
 

 

 

2021.10.06 
ප්රධාන කතෘ  ක-කපුවත්පත් 

ප්රව ත්ිකඅධායක්ෂක-ගුවන්විදුලික/කරූපවනහිනී 

සංස්තනරතකවවබ්කපුවත්, 

 

 නවලපිටියකදිස්ික්කමහකවරෝහලකමධායමකරයය කපවරනකැනවන්ව.... 

 

මධ්යමපළාත් පභාත පටතේ් පළ  තිපනත ලපිටිටපදිභරික් මපම පේ ෝ ලපමධ්යමප යටතපළ  තපග නීමපඅදප(6)ප

ේභෞඛ්යපඅමත්යතාංශයේදේ සිපු පේෙරිණි.පඒපඅනු පමධ්යමපළාත් පආණ්ඩුෙත පනීතීඥපලලි් පයූ.ගමේේපම ්තප

විුන්පඑටතපඅදතාපලිපිේගතනු පේභෞඛ්යපඅමත්යපආාත්ටපේෙේ ලිටප ඹුක් ම  ල්ලපම ්තපේ ්පලබතපසිමපු ප

විට. 

 තුෙ ේ ප යන්ත ේේප ප්රධ්තන්මප ේ ෝ ලක් මප ේලුන්ප භ ලේෙනප ේමමප ේ ෝ ලප මධ්යමප  යටතප ළ  තප

ග නීමපතුළින්පඑමපයන්ත පඇතුළුපඅේනකු් පපිරිභරපඋේදභතප ඩත් පඵලදතයීපේභර ත ක් මපඑමගින්පභ ළයීමතප

  කි නුපඇ් යිපේභෞඛ්යපඅමත්යපේෙේ ලිටප ඹුක් ම  ල්ලපම ්තපේමහිසිපකීට. 

විේශයේදරෂේටන්පේේප නපවිතප යටපේම තපේභෞඛ්යපළ්ධ්තිටපඋේදභතපවිශයේදතලපමුදලක් මප  ටපෙ මින්පුටිනපබ ් ප

එටප ේේපයන්ත ේේපනිේ ෝගීපළ   ් මපේමන්මපුර ක් මෂිත්්ත ටපඋේදභතප යටපමගින්පගනුපලබනපඉ ාමප

භතධ්නීටපපිට  ක් මපබ ් පඒපම ්තපකීට. 

ම නු  ප, ේේ තේදණිටපටනපේ ෝ ල්ප ලපභාං ්ධ්නපෙතුතතුපද නතම් පආ ේාපෙ පඇතිපබ ් පඊතපමධ්යමප

 යටතපළ  තපග නුණුපනත ලපිටිටපේ ෝ ේල්පඉදිරිපභාං ්ධ්නපෙතුතතුදපඑටතපභමගතමී පෙඩිනේපෙ නප

බ ් ප ඉන්ප ළාතේ් ප යන්ත තප  ඩත් ප ෙත්ටක් මෂමප ේභෞඛ්ය ේභර ත ක් මප ලබතසිමතප ෙතුතතුප ෙ නපප

බ ් ේභෞඛ්යපඅමත්ය  ටතප  ඩි  ත් පකීට.ප 

1886පමධ්යමපේබේ ් පශයේදතලත පේලභපආ ේාපේෙරුණුපනත ලපිටිටපේ ෝ ලප1977පසිපමූලිෙපේ ෝ ලක් මපබ තප

ළ්  පඇ්.පඅනතුරු ප2004ප භේ්සිීීපඑටපදිභරික් මපම පේ ෝ ලක් මපබ තපළ් පේෙරිණි.පලක් මෂප5පෙපළමණප

පිරිභක් මප ඉලක් මෙප ෙ ප ප්රතිෙත ප ේෙේ නප ේමමප ේ ෝ ලප තුළින්ප ලක් මෂප තුනප  මත ෙප ළමණප  තුෙ ේ ප

යන්ත ක් මපප්රතිෙත පලබතපග ේන්.පද ඩිපභ් ෙත පඒෙෙටක් මප, ේනතේේරූපාදරුපඒෙෙටක් ම,පශයේදලයතගත ප තපප

 දිුපප්රතිෙත පඒෙෙටකින්පභමන්වි්පේමමපේ ෝ ේල්පේ ෝගීපඇඳන්ප450පක් මපභඳ තපළ ුරෙේපේේප නපවිතප

භලභතපඇ්.ප 

මධ්යමප යටතපේ ෝ ලපළ  තපග නීමපතුළින්පඑමපේ ෝ ේල්පමතන ප තපේාෞතිෙපභේළ් පඉ ාපනාං මින්ප

අේනකු් ප ේ ෝ ල්හිප ්දබදටප අ මප කිරීමතප   කි නුප ඇ් යිප ේමහිසිප අද භරප ද ක් මූප මධ්යමප ළාත් ප

ආණ්ඩුෙත ප නීතීඥප ලලි් ප යූ.ගමේේප ම ්තප කීට.ඒප අනු ප ම නු  ,ප ේේ තේදණිට,නු  එළිට,දික් මඔට,ප

  තන්,ගේේළතාපඇතුළුපේ ෝ ල් ලප්දබදටපමින්පඅ මපකිරීමතප  කි නුපඇ්.ප 

මධ්යමප යටතපළ  තපග නුණුපනත ලපිටිටපේ ෝ ේල්පද නතපළ තිනපේ දපහිඟටපඇතුළුපඅේනකු් පග තලුප

නි තෙ ණටපෙ පසිපළාතේ් පප්රධ්තන්මපේ ෝ ලක් මපබ තපළ් පකිරීමතපඅ ශයේදයපෙතුතතුපභලභතපේදනපේමන්ප

ේමහිසිපඅද භරපද ක් මූපෙෘෂිතේමපඅමත්යපමහින්දතනන්දපඅලු් ගමේේපම ්තපේභෞඛ්යපඅමත්ය  ටතේගන්ප

ඉල්ලතපුටිේ ට.පපප 

 



 

 

ේමමපඅ භරථත තපේභෞඛ්යපඅමත්යතාංශයේදේ පේල්ෙේපේේය්පයන තල්පව දය භාංජීව පමුණුාං ,මධ්යමපළාත් ප

ප්රධ්තනපේල්ෙේපගතමිණීප තය ් න, ේභෞඛ්යපේභර තපඅධ්යක් මෂපයන තල්පව දයපඅේභරලපුණණ ්ධ්න,මධ්යමප

ළාත් පේභෞඛ්යපඅමත්යතාංශයේදේ පේල්ෙේපඩී.එච්.එේ.යටවික්රමප,පේභෞඛ්යපඅමත්යතාංශයේදේ පඅතිේ්ෙපේල්ෙේප

ව දයප ුරනිල්ප දප අල්විභරප ,ප මධ්යමප ළාත් ප ේභෞඛ්යප ේභර තප අධ්යක් මෂප ව දයප නි තල්ප වී සූරිට,ප ේභෞඛ්යප

අමත්යතාංශයේදේ පනිේටෝයයපඅධ්යක් මෂපයන තල්පව දයපලතල්පළනතපිටිටපටනපම ්  රුන්දපභ ාතගිපවිට. 

 

 
 

 

 

ඉන්වදිතකවපනලවතනටුව 
ැරුකඅමනෘ යතුමමනව කමනධායකවලත්ක 

0714161168ක/ක0777270026    කකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකක 

වසෞඛ්යකඅමනෘ යනංශය 

 

 


