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කකාළඹ 

ප්රවෘත්ති නිකේදනය 
මහජන කටයුතු අංශය 

 

දුරකථනය:  +94 (1) 249-8100       ෆැක්්: +94 (1) 244-9070 

විද්යයුත් තැපෑල: VanHornNT@state.gov     http://lk.usembassy.gov

        

නිකේදන අංක: 20180514 

‘යුඑ්එන්එ් මර්ි’ කනෞකාව තුළ  ශ්රී ලාංකික හා එක්සත් ජනපද වවදයවරු  

පුකරෝගාමි  පළමු කරාක ෝ අධාරිත ශලයකර්මය ිදු කරයි. 

 

කකාළඹ, මැයි 9, 2018:  ‘යුඑ්එන්එ් මර්ි’ කනෞකාකේ දී මැයි 4 වැනිදා ශ්රී ලාංකික හා එක්සත් 

ජනපද වවදයවරු  පළමුවැනි වරට  කරාක ෝ අධාරිත ශලයකර්මයක්  ිදු කකළෝය. කමහිදි  හු 

ජාතික ශලය වවදයවරුන් හා වවදය වෘත්තිකයන්කගන් සමන්විත කණ්ඩායමක්  විින් 

ඩාවින්ි XI කරාක ෝ ශලය පද්යධතිය (Da Vinci XI Robot Surgical System) කයාදා ගනිමින් ශ්රී ලාංකික 

පුරවැිකයකුකේ පිත්තාශය ඉවත් කිරීකේ  ශලයකර්මයක් සාර්ථක කලස ිදු කරන ලදී. 

 

ශ්රී ලංකාකේ හා මාල දිවයිකන් එක්සත් ජනපද තානාපති  අතුල් කකෂප්  කේ පිළි ඳව කියා ිටිකේ 

“සහකයෝගිතාව, කුසලතා හා තාක්ෂණය  තුළින් කළ හැකි  කටයුතුවල සීමාවන් ඉක්මවා යා 

හැකි  ව කමම වැදගත් ශලය කර්මය අපට කපන්වා කදන”  වයි.  “ජාතයන්තර වවදය ක්කේත්රකේ  

කමම නවීනතම ජයග්රහණය ළඟා කර ගැනීමට  ශ්රී ලාංකික වවදය වෘත්තිකයන් සමග  එක්ව 

කටයුතු කිරීමට ලැබීම ගැන අපි ආඩේ ර කවමු” 

 

“නැවක් තුළ මම ශලය කර්මයක් කළ ප්රථම අව්ථාව”  යයි  මුතූර් මූලික කරෝහකල් ශලය 

වවදයවරයා වන වවදය වයිරමුත්තු වරනීතිරන් ප්රකාශ කකල්ය.  “එහි ඉතා ්ථාවර තත්වයක් 

තිබූ අතර කසලවීමක් කනාවීය.  මට දැනුකණ් කරෝහකල් ශලයාගාරකේ   වැඩ කරන්නාක් කමනි.  

කනෞකා කරෝහලක  ශලය කර්මයක් කිරීම අති විශිේට  අත්දැකීමක් වන අතර  මටත් මකේ 

කණ්ඩායමටත් එය කිි දිනක අමතක කනාවනු ඇත.” 

 

දැඩි හා ියුේ කලස  සැලසුේ කිරීකේ හා  සූදානේ වීකේ ප්රතිඵලය වූකේ  සුමට ශලයකර්මයකි.  

ශලයකර්මය සාර්ථක කලස නිමා කිරීකමන් පසු කරෝගියා මර්ි  කනෞකාකේ  පශ්චාත්-නිර්වින්දන  

ඒකකයට මාරු කරන ලද අතර  පසුව ඉතා කහාඳ තත්වකේ පසුවූ කරෝගියා වවදය 

mailto:VanHornNT@state.gov
http://lk.usembassy.gov/
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වරනීතරන්කේ  අධික්ෂණය යටකත්  සාමානය පශ්චාත් ශලයකර්ම උවටැන් සඳහා  කරෝහලට 

යවන ලදී. 

 

ඉන්දු-පැිෆික් කලාපකේ  පවත්වන  විශාලම වාර්ික  හු-පාර්ශවික ආපදා ප්රතිචාර  

දූතකමකහය වන්කන්  පැිෆික්  සහකයෝගිතා වැඩ සටහනයි. කමම වර්ෂකේ දූත මණ්ඩලයට  ශ්රී 

ලංකාව, එක්සත් ජනපදය, කැනඩාව, එක්සත් රාජධානිය, ඔ්කේලියාව, ප්රංශය, කප්රු  සහ 

ජපානකේ  හමුදා හා ිවිල් පුද්යගලකයෝ ඇතුළත් කවති.  2018 පැිෆික් සහකයෝගිතාව,  එක්සත් 

ජනපද හා අනිකුත් රටවල  හමුදා හා ිවිල් පුද්යගලයන් 800 කදකනකුකගන් පමණ සමන්විත වන 

අතර  ඔවුන් සත්කාරක රකේ  වෘත්තිකයන් සමග උකරනුරගැටී  කටයුතු කරන්කන්  මානුෂීය 

ආධාර ල ාදීම හා  ආපදා ප්රතිචාර තත්වයන්ට  වඩාත් කහාඳින් සූදානේ වීම සඳහායි.  


