
ස ෞඛ්ය අමාත්යතාංශය 

වෛද්ය අර්මාය අ හාත අූ  අරිපූරකර අාත අමුරු  අවෛද්ය අස  ෛතස  පුහුණුෛ අ හාත අ 

මභ්යත භතන් බ අවහෛත අනීමා අ- අ2019 

 

 

ස ෞඛ්ය අමාත්යාාංශයේ සෛද ්යයද ර්මම ද  හාාද ූ පරිපූරරද ාාද අතුරුද ්යයද ස  ාස ද පාත්ද  හා්ද

පාඨමාලා්ද හාාදඅභ්යා ලාන්්දවහාදනීමටමසදදුසුදුර දලවාදඇතිදශ්රීදලාංරාදරවරීයන ්සන්දඅ සු ප ද

රීහනුද ලීසේ. ස ද  හාාද අ සු  රලද ාීක්සක්ද සමමද අමාත්යාාංශයේ සෛද  වලද සේඅඩවි ද

(www.health.gov.lk)දඔ ්ස  දපමණි.ද 
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ස  ෛතෛ 

 

පුහුණු අරතඨාතභතස  අනා 

 

පුහුණු අරතභසීාතෛ 

පුහුණු අරතඨාතභතෛ අ

ාීද්ෑිපය අයුුර අභ්තෂත අ

ාතධ්යය 

1.   

පරිපූරරදෘ තී්සේද

ස  ා 

ඖෂධස දී  රද02 ඉාංග්රීයන 

2.  ෘ තී දචිකි  ර  රද02 ඉාංග්රීයන 

3.  විකිරණ ශිල්පී  රද02 ඉාංග්රීයන 

4.   

 

 

අතුරුද්යයදස  ා 

පා ල්දය්ත්දචිකි  ර  රද02 ඉාංග්රීයන 

5.  ස ෞඛ්යදීටසදවියයාද වාධාී  රද02 ඉාංග්රීයන 

6.  අක්ෂිදත්ාක්ෂණස දී  රද02 ඉාංග්රීයන 

7.  අාංනාසේශයේ රදාාදඍජුරරණඥ  රද03 ඉාංග්රීයන 

8.  මාජනදස ෞඛ්ය පීක්ෂර  රද02 ඉාංග්රීයන 

9.  ඛ්්තුදස්මඛ්න ශිල්පී  රද01 ඉාංග්රීයන 

10.  වියු ද වර්මපණදස්මඛ්න  සා්රරු  රද02 ඉාංග්රීයන 

11.  මාජනදස ෞඛ්යදර ා නානාරදශිල්පී  රද1ද1/4 ඉාංග්රීයන 

12.  ය්ත්දරා්මමිරදශිල්පී  රද02 ඉාංග්රීයන 

 
 

මාංර අ01 අෛගුෛ 
 

 
 
 
 
 



02. අමධ්යතරන අාත අ්නුරකට අමද්තභ අසෛනත් අවිසශ ෂ සුදුසුරම් අ-: 
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පුහුණු අ

රතඨාතභතෛ 

 

ම.සරො. . අ( ත.සරළ) අසුදුසුරම් 

 

ම.සරො. . අ(උ.සරළ) අසුදුසුරම් 

පුහුණු අරතඨාතභතෛට අ

මද්තභ අසෛනත් අ

විසශ ෂ අසුදුසුරම් 

 

 

01. ඖෂධස දී යනාංාලද භ්ාෂා/සයමාද භ්ාෂා,ද
නණිත් ,දවියයාදඇතුළුදවිෂ  ්ද

ාත්රරසද   මානද  ාමා්මථද
 හිත්ද එක්රරදීද විෂ  ්ද

ා කි්ද (06)ද අ.සපො. .ද
( ා.සපා)ද  ම වීමද  ාද
සයරරසද සනොීඩිද ාරද
නණනරදීද අ.සපො. .ද ( ා.සපා)ද
ඉාංග්රීයනදභ්ාෂාද ම වීම. 

2017ද ාාද 2018ද  නද ්මෂලි්ද

එරරදීද අ.සපො. .ද (උ.සපා)ද

විභ්ානස ්ද ක තයන අ විද්යතෛද
විෂ සද  මානද ාමා්මථ  හිත්ද
සභ්ෞතිරද වියයා,ද ජීද වියයා,ද
රෘෂිද වියයා,ද  ාංයුක්ත්ද නණිත් ද
 නද විෂ ්ද අතුරි්ද සයරක්ද

(02)ද හිත්දවිෂ ්දතුනමද(03)ද
එක්රරදීද ම වීම. 
 

2020.11.30 ී වද
දිනසද   ද අවුරුසුද
18ද සද සනොඅඩුද ාාද
  ද අවුරුසුද 35ද සද
සනොීඩිදවි දයුතු . 
 
 ්ත්රී/රවරුෂද
සයපක්ෂ සමද
අ සු දරලදාීකි . 

02. ෘ තී ද
චිකි  ර 

යනාංාලද භ්ාෂා/සයමාද භ්ාෂා,ද
නණිත් ,දවියයාදඇතුළුදවිෂ  ්ද

ාත්රරසද   මානද

 ාමා්මථ  හිත්ද එක්රරදීද
විෂ  ්දා කි්ද(06)දඅ.සපො. .ද
( ා.සපා)ද  ම වීමද  ාද
සයරරසද සනොීඩිද ාරද
නණනරදීද අ.සපො. .ද ( ා.සපා)ද
ඉාංග්රීයනදභ්ාෂාද ම වීම. 

2017දාාද2018ද නද්මෂදලි්ද

එරරදීද අ.සපො. .ද (උ.සපා)ද

විභ්ානස ්ද සභ්ෞතිර අ විද්යතෛද
විෂ සද  මානද ාමා්මථ  හිත්ද
ර ා නද වියයා,ද ජීද වියයා,ද
රෘෂිද වියයා,ද  ාංයුක්ත්ද නණිත් ද
 නද විෂ ්ද අතුරි්ද සයරක් 

(02)ද හිත්දවිෂ ්දතුනමද(03)ද
එක්රරදීද ම වීම. 

2020.11.30 ී වද
දිනසද   ද අවුරුසුද
18ද සද සනොඅඩුද ාාද
  ද අවුරුසුද 35ද සද
සනොීඩිදවි දයුතු . 
 
ද ්ත්රී/රවරුෂද
සයපක්ෂ සමද
අ සු දරලදාීකි . 

03. විකිරණද

ශිල්පී 
යනාංාලද භ්ාෂා/සයමාද භ්ාෂා,ද
නණිත් ,දවියයාදඇතුළුදවිෂ  ්ද

ාත්රරසද   මානද

 ාමා්මථ  හිත්ද එක්රරදීද
විෂ  ්දා කි්ද(06)දඅ.සපො. .ද
( ා.සපා)ද  ම වීමද  ාද
සයරරසද සනොීඩිද ාරද
නණනරදීද අ.සපො. .ද ( ා.සපා)ද
ඉාංග්රීයනදභ්ාෂාද ම වීම. 

2017ද ාාද 2018ද  නද ්මෂලි්ද

එරරදීද අ.සපො. .ද (උ.සපා)ද

විභ්ානස ්ද සභ්ෞතිර අ විද්යතෛ 

විෂ සද  මාන  ාමා්මථ  හිත්ද
ර ා නද වියයා,ද ජීද වියයා,ද
රෘෂිද වියයා,ද  ාංයුක්ත්ද නණිත් ද
 නද විෂ ්ද අතුරි් සයරක් 

(02)ද හිත්දවිෂ ්දතුනමද(03)දද
එක්රරදීද ම වීම 

2020.11.30 ී වද
දිනසද   ද අවුරුසුද
18ද සද සනොඅඩුද ාාද
  ද අවුරුසුද 35ද සද
සනොීඩිදවි දයුතු . 
 
 ්ත්රී/රවරුෂද
සයපක්ෂ සමද
අ සු දරලදාීකි . 



04. පා ල්ද ය්ත්ද
චිකි  ර 

යනාංාලද භ්ාෂා/සයමාද භ්ාෂා, 
නණිත් , වියයාද  ාද ත් ද එක්ද
විෂ  රසද අමද ශයේ ස ්ද

  මානද  ාමා්මථද  හිත්ද
සයරරසද සනොීඩිද ාරද
නණනරදීදඉාංග්රීයනදභ්ාෂාද දඇතුළුද
විෂ  ්දා කි්ද(06)දඅ.සපො. .ද
( ා.සපා)ද ම දවීම. 

2017ද ාාද 2018ද  නද ්මෂලි්ද

එරරදීද අ.සපො. .ද (උ.සපා)ද

විභ්ානස ්ද ජීෛ අ විද්යතෛ අ විෂ සද
  මානද  ාමා්මථද  හිත්ද
ර ා නද වියයා, සභ්ෞතිරද

වියයා, රෘෂිද වියයාද ද ද  නද
විෂ  ්ද අතුරි්ද සයරක්ද (02)ද
 හිත්ද විෂ ්ද තුනමද (03)ද
එක්රරදීද ම වීම 

 
2020.11.30 ී වද
දිනසද   ද අවුරුසුද
18ද සද සනොඅඩුද ාාද
  ද අවුරුසුද 30ද සද
සනොීඩිදවි දයුතු . 
 
අ සු දරාදාීක්සක්ද

 ්ත්රීද පක්ෂ සද
පමණි. 
 
උ ද අඩිද 4ද යිද අඟල්ද
10දක්දසාෝදඊසදීඩිද
වි ද යුතු ද (147.3ද
CM)දද 
 
යන ලුමද
අ සු රාරි ්ද

අවිාාරදවි දයුතු . 

05. ස ෞඛ්යද ීටසද
වියයාද
 වාධාී 

යනාංාලද භ්ාෂා / සයමාද භ්ාෂා,ද
නණිත් ,දවියයාද ාද දත් දඑක්ද
විෂ  රසද අමද ශයේ ස ්ද

  මානද  ාමා්මථ  හිත්ද
සයරරසද සනොීඩිද ාරද

නණනරදීදඉාංග්රීසි අභ්තෂතෛ අ  අඇුරළුෛ අ
විෂ  ්ද ා කි්ද (06)ද කි්ද

අ.සපො. .ද( ා.සපා)ද ම දවීම. 

2017ද ාාද 2018ද  නද ්මෂලි්ද

එරරදීද අ.සපො. .ද (උ.සපා)ද

විභ්ානස ්ද ජීෛ අ විද්යතෛද විෂ සද
  මානද  ාමා්මථද  හිත්ද
ර ා නද වියයා, සභ්ෞතිරද
වියයා,ද රෘෂිද වියයාද ද ද  නද
විෂ  ්ද අතුරි්ද සයරක්ද (02)ද
 හිත්ද විෂ ්ද තුනමද (03)ද
එක්රරදීද ම වීම 
 

 
2020.11.30 ී වද
දිනසද   ද අවුරුසුද
18ද සද සනොඅඩුද ාාද
  ද අවුරුසුද 30ද සද
සනොීඩිදවි දයුතු . 
 
අ සු දරාදාීක්සක්ද

රවරුෂද පක්ෂ සද
පමණි. 

06. අක්ෂිද
ත්ාක්ෂණස දී 

යනාංාලද භ්ාෂා/සයමාද භ්ාෂා,ද
නණිත් ,ද වියයාද  ාද ත් ද එක්ද
විෂ  රසද අමද ශයේ ස ්ද

  මානද  ාමා්මථ  හිත්ද
සයරරසද සනොීඩිද ාරද

නණනරදීදඉාංග්රීසි අභ්තෂතෛද දඇතුළුද
විෂ  ්දා කි්ද(06)දඅ.සපො. .ද
( ා.සපා)ද ම වීම 

2017ද ාාද 2018ද  නද ්මෂලි්ද

එරරදීද අ.සපො. .ද (උ.සපා)ද

විභ්ානස ්ද සභ්ෞතිර අ විද්යතෛද
විෂ සද  මානද ාමා්මථද හිත්ද
ර ා නද වියයා, ජීද වියයා,ද
රෘෂිද වියයාද ද  නද විෂ  ්ද

අතුරි්ද සයරක්ද (02)ද  හිත්ද
විෂ ්ද තුනමද (03)ද එක්රරදීද
 ම වීම 

 
2020.11.30 ී වද
දිනසද   ද අවුරුසුද
18ද සද සනොඅඩුද ාාද
  ද අවුරුසුද 30ද සද
සනොීඩිදවි දයුතු . 
 
 ්ත්රි/රවරුෂද
සයපක්ෂ සමද
අ සු දරලදාීකි . 



07. අාංනාසේශයේ රද
ාාද
ඍජුරරණඥ 

සයරරසද සනොීඩිද ාරද
නණනරදීද වියයා,ද නණිත් , 

ඉාංග්රීසි අ  ා අ සිාංාභ අ / අ සද්ාළ අ යන අ

විෂය බට අ  ම්ාතන අ  ාමා්මථ අ

 හි්ෛද විෂ  ්ද ා කි්ද (06)දද
අ.සපො. .ද( ා.සපා)ද ම වීම 

2017ද ාාද 2018ද  නද ්මෂලි්ද

එරරදීද අ.සපො. .ද (උ.සපා)ද

විභ්ානස ්ද සභ්ෞතිර අ විද්යතෛ අ

සාෝ අජීෛ අවිද්යතෛ අ හාාදදද  මානද

 ාමා්මථ ක්ද  හිත්ද සභ්ෞතිරද

වියයා, ජීදවියයා,දරෘෂිදවියයා,ද
 ාංයුක්ත්ද නණිත් ,ද ර ා නද

වියයාද  නද විෂ  ්ද අතුරි්ද

සයරක්ද (02)ද  හිත්ද විෂ ්ද

තුනමද(03)දඑක්රරදීද ම වීම 

 
2020.11.30 ී වද
දිනසද   ද අවුරුසුද
18ද සද සනොඅඩුද ාාද
  ද අවුරුසුද 35ද සද
සනොීඩිදවි දයුතු . 
 
 ්ත්රි/රවරුෂද
සයපක්ෂ සමද
අ සු දරලදාීකි . 

08. මාජනද

ස ෞඛ්යද
පීක්ෂර 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

යනාංාලද භ්ාෂා/සයමාද භ්ාෂා,ද
නණිත් ,ද වියයාද  ාද ත් ද එක්ද
විෂ රසදඅමදශයේ ස ්ද  මානද

 ාමා්මථ  හිත්ද සයරරසද

සනොීඩිද ාරද නණනරදීද ඉාංග්රීසි අ

භ්තෂතෛ අඇුරළුෛදවිෂ  ්දා කි්ද

(06)ද අ.සපො. .ද ( ා.සපා)ද
 ම වීමද 

2017ද ාාද 2018ද  නද ්මෂලි්ද

එරරදීද අ.සපො. .ද (උ.සපා)ද

විභ්ානස ්ද ජීෛ අ විද්යතෛ අ සාෝ අ

 ාංයුේ් අ නණි්යද විෂ සද
  මානද  ාමා්මථ ක්ද  හිත්ද
සභ්ෞතිරද වියයා,ද ජීද වියයා,ද
 ාංයුක්ත්ද නණිත් ,ද ර ා නද

වියයා, රෘෂිද වියයාද  නද

විෂ  ්ද අතුරි්ද සයරක්ද (02)ද
 හිත්ද විෂ ්ද තුනමද (03)ද
එක්රරදීද ම වීම 

2020.11.30 ී වද
දිනසද   ද අවුරුසුද
18ද සද සනොඅඩුද ාාද
  ද අවුරුසුද 30ද සද
සනොීඩිදවි දයුතු . 
 
අ සු රාද ාීක්සක්ද

රවරුෂද පක්ෂ සද
පමණි. 
 
උ දඅඩිද5දයිදඅඟල්ද2ද
ක්දසාෝදඊසදීඩිදවි ද
යුතු .දද(157.46cm) 

09. ඛ්්තුද
ස්මඛ්නද

ශිල්පී 

යනාංාලද භ්ාෂා/සයමාද භ්ාෂා,ද
නණිත් ,ද වියයාද  ාද ත් ද එක්ද
විෂ  රසද අමද ශයේ ස ්ද

  මානද  ාමා්මථ  හිත් 

සයරරසද සනොීඩිද ාරද

නණනරදීදඉාංග්රීසි අභ්තෂතෛ අ  අඇුරළුෛද
විෂ  ්දා කි්ද(06)දඅ.සපො. .ද
( ා.සපා)ද ම වීම.ද 

2017ද ාාද 2018ද  නද ්මෂලි්ද

එරරදීද අ.සපො. .ද (උ.සපා)ද

විභ්ානස ්ද ජීෛ අ විද්යතෛ අ විෂ සද
  මානද  ාමා්මථද  හිත්ද
සභ්ෞතිරදවියයා,දර ා නදවියයාද
 නද විෂ ්ද සයරද (02)ද  හිත්ද
විෂ ්දතුනමද (03)ද එක්ද රරදීද
 ම වීම. 

 
2020.11.30 ී වද
දිනසද   ද අවුරුසුද
18ද සද සනොඅඩුද ාාද
  ද අවුරුසුද 30ද සද
සනොීඩිදවි දයුතු . 
 
 ්ත්රී/රවරුෂද
සයපක්ෂ සමද
අ සු දරලදාීකි . 

 

10. 
 
 

වියු ද
 වර්මපනද
ස්මඛ්න 
 සා්රරු 

යනාංාලද භ්ාෂා/සයමාද භ්ාෂා,ද
නණිත් ,ද වියයාද  ාද ත් ද එක්ද
විෂ  රසද අමද ශයේ ස ්ද

  මානද  ාමා්මථ  හිත් 

සයරරසද සනොීඩිද ාරද

නණනරදීදඉාංග්රීසි අභ්තෂතෛද දඇතුළුද
විෂ  ්දා කි්ද(06)දඅ.සපො. .ද
( ා.සපා)ද ම වීම 

2017ද ාාද 2018ද  නද ්මෂලි්ද

එරරදීද අ.සපො. .ද (උ.සපා)ද

විභ්ානස ්ද ජීෛ අ විද්යතෛද විෂ සද
  මානද  ාමා්මථද  හිත්ද
ර ා නද වියයා, සභ්ෞතිරද
වියයාද ද  නද විෂ ්ද සයරක්ද

(02)ද හිත්දවිෂ ්දතුනමද(03)ද
එක්රරදීද ම වීම 

 
2020.11.30 ී වද
දිනසද   ද අවුරුසුද
18ද සද සනොඅඩුද ාාද
  ද අවුරුසුද 30ද සද
සනොීඩිදවි දයුතු . 
 
 ්ත්රී/රවරුෂද
සයපක්ෂ සමද
අ සු දරලදාීකි . 
 



11 මාජනද
ස ෞඛ්යද
ර ා නානා
රදශිල්පී 

යනාංාලද භ්ාෂා/සයමාද භ්ාෂා,ද
නණිත් ,ද වියයාද  ාද ත් ද එක්ද
විෂ  රසද අමද ශයේ ස ්ද

  මානද  ාමා්මථ  හිත්ද
සයරරසද සනොීඩිද ාරද

නණනරදීදඉාංග්රීසි අභ්තෂතෛද දඇතුළුද
විෂ  ්දා කි්ද(06)දඅ.සපො. .ද
( ා.සපා)ද ම වීම 

2017ද ාාද 2018ද  නද ්මෂලි්ද

එරරදීද අ.සපො. .ද (උ.සපා)ද

විභ්ානස ්ද ජීෛ අ විද්යතෛද විෂ සද
  මානද  ාමා්මථද  හිත්ද
ර ා නද වියයා, සභ්ෞතිරද
වියයා,ද රෘෂිද වියයා ද ද  නද
විෂ ්ද අතුරි්ද සයරක්ද (02)ද
 හිත්ද විෂ ්ද තුනමද (03)ද
එක්රරදීද ම වීම 

 
2020.11.30 ී වද
දිනසද   ද අවුරුසුද
18ද සද සනොඅඩුද ාාද
  ද අවුරුසුද 30ද සද
සනොීඩිදවි දයුතු . 
 
 ්ත්රී/රවරුෂද
සයපක්ෂ සමද
අ සු දරලදාීකි . 
 

12 ය්ත්ද
රා්මමිරද
ශිල්පී 

යනාංාලද භ්ාෂා/සයමාද භ්ාෂා,ද
නණිත් ,ද වියයාද  ාද ත් ද එක්ද
විෂ  රසද අමද ශයේ ස ්ද

  මානද  ාමා්මථ  හිත්ද
සයරරසද සනොීඩිද ාරද

නණනරදීදඉාංග්රීසි අභ්තෂතෛද දඇතුළුද
විෂ  ්දා කි්ද(06)දඅ.සපො. .ද
( ා.සපා)ද ම වීම 

2017ද ාාද 2018ද  නද ්මෂලි්ද

එරරදීද අ.සපො. .ද (උ.සපා)ද

විභ්ානස ්ද ක තයන අ විද්යතෛද
විෂ සද  මානද ාමා්මථ  හිත්ද
සභ්ෞතිරද වියයා,ද ජීද වියයා,ද
රෘෂිදවියයාද නදවිෂ ්දඅතුරි්ද

සයරක්ද (02)ද  හිත්ද විෂ ්ද

තුනමද(03)දඑක්රරදීද ම වීම. 

2020.11.30 ී වද
දිනසද   ද අවුරුසුද
18ද සද සනොඅඩුද ාාද
  ද අවුරුසුද 30ද සද
සනොීඩිදවි දයුතු . 
 
 ්ත්රී/රවරුෂද
සයපක්ෂ සමද
අ සු දරලදාීකි . 

 

 

 

 

3. අරතඨාතභතෛ බට අමද්තභ අසුවිසශ ෂී අරු ණු 

 
 

3.1. අරිපූරකර අාත අමුරු  අවෛද්ය අස  ෛතස  අරතඨාතභත අ හාත අමද්තභ අරු ණු-: 
 

3.1.1 පරිපූරරදාාදඅතුරුද්යයදස  ාස දත්නතුරුලසදවහාදනීමටස දපරිපාටිලදාාදඊසදරි්ද

රද යනසුරරන ලයද  ාංසශයේ ෝධනද ප්රරාරද දුසුදුර ද  රවරනද අ සු රරු්සන්ද /ද
අ සු රාරි ්සන්ද වහාද නීමටමද යනසුරරනුද ලවනද අත්ර,ද අ සු රරු්සේද /ද
අ සු රාරි ්සන්දඅ.සපො. .ද(උ.සපා)දZ අන දපයන දරරසනනදරවහුණුදපාඨමාලාසදවහාද
නීමටමදයනසුරරනුදලීසේ. 

 
3.1.2 රවහුණුද  හාාද වහානනුද ලවනද  ාංඛ්යාද තීරණ ද රරනුද ලව්ස්ද රවසරෝරථන ද රාද

රවරප්පාඩුද ාංඛ්යාදාාදරවහුණුදධාරිත්ා දඅනුදස .දදියිසන්දවහාදනීමටමසද ව මිත්දමුළුද
 ාංඛ්යාද එක්ද එක්ද පාාස ද ජනනාන ද පයන ද රරසනනද ජනද  ාංඛ්යාසද  මානුපාතිරද
සවයාදඑක්දඑක්දපාාසත්්දවහානත්දයුතුද ාංඛ්යාදතීරණ දරරනුදලීසේ.ද 

 
3.1.3 ඉ්පදුදඑමදඑක්දඑක්දපාාසත්්දවහානත්දයුතුද ාංඛ්යාදඅයාලදපාාසත්්දඑක්දඑක්ද්මෂස ්ද

අ සු රරද අමද අධයාපනද දුසුදුර ද   රව්මණද රාද අ සු රරු්ද /ද අ සු රාරි ්ද

 ාංඛ්යාසද මානුපාතිරදසවයාදඅයාාදපාාසත්්දඑක්දඑක්ද්මෂස ්දවහානත්දයුතුද ාංඛ්යාද
තීරණ දරරනුදලීසේ. 

 



3.1.4 අනතුරුද එමද එක්ද එක්ද ්මෂස ්ද වහානත්ද යුතුද  ාංඛ්යාද එමද ්මෂසෛද ජීද වියයාද විෂ ද
ධාරාද සාෝද සභ්ෞතිරද වියයාද විෂ ද ධාරාස්ද අ සු රරද අමද දුසුදුර ද   රව්මණද රලද
අ සු රරු්ද ාංඛ්යාසද මානුපාතිරදසවයාදඅයාාදපාාසත්්දඑක්දඑක්ද්මෂලසදඅයාලද
එක්දඑක්දවිෂ ධාරාද  සස දඉාාමදZ අන දලවාද න්නාද අ සු රරු්ද /දඅ සු රාරි ්ද

අත්රි්දපාා දපයනමි්දසත්ෝරාදනනුදලීසේ. 
 

 3.1.5   දපාාත්රසදඉාත්ද යා්දපරිදිදස්දරලදරවරප්පාඩුද ාංඛ්යාදඑමදපාාත්ද හාාදදුසුදුර ද
 රවරනද ලයද අ සු රරු්සන්ද /ද අ සු රාරි ්සන්ද   පූ්මණද රලද සනොාීකිද
අ ්ථාලදීද එමද රවරප්පාඩුද  ාංඛ්යාද දියිස්ද යන ලුද පාා ද අත්රද එමද පාා ලද ජනද
 ාංඛ්යාසද මානුපාතිරදනීත්දසවයාාරිනුදලීසේ. 

 
 

3.2. අසරොදු අරු ණු-: 
 

3.2.1ද ශ්රීදලාාංකිරදරවරීයනස  වදවි දයුතු . 
 
3.2.2ද  ෑමද අසප්ක්ෂරස  වමද ශ්රීද ලාංරාස ද ෑනෑමද ප්රසේශයේ  රද ස   ද ලවාදීමද  හාාද වීඳීද යනටි ද

යුතු . 
 
3.2.3ද ත්නතුස්මදරාජරාරිදඉටුදකිීමසදප්රමාණ දශයේ ාීරිරද ාදමානයනරදස ෝනයත්ා කි්දයුක්ත්ද
වි දයුතු . 
 
3.2.4ද අ සු රරු්දවිශිෂ්ඨදචරිත් කි්දයුක්ත්දවි දයුතු . 

 
3.2.5 රවහුණුස්දපදුදමධයමදරාජයදස  සෛදසාෝදපාා දරාජයදස  සෛද ්ථීරදප වීමක්දලයදසාො ද

ඔවදඅමදශයේ ස ්ද රද10දක්ද දස   දකිීමසදරීමතිදවි දයුතු . 
 

3.2.6 ත්ම්දඅ සු රරනදදි ්ත්රික්ර දතුලදඅ සු ප දභ්ාරන්නාදඅ ්දදින දනද 2020.11.30 
ී වද දිනසද පූ්මා ්නද රද 03දක්ද අඛ්ණ්ඩද පදිාංචිද යනටි දයුතු .ද පදිාංචි ද  නාථදකිීම 
 හාා ග්රාමද වලධාීද ාතිර දඉදිරිප දරලදයුතු . 

 

 ටාන අ:- 
  දඅ සු රරුස වසේද /ද අ සු රාරි රසේදපි ාදසාෝදමදරජසෛ,දපාා දරාජයදස  සෛද
සාෝද රාජයද  ාං ්ථාරද මාරුද රලද ාීකිද ස   රද ස දීද යනටීමද සා තුස් සාෝද සන ද
සනොීාීක්වි දාීකිදරරුණක්දමත්ද  ද අ සු රරුස වසද /ද අ සු රාරි රසද පූ්මා ්නද

 රද 03ද තුලද පදිාංචි ද  නාථද රලද සනොාීකිද අ ්ථාලද දීද පිළිනත්ද ාීකිද සා තුද ඉදිරිප ද
රලසාො දඒදපිළිවහදඅ ්දතීරණ දස ෞඛ්යදඅමාත්යාාංශයේ සෛදසල්ර දවියන්දනනුදලීසේ. 

 
 

4. අසෛනත් අරු ණු අ-: 
 

4.1 සමමද පාඨමාලා්ද පූ්මණරාලීනද පාඨමාලා්ද ස .ද එවීවි්,ද  තිසෛද දිනද පසා ද  ාද
ස නදුරායාද සපරරුස ද විශයේ ්වියයාල රද සාෝද සන ද රජසෛදත ත්න රද සාෝද ස ෞඛ්යද
අමාත්යාාංශයේ  ද සස දසන ද වමනදපූ්මණරාලීනදපාඨමාලා්දායාරනදයනදු්දස ද හාාද
අ සු ද සනොරාද යුතු .ද විශයේ ්වියයාල රද සාෝද සන ද රජසෛද ත ත්න රද පූ්මණරාලීනද
පාඨමාලාක්දායාරනද අස  වදඑස  ද අ සු දකිීමසද අයා ්දරර්ස්දන ,දඒද හාාද පාත්ද
(4.2)ද යීක්සනද තරාර සද ක්රි ාරාද යුතු . ස ෞඛ්යද අමාත්යාාංශයේ  ද  සස ද පූ්මණරාලීනද



රවහුණුදපාඨමාලාරදලි ාපදිාංචිදවීදයනටිනදඅස  වදස ද හාාදඅ සු කිීමසදඅයා ්දරර්ස්ද

න ද පාත්ද (4.3)ද යීක්සනද තරාර සද ක්රි ාරලද යුතු .ද  සම වද එසල ද (4.2)ද  ාද (4.3)ද
න්තිද ලසද අනුද රසයුතුද සනොරරද ස ද  හාාද අ සු ද රර,ද පදුද අ ්ථාරදීද එ ද
අනාරණ ද වුසාො ද අයාලද පාඨමාලාස්ද /ද ත්නතුසර්ද ඉ ද රරද ඒද නසත්ක්ද රජ ද
වියන්දඔහු/ඇ දසනුස්දයරාදඇතිදයන ලුමදවි ය දඅ රරදනීමටමසදරසයුතුදරරනුදලීසේ.ද 

 
4.2 කියන  ද දිනරද ඔවද  වමනද සාෝද විශයේ ්වියයාල රද සාෝද සන ද රජසෛද ත ත්න රද

පූ්මණරාලීනද පාඨමාලාක්ද  හාාද ලි ාපදිාංචිද යනටිසෛද න ද සාෝද යනටි්ස්ද න ,ද සමමද

පාඨමාලාසදලි ාපදිාංචිදරරනුදලවනද දිනද නද විසදඔවද එමදලි ාපදිාංචි ද අලාංගුදරරසනනද

තිබි ද යුතු .ද ඔවද විශයේ ්වියයාල රද සාෝද සන ද රජසෛද ත ත්න රද රව්මණරාලීනද

පාඨමාලාක්ද හාාදලි ාපදිාංචිදයනසදසේශයේ නද හාාද ාභ්ාගිදසනොූදසාෝද ාභ්ාගිදසනොනද

අස ක්ද වුයද ඔවද එමද ත ත්නසෛද යනදුස වද සල ද  ලරනුද ලවනද වීවි්,ද එී වද

අ සු රරු්ද යද ත්මද ලි ාපදිාංචි ද අලාංගුද රරනත්ද යුතු .ද අශයේ යද අ ්ථාලදීද එ ද

 නාථ කිීමදපිණි දප්රමාණ දලිඛිත්ද ාධරදඔවද තුදතිබි දයුතු . 

4.3 ස ෞඛ්යද අමාත්යාාංශයේ  ද  සස ද පූ්මණරාලීනද රවහුණුද පාඨමාලාලද ලි ාපදිාංචිද වීද යනටිනද
අ සු රරු්ද /ද අ සු රාරි ්දස දන දඔවු්දරවහුණුසදස ීද ප වුද සාො දඒද නවිසද
ලවමි්දයනටිදරවහුණුසදඅයාලදඅ  ්දරරදතිසවනදගිවිදු ලසදඅනුදගිවිදු නත්දමුයලදාාදඒද
නවිසදලවාදඇතිදයන ලුදදීමනා්දසනාදඅයාලදරවහුණුස්දඉ දවුසාො දපමණක්දඉාත්ද
රවහුණුද යාාදලි ාපදිාංචිදරරනුදලීසේ.ද 

 
4.4 ඔවද   ද විශයේ ්වියයාල රද උපාධි ක්ද   පූ්මණද රරද යනටිනද අස ක්ද න ,ද එමද උපාධි ද

වලපීී සනද දින  (EFFECTIVE DATE) පාඨමාලාසදවහාදන්නාද දිනසදසපරද දින ක්ද

වි දයුතු .ද 
 
4.5 2020.11.30 දිනදනදවිසදඔවදවිශයේ ්වියයාල රදසාෝදසන දරජසෛදත ත්න රදසාෝදස ෞඛ්යද

අමාත්යාාංශයේ  ද සස දපීී සනදපාඨමාලාරදසාෝදලි ාපදිාංචිදවීදසනොයනටිදඅස  වදවුදය,ද
  සා කි්දඉාත්දරවහුණුදපාඨමාලා්ද හාාදලි ාපදිාංචිදරරනදදිනදනදවිසදලි ාපදිාංචිදවීද
යනටිසෛදන දඔහු/ඇ දයදඋක්ත්දරවහුණුදපාඨමාලා්ද හාාදලි ාපදිාංචි දලවාදනීමටමසදසපරද
එමදපාඨමාලාස දලි ාපදිාංචි දඅලාංගුදරරදනත්දයුතු . 

 
4.6 ඉාත්ද ද සරෝසේයනද යන ල්ලද   පූ්මණ රරද තිබුණයද අ වා්ම ස ්මද ඔවද අ සු ද රරනද

පාඨමාලාද  හාාද ඇතුල ද රරද න්ස් ද  ්නද සමමද නී ට්ද  වස යනසෛද  වමනද සාෝද

න්ති ක්දමඟි්දඅයා ්දසනොසරසකනදවදඔවදත්රසෛදයනහිදත්වාදනත්දයුතු .දඑසම්මදඉාත්ද
සරෝසේයනද   පූ්මණ රරද තිබුණය,ද ඔවද දුසුදුර ද ලීබීමසද ප්රමාණ ද Z අන ක්ද ලවාද
සනොමීතිද න ද සාෝද සමහිද  හා්ද අසන ව ද  වමනද සාෝද සරෝසේයන ක්ද   පූ්මණද රරද
සනොමීතිදන දකියනසුදඅයුරකි්දසමමදපාඨමාලා්ද හාාදදුසුදුර දසනොලවනදවදඔවදයීනනත්ද
යුතු . 

 
4.7 අධයාපනදදුසුදුර දාාද අසන ව දයන ලුමදදුසුදුර ද අ සු ප දරීහවීස ද අ ්ද දින ද නද

2020.11.30  දිනසද ෑමදතරාර කි්මද  රව්මණදරරදතිබි දයුතු . 
 

 
 
 
 
 



5. අමයදුම් අරභ අයුුර අක්රාය අ-: 
 

5.1 ඉාත්ද රවහුණුද පාඨමාලා්ද  හාාද අ සු ද රලද යු ස ද ස ෞඛ්ය අමාත්යාාංශයේ සෛද  වලද සේද

අඩවි ද (www.health.gov.lk)ද මගි ව.ද ඒද  හාාද සමමද අමාත්යාාංශයේ සෛද සේද අඩවිසෛද අයාලද

සරොසස  ද ඇතිද අ සු පත්ද   පූ්මණද රරද එවි ද යුතු .ද අ සු පත්ද   පූ්මණද කිීමද  හාාද

උපසය ්දපත්රිරාදවල්න. 

 

5.2    ඔවදපාඨමාලා්දසයරක්දසාෝදඊසදීඩිද ාංඛ්යාක්ද හාාදඅ සු දරර්ස්දන ,දසේඅඩවිසෛද
යීක්සනදඅ සු පසත්හිදඔවසේදමනාප සදඅනුදප්රමුඛ්ත්ාදඅනුපිළිසලසදඒදඒදපාඨමාලා්ද
සත්ෝරාදනත්දයුතු .දඑසල ද  පූ්මණදරරනදලයදඅ සු පත්දඋඩනත්දකිීසම්දපදුදඑහිදඔවසේද
මනාප සදඅනුදසත්ෝරාසනනද ල වණුදරරදඇතිදපාඨමාලාදඅනුපිළිසලදකියනඳුදඅ ්ථරදීද
කියනඳුදරරුණක්දමත්දසන ්දකිීමසදඉඩදසයනුදසනොලීසේ.ද 

 

5.3 අ සු රරු්දරු.ද500/-දරදමුයලක්දලාංරාදවීාං ව, ත්ීසප්රොසේ්දශයේ ාඛ්ාස ද අාංරද 7041318ද
යරණද ස ෞඛ්යද ස  ාද අධයක්ෂද ජනරාල්සේද ගිණුමසද සනවි ද යුතු .ද ෑනෑමද ලාංරාද වීාං වද
ශයේ ාඛ්ාකි්දසනවී දරලදාීකි .දදදසමමදනා ්තුදරරදසා තුක්ද ව ාදසාෝදතපදුදසනොසනනද
අත්ර, සන දවිභ්ාන ක්ද හාාදමාරුදකිීමසදයදඉඩදසයනුදසනොලීසේ. 

 
5.4 සමසල දඔවදවියන්ද ා්මථරදඋඩනත්දරරනදලයද(UPLOAD) අ සු පසත්හිදපිසප ද්ීරීල් අ

ාඟි බ අ සාා අ මාත්යතාංශය අ සෛ් අ මට ාට අ මෛශය අ සනොස . අ මසාත්  අ මයදුම්ර් අ උගන් අ

කිරීසා බ අ මනුරු ෛ අ භීසවන අ මාංර අ 5කි බ අ යුත් අ සේ්ය  අ මුද්රි් අ ටපටරත් අ රසුෛ අ භවත අ

නීමසම් අරාසුෛ අ හාත අ සුකේෂි්ෛ අ ්වතන බන.ද එස  මද අ සු පසත්හිද මුද්රිත්ද පිසපත්ක්ද

(PRINTදOUT) ලවාසනනදදද එහිදඅයාලද ්ථානසෛදඔවසේදඅ  නදස ොයාදඅ  නද ාතිරද

රරාසනනද  මුඛ්දපීක්ෂණ සද රීහවුද සාො ද රැසනනද තයුතු .ද ද (6 ී වද

සරොස දවල්න) 

  ටාන:- අ 

අ සු පත්ද  රව්මණදකිීස දීදඔවසද  දනීසලුක්දඇතිදවුදසාො දඒද  ව්ධස ්ද තිසේ අ

ෛීගරකන අදින අසර.ෛ. අ9.00 අසිට අර.ෛ. අ4.00 අද්ේෛත අරතභය අුරභ අස ෞඛ්ය අමාත්යාාංශයේ සෛදාතනෛ අ

 ම්රත් අ රළානතරකණ අ  ම්ව බධීරකණ අ ඒරරසේ අ දුකරථන අ මාංර 0112 අ 340 007 අ

ඇාතීසා බ අසම් අ ම්ව බධ්සය බ අඋරසද් ් අභවතන් අාීකිය. අ 

 
  

6. අමයදුම්රු සේ අ/මයදුම්රතිපයසේ අමත් න අ ාතිර අකිරීා-: 
 

6.1 ශ්රීදලාංරාදපරිපාලනදස  සෛද වලධාරිස  ව /දඅධයාපනදපරිපාලනදස  සෛ  වලධාරිස  ව /ශ්රීද
ලාංරා නණරාධිරාී ස  සෛ  වලධාරිස  ව / රජසෛ විසුාල්පති රස  ව /  ාමයාන වි වශයේ ්ච  

රාරරස  ව / මටතිඥරස  වදසාෝද්මෂ රසදරු.ද 512148/-දරසදසනොඅඩුදීටුපක්දලවනද

 ්ථිරද විශ්රාමද ීටුප්ද  හිත්ද ත්නතුරක්ද යරණ රජසෛද  වලධාරිස  වද වියන්ද අ සු රරුසේද /ද
අ සු රාරි සේදඅ  නද ාතිරදරලදයුතු . 

 
6.2 රජසෛද සාෝද අ්මධද රාජයදත ත්නලද ස  රයි්සේ අ සු ප ද ඔවු්සේද සයපා්මත්ස ්තුද

ප්රධා ව ාදමගි්දඑවි දයුතු .දදඑසම්ම,දසම දවාහිරදවහාදනීමටමක්දවදයනහිදත්වාදනත්දයුතු . 
 
6.3 සමමද වස යනසෛදයීක්සනද ව ම ්සදඅනුකූලදසනොනදසාෝ අ  පූ්මණදඅ සු ප දකියනසුද

යීනු දීමකි්දසත්ොරදප්රතික්සෂ පදරරනුදලීසේ.දද 



 
 

7. අ ම්මුඛ් අරරීේෂණයට අඔව අරීහවුම් අභීබුෛසාොත් අඔව අවිසි බ අඉදිිපරත් අරභ අයුුර අස්ොකුරු -: 

 

 
7.1 ඔවද වියන්ද  ා්මථරද උඩනත්රරද ඇතිද වියු ද අ සු පත්ද අනුද අමද අධයාපනද දුසුදුර ද

  පූ්මණද රරද ඇතිද අ සු රරු්ද අතුරි්ද Zද අන ද අනුද  ර ්ද රරනුද ලවනද ප්රමුඛ්ත්ාද
සල්ඛ්න ක්ද පයන ද රරසනනද සත්ෝරාන ද පිරි ක්ද පමණක්ද   මුඛ්ද පීක්ෂණ සද රීහනුද

ලීසේ.දස ෞඛ්යදඅමාත්යාාංශයේ සෛදසල්ර දවියන්දප රරනුදලවනද  මුඛ්දපීක්ෂණදමණ්ඩල ක්ද
මඟි්ද   මුඛ්ද පීක්ෂණ ක්ද ප නද අත්රද   මුඛ්ද පීක්ෂණද මණ්ඩල ද වියන්ද ස  ාද
ය ්ථා්සද ාාද සමමද නී ට්ද වස යනසෛද යක්ාදඇතිද දුසුදුර ද ාාදරායිරද ස ෝනයත්ාද
පරික්ෂාද රරනුද ලීසේ.ද   මුඛ් පීක්ෂණසෛදීද අ සු රරු්ද වියන්ද පාත්ද  හා්ද

ලිපිසල්ඛ්න ්දහිදමුල් අටපටරත් අඉදිරිප දරලදයුතු . 
 
7.2 වියු දමධයස ්දඋඩනත්දරරනදලයද(UPLOAD)දඅ සු පසත්හිදමුද්රිත්දපිසපත්ද(ඔවසේදඅ  නද
  ාතිරදරරනදලය) 
 

  7.3 උප්පී්නද ාතිර  
 

7.4 අ.සපො. .ද(උ.සපා)දවිභ්ානදප්රතිලලදාාදZ අන දයීක්සනද ාතිර ද(විභ්ානදසයපා්මත්ස ්තුද
වියන්ද ව ව දරරනදලය) 

 
7.5 අ.සපො. .ද( ා.සපා)දවිභ්ානදප්රතිලලදසල්ඛ්න ද(විභ්ානදසයපා්මත්ස ්තුදවියන්ද ව ව දරරනද  

ලය) 
 

7.6 රවේනලයි්දලි ාපදිාංචිදකිීස ද සයපා්මත්ස ්තුස්ද ව ව දරරනදලයද ජාතිරද ාීඳුනු පත්ද
සාෝදලාංගුදවිසේශයේ දනම්දවලපත්ර දසාෝදරි සුරුදවලපත්ර ද  

    
  7.7 වීාං වසදමුයල්දසනවුදරියනට්පත් 
 

7.8 පදිාංචි ද නාථ කිීමද හාාදග්රාමද වලධාරිදවියන්  ව ව දරරනදලයදපදිාංචි දපිළිවහද ාතිර  
 

 7.9 අවිාාරදවද නාථදකිීමද හාාද ාමයානදවි වශයේ ්ච රරුස වදඉදිරිසෛදරු.ද50/-දරදමුේයර ක්ද

මත්දඅ  ්දරරනදලයදදදිවුරු දප්රරාශයේ  .(දසම දපා ීල්දය්ත්දචිකි ් රදපාඨමාලාසදපමණක්ද

අයාලදස .) 
 
 7.10 ඔවද යීනසම ද විශයේ ්වියයාල රද සාෝද සන ද රජසෛද ත ත්න රද සාෝද ස ෞඛ්යද

අමාත්යාාංශයේ සෛද පූ්මණරාලීනද පාඨමාලාක්ද  හාාද ලි ාපදිාංචිද වීද සනොමීතිද න ද ඒද වයදද
ලි ාපදිාංචිද වීද යනටීන ද ඒද පිළිවහද වි ්ත්රද  හා්ද රරද ඔවද ඉාත්ද පාඨමාලාරසද
සත්ෝරානත්සාො දයීනසම දලි ාපදිාංචිදවීදඇතිදපාඨමාලාස්ද වත්යානුකූල/ගිවිදු දප්රරාරද
ඉ නද වසද ස ෞඛ්යද අමාත්යාාංශයේ සෛද සල්ර ද සත්ද ඔවද වියන්ද ඉදිරිප ද රරනුද ලවනද
වහුමානද  ාතිර .ද (සම ද ඔවද වියන්මද ලි නුද ලවනද ලිපි කි.ද එ ද සන ද අස  වද වියන්ද
 ාතිරදරලයුතුදසනොස ) 

 
 
 

 



 ටාන:- 

 
(අ) ත්ය,දඉාති්ද යා්ද(7.3)දයනසද(7.7)දයක්ාදනදසල්ඛ්න ්හිදත්මාදවියන්මද ාතිරදරරනදලයදඡා ාද

පිසප ,ද  මුඛ්දපීක්ෂණ ද හාාද ාභ්ාගීදවීස දීදරැසනනදතදයුතු .ද 
 
(ත) රවහුණුදපා ල්ලදපතිනදඉඩදපාදුර දාාදස  ාදඅශයේ යත්ාදඅනුදරවහුණුසදවහානත්දයුතුද ාංඛ්යාද

ාාද  මුඛ්දපීක්ෂණ සදරීහවි දයුතුදඅ සු රරු්ද ාංඛ්යාදස ෞඛ්යදඅමාත්යාාංශයේ සෛදසල්ර දවියන්ද

තීරණ දරරනුදලීසේ. 
 
(ඇ)   මුඛ්දපීක්ෂණ සදපීමිසණනදයන ලුදසයනාමදරවහුණුසදවහාදන්නාදවක්දසමහිදඅඩාංගුදන්තිද

කියනකි්දඅයා ්දසනොනදඅත්රදඑස  දස රු දනත්දයුතුදයදසනොස . 
 
(ඈ)   මුඛ්දපීක්ෂණස ්දපදුදසත්ෝරාන දඅ සු රරු්දපිලිවහදසත්ොරතුරුදhttp://www.health.gov.lkද

සේඅඩවිසෛදපලරරනුදලවනදඅත්රදකියනස වසදසපෞේනලිරදයීනු දසයනුදසනොලීසේ. 

 

8. අපුහුණු අකිරීසම් අරිපරතටිය: - 

 
8.1   මුඛ්ද පීක්ෂණ සදලක්දරරනදලයද අ සු රරු්ද /ද අ සු රාරි ්ද අතුරි්ද සත්ෝරාද න ද

අ සු රරු්ද /ද අ සු රාරි ්ද අයාලද රවහුණුද පාඨමාලාද ාීයෑීමද  හාාද ඒද ඒද රවහුණුද

පා ල්ලසදඇතුල දරරනුද ලීසේ.ද පාඨමාලාදරාල ද  ාද ාීයෑරි ද යුතුද මාධය ද අාංරද Iද
ගුස දයක්ාදඇත්. 

8. රවහුණුද පා ල්ලසද ඇතුල රරනද අභ්යා ලාන්්ද රවහුණුද පා ල්ලද වලපීී සනද
මටතිීතිලසද ාාද ස ෞඛ්යද අමාත්යාාංශයේ  ද මඟි්ද රලි්ද රලසද පනනුද ලවනද සන ද
 වස ෝනලසදයද ස දනුදඇත්. 

8.3 රවහුණුදලවනදරාලපරිච්සේය දතුාද ව මිත්දවිභ්ානලි්දඅ ම දනදසාෝදීඩදාාදාීයනීමද
අ තුටුයා රද නද සාෝද විභ්ාන,ද  වාඩුද සරෝසේයනද පිළිපීදීමසද අසපොසාො  නද සාෝද
රවහුණුසදවහානීමටමද හාාදඉදිරිප දරරදතිසවනදඅධයාපනදාාදඅසන ව දදුසුදුර දඅ ත්යද
වසදසාලිදවුසාො දසාෝදඅභ්යා ලාන්්සේදරවහුණු,දෑනෑමදඅ ්ථාරදීද්දිදසනවීමකි්ද

සත්ොරදඅ ්දරලදාීකි . 

8.4 රවහුණුදලවනදරාලපරිච්සේය දතුාදීදඅභ්යා ලාන්්සදරාජයදපරිපාලනදචක්රසල්ඛ්ද03/2016දහිද
උපසල්ඛ්නදV හිදවිධිවිධානදලසදඅනුදමායනරදදීමනාක්දසනනුදලීසේ. 

8.5 රවහුණුද පා ලසදඇතුල දරරනුද ලවනද අ ්ථාස දීද රවහුණුද  ා්මථරද වමදරරනද වස ,ද
රවහුණුදපාඨමාලාදඅ ාීරදසනො නදවස ,දඑීටදරවහුණුද  පූ්මණස ්මද වමදකිීසම්දපදුද
අයාලදත්නතුස්මදප වීමදලයසාො දඅමදශයේ ස ්ද රදයා රද(10)දරාලපරිච්සේය ක්දරාජයද
ස   ද සස /පාා දරාජයදස   ද සස දඅයාා ත්නතුස්මදස   දරරනදවස ,දස ෞඛ්යද
ස  ාදඅධයක්ෂදජනරාල්ද මඟදගිවිදුමරසදාාදඇපරර රසදඑාඹි දයුතු .දඉාත්ද8.3දරරුණුද

ප්රරාර,ද රවහුණුද රාලසීමාද තුලදීද රවහුණුස්ද ඉ ද වුසාො , රවහුණුද ාීරගි සාො ,ද
රවහුණුස්ද ඉ ද කිීමසද යනසුවුසාො ද සාෝද ප වී ද ලීවද ්මෂ යා රද (10)ද
රාලපරිච්සේය ක්දඉාත්දපරිදිදඅයාලදත්නතුස්මදස   දකිීමසදඅසපොසාො  දවුසාො දරවහුණුද

රාල දතුාදීදඔහුසද සාෝදඇ සද සනනදලයද දීමනා,ද රජ ද වියන්ද යරණදලයද වි දහි ය දාාද
ගිවිදු නත්දමුයලදඔහුදසාෝදඇ දවියන්දස ෞඛ්යදඅමාත්යාාංශයේ  සදසනවි දයුතු .දඑස  දසනොමීතිද
වුසාො ,දඑමදමුයල්දඅ රරනීමටමසදගිවිදු දප්රරාරදමටත්යානුකූලදරසයුතුදකිීමසදපි රදනනුද
ඇත්. 
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8.6 පා ල්දය්ත්දචිකි  රදරවහුණුසදඅ සු රරනදඅ සු රාරි ්දඅ සු ප දඑනදදින දනවිසද
අවිාාරදවි යුතුදඅත්ර,දරවහුණුදලවනදරාල දතුලදීයදඅවිාාරදයනටීමදඅ වා්ම  දස . 

 

9. අස  ෛසේ අනියුේ් අරකට සම් අනියාය බ:- 
 

9.1 රවහුණුද අ ානසෛද  ්ථිරද ප වී ද ප්රයාන ද කිීමසද රජ ද වීදීද සනොයනටී.ද එසා ,ද රවහුණුද
අ ්දරරනදදින දනදවිසදප නාදරවරප්පාඩුදමත්ද ර ද්රරනදප්රමුඛ්ත්ාදරවරප්පාඩුදසල්ඛ්න ද
අනුදසජයෂඨ්ද වාධාී්දසත්ද ්ථානදමාරුදලවාදදීසම්දඅනතුරුදඉතිරිනදරවරප්පාඩුද හාාද
රවහුණුද  ා්මථරද  වමරරද අ ්ද පීක්ෂණ ද  ම නද අභ්යා ලාන්්සේද රවහුණුද

පාඨමාලාස ද අ ්ද පීක්ෂණද  ව ලත්ා ද  ීලකිල්ලසද සනනද අයාලද ත්නතුස්මද III නද

පාංතිසෛද ත්නතුරරසද ප දකිීමද  හාාද  ලරාද වලනුද ලීසේ.ද එසම්මද සත්ෝරාද නනුද ලවනද

අ සු රරු්ද /ද අ සු රාරි ්ද ද පතිනද රවරප්පාඩුද අනුද ශ්රීද ලාංරාස ද ෑනෑමද ප්රසේශයේ  රද
ස   දකිීමද හාාදප කිීමසද ස ස . 

 
9.2 රවහුණුද රාල ද අ ානසෛදීද  ්ථිරද ප වී ද ප්රයාන ද රාසාො ද රාජයද පරිපාලනද චක්රසල්ඛ්ද

03/2016දහිද විධිවිධානදපරිදිදීටුප්දසනනුදලීසේ.ද 
 

9.3 අධයාපනදාාදඅසන ව දදුසුදුර දපිළිවහදවි ්ත්රදඅ සු පත්දපිරවීස දීදඉත්ාද ීලකිලිම දාාදද
 වීරදිදඇතුල දරලදයුතු .ද දරවහුණුද හාාදවහාදනීමටසම්දසාෝදප වී දලීබීසම්දපදුද
ඉාත්දීටද  ාතිරද යාජද වසද ඔප්රවද වුසාො දමටත්යානුකූලදරසයුතුදකිීමද  යාාද අපරාධද
පීක්ෂණද සයපා්මත්ස ්තුද සත්ද ස ොමුද කිීමස ,ද සයනුද ලවනද ප වීමද අලාංගුද රරද
රවහුණුස්/ත්නතුසර්ද පාද රරනද අත්ර,ද ඒද   ව්ධස ්ද වින ානුකූලද රසයුතුද රරද
නීත්දරජසෛදස   සදසනොන්නවු්සේදඅ ාධුදසල්ඛ්න සදඔහුසේ/ඇ සේදනමදඇතුල ද
කිීමස දරසයුතුදරරනුදලීසේ.දත්ය, රවහුණුදරාල දතුාදීදඔහුස/ඇ සදසනනදලයදදීමනාද
රජ ද වියන්ද යරණද ලයද වි හි ය ද ාාද ගිවිදු නත්ද අයාලද මුයලද ඔහුසන්/ඇ සන්ද අ දරරද
නීමටමසදරසයුතුදරරනුදලීසේ.දද 

  
9.4 සත්ෝරාන දඅ සු රරු්ද /දඅ සු රාරි ්දඅයාලදපාඨමාලාදාීයෑීමසදාාදදියිස්දෑනෑමද

ප්රසේශයේ  රදස   ද දකිීමසදරායිරදාාදමානයනරදස ෝනයත්ා කි්දසාබිදවද නාථ රරනුද

පිණි දරවහුණුස දපාමුදමා  දඇතුාත්ද්යයදපීක්ෂණ රසදසපමටදයනටි දයුතුදඅත්ර,ද්යයද
පීක්ෂණසෛදීද අස ෝනයදවද සපමටද නද අ සු රරු්ද /ද අ සු රාරි ්ද පාඨමාලාස දරැඳීද
යනටීමසදනුදුසු ් ්දනුදඇත්.දද 

 
9.5 ඉාත්ද පරිදිද වහාද න්නාද ලයද යන ලුමද සයනාද ශ්රීද ලාංරාද ප්රජාත්ා්ත්රිරද  මාජාදීද ජනරජසෛද

ත ත්නද  ාංග්රාසෛද විධිවිධාන ්ස,ද රාජයද ස  ාද සරොමිෂ්ද  භ්ාද වියන්ද රජසෛද ස   ද
  ව්ධද පනනද ලයද ීති,ද සරගුලායනද ාාද  වස ෝනද ලස,ද ස  ාද ය ්ථාලද
විධිවිධාන ්ස,දරජසෛදමුයල්දසරගුලායනදලස,දරජසෛදචක්රදසල්ඛ්දාාදඋපසය ්ලසදාාදඒාසද
අයාලදරි්රදපනනුදලවනද ව මලසදාාද ාංසශයේ ෝධනලසදයද ස දනුදඇත්.ද 

  
9.6 රවහුණුසදවහානනුදලවනදඅ සු රරු්ද/දඅ සු රාරි ්ද හාාදරවහුණුදපා ල්ලදස්ායනරද

පාදුර ද  ීපයීමසද සමමද අමාත්යාාංශයේ  ද වීඳීද සනොයනටී.ද එස  ද ලවාසය්ස්දන ,ද ඒද  හාාද
ත්ක්ස  රුද වා දරාමරද වලි , ජලදාාදවිසුලිදබිල්ප දඅ දරරනුදලීසේ.දද 

 
 

 



9.7 සමමදරවහුණුදරාලසීමාදතුාදීදෘ තී ද මිතිදරසයුතුලදස දීමදසාෝදසපෞේනලිරදස  සෛද
ස දීමසදසාෝදකියනමදඅයිතිායනරමක්දසනොමීත්.දඑස  ම,දරවහුණුස්දපදුදඔවදඅයාලදත්නතුස්මද
ප වී ද ලයසාො ,ද අනුමීති ද ලවාදීදඇතිද ත්නතුරුලද ාීරද අසනක්ද ද ත්නතුරුද යර්න්සද
සපෞේනලිරද ස  සෛද ස දීමසද කියනඳුද අයිතිායනරමක්ද සනොමීත්.ද එී්නක්ද යනසුරරද
අනාරණ දවුසාො දමටත්යානුකූලදරසයුතුදකිීමසදපි රදනනුදලීසේ. 

 
9.8 රවහුණුසදවහාදනීමටමද  ව්ධස ්දසමමදනී ට්ද වස යන දමගි්දතරණ දනදසාෝද

සනොනද   ද රරුණක්ද   ව්ධස ්ද   ද නීසලුද  ානත්ද ත්   ක්ද උයාවුසාො ,ද ඒද
පිළිවහදස ෞඛ්යදඅමාත්යාාංශයේ සෛදසල්ර සේදතීරණ දඅ ානදතීරණ දනුදඇත්.දසමමදනී ට්ද
 වස යනසෛදයනාංාල,දසයමාදාාදඉාංග්රීයනදපාඨදඅත්රද  දපර ්පරත්ා ක්දඇතිදවුසාො දඑවිසද
යනාංාලදභ්ාෂාදපාඨ දවලපීී වි දයුතුද්ස් . 

 
 
 
 

         ්යයදඑ ්.දඑච්.දමුණයනාංා, 
         සල්ර , 
2020.10.  12    ී වදදින                   ස ෞඛ්යදඅමාත්යාාංශයේ  . 
" දුයනරිපා   ",       
385,දපූජයදවේසේනමදවිමලාංශයේ දහිමිදමාත්,   
සරොාඹද-ද10.දද 

 


