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ප්රධාන කතෘ  ක-කපුවත්පත් 

ප්රව ත්ිකඅධායක්ෂක-ගුවන්විදුලික/කරූපවනහිනී 

සංස්තනරතකවවබ්කපුවත්, 
 

ශ්රීකකංතනවකවතනිඩ්කපනක වෙන්වක,කඑන්ව ත්තරණවෙන්වකඉහළකසනර්ථතත්වෙත 

- ඕස්වේලිෙනුකවැඩබක කමහකවතනමසනරිස්- 

 

ශ්රී ලංකාවේ   ලං වේවිඩ් ලංපේකනය ලං ෙන්ෙ ලංඑන්නත්වරණ ලංක්රියේවලිය ලංඉහළ ලංසේර්ථවත්වයක් ලංඅත් ලංවර ෙන ලං

ඇති ලං බවත් ලං එය ලං ප්රසේදයට ලං කක් ලංවරන ලං බවත් ලං ශ්රී ලං කාවේ   ලං වැඩබකන ලං ඕස ේලියේ ම ලං ෙහ ලං  වේෙසේරිස ලං

Amanda Jewell ෙහත්ිය ලංපවසයි. 

අද ලං (07) ලං  සෞඛ්ය ලං අෙේත්යේාශ ේදී ලං  සෞඛ්ය ලං අෙේත්ය ලං චාේර්ය ලං  ව හලිය ලං රඹුක්වැල්ක ලං ෙහත්ේ ලං හමුවූ ලං

අවසථේ  දී ලංවැඩබකන ලංඕස ේලියේ ම ලංෙහ ලං වේෙසේරිසවරිය ලං ේ ලංබව ලංකීය. ලං ෙෙ ලංඅවසථේවට ලංයුනි සෆ 

සාවිධේන ේ ලං ෙරට ලංනි යෝජිත් ලංChristian Skoog ෙහත්ේ ලංඇතුළු ලංපිරිසක්ද ලංඑක්ව ලංසිටියහ. ලංඑෙ ලංහමු වන් ලං

අනතුරුව ලං ඕස ේලියේ ම ලං රජ ේ ලං චධේර ලං ෙත් ලං යුනි සෆ සාවිධේනය ලං හරහේ ලං  ෙරට ලං  සෞඛ්ය ලං ක්  ත්රය ලං
 ව ම වන් ලං ඇෙරිවේ ම ලං  ඩේකර් ලං 842156 ලං ව ලංවවදය ලං පපවරණ ලං හේ ලං  සෞඛ්ය ලං පපවරණ ලං  ලං  ත්ේෙයක් ලං ලං

පරිත්යේෙ ලංරීම ෙ ලංසිවිවි.. 

ළෙේ ලං ෙන්ෙ ලංවැඩිහිටි ලංපිරිස ලංසඳහේද ලංවෘතිෙ ලංශවසනය ලංකබේ ලංදීෙට ලංභේවිත්ේ ලංවළ ලංහැරී ලංපහසු වන් ලංඑහේ ලං ෙහේ ලං

 ෙනයේ ලංහැරී ලංනවීන ලංත්ේක් ණය ලංමුසු ලංවූ ලංHigh flow machine 02 ක් ලංහේ ලංOxygen concentrators 02 ලංක් ලං

 ෙහිදී ලංසා ක්ත්ේත්ෙවව ලංපරිත්යේෙ ලං වරිණි. ලං ෙය ලං වේවිඩ් ලං- ලං19 ලංප්රතිවේර ලංසඳහේ ලංඅත්යවශය ලංපපවරණ ලං

වන ලංඅත්ර ලංඔක්සිජන් ලංෙට්ටෙ ලංසේෙේනය ලංත්ත්ත්වයව ලංපවත්වේ ලංෙැනීෙට ලං යේදේ ලංෙනී. 

 ෙයට ලංඅෙත්රව ලං London Stock Exchange Group  ලං  ලංචයත්නය ලංෙගින් ලංවවදය ලංපපවරණ ලං ත්ේෙයක් ලං

පරිත්යේෙ ලංරීම ෙද ලංසිවිවි.. ලං ේ ලංවන ලංවිට ලංවසේ ලංදෙේ ලංති බන ලංඕස ේලියේවට ලංඇතුල් ලංවීෙ ලංසඳහේ ලංවන ලංසීෙේවන් ලං

ක්රෙ ලංක්රෙ යන් ලංලිහිල් ලංරීම ෙට ලංඅ ේක් ේ ලංවරන ලංබවත් ලංඒ ලංඅ මව ලංඉදිරි ලංත්ත්ත්වය ලංසකවේ ලංබකේ ලං ේ ලංසඳහේ ලංවන ලං

වැඩපිළි වක ලංසවස ලංවරන ලංබවත් ලංශ්රී ලංකාවේ   ලංවැඩබකන ලංඕස ේලියේ ම ලංෙහ ලං වේෙසේරිස Amanda Jewell 

ෙහත්ිය ලංකීය.ශ්රී ලංකාවේව ලංහේ ලං ලංඕස ේලියේව ලංඅත්ර ලංඅධයේපනිව ලංවමවෙේරු ලංවැඩසටහන් ලංඉදිරියට ලංවඩේත් ලංඉහළ ලං

ෙට්ටින් ලංක්රියේත්ෙව ලංරීම ෙ ලං ව රහි ලංඅවධේනය ලං යේමු ලංරීම ෙ ලංපිළිබඳවද ලං ෙහිදී ලංසේවච්ඡේ ලං වරිණි. 

 ෙරටට ලංකැ බන ලංවවදය ලංපපවරණ ලං, ලං සෞඛ්ය ලංපපවරණ ලංඇතුළු ලංපරිත්යේෙ ලංඅවශයත්ේ ලංපවත්නේ ලංචවේරය ලං

අ මව ලං ඒ ලං ඒ ලං ප්ර ශශ ලං වකට ලං කබේ දන ලං බවත් ලං එෙ ලං අවශයත්ේ ලං වදනිවව ලං  වනස ලං වන ලං බවත් ලං  සෞඛ්ය ලං

අෙේත්යවරයේ ලං ෙහිදී ලංකීය. 

ඕස ේලියේවට ලං ඇතුළු ලං වී ේදී ලං ඇත්ැේ ලං එන්නත් ලං  නේපිළිෙන්නේ ලං ත්ත්ත්වයන් ලං ඇත්ැයි ලං  ෙහිදී ලං  සෞඛ්ය ලං

අෙේත්යවරයේ ලං වැැඩබකන ලං ඕස ේලියේ ම ලං ෙහ ලං  වේෙසේරිසවරිය ෙන් ලං විෙසූ විට ලං පවතින ලං ත්ත්ත්වයන් ලං

 ෙන්ෙ ලංඉදිරි ේදී ලංඇතිවිය ලංහැරී ලංත්ත්ත්වයන් ලංසකවේ ලංබකේ ලංඒ ලංපිළිබඳව ලංඅවධේනය ලං යේමු ලංවර ලංවටයුතු ලංවරන ලං

බව ලංකීවේය. 

 



 

 

 

එ ෙන්ෙ ලංසෑෙ ලංරටවටෙ ලංජේත්යන්ත්රිවව ලංපිළිෙත් ලංහැරී ලං පේවි ලංඑන්නත්වරණ ලංසහතිවපත්ක් ලංනිකුත් ලංරීම  ේ ලං

අවශයත්ේවය ලංපිළිබඳ ලං ෙහිදී ලංසේවච්ඡේ ලංවිය. ලංඑෙ ලංවැඩපිළි වක ලංක්රියේත්ෙව ලංවුව හේත් ලංඑය ලංඉත්ේ ලංවේ කෝචිත් ලං

වැඩපිළී වකක් ලංව ම ලංඇත්ැයි ලං  සෞඛ්ය ලං අෙේත්යවරයේත් ලංවැඩබකන ලංඕස ේලියේ ම ලංෙහ ලං  වේෙසේරිසවරිය ලං

 ෙන්ෙ, යුනි සෆ සාවිධේන ේ ලංනි යෝජිත්වරුන් ලං ෙහිදී ලං පන්වේ ලංවින්හ. 

 ෙෙ ලංඅවසථේව ලංසඳහේ ලං සෞඛ්ය අෙේත්යේාශ ේ ලං ල්වේ ලංසාජීව ලංමුණසිාහ, ලං සෞඛ්ය ලං සවේ ලංඅධයක්  ජනරේල් ලං

වවදය ලංඅ සක ලංුණණවර්ධන ලංයන ලංෙහත්වරුන්ද ලං ේ ලංසඳහේ ලංසහභේගි ලංවිය. ලං 
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