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1.  அறிமுகம் 
 
அரசாங்க சுகாதார பசணையானது அணமச்சரணை அந்தஸ்து உள்ள அணமச்சர் ஒருைரினால் 
 ிரதி அணமச்சர் ஒருைரின் உதைியுடன் நிர்ைகிக்கப் டுகின்ைது. 2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 
சுபதச ணைத்திய  ிரிவும் மீளவும் சுகாதார அணமச்சுடன் இணைந்து சுகாதார,ப ாசாக்கு 
மற்றும் சுபதச மருத்துை அணமச்சு என்ை ச யரின் கீழ் 2015 ஆம் ஆண்டு ஐப் சி மாதம் 
சதாடக்கம் பமணலத்பதய மருத்துை துணையின் ஒருங்கிணைந்து அபத அணமச்சரணை 
அந்தஸ்து உள்ள அணமச்சரின் பமற் ார்ணையின்  கீழ் இயங்ககுகின்ைது. 

மக்களின் சுகாதாரத்திணன பமம் டுத்தல் மற்றும்  ாதுகாத்தல் ஆகியன சுகாதார அணமச்சின் 
(மத்திய அரசாங்கம்) முதன்ணம ச ாறுப் ாகவும் மற்றும் இதன்  ிரதான சசயற் ாடுகளாக, 

சகாள்ணக ைகுத்தல்,மருத்துைம், தாதியியல், மருத்துை உதைியாளர்களுக்கான கல்ைி 
மற்றும்  யிற்சிகள், ப ாதனா மற்றும் ைிபசட மருத்துை நிறுைனங்களின் முகாணமத்துைம் 
மற்றும் மருத்துைம் மற்றும் ஏற் ாட்டியலுக்கான ைிநிபயாக சங்கிலி முகாணமத்துைம் 
ஆகியணையும் காைப் டுகின்ைன. 

1989 ஆம் ஆண்டில் மாகாை சண கள் சட்டம் அைிமுகப் டுத்தப் ட்டதுடன் சுகாதார 
பசணைகளானது பதசிய ரீதியாக ச ாறுப்புள்ள சுகாதார பசணைகள் அணமச்சு மற்றும் ஒன் து 
மாகாைங்களுக்குமான தனித்தனியான மாகாை சுகாதார அணமச்சுக்கணளயும் 
உருைாக்கியது. ஓன் து மாகாை  ைிப் ாளர்களுக்கும் 25  ிராந்திய சுகாதார பசணைகள் 
 ைிப் ாளர்களினால் உதைிகள் ைழங்கப் டுகின்ைது. ஓவ்சைாரு  ிராந்திய சுகாதார 
பசணைகள்  ைிப் ாளர்  ிரிவுகளும் பமலும்  ல மருத்துை அதிகாரிகளின் கீழ் சுகாதார 
 ிரிவுகளுக்காக  ிரிக்கப் ட்டுள்ளதுடன் இப் ிரிவுகள் குைிக்கப் ட்ட  ிரபதசத்தில் 
பநாயத்தடுப்பு மற்றும் சுகாதார பசணைகளுக்கு ச ாறுப் ாக அணமகின்ைது. 

 

1957 ஆம் ஆண்டில் சுபதச மருத்துை திணைக்களம் நிறுைப் ட்டு அதன் ஆணையாளர் 
 தைிக்கு ஒருைரும் நியமிக்கப் ட்டார்.  ின்னர் இது சுபதச மருத்துை திணைக்களமாக 
மாற்ைப் ட்டது. 1961ஆம் ஆண்டின் 31 ஆம் இலக்க ஆயுர்பைத சட்டத்திற்கிைங்கஇ 
இலங்ணகயில் காைப் ட்ட சித்தா,யுனானி, ஆயுர்பைதம் மற்றும் ஏணனய அணனத்து 
மருத்துை சசயன்முணைகளும் ஆயுர்பைத மருத்துை துணை என ச யரிடப் ட்டது. 

இலங்ணக சுகாதார சுட்டிகளின் அடிப் ணடயில் அளைடீு சசய்ணகயில் அடுத்தடுத்து  தைிக்கு 
ைந்த  அரசுகளினால்  ிரதானமாக  ின் ற்ைப் ட்ட இலைச சுகாதாரம் மற்றும் கல்ைி 
உள்ளிட்ட சமூக சகாள்ணககளினால் ஏணனய அ ிைிருத்தியணடந்த நாடுகளுடன் 
ஒப் ிடும்ப ாது இலங்ணகயின் சுகாதார நிணலயில் குைிப் ிடத்தக்க நிணலயிணன 
அணடந்துள்ளது. 
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பேயல்நுணுக்க ச ொக்கங்கள் 

சுகாதார அ ிைிருத்தியின்  ரந்த திட்டத்தின்  ிரதான பநாக்கமானது, சசயல்நுணுக்க 
பநாக்கங்கணள உருைாக்குைதினூடாக சுகாதார நிணலயிணன பமம் டுத்தல் மற்றும் 
சமத்துைமின்ணமணயக் குணைத்தல் என் ைற்ணை அணடைதாகும். இணைகள், 

 

1. ஆபலாசணன, ஒழுக்க மாற்ை சமூகம், சமூக சந்ணதப் டுத்தல் மற்றும் சமூக 
அைித்திரட்டல் ஊடாக  சுகாதார பமம் ாடு சதாடர் ாக சகாள்ணக உருைாக்கல் 
திட்டமிடல் மற்றும் சசயல்திட்டங்கள் என் ைற்ைிற்கு சதாழிநுட்  ஆபலாசணனணய 
ைழங்கல்.  

2. சுகாதார பசணைகள் திணைக்களம் மற்றும் ஏணனய சுகாதாரம் சதாடர் ான 
 ிரிவுகளினால் பமற்சகாள்ளப் ட்ட   ல்பைறு சுகாதார சசயல்திட்டங்களுக்கு, 

சுகாதார நடைடிக்ணககளுக்கான ஆபலாசணன, ஒழுக்க மாற்ை சமூகம் மற்றும் சமூக 
அைித்திரட்டல் என் ைற்ைினூடாக ஆதரைளித்தல்  

3.  ல்பைறு அணமப்புகளில் சுகாதார அ ிைிருத்தி சசயல்திட்டத்ணத பமம் டுத்தல், 

ஆதரைளித்தல் மற்றும் திட்டமிடல் , நிறுவுதல்,கண்காைித்தல் மற்றும் மதிப் ிடணல 
பமற்சகாள்ளல். 

4.  சைகுஜன ஊடகங்களினூடாக மக்களுக்கிணடயில் சுகாதார  ாதுகாப்பு உைர்ைிணன 
பமம் டுத்தல் 

5. சுகாதார பமம் ாடு மற்றும் ஒழுக்க மாற்ை சமூகம் ஆகியைற்ைிற்கு பதணையான 
ஐஇசி/ ிசிசி ச ாருட்களுக்கு உதவுதல் மற்றும் அ ிைிருத்தி சசய்தல் 

6. ஆபலாசணன, ஒழுக்க மாற்ை சமூகம் மற்றும் சமூக அைித்திரட்டல் 
என் ைற்ைினூடாக சுகாதார அ ிைிருத்தியாளர்களாக சசயற் ட மற்றும் முகைர்கணள 
மாற்றுதல் என் ைற்ைிற்காக சுகாதார பசணைகள் திணைக்களத்தின் உள்பள மற்றும் 
சைளிபய ஆள் ைலிணம திைணன பமம் டுத்தல். 

7. சுகாதார  ிரச்சிணனகள் சதாடர் ாக கட்டுப் ாட்ணட அதிகரித்தல் மற்றும் தனிந ர் 
மற்றும் சமூக சுகாதாரத்ணத பமம் டுத்தல் என் ைற்ணை சசயல் டுத்த 
ச ாதுமக்களுக்கு கல்ைி மற்றும் அதிகாரம் அளித்தல் 

8. மக்களின் சுகாதாரத்ணத பமம் டுத்துைற்கு  சுகாதாரம் சதாடர் ான அரசாங்க,  
அரசாங்கமற்ை மற்றும் சர்ைபதச முகைர்கள் மற்றும் அணமப்புகளுடன் 
ஒருங்கிணைதல் 

9. சுகாதார ஊக்குைிப்பு திட்டங்கணள நிர்ைகிக்க சுகாதார மற்றும் சுகாதார சதாடர்புணடய 
துணைகளின் நிர்ைாக திைன்கணள பமம் டுத்தல். 

10.  சுகாதார ஊக்குைிப்பு திட்டங்கணள கண்காைித்தல் மற்றும் மதிப் ிடல் மற்றும் 
பைறு ட்ட மட்டங்களில் கண்காைித்தல் மற்றும் மதிப் ிடல் என் ைற்ணை 
எளிதாக்குதல் 

11. சமூக மற்றும் சமூக அைித்திரட்டல் நடத்ணத மாற்ைம் சதாடர் ான ஆய்ணை 
பமற்சகாள்ளல் மற்றும் ஆதரைளித்தல் 
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 ிபலயொன அ ிவிருத்தி  யணத்திற்கொன கட்டம் 

“எங்கள் உலகத்ணத மாற்றுதல்- 2030.  நிணலயான அ ிைிருத்திற்கான நிகழ்ச்சிநிரல்” 

 

 
 

இலக்கு 3. ேகல வயதினருக்கும் ஆசரொக்கியொன வொழ்க்பக மற்றும் சேம லம் 
ஆகியவற்பற சமம் டுத்தல் எனும் இலக்குகபை உறுதி டுத்தல் 

3.1  2030 அளைில் 100,000  ிைப்புக்களுக்கு 70 ற்கும் குணைைாக சர்ைபதச தாய் மரை    
ைதீத்ணதக் குணைத்தல் 

3.2  சகல நாடுகளும் புதிய  ிைப்புக்களில் 1000  ிைப்புக்களுக்கு 12 ைதீமாக குணைப் து 
மற்றும் 5 ையதுக்குட் ட்ட குழந்ணதகளில் 1000  ிைப்புகளில் 25 ைதீமாக குணைப் து 
என் ைற்ணை குைிக்பகாளாகக் சகாண்டு 2030 அளைில் புதிய  ிைப்புக்கள் மற்றும் 5 
ையதுக்கு உட் ட்ட குழந்ணதகளின் தடுக்கக்கூடிய மரைங்கணள தடுத்தல். 

3.3    2030 அளைில், va;l;];, காசபநாய், மபலரியா மற்றும் புைக்கைிக்கப் ட்ட சைப் மண்டல 
பநாய்கள் ஆகிய சதாற்று பநாய்கணள தடுத்தல் மற்றும் ஈரல் அழற்சி ணை, நீரால் 
ஏற் டும் பநாய்கள் மற்றும் ஏணனய சதாற்று பநாய்கள் ஆகியைற்ணை எதிர்சகாள்ளல். 

3.4  மனநல சுகாதாரம் மற்றும் பசமநலம் ஆகியைற்ணை தடுத்தல், சிகிச்ணசயளித்தல் 
மற்றும் பமம் டுத்தல் என் ைற்ைினூடாக சதாற்ைா பநாயினால் ஏற் டும் அகால 
மரைத்ணத மூன்ைில் ஒரு  ங்காக குணைத்தல். 

3.5   ப ாணத மருந்து துஷ் ிரபயாகம் மற்றும் தீங்கு ைிணளைிக்கும் மது ாைணன உட் ட 
துஷ் ிரபயாகத்ணத தடுத்தல் மற்றும் சிகிச்ணசயளித்தணல ைலுப் டுத்தல். 

3.6   2020 அளைில், ைதீி ப ாக்குைரத்து ைி த்துக்களினால் ஏற் டும் சர்ைபதச மரைங்கள் 
மற்றும் காயபமற் டல் ஆகியைற்ணை அணரப் ங்காக குணைத்தல்.  

3.7  2030 அளைில், பதசிய சசயல்நுணுக்கம் மற்றும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்கு குடும் த் 
திட்டம், தகைல் மற்றும் கல்ைி,மற்றும் இனப்ச ருக்க சுகாதாரத்தின் ஒருங்கிணைப்பு 
ஆகியணை உட் ட  ாலியல் மற்றும் இனப்ச ருக்க சுகாதார  ராமரிப்பு பசணைகளுக்கு 
சர்ைபதச அணுகுமுணையிணன உறுதிப் டுத்தல். 
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3.8   நிதி அ ாயத்ணத  ாதுகாத்தல், தரம் ைாய்ந்த அத்தியாைசியமான சுகாதார  ாதுகாப்பு 
பசணைகணள அணுகல் மற்றும்  ாதுகாப்பு,   யனுள்ள, தரம் ைாய்ந்த மற்றும் 
மலிைான மருந்துகள் மற்றும் தடுப்பூசிகணள அணுகல் ஆகியணை உட் ட சர்ைபதச 
சுகாதார  ாதுகாப் ிணன அணடதல். 

3.9  2030 அளைில், அ ாயமான இரசாயனங்கள், ைளி, நீர் , மண் மாசு மற்றும் 
தூய்ணமமக்பகடு என் ைற்ைால் ஏற் டும் மரைங்கள் மற்றும் உடல்நலக்குணைவு 
எண்ைிக்ணககணள கைிசமானளவு குணைத்தல் 

 

3.a தக்க ைணகயில் அணனத்து நாடுகளிலும் புணகத்தல் கட்டுப் ாடு மீதான உலக  
சுகாதார தா னத்தின் கட்டணமப்பு மாநாட்ணட நிறுவுதணல ைலுப் டுத்தல். 

 
3.b ச ாது சுகாதார  ாதுகாப்பு மற்றும் குைிப் ாக அணனைருக்கும் மருந்து அணுகணல 

ைழங்கல் என் ைற்ைின் சநகிழ்வுத்தன்ணமக்கு இைங்க அைிஞர் 
சசாத்துரிணமகள் சதாடர் ான ைர்த்தகம் சதாடர் ான பநாக்கங்கள் மீதான 
ஒப் ந்தத்திலுள்ள முழு ஏற் ாடுகணளயும்  யன் டுத்துைதற்கு 
அ ிைிருத்தியணடந்துைரும் நாடுகளின் உரிணமகணள உறுதிப் டுத்தும் படாஹா 
 ிரகடனத்தின் TRIPS ஒப் ந்தம் மற்றும் ச ாது சுகாதாரத்துடன்  ிரதானமாக 
அ ிைிருத்தியணடந்துைரும் நாடுகணள  ாதிக்கும்  சதாற்று பநாய்கள் மற்றும் 
சதாற்ைா பநாய்களுக்கான தடுப்பூசிகள் மற்றும் மருந்துகள், மற்றும் மலிைான 
அத்தியாைசிய மருந்துகள் மற்றும் தடுப்பூசிகளுக்கான அணுகணல ைழங்கல் 
ஆகியைற்ைின் ஆராய்ச்சிக்கு ஆதரைளித்தல் மற்றும் பமம் டுத்தல். 

 
3.c அ ிைிருத்தியணடந்துைரும் நாடுகளில் குைிப் ாக குணைய அ ிைிருத்தியணடந்த 

மற்றும் சிைிய தீவுகளின் அ ிைிருத்தியணடந்துைரும் அரசுகளில் சுகாதார 
நிதியிடல் மற்றும் ஆட்பசர்த்தல், அ ிைிருத்தி,  யிற்சியளித்தல் மற்றும் 
சுகாதார சதாழிலாளர்களில் ணைத்திருத்தல்  கைிசமாக அதிகரித்தல் 
 

3.d சகல நாடுகளினதும் குைிப் ாக அ ிைிருத்தியணடந்துைரும் நாடுகளினதும் இடர் 
குணைப்பு மற்றும் பதசிய மற்றும் சர்ைபதச சுகாதார  ஆ த்துக்கணள 
நிர்ைகித்தலின் முன்கூட்டிய எச்சரிக்ணகக்காக ஆற்ைணல ைலுப் டுத்தல் 
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2. சுகொதொர அபமச்ேின் பதொபலச ொக்கு   மற்றும்  

குறிக்சகொள் 
 

 
 
 
 
  

பதொபலச ொக்கு 

 
எமது ப ொருைொதொர ேமூக உை  மற்றும்  
ஆன்மீக அ ிவிருத்திக்கு  ங்கைிப் ிபன  

வழங்கக்கூடிய ஆசரொக்கியமொன ஒரு சதேம் 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

குறிக்சகொள் 

சமம் டுத்தல், தடுத்தல், குணமொக்குதல் மற்றும்  

புனர்வொழ்வைிக்கும் உயர் தரமொன சேபவகபை  

இலங்பக மக்களுக்கு கிபடக்கச் பேய்தல், அணுகச்  

பேய்தல் மூலம் அபடயக்கூடிய அதியுயர் ஆசரொக்கிய 

  ிபலயிபன அபடவதன் மூலம் இலங்பகயின் ேமூக 

                 மற்றும ப ொருைொதொரத்திற்கு  ங்கைித்தல் 
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3. ,yq;if Rfhjuj;Jiwapy; ,lk;ngw;w tpNrl epfo;Tfs; 2017 - 
2018 

 
 ehl;L kf;fSf;F Mw;wpa Nritapidg; ghuhl;b “ Rfhjhuj; jiytu;” (‘‘Rtk;gjp’’) 

vDk; gl;lk; nfsut. Rfhjhuj;Jiw mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d 
mtu;fSf;Fr; #l;lg;gl;lJ.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nfsut. Rfhjhu mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; ehl;bd; “ Rfhjhuj; jiytu;” 
(‘‘Rtk;gjp’’) Mfg; gl;lk; #l;lg;gl;lhu;.   ehl;bd; nghJkfd; xUtUf;F ,Uf;ff;$ba 
Njitfisj; jPu;j;Jitf;Fk; nfsut mikr;riuf; nfsutpf;Fk;Kfkhf ,e;jg; ngUikkpf;f 
epfo;T ,yq;if Rfhjhuj; njhopw;rq;fq;fspd; $l;likg;gpdhy; xOq;fikf;fg;gl;lJ. ,e;j 
epfo;tpw;F Rfhjhu mikr;Rk; cyf Rfhjhu epWtdKk; mDruiz toq;fpapUe;jd.  
mjpcj;jk rdhjpgjp ikj;jpupghy rpwpNrd> nfsut gpujku; uzpy; tpf;fpukrpq;f> ,yq;iff;fhd 
cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; tjptplg; gpujpepjp itj;jpau; u];]pah ngd;rp> mikr;ruit 
mikr;ru;fs; ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; kw;Wk; cj;jpNahfj;ju;fs; fye;J rpwg;gpj;j ,e;j 
epfo;thdJ 31.07.2018 md;W ,lk;ngw;wJ. midj;J mj;jpahtrpa kUe;Jfspd; tpiyf;Fiwg;G> 
nraw;if neQ;rehsq;fs; (cardiac stents) kw;Wk; fz; tpy;iyfs; 
Njitahdtu;fSf;F mtw;wpid toq;Ftjw;F eltbf;if vLj;jik> midj;Jf; FUjpg; 
gupNrhjidfisAk; ,ytrkhf nra;Jnfhs;tjw;F Vw;ghLfs; nra;JnfhLj;jik kw;Wk; 
Gw;WNehahsu;fSf;F rpfpr;iraspf;Fk; nrytpid 1.5 kpy;ypaDf;Fs; tiuaWj;jpUe;j 
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3.  ,yq;if Rfhjuj;Jiwapy; ,lk;ngw ;w tpNrl epfo;Tfs; 

2017 - 2018 
  

 ehl ;L kf;fSf;F Mw;wpa Nritapidg; ghuhl ;b “ Rfhjhuj ; jiytu;” 
(‘‘Rtk;gjp’’) vDk; gl;lk ; nfsut. Rfhjhuj ;Jiw mikr;ru ; itj;jpau ; 
,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fSf;Fr; #l;lg ;gl ;lJ.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nfsut. Rfhjhu mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; ehl;bd; “ Rfhjhuj; 
jiytu;” (‘‘Rtk;gjp’’) Mfg; gl;lk; #l;lg;gl;lhu;.   ehl;bd; nghJkfd; xUtUf;F 
,Uf;ff;$ba Njitfisj; jPu;j;Jitf;Fk; nfsut mikr;riuf; nfsutpf;Fk;Kfkhf ,e;jg; 
ngUikkpf;f epfo;T ,yq;if Rfhjhuj; njhopw;rq;fq;fspd; $l;likg;gpdhy; 
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xOq;fikf;fg;gl;lJ. ,e;j epfo;tpw;F Rfhjhu mikr;Rk; cyf Rfhjhu epWtdKk; 
mDruiz toq;fpapUe;jd.  mjpcj;jk rdhjpgjp ikj;jpupghy rpwpNrd> nfsut gpujku; 
uzpy; tpf;fpukrpq;f> ,yq;iff;fhd cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; tjptplg; gpujpepjp itj;jpau; 
u];]pah ngd;rp> mikr;ruit mikr;ru;fs; ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; kw;Wk; 
cj;jpNahfj;ju;fs; fye;J rpwg;gpj;j ,e;j epfo;thdJ 31.07.2018 md;W ,lk;ngw;wJ. 
midj;J mj;jpahtrpa kUe;Jfspd; tpiyf;Fiwg;G> nraw;if neQ;rehsq;fs; (cardiac 
stents) kw;Wk; fz; tpy;iyfs; Njitahdtu;fSf;F mtw;wpid toq;Ftjw;F eltbf;if 
vLj;jik> midj;Jf; FUjpg; gupNrhjidfisAk; ,ytrkhf nra;Jnfhs;tjw;F Vw;ghLfs; 
nra;JnfhLj;jik kw;Wk; Gw;WNehahsu;fSf;F rpfpr;iraspf;Fk; nrytpid 1.5 
kpy;ypaDf;Fs; tiuaWj;jpUe;j eilKiwapid tpyf;fpaik Mfpad ehl;bYs;s 
nghJkf;fSf;fhf nfsut mikr;ru; mtu;fs; Mw;wpapUf;Fk; gpujhd Nritfs; MFk;.  
 
 70tJ cyf Rfhjhu jpdk; cyf Rfhjhu epWtdj;jpdhy; 2018 Mk; 

Mz;L rpj ;jpiu jpq ;fspy; nfhOk;gpy ; nfhz;lhlg ;gl ;lJ.  
 

 
70tJ cyf Rfhjhu jpdk; cyf Rfhjhu epWtdj;jpdhy; (WHO)  mjp cj;jk rdhjpgjp 
ikj;jpupghy rpwpNrd mtu;fsJ Gug;gpd; fPo; 2018 Mk; Mz;L rpj;jpiuj; jpq;fspy; 
nfhOk;gpy; mike;Js;s jhkiuj; jlhf muq;fpNy nfhz;lhlg;gl;lJ. 
 
cyf rdj;njhifapd; Rfhjhuk; kw;Wk; ey;tho;tpid Nkk;gLj;Jtijg; gpujhd Nehf;fkhff; 
nfhz;L 1948k; Mz;L cyf Rfhjhu epWtdk; Njhw;Wtpf;fg;gl;lJ. gy gj;jhz;Lfshf 
cyf Rfhjhu epWtdkhdJ gpw ru;tNjr gq;Fjhuu;fs; kw;Wk; ed;nfhilahsu;fs; 
MfpNahUld; ,ize;J jha;Nra; eyd;> Nghriz kw;Wk; Rfhjhu Nritfis tpUj;jp 
nra;J cl;gl ,yq;ifau;fsJ Rfhjhu epakq;fis Kd;Ndw;Wtjw;F KOikahd 
Mjutpid toq;fptUfpwJ.    
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eilKiwapid tpyf;fpaik Mfpad ehl;bYs;s nghJkf;fSf;fhf nfsut mikr;ru; 
mtu;fs; Mw;wpapUf;Fk; gpujhd Nritfs; MFk;.  
 
 70tJ cyf Rfhjhu jpdk; cyf Rfhjhu epWtdj;jpdhy; 2018 Mk; Mz;L rpj;jpiu 

jpq;fspy; nfhOk;gpy; nfhz;lhlg;gl;lJ.  
 

 
70tJ cyf Rfhjhu jpdk; cyf Rfhjhu epWtdj;jpdhy; (WHO)  mjp cj;jk rdhjpgjp 
ikj;jpupghy rpwpNrd mtu;fsJ Gug;gpd; fPo; 2018 Mk; Mz;L rpj;jpiuj; jpq;fspy; nfhOk;gpy; 
mike;Js;s jhkiuj; jlhf muq;fpNy nfhz;lhlg;gl;lJ. 
 
cyf rdj;njhifapd; Rfhjhuk; kw;Wk; ey;tho;tpid Nkk;gLj;Jtijg; gpujhd Nehf;fkhff; 
nfhz;L 1948k; Mz;L cyf Rfhjhu epWtdk; Njhw;Wtpf;fg;gl;lJ. gy gj;jhz;Lfshf cyf 
Rfhjhu epWtdkhdJ gpw ru;tNjr gq;Fjhuu;fs; kw;Wk; ed;nfhilahsu;fs; MfpNahUld; 
,ize;J jha;Nra; eyd;> Nghriz kw;Wk; Rfhjhu Nritfis tpUj;jp nra;J cl;gl 
,yq;ifau;fsJ Rfhjhu epakq;fis Kd;Ndw;Wtjw;F KOikahd Mjutpid 
toq;fptUfpwJ.    

cyf Rfhjhu jpdkhdJ xt;nthU tUlj;jpYk; rpj;jpiuj; jpq;fs;; 7k; ehs; cyf Rfhjhu 
epWtdj;jpd; Gug;gpd; fPo; nfhz;lhlg;gl;L tUk; xU jpdkhFk;. ,k;Kiw ,yq;ifapy; ,e;jj; 
jpdk; nfhz;lhlg;gl;likahdJ ,yq;iff;Ff; fpilj;j kpff; nfsutk; kpf;f ru;tNjr 
mq;fPfhukhff; fUjg;glyhk;.  

“KOepiwthd Rfhjhu tPr;nry;iy: midtUf;Fk;> vq;Fk;” vd;gNj ,t;tUlj;jpw;fhd cyf 
Rfhju jpdj;jpd; njhdpg;nghUs;. 

mjpcj;jk rdhjpgjp mtu;fs; ,e;j epfo;tpd;NghJ ,yj;jpudpay; Rfhjhu ml;il> epidT 
mQ;ry;jiy Mfpatw;iw rk;gpujhag+u;tkhf ntspapl;Litj;jNjhL “capu; njhiyf;fhl;rp” 

 

 
15 

 

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2017  -‐  2018  

  

xOq;fikf;fg;gl;lJ. ,e;j epfo;tpw;F Rfhjhu mikr;Rk; cyf Rfhjhu epWtdKk; 
mDruiz toq;fpapUe;jd.  mjpcj;jk rdhjpgjp ikj;jpupghy rpwpNrd> nfsut gpujku; 
uzpy; tpf;fpukrpq;f> ,yq;iff;fhd cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; tjptplg; gpujpepjp itj;jpau; 
u];]pah ngd;rp> mikr;ruit mikr;ru;fs; ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; kw;Wk; 
cj;jpNahfj;ju;fs; fye;J rpwg;gpj;j ,e;j epfo;thdJ 31.07.2018 md;W ,lk;ngw;wJ. 
midj;J mj;jpahtrpa kUe;Jfspd; tpiyf;Fiwg;G> nraw;if neQ;rehsq;fs; (cardiac 
stents) kw;Wk; fz; tpy;iyfs; Njitahdtu;fSf;F mtw;wpid toq;Ftjw;F eltbf;if 
vLj;jik> midj;Jf; FUjpg; gupNrhjidfisAk; ,ytrkhf nra;Jnfhs;tjw;F Vw;ghLfs; 
nra;JnfhLj;jik kw;Wk; Gw;WNehahsu;fSf;F rpfpr;iraspf;Fk; nrytpid 1.5 
kpy;ypaDf;Fs; tiuaWj;jpUe;j eilKiwapid tpyf;fpaik Mfpad ehl;bYs;s 
nghJkf;fSf;fhf nfsut mikr;ru; mtu;fs; Mw;wpapUf;Fk; gpujhd Nritfs; MFk;.  
 
 70tJ cyf Rfhjhu jpdk; cyf Rfhjhu epWtdj;jpdhy; 2018 Mk; 

Mz;L rpj ;jpiu jpq ;fspy; nfhOk;gpy ; nfhz;lhlg ;gl ;lJ.  
 

 
70tJ cyf Rfhjhu jpdk; cyf Rfhjhu epWtdj;jpdhy; (WHO)  mjp cj;jk rdhjpgjp 
ikj;jpupghy rpwpNrd mtu;fsJ Gug;gpd; fPo; 2018 Mk; Mz;L rpj;jpiuj; jpq;fspy; 
nfhOk;gpy; mike;Js;s jhkiuj; jlhf muq;fpNy nfhz;lhlg;gl;lJ. 
 
cyf rdj;njhifapd; Rfhjhuk; kw;Wk; ey;tho;tpid Nkk;gLj;Jtijg; gpujhd Nehf;fkhff; 
nfhz;L 1948k; Mz;L cyf Rfhjhu epWtdk; Njhw;Wtpf;fg;gl;lJ. gy gj;jhz;Lfshf 
cyf Rfhjhu epWtdkhdJ gpw ru;tNjr gq;Fjhuu;fs; kw;Wk; ed;nfhilahsu;fs; 
MfpNahUld; ,ize;J jha;Nra; eyd;> Nghriz kw;Wk; Rfhjhu Nritfis tpUj;jp 
nra;J cl;gl ,yq;ifau;fsJ Rfhjhu epakq;fis Kd;Ndw;Wtjw;F KOikahd 
Mjutpid toq;fptUfpwJ.    
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(“Life TV”) vdg; ngauplg;gl;l Njrpa Rfhjhu njhiyf;fhl;rpr; NritapidAk; Muk;gpj;J 
itj;jhu;.  

nfsut gpujku; uzpy; tpf;fpukrpq;f > nfsut Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpaj;Jiw 
mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d> nfsut Rfhjhuj;Jiwg; gpujp mikr;ru; igrhy; fhrpk;> 
cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; gzpg;ghsu; ehafk; itj;jpau; nul;nwh]; ml;`ndhk; nfg;upnaR];> 
cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; njd;fpof;F Mrpag; gpuhe;jpa gzpg;ghsu; itj;jpau; g+dk; 
nf`j;jpughy; rpq; kw;Wk; cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; gpujpepjpfSk; ,e;j epfo;tpy; fye;J 
rpwg;gpj;jpUe;jdu;.   

 

 “,yq;ifapd; 
Rfhjhu 

NritahdJ 
Mrpahtpy; 
kl;Lky;y 

cyfpNyNa kpfr; 
rpwe;jjhFk;: ,yq;ifapd; Rfhjhu 
NritahdJ kpfTk; cau; juj;jpy; 
,Ug;gjw;Ff; fhuzk; mJ ,ytrkhfg; 
ngwg;glf;$bajhf cs;sikahFk;.  
Nritf;Ff; fhuzk;. ,yq;ifapd; murpay; 
jiyikj;JtkhdJ ,yq;ifapd; Rfhjhuj; 
Jiwf;Fj; njspthd topfhl;liy toq;fp 
tUfpwJ. cau; Njrpa tUkhdk; nfhz;l  
tsu;r;rpaile;j ehLfSf;Ff; $l ,J xU 
ey;y Kd;DjhuzkhFk;”.10 

itj;jpau; nul;nwh]; ml;`ndhk; 
nfg;upnaR]; (gzpg;ghsu; ehafk;> cyf 
Rfhjhu epWtdk;) mtu;fs; 07k; jpfjp 
rpj;jpiu khjk; 2018k; Mz;L njuptpj;jJ. 

 

 cyf Rfhjhu 
epWtdkhdJ 
epiyNgwhd 
mgptpUj;jp 

,yf;Ffis 2030 
Mz;bw;Fs; 

miltjw;Fj; jpl;lkpLk;Ntisapy; 
,yq;ifahdJ mtw;wpy; rpy ,yf;Ffis 
Vw;nfdNt mile;Jtpl;lJ. njhw;wh 
Neha;fisf; fl;Lg;gLj;Jtjw;F ,yq;if 
vLj;j gbKiwfs; Vida ehLfSf;F ey;y 
cjhuzkhf mike;Js;sJ.”. 

 

itj;jpau; g+dk; nf`j;jpughy; rpq; (gpuhe;jpa 
gzpg;ghsu;> njd;fpof;F Mrpag; gpuhe;jpak;> 
cyf Rfhjhu epWtdk;)  mtu;fs; 07k; 
jpfjp rpj;jpiu khjk; 2018k; Mz;L 
njuptpj;jJ. 

 rpd;dKj;J (Rubella) mw;w ehlhf ,yq;if gpufldg;gLj;jg;gl;lJ  
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(“Life TV”) vdg; ngauplg;gl;l Njrpa Rfhjhu njhiyf;fhl;rpr; NritapidAk; Muk;gpj;J 
itj;jhu;.  

nfsut gpujku; uzpy; tpf;fpukrpq;f > nfsut Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpaj;Jiw 
mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d> nfsut Rfhjhuj;Jiwg; gpujp mikr;ru; igrhy; fhrpk;> 
cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; gzpg;ghsu; ehafk; itj;jpau; nul;nwh]; ml;`ndhk; nfg;upnaR];> 
cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; njd;fpof;F Mrpag; gpuhe;jpa gzpg;ghsu; itj;jpau; g+dk; 
nf`j;jpughy; rpq; kw;Wk; cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; gpujpepjpfSk; ,e;j epfo;tpy; fye;J 
rpwg;gpj;jpUe;jdu;.   

 

 “,yq;ifapd; 
Rfhjhu 

NritahdJ 
Mrpahtpy; 
kl;Lky;y 

cyfpNyNa kpfr; 
rpwe;jjhFk;: ,yq;ifapd; Rfhjhu 
NritahdJ kpfTk; cau; juj;jpy; 
,Ug;gjw;Ff; fhuzk; mJ ,ytrkhfg; 
ngwg;glf;$bajhf cs;sikahFk;.  
Nritf;Ff; fhuzk;. ,yq;ifapd; murpay; 
jiyikj;JtkhdJ ,yq;ifapd; Rfhjhuj; 
Jiwf;Fj; njspthd topfhl;liy toq;fp 
tUfpwJ. cau; Njrpa tUkhdk; nfhz;l  
tsu;r;rpaile;j ehLfSf;Ff; $l ,J xU 
ey;y Kd;DjhuzkhFk;”.10 

itj;jpau; nul;nwh]; ml;`ndhk; 
nfg;upnaR]; (gzpg;ghsu; ehafk;> cyf 
Rfhjhu epWtdk;) mtu;fs; 07k; jpfjp 
rpj;jpiu khjk; 2018k; Mz;L njuptpj;jJ. 

 

 cyf Rfhjhu 
epWtdkhdJ 
epiyNgwhd 
mgptpUj;jp 

,yf;Ffis 2030 
Mz;bw;Fs; 

miltjw;Fj; jpl;lkpLk;Ntisapy; 
,yq;ifahdJ mtw;wpy; rpy ,yf;Ffis 
Vw;nfdNt mile;Jtpl;lJ. njhw;wh 
Neha;fisf; fl;Lg;gLj;Jtjw;F ,yq;if 
vLj;j gbKiwfs; Vida ehLfSf;F ey;y 
cjhuzkhf mike;Js;sJ.”. 

 

itj;jpau; g+dk; nf`j;jpughy; rpq; (gpuhe;jpa 
gzpg;ghsu;> njd;fpof;F Mrpag; gpuhe;jpak;> 
cyf Rfhjhu epWtdk;)  mtu;fs; 07k; 
jpfjp rpj;jpiu khjk; 2018k; Mz;L 
njuptpj;jJ. 

 rpd;dKj;J (Rubella) mw;w ehlhf ,yq;if gpufldg;gLj;jg;gl;lJ  
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 rpd;dKj;J (Rubella) mw;w ehlhf ,yq;if gpufldg;gLj;jg ;gl ;lJ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
,e;jpahtpd; jiyefu; GJby;ypapy; 2018k; tUlk; Gul;lhjpj; jpq;fs; 05k; ehs; ,lk;ngw;w 
cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; njd;fpof;F Mrpag; gpuhe;jpa kfhehl;bd;NghJ> ,yq;ifahdJ 
rpd;dKj;J mw;w ehlhf cyf Rfhjhu epWtj;jpdhy; (WHO)  gpufldg;glLj;jg;gl;lJ. 
,jw;Fupa rhd;wpjohdJ cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; njd;fpof;F Mrpag; gpuhe;jpa 
gzpg;ghsu; itj;jpau; g+dk; nf`j;jpughy; rpq; mtu;fshy; nfsut Rfhjhu mikr;ru; 
itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fsplk; toq;fpitf;fg;gl;lJ. “,yq;ifahdJ 2015Mk; 
Mz;L kNyupah mw;w ehlhfTk;> 2016 Mk; tUlk; ahidf;fhy; Neha; mw;w ehlhfTk;> 
2017Mk; tUlk; rpRf;fSf;F Vw;gLk; Vw;Gtyp mw;w ehlhfTk; cyf Rfhjhu epWtdj;jpdhy; 
gpufldg;gLj;jg;gl;bUe;jJ Fwpg;gplj;jf;fJ.” “ rpd;dKj;J mw;w ehlhf ,yq;if 
gpufldg;gLj;jg;gl;likahdJ ,yq;ifapd; Rfhjhuj;Jiw 2018k; Mz;by; mile;j 
,d;ndhU iky;fy;” vd rpq; mtu;fs; NkYk; Fwpg;gpl;lhu;. mj;Jld; ,yq;ifahdJ 
xt;nthU tUlKk; xt;nthU Nehahf xopj;J tUtjhfr; Rl;bf;fhl;ba cyf Rfhjhu 
epWtdj;jpd; gpuhe;jpag; gzpg;ghsu; ,e;jg; ngWNgWfis miltjw;F ,yq;if Rfhjhu 
Nritapd; jiyikj;JtkhdJ ghupa Mjutpid toq;fpapUe;jjhfg; ghuhl;bdhu;. 
 

 njd;dhrpa ehLfspd; gpuhe ;jpaf; $l;likg;g pd ; njhw ;wh 
Neha;fSf;fhd tUlhe ;j kfhehlhdJ  ,yq;ifapd; mjp cj;jk 
rdhjpgjp mtu;fsJ Gug ;g pd ; f Po ; eilngw;wJ. 
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nra;J cl;gl ,yq;ifau;fsJ Rfhjhu epakq;fis Kd;Ndw;Wtjw;F KOikahd 
Mjutpid toq;fptUfpwJ.    

cyf Rfhjhu jpdkhdJ xt;nthU tUlj;jpYk; rpj;jpiuj; jpq;fs;; 7k; ehs; cyf Rfhjhu 
epWtdj;jpd; Gug;gpd; fPo; nfhz;lhlg;gl;L tUk; xU jpdkhFk;. ,k;Kiw ,yq;ifapy; 
,e;jj; jpdk; nfhz;lhlg;gl;likahdJ ,yq;iff;Ff; fpilj;j kpff; nfsutk; kpf;f 
ru;tNjr mq;fPfhukhff; fUjg;glyhk;.  

“KOepiwthd Rfhjhu tPr;nry;iy: midtUf;Fk;> vq;Fk;” vd;gNj ,t;tUlj;jpw;fhd 
cyf Rfhju jpdj;jpd; njhdpg;nghUs;. 

mjpcj;jk rdhjpgjp mtu;fs; ,e;j epfo;tpd;NghJ ,yj;jpudpay; Rfhjhu ml;il> epidT 
mQ;ry;jiy Mfpatw;iw rk;gpujhag+u;tkhf ntspapl;Litj;jNjhL “capu; njhiyf;fhl;rp” 
(“Life TV”) vdg; ngauplg;gl;l Njrpa Rfhjhu njhiyf;fhl;rpr; NritapidAk; Muk;gpj;J 
itj;jhu;.  

nfsut gpujku; uzpy; tpf;fpukrpq;f > nfsut Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr 
itj;jpaj;Jiw mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d> nfsut Rfhjhuj;Jiwg; gpujp 
mikr;ru; igrhy; fhrpk;> cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; gzpg;ghsu; ehafk; itj;jpau; 
nul;nwh]; ml;`ndhk; nfg;upnaR];> cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; njd;fpof;F Mrpag; 
gpuhe;jpa gzpg;ghsu; itj;jpau; g+dk; nf`j;jpughy; rpq; kw;Wk; cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; 
gpujpepjpfSk; ,e;j epfo;tpy; fye;J rpwg;gpj;jpUe;jdu;.   

 

 “,yq;ifapd; 
Rfhjhu 

NritahdJ 
Mrpahtpy; 
kl;Lky;y 

cyfpNyNa kpfr; 
rpwe;jjhFk;: ,yq;ifapd; Rfhjhu 
NritahdJ kpfTk; cau; juj;jpy; 
,Ug;gjw;Ff; fhuzk; mJ ,ytrkhfg; 
ngwg;glf;$bajhf cs;sikahFk;.  
Nritf;Ff; fhuzk;. ,yq;ifapd; murpay; 
jiyikj;JtkhdJ ,yq;ifapd; Rfhjhuj; 
Jiwf;Fj; njspthd topfhl;liy toq;fp 
tUfpwJ. cau; Njrpa tUkhdk; nfhz;l  
tsu;r;rpaile;j ehLfSf;Ff; $l ,J xU 
ey;y Kd;DjhuzkhFk;”.10 

itj;jpau ; nul ;nwh]; ml;`ndhk; 
nfg ;u pnaR]; (gzpg ;ghsu ; ehafk; > 
cyf Rfhjhu epWtdk;) mtu;fs; 
07k ; jpfjp rpj ;jpiu khjk; 2018k ; 
Mz;L njuptpj ;jJ. 

 

 cyf Rfhjhu 
epWtdkhdJ 
epiyNgwhd 
mgptpUj;jp 

,yf;Ffis 2030 
Mz;bw;Fs; 

miltjw;Fj; jpl;lkpLk;Ntisapy; 
,yq;ifahdJ mtw;wpy; rpy ,yf;Ffis 
Vw;nfdNt mile;Jtpl;lJ. njhw;wh 
Neha;fisf; fl;Lg;gLj;Jtjw;F ,yq;if 
vLj;j gbKiwfs; Vida ehLfSf;F 
ey;y cjhuzkhf mike;Js;sJ.”. 

 

itj;jpau ; g+dk; nf`j;jpughy; rpq ; 
(gpuhe ;jpa gzpg ;ghsu ; > njd;fpof ;F 
Mrpag ; gpuhe ;jpak; > cyf Rfhjhu 
epWtdk;)  mtu;fs; 07k ; jpfjp 
rpj ;jpiu khjk; 2018k ; Mz;L 
njuptpj ;jJ. 
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,e;jpahtpd; jiyefu; GJby;ypapy; 2018k; tUlk; Gul;lhjpj; jpq;fs; 05k; ehs; ,lk;ngw;w cyf 
Rfhjhu epWtdj;jpd; njd;fpof;F Mrpag; gpuhe;jpa kfhehl;bd;NghJ> ,yq;ifahdJ 
rpd;dKj;J mw;w ehlhf cyf Rfhjhu epWtj;jpdhy; (WHO)  gpufldg;glLj;jg;gl;lJ. 
,jw;Fupa rhd;wpjohdJ cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; njd;fpof;F Mrpag; gpuhe;jpa gzpg;ghsu; 
itj;jpau; g+dk; nf`j;jpughy; rpq; mtu;fshy; nfsut Rfhjhu mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj 
Nrdhuj;d mtu;fsplk; toq;fpitf;fg;gl;lJ. “,yq;ifahdJ 2015Mk; Mz;L kNyupah mw;w 
ehlhfTk;> 2016 Mk; tUlk; ahidf;fhy; Neha; mw;w ehlhfTk;> 2017Mk; tUlk; rpRf;fSf;F 
Vw;gLk; Vw;Gtyp mw;w ehlhfTk; cyf Rfhjhu epWtdj;jpdhy; gpufldg;gLj;jg;gl;bUe;jJ 
Fwpg;gplj;jf;fJ.” “ rpd;dKj;J mw;w ehlhf ,yq;if gpufldg;gLj;jg;gl;likahdJ 
,yq;ifapd; Rfhjhuj;Jiw 2018k; Mz;by; mile;j ,d;ndhU iky;fy;” vd rpq; mtu;fs; 
NkYk; Fwpg;gpl;lhu;. mj;Jld; ,yq;ifahdJ xt;nthU tUlKk; xt;nthU Nehahf xopj;J 
tUtjhfr; Rl;bf;fhl;ba cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; gpuhe;jpag; gzpg;ghsu; ,e;jg; 
ngWNgWfis miltjw;F ,yq;if Rfhjhu Nritapd; jiyikj;JtkhdJ ghupa Mjutpid 
toq;fpapUe;jjhfg; ghuhl;bdhu;. 
 

 njd;dhrpa ehLfspd; gpuhe;jpaf; $l;likg;gpd; njhw;wh Neha;fSf;fhd tUlhe;j 
kfhehlhdJ  ,yq;ifapd; mjp cj;jk rdhjpgjp mtu;fsJ Gug;gpd; fPo; 
eilngw;wJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
njd;dhrpa ehLfspd; gpuhe;jpaf; $l;likg;gpd; njhw;wh Neha;fs; (NCDs) njhlu;gpy; 
$l;lg;gl;l KjyhtJ tUlhe;j kfhehlhdJ  ,yq;ifapd; mjp cj;jk rdhjpgjp ikj;jpupghy 
rpwpNrd mtu;fsJ Gug;gpd; fPo;  fhypKfj;jply; jq;ffj;jpy; 2018k; tUlk; gq;Fdpj; jpq;fs; 
31k;; ehs; eilngw;wJ. 

,e;j kfhehl;bd;NghJ> njhw;whNeha;fisf; Fiwg;gjw;fhd je;jpNuhghaq;fs;> nfhs;iffis 
mKy;gLj;JtJ> cWg;GehLfs; vLj;Js;s Kd;dfu;Tfs; kw;Wk; mtw;iw eilKiwg;gLj;JtJ 
njhlu;gpyhd me;j ehLfspd; mDgtq;fisg; gfpu;e;Jnfhs;tjw;fhd tha;g;G Mfpad Fwpj;J 
mtjhdk; nrYj;jg;gl;lJ.  

guk;giu> clypay; kw;Wk; r%fg; gof;ftof;fq;fs; Mfpait fhuzkhf cUthFk; ,e;jj; 
njhw;whNeha;fisf; fl;Lg;gLj;jp rpfpr;iraspg;gJ njhlu;gpyhd gy Kd;dfu;Tfs; cyf 
Rfhjhu epWtdj;jpdhy; (WHO) gy ehLfSf;F mwpKfg;gLj;jg;gl;ld. gpujhdkhf Fiwe;j 
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njd;dhrpa ehLfspd; gpuhe;jpaf; $l;likg;gpd; njhw;wh Neha;fs; (NCDs) njhlu;gpy; 
$l;lg;gl;l KjyhtJ tUlhe;j kfhehlhdJ  ,yq;ifapd; mjp cj;jk rdhjpgjp 
ikj;jpupghy rpwpNrd mtu;fsJ Gug;gpd; fPo;  fhypKfj;jply; jq;ffj;jpy; 2018k; tUlk; 
gq;Fdpj; jpq;fs; 31k;; ehs; eilngw;wJ. 

,e;j kfhehl;bd;NghJ> njhw;whNeha;fisf; Fiwg;gjw;fhd je;jpNuhghaq;fs;> nfhs;iffis 
mKy;gLj;JtJ> cWg;GehLfs; vLj;Js;s Kd;dfu;Tfs; kw;Wk; mtw;iw 
eilKiwg;gLj;JtJ njhlu;gpyhd me;j ehLfspd; mDgtq;fisg; gfpu;e;Jnfhs;tjw;fhd 
tha;g;G Mfpad Fwpj;J mtjhdk; nrYj;jg;gl;lJ.  

guk;giu> clypay; kw;Wk; r%fg; gof;ftof;fq;fs; Mfpait fhuzkhf cUthFk; ,e;jj; 
njhw;whNeha;fisf; fl;Lg;gLj;jp rpfpr;iraspg;gJ njhlu;gpyhd gy Kd;dfu;Tfs; cyf 
Rfhjhu epWtdj;jpdhy; (WHO) gy ehLfSf;F mwpKfg;gLj;jg;gl;ld. gpujhdkhf Fiwe;j 
kw;Wk; eLj;ju Njrpa tUkhdk; nfhz;l ehLfNs ,ja tpahjpfs;> Gw;WNeha;> Rthr 
Neha;fs; kw;Wk; ePupopT cs;spl;l ,e;j ehl;gl;l njhw;whNeha;fshy; ghjpf;fg;gLtJ 
Fwpg;gplj;jf;fJ. jtwhd czTg; gof;fq;fs;> clw;gapw;rp ,d;ik> csneUf;fPL > kJrhuk; 
kw;Wk; Gifj;jy; gof;fq;fs; Mfpatw;why; cUthFk; ,e;jj; njhw;whNeha;fs; fhuzkhf 
tUlhe;jk; 10 kpy;ypad; kf;fs; cyfshtpauPjpapy; kuzj;ijj; jOtpf;nfhs;fpd;wdu;. 

 

v cyf Rfhjhu epWtdj;jpdhy; toq;fg ;gLk; Gifapiyf;F vjpuhd 
ru ;tNjr jpd tpUjpid %d;whtJ jlitahf ,yq;if 
ngw;Wf;nfhz;lJ.   
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 rpd;dKj;J (Rubella) mw;w ehlhf ,yq;if gpufldg;gLj;jg ;gl ;lJ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
,e;jpahtpd; jiyefu; GJby;ypapy; 2018k; tUlk; Gul;lhjpj; jpq;fs; 05k; ehs; ,lk;ngw;w 
cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; njd;fpof;F Mrpag; gpuhe;jpa kfhehl;bd;NghJ> ,yq;ifahdJ 
rpd;dKj;J mw;w ehlhf cyf Rfhjhu epWtj;jpdhy; (WHO)  gpufldg;glLj;jg;gl;lJ. 
,jw;Fupa rhd;wpjohdJ cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; njd;fpof;F Mrpag; gpuhe;jpa 
gzpg;ghsu; itj;jpau; g+dk; nf`j;jpughy; rpq; mtu;fshy; nfsut Rfhjhu mikr;ru; 
itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fsplk; toq;fpitf;fg;gl;lJ. “,yq;ifahdJ 2015Mk; 
Mz;L kNyupah mw;w ehlhfTk;> 2016 Mk; tUlk; ahidf;fhy; Neha; mw;w ehlhfTk;> 
2017Mk; tUlk; rpRf;fSf;F Vw;gLk; Vw;Gtyp mw;w ehlhfTk; cyf Rfhjhu epWtdj;jpdhy; 
gpufldg;gLj;jg;gl;bUe;jJ Fwpg;gplj;jf;fJ.” “ rpd;dKj;J mw;w ehlhf ,yq;if 
gpufldg;gLj;jg;gl;likahdJ ,yq;ifapd; Rfhjhuj;Jiw 2018k; Mz;by; mile;j 
,d;ndhU iky;fy;” vd rpq; mtu;fs; NkYk; Fwpg;gpl;lhu;. mj;Jld; ,yq;ifahdJ 
xt;nthU tUlKk; xt;nthU Nehahf xopj;J tUtjhfr; Rl;bf;fhl;ba cyf Rfhjhu 
epWtdj;jpd; gpuhe;jpag; gzpg;ghsu; ,e;jg; ngWNgWfis miltjw;F ,yq;if Rfhjhu 
Nritapd; jiyikj;JtkhdJ ghupa Mjutpid toq;fpapUe;jjhfg; ghuhl;bdhu;. 
 

 njd;dhrpa ehLfspd; gpuhe ;jpaf; $l;likg;g pd ; njhw ;wh 
Neha;fSf;fhd tUlhe ;j kfhehlhdJ  ,yq;ifapd; mjp cj;jk 
rdhjpgjp mtu;fsJ Gug ;g pd ; f Po ; eilngw;wJ. 
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kw;Wk; eLj;ju Njrpa tUkhdk; nfhz;l ehLfNs ,ja tpahjpfs;> Gw;WNeha;> Rthr Neha;fs; 
kw;Wk; ePupopT cs;spl;l ,e;j ehl;gl;l njhw;whNeha;fshy; ghjpf;fg;gLtJ Fwpg;gplj;jf;fJ. 
jtwhd czTg; gof;fq;fs;> clw;gapw;rp ,d;ik> csneUf;fPL > kJrhuk; kw;Wk; Gifj;jy; 
gof;fq;fs; Mfpatw;why; cUthFk; ,e;jj; njhw;whNeha;fs; fhuzkhf tUlhe;jk; 10 kpy;ypad; 
kf;fs; cyfshtpauPjpapy; kuzj;ijj; jOtpf;nfhs;fpd;wdu;. 

 

 cyf Rfhjhu epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLk; Gifapiyf;F vjpuhd ru;tNjr jpd 
tpUjpid %d;whtJ jlitahf ,yq;if ngw;Wf;nfhz;lJ.  

 
Gifapiyiaf; fl;Lg;gLj;JtJ njhlu;gpy; jdJ gpuhe;jpaq;fspy; cs;s ehLfs; vLf;Fk; 
eltbf;iffspy; mbg;gilapy; cyf Rfhjhu epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLk; Gifapiyf;F  

vjpuhd ru;tNjr jpd tpUjpid %d;whtJ jlitahf ,yq;if ngw;Wf;nfhz;lJ.  cyf 
Rfhjhu epWtdj;jpd; njd;fpof;F Mrpag; gpuhe;jpa gzpg;ghsu; itj;jpau; g+dk; nf`j;jpughy; 
rpq; mtu;fshy; ,e;j tpUjhdJ mjp cj;jk rdhjpgjp ikj;jpupghy rpwpNrd mtu;fsplk; 
cj;jpNahfg+u;tkhf 23.11.2017 md;W gj;juKy;iyapy; mike;Js;s ePu;Kida jq;ffj;jpy; ( 
Waters Edge Hotel ) ,lk;ngw;w epfo;tpy; ifaspf;fg;gl;lJ. nfsut Rfhjhu mikr;ru; 
itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fsplk; toq;fpitf;fg;gl;lJ.  mjpcj;jk rdhjpgjp rpwpNrd 
mtu;fs; ,Nj tpUjpid 2014Mk; MzL Rfhjhu mikr;ruhf Gifapiyg; ghtidiaf; 
Fiwg;gjw;F mtu; Mw;wpa gzpfSf;fhfg; ngw;wpUe;jhu;. 2015k; Mz;L Rfhjhu mikr;ru; 
,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; ,e;j tpUjpidg; ngw;wpUe;jhu;.  ,e;j tpohtpy; ciuahw;wpa 
itj;jpau; rpq; mtu;fs; ,yq;ifahdJ kJrhuk; kw;Wk; Gifapiyf; fl;Lg;ghl;by; nfhz;Ls;s 
gw;WWjpahy; cyfpy; xU Kd;Djhuz Njrkhf khwpAs;sjhff; Fwpg;gpl;lhu   
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Gifapiyiaf; fl;Lg;gLj;JtJ njhlu;gpy; jdJ gpuhe;jpaq;fspy; cs;s ehLfs; vLf;Fk; 
eltbf;iffspy; mbg;gilapy; cyf Rfhjhu epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLk; Gifapiyf;F  

vjpuhd ru;tNjr jpd tpUjpid %d;whtJ jlitahf ,yq;if ngw;Wf;nfhz;lJ.  cyf 
Rfhjhu epWtdj;jpd; njd;fpof;F Mrpag; gpuhe;jpa gzpg;ghsu; itj;jpau; g+dk; 
nf`j;jpughy; rpq; mtu;fshy; ,e;j tpUjhdJ mjp cj;jk rdhjpgjp ikj;jpupghy rpwpNrd 
mtu;fsplk; cj;jpNahfg+u;tkhf 23.11.2017 md;W gj;juKy;iyapy; mike;Js;s ePu;Kida 
jq;ffj;jpy; (Waters Edge Hotel) ,lk;ngw;w epfo;tpy; ifaspf;fg;gl;lJ. nfsut Rfhjhu 
mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fsplk; toq;fpitf;fg;gl;lJ.  mjpcj;jk 
rdhjpgjp rpwpNrd mtu;fs; ,Nj tpUjpid 2014Mk; MzL Rfhjhu mikr;ruhf 
Gifapiyg; ghtidiaf; Fiwg;gjw;F mtu; Mw;wpa gzpfSf;fhfg; ngw;wpUe;jhu;. 2015k; 
Mz;L Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; ,e;j tpUjpidg; ngw;wpUe;jhu;.  ,e;j 
tpohtpy; ciuahw;wpa itj;jpau; rpq; mtu;fs; ,yq;ifahdJ kJrhuk; kw;Wk; Gifapiyf; 
fl;Lg;ghl;by; nfhz;Ls;s gw;WWjpahy; cyfpy; xU Kd;Djhuz Njrkhf khwpAs;sjhff; 
Fwpg;gpl;lhu   

 71tJ cyf Rfhjhu kfhehl ;by; ,yq;ifapd; Rfhjhuj ;JiwAk; 
mjd; jiyikj;JtKk; ghuhl ;Lg ;ngw ;wd.  

 
nghJeytha ehLfspd; nrayhsu; ehafk; mtu;fs; ,yq;if Fwpj;Jg; NgRifapy; 
,yq;ifahdJ jdJ Fbkf;fSf;F toq;Fk; RfhjhuNritapd; tPr;nry;iyahdJ Vwj;jhs 
midj;Jf; Fbkf;fisAk; cs;thq;Fk; mstpw;F tpahgpj;jpUg;gJ mjid xU cjhuz 
Njrkhff; fhl;lf;$ba epiyf;F Mshf;fpapUf;fpwJ vd;whu;. 1952k; Mz;bypUe;J 
RfhjhuNritapid midj;Jf; Fbkf;fSf;Ff;Fk; toq;Fk; tifapy; fl;bnaOg;gg;gl;l 
,yq;ifapd; Rfhjhu Nritj; Jiwapd; njhiyNehf;F kw;Wk; Gj;jhf;f mZFKiwfis 
mtu; ghuhl;bdhu;. midtUk; ngw;Wf;nfhs;sf; $ba Rfhjhu Nritfis toq;Ftjpy; 
mzpNruh ehLfisr; Nru;e;j gy ehLfs; mile;j ngWNgWfs; kw;Wk; epug;gNtz;ba 
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 71tJ cyf Rfhjhu kfhehl;by; ,yq;ifapd; Rfhjhuj;JiwAk; mjd; 
jiyikj;JtKk; ghuhl;Lg;ngw;wd.  

 
nghJeytha ehLfspd; nrayhsu; ehafk; mtu;fs; ,yq;if Fwpj;Jg; NgRifapy; 
,yq;ifahdJ jdJ Fbkf;fSf;F toq;Fk; RfhjhuNritapd; tPr;nry;iyahdJ Vwj;jhs 
midj;Jf; Fbkf;fisAk; cs;thq;Fk; mstpw;F tpahgpj;jpUg;gJ mjid xU cjhuz 
Njrkhff; fhl;lf;$ba epiyf;F Mshf;fpapUf;fpwJ vd;whu;. 1952k; Mz;bypUe;J 
RfhjhuNritapid midj;Jf; Fbkf;fSf;Ff;Fk; toq;Fk; tifapy; fl;bnaOg;gg;gl;l 
,yq;ifapd; Rfhjhu Nritj; Jiwapd; njhiyNehf;F kw;Wk; Gj;jhf;f mZFKiwfis 
mtu; ghuhl;bdhu;. midtUk; ngw;Wf;nfhs;sf; $ba Rfhjhu Nritfis toq;Ftjpy; 
mzpNruh ehLfisr; Nru;e;j gy ehLfs; mile;j ngWNgWfs; kw;Wk; epug;gNtz;ba 
,ilntspfis vLj;Jf;fhl;bg; Ngrpa KjpNahu; kd;wj;jpd; ,iz ];jhgfuhd fpwf;fh khr;nry; 
mk;ikahu; mtu;fs; ,yq;ifahdJ nghJeytha ehLfs; mikg;gpy; cs;s tsu;Kf 
ehLfSf;nfy;yhk; xU ‘Rfhjhu guhkupg;G khjpupahf’ (healthcare model) 
mike;Js;sjhff; Fwpj;Jf;fhl;bdhu;. jdJ rpwg;Giuapd;NghJ ,yq;ifapd; Rfhjhu Nritf;F 
cau; nfsutj;ij toq;fpa ,e;j mk;ikahu; jdJ ciuapd; ,Wjpapy; kfhehl;by; 
fye;Jnfhz;bUe;j midtiuAk; tpspj;J “,yq;ifahdJ epiyahd nfhs;if ,yf;F kw;Wk; 
me;j ,yf;if miltjw;fhd eltbf;iffs; vd;gtw;why; ,j;jifa ngWNgw;wpidg; ngw 
Kbe;jhy; Vd; Rfhjhu Nrit toq;Ftjpy; gpd;jq;fpAs;s ehLfs; ,yq;ifapd; 
Kd;Djhuzj;ijg; gpd;gw;wp midtUk; ngwf;$ba Rfhjhu Nritfis jkJ Fbkf;fs; 
ngw;Wf;nfhs;tjid epju;rdkhf;ff; $lhJ?” vd;w tpdhTld; epiwTnra;jhu;.   
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,ilntspfis vLj;Jf;fhl;bg; Ngrpa KjpNahu; kd;wj;jpd; ,iz ];jhgfuhd fpwf;fh 
khr;nry; mk;ikahu; mtu;fs; ,yq;ifahdJ nghJeytha ehLfs; mikg;gpy; cs;s 
tsu;Kf ehLfSf;nfy;yhk; xU ‘Rfhjhu guhkupg;G khjpupahf’ (healthcare model) 
mike;Js;sjhff; Fwpj;Jf;fhl;bdhu;. jdJ rpwg;Giuapd;NghJ ,yq;ifapd; Rfhjhu 
Nritf;F cau; nfsutj;ij toq;fpa ,e;j mk;ikahu; jdJ ciuapd; ,Wjpapy; 
kfhehl;by; fye;Jnfhz;bUe;j midtiuAk; tpspj;J “,yq;ifahdJ epiyahd nfhs;if 
,yf;F kw;Wk; me;j ,yf;if miltjw;fhd eltbf;iffs; vd;gtw;why; ,j;jifa 
ngWNgw;wpidg; ngw Kbe;jhy; Vd; Rfhjhu Nrit toq;Ftjpy; gpd;jq;fpAs;s ehLfs; 
,yq;ifapd; Kd;Djhuzj;ijg; gpd;gw;wp midtUk; ngwf;$ba Rfhjhu Nritfis jkJ 
Fbkf;fs; ngw;Wf;nfhs;tjid epju;rdkhf;ff; $lhJ?” vd;w tpdhTld; epiwTnra;jhu;.   
 

 
 
 “,yq;ifahy; jdJ Fbkf;fSf;F mur epjp%yk; 
,ytr RfhjhuNritia toq;fKbAkhdhy;> Vd; 
mjd; gzf;fhu mz;il ehLfSf;F mJ 
KbahJ?" 
 
“nghJeytha ehLfspy; midj;J Njrpa tUkhd 
kl;lq;fspYk; jkJ rf ehLfisf; fhl;bYk; kpfj; 

jpwikahfr; nraw;gl;L mj;jpahtrpa Rfhjhu Nritfspd; tPr;nry;iyia tpupTgLj;jp 
Fbkf;fSf;F ,ytr Rfhjhu Nritfis toq;Fk; Kd;Djhuz Njrq;fs; cs;sd. ,e;jf; 
fhiyg;nghOjpNy cq;fsJ vy;yhr; rhjidfisAk; ,q;F Fwpg;gpLtjw;F Neuk; 
,lkspf;Fkh vd;w mr;rk; vdf;Fz;L MapDk; mr;rhjidfspy; rpytw;iw ,q;F 
Fwpg;gpltpUk;GfpNwd;. njd;dhrpahtpNy ,yq;ifahdJ 1951k; Mz;bypUe;J kpfg;gpugykhd 
Kiwapy; jdJ midj;Jf; Fbkf;fSf;Fk; mur epjpapy; Kw;wpYk; ,ytrkhd Rfhjhu 
Nritapid toq;fp tUtNjhL> ,jd; Mr;rupag;glj;jf;f ngWNgwhf  Kd;Ndw;wfkhd 
MNuhf;fpa gyhgyd;fisg; ngw;Wf; nfhz;Ls;sJ.  cjhuzkhf ,yq;ifapidf; fhl;bYk; 
15 klq;F gzf;fhu ehlhf ,Ue;jNghjpYk; ,d;dKk; KOepiwthd Rfhjhu 
tPr;nry;iyapid milaj; jpz;lhLk; If;fpa mnkupf;fhtpd; rpy FbauRfSld; 
xg;gpLifapy; ,yq;ifapy; jha; kuz tPjkhdJ FiwthfNt fhzg;gLfpwJ.” 
 
fpwf ;fh khr ;nry; mk;ikahu ; > ,iz ];jhgfu ; , KjpNahu ; kd;wk ; 
 
 njd;fpof;F Mrpag ; gpuhe ;jpa ehLfspy; ,yq;ifahdJ Nehahsu ; 

ghJfhg ;g pw ;fhd ikakhfj; njhopw ;glj; jahu ; .  

 

“njd;fpof;F Mrpag; gpuhe;jpa ehLfspy; ,yq;ifahdJ Nehahsu; ghJfhg;gpw;fhd 
ikakhfj; njhopw;glj; jahu;” vd nfsut Rfhjhu mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d 
71 tJ cyf Rfhjhu kfhehl;bd; gf;f epfo;thf “ tpidj;jpwd; nfhz;l KOepiwthd 
Rfhjhu tPr;nry;iyapid miltjw;fhd Nehahsu; ghJfhg;G cyfshtpa eltbf;if” 
vDk; jiyg;gpy; ,lk;ngw;w fUj;juq;fpy; ciuahw;Wk;NghJ Fwpg;gpl;lhu;. “ ,yq;ifahdJ 
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 “,yq;ifahy; jdJ Fbkf;fSf;F mur epjp%yk; ,ytr 
RfhjhuNritia toq;fKbAkhdhy;> Vd; mjd; gzf;fhu 
mz;il ehLfSf;F mJ KbahJ?" 
 
“nghJeytha ehLfspy; midj;J Njrpa tUkhd 
kl;lq;fspYk; jkJ rf ehLfisf; fhl;bYk; kpfj; 
jpwikahfr; nraw;gl;L mj;jpahtrpa Rfhjhu Nritfspd; 

tPr;nry;iyia tpupTgLj;jp Fbkf;fSf;F ,ytr Rfhjhu Nritfis toq;Fk; Kd;Djhuz 
Njrq;fs; cs;sd. ,e;jf; fhiyg;nghOjpNy cq;fsJ vy;yhr; rhjidfisAk; ,q;F 
Fwpg;gpLtjw;F Neuk; ,lkspf;Fkh vd;w mr;rk; vdf;Fz;L MapDk; mr;rhjidfspy; 
rpytw;iw ,q;F Fwpg;gpltpUk;GfpNwd;. njd;dhrpahtpNy ,yq;ifahdJ 1951k; Mz;bypUe;J 
kpfg;gpugykhd Kiwapy; jdJ midj;Jf; Fbkf;fSf;Fk; mur epjpapy; Kw;wpYk; 
,ytrkhd Rfhjhu Nritapid toq;fp tUtNjhL> ,jd; Mr;rupag;glj;jf;f ngWNgwhf  
Kd;Ndw;wfkhd MNuhf;fpa gyhgyd;fisg; ngw;Wf; nfhz;Ls;sJ.  cjhuzkhf 
,yq;ifapidf; fhl;bYk; 15 klq;F gzf;fhu ehlhf ,Ue;jNghjpYk; ,d;dKk; 
KOepiwthd Rfhjhu tPr;nry;iyapid milaj; jpz;lhLk; If;fpa mnkupf;fhtpd; rpy 
FbauRfSld; xg;gpLifapy; ,yq;ifapy; jha; kuz tPjkhdJ FiwthfNt 
fhzg;gLfpwJ.” 
 
fpwf;fh khr;nry; mk;ikahu;> ,iz ];jhgfu; , KjpNahu; kd;wk; 

 
 njd;fpof;F Mrpag; gpuhe;jpa ehLfspy; ,yq;ifahdJ Nehahsu; ghJfhg;gpw;fhd 

ikakhfj; njhopw;glj; jahu;.  
 

“njd;fpof;F Mrpag; gpuhe;jpa ehLfspy; ,yq;ifahdJ Nehahsu; ghJfhg;gpw;fhd ikakhfj; 
njhopw;glj; jahu;” vd nfsut Rfhjhu mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d 71 tJ cyf 
Rfhjhu kfhehl;bd; gf;f epfo;thf “ tpidj;jpwd; nfhz;l KOepiwthd Rfhjhu 
tPr;nry;iyapid miltjw;fhd Nehahsu; ghJfhg;G cyfshtpa eltbf;if” vDk; jiyg;gpy; 
,lk;ngw;w fUj;juq;fpy; ciuahw;Wk;NghJ Fwpg;gpl;lhu;. “ ,yq;ifahdJ jdJ midj;Jf; 
Fbkf;fSf;F ,ytr fy;tp kw;Wk; Rfhju Nritfis toq;fptUfpwJ. rpf;fdkhd Kiwapy; 
Fwpg;gpl;Lr; nrhy;yj;jf;f Rfhjhu milTkl;lq;fis ehq;fs; vl;bapUg;gij gy Rfhjhug; 
nghUspapay; tpku;rfu;fSk; MNkhjpj;jpUf;fpwhu;fs;. kpfTk; jpl;lkpl;l mZFKiwapd;fPo; juk; 
kw;Wk; ghJfhg;G vd;gtw;iw $l;bizg;gjd; thapyhf vkJ Rfhjhu Nritfis NkYk; 
Kd;Ndw;Wtjw;F jplrq;fw;fk; g+z;Ls;Nshk;. vk;ikg; nghWj;jtiuapy; Nehahsu; ghJfhg;G 
vd;gJ KOepiwthd Rfhjhu tPr;nry;iyapid miltjw;fhd xU tpirahFk;. vq;fsJ 
gapw;rpahdJ ru;tNjrj;ij vl;bAs;sJld; gy ntspehl;Lg; gapYdu;fs; ,yq;ifapy; 
elj;jg;gl;l gapw;rpnewpfshy; gad; mile;Js;sdu;. juk; kw;Wk; Nehahsu; ghJfhg;G njhlu;ghd 
‘%d;whk; epiy ehLfSf;fhd gapw;rp newp’ vd ,g;gapw;rpnewpahdJ mwpag;gLfpwJ. ,Jehs; 
tiuapy; jd;rhdpah> cfz;lh> tq;fhsNjrk;> tpaldhk;> kpahd;ku;> fhdh> fk;Nghbah kw;Wk; 
vj;jpNahg;gpah Mfpa ehLfisr; Nru;e;j 60 Rfhjhu njhopy;rhu;epGzu;fs; 03 mzpfshf vk;khy; 
gapw;Wtpf;fg;gl;Ls;sdu;. cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; cjtpAld; njd;fpof;F Mrpag; gpuhe;jpa 
ehLfSf;fhd juk; kw;Wk; Nehahsu; ghJfhg;gpw;fhd gpuhe;jpa xj;Jiog;G ikak; xd;wpid 
epWTtJ Fwpj;J ,yq;if Mu;tkhf cs;sJ.   ,yq;ifapd; Njrpa juk; kw;Wk; ghJfhg;G 
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jpl;lkhdJ Nehahsu; ghJfhg;gpw;fhd cyfshtpa nraw;jpl;lj;NjhL ,irthdJ mj;Jld; ehk; 
,e;jg; gazj;jpy; ePz;lnjhiytpid Vw;nfdNt fle;Jtpl;Nlhk;. vkJ rpwe;j eilKiwfis 
gy;NtW topfspy; gfpu;e;Jnfhs;s ehk; jahuhf cs;s mNjNtis KOepiwthd Rfhjhu 
tPr;nry;iyapid; jf;fitg;gjpy; vkJ Njrpa juk; kw;Wk; ghJfhg;Gj; jpl;lkhdJ Kf;fpa 
gq;fspg;ig toq;Ftjhf ehk; vz;ZfpNwhk;. ,yq;ifahdJ gpw tsu;Kf ehLfsplkpUe;J 
fw;Wf;nfhs;sTk; mtu;fSf;F KOepiwthd Rfhjhu tPr;nry;iyapid miltJ njhlu;gpy; 
xj;Jiog;gpid toq;Ftjw;Fk; jahuhf cs;sJ”. 

 
 nfsut Rfhjhu mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; cyf Rfhjhu 

epWtdj;jpd; gpujpj; jiytuhfj; njupTnra;ag;gl;lhu;. 

 

cyf Rfhjhu epWtd (WHO) ,af;Fdu; rigapd; 143 tJ $l;lj;njhlu; n[dpthtpy; 28.05.2018 
md;W ,lk;ngw;wNghJ njd;fpof;F Mrpag; gpuhe;jpaj;jpypUe;J mjd; gpujpj; jiytuhf  
nfsut Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpaj;Jiw mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj 
Nrdhuj;d mtu;fs; Vfkdjhfj; njupT nra;ag;gl;lhu;. ,e;jg; gjtpf;fhyk; xU tUlkhFk;. 
Rfhjhuj;Jiwapy; njhopy;Kiwahfr; rpj;jpaile;jtu;fisf; nfhz;l ,e;j ,af;Fdu; rigapd; 
mq;fj;Jt cWg;gpdu;fs; xt;nthU %d;W tUlq;fSf;F xUjlit njupTnra;ag;gLthu;fs;.  
cyf Rfhjhu kfhehl;by; vLf;fg;gLk; jPu;khdq;fs; kw;Wk; nfhs;iffis eilKiwg;gLj;Jjy;> 
mjw;F MNyhrid toq;Fjy; kw;Wk; nghJthf mjd; nraw;ghLSf;F mDruiz toq;Fjy; 
Mfpad ,r; rigapd; gpujhd gzpfshFk;. 

 

  gpy;Nfl;]; kw;Wk; kpypd;lh Nfl;]; kd;wj;jpdhy; ghuhl;lg;gLk; ,yq;ifapd; cau; 
juk; tha;e;j Muk;g Rfhjhu Nrit 

 
2018 Mk; Mz;bd; nghJeytha ehl;Lj; jiytu;fsJ cr;rpkfhehl;bd; (CHOGM),uz;lhk; 
ehs; mku;tpy; ,lk;ngw;w ,iz kfhehl;by; Fwpg;Giu toq;fp ciuahw;wpa Kd;idehs; 
ikf;Nuhnrht;w; epWtd jiyik epiwNtw;Wg; cj;jpNahfj;jUk; jw;NghJ jkJ gpy;; kw;Wk; 
kpypd;lh Nfl;]; kd;wj;jpidf; ftdpj;JtUgtUkhd gpy;Nfl;]; mtu;fs; ,yq;ifapd; mjp 
cau;juk; tha;e;j Muk;g Rfhjhu Nritapidg; guhl;b mjidg; gpw ehLfSk; gpd;gw;w 
Ntz;Lnkdf; Nfl;Lf; nfhz;lhu;.  ,yq;ifahdJ gpujhdkhf ngz; Rfhjhuj;Jiwg; 
gzpahsu;fisf; nfhz;l kpfj; juk; tha;e;j Muk;g Rfhjhu Nritapidf; fl;likj;Js;sJ. 
,q;F NkYk; ciuahw;wpa gpy;Nfl;]; “ ePq;fs; vijahtJ rpwg;ghfr; nra;atpUk;gpdhy;> 
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jpl;lkhdJ Nehahsu; ghJfhg;gpw;fhd cyfshtpa nraw;jpl;lj;NjhL ,irthdJ mj;Jld; ehk; 
,e;jg; gazj;jpy; ePz;lnjhiytpid Vw;nfdNt fle;Jtpl;Nlhk;. vkJ rpwe;j eilKiwfis 
gy;NtW topfspy; gfpu;e;Jnfhs;s ehk; jahuhf cs;s mNjNtis KOepiwthd Rfhjhu 
tPr;nry;iyapid; jf;fitg;gjpy; vkJ Njrpa juk; kw;Wk; ghJfhg;Gj; jpl;lkhdJ Kf;fpa 
gq;fspg;ig toq;Ftjhf ehk; vz;ZfpNwhk;. ,yq;ifahdJ gpw tsu;Kf ehLfsplkpUe;J 
fw;Wf;nfhs;sTk; mtu;fSf;F KOepiwthd Rfhjhu tPr;nry;iyapid miltJ njhlu;gpy; 
xj;Jiog;gpid toq;Ftjw;Fk; jahuhf cs;sJ”. 

 
 nfsut Rfhjhu mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; cyf Rfhjhu 

epWtdj;jpd; gpujpj; jiytuhfj; njupTnra;ag;gl;lhu;. 

 

cyf Rfhjhu epWtd (WHO) ,af;Fdu; rigapd; 143 tJ $l;lj;njhlu; n[dpthtpy; 28.05.2018 
md;W ,lk;ngw;wNghJ njd;fpof;F Mrpag; gpuhe;jpaj;jpypUe;J mjd; gpujpj; jiytuhf  
nfsut Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpaj;Jiw mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj 
Nrdhuj;d mtu;fs; Vfkdjhfj; njupT nra;ag;gl;lhu;. ,e;jg; gjtpf;fhyk; xU tUlkhFk;. 
Rfhjhuj;Jiwapy; njhopy;Kiwahfr; rpj;jpaile;jtu;fisf; nfhz;l ,e;j ,af;Fdu; rigapd; 
mq;fj;Jt cWg;gpdu;fs; xt;nthU %d;W tUlq;fSf;F xUjlit njupTnra;ag;gLthu;fs;.  
cyf Rfhjhu kfhehl;by; vLf;fg;gLk; jPu;khdq;fs; kw;Wk; nfhs;iffis eilKiwg;gLj;Jjy;> 
mjw;F MNyhrid toq;Fjy; kw;Wk; nghJthf mjd; nraw;ghLSf;F mDruiz toq;Fjy; 
Mfpad ,r; rigapd; gpujhd gzpfshFk;. 

 

  gpy;Nfl;]; kw;Wk; kpypd;lh Nfl;]; kd;wj;jpdhy; ghuhl;lg;gLk; ,yq;ifapd; cau; 
juk; tha;e;j Muk;g Rfhjhu Nrit 

 
2018 Mk; Mz;bd; nghJeytha ehl;Lj; jiytu;fsJ cr;rpkfhehl;bd; (CHOGM),uz;lhk; 
ehs; mku;tpy; ,lk;ngw;w ,iz kfhehl;by; Fwpg;Giu toq;fp ciuahw;wpa Kd;idehs; 
ikf;Nuhnrht;w; epWtd jiyik epiwNtw;Wg; cj;jpNahfj;jUk; jw;NghJ jkJ gpy;; kw;Wk; 
kpypd;lh Nfl;]; kd;wj;jpidf; ftdpj;JtUgtUkhd gpy;Nfl;]; mtu;fs; ,yq;ifapd; mjp 
cau;juk; tha;e;j Muk;g Rfhjhu Nritapidg; guhl;b mjidg; gpw ehLfSk; gpd;gw;w 
Ntz;Lnkdf; Nfl;Lf; nfhz;lhu;.  ,yq;ifahdJ gpujhdkhf ngz; Rfhjhuj;Jiwg; 
gzpahsu;fisf; nfhz;l kpfj; juk; tha;e;j Muk;g Rfhjhu Nritapidf; fl;likj;Js;sJ. 
,q;F NkYk; ciuahw;wpa gpy;Nfl;]; “ ePq;fs; vijahtJ rpwg;ghfr; nra;atpUk;gpdhy;> 
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2018 Mk; Mz;bd; nghJeytha ehl;Lj; jiytu;fsJ cr;rpkfhehl;bd; (CHOGM),uz;lhk; 
ehs; mku;tpy; ,lk;ngw;w ,iz kfhehl;by; Fwpg;Giu toq;fp ciuahw;wpa Kd;idehs; 
ikf;Nuhnrht;w; epWtd jiyik epiwNtw;Wg; cj;jpNahfj;jUk; jw;NghJ jkJ gpy;; kw;Wk; 
kpypd;lh Nfl;]; kd;wj;jpidf; ftdpj;JtUgtUkhd gpy;Nfl;]; mtu;fs; ,yq;ifapd; mjp 
cau;juk; tha;e;j Muk;g Rfhjhu Nritapidg; guhl;b mjidg; gpw ehLfSk; gpd;gw;w 
Ntz;Lnkdf; Nfl;Lf; nfhz;lhu;.  ,yq;ifahdJ gpujhdkhf ngz; Rfhjhuj;Jiwg; 
gzpahsu;fisf; nfhz;l kpfj; juk; tha;e;j Muk;g Rfhjhu Nritapidf; fl;likj;Js;sJ. 
,q;F NkYk; ciuahw;wpa gpy;Nfl;]; “ ePq;fs; vijahtJ rpwg;ghfr; nra;atpUk;gpdhy;> 
Vw;nfdNt cyfpy; ahu; mjid Vida vy;Nyhiuf; fhl;bYk; rpwg;ghfr; nra;fpwhu; vf; 
fz;LgpbAq;fs;. mtu;fsJ mZKiwapid cq;fsJ nrhe;jr; rthy;fis Kfk; 
nfhLg;gjw;Fg; gad;gLj;Jq;fs;. nghJeythak; ,jw;F tha;g;ghd fskhFk;. ePq;fs; 
xt;nthU rpwg;Gj; JiwapYk; tpjptpyf;fhf rpwe;J tpsq;Fgtu;fisf; nfhz;bUg;gNjhL 
fpukkhf xt;nthUtiuAk; re;jpj;J xUtu; kw;wtuplkpUe;J fw;Wf;nfhs;fpwPu;fs;”. vd;whu;”.  
 
 ,yq;ifapd; Rfhjhu Nritiag; ghuhl ;Lk; cyf tq;fp  

 
cyf tq;fpahdJ Vida Fiwe;j kw;Wk; kj;jpa tUkhdKs;s ehLfSld; xg;gpLifapy; 
kpfr; rpy ehLfNs ,yq;ifapy; cs;sJ Nghd;w nghJr; Rfhjhu Nritapidf; 
nfhz;Ls;sjhff; Fwpg;gpl;Ls;sJ. ,yq;ifahdJ cWjpahd MNuhf;fpag; gyhgyd;fs;> 
ey;y epjpapay; ghJfhg;G kw;Wk; rpf;fdk; Mfpatw;iwr; rkhe;jukhfg; ngw;Wf;nfhz;Ls;sJ 
vdf; $Wk; cyf tq;fp jdJ ‘,yq;if: Rfhjhu kw;Wk; epjpapay; kWrPuikg;G ,d;wp 
KOepiwthd Rfhjhu tPr;nry;iyapid miljy;’ vDk; jiyg;gpyhd KOepiwthd Rfhjhu 
tPr;nry;iyfs; Fwpj;j Ma;Tj; njhlupy; ‘ mNdf ehLfs; Nkw;gb %d;W milTfspy; 
,uz;bidg; ngw;Wf; nfhz;ljw;fhfg; ghuhl;lg;gLfpd;wd. vdpDk; ,yq;if cl;gl kpfr; rpy 
ehLfNs tpNrlkhf ,d;dKk; Fiw kj;jpa tUkhdKs;s ehLfshfg; gl;bayplg;gl;Ls;s 
NghJk; %d;W KidfspYk; rpwg;ghfr; nraw;gl;ljhf cupik Nfhu KbAk; vdTk; 
njuptpj;Js;sJ. 
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jdJ midj;Jf; Fbkf;fSf;F ,ytr fy;tp kw;Wk; Rfhju Nritfis toq;fptUfpwJ. 
rpf;fdkhd Kiwapy; Fwpg;gpl;Lr; nrhy;yj;jf;f Rfhjhu milTkl;lq;fis ehq;fs; 
vl;bapUg;gij gy Rfhjhug; nghUspapay; tpku;rfu;fSk; MNkhjpj;jpUf;fpwhu;fs;. kpfTk; 
jpl;lkpl;l mZFKiwapd;fPo; juk; kw;Wk; ghJfhg;G vd;gtw;iw $l;bizg;gjd; thapyhf 
vkJ Rfhjhu Nritfis NkYk; Kd;Ndw;Wtjw;F jplrq;fw;fk; g+z;Ls;Nshk;. vk;ikg; 
nghWj;jtiuapy; Nehahsu; ghJfhg;G vd;gJ KOepiwthd Rfhjhu tPr;nry;iyapid 
miltjw;fhd xU tpirahFk;. vq;fsJ gapw;rpahdJ ru;tNjrj;ij vl;bAs;sJld; gy 
ntspehl;Lg; gapYdu;fs; ,yq;ifapy; elj;jg;gl;l gapw;rpnewpfshy; gad; mile;Js;sdu;. 
juk; kw;Wk; Nehahsu; ghJfhg;G njhlu;ghd ‘%d;whk; epiy ehLfSf;fhd gapw;rp newp’ vd 
,g;gapw;rpnewpahdJ mwpag;gLfpwJ. ,Jehs; tiuapy; jd;rhdpah> cfz;lh> tq;fhsNjrk;> 
tpaldhk;> kpahd;ku;> fhdh> fk;Nghbah kw;Wk; vj;jpNahg;gpah Mfpa ehLfisr; Nru;e;j 60 
Rfhjhu njhopy;rhu;epGzu;fs; 03 mzpfshf vk;khy; gapw;Wtpf;fg;gl;Ls;sdu;. cyf Rfhjhu 
epWtdj;jpd; cjtpAld; njd;fpof;F Mrpag; gpuhe;jpa ehLfSf;fhd juk; kw;Wk; Nehahsu; 
ghJfhg;gpw;fhd gpuhe;jpa xj;Jiog;G ikak; xd;wpid epWTtJ Fwpj;J ,yq;if Mu;tkhf 
cs;sJ.   ,yq;ifapd; Njrpa juk; kw;Wk; ghJfhg;G jpl;lkhdJ Nehahsu; ghJfhg;gpw;fhd 
cyfshtpa nraw;jpl;lj;NjhL ,irthdJ mj;Jld; ehk; ,e;jg; gazj;jpy; 
ePz;lnjhiytpid Vw;nfdNt fle;Jtpl;Nlhk;. vkJ rpwe;j eilKiwfis gy;NtW 
topfspy; gfpu;e;Jnfhs;s ehk; jahuhf cs;s mNjNtis KOepiwthd Rfhjhu 
tPr;nry;iyapid; jf;fitg;gjpy; vkJ Njrpa juk; kw;Wk; ghJfhg;Gj; jpl;lkhdJ Kf;fpa 
gq;fspg;ig toq;Ftjhf ehk; vz;ZfpNwhk;. ,yq;ifahdJ gpw tsu;Kf ehLfsplkpUe;J 
fw;Wf;nfhs;sTk; mtu;fSf;F KOepiwthd Rfhjhu tPr;nry;iyapid miltJ njhlu;gpy; 
xj;Jiog;gpid toq;Ftjw;Fk; jahuhf cs;sJ”. 

 
 nfsut Rfhjhu mikr;ru ; itj;jpau ; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; 

cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; gpujpj ; jiytuhfj; njupTnra;ag ;gl ;lhu ; . 

 

cyf Rfhjhu epWtd (WHO) ,af;Fdu; rigapd; 143 tJ $l;lj;njhlu; n[dpthtpy; 
28.05.2018 md;W ,lk;ngw;wNghJ njd;fpof;F Mrpag; gpuhe;jpaj;jpypUe;J mjd; gpujpj; 
jiytuhf  nfsut Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpaj;Jiw mikr;ru; itj;jpau; 
,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; Vfkdjhfj; njupT nra;ag;gl;lhu;. ,e;jg; gjtpf;fhyk; xU 
tUlkhFk;. Rfhjhuj;Jiwapy; njhopy;Kiwahfr; rpj;jpaile;jtu;fisf; nfhz;l ,e;j 
,af;Fdu; rigapd; mq;fj;Jt cWg;gpdu;fs; xt;nthU %d;W tUlq;fSf;F xUjlit 
njupTnra;ag;gLthu;fs;.  cyf Rfhjhu kfhehl;by; vLf;fg;gLk; jPu;khdq;fs; kw;Wk; 
nfhs;iffis eilKiwg;gLj;Jjy;> mjw;F MNyhrid toq;Fjy; kw;Wk; nghJthf mjd; 
nraw;ghLSf;F mDruiz toq;Fjy; Mfpad ,r; rigapd; gpujhd gzpfshFk;. 

 

  gpy ;Nfl;]; kw;Wk; kpypd;lh Nfl;]; kd;wj;jpdhy; ghuhl ;lg ;gLk; 
,yq;ifapd; cau; juk ; tha;e ;j Muk;g Rfhjhu Nrit 
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Vw;nfdNt cyfpy; ahu; mjid Vida vy;Nyhiuf; fhl;bYk; rpwg;ghfr; nra;fpwhu; vf; 
fz;LgpbAq;fs;. mtu;fsJ mZKiwapid cq;fsJ nrhe;jr; rthy;fis Kfk; nfhLg;gjw;Fg; 
gad;gLj;Jq;fs;. nghJeythak; ,jw;F tha;g;ghd fskhFk;. ePq;fs; xt;nthU rpwg;Gj; 
JiwapYk; tpjptpyf;fhf rpwe;J tpsq;Fgtu;fisf; nfhz;bUg;gNjhL fpukkhf 
xt;nthUtiuAk; re;jpj;J xUtu; kw;wtuplkpUe;J fw;Wf;nfhs;fpwPu;fs;”. vd;whu;”.  
 
 ,yq;ifapd; Rfhjhu Nritiag; ghuhl;Lk; cyf tq;fp  

 

cyf tq;fpahdJ Vida Fiwe;j kw;Wk; kj;jpa tUkhdKs;s ehLfSld; xg;gpLifapy; 
kpfr; rpy ehLfNs ,yq;ifapy; cs;sJ Nghd;w nghJr; Rfhjhu Nritapidf; 
nfhz;Ls;sjhff; Fwpg;gpl;Ls;sJ. ,yq;ifahdJ cWjpahd MNuhf;fpag; gyhgyd;fs;> ey;y 
epjpapay; ghJfhg;G kw;Wk; rpf;fdk; Mfpatw;iwr; rkhe;jukhfg; ngw;Wf;nfhz;Ls;sJ vdf; 
$Wk; cyf tq;fp jdJ ‘,yq;if: Rfhjhu kw;Wk; epjpapay; kWrPuikg;G ,d;wp KOepiwthd 
Rfhjhu tPr;nry;iyapid miljy;’ vDk; jiyg;gpyhd KOepiwthd Rfhjhu tPr;nry;iyfs; 
Fwpj;j Ma;Tj; njhlupy; ‘ mNdf ehLfs; Nkw;gb %d;W milTfspy; ,uz;bidg; ngw;Wf; 
nfhz;ljw;fhfg; ghuhl;lg;gLfpd;wd. vdpDk; ,yq;if cl;gl kpfr; rpy ehLfNs tpNrlkhf 
,d;dKk; Fiw kj;jpa tUkhdKs;s ehLfshfg; gl;bayplg;gl;Ls;s NghJk; %d;W 
KidfspYk; rpwg;ghfr; nraw;gl;ljhf cupik Nfhu KbAk; vdTk; njuptpj;Js;sJ. 

 ,yq;ifapd; rpR kuz tPjj;jpid If;fpa mnkupf;fhTld; xg;gpLk; If;fpa ehLfs; 
rpWtu; epjpak; 
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,yq;if kw;Wk; cf;fpnua;d; ehLfSld; xg;gpLifspy; mnkupf;fhtpd; rpR kuztPjkhdJ 
rpwpjsNt Fiwthff; fhzg;gLtjhf If;fpa ehLfs; rpWtu; epjpak; njuptpj;Js;sJ. I.eh 
rpWtu; epjpaj;jpd; xU mwpf;ifapd;gb xt;nthU epkplKk; cyfpy; Ie;J rpRf;fs; tPjk; 
xUtUlj;jpy; 2.6 kpy;ypad; rpRf;fs; kuzj;ijj; jOtpf;nfhs;fpd;wd. ,e;j vz;zpf;ifahdJ 
xU “vr;rupf;if kzpahff;” nfhs;sg;gLk; mstpw;F ngUe;njhifahdjhf cs;sJ. Vnddpy; 
,e;j kuzq;fspy; 80% Mdit jLf;fg;glf; $baitahFk;. Mdhy; ehl;bd; tUkhdkhdJ 
fijapd; xU ghjpia kl;LNk nrhy;fpwJ.  cau; Njrpa tUkhd ehLfshd Fitj; kw;Wk; 
mnkupf;fhtpy; rpRkuz tPjkhdJ xt;nthU 1000 gpurtq;fSf;F KiwNa 4.4 kw;Wk; 3.7 
tPjkhFk;. ,J ,yq;if kw;Wk; cf;nua;d; Mfpatw;wpd; rpRkuz tPjq;fshd KiwNa 5.3 % 
kw;Wk; 5.4 %  Mfpatw;iwf; fhl;bYk; rpwpjsNt FiwthdjhFk;. 

 
 

  njhw;whNeha;fisf; Kw;whf xopg;gjw;fhd ,yq;ifapd; murpay; jplrpj;jKk; 
je;jpNuhghaq;fSk;> N[u;kdpapd; Ngypd; efupy; 2017k; Mz;L ,lk;ngw;w cyf 
Rfhjhuf; fUj;juq;fpy; kpFe;j ghuhl;ilg;ngw;wd. 

 
cyfshtpa Rfhjhug; gpur;rpidfs; njhlu;ghfj; jPu;Tfisj; jUk; xU kpf Kf;fpa jsk; vd 
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l cyf Rfhjhu fUj;juq;fhdJ (WHS) tUlj;jpw;F xU jlit ,lk;ngWk; 
xd;whFk;. fle;j 2017 k; tUlk; 100 cyf ehLfspypUe;J gy;NtW Jiwrhu; gq;Fjhuu;fs; 
kw;Wk; KbntLg;gtu;fs; MfpNahu; xd;whff; $ba ,f; fUe;juq;fhdJ 40w;F Nkw;gl;l 
muq;Ffshf  Ig;grp khjk; 15k; ehspypUe;J -17k; ehs;tiu ,lk;ngw;wJ.  n[u;kdpapd; muRj; 
jiytu; mq;nfyh nku;f;fy; mtu;fsJ Gug;gpd; fPo; 15.10.2017 md;W Muk;gpj;j ,e;j 9tJ 
cyf Rfhjhuf; fUj;juq;fpy; nfsut Rfhjhu mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; 
fye;Jnfhz;lhu;. ,f; fUj;juq;fpNy gq;Fgw;wpatu;fs; kw;Wk; Ngr;rhsu;fshy;  
njhw;whNeha;fisf; Kw;whf xopg;gjw;fhd ,yq;ifapd; murpay; jplrpj;jKk; 
je;jpNuhghaq;fSk; ntFthfg; ghuhl;lg;gl;ld. cyfpy; epiyj;jpUf;Fk; Rfhjhuk; rhu;e;j 
rthy;fis ntw;wpfukhf vjpu;nfhz;L Kwpabf;Fk; mZFKiwf;fhf cWg;G ehLfs; kj;jpapy; 
,yq;ifahdJ xU ey;y cjhuzkhf fUjg;gl Ntz;Lk; vdTk; Fwpg;gplg;gl;lJ. 
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cyfshtpa Rfhjhug; gpur;rpidfs; njhlu;ghfj; jPu;Tfisj; jUk; xU kpf Kf;fpa jsk; vd 
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l cyf Rfhjhu fUj;juq;fhdJ (WHS) tUlj;jpw;F xU jlit 
,lk;ngWk; xd;whFk;. fle;j 2017 k; tUlk; 100 cyf ehLfspypUe;J gy;NtW Jiwrhu; 
gq;Fjhuu;fs; kw;Wk; KbntLg;gtu;fs; MfpNahu; xd;whff; $ba ,f; fUe;juq;fhdJ 40w;F 
Nkw;gl;l muq;Ffshf  Ig;grp khjk; 15k; ehspypUe;J -17k; ehs;tiu ,lk;ngw;wJ.  
n[u;kdpapd; muRj; jiytu; mq;nfyh nku;f;fy; mtu;fsJ Gug;gpd; fPo; 15.10.2017 md;W 
Muk;gpj;j ,e;j 9tJ cyf Rfhjhuf; fUj;juq;fpy; nfsut Rfhjhu mikr;ru; itj;jpau; 
,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; fye;Jnfhz;lhu;. ,f; fUj;juq;fpNy gq;Fgw;wpatu;fs; kw;Wk; 
Ngr;rhsu;fshy;  njhw;whNeha;fisf; Kw;whf xopg;gjw;fhd ,yq;ifapd; murpay; 
jplrpj;jKk; je;jpNuhghaq;fSk; ntFthfg; ghuhl;lg;gl;ld. cyfpy; epiyj;jpUf;Fk; Rfhjhuk; 
rhu;e;j rthy;fis ntw;wpfukhf vjpu;nfhz;L Kwpabf;Fk; mZFKiwf;fhf cWg;G ehLfs; 
kj;jpapy; ,yq;ifahdJ xU ey;y cjhuzkhf fUjg;gl Ntz;Lk; vdTk; Fwpg;gplg;gl;lJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 u\ ;aj ; jiyefu ; nkh];f ;Nfhtpy; ,lk;ngw ;w cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; 
fhrNehapid xopg ;gjw ;fhd KjyhtJ cyfshtpa mikr;ru ;fs; kl;l 
kfhehl ;by; xU mikr;ru ;fs; gpufldk; ifr;rhj ;jplg ;gl ;lJ.  
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 u\;aj; jiyefu; nkh];f;Nfhtpy; ,lk;ngw;w cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; fhrNehapid 
xopg;gjw;fhd KjyhtJ cyfshtpa mikr;ru;fs; kl;l kfhehl;by; xU 
mikr;ru;fs; gpufldk; ifr;rhj;jplg;gl;lJ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kpy;ypad; Gjpa fhr Nehahsu;fs; cyfshtpa mstpy; cUthfpapUe;jhu;fs;. fhr Nehapd; 
jPtpu tbtkhd ‘gy;NtW kUe;Jfis vjpu;j;J epw;Fk; fhr Neha; ((MDR-TB)’ ngUfptUfpwJ. 
2000k; MtJ Mz;bypUe;J vLf;fg;gl;l eltbf;iffshy; 49 kpy;ypad; capu;fs; 
fhg;ghw;wg;gl;bUg;gpDk; ngUthupahff; nfhs;is Nehahfg; guTk; fhrNehapidf; 
fl;Lg;gLj;Jtjw;fhd eltbf;iffs; kw;Wk; KjyPLfs; NghjhkypUf;fpwJ. ifr;rhj;jplg;gl;l 
mikr;ru;fs; gpufldkhdJ ehLfs; fhrNeha;f;F Kw;Wg;Gs;sp ,Ltjw;fhd eltbf;iffis 
tpiuTgLj;Jjy; kw;Wk; epiyahd mgptpUj;jp ,yf;Ffspd; fPo; 2030Mk; Mz;by; milaf; 
Fwpf;fg;gl;l iky;fw;fis miljy; Mfpad njhlu;gpyhd njspthd xg;gpa nghWg;Gfisf; 
nfhz;Ls;sJ. nfsut Rfhjhu mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; ,k; kfhehl;by; 
fye;Jnfhz;bUe;jtu;fs; kj;jpapy; ciuahw;wpaJld; ,yq;ifapy; fhrNehapidf; 
fl;Lg;gLj;Jjy; kw;Wk; tuhJ jLj;jy; Mfpatw;wpy; Rfhjhu mikr;R nfhz;Ls;s nghWg;Gfis 
tpsf;fpdhu; 
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kpy;ypad; Gjpa fhr Nehahsu;fs; cyfshtpa mstpy; cUthfpapUe;jhu;fs;. fhr Nehapd; 
jPtpu tbtkhd ‘gy;NtW kUe;Jfis vjpu;j;J epw;Fk; fhr Neha; (MDR-TB)’ ngUfptUfpwJ. 
2000k; MtJ Mz;bypUe;J vLf;fg;gl;l eltbf;iffshy; 49 kpy;ypad; capu;fs; 
fhg;ghw;wg;gl;bUg;gpDk; ngUthupahff; nfhs;is Nehahfg; guTk; fhrNehapidf; 
fl;Lg;gLj;Jtjw;fhd eltbf;iffs; kw;Wk; KjyPLfs; NghjhkypUf;fpwJ. ifr;rhj;jplg;gl;l 
mikr;ru;fs; gpufldkhdJ ehLfs; fhrNeha;f;F Kw;Wg;Gs;sp ,Ltjw;fhd eltbf;iffis 
tpiuTgLj;Jjy; kw;Wk; epiyahd mgptpUj;jp ,yf;Ffspd; fPo; 2030Mk; Mz;by; milaf; 
Fwpf;fg;gl;l iky;fw;fis miljy; Mfpad njhlu;gpyhd njspthd xg;gpa nghWg;Gfisf; 
nfhz;Ls;sJ. nfsut Rfhjhu mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; ,k; 
kfhehl;by; fye;Jnfhz;bUe;jtu;fs; kj;jpapy; ciuahw;wpaJld; ,yq;ifapy; 
fhrNehapidf; fl;Lg;gLj;Jjy; kw;Wk; tuhJ jLj;jy; Mfpatw;wpy; Rfhjhu mikr;R 
nfhz;Ls;s nghWg;Gfis tpsf;fpdhu; 

 

  GJby;ypapy ; ,lk;ngw ;w njd; fpof;fhrpa gpuhe ;jpaj;jpy ; 
kNyupahtpid xopg ;gjw ;fhd mikr;ru ;fs; kl;lj ;jpyhd tl;lNkir 
kfhehL. 

2008 Mk; Mz;bNy cs;ehl;by; njhw;wpa kNyupahthy; Vw;gl;l ,wg;G ,yq;ifapy; 
epfo;e;jJ. 2014k; Mz;bw;Fs; cs;ehl;by; kNyupah njhw;Wf;F MshFk; Nehahsu;fs; 
vz;zpf;ifapidg; g+r;rpakhf;Fk; ,yf;Fld; fhyf; fzpg;Gldhd Njrpa %Nyhghaj; jpl;lk; 
tFf;fg;gl;lJ.  2015k; tUlk; Gul;lhjp khjk; 5k; jpfjpad;W kNyupah mw;w ehlhf ,yq;if 
gpufldg;gLj;jg;gl;ljpypUe;J kNyupahtpid xopg;gjw;F vd;d nra;aNtz;Lk; vd;gjw;Fk;> 
kNyupah mw;w Njrkhf khWtjhy; Vw;gLk; rthy;fs; kw;Wk; tha;g;Gfs; vd;gtw;wpw;Fk; xU 
cjhuzkhf ,yq;if khwpAs;sjhf nfsut Rfhjhu mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj 
Nrdhuj;d mtu;fs; ,k; kfhehl;by; ciuahw;Wifapy; Fwpg;gpl;lhu;. njd; fpof;fhrpa 
gpuhe;jpaj;jpy; kNyupahtpid xopg;gjid tpiuTgLj;Jtjw;fhd ,e;j  mikr;ru;fs; kl;l 
tl;lNkir kfhehL fhu;j;jpifj; jpq;fs; 29k; ehs; GJby;ypapy; ,lk;ngw;wJ Fwpg;gplj;jf;fJ.   

 “2015k; tUlk; Gul;lhjp khjk; 5k; jpfjpad;W kNyupah mw;w 
ehlhf ,yq;if gpufldg;gLj;jg;gl;ljpypUe;J kNyupahtpid 
xopg;gjw;F vd;d nra;aNtz;Lk; vd;gjw;Fk; > kNyupah mw;w 
Njrkhf khWtjhy; Vw;gLk; rthy;fs; kw;Wk; tha;g;Gfs; 
vd;gtw;wpw;Fk; xU cjhuzkhf ,yq;if khwpAs;sJ. 2012k; 
Mz;L cs;ehl;by; njhw;wpa kNyupahthy; ghjpf;fg;gl;l ,Wjp 

Nehahsp fz;lwpag;gl;lijj; njhlu;e;J NtW vtUk; me;NehAld; fz;Lgpbf;fg;glhj 
epiyapy;> epu;zapf;fg;gl;lijf; fhl;bYk; ,uz;L tUlq;fs; Kd;djhfNt ,yf;fpid 
mile;jikf;F gyfhuzq;fs; ,Ug;gpDk; gpujhdkhf murpd; gw;WWjp> Rfhjhug; 
gzpahsu;fsJ Nrit tpRthrk;> cau; njhopy;El;g kw;Wk; epGzj;Jt mZFKiw 
Mfpatw;Wld; cr;rgl;lr tpidj;jpwd; cs;s fz;fhzpg;Gg; nghwpKiw MfpadNt 
fhuzkhFk;” vdf; Fwpg;gpl;lhu;. 
 
nfsut Rfhjhu mikr;ru ; itj;jpau ; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; njd; 
fpof;fhrpa gpuhe ;jpaj;jpy ; kNyupahtpid xopg ;gjid tpiuTgLj;Jtjw;fhd 
mikr;ru ;fs; kl;l tl;lNkir kfhehl ;by; Mw;wpa ciuapd; xU gFjp 
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  GJby;ypapy; ,lk;ngw;w njd; fpof;fhrpa gpuhe;jpaj;jpy; kNyupahtpid 
xopg;gjw;fhd mikr;ru;fs; kl;lj;jpyhd tl;lNkir kfhehL. 

2008 Mk; Mz;bNy cs;ehl;by; njhw;wpa kNyupahthy; Vw;gl;l ,wg;G ,yq;ifapy; epfo;e;jJ. 

2014k; Mz;bw;Fs; cs;ehl;by; kNyupah njhw;Wf;F MshFk; Nehahsu;fs; vz;zpf;ifapidg; 
g+r;rpakhf;Fk; ,yf;Fld; fhyf; fzpg;Gldhd Njrpa %Nyhghaj; jpl;lk; tFf;fg;gl;lJ.  2015k; 
tUlk; Gul;lhjp khjk; 5k; jpfjpad;W kNyupah mw;w ehlhf ,yq;if 
gpufldg;gLj;jg;gl;ljpypUe;J kNyupahtpid xopg;gjw;F vd;d nra;aNtz;Lk; vd;gjw;Fk; > 
kNyupah mw;w Njrkhf khWtjhy; Vw;gLk; rthy;fs; kw;Wk; tha;g;Gfs; vd;gtw;wpw;Fk; xU 
cjhuzkhf ,yq;if khwpAs;sjhf nfsut Rfhjhu mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d 
mtu;fs; ,k; kfhehl;by; ciuahw;Wifapy; Fwpg;gpl;lhu;. njd; fpof;fhrpa gpuhe;jpaj;jpy; 
kNyupahtpid xopg;gjid tpiuTgLj;Jtjw;fhd ,e;j  mikr;ru;fs; kl;l tl;lNkir kfhehL 
fhu;j;jpifj; jpq;fs; 29k; ehs; GJby;ypapy; ,lk;ngw;wJ Fwpg;gplj;jf;fJ.   

 “2015k; tUlk; Gul;lhjp khjk; 5k; jpfjpad;W kNyupah mw;w ehlhf 
,yq;if gpufldg;gLj;jg;gl;ljpypUe;J kNyupahtpid xopg;gjw;F 
vd;d nra;aNtz;Lk; vd;gjw;Fk; > kNyupah mw;w Njrkhf khWtjhy; 
Vw;gLk; rthy;fs; kw;Wk; tha;g;Gfs; vd;gtw;wpw;Fk; xU cjhuzkhf 
,yq;if khwpAs;sJ. 2012k; Mz;L cs;ehl;by; njhw;wpa 
kNyupahthy; ghjpf;fg;gl;l ,Wjp Nehahsp fz;lwpag;gl;lijj; 

njhlu;e;J NtW vtUk; me;NehAld; fz;Lgpbf;fg;glhj epiyapy;> epu;zapf;fg;gl;lijf; 
fhl;bYk; ,uz;L tUlq;fs; Kd;djhfNt ,yf;fpid mile;jikf;F gyfhuzq;fs; 
,Ug;gpDk; gpujhdkhf murpd; gw;WWjp> Rfhjhug; gzpahsu;fsJ Nrit tpRthrk;> cau; 
njhopy;El;g kw;Wk; epGzj;Jt mZFKiw Mfpatw;Wld; cr;rgl;lr tpidj;jpwd; cs;s 
fz;fhzpg;Gg; nghwpKiw MfpadNt fhuzkhFk;” vdf; Fwpg;gpl;lhu;. 
 
nfsut Rfhjhu mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; njd; fpof;fhrpa 
gpuhe;jpaj;jpy; kNyupahtpid xopg;gjid tpiuTgLj;Jtjw;fhd mikr;ru;fs; kl;l 
tl;lNkir kfhehl;by; Mw;wpa ciuapd; xU gFjp 
 

 “fpa+gh rYl; 2018” ru;tNjr kfhehl;by; fpa+ghtpy; cw;gj;jp nra;ag;gl;l 
kUe;Jfs; kw;Wk; kUj;Jt cgfuzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd 
cld;gbf;if ifr;rhj;jplg;gl;lTs;sJ.  
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  GJby;ypapy; ,lk;ngw;w njd; fpof;fhrpa gpuhe;jpaj;jpy; kNyupahtpid 
xopg;gjw;fhd mikr;ru;fs; kl;lj;jpyhd tl;lNkir kfhehL. 

2008 Mk; Mz;bNy cs;ehl;by; njhw;wpa kNyupahthy; Vw;gl;l ,wg;G ,yq;ifapy; epfo;e;jJ. 

2014k; Mz;bw;Fs; cs;ehl;by; kNyupah njhw;Wf;F MshFk; Nehahsu;fs; vz;zpf;ifapidg; 
g+r;rpakhf;Fk; ,yf;Fld; fhyf; fzpg;Gldhd Njrpa %Nyhghaj; jpl;lk; tFf;fg;gl;lJ.  2015k; 
tUlk; Gul;lhjp khjk; 5k; jpfjpad;W kNyupah mw;w ehlhf ,yq;if 
gpufldg;gLj;jg;gl;ljpypUe;J kNyupahtpid xopg;gjw;F vd;d nra;aNtz;Lk; vd;gjw;Fk; > 
kNyupah mw;w Njrkhf khWtjhy; Vw;gLk; rthy;fs; kw;Wk; tha;g;Gfs; vd;gtw;wpw;Fk; xU 
cjhuzkhf ,yq;if khwpAs;sjhf nfsut Rfhjhu mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d 
mtu;fs; ,k; kfhehl;by; ciuahw;Wifapy; Fwpg;gpl;lhu;. njd; fpof;fhrpa gpuhe;jpaj;jpy; 
kNyupahtpid xopg;gjid tpiuTgLj;Jtjw;fhd ,e;j  mikr;ru;fs; kl;l tl;lNkir kfhehL 
fhu;j;jpifj; jpq;fs; 29k; ehs; GJby;ypapy; ,lk;ngw;wJ Fwpg;gplj;jf;fJ.   

 “2015k; tUlk; Gul;lhjp khjk; 5k; jpfjpad;W kNyupah mw;w ehlhf 
,yq;if gpufldg;gLj;jg;gl;ljpypUe;J kNyupahtpid xopg;gjw;F 
vd;d nra;aNtz;Lk; vd;gjw;Fk; > kNyupah mw;w Njrkhf khWtjhy; 
Vw;gLk; rthy;fs; kw;Wk; tha;g;Gfs; vd;gtw;wpw;Fk; xU cjhuzkhf 
,yq;if khwpAs;sJ. 2012k; Mz;L cs;ehl;by; njhw;wpa 
kNyupahthy; ghjpf;fg;gl;l ,Wjp Nehahsp fz;lwpag;gl;lijj; 

njhlu;e;J NtW vtUk; me;NehAld; fz;Lgpbf;fg;glhj epiyapy;> epu;zapf;fg;gl;lijf; 
fhl;bYk; ,uz;L tUlq;fs; Kd;djhfNt ,yf;fpid mile;jikf;F gyfhuzq;fs; 
,Ug;gpDk; gpujhdkhf murpd; gw;WWjp> Rfhjhug; gzpahsu;fsJ Nrit tpRthrk;> cau; 
njhopy;El;g kw;Wk; epGzj;Jt mZFKiw Mfpatw;Wld; cr;rgl;lr tpidj;jpwd; cs;s 
fz;fhzpg;Gg; nghwpKiw MfpadNt fhuzkhFk;” vdf; Fwpg;gpl;lhu;. 
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njhopy;El;g kw;Wk; epGzj;Jt mZFKiw Mfpatw;Wld; cr;rgl;lr tpidj;jpwd; cs;s 
fz;fhzpg;Gg; nghwpKiw MfpadNt fhuzkhFk;” vdf; Fwpg;gpl;lhu;. 
 
nfsut Rfhjhu mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; njd; fpof;fhrpa 
gpuhe;jpaj;jpy; kNyupahtpid xopg;gjid tpiuTgLj;Jtjw;fhd mikr;ru;fs; kl;l 
tl;lNkir kfhehl;by; Mw;wpa ciuapd; xU gFjp 
 

 “fpa+gh rYl; 2018” ru;tNjr kfhehl;by; fpa+ghtpy; cw;gj;jp nra;ag;gl;l 
kUe;Jfs; kw;Wk; kUj;Jt cgfuzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd 
cld;gbf;if ifr;rhj;jplg;gl;lTs;sJ.  
 

 

 
25 

 

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2017 - 2018 

 

  GJby;ypapy; ,lk;ngw;w njd; fpof;fhrpa gpuhe;jpaj;jpy; kNyupahtpid 
xopg;gjw;fhd mikr;ru;fs; kl;lj;jpyhd tl;lNkir kfhehL. 

2008 Mk; Mz;bNy cs;ehl;by; njhw;wpa kNyupahthy; Vw;gl;l ,wg;G ,yq;ifapy; epfo;e;jJ. 

2014k; Mz;bw;Fs; cs;ehl;by; kNyupah njhw;Wf;F MshFk; Nehahsu;fs; vz;zpf;ifapidg; 
g+r;rpakhf;Fk; ,yf;Fld; fhyf; fzpg;Gldhd Njrpa %Nyhghaj; jpl;lk; tFf;fg;gl;lJ.  2015k; 
tUlk; Gul;lhjp khjk; 5k; jpfjpad;W kNyupah mw;w ehlhf ,yq;if 
gpufldg;gLj;jg;gl;ljpypUe;J kNyupahtpid xopg;gjw;F vd;d nra;aNtz;Lk; vd;gjw;Fk; > 
kNyupah mw;w Njrkhf khWtjhy; Vw;gLk; rthy;fs; kw;Wk; tha;g;Gfs; vd;gtw;wpw;Fk; xU 
cjhuzkhf ,yq;if khwpAs;sjhf nfsut Rfhjhu mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d 
mtu;fs; ,k; kfhehl;by; ciuahw;Wifapy; Fwpg;gpl;lhu;. njd; fpof;fhrpa gpuhe;jpaj;jpy; 
kNyupahtpid xopg;gjid tpiuTgLj;Jtjw;fhd ,e;j  mikr;ru;fs; kl;l tl;lNkir kfhehL 
fhu;j;jpifj; jpq;fs; 29k; ehs; GJby;ypapy; ,lk;ngw;wJ Fwpg;gplj;jf;fJ.   

 “2015k; tUlk; Gul;lhjp khjk; 5k; jpfjpad;W kNyupah mw;w ehlhf 
,yq;if gpufldg;gLj;jg;gl;ljpypUe;J kNyupahtpid xopg;gjw;F 
vd;d nra;aNtz;Lk; vd;gjw;Fk; > kNyupah mw;w Njrkhf khWtjhy; 
Vw;gLk; rthy;fs; kw;Wk; tha;g;Gfs; vd;gtw;wpw;Fk; xU cjhuzkhf 
,yq;if khwpAs;sJ. 2012k; Mz;L cs;ehl;by; njhw;wpa 
kNyupahthy; ghjpf;fg;gl;l ,Wjp Nehahsp fz;lwpag;gl;lijj; 

njhlu;e;J NtW vtUk; me;NehAld; fz;Lgpbf;fg;glhj epiyapy;> epu;zapf;fg;gl;lijf; 
fhl;bYk; ,uz;L tUlq;fs; Kd;djhfNt ,yf;fpid mile;jikf;F gyfhuzq;fs; 
,Ug;gpDk; gpujhdkhf murpd; gw;WWjp> Rfhjhug; gzpahsu;fsJ Nrit tpRthrk;> cau; 
njhopy;El;g kw;Wk; epGzj;Jt mZFKiw Mfpatw;Wld; cr;rgl;lr tpidj;jpwd; cs;s 
fz;fhzpg;Gg; nghwpKiw MfpadNt fhuzkhFk;” vdf; Fwpg;gpl;lhu;. 
 
nfsut Rfhjhu mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; njd; fpof;fhrpa 
gpuhe;jpaj;jpy; kNyupahtpid xopg;gjid tpiuTgLj;Jtjw;fhd mikr;ru;fs; kl;l 
tl;lNkir kfhehl;by; Mw;wpa ciuapd; xU gFjp 
 

 “fpa+gh rYl; 2018” ru;tNjr kfhehl;by; fpa+ghtpy; cw;gj;jp nra;ag;gl;l 
kUe;Jfs; kw;Wk; kUj;Jt cgfuzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd 
cld;gbf;if ifr;rhj;jplg;gl;lTs;sJ.  
 



20

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2017 - 2018 

 
26 

 

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2017 - 2018 

 

fpa+gh Rfhjhu mikr;rpdhy; xOq;fikf;fg;gl;l ,e;j kfhehl;by; 42 ehLfspd; Rfhjhu 
mikr;ru;fSk; 82 ehLfisr; Nru;e;j 3000 w;F Nkw;gl;l gpujpepjpfSk; fye;Jnfhz;ldu;. cyf 
Rfhjhu nry;newp (global health agenda) kw;Wk; ntg;gkz;ly ehLfs; vjpu;Nehf;Fk; 
nghJthd gpur;rpidfis MuhAk; xU nghJj; jskhf ,k;khehL fhzg;gl;lJ. cyf Rfhjhu 
epWtdj;jpd; gzpg;ghsu; ehafk; itj;jpau; nul;nwh]; ml;`ndhk; nfg;upnaR]; cl;gl 
Rfhjhuj; Jiwapd; Kf;fpa mjpfhupfs; ,jpy; fye;Jnfhz;bUe;jdu.  fpa+g murhdJ 
,yq;ifiapd; Rfhjhuj; Jiwapid tpUj;jpnra;a cjTtjw;fhd jdJ KO tpUg;gj;ijAk; 
ntspg;gLj;jpaJ.  `thdh kfhehl;L kz;lgj;jpy; eilngw;w ,e;j “fpa+gh rYl; 2018”  
ru;tNjr kfhehl;bd; NghJ nfsut Rfhjhu mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; 
fpa+g Rfhjhu mikr;ru; nwhngl;Nlh nkhwhny]; xN[lh mtu;fSld; elhj;jpa re;jpg;gpd;NghJ 
,e;j tpUg;gk; ntspaplg;gl;lJ. NkYk; ,U mikr;ru;fSk; Nkw;nfhz;l ,e;jf; 
fye;Jiuahlypd;NghJ mur kUe;jff; $l;Lj;jhgdj;jpD}lhf fpa+ghtpy; cw;gj;jpnra;ag;gLk; 
kUe;Jfs; kw;Wk; kUj;Jt cgfuzq;fis ,wf;Fkjp nra;tJ Fwpj;J xg;ge;jk; xd;wpidf; 
ifr;rhj;jpLtJ vdj; jPu;khdpf;fg;gl;lJ. ,e;j xg;ge;jk; ifr;rhj;jplg;gLtjw;F Kd;djhf 
NkYk; gyRw;Wg; Ngr;Rthu;j;ijfs; ,U ehl;L Rfhjhuj;Jiw mjpfhupfspilNa 
,lk;ngwTs;sJ. 
 
 fuhg;gpl;ba Nghjdh itj;jparhiyapy; xU Gw;Wneha; rpfpr;ir ikaj;jpid 

epWTtJ njhlu;gpyhd Gupe;Jzu;T xg;ge;jk; xd;W ifr;rhj;jplg;gl;lJ. 
 

 

fuhg;gpl;lba Nghjdh itj;jparhiyapy; KotrjpfSk; nfhz;l xU Gw;Wneha; rpfpr;ir ikak; 
xd;wpid epWTtjw;fhd Gupe;Jzu;T xg;ge;jk; Rfhjhu mikr;R> Njrpa Rfhjhu mgptpUj;jp 
epjpak; kw;Wk; ‘ek;gpf;ifapd; epwq;fs; epjpaj;jpw;Fk;’ (Colours of Courage Trust) 
,ilapy; ifr;rhj;jplg;gl;lJ. 10 kpy;ypad; mnkupf;f nlhyu;fs; ngWkjpahd ,j;jpl;lj;jpw;F 
jkJ ‘nuapy; Kd;ndLg;G (Trail initiative)’ Clhf 5  kpy;ypad; mnkupf;f 
nlhyu;fis ek;gpf;ifapd; epwq;fs; epjpak; toq;fTs;sJ. 
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 jukhd kUe;Jfisg; ngWtJ kw;Wk; xl;Lnkhj;jg; ghtid mjpfupf;Fk; 
mNjNtis ngau; Fwpj;j kUe;JfsJ re;ijg; gq;FfSk; mjpfupj;J tUfpwJ.  
njupTnra;ag;gl;l kUe;J tiffspd; xl;Lnkhj;j ghtid mjpfupg;G tPjk; 

cw;gj;jpg;nghUs; msT tpw;gidahd 
nkhj;j myFfs; 

2016 

tpw;gidahd 
nkhj;j 
myFfs;  
2017 

tpw;gid 
mstpd; 

% 
mjpfupg;G 

,jak; kw;Wk; FUjpr; Rw;Nwhl;lj; njhFjpf;fhd kUe;Jfs;  

nyhrhl;ld; 
nghl;lhrpak; 

50kpfp 80,572,287 88,770,752 10% 

nkw;Nghkpd; 
vf;];nuz;nlw; wpyP]; 

500kpfp 50,199,011 63,233,646 26% 

[prpahirl; 80kpfp 39,851,931 45,960,801 15% 
nuy;kprhl;ld; 40kpfp 10,730,975 12,006,363 12% 
mkpNahl;gpd; 5kpfp 14,819,717 16,286,971 10% 
mw;Nwhth];uhw;wpd; 
Fspiffs;  

20kpfp 17,973,786 19,326,112 8% 

nwhNrhth];uhw;wpd; 
Fspiffs;   

10kpfp 9,140245 11,030,031 21% 

Ez;Zapu;nfhy;ypfs; 

Nfh mnkhf;]pfpNst; 625kpfp 9,086,965 10,759,188 18% 
fpshupj;Nuhikrpd; 500kpfp 1,186,391 1,441,725 22% 
mrpj;Nuhikrpd; 
Fspiffs; 

500kpfp 1,510,841 1,723,220 14% 

nrgpf;]pk; 100kpfp 485,511 779,529 61% 
nrgpf;]pk; 200kpfp 711,535 892,910 25% 
nyNthTYf;rrpd; 250kpfp 457,825 606,420 32% 
 

2016 Ig;grpj; jpq;fspy; 48 kUe;Jg; nghUl;fSf;fhd mjpf gl;r rpy;yiw tpiyapidj; 
jPu;khdpj;jJld; Njrpa xsljq;fs; xOq;fhf;fy; mjpfhu rigahdJ (NMRA) jdJ 
flikapid epWj;jpf; nfhs;stpy;iy. mjpypUe;J xU tUlj;jpd; gpd;du; 2017k; tUlk; 
‘ru;tNjr re;ijj; njhFjpfspd;’ (International Marketing Systems) juTfsJ 
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mjpfupf ;Fk; mNjNtis ngau ; Fwpj ;j kUe;JfsJ re;ijg; gq;FfSk; 
mjpfupj ;J tUfpwJ.  
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cw;gj;jpg;nghUs; msT tpw;gidahd 
nkhj;j myFfs; 

2016 

tpw;gidahd 
nkhj;j 
myFfs;  
2017 

tpw;gid 
mstpd; 

% 
mjpfupg;G 

,jak; kw ;Wk; FUjpr ; Rw ;Nwhl ;lj ; njhFjpf ;fhd kUe;Jfs;  

nyhrhl;ld; 
nghl;lhrpak; 

50kpfp 80,572,287 88,770,752 10% 

nkw;Nghkpd; 
vf;];nuz;nlw; wpyP]; 

500kpfp 50,199,011 
 

63,233,646 
 

26% 

[prpahirl; 80kpfp 39,851,931 45,960,801 15% 
nuy;kprhl;ld; 40kpfp 10,730,975 12,006,363 12% 
mkpNahl;gpd; 5kpfp 14,819,717 16,286,971 10% 
mw;Nwhth];uhw;wpd; 
Fspiffs;  

20kpfp 17,973,786 19,326,112 8% 

nwhNrhth];uhw;wpd; 
Fspiffs;   

10kpfp 9,140245 11,030,031 21% 

Ez;Zapu ;nfhy;ypfs; 

Nfh mnkhf;]pfpNst; 625kpfp 9,086,965 10,759,188 18% 
fpshupj;Nuhikrpd; 500kpfp 1,186,391 1,441,725 22% 
mrpj;Nuhikrpd; 500kpfp 1,510,841 1,723,220 14% 
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flikapid epWj;jpf; nfhs;stpy;iy. mjpypUe;J xU tUlj;jpd; gpd;du; 2017k; tUlk; 
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FOtpdu;  ‘ru;tNjr kjpg;Gkpf;f kUe;J cw;gj;jpahsu;fs; ,yq;ifr; re;ijapypUe;J 
gpd;thq;fptpLthu;fs;’  vdj; njuptpj;j $w;WfSf;F khwhf juk;tha;e;j kUe;Jfspd; 
ghtidtPjk; mjpfupj;Js;sJ. ‘fz;Lgpbg;ghsu;fsJ ngau;Fwpj;j kUe;JfsJ’  
(innovator’ brands of medicine) re;ijg; gq;Ffs; tpiuthf mjpfupj;Jr; nry;Yk; mNjNtis 
mJ cs;Su; kUe;Jr; re;ijiag; Nghl;bkpf;fjhf khw;wpaikf;fpwJ. ,J NkYk; 
tpiyf;Fiwg;gpw;F toprikj;Js;sJ. 

 

 

 

 

 

 

 ,yq;ifapd; Njrpa rpR fhTr; NritNa (National Neonatal Transport 
Service) njd;dhrpa ehLfs; kj;jpapy ; rpwe ;jjhFk; . 

 

gpupj;jhdpa kUj;Jt rQ;rpifapd; njd;dhrpa tpUJfs; -2017 epfo;tpy; vl;Lj; njd;dhrpa 
ehLfspd; kj;jpapy;  ,yq;ifapd; Njrpa rpR fhTr; NritNa (National Neonatal Transport 
Service) njd;dhrpa ehLfs; kj;jpapy; rpwe;jhfj; njupTnra;ag;gl;lJ. ,e;j tpUjhdJ 
Rfhjhu mikr;rpy; ,lk;ngw;w epfo;r;rp xd;wpy; nfsut Rfhjhu mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj 
Nrdhuj;d mtu;fsplk; toq;fpitf;fg;gl;lJ.  ,yq;ifapy; gpwg;G epiw Fiwe;j kw;Wk; 
Fiwkhjj;jpy; gpurtpf;fg;gLk; Foe;ijfspy; %d;wpy; xU gq;fpdu; mtu;fs; gpwe;J xU khjk; 
epiwtiltjw;F Kd;dNk ,we;JNghtJ fz;lwpag;gl;lJ. ,jidaLj;J Rfhjhu mikr;R 
mt;thwhd rpRf;fSf;fhd mjpetPd rpR fhTr; Nritapid mwpKfg;gLj;jpaJ. rpWtu; 
itj;jparhiyiar; Nru;e;j itj;jpa cj;jpNahfj;ju;fs; kw;Wk; jhjpa cj;jpNahfj;ju;fs; 
,jw;nfd tpNrl gapw;rpfs; toq;fg;gl;L Nritapy; <LgLj;jg;gl;Ls;sdu;. 

mrpj;Nuhikrpd; 
Fspiffs; 

500kpfp 1,510,841 1,723,220 14% 

nrgpf;]pk; 100kpfp 485,511 779,529 61% 
nrgpf;]pk; 200kpfp 711,535 892,910 25% 
nyNthTYf;rrpd; 250kpfp 457,825 606,420 32% 
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 ,yq;ifapd; Njrpa rpR fhTr; NritNa (National Neonatal Transport 
Service) njd;dhrpa ehLfs; kj;jpapy; rpwe;jjhFk;. 
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mt;thwhd rpRf;fSf;fhd mjpetPd rpR fhTr; Nritapid mwpKfg;gLj;jpaJ. rpWtu; 
itj;jparhiyiar; Nru;e;j itj;jpa cj;jpNahfj;ju;fs; kw;Wk; jhjpa cj;jpNahfj;ju;fs; 
,jw;nfd tpNrl gapw;rpfs; toq;fg;gl;L Nritapy; <LgLj;jg;gl;Ls;sdu;. 

 

 rPd - ,yq;if el;GwT itj;jparhiy epu;khzk; (njd;dhrpahtpNyNa 
kpfg;gpukhz;lkhd rpWePuftpay; itj;jparhiy) 
 

 
rPd murpd; ed;nfhilahd Njrpa rpWePuftpay; itj;jparhiyf;fhd fl;Lkhzg;gzpfs; 
21.08.2018 md;W nghyeWitapy; mjpcj;jk rdhjpgjp ikj;jpupghy rpwpNrdtpd; jiyikapy; 
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eilngw;wJ. mjpcj;jk rdhjpgjpapd; rpWePuf Nehahsu;fSf;fhd Nritapid toq;fNtz;Lk; 
vd;w ePz;lfhy mthtpidg; g+u;j;jpnra;Ak; tifapy; 1.2 gpy;ypad; mnkupf;f nlhyu;fs; 
nrytpy; mikf;fg;gLk; ,t; itj;jparhiyahdJ njd;dhrpahtpd; kpfg;gpukhz;lkhd 
rpWePuftpay; itj;jparhiyahf mikaTs;sJ. tlkj;jpa khfhz kf;fSf;F kl;Lky;yhJ 
KO ehl;L kf;fSf;Fkhd ngWkjp tha;e;j nrhj;jhf rPd ehl;bd; ,e;jg; guprhf fpilf;fg;ngWk; 
,t;itj;jparhiyahdJ mikaTs;sJ. ,t;itj;jparhiyahdJ Njitahd midj;J 
trjpfisAk; mjpetPd cgfuzq;isAk; nfhz;L mikaTs;sJ. 200 fl;by; trjpfisf; 
nfhz;l tpLjpfs;> 100 FUjp Rj;jpfupg;G ,ae;jpuq;fisf; nfhz;l ntspNehahsu; rpfpr;irg; 
gpupT kw;Wk; MW mjpetPd rj;jpurpfpr;irf; $lq;fisf; nfhz;ljhf mikaTs;s ,e;j 
itj;jparhiyapy; 200 ,Uf;iffs; nfhz;l Nfl;Nghu; $lk;> 300 thfdq;fisj; jupf;Fk; 
trjpnfhz;l thfdj; jupg;gplk; kw;Wk; itj;jparhiyg; gzpahsu;fSf;fhd tjptpl trjpfs; 
MfpadTk; cs;slf;fg;glTs;sd;. 24 khjq;fspDs; epu;khzpj;J Kbg;gjw;Fj; jpl;lkplg;gl;Ls;s 
,e;j itj;jparhiyahdJ 2020k; Mz;L Mbj; jpq;fspy; Nritfis toq;Ftjw;Fj; 
jahuhfptpLk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.  
 

 
 aho;g;ghzg; Nghjdh itj;jparhiyf;fhd Gjpa jhjpau; tpLjpf; fl;llj;njhFjp  

 

 

aho;g;ghzg; Nghjdh itj;jparhiyf;nfd 600 kpy;ypad; &gha;fs; nrytpy; epu;khzpf;fg;gl;l 
jhjpau; tpLjpahdJ 16.08.2018 md;W nfsut Rfhjhu mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d 
mtu;fshy; jpwe;J itf;fg;gl;lJ. 

 Ky;Nyupahtpy; mike;Js;s nfhOk;G fpof;F Mjhu itj;jparhiyapy; 
mikaTs;s Njrpa ghuprhthj rpfpr;ir ikak;. 
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eilngw;wJ. mjpcj;jk rdhjpgjpapd; rpWePuf Nehahsu;fSf;fhd Nritapid toq;fNtz;Lk; 
vd;w ePz;lfhy mthtpidg; g+u;j;jpnra;Ak; tifapy; 1.2 gpy;ypad; mnkupf;f nlhyu;fs; 
nrytpy; mikf;fg;gLk; ,t; itj;jparhiyahdJ njd;dhrpahtpd; kpfg;gpukhz;lkhd 
rpWePuftpay; itj;jparhiyahf mikaTs;sJ. tlkj;jpa khfhz kf;fSf;F kl;Lky;yhJ 
KO ehl;L kf;fSf;Fkhd ngWkjp tha;e;j nrhj;jhf rPd ehl;bd; ,e;jg; guprhf fpilf;fg;ngWk; 
,t;itj;jparhiyahdJ mikaTs;sJ. ,t;itj;jparhiyahdJ Njitahd midj;J 
trjpfisAk; mjpetPd cgfuzq;isAk; nfhz;L mikaTs;sJ. 200 fl;by; trjpfisf; 
nfhz;l tpLjpfs;> 100 FUjp Rj;jpfupg;G ,ae;jpuq;fisf; nfhz;l ntspNehahsu; rpfpr;irg; 
gpupT kw;Wk; MW mjpetPd rj;jpurpfpr;irf; $lq;fisf; nfhz;ljhf mikaTs;s ,e;j 
itj;jparhiyapy; 200 ,Uf;iffs; nfhz;l Nfl;Nghu; $lk;> 300 thfdq;fisj; jupf;Fk; 
trjpnfhz;l thfdj; jupg;gplk; kw;Wk; itj;jparhiyg; gzpahsu;fSf;fhd tjptpl trjpfs; 
MfpadTk; cs;slf;fg;glTs;sd;. 24 khjq;fspDs; epu;khzpj;J Kbg;gjw;Fj; jpl;lkplg;gl;Ls;s 
,e;j itj;jparhiyahdJ 2020k; Mz;L Mbj; jpq;fspy; Nritfis toq;Ftjw;Fj; 
jahuhfptpLk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.  
 

 
 aho;g;ghzg; Nghjdh itj;jparhiyf;fhd Gjpa jhjpau; tpLjpf; fl;llj;njhFjp  

 

 

aho;g;ghzg; Nghjdh itj;jparhiyf;nfd 600 kpy;ypad; &gha;fs; nrytpy; epu;khzpf;fg;gl;l 
jhjpau; tpLjpahdJ 16.08.2018 md;W nfsut Rfhjhu mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d 
mtu;fshy; jpwe;J itf;fg;gl;lJ. 

 Ky;Nyupahtpy; mike;Js;s nfhOk;G fpof;F Mjhu itj;jparhiyapy; 
mikaTs;s Njrpa ghuprhthj rpfpr;ir ikak;. 
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 aho;g;ghzg; Nghjdh itj;jparhiyf;fhd Gjpa jhjpau; tpLjpf; fl;llj;njhFjp  

 

 

aho;g;ghzg; Nghjdh itj;jparhiyf;nfd 600 kpy;ypad; &gha;fs; nrytpy; epu;khzpf;fg;gl;l 
jhjpau; tpLjpahdJ 16.08.2018 md;W nfsut Rfhjhu mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d 
mtu;fshy; jpwe;J itf;fg;gl;lJ. 

 Ky;Nyupahtpy; mike;Js;s nfhOk;G fpof;F Mjhu itj;jparhiyapy; 
mikaTs;s Njrpa ghuprhthj rpfpr;ir ikak;. 
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ghuprthj Nehahsu;fSf;F ehdhtpj rpfpr;irfisAk; xUq;Nf toq;Fk; gd;Nehf;F 
Nrit trjpfSldhd Njrpa ghuprthj rpfpr;ir ikak; xd;W Ky;Nyupahtpy; cs;s 
nfhOk;G fpof;F Mjhu itj;jpahiyapy; mikaTs;sJ. nfsut Rfhjhu> Nghriz 
kw;Wk; RNjr itj;jpaj;Jiw mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fshy; mz;ikapy; 
,jw;fhd mbf;fy;Yk;> tpgj;J kw;Wk; mtru Nrit ikaj;jpw;fhd mbf;fy;Yk; Ky;Nyupah 
nfhOk;G fpof;F Mjhu itj;jparhiyapy; ehl;b itf;fg;gl;ld. ,e;j ghuprthj 
Nehahsu;fSf;fhd Njrpa rpfpr;ir ikakhdJ mtur rpfpr;ir kl;Lky;yhJ mtu;fSf;fhd 
ePz;lfhy GdUj;jhuzj;jpw;fhd gd;Ndhf;Fr; rpfpr;ir trjpfSld; mikatpUf;fpwJ. ,e;j 
ikaj;jpd; fl;Lkhzg;gzpfs; 2020 ,y; epiwtilAk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. nfhOk;G fpof;F 
Mjhu itj;jparhiy Nghjdh itj;jparhiyahf mgptpUj;jp nra;ag;glTs;sJld;> ,q;F 
gy;fiyf;fof khztu;fs; fw;gjw;fhd tha;g;GfSk; Vw;gLk;. 

 

 rPkhl;b wp[;Nt Qhgfhu;j;j rpWtu; itj;jparhiyapy; mikaTs;s gj;Jkhbfs; 
nfhz;l ,Uja kw;Wk; mtru rpfpr;irf; fl;llj; njhFjp. 

 

rPkhl;b wp[;Nt Qhgfhu;j;j rpWtu; itj;jparhiyapy; mikaTs;s gj;Jkhbfs; nfhz;l ,Uja 
kw;Wk; mtru rpfpr;irf; fl;llj; njhFjpf;F mbf;fy; ehl;Lk; itgtk; mjpcj;jk rdhjpgjp 
ikj;jpupghy rpwpNrd mtu;fsJ jiyikapy; Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fsJ 
gq;Fgw;WjYld; 02.10.2018 md;W ,lk;ngw;wJ. ,yq;ifapd; gpujhd rpWtu; itj;jparhiyahd 
wp[;Nt rPkhl;b Qhgfhu;j;j itj;jparhiyapy; jw;NghJ 969 gLf;iffs; cs;sd. xt;nthU 
Mz;Lk; mz;zsthf 3000 Foe;ijfs; ,UjaNeha;fSld; gpwg;gjhf fzf;fplg;gl;Ls;sJ. 
,e;jf; Foe;ijfs; capu;tho;tjw;fhd re;ju;g;gj;jpidg; ngw;Wf;nfhs;Sk; cupj;Jilatu;fs;. 
ePq;fs; xU ngw;Nwhuhf ,y;yhtpbd; gps;isiaj; jpBnudg; gwpnfhLj;JtpLNthNkh vd;w 
Vf;fj;jpy; ngw;Nwhu; tho;tjd; typiag; Gupe;Jnfhs;tJ fbdk;. xU jhahuhNyh my;yJ 
je;ijahuhNyhjhd; ,e;j typapd; Moj;jpidg; Gupe;Jnfhs;sKbAk;. tUlhe;jk; ,ja Neha; 
kw;Wk; ghuJ}ukhd Neha;fSld; NghuhLk; 1000-1500 tiuahd Foe;ijfs; ,yq;ifapy; 
mjw;fhd rpfpr;ir trjpfs; ,y;yhjjhy; capupof;fpd;wd. ,yq;ifapd; rfy 
khtl;lq;fspypUe;J tUk; Foe;ijfSf;F kUj;Jt trjpfis toq;Fk; ,e;j rpWtu; 
itj;jparhiyapd; ,ja kw;Wk; mjpjPtpu rpfpr;irg;gpupthdJ kj;jpa ,ae;jputpay; MNyhridg; 
gzpafj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l fzpg;gPl;bd; mbg;gilapy; 2 gpy;ypad; &ghf;fs; 
ngWkjpahdjhFk;.  
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 `pq;Fwhnfhl Mjhu itj;jparhiyapy; Gjpa Nehahsu; tpLjpj;njhFjp kw;Wk; 
kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;fs; tpLjpj;njhFjp Mfpad jpwe;Jitf;fg;gl;ld. 

 

 

 nfhOk;G Njrpa itj;jparhiyapy; Gjpa ,uj;j Rj;jpfupg;Gg; gpupT cUthf;fk;  

 

nfsut Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fshy; 05.10.2017 md;W ehd;F ,uj;j 
Rj;jpfupg;G ,ae;jpuq;fisf; nfhz;l Gjpa ,uj;j Rj;jpfupg;Gg; gpupT ,yq;ifj; Njrpa 
itj;jparhiyapy; jpwe;J itf;fg;gl;lJ. 20 kpy;ypad; &ghf;fs; nrytpy; mjpcj;jk 
rdhjpgjpapd; vz;zf;fUtpy; murhq;f Kd;ndLg;ghf cjakhd rpWePuf Neha;j;jLg;G 
Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo; ,e;jg; Gjpa gpupT cUthf;fg;gl;lJ. ,jpy; rpWePuf Nehahsu;fsJ trjp 
fUjp ehd;F Gjpa ,uj;jr; Rj;jpfupg;G ,ae;jpuq;fs; epWtg;gl;Ls;sd. nfhOk;G Njrpa 
itj;jparhiyapy; ,uj;j Rj;jpfupg;G ,ae;jpuq;fspd; vz;zpf;ifapid  35 Mf mjpfupf;Fk; 
90 kpy;ypad; &ghf;fs; ngWkjpahd Ntiyj;jpl;lj;jpd; KjyhtJ fl;lNk jw;NghJ epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ. 

 

 fSj;Jiw nghJ itj;jparhiyapy; tpgj;J kw;Wk; mtru rpfpr;irg; gpupT jpwe;J 
itf;fg;gl;lJ   
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fSj;Jiw nghJ itj;jparhiyapy; Rfhjhu mikr;rpdhy; 1030 kpy;ypad; &ghf;fs; nrytpy;  
Gjpjhf mikf;fg;gl;l tpgj;J kw;Wk; mtru Nritg; gpuptpthdJ nfsut Rfhjhu mikr;ru; 
,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fshy; 10.05.2018 md;W jpwe;J itf;fg;gl;lJ. nfsut Rfhjhu 
mikr;ruJ topfhl;lypd; fPo; ehl;bd; tpgj;J kw;Wk; mtru rpfpr;irg; gpupTfis mgptpUj;jp 
nra;Ak; jpl;lj;jpd; fPo; ,J cUthf;fg;gl;Ls;sik Fwpg;gplj;jf;fJ.  

 
  nfhOk;G njw;F (fSNghtpy) Nghjdh itj;jparhiyf;Fg; Gjpa fl;llq;fs;  

 

nfhOk;G njw;F (fSNghtpy) Nghjdh itj;jparhiyapy; Gjpjhf mikf;fg;gl;l 
ntspNehahsu; gpupT kw;Wk; cseyr; rpfpr;ir Njitahdtu;fSf;fhd gfy; guhkupg;G ikak; 
Mfpad  nfsut Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fshy; 26.06.2018 md;W jpwe;J 
itf;fg;gl;ld. 
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  nfhOk;G fhry; tPjp ngz;fs; itj;jparhiyapy; Rfhjhu jfty; Kfhikj;Jt 
xUq;fpaf;fj;jpid jpwe;Jitj;jNghJ 

 
   nkhduhfy mOj;fk gpuNjrj;jpy; tpNrl NjitAs;s rpwhu;fSf;fhd ‘Ngs;’ rpwhu; 

topfhl;ly; ikaj;jpidj; jpwe;J itj;jNghJ   
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  aho;g;ghzg; Nghjdh itj;jparhiyapy; mikaTs;s Gdu;tho;T itj;jpa 
epiyaj;jpw;F mbf;fy; ehl;lg;gl;lJ 

nfsut Rfhjhu mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; aho;g;ghzg; 
Nghjdhitj;jparhiyapy; mikaTs;s Gdu;tho;T itj;jpa epiyaj;jpw;F 16.08.2018 md;W 
mbf;fy; ehl;bitj;jhu;. nkhj;jkhf 530 kpy;ypad; &gh ngWkjpahd ,e;jj; jpl;lkhdJ Fitj; 
nrk;gpiwr; rq;fj;jpdhy; toq;fg;gLk; ed;nfhil%yk; nraw;gLj;jg;gLfpwJ.  

 

  fy;Kid m\;ug; Qhgfhu;j;j Mjhu itj;jparhiyapy; tpgj;J kw;Wk; mtru 
rpfpr;irg; gpupT epu;khzk;  
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fy;Kid m\;ug; Qhgfhu;j;j Mjhu itj;jparhiyapy; 1900 kpy;ypad; &gh nrytpy; 
mikg;gjw;F Kd;nkhopag;gl;l tpgj;J kw;Wk; mtru rpfpr;irg; gpuptpw;fhf mbf;fy; ehl;Lk; 
itgtk; Rfhjhu nfsut mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fsJ jiyikapy;; 17.06.2018 md;W 
,lk;ngw;wJ. 

 

 kl;lf;fsg;Gg; Nghjdh itj;jparhiyapy; rpWePuf rpfpr;irg; gpupTf; fl;Lkhzk;.  
 

 
kl;lf;fsg;Gg; Nghjdh itj;jparhiyapy; 383 kpy;ypad; &gh nrytpy; mikf;fg;glTs;s 
rpWePuf rpfpr;irg; gpupTf;F mbf;fy; ehl;Lk; itgtk; Rfhjhu nfsut mikr;ru; ,uh[pj 
Nrdhuj;d mtu;fsJ jiyikapy;; nfsut Rfhjhuj;Jiwg; gpujp mikr;ru; igrhy; fhrpk; 
mtu;fsJ gq;Fgw;wYld; 17.06.2018 md;W ,lk;ngw;wJ. ,e;j epu;khzg; gzpfs; 22 
khjfhyj;jpy; g+u;j;jp nra;tjw;Fj; jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.  
  

 kl;lf;fsg;Gg; Nghjdh itj;jparhiyapy; thz;ik Ma;T$lj; njhFjp jpwe;J 
itf;fg;gl;lJ.  
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  kl;lf;fsg;Gg; Nghjdh itj;jparhiyapy; ehd;fhtJ (mjp cr;r) ju epiy 

nfhz;l tpgj;J kw;Wk; mtru rpfpr;irg; gpupT jpwe;J itf;fg;gl;lJ. 

 
kl;lf;fsg;Gg; Nghjdh itj;jparhiyapy;; 895 kpy;ypad; &ghf;fs; nrytpy;  mikf;fg;gl;l 
ehd;fhtJ (mjp cr;r) ju epiy nfhz;l tpgj;J kw;Wk; mtru Nritg; gpuptpidf; nfsut 
Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d kw;Wk; nfsut Rfhjhu Nritfs; gpujp mikr;ru; igrhy; 
fhrpk; MfpNahu; ,ize;J 17.06.2018 md;W jpwe;J itj;jdu;. 
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 n`hwz Mjhu itj;jparhiy mgptpUj;jp  

khtl;l Mjhu itj;jparhiy n`hwz Nky;khfhzj;jpy; tpiuthf tsu;e;JtUk; xU 
itj;jparhiyahFk;. nfsut Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d %d;W khbfs; nfhz;l 
kUj;Jt mjpfhupfs; kw;Wk; kUj;Jt epGzu;fs; tpLjp> rl;l itj;jpag; gpupTj; njhFjp> ,uj;j 
tq;fp kw;Wk; FUjp Rj;jpfupg;Gg; gpupT> itj;jparhiy tshfj;ij epy kl;lg;gLj;Jk; 
nraw;jpl;lk; kw;Wk; rPuP ];fhdu; ,ae;jpuj;ij epWTjy; Mfpa nkhj;jk; 300 kpy;ypad; 
ngWkjpahd gy mgptpUj;jpj; jpl;lq;fis n`hwz khtl;l Mjhu itj;jparhiyapy; 
Muk;gpj;J itj;jhu;.         

 mk;ghe;Njhl;il khtl;lg; nghJ itj;jparhiyf;fhd rpWePuf rpfpr;irg; gpupT  
mk;ghe;Njhl;il khtl;lg; nghJ itj;jparhiyapy; 240 kpy;ypad; &gh nrytpy; 
mikf;fg;glTs;s rpWePuf rpfpr;irg; gpupTf;F mbf;fy; ehl;Lk; itgtk; nfsut Rfhjhu 
mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fsJ jiyikapy;; ,lk;ngw;wJ.  

 13 itj;jparhiyfis mgptpUj;jp nra;tjw;fhd rPd cjtpj;jp;l;lj;jpd; fPo; 
mSj;fk Mjhu itj;jparhiyapy; mikf;fg;gl;l Gjpa fl;llj;njhFjp 
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nghJkf;fSf;Fr; rpwg;ghd Nritfis toq;Fk; nghUl;L ,yq;ifapy; 13 mur 
itj;jparhiyfs; rPd murpd; cjtpAld; mgptpUj;jp nra;ag;glTs;sd. NgUts ju;fh 
itj;jparhiy> mSj;fk itj;jparhiy> rk;khe;Jiw itj;jparhiy> Vwht+u; itj;jparhiy> 
nghj;Jtpy; itj;jparhiy> fuhg;gpl;ba itj;jparhiy> nghydWt itj;jparhiy> gjtpah 
itj;jparhiy> ty];Ky;y itj;jparhiy> fythd itj;jparhiy> kfpaq;fda 
itj;jparhiy kw;Wk; wpfpyf];fl itj;jparhiy MfpadNt rPd murpdhy; toq;fg;gLk; epjp 
cjtpAld; mgptpUj;jp nra;ag;glTs;sd. ,j;jpl;lj;jpd; fPo; 165 kpy;ypad; &ghf;fs; nrytpy; 
mSj;fk itj;jparhiyapy; ,uz;L khbfspy; mikaTs;s fl;llj; njhFjpf;fhd 
mbf;fy;yhdJ ehl;bitf;fg;gl;lJ. 

 

 gyg;gpl;ba khtl;l Mjhu itj;jparhiyf;F 10 khbf; fl;llj; njhFjp  

 
3600 kpy;ypad; &gh nrytpy; gyg;gpl;ba khtl;l Mjhu itj;jparhiyapy; mikg;gjw;F 
Kd;nkhopag;gl;l KO trjpfSk; nfhz;l 10 khbf; fl;llj; njhFjpf;fhd mbf;fy; ehl;b 
itf;Fk; itgtk; ,lk;ngw;wJ.  mikaTs;s khbf; fl;llj; njhFjpapy; kUj;Jt tpLjpj; 
njhFjp> tpgj;J kw;Wk; mtur rpfpr;irg; gpupT> gy;itj;jpag; gpupT> rj;jpu rpfpr;irf; 
$lj;njhFjp kw;Wk; etPd Ma;T$lk; Mfpad cs;slq;Ffpd;wd. 

 
 ,yq;ifapy; kPEz;njhopy;El;g (Nanotechnology) Gw;WNeha; kUe;jhf;fy; 

njhopw;rhiy. 
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itj;jparhiyfs; rPd murpd; cjtpAld; mgptpUj;jp nra;ag;glTs;sd. NgUts ju;fh 
itj;jparhiy> mSj;fk itj;jparhiy> rk;khe;Jiw itj;jparhiy> Vwht+u; itj;jparhiy> 
nghj;Jtpy; itj;jparhiy> fuhg;gpl;ba itj;jparhiy> nghydWt itj;jparhiy> gjtpah 
itj;jparhiy> ty];Ky;y itj;jparhiy> fythd itj;jparhiy> kfpaq;fda 
itj;jparhiy kw;Wk; wpfpyf];fl itj;jparhiy MfpadNt rPd murpdhy; toq;fg;gLk; epjp 
cjtpAld; mgptpUj;jp nra;ag;glTs;sd. ,j;jpl;lj;jpd; fPo; 165 kpy;ypad; &ghf;fs; nrytpy; 
mSj;fk itj;jparhiyapy; ,uz;L khbfspy; mikaTs;s fl;llj; njhFjpf;fhd 
mbf;fy;yhdJ ehl;bitf;fg;gl;lJ. 

 

 gyg;gpl;ba khtl;l Mjhu itj;jparhiyf;F 10 khbf; fl;llj; njhFjp  

 
3600 kpy;ypad; &gh nrytpy; gyg;gpl;ba khtl;l Mjhu itj;jparhiyapy; mikg;gjw;F 
Kd;nkhopag;gl;l KO trjpfSk; nfhz;l 10 khbf; fl;llj; njhFjpf;fhd mbf;fy; ehl;b 
itf;Fk; itgtk; ,lk;ngw;wJ.  mikaTs;s khbf; fl;llj; njhFjpapy; kUj;Jt tpLjpj; 
njhFjp> tpgj;J kw;Wk; mtur rpfpr;irg; gpupT> gy;itj;jpag; gpupT> rj;jpu rpfpr;irf; 
$lj;njhFjp kw;Wk; etPd Ma;T$lk; Mfpad cs;slq;Ffpd;wd. 

 
 ,yq;ifapy; kPEz;njhopy;El;g (Nanotechnology) Gw;WNeha; kUe;jhf;fy; 

njhopw;rhiy. 
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 gyg;g pl ;ba khtl;l Mjhu itj;jparhiyf;F 10 khbf; 

fl;llj; njhFjp   

 
3600 kpy;ypad; &gh nrytpy; gyg;gpl;ba khtl;l Mjhu itj;jparhiyapy; mikg;gjw;F 
Kd;nkhopag;gl;l KO trjpfSk; nfhz;l 10 khbf; fl;llj; njhFjpf;fhd mbf;fy; ehl;b 
itf;Fk; itgtk; ,lk;ngw;wJ.  mikaTs;s khbf; fl;llj; njhFjpapy; kUj;Jt tpLjpj; 
njhFjp> tpgj;J kw;Wk; mtur rpfpr;irg; gpupT> gy;itj;jpag; gpupT> rj;jpu rpfpr;irf; 
$lj;njhFjp kw;Wk; etPd Ma;T$lk; Mfpad cs;slq;Ffpd;wd. 

 

 ,yq;ifapy; k PEz;njhopy ;El;g (Nanotechnology) Gw ;WNeha; kUe;jhf ;fy; 
njhopw ;rhiy. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
90 tPjkhd kUe;Jfis cs;ehl;bNyNa cw;gj;jp nra;aj; jpl;lkpl;Ls;s ,yq;ifahdJ 
kPEz;njhopy;El;gj;jpidg; gad;gLj;jpg; Gw;WNeha;f;fhd kUe;Jfis cw;gj;jp nra;Ak; 
njhopw;rhiy xd;wpid epu;khzpg;gjw;fhd jpl;lj;jpid Muk;gpj;Js;sJ. gafy;y gpuNjrj;jpy; 
mike;Js;s kNynfhl vDk; ,lj;jpy; ,j; njhopw;rhiyf;fhd mbf;fy;yhdJ nfsut 
Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpaj;Jiw mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d 
mtu;fshy; 02.02.2018 md;W ehl;b itf;fg;gl;lJ. Rfhjhu mikr;R kw;Wk; mur kUe;jhf;fy; 
$l;Lj;jhgdk;  Mfpatw;wpd; fhz;fhzpg;gpd; fPo; cs;Supy; kUe;Jfis cw;gj;jpnra;Ak; 
jpl;lj;jpd; fPo; ,j; njhopw;rhiy mikf;fg;glTs;sJ. ,uz;L ,e;jpa epWtdq;fspd; 1.4 
gpy;ypad; &gh $l;L KjyPlhd ,j;jpl;lj;jpw;fhd cld;gbf;ifapy; mur kUe;jhf;fy; 
$l;Lj;jhgdj;jpd; ,af;Fdu; itj;jpau; rAu rkuRe;ju kw;Wk; ,e;jpahtpd; v];.gp.V.vy; 
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90 tPjkhd kUe;Jfis cs;ehl;bNyNa cw;gj;jp nra;aj; jpl;lkpl;Ls;s ,yq;ifahdJ 
kPEz;njhopy;El;gj;jpidg; gad;gLj;jpg; Gw;WNeha;f;fhd kUe;Jfis cw;gj;jp nra;Ak; 
njhopw;rhiy xd;wpid epu;khzpg;gjw;fhd jpl;lj;jpid Muk;gpj;Js;sJ. gafy;y gpuNjrj;jpy; 
mike;Js;s kNynfhl vDk; ,lj;jpy; ,j; njhopw;rhiyf;fhd mbf;fy;yhdJ nfsut Rfhjhu> 
Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpaj;Jiw mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fshy; 
02.02.2018 md;W ehl;b itf;fg;gl;lJ. Rfhjhu mikr;R kw;Wk; mur kUe;jhf;fy; $l;Lj;jhgdk;  
Mfpatw;wpd; fhz;fhzpg;gpd; fPo; cs;Supy; kUe;Jfis cw;gj;jpnra;Ak; jpl;lj;jpd; fPo; ,j; 
njhopw;rhiy mikf;fg;glTs;sJ. ,uz;L ,e;jpa epWtdq;fspd; 1.4 gpy;ypad; &gh $l;L 
KjyPlhd ,j;jpl;lj;jpw;fhd cld;gbf;ifapy; mur kUe;jhf;fy; $l;Lj;jhgdj;jpd; ,af;Fdu; 
itj;jpau; rAu rkuRe;ju kw;Wk; ,e;jpahtpd; v];.gp.V.vy; (tiuTs;sJ) epWtd ,af;Fdu; 
tp[a; gpufh]; MfpNahu; fSj;Jiwapy; ,lk;ngw;w itgtj;jpd;NghJ ifr;rhj;jpl;ldu;.    

 

 NgUtis khtl;l Mjhu itj;jparhiyf;F Gjpa kUj;Jt tpLjpj; njhFjp 

 
Kd;nkhopag;gl;l kUj;Jt tpLjpj; njhFjpf;fhd mbf;fy; ehl;Lk; itgtk; nfsut Rfhjhu 
mikr;ru; itj;jpau; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fsJ jiyikapd; fPo; 27.02.2018 md;W 
,lk;ngw;wJ. ,j;jpl;lj;jpd; cj;Njr kjpg;gPL 3400 kpy;ypad; &gha;fshFk;. 

 
 
 fk;gis khtl;l Mjhu itj;jparhiyapd; mgptpUj;jp    

 
fz;b khtl;lj;jpy; cs;s ,uz;lhk; epiy itj;jparhiyahd fk;gis khtl;l Mjhu 
itj;jparhiyapy; 369 kpy;ypad; &ghf;fs; nrytpy; 2020k; Mz;bw;Fs; fl;b Kbg;gjw;F 
cj;Njrpj;Js;s tpgj;J kw;Wk; mtru rpfpr;irg; gpuptpid mikg;gjw;fhd mbf;fy; ehl;b 
itf;fg;gl;lJ. 
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 Nffhiy nghJ itj;jparhiyf;Fg; Gjpa tpgj;J kw;Wk; mtru rpfpr;irg; gpupT 
 

 
 
rg;gpufKt khfhzj;jpy; cs;s ,uz;lhtJ ngupa itj;jparhiyahd Nffhiy nghJ 
itj;jparhiyapy; 495 kpy;ypad; &ghf;fs; nrytpy; 2020k; Mz;bw;Fs; fl;b Kbg;gjw;F 
cj;Njrpj;Js;s tpgj;J kw;Wk; mtru rpfpr;irg; gpuptpid mikg;gjw;fhd mbf;fy; ehl;b 
itf;fg;gl;lJ. fl;b Kbf;fg;gl;lJk; ,J tpgj;J kw;Wk; mtur rpfpr;irg;gpuptpd; juepiy -
01w;F mikthf nraw;gl;L ,yq;ifau;fSf;F jukhd Rfhjhu Nritapid toq;Fk; 
Nehf;fj;jpidg; g+u;j;jpnra;Ak;.. 

  mDuhjGu Nghjdh itj;jparhiyf;F tpgj;J kw;Wk; mtru rpfpr;irg; gpupT  
 
 

rg;gpufKt khfhzj;jpy; cs;s ,uz;lhtJ ngupa itj;jparhiyahd Nffhiy nghJ tlNky; 
khfhzj;jpYs;s Kf;fpa itj;jparhiyahd mDuhjGuk; Nghjdh itj;jparhiyapy; 370 
kpy;ypad; &ghf;fs; nrytpy; 2018k; Mz;bw;Fs; fl;b Kbg;gjw;F cj;Njrpj;Js;s ehd;F 
khbfs; nfhz;l tpgj;J kw;Wk; mtru rpfpr;irg; gpuptpid mikg;gjw;fhd mbf;fy; nfsut 
Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fshy; ehl;b itf;fg;gl;lJ. tPjptpgj;Jfs; kw;Wk; 
gpw tpgj;Jfshy; Vw;gLk; capupog;Gfisj; jLf;Fk; Nehf;FlDk; kf;fs; khw;WtYTs;stu;fshf 
khWtijj; jLf;Fk; Nehf;FlDk; mikr;ruitahy; mq;fPfhuk; toq;fg;gl;l ,j; jpl;lj;jpd; 
KjyhtJ fl;lj;jpy; ,uz;L khbfisf; nfhz;ljhf mikaTs;s fl;llj;njhFjpapd; 
jiuj;jsj;jpy; 29 fl;by;fisf; nfhz;l FWe;jq;fy; tpLjpAk; KjyhtJ khbapy; Mz;fs; 
kw;Wk; ngz;fSf;fhd tpLjpfSk; mikaTs;sd. KOikahf cgfuzrhjdq;fSld; $ba 
rj;jpu rpfpr;irf; $lq;fs;> fjpu;g;gl miw kw;Wk; mj;jpahtrpa kUj;Jt trjpfSld; $bajhf 
,e;jf; fl;llj;njhFjp mikf;fg;glTs;sJ. tUlhtUlk; ntrhf;> nghrd; kw;Wk; vry jpUtpoh 
Mfpatw;wpd;NghJ gy;yhapuf;fzf;fhd mbatu;fs; mDuhjGuk; kw;Wk; nghyeWitf;F 
tUthu;fs;. ,tu;fsJ tUifAld; tPjptpgj;Jfspd; vz;zpf;ifAk; mjpfupf;Fk;. vdNt tpgj;J 
kw;Wk; mtru rpfpr;irg; gpupthdJ ,q;F mj;jpahtrpakhdjhFk;. 
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 rpyhgk; khfhzg; nghJ itj;jparhiyapy; Gjpa mgptpUj;jpj; jpl;lq;fs;.  
 

rpyhgk; khfhzg; nghJ itj;jparhiyahdJ 18 Nehahsu; tpLjpfs;> jPtpu rpfpr;irg; gpupT 
kw;Wk; rpWtu; tpLjp Mfpad cs;slq;fyhf 470 gLf;if trjpfs; nfhz;l ,uz;lhk; epiy 
itj;jparhiyahFk;. ,q;F xU ehspw;F 1000w;F Nkw;gl;l Nehahsu;fs; ntspNehahsu; 
rpfpr;irg; gpuptpy; rpfpr;ir ngw;W tUfpwhu;fs;. thuj;jpd; Ie;J ehl;fspy; gy;NtW Neha;fSf;Fr; 
rpfpr;ir toq;Fk;nghUl;L ,lk;ngWk; 15w;F Nkw;gl;l Ma;rhiyfs; (fpspdpf;) eilngWfpd;wd. 
ngUe;njhifahd nghJkf;fs; ,r; Nritfisg; gad;gLj;jptUfpd;wdu;. vdpDk; fl;bl 
trjpfs; Nghjhky; ,Ug;gJ ,t; itj;jparhiyapd; mgptpUj;jpf;F ,ila+whf ,Ug;gJ 
fz;lwpag;gl;lJ. ,e;j ,ila+wpid ePf;fp tpiuthd mgptpUj;jpia ,t;itj;jparhiyf;F 
Vw;gLj;JKfkhf 11 mgptpUj;jpj; jpl;lq;fSf;fhd mbf;fw;fs; nfsut Rfhjhu mikr;ru; 
,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fshy; ehl;bitf;fg;gl;ld. 

 

 fuhg;gpl;lba Nghjdh itj;jparhiyapy; Gjpa mgptpUj;jpj; jpl;lkhf tpNrl 
rj;jpurpfpr;ir tpLjpj; njhFjpAk; gy; kw;Wk; jhil rj;jpurpfpr;irj; njhFjpAk; 
mikf;fg;glTs;sd.  

 

 
1982k; Mz;by; epu;khzpf;fg;gl;l> njd;khfhzj;jpd; kpfg; ngupa %d;whk; epiyr; rpfpr;ir 
ikakhd fuhg;gpl;ba Nghjdh itj;jprhiyf;fhd Gjpa tpNrl rj;jpurpfpr;ir tpLjpj; 
njhFjpAk; gy; kw;Wk; jhil rj;jpurpfpr;irj; njhFjpAk; mikg;gjw;fhd mbf;fw;fs; ehl;b 
itf;fg;gl;ld. fuhg;gpl;b kUj;Jt gPlj;jpw;Fg; gpujhdkhd kUj;Jtg; gapw;rpf; fskhf tpsq;Fk; 
fuhg;gpl;ba Nghjdh itj;jparhiyahdJ 54 kUj;Jt tpLjpfs; kw;Wk; gy gpupTfis 
cs;slf;fpa 1560 fl;by; trjpfSld; $ba itj;jparhiyahFk;. ,g; Nghjdh 
itj;jparhiyahdJ nghJ kUj;Jtk;> rj;jpurpfpr;irg; gpupT> Foe;ijfs; rpfpr;irg; gpupT> 
cstsg; gpupT> ,Uja rpfpr;irg; gpupT> %l;LNeha;g; gpupT> Gw;WNeha;g; gpupT> KwpTneupTg; 
gpupT> euk;gpay; rpfpr;irg; gpupT> euk;gpay; rj;jpurpfpr;irg; gpupT> fhJ %f;Fj; njhz;ilg; gpupT> 
fz;Nzhapay; gpupT> Njhy;Neha; rpfpr;irg; gpupT> ,iug;ig Fly; Nehapay; gpupT> fjpu; rpfpr;ir 
myF> gy; itj;jpa myF kw;Wk; ntspNehahsu; gpupTfSld; $ba gy;NtW Ma;rhiyfs; 
(fpspdpf;)> ,uj;j tq;fp> ,uj;j Rj;jpfupg;Gg; gpupT kw;Wk; vt;NtisapYk; ngwg;glf;$ba 
mjpetPd gupNrhjid trjpfs; Mfpatw;wpD}lhf nghJkf;fSf;F itj;jpa Nritfis toq;fp 
tUfpd;wJ. ,g; Gjpa mgptpUj;jpj; jpl;lkhdJ Nkw;nrhd;d gupTfSf;F Nkyjpfkhf etPd 
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rj;jpurpfpr;ir tpLjpj; njhFjpiaAk; gy; kw;Wk; jhil rj;jpurpfpr;irj; njhFjpiaAk; ,t; 
itj;jparhiyf;Fg; Gjpjhf toq;Ftij Nehf;fkhff; nfhz;ljhFk;. 

 
 khtl;lg; nghJ itj;jparhiy mk;ghiwapypy; gy;NtW mgptpUj;jpj; jpl;lq;fs; 

eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;wd.  

mk;ghiw khtl;lg; nghJ itj;jparhiyf;F 15.04.2018 md;W Neupy; nrd;w nfsut Rfhjhu 
mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; gy Rfhjhu mgptpUj;jpj; jpl;lq;fisj; njhlf;fp 
itj;jhu;. ,tuJ ,e;j tUifapd;NghJ itj;jparhiyapd; ,yj;jpudpay; Rfhjhug; gpupT 
jpwe;J itf;fg;gl;lNjhL mk;ghiw itj;jparhiyapy; ,yj;jpudpay; Rfhjhur; nraw;jpl;lj;jpd; 
Kd;Ndw;wj;jpid nfsut mikr;ru; mtu;fs; jdpg;gl;l Kiwapy; kjpg;gPL nra;jhu;.  
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  n`hwz> gyg;gpl;ba gFjpapy; kUe;J cw;gj;jpj; njhopw;rhiy epu;khzk;. 
 

300 njhopy;tha;g;Gfis toq;ff;$ba 1.5 gpy;ypad; ,yq;if &hghf;fs; nrytpy; mikf;fg;gLk; 
,e;jj; njhopw;rhiyahdJ 2018k; tUl ,Wjpf;Fs; jpwe;J itf;fg;gLk; vd 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. Rfhjhu mikr;Rk; Njrpa kUe;jhf;fy; $l;Lj;jhgdKk; 48 kUe;J cw;gj;jp 
epWtdq;fSld; ,yq;iff;Fj; Njitahd kUe;Jfis cw;gj;jp nra;tjw;fhd xg;ge;jq;fspy; 
ifr;rhj;jpl;Ls;sd. fz;b jpfd gFjpapYk;> n`hwz gpuNjrj;jpYk; ,uz;L kUe;J cw;gj;jpj; 
njhopw;rhiyfs; jpwe;J itf;fg;gl;Ls;sd. 2020k; Mz;bw;Fs; ,yq;ifahdJ jdJ 
NjitfSf;fhd kUe;Jg; nghUl;fis cs;ehl;bNyNa cw;gj;jp nra;Ak; epiyia 
mile;JtpLk; vd nfsut Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; vjpu;ghu;f;fpwhu;.  
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 nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpw;fhd Gjpa jhjpa gPlk;  
 

nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpd; ,ize;j gPlkhf mikaTs;s jhjpa gPlj;jpw;fhf mbf;fy;ypid 
mjp cj;jk rdhjpgjp ikj;jpupghy rpwpNrd mtu;fs; = n[atu;j;jdGu nghJ itj;jparhiy 
tshfj;jpy; ehl;b itj;jhu;. ,e;j epfo;tpy; nfsut Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d 
mtu;fSk; gq;Fgw;wpdhu;. jhjpa gl;ljhupfis vjpu;fhyj;jpw;Fj; Njitahd mwpT> elj;ij 
kw;Wk; mDgtk; Mfpatw;Wld; cUthf;Fk; Nehf;Fld; 17 khbfSld; 14.5 gpy;ypad; &ghf;fs; 
nrytpy; mikf;fg;glTs;s ,e;jf; etPd gPlj;jpw;fhd fl;blj; njhFjpahdJ 2000 jhjpa 
gl;ljhup khztu;fis xNu jlitapy; gapw;Wtpg;gjw;F Vw;w tifapy; mikf;fg;glTs;sJ. 
,q;F gapyTs;s jhjpa gl;ljhup khztu;fSf;fhd tpLjpfs; nfhOk;G fpof;F Mjhu 
itj;jparhiyapy; tpisahl;L trjpfs;> clw;gapw;rpf; $lq;fs; kw;Wk; ePr;ry; jlhfq;fis 
cs;slf;fpa rfy trjpfSlDk; mikf;fg;glTs;sd.       

 

 ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapy; Nghrhf;Fg; gpupT jpwe;J itf;fg;gl;lJ  
 

kUj;Jt Nghrhf;Fr; rpfpr;ir vdg;gLtJ ahnjdpy; Neha; epiyfisAk; mjd; 
Fzq;FwpfisAk; mjw;nfd tpNrlkhf jahupf;fg;gLk; czTfshy; Fzkhf;Fk; xU rpfpr;ir 
KiwahFk;. ,r;rpfpr;irahdJ gjpT nra;ag;gl;l czT newp ty;Yduhy; (dietitian) 
my;yJ Cl;lts njhopy;ty;Yduhy; (professional nutritionist) 
fz;fhzpf;fg;gLk;. ,e;j czthdJ Nehahspapd; kUj;Jt kw;Wk; cstpay; rupjq;fs;> cly; 
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 nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpw ;fhd Gjpa jhjpa g Plk ;  
 

nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpd; ,ize;j gPlkhf mikaTs;s jhjpa gPlj;jpw;fhf 
mbf;fy;ypid mjp cj;jk rdhjpgjp ikj;jpupghy rpwpNrd mtu;fs; = n[atu;j;jdGu 
nghJ itj;jparhiy tshfj;jpy; ehl;b itj;jhu;. ,e;j epfo;tpy; nfsut Rfhjhu mikr;ru; 
,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fSk; gq;Fgw;wpdhu;. jhjpa gl;ljhupfis vjpu;fhyj;jpw;Fj; 
Njitahd mwpT> elj;ij kw;Wk; mDgtk; Mfpatw;Wld; cUthf;Fk; Nehf;Fld; 17 
khbfSld; 14.5 gpy;ypad; &ghf;fs; nrytpy; mikf;fg;glTs;s ,e;jf; etPd gPlj;jpw;fhd 
fl;blj; njhFjpahdJ 2000 jhjpa gl;ljhup khztu;fis xNu jlitapy; gapw;Wtpg;gjw;F 
Vw;w tifapy; mikf;fg;glTs;sJ. ,q;F gapyTs;s jhjpa gl;ljhup khztu;fSf;fhd 
tpLjpfs; nfhOk;G fpof;F Mjhu itj;jparhiyapy; tpisahl;L trjpfs;> clw;gapw;rpf; 
$lq;fs; kw;Wk; ePr;ry; jlhfq;fis cs;slf;fpa rfy trjpfSlDk; mikf;fg;glTs;sd.       

 

 ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapy; Nghrhf ;Fg ; gpu pT jpwe ;J 

itf;fg ;gl ;lJ    
 

kUj;Jt Nghrhf;Fr; rpfpr;ir vdg;gLtJ ahnjdpy; Neha; epiyfisAk; mjd; 
Fzq;FwpfisAk; mjw;nfd tpNrlkhf jahupf;fg;gLk; czTfshy; Fzkhf;Fk; xU 

 

 
45 

 

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2017  -‐  2018  

  

rpfpr;ir KiwahFk;. ,r;rpfpr;irahdJ gjpT nra;ag;gl;l czT newp ty;Yduhy; (dietitian) 
my;yJ Cl;lts njhopy;ty;Yduhy; (professional nutritionist) fz;fhzpf;fg;gLk;. ,e;j 
czthdJ Nehahspapd; kUj;Jt kw;Wk; cstpay; rupjq;fs;> cly; gupNrhjid> 
clypaf;fg; gupNrhjid kw;Wk; czTr; rupjk; Mfpatw;wpd; mbg;gilapy; mike;jpUf;Fk;.  

  

 mk;ghiw khtl;lj;jpy ; Gjpa Nghrhf ;F ikak; Muk;g pj ;J 

itf;fg ;gl ;lJ.  
 

  kpyhdpa gpuNjr nrayu ; gpu ptpw ;fhd Gjpa Rfhjhu itj;jpa mjpfhup 
gzpkid 

 

 
kpyhdpa gpuNjr nrayu; gpuptpw;fhd Gjpa Rfhjhu itj;jpa mjpfhup gzpkidahdJ 
nfsut Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fshy; 03.06.2018 md;W jpwe;J 
itf;fg;gl;lJ.  
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gupNrhjid> clypaf;fg; gupNrhjid kw;Wk; czTr; rupjk; Mfpatw;wpd; mbg;gilapy; 
mike;jpUf;Fk;.  

  

 mk;ghiw khtl;lj;jpy; Gjpa Nghrhf;F ikak; Muk;gpj;J itf;fg;gl;lJ.  

 
  kpyhdpa gpuNjr nrayu; gpuptpw;fhd Gjpa Rfhjhu itj;jpa mjpfhup gzpkid 
 

 
kpyhdpa gpuNjr nrayu; gpuptpw;fhd Gjpa Rfhjhu itj;jpa mjpfhup gzpkidahdJ nfsut 
Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fshy; 03.06.2018 md;W jpwe;J itf;fg;gl;lJ.  
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rpfpr;ir KiwahFk;. ,r;rpfpr;irahdJ gjpT nra;ag;gl;l czT newp ty;Yduhy; (dietitian) 
my;yJ Cl;lts njhopy;ty;Yduhy; (professional nutritionist) fz;fhzpf;fg;gLk;. ,e;j 
czthdJ Nehahspapd; kUj;Jt kw;Wk; cstpay; rupjq;fs;> cly; gupNrhjid> 
clypaf;fg; gupNrhjid kw;Wk; czTr; rupjk; Mfpatw;wpd; mbg;gilapy; mike;jpUf;Fk;.  

  

 mk;ghiw khtl;lj;jpy ; Gjpa Nghrhf ;F ikak; Muk;g pj ;J 

itf;fg ;gl ;lJ.  
 

  kpyhdpa gpuNjr nrayu ; gpu ptpw ;fhd Gjpa Rfhjhu itj;jpa mjpfhup 
gzpkid 

 

 
kpyhdpa gpuNjr nrayu; gpuptpw;fhd Gjpa Rfhjhu itj;jpa mjpfhup gzpkidahdJ 
nfsut Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fshy; 03.06.2018 md;W jpwe;J 
itf;fg;gl;lJ.  
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 gf;fhKd gpuNjr itj;jparhiyf;fhd Gjpa epu;thff; fl;llj; njhFjpAk; rpWePuf 
Neha;j;jLg;Gg; gpupTk; jpwe;J itf;fg;gl;ld.  
 

nghyeWt khtl;lj;jpd; gf;fhKd gpuNjr itj;jparhiyf;fhd Gjpa epu;thff; fl;llj; 
njhFjpAk; rpWePuf Neha;j; jLg;Gg; gpupTk; nfsut Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d 
mtu;fshy; 01.08..2018 md;W jpwe;J jpwe;J itf;fg;gl;ld. ,e;j epu;khzg; gzpfs; “GGjK 
nghyeWt” Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gl;ld vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.   

 

 N`hwz gpuNjrj;jpw;fhd Gjpa Rfhjhu itj;jpa mjpfhup mYtyfk; 
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45 kpy;ypad; &gh nrytpy; N`hwz gpuNjr nrayu; gpuptpw;nfd mikf;fg;gl;l Gjpa Rfhjhu 
itj;jpa mjpfhup mYtyfk; nfsut Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fshy; cs;Su; 
murpayhsu;fs; kw;Wk; nghJkf;fsJ gq;Fgw;wYld; jpwe;J itf;fg;gl;lJ.   

 

 nkhul;Lt gpuNjr itj;jparhiyf;fhd Gjpa mgptpUj;jpj; jpl;lk;  

 

nkhul;Lt gpuNjr itj;jparhiyapy; 800 kpy;ypad; &ghf;fs; nrytpy; 
mikf;fg;glTs;s 05 khbfs; nfhz;l Nehahsu; tpLjpj; njhFjpf;fhd mbf;fy; 
19.05.2018 md;W ,lk;ngw;wJ.  



42

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2017 - 2018
 

 
48 

 

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2017 - 2018 

 

 Nguhjid rpwpkhNth gz;lhu ehaf;f rpWtu; itj;jparhiyf;fhd etPd 
ntspNehahsu; gpupT.  

Nguhjidapy; mike;Js;s rpwpkhNth gz;lhuehaf;f tpNrl rpWtu; itj;jparhiyahdJ 
,yq;ifapy; cs;s rpWtu;fSf;fhd tpNrl %d;whk; epiyr; rpfpr;irfis toq;fptUk; 
,uz;lhtJ ghupa rpWtu; itj;jparhiyahFk;. Nrit toq;fypy; ,t; itj;jparhiyahdJ 
tzpf tpLjp> euk;gpay; rpfpr;ir  tpLjp kw;Wk; thbf;ifahsu;fSf;F rpNdfg+u;tkhd kUe;jf 
Nritfs; cs;spl;l gy;NtW tiffspy; mz;ikapy; juKau;j;jg;gl;Ls;sJ. Rfhjhu 
mikr;ruhy; xJf;fPL nra;ag;gl;l epjpapy; ntspNehahsu; gpupthdJ Nkk;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  
tpNrl itj;jpa epGzu;fshy; ntspNehahsu;fs; ghu;itaplg;gLjy;> 24 kzpNeu ntspNehahsu; 
mDkjpr; Nrit> fhiy 8 kzp njhlf;fk; ,uT 10 kzp tiuahd ntspNehahsu; MNyhridr; 
Nrit> ehsj;Jisaply; gpupT (Phlebotomy unit)> rpWtu;fs; tpisahLtjw;fhd gpuNjrk;> 
jd;dpaf;f tq;fpr; Nrit trjpfs;> mtru njhlu;G Nrit trjpfs;> jukhd ,Uf;if trjpfs; 
nfhz;l kdJf;F ,jkhd gpujpgypf;fpd;w gupthd Nritia toq;Fk; tpjj;jpy; ntspNehahsu; 
gpupthdJ etPdkag;gLj;jg;gl;Ls;sJ. ; nfsut Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; 
fl;Lkhz trjpfis tpupTgLj;Jtjd;%yk; itj;jparhiyapd; Nritfis mLj;j 20 
tUlq;fSf;F Nkk;gLj;Jtjw;fhd gbfis Kd;ndLj;Js;shu;. ,jw;fikthf itj;jparhit 
tpupthf;fj;jpw;nfdg; Gjpa fhzpiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd eltbf;iffs; mz;ikapy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.   

 jhjpa gapw;rpg; ghlrhiyfSf;F Gjpa Ng&e;Jfs; toq;fp itf;fg;gl;ld  
 

ehl;bYs;s rfy jhjpa gapw;rpg; ghlrhiyfSf;Fk; Ng&e;Jfis toq;fpitf;Fk; Rfhjhu 
mikr;rpd; jp;l;lj;jpd; KjyhtJ fl;lj;jpy; 53 kpy;ypad; &gha;fs; ngWkjpahd Ng&e;Jfs; 
fhyp> khj;jiw> fSj;Jiw> fe;jhd kw;Wk; kl;lf;fsg;G Mfpa jhjpa gapw;rpg; ghlrhiyfSf;F 
Gjpa Ng&e;Jfs; toq;fp itf;fg;gl;ld. nfsut Rfhjhu mikr;ru; ehl;bYs;s midj;J 
jhjpa gapw;rpg; ghlrhiyfSf;Fk; tpiutpy; Ng&e;Jfs; toq;fpitf;fg;gLk; vdj; njuptpj;jhu;. 
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,yq;ifapy; 18 jhjpau; gapw;rpg; ghlrhiyfs; mur itj;jparhiyfs; kw;Wk; gpw mur Rfhjhu 
Nrit ikaq;fSf;fhd jhjpa cj;jpNahfj;jiu gapw;Wtpf;Fk; gzpapy; <Lgl;Ls;sd. 
xt;nthU jhjpau; gapw;rpg; ghlrhiyAk; xU mjpgupd; fPo; ,aq;fp tUtJ Fwpg;gplj;jf;fJ.   
 

 khj;jiw jhjpau; gapw;rpg; ghlrhiyapd; epu;thfg; gpuptpw;fhd Gjpa fl;llk;  

 
76 kpy;ypad; &gh nrytpy; mikf;fg;gl;l khj;jiw jhjpau; gapw;rpg; ghlrhiyapd; epu;thfg; 
gpuptpw;fhd Gjpa fl;llk; nfsut Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fshy; 28.07.2018 
md;W itgt uPjpahfj; jpwe;J itf;fg;gl;lJ.  
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  J}ug; gpuNjrq;fSf;Ff;fhd gy;itj;jpa Nritf;F cjTtjw;fhf elkhLk; 
gy;itj;jpa Nrit myFfs; toq;fp itf;fg;gl;ld. 

 

 
,yq;ifau;fsJ gw; RfhjhukhdJ Rfhjhu mikr;R Kf;fpakhff; fUj;jpnyLf;Fk; tplaq;fspy; 
xd;whFk;. nfsut Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fshy; ehnlq;Fk; nghJkf;fsJ 
gw;Rfhjhuj;jpid Nkk;gLj;Jtjw;F eltbf;if vLf;FkhW gzpg;Giu tpLf;fg;gl;lJ. J}ug; 
gpuNjrq;fSf;Fr; Nritia toq;Ftjw;fhd xU gpujhd gbNa mt;tplq;fspy; elkhLk; 
gw;rpfpr;ir Ma;rhiyfis (fpspdpf;) elhj;JtjhFk;. ,jw;F cjTKfkhf Rfhjhu mikr;R 
gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; gzpkidfSf;F elkhLk; gw;rpfpr;ir myFfis 
toq;Ftjw;F eltbf;if vLj;Js;sJ.   
 
 ehl;by; Nritahw;Wk; nghJr; Rfhjhu kUj;Jt khJf;fSf;F ce;JUspfs; toq;fp 

itf;fg;gl;ld.          

 
ehl;by; Nritapy; cs;s Vwj;jhs 1500 FLk;g ey kUj;Jt khJf;fSf;F ce;JUspfs; 
Njitahf ,Ue;jij mLj;J nfsut Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fshy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;l nfhs;if Kbtpw;F mikthf ,e;j ce;JUspfis tpiuthf mtu;fSf;F 
toq;Ftjw;Fupa eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. FLk;g ey khJf;fs; ce;JUspfspy; 
gpuahzk; nra;tijf; fUj;jpy; nfhz;L mtu;fsJ cj;jpNahf rPUilapy; khw;wk; nra;tjw;fhd 
mDkjp Vw;nfdNt toq;fg;gl;Ls;sJ. 

. 
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Rfhjhuj;Jiwapd; kdpjtsj;jpidg; gyg;gLj;Jjy;> rkr;rPuhd tifapy; Njitahd msT 
kdpj tsj;jpid toq;Fjy;> nghUj;jkhd gzpr;#oy; kw;Wk; tjptpl trjpfis J}ukhf 
mike;Js;s fbdg; gpuNjrq;fspy; Vw;gLj;Jjy;. 

2017-2018 k; tUl fhyg; gFjpapy; cs;sPu;f;fg;gl;l kdpjtsk; (gpujhd tifapdq;fs;) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rfhjhu Nrit tifapdq;fs; cs;sPu;f;fg;gl;l njhif 

itj;jpa epGzu;fs; kw;Wk; gjpy; itj;jpa 
epGzu;fs;  

498 

kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;fs; 1146 

gy; itj;jpau;fs; 77 

jhjpa cj;jpNahfj;ju;fs;  3369 

kUj;Jt Ma;T$lj; njhopy;El;gtpayhsu;fs; 214 

kUe;jhsu;fs; 145 

fjpupayhsu;fs;  63 

njhopy;rhu; rpfpr;irahsu;fs;  17 

,ad;kUj;Jt rpfpr;irahsu;fs; 83 

Ngr;Rr; rpfpr;irahsu;fs;  44 

nghJr; Rfhjhu kUj;Jt khJf;fs; 571 

nghJr; Rfhjhug; gupNrhjfu;fs; 168 

nghJr; Rfhjhu ntspf;fs cj;jpNahfj;ju;fs;  2014 

nghJr; Rfhjhu Ma;T$l 
njhopy;El;gtpayhsu;fs; 

87 

Rfhjhug; gzp cjtpahsu;fs; (mika)  1622 

nlq;F jLg;G cjtpahsu;fs;  700 

csr;r%fg; gzpahsu;fs;  28 

guprhufu;fs;  115 

Ma;T$l Vtyu; (Lab Orderly) 145 
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 25.07.2018 md;W 295 cs;sfg; gapw;rpapid epiwT nra;j kUj;Jtu;fs; 
,yq;if Rfhjhu Nritapy; epakdk; ngw;wdu;.  

 
 
 28.11.2017 md;W 900 cs;sfg; gapw;rp kUj;Jtu;fSk;> 1146 cs;sfg; gapw;rpapid 

epiwT nra;j kUj;Jtu;fSk; ,yq;if Rfhjhu Nriitapy; epakdk; ngw;wdu;.   
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 13.06.2018 md;W 582 cs;sfg; gapw;rp kUj;Jtu;fs; epakdk; ngw;wdu;.  

 
 
 05.07.2018 md;W 77 gy; itj;jpau;fs; ,yq;if Rfhjhuj; Jiwapy; epakdk; 

ngw;wdu;.  
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 fhu;j;jpif 2017 y; 1629 jhjpa cj;jpNahfj;ju;fs;> 76 jhjpag; gl;ljhupfs;> 168 
nghJr; Rfhjhug; gupNrhjfu;fs; cl;gl 2145 Rfhjhug; gzpahsu;fSf;fhd 
epakdq;fs; toq;fg;gl;ld.  
 

 
 gz;lhu ehaf;f ru;tNjr kfhehl;L kz;lgj;jpy; ,lk;ngw;w ,yq;if Rfhjhu 

Nritapy; 325 Jiz kUj;Jt Nritahsu;fis cs;sPu;f;Fk; itgtj;jpy; 
mtu;fSf;fhd epakdf; fbjq;fs; toq;fp itf;fg;gl;ld. 
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 myup khspifapy; 11.06.2018 md;W 1452 jhjpa cj;jpNahfj;ju;fSf;F bg;Nshkh 
rhd;wpjo;fs; toq;Fk; itgtk; ,lk;ngw;wJ. 
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 28 csr%fg; gzpahsu;fs; kw;Wk; 2014 nghJr; Rfhjhu ntspf;fs 
cj;jpNahfj;ju;fs; MfpNahUf;fhd epakdf; fbjq;fs; 21.06.2018 md;W toq;fp 
itf;fg;gl;ld   

 tpopj; njhopy;El;gtpayhsu;fSf;F bg;Nshkhr; rhd;wpjo;fs; toq;fp 
itf;fg;gl;lNghJ  

 
 700 nlq;F jLg;G cjtpahsu;fs; kw;Wk; Rfhjhug; gzp cjtpahsu;fs; 

MfpNahUf;fhd epakdq;fs; 19.09.2017 md;W toq;fp itf;fg;gl;ld.   
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 21 csr%fg; gzpahsu;fs; kw;Wk; 2014 nghJr; Rfhjhu ntspf;fs 
cj;jpNahfj;ju;fs; MfpNahUf;fhd epakdf; fbjq;fs; toq;fp itf;fg;gl;ld  

 
 525 nghJr;Rfhjhu kUj;Jt khJf;fSf;F bg;Nshkh rhd;wpjo;fs; toq;fg;gl;ld 
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 myup khspifapy; 2031 jhjpa khztu;fs;> nghJr; Rfhjhug; gupNrhjfu;fs;> 
kUj;Jt Ma;T$lj; njhopy;El;gtpayhsu;fs;> njhiyNgrp ,af;Fdu;fs;> 
guprhufu;fs; kw;Wk; g+r;rpapay; cjtpahsu;fs; cs;spl;l 2564 Rfhjhug; 
gzpahsu;fSf;F epakdf; fbjq;fis toq;fp itf;fg;gl;ld.  

 

 Rfhjhu Nritapd; Kd;Ndw;wq;fs; Fwpj;J nghJkf;fSf;F tpsf;Ftjw;fhd 
Rfhjhu mgptpUj;jpj; jpl;lq;fs; njhlu;ghd Njrpa kfhehL  

 

Rfhjhu Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpaj;Jiw mikr;rpdhy; jFe;j Neuj;jpy; 
Kd;ndLf;fg;gLk; Rfhjhu mgptpUj;jpj; jpl;lq;fs; njhlu;ghd Njrpa kfhehL nfsut 
Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; jiyikapy; 09.03.2018 md;W gz;lhuehaf;f 
ru;tNjr kfhehl;L kz;lgj;jpy; ,lk;ngw;wJ. ek;gpf;ifahd jfty;fisg; nghJkf;fSf;F 
toq;Ftjd; %yk; Rfhjhu mikr;Rf; Fwpj;Jf; fl;bnaOg;gg;gLk; ek;gpf;ifahdJ 
rupahdtifapy; Rfhju Nritapid kf;fSf;F toq;Ftjw;F cjtpGupAk;. ,jd;gpufhuk; 
nghJkf;fSf;F 2015k; Mz;bypUe;J kfhehL ele;j ehs;tiuahd fhyg;gFjpapy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;l gy;NtW Rfhjhu mgptpUj;jpj; jpl;lq;fs; gw;wpj; njupag;gLj;jg;gl;lJ. cyf 
tq;fp> cyf Rfhjhu epWtdk; kw;Wk; cyfg; nghUshjhug; Nguit Mfpatw;wpd; 
mwpf;iffspd; gpufhuk; ,yq;ifapd; Rfhjhu NritahdJ Kd;dzpapy; ,Ug;gjhf milahsq; 
fhzg;gl;Ls;sJ. 



53

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2017 - 2018 

 
59 

 

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2017 - 2018 

 

 mDuhjGuk; Nghjdh itj;jparhiyapy; nfhz;lhlg;gl;l ru;tNjr ngz;fs; jpdk;  
 

1900 Mz;L fhyg;gFjpfspy; ,Ue;J nfhz;lhlg;gl;l ru;tNjr ngz;fs; jpdkhdJ jw;NghJ 
Mz;L NjhWk; gq;Fdp khjk; 08k; ehspy; nfhz;lhlg;gLfpwJ. 1910k; Mz;by; N[u;kdpapd; 
rdehaf Nrhryprf; fl;rp ngz;fs; mYtyfj;jpd; jiytpahd fpshuh n]w;fpd; mtu;fshy; 
ru;tNjr ngz;fs; jpdk; njhlu;ghd Nahridapid Kd;itj;jhu;. ,tu; xt;nthU ehLk; 
tUlj;jpy; xU ehis ngz;fs; jkJ Nfhupf;iffis Kd;itg;gjw;F trjpahfg; ngz;fs; 
jpdkhff; nfhz;lhlNtz;Lk; vdg; gupe;Jiuj;jhu;. 17 ehLfisr; Nru;e;j 100w;F Nkw;gl;l 
ngz;fs; ,tuJ gupe;Jiuia Vw;Wf;nfhz;lJld; ru;tNjr ngz;fs; jpdk; cUthfpaJ. 1911k; 
Mz;by; x];upah> nld;khu;f;> N[u;kdp kw;Wk; Rtpw;ryhe;J Mfpa ehLfspy; Kjw; jlitahf 
ngz;fs; jpdkhdJ gq;Fdp khjk; 19k; ehspy; nfhz;lhlg;gl;lJ. 1913k; Mz;L ru;tNjr 
ngz;fs; jpdkhdJ gq;Fdp 8k; ehspw;F khw;wg;gLtjhfj; jPu;khdpf;fg;gl;L md;wpypUe;J 
xt;nthU tUlKk; mj;jpdj;jpy; ru;tNjr ngz;fs; jpdk; nfhz;lhlg;gl;LtUfpwJ. 1975 Mk; 
Mz;bNyNa ,j;jpdkhdJ If;fpa ehLfs; rigahy; mq;fPupf;fg;gl;L> mjpypUe;J tUlhe;jk; 
xt;nthU njhdpg;nghUspy; nfhz;lhlg;gl;L tUfpwJ. ,t;thW tuyhw;Wr; rpwg;Gkpf;f ru;tNjr 
ngz;fs; jpdkhdJ nfsut Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; jiyikapy; 
mDuhjGuk; Nghjdh itj;jparhiyapy; nfhz;lhlg;gl;lJld; mq;F elhj;jg;gl;l fz;fhl;rpapy; 
ntw;wpngw;w RfhjhuNritg; gzpahsu;fSf;fhd tpUJ toq;Fk; epfo;Tk; ele;NjwpaJ. 

 

 ru;tNjr jhjpau; jpdk; 2018 nfhz;lhl;lq;fs;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xt;nthU tUlKk; xUq;fpize;j nghJr; Nritj; jhjpau; rq;fj;jpdhy; nfhz;lhlg;gLk; 
ru;tNjr jhjpau; jpd epfo;Tfs; gz;lhuehaf;f ru;tNjr kfhehl;L kz;lgj;jpy; 10.05.2018 md;W 
mjpcj;jk rdhjpgjp ikj;jpupghy rpwpNrd mtu;fsJ jiyikapy; nfhz;lhlg;gl;lJ. 
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GNshud;]; iel;bq;Nfy; mtu;fsJ gpwe;jehisf; nfhz;lhLk; nghUl;Lk; nghJkf;fsJ 
MNuhf;fpaj;Jf;fhd jhjpau;fsJ gq;fspg;gpidg; ghuhl;Ltjd; nghUl;Lk; xt;nthU tUlKk; 
cynfq;Fk; itfhrp khjk; 12k; ehspy; ru;tNjr jhjpau; jpdkhdJ nfhz;lhlg;gl;L tUfpwJ. 
,yq;ifapYk; tUlhtUlk; jhjpau;fs; ,e;jj; jpdj;jpidg; ngUikf;Fupa tpjj;jpy; nfhz;lhb 
tUfpd;wdu;.   

 cyf FUjpf; nfhilahsu; jpdf; nfhz;lhl;lq;fs; – 2018 

 
fpNuf;fj;jpdhy; ,t;tUlk; Xk;gg;gl;l (hosted) cyf; FUjpf; nfhilahsu; jpdkhdJ “FUjp 
vk; vy;NyhiuAk; ,izf;fpwJ” vd;w fUg;nghUspy; Mdp khjk; 14k; ehs; nfhz;lhlg;gl;lJ. 
xt;nthU tUlKk; Fwpj;j jpdj;jpy; nfhz;lhlg;gLk; ,r; ru;tNjr FUjpf; nfhilahsu; 
jpdkhdJ jd;dhu;tf; FUjpf; nfhilahsu;fSf;F ed;wp kw;Wk; Vw;gwptpg;gpidj; 
(acknowledge) njuptpg;gjw;Fk;> FUjpf; nfhilapidAk; Gjpa FUjpf; nfhilahsu;fisAk; 
Cf;Ftpg;gjw;Fk; Kf;fpakhf vt;thW FUjpf; nfhilahdJ capu;fisf; fhj;J khw;wq;fis 
cUthf;FfpwJ vd;gij tpsf;Ftjw;Fkhff; nfhz;lhlg;gLfpwJ. me;j ehspd; Kof;fkhd “ 
capiug; gfpUq;fs;> FUjpiaf; nfhLq;fs;’ vDk; thrfk; mutizg;gpidAk; md;gpidAk; 
mLj;jtu;fSld; FUjpf;nfhil %yk; gfpu;e;J nfhs;sKbAk; vd;gijj; njuptpf;FkhW 
mike;Js;sJ. nfhOk;G jhkiuj; jlhf kz;lgj;jpy; 14.06.2018 md;W ru;tNjr FUjpf; 
nfhilahsu; jpdj;jpd; nfhz;lhl;lq;fs; nfsut Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; 
jiyikapy; ,lk;ngw;wd. 
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 ru;tNjr Gifapiy vjpu;g;G jpdf; nfhz;lhl;lq;fs;  - 2018 
 

gj;juKy;y> ePu; Kidaj;jpy; (Water's Edge) 07.06.2018 md;W ru;tNjr Gifapiy xopg;G 
jpdkhdJ ‘GifapiyAk; ,Uja NehAk;’ vDk; fUg;nghUspy; nfhz;lhlg;gl;lJ. nfsut 
Rfhjhu Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpaj;Jiw mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; fye;J 
rpwg;gpj;j ,e;epfo;thdJ Gifapiy kw;Wk; kJghdq;fs; njhlu;ghd Njrpa mjpfhu rigapd; 
,af;Fdu; kUj;Jtu; ghypj;j mgaf;Nfhd; mtu;fsJ tuNtw;GiuAld; Muk;gkhdJ. Rfhjhu 
Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpaj;Jiw mikr;rpd; nrayhsu; jpU. [df Rfjjhr> Rfhjhu 
Nritfs; gzpg;ghsu; ehafk; kUj;Jtu; mdpy; [hrpq;`>  cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; ,yq;if 
tjptplg; gpujpepjp kUj;Jtu; iw]h ngd;N]> ,yq;if ,ja rq;fj;jpd; jiytu; kUj;Jtu; 
vk;.Mu;.Kghuf; Mfpa Kf;fpa gpuKfu;fs; cs;spl;l Gifapiyf; fl;Lg;ghl;Lld; njhlu;Gila 
epWtdq;fisg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; gpujpepjpfs; cs;spl;l Vwj;jhs 250 Ngu; fye;Jnfhz;l 
,e;j epfo;tpy; “ Jk;tl;bnad; gpnld `ltj;” vDk; E}Yk; ntspapl;L itf;fg;gl;lJ. 
,e;epfo;thdJ “ Gifapiyf; fl;Lg;ghl;bd; Nehf;Ffs;” kw;Wk; “ ,yq;ifapy; Gifapy;yhj 
Gifapiyg; gad;ghl;bidf; ifahSjy;” Mfpa jiyg;Gfspd; fPo; ,lk;ngw;w ,uz;L Gyikf; 
fUj;jku;TfisAk; nfhz;bUe;jJ rpwg;gk;rkhFk;.     
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 “KOepiwthd Rfhjhu tPr;nry;iyapid miltjpy; ghuhSkd;w cWg;gpdu;fsJ gq;F” 
vDk; jiyg;gpy; nfsut ghuhSkd;w cWg;gpdu;fSf;F elhj;jg;gl;l tpsf;ff; fUj;juq;F 

 

 

 

,yq;if kUj;Jt fofj;jpdhy; elhj;jg;gl;l “,yq;ifapy; midtUf;Fk; Rfhjhuk;: 
KOepiwthd Rfhjhu tPr;nry;iyapid miltjpy; ghuhSkd;w cWg;gpdu;fsJ gq;F” vd;w 
tpsf;f mku;thdJ rpwP n[atu;j;jdGu Nfhl;Nlapy; mikeJs;s ghuhSkd;wf; 
fl;llj;njhFjpapd; KjyhtJ FO miwapy; 04.07.2018 md;W ,lk;ngw;wJ. epfo;tpd; ,Wjpapy; 
50 w;F Nkw;gl;l ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; gpufldj;jpy; ifnaOj;jpl;ldu;. 
 

 “fhrNeha; mw;w cyfj;jpw;Fj; Njit: jiytu;fs;” vd;w njhdpg;nghUspy; 
mike;j cyf fhrNeha; jpd tpopg;Gzu;T eilgtdp.-2018 
 

24.03.2018,y; nfhz;lhlg;gl;l cyf fhrNeha; jpdj;jpd; njhdpg;nghUs; “fhrNeha; mw;w 
cyfj;jpw;Fj; Njit: jiytu;fs;” vd;gjhFk;. fhrNeha; eilgtdpahdJ nfsut Rfhjhu 
mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fsJ jiyikapy; nfhOk;G -07y; mike;Js;s Rje;jpu 
rJf;fj;jpy; eilngw;wJ.    

,yq;ifahdJ Vwj;jhs 13000 fhrNehahsu;fisf; nfhz;bUf;fyhk; vd 
kjpg;gplg;gl;Ls;sNghJk; 8>511 fhrNehahsu;fs; kl;LNk ,dq;fhzg;gl;L rpfpr;ir ngw;W 
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tUfpwhu;fs;. ,tu;fspy; 8>113 Nehahsu;fs; Gjpjhf ,dq;fhzg;gl;ltu;fshtu;. ,yq;ifapy; 
,dq;fhzg;glhj epiyapy; ,Uf;Fk; Vwj;jhs 4>500 fhr Nehahsu;fs; me;j Nehiar; r%fj;jpy; 
gug;gpathW cs;sdu;.  

cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; $w;wpd; gpufhuk; fhrNehahdJ njhlu;e;Jk; cyfshtpauPjpapy; 
kf;fisg; gypnaLf;Fk; njhw;WNeha;fspy; Kjd;ikahdjhf ,Ue;J tUtJld; ehshe;jk; 
4>500w;F Nkw;gl;l capu;fisg; gypnaLj;J tUfpwJ. gy;NtW kUe;JfSf;F vjpuhd 
rf;jpAld;$ba fhrNeha; tifapd; gutyhdJ gpujhdkhd Rfhjhug; ghJfhg;G mr;RWj;jyhf 
tpsq;FtJld; fhrNeha;f;F vjpuhd Nghuhl;lj;jpy; ,Jtiu ngw;w ngWNgWfisf; Nfs;tpf; 
Fwpahf;Fk; Mgj;Jk; fhzg;gLfpwJ.  cyf Rfhjhu epWtd mwpf;ifapd; gpufhuk; fle;j 
tUlk; 10.4 kpy;ypad; kf;fs; fhrNeha;f;F ,yf;fhfp ,Ug;gJld;> 2016k; Mz;by; fhrNehahy; 
1.8 kpy;ypad; kf;fs; kuzj;ijj; jOtpAs;sdu; vdj; njupatUfpwJ. kdpj cupikfs; kw;Wk; 
fz;zpak; Mfpait tiuaWf;fg;gl;Ls;s kf;fs; $l;lj;jpd; kj;jpapNyNa fhrNeha; Mokhf 
NtNuhb cs;sJ. 

 

 cWg;G khw;wj;jpw;F ,yq;ifapy; ,Uf;Fk; jilfis ePf;Fk; Nehf;Fld; 
nfhz;lhlg;gl;l “cWg;G jhdk; nra;gtu;fs; jpdk; -2018’  

 

Njitg;gLk; Nehahsu;fSf;F cWg;G khw;W mWitrpfpr;irfis Nkw;nfhs;tjw;F cjtpahf 
cWg;Gfisj; jhdk; nra;tij Cf;Ftpf;Fg;gjw;fhd gbfisf; nfsut Rfhjhu mikr;ru; 
,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; vLj;Js;shu;. mur my;yJ jdpahu;Jiw kUj;Jtepiyaq;fspy; 
rpfpr;ir ngWk; Nehahsu;fSf;F jkJ  cWg;Gfisj; jhdk; nra;gtu;fsJ nghUshjhur; 
Rikapid mfw;Wtjw;Fr; Rfhjhu mikr;R jpl;lkpl;L tUfpwJ. 

 

 ‘nkbf;nfau;’ Njrpa Rfhjhu guhkupg;Gf; fz;fhl;rp - 2018 
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,yq;ifapy; cs;s cynfq;Fk; mq;fPfupf;fg;gl;l cau;juk; tha;e;j Rfhjhuj; Jiw 
ty;Ydu;fs; kUj;Jtj;Jiwapd; gy;NtW cggpupTfs;> njhopy;El;gk; kw;wk; tpQ;Qhdk; Mfpa 
Jiwfspy; Nkw;nfhs;sg;gl;LtUk; Gj;jhf;fq;fs; Fwpj;j tpopg;Gzu;Tfis Vw;gLj;jp 
tUfpwhu;fs;. mtw;wpid ehk; gad;gLj;JtJ re;Njfj;jpw;F ,lkpd;wp ehl;bd; Njrpa 
Rfhjhuj;Jiwapd xl;Lnkhj;j juj;jpidAk; cau;j;Jk;. ‘nkbf;nfau;’ Njrpa Rfhjhu guhkupg;Gf; 
fz;fhl;rp – 2018 MdJ kUj;Jt tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gj;jpd; Mfg;gpe;jpa 
Kd;Ndw;wq;fis mwpKfg;gLj;jTk; mtw;wpid ce;J}f;fg;gLj;jTk; (promoting) 
xOq;fikf;fg;gl;l xU ‘tzpfuplkpUe;J thbf;ifahsu;fSf;fhd’ (B2C) fz;fhl;rpahFk;. ,f; 
fz;fhl;rpahdJ kUj;Jt tzpfq;fis mwpKfg;gLjjpaJld; tzpf tiyg;gpd;dy;fis 
Rfhjhu Nrit ikaq;fs; cUthf;Ftjw;fhd rpwe;jnjhU jskhfTk; > tzpf eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;sTk; kUj;Jt tpQ;Qhdj;jpd; mjpetPd fz;Lgpbg;Gfis mwpe;J nfhs;sTk;  xU 
fskhfTk; mike;jJ. vt;thwhapDk; nghJkf;fSf;F Rfhjhuk; rhu; gpur;rpidfs; kw;Wk; 
Neha;epu;zak;> Neha;j;jLg;G kw;Wk; Neha;Fzkhf;fy; Mfpatw;wpw;Fg; gad;glf;$ba Mfg;gpe;jpa 
njhopy;El;gq;fs; njhlu;ghd kpfr;rupahd kw;Wk; Jy;ypakhd jfty;fisj; jFe;j jUzj;jpy; 
toq;FtNj ,jd; gpujhd Nehf;fkhf ,Ue;jJ. 

 ,yq;if kUj;Jt rq;fj;jpdhy; xOq;fikf;fg;gl;l “ MNuhf;fpa Xl;lk; kw;Wk; 
eil– 2018  ”  epfo;tpy; fye;Jnfhz;lNghJ  

 
 njhw;wh Neha;fSf;nfjpuhfg; NghuhLtjw;fhf clw;gapw;rpapid Cf;Ftpj;jy;  
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,yq;ifapy; cs;s cynfq;Fk; mq;fPfupf;fg;gl;l cau;juk; tha;e;j Rfhjhuj; Jiw 
ty;Ydu;fs; kUj;Jtj;Jiwapd; gy;NtW cggpupTfs;> njhopy;El;gk; kw;wk; tpQ;Qhdk; Mfpa 
Jiwfspy; Nkw;nfhs;sg;gl;LtUk; Gj;jhf;fq;fs; Fwpj;j tpopg;Gzu;Tfis Vw;gLj;jp 
tUfpwhu;fs;. mtw;wpid ehk; gad;gLj;JtJ re;Njfj;jpw;F ,lkpd;wp ehl;bd; Njrpa 
Rfhjhuj;Jiwapd xl;Lnkhj;j juj;jpidAk; cau;j;Jk;. ‘nkbf;nfau;’ Njrpa Rfhjhu guhkupg;Gf; 
fz;fhl;rp – 2018 MdJ kUj;Jt tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gj;jpd; Mfg;gpe;jpa 
Kd;Ndw;wq;fis mwpKfg;gLj;jTk; mtw;wpid ce;J}f;fg;gLj;jTk; (promoting) 
xOq;fikf;fg;gl;l xU ‘tzpfuplkpUe;J thbf;ifahsu;fSf;fhd’ (B2C) fz;fhl;rpahFk;. ,f; 
fz;fhl;rpahdJ kUj;Jt tzpfq;fis mwpKfg;gLjjpaJld; tzpf tiyg;gpd;dy;fis 
Rfhjhu Nrit ikaq;fs; cUthf;Ftjw;fhd rpwe;jnjhU jskhfTk; > tzpf eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;sTk; kUj;Jt tpQ;Qhdj;jpd; mjpetPd fz;Lgpbg;Gfis mwpe;J nfhs;sTk;  xU 
fskhfTk; mike;jJ. vt;thwhapDk; nghJkf;fSf;F Rfhjhuk; rhu; gpur;rpidfs; kw;Wk; 
Neha;epu;zak;> Neha;j;jLg;G kw;Wk; Neha;Fzkhf;fy; Mfpatw;wpw;Fg; gad;glf;$ba Mfg;gpe;jpa 
njhopy;El;gq;fs; njhlu;ghd kpfr;rupahd kw;Wk; Jy;ypakhd jfty;fisj; jFe;j jUzj;jpy; 
toq;FtNj ,jd; gpujhd Nehf;fkhf ,Ue;jJ. 

 ,yq;if kUj;Jt rq;fj;jpdhy; xOq;fikf;fg;gl;l “ MNuhf;fpa Xl;lk; kw;Wk; 
eil– 2018  ”  epfo;tpy; fye;Jnfhz;lNghJ  

 
 njhw;wh Neha;fSf;nfjpuhfg; NghuhLtjw;fhf clw;gapw;rpapid Cf;Ftpj;jy;  
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 cWg;G khw ;wj ;jpw ;F ,yq;ifapy; ,Uf;Fk; jilfis ePf ;Fk; 
Nehf;Fld; nfhz;lhlg ;gl ;l “cWg;G jhdk; nra;gtu ;fs; jpdk; -2018’  

 

Njitg;gLk; Nehahsu;fSf;F cWg;G khw;W mWitrpfpr;irfis Nkw;nfhs;tjw;F 
cjtpahf cWg;Gfisj; jhdk; nra;tij Cf;Ftpf;Fg;gjw;fhd gbfisf; nfsut Rfhjhu 
mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; vLj;Js;shu;. mur my;yJ jdpahu;Jiw 
kUj;Jtepiyaq;fspy; rpfpr;ir ngWk; Nehahsu;fSf;F jkJ  cWg;Gfisj; jhdk; 
nra;gtu;fsJ nghUshjhur; Rikapid mfw;Wtjw;Fr; Rfhjhu mikr;R jpl;lkpl;L tUfpwJ. 

 

 ‘nkbf;nfau ;’ Njrpa Rfhjhu guhkupg ;Gf ; fz;fhl ;r p - 2018 
,yq;ifapy; cs;s cynfq;Fk; mq;fPfupf;fg;gl;l cau;juk; tha;e;j Rfhjhuj; Jiw 

ty;Ydu;fs; kUj;Jtj;Jiwapd; gy;NtW cggpupTfs;> njhopy;El;gk; kw;wk; tpQ;Qhdk; Mfpa 
Jiwfspy; Nkw;nfhs;sg;gl;LtUk; Gj;jhf;fq;fs; Fwpj;j tpopg;Gzu;Tfis Vw;gLj;jp 
tUfpwhu;fs;. mtw;wpid ehk; gad;gLj;JtJ re;Njfj;jpw;F ,lkpd;wp ehl;bd; Njrpa 
Rfhjhuj;Jiwapd xl;Lnkhj;j juj;jpidAk; cau;j;Jk;. ‘nkbf;nfau;’ Njrpa Rfhjhu 
guhkupg;Gf; fz;fhl;rp – 2018 MdJ kUj;Jt tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gj;jpd; 
Mfg;gpe;jpa Kd;Ndw;wq;fis mwpKfg;gLj;jTk; mtw;wpid ce;J}f;fg;gLj;jTk; (promoting) 
xOq;fikf;fg;gl;l xU ‘tzpfuplkpUe;J thbf;ifahsu;fSf;fhd’ (B2C) fz;fhl;rpahFk;. 
,f; fz;fhl;rpahdJ kUj;Jt tzpfq;fis mwpKfg;gLjjpaJld; tzpf 
tiyg;gpd;dy;fis Rfhjhu Nrit ikaq;fs; cUthf;Ftjw;fhd rpwe;jnjhU jskhfTk; > 
tzpf eltbf;iffis Nkw;nfhs;sTk; kUj;Jt tpQ;Qhdj;jpd; mjpetPd fz;Lgpbg;Gfis 
mwpe;J nfhs;sTk;  xU fskhfTk; mike;jJ. vt;thwhapDk; nghJkf;fSf;F Rfhjhuk; 
rhu; gpur;rpidfs; kw;Wk; Neha;epu;zak;> Neha;j;jLg;G kw;Wk; Neha;Fzkhf;fy; Mfpatw;wpw;Fg; 
gad;glf;$ba Mfg;gpe;jpa njhopy;El;gq;fs; njhlu;ghd kpfr;rupahd kw;Wk; Jy;ypakhd 
jfty;fisj; jFe;j jUzj;jpy; toq;FtNj ,jd; gpujhd Nehf;fkhf ,Ue;jJ. 
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Kjd;Kiiwahf cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; gpuhe;jpaf; FOtpw;F “khw;wpahf ,U” vDk; 
jiyg;gpyhd clw;apw;rpj; jpl;lkhdJ  MNuhf;fpa tho;f;if Kiwapid 
ce;J}f;fg;gLj;Jtjid (promoting) Nehf;fkhff; nfhz;L mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ. ,J 
Rfhjhu mikr;ru;fs; mtu;fsJ Rfhjhug; gupe;JiufSf;Fr; nray;tbtk; nfhLg;gjw;Fk; 
cjhuzj;jpd; %yk; jiyikj;Jtj;jpid toq;Ftjw;Fkhd tha;g;gpid Vw;gLj;jpf; nfhLj;jJ. 
guk;giu> clypay;> gof;ftof;fq;fs; kw;Wk; #oypay; fhuzpfspd; $l;Lnkhj;j tpistpdhy; 
Vw;gLk; njhw;wh Neha;fisf; Fiwg;gjw;fhd jpl;lq;fis xt;nthU ehLfspYk; cyf Rfhjhu 
epWtdk; mwpKfg;gLj;jp tUfpwJ. ,ja-FUjpkz;ly tpahjpfs;> Gw;WNeha;fs;> ehl;gl;l Rthr 
Neha;fs; kw;Wk; ePupopT Mfpad gpujhd njhw;wh Neha;fshFk;. ,J njhlu;gpy; ,yq;if 
eilKiwg;gLj;jpAs;s jpl;lkhdJ gpw ehLfSf;F xU Kd;DjhuzkhFk; vd cyf Rfhjhu 
epWtdk; njuptpj;Js;sJ. 

nfsut Rfhjhu Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpaj;Jiw mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d > nfsut 
gpujp Rfhjhu mikr;ru; igrhy; fhrpk;>  Rfhjhu mikr;rpd; nrayhsu; jpU. [df Rfjjhr>  
kw;Wk; njd;dhrpag; gpuhe;jpa ehLfs; $l;likg;Gr; nrayfj;jpd; gzpg;ghsu; ehafk;  MfpNahu; 
,e;j epfo;tpd; Muk;g itgtj;jpy; fye;J rpwg;gpj;jdu;.  

 Rfhjhu mikr;rpd; “Kidaj;jpy; ed;ik” (Goodness at the Edge) vDk; 
ngaupyhd MNuhf;fpa czTj; jpl;lk;   

 

MNuhf;fpa tho;f;if KiwAk; MNuhf;fpa czT cl;nfhs;SjYk; nfhOk;gpd; Mfg; gpe;jpa 
eilKiwahFk;. murpdhy; Mjutspf;fg;gLk; fUj;JUthf;fkhd MNuhf;fpa tho;f;if 
Kiwapd; mtrpak; ehlhshtpauPjpapy; midtuhYk; czug;gLtjhy; kf;fs; nghJthf 
MNuhf;fpakhd czT tiffis ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd topfs; Fwpj;Jj; Njlj; 
jiyg;gl;Ls;sdu;. nfhOk;gpd; tsu;e;JtUk; fspahl;l ikakhd ‘ePu; Kidak;’ 
ngw;Wf;nfhs;sf;$ba tpiyfspy; MNuhf;fpakhd czTf;fhd tha;g;Gfis toq;Fk; 
nghWg;gpid Vw;Wf;nfhz;L 05.04.2018 md;W “Kidaj;jpy; ed;ik” vDk; ngaupy; Xa;tpy;yhj 
tho;f;if Kiwf;F Vw;w czTj; jpl;lj;jpid mwpKfg;gLj;jpdu;. nfsut ngUefu kw;Wk; efu 
mgptpUj;jp mikr;ru; gl;lhyp rk;gpf;f uztf;f kw;Wk; nfsut Rfhjhu Nghriz kw;Wk; RNjr 
itj;jpaj;Jiw mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d MfpNahuJ ,izj; jiyikapy; ,e;j Muk;g 
itgtk; ele;NjwpaJ.  
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Kjd;Kiiwahf cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; gpuhe;jpaf; FOtpw;F “khw;wpahf ,U” vDk; 
jiyg;gpyhd clw;apw;rpj; jpl;lkhdJ  MNuhf;fpa tho;f;if Kiwapid 
ce;J}f;fg;gLj;Jtjid (promoting) Nehf;fkhff; nfhz;L mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ. ,J 
Rfhjhu mikr;ru;fs; mtu;fsJ Rfhjhug; gupe;JiufSf;Fr; nray;tbtk; nfhLg;gjw;Fk; 
cjhuzj;jpd; %yk; jiyikj;Jtj;jpid toq;Ftjw;Fkhd tha;g;gpid Vw;gLj;jpf; nfhLj;jJ. 
guk;giu> clypay;> gof;ftof;fq;fs; kw;Wk; #oypay; fhuzpfspd; $l;Lnkhj;j tpistpdhy; 
Vw;gLk; njhw;wh Neha;fisf; Fiwg;gjw;fhd jpl;lq;fis xt;nthU ehLfspYk; cyf Rfhjhu 
epWtdk; mwpKfg;gLj;jp tUfpwJ. ,ja-FUjpkz;ly tpahjpfs;> Gw;WNeha;fs;> ehl;gl;l Rthr 
Neha;fs; kw;Wk; ePupopT Mfpad gpujhd njhw;wh Neha;fshFk;. ,J njhlu;gpy; ,yq;if 
eilKiwg;gLj;jpAs;s jpl;lkhdJ gpw ehLfSf;F xU Kd;DjhuzkhFk; vd cyf Rfhjhu 
epWtdk; njuptpj;Js;sJ. 

nfsut Rfhjhu Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpaj;Jiw mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d > nfsut 
gpujp Rfhjhu mikr;ru; igrhy; fhrpk;>  Rfhjhu mikr;rpd; nrayhsu; jpU. [df Rfjjhr>  
kw;Wk; njd;dhrpag; gpuhe;jpa ehLfs; $l;likg;Gr; nrayfj;jpd; gzpg;ghsu; ehafk;  MfpNahu; 
,e;j epfo;tpd; Muk;g itgtj;jpy; fye;J rpwg;gpj;jdu;.  

 Rfhjhu mikr;rpd; “Kidaj;jpy; ed;ik” (Goodness at the Edge) vDk; 
ngaupyhd MNuhf;fpa czTj; jpl;lk;   

 

MNuhf;fpa tho;f;if KiwAk; MNuhf;fpa czT cl;nfhs;SjYk; nfhOk;gpd; Mfg; gpe;jpa 
eilKiwahFk;. murpdhy; Mjutspf;fg;gLk; fUj;JUthf;fkhd MNuhf;fpa tho;f;if 
Kiwapd; mtrpak; ehlhshtpauPjpapy; midtuhYk; czug;gLtjhy; kf;fs; nghJthf 
MNuhf;fpakhd czT tiffis ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd topfs; Fwpj;Jj; Njlj; 
jiyg;gl;Ls;sdu;. nfhOk;gpd; tsu;e;JtUk; fspahl;l ikakhd ‘ePu; Kidak;’ 
ngw;Wf;nfhs;sf;$ba tpiyfspy; MNuhf;fpakhd czTf;fhd tha;g;Gfis toq;Fk; 
nghWg;gpid Vw;Wf;nfhz;L 05.04.2018 md;W “Kidaj;jpy; ed;ik” vDk; ngaupy; Xa;tpy;yhj 
tho;f;if Kiwf;F Vw;w czTj; jpl;lj;jpid mwpKfg;gLj;jpdu;. nfsut ngUefu kw;Wk; efu 
mgptpUj;jp mikr;ru; gl;lhyp rk;gpf;f uztf;f kw;Wk; nfsut Rfhjhu Nghriz kw;Wk; RNjr 
itj;jpaj;Jiw mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d MfpNahuJ ,izj; jiyikapy; ,e;j Muk;g 
itgtk; ele;NjwpaJ.  
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Rfjjhr>  kw;Wk; njd;dhrpag; gpuhe;jpa ehLfs; $l;likg;Gr; nrayfj;jpd; gzpg;ghsu; 
ehafk;  MfpNahu; ,e;j epfo;tpd; Muk;g itgtj;jpy; fye;J rpwg;gpj;jdu;.  

 Rfhjhu mikr;rpd ; “Kidaj;jpy ; ed;ik” (Goodness  at the Edge) 
vDk; ngaupyhd MNuhf;fpa czTj; jpl ;lk ;   

 

MNuhf;fpa tho;f;if KiwAk; MNuhf;fpa czT cl;nfhs;SjYk; nfhOk;gpd; Mfg; gpe;jpa 
eilKiwahFk;. murpdhy; Mjutspf;fg;gLk; fUj;JUthf;fkhd MNuhf;fpa tho;f;if 
Kiwapd; mtrpak; ehlhshtpauPjpapy; midtuhYk; czug;gLtjhy; kf;fs; nghJthf 
MNuhf;fpakhd czT tiffis ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd topfs; Fwpj;Jj; Njlj; 
jiyg;gl;Ls;sdu;. nfhOk;gpd; tsu;e;JtUk; fspahl;l ikakhd ‘ePu; Kidak;’ 
ngw;Wf;nfhs;sf;$ba tpiyfspy; MNuhf;fpakhd czTf;fhd tha;g;Gfis toq;Fk; 
nghWg;gpid Vw;Wf;nfhz;L 05.04.2018 md;W “Kidaj;jpy; ed;ik” vDk; ngaupy; 
Xa;tpy;yhj tho;f;if Kiwf;F Vw;w czTj; jpl;lj;jpid mwpKfg;gLj;jpdu;. nfsut 
ngUefu kw;Wk; efu mgptpUj;jp mikr;ru; gl;lhyp rk;gpf;f uztf;f kw;Wk; nfsut Rfhjhu 
Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpaj;Jiw mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d MfpNahuJ ,izj; 
jiyikapy; ,e;j Muk;g itgtk; ele;NjwpaJ.  

MAs;Ntjj; Jiw  

 ,yq;if RNjr itj;jpa ru ;tNjr kfhehL -2017 ,d; 
cj;jpNahfg+u ;t Muk;g epfo;T  
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  ,yq;if kUj;Jt rq;fj;jpdhy; xOq;fikf;fg ;gl ;l “MNuhf;fpa Xl;lk ; 
kw ;Wk; eil– 2018 ”  epfo;tpy ; fye;Jnfhz;lNghJ  

 
 njhw ;wh Neha;fSf;nfjpuhfg ; NghuhLtjw;fhf clw;gapw ;r papid 

Cf;Ftpj ;jy;  
 

 

Kjd;Kiiwahf cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; gpuhe;jpaf; FOtpw;F “khw;wpahf ,U” vDk; 
jiyg;gpyhd clw;apw;rpj; jpl;lkhdJ  MNuhf;fpa tho;f;if Kiwapid 
ce;J}f;fg;gLj;Jtjid (promoting) Nehf;fkhff; nfhz;L mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ. ,J 
Rfhjhu mikr;ru;fs; mtu;fsJ Rfhjhug; gupe;JiufSf;Fr; nray;tbtk; nfhLg;gjw;Fk; 
cjhuzj;jpd; %yk; jiyikj;Jtj;jpid toq;Ftjw;Fkhd tha;g;gpid Vw;gLj;jpf; 
nfhLj;jJ. guk;giu> clypay;> gof;ftof;fq;fs; kw;Wk; #oypay; fhuzpfspd; $l;Lnkhj;j 
tpistpdhy; Vw;gLk; njhw;wh Neha;fisf; Fiwg;gjw;fhd jpl;lq;fis xt;nthU ehLfspYk; 
cyf Rfhjhu epWtdk; mwpKfg;gLj;jp tUfpwJ. ,ja-FUjpkz;ly tpahjpfs;> 
Gw;WNeha;fs;> ehl;gl;l Rthr Neha;fs; kw;Wk; ePupopT Mfpad gpujhd njhw;wh Neha;fshFk;. 
,J njhlu;gpy; ,yq;if eilKiwg;gLj;jpAs;s jpl;lkhdJ gpw ehLfSf;F xU 
Kd;DjhuzkhFk; vd cyf Rfhjhu epWtdk; njuptpj;Js;sJ. 

nfsut Rfhjhu Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpaj;Jiw mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d > 
nfsut gpujp Rfhjhu mikr;ru; igrhy; fhrpk;>  Rfhjhu mikr;rpd; nrayhsu; jpU. [df 
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MAs;Ntjj; Jiw  

 ,yq;if RNjr itj;jpa ru;tNjr kfhehL -2017 ,d; cj;jpNahfg+u;t Muk;g 
epfo;T  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mjpcj;jk rdhjpgjp ikj;jpupghy rpwpNrd. ,e;j RNjr kw;Wk; ,iz kUj;Jt ru;tNjr 
fUj;juq;fhdJ RNjr itj;jpa kw;Wk; ,iz kUj;Jtj;JiwfspYk; kUe;Jr; nrbfspy; ,Ue;J 
kUe;Jfis fz;lwptjpYk; Gjpa fz;Lgpbg;Gfs; Clhf GJcyfpid mikf;fj; Jbf;Fk; 
cyfj; juk; tha;e;j Kd;dzp tpQ;Qhdpfs;> Ma;thsu;fs;> kUj;Jtu;fs; kw;Wk; ,sk; 
fy;tpahsu;fs; MfpNahUf;fhd ngWkjptha;e;j re;ju;g;gkhf mike;jJ.  

 

 tlNky; khfhzj;jpy; kUj;Jt %ypifr; nrbfs; gapu;r;nra;if Muk;gk; 

 mDuhjGuk; kw;Wk; nghyeWit khtl;lq;fspy; 1000 Vf;fu; epyg;gug;gpy; kUj;Jt %ypifr; 
nrbfisg; gapupLk; tpNrl jpl;lkhdJ nfsut Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d  
mtu;fsJ topfhl;lypy; Muk;gpf;fg;gl;lJ. khtl;lj;jpYs;s ,isNahUf;F Ra Ntiy 
tha;g;gpid ,j;jpl;lk; cUthf;Fk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. 06 khjj;jpy; Kjpu;r;rp milAk; 
fw;whior; nrbapid mWtil nra;tjw;Fj; jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. ru;tNjr re;ijapy; 26 
gpy;ypad; &gha;ffs; ngWkjpapy; kUj;Jt %ypifr; nrbfs; tpw;gid nra;ag;gLtjhy;  
,jd;%yk; fzprkhdsT tUkhdk; ehl;bw;Ff; fpilf;Fk; vdTk; vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. 
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 ,yq;if MAs;Ntj kUe;Jf; $l;Lj;jhgdj;jpd; gpuhe;jpa mYtyfk; 
mDuhjGuj;jpy; jpwe;Jitf;fg;gl;lJ.  

 

1957k; Mz;bd; mur njhopy; $l;Lj;jhgd 49tJ ,yf;fr; rl;l%yj;jpd; fPo; 11.05.1969k; Mz;L 
ntspaplg;gl;l  14853/1  ,yf;f mjptpNrl tu;j;jkhdg; gj;jpupif %yk; cUthf;fg;gl;l 
,yq;if MAs;Ntj kUe;Jf; $l;Lj;jhgdkhdJ mur itj;jparhiyfs;> MAs;Ntj 
itj;jpau;fs; kw;Wk; jdpahu; Jiwf;fhd MAs;Ntj kUe;Jfis cw;gj;jp nra;J 
tpdpNahfpf;Fk; Kd;Ndhbahf fle;j 40 tUlq;fSf;F Nkyhf ,yq;ifapd; Rfhjhuj; Jiwapy; 
ngUk; gq;fpid tfpj;J tUfpwJ. $l;Lj;jhgdj;jhy; cw;gj;jp nra;ag;gLk; kUe;Jfs; kPJ 
cs;Su; kw;Wk; ru;tNjr ghtidahsu;fs; ed; kjpg;Gk; ey;ygpg;gpuhaKk; nfhz;Ls;sdu;. 
nfhs;if mbg;gilapy; $l;Lj;jhgdkhdJ ,yhg Nehf;fpy; ,aq;Ftij tpl kUe;Jfspd; juk; 
kw;Wk; nghJkf;fSf;fhd Nrit Mfpatw;iwNa fUj;jpy;nfhz;L ,aq;fptUfpwJ.  nfsut 
Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; ,yq;if MAs;Ntj kUe;Jf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 
gpuhe;jpa mYtyj;jpid mDuhjGuj;jpy; jpwe;Jitj;jhu;. 

 ,q;fpupahdtpy; Mas;Ntjg; Nghrhf;F ikak; jpwe;J itf;fg;gl;lJ 
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 Mas;Ntj itj;jpau;fSf;Fj; jfty; njhopy;El;gf; fUtpfis toq;fp 
itf;fg;gl;ld 
 

 

 

 

 

 

 

Rfhjhu MszpapduJ jpwd; tpUj;jpia Nehf;fhff; nfhz;L Mas;Ntj itj;jpau;fSf;Ff; 
fzdpfs; kw;Wk; gy;Y}lf gug;gpfs; cs;spl;l jfty; njhopy;El;gf; fUtpfs; toq;fp 
itf;fg;gl;ld. 

 nghuis Mau;Ntj Nghjdh itj;jparhiyapy; jpwe;J itf;fg;gl;l Nghrhf;F 
epiyak; 

nfsut Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fshy; nghuis Mau;Ntj Nghjdh 
itj;jparhiyapy; Nghrhf;F epiyak; jpwe;J itf;fg;gl;lJ. ,e;j Nghrhf;F ikakhdJ RNjr 
czTfis Cf;Ftpf;Fk; Nehf;Fld; cUthf;fg;gl;lJ.  
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 njd;nfhupahtpd; lha;[pd; `hdp gy;fiyf; fofj;jpw;Fk; ,yq;iff;Fk; ,ilapy; 
RNjr itj;jpaj;Jiw khztu;fSf;fhd gapw;rpfs; njhlu;ghd tpNrl jpl;lk;  

 

 
 
 
 fz;b> gy;Nyfy Mas;Ntj itj;jparhiyf;fhd Gjpa fl;lzk; nrYj;jpr; rpfpr;ir 

ngWk; Nehahsu; jq;Fk; tpLjpj; njhFjp jpwe;J itf;fg;gl;lJ 
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 “MAs;Ntj vf;];Ngh 2018” ru;tNjr RNjr itj;jpa Nritfs; fz;fhl;rpAk; 
fUj;juq;Fk;” 

 
 
 kfufk> ehtpd;dtpy; %ypif kUe;J jahupf;Fk; njhopw;rhiyf;F mbf;fy; 

ehl;lg;gl;lJ 
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kUj;Jt kUe;Jfs; kw;Wk;  kUe;jf Nritfs; 

 10 kpf tpiy $ba kUe;Jfs; cs;spl;l kUe;Jfs; kw;Wk; kUj;Jt 
cgfuzq;fSf;fhd tpiyfs; Fiwg;G  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kpf tpiy $ba kUe;Jfs; cs;spl;l kUe;Jfs; kw;Wk; kUj;Jt cgfuzq;fSf;fhd tpiyfs; 
31.08.2018 ,ypUe;J Fiwf;fg;gl;Ls;sd. nfsut Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d 
mtu;fsJ topfhl;lypd; fPo; Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;Jjy; Mizf;FOtpdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;l Kbtpw;F mikthf ,t;tpiyf;Fiwg;G ,lk;ngw;Ws;sJ. ,t; tpiyf; 
Fiwg;ghdJ tpiy$ba Ez;Zapnujpup kUe;Jfs;> nghJthfg; ghtpf;fg;gLk; Ez;Zapnujpup 
kUe;Jfs;> fiuAk; ,d;Rypd; mj;jpahtrpakhfj; Njitg;gLk; kUj;Jt cgfuzq;fs;> 
khr;rf;fiu khdpfs;; (Glucometers) kw;Wk; mtw;wpw;fhd Nrhjidg; gl;ilfs; (Test 
strips of Glucometers) Mfpatw;wpw;Fg; nghUe;Jk;. 
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kpf tpiy $ba kUe;Jfs; cs;spl;l kUe;Jfs; kw;Wk; kUj;Jt cgfuzq;fSf;fhd 
tpiyfs; 31.08.2018 ,ypUe;J Fiwf;fg;gl;Ls;sd. nfsut Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj 
Nrdhuj;d mtu;fsJ topfhl;lypd; fPo; Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;Jjy; 
Mizf;FOtpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l Kbtpw;F mikthf ,t;tpiyf;Fiwg;G 
,lk;ngw;Ws;sJ. ,t; tpiyf; Fiwg;ghdJ tpiy$ba Ez;Zapnujpup kUe;Jfs;> 
nghJthfg; ghtpf;fg;gLk; Ez;Zapnujpup kUe;Jfs;> fiuAk; ,d;Rypd; mj;jpahtrpakhfj; 
Njitg;gLk; kUj;Jt cgfuzq;fs;> khr;rf;fiu khdpfs;; (Glucometers) kw;Wk; mtw;wpw;fhd 
Nrhjidg; gl;ilfs; (Test strips of Glucometers) Mfpatw;wpw;Fg; nghUe;Jk;. 

  mLj;JtUk; ,uz;L tUlq;fSs; gupe ;Jiur ; rpl ;ilfis kUe;Jfspd; 
,dg; ngau ;fspNyNa (Gener ic Drug Names )  toq;fg ;gLtjw;fhd 

eltbf;if   
  
kUe;Jfis mtw;wpd; tzpfg; ngaupy; gupe;Jiug;gJ kw;Wk; tpepNahfpg;gJ Njrpa 
xsljq;fs; rl;lj;jpd;fPo; eilKiwg;gLj;jg;glTs;s Gjpa Kiwapd;fPo; 
jilnra;ag;glTs;sJ. gupe;Jiuapd;NghJ kUe;Jfspd; ,dg;ngau;fisg; gad;gLj;JtJ 
kl;LNk mDkjpf;fg;gLk; vd nfsut Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; 
ghuhSkd;wj;jpy; Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; Mizf;FOr; rl;lj;jpd; kPjhd 
tpthjj;jpd;NghJ njuptpj;jhu;. 
 

  khiy 4 kzpf;Fg ; gpd;du ; fl;Giu ePf ;f mWitrpfpr ;irfis 
elhj;Jtjw;fhd Vw;ghLfs; mur itj;jparhiyfspd; 

Nkw;nfhs;sg ;gl ;Ls;sd.   
 

rpwe;j juk; tha;e;j xU ,yl;rk; (100>000) fz; cl;gjpf;Fk; tpy;iyfs; 2017k; Mz;L 
,wf;Fkjp nra;ag;gl;L mur itj;jparhiyfSf;F tpepNahfpf;fg;gl;l mNjNtis 2018k; 
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 mLj;JtUk; ,uz;L tUlq;fSs; gupe;Jiur; rpl;ilfis kUe;Jfspd; ,dg; 
ngau;fspNyNa (Generic Drug Names)  toq;fg;gLtjw;fhd eltbf;if   

  

kUe;Jfis mtw;wpd; tzpfg; ngaupy; gupe;Jiug;gJ kw;Wk; tpepNahfpg;gJ Njrpa xsljq;fs; 
rl;lj;jpd;fPo; eilKiwg;gLj;jg;glTs;s Gjpa Kiwapd;fPo; jilnra;ag;glTs;sJ. 
gupe;Jiuapd;NghJ kUe;Jfspd; ,dg;ngau;fisg; gad;gLj;JtJ kl;LNk mDkjpf;fg;gLk; vd 
nfsut Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; ghuhSkd;wj;jpy; Njrpa kUe;Jfs; 
xOq;FgLj;jy; Mizf;FOr; rl;lj;jpd; kPjhd tpthjj;jpd;NghJ njuptpj;jhu;. 
 
 khiy 4 kzpf;Fg; gpd;du; fl;Giu ePf;f mWitrpfpr;irfis elhj;Jtjw;fhd 

Vw;ghLfs; mur itj;jparhiyfspd; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.   

 

rpwe;j juk; tha;e;j xU ,yl;rk; (100>000) fz; cl;gjpf;Fk; tpy;iyfs; 2017k; Mz;L ,wf;Fkjp 
nra;ag;gl;L mur itj;jparhiyfSf;F tpepNahfpf;fg;gl;l mNjNtis 2018k; Mz;by; 150>000  
tpy;iyfs; mur itj;jparhiyfspy; fl;Giu ePf;fr; rj;jpurpfpr;irf;F cs;shf;fg;gLk; 
Nehahsu;fsJ gad;ghl;bw;F ,ytrkhf toq;Ftjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. nfsut Rfhjhu 
Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpaj;Jiw mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fsJ MNyhridf;F 
mikthf mur itj;jparhiyfspy; khiy 4 kzpf;Fg; gpd;du; fl;Giu ePf;f mWit 
rpfpr;irfis Nkw;nfhs;tjw;Fk;> ,isg;ghwpa fz; rj;jpurpfpr;ir epGzu;fsJ Nritfisg; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;Fk;> = n[atu;j;jdGu nghJ itj;jparhiy kw;Wk; netpy; ngdhd;Nlh 
Nghjdh itj;jparhiy Mfpatw;Wld; jdpahu; Jiw tsq;fisAk; Nehahsu;fsJ 
NjitfSf;fhfg; gad;gLj;jp Nehahsu;fs; ePz;l ehs;fSf;Ff; fhj;jpUg;Gg; gl;baypy; 
fhj;jpUf;fhJ cldbahfj; Njitahd Nritfisg; ngWtjw;fhd Vw;ghLfs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.   
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kpf tpiy $ba kUe;Jfs; cs;spl;l kUe;Jfs; kw;Wk; kUj;Jt cgfuzq;fSf;fhd 
tpiyfs; 31.08.2018 ,ypUe;J Fiwf;fg;gl;Ls;sd. nfsut Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj 
Nrdhuj;d mtu;fsJ topfhl;lypd; fPo; Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;Jjy; 
Mizf;FOtpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l Kbtpw;F mikthf ,t;tpiyf;Fiwg;G 
,lk;ngw;Ws;sJ. ,t; tpiyf; Fiwg;ghdJ tpiy$ba Ez;Zapnujpup kUe;Jfs;> 
nghJthfg; ghtpf;fg;gLk; Ez;Zapnujpup kUe;Jfs;> fiuAk; ,d;Rypd; mj;jpahtrpakhfj; 
Njitg;gLk; kUj;Jt cgfuzq;fs;> khr;rf;fiu khdpfs;; (Glucometers) kw;Wk; mtw;wpw;fhd 
Nrhjidg; gl;ilfs; (Test strips of Glucometers) Mfpatw;wpw;Fg; nghUe;Jk;. 

  mLj;JtUk; ,uz;L tUlq;fSs; gupe ;Jiur ; rpl ;ilfis kUe;Jfspd; 
,dg; ngau ;fspNyNa (Gener ic Drug Names )  toq;fg ;gLtjw;fhd 

eltbf;if   
  
kUe;Jfis mtw;wpd; tzpfg; ngaupy; gupe;Jiug;gJ kw;Wk; tpepNahfpg;gJ Njrpa 
xsljq;fs; rl;lj;jpd;fPo; eilKiwg;gLj;jg;glTs;s Gjpa Kiwapd;fPo; 
jilnra;ag;glTs;sJ. gupe;Jiuapd;NghJ kUe;Jfspd; ,dg;ngau;fisg; gad;gLj;JtJ 
kl;LNk mDkjpf;fg;gLk; vd nfsut Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; 
ghuhSkd;wj;jpy; Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; Mizf;FOr; rl;lj;jpd; kPjhd 
tpthjj;jpd;NghJ njuptpj;jhu;. 
 

  khiy 4 kzpf;Fg ; gpd;du ; fl;Giu ePf ;f mWitrpfpr ;irfis 
elhj;Jtjw;fhd Vw;ghLfs; mur itj;jparhiyfspd; 

Nkw;nfhs;sg ;gl ;Ls;sd.   
 

rpwe;j juk; tha;e;j xU ,yl;rk; (100>000) fz; cl;gjpf;Fk; tpy;iyfs; 2017k; Mz;L 
,wf;Fkjp nra;ag;gl;L mur itj;jparhiyfSf;F tpepNahfpf;fg;gl;l mNjNtis 2018k; 
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eltbf;if   
  
kUe;Jfis mtw;wpd; tzpfg; ngaupy; gupe;Jiug;gJ kw;Wk; tpepNahfpg;gJ Njrpa 
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 ,yq;ifapd; Rfhjhu Nritr; re;ijapy; fz;tpy;iyfSf;fhd tpiyfs; 
rPuhf;fg;gl;ld.   

mNdfkhd mj;jpahtrpa kUe;Jg; nghUl;fSf;fhd tpiyfs; Fiwf;fg;gl;Lr; rpy khjq;fspd; 
gpd;du; murhq;fk; fz;Giu ePf;fr; rj;jpurpfpr;irapd; NghJ gad;gLj;jg;gLk; cl;gjpf;Fk; 
(implants) fz;tpy;iyfsJ tpiyfisf; fzprkhff; Fiwf;Fk; eltbf;ifapid vLj;jJ. 
fz;Giu ePq;fr; rj;jpurpfpr;irapd; NghJ nghJthfg; ghtpf;fg;gLk;  38 tifahd cl;gjpf;Fk; 
fz;tpy;iyfsJ tpiyfs; murpdhy; rPuhf;fg;gl;lJld; mtw;wpy; rpytw;wpd; tpiyfs; 77% 
tiu Fiwf;fg;gl;ld.    

 

 xU Gw;WNehahspf;F kUe;Jfisf; nfhs;tdT nra;a tpjpf;fg;gl;bUe;j gz 
cr;rtuk;G (mjpfgl;rk; 1.5 kpy;ypad;)  tpyf;fg;gl;lJ.  

 

nfsut Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; ,ytr Rfhjhu Nritapid Nkk;gLj;Jk; 
Nehf;Fld; xU Gw;WNehahspf;F kUe;Jfisf; nfhs;tdT nra;a 1.5 kpy;ypad; tiuNa 
gad;gLj;jyhk; vd tpjpf;fg;gl;bUe;j gz cr;rtuk;gpid ePq;Ftjw;fhd eltbf;iffis 
vLj;Js;shu;. ,e;jf; fl;Lg;ghL fhuzkhf itj;jparhiyahy; Gw;WNeha; kUe;Jfs; nfhs;tdT 
nra;J toq;fg;gl KbahjpUg;gjhy; gy Vio Gw;WNehahspfs; kuzj;jpidj; jOtpf;nfhs;tJ 
kpfTk; mwpag;gl;l xU tplakhFk;. kpfTk; tpiy$ba Gw;WNeha;f;fhd kUe;Jfisf; 
nfhs;tdT nra;tjw;fhf kUj;Jt tpepNahfg; gpupT xU Gw;WNehahspf;F 1.5 kpy;ypad; kl;LNk 
,Jtiu xJf;fpte;Js;sJ. 2016k; Mz;bd; tuTnryTj; jpl;lj;jpy; 2015 gpy;ypad; &gha;fs; 
Rfhjhuj; Jiwf;F xJf;fg;gl;lJ. mj;njhifapy; 3070 kpy;ypad; &gha;fs; 
Gw;WNehahsu;fSf;Fr; rpfpr;ir toq;Ftjw;fhf xJf;fg;gl;bUe;jJ Fwpg;gplj;jf;fJ. 
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 ,yq;ifapd; Rfhjhu Nritr; re;ijapy; fz;tpy;iyfSf;fhd tpiyfs; 
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cr;rtuk;G (mjpfgl;rk; 1.5 kpy;ypad;)  tpyf;fg;gl;lJ.  
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nfhs;tdT nra;tjw;fhf kUj;Jt tpepNahfg; gpupT xU Gw;WNehahspf;F 1.5 kpy;ypad; kl;LNk 
,Jtiu xJf;fpte;Js;sJ. 2016k; Mz;bd; tuTnryTj; jpl;lj;jpy; 2015 gpy;ypad; &gha;fs; 
Rfhjhuj; Jiwf;F xJf;fg;gl;lJ. mj;njhifapy; 3070 kpy;ypad; &gha;fs; 
Gw;WNehahsu;fSf;Fr; rpfpr;ir toq;Ftjw;fhf xJf;fg;gl;bUe;jJ Fwpg;gplj;jf;fJ. 
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Mz;by; 150>000  tpy;iyfs; mur itj;jparhiyfspy; fl;Giu ePf;fr; rj;jpurpfpr;irf;F 
cs;shf;fg;gLk; Nehahsu;fsJ gad;ghl;bw;F ,ytrkhf toq;Ftjw;F 
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. nfsut Rfhjhu Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpaj;Jiw mikr;ru; 
,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fsJ MNyhridf;F mikthf mur itj;jparhiyfspy; khiy 4 
kzpf;Fg; gpd;du; fl;Giu ePf;f mWit rpfpr;irfis Nkw;nfhs;tjw;Fk;> ,isg;ghwpa fz; 
rj;jpurpfpr;ir epGzu;fsJ Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;Fk;> = n[atu;j;jdGu nghJ 
itj;jparhiy kw;Wk; netpy; ngdhd;Nlh Nghjdh itj;jparhiy Mfpatw;Wld; jdpahu; 
Jiw tsq;fisAk; Nehahsu;fsJ NjitfSf;fhfg; gad;gLj;jp Nehahsu;fs; ePz;l 
ehs;fSf;Ff; fhj;jpUg;Gg; gl;baypy; fhj;jpUf;fhJ cldbahfj; Njitahd Nritfisg; 
ngWtjw;fhd Vw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.   

 ,yq;ifapd; Rfhjhu Nritr; re ;ijapy; fz;tpy;iyfSf;fhd 
tpiyfs; r Puhf ;fg ;gl ;ld.   

mNdfkhd mj;jpahtrpa kUe;Jg; nghUl;fSf;fhd tpiyfs; Fiwf;fg;gl;Lr; rpy 
khjq;fspd; gpd;du; murhq;fk; fz;Giu ePf;fr; rj;jpurpfpr;irapd; NghJ gad;gLj;jg;gLk; 
cl;gjpf;Fk; (implants) fz;tpy;iyfsJ tpiyfisf; fzprkhff; Fiwf;Fk; 
eltbf;ifapid vLj;jJ. fz;Giu ePq;fr; rj;jpurpfpr;irapd; NghJ nghJthfg; ghtpf;fg;gLk;  
38 tifahd cl;gjpf;Fk; fz;tpy;iyfsJ tpiyfs; murpdhy; rPuhf;fg;gl;lJld; mtw;wpy; 
rpytw;wpd; tpiyfs; 77% tiu Fiwf;fg;gl;ld.    

 

 xU Gw;WNehahspf ;F kUe;Jfisf; nfhs;tdT nra;a 
tpjpf ;fg ;gl ;bUe;j gz cr;rtuk;G (mjpfgl;rk ; 1.5 kpy ;ypad;)  
tpyf;fg ;gl ;lJ.  

 

nfsut Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d mtu;fs; ,ytr Rfhjhu Nritapid 
Nkk;gLj;Jk; Nehf;Fld; xU Gw;WNehahspf;F kUe;Jfisf; nfhs;tdT nra;a 1.5 kpy;ypad; 
tiuNa gad;gLj;jyhk; vd tpjpf;fg;gl;bUe;j gz cr;rtuk;gpid ePq;Ftjw;fhd 
eltbf;iffis vLj;Js;shu;. ,e;jf; fl;Lg;ghL fhuzkhf itj;jparhiyahy; Gw;WNeha; 
kUe;Jfs; nfhs;tdT nra;J toq;fg;gl KbahjpUg;gjhy; gy Vio Gw;WNehahspfs; 
kuzj;jpidj; jOtpf;nfhs;tJ kpfTk; mwpag;gl;l xU tplakhFk;. kpfTk; tpiy$ba 
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 ke;j Nghrizia ,y;yhJ xopg;gjw;fhf Njhl;lg;gFjp rpwhu;fSf;F Nghrhf;F 
khr;rpy;Yfs; (Biscuits) mwpKfk;. 

Rfhjhu mikr;rhdJ Njhl;lg;gFjp rpwhu;fsJ Nghrhf;F kl;lj;jpid cau;j;Jtjw;fhf tpjk; 
tpjkhd mjpNghrhf;F epiwe;j khr;rpy;Yfis mwpKfk; nra;Js;sJ. ,yq;ifapd; gpw 
ghfq;fisr; Nru;e;j rpwhu;fisf; fhl;bYk; Njhl;lg;gFjpr; rpwhu;fsJ Nghrhf;F kl;lkhdJ 
Fiwe;j epiyapy; ,Ug;gJ fz;lwpag;gl;Ls;sJ. nfsut Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d 
mtu;fs; 01.07.2018 md;W fSj;Jiw khtl;lj;jpy; cs;s Njhl;l mj;jpal;rfu;fsplk; ,g; 
Nghrhf;F khr;rpy;Yfisf; ifaspj;jhu;. ,uz;L tajpw;Fk; Ie;J tajpw;Fk; ,ilg;gl;l Njhl;lg; 
gFjpf; Foe;ijfSf;F ,e;j khr;rpy;Yfs; toq;fg;glTs;sd. ,e;j khr;rpy;Yfs; ifaspf;Fk; 
itgtj;jpy; jpuz;bUe;j kf;fs; kj;jpapy; ciu epfo;j;jpa mikr;ru; Nrdhuj;d mtu;fs; ‘ 
,e;j khr;rpy;Yfs; thuj;jpy; %d;W jlitfs; rpwhu;fSf;F toq;fg;gLk;> mit rpWtu;fSf;Fj; 
Njitahd Cl;lj;jpid toq;Fk;’ vdf; Fwpg;gpl;lhu;. jpupNghrhthdJ fu;;g;gtjpfs;> ghY}l;Lk; 
jha;khu; MfpNahUf;F mtu;fsJ Nghrhf;F kl;lj;jpid cau;j;Jk; Nehf;Fld; ,ytrkhf 
toq;fg;gl;L tUtJ Fwpg;gplj;jf;fJ.  

 Njrpa Rfhjhu njhiyf;fhl;rp miytupir Muk;gpf;fg;gl;lJ    

nfsut Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpaj;Jiw mikr;ru; mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d 
mtu;fsJ jiyikapd; fPo; nfhOk;G fyjhup jq;ffj;jpy; ,e;j njhiyf;fhl;rp miytupirapd; 
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Gw;WNeha;f;fhd kUe;Jfisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf kUj;Jt tpepNahfg; gpupT xU 
Gw;WNehahspf;F 1.5 kpy;ypad; kl;LNk ,Jtiu xJf;fpte;Js;sJ. 2016k; Mz;bd; 
tuTnryTj; jpl;lj;jpy; 2015 gpy;ypad; &gha;fs; Rfhjhuj; Jiwf;F xJf;fg;gl;lJ. 
mj;njhifapy; 3070 kpy;ypad; &gha;fs; Gw;WNehahsu;fSf;Fr; rpfpr;ir toq;Ftjw;fhf 
xJf;fg;gl;bUe;jJ Fwpg;gplj;jf;fJ. 

  ke;j Nghrizia ,y;yhJ xopg ;gjw ;fhf Njhl;lg ;gFjp rpwhu ;fSf;F 
Nghrhf ;F khr ;r py ;Yfs; (Biscuits ) mwpKfk; . 

Rfhjhu 

mikr;rhdJ Njhl;lg;gFjp rpwhu;fsJ Nghrhf;F kl;lj;jpid cau;j;Jtjw;fhf tpjk; tpjkhd 
mjpNghrhf;F epiwe;j khr;rpy;Yfis mwpKfk; nra;Js;sJ. ,yq;ifapd; gpw ghfq;fisr; 
Nru;e;j rpwhu;fisf; fhl;bYk; Njhl;lg;gFjpr; rpwhu;fsJ Nghrhf;F kl;lkhdJ Fiwe;j 
epiyapy; ,Ug;gJ fz;lwpag;gl;Ls;sJ. nfsut Rfhjhu mikr;ru; ,uh[pj Nrdhuj;d 
mtu;fs; 01.07.2018 md;W fSj;Jiw khtl;lj;jpy; cs;s Njhl;l mj;jpal;rfu;fsplk; ,g; 
Nghrhf;F khr;rpy;Yfisf; ifaspj;jhu;. ,uz;L tajpw;Fk; Ie;J tajpw;Fk; ,ilg;gl;l 
Njhl;lg; gFjpf; Foe;ijfSf;F ,e;j khr;rpy;Yfs; toq;fg;glTs;sd. ,e;j khr;rpy;Yfs; 
ifaspf;Fk; itgtj;jpy; jpuz;bUe;j kf;fs; kj;jpapy; ciu epfo;j;jpa mikr;ru; Nrdhuj;d 
mtu;fs; ‘ ,e;j khr;rpy;Yfs; thuj;jpy; %d;W jlitfs; rpwhu;fSf;F toq;fg;gLk;> mit 
rpWtu;fSf;Fj; Njitahd Cl;lj;jpid toq;Fk;’ vdf; Fwpg;gpl;lhu;. jpupNghrhthdJ 
fu;;g;gtjpfs;> ghY}l;Lk; jha;khu; MfpNahUf;F mtu;fsJ Nghrhf;F kl;lj;jpid cau;j;Jk; 
Nehf;Fld; ,ytrkhf toq;fg;gl;L tUtJ Fwpg;gplj;jf;fJ.  

 Njrpa Rfhjhu njhiyf;fhl ;r p miytupir Muk;gpf ;fg ;gl ;lJ    
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nfsut Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpaj;Jiw mikr;ru; mikr;ru; ,uh[pj 
Nrdhuj;d mtu;fsJ jiyikapd; fPo; nfhOk;G fyjhup jq;ffj;jpy; ,e;j njhiyf;fhl;rp 
miytupirapd; Muk;g epfo;T ele;NjwpaJ.; kf;fsJ Rfhjhuj; juj;jpid cau;j;Jtjw;Fk; 
MNuhf;fpakhd rKjhaj;jpid cUthf;Ftijf; fUj;jpw;nfhz;L Muk;gpf;fg;gl;l ,r; 
NritapD}lhfg; nghJkf;fs; njhw;whNeha;fs; Fwpj;J mwpt+l;lg;gLtNjhL> FLk;geyk;> 
Nghrhf;F> tpisahl;L kw;Wk; FLk;g tho;f;if njhlu;ghd gue;j mwpTk; nghJkf;fSf;F 
Cl;lg;gLk;. 

 
  ,yq;ifapd; Rfhjhuj ; Jiwapd; 2017-2018 Mk; tUlj;jpw ;fhd 

gpujhd ce;jg ; (thrust) gug ;Gfs;  
 

a. ,yq;ifapy; cs;s ,lk;ngau;e;j> twpa fpuhkpa kw;Wk; gpd;jq;fpa kf;fSf;Fk; 
gad;ngWk; tifapy; rkr;rPuhd tifapy; Rfhjhu Nritfis toq;FjYk; 
gyg;gLj;JjYk;. 

b. Rfhjhuj;Jiwapd; kdpjtsj;jpidg; gyg;gLj;Jjy;> rkr;rPuhd tifapy; Njitahd 
msT kdpj tsj;jpid toq;Fjy;> nghUj;jkhd gzpr;#oy; kw;Wk; tjptpl 
trjpfis J}ukhf mike;Js;s fbdg; gpuNjrq;fspy; Vw;gLj;Jjy;. 

c. kdpjtts mgptpUj;jp> Neu;kiwahd kdpj elj;ij ,ay;Gfid 
fl;bnaOg;Gtjw;F Kjd;ik mspj;jy;> jukhd Nrit toq;fypid 
Nkw;nfhs;tjw;Nfw;w tifapy; Njitahd mwpT kw;Wk; jpwd; Mfpatw;iw 
toq;Fjy;. 

d. tPjp tpgj;Jfshy; NeupLk; tpgj;Jfisj; jLj;jYk; njhw;wh Neha;fisj; jLj;jy; 
kw;Wk; fl;Lg;gLj;Jjy;.  

e. MNuhf;fpa tho;f;if Kiwapid Cf;fg;gLj;Jjy;. 
f. jha; Nra; MNuhf;fpaj;jpy; vl;lf;$ba mjp cr;rgl;l vy;iy tiu miljy;. 
g. epjprhu; mghaq;fspypUe;J ghJfhg;G> jukhd mbg;gilr; Rfhjhu Nritia 

mZFtjw;fhd trjpfs;; midtuhYk; ghJfhg;ghd> nraw;jpwDs;s> jukhd 
kw;Wk; ngw;Wf;nfhs;sf;$ba tpiyapy; cs;s mbg;gil kUe;Jfs; kw;Wk; gpw 
kUj;Jtg; nghUl;fisg; ngwKbjy; Mfpad mlq;fyhd   KOepiwthd Rfhjhu 
tPr;nry;iyapid miljy;. 

h. ngw;w epu;g;gPldf; $l;bak; (AIDS)> fhrNeha; kw;Wk; gpw njhw;WNeha;fisf; 
fl;Lg;gLj;Jk; jpl;lq;fs; kw;Wk; ,af;fq;fisg; gyg;gLj;Jjy;.   

i. Muk;g> ,uz;lhk; epiy kw;Wk; %d;whk; epiy Nritfspy; Rfhjhu Nrit 
toq;fypd; juk; kw;Wk; ghJfhg;G Mfpatw;wpid Nkk;gLj;Jjy;.   

j. ,yj;jpudpay; Rfhjhuk; kw;Wk; Rfhjhu jfty; njhlu;ghly; mikg;gpid 
Nkk;gLj;Jjy;.  

k. Gifapiy kw;Wk; Gifapiy rhu; nghUl;fsJ ghtid> Mgj;jhd kJrhug; 
ghtid kw;Wk; Nghijt];j;Jf;fs; cl;gl;l Nghijg; nghUl; ghtid 
Mfpatw;wpidj; jLf;Fk; kw;Wk; fl;Lg;gLj;Jk; eltbf;iffisg; gyg;gLj;Jjy;.  

l. tpidj;jpwd; kw;Wk; nraw;jpwd;> nghWg;Gf;$wy;> ntspg;gilj;jd;ik> ghugl;rk; 
,d;ik> midtUf;Fk; rktha;g;Gfs;> gzj;jpw;fhd kjpg;gpid cWjpg;gLj;Jjy; 
Mfpatw;wpd; Clhf tsq;fs; cr;r mstpy; gad;gLj;jg;gLtij cWjp nra;jy;.   

m. #oypay; ghJfhg;G kw;Wk; rupahd foptfw;wy; Kfhikj;Jtk; njhlu;gpyhd 
Kd;dfu;Tfs;.   

n. Rfhjhu Nrit toq;fypy; jdpahu; Jiwapd; KjyPl;bid Cf;fg;gLj;Jjy;.  
o. KOepiwthd Rfhjhu tPr;nry;iyapid miltjw;fhd Rfhjhu Nritfis 

toq;Ftjw;fhd nfhs;ifahdJ 10.04.2018 md;W mikr;ruitahy; mq;fPfhuk; 
toq;fg;gl;L 15.10.2018 md;W mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ. mj;jpahtrpa (Rfhjhu) 
Nritg; nghjpahdJ (Essential (health) Services Package) gq;fhsu;fSld; ,ize;J 
tiuag;gl;Ls;sJld; mjid eilKiwg;gLj;Jk; gapyuq;Ffs; khfhzq;fs; 
NjhWk; elhj;jg;gl;L tUfpd;wd.  
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4. சதேிய சுகொதொர விவரணம்  ( ேொரொம்ேம் 

Indicator 2005 
 

2009 2012 2014 2015 
 

2016 

DemographicIndicators 

Total 
population(inthousands) 

19,668 20,476 20,359  9 

 

20,771 * 20,966 * 21,203 * 

Land area(sq.km) 62,705 62,705 62,705 62,705 62,705 62,705 

Population density 
(personsper sq.km) 
Population growth rate 
(%) 

 
314 
1.1 

 
327 
1.1 

 
 

 
325 9 

1.1 9 

 

 
332 * 
1.1 9 

 
334 * 
1.1 9 

 
338 * 
1.1 * 

Crude birth rate (per1000 
population) 
Crude death rate 
(per1000 population) 

18.83 
6.6 

18.0 
6.2 

17.5 * 
6.0 * 

16.9 * 
6.2 * 

 
 
 

16.0 * 
6.3 * 

 
 
 
 

15.6 * 
6.2 * 

 

Urban population (%) 
Sexratio(No fmales per 
100 females) 
 

16.3 1 

97.9 1 

16.3 1 

97.9 1 

 

18.2 1 

93.8 9 

 

18.2 1 

93.8 9 
18.2 1 

93.8 9 
18.2 1 

93.8 9 

Child population (under 5 
years) % 
 

8.6 1 

 
 

9.0 7 

 
 

8.6 9 

 
 

8.6 9 

 
 

8.6 9 8.6 9 

Women in the 
reproductive age group 
(15-49 years)% 
 

54.78 1 51.4 7 51.0 9 51.0 9 51.0 9 51.0 9 

Average house hold size 
(Number of persons per 
family) 

4.7 1 4.0 7 3.8 9 3.8 9 3.8 9 3.8 9 

 Socio-economic Indicators  

GNP percapita at current 
prices (Rs) 

120,875 233,716 365,192 461,650* 508,936* 546,408* 

Human development 
index 

0.751 2 0.653 
 

0.715 0.711 0.766 0.768 

Dependency ratio Total       
Old-age (60 years and 
more) 
Young (under 15 years) 

49.27 1 

 
9.49 1 

39.77 1 

50.8 7 

 
10.9 7 

28.4 7 

60.2 9 

 
19.8 9 

40.4 9 

60.2 9 

 
19.8 9 

40.4 9 

60.2 9 

 
19.8 9 

40.4 9 

60.2 9 

 
19.8 9 

40.4 9 

Literacyrate(%) Total Literacy Rate % 
Female 
Male 

90.7 1 

89.2 1 

92.2 1 

 

90.7 1 

89.2 1 

92.2 1 

 

95.7 9 

94.6 9 

96.9 9 

 

95.7 9 

94.6 9 

96.9 9 

 

95.7 9 

94.6 9 

96.9 9 

 

95.7 9 

94.6 9 

96.9 9 

 
 Health and Nutrition Indicators  
Life expectancy at birth 
(years)         Female                                                                    
                    Male 

 
76.4 
71.7 

 
78.7 
69.9 

 

 
79.8 
70.5 

 
 

 
78.6 
72 

 
78.6 
72.0 

 

Neonatal mortality 
rate(per1,000livebirths)  -
FHB Data 

8.4 
 

7.3 
 

6.8 
 

6.2 
 6.59  

Infantmortalityrate(per 
1,000livebirths) - FHB 
Data 

11.17 
 10.5 9.2 

 
8.6 

 9.16  
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Under-five mortality 
rate(per 1,000 Under 5 
population) 
 

13.393 
 

12.14 
 

12.210 
 

12.2 
 

10.011 9.412 

Average no. of children 
born to ever married 
women in Sri Lanka 
 

1.93 
 

2.2 
 

2.49 
 

2.49 
 

2.49 2.49 

Maternal mortality 
rate(per100,000 live 
births) – FHB Data 

 40.2 
 

37.7 
 

32 
 

32.0  

Low-birth-weight per100 
live births in government 
hospitals % 

17.6 17.2 16.3 16.0 16 15.5 

Percentage of under five 
Children Under weight 
(weight-for-age) 
 
Wasting (Acute under 
nutrition(weight-for-   
height) 
 
Stunting (Chronic 
malnutrition 
(height-for-age) 

 
29.45 

 
 
 

145 
 
 
 

13.55 

 
21.17 

 
 
 

14.77 
 
 
 

17.37 
 

 
17.3 

 
 
 

14 
 
 
 

11.4 
 

 
16.4 

 
 
 

12.2 
 
 
 
 

10.5 

 
15.6 

 
 
 

12.2 
 
 
 
 

9.6 

 
20.515 

 

 

 
15.115 

 

 

 

 

17.315 

Primary Health Care Coverage Indicators 
Percentage of pregnant 
women attended by 
Skilled provider 
 

965 

 

98.67 

 

98.67 

 

98.67 

 

98.67 

 

99.5 

Percentage of live births 
in government hospitals 92.2 92.2 95.6 94.6 

 

94.1 91.7 

Women of child bearing 
age using contraceptives 
(%) 
Modern Method 
Tradional Method 

 
 
 

49.55 
20.55 

 

 
 
 

52.57 
15.97 

 

 
 
 

52.57 
15.97 

 
 
 

52.57 
15.97 

 
 
 

52.57 

15.97 

 
 
 

53.6 
11.0 

Population with access 
to safe water (%) 

68.46 
 

89.17 
 

81.19 81.19 81.19 81.19 

Health Resources   

Government health 
expenditure as % of GNP 

1.85 1.41 1.2 
 
 
 

1.62 1.66 1.67 

Government health 
expenditure as % of total 
government expenditure 

5.4 3.86 4.1 
 

5.96 5.65 6.2 

Per capita health 
expenditure (Rs) 

2,215 3,298 4,392 
 

7,497 8,639 9,081 

Medical Officers per 
100,000 population 

51.9 67.2 78.6 84.8 87.0 89.5 

Population per Medical 
Officer 

1,927 1,491 1,278 1,179 1,149 1,118 

Dental Surgeons 
per100,000 population 

4.9 5.1 6.0 6.5 6.4 6.8 

Nurses per100,000 
population 
 

101.4 153.0 180.3 185.1 202.3 200.7 
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Public Health Midwives 
per100,000 population 
 
 

24.9 26.3 28.6 28.7 
 
 

28.8 29.5 

Number of hospitals 608 642 621 622 631 629 

Number of hospital beds 60,237 70,842 
 

76,087 80,105 80,581 81,580 

Hospital bedsper1,000 
population 

3.1 3.5 3.8 3.9 3.8 3.8 

Number of Medical office 
of Health (MOH) 
Divisions 

286 303 337 338 341 342 

Source : Medical Statistics Unit – “Annual Health Bulletin” 
 
1 Population Census 2001 
2 UNDP Report - 2003 
3 Registrar General Department , 2002 
4 Registrar General Department , 2009 

5 Demographic and Health Survey, 2000 
6 Demographic and Health Survey, 1994 
7 Demographic and Health Survey, 2006/07 
8 Life Tables for Sri Lanka , 2000-2002 (Department of Census Statistics) 

9 Population Census, 2012 
10 Registrar General Department , 2010 
11 Registrar General Department , 2013 

12 Registrar General Department , 2014 

13 Department of Census Statistics 

14 Life Tables for Sri Lanka, 2011-2013 (Department of Census Statistics) 
15 Demographic and Health Survey, 2016 
*  Provisional 

 
1122 – 1128 ஜூன் வபரயொன சுகொதொரத் துபறக்கொன  ொதீட்டின் ேொரொம்ேத்    

பதொகுப்பு                                                                                                                                Rs.Million 

Years 2013 2014 
 

2015  
 

2016 2017 2018 Up to 
June 

Recurrent 
Allocation 76,450 91,000 109,446 137,067 124,627 

 
131,661 

 
Recurrent 

Expenditure 75,559 90,494 100,754 112,992 116,796 87,807 

Recurrent 
Expenditure % 98.83 99.44 92.06 82.43 94.00 67.00 

Capital 
Allocation 18,522 26,162 38,718 39,992 45,594 46,999 

Capital 
Expenditure 17,435 21,628 29,488 23,641 27,500 12,127 

Capital 
Expenditure % 94.13 82.67 76.16 59.11 60.31 25.80 

Total 
Allocation  

(Recurrent. + 
Capital.) 

94,972 117,162 148,164 177,059 170,221 178,660 

Total 
Expenditure  
(Recurrent. + 

Capital) 
92,995 112,122 130,241 

 136,633 144,296 99,934 

Total  Health 
Expenditure 

% 
97.92 95.70 87.90 77.17 84.77 55.94 
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பமொத்தப்  ொதடீ்டு  ிதி ஒதுக்கீடு .2013 – 2018 ஜூன் வபர (ரூ .மில்லியன்கைில்)  
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5. சுகொதொர அபமச்ேின்  ிறுவனக் கட்டபமப்பு 

 

 
 

 

• National Hospital of Sri 
Lanka

• Teaching Hospitals
•Provincial General Hospitals
•District  General  Hospitals
• Base  Hospitals
• Specialized Hospitals

•Epidemiology Unit
•Maternal and Child Health 

Programme
•Health Education and 

Promotion
•Mental Health Programme
•Non Communicable 

Disease Programme
•Environmental & 

Occupational Health
•Estate and Urban Health
•Quarantine Services
•Care for Youth Elderly 

Displaced and Disabled 
Persons
•National Authority on 

Tobacco and Alcohol

• Provincial Helath Services
• Nutrition - Nutrition 

Coordination Division, 
Nutrition Division, Thriposha 
Programme

• Oral Health Services
• National Blood Transfusion 

Services
• Laboratory Services - Medical 

Supply Division, National 
Medicine Regulatory 
Authority, Medical Research 
Institute

• Bio Medical Engineering 
Services

• Human Resource 
Development

• Infrstructure Development
• Research
• Private Health Sector 

Development
• Mobile Medical Clinic 

Programme
• National Health Development 

Fund
• Corporations Board Managed 

Institutes - SPC, SPMC, Wijaya 
Kumaratunga Memorial 
Hospital, Sri Jayawardenapura 
General Hospital

•Anti Leprosy Campaign
•Anti Filariasis Campaign
•Public Health Veterinary 

Services
•Anti Malaria Campaign
•National Programme for 

Tuberculosis Control 
and Chest Diseases
•National Cancer Control 

Programme
•National STD/AIDS 

Control Programme
•National Dengue Control 

Programme
•Chronic Kidney Disease 

Management 
Programme

Curative 
Services

Disease 
Control 

Programme

Other
Promotion 
and 
Protecton

Indigenous Medical 
Sector

Department of 
Ayurveda Ayurvedic Drugs 

Corporation

Ministry of Health, Nutrition & indigenous Medicine 
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6. அபமச்ேின் கீழொன  ிறுவனங்கள்,    சவபலத்திட்டங்கள், 
 ிகழ்ச்ேித் திட்டங்கள் மற்றும் ேொதபனகள் 

 
6.1  ச ொய்க் கட்டுப் ொட்டு  ிகழ்ச்ேித் திட்டம் 
 

6.1.1  பதொழுச ொய் ஒழிப்பு சவபலத்திட்டம் 
 

 

சதாழுபநாய் ஒழிப்பு பைணலத்திட்டத்தின்  ிரதான ைகி ங்கு சகாள்ணகத் திட்டமிடல், 
நிகழ்ச்சித் திட்டமிடல், கண்காைித்தல் மற்றும் மதிப் டீு, முகாணமத்துை தகைல் 
முணைணமணய ைலுப் டுத்தல்,  யிற்சி நிகழ்ச்சிகள் மதிப் டீு  என் னைாகும். பதசிய 
சதாழுபநாய் மூபலா ாயம்  2016-2020 இல் குைிப் ிடப் ட்ட   ல்பைறு குைிகாட்டிகணளப்  
 யன் டுத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் சசயல்திைன் அளைிடப் டுகிைது:  உலக சுகாதார 
நிறுைனத்தின் “உலகளாைிய சதாழுபநாய் மூபலா ாயம் 2016-2020: சதாழுபநாய் இல்லாத 
உலணக பநாக்கி முன்பனறுதல்” என்ை இலக்ணக அடிசயாற்ைி  சதாழுபநாய் இல்லாத  
இலங்ணகணய பநாக்கி முன்பனறுதல் என்ை  இலக்கு ைகுக்கப் ட்டுள்ளது. உரிய 
 ங்குதாரர்களுடன் கூட்டிணைக் கட்டி எழுப்புைதற்கும் சதாடர்ைதற்கும் சதாழுபநாய் ஒழிப்பு 
பைணலத்திட்டத்திற்கு கட்டணளயிடப் ட்டுள்ளது. இதற்கு பமலதிகமாக, மத்திய சதாழுபநாய் 
மருத்துைமணன மற்றும் ஹந்தல சதாழுபநாய் ணைத்தியசாணல ஆகியன சதாழுபநாய் 
ஒழிப்பு பைணலத்திட்டத்தினால் பநரடியாக  முகாணம சசய்யப் டுகின்ைது.  

நீண்ட கால சதாற்று பநாய் ஒன்ைான  சதாழுபநாய்க்கு சிகிச்ணச அளிக்கப் டாைிட்டால் 
நிரந்தர மற்றும்  டிப் டியான நரம்பு  ாதிப் ிற்கு இட்டுச்சசல்ைபதாடுஅதன் மூலம் 
மூட்டுக்கள்,கண்கள் மற்றும் முகம் ஆகியைற்ைில் ஊனத்ணத ஏற் டுத்தும். சதாழுபநாணயக் 
கண்டைிைதிலான தாமதமானது நரம் ியல் சசயற் ாட்டின் குணை ாடுகளுக்கான ஆ த்ணத 
அதிகரிப் பதாடு ஒரு சமூகத்தில் பநாய்ப் ரைணல அதிகப் டுத்த முடியும்.  

கடந்த இரு தசாப்தங்களாக, இலங்ணகயானது சதாழுபநாணயக்  குணைப் தற்கு 
குைிப் ிடத்தக்க நடைடிக்ணகணய பமற்சகாண்டுள்ளது. 1982 ஆம் ஆண்டில் குறுகிய கால 
ைிணனத் திைனான சிகிச்ணச முணைசயான்ைான  ல ஔடத சிகிச்ணச முணையின் 
அைிமுகமும் ைிரிைாக்கமும்மற்றும் ைிளிப்பூட்டும் நிகழ்ச்சித்திட்ட அைிமுகம்; 1990 ஆம் 
அண்டின்,சதாழுபநாயின் ஆரம்  அைிகுைிகள் சதாடர் ாக  ச ாது மக்கணள 
அைிவூட்டுைதற்கும்பநாய் சதாடர் ான தைைான கருத்துக்கணள அகற்றுைதற்குமான சமூக 
சந்ணதப் டுத்தல் நிகழ்ச்சித் திட்டம் ஆகியணை 1995 ஆம் அண்டு பதசிய ரீதியிலான 
சதாழுபநாய் அகற்றும்  இலக்ணக அணடயப்ச றுைதற்கான ைிணளைாக அணமந்தன. 

பமலும் சிகிச்ணசக்காக பநாயாளிகளின் அணுகணல பமம் டுத்துைதற்கும் சதாழுபநாயின் 
உரிணமணய மாகாை மற்றும் சுகாதார பசணைகளுக்கு மாற்றுைதற்கும், 2001 ஆம் ஆண்டு 
சதாழுபநாய் பசணைகளானணை ச ாது சுகாதார பசணைகளுடன் ஒன்ைிணைக்கப் ட்டன. 
இன்று எந்த ஒரு பதால்பநாய்  மருத்துைமணனயிலும் சதாழுபநாயணனக் கண்டைிய 
முடிைபதாடு சிகிச்ணசயிணனப் ச ற்றுக் சகாள்ளவும் முடியும்.பமலும் சதாடர்பு தடமைிதல் 
ஊடாக புது பநாய்கணளக் கண்டிைிைதற்கும் கள நிணல சதாழுபநாய் சதாடர் சசயல் 
ைிருத்தியானது 2013 ஆம் ஆண்டு கைனிக்கத்தக்க பநாயாகச்  சசய்துள்ளது.  
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ைருடம் 

100,000 
சனத்சதாணகக்கு 
புதிய பநாய்க் 

கண்டு ிடிப்புக்கள் 

 ல் தரப் ட்ட 
 க்டீரியா 
சதைதீம் 

குழந்ணத சதைதீம் 
100,000 சனத்சதாணகக்கு 
அங்கக் குணை ாட்டு 

ைிகிதம் 

2001 12.1 35.0 11.0 8.0 
2002 11.6 34.6 11.1 9.0 
2003 10.0 37.4 11.5 8.0 
2004 9.9 41.3 11.4 7.0 
2005 9.0 41.5 10.5 6.0 
2006 9.0 43.9 10.3 5.6 
2007 10.0 44.8 10.0 6.0 
2008 9.9 44.8 10.3 7.9 
2009 9.1 47.6 9.9 6.35 
2010 9.5 46.2 9.7 7.09 
2011 10.6 48.2 10.7 6.66 
2012 10.8 49.3 7.6 7.37 
2013 9.6 48.8 9.2 6.73 
2014 10.4 47.01 9.87 7.1 
2015 9.43 53.81 11.28 10.01 
2016 8.6 53.5 8.6 7.5 
2017 8.68 57.8 10.39 7.3 

 
சதாழு பநாய் அகற்ைலானது பதசிய மட்டத்திணன அணடந்துள்ள ப ாதிலும், பநாய்ப் 
 ரைலானது குழந்ணதகளின் அளைின்  டி சைளிக் காட்டப்  டுகின்ைது என் ணதசதாழுபநாய் 
ஒழிப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டமானது அைதானிக்கின்ைது. இந் நிகழ்ச்சித் திட்டமானது உ  பதசிய 
ரீதியாக சதரிவு சசய்யப் ட்ட  ிரபதசங்களில் கட்டுப் டுத்தணலதீைிரப்  டுத்த பைண்டி 
இருக்கின்ைது. 

 
 

6.1.2  யொபனக்கொல் ச ொய் சவபலத் திட்டம் 
 
நிைநீர் யாணனக் கால் பநாயானது உலகின் மிகபமாசமான உருச்சிணதணை ஏற் டுத்தும் 
பநாய்களில் ஒன்ைாகும். இது நிரந்தர ஊனத்ணத ஏற் டுத்தி சமுகத்திலிருந்து ஒதுக்கப் டுதல், 
ச ாருளாதார இழப்பு என் ைற்ணை ஏற் டுத்தி சுகாதாரக் கட்டணமப்புக்கு ச ரும் சுணமயாகக் 
காைப் டுகின்ைது.  

இலங்ணகயில் மூன்று மாகாைங்களில் உள்ள எட்டு கடபலார மாைட்டங்களில் நிைநீர் 
யாணனக் கால் பநாய் காைப் டுகின்ைது. ஜூணல 2016 இல் உலக சுகாதார நிறுைனம் 
இலங்ணகணய யாணனக்கால் பநாணய ச ாதுச்சுகாதார  ிரச்சணனகளில் இருந்து  
இல்லாசதாழித்த நாடாகப்  ிரகடனப் டுத்தியது. இது நிகழ்ச்சித்திட்டம் பதணையான 
ணமக்பராண பலரியாைின் அளணை 1% ஐ ைிடக்குணைத்ததன் மூலம் சாத்தியமானது. எனினும் 
சுகாதார அணமச்சின் யாணனக்கால் பநாய்க் கட்டுப் ாடுக்குப் ச ாறுப் ான  ச ாதுச்சுகாதார 
நிறுைனமான யாணனக்கால் பநாய் பைணலத் திட்டம் ைருடசமான்றுக்கு 
ணமக்பராண பலரியா உள்ள 200 பநாயாளர்கணளயும் நிைநீர்க் காணு ைகீ்கம் / யாணனக்கால் 
பநாய் உள்ள 800 க்கு பமற் ட்ட பநாயாளர்கணள இன்னமும் கண்டைிகின்ைது.     
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ச ொக்கம்  

I. 2021 ஆம் ஆண்டில் ணமக்பராண பலரியாைின் அளணை 0% ஆக பநாய் காைப் டும் 
இடங்களில் அணடதல்  

II. பநாய் காைப் டாத இடங்களில் ணமக்பராண பலரியாைின் அளணை 0% ஆகப் 
ப ணுதல்  

III.முன்னர் பநாய்த்சதாற்றுக்குள்ளான பநாயாளிகளில் நிைநீர் ைகீ்கம் யாணனக்கால் 
பநாயாக மாறுைணதத் தைிர்த்தல்.  

 

2017  ஆம் ஆண்டின் முக்கிய  ிகழ்வுகள்/ேொதபனகள் 

 ப சலரியொேிஸ் ச ொயொைர்களுக்கு ேிகிச்பே வழங்குவது பதொடர் ொன வழிகொட்டி 
உருவொக்கப் ட்டு, அச்சேற்றப் ட்டு வி ிசயொகிக்கப் டுள்ைது 

 ச ொபய ஏற் டுத்தும் ஒட்டுண்ணிகள் பதொடர் ில் கண்கொணித்தபல 
சமற்பகொள்ை ேசீனொ கண்கொணிப்பு முபற அறிமுகப் டுத்தப் டுள்ைது. 

 பமக்கிசரொ ப சலரியொ விகிதம்  50% ஆல் குபறக்கப் டுள்ைது. )பமக்கிசரொ 
ப சலரியொ விகிதம் 0.04%( 

 கொலி மொவட்டத்தில் உள்ை மக்களுக்கு ச ொய்க்கொன முன்தடுப்பு மருந்து 
ப ருபமடுப் ில் வழங்கப் ட்டது.  

 
கடந்த 5  வருட கொல பேயலற் திறன் ச ொக்கு 

            இலங்பக மொவட்டங்கைில் பமக்கிசரொ ப சலரியொ விகிதம்   
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                2000-2017 வபரயொன கொலப் குதியில் இலங்பகயில் ச ொய்த்பதொற்றின் அைவு  

 
 

 
              2000-2017 வபரயொன கொலப் குதியில் இலங்பகயில் ச ொய்த்பதொற்றின் அைவு  
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6.1.3 ப ொது சுகொதொர மிருக பவத்திய சேபவகள் 
 
சுகாதார அணமச்சின் ச ாது சுகாதார மிருக ணைத்திய பசணைகள் என் து இலங்ணகயில் 
மனித மற்றும் மிருக நீர் சைறுப்பு பநாணய தடுப் தற்கும் மிருகங்கள் மூலம்  ரவும் ஏணனய 
பநாய்கணள கட்டுப் டுத்துைதற்கும் உரிய பதசியப் ச ாறுப்புைர்வுள்ள அணமப் ாகும்.   
நீர் சைறுப்பு பநாய் மற்றும் ஜப் ானிய மூணள அழற்சி (Japanese Encephalitis) ஆகியன 
மிருகங்கள் மூலம் இலங்ணகயில் தாக்கத்ணத ஏற் டுத்திப்  ரவும் இரண்டு முக்கிய ணைரஸ் 
பநாய்கள் ஆகும்.  நாய் நீர் சைறுப்பு பநாயின்  ிரதான கிருமித் பதக்கி (Reservoir) மற்றும் 
மனிதர்களுக்கு இலங்ணகயில் நீர் சைறுப்பு பநாணய  ரப்புைது நாய் ஆகும். இலங்ணகயில் 
அனுமானிக்கப் ட்டுள்ள நாய்களின் எண்ைிக்ணகயானது மூன்று மில்லியன்கள் ஆகும். 
இைற்றுள் 2௦ % ஆனணை கட்டாக்காலி சதரு நாய்கள் ஆகும். அது ப ால்  ன்ைிகள் 
ஜப் ானிய மூணள அழற்சி பநாயின் ச ருப் ிக்கும் கருைியாகப்  ார்க்கப் டுகின்ைது.  
இலங்ணகயில் அனுமானிக்கப் ட்டுள்ள  ன்ைிகளின் எண்ைிக்ணகயானது 150,000 ஆகும் 
 

  2015 2016 2017 

 
Activities Physical 

Progress 
Physical 
Progress 

Physical 
Progress 

01 Anti — rabies vaccination for 
dogs 1,480,668 1,295,675  

02 Female dog sterilization 167,379 52,809  

03 In Service training of staff on 
dog vaccination 

26 8 
programme 

 

04 
Training of Medical 
officers and Nursing 
officers on post Exposure 
Treatments 

22 programme 
(22x15) 330 

16 
Programme  
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6.1.4  மசலரியொ தபட இயக்கம் 

 

மபலரியாத் தணட இயக்கமானது, மபலரியாக் கட்டுப் ாட்டுக்கான சகாள்ணககணளயும் 
மூபலா ாயங்கணளயும் ைழிகாட்டு சநைிகணளயும் உருைாக்குைதிலும் மபலரியா 
நிணலணமகணள கண்காைிப் திலும் மாகான மட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்களுக்கான 
உ கரைங்கணள ைழங்குைது, மாகாைங்களுக்கு இணடயிலான ஒருங்கிணைப்ண  
ஏற் டுத்துைது, மபலரியாக் கட்டுப் ாடு மற்றும் சைளிநாட்டு நிதிைழங்குனர்களுடன் 
 யிற்சியளித்தல் மற்றும் ஆராய்ச்சிகள் ப ான்ைைற்ைில், இைக்கங்கணள ஏற் டுத்துைது 
ப ான்ை நடைடிக்ணககளில்  ிரதானமாக ஈடு ட்டுள்ளது.  

இலங்ணகணய மபலரியா அற்ை நாடாக 2016 ஆம் ஆண்டு சசப்டம் ர் மாதம் 6 ஆம் திகதி 
சசவ்ைாய்க் கிழணம உலக சுகாதார தா னம்  ிரகடனப் டுத்தி உள்ளதுடன் இதணன ஒரு 
ச ாது சுகாதார துணையில் “குைிப் ிடத்தக்க” சாதணனயாக குைிப் ிட்டுள்ளது. உலக 
நாடுகளில் மபலரியாைால் அதிகம்  ாதிக்கப் ட்ட நாடுகளாக  ஆசிய நாடுகள் 
காைப் ட்டது.  

ஐக்கிய நாடுகள் தா னத்தின் சதன் கிழக்காசியப்  ிராந்தியத்தில் மாணலதீவுகளுக்கு 
அடுத்த டியாக இரண்டாைதாக மபலரியாணை இல்லாது ஒழித்த நாடாக இலங்ணக உள்ளது. 
உலக சுகாதார தா னத்தின்  டி கடந்த மூன்ைணர ஆண்டு காலமாக உள்ளூரில்  ரவும் நுளம்பு 
மூலமான பநாய் இல்லாத காரைத்தால் இந்த சான்ைிதழ் ைழங்கப் ட்டுள்ளது.  

2017 இல் எய்தப் ட்ட அபடவுகள்/ விசேட  ிகழ்வுகள் 

 2017 இல் சைளிநாட்டில் இருந்து இங்கு ைந்த 57 மபலரியா பநாயாளர்கள் 
அைிைிக்கப் ட்டுல்லார்கள். முக்கியமாக இந்தியா மற்றும் ஆ ிரிக்க நாடுகளில் இருந்து 
இைர்கள் ைந்துள்ளார்கள்.  மபலரியாத் தணட இயக்கமானது, இவ்ைாைாக ைரும் 
பநாயாளர்களுக்கான சிகிச்ணச முகாணமத்துைம் சசய்ைதற்கு மபலரியாவுக்கான பநாய் 
நிர்ையம், சிகிச்ணச ப ான்ைைற்றுக்கான சரியான பசணைகணள அரச மற்றும் தனியார் 
துணைகளுக்கு இலைசமாக நீடித்து ைழங்கி உள்ளது. 

 
 மபலரியா மீளவும் நாட்டுக்குள் நுணழைணத தடுப் ணத உறுதிப் டுத்த, நாட்டுக்குள் ைரும் 

அணனத்து மபலரியா பநாயாளர்களும் உரிய முணையில் பநாய் நிர்ையம் 
சசய்யப் டுதல், உரிய சிகிச்ணச ச றுதல் ப ான்ைைற்றுக்கு உரிய நடைடிக்ணககள் 
எடுக்கப் ட்டுள்ளது.  ாதுகாப்புப்  ணடகள், சர்ைபதச குடிச யர்வு நிறுைனம் (IOM), UNHCR 
ப ான்ை நிறுைனங்களுடன் இணைந்து நாட்டின் ைிமான மற்றும் கப் ல் நுணழவுத் 
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துணைகளில், மபலரியாவுக்கான உள்ளார்ந்த பநாய்ப்  ரைல் ஆ த்துள்ள நாடுகளிலிருந்து 
ைரும்  யைிகளில் ைிபசட  ரிபசாதணனகள் பமற்சகாள்ளப் டுகின்ைது.   

 நாட்டினுள் மபலரியா  ரைலானது இல்லாதிருப் ணத சரி ார்த்துக் சகாள்ள மபலரியாத் 
தணட இயக்கமானது  ல்பைறு நடைடிக்ணககணள எடுத்துள்ளது.2017 இல் மபலரியாத் 
தணட இயக்கமானது அதி ஆ த்துள்ள ந ர்கணள இலக்கு ணைத்து 2500 இற்கு பமற் ட்ட 
மபலரியா தூர இடக் கிளினிக்குகணள  நடாத்தியது. ஒட்டுண்ைியியல் 
கண்காைிப்புக்காக ணைத்தியசாணலகளில் உயிர்ப் ற்ை கண்காைிப்பு மற்றும் இரத்த 
ைங்கி ைழுக்கிப்  ரிபசாதணனகள் ப ான்ை சமாத்தமாக 0.8 மில்லியன் அளவு இரத்தப் 
 டலப்  ரிபசாதணனகள் சசய்யப் ட்டுள்ளது.  

 நாடு முழுைதுக்குமான தர நிர்ையம் உறுதிப் டுத்தப் ட்ட மபலரியா பநாய் நிர்ைய 
பசணைகணள தரமுயர்த்தப் ட்டது. நாடு முழுைதும் ணைத்தியசாணலகளில் மபலரியா 
பநாய் நிர்ைய பசணைகள் ‘ைிணரவு பநாய் நிர்ைய  ரிபசாதணனப் ச ாதி’ (RDT) 
உதைியுடன் பமம் டுத்தப் ட்டது. பநாய் நிர்ையத்தின் தரத்திணன உறுதிப் டுத்தவும், 
உலக சுகாதார தா னத்தின் தராதரங்கள்  ின் ற்ைப் டுைணத உறுதிப் டுத்தவும்  யிற்சி 
நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடத்தப் ட்டது.  

 
 மபலரியா உள்ள சைளிநாடுகளுக்குச் சசல்லும் இலங்ணகயர்களுக்கு, அைர்களின் 

சைளிநாட்டுப்  யைத்தின் ப ாது மபலரியாத் சதாற்று ஏற் டாது இருக்க  பதணையான 
ைழிகாட்டல்கள் மற்றும் தடுப்பு சிகிச்ணசகள் என் ன இலைசமாக மபலரியாத் தணட 
இயக்கத்தினரால் ைழங்கப் டுகின்ைது.   

 
 மபலரியா காைி நுளம்புகளின் நடத்ணதகணள கண்காைிப் தற்கு நாசடங்கிலும் 

கிட்டத்தட 5௦ சதரிவு இடங்களில் பூச்சியியல் கண்காைிப்பு சதாடர்ந்து 
பமற்சகாள்ளப் ட்டதுடன் பதணைப் ட்ட பநரங்களில் இலக்குணைக்கப் ட்ட 
காைிக்கட்டுப் ாட்டு நடைடிக்ணககள் பமற்சகாள்ளப் ட்டன. மபலரியா மீள 
அைிமுகமாைணத தடுக்கும் பநாக்கில், நீண்ட காலப்  ாைணனக்குரிய, கிருமிநாசினிகள் 
பசர்க்கப் ட்ட,  டுக்ணக ைணலகள் சதரிவுசசய்யப் ட்ட இலக்குக் குழுைினருக்கு 
ைிநிபயாகிக்கப் ட்டன.   

 சர்ைபதச நிபுனர்களின்  ங்பகற்புடன் இரண்டு  யிற்சிப்  ட்டணைகள் 2017 இல் 
சைற்ைிகரமாக நடத்தப் ட்டது.  

 மபலரியா மீண்டும் அைிமுகமாைணத தடுப் தற்காக  யிற்சிப்  ட்டணைகள்.  
 பூச்சியியல் நடைடிக்ணககணள மீள்-உைர்தல் சதாடர் ான  யிற்சிப்  ட்டணைகள்.   

 
 மபலரியா மீது ச ாதுமக்களின் கரிசணனணயத் சதாடர்ச்சியாகப் ப ணுைதற்காக 

மபலரியாத் தணட இயக்கமானது ஆசிரியர்கள், கிராம தணலைர்கள் ப ான்ைைர்களுக்கு 
ச ாது ைிழிப்புைர்வு நிகழ்சிகள் மூலம்  ல சதாடரான இணடயடீ்டு நடைடிக்ணககணள 
எடுத்துள்ளது.  

 மபலரியா சதாடர் ான ச ாதுமக்கள் ைிழிப்புைர்ணை அதிகரிக்கும் பநாக்கில் 2017 மற்றும் 
2018 இல் உலக மபலரியா தினம் சகாண்டாடப் ட்டன.  அத்துடன் ஊடகத்துக்கான 
சைளியடீ்டில்  த்திரிணககள், ைாசனாலிகள், மற்றும் சதாணலக்காட்சிகள் ஆகியன ஊடாக 
முக்கிய சசய்திகள் சைளியிடப் ட்டன. உலக மபலரியா தினத்தில் 2018 ஏப்ரல் 24 ஆம் 
திகதி ஊடகங்களுக்கான சைளியடீ்டில் மபலரியா தணட இயக்கத்துக்கான புதிய 
இணையத் தளம் ஆரம் ிக்கப் ட்டது.  

 
 சீனா, மாணலதீவுகள், ப ான்ை நாடுகளுடன் இணைந்து 2018 பம மாதத்தில் இலங்ணக 

உலக சுகாதாரக் கூட்டத்தில் மிகவும் சைற்ைிகரமான ஒரு  க்கைாட்டு நிகழ்ச்சி 
ஒன்றுக்கு அனுசரணை ைழங்கியது.   
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6.1.5  கொேச ொய் மற்றும் இருதய ச ொய்களுக்கொன சதேிய   
       ிகழ்ச்ேித் திட்டம்  

 

 
காசபநாய் மற்றும் மார்பு பநாய்களுக்கான பதசிய நிகழ்ச்சித் திட்டமானது (NPTCCD) சுகாதார 
அணமச்சில் உள்ள  ரந்து ட்ட காசபநாய் மற்றும் மார்பு பநாய்களுக்கான பதசிய நிகழ்ச்சித் 
திட்ட  ைிப் ாளரினால் தணலணம தாங்கப் டுகின்ை ஒரு  ிரிவு ஆகும். இந் நிகழ்ச்சித் 
திட்டமானது; சுகாதார அணமச்சின் ச ாது சுகாதார பசணைகளின்  ைிப் ாளர் நாயகத்தின் 
கீழ் சதாழிற் டுகின்ைது. NPTCCD யின் மத்திய  ிரிவு பதசிய காசபநாய் பமலாய்வு ஆய்வு 
கூடம், NPTCCD யின் மத்திய ஔடதக் களஞ்சியம், சகாழும்பு மற்றும் கம் ஹா மாைட்ட 
மார்பு பநாய் மருத்துைமணனகள் என் ன பநரடியாக NPTCCD  ைிப் ாளரின் நிர்ைாக 
எல்ணலயினுள் உள்ளன. 

25 மாைட்டங்களில் உள்ள 26 மாைட்ட மார்பு பநாய் மருத்துைமணனகள் மூலம் காசபநாய் 
மற்றும் சுைாச பநாய்க்\ கட்டுப் ாட்டு சசயற் ாடுகள் மாைட்ட ரீதியில் பமற்சகாள்ளப் 
 டுகின்ைன.சகாழும்பு மற்றும் கம் ஹா மாைட்ட மார்பு பநாய்  மருத்துைமணனகள் தைிர்ந்த 
ஏணனய மாைட்டங்களில் உள்ள மார்பு பநாய் மருத்துைமணனகள் முணைபய மாகாை மற்றும்  
மாைட்ட சுகாதார அதிகார சண களின் நிர்ைாக எல்ணலயினுள் உள்ளன. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

No.of Malaria Cases

Last Indegenous 
Malaria case

Imported Malaria cases



83

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2017 - 2018

 

 
 

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2017 - 2018 

 

9343 9496 9473 9575

8886

8507 8767 8692
8990

8332

6158 6304 6124 6291
5807

4269 4423 4293 4299 4093

1889 1881 1831
1992

1714

2349 2463 2568 2699 2525

433 410 456 573 550

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

2012 2013 2014 2015 2016

nu
m

be
r o

f  
ca

se
s

Case Detection of Tuberculosis - 2012 - 2016

All Cases

All New

PTB

PTB +ve

PTB -ve

EXTRA
 PTB

Retreatme
nt
Cases

பநாணயக் கண்டைியும் பசணைகணள பதசிய காசபநாய் பமலாய்வு ஆய்வுகூடம், கண்டி 
மற்றும் இரத்தினபுரி  ிரபதச நுண்ைங்கி ைளர்ப்பு  ஆய்வுகூடங்கள்  (Culture Laboratories) 
மாைட்ட  மார்பு பநாய் மருத்துைமணன ஆய்வுகூடங்கள் மற்றும் 160 நுணுக்குக் காட்டி ஆய்வு 
நிணலய்ஙகளினூடாகப் ச ற்றுக் சகாள்ளலாம். 

NPTCCD யின் மத்திய ஔடதக் களஞ்சியமானது காச பநாய்த் தடுப்பு ஔடதங்கணள மாைட்ட 
மார்பு பநாய் மருத்துைமணனகளுக்கு  ங்கீடு சசய்தல் மற்றும் மதிப் டீு,ச றுணக,ைழங்கல் 
ஆகிய சசயற் ாடுகளுக்கு  ச ாறுப் ாக உள்ளது. 

கடந்த 5  வருட கொல பேயலற் திறன் ச ொக்கு 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 முதல் 2015 ஆம் ஆண்டு ைணரயான பநாய்க்குள்ளானைர்கணள கண்டு  ிடிக்கும் 
ப ாக்கானதுச ரும் ாலும் நிணலயானதாக இருந்தபதாடு 2016 ஆம் ஆண்டில் இது 
குணைைணடந்திருந்தது. 2016 ஆம் ஆண்டில் நாட்டில் அைிக்ணகயிடப் ட்ட 8886 காசபநாய் 
பநாயாளர்களில் 8332 புதிய பநாயாளர் ஆகும்.  அப் புதிய பநாயாளர்களில் 5807 நுணரயரீல் 
காசபநாய்களும் 2525 நுணரயரீலுக்கு சைளிபயயான காசபநாய் பநாயாளர் ஆகும்.   
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2016 ஆண்டு காச பநாய் பநாயாளர்கணள அைிைிக்கும் ைதீம் 100,000 சனத்சதாணகக்கு 42.0 
ஆகும்.  

 

2015 ஆம் ஆண்டுக்குரிய சிகிச்ணச சைற்ைியளிக்கும் ைதீம் 84.1% ஆகும். சிகிச்ணசகணளத் 
சதாடர்ைதில் இருந்து ைிலகும் ைதீமானது 4.2% இற்குக் குணைந்துள்ளது. மரைமணடயும் 
ைதீம் 6.8% ஆகக் காைப் டுைது சிகிச்ணச சைற்ைியளிக்கும் ைதீம் ஒப் டீ்டளைில் குணைைாகக் 
காைப் டுைதால் ஆகும்.  

 

 
6.1.6  இலங்பக சதேிய புற்றுச ொய்க் கட்டுப் ொடு    
            ிகழ்ச்ேித் திட்டம். 

 

 
 
இலங்ணக பதசிய புற்றுபநாய்க் கட்டுப் ாடு நிகழ்ச்சித் திட்டம். (NCCP) ஆனது நாட்டில் புற்று 
பநாணய தடுப் து மற்றும் கட்டுப் டுத்துைது சதாடர் ான பதசிய சதாடர்பு ணமயமாகும். 
அத்துடன் சகாள்ணகைகுப்பு, துணைசார் எடுத்துணரப்பு, திட்டமிடல், புற்றுனிக் கண்காைிப்பு 
மற்றும் புற்று பநாயுடன் சதாடர்பு ட்ட ஆராய்ச்சிகள் என் ன உள்ளிட்ட நடைடிக்ணககணளக் 
கண்காைிப்பு மற்றும் மதிப் டீு சசய்தல் ப ான்ைைற்றுக்குப் ச ாறுப் ான நிணலயமாகும்.   
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2017 இன் அபடவுகள் மற்றும் விசேட  ிகழ்வுகள் 
1. ச ாதுைாகக் காைப் டும் புற்று பநாய்களுக்கான ணகபயடுகள், ைழிகாட்டு சநைிகள் 

மற்றும் இறுநிணலப்  ராமரிப்புக்கான மூபலா ாய சசயற்கட்டணமப்பு 
உருைாக்கப் ட்டது.  
 ணதபராய்ட், குடல் குதி, மார் கப் புற்று பநாய்களுக்கான ைழிகாட்டு சநைிகணள 
உருைாக்குைதற்கான/ மீளாய்வு சசய்ைதற்கான 8 ஆபலாசணனக் கூட்டங்கள் 
நடாத்தப் ட்டது. 

 புற்று பநாயின் ைலி முகாணமத்துைத்திற்கான 500 சிறுபுத்தக ணகபயடுகள் 
உருைாக்கப் ட்டு அச்சிடப் ட்டன.   

 புற்று பநாய் ஆகும் சாத்தியமுள்ள ைாய்க்குழி பநாய் நிணலகள் (Oral Potentially 
Malignant Disorders (OPMD)) குைித்த பதசிய ைழிகாட்டல் சநைிகள் மீளாய்வு 
சசய்யப் ட்டன.   

 இறுநிணலப்  ராமரிப்பு சதாடர் ான மூபலா ாய சசயற்கட்டணமப்பு, 
குைங்குைிகளின் சிகிச்ணச முகாணமத்துைம் சதாடர் ாக ஆரம்  சுகாதார 
உத்திபயாகத்தர்களுக்கான ைழிகாட்டும் சநைிகள்,   ிரபதச ணைத்திய சாணலகளில் 
உள்ள தாதிய உத்திபயாகத்தர்களுக்கான  இறுநிணலத் தாதிய  ராமரிப்பு 
சதாடர் ான ைழிகாட்டல் புத்தகம் என் ன உருைாக்கப் ட்டது. 

2. அதாரம் சார்ந்த ணைத்தியத்திணனக் பமற்சகாள்ைதற்குரிய சான்றுகணள ைிருத்தி 
சசய்யும் பநாக்கில்  புற்று பநாய் சதாடர் ான ஆராய்ச்சிகள் நடத்தப் ட்டது.  
 “'Delays in breast cancer care: Types, associated factors and the effect on quality adjusted life years 
among female breast cancer patients attending state cancer treatment centres in Sri Lanka” எனும் 
தணலப்புகளில் ஆராய்ச்சிகள் நடாத்தப் ட்டது.  

 “Psycho social needs and psychological distress of the primary caregivers of children & adolescents 
with cancers, at the National Cancer Institute, Maharagama and the impact of an intervention to 
address their emotional and informational needs” எனும் தணலப்புகளில் ஆராய்ச்சிகள் 
நடாத்தப் ட்டது.  

3. மத்திய மற்றும் மாைட்ட மட்டங்களில்  யிற்சி நிகழ்வுகணள நடத்துைதன் மூலம் 
புற்று பநாய்க் கட்டுப் ாடு சதாடர் ான நிறுைனங்களில்  ைியாற்றும் சுகாதார 
ஊழியர்களின் மற்றும் சுகாதாரம் சாராத ஊழியர்களின் திைன் ைிருத்தி 
சசயற் ாடுகள் சசயற் டுத்தப் ட்டது. 
 இறுதி நிணலக் கைனிப்பு சதாடர் ான  யிற்சி சநைியில் அலகு VI (கணடசி அலகு) 
ஆசிய  சு ிக் காப் க இறுதிநிணலக் கைனிப்பு ைணலயணமப் ின் உதைியுடன் 
நடாத்தப் ட்டது.  

 புற்று பநாய் சிகிச்ணச சதாடர் ான நிறுைனங்களில்  ைியாற்றும் 
ஊழியர்களுக்கான புற்று பநாய் சதாடர் ான  திவுகள் மற்றும் கண்காைிப்புகள் 
 ற்ைிய இரண்டு நாள்  யிற்சி நிகழ்வுகள் நடாத்தப் ட்டது.  

 சுகாதரக் கல்ைிப்  ிரிவுகளில் உள்ள தாதிய உத்திபயாகத்தர்களுக்கு  யிற்சி 
நிகழ்வுகள் நடத்தப் ட்டது.  

 இறுதிநிணல  ராமரிப்பு மற்றும் பமா ின் மருந்து (Morphine)  ாைணன சதாடர் ில் 
மருந்தாலர்களுக்குப்  யிற்சிப்  ட்டணைகள் நடாத்தப் ட்டது.  

 புற்று பநாய் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப் டுத்தல் சதாடர் ான  யிற்சி நிகழ்சிகள் 
 ல்ணைத்தியர்களுக்கும் ஆரம்  சுகாதாரப்  ைியாளர்களுக்கும் 12 மாைட்டங்களில் 
நடாத்தப் ட்டது.  

4. ச ாதுமக்களின் ைிழிப்புைர்ணை பமம் டுத்தியும், புற்று பநாய் தடுப்பு மற்றும் 
கட்டுப் டுத்தல் சதாடர் ான கல்ைியைிவூட்டியும், நாட்டில் சுகாதார பமம் ாட்டு 
நடைடிக்ணககணள ைலுைாக்குதல். 
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 மாைட்ட மட்டக் கண்காட்சிப்  ிரிவுகளுக்காக 115 ஒளிப்ச ட்டிகள், மடிப்புப் 
 தாணககள், இலகு இழுணைப்  தாணககள், சகாள்முதல் சசய்யப் ட்டன.  

 சுைசராட்டிகள், சிறு மடல்கள், சிறு புத்தகங்கள், மற்றும் இதர தகைல், கல்ைி, 
சதாடர் ாடல் கருைிகள் அச்சிடப் ட்டன.   

 ைாய்ப் புற்று பநாய் தைிர்த்தல் மற்றும் ஆரம் நிணலக் கண்டைிதல் சதாடர் ான 
தமிழ் சமாழியில்  அணமந்த மடிப்பு  தாணககள் ஆரம்  சுகாதார  ைியாளருக்காக,   

 ைாய்ப் புற்று பநாய் சதாடர் ான மடிப்புப்  தாணககள் அச்சிடல்.  
 ச ாதுைான புற்று பநாய்கணள ஆரம் நிணலயில் கண்டைிதல் சதாடர் ான 
சுைசராட்டிகள் அச்சிடல்.  

 புற்று பநாய்கணள ஆரம் நிணலயில் கண்டைிதல் சதாடர் ான ஆரம்  சுகாதார 
ஊழியர்களுக்கான லமிபனசன் சசய்யப் ட்ட தகைல் அட்ணடகள் ைடிைணமப்பு 
மற்றும் அச்சிடல்.  

 புற்று பநாய்ப்  ாதிப் ணடந்தைர்கள் சதாடர் ில் அைர்களது சிகிச்ணச 
நிணலயங்களுக்கும்  அப் ால் பதணைப் டும் ைிடயங்கள் சதாடர் ில் 
அந்பநாயாளணரப்  ராமரிக்கும் ந ர்களுக்கான தமிழ் மற்றும் சிங்கள சமாழி சிறு 
மடல்கள், சிறு புத்தகங்கணள உருைாக்கி அச்சிடல்.  

 ச ாது மக்களுக்கான “Be Breast Aware” மற்றும் மார் கப் புற்று பநாய் ஆரம் க் 
கண்டைிதல்  ற்ைிய சிறு புத்தகங்கள் மறு  திப்பு சசய்தல் மற்றும் ைிநிபயாகித்தல்.  

  ாடசாணல மாைைர்கணள இலக்குணைத்து புற்று பநாய்க்கான முதல்நிணல தடுப்பு 
உ ாயம் சதாடர் ான மடிப்பு  தாணககணள ைடிைணமத்து அச்சிடல்..  

 புற்று பநாய்க்கான முதல்நிணல தடுப்பு உ ாயம் சதாடர் ான  ில் ப ார்ட்கணள 
ைடிைணமத்து ச ருந்பதாட்டப் குதிகளில் நிறுவுதல்.  

 புற்று பநாய்க்கான முதல்நிணல தடுப்பு உ ாயம் சதாடர் ான 50,000 சுைசராட்டிகள் 
மற்றும் 10,000 சுைர் ைி ரப்  டங்கள் (Wallchart)ைடிைணமத்து அச்சிடல்   

 புற்று பநாய் சிகிச்ணச நிணலயங்களில் புற்று பநாய்க் கண்காைிப்பு  சதாடர் ான 
சிறு புத்தக ைடிைணமப்பு மற்றும் அச்சிடல்.  

 துணைசார் நிபுைத்துை நிறுைனம் ஒன்ைின் மூலமாக புற்று பநாய்த் தடுப்பு மற்றும் 
ஆரம் நிணலக் கண்டைிதல் ப ான்ைைற்ைில் சமூக ைணலத்தள  ிரச்சார இயக்கம் 
அமுல் டுத்தப் ட்டது.   

 ஊடகம் சதாடர் ான நடைடிக்ணககள்- புற்று பநாய்த் தடுப்பு மற்றும் ஆரம் நிணலக் 
கண்டைிதல் ப ான்ைைற்ைில் ஊடக மாநாடுகள் நடத்தப் ட்டது, சசய்திப் த்திரிணக 
ைிளம் ரங்கள்  ிரசுரிக்கப் ட்டன.  

 புற்று பநாய் சதாடர் ான சதரிவுசசய்யப் ட சுகாதாரக் கல்ைிப் ச ாருட்களின் DVD 
இறுைட்டு தாயாரிப்பு மற்றும் ஏற்கனபை உருைாக்கப் ட்டுள்ள DVD ணய 
 ிரதியாக்கம் சசய்து 2,000   ிரதிகணள உருைாக்கல் எனும் சசயற்திட்டம் 
பூரைப் டுத்தப் ட்டது.   

  ின்ைரும் “நடத்ணத மாற்ைத்துக்கான சதாடர் ாடல்” (COMBI) திட்டங்கள் 
உருைாக்கப் ட்டது.  

 சைற்ைிணல ப ாடுதல் புணகயிணல ப ாடுதல்.  
 புற்று பநாய்த் தடுப்ண  ஆரம் நிணல சுகாதார ஊழியர்கள் அம் மட்டத்தில் 
ஒருங்கிணைவு சசய்தல் மூலம் மார் க புற்று பநாய்ப்  ரிபசாதணனக்கு 
தாங்களாகபை மக்கள் ைருைணத பமம் டுத்தல்.   

5. பதசிய புற்று பநாய் கட்டுப் ாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம் மற்றும் ஆரம் நிணல புற்று 
பநாய் கண்டைியும் நிணலயம், புற்று பநாய் சிகிச்ணச நிணலயம் மற்றும் இதர  
குைித்சதாதுக்கப் ட்ட அலகுகளில் உட்கட்டணமப்பு ைிருத்திணய ைலுப் டுத்தல்.   



87

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2017 - 2018

 

 
 

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2017 - 2018 

 

 பகட்டல், ப சுதல் மற்றும்  பதசிய புற்றுபநாய் தடுப்புக்கும் ஆரம் நிணலக் 
கண்டரிதளுக்குமான நிணலயத்துக்கான நான்கு மாடிக் கட்டடம் ஒன்ணை 
நாரபகன் ிட்டியில் கட்டுைதற்காக சுகாதார அணமச்சு ‘டயலாக் அக்சியாட்டா’ 
நிறுைனத்துடன் புரிந்துைர்வு உடன் டிக்ணகணய மீளாய்வு சசய்து 
ணகச்சாத்திட்டுள்ளது. இந்த கருத்திட்டத்டுக்சகன  ‘டயலாக் அக்சியாட்டா’ 
நிறுைனமானது  120 மில்லியன் ரூ ாக்கணள ைழங்கவுள்ளது.  

 புற்று பநாய் சிகிச்ணச நிணலயம் மற்றும் இதர  குைித்சதாதுக்கப் ட்ட 
அலகுகளிற்கான உ கரைங்கள் மற்றும் உதிரிப்  ாகங்கள் சகாள்முதல் 
சசய்யப் ட்டன. (உதாரைம்:  Cytotoxic Isolator எனும் லப்பராஸ்பகாப் சிகிச்ணசயின் 
மருத்துை நிணலக் கண்காைிப்புக் கருைி,  Multipara Monitors, Syringe  ம் ிகள், Infusion 
 ம் ிகள், Pulse oximeters, சிகிச்ணச திட்டமிடும் அலகு, (treatment planning unit), ச ண் 
பநாயியல் அலகுகளில் கர் ப்ண க் கழுத்து புற்று பநாய்க்கான  ரிபசாதணனக்குரிய 
digital colposcopy இயந்திடங்கள் மற்றும் இணைப்புப் ச ாருட்கள். colonoscopes) 

 பதசிய புற்று பநாய் கட்டுப் ாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம் (NCCP) மற்றும் ஆரம் நிணல 
புற்று பநாய் கண்டைியும் நிணலயம் (CEDC.) என் ைற்ைின் அலுைலகத்திற்கான   
உ கரைங்கள் மற்றும் இதர உதிரி இணைப்புப் ச ாருட்கள் சகாள்முதல் 
சசய்யப் ட்டது.   

6.  ாடசாணல ஆசிரியர்கள், ச ருந்பதாட்ட நிர்ைாகிகள், அரச சார் ற்ை நிறுைனங்கள், 
மற்றும் சிைில் அணமப்பு தணலைர்கள் ஆகிபயாருக்கான எடுத்துணரப்பு நிகழ்சிகள், 
மற்றும் மீளாய்வுக் கூட்டங்கள் .  
 ஆசிரியர்  யிற்சிக் கல்லூரிகளில் உள்ள  ாடசாணல ஆசிரியர்களுக்கான 
புணகயிணலக் கட்டுப் ாட்டிணன  ைிபசடமாக உள்ளடக்கி புற்று பநாய்களின் முதல் 
நிணலத் தடுப்பு  ற்ைிய  யிற்சி நிகழ்ச்சிகள் .   

 இரத்தினபுரி, காலி, மற்றும் கண்டி மாைட்டங்களில் ச ருந்பதாட்ட சுகாதார 
நிர்ைாகிகளுடன் மீளாய்வுக் கூட்டங்கள் நடத்தப் ட்டன.   

7. நாட்டில் உள்ள புற்று பநாய்த் தடுப்பு நடைடிக்ணககளின் கண்காைிப்பு மற்றும் 
மதிப் டீு (முன்பனற்ை மீளாய்வுக் கூட்டங்கள், ஆபலாசணனக் குழுக் கூட்டங்கள், 
மாைட்ட மீளாய்வுகள்.)   
 மாைட்ட மட்டங்களில் புற்று பநாய்த் தடுப்பு நடைடிக்ணககளின் முன்பனற்ைத்ணத 
மதிப் ிடுைதற்கான 15 மாைட்ட மட்ட மீளாய்வுக் கூட்டங்கள் நடத்தப் ட்டது.   

 3 ஆபலாசணனக் குழுக் கூட்டங்கள் நடத்தப் ட்டது.   
 PACT model சதாடர் ான மீளாய்வு நடத்தப் ட்டது.  
 இறுதிநிணலக் கைனிப்பு சதாடர் ான பதசிய ைழிகாட்டல் குழுக் கூட்டங்கள் 3 
நடத்தப் ட்டது.   

 புற்று பநாய்க் கண்காைிப்பு சதாடர் ான 12 மீளாய்வுக் கூட்டங்கள் புற்று பநாய் 
சிகிச்ணச நிணலயங்களில் நடத்தப் ட்டது.  

8. புற்று பநாய்க் கண்காைிப்பு முணைணமணய பமம் டுத்துதல்.  
 சுகாதார அணமச்சானது இலங்ணகயில் சனத்சதாணக தழுைிய புற்று பநாய்  திைாக 
முணைணமணய உருைாக்கிட   சர்ைபதச நிறுைனங்களுடன் புற்று பநாய் 
சதாடர் ான இணைந்த ஆராய்ச்சிகளுக்கான ஒப் ந்தத்த்திணன 
ணகச்சாத்திட்டுள்ளது.  

 சம-கால இணையத்தளம் சார்ந்த தரவு முகாணமத்துை சதாகுதி உருைாக்கப் டல். 
(real-time web based data management system) 

9. மத்திய மட்ட மற்றும் மாைட்ட மட்ட உத்திபயாகத்தர்கள் சைளிநாட்டில் 
 யிற்சிகணள பமற்சகாள்ள /  யிற்சிப்  ட்டணைகள்/ மாநாடுகள்/ ஆகியைற்றுக்கான 
கூட்டிணனவுப்  யைங்கள் மூலம் அைிைிணன ைிருத்தி சசய்ைதில் உதைி ைழங்கல்.   
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 பதசிய புற்றுபநாய்த் தடுப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் சிபரஷ்ட நிர்ைாகத்துணை 
உத்திபயாகத்தர்கள், மருத்துை நிபுைத்துை உத்திபயாகத்தர்கள் உட் ட, 
புற்றுபநாய் ணைத்திய நிபுைர்கள், ஏணனய ணைத்திய நிபுைர்கள், ணைத்திய 
உத்திபயாகத்தர்கள்,  ல்ணைத்தியர்கள், ச ாது சுகாதார தாதிய சபகாதரிகள், 
தாதிய உத்திபயாகத்தர்கள், சுகாதார கல்ைி உத்திபயாகத்தர்கள், ஆகிபயார்  புற்று 
பநாய்த் தடுப்பு, புற்று பநாய்க் கட்டுப் டுத்தல், இறுதிநிணலப்  ராமரிப்பு 
என் னைற்ைில்  யிற்சிகள் ச ைவும், புற்றுபநாய்த் தடுப்பு நிகழ்சிகள் சதாடர் ில் 
அைதானிப்பு பமற்சகாள்ளவும்   ிரான்ஸ், சிங்கப்பூர், மற்றும் தாய்லாந்து ப ான்ை 
நாடுகளுக்கு 2௦17 ஆம் ஆண்டு ஒட்டுசமாத்தமாக 25  கூட்டிணனவுப்  யைங்கள் 
பமற்சகாள்ளப் டன.  

 
கடந்த 5 வருடகொலத்தில் பேயலொற்றுபகப் ச ொக்குகள் 
 
 ிதியியல் முன்சனற்றம் )இலங்பக ரூ ொக்கைில்(  

 2013 2014 2015 2016 2017 

GOSL 9,963,733.54 15,971,337.70 8,537,118.11 13,694,207.88 10,341,020.99 
 

WHO 2,537,223.89 753,079.43 1,532,010.11 233,155.00 1,896,613.02 
 

HSDP - - 9,816,448.20 17,864,261.63 38,239,241.19 
 

Total 12,500,957.43 16,724,417.13 19,885,576.42 31,791,624.51 
 

50,476,875.20 
 

 
சதேிய புற்றுச ொய்ப்  ரிசேொதிப்பு மற்றும் ஆரம்  ிபலக் கண்டறிதல்  ிபலயத்திலும் 
 டமொடும்  ிபலயத்திலும் வழங்கப் ட்ட சேபவகள் 

 2013 2014 2015 2016 2017 

No. attended to clinics 7137 7602 5478 6208 6184 

No of breast examination done 6599 7075 5293 6008 5912 

No. of breast abnormalities 
detected 

1295 1367 1428 1584 1419 

No of cervical visualizations 
done 

3323 3242 2111 2550 2745 

No of cervical abnormalities 
detected 

565 372 299 339 250 

No of PAP smears taken 3239 3308 2076 2470 2653 

No. of PAP smear 
abnormalities detected 

445 490 492 442 638 

No of mammography done 355 344 414 243 292 

No of colposcopy examinations 
done 

24 13 37 57 44 

No. of referrals made 1770 912 1141 863 638 
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அரே புற்றுச ொய் ேிகிச்பே  ிபலயங்கைில் புதிதொக  தியப் ட்ட புற்றுச ொயொைர்கள். * 

 
Cancer Treatment Centre 

Year 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

NCI - Maharagama 

11
,1

63
 

11
,7

56
 

11
,5

13
 

12
,4

03
 

12
,5

50
 

12
,6

89
 

13
,2

47
 

13
,8

90
 

14
,2

48
 

13
,6

51
 

TH-Kandy 
3,

64
8 

3,
63

4 

4,
04

6 

5,
04

2 

3,
71

7 

3,
51

6 

4,
00

0 

4,
02

3 

3,
87

7 

4,
15

0 

TH -Karapitiya 

1,
76

4 

1,
86

6 

1,
79

3 

2,
19

3 

2,
15

8 

2,
45

5 

2,
47

9 

2,
39

4 

2,
59

5 

2,
58

5 

TH –Jaffna 

41
2 

47
9 

65
9 

1,
05

5 

1,
04

8 

1,
06

1 

1,
03

2 

1,
10

0 

1,
09

9 

1,
10

3 

TH - Anuradhapura 

71
2 

55
1 

64
1 

69
8 

80
3 

85
0 

1,
11

4 

1,
30

0 

1,
13

1 

1,
21

4 

PGH - Badulla 

75
3 

79
4 

85
8 

1,
43

0 

2,
15

2 

2,
20

3 

1,
52

7 

2,
28

5 

2,
22

5 

2,
01

5 

TH – Batticaloa** 

- 

16
9 

56
5 

72
7 

1,
09

4 

93
2 

89
7 

90
0 

1,
32

5 

1,
04

8 

TH - Kurunegala 

53
8 

80
4 

80
6 

1,
17

4 

1,
 1

22
 

1,
04

2 

1,
23

8 

1,
68

0 

1,
86

3 

2,
06

2 

PGH – Rathnapura 

31
9 

48
5 

63
6 

73
5 

80
8 

76
7 

80
7 

90
2 

10
94

 

1,
10

3 

Other centres*** 

- - - - - - - [ - 

3,
68

7 

Total  

19
,3

09
 

20
,5

38
 

21
,5

17
 

25
,4

57
 

25
,4

52
 

25
,5

15
 

26
,3

41
 

28
,4

74
 

29
,4

57
 

32
,6

18
 

 
புற்று பநாயாளர்களின் எண்ைிக்ணகயில் மிணகயான  திதல் (over-reporting) காைப் டுகின்ைது. 
இது பநாயாளர்கள் ஒன்றுக்கு பமற் ட நிணலயங்களில்  தியப் டலாம் என் தால் 
ஏற் டுகின்ைது. உதாரைமாக, அணனத்து இரட்டிப்புப்  திவுகணளயும் நீக்கிய  ின்னர்  2008 
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ஆம் ஆண்டுக்கான சரியான புதிய பநாயாளர் எண்ைிக்ணகயானது 16,511 ஆகவும்   2009 
ஆண்டுக்கான சரியான புதிய பநாயாளர் எண்ைிக்ணகயானது 16,888 ஆகவும் காைப் ட்டது.  
 
** மட்டக்களப்பு ப ாதனா ணைத்தியசாணலயில் உள்ள மாகாை புற்று பநாய் சிகிச்ணச 
நிணலயம்  2009 இல் சசயற் ட ஆரம் ிக்கப் ட்டது.  
 
*** ஏணனய நிணலயங்கள் ஆைன, புதிதாக ஏற் டுத்தப் ட்ட புற்று பநாய் சிகிச்ணச 
நிணலயங்கள் ஆகும் அணையாைன:  ைட சகாழும்பு ப ாதனா ணைத்தியசாணல, கம் ஹா, 
நுைசரலிய, ஹம் ாந்பதாட்ணட, ைவுனியா, திருபகாைமணல, அம் ாணை, ச ாலன்னறுணை, 
சிலா ம், சமானராகணல, பககாணல,  மாைட்டப் ச ாது மருத்துை மணனகள்.  
 
 
 

6.1.7. சதேிய  ொல்விபன ச ொய் மற்றும் எய்ட்ஸ்     
கட்டுப் ொட்டு  ிகழ்ச்ேித்திட்டம். (NSACP) 

 
சுகாதார அணமச்சின் பதசிய  ால்ைிணன பநாய் மற்றும் எய்ட்ஸ் கட்டுப் ாட்டு 
நிகழ்ச்சித்திட்டமானது (NSACP) இலங்ணகயில் HIV மற்றும் எய்ட்ஸ் சதாடர் ான பதசிய மட்ட 
சசயற் ாடுகளுக்குப் ச ாறுப் ான  ிரதான அரச நிறுைனமாகும்.  சுகாதார அணமச்சின் ைிபசட 
ச ாது சுகாதார நிகழ்ச்சித் திட்டமாக உள்ளாதல், NSACP ஆனது, பதசிய HIV மூபலா ாயக் 
கருத்திட்டத்திணனயும் இலங்ணக எய்ட்ஸ் சகாள்ணகணயயும் ஒருங்கிணைத்தல் திட்டமிடல், 
மற்றும் அமுல் டுத்துதல் ச ாறுப் ானதாகும். . NSACP இன் தணலணம அலுைலகமானது, 29, 
டீ பசரம்  ிபளஸ், சகாழும்பு 1௦ இல் அணமத்துள்ளது.   

2017 இன் முடிைில் 34 முழுபநர STD கிளினிக்குகள் மற்றும் 23 இற்கு பமற் ட்ட கிணள STD 
கிளினிக்குகள் \ 

21 சரட்பரா ணைரஸ் எதிர் சிகிச்ணச (ART) ைழங்கும் தகவுள்ள 21 நிணலயங்கள் என் ன 
பசணைணய நாசடங்கிலும் ைழங்குகின்ைது.  NSACP இற்கு சைளிபய ART ைழங்கும் 
ைசதியானது ஆதார ணைத்தியசாணல அங்பகாட (IDH) இல் மட்டும் உள்ளது.  NSACP யின் 
ைணலயணமப் ானது இவ்ைாைான அணனத்துக் கிளினிக்குகணளயும் உள்ளடக்கி நிற்கின்ைது.  

 ிரதான பநாக்கங்கள் ஆைன:  

1. HIV உள்ளிட்ட  ாலியல் ரீதியாகக் கடத்தப் டும் சதாற்றுகள் (STIs) கடத்தப் டுைணதத் 
தடுத்தல். 

2. HIV உள்ளிட்ட  ாலியல் ரீதியாகக் கடத்தப் டும் சதாற்றுகளுக்கு 
உள்ளானைர்களுக்கு உரிய கைனிப்ண யும் ஆதரணையும் ைழங்குதல்.  

 
இலங்பகயில் HIV ச ொய்ப்  ரவல்  ிபலபம  
2016 இல் இலங்ணகயில் சமாத்தமாக 249 புதிய HIV பநாயாளிகள் அைிைிக்கப் ட்டார்கள். 1987 
இல் இலங்ணகயில் முதலாைது HIV சதாற்றுள்ள பநாயாளி இனங்கானப் ட்டத்தில் இருந்து 
ஒரு ைருடத்தில் அைிைிக்க ட்ட அதி கூடிய அளைான பநாயாளர் எண்ைிக்ணக இதுைாகும். 
எவ்ைாசைனினும், இந்த ச றுமானங்கள் அணனத்து நாட்டிலுள்ள அணனத்து HIV சதாற்றுள்ள 
ந ர்கணளயும் உள்ளடக்கிய  ிரதிநிதித்துைம் அல்ல. ஏசனனில் HIV சதாற்றுள்ள ந ர்கள்  லர் 
தங்களது HIV சதாற்று நிணலணமணய அைியாமல் இருக்கின்ைனர். இதற்கு பமலதிகமாக  HIV 
சதாற்று உள்ளைர்கள் ஒதுக்கப் டுதல் மற்றும் எதிர்மணை முத்திணர குத்தப் டுதல் என் ன 
காரைமாக HIV  ரிபசாதணன நிணலயங்கணள நாடுைது குணைைாக உள்ளது.  
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 ொல் ிபல ரீதியொக 2007-2016 கொலப்  குதியில் அறிவிக்கப் ட்ட HIV ச ொயொைிகள் 
எண்ணிக்பகப் ச ொக்குகள் 

 
 
2011 இல் இருந்து HIV உள்ள ஆண்களின் ைதீமானது சமதுைாக அதிகரித்துச் சசல்கின்ைது. 
சமாத்தமான அர்ைிக்கப் ட்ட எண்ைிக்ணகயில் 2016 இறுதியில் ஆணுக்குப் ச ண் 
ைிகிதமானது 1.8:1 ஆகும். எவ்ைாசைனினும்., புதிதாக  அைிைிக்கப் டுகின்ை HIV 
பநாயாளிகளில், 2௦16 காலப் குதியில், ஆணுக்குப் ச ண் ைிகிதமானது 3.1:1 ஆக 
அதிகரித்துள்ளது. 
 
2016 இறுதியைவில் அறிவிக்கப் ட்ட பமொத்த )திரள்( HIV ச ொயொைிகள் வயது மற்றும் 
 ொல்  ிபல ரீதியொக 

 

 

1987 இலிருந்து அைிைிக்கப் ட்ட சமாத்த (திரள்) HIV பநாயாளிகள் ையது மற்றும்  ால் நிணல 
ரீதியாக இந்த ைணரபு காட்டுகின்ைது. (N=2500, ையது மற்றும்  ால் நிணல 57 பநாயாளிகளில் 
அைிைிக்கப் டைில்ணல.). ச ரும் ாலான பநாயாளர்கள்  25-49 ையதுகளில் உள்ளனர்.  
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2016 இல் அறிவிக்கப்பட்ட HIV ச ொயொைரின் வதீம், 100,000 சனத்த ொககக்கு.  

 

உருைில் காட்டப் ட்டைாறு 2௦16 இல் முல்ணலத்தீவு மற்றும் சகாழும்பு  குதிகள் மிக 
அதிகளைான  அைிைிக்கப் ட்ட பநாயாளர் ைதீத்திணனக் சகாண்டுள்ளது.  ஏணனய ஆறு 
மாைட்டங்கள்  100,000 சனத்சதாணகக்கு 1 இற்கு அதிகமான ச றுமானத்தில் HIV 
பநாயாளர்கணளக் காட்டியுள்ளது. இந்த மாைட்டங்களாைன: கம் ஹா, களுத்துணை, காலி, 
புத்தளம், மன்னார், ச ாலன்னறுணை ஆகும்.  
 

2016 இல் அறிவிக்கப் ட்டவற்றில் இருந்து HIV பதொற்றுதலபடந்து கடத்தப் டுவதன் 
ேொத்தியமொன முபறகள். (N=249) 
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2௦16 ஆம் ஆண்டளைில் அணனத்து பநாய்த் சதாற்றுகணளயும் பநாக்குணகயில்  ாலியல் 
ரீதியான கடத்தல்கள்  88% ஆன காரைிகளாக உள்ளது. 2016. எவ்ைாசைனினும், 11% ஆன 
அைிைிப்புகளில் சதாற்றுக்குள்ளான ைிதத்திணன நிச்சயப் டுத்த முடியுமான அளவு 
ப ாதுமான அளைில் தரவுகள் இல்ணல..  
 

2017 இல் HIV சேொதபன சேபவகள் 
HIV பநாயப் ரைலுக்குரிய பதசிய  தில் நடைடிக்ணககளுக்கு HIV பசாதணன பசணைகள் மிகவும் 
முக்கியமானதாகும். கடந்த காலங்களில், நாட்டில் பமற்சகாள்ளப் ட்ட HIV  ரிபசாதணனகளின் 
எண்ைிக்ணகயானது அதிகரித்து உள்ளது. எவ்ைாசைனினும், தனியார் துணையில் 
சசய்யப் டும்  ரிபசாதணனகளின் தரவுகணளப் ச ற்றுக்சகாள்ைதற்கு ஏற்றுக்சகாள்ளப் ட்ட 
ஒரு முணைணம இல்லாணமயால், சமாத்தமாக பமற்சகாள்ளப் ட  ரிபசாதணனகளின் 
எண்ைிக்ணக குணைைாகபை அைிைிக்கப் ட்டசதனக் சகாள்ளலாம். எவ்ைாசைனினும், HIV ணய 
நிச்சயப் டுத்திக் சகாள்ளும்  ரிபசாதணனயான Western plot  ரிபசாதிப்பு முணை, NSACP இன் 
பதசிய ஆய்வுகூடத்தில் மட்டுபம இருப் தால், அணனத்து நிச்சயப் டுத்தப் டும் 
பநாயாளர்களும் NSACP இற்கு அைிைிக்கப் டுகின்ைனர்.  
 
HIV testing services  

 
 
    2016இல் HIV பரிசசொ கன விபரங்கள் 

Types of blood samples 
screened for HIV 

Number 
tested 

% of 
samples 

Number 
positive 

% of 
positives 

Positivity 
rate 

Blood donor screening 
(NBTS and private blood 
banks)  

417,428 37% 23 9% 0.01% 

Antenatal mothers 323,518 29% 11 4% 0.003% 
Private hospitals, 
laboratories and Sri 
Jayewardenepura GH 

225,047 20% 40 16% 0.02% 

STD clinic samples* 90,271 8% 160 64% 0.18% 
Tri-forces 29,236 3% 4 2% 0.01% 
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Survey sample 23,615 2% 1 0% 0.004% 
Prison HIV testing 
programme 12,776 1% 6 2% 0.05% 

TB screening 7,896 1% 4 2% 0.05% 
Total 1,129,787 100% 249 100% 0.02% 

 
*(STD clinic samples include; clinic attendees, symptomatic patients, outreach samples 
and testing of contacts) 
 
HIV ேிகிச்பே மற்றும்  ரொமரிப்பு சேபவகள் 
உலகளாைிய ரீதியில் காைப் டும் எய்ட்ஸ் நிணலணமணய முடிவுக்குக் 
சகாண்டுைருைதற்கான சசயற்திட்டத்திணன உலக நாடுகள் ஆரம் ித்துள்ளது. 2030 
ஆண்டளைில் HIV ணய நிறுத்துைது எனும் இலக்குக்குக்கு அணமைாக உலகளாைிய ரீதியில் 
HIV ணய தடுப் து மற்றும்  ராமரிப்பு பசணைகணள   ைிணரவு டுத்த பைண்டும் என் தில் 
கருத்திைக்கம் உள்ளது.  ஆரம்  கட்டத்தில் ART சிகிச்ணசகளுக்குள் உள்ைாங்குதல் ஆனது, 
HIV கடத்தப் டுதணல குணைத்தல் மற்றும் HIV/AIDS  சதாடர் ான பநாய்ப் ாதிப்பு மற்றும் 
பநாயமரைம் என் ைற்ைிணன மிகக் குணைந்தளவுக்குக் சகாண்டுைருதல் என் ைற்ைில் 
கைிசமான அளவு  ங்களிப்புச் சசய்கின்ைது.   
 

ART ேிகிச்பேக்கு முன்னரொன  ிபலயிலும், ேிகிச்பே ப ற்றுவரும்  ிபலயிலும் HIV 
பதொடருடன் வொழ்சவொரின் எண்ணிக்பக 2016 இல் உள்ைவொறு.  

2016 ஆம் அண்டளைில் புதிதாக பநாய் நிர்ையம் சசய்யப் ட்ட HIV சதாடருடன் ைாழும் 
ந ர்கள் 249 ஆகும். இைர்களுள் 227 ப ர்கள் (90%) HIV  ராமரிப்பு பசணைகளுடன் 
சதாடர்பு ட்டைர்கள். உலக சுகாதார தா னத்தின் சதன்கிழக்காசிய  ிராந்தியத்திற்கான 2௦16 
முன்பனற்ை அைிக்ணகயின்  டி, புதிதாக கைனிப்புக்குள் உள்ைாங்கப்  ட்ட ந ர்களின் 
எண்ைிக்ணகக்கும், புதிதாகக் கண்டைியப் டும் HIV பநாயாளர்களின் எண்ைிக்ணகக்கும் 

 Name of clinic Pre ART 
stage 

ART 
stage 

Total in 
care % 

1 Colombo 26 581 607 54% 
2 Ragama 4 131 135 12% 
3 IDH 2 83 85 8% 
4 Kandy 4 53 57 5% 
5 Galle 1 44 45 4% 
6 Kurunegala 3 26 29 3% 
7 Kalubowila 3 25 28 2% 
8 Jaffna 1 21 22 2% 
9 Anuradhapura 2 16 18 2% 
10 Kalutara 1 17 18 2% 
11 Ratnapura 1 17 18 2% 
12 Chilaw 3 14 17 2% 
13 Gampaha 1 10 11 1% 
14 Negombo 1 10 11 1% 
15 Polonnaruwa 0 8 8 1% 
16 Kegalle 3 4 7 1% 
17 Matara 0 4 4 0% 
18 Matale 0 3 3 0% 
19 Badulla 1 1 2 0% 
20 Hambantota 0 0 0 0% 
21 Batticaloa 0 0 0 0% 

 Grand Total 57 1068 1125 100% 
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இணடயிலான ைிகிதமானது 1 இற்கு அண்மித்துக் காைப் டுகின்ைது. இது ைலுைான 
சம் ந்தத்ணதக் காட்டுகின்ைது.  
 

2016 இல்  ொலியல் சதொற்று ச ொய்கைின்  ிலவரம் 
NSACP யின் மூபலா ாய தகைல் முகாணமத்துைப்  ிரிைானது,  ாலியல் பதாற்று பநாய்கள் 
பசணைகள்  ற்ைிய கண்காைிப்பு மற்றும் மதிப் டீ்டிணன பமற்சகாண்டு ைருகின்ைது. 
குணைந்தளவு பநாய்த் சதாற்றுள்ள  ப ாது,  ாலியல் பநாய்த் சதாற்றுகள் மிகவும் சிைந்த 
குைிகாட்டிகலாகக் காைப் டுகின்ைது. அதனால்   ாலியல் பநாய்த் சதாற்று ைதீத்திணனக் 
கண்காைிப் தானது HIV சதாற்றுக்கு  ாதிப் ணடயக்கூடிய ைிதத்திணன இனங்கான 
உதைலாம். அத்துடன், தடுப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் சைற்ைிணய மதிப் ிட உதைலாம். 
குணைந்தளைில் பநாய்த் சதாற்று உள்ள ப ாது,   ாலியல் பநாய்த் சதாற்று பசணைகள் 
மிகவும் முக்கியமான நுணழவுப் புள்ளிகள் ஆகும்.  ாலியல் பநாய்த் சதாற்றுக்கான ஆரம்  
பநாய் நிர்ையம் மற்றும் சிகிச்ணச என் ன அது சதாடர் ான பநாயுறு நிணல மற்றும் HIV 
கடத்தப் டக்கூடிய ஏதுநிணல என் னைற்ணைக் குணைக்கின்ைது.  
 
2016 ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப் ட்ட  ொலியல் பதொற்று ச ொய்கள் 

 
Diagnosis 

Male Female Total 
No. % No. % No. % 

Genital Herpes 1,302 31% 1,718 35% 3,020 33% 
Non-gonococcal infections 596 14% 1,595 33% 2,201 24% 
Genital Warts 1,152 27% 926 19% 2,078 23% 
Syphilis* 597 14% 337 7% 934 10% 
Gonorrhoea  235 6% 66 1% 301 3% 
Trichomoniasis 10 0% 55 1% 65 1% 
Other STIs 330 8% 200 4% 530 6% 

Total # 4,222 100% 4,897 100% 9,129 100% 
* All forms of syphilis        # Candidiasis and Bacterial vaginosis not included 
 
2016 இல் சமாத்தமாக 21,973 புதிய பநாயாளர்கள் NSACP இல் பசணைகணளப் ச ற்றுக் 
சகாண்டார்கள். அபத பநரம் சமாத்தமாக  65,820 கிளினிக் ைருணக தரல்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. 
அைர்களுள் 9,129 ந ர்கள்  ாலியல் பநாய்த் பதாற்று உள்ளதாக கண்டைியப் ட்டு பமலுள்ள  
அட்டைணையில் சாராம்சப் டுத்தப் ட்டுள்ளது.  Genital herpes எனும் பநாய் நிணலயானது 
மிகவும் அதிகளவு காைப் டும் பநாய் நிணலயாக அைிைிக்கப் ட்டுள்ளது.  
 
HIV மற்றும் ேி ிலிசு ஆகியபவ கர் வதித் தொயிடமிருந்து ேிசுவுக்கு 
கடத்தப் டுவபத இல்லொபதொழித்தல் )EMTCT(  
இந்த நிகழ்ச்சித் திட்டமானது (EMTCT) நாடு முழுைணதயும் உள்ளடக்கும் ைிதமாக 2௦16 ஆம் 
ஆண்டு உயர்த்தப் ட்டது. 2016 இல் EMTCT நிகழ்ச்சித் திட்டமானது அரசாங்க நிதியின் மூலம் 
 ிரதானமாக பமற்சகாள்ளப் ட்டது. UNICEF நிறுைனமானது தகைல், கல்ைி சதாடர் ாடல் 
உ கரைங்கணள அச்சிடுைதற்கும், மீளாய்வுக் கூட்டங்கணள நடாத்துைதற்கும்,  ாதுகாப் ான 
ப ற்று உ கரைங்கணளக் சகாள்ைனவு சசய்திடவும் உதைியளித்தது.  
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அைிைிக்கப் ட்ட தரவுகளின்  டி சி ிலிசு பநாய்க்கான EMTCT ஐ அணடைதற்குரிய குைிகாட்டி 
நிணலணமணய 2௦16 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் இலங்ணக அணடந்துள்ளது. ச ரும் ாலும் 2017 
முடிைில், HIV இற்குரிய EMTCT நிணலணய அணடைதற்குரிய சாத்திய நிணலகள் 
காைப் டுகின்ைது.  

ஆணுபறபயப்  ிர லப் டுத்தல்  
உலகளாைிய ரீதியில் Condom ஆணுணைணயப்  ிர லப் டுத்தலானது, HIV உள்ளிட்ட  ாலியல் 
பதாற்று பநாய்களின் தடுப் ிற்கான சிைந்த முணையாக உள்ளது. ஆணுணைகணளப் 
 ாைிப் தானது, பதணையற்ை கர்ப் ங்கள் ஏற் டுைணதத் தடுக்கும் பமலதிக நன்ணமணய 
ஏற் டுத்தும். தனது ைணலயணமப்பு STD கிளினிக்குகள் மூலம் மற்றும் சமநிகர் ஆட்களின் 
மூலமாக முக்கிய சனத்சதாணகயில் இலக்குணைக்கப் ட்ட இணடயடீ்டு நிகழ்ச்சிகள் மூலம் 
NSACP ஆனது ஆணுணைகணளப்  ிர லப் டுத்திைருகின்ைது.  
 
2016 இல் STD கிைினிக்குகள் மூலமொக வி ிசயொகிக்கப் ட்ட ஆணுபறகள் 
எண்ணிக்பககள்.  

 
பமலுள்ள ைணரபு 2016 இல் STD கிளினிக்குகள் மூலமாக ைிநிபயாகிக்கப் ட்ட ஆணுணைகள் 

எண்ைிக்ணககணள காட்டுகின்ைது.  
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ஆய்வு கூட சேபவகள் 

NSACP ஆனது தற்ப ாதுள்ள  ரிபசாதணன முணைகளின் தரத்ணத பமம் டுத்தும் அபதபநரம் 
 ாலியல் பநாய்த் சதாற்று மற்றும் HIV சதாடர் ான புதிய  ரிபசாதணனகணள சதாடர்ந்தும் 
அைிமுகப் டுத்தியும் ைருகின்ைது. அணனத்து சுற்ையல் ஆய்வுகூடங்களும் HIV 
 ரிபசாதணனகளுக்காக ELISA சதாழில்நுட்  உ கரைங்கணள  சகாண்டுள்ளைாைாக அணமக்கத் 
திட்டமிடப் ட்டுள்ளது. இது 2௦௦6 அம ஆண்டு 1௦ ELISA உ கரைங்கணள சுற்ையல் 
கிளினிக்குகளுக்கு ைிநிபயாகித்து நணடமுணைப் டுத்தப் ட்டது. NSACP இன் பமலாய்வுப் 
 ரிபசாதணனக் கூடத்தில், கிளாமிடியா, சகாபனாபரயா, மற்றும் HSV ப ான்ை சதாற்றுகளுக்கு 
“Real time PCR technology” எனும் புதிய  ரிபசாதணனகள் 2016 இல் அைிமுகப் டுத்தப்  ட்டது. 
இதற்கு பமலதிகமாக, HIV சிகிச்ணச முகாணமத்துைத்ணத சுற்ையல் மட்டங்களில் 
ைசதிப் டுத்துைதற்காக கண்டி மற்றும் காலி STD கிளினிக்குகளுக்கு இரண்டு CD4 
இயந்திரங்கள் ைழங்கப் டுள்ளது. “Viral load“  ரிபசாதணனகளுக்காக இரண்டு தானியங்கி “Real 
time PCR” இயந்திரங்கள்  காலி மற்றும் அனுராதபுரத்திற்கு அைிமுகப் டுத்தப் ட்டது.  
 
 ல்துபறக் கூட்டிபணப்பு  
2013-2017 இற்கான பதசிய HIV மூபலா ாயத் திட்டத்தில் இனங்கானப் ட்டைாறு 
 ாதிப் ணடயக்கூடிய குழுைினர்களுக்கான நடைடிக்ணககணள பமற்சகாள்ைது இந்த நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்தின் கைனஞ்சசலுத்தும்  ிரதான  ரப் ாக உள்ளது. இது துணைசார் எடுத்துணரப்பு, 
திைன் ைிருத்தி, ைிழிப்புைர்வு, மற்றும் மல்துணர நிறுைனங்களின் HIV மற்றும்  ால்ைிணனத் 
சதாற்றுபநாய் தடுப்பு நடைடிக்ணககணள உள்ளரீ்ப்பு சசய்தல் ஆகியைற்ணை 
பமற் ார்ணைசசய்து ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் சதாழில்நுட்  துணைகணளயும் ைழங்குகின்ைது. 
.  
NSACP ஆனது, சிணைச்சாணலகளில் HIV தடுப்பு, சிகிச்ணச மற்றும்  ராமரிப்புக் சகாள்ணக 
ஒன்ணை ைகுத்துள்ளது. 2016 இல் சமாத்தமாக நாடாளாைிய ரீதியில் 12,776 சிணைக் ணகதிகள் 
தன்னார்ை HIV  ரிபசாதணனகளுக்கும் உளைள ஆற்றுப் டுத்தலுக்கும் உள்ளாகினர்.   
அைர்களுள் ஆறு ந ர்கள் HIV சதாற்று உள்ளதாக இனங்காைப்  ட்டார்கள். 
சிணைக்ணகதிகளின் “Sero-positive” ைதீமானது 2016 இல் 0.05% ஆகக் காைப் ட்டது. ஆயுதப் 
 ணடகள், ச ாலிஸ், இணளஞர்கள், கல்ைித் துணை புலம் ச யர்பைார், உல்லாசப்  யைத் 
துணை ஆகிபயாரில் HIV தடுப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டம் 2016 இல் சதாடர்ந்து பமற்சகாள்ளப் ட்டது.  
 
2016 இல் “உலகைொவிய  ிதித் திட்டம்” )Global Fund( மூலமொன  டவடிக்பககள் 
மபலரியா, எய்ட்ஸ் மற்றும் கசபராகம் ஆகியைற்றுசகதிராக ப ாராடுைதற்கான உலகளாைிய 
நிதித் திட்டம் (GFATM) ஆனது, NSACP உடன் இணைந்து  ல ைருடங்களாகப் 
 ைியாற்றுகின்ைது.   NSACP இற்கு 2016-2018 காலப் குதியில் புதிய நிதியளிப்புப்  ிபரரணை 
மாதிரி மூலம் நிதியுதைியாக 5,323,102 அசமரிக்க சடாலர்கள் கிணடக்கப்ச ற்ைது. 
 
2018 இல் திட்டமிடப் ட்டுள்ை விசேட அ ிவிருத்தி  டவடிக்பககள் 

1. 2018 இல் தாயில் இருந்து பசயிற்கு கடத்தப் டும் HIV மற்றும் சி ிலிசு சதாற்றுக்கணள 
இல்லாமல் சசய்த நிணலணய இலங்ணக அணடந்துள்ளணத சரி ார்த்து உறுதிசசய்யும் 
நடைடிக்ணககளுக்காக உலக சுகாதார த னத்தினருக்கு பைண்டுபகாள் 
ைிடுக்கப் ட்டுள்ளது.  

2. பதசிய சதாடர் ாடல் மூபலா ாயத்ணத அமுல் டுத்தல்.  
3.  ாலியல் சதாற்றுபநாய் மற்றும் HIV/எய்ட்ஸ் பநாய்களுக்கான கிளினிக்குகளுக்கு 1௦ 

புதிய உட்கட்டணமப்புகள் ஏற் டுத்தப் ட்டன.  
4. நடமாடும்  ரிபசாதணனக் கூடம் NSACP இல் ஏற் டுத்தப் ட்டது.  
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5. சசயற் டுத்தும் குத்தணக முணையில் 1௦ சுற்ையல் STD கிளினிக்குகளுக்கு 
ைாகனங்கள் சகாள்ைனவு சசய்யப் ட்டது.  

6. NSACP இன் பதசிய ஆய்வுகூடத்திற்கு தரநிர்ைய சான்ைிதழ் (certificate for Accreditation) 
ச ைப் ட்டது. சுற்ையல் STD கிளினிக்குகளின் ஆய்வுகூடங்களும் தர பமம் ாடு 
சசய்யப் ட்டன.  

7. பநாயாளர் கைனிப்பு, கண்காைிப்பு முணைணமகளில் கடதாசிகளற்ை முணைணமணய 
உருைாக்கிடுைதர்காக  இலத்திரனியல் தகைல் முகாணமத்துை சதாகுதி (EIMS) 
நாசடங்கிலும் STD கிளினிக் ைணலயணமப்பு மூலம் உருைாக்கப் ட்டது.  

 
 
 

6.1.8   சதேிய படங்குக் கட்டுப் ொட்டு  ிகழ்ச்ேித் திட்டம்  
 

பதசிய சடங்குக் கட்டுப் ாடுப்  ிரிைானது இலங்ணக சுகாதார அணமச்சினது சடங்குக் 
கட்டுப் ாட்டு நிகழ்சிகளுக்கான தணலணமத் சதாடர்பு ணமயமாகும். 2004 ஆம் ஆண்டில் 
ஏற் ட்ட ச ரியசதாரு சடங்குக் காய்ச்சல் மற்றும் சடங்குக் குருதிப்ச ருக்குக் காய்ச்சல் 
என் ைற்ணைத் சதாடர்ந்து 2005 ஆம் ஆண்டில் இது ஏற் டுத்தப் ட்டது. ஆரம் த்தில் இது 
ஒரு ஒருங்கிணைப்பு ணமயமாகபை இயங்கியது. ஆனால் சடங்கு பநாயானது சமூக-
ச ாருளாதார மற்றும் ச ாது சுகாதாரத் தாக்கம் என் ன அதிகரித்தணமணயத் சதாடர்ந்து 
2௦11 ஆம் ஆண்டு இது ைருடாந்த ைரவு சசலவுத் திட்ட நிதி ஓதுக்கீட்டிணனப் ச றும் 
பதசிய சடங்கு பநாய்க் கட்டுப் ாடுப்  ைியகமாக (NDCU) தரமுயர்த்த ட்டது. இலங்ணகயில் 
சடங்கு பநாயானது சதாடர்ந்தும் சைால்நிக்க ஒரு ச ாதுச் சுகாதாரப்  ிரச்சிணனயாக 
இருந்து ைருகின்ைது  சுகாதார அணமச்சானது சடங்கு பநாயின் தாக்கத்ணதக் குணைத்துக் 
சகாள்ைதற்காக, ஆரம் நிணலயில் பநாணயக் கண்டைிதல், முற்கூட்டிபய பநாயாளர்கணள 
இந்த பநாக்கில் சிகிச்ணச முகாணமத்துைம் சசய்தல் ப ான்ை நடைடிக்ணககணள கடந்த 
ைருடங்களில் எடுத்து அமுல் டுத்தியது. இது சடங்கு பநாயின் உயிரிழப்பு ைதீம் 
குணைந்துள்ளணமமூலம்  ிரதி லிக்கின்ைது.  

2017 இல் சமாத்தமாக நாசடங்கிலும் இருந்து 86,101 சடங்கு பநாயாளர்கள் 
அைிைிக்கப் ட்டிருந்தனர். இது  100,000  சனத்சதாணகக்கு 865.9 ந ர்கள் எனும் அளைில் 
அணமயும். அத்துடன்  440 மரைங்களும் (மரைைதீம் 0.24) அைிைிக்கப் ட்டிருந்தது. 2017 இல் 
சதாற்றுபநாய்ப்  ரைலானது மிக அதிகளைிலான  ாதிப்பு அளைிணனக் சகாண்டிருந்தது. 
தீைிர பநாய் நிணலயில் ணைத்தியசாணலக்கு அனுமதிகபைண்டிய நிணலயில் இருந்தைர்கள் 
மிக அதிகளைானைர்களாக இருந்தனர்.  

2017 ஜூனில் இருந்தைாறு 69380 சடங்கு பநாயாளர்கள் மற்றும் 21௦ சடங்கு மரைங்களும் 
அைிைிக்கப் ட்டுள்ளது.  

ச ொக்கங்கள்  

2022 இல் சடங்கு நிகழ்ணை 100 / 100,000 இலும் குணைைான நிணலக்கு அணடதல் மற்றும் 
சடங்கின் பநாய் மரை ைதீத்ணத 2022 இல் < 0.1% இலும் குணைைாகக் குணைத்தல்.  
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Case fatality rate from 2010 to 2017 

2017 இல் எய்தப் ட்ட அபடவுகள்  
 பநாய்க் காைி முகாணமத்துைம் மற்றும் கண்காைிப்பு என் ைற்றுக்குத் பதணையான 
கருைிகள் சகாள்முதல் சசய்யப் ட்டன.  

 முழு உடலி நுளம்புகணளயும் மற்றும் குடம் ிகணளயும் அழிக்கும் இரசாயனங்கணள 
சகாள்முதல் சசய்தல்.  

 புணகக் கருைி மற்றும் சதளிகருைி உள்ளிட்ட பதணையான உ கரைங்கணளக் 
சகாள்முதல் சசய்தல்.   

 களப்  ைிகளுக்கான  ாைணன ைாகனங்கள் (5௦) 
 ணைத்தியசாணலகளில் சடங்கு பநாயாளணர மிக அைதானமாகக் கண்காைிப் தற்கான 
அதி கைனிப்பு சிகிச்ணச அலகுகள் (HDU)  ஏற் டுத்தப் ட்டது.  

 அதிக அ ாயமுள்ள  குதிகளில் ைிபசட சடங்கு கட்டுப் ாட்டுக் கருத்திட்டத்ணத 
அமுல் டுத்த உதவுதல்  

 தகைல், கல்ைி, மற்றும் சதாடர் ாடல் ச ாருட்கணளயும் ஆைைங்ககணளயும் தயாரித்தல். 
(உலக ைங்கி) 

 சடங்கு ைாரம்  ிரகடனம் மற்றும் அதற்குச் சமாந்தரமாக நடைடிக்ணககள்.  
 ைிளம் ரம் சசய்யும் இயக்கத்ணத முன்னைி இலத்திரனியல் மற்றும் அச்சு ஊடகங்கள் 
மூலம் அமுல் டுத்துதல். (உலக ைங்கி) 

 பநாய்ப்  ரைல்  தில் நடைடிக்ணககளுக்கான நிதி ைழங்கல் (உலக ைங்கி). 
 பதணையான கருைிகள் மற்றும் சமன்ச ாருட்கள் சகாள்முதல் சசய்யப் ட்டன. 
(NDCU/ICNO/Entomologists) 

 மத்திய ஆய்வுகூட ைசதிகணள ைலுைாக்குதல்.  

6.1.9   ிச்ேயமற்ற கொரனங்கள் மூலமொன  ொட் ட்ட   
ேிறு ீரக ச ொய்கள் முகொபமத்துவ  ிகழ்ச்ேித்திட்டம். 

 
அறிமுகம் 
ைடமத்திய மாகாைத்ணத ச ரும் ாலும் உள்ளடக்கியதான, நன்கு அைியப் ட்ட ஆ த்துப் 
 ிரபதசங்களில் நாட் ட்ட சிறுநீரக பநாய்கள்/ நிச்சயமற்ை காரனங்கள் மூலமான நாட் ட்ட 
சிறுநீரக பநாய்கள் உள்ள பநாயாளர்கள் அண்ைளைாக 60,000 ப ர் இருப் தாகக் 
கைிப் ிடப் ட்டுள்ளது. பமலும் அம் ாணை, திருபகாைமணல,  துணள, சமானராகணல, 
ஹம் ாந்பதாட்ணட, மாத்தணள, குருநாகணல, ைவுனியா, மற்றும் முல்ணலத்தீவு ப ான்ை 
மாைட்டங்களும்  ாதிக்கப் ட்டுள்ளன.  
 
நாட் ட்ட சிறுநீரக பநாய்கள்/ நிச்சயமற்ை காரனங்கள் மூலமான நாட் ட்ட சிறுநீரக 
பநாய்களுக்கான சமுதாய மட்ட  ரிபசாதணனகள் (திணரயிடல்) 2008 இல் ஆரம் ிக்கப் ட்டது. 

Year Dengue Cases Reported Dengue Deaths Case Fatality Rate 
2010 34,105 246 0.72 
2011 28,473 186 0.65 
2012 44,461 181 0.41 
2013 32,063 89 0.27 
2014 47,502 97 0.20 
2015   29,777 60 0.20 
2016 54,945 85 0.15 
2017 69,000 120 0.3 
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நாட் ட்ட சிறுநீரக பநாய்கள்/ நிச்சயமற்ை காரனங்கள் மூலமான நாட் ட்ட சிறுநீரக 
பநாய்களுள்ள 27,530 பநாயாளர்கள் நாட்டில் உள்ளார்கள். சுகாதார அணமச்சினால் இந்த 
ஆண்டு நடாத்தப் ட்ட ஒரு  ஆய்ைின் மூலம் இந்த ச றுமானங்கள் ச ைப் ட்டுள்ளன. 
அண்ைளைாக 2000 மரைங்கள் அரசாங்க ணைத்தியசாணலகளில் இந்த பநாய்கள் காரைமாக 
நிகழ்ந்துள்ளது.  
 
2017 திசம் ர் மாதம் 31 இல் உள்ளைாறு 11 அ ாய மாைட்டங்களில் உள்ள நாட் ட்ட சிறுநீரக 
பநாய்கள்/ நிச்சயமற்ை காரனங்கள் மூலமான நாட் ட்ட சிறுநீரக பநாய்கள் உள்ள 
பநாயாலைது எண்ைிக்ணக. 
 

 
 ிச்ேயமற்ற கொரனங்கள் மூலமொன  ொட் ட்ட ேிறு ீரக ச ொய்கள் தடுப்பு மற்றும் 
முகொபமத்துவ மூசலொ ொயத் திட்டத்தின்  டி சுகொதொர அபமச்ேினொல் 
எடுக்கப் ட்ட  டவடிக்பககள் 

 உயர் அ ாய  ிரபதசத்தில் உள்ள 20 ையதுக்கு பமற் ட்ட ந ர்களுக்கு ணைத்தியப் 
 ரிபசாதணனகள் (திணரயிடல்).  

 பநாயாளர்களுக்கான மருத்துை பசணைகள் பமம் ாடு. 
  ாதிக்கப் ட்ட  ிரபதசங்களில்  யிற்ைப் ட்ட ணைத்தியர்களின் எண்ைிக்ணகயில் 

பமம் ாடு.  
 நாட் ட்ட சிறுநீரக பநாய்கள்/ நிச்சயமற்ை காரனங்கள் மூலமான நாட் ட்ட 

சிறுநீரக பநாய் பநாயாளரின் தரவுகள் ச ைப் டுைதற்கான கண்காைிப்பு 
முணைணம ஏற் டுத்தப் டல்.  

 பநாய்கணளத் தடுப் தற்கான  ழக்கைழக்கங்கணள பமற்சகாள்ள சமுதாய 
ைலுைாக்கல். 

 பநாய்கணளத் தடுப் துடன் சதாடர்புணடய துணைகளுடன் ஒருங்கிணைப்பு 
பமற்சகாள்ளல்.  

 ஆராய்ச்சிகணள பமற்சகாள்ளல்.  
 
1.  ரிசேொதபனகள் )திபரயிடல்( 
நாட் ட்ட சிறுநீரக பநாய்கள்/ நிச்சயமற்ை காரனங்கள் மூலமான நாட் ட்ட சிறுநீரக 
பநாய்களின் ஆரம்  கட்ட  பநாய் நிணலகணள அைிந்துசகாள்ைதற்காக 2017 இல் 
அண்ைளைாக  313,648 ப ர்கள் உயர் ஆ த்துப்  ிரபதசத்தில் சமூக மட்டத்தில்  ரிபசாதணன 
சசய்யப் ட்டனர்.  ின்ைரும் அட்டைணையானது மாைட்ட ரீதியாக 
 ரிபசாதிக்கப் ட்டைர்களின் எண்ைிக்ணகணயக் காட்டுகின்ைது.  
 

District and risk AGA divisions 2017 - Upto 31 
Dec  2017 

Anuradhapura – all AGA divisions 86,591 
 

Polonnaruwa– all AGA divisions 44,791 
 

Badulla - – Girandurukotte, Rideemaliyadda, Mahiyanganaya 10,888 
 

Ampara- Dehiattakandiya, Mahaoya 9457 
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Kurunegala – Polpithigama, Ehetuwewa, 
Low risk - Giribewa, Kotawehera, Mahawa, Nikaweratiya 
 

32,656 
 

Matale – Wilgamuwa 
Low risk – Naula, Pallegama, Galewela, Dambulla 

24,271 
 

Monaragala – Buttala, Wellawaya, Thanamalwila, 20,691(all DS 
divisions) 

Mullathivu – Welioya, Mallavi 8234 

  

District and risk AGA divisions 2017 - Upto 30 
Oct  2017 

Trincomalee – Pasavisripura, Gomarankadawala, KAnthale ( Wanela) 4404 

Vavuniya -  Chettikulam, Vavuniya South, Vavuniya 48,946 

Hambanthota – Tissamaharama, Sooriyawewa, Angunakolapelessa, 
Lunugamvehera 17,320 

Puttlam – Anamaduwa, Karuwalagaswewa,Arachchikattuwa 5399 

Total 3846,31 

 
  ொட் ட்ட ேிறு ீரக ச ொய்கைின் ச ொயொைருக்கொன  குணமொக்கும் துபறபய 

வலுப் டுத்தல்  
1. குைமாக்கும் சிகிச்ணசத் துணைகளின் கீழ் நான்கு ைணகயான பநாயாளர் 

முகாணமத்துை சிகிச்ணச நிணலயங்கள் அணடயாளம் கானப் ட்டுள்ளது.  
( ின்னிணைப்பு-1) . அணையாைன:  

a. ஆரம் நிணல சுகாதார  ராமரிப்பு  ிரிவு. 
b. சிறுநீரக சிகிச்ணச நிபுைர்கள் ைருணகதரும் நிணலயங்கள்.  
c. இரத்த சுத்திகரிப்பு (dialysis) ைசதியுள்ள ணைத்தியசாணலகள்.   
d. சிறுநீரக சிகிச்ணசப்  ிரிவுகள் (Nephrology Units) 

 

 
 தைிசிரீபுரைில்  ரிபசாதணனக் கிளினிக்  

 

2. நாட் ட்ட சிறுநீரக பநாய்கள்/ நிச்சயமற்ை காரனங்கள் மூலமான நாட் ட்ட சிறுநீரக 
பநாய்களுக்கான அதிக ஆ த்துள்ள  ிரபதசங்களில் உள்ள ணைத்தியசாணலகளில்  
ைசதிகணள ைலுைாக்கல்.   
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a. நாட் ட்ட சிறுநீரக பநாய்கள்/ நிச்சயமற்ை காரனங்கள் மூலமான நாட் ட்ட 
சிறுநீரக பநாய்களுக்கான அதிக ஆ த்துள்ள  ிரபதசங்களில் நாட் ட்ட சிறுநீரக 
பநாய்கள் சிகிச்ணச கிளினிக் நிணலயங்கணளக் கட்டுதல்.  ிரபதச 
ணைத்தியசாணலகள் மற்றும் ஆதார ணைத்திய சாணலகளுக்காக  திமூன்று 
கிளினிக் நிணலயங்கள் திட்டமிடப் ட்டுள்ளன.  ( ின்னிணைப்பு 2). 

b. அதிக ஆ த்துள்ள இடங்களில் 15 இரத்த சுத்திகரிப்பு நிணலயங்கள் கட்டுதல்- 
10 நிணலயங்கள் கட்டி முடிக்கப் ட்டன.  

c. யாழ்ப் ாைம், மட்டக்களப்பு, ப ாதனா ணைத்தியசாணலகள்,  துணள,  
திருபகாைமணல , ஹம் ாந்பதாட்ணட ணைத்தியசாணலகளில் 15 சிறுநீரக 
சிகிச்ணச அலகுகள் சிறுநீரக மாற்று சிகிச்ணச ைசதிகளுடன் 
ஏற் டுத்தப் டுத்தப் டல். – மூன்று நிணலயங்களுக்கான பைணலகள் 
ஒப் ந்தகாரர்களுக்கு ைழங்கப் டுள்ளது.  

d.  ாதிக்கப் ட்ட மாைட்டங்களில் ஆய்வுகூட பசணைகணள அ ிைிருத்தி 
சசய்தல்.  

e. பதசிய ணைத்தியசாணல, கண்டி, அனுராதபுரம், ப ராதணன  ப ாதன 
ணைத்தியசாணலகளில் உள்ள இரத்த சுத்திகரிப்பு பசணைகள் மற்றும் சிறுநீரக 
மாற்று அறுணை சிகிச்ணசப் ிரிவுகள் என் ைற்ணை    ைலுைாக்குதல்.  
காராப் ிட்டிய ப ாதனா ணைத்தியசாணலயில் சிறுநீரக மாற்று அறுணை 
சிகிச்ணசப் ிரிணை ஏற் டுத்துதல்.  

 
3. இரத்த சுத்திகரிப்பு ைசதிணய ைலுப் டுத்தல் 

2016 ஆம் ஆண்டின் இறுதியளைில் 278 இரத்த சுத்திகரிப்பு இயந்திரங்கள் 
சசயற் ாட்டில் இருந்தன. 2017-2018 காலப் குதியில் பமலும் 228 இயந்திரங்கள் 
பசர்க்கப் ட்டன. மாகான ரீதியாக இரத்த சுத்திகரிப்பு இயந்திரங்களின் ைி ரம் 
 ின்ைருமாறு 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Province Machines by end of 
2016 

Machines added 
during 2016/2017 

Total number st 
present 

North Central 18 44 13 
Uva 83 48 34 
North Western 81 22 41 
Sabaragamuwa 22 84 81 
Northern 81 81 43 
Southern 84 22 44 
Eastern  88 43 ,8 
Central 41 31 ,3 
Western 14 12 31 

Total 28, 211 311 
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புதிதொக சதகியத்தகந்திய ஆதொர பவத்திய ேொபலயில் ஏற் டுத்தப் ட்டுள்ை இரத்த 
சுத்திகரிப்பு  ிரிவு இங்கு கொட்டப் டுகின்றது 

 
 

4. கண்காைிப்பு முணைணமயின்  ராமரிப்பு – நாட் ட்ட சிறுநீரக பநாய்கள்/ நிச்சயமற்ை 
காரனங்கள் மூலமான நாட் ட்ட சிறுநீரக பநாயாளர் சதாடர் ான தரவுகணளப் 
ச ற்றுக்சகாள்ைதற்கு 56 நிணலயங்கள் ஏற் டுத்தப் டுத்தப் ட்டுள்ளது.  இந்தத் 
சதாகுதிணயப்  ராமரிப் தற்கு கைனிகள், அச்சிடும்  ிரிண்டர்கள், மற்றும் இணையத் 
தள  இணைப்புகள் ஆகியன ைழங்கப் ட்டுள்ளன.   

5. சமுதாய ைலுைாக்கம். – இதற்காக சுகாதாரக் கல்ைிப் ச ாருட்கள் உருைாக்கப் ட்டது. 
6. பநாயாளிகளின் சமுதாய நலன்புரி ைிடயங்கள்- பநாயாளிகளுக்கான மாதாந்தக் 

சகாடுப் னைானது ைலுைற்பைாருக்கான பதசிய சசயலகத்தினால் 
ைழங்கப் டுகின்ைது.  

7. ஆராய்ச்சி- 2017 இல், நிச்சயமற்ை காரனங்கள் மூலமான நாட் ட்ட சிறுநீரக 
பநாயிற்கான காரைிகணளக் கண்டைியும் பநாக்கத்தில் முன்பனாக்கு ஆராய்ச்சிணய 
சுகாதார அணமச்சு ஆரம் ித்தது. 

 
2017 ஆம் ஆண்டில்  ிச்ேயமற்ற கொரனங்கள் மூலமொன  ொட் ட்ட ேிறு ீரக 
ச ொய்களுக்கொன  ிகழ்ச்ேித்திட்டத்தின்  ிதியியல் மற்றும் ப ௌதிக முன்சனற்றங்கபை 
 ின்வரும் அட்டவபண கொட்டுகின்றது 

Activity Allocation for 
2017 in Rs, 

Mn 

Financial 
Progress 

Physical Progress 

Screening 53 10 313,648  persons 
screened  

Construction of 15 Dialysis Units 160 57 10 have been 
completed 

Procurement of Equipment for 
dialysis units 

852 595 228 machines and 
equipment procured 

Expansion of Dialysis unit TH 
Kandy 

91 37 85% 

5 Renal Units an Unti at TH 
Karapitiya 

300 72 Karapitya TH - 75% 

Construction of 132 clinic 
centres 

360 115 07 completed 

Health education activities 13 05  Leaflets on prevention 
designed, printed and 
distributed. 

Surveillance 43 39 80% 
Establishment of Dialysis Untis 
at PGH Polonnaruwa, 
Kurunegala and TH Peradeniya 

137 29 30% 
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Supply of AC machines and 
racks to pharmacies of hospitals 

147 42 40% 

Other 244 155 70% 

Total 2400 1156  

 
 ின்னிபணப்பு-01–  ொட் ட்ட ேிறு ீரக ச ொய்கைின் முகொபமத்துவத்திற்கொன அதிக 
ஆ த்துள்ை இடங்கைில் குணமொக்கும்  ிபலய  ரம் ல் 
District Primary Care Units Nephrologists 

Visiting Centres 
Dialysis Units 
managed by 

VPs 

Nephrology 
Units 

Anuradhapura Galenbindunuwewa
, Horowpathana, 
Kahatagasdigiliya, 
Kakirawa, 
Mahawilachchiya, 
Nochchiyagama, 
Rambawa, Thalawa, 
Thambuthegama 

Madawahchciya, 
Kabathigollawa 

Padaviya* TH 
Anuradhapura 

Polonnaruwa Walikanda, 
Aralaganwila 

Bakamuna, 
Hingurakgoda 

Madirigiriya* DGH 
Polonnaruwa 

Kurunegala Giribawa, 
Kobeigane, 
Kotewehera, 
Nikawawa 
 

Nikawaratiya, 
Polpithigama 

-
Nikawaratiya, 
Polpithigama 

TH Kurunegala 

Matale - Wilgamuwa -Dambulla - 
Trincomalee Padavisripura, 

Gomerankaradwala,
Wanela, Kanthalai 

-  -DGH 
Trincomalee 

Ampara - Dehiattakandiya DGH Ampara 
BH 

Dehiattakandi
ya 

- 

Badulla  Girandurukotte, BH 
Mahiyangana

ya* 

PDG Badulla 

Moneragala Bibile, 
Siyabalanduwa, 
Wellawaya, Buttala, 
Madagama, 
Thanamalwila 

- DGH 
Moneragala* 

- 

Hambanthota Thisamaharamaya, 
Lunugamwehera, 
Sooriyawawa 

- -DGH 
Tissamahara

ma 

- 

Vavuniya Vavuniya South, 
Cheddikulum 

 - DGH Vavuniya 

Mullaitivu Sampathnuwara, 
Welioya, Mallavi 
 

- -DGH 
Mullaithivu 

- 
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Annexure 02 - Development of new CKD Clinic Centres 
 
 

Total allocation in 
RsMn 

Progress (August 2016) 

1. BH Padaviya 
2. DH Aralaganvila 
3. DH Bakamuna 
4. DH Hettipola 
5. DH Padavi Sri pura 
6. BH Dehiattakandiya 
7. BH Wallawaya 
8. BH Thissamararamaya 
9. DH Mamaduwa 
10. DH SampathNuwara 
11. BH Kabithigollawa 
12. BH Mallawi 
13. BH Cheddikulum 

Total 

40 
15 
44 
48 
38 
48 
50 
43 
38 
49 
39 
37 
37 
465 

100% Completed 
100% Completed 
95% Completed 
75% Completed 
100% Completed 
100% Completed 
60% Completed 
90% completed 
100% Completed 
100% Completed 
100% Completed 
80% Completed 
80% Completed 

 
 

6.2. சுகொதொர சமம் ொடு மற்றும் சுகொதொரப்  ொதுகொப்பு 
 

6.2.1.  பதொற்றுச ொய் விஞ்ஞொனப்  ிரிவு  

  
சதாற்றுபநாய் ைிஞ்ஞானப்  ிரிைானது தடுப்பூசி மூலம் தடுக்கக் கூடிய பநாய்கள், பமசலழும் 
பநாய்கள், மீள் பமசலழும் பநாய்கள் ஆகியைற்ணை உள்ளடக்கிய ச ரும் ாலான சதாற்று 
பநாய்கள், அைற்ைின் ஆ த்தான பநாய்க் காரைிகளின் கட்டுப் ாடு மற்றும் தைிர்ப்பு  
ஆகியைற்றுக்கான பதசிய ணமயம் ஆகும். 

சதாற்றுபநாய் ைிஞ்ஞானப்  ிரிைின் தூரபநாக்கானது “ஆபராக்கியமான இலங்ணகயில் 
ஆபராக்கியமான மக்கள்” என் தாகும். அதன் சசயற் ைியானது பநாய், காயம், இயலாணம 
ஆகியைற்ைிணனத் தடுப் தன் மூலமும் கட்டுப் டுத்ஹ்துைதன் மூலமும் ைாழ்க்ணகத் தரம் 
மற்றும் ஆபராக்கியத்ணத தரமுயர்த்தல” என் தாகும். 

2017 இல் அபடயப்ப ற்றபவகள் / விசேட  ிகழ்வுகள் 
 

(A) பதசிய தடுப்பு மருந்பதற்ைல் நிகழ்ச்சித் திட்டம் 
 பதசிய தடுப்பு மருந்பதற்ைல் நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு HPV ைக்சீன்  

அைிமுகப் டுத்தப் ட்டது.   
 2017இல் HPV ைக்சீன் பதசிய தடுப்பு மருந்பதற்ைல் நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு 

அைிமுகப் டுத்தப் ட்டது. இதன் அமுலாக்கமானது, கர்ப் ப்ண க் கழுத்துப் புற்று 
பநாய்த் தடுப்புக்காக ஆைாம் ைகுப்பு மாைைிகளுக்கு  ாடசாணல மட்ட தடுப்பு 
மருந்பதற்ைல்  நிகழ்ச்சி ஊடாக பமற்சகாள்ளப் டுகின்ைது,  

 EPI இன் (ைிரிைாக்கப் ட்ட தடுப்பு மருந்பதற்ைல் நிகழ்ச்சித் திட்டம்) உள்ளடக்குணக 
(Coverage) குைித்த ஆய்வு பமற்சகாள்ளப் ட்டது.    

 EPI இன் உள்ளடக்குகை (Coverage) குறித்த ஆய்வு 2017 இல் புத்தளம் மாவட்டத்தில் நடாத்தப்பட்டது. 
 நாட் ட்ட சிறுநீரக பநாய்கள் / நிச்சயமற்ை காரைங்களால் பநரும் நாட் ட்ட  

சிறுநீரக பநாய்கள். 
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 நிச்சயமற்ை காரைங்களால் பநரும் நாட் ட்ட சிறுநீரக பநாய்களின் உருைாக்கும் 
காரைிகணள இனங்காண் தற்காக ஆராயச்சிகள் நடாத்தப் டுகின்ைது.  
உலக சுகாதார தா னத்துடன் இணைந்து நிச்சயமற்ை காரைங்களால் பநரும் 
நாட் ட்ட சிறுநீரக பநாய்கள் குைித்த நீண்ட  கால ஆய்வு (சகாபஹார்ட் ஆய்வு) 
திட்டமிடப் ட்டுள்ளது. இந்த ஆய்ைானது பதசிய ைிஞ்ஞான அைக்கட்டணள 
மூலம் (National Science Foundation (NSF)) முழுணமயாக நிதியளிக்கப் டுகின்ைது. இந்த 
ஆய்ைின் முதல்  குதி 2017 ஜூணல மத்தியில் இருந்து அமுல் டுத்தப் ட்டது.  
 ிரதான பநாக்கமானது, நிச்சயமற்ை காரைங்களால் பநரும் நாட் ட்ட சிறுநீரக 
பநாய்களின் உருைாக்கும் காரைிகணள இனங்காண் தாகும். 2017 இல் இதன் 
ஆரம் க்கட்ட தரவு பசகரித்தல் மற்றும்  குப் ாய்வுகள் நடாத்தப் ட்டது. 
தற்ப ாது இந்த ஆய்ைானது முன் சகாண்டு சசல்லப் டுகின்ைது.  

 இலங்ணகயில் நாட் ட்ட சிறுநீரக பநாய்களுக்கான  ரிபசாதணனகள் (திணரயிடல்) 
குைித்த ைழிகாட்டு சநைிகள் நிகழ்காலத்துக்குரிய சமநிணலயாக்கப் ட்டது. 
இலங்ணகயில் நாட் ட்ட சிறுநீரக பநாய்களுக்கான  ரிபசாதணனகள் குைித்த 
(திணரயிடல்) ைழிகாட்டு சநைிகள் மீளாய்வு சசய்யப் ட்டு பதசிய 
தடுப்புமருந்பதற்றும் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தில் மீள் திப்பு சசய்யப் ட்டது.      

 
பேயலொற்றுபகப் ச ொக்கு 
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6.2.2   தொய் சேய்  ல  ிகழ்ச்ேித்திட்டம்  
  

குடும்  சுகாதார நிகழ்ச்சித்திட்டமானது நாசடங்கிலும் உள்ள குடும் ங்களின் - ைிபசடமாக 
தாய் மற்றும் பசய்களின் சுகாதாரத்திணன பமம் டுத்துைணத  பநாக்கமாகக் சகாண்ட 
 ல்பைறு சசயற் ாட்டுப் ச ாதிகணள உள்ளடக்கியதாகும். இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டமானது, 
இலங்ணக மக்களுக்கு நன்ணமயளிக்கும், மிகவும்  ரந்த, சமுதாயம் சார்ந்த, சுகாதார 
பசணைகணள ைழங்குகின்ைது.  தற்ப ாதுள்ள குடும்  சுகாதார நிகழ்ச்சித்திட்டமானது 85 
ைருடங்களுக்கும் பமற் ட்ட சைற்ைிகரமான நிகழ்சித்திட்டங்களின்  ரிைாம முதிர்ச்சிணயப் 
 ிரதி லிக்கின்ைது. இந்த நிகழ்ச்சித் திட்டமானது ைிணனத்திைனானது என நிரூ ிக்கப் ட்டதும், 
 ல்பைறு சுகாதாரத் துணைசார் நிபுைர்கள் குழுைினால் ைழங்கப் டுைதுமான,   சான்றுகளின் 
அடிப் ணடயிலான இணடயடீுகளில் தங்கியுள்ளது. இந்த நிகழ்சித்திட்டத்தின்  ச ரும் ாலான 
இணடயடீுகள் தடுப்பு மருத்துைம் சார்ந்ததாகவும், அபதபநரம் சில இணடயடீுகள் தரமான 
கைனிப் ின் தராதரங்கணள உறுதிப் டுத்தும் ைிதமான இணடயடீுகள் மூலம் இரண்டாம் 
நிணலப்  ராமரிப் ில் கைனஞ் சசலுத்துகின்ைது.  
குடும்  சுகாதார நிகழ்ச்சித்திட்டமானது  ல  ிரதான கூறுகணளக் சகாண்டுள்ளது.  
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1. கர்ப் ம் தரித்தலின் முன்னான கைனிப்ப்பு.  

2. கர்ப்  காலக் தாய்ணமக் கைனிப்பு  

3.  ிரசைத்தின் ப ாதான கைனிப்பும் புனிற்று சிசுைின் கைனிப்பும்.  

4. குழந்ணத ைிருத்தி, ப ாசணை, மற்றும் ைிபசட பதணைகள் உள்ள குழந்ணதகள் 
கைனிப்பு உள்ளிட்ட சிசு மற்றும் குழந்ணதகளின் சுகாதாரம்.  

5.  ாடசாணல சிைார்கள் மற்றும் ைளரிளம்  ருைத்தினர்களுக்கான சுகாதாரம்.  

6. குடும் த் திட்டமிடல்.  

7. மாதைிடாய் நிற்கின்ை காலப் குதிக்குரிய ச ண்களின் சுகாதாரம் உள்ளிட்ட 
ச ண்களின் நலம் மற்றும்  ால்நிணலக் கரிசனத்துக்குரிய ைிடயங்கள்.    

 
2017 இல் எய்தப் ட்ட அபடவுகள்  

 ணைத்திய நிறுைனங்களில் கர்ப்  காலத் தாய்ணமக் கைனிப்பு பசணைகணள 
ைலுப் டுத்துதல்: அதி கைனிப்பு அலகுகள் (high dependency units (HDU)) – புதிய  30 அதி 
கைனிப்பு அலகுகள்  ஏற் டுத்தப் ட்டது.  

 தரத்ணத மதிப் ிடும் கருைிகள் உருைாக்கப் ட்டு, ணைத்தியசாணலகளில் கர்ப்  காலக் 
தாய்ணமக் கைனிப்பு மற்றும் புனிற்று சிசு கைனிப்பு சதாடர் ான தரம் மதிப் ிடப் ட்டு 
அணை 10 ணைத்திய சாணலகளுக்கு அைிமுகம் சசய்தல். – தர மதிப் டீ்டுக் கருைிகள் 
உருைாக்கப் ட்டது. கர்ப்  காலக் தாய்ணமக் கைனிப்பு மற்றும் புனிற்று சிசு கைனிப்பு 
 குதிகளில் தர மதிப் டீு முணைணம  2 ணைத்தியசாணலகளில் அமுல் டுத்தப் ட்டது.  

 கர்ப்  காலக் தாய்ணமக் கைனிப்பு மற்றும் புனிற்று சிசு சுகாதாரம் சதாடர் ான 
மூபலா ாய திட்டம்- 2017-2025 உருைாக்கம்.  

 இலங்ணகயின் ஒவ்சைாரு புனிற்று சிசுக்களுக்குமான சசயல் திட்டம்- Sri Lanka Every 
Newborn Action Plan (SLENAP) 2017-2020 உருைாக்கம் மற்றும் எடுத்துணரப்பு.   

 தாய்ப் ால் ஊட்டுதணல ஊக்குைித்தல்,  ாதுகாத்தல், ஆதரைளித்தல்  ற்ைியதும் 
குைிக்கப் ட்ட ச ாருட்கணள சந்ணதப் டுத்துைது  ற்ைியதுமான சநைிகணள மீளாய்வு 
சசய்தல்.  

 ப ாசணை சார் ச ாருட்களின் சகாள்ைனவு மற்றும் ைிநிபயாகம்- நாடுமுழுைதும்  ல 
நுண் ப ாசணை குணைநிரப்புதல்.  

 குழந்ணதகள் சுகாதார ைிருத்தி மூபலா ாயத் திட்டம் 2017-2025 உருைாக்கம் மற்றும் 
 ரப்புதல்  

 உயரம் அளைிடும் நாடா, நிணை அளக்கும் கருைி, 500/ 500 நிணையளக்கும் கருைி, 
மற்றும் உயரம் அளைிடும் நாடா, 10,000  ஸ்சநல்பலன் அட்டைணைகள், 
என் னைற்ைின் சகாள்முதல் மற்றும் ப ாது சுகாதார  ரிபசாதகர்களிடம் ைிநிபயாகம்.  

 இனப்ச ருக்க சுகாதாரம் சதாடர் ான ச ாதுமக்களின் ைிழிப்புைர்ணை உயர்த்துதல்- 
பதசிய குடும் த் திட்டமிடல் தினம் அனுஷ்டிப்பு.  

 ைளரிளம்  ருைத்தினர் மற்றும் இணளஞர்களுக்கு அனுசரணையான சுகாதார 
பசணைகணள மதிப் டீு சசய்ைது மற்றும் அமுல் டுத்துைதற்கான தராதரங்கணள 
உருைாக்குதல்.  

 ைளரிளம்  ருைத்தினர்களின் இனப்ச ருக்க சுகாதார ைாழ்க்ணகத் திைன் ைிருத்தி- 
குடும்  நல உத்திபயாகத்தர் ச ாதி உருைாக்கப் ட்டது மற்றும் அச்சிடப் ட்டது. 

 7 மூலைளங்கணள ைழங்குைதன் மூலம் ைளரிளம்  ருைத்தினர் மற்றும் 
இணளஞர்களுக்கு அனுசரணையான சுகாதார பசணைகணள ைலுப் டுத்தல்- 
15ைளரிளம்  ருைத்தினர் மற்றும் இணளஞர்களுக்கு அனுசரணையான சுகாதார 
பசணை நிணலயங்களுக்கு உ கரைங்கள் அணமத்தல்.  

 இணளஞர் இணையத் தளம் ஆரம் ிக்கப் ட்டது.  
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 திைன் ைிருத்தி- தாய்ப் ாலூட்டல் அபலாசணன, புனிற்று சிசு உயர்தரப் உயிர்ப் ித்தல் 
உயிர்காப்பு, புனிற்று சிசு இடமாற்றுதல், புனிற்று சிசு தகைல் சதாகுதி (eIMMR) 
சதாடர் ான 26  யிற்சி நிகழ்வுகள், சிசு மற்றும் இளம் குழந்ணதகளின் உைவூட்டல், 
ைளர்ச்சிணயக் கண்காைித்தல், மற்றும் பமம் டுத்தல் சதாடர் ான 2  யிற்சி 
நிகழ்வுகள். ஆரம்   ிள்ணளைிருத்தி சதாடர் ான 11  யிற்சி நிகழ்வுகள்,  19 
ைாழ்க்ணகத் திைன்கள் சதாடர் ான  யிற்சி நிகழ்வுகள், (680 ப ர் 
 யிற்றுைிக்கப் ட்டனர்.) 2  ாடசாணலச் சுகாதார பமம் ாட்டு நிகழ்வுகள் மற்றும் 
 ாடசாணல மருத்துை  ரிபசாதணன, ைாழ்க்ணகத் திைன்கள் சதாடர் ான 
‘ யிற்சியளிப் ைர்கணளப்  யிற்றுைிக்கும்’ நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 15, ணைத்தியசாணல 
மட்ட  யிற்சி நிகழ்வுகள் 8, ‘ யிற்சியளிப் ைர்கணளப்  யிற்றுைிக்கும்’ நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கள் 4. மாைட்ட மட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 6,   ிரசைத்தின்  ின்னான குடும் க் 
கட்டுப் ாட்டு முணைப்  யிற்சி நிகழ்வுகள் (PPIUD) 11 மாைட்டங்களில் (இலங்ணக அரச 
நிதியிலிருந்து).  IUCD உட்புகுத்தும்  யிற்சி நிகழ்வு 1, மற்றும் ைளரிளம் 
 ருைத்தினரின் சுகாதாரம் குைித்து  ட்டப் ின்  பமற் டிப்பு  மாைைர்களுக்கான 2 
நிகழ்சிகள்.     

 சதாடர் ாடல் ச ாருட்கணள உருைாக்குதலும் ைிநிபயாகித்தலும்-     
‘ணகக்சகாள்ளப் டும் தாய்ப் ாலூட்டல் சசய்திமடல்கள் உருைாக்கப் ட்டு, 25,000 
அச்சிடப் ட்டது. முன் ிள்ணளப்  ராய ைிருத்தி  ற்ைிய ஆைன நாடகம் 
தயாரிக்கப் ட்டு ைிநிபயாகிக்கப் ட்டது.  

 தாய் மரைக் கண்காைிப்பு- 28 சுகாதாரப்  ிராந்தியங்களில் பதசிய தாய் மரைக் 
கண்காைிப்பு மீளாய்வுகள் பூரைப் டுத்தப் ட்டது. 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான மாைட்ட 
மட்ட தாய் மரை புள்ளிைி ரம் தற்ப ாது கிணடக்கப்ச றுகின்ைது.  

 கருைிலுள்ள சிசு மற்றும் புனிற்று சிசு ஆகியனைற்ைின் மரைக் கண்காைிப்பு 
நிகழ்ச்சித் திட்டத்திணன ைலுப் டுத்துதல்- 28 மாைட்ட மீளாய்வுகள் பூரைப் டுத்தப் 
 ட்டது. இணைய மூலமான கருைிலுள்ள சிசு மற்றும் புனிற்று சிசு மரைக் 
கண்காைிப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டம் ஏற் டுத்தப் ட்டது. 

 இனப்ச ருக்க சுகாதாரம் மற்றும் முகாணமத்துைம் சதாடர் ான இணைய மூலமான 
தகைல் சதாகுதியானது உருைாக்கி அமுல் டுத்தப் ட்டது. eRHMIS ணகயாள்ைதில் 
அணனத்து ச ாதுச் சுகாதார ஊழியர்களும்  யிற்றுைிக்கப் ட்டு நாடளாைிய ரீதியில் 
அமுல் டுத்தப் ட்டது.  

 முன்  ள்ளிச் ஆசிரியர்களுக்கான ைாய்ச் சுகாதாரம்  ற்ைிய ப ாதிக்கும்  காசைாளி 
அைிமுகப் டுத்தல்- 13 நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் பூரைப் டுத்தப் ட்டது.  

 
அட்டவபண: கடந்த ஐந்து வருட பேயலொற்றுபகப் ச ொக்கு  

சுட்டிகள் 2012 2013 2014 2015 2016 

Maternal Mortality Ratio – 
MMR (FHB data ) per 
100,000 live births 

37.7 
 

32.5 
 

32.0 
 

33.7 
 

N/A 

Neonatal Mortality Rate per 
1000 live births (FHB data) 

6.8 6.5 6.2 6.59 
 

6.00 

Infant Mortality rate (IMR) 
per 1000 LB 

9.2 8.8 8.6 9.16 8.45 

% of mothers registered for 
antenatal care before 8 weeks 

75.2% 75.4% 76.2% 77.07% 78.47% 

% of institutionalized 
deliveries  

99.9% 99.9% 99.7%  
99.9% 

 
99.9% 
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Teenage pregnancy rate 6.0% 5.3% 4.9% 5.25% 4.8% 
% of children with 
underweight Infants 

- 1-2 years 
- 2-5 years 

 
8.5% 
16.3% 
20.8% 

 
8.7% 
16.1% 
20.4% 

 
8.8% 
16.0% 
19.3% 

 
6.94% 

11.38% 
16.97% 

 
6.47% 
14.25% 
21.23% 

%  of schools where SMI 
conducted   

94.8% 93.4% 92.7% 96.68%
  

92.28% 

Family planning coverage 
(Modern method use)   

55.1% 55.4% 56.2% 55.93% 57.01% 

% of couples with unmet 
need of FP 

7.3% 7.1% 6.8% 6.55 6.22 

 

6.2.3 சுகொதொரக் கல்வி மற்றும் சமம் ொடு 
 

2015 அணமச்சரணை அங்கீகாரத்துக்கணமய 2018 ஜனைரியில் சுகாதாரக் கல்ைிப் 
 ைியகமானது சுகாதார பமம் ாட்டுப்  ைியகமாக தரமுயர்த்தப் ட்டது.   சுகாதார 
பமம் ாட்டுப்  ைியகமானது, சுகாதாரக் கல்ைிக்கும் சுகாதார பமம் ாட்டுக்கும் 
ச ாறுப் ாகவுள்ள சுகாதார அணமச்சின் ஒரு முக்கிய  குதியாகும். பதசிய சுகாதார 
பமம் ாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்ணத உருைாக்குைதில் தற்ப ாது ஈடு ட்டுள்ளது. இந்த 
திட்டத்தில்,சுகாதார சதாடர் ாடல், ைாழ்க்ணகத் திைன்கள், எடுத்துணரப்பு, சமுதாய நகர்வு, 
சமுதாய ைலுப் டுத்தல் ஆகியன  ிரதான கூறுகளாக  இனங்காைப் ட்டுள்ளன.   த்து 
சதாழில்நுட் ப்  ிரிவுகளின் ஊடாகபை   ைியகத்தின் மூபலா ாயங்கள் திட்டமிடப் ட்டு 
நடைடிக்ணககள் அமுல் டுத்தப் டுகின்ைன. அணையாைன: ஊடக  ிரிவு,  ிர லப் டுத்துதல் 
மற்றும் அ ாயநிணலத் சதாடர் ாடல்  ிரிவு, `சுகாதார கல்ைி மற்றும் தகைல், கல்ைி, 
சதாடர் ாடல் ச ாருட்கள் தயாரிக்கும்  ிரிவு,  யிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சிப்  ிரிவு, சுகாதார 
சதாடர் ாடல் மற்றும் ைாழ்க்ணகத் திைன்கள்  ிரிவு, எடுத்துணரப்பு மற்றும் சகாள்ணககள் 
 ிரிவு, மூபலா ாய தகைல் மற்றும் திட்டமிடல்  ிரிவு. சமூக நகர்த்துதல்  ிரிவு, ப ாசணை 
மற்றும் குடும்  சுகாதார சதாடர் ாடல்  ிரிவு, சுகாதார பமம் ாட்டுப்  ிரிவு, மற்றும் ணைச் 
சுகாதார பமம் ாட்டுப்  ிரிவு. இப் ிரிவுகள் சமுதாய மருத்ஹ்துை மற்றும் சமுதாய 
 ல்மருத்ஹ்துை நிபுைர்களினால் பமற் ார்ணை சசய்யப் டுகின்ைது.  
 
2017 இல் எய்தப் ட்ட  ிரதொன அபடவுகள்  

  ிரதான சுகாதார  ிரச்சிணனகள் குைித்தும் சுகாதாரம் சார்ந்த சர்ைபதச தினங்கணளக் 
சகாண்டாடுைது குைித்தும் ஊடக கலந்துணரயாடல் மற்றும் ைி ரிப்புகள் 
நடாத்தப் ட்டது.  

 சதாடர் ாடல் மற்றும் உலைத் துணை அபலாசணன என் னைற்ைில் சுகாதாரக் 
கல்ைித் தாதிய உத்திபயாகத்தர்கணள  யிற்சியளித்தல். 

 தாய்மார்கள் ஆதரவுக் குழுக்களின் பதசிய மட்ட மீளாய்வு மற்றும் ஒவ்சைாரு 
மாைட்ட சிைந்த குழுவுக்கு ைிருது ைழங்கல்.  

 தாய்மார்கள் ஆதரவுக் குழுக்களின் ைழிகாட்டு சநைிகணள  மீளாய்வு சசய்தல்.  
 சுகாதாரக் கல்ைி உத்திபயாகத்தர்களுக்கான சுகாதாரக் கல்ைி மற்றும் சுகாதார 

பமம் ாடு குைித்த பதசிய மட்ட மீளாய்வு. 
 சுகாதாரக் கல்ைி மற்றும் சுகாதார பமம் ாடு குைித்த மாகாை மட்ட ஆபலாசணன 

மாநாடுகள்.  
 உத்திபயாகபூர்ை இணையத்தளத்திணன சமகாலத்துக்குரியதாக மாற்றுதல்.   
 உத்திபயாகபூர்ை  முக நூல்  க்கத்திணன உருைாக்குதல். 
 உத்திபயாகபூர்ை “யூ டியூப்” (‘You tube’) இணைப்பு ஒன்ைிணன உருைாக்குதல்   
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 ஊழியர்களுக்கு ஆன்மீக நலன் குைித்த நிகழ்ச்சித் திட்டம் ஒன்ணை ஆரம் ித்தல்.  
 உடற் யிற்சிச் சசயற் ாட்டு பமம் டுத்தல் நிகழ்ச்சித் திட்டம் ஆரம் ிக்கப் டல்.  
 ஊழியர்களுக்கு ச றுணககளுக்கான சசயன்முணைகள் குைித்து திைன் ைிருத்தி 

நிகழ்வுகள்.  
 ைாழ்க்ணகத் திைன்கள் சதாடர் ாக  ாடசாணல ஆசிரியர்களுக்கு ‘ யிற்சியாளருக்குப் 

 யிற்சியளித்தல்’ முணையிலான நிகழ்வுகள்.  
 சுகாதார கல்ைி அலுைலர்களுக்கு ‘நடத்ணத மாற்ைத்துக்கான சதாடர் ாடல்’ (COMBI) 

எனும் ைிடயத்தில் பதசிய மட்டப்  யிற்சிகள்.  
 மருத்துை உத்திபயாகத்தர்களுக்கான ‘நடத்ணத மாற்ைத்துக்கான சதாடர் ாடல்’ 

(COMBI) / நாட் ட்ட சிறுநீரக பநாய்கள் எனும் ைிடயத்தில் பதசிய மட்டப்  யிற்சிகள். 
 மாைட்ட மட்ட சுகாதார ஊழியர்களுக்கான ‘சுகாதார பமம் ாடு’ சதாடர் ான 

எடுத்துணரப்பு. 
 சுகாதார பமம் ாட்டின் அணனத்து ைிடயங்களிலும்  ட்ட பமற் டிப்பு மட்டப் 

 யிற்சிகள். 
  ற்சுகாதார பமம் ாடு குைித்து பதசிய மீளாய்வு.  
 ையதானைர்களின்  ற்சுகாதார பமம் ாடு குைித்து  ிராந்திய  ல் 

ணைத்தியர்களுக்கான ‘ யிற்சியாளருக்குப்  யிற்சியளித்தல்’ முணையிலான 
நிகழ்வுகள்.  

 சதாடர் ாடல் குைித்து  ாடசாணல  ற்சிகிச்ணசயாளருக்கான  யிற்சிகள்.  
  ற்சுகாதார பமம் ாடு குைித்து தகைல், கல்ைி, சதாடர் ாடல் ச ாருட்கணள 

உருைாக்குதல் மற்றும் அச்சிடுதல்.  
 புதிய கட்டடத்தின் முதற்கட்ட கட்டுமானப்  ைிகள் (நிலத் துணளயிடல்) ஆரம் ம்.   

 
 யிற்ேியைித்தல், மதிப் ீடு மற்றும் ஆரொய்ச்ேிப்  ிரிவு  
பச ாத சஞ்சிணக உருைாக்கம், சுகாதார பமம் ாட்டுப்  ைியகத்தின் ஊழியர்களுக்கும் 
சுகாதார கல்ைி உத்திபயாகத்தர்களுக்கும் “பைணல சார் ைாழ்க்ணகணய சைற்ைி 
சகாள்ளைதற்கான புத்திசாதுரியத்துடனான உைர்சிகள்”  ற்ைிய ISLIDA  யிற்சிகள்.   
 

 
6.2.4  உை ல சுகொதொர  ிகழ்ச்ேித் திட்டம் 
 

                   
 

உளநல சுகாதார  ைியகமானது சகாள்ணககணள ைகுத்தல், மூபலா யங்கணளத் 
திட்டமிடல், உட்கட்டணமப்பு ைிருத்தி, மனிதைள ைிருத்தி, கண்காைிப்பு மற்றும் 
மதிப் ீடு ஊடாக உள நல நிகழ்க்சித் திட்டங்கணள பமம் டுத்துைதன்மூலம் உளநல 
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சுகாதார பசணைகணள ைலுப் டுத்துைதற்கான சுகாதார அணமச்சசின் பதசிய சதாடர்பு 
ணமயமாகும். இந்த ைகி ாகங்கணள அமுல் டுத்துைதற்கு, துணைசார் நிபுைத்துை 
அணமப்புகள், மாகாை சுகாதார அதிகார ணமயங்கள், மற்றும் ஏணனய சதாடர்புணடய 
அணமச்சுகள், திணைக்களங்கள், அரச சார் ற்ை நிறுைனங்கள், மற்றும் சிைில் 
அணமப்புக்கள், நுகர்பைார் குழுக்கள் ஆகிய தரப் ினருடன் சநருக்கமான 
ஒருங்கிணனப் ானது பதணைப் டுகின்ைது.   
 
2017 மற்றும் ஆரம்  2018 இல் எய்தப் ட்ட அபடவுகள்  
 
உை ல சுகொதொர சமம் ொடு மற்றும் தடுப்புமுபற  

  சுகாதார அணமச்சின் மருத்துை உத்திபயாகத்தர்களுக்கும் கல்ைி அணமச்சு, 
மற்றும் சமூக ைலுவூட்டல் நலைாழ்வு அணமச்சின் உள ைளத் 
துணையாளர்களுக்கும்  மனநிணைவுநிணலணய அடிப் ணடயாகக் சகாண்ட 
சிகிச்ணச மற்றும் உளைள  ஆற்றுப் டுத்துணக சதாடர் ாக பைணலத் தளங்களில் 
உள நல பமம் ாடு குைித்து  யிற்சியளிப் ைர்களுக்குப் 
 யிற்சியளித்தல்முணையில்  யிற்சிகள் நடாத்தப் ட்டது.  

  உள நல  ிரச்சணனகணள  ாடசாணல மாைைர்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆரம்  
சுகாதார பசணைப்  ைியாளர்கள் ஆகிபயாணர  இலக்காகக் சகாண்டு “சுைய” 
எனும் சஞ்சிணக அச்சிடப் ட்டது. அணை நாடளாைிய ரீதியில் அணனத்துப் 
 ாடசாணலகள் மற்றும் சுகாதார நிறுைனங்களுக்கும் ைிநிபயாகிக்கப் ட்டது.   

 உள நல கல்ைியைிணை பமம் டுத்தும் பநாக்கில் ச ாதுைான உள நல 
 ிரச்சிணனகள் சதாடர் ில் புதிய தகைல், கல்ைி மற்றும் சதாடர் ாடல் 
ச ாருட்கள் தயாரிக்கப் ட்டது.  

 சில மாைட்டங்களில், ஆரம்  சுகாதார பசணைப்  ைியாளர்கணள உள நல 
ைிடயங்களில்  யிற்றுைித்து உள நல சுகாதாரத்ணத ஆரம்  சுகாதார 
பசணையுடன் உள்ளரீ்த்தல்.  

  மீசதாட்டமுல்ணல  குதியில் குப்ண  பமடு சரிந்து ைழீ்ந்ததில்  ாதிக்கப் ட்ட 
ந ர்களுக்கு உள நல முதலுதைி ைழங்கல். அத்துடன், களுத்துணை, புலத்சிங்கள 
 குதிகளில் சைல்ல அனர்த்தத்தால்  ாதிக்கப் ட்டைர்களுக்கு உள ைள 
முதலுதைிணய ைழங்குைதற்கு குழுக்களுக்குப்  யிற்சியளித்தல்.  

  குருநாகல, சமானராகல, மற்றும் அம் ாணை மாைட்டங்களில் ஆரம்  சுகாதார 
 ராமரிப்பு ணைத்தியர்களுக்கு சிைார் உளைியல் சதாடர் ில்  யிற்சி நிகழ்சிகணள 
நடாத்துதல்.  

  உள நலப்  ிரச்சிணனகளால்  ாதிக்கப் ட்டைர்களுக்குப் புனர்ைாழ்வு 
அளிப் துடன் சம் ந்தப் ட்டைர்களுக்கு  யிற்சி நிகழ்வுகணள கந்தாணனயில் 
நடாத்துதல். 

தற்பகொபலகபைத் தடுத்தல்  
  சைளிநாட்டு நிபுைர்களின்  ங்பகற்புடன்  ாடசாணல மற்றும் சமுதாய மட்ட 

தற்சகாணலத் தைிர்ப்பு ைிடயத்தில்  ாடசாணல மற்றும் சமூக மட்ட 
தற்சகாணலத் தடுப்பு மூபலா ாயங்கணள ைிருத்திசசய்யும் அபலாசணனக் 
கூட்டங்கணள நடாத்துதல்.  

  தற்சகாணலத் தடுப்புக்கான பதசிய  மூபலா ாயங்களுக்கான ைணரபு நிணல 
ஆைைத்ணதத் தயாரித்தல்.  
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மது ொனம் உட் ட்ட  தொர்த்தப்  ொவபனபய கட்டுப் டுத்துதல் மற்றும் தடுத்தல்  
  உலக சுகாதார தா னத்தின் சர்ைபதச நிபுைரின் அனுசரணையுடன் மது ானப் 

 ாைணனணயத் தடுப் தற்கான மூபலா ாயத்திணன தயாரிக்க சசயலமர்வுப் 
 ட்டணைகள் நடாத்தப் ட்டது.  

   ல்துணைசார் மது ான தைிர்ப்பு மற்றும் புனர்ைாழ்வு நிகழ்ச்சிக்காக ணகபயடுகள் 
மற்றும் ைழிகாட்டு சநைிகள்  தயாரிக்கப் ட்டது.  

   ல்துணைசார் மது ான தைிர்ப்பு மற்றும் கட்டுப் டுத்தல் நிகழ்ச்சிகள் 
குைமாக்கும் மற்றும் தடுப்பு மருத்துை ஊழியர்கல், சமூக பசணை ஊழியர்கள், 
பைறு திணைக்களங்கள் மற்றும் தன்னார்ைலர்கள் ஆகுபயாருக்கு  யிற்சிப் 
 ட்டணைகள் பககாணல, குருநாகல, அனுராதபுரம், மாைட்டங்களில் 
நடத்தப் ட்டது.   

  ரம்புக்கன மாைட்ட ணைத்திய சாணலயில் மது ானத்திலிருந்து 
புனர்ைாழ்ைளிக்கும் நிணலயமானது ஏற் டுத்தப் ட்டது.  

 
உட்கட்டபமப்பு மற்றும் மனிதவை அ ிவிருத்தி  
உள நல சுகாதாரப்  ைியகத்தின் நிதி உதைியுடன்  ின்ைரும் உட்கட்டணமப்பு 
அ ிைிருத்திகள் பூரனப் டுத்தப் ட்டன.  

  புத்தளம் சகாட்டாந்தீவு, உள நல சுகாதார அலகு புனருத்தாரைம். 
  பககாணல ரம்புக்கன மாைட்ட ணைத்திய சாணலயில் மது ானத்திலிருந்து 

புனர்ைாழ்ைளிக்கும் நிணலயமானது ஏற் டுத்தப் ட்டது.  
  குருநாகல மாைத்தகம மாைட்ட ணைத்திய சாணலயில் மது ானத்திலிருந்து 

புனர்ைாழ்ைளிக்கும் நிணலயமானது புனருத்தாரைம் சசய்யப் ட்டது.  
  பககாணல, பதமட்டம் ிட்டி  மாைட்ட ணைத்திய சாணலயில் உள நல சுகாதார 

அலகு புனருத்தாரைம் சசய்யப் ட்டது.  
  முல்ணலத்தீவு மாைட்ட ச ாது மருத்துை மணனயில் புதிய உளநல சிகிச்ணச 

ைிடுதி அணமக்கப் ட்டது.  
  நாைலப் ிட்டி மாைட்ட ச ாது மருத்துை மணனயில் ஆண்கள் உளநல சிகிச்ணச 

ைிடுதி ஏற் டுத்த டது  
  பககாணல ச ாது மருத்துைமணனயில் புதிய உளநல சிகிச்ணச ைிடுதி 

அணமக்கப் ட்டது.  
  ஆனமடுணை  மாைட்ட ணைத்திய சாணலயில் உள நல சுகாதார அலகு 

கட்டப் ட்டது.   
  மாத்தணை,  துணள, அம் ாணை, புத்தளம்,  ிராந்திய சுகாதார பசணைப் 

 ைிமணனகளுக்கும், கண்டி கட்டுகஸ்பதாட்ணட சமுதாய உள நல சுகாதார 
மூல ைள நிணலயம், ரம்புக்கன சமுதாய மது ான புனர்ைாழ்வு நிணலயம், 
ரிதியாகம ‘சுை நிைகன’ பககாணல ம்டரும் குருநாகல ப ாதனா 
ணைத்தியசாணல உள நல சிகிச்ணசப்  ிரிவுகளுக்கு கருைிகள் ைழங்கப் ட்டது.  

மனித வை அ ிவிருத்தி  
 சமுதாய உள நல சுகாதார தாதிய உத்திபயாகத்தர்களால் ைழங்கப் டும் 

பசணைகணள அங்கீகரித்து  ாராட்டு முகமாக உத்திபயாகபூர்ை ணை ைம் 
நணடச ற்ைது. உள நல சுகாதார தாதிய உத்திபயாகத்தர்களின் புதிய 
அைியினருக்கு  யிற்சியளித்தல் ஆரம் ிக்கப் ட்டது . 
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உை  ல சுகொதொர  ிகழ்ச்ேித்திட்டத்தின் கண்கொணிப்பு மற்றும் மதிப் ீடு  
  உள நல சுகாதார முகாணமத்துை தகைல் சதாகுதி (MIS) மீளாய்வு மற்றும் 

மதிப் ீடு சசய்யப் ட்டது.  
  கடாதி சார் தகைல் சதாகுத்திக்குப்  தில் மாற்ைீடாக இலத்திரனியல் 

அடிப் ணடயான உள நல சுகாதார முகாணமத்துை தகைல் சதாகுதி (MHMIS) 
ஆரம் ித்தல் மற்றும் அமுல் டுத்தல். 

  உள நல சுகாதார நிகழ்ச்சித் திட்டத்திணன அமுல் டுத்துைது மற்றும் பசணை 
ைழங்கணல பமம் டுத்துைது சதாடர் ான  ிரச்சணனகணள இனங்கான் தற்கான 
பதசிய உள நல சுகாதார மீளாய்வு மற்றும் மாைட்ட மட்ட மீணளவுகள் 
நடாத்தப் ட்டது.  

  மருத்துை அதிகாரிகள், உள நல (சதாடர் ாளர்) ணைத்தியர், மற்றும் இதனுடன் 
சதாடர்புணடய  ிராந்திய சுகாதார  ைிமணன உத்திபயாகத்தர்கள், ஆகிபயாருக்கு 
தரவுகணள  திைிடுதல் சம் ந்தமாக அனு ைங்கணளப் ச ற்றுக்சகாள்ைதற்கு 
பதசிய மட்ட  யிற்சியளிப்புகள் நடாத்தப் ட்டது.  

  மாைட்ட மட்டங்களில் அமுல் டுத்துபைார்களின் அைிைிணனயும் 
அனு ைத்திணனயும்  கிர்ந்துசகாள்ைதற்குத் பதசிய மட்ட கருத்தரங்குகள் 
நடாத்தப் ட்டது   

  தரவுகணள  குப் ாய்தல் சசய்ைது சதாடர் ான மருத்துை உத்திபயாகத்தர்கள், 
உள நல சதாடர் ாளர் ணைத்தியர்கள் ஆகிபயாருக்கு பதசிய மட்ட 
கருத்தரங்குகள் மீளாய்வுகள் மற்றும்  யிற்சிப்ப்  ட்டணைகள் கலாசைைைில் 
நடாத்தப் ட்டது.  

 
ஆரொய்ச்ேி 
2018 இல் இலங்ணகக்கான சர்ைபதச நரம் ியல் உளமருத்துை சிறு பநர்காைல் 
கருைிகளின் (Mini International Neuropsychiatr ic Interview Tool ) தமிழ், சிங்கள 
ைடிைங்களின் சரி ார்க்கும் பைணலயானது பதசிய உள நல பநாய் இருப்பு ஆய்வு 
(National Mental Health Prevalence Survey )- 2018 இற்கான ஒரு ஆரம் த் பதணையாக 
இருக்கும் ைண்ைம் பமற்சகாள்ளப் ட்டது.  

  பதசிய உள நல பநாய் இருப்பு ஆய்ணை ைடிைணமப் தற்கான ஆபலாசணன 
ைழங்கும்  யிற்சிப்  ட்டணைகள் நடாத்தப் ட்டது.  
 

உலக உள நல தின சகாண்டாட்டங்களுக்கு சமாந்தரமாக, உலா நல சுகாதாரப்  ைியகம் 
அதன் இணையத் தளத்திணன 2017 அக்படா ர் மாதம் ௬ஆம் திகதி அங்குரார்ப் ைம் சசய்தது. 
உலக உள நல தினத்ணதக் குைிக்கும் ைணகயில் நாடளாைிய ரீதியில் ைிபசட நடைடிக்ணககள் 
அமுல் டுத்தப் ட்டது.                                     
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6.2.5  பதொற்றொ ச ொய்கள்  ிகழ்ச்ேித் திட்டம்   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
இலங்ணகயில் 65% இற்கு பமற் ட்ட இைப்புகள் சதாற்ைா பநாய்களினால் ஏற் டுைதாகும். 
இைற்ைில் இருதய பநாய்கபள இலங்ணகயில் இைப்புக்கான காரைிகளுள் முதல் இடத்தில் 
உள்ளது.  சதாற்ைா பநாய்களினால் ஏற் டும் சமாத்த இைப்புகளுள் 17% ஆனணை காலத்திற்கு 
முந்திய (Premature) இைப்புகளாக உள்ளசதன மதிப் ிடப் ட்டுள்ளது. சதாற்ைா பநாய்ப் 
 ிரிைானது பதசிய மட்டத்தில் உடனடி மற்றும் நாட் ட்ட சதாற்ைா பநாய்களின் தடுப்புக்கும் 
கட்டுப் டுத்தலுக்குமான மத்திய சசயற்  குதி ஆகும். இந்தப்  ிரிைானது அதன் பைணலகணள 
மாகான மற்றும் மாைட்ட மட்ட அதிகார ணமயங்களுடன் இணைந்து ஒருங்கிணைத்து 
அமுல் டுத்துகின்ைது.  உலக சுகாதார தா னத்தினால் ைழங்கப் ட்டுள்ள 1௦ தன்னார்ை 
இலக்குகணள அடிசயாற்ைி சசயற் ட சதாற்ைா பநாய்ப்  ிரிைானது  இைங்கியுள்ளது.   
 
பதசிய சதாற்ைா பநாய்க் சகாள்ணக மூலமாக சநைிப் டுத்தப் ட்டு பசணைகணள 
ைிரிவு டுத்துைதன் ஊடாக, பநாய்கள் அற்ை ைலுைிழப்பு அற்ை மற்றும் காலத்துக்கு முந்தய 
மரைங்களற்ை ஆபராக்கிய ைாழ்வுக்கு இட்டுச் சசல்ைதன்மூலம் மிக ைிணரைான ைதீத்தில் 
அதிகரித்து ைரும் சதாற்ைா பநாய்கணளத் தைிர்த்து, தடுத்து, மற்றும் கட்டுப் டுத்தி 
ச ாருத்தமான தரப் ினர்களுடன் கூட்டிணைைதன் மூலம் இந்த நாட்டிலுள்ள மக்கள்மீதான 
அதின் மனித ைலு, சமூக, மற்றும் ச ாருளாதாரம் சார்ந்த தாக்கத்ணதக் குணைத்தல் 
என் னபை சதாற்ைா பநாய்ப்  ிரிைின் சங்கற் மாகும்.   
 
சதாற்ைா பநாய்ப்  ிரிைின் நடைடிக்ணககளானது பதசிய சதாற்ைா பநாய்க் சகாள்ணகயின்  
மூபலா ாயக் பநாக்கங்கணள அடிப் ணடயாகக் சகாண்டு பமற்சகாள்ளப் டுகின்ைன. 
அணையாைன;  
 
பதொற்றொ ச ொய்கள்  தடுப்பு மற்றும் கட்டுப் ொடு  ிகழ்ச்ேியின் ச ொக்கங்கள் 
 
நீடித்த சதாற்ைா பநாய்கள்  தடுப்பு மற்றும் கட்டுப் ாடு நிகழ்ச்சியின் பநாக்கமானது, 
சான்றுகள் அடிப் ணடயிலான சிகிச்ணசமுணை பசணைகள் மற்றும் தனியார் மற்றும் சமூக 
ரீதியில் சுகாதார பமம் ாட்டு நடைடிக்ணககள் ஆகியைற்ணை ைிரிவு டுத்துைதின் ஊடாக 
நீடித்த சதாற்ைா பநாய்களினால் ஏற் டும் அகால மரைத்ணத (70 ையதுக்கு குணைந்த) அடுத்த 
10 ைருடங்களில் ஆண்டுபதாறும்  2% அ ாய காரைிகணள குணைப் தாகும்.  
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 ீடித்த பதொற்றொ ச ொய்கள் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப் ொடு  ிகழ்ச்ேியின்  ிரதொன 
உத்திகள் 

 சனத்சதாணகயில் சதாற்ைா பநாய்களின் அ ாய காரைிகளின் நிணலணய 
குணைப் தற்காக சகாள்ணககள், ஒழுங்குமுணை மற்றும் பசணை ைழங்கல் 
நடைடிக்ணககள் ஆகியைற்ணை ைலுப் டுத்துைதினால்    நீடித்த சதாற்ைா பநாய்த் 
தடுப் ிற்கு ஆதரைளித்தல்.  

 இருதய பநாய்கள் மீது சிைப்பு முக்கியத்துைம் அளிக்கும் சமுதாய மட்டத்திலான 
குணைந்த சசலைில் சதாற்ைா பநாய்கள் திணரயிடல் நிகழ்ச்சி ஒன்ைிணன 
சசயல் டுத்தல் 

 உகந்த  சதாற்ைா பநாய்களின்  ாதுகாப் ிணன, இணைந்த மற்றும் ச ாருத்தமான 
குைப் டுத்தல், தடுத்தல் ,மறுசீரணமப்பு மற்றும் ைலிநிைாரை பசணைகணள 
ஒவ்சைாரு பசணை மட்டத்திலும் ைழங்குைதற்கு சுகாதார  அணமப்ண  
 லப் டுத்துைதின் மூலம்  ஏற் ாடு சசய்தல் 

  சதாற்ைா பநாய்கணள தடுப்பு மற்றும் கட்டுப் ாடுக்காக ஆபராக்கிய ைாழ்க்ணக 
முணையிணன பமம் டுத்துைதற்காக சமூகத்திணன ைலுப் டுத்தல் 

 சதாற்ைா பநாய்கணள தடுப்பு மற்றும்  ாதுகாப்பு ஏற் ாட்டிற்காக  மனிதைள 
பமம் ாட்டிணன ைிரிவு டுத்தல் 

 பநாய்கள் மற்றும் அ ாய காரைிகளின் கண்காைிப்பு உட் ட பதசிய சுகாதார தகைல் 
அணமப் ிணன பமம் டுத்தல்  

 சதாற்ைா பநாய்கள் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப் ாடுக்கு ஆய்வு மற்றும் அதன் 
கண்டு ிடிப்புகணளப்  யன் டுத்துைணத பமம் டுத்தல் 

 தடுத்தல் மற்றும் குைப் டுத்தல் ஆகிய இரு  ிரிவுகளில் குணைந்த  சசலைினாலான 
சுகாதார தணலயடீுகளுக்கு ஆதரைளிக்கும் நிணலயான நிதி ைழிமுணைகள் 
உறுதிப் டுத்தல்  

 சதாற்ைா பநாய்கள் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப் ாடு முன்னுரிணம மற்றும் 
ஒருங்கிணைப்ண  சகாள்ணககளாக சகல அரசாங்க  அணமச்சுக்கள் மற்றும் தனியார் 
 ிரிவு  நிறுைனங்களுக்கும் உயர்த்தல் 

 

பதொற்றொ ச ொய்கள்  ரிசேொதபன )திபரயிடல்(  ிகழ்ச்ேித் திட்டம்  

பநாய்ச் சுணமயிணனக் குணைப் தற்காக, பதசிய சதாற்ைா பநாய்கள் சகாள்ணககளுள்  ிரதான 
அ ாய காரைிகளின் ஆரம் த்தில் கண்டைிதல் மற்றும் சுகாதார ைழிகாட்டல் ஆகியணை 
உத்திகளாக இனங்கானப் ட்டுள்ளது. சமுதாய மட்டத்திலான சதாற்ைா பநாய்கள் திணரயிடல் 
நிகழ்ச்சி மற்றும் சமூகங்களில் ஆபராக்கிய ைாழ்க்ணக முணையிணன ஏற்றுக்சகாள்ள 
ைலிைகுத்தல் ஆகியன சசலவு குணைந்த உத்திகளாகும்.  

3 உத்திகணள உள்ளடக்கி சதாற்ைா பநாய்கள்  ிரிைினால் சதாற்ைா பநாய்கள் திணரயிடல் 
நிகழ்ச்சி சசயல் டுத்தப் ட்டது. 

1. ஆபராக்கிய  ைாழ்க்ணகமுணை நிணலயங்களில் மக்களுக்கு  ரிபசாதணன (திணரயிடல்) 
சசய்தல். 

2. பைணலத்தள  ரிபசாதணன (திணரயிடல்) பமற்சகாள்ளல் 
3. நடமாடும்  ரிபசாதணன (திணரயிடல்) பமற்சகாள்ளல் 
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சுகாதார  அணமச்சு, சாதாரை மக்களுக்கு  ரிபசாதணனகணள (திணரயிடுைதற்காக) 
பமற்சகாள்ைதற்காக ஆபராக்கிய  ைாழ்க்ணகமுணை நிணலயங்கணள நாடு பூராகவும் 
உருைாக்கும் ஒரு முயற்சியிணன  எடுத்துள்ளது. ஆபராக்கிய  ைாழ்க்ணகமுணை 
நிணலயங்களில்  ரிபசாதணனகணள (திணரயிடுைதற்காக) சசய்யும் இலக்கு குழுைாக, 35 
மற்றும் அதற்கு பமற் ட்ட ையதிலுள்ள மக்கணள உள்ளடக்கிய குழு உள்ளது. 
 ரிபசாதணனகணள (திணரயிடுைதற்காக) பமற்சகாள்ளும்  ிரதான குைிக்பகாள், நடத்ணத 
மற்றும்  இணடப் ட்ட அ ாயக் காரைிகணள சதாற்ைா பநாய்களினால் ஏற் டும் அகால 
மரைங்கணள தடுக்கும்  ார்ணையில் முன்னபர கண்டைிதலாகும்.  

அணுகக்கூடிய தன்ணமணய பமம் டுத்துைதற்காக அபநகமான சுகாதார ணைத்திய 
அதிகாரிகளின்  ிரபதசங்கள் குணைந்தது இரண்டு ஆபராக்கிய  ைாழ்க்ணகமுணை 
நிணலயங்கணள சகாண்டிருக்கிைது.  

2017 ஆம் ஆண்டின் அபடவுகள்/ விசேட  ிகழ்வுகள்  
 

I. மொவட்ட மட்டங்கைில் பதொற்றொ ச ொய்கபைத் தடுக்கும் மற்றும் கட்டுப் டுத்தும் 
 டவடிக்பககபை முபனப் ொக்குதல்  

சதாற்ைா பநாய்களுடன் சதாடர்புணடய நடைடிக்ணககணள பமற்சகாள்ைதற்காக ஒவ்சைாரு 
மாைட்டத்திற்கும் ரூ. 1,000,000.00 ைழங்கப் டுள்ளது. மாைட்ட மட்ட நடைடிக்ணகயில் 
அடங்குைன;  

 மூலொதொர  ிபலத் தடுப்பு )primordial prevention(  ிகழ்ச்ேித் திட்ட  டவடிக்பககள்  
 முன்  ள்ளிச் சிைார்கள்,  ாடசாணல மாைைர்கள், ச ற்பைார்கள், இணளஞர்கள் , 

உணழக்கும் ைர்க்கத்தினர், தாய்மார்கள் குழுக்கள் மற்றும் இதர சமுதாய 
குழுக்கள் ஆகிபயாருக்கு ைிழிப்புைர்வூட்டும் நிகழ்சிகள் உள்ளிட்ட ஆபராக்கிய 
ைாழ்வு முணை பமம் டுத்தும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கணள நடாத்துதல்.  

 மற்ணைய தரப் ினர்களுடன் இணைந்து அடிமட்ட நிணலகளில் சாதகமான 
சூழ்நிணலகள் ஏற் டுத்தப் டுைதற்கு ைசதி சசய்தல். (உதாரைம்:- 
ஆபராக்கியமான உைவு ைிற் ணனயகங்கள், ச ௌதீக உடற் யிர்சிச் 
சசயற் ாடுகணள பமற்சகாள்ள இடங்கணள ஏற் டுத்துதல், புணகத்தலற்ை 
ைணளயங்கணள உருைாக்குதல்.) 

 சட்ட அமுலாக்கம் (உதாரைம்:- ஆபராக்கிய உைைகக் சகாள்ணகணய 
அமுலாக்குதல்) 

 உணழக்கும் தரப் ினர்களிணடபய ஆபராக்கியப்  ழக்கைழக்கங்கணள 
பமம் டுத்தல் (உதாரைம்:-  பைணலத்தளங்களில் ச ௌதீக உடற் யிர்சிச் 
சசயற் ாட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கணள ஆரம் ித்தல், நிகழ்வுகளில் ஆபராக்கிய 
உைவுகணளப்  ரிமாறுதல். பைணலத் தளங்களில் ஆபராக்கிய உைைகங்கணள 
ஏற் டுத்துைதன் பதணை  ற்ைிய ைிழிப்புைர்ைிணன ஏற் டுத்தும் நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கணள அமுல் டுத்தல்) 

  

 முதல் ிபலத் தடுப்புக்கொன )primary prevention(  டவடிக்பககள்  
 

 ஆபராக்கிய ைாழ்வு நிணலயங்கணள ஏற் டுத்துதல்/ புனருத்தாரைம் சசய்தல்/ 
பமம் டுத்துதல்.  

 ஆபராக்கிய ைாழ்வு நிணலயங்களில்  ரிபசாதணனகணள (திணரயிடல்) 
பமற்சகாள்ளல். 
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 பைணலத்தள  ரிபசாதணனகணள (திணரயிடல்) பமற்சகாள்ளும் நிகழ்ச்சித் 
திட்டம்:  ைணலத்தளங்களில்  ைிபுரிபைாருக்கான  ரிபசாதணனகணள 
(திணரயிடல்) பமற்சகாள்ளும் நிகழ்ச்சித் திட்டம் நடாத்தப் டுகின்ைது.  

 சைளிச் சசன்று நடாத்தப் டும்  ரிபசாதணனகணள (திணரயிடல்) கிளினிக் 
நிகழ்ச்சித் திட்டம்; சசன்ைணடைதற்கு கஷ்டமான இடங்களில் உள்ள இதுைணர 
அணுகப் டாத மக்களுக்கான கிளினிக்குகள் அடிமட்ட அளைில் 
நடாத்தப் டுகின்ைது.   

 p ரிபசாதிக்கப் ட்ட மக்களிணடபய ஆபராக்கிய ைாழ்க்ணக முணைப் 
 ழக்கைழக்கங்கணள ஊக்கப் டுத்துதல். 
 

II. மத்திய மட்டத்தில்  டொத்தப் டுகின்ற  ிகழ்ச்ேித்திட்டங்கள் 
 பதசிய சதாற்ைா பநாய்கள்  ல்துணை சசயல்திட்டத்திணன அமுல் டுத்துதல்.  
 சகௌரை. சுகாதார அணமச்சரினால் தணலணம தாங்கப் டும் பதசிய சதாற்ைா 

பநாய்கள் கவுன்சிணல ஏற் டுத்துதல்.  
 ைிடயப் ச ாறுப் ாளர்கள் என்ை ைணகயில் ஏணனய அணமச்சுக்களுக்கான 

எடுத்துணரக்கும் கூட்டங்கள் நடாத்தப் ட்டு ஒன்ைிணைந்து  ைியாற்றுதல் 
மற்றும் ஏணனய அணமச்சுக்கள் சசய்ய பைண்டிய பைணலகளுக்கு 
ைசதியளிக்கும் சசயற் ாடுகள் ைிரிவு டுத்தப் டது. (உதாரைம்:- கல்ைியணமச்சு, 
பதசியக் சகாள்ணககள் அணமச்சு, ைிணளடாட்டுத்துணை அணமச்சு) 

 ஏணனய அணமச்சுகளில் உள்ள சதாடர் ாளர்கணள ஆபராக்கிய ைாழ்ணக முணை 
நடைடிக்ணககளில்  யிற்றுைித்தல். ( பமல்மட்ட மற்றும் இணடமட்ட 
முகாணமத்துை அதிகாரிகளுக்குப்  யிற்சியளித்தல்) 

 சுகாதார பமம் ாட்டுப்  ைியகத்துடன் இணைந்து ‘ைிடய எடுத்துணரக்கும் 
ச ாதிகணள’ (advocacy packages) ைிருத்தி சசய்தல்.  

 ஆபராக்கிய ைாழ்ணக முணை நடைடிக்ணககணள பமம் டுத்தும் பநாக்கில் 
உணழக்கும் ைர்க்கத்தினருக்கான இரண்டு நாள்  யிற்சிணய ஆரம் ித்தல். 

 மாைட்ட சசயலகங்களால் மாைட்ட மட்ட சதாற்ைா பநாய்கள் சதாடர் ான 
 ல்துணை கூட்டங்கள் பதசிய மட்ட அதிகாரிகளின்  ங்பகற்புடன் 
நடாத்தப் ட்டது.   

 “நாங்கள் ஆபராக்கியமாகவுள்பளாம்” எனும் புத்தகம், உடற் திைிவுச்சுட்டி 
அட்டைணை, ைிணளயாட்டு உ கரைங்கள் என் ன  ாடசாணலகளுக்கு 
ைிநிபயாகம்.  

 சதரிவு சசய்யப் ட்ட  ாடசாணலகளில் சதாற்ைா பநாய் மூணலகள் (NCD corners) 
ஏற் டுத்தப் ட்டது.  

 பதசிய சகாள்ணககள் அணமச்சு மற்றும் பதசிய இணளஞர் பசணைக் 
கவுன்சிலுடன் இணைந்து நாடளாைிய ரீதியில் இணளஞர் கழகங்களின் 
உறுப் ினர்களுக்கு ைதிைிட நிகழ்ச்சித் திட்டங்கணள நடாத்துைதன் மூலம் 
இணளபயாணர சதாற்ைா பநாய்கணளத் தடுப் ணத பநாக்கி நகர்த்துதல்.  

  ிரதான சதாற்ைா பநாய்களுடன் ைருகின்ை பநாயாளருக்கான கைனிப்ண  
பமம் டுத்துதல். 

 சுகாதார ஊழியர்களுக்கான திைன் ைிருத்தி.  
 ைழிகாட்டல் சநைிகணள மீளணமத்தல் மற்றும் உருைாக்குதல்.  
 அத்தியாைசியமான சதாழிநுட் ங்களின்  ட்டியணல ைிருத்திசசய்தல். 
 சதாற்ைா பநாய்களுக்கான அத்தியாைசியமான மருந்துகணள மீளாய்வு சசய்தல்.  
 துண்டுப்  ிரசுரங்கள், சுைசராட்டி மற்றும் புரட்டு ைணர டங்கள் தயாரித்தல் 

மற்றும் மீளாய்வு சசய்தல்.  
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 ஆரம்  சுகாதார  ராமரிப்பு நிணலயங்களுக்கு சதாற்ைா பநாய்களுக்கான 
அத்தியாைசிய மருந்துப் ச ாருட்கள் கிணடக்கப்ச றுைணத உறுதிப் டுத்தல்.  

 871 ஆபராக்கிய ைாழ்வு நிணலயங்கள் (HLCs) ஏற் டுத்தப் ட்டது.  
 ஆபராக்கிய ைாழ்வு நிணலயங்களில் மற்றும் தனிந ர் சுகாதார  திபைடுகளிலும்  

 யன் டுத்தப் டுகின்ை  டிை முணைணமகணள (Formats) மீளாய்வு சசய்தல் 
ஆரம் ிக்கப் ட்டது.  

 2018 இல் STEP ஆய்வுமுணைணய நடாத்துைது சதாடங்கப் ட்டது.   
 உப்பு நுகர்ணைக் குணைப் து சதாடர் ான மூபலா ாயங்கணள ைிருத்திசசய்ைது 

சம் ந்தமான  யிற்சிப்  ட்டணை சர்ைபதச நிபுைர்களினால் நடாத்தப் ட்டது.  
 குடி ான மற்றும்  ளுனவுப் ச ாருட்கள் தயாரிப் ைர்களுக்கான  யிற்சிப் 

 ட்டணை நடாத்தப் ட்டது.  
 உப்பு நுகர்வு சதாடர் ான மதிப் டீ்டு ஆய்வு ஒன்ணை பமற்சகாள்ள நிதியுதைி 

அளிக்கப் ட்டது.  
 ச ாதுைான உைவுப் ச ாருட்களில் “ட்ரான்ஸ் சகாழுப்பு” உள்ளடக்கத்திணன  

இனங்கான நிதியுதைி அளிக்கப் ட்டது  
 
கண்கொணிப்பு மற்றும் மதிப் ீடு 
நாட் ட்ட சதாற்ைா பநாய்கள் நிகழ்ச்சித் திடமானது பதசிய ைழிகாட்டற் குழுைினாலும் 
பதசிய சதாற்ைா பநாய்கள்  ஆபலாசணன சண யாலும் பதசிய மட்டத்தில் கண்காைிப்பு 
மற்றும் மதிப் டீு சசய்யப் டுகின்ைது. மாைட்ட மட்டத்தில் நடாத்தப் டும் நிகழ்சிகள் மாைட்ட 
மற்றும் பதசிய மட்டங்களில் நடாத்தப் டும் காலாண்டு மீளாய்வுக் கூட்டங்களில்  
கண்காைிப்பு மற்றும் மதிப் டீு சசய்யப் டுகின்ைது. முதல் இரண்டு காலாண்டுகளிலும்  ல 
மாைட்ட மீளாய்வுக் கூட்டங்கள் நடாத்தப் ட்டது.  பதசிய மட்ட சதாற்ைா பநாய்கள் 
 ிரிைினரின்  ிரதிநிதித்துை  ங்பகற்பு இக் கூட்டங்களில்  இருந்தது.   
  
கொயங்கள் தடுப்பு  ிகழ்ச்ேித் திட்டம் 
 
கண்சணொட்டம் 
சுகாதார ப ாசணை மற்றும் சுபதச ணைத்திய அணமச்சினது சதாற்ைா பநாய்ப்  ிரிைானது 
காயங்கள் தடுக்கும் நிகழ்சித் திட்டத்திற்கான சதாடர்பு ணமயமாக உள்ளது. ஒருைரது 
ைாழ்க்ணகக் காலத்தில்  ிைப்பு முதல் இைப்புைணர நிகழக்கூடிய அணனத்து ைணகயான 
காயங்கணளயும் தடுப் தற்கான நிகழ்சிகணளத் திட்டமிடுதல், சகாள்ணககள் மற்றும் 
ைழிகாட்டு சநைிகணளத் தயாரித்தல் என் னைற்ணை இது உள்ளடக்குகின்ைது. சதாற்ைா 
பநாய்ப்  ிரிைானது காயங்களின் தைிர்ப்பு எனும் ைிணடயத்ணத மக்களின் நாளாந்த ைாழ்ைில் 
ைடீுகளில்,  ாடசாணலகளில் பைணலத்தளங்களில் மற்றும் ைதீிகளில் ப ான்ை 
இடங்களுக்கிரிய ைணகயில் ஒருங்கிணைத்து, இலங்ணகயின் ஏணனய சம் ந்தப் ட்ட 
தரப் ினர்களுடன் மிக சநருக்கமாக இணைந்து  ைியாற்றுகின்ைது.  
 
 ிதியைிப்பு முகவர்கள்  
இலங்ணக அரசாங்கம் மற்றும் உலக ைங்கி   
 
பகொள்பககள் மற்றும் பேயல் திட்டங்கள்  

 கொயங்கள் பகொள்பக  
காயங்கள் சகாள்ணகயானது அணமச்சரணையினால் அங்கீகரிக்கப் ட்டு 2017 டிசம் ர் 
மாதம் ைர்த்தமானி மூலம் அைிைிக்கப் ட்டது. அடுத்த கட்டமானது ஏணனய 
சம் ந்தப் ட்ட தரப் ினர்களுக்கும் காயங்கள் சகாள்ணக  ற்ைி ைிழிப்புைர்வு 
அணடயச்சசய்து சதாடர்புணடய ைிடயங்கணள,  குதிகணள, நடைடிக்ணககணள, 
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அைர்களின் சகாள்ணககளில், ைழிகாட்டு சநைிகளில், மற்றும் நிகழ்சித்திட்டத்தில் 
ஒருங்கிணைத்தல் ஆகும்.   
 

  ல்துபறேொர் கொயங்கள் தடுப்பு பேயல் திட்டம்  
காயங்கள் தடுப்பு என் து  ல்துணை சார் நடைடிக்ணகயாக உள்ளணமயால், சம் ந்தப் ட்ட 
ஒவ்சைாரு  ிரிவுகள்/ முகைர்கள்/ திணைக்களங்கள் ப ான்ைைற்ைின் ச ாறுப்புக்கணள 
கண்டைிைதற்காக சகாள்ணக ஆைைங்கணள அடிப் ணடயாக ணைத்து ஒரு  ல்துணைசார் 
சசயற் திட்டமானது தற்ப ாது உருைாக்கப் ட்டுைருகின்ைது.   

 
சதேிய கொயங்கள் கண்கொணிப்பு  

 காயங்கணளக் கண்காைிப் ிணன அமுல் டுத்துைதற்கான சதரிவுப்  ிரபதசங்கள் 
(Sentinel sites) இனங்காைப் ட்டு  டுப் டியாக எமது முணைணமயுடன் 
உள்ைாங்கப் ட்டுள்ளது. ணைத்திய சாணலகளில் இந்த முணைணமணய 
ஏற் டுத்துைதற்காக  ல்பைறு நடைடிக்ணககள் எடுக்கப் ட்டுள்ளது.  

 2017 இல் முணைணமகணள மீளாய்வு சசய்யும் இரண்டு சுற்றுகள் மாகான மட்டங்களில் 
நடாத்தப் ட்டது. பமலும், ஒரு பதசிய மட்ட மீளாய்வும் சம் ந்தப் ட்ட 
தர ினர்களுடன் நடாத்தப் ட்டது.  2018 இல் ச ப்ரைரி- மார்ச் மாதத்தில் 2017 இன் 
முன்பனற்ைங்கணள மதிப் ிட பமலுசமாரு சுற்று மாகாை மீளாய்வுகள் 
நடாத்தப் ட்டது.  முதல் 6 மாதத்திற்குரிய முன்பனற்ைங்கணள மாகான அளைில் 
ஆய்வு சசய்ைது 2018 ஜூணல மாதம் ஆரம் ிக்கப் டும். அத்துடன் அதன் பதசிய மட்ட 
மீளாய்வு 2018 ஆம் ஆண்டு அக்படா ர்- நைம் ர் மாதங்களில் நடாத்த 
திட்டமிடப் ட்டுள்ளது.  

 2017 ஆம் ஆண்டின் தகைல்கணள அடிப் ணடயாகக் சகாண்ட காயங்களின் 
அைிக்ணகயானது தற்ப ாது தயாரிக்கப் ட்டுைருகின்ைது.  

 காயங்களால் ஏற் டும் மரைகணள மீளாய்வு சசய்யும் முன்பனாடித் திட்டம்  மூன்று 
ணைத்தியசாணலகளில் நடாத்தப் ட்டது. இந்த திட்ட மானது நாடாளாைிய ரீதியில் 
சசயற் டும் முன்னர் அதன் இறுதிக்கட்ட நடைடிக்ணககள் தற்ப ாது 
பமற்சகாள்ளப் ட்டு ைருகின்ைது.     

 காயங்கள் கண்காைிப் ிணன பமற்சகாண்டுைரும் ணைத்தியசாணலகளில் 
பதணைகணளப் ச ாறுத்து தகைல் சதாழில்நுட்  ைசதிகணள பமம் டுத்துைதற்கு 
சதாற்ைா பநாய்ப்  ிரிைானது பதணையான நடைடிக்ணககணள எடுத்துள்ளது.  

 

கொயங்கள் தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு  
 மாகான சமுதாய ணைத்திய நிபுனர்கள் மற்றும் மாைட்ட மற்றும் ணைத்தியசாணலகள் 

மட்ட சதாற்ைா பநாய்ப்  ிரிவு ணைத்திய அதிகாரிகளுக்கான திைன் ைிருத்தி 
சசயற் ாடு நடாத்தப் ட்டது.   

 ச ாதுமக்கணள காயங்கள் தடுப்பு சதாடர் ான  ல்பைறு ைிடயங்களில் 
ைிழிப்புைர்வூட்ட சமூக ைணலத்தளங்களூடான இயக்கம் ஆரம் ிக்கப் ட்டது.  

 சைவ்பைறு ைணகயான மக்களுக்கு அைர்களுக்கு ச ாருந்தும் ைணகயில் காயங்கள் 
தடுப்பு குைித்து  ச ாதுமக்கள் ைிழிப்புைர்வூட்டும் நிகழ்வுகள் சதாற்ைா பநாய்ப்  ிரிவு 
ணைத்திய அதிகாரிகளால் நடாத்தப் ட்டது. 

 ச ாதுச் சுகாதார ஊழியர்களுக்கான குழந்ணதகளின் காயங்கள் தடுப்பு  யிற்சிக் 
ணகபயடு ஏற்கனபை தயாரிக்கப் ட்டு தற்ப ாது அச்சிடப் டும் நிணலயில் உள்ளது.  

 ச ாதுமக்களுக்கு ைிழிப்புைர்வூட்டும் ைண்ைம் ைடீுகளின்  ாதுகாப்பு ைிடயங்கள் 
சதாடர் ான ‘ைடீ்டுப்  ாதுகாப்பு  ரீட்சிப்புப்  ட்டியல்’ தயாரிக்கப் ட்டு அச்சிடப் ட்டது.   

 2017 இல் இரண்டாைது பதசிய காயங்கள் தடுப்பு ைாரம் சசப்டம் ர் மாதம் 18 
சதாடக்கம் 22 ஆம் திகதிைணர நடத்தப் ட்டது. இந்த 5 நாட்களிலும், சைவ்பைறு 
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ைிடயங்கள் கருத்தில் சகாள்ளப் ட்டன. முதலாம் நாள்- ப ாக்குைரத்துப்  ாதுகாப்பு, 
இரண்டாம் நாள்- பைணலத்தள  ாதுகாப்பு, மூன்ைாம் நாள்- ைடீ்டுப்  ாதுகாப்பு, 
நான்காம் நாள்- முன் ள்ளி ாதுகாப்பு மற்றும் ஐந்தாம் நாள்-  ாடசாணலப்  ாதுகாப்பு.   

 2018 இல் மூன்ைாைது பதசிய காயங்கள் தடுப்பு ைாரம் ஜூணல மாதம் 2 சதாடக்கம் 
6 ஆம் திகதிைணர நடத்தப் டும். 2017 ஐப் ப ாலபை 5 நாட்களிலும், சைவ்பைறு 
கருப்ச ாருள்கள் இனங்காைப் டும். நாள்-1: ப ாக்குைரத்துப்  ாதுகாப்பு, நாள்-2: 
பைணலத்தள  ாதுகாப்பு, நாள் 3– ைடீு மற்றும் முதிபயார் இல்லப்  ாதுகாப்பு, நாள்-4: 
முன் ள்ளி ாதுகாப்பு மற்றும் நாள்-5:  ாடசாணலப்  ாதுகாப்பு.   

 
பவத்தியேொபல அனுமதிக்கு முன்னரொன கொயமுற்றவர்கைின் கவனிப்பு 

 சுகாதார மற்றும் கல்ைி அணமச்சுகளின் ஒருங்கிணைந்த நடைடிக்ணகயாக ஒவ்சைாரு 
மாகாைங்களில் இருந்தும் ஆசிரியர்களின் குழு ஒன்று அடிப் ணடயான முதலுதைி 
மற்றும் காயங்கணளத் தைிர்த்தல்  ற்ைி  யிற்றுைிக்கப் ட்டனர். இந்த 
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் பநாக்கமானது,  ாடசாணலப்  ிள்ணளகணள காயங்கணளத் 
தடுப் து  ற்ைியும் அடிப் ணட முதலுதைி  ற்ைியும்  யிற்றுைித்தல் ஆகும்.  

  ாடசாணலப்  ாதுகாப்பு நிகழ்ச்சியின் ஒரு  குதியாக, சதாற்ைா பநாய்ப்  ிரிைானது 
இலங்ணகயில் உள்ள அணனத்து  ாடசாணலகளுக்கும் காயங்களுக்கான 
முதலுதைிக்குரிய அத்தியாைசிய மருத்துைப் ச ாருட்களுடன் ைிநிபயாகித்து 
காயங்கணளத் தைிர்க்கும் நடைடிக்ணககணளயும் ைலுவூட்டுைதற்குத் 
தீர்மானித்துள்ளது. இதன் முதல்  டியாக, மத்திய மாகாைத்தில் உள்ள 
 ாடசாணலகளுக்கு இணை ைிநிபயாகிக்கப் ட்டது. ஏணனய  ிராந்தியங்கள் அடுஹ்த 
கட்டமாக உள்ளடக்கப் டும்.  

 2017 இல், காயங்கள் தடுப்பு மற்றும் முதலுதைி நிகச்சித் திட்டத்தின் ஒரு  குதியாக 
 ின்ைரும் நிகழ்ச்சிகள் நடாத்தப் ட்டது.  
 முழு நாட்ணடயும் உள்ளடக்கும் ைண்ைம் ஒவ்சைாரு சுகாதார ணைத்திய 

அதிகாரிகள்  ிரிைில் இருந்தும் 3௦ முச்சக்கர ைட்டிச் சாரதிகளுக்கு  யிற்சி 
அளிக்கப் ட்டது.  

 முழு நாட்ணடயும் உள்ளடக்கும் ைண்ைம் ஒவ்சைாரு சுகாதார ணைத்திய 
அதிகாரிகள்  ிரிைில் இருந்தும்  ாடசாணல  ஸ் / ைான் சாரதிகளுக்கு  யிற்சி 
அளிக்கப் ட்டது. 

  ிராந்திய சுகாதார  ைிப் ாளர்  ைிமணனயில் இருந்து ஆரம் ித்து 3௦ மாைட்ட 
மட்ட ஊழியர்களுக்குப்  யிற்சி அளிக்கப் ட்டது (ஒவ்சைாரு மாைட்ட மட்ட 
நிறுைனங்களில் இருந்தும் 30 ப ர்.)    

 முதலுதைிகளின் இலக்கிணன அணடைதற்காக, 2018 இல், மாைட்ட மட்டங்களில் 
 ல்பைறு குழுைினர்களுக்கும் முதலுதைிப்  யிற்சியளிக்கும் சசயலமர்வுகணள 
பமற்சகாள்ளும் பநாக்கில் முதலுதைிப்  யிற்சிக் குழு ஏற் டுத்தப் டும்.  

 முதலுதைிகளில்  யிற்சியளிக்கப் ட்ட ச ாதுமக்கள் உசாைி அைிைதற்காக, 
சுகாதார அணமச்சினால் அளிக்கப் ட்ட  யிற்சிகளில்  ங்பகற்ை  யிலுனர்கள் 
 ாைிப் தற்காக   முதலுதைிக் ணகபயடு தயாரிக்கப் ட்டு அச்சிடப் ட்டது. 

முதலுதைி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கணள மாைட்ட மற்றும் சுகாதார ணைத்திய அதிகாரி  ிரிவு 
மட்டங்களில் ைலுப் டுத்துைதற்காக, ஒவ்சைாரு மாைட்ட மற்றும் சுகாதார ணைத்திய 
அதிகாரி  ிரிவுகளிலும்  யிற்சி ைகுப்புகளில்  ாைிக்கும் ைண்ைம்  “மாதிரி 
ச ாம்ணமகள்” (mannequin) ைழங்கப் ட்டது.   
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கண்கொணித்தல் மற்றும் மதிப் ீடு  
 காயங்கள் தைிர்ப்பு சசயல் திட்டம், மூபலா ாயங்கள், மற்றும் சசயற் ாடுகள் என் ன 

பதசிய அளைில் “காயங்கள் தைிர்புக்கான பதசிய சசயற்குழு” (NCPI) எனப் டும் 
 ல்துணை தரப்பு சசயற்குழுைினால் ஒருங்கிணைக்கப் ட்டு, கண்காைிக்கப் ட்டு, 
மதிப் டீு சசய்யப் டுகின்ைன. இந்த சசயற் குழுைானது, காயங்களா சதாடர் ான 
அணனத்து அரச மற்றும் தனியார் தரப்பு அக்கணையான தரப் ினர்கணளயும் 
சகாண்டுள்ளதுடன் சுகாதார பசணைப்  ைிப் ாளர் நாயகத்தினால் தணலணம 
தாங்கப் டுகின்ைது.   
ஒவ்சைாரு 2 – 3 மாதங்களுக்சகாருமுணை இந்த கூட்டங்கள் நடாத்தப் ட்டது. 
ச ரும் ாலான  ிரச்சிணனகள் இந்த கூட்டங்களில் ஆராய்ந்து தீர்க்கப் ட்டது.    

 காயங்கணள கட்டுப் டுத்தவும் தடுக்கவும், நீரில் மூழ்குதணலத் தைிர்க்கவும், 
குழந்ணதகள் காயமணடைணதத் தடுக்கவும், காயங்களின் கண்காைிப் ிணன 
பமற்சகாள்ளவும் சதாழில்நுட்  பைணலக் குழுக்கள் அணமக்கப் ட்டு,  ல தடணைகள் 
இந்தக் குழுக்கள் கூடி இவ்ைணகயான தடுப்பு நிகழ்சிகளின் முன்பனற்ைம்  ற்ைி 
கலந்துணரயாடப் ட்டது.  

 கட்டிடங்களின்  ாதுகாப் ிணனக் கைனிக்கசைன புதிய பைணலக் குழு 
அணமக்கப் ட்டது.   

 சதாற்ைா பநாய்ப்  குதி ணைத்தியர்களால் பமற்சகாள்ளப் ட்ட சம் ந்தப் ட்ட 
நடைடிக்ணககள் மாைட்ட மற்றும் பதசிய மட்ட மீளாய்வுக் கூட்டங்களில் 
கண்காைிக்கப் ட்டது.    

 
 
 

6.2.6.  சுற்றுச் சூழல் மற்றும் பதொழில்ேொர் சுகொதொரம் 
 

சுகாதார அணமச்சின் சுற்றுச் சூழல் மற்றும் சதாழில்சார் சுகாதாரப்  குதியினர் சுற்றுச்சூழல் 
சம் ந்தமான பைறு  அணமச்சுக்கணளயும் நிறுைனங்கணளயும் ஒருங்கிணனப் தற்கும், 
மத்திய மற்றும் உள்ளூர் மட்டங்களில்   உட்கட்டணமப்புகணளயும் ைசதிகணளயும் 
ைலுப் டுத்துைதற்கும், ச ாது சுகாதார ஊழியர்களுக்கு சுற்றுச் சூழல் சார்ந்த 
 ிரச்சிணனகளில்  யிற்சியளித்தல், மாைட்ட மட்டத்தில் சுற்றுச் சூழல் அலகுகணள 
ஏற் டுத்துதல், ைிழிப்புைர்வு மற்றும்  யிற்சி நிகழ்சிகணள சதாழிற்சாணலத் துணையினர் 
ப ான்ை அதிக ஆ த்து நிணலயில் உள்ள இலக்குக் குழுைினர்களுக்கு நடத்துதல்   
ப ான்ைைற்றுக்குப் ச ாறுப் ானைர்கள் ஆைர்.     

 

சுற்றுச் சூழல் மற்றும் பதொழில்ேொர் சுகொதொரத்தில் எய்தப் ட்ட  ிரதொன 
அபடவுகள்  
 

சுற்றுச் சூழல் சுகொதொர அலகு 
 

1. சுகொதொரக் கழிவுகைின் முகொபமத்துவம்   
சுகாதாரக் கழிவுகளின் முகாணமத்துைம் என் து சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரத்தின் கீழுள்ள ஒரு 
ச ரிய நிகழ்ச்சித் திட்டமாகும்.   தின்மூன்று மத்திய அணமச்சு ணைத்தியசாணலகளுக்கு  
சாக்கணட மற்றும் கழிவுநீர் முகாணமத்துை பமம் ாடுக்கான நிதியுதைி 2017 இல் 
ைழங்கப் ட்டது.         
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        உரு 1 சதேிய பவத்தியேொபலயில் கழிவு சேகரிப்பு                                  உரு 2 மட்டக்கைப்பு ச ொதனொ பவத்தியேொபல கழிவு ீர்ப்  ப ொறி  

           
2. சுற்றுச் சூழல் சுகொதொரம் ேம் ந்தமொன தகவல், கல்வி, பதொடர் ொடல் ப ொருட்கள் 

)IEC Material( விருத்தி  
ைளி மாசணடதல், இலத்திரனியல் கழிவு,  ாதரசக் கழிவு, பசதன உைவு மற்றும் நீர் 
சம் ந்தமான தகைல், கல்ைி, சதாடர் ாடல் ச ாருட்கள் (IEC Material) ைிருத்திசசய்யப் ட்டது. 
200000 துண்டுப்  ிரசுரங்கள் அச்சிடப் ட்டது. இந்த தகைல், கல்ைி, சதாடர் ாடல் ச ாருட்கள் 
சுகாதார ஊழியர்களுக்கும் ச ாது மக்களுக்கும் ைிழிப்புனர்வூட்டுைதற்குப்  ாைிக்கப் டும்.   

3.  ீரின் தர உறுதிப் டுத்தும்  ிகழ்ச்ேித் திட்டம்   
இந்த நிகழ்ச்சித் திட்டத்ததின் கீழ் 17 மாைட்டங்களில் 340 சதரிவு சசய்யப் ட்ட 
 ாடசாணலகளில் குடி நீரில்  ார உபலாகங்கள்  ரிபசாதணன சசய்யப் ட்டன.   

4. இலங்பகக்கொன பவப் ம் ேொர் சுகொதொர பேயல்திட்டம் விருத்தி பேய்யப் டல்  
சைப் ம் சார்ந்த  ாதகமான சுகாதார ைிணளவுகணளக் குணைத்துக்சகாள்ள இலங்ணகக்கு 
சைப் ம் சார் சுகாதார சசயல்திட்டசமான்றுக்கான  பதணை உள்ளது. இந்த சசயல் 
திட்டமானது  ல்பைறு அக்கணையான தரப் ினருடன் இணைந்து ஆபலாசிக்கப் ட்டு இறுதி 
ைணரபு நிணல ஆைைம் ைிருத்திசசயயப் ட்டது.  
 
பதொழில் ேொர் சுகொதொர அலகு  

1. பதசிய, மாகாை, மற்றும் மாைட்ட மட்டஹ்தில் சுகாதார ஊழியர்களுக்குத் திைன் 
ைிருத்தி  

     20 சுகாதார ணைத்திய அதிகாரிகள், 40 சிபரஷ்ட ச ாது சுகாதார  ரிபசாதகர்கள், 
மற்றும் 185 தாதிய உத்திபயாகத்தர்கள், 110 சுகாதாரத் துணை சாரதிகள், 155 கனிஷ்ட 
சுகாதார ஊழியர்கள் ஆகிபயார் சதாழில் சார் சுகாதாரம் மற்றும்  ாதுகாப்புத்  
சதாடர் ில்  யிற்சியளிக்கப் ட்டனர்.   

2. நச்சு இரசாயனங்களின் சுகாதார ஆ த்துநிணல மதிப் டீு மற்றும் முகாணமத்துைம் 
சதாடர் ான ச ாதுச் சுகாதார ணைத்திய உத்திபயாகத்தர்களுக்கான சர்ைபதசப் 
 யிற்சி,  யிர்சியளிப்ப ாணரப்  யிற்றுைித்தல்  

3. தகைல், கல்ைி, சதாடர் ாடல் ச ாருட்கள் (IEC Material) ைிருத்தி 
சதாழில் சார் சுகாதாரம் சதாடர் ான 41250 துண்டுப்  ிரசுரங்கள் ைிருத்தி சசய்யப் ட்டு 
அச்சிடப் ட்டது. உைவு ைிரயமாைணதத் தடுத்தல் மற்றும் ச ாலித்தீன்  ாைணன, 
 ிளாஸ்டிக் ச ாருட்கணள எரிப் ணத தடுத்தல் ப ான்ை ைிடயங்களில் 28300 
சுைசராட்டிகள் ைிருத்தி சசய்யப் ட்டது. சதாழில் சார் சுகாதார அலகானது 30000 
பைணலத்தல மதிப் டீ்டு மாதிரிகணளயும் H இலக்கமுள்ள சாராம்ச மாதிரிகணளயும் 
தயாரித்து, அச்சிட்டது. . ச ாது சுகாதார  ரிபசாதகர்கள் தங்களது  ிரபதசத்தில் இந்த 
மாதிரி ைடிைத்ணத, தரவு பசகரித்தல், சாராம்சம் தயாரித்தல், மற்றும் பைணலத் 
தலங்கள், பைணலயாட்கள்  ற்ைிய ைிடயங்களின் தகைல்கணள நிகழ்கால 
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சமநிணலப் டுத்தல் ப ான்ைைற்றுக்கு  யன் டுத்த எதிர் ார்க்கப் டுகின்ைார்கள். 
பைணலத் தள மதிப் டீ்டு ஆய்வு பமற்சகாள்ைது சதாடர் ான 2000  யிற்சி 
ைழிகாட்டிகள் தயாரிக்கப் ட்டு அச்சிடப்  ட்டது.  

4. சதாழில் சார் சுகாதாரம் மற்றும்  ாதுகாப்பு சதாடர் ான மீளாய்வுகணள மாைட்ட 
மட்டத்தில் பமற்சகாள்ளல்  
மீளாய்வு மாதிரியானது தயாரிக்கப் ட்டு, காலி, குருநாகல, கம் ஹா மற்றும் 
மாத்தணளயில் மாைட்ட மட்ட மீளாய்வுகள் நடாத்தப் ட்டதுடன் சுற்றுச் சூழல் 
அனர்த்தங்களில் இருந்து  ாதுகாப் தற்காக தனிந ர்  ாதுகாப்பு உ கரைங்களும் 
சகாள்ைனவு சசய்யப் ட்டது.  

5. சுற்றுச் சூழல் அனர்த்தங்களில் இருந்து சுகாதார ஊழியர்கணளப்  ாதுகாப் தற்காக 
தனிந ர்  ாதுகாப்பு உ கரைங்களும் சகாள்ைனவு சசய்யப் ட்டது  
தனிந ர்  ாதுகாப்பு உ கரைங்களாக N 95 ைணக சுைாச முகமூடிகள் 5௦௦௦ 
சகாள்ைனவு சசய்யப் ட்டு சகல சுகாதார ணைத்திய அதிகாரிகள் அலுைலகத்துக்கும் 
ைிநிபயாகிக்கப் ட்டது.  

6.  ல்துணை ஒருங்கிணைப்பு  
சதாழில் சார் சுகாதாரத் துணையிலும் சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரத் திணரயிலும்  ல்துணை 
ஒருங்கிணைப்ண  ைலுவூட்டுைது அத்தியாைசியமானது. சதாழில்சார் 
சுகாதாரத்திணன ஏணனய சகாள்ணககளில், திட்டங்களில், சசயற்திட்டங்களில் 
ைலுைானதாக்க சதாழில்நுட்  ைழிகாட்டுதல்கணள ைழங்குதல் உள்ளிட்ட  ல்பைறு 
நடைடிக்ணககள் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மகாைலி அ ிைிருத்தி அணமச்சு, சதாழில் 
மற்றும் சதாழிற்சங்க உைவுகள் அணமச்சு, மத்திய சுற்றுச் சூழல் அதிகார சண  
மற்றும் இது சதாடர் ான அக்கணையுள்ள தரப் ினருடன் இணைந்து நடைடிக்ணககள் 
பமற்சகாள்ளப் ட்டது.    

 
உணவுப்  ொதுகொப்பு  

1. முக்கிய கட்டுப் ாட்டு நடைடிக்ணககள்  
‘ராங்க்’ சகாள்கலன் இடத்தில் 40459 சகாள்கலப் ச ாதிகள்  ரிபசாதிக்கப் ட்டது. 
இைற்ைில் மூன்று சகாள்கலப் ச ாதிகள்  நிராகரிக்கப் டாது. 6494 மாதிரிகள் 
ஆய்வுகூடத்திற்கு அனுப் ப் டது. இைற்ைில் 6௦ மாதிரிகள் திருப்தியற்ைணையாக 
அைியப் ட்டது. ைிமான நிணலயத்தில் 4201 மாதிரிகள்  ரிபசாதிக்கப் ட்டது. 
துணைமுகத்தில் 1812 மாதிரிகள்  ரிபசாதிக்கப் ட்டது. 

2. ப ாத்தலில் அணடக்கப் ட்ட குடிநீர்  திவுசசய்தல் மற்றும் அயடிபனற்ைப் ட்ட உப்புக் 
கடுப் ாட்டு நடைடிக்ணககள்  

3. ஏற்றுமதி சான்ைளிப்பு  
உைவுக் சகாள்கலன்கள் ஏற்றுமதிக்கான ஏற்றுமதி சான்ைிதழ்கள் உைவுக் 
கட்டுப் ாட்டு முகாணமத்துை அழகினால் ைழங்கப் டுகின்ைன. 11320 சுகாதார 
சான்ைிதழ்கள் ைழங்கப் ட்டன.  49 புதிய உைவுத் சதாழிற்சாணலகள் 2௦17 இல் 
 திவுசசய்யப் ட்டது.  17 உைவு ஏற்றுமதி சசய்யும் சதாழிற்சாணலகள்  ரிபசாதணன 
சசய்யப் ட்டு பமன்ணமப்  டுத்துைதற்காக பமலதிக நடைடிக்ணககள் எடுக்கப் ட்டன.   

4. கட்டுப் ாட்டு நடைடிக்ணககள்  
உைவுக் ( ால் மற்றும்  ாற் ச ாருட்கள் ) கட்டுப் ாடு, உைவுப் ( ாதுகாக்கும் 
இரசாயனம்) கட்டுப் ாடு, உைவு (ச ாது பசர்க்ணக) கட்டுப் ாடு, உைவு (பல ல்கள் 
இடுதல் மற்றும் ைிளம் ரப் டுத்துதல் சம் ந்தமான திருத்தங்கள்) கட்டுப் ாடுகள் 2017 
இல் மீளாய்வு சசய்யப் ட்டன.  
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ச ாதியிடப் ட்ட அல்லது ப ாத்தலில் அணடக்கப் ட்ட தண்ைரீ், அயடீபனற்ைப் ட்ட 
உப்பு மற்றும் ைளாகங்கணளப்  திவு சசய்தல் சதாடர் ான திருத்தங்களில் 
அக்கணையுள்ள தரப் ினர்களுடனான சந்திப்புகள் ஏற் ாடு சசய்யப் ட்டன.  

5. அங்கீகரிக்கப் ட்ட அலுைலர்களின் அைிவு, திைன்கள் மற்றும் உளப் ாங்கு ஆகிைற்ணை 
பமம் டுத்தல்  
உள்ளூர்ப்  யிற்ேிகள் – PHI மற்றும் SPHI ஆகிபயாருக்கு உைவுப்  ாதுகாப்பு 
சதாடர் ான ைிடயங்கணள சமகாலத்துக்குரியைணகயில் பமம் டுத்த 5 நாட்கள் 
 யிற்சி நிகழ்வுகள் 250  ங்பகற் ாளர்களுடன் நடாத்தப் ட்டது.   
ேர்வசதேப்  யிற்ேிகள். – உைவு சுகாதாரம் மற்றும் HACCP (ஆசிய ச ாது துணை 
ஊழியர்களுக்கான உைவு சுகாதாரம் சதாடர் ான திைன் ைிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டம்) 
ஆகிய ைிடயங்களில் ணைத்திய அதிகாரி ஒருைரும் மற்றும் உைவு, மருந்துப் 
 ரிபசாதகர் ஒருைரும் சகாரியா குடியரசில்  யிற்றுைிக்கப் ட்டனர். 

6. மீளாய்வுக் கூட்டங்கள்   
சைளிப் குதிகளில் உள்ள உைவுப்  ாதுகாப்பு சதாடர் ான  ிரச்சணனகணள 
கலந்துணரயாட  அணனத்து  ிராந்திய ச ாது சுகாதார  ரிபசாதகர்கள் மற்றும் உைவு 
மருந்துப்  ரிபசாதகர்கள் ஆகிபயார்களுக்கு இரண்டு பதசிய மீளாய்வுக் கூட்டங்கள் 
நடாத்தப் ட்டது. உைவுப்  ாதுகாப் ிணன அடித்தள மட்டங்களில் பமம் டுத்த 
நடைடிக்ணககள் எடுக்கப் ட்டது.  

7. உைவுப்  ாதுகாப்பு முத்திணரகள் சசய்யப் ட்டது  
உைவுப் ச ாருள் மாதிரிகணள எடுக்கும் முணைணமணய ஒழுங்கு  டுத்தவும் 
பமம் டுத்தவும் 3000 உைவுப்  ாதுகாப்பு முத்திணரகள் சசய்யப் ட்டு 
அங்கீகரிக்கப் ட்ட உத்திபயாகத்தர்களிணடபய ைிநிபயாகிக்கப் டாது. 
 

8. உைவுக் கண்காைிப்பு நடைடிக்ணககள் 
 

9.  ல்துணை ஒருங்கிணைப்பு  
2017 ஆம் ஆண்டு உைவுப்  ாதுகாப் ிணனயும் சுகாதாரத்திணனயும் உறுதிப் டுத்தும் 
ைண்ைம் ைிணனத்திைனான சிைந்த முகாணமத்துைத்ணத ஏற் டுத்தவும் ஏணனய 
மத்திய அணமச்சுகள், மாகான அதிகார ணமயங்கள், சர்ைபதச நிறுைனங்கள் மற்றும் 
அரச சார் ற்ை நிறுைனங்கள் என் ைற்றுக்கிணடபயயான இணைப் ிணன ைலுவூட்ட 
நடைடிக்ணககள் எடுக்கப் ட்டுள்ளது.  

10.  குத்தாயும் திைன் 
சதாற்றுதலணடதல் மற்றும் கண்காைித்தணல பமற்சகாள்ைதற்கான  உைவு மற்றும் 
நீர்  ரிபசாதிக்கும் 5 உைவு சார் ஆய்வுகூடங்களின் ைணலயணமப் ானது சதாடர்ந்தும் 
ஆதரைளித்து ைருகின்ைது. கண்டி நகரத்துக்கான அங்கீகரிக்கப் ட்ட 
 குப் ாய்ைாளருக்கு பமலதிகமாக  குப் ாய்ைாளர் சதாடர் ாக ைர்த்தமானி 
அைிைித்தல் ைிடுக்கத் தீர்மானிக்கப் ட்டுள்ளது.   
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6.2.7.   ப ருந்சதொட்ட மற்றும்  கர்ப்புற சுகொதொரம்  
 

இலங்ணகயில்  ல்பைறு இன மற்றும் மத பைறு ாடுகளுடன் 21 மில்லியன் மக்கள் 
ைாழ்கின்ைனர். இலங்ணகயானது குணைந்த குழந்ணத, தாய் இைப்பு ைிகிதம் மற்றும் நீண்ட 
ஆயுட்காலம் ப ான்ை நல்ல சமூக குைிகாட்டிகணளக் சகாண்ட நடுத்தர ைருமான நாடாகும்.  
ச ருந்பதாட்டத்துணை மற்றும் நகர்புை  பசரி ப ான்ை  ல சைால்கள் உள்ளன. இம் மக்களின் 
ைறுணம,  ின்தங்கிய நிணல, சமாழித்தணட அல்லது  குணைைான கல்ைியைிவு நிணல  
ஆகியைற்ைால் ச ாது மற்றும் சமூக பசணைகள் அணடைது ப ாதுமானதாக இல்ணல. 

ப ருந்சதொட்ட ேனத்பதொபக 
 

ஸ்ரீலங்காைில் உள்ள பதாட்டத் சதாழிலாளர்களின் சமூக, ச ாருளாதார மற்றும் சுகாதார 
நிணலணமகள்  பதசிய, மற்றும் சர்ைபதச அளைில் கரிசணனகணள ஏற் டுத்தியுள்ளது.  
இலங்ணகயில் உள்ள சமாத்த மக்கள் சதாணகயில் 4.2% (2011) பதாட்டத் சதாழிலாளர்கள் 
உள்ளனர் மற்றும் நாட்டில் 200 ஆண்டு கால ைரலாறு காைப் டுகின்ைது. காலனித்துை 
காலத்தில் பகாப் ி மற்றும் பதயிணல பதாட்டங்களில் பைணல சசய்ைதற்காக அைர்கள் 
சதன்னிந்தியாைிலிருந்து இலங்ணகக்கு சகாண்டுைரப் ட்டார்கள். பதாட்டங்களில் 
கடுணமயான எல்ணலக்குள் தனியான ஒரு சமூகம் ப ான்று அைர்கள் இருந்தார்கள். 
இன்ணைய பதாட்டத் சதாழிலாளர்கள்  ல தணலமுணையினரின் சந்ததியினர். அைர்களின் 
சமூக நலன்புரி, சுகாதாரம், கல்ைி மற்றும்  ிை பதணைகளின் அணனத்து அம்சங்களும் 
ஆரம் த்தில்  ிரித்தானிய பதாட்டக்காரர்களால் மற்றும் பதாட்ட பமலாண்ணம 
நிர்ைாகத்தினரால் கைனிக்கப் ட்டன.  
 
மிகக் குணைைான ைசதியுள்ள ைடீுகள் மற்றும் சுகாதார நிணலணமகளின் கீழ் அைர்கள் 
ச ருந்பதாட்ட ைளாகத்திற்குள் ைாழ்ந்து,  ிரிட்டிஷ் பதாட்டத் துணரமார்களுக்கு சசல்ைத்ணதத் 
திரட்டுைதற்காக  ல கஷ்டங்கணள எதிர்சகாண்டனர். இந்த நிணலணம இன்று கூட 
காைப் டுகிைது.  ல ஆண்டுகளாக அைர்கள் நாடற்ை மக்களாக ைாழ்ந்து ைந்தனர். சிலருக்கு 
2003  ல சட்டங்களின் கீழ் குடியுரிணம ைழங்கப் ட்டது. சமாழி தணடணயத் தைிர, இது 
நாட்டின் குடிணம உரிணமகணள அனு ைிப் தில் தாக்கத்ணத ஏற் டுத்தியதுடன் நாட்டின் மிகக் 
குணைந்த சமூக, கல்ைி மற்றும் ச ாருளாதார ைளர்ச்சிக்கு இட்டுச் சசன்ைது.  
 
பதயிணல உற் த்தி நாட்டின் ச ாருளாதார அ ிைிருத்திக்கு முக்கிய  ங்களிப்ண  ைழங்கிய 
இலங்ணகயின் சைளிநாட்டு நாையத்தின்  ிரதான ஆதாரமாக ைிளங்கியது. ச ருந்பதாட்ட 
சமூகம் நாட்டின் ச ாருளாதாரத்திற்கு மிகுந்த  ங்களிப்பு சசய்தாலும், அைர்கள் ைறுணமயில் 
ைாழ்கிைார்கள்; மிணக மிகக் குணைந்த தண்ைரீ் மற்றும் சுகாதார ைசதிகளுள்ள அணைகளில் 
 ாதகமான ைாழ்க்ணக நிணலணமகளின் கீழ் அணுகக்கூடிய நிலப் ரப்புக்கு சதாணலைிலுள்ள 
சதாணலதூர இடங்களில் ைாழ்கின்ைார்கள். தடுப்பு மருத்துைத் துணை 2007 ஆம் ஆண்டில் ஒரு 
அணமச்சரணை அனுமதி மூலம் பதசியமயமாக்கப் ட்டிருந்த ப ாதிலும், குைமாக்கும் 
ணைத்தியத் துணையானது இதுைணர முழுணமயாக பதசியமயமாக்கப் டைில்ணல. கடந்த 
தசாப்தத்தில் குடும் நல உத்திபயாகத்தர்கள் (PHM) ப ான்ை  தகுதிைாய்ந்த அரசாங்க 
உத்திபயாகத்தர்கள் நியமனம் சசய்ைதன் மூலம் தடுப்பு சுகாதார ைசதி 
பமம் டுத்தப் ட்டுள்ளது. இருப் ினும், தாய் பசய் நல கிளினிக்குகள் குடும்  சுகாதார நல 
அலுைலகங்கள், மற்றும் உட்கட்டுமான ைசதிகள் மட்டுப் டுத்தப் ட்டு இருப் தால், 
பசணைகள் மட்டுப் டுத்தப் ட நிணலயிபலபய உள்ளது.  
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ப ருந்சதொட்ட மக்கள்  
ச ருந்பதாட்டங்கள் நீண்டகால குத்தணகக்கு கம் னிகளுக்கு ைழங்கப் டுள்ளணமயால் 
குடும்  சுகாதார உத்திபயாகத்தர்கள் ச ருந்பதாட்ட முகாணமத்துைத்தின் உதைிகளில் 
தங்கியுள்ளனர்.  
 
சில இடங்களில் MBBS ணைத்தியர்களுக்குப்  திலாக ச ருந்பதாட்ட உதைி மருத்துை 
உத்திபயாகத்தர்கபள சில இடங்களில் பசணை ைழங்குைதால், குைமாக்கும் மருத்துை 
பசணையானது இன்னமும்  ின்தங்கிய நிணலயிபலபய உள்ளது. ச ருந்பதாட்ட சமூகத்தில் 
தைிர்க்கக்கூடிய மரைங்களுக்கும் சுகநலம்சார் சிக்கல் நிணலகளுக்கும் இது 
இட்டுச்சசல்லும்.   
 
புைியியால் நில அணமப்புச் சிக்கல் மற்றும் ச ாருத்தமான ைாகன ைசதிகள் இல்லாணம 
ப ான்ை காரைிகளால் ச ரும் ாலான சுகாதார ணைத்திய அதிகாரிகள் ச ருந்பதாட்டப் 
 குதிகளில்  உள்ள தங்களது  குதி மக்களுக்கு கிளினிக் நிணலயங்களில் தமது கிளினிக் 
நடைடிக்ணககணள சசய்ய முடியாத நிணலயில் உள்ளனர். தமிழ் ப ாசும் ச ாதுசுகாதார 
 ரிபசாதகர்கள் மற்றும் குடும்  நல உத்திபயாகத்தர்கள் மற்றும் இதர சுகாதார ஊழியர்கள் 
ப ாதியள வு இன்ணமயால் தாய் பசய் நலம், உளநல பசணை, புற்றுபநாய்க் கட்டுப் ாட்டு 
பசணைகள்,  ால்ைிணன பநாய்கள் தடுப்பு, காசபநாய்ப்  ரிபசாதணன, சதாழுபநாய்க் 
கட்டுப் ாடு, சுற்றுச் சூழல் மற்றும் சதாழில்சார் சுகாதாரம், இணளபயார், முதிபயார் மற்றும் 
ைலுைிழந்பதார் சுகாதாரம்  ப ான்ை பதசிய நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் ைிணனத்திைனான 
அமுலாக்கமானது தணடப் டுகின்ைது. . 

இவ்ைாைான அணனத்து சநருக்கடிகளாலும் சுகாதார மற்றும் ப ாசணை சார்ந்த 
குைிகாட்டிகள் பதசிய அளைிலான சராசரிணய ைிட இந்த சமூகத்தைர்களிடம் குணைைாகக் 
காைப் டுகின்ைது. (DHS 2016).  
 
2017 ஆம் ஆண்டில் பேயல் ொடு  
மிகவும் முக்கியமான நடைடிக்ணகயாக தற்ப ாதுள்ள அணனத்து ச ருந்பதாட்ட சுகாதார 
நிறுைனங்கணளயும் மாகான சுகாதார அதிகாரத்தின் கீழ் ணகபயற் தற்கான அணமச்சரணைப் 
 த்திரம் தயாரிக்கப் ட்டு அணமச்சரணைக்கு சமர்ப் ிக்கப் ட்டு, அைர்களின் 
கருத்துக்களுக்காககவும் அனுமதிக்காகவும் தற்ப ாது கலந்துணரயாடல்களும் 
நடைடிக்ணககளும் பமற்சகாள்ளப் ட்டு ைருகின்ைன. ச ருந்பதாட்ட சமூகத்துக்கான சுகாதார 
பசணைகணள நாட்டின் இதர  குதிகளில் உள்ளது ப ான்ை தரத்துடன் ைழங்க இது நிச்சயமாக 
ைழிசணமக்கும்.  
மற்சைாரு முக்கிய சகாள்ணகத் தீர்மானமாக, திரிப ாஷா ைிநிபயாகத்திணன சுகாதார 
ணைத்திய அதிகாரியின் கீழ் சகாண்டுைருைதற்கான நடைடிக்ணககள் ஆரம் ிக்கப் டுள்ளன. 
ச ருந்பதாட்ட சமூகத்தில், உணழக்கும் சதாழிலாளர்  மற்றும் அல்லாதைர்கள் 
ஆகிபயாருக்கும் கிராமமான முணையில் திரிப ாஷா கிணடக்கப்ச றுைணத 
உறுதி டுத்துைதற்கு இது ைழி சணமக்கும்.  
மற்சைாரு முக்கிய நடைடிக்ணகயாக  அரசாங்கத்தினால் ணகபயற்கப் ட்ட சுகாதார 
நிணலயங்களான ணைத்தியசாணலகள், தடுப்பு மருத்துை நிறுைனங்களான சுகாதார ணைத்திய 
அதிகாரி அலுைலகம், தங்குமிட ைசதிகள் ப ான்ைைற்ைின் அ ிைிருத்திணயக் கூைலாம். 
மனித ைலு பமம் ாட்டுடன் உட்கட்டுமான ைசதி பமம் ாடானது ச ருந்பதாட்ட 
சமுதாயத்திற்கு தரமான சுகாதார பசணை ைழங்கப் டுைணத உறுதி சசய்கின்ைது. 
உட்கட்டுமான ைசதிகளுக்காக கிட்டத்தட்ட 235 மில்லியன் ரூ ாக்கள் 2017 இல் 
சசலைிடப் ட்டுள்ளது.  பமலதிகமாக 5.3. மில்லியன் ரூ ாக்கள் மருத்துை மற்றும் 
மருத்துைம் சாராத உ கரைங்கணளக் சகாள்ைனவு சசய்ைதற்கு சசலைிடப் ட்டுள்ளது. 
அத்துடன் 4.1  மில்லியன் ரூ ாக்கள் கழிைணைகள் கட்டுைதற்கு சசலைிடப் ட்டுள்ளது.  
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ப ாசணன சார்  யிற்சி சநைிகள், மது ானம் மற்றும் புணகயிணல சார் நிகழ்வுகள்,  ால்நிணல 
ைன்முணை என் ைற்ைிணனத் தடுத்தல் ைாழ்க்ணகத் திைன்  யிற்சி சநைி, சுகாதார 
ஊழியர்களுக்கான சமாழி மற்றும் கலாச்சார  யிற்சி சநைி ப ான்ை தடுப்பு மருத்துை 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் சிறுைர்  ாதுகாப்பு நிதியம் மற்றும் இலங்ணக அரசாங்க நிதிகள் மற்றும் 
அனுசரணை மூலம் ஒருங்கிணைக்கப் ட்டது. 
 
 

6.2.8   பதொற்றுச ொய்த் தடுப்பு சேபவகள்  
 
இப் ிரிைின்  ிரதான ச ாறுப்பு, நாட்டினுள் பநாய்ப்  ரைல் தடுப்பு மூலம் இலங்ணகணய 
 ாதுகாக்க மற்றும் சர்ைபதச பநாய்ப் ரைல் மற்றும் குைிப் ாக சர்ைபதச ப ாக்குைரத்து 
மற்றும் ைர்த்தகம் சதாடர் ாக பதணையற்ை இணடயூறுகணள நீக்குைதன் மூலம் சர்ைபதச 
சதாடர்புணடய ச ாது அைசர சுகாதாரம் உட் ட ஏணனய ச ாது சுகாதார  ிரச்சிணனகணள  
தடுத்தல் மற்றும் கட்டுப் டுத்தல் மற்றும்  ாதுகாத்தல். 

இலங்ணக ைரலாற்ைில் சதாற்று பநாய்களின் அைிைிப் ானது 19 ஆம் நூற்ைாண்டின்  ிற் குதி 
ைணர காைப் டுகிைது. நாட்டில் சதாற்று பநாய்கள் மீதான அைிைிப்பு முணை நிறுைலுக்காக 
1897 ஆம் ஆண்டு   பநாய்த்தடுப்பு மற்றும் அைசர பநாய்கள் தடுப்பு ஆகியணை 
அைிமுகப் டுத்தப் ட்டன. இலங்ணகயும் சட்ட பூர்ைமாக சர்ைபதச சுகாதார ஒழுங்குமுணை - 
2005 ஏணனய உறுப்பு நாடுகளுடன் சர்ைபதச பநாய்ப் ரைல் மற்றும் ச ாது சுகாதார 
 ிரச்சிணனகள் குைிப் ாக சர்ைபதச சதாடர்புணடய ச ாது அைசர சுகாதாரம் சதாடர் ாக 
 ாதுகாத்தல், தடுத்தல் மற்றும் கட்டுப் டுத்தல் ஆகியைற்ணை நிறுவுைதற்கு இைங்கியுள்ளது. 

ச ொய்த்தடுப்பு  ிரிவுகைின் கீழ்  ின்வரும்  ரவலொக்கப் ட்ட அலகுகள் பேயற் டுகின்றன 

 துணைமுக சுகாதார  அலுைலகம், சகாழும்பு துணைமுகம் 

 மருத்துை ஆராய்ச்சி நிறுைனம் (MRI) இல் துணைமுக உதைி சுகாதார அதிகாரியின் 
அலுைலகம் (தடுப்பூசி மட்டும்) 

 ைிமான நிணலய சுகாதார அதிகாரி, கட்டுநாயக்க 
 காலி துணைமுக சுகாதார அதிகாரிகள் 

 இராஜ க்ஷ சர்ைபதச துணைமுக ைிமான நிணலய சுகாதார அதிகாரி-அம் ாந்பதாட்ணட 
 துணைமுக சுகாதார அலுைலகம்- மாத்தணள 
 துணைமுக சுகாதார அலுைலகம்- திருபகாைமணல 

 
2017 மற்றும் ஆரம்  2018 இல் எய்தப் ட்ட அபடவுகள்  

 இலங்ணகயில் சர்ைபதச சுகாதார கட்டுப் ாட்டுசநைிகள் 2005 இன் அமலாக்க நிலைரம் 
குைித்த சைளிைாரி  மதிப் டீானது சுகாதாரம் மற்றும் சுகாதாரம் சாராத துணைகளின் 
 ல்பைறு ட்ட அக்கணையான தரப் ினருடனும் உலக சுகாதார தா னத்தின் 
குழுவுடனும்  இணைந்து 2017 ஜூனில்  நடாத்தப் ட்டது.. 

 இந்த இணைந்த சைளிைாரி  மதிப் டீ்டின் அடிப் ணடயிலான அைிக்ணகயானது  
ஒவ்சைாரு சதாழில்நுட் த் துணைகளுக்குமான முன்னுரிணம சசயல் ைிடயங்கள் 
மற்றும்  புள்ளிகளுடன் சுகாதார அணமச்சுக்கு சமர்ப் ிக்கப் ட்டது.  

 இணைந்த சைளிைாரி  மதிப் டீ்டில் இனங்காைப் ட்ட முன்னுரிணம சசயல் 
ைிடயங்கணள அடிப் ணடப் டியாகக் சகாண்டு  சுகாதார  ாதுகாப்புக்கான ஐந்து ைருட 
பதசிய சசயல் திட்டம் (NAPHS)  தயாரிக்கும்  ைியானது சுகாதாரம் மற்றும் சுகாதாரம் 
சாராத துணைகளின்  ல்பைறு ட்ட அக்கணையான தரப் ினரின்  ங்களிப்புடன் 
ஆரம் ிக்கப் ட்டது.  
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 சர்ைபதச சுகாதார கட்டுப் ாட்டு சநைிககள் சதாடர் ான நடைடிக்ணககணள  ல்பைறு 
துணைகளுடன் ஒருங்கிணைப் ணத பமம் டுத்துைதற்காக, சர்ைபதச சுகாதார 
கட்டுப் ாட்டு சநைிககள் 2௦௦5 இற்கான பதசிய ைழிகாட்டும் குழுக் கூட்டமானது 
ஜனைரி 2018  இல் சுகாதார பசணைப்  ைிப் ாளர் நாயகத்தின் தணலணமயில் 
நடாத்தப் ட்டது.  

 மஞ்சட் காய்ச்சல் உள்ள நாடுகளில் இருந்து ைரும்  யைிகள் மஞ்சட் 
காய்ச்சலுக்கான தடுப்பூசிணய ஏற்ை பைண்டும். இந்த ைிடயமானது ைிசா 
அனுமதிக்கான ஒரு பதணையாக  யைிகள் ைிசாவுக்கு ைிண்ைப் ிக்கும் ப ாது 
இலத்திரனியல்  ிரயாை அனுமதியில் 2017 இல் உள்ளடக்கப் டுள்ளது. இதற்காக 
குடிைரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம் மற்றும் சைளிைிைகார அணமச்சின் 
உதைி ச ைப் ட்டுள்ளது.  

 இடப்ச யர்வுக்கான  சர்ைபதச நிறுைனம் மற்றும் இலங்ணக சுகாதார அணமச்சு 
என் ன சைளிநாட்டைர்கள் இலங்ணகயில் ைதிைிட ைிசா அனுமதிக்கு 
ைிண்ைப் ிக்கும் ச ாழுது சுகாதார மதிப் டீு மருத்துைப்  ரிபசாதணன ஒன்ணை 
பமற்சகாள்ைதற்கான புரிந்துைர்வு உடன் டிக்ணக ஒன்ணை 2018 ஏப்ரலில்  இல் 
ணகச்சாத்திட்டன. இந்த உள்ைருபைார் சுகாதார மதிப் டீானது 2011 இல் 
அணமச்சரணையால் அங்கீகரிக்கப் ட்ட இலங்ணக குடிபயறுபைார் சுகாதாரக் 
சகாள்ணகக்கு அணமைாக, நீண்டகால தங்கிநிற்கும் ைிசா ணைத்திருப்ப ார்களிடம் 
நடாத்தப் டும்.   

 கப் ல் சுகாதார  ரிபசாதணன மற்றும் கப் ல் சுகாதார சான்ைிதழ் ைழங்கல் 
சதாடர் ான  யிற்சி சநைி (இணைய இணைப்பு நிணல மற்றும் முகத்துக்கு பநரான 
முணை ) உலக சுகாதார தா ன அனுசரணையுடன் பநாய்த்தடுப்புப்  ிரிவு 
ணைத்தியர்களுக்கும் துணைமுக சுகாதார அலுைலக ச ாது சுகாதார 
 ரிபசாதகர்களுக்கும் இலங்ணகயில் நடாத்தப் ட்டது.  

  ண்டாரநாயக்க சர்ைபதச ைிமான நிணலயத்திற்கான ச ாது சுகாதார  நிகழ்வு 
எதிர்வுகூைல் திட்டத்திற்கான “desktop drill” நடாத்தியது.   

 பநாய்த் தடுப்பு  ிரிைினதும் ைிமான நிணலயம் மற்றும் துணைமுக சுகாதார 
அலுைலகங்களின்   திபைடுகணள ணகயாள்ைதற்கு இணையத்தள அடிப் ணடயான 
பநாய்த்தடுப்பு சுகாதார  திபைடுகள் முகாணமத்துை மற்றும் கண்காைிப்புத் 
சதாகுதிணய உருைாக்கும்  ைி ஆரம் ிக்கப் ட்டது.  

 நாட்டின் சுகாதார  ாதுகாப்ண  பமம் டுத்துைதற்காக கப் ல் முகைர்களுக்கு 2018 
ச ப்ரைரி மாதம் சசயலமர்வு நடாத்தப் ட்டது.  

 

ச ொய்த் தடுப்புப்  ிரிவில் உட்கட்டுமொன அ ிவிருத்தி  
 கடற் துணைமுகம் மற்றும் ைிமான நிணலயம் ஆகியைற்ைிலுள்ள ச ாது சுகாதார 

அலுைலகங்களுக்கு (LED சதாணலக்காட்சிப் ச ட்டி, குளிர்சாதனப்ச ட்டி தள ாடங்கள், 
மற்றும் மருத்துை உ கரைங்கள்) சகாள்ைனவு சசய்யப் ட்டது. 

 பநாய்த்தடுப்பு/ எல்ணலப்புை சுகாதார உத்திபயாகத்தர்களுக்கு பசணைக்காலப்  யிற்சி 
நிகழ்வுகளின் மூலம் திைன் ைிருத்தி சசய்யப் ட்டது.  

 
புதிய பகொள்பககைின் ேட்டவொக்கம்  
சர்ைபதச சுகாதார கட்டுப் ாட்டு சநைிகள் 2௦௦5 இற்கு அணமைாக சசயற் டும் ைண்ைம் 
சதாற்றுபநாய் மற்றும் பநாய்த் தடுப்பு சட்டத்திணன திருத்தம் சசய்ய  அணமச்சரணை 
அனுமதி ச ைப் ட்டுள்ளது. தற்ப ாது சடாைாக்கத் திணைக்களத்தில் இத் திருத்தத்திணன 
பமற்சகாள்ளும்  ைி நடந்து ைருகின்ைது.  
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உரு: கடந்த ஐந்து வருட கொல பேயற் ொட்டுப் ச ொக்கு  
   

 
 
 

 
 
 

6.2.9  இபைஞர், முதிசயொர், இடம்ப யர்ந்சதொர் மற்றும்   
வலுவிழந்சதொருக்கொன கவனிப்பு  

 
இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்  ிரதான பநாக்கங்களாைன; சுகாதார ைசதிகள், பநாய்த்தடுப்பு, 
மற்றும் சுகாதார பமம் ாடு என் ைற்ைின் மூலம் இணளஞர், முதிபயார், இடம்ச யர்ந்பதார் 
மற்றும் ைலுைிழந்பதாருக்கான சுகாதார பசணையின் தரத்திணன பமம் டுத்துதல்  ஆகும்.   

 
2017 ஆம் ஆண்டில் எய்தப் ட்ட அபடவுகள்  
 

முதிசயொர் கவனிப்பு  
 இலங்ணகயில் பதசிய முதிபயார் சுகாதாரக் சகாள்ணக (சைளியிடப் ட்டுள்ளது). 
 முதிபயார் சுகாதார குைிப்புகள். (சைளியிடப் ட்டுள்ளது). 
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 முதிபயார் சுகாதாரக்  கைனிப்புத் திட்டம். (சைளியிடப் ட்டுள்ளது). 
 2016 இல் இலங்ணகயில் சதரிவு சசய்யப் ட்ட இடங்களில் முதிபயார்களின் 

சுகாதாரம் குைித்து நிறுைனங்களினதும் சமூகங்களினதும் ஆய்வு அைிக்ணக. 
(சைளியிடப் ட்டுள்ளது).  

 அங்சகாணட பதசிய மனநல நிறுைனத்தின் ைிடுதி 17 இல் சசயற் ாட்டு அணை 
மற்றும்  வ்டுதி 2௦ இன் முதிபயார் நல  ராமரிப்பு அலகுகளின் கட்டுமானம்.  

 ஆயுதப்  ணடகளின் அலுைலர்களுக்கும் ப ாலீசாருக்கும் சசயற் ாடுமிக்க 
முதிர் ராய ைாழ்க்ணகமுணை  ற்ைிய ைிழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சித்திட்டம்.-2017 

 
வலுவிழந்சதொர்  ரொமரிப்பு  

 சசயற்ணக மற்றும் சார்பு உறுப் ியல் (prosthetics and Orthotics) பைணலத் தளங்களுக்காக 
கருைிகள் ைாங்கப் ட்டது.    

 இைாகணம புனர்ைாழ்வு ணைத்தியசாணலயில் சர்ைபதச ைலுைிழந்பதார் தினம் 
03/12/2017 அன்று சகாண்டாடப் ட்டது.   

 இைாகணம புனர்ைாழ்வு ணைத்தியசாணலயில் உள்ளக  ிரபதச ைணல அணமப்பு (local 
area network) ஏற் டுத்தப் ட்டது.   

 இைாகணம புனர்ைாழ்வு ணைத்தியசாணலயில்  உள்ளக சதாணலப சி இணைப்புகள் 
ஏற் டுத்தப் ட்டது.   

 காராப் ிட்டிய ப ாதனா ணைத்தியசாணலயில் சுகாதார ைசதிகணள தரமுயர்த்தல்.  
  ாரிசைாதம் சதாடர் ாக குடும் த்தினர்களுக்கு அைிவூட்டும் 70,000 துண்டு  ிரசுரங்கள் 

அச்சிடப் ட்டது.  
 

 
6.2.10  புபகயிபல மற்றும் மது ொனம் மீதொன சதேிய 

அதிகொர ேப  
 

புணகயிணல மற்றும் மது ானம் மீதான பதசிய அதிகார சண யானது (NATA) 2௦௦6 ஆம் 
ஆண்டின் 27 ஆம் இலக்க புணகயிணல மற்றும் மது ானம் மீதான பதசிய அதிகார சண ச் 
சட்டத்தின்அமுலாக்கமாக 2007 ஆம் ஆண்டில், ஏற் டுத்தப் ட்டது. புணகயிணல மற்றும் 
மது ானத்தின்  ாைணன காரைமாக ஏற் டும் நாசகார ைிணளவுகளில் இருந்து எதிர்கால 
சந்ததியினணரப்  ாதுகாக்கும் ைிதமாக புணகயிணல மற்றும் மது ானம் மீதான 
கட்டுப் டுத்தும் சட்டப்  ிரிவுகணள அமுல் டுத்துைபத  இதன்  ிரதான பநாக்கமாகும்.  
புணகயிணல மற்றும் மது ானம் மீதான அதிகார சண யானது புணகயிணல மற்றும் மது ானப் 
ச ாருட்களின் உற் த்தி, சந்ணதப் டுத்தல், மற்றும் நுகர்வு என் ைற்ைிணனக் கண்காைித்து 
மதிப் டீு சசய்ைதன் மூலம், அணைசார்ந்த தீய ைிணளவுகணள இல்லாசதாழிப் தற்குப் 
ச ாறுப் ானதாகும். 
 
ச ொக்கம்  

   ச ாது சுகாதாரத்ணதப்  ாதுகாத்து புணகயிணல மற்றும் மது ானப் ச ாருட்களின் 
உற் த்தி, சந்ணதப் டுத்தல், மற்றும் நுகர்வு என் ைற்ைிணனக் கண்காைித்து மதிப் டீு 
சசய்ைதன் மூலம், அணைசார்ந்த தீய ைிணளவுகணள இல்லாசதாழித்தல்.  

 புணகயிணல மற்றும் மது ானம் ஆகியைற்ணைச் சசன்ைணடயும் ைழிமுணைகணளத் 
தடுப் தனால் மக்கள் குைிப் ாக சிறுைர்கள் மது ானம்   ாைித்தல் மற்றும் 
புணக ிடித்தல் ப ான்ைைற்கு உள்ளாைணதத் தடுக்கும் நடைடிக்ணக எடுத்தல்.  
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 புணகயிணல மற்றும் மது ானம் மீதான அதிகார சண யானது புணகயிணல மற்றும் 
மது ானப் ச ாருட்களின் உற் த்தி, சந்ணதப் டுத்தல், மற்றும் நுகர்வு என் ைற்ைிணனக் 
கண்காைித்து மதிப் டீு சசய்ைதன் மூலம், அணைசார்ந்த தீய ைிணளவுகணள 
இல்லாசதாழித்தல். 

2017 – 2018 இன் விசேட  ிகழ்வுகள் / எய்தப் ட்ட அபடவுகள் 
 புதிய திருத்தங்கள்  

முன்ணைக்கப் டுள்ள NATA சட்டமூலத்தின் திருத்தங்களுக்கு அரசு அங்கீகாரமளித்துள்ளது. 
இதில் ஏணனய ைிடயங்களுடன்  ின்ைரும் அம்சங்களும் அடங்கலாக உள்ளது.    

a. சிறுைர்கள் அதிகளவு உள்ள ைளாகங்களில் இருந்து 1௦௦ மீட்டர் சுற்று 
ைட்டாரத்துக்குள் மது ான புணகயிணலப் ச ாருட்களின் ைிற் ணனணய தணட 
சசய்தல்.   

b. 21 ையதுக்குட் ட்ட சிைார்களுக்கு மது ான புணகயிணலப் ச ாருட்களின் 
ைிற் ணனணய தணட சசய்தல்.   

c. சட்டமூலத்தின் ஆங்கில மற்றும் சிங்கள சமாழிச யர்ப் ில் உள்ள தைறுகணளத் 
திருத்துதல். உதாரைமாக  “Any Public Conveyance” ப ான்ை சசாற்கள். 

d. S. 16 சட்டமூலத்தில் அங்கீகரிக்கப் ட்ட அலுைலர்களின்  ட்டியலில் மருத்துை 
அதிகாரிகணளயும் உள்ளடக்குதல்.   

e. S. 16 சட்டமூலத்தின் கீழ் அங்கீகரிக்கப் ட்ட அலுைலர்களின் அதிகாரங்கணள 
ைலுைாக்கல்.   

f. “ஊக்கப் டுத்தும் காட்சிப் டுத்தலாக” (enhanced display) மது ான புணகயிணலப் 
ச ாருட்களின் காட்சிப் டுத்தணல தணட சசய்தல்.   

பமற்கூைிய சட்டத் திருத்தங்கள் தற்ப ாது சட்டைாக்கத் திணைக்களத்தில் உள்ளது. பமலும், 
2018 ஏப்ரல் 10ஆம் திகதியன்று நடந்த அணமச்சரணைக் கூட்டத்தில் சைற்றுப் ச ாதியிடணல 
அணமச்சரணை அங்கீகரித்துள்ளது. இந்த ைிடயமும் தற்ப ாது சட்டைாக்கத் 
திணைக்களத்திடம் உள்ளது.  

 
 ேட்ட  டவடிக்பககள்  

 2௦௦6 ஆம் ஆண்டு NATA சட்டத்தின் 27 ஆம்  ிரிைில் சட்ட மீைல்கள். 
 உைைகங்கள், பஹாட்டல்கள், சமூக ைணலத்தளங்கள், யூ டியூப், “சசைனலி” 

திணரப் டம் ப ான்ைைற்ைில் புணகயிணல மதி ானப் ச ாருட்கணள பமம் டுத்தும் ைிதமாக 
உள்ள ைிளம் ரங்கணள அகற்றுமாறு எச்சரிக்கும் கடிதங்கணள NATA அனுப் ியுள்ளது  

 
 திறன் விருத்தி  
NATA சட்டமானது அங்கீகரிக்கப் ட்ட அலுைலர்கள் ஊடாக அமுல் டுத்தப்  டுகின்ைது: உைவு 
மற்றும் மருந்து  ரிபசாதகர்கள், ச ாது சுகாதார  ரிபசாதகர்கள், ச ாலிஸ் அலுைலர்கள், 
மதுைரித் திணைக்கள அலுைலர்கள். இைர்களுக்கு NATA சட்டத்திணன திைணமயாகவும் 
முழுணமயாகவும் அமுலாக்குைது குைித்து திைன் ைிருத்தி சசய்யும் பநாக்கத்தில்  NATA 
சட்டமூலம் சதாடர் ாகவும்  புணகயிணல மற்றும் மது ானம் ஆகியைற்ைின் சுகாதாரக் 
பகடான ைிணடயங்கள் சதாடர் ிலும் ைிழிப்புைர்ணை பமம் டுத்துைதில் NATA அணமப் ானது  
சதாடர்ச்சியாக ஈடு ட்டு ைருகின்ைது.  
 
NATA அணமப் ானது அங்கீகரிக்கப் ட்ட இந்த அலுைலர்களும் சட்ட அலுைலர்களுக்கும் 
 ல்பைறு சசயலமர்வுகணள ஒழுங்கு சசய்துள்ளது. இந்தக் கலந்துணரயாடல்களில் NATA 



133

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2017 - 2018

 

 
 

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2017 - 2018 

 

சட்டத்திணன அமுல் டுத்துைதில் எதிர்சகாள்ளும் சைால்கள் மற்றும் சாத்தியமான தீர்வுகள் 
என் ன குருத்தும் இனங்காைப் ட்டன.  

 அங்கீகரிக்கப் ட்ட அலுைலர்களின் களப்  ைிகளில் களநிணலப்  ைியாளர்களின் 
ஆதரைிணனப் ச ற்றுக்சகாள்ைதற்காக களுத்துணை, மத்துகணம,  லிந்துனுைர, 
நாரம்மணல, கம் ஹா, ச ாலன்னறுணை, அளவ்ணை, நிக்கைரட்டியா, மற்றும் 
குருநாகல  ிரபதச சசயலகங்களில் உள்ள களநிணலப்  ைியாளர்களுக்கு 
ைிழிப்புைர்வூட்டும் நிகழ்சிகணள NATA அணமப்பு நடாத்தியது.  

 NATA சட்டத்திணன அமுல் டுத்தும் ச ாது எழும்  ிரச்சிணனகள் சம் ந்தமாக,  
அணனத்து உயர் நீதிமன்ை நீதி திகளுக்குமான  சசயலமர்வுகணள NATA அணமப் ானது 
McCabe  நிணலயம் ப ான்ை சர்ைபதச நிபுைர்களுடன் இணைந்து, நடாத்தியது. 
 

 மொவட்ட மட்ட வைவொைர்கைின் அணி ஒன்பற உருவொக்குதல்  
மது ானப்  ாைணன சதாடர் ான முழுணமயான நிணலப ைான ஒரு நிகழ்ச்சித் திட்டத்திணன 
NATA அணமப் ானது ைிருத்தி சசய்கின்ைது. இது தற்ப ாது மாைட்ட மட்டங்களில் உள்ள 
சுகாதார மற்றும் சமூக ைளங்கணளப்  யன் டுத்தி மது ானத்தின் முதல்நிணல தைிர்ப்பு, 
கண்டு ிடித்தல், உரிய நிணலயங்களுக்கு அனுப்புதல், முதல் நிணல நிணலயங்களில் 
சிகிச்ணசயளித்தல், புனர்ைாழ்ைளித்தல் என் னைற்ணை குைித்து சசயற் டும்.  
 
  ிறுத்தும் சேபவகள்  )Cessation Services( 
புணகயிணலப்  ழக்கத்திணன நிறுத்தும் நிகழ்ச்சித் திட்டமானது ஒரு முக்கிய ைிடயமாக 
இனங்காைப் ட்டுள்ளது.  சைளிபயறுைதற்கான  அணழப்புைழி  (quit line) முதலில் 2௦1௦ ஆம் 
ஆண்டு சசப்டம் ர் மாதம் அனுராதபுரம்  ிராந்திய சுகாதார பசணைப்  ைியகத்தில் 
ஆரம் ிக்கப் ட்டது (கட்டைமில்லா அணழப்பு 1948)  
தற்ப ாதுள்ள கட்டைமில்லா அணழப்பு ைழியானது (அணழப்பு 1948) புதிய சமன்ச ாருள் 
மூலம் உள்ைரும் அணழப்புகளின் எண்ைிக்ணகணய அதிகரித்தும், அதன் சசயற் டும் 
பநரத்திணன காணல 8.00 மைியிலிருந்து மாணல 4.15 மைிைணர நீடித்தும் ைலுவூட்டப் ட்டது. 
இந்த பசணையானது கட்டனமில்லாதது என் துடன்  யிற்றுைிக்கப் ட்ட தன்னார்ை உளைளத் 
துணையாளர்கள் இந்த ‘சைளிபயறுைதற்கான  அணழப்புைழி  ‘ இல் நாடளாைிய ரீதியில் 
நாள் முழுைதுமான பசணைணய நாம் ைழங்குைதற்காக  ைியாற்றுகின்ைனர்.  

 இபைஞர் மற்றும் ேிறொர்களுக்கொன விழிப்புணர்வு  ிகழ்ச்ேித் திட்டம் 
புணகயிணலக் ணகத்சதாழிலுக்கான,  ாதிப் ணடயக்கூடிய மற்றும் அதிக இலா மீட்டும் 
இலக்குக் குழுக்களாக இணளஞர் மற்றும் சிைார்கள் உள்ளனர். இளையதில் 
புணகப் ழக்கத்திணன ஆரம் ிக்கும் ஒருைர் சதாடர், கிராமமான புணகக்கும் ஒருைராக 
ைருைதற்கு அதிக சாத்தியத்ணதயும் அதிலிருந்து ைிடு டுைதற்கான சாத்தியங்கள் குணைந்தும் 
இருப் து  நன்கு ஆைைப் டுத்தப்  ட்டுள்ளது.  புணகத்தலின்  ாதக ைிணளவுகணள இணளய 
தணலமுணையினர் அைிந்திருப் ணத உறுதிப் டுத்துைதும் புணகயிணல சதாழிற்துணையினரின் 
முணைதைைிய ைிதமான சந்ணதப் டுத்தும் யுக்திகள் சதாடர் ில் அைிவூட்டுதலும் 
முக்கியமானதாகும்  
 
 வடீுகளுக்கொன விழிப்புணர்வு  ிகழ்ேிகள்  
NATA அணமப் ானது பதசிய ைடீணமப்பு அதிகார சண யுடன் இணைந்து புணகயிணல மற்றும் 
மது ானம் தைிர்ப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டத்திணன ஹம் ாந்பதாட்ணட, மாத்தணை மற்றும் 
அனுராதபுர மாைட்டங்களில் அணமக்கப் ட்ட புதிய கிராமங்களில் நடாத்தி ைருகின்ைது.  
 
 புபகத்தலற்ற கிரொமங்கபை ஏற் டுத்துதல்  
NATA அணமப் ானது சுகாதார ணைத்திய அதிகாரி (MOH) மற்றும் ச ாது சுகாதார  ரிபசாதகர்கள்  
ஊடாக சமூகப்  ங்களிப்புடன் புணகத்தலற்ை கிராமங்கணள ஏற் டுத்துைதற்கு 
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சட்டத்திணன அமுல் டுத்துைதில் எதிர்சகாள்ளும் சைால்கள் மற்றும் சாத்தியமான தீர்வுகள் 
என் ன குருத்தும் இனங்காைப் ட்டன.  

 அங்கீகரிக்கப் ட்ட அலுைலர்களின் களப்  ைிகளில் களநிணலப்  ைியாளர்களின் 
ஆதரைிணனப் ச ற்றுக்சகாள்ைதற்காக களுத்துணை, மத்துகணம,  லிந்துனுைர, 
நாரம்மணல, கம் ஹா, ச ாலன்னறுணை, அளவ்ணை, நிக்கைரட்டியா, மற்றும் 
குருநாகல  ிரபதச சசயலகங்களில் உள்ள களநிணலப்  ைியாளர்களுக்கு 
ைிழிப்புைர்வூட்டும் நிகழ்சிகணள NATA அணமப்பு நடாத்தியது.  

 NATA சட்டத்திணன அமுல் டுத்தும் ச ாது எழும்  ிரச்சிணனகள் சம் ந்தமாக,  
அணனத்து உயர் நீதிமன்ை நீதி திகளுக்குமான  சசயலமர்வுகணள NATA அணமப் ானது 
McCabe  நிணலயம் ப ான்ை சர்ைபதச நிபுைர்களுடன் இணைந்து, நடாத்தியது. 
 

 மொவட்ட மட்ட வைவொைர்கைின் அணி ஒன்பற உருவொக்குதல்  
மது ானப்  ாைணன சதாடர் ான முழுணமயான நிணலப ைான ஒரு நிகழ்ச்சித் திட்டத்திணன 
NATA அணமப் ானது ைிருத்தி சசய்கின்ைது. இது தற்ப ாது மாைட்ட மட்டங்களில் உள்ள 
சுகாதார மற்றும் சமூக ைளங்கணளப்  யன் டுத்தி மது ானத்தின் முதல்நிணல தைிர்ப்பு, 
கண்டு ிடித்தல், உரிய நிணலயங்களுக்கு அனுப்புதல், முதல் நிணல நிணலயங்களில் 
சிகிச்ணசயளித்தல், புனர்ைாழ்ைளித்தல் என் னைற்ணை குைித்து சசயற் டும்.  
 
  ிறுத்தும் சேபவகள்  )Cessation Services( 
புணகயிணலப்  ழக்கத்திணன நிறுத்தும் நிகழ்ச்சித் திட்டமானது ஒரு முக்கிய ைிடயமாக 
இனங்காைப் ட்டுள்ளது.  சைளிபயறுைதற்கான  அணழப்புைழி  (quit line) முதலில் 2௦1௦ ஆம் 
ஆண்டு சசப்டம் ர் மாதம் அனுராதபுரம்  ிராந்திய சுகாதார பசணைப்  ைியகத்தில் 
ஆரம் ிக்கப் ட்டது (கட்டைமில்லா அணழப்பு 1948)  
தற்ப ாதுள்ள கட்டைமில்லா அணழப்பு ைழியானது (அணழப்பு 1948) புதிய சமன்ச ாருள் 
மூலம் உள்ைரும் அணழப்புகளின் எண்ைிக்ணகணய அதிகரித்தும், அதன் சசயற் டும் 
பநரத்திணன காணல 8.00 மைியிலிருந்து மாணல 4.15 மைிைணர நீடித்தும் ைலுவூட்டப் ட்டது. 
இந்த பசணையானது கட்டனமில்லாதது என் துடன்  யிற்றுைிக்கப் ட்ட தன்னார்ை உளைளத் 
துணையாளர்கள் இந்த ‘சைளிபயறுைதற்கான  அணழப்புைழி  ‘ இல் நாடளாைிய ரீதியில் 
நாள் முழுைதுமான பசணைணய நாம் ைழங்குைதற்காக  ைியாற்றுகின்ைனர்.  

 இபைஞர் மற்றும் ேிறொர்களுக்கொன விழிப்புணர்வு  ிகழ்ச்ேித் திட்டம் 
புணகயிணலக் ணகத்சதாழிலுக்கான,  ாதிப் ணடயக்கூடிய மற்றும் அதிக இலா மீட்டும் 
இலக்குக் குழுக்களாக இணளஞர் மற்றும் சிைார்கள் உள்ளனர். இளையதில் 
புணகப் ழக்கத்திணன ஆரம் ிக்கும் ஒருைர் சதாடர், கிராமமான புணகக்கும் ஒருைராக 
ைருைதற்கு அதிக சாத்தியத்ணதயும் அதிலிருந்து ைிடு டுைதற்கான சாத்தியங்கள் குணைந்தும் 
இருப் து  நன்கு ஆைைப் டுத்தப்  ட்டுள்ளது.  புணகத்தலின்  ாதக ைிணளவுகணள இணளய 
தணலமுணையினர் அைிந்திருப் ணத உறுதிப் டுத்துைதும் புணகயிணல சதாழிற்துணையினரின் 
முணைதைைிய ைிதமான சந்ணதப் டுத்தும் யுக்திகள் சதாடர் ில் அைிவூட்டுதலும் 
முக்கியமானதாகும்  
 
 வடீுகளுக்கொன விழிப்புணர்வு  ிகழ்ேிகள்  
NATA அணமப் ானது பதசிய ைடீணமப்பு அதிகார சண யுடன் இணைந்து புணகயிணல மற்றும் 
மது ானம் தைிர்ப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டத்திணன ஹம் ாந்பதாட்ணட, மாத்தணை மற்றும் 
அனுராதபுர மாைட்டங்களில் அணமக்கப் ட்ட புதிய கிராமங்களில் நடாத்தி ைருகின்ைது.  
 
 புபகத்தலற்ற கிரொமங்கபை ஏற் டுத்துதல்  
NATA அணமப் ானது சுகாதார ணைத்திய அதிகாரி (MOH) மற்றும் ச ாது சுகாதார  ரிபசாதகர்கள்  
ஊடாக சமூகப்  ங்களிப்புடன் புணகத்தலற்ை கிராமங்கணள ஏற் டுத்துைதற்கு 
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அனுசரணனயளித்துள்ளது. தற்ப ாது, ஹக்மன, அளவ்ணை, அகுைன, மற்றும் கதுருசைல 
 குதிகளில் புணகத்தலற்ை கிராமங்கள் ஏற் டுத்தப் ட்டுள்ளது.  ல்துணை சார் 
அணுகுமுணையின் மூலம் இது அணடயப் ட்டுள்ளது. NATA அணமப் ின் மூலம் சுகாதார 
ணைத்திய அதிகாரி  ைிமணனயானது  ிரபதச சண ,  ிரபதச சசயலகம், ச ாலிஸ், ைணலயக் 
கல்ைிப்  ைிமணன என் ைற்றுடன் இணைந்து சசயலாற்றுகின்ைது. உள்ளூராட்சி அதிகார 
சண கள்,  ிரபதச சசயலகங்கள் சமூக மற்றும் சமய தணலைர்கள் ஆகிபயாரும் தங்களது 
ஆதரைிணன இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நல்கியுள்ளனர்.  
 
 குடிச ொபதயில் வொகனம் பேலுத்துதபலத் தவிர் தற்குரிய  ிகழ்ச்ேித்திட்டங்கபை 

உருவொக்கிடவும் வலுவூட்டிடவும் சதபவயொன பேயலமர்வுகள்  
 ப ருந்சதொட்டப்  குதிகைில் புபகயிபல மற்றும் மது ொன தவிர்ப்பு  ிகழ்ச்ேித்திட்டம்   
 புபகயிபல  யிரிடும் விவேொயிகள் மற்றும் சவபலயொட்களுக்குரிய மொற்று 

வழிமுபறகள்  ற்றிய  ொடுகளுக்கிபடசயயொன ஆசலொேபன  
 இலங்பகயில் புபகயிபலப்  விர்ச்பேய்பக  ற்றிய விபரவு மதிப் ீடு 
 
 
 

6.3     குனொமொக்கும் பவத்திய சேபவ 
 
குனாமாக்கும் ணைத்திய பசணை நிறுைனங்களானது, அணை ைழங்கும் மருத்துை 
பசணைகளின் சிக்கல் தன்ணமகணளப் ச ாறுத்தும் அைற்ைின் அளைிணனப் ச ாருத்தும் 
 ல்பைறு ைணககளாக ஒழுங்கு டுத்தப் ட்டுள்ளது.  குனாமாக்கும் ணைத்திய பசணையானது, 
அணை சைளித்தரும் பசணைகணளப் ச ாறுத்து, முதல்நிணல இரண்டாம் நிணல மற்றும் 
மூன்ைாம் நிணல என ைணகப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. அணை இலங்ணகத் பதசிய ணைத்தியசாணல, 
ப ாதனா ணைத்தியசாணல ப ான்ை உன்னதமான பசணை நிணலயங்களிலிருந்து அடிமட்ட 
முதல்நிணல சுகாதார பசணை நிணலயங்களான ஆரம்  சுகாதார  ராமரிப்பு அலகுகள் ைணர 
 ரந்து இருக்கின்ைன. 
 
இலங்ணகயிலுள்ள  குனாமாக்கும் ணைத்திய பசணை நிறுைனங்கள். 
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 பவத்தியேொபல ரீதியொன வி ரங்கள்  ின்னிபணப்பு 2 இல் உள்ைது  

சுகொதொர சேபவகபை 
 ொவிக்கும் வி ரங்கள் 

2011 2014 2015 2016 

Total Out-Patients seen 
(without PMCU) 

43,495,071 46,885,163 46,686,261 45,744,126 

Total Number of Clinic 
visits in Hospitals 

20,229,551 24,759,893 25,889,534 27,317,886 

Number of Out-Patients 
seen between 4 – 8 p.m. 

446,797 2,897,871  2,034,353 * 

Total Patient Admissions in 
Hospitals 

5,610,949 6,120,470 6,359,681 6,497,773 

Number of Deliveries 
performed in (Normal) 

238,638 220,569 206,634 193,554 

Number of Caesarean 
Sections performed  

96,406 106,058 104,201 106,154 

Percentage of Caesarean 
Sections out of total 
deliveries 

28.5% 32.2% 33.2% 35.1% 

Number of surgeries 
performed 

933,331 1,022,941  736,285 * 

Total Number of 
Cardiothoracic surgeries 
performed 

5,128 2,100  1,960 * 

Total Number of Neuro 
surgeries performed 

9,429 9,269  7,640 * 

Number of CT Scans done  153,196 284,786  263,421 

Number of ECGs done  2,342,482 2,556,929  2,130,675 
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6.4  ச ொேபண 

 
ப ாசணை எனும் ைிடயமானது  ல்பைறு அணமச்சுகளுடன் சதாடர்பு ட்டதாக 
உள்ளதால், ஒருங்கிணைக்கப் ட்ட அணுகுமுணையானது பதணையாக உள்ளது.  
 

6.4.1  ச ொேபண ஒருங்கிபணப்புப்  ிரிவு 
 

ப ாசணை ஒருங்கிணைப்புப்  ிரிவு பதசிய ப ாசணைக் சகாள்ணக மற்றும் ைழிகாட்டு 
சநைிகணள உருைாக்கிடவும்  ைிக்கப் ட்டுள்ளதுடன் ப ாசணை சதாடர் ான சுகாதார 
அணமச்சில் இருக்கும் நிறுைனங்களது அணனத்து நடைடிக்ணககணளயும் ஒருங்கிணைக்கவும் 
சசயற் டுகின்ைது. உதாரைமாக  குடும்  சுகாதார  ைியகம், சுகாதார பமம் ாட்டுப் 
 ைியகம், மருத்துை ஆராய்ச்சி நிறுைனம், சதாடரா பநாய்கள்  ிரிவு, உைவுக் கடுப் ாட்டுப் 
 ிரிவு, ப ாசாக்குப்  ிரிவு, இணளபயார், முதிபயார் மற்றும் ைலுைிழந்பதார்  ிரிவு, ஏணனய 
மாகாைசண  அதிகார நிணலயங்கள், ஏணனய அணமச்சுகள் மற்றும் அரச சார் ற்ை 
நிறுைனங்கள்.   
  

2017 ஆம் ஆண்டில் எய்தப் ட்ட முக்கிய அபடவுகள்  
1. ச ொேொக்கு  ிரச்ேபனகபை பவற்றிபகொள்வதன் ப ொருட்டு, மொவட்டங்களுக்குத் 

தனித்துவமொன இலக்குக் குறிக்கப் ட்ட இபடயீட்டு  டவடிக்பககள் (District Nutrition 
Action Plan (DNAP) 

 மாைட்டத்ணத அடிப் ணடயாகக் சகாண்ட ப ாசாக்கு சசயல் திட்டமானது, மாைட்ட 
நிகழ்ச்சித் திட்ட முகணமயாளர்களால் ைிருத்தி சசய்யப் ட்டுள்ளது. இந்த சசயல் 
திட்டங்கள் பதசிய ரீதியில் நிகழ்ச்சித் திட்ட முகணமயாளர் குழுைினால் மாைட்ட 
நிபுைத்துை  ிரதிநிதிகள் முன்னிணலயில் மீளாய்வு சசய்யப் ட்டு மாைட்டத்துக்குரிய 
ப ாசாக்குப்  ிரச்சணனகணள பமம் டுத்தும் திட்டமாக ஏற்றுக்சகாள்ளப் ட்டுள்ளது.  
இந்த திட்டமிட்ட நடைடிக்ணககள் நாடாளாைிய ரீதியில் நிதியளிக்கப் டுகின்ைது (6 
மாைட்டங்களில் DNAP நிதியானது ணகயாளும் தாமதம் காரைமாகப் 
 ாைிக்கப் டைில்ணல) 

 
2. குழந்பத  ருவ அ ிவிருத்தி திட்டத்தின் ச ொேொக்கு அம்ேங்கள் ) ல துபற 

அணுகுமுபற திட்டம்( 
ப ாசாக்கு ஒருங்கிணைப்பு  ிரிைின் சதாழில்நுட்  ைழிகாட்டலுடனும், உைவு ைிைசாய 
நிறுைனத்தின் நிதியளிப்புடனும் மூன்று அலகுகள் ைிருத்தி சசய்யப் ட்டுள்ளது. 
அணையாைன:  

  ாடசாணல சிைார்களின் ப ாசாக்கு நிணலணம, நல்ல  ழக்கங்கள், கைனிக்கும் 
நணடமுணைகள் என் ைற்ணை பமம் டுத்துைதற்காக  ஆக்கப் ட்ட நணடமுணை 
ைழிகாட்டி (முன்  ள்ளி சிைார்களின் ப ாசாக்கு நிணலணய பமம் டுத்துைதற்காக)  

 முன்  ள்ளி சிைார்களின் ப ாசாக்கு மற்றும் கைனிப்பு (முன்  ள்ளி சிைார்களின் 
ப ாசாக்கு நிணலணய பமம் டுத்துைதில் ச ற்ைார்களின்  ங்களிப்பு.)  

 முன் ள்ளி  ஆசிரியர்களின் ப ாசாக்கு அைிைிணன பமம் டுத்த நணடமுணைக் 
ணகபயடு. (முன்  ள்ளி சிைார்களின் ப ாசாக்கு நிணலணய பமம் டுத்த)  
மாத்தணை மாைட்டத்தில் ஒரு நிணல உைர் நிகழ்ைானது நடாத்தப் ட்டது. அபத 
மாைட்டத்தில், சுகாதாரம் சார்ந்த மற்றும் சாராத நிகழ்ச்சிப்  ங்காளர் 
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ஊழியர்களுக்கான ஒரு “ யிற்சியாளர்களுக்குப்  யிற்சி அளிக்கும் “ (TOT) நிகழ்வும் 
நடத்தப்  ட்டது.  

3. திரிச ொஷொ சேமிப்பு வேதிகபை கூட்டுதல் 
அனுராதபுரம் மற்றும் களுத்துணை மாைட்டங்களில் திரிப ாஷா ைழங்கற் 
சங்கிலியின் மதிப் டீு நடத்தப் ட்டது. ஆய்ைின்  ரிந்துணரகளுக்கணமய, திரிப ாஷா 
களஞ்சிய முகாணமத்துை  யிற்சி நிகழ்வு 7 மாகாைங்களில் நடாத்தி முடிக்கப் 
 ட்டது. இதற்கான சமாத்த சசலைினம் இலங்ணக ரூ. 0.48 மில்லியன் ஆகும். உலக 
உைவுத் திட்டத்தினால் இது நிதியளிக்கப்  ட்டது.  
17 புதிய திரிப ாஷா பசமிப்புக் களஞ்சியங்கள் நாசடங்கிலும் கட்டப் ட்டது. 
இந்நடைடிக்ணககளுக்காக சமாத்த எதிர்வுகூைப் டும் சசலைினமாக 13.87 மில்லியன் 
ரூ ாக்கள் உள்ளது. இப் ச றுமானத்தில், 2.88 மில்லியன் ரூ ாக்கள் இன்ைளவும் 
ைிடுைிக்கப் டுள்ளது. இன்னும் 10.99 மில்லியன் ரூ ாக்கள் ைிடுைிக்கப் ட பைண்டி 
உள்ளது. (இலங்ணக அரசாங்கத்தின் நிதியளிப்பு). 
 

4. சதேிய ச ொேொக்கு கண்கொணிப்பு அபமப் ிபன  ிறுவுதல் )NSS( 
 பதசிய ப ாசாக்கு கண்காைிப்பு அணமப் ானது சைற்ைிகரமாக ஒவ்சைாரு மாைட்ட 
சசயலகங்களின் திட்டமிடல்  ிரிவுகளிலும் அணமக்கப் ட்டது.   
கண்காைிப்புக் குரிகாட்டிகளின் மீளாய்வு, மாைட்டங்களுக்கான மீளாய்வு 
சசய்யப் ட்ட குைிகாட்டிகள்  ற்ைிய தகைல்  ரிமாற்ைம் என் ன 
பூர்த்தியாக்கப் ட்டுள்ளது.  
தரவுகணளப்  திைிடுதல், ஆய்வுசசய்தல்  ற்ைிய மாைட்ட மட்ட 
ஒருங்கிணைப் ாளர்களின்  யிற்சி அணனத்து மாைட்டங்களுக்கும் 
பூர்த்தியாக்கப் ட்டுள்ளது.  

 சகாள்ணக ைகுப் ாளர்கள், நிகழ்ச்சித் திட்ட முகாணமயாளர்கள் மற்றும் ச ாதுப் 
 ாைணனயாளர்கள் ஆகிபயார் இந்த தரவுகணள nutrition.lk. எனும் 
இணையத்தளத்திலிருந்து  யன் டுத்தலாம்.  

 
5.  டுத்தர மற்றும் தவீிர மந்தச ொேபனயுள்ை குழந்பதகளுக்கொன புதிய குபற ிரப்பு 

உணவுகள்  ற்றிய முன்  ரிசேொதபனகபை பகொழும்பு மற்றும் கன்சனொருவவில்  
உள்ை பகத்பதொழில் பதொழில்நுட்   ிறுவனத்தில்  )ITI(  டத்தப் ட்டது. இதன் பமொத்த 
பேலவினம் ரூ ொ 0.14 மில்லியன் ஆகும். இது இலங்பக அரேின்  ிதியுதவியொகும்  
 

6. சதேிய ச ொேொக்கு மொதம் – ஜூன் 2017 
 ப ாசாக்கு ஒருங்கிணைப்புப்  ிரிைானது பதசிய ப ாசாக்கு மாத நடைடிக்ணககணள 
நடாத்துைதற்கான மத்திய ச ாறுப்பு ணமயம் ஆகும்.   

 பதசிய ப ாசாக்கு மாதம் 2௦17 இற்கான சதானிப்ச ாருள் “சீனியின்ைி சுணைப்ப ாம்”.  
 பதசிய ப ாசாக்கு மாதம் 2௦17 இற்கான அங்குரார்ப் ன ணை ைம் ஜூன் மதம் 23 
ஆம் திகதி கம் ஹா ரத்னாைளி மகளிர் ைித்தியாலயத்தின் பகட்ப ார் கூடத்தில் 
நணடச ற்ைது.   

 கல்ைிப் ப ாதிப்பு சார்ந்த ச ாருட்கள் ைிருத்தி சசய்யப் ச்டது. 
- “சீனியின்ைி சுணைப்ப ாம்” எனும் தணலப் ில் ணகபயடு- சைவ்பைறு 
(சமன் ானங்களில், உைவுகளில் சீனியின் அளவு)     

        -  பமற்காணும் சதானிப்ச ாருளில்  தாணககள். 
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7. இலங்பக சதேிய ச ொேொக்கு  ிகழ்ச்ேித் திட்டத்தில் சுகொதொரத் துபறயினரின் 
 குதிக்கொன பேலவுப் ப றுமதி  ற்றிய அறிக்பக  

இலங்ணக அரசாங்கம் கைிசமானளவு  ைத்ணத ப ாசாக்கு ைிடயத்தில் சசலவு 
சசய்கின்ைது. அபதபநரம் ஏணனய அரச சார் ற்ை நிறுைனங்கள் மற்றும் ஐக்கிய 
நாடுகள் நிறுைனங்களும் இலங்ணக மக்களின் ப ாசாக்கு நிணலணமயிணன 
பமம் டுத்துைதற்கு நிதியுதைி அளிக்கின்ைது.  மிக அதிகளைான  ைம் 
சசலைிடப் டுகின்ை ப ாதும் அந்த நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் ைிணலப்ச றுமதியானது  
ஒருப ாதும் கைிப் ிடப் டைில்ணல.  
 
ஆகபை ப ாசாக்கு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் சுகாதாரத் துணையினரின்  குதிக்கான  
ைிணலப்ச றுமதிணய மதிப் ிடும் பைணலகள் குடும்  சுகாதார  ைியகத்தில் உள்ள 
சமுதாய ணைத்திய நிபுைர் சநய்ல் தலகல அைர்களின் சதாழில்நுட்  
ைழிகாட்டலுடன் UNICEF அணமப் ினரின் நிதியளிப்புடன் ப ாச்சாக்கு 
ஒருங்கிணைப்புப்  குதியினரால் பமற்சகாள்ளப் ட்டது.  
 
“இலங்ணக ப ாசாக்கு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் சுகாதாரத் துணையினரின்  குதிக்கான  
ைிணலப்ச றுமதி” இறுதி அைிக்ணக 2௦17 ஆகஸ்ட் மாதம் 23 ஆம் திகதி BMICH 
அரங்கத்தில் சைளியிடப் ட்டது.  இதில் சகௌரை சுகாதார அணமச்சர் ணைத்தியர். 
ராஜித பசனாரத்ன அைர்களிள் அதிதியாக  ங்பகற்ைார்.   
 

8.  ிரசதே மட்ட மொவட்டப் ச ொேொக்குக் கண்கொணிப்பு அபமப் ில் (DNMS) ச ொேபனேொர் 
இபடஈடுகளுக்கொக  ல்துபறேொர்  ங்கைிப்பு   

சுகாதார தகைல்சதாழில்நுட் ைியல் சங்கத்தினால் (HISSL) அடித்தள மட்ட தரவுகணள 
பசகரிப் தற்கு ப ாசாக்கு குைித்த  ல்துணை சசயல்திட்டத்தின்கீழ் அண்ட்பைாய்ட் 
இயங்குதள சசயலி ஒன்று ஏற் டுத்தப் ட்டது.  ப ாச்சாக்கு ஒருங்கிணைப்புப் 
 குதியினர் DNMS முன்பனாடிக் கருத்திட்டம் ஒன்ணை HISSL இன் சதாழில்நுட்  
ைழிகாட்டலில் மாத்தணள, ச ாலன்னறுணை, மற்றும் நுைசரலிய மாைட்டங்களில் 
குடும்  சுகாதார உத்திபயாகத்தருக்கான  யிற்சியிணன ைழங்கி அதணனத் சதாடர்ந்து 
அமுல் டுத்தினர்.  HISSL இனர் தற்ப ாது ICTA அணமப்புடன் இணைந்து “Master patrot 
Index for the interoperability” என் ணத DNMS மற்றும் பதசிய ப ாசாக்கு தகைல் அணமப்பு 
என் ைற்றுக்கிணடபய உருைாக்கிட சசயலாற்றுகின்ைனர்.  
 

9. இலங்பகயில் நுண் ச ொேபணக் குபற ொட்டிபன கட்டுப் டுத்தல் மற்றும் 
தடுப் தற்கொன சதேிய மூசலொ ொயம்.  (2017-2022) 

இலங்ணகயில் நுண் ப ாசணைக் குணை ாட்டிணன கட்டுப் டுத்தல் மற்றும் 
தடுப் தற்கான பதசிய மூபலா ாயம் (2017-2022) ஆனது ப ாசாக்கு ஒருங்கிணைப்புப் 
 குதியினரால் அதன் சதாழில்நுட்  குழுமத்தின் உதைியுடன் UNICEF மற்றும் உலக 
சுகாதார அணமப் ின் நிதியளிப்புடன் ைிருத்தி சசய்யப் ட்டது. நுண் ப ாசணனக் 
குணை ாடுகணளக் கட்டுப் டுத்தியும் தடுத்தும் ப ாசாக்கு நிணலணமகணள பமம் டுத்த 
ைழிகாட்டல்கணள ைழங்குைது இத்திட்டத்தின்  ிரதான குைிக்பகாள் ஆகும். தன் 
மூலம் அணனத்து இலங்ணகயர்களுக்கும் ஆபராக்கியமான எதிர்காலசமான்ைிணன 
ஏற் டுத்த ைழிசணமக்கும்.  
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1௦. திரிச ொஷொ கைஞ்ேியப் டுத்தும் வேதிகபை சமம் டுத்தல்.  
அனுராதபுரம் மற்றும் களுத்துணை மாைட்டங்களில் திரிப ாஷா ைழங்கற் 
சங்கிலியின் மதிப் டீு நடத்தப் ட்டது. ஆய்ைின்  ரிந்துணரகளுக்கணமய, திரிப ாஷா 
களஞ்சிய முகாணமத்துை  யிற்சி நிகழ்வு 7 மாகாைங்களில் நடாத்தி முடிக்கப் 
 ட்டது. இதற்கான சமாத்த சசலைினம் இலங்ணக ரூ. 0.48 மில்லியன் ஆகும். உலக 
உைவுத் திட்டத்தினால் இது நிதியளிக்கப்  ட்டது. 17 புதிய திரிப ாஷா பசமிப்புக் 
களஞ்சியங்கள் நாசடங்கிலும் கட்டப் ட்டது. இந்நடைடிக்ணககளுக்காக சமாத்த 
எதிர்வுகூைப் டும் சசலைினமாக 13.87 மில்லியன் ரூ ாக்கள் உள்ளது.  

 
 

6.4.2 ச ொேபனப்  ிரிவு 
 

ப ாசாக்குப்  ிரிைானது சுகாதார அணமச்சு சார்ர் ில் நாட்டிலுள்ள ப ாசணனசார் 
பசணைகளுக்கான முழுமயான முகாணமத்துைத்திற்குப் ச ாறுப் ானதாகும். இந்தப் 
 ிரிைானது ப ாசணை சார்ந்த சகாள்ணக ைகுத்தல், ஒருங்கிணைப்பு, கண்காைிப்பு மற்றும் 
மதிப் டீ்டு ைிடயங்களுக்குரிய முகைர் ஆகும். ப ாசணனப் ிரிைானது ப ாசணை சார்ந்த 
ைிடயங்களில் ைழிகாட்டு சநைிகணள உருைாக்குகின்ைது. இந்த சநைிமுணைகள் 
சசயல்முணைகளாக அடித்தட்டு மட்டத்தில் சமாழிச யர்ப்புக்கு உள்ளாகும். பமலும், 
இந்தப் ிரிைானது, பசணைக்காலப்  யிற்சிணயயும் ைிழிப்புைர்வு சசயலமர்வுகணளயும், 
மற்றும், திைன் ைிருத்தி நடைடிக்ணககணளயும் சுகாதார  ஊழியர்களுக்காகவும் ஏணனய 
ைணகயான ஊழியர்களுக்காகவும் பமற்சகாள்கின்ைது. ப ாசாக்குப்  ிரிைானது மாகான மட்ட 
மற்றும் அடித்தட்டு மட்ட நிறுைனங்களுடனும் உத்திபயாகத்தர்களுடனும் ஒருங்கிணைப்பு 
சசய்து நாட்டில் திைன் மிகுந்த ப ாசாக்கு நிகழ்ச்சித் திட்டங்கணள அமுல் டுத்துைதாய் 
உறுதிசசய்ைதில் ஒருங்கிணைப்ண  பமற்சகாள்கின்ைது.  

2017 / 2018 ஆம் ஆண்டுகைில் எய்திய  ிரதொன அபடவுகள்  
1. “சலபராகம், இருதயபநாய்கள், புற்று பநாய்த் தடுப்பு சதாடர் ான ச ாது சுகாதார 

ைழிகாட்டி” ணய உருைாக்கி, அச்சிட்டு அைிமுகப் டுத்தியாணம.   
 சலபராகம், இருதயபநாய்கள், புற்று பநாய் உள்ளிட்ட சதாற்ைா பநாய்கள் 

இலங்ணகயில் திகரிக்கும் ப ாக்கில் உள்ளன. இந்தப் புத்தகமானது 
இந்பநாய்கள் சதாடர்புணடய ஆ த்துக்காரனிகள் மற்றும் மூபலா ாயங்கள் 
என் ைற்ணைக் குைித்து ைி ரிக்கின்ைது.   

 இப் புத்தகத்தின் மூலப்  திப் ானது ஆங்கிலத்தில்  திப் ிக்கப் ட்டது. 
இவ்ைருடம் (2018)  இவ் ைழிகாட்டிணய ைழிகாட்டிணய மறு திப்பு சசய்ய 
ைிணல மனுக்கள், பகள்ைிப்  த்திரங்கள்  என் ன பகாரப் டும். “சலபராகம், 
இருதயபநாய்கள், புற்று பநாய்த் தடுப்பு சதாடர் ான ச ாது சுகாதார 
ைழிகாட்டி” தமிழிலும் சிங்களத்திலும் சமாழிச யர்ப்பு சசய்யப் ட்டது.  
 

2.  ாடசாணல மாைைர்களுக்கும், ைளரிளம்  ருைத்தினருக்கும் ஆபராக்கியமான 
உைவுப்  ழக்கங்கள்  குைித்த தகைல்கணள ைழங்கும் ஒரு  டப் புத்தகம் (picture book) 
உருைாக்கப் ட்டது.  

  
 இலகுைாக ைாசிக்கும் இந்தப் புத்தகம் ைசீகரிக்கும் ைண்ைம் 

ைி ரனங்களுடன் தகைல்கணள குணைந்த சசாற்களாலும் அதிக  டங்களாலும் 
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ைி ரிக்கின்ைது.  ாடசாணல சிஆர்கணள குைிப் ாக, ைளரிளம்  ராயத்தினணர 
இலக்குணைத்து இப் புத்தகம் தயாரிக்கப் ட்டது.  

 இந்தப்  டப் புத்தகமானது, மூன்று சமாழிகளிலும் அச்சிடப்  ட்டது. 
(ஆங்கிலம், தமிழ் மற்றும் சிங்களம்).  
 

3. இலங்ணகயில் சிறுைர்களுக்குரிய உைவு சந்ணதப் டுத்தலுக்கான ைிதந்துணரகணள 
அமுல் டுத்துைதற்காக ப ாசணை ைி ரை மாதிரியானது  (Nutrient Profile Model)  உலக 
சுகாதார தா னத்தின் சதாழில்நுட்  மற்றும் நிதிப்  ங்களிப்புடன் ைிருத்தி 
சசய்யப் ட்டு அச்சிடும் நிணலயில் உள்ளது.   

 இலங்ணகக்கான ப ாசணை ைி ரை மாதிரியானது  உலக சுகாதார 
தா னத்தின் சதன் கிழக்காசிய  ிராந்திய ப ாசணை ைி ரை மாதிரிணய 
உள்ைாங்கி, உள்ளக மற்றும் புைச்சூழல் நிபுைர்களின் உதைியுடநும்,   உைவுக் 
ணகத்சதாழில் மற்றும் அக்கணையுள்ள ஏணனய தரப் ினரின்  ங்களிப்புடனும்   
உருைாக்கப் ட்டுள்ளது. சிறுைர்கள் ‘ட்ரான்ஸ் சகாழுப்புகள்’ உள்ளிட்ட 
அதிகளைான சகாழுப்பு, உப்பு, மற்றும் சீனி உள்ள உைவுகளுக்கு பதணையற்ை  
சைளிப் ாட்டுக்கு உட் டுைணதக் கட்டுப் டுத்தல் இந்த ஆைைத்தின் முதல் 
நிணல பநாக்கமாக உள்ளது. ைிளம் ரப் டுத்தல் உட் ட சிறுைர்களுக்கு 
இவ்ைாைான உைவு ைணககணள சந்ணதப் டுத்துைணத கட்டுப் டுத்த இது 
உதைிபுரியும். இது  ிள்ணளப்  ராய அதீத உடற் ருமன் நிணலணய 
தடுப் ணதயும் உைவு சார்ந்த  சதாற்ைாத பநாய்கணளத் தடுப் ணதயும் 
பநாக்காகக் சகாண்டுள்ளது . 
 

4. பதசிய ப ாசாக்குக் சகாள்ணகயானது  சுகாதார அணமச்சின் நிபுைர்கள் மூலம்  சதரிவு 
சசய்யப் ட்ட சைளியக ஆபலாசணன நிபுைத்துை முகைர்களால் மீளாய்வு  
சசய்யப் ட்டது.   

 ச றுப றுகளின் அடிப் ணடயில்  இதன் மீள் ஆய்வுகள் தற்ப ாது நணடச ற்று 
ைருகின்ைது.  

 

5. இரும்புச் சத்துக் குணை ாட்டு குருதிச் பசாணக  மற்றும் சதாடர்புணடய  ிரச்சணனகள் 
ஏற் டுைணத குணைப் தற்காக இலங்ணகக்கு அரிசி மற்றும் பகாதுணமக்கு இரும்புச் 
சத்து மற்றும் ப ாலிக் அமில சசைிவூட்டணல பமற்சகாள்ைதற்கு தற்ப ாது 
 ரிசீலிக்கப் டுகின்ைது. 

 இரும்புச் சத்து மற்றும் ப ாலிக் அமில சசைிவூட்டல் பமற்சகாள்ளப் ட்ட 
ச ாதுைான  ிரதான உைவு சதாடர் ில் அணமச்சரணைப்  த்திரம் 
அணமச்சரணை அனுமதிக்காக தாக்கல்  சசய்யப் ட்டுள்ளது. 
அணமச்சரணையின் ைிதந்துணரயின் முதல் கட்ட அமுலாக்கமானது 2018 ஆம் 
ஆண்டு ஆரம் மாகும்.  

 

 
6.4.3   திரிச ொஷொ  ிகழ்ச்ேித் திட்டம் 
 

இலங்ணக திரிப ாஷா லிமிட்டட் ஆனது அணமச்சரணைத் தீர்மானப் டி முழுைது 
அரசாங்கத்துக்கு சசாந்தமான கம் னியாக 1987 ஆம் ஆண்டு தா ிக்கப் ட்டது.  இதற்கு  
முன்னர் இது  C.T.C பசணைகள் லிமிட்டடினால் முகாணமத்துைம் சசய்யப் ட்டது.  
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கர்ப்  காலத்தில் மற்றும் 6 மாதம் முதல் 5 ையது ைணரயான குழந்ணதகளில் குணைநிரப்பு 
உைைாக ைழங்குைதன் மூலம் மந்த ப ாசணை நிணலணய இல்லாசதாழிப் தற்கு 
 ங்களிப்பு சசய்ைது இதன்  ிரதான பநாக்கங்மாக உள்ளது.  
 
திரிப ாஷா கம் னியானது  ைிப் ாளர் சண  ஒன்ைினால் முகாணமத்துைம் 
சசய்யப் டுகின்ைது. இதில் 7 உறுப் ினர்கள் உள்ளனர்.  
2015 ஆம் ஆண்டு  யனணடபைாரின் பதணையாக 1.3 மில்லியன் அளவு காைப் ட்டது. 
இதில் 9௦% பூர்த்திசசய்யக்கூடியதாக இந்தக் கம் னி இருந்துள்ளது.   

 
DISTRICT 2013 2014 2015 2016 2017 

AMPARA 26,143 26,542 26,542 26,508 26,950 

ANURADHAPURA 56,615 56,505 56,410 56,142 57,904 

BADULLA 43,201 41,461 41,461 38,654 42,219 

BATTICALOA 42,705 43,405 43,405 44,820 48,660 

COLOMBO HOSPITAL 5,148 5,148 4,848 4,373 5,121 

COLOMBO SOUTH 44,513 42,553 44,513 43,243 50,338 

COL.MUNICIPAL 
COUNCIL 9,240 9,240 9,240 8,731 10,414 

GALLE 47,365 47,365 47,365 47,365 49,251 

GAMPAHA 51,159 51,159 51,159 56,010 56,267 

HAMBANTOTA 34,758 34,758 34,758 34,758 40,455 

JAFFNA 31,243 31,010 31,010 33,062 23,669 

KALMUNE 35,552 37,706 37,706 34,585 43,110 

KALUTARA 38,924 30,854 34,317 36,940 38,094 

KANDY 59,458 59,458 59,458 61,713 66,817 

KEGALLE 30,288 30,288 30,288 29,681 59,544 

KILINOCHCHI 13,849 7,719 7,719 7,987 10,044 

KURUNEGALA 66,798 66,798 66,798 71,212 70,328 

MANNER 7,488 7,398 7,398 10,224 8,762 

MATALE 31,233 31,233 31,158 31,715 30,971 

MATARA 50,795 50,795 50,695 50,695 54,348 

MONERAGALA 29,517 29,517 29,517 28,509 28,063 

MULATIVU  6,335 6,335 6,825 5,038 

NUWARA ELIYA 28,311 27,191 26,798 25,849 26,416 

POLLONNARUWA 32,367 32,367 32,367 33,500 30,762 

PUTTALAM 27,857 27,857 27,857 27,857 34,069 

RATNAPURA 42,555 42,555 42,555 45,377 45,267 

TRINCOMALEE 34,302 40,884 40,884 28,266 40,288 

VAVUNIYA 8,290 8,290 8,290 8,101 9,172 
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ESTATES ** 55,211 55,033 54,688 55,211 54,293 

MAHAWELI      
PROBATION & CHILD 
CARE 22,692 22,692 22,692 22,692 23,396 

TOTAL 1,007,577 1,004,116 1,008,231 1,010,605 1,090,030 
 
மொதொந்த திரிச ொஷொ உற் த்தி பேயற்திறன்  

M
on

th
s 2016 2017 2018 2019  Targeted 

750g bags 750g bags 750g bags 750g bags 

JAN 1,726,260 1,687,080 1,532,070 2,400,000 

FEB 1,602,480 1,448,640 1,210,530 2,400,000 

MAR 1,662,300 1,744,500 1,439,070 2,400,000 

APR 1,335,030 1,408,680 771,600 2,400,000 

MAY 1,582,710 1,482,960 1,800,000 2,400,000 

JUN 472,710 1,204,020 1,800,00 2,400,000 

JUL  1,443,840 - 2,400,000 

AUG 91,800 1,595,370 - 2,400,000 

SEP 1,142,130 - - 2,400,000 

OCT 1,164,180 - - 2,400,000 

NOV 1,421,760 - - 2,400,000 

DEC 866,940 - - 2,400,000 

Total 
Quantity 

750g 
Packets 

13,068,300 12,015,090 8,553,270 28,800,000 

Quantity 
/ Mts 9,801.23 9,011.32 6,414.95 21,600.00 

C
os

t (
R

s)
 

1,
43

8,
32

9,
76

8.
75

 

1,
32

2,
41

0,
84

3.
13

 

1,
02

8,
95

8,
38

1.
00

 

3,
46

4,
64

0,
00

0.
00

 

குைிப்பு 1 kg திரிப ாஷாைின் மதிப்பு  146.75 
சுச ொஷொ உற் த்தி - 2017 
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மொதொந்த சுச ொஷொ உற் த்தி  2017 
No Month 100g 

Packets 
250g 

Packets 
500g 

Packets 
750g 

Packets 

1 Apr. 62650 57350 24816 21020 

2 May 51350 73625 31032 39560 

3 June 14950 64175 17328 39500 

4 July 6000 226425 10479 126240 

5 Aug 8250 187827 42096 97860 
குறிப்பு - 
COP for 1 kg = 146.75 
 
 

6.5  வொய்ச் சுகொதொர சேபவ 
 
அறிமுகம்  
1516  ல்மருத்துைர், 75  ல் மருத்துை ைிபசட நிபுைர்கள் பசணைகள் மற்றும் 443  ாடசாணலப் 
 ல்மருத்துை சிகிச்ணசயாளர்கள் ஆகியைர்கள் தற்ப ாது அரச துணையில்  ைி புரிகின்ைனர். 
2017 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், 32 புதிய  ல் மருத்துைர்கணள அரச துணைக்குச் 
பசர்த்துக்சகாள்ளத் திட்டமிடப் ட்டது. அடிப் ணடயான ைாய் சுகாதாரபசணையானது  ல் 
மருத்துைர்கள் மூலம்  ைழங்கப் டுகிைது. அபதபநரம், ைிபசட நிபுைத்துை பசணையானது 
ைாய் மற்றும் தாணட, முக சத்திர சிகிச்ணச, மீளணமப்பு  ல்மருத்தும்,  ல்ைரிணச சீராக்கும் 
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Category No of recruitment 
for year 2017 

Consultant Dental Surgeons 02 
Dental Surgeons 32 
School Dental Therapists 30 
Dental Technicians 10 

 
பதொபலச ொக்கு ஆசரொக்கியமொன வொய்கள் உள்ை இலங்பகயரொக ,  ொட்டின் 
ச ாருளாதார, சமூக மன மற்றும் ஆன்மீக ைளர்ச்சிக்குப்  ங்களிப்பு சசய்கின்ைைராகுதல்.  
 
பேயல் ச ொக்கு  
இலங்ணகயின் சமூக மற்றும் ச ாருளாதார அ ிைிருத்திக்கு உயர்ந்த தரம் ைாய்ந்த ைாய்ைழி 
சுகாதார நிணலணய அணடைதன் மூலம் அணனத்து ைிதமான நடைடிக்ணககணளயும் 
பமற்சகாள்ைதன் மூலம், இலங்ணக மக்களுக்கு உயர்ந்த தரம் ைாய்ந்த பநாய்த்தடுப்பு, 
பமம் ாடு குைமாக்கும்  ற்சிகிச்ணச பசணைகள், மூலம்  ங்களிப்பு ைழங்கல்.  
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குறிக்சகொள் 

ைாய் சுகாதார பசணைகளுக்கான சசன்ைணடயும் சாத்தியப் ாடுகணள பமம் டுத்துதல்.  

2017 ஆம் ஆண்டில் எய்திய  ிரதொன அபடவுகள்  
சகாழும்பு பதசிய  ல் ணைத்திய சாணலயின் (ப ாதனா) ஒன் து மாடிகணளக் சகாண்ட புதிய 
கட்டடத் சதாகுதியின் இரண்டாம் கட்டமானது 2௦17 ஆம் ஆண்டு திட்டமிடப் ட்டது. இதன் 
அனுமானிக்கப் ட்ட சசலைினமானது 12௦௦ மில்லியன் இலங்ணக ரூ ாக்கள் ஆகும். இது 
நான்கு சைளி பநாயாளர்  ிரிவுகள் சத்திர சிகிச்ணசப்ச ாருள் களஞ்சிய சாணல, ச ாதுக் 
களஞ்சிய சாணல, மருந்துக் களஞ்சிய சாணல, ைாய் பநாயியல் ஆய்வுகூடம், நிர்ைாகப்  குதி, 
நான்கு ைாய் மற்றும் தாணட முக  குதிகள், ஒரு மீளணமக்கும்  ர்சிகிச்ணசப் நிபுைர்  குதி, 
ஒரு ைாய் சுகாதார தடுப்புமருத்துைப்  குதி (சமுதாய  ல்மருத்துைம்), இரண்டு  ல்ைரிணச 
சீராக்கும்  ர்சிகிச்ணசப்  குதி, நூறு ஆசனங்களுள்ள  ிரதான பகட்ப ார் கூடம், மற்றும் 
இரண்டு ைிடுதிகள்  என் னைற்ணை உள்ளடக்குகின்ைது.   
 
தற்ச ொது  ிகழ்ந்துவரும் அ ிவிருத்தி  டவடிக்பககைின் வி ரங்கள்   

 
Project Description 

 
Total Cost 

 
Physical progress 

by 31.12.2017 

 
Financial 
Progress 

31.12.2017 
Procurement of Dental Equipment 
 

400Mn 82.5% 330Mn 

Maintenance of Dental Equipment 10Mn 10% 1Mn 
 

Health promotion and prevention of 
Fluorosis 

15Mn 100% 15Mn 

 
 
 
 
 
 
 டமொடும் வொய் சுகொதொர சேபவகள்  
மிகத் பதணையான ைாய் சுகாதார பசணைகணள ைசதி குணைைாக உள்ள, கீழ்த்தட்டு 
மக்களுக்கு ைழங்கும் பநாக்கத்தில் நடமாடும் ைாய் சுகாதார பசணைகள்  
நடாத்தப் டுகின்ைன. சகாழும்பு  ற்சிகிச்ணச ணைத்தியசாணலயிலுள்ள நடமாடும் 
 ல்மருத்துைசிகிச்ணசப்  ிரிவு, நாட்டின் எந்தப்  குதியில் இருந்தும் ைிடுக்கப் டும் 
பைண்டுபகாளுக்கு இைங்க சசயலாற்றும் ைண்ைம் உள்ளது. பமலும்,  ல்பைறு சுகாதார 
 ிராந்தியங்களில் (மாைட்டம்), அைர்களுக்குரிய இலக்கு சனத்சதாணகயான  ாடசாணல 
மாைைர்கள், சயௌைனப் ருைத்தினர், கர்ப் ிைித் தாய்மார்கள், ைளர்ந்பதார்கள் (குைிப் ாக 
பைணலத் தளங்களில்)  ஆகிபயாருக்கு பசணையாற்ைிட  சசாந்தமான நடமாடும்  ற்சிகிச்ணசப் 
 ிரிவுகள் உள்ளது.      
 
ப ொது சுகொதொர  ற்ேிகிச்பே  டவடிக்பககள் 
ைாய் சுகாதார சகாள்ணகயின் கீழ், ைாய் சுகாதார பமம் ாடு மற்றும் ைாய்ப்  குதி பநாய்த் 
தடுப்பு என் ன. சுகாதார அணமச்சின் ைாய்சுகாதாரப்   ிரிைானது மூன்று சமாழிகளிலும் 
உள்ள 5௦ சதாகுதி சிலிம் ஒளிப் ச ட்டிகணள சகாள்ைனவு சசய்ைதற்குத்  பதணையான 
நடைடிக்ணக எடுத்துள்ளது (ஒவ்சைாரு சதாகுதியிலும் இரண்டு ).  
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4 ஆவது சதேிய வொய் சுகொதொர ஆய்வு.   
தாய்லாந்துக்கு அடுத்த டியாக இலங்ணகபய சதன் கிழக்காசியாைில் கிராமமாக பதசிய  
ைாய் சுகாதார ஆய்ைிணன பமற்சகாள்கின்ை ஒபர நாடாக உள்ளது.  கடந்த காலங்களில் 
மூன்று பதசிய ைாய் சுகாதார ஆய்வுகள்   1984, 1994, மற்றும் 2002/2003 காலப் குதியில் 
பமற்சகாள்ளப் ட்டது. நான்காைது ஆய்ைானது 10,000 இற்கு அதிகமான மக்கணள 
உள்ளடக்கிய ஒரு மாதிரித் சதரிைில்  நாடளாைிய மட்டத்தில் 2015 ஆம் ஆண்டின் மத்தியில் 
ஆரம் ிக்கப் ட்டது. தரவுகணள பசகரிக்கும்  னி ஏற்கனபை பூரைப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. 
தரவுகணள ஆய்வு சசய்து அந்த ஆய்வு அைிக்ணககணள சைளியடீு சசய்யும்  ைியானது 
தற்ப ாது நிகழ்ந்து ைருகின்ைது.   
 
சதேிய வொய் சுகொதொர பகொள்பக  
ஏற்சகனபை அணடயப் ட்டுள்ள ச றுப றுகணள பமலும் ைலுப் டுத்தும் அபதபநரம் நாட்டு 
மக்களின் ைாய் சுகாதார நிணலணமகணள பமம் டுத்துைதற்கான புதிய மூபலா ாயங்கணள 
உள்ைாங்கும் ைிதமாக இலங்ணகக்கான பதசிய ைாய் சுகாதார சகாள்ணகயின் ைணரவுநிணல 
ஆைைம் தயாரிக்கப் ட்டுள்ளது. ச ாதுமக்கள் மற்றும்  ற்சிகிச்ணசயுடன் 
அக்கணையுள்ளைர்களின் அ ிப் ிராயங்கள் 2016 ஆம் ஆண்டின் நடுப் குதியில் ச ைப் ட்டது. 
தற்ப ாது அதன் அைிக்ணககள் தயாரிக்கும்  ைி நணடச றுகின்ைது.  
நாடளாைிய ரீதியில் சைற்ைிகரமாக நடாத்தப் டும் ஐந்து முக்கிய சிைப்பு ைாய்ந்த ைாய் 
சுகாதார சமூக நல திட்டங்கள் உள்ளன.  

1. கர்ப் ிைித் தாய்மார்களுக்கான ைாய் சுகாதார பசணைகள்.  
2. ஆரம்   ிள்ணளப்  ராய  ற்சூத்ணதத் தடுப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டம்/ புபளாணரட் 

ைார்னிஸ் ஏற்றும் நிகழ்ச்சி.  
3.  ாடசாணல சிைார்களின் கணடைாய்ப்  ற்கணள  ாதுகாக்கும் நிகழ்ச்சி.  
4. Oral Potentially Malignant disorder (OPMD) மற்றும் ைாய்ப் புற்று பநாய்த் தடுப்பு மற்றும் 

ஆரம் நிணலயில் கண்டைியும் நிகழ்ச்சித் திட்டம்.  
5. Dental Fluorosis தடுப்பு மற்றும் கட்டுப் டுத்தும் நிகழ்ச்சித் திட்டம்.   

 
கர்ப் ிணித் தொய்மொர்களுக்கொன வொய் சுகொதொர சேபவகள் 
கர்ப் ிைித் தாய்மார்களுக்கான ைாய் சுகாதார பசணைகள் ைாய்ைழி ஆபராக்கியத்ணத 
பமம் டுத்துைணத இலக்காகக் சகாண்டு கர்ப் காலத்தில்  ல் சிணதைின் சிக்கல்கணளக் 
குணைப் தன் மூலம், ைாய்ைழி ஆபராக்கியத்ணத பமம் டுத்துைன் மூலம், ஏற்கனபை உள்ள 
ைாய்ைழி பநாணய பமாசமாக்குைணத தடுப் தான் மூலமும் அைர்களுக்கு ைிரிைான 
ைாய்ைழி சுகாதாரப்  ாதுகாப்பு ைழங்க உதவுகிைது. இது  ிைக்கும் குழந்ணதக்கு 
 ற்சூத்ணதணய ஏற் டுத்தும்  ாக்டீரியாக்கள்  ரவுைதற்கான அ ாயத்ணத குணைப் தன் மூலம் 
 ாதகமான ைிணளவுகளின் சாத்தியக்கூறுகணள குணைக்கும்.  
 
ஆரம்   ிள்பைப்  ரொய  ற்சூத்பதத் தடுப்பு  ிகழ்ச்ேித் திட்டம்/ புசைொபரட் 
வொர்னிஸ் ஏற்றும்  ிகழ்ச்ேி 
ஆரம்  கட்டத்தில் ைாய்ைழி பநாய்கணளக் கண்டைிைதால் இலகுைான முணைகள் மூலம் 
அைற்ணைக் குைப் டுத்த முடிகின்ைது. குழந்ணதகளின்  ற்கணள 12 மற்றும் 18 மாத 
காலங்களில்  ரிபசாதிக்குமாறு ஆரம்  சுகாதார பசணை ைழங்குனர்களுக்கு ஆபலாசணன 
ைழங்கப் ட்டுள்ளதுடன், இதன் ப ாது ஏபதனும் அசாதாரை நிணலகள் சதன் டின் 
 ற்சிகிச்ணச பசணைகளுக்கு பமலதிக ஆபலாசணனகள் மற்றும் சிகிச்ணசகளுக்காக 
அனுப்புமாறும் பகட்கப் ட்டுள்ளது. ைளரிளம்  ருைத்தினர்களின்  ர்சிகிச்ணசக் கிளினிக், 
சமுதாய மட்ட மர்சிகிச்ணசக் கிளினிக், மற்றும் சுகாதார ணைத்திய அதிகாரி  ிரிவுகளில் 
 ைியாற்றும்  ல் மருத்துைர்கள்களுக்கு புபளாணரட் ைார்னிஷ் ஏற்றும் திட்டத்ணத 
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அைிமுகப் டுத்த சுகாதார அணமச்சு தீர்மானித்துள்ளது. இது இளம்  ராயத்தினரிடம் 
 ற்சூத்ணத ைிருத்தியணடதணலத் தடுத்தல் மற்றும் கட்டுப் டுத்தல் என் ைற்ணை இலக்காகக் 
சகாண்டுள்ளது.  
 
 ொடேொபல ேிறொர்கைின் கபடவொய்ப்  ற்கபை  ொதுகொக்கும்  ிகழ்ச்ேி  
இலங்ணகயில் ஆரம் நிணல  ற்சுகாதார பசணைகணள ைலுவூடும் பநாக்கில்,  ாடசாணல 
சிைார்களின் கணடைாய்ப்  ற்கணள  ாதுகாக்கும் நிகழ்ச்சி ஒன்ணை சுகாதார அணமச்சு 2013 
ஆம் ஆண்டில் ஆரம் ித்துள்ளது.  ாடசாணல மாைைர்கள்  ரிபசாதிக்கப் ட்டு, அதிக ஆ த்து 
நிணல உள்ளைர்கள் இனங்காைப் ட்டு, கணடைாய்ப்  ற்கணள அணடச ாருள் சகாண்டு 
அணடப் தற்காக சதரியப் டுகின்ைார்கள். இது கணடைாய்ப்  ற்களின் மணைபமற் ரப்புகணள 
சூத்ணதகளின் தாக்கத்தில் இருந்து  ாதுகாக்கின்ைது.   
   
வொய்ப் புற்று ச ொய்க்கு ேொத்தியமொன ச ொய ிபலகள்-)Oral Potentially Malignant 
disorder -OPMD) மற்றும் வொய்ப் புற்று ச ொய்த் தடுப்பு மற்றும் ஆரம்  ிபலயில் 
கண்டறியும்  ிகழ்ச்ேித் திட்டம்  
இலங்ணகயில் ஆரம் நிணல ைாய் சுகாதார  ராமரிப்பு பசணைகணள ைலுவுணடயதாக்கும் 
ைிதமாக,  சுகாதார அணமச்சானது பதசிய புற்றுபநாய்க் கட்டுப் ாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்துடன் 
இணைந்து,  OPMD கணளயும் ைாய்ப் புற்று பநாய்கணளயும் ஆரம் நிணலயில் கண்டைியும் 
மற்றும் ைராது தடுக்கும் சசயற் ாடுகணள ஆரம் ித்துள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சித் திட்டத்தில், 
ஆ த்துக் காரைிகள்  ற்ைிய மாதிரியணமப் ானது  ிரபயாகிக்கப் ட்டு, OPMD கள் 
உருைாைதற்குரிய ஆ த்து நிணலகணள அதிகளைில் சகாண்டைர்கள் 
இனங்காைப் டுகின்ைனர். இந்த மூபலா ாயமானது OPMD களுக்கான  ரிபசாதணனகளுக்கு 
 ாைிக்கப் ட்டு 12 அல்லது பமற் ட்ட புள்ளிகணள ச றுபைார் பமலதிக சிகிச்ணச 
நடைடிக்ணககளுக்காக அருகிலுள்ள ணைத்தியசாணலயிலுள்ள  ல்ணைத்தியரிடம் அனுப்பும் 
ைண்ைம்  ாைிக்கப் டுகின்ைது  
 
Dental Fluorosis தடுப்பு மற்றும் கட்டுப் டுத்தும்  ிகழ்ச்ேித் திட்டம்  
Dental Fluorosis என் து ைிருத்தியணடயும் நிணலயில் அதிகளவு புபளாணரட்டுக்கணள 
உள்சளடுப் தால்  ல்லின் எனாமலில் ஏற் டும் ஒரு குணை ாடு ஆகும். இது  ல்லின் 
இனாமலில்  ள்ளங்கணள ஏற் டுத்தி, நிரமாற்ைத்ணதயும் ஏற் டுத்துகின்ைது. Dental Fluorosis 
நிணலணமணயக் சகாண்டுள்ள சிறுைர்களும் ைளரிளம்  ருைத்தினரும் குைிப் ிடத்தக்களவு 
அசசௌகரியமான நிலணமக்குள்ளாகுைதுடன்,  ல்லின் பதாற்ைத்ணதப்  ற்ைிய மன 
 தகளிப்புக்கும் உள்ளாகின்ைார்கள்.  
சுகாதார அணமச்சு Dental Fluorosis தடுப்பு மற்றும் கட்டுப் டுத்தும் நிகழ்ச்சித் திட்டத்ணத Dental 
Fluorosis அதிகளவு உள்ளார்ந்த நிணலயில் காைப் டும் இடங்களில் 2016 ஆம் ஆண்டில் 
ஆரம் ித்துள்ளது. இதில் அடங்குைன. 
 

1. Dental Fluorosis இற்கான  ரிபசாதணனகள்.  
2. இனன்கானப் ட்டைர்களில் அதற்கான சிகிச்ணச. 
3. அதிக புபளாணரட்டுக்கணளக் சகாண்ட தண்ைரீ் மூலங்கள் உள்ள இடங்கணள 

ைணர டமாக்கல். 
  
சுகாதார அணமச்சானது, கல்ைி அணமச்சுடன் இணைந்து 25  ாடசாணல  ற்சிகிச்ணச 
நிணலயங்கணள கட்டும் பைணலத்திட்டத்ணதயும்,தற்ப ாது இருக்கின்ை நிணலயங்கணள 
புதுப் ிக்கும் பைணலணயயும் ஏற்கனபை ஆரம் ித்துள்ளது. இது  ாடசாணல  ற்சுகாதார 
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பசணைகணள ைலுைாக்கும் பநாக்கில் 250 மில்லியன் இலங்ணக ரூ ாக்கள் சசலைில் 
அணமகின்ைது.  
 ாடசாணல  ற்சுகாதார பசணைகள் அதன் நிர்ைாகத் தகைல் முணைணமயின் தனித்துைமான 
முன்பனற்ைத்துடன் கடந்த ஆண்டுகளில் உருைாகியுள்ளன. 12 ையதிற்கு கீழ் உள்ள 
 ாடசாணல மாைைர்களிணடபய  ற்சூத்ணதயின் தாக்கமானது குைிப் ிட்டளவு 
குணைந்துள்ளணமணய ைிணளவுகளின் குைிகாட்டிகள் சுட்டிநிற்கின்ைன. இது சிறுைர்களில் 
 ரந்தளவு புபளாணரட்  ற் ணசகள்  ைிக்க டுைதற்கு பமலதிகமாக  ாடசாணல  ற்சுகாதார 
பசணைகள் ைலுைாக்கப் ட்டதாபலபய நிகழ்ந்தசதனக் சகாள்ளலாம். மாைட்ட ரீதியான 
மீளாய்வுகளின்  டி  60%  இற்கும் பமலான  ாடசாணல  ற்சுகாதார பசணைகளினால் 
கைனிக்கப் டுகின்ை 12 ையதுள்ள சிறுைர்கள் ணைச் சுகாதாரத்தில் ஆபராக்கியமாக 
இருப் ணத காைமுடியும். இது ஒரு சாதகமான  முன்பனற்ைம் எனக் சகாள்ளமுடியும்.  
 
        
 

6.6   சதேிய குருதிமொற்றுப்  ிரசயொக சேபவ  
 
பதசிய குருதிமாற்றுப்  ிரபயாக பசணை (NBTS), இலங்ணகயின் சுகாதார, ப ாசணை மற்றும் 
சுபதச மருத்துை அணமச்சின் கீழ் ைரும் ஒரு சிைப்பு இயக்கமாகும். இது அணனத்து அரசாங்க 
ணைத்தியசாணலகளுக்கும், ச ரும் ாலான தனியார் துணை ணைத்திய சாணலகளுக்கும், 
மற்றும்  ாதுகாப்புப்  ணடகளின் ணைத்தியசாணலகளுக்கும்  இரத்தம் மற்றும் இரத்த 
தயாரிப்புகளின் ஒபர ைழங்குனர் ஆகும். புைியியல்  ரைணலப் ச ாறுத்து, 19  ிராந்தியத் 
சதாகுதி  ணமயங்களுடன் இணைக்கப் ட்ட 99 சசயல் ாட்டு ணைத்த்டியசாணல சார் இரத்த 
ைங்கிகள் மற்றும் 2 தனித்தியங்கும் இரத்த ணமயங்கள் உள்ளன. 
 
பதசிய இரத்த ணமயம் (NBC) என் து NBTS இன் சசயல் ாட்டுத் தணலணமயகம் ஆகும். இந்த 
ணமயத்தினுள்  ல துணைகள் மற்றும் அலகுகள் உள்ளன. இந்த அலகுகள் ஒவ்சைான்றும் 
நாட்டுக்கான காலந்தாழ்த்தாத தர உறுதிப் ாடுணடய குருதி மற்றும் குருதிப் ச ாருட்களின் 
மாற்றுப்  ிரபயாகம் மற்றும் உறுப்புமாற்று சிகிச்ணசயுடன் சதாடர்புணடய பசணைகள் 
என் ைற்ணை உறுதிப் டுத்துைதற்கு தனித்துைமான  ங்களிப்ண  ைழங்குகின்ைது. NBTS 
ஆனது நன்கு தா ிக்கப் ட்ட, பதசிய ரீதியில் மிக ஒருங்கிணைக்கப் ட்ட பசணையாக 
இருப் துடன், பதசிய, சர்ைபதச மட்டங்களில் உயர்ந்த அைிைியல் மற்றும் சதாழில்நுட்  
நிணலயுடன் நன்கு அைியப் ட்டதாகவும் உள்ளது. நாட்டின் சுகாதார, ைிஞ்ஞான மற்றும் 
கல்ைி கட்டணமப் ில் ஒரு முக்கிய இடத்ணத ச ற்றுள்ளது. இலங்ணகயின் குருதிமாற்றுப் 
 ிரபயாக பசணையானது உயர்ந்த தரமான பசணையாக சர்ைபதச மட்டத்திலும், இப்  ிராந்திய 
மட்டத்திலும் கருதப் டுகிைது.  
 
பநாக்கங்கள்  

1. இரு த்து நான்கு மைி பநரமும் நாடளாைிய அணனத்து இரத்த ைங்கிகளுக்கும் 
பசணைகணள ைழங்குதல்.  

2. பதணைக்கு ஏற்ை ைிதத்தில் இரத்தப் ச ாருட்களின் ைிநிபயாகத்ணத 
உறுதிப் டுத்துதல்.  

3. தரமுயர்த்தப் ட்ட சில ணைத்தியசாணலகளில் இரத்த ைங்கிகணள ஏற் டுத்துதல். 
4. NBTS இல் புதிய சதாழில்நுட் ங்கணள அைிமுகப் டுத்தி ைலுைாக்குதல்  
5. சதாடர்ச்சியான கண்காைிப்பு மற்றும் மதிப் டீுகளின் மூலம் குருதி மாற்றுப் 

 ிரபயாகத்தின் தரத்திணன உறுதிப் டுத்தல். 
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Sabaragamuwa
RATNAPURA

Balangoda
Embilipitiya
Kahawatta

 

*19 ClusterCenters are shown in block capitals and Blood Banks assigned are 
listed below. 

*102 Blood Banks are functioning 

*3 new blood banks added in 2017: Galigamuwa, Theldeniya and 
Kattankudy 

 

 

 
2017 ஆம் ஆண்டில் இரத்த வங்கிகைின்  ரம் ல்  

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Eastern 
BATTICALOA TRINCOMALEE AMPARA 

Valachchenai Kantale Akkarepattu 

Kattankudy Kinniya Dehiattakandiya 

 Muththur Kalmunai  North 

  Kalmunai South 

    Mahaoya 

    Sammanthurai 

    Pothuvil 

North Western  
Kurunegala 
Dambadeniya 
Kuliyapitiya 
Nikaweratiya 
Galgamuwa 

Central 

KANDY 

Dabulla 

Gampola 

Matale 

Nawalapitiya 

Rikillagaskada 

Theldeniya 

PERADENIYA 

Warakapola 

Kegalle 

Mawanella 

Dikkoya 

NuwaraEliya 

Western 

NBC CNTH CHILAW CIM KALUTARA 

NHSL Gampaha Marawila Awissawella Horana 

CSHW Wathupitiwala Negambo Homagama Kethumathi 

CSTH Welisara Puttlam Karawanella Panadura 

DMH Meerigama Kalpitiya     

LRH Minuwangoda       

SJGH Kiribathgoda    

Accident Ser.         

IDH- Angoda         

CETH-
Mulleriyawa 

        

NINDT-
Maligawaththa         

Army Hospital     

Southern 

KARAPITIYA KAMBURUGAMUWA 

Balapitiya Kamburupitiya 

Elpitiya Matara 

Mahamodara Walasmulla 

Udugama HAMBANTOTA 

  Tangalle 

  Tissamaharama 

 

North Central 

ANURADHAPURA 

Padaviya 

Thambuththegama 

Polonnaruwa 

Medirigiriya 

 

VAVNIYA JAFFNA 
Mannar Killinochchi 

Chetticulam Mulathiv 
Point Pedro 

Thelippalai 

Northern  

Uva 
BADULLA 

Bibila 
Diyathlawa 
Mahiyangana 
Monaragala 
Welimada 
Wellawaya 
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இரத்த சேகரிப்பு முபறபமகைின் அடிப் படயில் அதன்  ரம் ல்.  

 

 
2017 ஆம் ஆண்டில் ப ருந்பதொகுதி வொரியொக இரத்த சேகரிப்பு 

 

இரத்தக் கூறுகளின் தயாரிப்பு  
 
 

 

 

 

Mobile 
collection

92%

Inhouse 
collection

8%

Distribution of total blood collection by 
mode of collection

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000 Total blood collection cluster wise

mobile collection
inhouse collection

Component 2013 2014 2015 2016 2017 

RCC 380,760 379,774 393,348 408,959 417,792 

Platelets 189,879 220,335 285,646 248,644 252,740 

FFP 282,231 344,091 344,788 369,299 394,375 
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பேங்குழியச் பேறிவொக்க சகொரிக்பககள், இரத்தப் ப ொருந்துபக சேொதபன, மற்றும் 
வி ிசயொகம் 

 Requests Cross matches Issues 

2012 947,650 808,978 310,539 

2013 1,028,425 831,063 370,645 

2014 1,031,895 896,997 347,668 

2015 1,022,445 834,023 361,308 

2016 1,118,987 940,777 382,907 

2017 1,085,637 833,319 379,738 
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Histocompatibility  ரிசேொதபனகைின் பேயலொற்றுபக   

 
 

 
 
 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Typing and cross matches 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Class 1 2195 2876 2293 2288 2015 1253 

Class 11 2188 2856 2297 2214 1777 1099 

Cross match 1526 2076 1365 1471 2490 1954 

B27 187 194 352 194 319 492 

PRA  (Class I , Class II ) 185 207 179 295 484 475 

Transplantation       

Kidney (Patients ,Donor) 2096 2721 2455 2094 1589 1027 
Bone Marrow (Patients, 
Donors) 96 136 192 108 167 163 

AP donor 0 14 11 32 171 7 

Cadaveric Donors 34 22 7 15 11 169 
Platelet refractory 
investigation - - - - - 8 

Heart Transplant - - - - - 5 
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Performance of Reference Immunohaematalogy Laboratory  
Test category 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Difficult compatibility testing 3411 3263 2413 2656 2767 3003 

Antenatal Screening 1012 1371 1640 1263 3266 1013 
Antibody titrations 339 398 243 394 241 272 

DAT profile 708 790 637 603 702 4440 
Extended phenotypes 261 237 303 439 414 363 

Cold agglutination titration 55 50 38 154 47 42 
Isohaemagglutination test 36 43 80 54 97 53 
Haemolysin test 36 26 26 55 97 156 

Confirmation of Bombay O 22 13 111 22 15  
Elution studies 25 11 30 26 30 50 
Transfusion reaction 
investigations 12 15 14 49 21 39 

 

Performance of Reagent Laboratory 
Reagents prepared 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PBS working solution 
(L) 5510 5730 5565 7785 3965 - 

PBS stock solution 
(L) 520 610 620 810 3965 - 

Alsevers solution(l) 108 116 148 172 274 396 
Antibody screening 
cells(mL) 73114 66390 39,255 45,650 162,800 188,880 

Anti A1 (ml) 1030 837.5 482.5 775 1450 906 

Anti H (ml) 80 2475.5 327.5 475 1125 678 

ABO reverse 
grouping cells (ml) 19280 21980 28,275 3,7625 120,200 132,330 

 

2017 ஆம் ஆண்டில்  ீயூகிைிக் அமில  ரிசேொதபனகள்  
 
 ீயூகிைிக் அமில  ரிசேொதபனகள் (NAT) ைசதியானது குருதி மாற்ைடீ்டு பநாய்த் சதாற்றுப் 
 ரிபசாதணனகளில் கிணடக்கக்கூடியதாக பதசிய இரத்த மத்தியநிணலயத்தில் 
காைப் டுகின்ைது. இது இரத்ததானம் சசய்யப் ட்ட குருதியில் HIV, ஈரல் அழற்சி B, மற்றும் 
C சதாற்ைிணனக் கண்டைிைதற்கான சாளரக் காலத்திணனக் குணைத்துக் சகாள்ைதற்கு 
உதவும்.     
 

Total number of tests performed in 
2017 

Number of reactive samples 

90880 56 
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பசகரிக்கப் ட்ட சமாத்தக் குருதியின் 61.6% ஆனது பதசிய இரத்த மத்திய நிணலயத்தில் 
 ரீட்சார்த்த ஆய்ைாக NAT  ரிபசாதணனக்கு உட் ட்டுள்ளது.   ல்பைறு காரைங்களினால், 
பமற்சகாள்ளப் ட்ட  ரிபசாதணனகலானது இன்ணமயில் சசய்யப் ட்ட மாதிரிகணள ைிடவும் 
 ன்மடங்கு அதிகமானதாக உள்ளது.   

1. ஒவ்சைாரு பைணலத் தாள்களுக்கும் கைிப் டீ்டு அளைிணடக் கட்டுப் ாட்டிணன 
பமற்சகாள்ளுதல் அைசியமாகின்ைது.  

2. ைன்ச ாருள் சசயலிழப்பு நிகழ்ணகயில் முழுத் சதாகுதியும் மீண்டும் 
 ரிபசாதிக்கப் ட பைண்டியிருக்கும்.  

3. சதாடுணகயணடந்தால் சசணலன் மூலமான ஓட்டம் ஒன்று 
பமற்சகாள்ளப் டபைண்டும். . 

4. ச றுமதியற்ை  ரிபசாதணனகள்  அைதானிக்கப் ட்டால், அது அடுத்த சதாகுதியுடன் 
மீளவும் பமற்சகாள்ளப் ட பைண்டும்.,  

 

இரத்தப் ச ாருட்களின் தரத்திணன பமம் டுத்தும் பநாக்கில், எதிர்காலத்தில், 
இச்சசயன்முணையானது ஒழுங்கு டுத்தப் ட்டு ஏணனய  ரிபசாதணன நிணலயங்களுக்கும் 
ைிரிவு டுத்தப் டும்.  ரீட்சார்த்த கருத்திட்டமாக, NAT பசாதிப் ானது, ப ாதனா 
ணைத்தியசாணல ராகணம, மாைட்டப் ச ாது மருத்துைமணன களுத்துணை என் னைற்ைின் 
இரத்த பசகரிப்புகளில் பமற்சகாள்ள ஆரம் ிக்கப் ட்டுள்ளது. 

2017 ஆம் ஆண்டில் ச ொய்க்கொரணி பேயலிழப்பு )PI(  ற்றிய புள்ைிவி ரம்  
 
பநாய்க்காரைி சசயலிழப்பு (PI)  ப ான்ை புதிய சதாழில்நுட் மானது அண்ணமக்காலத்தில் 
அைிமுகப் டுத்தப் ட்டு ஏற்கனபை ைழங்கப் டும் பசணைகளுக்கு பமலதிகப் ச றுமதியானது 
பசர்க்கப் டுகின்ைது. இந்த முணைணமயானது குருதி மாற்ைடீு மூலமாக பதாற்ைிப்  ரவும் 
பநாய்த் சதாற்றுகணளத் தடுப் தற்கும்,  க்டீரியாத் சதாற்றுதல் அணடைணத தடுப் தற்குமான 
நிரூ ிக்கப் ட்ட ஒரு முணைணமயாகும். 
 
 

Duration PIP Production 

2015/3/12 – 2015/11/06 523 

2016/12/19 -2016/12/31 14 

2017/01/01 – 2017/12/31 300 

 

உபற ிபல பேங்குழிய புள்ைி வி ரம்.– 2017 
1௦ ைருட காலமலவுக்கு அரிதான இரத்த ைணககணள அதன் சசங்குழியங்கணள 
உணைநிணலயில் ப ணும் முணையானது அ ிைிருத்தியணடந்த நாடுகளில்  ின் ற்ைப் டும் 
ஒரு  ிந்திய முணையாகும். தற்ப ாது பதசிய இரத்த மத்திய நிணலயத்தில் இதற்கான 
அளைடீ்டுக் கைிப் டீுகள் நணடச றுகின்ைன.  
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No of Red Cell Units Frozen Units No of Red Cell Units 
Deglycerolized Units 

Bombay O Rh D Positive units 4 O Rh D Positive 
Units 40 

A Rh D Positive Units 1   
A Rh D Negative Units 4   
B Rh D Positive Units 2   
B Rh D Negative Units 3   
AB Rh D Negative Units 3   
O Rh D Positive Units 49   

Total 66 Total 40 
 
  
 

 6.7  ஆய்வுக்கூட  சேபவ 
 
ஆய்வுகூட பசணையானது அதற்குரிய  ிரதி சுகாதாரப்  ைிப் ாளர் நாயகத்தின் கீழ் 
ஒருங்கிணைக்கப் ட்டு, நாட்டின் சுகாதாரப்  ராமரிப்பு பசணை முணைணமயில் ஒரு முக்கிய 
 ங்கு ைகிக்கிைது. ஆய்வுகூட பசணை இயக்குநரகமானது அத்தியாைசியமான மற்றும் 
ச ாருத்தமான சட்டங்கணள உருைாக்குைதற்கும், சட்டப்பூர்ைமாக்குைதற்கும், பதசிய மற்றும் 
சர்ைபதச ரீதியாக ஏற்றுக்சகாள்ளப் ட்ட தரநிணலகளுக்கு இைங்க ஆய்ைகங்களின் 
 ராமரிப்புக்கான சதாழில்நுட்  மற்றும் நிர்ைாக ைழிகாட்டணல ைழங்குைதற்கும் 
ச ாறுப் ாகா உள்ளது.  

      
ச ொக்கங்கள் 

I. பசணைகணள பமம் டுத்துைதற்காக ஆய்ைக உ கரைங்கள் ைாங்குைதற்கான நிதி 
ஒதுக்கீடு ைழங்கல் 

II. ஆய்வுகூட உ கரைங்களது சரியான  ராமரிப்புசகன நிதி ைழங்கல். 
III. நாட்டில் ஆய்வுகூட முணைணமகளின் தரம் பமம் டுத்தல். 
IV. ஆய்ைக  ாதுகாப் ிணன உறுதிசசய்தல். 

 
மூல பேயற் ொடுகள் 

I. ஆய்வுகூட பமம் ாடு மற்றும் கட்டுப் ாடுகள். 
II. நுண்ணுயிர் சகால்லிகளுக்கு எதிர்ர்ப்புைிணன உருைாகுதலுக்கு எதிராக 

சசயலாற்றுதல்.  
III. உயிரியல் ாதுகாப்பு.  
IV. பநாய் தடுப்பு, கட்டுப் ாடு மற்றும் கண்காைிப்பு 
V. ஒருங்கிணைந்த தரவு முகாணமத்துைம்.  

VI. சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரம் மற்றும்  ாதுகாப்பு 
VII. சகாள்ணக பமம் டுத்தல்.  

VIII. அைசரநிணலச் சசயலாற்றுணக  
IX.  யிற்சியளித்தல் மற்றும் கல்ைி. 
X. கூட்டுமுயற்சி  மற்றும் சதாடர் ாடல் நடைடிக்ணககள். 
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6.7.1  மருத்துவ வழங்கல்கள்  ிரிவு 
 

சுகாதார அணமச்சின் மருந்து ைிநிபயாகப்  ிரிைானது நாடுபூராகவுமுள்ள அரச  ிரிவு சுகாதார 
பசணைகள் நிறுைனங்களுக்குரிய அணனத்து மருந்துகள், அறுணை சிகிச்ணச ச ாருட்கள்,  
ஆய்வுக்கூட ச ாருட்கள்,  கதிரியக்கப் ச ாருட்கள் மற்றும் அச்சிடப் ட்ட  டிைங்கள் 
ஆகியைற்ணை ைிநிபயாகிப் தற்கான மத்திய அணமப் ாகும். பமலும்,  நாடளாைிய ரீதியில் 
தனியார்  ிரிவுகள் உட் ட அணனத்து மருத்துைமணனகளுக்கும் அ ாயகர ஔடத  
மருந்துகணள (நார்சகாடிக்ஸ் ப ாணத ைணக மருந்துகள்) ைழங்கும் ஒபர  ிரிவு மருத்துை 
ைிநிபயாகப்  ிரிவு ஆகும்.  

அரச மருந்தக கூட்டுத்தா னத்தினால் மருத்துை ைழங்கல்  ிரிைின்ச ாருட்டு 
பமற்சகாள்ளப் டுகின்ை ச ாருட்களின் ச றுணககள் தைிர்ந்த, மற்ணைய அணனத்து ைழங்கல் 
சசயற் ாடுகணளயும் சிைந்த முணையில் முகாணமத்துைம் சசய்ைதன்மூலம் இந்த 
நிணலயானது அணடயப்ச ற்றுள்ளது. மருத்துை ைழங்கல்  ிரிைானது, மருத்துைப் 
ச ாருட்கணள அரச சுகாதார பசணை ைழங்கும் நிறுைனங்களுக்கு ைிநிபயாகம் சசய்யும்ைணர 
களஞ்சியப் டுத்துகின்ைது. சகாழும் ில் உள்ள மத்திய மருத்துைக் களஞ்சியம், மற்றும் 
மாைட்ட மட்டங்களில் உள்ள 26  ிராந்திய மருத்துை களஞ்சியங்கள் அடங்கலான களஞ்சிய 
சாணலகளின் ைணலயணமப்ண க் சகாண்டுள்ளது. மத்திய மருந்தக களஞ்சியமானது,  ிரதான  
கட்டிடத்தில் 18 சமாத்தபசமிப்புக் கிடங்குகள், அங்சகாணடயில் 3 சமாத்தபசமிப்புக் 
கிடங்குகள், சைள்ளைத்ணதயில் 5 சமாத்தபசமிப்புக்  கிடங்குகள், சகாடிகாைத்தயில் ஒரு 
கிடங்கு, திகனயில் ஒரு கிடங்கு மற்றும் சைலிசணையில் ஒரு கிடங்கு ஆகியைற்ணை 
உள்ளடக்கியுள்ளது. 

பதசிய திட்டமிடல்  ிரிவு  மற்றும் அணமச்சரணை அனுமதியுடனும் 8102 ஆம் ஆண்டின் 
ைரவு சசலவு திட்டத்திலிருந்து நிதி ஒதுக்கீட்டின் அடிப் ணடயிலும்  ின்ைரும் திட்டங்கள் 

ஆரம் ிக்கப் ட்டுள்ளன. 

மத்திய மட்டத்தில் 20 கருத்திட்டங்கள்.  
 ிரொந்திய மருந்து வழங்கல்  ிரிவு, மற்றும்  ிறுவன மட்டத்தில் 02 
கருத்திட்டங்கள். 
 ிரொந்தியக் கைஞ்ேியங்கைில் 04  கருத்திட்டங்கள்.  

1. சதாணலக் கல்ைி மற்றும் சதாணல-மாநாட்டு (Tele-Conference) நிணலயங்கணள மருத்துை 
ைழங்கல்  ிரிைில் உருைாக்கி,  ிராந்திய மருந்துகள் மற்றும் சிகிச்ணச ைழங்கல் 
கூட்டத்ணத (DTC) சதாணல-மாநாட்டு முணைணமயில் நிறுைனங்களின் 
அனுசரணையுடன் நடாத்துதல்.  

2. புதிய தரவுறுதி மற்றும் மருந்தக ைிழிப்புைர்வுப்  ிரிவு ஆகியைற்ணை நிறுவுதல்  . ல 
தணடகள் இருப் ினும் முன் ைிநிபயாக த்திற்கு முன்னரான மாதிரிகளின் பசாதணன 

முணை சதாடங்கப் ட்டது .தரவுறுதி சதாடர் ாக ஆய்வுகூடசமான்ைிணன 
உருைாக்கிடுைதர்காக SPMC உடன் ப ச்சுைார்த்ணதகள் சதாடர்கின்ைன .

சநைிமுணைகளின் )பசமித்தல் , ைிநிபயாகித்தல் ப ான்ைணை( தர பமம் ாட்டுப் 
 டிமுணைகள் மற்றும் ஒழுங்குைிதிகள் ைிருத்தி என் ன ஆரம் ிக்கப் ட்டுள்ளது. 

3. சகாழும்பு, கம் ஹா, களுத்துணை, குருநாகல், புத்தளம், அனுராதபுரம், ச ாலன்னறுணை, 

கண்டி, சமானராகணல, நுைசரலியா, யாழ்ப் ாைம், ைவுனியா, முல்ணலத்தீவு, காலி, 
மாத்தணை, அம் ாந்பதாட்ணட, பககாணல, ரத்னபுர, மட்டக்களப்பு அம் ாணை, கிளிசநாச்சி, 
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திருபகாைமணல,  துணள மற்றும் கல்முணன  குதிகளில் முதற்கட்ட பைணலகள் 
பூரைப் டுத்தப் ட்டது. மன்னார் மற்றும் மாத்தணள மாைட்டங்களுக்கு இது 
நீட்டிக்கப் ட பைண்டும். 

4. புதிதாக நியமிக்கப் ட்ட கண்காைிப்பு அலகு என்ை ச ாறுப் ில், ணகயிருப் ற்ை 
நிணலணமகணள குணைப் தற்கு 2017 ஆம் ஆண்டில் இருந்து இன்ைளவும், சுகாதார 
அணமச்சு, பதசிய மருந்துைணகக் கட்டுப் ாட்டு அதிகார சண , அரச மருந்தகக் 
கூட்டுத்தா னம் ப ான்பைார் உட் ட்ட அக்கணையுள்ள தரப் ினர்களின் 
 ிரதிநிதிகளுடன் ைாராந்த ைழங்கல் நிணலணம மீளாய்வுக் கூட்டம் அடங்கலான 
கிரமாமான சந்திப்புகள்  நணடச றுகின்ைது.  

5. அணனத்து மாைட்டங்களிலும் மருந்துகள் மற்றும் சிகிச்ணச ைழங்கல் கூட்டமானது 
மருத்துை ைழங்கல்  ிரிைினது சம் ந்தப் ட்ட உதைி மற்றும் பமற் ார்ணையுடன் 
கிராமமாக நடத்தப் டுகின்ைன. இந்த முயற்சியில் இப்ப ாது 80 நிறுைனங்கள் தமது 
சசயற் டும் கூட்டங்கணள நடாத்தி அதன் அைிக்ணககணள சதாடர்ந்து அனுப் ி 
ைருகின்ைன. 

6. ச ாது முகாணமத்துை உதைியாளர்  /சுகாதார முகாணமத்துை உதைியாளர் மற்றும் 
அ ிைிருத்தி உத்திபயாகத்தர்களுக்கான பசணைக்காலப்  யிற்சியளிக்கப் ட்டுள்ளது .

மருத்துை ைழங்கல்  ிரிைில் உள்ள ஏணனய அலுைலர்கள் )SCO, MSA) மற்றும் 
நிறுைனங்களில் உள்ள சம் ந்தப் ட்ட துணை மருத்துை அலுைலர்கள் 
ஆகிபயாருக்கான  யிற்சிணயயும் சைளிப் யிற்சிணயயும்  முந்ணதய ஆண்டில் பூர்த்தி 
சசய்யப் ட்டது.  

7. மருத்துை ைழங்கல்கள் முகாணமத்துை தகைல் சதாகுதியானது (MSMIS) 2015 ஆம் 
ஆண்டில் இருந்து முழுணமயான சசயற் ாடு நிணலயில் இருந்து ைருகின்ைது. இது 
மருந்துகளின் பதணைணய அனுமானிப் தில் இருந்து மீள் சரி ார்த்தல் ைணரயான 
அணனத்து ைிடயங்கணளயும் உள்ளடக்கியதான சசயற் ாடு நிணலணயக் 
சகாண்டுள்ளது. இந்த  மருத்துை ைழங்கல்கள் முகாணமத்துை தகைல் சதாகுதியானது 
அதன் ைிணளைான ைிணனத்திைணனயும் ைழங்கல் சங்கிலி முகாணமத்துைத்ணதயும் 
பமம் டுத்தி அதன்  யணன மாகாை மட்ட மருத்துை மணனகளுக்கும் ைழங்கும் 
ைிதமாக   ைிரிவு டுத்துைதற்கு ஆரம் ிக்கப் ட்டது. 

8. டிஜிட்டல் முணையிலான சைப் நிணலக் கட்டுப் ாட்டு மற்றும் கண்காைிப்பு அணமப்பு 
ைசதியுள்ள குளிர்க் களஞ்சிய அணை ைசதிகள் ைிரிவு டுத்தப் ட்டுள்ளன  .இது 
மருந்துகள் மற்றும் தடுப்பூசிகளின் குளிரச்சங்கிலிப்  ராமரிப் ண  22 மைிபநர 
கண்காைிப் ில் ணைத்திருப் ணத உறுதிப் டுத்தி அதிக நம் கமான மற்றும் 
 ாதுகாப் ான ைணகயில் கண்காைிப் ணத உறுதி சசய்யும். 

9. சைலிசர மருத்துைமணன ைளாகத்தில் மருத்துை ைழங்கல்  ிடிவுக்கு  20 ,000 சதுர அடி 
 ரப் ளைில் முன்-உருைாக்கப் ட்ட களஞ்சியசாணல (pre-fabricated) அணமப் தற்கு 
பகள்ைிமனுக்கள் பகாரப் ட்டு  ஒப் ந்தங்கள் ைழங்கப் ட்டு அதன் கட்டுமானமானது 
சைலிசரைில் ஆரம் ிக்கப் டவுள்ளது.  

 

10. மருத்துை ைழங்கல்  ிரிைின்  ிரதான மருந்துக் களஞ்சியத் சதாகுதியின் 
குளிர்சாதனப் டுத்தும்  ைிகள்  ைிகள் முடிக்கப் ட்டுள்ளன. 

11. நாடுமுளுைதுமான குைமாக்கும் ணைத்திய பசணை நிறுைனங்களில் (மத்திய  
அணமச்சகம், ஆதார ணைத்திய சாணலகள், மற்றும்  ிராந்திய மருத்துை ைழங்கல் 
 ிரிவுகள்) மற்றும் மருத்துை ைழங்கல்  ிரிவு என் ைற்ைில் பமம் ாடுகணள 
பமற்சகாள்ளல்.   
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12. மத்திய மருத்துை ைழங்கல்  ிரிைில் சி.சி.டிைி பகமரா அணமப்ண  நிறுவுதல். 

13. மருத்துை ைழங்கல்  ிரிவு க்கான இரண்டு 500 KVA மின்  ிைப் ாக்கிகணள ைழங்கல் 
மற்றும் நிறுவுதல். 

 
கடந்த 5 வருடகொல பேயற் ொட்டுப் ச ொக்கு  

வி ிசயொகிக்கப் ட்ட மருந்து வபககள் மற்றும் அதன் அனுமொனிக்கப் ட ப றுமதிகைின் 
ஒப் ீடு 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Drug - Issued (Mn) 1,313 15,104 16,428 22,932 24,017 
Drug - Estimated (Mn) 15,545 18,759 20,513 28,196 25,596 

 

 
 

வி ிசயொகிக்கப் ட்ட ேத்திர ேிகிச்பேப் ப ொருட்கள் மற்றும் அதன் அனுமொனிக்கப் ட 
ப றுமதிகைின் ஒப் ீடு. 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Surgical  - Estimated (Mn) 10,886 12,982 15,230 21,080 25,281 

Surgical  - Issued (Mn) 6,252 7,274 7,179 9,329 10,570 
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வி ிசயொகிக்கப் ட்ட ஆய்வுகூடப் ப ொருட்கள் மற்றும் அதன் அனுமொனிக்கப் ட 
ப றுமதிகைின் ஒப் ீடு 

 

 
 

 சமாத்தமாக  2900 Drug eluting stent கள் 2017 ஆம் ஆண்டில் ைிநிபயாகிக்கப் ட்டது 
இைற்ைின் ச றுமதி 168.2 மில்லியன்கள் ஆகும்.  

 சமாத்தமாக 9183 கண்ணுக்குள் ச ாருத்தும் ைில்ணலகள் (19 D to 25 D ைில்ணலகள் 
மாதசமான்றுக்கு) 2017 ஆம் ஆண்டில் ைிநிபயாகிக்கப் ட்டது இைற்ைின் ச றுமதி 139 
மில்லியன்கள் ஆகும். இது நிறுைனங்களில் சகாள்ைனவு சசய்யப் ட்டு 
ச ாருத்தப் டும் ைில்ணலகளின் எண்ைிக்ணகக்கு பமலதிகமானதாகும்.  

 107 உட்காது ச ாருத்துணககள் (Chochlear implant) 2017 ஆம் ஆண்டில் 
ைிநிபயாகிக்கப் ட்டது இைற்ைின் ச றுமதி 104.17 மில்லியன்கள் ஆகும்.  
 

 
2018 ஆம் ஆண்டுக்குத் திட்டமிடப் ட்டுள்ை விசேட அ ிவிருத்தி 
 டவடிக்பககள் 

1. மருத்துை ைழங்கல்  ிரிைில் உள்ள உள்ளகக் கட்டுமான அ ிைிருத்தி மற்றும் 
அலுைலகப்  குதியின் புனருத்தாரைம் மற்றும் ைிரிைாக்கம்  (நிதிப்  ிரிவு, இருப்புக் 
கட்டுப் ாட்டுப்  ிரிவு தா னப்  ிரிவு.)  

2. ைழங்கும் கிணளக்கான மற்றும்  ிரதிப்  ைிப் ாளருக்கான (மருத்துை ைழங்கல்) 
புதிய அலுைலகக் கட்டிடம் அணமத்தல். 

3. மருத்துை ைழங்கல்  ிரிைில்  ிரதான கட்டிடத்தில் உள்ள கழிைணை ைசதிகணள 
பமம் டுத்துதல்.  

4. துப் ரவுப்  ைியாளர்களுக்கான சசணைப் குதி அணைணயக் கட்டுதல்.  
5. சைலிசணரயில் புதிய கட்டிட சதாகுதிணயக் காட்டுைதன் மூலமும், அங்சகாடைில் 

உள்ள சத்திர சிகிச்ணசப் ச ாருள் களஞ்சிய பைணலகணளப் பூரனப் டுத்துைதன் 
மூலமும களஞ்சியப் டுத்தும் சகாள்ளளணை பமம் டுத்துதல். 
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 2013 2014  2015 2016 2017 
Lab - Issued (Mn) 1,672 1,584  1,852 2,232 2,260 

Lab- Estimated (Mn) 949 1,631  2,225 3,632 4,459 
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6. நாடளாைிய ரீதியில் குைமாக்கும் மருத்துை நிறுைனங்களிலும்  ிராந்திய 
மருத்துை ைழங்கல்  ிரிவுகளிலும் உள்ள களஞ்சியப் டுத்தும் சகாள்ளளைிணன 
பமம் டுத்தும் பைணலகணளப் பூரனப் டுத்தல். 

7. தரப்  ிைழ்ைணடந்த ச ாருட்கணள அழிக்கும்  ைிகணள இன்னமும் பூரைப் டுத்தி 
முடிக்காத இதர மாைட்டங்களிலும் (மன்னார், மாத்தணள) முடித்தல்.  

8. ஏற்கனபை ஏற் டுத்தப் ட்டுள்ள ஆராய்ச்சிகளுக்கான நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு அணமைாக 
ஆராய்ச்சிகணளயும், மதிப் ாய்வுகணளயும் பமற்சகாள்ைணத ஊக்கப் டுத்தல். 
ச ாருத்தமான மருந்துப்  ாைணன, மருந்துகளின் ச றுமதி மற்றும் சசலைினங்கள் 
 ற்ைிய ச ாதுமக்களுக்கான  தாணககணள உருைாக்குதல். களஞ்சியங்களின் மீதான 
மதிப் ாய்வு நடைடிக்ணககணள நாடளாைிய ரீதியில் புதிதாக நிறுைப் ட்டுள்ள 
சமன்ச ாருள் தரவுத் தளம் மூலம் பமற்சகாள்ளல்.  

9. மருத்துை ைழங்கல் முகாணமத்துை தகைல் சதாகுதிணய சுற்ைல் கூறு ணைத்திய 
சாணலைணர ைிரிவு டுத்தி மருத்துை ைழங்கல் சங்கிலிணய ைலுப் டுத்துதல்  

10. ைாகன சாரதிகளுக்கும் சிற்றூழியர்களுக்குமான  யிற்சி நிகழ்சிகள்.  

11. தணலக் கல்ைி முணைணம மற்றும் மருந்துகள் சிகிச்ணசயளிப்புகள் கூட்டத்ணத 
சதாணல-மாநாட்டு முணைணமயில் நடாத்துதல்.  

 
 
 

6.7.2   சதேிய மருந்துப ொருள் கட்டுப் ொட்டு அதிகொரேப   

பதசிய மருந்துப்ச ாருள் கட்டுப் ாட்டு அதிகாரசண  )NMRA) 2015 ஆம் ஆண்டில்  ாராளுமன்ை 
சட்டம்- 05 இன் கீழ் நிறுைப் ட்டது  .இந்த சட்டம் தடுப்பூசி மற்றும் உயிரியல் தயாரிப்புப் 

ச ாருட்கள் ,மருத்துைக் கருைிகள்  மற்றும் ைிளிம்புநிணலப் ச ாருட்கள் உள்ளிட்ட 
மருத்துைப் ச ாருட்கணள கட்டுப் டுத்தும் ைிதமான கட்டணமப்ண  ைழங்கியுள்ளது .

இலங்ணகயில் உள்ள அணனத்து மருத்துை மருத்துை உ கரைங்கள் , ைிளிம்புநிணலப் 
ச ாருட்கள்  ,மருத்துைக் கருைிகள் என் ன   ாதுகாப் ானதாகவும்  ,ஏற்றுக்சகாள்ளக்கூடிய 

தரத்திலும் ,சசயற்திைைிலும் காைப் ட்டு ,அைற்ைின் தணடயற்ை ைழங்கல் மற்றும் 
ச ாருத்தமான   யன் ாடு ஆகியைற்ணை உறுதிப் டுத்துைபத இந்த சட்டத்தின் முக்கிய 
பநாக்கமாகும்  .இந்த சட்டம் ஜூணல 1 , 2015 முதல் சசயல் டுத்தப் ட்டது.  

அதிகொரேப யின் ப ொறுப்புகள் . 
 மருந்துகள், மருத்துை கருைிகள் மற்றும் ைிளிம்புநிணலப் ச ாருட்களின்  தயாரிப்பு ,

 திவு, உரிமம், உற் த்தி, இைக்குமதி சசய்தல் மற்றும் அணனத்து அம்சங்கணளயும் 
ஒழுங்கு டுத்துதல் மற்றும் கட்டுப் டுத்தல். 

  பதசிய மருந்துக் சகாள்ணகயில் இைக்கமான முணையில் மருத்துை பசாதணனகணள 
நடாத்துதல் . 

 பதசிய மருந்துச ாருள் கட்டுப் ாட்டு அதிகாரசண யின்  ிரிவுகணள நிறுவுதல் 
)மருந்து க் கட்டுப் ாட்டுப்  ிரிவு, மருத்துை சாதனங்கள் கட்டுப் ாட்டு  ிரிவு, 

ைிளிம்புநிணலப் ச ாருட்களின் கட்டுப் ாட்டுப்  ிரிவு மற்றும் மருத்துை பசாதணன 
ஒழுங்குமுணை  ிரிவு.( 

  ஒரு பதசிய ஆபலாசணனக் அணமப்ண  தா ித்தல் . 
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1122/1122 இல் முக்கிய ேொதபனகள் 

1. கண்ணுக்குள்ளான ைில்ணலகளுக்கு ைிணல நிர்ையத்ணத நணடமுணைப் டுத்துதல் :
 ரைலாக  யன் டுத்தப் டும் அக்ரிலிக் மடிப்புகளுடனான ைில்ணலகளின் ைிணல 2017 

ஆம் ஆண்டு  ிப்ரைரி 18 ல் இருந்து குணைக்கப் ட்டுள்ளன.  

2. “ஸ்சடன்ட் ”களுக்கான ைிணல நிர்ையத்ணத நணடமுணைப் டுத்துதல் : 2017 ஆம் ஆண்டு 
ஆகஸ்ட் மாதம் 5 ஆம் பததி முதல் இதய பநாயாளிகளுக்கு “ஸ்சடன்ட் ”களின் 
அதிக ட்ச சில்லணை ைிற் ணன ைிணல அைிமுகப் டுத்தப் ட்டு, அதிகாரசண யால் 
ைிணலகக்கட்டுப் ட்ணடக் கண்காைிக்கும். 

3. முந்ணதய ஆண்டுடன் ஒப் ிடுணகயில், நாட்டில் ப ாணத மருந்துக்கு அடிணமயாபனார்  
மருத்துை மருந்துகணள தைைாக  யன் டுத்துைதில் குைிப் ிடத்தக்க அதிகரிப்பு உள்ளது .

ப ாலீசார் ,கடற் ணட ,இராணுைம் , PNB  ,கணரபயார காைற் ணட ,மற்றும் மதுைரித் 
திணைக்களத்தினர் ப ான்ை இதர சட்டத்ணத அமுல் டுத்தும் தரப் ினருடன் இணைந்து 

2017 ஆம் ஆண்டில் உைவு மற்றும் மருந்துகள்  ரிபசாதகர்களால் 70 நீதிமன்ை ைழக்குகள் 
தாக்கல் சசய்யப் ட்டுள்ளன) . NMRA சட்டத்தின் கீழ் ( 
•  திவுசசய்யப் ட்ட ைழக்குகள் - 70 
• சமாத்த அ ராதங்கள் ச ைப் ட்டது  - ரூ . 3,692,500.00 
• மாத்திணரகள்  /காப்ஸ்யூல்கள் ணகப் ற்ைப் ட்டது  

டிராமாபடால் - 241,764 
ப்ரீகாப்ளின் – 333 
 

4.  அழகுசாதனப்ச ாருள் கட்டுப் ாட்ணட நணடமுணைப் டுத்துதல். 

பதசிய மருந்துப்ச ாருள் கட்டுப் ாட்டு அத்கிகாரசண க்கு 10.10. 2017 முதல் 
அழகுசாதனப் ச ாருட்கணளக் கட்டுப் டுத்தும் அணமச்சரணை அனுமதி 

ைழங்கப் ட்டுள்ளது .அதன்  ின்னர் , இைக்குமதி சசய்யப் டும் அழகுசாதன ச ாருட்கள் 
 திவு சசய்யப் ட்டு கண்காைிக்கப் ட்டு ைருகின்ைன . 

5.  நாட்டில் சில்லணை மருந்தகங்கணள ஒழுங்கு டுத்துைதற்கான ைழிகாட்டல் சநைிமுணை 
அைிமுகப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. 

6.  பதசிய மருந்துப்ச ாருள் ஒழுங்கு டுத்தும் அதிகார சண க்கான ஐந்து ைருட நிறுைப் 
ச ருந்திட்டம் தயாரித்தல் மற்றும் அதிகாரசண யின் பநாக்கங்கணள நிணைபைற்றுைதன் 
மூலம் நடைடிக்ணககணள சசயல் டுத்துதல் மற்றும் கண்காைித்தல். 

7.  2015 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க பதசிய மருந்துச ாருட்கள்  ஒழுங்கு டுத்தும் 
அதிகாரசண  சட்டத்தின்  டி மருந்துப்ச ாருட்களின் ஒழுங்குமுணைகணள 

ைடிைணமத்தல் .  

8.  ஆைைப் ச ருங்பகாணைகணளக் கண்டு ிடிப் தில் தாமதங்கள் காரைமாக ஏற் டும் 
சிக்கல்கணளக் குணைப் தற்காக பதசிய மருந்துப்ச ாருள் கட்டுப் ாட்டு அதிகார 
சண யில் ஒரு களஞ்சிய ைளாகத்தின் கட்டுமானம். 

 

 
 
 



163

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2017 - 2018

 

 
 

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2017 - 2018 

 

6.7.3 மருத்துவ ஆரொய்ச்ேி  ிறுவனம் 
  
உயிர் மருத்துை மற்றும் அதனுடன் இணைந்த துணைகளுக்கான முன்னைி ஆராய்ச்சி 
நிறுைனமாக உள்ள மருத்துை ஆராய்ச்சி நிறுைனம், நாட்டின் நலன் மற்றும் நல்ைாழ்ணை 
பமம் டுத்துைதற்கான பநாக்கத்திற்கு அர்ப் ைிக்கப் ட்டுள்ளது. ஆராய்ச்சி மற்றும்  யிற்சி 
மூலம் அைிணை பமம் டுத்துைதில் இந்நிறுைனம் ச ரும்  ங்களிப்ண க் சகாண்டுள்ளது. 
மருத்துை ஆராய்ச்சி நிறுைனமானது நுண்ணுயிரியல், ணைராலஜி, ணமக்சகாபலாஜி-
பூஞ்சனைியல் ஒட்டுண்ைியியல், பூச்சியியல், பநாய்த்தடுப்பு, இணழய பநாயியல், 
குருதியியல்,  உயிர் இரசாயனைியல், ப ாசணை ஊட்டச்சத்து, மருந்தியல், இயற்ணகப் 
ச ாருட்கள் மற்றும் ைிலங்கு அைிைியல் ஆகியைற்ைில்  ல்பைறு துணைகளில் ஆராய்ச்சி 
பமற்சகாள்கிைது.  

இது ைிலங்கு ஆய்வுகள் மற்றும் மருந்துகளின்  ரிபசாதணன முயற்சி பசாதணனகளில் 
பமம் ட்ட நுட் ங்கள் பதணைப் டும்  குதிகளில் ஆராய்ச்சிக்கு ஆதரைளிக்கிைது. கடந்த சில 
ஆண்டுகளில், திணைபசரியில் இருந்து ஆராய்ச்சி மானியம் கிணடப் து பதசிய மருத்துை 
ஆராய்ச்சி நிறுைனத்தின் ஆய்வுகளின் முன்பனற்ைத்திற்கு ச ரிதும் உதைியது. இந்த நிதி 
சுகாதார அணமச்சுடன் இணைக்கப் ட்ட அணனத்து ஆராய்ச்சிகளுக்கும் கிணடக்கிைது.  

2017 இல் ேொதபனகள்  

 மருத்துை ஆராய்ச்சி நிறுைனத்தில் உயர் அ ாய BSL-3 ைணகக்குரிய ஆய்வுகூடத்ணத 
நிறுைியணம.  

 மருத்துை ஆராய்ச்சி நிறுைனத்திற்கான புதிய 10 மாடிக்கட்டடம்  
 
2018 ஆம் ஆண்டிற்கொன திட்டமிடப் ட்டுள்ை விசேட அ ிவிருத்தி 
 டவடிக்பககள்  

 மருத்துை ஆராய்ச்சி நிறுைனத்திற்கான உயர் அ ாய BSL-3 ைணகக்குரிய 
ஆய்வுகூடத்ணத நிறுவுதல்.   

 மருத்துை ஆராய்ச்சி நிறுைனத்திற்கான HSDP நடைடிக்ணககள்: பநாயியல் ஆய்வுகூட 
புனரணமப்பு.   

 கழிவுகணள எரியூட்டு அழிக்கும் புதிய கருைித் சதாகுதியானது ஏற் டுத்தப் ட 
பைண்டும்.  
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கடந்த 5 ஆண்டுக்கொன பேயற் ொட்டுப் ச ொக்குகள்  
 
கடந்த 5 ஆண்டுகைில் ஒவ்பவொரு ஆண்டுகைிலும் மருத்துவ ஆரொய்ச்ேி  ிறுவனத்தில் 
சமற்பகொள்ைப் ட்ட பமொத்த ஆய்வுகூடப்  ரிசேொதபனகள் 
 

 
 
 
கடந்த ேில ஆண்டுகொலங்கைில்  ிகழ்ந்த ஆரொய்ச்ேி  டவடிக்பககள் 
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7.   உட்கட்டபமப்பு அ ிவிருத்தி 
 
அத்தியாைசியமான சுகாதார குைிகாட்டிகள் மற்றும் மக்களின் ஆபராக்கியமான ைாழ்ணை 
பமம் டுத்துைது சதாடர் ில் சுகாதாரத்துணை உட்கட்டணமப்பு ைசதிகணள 
பமம் டுத்துைதற்கான முக்கியத்துைமானது சுகாதார முகாணமத்துை  குதியினரால் நன்கு 
அைியப் ட்டுள்ளது. . சதாடர்ச்சியான முதலீடுகளிலிருந்து  யனணடகின்ை ைிதமாக, 
மருத்துை உ கரைங்கள், ப ாக்குைரத்து மற்றும் கட்டடங்கள் உள்ளிட்ட நாட்டின் சுகாதார 
உள்கட்டணமப் ின் கடந்த ஆண்டுகளில்  டிப் டியான முன்பனற்ைம் காைப் டுகிைது. 

நாட்டின் அணனத்து மட்டங்களிலும் தரமான, ைிணனத்திைன் மிக்க,  பசணையிணன சுகாதார 
துணையின் முதல்நிணல, ஆதார, ச ாது, மாைட்ட மற்றும் மூன்ைாம் நிணல நிணலயங்களில் 
சதாடர்ச்சியாக ைழங்குைதானது நாட்டின் துரிதமான ைளர்ச்சிணய அணடைதற்கு 
அைசியமாகும். இந்த சூழலில், நாட்டில் முக்கிய சுகாதார பசணை ைழங்குநராக அரசாங்கம் 
அதன்  ங்ணக சதாடர்ந்தும் ஆற்ைிைரும் பைணளயில், சுகாதாரத்தில் தனியார் சுகாதார 
முதலீடுகள் கடந்த ஆண்டுகளில் கைிசமாக அதிகரித்துள்ளது. 

2016-2017 ஆம் ஆண்டில், ச ாது சுகாதார நலன்கணள பமம் டுத்துைதற்கான நடைடிக்ணககணள 
எடுக்கும் அபதபநரம், அரசாங்கமானது ச ாதுமக்களின் நல்ைாழ்ணை பமம் டுத்துைதற்காக 
புதிய சுகாதார திட்டங்கணள தரமான முணையில் ைழங்க சதாடர்ந்து அரசாங்கம் 
சசயற் டுகின்ைது. கட்டுமானங்கணளத் தைிர, 2016 - 2017 ஆம் ஆண்டுகளில் அரசாங்க 
சுகாதாரத் துணையின் மருத்துை உ கரைங்கள் அடிப் ணடத் தளமானது  
பமம் டுத்தப் ட்டுள்ளது. 
 

 
7.1  உயிர் மருத்துவ ப ொறியியல் சேபவகள் 
 

சுகாதார அணமச்சின் உயிர் மருத்துைப் ச ாைியியல் பசணைகள்  ிரிைிற்கு, இணை 
அணமச்சின் ணைத்தியசாணலகளில் மருத்துை உ கரைங்கணள சகாள்முதல் சசய்தல், 
நிறுவுதல், அதிகாரம் ச ைல் மற்றும்  ராமரித்தல் ஆகிய ச ாறுப்புகள் 
ஒப் ணடக்கப் ட்டுள்ளது. இந்த  ிரிவு பதணைகளின் அடிப் ணடயில் மாகாை சுகாதார 
அதிகாரிகளுக்கு சதாழில்நுட்  உதைிகணளயும் ைழங்குகிைது.  

உயிர் மருத்துை ச ாைியியல் பசணைகள்  ிரிைின் தணலணமயகம் சகாழும் ில் 
அணமந்துள்ளதுடன், இங்கு  யற்சி  ட்டணை ைசதிகள், கருைிகள் மற்றும் 
உதிரிப் ாகங்களுக்கான களஞ்சியசாணல ைசதிகள் நிர்ைாக நடைடிக்ணககளுக்கான ைசதிகள் 
அணமந்துள்ளன. 

ச ாைியியல் உயிர் மருத்துைப் ச ாைியியல் பசணைகளின் (BES) முக்கிய சசயல் ாடுகள் 
மற்றும் ச ாறுப்புகள்  ின்ைருமாறு  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளது. 

1. மருத்துை உ கரைங்கணளப் ச றுதல். 
2.  ழுது  ார்த்தல் மற்றும் மருத்துை உ கரைங்கள்  ராமரிப்பு  
3. இறுதி  யனர்கள் மற்றும் சதாழில்நுட்   ைியாளர்களின்  யிற்சி  
4. மருத்துை உ கரை முகாணமத்துைத்தில் சைளிநாட்டு சதாழில்நுட்  நிபுைத்துைம் 

மூலம் சம் ந்தப் ட்ட சதாழில்நுட்  ஊழியர்களின் திைணன ைிருத்திசசய்தல்.   
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உயிர் மருத்துை ச ாைியியல் பசணைகள்  ிரிைானது ப ராதணன  ல்கணலக்கழகம் மற்றும் 
பசர்.பஜான் சகாத்தலாைல  ாதுகாப்பு  ல்கணலகழகம் ஆகியைற்ைில் ச ாைியியல் 
துணைக்கான சதாழிற்சார்  யிற்சிகணள ைழங்குகின்ைது. 

பதொபலச ொக்கு  
பநாயாளிகளின் கைனிப்புக்கு பூஜ்ஜிய சசயலிழப்பு மற்றும் 011 சதைிகிதம் சாதனங்களின் 
கிணடக்கப்ச றும் உகந்த நிணல ஆகியைற்ணை அணடதல்.  

குறிக்சகொள் 

நாட்டின் சுகாதாரத் துணையில் மிக அதிகமான உயிர் மருத்துைப் ச ாைியியல் பசணைகணள 
ைழங்குைதற்காக, மருத்துை உ கரைங்களின் ச றுணக, திட்டமிடல்,  யிற்சி மற்றும் 
ஊழியர்கணள பமம் டுத்துைதில் சிைந்த பசணைகணள ைழங்கும் அணமப்பு ஆக இருத்தல்.  

 
இலக்குகள் 

1. சகாள்முதல் மூலம் பநரடியாக மத்திய அணமச்சு ணைத்தியசாணலகளில்  மருத்துை 
உ கரைங்கள் கிணடப் ணத உறுதிப் டுத்துதல். 

2. சகாள்முதல் மூலம் உதிரிப்  ாகங்கள் மற்றும் உ கரைங்கள் கிணடக்க உறுதி 
சசய்தல். 

3. மத்திய அணமச்சு நிறுைனங்களில் மருத்துை,  ற்சிகிச்ணச மற்றும் ஆய்ைக 
உ கரைங்கணள கிராமமான முணைணமயில்  ராமரித்தல் மற்றும் 82 மைி 
பநரத்திற்குள் சசயலிழப்புகணளக் ணகயாள்தல்.  

4. இறுதிப்  யனர்களுக்கும், சதாழில் நுட்  ஊழியர்களுக்கும் திைண் ைிருத்தி மற்றும் 
மருத்துை உ கரைங்களின் சசயல் ாட்டு அம்சங்கணள பமம் டுத்துதல். 

5. மத்திய அணமச்சகம் மற்றும் மாகாை சுகாதார அதிகாரசண களுக்கு சதாழில்நுட்  
ைழிகாட்டணல ைழங்க. 

6. மருத்துை உ கரைங்கள் ைாங்குைதற்காக மாகாை அதிகாரிகளுக்கு உதவுதல். 
 

2017 இன்  ொரிய அபடவுகள்/ விசேட  ிகழ்வுகள்  

 ின்ைரும் ச ாருட்கள்/ உ கரைங்கள் 2017 ஆம் ஆண்டு சகாள்முதல் சசய்யப் ட்டது. 

 Item/ Equipment Qty Cost/Rs (Mn) 

1 C-Arm X ray Machine 10 116 

2 Cath lab 3 270 

3 Central monitoring system 1 17.8 

4 Dialysis machine 50 68 

5 Fluoroscopy Machine 2 90.6 

6 ICU Ventilator 27 64.8 

7 Laparoscopy System 4 50.4 

8 Mammography Machine 5 141.9 

9 MRI Scanner 1 237 
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10 Multipara monitor (OT) 149 76.9 

11 Heart lung Machine 2 57.9 

12 OT Table 41 127 

13 Endobronchial Ultrasound 1 17.9 

14 Endoscopy System 1 36.7 

15 CT Scanner 3 250 

16 CT Simulator 1 120 

 Total cost 1,697.95 

 

அநுராதபுரம்,  துணள, கண்டி, யாழ்ப் ாைம் மற்றும் மட்டக்களப்பு ஆகிய இடங்களில் உள்ள 
மருத்துைமணனகளில்  ிராந்திய உயிர் மருத்துை ச ாைியியல் அலகுகணள நிறுவுைதன் 
மூலம், உயிர் மருத்துை ச ாைியியல்  ிரிைானது இந்த பசணைணய ைிரிவு டுத்தியுள்ளது. 

Last 5 Years Performance Trend 

 

 
 
 
 
 
 
 

Procurement of Medical Equipment Service & Maintenance Agreement and
Procurement of Spare Parts

2013 1,864 998
2014 2,294 1,087
2015 4,168 977
2016 3,379 952
2017 3,778 938
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மத்திய அபமச்ேின் கீழ் உள்ை பவத்தியேொபலகைில் பதரிவுபேய்யப் ட்ட ேில 
உ கரணங்கைின் கிபடக்கப்ப றும் தன்பம. 

 

No. Hospital Equipment 
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1 N.H.S.L. 02 02 09 63 01  13 10 02 02 

2 

Sirimawo 
Bandaranayke 
Children Hospital 

01 01 01 16     04 02 01 
 

3 G.H.Rathnapura   01 01 13 01    06 01    

4 T.H.Kalubowila   01 03 16     07 01    

5 T.H.Jafna   01 02 21 01 01 04 02 01  

6 
Castle Street 
Hospital for women 

    01 14     04 01   
 

7 G.H.Anuradhapura  01 02 03 42  01 01 07 01 01   

8 T.H.Matara   01 03 20     04 01    

9 T.H.Karapitiya 01 02 03 54 01 01 09 03 02  

10 G.H.Hambanthota   01 01 06     03 01    

11 G.H.Mahamodara       06     03 02    

12 C.H.Walisara    01 03 10     03      

13 T.H.Kurunegala   01 03 10  01   05 01 01  

14 
De Zoysa Maternity 
Hospital 

    01 06     03     
 

15 T.H.Kandy 01 01 05 56 01 02 04 04 01  

16 T.H.Peradeniya   01 02 20 01    06 01    

17 
Cancer Institute 
Maharagama 

  01 02   04 03 02 01   
01 

18 D.G.H.Chillaw    01 01 16     03 01    

19 D.G.H.Polonnaruwa   01 03 17 01   03 01   01 

20 D.G.H.Trincomalee    01 01 15     02      

21 T.H.Batticaloa   01 02 20 01    04 01    
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22 D.G.H.Monaragala   01 01 07     02      

23 
B.H.Ashrof 
Memorial 

    01 10     02     
 

24 
B.H.Kalmunai 
North 

    01 03     02     
 

25 B.H.Akkaraipaththu     01 02     02      

26 G.H.Ampara   01 02 05     05 01    

27 G.H.Gampola     01 03     02      

28 G.H.Kalutara   01 03 06     03 01    

29 Eye Hospital             02      

30 G.H.Badulla   01 03 25 01  01 06 01    

31 G.H.Kegalle   01 03 10     03 01     

32 G.H.Nuwara Eliya     02 08     02 01     

33 
Lady Ridgeway 
Hospital  

  01 03 37     06 02 01 
 

34 T.H.Ragama   01 03 26     06 01    

35 I.D.H     01 01     01       

36 B.H.Mullariyawa     01       01      

37 

National Institute of 
Mental Health – 
Angoda 

    01             
 

38 R.H.Ragama     01 01            

 Total 06 28 78 585 15 09 144 43 11 03 

 

2018 ஆம் ஆண்டு திட்டமிடப் டுள்ை அ ிவிருத்தி  டவடிக்பககள் 

2018 ஆம் ஆண்டிற்கான திட்டமிடப் ட்ட  ின்ைரும் அணனத்து நடைடிக்ணககளும் 
ஆரம் ிக்கப் ட்டுள்ளன. 

 ப ாதனா ணைத்தியசாணல கண்டி, அச க்சா மருத்துைமணன, ப ாது மருத்துைமணன 
அம் ாணை, மட்டக்களப்பு மற்றும் களுத்துணை -- புதிய CT ஸ்பகனர்கணள 
ைழங்குதல். ரூ.350 மில்லியன்.  

 அச க்சா மருத்துைமணனக்கு MRI ஸ்பகனர் ைழங்குதல் - ரூ. 150 மில்லியன். 
 ப ாது ணைத்தியசாணல களுத்துணைக்கு Cath lab-- ரூ 110 மில்லியன் 
 ப ாதனா ணைத்தியசாணல கரா ிட்டிய- இதய நுணரயரீல் இயந்திரத்ணத ைழங்குதல். 

ரூ. 35.5 மில்லியன்.  
 இரண்டு டிஜிட்டல் ஃப்ளூபயாபராஸ்பகா ி இயந்திரங்கள் - ரூ. 300 மில்லியன். 
 44  Phacoemulsification Machines - ரூ. 498 மில்லியன். 
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7.2 கட்டுமொனங்கள் 
 

சுகாதார அணமச்சின் ஏற் ாட்டியல்  ிரிவு ஆனது  ராமரிப் ிற்கான ஒதுக்கீட்டு ஏற் ாடுகள் 
மற்றும்  ின்ைரும் சசயற் ாட்டுச் பசணைகள் ஆகியைற்ைிற்கும், சுகாதார ப ாஷணை மற்றும் 
சுபதச ணைத்திய அணமச்சின் கட்டுப் ாட்டின் கீழ் ணைத்தியசாணலகள் மற்றும் 
நிறுைனங்களால் பதணைப் டுத்தப் டும் புதிய கட்டடங்களின் கட்டுமானத்திற்கும் 
ச ாறுப் ாநதாகும்.  

On Going Construction Projects (Local Funded) 

No Name of the Project 
Total Cost 
Estimate 

(TEC) 

Cumalative 
expenditure 

as at 
31.07.2018 

1 Construction of Nursing Faculty/ Hostel 7171.8 110 

2 Improvement of ETU Facilities under Line 
Ministry Hospitals 9525 1,620 

3 Construction of Accident Ward Operating Theater 
& Intensive Care Unit at BH Gampola 309 24 

4 Millennium Ward Complex at TH Kalubowila 988.76 818 

5 
Construction of Cardiology Unit, Catheter Lab, 
Laboratory Complex and Ward Complex at 
Teaching Hospital Batticaloa 

427 121 

6 Constructions of Staff Quarters for Medical 
Officers,Nurses& Others in Identified Hospitals 200 150 

7 Development of Estate sector Hospitals 200 329 

8 New Medical Ward Complex at DGH Chilaw 311 23 

9 Development of  District General Hospital- 
Polonnaruwa 507 1,162 

10 Development of Karapitiya Hospital 1024 146 

11 Construction of Ministry Building 5979 1,275 

12 Construction of National Stroke Centre at Base 
Hospital Mulleriyawa 543 210 

13 Provision of High Quality Radiotherapy for Cancer 
Patients in Sri Lanka With High Energy Radiation 2150 2,299 

14 Extension of OPD, Laboratory and Radiology Unit 
at BH Angoda (IDH) 830 78 

15 Construction of  Cancer Hospitals at  Thellipalei, 
Kandy and Galle-Karapitiya 3000 871 

16 Emergency Pre Hospital care Ambulance service 
in sri Lanka 675 225 

17 Development of Dental Institute Colombo ( 
Stage11) 1050 0.47 

18 Construction of New Theatre Complex with 
modern facililities at Base Hospital Horana 1000 206 

19 
Construction of Three  Storied Building Consist of 
X-ray unit, OPD, Accident & Emergency Unit and 
Blood Bank at BH-Pimbura 

293.7 8 
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20 
Establishment  specialized Pediatric care 
Complexes in Karapitiya, Ampara and Jaffna  
Hospitals 

4676 428 

21 Establishment of a  Base Hospital in Nintavur 878 380 

22 Establishment of an  Oral Health Center in 
Karapitiya Teaching Hospital 1076 161 

23 Establishment of a  Bone Marrow Transplant Unit 
at Kandy General  Hospital 856.9 171 

24 Restoration of Hospitals Damaged by Floods and 
Landslides 650 75 

25 Construction of  Oral Health Complex including 
all Dental specialties in PGH Rathnapura 340 42 

26 Upgrading of Drug  Stores at Hospitals Medical 
Supply Division 3988.6 19 

27 
Establishment of Highly Specialized Centers in 
colombo, Kandy  & Anuradhapura to manage 
Serve Obstetric Complications and Medical 
Diseases Complecating Pregnancies 

1844.78 190 

 
 

     
2017.01.31 New Dental Building Opening 

 

        
சதல்சதனிய ணைத்தியசாணல திைப்பு  
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அம் ாணை ணைத்திய சாணல இதய சிகிச்சிப்  ிரிவு திைப்பு  

 
7.3 விசேட பவைி ொட்டு  ிதிமூலமொன கருத்திட்டங்கள் 
 

 
 

No 

 
 

Name of the Project 

Total Cost 
Estimate 

(TEC) 

Cumalative 
expenditure 

as at 
30.06.2018 

1 Development of District Hospital Kalutara as a 
Specialized Maternal and Children's Hospital (GOSL & 
Netherland) 

 931 

2 Epilepsy Unit at National Hospital Colombo (GOSL - 
Saudi Fund) 

4800 4,690 

3 Strengthening Patient Care Services by Establishing 
Clinical Waste Manegement Systems in the Needy 
Hospitals comes under the provincial councils in Sri 
Lanka (GSOL-Australia) 

2600 2,256 

4 Helmut Khol Maternity Hospital Karapitiya, Galle  
(GOSL -Germany - kfw)  

4480 2,664 

5 Development of DGH Hambantota and DGH Nuwara 
Eliya ( GOSL-Netherland) 

 15,204 

6 Rehabilitation and Expansion of Production Capacity at 
State Pharmaceutical Manufacturing Corporation 
(SPMC)  GOSL - JICA 

2007 897 

7 Construction and upgrading peripheral Blood banks 
Coming under the National Blood Transfusion Services 
of Ministry of Health  in Sri Lanka ( GOSL-Netherlands) 

3750 3,800 

8 Global  Fund to Fight Against AIDS,  Tuberculosis and 
Malaria (GFATM) 

3282 1,876 

9  Matara District Maternal and Newborn Health care 
Strenghening Project (GOSL-KOICA) 

1275 6 

10 Construction of a surgical unit and Procurement of 
Medical equipment at Teaching Hospital in Batticaloa 
(GOSL-India) 

275 - 

11 Ambulance Car Project ( GOSL-Austria) 1837 - 

12 A Neonatal and Obstetrics Reference Center for the De 
Zoyza Maternity Hospital ( France-HNB) 

830 - 
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13 Emergency Obstetrics and Newborn Care, Nutrition , 
Early Child care and Development ( UNICEF) 

50 - 

14 Health Assistance Project-ADB 10500 - 

15 Landscape Development of the Kandy Teaching 
Hospital ( GOSL-Austria) 

5625 - 

16 Upgrading of Operation Theatres and ICU Equipment ( 
GOSL-Austria) 

1700 - 

 
 

7.4 ச ொக்குவரத்து 
 
ச ொக்குவரத்து  ிரிவு 

சுகாதார, ப ாசணை மற்றும் சபதச மருத்துை அணமச்சின் ப ாக்குைரத்து அலகு பதணையான 
ப ாக்குைரத்து ைசதிகணள ைழங்குைதன் மூலம் சுகாதார நிறுைனங்களில் பசணைகணள 
ைழங்குைதற்கான ஒரு மிக முக்கியமான  ங்கிணன ைகிக்கிைது.  ின்ைரும்  ிரிவுகள் 
ப ாக்குைரத்து  ிரிைில் பசர்க்கப் ட்டுள்ளது.  

 பசணை நிணலயம் - முல்பலரியாை  
  ழுது ார்த்தற்  ிரிவு - உயிரியல் மருத்துை ச ாைியியல் அலகு  

சுகாதார அணமச்சுக்கு சசாந்தமான பமலுள்ள நிணலயம்/  ிரிைிணன அணமப் தன் ைிணளைாக 
முணைபகடுகணள தடுக்கவும் மற்றும் சசலைினம் மீதான பசமிப் ிணன உறுதி சசய்யவும் 
முடிந்தது. சுகாதார அணமச்சின் ைாகனங்கள் ைிைரங்கள்  ின்ைரும் அட்டைணையில் 
தரப் ட்டுள்ளது.  
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Buses 
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Three Weels 
49

 

_ _ 3 1 _ _ _ _ _ _   - 53
 

B/C 
Vehicles 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   - 7 

Vans 
(Mobile) 33
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X-ray 
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8.  மனித வை அ ிவிருத்தி 
 

 
சுகாதார அணமச்சின் கல்ைி,  யிற்சி மற்றும் ஆய்வுப் ிரிைானது அதற்குரிய  ிரதிப் 
 ைிப் ாளர் நாயகத்தின் கீழ் இயங்குகின்ைது. இப் ிரிைானது ணைத்திய அதிகாரிகள் மற்றும் 
 ல் அறுணைச் சிகிச்ணச ணைத்தியர்களுக்கான ஆரம்   ட்டப் டிப்பு நிகழ்ச்சிகள் தைிர 
ஏணனய சுகாதார பசணை ஊழியர்களுக்கான அடிப் ணட  யிற்சி சநைிகணள 
நடாத்துைதற்குரிய சுகாதார அணமச்சின் ஒருங்கிணைப்பு ணமயமாகவும், சதாழிநுட்  
ரீதியிலான ைழிகாட்டல்கள் மற்றும் சகாள்ணககள் ைகுக்கும் இடமாகவும் இப் ிரிவு  
உள்ளது. பமலும் இக் கல்ைி,  யிற்சி மற்றும் ஆய்வுப் ிரிைானது, சுகாதார பசணை 
ஊழியர்களின் திைன்ைிருத்திணய அடிப் ணடக்குப்  ின்னான  யிற்சிசநைிகள் மற்றும் 
பசணைக்காலப்  யிற்சிசநைிகள் என் னைற்ைின் மூலம் ஏற் டுத்துைதற்கும் ச ாறுப் ாக 
உள்ளது. சுகாதாரத் துணை சார் ஆராய்ச்சிகள் மீதான சகாள்ணக ைகுத்தல் மற்றும் திைணனக் 
கட்டியணமத்தல் ஆகியைற்றுக்கும் இப்  ிரிவு ச ாறுப் ாகும்.   

இப்  ிரிவும், ணைத்திய ஆய்வு நிறுைகம் (MRI) மற்றும் பதசிய சுகாதார ைிஞ்ஞான நிறுைகம் 
(N1HS) என்ைணழக்கப் டும் இரு நிறுைனங்களும் கல்ைி,  யிற்சி மற்றும் ஆய்வுப் ிரிைின் 
 ிரதிப்  ைிப் ாளர் நாயகத்தின் (DDG/ET&R) கீழ் இயங்குகின்ைது.  

பமலும், சுகாதாரத் துணையில் மனிதைளத் திைனிணன  லப் டுத்தும் பநாக்கில்  இலங்ணக 
மருத்துைக் கல்லூரிப் ப ரணை,  ல்கணலக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு அத்துடன் 
ஏணனய சதாழில்சாரா, சதாழில்சார் நிறுைனங்கள் மற்றும் அணமப்புக்கள் ஆகியைற்றுடன் 
இப்  ிரிவு ஒருங்கிணைப்ண  ஏற் டுத்தியுள்ளது.   
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மனித வை வி ரங்கள் 
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Source : Medical Statistics Unit 
 
எமது  ிரிைினால்  ின்ைரும் முக்கிய சசயற் ாடுகள் 2017- 2018 ஆம் ஆண்டுக் காலப் குதியில் 
ஆற்ைப் ட்டது. 

 
 
1.  ணியமர்த்தலும் அடிப் படப்  யிற்ேிவழங்கலும் 
 

1.1  அடிப் படப்  யிற்ேிக்கொக உள்வொங்கப் டல் 
 
அடிப் ணடப்  யிற்சிக்காக உள்ைாங்கப் டுதல் என் து கல்ைி,  யிற்சி மற்றும் 
ஆய்வுப் ிரிைினதும், திட்டமிடல்  ிரிைினதும் ஆபலாசணனயுடன் சுகாதார அணமச்சின் 
நிர்ைாகப்  குதியினரால் தீர்மானிக்கப் டும்.  
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2017 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1 ஆம் திகதியில் இருந்து 2018 ஜூன் 30 ஆம் திகதி வபரயொன 
 யிர்ேியைிப்பு முழுவி ரம் 

S. 
No. Category of staff 

Number 
recruited 

Number passed 
out 

Number to be 
passed out* 

2017 2018 2017 2018 2018 2019 

1 Nursing Officers (Basic 
Training) 1383  2947  1736 786 

2 Medical Laboratory 
Technicians 134  11 230  134 

3 Pharmacists 221     221 
4 Physiotherapists 30     30 

5 Occupational 
therapists 33     33 

6 Radiographers 50     50 
7 Public Heath Midwives 571    654 571 

8 Public Health 
Inspectors 285  193   285 

9 Entomology Assistants 24  7 14  24 
10 Cardiographers 88  1  88  

11 
Electro-
encephalograph 
Recordists 

16    16  

12 Ophthalmic 
technicians 19  42   19 

13 Dental Technicians 4  2  3  

14 School dental 
therapists 52  30 1  52 

15 Public health 
laboratory technicians    87 17  

16 Public Health Field 
Officers    214 25  

17 Hospital attendants 399 235 339 117   

 Total 3309 235 3572 663 2539 2205 

 
 2020 ஆம் ஆண்டளைில் 4163 தாதிய மாைைர்கள் சித்தியணடந்து சைளிபயறுைர் என 

எதிர் ார்க்கப் டுகின்ைது.  
 

1.2 சுகொதொர அபமச்ேிற்கு ஆட்சேர்ப்பு பேய்யப் ட்ட ட்டதொரிகளுக்கொன ஆரம்  
 ிகழ்ச்ேிகளுக்கொன உள்வொங்குபககள். 

 
ஆறு மாத கால அைிமுகப் டுத்தும் இந்த  யிற்சி சநைியானது  ின்ைரும் 
ைணகயான ல்கணலக்கழக  ட்டதாரி சுகாதார ஊழியர்களுக்கு நடாத்தப்  டுகின்ைது. இதில் 
 ங்பகற் ைர்களின் எண்ைிக்ணக  ின்ைருமாறு 
 

 Category No 
2017 2018 

1 Nursing Officers 113  
2 MLT  139 
3 Pharmacist  130 
4 Radiographers  51 
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2 Capசுகொதொரத் திபணக்கைத்தின் சேபவ வழங்குனர்கைின் திறன் விருத்தி 
கல்ைி,  யிற்சி மற்றும் ஆய்வுப் ிரிைானது சுகாதாரத் துணையின் பசணைக்காலப்  யிற்சி 
நிகழிசிகணள முகாணமத்துைம் சசய்து அதற்குரிய சதாழில்நுட்  மற்றும் நிதிசார் 
ஆணுசரணனகணள ைழங்குைதில் ஒரு மத்திய  ங்கிணன ைகிக்கின்ைது.நிறுைனகளின் 
பதணைகணளப் ச ாறுத்து 2017 மற்றும்  2018 ஆம் ஆண்டுகளில்  ல்பைறு ைணகயான  
சுகாதார மனித ைலுைினருக்கான  யிற்சியளிப்புக்சகன நிதியானது ஒதுக்கப் ட்டுள்ளது. 
கல்ைி,  யிற்சி மற்றும் ஆய்வுப் ிரிைானது  யிற்சி நிகழ்வுக்சகன முன்ணைக்கப் டும் 
 ிபரரணைகணள  ரிசீலணன சசய்து, அததற்கான ச ாருத்தப் ாடுகணள  யிற்சியளிக்கும் 
பதணைகளின் அடிப் ணடயில் ஆய்வுசசய்து, அங்கீகாரம் ச றுகின்ை  ிபரரணைகள் 
அதிர்குரிய நிதியளிப்ண ப் ச றுகின்ைது. இந்த நிதியின்  யன் ாடானது, 
கண்காநிக்கப் டுைதுடன் மதிப் டீும் சசய்யப் டுகின்ைது. 

2.1 சேபவக்கொல  யிற்ேி  ிகழ்வு 
 
A. கல்வி,  யிற்ேி மற்றும் ஆய்வுப் ிரிவொல்  டொத்தப் டும்  யிற்ேி  ிகழ்வு 

 
நிறுைனங்களின் தணலைர்கள், புலணமசார் நிறுைனங்கள் என் ைற்ைின் பைண்டுபகாள்களுக்கு 
அணமைாக, கல்ைி,  யிற்சி மற்றும் ஆய்வுப் ிரிபை,  ல பசணைக்காலப்  யிற்சி 
நிகழ்வுகணளயும் அடிப் ணடக்குப்  ின்னரான தாதியர்  யிற்சி சநைிகணளயும் கிராமமாக 
நடாத்துகின்ைது. 

a. உள் ொட்டுப்  யிற்ேிகள். 
 

பசணையின் தரத்ணத பமம் டுத்தும் பநாக்கில், கல்ைி,  யிற்சி மற்றும் ஆய்வுப் ிரிைானது, 
கிராமமான முணையில் மத்திய மற்றும் மாகாை அணமச்சின் கீழ் இயங்கும் சுகாதார 
நிறுைனங்களின் ச ாறுப் ானைர்களுக்கு நிதி அனுசரணைணய ைழங்கி ைருகின்ைது. 

2017 ஆம் ஆண்டு 61.5 மில்லியன் ரூ ாைானது பசணைக் கால  யிற்சிக்காக 
சசலைிடப் ட்டதுடன், 2018 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆறு மாதங்களில் 129 மில்லியன் ரூ ா 
ஏற்கனபை சசலைிடப் ட்டுள்ளது.  

Year Management Technical Soft skills Total 
2017     
2018* 2434 18084 11697 32215 

 
*- 1st six months of the year 
 
2018 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆறு மாதங்களில் சைவ்பைறு ைணகயான சுகாதார ஊழியர்களுக்கு 
பசணைக்கால  யிற்சிக்சகன ஒதுக்கப் ட்ட நிதி அளவும்  யிற்சி ைணகயும்: 

Category of Health 
Personnel 

Type of Training Total 
Management Technical Soft skills 

Consultants 88 307 30 425 
Medical Officers  6809 1702 8511 
Principals/Nursing 
Tutors 

70 255 16 341 

Nursing Officers 1798 8879 972 11649 
PSM categories 136 305 210 651 
Paramedical 167 802 143 1112 
PPO/PPA/DO/HMA/MA 175 502 215 892 
Health Assistants    6701 6701 
Other staff  225 1708 1933 
 2434 18084 11697 32215 
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தொதிய உத்திசயொகத்தர்களுக்கொன “அடிப் படயின்  ின்னொன  யிற்ேி  ிகழ்வு” 

தாதிய உத்திபயாகத்தர்களுக்கான “அடிப் ணடயின்  ின்னான  யிற்சி நிகழ்வு” (6 மாத காலம்) 

 Training Programme Number 
 2017 2018 
1 Psychiatry nursing 102 82 
2 Emergency Care Training  60 56 
3 Intensive nursing care  113  
4 Nursing care in Spinal cord injuries 30  
5 Theater nursing  30  
6 Midwifery  864 784 

 
பதசிய சமாழிப்  யிற்சி நிறுைனத்துடன் இணைந்து மருத்துை அதிகாரிகளுக்கு (உள்ளகப் 
 யிற்சிக்கு முன்னாரான மருத்துைர்கள் உட் ட)  யிற்சி நிகழ்வுகள் 2017 மற்றும் 2018 ஆம் 
ஆண்டு காலப் குதியில் முணைபய 476 மற்றும் 446 ப ருக்கு நடாத்தப் ட்டது. 2018 ஆம் 
ஆண்டு காலப் குதியில், இதர ைணகயான ஊழியர்களுக்கும் இபத  யிற்சியானது 
ைழங்கப் டுகின்ைது. 

Category Number (2018) 
up to June 

Medical Officers 446 
PSM Categories 342 
MLT Students 59 
Nursing Students 53 
Health Drivers 32 
Health Assistants 159 

Total                      1091 
 
3 உட்கட்டபமப்பு வேதிகைின் அ ிவிருத்தி 
 யிற்சியளிக்கும் நிறுைனங்களுக்கு உட்கட்டணமப்பு ைசதிகளின் அ ிைிருத்திக்காக 2017 
மற்றும் 2018 ஆடுக காலப் குதியில் நிதியானது ஒதுக்கப் டுள்ளது. அதாைது கட்டுமானம் 
மற்றும் மறுசீரணமப்பு, கற்ைல் கற் ித்தல் ச ாருட்கள் மற்றும் உ கரைங்கள் 
ப ான்ைைற்றுக்காக. உள்ளாக கட்டுமான ைசதிகளுக்கான (கட்டுமானம் மற்றும் மறுசீரணமப்பு, 
கற்ைல் கற் ித்தல் ச ாருட்கள் மற்றும் உ கரைங்கள்)  பதசிய தராதரங்களின் 
அடிப் ணடயில்,  யிற்சியளிக்கும் நிறுைனங்களுக்கு ஒதுக்கப் ட்ட நிதி ைருமாறு: 

 யிற்ேியைிக்கும்  ிறுவனங்களுக்கு கட்டுமொனம் மற்றும் மறுேரீபமப்பு 
அ ிவிருத்திக்கொக ஒதுக்கப் டுள்ை  ிதி:  

Training School 2017 2018 
Schools of Nursing 80.0 132.55 
PSM/Paramedical 6.55 61.22 

 
கற்றல் கற் ித்தல் ப ொருட்கள் மற்றும் உ கரணங்களுக்கு ஒதுக்கப் டுள்ை  ிதி:  

கற்ைல் கற் ித்தல் ச ாருட்கள் மற்றும் உ கரைங்கள் என் னைற்ைின் ைிநிபயாகமானது 17 
தாதியர்  யிற்சிக் கல்லூரிகளுக்கும் 15 துணைமருத்துை மற்றும் நிணைவுகான் மருத்துை 
பசணைப்  யிற்சிப்  ாடசாணலகளுக்கும பமற்சகாள்ளப் டுள்ளது. 

Training School 2017 2018 
Schools of Nursing 39.75mn 24mn 
PSM/Paramedical 26.25mn 20.2mn 
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4 ஆரொய்ச்ேி  
சுகாதார அணமச்சின் கல்ைி,  யிற்சி மற்றும் ஆய்வுப் ிரிைானது சுகாதார துணை சார் 
ஆராய்ச்சி நடைடிக்ணககணள ஊக்கப் டுத்தும் ைிதமாக பதசிய சுகாதார ஆராய்ச்சிக் 
கவுன்சிலுடன் இணைந்து ஆய்வு நடைடிக்ணககணள ஒருங்கிணைக்கின்ைது. நிதியளிப்புக்கான 
சமர்ப் ிக்கப் டும் ைிண்ைப் ங்கணள பதசிய சுகாதார ஆராய்ச்சிக் கவுன்சில் ஆய்வு 
சசய்கின்ைது. அங்கீகரிக்கப் ட்ட  ிபரரணைகளுக்கு நிதி ைழங்கும் அனுமதி ைழங்கப் ட்டு 
நிதியானது சுகாதார அணமச்சின் திரட்டு நிதியிலிருந்து ைழங்கப் டுகின்ைது. 

2017 ஆம் ஆண்டு நைம் ர் மாதம் பதசிய சுகாதார ஆராய்ச்சி சசயலமர்வு நடாத்தப் ட்டது. 
இதற்சகன ப ராசிரியர் அலன் பலா ஸ் அைர்கள் சிைப்பு அதிதிப் ப ச்சாளராக ைருணக 
தந்தார்.  

2017 ஆம் ஆண்டில் குருநாகல் ப ாதனா ணைத்தியசாணல மற்றும் குருநாகல்  மாகாை 
சுகாதார  ைிப் ாளர் அலுைலகம் ஆகியாைற்ைின் ஆய்வுகளுக்கான நல ைிழுமியக் குழு 
உறுப் ினர்களுக்கு இரண்டு  ட்டணைகள் நடத்தப் ட்டன. 

நைம் ர் 2281 ஆம் ஆண்டில், நடுத்தர அளைிலான சுகாதார அணமச்சக அதிகாரிகள் மற்றும் 
பதசிய சுகாதார ஆராய்ச்சி குழுைின்  ிரதிநிதிகளான 82 சுகாதார நிபுைர்களின் குழுைானது 
ஆஸ்திபரலியாைில் உள்ள பமானாஷ்  ல்கணலக்கழகத்துடன் இணைந்து நடத்திய ஆராய்ச்சி 
சநைிமுணைகளில் சர்ைபதச  யிற்சித் திட்டத் தில்  ங்கு ச ற்ைது. அதன்  யனாக சுகாதார 
துணை சார் ஆராச்சிகளுக்கான நடத்ணதக்கான சநைிமுணைகளின் ைணரவு ைடிைமானது இந்தப் 
 யிற்சியின் ப ாது தயாரிக்கப் ட்டது.  ின்னர் உள்ளூர்  ங்குதாரர் ஆபலாசணன கூட்டங்கள் 
நடாத்தப் ட்டு,  2281 ஆம் ஏப்ரல் மாதம் 1 ஆம் திகதி சைளியிடப் ட ் டது. இன்னுசமாரு 
ைிணளைாக, “ஆராய்ச்சி ஆளுணக” எனும் தணலப் ில் அணமந்த ஆைைமானது தற்ப ாது 
சரி ார்க்கப் டும் நிணலயில் உள்ளது  

மருத்துை அதிகாரிகள், தாதிய உத்திபயாகத்தர், ஆயுள்பைத உத்திபயாகத்தர்கள், துணை 
மருத்துைப்  ைியாளர்களுக்கான சுகாதார துணை சார் ஆராய்ச்சி சதாடர் ான திைன் ைிருத்தி 
சசயற் ாடு மாகான மட்டத்தில் நடாத்தப் ட்டது. தற்ப ாது சுகாதார ஆராய்ச்சிக்கு 
ஊக்கமளிக்கும் உச்ச அணமப் ான பதசிய சுகாதார ஆராய்ச்சிக் கவுன்சிணல ஸ்தா ிப் தற்கான 
சட்டமானது, அணமச்சரணை ஒப்புதல் ச ரும் சசயற் ாட்டில் உள்ளது. 

 
ஆரொய்ச்ேிக்கொன பகொடுப் னவு 
சுற்ைைிக்ணகயின்  டி, நிணைபைற்று உத்திபயாகத்தர்களுக்கு ஆராய்ச்சிக்கான 
சகாடுப் னவுகணள ைழங்கும் முணை 2288 ஆம் ஆண்டில் அைிமுகப் டுத்தப் ட் டு, தற்ப ாது 
சதாடர்ந்து ைருகின்ைது. ஆராய்ச்சிக்கான உ  குழுைானது சுகாதார சசயலாளரின் 
தணலணமயின் கீழ், சுகாதார அணமச்சில் ஏற் டுத்தப் டுள்ளது. இதில் மூன்று மூத்த 
அதிகாரிகள் உறுப் ினர்களாக இருந்து ஆராய்ச்சி முன்சமாழிவு ஒப்புதல் மற்றும் ஆராய்ச்சிக் 
சகாடுப் னவுகணள ைழங்குைதற்காக  சசயல்முணைகணள ைசதிசசய்யும் முகமாக 
சசயற் டுைர். இச்சசயன்முணைணய பமன்பமலும் சநைிப் டுத்,துைதற்காக, ஆய்வுக் 
பகாரிக்ணககணள சமர்ப் ித்தல் மற்றும் நிறுைனமட்ட நல ைிழுமியமீளாய்வுக் குழுக்களின் 
சசயற் ாடு என் ைற்றுக்கான ைழிகாட்டும் ைழிமுணைகள் உள்ளன. 

 2017 2018 

No of New proposals submitted 157 206 
No of proposals for Second six month with the 
Progress Reports  

68 114 

No of Publication with the Final Report  127 110 
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கல்ைி,  யிற்சி மற்றும் ஆய்வுப் ிரிைானது அதற்குரிய  ிரதிப்  ைிப் ாளர் நாயகத்தின் கீழ் 
இயங்குகின்ைது. இப் ிரிைானது ணைத்திய அதிகாரிகள் மற்றும்  ல் அறுணைச் சிகிச்ணச 
ணைத்தியர்களுக்கான ஆரம்   ட்டப் டிப்பு நிகழ்ச்சிகள் தைிர ஏணனய சுகாதார பசணை 
ஊழியர்களுக்கான அடிப் ணட  யிற்சி சநைிகணள நடாத்துைதற்குரிய சுகாதார அணமச்சின் 
ஒருங்கிணைப்பு ணமயமாகவும், சதாழிநுட்  ரீதியிலான ைழிகாட்டல்கள் மற்றும் 
சகாள்ணககள் ைகுக்கும் இடமாகவும் இப் ிரிவு  உள்ளது. பமலும் இக் கல்ைி,  யிற்சி மற்றும் 
ஆய்வுப் ிரிைானது, சுகாதார பசணை ஊழியர்களின் திைன்ைிருத்திணய அடிப் ணடக்குப் 
 ின்னான  யிற்சிசநைிகள் மற்றும் பசணைக்காலப்  யிற்சிசநைிகள் என் னைற்ைின் மூலம் 
ஏற் டுத்துைதற்கும் ச ாறுப் ாக உள்ளது. சுகாதாரத் துணை சார் ஆராய்ச்சிகள் மீதான 
சகாள்ணக ைகுத்தல் மற்றும் திைணனக் கட்டியணமத்தல் ஆகியைற்றுக்கும் இப்  ிரிவு 
ச ாறுப் ாகும்.   

இப்  ிரிவும், ணைத்திய ஆய்வு நிறுைகம் (MRI) மற்றும் பதசிய சுகாதார ைிஞ்ஞான நிறுைகம் 
(N1HS) என்ைணழக்கப் டும் இரு நிறுைனங்களும் கல்ைி,  யிற்சி மற்றும் ஆய்வுப் ிரிைின் 
 ிரதிப்  ைிப் ாளர் நாயகத்தின் (DDG/ET&R) கீழ் இயங்குகின்ைது.  

பமலும், சுகாதாரத் துணையில் மனிதைளத் திைனிணன  லப் டுத்தும் பநாக்கில்  இலங்ணக 
மருத்துைக் கல்லூரிப் ப ரணை,  ல்கணலக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு அத்துடன் ஏணனய 
சதாழில்சாரா, சதாழில்சார் நிறுைனங்கள் மற்றும் அணமப்புக்கள் ஆகியைற்றுடன் இப்  ிரிவு 
ஒருங்கிணைப்ண  ஏற் டுத்தியுள்ளது. 
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9.  கூட்டுத்தொ ன ேப யினொல்  ிர்வகிக்கப் டும் 
 ிறுவனங்கள்   

 

9.1  அரே மருந்தகக் கூட்டுத்தொ னம் 
 

அரச மருந்தகக் கூட்டுத்தா னம்   1959 ஆம் ஆண்டு 47 ஆம் இரக்க அரசு சதாழில்துணை 
கூட்டுத்தா ன சட்டத்தினால் தா ிக்கப் ட்டதுடன், சுகாதார, ப ாசணை மற்றும் சுபதச 
ணைத்திய அணமச்சின் கீழ் ைருகின்ை நிறுைனம் ஒன்ைாகச் சசயற் ட்டு ைருகின்ைது. 
பமலத்பதய மருந்து மற்றும் அறுணைச் சிகிச்ணசக்களுக்கான ச ாருட்கணள இைக்குமதி 
சசய்தல், ைிநிபயாகம் சசய்தல் மற்றும் ைிற் ணன சசய்தல் ஆகியன அரச மருந்தகக் 
கூட்டுத்தா னத்தின்  ிரதான ைியா ாரமாக காைப் டுகின்ைன. இதணன ைிடவும், அதன் 
சசாந்த ைியா ாரத்தின் காரைமாக ச ாருட்கணள உற் த்தி சசய்து, மீளப் ச ாதி 
சசய்ைதிலும் ஈடு ட்டுள்ளது 

2௦17 ஆம் ஆண்டிலும் 2௦18 ஆம் ஆண்டின் முதற்  ாதியிலும் இக் கூட்டுத்தா னமானது 
இலா த்ணதத் தக்கணைத்தும், தரத்ணதப் ப ைியும் ஒரு இலா மீட்டும் ச ாது நிறுைனமாக 
அது தா ிக்கப் ட்ட காலத்தில் இருந்து நாட்டுக்கு சிைந்த பசணைகணள ைழங்கி ைருகின்ைது.  

பேயற் ொட்டுப் ப றுச றுகள் 

அரச மருந்தகக் கூட்டுத்தா னம் ஆனது 2௦17 ஆம் ஆண்டில் சமாத்தப்  ிைழ்ைாக ரூ. 32,536 
மில்லியன் இருந்ததுடன், இதில் ரூ. 6,593 தனியார் துணையின் சந்ணதயின் 
சசயற் ாட்டிலிருந்தும்  ரூ. 25,97௦ மில்லியன் சுகாதார அணமச்சிற்கான ைழங்கல்களில் 
இருந்தும் அணடயப் ச ற்ைது.  

சமாத்த சசயற் ாடுகளில் இருந்து ைரிக்கு முன்னரான நிகர லா மானது ரூ. 1,56௦ 
மில்லியனாக அணமந்தது. அரச மருந்தகக் கூட்டுத்தா னத்தின் நிகர லா த்தில் தனியார் 
துணை சந்ணதயின்  ங்களிப்பு ரூ. 61௦ மில்லியனாகவும்  சுகாதார அணமச்சிற்கான 
ைழங்கல்களில் இருந்து கிணடக்கப்ச ற்ைது ரூ. 949 மில்லியனாகவும் உள்ளது.  

ைருமான ைரி மற்றும் கருதப் டும்  ிரி டும் ைரியாக இவ் ஆண்டில் ரூ.659 மில்லியன் 
மற்றும் ஈவுத்சதாணக ைரியாக ரூ.222 மில்லியன் சதாணக திணைபசரிக்குச் 
சசலுத்தப் ட்டுள்ளது.  

2௦18 ஆம் ஆண்டின் மார்ச் 3௦ ஆம் திகதியன்றுள்ள காலாண்டில் அரச மருந்தகக் 
கூட்டுத்தா னம் சமாத்தப்  ிைழ்ைாக ரூ. 6,321 மில்லியன் இருந்ததுடன், இதில் ரூ. 1,696 
மில்லியன் தனியார் துணையின் சந்ணதயின் சசயற் ாட்டிலிருந்தும்  ரூ. 4,625 மில்லியன் 
சுகாதார அணமச்சிற்கான ைழங்கல்களில் இருந்தும் அணடயப் ச ற்ைது. ைரிக்கு முன்னரான 
நிகர லா மாக இக்காலப் குதியில் ரூ. 72 மில்லியன் ஈட்டப் ட்டது.   

ஈட்டிய இலா த்தில் அரசாங்கத்திற்கு ைரியாக 734 மில்லியணன அரச மருந்தகக் 
கூட்டுத்தா னம் சசலுத்தியிருந்தது. 

மனித வைம்  

இக்கூட்டுத் தா னமானது 2௦17 ஆம் ஆண்டில் 93௦  ைியாளர்கணளக் சகாண்டிருந்தது. 2௦18 
ஆம் ஆண்டின் முதற்  ாதியில் 92 புதிய பநரடி பைணலைாய்ப்புகணளயும் ஏற் டுத்தியது.  
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DHS வழங்கல்கள்  

சுகாதார, ப ாசணை மற்றும் சுபதச ணைத்திய அணமச்சின் மருத்துை ைழங்கல்கள் 
 ிரிைிற்கான ச றுணககளுக்கான  முகைாராக சசயற் டும் இக் கூட்டுத்தா னமானது 2௦18 
ஆம் ஆண்டில் ரூ. 25, 97௦ மில்லியன் ச றுமதியான ைழங்கல்கணள மருத்துை ைழங்கல்கள் 
 ிரிைிற்கு சசய்துள்ளது. 

அரே மருந்தகக் கூட்டுத்தொ ன உள்ளூர் ேந்பத பேயற் ொடுகள் 

ரூ. 6,593 ச றுமதியான மருந்தாகப் ச ாருட்கள் மற்றும் சத்திர சிகிச்ணச நுகர்வு ச ாருட்கள் 
கட்டுப் ாட்டு ைிணலயில் திைந்த சந்ணதயில் அரச ஒசுசல கிணளகள் மூலம் மற்றும் 
நாடளாைிய கூட்டுத்தா ன ைணலயணமப்பு மூலம் ைிற் ணன மற்றும் ைிநிபயாகம் 
சசய்யப் டுள்ளது.  

கூட்டுத்தா னமானது 2௦16 ஆம் ஆண்டு 8.6% ைிற் ணன ைளர்ச்சிணயக் காட்டியது.  

அரச ஒசுசல ைணலயணமப்பு ஆனது மூன்று புதிய கிணளகணள 2௦17 ஆம் ஆண்டிலும் 
இரண்டு கிணளகணள 2௦18 ஆம் ஆண்டின் முதற் ாதியிலும் ஏற் டுத்தி ைிரிவு டுத்தப் ட்டது.  

 

2012-2016 வரிக்கு முன்னரொன விற் பன மற்றும் இலொ ம் ஆகியவற்றின் ச ொக்கு 2௦12-
2௦16  

 
 
 
 

9.2  அரச மருந்தாக்கற் கூட்டுத்தா னம் (SPMC) 

1957 ஆம் ஆண்டு 49 ஆம் இலக்க ணகத்சதாழில் கூட்டுத்தா ன சட்டத்தின் கீழ் 1987 ஆம் 
ஆண்டு அரச மருந்தாக்கல் கூட்டுத்தா னம் தா ிக்கப் ட்டது. 2016 ஆம் ஆண்டு,  இக் 
கூட்டுத்தா னம் இலங்ணக மக்களின் சுகாதார நலன்களுக்கு பதணையான முக்கியமான 
மருந்து ைணககணள ைர்த்தக ரீதியில் உற் த்தி சசய்ைதில் 3௦ ைருடங்கணளப் பூர்த்தி சசய்தது.  
அரச மருந்தாக்கற் கூட்டுத்தா னமானது 73 மருந்து ைணககணள  ரந்த ைணகயான மருந்துப் 
ச ாருட்கள் உள்ளடங்கலாக இயற்ப் ச யரில் தயாரிக்கின்ைது.   
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6.7.2   தேசிய மருந்துப ொருள் கட்டுப் ொட்டு அேிகொரசப   

தேசிய மருந்துப்பபொருள் கட்டுப்பொட்டு அேிகொரசபப (NMRA) 2015 ஆம் ஆண்டில் பொரொளுமன்ற 
சட்டம்- 05 இன் கீழ் நிறுவப்பட்டது. இந்ே சட்டம் ேடுப்பூசி மற்றும் உயிரியல் ேயொரிப்புப் 
பபொருட்கள், மருத்துவக் கருவிகள்  மற்றும் விளிம்புநிபைப் பபொருட்கள் உள்ளிட்ட 
மருத்துவப் பபொருட்கபள கட்டுப்படுத்தும் விேமொன கட்டபமப்பப வழங்கியுள்ளது. 
இைங்பகயில் உள்ள அபனத்து மருத்துவ மருத்துவ உபகரணங்கள், விளிம்புநிபைப் 
பபொருட்கள், மருத்துவக் கருவிகள் என்பன  பொதுகொப்பொனேொகவும், ஏற்றுக்பகொள்ளக்கூடிய 
ேரத்ேிலும், பசயற்ேிறணிலும் கொணப்பட்டு, அவற்றின் ேபடயற்ற வழங்கல் மற்றும் 
பபொருத்ேமொன  பயன்பொடு ஆகியவற்பற உறுேிப்படுத்துவதே இந்ே சட்டத்ேின் முக்கிய 
தநொக்கமொகும். இந்ே சட்டம் ஜூபை 1, 2015 முேல் பசயல்படுத்ேப்பட்டது. 

 
 
 
 
 

9.  கூட்டுத்ேொ ன சப யினொல் நிர்வகிக்கப் டும் 
நிறுவனங்கள்   

 

9.1  அரச மருந்ேகக் கூட்டுத்ேொ னம் 
 

அரச மருந்ேகக் கூட்டுத்ேொபனம்   1959 ஆம் ஆண்டு 47 ஆம் இரக்க அரசு பேொழில்துபற 
கூட்டுத்ேொபன சட்டத்ேினொல் ேொபிக்கப்பட்டதுடன், சுகொேொர, தபொசபண மற்றும் சுதேச 
பவத்ேிய அபமச்சின் கீழ் வருகின்ற நிறுவனம் ஒன்றொகச் பசயற்பட்டு வருகின்றது. 
தமைத்தேய மருந்து மற்றும் அறுபவச் சிகிச்பசக்களுக்கொன பபொருட்கபள இறக்குமேி 
பசய்ேல், விநிதயொகம் பசய்ேல் மற்றும் விற்பபன பசய்ேல் ஆகியன அரச மருந்ேகக் 
கூட்டுத்ேொபனத்ேின் பிரேொன வியொபொரமொக கொணப்படுகின்றன. இேபன விடவும், அேன் 
பசொந்ே வியொபொரத்ேின் கொரணமொக பபொருட்கபள உற்பத்ேி பசய்து, மீளப் பபொேி 
பசய்வேிலும் ஈடுபட்டுள்ளது 

2௦17 ஆம் ஆண்டிலும் 2௦18 ஆம் ஆண்டின் முேற் பொேியிலும் இக் கூட்டுத்ேொபனமொனது 
இைொபத்பேத் ேக்கபவத்தும், ேரத்பேப் தபணியும் ஒரு இைொபமீட்டும் பபொது நிறுவனமொக 
அது ேொபிக்கப்பட்ட கொைத்ேில் இருந்து நொட்டுக்கு சிறந்ே தசபவகபள வழங்கி வருகின்றது.  

 
 

9.2  அரச மருந்ேொக்கற் கூட்டுத்ேொபனம் (SPMC) 

1957 ஆம் ஆண்டு 49 ஆம் இைக்க பகத்பேொழில் கூட்டுத்ேொபன சட்டத்ேின் கீழ் 1987 ஆம் 
ஆண்டு அரச மருந்ேொக்கல் கூட்டுத்ேொபனம் ேொபிக்கப்பட்டது. 2016 ஆம் ஆண்டு,  இக் 
கூட்டுத்ேொபனம் இைங்பக மக்களின் சுகொேொர நைன்களுக்கு தேபவயொன முக்கியமொன 
மருந்து வபககபள வர்த்ேக ரீேியில் உற்பத்ேி பசய்வேில் 3௦ வருடங்கபளப் பூர்த்ேி பசய்ேது.  

அரச மருந்ேொக்கற் கூட்டுத்ேொபனமொனது 73 மருந்து வபககபள பரந்ே வபகயொன மருந்துப் 
பபொருட்கள் உள்ளடங்கைொக இயற்ப் பபயரில் ேயொரிக்கின்றது.   

 

இேன் பிரேொன பேொழிற்பொடுகளொவன, 

1. மருந்துப் பபொருட்கள் உற்பத்ேி, களஞ்சியப்படுத்ேல், பபொேியிடல், மீளப் பபொேியிடல். 
2. மருந்துப் பபொருட்கள் உற்பத்ேி மற்றும் பசயன்முபறக்கொன பேொழிநுட்ப உேவி 

வழங்கல். 
3. மருந்துப் பபொருட்கள் பேொடர்பொன அறிவியல் சொர்ந்ே ஆரொய்ச்சிகள் மற்றும் அவற்றின் 

ேரக்கட்டுப்பொடு. 
4. மருந்துப் பபொருட்கபள சந்பேப்படுத்ேல் 

 

 
9.3  விஜய குமொரதுங்க ஞொ கொர்த்ே பவத்ேியசொபை 

 
சீதுபவ விஜய குமொரதுங்க ஞொபகொர்த்ே பவத்ேியசொபை  1998 ஆம் ஆண்டின்  பொரொளுமன்ற 
சட்டம் ஒன்றினொல் ேொபிக்கப்பட்டது. இது அமரர் விஜய குமொரதுங்க அவர்களின் 
ஞொபகொர்த்ேமொக சீதுபவ மொநகரசபபப் பகுேியில் உள்ள கட்டுநொயக்கொவில் உள்ள 3 ஏக்கர் 
நிைப்பரப்பில் உள்ளது.  

இவ் பவத்ேியசபளயொந்து பபொதுமக்களின் பொவபனக்கொக 1999 ஆம் ஆண்டு அக்தடொபர் 
மொேம் 9 ஆம் ேிகேி அப்தபொபேய சனொேிபத்ேி தமன்பமேங்கிய சந்ேிரிக்கொ பண்டொரநொயக்க 
குமொரதுங்க அவர்களொல் உத்ேிதயொகபூர்வமொக ேிறந்துபவக்கப்பட்டது.  

இவ் பவத்ேியசொபையின் ஆரம்பத்ேில் பவளிதநொயொளர் பிரிவு ஒன்று மற்றும் 02 விடுேி 
ஆகியவற்பற உள்ளடக்கியதுடன், ஆரம்ப சுகொேொரப் பரொமரிப்பு நிபையமொகப் 
பணியொற்றியது. 

இவ் பவத்ேியசொபையொனது ேவிசொளர் மற்றும் 6 பணிப்பொளர்கள் பகொண்ட பணிப்பொளர் 
சபபயினொல் முகொபம பசய்யப்படுகின்றது.  இவ் பவத்ேியசொபையொனது சீதுபவ, ஜொ-ஏை, 
கட்டுநொயக்கொ, மற்றும் முேலீட்டு வபைய மக்களுக்கொக தசபவயொற்றுகின்றது.  

2௦17 ஆம் ஆண்டு பவளிதநொயொளர் பிரிவு, அவசர சிகிச்பசப் பிரிவு, கண், பபொது சத்ேிர 
சிகிச்பச மற்றும் மருத்துவப் பிரிவுகபளக் பகொண்டு கொணப்பட்டது.  

 

 
9.4  சிறி ஜயவர்ேனபுர ப ொது பவத்ேியசொபை 

 
1984 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர் 17 ஆம் ேிகேி ேொபிக்கப்பட்டு, 33 வருடங்கபளச் சிறப்பொக பூர்த்ேி 
பசய்ேிருந்ேது. இவ் பவத்ேியசொபை 1983 ஆம் ஆண்டு 54 ஆம் இழக்க சட்டத்ேின் கீழ் 
பொரொளுமன்ற அேிகொரமளிப்பினொல் ேொபிக்கப்பட்டது. இைங்பகயின் தநொய் ேீர்க்கும் சுகொேொர 
தசபவக்கு குபறநிரப்பியொகவும், பவத்ேிய பட்டப்படிப்பு, பின் பட்டப்படிப்பு ஆகியவற்றிபனத் 
பேொடருபவர்கள் மற்றும் சுகொேொரப் பரொமரிப்பு உத்ேிதயொகத்ேர்கள் ஆகிதயொரின் பயிற்சியில் 
உேவுவேற்கும் இவ் பவத்ேியசொபை உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. 



185

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2017 - 2018

 

 
 

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2017 - 2018 

 

இதன்  ிரதான சதாழிற் ாடுகளாைன, 

1. மருந்துப் ச ாருட்கள் உற் த்தி, களஞ்சியப் டுத்தல், ச ாதியிடல், மீளப் ச ாதியிடல். 
2. மருந்துப் ச ாருட்கள் உற் த்தி மற்றும் சசயன்முணைக்கான சதாழிநுட்  உதைி 

ைழங்கல். 
3. மருந்துப் ச ாருட்கள் சதாடர் ான அைிைியல் சார்ந்த ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் அைற்ைின் 

தரக்கட்டுப் ாடு. 
4. மருந்துப் ச ாருட்கணள சந்ணதப் டுத்தல் 

 

 ிரித்தானிய மருந்திருப்பு (BP) மற்றும் அசமரிக்க மருந்திருப்பு (USP) ஆகியைற்ைிற்கு 
பமலதிகமாக (SPMC) சந்ணதக்கு சைளியிடப் டும்  அணனத்து ச ாருட்களின் உள்ளக 
ைிைரக்குைிப்புகணளயும் உள்ளடக்குகின்ைன. தற்ப ாதுள்ள சிைந்த உற் த்தி நணடமுணைகணள 
(GMP), கட்டுப் ாடுகணள, நணடமுணைகணள நணடமுணைப் டுத்தல், கண்காைித்தல், மற்றும் 
உள்ளக தர நிர்ைய ஆய்வு, மற்றும் சதாழிற்சாணலக் கண்காைிப்பு என் னைற்ணை 
பமற்சகாள்கின்ைது.   

உலக சுகாதார அணமப் ின் (WHO)  டி சிைந்த உற் த்தி நணடமுணைகளுக்கான (GMP)  
பதணைப் ாடுகணள மிகவும்  ின் ற்றுகிைது.  

 
2௦17 ஆம் ஆண்டிற்கொன வழங்கப் ட்ட சேபவகைின் வி ரணச் சுருக்கம்  

அரச மருந்தாக்கல் கூட்டுத்தா னம் தரம்,  யன், திடமான அளவு ஆகியைற்றுடன்  
உற் த்திணயத் சதாடர்ந்ததுடன், சுகாதார அணமச்சின் ணைத்திய ைிநிபயாகப்  ிரிவு, அரச 
மருந்தக கூட்டுத்தா னம் (SPC)  மற்றும்  அரச மருந்தாக்கற் கூட்டுத்தா ன பநரடி 
ைிநிபயாகத்தர்கள் ஆகிபயாருக்கு சந்ணதப் டுத்தியிருந்தது.  

மனித வை விருத்தி  

Category Numbers of 
Employees 

Senior Manager 21 
Junior Manager 31 
Technical Staff 124 
Non - Technical 29 
Minor   69 
Total   274 

 
 
 ிரதொன ேொதபனகள்  

2017 டிசசம் ர் 31 ைணர ைிற் ணன மற்றும் சசயல்திைன்   
 

Rs. Million 
Sales 3,174.61 
Operating Profit 244.78 
Net Profit before Tax 321.98 
Net Profit after Tax 223.90 

 
The total output for the year 2017 was 1523 million unit tablets/capsules. 
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விற் பன வொயில்கள்  

Sales Composition Value (RS.m.) % 
Department of Health 
Services 

2,484.44 78.25 

SPMC direct Distribution 
Network 

679.62 21.41 

State Pharmaceuticals 
Corporation 

10.77 0.34 

Total 3,174.83  
   

 
 

   
 
அ ிவிருத்தி சவபலகள்  

  ொட்டுக்குத் சதபவயொன மருந்துப் ப ொருட்கபை உற் த்தி பேய்வதற்கு அரே 
மருந்தொக்கல் கூட்டுத்தொ னத்துடன் இபணந்த பதொழில் முயற்ேிகளுக்கொக 31 
முதலீட்டொைர்கள் அபழக்கப் டுள்ைொர்கள்.  

 சேபவகள் கட்டிடம்,  ிர்வொகப்  குதிக் கட்டிடம், கைஞ்ேியப்  டுத்தும் கட்டிடம், 
மற்றும் சக சலொஸ்ச ொரின் வொேிகளுக்கொன கட்டிடம் ச ொன்ற புதிய 
கட்டிடங்கைின் கட்டுமொனமொனது ஆரம் ிக்கப் ட்டது.  

 விபனத்திறன் மற்றும் விபைவுத் திறன்கபை விருத்தி பேய்திடும் ச ொக்கில் தர 
 ிர்ணய மற்றும் தரக் கட்டுப் ொட்டுக்கொன  வனீ ஆய்வுகூடமொனது  ஏற் ொடு 
பேய்யப் ட்டது.  

 மருந்தகப்  யிற்ேி  ிறுவனம் ஏற் டுத்தப் ட்டது. இது இந்த வபகயில் 
இலங்பகயில் முதலொவதொகும். இது முருந்துப் ப ொருள் உற் த்தி பேய்யும் 
துபறயில்  ணியொற்றும்  ணியொைர்களுக்கு  யிற்ேி மற்றும் திறன் 
விருத்திபேய்வதபன ச ொக்கொக பகொண்டுள்ைது. 
 

விரிவு டுத்தும் கருத்திட்டம்  

அரே மருந்தொக்கல் கூட்டுத் தொ னமொனது, ஜப் ொனிய JICA உதவித் திட்டத்தின் கீழ் 
விரிவு டுத்தும் சவபலகளுக்கொன கடன் வேதிபயப் ப ற்றுள்ைது. இந்த விரிவு டுத்தல் 
திட்டம் பூர்த்தியொனதும், 2018 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் எதிர் ார்க்கப் டும் சைளிதைல் 

78.25

21.41
0.34

Sales

DHS

SPC

SPMC
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ைிணளைாக 35௦௦m அலகுகள் குளிணககளும் கூட்டுக் குளிணககளும் இருக்கும். இந்த  
விரிவு டுத்தல் திட்டம் மூலமொக புதிய இயந்திரங்கைின் பகொள்வனவு, தற்ச ொதிருக்கும் 
கட்டிடங்கைின் புனரபமப்பு, புதிய கைஞ்ேியக் கட்டிடங்கள், மூலப் ப ொருட்களுக்கொன 
கைஞ்ேியம், மற்றும் முடிவுப் ப ொருட்களுக்கொன கட்டிடம் ஆகியவற்றின் கட்டுமொனம்  
என் னவற்பற  ொம் எதிர் ொர்க்கின்சறொம்.  

 

2௦17 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகமொன புதிய ப ொருட்கள்  

    Ciprofloxacin Tablets USP 500 mg 

 
9.3  விஜய குமொரதுங்க ஞொ கொர்த்த பவத்தியேொபல 

 
சீதுணை ைிஜய குமாரதுங்க ஞா கார்த்த ணைத்தியசாணல  1998 ஆம் ஆண்டின்   ாராளுமன்ை 
சட்டம் ஒன்ைினால் தா ிக்கப் ட்டது. இது அமரர் ைிஜய குமாரதுங்க அைர்களின் 
ஞா கார்த்தமாக சீதுணை மாநகரசண ப்  குதியில் உள்ள கட்டுநாயக்காைில் உள்ள 3 ஏக்கர் 
நிலப் ரப் ில் உள்ளது.  

இவ் ணைத்தியசணளயாந்து ச ாதுமக்களின்  ாைணனக்காக 1999 ஆம் ஆண்டு அக்படா ர் 
மாதம் 9 ஆம் திகதி அப்ப ாணதய சனாதி த்தி பமன்ணமதங்கிய சந்திரிக்கா  ண்டாரநாயக்க 
குமாரதுங்க அைர்களால் உத்திபயாகபூர்ைமாக திைந்துணைக்கப் ட்டது.  

இவ் ணைத்தியசாணலயின் ஆரம் த்தில் சைளிபநாயாளர்  ிரிவு ஒன்று மற்றும் 02 ைிடுதி 
ஆகியைற்ணை உள்ளடக்கியதுடன், ஆரம்  சுகாதாரப்  ராமரிப்பு நிணலயமாகப் 
 ைியாற்ைியது. 

இவ் ணைத்தியசாணலயானது தைிசாளர் மற்றும் 6  ைிப் ாளர்கள் சகாண்ட  ைிப் ாளர் 
சண யினால் முகாணம சசய்யப் டுகின்ைது.  இவ் ணைத்தியசாணலயானது சீதுணை, ஜா-ஏல, 
கட்டுநாயக்கா, மற்றும் முதலீட்டு ைணலய மக்களுக்காக பசணையாற்றுகின்ைது.  

2௦17 ஆம் ஆண்டு சைளிபநாயாளர்  ிரிவு, அைசர சிகிச்ணசப்  ிரிவு, கண், ச ாது சத்திர 
சிகிச்ணச மற்றும் மருத்துைப்  ிரிவுகணளக் சகாண்டு காைப் ட்டது.  

 

பவத்தியேொபல வி ரங்கள்  
Utilization & Facility Details 

  No of   Wards                       05 Wards 

        No of   Beds                       124 
 No of Specialist Available  

1-  Permanent  
1- Secondment     
2- Tempory Attachment  
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இவ் ணைத்தியசணளயாந்து ச ாதுமக்களின்  ாைணனக்காக 1999 ஆம் ஆண்டு அக்படா ர் 
மாதம் 9 ஆம் திகதி அப்ப ாணதய சனாதி த்தி பமன்ணமதங்கிய சந்திரிக்கா  ண்டாரநாயக்க 
குமாரதுங்க அைர்களால் உத்திபயாகபூர்ைமாக திைந்துணைக்கப் ட்டது.  

இவ் ணைத்தியசாணலயின் ஆரம் த்தில் சைளிபநாயாளர்  ிரிவு ஒன்று மற்றும் 02 ைிடுதி 
ஆகியைற்ணை உள்ளடக்கியதுடன், ஆரம்  சுகாதாரப்  ராமரிப்பு நிணலயமாகப் 
 ைியாற்ைியது. 

இவ் ணைத்தியசாணலயானது தைிசாளர் மற்றும் 6  ைிப் ாளர்கள் சகாண்ட  ைிப் ாளர் 
சண யினால் முகாணம சசய்யப் டுகின்ைது.  இவ் ணைத்தியசாணலயானது சீதுணை, ஜா-ஏல, 
கட்டுநாயக்கா, மற்றும் முதலீட்டு ைணலய மக்களுக்காக பசணையாற்றுகின்ைது.  

2௦17 ஆம் ஆண்டு சைளிபநாயாளர்  ிரிவு, அைசர சிகிச்ணசப்  ிரிவு, கண், ச ாது சத்திர 
சிகிச்ணச மற்றும் மருத்துைப்  ிரிவுகணளக் சகாண்டு காைப் ட்டது.  

 

பவத்தியேொபல வி ரங்கள்  
Utilization & Facility Details 

  No of   Wards                       05 Wards 

        No of   Beds                       124 
 No of Specialist Available  

1-  Permanent  
1- Secondment     
2- Tempory Attachment  

 
 

 

 

அரச மருந்ேொக்கற் கூட்டுத்ேொபனமொனது 73 மருந்து வபககபள பரந்ே வபகயொன மருந்துப் 
பபொருட்கள் உள்ளடங்கைொக இயற்ப் பபயரில் ேயொரிக்கின்றது.   

 

இேன் பிரேொன பேொழிற்பொடுகளொவன, 

1. மருந்துப் பபொருட்கள் உற்பத்ேி, களஞ்சியப்படுத்ேல், பபொேியிடல், மீளப் பபொேியிடல். 
2. மருந்துப் பபொருட்கள் உற்பத்ேி மற்றும் பசயன்முபறக்கொன பேொழிநுட்ப உேவி 

வழங்கல். 
3. மருந்துப் பபொருட்கள் பேொடர்பொன அறிவியல் சொர்ந்ே ஆரொய்ச்சிகள் மற்றும் அவற்றின் 

ேரக்கட்டுப்பொடு. 
4. மருந்துப் பபொருட்கபள சந்பேப்படுத்ேல் 

 

 
9.3  விஜய குமொரதுங்க ஞொ கொர்த்ே பவத்ேியசொபை 

 
சீதுபவ விஜய குமொரதுங்க ஞொபகொர்த்ே பவத்ேியசொபை  1998 ஆம் ஆண்டின்  பொரொளுமன்ற 
சட்டம் ஒன்றினொல் ேொபிக்கப்பட்டது. இது அமரர் விஜய குமொரதுங்க அவர்களின் 
ஞொபகொர்த்ேமொக சீதுபவ மொநகரசபபப் பகுேியில் உள்ள கட்டுநொயக்கொவில் உள்ள 3 ஏக்கர் 
நிைப்பரப்பில் உள்ளது.  

இவ் பவத்ேியசபளயொந்து பபொதுமக்களின் பொவபனக்கொக 1999 ஆம் ஆண்டு அக்தடொபர் 
மொேம் 9 ஆம் ேிகேி அப்தபொபேய சனொேிபத்ேி தமன்பமேங்கிய சந்ேிரிக்கொ பண்டொரநொயக்க 
குமொரதுங்க அவர்களொல் உத்ேிதயொகபூர்வமொக ேிறந்துபவக்கப்பட்டது.  

இவ் பவத்ேியசொபையின் ஆரம்பத்ேில் பவளிதநொயொளர் பிரிவு ஒன்று மற்றும் 02 விடுேி 
ஆகியவற்பற உள்ளடக்கியதுடன், ஆரம்ப சுகொேொரப் பரொமரிப்பு நிபையமொகப் 
பணியொற்றியது. 

இவ் பவத்ேியசொபையொனது ேவிசொளர் மற்றும் 6 பணிப்பொளர்கள் பகொண்ட பணிப்பொளர் 
சபபயினொல் முகொபம பசய்யப்படுகின்றது.  இவ் பவத்ேியசொபையொனது சீதுபவ, ஜொ-ஏை, 
கட்டுநொயக்கொ, மற்றும் முேலீட்டு வபைய மக்களுக்கொக தசபவயொற்றுகின்றது.  

2௦17 ஆம் ஆண்டு பவளிதநொயொளர் பிரிவு, அவசர சிகிச்பசப் பிரிவு, கண், பபொது சத்ேிர 
சிகிச்பச மற்றும் மருத்துவப் பிரிவுகபளக் பகொண்டு கொணப்பட்டது.  

 

 
9.4  சிறி ஜயவர்ேனபுர ப ொது பவத்ேியசொபை 

 
1984 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர் 17 ஆம் ேிகேி ேொபிக்கப்பட்டு, 33 வருடங்கபளச் சிறப்பொக பூர்த்ேி 
பசய்ேிருந்ேது. இவ் பவத்ேியசொபை 1983 ஆம் ஆண்டு 54 ஆம் இழக்க சட்டத்ேின் கீழ் 
பொரொளுமன்ற அேிகொரமளிப்பினொல் ேொபிக்கப்பட்டது. இைங்பகயின் தநொய் ேீர்க்கும் சுகொேொர 
தசபவக்கு குபறநிரப்பியொகவும், பவத்ேிய பட்டப்படிப்பு, பின் பட்டப்படிப்பு ஆகியவற்றிபனத் 
பேொடருபவர்கள் மற்றும் சுகொேொரப் பரொமரிப்பு உத்ேிதயொகத்ேர்கள் ஆகிதயொரின் பயிற்சியில் 
உேவுவேற்கும் இவ் பவத்ேியசொபை உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. 
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மனிதவை வி ரம் 

 Category By 
December 2017 

1 Consultants/Specialists 04 
2 Medical Officer 19 
4 RMO 03 
5 Nursing  Officers 73 
6 MLT 3 
7 Pharmacists 5 
8 Radiographer 1 
   

 
 யன் ொட்டு வி ரம் 

Total  Number  Of  Activities  Done  During   The  Year  2017 
1 Lab tests 90605 
2 X-Rays 2796 
3 Special Radiological 

Investigations 
Nil 

4 CT Scans Nil 
5 Eye Surgeries :  

Major 1463 
Minor 126 

6 General Surgeries : 
 

Major 
 

Minor  
 

தற்ச ொது  ிகழும் அ ிவிருத்திக் கருத் திட்டங்கள்  
Project 

Description 
Total 

Estimate 
Cost 

Physical Progress By 31.12.2017 Financial 
Progress 

31.12.201
7 

Construction  
of  Ward 
Complex  

 
 

 1,384.50 
 
 
 

1. Changed  the scope of the project  
( reduced the no of floors  from  6 to 4  ) 

2.  Discussed  the architectural drawings  
with Ministry  officials  and Board of 
Directors) 

      - 

 

2017 ஆம் மற்றும் ஆரம்  2018 ஆம் ஆண்டின் விசேட  ிகழ்வுகள்/ விசேட 
அபடவுகள்  

1. மருத்துைப்  ைிப் ாளர் நியமனம் 2௦17 இல்  
2. மருத்துை உ கரைக் சகாள்ைனவு 

 

a. ECG Machine       -1 
b. Infusion Pump      -3     Delivery  completed  
c. Diathermy Unit     -1 

 
d. Potable  Ventilator -1 
e. Multi Monitors with Cardiac Output    -1     - Evaluation process completed  
f. Dental Chair -1 

889 
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3.  யிற்சி நிகழ்வுகள்  
a. ஊழியர்களுக்கான ச றுணககள், தகைல் சதாடர்பு ச ாருட்களின் மதிப் டீு 

உற் த்தித் திைன் சதாடர் ிலான  யிற்சிகள்.  
b. “ஆைசர சிகிச்ணசப்  ிரிவு” சதாடர் ான 6 மாதகால  யிற்சிக்காக தாதிய 

உத்த்டிபயாகத்தர் ஒருைர் சுகாதார அணமச்சிற்கு ைிடுைிக்கப் டுள்ளார்.  
4. சமுதாயப்  ங்பகற்பு ைிருத்தி. 

a. மருத்துை முகாம் ஒன்று பகைிட்டிகாகல கல்லூரியில் 14/10/2017 அன்று 
நடத்தப்  ட்டது. 

b. சீதுணைப்  குதியில் உள்ள சகாம் னிகளுக்கான முதலுதைிப்  யிற்சிகள் 
நிகழ்ச்சித் திட்டமானது நடாத்தப்  ட்டது. 

5. ணைத்தியசாணல நூலகம் தா ிக்கப் ட்டு நூல்கள் சகாள்ைனவு சசய்யப் ட்டது. 
6. கட்டிட கருத் திட்டங்கள். 

 ைிடுதித் சதாகுதி. 
உத்பதசிக்கப் ட்டுள்ள ைிடுதித் சதாகுதிக்கான கட்டிட ைணர டங்கள் 2018 
ஜனைரி மாதம் அனுமதிக்கப் ட்டது. 

 சத்திர சிகிச்ணசக் கூடம் புனரணமப்பு.  
CECB இனருக்கு 75 மில்லியன் ச றுமதியான ஒப் ந்தத்ணத Turn-key அடிப் ணடயில்  
ைழன்குைத்யற்குத் தீர்மானிக்கப் டுள்ளது. 

 
 

9.4  ேிறி ஜயவர்தனபுர ப ொது பவத்தியேொபல 
 
1984 ஆம் ஆண்டு சசப்டம் ர் 17 ஆம் திகதி தா ிக்கப் ட்டு, 33 ைருடங்கணளச் சிைப் ாக பூர்த்தி 
சசய்திருந்தது. இவ் ணைத்தியசாணல 1983 ஆம் ஆண்டு 54 ஆம் இழக்க சட்டத்தின் கீழ் 
 ாராளுமன்ை அதிகாரமளிப் ினால் தா ிக்கப் ட்டது. இலங்ணகயின் பநாய் தீர்க்கும் சுகாதார 
பசணைக்கு குணைநிரப் ியாகவும், ணைத்திய  ட்டப் டிப்பு,  ின்  ட்டப் டிப்பு ஆகியைற்ைிணனத் 
சதாடரு ைர்கள் மற்றும் சுகாதாரப்  ராமரிப்பு உத்திபயாகத்தர்கள் ஆகிபயாரின்  யிற்சியில் 
உதவுைதற்கும் இவ் ணைத்தியசாணல உருைாக்கப் ட்டுள்ளது. 

ணைத்தியசாணலயின் பநாயாளர்  ராமரிப்பு நடைடிக்ணககளிலும் ஏணனய பைணலகளிலும் 
அதி திைணமணைந்த தகுதியுள்ள ணைத்தியர்களும், தாதியர்களும் சதாழில்நுட்  
உத்திபயாகத்தர்களும்  ைிபுரிகின்ைனர்.  

இவ் ணைத்ணயசாணல இலங்ணக மக்களுக்கு ஜப் ான் அரசாங்கத்தினால் ைழங்கப் ட்ட 
 ரிசாகும். எதிர்காலத் பதணைகணளப் பூர்த்தி சசய்ைதற்கு பமலும் ைிரிைாக்குைதற்கான 
ஏற் ாடுகளுடன் இக் கட்டடத் சதாகுதி சிைப் ாக ைடிைணமக்கப் ட்டுள்ளது. இவ் 
ணைத்தியசாணலக்கு ச ாதுத் திணைபசரியிடமிருந்து கைிசமான நிதிப்  ங்களிப்பும் 
ைழங்கப் ட்டுள்ளது.  

மக்களின் தற்ப ாணதய பதணையிணன அணடயும் ச ாருட்டு ணைத்தியசாணலயின் 
பசணைகணள ைிரிைாக்குைதற்கு பதணை எழுந்துள்ளது. சிைி ஜயைர்தனபுர ச ாது 
ணைத்தியசாணல கடந்த மூன்று ைருடங்களில்சதன் பசணை மற்றும் ைருமானத்தில் 
குைிப் ிடத்தக்க முன்பனற்ைத்ணதக் காட்டியுள்ளது. 2012, 2014, 2015, 2016 மற்றும் 2017  ஆகிய 
ஆண்டுகளுடன் ஒப் ிட்டு  திவு சசய்யப் ட்ட ைளர்ச்சி மற்றும் ணைத்தியசாணலச் பசணை 
ஆகியைற்ைின் தற்ப ாணதய நிணலயின் சுருக்கம் இவ் ஆைைத்தில் தரப் ட்டுள்ளது.  
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3.  யிற்சி நிகழ்வுகள்  
a. ஊழியர்களுக்கான ச றுணககள், தகைல் சதாடர்பு ச ாருட்களின் மதிப் டீு 

உற் த்தித் திைன் சதாடர் ிலான  யிற்சிகள்.  
b. “ஆைசர சிகிச்ணசப்  ிரிவு” சதாடர் ான 6 மாதகால  யிற்சிக்காக தாதிய 

உத்த்டிபயாகத்தர் ஒருைர் சுகாதார அணமச்சிற்கு ைிடுைிக்கப் டுள்ளார்.  
4. சமுதாயப்  ங்பகற்பு ைிருத்தி. 

a. மருத்துை முகாம் ஒன்று பகைிட்டிகாகல கல்லூரியில் 14/10/2017 அன்று 
நடத்தப்  ட்டது. 

b. சீதுணைப்  குதியில் உள்ள சகாம் னிகளுக்கான முதலுதைிப்  யிற்சிகள் 
நிகழ்ச்சித் திட்டமானது நடாத்தப்  ட்டது. 

5. ணைத்தியசாணல நூலகம் தா ிக்கப் ட்டு நூல்கள் சகாள்ைனவு சசய்யப் ட்டது. 
6. கட்டிட கருத் திட்டங்கள். 

 ைிடுதித் சதாகுதி. 
உத்பதசிக்கப் ட்டுள்ள ைிடுதித் சதாகுதிக்கான கட்டிட ைணர டங்கள் 2018 
ஜனைரி மாதம் அனுமதிக்கப் ட்டது. 

 சத்திர சிகிச்ணசக் கூடம் புனரணமப்பு.  
CECB இனருக்கு 75 மில்லியன் ச றுமதியான ஒப் ந்தத்ணத Turn-key அடிப் ணடயில்  
ைழன்குைத்யற்குத் தீர்மானிக்கப் டுள்ளது. 

 
 

9.4  ேிறி ஜயவர்தனபுர ப ொது பவத்தியேொபல 
 
1984 ஆம் ஆண்டு சசப்டம் ர் 17 ஆம் திகதி தா ிக்கப் ட்டு, 33 ைருடங்கணளச் சிைப் ாக பூர்த்தி 
சசய்திருந்தது. இவ் ணைத்தியசாணல 1983 ஆம் ஆண்டு 54 ஆம் இழக்க சட்டத்தின் கீழ் 
 ாராளுமன்ை அதிகாரமளிப் ினால் தா ிக்கப் ட்டது. இலங்ணகயின் பநாய் தீர்க்கும் சுகாதார 
பசணைக்கு குணைநிரப் ியாகவும், ணைத்திய  ட்டப் டிப்பு,  ின்  ட்டப் டிப்பு ஆகியைற்ைிணனத் 
சதாடரு ைர்கள் மற்றும் சுகாதாரப்  ராமரிப்பு உத்திபயாகத்தர்கள் ஆகிபயாரின்  யிற்சியில் 
உதவுைதற்கும் இவ் ணைத்தியசாணல உருைாக்கப் ட்டுள்ளது. 

ணைத்தியசாணலயின் பநாயாளர்  ராமரிப்பு நடைடிக்ணககளிலும் ஏணனய பைணலகளிலும் 
அதி திைணமணைந்த தகுதியுள்ள ணைத்தியர்களும், தாதியர்களும் சதாழில்நுட்  
உத்திபயாகத்தர்களும்  ைிபுரிகின்ைனர்.  

இவ் ணைத்ணயசாணல இலங்ணக மக்களுக்கு ஜப் ான் அரசாங்கத்தினால் ைழங்கப் ட்ட 
 ரிசாகும். எதிர்காலத் பதணைகணளப் பூர்த்தி சசய்ைதற்கு பமலும் ைிரிைாக்குைதற்கான 
ஏற் ாடுகளுடன் இக் கட்டடத் சதாகுதி சிைப் ாக ைடிைணமக்கப் ட்டுள்ளது. இவ் 
ணைத்தியசாணலக்கு ச ாதுத் திணைபசரியிடமிருந்து கைிசமான நிதிப்  ங்களிப்பும் 
ைழங்கப் ட்டுள்ளது.  

மக்களின் தற்ப ாணதய பதணையிணன அணடயும் ச ாருட்டு ணைத்தியசாணலயின் 
பசணைகணள ைிரிைாக்குைதற்கு பதணை எழுந்துள்ளது. சிைி ஜயைர்தனபுர ச ாது 
ணைத்தியசாணல கடந்த மூன்று ைருடங்களில்சதன் பசணை மற்றும் ைருமானத்தில் 
குைிப் ிடத்தக்க முன்பனற்ைத்ணதக் காட்டியுள்ளது. 2012, 2014, 2015, 2016 மற்றும் 2017  ஆகிய 
ஆண்டுகளுடன் ஒப் ிட்டு  திவு சசய்யப் ட்ட ைளர்ச்சி மற்றும் ணைத்தியசாணலச் பசணை 
ஆகியைற்ைின் தற்ப ாணதய நிணலயின் சுருக்கம் இவ் ஆைைத்தில் தரப் ட்டுள்ளது.  

 
 

அரச மருந்ேொக்கற் கூட்டுத்ேொபனமொனது 73 மருந்து வபககபள பரந்ே வபகயொன மருந்துப் 
பபொருட்கள் உள்ளடங்கைொக இயற்ப் பபயரில் ேயொரிக்கின்றது.   

 

இேன் பிரேொன பேொழிற்பொடுகளொவன, 

1. மருந்துப் பபொருட்கள் உற்பத்ேி, களஞ்சியப்படுத்ேல், பபொேியிடல், மீளப் பபொேியிடல். 
2. மருந்துப் பபொருட்கள் உற்பத்ேி மற்றும் பசயன்முபறக்கொன பேொழிநுட்ப உேவி 

வழங்கல். 
3. மருந்துப் பபொருட்கள் பேொடர்பொன அறிவியல் சொர்ந்ே ஆரொய்ச்சிகள் மற்றும் அவற்றின் 

ேரக்கட்டுப்பொடு. 
4. மருந்துப் பபொருட்கபள சந்பேப்படுத்ேல் 

 

 
9.3  விஜய குமொரதுங்க ஞொ கொர்த்ே பவத்ேியசொபை 

 
சீதுபவ விஜய குமொரதுங்க ஞொபகொர்த்ே பவத்ேியசொபை  1998 ஆம் ஆண்டின்  பொரொளுமன்ற 
சட்டம் ஒன்றினொல் ேொபிக்கப்பட்டது. இது அமரர் விஜய குமொரதுங்க அவர்களின் 
ஞொபகொர்த்ேமொக சீதுபவ மொநகரசபபப் பகுேியில் உள்ள கட்டுநொயக்கொவில் உள்ள 3 ஏக்கர் 
நிைப்பரப்பில் உள்ளது.  

இவ் பவத்ேியசபளயொந்து பபொதுமக்களின் பொவபனக்கொக 1999 ஆம் ஆண்டு அக்தடொபர் 
மொேம் 9 ஆம் ேிகேி அப்தபொபேய சனொேிபத்ேி தமன்பமேங்கிய சந்ேிரிக்கொ பண்டொரநொயக்க 
குமொரதுங்க அவர்களொல் உத்ேிதயொகபூர்வமொக ேிறந்துபவக்கப்பட்டது.  

இவ் பவத்ேியசொபையின் ஆரம்பத்ேில் பவளிதநொயொளர் பிரிவு ஒன்று மற்றும் 02 விடுேி 
ஆகியவற்பற உள்ளடக்கியதுடன், ஆரம்ப சுகொேொரப் பரொமரிப்பு நிபையமொகப் 
பணியொற்றியது. 

இவ் பவத்ேியசொபையொனது ேவிசொளர் மற்றும் 6 பணிப்பொளர்கள் பகொண்ட பணிப்பொளர் 
சபபயினொல் முகொபம பசய்யப்படுகின்றது.  இவ் பவத்ேியசொபையொனது சீதுபவ, ஜொ-ஏை, 
கட்டுநொயக்கொ, மற்றும் முேலீட்டு வபைய மக்களுக்கொக தசபவயொற்றுகின்றது.  

2௦17 ஆம் ஆண்டு பவளிதநொயொளர் பிரிவு, அவசர சிகிச்பசப் பிரிவு, கண், பபொது சத்ேிர 
சிகிச்பச மற்றும் மருத்துவப் பிரிவுகபளக் பகொண்டு கொணப்பட்டது.  

 

 
9.4  சிறி ஜயவர்ேனபுர ப ொது பவத்ேியசொபை 

 
1984 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர் 17 ஆம் ேிகேி ேொபிக்கப்பட்டு, 33 வருடங்கபளச் சிறப்பொக பூர்த்ேி 
பசய்ேிருந்ேது. இவ் பவத்ேியசொபை 1983 ஆம் ஆண்டு 54 ஆம் இழக்க சட்டத்ேின் கீழ் 
பொரொளுமன்ற அேிகொரமளிப்பினொல் ேொபிக்கப்பட்டது. இைங்பகயின் தநொய் ேீர்க்கும் சுகொேொர 
தசபவக்கு குபறநிரப்பியொகவும், பவத்ேிய பட்டப்படிப்பு, பின் பட்டப்படிப்பு ஆகியவற்றிபனத் 
பேொடருபவர்கள் மற்றும் சுகொேொரப் பரொமரிப்பு உத்ேிதயொகத்ேர்கள் ஆகிதயொரின் பயிற்சியில் 
உேவுவேற்கும் இவ் பவத்ேியசொபை உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. 
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nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2017 - 2018 

 

2017/ 2018 ஆம் ஆண்டின் அபடவுகள் மற்ற்ம் விசேட  ிகழ்வுகள்  

உட்கட்டுமான அ ிைிருத்திகள் 
  ிரதான ஆய்வு கூட ைிரிைாக்கம், புனரணமப்பு மற்றும் அதன் பசணை ைிரிைாக்கம்  
 32 ைருட கட்டிடங்கள் மற்றும் ச ாருட்கள்  ழணமயாைதற்கு எதிரான நடைடிக்ணக 

எடுத்தல்  
 சுகாதார கழிைகற்றும் ைசதிகணள பமம் டுத்துதல். ( முகாணமத்துைமானது 

கட்டிடங்கணள புதுப் ிக்கவும் புனர் நிர்மாைம் சசய்யவும்  டிமுணையான 
திட்டங்கணள உருைாக்குைததில் சைற்ைிகண்டுள்ளது. இத் திட்டங்கள் தற்ப ாது 
ைளர்ச்சி நிணலயில் உள்ளன. இணை பூரனப் டுத்தப் ட்டதும், இவ் 
ணைத்தியாணளயானது தனியார் சுகாதரபசணைத் துணரயின் நைனீ ைசதிகளுடன் 
ப ாட்டியிடக் கூடியளவு திைன் மிக்கதாக இருக்கும்.) 

  ின்ைரும் உயரிய நம் கத்தன்ணம அலகுகள் நிறுைப் ட்டன. குழந்ணத மருத்துைம், 
இதய சநஞ்சணை சத்திர சிகிச்ணச, மருத்துைம், புனிற்று சிசு அதிதீைிர சிகிச்ணச 
என் னைாகும். 

 உள்ளக நிதிக்கட்டுப் ாட்டு அணமப்பு, அைைடீ்டு நணடமுணைகள், நிதி 
சைளிப் ணடத்தன்ணமணய பமம் டுத்துதல் (மருத்துைமன ைருமானத்தில் 30% 
அதிகரிப்பு அைைடீ்டின் துல்லியத்ணத அதிகரித்து)     

  யிற்சி மற்றும் அ ிைிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 2015, 2016, 2017 மற்றும் 
தற்ப ாதுைணர  அணனத்து ைணகயான ஊழியர்களுக்கும் அைிமுகப் டுத்தப் ட்டு 
நடாத்தப் ட்டது. 

  ிரதான மின்ைலு சதாகுதி தரமுயர்த்தப் ட்டது. இரண்டு புதிய 800KVA 
மின் ிைப் ாக்கிகள் சகாள்ைனவு சசய்யப் ட்டன.  

 ணைத்தியசாணலயின் தகைல் முகாணமத்துைத் சதாகுதியானது முழுணமயாக 
தா ிக்கப் ட்டது. 

 ணைத்தியசாணளயிஞ் தகைல் சதாழில்நுட்  சதாகுதியானது இருப்புக் 
கட்டுப் ாடிணன முகாணமத்துைம் சசய்யும் ைண்ைம் ைிரிவு டுத்தப் ட்டது. 
இதன் டி, மருந்துகள், கட்டும் துைிகள், சத்திர சிகிச்ணச மற்றும் ஏணனய 
ச ாருட்கள் காகித மூலமான  திவு சசயற் ாடுகள் இன்ைி இந்தத் சதாகுதியினால் 
முகாணமத்துைம் சசய்யப் டலாம்.  

  ிரதான சத்திரசிகிச்ணசக் கூடமானது புனருத்தாரைம் சசய்யப் ட்டது. அணனத்து 
சத்திரசிகிச்ணசக் கூடங்களும் புதுப் ிக்கப் ட்டு ைர்ைம் தீட்டப் ட்டு, தணரப் குதிகள் 
முழுணமயாக மீள் தணரப் ரப்பு சசய்யப் ட்டது. 

 பநாயாளர்கணளயும் ைருணகதருபைார்கணளயும் சகாண்டுசசல்லும் மின் உயர்த்தி- 
33 ைருட  ழணமயானது- புதிய உயர்த்தியால்  ிரதியடீு சசய்யப் ட்டது. 

 
 
ஆளைி ைிரிைாக்கம்                                                         

ணைத்திய சாணலயின் ஆலநியானது ைிரிைாக்கம் சசய்யப் ட்டு 219 புதிய  ைியிடங்கள் 
சம் ளங்கள் மற்றும் ஆளைி ஆணைக்குழுைினரால் அங்கீகரிக்கப் ட்டுள்ளது.  
 ின்ைரும் புதிய ணைத்திய நிபுைத்துை பசணைகள் ஆரம் ிக்கப் டுள்ளன. 
 

a. Consultant Chemical Pathologist  
b. Consultant Chest Physician  
c. Consultant Endocrinologist     
d. Consultant Cardio - Electro Physiologist 
e. Interventional Radiologist  

 
e.   Interventional Radiologist
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 ின்ைரும் புதிய ணைத்திய நிபுைத்துை  ைியமர்த்தல்கள் ஏற்கனபை இருக்கின்ை பசணைத் 
துணைகளுக்கு ஆரம் ிக்கப் டுள்ளன. 

 Third Consultant Obstetrician & Gynaecologist   
 4th Consultant Anesthetist 
 4th Consultant Radiologist    

 
ணைத்தியசாணல ைிரிைாக்கும் சசயற்திட்டம்            

 கட்டைம் சசலுத்தும் ைிடுதித் சதாகுதிகள்-ஆரம் நிணல  
 சத்திர சிகிச்ணசக் கூட ைிரிைாக்கம்- ஆரம் நி௯ணல 
 CSSD சதாற்றுநீக்கும்  குதி ைிரிைாக்கம்- இறுதிநிணல 
 புதிய ச ண் தாதியருக்கான ைிடுதிக் கட்டுமானம்- தற்ப ாது நணடச றுகின்ைது 
 நிர்ைாக, நிதிப் ிரிவுக் கட்டிடம் கட்டுமானம்- தற்ப ாது நணடச றுகின்ைது. 
 பைணலத்தள கட்டிட கட்டுமானம்- தற்ப ாது நணடச றுகின்ைது 
 முச்சக்கர ைண்டி தரிப் ிடம்- இரண்டு மாடியில்- பூரனப் டுத்தப் டுள்ளது. 

 
புதிய சதாழில்நுட் ம் 

 2௦17 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய உ கரைக் சகாள்ைனவு. 
 புதிய இதய பநாய் சிகிச்ணச “கத்- ஆய்வுகூடம்” - பூரனப் டுத்தப் டுள்ளது. 
 (இது இத்துணையில் உள்ள மிகவும்  ிந்திய தராதரத்திணன ஒத்து 

ச ாருத்தப் ட்டுள்ளது.) 
 டிஜிட்டல் மாபமாகிரா ி முணைணம ஏற் டுத்தப் டல்- பூரனப் டுத்தப் டுள்ளது. 
 எட்டு ைர்ைத்திலான- Floorcytometer- பூரனப் டுத்தப் டுள்ளது. 

 
ஏற்கனபை இருக்கும் கட்டுமானங்களின் உள்ளக ைிருத்தி 

 கழிைகற்றும் ைசதிகணளப் புதுப் ித்தல்- தற்ப ாது நிகழ்ந்து ைருகின்ைது. 
(அணனத்து ைிடுதிகளிலும் அணைகளிலும், ஆண் ச ண் கழிைணைத் சதாகுதிகள் 12 
ைிடுதிகளில் புனருத்தாரைம் சசய்யப் ட்டது. மிகுதி ஆறு ைிடுதிகளில் 2018 ஆம் ஆண்டு 
இறுதியளைில் பூரைப் டுத்தப்  டும் என எதிர் ார்க்கப் டுகின்ைது. கட்டைம் சசலுத்தும் 
ைிடுதிகளிலும் கழிைணைகள் புதுப் ிக்கப் டுதல் 45% நிணைைணடந்துள்ளது.). 

  ிரதான கட்டடத்திற்கான ைர்ைன்தீட்டல்- தற்ப ாது நணடச றுகின்ைது 
 மின்சார ையர்கள் மற்றும் பக ிள்களின் அணமப்பு தரமுயர்த்தப் ாடல்- தற்ப ாது 

நணடச றுகின்ைது 
 
தரம் சதாடர் ான சாதணனகள் 

 பதசிய உற் த்தித்திைன் சசயலகத்தின் உதைியுடன் 5 S முணைணம 
அமுல் டுத்தப் ட்டது. 

 ச ரும் பசணைப் குதி பமன்ணம மற்றும் சமூக கலந்துணரயாடலுக்கான அகில 
இலங்ணக ரீதியில் தங்க ைிருது சைல்லப் ட்டது. 

 
2017 விருதுகள் 
ச ரும் பசணைப் குதி பமன்ணம மற்றும் சமூக கலந்துணரயாடலுக்கான அகில இலங்ணக 
ரீதியில் தங்க ைிருது சதாழில் திணைக்களத்தால் ைழங்கப் ட்டது.  
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 ிதி பேயல்திறன்  
 
ஒப் ீட்டுப்  குப் ொய்வு (வருமொனம்)  வருடம்  2012, 2013, 2014, 2015, 2016 மற்றும் 2017  
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10. jdpahu; Rfhjhu Jiw tsu;r;rp  
 

சுகாதார மற்றும் சுபதசிய அணமச்சானது, ைழிகாட்டு சநைிகள் ஊடாக ஒழுங்கு டுத்தி 
மற்றும் ஆற்ைணலக்கட்டிசயழுப்புதல் மற்றும் சதாழிநுட்  உதைி ஆகியைற்ைினூடாக, 
அ ிைிருத்தி சசய்து கண்காைிப்பு மற்றும் மதிப் டீு ஆகியைற்ைினூடாக,  ாதுகாப் ான, 

ைிணனத்திைன்மிக்க மற்றும் தரம்ைாய்ந்த சுகாதார பசணை ஏற் ாட்டின் ச றுமதியிணன 
அரசினூடாக அல்லது தனியார் சுகாதார  ராமரிப்பு பசணைகளினூடாக அங்கீகரிக்கின்ைது. 

பதொபலச ொக்கு 
தனியார் சுகாதாரத் துணையினூடாக  ாதுகாப் ான, ைிணனத்திைன்மிக்க மற்றும் தரம்ைாய்ந்த 
சுகாதார பசணைகள் 
 
பேயற் ணி 
தனியார் மருத்துை நிறுைனங்களின்  திைிணன சீரணமப்பு சசய்ைதன் மூலம் தனியார் 
சுகாதாரத் துணையின் சதாழிற் ாடு, தரநியமங்கள் மற்றும் ைழிகாட்டு சநைிகள் 
என் ைற்ைின் அ ிைிருத்தி, மனிதைள அ ிைிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள், அைதானிப்பு மற்றும் 
நிறுைனங்கணள  ரிபசாதித்தல் என் ைற்ைில் சதாழிநுட்  ைழிகாட்டணலயும், உதைியிணனயும் 
ைழங்குதல், நிறுைனங்களுக்கு எதிரான முணைப் ாடுகணள ணகயாளுதல், நிறுைனங்களினால் 
புரியப் டும் தைறுகணளக் குணைத்தல் மற்றும் உரிய தண்டணனகணள அமுல் டுத்தல் 
ஆகியைற்ணை ஒழுங்கு டுத்துதல். 
 

குறிக்சகொள்கள் 

 தனியார் மருத்துை நிறுைனங்களின் சட்டத்ணத திருத்தும் சசயல்முணைணய பூர்த்தி 
சசய்தல். 

 தனியார் மருத்துை நிறுைனங்களின்  திைிணனயும், ஒழுங்கு டுத்தணலயும் 
பமம் டுத்தல். 

 தனியார் சுகாதாரத் துணையிடமிருந்து சுகாதார தகைணல பசகரிப் தற்கான 
ச ாைிமுணையிணன சீரணமத்தல். 

 தனியார் சுகாதாரத் துணையின் மனிதைள ஆற்ைணல ைளப் டுத்தல். 
 தனியார் மருத்துை நிறுைனங்களின் சட்டம்  ற்ைி மாகாை மட்டத்தில் 

அதிகாரமளிக்கப் ட்ட அணனத்து உத்திபயாகத்தர்களுக்கும் கற் ித்தல் 
மற்றும்அைர்களுக்கு உரித்தாக்கப் ட்ட தத்துைத்ணத நிணைபைற்றுதல். 

 தனியார் மருத்துை நிறுைனங்களின் சட்டம், பநாயாளிகளின் உரிணமகள் மற்றும் 
சதாழில்ைாண்ணமயாளர்களின் கடப் ாடுகள் ஆகியன   ற்ைி சுகாதார 
சதாழில்ைாண்ணமயாளர்கள்,ச ாதுமக்கள் மற்றும் பநாயாளிகளின் உரிணமக் 
குழுக்கள் ஆகிபயாருக்கிணடபய ைிழிப்புைர்ணை ஏற் டுத்துதல். 

 ஆய்வூகூட  ரிபசாதணனகள் மற்றும் சதரிவுசசய்யப் ட்ட குைித்த 
நடைடிக்ணகமுணைகள் என் ைற்றுக்கான ைிணலப்ச றுமதிகணள ைணரயறுப் தற்கு 
தனியார் சுகாதாரத் துணையிணனக் பகாருதல். 

 மனிதைளங்கள், உட்கட்டணமப்பு ைசதிகள் உட் ட தனியார் சுகாதாரத் துணை  
நிணலயம்(D/PHSD) மற்றும் தனியார் சுகாதார பசணைத்துணைச் சசயலகம்(S/PHSD) 
என் ைற்ைிலுள்ள ைளங்கணள பமம் டுத்தல். 
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2017 இல் இடம்ப ற்ற விசேட  ிகழ்வுகள் 

 சுகாதார, ப ாசணை மற்றும் சுபதசிய ணைத்திய அணமச்சினதும், சட்ட ைணரஞரினதும் 
சட்டரீதியான தீர்மானத்துடன் இப்ப ாதுள்ள தனியார் மருத்துை 
நிறுைனங்களின்( திவு) சட்டத்திணன திருத்தும் சசயல்முணையிணன 
ஒருங்கிணைத்தல். 

 தனியார் மருத்துை நிறுைனங்களின் உரிமத்திணன  திவுசசய்தல் மற்றும் புதுப் ித்தல் 
என் ைற்ணை சதாடருதல் 

 மாகாைங்கள் மற்றும் தனியார் சுகாதார நிறுைனங்கள் என் ைற்ைின் மூலம் 
நடாத்தப் டுகின்ை மனிதைள அ ிைிருத்தி  யிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களில் சதாழிநுட்  
நிபுைத்துைத்ணத ைழங்குதல் 

 தனியார் மருத்துை நிறுைனங்களுக்கு எதிரான முணைப் ாடுகணள ணகயாளுதல் 
 தனியார் மருத்துை நிறுைனங்களுக்கான  ரிபசாதணனயும், அைதானிப்பு ைருணககளும் 

 சுகாதார, ப ாசணை மற்றும் சுபதசிய ணைத்திய அணமச்சினது ஏணனய நிணலயங்கள், 
இலங்ணக மருத்துை சண , சுகாதாரத் துணை ைர்த்தக சங்கங்கள் மற்றும் 
சதாழில்ைாண்ணம நிறுைனங்கள் என் ைற்ணை பதணையானால் மற்றும் பதணையான 
ப ாது ஏணனய நிணலயங்களுடன் ஒருங்கிணைத்தல். 

 தனியார் மருத்துை நிறுைனங்களில் முணையான தகைல் முணைணமயிணன தா ித்தல் 
 கருத்திட்ட முன்சமாழிவுகணள மதிப் டீு சசய்த  ின்னர் புதிய தனியார் 

ணைத்தியசாணலகணள தா ிப் தற்கு ஆரம்  அங்கீகாரத்ணத ைழங்குதல். 
 தனியார் ணைத்தியசாணலகள் மூலம் சிறுநீரக மாற்று சம் ந்தமான ஆைைங்கணள 

ணகயாளுதல் 
 தற்காலிக நிபுைர்களின்  திவு சதாடர் ான ஆைைங்கணள ணகயாளுதல் 
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கடந்த 5 வருட பேயலொற்றுபகப் ச ொக்கு 
 வகுதியடிப் படயில் தனியொர் மருத்துவ  ிறுவகத்தின்  திவு 

 

வகுதி சுருக்கப் 
ப யர் 

 திவுகைின் எண்ணிக்பக 

2013 2014 2015 2016 2017 

தனியார்ணைத்தியசாணலகள், 

மருத்துைமணன மற்றும்  ிரசை 
ைிடுதிகள் 

PH 104 101 107 103 106 

மருத்துை ஆய்வூகூடங்கள் L 190 234 268 366 403 

மருத்துை நிணலயங்கள்/ 

திணரயிடல் நிணலயங்கள்/ சிைார் 
 ராமரிப்பு மருத்துை 
நிணலயங்கள்/  ரிபசாதணன 
ஆபலாசணனகள் 

MC 88 133 120 147 185 

முழுபநர ச ாது மருத்துை 
பசணை/ மருந்தகங்கள்/ மருத்துை 
சிகிச்ணச நிணலயங்கள் 

FGP 79 79 93 113 117 

 குதி பநர ச ாது மருத்துை 
பசணை/ மருந்தகங்கள்/ மருத்துை 
சிகிச்ணச நிணலயங்கள் 

PGP 111 119 126 189 197 

முழுபநர  ல் அறுணை 
சிகிச்ணசகள் FDS 26 28 26 25 26 

 குதி பநர  ல் அறுணை 
சிகிச்ணசகள் PDS 9 12 8 7 11 

முழுபநர மருத்துை நிபுைத்துை 
பசணைகள் FMS 6 8 7 4 04 

 குதி பநர மருத்துை நிபுைத்துை 
பசணைகள் PMS 3 5 3 9 04 

தனியார்பநாயாளி ைண்டிச் 
பசணைகள் AS 10 8 10 12 10 

 ிை தனியார் மருத்துை 
நிறுைனங்கள் OPMI 30 30 32 34 40 

சமாத்த தனியார் மருத்துை 
நிறுைனங்கள் 

 656 757 800 1009 1103 
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வகுதியடிப் படயில் தனியொர் மருத்துவ  ிறுவகத்தின்  திவு  ிபல 
 

 

 
 

2018 ஆம் ஆண்டுக்கொக திட்டமிடப் டுள்ை அ ிவிருத்தி  டவடிக்பககள்  
 

 சுகாதார ணைத்திய அதிகாரி  ிரிவுகளிலுள்ள ச ாது சுகாதார  ரிபசாதகர்களின் 
உதைியுடன் தனியார் சுகாதார துணை சதாடர் ான ஆய்வு ஒன்ைிணன பமற்சகாள்ள 
ஆரம் ித்தல்.  

 நுண்ணுயிர் சகால்லிகளுக்கு எதிரான தணடைிணனகள் (Anti-Microbial Resistance 

(AMR)) குைித்து ைழிகாட்டல் சநைிகணள தனியார் துணையினருக்கு அைிமுகப் டுத்தல். 
 அணடயாளங்காைப் ட்ட 51 மருத்துை மற்றும் சத்திர சிகிச்ணசச் 

சசயற் ாடுகளுக்கான தனியார் துணையினரின் கட்டை அைைடீு சதாடர் ில் 
நாடளாைிய ஆய்வு ஒன்ணை  நடாத்துதல்..   
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1. mwpKfk; 
 
MAu;Ntj Kiw ,yq;iff;F mwpKfg;gLj;Jtjw;F Kd;du; ghuk;gupa kUj;Jt Kiw 
fhzg;gl;lJ. ,yq;iff;F Gj;j ju;kk; te;jjd; ngWNgwhf ,e;jpahtpy; ,Ue;J MAu;Ntj 
kUj;Jt Kiw vkf;F cupj;jhapd. ,jw;fikthf jw;nghOJ ,yq;if MAu;Ntj kUj;Jt 
Kiw tl ,e;jpa MAu;Ntj kUj;Jt rk;gpujhak;> njd; ,e;jpa rpj;j kUj;Jt rk;gpujhak;> 
muG Adhdp kUj;Jt rk;gpujhak; kw;Wk; ,yq;ifapd; ghuk;gupa RNjr kUj;Jt Kiw 
Mfpatw;wpd; Clhf RNjr kUj;Jt Kiw jhgpf;fg;gl;Ls;sJ. vt;thwhapDk; ,yq;ifapd; 
mjdJ MAu;Ntj kUj;Jt Kiwf;F cupj;jhd rk;gpujhaj;jpd; %yk; Ngzg;gl;L tUfpd;w 
milahsk; nfhz;l kUj;Jttpay; vd Vw;Wf; nfhs;sg;gl;Ls;sJ. MAis NgZtJ MAu;Ntj 
Kiw vdg; nghUs;gLk; MAu;Ntj kUj;Jt KiwahdJ Neha;fisj; jLf;Fk; mbg;giliaf; 
nfhz;ljhFk;. ,jd; rpfpr;ir Kiwfs; gof;f tof;fq;fs; kw;Wk; elj;ij mj;Jld; eilKiw 
topfhl;ly;fs; MfpadTk; ,jpy; fhzg;gLfpd;wd. NehahspfSf;F cly; uPjpahfTk; cs 
uPjpahfTk;  vd ,U gpupTfshf MNuhf;fpakhd tho;f;ifj; juj;ij NgZtJ MAu;Ntjj;jpd; 
Clhf vjpu;ghf;fg;gLk; tplakhFk;. 

tuyhw;W rpwg;Gkpf;f VLfs; kw;Wk;  njhy;nghUs; fhuzpfs; Nghd;wtw;wpd; Clhf ,yq;ifapy;; 
Nkk;gl;l kl;Lkd;wp Kiwahd MAu;Ntj kUj;Jt Kiw fhzg;gl;ljhf 
cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. kUj;Jtkid epUkhzpg;G> kUe;J kw;Wk; czT Fbghd tiffs; 
jahupg;G gw;wp kfhtk;rj;jpy; fhl;lg;gl;Ls;sJ. kw;Wk; gioiktha;e;j kUj;Jtkidfs; kw;Wk; 
kUj;Jt cgfuzq;fs; kw;Wk; fUtpfs; kpfpe;jiy> nkjpupfpupa> Myh`d gpupntd Nghd;w 
,lq;fspy; fz;Lgpbf;fg;gl;Ls;sd. 

ePz;l tuyhw;iwf; nfhz;l ,e;j ngWkjpkpf;f kUj;Jt Kiw njhlu;gpy;  mjd; Nkk;ghl;Lf;F 

kw;Wk; tpupthf;fj;Jf;F eltbf;if vLf;fg;gl;lJ Rje;jpuj;jpw;Fg; gpd;ghFk;. 1929 Mz;bd; 29 
Mk; ,yf;f ahg;gpd; %yk;; RNjr fl;lisr; rl;lj;jpd; jpUj;jj;jpd; gpd;du;  RNjr 

kUj;Jtu;fspd; gjpTfSf;F cupajhd gpupT Kiwahf jpUj;jk; nra;ag;gl;lJ.  1957 Mk; 

Mz;L RNjr kUj;Jtj; jpizf;fsk;   jhgpf;fg;gl;lJ.    1961 Mk; Mz;bd; 31 Mk; ,yf;f 

MAu;Ntj rl;lk; epiwNtw;wg;gl;lJ. 1980 Mk; Mz;L  RNjr   kUj;Jt Kiwia 

Cf;Ftpg;gjw;fhf Gjpa mikr;nrhd;W epWtg;gl;lJld; ,J 1992 Mk; Mz;L mikr;ruit 
me;j];Js;s mikr;rhfpaJ. ,jpypUe;J mikr;ruit me;j];Js;s mikr;rupdJk; gpujp 

mikr;rupdJk; Nkw;ghu;itapd; fPo; nraw;gl;l RNjr kUj;Jtj;Jiw mikr;R 2015.09.21 Me; 
jpfjp njhlf;fk; ,J Rfhjhu Nghriz kw;Wk;  RNjr kUj;Jt mikr;R vd;Dk; ngaupy; 
mKy;gLj;jg;gLfpd;wJ.  
   
Fzg;gLj;Jtjw;Ff; fbdkhd Neha;fs; ,d;W RNjr kUj;Jtu;fs; ntw;wpfukhff; Fzkilar; 
nra;fpd;wdu; ,yq;ifapy; khj;juk; md;wp ntsp ehLfspy; $l rpwe;j kUj;Jt Kiwahf 
gpugy;ak; mile;Jk; tUfpd;wJ    
 
jw;nghOJ  Rfhjhu mikr;rpd; fPo; RNjr  kUj;Jtg; gpupT vdr; nraw;gl;L ehl;bd; 
Rfhjhuj;ijg; NgZk; Nehf;fpy; gpd;tUk; eltbf;iffs; vLf;fg;gl;Ls;sd. 
 

  RNjr kUj;Jt Kiwia Nkk;gLj;Jtjw;fhf nfhs;ifnahd;iw tFj;jy;. 

 MNuhf;fpakpf;f r%fnkhd;iwf; fl;bnaOg;Gtjw;fhf RNjr kUj;Jt Kiwia 

gpugy;ag;gLj;jy;. 

  RNjr kUj;Jt Kiwiag; ghJfhj;jy; kw;Wk; Cf;Ftpj;jy;. 

  RNjr %ypifr; nra;iffis tpupTgLj;jp kUe;J cw;gj;jpfis mjpfupj;jy;. 

 ghJfhg;ghd MAu;Ntj kUj;Jt Kiwia cUthf;Ftjd; %yk; Rw;Wyhj; Jiwia 

Nkk;gLj;jp ,jd; Clhf ehl;bd; mgptpUj;jpf;F gq;fspg;G toq;Fjy;. 

 N`hkpNahgjp kUj;Jt Kiwia Nkk;gLj;jy;. 
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2. Rfhjhu mikr;rpd; njhikNjhf;;F kw;Wk; Fwpf;Nfhs  
 
 
 
  

                      Nehf;F 
      cs;ehl;L kUj;Jtj;jpd; %yk;  

      midtUf;Fk;  MNuhf;fpak; 

 
 

 
 
 
             

            nraw;gzp 

    ,yq;ifapd; milahsj;ij NgZk; tpjj;jpy;  
    Muha;r;rp kw;Wk; Gjpa njhopy;El;gj;ij  
  gad;gLj;jp nkhj;j r%fj;Jf;Fk; MNuhf;fpaj;ij  
     toq;fp kdpj tYit tpupj;jp nra;tjd;  
      Clhf mtu;fs; Njrpa nghUshjhu  
       kw;Wk; mgptpUj;jp ,yf;if va;J  
    nfhs;Stjw;fhf ghupa gq;fspg;ig  

               ey;Fjy;. 
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3.  RNjr kUj;Jtj; Jiwapd; Kd;Dupikfs 

tpNrl ftdk; nrYj;jg;gl;l 
Kd;Dupikaspf;fg;gl;l 

gpupTfs; 
ngWNgW KbTr; Rl;bfs; 

1. RNjr kUj;Jt Kiw 
njhlu;gpyhd rl;lf; 
fl;likg;ig 
gyg;gLj;Jjy;. 

 MAu;Ntj kUj;Jt Kiwiag; gad;gLj;jp KiwNfLfisf; Fiwj;Jf; 
nfhs;sy;.  

 njhopy; uPjpahf jpUg;jpaspf;ff; $ba MAu;Ntj  

kUj;Jtu;fis cUthf;Fjy;.  
 MAu;Ntj rpfpr;ir rpfpr;ir    epWtdq;fs;   

rl;l uPjpahf gyg;gLj;jy;. 

2. MAu;Ntj 
Muha;r;rpfisg; 
gyg;gLj;jy; kw;Wk; 
Nkk;gLj;jy;. 

 jukpf;fjhd Gjpa MAu;Ntj  cw;gj;jpfis NghJkhd msT mjpfupj;jy;. 
 MAu;Ntj Muha;r;rpahsu;fspd; cupikfis cWjpg;gLj;jy;. 
 MAu;Ntj kUj;Jt Kiwf;fhd tuNtw;gpid tpupTgLj;jy;. 

 MAu;Ntj Muha;r;rp kw;Wk; Muha;r;rpahsu;fSf;F $Ljyhd  

re;ju;g;gq;fis toq;Fjy;. 
 njhw;wh Neha;fisf; fl;Lg;gLj;Jtjw;fhf   kUj;Jt 

Kiwia mwpKfg;gLj;jy;. 
 ghJfhg;ghd ghuk;gupa MAu;Ntj Mtzq;fspd; msit mjpfupj;jy; . 
 MAu;Ntjk; njhlu;Ggl;l Gyikr; nrhj;J cupikfisg; ghJfhj;jy; 

 kw;Wk;Kiwg;gLj;jy;. 
 jpUg;jpfukhd MAu;Ntj kUj;Jt Nritiaj; jhgpj;jy; 

3. MAu;Ntjj;Jf;fhf 
jfty; njhopy; 
El;gj;ijg; gad;gLj;jy;. 

 ,w;iwtiug;gLj;jg;gl;l jfty; Kiwik tFj;jy;    
 Kiwahd tiyaikg;g njhopw;ghl;L  Kiwik tFj;jy;. 
 <-MAu;Ntj  kUj;Jt Kiwnahd;iw Kiwik tFj;jy;.    
   kUj;Jt Kiwia tpupT gLj;Jjy; .                                                                                                                                                                            

4. MAu;Ntj Rfhjhug; 
Ngziy ,w;iw 
tiug;gLj;Jtjw;Fk; 
Nkk;gLj;Jtjw;Fkhd 
kdpj ts mgptpUj;jp 

                    

 juj;jpdhyhd kdpj tsq;fspd; mstpid mjpfupf;fg;gl;lik. 
 njhopy; uPjpahf jpUg;jpaspf;ff;$ba kdpj tsq;fs; mjpfupf;fg;gl;lik. 
  kUj;Jt Kiwf;Fs;s cyfyhtpa Nfhupf;iffis G+u;j;jp nra;jy;. 
 ghuk;gupa kUj;Jtu;fspd; mwpitAk; Nju;r;rpiaAk; jw;Nghija 

 r%fj;Jf;F Vw;g ,w;iwtiug;gLj;jy;. 
 Nju;r;rpkpf;f kUj;Jtu;fis mjpfupj;jy;. 
 mur kw;Wk; jdpahu; Jiwfspy; MAu;Ntj  kUj;Jt Kiwia  

gad;gLj;Jgtu;fspd; mwpT> vz;zk; kw;Wk; Mw;wiy tpUj;jp nra;jy;.   
 

5. MAu;Ntj  kUe;J    
cw;gj;jpia Nkk;gLj;jy;> 
%yifr; nrbfis 
gapupLjy;> Nkk;gLj;jy; 
mj;Jld; %ypifj; 
Njhl;lq;fis 
Muk;gpj;jy;. 

 cau; juj;jpyhd kUe;Jfspd; cw;gj;jpfis mjpfupj;jy;. 
 MAu;Ntjj;jpd; Clhf tUkhd topfis mjpfupj;jy;. 
 MAu;Ntj  kUe;JfSf;fhd Njitg;ghL mjpfupj;jy;. 
 gad;ghl;Lf;Fg; gpd;du; kUe;J  cw;gj;jpia mjpfupj;jy;. 

6.  MAu;Ntjj;ij tu;j;jf 
uPjpahfg; NgZjy;. 

 ghuk;gupa kUj;Jt Kiw , MAu;Ntj , rpj;j kw;Wk; Adhdp  
  kUj;Jt Kiwia ru;tNjr uPjpahf Cf;fg;gLj;jy;. 
 tpNrlkhd MAu;Ntj  rpfpr;ir Kiwia toq;Ftjw;F  

  KbAkhdthW trjpfSldhd kUj;Jtkidfis cUthf;Fjy;. 
 jw;Nghija  %ypif Njhl;lq;fis cau; juj;jpy; NgZjy;. 

7.  N`hkpNahgjp   kUj;Jt 
Kiwapd; gad;ghl;il 

Nkk;gLj;Jjy;. 

 Nrit ngWeUf;fhf jpUg;jpfukhd N`hkpNahgjp kUj;Jt Nritiaj;  
   jhgpj;jy; 

 N`hkpNahgjp  kUj;Jt Kiw rhu;e;j epWtdq;fis 
   KiwahdthW jhgpj;jy;. 
 njhopy; uPjpahf jpUg;jpaspf;ff;$ba N`hkpNahgjp  

   kdpj tsq;fis cUthf;Fjy;. 
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4. RNjr kUj;Jtg; gpuptpd; fPo; cs;s epWtdq;fs; 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RNjr kUj;Jtg; gpupT 

 

N`hkpN
ahgjp   

kUj;Jt 
rig 

 

r%f Rfhjhu 
Cf;Ftpg;Gr; 

Nrit 
mDuhjGuk; 

N`hkpNahgjp 
kUj;Jtid 

 

MAu;Ntjj; 
jpizf;fsk; 

MAu;Ntj kUe;Jg; 
nghUl;fs; $l;Lj;jhgdk; 

 

Nghjdh 
kUj;Jt  
kidf

%ypif 
Njhl;lk; 

 
Muha;r;rp 
kUj;Jt 
kidfs 

RNjr 
kUj;Jt 
Kiw 
njhlu;ghd 
Njrpa 

 

gz;lhue
haf;f 

Qhgfhu;j;
j 

Muha;r;rp 
epWtfk; 

MAu;Nt
j  

kUj;jt 
rig 
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5. RNjr   kUj;Jtg; gpupT -  2018 [{iy 30 tiuapyhd epjp 
Kd;Ndw;wk;   

 
wpg;G  

1. Nghrhf;F epfo;r;rpj; jpl;lq;fSf;fhf &'189‚875'00 &gh xJf;fPL khtl;l nrayfq;fSf;F 
tpLtpf;fg;gl;Ls;sd. 

2. 0gp. nrayfq;fspy; epWtg;gl;Ls;s E}yfq;fSf;fhf Gj;jfq;fs; nfhs;tdT nra;tjw;F 
&gh '1‚020‚000'00 xJf;fPL kh nrayfq;fSf;F tpLtpf;fg;gl;Ls;sd. 

3. kh. nr fk;g`h 528‚859'72 tj;jis gp.nrayfj;jpd; mYkPdpa ad;dy; nghUj;Jjy;. 
kh nr fSj;Jiw 730‚000'00 ,q;fpupa ghJf;f tPjpapy; cs;s N`hkpNahgjp fpspdpf; 
kz;lgk; jpUj;jk; nra;jy; 

4. FUehfy;> fz;b mk;ghiw> khj;jis. fSj;Jiw Nghrhf;F khspiff;fhf 3‚610‚640‚86 
xJf;fPL 

 

tFjp/nryT tplak;/tplak; xJf;fPLfs; 
(&) 

nryTfs; 
(&) 

nrytpd Áw;W 
tpfpjk; 
(%) 

kPz;LtUk; nrytpdk;  229,615,643.50 109,048,944.51 47.49 

 
nghJthd epUthfk; /NtW  
epfo;r;rpj; jpl;lq;fs;      

190,615,643.50 95,563,289.87 50.13 

epWtdq;fs;     Nritfs; 
 
N`hkpNahgjp   kUj;Jt rig       

 
N`hkpNahgjp   kUj;Jtkid 

      16,000,000.00 
      18,000,000.00 

      7,334,068.26 
      5,969,161.38 

45.84 
33.16 

tpNrl epfo;r;rpj; jpl;lq;fs;      
Nghriz       epfo;r;rpj; jpl;lk;     

 
5,000,000.00 

182,425.00 
(Fwpg;G - 01) 

 
3.65 

 
%yjdk; 148,402,910.00 2,348,771.31 1.58 

nghJthd epUthfk; 
1,902,910.00 750,550.00 39.44 

tpNrl epfo;r;rpj; jpl;lq;fs;      
 

 kUe;Jf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 
epUkhdpg;Gfs; 

 
 

 Ngzw; rigfs; 
 

 N`hkpNahgjp   kUj;Jt rig  
 

 N`hkpNahgjp  Kiwi 
mgptpUj;jp 

 

 Nghriz khspif 

 
 

100,000,000.00 
 
 
 

7,000,000.00 
 
 

2,500,000.00 
 

30,000,000.00 
 

7,000,000.00 
 

 
 

- 
 
 
 

40,000.00 
(Fwpg;G  - 02) 

 
3,800.00 

(Fwpg;G - 03) 
- 

 
1,554,421.31 
(Fwpg;G - 04) 

 

 
 

- 
 

0.57 
 

0.15 
- 
 

0.15 

nkhj;jk; 3,780,818,553.50 111,397,715.82 29.47 
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6.  kUj;Jtg; gpuptpd; fPo; nraw;gLj;jg;gLfpd;w mgptpUj;jp  
fUj;jpl;lq;fspd; / epfo;r;rpj; jpl;lq;fspd; Kd;Ndw;wq;fs; 

  
6.1 MAu;Ntj tho;f;ifr; Rl;nlz; kw;Wk; Nghrhf;F – cs;ehl;L 

czTg; gof;fq;fspd; %yk; njhw;wh Neha; fl;Lg;ghL gw;wp 
tpopg;g+l;Lk; epfo;r;rpj; jpl;lk; 

 
Nehf;fk; 
 cs;ehl;L czTfspy; %ypifg; ngWkjpfs; gw;wp tpsf;fkspj;jy;. 
 jha; Nra; Nghrhf;F gw;wp tpsf;fkspj;jy;. 
 kf;fs; vjpu;ghu;f;fpd;w rpwe;j MNuhf;fpa khw;wq;fis ,yf;fhff; nfhz;l epfo;r;rpj; 

jpl;lq;fis xOq;F nra;jy; kw;Wk; rpwe;j njhlu;ghly;. 
  Nghrhf;F Njitg;ghL gw;wp Ra kjpg;gPl;by; <LgLtjw;F kf;fis NghJkhdthW 

tpopg;g+l;Ljy;. 
 rpWePuf Neha; Nghd;w jw;fhy Neha;fspy; ,Ue;J kf;fis ghJfhg;gjw;F Rfhjhu Ngzy; 

topKiwfis tpsf;fpf; $wp gq;fspg;Gr; nra;jy;. 
 cs;ehl;L czTj; jahupg;G> cs;ehl;L czTf; fyhrhuj;ij cUthf;Fk; Nehf;fpy; 

kf;fis tpopg;g+lYf;fhd epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 
 

77 gpuNjr nrayfg; gpupTfspy; 163 epfo;r;rpj; jpl;lq;fSf;fhf  1027107102 njhlf;fk; .1022 06.30 
tiu &gh 1,918,741.00 xJf;fPl;il toq;Ftjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. ,jd; NghJ 
gpuNjr nrayf gpupTfspy; ,izf;fg;gl;Ls;s 200 cs;ehl;L kUj;Jt mgptpUj;jp 
cj;jpNahfj;ju;fs; %yk; fUj;jpl;l gpNuuizfs; mikr;Rf;F vLg;gpj;J Kiwahd kjpg;gPl;bd; 
gpd;du; xJf;fPL toq;fg;gLk; Nghrhf;F gw;wp tpsf;fkspg;gjw;fhf gpuptpy; ,izf;fg;gl;Ls;s 
MAu;Ntj r%f Rfhjhu kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;fSld; rpwe;j xUq;fpizg;ig Nkw;nfhz;L 
cs;ehl;L kUj;Jt mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;fs; ,e;jg; gzpia newpg;gLj;JtJld; gpuNjr 
nrayhsupdhy; cupa epfo;r;rpj; jpl;lk; Nkw;ghu;it nra;ag;gLfpd;wJ. NkYk; Rfhjhu Nghriz 
kw;Wk; RNjr kUj;Jt mikr;rpd; RNjr kUj;Jtg; gpuptpd; Clhf ,e;j epfo;r;rpj; jpl;lk; 
gw;wpa Kd;Ndw;wk; kPsha;T nra;ag;gLfpd;wJ. 
 

ed;ikfs; 
rpWtu; Nghriz> KjpNahu; Nghriz rk;ge;jkhf ,yq;ifapy; Nkw;nfhz;Ls;s Muha;r;rpfs; 
kw;Wk; epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; Mokhf MuhAk; NghJ Rfhjhu Ngzy; Kiw Kiwahf 
gad;gLj;jhik kw;Wk; ,J gw;wp NghJkhd msT kf;fs; njspT ngw;wpwhik gw;wp njupa 
te;jJ ,jw;fhd gjpy;fs; fle;j fhyq;fspy; Nkw;nfhz;l Nghrhf;F gw;wpa tpsf;fkspf;Fk; 
epfo;r;rpj; jpl;lq;fspd; Clhf fpilj;jhfr; Rl;bf;fhl;l KbAk;  

 cs;ehl;L czTf; fyhrhuj;ij ghJfhf;Fk; Nehf;fpy; rpwe;j r%f tpopg;Gzu;Tfis 

Vw;gLj;j Kbe;jik 

 rpWePuf Neha; Nghd;w jw;fhy Neha;fspy; ,Ue;J kf;fis ghJfhg;gjw;F Rfhjhu 

Ngzy; topKiwfis tpsf;fpf; $wp gq;fspg;Gr; nra;j Kbe;jik. 
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6.2 Nghriz khspia  epfo;r;rpj; jpl;lk;    
 
2017 Mz;L tuT nryTj; jpl;lj;jpd; Clhf Nghrhf;F khspifia epUkhzpg;gjw;fhf 7.0 
kpy;ypad; &gh xJf;fPL toq;fg;glbUe;jJld; 2017 Mk; Mz;Lf;Fs; Gjpjhf 8 Nghrhf;F 
khspiffs; epWTtjw;fhf fPNo fhl;lg;gl;Ls;s xJf;fPLfs; toq;fg;gl;Ls;sd. 

njhlupyf;fk; Nghrhf;F 
khspif 

toq;fg;gl;l xJf;fPL  

(&) 

nryT nra;j njhif  

(&) 

01 nrtdfy 
849,133.90 835,621.83 

02 ,q;fpupa 
1,067,445.64 1,066,122.50 

03 jp`nfhl 
1,093,381.16 999,112.67 

04 khypq;gl 
552,760.31 552,233.35 

05 ePu;nfhOk;G 
244,951.90 238,220.40 

06 kfufk 
921,966.36 921,966.36 

07 Fr;rntsp 
412,000.00 105,517.64 

08 mk;ghiw 
1,331,365.00 1,331,365.00 

 
nkhj;jk; 6,473,004.27 6,050,159.75 

 
Kd;ida Mz;Lfspy; epUkhzpg;G gzpfis Muk;gpj;j Nghrhf;F khspiffspd; 
epUkhzpg;Gfis G+u;j;jp nra;tjw;Fk;> Njitahd cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;tjw;Fk; 
2017 Mk; Mz;L ngwg;gl;l xJf;fPLfspy; gpd;tUkhW toq;fg;gl;ld. 

 
 
2017 Mk; Mz;L epUkhzpg;Gfis Muk;gpj;j 08 Nghrhf;F khspiffspy; mk;ghiw>,q;fpupa> 
khypk;gl> kfufk Nghd;w Nghrhf;F khspiffis Muk;gpj;J jpUg;jpfukhdthW 
elj;jg;gLtJld; kPjp Nghrhf;F khspiffspd; epUkhzpg;G gzpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Lf; 
nfhz;bUf;fpd;wd. 

 
 2018 Mk; Mz;L [{d; khjk; 30 Me; jpfjp tiuapyhd Kd;Ndw;wk;  

Nghrhf;F khspiffis epUkhzpg;gjw;fhf 2018 Mk; Mz;L tuT nryTj; jpl;lj;jpd; %yk;  
7.0 kpy;ypad; &gh  xJf;fg;gl;lJ. Gjpjhf 5 Nghrhf;F khspiffs; epUkhzpg;gjw;fhf ,e;j 
kjpg;gPL nra;ag;gl;l njhifapy; 50] xJf;fPL 2018 ngg;utup khjk; gpd;tUkhW tpLtpf;fg;gl;lJ. 

njhlupyf;fk; Nghrhf;F khspif tplak; 
toq;fg;gl;l 
xJf;fPL  

(&) 

01 gd;dy 
epUkhzpg;Gfis g+u;j;jp 
nra;tjw;F 420,310.45 

02 fNynty 
Njitahd cgfuzq;fis 
nfhs;tdT nra;tjw;F 13,950.00 

03 u];ehaf;fGu 
kpd;rhuj;ij ngw;Wf; 
nfhs;Stjw;F 18,846.80 

04 nfhl;lntn`u 
epUkhzpg;Gfis g+u;j;jp 
nra;tjw;F 122,207.48 

  nkhj;jk; 575,314.73 
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njhlupyf;fk; Nghrhf;F khspif 
mq;fPfupf;fg;gl;l xJf;fPL  

(&) 

toq;fg;gl;l xJf;fPL  

(&) 

01 fpupght 1,255,616.42 627,808.21 

02 kh];nghj;j 1,070,003.69 535,001.84 

03 Fspahg;gpl;b 
(Nkw;F) 1,231,685.22 615,842.61 

04 thupanghy 713,019.04 356,509.52 

05 g+[hg;gpl;b 565,000.00 282,500.00 

 nkhj;jk; 4‚835‚324'37 2,417,662.18 
 
NkNy Fwpg;gpl;l Nghrhf;F khspiffSf;F cupajhd epjp kw;Wk; ngsjPf Kd;Ndw;wq;fs; 

njh
lupy
f;fk; 

Nghrhf;F 
khspif 

Kd;Ndw;wj;i
j 

mwpf;ifapl;l 
jpfjp 

epjp Kd;Ndw;wk;  

(&) 

ngsjPf 
Kd;Ndw;w

k; 

 

01 fpupght 2018.06.12 

2 ,yl;rk; &gh nrYj;jg;gl;Ls;sJ. 
fl;Lepjp ,y;yhjjd; fhuzj;jhy;  
Rkhu; 8 ,yl;rk; &gh ngWkjpahd 
gw;Wr;rPl;LfSf;F gzk; nrYj;j 
Ntz;bAs;sJ. 

85% 

02 kh];nghj;j 2018.06.14   Rkhu; 550¸000 &gh ngWkjpahd 
Ntiy G+u;j;jp nra;ag;gl;Ls;sd. 

70% 

03 
Fspahg;gpl;b 
(Nkw;F) 2018.05.30 ' 398¸292'04 &gh toq;fg;gl;Ls;sJ. 50% 

04 thupanghy 2018.05.23 KjyhtJ fl;lj;Jf;fhf' 160¸000 
&gh toq;fg;gl;Ls;sJ. 

75% 

05 g+[hg;gpl;b 2018.05.08 
fpilf;fg;ngw;Ws;s xJf;fPLfSf;F 
cupathW epUkhzpg;G gzpfs; 
G+u;j;jp nra;ag;gl;Ls;sd. 

90% 

 
NkNy Fwpg;gpl;l Nghrhf;F khspiffspd; epUkhzpg;Gg; gzpfis g+u;j;jp nra;tjw;fhf 
mq;fPfupf;fg;gl;l xJf;fPLfspy; kPjp 50] tpLtpg;gjw;F jw;nghOJ eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. 
Kd;ida Mz;Lfspy; epUkhzpg;Gg; gzpfis Muk;gpj;j Nghrhf;F khspiffspd; 
epUkhzpg;Gfisg; g+u;j;jp nra;jy; kw;Wk; Njitahd cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;F 
2018.06.30 Me; jpfjp tpLtpf;fg;gl;l xJf;fPLfs; gpd;tUkhW. 

njhlupyf;fk; Nghrhf;F 
khspif 

tplak; 
toq;fg;gl;l 
xJf;fPL (&) 

01 fNynty ngau;g;gyif jahupj;jy;. 5,500.00 

02 nfhigfNd  
epUkhzpg;Gfis g+u;j;jp nra;tjw;fhf kw;Wk; 
Njitahd cgfuzq;fis nfhs;tdT 
nra;tjw;fhf 

443,948.68 

03 mk;ghiw 
epUkhzpg;Gfis g+u;j;jp nra;tjw;fhf kw;Wk; 
Njitahd cgfuzq;fis nfhs;tdT 
nra;tjw;fhf 

318,030.00 

04 ,q;fpupa 
epUkhzpg;Gfis g+u;j;jp nra;tjw;fhf kw;Wk; 
Njitahd cgfuzq;fis nfhs;tdT 
nra;tjw;fhf 

425,500.00 

05 nghuy;y  
Njitahd cgfuzq;fis nfhs;tdT 
nra;tjw;fhf 87,703.91 
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6.3  MAu;Ntj Ngzw; rigfs 
 
 gpuNjr nrayfg; gpuptpy; xU xU MAu;Ntj Ngzw; rignahd;iw epWt KbAk; vdTk;> 

,jw;fhf Mff; Fiwe;jJ 15 ghuk;gukpa MAu;Ntj kUj;Jtu;fs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

 MAu;Ntj Mizahsupd; mq;fPfhuj;Jf;F cl;gl;L MAu;Ntj Ngzw; rigapd; gzpfspy; 
jiyapLtjw;fhd mjpfhuk; cupa gpuNjr nrayhsu; kw;Wk; khfhz MAu;Ntj 
MizahsUf;F cz;L vdTk;> jiytu;> gpujpj; jiytu;> nrayhsu;> gpujpr; nrayhsu; 
kw;Wk; fzf;fhsu; gjtpfs; gjpT nra;j kUj;Jtu;fspilNa njupT nra;ag;gLtu;> Ie;J 
kUj;Jtu;fisf; nfhz;l rignahd;W epakpf;fg;gLk;.   

 MAu;Ntj Ngzw; rig kUj;jtu;fspdhy; kf;fSf;F Nkw;nfhs;Sfpd;w Nritfis 
rpwe;j tpidj;jpwDlDk;> KiwahfTk; Nkw;nfhs;Stjw;fhf ,jd; kUj;Jtu;fspd; 
Nfhupf;if kw;Wk; cupa gpuNjr nrayhsupd; rpghuprpd; mbg;gilapy; jw;nghOJ mur 
fhzpfspy; %ypifj; Njhl;lq;fs; kw;Wk; mtu;fsJ nghJg; gad;ghl;Lf;fhf kUe;J 
cw;gj;jp cgfuzq;fs;> fl;ll epUkhzpg;G kw;Wk; E}yf trjpfSf;fhf epjp xJf;fPL 
toq;fg;gl;lJ.  

 
2017'07'01 njhlf;fk; 2018'06'30 tiuapyhd Kd;Ndw;wk; 

njhlup
yf;fk; 

gpuNjr nrayfk; ⁄ M.Ngzw; rig 
xJf;fPL 

tpLtpf;fg;gl;l 
jpfjp 

xJf;fPl;bd; 
msT (&gh) 

01 fNdtj;j epf;fjYg;nghj;j 22.08.2017 1,416,931.13 
02 tPunfl;ba 22.08.2017 195,710.00 
03 gz;Lt];Etu (fpof;F) 22.08.2017 1,139,502.60 

04 
jp];]kfhuhk fl;llj;jpd; kPjp Ntiyfis 
g+u;j;jp nra;jy;. 22.12.2017 185,905.51 

05 
jp];]kfhuhk fl;llj;Jf;fhf 
cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;tjw;F 22.12.2017 113,229.41 

06 
fNdtj;j M. Ng. rig epiyaj;Jf;Fj; 
Njitahd nghUl;fis nfhs;tdT 
nra;tjw;F 

26.12.2017 98,891.50 

07 
tPunfl;ba M. Ng. rig epiyaj;Jf;Fj; 
Njitahd nghUl;fis nfhs;tdT 
nra;tjw;F 

26.12.2017 14,100.00 

08 
gz;Lt];Etu M. Ng. rig epiyaj;Jf;Fj; 
Njitahd nghUl;fis nfhs;tdT 
nra;tjw;F 

26.12.2017 150,413.50 

09 
gz;Lt];Etu M. Ng. rig fl;llj;Jf;F 
ghJfhg;G Ntyp kw;Wk; fjT xd;W 
epUkhzpj;jy;. 

26.12.2017 454,558.87 

10 
Nfhwisg;gw;W njw;F (Gjpa fl;llnkhd;iw 
epUkhzpj;jy;) - 2,000,000.00 

11 
,g;ghfKt (Gjpa fl;llnkhd;iw 
epUkhzpj;jy;) - 1,296,663.89 

12 nty;ytha (Gjpa fl;llnkhd;iw 
epUkhzpj;jy;)  

- 1,998,693.12 

 
2017 Kd;Ndw;wk; 

 25 MAu;Ntj Ngzw; rigfSf;fhf Gjpa 25 E}yfq;fis Muk;gpg;gjw;Fk; xU 
E}yfj;Jf;F ,Uk;G mYkhupnahd;Wk; kw;Wk; cs;ehl;L kUj;Jt Gj;jfq;fs; 

nfhs;tdT nra;tjw;Fk;'50¸000'00 &gh tpfpjk; toq;ff;gl;ld. 
 jw;nghOJ epWtg;gl;Ls;s 23 E}yfq;fSf;fhf kPz;Lk; cs;ehl;L kUj;Jt Gj;jfq;fs; 

nfhs;tdT nra;tjw;F 15¸000'00 &gh tpfpjk; toq;ff;gl;ld. 
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 fUtyf];ntt MAu;Ntj Ngzw; rigf;Fupa %ypifj; Njhl;lj;jpd; Ntypia 

epUkhzpg;gjw;F nryT nra;j '23¸540'00 &gh njhif toq;fg;gl;lJ. 
 jp];]kfhuhk MAu;Ntj Ngzw; rigapd; gioa fpue;jq;fs; kw;Wk; VLfisg; 

ghJfhg;gjw;F mYkhupnahd;iwf; nfhs;tdT nra;tjw;f 15"849'99 &gh njhif 
toq;fg;gl;lJ. 

 19 MAu;Ntj Ngzw; rigfSf;fhf 19 kUe;J cw;gj;jp cgfuzq;fs; fPNo 

fhl;lg;gl;Ls;sthW cw;gj;jpf;fhf NURD epWtdj;Jf;F njspTgLj;jg;gl;lJ. 
 

 
njhlupyf;fk; cgfuzk; msT xU ,ae;jpuj;jpd; 

tpiy (&gh) 
01 %ypiffis miuf;Fk; ,ae;jpuk; 13 89¸887.75 

02 vz;nza; cw;gj;jp ,ae;jpuk; % 06 11‚,14'31 

 
2018  Kd;Ndw;wk; 

 25 MAu;Ntj Ngzw; rigfSf;fhf 25 Gjpa E}yfq;fis Muk;gpg;gjw;Fk; xU 
E}yfj;Jf;F ,Uk;G mYkhupnahd;Wk; kw;Wk; cs;ehl;L kUj;Jt Gj;jfq;fs; 

nfhs;tdT nra;tjw;Fk;'50¸000'00 &gh tpfpjk; toq;ff;gl;ld' 

 jw;nghOJ epWtg;gl;Ls;s 23 E}yfq;fSf;fhf kPz;Lk; cs;ehl;L kUj;Jt Gj;jfq;fs; 

nfhs;tdT nra;tjw;F 15¸000'00 &gh tpfpjk; toq;ff;gl;ld. 
 MAu;Ntj kUj;Jtu;fspd; mwpT> Mw;wy;> Nju;r;rp kw;Wk; Nritfisg; ghuhl;Lk; 

fSj;Jiw elkhLk; nrayku;Tf;fhf MAu;Ntj kUj;Jt rigf;F re' 675"000'00 &gh 
njhif toq;fg;gl;lJ.   

 

                          
  fNdtj;j Ngzw;rigf; fl;llk;           vl;bahe;Njhl;il E}yfk; 

 
6.4 ,isQu; %ypif tptrha  epfo;r;rpj; jpl;lk;     

 
2017 Mk; Mz;L tuT nryTj; jpl;l xJf;fPl;bd; %yk; tptrhapfspd; gq;fspg;Gld; 
%ypif tptrha epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; fPo; FUehfy; khtl;lj;jpd; myt;t kw;Wk; 
nghy;gpj;jpfk gpuNjr nrayhsu; gpupTfspy; Muk;gpg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl gapu;r; 
nra;iffSf;fhf gpd;tUkhW xJf;fPLfs; toq;fg;gl;ld. 
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gpuNjr 
nrayfk; 

tpguq;fs; 
xJf;fPl;bd; 
msT (&gh) 

nryT 
nra;ag;gl;l 
njhif 

nghy;gpj;jpfk 

,yf;fk; 369 uhth vy gpuptpy; MAu;Ntj 
Ngzw; rig fhzpia Jg;guT 
nra;tjw;fhfTk; kw;Wk; Ntypia 
epUkhzpg;gjw;fhfTk; (30 Vf;fu; fhzpapd; 
gFjp) 

431‚311.14 - 

nghy;gpj;jpfk 

,yf;fk;  352 Nghnfhy;y fpuhk 
cj;jpNahfj;ju; gpuptpd; `f;ftLdht 
FbNaw;wj;jpd; ghlrhiyf;F mUfpy; cs;s 
fhzpia Jg;guT nra;tjw;fhf kw;Wk; 
fpzW fl;Ltjw;fhf (4 Vf;fu;) 

1,1‚243.11 - 

myt;t 
fyju Muk;g ghlrhiyf;F mUfpy; cs;s 
fhzpia Jg;guT nra;tjw;fhfTk; kw;Wk; 
Ntyp epUkhzpg;Gf;fhfTk; (1 Vf;fu;) 

153'960'00 814‚3,2.22 

 nkhj;jk; 1‚418‚482.28 153‚960.00 
 
RNjr kUj;jtg; gpuptpd; Clhf eilKiwg;gLj;jpa gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

njhlup
yf;fk; epfo;r;rpj; jpl;lk; fye;J nfhz;Nlhu; 

vz;zpf;if 

nryT 
nra;ag;gl;l 
njhif (&) 

jpfjp 

1 

mur cj;jpNahfj;ju;fspd; 
tpidj;jpwd; njhlu;gpy; 
czT kw;Wk; Nghrhf;fpd; 
Kf;fpaj;Jtk;.   

RNjr kUj;Jtg; 
gpuptpd; 
cj;jpNahfj;ju;fs; 

1‚811.22 30.01.2018 

2 
eilKiwj;jpl;l tpjpfs; 
kw;Wk; jhgd tpjpf;Nfhit 

RNjr kUj;Jtg; 
gpuptpd; 
cj;jpNahfj;ju;fs; 

3‚,11.22 08.02.2018 
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7.  RNjr kUj;Jtg; gpuptpd; jfty; njhopy;El;g EioT 
 
mur Jiw fzdp mwptpy; G+uzg;gLj;Jtjw;fhd Njrpa Ntiyj; jpl;lj;jpd; fPo; ,yq;if 
jfty; njhopy;El;g gpupdhy; ntspaplg;gl;l nfhs;if ,yf;fk; 10101 kw;Wk; 10102 ,d; fPo;  
RNjr  kUj;Jtg; gpuptpd; jfty; njhopy;El;g gpupT nraw;gLfpd;wJ. RNjr kUj;Jtg; gpupT  
kw;Wk; mjNdhL ,ize;j epWtdq;fspd; jfty; njhopy;El;g Njitg;ghLfSf;Fj; Njitahd 
mwpTWj;jy;fs; kw;Wk; xj;Jiog;G toq;fg;gl;lJld; RNjr kUj;Jt Kiw njhlu;ghd mwpT 

> rpwe;j Rfhjhu gof;ftof;fq;fs;,  cs;ehl;L czTg; gad;ghl;bd; ngWkjp mj;Jld; %ypifr; 
nrbfs; njhlu;ghd jfty;fs; cs;ehl;L kf;fSf;F kl;Lkd;wp ntspehLfSf;Fk; nfhz;L 
nry;yf; $ba b[ply; gzpfs; ,e;jg; gpuptpdhy; newpg;gLj;jg;gLfpd;wJ. 
 

 ,jw;F Nkyjpfkhf gpd;tUk; njhopy;El;g gzpfSk; ,e;jg; gpuptpdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.. 

  RNjr  kUj;Jtg; gpuptpd; kpd;dQ;riyg; NgZjy;. 

  RNjr kUj;Jtg; gpuptpd; fzdp tiyaikg;ig guhkupj;jy; kw;Wk; ,w;iwtiug;gLj;jy;. 

  fzdp jtWfis eptu;j;jp nra;jy;. 

  RNjr kUj;Jtg; gpuptpd; fpuhgpf; Mf;f gzpfs; (Gj;jfj;jpd; Nky; ciw> mwptpj;jy;fs;> 
ngdu;. ,Wtl;Lf;fs;) Nkw;nfhs;sy;. 

 tpohf;fs; kw;Wk; $l;lq;fSf;Fj; Njitahd fl;Gy> nrtpg;Gy trjpfis toq;Fjy; 
kw;Wk; newpg;gLj;Jjy;. 

  RNjr  kUj;Jtg; gpuptpd; ntg; jsj;ijg; NgZjy; kw;Wk; ,w;iwtiug;gLj;jy;. 
 tau; ,y;yhj ,izaj;js trjpfis toq;Ftjd; %yk; rpwe;j tpidj;jpwd;kpf;f 

Nritfis toq;Fjy; 
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8.  MAu;Ntjj; jpizf;fsk; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

MAu;Ntjj; jpizf;fsj;jpd; RNjr kUj;Jtg; gpupT gpujhd gzpfis Nkw;nfhs;Sfpd;w 

epWtdkhFk; vd;gJld; 1961 Mk; Mz;bd; 31 ,yf;f rl;lj;jpd; fPo; jhgpf;fg;gl;Ls;sJ. 
,jd; gpujhd gzpfs; gpd;tUkhW. 

 

        gpujhd gzpfs; 

 Muha;r;rp kw;Wk; Nghjdh gzpfSf;fhf kUj;Jtidfs; kw;Wk; Vida gpupTfisj; 
jhgpj;jy; kw;Wk; guhkupj;jy;. 

 fUj;juq;Ffs;> gapw;rp tFg;Gfs; kw;Wk; fw;ifg; ghlnewpfs; elj;Jjy;. 

 fpspdpf; kUj;Jt Nritfs; kw;Wk; ,yf;fpa Muha;r;rpfis elj;Jjy;. 
 %ypifr; nrb nra;if> Ngzy; kw;Wk; gpugy;ag;gLj;jy;. 
 ehL G+uhTk; cs;s rfy gjpT nra;ag;gl;l MAu;Ntj kUj;Jtu;fis Nkw;ghu;it 

nra;jy; kw;Wk; epUtfpj;jy;. 

 MAu;Ntj  kUj;Jt kidfs;> kj;jpa kUe;jfq;fs;> MAu;Ntj kUe;J cw;gj;jp 
epWtdq;fs; kw;Wk; jdpahu;  MAu;Ntj fw;iff;F cupajhd eltbf;iffSf;fhd 
rl;lk; kw;Wk; xOq;F tpjpfis tFj;jy;.

           Nehf;F 

MAu;Ntj kw;Wk; RNjr kUj;Jt 
Kiwapd; %yk; midtUf;Fk; 

MNuhf;fpak; 

 

        nraw;gzp 
MAu;Ntj kw;Wk; ghuk;gupa RNjr 
kUj;Jt Kiwia ghJfhj;jy;> 
mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk;; 
milahsj;ijg; NgZtjd; Clhf 
rfyUk; MNuhf;fpaj;ijg; 
ngWtjw;fhf Njrpa kl;lj;jpyhd 
epfo;r;rpfisj; jpl;lkpl;L 
eilKiwg;gLj;jy;. 

Indigenous Medicine 
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2017'07'01 njhlf;fk; 2018.06.30 tiu 

 
1. jhgd kw;Wk; epUthfg; gpupT 
jhgdg; gzpfs; 

 

njhlupyf;fk; gzpfs; Copau; tFjp  vz;zpf;if 

1 gzpahl;njhFjp 
Ml;Nru;g;Gfs; 

MAu;Ntj kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;fs; 
(Ml;Nru;g;G)  

645 

PL -02  gjtpf;fhf kl;Lg;gLj;jg;gl;l Ml;Nru;g;G 

kpd;rhu njhopy;El;gtpayhsu; 01 

ftdpg;ghsu; 23 

czTf; fz;fhzpg;ghsu; 01 

Ma;T$l Copau; 04 

kUe;J fyitahsu; 03 

bf;fl; vOJeu; 01 

rpw;W}opau; fl;Lg;ghl;lhsu; 02 

Rw;Wyh tpLjpg; nghWg;ghsu; 03 

2 gjtpAau;T 
toq;Fjy; 

MAu;Ntj kUj;Jtu; juk; II  94 

MAu;Ntj kUj;Jtu; juk; I  03 

3 gzpahl;njhFjp 
mq;fPfhuk; 

tpQ;Qhdp (td];gjp) 01 

BMARI fl;Gy nrtpg;Gy gpupTf;fhf xg;ge;j mbg;gilapy; 
Ml;Nru;g;Gr; nra;tjw;F mq;fPfupf;fg;gl;l gzpahl;njhFjp 
fl;Gy nrtpg;Gy gpuptpd; nghWg;G 
cj;jpNahfj;ju;. 

01 

epfo;r;rpj; jpl;l jahupg;ghsu; 01 

njhopy;El;g cj;jpNahfj;ju; 01 

Gifg;glg; gpbg;ghsu; 01 

tPbNah vbl;lu; 01 

fzpdp ,af;Feu; 01 

MAu;Ntj Nrit cjtpahsu; 01 

kpfpe;jiy ghuk;gupa MAu;Ntj Muha;r;rp kUj;Jtkidf;fhd 
gzpahl;njhFjpia mq;fPfupj;jy; 

MAu;Ntj kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;fs; 03 

kUe;jhsu; 01 

kUe;J fyitahsu;; 01 

MAu;Ntj Nrit cjtpahsu; 02 
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gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

 i.  cs;ehl;L gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

njh
lupy
f;fk; 

elj;jpa epWtdk; kw;Wk; ,lk; 
fye;J nfhz;l ghlnewp kw;Wk; 

Copau; tFjp 
fhyk; 

1 fk;g`h tpf;ukhur;rp epWtdk; 
 

rhf;fpa re;jPgdp 2017 
kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;fs;; - 08   

03 ehl;fs; 

2 
Skill Development Fund Limited 
 

Training programme on Law for 
Administator part II                                                                
kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;fs;; - 01 

05 ehl;fs; 

3 Ml;Nru;g;Gj; jpl;lk;                                                 
murhq;f Kfhikj;Jt cjtpahu;fs; - 01 

02 ehl;fs; 

4 mur fUknkhopfs; Midf;FO 
mur fUk nkhopf; nfhs;if njhlu;ghd 
epfo;r;rpj; jpl;lk; 
fzf;fhsu; -01 

01 ehl;fs; 

5 
kdpj ts mgptpUj;jpf;fhd ,yq;if 
Njrpa rig 
 

Lecture on Good Governs and role of the 
public service                                                                 
gjtpepiy cj;jpNahfj;ju;fs; -02  

01 ehl;fs; 

6 Njrpa Mtzf;fhg;gfj; jpizf;fsk;; 
Gj;jfk; fl;Leu; gapw;rp 
MAu;Ntj Nrit cjtpahsu; -01 

45 ehl;fs; 

7 Njrpa njhopw;fw;iffs; epWtdk; 
mYtyf Kfhikj;Jtk; kw;Wk; epjpg; 
gpukhzk; gapw;rp ghlnewp 
murhq;f Kfhikj;Jt cjtpahu;fs; - 01 

01 ehl;fs; 

8 Njrpa njhopw;fw;iffs; epWtdk; 

khw;W Kfhikj;Jtk; gw;wpa xU ehs; 
gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lk;. 
RNjr kUj;JtKiw gw;wpa Njrpa 
epWtdj;jpd; cj;jpNahfj;ju;fs; -13 

01 ehl;fs; 

 
 
 ii.  ntspehl;L gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

 

Njh
lup 
yf;f
k; 

Copau; 
tFjp 

fye;J nfhz;l ghlnewp  
vz;zpf;i

f 

elj;jpa 
epWtdKk; 
,lKk; 

fhyk; 

1.  
MAu;Ntj 
kUj;Jt 
cj;jpNahfj;j
u;fs; 

Seminar on Chinese Medicine 
for Developing Countries 
From 7th June to 6th July 2017 – 
China 

08 
 

rPdh Xiyuan 
Hospital 

2017.06.05 
2017.07.06 

2.  MAu;Ntj 
kUj;Jt 
cj;jpNahfj;j
u;fs; 

Second WHO Interrogational 
Training workshop on quality of 
Traditional and Complementary 
medicine 

01 TMC – Macao 
SAR    rPdh 

2017.07.06 -10 

3.  
-mNj- 

2017 Seminar on 
Technology of 
Acupuncture & Chinese 

06 rPdh 
2017.08.11 -29 



215

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2017 - 2018

 

 
 

 

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2017 - 2018 

 

 
 
 

 
 
 

herbs for developing 
countries 

4.  
cjtp 
Mizahsu; 
(mgptpUj;jp) 

Singapore’s experience in 
Development and Human 
Resource Management 
Programme 

01 rpq;fg;g+u; 

2017.10.15 -21 

5.  MAu;Ntj 
kUj;Jt 
cj;jpNahfj;j
u;fs; 

2017 Training Course on 
Combination of Chinese 
Medicine and Western 
medicine for development 

05 rPdh 

2017.10.27-
2018.01.30 
 
 

6.  
cjtp 
Mizahsu; 
(epUthfk;) 

Singapore’s experience in 
Development and Human 
Resource Management 
Programme 

01 rpq;fg;g+u; 2017.11.05 -11 
 

7.  MAu;Ntj 
kUj;Jt 
cj;jpNahfj;j
u;fs; 

International Arogya 2017 
from December 4-7th 2017 
at Vigyan Bhavan” New 
Delhi in India. 

01 ,e;jpah 2017.12.03-06 

8.  gzpg;ghsu;> 
MAu;Ntj 
Muha;r;rp 
epWtdk; 

2018 Seminar   on 
Traditional Chinese 
Medicine for Developing 
Countries  

01 

rPdh 
2018.03.27 -
2018.04.17 9.  MAu;Ntj 

kUj;Jt 
cj;jpNahfj;j
u;fs; 

05 

10.  MAu;Ntj 
kUj;Jt 
cj;jpNahfj;j
u;fs; 

Modernization of 
Traditional Medicine 03 nfhupah 

2018.04.04 -
2018.04.26 

11.  epGzj;Jt 
kUj;Jt 
cj;jpNahfj;j
u; 

Sithargal Thiruvizha 01 ,e;jpah 
2018.04.13 -
2018.04.17 

12.  
fzf;fhsu; 
(fzf;F) 

International programme 
on Management Auditing 
for the public sector 
Internal Auditors 

01 kNyrpah 
2018.04.22 -
2018.04.29 

13.  MAu;Ntj 
kUj;Jt 
cj;jpNahfj;j
u;fs; 

Training for Medical 
Workers from Developing 
countries 

01 rPdh 2018.05.16 -
2018.06.14 

14.  cjtp 
Mizahsu; 
(njhopy;El;gk;
) 

2018 Seminar on 
Traditional Chinese 
Medical Culture for 
countries under Belt & 
Road Initiative 

01 

rPdh 

2018.06.06 
2018.06.26 

15.  MAu;Ntj 
kUj;Jt 
cj;jpNahfj;j
u;fs; 

01 
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2. mgptpUj;jpg; gpupT 

 
  2017'07'01 njhlf;fk; 2018.06.30 tiuapyhd; Kd;Ndw;wk 
 
  jiyf;F vz;nza; Nja;f;Fk; Njrpa tpoh – 2018'04'16  

rpq;fs kw;Wk; jkpo; Gj;jhz;il Kd;dpl;L eilngWfpd;w jiyf;F vz;nza; Nja;f;Fk; Njrpa 
itgtk; ,yq;if rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rghehafu; nfsut Njrge;J fU [aR+upa 
mtu;fspd; jiyikapy; Rfhjhu >Nghriz kw;Wk;  RNjr kUj;Jt mikr;ru; kUj;Jtu; nfsut 
uh[pj Nrdhuj;d mtu;fspd; gq;fspg;Gld; mj;jdfy;y Guhz u[k`h tpfhiuapy; kpf 
tpku;irahff; nfhz;lhlg;gl;lJ. 
 

 mgptpUj;jpg; gpuptpd; epfo;r;rpj; jpl;lq;fs;   

 elkhLk; fpspdpf;Ffs; - MAu;Ntj kUj;Jtidfs; %yk; kw;Wk; khfhz MAu;Ntj 
jpizf;fsj;jpd; %yk; 114 elkhLk; fpspdpf;Ffs; elj;jg;gl;ld. 

 
  cs;ehl;L Fbghd tiffis gpugy;ag;gLj;Jk; epfo;r;rpj; jpl;lk; - jpizf;fsj;Jf;F 

fpilj;j Ntz;LNfhSf;F mikthf 36 cs;ehl;L Fbghd tiffis gpugy;ag;gLj;Jk; 
epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; elj;jg;gl;ld. 

 
 ,ytrkhf %ypifr; nrbfs; toq;Fjy;. (mur epWtdq;fs;> ghlriyfs;> tpfhiufs;) 

,ytrkhf 10,553  %ypifr; nrbfs; jpizf;fsj;jpdhy; toq;fg;gl;Ls;sJ.  
 

  %ypifj; Njhl;lj;Jf;fhd nghUl;fs; toq;Fjy; - ,ytrkhf %ypifj; 
Njhl;lj;Jf;fhd nghUl;fs; toq;fg;gl;ld. 

 
 fz;fhl;rp - 11  fz;fhl;rpfSf;fhf jpizf;fsj;jpd; gq;fspg;G toq;fg;gl;lJ. 

 
 %ypifj; Njhl;lj;ij ghu;itaply; - jpizf;fs %ypifj; Njhl;lj;ij 

ghu;itapl 12 tpz;zg;gq;fSf;F mDkjp toq;f;g;gl;ld.  
 
 

 fz;fhl;rpf;fhd jpizf;fsj;jpd; gq;fspg;G 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                            
                                     %ypifj; Njhl;l mgptpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lq;fs 
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 ntspf;fs mgptpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lq;fs;  

 
 

 gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

tpij tq;fpfis epWTjy; kw;Wk; guhkupj;jy; gw;wp fd;ndhUt ehw;W kugZ ts epiyaj;jpy; 

kw;Wk; jhtu ehw;Wfis cUthf;Fjy; gw;wp Nguhnjdpa Njrpag; g+q;fhtpy; 2017.09.06 Me; jpfjp 
elj;jg;gl;l xU ehs; gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lj;Jf;fhf 20 cj;jpNahfj;ju;fisf; fye;J nfhs;sr; 

nra;jy;. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 gapu;r;nra;ifj;Jiw : nghUshjhu kw;Wk; jha;r; nra;if 
gpd;dJt> fpuhe;JUf;Nfhl;il> gl;bnghy kw;Wk; `y;JKy;y %ypifj; Njhl;lj;jpy;  15 
,d %ypifr; nrbfSf;fhf nghUshjhu kw;Wk; jha;r; nra;iffs; Muk;gpf;fg;gl;ld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
                      

       j;tuyh                                      te;jf` 

  
 

fd;ndhUt ehw;W kugZ ts epiyaj;jpYk; Nguhnjdpa Njrpa G+q;fhtpYk; 
eilngw;w xU ehs; gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lk; 

  

%ypifj; 
Njhl;lj;jpd; 
nghUshjhu kw;Wk; 
jha;r; nra;if 
gl;bnghy %ypifj; 
Njhl;lk; 
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 tptrhapfs; gq;fspg;Gldhd %ypifj; Njhl;lf; fUj;jpl;lk;  

 tptrhapfSf;F tpsf;fkspf;Fk; nrayku;G elj;jpaik kw;Wk; gapu;r;nra;ifj; jpl;lj;ij 
tFj;jy;. 

 %ypifj; Njhl;l tptrhapfs; rq;fq;fis epWTtjw;fhf nghJthd ahg;G xd;iw jahupj;jy; 
kw;Wk; %ypifj; Njhl;l tptrhapfs; rq;fq;fis epWTjy;. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 fhyp> mDuhjGuk; FUehfy; Mfpa %d;W khtl;lq;fspYk; 6 gpuNjr nrayf gpupTfspy; 7 

mur  fhzpfis njupT nra;jy; kw;Wk; gapu;r;nra;iff;fhf gjg;gLj;jy;> ghJfhg;G 
Ntypfs; kw;Wk; fpzWfis epUkhzpf;Fk; gzpfis G+u;j;jp nra;jy;  

 
 

 

 

 

 

 gapu;r;nra;ifj; Jiwf;fhf njupT nra;ag;gl;l 10 %ypifr; nrbfspd; eLifg; nghUl;fis 
jahu; nra;tjw;fhf xt;nthU JiwapYk; ehw;Wf;fis cUthf;Fjy; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 nra;ifj; Jiwf;Fj; Njitahd 22 %ypifr; nrb ,dq;fspd; eLifg; nghUl;fs; MAu;Ntj 
jpizf;fsj;jplk; cs;s %ypifj; Njhl;lq;fspy; jahupf;Fk; gzpfis g+u;j;jp nra;jy; kw;Wk; 
mtw;iw nra;ifj; Jiwf;F toq;Fjy;' 

ehw;W Nkilfs; 
nghy;gpj;jpfk 

kw;Wk; 
f`lf];jpfpypa 
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 %ypif kw;Wk; Nghrhf;F jd;ikapyhd cs;ehl;L czT kw;Wk; Fbghd tiffspd; “VL” 
%ypifr; nrb nra;if kw;Wk; jukhd %yg;nghUl;fs; jahupj;jYf;fhd MNyhrid mlq;fpa 
ifNaL kw;Wk; %ypifr; nrbfspd; nra;iff;fhd rpwe;j tptrha kw;Wk; Nrfupf;Fk; xOq;F 
Kiwfs;> glq;fs; mlq;fpa ifNaL Mfpaitfs; nfsut Rfhjhu Nghriz kw;Wk; RNjr 
kUj;Jt mikr;ru; uh[pj Nrdhuj;d mtu;fSf;F 2018'01'04 Me; jpfjp eilngw;w khfhz 
RNjr kUj;Jt khehl;by; toq;fpaNghJ' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 kj;Jfk nkj;Njnfjutj;j> Rfhjhu Rw;Wyhf; fpuhkj;Jf;fhf cj;Njr 3 Vf;fu; fhzp %ypifj; 
Njhl;lj;Jf;fhf mgptpUj;jp nra;tjw;F Muk;gpj;jy; kw;Wk; tptrhapfspd; gq;fspg;Gld; 
%ypifr; nra;if fUj;jpl;lj;jpd; Clhf 08 tptrhapfs; njupT nra;ag;gl;L nghUshjh gapu;r; 
nra;iff;fhd Muk;g  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
gzpfis Nkw;nfhs;sy;. capupay; gy;tifj; jd;ikia NgZjy; kw;Wk; tho;thjhuj;Jf;fhf 
,yq;if tptrha Rw;whly; Kiwikia gad;gLj;jy; kw;Wk; fhyepiy khw;wj;Jf;fhf 

,iathf;fj;jpd; Nkk;ghl;Lf;fhd fUj;jpl;lk; - BACC  fUj;jpl;lk;  
 

 2017'10'25 jpfjp cLJk;gu gpuNjr nrayf gpuptpy; eilngw;w %ypifr; nrbfis 
,dq;fhZjy; kw;Wk; gad;ghL gw;wp kf;fSf;F tpsf;fkspf;Fk; “ capupay; gy;tifr; re;ij” 
f;fhf gq;fspg;Gldhd xj;Jiog;G toq;fpaik  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kj;Jfk nkj;Njnfjutj;j 
%ypifj; Njhl;lkhf mgptpUj;jp 
nra;jy;. 
 

  capupay; gy;tifr; re;ij – cLJk;gu 
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 %ypifr; nrbfs; gw;wpa tPl;Lj; Njhl;l fzpg;gPl;bd; Clhf xt;nthU gpuNjr nrayf 

gpupTfSf;Fk; “ %ypifr; nrbfis ,dq;fhzy; kw;Wk; gad;ghL”  
   gw;wpa 3 Gj;jfq;fs; mr;rpLtjw;fhd eltbf;iffis 
   G+u;j;jp nra;jy;' 

 

 mddj;J gpuNjr nrayf gpupTfspYk; njupT nra;ag;gl;l tPl;Lj; Njhl;lq;fspy; 
Nkw;nfhz;l fzpg;gPl;bd; Clhf Mff; Fiwe;j gad;ghl;by; cs;s ngWkjptha;e;j  50 

%ypifr; nrbfspd; tpguq;fs; mlq;fpa “ %ypifr; nrbfspd; Nfhit” jahupf;Fk; 
gzpfis Muk;gpj;jy;.  

 

 czT kw;Wk; Nghrizf;fhd capupay; gy;tifj;jd;ik gw;wpa fUj;jpl;lk; ^BFN    
 fUj;jpl;lk;& 

 
 fd;ndhUt> ehw;W kugZ ts epiyaj;jpy; 2017'10'06 Me; jpfjp elj;jg;gl;l — Food Fair 

2017 ˜  tpohtpy; " %ypif kw;Wk;  Nghriz Fzhk;rq;fSldhd cs;ehl;L czTfs; 
kw;Wk; Fbghd tiffs; " mlq;fpa Jz;Lg; gpuRuk; mr;rplg;gl;L ntspapLjy; kw;Wk; 
,jw;F xUq;fpizthf elj;jg;gl;l fz;fhl;rpapy; czT kw;Wk; Fbghd tiffs; rpy 

kf;fSf;F mwpKfg;gLj;Jtjw;F eltbf;if vLj;jy;'  
 2017'11'28 jpfjp fpupght gpuNjr nrayfj;jpy; kdpj Nghrhf;Ff;fhf capupay; 

gy;tifj;jd;ik fUj;jpl;lj;jpd; mDruizAld; 10 ngz; Ranjhopyhsu;fspd; 

gq;fspg;Gld; " cs;ehl;L czTf; fz;fhl;rp kw;Wk; tpw;gidf;$lk; -2017 ˜ MAu;Ntj 

jpizf;fsj;jpd; Nkw;ghu;itapd; fPo; elj;jpaik' 
  2017'03'24 jpfjp fpupght kfh tpj;jpahyj;jpy; elj;jg;gl;l cj;jpNahfG+u;t nraw;gzp 

rdhjpgjp kf;fs; Nrit epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; fPo; elj;jg;gl;l fz;fhl;rpf;fhf cs;ehl;L 
czTf; fz;fhl;rp kw;Wk; tpw;gidf; $lk; 10 ngz; Ranjhopyhsu;fspd; gq;fspg;Gld; 
MAu;Ntj jpizf;fsj;jpd; Nkw;ghu;itapd; fPo; elj;jpaik. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

— cs;ehl;L czTf; fz;fhl;rp 
kw;Wk; tpw;gidf; $lk; - 2017 ˜ 
fpupght gpuNjr nrayfk; 

 

— fpupght kfh tpj;jahyaj;jpy; 
ele;j   

˝ cs;ehl;L czTf; fz;fhl;rp 
kw;Wk; tpw;gidf; $lk; ˝ 
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  epUkhzpg;Gg; gzpfs 
           
 
nryT
j; 

jiyg;
G 

epUkhzpg;Gg; gzpfs; 
epjp xJf;fPL (&.kp) Kd;Ndw;wk; 
2017 2018 epjp (kp.&) ngsjPf 

2017 2018 30.06.2018 

2 - 2104 MAu;Ntj Nghjdh 
kUj;Jtkid 

     

 

MAu;Ntj kUj;Jtkid 
epUkhzpg;Gg; gzpfs; 
fl;lk; 2 Njrpa 
MAu;Ntj kUj;Jtkid 
(Nghjdh) nghuis 

487.283 168.8 392.35
2 124.274 

epUkhzpg;Gg; gzpfs; 
G+u;j;jpaile;Js;sd. 

kUe;jf epUkhzpg;Gg; 
gzpfs; _ MAu;Ntj 
kUj;Jtkid - ifjb 

58.798 11.656 48.083 11.656 

kUj;Jtkid 
epUkhzpg;Gg; gzpfs; 
kQ;rj;njhLtha; 
MAu;Ntj kUj;Jtkid 

20 53 36547 - 

jpUj;jg;gl;l kjpg;gPl;L 
epjp mikr;ruit 
mq;fPfhuj;Jf;fhf 
mDg;gp 
itf;fg;gl;Ls;sJ. 

kUj;Jtkid 
epUkhzpg;Gg; gzpfs; - 
rpj;j Nghjdh 
kUj;Jtkid 
jpUNfhzkiy 238.328 50.144 8.864 1.144 

jpUj;jg;gl;l kjpg;gPl;L 
epjp mikr;ruit 
mq;fPfhuj;Jf;fhf 
mDg;gp 
itf;fg;gl;Ls;sJ. 
kj;jpa nghwpapay; 
MNyhridg; 
gzpafj;jpd; jpl;lk; 
mDg;gp 
itf;fg;gltpy;iy. 

2-2104 r%f Rfhjhu mYtyf 
epUkhzpg;G 

- 35 - - 20] 

3-2104 kpfpe;jiy MAu;Ntj 
Muha;r;rp kUj;Jtkid 

10.703 - 9.856 - 100] 

3-2104 

ruj;re;jpu uh[fUzh 
Qhgfhu;j;j ghuk;gupa 
Muha;r;rp kUj;Jtkid 
- ntjfk 

50 100 0.996 - 

jpUj;jg;gl;l kjpg;gPl;L 
epjp mikr;ruit 
mq;fPfhuj;Jf;fhf 
mDg;gp 
itf;fg;gl;Ls;sJ. 

3-2104 

mur MAu;Ntj 
Muha;r;rp kUj;Jtkid 
(njhw;wh Neha;) epe;jT+u;  60  - 

jpUj;jg;gl;l kjpg;gPl;L 
epjp mikr;ruit 
mq;fPfhuj;Jf;fhf 
mDg;gp 
itf;fg;gl;Ls;sJ. 

4 - 2104 RNjr kUj;Jt Kiw 
gw;wpa Njrpa epWtdk; 

0.15 2 - -  

I. tpLjpapd; Eiothapypy; 
Gduikg;G -2017 

    

ngsjPf Kd;Ndw;wk; -
100] 

) ,jd; nfhLg;gdT 
2001 nryTj; 
jiyg;gpd; fPo; 
toq;fg;gl;Ls;sJ. 
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  jpUj;jg; gzpfs; 
nryTj; 
jiyg;G epUkhzpg;Gg; gzpfs; 

epjp xJf;fPL 
)kp. &gh( 

Kd;Ndw;wk; 
epjp  

 
ngsjPf 

%   

1-2001 
jiyik mYtfk; 

2.5 1.061 8  

2-2001 
MAu;Ntj Nghjdh kUj;Jtkidfs; 

26 4.1  
inghuis MAu;Ntj Nghjdh kUj;Jtkid   5 
ii fk;g`h tpf;ukhur;rp MAu;Ntj Nghjdh 

kUj;Jtkid 
  - 

 iii. ifjb rpj;j  Nghjdh kUj;Jtkid   20 

 iv.kQ;rj;njhLtha; MAu;Ntj Nghjdh 

kUj;Jtkid 
  25  

 v.mk;ghiw MAu;Ntj Nghjdh kUj;Jtkid   5  

3-2001 
Muha;r;rp kUj;Jtkidfs; 

10 7.5  
i rky; uh[gf;] MAu;Ntj Muha;r;rp 

kUj;Jtkid,  `k;ghe;Njhl;il 
  5  

ii gz;lhuehaf;f Qhgfhu;j;j MAu;Ntj Muha;r;rp 

epWtdk;, 
  5  

4-2001 
RNjr kUj;Jt Kiw gw;wpa Njrpa epWtdk;. 

2 0.083 5  

5-2001 
 

%ypifj; Njhl;lq;fs; 
6 5.33  

i. gl;bnghy %ypifj; Njhl;lk;   5  
ii  .`y;JKy;y %ypifj; Njhl;lk;   25 
iii. gy;Nynfy %ypifj; Njhl;lk;   5  
iv. fpuhe;JUf;Nfhl;il %ypifj; Njhl;lk;   5  

 v. fjpu;fhkk; Rw;Wyh tpLjp   5  

II. 

Gjpa fl;llnkhd;iw 
epUkhzpf;Fk; gzpfs; 
G+u;j;jp> ily;]; gpbj;jy; 
kw;Wk; $iu NghLjy;. - 
2018 

    
kjpg;gPl;il 
toq;FkhW fl;llj; 
jpizf;fsj;Jf;F 
mwptpf;fg;gl;ls;sJ. 

5 - 2104 %ypifj; Njhl;lq;fs; 13.5 6 2.797 4.306  

 
i. gl;bnghy %ypifj; 

Njhl;lk; 
    - 

 
ii  .`y;JKy;y %ypifj; 

Njhl;lk; 
    - 

 
iii. gy;Nynfy 
%ypifj; Njhl;lk; 

    - 

 
iv. fpuhe;JUf;Nfhl;il 
%ypifj; Njhl;lk; 

    20 % 

 
v. fjpu;fhkk; Rw;Wyh 

tpLjp     - 

5 -2105 fhzp kw;Wk; fhzp 
Nkk;gLj;Jk; gzpfs; 

    
- 
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2017 Mz;L eilKiwg;gLj;jpa tpNrl fUj;jpl;lk; 
 

 mur MAu;Ntj Nghjdh kUj;Jtkid (njhw;whNeha;) –epe;jt+u; 
 

njhw;whNeha; gw;wpa Muha;r;rp kUj;Jtkidnahd;iw epUkhzpg;gjw;fhf jahupf;fg;gl;l 192 
kpy;ypad; &gh fUj;jpl;lg; gpNuuizia eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf mikr;ruit mq;fPfhuk; 
fpilf;fg;ngw;wJ. ,e;j kUj;Jtkid mk;ghiw khtl;lj;jpd; epe;jT+upy; epUkhzpg;gjw;fhf 2017 
nrg;njk;gu; khjk; mbf;fy; ehl;lg;gl;lJ. jw;nghOJ kUj;Jtid epUkhzpg;G gzpfSf;F cupa 
jpUj;jg;gl;l kjpg;gPL kPz;Lk; mikr;ruit mq;fPfhuj;Jf;fhf mDg;gp itf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

 rpWePuf Neha; rpfpr;ir MAu;Ntj Muha;r;rp kUj;Jtkid – kjthr;rp 

rpWePuf Neha; rpfpr;ir MAu;Ntj Muha;r;rp kUj;Jtkid  kjthr;rp 2017'08'06  jpfjp Rfhjhu> 
Nghriz kw;Wk; RNjr kUj;Jt mikr;rupdhy; kf;fs; gad;ghl;Lf;fhf jpwf;fg;gl;lJ. 

 ruj;re;jpu uh[fUzh Qhgfhu;j;j ghuk;gupa Muha;r;rp kUj;Jtkid - ntjfk 
cs;ehl;L kUj;Jtj;jpd; %yk; kf;fSf;F ed;ikfis toq;Fk; nghUl;L ,yq;iff; Fbaurpd; 
epjpxJf;fPl;bd; mbg;gilapy; 2017'07'22  jpfjp njhk;Ng ntjfk vd;Dk; ,lj;jpy; ghuk;gupa 
kUj;Jtkidnahd;iw epWTk; gzpfSf;fhf Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr kUj;jt mikr;ru; 
nfsut kUj;Jtu; uh[pj Nrdhuj;d mtu;fspd; jiyikapy; mbf;fy; ehl;lg;gl;lJ.     

 kj;Jfk nkj;Njnfjutj;j ,aw;if Rw;Wyhf; fpuhkk; kw;Wk; MAu;Ntj Muha;r;rp 
kUj;Jtkid. 

 
%ypifj; Njhl;lj;Jf;fhf xJf;fg;gl;l fhzpia vLg;gjw;fhf 3 Vf;fu; fhzpj;Jz;Lfs; msit 
nra;ag;gl;L kjpg;gPl;L mwpf;ifiag; ngw;Wf; nfhs;Stjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ.  

 
 

3.  njhopy;El;gg; gpuT  - 2017.07.01  njhlf;fk; 2018.06.30 tiu 
 

 juf; fl;Lg;ghl;Lf; FO kw;Wk; cg FO $b cs;ehl;L kw;Wk; ,wf;Fkjp kUe;JfSf;F 
mq;fPfhuk; toq;Fjy;> gjpT mj;Jld; mjw;fhd fl;lzq;fis mwtply;;. 

 
 
 

i. juf; fl;Lg;ghl;Lf; FO $ba jtizfs;    - 08 
ii. cgFO $ba jtizfs;     -  20 

 
njh
lupy
f;fk; 

gzpfs; vz;zpf;if 
ngw;w tUkhdk; 

(&gh.) 

1 cs;ehl;L cw;gj;jp kUe;Jf; juf;fl;Lg;ghl;Lf; FO 

 
toq;fpa tpz;zg;gq;fspd; vz;zpf;if 483          48,300.00 

 
khjpupg; gupNrhjid  86          55,000.00 

2 
cs;ehl;L cw;gj;jp kUe;JfSf;fhf mDkjpg;gj;jpu tpepNahfk; 

 Kjw; gjpTf;fhf tpepNahfpj;j mDkjpg;gj;jpu 
vz;zpf;if 

 
34 72,000.00 

toq;fpa mDkjpg;gj;jpuq;fspd; gjpTfis 
ePbj;jy;. 

 
78 44,500.00 

3 
,wf;Fkjp kUe;J juf;fl;Lg;ghl;Lf; FOTf;F rku;g;gpg;gjw;fhf toq;fpa tpz;zg;gq;fs;. 

 toq;fpa tpz;zg;gq;fspd; vz;zpf;if 154 77,000.00 
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khjpupg; gupNrhjid  90 254,000.00 
Kjw; gjpTf;fhf tpepNahfpj;j mDkjpg;gj;jpu 
vz;zpf;if 

 

61 636,000.00 

toq;fpa mDkjpg;gj;jpuq;fspd; gjpTfis ePbj;jy;. 

 
110 55,000.00 

 
fpilj;j nkhj;j tUkhdk;  1‚241‚800.00 

 
 

njhlupyf;fk; gzpfs; vz;zpf;if 
ngw;w tUkhdk; 

(&gh.) 

01 mDkjp toq;fpa kUe;JfSf;fhf Clf tpsk;guf; FOTf;F rku;g;gpj;J mDkjpiag; 
ngw;Wf; nfhs;sy;. 

 Clf tpsk;guk; Clf tpsk;guk; Clf tpsk;guk; 

02 jPu;it tup ,y;yhj cyu; kUe;Jfs; ,wf;Fkjpf;fhf mDkjp toq;fy;. 

 ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l cyu; 
kUe;Jfspd; vz;zpf;if 

,wf;Fkjp 
nra;ag;gl;l cyu; 
kUe;Jfspd; 
vz;zpf;if 

,wf;Fkjp nra;ag;gl;l 
cyu; kUe;Jfspd; 
vz;zpf;if 

 
jdpahu; kUj;Jtkidfs;> gQ;rfu;k epWtdq;fs; kw;Wk; kUe;Jr;rhiyfs; gjpT nra;jy; mj;Jld; 
gjpTfisg; GJg;gpj;jypd; fPo; gpd;tUkhW tUkhdq;fs; <l;lg;gl;ld.  

njhlup
yf;fk; epWtdk; gjpT tUkhdk; (&gh.) 

Kjy; tUlhe;jk; 

1. 

jdpahu; kUj;Jtkidfs; mDkjpg;gj;jpu tpepNahfk; ( 04 
Kjy; tpz;zg;gq;fs; 10 tUlhe;j tpz;zg;gq;fs;) 10,000.00 90,000.00 

jdpahu; kUj;Jtkidfs; tpz;zg;gq;fs; nghWg;ngLj;jy; 
(02 Kjy; tpz;zg;gk; 14 tUlhe;j tpz;zg;gq;fs;) 6,000.00 45,000.00 

2. 

gQ;rfu;k epWtdq;fs; gupNrhjid (81 tUlhe;j 
tpz;zg;gq;fs;)  243,000.00 

gQ;rfu;k epWtdq;fSf;fhf mDkjpg;gj;jpu tpepNahfk; ( 28 
tUlhe;j tpz;zg;gq;fs;)  223,333.33 

3. 

N`hl;ly; rhu;e;j gQ;rfu;k epWtdq;fs; gupNrhjid  ( 07 
Kjy; tpz;zg;gq;fs; 126 tUlhe;j tpz;zg;gq;fs;) 21,000.00 42,000.00 

N`hl;ly; rhu;e;j gQ;rfu;k epWtdq;fSf;fh mDkjpg;gj;jpu 

tpepNahfk; (04 Kjy; 08 tUlhe;j tpz;zg;gq;fs;)  60,000.00 80,000.00 

4. kUe;Jr; rhiyfs;  ( 214 Kjy; tpz;zg;gq;fs; 73 

tUlhe;j tpz;zg;gq;fs;) 278,200.00 73,000.00 

 nkhj;jk; 375,200.00 796,333.33 
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MAu;Ntj kUe;J cw;gj;jpf; $lq;fisg; gjpT nra;jy; 

njhlupyf;fk; tplak; gjpT tUkhdk; (&gh.) 
Kjy; tUlhe;jk; 

1. MAu;Ntj kUe;J cw;gj;jpf; $lq;fSf;fhd 
mDkjpg;gj;jpuk;  
(Kjy; 68, tUlhe;j 154) 

340,000.00 462,000.00 

2. jahupf;fhj kw;Wk; jahupj;j kUe;Jfis Vw;wp 

,wf;Ftjw;F mDkjpg;gj;jpuq;fs; toq;fy;. (Kjy;  07, 
tUlhe;j 19) 

7,000.00 9,500.00 

 nkhj;jk; 347,000.00 471,500.00 
 
MAu;Ntj kUe;Jr;rhiyfs;/tpw;gidr;rhiyfs; gjpT 

njhlupyf;fk; 
 

epWtdk; 
 

gjpT tUkhdk; (&gh.) 
Kjy; tUlhe;jk; 

1' MAu;Ntj kUe;Jr;rhiyfs; mDkjpg;gj;jpuq;fs; (Kjy; 
40, tUlhe;jk; 210) 52,000.00 193,669.00 

 
MAu;Ntj kUe;J cw;gj;jpf; $lq;fSf;fhf fQ;rh> gupghf ];gpupl; rpghupRfs;  toq;Fjy;. 
 

i. fQ;rh R+u;zk;   -  fp.fpuhk; 110 
ii. gupghf ];gpupl;   -  yPl;lu; 52"200 

 
“MAu;Ntj rkPf;rht” mr;rply; kw;Wk; ehLg+uhTk; tpepNahfpj;jy;. 
 

I. 2016 kw;Wk; 2017 Mz;LfSf;fhd rkPf;rht 750 mr;rplg;gl;lJ. 
 
2018 Mz;bd; jiyf;F vz;nza; Nja;j;jy; murhq;f tpohTf;fhf MAu;Ntj fyz;lu; kw;Wk; 
GJtUl Gj;jfk; jpl;lkply;> mr;rply; kw;Wk; ehL G+uhTk; tpepNahfpj;jy;. 
 
 

i. fyz;lu;    rpq;fs nkhop%yk;  - 75"000 
jkpo; nkhop%yk; -  5 ,000 

 
 

ii. GJtUl Gj;jfk;   rpq;fs nkhop%yk;  - 6,250   
      jkpo; nkhop%yk; -   1"250 

 
 

4.  epjpg; gpupT 
 
  epjpg; gpuptpd; gzpfs; 
 

 Nehahsu; cjtpr; Nritfs; jpUg;jpfukhdthW elhj;jpr; nry;Ytjw;fhf epjpankhd;Wf;fhd 
vjpu;T$wYk; Kfhikg;gLj;jYk;. 

 MAu;Ntj jpizf;fsj;ij cau; Mf;fj;jpwd; tha;e;jthW elhj;jpr; nry;Yk; nghUl;L> 
ngsjPf kw;Wk; kdpjts mgptpUj;jpf;fhf epjp Kfhikj;Jtj;ijg; NgZjy;. 

 r%f cjtpr; Nritfs;> Fwpg;ghf jiyf;F vz;iza; Nja;j;jy; Njrpa tpoh kw;Wk; Vida 
kj kw;Wk; Njrpa tpohf;fSf;fhf epjp Kfhikj;Jtj;ijg; NgZjy;. 
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 MAu;Ntj jpizf;fsj;jpd; md;whl nghJkf;fs; Nritfis Mf;fj;jpwDlDk; 
tpidj;jpwDlDk; NgZtjw;fhf Kiwiknahd;iw mwpKfg;gLj;jy;> Kfhikj;Jtk; kw;Wk; 
tprhuizfs;.           

 Kfhikj;Jt eltbf;iffs; kw;Wk; mjw;Fupa nraw;ghLfs; KiwahdthW 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wdth vd njhlu;r;rpahf guprPyid nra;jy; kw;Wk; mJ gw;wpa jfty;fs; 
mj;Jld; gpNuuizfs; MAu;Ntj MizahsUf;F rku;g;gpj;jy;. 

 %ypifj; Njhl;lq;fspd; md;whlg; gzpfis ,w;iwtiug;gLj;Jjy;> tuT nryT mwpf;if 
kw;Wk; mgptpUj;jpapd; nghUl;L Njitahd gpNuuizfs; mj;Jld; mwpTiufs; toq;Fjy;. 

 MAu;Ntj jpizf;fsj;jpd; nkhj;j fzf;F eltbf;iffSk; ,w;iwtiug;gLj;jp kPsha;T 
nra;jy;. 

 Njrpa tuT nryTf; nfhs;ifia KbAkhd msTk; gz;Grhu; jd;ikapYk; gpd;gw;wy; 
njhlu;gpy; nraw;ghLfis kPsha;T nra;jy;. 

 khjhe;j> miuahz;L kw;Wk; tUlhe;j mwpf;ifapd; Clhf nghJj; jpiwNrupapd; khjhe;j> 
fhyhz;L fzf;fpLtjw;Fj; Njitahd jfty;fis toq;Fjy;. 

 
MAu;Ntjj; jpizf;fsk; - 2018.06.30 jpfjpad;W epjp Kd;Ndw;wq;fs 

tFjp/nryTj; jiyg;G/tplak; 
2018 Mz;Lf;fhd 

xJf;fPL 
 (&.) 

2018 Mz;Lf;fhd 
nryT 
(&.) 

tpfpjk; (]) 

kPz;LtUk; nrytpdk; 1,383,050,000 772,223,070 55.83 

1. nghJ epUthfk; 120,800,000 57,965,650 48 

2. kUj;Jtkid Nritfs; 942,250,000 551,612,046 59 

3. Muha;r;rpfs; 203,100000 108,607,549 54 

4. fy;tp kw;Wk; gapw;rpfs; 30,800,000 15,287,825 50 

5. %ypifr; nra;iffs;> Ngzy; kw;Wk; 
fUj;jpl;lq;fs; 

86,100,000 38,750,000 45 

%yjdr; nryTfs; 651,000,000 185,722,722 28.53 

1. nghJ epUthfk; 10,700,000 3,492,079 33 

2. Neha; epthuzr; Nritfs; 370,100,000 143,926,070 39 
3 Muha;r;rpfs; 217,900,000 13,501,160 6 

4. fy;tp kw;Wk; gapw;rpfs; 30,400,000 14,246,116 47 

5. . %ypifr; nra;iffs;> Ngzy; kw;Wk; 
fUj;jpl;lq;fs; 

21,900,000 10,557,297 48 

nkhj;jk; 2,034,050,000 957,945,792 47.10 

1. nghJ epUthfk; 131,500,000 61,457,729 47 

2. Neha; epthuzr; Nritfs; 1,312,350,000 695,538,116 53 
3 Muha;r;rpfs; 421,000,000 122,108,709 29 

4. fy;tp kw;Wk; gapw;rpfs; 61,200,000 29,533,941 48 

5. . %ypifr; nra;iffs;> Ngzy; kw;Wk; 
fUj;jpl;lq;fs; 

108,000,000 49,307,297 46 
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epiyahd nghUl;fs; nfhs;tdT nra;jy; njhlu;ghd Kd;Ndw;wk;. 2018'06'30 

njhlupyf;fk; tplak; tpguk; 

01 fzdp kw;Wk; mJ rhu;e;j cgfuzq;fs; 
nfhs;tdT nra;jy;. 

nfhs;tdT nra;tjw;fhf 
tpiykDf;Nfhuy; rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

02 mYtyf jsghlq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; 
nfhs;tdT nra;jy;. 

Nfs;tp Nfhuy; kjpg;gPl;Lf;fhf njhopy;El;g 
kjpg;gPl;Lf; FOtplk; rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

03 Fsp&l;b ,ae;jpuq;fs; nfhs;tdT nra;jy;. Nfs;tp Nfhuy; Mtzq;fs; kw;Wk; tpiy 
kDf; NfhuYf;F mq;fPfhuj;Jf;fhf 
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

04 ,yf;l;Nuhdpf; cgfuzq;fs; nfhs;tdT 
nra;jy;. 

kPz;Lk; Nfs;tp NfhuYf;fhd 
nfhs;tdTf; FOtpd; mq;fPfhuj;Jf;F 
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 
5.  guPl;irfs; gpupT  
 guPl;irfs; elhj;Jjy;. 2017.07.01  njhlf;fk; 2018.06.30 tiu 
,yf;f
k; 

nraw;ghLfs; 
fye;Jnfhz;N

lhu; 
vz;zpf;if  

nryT 

(&gh) 

01 MAu;Ntjj;Jld; ,ize;Js;s Nrhjplk; gpy;yp R+dpak; 
njhlu;ghd rhd;wpjo; ghlnewp 2017 [{iy 10 60,700.00 

02 MAu;Ntjj; jpizf;fsj;jpd; PL 02 fPo; Ml;Nru;g;Gr; 
nra;ag;gl;l gjtpfSf;fhd »"»»"»»» tpidj;jpwd;fhz; 
jilg;guPl;ir elj;jpaik ^ tha;%y& - 2017 [{iy 

127 11,200.00 

03 MAu;Ntj kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;fspd; tpidj;jpwd;fhz; 
jilg;guPl;ir elj;jpaik ^ tha;%y& - 2017 [{iy 151 112,000.00 

04 MAu;Ntj ku;j;jdtpay; %d;Wkhjfhy gapw;rp ghlnewpapd; 
,Wjp kjpg;gPl;Lg; guPl;ir (rpq;fs nkhop %yk;) 2017 Mf];l; 32 30,750.00 

05 MAu;Ntj kUe;J fyitahsu%d;Wkhjfhy gapw;rp rhd;wpjo; 

ghlnewpapd; ,Wjp kjpg;gPl;Lg; guPl;ir – (njd; khfhz rig) 
2017 Mf];l; 

42 43,300.00 

06 MAu;Ntjj; jpizf;fsj;jpd; Kfhikj;Jt cjtpahsu; 

njhopy;El;gk; rhuhj tFjp 02 MN 01 fPo; Ml;Nru;g;Gr; 
nra;ag;gl;l gjtpf;fhd KjyhtJ tpidj;jpwd;fhz; 

jilg;guP;l;ir – 2017 etk;gu; 
22 47,670.00 

07 MAu;Ntj rh];jpup tUlhe;j guPl;irapd; tha;%yg; guPl;ir -
2017 xf;Njhgu; 527 68,045.00 

08 MAu;Ntj kUe;J fyitahsu; %d;W khjfhy rhd;wpjo; 

ghlnewpapd; ,Wjp kjpg;gPl;Lg; guPl;ir – (tl khfhz rig) 
2017 brk;gu; 

45 52,120.00 

09 MAu;Ntjj; jpizf;fsj;jpd; Kfhikj;Jt cjtpahsu; 

njhopy;El;gk; rhuhj tFjp 02 MN 01 fPo; Ml;Nru;g;Gr; 
nra;ag;gl;l gjtpf;fhd »»"»»» KjyhtJ tpidj;jpwd;fhz; 
jilg;guP;l;ir - 2018 ngg;utup 

10 48,320.00 

10 MAu;Ntjj; jpizf;fsj;jpd; PL 02 fPo; Ml;Nru;g;Gr; 
nra;ag;gl;l gjtpf;fhd »"»»"»»» tpidj;jpwd;fhz; jilg;guP;l;ir 
^ tha;%y& - 2018 

02 10,865.00 

fy;Y}upf;fhd nfhLg;gdT   
 MAu;Ntj rh];jpup kUj;Jtf; fy;Y}upf;fhd cjtpj; njhif 

nrYj;Jjy;  - 2017 Mz;Lf;fhf epWtdq;fs; 17 2,000,000.0
0 

epiwNtw;Wfpd;w gpw gzpfs; 
I. » MAu;Ntjf; fw;if kw;Wk; kUj;Jtkid rigf; 

$l;lq;fSf;fhd nfhLg;gdTfs; 2017 Mz;Lf;fhd 06  142,700.00 
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$l;lq;fSk;" 2018 Mz;Lf;fhd 03 $l;lq;fSk; 
elj;jg;gl;ld.  

II. cgFOf; $l;lq;fSf;fhd nfhLg;gdTfs; 
ghltpjhdj;ij jahupf;Fk; FOf; $l;lk; 05 jlitfSk;> 
jdpahu; MAu;Ntj fw;if kw;Wk; epWtd gjpT gw;wp 
vLj;Js;s nraw;ghLfis kjpg;gpLk; FOTf; $l;lk; 03 
jlitfSk; elj;jg;gl;Ls;sd.  

 40,485.00 

 nkhj;jk;  2‚668‚155.00 
 
MAu;Ntj Nghjdh kUj;Jtkidfs;  

    Nehahsu; rpfpr;ir Nritfs; 2017'07'01 njhlf;fk; 2018.06.30 tiu 
njhlup
yf;fk; 

rpfpr;ir Nritfs; nghuis fk;g`h ifjb 
kQ;rj;nj
hLtha; 

jpUNfhz
kiy 

1. ntsp Nehasu;fs; 210,080 66,387 35,157 15,842 17,049 
2. tjptpl Nehahsu;fs; 2,059 988 1,236 128 48 
3. fpspdpf; Nehahsu;fs; 178,130 53,674 12,162 - 6,394 
4. gQ;rfu;k 8,347 5,013 - - - 
5. rpNu];l gpuirfs; fpspdpf; 

Nehahsu;fs; 
1,303 830 4,394 - 649 

6. tpNrl fpspdpf;Ffs; 
(ghuk;gupa kUj;Jtu;fspdhy; 
Nehahsu; gupNrhjidfs; 

5,732 4,236 - - - 

7. nghJr; Rfhjhu cjtp 
Nritfs; Nehahsu;fs; 

10,294 1,362 2,649 292 - 

8. nfhupah Crp rpfpr;ir fpspdpf; 25,125 1,776 1,098 - - 
 
 fy;tpr; Nritfs 

Nritfs; nghuis 
 

ifjb 

1. fy;tp  

 ghlrhiy Rfhjhuf; fy;tpr; Nritfs; 
i   nrayku;T 
ii  fz;fhl;rp 

 cs;sf kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd gapw;rp (3 khjq;fs;)  
 cs;sf kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;fs; ghuk;gupa kUj;Jtu;fsplk; 

mwpf;ifaply;. 
 RNjr kUj;Jt Kiw njhlu;ghd Njrpa epWtdj;jpd; Clhf 

newpg;gLj;jg;gl;l gapw;rpfspy; fye;J nfhz;ltu;fs; (jkpo; 
nkhop %yk;)  

 
 

03 

 
 

khztu;fs; 11 
khztu;fs; 13 

Nehahsu; rpfpr;ir Nritfs;   

 ifjb kUj;Jtkidapdhy; jahupf;fg;gl;l kUj;Jt 
khztu;fSf;fhf elj;jg;gLfpd;w epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

 kUj;Jt khztu;fs;> tpupTiuahsu;fSf;fhd Nghjdh trjpfis 
toq;Fjy;. 

kUj;Jt 
khztu;fs; 
FO 10 

kUj;Jt 
khztu;fs; 30 

3. NtW 
cs;sf kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;fs; gapw;rp"  
cs;ehl;L kUj;Jt Kiw gw;wpa Njrpa epWtdj;jpy; gapw;rpf;fhf 
fye;J nfhs;sy; 

 
03  ehl;fs; 10 
gapw;rpfs; 
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 kUe;Jfs; cw;gj;jp kw;Wk; gad;ghLfs; - 2017'07'01 njhlf;fk; 2018.06.30 tiu 
n
j
hl
up
y
f
;f
k
; 

k
U
e
;J
 
t
i
f
f
s
; 

N
g
hj
;j
y
;/ f

p.f
pu
hk
; nghuis fk;g`h ifjb 

kQ;r
j;njh
Ltha; 

c
w
;g
j
;j
p 

g
a
d
;g
hL

 

c
w
;g
j
;j
p 

g
a
d
;g
hL

 

c
w
;g
j
;j
p 

g
a
d
;g
hL

 

c
w
;g
j
;j
p 

Nghj;jy; 
1 mup];l 

(Nghj;jy;) 4.010 7,364 - 1,681 - 2,878 662 

2 Mrt 
(Nghj;jy;) 3,390 5,864 180.00 799.6 - 3,015 665 

3 ijyk; 
(Nghj;jy;) 12,484 22,232 1/2 1,587.25 2000.25 1,486'95 5,817 1421 

4 rpug; 
(Nghj;jy;) 945 948 - - 102 427 219 

5 f;thj;j 
(Nghj;jy;) 61,000 61,055 9,680 11,313 - 841 562 

6 NtW 
(Nghj;jy;) 173 173 444 

510 ml 
438 

510ml - 5 1/4 - 

7 frhak; 
(Nghj;jy;) 22,666 6007.92 4172.52 4172.52 - 

8 f cg 
ghdk; 
(Nghj;jy;) 

- - - - 808.74 808.74 - 

 cUis Kgs. 
9 fy;f 

(fp.fpuhk;) 679.08 1,053.097 45.396 94.634 19.87 144.19 84.2 

10 Nyg 
 (fp.fpuhk;) 747.700 1,771.755 98.6936 127.041 - 173.65 76.9 

11  R+u;zk; 
 (fp.fpuhk;) 1,754.216 1,780.460 123.200 186.520 38.11 185.58 53 

12  
ghz;l(fp.fp
uhk;) 

5,196.877 6,043.455 1162.3 1164.33 301.65 1142.645 191.0
5 

13 gj;J 
(fp.fpuhk;) 61 75.6 2182.88 2737.78 -  - 

14 Ny` 
(fp.fpuhk;) 1,359.6 1,359.6 67.450 67.450 621.21 621.21 - 

15 NtW 
(fp.fpuhk;) - - 2.030 2.030 - - 33.6 

 Nej;uh 
ghdk; 
(fp.fpuhk;) 

58.745 345.730 1072.51 1072.55 6.895 79.22 0.6 

16 f;rhu 
(E}y;)        

17 mup];l 
(Nghj;jy;) - - 12 13.5 - - - 

18 Mrt 
(Nghj;jy;) 766 814 - - - - - 
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  kUj;Jt ,urhad$l khjpupg; gupNrhjidfs 

njhlupyf;fk; gupNrhjid 
gupNrhjid vz;zpf;if 

nghuis fk;g`h 
 
1. 

 
,urhad $l gupNrhjid 5181 644 

2. 

 

fjpu; tPr;Rg; gupNrhjid 
(X-Ray ) 2633 - 

 
 

 MAu;Ntj Muha;r;rp Nehahsu;fsp rpfpr;ir Nritfs; 2017'07'01 njhlf;fk; 2018.06.30 tiu  

njhl
upyf;
fk; 

rpfpr;ir Nritfs; mk;ghiw  `k;ghe;Njhl;il kjthr;rp epe;jt+u; 

1. 
ntsp Nehasu;fs; 

27,740 29,422 6,452 24,171 

2. 
tjptpl Nehahsu;fs; 

271 505 62 1,087 

3. 
fpspdpf; Nehahsu;fs; 

1,036 - 6,110 1,449 

4. 
rpNu];l gpuirfs; fpspdpf; 
Nehahsu;fs; 229 - - - 

5. tpNrl fpspdpf;Ffs; 
(ghuk;gupa kUj;Jtu;fspdhy; 
Nehahsu; gupNrhjidfs; 3,426 1,775 - - 

6. 
nghJr; Rfhjhu cjtp Nritfs; 
Nehahsu;fs; 807 1,083 - - 

 
 

  kUe;J cw;gj;jpfs; 2017'07'01 njhlf;fk; 2018.06.30 tiu  

njhlupyf;f
k; 

kUe;J 
tiffs; 
Nghj;jy;/ 
fp.fpuhk; 

mk;ghiw  `k;ghe;Njhl;il kjthr;rp 

cw;gj;jp
fs; 

kUe;J 
gad;ghLf

s; 

cw;gj;jpf
s; 

kUe;J 
gad;ghLf

s; 

cw;gj;jpf
s; 

kUe;J 
gad;ghL
fs; 

Nghj;jy; 

1 f;thj;j  323 8,851 2,004 20 20 

2 ghdk;  - - 314 - - - 

3 frhak;  1200 2,209 - - - 
4 mup];l  - - - 1,403 - - 
5 Mrt  - - - 1,283 - - 
6 ijyk;  280 256 - 1,989 - - 
7 rpug;  99 39 - 99 - - 

 (fp.fpuhk;) Kgs 

8 cUis  - - - 84 - - 

9 fy;f  - - - 94.75 - - 
10 Nyg  6.950 4.5 - - - - 
11 R+u;zk;  205,430 100,560 - 676 13,53 3.070 
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12 tB  - - - 58.4 - - 
13 ur  - - - 24.25 - - 
14 Nyhf  - - - 14 - - 
16 khj;jpiu  - - 16 - - - 
17 nghl;lzp - - 60 - - - 

 
 

 
rpj;j Nghjdh kUj;Jtkid  - ifjb             rpj;j Nghjdh kUj;Jtkid  - jpUNfhzkiy  
 

 
kQ;rj;njhLtha; MAu;Ntj kUj;Jtkid  rky; uh[gf;] MAu;Ntj Muha;r;rp kUj;Jtkid 

 

 
      nghuis MAu;Ntj Nghjdh kUj;Jtkid       fk;g`h tpf;ukhur;rp MAu;Ntj Nghjdh  
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8.1  gz;lhuehaf;f Qhgfhu;j;j MAu;Ntj Muha;r;rp epWtdk; 
 
 

ehtpd;d Muha;r;rp kUj;Jtkid 

 
 
 
 
 
 
Muk;gk;      -            1962.10.12 
fs vz;zpf;if - 02 
fl;by;  - 67 
 

 
 

 
 

 Muha;r;rp epWtdk; 
 
Nehahsu; rpfpr;irf;fhf ntsp kw;Wk; tjptpl Nehahsu; gpupT vdTk;> jug;gLj;jy;> jhtutpay;> 
kUe;J cw;gj;jpfs;> ,yf;fpa Muha;rpfs; Nghd;w gpupTfisf; nfhz;ljhFk;. 

gjtpazp tpguq;fs; 

epGzj;Jt kUj;Jtu;   - 01 

kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;  - 54 

jhjpr; rNfhjup   - 01 

jhjp cj;jpNahfj;ju;   - 14 

kUe;J fyitahsu;   - 03 

ku;j;jdtpayhsu;   - 02 

ftdpg;ghsu;    - 11 

      Vida gjtpazp   - 78 

 

2017.07.01 njhlf;fk; 2018.06.30  tiuapyhd Kd;Ndw;wk; 

khjk; 

ntsp Nehahsu;fs; fpspdpf; jq;fpapUe;J gQ;rfu;k 

ngz; Mz; ngz; Mz; 
nkhj;j 

Nehahsu;fs; ngz; Mz; 

[{iy 2‚111 8‚3,3 8‚132 8‚212 87 116 76 
Mf];l; 2‚,22 4‚211 2‚232 8‚231 97 124 66 
nrg;njk;gu; 2‚13, 8‚112 8‚184 8‚212 90 114 96 
xj;Njhgu; 2‚,42 8‚3,, 8‚323 8‚82, 82 102 91 
etk;gu; 2‚14, 2‚238 8‚338 8‚813 97 128 105 
jpnrk;gu; 4‚228 2‚283 8‚,81 8‚214 76 103 100 
[dtup 2‚118 2‚222 8‚32, 8‚831 112 151 117 
ngg;utup 2‚12, 8‚121 8‚323 987 103 138 114 
khu;r;R 2‚,13 8‚134 8‚18, 8‚23, 93 155 111 
Vg;uy; 2‚811 8‚132 8‚41, 746 121 81 44 

 

 
 

 

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2017  -‐  2018  

  

 

2017.07.01 njhlf;fk ;   2018.06.30    tiuapyhd Kd;Ndw;wk ; 

ntsp Nehahsu;fs; fpspdpf; jq;fpapUe;J gQ;rfu;k 

khjk; ngz; Mz; ngz; Mz; 
nkhj;j 

Nehahsu;fs; ngz; Mz; 

[{iy 2‚888 1‚964 1‚892 1‚072 87 116 76 

Mf];l; 2‚600 3‚258 2‚040 1‚298 97 124 66 

nrg;njk;gu; 2‚896 1‚880 1‚813 1‚052 90 114 96 

xj;Njhgu; 2‚630 1‚966 1‚904 1‚126 82 102 91 

etk;gu; 2‚736 2‚041 1‚491 1‚184 97 128 105 

jpnrk;gu; 3‚201 2‚014 1‚617 1‚083 76 103 100 

[dtup 2‚851 2‚022 1‚906 1‚145 112 151 117 

ngg;utup 2‚726 1‚828 1‚904 987 103 138 114 

khu;r;R 2‚654 1‚793 1‚816 1‚046 93 155 111 

Vg;uy; 2‚155 1‚590 1‚356 746 121 81 44 

Nk 2‚634 1‚802 1‚662 974 116 126 74 

[{d; 2‚610 1‚747 1‚651 924 100 169 64 
nkhj;jk ;    32‚581 23‚905 21‚052 12‚637 1‚174 1‚507 1‚058 

 
2018 .06.30  jpdj;jd;W  epfo ;r ;r pj ; jpl ;lj ;jpd ; Kd;Ndw;wk ; 

njh
lupy
f;fk ;   

epfo ;r ;r pj ; jpl ;lk ; ele ;j ,lKk; 
jpfjpAk; 

ts Mszp nryT (&) 

01 
ePupopT Neha; gupNrhjid 

MAu;Ntj Muha;r;rp 

epWtdk;  2017.06.18-‐
2017.07.31 

rpWePuf Neha;   
Muha;r;rpf; FO 10,892.00 

02 

ePupopT Neha; Muha;r;rpf; 
fUj;jpl;lj;Jf;fhf Ma;T$l 
gupNrhjid 

MAu;Ntj Muha;r;rp 

epWtdk;  2017.08.01-‐
2017.08.31 

rpNu~;l 
tpupTiuahsu; 

19,780.00 

03 

ePupopT Neha;   gupNrhjidf;Fj; 
Njitahd ,urhaz %yg; 
nghUl;fs; nfhs;tdT nra;jy;;. 

MAu;Ntj Muha;r;rp 
epWtdk;  
2017.12.27 

ePupopT Neha; 
Muha;r;rpf; FO 380,295.00 

04 

cyf ePupopT jpdj;ij 
Kd;dpl;L Nehahsu;fSf;F 
tpsf;fkspf;Fk; epfo;r;rpj; jpl;lk;  

MAu;Ntj Muha;r;rp 

epWtdk;  2017.11.17 
 

ePupopT Neha; 

Muha;r;rpf; FO/ 
iufk;Nfhuy 
kUj;Jtu;fs; 16,050.00 

05 
ePupopT ,urhaz$l 
gupNrhjidf;F cupajhd 
%ypifj; Njhl;lq;fspy; 
%ypiffisg; ngw;Wf; 
nfhs;sy;  

`y;JKy;y> 
fpuhe;JUf;Nfhl;il> 
gpd;dJt 

2018.03.21/22/23  

ePupopT Neha; 
Muha;r;rpf; FO   36,500.00 

 nkhj;jk ;   463,517.00 

 
,yf;fpa Muha;r ;r pg ; gpu pT 

  
Muha;r ;r papd ; Kd;Ndw;wk ; - VLfisg; Ngzy;   

Ma;Tj; jiyg;G vjpu;ghu;j;j KbT 
Muk;gpj;j 
Mz;L 

Kd;Ndw;w
k; 

(%) 

nghWg;G/Muha;r;
rpf; FO 
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Nk 2‚,43 8‚122 8‚,,2 974 116 126 74 
[{d; 2‚,82 8‚131 8‚,18 924 100 169 64 

nkhj;jk; 32‚581 23‚905 21‚052 12‚637 1‚174 1‚507 1‚058 
 
2018.06.30 jpdj;jd;W  epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; Kd;Ndw;wk; 

njhl
upyf;
fk; 

epfo;r;rpj; jpl;lk; ele;j ,lKk; jpfjpAk; 
ts Mszp nryT (&) 

01 
ePupopT Neha; gupNrhjid 

MAu;Ntj Muha;r;rp 

epWtdk; 2017.06.18-
2017.07.31 

rpWePuf Neha;  
Muha;r;rpf; FO 10,892.00 

02 

ePupopT Neha; Muha;r;rpf; 
fUj;jpl;lj;Jf;fhf Ma;T$l 
gupNrhjid 

MAu;Ntj Muha;r;rp 

epWtdk; 2017.08.01-
2017.08.31 

rpNu~;l 
tpupTiuahsu; 

19,780.00 

03 

ePupopT Neha;  gupNrhjidf;Fj; 
Njitahd ,urhaz %yg; 
nghUl;fs; nfhs;tdT nra;jy;;. 

MAu;Ntj Muha;r;rp 
epWtdk; 
2017.12.27 

ePupopT Neha; 
Muha;r;rpf; FO 380,295.00 

04 

cyf ePupopT jpdj;ij 
Kd;dpl;L Nehahsu;fSf;F 
tpsf;fkspf;Fk; epfo;r;rpj; jpl;lk;  

MAu;Ntj Muha;r;rp 

epWtdk; 2017.11.17 
 

ePupopT Neha; 

Muha;r;rpf; FO/ 
iufk;Nfhuy 
kUj;Jtu;fs; 16,050.00 

05 
ePupopT ,urhaz$l 
gupNrhjidf;F cupajhd 
%ypifj; Njhl;lq;fspy; 
%ypiffisg; ngw;Wf; 
nfhs;sy; 

`y;JKy;y> 
fpuhe;JUf;Nfhl;il> 
gpd;dJt 

2018.03.21/22/23 

ePupopT Neha; 
Muha;r;rpf; FO 36,500.00 

 nkhj;jk;   463,517.00 

 
,yf;fpa Muha;r;rpg; gpupT 

 
Muha;r;rpapd; Kd;Ndw;wk; - VLfisg; Ngzy; 

Ma;Tj; jiyg;G 
vjpu;ghu;j;j KbT Muk;gpj;j 

Mz;L 

Kd;Ndw;w
k; 

(%) 
nghWg;G/Muha;r;

rpf; FO 

Acc ,yf;fk; - 139 
VLfis gpujpgd;dy; 
(fl;b itj;jpa 
Gj;jfk;) 
kbjhs; vz;zpf;if - 
20 ePsk; nr.kP. 22, 
mfyk;  nr.kP. 5 

gpujpgd;dg;gl;l VLfs; mr;Rg; 
gjpg;Gr; nra;J ghJfhg;gjw;F 
eltbf;if vLj;jy;. 

2017 

75% 

,yf;fpa 
nghWg;G 
kUj;Jt 
cj;jpNahfj;ju; 

VLfs; 4 gpujpgd;dy; 
(,yf;fk; 139-369-363-
564) 
564 VLfspy; khj;jpuk; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s 
Ruzk; gw;wpa ,yf;fpa 
Ma;T 

139 – fz; kUj;Jtkid 

rpfpr;ir, 369 fl;b 
fhaj;Jf;fhd rpfpr;ir, 363 
jPf;fhaq;fSf;fhd rpfpr;ir 

3 
Muha;r;rp

f; 
fl;Liuf

s; 
rku;g;gpj;j

y; 

kUj;Jtu; 
re;jpupfh 
ntyptpl;bnfhl 
(,yf;fpaj;Jf;F
g; nghWg;ghd 
kUj;Jt 
cj;jpNahfj;ju;) 
kw;Wk; gzpahl; 
njhFjp 
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nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2017 - 2018 

 

 
kUe;J cw;gj;jpfs; 

njhlupyf;fk; kUe;J tiffs; 
msT 

Nghj;jy;/ fp.fpuhk; 

1 ijyk; Nghj;jy;   813 

2 f;thj;j Nghj;jy;  26496 

3 Nej;uh Jsp Nghj;jy;  164 

4 frhak; Nghj;jy;  94694 

5 mtpj;j ePu; / cg ghdk; Nghj;jy;  5487 

6 Nyg fp.fpuhk; 174 

7 R+u;zk; fp.fpuhk; 2209 

8 NtW fp.fpuhk; 75.520 

9 nghl;ldp fp.fpuhk; 50 

10 Adhdp kUe;J fp.fpuhk; 155 

11 Rz;ly; fp.fpuhk; 17.2 

 
kUj;Jt ,urhad$l khjpupg; gupNrhjid 

,uj;j khjpup 9097, rpWePuf khjpup 1511, nfhy];l;Nuhy; gupNrhjid (cholesterol) 2698 
gupNrhjidfs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. NtW Nritfs; kw;Wk; trjpfs; toq;fy;. 

 

 

 

 

Gj;jfq;fspd; njhFg;G 
E}yftpaYf;F Vw;g 
xOq;FgLj;jy; 

Gj;jf fzpdpg; gl;baiy 
,w;iwtiug;gLj;jy;. 

 
2017 

 

 
 
 
kUj;Jtu; 
re;jpupfh 
ntyptpl;bnfhl 

kUj;Jt 
cj;jpNahfj;ju;fs; 
kw;Wk; njhopw;gapw;rp 
cj;jpNahfj;ju; FO 9 
f;fhf E}fy 
trjpfis toq;Fjy;. 

tifg;gLj;jp g+u;j;jp nra;j 

Gj;jfq;fspd; vz;zpf;if 3500 

Gj;jfq;fspd; njhFg;G 

5%  tiu Nkk;gLj;jy;. 

njhFf;fg;gl;l njhopw;gapw;rp 
kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;fspd; 
Muha;r;rpf; fUj;jpl;l 

mwpf;iffspd; vz;zpf;if 32 
Gjpjhf nfhs;tdT nra;j 

Gj;jfq;fspd; vz;zpf;if 32 
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ghuk;gupa kUj;Jt mwpit NgZjy; 

njh
lupy
f;fk; 

tpguk; 
ngsjPf 
Kd;Ndw;w

k; 

epjp 
Kd;Ndw;

wk;% 
1 ghuk;gupa kUj;Jtu;fspd; tpguq;fs; mlq;fpa nkd;nghUis 

,w;iwtiug;gLj;jy;. 50% 0 

2 

ghuk;gupa kUj;Jt mwpT gw;wpa Gyikr; nrhj;J cupikia 
cWjpg;gLj;Jtjw;fhd Kiwikia jahupj;jy;. ,e;jf; 
fUj;jpl;lj;jpd; Gyikr; nrhj;J gzpafj;jpd; xj;Jiog;Gld; 
eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;wJ. ,jw;fikthf 2 mwpTrhu; 
FOf;fsplk;  gpNuuizfs; kw;Wk; fUj;Jf;fis tpdtp njhlu; 
eltbf;iffis Nkw;nfhz;L ngw;Wf; nfhz;l rpghuprpd; 
mbg;gilapy; fl;Gy nrtpg;Gy gpupit gad;Lj;jp jahupf;fg;gl;l 
mwpf;ifia eilKiwg;gLj;Jtjw;F kw;Wk; ,jd; njhlu; 
eltbf;iffSf;fh rl;luPjpahd gpd;dzpia jahu;gLj;Jtjw;fhf 
rl;lk; kw;Wk; kUj;Jttpay; gw;wpa mwpTs;s rpwpa cg 
FOf;fisj; jhgpj;jy;.  

 
 

20% 

 
 

0 

3 

mj;Jld; gioa Gj;jfq;fis ghJfhg;gjw;fhd epfo;r;rpj; 
jpl;lj;jpd; fPo; gz;lhuehaf;f MAu;Ntj Muha;r;rp epWtdj;jpy;; 
,Ue;j VLfspd; njhFg;gpd; gy;tifj; jd;ikiaf; Nfhg;gpl;L 
,urhazuPjpahd ghJfhg;Gf;F ghj;jpunkhd;wpy; ,l;L ghJfhg;Gg; 
gzpfs; Nkw;nfhz;L G+u;j;jp nra;jy;. kw;Wk; kUj;Jt ifNaL 
gpujpgd;dy; gytw;iw ];Nfd; gpujpfshfg; ngw;Wf; nfhz;ljd; 
%yk; Gjpa gpujpfisj; jahupj;jy; kw;Wk; KiwahdthW 
Nfhg;gply; fl;Gyd; nrtpg;Gyd; gpuptpd; Clhf njhlu;e;Jk; 
Nkw;nfhs;sy;. 

 
 

70% 

 
 

0 

4 ed;nfhilahff; fpilf;fpd;w VLfis Nrfupj;J E-document Mf 
ghJfhj;jy;. 60% 0 

5 
njupT nra;j ghuk;gupa kUj;Jtu;fspd; rpfpr;ir Kiw gw;wpa 
ghJfhg;G epfo;r;rpj; jpl;lq;fis mtu;fsJ tshfj;jpNyNa  
Nkw;nfhs;Stjw;F Vw;ghLfisr; nra;jy;.  

20% 10% 

6 

,izaj;jsj;jpd; Clhf ghuk;gupa kUj;Jt Kiwia 
gpugy;ag;gLj;Jjy; kw;Wk; Muha;r;rpg; gzpfspd; jfty;fis 
ntspapLjy; %yk; ,e;j kUj;Jt Kiwia gfpuq;fg;gLj;Jk; 

Nehf;fpy; You Tube ,izaj;js nrdy; xd;iw Muk;gpj;jy; kw;Wk; 
njhdpg;nghUis jhaupj;J G+u;j;jp nra;jy; ,jw;fhd epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fis xOq;FgLj;jp mq;fPfhuj;Jf;fhf mDg;gp 
itf;fg;gl;Ls;sJ. 

20% 0 

7 
ghuk;gupa kUj;Jt mwpit ghJfhf;Fk; fUj;jpl;lk; 2016 Mk; 
Mz;L g+u;j;jp nra;ag;gl;Ls;sjhy; ,e;j fUj;jpl;lj;ij ePbg;gjw;F 
cupa fUj;jpl;l mwpf;ifiaj; jahupj;jy;.  

 
99% 

 
0 

8 gzpahl; njhFjp Ml;Nru;g;Gf;fhf cupa eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;sy; 20% 0 

 
fUj;jpl;lk; mile;j ,yf;F 

2017 Mk; Mz;L njhlf;fk; 5 Mz;L fhyk; tiu fUj;jpl;lj;ij mq;fPfupj;Jf; nfhs;Stjw;Fj; 
Njitahd eltbf;iffs; vLf;fg;gl;Ls;sd. 
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tpNrl fUj;jpl;lk; 

Ayurveda Tradmed Sri Lanka – 2017 

Trad Med International – 2017  = [atu;jdGu gy;fiyf;fofk; kw;Wk; cyf Rfhjhu mikg;G 
Mfpad ,ize;J ,iz mikg;ghsu;fshf Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr kUj;Jt mikr;R 
kw;Wk; MAu;Ntj jpizf;fsj;jpdhy; Vw;ghL nra;ag;gl;lJ. 

,e;j khehl;bd; epiwNtw;Wf; FO cWg;gpdu;fspdhy; 2017  ngg;utup khjk; njhlf;fk; brk;gu; khjk; 
tiu ,e;j fUj;jpl;lj;jpw;fhf eltbf;if vLf;fg;gl;lJ. vjpu;ghu;j;j tuT nryTj; jpl;lj;jpy; 
xJf;fPL nra;ag;gl;lJk; tpupthd gpNuuizfis fl;bnaOg;gp 2017 khu;r;R khjk; rku;g;gpf;fg;gl;lJ. 
njhopy;El;g kjpg;gPl;Lf;FO> gpufldf; FO vd 11 FOf;fs; jhgpf;fg;gl;ld. 

jug;gLj;jy; gpupT – epWtdk; 

Area 
of 

resea
rch 

Research topic Anticipated 
production 

Year of 
commen
cement 

Progre
ss 

(%) 

Responsibility / 
research team 

1. 
 
 

Comparative study of finished 
product Quality- Thalisadi 
powder  

  
2017 

 
90% 

Dr.Vajira 
Senevirathna 
Thamara 
Nawarathna 
Upeksha Erangika 
Deshika Gamage 

2. Thalisadi powder in chewable 
dosage form-Development and 
SOP’s 

product 
developme
nt 
Chewable 
Tab 

 
2017 

 
75% 

Vajiras enavirathna 
Thamara 
Nawarathna 
Upeksha Erangika 
Deshika Gamage 

3. Comparative study of finished 
product quality of western; 
modernized 
Ayurvedic and classical 
Ayurvedic medicines 

  
 
 

2017 

 
 
 

100% 
 

Dr.Vajira 
Senevirathna; 
 
IMO Group 

4 Quantification of berberine 
content in selected 
menispermaceae  species by 
HPLC 

(With 
botany 
division) 

2016-
2017 

 
100% 

 

5 Quantification of Santalol 
content in market sample of 
sandalwood 

  
2016-
2017 

 
40% 

U.Lokutotahewa 
Deshika Gamage 
T.K.Nawarathna 

6 Study on physio –chemical 
analysis of “Habb-E-voj” ; A 
Unani herbal Formulation 

  
 

2017 

 
 

100% 

Dr.Nadee 
IMO Group 
T.K.Nawarathna 

7 Comparative study of metal 
contamination in selected four 
herbal power form drugs by 
ICP-MS 

  
 

2017 

 
 

90% 

U.Lokutotahewa 
DeshikaGamage 
T.K.Nawarathna 

8 Physio –analysis of ingredients 
of “Nawaka Guggulu” 

 2017 100% Dr.U.D.S.Sewwandi 
Dr.C.Welintagoda 
Dr.T.C.J.Senarathne 
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jhtutpay; gpupT – epWtdk; 

Muha;r;rpj; Jis 
Muha;r;rpj; 
jiyg;G 

vjpu;ghu;f;Fk; 
Muha;r;rp KbT 

Muk;gpj;j 
Mz;L 

Kd;Ndw;wk;  
(%) 

nghWg;G/Muha;r;r
pf; FO 

%ypifr; 
nrbfis 
,dq;fhzy; 

 
 
kUe;J 
%yg;nghUl;fis 
,dq;fhzy; 
kw;Wk; 
cWjpg;gLj;jy; 

1) ntdpnty; 
kw;Wk; 
jpj;jnty; 

jhtuq;fs; / 
%yg;nghUl;f
is 
xg;gpl;Lg;ghu;f;F
k; Ma;T 
2) njupT 
nra;ag;gl;l 5 
%ypifj; 
jhtuq;fspd; 
%yf;$W 
,urhad 

cupa 
jhtuj;ij 
rupahf 
,dq;fhzy; 
 
 
cupa 
%yg;nghUl;fi
s rupahdthW 

,dq;fhzy;. 

 
 

2016 
 
 

2017 

 
 

100% 
 
 

80% 

 
 
Muha;r;rp 

cjtpahsu; 2  

 
Muha;r;rp 

cjtpahsu; 3  

Dr.M.H.NimalKarun
asiri 
Mrs.T.K.Nawarathn
a 
IMO Group. 

9 Physio-chemical evaluation of 
“Kakkubathy choorna”. 

 2107 100% Dr.U.D.S.Sewwandi 
Dr.C.Welintagoda 
Dr.T.C.J.Senarathne 
Dr.S.G.Kishorlojan 
Dr.V.Senevirathne 
Mrs.Nawarathne 
IMO Group. 

10 Standardization of 
Thripalakathakanpatadi (TKP) 
Kashaya used on Prameha. 

  
 

2017 

 
 

100% 

Dr.RuwiniMendis 
Dr.SampathAththan
ayaka 
Dr.PushpaKahingal
a 
Mrs.T.K.Nawarathn
a 
IMO Group.Nov-
2017 

11 Comparative study on the anti-
oxidant activity in methanolic 
extractions of Madhumeha 
choorna.  

  
 

2017 

 
 

100% 

Dr.A.M.H.S.Attanay
ake 
Dr.R.P.Mendis 
Mrs.T.K.Nawarathn
a IMO Group.Nov-
2017. 

12 Comparative analysis of 
Physio-chemical 
Parameters & Organoleptic 
evolutions of Mathumeha 
choornam. 

  
 
 

2017 

 
 
 

100% 

Dr.R.PMendis 
Dr.A.M.H.S.Aththan
ayaka 
Dr.P.Kahingala 
Mrs.T.K.Nawarathn
a 
IMO Group 
Octomber-2017. 
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tpay; 
gFg;gha;T 

%ypifr; 
nrbfspd; Kis 
kw;Wk;  guk;gy; 
Kiwia Ma;T 
nra;jy; (jpR 
tsu;g;G) 

njupT 
nra;ag;ll 
mupjhdJk;mop
e;J 
NghtJkhd 
%ypifr; 
nrbapd; jpR 
tsu;g;Gf;fhd 
Kiwik 
nahd;iw 
xOq;FgLj;Jj

y;. 

jpR tsu;g;Gr; 
nra;ag;gl;l 
jhtuk; 

 
 

2017 

 
 

25% 

 
 
Muha;r;rp 

cjtpahsu; 1 

 

ntsp epWtdk; 

,yf;fk; Muha;r;rpj; 
jiyg;G 

ntsp 
epWtdj;jpd; 

ngau; 

xUq;fpizg;G 
cj;jpNahfj;ju; 

 
cupa 

tpguq;fs; cs;sf ntsp 
1 ,upNtupa 

jhtuj;jpd; 
jpR tsu;g;G 

= [atu;jdGu 
gy;fiyf;fofk; 

Muha;r;rp 
cj;jpNahfj;ju; 

gy;fiyf;fof 
khztu;fs; 

75% 
Kd;Ndw;wj;ijf; 
fhl;Lfpd;wJ. 

 
8.2 RNjr kUj;JtKiw njhlu;ghd Njrpa epWtdk; 
 

MAu;Ntj kw;Wk; RNjr kUj;Jt Kiw njhlu;ghd Mf;fj;jpd; mbg;gilapy; cw;gj;jpj;jpwd; 
fy;tpf;fhd ikak; vd miof;ff; $ba ,e;j epWtdk; 1987 Mk; Mz;L Muk;gpf;fg;gl;ljhFk;.  
MAu;Ntj cjtpr; Nritia tpidj;jpwDlDk; juj;JlDk; kpfTk; cw;gj;jpj;jpwd; tha;e;jjhf 
nghJkf;fSf;F toq;Fk; nghUl;L rfy jug;gpdupd; Gupe;Jzu;Tld; Mw;wy; kw;Wk; elj;ij 
gapw;rpapd; Clhf Nkk;gLj;Jjy; ,e;j epWtdj;jpd; %yk; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. rk;gh~h kw;Wk; 
FUFyk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elj;Jjy; ,jd; %yk; Nrfupf;fg;gLfpd;w juTfspd; Clhf RNjr 
kUj;Jt Kiwapd; Nghrizia jpwKiwahdthW gad;gLj;Jtjw;F Neubahf jiyapLjy; 
kw;Wk; cupatu;fSf;Fj; Njitahd mwpit toq;FjYk; ,e;j epWtdj;jpdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. ,e;j epWtdj;jpd; Clhf ePz;l fhy epjp mwtpLfpd;w kw;Wk; FWfpa 
fhy epjp mwtpLfpd;w  ghlnewpfs; elj;jg;gLfpd;wd. kUj;Jtu;fs; njhlf;fk; ftdpg;ghsu;fs; 
tiuAk;> ghlrhiy  khztu;fs;> murhq;f cj;jpNahfj;ju;fs;> KjpNahu;>moFf;fiy epGdu;fs; 
Nghd;Nwhiu ,yf;Ff; FOthff; nfhz;L ,e;j ghlnewp elj;jg;gLfpd;wJ. 

Nehf;F 

vjpu;tUk; jrhg;jq;fspy; mwptpy; KOik ngw;w> Nju;r;rpAs;s RNjr kUj;Jt r%fj;ij 
cUthf;Fjy;. 
 
nraw;gzp 

MAu;Ntj kdpj ts mgptpUj;jpapd; kpfr; rpwe;j epWtdkhf;Fjy;. 

gjtpazp tpguq;fs; 
gzpg;ghsu;   - 01 
cjtpg;gzpg;ghsu;  - 01 
tpupTiuahsu;   - 05 
kUj;Jt cj;jpNahfj;ju; - 09 
NtW   - 15 
ntw;wpl vz;zpf;if  - 16 
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2016.07.01 njhlf;fk; 2017.12.31 tiuapyhd Kd;Ndw;wk 

njhl
upyf;
fk; 

epfo;rpj; jpl;lk; 

epfo;rp
j; 

jpl;lq;
fspd; 
vz;
zpf;i
f 

gadhsp 
vz;zpf;i

f 

kjpg;gPl;Lj; 
njhif (&) nryT (&) 

01 kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;fspd; 
gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

07 295 891,460.00 744,726.50 

02 ghuk;gupa kUj;Jtu;fspd; 
gapw;r;rp epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

01 40      116,000.00 89,840.00 

03 jhjp kw;Wk; kUj;Jt cjtp 
gjtpazp kw;Wk; NtW 
gapw;rpfs;  

05 264 470,455.00 328,867.05 

04 nghJr; Rfhjhuk;/jha; Nra; 
Nghriz gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

16 3,115 980,550.00 756,947.00 

05 Printing, Posters, File Covers ; - - - 709,655.00 
 nkhj;jk; 29 3,714 2,458,465.00 2,630,035.55 

 
2018.01.01  njhlf;fk;  2018.06.30 tiuapyhd Kd;Ndw;wk 

njhl
upyf;
fk; 

epfo;rpj; jpl;lk; 

epfo;rpj; 
jpl;lq;fsp

d; 
vz;zpf;i

f 

gadhsp 
vz;zpf;i

f 
kjpg;gPl;Lj; 
njhif (&) 

nryT (&) 

01 kUj;Jt 
cj;jpNahfj;ju;fspd; 
gapw;rp epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fs; 

08 509 652,020.00 532,791.20 

02 nghJr; Rfhjhuk;/jha; 
Nra; Nghriz gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

01 33 59,600.00 50,582,00 

03 ghuk;gupa kUj;Jtu;fspd; 
gapw;r;rp epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fs; 01 

 

38 30,272.00 - 

04 jhjp kw;Wk; kUj;Jt 
cjtp gjtpazp kw;Wk; 
NtW gapw;rpfs 

12 2,252 201,300.00 355,095.00 

 nkhj;jk; 22 3,032 1,143,212.00 938,468.40 
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 2019 Mk; Mz;Lf;fhf jpl;lkplg;gl;l gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

njhlupyf;fk; 
epfo;rpj; jpl;lk; 

kjpg;gPl;Lj; njhif (&) 

01 fpspdpf; gapw;rpfs;  2,000,000.00 

02 %ypifj; Njhl;lq;fs; kw;Wk; ghuk;gupa kUj;Jtg; 
gapw;rp  2,000,000.00 

03 Kfhikj;Jtg; gapw;rp 2,000,000.00 

04 rpj;j> Adhdp gapw;rp 2,000,000.00 

05 Jiz kUj;Jt gapw;rp 2,000,000.00 

06 nghJr; Rfhjhuk;/jha; Nra; Nghriz gapw;rp  2,000,000.00 

 nkhj;jk; 12,000,000.00 

 
 

8.3  MAu;Ntj kUj;Jt rig 
 

1927 gpuGf;fs; rigapd; cg FOtpd; rpghupRf;F mikthf 1928 Mz;L jhgpf;fg;gl;l RNjr 
kUj;Jt rigahdJ ,yq;if MAu;Ntjj; Jiwapd; KjyhtJ rl;luPjpahd mjpfhuj;ijf; nfhz;l 

epWtdkhfpaJ. gpd;du; 1935 Mz;bd; 46 ,yf;f ,yq;if MAu;Ntj kUj;Jt rig fl;lisr; 

rl;lj;jpdhy; jhgpf;fg;gl;l MAu;Ntj kUj;Jt rig 1941 Mz;bd; 17 ,yf;f RNjr kUj;Jtf; 
fl;lisr; rl;lj;jpd;  (1945 Mz;bd; 49 ,yf;f kw;Wk; 1949 Mz;bd; 49 ,yf;f jpUj;j) Vw;ghLfspd; 
fPo; kPsj;jhgpf;fg;gl;lJ. jw;nghOJ eilKiwapy; cs;s MAu;Ntj kUj;Jt rig 1961 Mz;bd; 
31 ,yf;f MAu;Ntj rl;lj;jpd; fPo; jhgpf;fg;gl;l epajpr;rl;l epWtdkhFk;.  

 

gzpfs; 

 MAu;Ntjj;ijf; fw;gpf;fpd;w VJk; epWtdk; ,e;jr; rl;lj;jpd; gzpfSf;fhf 
mikr;rupdhy; mq;fPfupf;fg;gl;ly; Ntz;Lkh vd rpghupR nra;jy;. 

 MAu;Ntj kUj;Jtu;fshf  gjpT nra;jy;. 

 MAu;Ntj kUe;J fyitahsu;fshf gjpT nra;jy;. 

 MAu;Ntj ftdpg;ghsu;fshf gjpT nra;jy;. 
 mt;thwhd gjpit ,uj;Jr; nra;jy; my;yJ ,ilepWj;jy;. kw;Wk;, 
 MAu;Ntj kUj;Jtu;fspd;> MAu;Ntj kUe;J fyitahsu;fspd;> MAu;Ntj 

ftdpg;ghsu;fspd; njhopy;rhu; elj;ijfis Kiwg;gLj;jy; kw;Wk; epUtfpg;gjw;fhf ,e;jg; 
gpuptpd; (m) njhlf;fk; (c)  tiuapyhd ge;jpfspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tplaq;fs; gw;wpAk; 
ahg;Gfisj; jahupj;jy;. 
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Nehf;F 

njhopy;rhu; juk; kw;Wk; ,jd; ed;kjpg;igg; NgZk; tifapy; ,yq;if MAu;Ntjj; Jiwapd; 
kpfr; rpwe;j epWtdkhjy;. 

nraw;gzp 
 
njhopy;rhu; xOf;f tpOkpaq;fSf;F mikthf nghJ kf;fSf;fhd kpfr; rpwe;j Nritapid 
toq;fp  MAu;Ntjj; Jiwapd; juj;ij Nkk;gLj;Jtjw;fhf Njitahd rl;l mbg;gilfis 
NgZjy;. 

 

gjtpazpj; jfty;fs;. 

gjpthsu;   - 01 
Kfhikj;Jt cjtpahsu;  - 09 
njhopyhsp   - 02 

 
MAu;Ntj kUj;Jt rigapd; Clhf 2016 Mz;bd; 410 MAu;Ntj kUj;Jtu;fs; gjpT 
nra;ag;gl;Ls;sJld; 268 nghJ kUj;Jtu;fs; kw;Wk; 142 tprf;fb> cilT KwpT> fz;Neha;> Njhy; 
Neha; Nghd;w Jiwfspd; tpNrl kUj;Jtu;fs; ,jpy; cs;slf;fg;gl;Ls;sdu;. 

2017 Me; jpfjpad;W MAu;Ntj kUj;Jt rigapy; gjpT nra;j kUj;Jtu;fspd; vz;zpf;if 24,825 
MFk;.  2018.06.30 md;W gjpT nra;ag;gl;l 98 kUj;Jtu;fSld; Nru;e;J nkhj;j kUj;Jtu;fspd; 
vz;zpf;if 24,923 MFk;. nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpd; kw;Wk; fsdp gy;fiyf;fofj;jpd; MAu;Ntj 

kUj;Jt kw;Wk; rj;jpu rpfpr;ir gl;ljhupfs;, nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpd; Adhdp  kUj;Jt kw;Wk; 
rj;jpu rpfpr;ir gl;ljhupfs;, aho;g;ghz gy;fiyf;fofj;jpd; rpj;j kUj;Jt kw;Wk; rj;jpu rpfpr;ir 
gl;ljhupfs;,  aho;g;ghz rpj;j fy;Y}upapd; bg;Nshkhjhupfs;> ghuk;gupa MAu;Ntj kUj;Jtu;fs; 
(nghJthd kw;Wk; tpNrl) Jiwfspd; fPo; gjpTfs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

MAu;Ntj kUj;Jt rigapdhy; epiyahd ,uz;L cg FOf;fs; eilKiwg;gLj;jg;gl;ld.   
1. jz;lid gw;wpa FO 

2. guPl;irf; fl;Lg;ghl;Lr; rig – epiyahd cg FO  
 

,jw;F Nkyjpfkhf gjpT nra;ag;gl;l MAu;Ntj kUj;Jtu;fspd; Nkyjpf jifikfisj; 
jPu;khdpf;Fk; cg FOnthd;Wk; nraw;gLfpd;wJ.  

guPl;irf; fl;Lg;ghl;Lr; rigapd; KOikahd Nkw;ghu;itapd; fPo; ghuk;gupa MAu;Ntj kUj;Jtu;fs; 

gjpT nra;tjw;fhd vOj;J%yg; guPl;ir 2016 xf;Njhgu; khjk; 01 kw;Wk; 02 Mfpa jpdq;fspy; 
nfhOk;gpy; elj;jg;gl;lJld; vOj;Jg; guPl;irf;fhf 401 tpz;zg;gjhupfs; fye;J nfhz;ldu;. 

 2017 Mz;Lf;F cupa vOj;J%yg; guPl;ir ,e;j Mz;L xf;Njhgu; khjk; elj;Jtjw;F xOq;Ffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. 

 gjpT nra;ag;gl;l MAu;Ntj kUj;Jtu;fspd; Nkyjpf jifikfisj; jPu;khdpg;gjw;fhd cg 
FOTf;F 05 Ngupd; Nkyjpfj; jifikfis cs;slf;Ftjw;F rigapd; mq;fPfhuk; fpilf;fg; 
ngw;Ws;sJld; 05 NgUf;fhd rhd;wpjo;fSk; toq;fg;gl;Ls;sd. 

 

 

 



242

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2017 - 2018

 

 
 

 

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2017 - 2018 

 

MAu;Ntj kUj;Jt rigapdhy; eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;w epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

2017 njhlf;fk; 2018.06.30 tiu tUlhe;j tUkhdk; kw;Wk; nryTfs;  

tplak; 2018.06.30 tiu (&) 2017 
(&) 

nkhj;j tUkhdk; 5,328,227.00 10,063,718.00 
nryT 5,379,223.00 11,520,622.00 
Nkyjpfk; /FiwghL (31,016.00) (1,276,902.00) 
murhq;f xJf;fPL 1,500,000.00 6,000,000.00 
mur xJf;fPL nkhj;j tUkhdk; % vd;wthW 28.05% 59.62% 

 

MAu;Ntj kUj;Jt rigapd; Vida Nritfs; 

tplak; 2017 2018.06.30 tiu 

 

kuzkile;Js;sjhf mwpf;ifaplg;gl;Ls;s kUj;Jtu;fspd; 

vz;zpf;if 
23 25 

elj;jg;gl;l kUj;Jt rig vz;zpf;if 02 01 

cWjpg;gLj;jg;gl;l kUj;Jtr; rhd;wpjo; vz;zpf;if  1,080 177 

toq;fg;gl;l milahs ml;il vz;zpf;if 227 163 

toq;fg;gl;l thfdf; FwpaPl;L vz;zpf;if 76 20 

toq;fg;gl;l kUj;Jt rhd;wpjo;; vz;zpf;if 1,052 723 

toq;fg;gl;l ru;tNjr rhd;wpjo; vz;zpf;if 13 - 

 
 
 

8.4   MAu;Ntj %ypifj; Njhl;lq;fs; 
Nehf;F  
%ypif nrbfs; kw;Wk; %yg;nghUl;fis ,dq;fhzy;> cw;gj;jp> epiyahd gad;ghL gw;wp 
mwpTWj;Jk; guk;giuia cUthf;fy;. 
 
nraw;gzp 
ngsjPf tsq;fis ey;y kl;lj;jpy; gad;gLj;jpf; nfhs;sy; kw;Wk; kdpj ts jpwd;fs; 
kw;Wk; kdg;ghq;if tsh;j;J mgptpUj;jpj; Njitfis G+h;j;jp nra;jy;. 
 
%ypifj; Njhl;lq;fis epWTk; Nehf;fk; 

 %ypif nrb tiffis xNu ,lj;jpy; gaphpLtjd; %yk; capNuhl;lKs;s nrbfisf; 
nfhz;l epiyankhd;iwg; ngzptUjy;. 

 mhpjhd kw;Wk; jdpj;Jtkpf;f %ypif  nrbfisf; fhg;gPL nra;jy;. 
 %ypif ehw;W Nkilfspd; %yk; %ypif nrbfis tp];jhpj;jy; kw;Wk; Muha;r;rpfis 

Nkw;nfhs;tjd; %yk; nrbfisg; gaphpLk; njhopy;El;gj;ij mwpKfk; nra;jy;. 
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epiwNtw;wg;gLfpd;w NtW gzpfs; 

 ghlrhiy> tp`hiu> mur kw;Wk; jdpahh; Jiwapd; epWtdq;fspDs; %ypif 
Njhl;lq;fisj; jhgpg;gjw;Fj; Njitahd %ypifr; nrbfs; kw;Wk; njhopy;El;g 
mwpTiufis toq;Fjy;. 

 %ypif nrbfs; kw;Wk; ntspaPLfis tpw;gid nra;jy;. 
 mur kw;Wk; jdpahh; Jiwapdhpd; Nfhhpf;iffSf;F mika mwpTWj;jy; 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;jy;. 

 

%ypifj; Njhl;lk; khtl;lk; nkhj;j Vf;fu; gapuplg;gl;l Vf;fu; 

MAu;Ntj Muha;r;rp epWtd 

Njrpa %ypifj; Njhl;lk;- 
ehtpd;d 

nfhOk;G 15 15 

Muha;r;rp kw;Wk; tpupthf;fy; 
Nrit gw;wpa Njrpa %ypifj; 
Njhl;lk;, `y;JKy;y 

gJis 65 63 

Muha;r;rp kw;Wk; tpupthf;fy; 
Nrit gw;wpa Njrpa %ypifj; 
Njhl;lk; gl;bnghy  

Etnuypah 32 32 

Muha;r;rp kw;Wk; tpupthf;fy; 
Nrit gw;wpa Njrpa %ypifj; 
Njhl;lk; fpuhe;JUf;Nfhl;il   

fpuhe;JUf;Nfhl;il 178 98 

Muha;r;rp kw;Wk; tpupthf;fy; 
Nrit gw;wpa Njrpa %ypifj; 
Njhl;lk; gy;Nynfy  

fz;b 03 03 

Muha;r;rp kw;Wk; tpupthf;fy; 
Nrit gw;wpa Njrpa %ypifj; 
Njhl;lk; gpd;dJt  

fhyp 5.75 0.75 

Muha;r;rp kw;Wk; tpupthf;fy; 
Nrit gw;wpa Njrpa %ypifj; 
Njhl;lk; fd;ndypa 

fhyp 2 1.5 

 
fhg;gfg; gzpfs; 

 `y;JKy;yapy; %ypifj; Njhl;lj;jpy; 100 mb ePskhd NtypAk; 300 mb fhzpg; gug;igf; 
nfhz;l gapu;r; nra;ifAk;> Rtu; kw;Wk; tbfhd; ntl;Ljy; tu;f;f mb350 ck; fhzpf; 
fhg;gfkhf 2017 Mk; Mz;L Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.ld; 500 mb NtypAk; 0..5 fhzpg; gug;igf; 
nfhz;l gapu;r; nra;ifAk; 210 tu;f;f mb RtUk; fhzpf; fhg;gfkhd 2018 Mk; Mz;L 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  
 

 gpd;dJt %ypifj; Njhl;lj;jpd; tbfhd;fspy; kz; mfw;Wjy; 2017 Mz;L 500 kPw;wUk; 
2018 Mz;L 100 kPw;wUk; Nkw;nfhs;sg;gl;ld.   
 

 fd;ndypa %ypifj; Njhl;lj;jpy; fhzpf; fhg;gfj;jpd; fPo; 100 kPw;wu; Ntyp (ePsk;) 2017 
Mz;L Nkw;nfhs;sg;gl;lJld; nrte;juh mb 80 ck;> ̀ pq; Nghtpl;bah mb 20 ck;> ud;td; 
fuL mb 20 ck;> nfg;Gk; fPup mb 20 ck; ePsj;jpy; gapu; nra;ag;gl;Ls;sJ' 
 



244

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2017 - 2018

 

 
 

 

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2017 - 2018 

 

 gl;bnghy %ypifj; Njhl;lj;jpy; 250 kPw;wu; NtypAk;> Rtu; kw;Wk; tbfhd; ntl;Ljy; 150 
kPw;wUk; gapu;r; nra;if 200 kPw;wUk; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 

tpw;gidg; gzpfs; ^2017'07'01 - 2018'06'30 & 
 

fhg;gfr; nra;iffs; 
 

 
gy;NtW tUkhdq;fs; 

njhlupyf;fk;  ngWkjp (&) 

1 thliff;F tply; - Rw;Wyh tpLjp/ tpLjp/Nfl;Nghu; $lk;/tpLKiw 

tpLjp (2017.07.16 jpfjp tiu) 
664,200.00 

2 cg cw;gj;jp tpw;gid. 12,930.00 

 
r%f cjtpg; gzpfs 
njhlup
yf;fk; gzpfs; 

`y;J 
Ky;y 

fpuhe;JUf; 
Nfhl;il gl;bnghy gpd;dJt 

gy;Nyn
fy 

1. 
tpopg;g+l;ly; 54 153 

10 
(gadhspfs; 
2443) 

07 
(gadhspfs; 400) 

1,848 

2. njhopy;El;g 
nra;if 
gw;wpa 
MNyhrid 

%ypif 
tptrhaf; 
fUj;jpl;lk; 

04 
(gadhspfs; 90) 

- 
09 

(gadhspfs;  
3250) 

333 

njhlupyf;fk; %ypifj; Njhl;lk; 

cw;gj;jp 

nra;j 

ehw;Wfspd; 

vz;zpf;if 

ehw;W tpw;gid tUkhdk; 
,ytrkhf ehw;Wfis 

toq;Fjy; 

ehw;Wfspd; 

vz;zpf;if 
ngWkjp (&) 

ehw;Wfspd; 

vz;zpf;if 

ngWkjp 

(&) 

1.  gpd;dJt 24,178 9,059 475,800.00 5,486 303,215 
2.  gl;bnghy 5,717 1438 58,300.00 25 870 
3.  gy;Nynfy 13,555 6,551 228,910.00 2,459 119,800 
4.  `y;JKy;y 22,105 13,456 655,510.00 10,026 310,030 
5.  ehtpd;d 8,708 7,554 385,310.00 3,365 115,430 
6.  fpuhe;JUf;Nfhl;il 31,714 3,173 101,590.00 1,767 57,810 
7.  fd;ndypa (2017) 620 - - - - 

 nkhj;jk; 106,597 41,231 1,905,420 23,128 907,155 

%ypifj; Njhl;lk; mupjhd 
jhtuk; 

mjw;Nf 
cupj;jhd 
jhtuk; 

mope;J 
NghFk;. 

,yFtpy; 
fpilf;ff; 
$ba 

2017'07'01 - 2017'12'31 
`y;JKy;y%ypifj; Njhl;lk; 03 01 02 13 
gpd;dJt %ypifj; Njhl;lk; 03 02 03 25 
fd;ndypa %ypifj; Njhl;lk; 02 04 - 10 

2018'01'01 - 2018'06'30 
`y;JKy;y%ypifj; Njhl;lk; 07 04 - 46 
gpd;dJt %ypifj; Njhl;lk; 04 03 03 20 
fd;ndypa %ypifj; Njhl;lk; 02 01 01 13 
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3. Gjpa 
%ypifj; 
Njhl;lk; 

03 
11 

(gadhspfs;  
200) 

 
08 

(gadhspfs;  
1960) 

17 

 
 
nghUshjhu kw;Wk; jha;r; nra;if 
 

 2018'01'01 njhlf;fk; 2018'06'30 tiu `y;JKy;y %ypifj; Njhl;lj;jpd; jha;r; nra;ifapd; 
fPo; 11 %ypifj; jhtu ,dq;fSf;F cupa 308 jhtuq;fs; elg;gl;ld. 

 gpd;dJt %ypifj; Njhl;lj;jpd; nfhy;yd; ,iy> jpg;gpyp> P̀d; muj;j> njj;j kw;Wk; 
nrnte;juh jha;r; nra;ifapd; fPo; jhgpf;fg;gl;lJ.  

 fpuhe;JUf;Nfhl;il %ypifj; Njhl;lj;jpy; P̀d; muj;j 1$2, Vf;fu; ,lg;gug;gpYk; nrnte;juh 

1$4, Vf;fu; ,lg;gug;gpYk; kw;Wk; fpuhj;j 1$8 Vf;fu; ,lg;gug;gpYk; Ngzw; nra;ifahf 2017 

Mk; Mz;L ,Wjp khjj;Jf;Fs;Sk;> fl;Lnty;gl;L> 1$8" Vf;fu; ,lg;gug;gpYk; fl;L mNdhjh 

kw;Wk; Nfhkhupf;fh 1$4" Vf;fu; ,lg;gug;gpYk; nfkp nfju tPl;Lj; Njhl;lj;jpy; kw;Wk; rpR 

%ypifj; Njhl;lj;jpYk; gy;NtWgl;l ehw;W tiffs; 1$4 Vf;fu; ,lg;gug;gpYk; Njrpf;fha; 

02, Vf;fu; ,lg;gug;gpYk; nrnte;juh kw;Wk; ̀ Pd; muj;j  1$4 Vf;fu; ,lg;gug;gpYk; MlhNjhil 

1$8 Vf;fu; ,lg;gug;gpYk; Ngzw; nra;if 2018 Mk; Mz;L Kjy; 6 khjj;Jf;Fs; elg;gl;ld.  
 

 gy;Nynfy %ypifj; Njhl;lj;jpd; P̀d; muj;j 1$4, Vf;fu; ,lg;gug;gpYk;  MlhNjhil 1$20 

Vf;fu; ,lg;gug;gpYk; Ngzw; nra;if Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. nehr;rp> fw;g+uty;yp> nrnte;juh, 
,q;FUgpayp> uj;epl;Ly;> `uq;f`> fw;whiy> kAunghy> vz;lU> jpg;gpyp> k` muj;j> Nru> 
tp~Fk;gh kw;Wk; njG  elg;gl;ld.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            fpuhe;JUf;Nfhl;il   gpd;dJt  
            

 
                gl;bnghy                                    ehtpd;d 
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3. Gjpa 
%ypifj; 
Njhl;lk; 

03 
11 

(gadhspfs;  
200) 

 
08 

(gadhspfs;  
1960) 

17 

 
 
nghUshjhu kw;Wk; jha;r; nra;if 
 

 2018'01'01 njhlf;fk; 2018'06'30 tiu `y;JKy;y %ypifj; Njhl;lj;jpd; jha;r; nra;ifapd; 
fPo; 11 %ypifj; jhtu ,dq;fSf;F cupa 308 jhtuq;fs; elg;gl;ld. 

 gpd;dJt %ypifj; Njhl;lj;jpd; nfhy;yd; ,iy> jpg;gpyp> P̀d; muj;j> njj;j kw;Wk; 
nrnte;juh jha;r; nra;ifapd; fPo; jhgpf;fg;gl;lJ.  

 fpuhe;JUf;Nfhl;il %ypifj; Njhl;lj;jpy; P̀d; muj;j 1$2, Vf;fu; ,lg;gug;gpYk; nrnte;juh 

1$4, Vf;fu; ,lg;gug;gpYk; kw;Wk; fpuhj;j 1$8 Vf;fu; ,lg;gug;gpYk; Ngzw; nra;ifahf 2017 

Mk; Mz;L ,Wjp khjj;Jf;Fs;Sk;> fl;Lnty;gl;L> 1$8" Vf;fu; ,lg;gug;gpYk; fl;L mNdhjh 

kw;Wk; Nfhkhupf;fh 1$4" Vf;fu; ,lg;gug;gpYk; nfkp nfju tPl;Lj; Njhl;lj;jpy; kw;Wk; rpR 

%ypifj; Njhl;lj;jpYk; gy;NtWgl;l ehw;W tiffs; 1$4 Vf;fu; ,lg;gug;gpYk; Njrpf;fha; 

02, Vf;fu; ,lg;gug;gpYk; nrnte;juh kw;Wk; ̀ Pd; muj;j  1$4 Vf;fu; ,lg;gug;gpYk; MlhNjhil 

1$8 Vf;fu; ,lg;gug;gpYk; Ngzw; nra;if 2018 Mk; Mz;L Kjy; 6 khjj;Jf;Fs; elg;gl;ld.  
 

 gy;Nynfy %ypifj; Njhl;lj;jpd; P̀d; muj;j 1$4, Vf;fu; ,lg;gug;gpYk;  MlhNjhil 1$20 

Vf;fu; ,lg;gug;gpYk; Ngzw; nra;if Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. nehr;rp> fw;g+uty;yp> nrnte;juh, 
,q;FUgpayp> uj;epl;Ly;> `uq;f`> fw;whiy> kAunghy> vz;lU> jpg;gpyp> k` muj;j> Nru> 
tp~Fk;gh kw;Wk; njG  elg;gl;ld.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            fpuhe;JUf;Nfhl;il   gpd;dJt  
            

 
                gl;bnghy                                    ehtpd;d 
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                                       `y;JKy;     gy;Nynfy             

 
 

8.5  mDuhjGuk; MAu;Ntj r%f Rfhjhu Cf;Ftpg;Gr; Nritapd; 
Kd;Ndw;wk; 

 
RNjr kUj;Jt mikr;rpd; MAu;Ntj jpizf;fsj;jpd; fPOs;s MAu;Ntj r%f Rfhjhu 
Cf;Ftpg;Gr; Nrit mDuhjGu khtl;lj;jpd; 22 gpuNjr nrayfg; gpupTfspYk; 

eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;w Neha; epthuz epfo;r;rpj; jpl;lkhFk;. 2001 Mk; Mz;L G+u;thq;f 
fUj;jpl;lkhf mDuhjGu khtl;lj;jpy; ,J Muk;gpf;fg;gl;lJld; jw;nghOJ epue;j 
NritahfpAKs;sJ. ,jd; Nehf;fk; MAu;Ntj tho;f;ifr; Rl;nlz; Clhf cly;> cs> r%f> 
Md;kPf kw;Wk; nghUshjhu uPjpahf rpwg;ghd r%fnkhd;iw ,yq;ifapy; fl;bnaOg;Gjy;.  

 

gzpahl; njhFjp tpguq;fs; 
gzpg;ghsu;        01 
r%f Rfhjhu kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;fs;    24 
mgptpUj;jp cjtp (tptrhak;) cj;jpNahfj;ju;fs; (,izf;fg;gl;l) 03 
r%f Rfhjhu mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;fs;    204 
Kfhikj;Jt cjtpahsu;       01 
rhujp         01 
MAu;Ntj Nrit cjtpahsu; (,izf;fg;gl;l)   02 
 

2017 Mk; Mz;L mKy;gLj;jg;gl;l tpNrl epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

,e;j Mz;L Nkw;nfhs;sg;gl;l tpNrl epfo;r;rpj; jpl;lq;fspy; Kiwahf if fOTjy;> Nghijg; 
nghUs; epthuzk;> jiyikj;Jtg; gapw;rp kw;Wk;  n`hutg; nghj;jhd tyaj;jpd; mjpgu;fs;> 
fpuhkcj;jpNahfj;ju;fSf;fhd vz;z tpUj;jp kw;Wk; Mf;fj;jpwd; tpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lq;fSk; 
Kd;gs;sp  gps;isfSf;F tPl;Lj; Njhl;l epfo;r;rpj; jpl;lKk; elj;jg;gl;ld. ,isQu; gilazp 
gapw;rpiag; ngWfpd;w gps;isfSf;F Njrpa Rfhjhu Cf;Ftpg;G epfo;r;rpj; jpl;lk; JUDtpal 
nre;JU mUj;jf; epfo;r;rpj;jpl;lk; fwp krhyhtpd; Clhf njhw;wh Neha; fl;Lg;ghL> Gw;WNeha; 
fhtpfs; cs;s czTf;Fg; gjpyhf gjpyPl;L czTfis mwpKfg;gLj;Jjy; fw;gpzpj; 
jha;khu;fSf;fhd g+u;thq;f rpWguha mgptpUj;jpf;fhd jtizfSk; elj;jg;gl;ld. kw;Wk; murhq;f 
cj;jpNahfj;ju;fspdhy; rpwe;j tpidj;jpwd; kpf;f mur Nritia toq;Fk; nghUl;L mUzl;l 
ngu Mf;fG+u;tkhd nrayku;Tk; elj;jg;gl;ld. 
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    njhw;wh Neha; fl;Lg;ghL epfo;r;rpj; jpl;lk;       Nghrhf;F epfo;r;rpj; jpl;lk; 
 

MAu;Ntj r%f Rfhjhu Cf;Ftpg;Gr; Nrit- mDuhjGuk; 

2017'07'01 njhlf;fk; 2018'06'30 tiuapyhd khjhe;j Kd;Ndw;w mwpf;ifapd; nghopg;G 

njhlupyf;fk; 
epfo;r;rpj; 
jpl;lk; 

epfo;r;rpj;jpl;l tpguk; 
epfo;r;rpj; jpl;l 
vz;zpf;if gashspfs; 

1 
njhw;wh Neha; 
fl;Lg;ghL 
epfo;r;rpj; jpl;lk 

1'elkhLk; kUj;Jtf; fpspdpf;   

I.  vz;zpf;if 256 

6611      II. rpfpr;ir ngw;w Nehahsu; 
vz;zpf;if 

6611 

     III. njhlu;GgLj;jpa 
Nehahsu;fspd; vz;zpf;if 331 

2' Nehahsiu milahsk; fhZk; 
Muk;gg; gupNrhjid 374 12278 

3' mYtyf tshfk; rhu;e;j 
Rfhjhu Cf;Ftpg;G epfo;r;rpj; 
jpl;lk; 

222 3707 

4' Nahfh gapw;rp  epfo;r;rpj; 
jpl;lk; 234 2810 

5. tpopg;g+l;Lk;  epfo;r;rpj; jpl;l 
vz;zpf;if 3594 67642 

6. gupNrhjid nra;j 
Nehahsu;fspd; vz;zpf;if  1208 

2 njhw;wh Neha; 
fl;Lg;ghL  

njhw;wh Neha; fl;Lg;ghL 
epfo;r;rpj; jpl;lk; 2765 43492 

3 
Nghrhf;F 
epfo;r;rpj; 
jpl;lk;. 

1'cs;ehl;L czT tiffis gpugy;ag;gLj;jy;$,yq;ifau;fSf;fhd 
nghUj;jkhd Nghrhf;F vz;zf;fU Cf;Ftpg;G epfo;r;rpj; jpl;lk; 

1'eilKiw epfo;r;rpj; jpl;l 
vz;zpf;if 2246 50951 
2'  tpopg;g+l;Lk;  epfo;r;rpj; jpl;l 
vz;zpf;if 

2740 

4 rpWtu; Rfhjhuk; 
Ngzy; 
  

2' rpWtu; Rfhjhuk; Ngzy; - Kd;gs;sp$ghlrhiy Rfhjhu  epfo;r;rpj; jpl;lk; 

1'  rpWtu;  Rfhjhu Cf;Ftpg;G  
epfo;r;rpj; jpl;l vz;zpf;if 1633 

34156 2' rpWtu;  fpspdpf;Ffspd; 
vz;zpf;if 5311 

3' tpopg;g+l;Lk;  epfo;r;rpj; jpl;l 
vz;zpf;if 1355 

5 r%fj;ij 
mbg;gilahff; 

KjpNahu; Rfhjhu Cf;Ftpg;G  epfo;r;rpj; jpl;lk; 

fpspdpf;Ffspd; vz;zpf;if 620 



248

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2017 - 2018

 

 
 

 

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2017 - 2018 

 

nfhz;l 
KjpNahu; 
Rfhjhu Nrit 
epfo;r;rpj; jpl;lk; 

fz;fhzpg;G nra;j 
KjpNahfu;fspd; vz;zpf;if 20873 

20873 gadhspfs; 16542 
Nkyjpf rpfpr;irf;fhf 
epiyaq;fSf;F mDg;gp itj;j 
Nehahsu;fspd; vz;zpf;if 

610 

6 
cstpay; 
Rfhjhu 
Cf;Ftpg;G 
epfo;r;rpj; jpl;lk; 

cstpay; Rfhjhu Cf;Ftpg;G 
epfo;r;rpj; jpl;lk; 236 6548 

7 jha; Ngzy; jha;khu;fSf;fhd rpfpr;ir  
vz;zpf;if 152 3023 

8 ghlrhiy  
epfo;r;rpj; jpl;lk 

1'  ghlrhiy khztu;fs; kw;Wk; 
Mrpupau;fSf;F tpsf;fkspj;jy;. 

157 9518 

2' 5 Mz;L Gyikg;guprpy; 
cgfuzq;fs;  epfo;r;rpj; jpl;lk; 

123 5532 

3' ghlrhiy rhu;e;j rpfpr;ir 
Nritfs;  epfo;r;rpj; jpl;lk; 33 1354 

4' Nahfh gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lk; 370 3083 

9 tPl;by; 
cs;stu;fs;  

tPl;by; cs;stu;fSf;F 
tpsf;fkspj;jy;. 

31266 44679 

10 

r%f cjtpr; 
Nrit epfo;r;rpj; 
jpl;lk; kw;Wk; 
gpw epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fs;; 

1'  njhw;wh Neha; fl;Lg;ghL 
$kw;Wk; tpNrl  epfo;r;rpj; jpl;lk; 

671 12009 

2' tpNrl rpWePuf 
fpspdpf;$njhw;wh Neha;f; 
fl;Lg;ghL 

151 1700 

3' Md;kPf tpUj;jp  epfo;r;rpj; 
jpl;lk; 40 1258 

11 
%ypifr; nrb 
Ngzy; kw;Wk; 
jpwKiwahd 
gad;ghL 

1' khjpup ehw;WNkilfs; 19  

2' Nrjd tPl;Lj; Njhl;lk; 

 l.  epfo;r;rpj; jpl;l vz;zpf;if 626 5703 
II. tPl;Lj; Njhl;l vz;zpf;if 2922 
3' %ypifj; Njhl;lq;fs; ^ghlrhiy/ mur  
 
epWtdq;fs; / gpw& 

 l. %ypifj; Njhl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

201  

II. elg;gl;l$tpepNahfpf;fg;gl;l 
%ypifr; nrbfspd; vz;zpf;if 

1754  

 
2018 Mz;L Nkw;nfhs;sg;gl;l tpNrl epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

 fu;g;gpzpj; jha;khu;fSf;fhd Nghrhf;F kw;Wk; cstpay; gw;wpa epfo;r;rpj; jpl;lq;fis 
elj;jpaik. 

 midj;J tya fy;tp mYtyfq;fs;> ,yq;if nghyp];> rpWtu; kw;Wk; ngz;fs; gzpafk;> 
khfhz Rfhjhu jpizf;fsk; Mfpatw;Wld; ,ize;J ghlrhiy gps;isfSf;fhd 
Nghrhf;fpd; Clhf gz;Grhu; fy;tp topfhl;bf;fhf ghlrhiy gps;isfs; kw;Wk; 
ngw;Nwhu;fis tpopg;g+l;Lk; epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; elj;jg;gl;ld. 

 ,isQu; Rfhjhuk; gw;wp ghlrhiyg; gps;isfis tpopg;g+l;ly;. 
 Nghijg;nghUs; gad;ghL rhu;e;j kw;Wk; Nghijg;nghUs; epthuzk; rk;ge;jkhf ghlrhiyg; 

gps;isfis tpopg;g+l;ly;. 
 Kd;gs;sp rpWtu;fspd; ngw;whu; kw;Wk; Kd;gs;sp Mrpupau;fis tpopg;g+l;ly; 
 rpWePuf Neha; epthuzk; rk;ge;jkhd tpopg;g+l;ly; 
 Nahf gapw;rpia mwpKfg;gLj;jy; kw;Wk; gapw;rpaspj;jy; epfo;r;rpj; jpl;lk; 
 njhw;whNeha;f; fl;Lg;ghL kw;Wk; KjpNahu; cjtp epfo;r;rpj; jpl;lk;. 
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 r%u;j;jp gadhspfSf;fhd Nghrhf;F czT kw;Wk; tPl;Lj; Njhl;lk; rk;ge;jkhd epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fs; elj;jpaik 

 Gw;WNeha; fhuzp czTfSf;Fg; gjpyhf khw;W czTfis mwpKfg;gLj;jy; 
 

2019 Mz;L jpl;lkplg;gl;Ls;s fUj;jpl;lq;fs; 

 gpuNjr kf;fspilNa rupahd ifkUe;J gad;ghL gw;wp tpopg;g+l;ly; epfo;r;rpj; jpl;lk; - xU 
gpuNjr nrayfg; gpuptpy; 2100 FLk;gq;fs; tpfpjk; njupT nra;J ifkUe;J jahupj;jy;> 
cgNahfj;Jf;F nghUj;jkpy;yhj re;ju;g;gq;fs; Nghd;w tplaq;fs; gw;wp tpsf;fkspg;gjw;F 
kw;Wk; ifkUe;Jf;Fj; Njitahd 25 kUe;J tiffs; nfhz;l tPl;Lj; Njhl;lKk; 

cUthf;fj; jpl;lkplg;gl;lLs;sJ.  (Your medicine your garden) 

  njhw;wh Neha; gw;wp tpsf;fkspf;Fk; epfo;r;rpj; jpl;lk; - ehSf;F ehs; mjpfupf;Fk; 
Gw;WNehiaf; fl;Lg;gLj;Jtjw;fhf Fwpj; jd;ikia ,dq;fhzy; kw;Wk; nghUj;jkhd 
kUj;Jt epiyaq;fSf;F mDg;gp itg;gjw;F xU kUj;JtUf;F Mz;nlhd;Wf;F 300 Ngu; 
tpfpjk; 63000 Ngiu gupNrhjid nra;jy;. 

 ehtpd;d MAu;Ntj Muha;r;rp epWtdj;jpd; xj;Jiog;Gld; kjthr;rp rpWePuf Neha; 
kUj;JtkidAld; ,ize;J khtl;lj;jpy; rpWePuf Neha; epthuz epfo;r;rpj; jpl;lq;fis 
elj;Jjy;. - ,jd; fPo; tPl;Lkl;lj;jpy; rpWePuf nraypog;G> nghUj;jkhd FbePu;> Nrjd 
tPl;Lj; Njhl;lk;> rupahd rikf;Fk; Kiw> R+oYf;Nfw;w czT Kiw> nraw;if ,urhad 
kw;Wk; epw%l;ly;> fis nfhy;yp kw;Wk; G+r;rp nfhy;yp kUe;Jfis Fiwj;Jf; nfhs;sy; 
kw;Wk; mjpy; fhzg;gLfpd;w ghjpg;G Nghd;w tplaq;fs; gw;wp tpsf;fkspf;f 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. 

 tPLfs; rhu;e;j fopT Kfhikj;Jtk; gw;wpa epfo;r;rpj; jpl;lk;. – fopT Kfhikj;Jtk; 
rk;ge;jkhf mur epWtdq;fspd; nraw;ghLfis fz;fhzpj;J ,jd; Clhf tPLfspNyNa 
fopT Kfhikj;Jtk; rk;ge;jkhd epfo;r;rpj; jpl;lq;fis eilKiwg;gLj;Jtjw;F 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. 

  cstpay; kw;Wk; cly; uPjpahd MNuhf;fpaj;ij Nkk;gLj;Jtjw;fhf mur 
cj;jpNahfj;ju;fs; kw;Wk; ghlrhiyg; gps;isfSf;F Nahfh gapw;rpfis mwpKfg;gLj;jy; 
gapw;rpaspj;jy;. 
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9. ,yq;if MAu;Ntj kUe;Jg; nghUl;fs; $l;Lj;jhgdk; 
 
Nehf;F 

MNuhf;fpakhd kf;fs; rKjhaj;Jf;fhf Njrpa 
kUj;Jttpaypd; milahsj;ijg; Ngzp Njrpa kw;Wk; 
ru;tNjr kUe;Jj; Njitfis cau; juj;Jld; 
g+u;j;jpahf;Fk; Nritia Kjd;ikahff; nfhz;l 
Kd;Ndhb epWtdkhjy;. 

nraw;gzp 

 cau;juj;Jldhd MAu;Ntj kUe;J cw;gj;jp> 
,wf;Fkjp> tpepNahfk;> Muha;r;rp Nritfis 
toq;Fjy; kw;Wk; ghJfhg;gjd; %yk; kf;fs; 
Njitfis g+u;j;jpahf;FtNjhL Copau; 
mgptpUj;jpia Vw;gLj;Jjy; kw;Wk; r%f eyd;fis 
epiwNtw;wp MNuhf;fpaj;Jldhd kf;fs; 
r%jhaj;Jf;fhf Kd;Ndhbahfr; nraw;gly;.. 

 

mur kUj;Jtkidfs;> MAu;Ntj kUj;Jt njhopy;rhu;ghsu;fSf;F kw;Wk; jdpahu; JiwapdUf;Fj; 
Njitahd MAu;Ntj kUe;Jfis cw;gj;jp nra;jy; kw;Wk; re;ijg;gLjy; njhlu;gpy; Kd;Ndhb 
epWtdkhf 1957 Mk; Mz;L 49 Mk; ,yf;f mur ifj;njhopy; epjpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; rl;lj;jpd; 

fPo; 1969 Mk; Mz;L Nk khjk; 11 Me; jpfjp 14853/3 ,yf;f ,yq;if murpd; mjp tpNrl 
tu;j;jkhdp mwptpj;jypy;; ,yq;if MAu;Ntj kUe;Jg; nghUl;fs; $l;Lj;jhgdk; jhgpf;fg;gl;lJld; 
jw;nghOJ 48 tUl fhykhf ,yq;if Rfhjhu Jiwapy; Kf;fpa gq;fpid tfpf;fpd;wJ. 

 $l;Lj;jhdj;jpd; mq;fPfupf;fg;gl;l gjtp vz;zpf;if 375 MFk; epue;ju Copau;fspd; 
vz;zpf;if 295 MFk;. xg;ge;j mbg;gilapd; fPo; 04 NgUk; mka mbg;gilapy; 07 NgUk; 
Nritapy; <LgLfpd;wdu;. 

 epjp mjpfhuq;fis gd;Kfg;gLj;jy; -   epjpg; gpukhzk; 135 ,d; fPo; kUe;Jg; nghUl;fs; 
$l;Lj;jhgdj;jpd; jiytu; gjtpf;F cupa epjp mjpfhuq;fs; 2017 Mk; Mz;L  
gd;Kfg;gLj;jg;gl;lJld; ,jd; %yk; fPo; kl;lk; tiu epjp mjpfhuq;fs; 
gfpu;e;jspf;fg;gl;ljdhy; epWtdj;jpd; gzpfs; ,yFgLj;jg;gl;lJ> 

 epUthfg; gzpfis ,yFgLj;jy; - ,J 2017.12.18  Me; jpfjp mDuhjGuj;jpy; 
iftplg;gl;bUe;j rYry fl;llk; $l;Lj;jhgdk; nghWg;ngLj;J tlkj;jpa khfhzj;jpd; 
gpuhe;jpa mYtyfk; jhgpf;fg;gl;lJ. ,jd; %yk; tTdpah> mDuhjGuk;> nghyd;eWit> 
jpUNfhzkiy kw;Wk; FUehfy; Mfpa 5 khtl;l kf;fSf;F njhlu;r;rpahf kUe;Jfs; 
tpepNahfpj;jy;> jhgdg; gzpfis ,yFgLj;jy; rpwpa kw;Wk; eLj;ju mstpyhd MAu;Ntj 
kUe;J cupikahsu;fspd; ,Ug;Gf;F ,jd; %yk; Neub gq;fspg;ig toq;Fjy;. 
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$l;Lj;jhgdj;jpy; cw;gj;jp nra;fpd;w kUe;J tiffs; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; cw;gj;jpfs;. $l;Lj;jhgdj;jpd; Gjpa cw;gj;jpfs;. 
f;thj;j tif  tbfh tif ntd; re;jd Ng]; 

nth]; 
k];ngj;j `u;gy; NjdPu; 
 

Às; tiffs FFs; tif Nfhkhupf;fh rk;g+ FUe;J NjdPu;  
 

fy;f tif Mrt tif gg;ghrp Ng]; nth];
  

FUe;J nfg;R+y; 
 

cNyf tif Nyhg tif nff;fupf;fha; Ng]; 
nth];  

ed;dhup `u;gy; NjdPu; 
 

vz;nza; 
tiffs; 

thridj; 
jputpa 
nghUl;fs; 

ful; Ng]; nth]; [PthNyg ghk; 
 

mup];l tif  ntdpnty; nghb nth]; MAu;Ntj cjl;Lg; G+r;R  
 

rpug; tif  ney;ypg; ghdk; fw;whis ghdk; 
 

 
 
gy;tif cw;gj;jpfs; 

Efu;Nthu; Njitg;ghLfs; kw;Wk; gad;ghl;L gof;ftof;fq;fspd; ngWNgwhf ghuk;gupa MAu;Ntj 
kUe;JfSf;F Nkyjpfkhf Gjpa 6 cw;gj;jpfs; re;ijf;F mwpKfg;gLj;jg;glTs;sd. 
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tpw;gidf; fpisfis epWTjy; 
$l;Lj;jhgdj;jpd; re;ijg;gLj;jy; tiyaikg;ig tpupTgLj;jp mSj;fk tpw;gidf; fpisia 
nfsut mikr;rupd; jiyikapy; 2018'03'08 Me; jpfjp Muk;gpf;fg;gl;lJ.  2018'06'30  Me; jpfjpf;F 

Njwpa tpw;gid tUkhdk;  592,731·00 &ghthFk;. 
 

gpw epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; khjhe;j cw;gj;jp 35 kpy;ypad; &ghitAk; tpQ;Rtjd; fhuzj;jhy; 
rpwe;jtu;fis ghuhl;Ljy;> Copau;fspd; eyd;Gup kw;Wk; mu;g;gzpg;ig Nkk;gLj;Jtjw;fhf 
cw;gj;jp kw;Wk; re;ijg;gLj;jy; gpupTfspy; cs;s jpwikfisf; fhl;batu;fSf;F tpUJfs; 
kw;Wk; rhd;wpjo;fs; nfsut RNjr kUj;Jt mikr;rupdhy; 2017.07.20 Me; jpfjp mikr;rpd; 
Nfl;Nghu; $lj;jpy; elj;jg;gl;lJ. 

re;ijg;gLj;jy; Cf;Ftpg;G nrayku;it elj;Jjy; 

$l;Lj;jhgd tpw;gidia mjpfupf;Fk; Nehf;fpy; MAu;Ntj kUe;Jfs; gw;wp mur 
cj;jpNahfj;ju;fSf;F tpsf;fkspf;Fk; nrayku;T khtl;lq;fs; kw;Wk; gpuNjr nrayfq;fs; 
Clhf ehL G+uhTk; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

 

khjk; ,lk; 
tpw;gid tUkhdk; 

(&gh) 
[{iy kfufk ,isQu; Nritfs; kd;wk; 33,265.25 
Mf];l; tpkhdg;gil jiyikafk; 22,522.51 
Mf];l; 

ey;Y}u; Nfhapy; 303,225.72 
Mf];l; 

mj;jdfy;y gpuNjr nrayfk; 20,083.50 
nrg;njk;gu; njy;fe;J re;ij 3,750.00 
nrg;njk;gu; 

,uj;jpdGup rkd; Njthyak; 65,695.00 
nrg;njk;gu; 

nghyd;eWit khtl;l nrayfk; kw;Wk; khtl;lk; G+uhTk; 551,256.75 
nrg;njk;gu; 

U`{Z gy;fiyf;fofk; 26,535.00 
nrg;njk;gu; 

fhyp fl`j;ju re;ij 26,027.50 

nrg;njk;gu; Gwf;Nfhl;il Gifapuj epiyak; (g];gq;Ft> [PthNyg> nghb 
Nth~;) 9,260.00 

xf;Njhgu; ,yq;if fg;gy; $l;Lj;jhgdk; 32,252.00 
xf;Njhgu; 

U`{Z gy;fiyf;fofk; (khg;gyhd) 10,226.50 
xf;Njhgu; 

uh[fpupa MAu;Ntjf; fy;Y}up 5,310.00 
xf;Njhgu; 

fhyp khtl;lk; g+uhTk 225,537.50 
etk;gu; gJis irkd; gPup]; kz;lgk; 29,65.50 
etk;gu; 

gj;juKy;y Nthl;lu;]; v[;. tshfk; - Tradmed International 92,223.75 
etk;gu; 

nghyd;eWit khtl;lk; 216,596.75 

 nkhj;jk;  1,696,465.25 
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$l;Lj;jhgdk; eilKiwg;gLj;jpa mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fs; -2018.06.30 jpdj;Jf;F  
ngsjPf kw;Wk; epjp Kd;Ndw;wk; 

njhup
yf;f
k; 

fUj;jpl;lk; 

kjpg;gPl;Lj; 
njhif 
(&.kp) 

 

ngsjPf 
Kd;Ndw;wk; 

epjp 
Kd;Ndw;w

k; 

01. ehd;F khb fl;ll epUkhzpg;G – rJu mb 28,500 nfhz;l 

epyj;Jf;Ff; fPo; cyu;e;j %yg;nghUl;fs;> ntw;W 
Nghj;jy;fs;> rPdp> gpsh];bf; nghjp> Nghd;w nghUl;fs; Kjy; 
khbapy; ,urhad$lk; kw;Wk; cw;gj;jp nra;j kUe;Jfs; 
fsQ;rpag;gLj;Jtjw;Fk;> 2 tJ khb Copau;fspd; Xa;T 
miw ,uz;Lk;> kw;Wk; E}yfk; 3 tJ khbapy; gy;Nehf;F 
tpupTiu kz;lgk; kw;Wk; fzf;Fg; gpupT jhgpg;gjw;F 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.   

157.00 100% 98% 

02 gpujhd cw;gj;jpf; $lj;jpd; $iuia GJg;gpj;jy;. -  
gpujhd cw;gj;jpf; $lk; 50 tUl goik tha;e;jjhFk; ,jd; 
$iuia kWrPuikf;fg;gLfpd;wJ. 60 ehl;fs; 60 ehl;fs; 
Gduikg;Gf;Fs; G+u;j;jp nra;tjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. 32.78 20% 30% 

03 epWtdj;jpd; tshfj;jpy; ,d;lu;nyhf; fw;fisg; gpbj;jy;. – 
gpujhd cw;gj;jpf; $lk; mike;Js;s tshfj;ij Rj;jkhf 
NgZjy; kw;Wk; moFgLj;jy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 5.8 100% 80% 

04 kpd;rhu tpepNahfk; Gjpa Kiwikia cUthf;Fjy;. – 
gpujhd cw;gj;jpf; $lj;Jf;F> ehd;F khb fsQ;rpaf; 
fl;llj; njhFjpf;F kw;Wk; mYtyfj;Jf;F Njitahd kpd; 
rf;jpia jilapd;wp ngw;Wf; nfhs;Stjw;F ,jd; 
Nehf;fkhFk;> ,jd; mLj;j fl;lk; ,e;j Kiwikiaj; 
jhgpg;gjhFk;. 

0.96 100% 20% 

 
2017 , 2018 Mz;Lfspd; eilKiwg;gLj;jpa %yjdf; fUj;jpl;lq;fs; 

njhupyf;fk; epfo;r;rpj; jpl;lk; / fUj;jpl;lk; KjyPL (&.kp) 
ngsjPf 

Kd;Ndw;wk; 
epjp 

Kd;Ndw;wk; 

01. kUe;Jfis cyu;j;Jk; ,ae;jpuk; (Electric 
Tray Driers) 3 nfhs;tdT nra;jy; - gpujhd 
cw;gj;jpf; $lj;jpy; 2 ,ae;jpuq;fSk;> Gjpa 
cw;gj;jpf;$lj;jpy; kw;iwa ,ae;jpuKk; 
nghUj;jg;gl;Ls;sd. ,jd; %yk; vjpu;ghu;j;j 
Nehf;fk; epiwNtwg;gl;lJld; cw;gj;jp Mw;wy; 
mjpfupf;fg;gl;Ls;sJ. 

2.12 100% 100% 

02. Rit Nru;f;fg;gl;l kUe;Jfis  miuf;Fk; 04 

,ae;jpuq;fs; (End Runner Mills) nfhs;tdT 
nra;jy;. – Rit Nru;f;fg;gl;l kUe;J 
cw;gj;jpapd; Mw;wiy mjpfupg;gjw;fhf ,it 
Nru;f;fg;gl;Ls;sJld; jw;nghOJ cw;gj;jp 
Mw;wy; mjpfupf;fg;gl;Ls;sJ. 

8.835 100% 30% 

03. mLf;Fk; ,ae;jpuk;  (ElectricStackers) 2 
nfhs;tdT nra;jy;. -  cw;gj;jpf; $lj;jpy; 
kw;Wk; ehd;F khb fsQ;rpa fl;lj;jpy; 
nghUl;fis ,yFthf gad;gLj;Jtjw;F 

(Meterial Handling)  2018 Mz;L nfhs;tdT 
nra;ag;gl;lJld; njhopw;ghl;L 
eltbf;iffSf;fhf ntw;wpfukhf 
gad;gLj;jg;gLfpd;wJ. nfhs;ysT fpNyh 

fpuhk; 1200 MFk;. 

2.53 

100% 80% 
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04. 

Hydrolic Lift nfhs;tdT nra;jy;. – cw;gj;jp 

nra;j kUe;Jfis l;Nuhypfspd; ,l;L Gjpa 
ehd;F khbf; fl;llj;jpd; fPo; khbapy; 
fsQ;rpag;gLj;jp itf;f Ntz;bAs;sjhy;. epy 
kl;lj;jpy; ,Ue;J 6 mb  cauj;jpw;F xNu 
Neuj;jpy; l;Nuhyp 2 I cau;j;jp fPo; khbapy; 

itg;gjw;F  2018 Mz;L nfhs;tdT 
nra;ag;gl;lJ. ,jd; %yk; tpidj;jpwid 
mjpfupf;f Kbe;jJ nfhs;ysT fpNyh fpuhk; 
1500 MFk;. 

4.134 90% 20% 

05. 

Meterial Hoist nfhs;tdT nra;jy; -  ve;j 
khbapyhapDk; rup nghUl;fis vLj;Jr; 
nry;Ytjw;F ehd;F khbf;fl;lj;jpy; ,J 
epWtg;gl;Ls;sJ. njhopw;ghl;L eltbf;if 
ntw;wpfukhf cs;sJ. nfhs;ysT fpNyh 
fpuhk;. 1000 MFk;. 3.223 

25% 20% 

06 

kpd;rhuj;jpy; ,aq;Ffpd;w fork lift 
,ae;jpuj;ijf; nfhs;tdT nra;jy;. – Gif 
ntspahfhj Rw;whly; rhu;G ,ae;jpukhFk;. 
ehd;F khbf; fl;llj;jpy; fPo; khbapy; %yg; 
nghUl;fis fsQ;rpag;gLj;Jtjw;F kw;Wk; 
vLj;Jr; nry;Ytjw;F ,yFtpy; gad;gLj;j 
KbAk;. nfhs;tdT nra;Ak; nraw;ghLfs; 
eilngw;Wf; nfhz;bUf;fpd;wd. nfhs;ysT 
fpNyh fpuhk; 1000 MFk;. 

4.134 

  

 
%ypifj; Njhl;l fUj;jpl;lq;fs; 

,q;fpupa %ypifj; Njhl;lf; fUj;jpl;lk; 

fSj;Jiw khtl;l nrayf mjpfhu vy;iyf;Fl;gl;l ,q;fpupatpy; 5 Vf;fu; fhzpg;gug;ig 
$l;Lj;jhgdj;Jf;F RtPfupf;Fk; Muk;gg; gzpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Lf; nfhz;bUg;gJld; msitg; 
gzpfs; G+u;j;jp nra;ag;gl;Ls;sd. fhzp RtPfupf;fg;gl;ljd; gpd;du; <uypg;G tyq;fspy; tsUfpd;w 
%ypifr; nrbfis nra;if nra;J %ypifj; Njhl;lq;fshf Mf;fg;glTs;sd. kUe;J 
cw;gj;jpf;Fj; Njitahd %yg;nghUl;fs; jl;Lghl;Lf;F ,J khw;Wj; jPu;thf mikAk;. 

tpNrl fUj;jpl;lq;fs; 

cyu;e;j kUe;Jfis Nrfupf;Fk; epiyak; - nkhzwhfy 

rpwpa toq;Feu;fsplk; $l nfhs;tdT nra;af;$ba cyu;e;j kUe;Jfis Nrfupf;Fk; 
epiyankhd;W mDuhjGuj;jpy; Muk;gpf;fg;gl;lhYk; ,jd; nraw;ghl;Lj; jd;ikia ftdj;jpy; 
vLj;Jf; nfhz;L Cth khfhzj;jpy; mjpfkhff; fhzg;gLfpd;w muY> GS> ney;yp> nte;juh> gpq; 
nfhn`hk;g Nghd;w kUj;Jfis Nrfupf;Fk; epiyankhd;W nkhzwhfy efuj;jpy; 
cj;jpNahfG+u;tkhf epWTtjw;F nghUj;jkhd eltbf;iffs; vLf;fg;gLfpd;wd. ,jdhy; 
$l;Lj;jhgdk; ,ilj;jufu;fsplkpUe;J tpLgLtjw;F rhj;jpak; cz;L mj;Jld; tptrhapfSf;F 
nghUshjhu ed;ik fpilg;gjd; %yk; jpwKiw mgptpUj;jpapd; Clhf tWikiag; 

Nghf;Ftjw;fhf r%f cjtp epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; (CSR) ,d;DnkhU epfo;r;rpj; jpl;lkhf khWk;. 

Gd&ja 60 ehs; njhopw;ghL 

vjpu;tUk; 60 ehl;fSf;Fs; MAu;Ntj kUe;Jg; nghUl;fs; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; 
Nkw;nfhs;sg;glTs;s gzpfs; rk;ge;jkhf Muk;gpf;fg;gl;l epfo;r;rpj; jpl;lkhFk;. ,J 2018.06.25 Me; 
jpfjp Rfhjhu>Nghrhf;F kw;Wk; RNjr kUj;Jt mikr;rupd; jiyikapy; Ntl;lu; V[; N`hl;lypy; 
Clf epWtdq;fSf;F tpsf;fkspf;fg;gl;ld. 
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$l;Lj;hgdj;jpd; tUlhe;j cw;gj;jpfs; kw;Wk; tpw;gid Kd;Ndw;wq;fs;    

tpguq;fs; 
2017 

(&.kp) 

2018 

(&.kp) 

tUlhe;j cw;gj;jp 342'296 198'401 

Gjpa ifj;njhopw;rhiy cw;gj;jpapd; 
Kd;Ndw;wk; 16'065 9'065 

tUlhe;j tpw;gid (mur Jiw) 466'954 257'436 

tUlhe;j tpw;gid (jpwe;j re;ij) 126'408 76'251 

Gjpa cw;gj;jp tpw;gid Kd;Ndw;wk; 27'423 12'186 

 

 $l;Lj;jhgdj;jpd; ,yhgj; jd;ik 2017 Mk; Mz;L &.kp' 19'77 MFk;.' 

vjpu;tUk; fhyq;fspy; Nkw;nfhs;Stjw;F vjpu;ghu;j;Js;s epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; kw;Wk; 
fUj;jpl;lq;fs; 

60 ehl;fs; njhopw;ghl;Lf;Fupa epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

 RitA+l;lg;gl;l kUe;J cw;gj;jpf; $lj;ij Muk;gpj;jy; - MAu;Ntj kUe;Jg; nghUl;fs; 
$l;Lj;jhgdk; jw;nghOJ (19 kp.&) RitA+l;lg;gl;l kUe;Jfs; cw;gj;jpapy; Kd;Ndhf;fpr; 
nrd;whYk; Nfs;tpf;Fj; NjitahdthW toq;f KbahJs;sJ. ure;jpa> nfe;jfk;> kNdhrPy> 
rhjpypq;fk;> udp ̀ pupay; kw;Wk; uj;jud; Nghd;w gpujhd %yg;nghUl;fis tpNrl Kiwiaf; 
nfhz;L gad;gLj;jp er;Rj; jd;ik ,y;yhj kUe;Jfshf RitA+l;lg;gl;l kUe;Jfshf 
cw;gj;jp nra;ag;gLfpd;wJ. ,e;j cw;gj;jpf;$lj;ij Muk;gpg;gjw;F gzpg;ghsu; rigapd; 
mq;fPfhuk; fpilf;fg; ngw;Ws;sJld; mur nghwpapayhsu; $l;Lj;jhgdk; ,jw;F cupa 
jpl;lq;fs; kw;Wk; nryT kjpg;gPLfisr; nra;Js;sJ. 

 Njq;fha; vz;nza; cw;gj;jpf;$lnkhd;iw Muk;gpj;jy; - ,yq;if kf;fspd; md;whlg; 
gad;ghl;Lf;fhf Njq;fha; vz;nza; gad;gLj;jpdhYk; ehl;bd; nkhj;jj; Njitg;ghL 
vt;tsT vd;gij ,Jtiu milahsk; fhztpy;iy. $l;Lj;jhgdk; Njq;fha; vz;nza; 
rhu;e;j gy cw;gj;jpfisr; nra;tJld; ,jw;Fj; Njitahd Njq;fha; vz;nza; jpwe;j 
re;ijfspy; ngWfpd;wdu;. tUlj;Jf;F Rkhu; 2 Nfhb &gh ,jw;fhf nryT nra;tJld; 
$l;Lj;jhgdk; jdpahf ,e;j nryit Vw;Wf; nfhs;s KbahJs;sJ. ,jw;F jPu;thf 
gzpg;ghsu; rigapd; mq;fPfhuj;Jld; gj;jpunfhl cw;gj;jpf;$lj;jpd; gioa fl;llj;ij 
Gduikj;J Njq;fha; vz;nza; cw;gj;jpf; $lnkhd;iw Muk;gpg;gjw;F jw;nghOJ mur 
nghwpapay; $l;Lj;jhgdk; eltbf;if vLj;Js;sJ. 2018 Mk; Mz;L epiwtiltjw;F 
Kd;du; (6 khjj;Jf;Fs; ,ijg; g+u;j;jp nra;tjw;F mq;fPfupf;fg;gl;l epWtdj;jpd; Clhf 
njhopy;El;g MNyhridfisg; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;Lf; nfhz;bUf;fpd;wd. 
$l;Lj;jhdj;Jf;Fs; Njq;fha; vz;nza; Njitg;ghl;ilg; G+u;j;jp nra;ag;gLtJld; jpwe;j 
re;ijf;F jukhd Nkk;gl;l Rj;jkhd Njq;fha; vz;nzia epahakhd tpiyf;F toq;Fk; 
Nehf;fpyhFk; vd;gJld; ,jd; %yk; jpwKiw mgptpUj;jp ,yf;if Nehf;fpr; nry;Ytjw;F 
Neub gq;fspg;ig toq;fTk; KbAk;. 

 [hvy tpw;gid epiyaj;ij Muk;gpj;jy; - ,yq;ifapy; ,uz;lhtJ mjpf kf;fs; 
njhifapdu; trpf;fpd;w fk;g`h khtl;lj;J kf;fSf;Fj; Njitahd kUe;Jfisf; 
nfhs;tdT nra;J nfhs;Stjw;F ,yFgLj;jy; kw;Wk; ,jd; %yk; kf;fSf;F ed;ikfis 
toq;FtJ ,jd; Nehf;fkhFk;. 
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 tpw;gidia Nkk;gLj;Jjy; 

(m) ghlrhiyg; gps;isfSf;F tpsf;fkspf;Fk; khfhz nrayku;T>  

MAu;Ntjk; gw;wp gps;isfspd; mwpit Nkk;gLj;jy; kw;Wk; tPl;Lj; Njhl;lj;jpy; %ypifr; 
nrbfis tsu;g;gjw;F gof;fg;gLj;jy; ,jd; Nehf;fkhFk;. ,jd;NghJ gps;isfSf;F 
,ilNa ehw;Wfs; tpepNahfpf;fg;gl;lJld; gpujhd efuq;fspy; gpujhd ghlrhiyfs; 
kl;lj;jpy; tpupthd fUj;juq;Ffs; elj;Jjy;. Mrpupau; ngw;whu; kw;Wk; ghlrhiyg; 
gps;isfSf;F tpsf;fkspj;jy; Nghd;wd elj;jg;glTs;sd. gps;isfspd; Nehnajpu;g;G 
rf;jpia mjpfupf;Fk; kUe;Jfs; kw;Wk; ru];tjp ijyk; re;ijapy; 
mwpKfg;gLj;jg;glTs;sJ. gpujhd ehw;Wfs; tpepNahf cj;jpNahfG+u;t itgtk; fy;tp 
mikr;rpd; xj;Jiog;Gld; nfhOk;G tpfhukfhNjtp jpwe;j muq;fpy; eilngwTs;sJ.  

(M) mur cj;jpNahfj;ju;fSf;F tpsf;fkspf;Fk; nrayku;T 

fSj;Jiw> fhyp> Nffhiy> fk;g`h Mfpa khtl;lq;fspy; eilKiwg;gLj;Jtjw;F 
vjpu;ghu;f;fpd;w ,e;j epfo;r;rpj; jpl;lk; khtl;lj;jpd; gpujhd epUthf cj;jpNahfj;ju; 
njhlf;fk; nkhj;j mur fl;likg;Gf;Fk; tpsf;fkspg;gjw;Fk; vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. 

jw;fhyj; Njitg;ghl;Lf;F Vw;g kpd;dQ;ry;> FWQ; nra;jp Nrit> mr;Rg; Gj;jfk;> tl;];mg; 
gad;gLj;jp Mff; Fiwe;j nrytpdj;jpy; mjpf kf;fSf;F 3 khj fhykhf 
njhlu;ghly;fis Vw;gLj;Jtjw;Fk; vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. 

(,) ,yj;jpudpay; Clfq;fs; %yk; kf;fSf;F tpsf;fkspj;jy;. 

cau; juj;Jld; mjpf kf;fs; ghu;f;fpd;w mur kw;Wk; jdpahu; njhiyf;fhl;rpfspd; 
Clhf mq;fPfupf;fg;gl;l kUj;Jtu;fspd; gq;fspg;Gld; kf;fSf;F tpsf;fkspg;gJ 
,jd; Nehf;fkhFk;. (Efnrtd> gd;`pe;j> ngj;jpfl Nghd;w) 

(<)   ehl;bYs;s MAu;Ntj kUj;Jtu;fspd; re;jpg;GfSk; fye;Jiuahly;fSk;. 

ehl;bYs;s MAu;Ntj kUj;Jtu;fis ,izj;jf; nfhz;L fUj;juq;Fs; %yk; 
fye;Jiuahly;fis Nkw;nfhz;l $l;Lj;hgd cw;gj;jpfspd; juk; njhlu;gpy; 
kUj;Jtu;fs; Clhf kf;fSf;F tpsf;fkspg;gJ ,jd; Nehf;fkhFk;. gj;juKy;y 
mg;Ngfk tshfj;jpy; ,jid elj;Jtjw;F jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 
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10.  N`hkpNahgjp  kUj;Jt Kiw  

 
 
 
 
 
 

 
 

                                 

                                N`hkpNahgjp  kUj;Jt Kiwapd; Muk;gfu;j;jh 

 
N`hkpNahgjp kUj;JtKiw Neha;f;F khj;jpuk; md;wp Neha;f;fhd mbg;gilf; fhuzpf;Fk; 
rpfpr;iraspf;fpd;w tpNrl kUj;Jt KiwahFk; nrbfs;> tpyq;Ffs; kw;Wk; cNyhfk; Nghd;w 
,aw;ifg; nghUl;fisf; nfhz;L jahupf;fg;gLk; ,e;j kUe;Jfs; gf;f tpisTfs; 
,y;yhjJ. N`hkpNahgjp kUe;Jfspd; gad;ghl;bd; %yk; Neha;fSf;F jhf;Fg; gpbf;fpd;w 
Mw;wy; mjpfupg;gjdhy; Neha; FzkhtJ kl;Lks;s> MNuhf;fpakhdtu;fshfTk; 
Mfpd;wdu;. n[u;kd; ehl;Lg; gpuirahd fpU~;bad; ngl;upf; rhKNty; `hdpkhd; vd;Dk; 
kUj;Jt epGzuhy; ,e;j kUj;Jt Kiw NgZjy; kw;Wk; gfpuq;fg;gLj;Jk; gpujhd 

epWtdk;. 1970 Mk; Mz;lstpy; 1970 Mk; Mz;bd;  07 Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; %yk;  
jhgpf;fg;gl;l  ntypru ,yf;fk; 94 ,y; jhgpf;fg;gl;Ls;s N`hkpNahgjp kUj;Jtg; Nguit 
vd;gJld; ,J njhlu;gpy; ,yq;ifapy; cs;s KjyhtJk; xNunahU N`hkpNahgjp 
kUj;Jtkid ntypruapy; mike;Js;s mur N`hkpNahgjp kUj;JtkidahFk;. RNjr 
kUj;Jtg; gpuptpd; Clhf ntypru mur N`hkpNahgjp kUj;Jtkid N`hkpNahgjp 
kUj;Jtg; Nguitapdhy; epUtfpf;fg;gLfpd;wJ. 

 
10.1   N`hkpNahgjp  kUj;Jtkid   

  
murhq;f N`hkpNahgjp kUj;Jtkid> Rfhjhu Nghriz kw;Wk; eyd;Gup mikr;rpdhy; 
2003 Mk; Mz;L Muk;gpf;fg;gl;lJ. jw;nghOJ Rfhjhu Nghriz kw;Wk; RNjr kUj;Jt 
mikr;rpdhy; ,e;j kUj;Jtkid epUtfpf;fg;gLtJld 2017 Mk; Mz;L 45 kpy;ypad; 
&gh %yjd xJf;fPLk; 18.5 kpy;ypad; &gh kPz;LtUk; xJf;fPLk; jpiwNrup epjpaj;jpy; 
,Ue;J fpilf;fg;ngw;wJ. 2018 Mz;Lf;fhf 18 kpy;ypad; &gh kPz;LtUk; xJf;fPlhfTk;> 
30 kpy;ypad; 7gh %yjd xJf;fPlhfTk; xJf;fg;gl;ls;sJ. murhq;fj;jpd; xNunahU 
N`hkpNahgjp kUj;Jtkidahd ,jpy; ntsp kw;Wk; cs;sf Nehahsu;fSf;F ,ytrkhf 
rpfpr;irfs; toq;fg;gLfpd;wd.. ehshe;jk; ntsp Nehahsu; gpuptpy; 150-200 tiuapyhd 
Nehahsu;fs; rpfpr;ir ngWtJld; cs;sf Nehahsu; gpuptpy; 2 fsq;fs; cs;sJld; ,jpy; 
20 Nehahsu;fSf;F rpfpr;irfs; toq;ff; $ba trjpfs; cz;L. 

Nehf;F 

,yq;if tho; nghJkf;fspd; mgptpUj;jpf;F gq;fspg;G toq;ff; $ba MNuhf;fpakpf;f 
r%fj;ij cUthf;Fjy;. 
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nraw;gzp 
,yq;if tho; nghJ kf;fSf;F Fiwe;j nrytpy; Neha; epthuz kw;Wk; Neha; xopg;Gf;F 
,yFthdJk; Mf;fj;jpwd; tha;e;jJkhd kUj;Jt Kiwahf N`hkpNahgjp kUj;Jt 
Kiwia gpugy;ag;gLj;Jtjw;fhf ntypru N`hkpNahgjp  kUj;Jtkid %yk; nraw;ghl;L 
epfo;r;rpj; jpl;lq;fis nghJkf;fs; kj;jpapy; nfhz;L nry;yy;. 

kUj;Jtkid gzpahl; njhFjp kw;Wk; Nritfs; 

,jpy; N`hkpNahgjp kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;fs; ,uz;L NgUk;> kUe;J fyitahsu;> 
mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;> ftdpg;ghsu; kw;Wk; N`hkpNahgjp cjtpahsu;fs; vd 14 
cj;jpNahfj;ju;fisf; nfhz;l gzpahl; njhFjpapdu; Nritapy; <LgLfpd;wdu;. 

 
2017 Mz;L rpfpr;ir ngw;w Nehahsu;fspd; vz;zpf;if ^2017'07'01- 2017'12'31& 

khjk; ntsp cs;sf 

[{iy 2278 11 
Mf];l; 2605 11 
nrg;njk;gu; 2251 14 
xf;Njhgu; 2380 12 
etk;gu; 2334 11 
jpnrk;gu; 2060 7 

nkhj;jk; 13‚908 66 

 
mur N`hkpNahgjp kUj;Jtkidapd; Clhf rpfpr;ir toq;fpa elkhLk; fpspdpf;Ffs; 
^2017'07'01- 2017'12'31& 

 
jpfjp 

 
elj;jpa ,lk;  

ngz; 
 

Mz; 
 

nkhj;jk; 

2017'07'09 gioa gpuNjr nrayfk; rpyhgk; 70 35 105 
2017'08'13 tzf;fj;Jf;Fupa vl;kd; gPup]; 

ghlrhiy rpyhgk; 71 31 102 

2017'09'17 tzf;fj;Jf;Fupa vl;kd; gPup]; 
ghlrhiy rpyhgk; 63 23 86 

2017'10'08 tzf;fj;Jf;Fupa vl;kd; gPup]; 
ghlrhiy rpyhgk; 58 17 75 

2017'11'12 tzf;fj;Jf;Fupa vl;kd; gPup]; 
ghlrhiy rpyhgk; 93 23 116 

2017'11'26 Mur;rpf;fl;L mbg;gy tpfhiu 86 45 131 
2017'12'10 tzf;fj;Jf;Fupa vl;kd; gPup]; 

ghlrhiy rpyhgk; 108 18 126 

2017'12'16 MdkLt kfc];ntt yGfy Guhz 
tpfhiu 160 52 212 

 nkhj;jk; 709 244 953 
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2018 Mz;L rpfpr;ir ngw;w Nehahsu;fspd; vz;zpf;if ( 2018 rdtup njhlf;fk; 2018 [{d; tiu) 

khjk; ntsp cs;sf 
rdtup 2‚4,1 4 
ngg;utup 2‚,11 7 
khu;r;R 2‚122 13 
Vg;uy; 2‚411 4 
Nk 2‚4,4 8 
[{d;  2‚431 10 

nkhj;jk; 14‚616 46 
 
 
mur N`hkpNahgjp kUj;Jtkidapd; Clhf rpfpr;ir toq;fpa elkhLk; fpspdpf;Ffs; -2018 

 
jpfjp 

 
elj;jpa ,lk;  

ngz; 
 

Mz; 
 

nkhj;jk; 

2018'01'21 tzf;fj;Jf;Fupa vl;kd; gPup]; ghlrhiy 
rpyhgk; 

79 19 98 

2018'02'18 tzf;fj;Jf;Fupa vl;kd; gPup]; ghlrhiy 
rpyhgk; 

103 33 136 

2018'03'11 tzf;fj;Jf;Fupa vl;kd; gPup]; ghlrhiy 
rpyhgk; 

112 28 140 

2018'03'24 rpup rpj;jhu;j;juhk tpfhiu ghze;Jiu 39 19 58 
2018'05'12 k[Pl; gs;spthry; ngupaKy;y ePu;nfhOk;G 33 21 54 
2018'06'12 elkhLk; nghyp]; fhty; epiyak; Futyhd 30 16 46 

 nkhj;jk; 396 136 532 
 
Ma;T$l Nritfs; 

rpfpr;ir Nritfs; -  njw;wh Neha; kw;Wk; Nehia Muk;gj;jpNyNa fz;Lgpbg;gjw;F ,yFthdthW 
thuj;jpy; ,uz;L ehl;fs; Ma;T$l Nritfis toq;Ftjw;F Muk;gpj;jJld; 2017 Mz;L 1102 
Nehahsu;fSf;F Nritfs; toq;fg;gl;ls;sd. 2018 [{d; tiu 500 Nehahsu;fSf;F Ma;T$l 
trjpfs; toq;fg;gl;Ls;sd. 
 

N`hkpNahgjp kUj;Jt fw;if eltbf;iffs; - 

2017 Mz;L ,e;jpa N`hkpNahgjp Njrpa epWtdj;jpd; fw;iff;fhf 10 khztu;fs; 
mDg;gg;gl;lJld; ,e;j epWtdj;jpy; fw;ifia g+u;j;jp nra;j 05 gl;ljhup kUj;Jtu;fs;  2017 

Mz;L N`hkpNahgjp JiwAld; njhlu;GgLj;jg;gl;ldu;. 2017 Mz;Lk; 03 gl;ljhup N`hkpNahgjp 
kUj;Jtu;fs; rpfpr;ir nraw;ghLfSf;Fj; Njitahd trjpfs; N`hkpNahgjp kUj;Jtkid Clhf 
toq;fg;gl;lJ.    
 

epUkhzpg;GfSk; Gduikg;Gg; gzpfSk; 

ntsp Nehahsu; gpupit etPdkag;gLj;jy; kw;Wk; Gduikg;Gr; nra;tjw;fhf 1'743 kpy;ypad; &gh 
gad;gLj;jg;gl;lJld; N`hkpNahgjp kUj;Jtkidf;F Gjpa fuh[; xd;Wk; epUkhzpf;fg;gl;lJld; 

,jw;F  0 .252   kpy;ypad; &gh nryT nra;ag;gl;lJ. 

 

 kUj;Jtkid tshfj;ijr; Rw;wp  gioa kjpiy mfw;wp xU gFjpf;F kjpy; fl;lg;gl;lJld; 
,jw;fhf 6.2 kpy;ypad; &gh nryT nra;ag;gl;lJ. 
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 NkYk; jpBu; kpd;rhu jilapd; NghJ kpd;rhuj;ij toq;Ftjw;F ,ayr;nra;Ak; tifapy; 
jw;nghOJs;s n[dNul;lu; Clhf ntsp Nehahsu; gpupTf;F kpd;rhu njhlu;T toq;fg;gl;lJld; 
,jw;fhf 0.64 kpy;ypad; &gh nryT nra;ag;gl;lJ. 

 tUlhe;j xJf;fPl;bd; fPo; epUkhzpf;fg;gl;Lf; nfhz;bUf;fpd;w 76 kpy;ypad; &gh ngWkjp 
tha;e;j cj;jpNahfG+u;t tpLjpj; njhFjpapd; epUkhzpg;Gg; gzpfs; ,Wjpf; fl;lj;jpy; 
cs;sJld; 2017 Mz;L ,jw;fhf 15 kpy;ypad; &gh nryT nra;ag;gl;lJ. 

 cj;jpNahfG+u;t tpLjpj; njhFjpapd; epUkhzpg;Gg; gzpfs; G+u;j;jp nra;ag;gl;lJld; Kw;wk; 
kw;Wk; epyk; xOq;FgLj;Jtjw;F 5.48 kpy;ypad; &gh kjpg;gPL nra;ag;gl;lJld; ,e;j Mz;L 
cj;jpNahfG+u;t tpLjpj; njhFjpia kUj;Jtkid gzpahl; njhFjpapdUf;F 
toq;fg;glTs;sJ. 

 

TradMed  ru;tNjrf; fz;fhl;rp 

Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr kUj;Jt mikr;rpdhy; ,e;jf; fz;fhl;rp 2017'11'23 Me; jpfjp 

Nthl;lu; V[; N`hl;ly; tshfj;jpy; elj;jg;gl;lJ. TradMed 2017  fz;fhl;rpapd; NghJ 
N`hkpNahgjp elkhLk; fpspdpf;Ffs; kw;Wk; tpsf;fkspf;Fk; epfo;r;rpfs; N`hkpNahgjp 
kUj;Jtkidapd; Clhf xOq;F nra;ag;gl;bUe;jJ. etk;gu; 23 njhlf;fk; 25 tiu elj;jg;gl;l 
,e;jf; fz;fhl;rpiaf; ghu;itapl te;jtu;fSf;F N`hkpNahgjp kUj;Jt Kiw gw;wp 
tpsf;fkspf;fg;gl;lJld; 124 Nehahsu;fSf;F rpfpr;irfSk; toq;fg;gl;ld. 

 

N`hkpNahgjp kUe;J ,wf;Fkjp 

ntypru mur N`hkpNahgjp kUj;Jtikfs; Clhf kUj;Jt Nguitapd;; fPOs;s ,ytr 
N`hkpNahgjp fpspdpf;Fs;> N`hkpNahgjp kUe;JfSf;fhf 2018 Mz;L 1'393 kpy;ypad; &gh ngWkjp 
tha;e;j kUe;Jfs;>  epWtdj;Jf;F fpilf;fTs;sJld; nfhs;tdTg; gzpfSk; G+u;j;jp 
nra;ag;gl;Ls;sd. 

 
 
 

10.2  N`hkpNahgjp kUj;Jt rig 
 
Nehf;F 

N`hkpNahgjp kUj;Jt Nritia Njrpa Rfhjhu Nrit tiu Nkk;gLj;jy;. 

nraw;gzp 

N`hkpNahgjp kUj;Jt Kiwapd; Clhf kdpj tsq;fisAk; ngsjPf tsq;fisAk; 
Nkk;gLj;JtJ rk;ge;jkhd Kiwahd nfhs;iffis tFj;J ,jid nghJkf;fSf;F ,ilNa 
gpugy;ag;gLj;jy;> Nkk;gLj;jy; kw;Wk; Cf;fg;gLj;jy;. 

2017.07.01 njhlf;fk; 2018.06.30 tiuapyhd Kd;Ndw;wk; 

 gl;ljhup kUj;Jtu;fis gjpT nra;jy;  

Rfhjhu Nghriz kw;Wk; RNjr kUj;Jt mikr;rpd; Clhf Gyikg;guprpiyg; ngw;W 
,e;jpahtpy; N`hkpNahgjp kUj;Jtf; fy;Y}upapy; fw;w MW kUj;Jtu;fis N`hkpNahgjp 
gl;baypy; gjpT nra;ag;gl;lJld; NkYk; ehd;F gl;ljhup kUj;Jtu;fSf;F gjpTf;fhf 
Neu;Kfg;guPl;ir elj;jg;gl;ls;sJ. 
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 nghJr; Rfhjhu Nritahf N`hkpNahgjp kUj;Jt Kiwia gpugy;ag;gLj;jy;.-  
mNdf Neha;fis epue;jukhfNt Fzg;gLj;jf; $ba gf;ftpisTfs; ,y;yhj 
N`hkpNahgjp kUj;Jt Kiwapd; Clhf $Ljyhd Nehahsu;fis Fzkhf;Fk; Nehf;fpy; 
kUj;Jt rigapdhy; elj;jg;gLfpd;w murhq;fj;jpd; ,ytr N`hkpNahgjp kUj;Jt 
fpspdpf;Ffspdhy; rpfpr;irfs; toq;Fjy;. 

 
fpspdpf;Ffs;  rpfpr;ir ngw;w Nehahsu;fspd; vz;zpf;if 

nj`ptiy 
8,‚282 

gufLt 
82‚214 

khj;jis 82‚223 
ghyKid 

82‚183 
FUehfy; 

3‚2,2 
nkhzwhfy 3‚122 
Njhyq;fKt 

82‚113 
nkhj;jk; 73‚634 

 
 
  elkhLk; ntypru N`hkpNahgjp kUj;JtkidAld; ,ize;J ,uz;L khtl;lq;fspy;; 08 elkhLk; 

fpspdpf;Ffs; elj;jg;gl;lJld; ,jd; %yk; %yk; 1494 Nehahsu;fSf;F rpfpr;iraspf;fg;gl;ld. 
,jd;NghJ Nehahsu;fis gupNrhjid nra;J ,ytr rpfpr;ir toq;fg;gl;lJld; FWfpa 
tpupTiufSk; elj;jg;gl;ld. Jz;Lg; gpuRu tpepNahfk; gjhij fz;fhl;rp %yk; N`hkpNahgjp 
kUj;Jt Kiw njhlu;gpy; kf;fSf;fhd tpsk;gu eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

 Gjpa N`hkpNahgjp fpspdpf;Ffis Muk;gpj;jy;  

7 Gjpa N`hkpNahgjp fpspdpf;Ffis Muk;gpg;gjw;fhf ,lq;fs; ngw;Wf; nfhs;Stjw;F 
Kaw;rpfs; vLf;fg;gl;lJld; 4 khtl;lq;fspy; mjhtJ Gj;jsk;> fSj;Jiw> fhyp kw;Wk; 
`k;ghe;Njhl;il Nghd;w khtl;lq;fsp;y; fpspdpf;Ffis Muk;gpg;gjw;F jw;nghOJ Kaw;rpfs; 
vLf;fg;gl;Lf; nfhz;bUf;fpd;wd. 

  gjtpf;fhf Ml;Nru;g;Gr; nra;jy;  
 jw;nghoJ eilKiwapy; cs;s 7 N`hkpNahgjp fpspdpf;FfSf;fhd ntw;wplkhfTs;s 
njhopyhsu; gjtpfSf;F Ml;Nru;g;G nra;ag;gl;ld. Gjpa N`hkpNahgjp fpspdpf;FfSf;fhf 
kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;> N`hkpNahgjp kUe;J fyitahsu;> mYtyf njhopyhsp Mfpa 
gjtpfSf;F Ml;Nru;g;G eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;glTs;sd. 

 
 N`hkpNahgjp rl;lj;Jf;F xoq;Ftpjpfis tFj;jy; 2016 Mz;bd; 10 ,yf;f rl;lj;ij 

eilKiwg;gLj;Jtjw;F Njitahd xOq;F tpjpfis cUthf;Fk; gzpfs; jw;nghoJ 
g+uj;;jpaile;Js;sJld; vjpu;tUk; ,uz;L khjq;fSf;Fs; ,e;j xOq;F tpjpfs; 
ghuhSkd;wj;jpy; rku;g;gpf;fg;glTs;sJ. 

 murhq;f N`hkpNahgjp fpspdpf;Ffspd; cl;fl;likg;G trjpfis Nkk;gLj;jy;. 
fpspdpf;FfSld; xuq;fpizg;Gg; gzpfis ,yFgLj;Jk; Nehf;fpy; 7 fpspdpf;FfSf;Fk;  
ghijfs ,U kUq;fpYk; 07 ngau;g;gyiffs; nghUj;jg;gl;ld. rpy fpspdpf;FfSf;fhf 
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tPl;Lj;jsghlq;fs; kw;Wk; ,urhad$l cgfuzq;fs; toq;fg;gl;Ls;sJld;, CDMA 
njhiyNgrpfs; cl;gl cgfuz Njitg;ghLfis mwpe;J ,tw;iw fpspdpf;FfSf;F 
toq;Ftjw;fhd eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLtJld; Gjpa fpspf;fhf mk;gyhq;nfhlapy; 
Muk;gpf;fg;gLfpd;w N`hkpNahgjp kUj;Jtf; fpspdpf;Ff;fhd fl;llk; GJg;gpf;fg;gl;L ,jw;Fj; 
Njitahd tPl;Lj; jsghlq;fs; kw;Wk; kUj;Jt cgfuzq;fs; nfhs;tdT nra;tjw;Fj; 
Njitahd eltbf;iffs; vLf;fg;gl;Ls;sd. 

 N`hkpNahgjp kUj;Jtg; Nguitapd; gzpahl; njhFjp kw;Wk; fl;llj;ij GJg;gpj;jy;  

jiytupd; mYtyfj;ijAk; elhj;jpr; nry;yf;$bathW N`hkpNahgjp kUj;Jtg; Nguitapd; 
mYtyfk; GJg;gpf;fg;gl;L Fsp&l;lg;gl;Ls;sJ. ,jw;fhd nryT 528"856¡72 &ghthFk;. fjpiu> 
Nkir cl;gl mYtyfj;Jf;Fj; Njitahd cgfuzq;fspy; Fwpg;gplj;jf;f msT nfhs;tdT 
nra;ag;gl;ld. ,jd; ngWkjp 442" 698¡00 &ghthFk;. 

 

 Ie;J tUlj;Jf;F Nkw;gl;l fhyg;gFjp N`hkpNahgjp kUj;Jt rpfpr;irapy; <Lgl;ltu;fSf;F 
guPl;irnahd;iw elj;jp N`hkpNahgjp gl;baypy; gjpT nra;jy;.  

tpz;zg;gq;fis mDg;gpAs;s 185 tpz;zg;gjhupfSf;fhf guPl;irnahd;iw  mikr;rpd; Clhf 
elj;Jtjw;F jPu;khdpf;fg;gl;L guPl;ir rigAk; epakpf;fg;gl;Ls;sJld; jahupf;fg;gl;L 
epiwNtw;wg;gl;Ls;s guPl;ir xOq;F tpjpfs; mikr;rpdhy; tu;j;jkhdp mwptpj;jypd; %yk; 
gpufldg;gLj;jg;gl;lTld; guPl;ir elj;Jtjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




