“සීමා ඉවත් කරමින් පිළිකා රරෝගීන් 1285 කට ප්රතිකකාර වය ක
රුපි ල් මිලි න 4727 ක්” සුව ඇමයතික පවසයි

ුදල

පිළිකා ර ෝගීන් සදහා පනවා තිබූ වියදම් සීමාව ඉවත් කිරීරමන් පසු ර ෝගී සත්කා ක රසේවා සදහා
රුපියල් මිලියන 4727 ක් රසෞඛ්ය මමා්යාාංශය වය වකය ක
ති සව රසෞඛ්ය, රපෝෂණ හා රේශීය
වවදය මමා්ය රද සත් ාිත් රසේනා ත්න මහ්ා පවසි.
යහපාලන ජය සලයට පත්වන විට පිළිකා ර ෝගිරයක් සදහා ප්රතිකා කිරීම වකය ක න ුදදල ුයර
රුපියල් ලක්ෂ 15 කි එම සිමාව රසෞඛ්ය මමා්යව යාර පපරදසත ම් ඉවත් ක ිතවි්ාන්්ය
දක්වා රන මිරල් ප්රතිකා රසේවා ්රියාත්මක කිරීමට පියව ්න්නා ල.  අ මව ව රම් වනවිට ්කම්
ර ෝගීන්ට රුපියල් ලක්ෂ 180 – 200 වකනි ුදදල් ප්රමාණයක් වියදම් ක
ති සව රසෞඛ්ය
මමා්යව යා ප්රකාශය ව ක ි. ්්ූ වස 03තුල ර ෝගීන් 1285 කට රන මිරල් ප්රතිකා ක
ති
ම් , අ සදහා වකය ක
ති ුදදල රුපියල් මිලියන 4727 කි
පිළිකා ඖෂධ මිල ඉ්ා මධික සවත්, අ සදහා මමා්යාාංශය වර රටන්ල වල තිබූ ණෂණ, වාංචා න්
කිරීමට ්මන් පියව ්ත් සවත්, රසෞඛ්ය මමා්යව යා ප්රකාශය ව ක ි. ්කම් පිීකකා ඖෂධ රුපියල්
285000 කට ලාංකාවට ආනයනය ක තිබුනි එය රුපියල් 165000 දක්වා රම් වනවිට මිල මඩු ක
ති ම් , රදවන පිළිකා ඖෂධය වන රුසියාරේ නිෂතපා. ් ඖෂධය රුපියල් 141000 කට මිලදී
්න්නා සව ද රසෞඛ්ය මමා්යව යා පවසි. ්ව ද ර්වන පිළිකා ඖෂධයක් ද ඉ. ියර දී
හණන්වාදීමට නියමි්ය
රසෞඛ්ය, රපෝෂණ හා රේශීය වවදය මමා්ය රද සත් ාිත් රසේනා ත්න මහ්ා රම් සව ප්රකාශය ව
කර ේ රසෞඛ්ය වතත්ීයයරේදීන්ර අකාසේධ සල ම්ඩලලය සම් පකවකති සාක්ඡාාවකට
එක්රවමිනි රසෞඛ්ය මමා්යාාංශය වර දී පසුගියදා රමම සාක්ඡාාව පකවකති ම් , රමහිදී වතත්ීයය
සමිති ුදහුණ දී ති ්කටලු පිළිසදව සාක්ඡාා ක න ල.  මහිාංසක ර ෝගී ිතවි් සම් රසල්ලම්
ක මින් වතත්ීයය ඉල්ලීම් . නා ්කනීමට වලා සාක්ඡාා මාර්්රයන් ප්රශය වතන විසදා ්කනීම වකද්ත් සව
රසෞඛ්ය මමා්යව යා රමම ැසසතීමරම් දී ප්රකාශය ව ක න ල. 
රමම මවසතථාවට මතිරර්ක රලකම් එම් ගුණතිලක, රසෞඛ්ය රසේවා මධයක්ෂ ජන ාල් විරශය වේෂ
වවදය මනිල් ජාසිාංහ යන මහත්ම මහත්ීනන් එක්ව සිියයහ

