rPt 
Kdrpq;f Kd;dpiyapy; gpujp gzpg;ghsh; ehafk; (jpl;lkply;) jpU. rpwpjud; mth;fshy; 
ifaspf;fg;gl;lJ  

,jd;NghJ MNuhf;fpa mikr;rpd; nrayhsh; ehafk;; NkIh; nIduy; rQ;rPt Kdrpq;f 
mth;fs; ,e;j cgfuzq;fis nfhtpl; -19 kUj;JtNjitfs; cs;s 
itj;jparhiyfSf;F toq;FkhW cj;jpNahfj;jh;fSf;F mwpTWj;jy; toq;fpdhh; 
mj;Jld; kf;fSf;F Nritahw;Wk; itj;jpa Jiwrk;ge;jglhj mjpfhhpfSf;Fk; 
toq;FkhWk; NkYk; mth; mwpTWj;jpdhh;. 

,jd;NghJ itj;jpaNritfs; gzpg;ghsh; ehafk;  itj;jpah; mNry Fzth;j;jd 
kw;Wk; mjpfhhpfs; mj;Jld; gpujpg;gzpg;ghsh; ehafk; mth;fSk; ,e;j epfo;tpy; 
fye;Jnfhz;ldh;. 

 

 

,e;jpf;f nghy;nfhl;Lt 
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Clf nrayhsh;  
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