
ස ෞඛ්ය සස  ාවස  සසවා්ෂයක  ස්රගතියක සුවා සමැතිය සසළි  ස යි. 
 

ශ්රී ලංකාවට ම ලංලික ව ලං ෙන් ඖ ලංධ ව ලං ග  ලං1250 ලංක් ලංඅ ෙය ලංව ්, 2019 ලං ග ් න ලංවිම ලංඑම ලංධ ව ලං ක  ඖ ලං
සි්්ම ලං80 ලංක් ලංනමරම ලංදී ලංනි ්පටදන් ලංකිරිමම ලංගිවිසුම් ලං38 ලංක් ලංඅ්ස ඖ ලංවර ලංධ ව ලංනි ්පටදන ලංවගමට ඖත ලංෙටකට ලං
ස්ථටපිත ලංවරන ලංව  ලං නසෞඛ්, නපෝ ණ ලංහට ලං නේශී් ලංව දය ලං අමටතය ලං නද ස්තර ලං රටිතත ලං නස නටර්න ලංමහතට ලං
ප සයි. ලං 

නසෞඛය, නපෝ ණ ලංහට ලංනේශී් ලංව දය ලංඅමටතයටාෙය ලං2018 ලං ැ් ලංශිග  ලංවි ටද් ලංනහම ලං(04) ලංපටගක නම් ඖතුනේ ලංදී ලං
පැ ැ්වීමම ලංනි්මිත්. ලංඒ ලංසදහට ලං ත ලංවූ ලං සර ලං03 ලංතුක ලංනසෞඛය ලංනස  ටනේ ලංසා ගවන් ලංපිිබවද  ලංමටවය ලංදැුව ් ලං
කිරීනම් ලංහලි ක් ලංරජනය ලංප්ර ත්ි  ලංනදපටගතනම් ඖතුනේ ලංදී ලංඅද ලං(03) ලංනපර ුවනේ ලංපැ ැි  ලංඅතර, එහිදී ලංනසෞඛය ලං
අමටතය ර්ට ලංනම් ලංව  ලංප්රවටෙ ලංවනය ්. 
නමහිදී ලං ැඩිදුරම් ලංඅදහස් ලංදැක් ලංවූ ලංනසෞඛය ලංඅමටතය ර්ට ලං- ලං 
 

ස ෝසනොාන සසයෝගත සපවලනක ස ළ සදුම්ාතටි ස ළ සැය වය සාවිතවක සපවලනක ස 

“නසෞඛය ලංඅමටතයටාේ ලංනම් ලංරන  ලංනවෝ න ලංනරෝ  ලංපටකන් ලංවර ලංි නවන ට. ලංමැනරරි්ට , වර ට, යටදුුව ලං ක  ඖ ලං

මිදුුව ලංරමක් ලංනකස ලංනකෝව ලංනසෞඛය ලංසාවිවටන් ලංශ්රී ලංකාවට  ලංනම් ලංවර ලංඅ ස ඖ. ලංනලි් ලංිරිරිනය ලංදී ලංුවනවරකට, ලං
ජකභීි වට , ම න  ඖ ලංදුව ටම ලංආසටදන් ලං න ලංඒඩ්ස් ලංනරෝ ් ලං ැනි ලංනරෝ  ලංතුර ඖ ලංකිරීනම් ලං ැඩපිළීන ක ලංඅපි ලං
ආරම්භ ලංවර ලංි නවන ට. ලංඑච්.අයි.වී ලංසහ ලංනඩාගු ලං ක ලං ැඩීවිමක් ලංදක්නම ලංකැබුන ලංද ලංඑ් ලංපටකන් ලංකිරීමම ලංනසෞඛය ලං

අමටතයටාේ ලංනිසි ලං ැඩපිළීන යක් ලංආරම්භ ලංවර ලං ි  ලංඅතර, එහි ලංප්රි ලක ලං සර ලං2020 ලං නවිම ලංකවට ත ලංහැකි ලං
න න ට. ලං නකෝව ලං නසෞඛය ලං සාවිවටනනය ලං 2016 ලං  ටගතට ම ලං අුව  ලං නසෞඛය ලං අමටතයටාේ ලංආරම්භ ලං වර ලං ි  ලං
 ැඩිපිිබන ක ලංඅනනක් ලංරම කම ලංද ලංආදගේක් ලංව  ලංනප ඖ ට ලංදී ලංි නවන ට. ලංනවෝනන  න ලංනරෝ  ලංපටකන් ලංකිරීම ලං

සදහට ලංද ලං ැඩපිළීන කක් ලංක්රි්ට්මවයි, හතද ලංනරෝ , ලංඅධිව ලංුවධිර ලංපීඩන් ලං තුලු ලංනවෝනන  න ලංනරෝ  ලං ක  ඖ ලං
මි්්න ලංසාඛයට  ලං සර ලං2025 ලං නවිම ලංසි්්ම ලං25 ලංදක් ට ලංඅ ම ලංකිරීමම ලංසැයසුම් ලංසවස් ලංවර ලංි නවන ට. ලං සර ලං

2025 ලං න ලංවිම ලංමවයසටර ලංභටවිත් ලංසි්්ම ලං10 ලංකි ඖ ලංඅඩු ලංකිරීමම, ලුණූ ලංභටවිත් ලංසි්්ම ලං30 ලංකි ඖ ලංඅඩු ලංකිරීමම, 

දුම්පටන් ලංසි්්ම ලං30 ලංකි ඖ ලංඅඩු ලංකිරීමම ලංසැයසුම් ලංසවස ්ලංවර ලංනම් ලං නවිම ලං ැඩසමහ ඖ ලංරි්් ලංවර ලංි නවන ට. ලං
දුම්පටන් ලං ැයැක්වීම ලංසදහට ලංසි්්ම ලං80 ලංව ලංරූපම් ලංඅ  ටද, සි්්ම ලං90 ලංක් ලංදක් ට ලංවදු ලං ැඩිකිරීම, පටසර ලංඅ ම ලං
මිමග ලං500 ලංව ලංදුර ලංසීමට ව ලංදුම් ැටි ලංඅනකවි් ලංතහනම් ලංකිරීම ලං ැනි ලංක්රි්ටමටග  ලංන න ලංි නවන ට. ලං සර ලං2020 ලං
 නවිම ලං දුම්නව ය ලං   ට  ලං තහනම් ලං කිරීමම ලං  ැඩපිිබන කක් ලං ද ලං ක්රි්ට්මවයි. ලං දුම්නව ක ලං   ටනේ ලං නිරත ලං
න  වී ඖන  ඖ ලංසි්්ම ලං20 ලංක් ලංනම් ලං නවිම ලංවිවරප ලං  ට ලංක්රම ලංනවනරහි ලංඅ වටන් ලංන් ලි ලංවර ලංි නවන ට. ලංනම් ලං
 නවිම ලංදුම්පටන් ලංසි්්ම ලං15 ලංකි ඖ ලංඅඩු ලංවී ලංකිනවන ට. ලංඒ ලංසදහට ලංක්රි්ට්මව ලංවය ලං ැඩපිිබන නර ලංසටගථව් ් ලං
මත ලංපසුගි් ලං සර ලං03 ලංතුක ලංදුම් ැටි ලංවිනරෝධී ලංසම්මටන් ලංනකෝව ලංනසෞඛය ලංසාවිවටනන් ඖ ලංශ්රී ලංකාවට ම ලංකැබුනට. ලං
නලි් ලංදුම්නව ය ලංසමට නම් ලංලිදර ලංමත ලං තැම් ලංන බ් ලංඅඩවි ලංනම් ලංපිිබවද  ලං ැරරි ලංප්ර ත්ි  ලංප්රචාටර් ලංවරන ට. ලංඒ ලං
එක් ලංප්ර ත්ි ්ක් ලංසදහට ලංුවපි්ර ලංකක්  ලංඑවහමටරව ලංපමණ ලංලිදකක් ලං ැ් ලංවර ලංි නවන ට. ලං යටජ ලං ටගතට ලංතමයි ලං
ිරිරිප් ලං වර ඖන ඖ. ලං නලි් ලං දුම්පටන් ලං අ ම ලං කිරීම ලං සදහට ලං ශ්රී ලං කාවට  ලං  ් ලං ක්රි්ටමටග  ලං නකෝව ලං නසෞඛය ලං
සාවිවටන් ලංඅ ් ලංවර ලංි නවන ට. ලංමවයසටර ලංපිළීවද ලංජටි ව ලංප්රි ප්ි ්ක් ලංද ලංක්රි්ට්මවයි. ලංසීනි ලංපරිනභෝජන් ලං
අ ම ලංකිරීම ලංසදහට ලං ගණ ලංසානක්ත ලංක්රම්ක් ලංක්රි්ට්මව ලංවය ලංඅතර ලංඑමගි ඖ ලංපැබීම ම ලං ග  ක ලංඅනකවි් ලංඅ ම ලං
වුනට. ලං2018 ලං ග ් ලංසදහට ලංලිදර ලංඅමටතයටාේ ලං රිරිප් ලංවය ලංඅ් ැ් ලංමගි ඖ ලංපැබීම ම ලං ග  ලං ක ලංසසම ලංසීනි ලංැම් ම් ලං
එවවමම ලංසත ලං50 ලංව ලංවේවක් ලංඅ් ලංවය ලංයුතු ලංව  ලංන්ෝජනට ලංවර ලංි නවන ට. ලංඑ් ලංඅ ් ලංවය ලංයුතු ලංවුවණක්. ලංලුණූ ලං
සහ ලං නම්ද් ලං නම ඖම ලං පැබීරස ලංවසම ලං භටවිත් ලං ද ලං අ ම ලංකිරීම ලං සදහට ලං ිරිරිනය ලං දී ලං  ැඩපිිබන කක් ලංක්රි්ට්මව ලං
වරන ට. ලං නවෝනන  න ලං නරෝ  ලං  ැයැක්වීම ලං සදහට ලං දැනම ලං ක්රි්ට්මව ලං සාවිවටන ලං එවතු  ලං ස ඖවටන්ක් ලං
න  ඩන ට ලං ි නවන ට. ලං නි්ම ලං නිදහස් ලං නසෞඛය ලං නස  ට  ලං කවටනද ඖන ඖ ලං ්හපටකන ලං රජ් ලං ිහහිවීනම ඖ ලං

අනතුුව යි.” ලං 
  

 පිි  ව සසයෝගී ස්රිය වය සස  ාවා්  සක්තියැ්  සිරිැ 

“පිිබවට ලංනරෝගී ඖම ලංුවපි්ර ලංකක්  ලං15 ලංක් ලංදක් ට ලංි බු ලංප්රි වටර ලංසීමට  ලංි ් ලංවරුව ලංකැබු ට. ලංපිිබවට ලංනරෝගී ඖනැම ලං
ුවපි්ර ලංකක්  ලං15 ලංදක් ට ලංවූ ලංප්රි වටර ලංසීමට  ලංි ් ලංකිරීනම ඖ ලංපසු ලංවවු ඖම ලංිතවිතට ඖත් ලංදක් ට ලංව දය ලංප්රි වටර ලං
කවටනදන ට. ලංනම් ලං නවිම ලං තැම් ලංනරෝගී ඖම ලංුවපි්ර ලංකක්  ලං180 ලංදක් ට ලංප්රි වටර ලංවර ලංි නවන ට. ලංඒ ලංඅුව  ලං



සීමට  ලංි ් ලංකිරීනම ඖ ලංපසු ලංපිිබවට ලංනරෝගී ඖ ලං1285 ලංවම ලංප්රි වටර ලංවර ලං ි  ලංඅතර ලංඒ ලංසදහට ලං ැ් ලංවය ලංලිදක ලං

ුවපි්ර ලංමික ්න ලං4727 ලංක් ලංන න ට.  අක්ෂි ලංවටචා ලංනන මිනර ලංකවටදීනම් ලං ැඩපිිබන ක ලංද ලංඅඛණ්ඩ  ලංක්රි්ට්වමයි. ලං
ජටන ලං තටක් ණ ලං විදයටන  ඖ ලං ප්රි වටර ලං කිරීනම් ලං  ැඩපිිබන කක් ලං ද ලං ක්රි්ට්මවයි. ලං දැනම ලං එම ලං තටක් ණ් ලං
 මරිවටනේ ලංභටවිත ලංවරන ට. ලංඑමගි ඖ ලංඩි.එ ඖ.ඒ ලංපරීක් ට ක් ලංමගි ඖ ලංප්රි වටර ලංක්රම ලංසිදු ලංවරන ලංඅතර ලංපිිබවට ලං
නරෝ ් ලංපටකන් ලංකිරිම ලංසදහට ලංවයිුවඩට ලංනැමැි  ලංධ ව්ක් ලංද ලංනි ්පටදන් ලංවර ලංි නවන ට. ලංනමම ලංව දය ලං

ක්රම් ලංිරිරිනය ලංදී ලංසුවිනෙ   ලංව දය ලංක්රම්ක් ලංන න ට.” 

“ුවධිර ලංපරීක් ණ ලංනන මිනර ලංසිදු ලංකිරීම, ධ ව ලංහි ් ලංඅ ම ලංකිරිම, ස්නම ඖස් ලං සහ ලං අක්ෂි ලංවටචා ලංනන මිනර ලං
කවටදීම ලංනිදහස් ලංනසෞඛය ලංනස  ට  ලංමගි ඖ ලංමට ලංවිසි ඖ ලංවය ලංජනතට ලංනස  ට  ඖ ලං න ට. ලංජනතට නැම ලංනරෝ  ලංපරීක් ණ ලං

සදහට ලං සු  ලං රිවි ලං මවයසථ්ටන ලං 846 ලංක් ලං ස්ථටපිත ලංවර ලං ි  ලං අතර, එමගි ඖ ලංුවධිර ලං පීඩන්, සීනි ලං ප්රමටණ් ලං සහ ලං
නව නකස්මනරෝර ලංපරීක් ට ම ලංකක් ලංවරන ට. ලංසු නටරි ලංමවයස්ථටන ලං856 ලංක් ලංස්ථටපිත ලංවර ලංවට ඖතට  ඖනැම ලං
පි්යුුව ලංසහ ලං ැබ්න ක ලංපිිබවට ලංපරීක් ට ලංවරන ට. ලං එමගි ඖ ලංනරෝ  ලංහදුනට  ඖනට ලං අතර ලංනමම ලං ැඩපිළීන ක ලං
නකෝව ලං නසෞඛය ලං සාවිවටන් ලං ද ලං   ීමමම ලං කක් ලං වර ලං ි නවන ට. ලං එම ලං සාවිවටන් ලං ප්රවටෙ ලං වර ඖන ඖ ලං නමම ලං
 ැඩපිිබන ක ලංනකෝවනය ලංඅනන් ලංරම කම ලංආදගේක් ලංව යි.” ලං 

“පවුනර ලං ව දය ර්ට ලං සාවරප් ලං ක්රි්ට්මව ලං කිරීමම ලං සැයසුම් ලං සවස් ලං වර ලං ි නවන ට. ලං 5000 ලං ව ලං ජන ලං
සාඛයට වම ලංඑක් ලංව දය රන්ක් ලංප් ලංවර ලංනරෝ  ලංපරීක් ට ලංකිරීමම ලංවමයුතු ලංකිරීම ලංඑහි ලංඅරලිණයි. ලංනසෞඛය ලං
 ටගතට ලංසවස් ලංකිරීම ලංද ලංඑහිදී ලංසිදු ලංන න ට. ලංඑමගි ඖ ලංනරෝ  ලංආරම්භනය ලංදීම ලංප්රි වටර ලංවය ලංහැකියි. ලංඒ ලංසදහට ලංවූ ලං
 යටපති  ලං ටගතට  ලංනකෝව ලංවැාව   ලංසහ ලංනසෞඛය ලංඅමටතයටාේ ලංඒවටවේව  ලංසවස් ලංවර ලංි නවන ට. ලංඒ ලංසදහට ලං
නකෝව ලංවැාව   ලං සර ලං05 ලංව ලංවටක්ක් ලංසදහට ලං මරිවටුව ලංනඩ කග ලංමික ්න ලං200 ලංව ලංලිදකක් ලංකවටදු ඖනට. ලංනරෝ  ලං
පරීක් ට ලං කිරීනම් ලං මවයස්ථටන ලං ද ලං ස්ථටපිත ලං වරන ට. ලං ්ටම ලං නිකවටරී ලං නව  සටස ලං ම මනම ඖ ලං වට් ලං  ගවන ලං
මවයස්ථටන ලං සථ්ටපිත ලං කිරීනම් ලං  ැඩපිළීන යක් ලං ද  ක්රි්ට්මවයි. ලං ක්රිඩට ලං අමටතයටාේ ලං සහ ලං තුවණ ලං වමයුතු ලං
අමටතයටාේ ලංසම  ලංඒවටවේව  ලංරි යින ලංා රට ලංපිහිටි ලංතුවණ ලංසමටජ ලං14000 ලංක් ලංසම්ව ඖව ලංවරම් ඖ ලංවට් ගවන ලං

මවයස්ථටන ලංස්ථටපිත ලංවරන ට. ලංමහජන ලංනසෞඛය, නහද ලංනස  ට  ලංසහ ලංමහජන ලංනසෞඛය ලංව දය ලංනස  ට ද ලංඅපි ලං

ආරම්භ ලංවර ලංි නවන ට.” ලං 
 

ඖයධ සමිල සඅඩු සිරිැ 

“අතයට ෙය ලංධ ව ලං ග  ලං48 ලංව ලංලික ලංඅඩු ලංවර ලංවිවිව ලංන නයද ලංනටම ලංධ ව ලං400 ලංව ලංමික ලංඅඩු ලංකිරිමම ලංපි් ර ලං
 ්තට. ලංිතට ලංම්ක ලංඅධිව ලංපිිබවට ලංධ ව ක ලංමික ලංද ලංඅඩු ලංවය ලංඅතර ලංධ ව ලංමටෆි්ට ම ලංඑනරහි  ලංඅඛණ්ඩ  ලංසම ඖ ලං

කිරීමම ලංවමයුතු ලංවර ලංි නවන ට. ලංපිිබවට ලංධ ව ක ලංමික ලංසි්්ම ලං51 ලංකි ඖ  ලංඅඩු ලංකිරිමම ලංඅපි ලංසම් ලංවුනට. ලංනසෞඛය ලං
අමටතයටාෙනය ලංපැ ැි  ලං ාචාට ලංසහ ලං දු ණ ලංඅ ම ලංවරමි ඖ ලංතමයි ලංඑම ලංලිදර ලංනස ්ට ලං ්න්. ලං ජනතට ලං නසෞඛය ලං
නස  ට  ඖ ලංසදහට ලංි ඖ ලංපසු ලං අ ෙය ලංලිදර ලංනස ්ට ලං ුව ලංකැබුනය ලංමහටභටණ්ඩට ටර් ලං දැුව ් ලංවරමිනි. ලං රටජය ලං
ධ ව ලංනීි  ත ලංසාස්ථට  ලංනමරම ලංවිෙටකතම ලංධ ව ලංසමට ම ලංනකස ලංවමයුතු ලංවරන ට. ලං2015 ලං සනග ලංදී ලංඑහි ලංකටභ් ලං
ුවපි්ර ලංමික ්න ලං 1200 ලං දක් ට ලං  ැඩි ලං වූ ලං අතර ලං ලං 2016 ලං දී ලං එ් ලංමික ්න ලං 1800 ලං දක් ට ලං  ැඩි ලං වුනට. ලං රටජය ලංධ ව ලං
නී ්පටදන ලංනීි  ත ලංසාස්ථට  ලංනදස් ලංවිනදස් ලංධ ව ලංසමට ම් ලං38 ලංක් ලංසම  ලංගිවිසුම් ලංඅ්ස ඖ ලංවර ලංශ්රි ලංකාවට ම ලංඅ ෙය ලං
ධ ව ලංනමරම ලංදීම ලංනි ්පටදන් ලංකිරීමම ලංවමයුතු ලංවර ලංි නවන ට. ලංනමරම ලං ටගෂිව ලංධ ව ලංන නයදටම ලං මරිවටුව ලං
නඩ කග ලංමික ්න ලං400 ලංක් ලංපමණ ලංන න ට. ලංමම ලංනසෞඛය ලංඅමටතයධූර්ම ලංප් න ලංවිම ලංරිනපතට ලංධ ව ලං ග  ලං44-
79 ලංඅතර ලංප්රමටණ්ව ලංහි ්ක් ලංපැ ැතුනට. ලංඒ ලංසදහට ලංමතදුවටා ්ක් ලංහදු ඖ ටදීනම ඖ ලංපසු ලංධ ව ලංහි ් ලංඅ ස ඖ ලං
වුනට. ලංදැ ඖ ලංසසම ලංනරෝහකවම ලංධ ව ලංඅ ෙය ලංතරම් ලංි නවන ට. ලංනමම ලංමතදුවටා  ලංනස  ට  ලං සර ලං2018 ලංදී ලංසසම ලං
නරෝහකවම ලංක්රි්ට්මව ලංකිරීමම ලංරණරණ් ලංවර ලංි නවන ට. ලං රිනපතට ලංා  ්ප් ක ලං තැම් ලංනරෝගී ඖ ලංතම ඖම ලං
අ ෙය ලංව දය ලංපපවරණ ලංසහ ලංධ ව ලංපිිබවද ලංදැ ඖවීම් ලංප්රසිේව ලංවර ලංි නවන ට. ලංඑම ලංනරෝගී ඖනැම ලංදුරවථන ලංඅාව ලං
න ත ලංවථට ලංවර ලංඑම ලංධ ව ලංකවටදීනම් ලං ැඩපිළීන යක් ලංද ලංක්රි්ට්මවයි.” 

  

 අ්තෂි ස වච ස ළ ස ්සේ  ් සසනොමිසේ සල වදීැ 

“ ්ස ලංඅවුුවදු ලං40 ලංම ලං ැඩි ලංනයය ්ස ලංා ේ කයි ඖ ලංසි්්ම ලං1.7 ලංක් ලංඅ ඖව ලංභට ්ම ලංප්  ලං ි  ලංව  ලං ටගතට ලංන න ට. ලං
 සර ලං2025 ලං නවිම ලංඑම ලංත්් ් ලංසි්්ම ලං26 ලංක් ලංදක් ට ලං ැඩි ලං න ලංව ම ලං ස්තනම් ඖතු ලංවර ලංි නවන ට. ලංඑම ලං
නිසට ලං නස  ලංසුද ලංමතුවීනම් ලංනරෝ ්ම ලංඅක්ෂි ලංවටචා ලංෙකය ලංවගම ලංඅඛණ්ඩ  ලංසිදු ලංවය ලංයුතුයි. ලංඒ ලංසදහට ලං ටගෂිව ලං

 ස්තනම් ඖතු  ලං වූ ලං කක් ්ක් ලං වූ ලං අක්ෂි ලං වටචා ලං නම් ලං  න ලං විම ලං එක්කක්  ලං 50,000 ලං දක් ට ලං  ැඩි ලං වී ලං ි නවන ට. ලං



ජ් ගවනා ර ලං මහ ලං නරෝහක, නනවිර ලං ප්රනට ඖදු ලං නරෝහක,  ැනි ලං නරෝහර ක ලං ස ස ලං 4 ලං  ඖ ලං පසු  ලං ද ලං රිනපතට ලං
ෙකයවගම ලංසිදු ලංවර ලංඅක්ෂි ලංවටචා ලංෙකයවගම ලංනප නර ්තු ලංනරඛණ් ලංඅ ම ලංකිරීමම ලංවමයුතු ලංවරන ට. ලංඅක් ට ලං
වටචා ලංආන්න් ලංසදහට ලං2018 ලං සනග ලංදී ලංුවපි්ර ලංමික ්න ලං1700 ලංක් ලං ැ් ලංකිරිමම ලංවකටනප නර ්තු ලංන න ට.” ලං 

“හතද ලංනරෝගී ඖ ලංසදහට ලංස්නම ඖස් ලංනන ම්නර ලංකවටදීනම් ලං ැඩපිළීන කම ලං ්න් ලංදැඩි ලංිරලුමක් ලං2017 ලං සනග ලං
නරෝගී ඖ ලං4300 ලංවම ලංනන මිනර ලංස්නම ඖස් ලංකවටදී ලංි නවන ට. ලංඒ ලංසදහට ලං ැ් ලංවය ලංලිදක ලංුවපි්ර ලංමික ්න ලං324 ලංක්. ලං
2018 ලං  සනග ලං දී ලං නරෝගී ඖ ලං 8000 ලං වම ලං ස්නම ඖස් ලං කවටදීමම ලං වකටනප නර ්තු ලං න න ට. ලං ුවධිර ලං පරික් ණ ලං

නන මිනර ලංනරෝහර ක ලංසිදු ලංනවනරන ලංඅතර, ඒ ලංසදහට ලංුවපි්ර ලංිහක ්න ලං2.6 ලංක් ලං ැ් ලංවර ලංරසට්නට ටර ලංනස  ට ලං
 ි  ලංනරෝහර ලං කම ලංස් ්ාක්රී් ලංුවධීර ලංපරීක් ණ ලං  ඖර ලංකවට ලංදී ලංි නවන ට. ලංනව ය  ලංජටි ව ලංනරෝහකම ලංපමණක් ලං
සීමට ලංවී ලංි බු ලංහරිසි ලංඅනතුුව ලංනස  ට  ලංදීප ලං යටප්ත ත ලංවර ලංි නවන ට. ලංනම් ලං නවිම ලංහරිසි ලංඅනතුුව ලංඒවව ලං04 ලංක් ලං රිවර ලං

අ ස ඖ. ලංත ් ලං06 ලංක්  ලං රි ලංවරන ට. ලංඒ ලංසදහට ලංලිකය ලංප්රි පටදන ලංන  ඖ ලංවර ලංි නවන ට. ලං  ඖදී් ලංගික ඖ ලංරථ ලංනස  ට  ලං
ද ලංදීප ලං යටප්ත ත ලංකිරීමම ලංවමයුතු ලංවර ලංි නවන ට. ලංත  ලංද ලංජගමනනය ලංනපෞේ ක ව ලංසමට මක් ලංමගි ඖ ලංහරිසි ලංආපදට ලං
නහිබනව ප්ත මග ලං්ටනට ලං08 ලංක් ලංසහ ලංආපදට ලංරථ ලං24 ලංක් ලංකවට ලංදී ලංහරිසි ලංඅනතුුව ලංනස  ට ලංප්රි වටර ලංක්රම ලංදීප ලං යටප්ත ත ලං

කිරීමම ලංවමයුතු ලංවර ලංි නවන ට.” ලං 
 

ාකුගතඩු සසයෝගී ස්රිය වය සස  ාව සක්තියැ්  සිරිැ සළව සමෙම්දුු  ස ්ධධ සිරීැ 

“ ව  ඩු ලංනරෝගී ඖ ලංන ුවන  ඖ ලංවිවිව ලං ැඩසමහ ඖ ලංක්රි්ට්මවයි. ලංුවධිර ලංවට ඖදු ලංවට ඖදුනපරණ ලංමවයස්ථටන ලං

නම ඖම ලං  ව  ඩු ලං ප්රි වටර ලං මවයස්ථටන ලං ද ලං ස්ථටපිත ලං වර ලං  ි  ලං අතර, නප නය  ඖනුව  ලං ප්රනේෙනය ලං  ව  ඩු ලං
නරෝගී ඖ ලංන ුවන  ඖ ලංමහ ලංනරෝහකක් ලංස්ථටපිත ලංවරන ට. ලංපයට් ලංසභට ලංනරෝහර ලංසා ගවන් ලංකිරීම ලංසදහට ලං2016 ලං
 සනග ලංදී ලංුවපි්ර ලංමික ්න ලං5000 ලංක් ලංද ලං2017 ලං සනග ලංදී ලංුවපි්ර ලංමික ්න ලං3000 ලංක් ලංද ලංකවටදු ඖනට. ලං මමිදුලු ලංවේව ලං
කිරීම ලංඅනප්ත ක් ට ලංනරෝහනක ඖ ලංආරම්භ ලංවය ලංඅතර ලංඑ් ලංසටගථව  ලංසිදු ලංන න ට. ලංිරිරිනය ලංදී ලංයමට ලංනරෝහනර ලංද ලං
ක යුනක්මි්ට ලං නරෝගී ඖ ලං සදහට ලං  මමිදුලු ලං වේව ලං කිරිම ලං ආරම්භ ලං වරන ට. ලං මහුව ර ලං මහ ලං නරෝහර ලං භූමිනය ලං

තැකසීමි්ට ලංනරෝගී ඖ ලංන ුවන  ඖ ලංප්රි වටර ලංමවයස්ථටන්ක් ලංස්ථටපිත ලංවරන ට.” ලං 

ැවනා සළව සසාෞිය  ස ම්ප්  සඉළළ සනතැංවීැ 

 

“නසෞඛය ලංනස  ටනේ ලංවටග් ලංමණඩඩක් ලංනදස ලංවැීමනම් ලංදී ලංවිනෙ    ලංව දය ුව ඖ ලං1382 ලංව ලංහි ්ක් ලංප ි න ට. ලං
පේචාට් ලංපපටධි ලංආ්තන් ලංසම  ලංඒවටවේව  ලංවිනෙ    ලංව දය ුව ඖනැම ලංසාඛයට  ලංනදගුණ්ක් ලංදක් ට ලං  ැඩි ලං

කිරීමම ලංරණ ඖදු ලංරණරණ ලංක්රි්ට්මව ලංවරන ට. ලංව දය ලංහි ් ලංඅ ස ඖ ලංකිරිම ලංසදහට ලංව දය ලංපීස ලං03 ලංක් ලං ් , 

සවර ලි  ලංසහ ලංනම රටු  ලංවිේ  ලංවිදයටක ක ලංස්ථටපිත ලංවරනන ට. ලංඑමගි ඖ ලං ටගෂිව  ලංව දය ුව ඖ ලං700 ලංක් ලං
පමණ ලංිහහි ලංකිරීනම් ලංහැකි්ට  ලංකැනවන ට. ලං්හපටකන ලංරජ් ලංනසෞඛය ලංනස  ට  ලංනපෞේ ක වරණ් ලංවර ඖන ඖ ලං
නැහැ. ලංඑ් ලං ැරරි ලංමත්ක්. ලංනහද ලංනහරි් ඖ ලං37000 ලංක් ලංඅ ෙය ලංවු ද ලංදැනම ලංසිටි ඖන ඖ ලං31000 ලංක් ලංපමණයි. ලංඒ ලං
සදහට ලංනහද ලංවිදයටක ලංසා ගවන් ලංවරන ලංඅතර ලංනව ය  ලංවිේ  ලංවිදයටක් ලංසම  ලංඒවටවේව  ලංනහද ලංපපටධිවටරී ඖ ලං
2000 ලං ක් ලං ිහහි ලං කිරීනම් ලං නහද ලං පීස්ක් ලංආරම්භ ලං වරන ට. ලං ජ් ගවනා ර ලං විේ  ලං විදයටක් ලං සම  ලං ඒවටවේව  ලං
පරිා රව ලංව දය ලංපීස්ක් ලං ද ලංස්ථටපිත ලංකිරීමම ලංවමයුතු ලංවරන ට. ලං පරිා රව ලංව දය ලංපපටධිවටරී ඖ ලං406 ලංවම ලං

ප්වීම් ලංකවටදී ලං ි  ලංඅතර, වවු ඖම ලංිහය ලං ැටුප්ත  ලංකවටදීමම ලංවමයුතු ලංවයට. ලංපවුර ලංනසෞඛය ලංනස  ට ලංනිකවටරිනී ලං
නස  ට  ලංසදහට ලංවද ට ලං  ඖනට ලංසාඛයට  ලංද ලං ැඩි ලංවර ලංි නවන ට. ලංරජ් ලංවිසි ඖ ලංරටජය ලංනස  වයි ඖනැම ලං ැටුප ලංුවපි්ර ලං
10,000 ලංකි ඖ ලං ැඩි ලංකිරීමම ලංඅමතර  ලංමට ලංවිසි ඖ ලංනසෞඛය ලංනස  වයි ඖනැම ලං ැටුප්ත  ලංසදහට ලංදීමනට ලංද ලංකවටදී ලංි නවන ට. ලං
එමගි ඖ ලංලික ව ලං ැටුප ලං ැඩි ලංවී ලංි නවන ට. ලංරි යින ලංා රට ලංසි්ලුම ලංනරෝහර ලංපරි ණව ලං ත ලංකිරීනම් ලං ැඩපිළීන යක් ලං
ද ලංක්රි්ට්මවයි. ලං2017 ලං සනග ලංදී ලංනරෝහර ලං300 ලංක් ලංපරි ණව ලං ත ලංවයට. ලංඊ-නහර් ලංවටඩ් ලංපතක් ලංනරෝගී ලංජනතට ම ලං
හදු ඖ ට ලං නදන ට. ලං නසෞඛය ලං නස  ට ම ලං අ ෙය ලං සි්ලුම ලං පපවරණ ලං ස් ්ාක්රී් ලං නම ඖම ලං ඩිිතමර ලං ් ඖර ලං
කවට ැනීමම ලංද ලංවමයුතු ලංවර ලංි නවන ට. ලංනව ය  ලංජටි ව ලංනරෝහනර ලංහතද ලංසැ්වම් ඒවව් ලංුවපි්ර ලංමික ්න ලං
186 ලංක් ලං ැ් ලංවරමි ඖ ලංඅලු් ැඩි්ට ලංවරන ට. ලංනමහි ලංෙකයට ටර ලංිතට ලංපැරබී ලංඒ ට. ලං තැම් ලංෙකයට ටර ක ලංරිීමර ලං
ප ට ලංි බුනට. ලංෙකයට ටර ලංඅලු් ැඩි්ට ලංකිරීම් ලංමටස්කි ඖ ලංපමණ ලංඅ ස ඖ ලංන යි. ලංඑනතක් ලංෙකයවගම ලංසිදු ලංකිරීම ලං
සදහට ලංන න් ලංෙකයට ටර ලං02 ලංක් ලංස්ථටපිත ලංවර ලංි නවන ට.” 

 

 

 



ස්ධශීක සවාද්ය සිතද්යවා සයුණු ක සිරීැ 

“නේශී් ලංව දය ලංවිදයට  ලංරියු ක ලංකිරීම ලංසදහට ලං ැඩපිළීන යක් ලංක්රි්ට්මවයි. ලංනසෞඛය ලංනදපටගතනම් ඖතු  ලංනම ඖ ලං
ආයුගනේද ලං නදපටගතනම් ඖතු  ලං ද ලං ස්ථටපිත ලං වරන ට. ලං ආයුගනේද ලං ව දය ලං පපටධිවටරී ඖ ලං 651 ලං වම ලං ් කි්ට ලං
කවටදු ඖනට. ලං ආයුගනේද ලං ධ ව ලං සා්හ් ලං නම් ලං  නවිම ලං සවස් ලං වර ලං ි නවන ට. ලං ා ස්නව ය ලං නප ් ලං 600 ලං ක් ලං
සිාහක්ම ලංපරි ගථන් ලංවර ලංි නවන ට. ලංනේශී් ලංව දය ුව ඖ ලං2500 ලංවනැම ලංදැුවම ලංසාරක් ණ් ලංවරන ට. ලං
නේශී් ලංධ ව ලංසටම්පක ලංවිේනර ණ් ලංවරන ලංඅතර, ඒ ට ලංසාරක් ණ් ලංද ලංවරන ට. ලංව්තරලිරක ලංන ෝමගස් ලංඒඡ් ලං
පරිශ්රනය ලං පසුගි්දට ලං පැ ැි  ලං ජටතය ඖතර ලං විවරප ලං ආයුගනේද ලං ප්රදගෙණනය ලං දී ලං පගනය ණ ලං ් ඖථ ලං 303 ලං ක් ලං

එිබදැක්වූ ට.” ලං 
නමහිදී ලංනසෞඛය ලංඅමටතය ර්ට ලංි ඖදී් ලංගික ඖ ලංරථ ලංනස  ට  ලංමගි ඖ ලංසිදු ලංවර ලං ි  ලංවටග් ලංභටර් ලංපිිබවද ලංිරිරිප් ලං
වය ලංවුව ක ලංසදහ ඖ ලංහඩපම්ක් ලංද ලංන් ලි ලංවර ලං ත. 
නමම ලංඅ ස්ථට ම ලංනසෞඛය ලංනරවම් ලංජනව ලංසු තදටස, නසෞඛය ලංනස  ට ලංඅවයක්  ලංජනරටර ලංවිනෙ    ලංව දය ලං

අනිර ලංජටසිාහ, ලංඅි නගව ලංනරවම් ුව, නින්ෝජය ලංඅවයක්  ලංජනරටර ුව ඖ, ආ්තන ලංප්රවටනී ඖ ලංඑක්  ලංසිටි්හ. 
 


