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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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சசயல்நுணுக்க பநாக்கங்கள் 
 

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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நிபலயான அ ிவிருத்தி  யணத்திற்கான கட்டம் 

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

     
 
 
இலக்கு 3. ேகல வயதினருக்கும் ஆசராக்கியான வாழ்க்பக மற்றும் சேமநலம் 
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.cஅ ிைி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. சுகாதார அணமச்சின் சதாணலபநாக்கு மற்றும்   
 குறிக்சகாள் 
 
 
 
 
 
      

பதாபலசநாக்கு 

 
எமது ப ாருைாதார ேமூக உை  மற்றும்  
ஆன்மீக அ ிவிருத்திக்கு  ங்கைிப் ிபன  

வழங்கக்கூடிய ஆசராக்கியமான ஒரு சதேம் 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

குறிக்சகாள் 
 

சமம் டுத்தல், தடுத்தல், குணமாக்குதல் மற்றும்  

புனர்வாழ்வைிக்கும் உயர் தரமான சேபவகபை  

இலங்பக மக்களுக்கு கிபடக்கச் பேய்தல், அணுகச்  

பேய்தல் மூலம் அபடயக்கூடிய அதியுயர் ஆசராக்கிய 

 நிபலயிபன அபடவதன் மூலம் இலங்பகயின் ேமூக 

 மற்றும ப ாருைாதாரத்திற்கு  ங்கைித்தல் 
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3. 2016-2017 ஆம் ஆண்டில் இலங்பகயின் 
சுகாதார துபறயின்  குறிப் ிடத்தக்க  
ோதபனகள் 
 

 அதிசமதகு ஜனாதி தி அவர்களுக்கு உலக சுகாதார கூட்டுத்தா னத்தினால் 2016 
இல் ப ாது சுகாதாரத்தின் உயர்விற்காக விருது வழங்கப் ட்டது. 

 
அதிபமதகு ஜனாதி தி ணமத்திரி ால சிைிபசன அைர்கள் 2016 ச ாது சுகாதாரத்தின் 
உயர்ைிற்காக ைிருதிணனப் ச ற்றுக்சகாண்டார். ச ாது சுகாதாரத்தில் தனிந ர்களின்  சிைந்த 
தணலணமத்துைம் மற்றும் ைிதிைிலக்கான சாதணனகள் என் ைற்ணை அைிைதற்காக இந்த 
ைருடாந்த ைிருது நிறுைப் ட்டிருக்கின்ைது.  ரிசளிப் ின் ப ாது, ச ாது சுகாதாரத்தில் 
சிைப் ான உலக சுகாதார நிறுைனத்தின்  சதன்கிழக்கு ஆசியா  ிராந்தியங்கள், உ.சு.நி  இன் 
 ிராந்திய  ைிப் ாளர் டாக். பூனம் பகட்ர ால் சிங் அைர்கள்,  இலங்ணகயில் சுகாதார 
பசணைணய ைலுப் டுத்தல்  குைிப் ாக, புணகப் ிடித்தணல தடுத்தல், மருந்துகள் கட்டுப் ாடு, 
குடிபயறு ைர்களின் ஆபராக்கியம் மற்றும் சிறுநீரக பநாய்களின் கட்டுப் ாடு என் ைற்ைில் 
அதிபமதகு சனாதி தி ணமத்திரி ால சிைிபசன அைர்களின் ைிதிைிலக்கான  ங்களிப் ிற்காக 
அைருக்கு இந்த மதிப்புமிக்க ைிருது ைழங்கப் டுகிைது எனக் கூைினார். 
 
 

 இலங்பக மசலரியாபவ அகற்றிய நாடு என்று  
 ிரகடனப் டுத்தப் ட்டுள்ைது 
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உலக சுகாதார நிறுைனத்தின் சதன்கிழக்கு ஆசியா  ிராந்தியங்களின் 69 ஆைது  ிராந்திய 
குழுைில் உலக சுகாதார அணமப் ின்  ைிப் ாளர் நாயகம் டாக். மார்கரட் சான் 
அைர்களினால் இலங்ணக மபலரியாணை அகற்ைிய நாடு என சான்று டுத்தப் ட்டது மற்றும் 
அபநகமான நாடுகள் இதணன எதிர்த்துப் ப ாராடுைணத கடினசமன கருதும் ச ாழுது , 
மபலரியாணை எதிர்த்துப் ப ாராடுைதில்  அர்ப் ைிப்பு பசணை மற்றும்  சதாடர்ச்சியான 
நடைடிக்ணகணள மூலம் இப் குதியில் ஒரு முன்பனாடியானது. உலக சுகாதார அணமப்பு, 
இப் குதியில் அைசியமான சுகாதார குைிகாட்டிகளுணடய இலங்ணகணய உருைாக்க உதவும், 
பநாய் தடுப்பு சதாடர் ாக இலங்ணக சுகாதார பசணையின் சதாடர்ச்சியான அர்ப் ைிப்பு 
மற்றும் குைிப் டத்தக்க பசணைணய  ாராட்டியுள்ளது. சகாசுக்கணள மட்டுமல்லாது 
அந்பநாணய  ரப்பும் ஒட்டுண்ைிகணள பநாக்குைதால் சகாசுக்களுக்கு எதிரான பநாய்கணளக் 
குணைக்கும் சைற்ைிகரமான மபலரியா எதிர்ப்பு   ிரச்சாரத்ணத இலங்ணக ஆரம் ித்துள்ளது. 
சுகாதார கல்ைி மற்றும்  யனுள்ள கண்காைிப்பு ஆகியணை இப் ிரச்சாரத்திற்கு 
 ங்களித்துள்ளன. உள் நாட்டில்  ரைிய சதாற்றுபநாய் சதாடர் ாக  திவு ஏதும் கடந்த  
மூன்ைணர ஆண்டுகளாக சசய்யப் டைில்ணல. நாடு திரும்பும் ஒட்டுண்ைிகணள தடுக்க, 
கண்காைிப்பு மற்றும் திணரயிடல் என் ைற்ணை  ராமரிக்க உள்ளூர் மற்றும் சர்ைபதச 
 ங்குதார்ரகளுடன் மபலரியா எதிர்ப்பு  ிரச்சாரம் இணைந்து சசயல் டுகிைது. 
 

 இலங்பக யாபனக்கால் சநாபய அகற்றிய நாடு என 
ப யரிடப் ட்டுள்ைது 

  
இலங்ணக நுண்ணுயிரியல் ைிகிதத்ணத 1% க்கும் குணைைாக குணைத்து நிைநீர் யாணனக்கால் 
பநாணய அகற்ைியணமக்காக உலக சுகாதார அணமப் ிடமிருந்து இலங்ணக சான்ைிதணழப் 
ச ற்றுள்ளது. இலங்ணக மற்றும் மாணலத்தீவுகள் சதன்கிழக்காசிய  ிராந்தியத்தில் 
முதன்முதலாக யாணனக்கால் பநாய் அற்ை நாடுகசளன அதிகாரப்பூர்ைமாக அைிைிக்கப் டும் 
நாடுகளாக மாைியுள்ளது. 1947 ஆம் ஆண்டில் இலங்ணக யாணனக்கால் பநாய் தடுப்பு 
பைணலத்திட்டம் நிறுைப் ட்டது. இந்த  ிரச்சாரம் சகாசு கட்டுப் ாட்டு முயற்சிகள், 
 ாதிக்கப் ட்ட மக்கள் சிகிச்ணச,இயலாணம தடுப்பு மற்றும் கட்டுப் ாடு மற்றும் நிைநீர் 
யாணனக்கால் பநாயினால் ஏற் டும் சதாற்று மற்றும் அதன்  ாதிப்பு என் ைற்ணை அகற்றும் 
கண்காைிப்ண  பமம் டுத்தல் ஆகியைற்ணை தீைிரப் டுத்தியது. உலக சுகாதார அணமப்பு 
மற்றும் சர்ைபதச  ங்குதாரர்களினால்  ஆதரிக்கப் ட்ட யாணனக்கால் பநாய் தடுப்பு 
பைணலத்திட்டத்தின் சதாடர்ச்சியான முயற்சிகள் காரைமாக 2008 ஆம்  ஆண்டுக்குள்  
யாணனக்கால் பநாய் ைிகிதத்ணத 0.03 ஆக குணைத்து அகற்றும் நிணலணய பநாக்கிய 
பைணலக்கு ைித்திட்டது. ச ாது சுகாதார  ிரச்சிணனயான இந் பநாணய நீக்குைதற்கு ைலுைான 
அரசியல்  அர்ப் ைிப்பு, சுகாதார  ைியாளர்களின் அர்ப் ைிப்பு மற்றும் சசயலில் சமூக 
 ங்பகற்பு ஆகியணை சில  ிரதான கூறுகளாக காைப் ட்டன.  
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 உலக சுகாதார ஸ்தா னத்தின் 69 ஆவது பதன் கிழக்காேிய  ிராந்திய 
குழு  2016 பேப்டம் ர் மாதம் பகாழும் ில் நடந்தது 

  
சகௌரை சுகாதார அணமச்சர் சகாழும் ில் நணடச ற்ை  69 ஆைது சதன் கிழக்காசிய  ிராந்திய 
குழுைிற்கு தணலணம தாங்கினார். இந்நிகழ்ைில் 14 நாடுளின்  ிரதிநிதிகள்  ங்பகற்ைனர். 
சுகாதார அணமச்சர் டாக். ராஜித் பசனாரட்ன மற்றும் உலக சுகாதார ஸ்தா னத்தின் 
 ைிப் ாளர் நாயகம் டாக். மார்கரட் சான் மற்றும் உலக சுகாதார ஸ்தா னத்தின் உலக 
சுகாதார ஸ்தா ன  ிராந்திய  ைிப் ாளர் டாக். பகட்ரப ால் சிங்  ஆகிபயார்கள் உட் ட 
அங்கத்துை நாடுகளின்  ிராந்திய சுகாதார அணமச்சர்கள் இந்நிகழ்ைில்  ங்கு ற்ைினர்.  
 

 
 
 
 
 
 
மபலரியா, யாணனக்கால் பநாய், ப ாலிபயா மற்றும் சிசு ஏற்பு  பநாய் ஆகியைற்ணை சைற்ைிகரமாக 
அகற்ைியதால், மற்ை நாடுகளுக்கு இலங்ணக உண்ணமயில் ஒரு முன்மாதிரியாக உள்ளது. 
உலகிபலபய சிைந்ததான பதசிய பநாய்த்தடுப்பு திட்டம், நாட்டில் இலைச சுகாதார திட்டம் என் ன 
சிைந்தணையாகும். 
சகாழும் ில் மிகவும் சைற்ைிகரமான நணடப்ச ற்ை  ிராந்திய குழுைிற்கு ைாழ்த்துக்கள். உங்கள் 
தணலணமயாசிரியர் முன்மாதிரியாக இருந்தார்!  மிக அரிதாக நாம் திைணம, ஞானம் மற்றும் 
ைிதிைிலக்கான தணலணம திைன்கணளக் சகாண்ட ஒரு சுகாதார அணமச்சணர சந்தித்பதாம். நீங்கள் 
இலங்ணகயில் சுகாதார துணைணய ைழிநடத்துைதால் நாம் மிகவும் அதிஷ்டசாலிகளாபைாம்.” 
 

உலக சுகாதார ஸ்தா னம் பதன் கிழக்காேிய  ிராந்திய குழுவின்   ிராந்திய  ணிப் ாைர் 
டாக்.பூனம் சகட்ரச ால் ேிங் 
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 உலக சுகாதார ஸ்தா னத்தின் 69 ஆவது பதன் கிழக்காேிய  ிராந்திய 
குழு வின் உத்திசயாகப்பூர்வமான ஆரம் ம் 

  
உலக சுகாதார ஸ்தா னத்தின் 69 ஆைது சதன் கிழக்காசிய  ிராந்திய குழு ைின் 
உத்திபயாகப்பூர்ைமான ஆரம் மானது இலங்ணக  ிரதமர் சகௌரை ரைில் ைிக்ரமசிங்க 
அைர்களின் ஆதரைின் கீழ் சகௌரை சுகாதார அணமச்சர்,உயர் ஆணையர், தூதுைர்கள், உயர் 
அதிகாரிகள்,  மற்றும் உறுப் ின நாடுகளின் புகழ்ச ற்ை  ிரதிநிதிகள் ஆகிபயாரின் 
 ங்கு ற்றுதலுடன் தாமணர தடாக பதசிய அரங்கில் இடம்ச ற்ைது.  
 

 2017 ப ப்ரவரி பகாழும் ில் இடம்ப ற்ற புலம்ப யர்ந்தவர்கைின் 
சுகாதாரம் பதாடர் ான 2 ஆம் ேர்வசதே ஆசலாேபன 
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புலம்ச யர்வுக்கான சர்ைபதச அணமப்பு மற்றும் உலக சுகாதார ஸ்தா னமத்தின் 
ஒத்துணழப்புடன் உலகளாைிய ரீதியில் குடிபயறு ைர்களின் சுகாதாரத்ணத எவ்ைாறு 
பமம் டுத்துைது சதாடர் ாக கலந்துணரயாடுைதன் மூலம் குடிபயறு ைர்களின் சுகாதாரம் 
மீதான 2 ஆைது சர்ைபதச ஆபலாசணனணய இலங்ணக சகாழும் ில் ைழங்கியது. 
“சசயற் ட்டியணல மீளணமத்தல்” எனும் கருப்ச ாருளின் கீழ் புலம்ச யர்ந்பதாரின் நலணன 
பமம் டுத்துைதற்காக  ல்ைணகப் ட்ட ப ச்சுைார்த்ணதகள் மற்றும் அரசியல் 
உறுதிப் ாட்டிற்கான  தளத்ணத உறுப் ினர் நாடுகள் மற்றும்  ங்குதாரர்களுக்கு ைழங்குகிைது. 
இடம்ச யர்ந்பதாருக்கான சர்ைபதச ஸ்தா னத்தின்  ிராந்திய  ைிப் ாளர் திருமதி.மரியா 
அ ியா பமாட்டுஸ், சகௌரை உறுப் ினர் நாடுகளில் சுகாதார அணமச்சர்கள் மற்றும் 
புகழ்ச ற்ை  ிரதிநிதிகள் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துணரயாடினர். 
 

 பகௌரவ. சுகாதார அபமச்ேர் டாக்டர். ராஜித சேனாரட்ன அவர்கள் 2017-
2020 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக சுகாதார ஸ்தா னத்தின் நிபறசவற்றுக் 
குழுவில்  ணியாற்றத் சதர்ந்பதடுக்கப் ட்டுள்ைார் 

   
உலக சுகாதார ஸ்தா னத்தால் மூன்று ைருட காலத்திற்கு  ைியாற்றும் உறுப் ினர் நாட்டின் 
சுகாதார துணையில் சதாழிநுட்  தகுதி ைாய்ந்த 34 அதிகாரிகள் அடங்கிய குழுணை 
உருைாக்கியது. சகௌரை. சுகாதார அணமச்சர் டாக்டர். ராஜித பசனாரட்ன 2017-2020 ஆம் 
ஆண்டின் உலக சுகாதார ஸ்தா னத்தின் நிணைபைற்று சண யில்  ைியாற்றுைதற்கான 
உன்னத ைாய்ப் ிணனப் ச ற்றுக்சகாண்டார். ைருணகயின் ப ாது அணமச்சர், உலக சுகாதார 
ஸ்தா னத்தில் புதிதாக சதரிவுசசய்யப் ட்ட  ைிப் ாளர் நாயகம் அணமச்சர் திரு. டத்பதாஸ் 
அதபனாம் பக ிரியஸஸ் அைர்களுடன் இருதரப்பு ைிைாதங்கணள பமற்சகாண்டார். 
 

 டிக்சகாயா, ஹட்டன் மாவட்ட ப ாது பவத்தியோபலயின் புதிய 
அ ிவிருத்தியின் திறப்பு 
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இந்திய அரசாங்கத்தினால் ைழங்கப் ட்ட 1200 மில்லியன் ரூ ாய்க்கு நிர்ையிக்கப் ட்ட, 
இந்திய  ிரதமர் நபரந்திரபமாடியினால் ச ாது மக்களுக்கு உரித்தாக்கப் ட்ட ஹட்டன் 
டிக்பகாயா ஆதார ணைத்தியசாணலயானது, மூன்று அடுக்கு மருத்துைமணனயின் கட்டிடத்தில் 
150  டுக்ணகயணை ைார்ட்சதாகுதி, மருத்துை உ கரை  ிரிவு,சைளிபநாயாளர் 
 ிரிவு,நிபுைர்கள் ணமயம், சிைப்பு முகாணமயாளர் தீைிர சிகிச்ணசப்  ிரிவு, மகப்ப ற்று ைார்டு, 
அைசர சிகிச்ணசப்  ிரிவு,சதாழிலாளர் அணை மற்றும் இரு அறுணை சிகிச்ணச 
திபயட்டர்கணளயும் பமலும் ஒரு இரத்த ைங்கி, தீயணைப்பு உ கரைம் மற்றும் இரண்டு 
உத்திபயாகப்பூர்ை கட்டிடத் சதாகுதி மற்றும் ஆதார ணைத்தியசாணலக்குத் பதணையான 
ஏணனய ைசதிகணளயும் உள்ளடக்கியுள்ளது.  சுகாதார அணமச்சர் சகௌரை. டாக்டர். ராஜித 
பசனாரட்ன அைர்களின் பைண்டுபகாளின் ப ரில் சனாதி தி ணமத்திைி ால சிைிபசன மற்றும் 
 ிரதமர் சகௌரை ரைில் ைிக்ரமசிங்க அைர்களின் முன்னிணலயில்  புதிதாக கட்டப் ட்ட 
ஹட்டன் டிக்பகாயா ஆதார ணைத்தியசாணல இந்திய  ிரதமரால் மக்களுக்கு 
உரித்தாக்கப் ட்டது.  
 

  ிராந்திய ஒத்துபழப் ிற்கான பதற்காேிய ேங்கத்தின் சுகாதார 
அபமச்ேர்கைின் ஆறாவது கூட்டம் மற்றும் ேிசரஷ்ட அதிகாரிகைின் 
கூட்டம்- பகாழும்பு 

  
 ிராந்திய ஒத்துணழப் ிற்கான சதற்காசிய சங்கத்தின் ஆைாைது கூட்டம் சுகாதார அணமச்சர் 
சகௌரை ராஜித பசனாரட்ன தணலைரின் கீழ் ஆப்கானிஸ்தான்,  ங்களாபதஷ், பூட்டான், 
இந்தியா, மாணலத்தீவுகள், பந ாள்,  ாகிஸ்தான் மற்றும் இலங்ணக  ஆகிய எட்டு உறுப்பு 
நாடுகணள உள்ளடக்கியுள்ளது. ச ாது சுகாதாரம்  சதாடர் ான  ிரச்சிணனகள்  ிராந்திய 
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ஒத்துணழப் ிற்கான சதற்காசிய சங்கத்தின் சுகாதார அணமச்சர்களின் ஆைாைது கூட்டத்தில் 
கலந்துணரயாடப் ட்டது.  
சுகாதார, சமூக மற்றும்  ச ாருளாதார ைிரிைாக்கத்திற்கும், ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் 
ஒத்துணழப்பு அணுகுமுணைகணள பமம் டுத்துைதற்கும், சதாற்று பநாய்கள், காைி மூலம் 
 ரவும் பநாய்கள், சுகாதாரம், ப ாசாக்கு, காலநிணல மாற்ைம் மற்றும் அனர்த்தம்,  சதாடர் ாக 
ச ற்றுக்சகாண்ட சுகாதார  ிரச்சிணனகளின் குைித்த சிைந்த அனு ைங்கணளப்  கிர்ந்து 
சகாள்ளல், உடல் நலத்திற்கான மனித ைளங்களின் ைளர்ச்சியில் அனு ைங்கணள 
 கிர்ந்துசகாள்ளல், ஒவ்சைாரு நாட்டிலும் ஒரு  ிராந்தியமாக அணுகல், சம ங்கு மற்றும் 
சுகாதாரத் தரத்ணத உறுதி டுத்தல், கூட்டு  ங்குதாரர்கள் மற்றும் ஒத்துணழப்பு மூலம் 
நிணலயான இலக்குகணள அணடைதற்கு இணைந்து  ைியாற்ைல் ஆகியைற்ணை 
பமம் டுத்துைதற்கு உடன் ட்டதன்  ின்னர் சகாழும் ின்  ிரகடனம் சைளியிடப் ட்டது. 
 

 

 

 

 

 

 

“32% ஆன உலக காசபநாய்ச் சுணம இப் குதியிலுள்ளதுடன் 1-4%  திய  ிரச்சிணனகள் 
மருந்து எதிர்ப்ண க் சகாண்டிருப் து குைிப் ிடத்தக்கதாகும். காசபநாய் மூலம் 
ஏற் டும் பநாய்ச் சுணமகணள குணைப் தற்கான சசயல்நுணுக்கத் தணலயடீுகள் 
கலந்துணரயாடப் ட பைண்டியகு மிக முக்கியமாகும்.  எமது  குதியில் 1.4 
 ில்லியன் மக்கள் மபலரியா சதாற்றுக்கு உள்ளாகும் ஆ த்திலிருக்கின்ைனர்.  
மாணலத்தீவு மற்றும் இலங்ணக ஏற்கனபை அகற்றும் நிணலணய அணடந்தப ாதிலும் 
இப் குதிக்குள் இடம்ச றும் புலம்ச யர்ைினால் ஆ த்து காைப் டுகின்ைது. HIV 
மற்றும் காசபநாய் ஆகிய  ல ஏணனய பநாய்களும் புலம்ச யர்ைினால் 
 ரைக்கூடும். புலம்ச யர்ைினால் ஏற் டும் சுகாதார மதிப் டீுகள் முக்கியானணை 
என் பதாடு உலகலாைிய  ாதுகாப்ண  ைழங்கும் சூழலில் நாங்கள் கைனிப்பு 
மற்றும் சிகிச்ணச அணுகுைணத எவ்ைாறு ைிரிவு டுத்துபைாம் என் தும் முக்கியம் 
ச றுகிைது. இப் குதியிலுள்ள  ிரதான சுணமயாக சதாற்றும் பநாய்கள் 
இருந்தப ாதிலும்,சதாற்ைா பநாய்கள் பைகமாக அதிகரிக்கின்ைணம 
குைிப் ிடத்தக்கது.” 

 
சுகாதார அபமச்ேர் பகௌரவ ராஜித சேனாரட்ன 
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 மாபலத்தவீு மற்றும் இலங்பகக்கிபடயில் இருதரப்பு 
கலந்துபரயாடல்கள் 
 

 

 

 

 

 
  

 
மாணலத்தீவு சுகாதார அணமச்சர் சகௌரை அப்துல் நசீம் இப்ராஹிம் மற்றும் சுகாதார, 
ப ாசணை மற்றும் சுபதச மருத்துை அணமச்சர் சகௌரை .டாக்டர் ராஜித பசனாரட்ன 
அைர்களுக்குணடயில் இரு நாடுகளிலும் சுகாதார முணைகணள பமம் டுத்துைது சதாடர் ாக 
இருதரப்பு கலந்துணரயாடல்கள் இடம்ச ற்ைன.  மாணலத்தீவுக்கு மருத்துைக் கல்ைி , 
ஆற்ைணலக் கட்டிபயழுப்புதல், உறுப்பு  மாற்று சிகிச்ணசயின்  ிரச்சிணனகள் மற்றும் 
மருத்துை சுற்றுலா ஆகியைற்ைிற்கு உதவுைதற்கான  சிைப்பு அக்கணையுண்டு. 
 

 மாபலத்தவீில்  ிராந்திய ஒத்துபழப் ிற்கான பதற்காேிய ேங்கத்தின் 
சுகாதார அபமப் ின் உலக சுகாதார அபமப் ின் 70 ஆவது அமர்வின் 
ஆரம் ம் 

  
ஆரம்  ைிழாைில் சுகாதார மற்றும்  ாராளுன்ை  ிரதிநிதிகளுடன் பசர்ந்து சுகாதார 
அணமச்சர்கள் மற்றும்  ிரதிநிதிகள் கலந்துசகாண்டனர். அதிபமதகு சனாதி தி அப்துல் 
யாமீன் அப்துல் ணகயுமின் சிைப்பு தூதுைர் டாக்டர். சமாஹமட் ணசன ீ அைர்களினால் 
இவ்ைிழா உத்திபயாகப்பூர்ைாக ஆரம் ித்து ணைக்கப் ட்டது. பமலும், இந்நிகழ்வு உலக 
சுகாதார ஸ்தா னத்தின்  ைிப் ாளர் நாயகம் டாக்டர். சதட்ரஸ் அதபனாம் பகப்ரிபயசிஸ், 
உலக சுகாதார ஸ்தா னத்தின் சதன்கிழக்காசிய  ிராந்திய  ைிப் ாளர் டாக்டர். பூனம் 
பகட்ரப ால் சிங் மற்றும் சகௌரை சுகாதார அணமச்சர் திரு.இப்ராம் நசீம் ஆகிபயாரால் 
தணலணமத்தாங்கப் ட்டது.  
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“நீங்கள்  ிரதிநிதித்துைப் டுத்தும்  ிராந்தியம் 
உலக சனத்சதாணகயில் காற் குதிணய 
ைிடவுள்ளதாக கைக்கிடப் ட்டுள்ளது. ஏைத்தாள 2 
 ில்லியன் மக்கள் அைர்களின் சுகாதாரத்திற்காக 
உங்கணள எதிர் ார்கின்ைார்கள். இது ச ரிய 
சைாலாக இருக்கும் அபத பநரம் அருணமயான 
ைாய்ப் ாகும். உங்கள் நாட்டில் சுகாதார 
முணைகளில் முதலிடுதல் மற்றும் 
பமம் டுத்துதல் என் ணத ைிட பைறு எதுவும் 
முக்கியமல்ல.”  
 
உலக சுகாதார ஸ்தா னத்தின்  ணிப் ாைர் 
நாயகம் டாக்டர். பதட்ரஸ் சகப்ரிசயேிஸ் 

 
 
 
 
 
 

“நாங்கள் முகங்சகாடுக்கும் அணனத்து 
சைால்களும் உண்ணமயானணை மற்றும் 
சிக்கலானணை. உலக சுகாதார ஸ்தா னம், உலக 
சுகாதார  ாதுகாப்ண  அணடைணத பநாக்கமாகக் 
சகாண்டுள்ளது. ஒவ்சைாரு நாடும் 
முன்பனற்ைத்ணத பமற்சகாள்கின்ைது மற்றும் 
நாம் முன்பனற்ைத்ணத அளைிட திைன்ைாய்ந்த 
ைழிகணள  சகாண்டுள்பளாம்”  
 
உலக சுகாதார ஸ்தா னத்தின் 
பதன்கிழக்காேிய  ிராந்திய  ணிப் ாைர் 
டாக்டர். பூனம் சகட்ரச ால் ேிங் 

 
 இலங்பகயின் முதலாவது இதய மாற்று ேிகிச்பே 

   
இலங்ணகயின் முதலாைது இதய மாற்று சிகிச்ணசயானது கண்டி ப ாதனா 
ணைத்தியசாணலயில் சைற்ைிகரமாக நணடச ற்ைது. சிக்கலான 8 மைித்தியால 
சத்திரசிகிச்ணசயானது மூன்று இதய அறுணை சிகிச்ணச நிபுைர்கள், மாற்று அறுணை சிகிச்ணச 
நிபுைர் ஒருைர், இதயபநாய் நிபுைர் ஒருைர், அறுணை சிகிச்ணச ஒருங்கிணைப் ாளர்கள், 
மயக்க மருந்து மருத்துைர் மற்றும் உதைி  ைியாளர் சதாகுதி ஆகிபயாரால் 
பமற்சகாள்ளப் ட்டது. 24 ையதுணடய சகாணட ைழங்குனரின் இதயம் 12 ைிகிதம் 
சசயலற்ைதான இதயமுணடய 34 ையதுணடய ச ண்ைிற்கு மாற்ைப் ட்டது. மாற்று அறுணை 
சிகிச்ணச குழு கண்டி ப ாதனா ணைத்தியசாணலயின்  ைிப் ாளர் டாக்டர். ஆர். எம். எஸ்.பக. 
ரத்னாயக்கைின் ஆபலாசணனயுடன், ஆபலாசகர் கார்டிபயாத்தராசிக் அனாஸ்சடஸ்ட் டாக்டர். 
ஜகதி ச பரரா,  இதய அறுணை சிகிச்ணச ஆபலாசகர் டாக்டர்.அனில் அப ைிக்ரம, இதய 
அறுணை சிகிச்ணச மருத்துைர் முடிதா லன்சகார மற்றும் டாக்டர். ஞானகந்தன், இதய 
மருத்துைர் டாக்டர். சுபனத்ரா இருகல் ண்டார, மாற்று அறுணை சிகிச்ணச மருத்துைர் டாக்டர். 
 ி.பக. ஹரிஸ்சந்திர ஆகிபயாணர உள்ளடக்கியிருந்தது. சகௌரை சுகாதார அணமச்சர் மற்றும் 
அணமச்சக அதிகாரிகளின் குழு அறுணை சிகிச்ணச சசய்யப் ட்ட பநாயாளிகணள  ார்ணையிட 
ைந்தப ாது குழுைின் குைிப் ிடத்தக்க  மற்றும் ைரலாற்று சாதணனணய  ாராட்டியது.  
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 இலங்பகயின் முதல் கால் மாற்றுச் ேத்திர ேிகிச்பே 

 
இலங்ணகயின் முதல் கால் மாற்றுச் சத்திர  சிகிச்ணச, அநுராதபுர ப ாதனா 
ணைத்தியசாணலயின்  குருதிக்கலன்  மற்றும் அைய மாற்று அறுணை சிகிச்ணச நிபுைர் 
டாக்டர். பஜாயல் அருட்சசல்ைம், மயக்க மருந்து ஆபலாசகர்கள், மருத்துை  ைியாட்கள் 
உட் ட மருத்துை நிபுைர்களின் குழுைினால்  சைற்ைிகரமாக பூர்த்தி சசய்து இலங்ணக 
சுகாதார அைய மாற்றுச் சத்திர  சிகிச்ணச ைரலாற்ைில் குைிப் ிடத்தக்க ணமல்க்கல்ணல 
உருைாக்கியது. ஒரு ைி த்தினால் கடுணமயாக பசதமணடந்திருந்த இடது காணல 
சதாணடப் குதியிலிருந்து நீக்கியணமயினால் 32 ையதுணடய ந ருக்கு கால் அைய  மாற்றுச் 
சத்திர  சிகிச்ணச சசய்யப் ட்டது. இரத்தக்கசிைினால் மூணளச்சாவு அணடந்த 52 ையதுணடய 
பநாயாளியின் இடது கால் 32ையது பநாயாளியின்  ின்ைரும் நாட் ட்ட பநாணய சீர்சசய்யும் 
ச ாருட்டு கால் மாற்று சிகிச்ணச நடாத்தப் ட்டுள்ளது. 
 

 காேல் வதீி பகாழும் ில் சுகாதார அபமச்சுக்கான புதிய கட்டிடம் 

  
சகாழும்பு காசல் ைதீி ைளாக நிலத்தில் ரூ ா 3.8 மில்லியன்ச றுமதியான 16 
மாடிகணளக்சகாண்ட கட்டிடத்திற்காக முன்சமாழியப் ட்ட  இடத்தில் அடிக்கல் நாட்டு 
ணை ைம் இடம்ச ற்ைது. கட்டிட நிர்மானப் ைிகள் இரண்டு கட்டங்களாக 
நிர்மானிக்கப் டவுள்ளதுடன் 1ைது கட்டம் 10 மாடிகணளக் சகாண்டு  நிர்மானிக்கப் டவுள்ளது. 
காசல் ைளாகத்தில் நிர்மானிக்கப் டவுள்ள புதிய கட்டிட நிர்மானப் ைிகள்  ைழணமயான  
நடைடிக்ணககணளப்  ாதிக்காத ைணகயில் நடாத்தப் டவுள்ளது . ைளாகமும் உயர்தரமானதாக 
பதாற்ைமளிக்கும் . இக்கட்டிடம் கட்டுைதற்காக பநாக்கம்  , சுகாதார அணமச்சின் கீழ் உள்ள 
சகல  உத்தபயாகத்தர்கணளயும் ஒரு குணடயின் கீழ்க் சகாண்டுைருதல் ஆகும். 
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 இலங்பகயின் சதேிய பவத்தியோபலகைிற்கான புதிய பவைி 
சநாயாைர்  ிரிவுக் கட்டிடத்பதாகுதி 

  

ஆசியாைிபலபய மிகப் ச ரிய ணைத்தியசாணலயாகவும் ,இலங்ணகயின்  ிரதானமான பதசிய 
ணைத்தியசாணலயாகவும் பதசிய ணைத்தியசாணலயாகளில் சநருக்கடிகணளக் குணைக்கும் 
பநாக்குடனும் ,இலங்ணகயின்  ணழய பதசிய ணைத்தியசாணலகளிற்கு  மாற்ைிடாகவும்  22 
மாடிகணளக்சகாண்ட புதிய  சை.பநா.  ி கட்டிடத் சதாகுதிக்கான அடிக்கல் நாட்டு ணை ைம் 
நடாத்தப் ட்டது.சசயற்திட்டத்திற்காக கிட்டத்தட்ட 100 மில்லியன் அசமரிக்க சடாலர்கள் 
ைரவுசசலவுக்காக திட்டமிடப் ட்டுள்ளதுடன் சகல ைசதிகணளயும் சகாண்ட புதிய கட்டிடத் 
சதாகுதி  தற்ப ாதுள்ள ணைத்தியசாணலகளின் சை.பநா.  ிரிவுகளிற்கான 
மாற்றுத்திட்டமாகவும் உள்ளது. இத்சதாகுதிணய  மூன்ைணர ைருடங்களிற்குள் கட்டி 
முடிப் தற்கும் எதிர் ார்க்கப் ட்டும் உள்ளது .சை.பநா. ி சதாகுதி இரண்டு கட்டங்களாக 
கட்டப் ட்ட்டுள்ளது . அதில் முதலாைது கட்டம் சீன அரசாங்கத்தின் மானியத்தின் கீழ் 9 
மாடிகணளக் சைடு நிர்மாைிக்கப் டவுள்ள அபதபநரத்தில்  மற்ைய கட்டம் சின அரசின் 
இலகுக்கடன் திட்டத்தின் கீழ் கட்டுப் டவும் உள்ளது .பநாயாளர்   குதிணய தைிர திணைக்கள 
சதாகுதி 2020 ஆம் ஆண்டளைில்  கட்டிமுடிக்கப் டவுள்ளதுடன்  ,இது  இலங்ணக 
மக்களிற்குத் தரமான ணைத்தியபசணைகணள ைழங்கக்  குடியதாகவும் இருக்கும் எனலாம். 
 
 
 

 பநவில் ப ர்னான்சடா பவத்தியோபலயின் போத்து இலங்பக 
அரசுபடபமயுடன் 

   
சநைில்ச ர்னான்படா  ணைத்தியசாணலயின் சசாத்துைம்  இலங்ணக  அரசாங்கத்தின் 
உணடணமயின் கீழ்  ணகயளிக்கும்ணை ைம் , இடம்ச ற்று , புரிந்துைர்வு உடன் டிக்ணக  
இலங்ணக அரசாங்கத்தின் சார் ாக சுகாதார அணமச்சின்சசயலாளரான திரு .ஜானக சுகததாஸ 
அைர்களுக்கும் மற்றும் சநைில்  ர்ைாண்படா ணைத்தியசாணலயின்  தா கர் ணைத்தியர் 
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சநைில்ச ர்ைாண்படா   அைர்களுக்கும்  இணடயில் ணைத்தியசாணல ைளாகத்தில் பமன்ணம 
தங்கிய ஜனாதி தி ணமத்திரி  ால சிைபீசன அைர்களின் முன்னிணலயில் 
ணகச்சாத்திடப் ட்டது. இவ்வுடன் டிக்ணகயின் கீழ் சநைில் ச ர்னாண்படா ணைத்தியசாணல 
ஒரு  ைிப் ாளர்  சண யின் கீழ்  சுதந்திரமானதாக நிர்ைகிக்கப் டுைதுடன் 2017 ஒகஸ்து 1ம் 
திகதியில் இருந்து  அரச ப ாதனா ணைத்தியசாணலயாகசசயற் டும் எனவும் சதரிைிக்கவும் 
 ட்டது சநைில் ச ர்னாைபட ணைத்தியசாணல 2013 ஆம் ஆண்டு ரூ ா 3.55  ில்லியன் 
மதிப் ிட்டளைில்  ,ஐந்து ஏக்கர்  ரப் ளைில்  ,ஒருகட்டிடம் நான்கு மாடி கட்டிடமாகவும் 
இரண்டாைது  எட்டு மாடி கட்டிடத்தில் உயர் சதாழில் நுட்  மற்றும் நைனீணைத்திய 
ைசதிகணளக் சகாண்டு நிர்மானிக்கப் ட்டது. 
 

 குைியாப் ிட்டிய  ஆதாரபவத்தியோபலபயப் ச ாதனா 
பவத்தியோபலயாக  மாற்றுவதற்காக  வயம்    ல்கபலக்கழகத்தின் 
பவத்திய  ீட தா னப் குதியில் இடம்ப ற்று கலந்துபரயாடல் 

  
அரசினால் தீர்மானிக்கப் ட்டசகாள்ணககணள  நணடமுணைப் டுத்தலின் ஒரு அங்கமாக  
ையம் ா   ல்கணலக்களகத்தில் ணைத்திய  டீத்ணத நிறுவுதல் சதாடர் ான  ைிபசட 
கரந்துணரயாடல் சுகாதார ப ாசணை மற்றும் சுபதச ணைத்திய அணமச்சர் ணைத்தியர்  
இராஜித பசனாரத்தின அைர்களினால்  நடாத்தப் ட்டது . திட்டத்தின்  ிரகாரம்  ையம் ா  
மாகாை சண யின் கீழ்  ைரும் குளியாப் ிட்டி ஆதார ணைத்தியசாணல  அரசினால் 
ணகயகப் டுத்தப் ட்டு ப ாதனா ணைத்தியசாணலயாக  அ ிைிருத்தி சசய்யப் ட்டுள்ளது .   
ையம் ா ணைத்திய   டீத்துடன் , சப் ிரகமுை  சமாரட்டுை    ல்கணலக்களகங்களிலும் 
இரண்டுணைத்திய  டீங்கள்  நிறுைப் ட்டுள்ளன. 

 இலங்பகயில் அவேர அம் ிலன்ஸ் பவத்திய  ராமரிப்புச் சேபவ  
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இலங்ணக அரசு இந்திய அரசுடன்  இணைந்து முன் ணைத்தியசாணலணைத்திய  ராமரிப்பு  
அம் ியுலன்ஸ் பசணை , தனியா அரச  ங்களிப்புடனான  இந்தியாைின் ஜிைிபக  , அைசர 
முகாணமத்துை &  ஆராய்ச்சி நிறுைனத்துடன் பசர்ந்து   இலங்ணக மக்களின்  அைரச முன் 
– ணைத்தியசாணல ணைத்திய  ராமரிப்பு பதணைகணள  நிைபைற்ைி ைருகின்ைது. 

 
 

 ேனீ அரேின் ஆராய்ச்ேி அ ிவிருத்தி மற்றும் நீண்டகால ேிறுநீரக சநாய் ( 
CKDU) காரணம்  ற்றிய ஆய்வுகளுடனான புரிந்துணர்வு ஒப் ந்தம் 
பகச்தாத்திடல் 

 
சுகாதார ப ாசாக்கு மற்றும் சுபதச மருத்துை அணமச்சுக்கும் சீன அக்கடமி ஒவ் சயன்ஸ் 
இணடயில்  புரிந்துைர்வு  ஒப் ந்தம்  ஒன்று ணகச்சாத்திடப் ட்டது . இப்  ரிந்துைர்வு 
ஒப் ந்தம்  ,அைியப் டாத மூலத்தில் இருந்து  நீண்ட  நாள் சிறுநீரக பநாய்க்கான  
காரைிகணளக் கண்டைிைதற்கான  ஆய்வுகணள பமலும் பமற்சகாள்ைதணன 
ணமயப் டுத்தியது . புரிந்துைர்வு ஒப் ந்தம் ணைத்தியர் இராஜிய பசனாரத்தின அைர்களிற்கும் 
சீன சயன்ஸ்  அக்கடமியின் துணைத்தணலைர் ப ராசிரியர் சசங்லி டிங்  அைர்களுக்கும் 
இணடயில்  ணகச்சாத்திடப் ட்டது. நீண்ட நாள் சிறுநீரக பநாய்க்கான முழு  ஆய்ைிற்குமாக  
அசமரிக்க சடாலர்  3 மில்லியன்களிற்குபமலாக மதிப் டீும் சசய்யப் ட்டுள்ளது.  
இலங்ணகயின் 12 மாைட்டங்களில்  , குைிப் ாக  ைடமத்திய மாகாைத்தில் ஆக்கூடுதலாக 
சிறுநீரகப்  ாதிப்பு க்கள்  அைிமுகப் டுத்தப் ட்டுள்ளணை  ஒரு  ாரிய சுகாதார  ிரச்சணனயாக  
இருப் துடன்  ,இந்த நீண்ட நாள்  சிறுநீரக பநாய்க்கான  மூல காரைங்களும் 
ஐயுைவுற்ைனைாகபை  காைப் டுகின்ைன  . இதன்ச றுப ைாக   ல மனித  உயிர்கள்  
இழக்கப் டுைதுடன்  , இவ்வுயர்ைான பநாய்  ரவுணக ைிதம்   ாதிப்புக்குள்ளான  
மாைட்டங்களில்  ைாழும்  மக்கள்  சமூகத்தில்  ஒரு   ாரிய அனர்த்தம்  
ஏற் டைிருக்கின்ைதான  ஒரு நிணலணமயும் பதாற்றுைித்துள்ளது  எனலாம் . அத்துடன் 
ைருடங்களிற்கு பமலாக  ஆய்வுகள் பமற்சகாள்ளப் ட்ட ப ாதிலும்  இதற்கான மூலகாரைம்  
இன்னமும்  அைியப் டாத ஒன்ைாகபை  காைப் டுகின்ைது  புரிந்துைர்வு  ஒப் ந்தம்  நீண்ட 
நாள் சிறுநீரக பநாய்கணளத் தடுத்தல் மற்றும் பநாய்கணளக் குைப் டுத்தல் சதாடர் ான  
ஆபலாசணனகணள ைழங்குைதற்காக இலங்ணக  சுகாதார  ராமரிப்பு ஆளைியினர்களது 
சசயலாற்றுகணளக் கட்டி  எழுப்புைதற்கான ஆபலாசணனகணளயும் ைழங்கும்  ஒப் ந்தம் 
நீண்ட  நாள் சிறுநீரகபநாக்கான உயிரியல் காரைிகணளக் கண்டு ிடிப் தற்கான  
உயிரியாளர்கணள  ஆய்ைிற்குத் தூண்டுதல் , சிறுநீரகம் சதாடர் ான பநாய்கணளைிக் 
சகாண்டுைருதல் மற்றும் இதுசதாடர் ான  புள்ளிைி ரங்கணள இற்ணைப் டுத்தல் என் ன  
இப்புரிந்துைர்வு ஒப் ந்தத்தின் ஏணனய  முக்கிய ைிடயங்களாகும். 
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சநாய்நிவாரண சுகாதாரத்துபறயின்   ாரிய அ ிவிருத்தி 
 

 யப் ானிய உதவியுடன் கல்கமுவ ஆதார பவத்தியோபலபய 
நவினமயப் டுத்தல் 

  
ச ாது மக்களிற்கான சிைந்த பசணைணய  ைழங்கும் ச ாருட்டு  ரூ ா 741 மில்லியன்கள் 
சசலைிலான ஒரு கருத்திட்டம் சசயற் டுத்தப் ட்டு  கல்கமுை ணைத்தியசாணலணய 
பூரைமான ஆதாரணைத்தியசாணலயாக மாற்றுைதற்கான பைணலத்திட்டம்   
அ ிைிருத்திசசய்யப் ட்டது . இப்புதிய கட்டிடத்சதாகுதியுடன்  , ஆதார ணைத்தியசாணல 
சத்திர சிகிச்ணசப்  ிரிவு ,சிறுைர்  ிரிவு  , அைசர  ராமரிப்புப்  ிரிவு, சைளிபநாயாளர்  
திணைக்களம் , ைி த்துப் பசணை , சிகிச்ணசப்  ிரிவு  என் னைற்றுடன்  தரம் 
உயர்த்தப் ட்டுள்ளது . யப் ானிய  அரசின் உதைியுடன் கல்கமுை  ஆதார ணைத்தியசாணல  
கட்டிடத்சதாகுதி மிளவும் அதிபமதக ஜனாதி தி ணமத்திரி ால சீைிபசன  அைர்கள்  மற்றும் 
யப் ானிய தூதராலய ஆபலாசகர்  /  ிரதித் தணலைர்  திரு பகாஷி ஜாஜி அைர்களின் 
துணையாதரவுடனும் சுகாதர  அணமச்சர் ணைத்தியர்  இராஜிதபசனாரத்தின  அைர்களின்  
 ங்கு ற்றுதலுடன்   திைந்துணைக்கப் ட்டது . யப் ானிய  அரசு 3,935 யப் ானிய சஜன்கணள 
( ஏைக்குணைய  ரூ ா 5,232 மில்லியன் )சஜக்கா கருத்திட்டத்தின் பமல் எழுந்து ைரும்  
 ிரபதசங்கணள குைியிலக்காகக்சகாண்ட சமூகங்களின் அடிப் ணடத்பதணைகணள 
முன்பனற்ைல்  எனும் கருப்ச ாருள் திட்டத்திட்டத்திற்கு ைழங்கியது இக் கருத்திட்டம்  
இலங்ணகயில்  உள்ள 4 இரண்டாந்தர ணைத்தியசாணலகளிற்கு சதாற்ைாபநாய்கணள  
ஆரம் த்திபலபய நிர்ையம் சசய்தல் , சிகிச்ணச மற்றும்  முன்  ாதுகாத்தல் 
ப ான்ைனைற்ைிற்கான ைசதிகணளயும் உ கரைங்கணளயும் 
ைழங்குதணலபநாக்கமாகக்சகாண்டது. 
       
 பதல்பதனிய ஆதார பவத்திய ோபலயில் புதிய கட்டிடத்பதாகுதிபய 

திறத்தல் 
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சதல்சதனிய ஆதார ணைத்தியசா யின் நைனீ  ைசதிகணளக் சகாண்ட ஒரு புதிய 
கட்டிடத்சதாகுதி பமன்ணமதங்கிய  ஜனாதி தி ணமத்திரி ால ஶ்ரீ பசன  அைர்களின்  இணை 
ஆதரவுடன் திைந்துணைக்கப் ட்டுள்ளது . இது யப் ானிய  அரசிற்கும்  இலங்ணக அரசிற்கும்  
இணடயிலான  சஜக்கா திட்டத்தின் கீழ் சுகாதாக அணமச்சின் பநாக்சகல்ணலயின் 
ச றுப ைாகவுள்ளது  . இதுசஜக்காத் திட்டத்தின் பமல் எழுந்து ைரும்   ிரபதசங்களின்  
அடிப் ணட சமூகபதணைகணள முன்பனற்ைல்  என் ணதணனக்  குைியிலக்காகக்சகாண்ட  
கருத்திட்டத்தின் ஊடாக 4ணைத்தியசாணலகணள பமம் ாட்ணடயச் சசய்ைனைற்றுள் 
ஒன்ைாகும் .ணைத்தியசாணல மத்திய மாகாை சமுதாயத்தின்  சுகாதாரப்  ராமரிப்பு தரத்ணத  
உறுதிசசய்யும் ைணகயில்  சத்திர சிகிச்ணசத்சதாகுதி  ,அைசரணைத்திய   ராமரிப்பு , சட்ட  
ணைத்திய  அலுைலகப்  ிரிவு  மற்றும் நைனீ உயிரியல் ணைத்திய உ கரைங்கணளயும் 
உள்ளடக்கிய  5 மாடிகணளக்சகாண்ட கட்டிடமாகப் புதுப்ச ாலிவுச ற்றுக் காைப் டுகின்ைது. 
 
 

 வரக்காப்ப ாலவில் ஆதார பவத்தியோபலக்கான புதிய 6 மாடிக் 
கட்டிடத்பதத் திறத்தல் 

 
 

ைரக்காச ல  ஆதார ணைத்தியசாணலயில் புதிதாகக் கட்டப் ட்ட 6 மாடிகள் சிகிச்ணசக்  
கட்டிடம்  அதிபமதகு ஜனாதி தி ணமத்திரி ால  சிைபீசன அைர்களின்  இணை ஆதார 
வுடனும் சுகாதார  ணமச்சர் ணைத்தியர்  இராஜித பசனாரத்ன அைர்களின்   ங்கு ற்றுதல் 
ணை ைத்தன்று ச ாதுமக்களிடம் ணகயளிக்கப் ட்டது புதிய கட்டிடத்சதாகுதி  ரூ ா 1103 
மில்லியன்கள் சசலைில் சத்திரசிகிச்ணசப்  ிரிவு ,அதிதீைிர சிகிச்ணச  ிரிவு மற்றும் சிசு 
 ராமரிப்பு அதிதீைரீ   ிரிவு  என் ைற்ணைக்சகாண்ட ஒன்ைாகும். இதுவும் சஜக்கா திட்டத்தின் 
பமல் எழுந்து ைரும்   ிரபதசங்களின்  அடிப் ணட  சமூகபதணைகணள முன்பனற்ைல் 
என் தணனக் குறுயிலக்காக்க்சகாண்ட கருத்திட்டத்தின் ஊடாக 4 
ணைத்தியசாணலகணளபமம் ாட்ணடயச் சசய்ைனைற்றுள் ஒன்ைாகும். 
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 புதிய சதேிய   ற்ச ாதனா  பவத்தியோபலபய திறத்தல் 

  
இலங்ணகயின் முதலாம் பதசிய  ற் ப ாதனா ணைத்தியசாணல அதிபமதகு  ஜனாதிகதி 
ணமத்திரி ால சிைபீசன அைர்களின் முன்னிணலயில் சுகாதர  அணமச்சர் ணைத்தியர் இராஜித 
சிைபீசன மற்றும்  ிரதி சுகாதார   அணமச்சர் ண சல் காசிம் அைர்களது  
 ங்கு ற்றுதல்களுடன்   ிரகடனம் சசய்து ணைக்கப் ட்டது . புதிய ணைத்தியசாணல  
சைளிபநாயாளர்  ிரிவு  , அைசர சிகிச்ணசப்  ிரிவு , 4 ைாய் மற்றும்  தணட சத்திர சிகிச்ணசப் 
 ிரிவு , 2  ற்சீரணமப்புப்  ிரிவு ,  ல் பநர்ைரிணசப்  டுத்தற்  ிரிவு , ைாய்ச் 
சுகாதாரபமம் ாட்டுப்  ிரிவு  ,32  கட்டில்கணளக் சகாண்ட  சகாண்ட  ஆண் ,ச ண் 
ைாட்டுத்சதாகுதி , 3 சத்திரச் சிகிச்ணச  திபயட்டர்கள்  ,ைாய்பநாய்  ிரிவு ,2 ஆய்வு கூடல்கள் 
,பகான்  மீ் CT – ஸ்கானர்கள்  , ( இலங்ணகயின் தற்ப ாது  கிணடக்க்க் கூடிய ஒபர ஒரு  
இயந்திரம்)   முழுைதும்  கண்ைிமயப் டுத்தப் ட்ட எக்ஸ்பரப்   ிரிவு , தரவுகள்பசகரிப்புப் 
 ிரிவு  மற்றும் முழுைதும் கண்ைிமயப் டுத்தப் ட்ட அனுமதி முணைணமகணள 
உள்ளடக்கிள்ளது. 
 
 
 மஹரகம அப க்க்ஷா பவத்தியோபலயில் ரேவி பவத்திய 

கட்டிடத்பதாகுதிபய பகயைிக்கும் பவ வம்  

  
மஹரகம அச க்க்ஷா ணைத்தியசாணலயில் ரசைி ணைத்திய கட்டிடத்சதாகுதிணய  இலங்ணக  
மக்களிற்குக் ணகயளிக்கும் ணை ைம் , இலங்ணக ஜனநாயக பசாசலிசக் குடியரசின்  
அதிபமதகு ஜனாதி தி ணமத்திரி ால  சிைிபசன  அைர்களால்  மற்றும் சுகாதார  அணமச்சர் 
சகௌரை  இராஜிதபசனாரத்ன  மற்றும்  லண்டன் அஹமட் பதயிணல நிறுைனத்தின்  
நிணைபைற்று  உத்திபயாகத்தர் ைஹிம்  அஸ்ரவ் அைர்களது   ங்கு ற்றுதல்களுடன்  
இடம்ச ற்ைது . 7 மாடிகணளக்சகாண்ட  கட்டிடத்சதாகுதி 350 புற்றுபநாய் பநாயாளிகளிற்கு  
சிகிச்ணசயளிக்கக்  கூடிய  ைணகயில்  சுகாதார  அணமச்சுடன்  இணைந்து தனிப் ட்ட  
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அன் ளிப் ாளரான  லண்டன் பதயிணல நிறுைனத்தின் அதிகாரி அஹமட் அைர்களால் 
அன் ளிக்கப் ட்ட தாகும். இக் கட்டிடம் இலங்ணக  மக்கள்  மீதான  கரிசணனக்கான ஒரு 
மனமார்ந்த அணடயாளமாக்கட்டப் ட்ட  ஒன்ைாகும் அஹமட் பதயிணல லிமிசடட் இலங்ணக  
அரசின்  ங்கு ற்றுதலுடன் இந்த புற்றுபநாய் சிகிச்ணச ணைத்தியசாணலணய 
அன் ளிப்புச்சசய்துள்ளது. 
 
 
 ஹம் ாந்சதாட்பட மாவட்டப ாது பவத்தியோபலயில் புதிய 

கட்டிடத்பதாகுதி  

  
ஏைக்குணைய ஒரு மாடி 30,000.00 சதுர ரப் ளணைக்சகாண்ட   முன் – சட்டக கட்டுமானப் 
 ைிகணளக்  உள்ளடக்கியதான  ைிகணள  உள்ளடக்கியுதாகவுள்ளது . 850 
கட்டிடங்கணளக்சகாண்ட  ணைத்தியசாணல 8 சத்திர சிகிச்ணச திபயட்டர்கள் , அைசர 
சிகிச்ணசப்  ிரிவு ,சைளிபநாயாளர்  ிரிவு  , ஏணனய  சிகிச்ணசகள் மற்றும்  சகல 
துைணமயான    ைசதிகணளக்சகாண்டிருக்கும் 
. 
 
 யாழ்ப் ாணப்ச ாதனாபவத்தியோபலயில் பவைிசநாயாைர்  ிரிபவத் 

திறந்து பவத்தல் 

  
புதிய சைளிபநாயாளர்  ிரிவு கட்டிடம் சகௌரை ணைத்தியர் இராஜிதபசனாரத்தின  
அைர்களின் முன்னிணலயிலும்  உள்ளூர்  அரசியல்ைாதிகள் மற்றும்  மதிப்புக்குரிய  
தணலைர்களின்   ங்கு ற்றுதல்களுடன்  திைந்து ணைக்கப் ட்டது .  இது 
யாழ்ப் ாைப்ப ாதனா ணைத்தியசாணலயால் ைழங்கப் டும் பசணைகள்  மற்றும் ைசதி 
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ைாய்ப்புக்கணள பமலும்  ைிரிைாக்குைதாக அணமைதுடன்  ைடமாகாைத்தின்  
முன்னிணலயான ணைத்தியசாணலயாகவும்  மிளிரச்சசய்யும் எனலாம். 
 
 இரத்தினபுரி மாகாணப ாது   பவத்திய ோபலக்கான புதிய ேிறுவர் 

விடுதித் பதாகுதி 

    
இரத்தினபுரி மாகாை ச ாது ணைத்தியசாணலயில் ரூ ா .300 மில்லியன்கள் சசலைில் புதிய 
சிறுைர் ைாட்டு கட்டிடத்சதாகுதி  கட்டப் ட்டு , அதிபமதகு ஜனாதி தி ணமத்திரி ால சிைபீசன 
அைர்களினால் ச ாதுமக்களிற்குக் ணகயளிக்கப் ட்டது.  
 
 அம் ாபற மாவட்ட ப ாது பவத்தியோபலயில் கட்டணம் பேலுத்தும் 

வாட்டு கட்டிடத்பதாகுதிபய  நிறுவுதல் 

   
ஒரு புதிய கட்டைம்சசலுத்தும் கட்டடத்சதாகுதி உட் ட , ரூ ா 300 மில்லியன்களிற்கும் 
பமலாலான ச றுமதியுடன்   அம் ாணைமாைட்டப்ச ாதுணைத்தியசாணலயின்  அ ிைிருத்தி 
பைணலகள்சசய்யப் ட்டு  சுகாதார , சத்துைவு மற்றும்  சுபதச மருத்துை  அணமச்சர் சகௌரை 
ராஜித பசனாரத்ன திைந்துணைக்கப் ட்டது 

 

 இலங்பகயின் இரண்டாவது சதேிய பவத்தியோபலயாக  கண்டிப் 
ச ாதனா பவத்தியோபலபய அ ிவிருத்திபேய்தல் 
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கண்டிப்ப ாதனா  ணைத்தியசாணல  அ ிைிருத்தி சசய்யப் ட்டு  ,நாட்டின் இரண்டாைது 
பதசிய ணைத்தியசாணலயாகப்  ிரகடைம்சசய்யப் டும்  இதனது உட்கட்டணமப்பு மற்றும் 
ஏணனய  ாரிய அ ிைிருத்தி பைணலகள்  சுகாதார  அணமச்சர் சகௌரை ணைத்தியர்  இராஜித 
பசனாரத்ன அைர்களது பைண்டுபகாலிற்கு  இைங்க அடுத்தைருடம் அளைில்  முடிப் தற்கு  
எதிர் ார்க்கப் டுகின்ைது. 
 

 பகாழும்பு டீபோய்ோ மகப்ச ற்றுபவத்தியோபலக்கான நவனீ ேிசு 
மருத்துவ நிபலயம் 

 
சுகாதார  அணமச்சின் சசயலாளர் திரு .ஜானக சுகத்தாஸ அைர்களிற்கும் ஐடியல்சமடிக்கல் 
புைடக்ட் என்ஜினியரிங் ஒப்  ிரான்ஸ் நிறுைனத்தின்  துணைத்தணலைரிற்கும் இணடயில் 
சுகாதார , சத்துைவு மற்றும் சுபதச மருத்துை அணமச்சர் சகௌரை ணைத்தியர்  ராஜித 
பசனாரத்ன  அைர்களின்  முன்னிணலயில் சகாழும்பு டீசசாய்சா மகப்ப ற்று நைனீ சிசு  
நிணலயக் கட்டுமான  மற்றும்  உ கரைங்கணள ைிநிபயாகிப் தற்கான  ஒப் ந்த 
உடன் டிக்ணக ணகச்சாத்திடப் ட்டது. இது இலங்ணக  ரூ ா 26 மில்லியன்கள் முதலீட்டில் 30 
மாதங்களிற்குள் சசய்து முடிக்கப் டவுள்ளது. 
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 காலிக்கான புதிய  தாதியர்  ாடோபல 

  
காலியில் 555  மில்லியன்கள் சசலைில் ஒரு புதிய  தாதியர்  ாடசாணலணயக் கட்டுைதற்கான  
அடிக்கல் நாட்டப் ட்டது . இக்கட்டிடம் நிர்ைாகப் ிரிவு  மற்றும் ஆய்வுகூட ைசதிகணள  
உள்ளடக்கிய  5 மாடிக்கட்டிடம் ஆகும். 
 
 இலங்பகயில் எலும்பு மச்பே மாற்று ேிகிச்பே  வேதிகபை நிறுவுதல் – 

புதிய அ ிவிருத்தி 

  
தலசீமியா பநாயாளிக்காக கண்டி ப ாதனா ணைத்தியசாணலயில் எலும்பு மச்ணச மாற்று 
சிகிச்ணச நிணலயத்ணத ரூ ா 856.9 மில்லியன்கள்சசலைில்  நிறுவுைதற்கு அணமச்சரணை 
அங்கீகாரத்ணத ைழங்கியுள்ளது  .குருநாகல் ,சகாழும்பு  கம் ஹா , அராதபுரம்  , துணள 
,அம் ாணை , கண்டி ப ான்ை   மாைட்டங்களில்  ல தலஸ்பசனியா  33 சநாயாளிகள் 
அணடயாளம் காைப் ட்டணமயானது , இப் ிரிணை  நிறுவுைதற்கான   அைசியத்ணத  
ஏற் டுத்துள்ளது. இதற்கான  மும்சமாழிணை சுகாதார , சத்துைவு மற்றும் 
மரபுரிணமணைத்திய அணமச்சர் சகௌரை ணைத்தியர்  இராஜிதபசனாரத்ன  அைர்கள்  
அணமச்சரணைக்கு  சமர்ப் ித்துள்ளார் . தற்ச ாழுது  மஹரகம  அப க்ஷாணைத்தியசா யில் 
எலும்பு மச்ணச மாற்று சத்திர சிகிச்ணச சசய்யப் ட்டு ைருகின்ைது . எதிர் காலத்தில் சகாழும்பு  
சீமாட்டி ைிஜ்பை ணைத்தியசாணலயில் சிறுைர்களிற்கான  எலும்பு மச்ணச மாற்று சத்திர 
சிகிச்ணச  ஆரம் ிக்கப் டவுள்ளது. 
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 இலங்பகசதேிய பவத்தியோபலயின் நரம் ியல் ேத்திர ேிகிச்பேப் 
 ிரிவில் உயர்பதாழில்நுட்  உ கரணங்கபை (ப  ிசைன் அஞ்ஜிசயா 
கிறாவிபமேின்  + ஒ – ஆம் நவசகஷன் சேஜிகல் இசமஜிங் ேிஸ்ரம்) 
நிறுவுதல் 

  
நாளங்களில் உணை குருதி அணடப்ண க் கண்டு ிடித்தல்  முதல் தடணையாக அரச 
ணைத்தியசாணலகளில் இந்த ைசதிகள் முதல் தடணையாக  நிறுைப் ட்டன  

 

 இலங்பகயின் சதேியபவத்தியோபலயில் புதிய MRI  
இயந்திரத்பதப்ப ாருத்துதல் 

  
சுகாதார , சத்துைவு  மற்றும் சுபதச மருத்துை அணமச்சர்சகௌரை ணைத்தியர் 
இராஜிதபசனாரத்ன  அைர்களினால் புதிய MRI இயந்திரம்  தா ிக்கப் ட்டது . இயந்திரம்பமலும் 
பநாய்கணள சிறு எல்ணலப்  ரப் ில் நிர்ையம்சசய்யும்  தன்ணமயின்பமம் ாடானது 
பநாயாளியின்  கைனிப்ண  பதசிய மட்டத்தில்  அதிகரிக்கச் சசய்ைதுடன் பநாயாளர் 
ணைத்தியசாணலயில் தங்கியிருக்கும் நாட்கணளயும் குணைக்கும் எனலாம் . 
ஒருபநாயாளிக்கான  MRI    ஸ்கானிற்கானசசலவு  கிட்டத்தட்ட 12,000 ரூ ாய்களாக இருக்கும் 
அபத பைணள   இச்பசணை கட்டைம் இன்ைிபய  ைழங்கப் டுகின்ைது .முன்பு 
அைிக்ணகப் டுத்தலிற்காக கைிப் டீுசசய்யப் ட்ட பநரம் 57 நிமிடங்களாகும். இது டிஜிற்ைல் 
முணையாக்கப் ட்ட  ின்பு 03 நிமிடங்களிற்கு குணைக்கவும்  ட்டுள்ளது. 
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 ஶ்ரீ பஜயவர்த்தனபுர பவத்தியோபலயில் பகாறபநறி அஞ்ஜிகிறாம் 
வேதிகபைத் தா ித்தல் 

   

   
முதலாைது காடிபயாஞைி  எர்ஜிபயாகிராம்  (சநஞ்சுப்ண ணய சுற்ைிய குருதிபயாட்டம் ) 
இயந்திரம் முதல் தடணையாக  ஶ்ரீ சஜயைர்த்தனபுர ச ாது ணைத்தியசா யின் 2ைது உயர்  
 ிலிப்ஸ் கத்-  லாப் ில் சிபரஸ்ட இதலியல் நிபுைர் ணைத்தியர்  நயமாலி லாலினி 
அமரபசன  அைர்களினால்  இயக்கப் ட்டு  அலுைலக  ரீதியாக சுகாதார  அணமச்சர் சகௌரை 
ணைத்தியர் இராஜித பசனாரத்ன அைர்களினால் ஆரம் ித்துணைக்கப் ட்டது. 
 
 

 சநாய் நிர்ணய ஆய்வுகூடம் தா ித்தல் 

  
ஶ்ரீ சஜயைர்த்தனபுர ச ாது ணைத்தியசாணலயில்  நைனீ உயர்சதாழில்நுட்  பநாய்நிர்ைய  
ைசதிகணளக் சகாண்ட புதியபநாய் நிர்ைய ஆய்வுகூடம் ணை ை ரீதியாக  
திைந்துணைக்கப் ட்டது .இச்பசணைகணள பமலும்  ைிஸ்தரிப் தற்கு எதிர் ார்க்கப் டுகின்ைது 
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 இலங்பகயின் சதேிய பவத்தியோபலயில்  ஆய்வுகூட  தகவல் 
மற்றும்  வபலயபமப்பு முபறபமபயத் தா ித்தல் 

 

 

 

 

 

 
 
இலங்ணகயின் பதசிய ணைத்தியசாணலயும் நாட்டின் மிகப்ச ரிய ணைத்தியசாணலயில் 
சுகாதார , சத்துைவு மற்றும் சுபதச ணைத்திய அணமச்சர் சகௌரை ணைத்தியர் 
ராஜிதபசனாரத்ன அைர்களினால் ஆய்வுகூட தகைல் மற்றும் ைணலயணமப்பு முணைணம 
ஆரம் ித்துணைக்கப் ட்டதுடன்  இவ்ைாட்டுகள் மற்றும்  ிரிவுகள் மூலம்  அதிகாரம் ச ற்ை 
உத்திபயாகத்தர்கள் மூலம்பநாயாளி  ற்ைிய தகைல்கணள  சரியாகவும் ,தரமானதாகவும் எந்த 
ைித காலதாமதமும் இன்ைி ைிணரைாக அைிக்ணகணயப் ச ற்றுக்சகாள்ள முடியும். 
 

 இலங்பக சதேிய பவத்தியோபலகைின் வி த்து மற்றும் 
அவேரசேபவகைிற்கு ஈ –பகல்த் கருத்திட்டத்பத அறிமுகம்பேய்தல் 

  
இலங்ணகயின் பதசிய ணைத்தியசாணலகளின் ைி த்து  மற்றும் அைசரபசணைகளிற்குபதசிய 
ஈ-சகால்த் கருத்திட்டம் ஆரம் ித்துணைக்கப் ட்டது .  இது அரச ணைத்தியசாலணகளில்  
இருந்து சிகிச்ணசணயப் ச ற்றுக்சகாள்ளும்பநாயாளிகள்  ைி ரங்கணள எசலற்பைானிக் 
ஆபராக்கிய  திபைடுகள் மூலம்ச ற்றுக்சகாள்ளக் கூடியதாக இருப் துடன் பமலும்  ைிபசட 
ஈ –சகல்த் அட்ணடகளிற்கு  ைிரிவு டுத்துைதுடன் ணைத்தியசாணலகளின் ணைத்தியர்கள் 
ைருணக மற்றும்  சிகிச்ணச  ைி ரங்களும்  உள்ளடக்கப் டவும் முடியும். 
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 உள்ளூரில் உற் த்திபேய்யப் ட்ட   ற் ேிகிச்பே கதிபரபய 
ஊக்குவித்தல்  

 

உள்ளூரில் யாழ்ப் ாைசதாழிற்சாணலயில்  உற் த்திசசய்யப் ட்ட  ற்சிகிச்ணசக் கதிணர 
சுகாதார ப ாசணன மற்றும் சபதச ணைத்திய  அணமச்சினால்  ரிசிக்கப் ட்டு , அது நன்ைாக 
சசயற் ட்டு தரமானதாகவும் காைப் டுகின்ைது .சைளி நாட்டில் இருந்து  இைக்குமதிசசய்யும் 
ஒரு கதிணரயின்ச றுமதிக்கு , ஊள்ளூர்  கதிணரகள் 05 ச ற்றுக்சகாள்ள முடியும். 
 

 

பதாற்றாசநாய்கபை வரு-முன்- தடுத்தல் மற்றும் கட்டுப் டுத்தல் (NCDs) 
 

 ஐக்கிய நாடுகள்  சண யின் சமூக  -ச ாருளாதார மன்ைத்தின் கீழ் 
இலங்ணகயில் சதாற்ைாபநாய்கணள முன் – தடுத்தல் மற்றும் 
கட்டுப் டுத்துைதற்கான  நடைடிக்ணககணள பமற்சகாள்ளல் 

  
ஐக்கிய நாடுகள் சண யின்  ஐ.நா சண யின்ச ாருளாதார மற்றும்  சமூக மன்ைதின்  
6சகாள்ணக உறுப்புணரயில் ஒன்ைான இதன்ச ாறுப் ின் கீழ் ஐ.நா  சண யின் 15 
முகைர்கள்ச ாருளாதார  சமூகம்சதாடர் ான   ைிகணளச்சசய்ைதற்கு 5  ிராந்திய  
ஆணைக்குழுக்கள் உள்ளன . இப்ச ாறுப் ின் கீழ் ஐ.நா. சண யின்ச ாருளாதார  சமூக 
மன்ைம் இலங்ணகயில் சதாற்றுபநாய்கணள முன் –தடுத்து , மற்றும் கட்டுப் டுதும் 
திைமுணைகணளக்பமற்சகாண்டு ைருகின்ைது 
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 பதாற்றாசநாய்கைின்   இடர் –வரவுக் காரணிகள்  ற்றிய ஆய்வு  
அறிக்பகபய பவைியிடுதல் (உலக் சுகாதார தா னத்தின்  
கலனக்கண்காணிப்பு  STEPS   

  
நாட்டின் புணகயிணலப்  ாைணன  ,ஊட்டமுணை ,  உடற்சசயற் ாடுகளினால் 
சதாற்ைாபநாய்களிற்கான   ிரதான காரைிகணள  ,தற்ப ாணதய  நிணலணமகணள ணைத்து  
ஆய்வுசசய்து திட்டமிடல் , எதிர்கால இலங்ணக  மக்கணள 
ஆபராக்கியமானைர்களாக்குைதற்கு முக்கியமானதாகின்ைது . இந்த சதாற்ைாபநாய்கள்  
 ற்ைிய  ஆய்ைின் ச றுப றுகள்  ிராந்திய  நிணலணமகள் மற்றும்  உலகளாைிய  
நிணலணமகணள ஒப் ிட்டு பநாக்கித் தரமான  ஒரு முணைணமணயப்   ின் ற்றுைதற்கு , இந்த 
உ.சு. நிறுைனத்தின்  கைனக்கண்காைிப்புப்  டிமுணைகள் சந்தர்ப் த்ணத ைழங்கும் எனலாம். 
 
 

 இலங்பகபதாற்றா சநாய்கள்பதாடர் ான உத்திசயாகபூர்வ இபணயத் 
தைத்பத திறந்து பவத்தல் 

  
சதன்- கிழக்கு  ஆசியாைிற்கான  உலக சுகாதார   ிராந்திய  குழுைின்  அறு த்சதான் தாைது  
கூட்டத்சதாடரிற்கு முதல் நாளில் ,சதன் – கிழக்கு  ஆசியாைின்  முதலாைது சதாற்ைா 
பநாய்சதாடர் ான  ைணலத்தளத்ணதசதாடக்கிணைத்துள்ளது . இலங்ணகயில் சதாற்ைா 
பநாய்சதாடர் ான  ைணலத்தளம்  இலங்ணகயின்  சுகாதார  அணமச்சர் சகௌரை ணைத்தியர் 
இராஜித பசனாரத்ன சதன் –கிழக்காசிய உலக சுகாதார  நிறுைனத்தின்   ிராந்திய  
 ைிப் ாளர்  பூனம்சஹட்ட ல் சிங் , மற்றும் எமரயிற்சின் மற்றும்  ான்  அசமரிக்கன் 
சுகாதார  அணமப் ின்  ைிப் ாளருமான பசர்.பஜாஜ் சலயன்ஸ் ஆகிபயாரினால் 
திைந்துணைக்கப் ட்டது.சதாற்ைாபநாய்சதாடர் ான ைணலத்தள உருைாக்கம் 
,சதாற்ைாபநாய்சதாடர் ான  உலகளாைிய சசயற் ாட்டுத் திட்டத்தின் ஒரு முன் மாதிரியான  
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சி ார்சாகவும் இருப் துடன் சதாற்றுபநாய் நிகழ்ச்சித்திட்டத்ணத நாட்டில் 
முன்னிணலப் டுத்தும் ப ாது , இது துணைச் சாதனமாகப்  ங்களிப்ண ச்சசய்யும் எனலாம் . 
இலங்ணகயில் சதாற்ைாபநாய்களின் அதிகரித்த ைளர்ச்சியின் நிமித்தம் காரைமாக கவும்  
,நாட்டின் இைப்புகளில் 75%  ஐ இந்பநாய்களின் மூலமாக ஏற் டுைனைாக இருப் தன் 
காரைமாகபைசதாற்ைாபநாய் ைணலத்தளம் உருைாக்கப் ட்டதாகும். 
 
 
 ேனீிச்பேறிவூட்டப் ட்ட மற்றும் இனிப்பூட்டப் ட்டபமன் ானங்கபை 

குபறத்தல் பதாடர் ான அறிக்பக 

   
இனிப்புச் சுணையூட்டப் ட்ட  ானங்களின்  ாைணனயால் சிறு ராயத்தினரதுசகாழுப்புச் சத்து 
மட்டம் அதிகரிப் தற்கான  முக்கிய காரைியாக ,  உலகளாைிய ரீதியில்  
நாடுகளிற்கிணடபய அணடயாளம்  காைப் ட்டு அைிக்ணகப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. சினிணய  
சுதந்திரமாக  உட்சகாள்ளுணக ,ைிபசடமாக  இனிப்புச் சுணையூட்டப் ட்ட  ான ைடிைங்கள் 
உட்சகாள்ளுைதன்  மூலம் சிறுைர் மற்றும் ையதுைந்தைர்களது  நிணை  அதிகரிப் தற்கு 
காரைமாகின்ைன என் து  ஆதாரபூர்ைமாக உறுதிப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. அைிக்ணக    
சுதந்திரமாகச் சீனி உட்சகாள்ைணத குணைப் தற்கு , குைிப் ாக  இனிப்பு  சுணையூட்டப் ட்ட 
 ானங்கள்  உட்சகாள்ளணல  குணைத்தணல ,ச ாது சுகாதார சகாள்ணகயின்  குைியிலக்காக  
இருப் துடன் பதசிய  ஆகாரத்ணத அடிப் ணடயாகக் சகாண்ட ஊட்டமுணை  ைழிகாட்டிகள் 
மூலம் சுதந்திர சினிப்  ாைணன மற்றும் இனிப்பு – சுணையூட்டப் ட்ட  ானங்களது 
 ாைணனணய  மட்டுப் டுத்துைதற்கும் சி ார்சுசசய்கின்ைது . நாட்டின் ஏைக்குணைய 70%  
இைப்புகள்  உப்பு மற்றும் சீனியின் அதிகரித்த நீண்ட நாள்  ாைணனயினால்  ஏற் டுகின்ைன 
. முன்சமாழியப் ட்ட கட்டுப் ாட்டு ைிதிமுணைகள் மூலம்பதநீர் கணடகள் ,சாப் ாட்டுக் 
கணடகளில்   உைவுகணள ைழங்கும் ப ாது உப்பு மற்றும் சீனி ணய  உைவுடன’பசர்ப் தற்குப் 
 திலாக  அைற்ைிணன தனித்தனியாக  ைழங்கும்  டிபைண்டுபகாள்  ைிடுக்கப் டுகின்ைது . 
சாதாரை ஒரு இலங்ணகக் குடிமகன்  தனது நாளாந்தம்  ாைணனயில் 5 கிராம் ( 1பத.க) உப்பு  
 யன் டுத்துைதற்குப்  திலாக ஏைக்குணைய 10-15 கிராம் உப்ண  உட்சகாள்ளுகின்ைான் . உயர் 
மட்ட உத்திபயாகத்தர்கள்  கூறுகின்ைன ,ஒருைரிற்கு  ஒரு நாணளக்கு 6-11 கிராம் (2பத.க)   
சீனிணய நுகரபைண்டியிருப் தற்குப்  திலாக  ஏைக்குணைய 60 கிராம்  சீனிணய  நுகர்ைதாக  
 தனம்சசய்யப் ட்ட மற்றும் உடனடி உைவுகளில் உப்பு மற்றும் சீனி  அதிகரிப்ப  காரைம்  
எனணைத்திய  ரிபசாதணன மூலம்  கண்டு ிடிக்கப் ட்டிடுப் ட்டிருப் தானதுசதாற்ைாபநாய்கள்  
இலங்ணக மக்களிணடபய அதிகரிப் தற்குக் காரைமாக  இருப் தனால் சுகாதார  அணமச்சு  
இவ்ைிடயம் சதாடர் ாக  கடுணமயான  நடைடிக்ணக  எடுக்கவுள்ளது . நுகர்பைார்  அதிகார  
சண யினால் தர நிர்ையம் சசய்யப் ட்ட  ைணகயில் உைவுகள்  தயாரிக்கப் டுைதணன   
உறுதிப் டுத்துைதணன  கடுணமயாகப்   ின் ற்றுைதற்கு உைவு தயாரிப் ாளர் , உைவு  
ைிடுதியாளர் பதநீர் கணடகளிற்கு  அைிவுறுத்துதற்குத் தீர்மானிக்கப் ட்டுள்ளது . எதிர் 
காரத்தில் 6 கிராமிற்கு  ஆமலதிகமான  சீனிப் ாைணனக்கு  ஆமலதிகமான ஒரு கிராம்  ரூ ா 
1.00 ைதீம் தண்டப் ைம்  அைைிடப் ட்டுள்ளது. 
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 உலக உை நல ஆசராக்கிய  தினத்தில் – ‘’உை 
நலத்பதபகௌரவப் டுத்துசவாம்’’ எனும்  தபலப் ிலான விழிப்புணர்வு 
நபட வனி 

  
உலக சுகாதார தினத்திற்கு  அனுசரணனயாக ‘’  உளநலத்ணத சகளரைப் டுத்துபைாம் , 
அணனைருக்கும் உளைியல் உளநல முதல் உதைி’’ எனும்சதானிப்ச ாருளினால்  ஆன  
நணட ைனி . சுகாதார அணமச்சர்  ணததிய இராஜித பசனாரத்ன  அைர்களின்  இணை 
ஆதரவுடன் நடாத்தப் ட்டது. 
 

 உலக தபல மற்றும் பதாண்படப் புற்றுசநாபய வருமுன் – தடுத்தல்  
தினக்பகாண்டாட்டம்  

  
உலக தணல மற்றும் சதாண்ணடப்புற்றுபநாய் ைருமுன்- தடுத்தல் தினத்தன்று  
ஆரம் த்திபலபய ைாய்ப்புற்றுபநாணயத் தடுத்தலா எனும்சதானிப்ச ாருனில்  ைிபசட நணட 
 ைனி ஒழுங்கு டுத்தப் ட்டுசகாண்டாடப் ட்டது. 
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 . உலக காக்காய் வலி வருமுன் –தடுத்தல் தினக்பகாண்டாட்டம் 

  
உலக காக்காய் ைலி தினமான ச ப் ிரைரி 12 ஆம் திகதி  இலங்ணக காக்காய் ைலி 
சங்கத்தினால் சகாழும் ில்  சுகாதார  அணமச்சர்சகௌரை ணைத்தியர் இராஜிதபசனாரத்ன  
அைர்களின்  ங்கு ற்றுதலுடன்சகாண்டாடப் ட்டது. 
 
 
 சதேிய  ாரிேவாத  திவுக்பகாண்டாட்டம்  

 
 ாரிசைாத பநாயாளிகளிற்கான பதசிய  திவு  இலங்ணகயின்பதசிய ணைத்தியசாணலயில்  
சுகாதார  அணமச்சர் சகௌரை ணைத்தியர் ராஜித பசனாரத்ன  அைர்களின்  முன்னிணலயில் 
சைளியிடப் ட்டது.  ாரிசைாதம் ையதுைந்தைர்களிற்கு முடக்கு ைாதம் ஏற் டுைதற்கான 
முன் அணடயாளமாக  அணடயானம் காைப் ட்டுள்ளது . இலங்ணகயில்   ாரிசைாதம்  1000 
ந ர்களிற்கு 10 ந ர்கள்  ைதீம்   ரைியுள்ளது . ையதுைந்தைர்களிணடபய  ாரிசைாதம் 
ஊனத்தன்ணமணய ஏற் டுத்துைதற்குக் காரைமாக  இருப் துடன்  இலங்ணகணைத்தியசாணல  
இைப் ைர்களில் 3ைது இடத்தில்  இருப் தாக  சுகாதார  அணமச்சர் ணைத்தியர் 
இராஜிதபசனாரத்தன கூைியுள்ளார். முல்பலரிய ணைத்தியசாணலயில்பதசிய  ாரிசைாத 
நிணலயம் திைக்கப் டவுள்ளதுடன் நாடளாைிய ரீதியில் இணைச ான்ை  நிணலயங்கள்  
திைக்கப் டவும் உள்ளது .சகல அரச ணைத்தியசாணலகளிலும்  ாரிசைாத பநாயாளிகளிற்கு 
சிகிச்ணச ைசதிகணள ைழங்கிைருைதுடன் சுகாதார அணமச்சு  இைர்களுணடய புைர்நிர்மான 
ைசதிகணள பமம் டுத்துைதற்கு  தனது கைனத்ணதச் சசலுத்தியுள்ளது  . தற்ச ாழுது 
இலங்ணகயில் 98 %  ாரிசைாத பநாயாளிகள் அைர்களுணடய அைசரபதணைக்கான  மூணள 
CT  ஸ்காணன  ைிணரைாகப்ச ைக்கூடியைர்களாக இருக்கின்ைார்.  ாரிசைாதம் பநாயாளிகளின்  
ைாழ்க்ணகயில் மிகப்ச ரிய  ாதிப்ண  அைர்களிற்கு ஏற் டுத்துைதுடன் அைர்களது முழுக் 
குடும் த்ணதயும்   ாதிப் தாக உள்ளது. எனபை ,மக்கள்   ாரிசைாத்த்ணத ைருமுன் 
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காப் தற்கும் அதணன அைசரமாக முகாணம சசய்ைதற்கும் 
அைிவூட்ட டபைண்டியைர்களாகின்ைனர். 
 

 47 வது உலக நுபரயீரல் காங்கிரேின்  அபமச்ேர்கைின் வசேட  
கூட்டத்பதாடரிற்கான  ங்கு ற்றுதல் 

  
சுகாதார அணமச்சர்சகௌரை ராஜித பசனரத்தன அைர்கள் ஐக்கிய இராட்சியம் லிைப்பூலில் 
இடமச ற்ை 47 ைது உலக நுணரயரீல் காங்கிரசின் அணமச்சர்களின்  கூட்டத்சதாடரில் 
 ிரதிநிதித்துைப் டுத்தியிருத்தார். நுணரயரீல் பநாய்களினால் அைதிப் டுைர்களது 
துன் ங்கணள  முடிவுக்குக்சகாண்டுைர மிகப்ச ரியளைில் கூட்டப் ட்ட இந்த உலகத் 
தணலைர்கள் மாநாட்டு ‘’ எதிர்த்துத் தடுக்கம் ஆற்ைல் புதியகண்டு ிடிப்புகள் மூலாதாரமாணை 
‘’ என்னும்சதானிப்ச ாருளில் நடாத்தப் ட்டது. 
 
 

ஆசராக்கிய வாழ்க்பக முபறகபைசமம் டுத்தல் 
 
 சதேிய ேத்துணவு நிகழ்ச்ேி 

  
“உடணலக் கட்டழகாக்குைதற்கு உைணைத் திட்டமிடல்’’ எனும்சதானிப்ச ாருளில் பதசிய 
சத்துைவு மாதம்  ற்ைிய ைிளக்கமூட்டும்  ைிழிப்புைர்வு ைிபசட அைிைகுப்பு ஒழுங்கு  
அணமக்கப் ட்டது ஒரு ைிபசட உைவு பமன்ணம தாங்கிய ஜனாதி தி ணமத்திரி ால சிைபசன  
அைர்களிற்கு ைழங்கப் ட்டதுடன்ச ாருத்தமான  சத்துைவுச ாதுகளின் 
காட்சிப் டுத்தப் ட்டன கலப்பு சத்துைணை  ல்ைணகயான  உைவு , சணமக்கும்ச ாது  
உைைின் தரத்ணத  ாதுகாத்தல் மற்றும்ச ாருத்தமான  உைணை  உற்சகாள்ைதணன 
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சதரிவுசசய்ைதன் மூலம்ச ற்றுக்சகாள்ள மடியும்பதசிய சத்துைவு ம்மாத்த்தின்  ிரதான 
கருப்ச ாருள் ,ச ாதுமக்கணள  சரியான  உைவுப்  குதிகள்  மற்றும்  ல்ைணகயான 
உைவுகணள  அைர்களது நாளாந்த உைைில்பசர்த்துக்சகாள்ைதற்கான ைிழிப்புைர்ணை 
ஏற் டுத்துைதற்காகும். 
. 

 பதாற்றாசநாய்கபை எதிர்த்து நிற் தற்கு உடற் யிற்ேிகபை 
ஊக்கப் டுத்தல் 

  
உலக சுகாதார தா னத்தின்  ிராந்திய  சண யினால்  முதற் தடணையாக சுகாதார   அணமச்சு 
முன்மாதிரியாக   இருக்கபைண்டும் என் தற்கான  சந்தர்ப் த்ணத  ைழங்குைதற்கும் மற்றும் 
ஆபராக்கியமாக  இருப் தற்கு உடற் யிற்சி எடுத்தணலப்  ரிந்துணரப் தற்கும் 
ஆபராக்கியமான  ைாழ்க்ணக முணைகளிற்கு  ஊக்கம் அளிப் தற்கும் ஆன ஒரு உடற்  யிற்சி  
நிகழ்ச்சி ஒன்று அைிமுகம்சசய்து ணைக்கப் ட்டது.  இலங்ணகயின்  அதிபமதகு ஜனாதி தி 
ணமத்திரி ால சிைிபசன அைர்கள்  ிராந்தியத்ணதச் பசர்ந்த  சுகாதார  அணமச்சர்கள், உலக 
சுகாதார நிறுைனப்  ைிப் ாளர் நாயகம் திரு. மார்கிரட் ஷான் மற்றும்  உலக சுகாதார 
நிறுைனப்  ிராந்தியப்  ைிப் ாளர் திரு.பூனம் பகட்ர ல் சிங் ஆகிபயாரால் இணைக்கப் ட்ட 
முதலாைது காணல கூட்டத்சதாடரிற்கு தணலணம தாங்கினார்.   
 
 
 உலக சுகாதார தின நிகழ்ச்ேித்திட்டம் 

  
உலக சுகாதார தா னம் மற்றும் சுகாதாரம்,ப ாசணை மற்றும் சுபதச ணைத்திய அணமச்சும் 
இணைந்து உலக சுகாதார தினத்ணத சகாழும் ில் சகாண்டாடின. 2017 ஆம் ஆண்டின்  உலக 
சுகாதார தினத்தின் ப ாது சர்ைபதச ச ாதுப்  ிரச்சிணனயாகக் கருதக் கூடிய மனச்பசார்வு 
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மீது கைனம் சசலுத்துதிய  ிரதான  ஒளி  ைிளக்காக உலக சுகாதார தா னம் ைிளங்கியது. 
உலகளாைிய ரீதியில்  லபைறு ையதினரும், சைவ்பைறு ைாழ்க்ணக ப ாக்ணகக் 
சகாண்டைர்களிலும் சுமார் 350 மில்லியன் மக்கள் இதனால்  ாதிக்கப் ட்டு உள்ளனர். இம் 
மனபைதணன அன்ைாட ைாழ்ைில் பமற்சகாள்ளும்  சிைிய சசயற் ாடுகளிலும் தாக்கத்ணத 
ஏற் டுத்துைபதாடு சிலபைணள குடும்  உைவு மற்றும் நண் ர்களில் ப ரழிவு மிக்க 
ைிணளவுகணள ஏற் டுத்தக் கூடிய மனச்பசார்ைின் பமாசமான நிணல தற்சகாணலக்கு 
ைழிைகுக்கும். தற்ச ாழுது 15-29 ைணரயான ையதினரிணடபய மரைத்ணத எற் டுத்துகின்ை 
காரைிகளில் முன்னிணலயில் இருக்கின்ை  காரைிகளில் இரண்டாைது காரைி இதுைாகும். 
மனச்பசார்வு என்ைால் என்னசைன்றும்  அதிலிருந்து எவ்ைாறு  தைிர்ந்து சகாள்ளலாம் 
மற்றும் அதணன எவ்ைாறு  குைப் டுத்திக் சகாள்ளலாம் என் ணை சதாடர் ாக நல்லசதாரு 
புரிந்துைர்ணைக் சகாண்டிருந்தால் அதபனாடு சதாடர்புணடய சமூக கலங்கத்ணதக் குணைக்க  
உதவுைபதாடு மக்கள்  உதைி ச றுைதற்கும் ைழிைகுக்கும். 
 
 
 இருதய சநாய்கைின் அ ாயத்பதக் குபறப் தற்கான தரீ்வாக சயாகாபவ 

அன்றாட  உடற்  யிற்ேியாக முன்பமாழிதல் 

  
69 ைது  உலக சுகாதார தா னத்தின்  ிராந்தியக்குழுக் கூட்டத்தின் புதிய பசர்க்ணகயாக 
காணலபநர உடற்  யிற்சியானது  இந்தியா மற்றும் தாய்லாந்து ஆகிய  நாடுகளின் சுகாதார  
அணமச்சர்களால்  ஒழுங்கு சசய்யப் ட்டது 

 

 சதேிய மது ான மாநாடு-2016 “மது ானமற்ற இலங்பகபய சநாக்கி”  

  
2016 ஆம் ஆண்டின் பதசிய மது ான மாநாடானது சுகாதார அணமச்சு  மற்றும் பதசிய  
மது ான கட்டுப் ாட்டு அதிகார சண யின் ஒத்துணழப்புடன் “மது ானமற்ை இலங்ணகணய 
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பநாக்கி” எனும் சதானிப் ச ாருளின் கீழ் ஒழுங்கணமக்கப் ட்டு ஆரம் ிக்கப் ட்டது. 
அண்ைளைாக 40% இலங்ணகயர்களில் 35% பமற் ட்டைர்களில் 15 ையதிற்கு பமற் ட்ட 
ஆண்களும் 2% ச ண்களும் மது அருந்துகின்ைனர். இதன் மூலம் அரசாங்கத்திற்கு  ாரிய 
அளவு ைருமானம் கிணடத்தாலும் மது ானத்தினால் ஏற் டுகின்ை சுகாதாரப் 
 ிரச்சிணனகளுக்கான சசலைானது ைருமானத்ணத மிஞ்சி ைிடுகின்ைது. உலக சுகாதார 
தா னத்தின் புள்ளிைி ரைியலின்  டி ஒரு ைருடத்தில் ைதீி ைி த்தினால் ஏற் டுகின்ை 20 
மரைங்களுடன் ஒப் ிடு ப ாது 1 ைருடதடதில் மது ானப்  ாைணனயினால் ஏற் டுகின்ை 
ஈரல் கரணை பநாயினால் 100,000 மக்களுக்கு 57 ஆண்கள் இைக்கின்ைனர். கடந்த ைருடத்தில் 
அரசாங்கமானது 106  ில்லியன் ரூ ா ைருமானத்திணன மது ானத் சதாழில் மூலம் ச ற்றுக் 
சகாள்ள சுகாதார அணமச்சானது 140  ில்லியன் ரூ ாைிணனப் சதாற்ைா பநாய்களுக்கு  
எதிராகப் ப ாராடுைதற்கும் மது  ாைணனயினால்  ஏற் டுகின்ை ைி த்துக்களினால் 
 ாதிக்கப் ட்டைர்களுக்கு சிகிச்ணச அளிப் தற்கும் சசலைிடுகின்ைது. 

  

 “சுகாதாரமாக இருப்ச ாம்” - பதாற்றா சநாய்த் தடுப்பு மீதான சதேிய 
நிகழ்ச்ேித் திட்டம்   

  
ப ருைணல டீ.எஸ் பசனாநாயக்க மகா ைித்தியாலயத்தில் “சுகாதாரமாக இருப்ப ாம்” என்ை 
பதசிய நிகழ்ச்சித் திட்டமானது சதாற்ைா பநாய்ப்  ிரிைினாலும் ப ாஷாக்குப் 
 ிரிைினாலும்ஏற் ாடு சசய்யப் ட்டு இருந்தது இத் பதசிய நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் ஒரு 
 குதியாக  ாடசாணலக்கான சுகாதாரமான ஒரு ைாழ்க்ணக முணை நிணலயம் திைந்து 
ணைக்கப் ட்டது. ைழிகாட்டல் புத்தகங்கள் மற்றும் சதாற்ைாபநாய்த் தடுப்பு  ற்ைிய 
ணகபயடுகளும் நாடளாைிய ரீதியில்  ாடசாணலகளில்  கிர்ந்தளிக்கப் டுைதற்கான 
நடைடிக்ணககள்  பமற்சகாள்ளப் ட்டன. 
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 “மஹ ஜன சுவ தhன”- சுகாதாரமான வாழ்க்பக முபறபய 
ஊக்குவிக்கின்ற மருத்துவக் கண்காட்ேி 

  
இலங்ணக மருத்துைக் கல்லூரி மற்றும் ப ாஷாக்கு மற்றும் சுபதச மருத்துை துணை அணமச்சு 
ஆகியைற்றுடன் ணகபகார்த்து இலங்ணக ைர்த்தக சம்பமளனமனது 2017 ஜுணல மாதம் 14,15,16 
ஆம் திகதிகளில்  ண்டாரநாயக்க சர்ைபதச நாட்டு மண் த்தில் மஹ ஜன சுவ தன என்ை 
சர்ைபதச  சுகாதார  ாதுகாப்புக் கண்காட்சி மற்றும் மருத்துைக் கருத்தரங்கிணன நடத்தியது. 
இந் நிகழ்ைானது இலங்ணக மருத்துைக் கல்லூரியின் 50 ஆம் ஆண்டு பூர்த்திணயக் 
சகாண்டாடுைதற்காக ஏற் ாடு சசய்யப் ட்டிருந்தது. 3 நாட்களுக்கு பமல் நீடித்த ஞா கார்த்த 
இம் மருத்துைக் கண்காட்சியானது இலங்ணகயில் உள்ள சுகாதாரப்  ாதுகாப்பு ,பநாய்கணளக் 
கண்டைிைதற்கு உள்ள ைசதிகள் குைித்துக் காட்டல், ஆதரைான  ாதுகாப்பு, எதிர்கால 
அ ிைிருத்திகள்,ச ாதுைான மருத்துை நி ந்தணனகள் மீது ச ாது மக்களுக்கு சுகாதாரக் 
கல்ைிணய ைழங்கல்  ஆகியைற்ணை சித்தரித்தது.  

 

 உள்நாட்டு ேந்பதக்கு சுவச ாஷாபவ அறிமுகம் பேய்தல் 

   
குழந்ணதகள் மற்றும்  ாடசாணல மாைைர்கள் மத்தியில், அைர்களது ைாழ்ைில்  ின்ணனய 
கட்டங்களில் உள்ள சுகாதாரப்  ிரச்சிணனக்கான  ிரதான காரைங்களில் ஒன்று,அைர்களது 
ைாழ்ைில் ஆரம்  கட்ட உடல்,உள ைளர்ச்சிக்கு மிகவும் அத்தியைசியமான காணல உைவு 
பநர நிணை உைணை அைர்களது ச ற்பைார் ைழங்கத் தைைியணம ஆகும். ஒவ்சைாரு 
தாயினதும் முதன்ணமப் ச ாறுப்பு தனது   ிள்ணளக்கு ப ாஷாக்கான உைவு 
ைழங்கப் டுகின்ைதா என் ணத உறுதி சசய்தல் ஆகும். இது  முழு நாட்டிலும்ப ாஷாக்கு 
மற்றும் கலாச்சாரத்ணத உருைாக்க உதவும். ைளரும்  ிள்ணளகளின் முழு ப ாஷாக்ணகயும் 
பூர்த்தி சசய்யும் ைணகயில் இலங்ணக திரிப ாஷா நிறுைனத்தின் புதிய உற் த்தியான 
சுைப ாஷாைானது ைடீ்டுத்பதாட்டத்தில்  யிரிடப் ட்ட பசாயா மற்றும் பசாளத்தினால் முற்று 
முழுதாக  உள் நாட்டில் இயற்ணகயாக உருைாக்கப் ட்ட பமலதிகமான  காணல உைவு 
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ஆகும். சுகாதார அணமச்சின் கண்காைிப் ின் கீழ் சிறுைர்களின்  ஆரம்  கட்ட ைளர்ச்சிக்குத்  
பதணையான சரியான அளவு ப ாசணனணய ைழங்கக் கூடிய நிணை உைவுத் பதணைணய 
பூர்த்தி சசய்யக் கூடியப ாஷாக்கு உற் த்தியான “சுைப ாஷாைானது” ைடீ்டு நுகர்வுக்கு 
அைிமுகப் டுத்தப் ட்டு  இருக்கின்ைது. இவ்ைாறு சுைப ாஷாைானது காணலபைணளயில் 
ைிணரகின்ை ச ரும் ாலாபனாருக்கு சிைந்த ப ாஷாக்கு ச றுமதி மிக்க காணல உைைாக்க் 
காைப் டுைபதாடு சுைப ாஷாைானது ைிட்டமின்  ,ீ சசயற்ணக  அணமப் ிலுள்ள ப ாபலட், 
நரம்புக் குணை ாடு மற்றும் மூணல,முள்ளந்தண்டின் தீைிர குணை ாட்ணடத் தடுக்கின்ை 
ப ாலிக்  ஆகியைற்ணைக் சகாண்டுள்ளதால் சிைந்ததாகக் காைப் டுகின்ைது. 

    

படங்கு சநாய்த் தடுப்பு 

 சதேிய  படங்கு சநாய்த் தடுப்பு பேயற் திட்ட மீைாய்வு மீதான விசஷட 
கூட்டம் 

  

இக் கூட்டத்தில், சடங்கு பநாய்த் தடுப்பு சதாடர் ாக ைிபஷட நடைடிக்ணககள் 
கலந்தாபலாசிக்கப் ட்டதுடன் உலக சுகாதார தா னமானது 58 மில்லியன் ரூ ாணை 
உடனடியாக சடங்குபநாய்த் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப் ாட்டு நடைடிக்ணககணள இலங்ணகயில் 
அமுல்  டுத்துைதற்காக ைழங்கியுள்ளது.   
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 சதேிய படங்கு சநாய்த் தடுப்பு நிகழ்ச்ேித் திட்டம் 

 
சுகாதார அணமச்சானதுைருடத்தின்  ல ைாரங்கணள சடங்கு பநாய்த் தடுப்பு ைாரமாக 
அமுல் டுத்தி நுளம்புகணள  ஒழிப் தற்காக நாடளாைிய ரீதியில்  சுத்தப்  டுத்து பைணலத் 
திட்டம்,ைிளிப்புைர்வு பைணலத் திட்டத்ணதயும் அமுல்  டுத்துைதற்காக  ிரகடனப்  டுத்தி 
இருக்கின்ைது. சடங்குத் தடுப்பு  ிரகடனங்களின் ப ாது  ாதுகாப்பும்  ணடயினரின் 
உதைியுடன் சுகாதார உத்திபயாகத்தர்கள் ைடீுகளிலும் கட்டிட ைளாகங்களிலும் சடங்கு 
நுளம்புகள் ச ருகும் இடங்கணள பசாதணன சசய்து  நுளம்புகள் ச ருகும் இடங்கள் 
அணடயாளங் காைப் ட்டால் சுட்டிக்காட்டி  ிரகடனம் சசய்ைதற்காக பசாதணன சசய்ைார்கள் 
இக் காலப்  குதியில் தமது சூழணல சுத்தம் சசய்ைதன் மூலம் ைடீ்டுக்கு ைடீு ைரும் சுகாதார 
உத்திபயாகத்தர்களுக்கு ஒத்துணழப்பு ைழங்குமாறு அணசசானது ச ாது மக்கணள பைண்டிக் 
சகாள்கின்ைது. 

 
 கை மட்டத்திலான படங்குத் தடுப்பு நடவடிக்பககள்- ஒன்றிபணந்த காவி 

முகாபமத்துவம்- “ ஒன்றிபணநடது படங்குபவத் தடுப்ச ாம்” 
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சடங்கு ணைரஸ்  ரிமாற்ைத் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப் ாடானது முழுணமயாக காைி 
நுளம்புகளின் கட்டுப் ாடு அல்லது காைித் சதாடர்பு  டுைதில் மனிதத் தணலயடீு 
ஆகியைற்ைில் தங்கி உள்ளது. சடங்கு பநாய்ப்  ரைணலத் தடுப் தற்கான நீண்ட கால சசயற் 
திட்டமாக அவுஸ்பரலியாைின் சமானாஷ்  ல்கணலக்கழகமானது சுகாதார மற்றும் சுபதச 
மருத்துை அணமச்சுடன் இணைந்து அவுஸ்பரலிய ைிஞ்ஞானிகள் முன்பனாடியாக இருந்து 
தணர முைித்தல் ஆராய்ச்சி ஒன்ணை பமற்சகாள்ள  உள்ளனர். சமானாஷ் 
 ல்கணலக்கழகமானது இயற்ணகயாக உள்ள சைால்ப ஷியா  க்டீரியாணை இலங்ணகயில் 
உள்ள நுளம்புகளுக்கு அைிமுகம் சசய்யும்  ரிபசாணனணயச் சசய்யும். சைால்ப ஷியா 
 க்டீரியாைானது சடங்கு ணைரஸ் மனிதர்களிணடபய  ரவுைணதத் தடுக்கும். இது  உயர்மட்ட 
சைற்ைிணயப்ச ற்றுள்ளபதாடு ிபரசில்,சகாசலாம் ியா,அவுஸ்பரலியா,இந்பதாபனஷியா,ைிய
ட்னாம் மற்றும் இந்தியா ஆகிய நாடுகளில்  யன் டுத்தப் டுகின்ைது. 

 

படங்கு சநாயாைிகைின் மருத்துவ முகாபமத்துவத்பத விருத்தி 
பேய்தல் 

 பதாற்று சநாய் பவத்தியோபலயில் புதிய படங்குசநாய் ேிகிச்பே 
njhFjp திறப்பு 

  
அங்சகாணட சகாதடுை சதாற்று பநாய் ணைத்தியசாணல ைளாகத்தில் சடங்கு 
பநாயாளிகளுக்காக இரானுைத்தினால் புதிதாகக் கட்டப் ட்ட கட்டிடத் சதாகுதிணய  சகௌரை 
சுகாதார அணமச்சர் ராஜித பசனாரத்னைின்  அணழப் ின் ப ரில் அதிபமதகு சனாதி தி 
ணமத்திரி ால சிைிபசன தணலணம அதிதியாக் கலந்து சகாள்ள அணமச்சர் திைந்து 
ணைத்தார்.இரானுைத் தள தியின் ைிபஷட  ைிப்புணரணயப்  ின்  ற்ைி  ாதுகாப்புப்  ணட 
தணலணமக் காரியாலயமானது , சதாற்று பநாய் ணைத்தியசாணலயில் சடங்கு 
பநாயாளிகளின் சிகிச்ணசக்காக அதிக ைதிைிட ைசதி பதணைப் டுைணதக் கருத்திற் 
சகாண்டும் சடங்கு பநாய் ஒழிப் ிற்கான பதசிய இயக்கத்திற்கும் பநாயாளிகள் தங்குைதற்கு  
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37 புதிய கட்டில்கணளயும் ைழங்குகின்ை சசயற் திட்டத்திற்கு 7 மில்லியன் ரூ ாைிணன 
சசலவு சசய்தது.   

 

 பகாழும்பு பதற்கு ச ாதனா பவத்தியோபலயில்,கSச ாவில புதிய 
உயர் ோர்பு  அலகு திறப்பு 

  

சிைப் ான சடங்கு முகாணமத்துைத்ணதக் குைிப் தற்காக புதிய உயர் சார்பு  அலகு ஒன்று 
சகாழும்பு சதற்கு ப ாதனா ணைத்தியசாணலயில் திைந்து ணைக்கப் ட்டது. 
ணைத்தியசாணலயானது சதஹிைணல, இரத்மலாணன, கல்கிஸ்ணச மற்றும் அைற்றுக்கு 
அப் ால் சடங்கு பநாய்  ரைியுள்ள இடங்களிலிருந்து ைரும் பநாயாளிகணள 
கண்காைிக்கின்ைது. உயர் சார்பு  அலகுகள் கூட ............சசயற் ாட்டு மற்றும் நடுத்தர 
 ாதுகாப்பு அலகுகள் எனவும் அணழக்கப் டுகின்ைன. உயர் சார்பு  அலகுகளானணை ச ாது 
பநாயாளிகள் அணையில் உள்ளைர்கணள ைிட அதிகமாகவும் அதி தீைிர சிகிச்ணச  ிரிைில் 
உள்ள பநாயாளிகணள ைிட குணைைான தீைிர அைதானிப்பு,சிகிச்ணச மற்றும்  ராமரிப்பு 
பதணைப் டுகின்ை பநாயாளிகளுக்கான  ிரிவு ஆகும்.  பமலுள்ள மாைட்ட ச ாது 
ணைத்தியசாணலகளிலும் சதரிவுசசய்யப் ட்ட  சில  ிரபதச ணைத்தியசாணலகளிலும் உயர் 
சார்பு  அலகுகணள நிறுவுைதற்காக சுகாதார அணமச்சானது நடைடிக்ணககணள பமற் 
சகாண்டிருக்கின்ைது. 

 படங்கு முகாபமத்துவத்திற்கான ஆய்வு கூட வேதிகபை 
விருத்திபேய்வதபன சநாக்காகக் பகாண்டு  ிரதான 
பவத்தியோபலகளுக்கு புதிய தன்னியக்கசநாய் ேிகிச்பே  குப் ாய்வுக் 
கருவிகபை  ங்கீடு பேய்தல் 
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அரசாங்கத்தின் சுகாதார ைசதிகளினூடாக பதணையான   ாரிய அளவு பசணைகணள 
ைழங்குைதணன  ைலுப் டுத்துைதற்காக அரசாங்கமானது நடைடிக்ணககணள 
ஆரம் ித்துள்ளது. பமலுள்ள எல்லா ப ாதனா ணைத்தியசாணல ைணககளும் 2.5  ில்லியன் 
ச றுமதி உள்ள தன்னியக்க  குப் ாய்ைிகளுடனான ஆய்வு கூட ைசதிகணள ைழங்கப் 
ச ற்றுள்ளன. இது பநாயாளிகளுக்கு மற்றும் உடனடிப் ச றுப றுகணளப் ச ற்றுக் 
சகாள்ைதற்குமான சசலைினங்கணளக்  குணைக்கும் 

 

 தனியார் பவத்தியோபலகைில் படங்கு சநாய் இரத்தப்  ரிசோதபன 
விபலகள் குபறக்கப் டல் 

  
சடங்கு பநாணயக் கண்டைிைதற்கான இரத்தப்  ரிபசாதணன கட்டைங்கணள குணைப் தற்கு  
சுகாதார அணமச்சர் டாக்டர். ராஜித பசனாரத்ன எல்லா தனியார் ணைத்தியசாணலகணளயும்  
அைிவுறுத்தியுள்ளார்.  எல்லா முன்னைி தனியார் ணைத்தியசாணலகளும் புதிய 
ணைத்தியசாணலகணள அமுல் டுத்தி உள்ளன. அதன்  டி இதற்கு முன்னர்  முணைபய 750 
ரூ ாைாகவும் 3000 ரூ ாைாகவும் இருந்த ப்லட் கைன்ட்சடஸ்ட் மற்றும் சடங்கு அன்டிஜன்ட் 
சடஸ்ட் ஆகியன தற்ப ாது  250  ரூ ாைாகவும் 1000 ரூ ாைாகவும் உள்ளது. 

 

 ோர்க்  ிராந்தியத்தில் காேசநாபயத் தடுப் தற்கு இலங்பக தபலபம 
தாங்குகின்றது 

  
சார்க்  ிராந்தியத்தில் பநாணயக் கண்டைியும்  யிற்சியாளர்களுக்கான  யிற்சி , குழந்ணத 
காசபநாய் சசயற் திட்ட ரீதியான முகாணம மற்றும் சிகிச்ணசயானது சுகாதாரம்,ப ாஷாக்கு 
மற்றும் சுபதச மருத்துை துணை அணமச்சர் டாக்டர். ராஜித பசனாரத்னைின்  முன்னிணலயில் 
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சகாழும் ில் இடம்ச ற்ைது. 2015 ஆம் அண்டு  இலங்ணகயில்  13000 புதிய காசபநாய் 
நிகழ்வுகள் கண்டு  ிடிக்கப் ட்டபதாடு அைற்ைில் 9,975 மாத்திரம் அணடயாளங் காைப் ட்டன 
என  உலக சுகாதார தா னம் மதிப் டீு சசய்கின்ைது. 206 ஆம் ஆண்டின் ைருடாந்த புள்ளி 
ைி ரத்தின்  டி சமாத்தமாக 8,886 எல்லா ைணகயான காசபநாய் ைணககளும் பதசிய 
காசபநாய் மற்றும் இருதய பநாய்கள் பதசிய நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு அைிக்ணகயிடப் 
 ட்டுள்ளது. இலங்ணகயானது காசபநாயில் மத்திய தர சுணமயில், சார்க்  ிராந்தியத்தில்  
இரண்டாைது குணைைான நாடாக உள்ளது.  சார்க்  ிராந்தியமானது 1.5  ில்லியனுக்கு பமற் 
 ட்ட சனத்சதாணகணயக் சகாண்டுள்ளது. இப்  ிராந்தியமானது குழந்ணத காசபநாயாளிகள் 
உட் ட  ாரிய எண்ைிக்ணகயிலான காச பநாயாளிகணளக் சகாண்டுள்ளன. சார்க் 
 ிராந்தியத்தில்  உள்ள சில நாடுகள் காசபநாணய ஒழிப் தற்கு திடமான சசயற் ாடுகணள 
பமற்சகாள்கின்ைன. அ ிைிருத்தி அணடந்து ைரும் நாடுகளில்  காசபநாய் காரைமாக 
ஏற் டுகின்ை மரைங்கபள சிறுைர் அநாணதகளாைதற்கான முன்னைிக் காரைி என 
அணமச்சர் கூைினார். 

 

Medicinal drugs and Pharmaceutical Services  

 அதிக  ட்ே ேில்லபற விற் பன மீதான வர்த்தமானி அறிவித்தல் 
(2016.02.17) மற்றும் சதேிய மருந்து ஒழுங்கபமப்பு  அதிகார ேப யின் 
ேட்ட இலக்கம் 2015.05 கீழ் மருத்துவ உ கரணங்கபை விபலயிடல் 
ஒழுங்கபமப்புச் ேட்டமானது விதிக்கப் ட்டது. 
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 சதபவயான மருந்துகைின்  பமாத்த ேில்லபற விற் பனபய நிறுவுதல் 

 

 

நீண்ட கால தீர்வு ஒன்று அமுல்  டுத்தப் டும் ைணர   சமாத்த சில்லணை ைிற் ணன 
ைிதிகளுக்கு கீழ்  புதிய ைிணலத்   சதாழிநுட் த்ணத  அைிமுகப்  டுத்துைதன் மூலம் 
பநாயாளிகளுக்கு மலிவு ைிற் ணனயில் ஔடதங்கணள ைழங்குைதற்கு இலங்ணகயானது 2016 
ஒக்படா ர் 21 ஆம் திகதி  பதணையான மருந்துகளின் ைிணலணய மாற்ைியுள்ளது. 
அரசாங்கமானது   நீரிழிவு, இதய பநாய், உயர் இரத்த அழுத்தம், உயர் இரத்தக் சகாழுப்பு 
ப ான்ை சில சதாற்ைா பநாய்களுக்கும் ஏணனய ச ாதுைான சில பநாய்களுக்கு  சிகிச்ணச 
அளிக்கக் கூடிய   48 ச ாதுைான மருந்துகளின் (300 கு பமற் ட்ட  ஔடதங்கள்) அதிக  ட்ச 
ைிணல  அணமப்ண  உள்ளடக்கிய ைர்த்தமானி அைிைித்தணல  சைளியிட்டது.  இலங்ணகயின் 
ச றுமதியானது ைருடத்திற்கு 400 மில்லியன்  அசமரிக்க  சடாலராக  மதிப் ிடப் ட்டுள்ளது. 
மக்களின் சுகாதாரத்தில்  இம் மருந்துகளின் ைிணல ஒழுங்கு ைிதிகள்  ாரிய  தாக்கத்ணதக் 
சகாண்டுள்ளன. 2016 ஆம் ஆண்டில்  அைிமுகப்  டுத்தப் ட்ட புதுப் ிக்கப் ட்ட ஔடதங்களின் 
ைிணல நிர்ையிப்பு  ைிதிகளானணை,எல்லா பநரங்களிலும் பதணையான மருந்துகள் சமாத்த 
சில்லணை ைிற் ணன ைிணலக்குக் கீழ் ைிற்கப்  ட பைண்டும் என் ணத  உறுதி சசய்கின்ைது. 
ைர்த்தமானி அைிைித்தல் சைளியிடப் ட்டதன்  ைிணளைாக சில  ஔடதங்களின் ைிணலகள் 
85% மாக  குணைைணடந்துள்ளது. மருந்து  ைிணலகளின் சைற்ைிகரமான 
ஒழுங்குைிதிகளானணை  ஆதரங்கணள அடிப்  ணடயாகக் சகாண்ட சகாள்ணககளால்  
பநாயாளிகளின்  உரிணமணயப்  ாதுகாக்க முடியும், தர உறுதி சசய்யப் ட்ட 
மருந்துகளுக்கான அணுகல் மற்றும்  சர்ைபதச சுகாதார  ாதுகாப்பு சகாள்ணககளின் 
பமம் ாட்ணட உறுதி சசய்தல் ஆகியைற்ணைக் காட்டுகின்ைது. திருத்தி  அணமக்கப்  ட்ட 
ைிணல நிர்ையிக்கும் சகாள்ணகயானது இலங்ணகயில்  மலிவு ைிணலயில்  மருந்துகணளப் 
ச ற்றுக் சகாள்ைதற்கான   பநாயாளிகளின் உரிணமகணளப்  ாதுகாக்கின்ை   ாரிய 
சைற்ைியாகும்.  
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 புற்றுசநாய் எதிர்ப்பு மருந்துகைின்  விபல குபறக்கப் டுதல் மற்றும் 
வாழ் நாள்  முழுவதும் புற்றுசநாய் எதிர்ப்பு  ஔடதங்கபை  
இலவேமாக  வழங்கல் 

  

புற்றுபநாய் சிகிச்ணசக்காகப்  யன் டுத்துகின்ை ஔடதங்களின் ைிணலகளில் 
ைிதிக்கப் ட்டுள்ள குணைப் ானது இலங்ணகயில் புற்றுபநாய்  முகாணமத்துைத்தின் 
குைிப் ிடத்தக்க ைிருத்திணய  உறுதிப்  டுத்துகின்ைது. இதன் ைிணளைாக சில புற்றுபநாய் 
ஔடதங்களின் ைிணல கைிசமான  அளைிற்கு குணைந்துள்ளது. கிணடக்கின்ை தரமான 
 ிரதியடீுகளானணை  ஔடதங்களின் ைிணலயானது மலிவு ைிணலக்கு  குணைக்கப் ட்டுள்ளது  
என் தணனயும் பமலும் ஔடதங்களின் இைக்குதி சசலைானது 2  ில்லியனில்  இருந்து 1 
 ில்லியனாகக்  குணைக்கப்  ட்டுள்ளணமயிணனயும் உறுதிப் டுத்துகின்ைன. புற்றுபநாய் 
ஔடதங்களிலிருந்து தனியான  பசமிப்பு அண்ைளைாக 2  ில்லியன்கள் ஆகும். இதற்கு 
பமலதிகமாக சுகாதார  அணமச்சானது, சிகிச்ணச சசலவு  எதுைாக இருந்தாலும் 
பநாயாளிகளின்  உயிணரக் காப் ாற்றுைதற்காக உயர்ந்த  ட்ச  உள்ளூர்  சகாள்ைனவு 
மட்டங்கள் இல்லாமல் புற்றுபநாய்க்கான  சிகிச்ணசணயத் சதாடர்ைதற்கு தீர்மாைித்துள்ளது.  
இது நாட்டில் உள்ள  ிரணஜகளின்  இலைச சுகாதார  ைரப் ிரசாதத்ணத உறுதிப்  டுத்துகின்ை 
நடைடிக்ணககளில் ஒன்ைாகும்.              

இல 
புற்று பநாய் எதிர்ப்பு ஔடதத்தின் 

ச யர் 

முன்ணனய 
ைிணல 

தற்ப ாணதய 
ைிணல 

ைிணலக் குணைப்பு 
சதைதீம் 

01 Trastuzumab 440mg injection 230,000.00 144,100.00 37.35% 
02 Bevacizumab 100mg injection 65,500.00 47,400.00 27.63% 
03 Lapatinib 250mg tablet 960.58 795.00 17.24% 

04 Pemetrexed di Sodium 100mg 
injection 35,200.00 5,500.00 84.38% 

05 Pemetrexed di Sodium 500mg 
injection 158,000.00 19,750.00 87.50% 

06 Abiraterone acetate 250mg 
tablet 2,416.66 479.00 80.18% 
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 இருதய அறுபவ ேிகிச்பே  ஸ்படன்ட்கபை இலவேமாக 
விநிசயாகித்தல்  

    
சுகாதார அணமச்சானது  சதாற்ைா பநாய்கணளத் தடுப் தற்காக  ல்பைறு நடைடிக்ணககணள  
பமற் சகாண்டுள்ளதுடன் ஏற்கனபை   ாதிக்கப் ட்டைர்களின் ைாழ்ைிணன பமம் 
 டுத்துைதற்காக சமமான முக்கியத்துைம் ைாய்ந்தது  ஆகும். ஸ்சடன்ட்டுக்களானணை 
குருதிபயாட்டக் குணைவுணடய  இதய பநாய்களுக்கான மிகப்  ிரசித்தி ச ற்ை  குணைைான 
ஆக்கிரமிப்புத் தணலயடீாகும். அரசாங்கமானது இருதய பநாயாளர்களுக்கான ைாழ்நாள் 
முதலீடாக இருக்கின்ை ஸ்சடன்ட்களின் ைிணலயிணன 350,000 ஆகவும் அைர்களது மருந்ணத 
50,000 ஆகவும் குணைப் தற்கு ைர்த்தமானி அைிைித்தணல சைளியிட்டுள்ளது. ஆகபை, 
அரசாங்க ணைத்தியசாணலகளில் அறுணை சிகிச்ணசக்கு உட் டுகின்ை பநாயாளிகளுக்கு 
நிபுைர்களால் சதரிவு சசய்யப் ட்ட  உயர்தரமான ஸ்சடன்ட்கள் இலைசமாக 
ைழங்கப் ட்டன. 2016 ஆம்  ஆண்டில் ஸ்சடன்ட்கணள இலைசமாக ைழங்குைதற்காக 640 
மில்லியன் ரூ ாய்கள் சசலைிடப்  ட்டபதாடு தனியார் மருத்துைமணனகளில் உள்ள 
பநாயாளிகளுக்கும் நிைாரைம் ைழங்குைதற்குக் கூட நடைடிக்ணககள் பமற்சகாள்ளப் ட்டன. 
ஸ்சடன்ட்களின் ைிணலயானது புதிய இயக்கத்துடன் அண்ைளைாக 450,000 முதல்  105,000 
ைணர குணைந்துள்ளபதாடு  மருந்துகளின் ைிணலயானது 75,000 முதல் 24000 ைணர குணையும். 
மாரணடப்பு ஏற் ட்ட இருதய பநாயாளிகளுக்கு ைழங்கப் டும்  இம் மருந்துகளானணை  
உண்ணமயிபலபய முழுணமயாக அந்பநாயாளிணய 2 மைி பநரத்தில் சாதாரை நிணலக்குக்  
சகாண்டு ைரும்.இது எல்லா மருத்துைமணன அணமப்புக்களிலும் கிணடக்கக் கூடியைாறு 
சசய்யப் ட்டுள்ளது. ஸ்சடன்ட்டுக்கணள சந்ணதயில் ைிற் ணன சசய்கின்ை நிறுைனங்கள் 
மற்றும் பநாயாளிகளுக்கு ஸ்சடன்ட்டுக்கணளப்  யன்  டுத்துகின்ை தனியார் 
மருத்துைணனகளுகும் ைிணல ஒழுங்கு ைிதிகணளப்  ின் ற்றுமாறு  பைண்டப் ட்டு 
இருக்கின்ைனர். இவ் ைிணலகளானணை, பதசிய ஔடதங்கள் ஒழுங்கு ைிதிகள் அதிகார 
சண யின் 2015 ஆம் ஆண்டின் 05 ஆம் இலக்க சட்டத்திற்கு ஏற்  ஒழுங்கணமக்கப் ட்டு 
இருக்கின்ைது. 
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 பமாத்த ேில்லபற ஒழுங்கு விதிகள் மற்றும் மருத்துவ 
உ கரணங்கைின் விபல நிர்ணயிப்பு ஒழுங்கு விதிகபை 
அமுல் டுத்தல் 

  
சந்ணதப்  டுத்தலின்   ின்னரான சதாடர்ச்சியான  கண்காைிப்பு, முணைப் ாடுகள் மீதான 
பசாதணனகள், புதிதாக ைிதிக்கப் ட்ட  சமாத்த சில்லணை ைிற் ணனக்கு ஏற்  ஔடத 
ைிநிபயாகம், ஔடத மற்றும் மருத்துை உ கரைங்கள் ைிற் ணன மீதான அைதானிப்புக்கள் 
பதசிய மருந்துகள் ஒழுங்கு ைிதிகள் அதிகார சண யின்  ிரதானள உைவு மற்றும் ஔடத 
அதிகார சண யால் நடத்தப் டுகின்ைது. 

 

 இன்ரா ஒகீயூலர் பலன்ஸ் கைின் (INTRA OCULAR LENSES) விபலக் குபறப்பு   

   
பதசிய ஔடதங்கள் ஒழுங்கணமப்பு  அதிகார சண யானது கண்ைாடி ைில்ணலகளின் 
ைிணலணயக் குணைப் தற்காக நடைடிக்ணககணள பமற்சகாண்டுள்ளதுடன் ைிணலகள் 30,000 
முதல் 8000 ைணர குணைக்கப் ட்டுள்ளது. கண்ைாடி ைில்ணலகளின் ைிணலணயக் குணைப்பு 
மீது ைர்த்தமானி அைிைித்தல் ஒன்று சைளியிடப் ட்டுள்ளது. அபத பநரம் அரசாங்க 
ணைத்தியசாணலகளில் கண் அறுணை சிகிச்ணசகளுக்கு உட் டுகின்ை பநாயாளிகளுக்கு  
இலைசமாக கண்ைாடி ைில்ணலகணள ைழங்குைதற்கான நடைடிக்ணககள் பமற் 
சகாள்ளப் ட்டுக் சகாண்டு இருக்கின்ைன. சுகாதார  அணமச்சரின்  ைிப்புணரகளின் கீழ் உள்ள 
சுகாதார அணமச்சானது 1000 மில்லியன் ரூ ா ச றுமதியான 100,000 கண்ைாடி ைில்ணலகணள 
இைக்குமதி சசய்ைதற்கான நடைடிக்ணககணள பமற்சகாண்டுள்ளது. பதசிய ஔடதங்கள் 
ஒழுங்கணமப்பு  அதிகார சண யானது அறுணை சிகிச்ணச உ கரைங்களுக்கு புதிய ைிணல  
ைிதிகணள உருைாக்கியுள்ளது 
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 ஒழுங்குவிதிகளுக்குப்  ின்னர் வில்பலகைின் விபலக் குபறப்பு 
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 ஒசுேலவின் தனியுரிபம கிபை பமயங்கபை நிறுவுதல் 

   

சலுணக ைிணலகளில் ஔடதங்கணள மக்களுக்கு ைழங்குைதற்காக சுகாதார  அணமச்சர் 
டாக்டர் ராஜித பசனாரத்னைின்   ைிப்புணரகளின் கீழ் நாடளாைிய ரீதியில் அரசு 
உடணமயாக்கப் ட்ட ஒசு சல ைிற் ணன ணமயங்கணள  அணமப் தற்காக சுகாதார 
அணமச்சானது தீர்மானம் எடுத்துள்ளது. நாடளாைிய ரீதியில் 35 ஒசு சல ைிற் ணன 
ணமயங்கள் திைக்கப் ட்டு  இயங்குகின்ைது. எஸ். ி.சி யானது சலுணக ைிணலகளில் 
ஔடதங்கணள ைழங்குைதன் மூலம் நாடளாைிய ரீதியில் அரச ஒசு சல ைிற் ணன 
ணமயங்கள் இயங்குகின்ைன. ஒசு சலைிற்கு பமலதிகமாக ச ாது மக்களின் ஔடதத் 
பதணைகணள  பூர்த்தி  சசய்ைதற்காக  ஒசு சல முகைர்களும் இயங்குகின்ைனர். 

 

 38 ஔடத உற் த்திக் பகத்பதாழில்கபை நிறுவுவதற்கான புரிந்துணர்வு 
ஒப் ந்தத்பத பகச்ோத்திடல் 

   
சுகாதார,ப ாஷாக்கு மற்றும் சுபதச மருத்துைத் துணை அணமச்சானது இலங்ணக அரச 
மருந்தாக்கல் கூட்டுத் தா னத்திற்கு உள்ளூரில் ஔடதங்கணள உற் த்தி  சசய்ைதற்கான 
புரிந்துைர்வு ஒப் ந்தமானது 31 ஔடத உற் த்தி  நிறுைனங்களுடன் 
ணகச்சாத்திடப் ட்டுள்ளது. அண்ைளைாக 2,500 சதாழில் ைாய்ப்புக்கணள  உருைாக்கக் கூடிய  
புதிய சதாழிற்சாணலகள் சஹாரன,களுத்துணை,சகாக்கல,  மற்றும் கண்டி ஆகிய 
 ிரபதசங்களில்  அணமக்கப் டும்.  ல சதாழிற்சாணலகளின் நிர்மாைப்  ைிகள் ஏற்கனபை 
ஆரம் ிக்கப் ட்டு ைிட்டன. அண்ணமயில் சுகாதார அணமச்சில்  சுகாதார,ப ாஷாக்கு மற்றும் 
சுபதச மருத்துைத் துணை அணமச்சர் டாக்டர்  ராஜித பசனாரத்ன  அைர்கணள  இத் 
சதாழிற்சாணலகளின் முகாணம அதிகாரிகள்  சந்தித்து இப் புதிய சதாழிற்சாணலகணள 
நிறுவுைது சதாடர் ான  ிரச்சிணனகணள கலந்தாபலாசித்தனர். அதன் ைிணளைாக 85 % 
ஔடதத் பதணைகள் இலங்ணகயில் உற் த்தி சசய்யப் டும். 
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 அரே மருந்தாக்கல் கூட்டுத் தா னத்தின் உள்ளூர்  ஔடத உற் த்தி 
ஆற்றபல விரிவு  டுத்தல் 

 
ஜப் ானிய அரசாங்கத்தின் ஒத்துணழப்புடன்  உள்ளூர்  ஔடத உற் த்திகணள ைிரிவு 
 டுத்துைதன் மூலம் அரச மருந்தாக்கல் கூட்டுத் தா னத்தின் உற் த்தி ஆற்ைலானது 
திட்டமிடப் ட்டு இருக்கின்ைது. அதன்  டி,1.5  ில்லியன் ரூ ா சசலைில் உற் த்தி  
ைசதியானது  அணமக்கப் ட்டு நைனீ  இயந்திரங்கள் மற்றும் உ கரைங்களுடன் 
உ கரைமயப்  டுத்தப் ட்டுள்ளது. இது சதாடர் ான ஒப் ந்தமானது அண்ணமயில் சுகாதார 
அணமச்சில்  ணகச்சாத்திடப் ட்டது. தற்ப ாது அரச மருந்தாக்கல் கூட்டுத் தா னத்தின் 
உற் த்தி ஆற்ைலானது உச்ச நிணலணய  அணடந்துள்ளதுடன் இவ் உற் த்திணய இரு 
மடங்காக்குைதற்கு புதிய ைசதிகள் உதவும்.  தற்ச ாழுது அரச மருந்தாக்கல் கூட்டுத் 
தா னமானது ைருடாந்தம் 1.9  ில்லியன் மாத்திணரகணள  உற் த்தி சசய்கின்ைது. புதிய 
சதாழிற்சாணலயானது  பூரைமாக நிர்மாைிக்கப்   ட்டதன்  ின்னர் இத் சதாணகயானது  3.8 
 ில்லியனாக அதிகரிக்கும். பமலும் அரச மருந்தாக்கல் கூட்டுத் தா மானது உள்ளூர் 
மருந்துகளுக்கான பகள்ைிகணள 70% உற் த்தி சசய்ய எதிர்  ார்க்கின்ைது. அண்ைளைாக  24 
நிறுைனங்கள்  மருந்துகணள உற் த்தி சசய்ைதற்காக அரச மருந்தாக்கல் கூட்டுத் 
தா னத்துடன் ஒப் ந்தத்ணத ணகச்சாத்திட்டுள்ளதுடன் பமலு 7  நிறுைனங்கள் ணகச்சாத்திட  
திட்டமிட்டுள்ளன. புதிய சதாழிற்சாணலகள் களுத்துணை,சஹாரன மற்றும் குருநாகல் 
 ிரபதசங்களில்  அணமக்கப் ட உள்ளன. 
 
 
 இலங்பகயின் சுகாதாரத் துபறக்கு சதேிய ஔடதக் பகாள்பகபய 

நிறுவுவதில் ச ராேிரியர் சேனக்க  ி ிசலயின் சேபவபய  நிபனவு 
கூர்தல்’ 
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சசப்டம் ர் 23 இடம் ச ற்ை பசனக்க  ி ிபலயின்  நிணனவு கூைலில் சுகாதார அணமச்சர் 
டாக்டர்  ராஜித பசனாரத்ன  ிரதான அதிதியாக கலந்து சகாண்டு அைரது  அணமச்சின் புதிய  
ஔடதக் சகாள்ணகயின் முதல் கட்டத்திணன முன்ணைக்கும் ப ாது மரைித்த ப ராசிரியணர  
சகௌரைிப் தற்கான சந்தர்ப் த்ணத சதரிவு சசய்தார்.  இதன் ப ாது  அணமச்சர் , “ஐக்கிய 
நாடுகள் தா னத்தின் அனுசரணன யுடனான சசயற் ைியான ச ாருத்தமானமருந்தாக்கல் 
சகாள்ணகணய மூன்ைாம் உலக நாடுகளில் அைிமுகப்  டுத்துைதற்காக நாட்ணட ைிட்டு 
சைளிபயைிய ப ராசிரியர் பசனக்க  ி ிபல அைர்கள் நாட்டுக்கு மீண்டும் சிைிய 
மட் ாணனயில்  திரும்  பைண்டி இருந்தது. ...அைரது புனித அஸ்திணய  மாத்திரபமனும் 
அைரது நிணனவுப் ச ாைிகல்  மீது  திக்கக் கூடியதாக இருந்தணம எமது அதிஷ்டபம.இச் 
சந்தர்ப் த்தில்  அம் மா மனிதர் இருந்திருப் ாரானால் நன்ணமகளுக்கு ைழிைகுக்கும் அைரது 
முன்சமாழிவுகளின் அமுலாக்கத்ணதப்  ாரத்து அதிர்ச்சி மற்றும் ஆச்சரியத்திற்கு  உள்ளாகி 
இருப் பதாடு அைரது கனவுகளிற்குக் கிணடத்த நிணலணயக் கண்டு அச்சம் மற்றும் 
சைறுப் ில் அைரது மீளத் திரும் க் கூடும்.”   எனக் கூைினார்.  

 

 ப ாதுப் ப றுபக மற்றும் ஒப் ந்த உடன் டிக்பக மீதான ஆற்றபலக் 
கட்டி எழுப்பும் நிகழ்ச்ேித் திட்டம்  

  

 
சுகாதார அணமச்சானது SLIDA & MILODA  நிறுைனங்கள் ஆகியைற்ைின்  ஒத்தணழப்புடன் 
மருத்துை நிர்ைாகிகள்,அணமச்சின் அலுைலர்கள்,மருத்துை உத்திபயாகத்தர்கள், நிர்ைாக 
மற்றும் நிதியியல் அலுைலர்களின் அைிவு,திைணம மற்றும் நடைடிக்ணககணள ைிருத்தி 
சசய்ைதற்காக ச ாதுப் ச றுணக மற்றும் ஒப் ந்த உடன் டிக்ணக மீதான ஆற்ைணலக் கட்டி 
எழுப்பும் நிகழ்ச்சித் திட்டத்ணத ஒழுங்கணமத்து இருக்கின்ைனர். ஆற்ைணலக் கட்டி எழுப்பும் 
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இந் நிகழ்ச்சித் திட்டமானது நல்ல ச ாதுப் ச றுணக நடைடிக்ணககணள உறுதிப் 
 டுத்துைதனூடாக  நல்லாட்சியின் சகாள்ணககணள நிறுவுைணத பநாக்காகக் சகாண்ட உலக 
ைங்கியின் இரண்டாம் சுகாதாரத் துணை அ ிைிருத்தி பைணலத் திட்டத்தினால் நிதியிடப் ட்டு 
இருக்கின்ைது.  

 

சுகாதாரத்திற்கான மனித வைம்       

 சுகாதார அபமச்ேில் மனித வைப்  ிரிவின் நிறுவல் திட்டமிடல்  மீதான 
விசஷட கலந்துபரயாடல் 

  
சதளிைான சந்தர்ப்   குப் ாய்ைின்  ின்னர் சுகாதாரத்தில் மனித ைளம்  2009-2018   ற்கான 
சசயல்நுணுக்கத் திட்டத்ணத சுகாதார அணமச்சானது ைிருத்தி சசய்தது. சசயல்நுணுக்கத் 
திட்டமானது  மனித ைள  அ ிைிருத்தியின்   ிரதான 3  குதிகளான 
சகாள்ணக,முகாணமத்துைம் மற்றும்  யிற்சி ஆகியைற்ணை சதளிைாக  அணடயாளங் 
காண்கின்ைது.  சசயல்நுணுக்கத் திட்டத்தின் சசயலாக்கத்திற்கு பதணையான சுகாதார 
அணமச்சு ஒழுங்கணமப் ினுள் மனித ைளத்  திட்டமிடல் மற்றும் முகாணமத்துை 
முணைணமணய ைிருத்தி சசய்யும் மத்திய மனித ைள  அ ிைிருத்தி அலகு ஒன்ணை  
நிறுவுைதற்கான உயர் முன்னுரிணம ஒன்று காைப்  டுகின்ைது. சுகாதாரத்தில் மனித ைளக்  

சகாள்ணகயிலுள்ள  ிரச்சிணனணககளுக்கு மத்திய சதாழிநுட்  ச ாைிமுணையிணன 
நிறுவுைதற்கான ஆற்ைலில் உள்ள  இணட சைளியானது அணடயாளங் காைப் ட்டுள்ளன.இப் 
 குதிகளில் ஒழுக்கத்துடன்  சதாடர்பு  ட்ட நணட முணையில் உள்ள  ட்டப்  ின் 
 யிற்சியிலும் அைதானம் சசலுத்த பைண்டும் . 
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 2006 ஆம் அண்டுடன் ஒப் ிடும் ச ாது 2016 ஆம் ஆண்டு சுகாதார 
சேபவகளுக்கான ேம் ைமானது அதிகரித்துள்ைது 

பசணை 

சம் ள 
அளவுத் 
திட்டம் 

அடிப் ணடச் சம் ளம் 

சம் ள உயர்வு 
சதைதீத்தில் 

சதாழிலாளர்களின் 
எண்ைிக்ணக 

6/6006 
அல்லது 

6/6006 A 

3/2016 (2020 
இல்) 

 
kUj;Jt Nrit 
 

SL 2 25,515/= 52,955/= 107.5% 16,000 

Nursing 
Service MT7 15,620/= 32,525/= 108.2% 30,000 

Para Medical 
Services 

MT4 15,080/= 31,190/= 107.8% 16,000 
 MT5 15,260/= 31,635/= 107.3% 

Professionals 
Supplementary 
to Medicine 
(PSM) 

MT6 15,440/= 32,080/= 107.7% 5000 

Management 
Assistants MN2 13,990/= 28,940/= 106.3%  

Development 
Officers MN4 15,215/= 31,490/= 106.9%  

   
 
 மனித வைங்கைின் மீதான ஆேிய  சு ிக் நடவடிக்பக கூட்டணியின் 9வது 

மாநாடு, பகாழும்பு 

   
சுகாதாரத்திற்கான மனித ைளங்களின் மீதான ஆசிய  சு ிக் நடைடிக்ணக கூட்டைியானது  
சுகாதார  ஊழியப்  ணட மீதான நாட்டின் திட்டமிடல் மற்றும் நடைடிக்ணகயிணன  
ைலுப் டுத்துைதற்கான உலக மற்றும்  ிராந்திய நடைடிக்ணகக்கான  பதணையின் சர்ைபதச 
அங்கீகாரத்திற்கான   தில் ஆகும். 2013 ஜனைரியில் இருந்து  ங்களாபதஷ், 
கம்ப ாடியா,சீனா, ிஜி,இந்தியா,இந்பதாபனஷியா, லாபைா ச ா.ஜ.கு. சமாங்பகாலியா, 

மியன்மார்,பந ால்,  புைா நியூகினியா, ிலிண ன்ஸ்,சபமா,இலங்ணக,தாய்லாந்து மற்றும் 
ைியட்நாம் ஆகிய நாடுணள உள்ளடக்கிய 16 உறுப் ினர்கணள இது சகாண்டுள்ளது. 
சுகாதாரத்திற்கான மனித ைள ஆபலாசணன  தகைல் கண்காைிப்பு,ஆற்ைணல 
ைலுப் டுத்தல்,,அைிவு சந்த்தியினர் மற்றும் சதாழிநுட்  ஒருங்கிணைப்பு  ஆகியைற்ணை 
உள்ளடக்கிய 5 முதன்ணம சசயற் ாடுகள் உள்ளன. மனித ைளங்களின் மீதான ஆசிய  சு ிக் 
நடைடிக்ணக கூட்டைியின் 9ைது மாநாட்டின் பநாக்கங்களானணை நிறுைனங்களுக்கு 
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இணடயில் உலக சுகாதார சசயல்நுணுக்க உள்ளடக்கத்தின் ஆழமான புரிந்துைர்ணை  
அணடதல் மற்றும் சசயல்நுணுக்கத்ணத நாட்டு நடைடிக்ணககளாக மாற்றுைது எவ்ைாறு 
என் ணத அைிதல். 

 

கஷ்டமான மற்றும்  ின் தங்கிய  ிரசதேங்கைில் உள்ை சூழல் மற்றும் 
வதிவிட வேதிகள்  சுகாதாரத்தில்  உள்ை மனித வைத்பத  
வலுப் டுத்தல், ேம்மான முபறயில் ச ாதுமான மனித வைங்கபை  
வழங்கல் மற்றும்  ப ாருத்தமான  நடவடிக்பகபய சமம் டுத்தல்  
 

 இலங்பக சுகாதாரத் துபறக்கு 1034  உள்ைக  மருத்துவ       
உத்திசயாகத்தரின் நியமனம் 

  
 

  .ே.ஞ.மா.ம இல் இலங்பக சுகாதார சேபவக்கு 309 உள்ைக  மருத்துவ  
உத்திசயாகத்தர்கைின்  ஆடசேர்ப்பு பவ வத்தில் நியமனக் கடிதங்கபை 
 கிர்ந்தைித்தல் 
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 120 தாதி அலுவலர்களுக்கு நியமனம்  வழங்கல்,226 சமலதிக  மருத்தவ 
ஆைணியினர் மற்றும் 287  ட்டதாரி தாதி அலுவலர்கள் நியமனம் 

  

 

 338 மருந்துக் கலபவயாலருக்கான நியமன வழங்கல் பவ வம் 

  

 
 107 ஆயுர்சவத மருத்துவர்களுக்கு நியமனம் வழங்கல் ;; 
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 496 சுகாதாரப்  ராமரிப்பு  ரிோரகருக்கான நியமனம் வழங்கல்  

  

 
 1 500 தாதி உத்திசயாகர்களுக்கான நியமனம் 

  

 
 308 உள்ைகப் யிற்ேிபய நிபறவு பேய்த  பவத்திய உத்திசயாகத்தர்கைின் 

நியமனம் 
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 500 படங்கு தடுப்பு உதவியாைர்கள் 

  
 

 336 மருந்துக் கலபவயாைர்கள்  மற்றும் 150 குடும் நல 
உத்திசயாகத்தர்கள் நியமனம் 

  

 
 2250 தாதி உத்திசயாகத்தர்கள் மற்றும் 754 உதவி சுகாதார  ராமரிப்பு 

குடும்  நல உத்திசயாகத்தர்கள் 
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  ல்பவத்திய நிபுணர்கைின் நியமனம் 

  
 

 தாதி உத்திசயாகத்தர்கைின் நியமனம் 
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 தாதி டிப்சைாமா ோன்றிதழ் வழங்கல் 

   

 
 ஆய்வுகூடத் பதாழிநுட்   உத்திசயாகத்தர்களுக்கான டிப்சைாமா 

ோன்றிதழ்  

  

 
 ஆரம் , இரண்டாம் நிபல மற்றும் மூன்றாம் நிபல  ராமரிப்பு 

சேபவகைின் சுகாதார  ராமரிப்  விநிசயாக தரம் மற்றும்  ாதுகாப்பு 
விருத்தி 
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சுகாதாரப்  ராமரிப்பு தரம் மற்றும் பநாயாளர்  ாதுகாப் ின் அ ிைிருத்திக் கட்டத்தில் 
இலங்ணக உள்ளது. இலங்ணகயில் சுகாதார பசணை ைிநிபயாகத்தில் தரம் மற்றும்  ாதுகாப்பு 
ஆகியைற்ணை ைிருத்தி சசய்ைதற்கான பதணைணய சுகாதார அணமச்சு 
அணடயாளங்கண்டுள்ளது 

 

 04  ாரிய தனிக்கூறுகைில் 20 ேிகிச்பேக் குறிகாட்டிகபை விருத்தி பேய்தல் 

சுகாதார கைனப் ராமரிப்பு தரம் மற்றும்  ாதுகாப்பு  ற்ைிய நிணலயம், 04  ாரிய தனிக்கூறுகள் 
அதாைது மருந்து, சத்திரசிகிச்ணச, குழந்ணத மருத்துைம் அத்துடன் மகப்ப ைியலும் ச ண் 
மருத்துைமும் ஆகியைற்ைிற்காக உரிய கல்லூரிகளின் ஒத்துணழப்புடன் சிகிச்ணசக் 
குைிகாட்டிகணள தயாரித்துள்ளது. ஒவ்சைாரு கல்லூரிணயயும் பசர்ந்த உறுப் ினர்கள்  இந்தக் 
குைிகாட்டிகணள தயாரிப் தற்காக  ல்பைறு ஆபலாசணனக்கூட்டங்களில் கலந்துசகாண்டனர். 
சிகிச்ணசக் குைிகாட்டிகள் சுகாதார கைனப் ராமரிப்பு தரத்ணத கண்காைிக்கும் ஒரு கருைியாக 
உள்ளன.  ல்பைறு சுகாதார குைிகாட்டிகள் உலகம் பூராவும் சுகாதார கைனப் ராமரிப்பு 
முணைணமயில் இருக்கின்ைன என் பதாடு எமது நாட்டிற்கு ச ாருத்தமானதாகவும், 

கண்காைிப் தற்கு இலகுைானதாகவும் இருக்கின்ை சில முக்கியமான சிகிச்ணசக் 
குைிகாட்டிகணள நாம் அணடயாளங்கண்டுள்பளாம். 

 

 சதேிய அங்கீகார முபறபமயிபனத் தா ித்தல் [சுகாதார 
கவனப் ராமரிப்பு தரநியமங்கள் மீதான இலங்பகப் ச ரபவ(SLCHS)] 

பதசிய அளைிலான அங்கீகார முணைணமயிணனத் தா ித்தல் ஆ த்துக்கணளக் குணைக்கும் 
அபதபநரத்தில் சுகாதார பசணையிணன ைழங்குைது சதாடர் ான தரத்ணதயும் பமம் டுத்தும். 
அங்கீகரிக்கப் ட்ட சர்ைபதச அங்கீகார குழுைான சுகாதார கைனப் ராமரிப்பு தரநியமங்கள் 
மீதான அவுஸ்சரலியப் ப ரணை(ACHS), உள்ளூர் அங்கீகார முணைணமசயான்ைிணன 
சசயற் டுத்துைதில் அைர்களின் நிபுைத்துைத்ணத  கிர்ந்து சகாள்ளுைதற்கானசதாரு 
ஒத்துணழப்பு  ங்காளியாக அணடயாளங்கண்டுள்ளது [சுகாதார கைனப் ராமரிப்பு 
தரநியமங்கள் மீதான இலங்ணகப் ப ரணை(SLCHS)] 

 
 “ ிரதி லிக்கின்ற  ரிவான சேபவ” பதாபலகாட்ேி ஆவணப் டம் 

(“Senehasin Suwandanaya”) 

சுகாதார ப ாசணை மற்றும் சுபதசிய ணைத்திய அணமச்சின் சுகாதார கைனப் ராமரிப்பு தரம் 
மற்றும்  ாதுகாப்பு  ற்ைிய நிணலயம் சுதந்திர சதாணலக்காட்சி ைணலயணமப் ின் 
சதாழில்நுட்  உதைியுடன் சுகாதார கைனப் ராமரிப் ிலுள்ள ச ாறுப்புைர்வு மீதான 
சதாணலக்காட்சி ஆைைப் டத் தயாரிப் ிணன பூர்த்தி சசய்துள்ளது. இது இரகசியத்தன்ணம, 
தன்னிருப்புரிணம, சகௌரைம், ைசதிகள் மற்றும் கைனப் ராமரிப் ின் ப ாது சமூக ஆதரவு 
ப ான்ை சுகாதார கைனப் ராமரிப் ின் பநாயாளிகள் / நுகர்பைார் ஆகிபயாரின் சுகாதாரமற்ை 
எதிர் ார்ப்புகளுக்கு  திலளிக்கும் காலத்தின் பதணைணய ணகயாளும் பநாக்கத்துடன் 
சசய்யப் ட்டது. 
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 சஜர்மனி Bonn இல்  சநாயாைர்  ாதுகாப்பு 2017  பதாடர் ான உலகைாவிய 
அபமச்ேர்கள் மாநாட்டில்  ங்கு ற்றல் 

  
இந்த உலகளாைிய மாநாடானது உலக சுகாதார நிறுைனம்   (WHO), உலக ைங்கி, OECD மற்றும் 
ஐபராப் ிய ப ரணை உட் ட 40 இற்கு பமற் ட்ட அரசுகணளச் பசர்ந்த அணமச்சர்களினாலும், 

சர்ைபதச அணமப்புக்கணளச் பசர்ந்த உயர்மட்ட  ிரதிநிதிகளினாலும் உலக சுகாதார 
நிறுைனத்தினால்(WHO) இணை அனுசரணை ைழங்கப் ட்ட ஒரு நிகழ்ைான இரண்டைது 
அணமச்சர்கள் மாநாட்டில்  ங்கு ற்றுைதற்காக 

 ிரதிநிதித்துைம் சசய்யப் ட்டது. இந்த மாநாடானது உலகில்  பநாயாளர்  ாதுகாப்புக்கு 
முகம்சகாடுக்கின்ை சைால்களுக்கு நடைடிக்ணக 
பமற்சகாண்டது. அத்துடன் ச ாருளாதாரம், பநாயாளர்  ாதுகாப்புப்  ற்ைிய ைிணனத்திைன் 
அத்துடன் உலகளாைிய  ண்டமாற்று உட் ட தணலப்புக்களின்சதாகுதி சதாடர் ாகவும் 
பமலும் ைிைாதிக்கப் ட்டது. 
 

 ேர்வசதே சநாயாைர்  ாதுகாப்புத் தினத்பத நிபனவுகூறல் 
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சர்ைபதச பநாயாளர்  ாதுகாப்புத் தினத்ணத நிணனவுகூைல் சுகாதார ப ாசணை மற்றும் 
சுபதசிய ணைத்திய அணமச்சர் சகௌரை ணைத்தியகலாநிதி ராஜித பசனாரத்ன அைர்களின் 
முன்னிணலயில் “ ாதுகாப் ான கலாசாரம் ஒன்ணைக் கட்டிசயழுப்புபைாம்” என்னும் 
கருப்ச ாருளின் கீழ் நணடச ற்ைது. பநாயாளர்  ாதுகாப்பு என் து சுகாதார 
கைனப் ராமரிப் ின் ஓர் அடிப் ணடக் பகாட் ாடாகும். சுகாதார கைனப் ராமரிப்புடன்  
சதாடர்புணடய பநாயாளிகளுக்குரிய  ிணழகணளயும்,  ாதகமான ைிணளவுகணளயும் 
தடுப் தாக இது உள்ளது. கைனப் ராமரிப் ிலுள்ள ஒவ்சைாரு ைிடயமும் இயல் ாகபை 
 ாதுகாப் ற்ை குைித்த  டிநிணலணயக் சகாண்டுள்ளது. குைிப் ிட்ட எண்ைிக்ணகயிலான 
பநாயாளிகள் சுகாதார கைனப் ராமரிப் ின் ப ாது நிரந்தர ஊனத்ணத ஏற் டுத்திபயா, சுகாதார 
கைனப் ராமரிப் ின் ப ாது அதிக காலம் தங்குைணத அதிகரித்பதா 
துன் த்திற்குள்ளாக்கப் டுகின்ைனர் அல்லது சில பைணளகளில் மரைம்கூட ஏற் டுகின்ைது. 
மருத்துை  ாதுகாப்பு, அறுணை சிகிச்ணச  ராமரிப்பு,  ாதுகாப் ான மகப்ப று மற்றும் 
ச ண்பைாயியல் கைனப் ராமரிப்பு அத்துடன் சதாற்றுபநாய் கட்டுப் ாடு ஆகியணை ஒரு 
நூற்ைாண்டுக்கு பமலாக உலகம் பூராவும் அைசியமானசதாரு சுகாதார கைனப் ராமரிப்புக் 
கூறுகளாக உள்ளன. சுகாதார அணமச்சின்  ைிப்புணரகளின் கீழ், சுகாதார கைனப் ராமரிப்பு, 
தரம் மற்றும்  ாதுகாப்பு நிணலயமானது, “ ாதுகாப் ான அறுணைச்சிகிச்ணச உயிர்கணளப் 
 ாதுகாக்கிைது” என்னும் உலக சுகாதார நிறுைனத்தின்(WHO) குைிக்பகாளுக்கு இைங்க 
அறுணைச்சிகிச்ணச  ாதுகாப் ிணன பமற்சகாள்ைதற்கு கைிசமான பூர்ைாங்க 
நடைடிக்ணககணள எடுத்துள்ளது. அத்தணகய சசயற் ாடுகளாக  அறுணைச்சிகிச்ணச இட 
சதாற்றுப்  ாதுகாப்பு,  ாதுகாப் ான மயக்கமருந்து மற்றும்  ாதுகாப் ான அறுணைச்சிகிச்ணசக் 
குழுக்கள் என் ணைபய அணையாகும். உலக சுகாதார நிறுைனத்தின்(WHO) அறுணைச்சிகிச்ணச 
 ாதுகாப்பு  ரிபசாதணனப் ட்டியல்  ிணளகணளயும், தீங்கு ைிணளைிக்கும் சம் ைங்கணளயும் 
குணைப் தணனயும், அறுணைச்சிகிச்ணசயில் குழுச்சசயற் ாட்டிணனயும்,சதாடர் ாடணலயும் 
அதிகரிப் தணனயும் பநாக்காகக் சகாண்டு ைிரிைான கலந்தாபலாசணனயின்  ின்னர் ைிருத்தி 
சசய்யப் ட்டது. இலங்ணகயானது தற்ப ாது ச ரிய ணைத்தியசாணலகள் எல்லாைற்ைினாலும் 
கணடப் ிடிக்கப் டுகின்ை அபத  ரிபசாதணனப் ட்டியணலப்  ின் ற்ைியது. பமலும் 23 தரக் 
குைிகாட்டிகள் 04 தனிக்கூறுகள்( மருத்துைம், அறுணைச்சிகிச்ணச, மகப்ப று மற்றும் 
ச ண்பைாயியல் அத்துடன் குழந்ணத மருத்துைம்) மற்றும் நுண்ணுயிரியல் என் ைற்ைின் 
கீழ் அைிமுகப் டுத்தப் ட்டுள்ளன. எல்லா ணைத்தியசாணலகளும் ஒவ்சைாரு காலாண்டும் 
தங்களுக்குரிய நிறுைகங்களில் இடம்ச றும் ஏபதனும்  ாதகமான நிகழ்வு  ற்ைி 
சதரிைிக்கின்ைன என் பதாடு, சுகாதார கைனப் ராமரிப்பு, தரம் மற்றும்  ாதுகாப்பு 
நிணலயமானது தடுப்பு நடைடிக்ணககணள எடுப் தற்காக ஒவ்சைாரு  ாதகமான 
நிகழ்ைிணனயும் முக்கியமாக  குப் ாய்வு சசய்கின்ைது, சதளிைான சகாள்ணககள், 

நிறுைனரீதியான தணலணமத்துை ஆற்ைல்,  ாதுகாப் ான பமம் டுத்தல்கணள 
பமற்சகாள்ைதற்கான தரவு, திைன்மிக்க சுகாதார கைனப் ராமரிப்பு சதாழில் நிபுைர்கள் 
மற்றும் தங்களின் கைனப் ராமரிப் ிலுள்ள பநாயாளர்களின்  யனுறுதிைாய்ந்த ஈடு ாடு 
எல்லாம் சுகாதார கைனப் ராமரிப்பு  ாதுகாப் ில் நிணலயான மற்றும் குைிப் ிடத்தக்க 
முன்பனற்ைங்கணள நிட்சயப் டுத்துைதற்கு பதணைப் டுகின்ைன. 
 

 

 

 

 

 



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if  2016 - 2017

66

 

 
72 

 

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2016 - 2017 

பகாள்பக விருத்தியும், பவைியீடுகபை அறிமுகப் டுத்தலும் 

 சதேிய சுகாதார கணக்fPட்டின்  முதல் பவைியீட்டிபன அறிமுகப் டுத்தல் 

 
 

சுகாதார ப ாசணை மற்றும் சுபதச ணைத்திய அணமச்சு சகாழும் ில் அதன் முதல் பதசிய 
சுகாதார கைக்குகணள(NHA) 2013 அைிமுகப் டுத்தியது. இத்பதசிய சுகாதார கைக்குகள் 
இலங்ணகயில் 20.5 மில்லியன் மக்களால்  யன் டுத்தப் டுகின்ை சுகாதார  ராமரிப்புப் 
ச ாருட்கள் மற்றும் பசணைகள் சதாடர் ாக நிதியளிப்புக்கணள கண்கிட்டு நாட்டின் சுகாதார 
கைனப் ராமரிப்பு நிதியளிப்பு  ற்ைிய ஒரு முழுணமயான ைிளக்கத்ணத சகாடுக்கின்ைன. 
இத்பதசிய சுகாதார கைக்குகள் சுகாதாரத்துணை நிதியளிப்புக்காக இப்ப ாதுள்ள இணடசை 
ளிகணளயும், முன்னுரிணமகணளயும் அணடயாளங்காைக்கூடிய சகாள்ணக ைகுப் ாளர்களுக்கு 
முக்கியமான தகைணல ைழங்குகின்ைது. 2013 ஆம் ஆண்டிற்கான தற்ப ாணதய சுகாதார 
சசலைினம்(CHE) கிட்டத்தட்ட 176 மில்லியன் அசமரிக்க சடாலர்களாக இருந்தது என்று பதசிய 
சுகாதார கைக்குகள் சதரிைித்துள்ளன. 2013 இல் சுகாதார சசலைினம்(CHE) மீது தனிந ருக்காக 
97.2 அசமரிக்க சடாலர்கணள அரசாங்கம் சசலவு சசய்தது. இது 1995 இல் தனிந ருக்கான 25 
அசமரிக்க சடாலர்களிலிருந்து ஏற் ட்ட  ாரிய அதிகரிப் ாக உள்ளது. 2013 இல் அரசாங்க 
சுகாதார முணைணமயில் கிட்டத்தட்ட 5.9 மில்லியன் தங்கி சிகிச்ணச ச றும் பநாயாளர் 
அனுமதிகளும், 53.8 மில்லியன்    சைளி பநாயாளர் ைருணககளும்  திைாகின என்று 
இத்பதசிய சுகாதார கைக்குகள் 2013 சைளிப் டுத்தின. 
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 மது ானத்தின் மீதான சதேிய பகாள்பகபயான்பற அறிமுகப் டுத்தும் 

முதல் நாடாக இலங்பக மாறியுள்ைது.  

 
 

புணகயிணல மற்றும் மது ானம்  ற்ைிய பதசிய அதிகாரசண  (NATA) குைிப் ிட்டைாறு, ஏணனய 
நாடுகள் புணகயிணல சதாடர் ான பதசியக் சகாள்ணகசயான்ணை சகாண்டிருக்கும்  
அபதபைணளயில், மது ானத்தின் மீதான  பதசிய சகாள்ணகசயான்ணை அைிமுகப் டுத்தியதன் 
மூலம் இலங்ணகயானது புணகயிணல மற்றும் மது ான கட்டுப் ாட்டிற்காக பதசிய 
சகாள்ணககணளக் சகாண்டிருக்கும் ஒபரசயாரு நாடாக இலங்ணக மாைியுள்ளது. “மது ானமற்ை 
இலங்ணகணய பநாக்கி”  என்னும் சதானிப்ச ாருளின் கீழ் சுகாதார அணமச்சினாலும் 
புணகயிணல  மற்றும் மது ானம் சதாடர் ான  அதிகார சண யினாலும் கூட்டாக 
ஒழுங்குசசய்யப் ட்ட பதசிய மது ான  மாநாடு 2016 இல்  இக்சகாள்ணகயானது  
அைிமுகப் டுத்தப் ட்டது. மது ானம் சதாடர் ானபதசியசகாள்ணகயானது , புணகயிணல 
மற்றும் மது ானம் சதாடர் ான  அதிகாரசண யின்  கூட்டத்திற்கிைங்க மது ான 
ைியா ாரம்சதாடர் ான ைிணலயிடல்   ைியா ாரம் மற்றும் 
முதலீட்டுக்சகாள்ணககள் ,மது ான உற் த்திகளுக்கான அணுகுைழி கிணடப் ணத குணைத்தல் , 

மது ான கட்டுப் ாடு  ற்ைிய  பதசியசகாள்ணக  மீது மது ான ணகத்சதாழில்  தணலயடீ்ணடத் 
தடுத்தல் அத்துடன்  மது ான கட்டுப் ாடுசதாடர் ான பதசியக்சகாள்ணகயிணன 
நணடமுணைப் டுத்தல்  மற்றும் கண்காைித்தல்  ஆகியணை உட் ட 10 
குைிக்பகாள்கணளக்சகாண்டுள்ளது. மது ானமானது 60 ைணகயான பநாய்களுக்கும் , 

புண்களுக்கும் தற்காலிக காரைமாக இருப் பதாடு , ஏணனய 200 ைணகயான பநாய்களுக்கு  
 குதிக் காரைமாகவும்  உள்ளது. இலங்ணகயில் , ஒவ்சைாரு  த்து இைப்புக்களில்  ஏழு 
இற்ப்புக்கள்சதாற்ைாபநாய்கள் (NCD) காரைமாக ஏற் டுகின்ைன  மது ான நுகர்ைானது  நான்கு 
தற்காலிக காரைங்களில் ஒன்ைாக  அணடயாளங் காைப் ட்டிருக்கிைது . புணகயிணலப் 

சுகாதார கைக்கீட்டு முணைணமக்கான உலக சுகாதார நிறுைனத்தின் ைழிகாட்டுசநைிகளின் 
அடிப் ணடயில் பதசிய சுகாதார கைக்குகணள பூர்த்தி சசய்ைதற்கு உலக சுகாதார 
நிறுைனத்தின் சதன் – கிழக்காசியப்  ிராந்தியத்திலுள்ள முதல் நாடாக திகழுகின்ை 
இலங்ணகணயப்  ாராட்ட ைிரும்புகிபைன். இது ஸ்திரமான சுகாதார முணைணமசயான்ைாக 
இருக்கின்ை பமம் டுத்தப் ட்ட சுகாதார சகாள்ணககளின் உருைாக்கத்ணத பநாக்கிய மிக 
முக்கியமான முதற் டியாக இருப் பதாடு, இலங்ணகயில் உலகளாைிய சுகாதார 
காப் டீ்டின் சாதணனயாகவும் உள்ளது என்று 2016 ஆம் ஆண்டு இலங்ணகக்கான உலக 
சுகாதாரப்  ிரதிநிதி கலாநிதி ஜசகாப் குமபரசன் என் ைர் சுட்டிக்காட்டியிள்ளார் 
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 ாைணன , சுகாதாரமற்ை உைவுப் ழக்கங்கள் மற்றும் உடற் யிற்சியின்ணம என் ணைபய 
ஏணனய மூன்று காரைங்களாக உள்ளன. 
 

 நபடமுபற  அனு வம் மற்றும் சநாய்த்தடுப்பு மருந்து, கருவி, 
பேயல்முபற நுண்ணுயிர்க் பகால்லிப் ாவபன பதாடர் ாக சதேிய 
வழிகாட்டு பநறிகள்  ற்றிய பவ வத்திபன  ஆரம் ித்தல் 

  
நுண்ணுயிர்களுக்கு எதிரான  நணடமுணை அனு ைம் மற்றும் பநாய்த்தடுப்பு 
மருந்து ,கருைசசயன்முணைப்  ிரபயாகம் மீதானபதசிய  ைழிகாட்டு சநைிகள் சகௌரை  
சுகாதார  அணமச்சர் ணைத்திய  கலாநிதி ராஜூதபசனாரத்தன அைர்களின்  முன்னிணலயில்  
அைிமுகப் டுத்தப் ட்டது . உலகம்  தற்ப ாது முகம் சகாடுக்கின்ை மிகப்ச ரிய ச ாது 
சுகாதார  அச்சுறுத்தல்களில் ஒன்ைாக  நுண்ணுயிர்களுக்கு  எதிரான  தடுப்பு   (AMR)  

காைப் டுகிைது . 2050 ஆம் ஆண்டளைில் ஆசிய   ிராந்தியத்தில் மட்டும் 4.7 மில்லியன் 
மரைங்களுக்கு இந்த  AMR ச ாறுப் ாக இருக்கும். என்று மதிப் ிடப் ட்டுள்ளது. 
நுண்ணுயிர்க்சகால்லி மருந்துகளால்  சகால்லப் டாத  அல்லது தடுக்கப் டாத 
நுண்ணுயிர்களின்  உலகளாைிய  ைளர்ச்சிப்ப ாக்கிணன  நுண்ணுயிர்களுக்கு எதிராக தடுப்பு 
குறுப் ிடுகின்ைது. அதன் ைிணளைாக  , மருந்துகள்  ைிணனத்திைனற்ைதாக 
மாைியுள்ளபதாடு  ,சதாற்றுபநாய்கள்  மற்ைைர்களுக்கு  ரவும்  அ ாயத்திணன  அதிகரித்து 
உடலில் சதாடர்ந்திருக்குன்ைன.  AMR நைனீ மருத்துைத்தின் ைிணனத்திைணன  
அச்சுறுத்தலுக்கு  உள்ளாக்குைபதாடு , நீண்ட காலபநாய்  இயலாணம , மற்றும் மரைம் 
என் னைற்ணை ஏற் டுத்துகின்ைச ாதுைான சதாற்றுபநாய்களுக்கு சிகிச்ணசயளிப் தற்கான  
எமது ஆற்ைணலயும் குணைக்கிைது.  உறுப்பு  மாற்று ,பைதியல் மருந்து சிகிச்ணச மற்றும் 
 ாரிய சத்திரசிகிச்ணச ப ான்ை மருத்துை  நடைடிக்ணகமுணைகள் சத்திர சிகிச்ணசயின் 
 ின்னரானசதாற்றுக்கான  கட்டு டுத்துைதற்கு  ைிணனத்திைன் மிக்க   
நுண்ணுயிர்க்சகால்லிகள்  இன்ணமயினால்  மிகப்ச ரும் ஆ த்தாக மாறுகின்ை  டியினால்  
AMR  ஆனது ஆபராக்கியத்தின் மீது  ாரியசதாரு தாக்கத்திணனயும் ஏற் டுத்தும் .மனித மற்றும் 
மிருக சுகாதாரத்தில் சதாற்றுசநாய்களுக்கான  சிகிச்ணசக்காக நுண்ணுயிர்க்சகால்லிகளின் 
தைைான   ிரபயாகத்தின் மூலம்  AMR   ிரதானமாக ஏற் டுத்தப் டுகிைது . 
நுண்ணுயிர்சகால்லிகள் ைிைசாயம் மற்றும்  மீன் ிடித்துணைகளில் ைளர்ச்சிபமம் டுத்திகளாக 
பமலும்பமலும்  யன் டுத்தப் டுகின்ைன. WebMD மீதான உலகளாைிய ஆய்சைான்ைின்  டி , 

சுகாதார கைனப் ராமரிப்பு நி ந்தணனகளில்  95% மானைர்கள் நுண்ணுயிர்க்சகால்லி 
மருந்துகள் பதணைப் டாதப ாதிலும்  அைற்ணை எழுதிக்சகாடுக்கின்ைனர் .மக்கள் தடுமல் 
மற்றும் சளிக்காய்ச்சல் ப ான்ைணைரஸ் சதாற்றுக்களுக்கு அடிக்கடி 
நுண்ணுயிர்க்சகால்லிகணளப்  யன் டுத்துகின்ைனர். எவ்ைாைாயினும் , நுண்ணுயிர்க்சகால்லி 
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மருந்துகள்  க்ைரீியாசதாற்றுபநாய்களுக்கு எதிராக  மட்டுபம ைிணனத்திைன் மிக்கதாக 
உள்ளன. 
இந்தச ாதுைான நுண்ணுயிர்க்சகால்லி மருந்துகளின் தைைான   ிரபயாகமானது 
சதாற்றுைதற்கான  AMR ஐ ஏற் டுத்துகிைது. சரியான மருந்துப்  ாைணனணய 
நிட்சயப் டுத்துைதற்காக உலகளாைிய மற்றும் பதசியளைில் 
அைசரமானதும் ,ஒருங்கிணைக்கப் ட்டதுமான நடைடிக்ணக 
பதணைப் டுகிைது.நுண்ணுயிர்க்சகால்லி மருந்துகளின் ைிகிதாசார மருந்துக் குைிப்ண   
உறுதிப் டுத்துைதற்காக  இலங்ணகயானது  அைணமயில் நுண்ணுயிர்களுக்கு எதிரான 
நணடமுணை அனு ைம் ,பநாய்த்தடுப்பு மருந்து ,கருைி ,சசயல்முணை என் ைற்ைின் மிதான 
பதசிய ைழிகாட்டல்கணள  அைிமுகப் டுத்தியுள்ளது.இந்த ைழிகாட்டுசநைிகள் ச ாதுைான 
 க்ைரீியாசதாற்றுபநாய்களுக்கு சி ார்சுசசய்யப் ட்ட மருந்தின்  
அளணைக்சகாண்டிருக்கின்ைன . அதுசதாற்றுபநாய்கணள  கட்டுப் டுத்தச ரியளைில் உதவும் 
என் பதாடு ,நுண்ணுயிர்க்சகால்லி மருந்துகளுக்கான தடுப் ிணன குைிப் ிடத்தக்க அளவு 
குணைக்கும். 
 

 முதிசயார் கவனப்  ராமரிப்புக் பகாள்பகபய ஆரம் ித்தல் 

  
இலங்ணகயில் (60 ையது மற்றும் அதற்குபமற் ட்ட) முதிபயார்களின் எண்ைிக்ணக 2021 
இல்சமாத்தச் சனத்சதாணகயில்  12.5 ைதீ்த்திலிருந்து 16.7 ைதீமாக  அதிகரிக்கும் என 
எதிர் ார்க்கப் டுகிைது . இலங்ணகயில்  ஒவ்சைாரு நாலுப ருக்கு ஒருைர் முதியைராக 
இருக்க  எதிர் ார்க்கப் டுகிைது. இலங்ணகயானது ஆசியாைில் ைிணரைாக  அதிகரித்து  
ைருகின்ை முதிசயார்களின் எண்ைிக்ணகணயக்சகாண்டிருக்கும் என்றுசசால்லப் டுகிைது. 
முதிபயார்களின்  எண்ைிக்ணகயானது ைிணரைாக அதிகரிப் து மட்டுமல்லாமல் உள , உடல் 
ரீதியான மனத்தாக்கத்தின் கீழும்  ைாழ்ந்துசகாண்டிருக்கின்ைனர். த்துபநாயாளிகளில்  
ஆறுப ர் 60 ையதிற்கு பமற் ட்டைர்கள் என்று குைிப் ிடப் ட்டுள்ளது. அத்துடன் 
ணைத்தியசாணலயில்  தங்கியுள்ள இணளஞர் ,மற்றும் நடுத்தர ையதினருடன் ஒப் ிடும் ப ாது 
முதிபயார்கபள  அதிகமாக  காைப் டுகின்ைனர்.2001 இல் குைிப் ிடப் ட்ட 1.7 மில்லியன் 
முதிபயார் எண்ைிக்ணகயானது 2021 ஆம்  ஆண்டளைில் 3.6 மில்லியனைாக அதிகரிக்கும் 
என எதிர் ார்க்கப் டுகிைது. இது 20ைருடகாலப் குதியில் முதிபயார்களின் எண்ைிக்ணக 
இருமடங்காக காைப் டும். ( 60 ையது மற்றும் அதற்குபமற் ட்ட) முதபயார்களின்  
எண்ைிக்ணக 2021 இல் 12.5 சதைதீத்திலிருந்து 16.7 சதைதீத்திற்கு அதிகரிக்கும் என 
எதிர் ார்க்கப் டுகிைது .2041 ஆம் ஆண்டளைில் இலங்ணகயில் ஒவ்சைாரு  நாலுப ரில் 
ஒருைர் முதிசயாராக இருப் ார் என எதிர் ார்க்கப் டுகிைது. 
2001இல் பைணலசசய்யும் ையதுணடய ந ர்களில் ஒவ்சைாரு 100ப ருக்கும் 55 ந ர்கள் 
தங்கிைாழ்பைார்களாக இருந்தனர். தங்கிைாழ்பைாரின்  சமாத்த எண்ைிக்ணகயானது 2016 



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if  2016 - 2017

70

 

 
76 

 

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2016 - 2017 

ஆம் ஆண்டளைில் 55.9 ைதீமாக  ஆக அதிகரிக்கும் என் பதாடு  , இது 2031 ஆம் ஆண்டளைில் 
58.3 ைதீமாக  அதிகரிக்கும் என எதிர் ார்க்கப் டுகிைது . முதிபயாரின் தங்கி ைாழும் 
நிணலணமயால் ஏற் ட்டபைகமான  அதிகிப் ின் ைிணளைாக  ,இணளஞர்  தங்கிைாழும்  
நிணலயில்  குணைணை ஏற் டுத்துகிைது .திட்டமிடப் ட்ட தங்கிைாழும்  நிணலயானது 2014 
ஆம் ஆண்டின்  ின்னர் குைிப் ிடத்தக்களவு அதிகரிக்கும் (2012) ஒக்படா ர் 10 ஆம் திகதிய 
உலகைங்கி அைிக்ணக  ற்ைிய ஆைைம்) 
ஓய்வுதிய முணையானது (60 ையது மற்றும் அதற்குபமற் ட்ட) முதிபயார்களின் 10சதாடக்கம் 
15 ைதீத்தினணர மட்டும் உள்ளடக்குகின்ை காரைத்தினால்  முதிபயார்கணள  ைிட்டுச்சசல்லுதல்  
குடும் ங்களின் மீது  சார்ந்திருக்கின்ைது  என் து பமலும் திகிலூட்டுைதாகவுள்ளது.பமற் டி 
அைசர சதணைணய புரிந்துசகாண்டு ,சுகாதார  மற்றும் சுபதசணைத்திய  அணமச்சின் 
இளையதினர் ,முதிபயார் மற்றும் இயலாணமயுணடபயார்  ிரிைானது ,யப் ான் சர்ைபதச 
கூட்டுத்தா ன மகைராண்ணம மற்றும் யப் ான் நகபனா கிராமிய சுகாதார  யிற்சி நிணலயம்  
( RHTC ) என் ைற்ைால் நிதியுதைியளிக்கப் டுகின்ை மிகவும் பதணையான முதிபயார் 
கைனப் ராமரிப்பு சகாள்ணகயில்  ஈடு ட்டுள்ளது. 
 

 சுகாதார தகவல் பதாடர் ான சதேிய பகாள்பக 

  
இத் பதசிய சகாள்ணக சதாணலத் சதாடர்புகள்   மற்றும் டிஜிற்ைல் உட்கட்டணமப்பு 
அணமச்சு,சனத் சதாணக மற்றும் புள்ளி ைி ரைியல் திணைக்களம், திைாளர் நாயகத் 
திணைக்களம்,உல.சுகா.தா னம்,உலக ைங்கி மற்றும் ஏணனய நிதியளிப்பு முகைர்கள் மற்றும் 
அரச சார் ற்ை நிறுைனங்களது  ங்களிப்புடன் தீர்மானங்கணள பமற்சகாள்ைதற்கான தகைல் 
முகாணமக்கு இணழைரிைடிைம் சகாடுப் தற்குமாக ைிருத்தி.சுகாதாரத் தகைல் சதாடர் ான 
ைளங்கள்,சுட்டிக் கருைிகள் மற்றும் அடிப் ணடத் தரவுகள்,தரவுகள் மற்றும் தகைல் 
முகாணம,தரவுகள்/தகைல்  ாதுகாப்பு,ைாடிக்ணகயாளர் அந்தரங்கம்,இரகசியத் தன்ணம மற்றும் 
ஒழுக்கைியல்,மின் – சுகாதாரம் மற்றும் புதிய கண்டு ிடிப்புக்கள் சதாடர் ான 
ைிடயத்தரப்புக்களில் தகைல்கணள ைழங்கும் சகாள்ணகக்கு 2017 ஜனைரி 3ம் திகதி 
அணமச்சரணை சி ார்சு ைழங்கியுள்ளது. இலங்ணகயின்   
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 “சுகாதாரத்துபறயின் அங்கமான சதேிய ேத்துணவு நிகழ்ச்ேித் 
திட்டத்தின் பேலவு” பதாடர் ான அறிக்பகபய பவைியிடல் 

   
இலங்ணகயின் சுகாதாரத்துணையின் அங்கமான பதசிய சத்துைவு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் 
சசலவு சதாடர் ான அைிக்ணக சைளியிடப் ட்டது. இது UNICEF இன் அனுசரணை ஆதரவுடன் 
தயாரிக்கப் ட்டு, சுகாதார அணமச்சிடம் ைழங்கப் ட்டது. 

 

 அவேர  ராமரிப் ிற்கான ப றுபக வழிகபை விஸ்தரித்தல் 

இது நாடு பூராகவும் 14 ைி த்து மற்றும் அைசர சிகிச்ணசப்  ிரிவுகணள ஏற் டுத்தி 
நிறுவுைதற்கு திட்டமிடப் ட்டுள்ளது. தற்ச ாழுது இைற்ைில் நான்கின்(யாழ். 
ப ா.ணைத்தியசாணல, கல்முணன ஆதார ணைத்தியசாணல, ச ாலநறுணை மாைட்ட 
ச ாதுணைத்தியசாணல மற்றும் களுத்துணை ஆதார ணைத்தியசாணல) கட்டுமான பைணலகள் 
இடம் ச ற்று ைருகின்ைது. ஏணனய 6  ிரிவுகளிற்கு ைிணலமனு பகார ட்டுள்ள நிணலயில் 
2017 இல் கட்டி முடிப் தற்கும் திட்டமிடப் ட்டுள்ளது. பமலும் 14 ைி த்து, அைசரப்  ரிவுகள் 
இவ்ைருடத்திற்குள் சசய்து முடிப் தற்கு எதிர் ார்க்கப் ட்டுகின்ைது. இது அைசர 
சிகிச்ணசக்கான ச றுணக ைழிகணள அதிகரிக்கச் சசய்ைதுடன் அனாைசியமான சிக்கல் 
தன்ணமகணள தடுப் துடன் உயிர் இழப்புக்கணளயும் தடுக்கும். இந்திய அரசின் உதைியுடன் 
மருத்துைம் சதாடர் ாகப்  யிற்ைப் ட்டைர்களுடன் கூடிய ைடீு – ணைத்தியசாணலகளிற்கு 
இணடயிலான அம் ியுலஸ் பசணைணய அரசு நாடு முழுைதும் 2017, 2018 இல் ைிஸ்தரித்து 
ைழங்குைதற்குத் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

 இலங்பகயின் அரே பவத்தியோபலகைில் வி த்து மற்றும் அவேர 
 ராமரிப்பு சேபவகைிற்கான வழிகாட்டல்கபை பவைியிடல் 
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 முதல்நிபலப்  ராமரிப்பு ேரீாக்கம் – ேகலUற்கும் ஒரு குடும்  
பவத்தியர் 

சுகாதார அணமச்சு ணைத்தியசாணலகளில் முதல் நிணலப்  ராமரிப்பு மட்டத்ணத மீள் 
அணமத்து ஸ்திரப்  டுத்துைதற்கு ஆர்ைமாகவுள்ளது. அதாைது நிபுைர்களல்லாத 
ணைத்தியசாணலகளில் ைடீ்டிற்கு அருகணமயில் ஒரு குடும்  ணைத்தியர் என்ை ைணகயில் 
மக்களிற்கு பசணைணய ைழங்குைதற்கு 5000 ப ரிற்கு ஒரு குடும்  ணைத்தியர் என்ை 
ைணகயில் ைடீ்டிற்கு அருகணமயில் முதல் நிணலப்  ராமரிப்பு சிகிச்ணச ைசதிகளின் 
 யன்கணளப் ச ற்றுக் சகாள்ைபத இதன் பநாக்கமாகும். நாட்டில் உள்ள சகல 
ணைத்தியசாணலகளும் சகாத்தைிகளாக இருக்கும். ஒரு சகாத்தைி ஒரு பமல்நிணல 
நிபுைத்துை  ராமரிப்பு ணைத்தியசாணலயாக இருப் துடன் இது (தற்ச ாழுது 
ைணகப் டுத்தப் ட்டணை – ப ாதனா ணைத்தியசாணல, ச ாது ணைத்தியசாணல, மாகாை 
ணைத்தியசாணலகள், ஆதார ணைத்தியசாணல) முதல் நிணலப்  ராமரிப்ண  ைழங்கும் 
ணைத்தியசாணலகளினால் சூழப் ட்டும் (தற்ப ாது  ிரபதச ணைத்தியசாணல, முதல் நிணல 
ணைத்திய  ராமரிப்புப்  ிரிவுகள்) இருக்கும். அைற்றுள் ஒரு சகாத்தைி மற்றும் அதனது 
ணைத்தியசாணலகள் எணை ைணரயறுக்கப் ட்டனைாக காைப் டும். 

உடனிருந்த  ராமரிப்பு சகாத்தைி என அைியப் ட்ட முன்சமாழியப் ட்ட மீள் உருைாக்கம் 
 ின்ைரும்  யன்கணளக் சகாண்டிருக்கும். 

அ) முதல் நிணலப்  ராமரிப்பு ணைத்தியசாணலகளில் சகல அத்தியைசியமான NCD 

ணைணைத்திய மற்றும் அடிப் ணட ஆய்வுகூடப்  ரிபசாதணனகள் உட் ட சிைந்த 
சைளிபநாயாளர்  ராமரிப்பு. 

ஆ) முதல் நிணலப்  ராமரிப்பு ணைத்தியசாணலகளில் அடிப் ணட அைசர  ராமரிப்பு 
பசணைகணள ைழங்கல். 

இ)  சகலரிற்கும் கிணடக்கக் கூடியதான ஒரு குடும்  ணைத்தியர். இதற்காக அதிகளைிலான 
ணைத்தியர்கணள சில கிராம பசைகர்  ிரிவுகளிலும் நியமிக்கப்  டுைர். 

ஈ) நிபுைத்துை  ராமரிப் ிற்கான ச றுணக ைழிகணள உறுதிப் டுத்தல், தீங்கான 
சைளிப் ாடுகணள ைருமுன் தடுத்தல் என் ைற்ைிற்கான தகைல் முணைணமகணள 
நிறுவுதல். 

உ)  கட்டம் கட்டமாக நிணைபைற்ைக் கூடிய ைணகயில் ஒவ்சைாரு குடிமக்களிற்கும் 
கிணடக்கக் கூடிய ைணகயிலான தனிந ர் சுகாதாரப்  திபைடு. 

ஊ)  சகல முதன் நிணல மட்ட ணைத்தியசாணலகளிலும் ஒரு சுகாதார முணையான ைழ்க்ணக 
முணை மற்றும் சதாற்ைா பநாய்க்களிற்கான அ ாய பநர்ைில் இருந்து 
 ாதுகா ளிக்கப் ட்ட மற்றும் சதாற்ைா பநாய்க்களிற்கான ணைத்திய சிகிச்ணச ச ற்று 
ைரு ைர்களிற்கான முழுபநர சுகாதார ைாழ்க்ணக முணைக்கான ைழிகாட்டல்கணள 
ைழங்குதல். 

எ)  கஸ்ட மற்றும்  ின்தங்கிய  ிரபதசங்களில் சுகாதாரப்  ைியாட்களின் சதாடர்ச்சியான 
பசணைணய உறுதிப் டுத்துைதன் மூலம் மக்களிற்கு ைழங்கப் டும் ைதிைிட ைசதிகணள 
இப்  ிரபதசங்களில் சதாடர்ச்சியாக ைழங்கல். 
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ஏ)  முதல் நிணலப்  ராமரிப்பு ணைத்தியர்கள் நிபுைத்துை ணைத்தியர்களின் ஆதரவு 
முணைணமயும் சதாடர்பும் இருப் தன் மூலம் முதல் நிணலப்  ராமரிப்பு 
ணைத்தியர்களின் சிகிச்ணசத் திைன்கணள பமம் டச் சசய்தல். 

ஐ)  முதல் நிணல மட்ட ணைத்தியசாணலகளில் ஒரு சமுதாயத்திற்கான தாதி ஒருைணர 
நியமிப் தன் மூலம் அைர் முதியைர்கள், இயலாதைர்கள், இயக்கத் தன்ணம 
குணைந்தைர்களிற்கு பைண்டப் டும்  ராமரிப்புக்கணள ைடீுகள் ைணர சசன்று ைழங்கக் 
கூடியதாகச் சசய்தல். 

ஒ)  இந்த மீள் உருைாக்கம் குைிப் ாக சதாற்ைா பநாய்களிற்கான உலகளாைிய ச றுணக 
ைழிகள் மூலம் மக்களிற்கு நன்ணமகள் ஏற் டுைதணன உறுதி சசய்யும் ச ாருட்டு 
முதன் நிணலப்  ராமரிப்பு ணைத்தியசாணலகணள எதிர்காலத்தில் கண்காைித்தல். 

ஓ)  சுகாதார அணமச்சு ைட மாகாைத்தில் மீள் – உருைாக்கத்ணத ஆரம் ிக்கவுள்ளது 

 

 முதல் நிபல சுகாதாரப்  ராமரிப்பு மற்றும் குடும் நல 
உத்திசயாகத்தர்கைின் சேபவகைின் முக்கியத்துவமும் 

 
பமலும் உலக ைங்கியின் உதைியுடன் முதல் நிணல சுகாதாரப்  ராமரிப்பு மற்றும் குடும் நல 
உத்திபயாகத்தர்களின் பசணைகணளமுன்பனற்றுைதற்கு திட்டமிடப் ட்டுள்ளது. ஆரம் க் கட்ட 
கலந்துணரயாடல்கள் உலக ைங்கியின் உத்திபயாகத்தர்களிற்கும் சுகாதார, ப ாசாக்கு மற்றும் 
சுபதசணைத்திய அணமச்சுக்கும் இணடயில் இடம்ச ற்றுள்ளன.கூட்டத்தில் உலக ைங்கி 
அலுைலகர்கள் இலங்ணகயின் முதல் நிணல சுகாதாரப்  ராமரிப்பு மற்றும் தற்ப ாணதய 
அ ிைிருத்தி, தர முணைணமகள் ஏணனய நாடுகளிற்கு முன் மாதிரியான எடுத்துக்காட்டாக 
உள்ளதாக கூைியுள்ளனர். 
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 தனியார் சுகாதாரப்  ராமரிப்பு முபறபமகைில் அபடயாைம் 
காணப் ட்ட  ிரச்ேிபனகளும் அ ிவிருத்தியும் 

  
சுகாதார, ப ாசாக்கு மற்றும் சுபதசணைத்திய அணமச்சர் இராஜிதபசனாரத்தின மற்றும் 
தனியார் ணைத்தியசாணலகளின் சங்க அங்கத்தைர்களுக்கும் இணடயில், தனியார் 
ணைத்தியசாணலகளினால் முகம் சகாடுக்கும்  ிரச்சிணனகணள அணடயாளம் காைல் மற்றும் 
பமலும் அதணன ஸ்திரப் டுத்தல், ைழங்கப் டும்  பசணைகணள முன்பனற்ைணல பநாக்கமாகக் 
சகாண்ட கலந்துணரயாடல் ஒன்று இடம்ச ற்ைது. 

 

ஆயுர்சவதத் துபறயின் விருத்தி. 

 2016 – ஆயுர்-சவ-எக்ஸ்ச ா 

   
 

2016 – ஆயுர்பைத எக்ஸ்ப ா சமகா கண்காட்சி 4ைது தடணையாக சுகாதார, ப ாசாக்கு மற்றும் 
சுபதச மருத்துை அணமச்சு மற்றும் ஏணனய அரச நிறுைனங்களுடன் இணைந்து பதசிய 
ைர்த்தக சம்பமளனத்தினால் நடத்தப் ட்டது. 2016 ஆயுர்பைத எக்ஸ்ப ா கண்காட்சி, 
ஆயுர்பைத/மூலிணக, இயற்ணக, சுகாதாரமான உைவுகள் மற்றும்  ானங்கள், ஆபராக்கியமாக 
ைிபசாட்ஸ்/ஸ் ா, ஆயுர்பைத ணைத்தியசாணலகள்/சிகிச்ணசகள், கல்ைி நிறுைனங்கள் ,பயாகா, 

அக்கு ஞ்சர்,பகாமிபயா தி, அழகியல்  ராமரிப்பு உற் த்திகள், மூலிணக அழகுசாதனப் 
உற் த்திகணள ணமயப் டுத்திளதாக இருந்தது. 
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  2017 இலங்பக ேர்வசதே “சறட்மிட்”( “TradMed”) 

 
சுகாதார,ப ாசாக்கு மற்றும் சுபதச ணைத்திய அணமச்சு ஶ்ரீ சஜயைர்த்தனபுர  ல்கணலக்கழகம், 

உலக சுகாதார அணமப்புடன் இணைந்து மரபு மற்றும் பூரைமானணைத்தியம், கல்ைிக் 
கண்காட்சி சதாடர் ான சிம்ப ாசியத்ணதயும் மற்றும் இலங்ணகயின் 2017 சர்ைபதச “பைட்மிட்” 
ைர்த்தக ைிழாைிணனயும் நடாத்தியது. சர்ைபதச சிம்ப ாசியத்தின் பநாக்கம் மரபு முணையான 
ணைத்தியத்தின் சசயன்முணைணய அடிப் ணடயாகக் சகாண்ட அனு ை முணைகள் மூலம் 
பநாய்கணள ைருமுன் காத்தல், பநாய் நிருையம், முகாணமயில் நைனீ 
ைிஞ்ஞான,சதாழில்நுட் ம்,பநாய் நிருைய கருைிகள், உயிரியல் – ணைத்திய தகைல் 
முணைணமகணள மரபு முணையான ணைத்ணயத்துடன் சதாடர்பு ட்ட  ாதுகாப் ான மற்ைம் 
 யனுறுதியான உற் த்திகணள தரமானதாக ைிருத்தி சசய்தல் ஆகும். சர்ைபதச 
சிம்ப ாசியத்தின் இன்னுசமாரு எதிர் ார்க்கப் ட்ட தனித்தன்ணம சகாழும்புப்  ிரகடனம்/ 
கூற்ணை சைளியுடல் அத்துடன் சிம்ப ாசியத்தின் முக்கியமான ைிணளவுகணள 
சைளிக்சகாைர்ந்து நணடமுணைப் டுத்தல்.  ங்கு ற்ைிய நாடுகளின் அணமச்சர்கள் 
மட்டத்திலான கடப் ாடாகவும் இருந்தது.  ார்ணையாளர்களாக சர்ைபதச , உள்ளூர் ஆயுர்பைத 
,சித்தமருத்துைம், யுனானி மற்றும்மரபு / சுபதசணைத்திய முணை, இயற்ணக/மூலிணக 
உற் த்திகணள ைிருத்தி சசய்யும் ஆய்ைாளர்கள், கல்ைிமான்கள், ைிஞ்ஞானிகள், 

ஆராய்ச்சியாளர்கள், சதாழிற்துணை சார்ந்பதார்,ணகத்சதாழிலாளர், கண்டு ிடிப் ாளர், சகாள்ணக 
ைகுப் ாளர்கணள இலக்காகக் சகாண்ட சுதந்திரமான ச ாது மக்கள், மற்றும் சகலருக்குமான 
ைர்த்த ைிழாணை குைியிலக்காக் சகாண்டது. 

  ண்டாரகமவில் புதிய ஆயுர்சவத பவத்தியோபலபயத் திறந்து 
பவத்தல் 

 `  
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புதிய இரண்டு மாடி ைாட்டுக்கணளக் சகாண்ட கட்டிடத் சதாகுதி  ண்டாரகம ைதீிய 
சகாடைில் அரச ஆயுர்பைத ணைத்தியசாணல சுகாதார,ப ாசணன மற்றும் சுபதசணைத்திய  
அணமச்சர் சகௌரை ணைத்தியர் இராஜிதபசனாரத்ன அைர்களால் திைந்து ணைக்கப் ட்டது. 
சகௌரை அணமச்சர் சுபதச மருத்துை முணைணமணய ைிருத்திசசய்ைதற்கான சகல 
அளைடீுகள்  ற்ைிய ைி ரங்கணளயும் எடுத்துள்ளார். ைருத்தத்தில் இருந்து மீள பைண்டும் 
என்ை மக்களிற்கு மருத்துை முணைணம பமணலத்பதயமா அல்லது கீணழத்பதச மருத்துை 
முணையா என் தணன கருத்தில் சகாள்ைதில்ணல. அரசாங்கம் ஆயுர்பைத முணைணமணய  
ைிஞ்ஞான பூர்ைமானதாக அைிமுகப் டுத்த மற்றும் அபலா தி , ஆயுர்பைத மற்றும் ஏணனய 
முணைணமகணள இணைத்து எதிர்காலத்தில் பநாயாளர்கணளப்  ராமரிப் தற்கு என 
எதிர் ார்த்த  யன்கணளப் ச ற்றுக் சகாடு தற்கு கடுணமயாக உணழத்து ைருகின்ைது 

 
 பதாம்ச யில் புதிய ஆயுர்சவத பவத்தியோபல 

  
ஆயுர்பைத பசணைணய சமுதாயத்திற்கு ைழங்குைதணன ைிரிவு டுத்தும் பநாக்குடன் 
சரத்சந்திர ராஜகருைா நிணனவு ஆயுர்பைத ணைத்தியசாணலணய சைதாகம, சதாம்ப யில் 
அணமப் தற்கான அடிக்கல் நாட்டும் ணை ைம் இடம்ச ற்ைது 

 
 வட மாகாணத்தில் மரபு ரீதியாக ஆயுர்சவத மருத்துவர்கபை  ாராட்டல் 

   
சுகாதார ,ப ாசாக்கு மற்றும் சுபதச மருத்துை அணமச்சர் சகௌரை ணைத்தியர் 
இராஜிதபசனாரத்ன அைர்களால் ைட மத்திய மாகாைத்தில் ைிபசடமாக ஒழுங்கு டுத்தப் ட்ட 
ணை ைத்தில் மரபு ரீதியாக ச றுமதி மிக்க பசணைணய ைழங்கி ைரும் ஆயுர்பைத 
மருத்துைர்கள்  ாராட்டப் ட்டனர். 
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 கலன்  ிடுனபவவவில் ேமுதாய ஆயுர்சவத சுகாதார நிபலயத்பத 
திறந்து பவத்தல் 

  
கலன்  ிடுனசைைைில் சமுதாய ஆயுர்பைத சுகாதார நிணலயத்ணத சுகாதார அணமச்சர் 
சகௌரை ணைத்தியர் இராஜிதபசனாரத்ன அைர்கள் திைந்து ணைத்தார். 

 
 தலாவ்விற்கான புதிய ேமுதாய ஆயுர்சவத சுகாதார நிபலயம் 

  
ஆயுர்பைத ணைத்திய பசணைணய ஸ்திரப் டுத்தும் பநாக்குடன் தலாைைில் ஆயுர்பைத 
சுகாதார நிணலயம் திைந்து ணைக்கப் ட்டது. 

 
 2016 – 2017 இல் இலங்பகயின் சுகாதாரத் துபறயின் முக்கிய 

முயற்ேிகள் 
I. இலங்ணகயின் கிராமப்புை ஏணழகள் மற்றும் பசணைகணள எதிர்  ார்த்திருப்ப ார் , 

இடம்ச யர்ந்த சமுதாயங்களிற்கு சமமான ைணகயில் நன்ணமகணளப் ச றுைதற்கான 
இலைச சுகாதார பசணைணய ஸ்திரப் டுத்தலும் ைழங்குதலும். 

II. கஸ்ட மற்றும்  ின்தங்கிய  ிரபதசங்களில் பைணல சசய்ைதற்குப் ச ாருத்தமான 
சூழணமவுகள் மற்றும் ைதிைிட ைசதிகணள பமம் டுத்தக் கூடிய ைணகயிலான மனித 
ைளங்கணள ப ாதுமான அளைிலும் சமமாகவும் ைழங்கல். 

III. மனிதைள ைிருத்தி மனித நடத்ணதக்கு ஏற்ை ைணகயில் கட்டிடங்கள் 
கட்டப் டுைதணன ைற்புறுத்தல், பசணைகணள ைழங்குைதற்சகன ைணரயறுக்கப் ட்ட 
தரத்திற்பகற்ை அைிவு மற்றும் பதர்ச்சி. 

IV. சதாற்ைா பநாய்கள் மற்றும் ைதீியில் ைாகன சநரிசலினால் ஏற் டும் மரைங்கணள 
ைருமுன் தடுத்தல் மற்றும் கட்டுப் டுத்தல். 

V. சுகாதாரமான ைாழ்க்ணக முணைகணள பமம் டுத்தல். 
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VI. மகப்ப று மற்றும் சிறுைர் சுகாதாரத்ணத இயலக் கூடிய மட்டத்திற்கு உயர்த்துதல். 
VII. நிதியியல் இடர் ைரவு தற்காப்பு, தரமான அத்தியாைசிய சுகாதராப்  ராமரிப்பு 

பசணைக்கான ச றுணகைழிகள் மற்றும் நம் ிக்ணகக்குரிய ச றுணக ைழிகள் 
, யனுறுதியுள்ள, தரமான மற்றும் அத்தியாைசியமான  மருந்துகளிற்கான ைாய்ப்பு 
மற்றும் சகலருக்குமான மருத்துை உற் த்திகள் உட் ட உலகளாைிய சுகாதாரத் 
தரத்திணன அணடயக் கூடியதாகச் சசய்தல். 

VIII. எயிற்ஸ், காசபநாய் மற்றும் ஏணனய சதற்றுபநாய்கணளக் கட்டுப் டுத்து ைதற்கான 
ஏற் ாட்டு நிகழ்ச்சிகணள ஸ்திரப் டுத்தல். 

IX. ஆரம் , இரண்டாம் கட்ட, மூன்ைாம் கட்ட சுகாதாரப்  ராமரிப்பு பசணைகணள ைழங்கும் 
ப ாது தரமான  ாதுகாப் ான முணையில் ைழங்குதணல முன்பனற்ைல். 

X. சுகாதாரத் தகைல் முணைணம மற்றும் ஈ – சுகாதார முதற் டிகணள முன்பனற்ைல். 
XI. புணகயிணல மற்றும் இதனுடன் சதாடர்புணடய உற் த்திப் ச ாருட்களின்  யன் ாடு 

மூலப் ச ாருட்களின் தைைான  யன் ாடு ,ப ாணதப்ச ாருள் துஸ் ிரபயாகம் மற்றும் 
 ாதகமான ைிணளவுகணள ஏற் டுத்தும் மது ாைணன உட் ட  யன் ாடுகணளக் 
கட்டுப் டுத்தி, தற் ாதுகாத்தணல ஸ்த்திரப் டுத்தல். 

XII. ைளங்களின் ஆகக் கூடுதலான  யன் ாட்ணட உறுதிப் டுத்துைதனூடாக 
 ைத்திற்கான ச றுமதிணய  யனுறுதியுணடய மற்றும் சசயல்ைிணளவுணடய 
தாைதணன உறுதிப் டுத்தி,ச ாறுப்புணடயதான்சை ளிப் ணடய ன,  ாரா ட்சமற்ை 
மற்றும் சம்மான சந்தர்ப் ங்கணள ைழங்கல். 

XIII. சரியான கழிவு முகாணம மற்றும் சுற்ைாடல்  ாதுகாப் ிற்கான ஆரம் க் கட்டங்கணள 
ஸ்திரப் டுத்தல். 

XIV. சுகாதாரப்  ராமரிப்புத் துணையில் தனியார் துணை முதலீடுகணள ஊக்கப் டுத்தல். 
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4. சதேிய சுகாதார விவரணம் (ோராம்ேம்) 
Indicator 2005 

 
2009 2012 2014 

 
2015 

Demographic Indicators  

Total population (in thousands) 19,668 20,476 20,271 20,771 20,966 

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

Population density (persons per 
sq.km) 
Population growth rate (%) 

 
314 
1.1 

 
327 
1.1 

 
 

 
323 
0.9 

 

 
332 
0.9 

 
334 
1.1 

Crude birth rate (per 1000 
population)  
Crude death rate (per 1000 
population) 

 
18.83 
 6.6 

 
18.0 
6.2 

 
17.5 
6.0 

 
16.9 
6.2 

 
 
 

 
16.0 
6.3 

 
 
 
 Urban population (%) 

Sex ratio (No of males per 100 
females) 
 

14.6 
97.9 

16.3 
95 
 

18.3 
94 
 

18.2 
93.8 

14.2 
93.8 

Child population (under 5 years) % 
 

8.6 
 
 

9.0 
 
 

8.6 
 
 

8.6 
 
 

8.6 

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

54.78 51.4 51.0 51.0 51.0 

Average household size (Number of 
persons per family) 

4.7 4.0 3.8 3.8 3.8 

Socio-economic Indicators  

GNP per capita at current prices 
(Rs) 

120,875 233,716 365,192 461,650 508,93
6 

Human development index 0.751 0.653 
5.8 

 

0.715 0.711 0.766 

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

Young (under 15 years) 

49.27  
9.49 
39.77 

50.8 
10.9 
28.4 

60.2 
19.8 
40.4 

60.2 
19.8 
40.4 

60.2 
19.8 
40.4 

Literacy rate (%) Literacy Rate %                   Total              
                                           Female       
                                             Male 

90.7 
 89.2 
 92.2 

 

90.7 
89.2 
92.2 

 

95.6 
94.6 
96.8 

 

95.7 
94.6 
96.9 

95.7 
94.6 
96.9 

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 (per 1,000 
live births)  -FHB Data 

8.4 
 

7.3 
 

6.8 
 

6.2 
 

6.59 

Infant mortality rate (per 1,000 live 
births) - 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) 
 

13.39 
 

12.1 
 

12.1 
 

12.2 
 

10.0 

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

1.9 
 

2.2 
 

2.6 
 

2.4 
 

2.4 

Maternal mortality rate (per 100,000 
live births) – FHB Data 

 40.2 
 

37.7 
 

32 
 

32.0 

Low-birth-weight per 100 live births 
in government hospitals % 

17.6 17.2 16.3 16.0  

Percentage of under five Children 
Under weight (weight-for- age) 

    
 Wasting (Acute undernutrition    
                   (weight-for-   height)                                              
 
Stunting (Chronic malnutrition    
                  (height-for-age) 

 
29.4 

 
 

14 
 
 
 

13.5 

 
21.1 

 
 

14.7 
 
 

 
17.3 

 

 
17.3 

 
 

14 
 
 
11.4 
 

 
16.4 

 
 

12.2 
 
 
 
10.5 

 
6.94 

 
 

11.38 
 
 
 

16.97 

Primary Health Care Coverage 
Indicators 

 

Percentage of pregnant women 
attended by Skilled provider 
 

96 

 

98.6 

 

98.6 

 

98.6 

 

 

Percentage of live births in 
government hospitals 92.2 92.2 95.6 94.6 

 

 

Women of childbearing age using 
contraceptives (%)                                      
                      Modern Method 
                  Tradional Method     

     
 

49.5 
20.5 

 

 
 

52.5 
15.9 

 

 
 

52.5 
15.9 

 
 

52.5 
15.9 

 
 

55.93 

Population with access to safe 
water (%) 

68.4 
 

89.1 
 

80.5 81.1  

Health Resources  

 
Government health expenditure as 
% of GNP 

1.85 1.41 1.2 
 
 
 

1.62 1.62 

Government health expenditure as 
% of total government expenditure 5.4 3.86 4.1 

 
5.96  

Per capita health expenditure (Rs) 2,215 3,298 4,392 
 

7,497  

Medical Officers per 100,000 
population 

51.9 67.2 78.6 84.8  

Population per Medical Officer 1,927 1,491 1,278 1,179  

Dental Surgeons per 100,000 
population 

4.9 5.1 6.0 6.5  

Nurses per 100,000 population 
 

101.4 153.0 180.3 185.1  

Public Health Midwives per 100,000 
population 
 
 

24.9 26.3 28.6 28.7 
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Number of hospitals 608 642 621 622 610 

Number of hospital beds 60,237 70,842 
 

76,087 80,105 76,829 

Hospital beds per 1,000 population 3.1 3.5 3.8 3.9 3.6 

Number of Medical office of 
Health(MOH) Divisions 

286 303 337 338  

 
Source : Medical Statistics Unit – “Annual Health Bulletin” 

 
 
2011 – 2017 ஜூன் வபரயான சுகாதாரத் துபறக்கான  ாதீட்டின் ோராம்ேத் 
பதாகுப்பு                                                                                          

                               Rs.Million 
Years 2011 2012 2013 2014 2015  

 
2016  2017 Up 

to June 

Recurrent 
Allocation 

53,341 59,258 76,450 91,000 109,446 137,067 125,623 

Recurrent 
Expenditure 

52,994 57,859 75,559 90,494 100,754 112,992 55,487 

Recurrent 
Expenditure % 

99.35 97.64 98.83 99.44 92.06 82.43 44.17 

Capital 
Allocation 

15,575 19,621 18,522 26,162 38,718 39,992 46,139 

Capital 
Expenditure 

10,360 13,647 17,435 21,628 29,488 23,641 10,431 

Capital 
Expenditure % 

66.52 69.55 94.13 82.67 76.16 59.11 22.61 

Total 
Allocation  
(Recurrent. + 
Capital.) 

68,916 78,879 94,972 117,162 148,164 177,059 171,762 

Total 
Expenditure  
(Recurrent. + 
Capital) 

63,354 71,506 92,995 112,122 130,241 
 

136,633 65,918 

Total  Health 
Expenditure 
% 

91.93 90.65 97.92 95.70 87.90 77.17 38.38 
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2011 – 2017 ஜூன் வபரயான பமாத்தப்  ாதீட்டு ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூ ாவில்) 

 
 
 
2014 பதாடக்கம் 2017 வபரயிலான மீண்டுவரும் பேலவினத்தின் 
 ிரதானமான  குதிகள்  

                  Rs.Million 
Description 2014 2015 2016  2017 

Medical Supplies 34,915.45 40,000.00 45,000.00 45,158.00 

Personal Emoluments 42,680.79 56,050.84 58,268.30 60,413.00 

Other Recurrent 
Expenditure * 

13,403.76 13,395.41 33,799.20 20,052.00 

Total 91,000.00 109,446.25 137,067.50 125,623.00 

 ஏணனய மீண்டுைரும் சசலைனீங்களாைன  ிரதானமாக ப ாக்குைரத்து, ைழங்கல், ஆகாரம், 
சீருணட, எரிச ாருள், மின்சாரம் நீர்ைிநிபயாகம் என் னைாகும். 
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5.  சுகாதார அபமச்ேின் நிறுவனக் 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 கீழான நிறுவனங்கள்,    
சவபலத்திட்டங்கள், நிகழ்ச்ேித் திட்டங்கள் 
மற்றும்  ோதபனகள் 

  
6.1  சநாய்க் கட்டுப் ாட்டு நிகழ்ச்ேித் திட்டம் 
 
6.1.1 பதாழுசநாய் 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. உலக சுகாதார 
தா னத்தினால் 2011- 2015 ைணரயான காலப் குதியில் சதாழுபநாய்க் கட்டுப் ாட்டு 
சசயற் ாடுகணள சதாடர்ைதற்கும் சதாழுபநாய் சுணமணயக் குணைப் தற்குமான 
பமம் டுத்தப் ட்ட தந்திபரா ாயத்தில்  பகாடிட்டுக் காட்டப்  ட்ட   லதரப் ட்ட நிசழ்ச்சிக் 
குைிகாட்டிகள்  யன்  டுத்தப் ட்டள்ளது. 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 1.06 
2002 11.6 34.6 11.1 1.07 
2003 10.0 37.4 11.5 0.82 
2004 9.9 41.3 11.4 0.75 
2005 9.0 41.5 10.5 0.62 
2006 9.0 43.9 10.3 0.57 
2007 10.0 44.8 10.0 0.60 
2008 9.9 44.8 10.3 0.78 
2009 9.1 47.6 9.9 0.58 
2010 9.5 46.2 9.7 0.69 
2011 10.6 48.2 10.7 0.72 
2012 10.6 49.3 7.6 0.79 
2013 9.6 48.8 9.2 0.65 
2014 10.4 47.01 10.39 0.71 
2015 9.43 53.81 11.28 0.94 

 

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  யாபனக்கால் சநாய் சவபலத் திட்டம் 

யாணனக்கால் பநாய் ஒழிப்பு நிகழ்சித் திட்டமானது இலங்ணகயில் நிைநீர் யாணனக்கால் 
பநாய்ச் சுணமணய குணைப் தற்காக உள்ள சுகாதாரத் திணைக்களத்தின் நிணலக்குத்தான 
அணமப் ாகும். நிைநீர் யாணனக்கால் பநாயானதுசுகாதார முணைணமகள் மீதான  ாரிய 
சுணமயுடனான சமூகக்கத்திலிருந்து ஒதுக்கப் டுதல், ச ாருளாதார இழப்பு ஆகியைற்ைிற்கு 
இட்டுச்சசல்கின்ைநிரந்தர இயலாணமணய ஏற் டுத்துகின்ை உலகிபல மிகவும் 
உருக்குணழக்கின்ை பநாய்களில்  ஒன்ைாகும். 

பநாக்கங்கள் 

I. ஒட்டுண்ைியல் கண்காைிப்பு மற்றும் கட்டுப் ாட்டு சசயற் ாடுகணள   ைலுவூட்டல் 

II. பூச்சியியல் கண்காைிப்பு மற்றும் கட்டுப் ாட்டு சசயற் ாடுகணள   ைலுவூட்டல் 

III. யாணனக்கால் பநாய் ஒழிப்பு நிகழ்சித் திட்டத்தில் ஆய்வுகூட ைசதிகள் மற்றும்  ிரபதச 
யாணனக்கால் பநாய் ஒழிப்புப்  ிரிவு ஆகியைற்ணை ைலுவூட்டல் 

IV. பநாயுற்ை தன்ணமணய முகாணம சசய்ைதன் மூலம்  ாதிக்கப் ட்ட தனி ந ர்களின் 
சிக்கல்கள் மற்றும் இயலாணமணயத் தடுத்தல். 
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2016 ஆம் ஆண்டின் முக்கிய நிகழ்வுகள்/ோதபனகள் 

 உலக சுகாதார அணமப் ினால் சான்றுப் டுத்தப் ட்ட மற்றும்ச ாது சுகாதாரப் 
 ிரச்சணனயாகக் கருதப் டுகின்ை நிைநீர் யாணனக்கால் பநாயிணனக் குணைத்தல். 

 காலி மாைட்டத்தில் உள்ள மக்களுக்கான சைகுசன மருந்து நிர்ைாகம். 
 

 கடந்த 5  வருட கால பேயலற் திறன் ச ாக்கு 
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6.1.3  ச ாது சுகாதார கால்நணட மருத்துை பசணைகள் 

சுகாதார  அணமச்சின் ச ாது சுகாதார கால்நணட மருத்துை பசணைகளானணை இலங்ணகயில் 
மனித மற்றும் மிருக  நீர்சைறுப்பு பநாணயத் தைிர்ப் தற்கும் ஏணனய ைிலங்குைழி 
பநாய்கணளத் தடுப் தற்குமான  பதசிய ச ாறுப்புடன் ச ாறுப் ாக்கப் ட்டு இருக்கின்ைது. 

நீர்சைறுப்பு மற்றும் ஜப் ானிய மூணலக் காய்ச்சல் பநாய் ஆகிய இரு பநாய்களும் 
ைிலங்குைழியாக  ரைக் கூடிய இலங்ணகயில் உள்ள மனிதர்கணளப்  ாதிக்கின்ை இரு  ாரிய 
பநாய்களாகும். சைைி நாய் நீர் சைறுப்பு பநாயின்  ிரதான ைாயில் மற்றும்பநாணய 
மனிதர்களில்  ரப்பும் பநாய்ப்  ரப் ி நாய் ஆகும். மதிப் டீுகளின்  டி இலங்ணகயில் உள்ள 
நாய்களின் சனத்சதாணக அண்ைளைாக மூன்று மில்லியனாக இருப் பதாடு அதில் 20 % 
கட்டாக்காலி நாய்கள் ஆகும். அபத ப ான்று ஜப் ானிய மூணலக் காய்ச்சல் ச றுக்கியாக 
 ன்ைிகள் காைப் டுகின்ைன. இலங்ணகயில் மதிப் டீு சசய்யப் ட்ட  ன்ைிகளின் எண்ைிக்ணக 
அண்ைளைாக 150,000 ஆகும். 

  2015 2016 

 
பேயற் ாடுகள் உடலியல் 

நடவடிக்பக 

உடலியல் 
நடவடிக்பக 
(மில்லியன்) 

01 Anti — rabies vaccination for dogs 1,480,668 472,976 

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  மசலரியா ஒழிப்பு சவபலத் திட்டம்  
 

மபலரியா ஒழிப்பு பைணலத் திட்டமானது சகாள்ணக உருைாக்கம், மபலரியாணைக் கட்டுப் 
 டுத்துைதற்கான  தந்திபரா ாயங்கள் மற்றும் ைழிகாட்டல்கள் மற்றும் மபலரியா 
சூழ்நிணலணயக் கண்காைித்தல், மாகாை ரீதியான நிகழ்சித் திட்டங்களுக்கு  உ கரைங்கணள 
ைழங்கல், மாகாைங்களுக்கு இணடயிலானஒருங்கிணைப்பு, மபலரியாணைக் கட்டுப் 
 டுத்துைதற்கான   யிற்சி மற்றும் ஆய்வு சசயற் ாடுகளின் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் 
நன்சகாணடகணள ைழங்கும் சைளிநாட்டுமுகைர் நிணலயங்களுடனான உைவுகள் 
ஆகியைற்ைில்  ங்கு சகாள்கின்ைது. 

2016 சசப்டம் ர் மாதம் 6 ஆம் திகதி சசவ்ைாய்கிழணம அன்று உலக சுகாதார  அணமப் ானது 
இலங்ணகணய  மபலரியா அற்ை நாடு எனப்  ிரகடனப்  டுத்தியது. இது நாட்டின்ச ாது 
சுகாதாரத்தில் குைிப் ிடத்தக்க சைற்ைிணயப்  ணை சாற்றுகின்ைது. உலகிபல மபலரியாைால் 
அதிகமாகப்  ாதிக்கப் ட்ட மக்களாக ஆசிய மக்கள் காைப் ட்டனர். 

மாணலதீைிற்குப்  ின்னர் சதன்கிழக்காசியப்  ிராந்தியத்தில் மபலரியா அற்ை இரண்டாைது 
நாடாக இலங்ணகணய ஐக்கிய நாடுகள் தா னத்தின் சுகாதார முகைர் நிணலயம் 
 ிரகடனப் டுத்தி உள்ளது. உலக சுகாதார  அணமப் ின்  டி கடந்த மூன்ைணர ைருடங்களாக 
நுளம்புகளால் உள்ளூரில்  ரைிய பநாய்கள் எதுவும் நாட்டில் கண்டு  ிடிக்கப் டைில்ணல, 
ஆணகயால் தான் இச் சான்ைிதழ் ைழங்கப் ச ற்ைது. 

2016 ஆம் ஆண்டின் விசஷட நிகழ்வுகள்/ோதபனகள் 

 இலங்ணகயானது மபலரியாஒழிப் ில் ணமல்கல்ணல எட்டியுள்ளபதாடு 2016 ஆம் ஆண்டு 
சகாழும் ில்  இடம் ச ற்ை உலக சுகாதார  அணமப் ின் /சதன் கிழக்காசிய  ிராந்திய 
அழுைலக ைருடாந்த அமர்ைில் உலக சுகாதார  அணமப் ின்  ைிப் ாளர் நாயகத்தினால் 
உலக சுகாதார  அணமப் ின்   கடுணமயான மதிப் டீ்டுன்  ின்னர் 2016 சசப்டம் ர் மாதம் 
இலங்ணகயானது மபலரியா அற்ை நாடு என சான்றுப் டுத்தப்  ட்டிருக்கின்ைது. 

 இைக்குமதி சசய்யப் ட்ட மபலரிய அ ாயக் குழுக்களுக்கு  இணடயில் சைளி நாட்டுப் 
 ைியாளர்கள்,புகலிடக் பகாரிக்ணகயாளர்கள், யைிகள், சுற்றுலாப்  யைிகணளப் 
 ாதுகாப் தற்காக அ ாயக் குழு கண்காைிப்ண   பமலும் ைலுப் டுத்தல். 

 ைழிகாட்டல்கணள ைிருத்திசசய்தல்மற்றும்  டிப் டியாக  தில் அளிக்கும் குழுக்கணள 
நிறுவுைதன் மூலம்பநாய்  ரவுதணல முகாணமத்துைம் சசய்ைதற்கான முணைணமகணள 
ைிருத்திசசய்ைதற்கான நடைடிக்ணககள் எடுக்கப்  ட்டன.  

 மபலரியா ஒழிப்பு பைணலத் திட்டமானது; துணைமுக மற்றும் ைிமான நிணலயங்களின் 
ஊடாகஉட் ிரபைசிக்கின்ை சதாற்றுதலுக்கு உட் ட்ட காைி நுளம்புகளன்  ிரபைசத்ணதத் 
தடுப் தற்காக அைற்ணைச் சுற்ைி பூச்சியியல் கண்காைிப்ண  ஆரம் ித்தது. 

 1,842,857.00 ரூ ா சசலைில் மபலரியா ஒழிப்பு பைணலத் திட்ட தணலணமயகங்ளில் உள்ள 
பநாயாளிகளுடன் கலந்தாபலாசிக்கும் அணை மற்றும் பநாயாளிகள் காத்திருக்கும் 
 ிரபதசம் ஆகியைற்ணை புதுப் ித்தல் மற்றும் சீரணமத்தல். 

 1494955 ரூ ா சசலைில் மபலரியா ஒழிப்பு பைணலத் திட்ட தணலணமயகங்ளில் உள்ள 
ஔடதக் களஞ்சியம் மற்றும் களஞ்சிய அணைகணளப் புதுப் ித்தல். 

 2,273,695.50 ரூ ா சசலைில் மபலரியா ஒழிப்பு பைணலத் திட்ட தணலணமயகங்ளில் உள்ள 
ஒட்டுண்ைியியல் ஆய்வு கூடத்ணத நுண்பைாக்கியல் மபலரியா தர உறுதி மற்றும் தரக் 
கட்டுப் ாட்டுக்கான பதசிய குைிப்பு ஆய்வு கூடமாக தரமுயர்த்தல் (PCR இயந்திரத்ணத 
நிறுவுதல் மூலம்). பூச்சியியல் ஆய்வு கூடத்ணதயும் பூச்சிைளர்ப் கத்ணதயும்மபலரியா 
பூச்சியியல் பதசிய குைிப்பு நிணலயமாக ரூ ா. 1,571,509 சசலைில் தரமுயர்த்தல். 
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6.1.5 காேசநாய் மற்றும் இருதய சநாய்களுக்கான சதேிய   
   நிகழ்ச்ேித் திட்டம்  

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

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

பநாணயக் கண்டைியும் பசணைகளானணை பதசிய காசபநாய் குைிப்பு  ஆய்வுகூடம், 
கண்டிமற்றும் இரத்தினபுரி  ிரபதச கலாசார ஆய்வுகூடங்கள்,மாைட்ட இருதய 
மருத்துைமணன ஆய்வுகூடங்கள் மற்றும் 160 நுண்பைாக்கியல்  நிணலய்ஙகளினூடாகப் 
ச ற்றுக் சகாள்ளலாம். 

NPTCCD யின் மத்திய ஔடதக் களஞ்சியமானது காச பநாய்த் தடுப்பு ஔடதங்கணள மாைட்ட 

இருதய மருத்துைமணனfளுக்கு  ங்கீடு சசய்தல் மற்றும் மதிப் டீு,ச றுணக,ைழங்கல் ஆகிய 
சசயற் ாடுகளுக்கு  ச ாறுப் ாக உள்ளது. 
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2012 முதல் 2015 ஆம் ஆண்டு ைணரயான ைிடயக் கண்டு  ிடிப்புப் ப ாக்கானதுச ரும் ாலும் 
நிணலயானதாக இருந்தபதாடு 2016 ஆம் ஆண்டின் ைிடய எண்ைிக்ணக 
குணைைணடந்திருந்தது.2016 ஆம் ஆண்டில் நாட்டில் அைிக்ணகயிடப் ட்ட 8886 காசபநாய் 
ைிடயத்தில் 8332 புதிய ைிடயங்களாகும். அப் புதிய ைிடயங்களில் 5807 நுணரயரீல் 
காசபநாய்களும் 2525 பமலதிக   நுணரயரீல் காசபநாய்களும் ைிடயங்களாகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016ஆம் ஆண்டின் காசபநாய் அைிைித்தல் ைிகிதமானது 100,000 சனத்சதாணகக்கு 42.0 ஆகும். 
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2015 ஆம் ஆண்டின் சிகிச்ணச சைற்ைியளிப் ானது 84.1 %  ஆகும்.சதாடர் ைிகித 
ைழீ்ச்சியானது 4.2 ஆகும். ஒப் டீ்டளைில் குணைந்த சிகிச்ணச சைற்ைி ைிகித்த்துற்கு 6.8 % 
இைப்பு ைிகிதமானது கைிப் ிடப் ட்டு இருக்கின்ைது 
 
 

6.1.6 இலங்பகக்கான  சதேிய புற்றுசநாய் கட்டுப் ாட்டு   
     நிகழ்ச்ேித்திட்டம் (NCCP) 

 
இலங்ணகக்கான  பதசிய  கட்டுப் ாட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டமானது (NCCP)  நாட்டிலுள்ள புற்று 
பநாய்கணளத் தடுப் தற்கும் கட்டுப் டுத்துைதற்குமான பதசிய ணமயம்  ஆகும்.பமலும் இது 
சகாள்ணக , ஆதரவு,துட்டமிடல், கண்காைித்தல் மற்றும் புற்று பநாய்கணள கட்டுப் 
 டுத்தல்,தைிர்ப் து உட் ட புற்று பநாணயக் கண்காைித்தல் மற்றும் தடுப் ணத மதிப் டீு 
சசய்தல், பநாய் சதாடர் ான ஆராய்ச்சிகணள ஊக்குைித்தல் ஆகியைற்றுக்கு ச ாறுப் ாக 
உள்ளது. 

 2016 ஆம் ஆண்டின் விசஷட நிகழ்வுகள்/ோதபனகள் 

1.  1 புற்று பநாய்த் தடுப்பு, ஆரம் த்தில் பநாணயக் கண்டு ிடித்தல் மற்றும் புற்று 
பநாயிலிருந்து  ிணழத்துக் சகாண்டைர்கள் மீதான அக்கணை ஆகியைற்றுக்கான 
ஆதரவு நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்  நடத்தப்  ட்டன. 

 2016 ஆம் ஆண்டு  உலக புற்று பநாய் தினம் மற்றும் உலக தணல , கழுத்துப்   
புற்று பநாய் தினம் மற்றும் உலக மார் கப் புற்று பநாய் மாதமாக  ஒக்படா ர் 
மாதம் ஆகியைற்ணை அனுஷ்டிப் தற்காக 3 ஊடக்க் கருத்தரங்குகள் 
நடத்தப் ட்டன. 

 
 இலங்ணக மருத்துை சங்கத்துடன்  இணைந்து உலக பநாயாளுகள்  ாதுகாப்பு 

தினத்ணத அனுஷ்டிப் தற்காக ஆதரவு நிகழ்சடசித் திட்டம்  ஒன்று 
நடத்தப் ட்டது. 
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2. புற்று பநாய்த் தடுப்பு மற்றும் கட்டப் டுத்தல் சதாடர் ான  ைிளிப்புைர்வு மற்றும் 
ச ாதுக் கல்ைிணயஆகியைற்ணை ைலுவூட்டல் 

 புற்று பநாய் கட்டப் டுத்தல் சதாடர் ான   நடமடும் கைகாட்சிப்  ிரிவுகணள 
மாைட்ட மட்டத்தில்  நிறுவுதல் –  ிராந்திய  சுகாதார பசணைகள்   ைிப் ாளர் 
அலுைலகப்  ிரிவுகளில் 115 “லய்ட் ச ாக்ஸ் “சதாகுதிகள்,சநகிழ்ைப்  
 தாணதகள்  தாணதகள்(easy pull)  ஆகியைணை பசகரிக்கப் ட்டு  ங்கீடு 
சசய்யப் ட்டன. 

 ஜூணல மாதத்தில்   ைாய்ப் புற்று பநாய் சதாடர் ாகவும் ஒக்படா ர் மாதத்தில் 
மார் கப் புற்று பநாய் சதாடர் ாகவும்  ைாசனாலி மற்றும் சதாணலக்காட்சி 
நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடாத்தப் ட்டன. 

 மார் கப் புற்று பநாயின் ஆரம்  அைிகுைிகள்  சதாடர் ாக எச்சரிக்ணக சசய்யும் 
1000 சநகிழ்ைப்   தாணதகணள அச்சிட்டு எல்லா சுகாதார ணைத்திய அதிகாரி  
அலுைலகங்களுக்கும்  அனுப்புதல். 

 முதன்ணம சுகாதார  ாதுகாப்பு நிறுைனங்களுக்கும் சமூகத்தற்கும் (மக்களுக்கு 
 ங்கீடு) சசய்தைதற்காக புற்று பநாய்த் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப் டுத்தல் 
சதாடர் ாக700,000 துண்டுப்  ிரசுரங்களும் சுய மார் கப்  ரிபசாதணன 
சதாடர் ாக 10,000 காட்சி அட்ணடகள் (FLASH CARDS)சதாகுதியும் 
அச்சடிக்கப் ட்டன. 

 உலக தணல மற்றும் கழுத்துப் புற்று பநாய் தினத்ணத  அனுஷ்டிப் தற்காக 
 ாடசாணல மாைைர்களுக்கு இணடயில் பதசிய மட்டத்திலான சுைசராட்டிப் 
ப ாட்டி, ைாகன அைிைகுப்பு மற்றும் சுகாதார அைிைகுப்பு  ஒன்ணை 
நடாத்துதல். 

 ணைத்தியசாணலகளில் ைாய்ப் புற்று பநாய்த் தடுப்பு சதாடர் ாக 4 Tri Vision  
 லணககணள நிறுவுதல்.  

3. மத்திய மற்றும் மாைட்ட மட்டங்களில்  சுகாதார  ாதுகாப்பு ஆளைியினர் மற்றும் 
ஏணனய இலக்குக் குழுக்களுக்கு பதணையான உ கரைங்கணள ைழங்குைபதாடு 
சுகாதார  ாதுகாப்பு ஆளைியினருக்கு  யிற்சிப்  ாசணைகணள நடத்துைதன் ஊடாக 
ஆற்ைணலக் கட்டி எழுப்புதல். 

 உலக பநாயாளிகள்  ாதுகாப்பு  முதுநிணல  யிற்சி   நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 
மீதான இரு சதாகுதிகள்  நடத்தப் ட்டன. 

 MO/NCD,MO /திட்டமில் HEOO ஆகியைற்றுக்கான புற்று பநாய் கட்டுப் ாடு 
சதாடர் ாக 2 நாட்கள், 3 நாட்கள் ைதிைிட  யிற்சிப்  ாசணைகள் நடத்தப் ட்டன. 

 முதன்ணமப்  ாதுகாப்பு பைணலயாட்கணள ைலுவூட்டுைதற்காக 10,000 
தகைல்அட்ணடகள் அச்சிடப் ட்டன. 

 புற்று பநாய் ஆராய்ச்சிக்கான  சர்ைபதச முகைர் நிணலயம்/ உலக  சுகாதார 
தா னம் ஆகியைற்றுடன்  இணைந்து பயானி ஆகபநாக்கல்  யிற்சித் திட்டம் 
நடத்தப் ட்டது. 

 ணைத்திய உத்திபயாகத்தர்கள்  மற்றும் தாதி அலுைலர்களுக்கு புற்று பநாய் 
ஆராய்ச்சி பமம் ாடு சதாடர் ான 2 நிகழ்ச்சித் திட்டங்கணள நடாத்துதல். 

  ல் மற்றும் OMF  ரிவுகளிணடபய  கிர்ந்தளிப் தற்காக 1000 OPMD 
ைழிகாட்டல்கணள அச்சிடுதல். 

4. மத்திய மற்றும் மாைட்ட மட்டங்களில்  புற்று பநாய் கண்காைிப்ண  ைலுவூட்டல். 
 ணைத்தியசாணலகளில் உள்ள மருத்துை  அைிக்ணகப்   ிரிைிற்குப் ச ாறுப் ான 

அலுைலகங்கள்,சகாழும்பு  மாைட்டத்தின்  ிராந்திய மரைப்  திவு 
 திைாளர்களுக்கு 2 மறு ஆய்வுக் கூட்டங்களும் புற்று பநாய் சிகிச்ணச  
நிணலயங்களில் 6 மறு ஆய்வுக் கூட்டங்களும் நடத்தப் ட்டன. 
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 250 புற்று பநாய்  திைப் புத்தங்கள் அச்சிடப் ட்டு  ங்கீடு சசய்யப் ட்டன. 
 ைணலத்தள தரவு  முகாணமத்துை முணை ைிருத்தி. 

 
கடந்த 5 வருடங்கைிலான பேயலாற்றுபகப் ச ாக்குகள் 

சதேிய புற்றுசநாய் திபரயிடல், ஆரம்  சநாய்க் கண்டு ிடிப்பு நிபலயம் மற்றும் 
நடமாடும் மருத்துவமபனகைில் வழங்கப் டும் சேபவகள் 

 2012 2013 2014 2015 2016 

No. attended to clinics 7386 7137 7602 5478 6208 

No of breast examination done 7076 6599 7075 5293 6008 

No. of breast abnormalities 
detected 

1185 1295 1367 1428 1584 

No of cervical visualizations 
done 

1016 3323 3242 2111 2550 

No of cervical abnormalities 
detected 

386 565 372 299 339 

No of PAP smears taken 4104 3239 3308 2076 2470 

No. of PAP smear 
abnormalities detected 

484 445 490 492 442 

No of mammography done 390 355 344 414 243 

No of colposcopy examinations 
done 

- 24 13 37 57 

No. of referrals made 2139 1770 912 1141 863 

 
 
அரோங்க புற்றுசநாய் ேிகிச்பே நிபலயங்கைில் புதிதாக  திவு பேய்யப் ட்ட 
சநாயாைிகைின் எண்ணிக்பக 

 
புற்றுபநாய் சிகிச்ணச  

நிணலயம் 

Year 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

NCI - மஹரகம 

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
 

TH-கண்டி 

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 

TH -கராப் ிடய 

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 
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TH -யாழ்ப் ாைம் 

41
2 

47
9 

65
9 

1,
05

5 

1,
04

8 

1,
06

1 

1,
03

2 

1,
10

0 

1,
09

9 

TH - அநுராதபுரம் 

71
2 

55
1 

64
1 

69
8 

80
3 

85
0 

 

1,
11

4 

1,
30

0 

1,
13

1 

PGH –  துணள 

75
3 

79
4 

85
8 

1,
43

0 

2,
15

2 

2,
20

3 

1,
52

7 

2,
28

5 

2,
22

5 

TH – மட்டக்களப்பு - 

16
9 

56
5 

72
7 

1,
09

4 

93
2 

89
7 

90
0 

1,
32

5 

TH - குருநாகல் 

53
8 

80
4 

80
6 

1,
17

4 

1,
 1

22
 

1,
04

2 

1,
23

8 
 

1,
68

0 

1,
86

3 

PGH – இரத்தினபுரி 

31
9 

48
5 

63
6 

73
5 

80
8 

76
7 

80
7 

90
2 

10
94

 

சமாத்தம் 

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
 

* சில பநாயாளிகள்  ஒன்றுக்கு பமற் ட்ட  புற்று பநாய்  சிகிச்ணச  நிணலயங்களில்  திவு சசய்கின்ைணமயினால்  
மிணகப்  டுத்தப் ட்ட பநாயாளிகளின் எண்ைிக்ணக அைிக்ணகயிடப் ட்டன. உதாரைமாக, ஒன்றுக்கு பமற் ட்ட ஒபர 
மாதிரியான எல்லா  திவுகணளயும் அகற்ைியதன்  ின்னர் 2008 ஆம் ஆண்டு புது நிகழ்வுகளின் பநாய்கள்) எண்ைிக்ணக 
16,511 மற்றும் 2009 ஆம் ஆண்டில் இவ் எண்ைிக்ணக 16,888 ஆகும். 

** மட்டக்களப்பு ப ாதனா ணைத்தியசாணலயில் உள்ள மாகாைப் புற்றுபநாய் சிகிச்ணச நிணலயமானது 2009 இல் இருந்து 
சதாழிற் ட  ஆரம் ித்தது. 

 
 

6.1.7  ாலியல் பதாற்று சநாய்/ எய்ட்ஸ் கட்டுப் ாட்டு   
  சதேிய  நிகழ்ச்ேித் திட்டம் (NSACP) 
 

HIV/AIDS சதாடர் ாக ச ாறுப் ாக உள்ள சுகாதார அணமச்சின்  ாலியல் சதாற்று பநாய்/ 
எய்ட்ஸ் கட்டுப் ாட்டு பதசிய நிகழ்ச்சித் திட்டமானது(NSACP) அரசாங்கத்தின்  ிரதான 
ஒழுங்கணமப் ாகும். சுகாதார அணமச்சின் ைிபஷட ச ாது சுகாதார நிகழ்ச்சித் திட்டமாக 
இருக்கின்ை NSACP யானது பதசிய HIV சசயல் நுணுக்கத் திட்டத்திணன  
ஒருங்கிணைத்தல்,திட்டமிடல், மற்றும் அமுல்  டுத்தல் ஆகியைற்றுக்குப் ச ாறுப் ாக 
உள்ளது. NSACP யின் தணலணமயகமானது 29, சரம் ப்பளஸ்,சகாழும்பு 10 அணமந்துள்ளது.   

2016 ஆம் ஆண்டு  இறுதியாகும் ப ாது 31 முழு பநர STD மருத்துைமணனகளும்  STD 
மருத்துைமணனகளின் 23 ற்கு பமற் ட்ட கிணளகளும் நாடளாைிய ரீதியில் அதி தீைிர 
“சரட்பரா ணைரஸ்” சிகிச்ணச அளிக்கக் கூடிய ஆற்ைணலக் சகாண்ட 21 மருத்துைமணனகளும் 
இருக்கின்ைன.  NSACP தைிர சைளிைாரியாக ART ைசதியிணனக் சகாண்ட ஒபர 
ணைத்தியசாணல அங்சகாணட ஆதார ணைத்தியசாணல மாத்திரம் ஆகும். NSACP யானது இவ் 
எல்லா மருத்துைமணனகளும் மருத்துைமணனகளுடனும் ைணலயணமக்கப் டுகின்ைது. 

 



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if  2016 - 2017

95

 

 
101 

  

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2016 - 2017  

 ிரதான பநாக்கங்களானணை ; 

1. HIV உள்ளிட்ட எல்லா  ாலியல் சதாற்று பநாய்களின்  ரிமாற்ைத்ணத தடுத்தல். 
2. HIV உள்ளிட்ட  ாலியல் சதாற்றுக்களால்  ாதிக்கப் ட்டைர்களுக்கு  ாதுகாப்பு மற்றும் 

ஆதரவு ைழங்கல். 
 

 இலங்பகயில் HIV பதாற்றின் நிபலபம 

2016 ஆம் ஆண்டில் புதிதாக 249 HIV நிகழ்வுகள் இலங்ணகயில்  அைிக்ணகயிடப் ட்டன. இது  
1987 ஆம் ஆண்டு இலங்ணகயில் HIV சதாற்ைானது கண்டு  ிடிக்கப் ட்டதில் இருந்து 1 
ைருடத்தில் அைிக்ணகயிடப் ட்ட அதி கூடிய எண்ைிக்ணக ஆகும். எவ்ைாறு இருப் ினும் 
அைிக்ணகயிடப் ட்ட இவ் எண்ைிக்ணகயானது நாட்டில் உள்ள சமாத்த HIV பநாயாளிகணள 
குைிப் ிடுைது அன்று. ஏசனனில் HIV சதாற்றுக்கு  உள்ளானைர்கள் தமது HIV நிணல  ற்ைி  
அைிந்திராமல் இருக்கலாம். இதற்கு பமலதிகமாக HIV  ரிபசாதணை பசணைகணள 
நாடுைத்ணத HIV  ற்ைிய களங்கம் மற்றும்  ார ட்சம் ஆகியணை தடுக்கின்ைன. 

அறிக்பகயிடப் ட்ட  ால் அடிப் படயிலான HIV ச ாக்குகள் 2007-2016 
 

 
 
2011 ஆம் ஆண்டில் இருந்து HIV ணயக் சகாண்டுள்ள ஆண்களின் ைிகிதமானது  டிப் டியாக அதிகரித்து  
ைருகின்ைது. (உரு X ) 2016 ஆம் ஆண்டின்  இறுதி ைணர அைிக்ணகயிடப் ட்ட ஒட்டு சமாத்த நிகழ்வுகளின் 
 டி ஆண்,ச ண் ைிகிதமானது 1.8 ;1 ஆகும். எவ்ைாறு இருப் ினும் 2016 ஆம் ஆண்டு அைிக்ணகயிடப் ட்ட 
புதிய HIV நிகழ்வுகளின்  டி ஆண்,ச ண் ைிகிதமானது 3.1;1 ஆகும். 
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2016 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் அறிக்பகயிடப் ட்ட வயது மற்றும்  ால்  ால் 
அடிப் படைிலான ஒட்டு பமாத்த நிகழ்வுகள் 

 
பமல் உள்ள உருைானது  1987 ஆம் ஆண்டில் இருந்து அைிக்ணகயிடப் ட்ட HIV நிகழ்வுகளின்  ையது, ால் 
 ரம் ணலக் காட்டுகின்ைது(N= 57 நிகழ்வுகளில்  ால் மற்றும் ையது குைிப் ிடப்ட ைில்ணல). 25-49 
ையதினரிணடபய ச ரும் ான்ணமயான நிகழ்வுகள் உள்ளன. 

2016 ஆம் ஆண்டு 100,000 ேனத்பதாபகக்கு அறிக்பகயிடப் ட்ட   HIV நிகழ்வுகள் 
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பமல் உள்ள உருைில் காட்டப் ட்டுள்ளதன்  டி 2016 ஆம் ஆண்டு அைிக்ணகயிடப் ட்ட   HIV நிகழ்வுகளில் 
அதிக எண்ைிக்ணகணய  முல்ணலதீவு,சகாழும்பு மாைட்டங்கள் சகாண்டிருந்தன. 6 ஏணனய 
மாைட்டங்களில் 100,000 ப ருக்கு 1 என்ை  ைிகிதப்  டி HIV நிகழ்வுகள் காைப் ட்டன. இம் மாைட்டங்கள் 
கம் ஹா,களுதுணை,காலி,புத்தளம்,மன்னார் மற்றும் ச ாசலான்னறுணை ஆகும். 

2016 ஆம் ஆண்டு அைிக்ணகயிடப் ட்ட   HIV நிகழ்வுகளின்  ரிமாற்ை சாத்திய 
முணைகள் 

 
 
2016 ஆம் ஆண்டு அைிக்ணகயிடப் ட்ட HIV நிகழ்வுகளில் 88%  ாலியல்  ரிமாற்ைத்தினால் ஏற் ட்டணை 
என கைக்கீடு சசய்யப் ட்டுள்ளது. எவ்ைாறு இருப் ினும் 11% நிகழ்வுகளின்  ரிமாற்ை சாத்திய 
முணைகணள அைிந்து சகாள்ைதற்கு தரவுகள் ப ாதுமானதாக இல்ணல. 

 

2016 ஆம் ஆண்டில் HIV  ரிசோதபன சேபவகள் 

நாட்டில் HIV சதாற்றுக்கு எதிராக சசயற் டுைதில் HIV  ரிபசாதணன பசணைகளானணை 
சநருக்கடி நிணலயில் உள்ளது. கடந்த ைருடங்களில் நாட்டில் பமற் சகாள்ளப் ட்ட  HIV 

 ரிபசாதணனகள் அதிகரித்து இருக்கின்ைன.   எவ்ைாறு இருப் ினும், எல்லா   HIV 

 ரிபசாதணனகணளயும் அைிக்ணகயிடுைதற்கான முணையான ச ாைி முணை தா ிக்கப் 
 டாணமயினால் தனியார் துணையில் சசய்யும்  ரிபசாதணனகணள அைிக்ணகயிட முடியாமல் 
உள்ளது. இருப் ினும் உறுதிப் டுத்தப் ட்ட எல்லா HIV ச றுப றுகளும் NSACP யின் பதசிய 
குைிப்பு ஆய்வு கூடத்தில் மாத்திரம்  உறுதிப்  டுத்தல்  ரிபசாணன உள்ளதால் NSACP யிற்கு 
அைிைிக்கப் டுகின்ைது. 2016 ஆம் ஆண்டில்  ரிபசாணனயின்  ன்முகத் தன்ணம மற்றும் 
பசணை ைழங்கும் முணைகள்  ரிபசாதிக்கப் ட்டன. 

 

 

 

 

 

 

ஆண்-ப ண் 
 ால்
51%

ஆண்-ப ண் 
 ால்
37%

தாய்  
 ிள்பை

1%

அறிக்பனயிட
ப் டவில்பல

11%
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 2016 ஆம் ஆண்டில் HIV  ரிசோதபனயின் விவரங்கள் 

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% 
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 மருத்துை மாதிரிகள்  ங்பகற் ாளர்கள், அைிகுைியுள்ள பநாயாளிகள், எல்ணல மாதிரிகள் மற்றும் 
சதாடர்புகளின்  ரிபசாதணன ஆகியைற்ணை உள்ளடக்குகின்ைன 
 
 

 HIV ேிகிச்பே மற்றும்  ாதுகாப்பு சேபவகள்                                                                                                                                                                                                                                                           

AIDS சதாற்ணை முடிவுக்குக் சகாண்டு ைருைதற்கு உலகமானது சசயற் ைி ஒன்ணை 
ஆரம் ித்து இருக்கின்ைது.  2030 ஆம் ஆண்டு ஆகும் ப ாது HIV முடிைிற்குக் சகாண்டு 
ைருைதற்கான இலக்கிணன  அணடைதற்கு உலகலாைிய ரீதியில் HIV தடுப்பு மற்றும் 
 ாதுகாப்பு பசணைகணள துரிதப் டுத்துைதற்கான சசயற் ாடுகள் பமற்சகாள்ளப் டபைண்டும் 
என்று உலகளாைிய ரீதியில் ஒருமித்த தன்ணம காைப் டுகின்ைது.  ART  ஆரம்  
ஆடபசர்ப் ானது ைிபஷடமாக HIV  ரிமாற்ைத்ணதக் குணைப் பதாடு HIV/AIDS சதாடர் ான 
ஆபராக்கியமின்ணமகள்  மற்றும் இைப்பு ைதீம் ஆகியைற்ணைக்  குணைப் தற்கு ைிபஷடமாக  
 ங்களிப்புச் சசய்கின்ைது. 

 
HIVயுடன் வாழும் மக்கள்* 2016 ஆம் ஆண்டில் அதி தவீிர பரட்சரா பவரஸ் 
ேிகிச்பேக்கு முன்னர் மற்றும் ேிகிச்பேக் கட்டத்தின் ச ாது   

 
 மருத்துைமணனகளி

ன் எண்ைிக்ணக 

முன் ART 
கட்டம் 

ART 
கட்டம் 

 ாதுகாப் ி
ல் உள்ள 
சமாத்தம் 

% 

1 சகாழும்பு 26 581 607 54% 

2 ராகம 4 131 135 12% 
3 IDH 2 83 85 8% 
4 கண்டி 4 53 57 5% 
5 காலி 1 44 45 4% 
6 குருநாகல் 3 26 29 3% 
7 கSப ாைில 3 25 28 2% 
8 யாழ்ப் ாைம் 1 21 22 2% 
9 அநுராதபுரம் 2 16 18 2% 
10 களுத்துணை 1 17 18 2% 
11 இரத்தினபுரி 1 17 18 2% 
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2016 ஆம் ஆண்டில் புதிதாகக் கண்டு ிடிக்கப் ட்ட  HIVயுடன் ைாழுகின்ைைர்களின் 
எண்ைிக்ணகயானது 249 ஆகும். அைற்ைிள் 227 (90%) HIV  ாதுகாப்பு பசணைக்கு 
இணைக்கப் ட்டுள்ளனர்.சசயலாற்றுணக அைிக்ணகயின்  டி 2016 இல் சதன் கிழக்காசியப் 
 ிராந்தியத்தில் கண்டைியப் ட்ட புதிதாக உள்ைாங்கப் ட்ட  HIV நிகழ்வுகளின் ைிகிதமானது  
இலங்ணகயில் 1 ைிகித்த்திற்கு கிட்டியதாகும். 

 2016 ஆம் ஆண்டின் STI யின் நிபல 

STD பசணைகளின் கண்காைிப்பு மற்றும் மதிப் டீானது பதசிய STD / AIDS கட்டுப் ாட்டு 
நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் சசயல்நுணுக்க தரவு முகாணமத்துைப்  ிரிைினால் பமற் 
சகாள்ளப் டுகின்ைத .குணைந்தமட்ட HIV பநாய்த் சதாற்ைில் STI ைிகிதத்ணத 
கண்காைிப் தானது HIV  ாதிப்ண   அணடயாளங் காை உதவுைபதாடு தடுப்பு நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்களின் சைற்ைிணயயும் மதிப் டீு சசய்ய உதவுகின்ைது. இதற்கு பமலதிகமாக HIV  
சதாற்ைின்  தாழ் மட்ட தடுப் ிற்கான உள்ளடீ்டுப் புள்ளியாக STI பசணைகள் உள்ளன. STI யின்  
ஆரம்  பநாய்க் கண்டு ிடிப்பு மற்றும் சிகிச்ணசயானது HIV  ரிமாற்ைத்ணத குணைக்க்க் 
கூடியபதாடு அதபனாடு சதாடர் புணடய  இைப்ண யும்  குணைக்கும்.  

 
2016 ஆம் ஆண்டில் அறிக்பகயிடப் ட்ட   ாலியல் பதாற்று சநாய்கைின் 
எண்ணிக்பக அட்டவபண-30 

சநாய்க் கண்டு ிடிப்புக்கள் 

ஆண் ப ண் பமாத்தம் 

எண்
ணிக்க
ப  

% 
எண்ணி
க்பக 

% 
எண்ணி
க்பக 

% 

அக்கிப்புபட 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% 
சமகப் புண் 597 14% 337 7% 934 10% 
சமகபவட்பட 235 6% 66 1% 301 3% 
ஓரணுஒட்டுண்ணி 
கருச்ேிபதவு சநாய் 

10 0% 55 1% 65 1% 

ஏபனய STIs 330 8% 200 4% 530 6% 
பமாத்தம் 4,222 100% 4,897 100% 9,129 100% 

* எல்லா ைணகயான பமகப்புண் பநாய்கள்  
 # பூஞ்ணசத்சதாற்று மற்றும் புைர்புணழயழற்சி ஆகியணை உள்ளடக்கப் டைில்ணல 

12 சிலா ம் 3 14 17 2% 
13 கம் ஹ 1 10 11 1% 
14 நீர்சகாழும்பு 1 10 11 1% 
15 ச ாலன்னறுணை 0 8 8 1% 
16 பககாணல 3 4 7 1% 
17 மாத்தணை 0 4 4 0% 
18 மாத்தணள 0 3 3 0% 
19  துணள 1 1 2 0% 
20 அம ாந்பதாட்ணட 0 0 0 0% 
21 மட்டக்களப்பு 0 0 0 0% 

 பமாத்தத் பதாபக 57 1068 1125 100% 
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2016 ஆம் ஆண்டில் சமாத்தம் 21973 புதிய பநாயாளிகள் பதசிய STD / AIDS கட்டுப் ாட்டு 
நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் பசணைணயப் ச ற்றுக் சகாண்டபதாடு 65,820 STD  ங்பகற் ாளர்கள்  
மருத்துைமணனக்கு ைருணகணயபமற் சகாண்டிருந்தனர். அைற்றுள் 9,129 STI பநாய்க் கண்டு 
 ிடிப்புக்கள்பமலுள்ள அட்டைணையில் சாராம்சப்  டுத்தப் ட்டதன்  டி பமற்சகாள்ளப் ட்டன. 
அக்கிப்புணட பநாயானது ச ாதுைான STI சசயலாற்றுணகயாக  அைிக்ணகயிடப் ட்டு இருந்தது. 

 

சமகப் புண் மற்றும் HIV ஆகியபவ தாயிடம் இருந்து குழந்பதக்கு 
 ரிமாற்றம்  அபடவபத  தடுத்தல் (EMTCT) 

EMTCT நிகழ்ச்சித் திட்டமானது 2016 இல் முழு நாட்ணடயும் உள்ளடக்குைதாக அளைிடப் ட்டு 
உருைாக்கப் ட்டுள்ளது. இந் நிகழ்ச்சித் திட்டமானது  2016 இல்  ிரதானமாக அரசாங்க நிதியின் 
மூலம் பமற் சகாள்ளப் ட்டபதாடு UNICEF இன் உதைிபயாடு  IEC  material  அச்சிடப் ட்டதுடன் 
மறு ரிசீலணனக் கூட்டங்கணள நடாத்துதல்,  ாதுகாப் ான delivery உ கரைங்கணள 
ைாங்குதல். 

அைிக்ணகயிடப் ட்ட தரவுகளின்  டி ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் EMTCT பமகப் புண்பநாய் 
சரி ார்த்தலுக்கான குைிகாட்டிகளுடன் சதாடர்புணடய ப ாதிய  நிணலணய அணடந்துள்ளதுடன் 
2017 ஆம் ஆண்டு இறுதியாகும்  ப ாது EMTCT HIV ைிற்கான குைிகாட்டிணய ச ரும் ாலும் 
திருப்தி சசய்யும் எனக்  குைிப் ிடப் ட்டுள்ளது.   

 

 ஆணுபற ேிறப்பு விற் பன 

ஆணுணை சிைப்பு ைிற் ணனயானது HIV உள்ளடக்கிய  ாலியல் சதாற்று பநாய்கணள  
தடுப் தற்கான ைிணனத்திைனான  முணையாக உலசகங்கும் காைப் டுகின்ைது. ஆணுணைப் 
 ாைணனயானது  அத்தியைசியமற்ை கருத்தரிப்புக்களுக்கு பமலதிக நன்ணமணயத் தருகின்ைது. 
NSACPனது STD மருத்துைமணன ைணலயணமப்புக்கள் ஊடாக ஆணுணைகணள 
ஊக்குைிப் துடன் மக்கள்  ிரிைினரிணடபய இலக்குணைக்கப் ட்ட  தனியார் தணலயடீ்டு 
நிகழ்ச்சிகணளயும் முன்ணைக்கின்ைது. 
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2016 ஆம் ஆண்டு  ாலியல் சதாற்று பநாய் மருத்துை மணனகளால் ைழங்கப் ட்ட 
ஆணுணைகளின் எண்ைிக்ணக 

 
பமலுள்ள ைணர ானது 2016 ஆம் ஆண்டில்   ாலியல் சதாற்று பநாய் மருத்துை மணனகளால் 
ைழங்கப் ட்ட ஆணுணைகளின் எண்ைிக்ணகணயக் காட்டுகின்ைது 

 
ஆய்வு கூடசேபவகள்  

NSACP யானது STI மற்றும் HIV சதாடர் ான புதிய  ரிபசாதணனகணள 
அைிமுகப் டுத்துைபதாடு  நணடமுணையில் உள்ள  ரிபசாதணனகளின் தரத்ணதயும் ைிருத்தி 
சசய்ய ஆரம் ித்துள்ளது. HIV திணரயிடலுக்கான எல்லா புை ஆய்வு கூடங்களும் ELISA 
சதாழிநுட் த்துடன் உ கரைமயப் டுத்த திட்டமிடப் ட்டுள்ளது. 2016 இல் புை 

மருத்துைமணனகளுக்கு  ங்களிப்பு சசய்யப்  ட்டபதாடு அைிக்ணகயிடப் ட்டுள்ளது. NSACP 
குைிப்பு ஆய்வு கூடத்தில் க்ளமீடியா,பமகசைட்ணட பநாய் மற்றும் HSV ஆகியைற்ைிற்கு  PCR  

சதாழிநுட் த்துடன் கூடிய real-time   ரிபசாதணனகள் அைிமுகப் டுத்தப் ட்டன.பமலதிகமாக  
சைளி மாைட்டங்களில் HIV முகாணமத்துைத்ணத பமலும் எளிதாக்க இரண்டு CD4 

இயந்திரங்கள் கண்டி,காலி  ாலியல் சதாற்று பநாய்  மருத்துைமணனகளுக்கு 
ைழங்கப் ட்டபதாடு காலி,அநுராதபுரம் மருத்துைமணனகளுக்கு real-time   PCR இயந்திரங்கள் 
இரண்டு ைழங்கப் ட்டன. 

  ல்துபற ஒத்துபழப்பு 

இந் நிகழ்ச்சித் திட்ட  ரப் ானது 2013-2017 HIV பதசிய சசயல் நுணுக்கத் திட்டத்தில் 
இனங்காைப்ட்ட  ாதிக்கப் ட்ட குழுைினணர பநாக்காகக் சகாண்ட சசயற் ாடுகளில்  ிரதான 
கைனத்ணதக் சகாண்டுள்ளது. இது  ல்  ிரிவு நிறுைனங்களின் STI மற்றும் HIV தடுப்புச் 
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சசயற் ாடுகணள உள்ளகப் டுத்தல் மற்றும் ஆபலாசணன, ஆற்ைணலக் கட்டி 
எழுப்புதல்,ைிளிப்புைர்வு ப ான்ைைற்ைிற்கு சதாழிநுட்  உதைிகணள ைழங்கல், 
ஒருங்கணைப்பு  மற்றும் பமற் ார்ணை சசய்கின்ைது. பதசிய STD / AIDS கட்டுப் ாட்டு 
நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் சிணைச்சாணலகளில் HIV தடுப்பு, சிகிச்ணச மற்றும்  ங்களிப்பு மீது 
சகாள்ணகணய ைிருத்தி சசய்தது. 2016 ஆம் ஆண்டில் சமாத்தமாக 12776 சிணைக்ணகதிகள் 
தன்னிச்ணசயாக HIV  ரிபசாதணனக்கும் நாடளாைிய ரீதியில்  உளைள ஆபலாசணனக்கும்  
உட் ட்டனர். அைர்களில் 6 ப ர் HIV சதாற்றுக்கு உள்ளானைர்கள். 2016 இல் ஆயுதம் தாங்கிய 
 ணடகள்,ச ாலிஸ்  ிரிவு, இணளஞர்  ிரிைினர்,கல்ைிப்  ிரிவு, குடிைரவுப்  ிரிவு  மற்றும் 
சுற்றுலாத்துணைப்  ிரிவு ஆகியைற்ைில் HIV  ாதுகாப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டமானது சதாடர்ந்த்து. 

 

உலக நிதியத்தினால் ஒத்துபழக்கப் ட்ட 2016 ஆம் ஆண்டு பேயற் ாடுகள் 

 ல ைருடங்களாக பதசிய STD / AIDS கட்டுப் ாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்துடன்  உறுதியாக 
இணைந்து உலக நிதியமானது AIDS, காசபநாய் மற்றும் மபலரியா ஆகியைற்றுக்கு  எதிராக 
சதாழிற் ட்டு ைருகின்ைது. NSACP யானது 2016-2018 ைருட காலப் குதிக்கு புதிய நிதியிடல்  
மாதிரி திட்டத்தின்  கீழ்  5,323,102 அசமரிக்க சடாலர் நன்சகாணடணயப் ச ற்றுள்ளது. 

 
6.1.8  படங்கு சநாய் கட்டுப் ாட்டு சதேிய நிகழ்ச்ேித் திட்டம் 

  
கள மட்டத்திலான சடங்கு தடுப்பு சசயற் ாடுகள் – ஒன்ைிணைந்த காைி முகாணமத்துைம் –   

“ஒன்ைிணைந்து சடங்குணை  ஒழிப்ப ாம்” 
 
இலங்ணகயில்   ாரிய சைாலான சுகாதாரப்  ிரச்சிணனயாக சடங்கு பநாய் காைப் டுகின்ைது. 
சுகாதார அணமச்சானது கடந்த ைருடங்களில் சடங்கு பநாய் முகாணமத்துைம் மற்றும் 
ஆரம் த்தில் பநாணயக் கண்டைிதல் ஆகியைற்ைின் ஊடாக சடங்கு பநாணயக் குணைப் தற்கு 
உயிர்ப் ான நிகழ்ச்சிகள், எண்ைற்ை சசயற் ாடுகணள நிறுைியுள்ளது. குணைந்த இைப்பு 
ைிகிதத்தால்  ிரதி ளிக்கப் ட்டதன்  டி 2016 ஆம் ஆண்டில் சமாத்தமாக 54,945  

சடங்கு பநாயாளிகள் முழு நாட்டிலும் அைிக்ணகயிடப் ட்டனர் 100,000 சனத்சதாணகக்கு 262 
ப ர் ைிகிதத்ணத  ஒத்திருக்கின்ைது. முன்ணனய ைருடத்ணத ைிட 0.05%  குணைைான இைப்பு 
ைிகிதமான 0.15 % உடனான இைப்புக்களின் எண்ைிக்ணக 90 ஆகும். 

2017  ஜூன் ஆகும் ப ாது  210 இைப்புக்களுடன் 69380 பநாயாளிகள் அைிக்ணகயிடப் ட்டனர். 
 2009-2017 ைணர  இைப்பு நிகழ்வுகள் 
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2016 ஆம் ஆண்டின் விசஷட நிகழ்வுகள்/ோதபனகள் 

 

ஒன்ைிணைந்த காைி முகாணமத்துைம்(IVM); காைி கண்காைிப்பு மற்றும் 
ஒன்ைிணைந்த காைிக் கட்டுப் ாடு 

 

 

 
 
 
 

IDH இல் புதிய படங்கு சநாய் ேிகிச்பே  ிரிபவ திறந்து பவத்தல் 

   
சகாழும்புசதற்கு, கலுப ாைில ப ாதனா ணைத்தியசாணலயில் உயர் சார்பு  ிரிணைத் திைத்தல் மற்றும் 

சடங்கு பநாய் முகாணமத்துைத்திற்காக  ிரதான ணைத்தியசாணலகளின் ஆய்வு கூட ைசதிகணள 
ைிருத்தி சசய்ைதணன இலக்காகக் சகாண்டு புதிய தன்னியக்க சிகிச்ணச  குப் ாய்ைிகணள  ைழங்கல். 

ைளக் குணைப்புக்கணள  உள்ளடக்கிய (நுளம்பு ச ருகும் இடங்கணளக் குணைத்தல்) காைிக் 
கட்டுப் ாட்டுத்  தணலயடீுகள், உயிரியல் மற்றும் இரசாயன காைிக் கட்டுப் ாட்டு 
சசயற் ாடுகளானணை  உரிய எல்லா  ங்குதார்ர்களுடனும் இணைந்து சுகாதார 
அதிகாரிகளினாலும் சுகாதார  அணமச்சின் ைழிகாட்டல்களுக்கு ஏற்  சமூகத்தினாலும்பமற் 
சகாள்ளப்  டுகின்ைது. 

வருடம்  அறிக்பகயிடப் ட்ட 
படங்கு சநாய்கள்  

படங்கு மரணங்கள் இறப்பு  விகிதம் 

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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இணைந்த காைி  முகாணமத்துைத்தில் மத்திய மற்றும்  ிராந்திய மட்டத்திலான சதாழிநுட்   
உத்திபயாகத்தர்களின் அைிவு மற்றும் அனு ைத்ணத ைிருத்தி சசய்ைதற்காக 10 சதாழிநுட்  
உத்திபயாகத்தர்கள் காைி கண்காைிப்பு,கட்டுப் ாடு ,பமற் ார்ணை  மற்றும் ஆய்வு கூட  
சசயற் ாடுகளுல் சிங்கப்பூரில்  யிற்ைப் ட்டனர். 2016 ஆம் ஆண்டில் இலங்ணகயின் காைி 
கண்காைிப்பு  மற்றும் கட்டுப் ாட்டு  முணைணய சீர் சசய்ைதற்கான  யிற்சியிலிருந்து 
உள்ளடீுகளுடனான “ ஈடிஸ் காவி கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப் ாட்டு வழிகாட்டல் ஆனது 
அச்சிடப் ட்டு  கிர்ந்தளிக்கப்  ட்டது. 

சநாய்க் கண்காணிப்பு 
பநாய்த்சதாற்ைியல்  ிரிவுடன்  இணைந்த ைணலயணமப்ண  அடிப் ணடயாகக் 
சகாண்ட காைல் தளக் கண்காைிப் ானது 2016 ஆம் ஆண்டில் சடங்கு 
பநாயாளிகளின் தகைல்கணள அனுப்புைதற்காக 56 ணைத்தியசாணலகணள 
உள்ளடக்கியதாக பமலும் ைலுப் டுத்தப் ட்டது 
 
விடய முகாபமத்துவம்  

சுகாதார  அணமச்சின்  யிற்சி மற்றும்  ஆராய்ச்சிப்  ிரிவு, பநாய்த்சதாற்ைியல்  ிரிவு மற்றும் 
கல்ைி ஆகியைற்றுக்கிணடயில் ஒருங்கிணைக்கப் ட்ட   பதசிய ைழிகாட்டல்கணள  
அடிப் ணடயாகக் சகாண்ட சடங்கு பநாயாளிகளின் முணையான முகாணமத்துைத்தில் 
குைப் டுத்தும் சுகாதார  ாதுகாப்பு  ைியாட்கள்  யிற்ைப் ட்டனர்.பமலும் ைிடய 
முகாணமத்துை  ிரிைினருக்கு உ கரைங்கணள ைழங்குைதன் மூலம் தரமுயர்த்தப்   ட்டது. 
 
2016 சுகாதார நிறுவனங்கைின் HD அலகுகளுக்கு வழங்கப் ட்ட உ கரணங்கள் 

 
இதற்கு பமலதிகமாக சதரிவு சசய்யப் ட்ட ணைத்தியசாணலகணள  முன்பனற்றுைதற்கு 
அல்லது  ைிடய முகாணமத்துை ைசதிகணள தரமுயர்த்துைதற்கு அைிவுறுத்தல்களுடன் 
ஒதுக்கீடுகள் ைழங்கப் ட்டுள்ளன 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பவத்தியோபலகள்  வபககள் 
2016 வழங்கப் ட்ட  HDUs கைின் 

எண்ணிக்பக 

ப ாதனா பவத்தியோபலகள் (with NHSL) 12 

மாகாணப் ப ாது   பவத்தியோபலகள் 03 

மாவட்ட ப ாது   பவத்தியோபலகள் 15 

“A” தர ஆதார   பவத்தியோபலகள் 17 

“B” தர ஆதார    பவத்தியோபலகள் 19 
பமாத்தம் 66 
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2016 இல்  சுகாதார நிணலயங்களில் HD அலகுகளுக்கான ஒதுக்கீடுகள் 

 

 

ேமூக அணிதிரட்டல்,உள்-துபற ஒருங்கிபணப்பு மற்றும் சநாய் 
 ரவலுக்கான எதிர் நடவடிக்பககள்  

2016 ஒக்படா ர் 24 ஆம் திகதி சடங்கு தடுப்பு சதாடர் ான சனாதி தியின்  ைிபஷட  
 ணடயினரின் கூட்டம் இடம் ச ற்ைது.  ிரச்சிணனணய சீர் சசய்ைதற்கான நடைடிக்ணககள் 
பமற்சகாள்ளப் ட்டன. 

மார்ச் 29 ஆம் திகதி முதல் ஏப்ரல் 4  ஆம் திகதி, சசப்டம் ர் 7 சதாடக்கம் ஒக்படா ர் 3 ைணர 
நுளம்பு கட்டுப் ாட்டு இரு ைாரங்கள் நடத்தப் ட்டன. ஏணனய நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் சதரிவு 
சசய்யப் ட்ட உயர் ஆ த்ணதக் சகாண்ட  கிராம உத்திபயாகத்தர்  ிரிவுகணள இலக்காகக் 
சகாண்டு ஆயுதம் தாங்கிய  ணடகள், ச ாலிஸ் ஆகிபயாரின் உதைியுடன் ைடீுகள், 
 ாடசாணலகள்,நிறுைனங்கள்,ச ாது மற்றும் மதத் தளங்கள் தரிசு நிலங்கள் ஆகியைற்ைில் 
இடம் ச ற்ைன. 

   முப் ணடகள்,சிைில்  ாதுகாப்புப்  ணடகள்,ச ாலிஸ் மற்றும் சுகாதார பசணைகளிலிருந்து 
அண்ைளைாக சதரிவு சசய்யப் ட்ட 50,000  ைியாட்கணளக் சகாண்ட  உயிர்ப் ான சிைில்- 
இரானுை ஒத்துணழப்ச ான்று இடம் ச ற்ைது சமாத்தமாக 2,298,003 ைளாகங்கள் ஆய்வு 
சசய்யப் ட்டபதாடு 40,287 (1.75 %) குடம் ிகளுடனான நுளம்பு ச ருகுைதற்கு சாதகமான 452,934 
இடங்கள்  கண்டு ிடிக்கப் ட்டன. ( ின்னிணைக்கப் ட்டுள்ளது) 

   இச் சசயற் ாடானது   ிரதானமாக நுளம்பு ச ருகும் இடங்கணள கண்டு  ிடிப் து மற்றும் 
சுகாதாரக் கல்ைியின் மூலம் புலப் டுத்தப் ட்ட ைளக் குணைப் ினூடாக  குணைப் து, பதணை 
ஏற் டும் ப ாது ஏணனய காைி கட்டுப் ாட்டு முணைகளான குடம் ிகணள அழித்தல், 
புணகயூட்டல்  மற்றும் பதணை ஏற் டும் ப ாது சட்ட நடைடிக்ணககணளப்  ிரபயாகித்தல் 
ஆகியைற்ணை பநாக்காகக் சகாண்டது.  மருத்துை  சுகாதார உத்திபயாகத்தரின்  ிரபசங்களில் 
உள்ள அதி தீைிரமாக நுளம்பு ச ருகும்  இடங்கணள அழித்தல் மற்றும் அணடயாளங் 
காண் தற்காக கட்டங் கட்டமாக 1500 சதாழிலாளர்கணள  (நுளம்புத் தடுப்பு கள 
உதைியாளர்கணள) ஆட்பசர்ப்பு சசய்ைதற்கான க ினட்  த்திரமானது  
அங்கீகரிக்கப் ட்டுள்ளது. 

 

 

மாகாணம் ஒதுக்கீடுகள் மில்லியனில்  

PDHS சமற்கு 14.95 
PDHS வடசமல் 24.95 
PDHS மத்திய 8.32 
PDHS கிழக்கு 24.79 
PDHS ஊவா 5.59 
PDHS பதற்கு 29.79 
PDHS வட மத்திய 2.61 
PDHS வடக்கு 13.87 
PDHS ேப்ரகமுவ 28.38 

பமாத்தம் 153.29 
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6.1.9  நிச்ேயமற்ற நீண்ட கால ேிறுநீரக சநாய் சதாற்ற   
 முகாபமத்துவ  நிகழ்ச்ேித் திட்டம் 

 
நீண்ட கால சிறுநீரக பநாய்  ாரிய அளைிலான ைழீ் டிவுக் காரைிகளால் ஏற் டுகின்ை  ரந்த 
ஒரு பநாயாகும். குழாய் சநாதித்தணல ஏற் டுத்துகின்ை நீண்ட கால சிறுநீரக பநாயானது 
நச்சுத் தன்ணமயுள்ள நரம் ியல் பநாயாகும். நீண்ட கால சிறுநீரக பநாயானது முதலாைதாக 
90களில்  ைட மத்திய மாகாைத்தில்  கண்டு ிடிக்கப் ட்டது. நீரிழிவு மற்றும் உயர் இரத்த 
அழுத்தத்தினால் ஏற் டுகின்ை நீண்ட கால சிறுநீரக பநாயின் உடல் அைிகுைிகளிலிருந்து பைறு 
 டுகின்ைது. ைட மத்திய மாகாைத்ணதத் தைிரநீண்ட கால சிறுநீரக பநாயானது 
அம் ாணை, துணள, குருைாகல், முல்ணலதீவு, சமானராகணல,திருபகாைமணல, 
அம் ாந்பதாட்ணட,ைவுனியா ஆகிய மாைட்டங்கணளயும்  ாதித்துள்ளது. 

நிச்சயமற்ை நீண்ட கால சிறுநீரக பநாய்த் பதாற்ைமானது நீரிழிவு மற்றும் உயர் இரத்த 
அழுத்தம்,நுணரயரீல் கல்குலஸ், க்பளா சமரசனப்டினஸ், சிறுநீரக நுண்குழலழற்சி அல்லது 
 ாம்புக் கடி  ஆகியைற்ைால் ஏற் டுகின்ை பநாய் அல்ல. இலங்ணகயில் நீண்ட கால சிறுநீரக 
பநாயின் பநாய்க் காரைியானது நிச்சயமற்ைதாகும்.  இருப் ினும், ைிைசாய  இரசாயனங்கள், 
கல்சியம் மற்றும் ப்பலாணரட்  ஆகியைற்ணைக் சகாண்டுள்ள  கடின நீர் ஆகியைற்ைின் உயர் 
 ாைணன,ப ாதிய அளவு நீர்  ருகாணம, சூட்டினால்  ஏற் டுகின்ை நீரிழப்பு மற்றும் சில 
இரசாயனங்களின்  இருப்பு மற்றும் இன்ணம (உயர் மட்டத்திலான ஆர்சனிக் மற்றும் கட்மியம், 
குணைந்த மட்டத்திலான சசலனியம்)ப ான்ை   ல்பைறு  காரை காரியங்கள்  இந்பநாய்க்கு 
காரைியாக அணமகினைன. 

 அண்ைளைாக 60,000 நிச்சயமற்ை நீண்ட கால சிறுநீரக பநாயாளிகள் அதி தீைிர 
 ிரபதசங்களில் இருந்து ச ரும் ான்ணமயாக  ைட மத்திய மாகாைத்தில் இருந்து  மதிப் டீு 
சசய்யப் ட்டுள்ளனர். சுகாதார அணமச்சினால் பமற்சகாள்ளப்  ட்ட ஆய்சைான்ைின்  டி 24,800  
பநாயாளிகள் அதி தீைிர  ிரபதச சசயலாளர்  எல்ணலக்குள் இருக்கின்ைனர். 

  ிரபதச சசயலாளர்  ிரிவுகளில் உள்ள தீைிர CKDu பநாயாளிகள் மற்றும் CKD பநாய்த் 
கங்கள்   அட்டைணை- 1 

 

 

தவீிர  ிரசதே பேயலாைர் 
 ிரிவுகபைக் பகாண்ட 

மாவட்டங்கள் 

2017 ஜனவரி 31 ஆம் 
திகதியிலிருந்து சநாயாைிகைின் 

எண்ணிக்பக 
2017 ஜனவரி 31 

ஆம் 
திகதியிலிருந்தான  

சநாய்த் 
தாக்கங்கள் 

 ிரபதச 
சசயலாளர் 
 ிரிவுகளின் 

சனத் சதாணக 

கண்டைியப் ட்ட 
CKD/CKDu 

பநாயாளிகளின் 
எண்ைிக்ணக 

அநுராதபுரம்  – எல்லா  ிரபதச 
சசயலாளர்  ிரிவுகள் 

920,187 9,902 1.07% 

ச ாலன்னறுணை –  எல்லா 
 ிரபதச சசயலாளர்  ிரிவுகள் 

443,818 5,306 1.19% 

 துணள – கிரதுருபகாட்ணட, 

ரிதீமாலியத்த, மஹியங்கணன. 
181,644 1,691 1.29% 

குருநாகல் – 

ச ால ிடிகம ,எசஹதுசைை 

தீைிரம் குணைவு – கிரிப ை, 

சகாடசைசஹர, மாபஹா,நிகைரடி 

433,298 1,904 0.44% 
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நிச்ேயமற்ற நீண்ட கால ேிறுநீரக சநாய் சதாற்ற முகாபமத்துவத்திற்காக 
குணப் டுத்தும்  ிரிபவ வலுப் டுத்தல் 

1. அதி தீைிரமாக உள்ள மாைட்டங்களில் 15 குருதி சுத்திகரிப்பு அலகுகணள  அணமத்தல் 

2.  நீண்ட கால சிறுநீரக பநாயினால்  ாதிக்கப் ட்ட உயர் ஆ த்தான  ிரபதசங்களில் உள்ள 
ணைத்தியசாணலகளின் ஆய்வுகூட ைசதிகணள ைிருத்தி சசய்தல்.  

அ) ஆய்வுகூடத் பதணைகளானணை நீண்ட கால சிறுநீரக பநாயாளிகள் முகாணமத்துை 
முணைணமயின் 4 ைணகக்கு ஏற்  அணடயாளங் காைப் ட்டு ைலுவூட்டப் ட்டன. 2016 
இல் 4 பதசிய ணைத்தியசாணல,அநுராதபுரம் ப ாதனா ணைத்தியசாணல,ப ராதணன 
ப ாதனா ணைத்தியசாணல ஆகயைற்ைில் 4 சிறுநீரக அலகுகள் ைலுப் டுத்தப் ட்டன. 

3. யாழ்ப் ாைம் ப ாதனா ணைத்தியசாணல, மட்டக்களப்பு ப ாதனா ணைத்தியசாணல, 
கராப் ிடிய ப ாதனா ணைத்தியசாணல,  துணள மாகாைப் ச ாது ணைத்தியசாணல , 
திருபகாைமணல மாைட்ட ச ாது ணைத்தியசாணல ஆகியைற்ைில் சிறுநீரக அலகுகணள 
அணமத்தல். 

4.  குருதி சுத்திகரிப்பு ைசதிகணள ைலுப் டுத்தல் 

அ) 2016 ஆம் அண்டில் 229 குருதி சுத்திகரிப்பு இயந்திரங்கள்  அரசாங்க 
ணைத்தியசாணலகளில் சதாழிட் ாட்டில் இருந்தன. பமலும் 236 புதிய  
இயந்திரங்கணள  முணைணமக்கு இணைப் து  2016 ஆம் ஆண்டு ஆரம் மாகியது. 
இது 2017 ஜூணல ஆகும் ப ாது பூரைப் டுத்தப்  டும். 

ஆ) குருதி சுத்திகரிப்பு அலகிற்கான ஆளைியினரின் பதணை அணடயாளங் 
காைப் ட்டுள்ளபதாடு ஆட்பசர்ப்பு சசய்ைதற்கு உரிய  ிரிவுகளுக்கு 
அைிைிக்கப் டுகின்ைது 

 ின்ைரும் அட்டைணையானது மாைட்டங்களில் ைிநிபயாகம் சசய்யப் ட்ட  

மாத்தணள – சைலிகமுை 

தீைிரம் குணைவு – நவுல, ப்பலகம, 

கபலைல, தம்புணள 

114,333 1,611 0.97% 

பமானராகபல – புத்தபை, 
பவல்லவாய, தனமல்வில 

162,066 394 0.18% 

முல்பலதவீு- பவலி ஓயா, 
மல்லாவி 28,605 492 1.5% 

வவுனியா – பேட்டிக் குைம்  
வவுனியா பதற்கு,  வவுனியா 

176,030 1,542 0.88% 

திருசகாணமபல–  தவிேிரிபுர, 
குமரன்கடவபல, கந்தைாய் 

87,079 702 0.49% 

அம் ாபற-பதஹியத்தகண்டிய, 
மஹாஓய 

89,510 1,077 1.2% 

அம் ாந்சதாட்பட-
திஸ்ஸமஹாராம,சூரியபவவ 
அங்குனுபகால ப பலஸ்ஸ, 
லுநுகம் பவபஹர 

611,576 185 0.05% 

பமாத்தம் 3,248,146 24,806 0.76% 



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if  2016 - 2017

108

 

 
114 

  

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2016 - 2017  

டயபலஸிஸ் இயந்திரங்கைின் எண்ணிக்பகபயக் காட்டுகின்றன 
  டயணலஸிஸ் இயந்திரங்களின் எண்ைிக்ணக 

மாகாைம் மாைட்டம் சதாழிற் டும் 
இயந்திரங்கள்  

2016 

6102ஆம்ஆ
ண்டின் 

இறுதியில் 
புதிதாகச று

ணக 
சசய்யப் ட்ட

ணை  

6102 ஆம் 
ஆண்டில் 

புதிதாகச றுணக 
சசய்யப் ட்டணை 

ைட மத்திய அநுராதபுரம் 33 12  

 ச ாலன்னறுணை 19 16  

ஊைா  துணள 14  25 
 சமானராகணல 07  4 
ைடபமல் குருநாகல் 16 06 06 

 புத்தளம்   04 

சப்ரகமுை இரத்தினபுரி  03 04 

ைடக்கு யாழ்ப் ாைம் 10 11  

 முல்ணலதீவு 0 02  

 ைவுனியா 06 06  

 கிளிசநாச்சி  

மன்னார்  

 

 02 

02 

 

சதன் ஆம ாந்பதாட்ட
ண  

0  04 

 மாத்தணை 02 01 02 

 காலி 11  02 

கிழக்கு மட்டக்களப்பு 05 08  

 கல்முணன  0 13  

 திருபகாைமணல 09 10  

 அம் ாணை 08 12  

மத்திய கண்டி 34 32  

 மாத்தணள 0  08 

 நுைசரலியா 0  02 

பமல் சகாழும்பு 52 13  

 கம் ஹ 03 18  

 களுதுணை 0 08  

பமாத்தம்  229 175 61 
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6.2  சுகாதாரப்  ாதுகாப்பு மற்றும் தர உயர்வு 

 

6.2.1 சநாய்த் பதாற்றியல்  ிரிவு  
 

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

பநாய்த் சதாற்ைியல்  ிரிைினது தூரபநாக்கானது “ ஆபராக்கியமான இலங்ணகயில் 
ஆபராக்கியமான மக்கள்” மற்றும் அதன் சசயற் ைி பநாய், காயம், இயலாணம ஆகியைற்ைின் 
மூலம் ைாழ்க்ணகத் தரம் மற்றும் ஆபராக்கியத்ணத தரமுயர்த்தல” என் தாகும். 

 
2016 ஆம் ஆண்டின் விசஷட நிகழ்வுகள்/ப றுச றுகள் 

A. பதசிய பநாய்த் தடுப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 பதசிய பநாய்த் தடுப்பு சகாள்ணகயானது இலங்ணகயில் நீண்ட காலமாக 
உைரப் ட்ட ஒரு சகாள்ணக ஆகும். இக் சகாள்ணகக் காை ஆதரைானது பதசிய 
சதாற்று பநாய் நிகழ்ச்சித் திட்டத்ணத நன்ைாக அமுல் டுத்துைதற்கு மிகவும் 
உதைியான ஒன்ைாகும். ைிணனத் திைனான  ஒரு பநாய்த் தடுப்புக் 
சகாள்ணகயானது பநாய்த் சதாற்ைியல்  ிரிைின் தணலணமத்துைத்தின கீழ் அது 
சதாடர் ான சதாழில் முணைக்  கல்லூரிகள், சிபரஷ்ட கல்ைியலாளர்கள்,கல்ைி 
மற்றும் நீதித் துணை அணமச்சு  ஆகிபயாணர உள்ளடக்கிய  ங்குதார்ர்களின் 
 ங்களிப்புடன் ைிருத்தி சசய்யப் ட்டது. பநாய்த் தடுப்பு சகாள்ணகயானது ைிருத்தி 
சசய்யப் ட்டு 2015 ஆம் ஆண்டு  அணமச்சரணை அங்கீகாரத்ணதயும் ச ற்றுக் 
சகாண்டது. பநாய்த் தடுப்பு சகாள்ணகயானது 2016 ஆம் ஆண்டு ைர்த்தமானி 
அைிைித்தலாக  ிரசுரிக்கப் ட்டு இருந்தது. 

 IPV குணை ாட்ணட எதிர் சகாள்ைதற்கான உலக சுகாதார தா னத்துடன் இணைந்து  
இலங்ணகயும் IPV யின்  குதியான மருந்து அளவு. நிர்ைாகத்ணத சைற்ைிகரமாக 
நிறுைியுள்ளது. உயர்  ாதுகாப் ிணன சதாடர்ச்சியாக சசய்து சகாண்டு இதணனப் 
 ரைலாக சசய்கின்ை  ஒபர நாடு இலங்ணக ஆகும்.  ின்ணனய நிறுைல் மதிப் டீு 
மற்றும் கண்காைிப் ானது IPV   குதியான மருந்து அளைின் அைிமுகத்தின் 
 ின்னர் நணடமுணைப்  டுத்தப் ட்டு ைருகின்ைது. ப ாலிபயா மாற்ைடீு 
பமற்சகாள்ளப் ட்டது. 2016 ஆம் ஆண்டு உலக ப ாலிபயா ஒழிப்பு 
சசயல்நுணுக்கத்ணத  நணடமுணைப் டுத்த topv யானது bopv யாக மாற்ைப் ட்டது. 

      
B. மஞ்சள் காமாணல பநாயின் மருத்துை முகாணமத்துைத்தின்  மீதான பதசிய 

ைழிகாட்டல்களானணை அதனுடன் சதாடர்புணடய  சதாழில் முணைக் கல்லூரிகள் மற்றும் 
சிபரஷ்ட கல்ைியலாளர்கள் ஆகிபயாரின்  ஒத்துணழப்புடன் பநாய்த் சதாற்ைியல் 
 ிரிைினால் ைிருத்தி சசய்யப் ட்டது. 

C. நீரின் தரப்  ரிபசாதணனக்கான ஆய்வு கூட இரசாயனப்  ரிபசாதணன மற்றும்  ாரிய 
உபலாகப்  ரிபசாதணனக்கான அநுராத ிர நீர்த் தர ஆய்வு கூடத்ணத தரமுயர்த்துைதன் 
ஊடாக ைலுப் டுத்தப் ட்டது.   
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6.2.2  தாய் மற்றும்  ிள்பை  ாதுகாப்பு நிகழ்ச்ேித் திட்டம்   

குடும்  சுகாதார நிகழ்ச்சித் திட்டமானது நாடு பூராகவும் உள்ள குடும் ங்களின் சுகாதாரத்ணத 
பமம் டுத்தல்; ைிபஷடமாக தாய் மற்றும்  ிள்ணளயின் சுகாதாரத்ணத ைலியுறுத்தல் 
ஆகியைற்ணை பநாக்காகக் சகாண்டுள்ளது. இந் நிகழ்ச்சித் திட்டமானது இலங்ணகயர்கள் 
நன்ணம ச ைக் கூடிய ைணகயில்   ரந்தளைில் சமூகத்ணத அடிப் ணடயாகக் சகாண்டு சுகாதார 
பசணைகணள ைழங்குகின்ைது. நணடமுணையில் உள்ள  குடும்  சுகாதார நிகழ்ச்சித் 
திட்டமானது 85 ைருடங்களுக்கு பமலான சைற்ைிகரமான முதிர்ச்சி நிகழ்ச்சிணயப் 
 ிரதி ளிக்கின்ைது. இந் நிகழ்ச்சித் திட்டமானது  ல தரப் ட்ட ஒழுங்ணகக் சகாண்டு சுகாதார 
 ண் ட்டைர்களால் ைழங்கப் டுகின்ை ைிணனத்தைனான தணலயடீுகள்  மீது 
தங்கியிருக்கின்ைது. நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின்  ாரிய  குதியானது இயற்ணகயாக  தணடசசய்தல் 
ஆைபதாடு ஒரு சில  குதிகள் இரண்டாம் நிணல  ாதுகாப் ான  சுகாதாரத் தரத்ணத உறுதி 
சசய்யக் கூடிய  தணலயடீுகணள  உள்ளடக்கி இருக்கின்ைது.  

குடும்  சுகாதார நிகழ்ச்சித் திட்டமானது  ாரிய கூறுகணளக் சகாண்டுள்ளது. 

1. முன்கூட்டிய  ராமரிப்பு 

2. தாயின்  ாதுகாப்பு 

3. மகப்ப ற்ைின்  ின்னர் தாய் மற்றும் பசய்  ாதுகாப்பு. 
4. ைளர்ச்சி,ப ாஷாக்கு,ைிபஷட பதணைணய உணடய சிறுைர்கணள உள்ளடக்கிய 

குழந்ணத மற்றும் சிறுைர் சுகாதாரம். 
5.  ாடசாணல மற்றும் கட்டிளணமப் ருை சுகாதாரம் 

6. குடும் த் திட்டமுடல் 

7.  ால்சதாடர் ான கைனம் மற்றும் மாதைிடாய் முடியும் காலம் 
 
ஆகியைற்ணை உள்ளடக்கிய ச ண்களின் சுகாதாரம். 
  
        
2016 ஆம் ஆண்டின் விசஷட நிகழ்வுகள்/ோதபனகள் 

 அ) சகாள்ணக மற்றும் ஆதரவு  

1“ தாய்ப்  ாலுட்டல் மற்றும் நியமிக்கப் ட்ட உற் த்திகளின் சந்ணதப்  டுத்தலுக்கான தர 
உயர்வு,  ாதுகாப்பு, மற்றும் ஒத்துணழப் ிற்கான  இலங்ணகயின் ைிதித்சதாகுப்புக்கணள 
ைலுப் டுத்தல் மற்றும் கண்காைித்தல்” என் தன் மீது  மபலஷியாைில் இருந்து  ைந்த 
இரு சர்ைபதச ைளைாளர்களால் குடும்  சுகாதார  ைியகத்தில்  ஜூன், ஜூணல  
மாதங்களில் நடத்தப் ட்ட மருத்துை நிர்ைாகிகள், சமூக ஆபலாசணன நிபுைர்கள்,சட்ட 
அலுைலர்கள், குழந்ணத மருத்துைர்கணள உள்ளிட்ட 26 ந ர்கணள உள்ளடக்கிய 
குழாமிற்கு பதசிய மட்டத்திலான 5 நாள்  யிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டம் நணடச ற்ைது. 

2. ாலின மற்றும் இனப்ச ருக்க சுகாதார சுகாதார பசணைணய இளம் ச ண்களுக்கு 
ைழங்குைதற்கான ஏற் ாடுகள் மீதான நீதி திகளுக்கு ஆபலாசணன  நிகழ்ச்சித் திட்டம் 
நணடச ற்ைது. 

3. நீதி,ச ாலிஸ் மற்றும் பதாடடத்துணை முகாணமத்துைத்திற்கான   ாலினத்ணத 
அடிப் ணடயாகக் சகாண்டு ைன்முணை மற்றும் ைிணனத்திைனானதும் தரமானதுமான 
தணலயடீுகள் மீதான ஆபலாசணன  நிகழ்ச்சித் திட்டம். 
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ஆ) சசயல் நுணுக்கம் மற்றும் சதாழிநுட்  ைழிகாட்டல் 

1. 2025 ஆம் ஆண்டின் இலக்குகளான  தாய்,பசய் மற்றும் சிறுைர் அ ிைிருத்திணய 
பநாக்காக் சகாண்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் நிகழ்ச்சித் திட்டமானது ப ாஷாக்கு கூநின் 
சசயற் ாட்டிற்கு ைழியணமத்தல். 

2. “ணகக் குழந்ணதகள் மற்றும் சிறு  ிள்ணளகளுக்கு உைைளித்தல் சதாடர் ான பதசிய 
சசயல் நுணுக்கம்-2015-2020 ஆரம் ிக்கப் ட்டது. இச் சசயல் நுணுக்கத்தின் 
பநாக்கமானது சிறுைர் ப ாஷாக்ணக ைிருத்திசசய்ைதில் உரிய  ங்குதாரர்களுக்கும் 
ைழிகாட்டணல ைழங்குைதாகும். 

                  
3. 2017- 2020 ைணர இலங்ணகயில் புதிதாகப்  ிைந்த குழந்ணதகளின் தடுக்கக் கூடிய 

பநாயுற்ை தன்ணம மற்றும் இைப்பு ைிகிதம் ஆகியைற்ணைக் குணைப் தற்கான சசயற் 
திட்டமானது ஆரம் ிக்கப் ட்டும் ைிருத்தி சசய்யப் ட்டும் 12 மாைட்டங்களுக்கு 
அைிமுகப்  டுத்தப் ட்டது. 

4. 2017- 2020 ைணரயான பதசிய தாய் மற்றும் பசய்  சுகாதார சசயல்நுணுக்கத் 
திட்டமானது ைிருத்தி சசய்யப் ட்டது. 

5.  ஆற்ைணலக் கட்டி எழுப்புதல் 

I. உடல் நிணல சரியில்லாமல்  ிைந்நத குழந்ணதகளின் சுகாதார  ாதுகாப்ண   
அடிப் ணடயாகக் சகாண்ட  இரு  முதுநிணல  நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் “லிைர்பூல் 
ஸ்கூல் ஒப் சமடிசினால்”  2 முதுநிணல  யிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்  நடத்தப் 
 ட்டன. குழந்ணத நல மருத்துைர்கள், மருத்துை உத்திபயாகத்தர்கள்,தாதி 
உத்திபயாகத்தர்கள் மற்றும் குடும்  நல மருத்துைர்கள் ஆகிபயாணர 
உள்ளடக்கிய 34 முதுநிணல  யிற்சியாளர்கள்  யிற்றுைிக்கப் ட்டனர். 

II.“ப ாஷாக்கு மாத சதாழிநுட்  பமம் ாடு” ஆனது ப ாஷாக்கு மாத சுகாதார 
சசயற் ாடுகள் மீதான சைளி சுகாதார  ஆளைியினணர 
பமம் டுத்துைதற்காகவும் 2017 ஆம் ஆண்டிலிருந்தான சிறுைர் சுகாதார 
நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு புது பசர்க்ணகணள பமம் டுத்துைதற்கு நணட 
ச ற்ைது.(CHDR அட்டைணைக்கு குணைப் ிரசைத்ணத உள்ளடக்குதல் மற்றும் 
நாடளாைிய ரீதியில் MN குணை நிரப் ிணன அளைிடுதல்) 

II. ணகக்குழந்ணதகள் மற்றும் சிறு ிள்ணளகளுக்கு உைைளித்தல் சதாடர் ாக 
மாைட்ட மட்டத்திலான  யிற்சியாளர்கள் MOMCH,MOH கள் மற்றும் மாகாை 
மட்ட இலங்ணக மருத்துை கல்லூரிகள்  அணமச்சு  ஆகியைற்ணை உள்ளடக்கிய 
முதுநிணல  யிற்சியாளர்கள்  யிற்ைப் ட்டனர். 

III. ைிபஷடமாக இலக்கு ணைக்கப் ட்ட  குழுக்களின் ப ாஷாக்கு  நிணலணமணய 
ைிருத்தி சசய்ைதற்கான ணகக்குழந்ணதகள் மற்றும் இளம்  ிள்ணளகளுக்கு 
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உைவூட்டல் ஆபலாசணன மற்றும்  ைளர்ச்சி  மதிப் டீ்டின் தரத்ணத 
உறுதிப் டுத்துைதற்காக  உலக சுகாதார தா னத்தின் புதிய ைளர்ச்சித் தரங்கள் 
மற்றும் ைளர்ச்சி கண்காைித்தல்  மற்றும் பமம் ாட்டின்  மீது சமானாரகணல 
மற்றும் திருபகாைமணல மாைட்டங்கணளச் சசர்ந்த ச ாது சுகாதார குழுக்கள் 
 யிற்ைப்  ட்டனர். 

IV.   ணகக் குழந்ணதகள் மற்றும் குழந்ணதகளுக்கு  உைைளிப் து சதாடர் ாக 
மாைட்ட மற்றும் முதுநிணல  யிற்சியாளர்கள்  யிற்ைப் ட்டனர். 

V. “ைாழ்க்ணகத் திைன்கள்” மற்றும்  “ ாடசாணல மருத்துை கண்காைிப்புக்கள்” மீது 
22  யிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடத்தப் ட்டன. 

VI. தடுப்பு மற்றும் குைப் டுத்தல் குடும் த் திட்டமிடல் பசணைகணள ைழங்குகின்ை 
மருத்துை உத்திபயாகத்தர்களின் 17 மாைட்ட மட்ட  யிற்சி நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கள் மற்றும்  யிற்சியாளர்களின் 1  யிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டம்  என் ன 
நடத்தப் ட்டன. 

6.உ  ரிய  ங்குதாரர்களின்  ங்கு ற்ைலுடன், இரும்புத சத்து குணை ாடான குருதிச் 
பசாணகணய ணகக் குழந்ணதகள் மற்றும் இளம் சிறுைர்களிணடபய காைப் டுகின்ை 
அைிக்ணகயிடுைதற்காக  இம் முக்கிய இலக்குக் குழுைின்  இரும்புத் சத்து நிரம் ல் 
மீது சுற்றுநிரு  ைழிகாட்டசலான்று ஆபலாசணன சசயன்முணை ஒன்ைினூடாக 
ைிருத்தி சசய்யப் ட்டது. 

7. சுகாதார ஆளைியினருக்கு “கட்டிளணமப் ருை  ாலியல் மற்றும் இனப்ச ருக்க 
சுகாதார ைழிகாட்டலானது” ைிருத்தி சசய்யப் ட்டது. 

8.மூணலக் காய்ச்சல் ,சடங்கு மற்றும் H1N1 சதாற்ைினால் ஏற் டுகின்ை மரைங்கணளத் 
தடுப் தற்காக தடுப் தற்காக  உள்ளகப்  ாதுகாப் ிற்கான ஒரு  நாள் காய்ச்சலுக்கான 
அனுமதி மற்றும் குழந்ணத நல இதய பநாய் ஆகியைற்றுக்கான இணைந்த மருத்துை  
நிகழ்ச்சிணய நடத்துதல் 

9. குழந்ணத நலப்  ிரிவு அனுமதிக்கான சுற்ைைிக்ணக ஒன்று  சை ளியிடப் ட்டது. 

10. தாய்  ாதுகாப்பு   ாகம் III இற்கான பதசிய ைழிகாட்டல்கள்  அச்சிடப் ட்டு  ங்கீடு 
சசய்யப் ட்டன. 

11 . ாதுகாப்புத் சதாடர்ச்சி மற்றும்  ங்கீடு சசய்யப் ட்ட  ாதுகாப்ண   ைிருத்தி 
சசய்ைதற்காக கர்ப் காலப்  திபைடானது ணைத்தியசாணல மருத்துைப்  ரிபசாதணன 
 ாதுகாப்ண    திவு சசய்ைதற்கான  இடத்துடன்  புதுப் ிக்கப் ட்டது. 

12. தாயிடமிருந்து பசய்க்கு பமகப்புண் பநாய்  ரிமாற்ைமணடைணத நீக்குதல் மற்றும் 
NSACP யின்  ங்களிப்புடன் HIV நிகழ்ச்சித் திட்டமானது ஆரம் ிக்கப் ட்டது.  

13 .DMH,CSTW,TH  மஹபமாதர ப ாதனா ணைத்தியசாணல, அநுராதபுர மாைட்ட ச ாது 
ணைத்தியசாணல,ைவுனியா ஆதார ணைத்தியசாணல, குளியாப் ிடிய  ஆதார 
ணைத்தியசாணல, சகதுமதீ ஆதார ணைத்தியசாணல, அம் ாணை மாைட்ட ச ாது 
ணைத்தியசாணல ஆகிய 10 ணைத்தியசாணலகளில் கர்ப் கால மற்றும்  ிரசைத்திற்கு 
 ின்னரான  ிரசை அணை மற்றும் புதிதாய்ப்  ிைந்த குழந்ணதகள்  ிரிவு 
ஆகியைற்றுக்காக ணைத்தியசாணலகளில் தாய் மற்றும் பசய் மதிப் டீ்டு உ கரைத்தின் 
தரமானது பசணைகளானணை  ைிருத்தி சசய்யப் ட்டன. 
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c. சுகாதார முபறபமபய வலுவூட்டல் 

1.  தாய் மற்றும்  ிள்ணள சுகாதாரம், ப ாஷாக்கு மருத்துை நிகழ்ச்சிகள் ஆகிய துணைகளில் 
தரப்  ாதுகாப்ண  ைழங்குதற்காக ைசதிகளானணை ச றுணக மற்றும்  
அந்பராப ாசமற்ைிக் உ கரை  ைிநிபயாகத்தினால் ச றுணக  சசய்யப் ட்டன. 

2. பசணைகணள பமலும் ஒழுங்கு  டுத்துைதற்காக  MOOH இனால் நடாத்தப் ட்டது. 
ப ாஷாக்கு மருத்துை நிகழ்ச்சிகளுக்கு ப ாஷாக்கு மருத்துை நிகழ்ச்சி இடாப்பு  
அைிமுகப் டுத்தப் ட்டது. 

3. மஹபமாதர ப ாதனா ணைத்தியசாணல , திருபகாைமணல மாைட்ட ச ாது 
ணைத்தியசாணல,புத்தளம் ஆதார ணைத்தியசாணல, கம் ஹா மாைட்ட ச ாது 
ணைத்தியசாணல மற்றும் நுைசரலியா மாைட்ட ச ாது ணைத்தியசாணலகளுக்கு  ிரசை 
காலத்தில் மற்றும்  ிரசைத்திற்குப்  ின்னரான காலப் குதிகளில் சநருங்கிய 
கண்காைிப்பு பதணைப் டுகின்ை தாய்மார்களின்  தரப்  ாதுகாப்ண  ைழங்குைதற்கு உயர் 
தீைிர சிகிச்ணசப்  ிரிவுகணள நிறுவுைதற்காக பதணையான  உ கரைங்கள் 
ைழங்கப் ட்டன.  

5.  ிரசைத்தின் ப ாது திைனான  ாதுகாப்ண  சசயற் டுத்த  ிரசை அணைகளுக்குத் 
பதணையான உ கரைங்கள் ச றுணக சசய்யப் ட்டன. (உட்சசலுத்தும்  ம் ி) 

6. கள மருத்துைமணனகளுக்கு  HEAMOGLOBINO METERS கணள ைழங்குைதன் மூலம் 
குருதிச்பசாணகக்கான களத் திணரயிடல் பசணைகளானணை ைிரிவு  டுத்தப் ட்டன.  

7. கர்ப்  காலத்திலான சதாற்று பநாய்களின் மீதான தாய்  ாதுகாப்பு பசணை  துணையானது  
ைலுப் டுத்தப் ட்டது. உதாரைம் ; HYPERGLYCEMIA  

8. நுண்ப ாசணன நிரம் ல் – கர்ப் ினித் தாய்மார்களுக்கு Iron blister packs ைிருத்தி 
சசய்யப் ட்டதரத்துடன் ைழங்கப் ட்டன. 

9. 2017 ஜனைரி முதல் நாடளாைிய ரீதியில்  சிறு  ராயத்தினருக்கு ஏற் டுகின்ை 
குருதிச்பசாணகணய அைிக்ணகயிடுைதற்காக குழந்ணதகள் மற்றும் சிறு 
 ிள்ணளகளுக்கான  ல் நுண் ப ாசணன நிகழ்ச்சித் திட்டம் அைிமுகப் டுத்தப் ட்டது.   

10. குடும் த் திட்டமிடல்  கள மருத்துைமணனகளுக்குத் பதணையான உ கரைங்கள் 
ச றுணக சசய்யப் ட்டன. 

11.  ணைத்தியசாணலகளில் உள்ள 22 கட்டிளணமப்  ருை மற்றும் இணசைான இளம் சுகாதார 
பசணைகள் நிணலயங்கள் சீரணமக்கப் ட்டன. இந் நிணலயங்களில் சதாடர் ாடல் 
ைசதிகள் ைிருத்தி சசய்யப் ட்டன. 

12. கட்டிளணமப்  ருை மற்றும்  ால் நிணலணய  அடிப் ணடயாகக் சகாண்ட 
ைன்முணைகளுக்கு எதிரான 10 “மிதுரு  ியஸ” நிணலயங்கள் பமல்,மத்திய மற்றும் 
ைடக்கு மாகாைங்களில் 2016 மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டுகளில் ஆரம் ிக்கப் ட்டன. 

13.  ாடசணலயில்  ல பசணைகளுக்கு  ல உ கரைங்கள் ச றுணக சசய்யப் ட்டன. 
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 ேமூக விழிப்புணர்வு  மற்றும் நடத்பத மாற்றம்  

1. தாய்ப் ாலூட்டல் ைாரமானது “தாய்ப் ாலூட்டல் நிணலயான அ ிைிருத்திக்கு 
திைவுபகால் ஒன்ைாகும்.”  எனும் சதானிப் ச ாருளில் ஆகஸ்ட் மாதம் 
அனுஷ்டிக்கப் ட்டதுடன் சகௌரை சுகாதார  அணமச்சரின் ஆதரைின் கீழ் 
 ண்டாரநாயக்க சர்ைபதச மாநாட்டு மண்ட த்தில் பதசிய மட்டத்திலான  யிற்சிப் 
 ாசணை இடம் ச ற்ைது. 

2. ச ாது சுகாதார ஆளைியினருக்கு நிணைைாக உைைளித்தல் மீதான  ச ாருட்கள்,கள 
சுகாதார ஆளைியினரால் நடத்தப் ட்ட நிணைைாக உைைளித்தல் ைகுப்புக்களுக்கு 
குழுக்கள்  யன்  டுத்தல் மற்றும் குைப் டுத்தும்  ிரிைிலுள்ள  ிைிதீர்க்கும்  
உைவுடனான கடுணமயான ப ாஷாக்குக் குணைவு முகாணமத்துைத்தின் மீதான சுலர் 
அட்டைணைகள் அச்சடிக்கப் ட்டு  கிர்ந்தளிக்கப் ட்டன. 

3.  ாதுகாப்பு மற்றும் நணடமுணையில் உள்ள முணைகள் சதாடர் ாக  சமூக 
ைிளிப்புைர்ணை ைிருத்தி சசய்ைதற்காக குடும் த் திட்டமிடல் IEC ச ாருள் ைிருத்தி 
சசய்ைதற்காக  ஆபலாசணனக் கூட்டங்கள் நடத்தப் ட்டன. 

 
கண்காணித்தல் மற்றும் மதிப் ீடு 

1. ைணலயணமப்ண  அடிப் ணடயாகக் சகாண்ட  இனப் ச ருக்க சுகாதார முகாணமத்துை 
தகைல் முணையானது (eRHMIS)ைிருத்தி சசய்யப் ட்டது.முதலாம் கட்டத்தின் ப ாது  

ச ாது சுகாதார குடும்  ணைத்தியராலும் மருத்துைமணன மட்டத்திலும் சதாகுக்கப் ட்ட 
தரவுகள் உள்ளடீ்டுப் புள்ளி ஆகும். 25 மாைட்டங்களில் eRHMIS  மீதான  யனர் 
 யிற்சித் திட்டமானது நடத்தப் ட்டதுடன்  எல்லா மாைட்டங்களிலும் உள்ள சுகாதார 
ஆளைியினணர  உள்ளடக்க உள்ளடக்கக்  eRHMIS இன்  குப் ாய்வு சதாடர் ாக 3 
 யிற்சி நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப் ட்டன. 

2. சசயற் ாட்டில் இருக்கின்ை பதசிய தாய் மற்றும் சிசு-குழந்ணத இைப்புக் கண்காைிப்பு  
மற்றும் துலங்களுக்கு பமலதிகமாக 2016 ஆம் ஆண்டு ஜனைரி  தாய்மாரின்சநருங்கிய  
கண்காைிப்பு  சதாடர் ான பதசிய முணைணம நிறுைப் ட்டது. 2016 இல் 25 
மாைட்டங்களில் தாய்மார் இைப்பு ைிகித பதசிய மீளாய்வுகள் இடம் ச ற்ைபதாடு 
கண்டு  ிடிப்புக்கள்  ரைலாக்கப் ட்டன. 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூணல ைணர 20 
மாைட்டங்களில் ஆய்வுகள் பமற் சகாள்ளப் ட்டன.  ிைப்புக் குணை ாட்டுத் பதசிய 
கண்காைிப்பு முணை ஆரம் ிக்கப் ட்டது. 

3. கர்ப் ினித் தாய்மார்கள், ிரசை காலம்,  ிரசைத்திற்குப்  ின்னரான காலம், புதிதாகப் 
 ிைந்த குழந்ணத ஆகிபயாரின் தரமான  ாதுகாப் ிணன  ைிருத்தி சசய்ைதற்காக  
ணைத்தியசாணலயின்  தாய் மற்றும்  ிைப்பு சார்ந்த தகைல் முணைணமணய ைிருத்தி 
சசய்யப் ட்டது. மகப்ப ைியல் BHT களானணை சகதுமதி, ானதுர 
ணைத்தியசாணலகளில் ஆரம் ிக்கப் ட்டுள்ளபதாடு நாடளாைிய ரீதியிலும் 
ஆரம் ிக்கப் ட உள்ளது. 

4. இந் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் ைிணனத்திைன் மற்றும்  ாதுகாப்ண  ைிருத்தி 
சசய்ைதற்காகவும் பசணை ைழங்குனர்களின் ஈடு ாட்ணட  அதிகரிப் தற்கும் ச ண்கள் 
நல சுகாதார பசணைகளின் ைருடாந்த சசயலாற்றுணக மதிப் டீு நடத்தப் ட்டது. 

5.  ாடசாணலகள்  சுகாதார பமம் ாடு சிைந்த சசயலாற்றுணக மதிப் டீு மற்றும் ைிருது 
ைழங்கலானது  கல்ைி  அணமச்சுடன் இணைந்து பமற் சகாள்ளப் ட்டது. 

6. குடும த் திட்டமிடல் பதசிய நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் சைளிைாரியான மறு ஆய்வு 
நடத்தப் ட்டு அதன் ச றுப றுகள் சைளியிடப் ட்டன. 

7. பதசிய மீளாய்ைகள் 2016 ஆம் ஆண்டு ஆகும் ப ாது 25 மாைட்டங்களில் இடம் 
ச ற்ைன.  2017 அம் ஆைடு ஜூணல ைணர 20 மாைட்டங்களில் நணைவு சசய்யப் ட்டன. 
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ஒவ்சைாரு MOH  ிரபதசத்தின் சசயலாற்றுணக மீளாய்ைானது மதிப் ிடப் ட்டு 
 ிரச்சிணனகளுக்கு   ரிந்துணரகள் பமற் சகாள்ளப் ட்டன.  

 

 கடந்த 5 வருட கால பேயலாற்றுபகப் ச ாக்கு 

Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 

குைிகாட்டிகள் 37.7 
 

32.5 
 

32.0 
 

33.7 
 

N/A 

தாய் இைப்பு ைிகிதம் – MMR (FHB 

data ) 100,000  ிைப்புக்களுக்கு 

6.8 6.5 6.2 6.59 
 

6.00 

1000  ிைப்புக்களுக்கு  குழந்ணத   
இைப்பு ைிகிதம்           (FHB 
data) 

9.2 8.8 8.6 9.16 8.45 

குழந்ணத இைப்ப்பு ைிகிதம் (IMR) 
per 1000 LB 

75.2% 75.4% 76.2% 77.07% 78.47% 

ைாரத்திற்கு முன்னரான 
தாய்மார்களின் கர்ப்  கால 
 ாதுகாப்புப்  திவு % 

99.9% 99.9% 99.7%  
99.9% 

 
99.9% 

நிறுைனமயப் டுத்தப் ட்ட 
நிகழ்வுகள்  %                                                                                                                       

6.0% 5.3% 4.9% 5.25% 4.8% 

இளம் கருத்தரிப்பு ைிகிதம் 
-  

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% 

% எணட குணைந்த  ிள்ணளகள்                                                      
1-2 ைருடங்கள்                                          

2-5 ைருடங்கள்  

94.8% 93.4% 92.7% 96.68%
  

92.28% 

SMI நடத்தப் ட்ட  ாடசாணலகள்  %                                                                                                                                                                    55.1% 55.4% 56.2% 55.93% 57.01% 
குடும் த திட்டமிடல்  ாதுகாப்பு 
(நைனீ முணைகள்  யன்  டுத்தப் 
 டல்                              
)   

7.3% 7.1% 6.8% 6.55 6.22 

 

6.2.3   சுகாதாரக் கல்வி மற்றும் சுகாதார சமம் ாடு 

 இலங்யில் சுகாதாரக் கல்ைி மற்றும் சுகாதார பமம் ாடு சுகாதார தகைல்களின் ச ாது 
ைிளம் ரம்  ஆகியைற்றுக்குப் ச ாறுப் ாக உள்ள ணமயம் சுகாதார  ைியகம் ஆகும். 
 ைியகத்தின் சசயற் ாடுகளானணை  மருத்துைர்களின்  ஆபலாசணன சமூகம்  ல்துணை 
ஆபலாசணன சமூகம் ஆகியைற்ைின் பமற் ார்ணையின் கீழ் உள்ள 7  ிரிவுகளினூடாக 
ஒருங்கிணைக்கப் ட்டு நிறுைப்  டுகின்ைன. அணை  யிற்சி,மதிப் டீு மற்றும் ஆராய்ச்சிப் 
 ிரிவு ,ப ாஷாக்கு,குடும்  சுகாதார சதாடர் ாடற்  ிரிவு, சுகாதார பமம் ாட்டுப்  ிரிவு, நடத்ணத 
மாற்ைம் சதாடர் ாடற்  ிரிவு,ைாய் சுகாதாரப்  ிரிவு,திட்டமிடல்  ிரிவு,  ிர ல்யப்  டுத்தும் 
 ிரிவு என் னைாகும். 
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 2016 ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2017 ஜூன் வபரயான  ாரிய ோதபனகள் 

 யிற்ேி,மதிப் ீடு,ஆராய்ச்ேிப்  ிரிவு 

“சச த” சஞ்சிணக உற் த்தி, சுகாதாரப்  ைியகம்  மற்றும் சுகாதாரக் கல்ைி 
உத்திபயாகத்தர்களின் சதாழில் சைற்ைிக்கான உைர்வுர்ைமான புலனாய்வு சதாடர் ாக SLIDA 

 யிற்சி . 

 
அடிப் பட உை வை ஆசலாேபனத் திறன்கள்  யிற்ேி பதாகுதி  விருத்தி  

 

 
 
 ச ாஷாக்கு மற்றும் குடும்  சுகாதார பதாடர் ாடல்  அலகு  

தாய்மார்கள்  ஆதரவுக் குழுக்கைின் சதேிய  மீைாய்வு- 3 ஒவ்பவாரு மாவட்டத்திலும் உள்ை 
தாய்மார்கள்  ஆதரவுக் குழுக்கைின் ேிறப்பு பேயலாற்றுபகக்கு  அபவ பவகுமதியைிக்கப் ட்டனர். 

ேிங்கைம் மற்றும் தமிழ் பமாழிகைில் அச்ேிடப் ட்ட நிபறவாக உணவு வழங்கல் 
பதாடர் ான  வழிகாட்டல்கள்  
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ேிங்கைம் மற்றும் தமிழ் பமாழிகைில் அச்ேிடப் ட்ட நிபறவாக உணவு வழங்கல் மீதான 
சுவர் அட்டவபணகள்  

  
 
ப ாது விைம் ரப்  ிரிவு 

ச ாது ைிளம் ரப்  ிரிைானது, ைிபஷட சுகாதார தின நிணனவு கூைல்களின் ஒரு  குதியாக 
ஊடக  ைிளக்கங்கணளயும்  ஊடகக் கருத்தரங்குகணளயும் திட்டமிடுைபதாடு நடாத்துகின்ைது. 
மற்றும் எல்லா சுகாதார நிறுைனங்களினதும் ஆபலாசணன சசயற் ாடுகணள 
எளிதாக்குகின்ைது. கண்காட்சிகள்,ச ாது ைிளம் ர நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் ப ான்ை ச ாது 
நிகழ்வுகளில் சுகாதார  ைியகத்தின்  சைவ்பைறு  ிரிைினால் தயாரிக்கப் ட்ட 
 ாதாணதகள்,ச னன்ட்கள்  துண்டுப்  ிரசுரங்கள் மற்றும் ஏணனய IEC  ச ாருட்கணள  ச ாது 
மக்களுக்கு கிணடக்க்க் கூடியைாறு சசய்தல். 

 
6.2.4  மனநல சுகாதார நிகழ்ச்ேித் திட்டம் 

சுகாதார  அணமச்சின் ைிருத்தி சசய்யப் ட்ட உட்கட்டணமப்பு, மனித ைளங்கள் மற்றும் பதசிய  
மனநல சுகாதார நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின்  கண்காைிப்பு மற்றும் மதிப் டீ்டின் ஊடாக மக்கள் 
சுகாதார பசணைகணள ைலுப் டுத்தல், தந்திபரா ாயத் திட்டமிடல், சகாள்ணக ைிருத்தி 
ஆகியைற்றுக்குப் ச ாறுப் ாக உள்ள பதசிய ணமயம் ஆகும். இவ் ைகி ாகத்ணத  நிறுவுைதில் 
சதாழில் துணைகள் , மாைட்ட சுகாதார  அதிகார  சண கள், மற்றும்  ஏணனய  அணமச்சுக்கள்  
மற்றும்  திணைக்களங்கள், அரச சார் ற்ை நிறுைனங்கள்,சிைில சமூகம் மற்றும் நுகர்பைார்  
குழுக்கள் ஆகியைற்ைின் சநருங்கிய  ஒத்துணழப்பு பைண்டும். 

 

விசஷட நிகழ்ச்ேிப்  ட்டியல் 

தாய்லாந்து  நாட்டு சுகாதார அணமச்சின்  மனநலப்  ிரிவு ப ராசரியரின்   ங்கீட்டுடன் மனநல  
சுகாதார துணையில் உள்ள மனநிணைவு சிகிச்ணச மற்றும் உளநல ஆபலாசணன மீதான 3 நாள் 
 யிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டமானது நடத்தப் ட்டது. 

பதசிய மது ான மற்றும் புணகயிணலக் கட்டுப் ாட்டு அதிகார சண யின் ஒத்துணழப்புடன் 
பதசிய மது ான மாநாடானது  2016.08.04 நடாத்தப் ட்டது. மாநாட்டின் சதானிப் ச ாருள் 
“மது ானமற்ை இலங்ணகணய பநாக்கி” என் தாகும். இம் மாநாட்டின்  ிரதான  ைிடயம் 
மது ானம் சதாடர் ாக பதசிய சகாள்ணகணய  சைளியிடல் ஆகும். 



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if  2016 - 2017

118

 

 
124 

  

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2016 - 2017  

2016.10.10 திகதியன்று உலக  மனநல சுகாதார தினத்தின் சதானிப்ச ாருணள  ிர ல்யப் 
 டுத்துைதற்காக சகாண்டாடப் ட்டது. “எல்பலாருக்கும்  மனநல சுகாதாரத்தில் உள்ள 
மரியாணத,மபனாதத்துைைியல் மற்றும் சுகாதார உதைி” 

  
காலி மாைட்டத்தில் உள்ள  ாடசாணலகளுக்கு  இணடயில் ைிைாதங்கணள 
நடாத்தல்,ச ாலன்னறுணையில்  தற்சகாணலணயத் தடுப் தற்காக சித்திரப் ப ாட்டி, கண்காட்சி 
மற்றும் தற்சகாணல தடுப்பு தினத்ணத அனுஷ்டிப் தற்காக பதசிய மட்டத்திலான ஊடகக் 
கருத்தரங்குகள் 2016 சசப்டம் ர்  10 “சதாடர்பு  டுக, உணரயாடுக, ாதுகாக்குக’ எனும் சதானிப் 
ச ாருளில்  இடம் ச ற்ைது. 

சதாற்ைா பநாய்கள்  ிரிைின் நடைடிக்ணககள் சதாற்ைா பநாய்கள் சகாள்ணககளின்  ின்ைரும் 
தந்திபரா ாய பநாக்கங்கணள  அடிப் ணடயாகக்  சகாண்டு பமற்சகாள்ளப் ட்டது.  

 

 
6.2.5 பதாற்றா சநாய்கள் நிகழ்ச்ேி  

 
Promoting Yoga as a solution for daily exercises to reduce the risk of cardio vascular diseases 

 
Nrfupf;fg;gLk; ,wg;G tpfpj jfty; ghu;itapy; njhw;wh Neha;fspdhy; 
kUj;Jtkidapy; ,wg;gtu;fs; 68 w;F mjpfkhf ,yq;ifapy; cs;s nkhj;j 
itj;jparhiyfspYk; ,Uja Neha; Gw;WNeha; Rthr Neha; kw;Wk; ghuprthjk; 
vd;git mjp $ba mstpy; kuzj;ij Vw;gLj;Jfpd;wJ ,jpy; ,Uja Nehapdhy; 
,wg;gtu;fs; ,uz;lhtjhfTk; 25.6 kw;Wk; 9.4 Rthr Neha; njhw;wh Neha;fs; gpuptpd;  
Nehf;fk; mjpfupj;J tUk; njhw;wh Neha;fis jtpu;j;jy; tUKd; ghJfhj;jy; kw;Wk; 
fl;Lg;gLj;jy;. Nritia tpupT gLj;Jtjd; %yk; njhw;wh Nehapd; nfhs;if Rfhjhu 
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tho;f;if Kd;Ndw;Wtjw;F ,ayhj jd;ikia Fiwg;gjw;Fk; ,wg;G tPjj;ij 
Fiwg;gjw;Fk; gUtkilahjth;fs; ,wg;G tPjj;ij Fiwg;gjw;Fk; 
2016-2017 nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;ifapd; gq;Fjhuh;fs; kw;Wk; $l;L 
gq;Fjhuh;fSf;fhd kf;fspilNa r%f nghUshjhu jhf;fk; gw;wpa ,e;ehl;L 
kf;fspd; ghlk; njhw;wh Neha; gpuptpd; eltbf;iffs; Nkw; nfhs;sg;gLtJ 
je;jpNuhgha %yq;fspd; mbg;gilapy; njhw;wh Neha; nfhs;if khw;wk; mitfs; 
gpd;tUkhW 
 

நீடித்த பதாற்றா சநாய்கள்  தடுப்பு மற்றும் கட்டுப் ாடு நிகழ்ச்ேி 
 
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.  

நீடித்த பதாற்றா சநாய்கள் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப் ாடு நிகழ்ச்ேியின் 
 ிரதான 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 
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பதாற்றா சநாய்கள் திபரயிடல் நிகழ்ச்ேி 

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 நிணலயங்களிலுள்ள மக்களுக்கு திணரயிடல் 
2. பைணலத்தள திணரயிடணல பமற்சகாள்ளல் 

3. நடமாடும் திணரயிடணல பமற்சகாள்ளல் 
 

சுகாதார  அணமச்சு, சாதாரை மக்களுக்கு திணரயிடுைதற்காக ஆபராக்கிய  ைாழ்க்ணகமுணை 
நிணலயங்கணள நாடு பூராகவும் உருைாக்கும் ஒரு முயற்சியிணன  எடுத்துள்ளது. ஆபராக்கிய  
ைாழ்க்ணகமுணை நிணலயங்களில் திணரயிடுைதற்கான இலக்கு குழுைாக, 35 மற்றும் அதற்கு 
பமற் ட்ட ையதிற்கு இணடயிலுள்ள மக்கணள உள்ளடக்கிய குழு உள்ளது. திணரயிடுைதற்கான 
 ிரதான குைிக்பகாள், நடத்ணத மற்றும்  ஒருங்கிணைந்த இரண்டினதும் அ ாய காரைிகணள 
சதாற்ைா பநாய்களினால் ஏற் டும் அகால மரைங்கணள தடுக்கும்  ார்ணையில் முன்னபர 
கண்டைிதலாகும்.  

அபநகமான சுகாதார அதிகாரிகளின்  ிரபதசங்கள் அணுகுமுணைணய பமம் டுத்துைதற்காக 
குணைந்தது இரண்டு ஆபராக்கிய  ைாழ்க்ணகமுணை நிணலயங்கணள சகாண்டிருக்கிைது  

 
பதாற்றா சநாய்கள் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப் ாடு நிகழ்ச்ேி 2016 

 2016 ஆம் ஆண்டுைணர ஆரம்  சுகாதார  ாதுகாப்பு நிறுைனங்கள், 35 மற்றும் அதற்கு  
பமற் ட்ட ையதுள்ள மக்களுக்கிணடயில்  சதாற்ைா பநாய்களின் ஆ த்தான காரைிகள் 
மற்றும் அகால மரைங்கள் என் ைற்ணை முன்கூட்டிபய திணரயிடுதல் மூலம் 
அைியப் டுத்துைதற்காக 885  ஆபராக்கிய  ைாழ்க்ணகமுணை நிணலயங்கணள 
நிறுைியது.  

 சுகாதார அணமச்சு, இணளஞர் ைிைகார மற்றும் திைன்கள் அ ிைிருத்தி அணமச்சு 
மற்றும் பதசிய இணளஞர் பசணைகள் மன்ைம் ஆகியணை சதாற்ைா பநாய்கள் 
தடுப் ிற்கு இணளஞர் அைிதிரட்டல் புரிந்துைர்வுக்கான நிரு ம் ஒன்ணை 
ணகச்சாத்திட்டது. ைிரிவுணரகள் மற்றும் சசயல்முணை அமர்வுகள் ஆகியைற்ணை 
உள்ளடக்கிய இரண்டு  நாட்கள் ைதிைிட  யிற்சி நிகழ்ச்சிகள் மாகாை மட்டத்தில் 
நடத்தப் ட்டது. 
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“Mahajana Suwa Dhana” – Medical Exhibition promoting healthy life style 

 புணகத்தல்  ாதிப்ண  குணைப் தற்காக, ைரி மற்றும் புணகத்தல் அ ாயம்  ற்ைிய 
சுகாதார அைிவுறுத்தல்கணள அதிகரித்தல் என் ைற்ைினூடாக  சுகாதார ஆ த்து  ற்ைிய  
உச்ச நிணல ைிழிப்புைர்ணை ஏற் டுத்துைதற்கு துணை நிணல நிகழ்ச்சிகள் 
பமற்சகாள்ளப் ட்டன 

 சதாற்ைா பநாய்கள் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப் ாடு நிகழ்ச்சி 2016-2020 மீதான பதசிய 
 ன்முகப் ிரிவு  சசயற்ைிட்டம் உரிய சகல  ங்குதாரர்களின்  ங்கு ற்ைலினூடாக 
ஆரம் ிக்கப் ட்டது 

   சதாற்ைா பநாய்களின் சர்ைபதச இலக்குகணள அடிப் ணடயாகக் சகாண்டு 
இலங்ணகயின் சதாற்ைா பநாய்களின் இலக்குகள்  இனங்கானப் ட்டன 

 உள்ளக  காற்று  மாசணடதணல குணைக்கும்  யிற்சிப்  ாசணை  நடத்தப் ட்டது 
 ஆரம்  சுகாதார  ாதுகாப் ில் (சமாத்த ஆ த்து மதிப் டீு அணுகுமுணை)  சதாற்ைா 

பநாய்களின் முகாணமத்துைக்கான ைழிகாட்டல்கணள திருத்தல் சசயற் டுத்தப் ட்டது. 
 ஆரம்  சுகாதார  ாதுகாப்பு நிறுைனங்களுடன் சதாடர்பு ட்ட மாகாை மற்றும் மாைட்ட  

மட்ட மருத்துைர்கள் மற்றும் மருத்துை அதிகாரிகளின் ஆரம்  சுகாதார  ாதுகாப்பு 
மட்டத்திற்கான  யிற்சியாளர்களின்  யிற்சி நிகழ்ச்சி சதாற்ைா பநாய்கள் 
முகாணமத்துைத்தின் பதசிய ைழிகாட்டல்களினால் நடத்தப் ட்டது  

 ஆபராக்கிய ைாழ்க்ணக முணையின் முக்கியத்துைம் மீதான சமுதாய ைிழிப்புைர்ணை 
ஏற் டுத்துைதற்காக ைருடாந்த உலக இதய தினம்  மற்றும் உலக நீரிழிவு தினம் 
நிணனவு ைிழாக் சகாண்டாட்டப் டுகிைது. 

 சதாற்ைா பநாய்களின் ஆ த்தான காரைி குணைத்தலுக்காக தகைல், கல்ைி மற்றும் 
சதாடர் ாடல் ச ாருட்கள் அ ிைிருத்தி மற்றும் சமூக சந்ணதப் டுத்தல் உத்தி 
பமற்சகாள்ளப் ட்டது. 

 COMBI மீதான  யிற்சி  ாசணைகள், சந்ணதப் டுத்தல், ச ாது உைவுகள் மற்றும் 
ஆபலாசணன, நிர்ைாக அைிதிரள்வு, ைிளம் ரப் டுத்தல், ஆபலாசணன அளித்தல், 
தனிப் ட்ட ைிற் ணன, சமூக அைிதிரள்வு, சுகாதார கல்ைி, சைகுஜன சதாடர்பு, ச ாது 
ஊடகம், சமூக ைணலத்தளம், மற்றும் சந்ணத பதடல் ஆகியணை ைிரும் ிய  நடத்ணத  
சைளியடீ்ணட சகாண்டுைர பமற்சகாள்ளப் ட்டன.   

 மாைட்ட ரீதியில்  சதாற்ைா பநாய்களின் மருத்துை அதிகாரிகள் (MOONCD) ஊடாக 
சதாற்ைா பநாய்கள் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப் ாடு நடைடிக்ணககணள நிறுவுதல் 

  ஏணனய அணமச்சுக்களிலுள்ள பமல் மற்றும் மத்திய மட்ட முகாணமயாளர்கள், 
திணைக்களங்கள் மற்றும் அதிகார சண களுக்காக ஆபராக்கிய ைாழ்க்ணக முணை 
நிகழ்ச்சியிணன பமற்சகாள்ளல் 
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 சனத்சதாணகயில் உப் ின் நுகர்ைிணன குணைத்தல் , உப்பு குணைப்பு அ ிைிருத்தி 
உத்திகள் நிறுைப் ட்டன. 

 

 உரு: இரண்டு அல்லது அதற்கு பமற் ட்ட சுகாதார  ைாழ்க்ணகமுநிறுைனங்களுடன் 
உள்ள மருத்துை சுகாதார அதிகார  குதிகளின் எண்ைிக்ணக 
 

பதாற்றா சநாய்கள் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப் ாடு நிகழ்ச்ேியின் 
கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப் ீடு 

1.  ிரதான சதாற்ைா பநாய்கள் காரைமாக பநாயுற்ை தன்ணம மற்றும் இைப்பு 
ஆகியைற்ைின் ப ாக்குகணள மதிப் ிடுைதின் மூலம் சதாற்ைா பநாய்கள் தடுப்பு மற்றும் 
கட்டுப் ாடு நிகழ்ச்சியின் கண்காைிப்பு மற்றும் மதிப் டீு நடத்தப் ட்டது. இது 
ைழக்காக பசகரிக்கப் டும் பநாயுற்ை தன்ணம மற்றும் இைப்புத் தரம் ஆகியைற்ணை 
 குப் ாய்வு சசய்ைதன் மூலம் சசய்யப் டுகிைது.  

2. சதாற்ைா பநாய்களுக்காக ஆ த்தான காரைிகளின் ப ாக்ணக மதிப் டீு சசய்தல். 
சதாற்ைா பநாய்களின் ஆ த்தான காரைிகள் இணடயிணட நிகழ்கின்ை ஆய்வுகள் 
 ிரதானமாக STEP ஆய்ைிணன நடத்துைதுன் மூலம் சசய்யப் டுகிைது. இறுதியாக STEP 
ஆய்வு 2014 ஆம் ஆண்டு பமற்சகாள்ளப் ட்டதுடன் அடுத்த STEP ஆய்வு 2018 ஆம் 
ஆண்டில் திட்டமிடப் டும்.  

3. பதசிய மற்றும் மாைட்ட அளைிலான மதிப் ாய்வுக் கூட்டங்கணள நடாத்துதல்.   

  மத்திய அளைிலான மறு ஆய்வு கூட்டங்கள் 
 சதாற்ைா பநாய்களின் ைழிகாட்டும் குழு சந்திப்பு 

 சதாற்ைா பநாய்கள் மீதான பதசிய ஆபலாசணன குழு (சதா.பநா.மீ.பத.ச) 
 காலாண்டு ரீதியான அறுணை சிகிச்ணச முணை (சதாற்ைா பநாய்கள்) மறுஆய்வு 

கூட்டம் 
 மாைட்ட அளைிலான மதிப் ாய்வு கூட்டம் 

 காலாண்டு ரீதியான மறுஆய்வு கூட்டம் 
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2016 ஆம் ஆண்டில் இரண்டு அல்லது அதற்கு  பமற் ட்ட ஆ.ைா.நி உடன் 
கூடிய சு.ம.நி இன் எண்ைிக்ணக

2016 ஆம் ஆண்டில் இரண்டு அல்லது அதற்கு  பமற் ட்ட ஆ.ைா.நி உடன் 
கூடிய சு.ம.நி இன் எண்ைிக்ணக
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சுகாதார அணமச்சின் காய தடுப் ிற்கான ணமய புள்ளியாக சதாற்ைா பநாய்கள் அலகு 
காைப் டுகிைது. இது  ிைப் ிலிருந்து இைப்பு ைணர குழந்ணதகள் முதல் ச ரியைர்கள் ைணர 
ஒருைரின் ைாழ்நாளில் ஏற் டும் அணனத்து ைணக காயங்கணளயும் தடுக்கும்  நிகழ்ச்சிகணள 
ஏற் ாடு சசய்தல், ைழிகாட்டல்கள் மற்றும் சகாள்ணககணள பமம் டுத்தல் ஆகியைற்ணை 
உள்ளடக்குகிைது. இலங்ணகயில் ைடீுகள்,  ாடசாணலகள், மற்றும் சாணலகள் உள்ள மக்களின்  
அன்ைாட ைாழ்க்ணகயில் காய தடுப்பு ஒருங்கிணைத்தணல கருத்தில் சகாண்டு  ஏணனய 
 ங்குதாரர்களுடன் சதாற்ைா பநாய்கள்  ிரிவு சநருக்கமாக சசயற் டுகிைது. 

 
 காயம் கண்காணிப்பு 

 இலங்ணகயின் அணனத்து மாகாைங்களிலும் உள்ள 15 பதர்ந்சதடுக்கப் ட்ட 
ணைத்தியசாணலகளில் முன் ஆராய்ச்சி பமற்சகாள்ளப் ட்டது 

 காயம் கண்காைிப்பு திட்ட அணமப்பு தீர்மானிக்கப் ட்டது 
 2016 இலிருந்து இலங்ணகயிலுள்ள அணனத்து ணைத்தியசாணலகளிலும் காயம் 

கண்காைிப்பு நிறுைப் டவுள்ளது 
 மாதிரி காய மரை மறுஆய்வு ைடிைம் ைடிைணமக்கப் ட்டது 

 

 
6.2.6  சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பதாழில்ோர் சுகாதார    
   அபமச்சு 

சுகாதார அணமச்சின் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சதாழில் சுகாதாரப்  ிரிவு, சம் ந்தப் ட்ட 
அணமச்சுக்கள் மற்றும்  ிை நிறுைனங்களுடன் சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரம் ,மத்திய மற்றும் 
 ிராந்திய மட்டத்திலுள்ள உட்கட்டணமப்பு ைசதிகணள ைலுப் டுத்தல், சுற்றுச்சூழல் சுகாதார 
 ிரச்சிணனகள்  ற்ைி ச ாது சுகாதார ஊழியர்களுக்கு  யிற்சி அளித்தல், மாைட்ட  மட்டத்தில் 
சதாழில்சார் சுகாதார அலகுகணள நிறுவுதல், சதாழில்துணை உட் ட இலக்கு ணைக்கப் ட்ட 
உயர் இடர் குழுக்களுக்கான ைிழிப்புைர்வு மற்றும்  யிற்சி திட்டங்கள் ஆகியைற்ைிற்கு 
ச ாறுப் ாகும். 
 

சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரத்தில் முக்கிய  ப றுச றுகள் 

 
 அ. முக்கிய  ப றுச றுகைின்  ட்டியல் 

1. சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரப்  ிரச்சிணனகள் மற்றும் தீர்வுக்கான சசயல்நுணுக்க 
சதரிவுகள் மீது  யிற்றுைிக்கப் ட்ட ச ாது சுகாதார  ைியாற் சதாகுதியினர் 

2. சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரம் சதாடர் ான பமம் டுத்தப் டும் சகாள்ணககள் மற்றும் 
ைழிகாட்டல்கள் ஆரம் ிக்கப் ட்டன 

3. மருத்துைமணனயில் சுகாதார கழிவு பமலாண்ணம நடைடிக்ணககள் 
 லப் டுத்தப் ட்டன 

4. சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரம் சதாடர் ான ஆய்வு பமற்சகாள்ளப் ட்டது 

 
 ஆ. சமற்பகாள்ைப் ட்ட நடவடிக்பககள்  

1. ச ாது சுகாதார  ைியாற் சதாகுதியினருக்கான சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரம் 
சதாடர் ான மாைட்ட மற்றும் மாகாை  யிற்சி நிகழ்ச்சிகள்  பமற்சகாள்ளப் ட்டன 
( 05 நிகழ்ச்சிகள் பமற்சகாள்ளப் ட்டன – ஒவ்சைான்ைிலும்  ங்கு ற்ைியைர்கள் 40) . 
சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரம், காற்று மாசு ாடு மற்றும் உடல்நல  ாதிப்புகள், காலநிணல 
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மாற்ைம் மற்றும் சுகாதார தாக்கங்கள், ப ரழிவு பமலாண்ணம, சுகாதார கழிவு 
பமலாண்ணம, மற்றும் நீர் மாசு ாடு ஆகிய  குதிகள் உள்ளடக்கப் ட்டிருந்தன. 

2. மருத்துைமணனகளுக்கிணடயில் சமர்குரி மற்றும் எலக்ரானிக் கழிவு 
முகாணமத்துை முணைணமகணள உருைாக்குதல் 

3. சுற்றுச்சூழல் சுகாதார நிகழ்ச்சிகள் மற்றும்  ிரச்சிணனகள் மீதான உள்துணை 
ஒத்துணழப்பு 

4. WB நிதி திட்டத்தின் சசயற் திட்டம்/ II சுகாதாரப்  ிரிவு பமம் ாட்டுத் திட்டம் 
ஆகியைற்ணை  தயாரித்தல் 

 
 
பதாழில்ோர் சுகாதாரம் மற்றும்  ாதுகாப்பு 

அ. முக்கிய  ப றுச றுகைின்  ட்டியல் 

1. சதாழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும்  ாதுகாப்பு மீது ைிழிப்புைர்ணை  ஏற் டுத்தல்  
2. அடிமட்டத்தில் பைணல சசய் ைர்களான சுகாதார மருத்துை அதிகாரிகள், ச ாது 

சுகாதார பமற் ார்ணையாளர்கள் ( தடுக்கும் சுகாதார  ைியாற் சதாகுதியினர் ) 
ஆகிபயாருக்கான சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரம் மீதான புத்துைர்ப் யிற்சி  
பமற்சகாள்ளப் ட்டது. தகைல் துணை அத்பதாடு ஸ்பகல் சதாழிற்துணை 
சதாழிலாளிகள் ஊடாக சுற்றுச்சூழல் சுகாதார  ிரச்சிணனகணள எடுத்துணரப் தற்கு 
திட்டமிட்டப் ட்டுள்ளது.  

3. சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரம் மீதான ைிழிப்புைர்வு அம் ாணை மாைட்டத்தில் நகராட்சி 
கழிவு ணகயாளர்களான ஒதுக்கப் ட்ட மற்றும் சமூக ரீதியாக கீழான 
சதாழிலாளிகளுக்கு சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரத்ணத ஊக்குைித்தல் மீது 
பைணலயாட்களுக்கான  ாதுகாப்பு  யிற்சி ாசணைகள் பமற்சகாள்ளப் ட்டன  

 
 
 

6.2.7  ப ருந்சதாட்ட மற்றும் நகர்புற சுகாதாரம் 

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 ருந்சதாட்ட ேனத்பதாபக 
 
சுகாதார ஊட்டச்சத்து குைிகாட்டிகள் இந்த மக்கட்சதாணகயில் பதசிய சராசரிணய ைிட 
குணைைாகபை உள்ளன. DHs 2006 இன்  டி, அைர்களில் 57.9% ப ர்  குணைந்த காற்ைழுத்தத்துடன் 
கூடிய “லயம் அணைகளில்” ைசிக்கின்ைனர். 66.3% ைடீ்டிபலபய சுகாதார ைசதி, 11% மட்டுபம  
குடிநீர் ஆதாரமும் 68% ைடீ்டுக்கு மின்சாரமும் உள்ளது (DHs 2006).  

குணைந்த BMI<18.5  உடன் கூடிய ச ண்கள் 33.3%, 5 ையதுக்குட் ட்ட குழந்ணதகளில் 40.2% 
ைளர்ச்சி குணைந்தைர்கள், 30.1% குணைைான எணட  உணடயைர்கள் மற்றும் குணைந்த எணட 
 ிைப்பு 31% ஆகும். 1000 குழந்ணதகளுக்கு 29 குழந்ணத இைப்பு ைிகிதம் மற்றும் 1000   ிைந்த 
குழந்ணதகளில்  18  ிைந்த குழந்ணத இைப்பு ைிகிதம், மற்றும் 18.3% திருமைமான 
ச ண்களுக்கு (15-49 ையது) கல்ைியைிவு இல்ணல (DHs 2006).  
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கர்ப் ிைி பதாட்ட ஊழியர்கள் மற்றும் அைர்களின் குழந்ணதகள் நிர்ைாகத்தின் லாரி மூலம் 
அருகிலுள்ள கிராமத்திலுள்ள சுகாதார மருத்துை அதிகாரிகளின் கிளினிக்கு 
அனுப் ப் டுகிைார்கள். கடினமான நிலப் ரப் ில் பதாட்டம் அணமந்துள்ளதுடன் துணை 
 ிரிவுகளாக  ிரிக்கப் ட்டிருப் தால் அைர்கள் சுகாதார மருத்துை அதிகாரிகளின்  கிளினிக்கில் 
கலந்துசகாள்ள நீண்ட தூரத்திற்கு லாரி மூலம்  யைிக்க பைண்டும்.சில பநரங்களில் பதாட்ட 
சதாழிலில் ஈடு டாத இரண்டாம் தணலமுணை தாய்மார்கள் இந்த பசணைணய 
அைிந்திருக்கைில்ணல. தங்கள் தினசரி ஊதியம் மற்றும் ைருைாணய அடிப் ணடயாகக் 
சகாண்டு  ைம் சசலுத்துைதன் காரைமாக கிளினிக்கில் சதாடர்ந்து  ங்கு ற்றுைதற்கு 
முடியாதுள்ளது, இது அதிகமாக ைடீ்டு  ிரசைத்திற்கும் (2.2%, இது 0.0%, 0.5% முணைபய நகர 
மற்றும் கிராம  ிரபதசங்களில்)  மற்றும் மனநிணல மரைங்களுக்கும்   இட்டுச்சசல்கிைது.  
அபநகமான ச ருந்பதாட்ட சனத்சதாணகணய சகாண்டுள்ள சுகாதார மருத்துை அதிகாரிகள் 
நிணலயம் கடினமான நிலப் குதி சிக்கல்கள் மற்றும் ச ாருத்தமான ைாகனங்கள் 
இல்லாணமயினால் ச ருந்பதாட்ட மருத்துைமணனகளில் கிளினிக் நடத்த முடியாதுள்ளது. 
ச ருந்பதாட்டத்தில் தமிழ் சமாழி ப சும்  ி எச் ஐஐ மற்றும்  ி எச் எம் இல்லாணமயினால் 
மனநிணல சுகாதார பசணைகள், புற்றுபநாய் கட்டுப் ாட்டு நிகழ்ச்சி,  ாலியல் ரீதியான 
சதாற்றுபநாய்கள், காசபநாய் திணரயிடல்,சதாழுபநாய்  முதிபயார் மற்றும் ஊனமுற்பைார் 
ஆகிய பதசிய திட்டங்கள்  யனுள்ள முணையில் சசயல் டுத்துைது தணடசசய்யப் ட்டுள்ளது.  

2007 ஆம் ஆண்டில் பதாட்டத்சதாழிலில் தடுப்பு சுகாதாரம்  மாகாை சுகாதார அதிகாரத்தின் 
கீழ் அணமச்சரணை ஒப்புதலுடன் சகாண்டுைரப் ட்டது. இருந்தப ாதிலும் குைப் டுத்தும் 
சுகாதார ஏற் ாடு பதசிய சுகாதார பசணையுடன் சநைிப் டுத்தப் டைில்ணல. அணை 
ச ருந்பதாட்ட முகாணமயின் கீழ் உள்ளது மற்றும்  மருத்துை சிகிச்ணசகணள ைழங்கும் 
ச ருந்பதாட்ட மருத்துை உதைியாளர் ச ரும் ாலும் மருந்தாளுனர் தகுதிச ற்ைைராைார். 
தற்ப ாது 153 ச ருந்பதாட்ட மருத்துை உதைியாளர்கள் ச ருந்பதாட்ட மருந்தகங்களில் 
 யிற்சி ச றுகின்ைனர்.  

 
 

6.2.8  சநாய்த்தடுப்பு 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. 
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சநாய்த்தடுப்பு  ிரிவுகைின் கீழ்  ின்வரும்  ரவலாக்கப் ட்ட அலகுகள் பேயற் டுகின்றன 

 துணைமுக சுகாதார  அலுைலகம், சகாழும்பு துணைமுகம் 

 எம் ஐ ஆர் 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 
 

 
2016 மற்றும் 2017 இன் முற் குதியில் ப றுச றுகள் / ேிறப்பு நிகழ்ச்ேிகள்  

சநாய்த்தடுப்பு  ிரிவின் முக்கிய அ ிவிருத்திகள் 

 மபலரியா  ரைியுள்ள நாடுகளிலிருந்து ைரும் மக்களுக்காக , .ச.ைி கட்டுநாயக்க 
ைிமான நிணலய சுகாதார அலுைலகத்தில் 24 மைித்தியால சுகாதார பமணசயில்  
“ மபலரியா திணரயிடல்” அைிமுகப் டுத்தல் ஆரம் ிக்கப் ட்டது. 

 எல்ணல சுகாதார  யிற்சிகணள பமம் டுத்துைதற்கு  தரமான சசயல் ாட்டு 
முணைகணள பமம் டுத்தல் 

 ைணரயப் ட்ட சட்ட கட்டணமப்பு, தற்ப ாணதய சட்ட கட்டணமப்பு, தின  யிற்சிகள், 
சசயல்முணைகள்,  எல்ணல சுகாதார முகாணமத்துைக்கான கடணமகள் மற்றும்  
அணமப்புகள். 2016 ஆம் ஆண்டின் பநாய்த்தடுப்பு திட்டத் திருத்தங்களுக்கு 
அணமச்சரணை அனுமதியளித்துள்ளது. 

 2016 இல் துணைமுகங்கள் மற்றும் ைிமான துணைமுகங்களுக்கான ச ாது சுகாதார 
அைசர தயாரிப்பு அட்டைணையின் பமல்புை மறு ஆய்வு கூட்டம் பமற்சகாள்ளப் ட்டது 

 2017 இல்  ண்டார நாயக்க சர்ைபதச ைிமான நிணலயத்தில் ச ாது அைசர சுகாதார 
தயாரிப் ின் சசயற் ாட்டு திட்டம் பமற்சகாள்ளப் ட்டது 

 2016 இல் கடல்துணை ைிமான துணை ஊழியர்களுக்கிணடயில் காலாண்டி முன்பனற்ை  
மீளாய்வுக் கூட்டம் நிறுைப் ட்டது 

 தனிப் ட்ட  ாதுகாப்பு உ கரைங்கள் மற்றும் தயாரிப்பு திட்டங்களுக்கான துணைமுக 
மற்றும் ைிமான துணையின்  யிற்சிச ற்ை  ைியினர் சதாகுதி சுகாதார 
அலுைலகங்கள்  

 துணைமுக மற்றும் ைிமான துணையின் சுகாதார  ைியினர் சதாகுதி 
அலுைலகங்களுக்கு தனிப் ட்ட  ாதுகாப்பு உ கரைங்கணள ைழங்கல்    

 எச்.ஐ.ஆர் சம் ந்தப் ட்ட நடைடிக்ணககளின் ஒருங்கிணைப் ிற்காக சுகாதார பசணைகள் 
 ைிப் ாளர் நாயகத்தின் தணலணமயின் கீழ் பதசிய சுகாதார அணமச்சு குழுணை 2016 
இல் நிறுைியுள்ளனர்  

 எச்.ஐ.ஆர் 2005சசயற் ாட்டு நிணலணய ஒருங்கிணைத்து , நாட்டிலுள்ள சுகாதார மற்றும் 
சுகாதாரம் அல்லாத  துணைகளில் உள்ள  ல  ங்குதாரர்களுடன் மற்றும் உலக 
சுகாதார நிறுைனங்களின் 2017 ஜூன் மாத குைிக்பகாள் ஆகியைற்ணை பமற்சகாள்ளல்  

 2011 ஆம் ஆண்டில் அணமச்ச ரணையினால் அங்கீகரிக்கப் ட்ட குடிபயற்ை சுகாதார 
சகாள்ணகயுடன் நீண்ட கால ைசீா ணைத்திருப் ைர்களுக்கு  உள்பநாக்கிய சுகாதார 
மதிப் டீ்டிற்கான நடைடிக்ணககணள ஆரம் ித்தல் 
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கடந்த ஐந்து வருட பேயற் ாட்டின் ச ாக்கு 
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6.2.9  இபைஞர்கள், இடம்ப யர்ந்த முதிசயார்கள்  
மற்றும் முடக்கப் ட்டவர்களுக்கான  ராமரிப்பு 

 
இந்த நிகழ்ச்சியின்  ிரதான பநாக்கம், சுகாதார ைசதிகள், பநாய்த்தடுப்பு மற்றும் சுகாதார 
அ ிைிருத்தி ஆகியைற்ணை பமம் டுத்துைதின் மூலம் இணளஞர்கள்,இடம்ச யர்ந்த 
முதிபயார்கள் மற்றும் முடக்கப் ட்டைர்களுக்கான பமம் டுத்தப் ட்ட  சுகாதார பசணைகணள 
ைழங்குைதாகும் 
  
 
ோதபனகள் 

 முதிபயார் நட்பு ைசதிகணள ைழங்குைதற்காக திருபகாைமணல ச ா.சு.ணை, 
அம் ாணை ச ா.சு.ணை, அனுராதபுர ப ாதனா ணைத்தியசாணல  , சிலா  ச ா.சு.ணை 
ஆகியைற்ைில் ைார்டுகள்,  கிளினிக்குகள், கழிைணைகள் புதுப் ிக்கப் ட்டதுடன் 7.1 
மில்லியன் ரூ ா சசலைில் உ கரைங்கணள சகாள்ைனவு சசய்யப் ட்டது.  

 ஹந்தணலயில் நைனீ முதிபயார்  ராமரிப்புப்  ிரிணை ஸ்தா ிப் தற்கு 40 மில்லியன் 
ரூ ா ஒதுக்கப் ட்டது. 

  பதசிய மனநிணல சுகாதார நிறுைனம், ,  கர ிடிய ப ாதனா ணைத்தியசாணல  , 
இரத்தினப்புரி மாகாை ச ாது ணைத்தியசாணல,  துணள மாகாை ச ாது 
ணைத்தியசாணல , ச ா.சு.ணை நுைசரலிய, மஹரகம புற்றுபநாய் நிறுைனம் 
ஆகியைற்ைில் தற்ப ாதுள்ள ைார்டுகணள ைபயாதி  நட்பு ைார்டுகளாக  மாற்றுைதற்கு 
12 மில்லியன் ரூ ா ஒதுக்கப் ட்டது. 

 இணளஞர்களின்  ிரச்சிணனகணளக் குணைத்தல் மற்றும் அைர்களின் நல்ைாழ்ணை 
பமம் டுத்தல் ஆகியைற்ைிற்கு  இணளஞர்களுக்கிணடயில் அைிவூட்டல் மற்றும் 
ைாழ்க்ணகத்திைணன பமம் டுத்தல்  

  கர ிடிய ப ாதனா ணைத்தியசாணல, யாழ்ப் ாைம் மற்றும் மட்டக்களப்பு ப ாதனா 
ணைத்தியசாணலகள் ைார்டுகள், கழிைணைகள், புதுப் ிக்கப் ட்ட  ைார்டுகள் , 
கிளினிக்குகள், கழிைணைகள் ஆகியைற்ணை உருைாக்கியுள்ளது மற்றும் 37 மில்லியன் 
ரூ ா சசலைில் உ கரைங்கணள சகாள்ைனவு சசய்து ஊனமுற்பைாருக்கான 
 ாதுகாப்பு ைசதிகணள பமம் டுத்தியுள்ளது. 

 ஊனமுற்பைாருக்காக RRH ராகம,குருைாக ப ாதனா ணைத்தியசாணல 1.5 மில்லியன் 
ரூ ா சசலைில்  உ கரைங்கணள சகாள்ைனவு சசய்துள்ளதுடன்  கழிைணைகணள 
புதுப் ித்துள்ளது 

 PGH ராகம,  கர ிடிய ப ாதனா ணைத்தியசாணல, அனுராதபுர ப ாதனா ணைத்தியசாணல, 
யாழ்ப் ாை ப ாதனா ணைத்தியசாணல, மட்டக்களப்பு ப ாதனா 
ணைத்தியசாணல,களுப ாைிள ப ாதனா ணைத்தியசாணல ஆகியைற்ைில் 
புனர்ைாழ்வுப் ிரிைின் உட்கட்டணமப்பு அ ிைிருத்திக்கு 40 மில்லியன் ரூ ா 
ஒதுக்கப் ட்டுள்ளதுடன்  ைி நணடமுணையிலுள்ளது 

 பதணையான ணைத்தியசாணலகளுக்கு புனர்ைாழ்வு உ கரைங்கணள ைழங்குைதற்கு 2.5 
மில்லியன் ரூ ா ஒதுக்கப் ட்டுள்ளதுடன் தற்ச ாழுது சகாள்முதல் சசயல்முணை 
நணடமுணையிலுள்ளது 
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6.2.10  புபகயிபல மற்றும் மது மீதான சதேிய 
அதிகார ேப  

 
2006 ஆம் ஆண்டின் 27 ஆம் இலக்க புணகயிணல மற்றும் மத மீதான பதசிய அதிகார சண  
சட்டமாக புணகயிணல மற்றும் மது மீதான பதசிய  அதிகார சண  2007 ஆம் ஆண்டில் 
நிறுைப் ட்டது. இச்சட்டத்தின்  ிரதான பநாக்கம், புணகயிணல மற்றும் மது கட்டுப் ாடு 
சதாடர் ான சட்டம் உருைாக்குதல் மற்றும் எதிர்கால தணலமுணைணய புணகயிணல மற்றும் 
மது ான  யன் ாடுகளின்  ாதகமான ைிணளவுகளிலிருந்து  ாதுகாத்தல் ஆகும். 

புணகயிணல மற்றும் மத மீதான பதசிய அதிகார சண யின் ச ாறுப் ானது, உற் த்தி, 
சந்ணதப் டுத்தல் மற்றும்  புணகயிணல உற் த்திகள் மற்றும் மது நுகர்ைிணன மதிப் டீு மற்றும் 
கண்காைித்தல்  சசய்ைதன் மூலம்  புணகயிணல மற்றும் மது ானம் சதாடர் ான 
ஆ த்துகணள நீக்குைது ஆகும்.  

 

சநாக்கங்கள் 

 ச ாது சுகாதாரத்ணத  ாதுகாக்கும் மற்றும் உற் த்தி, சந்ணதப் டுத்தல் மற்றும்  
புணகயிணல உற் த்திகள் மற்றும் மது ான நுகர்ைிணன மதிப் டீு மற்றும் 
கண்காைித்தல்  சசய்ைதன் மூலம்  புணகயிணல மற்றும் மது ானம் சதாடர் ான 
ஆ த்துகணள நீக்கும் அந்த சகாள்ணககணள  கண்டைிதல் 

  புணகயிணல ச ாருட்கள் மற்றும் மது ானம் உற் த்திக்கான அைற்ைின் 
அணுகணல குணைப் தன் மூலம் புணகப் ிடிப் ைர்களிடமிருந்தும் அல்லது 
குடிப் ழக்கத்திலிருந்தும்  மக்கணள குைிப் ாக குழந்ணதகணள  ஊக்கப் டுத்தும் 
நடைடிக்ணககணள எடுக்க பைண்டும். 

 
புணகயிணல மற்றும் மது மீதான பதசிய அதிகார சண யின் ச ாறுப் ானது, உற் த்தி, 
சந்ணதப் டுத்தல் மற்றும்  புணகயிணல உற் த்திகள் மற்றும் மது நுகர்ைிணன மதிப் டீு மற்றும் 
கண்காைித்தல்  சசய்ைதன் மூலம்  புணகயிணல மற்றும் மது சதாடர் ான ஆ த்துகணள 
நீக்குைது ஆகும்.  

 

ோதபனகள் / விசஷட நிகழ்ச்ேிகள் 

 சிகரட்டிற்கான ைரிணய அதிகரித்தல் 
 ஒழுங்கு ைிதிமுணைகணள ைர்த்தமானியில்  ிரசுரிப் தன் மூலம் புணகத்தல் 

ச ாருட்கணள  தணடசசய்தல் 

 மது ான சகாள்ணகக்கு அணமச்சரணை அனுமதிணயப் ச ைல் மற்றும் மது ான 
சகாள்ணகணய அைிமுகப் டுத்தல் 
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 ின்வரும் இலக்குகபை அபடவதற்கு  ின்வரும் நடவடிக்பககள் 
சமற்பகாள்ைப் ட்டன. 

1 புதிய புணகயிணல 
நுகர்பைாணர தடுத்தல் 

 

 கல்ைி அணமச்சுடன் இணைந்து புணகயிணலயினால் ைரும் 
தீங்குகள் சதாடர் ான ைிழிப்புைர்வு நிகழ்வுகள்  ாடசாணல 
மாைைர்கள் மத்தியில் நடத்தப் ட்டது   . 

 
2. புணகயிணல ைிநிபயாகம்  
மற்றும்   ாைணைணயக்  

குணைத்தல்; 

புணகயிணல ைரிணய அதிகரித்தல் 

டைிபராத புணகயிணல ைர்த்தகத்திணன இல்லாசதாழித்தல். 
பதசிய புணகயிணல மற்றும் மது மீதான அதிகார சண யானது 
புணகயிணல கட்டுப் ாட்டு கட்டணமப்பு மாநாடு ,உலக சுகாதார 
ஸ்தா னம் ஆகியணை இணைந்து எப்.சி.டி.சி தாக்க மதிப் டீ்டு 
குழுைிற்கான ைிஜயம் ஒன்ைிணன ஒழுங்கு டுத்தியதுடன் 
 ல்பைறு  ங்குதாரர்களுடன் கூட்டங்கள் நணடப்ச ற்ைன. 
அதிபமதகு ஜனாதி தி மற்றும் சுகாதார அணமச்சிடம் புணகயிணல 
மீதான ைரி சதாடர் ான  ிபரரணை 6102 ஆம் ஆண்டு 

பம மாதம் 10 ஆம் திகதி  ண்டாரநாயக்க ஞா கார்த்த சர்ைபதச 
மாநாட்டு மண்ட த்தில் ைழங்கப் ட்டது. 
ஜனாதி தி இவ்ைரி திட்டம் சதாடர் ாக அணமச்சரணை 
அங்கீகாரத்திணன ச றுைதற்கு அனுப் ியதுடன் நா.அ.அ.தா .
சதற்காசிய  ிராந்தியத்தில் புணகயிணலயிடும் நாடுகளில் 
புணகயிணல ைிைசாயிகளுக்கும் சதாழிலாளர்களுக்கும் மாற்று 
ைாழ்ைாதாரங்கணள நணடமுணைப் டுத்துைபத இந்த 
பைணலத்திட்டத்தின் முக்கிய பநாக்கமாகும் .இந்தியாைின் 
பைளாண்ணம அணமச்சகம் , ங்களாபதஷ் ,
தாய்லாந்து,இந்பதாபனசியா , ிபரசில் மற்றும் இலங்ணக  
ஆகியைற்ைின் அதிகாரிகள் இந்த ஆபலாசணனணயப் ச றுைதில் 
 ங்கு ற்ைினர் .ைரி அதிகரித்தல் சகாண்டுைரப் ட்டது 

3. புணகயிணல 
உ பயாகிப் ைர்களிணடபய 
புணகப் ிடித்தணல 
தைிர்ப் ணத 
ஊக்கமளித்தல் 

 

 புணகயிணல தைிர்ப்பு திட்டங்கணள ைலுப் டுத்தல்ச ௌதீக சுகாதர 
 ரிபசாதகர்களிகன் ஆபலாசணன திைன்களுக்கான திைன் 
பமம் ாட்டு  யிற்சிகள் புணகயிணல அற்ை சூழணல உருைாக்குதல் 

 

4. புதிய பதசிய புணகயிணல 
மற்றும் மது மீதான 
அதிகார சண க்கான 
சட்டத்திணன 
சசயற் டுத்துதல். 

 
 
 

 

 அங்கீகாரம் ச ற்ை அதிகாரிகள் மற்றும் சட்ட அதிகாரிகளுக்கு 
புதிய பதசிய புணகயிணல மற்றும் மது மீதான அதிகார சண க்கான 
சட்டத்திணன சசயற் டுத்துைதில் உள்ள  ிரச்சிணனகள்  மற்றும் 
அதற்கான தீர்வுகள் சதாடர் ான  யிற்சி பதசிய புணகயிணல 
மற்றும் மது மீதான அதிகார சண க்கான சட்டத்திணன 
சசயற் டுத்துைதில் உள்ள  ிரச்சிணனகள் மீது மகாப  
ணமயத்திலிருந்து நிபுைர்களுடன் அணனத்து உயர் நீதிமன்ை 
நீதைான்களுக்கும்  யிற்சி  ாசணை நணடச ற்ைது. 

 ச ாலிஸ் அலுைலர்களுக்கும் களுக்கும்  யிற்சி  ாசணை 
அளிக்கப் ட்டது  

  பதசிய புணகயிணல மற்றும் மது மீதான அதிகார சண  
சட்டத்திற்கான பதணையான திருத்தங்கள் மற்றும் மீளாய்வு 
என் ன நிபுைர்கள் குழு மற்றும் சுகாதார அணமச்சுகளுடன்  
அணமச்சரணைக்கு அனுப்  ட்டது. 
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 மதுைினால் உண்டாகும் 
ஆ த்துகணள தடுத்தல் 

   மது தடுப் ிற்கான ைிரிைான திட்டத்திணன உருைாக்குதல்  ஏழு 
மாைட்டங்களிலுள்ள மருத்திை அதிகாரிகளுக்கு திைன் 
அ ிைிருத்தி  யிற்சி  ாசணை  பமற்சகாள்ளப் ட்டது .இது 
 ல ிரிவு மது ஒழிப்பு நிகழ்ச்சியுடன் ஒத்துணழக்கப் ட்டது. 

5. புணகப் ிடுத்தல் தைிர்த்து 
புணகயிணலயினால் 
ஏற் டும்  ிரச்சிணனகணள 
குைிப் டுதல் 

 

 பதசிய புணகயிணல மற்றும் மது மீதான அதிகார சண  
புணகப் ிடுத்தல் தைிர்த்து புணகயிணலயினால் ஏற் டும் 
 ிரச்சிணனகணள குணைப் தற்கு  ல நடைடிக்ணககணள  
பமற்சகாண்டுள்ளது 

  
6. ஆய்வு மற்றும் தகைல் 

அணமப்புகள் 

 
 

 சுகாதார தணலயடீு சதாழிநுட்  மதிப் டீ்டு  ஆய்வு கைக்சகடுப்பு 
சசய்யப் ட்டு தரவுகள் சுகாதார அணமச்சரிடம் ைழங்கப் ட்டது ,
ச ருந்பதாட்ட  ிரிைின் உண்ணம அைியும் ஆய்வு 
பமற்சகாள்ளப் ட்டது.  புணகயிணல மற்றும்; மது தடுப்பு 
சதாடர் ான சுகாதார சதாழிலாளர்களின் அைிதல் ,
அணுகுமுணைகள் ,மற்றும் திைணமகள் . 

  
புதிய பதசிய புணகயிணல 

மற்றும் மது மீதான 
அதிகார சண யின் 
உட்கட்டணமப்புகணள 
ைலுப் டுத்தல். 

 முகாணமத்துை பசணை திணைக்களத்தினால் அனுமதிக்கப் ட்ட 
 டி பதசிய புணகயிணல மற்றும் மது மீதான அதிகார சண  
ஊழியர்களுக்கான சைற்ைிடங்கணள நிரப்புதல்.  

 அலுைலக ைசதிகணள பமம் டுத்தல் - அலுைலகத்தின் 
உள்ளணமப் ிணன  ிரித்தல் ,உ கரைங்கள் மற்றும் தள ாட 
சகாள்ைனவு 

 
9. மது மற்றும் புணக தடுப்பு 

மீது சுகாதார மற்றும் 
ஏணனய  ிரிவுகளிலுள்ள 
அலுைலகர்களின் 
ஆற்ைணலக் 
கட்டிசயழுப்புதல் 

சத.கி.ஆ. ி.நிறுைனத்தின் உலக சுகாதார தா னம் மற்றும் பகப் 
டவுன்  ல்கணலக்களகத்தின் நிபுைர்களுடன் புணகத்தல் 
கட்டுப் ாட்டின் மீதான ச ாருளாதாரம் சதாடர் ான 
 யிற்சிப் ட்டணை 

 
இந்த அணனத்து சசயற் ாடுகளும் ச ாது சுகாதார  ிரச்சிணனயான புணக மற்றும் மது 
ஆகியைற்ணை ைிலக்குைதற்காக அரசாங்கத்தின் பமம் டுத்தப் ட்ட சசயல்முணையுடன் 
சதாடர்பு ட்டனைாகும்.  
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6.3   Fzkhf;Fk; Nritfs; 
Fzkhf;Fk; Nrit epWtdq;fshdJ mjd; Clhf toq;fg;gLk; kUj;Jt Nritfspd; 
El;g epiy kw;Wk; msTfis mbg;gilahff; nfhz;L gy tiffshf 
xOq;Fg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. Fzkhf;Fk; Nrit epWtdq;fshdJ Kjd;ik ,ilepiy 
kw;Wk; %d;whk; epiy guhukupg;Gfis Nrit ikaq;fளான ,yq;if Njrpa 
kUj;Jtkid kw;Wk; Nghjdh itj;jparhiy njhlf;fk; mbkl;l  Kjd;ik guhkupg;G 
kUj;Jt myFfshd Kjd;ik kUj;Jt guhkupg;G tiu gy kl;lq;fis 
cs;slக்கியதின் ஊடாக toq;Ffpd;wJ.  
 

இலங்பகயின் Fzkhf;Fk; Rfhjhu Nrit epWtdq;fspd; tpguq;fs; 

  2011  2014  2015 

 

v
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Nghjdh 
itj;jparhiy 

21 21,350 21 21,945 21 21,895 

khfhz nghJ 
kUj;Jtkid 

3 4,203 3 4,264 3 4,836 

khtl;l nghJ 
kUj;Jtkid 

18 10,423 18 10,189 19 11,419 

Mjhu itj;jparhiy 
- A tif 

26 8,306 22 7,315 25 6,837 

Mjhu 
itj;jparhiyapy; - 
B tif  

41 6,458 47 7,333 50 7,676 

gpuNjr itj;jparhiy 
– A tif 

46 4,763 39 4,645 70 7,220 

gpuNjr itj;jparhiy 
-B tif  

134 8,732 131 8,952 141 9,502 

gpuNjr itj;jparhiy 
– C tif 

311 7,168 318 7,884 281 6,951 

ஆரம்  மருத்துவ 
ேிகிச்பேப்  ிரிவு  

476 271 485 196 475 445 

சவறு     714   

nkhj;jk; 1,076 71,674 1085 73,437 1,085 76,781 
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 Hospital Wise Details are attached Annexture No 2 

gad;ghl;Lj; jfty;fs; 2011 2014 

ftdpf;fg;gl;l nkhj;j ntspNehasu;fs; (PMCU 
my;yhj) 

46,284,056 42,269,096 

gy; itj;jpa myfpdhy; ftdpf;fg;gl;l nkhj;j 
ntspNehasu;fs; 

2,363,637 2,402,546 

nkhj;j itj;jparhiy rpfpr;ir ika tp[aq;fs; 19,657,793 20,157,110 

4-8 kzpf;fpilg;gl;l Neuj;jpy; ftdpf;fg;gl;l nkhj;j 
ntspNehasu;fs; 

446,797 2,897,871 

itj;jparhiyapy; mDkjpf;fg;gl;l nkhj;j Nehahsu;fs; 6,667,417 6,140,614 

gy; itj;jpaj;jpy; mDkjpf;fg;gl;l nkhj;j Nehahsu;fs;  1,033,436 

cjtpfSld; $ba gpurtq;fspd; vz;zpf;if  126,442 

rhjhuz gpurtq;fspd; vz;zpf;if  227,559 

mWitr; rpfpr;ir gpurtq;fspd; vz;zpf;if 114,460 111,921 

nkhj;j gpurtq;fspy; mWitr; rpfpr;ir gpurtq;fspd; 
tPjk; 

28.76% 24.02% 

mWitr; rpfpf;irfspd; vz;zpf;if 933,331 1,022,941 

gpujhd ngupa mWitr; rpfpr;irfspd; vz;zpf;if 305,573 396,534 

,Uja khu;G mWitr; rpfpr;irfspd; vz;zpf;if 5,128 2,100 

,Uja mWitr;rpfpr;irfspd; vz;zpf;if  4,356 

euk;G mWitr; rpfpr;irfspd; vz;zpf;if 9,429 9,269 

itj;jparhiyfspy; elj;jg;gl;l Ma;tf 
gupNrhjidfspd; vz;zpf;if 

38,510,729 26,738,030 

ntspNehahsu; gpuptpy; elj;jg;gl;l Ma;tf 
gupNrhjidfspd; vz;zpf;if 

5,264,290 7,834,475 

rpb ];Nfd; gupNrhjidfspd; vz;zpf;if 153,196 687,282 

elj;jg;gl;l vf;];Nu gupNrhjidfspd; vz;zpf;if 2,693,372 3,144,271 

<rp[p gupNrhjidfspd; vz;zpf;if 2,342,482 2,556,929 

$o;kg;gpupg;Gfspd; vz;zpf;if 60,107 117,047 
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6.4  ச ாேபண 

ப ாசணை சதாடர் ான ைிடயமானது  ல அணமச்சுகளுடன் சதாடர்புணடயதால் 
ஒருங்கிணைக்கப் ட்ட அணுகுமுணை அைசியமாகின்ைது. 
 
 

6.4.1 ச ாேபண ஒருங்கிபணப்பு  ிரிவு 

ப ாசணை ஒருங்கிணைப்பு  ிரிைின்  ிரதான ஆணையாக பதசிய ப ாசணை சகாள்ணககள் 
மற்றும் ைழிகாட்டல்கணள ைகுப் தும்  சுகாதார ப ாசணை மற்றும் சுபதச மருத்துை  
அணமச்சின் ப ாசாக்கு சதாடர் ான சசயற் ாட்டில் உள்ள அணனத்து நிறுைனங்களுடனும் 
உதாரைமாகஇ குடும்  சுகாதார  ைியகம்இ சுகாதார கல்ைி  ைியகம்  மருத்துை ஆய்வு 
நிறுைனம் சதாற்ைா பநாய்  ிரிவு உைவு கட்டுப் ாட்டு அலகு இப ாசாக்கு  ிரிவு இளம் 
மற்றும முதிய ஊனமுற்பைாருக்கான  ிரிவு ஏணனய மாகாை அதிகாரிகள்இ அணமச்சுகள் 
மற்றும் அரச சார் ற்ை நிறுைனங்கள் ஆகியைற்றுடன் ஒருங்கிணைப் ிணன ஏற்; டுத் ;தல். 

 
ச ாேபண ஒருங்கிபணப்பு  ிரிவினால் சமற்பகாள்ைப் ட்ட முக்கிய 
நடவடிக்பககைின் முன்சனற்றம் 

1.   மாவட்ட ச ாோக்கு பேயல்திட்டம் 

பதசிய ப ாசணை சகாள்ணக மற்றும் சசயல்நுணுக்க திட்டங்களுக்கு இைங்க, மாைட்ட 
ப ாசாக்கு சசயல்திட்டத்ணத  அ ிைிருத்தி சசய்ைதற்கான ைழிகாட்டல்கள் 
உருைாக்கப் ட்டன.  சகல மாைட்டங்களிலும் ப ாசாக்கு சசயல்திட்டத்திணன நிறுவுைதற்காக  
சுகாதார பசணைகளின் அணனத்து மாகாை  ைிப் ாளர்களுக்கும் 24..0 மில்லியன் ரூ ாய் நிதி 
சைளியிடப் ட்டது.  இந்த மாைட்ட ப ாசாக்கு சசயல்திட்டத்தின் கீழ்  ின்ைரும் 
நடைடிக்ணககள் நிறுப் ட்டன. 1. குழந்ணத மற்றும் இளம் குழந்ணதக்கு  ாலூட்டல் சதாடர் ாக 
சுகாதார   ாதுகாப்பு சதாழிலாளர்களுக்கு  யிற்சித் திட்டங்கள் 2. திரிப ாசா பசமிப்பு 
திட்டத்ணத  புதுப் ித்தல் 3. உைவு ஆர்ப் ாட்டம் திட்டங்கள் 4.  ாடசாணலகளில் ைிழிப்புைர்வு 
மற்றும் ப ாசாக்கு தணலயடீ்டு திட்டங்கள் 5. ைடீ்டுத் பதாட்டம் சதாடர் ான ைிழிப்புைர்வுத் 
திட்டங்கள் 6. இசிசிடி மற்றும் ப ாசாக்கு சதாடர் ாக முன் ள்ளி  ஆசிரியர்களுக்கான 
 யிற்சித் திட்டங்கள்  

     
2. குழந்பத  ருவ அ ிவிருத்தி திட்டத்தின் ச ாோக்கு அம்ேங்கள் ( ல துபற 

அணுகுமுபற திட்டம்) 

இத்திட்டத்தின் பநாக்கமானது,  ப ாசாக்கு சதாடர் ான  அைிவு  மற்றும் முன் ள்ளி  
ஆசிரியர்கள் மற்றும் குழந்ணத  ராமரிப்பு அலுைலகர்களின் திைன்கணள பமம் டுத்தல் 
மற்றும் முன் ள்ளி குழந்ணதகளின் ப ாசாக்கு மற்றும் சுகாதார நிணலயிணன பமம் டுத்தும் 
ச ாருட்டு ைளர்ச்சி என் னைாகும்.  

 மன்னார், சமானராகணல, மட்டக்களப்பு,  புத்தளம், காலி மற்றும் கண்டி 
மாைட்டங்களில் பநாக்குநிணல திட்டங்கள் நணடச ற்ைன. 

 

 பமல் குைிப் ிட்ட மாைட்டங்களில் TOT திட்டங்கள் நடாத்தப் ட்டன. 
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3.  சதேிய ச ாோக்கு பேயலகம்  
சுகாதார மற்றும் சுபதச மருத்துை அணமச்சின் சசயலாளரின் ைழிகாட்டலின் கீழ், ப ாசாக்கு 
ஒருங்கிணைப்புப்  ிரிவு ப ாசாக்கு சசயலகத்திணன மீள் ஆரம் ிப் தற்கு முடியாயிருந்ததுடன் 
இப்ப ாது சசயலக நடைடிக்ணககணள சீரணமக்க முயற்சிக்கின்ைது. 

 

4. சதேிய ச ாோக்கு கண்காணிப்பு அபமப் ிபன நிறுவுதல்  
குைிகாட்டிகணள தீர்மானிப் தற்காக பதசிய அளைினாலான ஆபலாசணனக் குழுணைத் 
சதாடர்ந்து அணமப் ின் குைிகாட்டிகணள மீளாய்வு சசய்தைதற்கு 2016 ஆம் ஆண்டின் முதற் 
காலாண்டில் நுைசரலிய மாைட்டத்தில்  ஆபலாசணனக் குழு ஒன்று நணடப்ச ற்ைது. 

                  
5. சதேிய ச ாோக்கு  மாதம் 

பதசிய ப ாசாக்கு மாத நடைடிக்ணககணள பமற்சகாள்ைதில் ப ாசாக்கு ஒருங்ணைப்பு  ிரிவு 
ணமயப்புள்ளியாகும் 

2016 ஆம் ஆண்டு பதசிய ப ாசாக்கு  மாதத்தின் கருப்ச ாருள் “உங்கள் உடபல வடிவபமக்க 
உணபவ வடிவபமயுங்கள்” ஆகும். 

ஜூன் மாதம் 6 ஆம் திகதி ைிகாராபதைி பூங்காைிலிருந்து இலங்ணக மன்ைத்திற்கு ‘ப ாசாக்கு 
நணட’  இடம்ச ற்ைணதத் சதாடர்ந்து அதிபமதகு ஜனாதி தி  அைர்கள் மற்றும் சிைப்பு 
ைிருந்தினரான  சுகாதார, ப ாசணை மற்றும் சுபதச மருத்துை அணமச்சர் சகௌரை டாக்டர். 
ராஜித பசனாரத்ன அைர்களின் தணலசிைந்த ஆதரைின் கீழ் இலங்ணக மன்ைத்தின் 
பகட்ப ார்க்கூடத்தில் பதசிய ப ாசாக்கு மாத அங்குரார்ப் ை ணை ைம் இடம்ச ற்ைது.  

 
6.  திரிச ாோ திட்டம் :  

அ). இரத்தினபுரி மாைட்டத்தில் இரண்டு சுகாதார மருத்துை அதிகாரிகளின்  குதிகளில் 6-24 
மாத ையதுணடய குழந்ணதகளின் ைளர்ச்சிணய பமம் டுத்தும் திரிப ாசா திட்டத்தின் 
சசயல்திைன் மதிப் டீு 

 

 இக்கற்ணகயின் பநாக்கம், இரத்தினப்புரி  மாைட்டத்திலுள்ள இரு சுகாதார மருத்துை 
அதிகாரிகளின்  குதிகளில் சிைந்த  நி ந்தணனகள் ( ரஸ் ர  குதி) மற்றும் நிலுணை நிணல 
ைிதிகளின் கீழ் (கட்டுப் ாட்டு  குதி) ைழங்கப் ட்ட திரிப ாசா திட்டத்தின் சசயல்திைணன 
மதிப் டீு சசய்ைது ஆகும். இது அதன் ைிணளவு மற்றும் சிைந்த அங்கீகாரத்ணத 
பமம் டுத்துகின்ை காரைிகளின் அணடயாளத்ணத உண்டாக்குகிைது 

திைன் மற்றும்  ரிந்துணரகணள சசய்தல் என் ைற்ணை பமம் டுத்தும் காரைங்கணள 
அணடயாளம் காண் தற்கு இது உதவும். 
2015 ஆம் ஆண்டு ஒக்படா ரில் கற்ணக ஆரம் ிக்கப் ட்டதுடன் 2016 இல் தரவுகள் 
பூர்த்திசசய்யப் ட்டிருந்தன. 

 

 
7. மற்ற நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிபணப்பு மற்றும் ஒத்துபழப்பு 
 ப ாசாக்கு ஒருங்கிணைப்பு  ிரிவு , சுகாதார அணமச்சின் சசயலாளர் தணலணமயில் 

உள்ள ப ாசாக்கு ைழிகாட்டும் குழுைின் சசயலகம் ஆகும்.  
 ைிழிப்புைர்வு கண்காட்சிகள் மற்றும்  ிரச்சாரங்களில்  ங்பகற்ைல் 

 ப ாசாக்கு சதாடர் ான  ிரச்சிணனகள் மீது ைிைசாய அணமச்சு, ைர்த்தக அ ிைிருத்தி 
அணமச்சு, கல்ைி அணமச்சு, சிறுைர் அ ிைிருத்தி மற்றும் ச ண்கள் ைலுவூட்டல் 
அணமச்சு, ணகத்சதாழில் மற்றும் ைர்த்தக அணமச்சு, இணளஞர் ைிைகார அணமச்சு, 
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ைிணளயாட்டுத்துணை அணமச்சு ஆகிய ஏணனய அணமச்சுகளுக்கு சதாழிநுட்  
உதைிகணள ைழங்குதல். 

 முதுகணல மருத்துை நிறுைனம் மற்றும் பதசிய கல்ைி நிறுைனம் ஆகியைற்ைில் 
ைிரிவுணரகள் நடத்துைதில் ஈடு ட்டுள்ளன. 

 யுனிசசப், உலக சுகாதார தா னம்,  உலக உைவுத்திட்டம் மற்றும்  அரச சார் ற்ை 
நிறுைனங்கள் ( பைர்ல்ட் ைிஷன் லங்கா, சர்பைாதய ) ஆகிய ஐக்கிய நாடுகள் முகைர் 
நிறுைனங்களுடன் சதாழிற் டுகின்ைது 

 

 
 

6.4.2  ச ாோக்குப்   ிரிவு 
 
ப ாசாக்குப்  ிரிைானது அணமச்சிலுள்ள நிறுைனங்களுக்கிணடயில், சகாள்ணக ைகுத்தல், 
திட்டமிடல் மற்றும்  திட்டங்கணள உருைாக்குதல், ைள அ ிைிருத்த்தி, கண்காைித்தல் 
மற்றும் மதிப் ிடல்  ஆகியைற்ைிற்கு ைழிகாட்டும் ஒருங்கிணைக்கும்  முகைராகும். 

இது நாட்டிலுள்ள ப ாசாக்கு சதாடர் ான அணனத்து நடைடிக்ணககணளயும் கண்காைிப் தற்கு 
உதவுகிைதுடன் அதன் சசாந்த நடைடிக்ணககணளயும் பமற்சகாள்கின்ைது. இப் ிரிைானது 
உைவு சம் ந்தமாக மருத்துைணனயில் அனுமதிக்கப் ட்ட பநாயாளிகள், ச ரியைர்கள் மற்றும் 
முதிபயார்களுக்கிணடயில் சரியான ப ாசாக்கு உைைிணன உறுதிப் டுத்தல் என் திலும் 
கைனம் சசலுத்துகிைது. 

இலங்ணகக்கான உைவு அடிப் ணடயிலான உைவுமுணை ைழிகாட்டுதல்களின் சைளியடீு 
ஒன்று ப ாசாக்கு  ிரிைினால் பமம் டுத்தப் ட்டது.  

திட்ட விைக்கம் பமாத்த பேலவு 2016.12.31 
இலிருந்து 
உடல் ோர் 

முன்சனற்றம் 

2016.12.31 
இலிருந்து நிதி 

ோர் 
முன்சனற்றம் 

1. மாைட்ட ப ாசாக்கு சசயல்திட்டம் 23,052,945.93 100% 
பூர்த்தியாக்கப் 

ட்டது 

95% 
 யன் டுத்தப் ட்ட

து 

2 குழந்ணத  ருை அ ிைிருத்தி திட்டத்தின் 
ப ாசாக்கு அம்சங்கள் 

 

 மன்னார், சமானராகல, 
மட்டக்களப்பு,  புத்தளம், காலி 
மற்றும் கண்டி மாைட்டங்களில் 
பநாக்குநிணல திட்டங்கள் 
நணடச ற்ைன 

 

 பமல் குைிப் ிட்ட மாைட்டங்களில் 
TOT திட்டங்கள் 
நடாத்தப் ட்டனdistricts. 

3.0 மில்லியன் 
ரூ ாய்கள் 

100% 
பூர்த்தியாக்கப் 

ட்டது 

100%  
 யன்
 டுத்
தப் 
ட்டது 

3.பதசிய ப ாசாக்கு கண்காைிப்பு 
அணமப் ிணன நிறுவுதல் 

   

4.பதசிய ப ாசாக்கு மாதம்-2016  2.50 மில்லியன் 
ரூ ாய்கள் 

100% 
பூர்த்தியாக்கப் 

ட்டது 

100%  
 யன் டுத்தப் ட்ட

து 
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உைவு அடிப் ணடயிலான உைவுமுணை ைழிகாட்டுதல்களானணை ஆபராக்கிய உைவு 
முணைக்கான அைிைியல் அடிப் ணடயிலான  ரிந்துணரகளாகும்.  

ச ாருத்தமான உள்ளூர் மற்றும்  ாரம் ரிய உைவுகள் உட் ட நுண் ப ாசணைப் ச ாருட்கள் 
நிணைந்த உைவுகளின் உற் த்தி மற்றும் நுகர்ைின் மூலம் உைவு  ன்முகத்தன்ணமணய 
ஊக்குைிக்கும் நிணலயான உைவு அடிப் ணடயிலான அணுகுமுணைகள் மூலம் ப ாசாக்கு 
 ற்ைிய தகைல்கள்  ரைலாக்கப் ட்டன. 

மக்கள் புரிந்துசகாண்டு உைவு உண் ார்கள் ஆனால் உைவு அடிப் ணடயிலான உைவூட்ட 
ஆபலாசணன மற்றும் ப ாசாக்கு என் ைற்ணை  ின் ற்ைமாட்டார்கள் இணதக் காட்டிலும் 
ப ாசாக்கானது  ின் ற்ைப் ட பைண்டியது என் துடன் இது தனிந ர்கள் மற்றும் 
மக்கள்சதாணகயின் ஆபராக்கியம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிணலணய  ாதிக்கக்கூடியதுமாகும் 

 

பேயற் ாடு 

1. ஆபராக்கியமான உைைகத்திற்கான சுற்ைைிக்ணக ஒன்ணை அனுப்புதல் 

2. தகைல்,கல்ைி மற்றும் சதாடர் ாடல் சாதனங்கணள அச்சிடல் (உைவு தட்டு  தாணககள், 
ச ாது சுகாதார ஊழியர்களின் ணகபயடு மற்றும் தற்ப ாதுள்ள ச றுணககள்) 

3. பதர்ந்சதடுக்கப் ட்ட மருத்துைணனகளில் 15 ப ாசாக்கு பமம் ாட்டு கிளினிக்கணள 
நிறுவுதல் 

4. பதசிய அளைினாலான ப ாசாக்கு தணலயடீ்டு நிகழ்ச்சிகள் மற்றும்  கண்காைிப்பு 
மற்றும் மதிப் டீ்டுடனான கைக்சகடுப்பு 

5. இலங்ணகக்கான ப ாசாக்கு ைிைரக்குைிப்பு மற்றும் ச யரிடல் அணமப்பு 
6. நுண் ப ாசணைப் ச ாருட்களின் குணை ாட்ணட எதிர்த்து அரிசி ைலுவூட்டல் 

சசயல்திட்டம்  
7.  ல்பைறு அரச நிறுைனங்களினால் பமற்சகாள்ளப் ட்ட  சுகாதார பமம் ாட்டு 

கண்காட்சிகளில் ப ாசாக்குப்  ிரிைானது சசயல்திைனுடன்  ங்குச ற்ைது 

8.  இலங்ணகயர்களுக்கான  ஆபராக்கிய உைவுத் தட்டின் ஒரு ைணர ட ைிளக்கவுணர 
9. சகாழும்பு மாைட்டத்தில் பதர்ந்சதடுக்கப் ட்ட  ாடசாணலகளில் ப ாசாக்கு ைிழிப்புைர்வு 

சசயல்திட்டங்கள் பமற்சகாள்ளப் ட்டன. 
10. பதசிய ப ாசாக்கு சகாள்ணகணய சசவ்ணைப் ார்த்தல் 

11.  மருத்துைர்கள், தாதியர்  ைியாற் சதாகுதியினர், தாதிய சபகாதரிகள் (nursing sisters) 
ஆகிபயாருக்கான  ைியில் தள அடிப் ணட  யிற்சி சசயல்திட்டங்கள் 
பமற்சகாள்ளப் ட்டன. 

12. ப ாசாக்கு  ிரிணை  லப் டுத்துைதற்கான அலுைலக  ைியாற் சதாகுதியினருக்கான 
உள்நாட்டு  யிற்சிகள் (சதாழிநுட் ) 
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சுகாதார வாழ்க்பக முபறபய ஊக்குவித்தல் 

  
National Nutrition Programme 

 

பதசிய ப ாசாக்கு மாதத்தின் நிணனைாக  “உங்கள் உடபல வடிவபமக்க உணபவ 
வடிவபமயுங்கள்” எனும் சிைப்பு அைிைகுப்பு ஒன்று ஏற் ாடு சசய்யப் ட்டிருந்தது. ஒரு 
சிைப்பு சமச்சீரான சத்துள்ள உைைின் சரியான  குதிணயக் காண் ிக்கும் சிைப்பு உைவு ைணக 
அதிபமதகு ணமத்திரி ால சிரிபசன அைர்களுக்கு ைழங்கப் ட்டது.  ல்பைறு உைைிணன 
பதர்ந்சதடுப் து, சணமக்கும் ச ாழுது உைைின் தரத்ணத ப ணுதல் மற்றும் சரியான அளைில் 
உைணை எடுத்தல் ஆகியைற்ைினூடாக சமச்சீரான சத்துள்ள உைைிணன ச ற்றுக்சகாள்ள 
முடியும். பதசிய ப ாசாக்கு மாதத்தின் குைிக்பகாளானது,  சரியான அளவு உைவு மற்றும் 
அைர்களின் அன்ைாட உைவு தட்டுகளில்  ல்பைறு உைவு ைணக சதாடர் ாக 
ச ாதுமக்களுக்கு ைிழிப்புைர்ணை  ஏற் டுத்தல் என் னைாகும். 
 

 
6.4.3   jpupNghrh jpl;lk; 

Kd;du; ைணரயறுக்கப் ட்ட சிபலான் புணகயிணல நிறுைனத்தினால் Nkyhz;ik 
nra;ag;gl;l ஶ்ரீலங்கா திரிப ாசா லிமிட்ட 1987 Mk; Mz;by; mikr;ruit 

jPu;khdj;jpw;Nfw;g KOtJமாக murhq;fj;jpw;F nrhe;jkhd epWtdkhf 

epWtg;gl;lJ.  
 

,jd; gpujhd Nehf;fம், fu;g;gpzp jha;khu;fs; kw;Wk; Foe;ijfspilNa xU 

Jiz czthf toq;fg;gLtjd; Clhf (6 khjk; njhlf;fk; 5 taJ tiu) 

Nghrhf;fpd;ikapid ,y;yhnjhopj;jNy ஆFk;. 

 
jpupNghrh epWtdkhdJ 7 mq;fj;jpdiuf; nfhz;l ,af;Fdu;fs; rigapdhy; 
epu;tfpf;fg;gLfpd;wJ. 2015 Mk; Mz;by; nkhj;j gadhspfspd; vz;zpf;if 1.3 
kpy;ypadhFk; ,jpy; 90 tPjj;jpw;F khj;jpuNk tpepNahfk; nra;ag;gl;lJ. 

 
 யனாளிகளின் நிணலச்சுருக்கம் 

மாவட்டம் 2012 2013 2014 2015 2016 

அம் ாணை 25,433 26,143 26,542 26,542 26,508 

அநுராதபுரம் 54,242 56,615 56,505 56,410 56,142 

 துணள 39,739 43,201 41,461 41,461 38,654 

மட்டக்களப்பு 62,556 42,705 43,405 43,405 44,820 
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சகாழும்பு 
மருத்துைமணன 

5,411 5,148 5,148 4,848 4,373 

சகாழும்பு சதற்கு 53,116 44,513 42,553 44,513 43,243 

சகா. மாநகர சண  7,646 9,240 9,240 9,240 8,731 

காலி 50,737 47,365 47,365 47,365 47,365 

கம் ஹா 63,988 51,159 51,159 51,159 56,010 

அம் ாந்பதாட்ணட 37,918 34,758 34,758 34,758 34,758 

ஙாழ்ப் ாைம் 34,928 31,243 31,010 31,010 33,062 

கல்முணன 43,354 35,552 37,706 37,706 34,585 

களுத்துணர 45,342 38,924 30,854 34,317 36,940 

கண்டி 71,748 59,458 59,458 59,458 61,713 

பககாணல 37,129 30,288 30,288 30,288 29,681 

கிளிசநாச்சி 13,849 13,849 7,719 7,719 7,987 

குருைாகணல 69,549 66,798 66,798 66,798 71,212 

மன்னார் 9,864 7,488 7,398 7,398 10,224 

மாத்தணள 27,434 31,233 31,233 31,158 31,715 

மாத்தணை 53,533 50,795 50,795 50,695 50,695 

சமானராகணல 28,919 29,517 29,517 29,517 28,509 

முல்ணலத்தீவு 2014 
இலிருந்து  
ஆரம் ம் 

 6,335 6,335 6,825 

நுைசரலியா 26,650 28,311 27,191 26,798 25,849 

ச ாலன்னறுணை 42,427 32,367 32,367 32,367 33,500 

புத்தளம் 31,558 27,857 27,857 27,857 27,857 

இரத்தினபுரி 49,046 42,555 42,555 42,555 45,377 

திருபகாைமணல 42,149 34,302 40,884 40,884 28,266 

ைவுனியா 15,365 8,290 8,290 8,290 8,101 

பதாட்டங்கள் 55,556 55,211 55,033 54,688 55,211 

மகாைலி                               -     
பசாதணன காலம் 
மற்றும் குழந்ணத 
 ராமரிப்பு 

24,249 22,692 22,692 22,692 22,692 

சமாத்தம் 1,123,435 1,007,577 1,004,116 1,008,231 1,010,605 
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மாதாந்த திரிச ாோ உற் த்தியின் பேயலாக்கம் 
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ஜனைரி 1,209,480 1,437,030 1,726,260 1,687,080 

ச ப்ரைரி 1,431,240 1,310,370 1,602,480 1,448,640 

மார்ச் 1,707,510 1,596,180 1,662,300 1,744,500 

ஏப்ரல் 1,154,760 1,265,280 1,335,030 1,408,680 

பம 1,693,680 1,721,010 1,582,710 1,482,960 

ஜூன் 1,549,620 1,601,790 472,710 1,204,020 

ஜூணல 1,719,270 1,830,000  1,443,840 

ஆகஸ்ட் 1,730,310 1,731,570 91,800 1,595,370 

சசப்டம் ர் 1,728,630 1,805,460 1,142,130 - 

ஒக்படா ர் 1,755,660 1,871,430 1,164,180 - 

நைம் ர் 1,689,720 1,827,240 1,421,760 - 

டிசம் ர் 1,262,160 1,458,990 866,940 - 

750கி  
 க்கற்றுகளின் 
சமாத்த அளவு 

18,632,040 19,456,350 13,068,300 12,015,090 

அளவு / Mts 13,974.03 14,592.26 9,801.23 9,011.32 
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குைிப்பு -  1 கிசலாகிராம் திரிச ாோவின் விபல = 146.75 
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மாதாந்த திரிச ாோ உற் த்தி 2017 

இல மாதம் 100 கி   க்கற்றுகள் 
250 கி  

 க்கற்றுகள் 
500 கி   க்கற்றுகள் 

750 கி  
 க்கற்றுகள் 

1 ஏப்ரல் 62650 57350 24816 21020 

2 சம 51350 73625 31032 39560 

3 ஜூன் 14950 64175 17328 39500 

4 ஜூபல 6000 226425 10479 126240 

5 ஆகஸ்ட் 8250 187827 42096 97860 

 
குைிப்பு – Cop for 1 Kg. 146.75 
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6.5  tha;top Rfhjhu Nritfs  
 
 

,yq;if 1915 Mk; Mz;L Muk;gpf;fg;gl;l nghJ tha;top Rfhjhu Nritfspd; 

சதான்னூறு  ஆண்டுகளின் நிணைைிணனக் ; nfhz;lhLfpd;wJ. 1915 Mk; Mz;by; gy; 

itj;jpa mDkjp ngw;w kUe;jhsu; xUtUld; Muk;gpf;fg;gl;ட tha;top Rfhjhu 
Nritfs; ,d;W %d;whk; epiy tpNrl Nritfs; cs;slq;fshf 500 ,w;Fk;  
பமற் ட்ட tha;top Rfhjhu Nrit epiya tiyaikg;Gfணளக் சகாண்டிருக்கிைது.  

,d;Wைணர mq;F 1516 gy; mWit rpfpr;ir kUj;Jtu;fs;> 63 gy; kUj;Jt 

MNyhrfu;fs; kw;Wk; 421 gs;sp gy; kUj;Jt rpfpr;irahsu;கள் muR Jiwapy; 

Nritahw;Wfpd;wdu;. 2016 ஆம் Mz;டிWjpயாகும் ச ாழுது> பமலும் 32 புதிய gy; 
mWit rpfpr;ir kUj;Jtu;fணள muR Jiwapy; Nru;j;Jf;nfhs;s jpl;lkpl;Ls;sJ. 
gy; mWit rpfpr;ir மருத்துைர்களினால் mbg;gil tha;top Rfhjhu Nritfs; 

ைழங்கப் டும் ப ாது, rpwg;G  ராமரிப்பு tha;top kw;Wk; மாக்ஸில்பலாஃப ஷியல் mWit 

rpfpr;ir kUj;Jtu;fs;> rPuikg;G gy;kUj;Jை நிபுைர்கள், ைாய்மூல பநாயியல், 
 ற்சீரணமப்பு நிபுைர் ஆகிபயாரினால் ைழங்கப் டுைபதாடு NkYk;> r%f gy;kUj;Jt 

MNyhrfu;fs; rpwg;G tha;top Rfhதார அ ிைிருத்தி> tha;top Neha; jLg;G kw;Wk; 

Muha;r;rpapy; gpujhdkhf <Lgl;Ls;sdu;. khfhz Rfhjhu mikg;Gfளில்  ைியாற்றும் 

 ிராந்திய  ல் மருத்துை சிகிச்ணசயாளர்கள், gpuhe;jpa gy; mWit rpfpr;ir Rfhjhu 

Nritfs;  ைிப் ாளர் மற்றும் khfhz kw;Wk; mikr;rpd; epWtdq;fளின் 
ஒத்துணழப்புடன் gaDs;s tha;top Rfhjhu Nritfis toq;Ftது kw;Wk; tha;top 
Rfhjhu eltbf;iffis Cf;Ftpப் தற்காக உறுதியளித்துள்ளனர். 
yq;if 1915 Mk; Mz;L Muk;gpf;fg; gl;l nghJ tha;top Rfhjhu Nritfspd; சதான்னூறு  ஆண்டுகளின் நிணைைிணனக் ; nfhz;lhLfpd;wJ. 1915 Mk; Mz;by; gy; itj;jpa mDkjp ngw;w kUe;jhsu; xUtUld; Muk;gp f;fg;gl;ட tha;top Rfhjhu Nritfs; ,d;W %d;whk; epiy tpNrl Nritfs; cs;slq;fshf 500 ,w;Fk;  பமற் ட்ட tha;top Rfhjhu Nrit epiya tiyaikg;Gfணளக் சகாண்டிருக்கிைது.  
,d;Wைணர mq;F 1516 gy; mWit rpfpr;ir kUj;Jtu;fs;> 63 gy; kUj;Jt MNyhrfu;fs; kw;Wk; 421 gs;sp gy; kUj;Jt rpfpr;irahsu;கள் muR Jiwapy; Nritahw;Wfpd;wdu;. 2016 ஆம் Mz;டிWjpயாகும் ச ாழுது> பமலும் 32 புதிய gy; mWit rpfpr;ir kUj;Jtu;fணள muR Jiwapy; Nru;j;Jf;nfhs;s jpl;lkpl;Ls;sJ. gy; mWit rpfp r;ir மருத்துைர்களினால் mbg;gil tha;top Rfhjhu Nritfs; ைழங்கப் டும் ப ாது, rpwg;G  ராமரிப்பு tha;top kw;Wk; மாக்ஸில்பலாஃப ஷியல் mWit rpfpr;ir kUj;Jtu;fs; > rPuikg;G gy;kUj;Jை நிபுைர்கள், ைாய்மூல பநாயியல்,  ற்சீரணமப்பு நிபுைர் ஆகிபயாரினால் ைழங்கப் டுைபதாடு NkYk;> r%f gy;kUj;Jt MNyhrfu;fs; rpwg; G tha;top Rfhதார அ ிைிருத்தி > tha;top Neha; jLg;G kw;Wk; Muha;r; rpapy; gpujhdkhf <Lgl;Ls;sdu; . khfhz Rfhjhu mikg;Gfளில்  ைியாற்றும்  ிராந்திய  ல் மருத்துை சிகிச்ணசயாளர்கள், gpuhe;jpa gy; mWit rpfpr;ir Rfhjhu Nritfs;  ைிப் ாளர் 
மற்றும் khfhz kw;Wk; mikr;rpd; epWtdq;fளின் ஒத்துணழப்புடன் gaDs;s tha;top Rfhjhu Nritfis toq;Ftது kw;Wk; tha;top Rfhjhu eltbf;iffis Cf;Ftpப் தற்காக உறுதியளித்துள்ளனர்.  

வபக 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான 
ஆட்சேர்ப்பு எண்ணிக்பக 

gy; mWit rpfpr;ir kUj;Jt MNyhrfu;fs; 02 
gy; mWit rpfpr;ir kUj;Jtu;fள் 32 

gs;sp gy; kUj;Jt rpfpr;irahsu;கள் 30 

 ல் சதாழில்நுட்  ைல்லுநர்கள் 10 
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2016 ஆம் ஆண்டின் ோதபனகள்/ விசஷட நிகழ்வுகள்  

 2016 Mk; Mz;டின் ைரலாற்ைின் ணமல் கல்லாக கருதப் டும் nfhOk;G thu;l; 

g;Ns]py; கட்டப் டும் gy; kUj;Jt epWtdj;jpd; Gjpa 9 khb fl;bl epu;khzj;jpd; 

KjyhtJ நிணல நிணைைணடந்துள்ளதுடன் இது மக்களின்  ாைணனக்காக டிசம் ர் 
மாதம் திைக்கப் டவுள்ளது. ,f;fl;blj;jpd; cj;Njrpf;fg;gl;l nrytPdkhdJ 694 
kpy;ypad; &gha;fshFk;. Gjpa kUj;Jtkid ntspNehahsu; Jiw> tha;top 
kw;Wk; மாக்ஸில்பலாஃப ஷியல் mWit rpfpr;ir துணையின்  4 gpupTfs;> rPuikg;G 

gy;kUj;Jt துணையின் 2 gpupTfs; kw;Wk;  ைாய்ைழி சுகாதார தடுப்பு துணையின் ஒரு 
 ிரிவு (சமூக  ல் மருத்துை  ிரிவு), மற்றும் gy; Jiw xU gpupT ஆகியணை பநாயாளர் 
 ராமரிப்பு பசணைகணள ைழங்குைதற்கு ஆரம் ித்துள்ளது. 

thu;Lfspy; 64 gLf;iffs; kw;Wk; ,uz;L mWit rpfpr;ir ikak; Mfpatw;iw 
nfhz;L cs;sJ. Gjpa gy; kUj;Jt epWtdk; 2015 y; ,Wjpapy; ,Ue;J tha;top 
Rfhjhu Jiwapy; midj;J %d;whk; epiy Njitfis G+u;j;jp nra;a mjd; 
nray;ghLfis Muk;gpf;Fk;.  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
இதற்கணமய, $k;G gPk; CT ];Nfdu;> 10 gy; kUj;Jt vf;];Nu ,ae;jpuq;fs;> cau; mOj;j 

milj;jy;> fOT njhw;W ePf;fp மற்றும் ைாய்ைழி மற்றும் மாக்ஸ் ஜிப்-ப ஷியல் இயந்திரம் 
ஆகிய உயர் சதாழில்நுட்  புலனாய்வு உ கரைங்கள் 350 kpy;ypad; &gha; nrytpy; 

nfhs;Kjy; nra;aப் ட்டதுடன் பமலும், புதிதாக கட்டப் ட்ட  ல் நிறுைனத்தில் 
பநாயாளிகளுக்கு சிகிச்ணச அளிப் தற்காக tha;top kw;Wk; மாக்ஸில்பலாஃப ஷியல் 
mWit rpfpr;ir உ கரைங்கள் மற்றும் உயர் புதுப் ித்தல் ஆய்வுகூட உ கரைங்கள் 
ஆகியைற்ணை சகாள்முதல் சசய்ைதற்கான ஏற் ாடுகள் பமற்சகாள்ளப் ட்டுள்ளன.  

 

நடமாடும் வாய்வழி சுகாதார  நடவடிக்பககள்  

ப ாதிய ைசதிகள் ைழங்கப் டாத மற்றும்  ின்தங்கிய சமூகங்களுக்கு அத்தியாைசிய  
ைாய்ைழி சுகாதார பசணைகணள ைழங்குைதற்காக நடமாடும் ைாய்ைழி சுகாதார  
நடைடிக்ணககள் பமற்சகாள்ளப் ட்டுள்ளன. .nfhOk;G gy; kUj;Jt epWtdj;jjpd; elkhLk; 

gy; myF> Nfhupf;ifயின் kPJ ehl;bd; ve;j gpuNjrq;fSf;Fk சகாண்டுசசல்லப் டும். 
பமலும், அபநகமான ஏணனய சுகாதார  ிராந்தியங்கள் (மாைட்டங்கள்) அைர்களின் இலக்கு 
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குழுக்களான  ாடசாணல மாைைர்கள், இளம்  ருைத்தினர், கர்ப் ிைித் தாய்மார்கள், ையது 
ைந்பதார் குழுக்கள் (குைிப் ாக பைணலத்தளங்களில்) ஆகியைற்ைிற்கு நடமாடும் ைாய்ைழி 
சுகாதார  நடைடிக்ணககணள பமற்சகாண்டுள்ளன. 

Nehahspfs; ,Uf;if trjpfs; (gy; ehw;fhyp) , kUj;Jt fz;Lgpbg;Gfs; kw;Wk; 
Nritfis gjpT nra;jy;> nghUl;fs; kw;Wk; fUtpfis guhkupj;jy;> nfhjpepiy 

cgfuzq;fs; Nghd;w etPd trjpfisf; nfhz;l 7 elkhLk; Ng&e;Jf;fணள 
சுகாதார அமைச்சின் வாய்வழி சுகாதார பிரிவின் மூலம்  100 kpy;ypad; &gha; 

nryவில் nfhs;tdT nra;tjw;கு  eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wன.  ாரம் ரிய 
ைிநிபயாக முணைணயக் காட்டிலும் ைாய்ைழி சுகாதார  ராமரிப்பு பதணைப் டுகின்ை 
பநாயாளிகளுக்கு  எல்ணல திட்ட நிகழ்ச்சிகணள பமற்சகாள்ைதற்காக 7 elkhLk; Ngருe;துfள் 
7 khtl;lq;fSf;F இணடயில்  கிர்ந்தளிக்கப் ட்டுள்ளன.  

 

 

 

 

 

 

 

 ல் மருத்துவ சுகாதார நடவடிக்பககள் 

tha;top Rfhjhu nfhs;if fPo; tha;top Rfhjhu Cf;Ftpg;G kw;Wk; tha;top 

Neha; jLg;G ஆகியணை gpujhd gy; nghJ Rfhjhu eltbf;iffshf milahsk; 

fhzg;gl;Ls;sJ. ைாய்சமாழி சுகாதார சசய்திணய ச ாதுமக்களுக்கு 

அைியப் டுத்துைதற்காக, 2016 ஆம் ஆண்டில் நாடளாைிய ரீதியில் சுகாதார நிறுைனங்களுக்கு 
 கிர்ந்தளிப் தற்காக 12 மில்லியன் ரூ ாய்கள் சசலைில் ைாய் சுகாதார ஊக்குைிப்பு சசய்திகள் 
உட் ட ஐந்நூறு ஆயிரக்கைக்கான சுைசராட்டிகள் மற்றும் துண்டு  ிரசுரங்கள்,  LED 
சதாணலக்காட்சிகள் 200 , மூன்று சமாழிகளுடன் கூடிய SLIM ஒளி ச ட்டிகள் (ஒவ்சைாரு 
சதாகுதியிலும் இரண்டு ைதீம்) 50 சதாகுதிகள் ஆகியைற்ணை சகாள்முதல் சசய்ைதற்கு 
பதணையான நடைடிக்ணககணள சுகாதார அணமச்சின் ைாய் சுகாதார  ிரிவு  
பமற்சகாண்டுள்ளது. 

இலங்ணகயில்   ல் புபளாபராசிஸ் jPtpuj;jd;ik nfhz;l nghyd;dWit> 

mDuhjGuk;> FUehfy;> ,uj;jpdGup> khj;jis> tTdpah> nkhduhfy> Gj;jsk; 

kw;Wk; `k;ghe;Njhl;il  ஆகிய 8 khtl;lq;fspy;  ல் ஃபுபளாபராசிஸ் தடுப் ிற்காக 
cgfuzq;fs; kw;Wk; ச ாருட்கணள nfhs;Kjy; nra;a Vw;ghL 

nra;ag;gl;Ls;ளது. ,e;j jpl;lj;jpd; fPo;> 2016 ஆம் ஆண்டில் இந்த நடைடிக்ணகக்காக 3 

மில்லியன் இலங்ணக ரூ ா ஒதுக்கப் ட்டுள்ளது.  
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4 tJ Njrpa tha;top Rfhjhu Ma;T 

jha;yhe;J நாட்டிற்கு பமலதிகாக njd;fpof;காசிய gpuhe;jpaj;jpல் Njrpa tha;top 
Rfhjhu ஆய்ைிணன சசய்த ஒபர நாடு இலங்ணக ஆகும். %d;W Njrpa tha;r; Rfhjhu 

Ma;Tfs; 1984> 1994> kw;Wk; 2002/2003 Mz;Lfspy; elj;jg;gl;Ls;sd. ehlshtpa 
uPjpapy;; ,Ue;J 10>000 f;Fk; Nkw;gl;l kf;fs; khjpupfis cs;slf;fpa ehd;fhk; 
fzf;nfLg;G 2015 ஆம் ஆண்டின் eLg; gFjpapy; Muk;gpf;fg;gl;lJld;; juT 

Nrfupg; ானது Vw;fdNt Kbtile;Js;sJ. ஆய்ைின் தரைிணன ஆராய்தல் மற்றும் 

சைளியிடுதல் ஆகியணை தற்ப ாது சசயலாக்கப் டுகிைது. 

வாய் சுகாதார  ராமரிப்பு நிகழ்ச்ேிகள் 

நாடளாைிய ரீதியில் ஐந்து சிைப்பு சமூக ைாய்ைழி சுகாதார திட்டங்கள் சைற்ைிகரமாக 
நணடச ற்றுக்சகாண்டிருக்கின்ைன. 

1. கர்ப் ிைித் தாய்மார்கயளுக்கான ைாய்ைழி சுகாதார பசணைகள் 

2. ஆரம் கால குழந்ணத  ருை தடுப்பு திட்டம் / ஃவுளூணரடு ைார்னிஷ் திட்டம் 

3.  ள்ளி குழந்ணதகளுக்கு கணடைாய்ப் ல் காப் ாற்று திட்டம் 
4. ைாய்ைழி சசயலிழப்பு பநாய்த்தாக்கம் மற்றும் ைாய்ைழி புற்றுபநாய் தடுப்பு மற்றும் 

ஆரம்  கண்டைிதல் திட்டம் 
5.  ல் ஃபுபளாடசிஸ் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப் ாட்டு திட்டம் 

 

 
ngsjPf mgptpUj;jp 

Gjpa Njrpa gy; Nghjdh itj;jparhiy jpwg;G 

 

             
 

 
,t; itj;jparhiyapy; 1k; gFjp [dhjpgjp ikj;jpup ghy rpwpNrd mth;fspdhy; 
jpwe;J itf;fg;gl;lJ. Rfhjhu mikr;ru; uh[pj Nrdhuj;d kw;Wk; gpujp mikr;ru; 
igrhy; fhrPk; ,d; gpurd;dj;Jld; ,g; Gjpa itj;jparhiy xU ntsp Nehahsh; 
gpupT jPtpu rpfpr;ir gpupT ,uz;L gy; kPs; epu;khdpf;Fk; gFjp rpWth; gy; kUj;jt 
gpupT tha; Rfhjhu Kd;Ndw;wk; gFjp 32 fl;by;fSld; Mz; ngz; thl; njhFjp 3 
rj;jpu rpfpr;ir njhFjp tha; Neha;fs; gFjp ,U Ma;T$lq;fs; ,yq;ifapy; 

jw;NghJ cs;s xNu xU conbeamct ];fhd; KO fzzpkag;gLj;jg;gl;l x fjpu; gFjp 
kw;Wk; jfty; Nrkpg;G gFjp fzzpkag;gLj;jg;gl;l epu;thf gFjp   
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6.6 Njrpa ,uj;j gupkhw;W Nritfs; 
 
Rfhjhu Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;rpd; fPo; Njrpa ,uj;j gupkhw;W 
Nrit cs;sJ. ,J rfy mur itj;jparhiyfSf;Fkhd ,uj;j rk;ke;jkhd 
cw;gj;jpfis toq;FtJld; mjpfkhd jdpahu; itj;jparhiyfSf;Fk; 
toq;Ffpd;wJ. 99 ,uj;j tq;fpfs; ,aq;Ffpd;wd.itj;jparhiyfspy; kw;Wk; 
,uz;L jpwe;j toq;F epiyak; njhlu;Gs;s 19 $l;L mikg;Gf;fs; Gtpapay; 
uPjpahf jq;fp cs;sJ.2016 ,y; fpupgj; nfhltpy; Gjpa ,uj;j tq;fp xd;W 
Muk;gpf;fg;gl;lJ. 
Njrpa ,uj;j gupkhw;w Nritapd; Nrit toq;Fk; jiyik nrayfkhf Njrpa 
,uj;j epyak; mikfpd;wJ. ehL KOtjw;Fkhd ,Ue;j ,uj;j zw;gj;jp kw;Wk; 
mq;f khw;wPL rk;ke;jkhd Nritfis cupa Neuj;jpy; mDg;Gtij 
cWjpg;gLj;Jtjw;F ,q;F gy gFjpfs; myFfs; nraw;gLfpd;wd. 
Njrpa ,uj;j gupkhw;w Nritfs; ed;F Muk;gpf;fg;gl;l Njrpa njhlu;G Nrit 
,J zah; tpQ;Qhd kw;Wk; njhopy;El;gj;Jld; Njrpa kw;Wk; rh;tNjrj;jpd; Kd; 
cs;sJld; ehl;by; Rfhjhuj;jpy; xU gpujhd ,lj;jpy; cs;sJ. 
,yq;ifapy; ,uj;j gupkhw;W Nrit fUJk; NghJ ,J xU gpujhd juj;jldhd 
Nritahf ,g; gpuhe;jpaj;jpYk; cyfj;jpYk; cs;sJ. 
 

வாய் சுகாதார  ராமரிப்பு நிகழ்ச்ேிகள் 

 நாடளாைிய ரீதியில் ஐந்து சிைப்பு சமூக ைாய்ைழி சுகாதார திட்டங்கள் சைற்ைிகரமாக 
நணடச ற்றுக்சகாண்டிருக்கின்ைன. 

1. கர்ப் ிைித் தாய்மார்கயளுக்கான ைாய்ைழி சுகாதார பசணைகள் 

2. ஆரம் கால குழந்ணத  ருை தடுப்பு திட்டம் / ஃவுளூணரடு ைார்னிஷ் திட்டம் 

3.  ள்ளி குழந்ணதகளுக்கு கணடைாய்ப் ல் காப் ாற்று திட்டம் 
4. ைாய்ைழி சசயலிழப்பு பநாய்த்தாக்கம் மற்றும் ைாய்ைழி புற்றுபநாய் தடுப்பு மற்றும் 

ஆரம்  கண்டைிதல் திட்டம் 
5.  ல் ஃபுபளாடசிஸ் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப் ாட்டு திட்டம்  

 
 

ோதபனகள் 

1. கிரி த்சகாணட ஆதார ணைத்தியசாணலயில் இரத்த ைங்கியிணன நிறுவுதல் 

2. மஹரகம பதசிய புற்றுபநாய் நிறுைனத்தின் ஒத்துணழப்புடன் ஸ்சடம்  கல 
மாற்று பசணைகளின் ஆரம் ம் 

3. சசங்குருதி அணுக்கணள உணையச்சசய்தல் மற்றும் அைற்ணை 10 ைருடங்களுக்கு 
 ாதுகாத்தல் ஆகியைற்ணை ஆரம் ித்தல் 

4. serological பசாதணன முணையில் மாற்ைங்கள் ; சீபராசலாஜிகள் பசாதணனயிலிருந்து 
மிக முன்பனற்ைமணடந்த மூலக்கூறு பசாதணனக்கு மாற்ைமணடதல் 

5. நன்சகாணடயாளர்கள் மற்றும்  குருதி சசயல் ாட்டு தகைல்கணள கைனிமயப் டுத்தல் 

6. பகாட் இரத்த ைங்கிக்கு கட்டுமானங்கணள நிணைவு சசய்தல் மற்றும் உ கரைங்கணள 
ைழங்கல் 
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7. புை இரத்த ைங்கிகள் கட்டுமானங்கணள பூர்த்திசசய்தல் மற்றும் திைத்தணல 
அைிைித்தல் 

8. உலக இரத்த ைழங்கிகள் தினமானது தன்னார்ை இரத்த ைழங்கிகணள  ாராட்ட 
ஜூணல 14 ஆம் திகதி  ண்டார நாயக்க சர்ைபதச ஞா கார்த்த மண்ட த்தில்  
சகாண்டாடப் டுகிைது 

9. பதசிய இரத்த நிறுைனத்தின் ப ாக்குைரத்து திைணன பமம் டுத்துைதற்கான 
நடமாடும் பசணைக்காக 2  ைியினர் சதாகுதி ைாகனங்கணள ச ைல் 

10. சிலா ம் மற்றும் அம் ாந்பதாட்ணட மாைட்ட ப ாதனா ணைத்தியசாணலகளில்  புதிய 
குருதிக்கூறு சசயல் ாட்டு நிறுைனங்கணள அணமத்தல் 

11. ராகம இரத்த பசகரிப்பு சகாத்தைி ணமயத்திலுள்ள ஏணனய ண லட் 
சகாத்தைி திட்டங்களுக்கு நியூக்ளிக் அமில பசாதணனணய ைிரிவு டுத்தல்  

12. ஐக்கிய நாடுகள் பதசிய சுகாதார பசணையிலிருந்து நடமாடும் இரத்த பசகரிப்பு 
ைாகனத்ணத  ரிசாக ச ற்றுக்சகாண்டது 

 

 
தற்ச ாது நபடமுபறப் டுத்தப் டும்  அ ிவிருத்தித் திட்டங்கைின் 
முன்சனறங்கள்  
 

திட்ட விைக்கம் பமாத்த மதிப் ீட்டுத் 
பதாபக 

31.12.2016 இருந்து 
உடல்ோர் 

முன்சனற்றம் 

31.12.2016 இருந்து 
நிதி முன்சனற்றம் 

NBTS ஐ கபல 
பதாழிநுட் ம் மூலம் 
சமம் டுத்தல்  

 
ரூ.4518மில்லியன் 

 
89% 

 
ரூ.3610 மில்லியன் 

 
கடந்த 5 வருடங்கைின் பேயலாக்கப் ச ாக்கு 

வருடாந்த குருதி சேகரிப்பு  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

வருடம் தன்னார்வ 
சேகரிப்பு 

சேகரிப்பு பமாத்த சேகரிப்பு 

2012 349,423 2,182 351,605 

2013 380,808 0 380,808 

2014 380,367 0 380,367 

2015 395,500 0 395,500 

2016 414,175 0 414,175 

  2013 2014 2015 2016 

  சிைப்பு சசல் 
சசைிவு 

380,760 379,774 393,348 408,959 

  
இரத்தைட்டுக்கள் 

189,879 220,335 285,646 248,644 

  புதிய உணைந்த 
 ிளாஸ்மா 

282,231 344,091 344,788 369,299 
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2013 இலிருந்து குருதியானது 100 சதைதீ தன்னார்ை, ைழக்கமான, ஊதியமற்ை இரத்த 
நன்சகாணடயாளர்களினால் ைழங்கப் ட்டது.   

 

 

இரத்த கூறு தயாரிப்பு 
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சிைப்பு சசல் சசைிவுகளின் பகாரிக்ணககள், குறுக்கிணைதல் மற்றும்  ிரச்சிணனகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRA – Panel Reactive Antibodies 
 

 

 

 

  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 

ைணகயிடல் மற்றும் குறுக்கிபணதல் 2012 2013 2014 2015 2016 

தரம் 1 2195 2876 2293 2288 2015 
தரம் 11 2188 2856 2297 2214 1777 
குறுக்கிணைதல் 1526 2076 1365 1471 2490 
 ி27 187 194 352 194 319 
PRA  (தரம் I , தரம் II ) 185 207 179 295 484 
உறுப்பு மாற்ைம்      
சிறுநீரகம் (பநாயாளிகள் , 
நன்சகாணடயாளர்கள்) 

2096 2721 2455 2094 1589 

எலும்பு மஜ்ணஜ (பநாயாளிகள் , 
நன்சகாணடயாளர்கள்) 

96 136 192 108 167 

AP நன்சகாணடயாளர் 0 14 11 32 171 
Cadaveric 34 22 7 15 11 
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Performance of Reference Immunohaematalogy Laboratory 
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பசாதணன ைணக 2012 2013 2014 2015 2016 

கடின இைக்கத்தன்ணம பசாதணன 3411 3263 2413 2656 2767 

கர்ப் கால திணரயிடல் 1012 1371 1640 1263 3266 

Antibody titrations 339 398 243 394 241 

DAT profile 708 790 637 603 702 

Extended phenotypes 261 237 303 439 414 

Cold agglutination titration குளிர் குருதி 
திரளல்/ குருதியணு ஒட்டுத்திரள்/ 
அணு உயிர் ஒட்டுத்திரள் நியமிப்பு 

55 50 38 154 47 

Isohaemagglutination test 36 43 80 54 97 

Haemolysin test 36 26 26 55 97 

Confirmation of Bombay O  ாம்ப  O 

குருதியின் உறுதிப் டுத்தல் 

22 13 111 22 15 

Elution studies திண்மப்  குப்பு 
ஆய்வுகள் 

25 11 30 26 30 

Transfusion reaction investigations 
 ரிமாற்ை எதிர்ைிணன ஆய்வுகள் 

12 15 14 49 21 
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சோதபனப்ப ாருள் ஆய்வகத்தின் பேயல்திறன் 

 

 

 

 

 
 
நியூக்ைிக் அமில சோதபனகைின் புள்ைிவிவரங்கள்- 2016 

HIV மற்றும் நன்சகாணடயாக ைழங்கப் ட்ட குருதியில் சஹ ணடடிஸ்  ி மற்றும் 
சஹ ணடடிஸ் சி என் ைற்ணை கண்டு ிடிக்கும் கால அளணைக் குணைக்கும் TTI   
பசாதணனக்காக பதசிய இரத்த ணமயங்களில் நியூக்ளிக் அமில பசாதணன ைசதிகள் 
காைப் டுகின்ைன.  முன்பனாடி ஆய்வுக்கான பதசிய இரத்த ணமயத்தின் சமாத்த குருதி 
பசகரிப் ில் 61.6% நியூக்ளிக் அமில பசாதணன சசயற் டுத்தப் ட்டது.  ல காரைங்களின் 
காரைமாக சசயற் டுத்தப் ட்ட பசாதணனகளின் எண்ைிக்ணக பசாதிக்கப் ட்ட மாதிரிகளின் 
எண்ைிக்ணகணய ைிட  அதிகமாகும்.   

1. ஒவ்சைாரு  ைித்தாளிலும் அளைடீு கட்டுப் ாட்டு முணைகணள சசய்ய பைண்டும் 
2. ஒரு ைன்ச ாருள் பதால்ைிக்கு முழு சதாகுதியும் மீண்டும் சசய்யப் டல் பைண்டும் 
3. ஒரு கலப்பு உப்பு ஓட்டம் சசய்யப் ட பைண்டும் 
4. ஒரு தைைான பசாதணன குைிப் ிடப் ட்டால், அது அடுத்த சதாகுதிடன் மீண்டும்  

சசய்யப் ட பைண்டும் 
 

எதிர்காலத்தில் இது ப ாக்குக்பகாடாக இருப் துடன் குருதி சதாடர் ான ச ாருட்களின்  
அ ிைிருத்திக்காக அணனத்து பசாதணன ணமயங்களுக்கும் இது ைிரிவு டுத்தப் டும். ராகம 
ப ாதனா ணைத்தியசாணல குருதி பசகரிப் ிற்கு நியூக்ளிக் அமில பசாதணன  முன்பனாடி 
ஆய்ைாக ஆரம் ிக்கப் ட்டது. 

 

 

 

 

 

நிகழ்த்தப் ட்ட பமாத்த சோதபனகள்  சோதிக்கப் ட்ட மாதிரிகள் 

48,858 43,214 

Reagents prepared 2012 2013 2014 2015 2016 

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 

Antibody screening cells(mL) 73114 66390 39,255 45,650 162,800 

Anti A1 (ml) 1030 837.5 482.5 775 1450 

Anti H (ml) 80 2475.5 327.5 475 1125 

ABO reverse grouping cells (ml) 19280 21980 28,275 3,7625 120,200 
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இரத்தவட்டு கிருமிகபை பேயலிழக்கச் பேய்தலின் புள்ைிவிவரங்கள்-2016 

ஏற்கனபை ைழங்கப் ட்ட பசணையில் தரம் உயர்த்துைதற்காக  புதிய சதாழநுட் ங்களான 
கிருமிகணள சசயலிழக்கச் சசய்தல் தற்ப ாது அைிமுகப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. கிருமிகணள 
சசயலிழக்கச் சசய்தல், மாற்றுதலின்  ரவும் சதாற்று மற்றும்  ாக்டீரியா மாசு ாடு 
ஆகியைற்ைின் ஆ த்ணத தடுப் தில் நிரூ ிக்கப் ட்ட ஒரு முணையாகும். 

மாதம் இரத்தவட்டு 
 ரப்புகைின் 

எண்ணிக்பக 

 ிரச்ேிபனகள் நிராகரிப்புகள் 

சமாத்தம் 14 14 0 

 
மஹரகம அப க்ஷ ணைத்தியசாணலயிலுள்ள பநாயாளர்களுக்கு கிருமிகணள சசயலிழக்கச் 
சசய்தல் இரத்தைட்டுக்கள் மாற்ைப் ட்டன. 

உபறந்த பேங்குருதி கல புள்ைிவிவரங்கள்-2016 

அரிதான குருதி ைணககணள 10  ைருடங்களுக்கு உணையச் சசய்தல் அ ிைிருத்தியணடந்த 
நாடுகளில் பமற்சகாள்ளப் டும் நைனீ சதாழிநுட் மாகும். சசங்குருதி கலங்கணள குைிப் ாக 
அரிய குருதி ைணககணள உணையச் சசய்ைதற்காக உணைந்த சசங்குருதி கல சதாழிநுட் ம் 
சதாடர் ாக தற்ப ாது பதசிய இரத்த ணமயங்களில் சரி ார்த்தல் திட்டம் 
பமற்சகாள்ளப் டுகிைது. 

 
உபறந்த பேங்குருதி கல அலகுகைின் 

எண்ணிக்பக 
அலகுகள் 

பேய்யப் ட்ட பேங்குருதி 
கல அலகுகைின் 
எண்ணிக்பக 

அலகுகள் 

Bombay O Rh D பநர்மணை அலகுகள் 7 O Rh D பநர்மணை 
அலகுகள் 

8 

A Rh D பநர்மணை அலகுகள் 1    
சமாத்தம் 8 சமாத்தம் 8 

 
ஸ்படம் கல அறுபவ மாற்று ேிகிச்பே-2016 
 
புதிய சதாழிநுட் ங்களின் மூலம் பதசிய குருதி  ரிமாற்ை பசணைணயபமம் டுத்தல், 
பசாற்றுப்புற்று, லுபகமியா இரத்தப்புற்றுபநாய், இரத்த மற்றும் எலும்பு மஜ்ணஜயில் 
உண்டாகும் குணை ாடுகள் (தலசீமியா ,அரிைாள் சசல் பநாய்) ஆகிய இரத்தப் 
புற்றுபநாய்களினால்  ாதிக்கப் ட்ட பநாயாளர்களுக்கு சிகிச்ணச அளிப் தற்காக மஹரகம 
அப க்ஷ ணைத்தியசாணலயுடன் இணைந்து பதசிய இரத்த ணமயத்தில் சஹமாட்படா ாய்டிக் 
ஸ்சடம் கல அறுணை மாற்று சிகிச்ணச முணை அைிமுகப் டுத்தப் ட்டது.   
2016 ஆம் ஆண்டின் 3 ஆம் காலாண்டிலிருந்து ஸ்சடம் கல அறுணை மாற்று சிகிச்ணச 
அைிமுகப் டுத்தப் ட்டது. 2017 ஜனைரி மாதத்திலிருந்து மாதத்திற்கு 3 ஸ்சடம் கல அறுணை 
மாற்று சிகிச்ணசகள் பமற்சகாள்ளப் ட்டன. 
 

சசயல்முணைகளின் எண்ைிக்ணக 4 

பநாயாளர்களின்  எண்ைிக்ணக 2 

பநாயாளிகளின் பநாயைிதல் அணனைரும் பசாற்றுப்புற்றுடன் உள்ளனர் 
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6.7  ஆய்வுக்கூட சேபவ 
 

6.7.1 மருந்து விநிசயாகப்  ிரிவு 

சுகாதார அணமச்சின் மருந்து ைிநிபயாகப்  ிரிைானது நாடுபூராகவுமுள்ள அரச  ிரிவு சுகாதார 
 ாதுகாப்பு நிறுைனங்களுக்கு 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 
தனியார்ப் ிரிவுகள் உட் ட அணனத்து மருத்துைமணனகளுக்கும் ஆ த்தான மருந்துகணள 
(ப ாணத மருந்துகள்) ைழங்கும் ஒபர  ிரிவு மருத்துை ைிநிபயாகப்  ிரிவு ஆகும். இந்த 
சூழலில், மருந்து ைிநிபயாகப்  ிரிைின்  ிரதான சசயற் ாடுகளாக மருந்து ைிநிபயாகத்ணத 
மதிப் ிடல், பதணைப் ட்டியல் இடுதல், ச றுணக, பசகரித்தல், கண்காைித்தல், 
ைிநிபயாகித்தல் மற்றும் கைக்கியல் திட்டமிடல் காைப் டுகின்ைன. மருந்து ைிநிபயாகப் 
 ிரிைின் ச றுணக முகைரான அரச மருந்தக நிறுைனத்தினூடாக மருத்துை ச ாருட்களின் 
சமாத்த பதசிய பதணைப் ாடுகணளப் ச ற்றுக்சகாள்ளப் டுகிைது. பமலும் மருந்து ைிநிபயாகப் 
 ிரிவு பதர்ந்சதடுக்கப் ட்ட அைசர ச ாருட்கணள உள்ளூரில் சகாள்ைனவு சசய்தல் மற்றும் 
தனியார்  ிரிைிலிருந்து உள்ளூரில் தயாரிக்கப் ட்ட மருந்துகணள சகாள்ைனவு சசய்தல் 
ஆகியைற்ைிற்கு அதன் சசாந்த சகாள்முதல்  ிரிைிணனக்சகாண்டிருந்தது. அரசாங்க சுகாதார 
 ாதுகாப்பு நிறுைனங்களுக்கிணடயில் ைிநிபயாகிக்கும் ைணர மருந்துகணள பசமித்து 
ணைக்கும் மத்திய அணமப் ாக மருந்து ைிநிபயாகப்  ிரிவு காைப் டுகிைது.  இதன் மத்திய 
மருத்துை களஞ்சிய சங்கிலி சகாழும் ிலும், 26  ிராந்திய மருத்துை களஞ்சியங்கள் மாைட்ட 
அளைிலும் உள்ளன. மத்திய மருந்தக களஞ்சியமானது, முக்கிய கட்டிடத்தில் சமாத்தமாக 
18 கிடங்குகள், அங்சகாணடயில் சமாத்தமாக 3 கிடங்குகள், சைள்ளைத்ணதயில் சமாத்தமாக 
5 கிடங்குகள்> சகாடிகாைத்தயில் ஒரு கிடங்கு, திகனயில் ஒரு கிடங்கு மற்றும் 
சைலிசணையில் ஒரு கிடங்கு ஆகியைற்ணை உள்ளடக்கியுள்ளது.  
 
சமாத்த மருந்து ஒதுக்கீடு ைிநிபயாகம் – 2015 - 2017 

                               Rs. Million 
Description 2015 2016 2017 

Direct Payment to SPC, SPMC 26,000 27,000 28,000 
பநாய்த்தடுப்பு அலகு (பநாய்த்தடுப்பு ஊட்டம்) 500 550 550 
குடும்  சுகாதார  ைியகம் 680 700 700 
புற்றுபநாய் சிகிச்ணச மருந்துகள் 1,650 1,500 2,000 
மருந்து ைிநிபயாகப்  ிரிவு Gause, etc… 11,170 15,250 13,850 

சமாத்தம் 39,000 45,000 45,100 
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6.7.2  சதேிய மருந்துகள் ஒழுங்கு டுத்தும் அதிகார 
ேப  (NMRA) 

 
பதசிய மருந்துகள் ஒழுங்கு டுத்தும் அதிகார சண  2015 ஆண்டு 05 ஆம் இலக்க  ாராளுமன்ை 
சட்டத்தின் கீழ் தா ிக்கப் ட்டது. இச் சட்டத்திற்கு பநாய் தடுப்பூசிகள், உயிரியற் ச ாருட்கள், 
மருத்துை சாதனங்கள் மற்றும் எல்ணலக் பகாட்டுப் ச ாருட்கள் ஆகியன உள்ளிட்ட 
மருந்துகணளக் கட்டுப் டுத்துைதற்கு சட்டக் கட்டணமப்பு ைழங்கப் ட்டுள்ளது. இலங்ணகயில் 
கிணடக்கக்கூடிய மருந்துகள், மருத்துை சாதனங்கள் மற்றும் எல்ணலக் பகாட்டு உற் த்திகள் 
ஆகிய அணனத்தினதும் ைிணனத்திைன்,  ாதுகாப்பு மற்றும் ஏற்றுக்சகாள்ளப் ட்ட தரம் மற்றும் 
இணடைிடாத ைிநிபயாகம், அத்துடன்  குத்தைிைான  யன் ாடுகள் ஆகியைற்ணை உறுதி 
சசய்தபல இச்சட்டத்தின்  ிரதான பநாக்கமாகும். இச் சட்டம் 2015 ஜூணல மாதம் 1 ஆம் 
திகதியிலிருந்து அமுல் டுத்தப் ட்டது.  

 
அதிகாரேப யின் ப ாறுப்புகள் 

•   திவு, உரிமம், உற் த்தி, இைக்குமதி மற்றும் மருந்துகள் சதாடர் ான ஏணனய அணனத்து 
அம்சங்கள், மருத்துை சாதனங்கள் மற்றும் எல்ணலக்பகாட்டு உற் த்திகள் ஆகியைற்ைின் 
ஒழுங்குமுணை மற்றும் கட்டுப் ாடு  

•  பதசிய மருந்துகள் சகாள்ணகக்கு ஏற்ை முணையில் மருத்துை  ரிபசாதணனகணள 
நடாத்துதல் 

•  பதசிய மருந்துகள் கட்டுப் ாட்டு அதிகாரசண யின்  ிரிவுகணளத் தா ித்தல் 

 (மருந்துகள் கட்டுப் ாட்டு  ிரிவு, மருத்துை சாதனங்கள் ஒழுங்குமுணை  ிரிவு, 
எல்ணலக்பகாட்டு ச ாருட்கள் ஒழுங்குமுணை  ிரிவு மற்றும் மருத்துை  ரிபசாதணனகள் 
ஒழுங்குமுணை  ிரிவு) 

•  பதசிய ஆபலாசணனக் குழுசைான்ைிணன நிறுவுதல்  

 

பேயற்திறன் 
  

ஒழுங்குமுபற  ிரிவு 

 
NMRA ஆல் வழங்கப் ட்ட  திவுச் ோன்றிதழ்கைின் எண்ணிக்பக (2016/01 -2016/08 இருந்து) 

 

Mtzj; njhFg;G 
tif 

mq;fPfupf;fg;gl;lJ epuhfupf;fg;gl;lJ 

Gjpa ,urhad 
epWtdq;fs; 

10 21 

Gjpa epiyahd 
Nlh]; Nru;f;if 

Nil 4 

Gjpa kUe;jsT 
gbtq;fs; 

1 Nil 

capup rpfpr;ir 
jahupg;Gfs; 

37 6 

jLg;G+rpfs; 14 2 
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விசேட உற் த்திப்  திவுகைின் மதிப் ீடு- 2016/01/01 இலிருந்து 2016/08/09 வபர 

 

B.Pharm/ B.Sc Pharmacy உள்ைக மருந்தாை  யிலுநர்களுக்காக ஒழுங்கு டுத்தற் 

 ிரிவினால் நடாத்தப் ட்ட  யிற்ேி நிகழ்ச்ேிகள் – NMRA 2016/01- 2016/09 

 

ேட்ட அமுலாக்கற்  ிரிவு  

 சி ாரிசு சசய்யப் ட்ட சில்லணை, சமாத்த ைியா ாரம் மற்றும்  ப ாக்குைரத்து 
உரிமங்களின் எண்ைிக்ணக 
ைழங்கப் ட்ட சமாத்த ைியா ார உரிமம்  – 654 
ைழங்கப் ட்ட சில்லணை மருந்தக உரிமம் – 2831 
ைழங்கப் ட்ட ப ாக்குைரத்து உரிமம்  - 3390 
 

 NMRA சட்டத்தின் கீழ்  திவு சசய்யப் ட்ட ைழக்குகள் ைி ரங்கள் 
F மற்றும்  DI மூலம்  தாக்கல் சசய்யப் ட்ட ைழக்குகள் எண்ைிக்ணக  - 96 

தண்டணன ைழங்கப் ட்ட ைழக்குகளின் எண்ைிக்ணக    - 83 

நிலுணையில் உள்ள ைழக்குகளின் எண்      - 16 

சமாத்த அ ராதம் ைிதிக்கப் ட்டணை     - 4.10 மில்லியன் 

khjk; kUe;Jfs; kUj;Jt 
cgfuzq;fs; 

CP nkhj;jk; 

ஜனவரி 208 230 4 442 
 ிப்ரவரி 282 320 2 604 
மார்ச் 250 271 7 528 
ஏப்ரல் 187 128 2 317 
சம 278 335 0 613 
ஜூன் 449 244 3 696 
ஜூபல 334 318 14 666 
ஓகஸ்ட் 345 186 11 542 
Total 2333 2032 43 4408 

 

i
j

 

k
hr
p 

g
q
; 

r
pj
; 

i
t
f
hr
p 

M
z
p 

M
b

 

M
t
z
p 

G
ul
; 

gapw;rpahs
u;fspd; 
vz; 
 

0 2 0 0 24 5 0 12  

gy;fiyf
ofk; 

0 J/Pur
a 

0 0 Perad
eniya 

Colombo 0 KDU KDU 
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 நடத்தப் ட்ட விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகள் 
 

 
 mtu;fsJ flikfspy; 

ணகயாளப் ட்ட ச ாது முணைப் ாடுகளின் எண்ைிக்ணக  - 43 
எண்ைிக்ணக பமற் ார்ணை மற்றும்  ரிந்துணர  – 41 

 
tUkhd mwpf;if - (2016/01 ,Ue;J 2016/08) 

khjk; epfu tUkhdk; Rs.(Mn) jpiuNrup khdpak; 
RS.(Mn) 

nkhj;j 
tUkhdk; 
Rs.(Mn) 

ஜனவரி 7.33 - 7.33 
   ிப்ரவரி 8.09 8.00 16.09 
  மார்ச் 8.57 - 8.57 
ஏப்ரல் 7.05 - 7.05 
  சம 9.79 8.10 17.89 
  ஜூன் 14.40 - 14.40 
  ஜூபல 13.25 - 13.25 
  ஆகஸ்ட் 13.28 9.25 22.53 

 ,yf;F FO No of Participants 
01  ார்மசி உரிணமயாளர்கள் )நாடளாைிய( 2404 

02 F மற்றும் D ஆய்ைாளர்கள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப் ட்ட 
அதிகாரிகள் 

40 

03 சுகாதார ணைத்திய அதிகாரிகள் 32 

0 5 10 15 20 25 30 35

Storing medicines without obtaing a license

Carrying on a pharmacy without obtaing a…

Transpoting without obtaining a license

Selling Expired Medicines

Storing, Transporting, Distributing & selling…

Storing Physician's Samples

Dispensing medicines without direct…

Storing medicines containg state logo

Issuing medicines without a prescription of a…

Storing medicines under insanitary conditions

Importing unregistered devices

NMRA ,d; fPo ; fz;lwpag;gl;l rl;l 
kPWjy;fs; (2015/07 - 2016/06)



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if  2016 - 2017

157

 

 
163 

  

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2016 - 2017  

 
 
6.7.3  மருத்துவ ஆராய்ச்ேி நிறுவகம் 

மருத்துை ஆராய்ச்சி நிறுைகம், நாட்டின் சுகாதார மற்றும் நன்ணமக்கணள பமம் டுத்தும் 
பநாக்கத்துடன் உயிரியல், மருத்துைம் மற்றும் அணத சார்ந்த துணைகளில்  ிரதம ஆராய்ச்சி 
நிறுைனமாக அதணன அர்ப் ைித்துள்ளது. எம்ஆர்ஐ ஆராய்ச்சி மற்றும்  யிற்சி மூலம், அைிவு 
முன்பனற்ைத்தில்  ங்களிப்பு சசய்ைதில், ச ருணம சகாள்கிைது. எம்ஆர்ஐ  ல்பைறு 
 ாக்டீரியாைியலும் துணையில், ணைராலஜி, ணமபகாலஜி, ஒட்டுண்ைியியல், பூச்சியியல், 
பநாசயதிர்ப் ியல், திசுத்துயரியல், குருதியியல், உயிர் பைதியியல், ஊட்டச்சத்து, மருந்தியல், 
இயற்ணக ச ாருட்கள் மற்றும் ைிலங்கு அைிைியல் ப ான்ை ஆய்வுகணள நடாத்துகிைது. இது 
ைிலங்கு ஆய்வுகள் மற்றும் மருந்து பசாதணனகள் பமம் ட்ட நுட் ங்கள் பதணைப் டும் 
 குதிகளின் ஆராய்ச்சிகளுக்கும் ஒத்துணழப் ிணன ைழங்குகின்ைது. கடந்த சில ஆண்டுகளில், 
திணைபசரியில் இருந்து ஒரு ஆராய்ச்சி மானியம் கிணடத்தணம எம்ஆர்ஐ இன் பமம் ாட்டிற்கு 
ச ரிதும் உதைியாக உள்ளது. இந்த நிதி, சுகாதார அணமச்சுடன் இணைக்கப் ட்ட அணனத்து 
ஆராய்ச்சிகளுக்கும் கிணடக்கின்ைது. 
 
2016 ஆம் ஆண்டின் அபடவுகள்/ விசேட நிகழ்வுகள் 

 NHSL மற்றும்  ாைந்துணை ணைத்தியசாணலயிலிருந்து HBAIC & Lipid Profiles இற்கான 
மாதிரிகணள ைணரயணை சசய்ைதனால் மாதிரிச் சுணமயின் ைணரயணை MRI இற்கு 
அனுப் ப் ட்டிருந்தது.  

 அைிக்ணக ைழங்குதலின் தாமத்ணத குணைக்கும் ஆய்வுகூட  ரிபசாதணன அைிக்ணக 
ைழங்கும் நிணலயம் ஒன்ைின் தா ிப்பு  

 மூல ஆய்வுகூடத்திற்கு அைிக்ணகயிணனத் திருப் ி அனுப் ியணம – 
ஆய்வுகூடத்திலிருந்து ஆய்வுகூடச் பசணைக்கு 

 -

 2.00

 4.00

 6.00

 8.00

 10.00

 12.00

 14.00

 16.00

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug

jpiwNrup khdpak; mw;w nkhj;j 
tUkhdk;

(2016/01 - 2016/08)

Net Income (Rs.Mn)
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 LIMS இன் ண லட் சசயற்திட்டம் – நச்சுநுண்மைியல் (Virology) திணைக்களத்தில் 
ஆய்வுகூட தகைல் முகாணமத்துை முணைணமயிணன ஆரம் ித்தணம  

 2016 ஆம் காலப் குதியில் 15 புதிய சிற்றூழிய உறுப் ினர்கள் மற்றும் MRI உடன் 6 
புதிய மருத்துை ஆய்வுகூட சதாழில்நுட் ைியலாளர்கள்  இணைக்கப் ட்டிருந்தனர்  

 நுண்ணுயரியல் திணைக்களத்தில் மூலக்கூற்று உயிரியல்  ிரிவு தா ிக்கப் ட்டணம 
 2016 ஆம் ஆண்டு 150 புதிய ஆய்வுகூடப்  ரி ஆசாதணனகளுக்கு பமல் 

தா ிக்கப் ட்டணம  
 

1. கடந்த 5 வருட பேயற்திறன் ச ாக்கு 
 

கடந்த 5 வருடங்களுக்கு சமலாக MRI இனால் ஆற்றப் ட்ட பமாத்த ஆய்வுகூடப் 
 ரிசோதபனகள்   

 
 

 
கடந்த ேில வருடங்கைின் ஆய்வுச் பேயற் ாடுகள்  
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2. 2017 ஆம் ஆண்டிற்காக திட்டமிடப் ட்ட விசேட அ ிவிருத்திச் 
பேயற் ாடுகள் 

அ) MRI இல் BSL High Risk Lab இன் தா ிப்பு 
ஆ) MRI இல் மூலக்கூற்று மற்றும் மர ணு ஆய்வுகூடம் ஒன்ணைத் தா ித்தல்  
இ) MRI இல் HSDP இன் சசயற் ாடுகள்  

இ - 1. பநாயியல் ஆய்வுகூட சீரணமப்பு 
இ - 2. குருதியியல் ஆய்வுகூட சீரணமப்பு 
இ - 3. உயிர் இரசாயனைியல் ஆய்வுகூட சீரணமப்பு  
இ - 4. நச்சுநுண்மைியல் (Virology) திணைக்களத்திற்கான தன்னியக்க DNA /  
       RNA நீக்கியிணனக் சகாள்ைனவு சசய்தல்  

ஈ) ைணலயணமப் ிணனப் பூர்த்தி சசய்து, சுகாதார அணமச்சின்  HSDP  
   நிதியிலிருந்து MRI இல்  LIMS இணன ஆரம் ித்தல்   
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7 உட்கட்டபமப்பு அ ிவிருத்தி 
 

சுகாதார குைிகாட்டிகள் மற்றும் ஆபராக்கியமான ைாழ்க்ணகயிணன மக்கள் அணடைதற்காகவும் 
சுகாதார துணையின் உட்கட்டணமப்பு அத்தியைசியமானது என் ணத சுகாதார 
முகாணமயாளர்கள் இனம் கண்டுள்ளனர். சதாடர்ச்சியான முதலீட்டின் ஊடாக ைருடங்களாக 
நாட்டின் சுகாதார உட்கட்டணமப்பு துணையில்  டிப் டியான முன்பனற்ைத்திணன அைதானிக்க 
முடிகின்ைது. இதில் மருத்துை கருைிகள் மற்றும் ப ாக்குைரத்து மற்றும் கட்டிடங்கள் என் ன 
அடங்கும்.  
 
முதன்ணம, ஆதார, ச ாது, மாைட்ட மற்றும் மூன்ைாம் நிணல ஆகிய சுகாதார துணையின் 
ஒவ்சைாரு நிணலயிலும் சதாடர்ச்சியாக தரமான மற்றும் ைிணனத்திைன் மிக்க பசணைகணள 
ைழங்குதல் நாட்டின் துரித ைளர்ச்சி மற்றும் அ ிைிருத்திக்கு அத்தியைசியமாகும். இதணனக் 
கருத்திற்சகாண்டு அரசாங்கம் நாட்டின்  ிரதான சுகாதார பசணை ைழங்குநராக சதாடர்ந்தும் 
காைப் டுைதுடன் சுகாதார துணையின் தனியார் துணையிலும் குைிப் ிடத்தக்க அளவு 
முதலீடுகள் அதிகரித்துள்ளன. 
 
சுகாதார  ராமரிப்பு பசணையின் தரத்திணன பமம் டுத்துதணல கருத்திற் சகௌளும் 
அபதபைணள 2016-2017காலப் குதிகளில் ச ாது மக்களின் நல்ைாழ்ைிணன பமம் டுத்தும் 
முகமாக  ல்பைறு புதிய சுகாதார திட்டங்கள் அரசாங்கத்தினால் பமற்சகாள்ளப் ட்டன. 
கட்டிட நிர்மாைம், மருத்துை கருைிகள் தைிர அரசாங்க சுகாதார துணையில் 2016-2017 ஆம் 
ஆண்டுகளில் அதிக முன்பனற்ைம் காைப் டுகின்ைது. 

  

7.1  மருத்துவ உ கரணங்கள் 
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.  

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 கரைங்களில் உள்ளூர்/சைளிநாட்டு சதாழில்நுட்  நிபுைத்துைம்  

உயிர் மருத்துை ச ாைியியல் பசணைகள்  ிரிைின் தணலணமயகம் சகாழும் ில் 
அணமந்துள்ளதுடன், இங்கு  யற்சி  ட்டணை ைசதிகள், கருைிகள் மற்றும் 
உதிரிப் ாகங்களுக்கான களஞ்சியசாணல ைசதிகள் நிர்ைாக நடைடிக்ணககளுக்கான ைசதிகள் 
அணமந்துள்ளன. உயிர் மருத்துை ச ாைியியல் பசணைகள்  ிரிைானது இணைத்தள 
அடிப் ணடயிலான மருத்துை உ கரை கைக்கீட்டு முகாணமத்துை திட்டத்திணன 
ஆரம் ித்துள்ளது. 
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தற்ப ாது 14 உயிர் மருத்துை ச ாைியியளார்கள், 42  ைியாளர்கள் மற்றும் 43 சதாழில் 
நுட் ைியலாளர்கள் மருத்துை கருைிகள் முகாணமத்துைத்தில்  ங்பகற்கின்ைனர். 

  
உயிர் மருத்துை ச ாைியியல் பசணைகள்  ிரிைானது ப ராதணன  ல்கணலக்கழகம் மற்றும் 
பசர்.பஜான் சகாத்தலாைல  ாதுகாப்பு  ல்கணலகழகம் ஆகியைற்ைில் ச ாைியியல் 
துணைக்கான சதாழிற்சார்  யிற்சிகணள ைழங்குகின்ைது. 

புதிய உயிர் மருத்துை ச ாைியியலாளர்களின் ஆட்பசர்ப்புடன் BES அதன்  ிராந்திய உயிர் 
மருத்துை ச ாைியியற்  ிரிவுகணள அநுராதபுரம்,  துணள, கண்டி, யாழ்ப் ாைம் மற்றும் 
மட்டக்களப்பு ஆகிய இடங்களுக்கு ைிரிவு டுத்தியிருந்தது.  

மருத்துை உ கரை கண்டு ிடிப்பு முகாணமத்துை முணைணமக்காக சமன்ச ாருள் 
அடிப் ணடயிலான BES இன் இணையதள அ ிைிருத்தி ஆரம் ிக்கப் ட்டுள்ளது.  

 

2016 இன்  ாரிய அபடவுகள்/ விசேட நிகழ்வுகள்  

ரூ. மில்லியன்            

Index Equipment Name Qty Awarded Cost (Rs.) 

1 Laparoscopy M/C 3 36,672,000.00 

2 ICU Ventilator 10 29,655,000.00 

3 BP Apparatus 873 11,707,500.00 

4 Spot Lamp 73 10,840,500.00 

5 Exercise ECG 6 14,981,250.00 

6 Eye Microscope 8 85,197,000.00 

7 ENT Microscope 4 39,616,000.00 

8 Infant Incubator (Transport) 11 10,450,000.00 

9 Laparoscopy M/C 3 36,672,000.00 

10 Eye Laser 5 44,186,500.00 

11 Patient warmer 75 18,637,500.00 

12 OT Table 28 73,881,060.00 

13 OT Table (Orthopedic) 9 67,150,800.00 
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14 Ventilator (Trans) 24 25,680,000.00 

15 Ventilator (ICU) 45 63,369,270.00 

16 Intra-Aortic Balloon pump 3 37,719,420.00 

17 Autoclave Table Top 145 42,630,000.00 
18 Central Monitoring Sys (A'pura) 1 18,840,000.00 

19 Central Monitoring Sys (Kara'pitiya) 1 18,392,000.00 

20 C-PAP 33 27,060,000.00 

21 Exercise ECG 6 13,961,040.00 

22 Eye Operating Microscope 2 16,729,000.00 

23 ENT Operating Microscope 2 20,400,000.00 

24 Neuro Navigator 1 103,190,000.00 

25 Operating Microscope (Neurosurgery) 1 32,915,400.00 

26 Operating Microscope (Plastic Surgery) 1 42,492,125.00 

27 USS (Radiology) 8 31,019,520.00 

28 Ventilator (Transport) 17 16,966,000.00 

29 X-ray (mobile) 20 49,220,000.00 

30 X-ray (Fluoroscopy) 3 134,406,150.00 

31 USS (portable) 15 21,921,210.00 

32 Multi monitor 150 17,025,000.00 

33 Echocardiography 4 38,595,000.00 

34 Skull Base Navigator 1 27,714,250.00 

35 Echocardiography 1 21,285,000.00 

36 Neurosurgical operating Microscope 
(Teach) 

 
1 

 
93,579,137.00 

37 Lithotripter 1 61,800,000.00 

38 Heart Lung M/C 1 35,461,113.94 

 Total Amount 1,492,017,745.94 
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கடந்த 5 வருடங்கைில் பேயற்திறன் ச ாக்கு 

 
 
     
நிரல் அபமச்சுகைின் கீழுள்ை மருத்துவமபனகைில் ப றக்கூடிய 
பதரிவு பேய்யப் ட்ட மருத்துவ உ கரணங்கள்  
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க
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ல
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1 இலங்ணக பத.ணை 02 02 09 63 01  13 10 02 

2 

சிைிமாபைா 
 ண்டாரநாயக்க 
குழந்ணதகள் 
மருத்துைமணன 

01 01 01 16   04 02 01 

3 இரத்தினபுரி ச ா.ம  01 01 13   06 01  

4 களுப ாைில ப ா.ணை  01 03 16   07 01  

5 
யாழ்ப் ாைம் 
ப ா.ணை 

 01 02 21 01 01 04 02 01 

6 
காசல் ைதீி ச ண்கள் 
மருத்துைமணன 

  01 14   04 01  

7 அனுராதபுரம் ச ா.ம 01 01 03 42  01 07 01  

8 மாத்தணை ப ா.ணை  01 03 20   04 01  

9 கரா ிட்டிய ப ா.ணை 01 01 03 54 01 01 09 03 02 

10 
ஹம் ாந்பதாட்ணட 
ச ா.ம 

 01 01 06   03 01  

 Procurement of Medical Equipment(Vote
No: 111-2-13-11-2103-11)

Service & Maintenance Agreement and
Procurement of Spare Parts(Vote No: 111-1-

5-0-2002-11)
2012 1,305 717
2013 1,864 998
2014 2,294 1,087
2015 4,168 977
2016 3,379 952
2017 1,102 309
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11 
மகா முகத்துைாரம் 
கு.ம 

   06   03 02  

12 சைலிசணை கு.ம  01 03 10   03   

13 குருநாகல் ப ா.ணை  01 03 10    01 01 

14 
டி சசாய்சா  ிரசை 
ஆஸ் த்திரி 

  01 06   03   

15 கண்டி ப ா.ணை 01 01 05 56 01 02 04 04 01 

16 ப ராதணன ப ா.ணை  01 02 20 01  06 01  

17 
புற்றுபநாய் நிறுைனம் 
மகரகம 

 01 02  03 03 02 01  

18 சிலா ம் மா.ச ா.ம   01 16   03 01  

19 
ச ாலன்னறுணை 
மா.ச ா.ம 

 01 03 17 01  03 01  

20 
திருபகாைமணல 
மா.ச ா.ம 

 01 01 15   02   

21 மட்டக்களப்பு ப ா.ணை  01 02 20   04 01  

22 
சமானராகல 
மா.ச ா.ம 

 01 01 07   02   

23 
அஸ்ரப் நிணனவு 
ஆ.ணை 

  01 10   02   

24 
கல்முணன ைடக்கு 
ஆ.ணை 

  01 03   02   

25 
அக்கணரப் ற்று  
ஆ.ணை 

  01 02   02   

26 அம் ாணை ச ா.ம  01 02 05   05 01  

27 கம்ச ால ச ா.ம   01 03   02   

28 களுத்துணை ச ா.ம.  01 03 06   03 01  

29 கண் மருத்துைமணன       02   

30  துணள ச ா.ம  01 03 25 01 01 06 01  

31 பககாணல ச ா.ம.  01 03 10   03 01  

32 நுைசரலியா ச ா.ம   02 08   02 01  

33 
பலடி ரிட்ஜ்பை 
மருத்துைமணனயில் 

 01 03 37   06 02 01 

34 ைாகம ப ா.ணை  01 03 26   06 01  

35 ஐ.டி.எச்   01 01   01   

36 முல்பலரியாை ச ா.ம.   01    01   
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37 
அங்சகாட - மன 
பதசிய சுகாதார 
நிறுைகம் 

  01       

38 ைாகம  ிரா.ணை   01 01      

 சமாத்தம் 05 23 71 585 08 09 134 41 09 

 
மருத்துவ உ கரணங்கபை  ாராமரிப் தற்கான பேலவனீம் 

 
உதிரிப் 

 ாகங்கள் /ரூ. 
சேபவகள் மற்றும் 

 ராமரிப்பு  /ரூ. 
பமாத்தம்   / ரூ. 

2015.01.01-2015.12.31 203,433,272.77 694,418,273.86 897,851,546.63 

2016.01.01-2016.06.07 11,975,640.00 230,593,170.38 242,568,810.38 

 
 

7.2 கட்டுமானம் 

 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    ஏற் ாட்டியல்  ிரிவு ச ாறுப் ாகும். 
 
தற்ச ாபதய கட்டுமான பேயற்திட்டம்  (உள்ளூர் நிதி)  

 
 

சசயற்திட்டம் 
 

TEC (ரூ.மில்.) 

மீண்சடழு 
சசலைனீம் 30.06. 

2017 

ரூ.மில். 

1 
இணை அணமச்சு மருத்துைமணனகளி கீழ் ETU 
ைசதிகணள பமம் டுத்தல் 

9,525.00 1,100.61 

2 
மா.ச ா.ம களுத்துணை நிணல11 கிளினிக் கட்டடம் 
மற்றும்  சைளிபநாயாளர்  ிரிைின் கட்டடத் 
சதாகுதி 

240.30 130.37 

3 
டீ சசாய்சா  ிரசை ஆஸ் த்திரியின் - PBU இற்கான 
முன்சமாழியப் ட்ட நீட்டிப்பு 

325.40 80.36 

4 
களுப ாைில ப ா.ணை (சகாழும்பு சதற்கு) இல் 
முன்சமாழியப் ட்ட மில்லினியம் ைார்டு நிர்மாைம் 

900.00 441.66 

5 

மட்டக்களப்பு ப ாதனா ணைத்தியசாணல இதய 
சிகிச்ணசப்  ிரிவு, சிறுநீர் நீக்க குழாய் ஆய்வுகூடம், 

ஆய்வுகூடக் கட்டடத் சதாகுதி மற்றும் ைார்டு 
கட்டடத் சதாகுதி ஆகியைற்ைின் கட்டுமானம் 

627.00 13.32 

6 
ப ா.ணை குருைாகல் மகப்ப று ைார்டு கட்டிடத் 
சதாகுதி - நிணல III 

914.94 827.38 

7 
சிலா ம் மா.ச ா.ம புதிய மருத்துை ைார்டு கட்டிடத் 
சதாகுதி 311.00 23.11 
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8 
முல்பலரியா எம்எஸ்டி க்கான மருந்து கணடகள் 
(எம்எஸ்டி) கட்டணமப்பு - இருப்பு பைணல 

305.00 10.88 

9 
ைாகம ப ாதனா ணைத்தியசாணல ைி த்து பசணை 
மற்றும் ைார்டுகள் கட்டிடத் சதாகுதி கட்டுமானம் 

1,125.40 679.56 

10 
ச ாலன்னறுணை மாைட்ட ச ாது 
ணைத்தியசாணலயின் அ ிைிருத்தி 507.00 352.96 

11 கரா ிட்டிய மருத்துைமணன அ ிைிருத்தி 1,024.00 9.65 

12 
ைிபசட  தாய்மார் மற்றும் சிறுைர் 
மருத்துைமணனயாக களுத்துணை மாைட்ட 
ணைத்தியசாணல அ ிைிருத்தி 

4,500.00 698.68 

13 அணமச்சின் கட்டட நிர்மாைம் 3,897.00 659.52 

14 
முல்பலரியா ஆதார ணைத்தியசாணலயில்  பதசிய 
 க்கைாத நிணலயத்தின் நிர்மாைம் 

400.00 41.82 

15 
அங்பகாணட (IDH) ஆ.ணை இன் சைளிபநாயாளர் 
 ிரிவு, ஆய்வுகூடம் மற்றும் கதிரியக்கப்  ிரிவு 
ஆகியைற்ைின் நீடிப்பு 

830.00 50.74 

16 
அநுராதபுரம், குருநாகல் மற்றும் யாழ்ப் ாை 
மருத்துைமணனகளின் பமம் டுத்துணக 

1,750.00 1,355.16 

17 
சதல்லிப் ணள, கண்டி மற்றும் மாத்தணை ஆகிய 
இடங்களில் 03  புற்றுபநாய் மருத்துைமணனகள் 

1,000.00 531.79 

18 
ணைத்தியப்  ராமரிப் ிற்கு முன்னரான அைசர 
அம்புலன்ஸ் 

455.55 62.76 

19 சகாழும்பு  ல் நிறுைகத்தின் அ ிைிருத்தி (நிணல II) 1,050.00 0.46 

20 

இனங்காைப் ட்ட ணைத்தியசாணலகளின் ணைத்திய 
அலுைலகர்கள், தாதியர்கள் மற்றும் 
ஏணனபயாருக்கான ஊழியர் தங்குமிடங்களின் 
நிர்மாைம் 

100.00 58.68 

21 ணைத்திய ஆதனச் சசாத்துக்களின் அ ிைிருத்தி 200.00 53.28 

22 
சிறுநீரக பநாய்கள் அதிகமாக  ரவும் இடங்களில் 
1000 சிறுநீரக சுத்திகரிப்பு நிணலயங்கணளத் 
தா ித்தல் 

6,500.00 484.57 

23 
மஞ்சந்சதாடுைாய் மாைட்ட ஆயுர்பைத 
ணைத்தியசாணலக்கான ைார்ட்டு கட்டடத் 
சதாகுதிணய நிர்மாைித்தல் 

185.00 0.36 

24 
ணகதடி ஆயுர்பைத ணைத்தியசாணலக்கான இரண்டு 
அடுக்குமாடிக் கட்டடத்திற்கான நிர்மாைம் 

63.60 17.25 

25 
ச ாரணள ஆயுர்பைத ப ாதனா ணைத்தியசாணலயில் 
08 அடுக்குமாடிக் கட்டட நிர்மாைம் 

1,113.00 128.72 
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ச ாரணள ஆயுர்பைத கட்டட ைிஜயம் 

   
மன்னார் ைிடுதி 

 
7.3  விசேட பவைிநாட்டு நிதிச் பேயற்திட்டம் 
 

 சசயற்திட்டம் TEC (ரூ.மில்.) 
மீண்சடழு 

சசலைனீம் 30.06. 
2017 

1 
இலங்ணக பதசிய ணைத்தியசாணலயின் (GSOL- 
China)    நடமாடும்  ராமரிப்பு நிணலய (OPD)  
அ ிைிருத்தி 

14,600.00 220.26 

2 
சகாழும்பு பதசிய ணைத்தியசாணலயின் ைலிப்பு 
 ிரிவு 

4,598.00 4,444.81 

3 

இலங்ணக மாகாைசண களின் கீழ் காைப் டும் 
மருத்துைக் கழிவு முகாணமத்துைம் பதணைப் டும் 
ணைத்தியசாணலகளுக்கு அதணனத் தா ிப் தன் 
மூலம் பநாயாளர்  ராமரிப்புச் பசணைகணள 
 லப் டுத்தல் (GSOL-Australia) 

2,600.00 759.03 

4 

இலங்ணக பதசிய காயச் பசணைகள் ஒத்துணழப்பு 
மன்ைத்தின் கீழ் மட்டக்களப்பு ப ாதனா 
ணைத்தியசாணல அைசர மற்றும் ைி த்து நிணலய 
சசயற்திட்டம் (BEAP) 

675.00 94.41 

5 
Helmut Khol மகப்ப ற்று ணைத்தியசாணல, 
கராப் ிட்டிய, காலி  (GOSL -Germany ) - 4,480.00 1,185.00 
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6 

சநதர்லாந்தின் உதைியின் - GOSL கீழ்  
அம் ாந்பதாட்ணட மாைட்ட ச ாது ணைத்தியசாணல 
மற்றும் நுைசரலியா மாைட்ட ச ாது 
ணைத்தியசாணல அ ிைிருத்தி 

15,915.00 15,805.70 
 

7 
உயர் சக்தி கதிரியக்கத்துடன் இலங்ணகயில் புற்று 
பநாய் பநாயாளர்களுக்கான உயர் தர கதிரியக்க 
சிகிச்ணசகளுக்கான ஏற் ாடு 

10,000.00 2,345.29 

8 
அரச மருந்துகள் உற் த்திக் 
கூட்டுத்தா னத்தில்(SPMC)  GOSL – JICA உற் த்தித் 
திைணன மறுசீரணமத்தல் மற்றும் ைிரிைாக்கல் 

2,007.00 261.07 

9 

ைடக்கு மற்றும் கிழக்கில் ைிபசட முக்கியத்துைம் 
ைழங்கும் புதிய சதாழில்நுட் த்துடன் இலங்ணக 
பதசிய குருதிபயற்ைல் பசணையிணன பமம் டுத்தல்  
(GosL-Netherland) 

4,518.00 4,248.88 

10 

சநதர்லாந்து உதைியின் கீழ் இலங்ணக சுகாதார 
அணமச்சின் பதசிய குருதிபயற்ைல் பசணையின் 
கீழுள்ள சிைப்பு இரத்த ைங்கிகணள   
கட்டியணமத்து பமம் டுத்தல் 

3,750.00 2,615.21 

11 
காச பநாய் மற்றும் மபலரியாைிற்கு எதிரான 
ப ாராட்டத்திற்கு உலகலாைிய நிதியம் (GFATM) 4,669.00 1,097.63 

 
 

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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8  மனிதவை அ ிவிருத்தி 

 
ஊழியர்களுக்கான அடிப் ணட (ணைத்திய அதிகாரிகள் மற்றும்  ல் அறுணைச் சிகிச்ணச 
நிபுைர்களுக்கான ஆரம்   ட்டப் டிப்பு நிகழ்ச்சிகள் தைிர) மற்றும் பசணையின் ப ாதான 
 யிற்சி நிகழ்ச்சிகள் ஆகியைற்ணை நடாத்துைதற்கு சகாள்ணக ைகுத்தல், ஒருங்கிணைப்பு 
மற்றும் சதாழில்நுட்  ஏற் ாடுகளுக்கு கல்ைி,  யிற்சி மற்றும் ஆய்வுப் ிரிவு 
முக்கியமானதாக காைப் டுகிைது.      சுகாதார ஆய்வு 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 DDG/ET&R இன் கீழ் சசயற் டுகிைது. 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.   

 
மனித வை வி ரங்கள் 

மனித வைம்  2011  2014  2015 
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மருத்துவ நிபுணர்கைின் 
எண்ணிக்பக  

1,
48

6 

 
13

,3
63

 

1,
57

5 

13
,1

27
 

19
60

 

10
,5

97
 

மருத்துவர்கள் 

19
2 

10
5,

54
0 

87
1 

11
6,

15
1 

25
1 

82
,7

53
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குழந்பத மருத்துவ 

14
0 

14
4,

74
1 

84
8 

14
6,

63
1 

19
0 

10
9,

32
1 

குழந்பத நல மருத்துவர்கள் 

13
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15
0,

10
2 

88
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17
6,

70
9 

16
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12
8,

21
6 

ப ாது அறுபவ 

11
2 

18
0,

92
6 

82
1 

16
4,

08
7 

16
9 

12
2,

90
5 

காது மூக்கு பதாண்பட 
அறுபவ 

41
 

49
4,

23
7 

44
 

48
0,

81
4 

45
 

46
1,

57
8 

கண் அறுபவ 

54
 

37
5,

25
4 

41
 

44
9,

45
6 

57
 

36
4,

40
3 

கதிரியக்க வல்லுனர்கள் 

71
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5,

40
5 

09
 

22
9,

72
2 

10
3 

20
1,

66
0 

இருதயசநாய் மருத்துவர்கள் 

36
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2,
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1 

44
 

45
9,
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52
 

39
9,

44
2 

Maxillo  - முக அறுபவ 
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உைவியல் நிபுணர்கள் 

46
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6 
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50
42
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5 

ஆசலாேகர் ேட்ட பவத்திய 
அதிகாரிகள் 28
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மருத்துவ அதிகாரிகள்  

11
,0

62
 

1,
83

2 

84
,2

41
 

1,
83

2 

17
,9

39
 

1,
16

9 

 ல் அறுபவ ேிகிச்பே  

1,
24

3 

16
,3

02
 

12
48

 

16
,3

02
 

1,
31

4 

15
,2

73
 



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if  2016 - 2017

172

 

 
178 

  

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2016 - 2017  

சுகாதார மருத்துவ 
அதிகாரிகள்  28

1 

72
,1

13
 

33
5 

61
,7

16
 

  

தாதியர் 

28
,7

85
 

70
4 

31
37

6 

65
8 

31
,5

35
 

66
5 

மருத்துவம் பதாழில்கபை 
குபறநிரப்பு ) ிஎஸ்எம்( 
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ப ாது சுகாதார பேவிலியர்  
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ப ாது சுகாதார பவத்திய 
அதிகாரியான 
அலுவலகங்கள் 
இபணக்கப் ட்ட 
ஆய்வாைர்கள் 

1,
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4 
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,4

21
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16
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1,
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4 

16
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53
 

ப ாது சுகாதார குடும்  நல 
சுகாதார பவத்திய அதிகாரி 
அலுவலகங்கள் 
இபணக்கப் ட்ட 

5,
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6 
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2,
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5,
82
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3,
60

2 

சுகாதார உதவியாைர்கள் 
)இைநிபலயர் சுகாதார 
 ணியாைர்கள்( 35
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92

 

56
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,4
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பேயற்திறன்  

அ. சுகாதார ஊழியர்களின் அடிப் ணட/ அடிப் ணடயின்  ின்னரான  யிற்சி  

1. ைணகப் ாட்டுடன் சைற்ைிகரமாக பூர்த்தி சசய்த  யிற்சியாளர்களும்,  யிற்சிக்கு 
தணகணம ச ற்பைாரும் 

வபகப் ாடு 2016 2017 

தாதியர்  135 + 175 (for 
Military &  

Department of 
Ayurveda) 

1809 

கண்ேிகிச்பே பதாழில்நுட் வியலாைர்கள் 32 24 
மூபை முன்வபர சகாட்டியல் 24 - 
எலக்சரா காடிசயாகிரா ஸ் )ElectroCardiographers( 81 - 
ஊடு கதிர்  டம் எடுப்ச ார்   
   
 ற் ேிகிச்பேயாைர் குழாம் 25 30 
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என்சடாசமா பலாஜிகல் உதவியாைர்கள் 
)Entomological Assistancts( 

10 7 

ப ாது சுகாதார ஆய்வுகூட 
பதாழில்நுட் வியலாைர் 

21 - 

விநிசயாகங்கள்  726 12 

2. அடிப் படப்  யிற்ேிக்காக  யிற்ேியாைர்கபை உள்வாங்கியபம 
(வபகப் ாட்டுடன்) 

*  30 ஜூன் ைணர 

3. அடிப் படப்  யிற்ேிகளுக்காக தற்ச ாது உள்வாங்கப் ட்டுள்ை 
 யிற்ேியாைர்கள்  

        
 
 
 
 

வபகப் ாடு  யிற்ேிக் 
காலப் குதி 

2016 2017* 

தாதி 3 years 786 1383 
மருந்தாைர் 2 years 75 300 
பவத்திய ஆய்வுகூட 
பதாழில்நுட் வியலாைர்கள் 

2 years - 150 

இயன்முபற மருத்துவர் 2 years - 20 

பதாழில் ோர் ேிகிச்பே வல்லுநர் 2 years - 40 

ஊடுகதிர்  டபமடுப்ச ார் 2 years - 50 

கண் ேிகிச்பே  
பதாழில்நுட் வியலாைர்கள் 

2 years - 26 
Electro Encephalo-graphers 1 year - 20 
 ற் ேிகிச்பேக் குழாம் 2 years - 66 
Entomology Assistants 2 years - 50 
Prosthetics & Orthotics 3 years - 10 

ப ாது சுகாதார  ரிசோதபன 1 1/2 
years - 384 

Electro Cardiographers 1 year - 80 
ப ாது சுகாதார ஆய்வுகூட  
பதாழில்நுட் வியலாைர்கள் 

1 year 103 - 

ப ாது சுகாதார குடும் நல 
உத்திசயாகத்தர் 

1 1/2 
years 

654 - 
 ல் பதாழில்நுட வியலாைர்கள் 2 years 3 10 
விநிசயாகங்கள் 9 months 12 - 

பமாத்த உள்வாங்கல்  1633 2589 

வபகப் ாடு 2017* பூர்த்தி பேய்யப் ட சவண்டிய  யிற்ேி 

தாதி 7430 June 2017 - 1749              
         2018 - 3512 
2019 — 786; 2020 — 1383 ணைத்திய ஆய்வுகூட 

சதாழில்நுட் ைியலாளர்கள் 

225 June 2017 

மருந்தாளர் 273 June 2017 

இயன்முணை மருத்துைர் 67 June 2017 
சதாழில் சார் சிகிச்ணச 
ைல்லுநர் 

45 June 2017 
ஊடுகதிர்  டசமடுப்ப ார் 64 June 2017 
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(ைணகப் ாட்டுடன்) 

*- 2017 உள்ைாங்கல் உள்ளடக்கப் டைில்ணல 

4  ின்னரான அடிப் படப்  யிற்ேி 

அ. தாதி உத்திபயாகத்தர்களுக்கானது 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   - கடந்த ைருட உள்ைாங்கல் 
 

ஆ.  ராசமடிக்கல்களுக்கானது 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. சுகாதார அபமச்ேிற்கு ஆட்சேர்ப்பு பேய்யப் ட்ட ட்டதாரிகளுக்கான 
ஆரம்  நிகழ்ச்ேிகளுக்கான உள்வாங்குபககள் 

 
 
 

 

 

 

  *- சைளிநாட்டு  ட்டதாரிகள் 

 
 
 
 

ச ாது சுகாதார ஆய்வுகூட  
சதாழில்நுட் ைியலாளர்கள் 

100 2017 

Public Health Inspectors 193 2017 
Public Health Midwives 654 October 2017 
Dental technicians 8 2017 (No.5); 2018(No.3) 
Prosthetics & Orthotics 5 2018 
Public Health Field 
Officers 

248 October 2017 

 யிற்ேி நிகழ்ச்ேி  யிற்ேிக் 
காலம் 

2016 2017 

அைசர  ராமரிப்பு         6 

 

 

 

6 

41 60 
குடும் நல உத்திபயாகத்தர் 864  
orthopaedic spinal cord காயம் சதாடர் ான 
முகணமத்துைம், புனர்ைாழ்வு 

 26 

மன பநாய் சிகிச்ணச தாதியர் - 102 
உடனடி  ராமரிப்பு  யிற்சி  57 113* 

 யிற்சி நிகழ்ச்சி  யிற்ேிக் 
காலம் 

2016 2017 

உைவு மற்றும் மருந்துப் 
 ரிபசாதணன 

6 
months 

- 20 
ச ாது சுகாதார குடும் நல 
உத்திபயாகத்தர்கள் 
பமற் ார்ணை 

3 - 159 

Orthotics 6 
months 

6 - 

ைணக 2016 2017 
ணைத்திய ஆய்வுகூட 
சதாழில்நுட் ைியலாளர் 

99 - 
இயன்முணை மருத்துைர்கள் 100 - 
மருந்தாளர்கள் 75 - 
ஊடுகதிர்  டசமடுப்ப ார்  
(Diagnostic)* 

19 - 
தாதி உத்திபயாகத்தர் - 113 
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ஆ. உள்ைக சேபவப்  யிற்ேிகள்  

அ. உள்ைக  யிற்ேிகள்  

1.  இப்  ிரிவினால் நடாத்தப் டும் உள்ைக  யிற்ேி நிகழ்ச்ேிகள்  

 

2. உள்ைக  யிற்ேி நிகழ்ச்ேிகபை நடாத்தும் சவண்டுசகாைிற்கு இணங்க மாகாண 
அதிகார ேப யின் கீழ் ஏபனய நிறுவனங்களுக்கு ஒதுக்கப் ட்ட நிதி  

வபக ப றுமதி 
(ரூ. மில்) 

2016 2017* 
ஆபலாசகர்கள் 0.61 1.2 

நிர்ைாக ைகுப்பு 

ணைத்திய உத்திபயாகத்தர்கள் 16.8 5.3 

தாதி உத்திபயாகத்தர்கள் (ைிபசட தரம்) 24.3 2.2 

தாதி உத்திபயாகத்தர்கள்  
ணைத்திய சதாழில்சார் குணைநிரப் ி  4.8 0.77 
 ராசமடிக்கல் (Paramedical) 5.4 0.15 
நிகழ்ச்சி மற்றும் திட்ட உத்திபயாகத்தர்/ அ ிைிருத்தி 
உத்திபயாகத்தர்கள்/ முகாணமத்துை உதைியாளர்கள் 

2.8 1.3 

சுகாதார உதைியாளர்கள் 2.3 0.11 
ஏணனயணை 4.4 0.98 

பமாத்தம் 61.41 12.01 
தனி/குழு  யிற்ேிக்காக ( பமாத்தத்தில்) 5.3 (8.6%) 3.6 (29.9%) 

* 2017 ஏப்ரல் 30 ைணர 

வகுப்பு 2016 2017 பேலவனீம் 

அ ிைிருத்தி உத்திபயாகத்தர், திட்ட 
உத்திபயாகத்தர் மற்றும் முகாணமத்துை 
உதைியாளர் 

200 100 
8,18,500.00 

மருத்துை உத்திபயாகத்தர், உதைி மருத்துை 
உத்திபயாகத்தர், தாதி உத்திபயாகத்தர், ச ாது 
சுகாதார குடும் நல உத்திபயாகத்தர்கள் 
(நஞ்சூட்டல் முகாணமத்துைம்) 

835 - 
5,34,625.00 

புதிய கற் ித்தல் முணைகள்  ற்ைி தாதிமார் 
 ாடசாணலயின் தாதி அதி ர் மற்றும்  யிற்சி 
ஆசிரியர்களஞக்கான  யிற்சி 

90 80 

 
 
 

7,10,000.00 

 யிற்சிப்  ாடசாணல  யிற்சியாளர்களின் திைன் 
கட்டியணமத்தல் ( சகாழும்பு ணைத்திய டீ 
ஒருங்கிணைப்புடன்) 

35 35 
12,50,000.00 

புத்தகசாணலப்  ாைணனயாளர் ைிழிப்புைல்வு 
நிகழ்ச்சிகள் 

245 70 3,15,000.00 
ணைத்தியசாணலக் கண்காைிப் ாளர் 57  

12,45,370.00 
சாரதிகள் 80  
உணட தயாரிப் ாளர் 54  
ைடீ்டு ைார்டன் 50  
Saukya Karya sahayake 77  

சமாத்தம்   48,73,495.00 
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3. பவைிநாட்டுப்  யிற்ேி 

 யிற்ேி 
நிகழ்ச்ேிகள் 

வபக காலம் நாடு 2016 2017 

கல்ைி 
முகாணமத்துைத்திற்
கான இணையக் 
கற்ணக 

 யிற்சி நிறுைனங்களுடன்  
சதாடர்பு ட்ட ணைத்திய 
உத்திபயாகத்தர்கள், 
(Central (MoH & NIHS) 

 ிராந்திய  யிற்சி 
நிணலயங்கள் 

2 

கிழ 
ணமகள் 

தாய்லாந்து 10 - 

ஆசிரியப் ைி தாதிப்  யிற்சி  
ஆசிரியர்கள் 

4 கிழ 
ணமகள் 

சிங்கபூர் 16 - 

தாதி திைனாய்வுப் 
 ராமரிப்பு 

தாதி உத்திபயாகத்தர்கள் 4 கிழ 
ணமகள் 

சிங்கபூர் 16 - 

அைசர தாதி உத்திபயாகத்தர்கள் 4 கிழ 
ணமகள் 

சிங்கபூர் 16 - 

அைசர தாதி உத்திபயாகத்தர்கள் 1 கிழ 
ணம 

சிங்கபூர் 3 3 

ணைத்திய  ராமரிப்பு 
தணலணமத்துை 
நிகழ்ச்சி 

ணைத்திய நிர்ைாகிகள், 

ணைத்திய 
உத்திபயாகத்தர்கள், தாதி 
உத்திபயாகத்தர்கள் மற்றும் 
கூட்டுப் ைி  சுகாதார 
உத்திபயாகத்தர்கள் 

2 கிழ 
ணமகள் 

சிங்கபூர்  38 

நிணலமாறும் கல்ைி மத்திய தர 
முகாணமயாளர், 

ணைத்திய 
உத்திபயாகத்தர், 
மத்திய மற்றும்  

மாகாை  யிற்சி 
நிறுைனங்களின் தாதி 
உத்திபயாகத்தர் 

5 
நாட்கள் 

தாய்லாந்து  8 

ணைத்திய 
சதாழில்நுட் த்தின் 
திைன் 
கட்டியணமப்பு 

நூலகர் மற்றும் திட்ட 
உத்திபயாகத்தர் 

5 
நாட்கள் 

தாய்லாந்து  6 

பநாய் 
கண்காைிப் ின் 
உலகலாைிய சுணம 

உயர் மற்றும் சிபரஸ்ட 
தர உத்திபயாகத்தர் 

10 
நாட்கள் 

கிைஸீ்  2 
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இ.  யிற்ேிப்  ாடோபலகைின் உட்கட்டபமப்பு வேதிகைின் அ ிவிருத்தி 

அ. கட்டுமானம்/ சீரணமப்பு ஆகியைற்றுக்கான  யிற்சிப்  ாடசாணலயின்  ET&R 
 ிரிைினால் ஒதுக்கப் ட்ட நிதி (பைண்டுபகாளின் ப ரில் )  

நிறுவனம் ஒதுக்கப் ட்ட நிதி  
(ரூ.) மில் 

2016 2017 
அம் ாணை NTS 10.33 - 
காலி NTS 1.526 - 
கந்தாணன NTS 26.31 - 
முல்பலரியா NTS 12.84 5.2 
கண்டி NTS 9.7 - 
ைவுனியா NTS 6.9 - 
MLT குழாம் – ப ராதணன 1.05 - 
MLT குழாம் – களுத்துணை/NIHS 7.39 9.11 
MLT குழாம் - MR1 12.18 12.5 
 ல் சிகிச்ணசயாளர் குழாம்  3.32 3.51 
School of Entomology Assistants 1.58 3.21 
மருந்தாளர் குழாம் – களுத்துணை/NIHS 1.5 - 
School of Prosthetics & Orthotics - 0.81 
School of Electro-Enchephalography - 2.48 

சமாத்தம் (ரூ.) மில் 94.63 36.82 
 

அ.  யிற்ேி மற்றும்  யிற்ேிப் ப ாருட்கைின் ப றுபகக்காக  யிற்ேிப்  ாடோபலகைின் 
 யிற்ேிக்கான ET&R  ிரிவினால் ஒதுக்கப் ட்ட நிதி (சவண்டுசகாைின் ச ரில்)  

நிறுவனம் ஒதுக்கப் ட்ட நிதி  
(ரூ.) மில் 

2016 2017 
அம் ாணை NTS 4.25 8.18 
காலி NTS 2.22 - 
கந்தாணன NTS 0.45 0.8 
முல்பலரியாை NTS 1.93 1.25 
கண்டி NTS 3.8 - 
சிைி ஜயைர்தனபுர NTS 2.65 - 
குருநாகல் NTS 4.61 - 
களுத்துணைNTS 1.53 0.36 
இரத்தினபுரி NTS 0.4 - 
அநுரதபுரம் 0.79 - 
அம் ாந்பதாட்ணட NTS 3.6 5.88 
ைவுனியா NTS 1.35 - 
மாத்தணை NTS 2.53 0.87 
சகாழும்பு   NTS 3.85 - 
மட்டக்களப்பு NTS 6.35 1.83 
MLT குழாம் – ப ராதணன - 8.94 
MLT குழாம் - MRI 3.62 1.5 
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தற் சிகிச்சசாபர் குாம் 0.42 - 

ருந்கர் குாம் – களுத்துசந/NIHS 3.51 2.71 

பதாது சுகாா ஆய்வுகூட 

பாில்நுட்திாபர் 
4.66 4.1 

School of Prosthetics & Orthoptics 0.8 0.37 
School of Electro-Enchephalography - 1.37 
ாகாப் திற்சி ிசனம்  — உத்துண 0.66 - 

தசி சுகாா ிஞ்ஞாண ிறுகம் 0.37 0.21 

சத்ி ஆய்வு ிறுகம் - 2.0 

பாத்ம் (ரூ.) ில் 54.35 40.37 

ஈ. பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளின் தர விருத்தி (2016/2017) 

 அடிப்தசடப் திற்சி ிகழ்ச்சிகசப டாத்துற்காக தசி ிசன அதிிருத்ி  

 தாடத்ிட்டத்ச புதுப்தித்ல் — PHFO, PHLT, கண்சிகிச்சச, EEG 

 திற்சி ிகழ்ச்சிகசப டாத்துற்காண சடமுசநகபின் ிசன அதிிருத்ி  

 திற்சிாபர்களுக்காண டத்சக் தகாசிசணப் புதுப்தித்ல்   

 திற்சிாபர்களுக்காண சகதடு/திவுப் புத்கம்/திற்சிப் புத்கம் புிப்திப்பு 

o பதாதுச் சுகாா பபிக்கப உத்ிதாகத்ர்கள் திற்சி ிகழ்ச்சிகளுக்காக 
300 திிகள்  

o PHM திற்சி ிகழ்ச்சிக்காண ா திவுப் புத்கங்கபின் 1500 திிகள்  

o PHM திற்சி ிகழ்ச்சிக்காண ா திற்சிப் புத்கங்கபின் 1500 திிகள்  

o ாிர் திற்சி ிகழ்ச்சிகளுக்காண ாிர் அனுதம் தற்நி 
சகதட்டின் 5000 திிகள் 

o ாிர்  டடிக்சகமுசநக் சகதடு 300 திிகள்  

o ஞ்சூட்டல் முகாசத்தும் தற்நி சகதடு 3000 திிகள் 

உ. புத்தகங்கள் மற்றும் சஞ்சிகககள்  

DDG/ET&R ற்றும் சுகாா அசச்சின் நூனக கண்காிப்தின் கீழ் திற்சிப் 
தாடசாசனகளுக்காண புத்கங்கள் ற்றும் சஞ்சிசககப 

 
 

 

 

 

ிறுணம்  201        
666

6 

2017 
சுகாா அசச்சின் திற்சிப் தாடசாசன 
ற்றும்  நூனகம்    

23,00,000.00 17,18,500.00 

சத்ிசாசனகள் ற்றும் ஏசண 
சுகாா  ிறுணங்கள் 

5,00,000.00 - 

மமொத்தம் 28,00,000.00 17,18,500.00 
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ஊ. ஆய்வு 
 
அ. ஆய்வுக் சகாடுப் னவுகள் (2010 ஆம் ஆண்டின் 44 மற்றும் 45 ஆம் இலக்க 
முகாணமத்துை சுற்றுநிரு த்தின்  ிரகாரம்) 
 

ைி ரைம் 2016 2017 
ச ற்றுக்சகாள்ளப் ட்ட ஆய்வு முன்சமாழிவுகளின் எண்ைிக்ணக 251 133 
கட்டைத்திற்காக அனுமதிக்க ட்ட முன்சமாழிவுகளின் எண்ைிக்ணக 225 64 
1 ஆம் ைருடக் சகாடுப் னைிணனப் ச ற்றுக் சகாண்படாரின் 
எண்ைிக்ணக 

599 186 
சைளியீட்டிற்கு முன்னரான1 ஆம் ைருடக் சகாடுப் னவுகள் (ரூ. மில்லியனில் ) 46.5 15.8 
சைளியடீ்டுகளின் எண்ைிக்ணக (முடிக்கப் ட்ட ஆய்வுகளின்) 153 43 
சைளியீட்டிற்கு  ின்னர்  பமலதிக ைருடம் ஒன்ைிற்கான  ஆய்வுக் 
சகாடுப் னவுத் சதாடர்ச்சியான கட்டைம்   (ரூ. மில்லியனில் ) 

66.0 13.3 

          *- 20  ஏப்ரல் 30 ஆம் திகதி ைணர 

 
     ஆ. ஏபனயபவ 

 அங்கீகாரத்திற்காக சட்டமா அதி ர் திணைக்களத்திற்கு சமர்ப் ிக்கப் ட்ட பதசிய 
சுகாதார ஆய்வுப் ப ரணைத் தா ிப்புப்  ற்ைிய சட்டத்தின் இறுதி ைணரவு  

 நிறுைன சநைிமுணைப்  ரிசீரணனக் குழுக்களின் திைணனக் கட்டியணமப் தற்கு 
நடாத்தப் ட்ட  யிற்சிப் ட்டணை 

o 2016 — 87  யிற்சி ச ற்ை ஆட்கள் (இரண்டு  யிற்சிப் ட்டணைகள்) 

o 2017 —64  யிற்சி ச ற்ை ஆட்கள் (ஒரு  யிற்சிப் ட்டணை) 
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9  கூட்டுத்தா ன ேப யினால் நிர்வகிக்கப் டும் 
நிறுவனங்கள்   
 
9.1 அரே மருந்தகக் கூட்டுத்தா 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 

2016 ஆம் ஆண்டு காலப் குதியில் அரச மருந்தகக் கூட்டுத்தா னம் மருந்து மற்றும் சுகாதாரப் 
ச ாருட்களின் சகாள்ைனவு, இைக்குமதி மற்றும் ைர்த்தகம் ஆகிய சசயற் ாடுகணளத் 
சதாடர்ந்து பமற்சகாண்டது.    

அரச மருந்தகக் கூட்டுத்தா னம் 2016 ஆம் ஆண்டு ைிற் ணனணய ைிரிைாக்கி, இலா த்ணத 
ஈட்டியிருந்தது. 2015 ஆம் ஆண்டு ைணர 17% அதிகரிப் ாக காைப் ட்ட ரூ. 5.2  ில்லியனுக்கு 
எதிராக திைந்த சந்ணதச் சசயற் ாடுகளின் ைிற் ணன ரூ. 6.1  ில்லியனாக காைப் ட்டது. 2015 
ம் ஆண்டில் ரூ. 19  ில்லியனிலிருந்து 2016 ஆம் ஆண்டு  ரூ. 26  ில்லியனுக்கு 36% ஆல் 

DHS இற்கு சசய்யப் ட்ட ைிநிபயாகம் அதிகரித்திருந்தது.   

அணனத்தின் காரைமாகவும்ரு துணைகளின் ைிற் ணன 33% ஆக அதிகரித்தது. அரச 
மருந்தகக் கூட்டுத்தா னம் 2015 ஆம் ஆண்டின் ரூ. 1,230 மில்லியனுக்கு எதிராக ரூ. 1,940 

மில்லியணன ஈட்டியிருந்தது.  

ஈட்டிய இலா த்தில் அரசாங்கத்திற்கு ைரியாக 734 மில்லியணன அரச மருந்தகக் 
கூட்டுத்தா னம் சசலுத்தியிருந்தது. 

2012-2016 வரிக்கு முன்னரான விற் பன மற்றும் இலா ம் ஆகியவற்றின் 
ச ாக்கு 
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திறந்த ேந்பதச் பேயற் ாடுகள் 

கம் ஹா, நாசகாட, ப ருைணள மற்றும் கண்டி புணகயிரத நிணலய ைளாகங்களில் 
ச ாதுமக்களுக்காக மூன்று புதிய ராஜ்ய ஓசுசல உள்ளடங்கலாக நாடு பூராகவும் 35 ராஜ்ய 
ஓசுசல  ைிற் ணன நிணலயங்கள் திைந்து ணைக்கப் ட்டது. நாடு பூராகவும் 106 ஓசுசல 
ைிற் ணனக் கிணளகள் மற்றும் 10 அதிகாரமளிக்கப் ட்ட சில்லணை ைியா ாரிகளும் 
சசயற் டுகின்ைனர். 48 அதிகாரமளிக்கப் ட்ட ைிநிபயாகஸ்தர்கள் நாட்டின் அணனத்து 
மருந்தகங்களிற்கும் மருந்துகணள ைிநிபயாகிக்கின்ைனர். அரச மருந்தகக் கூட்டுத்தா னம் 48 
ஆத்தியாைசியப் ச ாருட்களின் ைிணலகணள சதாடர்ந்தும் குணைத்துள்ளது.  

ப ராசிரியர். சசனக  ி ிபல நிணனவுக் கழகம் SLFI நிறுைனத்தில் இடம் ச ற்ைதுடன்  
மருந்தியல் மாைைர்களுக்கு  ரிசில்களும் ைழங்கப் ட்டது. 

 த்திரிணக, ைாசனாலி ைிளம் ரங்களின் மூலம் அரச மருந்தகக் கூட்டுத்தா னத்தின் 
மருந்தகங்கணள சகாள்ைனைி சசய்ைதன் ச றுமதிணயப் ச ாதுமக்களுக்கு கற் ித்திருந்தணம 
சிைப் ம்சமாகும். அரச மருந்தகக் கூட்டுத்தா ன உற் த்தித் தகைல்  ிரதிநிதிகளும் காலி, 
மாத்தணை, கண்டி, அம் ாணை, எம் ிலிப் ிடிய, சகாழும்பு, கம் ஹா, யாழ்ப் ாைம்,  துணள 
ஆகிய  ிரபதசங்களில் ணைத்தியத் சதாழிலில் உள்ளைர்களுக்கான அரச மருந்தகக் 
கூட்டுத்தா ன ச ாதுைியல்புகணள பமம் ாடுகணளச் சசய்கின்ைனர்.  

“Prescriber” எனும் சஞ்சிணகயின் புதிய இரு  திப்புக்கள்  திப் ிக்கப் ட்டு ணைத்தியர்கள் 
மத்தியில் ைிநிபயாகிக்கப் ட்டுள்ளதுடன், மருந்துகணளப்  ற்ைிய தகைல்களும் 
புதுப் ிக்கப் ட்டுள்ளது. மருந்தின் அைிைார்ந்த  யன்  ற்ைிய ைிழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகணள 
எம் ிலி ிட்டிய,  துணள, மாத்தணை, காலி, அம் ாணை, சகாழும்பு மற்றும் ச ாலன்னறுணை 
ஆகிய இடங்களிலுள்ள ச ாது மக்களுக்கு நடாத்தியதுடன், நியாயமான ைிணலயில் அரச 
மருந்தகக் கூட்டுத்தா னத்தில் கிணடக்கக்கூடிய மருந்துகள்  ற்ைி முதிபயார் 
அணமப்புகளுக்கு சதரிைிப் து சதாடர் ாகவும் கைனஞ் சசலுத்தியிருந்தது.  

 
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 29 ைருடங்கணளப் பூர்த்தி 
சசய்தது.  அரச மருந்தாக்கற் கூட்டுத்தா னமானது 71 மருந்து ைணககளில் 47 முக்கியமான 
மருந்து ைணககணள சசாந்தமாக தயாரிக்கின்ைது.  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 
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 ிரித்தானிய மருந்திருப்பு (BP) மற்றும் அசமரிக்க மருந்திருப்பு (USP) ஆகியைற்ைிற்கு 
பமலதிகமாக (SPMC) சந்ணதக்கு சைளியிடப் டும்  அணனத்து ச ாருட்களின் உள்ளக 
ைிைரக்குைிப்புகணளயும் உள்ளடக்குகின்ைன.  

உலக சு ாதார அணமப் ின் (WHO)  டி சிைந்த உற் த்தி நணடமுணைகளுக்கான (GMP)  
பதணைப் ாடுகணள மிகவும்  ின் ற்றுகிைது.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
2016 ஆம் ஆண்டிற்கான பேயற்திறன் 

 2015 ஆம் ஆண்டில் 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.  

 
விற் பன மற்றும் பேயற்திறன் 

ரூ. (மில்லியன்) 
 ரூ. (மில்லியன்) 

2016 
2017 மார்ச் ைணர 

விற் பன 2,434.508 916.855 
பேயற் ாட்டு இலா ம் 359.37 102.435 
வரிக்கு முன்பனய நிகர 
இலா ம் 

441.312 123.051 

வரிக்கு  ின்பனய நிகர 
இலா ம் 

296.798 60.39 

 
இவ் வருடத்திற்கான உற் த்தி பவைியீடு – 2,145.297 மில்லியன் அலகு 

 குளிணச அலகு (மில்லியன்) 

1  ரசிற்ைபமால் (Paracetamol Tablets BP 500mg) 416.80 

2  ிசரட்னிபசாபலான் (Prednisolone Tablets BP 5mg) 204.40 

3 சல்ப்யுற்ைமால் (Salbutamol Tablets BP 2mg) 201.60 

4 ப ாலிக் அசிட் (Folic Acid 1mg) 140.0 
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5 சமற்ப ாமின் (Metformin Tablet BP 500mg) 94.85 

6 கிளிக்லணசட் (Gliclazide Tablets BP 80mg) 84.00 

7 ப ாசமாரிணடன் (Famotidine Tablets USP20mg) 83.70 

8. எனலப்ைில் (Enalapril Tablets USP 5mg) 48.00 

9. கிளிக்லணசட் (Gliclazide Tablets BP 40mg) 47.635 

 சமாத்தம் 1320.985 

 
   

 Capsules அலகு (மில்லியன்) 

1 அசமாக்சிசிலின் (Amoxicillin Capsules BP 250mg) 184.10 

2 கிளாக்சசிலின் (Cloxacillin Capsules BP 250mg) 130.90 

3 கிளாக்சசிலின்  (Cloxacillin Capsules BP 500mg) 29.40 

4 அசமாக்சிசிலின் Amoxicillin Capsules BP 500mg 17.85 

 பமாத்தம் 362.25 

 
விற் பன ஊடகம் 

ைிற் ணன அணமப்பு ச றுமதி (ரூ.மி.) % 

சுகாதார பசணைகள் திணைக்களம் 1901.29 78.10 
SPMC பநரடி ைிநிபயாக ைணலயணமப்பு 533.25 21.90 

சமாத்தம் 2434.54  
  
 

9.3 விஜய குமாரதுங்க ஞா கார்த்த பவத்தியோபல 

சீதுணை ைிஜய குமாரதுங்க ஞா கார்த்த ணைத்தியசாணல  1999 ஆம் ஆண்டின்   ாராளுமன்ை 
சட்டம் ஒன்ைினால் தா ிக்கப் ட்டது. இவ் ணைத்தியசாணலயின் ஆரம் த்தில் 
சைளிபநாயாளர்  ிரிவு ஒன்று மற்றும் 02 ைிடுதி ஆகியைற்ணை உள்ளடக்கியதுடன், ஆரம்  
சுகாதாரப்  ராமரிப்பு நிணலயமாகப்  ைியாற்ைியது. இவ் ணைத்தியசாணல  ைிப் ாளர் 
சண யினால் முகாணம சசய்யப் டுைதுடன், அதன்  ிரதான நிதி அரசாங்கத்திடமிருந்து 
ச ைப் ட்டது.   இவ் ணைத்தியசாணலயின் பநாக்கம் அர்ப் ைிப்புடன் பைணல சசய்யும் 
ஊழியருடன் அப்  குதி மக்களுக்கு  யனளிக்கக்கூடிய ைணகயில் பசணை சசய்தலாகும். 
ைிஜய குமாரதுங்க ஞா கார்த்த ணைத்தியசாணல  சகாள்ணகயளைில் இலா  பநாக்கிணன 
அடிப் ணடயாகக் சகாண்ட நிறுைனமல்ல.  இவ் ணைத்தியசாணல  மாதிரி 
ணைத்தியசாணலயாக இரிக்க முணனைபதாடு, நாட்டின் ஏணனய ணைத்தியசாணலகளிற்கும் 
உதாரைமாக ைிளங்குகிைது.  

கண், ச ாது சத்திர சிகிச்ணச அபதப ால ஆபலாசகர்களால் முகாணம சசய்யப் டும் ணைத்திய 
 ிரிவு ஆகியைற்ைிற்கு பமலதிகமாக  ரந்த சைளி பநாயாளர்  ிரிைிணனயும் சகாண்டுள்ளது.  

 

 

 



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if  2016 - 2017

184

 

 
190 

 

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2016 - 2017  

 

பவத்தியோபலகள் 
 யன் ாடு மற்றும் ைசதிகள் ைி ரம் 

கட்டில்களின் எண்ைிக்ணக 180 
ைிடுதிகளின் எண்ைிக்ணக 06 Wards 
கிணடக்க க்கூடிய நிபுைர்களின் எண்ைிக்ணக நிரந்தர - 3 

ைருணகதரு - 5 

 
மனிதவை வி ரம் 

நிபுைர்கள் 2016 டிசம் ர் 
ணைத்திய உத்திபயாகத்தர் 22 
தாதியர் 68 
மருத்துை ஆய்வுகூட சதாழில்நுட் ைியலாளர் 3 
மருந்தாளர் 5 
ஊடுகதிர்  டம் எடுப் ைர் 1 

 
 யன் ாட்டு வி ரம் 

2016 ஆம் ஆண்டு காலப் குதியில் சசய்யப் ட்ட சசயற் ாடுகளின் சமாத்த எண்ைிக்ணக 

ஆய்வுகூடப்  ரிபசாதணன 59178 
ஊடுகதிர் 5478 
ைிபசட கதிரியக்க ைிசாரணை  
CT Scans  
கண் சத்திர சிகிச்ணசகள் - 

 ாரிய 

சிைிய 

 
6788 
312 

ச ாது  சத்திர சிகிச்ணசகள் - 

 ாரிய 

சிைிய 

 
252 
206 

 
 
2016 ஆம் ஆண்டின் விசேட நிகழ்வுகள்/ விசேட அபடவுகள்  

1. ரூ. 10,120,000/= ச றுமதியுள்ள நன்சகாணட ஒன்றுடன் Endoscopy unit-Upper and Lower 
Gastro- intestinal ஒன்ைின் தா ிப்பு 

2. புதிய சத்திர சிகிச்ணசப்  ிரிவு தா ிப்பு மற்றும் ணைத்திய உ கரைக் சகாள்ைனவு 
அறுணைச் சிகிச்ணச அணை பமணச    -   Rs. 4,300,000.00 
அறுணைச் சிகிச்ணச அணை மின்ைிளக்கு   -   Rs. 2,301,120.00 
Ultra Sound Scanner              -   Rs. 3,500,000.00  
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9.4 ேிறி ஜயவர்தனபுர ப ாது பவத்தியோபல 

 
1983 ஆம் ஆண்டின் 54 ஆம் இலக்க சிைி ஜயைர்தனபுர ச ாது ணைத்தியசாணலச் சட்டம் 
எனும்  ாராளுமன்ைச் சட்டத்தினால் தா ிக்கப் ட்டு, அதிகாரமளிக்கப் ட்ட சிைி ஜயைர்தனபுர 
ச ாது ணைத்தியசாணல 1984 ஆம் ஆண்டு சசப்டம் ர் 17 ஆம் திகதி ஆரம் ிக்கப் ட்டு 2017 
ஆம் ஆண்டளைில் அதன் 33 ைருடங்கணளச் சிைப் ாக பூர்த்தி சசய்திருந்தது. 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. 

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.  

இவ் ணைத்தியசாணலயின் அ ிைிரித்தியின் பதசிய சகாள்ணகயின்  ிரகாரம், தனியால் துணை 
அளவுபகாலாகவும் COPE குழு ஆபலாசணனயின் ப ரிலும் நாங்கள் 2020 ைணரயான 
ைிரிைான ைியா ாரக் சகாள்ணகயிணனயும், சசயற்திட்டத்திணனயும் ைிருத்தி சசய்துள்பளாம்.  

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 மற்றும் 2016 ஆகிய 
ஆண்டுகளுடன் ஒப் ிட்டு  திவு சசய்யப் ட்ட ைளர்ச்சி மற்றும் ணைத்தியசாணலச் பசணை 
ஆகியைற்ைின் தற்ப ாணதய நிணலயின் சுருக்கம் இவ் ஆைைத்தில் தரப் ட்டுள்ளது.  

 
2016 ஆம் ஆண்டின் அபடவுகள் மற்ற்ம் விசேட நிகழ்வுகள்  

 அைசர சிகிச்ணசப்  ிரிைின் பசணை ைிரிைாக்கம் மற்றும் உட்கட்டணமப்பு 
அ ிைிருத்தி  

  ிரதான ஆய்வு கூட ைிரிைாக்கம், புனரணமப்பு மற்றும் அதன் பசணை ைிரிைாக்கம்  
 30 ைருட கட்டிடங்கள் மற்றும் ச ாருட்களுக்கு எதிரான நடைடிக்ணக எடுத்தல்  
 சுகாதார ைசதி உடல் நிணலணமணய பமம் டுத்துதல்  

 
(கட்டடங்கணள புதுப் ித்து சசப் னிடும்  டிமுணை ரீதியான திட்டத்ணத நிர்மாைிக்க 
முடிந்தது. இந்த கடுணமயான  ைி இப்ப ாது சதாடங்கி சசயலிலுள்ளது. சிைி ஜயைர்தனபுர 
ச ாது ணைத்தியசாணலக்கு,  நைனீ தனியார் துணை சுகாதார ைசதிகளுடன் ப ாட்டியிடும் 
ப ாது, இந்த புதுப் ித்தலின் நிணைவு ஒரு  குதியாக இருக்கும்).  

 உயரிய நம் கத்தன்ணம ைாய்ந்த அலகுகள் சதாடர்ந்து நிறுைப் ட்டன.  
சிறுநீரக அறுணை சிகிச்ணச, மருத்துை அலகுகள், மற்றும் NICU 

 உள்நாட்டு நிதி கட்டுப் ாட்டு அணமப்பு, அைைடீ்டு நணடமுணைகள், நிதி 
சைளிப் ணடத்தன்ணமணய பமம் டுத்துதல் (மருத்துைமன ைருமானத்தில் 30% 
அதிகரிப்பு அைைடீ்டின் துல்லியத்ணத அதிகரித்து)     

 ைாகனத் தரிப் ிட ைிரிைாக்கம் ரூ. 900,000 இலிருந்து ரூ .2,000,000 ஆக மாதாந்த 
ைருைாய் அதிகரித்துள்ளது 
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புதிய எரிப்பு ைசதியின் திைப்பு ைிழா 

 
 
 
 
நிதி பேயல்திறன்  
 
ஒப் ீட்டுப்  குப் ாய்வு (வருமானம்)  வருடம்  2012, 2013, 2014, 2015, 2016 
 

 
மில்லியன்                               ணைத்தியசாணல ைரிமானம் –மாதாந்தம் 
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2016 ஆம் ஆண்டு ஜனைரி மாதம் 
மருத்துைமணனயின் முப் தாம் 
ஆண்டு நிணைவு. 
 

2016  இதயத்திற்கு இதயம் நம் ிக்ணகப் 

ச ாறுப்பு நிதியத்ணத உருைாக்குதல் 
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 யன் ாட்டு விவரங்கள் 

2016 ஆம் ஆண்டில் சமற்பகாள்ைப் ட்ட பமாத்த நடவடிக்பககைின் 
எண்ணிக்பக 

 
 
 
 
 
 

இல குைிகாட்டி 

 
ைருடம் 

2016 

1 பநாயாளி கட்டில்களின் எண்ைிக்ணக 1,086 

2 பநாயாளர் அனுமதியின் சமாத்த எண்ைிக்ணக 59,257 

3 தங்கக்கூடிய சராசரி நாட்கள் ( நாட்கள் ) 4.5 

4 காைப் டும் ணைத்தியசாணலக் கட்டில்கள் (%) 68.80 

5 சைளி பநாயளர்  ிரிைிற்கு ைருணக தந்பதாரின் எண்ைிக்ணக 21,847 

6 அைசர சிகிச்ணசப்  ிரிைிற்கு  ைருணக தந்பதாரின் எண்ைிக்ணக 40,792 

7 கிளினிக்கிற்கு சமுகமளித்த பநாயாளிகளின் சமாத்த எண்ைிக்ணக 165,158 

8 சசய்யப் ட்ட சத்திர சிகிச்ணசகளின் சமாத்த எண்ைிக்ணக 15,007 

9 சசய்யப் ட்ட  Cardio Thoracic  சத்திர சிகிச்ணசகளின் எண்ைிக்ணக 558 

10 சசய்யப் ட்ட Dialysis  இன் எண்ைிக்ணக 6,296 

11 சசய்யப் ட்ட Echo Cardiograms  இன் எண்ைிக்ணக 14,660 

12 சசய்யப் ட்ட ECG Tests  இன் எண்ைிக்ணக 45,501 

13 கதிரியக்க பசணைகள் 85,027 

14 CT கற்ணககளின் எண்ைிக்ணக 12,278 

15 சசய்யப் ட்ட Physiotherapy    இன் எண்ைிக்ணக 18,591 

16 பநாயாளி கட்டில்களின் எண்ைிக்ணக 3,598 

17 பநாயாளர் அனுமதியின் சமாத்த எண்ைிக்ணக 1,899 

18 தங்கக்கூடிய சராசரி நாட்கள் ( நாட்கள் ) 1,099,202 

19 காைப் டும் ணைத்தியசாணலக் கட்டில்கள் (%) 5147 
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சநாயாைர் அனுமதி (வி ரம்) 
 

 ிரிவு 

 

சநாயாைர் அனுமதி 
வருடம் 2016 

ப ொது மருத்துவ பிரிவு  
விடுதி 6 5997 

விடுதி  12 5666 

விடுதி  17 5777 
பமொத்தம் 17440 
ப ொது சத்திரசிகிச்சசப் பிரிவு  
விடுதி  8 2941 

விடுதி  14 2006 

விடுதி 14a 2274 

விடுதி 15 2939 
பமொத்தம் 10160 
ப ண்ண ொயியல் மற்றும் மகப்ண ற்றுப் 
பிரிவு 

 

விடுதி  2 5213 

விடுதி  9 2516 
பமொத்தம் 7729 
குழந்சத மருத்துவப் பிரிவு 2924 
ENT  பிரிவு 1150 
எலும்பியற் பிரிவு 2526 
கண் மருத்துவப் பிரிவு 1640 
இதயவியல்  பிரிவு 2664 
கொர்டிணயொ-பதொரொசிக்  ( Cardio-Thoracic  )
பிரிவு 

881 

Dermatology   Unit 19 
Neonatal Intensive Care Unit 1038 
நரம்பியல் பிரிவு 998 
Dialysis and Nephrology Unit 6584 
ப ொது தீவிர சிகிச்சச பிரிவு 744 
Cardiothoracic  தீவிர சிகிச்சச பிரிவு 611 

கட்ட ம் பசலுத்தும் விடுதி –வகுப்பு I 1956 

கட்ட ம் பசலுத்தும் விடுதி –வகுப்பு II 3478 
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10. தனியார் சுகாதார துபற அ ிவிருத்தி   
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. 

 
பதாபலசநாக்கு 

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. 

குறிக்சகாள்கள் 

 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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2016 இல் இடம்ப ற்ற விசேட நிகழ்வுகள் 

 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 பேயலாற்றுபகப் ச ாக்கு 
 

 வகுதியடிப் படயில் தனியார் மருத்துவ நிறுவகத்தின்  திவு 

வகுதி சுருக்
கப் 

ப யர் 

 திவுகைின் எண்ணிக்பக 

2012 2013 2014 2015 2016 

தனியார்ணைத்தியசாணலகள், 
மருத்துைமணன மற்றும்  ிரசை 
ைிடுதிகள் 

PH 76 104 101 107 103 

மருத்துை ஆய்வூகூடங்கள் L 72 190 234 268 366 

மருத்துை நிணலயங்கள்/ திணரயிடல் 
நிணலயங்கள்/ சிைார்  ராமரிப்பு 
மருத்துை நிணலயங்கள்/  ரிபசாதணன 
ஆபலாசணனகள் 

MC 65 88 133 120 147 

முழுபநர ச ாது மருத்துை பசணை/ 
மருந்தகங்கள்/ மருத்துை சிகிச்ணச 
நிணலயங்கள் 

FGP 65 79 79 93 113 

 குதி பநர ச ாது மருத்துை பசணை/ 
மருந்தகங்கள்/ மருத்துை சிகிச்ணச 
நிணலயங்கள் 

PGP 93 111 119 126 189 

முழுபநர  ல் அறுணை சிகிச்ணசகள் FDS 7 26 28 26 25 

 குதி பநர  ல் அறுணை சிகிச்ணசகள் PDS 5 9 12 8 7 

முழுபநர மருத்துை நிபுைத்துை 
பசணைகள் 

FMS 3 6 8 7 4 

 குதி பநர மருத்துை நிபுைத்துை 
பசணைகள் 

PMS 4 3 5 3 9 

தனியார்பநாயாளி ைண்டிச் பசணைகள் AS 6 10 8 10 12 

 ிை தனியார் மருத்துை நிறுைனங்கள் OPMI 19 30 30 32 34 

சமாத்த தனியார் மருத்துை 
நிறுைனங்கள் 

 415 656 757 800 1009 
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1.  mwpKfk; 

,yq;ifapd; cs;ehl;L kUj;Jt Kiw 6000 Mz;L fhyq;fshf epytptUtjhf 
ek;gg;gLfpd;wJ. gz;ila fhyj;jpy; ,q;F Ml;rp nra;j ,uhtz murd; kpfr; rpwe;j 
itj;jpau; vdf; $wg;gLtJld; mg;nghOJ ,e;j cs;ehl;L rpfpr;ir rfy 
mk;rq;fspYk; Nkk;gl;Lf; fhzg;gl;ljhfTk; $wg;gLfpd;wJ. 

mDuhjGuk;> nghyd;eWt> jk;gnjdpa Mfpa Ml;rp fhyq;fspy; vkJ ehl;by; mWitr; 
rpfpr;ir Kiw kpfr; rpwe;j tpjj;jpy; fhzg;gl;ljhf Fwpj;j Ml;rp fhyj;jpd; 
itj;jpaj;jpd; Clhf fz;Lgpbf;fg;gl;l mWit cgfuzq;fis Muha;e;J ghu;f;Fk; 
NghJ njspthfj; njupa tUfpd;wJ.  Gj;jjhr Nghd;w muru;fs; tpyq;FfSf;Fk; 
rpfpr;iraspj;j mWit itj;jpau; vdTk; njupa tUfpd;wJ. rpq;fstu; Ml;rp fhyj;jpy; 
murhq;fj;jpd; mDruizAld; vOjg;gl;Ls;s igr[;[ kQ;[{rht> rpq;`s Nahf 
uj;dhfua> tuNahf rhua> clul;l ngn`j; nfa; v]; ntj nghj;j  Nghd;w E}y;fspy; 
kw;;Wk; njhy; fhg;gpaq;fspy; ,Ue;J rpq;fstu;fspd; itj;jpa Kiw gw;wpa 
Mr;rupaq;fs; njupa tUfpd;wd. gy;NtW khtl;lq;fSf;F cupajhd tpNrl 
mk;rq;fspd; fPo; cs;ehl;L kUj;Jtk; ghuk;gupak; ClhfTk; ,w;iw tiu 
Nkw;nfhs;sg;gl;Lf; nfhz;bUf;fpd;wJ   

Rje;jpuj;jpw;Fg; gpwF 1949 Mz;bd; 49 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;   
jhgpj;jy; kw;Wk; ,jw;F Mizahsu; xUtu; epakpf;fg;gl;lhu;. ,e;jr; rl;lk; rl;luPjpahd 
ahg;ghfpajd; gpd;du; RNjr kUj;Jtj; jpizf;fsk; gpd;du; MAu;Ntj  jpizf;fsk;   
vd;Dk; ngaupy; epWtg;gl;lJ.   
 
1961 Mk; Mz;bd; 31 Mk; ,yf;f MAu;Ntj rl;lk; epiwNtw;wg;gl;L ,yq;if RNjr   
kUj;Jt Kiwf;F Gj;Jzu;r;rp Vw;wg;gl;lJ. ,jw;fikthf 1980 Mk; Mz;L  RNjr   
kUj;Jt Kiwia Cf;Ftpg;gjw;fhf Gjpa mikr;nrhd;W epWtg;gl;lJld; ,J 1994 
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 2015.01.18  Me; jpfjp Rfhjhu mikr;rpd; fPo; 
nfhz;Ltug;gl;lJld; Kjypy; Rfhjhu kw;Wk;  RNjr kUj;Jtj;Jiw mikr;rhfTk;, 
2015.09.21 Me; jpfjp njhlf;fk; ,J Rfhjhu Nghriz kw;Wk;  RNjr kUj;Jt 
mikr;rhfpaJ.  
 
,yq;ifapy; khj;juk; md;wp ntsp ehLfspy; $l ehSf;F ehs; gpugy;ak; mile;J 
tUtJld;; mNdf Nehahsu;fs; Fzkilfpd;w kpfr; rpwe;j kUj;Jt Kiwahf ,d;W 
RNjr kUj;Jt Kiw tpsq;Ffpd;wJ. Fzg;gLj;Jtjw;Ff; fbdkhd Gw;W Neha; kw;Wk; 
rpWePuf Neha; ,d;W RNjr kUj;Jtu;fs; ntw;wpfukhff; Fzkilar; nra;fpd;wdu; 
mt;tg;NghJ guTfpd;w nlq;F Neha; $l ntw;wpfukhf Kwpabg;gjw;F RNjr 
kUj;Jtu;fs; gzpfis Nkw;nfhz;Ls;sdu;. Gjpa Muha;r;rpfspd; Clhf gy;NtWgl;l 
Neha;fs; kw;Wk; mtw;Wf;fhd rpfpr;irfis Muha;e;J ghu;j;J RfNjfpahd nghJ 
kf;fis cUthf;Fk; nghUl;L RNjr kUj;Jtg; gpupTk; mjd; fPo; cs;s epWtdq;fSk; 
ghupa nraw;gzpfis epiwNtw;Wfpd;wd.  
 
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;. 
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    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;. 
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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`hkp
Nahgjp   
kUj;J
t 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;gh
d 

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 - 2016 [{iy 30 tiuapyhd  
    Kd;Ndw;w    

 
 
 
 
 

tFjp/nryT tplak;/tplak; xJf;fPLfs; 
(&) 

nryTfs; 
(&) 

nrytpd Áw;W 
tpfpjk; 

(%) 

kPz;LtUk; nrytpdk; 223,700,000.00 82,477,086.00 36.87 

nghJthd epUthfk; /NtW  
epfo;r;rpj; jpl;lq;fs;      

189,700,000.00 67,423,454.41 35.54 

epWtdq;fs;     Nritfs; 
 

 N`hkpNahgjp   kUj;Jt rig       
 

 N`hkpNahgjp   kUj;Jtkid 

 
10,500,000.00 
18,500,000.00 

 
6,207,181.30 
8,635,540.29 

 
59.12 
46.68 

tpNrl epfo;r;rpj; jpl;lq;fs;      
 Nghriz  epfo;r;rpj; jpl;lk;     

 
5,000,000.00 

 
210,910.00 

(Fwpg;G - 01) 

 
4.22 

%yjdk 251,680,000.00 53,817,043.79 21.38 

nghJthd epUthfk; 1,200,000.00 4,950.00 0.41 

tpNrl epfo;r;rpj; jpl;lq;fs;      

 r%f Rfhjhu Cf;Ftpg;G 
epfo;r;rpj; jpl;lk;     

 

 kUe;Jf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 
epUkhdpg;Gfs; 

 
 

 Ngzw; rigfs; 
 

 ,isQu; %ypifj; Njhl;l 
tptrhapfs; fpuhk epfo;r;rpj; 
jpl;lk;     

 
 

 N`hkpNahgjp   kUj;Jt rig  
 

 N`hkpNahgjp  Kiwi 
mgptpUj;jp 

 

 Nghriz khspif 

 
100,000,000.00 

 
 

100,000,000.00 
 
 

9,000,000.00 
 

3,000,000.00 
 

2,500,000.00 
 

28,980,000.00 
 

7,000,000.00 

 
49,023,103.87 

(Fwpg;G  - 02) 
 

- 
 
 
 

(Fwpg;G - 03) 
 

- 
- 
 

4,788,989.92 
( Fwpg;G  - 04) 

 
( Fwpg;G  - 05) 

 
49.02 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

16.53 

nkhj;jk; 475,380,000.00 136,294,129.79 28.67 
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2017.06.30 MFk; NgHJ cupa epfo;r;rpj; jpl;lq;fSf;fhf fPNo fhl;lg;gl;Ls;sthW 
xJf;fPLfs; xJf;fg;gl;Ls;sd. 

 

Fwpg;G 

01. Nghrhf;F epfo;r;rpj; jpl;lq;fSf;fhf 2,682,836.00 &gh xJf;fPL khtl;l 
nrayfq;fSf;F tpLtpf;fg;gl;Ls;sd. 

02. nghJr; Rfhjhu Cf;Ftpg;Gr; Nritapd; rk;gsq;fs; kw;Wk; Cjpaq;fs; cl;gl 
rfy ehshe;j nrytpdq;fSf;fhf nkhj;j xJf;fPlhf 30,337,818.15 &gh 
mDuhjGu khtl;l nrayfj;Jf;F tpLtpf;fg;gl;Ls;sJ 

03. jp];]k`huhk gpuNjr nrayhsu; mYtyfj;jpd; Ngzy; rigf;fhf fl;llk; 
xd;iw epUkhzpg;gjw;F `k;ghe;Njhl;il khtl;l nrayhsUf;F 2,006,133.66 
&gh xJf;fPL tpLtpf;fg;gl;Ls;sJ 

04. ntypry N`hkpNahgjp kUj;Jtkidapd; tpLjp epUkhzpg;G gzpfSf;fh 
5,000,000.00 &gh xJf;fPL fl;llj; jpizf;fsj;Jf;F tpLtpf;fg;gl;Ls;sJ 

05. Nghrhf;F khspiff;fhf gpd;tUkhW xJf;fPLfs; tpLtpf;fg;gl;Ls;sd 

                                                                            &gh 

kh/nr –khj;jiw ( khypk;gl gp/nr) 531,869.97 

kh/nr – nfhOk;G ( k`ufk gp/nr) 92,966.36 

kh/nr – khj;jiw(jp`nfhl  gp/nr) 1,093,381.16 

kh/nr – nkhzwhfy (nrtdfy  gp/nr) 849,133.90 

kh/nr – jpUNfhzkiy ( Fr;rntsp gp/nr) 412,000.00 

kh/nr – FUehfy; (gd;dy gp/nr) 420,310.45 

kh/nr – fk;g`h ( ePu;nfhOk;G gp/nr) 244,951.90 

kh/nr – mk;ghiw (mk;ghiw  gp/nr) 1,300,000.00 

kh/nr – khj;jiw ( khypk;gl gp/nr) 20,890.34 

nkhj;j xJf;fPL 2017.06.30 jpfjpad;W 

 
5,794,504.08 
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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  mDuhjGuk;  r%f Rfhjhu Cf;Ftpg;G  epfo;r;rpj;   
 jpl;lk; 

2001 Mk; Mz;L mDuhjGu khtl;lj;jpy; 22 gpuNjr nrayhsu; gpupTfspy; Kd;Ndhb 
fUj;jpl;lq;fshf Muk;gpf;fg;gl;l mDuhjGu r%f Rfhjhu mgptpUj;jp Nrit Neha; 
epthuz epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; kUj;Jtg; gpuptpd; fPo; eilKiwg;gLj;jg;gLtjd; 
Nehf;fkhdJ nghJ kf;fis tpspg;gilar; nra;J mtu;fsJ MNuhf;fpaj;ij 
Nkk;gLj;Jtjd; Clhf mtu;fsJ tho;thjhuj;ij Nkk;gLj;JtjhFk;. 
 
 

 gjtpazp tpguq;fs;  
 gzpg;ghsu;       - 01  
 r%f  Rfhjhu kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;fs;  - 22 
 mgptpUj;jp cjtpahsu; (tptrha) cj;jpNahfj;ju;fs; - 03 
 r%f Rfhjhu mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;fs;  -        206 
  Kfhikj;Jt cjtpahsu;fs;    - 01 
  rhujp        - 01 
  Nrit cjtpahsu; (,izf;fg;gl;l)   - 02 

 

   
         rpWtu; Rfhjhug; Ngzy;       %ypifr; nrbfs; ghJfhj;jy; > gad;ghL                  
 

 
Nghrhf;F epfo;r;rpj  jpl;lk; 
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,e;jf; fUj;jpl;lj;jpd; Clhf eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;w epfo;r;rpj; jpl;lq;fspilNa 
gpd;tUk; epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; Kd;Dupik toq;fg;gl;L Nkw;nfhs;sg;gl;ld.  

 

     mDuhjGu MAu;Ntj r%fr; Rfhjhu Nritfs; - 2017 [{d; 30 jpdj;Jf;fhd 
Kd;Ndw;wq;fs; 

njhlup
yf;fk; 

epfo;r;rpj; 
jpl;lk; 

epfo;r;rpj;jpl;l tpguq;fs; 
elj;jpa 

epfo;r;rpj;jp
l;lq;fs; 

 
gadh
spfs; 

1. njhw;wh Neha; 
fl;Lg;ghL 

1.elkhLk; kUj;Jt  fpspdpf;Ffs; 215 4821 
njhlu;GgLj;jg;gl;l Nehahsu;fspd vz;zpf;if 113 
2. Nehahspfis milahsk; fhZk; Muk;g 
gupNrhjidfs; 

202 6381 

3. mur Nrit epiyaq;fs; rhu;e;j Rfhjhu 
Cf;Ftpg;G epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 110 2190 

4. Nahfhr gapw;rp %yk; csr;Rfhjhu Cf;Ftpg;G 220 4107 
5.  tpopg;g+l;Lk;  epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 1648 34863 
6.  njhlu;GgLj;jg;gl;l Nehahsu;fspd; 
vz;zpf;if  1097 

2. 
njhw;Wk; Neha; 
fl;Lg;ghl;L 
epfo;r;rpj; 
jpl;lk; 

njhw;Wk; Neha; fl;Lg;ghl;L epfo;r;rpj; jpl;lk; 1307 23851 

3. 

Nghrhf;F 
epfo;r;rpj; 
jpl;lk; kw;Wk; 
rpWtu; Rfhjhuk; 
Ngzy; 

RNjr  czTfis gpugy;ag;gLj;jy;/,yq;ifaUf;Fg; 
nghUj;jkhd Nghrid vz;zfUit Cf;fg;gLj;Jk; epfo;r;rpj; 
jpl;lk; 

 
 

1.Nahfh epfo;r;rpj; jpl;lk; 1090 
24084 

2. tpopg;g+l;Lk;  epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 1520 
3. rpWtu; MNuhf;fpa Cf;Ftpg;G 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 884  

 
17716 

4.  rpWtu;  fpspdpf;Ffs; 486 
5.  tpopg;g+l;Lk;  epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 695 

4. 

r%f 
mbg;gilapyhd 
KjpNahu; 
Rfhjhu 
Nritfs;  
epfo;r;rpj; 
jpl;lk; 

KjpNahu; Rfhjhu Cf;Ftpg;G fpspdpf;Ffs; 389 

9205 Nkw;ghu;it nra;j KjpNahu; vz;zpf;if 12312 

Nkyjpf rpfpr;irf;fhf njhlu;GgLj;jy; 265 

5. 

cstpay; 
Rfhjhu 
Cf;Ftpg;G 
epfo;r;rpj; 
jpl;lk; 

cstpay; Rfhjhu Cf;Ftpg;G epfo;r;rpj; jpl;lk; 108 5319 

6. jha;khu;fisg; 
Ngzy; jha;khu;fSf;fhd fpspdpf;Ffs; 113 691 

7. 
ghlrhiy  
epfo;r;rpj;jpl;lq;
fs; 

1. ghlrhiy khztu;fs; kw;Wk; Mrpupau; 
Fohj;ij tpopg;g+l;ly;. 

113 

5386 
 
 
 

2. 5 Mk; Mz;L khztu;fspd; cjtp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

42 2925 

3. ghlrhiy rhu;e;j cjtpr; Nritfs; epfo;r;rpj; 
jpl;lk; 

8 663 

4.  Nahfhr gapw;rp  epfo;r;rpj; jpl;lk; 775 4398 

8. 
tPl;Lg; 
gpuptpdiu 
tpopg;g+l;ly; 

. tPl;Lg; gpuptpdiu tpopg;g+l;ly; 13399 
20618 
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2016  Mk; Mz;L eilKiwg;gLj;jpa tpNrl epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

  nehr;rpahfk> ehr;rpahjPT> f`l;lf];jpfpypa> kp`pe;jiy> fy;Ndt Mfpa gpuNjr 
nrayfq;fspy; Nahfh gapr;rp nrayku;Tfis elhj;jpaik 

 nfg;gpl;bnfhy;Nyt tyaj;jpd; Clhf vy;yh khjKk; ,uz;L rpWePuf fpspdpf;Ffs; 
elj;jg;gLtJld; ,jpy; Rkhu;250 gadhspfs; fye;J nfhz;ldu;. 

 gjtpah rpWePuf Neha; epthuz fpspdpf;Ffs; elhj;jpaik 

 kjthr;rp rpWePuf Neha; epthuz fpspdpf;Ffs; elhj;jpaik 

 
2017 Mk; Mz;L eilKiwg;gLj;jpa tpNrl epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 
 “ jpwKiwahd Afj;jpd; gRikj; Njhl;lk;” fz;fhl;rp BMICH (2017 khu;r;R 29 

njhlf;fk; Vg;uy; 25 tiu) 

 MOH mYtyfj;Jld; ,ize;J elj;jg;gLfpd;w epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

 jiyikj;Jtg; gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

 ghlrhiy ,dg;ngUf;f Rfhjhu epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

 tyaf; fy;tp mYtyj;jpy; elj;jg;gLfpd;w epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

 Md;kPf 

 rpWePuf Neha; epthuz 

 rupahdthW iffisf; fOTk; 

 Nghijg; nghUs; epthuz  

 mjpNkjifa rdhjpgjpapd; jiyikapy; cyf rpWePuf jpdj;ijf; 
nfhz;lhLtjw;fhd fz;fhl;rp – (2017 khu;r;R 13 tpy;fKt) 
 
 

r%f Rfhjhu Cf;Ftpg;Gr; Nritapd; Clhf 2018 Mk; Mz;L 
jpl;lkplg;gl;Ls;s mgptpUj;jp fUj;jpl;lq;fs; kw;Wk; epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 
 
01. gpuNjr kf;fSf;F ,ilNa rupahdthW if kUe;J ghtid njhlu;gpyhd 

tpopg;G+l;Lk; epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

  ,jd; NghJ nghJkf;fs; ,yFthf gad;gLj;jf; $ba ghJfhg;G kpf;f if 
kUe;Jfs; gw;wp xU gpuNjr nrayhsu; gpuptpy; ,Ue;J 2100 FLk;gq;fs; Kjy; 6 
khj fhyj;Jf;Fs; tpopg;G+l;Ltjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLtJld; ,jw;fhf fk;g`h 

9. 

r%f Rfhjhu 
Nritfs; 
epfo;r;rpj; 
jpl;lk; kw;Wk; 
NtW tpNrl 
epfo;r;rpj; 
jpl;lk; 

1.njhw;Wk; Neha; fl;Lg;ghL/NtW tpNrl epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fs; 405 11185 

2. tpNrl rpWePuf fpspdpf;Ffs; /njhw;wh Neha;f; 
fl;Lg;ghL 87 1201 

3. Md;kPf tpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lk; 57 342 

10. 

kUj;Jt 
%ypif 
jhtuq;fisg; 
NgZjYk; 
jpwKiwahd 
gad;ghLk; 

1. Nrjd tPl;Lj; Njhl;lq;fs; 260 
1729 

2. tPl;Lj; Njhl;lq;fs; 1515 
3..%ypifj; Njhl;lq;fs;(ghlrhiy/mur 
epWtdk;/NtW)   

.%ypifj; Njhl;lq;fs; 84 
 eLiff;fhf toq;fpa %ypifr; nrbfspd; 

vz;zpf;if 1031 
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tpf;ukhur;rp MAu;Ntj gy;fiyf; fofj;jpd; Clhf toq;fg;gl;Ls;s if kUe;J 
gw;wpa Gj;jfj;ij gad;gLj;Jtjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. ,e;j tpopg;G+l;lypd; 
NghJ rupahdthW if kUe;Jfis jahupj;jy;> ghtpj;jy; if kUe;Jfs; ghtpf;ff; 
$lhj nghUj;jkw;w re;ju;g;gq;fs; Nghd;w tplaq;fs; gw;wp nghJkf;fSf;F 
tpsf;fkspf;fg;gLtJld; ,e;j if kUe;J gad;ghl;Lf;Fj; Njitahd Rkhu; 25 
%ypifr; nrbfs; nfhz;l tPl;Lj; Njhl;lnkhd;iwj; jahupg;gjw;Fk; 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. (Your medicine your garden) 

02.  Gw;WNeha; xopg;G njhlu;gpy; tpsf;fkspf;Fk; epfo;r;rpj; jpl;lk; 

  ehSf;F ehs; gpuNjrj;jpy; mjpfupj;Jf; fhzg;gLfpd;w Gw;WNehia 
fl;Lg;gLj;Jtjw;fhf nghJkf;fSf;F tpsf;fkspg;gjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. 
,jd;NghJ tha;g;Gw;W> foiyg;Gw;W> Njhw;Gw;W> khu;gfk;> Rthrg;ig> fu;g;gg; ig 
kw;Wk; Fjtop Gw;WNeha; cl;gl Vida Gw;WNeha;f;fhd re;ju;g;gq;fis jLg;gjw;Fk; 
> ,dq; fhZtjw;Fk; kw;Wk; nghUj;jkhd kUj;Jt epiyaq;fSld; 
njhlu;GgLj;Jtjw;Fk; vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. kUj;Jt 

 
cj;jpNahfj;ju; xUtupd; Clhf 300 NgUf;fhf ,e;j epfo;r;rpj; jpl;lk; 
eilKiwg;gLj;jg;gLtJld; ,jd; %yk;  63000 Ngu;  (300×210) ,e;j epfo;r;rpj; 
jpl;lj;jpd; %yk; cs;slf;fg;gLfpd;wdu;. 

 
 
03.  ehtpd;d MAu;Ntj Muha;r;rp epWtdj;jpd; xj;Jiog;Gld; khtl;lj;Jf;Fs; rpWePuf 

Neha; epthuz epfo;r;rpj;jpl;lk;  

  gpuNjrj;jpy; Kf;fpa gpur;rpidahff; fhzg;gLfpd;w rpWePuf Neha; epthuzj;Jf;fhf 
tPl;by; cs;stu;fSf;F tpsf;fkspg;gjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. 

- rpWePuf ,af;fghL ,y;yhik gw;wpa tpsf;fkspj;jy; 
- Fbg;gjw;Fg; nghUj;jkhd FbePu; gw;wpa tpsf;fkspj;jy; 
- Nrjd tPl;Lj; Njhl;lk; gw;wp tpsf;fkspj;jy; 
- czTj; jahupg;gpd; NghJ rupahd Kiwiaf; filg;gpbj;jy; 
- gpuNjrj;Jf;F Vw;w cs;ehl;L czTf; fl;likg;G njhlu;gpy; tpsf;fkspj;jy; 
- nraw;ifr; RitA+l;b kw;Wk; epw%l;ly; njhlu;gpyhd tpsf;fkspj;jy; 
- fisnfhy;yp kw;Wk; gPilnfhy;yp gad;ghl;ilf; Fiwj;Jf; nfhs;StJ gw;wpAk; 

mjd; ghjpg;Gfs; gw;wpAk; tpsf;fkspj;jy;. 
mj;Jld; rpWePuf Neha;f;fhd Nehahsu;fis ,dq;fhZk; Kfhk; kw;Wk; tpNrl 
elkhLk; fpspdpf;Ffs; MAu;Ntj Muha;r;rp epWtdk;> kjthr;rp MAu;Ntj rpWePuf 
kUj;JtkidAld; ,ize;J Nkw;nfhs;sg;glTs;sJld; RNjr kUj;Jtg; gpuptpd; 
mgptpUj;jpg; gpuptpd; Clhf eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;w epfo;r;rpj; jpl;lq;fSld; 
xUq;fpize;J eilKiwg;gLj;Jtjw;F jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 

04. jw;nghOJ fhzg;gLfpd;w gpur;rpidahd fopT Kfhikj;Jtk; tPl;Lr; R+oypNyNa 
Nkw;nfhs;Stjw;fhf kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig> mDuhjGu khefu rig> gpuNjr 
rig kw;Wk; Rfhjhu jpizf;fsk; kw;Wk; gpuNjr nrayfk; rhu;e;J 
eilKiwg;gLj;Jfpd;w epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; gw;wp fz;fhzpg;Gfspy; <Lgl;L r%fr; 
Rfhjhu cj;jpNahfj;ju;fis ,e;jg; nghJepfo;r;rpj; jpl;lJf;fhf fpuhk kl;lj;jpy; 
Kidg;Gld; gq;fspg;ig toq;fr; nra;tjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. 
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6.2 MAu;Ntj tho;f;ifr; Rl;nlz; kw;Wk; Nghriz - 
czT Kiwapd; Clhf njhw;wh Neha;f; 
fl;Lg;ghL njhlu;gpyhd tpopg;g+l;Lk;  epfo;r;rpj; 
jpl;lk;     

 

           
 
2017 [{d; khjk; 01Me; jpfjp tiuapyhd Kd;Ndw;wq;fs; 
 

njhlupy
f;fk; 

Nkw;nfhz;l epfo;r;rpj;jpl;l 
vz;zpf;if 

fye;Jnfhz;Nlhu; 
vz;zpf;if 

nryTj; 
njhif 

(&) 

2018 Mz;Lf;fhf 
jpl;lkplg;gl;Ls;s 

fUj;jpl;lk; 
/epfo;r;rpj;jpl;lk; 

01 rJL fk;khd 
epfo;r;rpj; jpl;lk;  

01 

xU epfo;r;rpj; 
jpl;lj;Jf;F Rkhu; 
50 – 100 
vz;zpf;ifapdu; 

4,101,769.00 

Nghrhf;Fkpf;f 
cs;ehl;L czT 
epfo;r;rpj; jpl;lk; gp.nr 
gpuptpy; Nkw;nfhs;s 
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ 

02 gp.nrayfj;jpy; 
Nkw;nfhz;l 
epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fs; 

326 

 

 
 

6.3  Nghriz khspia epfo;r;rpj;  jpl;lk;     

   
               fNdtj;j Nghrhf;F khspif                nfhigfNd Nghrhf;F khspif 
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Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr kUj;Jt mikr;rpd; Clhf eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;w 
Nghrhf;F khspif epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; Clhf, Nghrhf;Fkpf;f gz;Grhu; cs;ehl;L 
czT njhlu;gpy; nghJkf;fis ftUtjd; %yk; njhw;wh Neha; fl;Lg;ghL kw;Wk; 
MNuhf;fpakhd rKjhaj;ij fl;bnaOg;Gtjw;fhd xj;Jiog;ig toq;Ftjw;F 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. 

2016 Mz;bd; Kd;Ndw;wk; 
 
Nfhupf;if kjpg;gPL (&) xJf;fpa njhif (&) tpLtpj;j njhif 

nfhigfNd 1,128,299.61  1,000,000.00 2016.07.02 
fNynty 554,922.94 554,922.94 2016.07.26 

 

2017 Mz;L tuT nryTj; jpl;lj;jpd; Clhf Nghrhf;F khspifia epUkhzpg;gjw;fhf 
7.0 kpy;ypad; &gh xJf;fPL toq;fg;gl;Ls;sJld; ,e;j xJf;fPL Nghrhf;F khspifia 
epUkhzpg;gjw;fhf gpd;tUkhW cupa gpuNjr nrayhsu;fSf;F tpLtpf;fg;gl;Ls;sd. 

njhlupyf;fk; Nghrhf;F khspif 
xJf;fPL tpLtpf;fg;gl;l 

jpfjp 
toq;fg;gl;l xJf;fPL (&) 

01 khypq;gl 2017.06.07 552,760.31 
02 nrtdfy 2017.04.19 849,133.90 
03 kfufk 2017.04.19 921,966.36 
04 jp`nfhl 2017.04.19 1,093,381.16 
05 gd;dy 2017.05.15 420,310.45 
06 Fr;rntsp 2017.05.05 412,000.00 
07 ePu;nfhOk;G 2017.05.23 244,951.90 
08 mk;ghiw 2017.06.05 1,300,000.00 
09 ,q;fpupa 2017.07.10 1,053,945.64 

 nkhj;jk;  6,848,449.72 
 

6.4   Ngzw; rigfs; 
 

jp];]kfhuhk MAu;Ntj Ngzw; rigf;fhd fl;llnkhd;iw epUkhzpg;gjw;fhf 
2,006,133.66 &gh njhif `k;ghe;Njhl;il khtl;l nrayhsUf;F toq;fg;gl;Ls;sJ. 
Ngzw; rig fl;ll epUkhzpg;G kw;Wk; jpUj;jq;fs;> Ngzw; rigfSf;fhd E}yf 
trjpfs; toq;Fjy; %ypif cw;gj;jp cgfuzq;fs; toq;FtJ njhlu;gpy; cupa 
jfty;fis toq;FkhW ehL g+uhTk; cs;s gpuNjr nrayhsu;fs; 
mwpTWj;jg;gl;Ls;sJld; jw;nghOJ  Rkhu; 66 Ngzw;rigfspd; tpguq;fs; cupa 
gpuNjr nrayhsu;fspdhy; toq;fg;gl;Ls;sd.  
                               

 
6.5  ,isQu; %ypif tptrha epfo;r;rpj; jpl;lk; 
 

cs;ehl;L kUj;Jt Kiwapd; mbg;gilapyhd kUe;J cw;gj;jp njhopw;rhiyf;fhf 
jukpf;f %ypif %yg; nghUl;fs; ngw;Wf; nfhs;Stjpy; cs;s gpur;rpidfs; 
fhuzj;jhy; murhq;fj;Jf;Fupa fhzpfspy; %ypif nra;iffis Nkw;nfhs;Stjw;fhf 
2000 tptrhapfis njhlu;GgLj;Jtjw;Fk; ,jw;Fj; Njitahd epjp xJf;fPLfis 
toq;fp FWfpa fhy %ypifr; nrbfis nra;ifgd;Dtjw;F Muk;gpj;J jukpf;f 
%ypiffSf;fhd Nfhupf;iffis g+u;j;jp nra;J nfhs;Stjw;fhf ,uj;jpdGup> > 
FUehfy;> mDuhjGuk;> nkhzwhfy kw;Wk; fhyp Nghd;w khtl;lq;fis ikakhff; 
nfhz;L tl;Lf;fha;> uj;dpLy;> rpW neUQ;rp> epy; mtupa> ,Q;rp> epy; mtupa> ,Q;rp> 
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fr;Nrhyf; fpoq;F> P̀d; gpq; nfhn`hk;g> Njq;fha;g;G+f; fPiu> P̀d; muj;j> mKf;fuh> 
tp];Zfpuhe;jp> vygl;L> trk;G Nghd;w %ypifr; nrbfis gapu; nra;tjw;F 
jpl;lkplg;gl;l fUj;jpl;lkhFk;.,jd;NghJ tptrhapfSf;F cau; njhopy;El;g Kiwfis 
toq;Fjy;> cj;juthj jukpf;f tpijfs; kw;Wk; eLifg; nghUl;fis toq;Fjy;> 
mWtilfisf; nfhs;tdT nra;tJ njhlu;gpy; tptrhapfisAk; ntspf;fs 
cj;jpNahfj;ju;fisAk; tpopg;g+l;Ltjw;fhf nrayku;Tfis elj;Jtjw;Fj; 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 

,uj;jpdGup> FUehfy;> nkhzwhfy kw;Wk; fhyp khtl;l nrayhsu;fs; kw;Wk; Fwpj;j 
khtl;lq;fSf;fhd gpuNjr nrayhsu;fs; mj;Jld; RNjr kUj;Jt mgptpUj;jp 
cj;jpNahfj;ju;fs; MfpNahUf;F tpsf;fkspg;gjd; Clhf Fwpj;j gpuNjrq;fspy; 
mike;Js;s murhq;f fhzpfs; njhlu;gpyhd tpguq;fisg; ngw;Wf; nfhs;Stjw;F 
eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. 

 
fy;tp kw;Wk; gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

 tho;f;ifj; jpwd; mgptpUj;jp epjpaj;jpd; Clhf newpg;gLj;jg;gLfpd;w 
nfhs;tdTj; jpl;lkply;> Nfs;tp Nfhuy;fSf;fhd Mtzq;fis xOq;FgLj;jy; 
njhlu;gpyhd gapw;rpg; ghlnewp 2016 Mk; Mz;Lf;Fs; ,uz;L cj;jpNahfj;ju;fs; 
fye;J nfhz;Ls;sdu;. 

 ,e;jpah fy;fj;jh Njrpa N`hkpNahgjp epWtdj;jpd; Clhf ,yq;if 
khztu;fSf;fhf toq;fg;gLfpd;w Gyikg;guprpy; jpl;lj;jpd; fPo; N`hkpNahgjp 
kUj;Jt gl;lg;gbg;ig fw;Wf; nfhs;Stjw;fhf 04 ,yq;if khztu;fs; 
njhlu;GgLj;jg;gl;ldu;. 

 RNjr kUj;Jtg; gpuptpd; fPo; eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;w mDuhjGuk; nghJr; 
Rfhjhu Cf;Ftpg;G Nritfisr; Nru;e;j ehd;F kUj;Jtu;fs; mtu;fsJ 
Nritfspd; Njitg;ghLfspd; epkpj;jk; g+u;j;jp nra;ag;gl Ntz;ba gl;lg;gpd; 
gbg;G ghlnewpf;fhf epjp xJf;fPLfs; toq;fg;gl;ld. 

2016 / 2017 Mk; Mz;Lfspy; ehq;fs; va;J nfhz;l Kd;Ndw;wq;fs; 

 Gjpa MAu;Ntj kUj;Jt rigr; rl;lk; kPsha;T nra;ag;gl;lL mjw;Fupajhd 
rpghupRfis rku;g;gpj;jJld; Fwpj;j rl;l%yj;ij rl;l tiuQUf;F mDg;gp 
itg;gjw;F Njitahd eltbf;iffs; vLf;fg;gl;Ls;sd. 

 ,yq;ifapy; cs;ehl;L kUj;Jtj; Jiwapd; kUj;Jtu;fSf;fhf gl;lg;gpd; 
gbg;nghd;iwf; Nkw;nfhs;Stjw;F Kiwahd epWtdk; xd;wpd; Njitg;ghL 
ePz;lfhykhf epytp te;jJld; ,e;j Njitg;ghLfisg; g+u;j;jp nra;J 
cau;fy;tp kw;Wk; neLQ;rhiyfs; mikr;Rld; ,ize;J cs;ehl;L kUj;Jt 
gl;lg;gpd; gbg;G epWtdk; xd;iw jhgpg;gjw;fhf mikr;ruit tpQ;Qhgdk; xd;W 
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ ,jw;fikthf cs;ehl;L kUj;Jt gl;lg;gpd;gbg;G epWtdk; 
xd;iw jhgpg;gjw;F eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Lfpd;wd. 

 1970 Mk; Mz;bd; 07 Mk; ,yf;f N`hkpNahgjp rl;lj;ij ,y;yhnjhopj;J 
Gjpa N`hkpNahgjp rl;lk; xd;iw nfhz;LtUtjw;F 2005 Mk; Mz;L 
mikr;ruitapd; mq;fPfhuk; fpilj;jJld; 2016.07.27 Me; jpfjp 11 
Mz;LfSf;Fg; gpd;du; 2016 Mk; Mz;bd; 10 ,yf;f Gjpa N`hkpNahgjp rl;lk; 
epiwNtw;wg;gl;lJld; 2016.08.22 jpfjp ,e;jr; rl;lk; nray; tYTf;F te;jJ. 

 ,e;jpahtpd; MA~; mikr;rpd; cj;jpNahfG+u;t miog;gpw;F Vw;g ru;tNjr 
N`hkpNahgjp jpdj;ijf; nfhz;lhLtjw;fhf Rfhjhu> Nghrhf;F kw;Wk; 
cs;ehl;L kUj;jt mikr;rpd; nrayhsu; kw;Wk; cj;jpNahfj;ju;fs; fye;J 
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nfhz;lJld; ,jd;NghJ N`hkpNagjp fy;tpj; Jiwia Nkk;gLj;Jtjw;fhf 
,e;jpa MNyhrfu;fis toq;FtJ njhlu;gpy; Gupe;Jzu;T 
cld;gbf;ifnahd;wpy; ifr;rhj;jpLtjw;fhf mikr;R kl;lj;jpy; 
fye;Jiuahly;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. ,e;jg; Gupe;Jzu;T cld;gbf;if 
rk;ge;jkhf mikr;ruit mq;fPfhuk; fpilj;Js;sJld; mz;ba jpdnkhd;wpy; 
,yq;ifapy; itj;J ,e;jpa cau; ];jhdpfupd; gpujpepjpj;Jtj;jpd; fPo; ,e;j 
cld;gbf;if ifr;rhj;jplg;glTs;sJ. 

 jyht. kw;wk; jKj;Njfk  Mfpa ,lq;fspy; 2 nghJr; Rfhjhu Cf;Ftpg;G 
epiyaq;fs; 2017.08.06 jpfjp nfsut mikr;rupdhy; nghJkf;fSf;fhfj; jpwe;J 
itf;fg;gl;lJ 

 cyf tq;fpapd; cjtpapd; fPo; eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;w ,uz;lhtJ Rfhhu 
mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lj;jpd; fPo; FWfpa fhy ntspehl;L gapw;rpf;fhf 100 
MAu;Ntj kUj;Jtu;fs; ,e;jpahtpd; F[uhj; gy;fiyf;fofj;Jf;F mDg;gp 
itf;fg;gl;ldu;.  
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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; ntg; jsj;ijg; NgZjy; kw;Wk; ,w;iwtiug;gLj;jy;. 
 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;. 
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        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;.  

8.  MAu;Ntjj jpizf;fsk;   
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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. 

01.  MAu;Ntjj;Jf;F mikthf Neha; Fzg;gLj;jy;> MNuhf;fpaj;ijg; Ngzy; kw;Wk; 
Neha;fisj; jLj;jy;. 

02. MAu;Ntj  Muha;r;rp gzpfis Cf;Ftpj;jy;> MAu;Ntj fw;if> %ypifr; nra;if 
mgptpUj;jp> kUe;J cw;gj;jp kw;Wk; kf;fis tpopg;G+l;ly;.  

        
  

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;. 
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2017.06.30 tiuapyhd Kd;Ndw;wk; 

 
   (1)  jhgd kw;Wk; epUthfg; gpupT 

    
gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

njhlupyf;fk; 
elj;jpa epWtdk; 

kw;Wk; ,lk; fye;J nfhz;l ghlnewp kw;Wk; Copau; 
vz;zpf;if 

jpfjp 

01 SDFL mur nfhs;tdT – m.K.c 3 2017.02.27-28 

02 
mur fUk nkhopfs; 
jpizf;fsk; jkpo; nkhop gapw;rp ghlnewp – m.K.c 1 

06 khjq;fs; 
(Gjd; khj;jpuk;) 

03 

SDFL 

tUlhe;j nghUl;fs; fzpg;gPL epfo;r;rpj;jpl;lk; 
- MAu;Ntj kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;fs; - 2 

2017.03.02 
04 

tUlhe;j nghUl;fs; fzpg;gPL epfo;r;rpj;jpl;lk; 
- MAu;Ntj jhjp cj;jpNahfj;ju; - 1 

05 
tUlhe;j nghUl;fs; fzpg;gPL epfo;r;rpj;jpl;lk; 
- m.K.c 1 

06 SDFL 
jhgd tpjpf;Nfhitapd; Vw;gLfs; kw;Wk; 
eilKiw tpjpfs; - m.K.c - 2 2017.03.27-28 

07 Sri Lanka Association 
for the Advecement of 
Science 

New innovation & Future Direction of 
Indigenous Medicine & Herbal product 

MAu;Ntj kUj;Jt cj;jpNahfj;ju; - 4 
2017.04.03 

08 Njrpa Mtzf;fhg;gfj; 
jpizf;fsk; 

Awareness programme on Digutal Archives 

MAu;Ntj kUj;Jt cj;jpNahfj;ju; - 1 
2017.06.20 

09 SDFL 
One day workshop on "The Art of public 
Speaking"- MAu;Ntj kUj;Jt cj;jpNahfj;ju; 
- 1 

2017.06.22 

10 Njrpa cw;gj;jpj; jpwd; 
nrayfk; 

Lean Healthcare practitioners – Green belt 

rhd;wpjo; ghlnewp gw;wp tpsf;fkspj;jy;. 

gzpg;ghsu; nghuis MAu;Ntj kUj;Jtkid 
- 1 

2017.06.19-27 
2017.06.27-28 

11 gpuhf; epWtdk; 
thfd Kfhikj;Jtk; - njhopy;El;g 
cj;jpNahfj;ju;.-1 2017.06.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if  2016 - 2017

216

 

 
1 

 

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2016 - 2017  

ntspehl;L gapw;rpfs; 

njhlupyf;fk; Copau; 
vz;zpf;if 

fye;J nfhz;l 
ghlnewp 

msT 

elj;jpa 
epWtdk; 

kw;Wk; ,lk; fhyk; 

1 

MAu;Ntj 
kUj;Jt 
cj;jpNahfj;ju;fs; 

Modernization of 
Traditional Medicine 03 

nfhupah 
KIOM 
epWtdk; 

2017.05.09 
njhlf;fk; 

2017.06.02 tiu 

2 

Seminar on Chinese 
Medicine for Developing 
Countries 02 

 
2017.06.05 

( 01 ehs;) 

3 
From 7th June to 6th July 
2017 China 06 

rPdh Xiyuan 
Hospital 2017.06.06 

njhlf;fk; 

 -2017.07.07 
tiu 

4 

Raining on Ayurveda 
Integrating with Western 
with Western System 

07 ,e;jpah 
F[uhj; 
gy;fiyf; 
fofk; 

2017.06.18 
njhlf;fk; 
2017.06.30 tiu 

 
 
 
 
2.  mgptpUj;jpg; gpupT 

 
2017 Mk; Mz;bd; Kd;Ndw;wk; 

jiyf;F vz;nza; Nja;f;Fk; Njrpa tpoh – 
2017.04.15  

rpq;fs kw;Wk; jkpo; Gj;jhz;il Kd;dpl;L 
eilngWfpd;w jiyf;F vz;nza; Nja;f;Fk; 
Njrpa itgtk; mjpNkjifa rdhjpgjp 
ikj;jpupghy rpupNrd mtu;fspd; jiyikapy; 
Rfhjhu >Nghriz kw;Wk;  RNjr kUj;Jt 
mikr;ru; kUj;Jtu; nfsut uh[pj Nrdhuj;d 
mtu;fspd; gq;fspg;Gld; gahfy kNynfhl = 
jyjh khspif miktplj;jpy; = ehf kfh 
Njthya g+kpapy;; kpf tpku;irahff; 
nfhz;lhlg;gl;lJ.  
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%ypifj; Njhl;l mgptpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

 
1.  Njhl;lq;fspy; cs;s jhtuq;fSf;F ngau;g; gyiiffisj; jahupj;jy;. 
2.  %ypifj; Njhl;l ehw;WfSf;fhf tpiyg; gl;banyhd;iwj; jahupj;jy;. 
3.  Njhl;lg; guhkupg;Gf;fhd cgfuzq;fs; nfhs;tdT nra;J toq;fy;. 

 
tptrhapfs; xj;Jiog;Gld; %ypifj; Njhl;lq;fis tpupTgLj;jy;. 
 

1.   fUj;jpl;lq;fis eilKiwg;gLj;Jk; NghJ ftdk; nrYj;jg;gl Ntz;ba 
tplaq;fs; cs;slq;fpa  “eilKiwf; ifNaL” jahupj;jy;. 

2.  tptrhapfs; kw;Wk; ntspf;fs cj;jpNahfj;ju;fSf;F tpsf;fkspf;Fk; gapw;rp 
epfo;r;rpj; jpl;lk;.  
 
(m)   5 Jz;Lg; gpuRuq;fs; mr;rply;. 

 %ypifr; nrbfs; tsu;j;jy; - njhopy;El;g MNyhridg; gj;jpuk; 
,yf;fk; 1 

 nftj;Nj tth xRJU – tlK Rtnrj epuJU 

 Nrjd tptrhaj;Jf;fhd topfhl;b 

 rk;gpujha tpijfisg; ghJfhg;gjd; gad;ghL  
 nrhaK ,RU tth xRJU 

njhlupy
f;fk; 

epfo;r;rpj; jpl;lk; 
msT/epWtdj;jpd; 

vz;zpf;if/gadhspfspd; 
vz;zpf;if 

nryT 

(&.) 

1. elkhLk; fpspdpf;Ffs; 
 

70 
(MAu;Ntj kUj;Jtkidapd; 
Clhf cupa ,lq;fspy; 

elj;jg;gl;ld.) 

 

2. cs;ehl;L ghd tiffis 
gpugy;ag;gLj;Jk; epfo;r;rpj; jpl;lk;. 

23 
39,315 

&.494,510.00 

3. 

,ytrkhf %ypifr; nrbfis 
toq;Fjy;. 
(mur epWtdq;fs;, 
ghlrhiyfs;,tpfhiufSf;fhf 

8,747 
 

 

4. 

Nritfs; 
i. %ypifj; Njhl;l 

cgfuzq;fs; toq;Fjy;. 
( kz; ntl;b> mythq;F> g+thsp> 
Nuf;f>Ks;Sf;fuz;b> jhr;rp ) 

 

01 

 

5. 
fz;fhl;rp 9  
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(M)  rpwe;j tptrhar; Nrfupg;G xOq;FKiw cs;slq;fpa rpj;jpug; Gj;jfk; 

Mf;fk; kw;Wk; mr;rpLtjw;F rfy eltbf;iffs; vLj;jy;. 
 

(,)  %ypifr; nrbfs; tsu;j;jy; kw;Wk; %yg; nghUl;fspd; juk; gw;wpa 2 
ifNaLfs; jahupj;jy; mj;Jld; mr;rpLtjw;Fj; Njitahd 
eltgbf;iffs; vLj;jy;. 

 

(<)  nray;Kiwg; gapw;rpf;Fj; Njitahd rpwe;j tptrha Kiwfs; gw;wpa 
tPbNah Mf;fj;Jf;fhd eltbf;iffs; Muk;gpj;jy;. 

 
 

3. ,uj;jpdGup> fhyp. mDuhjGuk;> nkhzwhfy kw;Wk; jpUNfhzkiy Mfpa 5 
khtl;lq;fspy; cs;s gpuNjr nrayfg; gpupTfspy; gapu;r; nra;iff;F Njitahd 
mur fhzpfisj; njupT nra;Ak; gzpfisg; g+u;j;jp nra;jy;. 

 

       GEF / UNDP cjtpapd; fPo; fkj;njhopy; jpizf;fsj;Jld; ,ize;J nraw;gLfpd;w  
 

1.BACC fUj;jpl;lk; 
 

(m)   kpy;ydpa gpuNjr nrayfg; gpuptpy; tptrhapfSf;fhd rk;gpujha 
tpijfisg; ghJfhj;jy; kw;Wk; Nrjd tptrhak; gw;wpa gapw;rp epfo;r;rpj; 
jpl;lnkhd;iw elj;jpaik. (2017.03.29) 

 

(M)  tPl;Lj; Njhl;l mgptpUj;jpf;fhf %ypifr; nrbfs; kpy;ydpa -  gpuNjr 
nrayfj;jpd; 50 tPl;Lj; Njhl;lq;fSf;fhf 1250 ehw;Wfs; tpepNahfpj;jik. 

 
 

2.  BFN fUj;jpl;lk; 
 

(m)  ngz; Ranjhopyhsu;fSf;F rikayiw cgfuzq;fis tpepNahfpj;jy; - 
fy;fKt kw;Wk; cLJk;gu gpuNjr nrayf gpupTfspy; cs;s 20 gadhspg; 
ngz;fSf;F toq;fg;gl;ld. 

 
(M)  cs;ehl;L czT tiffs; kw;Wk; ghd tiffs; jahupg;gJ gw;wpa rpwpa 

Gj;jfnkhd;W mr;rpl;L Kbj;jy; " xsrjPa r` Nghrz Fznad; mDd 
T n`y M`hu `h ghd tl;NlhU." 

 

 epUkhzpg;Gg; gzpfs; 

nryTj; 
jiyg;G epUkhzpg;Gg; gzpfs; epjp xJf;fPL (kp. 

&gh) 

Kd;Ndw;wk; 
epjp 

(kp. &gh) ngsjPf 

2 - 2104 MAu;Ntj Nghjdh kUj;Jtkidfs;    

 

nghuis MAu;Ntj kUj;Jtkid 
epUkhzpg;Gg; gzpfs; fl;lk; 2 200 193 83% 
ifjb MAu;Ntj kUj;Jtkid kUe;jf 
epUkhzpg;Gg; gzpfs; 20 17.25 85% 
kQ;rj;njhLtha; MAu;Ntj kUj;Jtkid 
epUkhzpg;Gg; gzpfs; 20 0.365 2% 
rpj;j kUj;Jt Nghjdh kUj;Jtkid> 
jpUNfhzkiy. 275 - 2% 
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3-2001 ntjfk MAu;Ntj kUj;Jtkid 50 0.877 5% 
4 - 2104 RNjr kUj;Jt Kiw gw;wpa Njrpa epWtdk;. 0.15 - 5% 
5 - 2104 %ypifj; Njhl;lq;fs; 13.5 0.584  

 i. gl;bnghy %ypifj; Njhl;lk;   10% 
 ii  fpuhe;JUf;Nfhl;il %ypifj; Njhl;lk;   10% 
 iii.`y;JKy;y %ypifj; Njhl;lk;   10% 
 iv. gpd;dJt %ypifj; Njhl;lk;   - 
 v. gy;Nynfy %ypifj; Njhl;lk;   10% 

5 -2105 fhzp kw;Wk; fhzp mgptpUj;jp 5 0.639 10 % 
 

 epUkhzpg;Gg; gzpfs; 

nryTj; 
jiyg;G epUkhzpg;Gg; gzpfs; 

epjp xJf;fPL 
(kp. &gh) 

Kd;Ndw;wk; 
epjp 

 ngsjPf 

1-2001 jiyik mYtfk; 2.65 1.2 10% 

2-2001 

MAu;Ntj Nghjdh kUj;Jtkidfs; 26 1.4  
inghuis MAu;Ntj Nghjdh kUj;Jtkid   10% 
ii fk;g`h tpf;ukhur;rp MAu;Ntj Nghjdh 
kUj;Jtkid   5% 

 iii. ifjb rpj;j  Nghjdh kUj;Jtkid   10% 
 iv.kQ;rj;njhLtha; MAu;Ntj Nghjdh kUj;Jtkid   10% 
 v.mk;ghiw MAu;Ntj Nghjdh kUj;Jtkid   10% 

3-2001 

Muha;r;rp kUj;Jtkidfs; 30 3.2  

i rky; uh[gf;] MAu;Ntj Muha;r;rp kUj;Jtkid,  
`k;ghe;Njhl;il 

  10% 
 

ii gz;lhuehaf;f Qhgfhu;j;j MAu;Ntj Muha;r;rp 
epWtdk;, 

  
20% 

 
4-2001 RNjr kUj;Jt Kiw gw;wpa Njrpa epWtdk;. 1 .051 % 

5-2001 
 

%ypifj; Njhl;lq;fs; 20 .514  
i. gl;bnghy %ypifj; Njhl;lk;   10% 
ii  .`y;JKy;y %ypifj; Njhl;lk;   - 

iii. gy;Nynfy %ypifj; Njhl;lk;   10% 

iv. fpuhe;JUf;Nfhl;il %ypifj; Njhl;lk;   10% 

 v. fjpu;fhkk; Rw;Wyh tpLjp   10% 
 

3.  njhopy;El;gg; gpupT  - 2017.06.30 tiuapyhd Kd;Ndw;wk 
(3) 2 

 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;   - 04 
ii. cgFO $ba jtizfs;     -  08 
 
 
 
 
 



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if  2016 - 2017

220

 

 
5 

 

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2016 - 2017  

njhlupyf;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 240 24,000.00 

khjpupg; gupNrhjid 43 
 

21,500.00 
 

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 
 

04 8,000.00 

toq;fpa mDkjpg;gj;jpuq;fspd; 
gjpTfis ePbj;jy;. 
 

05 2,500.00 

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 

96 
 

48,000.00 
 

khjpupg; gupNrhjid 24 
 48,000.00 

Kjw; gjpTf;fhf tpepNahfpj;j 
mDkjpg;gj;jpu vz;zpf;if 
 

16 160,000.00 

toq;fpa mDkjpg;gj;jpuq;fspd; 
gjpTfis ePbj;jy;. 
 

41 102,500.00 

 fpilj;j nkhj;j tUkhdk;  414,500.00 

 

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; 02  

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 

fp.fpuhk; 
1,197,289.6 

m.nlh 3,127,457.12 

 

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.  

njhl
upyf;f
k; 

epWtdk; 
gjpT tUkhdk; (&gh.) 

Kjy; tUlhe;jk; 

1.  

jdpahu; kUj;Jtkidfs; mDkjpg;gj;jpu tpepNahfk; ( 2 
Kjy; tpz;zg;gq;fs; 5 tUlhe;j tpz;zg;gq;fs;) 20,000.00 37,500.00 

jdpahu; kUj;Jtkidfs; tpz;zg;gq;fs; nghWg;ngLj;jy; 3,000.00 21,000.00 
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(1Kjy; tpz;zg;gk; 7 tUlhe;j tpz;zg;gq;fs;) 

2.  

gQ;rfu;k epWtdq;fs; gupNrhjid (31 tUlhe;j 
tpz;zg;gq;fs;) - 93,000.00 

gQ;rfu;k epWtdq;fSf;fhf mDkjpg;gj;jpu tpepNahfk; ( 2 
tUlhe;j tpz;zg;gq;fs;) 

- 19,334.00 

3.  

N`hl;ly; rhu;e;j gQ;rfu;k epWtdq;fs; gupNrhjid  ( 8 
Kjy; tpz;zg;gq;fs; 7 tUlhe;j tpz;zg;gq;fs;) 24,000.00 21,000.00 

N`hl;ly; rhu;e;j gQ;rfu;k epWtdq;fSf;fh mDkjpg;gj;jpu 
tpepNahfk; (2 tUlhe;j tpz;zg;gq;fs;)  20,000.00 

4.  kUe;Jr; rhiyfs;  ( 64 Kjy; tpz;zg;gq;fs; 27 tUlhe;j 
tpz;zg;gq;fs;) 83,200.00 27,000.00 

 nkhj;jk; 130,200.00 238,834.00 

 
 
MAu;Ntj kUe;J cw;gj;jpf; $lq;fisg; gjpT nra;jy;. 

 

njhlupyf;fk; epWtdk; 
gjpT tUkhdk; (&gh.) 

Kjy; tUlhe;jk; 

1.  
MAu;Ntj kUe;J cw;gj;jpf; $lq;fSf;fhd 
mDkjpg;gj;jpuk; 
(Kjy; 14, tUlhe;j 71) 

70,000.00 213,000.00 

2.  
jahupf;fhj kw;Wk; jahupj;j kUe;Jfis Vw;wp 
,wf;Ftjw;F mDkjpg;gj;jpuq;fs; toq;fy;. (Kjy;  07, 
tUlhe;j 15) 

7,000.00 7,500.00 

 nkhj;jk; 77,000.00 220,500.00 

 
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; 13, tUlhe;jk; 86) 

15,900.00 79,922.00 

 
 
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; 18.720 
ii. gupghf ];gpupl; -  yPl;lu;    51,785 

 
“MAu;Ntj rkPf;rht” mr;rply; kw;Wk; ehLg+uhTk; tpepNahfpj;jy;. 
 

i.  2016 kw;Wk; 2017 Mz;LfSf;fhd rkPf;rht mr;rpLtjw;F xg;gilf;fg;gl;Ls;sJ. 

 
2017 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;. 
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i. fyz;lu;    rpq;fs nkhop%yk;  - 200,000 
jkpo; nkhop%yk; -  5 ,000 

 

ii. GJtUl Gj;jfk;   rpq;fs nkhop%yk;  - 10,000 
      jkpo; nkhop%yk; -   2,500 

 

4.  fzf;Fg; 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;. 

 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; - 2017 .06.30 jpfjpad;W epjp Kd;Ndw;wq;fs; 
 

tFjp/nryTj; jiyg;G/tplak; 
xJf;fPL 

(&.) 
nryT 
(&.) tPjk; 

kPz;LtUk; nrytpdk; 1,218,258,000.00 573,421,746.00 47.07 

1. nghJ epUthfk; 114,654,000.00 54,581,744.00 47.60 

2. kUj;Jtkid Nritfs; 847,400,00.00 399,683,594.00 47.17 

3. Muha;r;rpfs; 163,999,000.00 75,487,849.00 46.02 

4. fy;tp kw;Wk; gapw;rpfs; 31,455,000.00 13,434,672.00 42.71 

5. %ypifr; nra;iffs;> Ngzy; kw;Wk; 
fUj;jpl;lq;fs; 

60,750,000.00 30,233,887.00 49.77 

%yjdr; nryTfs; 1,119,913,000.00 228,638,390.00 20.42 

1. nghJ epUthfk; 9,400,000.00 2,646,336.00 28.15 
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2. Neha; epthuzr; Nritfs; 852,513,000.00 215,769,774.00 25.30 
3 Muha;r;rpfs; 190,400,000.00 8,545,569.00 4.49 

4. fy;tp kw;Wk; gapw;rpfs; 7,150,000.00 950,176.00 13.29 

5. . %ypifr; nra;iffs;> Ngzy; kw;Wk; 
fUj;jpl;lq;fs; 

60,450,000.00 726,535.00 1.20 

nkhj;jk; 2,338,171,000.00 802,060,136.00 34.30 

1. nghJ epUthfk; 124,054,000.00 57,228,080.00 46.13 

2. Neha; epthuzr; Nritfs; 1,699,913,000.00 615,453,368.00 36.20 
3 Muha;r;rpfs; 

354,399,000.00 84,033,418.00 23.71 

4. fy;tp kw;Wk; gapw;rpfs; 38,605,000.00 14,384,848.00 37.26 

5. . %ypifr; nra;iffs;> Ngzy; kw;Wk; 
fUj;jpl;lq;fs; 

121,200,000.00 30,960,422.00 25.54 

 
 

2017.01.01 njhlf;fk; 2017.06.30 tiu Kw;gzk; "gP" fzf;F rk;ge;jkhd khjhe;j 
tuTfSk; nryTfSk;. 

njhlupyf;fk; khjk; tuT (&.) nryT (&.) 

1.  [dtup 1,909308.34 3,099.140.00 

2.  ngg;utup 1,656,290.81 3,743,640.00 

3.  khu;r;R 1,760,070.18 12,250,950.00 

4.  Vg;uy; 1,730,018.51 2,855,500.00 

5.  Nk 2,855,889,84 752,640.00 

6.  [{d; 2,883,081.51 4,707,385.00 

 
nkhj;jk; 12,794,659.19 27,409,255.00 

 

cgfuzq;fs; nfhs;tdT nra;jy; njhlu;ghd Kd;Ndw;wk;. 

njhlupyf;fk; tplak; ngsjPf Kd;Ndw;wk; 

01 mYtyf jsghlq;fs; 
kw;Wk; cgfuzq;fs; 
nfhs;tdT nra;jy;. 

2017.04.14 jpfjp Nfs;tpfs; jpwf;fg;glTs;sd. 

02 
fzdp kw;Wk; mJ 
rhu;e;j cgfuzq;fs; 
nfhs;tdT nra;jy;. 

2017.07.03 jpfjp ele;j njh.k.FOf; $l;lj;Jf;F mikthf 
nfhs;tdT rigf;F rku;g;gpf;fg;glTs;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;. 

Kjw; fl;lkhf jpwf;fg;gl;l Nfs;tpfs; 2017.07.11 jpfjp 
njhopy;El;g kjpg;gPl;Lf; FOtplk; rku;g;gpf;fg;glTs;sJ. 
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5.  guPl;irg; gpupT  
 m)   guPl;irfs; elhj;Jjy;. 

,yf;fk; nraw;ghLfs; FO 
fye;Jnfhz;Nlhu; 

vz;zpf;if 

01. 
MAu;Ntj rh];jpup Nkyjpfg; 
gupNrhjid – tha;%y kw;Wk; 
nray;Kiwg; gupNrhjid elj;Jjy;. 

2016 Nk (2016 etk;gu; 
) 449 

02. 

MAu;Ntj rh];jpup Nkyjpfg; 
gupNrhjid ngWNgWfis 
toq;Fjy;. 

2017 khu;r;R 

2016 Nk (2016 
etk;gu;) 382 

03. 
MAu;Ntj rh];jpup tUlhe;j 
gupNrhjid - 2017 Nk 2016 etk;gu; 791 

04. 
MAu;Ntj ku;j;jdtpayhsu; 
fhyhz;L gapw;rpg; ghlnewp ,Wjpg; 
gupNrhjid – jkpo; nkhop%yk; 

2017 [{d; 20 

 

  M) gjpT  - 2017 Mz;Lf;fhd MAu;Ntj rh];jpup gupNrhjidf;fhf Gjpa khztu;fisr; 
Nru;j;Jf; nfhs;Stjw;F 407 NgUf;fhd Neu;Kfg; guPl;ir elj;jg;gl;lJld; 
gupNrhjidapd; gpd;du; 353 Ngu; gjpT nra;ag;gl;ldu;. 

  ,) epiwNtw;Wfpd;w NtW gzpfs; - MAu;Ntj rl;lj;jpd; fPo; MAu;Ntj fy;tp kw;Wk; 
kUj;jtkid rigfSf;F mspf;fg;gl;Ls;s nghWg;Gfis epiwNtw;wjy;. ,jd;fPo; 
MAu;Ntj fy;tp kw;Wk; kUj;jtkid rigfspd; 05 $l;lq;fSk; 03 guPl;ir epUthf 
rigf; $l;lq;fSk; elj;jg;gl;ld. 

 MAu;Ntj; Jiwapy; va;J nfhz;l tpNrl ,yf;Ffs; 

 

 MAu;Ntj kUj;Jt Nritf;fhf Gjpjhf 817 gjtpfs; mq;fPfupg;gpj;Jf; nfhs;sy;. 

 MAu;Ntj kUj;Jt Nritapd; mjprpwg;Gj; juk; ,w;iwtiu toq;fhjpUj;jJld; 
2016 Mk; Mz;L 40 Ngu; mjprpwg;Gj; juj;Jf;F gjtpAau;j;jg;gl;ldu;. 

 midj;J gy;fiyf; fofq;fspy; ,Ue;Jk; ntspNaWfpd;w kUj;Jtu;fSf;fhf 
Mz;nlhd;Wf;F njhopy;rhu; nray;Kiwg; gapw;rpapd; ,Wjpg; guPl;iriag; G+u;j;jp 
nra;j re;ju;g;gj;jpd; NghNj epakdq;fis toq;Ftjw;F eltbf;if vLj;jy;. 

 2016 Mz;L 37 jhjp cj;jpNahfj;ju;fs; Ml;Nru;g;Gr; nra;tjw;F eltbf;if 
vLf;fg;gl;lJld; MAu;Ntjj; Jiwapy; jhjp cj;jpNahfj;ju;fspd; ghupa jl;Lg;ghL 
epyTtJld;> 240 MAu;Ntj cj;jpNahfj;ju;fisr; Nru;j;Jf; nfhs;Stjw;F 
eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. 

 MAu;Ntj Muha;r;rp epWtdj;jpd; gzpfis tpiuTgLj;Jtjw;Fj; Njitahd 18 
Muha;r;rp cj;jpNahfj;ju;fs; kw;Wk; 14 njhopy;El;g cj;jpNahfj;ju;fisr; 
Nru;j;Jf; nfhs;Stjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. 

 100 MAu;Ntj Nritfs; cjtpahsu;fs; gjtpf;fhd epakdq;fis toq;Fjy;. 

 1961 Mz;bd; 31 ,yf;f MAu;Ntj rl;lj;jpd; MAu;Ntj kUj;Jt rigapd; 
nraw;ghLfSf;F NghJkhd xJf;fPLfs; ,y;yhjjd; fhuzj;jhy; kUj;Jtj; 
njhopypd; gzpfis ,w;iwtiug;gLj;j KbahJ cs;sjdhy; Gjpa rl;l%yj;ij 
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rku;g;gpj;J njhlu; eltbf;iffSf;fhf rl;ltiuQUf;F mDg;gp 
itf;fg;gl;Ls;sJ. 

 MAu;Ntj jpizf;fsj;ij kPs;fl;likf;Fk; Nehf;fpy; Gjpa gjtpfis 
mq;fPfupj;Jf; nfhs;Stjw;fhf Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fsj;Jf;F mDg;gp 
itf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

MAu;Ntj Nghjdh kUj;Jtkidfs; 

 Nehahsu; rpfpr;ir Nritfs; 

njhlup
yf;fk; 

rpfpr;ir Nritfs; nghuis fk;g`h ifjb 
kQ;rj;njh
Ltha; 

jpUNfhz 
kiy 

1. ntsp Nehasu;fs; 95,171 27,342 17,325 7,099 11,174 
2. tjptpl Nehahsu;fs; 971 510 619 55 857 
3. fpspdpf; Nehahsu;fs; 65,456 20,453  - 3,066 
4. gQ;rfu;k 4,300 2323 - - 10 

5. rpNu];l gpuirfs; 
fpspdpf; Nehahsu;fs; 744 442 2817 - 423 

6. 

tpNrl fpspdpf;Ffs; 
(ghuk;gupa 
kUj;Jtu;fspdhy; 
Nehahsu; 
gupNrhjidfs; 

4210 2599 - - - 

7. nghJr; Rfhjhu cjtp 
Nritfs; Nehahsu;fs; 7540 849 -  - 

8. nfhupah Crp rpfpr;ir 
fpspdpf; 8,817 136 196  - 

 

 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;)  

 
 

01 

 
 

02 
khztu;fs; 08 
khztu;fs; 07 

2. 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 5 
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 kUe;Jfs; cw;gj;jp kw;Wk; gad;ghLfs; - 2017.06.30 jpdj;jd;W 

njhlup
yf;fk; 

kUe;J 
tiffs; 
Nghj;jy;/ 
fp.fpuhk; 

nghuis fk;g`h ifjb kQ;rj;njhLt
ha; 

cw;gj;jp gad;gh
L cw;gj;jp gad;gh

L cw;gj;jp gad;g
hL cw;gj;jp 

1  mup];l 
(Nghj;jy;) 1,800 1,939 - 477.33 - 1,835 488 

2  Mrt 
(Nghj;jy;) 2,035 2,001 406 566.40 - 1,288 505 

3  ijyk; 
(Nghj;jy;) 5,815 583 549 

1,111.9
4 873.05 

2,746.
5 632 

4  rpug; 
(Nghj;jy;) 225 205 - - - 245 12 

5  f;thj;j 
(Nghj;jy;) 28,300 28,300 5,632 3,999 - 595 269 

6  NtW 
(Nghj;jy;) 104 104 18 48 6.25 1 - 

7  frhak; 
(Nghj;jy;) - - 3650 13,831 13,831 - 

8  f;rhu R+j;u 
(Nghj;jy;) 
f;rhu 
R+u;zk;(fp.fpu
hk;) 

527 
837 

554 
833 - - - - - 

9  cg ghdk; 
(Nghj;jy;)     7,179 7,179 - 

10 .  
(fp.fpuhk;) 291.8 347.28 19.168 73.528 4.09 82.485 45.75 

11 . fy;f 
(fp.fpuhk;) 1,143.45 774.95 32 39.225  102.5 20.55 

12 . Nyg 
(fp.fpuhk;) 371.66 725.963 33.250 99.100  96.25 18 

13 . R+u;zk; 
(fp.fpuhk;) 2,721.775 

25,544.
955 459.600 359.796 374.07 688.58 180 

14 . ghz;l 
(fp.fpuhk;) 24.350 25.85 1,234.070 1,114.9

70  6,627 - 

15 . cg ghdk; 
(fp.fpuhk;) - - - -  - - 

16 . gj;J 
(fp.fpuhk;) - - 17.100 17.100 6,627 - - 

17 . NtW 
(fp.fpuhk;) 39.21 24.53 177.210 177.200 3.150 53.3 - 

18 . ghdk; 
(Nghj;jy;) - - - 3 - - - 
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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 7310 280 

2. 
fjpu; tPr;Rg; gupNrhjid 
(X-Ray ) 

Nehahsu;fs; - 572 

fjpu; tPr;Rg; gupNrhjidfs; - 1269 

- 

 
 Muha;r;rp Nehahsu;fsp rpfpr;ir Nritfs; 

njhlupyf;fk; rpfpr;ir Nritfs; `k;ghe;Njhl;il mk;ghiw 

1. ntsp Nehasu;fs; 13,569 13,188 

2. tjptpl Nehahsu;fs; 282 117 

3. fpspdpf; Nehahsu;fs; - 382 

4. rpNu];l gpuirfs; fpspdpf; 
Nehahsu;fs; 

- 129 

5. 

tpNrl fpspdpf;Ffs; 
(ghuk;gupa kUj;Jtu;fspdhy; 
Nehahsu; gupNrhjidfs; 765 1,985 

6. 
nghJr; Rfhjhu cjtp Nritfs; 
Nehahsu;fs; 1,061 255 

 

 kUe;J cw;gj;jpfs; 

njhlupyf;fk; 
kUe;J tiffs; 
Nghj;jy;/ fp.fpuhk; 

`k;ghe;Njhl;il mk;ghiw 

cw;gj;jpfs; kUe;J 
gad;ghLfs; cw;gj;jpfs; kUe;J gad;ghLfs; 

1 f;thj;j (Nghj;jy;) 1958 322 61 151 
2 ghdk; (Nghj;jy;) 155 6 - - 
3 frhak; (Nghj;jy;) 1031 - 1578.76 1578.76 
4 mup];l (Nghj;jy;) - 1279 - - 
5 Mrt (Nghj;jy;) - 890 - - 
6 ijyk; (Nghj;jy;) - 995 - - 
7 rpug; (Nghj;jy;) - 9 - - 
8 cUis (fp.fpuhk;) - 15.500 - - 
9 fy;f (fp.fpuhk;) - 57 - - 

10 Nyg (fp.fpuhk;) - 21.500 - - 
11 R+u;zk; (fp.fpuhk;) - 289 22.700 8.6 
12 tB (fp.fpuhk;) - 47.250 - - 
13 ur (fp.fpuhk;) - 15 - - 
14 Nyf (fp.fpuhk;) - 7.600 - - 
15 khj;jpiu (fp.fpuhk;) - 1.250 - - 
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 mk;ghiw 2017.06.30 jpfjp tiu ,uj;j khjpup vz;zpf;if 332 MFk;. 

 
 

      
   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                    

kUj;Jtkid   
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2017  Mz;L  eilKiwg;gLj;jg;gl;l tpNrl fUj;jpl;lq;fs; 

 njhw;wh Neha; MAu;Ntj Muha;r;rp kUj;Jtkid epe;jT+u; - njhw;wh Neha; 
njhlu;gpyhd 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;ruitapd; mq;fPfhuk; fpilj;Js;sJld; ,e;j kUj;Jtkidia mk;ghiw 
khtl;lj;jpd; epe;jt+upy; epUkhzpg;gjw;fhf 2017 Mz;L nrg;njk;gu; khjk; mbf;fy; 
elg;glTs;sJ. 

 

 ntjfk ghuk;gupa MAu;Ntj kUj;Jtkid – xt;nthU ghuk;gupa kUj;Jtu;fspd; 
rpfpr;irfis xNu ,lj;jpy; ngw;Wf; nfhs;Stjw;F nghJkf;fSf;F 
,ltrjpfis toq;Fjy; kw;Wk; tjptpl kUj;Jt rpfpr;irfis 
Nkw;nfhs;Stjw;fhf ghuk;gupa kUj;Jtu;fSf;F Njitahd trjpfis toq;Fk; 
Nehf;fpy; 2017.07.22 Me; jpfjp njhk;Ng ntjfktpy; ghuk;gupa 
kUj;Jtkidnahd;iw epUkhzpf;Fk; gzpfSf;fhf nfsut Rfhjhuk;> Nghriz 
kw;Wk; RNjr kUj;Jt mikr;rupd; jiyikapy; mbf;fy; ehl;lg;gl;lJ. midj;J 
trjpfisAk; nfhz;l KOikahd kUj;Jtkidahf ,e;j kUj;Jtkidia 
epUkhzpg;gjw;fhf 170 kpy;ypad; &gh ngWkjpahd gpujhd jpl;lq;fs; jw;nghOJ 
jahupf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

 kjthr;rp rpWePuf Neha; epthuz MAu;Ntj Muha;r;rp kUj;Jtkid - ,ytr 
Rfhjhu Nritapd; jukhd ed;ikfis nghJkf;fSf;F mspf;Fk; nghUl;L 
rpWePuf Neha; epthuz Njrpa epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; fPo; eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;w 
kjthr;rp rpWePuf Neha; epthuz MAu;Ntj Muha;r;rp kUj;Jtkid> 2017.08.06  
Me; jpfjp nfsut Rfhjhuk;> Nghriz kw;Wk; RNjr kUj;Jt mikr;rupdhy; 
nghJkf;fs; ghtidf;fhf jpwe;J itf;fg;gl;lJ. 

 kj;Jfk nkj;Njnfju tj;j ,aw;if Rw;Wyhf; fpuhkk; kw;Wk; MAu;Ntj Muha;r;rp 
kUj;Jtkid - ,jw;fhd fhzpj; Jz;il ngw;Wf; nfhs;Stjw;Fj; Njitahd 
msit eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. 
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8.1  gz;lhuehaf;f Qhgfhu;j;j  MAu;Ntj Muha;r;rp 

epWtfk 
 
ehtpd;d  Muha;r;rp  kUj;Jtkid   

 
 
 
Muk;k;gk;  - 1962.10.14 
fhtiw vz;zpf;if - 04 
fl;by;   - 71 
 
 
 
 
 
 

 
Muha;r;rp epWtfk; 
 

Nehahsu;fs; rpfpr;ir ntsp kw;Wk; tjptpl Nehahsu; gpupT vdTk; jug;gLj;jy;> 
jhtutpay;> kUe;J cw;gj;jp> ,yf;fpa Muha;r;rp Nghd;w gpupTfisf; nfhz;ljhFk;. 
jug;gLj;jy; gpuptpd; Kd;Ndw;wk;. 
 
gjtpazp tpguq;fs; 
epGzj;Jt kUj;Jtu;  - 02 
kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;  - 36 
jhjpr; rNfhjup   - 01 
jhjp cj;jpNahfj;ju;   - 16 
kUe;J fyitahsu;   - 04 
ku;j;jdtpayhsu;   - 04 
ftdpg;ghsu;    - 09 
Vida gjtpazp   - 22  
 
 
Muha;r;rp  
1.re;ijapy; cs;s kw;Wk; gy;NtW thdpiy tyaq;fspy; ,Ue;J ngw;w ntd;re;jd 
jhtuj;jpd; ,urhad $l;L GCMS cgfuzj;jpidf; nfhz;L gFg;gha;T nra;Ak; 
Muha;r;rpapd; Muk;g fl;l eltbf;iffs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd. 
2. MlhNjhil nrbapd; Ntu; gFjpf;Fg; gjpyhf eLg;gFjp> fpisg; gFjpia 
gad;gLj;jf;$ba rhj;jpak; gw;wp Muha;e;J ghu;f;Fk; Muha;r;rpapd; Muk;g fl;l ngsjPf 
,urhad gFg;gha;T eltbf;iffs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd. 
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Muha;r;rp epWtdj;jpd; Clhf eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;w epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 2016.06.30 
njhlf;fk; 2016.12.31 tiu 

njhlupyf;fk; epfo;r;rpj; jpl;lk; / gzp 
epfo;r;rpj; jpl;l 
vz;zpf;if 

nryTj; njhif 
(&) 

01 fz;fhl;rp> khehL kw;Wk; nrayku;T 05 155,602.00 

02 jpUj;jq;fs;> cgfuzq;fs; nfhs;tdT> 
nghUj;Jjy; 

02 
50,000.00 

03 tpsf;fkspf;Fk; epfo;rpj; jpl;lk; 02 29,380.00 

04 cw;gj;jpj; jpwd; epfo;r;rpj; jpl;lk;. 01 97,511.00 

05 Muha;r;rpg; gzpfs; 01 3,062.00 

06 ghuk;gupa kUj;Jt mwpitg; Ngzy;. 
01 31,151.00 

07 NtW epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 03 82,915.00 

   nkhj;jk; 15 449,621.00 

  
 

2017.06.30 jpdj;jd;W Kd;Ndw;wk; 

njh
lupy
f;fk; epfo;r;rpj; jpl;lk; ele;j ,lKk; jpfjpAk; ts Mszp nryT (&) 

01 rpWePuf Neha; gupNrhjid 

U`{Z gy;fiyf; 
fofk; ([dtup 
njhlf;fk; [{d; tiu) 

kUj;Jtu; rk;gj; 
mj;jehaf;f 

178,445.00 

02 

rpWePuf Neha; Muha;r;rpf; 
fUj;jpl;lj;Jf;fhf 
kUe;Jfisf; nfhs;tdT 
nra;jy;. 

MAu;Ntj Muha;r;rp 
epWtdk; 

rpWePuf Neha;  
Muha;r;rpf; FO 

156,081.00 

03 
rpWePuf Neha;  Muha;r;rpf; 
fUj;jpl;l ,urhad$l 
gupNrhjid gw;wpa 
fye;Jiuahly;. 

MAu;Ntj Muha;r;rp 
epWtdk;2017.06.15 

rpWePuf Neha; 
Muha;r;rpf; FO 

3,210.00 

04 
Gw;W Neha; Muha;r;rpf; 
fUj;jpl;lj;Jf;fhf ,urhadg; 
nghUl;fs; nfhs;tdT 
nra;jy;. 

MAu;Ntj Muha;r;rp 
epWtdk;2017.01.17 

Gw;W Neha; 
Muha;r;rpf; FO 

629,050.00 

05 jpwKiw gRikj; Njhl;lk; - 
fz;fhl;rp 

2017 khu;r;R 31 njhlf;fk; 
Vg;uy;  04 tiu BMICH  

 

7,750.00 
 nkhj;jk; 

  974,536.00 
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Nehahsu; rpfpr;ir Nritfs;  
 

njhlupyf;fk; rpfpr;ir Nritfs; 
Nehahsu;fspd; 
vz;zpf;if 

1. ntsp Nehasu;fs; 26,631 

2. tjptpl Nehahsu;fs; 569 

3. fpspdpf; Nehahsu;fs; 14,374 

4. rpNu];l gpuirfs; fpspdpf; Nehahsu;fs; 404 

5. gQ;rfu;k 1,218 

 
 
kUe;J cw;gj;jpfs; 
 

 

njhlupyf;f
k; 

kUe;J tiffs; 
msT 

Nghj;jy;/ fp.fpuhk; 

1. Mrt 01 Nghj;jy; 396 

2. ijyk; 02 Nghj;jy; 324 

3.  f;thj;j 01 Nghj;jy; 11154 

4 NtW  01 Nghj;jy;  80 

5.  frhak; 110 Nghj;jy;  3456 

6. cg ghdq;fs; 28 Nghj;jy; 2815 

7. Nyg  5 fp.fpuhk; 80.125 

8. R+u;zk; 38 fp.fpuhk; 665.936 

9. 
njk;gpsp nghl;ldp  03 

 fp.fpuhk; 104 

10. gj;J 10 fp.fpuhk; 40.7 

11. Rz;ly; 02 fp.fpuhk; 18.3 

12. 
NtW 05 

 fp.fpuhk; 99.604 

 

kUj;Jt ,urhad$l khjpupg; gupNrhjid 

,uj;j khjpup 3020, rpWePuf khjpup 1194, nfhy];l;Nuhy; gupNrhjid (cholesterol) 2300 
gupNrhjidfs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. NtW Nritfs; kw;Wk; trjpfs; toq;fy;. 
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ghlrhiyf; fy;tp 

            -     nrayku;Tfs;       02 
- fz;fhl;rpfs;       03 
- tpsf;fkspj;jy;fs;      03 
- fUj;jpl;l MNyhridfs;     05 
-  jhtuq;fs; njhlu;ghd juTfis toq;Fjy;.  110 
- jhtutpay; ngau;      230 
- tsu;g;G MNyhridfs;      20 
- %ypiffspd; jd;ikfs;     30 

 

kjthr;rp rpWePuf Neha; fpspdpf; njhlu;ghd juTfs; kw;Wk; mJ rhu;e;j 
Muha;r;rpfs; 

jw;nghOJ fpspdpf;FfSf;F r%fkspj;J rpfpr;irfs; ngWfpd;w Nehahsu;fspy; 98% 
MAu;Ntj rpfpr;irfis khj;jpuk; Nkw;nfhs;StJld; mtu;fsJ Kd;ida mNdfkhd 
cly; uPjpahd mnrsfupaq;fs; Fiwe;J fhzg;gLtJld; ,uj;j> rpWePu; rhu;e;j kUj;Jt 
kUj;Jtg; gupNrhjid mwpf;iffspy; Fwpg;gplj;jf;f msT Neha;fs; Fiwe;J 
fhzg;gLtjhf mtjhdpf;fg;gl;lJ. jw;nghOJ mNdf Nehahsu;fs; mtu;fsJ md;whlg; 
gzpfs;> tho;thjhuj;jpy; ve;jnthU FiwghLfSk; ,d;wp <LgLtjhfTk; njupa te;jJ. 

fpspdpf; rhu;e;J Nkw;nfhs;sg;gl;l Ma;TfSk; nraw;ghLfSk;.  

01. Nehahsu;fs; fpspdpf;Ffspd; Clhf FzkilAk; jd;ik mjpfupj;Jf; fhzg;gly;.  

   ,e;j Ma;Tf;fhf fpspdpf;FfSf;F tUif je;j 50 Nehahsu;fs; njupT nra;ag;gl;L 
mtu;fspy; mjpfkhf mtjpg;gl;l kyr;rpf;fy;> fOj;J Neh> cztpy; gpupakpd;ik> 
%l;L Neh> cly; fb> fisg;G> rpWePu; Mfpadtw;wpy; fhzg;gLk; khw;wq;fSf;F 
60% - 95% mstpy; Fiwe;J fhzg;gLtjhf njupate;jJ. 

02. rpfpr;irf;F Kd;du; kw;Wk; gpd;du; Nehahsu;fspd; kUj;Jt mwpf;iffspy; 
khw;wq;fis ,dq;fhzy; ,urhadg; gupNrhjid mwpf;iffis mtjhdpj;jy; kw;Wk; 
gFg;gha;T nra;jjd; %yk; Nehahsu;fspd; kUj;Jt mwpf;iffs; mNdfkhf 
jpUg;gjpfukhdthW khw;wkile;Js;sijf; fhzf;$bajhf cs;sJ. 

 03. rpWePUld; GNuhBd; ntspNaWk; Nehahy; ghjpf;fg;gLk; Nehahsu;fSf;fhf jw;nghOJ 
Muha;r;rp kUe;Jfis Nehahsu;fSf;F toq;fp juTfs; Nrfupf;fg;gLfpd;wd.          

04.  Nehahsu;fspd; tho;thjhuj;ij msj;jy;. 

   ,e;j Ma;tpd; ngWNgWfSf;F mikthf Nehahsu;fspd; tho;thjhu epiyik 
ngsjPf> csuPjpahd> r%f> R+oy; vd ehd;F tpjj;jpYk; cau;tile;Js;sd vd 
cWjpg;gLj;jg;gl;lJ> 

05 Nehahsu; $w;W kw;Wk; fpspdpf;Ffspy; fhzg;gLk; mwpFwpfSf;F ,ilNaAs;s 
njhlu;G gw;wp Muha;jy;. 

06 rk;gt Ma;Tfs; 

   xt;nthU rpWePuf Nehahsu;fSf;Fg; gad;gLj;Jfpd;w kUe;J Kiwikfis 
mstPLfs; nra;ag;gl;ld. ,jd; %yk; Nehahsu;fs; Fzkiltijf; fhzf;$bajhf 
,Ue;jJ. 
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07 rpWePuf Nehahsu;fSf;fhf kUe;Jfshfg; gad;gLj;jg;gLfpd;w “ jpupdgQ;r%ya“ 
tpQ;Qhd uPjpahf ,dq;fhzy;. ,jd; ngWNgwhf jw;nghOJ ,yq;ifapy; 
gad;gLj;jf; $ba ,e;j kUe;Jj; njhFjpf;F cupa kUe;J tiffis 
fpspdpf;FfSf;fhf r%fkspf;fpd;w Nehahsu;fSf;fhf rpghupR nra;jy;. 

08 rpWePuf Nehahsu;fSf;fhf rpfpr;irfspd; NghJ kUe;Jfshf gad;gLj;jg;gLfpd;w 
etuj;d fy;f ePz;l fhy ghtidapd; NghJ ghjpg;Gfs; Vw;glhJ vd Ma;tpd; NghJ 
,Wjpahf milahsk; fhzg;gl;lJ. 

09 jpupdgQ;r%yapd; fyitahd ,Yf; ,yq;ifapy; fhzg;gLfpd;w jhtukhFk; 
,urhadf; fyitfspy; xw;Wikia kjpg;gply;. ,J cWjp nra;ag;gl;lJ. 

10 tl kj;jpa gpuNjrj;jpy; nghJr; Rfhjhu kUj;Jtg; gpuptpd; kUj;Jtu;fSf;fhf 
,uz;L ehl;fSf;fhd gapw;rpr; nrayku;nthd;W elj;jpaik. 

11 tlNky; khfhz nghJr; Rfhjhu kUj;Jtg; gpuptpd; kUj;Jtu;fSf;fhf xU ehs; 
gapw;rpr; nrayku;nthd;W elj;jpaik. kw;Wk; mk;gd;nghy MAu;Ntj 
kUj;Jtkidapy; rpWePuf Nehahsu;fSf;fhf fpspdpf;Ffis elj;Jtjw;Fj; 
Njitahd Muk;gg; gzpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. 

12 rgufKt khfhzj;jpd;> k];ngj;j fpuhkpa MAu;Ntj kUj;Jtkidapy; rpWePuf 
Nehahsu;fSf;fhf fpspdpf; MAu;Ntj Muha;r;rp epWtdj;jpd; jiyikapy; fle;j 
jpdk; epWtg;gl;lJ 

   
MAu;Ntj Kiwiag; gad;gLj;jy;  
gw;wpnghJkf;fis tpspg;g+l;Lk;  
fz;fhl;rp -= [atu;jdGu gy;fiyf;fofk  
 

 
8.2  RNjr  kUj;Jt Kiw 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;wghlnewpfs; elj;jg;gLfpd;wd. 

jhtutpay; gpuptpd; Clhf %ypifr; 
nrbfs; gw;wp tpspg;g+l;Lk; ghlrhiy 

epfo;r;rp 
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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  - 15 
Nkyjpfk;   - 03 
 
 
2016.07.01 njhlf;fk; 2016.12.31 tiuapyhd Kd;Ndw;wk; 

njhlup
yf;fk; epfo;rpj; jpl;lk; 

epfo;rpj; 
jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

gadhsp 
vz;zpf;
if 

kjpg;gPl;Lj; 
njhif (&) nryT (&) 

01 kUj;Jt 
cj;jpNahfj;ju;fspd; 
gapw;rp epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fs; 

11 587 1,976,022.00 1,667,941.38 

02 ghuk;gupa 
kUj;Jtu;fspd; 
gapw;r;rp epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fs; 

02 89 127,700.00 95,850.00 

03 jhjp kw;Wk; kUj;Jt 
cjtp gjtpazp 
kw;Wk; NtW 
gapw;rpfs; 

03 86 426,750.00 319,745.00 

04 nghJr; Rfhjhuk;/jha; 
Nra; Nghriz gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

04 649 125,900.00 111,809.50 

05 tpNrl epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fs; 

03 - 272,200.00 140,743.00 

 nkhj;jk; 23 1411 2,928,572.00 2,339,088.88 
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gjtpazpg; gapw;rpfs; 

njhlupyf;fk; 
epfo;rpj; jpl;lk; Kd;Ndw;wk; nrytpdk; 

01 

fUj;jpl;l gpNuuizfis jahupf;Fk; 
nrayku;T 

2016.10.10 – 2016.10.14 
,yq;if mgptpUj;jp epUthf 
epWtdk;. 

12 epWtd kUj;Jt 
cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd 
gapw;rpia toq;Fjy;. 

355,462.96 

02 

Herbal Drugs & Cosmetic Value 
Addition Techniques 
2016.11.05 – 2016.12.24 
(Industrial Technology institute) 

03 epWtd kUj;Jt 
cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd 
gapw;rpia toq;Fjy;. 

360,000.00 

 

2017.01.01  njhlf;fk;  2017.06.30 tiuapyhd Kd;Ndw;wk; 

njhl
upyf;
fk; 

epfo;rpj; jpl;lk; 
epfo;rpj; 

jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

gadhsp 
vz;zpf;if 

kjpg;gPl;Lj; 
njhif (&) nryT (&) 

01 
kUj;Jt 
cj;jpNahfj;ju;fspd; 
gapw;rp epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fs; 

02 163 
403,200.00 309,750.00 

02 nghJr; Rfhjhuk;/jha; 
Nra; Nghriz gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

08 687 
290,500.00 188,504.73 

03 ghuk;gupa kUj;Jtu;fspd; 
gapw;r;rp epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fs; 

02 129 
289,200.00 169,720.00 

04 
nghJr; Rfhjhuk;/jha; 
Nra; Nghriz gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

01 

mur kUj;Jtk 

idfspy; 
Nritahw;Wfpd;w 
Nrit 
cjtpahsu;fs; 
kw;Wk; 
ku;j;jdtpayhsu;f
s; 

373,280.00 93,730.00 

05 jpwKiw gRikj; 
Njhl;lk; fz;fhl;rp -2017 

2017.03.31-2017.04.04 

  
95,000.00 65,603.00 

 
nkhj;jk;   1,451,180.00 827,307.73 
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8.3  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;. 
 

MAh;Ntj kUj;Jt Kiwia kf;fs; kj;jpapy; gpugy;ag;gLj;Jk; Nehf;fj;Jld;> 
,aq;fptUfpd;w mur epWtdkhd MAh;Ntj jpizf;fsk; ehl;bd; gy;NtW 
gpuNjrq;fspYk; gy;NtW Rw;whly; tyaq;fisAk; gpujpepjpj;Jtk; nra;Ak; tifapy; 
%ypif Njhl;lq;fisj; jhgpg;gij 1964 Mk; Mz;L Kjy; gpd;tUk; Nehf;fq;fis 
epiwNtw;wpf; nfhs;Sk; nghUl;L Muk;gpj;J mKy;gLj;jp tUfpd;wJ.  

 %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;. 

 
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;. 
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%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 

Njrpa Muha;r;rp%ypifj; 
Njhl;lk;,`y;JKy;y 

gJis 65 63 

gl;bnghy%ypifj; Njhl;lk; Etnuypah 32 32 

fpuhe;JUf;Nfhl;il %ypifj; 
Njhl;lk; 

fpuhe;JUf;Nfhl;il 178 98 

gy;Nynfy %ypifj; Njhl;lk; fz;b 03 03 

gpd;dJt%ypifj; Njhl;lk; fhyp 6.5 5.75 

fd;ndypa fhyp 3.04  

 
fhg;gfg; gzpfs; 
 

 `y;JKy;yapy; %ypifj; Njhl;lj;jpy; 2½Vf;fUk;,fpuhe;JUf;Nfhl;ilapy; 22 
Vf;fUk; vd fhzp fhg;gfg; gzpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. 

 jhtuf; fhg;gf gzpfshf`y;JKy;yapy; 46 jhtu tiffSk;,gl;bnghyapy; 
14,fpuhe;JUf;Nfhl;il 37,gpd;dJt 25 kw;Wk;ehtpd;d 31 vd fhg;gfg; gzpfs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

tpw;gidg; gzpfs; 
 

 

njhlup
yf;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;i

f 
ngWkjp (&) 

1.  gpd;dJt 14,747 3,786 174,845.00 4,017 128,870.00 
2.  gl;bnghy 2,193 404 13,500.00   
3.  gy;Nynfy 5,047 2545 96,580.00 1,366 41,540.00 
4.  `y;JKy;y 13,479 4,952 228,980.00 2,527 76,830.00 
5.  ehtpd;d 6,074 4,758 177,140.00 2,527 76,830.00 
6.  fpuhe;JUf;Nfh

l;il 8,510 279 8,760.00 3,285 101,960.00 
7.  fd;ndypa 1,600 - - - - 

 nkhj;jk; 51,650 16,724 699,805.00 13,722 426,030.00 
 
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) 

803,500.00 

2 cg cw;gj;jp tpw;gid. 115,330.00 
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r%f cjtpg; gzpfs; 

 

njh
lupy
f;fk; 

gzpfs; 
`y;J 
Ky;y 

fpuhe;JUf; 
Nfhl;il gl;bnghy gpd;dJt 

gy;N
ynf
y 

1. tpopg;g+l;ly; 5 153 
06 

(gadhspfs; 
515) 

05 
(gadhspfs; 200) - 

2. 

njhopy;El;g 
nra;if 
gw;wpa 
MNyhrid 

- 
04 

(gadhspfs; 
90) 

- 
05 

(gadhspfs;  32) - 

3. 
Gjpa 
%ypifj; 
Njhl;lk; 

- 
08 

(gadhspfs;  
200) 

 06 
(gadhspfs;  5350) 

- 

  

     
 
 
 
 
 

 
 
       
 
     fpuhe;JUf;Nfhl;il               gpd;dJt 

     
                gl;bnghy                               ehtpd;d 

   
         `y;JKy;y                           gy;Nynfy 
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8.4  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;. 

 

Nehf;F 
njhopy;rhu; juk; kw;Wk; ,jd; ed;kjpg;igg; NgZk; tifapy; ,yq;ifMAu;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;. 
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2016 Me; jpfjpad;WMAu;Ntj kUj;Jt rigapy; gjpT nra;j kUj;Jtu;fspd; 
vz;zpf;if 24,701MFk;.  2017 Mz;L gjpT nra;ag;gl;l 98 kUj;Jtu;fSld; Nru;e;J 
2017.06.30 Me; jpfjpad;W nkhj;j kUj;Jtu;fspd; vz;zpf;if 24,799 MFk;.nfhOk;G 
gy;fiyf;fofj;jpd;kw;Wk; fsdpgy;fiyf;fofj;jpd; MAu;Ntj kUj;Jt kw;Wk; rj;jpu 
rpfpr;ir gl;ljhupfs;,nfhOk;Ggy;fiyf;fofj;jpd; Adhdp kUj;Jt kw;Wk; rj;jpu 
rpfpr;ir gl;ljhupfs;,aho;g;ghzgy;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;lMAu;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;gupaMAu;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 cupavOj;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;lMAu;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. 

MAu;Ntj kUj;Jt rigapdhy; eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;w epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fs;. 

 tl khfhzj;jpy; elj;jg;gl;l njhopy;rhu; mgptpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lj;Jf;fhf 238 
kUj;Jtu;fs; fye;J nfhz;lJld; fpof;F khfhzj;jpy; elj;jg;gl;l epfo;r;rpj; 
jpl;lj;Jf;F 182 kUj;Jtu;fs; fye;J nfhz;ldu;. 

 2016 Mz;L elj;jg;gl;l MAu;Ntj vf;];Ngh fz;fhl;rpapd; NghJ MAu;Ntj kUj;Jt 
rigapd; elkhLk; Nrit fUk gPlj;jpd; Clhf gpd;tUk; gzpfs; epiwNtw;wg;gl;ld. 

i. ghuk;gupa kUj;Jt gjpTf;Fj; Njitahd tpz;zg;gq;fis toq;Fjy;. 
ii. ghuk;gupakUj;Jtg; gjpTf;fhd tpz;zg;gq;fis nghWg;ngLj;jy;. 

iii. gjpTf;fhf mDg;gg;gLfpd;w tpz;zg;gq;fspy; fhzg;gLfpd;w FiwghLfis 
xOq;FgLj;jy; 

iv. gjpT nra;j mNgl;rfu;fspd; gpur;rpidfisj; jPu;j;jy;. 
v. MAu;Ntj kUj;Jtr; rhd;wpjo; Gj;jfj;ij toq;Fjy;. 

vi. ghuk;gupa kUj;Jt gjpTf;fhd Neu;Kfg; guPl;ir elj;Jjy;. 
vii. gjpT nra;j MAu;Ntj kUj;Jtu;fSf;fhf njhopy;rhu; mgptpUj;jp epfo;r;rpj; 

jpl;lq;fis eilKiwg;gLj;jy;. 
viii. gjpT nra;j MAu;Ntj kUj;Jtu;fSf;fhd milahs ml;il toq;Fjy;. 
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2016 njhlf;fk; 2017.06.30 tiuapyhd tUlhe;j tUkhdq;fs;; kw;Wk; nryTfs; 

 

tplak; 
2017.06.30 tiu 

(&) 

2016 

(&) 

nkhj;j tUkhdk; 4,912,779.00 13,290,949.00 

nryT 5,924,745.00 10,606,315.00 

kpif/gw;whf;Fiw 1,011,966.00 2,684,634.00 

mur xJf;fPL 2,250,000.00 5,250,000.00 

mur xJf;fPLnkhj;j tUkhdk;% vd 45.8% 39.5% 
 

MAu;Ntj kUj;Jt rigapd; Vida Nritfs; 

tplak; 2016 
2017.06.30 tiu 

 

kuzkile;Js;sjhf mwpf;ifaplg;gl;Ls;s kUj;Jtu;fspd; 
vz;zpf;if 

35 10 

elj;jg;gl;l kUj;Jt rig vz;zpf;if 02 01 

cWjpg;gLj;jg;gl;l kUj;Jtr; rhd;wpjo; vz;zpf;if  1080  

toq;fg;gl;l milahs ml;il vz;zpf;if 716 163 

toq;fg;gl;l thfdf; FwpaPl;L vz;zpf;if 170 56 

toq;fg;gl;l kUj;Jt rhd;wpjo;;vz;zpf;if 1405 165 

toq;fg;gl;l ru;tNjr rhd;wpjo;vz;zpf;if 42 13 
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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;.. 
 
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; jpfjp14853/3 ,yf;f ,yq;if murpd; mjp tpNrl 
tu;j;jkhdp mwptpj;jypy; mg;NghjpUe;j nfsut ifj;njhopy; kw;Wk; kPd;gpb 
eltbf;iffs; njhlu;ghd mikr;rupdhy; ,yq;if MAu;Ntj kUe;Jg; nghUl;fs; 
$l;Lj;jhgdk; jhgpf;fg;gl;lJ. 
 
$l;Lj;jhgdj;jpd; gpujhd Nehf;fq;fs;. 

1.  MAu;Ntj kUe;Jfis cau; juj;Jld; cw;gj;jp nra;jy;. 
2. mur Jiwapd; rfyMAu;Ntj kUj;Jtkidfs;> kj;jpa kUe;jfq;fs;> kw;Wk; 

Rje;jpu MAu;Ntj rpfpr;ir epiyaq;fSf;F kUe;Jfis toq;Fk; gpujhd 
toq;Feuhjy;. 

3.  MAu;Ntj ,rpj;j> Adhdp kUe;JfSf;fhd %yg; nghUl;fs; ,wf;Fkjp nra;jy;. 
kw;Wk; cs;ehl;L  re;ijj; Njitg;ghl;Lf;F tpw;gid nra;jy;. 

4.  Nghl;b uPjpahd jdpahu; re;ijia ,yf;F itj;J cau; juj;jpyhd cs;ehl;L 
kUe;Jfis cw;gj;jp nra;J nghJkf;fspilNa gfpuq;fg;gLj;jy;. 

5. cs;ehl;by; cw;gj;jp nra;fpd;w %yg; nghUl;fis cj;juthj tpiyf;F 
nfhs;tdT nra;jy; > fsQ;rpag;gLj;jy; kw;Wk; epahakhd tpiyf;F tpw;gid 
nra;tjd; %yk; cw;gj;jp nra;Ak; fkf;fhuu;fSf;F cr;r tpiyiaf; nfhLj;jy;. 

6.  %ypifr; nrbfis NgZjy; kw;Wk; nra;iffis tpupTgLj;jy;. 
7.  kUe;J cw;gj;jpapd; juj;ijg; NgZtjw;fhf Muha;r;rp nra;jy; kw;Wk; ,t;thwhd 

kUe;J tiffis jug;gLj;jy;. 

8.  MAu;Ntj kUe;Jfs; cw;gj;jpf;Fj; Njitahd jil nra;ag;gl;l kUe;JfisAk; 

ntbg; nghUl;fisAk; rl;l uPjpahfg; ngw;Wf; nfhz;L kUe;Jfis cw;gj;jp 
nra;Ak; kUj;Jtu;fSf;F rl;luPjpahf toq;Ftjd; %yk; ghuk;gupa itj;jpa 
Kiwia NgZtjd; nghUl;L nraw;gly;. 
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$l;Lj;jhgdj;jhy; cw;gj;jp nra;ag;gLfpd;w kUe;Jfs;. 

f;thj;j tif cNyf tif vz;nza; tiffs; thridj; jputpa 
nghUl;fs 

Às; tiffs; mup];l tif rpug; tif tbfh tif 
fy;f tif Mrt tif Nyhg tif FFs; tif 
    
$l;Lj;jhgdj;jpd; Gjpa cw;gj;jpfs;. 
ntd; re;jdNg]; nth];    FUe;J NjdPu;  
Nfhkhupf;fh rk;g+    FUe;Jnfg;R+y; 
gg;ghrpNg]; nth];        ed;dhup`u;gy; NjdPu; 
nff;fupf;fha; Ng]; nth];   [PthNyg ghk; 
ntdpnty; nghbnth];   k];ngj;j `u;gy; NjdPu; 
nful;Ng]; nth];    fw;whis ghdk; 
ney;ypg; ghdk;    MAu;Ntj cjl;Lg; G+r;R 
 
[pd;[u; gpau;> $l;Lj;jhgdj;jpd; mrNkhjfk; ];gpupl;> nfhlgu rk;G> MAu;Ntj `u;gy; 
fpuPk;> `u;gy; itd; Nghd;wd Muha;r;rp kl;lj;jpy; cs;sd. 

etPdkag;gLj;Jtjw;fhf nghjpapLtjw;F cj;Njrpj;Js;s cw;gj;jp tiffs;. 

njhlupyf;fk; cw;gj;jp 
tiffs; 

cw;gj;jpapd; jw;Nghija jd;ik cj;Njr Kiw 

1 Às; tiffs; 
25g, 30g, 50g, 100g, 250g, 400g, 
500gkw;Wk;1kgvd nghypj;jPidg; 
gad;gLj;jp nghjpaplg;gLk;. 

cupathW nfg;R+yhfTk; 
khj;jpiuahfTk; cw;gj;jp 
nra;jy;. 

2 
fpuPk; tiffs; 
(,J ntspg; 
g+r;R kUe;J) 

25g, 30g, 50g, 100g, 250g, 400g, 
500gkw;Wk;1kgvd nghypj;jPidg; 
gad;gLj;jp nghjpaplg;gLk;. bAg;fspy; nghjpaply;. 

3 
fy;f> ur> tbfh 
kw;Wk; FFs; 
tiffs; 

25g, 30g, 50g, 100g, 250g, 400g, 
500gkw;Wk;1kgvd nghypj;jPidg; 
gad;gLj;jp nghjpaplg;gLk;. 

gpsh];bf;Nghj;jy;fspy; 
milj;jy;. 

4 
mup~;l> Mrt 
kw;Wk; f;thj;j 
tiffs; 

fhyq;fle;j nghjpaply; Kiw 
gadgLj;jg;gLfpd;wJ. 

Gjpa re;ijf;Fg; 
nghUj;jkhdthW 
nghjpapLtjid 
mwpKfg;gLj;jy;. 

 

,yq;if MAu;Ntj kUe;Jg; nghUl;fs; $l;Lj;jhgdk; 2016Mz;L246>394 kpy;ypad; &gh 
ngWkjpahd (MFnryT tpiyf;F) kUe;Jfs; cw;gj;jp nra;ag;gl;lJld; ,e;j Mz;bd; 
cw;gj;jp tpw;gidapd; tUkhdk; 568>228 kpy;ypad; &ghthFk;. khtl;l nrayfq;fs; 
Clhf $l;Lj;jhgdk; Gjpa cw;gj;jpfis Cf;Ftpf;Fk; fUj;jpl;lj;jpd; fPo; kw;Wk; 
BMICHepWtdj;jpy; elj;jg;gl;l tpNrl tpw;gidf; $lj;jpd; %yk;984,974.25&gh 
tpw;gid tUkhdkhf ngw;Wf; nfhs;sg;gl;Ls;sJ. jw;nghOJs;s tpw;gid 
epiyaq;fSf;F Nkyjpfkhf khj;jiw kw;Wk; nghuy;y kUj;Jtkidfspd; 
miktplq;fspy; tpw;gid epiyaq;fs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJld; khj;jis> fJUnty> 
mSj;fk kw;Wk; aho;g;ghzk; Nghd;w efuq;fspy; 2016 Mk; Mz;L; tpw;gid epiyaq;fs; 
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd. 
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$l;Lj;jhdj;jpdhy; Copau;fspd; eyd;GupfSf;fhf vLf;fg;gl;Ls;s 
eltbf;iffs;. 

 Copau;fSf;fhd eyd;Gup eltbf;iffis mjpfupj;J 291 Copau;fSf;fhf  
6000.00 &gh tPjk; tTr;ru; toq;fg;gl;lJ. 

 midj;J Copau;fSf;Fk; ,ilr; rhg;ghL toq;Fjy;. 

 tUlj;jpy; kPjkhf;fpf; nfhz;l kUj;Jt yPTf;fhd nfhLg;gdTfs;. 
 cw;gj;jpfis Cf;Ftpg;gjw;fhf Copau;fspd; tUifia Cf;fg;gLj;Jk; 

nfhLg;gdT cw;gj;jp Cf;Ftpg;Gf; nfhLg;gdT Nghd;wd nrYj;Jjy;. 

 

jw;nghOJ $l;Lj;jhgdj;jpy; eilKiwg;gLj;Jfpd;w %yjdf; fUj;jpl;lq;fspd; 
Kd;Ndw;wk;. 

njhlup
yf;fk; 

fUj;jpl;lk; 
kjpg;gPl;Lj; 

njhif (kp.&) 

fpilj;j 
njhif 
(kp.&) 

nrytplg;g
l;l njhif 

(kp.&) 

01 

Gjpa ehd;F khb fsQ;rpaf; fl;llj; njhFjp 
epUkhzpg;G 
- ngsjPf Kd;Ndw;wk; -84% 
- epjp Kd;Ndw;wk; - 81>40% 
- 2016 Mz;L epiwtiltjw;F Kd;du; 
epUkhzpg;Gg; gzpfis G+u;j;jp nra;tjw;F 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 

157.00 143.00 124.30 

02 

Gjpa ifj;njhopw;rhiy fUj;jpl;lk; 
- ifj;njhopw;rhiyf; fhzp KiwahdthW Jg;guT 
nra;ag;gl;Ls;sJ. 
- kpd;rhuk; kw;Wk; ePu; toq;fy; toq;fg;gl;Ls;sJld; 
cw;gj;jpf; $lj;jpd; 3850 rJu mbg; gFjp 
KOikahf etPdkag;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 
- fw;whis rk;G+> ntdpnty; nghb nth];> ed;dhup 
NjdPu;> FUe;J nfg;R+y;> ntd; re;jd Ng]; 
nth];>gg;ghah ngry; nth];> fpAfk;gu; ngry; 
nth]; kw;Wk; Mkzf;F vz;nza; kw;Wk; 
ey;nyz;nza;cw;gj;jpfis nghjpaply; Gjpa 
ifj;njhopw;rhiyapy; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 
- NkYk; Gjpa cw;gj;jpfis Nkw;nfhs;Stjw;fhf 
ifj;njhopy; njhopy;El;g epWtdq;fSld; 
njhlu;Gfs; Ngzg;gLfpd;wd. 
- Gjpjhf uP Ngf; nghjpapLk; ,ae;jpuk;>Vibratory 
Sieving ,ae;jpuk; 4 nfhs;tdT nra;jy;,Mixing 
,ae;jpuk; 4 nfhs;tdT nra;jy;,Filling Machine 02, 
kw;Wk; Capping Machine 02 nfhs;tdT nra;jy;,3 V 
rp ,ae;jpuq;fs; nghUj;jg;gl;ld. 

561.50 
66.00(GT)
62.00(SL

DC) 
128.00 

03 

Gjpa ifj;njhopw;rhiyf;fhfCapsule Filling 
,ae;jpunkhd;W Gjpjhf nfhs;tdT nra;jy;. 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; - 95% 
epjp Kd;Ndw;wk; - 30% 

3.03 0.91 
 

04 

4 miuf;Fk; ,ae;jpuq;fs; nfhs;tdT nra;jy;. 
- nfhs;tdT nraw;ghLfs; 
eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;wd. 
- 2017Mk; Mz;L epiwtiltjw;F Kd;du 
epUkhzpg;Gg; gzpfisg; g+u;j;jp nra;tjw;Fj; 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 

6.00 3.50 0.00 

05 
- 600Lit SS Steam Jacketed Boiling Pans 02 
nfhs;tdT nra;jy;. 
- nfhs;tdTr; nraw;ghLfs; eilngw;Wf; 4.00 

  



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if  2016 - 2017

246

 

 
31 

 

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2016 - 2017  

nfhz;bUf;fpd;wd.  2017Mz;L tiu Kd;ida 
nfhs;tdTfis G+u;j;jp nra;tjw;F 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 

06 

Electric Tray Driers 03 nfhs;tdT nra;jy;. 
nfhs;tdTr; nraw;ghLfs; eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wd.  2017 Mz;L tiu Kd;ida 
nfhs;tdTfis G+u;j;jp nra;tjw;F 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 

6.00   

07 

$l;Lj;jhgdj;jpd; gpujhd cw;gj;jpf; $lj;Jf;fhf 
Gjpjhf 500KVA nfhs;syitf; nfhz;l Bry; 
kpd;gpwg;ghf;fp ,ae;jpunkhd;W nfhs;tdT nra;jy;. 
Muk;g nfhs;tdTg; gzpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Lf; 
nfhz;bUf;fpd;wd. 

15.00   

08 
$l;Lj;jhgdj;jpd; gpujhd cw;gj;jpf; $lj;Jf;fhf 
Gjpjhf kpd;rhu Kiwiknahd;iwj; jhgpj;jy 
Muk;g nfhs;tdTg; gzpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Lf; 
nfhz;bUf;fpd;wd. 

10.00   

09 MultipurposeBottling Plant ,ae;jpunkhd;W 
nfhs;tdT nra;jy;. 15.00   

10 Automatic powder Filling,ae;jpunkhd;W nfhs;tdT 
nra;jy;. 7.50   

11 Automatic pills marking ,ae;jpunkhd;W  
nfhs;tdT nra;jy;. 3.50   

12 
gpujhd ifj;njhopw;rhiyia etPdkag;gLj;jy;. 
- etPdkag;gLj;jYf;F cupajhd (BOQ) 
jahupg;gjw;fhd eltbf;iffs; vLf;fg;gl;Ls;sJ. 
 

12.50 12.50  

13 

gpujhd ifj;njhopw;rhiyapd; $iwia 
etPdkag;gLj;jy;. 
- etPdkag;gLj;jYf;F cupajhd (BOQ) 
jahupg;gjw;fhd eltbf;iffs; vLf;fg;gl;Ls;sJ. 
 

15.00   

14 Nrjdg; gris cw;gj;jpf;fhf,ae;jpunkhd;W 
nfhs;tdT nra;jy;. 5.00   

15 

kjthr;rp kw;Wk; epf;ftnul;b %ypifj; 
Njhl;lq;fis NkYk; mgptpUj;jp nra;jy;. ,e;j 
%ypifj; Njhl;l mgptpUj;jpapd; Clhf 
$l;Lj;jhgdj;jpd; kUe;J cw;gj;jpfSf;Fj; 
Njitahd %yg;nghUl;fspd; xU gFjpiag; 
ngw;Wf; nfhs;sy;. 

epWtdj;jpw;fh
d xJf;fPl;bd; 

Clhf 
epiwNtw;wf;$
ba gzpfis 
eilKiwg;gL

j;jy;. 

  

16 Gjpa jhtu rhW cw;gj;jpf; $lj;jpd; ,uz;lhtJ 
fl;l Ntiyfis Muk;gpj;jy;. 

jpiwNrupapy; 
,Ue;J 
ngw;Wf; 
nfhs;s 
vjpu;ghu;f;fpd;w 
xJf;fPl;bd; 
Clhf kPjp 
nraw;ghLfi
s 
Nkw;nfhs;ss
y;. 

  

17 mDuhjGu efuj;jpy; cyu;e;j %ypiffis 
Nrfupf;Fk; kj;jpa epiyankhd;iw Muk;gpj;jy;. 

$l;Lj;jhgd 
xJf;fPl;by; 
,Ue;J 

  

18 
 43 Vf;fiuf; nfhz;l mk;gd;nghytpy; 
mike;Js;s fhzp mgptpUj;jp nra;ag;gl;L 
%ypifr; nrbfisg; gapuply;. 

$l;Lj;jhgd 
xJf;fPl;by; 
,Ue;J 

  

19 
43 Vf;fiuf; nfhz;l ,q;fpupa nrha;rhtj;j fhzp 
mgptpUj;jp nra;ag;gl;L %ypifr; nrbfisg; 
gapuply;. 

$l;Lj;jhgd 
xJf;fPl;by; 
,Ue;J 
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2016 , 2017 Mz;Lfspy; eilKiwg;gLj;jpa tpNrl epfo;r;rpj; jpl;lq;fs;. 

njhlupyf;fk; epfo;r;rpj; jpl;lk; / 
fUj;jpl;lk;. 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; tpguq;fs; Mz;L 

01. 
,rptu xR fUj;jpl;lk;- 11 

Gjpa cw;gj;jpfis re;ijapy; 
mwpKfg;gLj;Jk; re;ijg;gLj;jy; Cf;Ftpg;G 
epfo;r;rpj; 
jpl;lkhFk;.,jd;NghJSPCepWtdj;jpd; 
re;ijg;gLj;jy; gpujpepjpfSld; ,ize;J 
tpw;gid eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

2016 

02. 

%ypif tpw;gid Cf;Ftpg;G 
kw;Wk; tpsk;guj;Jld; 
%ypifr; nra;ifia 
Cf;fg;gLj;jy; mj;Jld; 
eQ;R tprk; ,y;yhj czTg; 
gad;ghL njhlu;gpy; 
nghJkf;fis tpopg;g+l;Lk; 
fUj;jpl;lk;. 

,jd; fPo; ehl;bd; midj;J khtl;lq;fspYk; 
khtl;l nrayfq;fs; mj;Jld; gpuNjr 
nrayfq;fis ikakhff; nfhz;L 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;wd. 
jw;nghOJ fSj;Jiw> khj;jiw kw;Wk; 
aho;g;ghzk; Nghd;w 
gpuNjrq;fspy;epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;wd. 

2016 

03. 

fl;Lehaf;f tu;j;jf tyak;> 
i`juhkdp epWtdk;> 
gpafk tu;j;jf tyak;> 
njy;fe;j re;ij> =ghj> 
];lhu; fhkz;l;> ,yq;if 
Rq;fk;> ,yq;if fhg;GWjpf; 
$l;Lj;jhgdk; kw;Wk; 
mdu;j;j Kfhikj;Jt 
epWtdk; Mfpa ,lq;fspy; 
elj;jg;gl;l tpw;gid 
Cf;Ftpg;G epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fs;. 
ngw;w tUkhdk; &. 
265,228.00 
 

tpw;gid Cf;Ftpg;G epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

 

04. 

tlkj;jpa khfhz rig> 
gdhnfhl jiug;gilf; 
FbNaw;wk;> U`{Z 
gy;fiyf;fofk;> ,yq;if 
Rq;fk;> FUtpl;l jiug;gil 
Kfhk;> nghufy jiug;gil 
Kfhk;> Rfhjhuk;> Nghriz 
kw;Wk; RNjr kUj;Jt 
mikr;R> jpuru 
yq;fhBMICH,,uj;jpdGup 
rPtyp tpj;jpahyak; Nghd;w 
epWtdq;fsy;elj;jg;gl;l 
tpw;gid Cf;Ftpg;G 
epfo;r;rpj; jpl;lq;fs;. 
ngw;w tUkhdk; &. 
458,513.40 

tpw;gid Cf;Ftpg;G epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 
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   Gjpa ifj;njhopw;rhiy                           

     
Gjpjhf nfhs;tdT nra;ag;gl;L nghUj;jg;gl;l ,ae;jpuk; 

 
epUkhzpg;Gg; gzpfs; G+u;j;jp nra;ag;gl;Ls;s fsQ;rparhiy fl;llj;njhFjpapd; %d;whtJ khb 
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10.  N`hkpNahgjp kUj;Jt Kiw  
 
 
 
 
 
 

 
 

                                          
 
 
      N`hkpNahgjp kUj;Jt Kiwapd; Muk;gfu;j;jh 

 
18 tJ Áw;whz;by; n[u;kd; ehl;Lg; gpuirahd fpU~;bad; ngl;upf; rhKNty; `hdpkhd; 
vd;Dk; kUj;Jt epGzuhy; ,e;j kUj;Jt Kiw fz;Lgpbf;fg;gl;lJ. 1970 Mk; 
Mz;lstpy; 1970Mk; Mz;bd;  07 Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; %yk; ,yq;ifapy; ,e;j 
kUj;jt Kiw mq;fPfupf;fg;gl;l kUj;Jt Kiwahf;fg;gl;lJ. MnshUtu; Neha; 
tha;g;gLtJ Neha; vjpu;g;Gr; rf;jp my;yJ ,aw;ifahd kPs;rf;jp gytPdkiltjdhy; 
,e;j ,aw;if kPs; ce;Jrf;jpapd; %yk; rpfpr;iraspf;fg;gLk; kUj;Jt KiwahFk;. 

N`hkpNahgjp 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;.  

 

10.1  N`hkpNahgjp kUj;Jtkid   
  
Nehf;F 

,yq;if tho; nghJkf;fspd; mgptpUj;jpf;F gq;fspg;G toq;ff; $ba MNuhf;fpakpf;f 
r%fj;ij cUthf;Fjy;. 

 
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 KiwahfN`hkpNahgjp 
kUj;Jt Kiwia gpugy;ag;gLj;Jtjw;fhf ntypru N`hkpNahgjp kUj;Jtkid %yk; 
nraw;ghl;Lepfo;r;rpj; jpl;lq;fis nghJkf;fs; kj;jpapy; nfhz;L nry;yy;. 

ntypru murhq;f N`hkpNahgjp kUj;Jtkid>ntsp kw;Wk; cs;s Nehahsu; cjtpr; 
NritfSld; nraw;gLfpd;w xNunahU murhq;f N`hkpNahgjp kUj;JtkidahFk;. 2017 
Mk; Mz;L 28.98 kpy;ypad; &gh %yjd xJf;fPLk; 18.5 kpy;ypad; &gh kPz;LtUk; 
xJf;fPLk; jpiwNrup epjpaj;jpy; ,Ue;J fpilf;fg;ngw;wJ. ntypru murhq;f 
N`hkpNahgjp kUj;Jtkid thuhe;j ehl;fspy; nraw;gLtJld; ,J ntsp Nehahsu; 
gpupT kw;Wk; cs;sf Nehahsu; gpupT 24 kzpj;jpahyq;fSk; nraw;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. 
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kUj;Jtkid %yk; toq;fg;gLfpd;w Nritfs;. 

 ntsp Nehahsu; gpuptpd; %yk; Nehahsu;fSf;F rpfpr;ir toq;fy; 

 MNuhf;fpakhd tho;T Kiwf;fhd MNyhridfs; kw;Wk; cstpay; gw;wp 
Nehahsu;fSf;F tpsf;fkspj;jy;. 

 24  kzpj;jpahyq;fSk; nraw;gLfpd;w cs;sf Nehahsu; gpupT 

 Nehahsu;fSf;F tpsf;fkspf;Fk; nrayku;Tfs; kw;Wk; elkhLk; fpspdpf;Ffis 
Vw;ghL nra;jy;. 

 N`hkpNahgjp kUj;Jtf; fpspdpf;Ffs; kw;Wk; elkhLk; fpspdpf;FfSf;fhf 
N`hkpNahgjp kUe;Jfis toq;Fjy;. 

 ntspehl;LN`hkpNahgjp ghlnewp gw;wp khztu;fSf;F tpsf;fkspj;jy; kw;Wk; 
,e;jg; ghlnewpiag; G+u;j;jp nra;j khztu;fSf;F rpfpr;ir nraw;ghLfSf;fhd 
trjpfis toq;Fjy;. 

 

N`hkpNahgjprpfpr;ir ngw;Wf; nfhs;sf; $ba Neha;fs; 

 rfy itu]; Neha;fSf;Fk; (jbkd;> fz; itu]; Neha;> njhw;Wk; Neha;) 

 rpWtu; Neha; (jbkd;> ,Uky;> ,Og;G> fha;r;ry;> tapw;Nwhl;lk;,xt;thik Neha;, 
&nkbf; fha;r;ry;) 

 ngz; Neha; ( khjtplha; kw;Wk; mJ rk;ge;jkhd gpur;rpidfs;> khjtplha; epw;wy;> 
fu;g;gg;ig Neha;> fu;g;gk; jupj;jpUf;Fk; NghJ Vw;gLfpd;w gpur;rpidfs;) 

 Njhy; Neha; (ntd; F~;lk;> nfhj;Jf; F~;lk;,Njhyow;rp, F~;lk;> xt;thik 
Neha;) 

 KjpNahu;fSf;fhd Neha; (ePupopt> %l;L Neh> ,uj;j mOj;jk;ය) 

 ,iug;ig mow;rp Neha;,fz;lkhiy, ehl;gl;l jiytyp kw;Wk;euk;G Neha; 

ntsp Nehahsu; gpuptpy; rpfpr;ir ngw;w Nehahsu;fspd; vz;zpf;if 2016/2017 

khjk; 2016 2017 

rdtup 
2041 2274 

ngg;utup 
2399 2164 

khu;r;R 
2326 2600 

Vg;uy; 
1955 1792 

Nk 
1843 1900 

[{d; 
2076 2028 

[{iy 
2354  

Mf];l; 
3032  
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nrg;njk;gu; 
3392  

xf;Njhgu; 
2755  

etk;gu; 
2418  

jpnrk;gu; 
2230  

nkhj;jk; 
28,821 12,758 

 

tjptpl Nehahsu;gpuptpy; rpfpr;ir ngw;w Nehahsu;fspd; vz;zpf;if2016/2017 

khjk; 2016 2017 
rdtup 10 11 
ngg;utup 8 10 
khu;r;R 7 11 
Vg;uy; 11 7 
Nk 6 7 
[{d; 8 3 
[{iy 10  
Mf];l; 7  

nrg;njk;gu; 11  
xf;Njhgu; 10  
etk;gu; 14  
jpnrk;gu; 10  
nkhj;jk; 112 49 

 

01. Ma;T$l Nritfs;-  njw;wh Neha; kw;Wk; Nehia Muk;gj;jpNyNa 
fz;Lgpbg;gjw;F ,yFthdthW 2016 nrg;njk;gu; khjk; njhlf;fk; thuj;jpy; 
,uz;L ehl;fs; Ma;T$l Nritfis toq;Ftjw;F Muk;gpj;jJld; 2016 
nrg;njk;gu; khjk; njhlf;fk; bnrk;gu; khjk; tiu 323 Nehahsu;fSf;F Nritfs; 
toq;fg;gl;ls;sd. 2017 [{iy tiu 455 Nehahsu;fSf;F Ma;T$l trjpfs; 
toq;fg;gl;Ls;sd. 

 
02. N`hkpNahgjpkUe;J ,wf;Fkjp- N`hkpNahgjpkUj;Jtikfs; Clhf kUj;Jt 

rigapd; fPOs;s ,ytrN`hkpNahgjpfpspdpf;Fs;>N`hkpNahgjpkUe;JfSf;fhf 
2016 Mz;L 2.658 kpy;ypad; &gh ngWkjp tha;e;jN`hkpNahgjp kUe;Jfs;> 
murhq;f kUe;Jg; nghUl;fs; $l;Lj;jhgdj;jpd; Clhf ,e;jpahtpy; ,Ue;J 
,wf;Fkjp nra;ag;gl;lJ. 

 
03. epUkhzpg;Gfs; kw;Wk; jpUj;jg; gzpfs; - cs;sf Nehahsu; gpupit 

etPdkag;gLj;jy; kw;Wk; jpUj;jpaikg;gjw;fhf 1.556 kpy;ypad; &gh 
gad;gLj;jg;gl;lJ. tUlhe;j xJf;fPl;bd; fPo; epUkhzpf;fg;gLfpd;w 76 kpy;ypad; 
ngWkjp tha;e;j cj;jpNahfg+u;t tpLjp fl;llj; njhFjpf;fhf2016 Mz;Lf;fhf10 
kpy;ypad; &gh nryT nra;ag;gl;Ls;sJ. epUkhzpg;Gg; gzpfs; ,Wjpf; fl;lj;jpy; 
cs;sJld;2016Mz;L epiwtilAk; NghJ kpd;rhuk; kw;Wk; ePu; toq;fYf;fhf 
kw;Wk; tPl;Lj; jsghlq;fs; nfhs;tdT nra;tjw;fhf4.311 kpy;ypad; &gh 
gad;gLj;jg;gl;lJ.2017Mz;L rfy epUkhzpg;Gg; gzpfSk; g+u;j;jp 
nra;ag;glTs;sJld; ,jw;fhf 20 kpy;ypad; &gh xJf;fg;gl;Ls;sJ. jw;nghOJ 
ePu; kw;Wk; kpd;rhuk; toq;fg;gl;Ls;sd. 
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04. N`hkpNahgjp kUj;Jt fw;if eltbf;iffs; -  

 

,e;jpaN`hkpNahgjp Njrpa epWtdj;jpd; fw;iffis g+u;j;jp nra;j 09 gl;ljhup 
kUj;Jtu;fs; N`hkpNahgjp JiwAld; njhlu;GgLj;jg;gl;ldu;. 2016 Mz;Lk; 05 
gl;ljhupN`hkpNahgjp kUj;Jtu;fs; rpfpr;ir nraw;ghLfSf;Fj; Njitahd 
trjpfs; N`hkpNahgjp kUj;Jtkid Clhf toq;fg;gl;lJ. 

 
05. 2017.01.08Me; jpfjp nfhz;lhlg;gl;l rdhjpgjp gjtpapd; ,uz;L tUl g+u;j;jpia 

Kd;dpl;LN`hkpNahgjp kUj;Jtkid miktplj;jpy; ku eLif epfo;r;rpj; 
jpl;lnkhd;Wk; ntsp Nehahsu; gpuptpy; Nehahsu;fSf;F Fspu;ghdq;fSk; 
toq;fg;gl;lJ. md;iwa jpdk; tpNrl elkhLk; fpspdpf;Fk; elj;jg;gl;lJ. 

 
06. N`hkpNahgjp kUj;Jtkidntsp Nehahsu; gpupit jpUj;jk; nra;jy;. 2008 

Mz;L jpwf;fg;gl;l ntsp Nehahsu; gpupT fl;llk; jpUj;jpaikf;fg;glTs;sJld; 
jw;nghOJ kjpg;gPL nra;ag;gl;Ls;sJ. 

 
07. Gjpa fuh[; xd;iw epUkhzpj;jy;. - kUj;Jtkidtshfj;jpy; fuh[ xd;iw 

epUkhzpg;gjw;F kjpg;gPL nra;ag;gl;Ls;sJ. 

 
08. kUj;Jtkidtshfj;ijr; Rw;wp kjpy; fl;Ljy;. - kUj;Jtkidtshfk; Rkhu; 50 

tUlq;fs; gioik tha;e;jJld; ,jd; xU gFjpia GJg;gpg;gjw;fhf 
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJld; kjpg;gPl;Lj; njhif 3.587 kpy;ypad; &ghthFk;. 

 

2017  Mz;Lf;fhf jpl;lkplg;gl;Ls;s mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fs;. 

 N`hkpNahgjp kUj;Jtkid Ma;T $lnkhd;iwj; jhgpj;jy;. 

 N`hkpNahgjp kUj;Jtkid gw;wpa ntg; jsnkhd;iw cUthf;Fjy;. 

 N`hkpNahgjp kUj;Jtkid tshf kjpypd; ,uz;lhtJ fl;lj;ij Muk;gpj;jy;. 

 Ma;T$l fl;llj;ij GJg;gpj;jy;. 

 
 

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;. 
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2017.06.30 tiuapyhd Kd;Ndw;wk; 

gl;ljhup kUj;Jtu;fis gjpT nra;jy; - RNjr kUj;Jt mikr;rpd; Clhf 
Gyikg;guprpiyg; ngw;W ,e;jpahtpy; N`hkpNahgjp kUj;Jtf; fy;Y}upapy; fw;w 
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. 

Ie;J tUlq;fSf;F Nkw;gl;l fhyk; N`hkpNahgjp kUj;Jtj; njhopypy; 
<Lgl;ltu;fSf;F guPl;irnahd;iw elj;jp N`hkpNahgjp gl;baypy; gjpT nra;jy; - 
Kk;nkhopfspYk; gj;jpupiffspYk; mikr;rpd; ntg; jsj;jpYk; tpsk;guk; nra;J jghy; 
%yk; tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gl;lJld; jw;nghOJ ,jpy; 179 G+u;j;jp nra;ag;gl;L 
xg;gilf;fg;gl;Ls;sJ. cupa guPl;iria elj;Jtjw;fhd rl;l Jiz kUj;Jt 
rigapdhy; epiwNtw;wg;gl;L nfsut mikr;rupd; mq;fPfhuj;Jld; tu;j;jkhdg; 
gj;jpupifapy; gpuRupg;gjw;fhf jw;nghOJ mikr;Rf;F rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

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;. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 elkhLk; ntypruN`hkpNahgjp kUj;JtkidAld; ,ize;J ,uz;L khtl;lq;fspy;; 
08 elkhLk;fpspdpf;Ffs; elj;jg;gl;lJld; ,jd; %yk; %yk; 938 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; tpsk;gu 
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

 N`hkpNahgjpKiwia mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk; Nehahs;ufis gupNrhjid 
nra;jy; rk;ge;jkhf Gjpa fUj;Jf;fis fl;bnaOg;Gjy; - ntypru N`hkpNahgjp 
kUj;Jt rig tshfj;jpy; 2017.05.26 Me; jpfjpN`hkpNahgjp kUj;Jtu;fspd; 
nrayku;nthd;W elj;jg;gl;lJ. ,jd; Kf;fpa Nehf;fkhdJ N`hkpNahgjp Kiwia 
mgptpUj;jp nra;jYk; Nehahsu;fis gupNrhjpg;gjw;fhf nghJthd fUj;njhd;iw 
fl;bnaOg;GtJkhFk;. kUj;Jtu;fSf;F ,ilNa Gupe;Jzu;thd gq;fspg;ig 

fpspdpf;Ffs; 
rpfpr;ir ngw;w Nehahsu;fspd; 

vz;zpf;if 

nj`ptiy 7,584 

gufLt 5,509 

khj;jis 4,823 

ghyKid 5,697 

FUehfy; 4,586 

nkhzwhfy 2,604 

Njhyq;fKt 6,393 

nkhj;jk; 37,196 
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fl;bnaOg;Gk; Nehf;fj;ijf; nfhz;l ,e;j khehl;Lf;fhd Mtzq;fs; ,w;iwtiug; 
gLj;jp midj;J kUj;Jtu;fSf;Fk; fbjk; %yk; mwptpf;fg;gl;lJld; ,jw;F 52 Ngu; 
fye;J nfhz;ldu; ,jd; NghJ Nehahsu;fis gupNrhjid nra;tJ rk;ge;jkhf 
nghJ cld;ghnlhd;W vl;lg;gl;lJld; vjpu;tUk; rpy khjq;fspy; ,J 
ntspaplg;glTKs;sJ. 

 Gjpa N`hkpNahgjp fpspdpf;Ffis Muk;gpj;jy; - 7 Gjpa N`hkpNahgjp 
fpspdpf;Ffis Muk;gpg;gjw;fhf gjtpfs; mq;fPfupf;fg;gl;Ls;sJld; nghUj;jkhd 
,lq;fis fz;lwptJ fbdkhfTs;sJ. jw;nghOJ khtl;l nrayhsu;fsplk; 
Nfhupf;if tpLj;jikf;F mikthf mDuhjGuk;> Gj;jsk;> fSj;Jiw> kw;Wk; 
`k;ghe;Njhl;il Nghd;w khtl;lq;fsp;y; Jupjkhf 4 fpspdpf;Ffis Muk;gpg;gjw;F 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ 

 ,g; 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 
nghUj;jkhdtu;fis njupT nra;J Ml;Nru;g;G nra;ag;glTs;sdu; 

 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; 2 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;CDMAnjhiyNgrpfs; toq;Fjy; - fpspdpf;Ffis ,yFthf 
,dq;fhz;gjw;fhf ngau;g;gyifia toq;Fjy; Nghd;w Nfhupf;iffs; KiwahdthW 
jahupf;fg;gl;L mikr;Rf;F rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 



2016 - 20172016 - 2017

gpd; ,izg;gpy;

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if





257

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if  2016 - 2017

 

 
41 

 

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2016 - 2017  

gpd; ,izg;gpy -  01 

Price reduction after applying Maximum Retail Prices in Selected Thereputic 
category of Medicin 

 
Therapeutic Area Medication Previous 

Price  
(Rs.) 

Regulated 
Price (Rs.) 

Reduction 
in 

percentage 
(%) 

Diabetes Metformin 500mg 10..00 3.95 60 
 Gliclazide 80mg 19.00 11.30 43 
Cardiovascular disease Losartan 50mg 81.00 10.30 87 
 Atenolol 50mg 27.90 4.40 84 
 Atenolol 100mg 62.00 13.00 79 
 Diltiazem 30mg 8.89 2.70 70 
 Atorvastatin 10mg 215.00 17.60 92 
 Rosuvastatin 10mg 150.00 37.00 75 
 Asprin 100mg 21.00 5.30 76 
 Clopidogrel 75mg 34.00 17.50 49 
Pain relief Paracetamol 500mg 3.00 1.30 56 
 Diclofenac Sodium 50mg 40.00 13.00 67 
 Diclofenac Potassium 50mg 37.00 10.95 70 
 Ibuprofen 400mg 17.00 3.70 78 
Gastrointestinal Omeprazol 20mg 28.85 4.50 84 
 Esmoprazol 20mg 101.00 20.20 80 
 Domperidone 10mg 18.00 5.40 71 
Antimicrobials Co-amoxiclav 1.2 injection 1068.00 631.00 41 
 Azithromycin 250mg 71.00 37.60 47 
 Cefuroxime 250mg 72.00 45.50 37 
 Aciclovir 200mg 156.00 10.10 94 
 Ciprofloxacin 500mg 62.00 8.00 87 
Bronchial Asthma Salbutamol Inhaler 580.00 310.00 47 
Neurological Carbamazepine  30.80 12.00 61 
Rheumatological Alendronic Acid  3179.23 405.60 87 
Antipsychiatric Risperidone 25.48 9.25 64 
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MNuhfÊfpakhd NjrjÊjpdÊ MNuhfÊfpakhd kfÊfisfÊ 

nfhzÊl MNuhfÊfpakhd rKjhakÊ

,yqÊif ffhjhu> 

Nghiz kwÊWkÊ RNjr itjÊjpa mikrÊrpdhyÊ KfhikjÊJt 

mgptpUjÊjp kwÊWkÊ jplÊlkplyÊ gphptpdhyÊ XOqÊF nraÊagÊglÊlJ 




