
                                       මාධ්ය නිවේදනයයි 

ේෙදේ ොන් නලුබ්රිකන්ට්ස් නලංකා නපීඑල්සී විසින් නඅත්යාවශ්ය නෛවශ්නය නපකක   නකට්ලලය් න

මහනුවශ්  නමහ නේ ෝහල නේවශ්ත් නකරිත්යාග ක නක යල . 

 

 

ෂෙව්ෂ ොන් ලුබ්රිකන්න්ස ් ලංකන්ා පීඑල්සී විසින් අත්යාවශ්ය ෛවශ්්ය උපකන් ණ කන්සටලයක් මහනුවශ්  මහ ෂ ෝහෂල් 

පිළිකන්ා ඒකන්කන්ය ෂවශ්ත් පරිත්යාග ක කන් නු ලැබුවශ්ා. ෛවශ්්ය උපකන් ණ කන්සටලය ාා ීමෂ  උ්ස වශ්ය 2016 ෂපබ වශ්ාරි 8 

වශ්ැනි්ා මහනුවශ්  කන්ැන් ර් ෂහෝ  ශ්රවශ්ණාග කා ෂදීම පැවශ්ැ්සුණණා. 

     

ෂලොවශ් පු ා ජනත්ාවශ්ට බලපෑ  ඇතිකන් න ෂ ෞඛ්ය ග කැටළු අත් , පිළිකන්ාවශ් ඉහළම  ්ථාන තුන අත්ෂ හි වශ්නවශ්ා. කන්ල්ත්බා 

ෂ ෝග ක නිර්ණය සිදුකන් ග කැනීම  හ කන්ල්ත්බා ප්රතිකන්ා  වශ්ලට ෂයොුවීම, පිළිකන්ා ත්්ස්සවශ්ය පාලනය කන් ග කනිමින් වශ්ඩා්ස 

ගුණා්සමකන් ජීවිත්යක් ග කත්කන් ෂග කන යාමට මග කයි. පිළිකන්ාවශ් ශ්රී ලංකන්ාෂව් ප්රධානත්ම ම ණීය ෂ ෝග ක ත්්ස්සවශ් වශ්ලින් 

එකන්ක්.  ෑම වශ්  ක් තුළම ශ්රී ලාංකයකන්යන් 18,000 ක් පිළිකන්ා ෂ ෝගීන් ෂල  හඳුනාග කන්වශ්ා, එයින් 33% ප්රතිත්යක් 

වශ්  කන් කන්ාලයක් තුළ ම ණයට ප්සවශ්නවශ්ා.   

 

 ශ්රී ලංකන්ාෂව් ජනග කහණෂයන් 70% ක් ග්රාමීය ය ප්රෂශවශ්ල ජීවශ්්ස වශ්න අත්  වුණන් සිය පිළිකන්ා ප්රතිකන්ා  කන්ටුතතු 

ෂවශ්නුෂවශ්න් යැෂපන්ෂන්  ජෂද ෂ ෞඛ්ය ෂ  වශ්ාවශ් මත්යි. මහනුවශ්  මහ ෂ ෝහල ශ්රී ලංකන්ාෂව් ප්රධානත්ම ෂ ෝහල් වශ්ලින් 

එකන්ක්. වශ්ාර්ෂිකන්වශ් පිළිකන්ා ෂ ෝගීන් 4000 කන්ට වශ්ැඩි ප්රමාණය ෂ ොයාග කන්නා පළා්ස 6 කන් පිළිකන්ා ෂ ෝගීන්හට ෂ ෝහල 

ප්රතිකන්ා   පයනවශ්ා. 

  

පරිත්යාග ක කන් න ල් ෛවශ්්ය උපකන් ණ කන්සටලය, ප්රතිකන්ා   ඳහා මහනුවශ්  මහ ෂ ෝහල ෂවශ්ත් එන ෂ ෝගීන් 

්හ ්ග කණනකන්ෂේ අභිවශ්ෘශධිය ෂවශ්නුෂවශ්න් ප්රෂයෝජනයට ෂයෂ්නු ඇති. ාා ීමෂ  උ්ස වශ්යට ප්රධාන ර ාධිත්යන් ෂල  

ෂෙව්ෂ ොන් ලුබ්රිකන්න්ස ් ලංකන්ා පීඑල්සී  හ මහනුවශ්  ශික්ෂණ ෂ ෝහල් ෂජයේන නිලධාන්න් එක්ුණණා. එයට අමත් වශ් 

පිළිකන්ා  ංග කමෂයහි (මහනුවශ්  ාඛ්ාෂව්)  ාමාජිකන්යන්, ප්රෂශෂද ෂෙව්ෂ ොන්  ලුබ්රිකන්න්ස ් ලංකන්ා පීඑල්සී 

පාරිෂාෝගිකන්යන්, මහනුවශ්  මහ ෂ ෝහෂල් කන්ාර්ය මණ්ඩලෂද ෂමන්ම ෂෙව්ෂ ොන් ලුබ්රිකන්න්ස ් ලංකන්ා පීඑල්සී 

කන්ාර්යමණ්ඩලෂද  ාමාජිකන්යන්් අවශ් ්ථාවශ්ට සිය  හාාගී්සවශ්ය  ැපුතවශ්ා.  

 

ෂෙව්ෂ ොන් ලුබ්රිකන්න්ස ් ලංකන්ා පීඑල්සී -ලාාය, ජනත්ාවශ්  හ ෂලෝකන්ය යන ත්රිවිධ ප්රධාන අ ුවු  ජයග කැනෂ  අභිප්රාය 

 ්ථී  ා ෂල  අ ුවු  කන් ග ක්ස  ංවිධානයක්. “ජනත්ාවශ්“  ටකන් මූලිකන්ම උපායමාර්ගිකන්   පත් වශ්න අත්  

ෂ ෞාාග කයම්ස ශ්රී ලංකන්ාවශ්ක් ෂග කොඩනැගීම උෂ් ා එම   පත් වශ්ැඩියුුතු  කයන්ම  හ උ  ් ත්ැනකන්ට ෂග කන ඒම 

ෂවශ්නුෂවශ්න් ෂෙව්ෂ ොන් ලුබ්රිකන්න්ස ් ලංකන්ා පීඑල්සී යුගින් යුග කමට ්ැඩි පරිශ්රමෂයන් කන්ටුතතු කන් නවශ්ා.  
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රුපියල් මිලියන 7 කන් විය්මින් මාත්  මහ ෂ ෝහෂල් බාහි  ප්රතිකන්ා  අංෂද පහුකකන්   හ ෛවශ්්ය වශ්රුන්ෂේ ැස ්ී  

ාලාවශ් අලු්සවශ්ැඩියා කයන්ම; රුපියල් මිලියන 4 කන් විය්මක් ් මින් ක්රියාන්විත්යන්හිීම තුවශ්ාල ල් හුව්ා ෂ බලුන්ෂේ 

ප්රතිකන්ා   ඳහා අත්යාවශ්යවශ් තිූ  බාහි  රධා කන් යන්ත්රයක් පරිත්යාග ක කයන්ම; මහ මග ක සිදුවශ්න අනතුරු වශ්ළකන්ා වශ්ඩා වශ්ැඩි 

ර ක්ෂාවශ්ක්  කන් ාග කැනීම පිළිබඳවශ් වූ “Caltex drive wise, embrace life”, මාර්ග ක ර ක්ෂණ වශ්ැඩ ටහන රයුය, 

 මාග කෂමහි “ජනත්ාවශ්“ ෂේ අභිවශ්ෘශධිය ෂවශ්නුෂවශ්න් කන්ැපීම  හ  මාජ රයත්නිකන් වශ්ග කකන්ීම අ මුණුකන් ග කත්් වශ්ැඩ ටහන් 

 ඳහා   බන්ධීෂ  අවශ් ්ථා ෂල  ්ැක්විය හැකයයි. 2015 වශ් ෂර්ීම  මාග කම කන් ාපිටිය ශික්ෂණ ෂ ෝහෂල් ළමා ්ැඩි 

 ්සකන්ා  ඒකන්කන්යට අත්යාවශ්ය ෛවශ්්ය උපකන් ණ කන්සටලයක් පරිත්යාග ක කන්  සිටිෂද ෂ ෝගී ්රුවශ්න් හට, ෂ ෝහල් 

කන්ාර්යමණ්ඩලයට අමත් වශ් රුහුු  ෛවශ්්ය පීනෂද ෛවශ්්ය ශිෙයයන් හට්ස ප්රතිලාා අ්සකන්  ෂ්මිනුයි. “Love Life”  

රයත්නිකන්  මාජ වශ්ග කකීම පිළිබඳ වශ්ැඩ ටහන එච්අයිී  හ ඒඩ් ් පිළිබඳවශ් ්ැනුවශ්්ස ාාවශ්ය ඇතිකන් වශ්මින් ශ්රී ලංකන්ාෂව් 

ෂ ෞඛ්යය වශ්ැඩියුුතු  කයන්ම  ඳහා ෂෙව්ෂ ොන් ලුබ්රිකන්න්ස ් ්ැ ත ත්වශ්්ස ්ායකන්්සවශ්යක්.   

 

ෂමම අත්යාවශ්ය ෛවශ්්ය උපකන් ණ කන්සටල පරිත්යාග ක කයන්ෂ   මාජ රයත්නිකන් වශ්ග කකීම පිළිබඳ වශ්ැඩ ටහන ශ්රී 

ලාංකයකන්යන් භුක්තිවිඳින ජීවිත් වශ්ල ගුණා්සමකන් ාාවශ්ය වශ්ඩාවශ්ර්ධනය කන් ීෂ  කන්ාර්යාා ය  ඳහා ෂෙව්ෂ ොන් 

ලුබ්රිකන්න් ් ලංකන්ා පීඑල්සී ඉත්ා ප්රීතිෂයන් අනුග්රහය ්ැක්වූ  ශ කන්ාර්යයක්. 

 

අවශ් ානයි 


