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1. yeoskaùu  

 

වඩා හ ාඳ හ ෞඛ්යයක්  යකු මිනි ාහේ  තුට    යක පැවැත්ම  ඳ ා යකතුර වන අතර, 

පුද්ගලහයකකුහේ හ ෝ  ම ්තයක්  වශහයකන් රහේ ආර්ථික ප්රගියයක  ඳ ා වැගගත් ගායකක 

 ාධකයකකි. හ ෞඛ්ය තත්ත්වයක    රහේ නනතාවට ුණාාත්මක හ ෞඛ්ය හ ්වාව්   ැපීමමට 

ඇිය  ැකියකාව හකහරහි බලපාන විවිධ  ාධක ියහේ. හ ෞඛ්ය පද්ධිය කාර්ථයක  ාධනයක 

යකන්හනන් අග  ් කරන්හන් පවියන හ ෞඛ්ය පද්ධිය රහේ හ ෞඛ්ය තත්ත්වයක  ම ්ත 

වශහයකන් ඉ ළ නැැංවීමට ගායකක වන හමම එ්  එ්   ාධක හකතරම් දුරට  ා් ෂාත් කර 

ගන්හන්ග යකන්නයි. ශ්රී ලැංකාව එහි ආගායකම් මේටමට  ලනලන ප්රමාායකට වඩා ශ් ියමත් 

හ ෞඛ්ය ප්රියලල අත්කර හගන ඇත. රට අතයවශය හ ෞඛ්ය ගර්ථශකවලින්  ැලකියක යුතු 

නයකග්ර ා ලබා ඇිය අතර, එහි නනතාව අතර ආයු අහේ් ෂාව  ථ්ාවර හල  ඉ ළ හගා ් 

ඇිය අතර මැහේලනයකාව, ෆයිහේලනයකා, හපෝලිහයකෝ    නවන හටටන ් ඉවත් කර ඇත. 

ශ්රී ලැංකාහස හ ෞඛ්ය පද්ධියයක ඇහලෝපිය, ආයුර්ථහසග, යුනානි    තවත් වවගය ්රම 

කිහිපයකක එකට පවියන මිශ්රායකකින් හපාහ ා ත් හස. හමම පද්ධිය අතලනන් ඇහලෝපිය 

වවගය විගයාව ප්රමුඛඛ් වී ඇිය අතර නනතාවහේ හ ෞඛ්ය අවශයතාවලින් බුතතරයක්  

 පුරාලමින් සිටී. හවනත් හබාහ ෝ රටවල හමන්ම, ශ්රී ලැංකාහස හ ෞඛ්ය පද්ධියයක රානය    

හපෞද්ගලික යකන හගඅැංශහයකන්ම  මන්විත හස. හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක    පළාත් හ ෞඛ්ය 

හ ්වා පුළුේ පරා යකක ප්රවර්ථධන, නිවාරා, හරෝග නිවාරා    පුනරුත්ථාපන හ ෞඛ්ය 

හ ්වා  පයකයි. ශ්රී ලැංකාවට පුළුේ හ ෞඛ්ය හ ්වා ආයකතන නාලයක්  ඇත.  

1989 පළාත්  භා පනත ක්රියකාත්මක කිමතමත්  මජ නාියක මේටමින් හර්ථය යක හ ෞඛ්ය 

අමාතයාැංශයක ග පළාත් 9  ඳ ා හවනම පළාත් හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශ ග නිර්ථමාායක කරමින් 

හ ෞඛ්ය හ ්වාවන් හබගා  ැලනි.. හ ෞඛ්ය හ ්වා ප්රාහද්ය යක අධය් ෂ  RDHS) විසි යක  26) 

අගාළ පළාත් අධය් ෂ ම්ඩලවල පළාත් හ ෞඛ්ය  ැලුමම් ක්රියකාත්මක කරයි.   ම RDHS 

ප්රහද්ශයක් ම හ ෞඛ්ය වවගය නිලධාමත  MOH) ප්රහද්ශ කිහිපයකකට හබගා ඇිය අතර, හමම 

ඒකක ප්රධාන වශහයකන් නිශ්තත ප්රහද්ශයකක වැළැ් වීහම්    ප්රවර්ථධන හ ෞඛ්ය හ ්වා  ඳ ා 

වගකිව යුතුයක. රට තුළ MOH ප්රහද්ශ 354 ්  ඇත. පළාත් හ ෞඛ්ය අධය් ෂ කාර්ථයකාලවල 

හරෝග නිවාරා අැංශයක පළාත් හ ෞඛ්ය බලධාමතන්හේ විෂයක පථයකට අයකත් ිස ්ි්   ාමානය, 

මූලික, ප්රාහද්ය යක හරෝ ේ    ප්රාථමික හ ෞඛ්ය හ ්වා ඒකක  ර ා ක්රියකාත්මක හස.. 

අහනකුත් රානය හගපාර්ථතහම්න්තු, ප්රාහද්ය යක  ා නාතයන්තර  ැංවිධාන, සිවිේ  මාන 

ක්ඩායකම්     ාමානය නනතාවහේ ප්රධාන රානය  ැංවිධානයක හල  ශ්රී ලැංකාහස සියකමම 

පුරවැසියකන්හේ හ ෞඛ්ය    යක පැවැත්ම ුමර් ෂිතත කිමතම  ඳ ා හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක ඉතා 

වැගගත් කාර්ථයකභාරයක්  ඉටු කරයි. උ  ් තත්ත්වහේ හ ෞඛ්ය හ ව්ා  ාධාරා හල  

නනතාවට ලබාදීහම් වගකීම හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක  තු හස. 
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fi!LH wud;HdxYfha Wmdh ud¾.sl wruqKq 
 

✓ WmfoaYkh ^Advocacy&,p¾hdj fjkia lsrSu wruqKq lr.;a ikaksfõokh, 

iudc wf,úlrKh iy m%cdj fiajfhys fhoùu uÕska fi!LH m%j¾Okh lsrSu 
i|yd m%;sm;a;s iïmdokh" ie,iqïlrKh iy jevigykalrKh i|yd 
;dlaIKsl iydh ,ndoSu'  

✓ WmfoaYkh, p¾hdj fjkia lsrSu wruqKq lr.;a ikaksfõokh iy fi!LH lghq;= 
i|yd m%cdj fiajfhys fhoùu uÕska fi!LH fiajd fomd¾;fïka;=j iy fi!LH 
lafIa;%h yd iïnkaO fjk;a wxYhka úiska fufyhjkq ,nk úúO fi!LH 
jevigyka i|yd iydh ,ndoSu'  

✓ úúO uÜgfï fi!LH m%j¾Ok jevigyka ie,eiqï lsrSu" l%shd;aul lsrSu" 
wëlaIKh iy we.hSï lghq;= m%j¾Okhg iydh oSu iy mjrd .ekSu'  

✓ ckudOH uÕska uyck;dj w;r fi!LH i;aldr ms<sn| wjfndaOh jeä lsrSu'  

✓ fi!LH m%j¾Okh iy p¾hd fjkia lsrSu wruqKq lr.;a ikaksfõokh i|yd 

wjYH jk IEC/BCC Wmdx. i|yd iydh ùu iy ixj¾Okh lsrSu'  

✓ fi!LH m%j¾Olhska f,i lghq;= lsrSug;a iy WmfoaYkh, p¾hdj fjkia lsrSu 

wruqKq lr.;a ikaksfõokh, iy m%cdj fiajfhys fhoùu uÕska ksfhdacs;hska 
fjkia lsrSu i|yd fi!LH fiajd fomd¾;fïka;=j ;=< iy bka mrsndysrj ñksia 
n, Odrs;djh by< kexùu'  

✓ fi!LH .eg¿ md,kh lr.ekSug yelsjk mrsos uyck;djg ta ms<sn|j 
oekqj;aNdjh we;slr .ekSug fukau Tjqka iún, .ekaùu i|yd ;ks mqoa., 
iy m%cd fi!LH m%j¾Okh lsrSu'  

✓ uyck fi!LH by< kexùfuys,d fi!LH yd iïnkaO rdcH" rdcH fkdjk iy 
cd;Hka;r wdh;k yd ixúOdk iuÕ iïnkaëlrK lghq;= isÿ lsrSu'  

✓ fi!LH m%j¾Ok jevigyka l<ukdlrKh i|yd fi!LH yd iïnkaO 
lafIa;%hkays l<ukdlrK ilH;dj by< kexùu'  

✓ fi!LH m%j¾Ok jevigyka wëlaIKh iy we.hSu iy tajd úúO uÜgï j,oS 
wëlaIKh lsrSu i|yd myiqlï iemhSu'  

✓ m%cdjf.a p¾hdj fjkiaùu iy m%cdj fiajfha fhoùu iïnkaO m¾fhaIK 
ie,iqï lsrSu iy Bg iydh ,ndoSu'  

 

 
ixj¾ê; rgj,g idfmalaIj Y%S ,xldj m%YxikSh fi!LH ;;a;ajhla yd fi!LH o¾Yl w;alr f.k 
we;af;a m%Odk jYfhka mej;s rchka úiska wkq.ukh lrkq ,enQ ksoyia fi!LH yd ksoyia wOHdmkh 

jeks iudc m%;sm;a;s fya;=fjks' flfia fj;;a fnda fkdjk frda. ^NCD& iS>%fhka by< hdu" 
ck.ykh jhia.; ùfï fõ.j;a wkqmd;h yd frda. rgdjkays fjkiaùï iuÕ iïnkaO ù we;s 
.eg¿ rfÜ fi!LH wjYH;d fjkia lsrSug fya;= ù ;sfí' 

 

2015 oS iyi% ixj¾Ok b,lal id¾:lj imqrd .;a Y%S ,xldj" ;sridr ixj¾Ok b,lal (SDG) 
idlaId;a lr .ekSug ish lemùu cd;sl m%;sm;a;sh yd Wmdh ud¾. fm< .eiaùfuka ;yjqre lr 
we;' 2015 oS Y%S ,xldj tlai;a cd;Skaf.a wfkl=;a idudcsl rgj,a 192 la iuÕ ;sridr ixj¾Okh 
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iy ;sridr ixj¾Ok b,lal 17 (SDG) i|yd lemjk njg fmdfrdkaÿ úh' ;srir ixj¾Ok b,lal 
17 ka 3 b,lalh" my; oelafjk b,lal imqrd .ekSu;a iuÕ iym;a fi!LH hymeje;au fjkqfjka 
lemù we;. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2015 oS ;sridr ixj¾Ok b,lal ^ SDGs & idlaId;a lr .ekSu i|yd Y%S ,xldj ish wLKav lemùu 
m%;s{d ÿkafkah' fuys b,lal 3 idlaId;a lr .ekSug my; i|yka b,lal iuÕ zhym;a fi!LHh 
iy hymeje;auZ i|yd lemù we;' 

 

 

b,lalh 3 - fi!LHu;a cSú; ;yjqre lsrSu iy iEu jhia ldKavhlgu wh;a iEu 
flfkl=f.au hym; m%j¾Okh lsrSu   

 

3.a  iqÿiq mrsos f,dalfha ish¿u rgj,aj, ÿïjeá md,kh i|yd f,dal fi!LH ixúOdkfha iïuq;sh 
l%shd;aul lsrSu Yla;su;a lsrSu'  

3.b m%cd fi!LH wdrlaId lsrSug iqkuHh iy úfYaIfhkau T!IO ,nd .ekSug myiqlï ie,iSu 

iïnkaOj TRIPS .súiqfuys i|yka ixúOdk Wmrsufhkau Ndú;d lsrSug ixj¾Okh fjñka 

mj;sk rgj,g we;s whs;sh ;yjqre lrk TRIPS .súiqu ms<sn| fodayd m%{ma;shg iy m%cd 
fi!LHhg wkqj m¾fhaIK i|yd iydh oelaùu iy ix¾Okh fjñka mj;sk rgj,a i|yd 
uQ,slj n,mdkq ,nk fndajk yd fnda fkdjk frda. i|yd tkak;ao T!IOo jeäoshqKq lsrSu iy 
w;HdjYH T!IO iy tkak;a oersh yels ñ,g ,nd oSu'  

3.c fi!LH i|yd fhdojk uqo,a úYd, jYfhka by< kexùu iy ixj¾Okh fjñka mj;akd rgj, 
úfYaIfhka W!k ixj¾ê; rgj, iy ixj¾Okh fjñka mj;akd l=vd rdcH j, fi!LH wxYfha 
Y%u n,ldh i|yd n|jd .ekSï" ixj¾Ok lghq;= mqyqKqùï lgh;= isÿ lsrSu'  

3.d mQ¾j wkk=re we.ùï i|yd iy cd;sl iy f.da,Sh fi!LH wjOdkï ;;a;ajhka wvq lsrSu yd 
l<ukdlrKh i|yd ish¿ rgj,a j, úfYaIfhka ixj¾ê; rgj, YlH;dj by< oeóu' 
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b,lal 
 3.1   jir 2030 jk úg icSú Wm;a 100,000 lg f.da,Sh udkj urK wkqmd;h 70lg jvd wvq 

uÜgulg f.k tau'  

3.2    icSú ore Wm;a 1,000lg kj m%ij urK wkqmd;slh wju jYfhka 12lg jvd wvq uÜgulg 

f.k tau iy jhi wjqreÿ 5g wvq urK wkqmd;slh wju jYfhka icSú ore Wm;a 1,000lg 
25lg jvd wju uÜgulg f.k taug ish¿ rgj,a wruqKq lsrSu ;=<ska jir 2030 jk úg 
w¨; Wmka orejkaf.a iy jhi wjqreÿ 5g wvq orejkaf.a j<lajd.; yels urK isÿùu 
k;r lsrSu'  

3.3     jir 2030 jk úg taâia laIh frda.h" uef,arshd iy ksj¾;k l,dmSh jix.; frda. uq,skqmqgd 
oeóu iy fix.ud,h" c,jdyl frda. iy fjk;a fndajk frda. u¾Okh lsrSu'  

3.4    frda. ksjdrKh" m%;sl¾u‚ udkisl fi!LH yd iqn isoaêh by< kexùu uÕska jir 2030 jk 
úg fnda fkdjk frda. ksid isÿjk fkdfïrE urK ;=fkka tll uÜgulska my; oeóu'  

3.5     úI u;aøjH yd YrSrhg wys;lr u;aøjH Ndú;h we;=<;aj úI u;aøjH ksjdrKh iy 
m%;sldr lghq;= Yla;su;a lsrSu'  

3.6    jir 2020 jk úg r:jdyk wk;=re ksid we;sjk f.da,Sh urK iy ;=jd,lrejka ixLHdj 
wvlska wju lsrSu'  

3.7   mjq,a ie,iqï" f;dr;=re wOHdmkh iy m%ckk fi!LH cd;sl Wml%u yd jevigyka j,g 
taldnoaO lsrSu we;=,;aj ,sx.sl iy m%ckk fi!LH i;aldr fiajh i|yd úYaj m%fõYh 
iy;sl lsrSu'  

3.8   uQ,H wjOdkï wdrlaIKh we;=¿j úYaùh fi!LH wdjrKh <Õdlr .ekSu" .=Kd;aul 
w;HdjYH fi!LH i;aldr fiajhg iy ish¿ uyck;djg wdrlaIs; M,odhS iy oersh yels 
w;HdjYH T!IO yd tkak;a ,nd.ekSug lghq;= ie,eiaùu'  

3.9    jir 2030 jk úg wys;lr ridhksl øjH iy jdhqj" c,h yd mi ¥IKh fukau wmú;%;dj 
ksid we;sjk urK i|yd frda. ie,lsh hq;= uÜgulska wvqlsrSu'  
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2. Y%S ,xldfõ fi!LH wxYfha úfYaI isÿùï 2021- 2022   
  

1. ජාතික සිදුවීම් 
 

 දස අවුරුදු ජාතික මානසික සසෞඛ්ය ්රතිත්ති  ළිදදක්විම 

ව ර ග යක්   ඳ ා වන නාියක මානසික හ ෞඛ්ය 
ප්රියපත්ියයක හ ෞඛ්ය අමාතය හකහ ියයක රුක් වැේල 

ම තාහේ ප්රධානත්වහයකන් 2022.08.16 වන ිසන 

අමාතයාැංශහේදී එියගැ් විි.. 2005 ව හර්ථ ුමනාමි 
වය නහයකන් පුම එවකට රහේ නනතාවහේ මානසික 
හ ෞඛ්ය තත්ත්වයක  ලකා බලා හමයක ආරම්භ කළ අතර 
රහේ වත්මන් තත්ත්වයක  ැලකිේලට ගනිමින් ව ර 
ග යකකට වර්  යකාවත්කාලීන හස. හම්  මජම 
අමාතයවරයකා විසින් නාියක මානසික හ ෞඛ්ය 

උපකාරක හ ්වාව  හ ාේලයින් 1926) ග ිසයකත් කරන 

ලග අතර, එමඟින් සියකමම ිස ්ි් ක හ් න්ද්ර කර 
ගනිමින් ිස ්ි්     නාියක මේටමින් මානසික හ ෞඛ්ය 
  යක හ ්වාව ලබා ගත  ැකියක. හමම ප්රියපත්ියයක 

ක්රියකාත්මක වන්හන් හලෝකහේ රටවේ 21ක පමා්  
බවත් ශ්රී ලැංකාහස එවැනි ප්රියපත්ියයක්  ක්රියකාත්මක කිමතම තුියන් හමරට හ ෞඛ්ය පද්ධියයකට වැි 
වටිනාකම්  ලැබී ඇිය බවත් හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානහේ නිහයකෝිතත වවගය අලකා සිැං ම ත්මියක 
පැවුමවායක. 
 

  ජාත්යන්තත්  සක ක සසෞඛ්ය ිනන  සකමීම 

හලෝක හ ෞඛ්ය ිසනයක 2022 අහේේ 7 වන ිසන ‘අහේ 

හලෝකයක, අපහේ හ ෞඛ්යයක’ යකන හත්මාව යකටහත් පැවැත්විි.. 

හලෝක හ ෞඛ්ය ිසනයක  WHD)  නිටු න් කිමතහම්  රල නමුඛත් 

 ැංහ් තාත්මක හගමුඛුතන් උත් වයකකදී, හ ෞඛ්ය  ා පලන ර 
අමාතයාැංශහේ නිලධාමතන් හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානයක ශ්රී 
ලැංකාව  මජ හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයකට ්ව ්වී අපහේ හලෝකයක 
   අපහේ හ ෞඛ්යයක අතර ඇිය  ම්බන්ධයක අවධාරායක 
කළ . හම් අතර හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ හේකම් වවගය 
 ැංජීව මුඛාසිැං  ම තා පැවුමහස පාලන ලනක හ ෞඛ්යයක    
නනතාවහේ හ ෞඛ්යයක යකන හගකම  ා් ෂාත් කර ගැීමම 

 ඳ ා බුතආැංශික   හයකෝගීතාව ඉතා වැගගත් බවයි. WHD 
2022  නිටු න් කිමතම  ඳ ා, හ ෞඛ්ය  ම්පන්න පලන රයක්  
 ඳ ා ගායකක වීහම් ප්රධාන ක්රියකාමාර්ථගයක්  හල  ග ් සිටුවීහම් 
වැගගත්කම  ැංහ් තවත් කරමින් වවගය අලකා සිැං විසින් අමාතයාැංශ නිලධාමතන්ට නා පැළයක්  භාර 
හගන ලදී. 
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 සක ක ස  ගී සු ්ිත්ත්ා ිනන  2022 සකමීම 

 

 

 

 
 
 
 
 

ශ්රී ලැංකා හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක 2022 හලෝක හරෝගී ුමර් ෂිතතතා ිසනයක හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානයක  මජ 

එ් ව,  ානියකකින් හතාරව ඖෂධ යකන  ටන් පාඨයක  මඟින්  මරු ලැබීයක. දීප වයාේත තරජයක්  
පවත්වන ලග අතර හ ෞඛ්ය පද්ධියයක වැිිසයුු  කිමතම    හ ෞඛ්ය හ ්වා වතත්ියකයකන් අතර ප්රාහයකෝකක 
ක්රියකාකාරකම් වැිිසයුු  කිමතම මකන් ඖෂධ ආරිත  ානි වැළැ් වීම  ඳ ා හ ාඳම පලනනයකන්  ඳ ා 

තයාග රිලනනමන ලදී. හ ෞඛ්ය අමාතය හකහ ියයක රුකකවැේල ම තා, ඖෂධ ආරිත  ානි වළ් වා 
ගැීමම  ඳ ා හරෝගීන් ගැුවත් කිමතම හමන්ම හ ෞඛ්ය වතත්ියකයකන් පුුතු  කිමතහම් වැගගත්කම 
අවධාරායක කහළ්යක. 

 

2. ජාත්යන්තත්  සිදුවීම් 
 

 සක ක සසෞඛ්ය සුළුවස   WHA) විස ේෂ සකසිවා   

හලෝක හ ෞඛ්ය  මුඛළුහස  WHA) විහශ්ෂ 

 ැසිවාරයකට කයක ශ්රී ලැංකා නිහයකෝිතතයකන් 

2021.11.28 ිසන 74 වැනි හලෝක හ ෞඛ්ය 

 මුඛළුහසදී WHO හි අධය් ෂ නනරාේවරයකා 

 මුඛවියක. WHA විධිමත් හල  විවතත කිමතමට 

හපර, ශ්රී ලැංකාහස හ ෞඛ්ය හ ්වා අධය් ෂ 

නනරාේ වවගය අහ ්ල ුණාවර්ථධන 

හනාවැම්බර්ථ 28 වන ිසන හලෝක හ ෞඛ්ය 

 ැංවිධානහේ අධය් ෂ නනරාේ වවගය 

හටහරා ් හගහරෙයි  ්  මුඛවියක. ුන්න් රහේ ලලගාීම 

එන්නත් කිමතහම් උත් ා යකන් ඇතුළුව ශ්රී ලැංකාහස 

COVID-19 තත්ත්වයක රිියබඳව  ාකච්ඡා කළ . 

කලාපහේ පියහබෝධනාශක විෂවීම්වලට රිියයකම් 

හයකදීමට    හබෝ හනාවන හරෝග වර්ථධනයකට 

ක්රියකාකාමතව රිියයකම් හයකදීමට ශ්රී ලැංකාව ග් වන 

නායකකත්වයක රිියබඳව වවගය හටහරා ් වවගය 

අහ ්ලට  ්ූියයක පුග කහළය්ක. 2021.11.29 වන ිසන 

හලෝක හ ෞඛ්ය  භාහස විහශ්ෂ  ැසිහේදී WHO 

අධය් ෂ නනරාේ ආනාර්ථයක වවගය හටහරා ් හගහරෙයි   ්විසින් ආරම්භක අග  ් ගැ් වීම.  

“COVID-19 ව ැංගතයක හ ෞඛ්යයක ුමහඛ්ෝපහභෝගී හගයක්  හනාව මානව අයිියවාසිකම්  

බව ප්රබලව නිරුපායක හවන ලදී; වියකගම්  හනාව ආහයකෝනනයකකි; ුතහග්   ැංවර්ථධනහේ ප්රියලලයක්  
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හනාව,  මාන, ආර්ථික    හද්ශපාලන  ්ථාවරත්වහේ    ආර් ෂාහස පගනම්  බව හපන්වා හගන 

ලදී" 

හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානහේ අධය් ෂ නනරාේවරයකා 2022 මැයි 22 වන ිසන 75 වැනි හලෝක හ ෞඛ්ය 

 මුඛළුහසදී ඉ ළ මේටහම් රිියගැීමහම් උත් වයක ඇමතීහම්දී හමහ ් ප්රකාශ කරන ලදී. “ ාධාරා 

හ ෞඛ්ය හ ්වාවන් ප්රනා විශ්වා යක ශ් ියමත් කරන අතර එමඟින් හ ෞඛ්ය පද්ධිය ශ් ියමත් කිමතමට    

 ාමයක හගාඩනැගීමට ගායකක හස. ශ්රී ලැංකාව තුළ, 

ප්රන්ඩත්වයක අවම කිමතම අරමුඛු  කරගත් 

“මහනෝ ාලන” නම් ප්රනාව පගනම් කරගත් මහනෝ 

 මාජීයක මැිස ත්වීමකට හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානයක 

  ායක ලබා දී ඇත."  

පුමකයකගා  ්විේ ර්ථලන්තහේ ිතීමවා ුවර හලෝක 

හ ෞඛ්ය  ැංවිධාන මූල ථ්ානහේ පැවිය හලෝක 

හ ෞඛ්ය  මුඛළුහසදී හ ෞඛ්ය හ ්වා අධය් ෂ නනරාේ 

වවගය අහ ්ල ුණාවර්ථධන ම තා ඇතුළු ශ්රී ලැංකා තත 

රිලන   මජ වවගය හටහරා ් ම තා හම් රිියබඳව වැිදුරටත්  ාකච්ඡා කර ියහේ. ශ්රී ලැංකාහස ඖෂධ 

   වවගය උපකරා හිජයක මජ රවා ගැීමමට හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානහේ  WHO) අවධානයක හයකාමුඛ 

වී ියහේ.  

 

 සක ක සසෞඛ්ය සවවිාානස  අ්නිදින  සසි ාව සහාා ූ  කකාීය  කිටුවස  ාක්ත්  
තසේවන සකසිවා   

හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානහේ අේනිිසග ආසියකාව  ඳ ා වන කලාීයයක කමිටුහස 75 වන  ැසිවාරයක 2022 

 ැේතැම්බර්ථ 5 සිට 9 ග් වා භූතානහේ පැහරෝහිදී ආරම්භ වූ අතර හ ෞඛ්ය නායකකයින් අඛ්්ඩ 

උත් ා යකන්    ගැනට පවියන COVID-19 ව ැංගතහයකන් ියර ාර ප්රකතියමත් වීම අවධාරායක කහළ්යක. 

ිසන ප ක  ැසිහේදී, ප්රාථමික  ත්කාර    කලාපහේ ප්රනා   භාගීත්වයක තුියන් මානසික හ ෞඛ්යයක 
ආමන්රායක කිමතම රිියබඳ අමාතය වටහම්   ාකච්ඡාව්  පැවැත්විි.. ීටට හ ෞඛ්ය අමාතය  හකහ ියයක 

රුක් වැේල ම තා   භාගී වූ අතර, COVID-19 ව ැංගතහයකන් අඛ්්ඩ උත් ා යකන්    ියර ාරව 

ප්රකතියමත් වීම රිියබඳව අවධාරායක කහළ්යක. WHO අේනිිසග ආසියකා කලාපහේ  ාමාිතක රටවේ, 
කලාපහේ මානසික හ ෞඛ්යයක ආර් ෂා කිමතම    ප්රවර්ථධනයක කිමතම  ඳ ා මිනිුමන් හ් න්ද්ර කරගත් 
මානසික හ ෞඛ්ය ්වකවරායක    හ ්වාව  ඳ ා විශ්වීයක ප්රහසශයක  ඳ ා පැහරෝ ප්රකාශයක  ම්මත කරන 
ලදී. 
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3. විසේ  නිදස  ජිත් න්ත ාුළවීම 

 ශ්රී කවකාස  ස  ලී  සකාවිඩ්-19 වසව ත් තාකන  

 

 

 

 

 

 

 

 

හගෝලීයක හකාවිඩ් ව ැංගතයක ශ්රී ලැංකාව තුළ මර්ථගනයක කිමතමට රනයක ගත ැකි   ම රියකවර් ම හගන ඇිය 

බව හ ෞඛ්ය අමාතය ආනාර්ථයක හකහ ියයක රුක් වැේල ම තා පව යි. විහශ්ෂහයකන්ම ආපගා මධයහේ 

ආර්ථිකයක ශ් ියමත්ව පවත්වාහගන යකා යුතු බැවින් රනයක ප්රමුඛඛ්ත්වයක හගන්හන් ආර්ථිකයකට බව 

අමාතයවරයකා හපන්වා දුන්හන්යක.  ැංනාරක, විහද්ශ ්වකියකා    විහද්ශ ආහයකෝනන යකන ප්රධාන ් හෂ්ර 

තුන ු ්හ ් රහේ ආර්ථිකයක ක්රියකාත්මක වන බවත්, එබැවින් හකාවිඩ් මර්ථගන ක්රියකාවලිහේදී හම් රිියබඳව 

විහශ්ෂ අවධානයක්  හයකාමුඛ කළ යුතු බවත් හ ෞඛ්ය අමාතය ආනාර්ථයක හකහ ියයක රුක් වැේල ම තා 

හපන්වා දුන්හන්යක. හකාවිඩ් මර්ථගන ක්රියකාවලියක තුළ රහේ නනතාවහගන් 90%කට වැි රිලන ්  නිවැරිසව 

මුඛඛ් ආවරා පැළඳ සිටින බවත්, ඒ තුළ යකම් මාර්ථහගෝපහද්ශ ලිහිේ කර ඇිය බවත් අමාතයවරයකා පැවීයයක. 

 

 සසෞඛ්ය මමති ියුබාාු  ත්ානාතති ාුළසවි 

 

ඛ්ය අමාතය ආනාර්ථයක හකහ ියයක රුක් වැේල ම තා පැවුමහස 2021 හනාවැම්බර්ථ මා යක අව න් වීමට 

හපර වයක  අන්රුදු 18 ට වැි සියකමම පුරවැසියකන්ට  ම්ූර්ථා එන්නත් ලබා හගන බවයි. ශ්රී ලාැංකික 

පුරවැසියකන්ට ූර්ථා එන්නත ලබාදීහමන් පුම තුන්වන එන්නත්  රිියබඳව  ලකා බලන බව හ ෞඛ්ය 

අමාතයවරයකා කියුබාු තානාපියවරයකාට පැවීයයක. ශ්රී ලැංකාහස හලෝක මේටහම් කියුබාු හ ෞඛ්ය 

හ ්වාහස අත්ගැකීම්, ගැුම    තා් ෂායක හබගා ගා ගැීමහම් ුතවමාරු වැඩ ට න්   ඳ ා අව ්ථාව්  

ලබාහගන හල  ග අමාතයවරයකා තානාපියවරයකාහගන් ඉේලා සිටිහේයක. හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ හේකම්, 

හම්නර්ථ නනරාේ විහශ්ෂඥ වවගය  ැංජීව මුඛාසිැං  ම තා ග හමම අව ්ථාවට එ්  වියක. 
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 සසෞඛ්ය අමාත්යව  ා නවීලකන්තත් මා සකාමසාරිසේ ාුළසවි 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
හ ෞඛ්ය අමාතය වවගය හකහ ියයක රුක් වැේල ම තා ශ්රී ලැංකාහස නවීයලන්ත ම  හකාම ාලන  ්

මයිකේ අේටන් ම තාට ප්රකාශ කහළ් ශ්රී ලැංකාහස  ාර්ථථක එන්නත් කිමතම තුියන් රටට හ ාඳ මේටහම් 

හකාවිඩ් පාලනයක්  ළජා කර ගැීමමට  ැකි වී ඇිය බවයි. හ ෞඛ්ය අමාතයවරයකා නවීයලන්ත ම  

හකාම ාලන ්වරයකාට කියකා සිටිහේ ඉ ළ සිට ප ළ ග් වා ශ්රී ලැංකාහස   ම තරාියරමකම හ ෞඛ්ය කාර්ථයක 

ම්ඩලයක හකාවිඩ් පලනපාලනයක තුළ ඉ ළම කැපවීම කළ බවයි.  

නවීයලන්ත ම  හකාම ාලන ්වරයකා    හ ෞඛ්ය අමාතයවරයකා හකාවිඩ් වය නහයකන් හගරට ීයඩාවට පත් 

වූ ආකාරයක    ුන්න් ඊට ප්රියනාර ගැ් වූ ආකාරයක    අනාගතහේදී එවැනි වය නයකකට මුඛුතා ිසයක යුතු 

ආකාරයක රිියබඳව  ාකච්ඡා කළ . හමම අව ථ්ාවට හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ හේකම් හම්නර්ථ හනනරාේ 

වවගය  ැංජීව මුඛාසිැං , හ ෞඛ්ය හ ්වා අධය් ෂ නනරාේ වවගය අහ ්ල ුණාවර්ථධන යකන ම ත්වරු 

ඇතුළු රිලන ්    භාක වූ . 

 

4. සසෞඛ්ය අව ස  ්රාාන සවව්ාන   ුළකිරීම් 

ස    නිදවා ණ අව   

 

 නව ඖෂා ව්  තුන් සේශී  සවසෙහසතාෙට නිදකු් ියීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
හ ෞඛ්ය අමාතය වවගය හකහ ියයක රුක් වැේල හපන්වා හගන්හන් හමරටට අවශය ඖෂධවලින් 

40%්  නිෂ්පාගනයක කිමතහම්  ැලැ ්ම හම් වන විට ක්රියකාත්මක වන අතර 20%ක ඉල් කයක හම් වනවිට 
 පුරා ඇිය බවයි. හම්  ර ා ඖෂධ ආනයකනයක  ඳ ා වැයකවන විශාල මුඛගල්  ඉියලන කර ගැීමමට  ැකිවන 

බවත්, ගැනට පවියන හඩාලර්ථ අර්ථුගයකට හමයක ඉ ළ වි ඳුම්  වු ඇතැයි අහේ් ෂා කරන බවත් 
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අමාතයවරයකා පැවීයයක. තයිහරා් සින් නනතාවයක  ඳ ා Levothyroxin 50 mcg, ආමාශයික 

ආම්ලිකතාවයක වැළැ් වීම  ඳ ා Omeprazole 20 mg කරේ    හසගනා   න  ඳ ා Mefenamic 
Acid 50 mg හපිය අග නිල වශහයකන් විවතත හවළඳහපාලට නිකුත් කරන ලදී. හමයක හමරට ඖෂධ 
නිෂ්පාගන ් හෂ්රහේ ඉ ළ නයකග්ර ායක්  බව රානය ඖෂධ නිෂ්පාගන ීමියගත  ැං ්ථාව හපන්වා හගන 

ලදී.  
 

 COVID-19 තාකන  ියීම සහාා සසෞඛ්ය අමාත්යාව ස න්ත නව නිදසවසේ තදනම් 

ක  ් ස්කා  වකඩසටාන් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

හකාවිඩ් හරෝගීන්  ඳ ා නිහව ් පගනම් කරගත්  ත්කාර වැඩ ට න ක්රියකාත්මක කිමතම හිටපු හ ෞඛ්ය 

අමාතය පවිරා වන්නිආරච්ත ම ත්මියකහේ ප්රධානත්වහයකන්    හිටපු රානය අමාතය ම ානාර්ථයක නන්න 

නයකුමමන ම තාහේ   භාගීත්වහයකන් 2021.06.28 වන ිසන හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේදී සිදු වියක. 1390 

 තජු ඇමතුම් අැංකයකට  ම්බන්ධ හකාවිඩ් 19 හරෝගීන්හේ  ත්කාර  ඳ ා වන නව වැඩ ට නට අුව 

ප්රාහද්ය යක වවගය නිලධාමතන්හේ අීක් ෂායක යකටහත් හරෝගීන් වර්ථගීකරායක කර හරෝගීන් හරෝ ේ ගත 

කිමතමට ්රමාුූලල විහශ්ෂ වැඩරිියහවළ්   ක ් කර ඇත. 

 

 'සුව උදාන' ජව ම සසෞඛ්ය සා න වකඩසටාන නකවත් ස ම්භ  ියීම 

හ ෞඛ්ය අමාතය වවගය හකහ ියයක රුක් වැේල ම තාහේ උපහග ් පලනිස ග්රාීටයක නනතාවට ුණාාත්මක 

හ ෞඛ්ය හ ්වාව්  ලබාදීහම් අරමුඛි.න් ිසවයින පුරා ක්රියකාත්මක වූ "ුමව උගාන" නැංගම හ ෞඛ්ය 

වැඩ ට න යකිය ආරම්භ කිමතමට හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක රියකවර හගන ියහේ. Covid-19 ව ැංගතයක 

හ ්තුහවන් ව ර 02කට වැි කාලයක්  හනාපැවැත් වූ "ුමව උගාන" නැංගම වවගය  ායකන වැඩ ට න 

නැවත ආරම්භ කරමින් පළමුඛ  ායකනයක 2022.02.24 ිසන අ් ීටමන කුරුදුවත්ත, හබෝධිමළු වි ාරහේ දී 

පැවැත්විි.. 

හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක මකන් පවත්වු ලබන හමම ුමව උගාන නැංගම  ායකනහයකන් ප්රියකාර හ ්වා ලබා 

ගැීමමට ගාේල අ් ීටමන ප්රහද්ශහේ නයිීම ් මිර ගම්මානයක, කිසරගාමර්ථ, නිවා සිටි,  ගා සිේ, ග්රීන් සිටි, 
හගවේ 20 ඇතුළු අවට ගම්මාන ්ව ක ග  කට අධික නනතාව්  ්ව ්ව සිටියක . 
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 ස ම ිනසේි්ක කම ිරිදකා ර්්ව ානානා කමේසම් මායසේාාන ිරිටුවවීම 

මාතර ිස ්ි් කහේ රිියකා ූර්ථව 

 ඳුනාගැීමහම් මධය ්ථානයක්  රිහිටුවීම 

 ඳ ා හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක    රානය 

හනාවන  ැංවිධානයක්  වන   න  ත්කාර 

 ත්කාරක භාරයක අතර අවහබෝධතා 

කවිුමමකට අත් න් තැබිි.. හමම 

අවහබෝධතා කවිුමම හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ 

හිටපු හේකම් හම්නර්ථ හනනරාේ වවගය 

 ැංජීව මුඛාසිැං       න  ත්කාර භාරහේ 

ප්රධාීම වවගය  මාධි රානප් ෂ විසින් 

2021.07.19 වන ිසන හ ෞඛ්ය 

අමාතයාැංශහේදී අත් න් කරන ලදී. 

 

 වනාරු උණ සහාා සූදානම් වීම සහාා සක ක සසෞඛ්ය සවවිාානස න්ත තී්ෂණ කට්ටක 

සත්ා  ් කාා දීම 

 
වඳුරු උා වවර යක  ඳ ා අවශය ූදගානම  ඳ ා හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානයක මකන් පමත් ෂා කේටල 

හතාගයක්  2022.08.05 ිසන ශ්රී ලැංකාවට භාර හගන ලදී. හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානහේ ශ්රී ලැංකාහස 

නිහයකෝිතත වවගය අලකා සිැං ම ත්මියක විසින් හමම පමත් ෂා කේටල හතාගයක හ ෞඛ්ය අමාතය වවගය 
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හකහ ියයක රුක් වැේල ම තා හවත එම අමාතයාැංශහේදී භාර හගන ලදී.  ක ් කිමතම  ඳ ා පමත් ෂා 

කේටල 125 ්  මුඛලින් ලබා දුන් අතර හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක විසින් එම හතාගයක වවගය පර්ථහේෂා 

ආයකතනයක හවත භාර හගන ලදී. යුහරෝපහේ    අප්රිකාු රටවල වඳුරු උා හම් වනවිට ය ඝ්රහයකන් 

වයාේත හවමින් පවියන අතර අ ේවැසි ඉන්ිසයකාහවන් ග වාර්ථතා වන බැවින් හමරට ග ඊට ූදගානම් වීම 

වඩාත් වැගගත් බව අමාතයවරයකා හපන්වා හගන ලදී.  

 

 
5. සසෞඛ්ය ිරිදාහ අසනකු් නිද්ණා ක ිරිදාහ සසෞඛ්ය අව ස  ුළකිරීම් 

අායාතන  
 

 ස  ලී  Covid-19 වසව ත්  සාේතුසවන්ත තාසල් වසා දකමීම සාේතුසවන්ත දරුවන්තස් 
 ාීරික ාා මානසික සසෞඛ්ය ට ාකත ම්  

 

හගෝලීයක Covid-19 ව ැංගතයක හ ්තුහවන් පා ේ ව ා ගැීටම ගරුවන්හේ කායික  ා මානසික හ ෞඛ්යයකට 

බලපා ඇිය බව හ ෞඛ්ය අමාතය වවගය හකහ ියයක රුක් වැේල ම තා පව යි. ගරුවන්හේ මහනෝ 

 මාජීයක  ැසිමතම් ු න්න්හේ  ම ්ත යක පැවැත්මට බලපාන බවග අමාතයවරයකා හපන්වා දුන්හන්යක. ගකුු  

   අේනිිසග ආසියකාු කලාපහේ සියකමම පා ේවල යක පත් හ ෞඛ්ය පද්ධියයක්  ප්රවර්ථධනයක කිමතම  ඳ ා 

හ ෞඛ්ය  ා අධයාපන අමාතයාැංශවල එකතුව්  ඉතා වැගගත්    ලලගාීම බව ුුතහේ අග   වියක.  

 
 

6. සසෞඛ්ය අව ස  මානව සම්ත් සවව්ාන  

නව ාහවා  කමේම් 

 

 ීලිටත් තදනිටන්ත සසෞඛ්ය කෙමනාක ණ සාකා  සසේවස  හාෙ සරේණිවලවකට උසසේවීම් 

කකබූ නිදකාාීන්ත සහාා ස  ාල් සල්කම්  තරිතාකන නිදකාාරි) උසසේ ියීම.  
 

හ ෞඛ්ය අමාතය වවගය හකහ ියයක රුක් වැේල ම තා විසින් 2022.06.03 ිසන හ ෞඛ්ය අැංශහේ 

පවියන පලනපාලන නිලධාමත පුරේපාඩු  ඳ ා හ ෞඛ්ය කළමනාකරා   කාර හ ්වහේ ීයමිත පගනම මත 

හරෝ ේ හේකම්වරුන්  පලනපාලන නිලධාමතන්) 23 හගහනකු ුමරිලන හශ්ර්ි.හේ නිලධාමතන් හල  උ   ්

කරන ලදී.  
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පුහුණුව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  සාද තාසල්වක අඩුතාඩු සසා ා ාකා තාසුකම් වකඩිිනුබණු ියීමට සසෞඛ්ය 

අමාත්යව  ාස න්ත උතසදසේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2021.12.06 ිසන හ ෞඛ්ය අමාතය වවගය හකහ ියයක රුක් වැේල ම තා විසින් ිසවයින පුරා රිහිටි 

සියකමම හ ග පා ේවල ප ුමකම් නැංවාලීමට අවශය කටයුතු ූදගානම් කරන හල  අමාතයාැංශ 

නිලධාමතන්ට උපහග ් හගන ලදී. ඒ අුව ඒවාහේ ඇිය සියකම අඩුපාඩු  ඳුනාහගන කිනමින් වාර්ථතාව්  

තමා හවත ලබාහගන හල  අමාතයවරයකා නිලධාමතන්ට උපහග ් දුන්හන්යක. හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ හිටපු 

හේකම් හම්නර්ථ නනරාේ වවගය  ැංජීව මුඛාසිැං , හ ෞඛ්ය හ ්වා අධය් ෂ නනරාේ වවගය අහ ්ල 

ුණාවර්ථධන, හ ග පා ේවල විදු ේපියවරුන්, හ ග පා ේවලට අුබද්ධ හරෝ ේවල අධය් ෂවරුන් 

ඇතුළු හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ නිලධාමතන් රිලන ්  ග හමම අව ථ්ාවට එ් ව සිටියක . 
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වෘ්ී  සවව්ාන  

 

 ීලමාවාසික වවදය නිදකාාීන්ත සහාා ත්වීම් ්රදාන  ියීම 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ීයමාවාසික වවගය නිලධාමතන්  ඳ ා පත්වීම් ප්රගානයක කිමතම 2022.06.27 වන ිසන ගරු හ ෞඛ්ය අමාතය 

වවගය හකහ ියයක රුක් වැේල මැියතුමාහේ ප්රධානත්වහයකන් Zoom තා් ෂායක ු ්හ ් පැවැත්විි.. 

හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ හේකම් එ ්.හස.එ ්. නන්ද්රුණේත, අියහර්ථක හේකම්  වවගය හ ්වා) වවගය 

එ ්. ග අේවි ්, හ ෞඛ්ය හ ්වා අධය් ෂ නනරාේ වවගය ඒ. ුණාවර්ථධන, ඩී.ඩී.ජී  වවගය හ ්වා I) 

වවගය ීය.ඩේලිස.ීය.එේ පනාරිටියක, ඩී.ඩී.ජී   ැලුමම්) වවගය එ ්. ශ්රීධරන්, අධය් ෂ  තතතීයික 

 ත්කාර හ ්වා) ආනාර්ථයක ීය. අතපත්තු    අධය් ෂ  වවගය හ ්වා) වවගය ඒ.කරුාාරත්න යකන 

නිලධාමතන් හමම අව ්ථාවට   භාගී වියක 

 

 ිනසේි් මට්ටිටන්ත ස  ාල්වක අඩුතාඩු සසා ා ාකලීසම් සසෞඛ්ය අමාත්යාව ස  

වකඩසටාන.  

හරෝක  ත්කාර  ඳ ා වඩාත් ්රමවත්    ප ුමකම්  හිත හරෝ ේ පද්ධියයක්  රට තුළ පවත්වාහගන 

යකාහම් අරමුඛි.න් හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක ිස ්ි්  මේටමින් එ්  එ්  හරෝ ේවල අඩුපාඩු හ ායකා බැලීහම් 

වැඩ ට න්  ආරම්භ කර ඇත. හ ෞඛ්ය අමාතය වවගය හකහ ියයක රුක් වැේල ම තාහේ උපහග  ්

පලනිස හමම වැඩ ට න ක්රියකාත්මක හකහර්ථ. හම් යකටහත් නැහගනහිර පළාහත් හරෝ ේවල අඩුපාඩු 

හ ායකා බැලීහම් වැඩ ට න්  2021 හග ැම්බර්ථ 16    18 යකන ිසනවල ිකුාාමලයක ිස ්ි් කහේ 

ක්රියකාත්මක වියක. හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ හිටපු හේකම් හම්නර්ථ හනනරාේ වවගය  ැංජීව මුඛාසිැං  

ම තාහේ ප්රධානත්වහයකන් වැඩ ට න ආරම්භ වියක. ඒ අුව ිකුාාමලයක ිස ්ි්  ම  හරෝ හේ    

කන්තහේ මූලික හරෝ හේ අඩුපාඩු හ ායකා බැලීයක. 
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 ශ්රී කවකා සාද සභ ාස  නිදකාාීන්ත සහාා ත්වීම් පිිර ්රදාන  ියීම 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ශ්රී ලැංකා හගවන හ ග  භාහස නව නිලධාමතන්  ඳ ා පත්වීම් ලිරි ප්රගානයක හ ෞඛ්ය අමාතය වවගය 

හකහ ියයක රුක් වැේල ම තාහේ ප්රධානත්වහයකන් එම අමාතයාැංශහේදී පැවැත්විි.. පත්වීම් ලිරි 

ප්රගානයක කිමතහම් අව ්ථාවට එ් හවමින් අග  ් ගැ් වූ හ ෞඛ්ය අමාතය වවගය හකහ ියයක රුක් වැේල 

ම තා පැවුමහස හමම පත්වීම්  රල පත්වීම් හනාවන බවත් ඒවාට විශාල වගකීම්  පැවමත ඇිය බවත්යක. 

හමම අව ථ්ාවට හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ හේකම් හම්නර්ථ නනරාේ වවගය  ැංජීව මුඛාසිැං , අියහර්ථක 

හේකම්වරුන් වන ඒ.එන්.එම්.හ්  අත්තනායකක, හනයෂ්ඨ   කාර හේකම් නන්ද්රහ ්න පේහේගම, 

හයකෝගනන්ද්ර ම තා ඇතුළු හ ග හ ිසයකන් රිලන ්  එ් ව සිටියක . 

 

 සත්  ා ් කාණ්ඩවක සේාාන ත් සසේවක සවඛ්යාව 

කාණ්ඩස  නම සේාාන ත් කා්  මණ්ඩක  

31.12.2021 30.06.2022 

වවගය උපහද්ශක 1860 1970 

උපහද්ශක ගන්ත ශලය 

වවගයවරු 
75 81 

වවගය නිලධාමතන් 12558 13496 

ගන්ත ශලය වවගයවරු 747 774 

හ ග  හ ෝගලනයකන් / මා ්ටර්ථ 498 933 

හ ග නිලධාමතන් 25940 28093 
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එම්.එේ.ටී 1374 1409 

ඖෂධහසදීන් 1217 1253 

ුණවන්විදුලි ශිේීයන් 502 515 

හභෞත තකිත් ක 584 600 

වින්නුක මාතාවන් 1312 1368 

 

7. ස  ලී  සසෞඛ්ය සන්තද්භ   තුෙ ජාතික සසෞඛ්ය ජ ්රාණ 

 

 WHO ශ්රී කවකාස  ළන්තන් ක්රි ාවපි  අ   ියීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානහේ  WHO) ශ්රී ලැංකාහස නිහයකෝිතත අලකා සිැං ශ්රී ලැංකාහස ගැනට ක්රියකාත්මක 

එන්නත් ක්රියකාවලියක අගයක කරයි. හගෝලීයක වශහයකන් Covid-19 වය නයක මැඩපැවැත්වීම  ඳ ා හලෝක 

හ ෞඛ්ය  ැංවිධානහේ කාර්ථයකභාරයක ඇගීමමට ල්  කළ හ ෞඛ්ය අමාතය හකහ ියයක රු් වැේල ම තා, 

එම  ැංවිධානයක  මජ දීර්ථඝ කාලීන  බඳතා පවත්වන රට්  හල  ශ්රී ලැංකාව Covid-19 වය නයකට 

එහරහිව  ටන් කිමතමට  ැකි උපලනම රියකවර ගනිමින් සිටින බව පැවීයයක.  

 

8. තරිත්යා  ියීම 

සේශී  තරිත්යා  
 

 සකාවිඩ් ම්දන වකඩසටානට PCR  න්තර  තරිත්යා  ියීම 
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ලැංකා  ාඩ්හවයකා මාර්ථනන්ේ  ැංගමයක විසින් හමරට PCR පමත් ෂා කටයුතු  ඳ ා අතයවශය වන රුරියකේ 

ල් ෂ 60 ්  වටිනා PCR යකන්රයක්  හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක හවත පලනතයාග කර ඇත. එම PCR යකන්රයක 

ජූලි 08 වැනිගා එම  ැංගමහේ  භාපිය S.T.S අරුලානන්ගන් ම තා විසින් හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ හිටපු 

හේකම් වවගය හම්නර්ථ හනනරාේ  ැංජීව මුඛාසිැං  ම තා හවත භාර හගන ලදී. හ ෞඛ්ය හ ්වා අධය් ෂ 

නනරාේ වවගය අහ ්ල ුණාවර්ථධන, හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ නිහයකෝනය හ ෞඛ්ය හ ්වා අධය් ෂ 

නනරාේ වවගය එ ්. ශ්රීධරන්, ලැංකා  ාඩ්හවයකා මාර්ථනන්ේ  ැංගමහේ හේකම් එච්.එම් නයකවීර    

 ම්බන්ීකකාරක ෂන්මුඛගනාගන් යකන ම ත්වරු හමම අව ්ථාවට එ් ව සිටියක .  

 

 ස  ාල් 191ක මහන්ත 11,000් සහාා ඔ්සිජන්ත මතුුව තාසුකම් වකඩිිනුබණු ියීසම් 

වයාතෘති ් ස ම්භ  ියීම 

 

ශ්රී ලැංකාහස හරෝ ේ 191ක හරෝගීන් ගැි  ත්කාර ඒකක හවත හයකාමුඛ කිමතම අවම වන අයුලනන් ඇඳන් 

11,000්   ඳ ා ු් සිනන් ප ුමකම්    අහනකුත් ප ුමකම් වැි කිමතහම් නව වයාපතියයක්  ආරම්භ 

කිමතමට නියකමිතයක. 'O2 Life' හල  නම් කර ඇිය හමම වයාපතියයක  ඳ ා රුරියකේ බිලියකන 03්  පමා 

වැයක වු ඇතැයි අහේ් ෂා හකහර්ථ. අගාළ වයාපතියයක  ැලුමම් කර ඇිය පාර්ථශ්ව හම්  ම්බන්ධහයකන් 

හ ෞඛ්ය අමාතයවරයකා  මජ 2021.09.07 වන ිසන  ාකච්ඡාව්  පවත්වා ඇත. 

  

 සසෞඛ්ය අව   ස  ලී  වයසන  ාුළස  

හගෝලීයක වය නයක  මුඛහස  ම ්ත හලෝකහේම හ ෞඛ්ය අැංශ මුඛුතා හගන්හන් එකම අියහයකෝගයකකට 

බවත් එම අියහයකෝගයක ිසියඳු, හපාහ ා ත්,  ැංවර්ථධිත, හනාිසයුු  රටවේ හල  හනාහබදුු  බවත් හ ෞඛ්ය 

අමාතය වවගය හකහ ියයක රුක් වැේල ම තා පව යි. තායිවානහේ ප්රධාන  ැංඝනායකක නාග නන්ග 

හිමිපාාන්, නාතයන්තර හබෞද්ධ අධයයකන ආයකතනහේ උපකුලපිය, ශ්රී ලැංකා ධර්ථම න්ර ලැංකා පගනහම් 

අධය් ෂ අියූනය ආනාර්ථයක හබෝගාගම නන්ිසම හිමිපාාන් විසින් රුරියකේ හකෝටි තුනකට ආ න්න 

වටිනාකමකින් යුත් වවගය උපකරා පලනතයාග කළ අව ්ථාහසදී අමාතයවරයකා හම් බව පැවීයයක.  

හමම අව ථ්ාවට වවගය අුරුද්ධ පාහගි.යක, රනහේ වවගය නිලධාමතන්හේ  ැංගමහේ නිලධාමතන්    

නාග නන්ග නාතයන්තර හබෞද්ධ අධයයකන ආයකතනහේ අධය් ෂ නගත් ුමමියපාල යකන ම ත්වරුග 

  භාක වූ .  
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 ශ්රී කවකා ස්ගු සදතා්ත්සම්න්තතුස  93 වකනිද ස්ගු නිදකාාීන්තස් සවසද  අත්යාව ය 
ඖෂා තරිත්යා  ියීම 

පවියන අර්ථුගයක  මුඛහස ශ්රී ලැංකා හර්ථුණ 

හගපාර්ථතහම්න්තුහස 93 වන හර්ථුණ 

නිලධාමතන්හේ  ැං ගයක විසින් 2022.06.24 
වන ිසන හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ හේකම්වරයකා 

හවත ල් ෂ 4කට අධික වටිනාකමකින් යුත් 
ද්රාවය ඉන්සියුලින් හතාගයක්  පලනතයාග කරන 
ලදී. හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ හරෝෂිතීම ීයලන ් 

ම ත්මියක    පුෂ්පරාස රාසිැං , මහ ්ෂ් 

ප්රනාන්දු, ශිරන්ිය හපහර්ථරා, අරුා ශාන්ත, 
අයකලනන් ුමගන්ධි යකන ම ත්ම ම ත්ීටුත ග හම් 
අව ්ථාවට   භාක වූ .  

 

අන්තත්්ජාතික තරිත්යා  
 

 චීන  ශ්රී කවකාවට වි ාකත්ම ළන්තන් කට්ටක  තරිත්යා  ියීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.07.27 වන ිසන කටුනායකක ුණවන් හතාටුපහළන් Sinopharm එන්නත් මිලියකන 1.6්     සිලනන්න 

මිලියකන 1.6්  හමරටට හගන එන ලද්හද් හමහත්  හමරටට ලැුු  විශාලතම එන්නත් පලනතයාගයක 

හලසිනි. හමම අව ථ්ාවට ඖෂධ නිෂ්පාගන,  ැපයුම්  ා නියකාමන හිටපු  රානය අමාතය ම ානාර්ථයක නන්න 

නයකුමමන, අමාතයාැංශහේ රානය හේකම් වවගය  මන් රත්නායකක, වවගය  ැපයුම් අධය් ෂ කරිල 

වි්රමනායකක, ුණවන් හතාටුපළ  භාපිය විශ්රාමික හම්නර්ථ හනනරාේ ජී.ඒ නන්ද්රසිලන යකන ම ත්වරු ඇතුළු 

රිලන ්  හමම අව ්ථාවට එ් ව සිටියක .  
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 සඩාක් ිටපි න 2.2ක අත්යාව ය ඖෂා සම ටට තරිත්යා  ියීම 

 

ශ්රී ලැංකාහස හ ෞඛ්ය ් හෂ්රයකට අතයවශය වන ඇහමලනකාු හඩාලර්ථ මිලියකන 2.2ක ඖෂධ ශ්රී ලැංකාවට 

පලනතයාග කිමතම 2022.05.31 වන ිසන හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේදී බැංේලාහද්ශ ම  හකාම ාලන ් Tareq 

M.D. Ariful Islam ම තා අියන් සිදු වියක. ප්රියජීවක, රිියකා, අධි රුධිර ීයඩනයක, වවර ් අප ්මාරයක, 

ඇදුම වැනි හරෝග ්ව කට අතයවශය ඖෂධ හමහිදී ප්රගානයක හකලනි.. විවිධ හරෝග  ඳ ා අතයවශය ඖෂධ 

වර්ථග 79්  ග හමහිදී පලනතයාග හකලනි..  

 

 වයාතෘති සසේවා සහාා ළ්ස් ජාීන්තස් කා් ාක  විසින්ත ඔ්සිජන්ත ඒකක තරිත්යා  

ියීම 

හකාවිඩ් ආ ාිසත අ ාධය හරෝගීන්ට ු් සිනන් 

 ැපීමමට අවශය සියකමම උපකරා හරෝ ේ හවත 

ලබාදීමට හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක කිනම් රියකවර 

හගන ඇිය අතර ගැනට හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ 

ප්රියපාගන යකටහත් රුරියකේ මිලියකන 650්  වටිනා 

Hiflow ු් සිනන් යකන්ර 612් , ු් සිනන්  ාන්ද්ර 

200් , 385්  ිසවයිහන් හකාවිඩ් ප්රියකාර 

මධය ්ථාන හවත බුත-පරා හමානිටර, සිලනන්න 

හපාම්ප 410්     ක ට හපාම්ප 400්  ලබා දී 

ඇත. එ්  ත් නාතීන්හේ වයාපතිය කාර්ථයකාලයක 

 U.N.O.P.S) කිනම් ප්ර ම්පාගන උපායක මාර්ථගයක්  භාවිතා කරමින් උපකරා හතාගයක ිසන කිහිපයක්  

ඇතුළත හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක හවත ලබා දීමට කටයුතු හයකාගා ඇත. 

 

 ජතන්ත සාා   ටස් ශ්රී කවකාස  ස  ාල් නව කට ිටපි න 400් වටිනා උතක ණ  

තරිත්යා  ියීම 
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හමරට හ ෞඛ්ය හ ්වාව තවදුරටත් ශ් ියමත් කිමතහම් අරමුඛි.න්  නපාන නාතයන්තර   හයකෝකතා 

නිහයකෝිතතායකතනහේ) JICA ආධාර වයාපතියයක යකටහත් ිසවයිහන් හරෝ ේ 09්   ඳ ා රුරියකේ මිලියකන 

400්  පමා වටිනා හරෝ ේ උපකරා 2022.01.19 ිසන හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ දී ලබා හගන ලදී. 

නපාන තානාපිය Mizukoshi Hideaki ම තා විසින් එම උපකරා හ ෞඛ්ය අමාතය හකහ ියයක 

රුක් වැේල ම තා හවත නිල වශහයකන් භාර හගන ලදී. හම් යකටහත් හතේහගි.යක, වරකාහපාළ, 

වැලිකන්ග, රිුකර, කරවනැේල, අවි ් ාහසේල, නාවලරිටියක, හිඟුර් හගාඩ යකන මූලික හරෝ ලට හමන්ම 

 ම්බන්හතාට ිස ්ි්  ම  හරෝ හේ PCR ර ායකනාගාරයකට උපකරා ප්රගානයක හකලනි.. හමම 

අව ්ථාවට හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ හිටපු හේකම් හම්නර්ථ හනනරාේ වවගය  ැංජීව මුඛාසිැං ,  අියහර්ථක 

හේකම් වවගය ුමනිේ ග අේවි ්, හ ෞඛ්ය හ ්වා අධය් ෂ නනරාේ වවගය අහ ්ල ුණාවර්ථධන, නයිකා 

වයාපතියහේ හනයෂ්ඨ නිහයකෝිතත තකාෂිතමා කිහයකෝමිමි යකන ම ත්වරු   භාක වූ .. 

 

 ්රව   ජ  ශ්රී කවකාස  සසෞඛ්ය අව  ට සාා  දක්වීම 

 

ශ්රී ලැංකාහස ප්රැංශ තානාපිය එච්.ඊ. ප්රැංශ රනයක විසින් කරන ලග පලනතයාගයක්   ම්බන්ධහයකන් එලන්  

ලැවර්ථටු ම තා හ ෞඛ්ය අමාතය  හකහ ියයක රුක් වැේල ම තා හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේදී  මුඛවියක. හමම 

පලනතයාගයක නිර්ථවින්ගන    ශ්ව න ඖෂධ වලින් යුහරෝ 300,000ක වටිනාකමකින් යු් ත වියක. ආර්ථික 

 ා මූලය අර්ථුගයක,  ැපයුම් ගාමහේ බාධා කිමතම්, හද්ශපාලන  ්ථාවරත්වයක    එකමුඛතුකම    ආ ාර 

ුමර් ෂිතතතාව පවත්වා ගැීමම වැනි ගැහවන ගැටම රිියබඳව ග ුන්ුත  ාකච්ඡා කළ . ශ්රී ලැංකාව ආර්ථික 

අර්ථුගහයකන් මිදීහමන් පුම  ැංවර්ථධන වයාපතිය රිියබඳ  ාකච්ඡා නැවත බැලීහම් අියප්රායක ග තානාපියවරයකා 

ප්රකාශ කහළ්යක. 

 

 හන්තින ාු  මාු ෂී  සාා   ටස් ඖෂා මතුුව ත්ව් තාරිසභ  ගික භ ාණ්ඩ සත්ා  ් 

තරිත්යා  ියීම 
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ඉන්දීයක මාුෂීයක ආධාර වැඩ ට න යකටහත් ශ්රී ලාැංහ් යක නනතාවට පලනතයාගයක්  හල  ඉන්දීයක රනයක 

විසින් ලබාදුන් හගවන ආධාර ක්ඩායකම 2022.06.24 ිසන උග  න MV VTC SUN හනෞකාව මකන් ශ්රී 

ලැංකාවට ්වහගන එන ලදී. අතයාවශය ඖෂධ හම්රි්  හටාන් 38් , කිලනරිටි හම්රි්  හටාන් 250්     

  ේ හම්රි්  හටාන් 15්  හමම ආධාර හතාගයකට ඇතුළත්. ජීවිතාර් ෂක ුෟෞෂධ වර්ථග ්ව ් , 

අතයාවශය ඖෂධ වර්ථග ්ව ්  හම් රටට ආධාරයක්  හල  ලැහබනවා. හමම ඖෂධවල වටිනාකම ඉන්දීයක 

රුරියකේ මිලියකන 119්  පමා හස. එම හතාගහේ මුඛළු මුඛගල රුරියකේ බිලියකන 03්  පමා හස. 

 

  ජතන්ත ජනත්ාව විසින්ත තරිත්යා  ක න කද මසමරිකාු  සඩාක් ිටපි න 1.5ක ඖෂා 

සා උතක ණවක තෙුළ කාණ්ඩ  සසෞඛ්ය අමාත්යාව  ට නිදක ව ස න්ත කක.ම. 

 

අහගෝ ්තු මා යක අව න් වන විට හමරට ඖෂධ ප්රශ්නයකට හබාහ ෝ දුරට වි ඳුම් ලබා හගන බව හ ෞඛ්ය 

අමාතය වවගය හකහ ියයක රුක් වැේල ම තා පව යි. අමාතය රුක් වැේල ම තා හම් බව පැවුමහස 

2022.07.28 වන ිසන හ ෞඛ්ය ් හෂ්රයක  ඳ ා නපන් නාියකයින් හවියන් ඇහමලනකාු හඩාලර්ථ මිලියකන 

1.5්  වටිනා ඖෂධ    උපකරා පළමුඛ කා්ඩයක නිල වශහයකන් ලබා ගනිමින්. අධි රුධිර ීයඩනයක, 

ිසයකවැියකාව,  තගයක, වකුගඩු, අ් මා  ැංූලලතා  ඳ ා හමම ඖෂධ ලබා හගන අතර විහශ්ෂහයකන්ම ගැබිි. 

මසවරුන්  ඳ ා ිසයකවැියකා ඖෂධ    කැේසියකම් වැනි විටමින් වර්ථග හමම ඖෂධ හතාග අතර හස. හමම 

පළමුඛ හතාගහේ වටිනාකම ඇහමලනකාු හඩාලර්ථ එ් ල් ෂ  ත්ග  ්  යකසියක පන ්   107,650) පමා 

හස. හමයක නපන් රනයක යුනිහ ෆ්  ර ා ලබා දී ඇත. හමම අව ්ථාවට යුනිහ ෆ් ආයකතනහේ නිහයකෝනය 

නිහයකෝිතත එමා බ්රිගම් ම ත්මියක, ශ්රී ලැංකාහස නපාන තානාපිය Mizukoshi Hideaki ම තා ඇතුළු නපාන 

නිහයකෝිතත රිලන ්  එ් ව සිටියක .  

 

  ජතාන  ජ  UNFPA සමඟ ළ්ව සසෞඛ්ය අමාත්යාව  ට අත්යව ය ඖෂා සා සසෞඛ්ය   

      උතක ණ කාා දීම. 
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ශ්රී ලැංකාහස ප්ර ව  ා නාලනහසග ් හෂ්රයක තුළ අතයාවශය ජීවිතාර් ෂක ඖෂධ    උපකරා හතාගයක්  

හමහිදී ලබාදුන් අතර ඒ  ඳ ා UNFPA හඩාලර්ථ ල් ෂ 3්  ග නපාන රනයක හඩාලර්ථ 72,000්  ග වැයක කර 

ඇත. හම් පලනතයාග අතර ගැනට හමරට හිජ ඖෂධ වර්ථග ග හස. Oxytocin, misoprostol, ි හපෝ එන්නත් 

   ලිැංකක හ ෞඛ්ය ඖෂධ    උපකරා හමහි ඇතුළත් හස. අහනකුත් රටවේ  ා   ඳන විට නපානයක 

ශ්රී ලැංකාව හවුහවන් පලනතයාග කිමතහම් කටයුතුවලදී ඉතා කිනමින්    උනන්දුහවන් ඉිසලනපත් වූ 

බවත්, හමම අර්ථුගකාමත අව ්ථාහසදී   යක ලබා ගැීමමට  ැකිවීම රිියබඳව තමන්  තුටු වන බවත් 

වත්මන් හ ෞඛ්ය අමාතයවරයකා පැවීයයක. 

 

 ජාත්යන්තත්  සිවා සමාජස  හන්තදී  සසේවා භ ා ස න්ත රුිර ල් සක ටි 2.5් වටිනා 

අත්යාව ය ඖෂා සත්ා  ් ශ්රී කවකාවට තරිත්යා  ියීම 

හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ ඉේලීම පලනිස ශ්රී ලැංකාහස හරෝගී 

ප්රියකාර හ ්වා ශ් ියමත් කිමතම  ඳ ා Lions of India 

හ ්වා භාරයක විසින් 2022.08.10 වන ිසන හ ෞඛ්ය 

අමාතයාැංශහේ වවගය  ැපයුම් අැංශහේදී අතයාවශය 

ඖෂධ හතාගයක්  පලනතයාග කරන ලදී. නිහයකෝනය 

අධය් ෂ නනරාේ   ැලුමම්) වවගය එ ්.ශ්රීධරන් 

ම තා ඉේලීම්  කර ියබූ අතර, ඒ අුව නාතයන්තර 

සිැං   මානහේ තුන්වන උප  භාපියවරයකා හල  

කටයුතු කරන ඒ.ීය.සිැං ම තාහේ  ම්බන්ීකකරාහයකන් 

ඉතා හකටි කාලයක්  තුළ හමම ඖෂධ හතාගයක 

ලැංකාවට ලබා ගැීමමට  ැකි වියක. හමම ඖෂධ ිසවයින 

පුරා රිහිටි හරෝ ේ හවත කිනමින් හබගා ලනන හල  හ ෞඛ්ය හේකම් නනක ශ්රී නන්ද්රුණේත ම තා 

වවගය  ැපයුම් හගපාර්ථතහම්න්තු නිලධාමතන්ට ග උපහග ් දුන්හන්යක.  

 

 සකාස  නා ස     සහාා භ ාවිත් ක න ඖෂා මතුුව අත්යාව ය ඖෂා සත්ා  ් ශ්රී 

කවකාවට 

 

නනාධිපිය රනිේ වි්රමසිැං  ම තාහේ    නනාධිපිය උපහද්ශක රුවන් විහසවර්ථධන ම තාහේ ඉේලීම 

පලනිස "Sri Lanka Association of Oregano" නම් එ්  ත් නනපගහේ  ැංවිධානයක විසින් හකාහරානා 

හරෝගයක  ඳ ා භාවිත කරන ඖෂධ ඇතුළුව ඇහමලනකාු හඩාලර්ථ 625,000්  වටිනා අතයාවශය ඖෂධ 

හතාගයක්  ශ්රී ලැංකාවට පලනතයාග කරන ලදී. පලනතයාග කරන ලග ඖෂධ සියකේල ඇමලනකාහස නිෂ්පාගනයක 

කර ඇිය අතර ඉිසලන මා  හගක තුළ එම  ැංවිධානයක  ර ා තවත් විශාල ඖෂධ හතාගයක්  ශ්රී ලැංකාවට 

ලබාදීමට කටයුතු කරන බව එහි  ම්බන්ීකකාරක  ැංජීව ිස ානායකක ම තා පැවීයයක. 
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9. Covid තාකන  සා වකෙක්වීම ිරිදාහ විස ේෂ සිදුවීම් 
 

ළන්තන් ියීම 

 

 ව ස අවුරුදු 12-18 අත්  දරුවන්තට ළන්තන් ියීම ස ම්භ  ියීම 

හකාවිඩ් 19 ව ැංගතයක හ ්තුහවන් ව ර එක මාරක 

පමා කාලයකක සිට විටින් විට පා ේ ව ා ගමා ඇිය 

බවත්, එබැවින් කිනමින් පා ේ ආරම්භ කිමතමට 

ගරුවන්ට එන්නත් ලබාදීම ආරම්භ කළ යුතු බවත් 

අමාතයවරයකා  ඳ න් කහළ්යක. ළමුඛන්  ඳ ා එන්නත් 

ලබාදීම ආරම්භ කිමතමත්  මජ 7 වැනි හශ්ර්ි.හේ සිට 13 

වැනි හශ්ර්ි.යක ග් වා ගරුවන්ට එන්නත් කළ  ැකි බව ග 

අමාතයවරයකා පැවීයයක. ුණරුවරුන් ඇතුළු අනධයන 

කාර්ථයක ම්ඩලයක  ම්ූර්ථාහයකන් එන්නත් කර ඇිය 

බැවින් පා ේ සිුමන්ට එන්නත් ලබාදීමඅව න් වූ පුම 

පා ේ විවතත කිමතමට  ැකිවු ඇතැයි අහේ් ෂා හකහර්ථ. 
 

 

 ව ස අවුරුදු 18 ් 30 ් අත්  පුේ කින්ත සහාා ළන්තන් ියීම ස ම්භ  ියීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වයක  අන්රුදු 18 ට අඩු    වයක  අන්රුදු 30 ට අඩු පුද්ගලයින්  ඳ ා එන්නත් ලබාදීහම් වැඩ ට න අග 

සිට ිස ්ි්  මේටමින් ආරම්භ කිමතමට රියකවර හගන ඇිය බව හ ෞඛ්ය අමාතය හකහ ියයක රුක් වැේල 

ම තා පව යි.  ිය හගක තුන අව න් වීමට හපර වයක  අන්රුදු 30 ට වැි සියකමම හගනාට 

 ම්ූර්ථාහයකන් එන්නත් ලබා හගු ඇතැයි ග වයක  අන්රුදු 18 ට වැි පුරවැසියකන්  ඳ ා එන්නත් කිමතම 

2021 ු් හතෝම්බර්ථ ම  අව න් වන විට අව න් වු ඇතැයි ග ුුත බලාහපාහරාත්තු 
 

 ෙුළන්ත සහාා ළන්තන් ියීම ස ම්භ  ියීම 
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ළමුඛන්  ඳ ා එන්නත් ලබාදීහම් වැඩ ට න ු් හතෝම්බර්ථ ම  අව න් වන විට අව න් කරන බව 

හ ෞඛ්ය අමාතය වවගය හකහ ියයක රුක් වැේල ම තා පව යි. ඒ අුව වයක  අන්රුදු 12-19 අතර 

 ැංූලලතා ඇිය ගරුවන්ට හමම වැඩ ට න යකටහත් මුඛලික වශහයකන් එන්නත් ලබාදීම සිදු හකහර්ථ. 

හ ෞඛ්ය අමාතයවරයකා හම් බව පැවුමහස 2021.09.24 ිසන ලනසහස ආර්ථයකා ළමා හරෝ හේ දී ශ්රී ලැංකාහස 

ළමුඛන්  ඳ ා එන්නත් ලබාදීහම් වැඩ ට න නිල වශහයකන් එියගැ් වීහම් අව ්ථාවට එ් හවමිනි. 

ශිරන්ිය රානප් ෂ ම ත්මියක ග හමම අව ්ථාවට එ් ව සිටියකායක.හමම අව ්ථාවට හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ 

හිටපු හේකම් හම්නර්ථ හනනරාේ වවගය  ැංජීව මුඛාසිැං , හ ෞඛ්ය හ ්වා අධය් ෂ නනරාේ වවගය 

අහ ්ල ුණාවර්ථධන හමන්ම 306/C/1 සිැං   මානයක නිහයකෝනනයක කරමින් නනාධිපිය අධිීමියඥ නගත් 

වි්රමනායකක, ම ානාර්ථයක ආනන්ග නයකවර්ථධන යකන ම ත්වරු ග   භාක වූ . ,    ශ්රී ලැංකා කායික විගයා 

ඇකඩමියක    ශ්රී ලැංකා විහශ්ෂඥ වවගය  ර්ථෂ  ියශ්නන්ද්ර    විහශ්ෂඥ වවගය  මිතා ග නායකක යකන 

ම ත්ම ම ත්ීටන් කායික විහශ්ෂඥ වවගයවරුන්හේ ආයකතනයක නිහයකෝනනයක කරමින් පැමිා සිටියක . 

 
 

 සනාවකම්ා් 01 වකනිදදා සිට සම ට ජනත්ාවට බූසේට  ළන්තනත් කාාදීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

බූ ්ටර එන්නත් මාරාව ලබාදීම 2021 හනාවැම්බර්ථ 01 වැනිගා සිට ආරම්භ කරන බව හ ෞඛ්ය අමාතය 

වවගය හකහ ියයක රුක් වැේල ම තා පව යි.හම් යකටහත් එයක හකාවිඩ්  ටහන් ඉිසලනහපළ රිලන ් හවත 

ලබාදීමට  ැලුමම් කර ඇිය බව අමාතයවරයකා පැවීයයක. හමම වැඩ ට න ආරම්භ කිමතම  ඳ ා ගැනට 

එන්නත් ල් ෂ 20ක හතාගයක්  පවියන බව අමාතය වවගය රුක් වැේල ම තා පැවීයයක. හ ෞඛ්ය හ ්වා 

අධය් ෂ නනරාේ වවගය අහ ්ල ුණාවර්ථධන, ව ැංගත හරෝග විගයා අැංශහේ අධය් ෂ විහශ්ෂඥ වවගය 

 මිත කනහේ, වවගය පර්ථහේෂාායකතනහේ වවර ් විගයා විහශ්ෂඥ වවගය නිසක නනහේ යකන 

ම ත්ම ම ත්ීටන් ඇතුළු හ ෞඛ්ය හගපාර්ථතහම්න්තු නිලධාමතන් රිලන ්  හමම අව ථ්ාවට එ් ව සිටියක . 
 

 

්රතිකා  ාා ස්කා  
 

 COVID-19 අසාාය ස  ගීන්ත සහාා KDU ස  ාසල් දකඩි ස්කා  තාසුකම් සකතයීම 
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ගැනට රට පුරා පැියර යකන Covid-19 තුන්වන ්වේල හ ්තුහවන් හකාවිඩ් ආ ාගනයක වී අ ාධය 

තත්ත්වයකට පත් වූ හරෝගීන්ට  ිසසි ප්රියකාර හ ්වා  ැපීමම  ඳ ා හනෝන් හකාතලාවල ආර් ෂක 

විශ්වවිගයාල හරෝ හේ  KDU) ගැි  ත්කාර හ ්වා පවත්වාහගන යකාමට හිටපු හ ෞඛ්ය අමාතයවරයකා 

රියකවර ගත්හත්යක.ඒ අුව, හනෝන් හකාතලාවල ආර් ෂක විශ්වවිගයාල හරෝ හේ  KDU) ගැි  ත්කාර 

ඒකක තුන්  හකාවිඩ් හරෝගීන්හේ ගැි  ත්කාර  ඳ ා හවන් හකහරන අතර,  යිෆ්හලෝස ු් සිනන්  

ඇතුළු සියකම හගනා  ඳ ා හමම ඒකකවල ICU ඇඳන් 24්     High Dependency Beds (HDU 

ඇඳන්) 12්  රිහිටුවු ලැහේ. ු් සිනන් ප ුමකම්  ැපීමමට ග කටයුතු කර ඇත. 

 
 

 සකාවිඩ් විස  ධී ක්රි ාකා කම් සහාා ිනසේි්ක 09කට ව න්ත  ා කාාදීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

හකාවිඩ් පාලනයක    පාලනයක පවත්වාහගන යකාම    හ ෞඛ්ය පද්ධිය වැිිසයුු  කිමතහම් අරමුඛි.න් 

NISSAN URVAN ව න් රථ 09්  පළාත් අතර හබගාදීම හිටපු හ ෞඛ්ය අමාතයවරයකාහේ ප්රධානත්වහයකන් 

හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශ පලනශ්රහේදී පැවැත්විි.. රුරියකේ මිලියකන 90 ්  පමා වටිනා හමම ව න් රථ  ඳ ා 

ආසියකාු  ැංවර්ථධන බැැංකුහස  ADB) හ ෞඛ්ය පද්ධිය වැිිසයුු  කිමතහම් වයාපතියයක මකන් අරමුඛගේ 

 පයකන ලග අතර හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක විසින්  ම්බන්ීකකරායක කරන ලදී. හමම අව ්ථාවට හ ෞඛ්ය 

අමාතයාැංශහේ හිටපු හේකම් හම්නර්ථ නනරාේ වවගය  ැංජීව මුඛාසිැං , හ ෞඛ්ය හ ්වා අධය් ෂ නනරාේ 

වවගය අහ ්ල ුණාවර්ථධන, හ ෞඛ්ය පද්ධිය වැිිසයුු  කිමතහම් වයාපතියහේ අධය් ෂ වවගය අනිේ 

ිස ානායකක යකන ම ත්වරු ග   භාක වූ . 

 

 ුළල්සල්රි ාව මූපික ස  ාසල් විස ේෂ Covid-19 ්රතිකා  ඒකක ් හිනියීම 

 

ශ්රී ලැංකා ුණවන්  මුඛගාහස ශ්රම  ා තා් ෂි.ක ගායකකත්වහයකන් මුඛේහේලනයකාව ප්රාථමික හරෝ හේ ඉිසකරන 

ලග විහශ්ෂ හකාවිඩ් ප්රියකාර ඒකකයක 2022.08.03 වන ිසන හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක හවත නිල වශහයකන් 
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භාර හගන ලදී. හිටපු හ ෞඛ්ය අමාතයවරයකාහේ ප්රධානත්වහයකන් පැවිය හමම අව ්ථාවට ුණවන්  මුඛගාපිය 

එයකාර්ථ මාර්ථෂේ ුමගර්ථශන පියරා ම තා ග   භාගී වියක. හමම අව ්ථාව  ඳ ා හ ෞඛ්ය හ ්වා අධය් ෂ 

නනරාේ වවගය අහ ්ල ුණාවර්ථධන, මුඛේහේලනයකාව මූලික හරෝ හේ අධය් ෂ වවගය ප්රියකන්ත 

කරුාාරත්න, ුණවන්  මුඛගා සිවිේ ඉැංිතහන්රු හ ්වා අධය් ෂ, ුණවන්  මුඛගා නිලධාමතන්    හ ෞඛ්ය 

කාර්ථයක ම්ඩලයක ඇතුළු රිලන ්  එ් ව සිටියක . 

 

 සක ක ඖෂාස දීන්තස් ිනන ට සම ාමීව ඖෂා ිරිදාහ සත්ා තුරු නිදවසසේ සිටම කාා 

 කමේසම් නව ක්රම ් 
 

 

හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක විසින් 2022.02.24 වන ිසන  ායකනික හරෝගීන්  ඳ ා තැපැේ මකන් එවන ඖෂධ 

රිියබඳ හතාරතුරු ලබා ගැීමහම් නව ්රමයක්   ඳුන්වා දී ඇත. S.L.T Mobitel  මජ එ් ව 

ඖෂධහසදීන්හේ  ැංගමයක විසින් හමම වැඩ ට න  ඳුන්වා හගන ලදී. 

 

 ිනවින පු ා ස  ාල් සා වවදය නිදකාාී කා් ාක සහාා ගිකන්ත  ා 25් සා කකබ් 

 ා 38් 

 

හමරට හ ෞඛ්ය හ ්වාහස ුණාාත්මක බව ඉ ළ නැැංවීම  ඳ ා නවීන කලන්රථ 25්     කැේ රථ 38්  

ිසවයින පුරා හරෝ ේ    ප්රාහද්ය යක හ ෞඛ්ය නිලධාමත කාර්ථයකාල  ඳ ා 2022.02.17 ිසන හ ෞඛ්ය 

අමාතයාැංශහේදී ලබා හගන ලදී. කලන් රථ    කැේ රථ  ඳ ා යකතුරු    ලිරිහගාු හ ෞඛ්ය අමාතය 

වවගය හකහ ියයක රුක් වැේල ම තා අියන් ප්රගානයක හකරුු  අතර එම වා න අගාළ හරෝ ේ හවත 

   හ ෞඛ්ය වවගය නිලධාමත කාර්ථයකාල හවත භාරදීම සිදු හකලනි.. හමම අව ්ථාවට හ ෞඛ්ය 

අමාතයාැංශහේ හිටපු හේකම් හම්නර්ථ හනනරාේ වවගය  ැංජීව මුඛාසිැං , හ ෞඛ්ය හ ්වා අධය් ෂ 

නනරාේ වවගය අහ ්ල ුණාවර්ථධන යකන ම ත්වරුන් ඇතුළු ආසියකාු  ැංවර්ථධන බැැංකුහස නිහයකෝිතත 

රිලන ්  ග එම අව ්ථාවට එ් ව සිටියක  
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 3. fi!LH wud;HdxYfha wdh;ksl jHqyh  
 

 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

• › ,xld cd;sl 
frday,

• YslaIK frday,a
• m<d;a uy frday,a
• osia;%sla uy frday,a
• uQ,sl frday,a
• úfYaI frday,a

• jix.; frda. fiajd
• ud;D yd <ud fi!LH fiajd
• fi!LH wOHdmk yd m%j¾Ok 
fiajd

• udkisl fi!LH fiajd
• fnda fkdjk frda. tallh
• mdrsirsl yd jD;a;Sh fi!LH 
tallh

• j;= iy kd.rsl fi!LH fiajd
• ksfrdaOdhk fiajd
• jeäysá ;reK yd wdndê; 
yd wNHka;rsl wj;eka jQjka 
fjkqfjka fiajd

• cd;sl ÿïfld< iy uOHidr 
ms<sn| wêldrsh

• fmdaIKh -fmdaIK" iïnkaëlrK 
wxYh" fmdaIK wxYh

• uqL fi!LH fiajd
• cd;sl reêr mdrú,hk fiajdj
• ridhkd.dr fiajd -ffjoH 
iemhSï wxYh" cd;sl T!IO 
kshduk wêldrsh" ffjoH 
m¾fhaIK wdh;kh

• cSj ffjoh bxcsfkare fiajd
• udjk iïm;a ixj¾Okh
• há;, myiqlï ixj¾Okh
• m¾fhaIK
• mqoa.,sl fi!LH wxYfha 
ixj¾Okh

• cd;sl fi!LH ixj¾Ok wruqo,
• ixia:d$ uKav, -rdcH T!IO 
kS;s.; ixia:dj" rdcH T!IO 
ksIamdok kS;s.; ixia:dj" úch 
l=udr;=x. wkqiaurK frday," › 
chj¾Okmqr frday,

• ,dÿre u¾ok jHdmdrh
• nrjd u¾ok jHdmdrh
• uyck fi!LH mY= 
ffjoH fiajd

• uef,arshd u¾ok 
jHdmdrh

• laIh frda. yd <h 
frda. ms<sn| cd;sl 
jevigyk

• cd;sl ms<sld u¾ok 
jevigyk

• tÑ' whs' ù' taâia u¾ok 
jevigyk

• fvx.= u¾ok 
l%shdldrlï

• ksoka.; jl=.vq frda. 
tallhm%;sldr 

fi!LH 
fiajd

frda. 
u¾ok 

jHdmdrh

fjk;a
m%j¾Okh 
yd 
wdrlaIKh

fi!LH wud;HdxYh 
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4. wud;HdxYh hgf;a we;s wdh;k" jHdmdr yd jevigykaj, 
idlaId;a lr .ekSï        

 

4.1 frda. u¾ok jevigyk  

 

4.1.1 ,dÿre u¾ok jevigyk  

ාකිනන්තවීම 

ලාදුරු මර්ථගන වයාපාරහේ මූලික කාර්ථයකයකභාරයක වුහේ ප්රියපත්ිය  ම්පාගනයක   ැලුමම්කරායක  ලාදුරු 

මර්ථගන වැඩකටයුතුවල ප්රගියයක  මාහලෝනනයක  පුුතු  වැඩ ට න් ක්රියකාත්මක කිමතම    හරෝග පාලනයක 

කිමතම  ග ා අගාල ක්රියකාවලියකන් ඇගීමමට ල්  කිමතමයි. 

තවග නාියක හරෝ හේ මධයම ලාදුරු  ායකනයක     ැගල ලාදුරු හරෝ ලග පාලනයක වන්හන් ලාදුරු 

මර්ථගන වයාපාරයක මකනි. 

 

දක්ම 
ලාදුරු වලින් හතාර ශ්රී ලැංකාව් . 
  

සමසාව  
ලාදුරු හරෝගයක වයාේතවීම වැලැ් වීම  ලාදුරු හරෝගීන්  ග ා ප ුම    ලලගාීම හ ්වාවන් ිසයකත් කිමතම 

   එම හරෝගීන්හේ ජීවන තත්වයක උ  ් අන්ගමින් පවත්වාහගන යකාම. 
 

අ ුළණු 

1. ලාදුරු මර්ථධන හ ්වාවන් සියකම පාර්ථශ්ව වල   භාකත්වහයකන්  විමත් කිමතම. 

2. ලාදුරු හරෝගීන් අමහතන්  දුනා ගැීමම ඇතුළු හරෝග නිවාරා හ ්වා  විබල ගැන්විම. 

3. ලාදුරු  ැංකුලතා ඇියවීම    නව අබාධිත තත්ත්ව ඇියවීම වල් වා ගැීමම ඇතුළු ලාදුරු 

ප්රියකාර හ ්වා විධිමත් කිමතම. 

4. ලාදුරු හරෝගීන්  මානහයකන් හකාන් කිමතම අවම කිමතම  ග ා    හරෝගීන්හේ මානව 

අයිියවාසිකම් ුමර් ෂිතත කිමතම  ග ා ක්රියකා කිමතම.  

 

2021 වස  ුළල්භ ා   තුක ක ාක  ් ්රාාන හක්ක 

1. ම නන හ ෞඛ්ය  ර ායකනාගාර කාර්ථමිකයකන් ලාදුරු හරෝගයක  ග ා විහශ්ෂිතත SSS පමත් ෂායක සිදු 

කිලනම  ම්භන්ගහයකන් පුුතු  කිමතම  ග ා වූ වැඩ  ට න් ිස ්ිය් ක 23 ්  ක්රියකාත්මක කිමතම   

2. වාර්ථෂිතක නිමත් ෂා  ැසි 6්   පළාත් 9්  ආවරායක වන පලනිස )    ුවර එලියක ිස ්ිය් කහේ  

නිමත් ෂා  ැසියක්  පැවැත්විම  

3. ිස ්ිය් ක 8 ්  තුල  අීකක්ෂා  ා ඇගීමහම් කටයුතු ලාදුරු මර්ථධන වයාපාරයක මකන් සිදු කිමතම.   

4. ලාදුරු විකතියතා ඇිය හරෝගීන්ට විහශ්ෂ වූ  පත්තු  ා අවශය හමවලම් මිලදී ගැීමම. 

5. හරෝගීන්ට විහශ්ෂ වූ  පත්තු 195 ් ග තුවාල  ත්කාර කේටල 50 ් ග පතුරු 2 ්  ග ලාදුරු 

විකතියතා ඇිය හරෝගීන්ටලබා හගන ලදී. 

6. ලාදුරු ිසනයක උහග ා ක්රියකාකාරකම් අුරාධපුර    මඩකලපුව ිස ්ිය් ක වල ක්රියකාත්මක කරන 

ලදී. 

7. ලාදුරු හරෝගීන්  දුනා ගැීමහම් නිවා  පලන් ෂාව  ක ගේල  කුරුා ගල      හමානරාගල ) 

සිදුකිමතම. 

8. ගැුවත් කිමතහම් වැඩ ට න්   උගා - පිකා හබදීම) කුරුා ගල  ගම්ප   අුරාධපුර     

මඩකලපුව යකන ිස ්ිය් ක වල ක්රියකාත්මක කිමතම.  
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9. ම නනතාව ගැුවත් කිමතම  ග ා විිස නාටය පැවැත්වීම.  

10. මානසික හ ෞඛ්ය වැි ිසයුු  කිමතම්  ග ා  ැගල ලාදුරු හරෝ හේ හරෝගීන් ආ ාර පාන ග ලබා 

දී කැලි.යක පන් ල    හත්වත්ත පේලියක  හවත හගන යකන ලදී.  

11. මාධය ු ්හ ් විවිධ ගැුවත් කිමතහම් වැඩ  ට න් ප්රනාරයක කිමතම. 

12. හකාවිඩ් - 19 ව ැංගතයක පැවිය කාලහේදී ලාදුරු  ග ාවූ ප්රියකාර හගගරටම හගන හගා ් ලබා 

දීම විධිමත් කිමතම. 

13. හරෝගීන්  ග ා ලිරි හගාු 20000 ්  මුඛද්රායක කිමතම. 

14.  ැඳල ලාදුරු හරෝ හේ නව ඖෂධ ගබඩාව්  කන්හේනර්ථ හපේටියක්  තුල  ්ථාරිත කිමතම. 

15.  ැඳල ලාදුරු හරෝ ල වටා ඇිය තාේපයක අළුත්වැියකා කිමතම.  

16. ිස ්ි් ක 13්   ග ා ලාදුරු හරෝගයක රිියබග ගැන්වීම් ලලක  ාගා හබගා  ැමතම 

17. හ ෞඛ්ය කාර්ථයකයක මාඩලයක  50)  ග ා වූ ධාලනතා වර්ථධන වැඩ ට න්  මඩකලපුව 

ිස ්ිය් කහේ  පැවැත්වීම  

18. ම නන හ ෞඛ්ය පමත් ෂක නිලගාමතන්  ග ා හරෝගීන් සිියයකම් ගතකිමතහම් පද්ධියයක රිලිබගව    

ලාදුරු හරෝගයක රිළීබගව ගැුවත් කිමතම  ග ා පුුතු  වැඩ  ට න් පළාත් 9 තුල පැවැත්විම. 

19. ලාදුරුහරෝගයක ගැුවත් කිමතම  ග ා සිැං ල හගමල    ඉැංග්රීසි මාධය වලින් වීිහයකෝ   දීම . 

20. ආගමික නායකකයකන් අතර   ජීවන වැඩ ට න් පැවැත්වීම. 
 

ක්රි ා්මක වන සවව්ාන වයාතෘති 

 වයාතෘති විසේත්   ුළුව මසේත්සම්න්තතු 

ුළදක රු.ිට. 
සභ ෞතික ්ර ති  මූකය 

්ර ති  

1 ලාදුරු හරෝගීන් ුමලබව පැියමත ඇිය 

ිසුමි් කයකන්හි හගන් හගට හගා  ්

 ීට් ෂා පැවැත්වීම 

0.4 25% 25% 

2 පුනරුත්තාපායක  ග ා තුවාල 

 ත්කාර කේටල/ විහශ්ෂිතත  පත්තු 

   අහනකුත් උපාැංග ලබාදීම 

2.3 

 

100% 100% 

3 වාර්ථශික  මාහලෝනන වැඩ ට න් 

පළාත් ිස ්ි්  ප්රගිය  මාහලෝනන 

්ව ්වීම් පැවැත්වීම  ා වැඩමුඛළු 

 ැංවිධානයක    ුණාාත්මකභාවයක 

අීක් ෂායක  ග ා වැඩ ට න් 

පැවැත්වීම 

0.775 

 

100% 

 

100% 

4 ලාදුරු මර්ථගන වැඩ ට න් I ලාදුරු 

රිියබග ගැුවත් කිමතහම් පි.න්ඩයක්  

 හිත ටී-කමි  ලබාදීම 

 

0.39 

 

100% 100% 

5 ලාදුරු මර්ථගන වැඩ ට න් 2 0.65 55% 55.38% 

6  ැගල ලාදුරු හරෝ ල ලාදුරු හරෝගයක 

 ග ා වූ නාියත මධය ්ථානයක්  බවට පත් 

කිමතම 

 

3.44 ප්රියපාගන හනාමැිය වීම 

හ ්තුහවන් වයාපතියයක 

ක්රියකාත්මක හනාකරන ලිස. 

7  හම් හරෝග  ායකන  ග ා අවශය 

උපකරා  පයකා දීම 

 

0.2 

 

ප්රියපාගන හනාමැිය වීම 

හ ්තුහවන් වයාපතියයක 

ක්රියකාත්මක හනාකරන ලිස. 
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නව ලාදුරු හරෝගීන්  දුනා ගැීමහම් ප්රවනතාවයක 2017 - 2021

8 ලාදුරු හරෝගයක  ග ා වූ විහශ්ෂිතත 

පමත් ෂාව්  සිදු කිමතහම් පුුතු  

වැඩ ට න් 

1.325 

 

100% 100% 

9 ම නනතාව ගැුවත් කිමතම  ග ා පිකා 

ඇතුළු අහනකුත් දුවය රිියහයකල කිමතම 

(2017 වර්ථෂහේදී  ක න ලග  ැලැ ්මට 

අුව) 

 

0.42 

 

100% 100% 

 

සක ක සසෞඛ්ය සවවිාාන  මිනන්ත ක්රි ා්මක ූ  වයාතෘති - 2021 

 වයාතෘති විසේත්   ුළුව මසේත්සම්න්තතු 

ුළදක රු.ිට. 

සභ ෞතික 

්ර ති  

මූකය ්ර ති  

1  ැගල ලාදුරු හරෝ හේ ඖෂධ ගබඩා කිමතම 

 ඳ ා බ ාමම්  නවීකරායක කර  වි කිමතම. 
1,474,200 100% 100% 

 

2 හලෝක ලාදුරු ිසනයක නිමිත්හතන් ගැුවත් 

කිමතම් වැඩ ට න් පැවැත්වීම 2021 
188,230.00 100% 100% 

3 ලාදුරු මර්ථගන වයාපාරහේ අන්තර්ථනාල 

පද්ධියයක නවීකරායක කිමතම 
1,462,844.00 0% 0% 

4  මාන අහලවිකරා වැඩ ට න් මඟින් 

ම නනතාව ගැුවත් කිමතම. 
355,958.14 0% 0% 

 
 

සක ක සසෞඛ්ය සවවිාාන  මිනන්ත ක්රි ා්මක ූ  වයාතෘති - 2022 

 වයාපතිය වි ්තරයක මුඛළු ඇ ්තහම්න්තු 

මුඛගල රු.මි. 
හභෞියක 

ප්රගියයක 
මූලය ප්රගියයක 

1 සක ක කාදුරු ිනන  නිදිට්සත්න්ත දකු ව් ියීම් 

වකඩසටාන්ත තකවක්වීම 2022 

5,250,557.03 83.87% 65.86% 

2 කාදුරු ම්දන වයාතා ස  අන්තත්්ජාක 

තේාති  නවීක ණ  ියීම 

1,462,844.00 

 

25% 0% 

3 සමාජ අසකවික ණ වකඩසටාන්ත මිනන්ත 

මාජනත්ාව දකු ව් ියීම. 

355,958.14 

 

0% 0% 

 

කා්   සාාන ්රවණත්ාව  
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2022 ව්ෂ  සහාා ස  ජිත් වකඩසටාන්ත 

1. හරෝග ආහස් ෂායක  විමත් කිමතම  ඳ ා පලනගාක උපාැංග ලබාදීම. 

2. ලාදුරු  ඳ ා භාවිතා කරන ඖෂධ  ඳ ා ඇියවන ් ුද්රජීවි ප්රියහරෝගයක ආහස් ෂායක  දුනා ගැීමම 

 ඳ ා පද්ධියයක්   ක ් කිමතම. 

3. අතුරු ආබාධ  දුනා ගැීමම  ඳ ා ආහස් ෂා පද්ධියයක්   ක ් කිමතම. 

4. ව ර කිහිපයකකට කලින්  ඳුනා ගත් ලාදුරු හරෝගීන්හේ ආශ්රීතයකන් ලාදුරු හරෝගයක  ඳ ා නැවත පලන් ෂා 

කිමතම. 

5. හකටි පි.විඩ මඟින් වවගයවරුන් ගැුවත් කිමතම  ඳ ා වැඩ ට න්  ක්රියකාත්මක කිමතම. 

6. ආයුරුහසග වවගයවරුන්  ග ා ගැුවත් කිමතහම් වැඩ ට න් ක්රියකාත්මක කිමතම. 

7. පා ේ වවගය පලන් ෂායක මඟින් ලාදුරු  හිත ගරුවන්  දුනා ගැීමම  ඳ ා පිකාව්  රිලිහයකල කිමතම 

8. ලාදුරු හරෝකන් වැිහයකන් වාර්ථතාවන ිස ්ි් ක ප ක පා ේ ගරුවන් අතර තර තරගයක්  පැවැත්වීම. 

9. හලෝක ලාදුරු ිසනයක  ැමමතම  ඳ ා ගැුවත් කිමතහම් වැඩ ට න් පැවැත්වීම. 

10. නර්ථමහරෝග  ායකන    බාහිර හරෝක අැංශ  ඳ ා අත්පිකා    ගැුවත් කිමතහම් පුවරු නිර්ථමාායක කිමතම. 

11. විකතිය  හිත හරෝගීන්  ඳ ා හමවලම් ලබා දීම 

12. හ ෞඛ්ය කාර්ථයකයක ම්ඩලයක ලාදුරු  ම්බන්ධ උපහද්ශනයක  ඳ ා පුුතු  කිමතම     ැගල ලාදුරු 

හරෝ හේ උපහද්ශන මධය ්ථානයක්  ඇිය කිමතම. 

13. ලාදුරු  ත්කාර හ ්වාවල ුණාාත්මකබාවයක හ ායකා බැලීම  ඳ ා වැඩ  ට න් ක්රියකාත්මක කිමතම. 

14. ලාදුරු හරෝගයක  ම්බන්ධහයකන් වන  ම්මත මාර්ථහගෝපහද්ශන  ක ් කිමතම 
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4.1.2 nrjd u¾ok jevigyk  

 
yeoskaùu 
1947 දී ශ්රී ලැංකාහස බරවා හරෝගයක මර්ථධන වයාපාරයක ආරම්භ කරන ලදී. එහි ක්රියකාකාරකම් විමධයගත 

කර ඇිය අතර ඒවා ක්රියකාත්මක කරු ලබන්හන් පළාත් හ ෞඛ්ය හ ්වා අධය් ෂක කාර්ථයකාල තුන්  

යකටහත්යක. තා් ෂි.ක මග හපන්වීම  පයකු ලබන්හන් හ ෞඛ්ය අමාතයැංශහේ බරවා හරෝගයක මර්ථධන 

වයාපාරයක මකනි. හමම වයාපාරයක මකන්  ායකනික, පරහපෝෂිතත  ා කීට විගයා නිමත් ෂා කටයුතු 

 ම්බන්ධව  අගාළ පළාත් බලධාමතන්ට උපහග ් ලබා දීම සිදු කරු ලැහේ. 
 

±lau   
 

බරවා හරෝගහයකන් හතාර ශ්රී ලැංකාව්  
 

fufyjr  
බරවා හරෝගයක තුරන් කිමතම    එම තුරන් කිමතම ියර රව පවත්වා ගැීමම  නිමත් ෂා වැි ිසයුු  කිමතම  

හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලයක    ප්රනාව  විබල ගැන්වීහමන් විගවීම්   ා ආබාධිත තත්ත්වයකන් වළ් වා 

ගැීමම. 
 

wruqKq 

 2030 jk úg ksoka.; f,i y÷kd.;a osia;%slalj, nrjd frda. mrfmdaIs; wkqmd;h 0] 
olajd <Õd ùug 

 ksoka.; fkdjk f,i y÷kd.;a osia;%slalj, nrjd frda. mrfmdaIs; wkqmd;h 0] kv;a;= 
lsrSu iy;sl lsrSu 

 nrjd frda.h wdidokh jQ frda.Ska Eliphantiasis ^w,s ll=<& njg j¾Okh ùu je<elaùu 
i|yd  

 
2021 oS ch.%yK $ úfYaI isÿùï   

 පුුතු  වැඩ ට න් නවයක්  බරවා හරෝගයක නිගන්ගතව හනාමැිය ිස ්ිය් ක නවයකක හ ෞඛ්ය 

හ ්වකයකන්  ඳ ා පැවැත්වියක. 

 ගැුවත් කිමතහම් වැඩ ට න්    විහශ්ෂ  ීට් ෂා බරවා හරෝගයක නිගන්ගතව හනාමැිය ිස ්ිය් ක 

තුනක (අුරාධපුර, බදුේල    අම්පාර)පැවැත්වියක.  

 ව ා ඉිසමුඛම් හරෝගීන්  ඳ ා  ායකන  ාමානය පලනිස පැවැත්වීම    නව ව ා ඉිසමුඛම් ඇිය හරෝගීන් 

 ඳ ා විහශ්ෂ වැඩමුඛළු පැවැත්වීම. 

 ප්රාහද්ය යක බරවා මර්ථගන ඒකක  මග ප්රගිය මාහලෝනන ්ව ්වීම්  කාර්ථතු  ා වාර්ථෂිතක )අක්ඩව 

පැවැත්වීම. 

 තා් ෂි.ක උපහද්ශක ක්ඩායකම  මග බරවා හරෝගයක තුරන්කිමතම  ඳ ා උපායකමාර්ථග රිලිබඳ 

 ාකච්නා කිමතම  

උතස  ජන විසේත්   

 2021 ව්ෂ  තුක  සිදුක න කද සි ලුම 

ක්රි ාකා කම් 

සවඛ්යාව ්රතිතක  

01 රාත්රී රුධිර පටල පලන් ෂන  ැංඛ්යාව 112,923 

 

32 ධනාත්මක වියක 

(*Wb-28,Bm-4) 

02 (බරවා හරෝගයක නිගන්ගත ිස ්ි් ක තුල ) 11,216 0 



43 
 

 

   තසුගි  අවුරුදු 5 තුක ්රවණත්ාව    
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ශ්රී ලැංකාහස බරවා ක්ෂුද්ර පු  ප්රියශතයක 

ක්ෂුද්ර පු  ප්රියශතයක 

ක්ෂුද්ර පු  ප්රියශතයක- විහද්ය යක 

03 රාත්රී රුධිර පටල පලන් ෂන  ැංඛ්යාව 2,140 47 ධනාත්මක වියක 

(Wb) 

04 ( බරවා හරෝගයක නිගන්ගත හනාවන ිස ්ි් ක 

තුල) 

71 0 

05 රාත්රී රුධිර පටල පලන් ෂන  ැංඛ්යාව 1,592 17 ධනාත්මක වියක(Wb) 
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2022 සහාා සකකසුම් ක  මති විස ේෂ සවව්ාන කටුබතු 

 නිගන්ගත හනාවන හල   ඳුනාගත් ිස ්ි් කවල බරවා හරෝග පරහපෝෂිතත අුපාතයක 0% 

පැවැත්ම අීක් ෂායක කිමතම  ඳ ා හතෝරාගත් ිස ්ි් කවල  ීට් ෂා  ැලුමම් කර ඇත. 

 කීට විගයා  ා පරහපෝෂිතත  ීට් ෂා  ඳ ා අවශය ද්රවය  ා උපකරා ප්ර ම්පාගනයක 

 ගැනට පවියන ගත්ත (කීට විගයා  පරහපෝෂිතතයකා  ම්බන්ධ ගත්ත    හමම කටයුතු  ඳ ා වැයකවූ 

මුඛලය ප්රියපාගන) මත බරවා හරෝගයක මර්ථධන  කටයුතු  ත් හ ්රු කිමතම. 

 නාියක උපායකමාර්ථකක  ැලැ ්ම්  බරවා හරෝග මර්ථගන සයකාපාරයක  ඳ ා හගාඩනැගීම  

 බරවා හරෝග මර්ථගන වයාපාරයක  ඳ ා  ම්මත හමහ යුම් ක්රියකාපටිපාටියක හගාඩනැගීම  
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නව ව ා ඉිසමුඛම්  හිත හරෝගීන්  ැංඛ්යාව 



45 
 

 පුුතු  වැඩ ට න් බරවා හරෝගයක නිගන්ගත  ා නිගන්ගත හනාමැිය ිස ්ිය් ක වල  හ ෞඛ්ය 

හ ්වකයකන්  ඳ ා පැවැත්වීම. 

 -නව ව ා ඉිසමුඛම් ඇිය හරෝගීන් එම  ්ථාන රිලනසිදුව පවත්වාගැීමම  ඳ ා පුුතු  කිමතම  

 බරවා හරෝග මර්ථගන වයාපාරයක  ඳ ා හවේ අඩවියක්  නිර්ථමාායක කිමතම  

 බරවා හරෝගයක නිගන්ගත ිස ්ිය් ක වල  වැඩ කටයුතු අදී් ෂායක කර එහි  ුණාාත්මක බාවයක   ා 

ප්රමිියයක ත න්රු කිමතම  

 තා් ෂි.ක උපහද්ශක ක්ඩායකම  මග බරවා හරෝගයක තුරන්කිමතම  ඳ ා 2023 වර්ථෂයක  ඳ ා 

නව උපායකමාර්ථග රිලිබඳ  ාකච්නා කිමතම  

 

 

 4.1.3 uyck fi!LH mY= ffjoH fiajd  

ාකඳින්තවීම 
ශ්රී ලැංකාහස ම නන හ ෞඛ්ය පු  වවගය හ ්වා හවත මානව     ත්ව නලීතියකා හරෝගයක වැළැ් වීම 

   අහනකුත්  ත්ව හරෝග පාලනයක කිමතහම් නාියක වගකීම් පැවමත ඇත. 

නලීතියකා හරෝගයක    නපන් එන්හ ෆලයිටි ් යකු ශ්රී ලැංකාහස මිනිුමන්ට බලපාන ප්රධාන  ත්ව 

වවර ් හරෝග හගකකි. ුමනඛ්යකා යකු ශ්රී ලැංකාහස ුමනඛ් නලීතියකා හරෝගහේ ප්රධාන  ාධකයක වන අතර 

මානව නලීතියකා හරෝගහේ ප්රධාන  ම්හේෂකයකයි. ශ්රී ලැංකාහස ඇ ්තහම්න්තුගත ුමනඛ් ග නයක මිලියකන 

තුන්  පමා වන අතර ඉන් 20%්  අයකාහේ යකන ුමනඛ්යකන් හස. 

දක්ම 
මාරාන්ියක නලීතියකා හරෝගයක    ආබාධිත තත්ත්වයකට හ ්තු වන හවනත්  ත්ව හරෝගවලින් 

ම නනතාවට උපලනම ආර් ෂාව   ියක කිමතම. 
 

සමසාව  
ඉ ළ ප්රනා පලනශ්රමයක්    ියක කරන අතරම  රනහේ හරෝ ේවල නලීතියකා හරෝග පශ්නාත් නිරාවරා 

ප්රියකාර ප්රවර්ථධනයක කිමතම    රිලනවැයක ලලගාීම බව   ියක කරන අතරම  පළාත් හ ෞඛ්ය හ ්වාවන් 

 ම්බන්ධ ඉ ළ ආවරායක්  කරා ළජාවීම  ඳ ා හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක විසින් නියකම කර ඇිය නලීතියකා 

මර්ථගන උපායක මාර්ථග නිමත් ෂායක කිමතම  ප්රවර්ථධනයක කිමතම    ක්රියකාත්මක කිමතම  ඳ ා ප ුමකම් 

 ැලීයම. 
 

අ ුළණු  

 2025 වන විට ුමනඛ්යකන් මැිස ත් වන මිනි ් නලීතියකා හරෝගයක තුරන් කිමතම  ඳ ා නලීතියකා 

මර්ථගන ක්රියකාකාරකම් අීක් ෂායක ශ් ියමත් කිමතම 

 ුමනඛ් එන්නත් ආවරායක වැි කිමතම  ඳ ා පාර්ථශවකරුවන්  මජ   හයකෝගහයකන් කටයුතු 

කිමතම     න්නිහසගනයක කිමතම 

  ත්ව නලීතියකා හරෝගයක    ුමනඛ්  පාක ම් රිියබඳ නිමත් ෂා වැි ිසයුු  කිමතම. 

2021 දී ජ ්රාණ විස ේෂ සිදුවීම් 

 හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානහේ තා් ෂි.ක    මූලය   ායක ඇියව ශ්රී ලැංකාහවන් 2021-2026 ුමනඛ් 

මධය ්ථ මානව නලීතියකා හරෝගයක තුරන් කිමතම  ඳ ා නාියක උපායකමාර්ථකක  ැලැ ්ම්   ක ් කිමතම.   
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•  ත්ව නලීතියකා හරෝග නිමත් ෂායක වැි ිසයුු  කිමතම  ඳ ා උමතු  තුන්  ඳ ා  ත්ව  ාම්පල එකතු 

කිමතහම් හමවලම් කේටල සියකමම ිස ්ි් ක හවත ලබා දීම. 

• PHVS හි තතය කාලීන ගත්ත නිමත් ෂා පද්ධියයක ශ් ියමත් කිමතම  ඳ ා ිස ්ි්  නලීතියකා පාලන 

ම නන හ ෞඛ්ය පමත් ෂකවරුන්  ඳ ා හපිය ලබාදීම. 

• අයකාහේ යකන ුමනඛ්යකන් අතර එන්නත් ආවරායක වැි ිසයුු  කිමතම  ඳ ා ිස ්ි්  නලීතියකා හරෝග ඒකක 

 ඳ ා  ්වයකැංක්රීයක නලනල යකන්ර 100්  ලබාදීම. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

ක්රි ා්මක සවව්ාන වයාතෘති විසේත්  

   ාතෘති විසේත්   

ුළුව 

මසේත්සම්

න්තතු 

ිරරිවක  

සභ ෞතික ්ර ති  2021.12.31 වන 

විට මූකය ්ර ති   

(රු. ිටපි න) 

1) ුමනඛ්යකන් පාලන ක්රියකාකාරකම් 85 

(94.5)* 

ගැ ැු  ුමනඛ්යකන් 

45726 ්  

වන්්යකාකරායක 

කරන ලදී. 

90.26 

2) නලීතියකා හරෝගයකට පශ්නාත් 

නිරාවරා ප්රියකාර    නව 

 ර්ථකියුලර්ථ  PET)  ඳුන්වාදීම    

නලීතියකා හරෝගයක පාලනයක කිමතම    

ුමනඛ්  පාක ම් වැලැ් වීම රිියබඳ 

ම නන හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලයක 

පුුතු  කිමතම  නලීතියකාව රිියබඳ 

අධයාපන   ියක හමාියුල අුව) 

0.25 වැඩ ට න් 04 ්  

පවත්වා 

0.08 

3)  ත්ව එන්නත්  ඳ ා සිසිේ 

කාමරයක්  
12.5 නව සිසිේ කාමරයක්  

මිලදී ගැීමම 
4.543 

4) ිස ්ි්  ක්රියකාකාරකම් අීක් ෂායක 

   උපහද්ශනයක 
0.15 එ්  වැඩ ට න්  

හමහ යකවීම 
0.006 

5) කාර්ථතුමයක ප්රගිය  මාහලෝනන 

්ව ්වීම නාියක  ා පළාත් මේටමින් 

පැවැත්වීම 

0.2 එ්  වැඩ ට න්  

පවත්වන ලදී 
0.039 

6) ප්රනා නායකකයින් ගැුවත් කිමතම    

ිස ්ි්  එන්නත් ක්ඩායකම් පුුතු  

කිමතම 

0.2 වැඩ ට න් 06 ්  

හමහ යකවීම 
0.132 

7) හලෝක නලීතියකා ිසනයක  ැමමතම - 

නාියක වැඩ ට න    IEC ද්රවය    

වාර්ථතා තරපට නිෂ්පාගනයක 

0.9 ම නනතාව ගැුවත් 

කිමතම  ඳ ා IEC 

0.618 
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 ැංවර්ථධනයක කිමතම 

ුළුව 100  95.678 

තසුගි  වස  5 කා්  සාාන ්රවණත්ාව  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 සහාා සකකසුම් ක  මති විස ේෂ සවව්ාන කටුබතු 

 හතෝරාගත් ිස ්ි් කවල ුමනඛ් ග න ඇ ්තහම්න්තු  ීට් ෂා  ැංවිධානයක කිමතම    පැවැත්වීම. 
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  4.1.4 uef,arshd u¾ok jHdmdrh  
  

දක්ම 

මැහේලනයකාහවන් හතාර ශ්රී ලැංකාව්  
 

සමසාව  

 ැලැ ්ම    ශ්රී ලැංකාව තුළ මැහේලනයකාව නැවත  ඳුන්වාදීම    නැවත  ්ථාරිත කිමතම වැළැ් වීම 

 ඳ ා ගැි නිමත් ෂා  වි ්තීර්ථා සිද්ධි කළමනාකරායක  පුපුරා යකාහම් ූදගානම    හසගවත් ප්රියනාර 

ගැ් වීම  ඳ ා පුළුේ වැඩ ට න්  ක්රියකාත්මක කිමතම. 
 

අ ුළණ 

මැහේලනයකාහවන් හතාර තත්ත්වයක පවත්වා ගැීමමට 
 

මකසල්රි ා ම්දන වයාතා ස  අ ුළණු 
1. ශ්රී ලැංකාව තුළ මැහේලනයකාව නැවත  ඳුන්වාදීම    නැවත  ්ථාරිත කිමතම වැළැ් වීම. 

2. ශ්රී ලැංකාහස මැහේලනයකාව හ ්තුහවන් සිදුවන මරා  ැංඛ්යාව ු නය හල  පවත්වා ගැීමම. 
 

වසස් ්රාාන ජ ්රාණ 

• ශ්රී ලැංකාව 2022 දී මැහේලනයකාහවන් හතාර තත්ත්වයක ිසගටම පවත්වා හගන කහේයක. 2016 දී හලෝක 

හ ෞඛ්ය  ැංවිධානයක විසින් ශ්රී ලැංකාව මැහේලනයකාහවන් හතාර රට්  හල    ියක කරන ලදී. අව න් 

හද්ය යක හරෝකයකා වාර්ථතා වූහේ 2012 දී යක. 

• ආනයකනයක කරන ලග සියකමම මැහේලනයකා හරෝගීන් ව ා  ඳුනාහගන ප්රියකාර කරන ලදී. 

• වාර්ථතා වූ මැහේලනයකා හරෝගීන්හගන් හද්ය යක වශහයකන් මැහේලනයකාව  ම්හේෂායක හනාහස. 

• මැහේලනයකා මරා කිසිව්  සිදු හනාවීයක. 2008 සිට මැහේලනයකාව හ ්තුහවන් මරා ු නය හස. 

• පරහපෝෂිතත නිමත් ෂා  කීට විගයා නිමත් ෂා  වා ක පාලනයක    අහනකුත් පුුතු  ක්රියකාකාරකම් 

 ැලුමම් කර ඇිය පලනිස සිදු කරන ලදී. 

 

ශ්රී ලැංකාව 2012 හනාවැම්බර්ථ මා හේ සිට හද්ය යක මැහේලනයකාහවන් නිග  ් වී ඇිය අතර 2007 ව හර්ථ 

සිට මැහේලනයකාව හ ්තුහවන් සිදුවන මරා  ැංඛ්යාව ු නය වී ඇත. 2016  ැේතැම්බර්ථ මා හේදී ශ්රී 

ලැංකාව මැහේලනයකාහවන් හතාර රට්  හල  හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානයක විසින්   ියක කරන ලග අතර 

එයක රහේ  ැංවර්ථධනයකට විශාල ධනාත්මක බලප ම්  ඇිය කරයි.     ැංනාරක. හගෝලීයක COVID19 

ව ැංගතයකට මුඛුතා දීමට ශ්රී ලැංකාවට සිදු වූ අතර ඊට අමතරව 2022 දී ගරුු  ආර්ථික අර්ථුගයකකට මුඛුතා 

දීමට සිදු වියක. 
 

 2021 COVID19 ව ැංගතයක ියබියකදීත් අඩුම හරෝගීන් වාර්ථතා වූ බැවින් එයක වැගගත් වියක. වාර්ථතා වූ 

සියකමම සිද්ීකන් ආනයකනයක කරන ලග අව ්ථා වන අතර එ්  නඩුව්  පාරවිලයකන හේරායක වියක. 

මධයම රුධිර බැැංකුහස   ායක ඇියව නව පාරවිලයකන හේලනත අව ්ථා ඇියවීහම් අවගානම වැළැ් වීම 

 ඳ ා කිනම් ක්රියකාමාර්ථග ගන්නා ලදී. 2022 ව හර්ථ මුඛේ මා   යක තුළ මැහේලනයකා හරෝගීන් 20්  

වාර්ථතා වියක. හබාහ ෝ අව ථ්ාවන් අප්රිකාු රටවලින් වියක. වාර්ථතා වූ සියකමම සිද්ීකන් ආනයකනික 

සිද්ීකන් හස. 

 මැහේලනයකාව  ඳ ා ආහසි.ක රටවේ ලැයි ්තුව යකාවත්කාලීන කිමතම සිදු කරන ලදී. 

 හරෝග නිවාරා ප්රියකාර ඖෂධයක්  වන Mefloquine  ැපීමම  ඳ ා WHO   ායක ලබා හගන ලදී. 

  ැංනාරකයකන්  ඳ ා ගැුවත් කිමතහම් වැඩ ට න  ර්ථහවෝගයක මූල ්ථානහේ දී මාසික  මාහලෝනන 

්ව ්වීහම් දී පවත්වන ලග අතර ප්රාහද්ය යක  ම්බන්ීකකාරකවරුන්හේ   ායක ලබා ගන්නා ලදී. 
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 AMC ගත්ත හපන්වා හගන්හන් රහේ ගකුු  ප්රහද්ශහේ  විහශ්ෂහයකන් හේරුවල ප්රහද්ශහේ මැි.්  

වයාපාලනකයකන් පුමකයක ව හර්ථ අප්රිකාු රටවලට හගා ් ඇිය බවයි. හමම  ැංනාරකයින් ඉල් ක කර 

ගනිමින් හමම රටවල මැහේලනයකාව පැියමතම රිියබඳව ගැුවත් කිමතහම් වැඩ ට න්  පවත්වන ලදී. 

 
මඩකලපුව ිස ්ි් කහේ හනන්කලි හිදී ගැුවත් කිමතහම් වැඩ ට න 

 

    
 

 PROMIS සමාජ මාාය වයාතා   ින ් ියීම් සමඟ මකසල්රි ා ිනන මාාය ාුළව සිදු ක න කදී. 

මැහේලනයකා ිසන මාධය  මුඛව නාරාහ ්න්රිටියක මාධය ඒකකහේදී පැවැත්විි.. PROMIS  මාන 

මාධය වයාපාරයක ග එිසනම ිසයකත් කරන ලදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 මැහේලනයකා ආහසි.ක රටවලට පැමිහාන සියකමම  ැංනාරකයින් මැහේලනයකා හරෝග නිවාරා 

ප්රියකාර ලබා ගැීමම   ියක කිමතම  ඳ ා මැහේලනයකා විහරෝීක වයාපාරහයකන් මැහේලනයකා හරෝග 

නිවාරා ප්රියකාර ලබා ගැීමහමන් පුම  ැංනාරකයින්ට ක  උා එන්නත් ලබා දීමට වවගය 

පර්ථහේෂා ඒකකහේ ක  උා එන්නත් කිමතහම් ඒකකයක  මජ එකජතාවයකකට එළැඹිි.  

 

 වතත්ියකයකන්හේ ගැුවත්භාවයක වැි කිමතම  ඳ ා විගුත් පුවත් පිකාව්  ප්රකාශයකට පත් කරන ලදී. 
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 මැහේලනයකා ිසනයක  මරා ියුහ්  ම ්ත ලැංකා facebook    you tube  මාන මාධය තරගයක්  

පවත්වමිනි. 

  

 මැහේලනයකා හරෝග නිවාරක ප්රියකාර  ඳ ා මාර්ථගගත ලියකාපිසැංත ද්වාරයක ලබා දීහමන් හනාමිහේ 

හ ්වාව ලබා දීහම් මැහේලනයකා විහරෝීක වයාපාරයක. එහමන්ම ිසවයින පුරා මැහේලනයකා මර්ථගන ඖෂධ 

මධයම මේටමින් නිමත් ෂායක කිමතම  ඳ ා අන්තර්ථනාල හසිසකාව්   ක ් කරන ලදී. ප්රමාගයක අවම 

කිමතම  ඳ ා අනාවරායක කරගත් සිද්ධිවලට අගාළ සියකමම අවශය ක්රියකාකාරකම්  ප්රාථමික    

ද්විියයික පරහපෝෂිතත පමත් ෂාව  කීට විගයාත්මක නිමත් ෂා  වගශික පාලනයක ඇතුළුව)  බැ  

හසිසකාවට ඇතුළත් කර ඇත. 

  ැංනාරක හතාරතුරු හපෝරමයක ිස ්ි්  RMO කාර්ථයකාල  මජ  ම්බන්ධ කර ඇත. සියකමම ිස ්ි්  

ප්රාහද්ය යක මැහේලනයකා නිලධාමතන්ට  RMO) හරෝග නිවාරා ප්රියකාර ලබා ගන්නා  ැංනාරකයින් 

රිියබඳ හතාරතුරු ලැහබු ඇිය අතර එමඟින් ිස ්ි් කහේ  ැංනාරකයින් පුම විපරම් කිමතමට  ැකි 

හස. 
 

 
 

Covid19 තත්ත්වයක හ ්තුහවන් AMC හි ක්රියකාකාරකම්වලට බලප ම් එේල න්වග  පුුතු  වැඩ ට න්  

අීක් ෂායක  ් හෂ්ර කටයුතු     මාහලෝනන ප ත ආකාරයකට සිදු කරන ලදී. 

 කීට විගයාව රිියබඳ හ ්වා පුුතු  වැඩ ට න 13 හගහනකු   භාගී වූ  ිසන තුහන් හන්වාසික 

වැඩ ට න)  මජ කලාවැහසදී පැවැත්විි. 
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 කීට මත් ය කළමනාකරා පුුතු  වැඩ ට න රම්හබාඩගේහේදී 26 හගහනකුහේ 

  භාගීත්වහයකන් පවත්වන ලදී 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 පරහපෝෂිතත විගයාව රිියබඳ පුුතු  වැඩ ට න - PHLTs හි ිස ්ි්  මේටහම් පුුතු ව ග සිදු කරන 

ලදී 
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 ිකුාාමල හේ බැැංකු කාර්ථයක ම්ඩලයක පුුතු  කිමතම 

             
 

 

 මන්තනා ම RMO කා් ාකස  මාුව ටකවිය තී්ෂා ියීම 

 

 උතුරු පළාහත් ගැනටමත් ඉිසකර ඇිය මත් ය ටැැංකි අීක් ෂායක 
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 කීට විගයා මාර්ථහගෝපහද්ශ මුඛද්රායක කිමතම 

  
 

 හතාරතුරු තා් ෂා කු ලතා වර්ථධනයක - මධයම    ප්රාහද්ය යක නිලධාමතන් ශ් ියමත් කිමතම 

 ඳ ා DHIS  Excel වැඩ ට න්  ගත්ත විශ්හේෂායක    GIS සිියයකම්ගත කිමතම රිියබඳ 

නිමත් ෂා රිියබඳ නිරන්තර පුුතු ව. Arc GIS මතදුකාැංගයක මිල දී හගන මතදුකාැංග භාවිතයක 

රිියබඳ කාර්ථයක ම්ඩලයක පුුතු  කිමතම ආරම්භ කරන ලදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මානව  ම්පත්  ැලැ ්ම  HRP) Global Fund  Work Plan Tracking Measures  WPTM) මකන් 

හපන්වා දී ඇිය පලනිස  ක ් කරන ලදී. බාහිර විහශ්ෂඥයකන් කලාප හවත හගා ් ප්රාහද්ය යක මැහේලනයකා 

කාර්ථයකාල කාර්ථයක ම්ඩලහේ උපහග ් ලබාහගන වාර්ථතාව හකටුම්පත් කරන ලදී.හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ 

අුමත වාර්ථතාව හවෝටර්ථ ් එස බත්තරමුඛේහේදී එියග් වන ලදී. 

 

හාත් විස ේෂ ක්රි ාකා කම්වකට අමත් ව  දකු ව්භ ාව  වකඩි ිනුබණු ියීම සහාා 2021 ව්ෂ  

සහාා තාත් සහාන්ත ක්රි ාකා කම් සිදු ක න කදී 

  ාමානය වවගයවරුන් අතර - රිට පළාත් වැඩ ට න් 4 ්     හකාළඹ වැඩ ට න් 7 ්  

 අමියන්  මත් වූ වවගයවරුන් අතර - ූර්ථව ීයමාව යකාවත්කාලීන කිමතහම් එ්  

වැඩ ට න් පැවැත්විි. 

 තා් ෂි.ක   ායක ක්ඩායකම - ්ව ්වීම් හගක්  පවත්වන ලදී 

 සිද්ධි  මාහලෝනන කමිටුව - ්ව ්වීම් 11 ්  පවත්වන ලදී 

 ශ්රී ලැංකා ුණවන් විදුලි  ැං ්ථාව  ර ා මැහේලනයකාව  ඳ ා මාධය ආවරායක ලබා හගන ලදී 

 හ ෞඛ්ය ආර් ෂා පුද්ගලික  ඳ ා උපහද්ශනයක - එ්  පුුතු  වැඩ ට න්   ම්ූර්ථා කර ඇත 

 පාර්ථශ්වකරුවන්හේ ්ව ්වීම් එක්   ම්ූර්ථා කර ඇත 
 

පුහුණු වකඩසටාන්ත 

• කීට විගයා නිමත් ෂා  ඳ ා අර්ථධ වාර්ථෂිතක ්ව ්වීම් හගක්   ඳ ා RDT භාවිතයක  ඳ ා පුුතු  

වැඩ ට න් 4්   හරෝ ේ කාර්ථයක ම්ඩලයක  ඳ ා පැවැත්විි. 
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• මාර්ථගගත පුුතු  පද්ධියයක DIHS2    GIS පුුතු  වැඩ ට න පැවැත්විි. 

ත්ා්ෂණිවලක කුසකත්ා වකඩිිනුබණු ියීම 

• ම නන හ ෞඛ්ය ර ායකනාගාර කාර්ථමික ශිේීයන්  ඳ ා හ ්වා පුුතු  වැඩ ට න මාර්ථගගතව 

5්     හභෞියක වැඩ ට න් 2්  පැවැත්විි. 

• හපෞද්ගලික අැංශහේ ර ායකනාගාර ගැුවත් කිමතහම් වැඩ ට න් හගක්  සිදු කරන ලදී 

• ම නනතාව පුුතු  කිමතම හ ෞඛ්ය ් හෂ්ර නිලධාමතන් - පුුතු  වැඩ ට න් 23්  පවත්වන ලදී 

• ීයඑච්අයිවරුන් 9 හගහනකු පුුතු  කිමතම හ ්වා ්ථ පුුතු  වැඩ ට න් සිදු කර ඇත 

• SMO නිලධාමතන් පුුතු  කිමතම - පුුතු  වැඩ ට න් 23්  සිදු කර ඇත. 

ගුණා්මක සසේවාවන්ත වකඩිිනුබණු ියීම 

• මැහේලනයකා අන්වී් ෂයක  ඳ ා බාහිර නිපුාතා ත් හ ්රුව එ්  වැඩ ට න්   ම්ූර්ථා කර 

ඇත 

• මැහේලනයකා අන්වී් ෂයක  ඳ ා නාියක නිපුාතා ඇගීමම වැඩ ට න් ප ්   ම්ූර්ථා කර ඇත 

• මැහේලනයකා නයෂ්ටික අම්ල වර්ථධක පමත් ෂාව  ඳ ා WHO බාහිර තත්ත්ව   ියක හයකෝනනා 

්රමයක 

• (NAAT EQA) වැඩ ට න් හගක්   ම්ූර්ථා කර ඇත 

්රාාන කා්  සාාන ද් ක සා හක්ක වකට ළස ිටව ්ර ති  

 

 ්රාාන කා්  සාාන ද් ක 2022 සහාා 

හක්ක  

Progress 

2019 2020 2021 

1 මැහේලනයකා මරා  ැංඛ්යාව 0 0 0 0 

2 ිසන 3්  ඇතුළත විමර්ථශනයක කරන ලග 

නඩු ප්රියශතයක 

100% 100% 100% 100% 

4 ලැුු  ත න්රු මැහේලනයකා හරෝගීන්හේ 

ප්රියශතයක 
100% 100% 100% 100% 

5 නාියක ප්රියකාර අුව පළමුඛ හපළ 

ප්රියකාරයක 
3% 5% 3% 3% 

6 මාර්ථහගෝපහද්ශ 100% 100% 100% 100% 
** 2021  ඳ ා සියකම ඉල් ක  පුරා ඇත 
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4.1.5  laIh frda. yd ,h frda. ms<sn| cd;sl jevigyk       

 

දක්ම 

් ෂයක හරෝගයක    හවනත් ශ්ව න ආරිත හරෝග වලින් හතාර ශ්රී ලැංකාව්  
 

සමසාව  

් ෂයක හරෝගහයකන් හතාර ශ්රී ලැංකාව්  ඇිය කිමතම  ඳ ා කැපවීහමන් රහේ  මාන ආර්ථික  ැංවර්ථධනයකට 

ගායකක වීම, රට තුළ ් ෂයක හරෝග  ා හවනත් ශ්ව න ආරිත හරෝග පාලනයක කිමතහම් ක්රියකාකාරකම් 

 ැලුමම් කිමතම,  ම්බන්ීකකරායක  ා අීක් ෂායක කිමතම. 
 
 

ාකිනන්තවීම 

 ් ෂයක හරෝග පාලනයක    ළයක හරෝග රිියබඳ නාියක වැඩ ට න (NPTCCD) යකු ිස ්ි්   ළයක  ායකන 

 ර ා ක්රියකාත්මක වන, රට තුළ ් ෂයක හරෝග මර්ථගන කටයුතු නියකාමනයක  ඳ ා වන නාියක මේටහම් 

 ැංවිධානයකයි. NPTCCD ිස ්ි්  මේටහම් කාර්ථයක ම්ඩලයකට  ම්බන්ීකකරායක    තා් ෂි.ක 

මගහපන්වීම    හරෝගීන්  ඳ ා කිසිදු බාධාවකින් හතාරව හ ාඳ තත්ත්වහේ හරෝග විනිශ්නයක    

ප්රියකාර හ ්වා  ැපීමම   ියක කිමතම  ඳ ා   ායක ලබා හද්. ීටට අමතරව, NPTCCD විසින් ක්රියකාත්මක 

කරන ලග හරෝග වැළැ් වීහම් හ ්වාවන්ට  ඳුනාගත් අධි අවගානම් ක්ඩායකම් අතර ් ෂයක හරෝග 

වැළැ් වීහම් ප්රියකාරයක ිසගටම කරහගන යකාමට   ායක වීම,    ් ෂයක හරෝගයක රිියබඳ ම නනතාවහේ 

ගැුවත්භාවයක    හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනයක  ැසිමතම් වැිිසයුු  කිමතම ඇතුළත් හස.  

් ෂයක හරෝගීන්  ඳ ා ප්රියකාර හ ්වා  ැපීමම ප්රධාන වශහයකන් ිස ්ත්ලන්  ළයක  ායකන 26 ් , ගකුු  

හකාළඹ ශි් ෂා හරෝ හේ    මුඛලික හරෝ ල, මුඛේලලනයකාහස ශාඛ්ා ළයක  ායකන හගක්      ්ව න 

හරෝග රිියබඳ නාියක හරෝ ල  ර ා ප්රධාන වශහයකන්  පයකු ලැහේ. වැලි ර නාියක ් ෂයක හරෝග 

විමර්ථශන ර ායකනාගාරයක, ගාේල, රත්නපුර, යකාපනයක    ම ුවර අතරමැිස  ැං ක්තියක ර ායකනාගාර 

(ිස ්ි්  ළයක  ායකන ර ායකනාගාර (26)    ිසවයිහන් ඇිය අන්වී් ෂීයක මධය ්ථාන 160 කට අධික 

ප්රමාායක්   ර ා හරෝග විනිශ්නයක හ ්වා  පයකු ලැහේ. 
 

අ ුළණු - 2021 - 2025 

1. 2021 සිට 2025 ග් වා කාලයක තුළ ළමුඛන් 600්  ඇතුළුව වාර්ථෂිතකව ඖෂධ  ැංහසදී ් ෂයක හරෝග 

10,000්  හ ායකාහගන  ාර්ථථකව ප්රියකාර කිමතම 

2. 2021    2025 අතර   ම ව රකම, ් ෂයක හරෝග වැළැ් වීහම් ප්රියකාර (TPT)  ඳ ා ුමදුුමකම් ලත් 

පුද්ගලයකන් 11,600්   ාර්ථථකව ප්රියකාර කිමතම  

3. පුද්ගලික අැංශයක ් ෂයක හරෝග නිර්ථායක කිමතම    ්වකවරායක  ඳ ා නිසි හල  නියකැහලු ඇිය අතර, 

2025 අව ානයක වන විට, ගැුම් හගන සියකමම සිද්ීකන්හගන් 30% ්  පුද්ගලික අැංශහයකන් හයකාමුඛ 

කරු ඇත. 

4.   ම තරාියරමකම ් ෂයක හරෝග පාලන ක්රියකාකාරකම් අීක් ෂායක    ඇගීමම ශ් ියමත් කිමතම 

5. ් ෂයක හරෝගයක රිියබඳ හමහ යුම් පර්ථහේෂා අධයයකනයකන්හි ුණාාත්මකභාවයක    ප්රමාායක 

 ැලකියක යුතු හල  වැි කිමතම 

6. ් ෂයක හරෝග ක්රියකාකාරකම්  ැංවිධානයක කිමතම    කළමනාකරායක    පාලනයක  ැලකියක යුතු හල  

වැිිසයුු  කිමතම 

 

2021 වස  තුකදී කාා  ් ජ ්රාණ / විස ේෂ සිදුවීම්  

• 2021-2025  ඳ ා නව NSP (නාියක උපායකමාර්ථකක  ැලැ ්ම) 2021 නනවාලන මා හේදී අව න් 

කරන ලදී. 

• NPTCCD විසින් ප්රවීායකන්හේ   ායක ඇියව, ් ෂයක හරෝගයක  ඳ ා වන නාියක අත්හපාත (National 

manual)  ැංහශෝධනයක 2021 හග ැම්බර්ථ මා හේදී  ාර්ථථකව නිම කරන ලදී. 
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• ් ෂයක හරෝගයක  ඳ ා ර ායකනාගාර අත්හපාත (Laboratory manual)  ැංහශෝධනයක කර අව න් 

හකටුම්පත 2021 හග ැම්බර්ථ මා හේදී මුඛද්රායක  ඳ ා ඉිසලනපත් කරන ලදී. 

• Latent TB ආ ාගනයක කළමනාකරායක රිියබඳ මාර්ථහගෝපහද්ශයක 2021 මාර්ථතු මා හේදී අව න් 

කරන ලග අතර නියකමුඛ වයාපතියයක්  හල  හතෝරාගත් ිස ්ි් කවල (අුරාධපුර    

හපාහළාන්නරුව) එයක ක්රියකාත්මක කිමතම ආරම්භ කරන ලදී. 

• නාියක    නාතයන්තර ප්රවීායකන්හේ   ායක ඇියව PMDT (ඖෂධ-ප්රියහරෝීක ් ෂයක හරෝග රිියබඳ 

්රමහේඛ් කළමනාකරායක) මාර්ථහගෝපහද්ශයක 2021 දී  ැංහශෝධනයක කරන ලදී. රහේ පවියන 

තත්ත්වයක හ ්තුහවන් ුන්න් දුර ්ථ ක්රියකාකාරකමට (virtual)   භාගී වියක. 

• ප්රධාන අයකදුම්පත 2022 - 2024 තව ව ර 3්   ඳ ා Global Fund හවත  ාර්ථථකව ඉිසලනපත් කරන 

ලදී. 

• නව උපකරා, VPN    ෆයකර්ථහවෝේ  ්ථාපනයක කිමතම  මජ NPTCCD    ළයක  ායකනවල 

නාලකරා යකටිතල ප ුමකම් වැිිසයුු  කරන ලදී. හමම ක්රියකාකාරකම ඉහල් හරානික හරෝගී 

හතාරතුරු කළමනාකරා පද්ධියහේ (ePIMS) ප්රවශයතාව    හතාරතුරු ආර් ෂාව   ියක කිමතම 

අරමුඛු  කර හගන ඇත. 

•  ාමානය වවගයවරුන් (GPs)    වවගය නිලධාමතන් අතර ් ෂයක හරෝගයක රිියබඳ ගැුවත්භාවයක 

   ගැුම වැි ිසයුු  කිමතම  ඳ ා හකටි පි.විඩ හ ්වාව්  (SMS) ිසයකත් කරන ලදී. ප්රියකාර 

රිියපැදීම   ියක කිමතම ඉල් ක කර ගනිමින් හරෝගීන්    DOT  පයකන්නන් හවත හමයක දීර්ථඝ 

කරන ලදී. 

• හලෝක ් ෂයක හරෝග ිසනයක  ැමමතම 2021 මාර්ථතු 24 වැනි ිසන පැවැත්විි.. ේරධාන උත් වයක හකාළඹ 

ශ්මත ලැංකා වවගය නිලධාමතන්හේ  ැංගමහේ (SLMA) ශර්වාාගාරහේදී වවගය එ ්. එම්. 

ආහනෝේඩ් නිහයකෝනය අධය් ෂ හනනරාේ ( ම නන හ ෞඛ්ය හ ්වා I), SLMA හි  භාපිය, වවගය 

පද්මා ුණාරත්න    අහනකුත් නිලධාමත ම ත්ම ම ත්මින්හේ   භාගීත්වහයකන් පැවැත්විි..  

• ් ෂයක හරෝග මර්ථගන ක්රියකාකාරකම්වල ප්රගියයක අීකක්ෂායක කිමතම    හරෝග විනිශ්නයක, හරෝග 

නිවාරා    නිවාරා  ත්කාර හ ්වා  ැපීමම  ඳ ා ඇිය ගැටළු    බාධාවන්  ඳුනා ගැීමම  ඳ ා 

2021 වර්ථෂයක  ඳ ා ිස ්ි් ක හවත නිරන්තර අීක් ෂා නාලනකා මධයම මේටහම් සිට සිදු කරන ලදී. 

 ම ර අීක් ෂා රට තුළ පවියන COVID තත්ත්වයක හ ්තුහවන් දුර ්ථව සිදු කරන ලදී. පලනපාලන 

් හෂ්ර 26 ම ව ර තුළ ආවරායක කරන ලදී. 

 

ළයක  ායකන කාර්ථයක ම්ඩලයක  ඳ ා හමන්ම හරෝ ේ    ් හෂ්ර හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලයක  ඳ ා පුුතු  

වැඩ ට න් 2021 දී අඛ්්ඩව ක්රියකාත්මක වියක. 

• නාියක වියකගම්  ීට් ෂායක්  පවත්වන ලදී- (ශ්රී ලැංකාහස ් ෂයක හරෝග  ායකනවලට   භාගී වන 

හරෝගීන් අතර ් ෂයක හරෝකන්    ුන්න්හේ පන්ේවල අයක  ඳ ා ් ෂයක හරෝගයක හවුහවන් 

ගැමතමට සිදු වන රිලනවැයක පුහරෝකථනයක කිමතම) 

• හකාළඹ ිස ්ි් කයක තුළ හ ෞඛ්ය හ ්වා හ ්වකයින් අතර LTBI වයාේියයක රිියබඳ අධයයකනයක්  

සිදු කරන ලදී. 

• NPTCCD හි හ ෞඛ්ය අධයාපන    ප්රවර්ථධන ඒකකයකට 2021 දී හනාමිහේ රූපවාහිීම, 

ුණවන්විදුලි    යූ ටියුේ වැඩ ට න් පැවැත්වීමට  ැකි වියක. 

o මුඛළු ුණවන්විදුලි වැඩ ට න් පැයක 4 ( ජීවී පැයක 3, පටිගත කරන ලග පැයක 1) 

o මුඛළු රූපවාහිීම වැඩ ට න්-පැයක 9 (පැයක 5 ½  ජීවී. 3 ½ පටිගත කර ඇත) 

o යූ ටියුේ වීිහයකෝ පැයක 2 විනාි 15 

• ් ෂයක හරෝග නිර්ථායක කිමතහම් ධාලනතාව ඉ ළ නැැංවීම  ඳ ා ර ායකනාගාර හරෝග විනිශ්නයක 

හ ්වාවන්හි ුමමට ක්රියකාකාලනත්වයක   ියක කිමතම  ඳ ා 2021 ව හර්ථදී ර ායකනාගාර උපකරා 

(උගා. ආරක්ෂිත කැබිනේ / safety cabinet 13),    X-pert MTB/Rif කාේලනස ප්ර ම්පාගනයක 

කිමතම සිදු කරන ලදී. 
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• 2021 ව ර පුරාවටම ඖෂධ හබගා  ැමතම බාධාවකින් හතාරව පවත්වාහගන යකාම  ඳ ා ් ෂයක 

හරෝග මර්ථගන ඖෂධ නියකමිත හසලාවට මිල දී හගන සියකමම ිස ්ි්  ළයක  ායකන හවත හබගා 

 ලනන ලදී. ඊට අමතරව, 2021 දී රට තුළ COVID-19 පැියමතම හ ්තුහවන් ව ා ගමා ියබූ 

ප්රහද්ශවල හරෝගීන්හේ නිවා  හවත ඖෂධ හබගා  ැමතම සිදු කරන ලදී. 

 

තසුගි  අවුරුදු 5 ක කා්  සාාන ්රවණත්ාව  

උතකා ක ද්ත්  (ප්රසේාා ) 
 

රූත  1: මසේත්සම්න්තතු ත් ්ෂ  ස    (නව සා නකවත් මතිවීම) සා දකු ම් දුන්ත ස  ගීන්ත 

සවඛ්යාව අත්  ත ත්   

 
රූත  2: ස  ගීන්ත ානානා කමේසම් ්රවණත්ාව 2005-2021  

 

රූත  3: 2020 දී ිනසේි්  තුක  ්ෂ  ස  ගීන්තස්  වයප්තිති   
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්රතිකා  සා්ාක්ව   - ්රවනත්ාව  

 

රූත  4: නව ාා සත  ්රතිකා  කෙ ්ෂ  ස  ගීන්තස් ්රතිකා  අවසානස  ත්්ව  
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්රාාන කා්  සාාන 

ද් ක 

්ර ති  සහාා 

හක්ක  2021 

්ර ති  

2019 2020 2021 

සිේි ානානා කමේසම් 

අු තාත්  

53.2% 59% 50.4% 46.4% 

්රතිකා  සා්ාක්ව 

අු තාත්  

90% 84.1%(2018 

 ඳ ා) 

84.2%(2019 

 ඳ ා) 

82.2%(2020 

 ඳ ා) 

 

2022 සහාා සකකසුම් ක  මත් විස ේෂ සවව්ාන කටුබතු 

සකකසුම් ක  මත් සවව්ාන කටුබතු සවන්ත ක න කද 

අ ුළදල් - LKR 

Q1 අවසානස  ්ර ති  

NTRL සා විදයා ා  ජාක  සා පුේ පික අව   

සා පුහුණුව සහාා විසේී්ණ LIMS (විදයා ා  

සත්ා තුරු කෙමනාක ණ තේාති ) සවව්ාන  

ියීම 

30mn - GF ප්ර ම්පාගන ක්රියකාවලියක 

ආරම්භ වියක 

ෙ  සා න සහාා ඩිජිටල් X-ිය ණ තාසුකම් 

සකතයීම 

 

40mn ප්ර ම්පාගන ක්රියකාවලියක 

ආරම්භ වියක 

ස    විනිද ේච  කාා  කමේම 

GeneXpert සහාා (සාමානය  සා අල්ට් ා) 

කාට්රිජ් ්රමාණව් සකස සකතයීම 

120mn – (95.96 

from GF, 24.05 

from GoSL) 

හගවීම් අව න්. කාේලනස 

හබගා  ැමතම කල යුතුයක 

MGIT culture තරිසභ  ජන භ ාණ්ඩ සා DST 15.93 mn - GF ඇාන්ම් කර ඇත 
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4.1.6 cd;sl ms<sld u¾ok jevigyk    

ජාතික ිරිදකා තාකන වකඩසටාන 

නාියක රිියකා පාලන වැඩ ට න  NCCP) යකු රිියකා වැළැ් වීම    පාලනයක කිමතහම් 

හ් න්ද්ර ්ථානයකයි. 2020-2024 ශ්රී ලැංකාහස රිියකා වැළැ් වීම    පාලනයක රිියබඳ නාියක 

උපායකමාර්ථකක  ැලැ ්මට අුව රිියකා වැළැ් වීම    පාලනයක  ම්බන්ධ ක්රියකාකාරකම්  ැලුමම් කිමතම  

ක්රියකාත්මක කිමතම    අීක් ෂායක කිමතම  ඳ ා NCCP අහනකුත් හර්ථය යක අමාතයාැංශ අධය් ෂවරුන්    

පළාත් හ ෞඛ්ය හ ්වා අධය් ෂ ම්ඩලයක  මජ  ම්බන්ීකකරායක කරයි.   
 

2021 ව්ෂ  තුෙ ්රාාන ජ ්රාණ 
 

්රාාිටක නිදවා ණ  සා කපින්ත ානානා  කමේම 

 හලෝක රිියකා ිසනයක    හලෝක රියකයුරු රිියකා ගැුවත් කිමතහම් මා යක පවත්වන ලදී- මාධය 

 ම්මන්රා  නාියක    පළාත් හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලයක  ක්රීයකව   භාගී වීමට හපළඹවීම  ඳ ා 

න්රහේඛ් නිකුත් කිමතම. 

 ගැේහගල රිියකා තුරන් කිමතම  ඳ ා අන්තර්ථකාලීන ඉල් ක  පුරා ගැීමම  ඳ ා නාියක උපායක 

මාර්ථකක  ැලැ ්ම ිසයකත් කරන ලදී 

 ප්රාථමික හ ෞඛ්ය හ ්වා කාර්ථයක ම්ඩලයක  ඳ ා රිියකා  ත්කාර රිියබඳ පුුතු කරුවන්හේ  TOT) 

හමාියුලයක  ැංවර්ථධනයක කර හබගා  ලනන ලදී. 

 ෆ්ල ෂ් කාඩ්පත් කේටලයක්  මුඛද්රායක කර ප්රාථමික හ ෞඛ්ය හ ්වා ආයකතන අතර හබගා  ලනන ලදී 

 

ුළඛ් ිරිදකා 

 හලෝක හි     හගල රිියකා ිසනයක  මරු ලැබීයක - මාධය  ම්මන්රායක  නාියක    පළාත් හ ෞඛ්ය 

කාර්ථයක ම්ඩලයක ක්රියකාකාමතව   භාගී වීමට හපළඹවීම  ඳ ා න්රහේඛ් නිකුත් කිමතම. පුව්  

භාවිතහේ උවදුරු රිියබඳව නනතාව ගැුවත් කිමතම. 

 වතුකරහේ මුඛඛ් රිියකා පමත් ෂා කිමතහම් වැඩ ට න්  ආරම්භ කරන ලදී. 

 යකටිතල ප ුමකම්  ලැේහටාේ) ලබා දීහමන් මුඛඛ්    මැ් සිහලෝහෆ්සියකේ    මුඛඛ් වයාධි විගයාහවන් 

මුඛඛ් රිියකා සිදුවීම් ගත්ත  ඳ ා විගුත් පාගක නිමත් ෂා පද්ධියයක්   ඳුන්වා හගන ලදී. 

  

ස    විනිද ේච  සා ්රතිකා  

 ප්රධාන හරෝ ේවල රිියකා ිසන ප්රියකාර ප ුමකම් නැංවාලීම  ර ායකනික ප්රියකාර පුටු  හවන ් කළ 

 ැකි ඇඳන්  ක ට හපාම්ප  සිලනන්න හපාම්ප    බුතපාර හමානිටර 

  යිහටාහටා් සි්  ඓහ ාහේටර්ථ  2 ්   ැපීමම         

 යකාපනහේ    මාතරදී රිියකා ූර්ථව  ඳුනාගැීමහම් මධය ්ථාන හගක්   2) රිහිටුවීම 

 රියකයුරු රිියකා කේියයකා  ඳුනාගැීමම ප ුම කිමතම  ඳ ා ප්රධාන හරෝ ේවල රියකයුරු  ත්කාර 

 ායකන රිහිටුවීම. 
 

 සාන ස්කා  

 හ ෞඛ්ය හ ්වාහස සියකමම මේටම්  ර ා   න  ත්කාර හ ්වා ලලගාීම හල  ඒකාබද්ධ කිමතම  ඳ ා 

 න්ේ  ත්කාර  ායකනික වාර්ථතාව  H 1314)  ැංවර්ථධනයක කරන ලදී. 

 ප්රාථමික හ ෞඛ්ය හ ්වහේ රිියකා හරෝගීන්  ඳ ා   න  ත්කාර රිියබඳ හ ෞඛ්ය හ ්වා 

වතත්ියකයකන්  ඳ ා මාර්ථහගෝපහද්ශයක්   ක ් කරන ලදී 

 ප්රමිියගත ්වකවරා  පයකන්නන්    ප්රනා  ්හසච්ඡා හ ්වකයකන්  ඳ ා ගත  මූලික  ත්කාර  ැපීමම 

 ඳ ා පුුතු කරු හමාියුලහේ වු ගත පුුතු ව්   ැංවර්ථධනයක කරන ලදී. 
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ිරිදකා පි ාතිනවචි ියීම සා ත්ස ෂණ 

 ප්රකාශිත නාියක රිියකා සිදුවීම් ගත්ත 2015-2019. www.nccp.health.gov.lk හි ඇත· 

 රිියකා සිදුවීම් ගත්ත මත ගත්ත ගතශයකරා හසිසකාව ිසයකත් කරන ලදී 

https //dashboard.nccp.health.gov.lk/ 

 රිියකා ප්රියකාර මධය ්ථාන  OMF ඒකක    මරා හරිත ්රාර්ථවරුන්  ඳ ා රිියකා ලියකාපිසැංතයක 

රිියබඳ හ ්වා වැඩමුඛළු පවත්වන ලදී 

 නනග න පාගක රිියකා හේඛ්නයක 2013-2019 ප්රකාශයකට පත් කරන ලදී 

 නාියක ළමා රිියකා හේඛ්නයක 2020 ිසයකත් කරන ලදී 

 මාසික රිියකා පර්ථහේෂා  ම්මන්රායක පැවැත්විි.. 

වකඩසටාන්ත සකකසුම් ියීම  ක්රි ා්මක ියීම  අධී්ෂණ  සා ම යීම 

 රිියකා වැළැ් වීම    පාලනයක රිියබඳ නාියක උපහද්ශක කමිටු ්ව ්වීම - ්ව ්වීම් 3්  පවත්වන ලදී. 

 2021-2025 ශ්රී ලැංකාහස ළමා  ා නව හයකාන්න් රිියකා  ත්කාර රිියබඳ නාියක උපායකමාර්ථකක 

 ැලැ ්ම  ක ් කර ිසයකත් කරන ලදී. 

 ිස ්ි්  රිියකා පාලන  මාහලෝනන ්ව ්වීම් ිස ්ි් ක 5 ක පවත්වන ලදී.  

 වා්ික අ වක  ්රතිතාදනවකට සාසප්ති්ෂව මූකය ජ ්රාණ 

 

2021 ව ර  ඳ ා ලැුු  මුඛළු ප්රියපාගන    NCCP ක්රියකාකාරකම්වල වියකගම් ප ත වුණහස ග් වා ඇත. 

 

ඡන්තද සත්ා තුරු වයාතෘති  
සවන්ත කෙ ුළදක 

(රු.) 
වි දම්  රු.) 

111-02-14-021-2509(11) GOSL 20,000,000.00 5,760,427.16 

111-02-14-035-28309-2501-02-02-

14-035-2800.2500.501 
2801 2501 , 2500, 

2501 2509-38(12) 
හලෝක බැැංකුව 

/PSSP 
51,830,000.00 43,458,521.82 

111-02-14-32-2509(13) WHO 8,261,130.17 8,019,625.22 

ළකතුව  95,919,630.17 57,792,394.20 

 

අ වක  ්රතිතාදන නන උතස  ජන ට සාේතු 

1. ප්රියපාගන හවන් කළග  රනහේ අරමුඛගේ  ම්බන්ධහයකන් ප්රමාාවත් අවහබෝධයක්  ලබා ගත 

හනා ැකි වියක  රනහේ අරමුඛගේ යකටහත් සිදු කිමතමට  ඳුනාහගන ඇිය  ම ර ක්රියකාකාරකම්  

ප්රමාාවත් හනාවීම හ ්තුහවන් හලෝක බැැංකු අරමුඛගේ හවත නැවත හවන් කරන ලදී). 

2.  ැලුමම් කරන ලග  ම ර ක්රියකාකාරකම් ව ර අව ානහේදී ප්ර ම්පාගන ක්රියකාවලියකට ල් හවමින් 

පවතී. 

3. COVID 19 ව ැංගතයක හ ත්ුහවන්  ම ර ක්රියකාකාරකම් සිදු කිමතමට හනා ැකි වියක. 

 

  

https://dashboard.nccp.health.gov.lk/
https://dashboard.nccp.health.gov.lk/
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2022.06.30 ද්වා ්රාාන ජ ්රාණ 
                                                                

්රාාිටක වකෙක්වීම සා කපින්ත ානානා කමේම 

 හලෝක රිියකා ිසනයක  මරන ලදී  - මාධය  ම්මන්රායක්  පැවැත්විි.. ර්වකවරා හිඩැ ්ර 

 ඳුනාගැීමම  ඳ ා  ීට් ෂායක්  පවත්වන ලදී. නාියක    පළාත් හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලහේ 

ක්රියකාකාමත   භාගීත්වයක ිසලනමත් කිමතම  ඳ ා න්රහේඛ්යක නිකුත් කරන ලදී. 

 රිියකා වැළැ් වීම    පාලනයක කිමතම  ම්බන්ධහයකන් හපෞද්ගලික හරෝ ේ පලනපාලකයින්  මජ 

පාර්ථශ්වකරුවන්හේ  මුඛව්  පවත්වන ලදී. 

 “ආර් ෂිතත ආ ාර    කතෂිත ර ායකන” රිියබඳ නාියක රිියකා මර්ථගන වැඩ ට හන් කාර්ථයක ම්ඩලයක 

ගැුවත් කිමතහම් වැඩ ට න්  පවත්වන ලදී 

 හ ෞඛ්ය  ම්පන්න ජීවන රටා මධය ්ථාන  HLC)    ුමව නාලන  ායකන  WWC) කාර්ථයක ම්ඩලයක 

 ඳ ා  ායකනික රියකයුරු පමත් ෂාව රිියබඳ ිස ්ි්  මේටහම් පුුතු  වැඩ ට න් හගක්  කළුතර    

කිලිහනාච්ත ිස ්ි් ක වලදී සිදු කරන ලදී 

 රිියකා වැළැ් වීම    පාලනයක රිියබඳ පුුතු කරුවන් පුුතු  කිමතහම්  TOT) වැඩ ට න් තුන්  

ගම්ප   ක ගේල    හකාළඹ ිස ්ි් කවලදී පවත්වන ලදී. 

ුළඛ් ිරිදකා 

 වතුකරහේ නනග නයක  ඳ ා මුඛඛ් රිියකා පමත් ෂා කිමතම 

 OPD ගන්ත  ායකන වලදී මතදු මුඛඛ් විභව මාරක ආබාධ  OPMD)  ඳ ා හද්ය යක පුම විපරම් 

යකාන්රායක්   ඳුන්වා හගන ලදී 

 OPMD/මුඛඛ් රිියකා ඇිය  ඳුනාගත් හරෝගීන්ට ප ුමහවන් ප්රහසශ වීම  ඳ ා නන්ිකා OMF 

 ායකනයක්   ඳුන්වා හගන ලදී. 

 මුඛඛ් රිියකා වැළැ් වීම    කේියයකා  ඳුනා ගැීමම  ඳ ා ප්රාථමික හ ෞඛ්ය හ ්වා කාර්ථයක 

ම්ඩලහේ  ැකියකාවන් හගාඩනැගීම  

 මුඛඛ් රිියකා සිදුවීම් වාර්ථතා කිමතහම් යකාන්රායක ශ් ියමත් කිමතම  ඳ ා විගුත් පාගක නිමත් ෂා 

පද්ධියයක්  ) CanReg 5) මත OMF ඒකක කාර්ථයක ම්ඩලයක පුුතු  කිමතම  

ස    විනිද ේච  සා ්රතිකා  

 ප්රධාන හරෝ ේවල රියකයුරු  ත්කාර  ායකන රිහිටුවීම. හම් ග් වා ප්රධාන හරෝ ේවල  ායකන 23 ්  

ක්රියකාත්මක හස. 

 රියකයුරු රිියකා පමත් ෂාහසදී නිවාරා අැංශහේ කාර්ථයක ම්ඩලහේ ධාලනතාව හගාඩනැගීම 

 ප ුමකම් පුළුේ කිමතම  ඳ ා රිියකා ිසන ප්රියකාර මධය ්ථාන  ඳ ා  ක  ්කළ  ැකි ඇඳන්  බුතපාර 

හමානිටර  සිලනන්න හපාම්ප    මුඛගේ  ම්භාරයක්  වියකගම් හපාම්ප ලබා දීම 

 රියකයුරු රිියකා  ත්කාරක  ායකනවල ක්රියකාකාලනත්වයක නිමත් ෂායක කිමතම  ඳ ා වාර්ථතා    ආපුම 

ආකතිය  ඳුන්වා හගන ලදී.  

  

සාන ස්කා  

 ම ුවර ිස ්ි් කහේ ප්රනා පාගක   න  ත්කාර වැඩ ට න ක්රියකාත්මක කිමතම. 

 පුද්ගලික අැංශහේ හ ෞඛ්ය වතත්ියකයකන් ඇතුළුව ප්රාථමික හ ෞඛ්ය හ ්වා කාර්ථයක ම්ඩලහේ   න 

 ත්කාර රිියබඳ  ැකියකාවන් හගාඩනැගීම. 

 නිහව ් ආරිත හරෝග නිවාරා  ත්කාර රිියබඳ  විබල ගැන්වූ අවිධිමත්  ත්කාර  ප්රනාව තුළ විවිධ 

හ ෞඛ්ය හනාවන අවිධිමත්  ත්කාර  පයකන ක්ඩායකම්  ඳ ා පුුතු  වැඩ ට න් පුුතු  කිමතම. 

 අවිධිමත් ්වකවරා පුුතු   සිැං ල    හගමළ භාෂාවලින්) රිියබඳ දුර ්ථ නැුකරු හමාියුලයක්  

 ැංවර්ථධනයක කිමතම. 
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ිරිදකා පි ාතිනවචි ියීම සා ත්ස ෂණ 

 හබාහ ෝ රිියකා ප්රියකාර මධය ්ථාන  ඳ ා රිියකා ලියකාපිසැංත කිමතම  ඳ ා නම් කරන ලග 

නිලධාලනහයකකු පත් කරන ලග අතර එහි මූලික රියකවර හල  2020 රිියකා සිදුවීම් ගත්ත ්ව ් කිමතම 

ආරම්භ කරන ලදී. 

 රිියකා ප්රියකාර මධය ්ථානවල හරෝ ේ පාගක රිියකා හේඛ්න වාර්ථතා  ැකීයමට ප ුමකම්  ැලීයම. 

 මාසික රිියකා පර්ථහේෂා  ම්මන්රායක - වැඩ ට න් 2්  පවත්වන ලදී. 

 

වකඩසටාන්ත සකකසුම් ියීම  ක්රි ා්මක ියීම  අධී්ෂණ  සා ම යීම 

• රිියකා වැළැ් වීම    පාලනයක රිියබඳ නාියක උපහද්ශක කමිටු ්ව ්වීම - ්ව ්වීම් 2්  පවත්වන 

ලදී. 

• ිස ්ි්  රිියකා පාලන  මාහලෝනන ්ව ්වීම් හකාළඹ    ගම්ප  ිස ්ි් කවල පවත්වන ලදී.  

 
 

2022 ව්ෂස  මූකය වි දම් - තෙුළ කා්තුව සා සදවකනිද කා්තුව  2022.06.30 ද්වා) 

 

1    2 කාර්ථතුවල NCCP ක්රියකාකාරකම්වල  ම්ූර්ථා වියකගම් ප ත වුණහස ග් වා ඇත. 

3 වයාතෘති  තෙුළ කා්තුව 
සදවකනිද 

කා්තුව 

ළකතුව   Q 1 

+Q2) 

111-02-14-021-2509(11) GOSL 787,811.45 357945.70 1,125,757.15 

111-02-14-035-2509 (11) GOSL 74,320.00 2,390.00 76,710.00 

111-02-13-003-2102(12) GOSL (PSSP) 945,000.00 - 945,000.00 

111-02-13-003-2103 (12) GOSL 5,977,500.00 - 5,977,500.00 

111-02-14-32-2509 (13) WHO - 25,270.00 25,270.00 

ළකතුව  7,764,631.45 385,605.70 8,150,237.15 
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úfYaI isÿùï 
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  4.1.7 cd;sl ,sx.dY%s; frda.$taâia md,k jevigyk (NSACP)  

  

yeoskaùu  
2020 j¾Ih wjidk jkúg osjhsk mqrd mQ¾K ld,Sk ,sx.dY%s; frda. idhk 41 la iy YdLd 
,sx.dY%s; frda. idhk 28 lg jeä ixLHdjla we;s w;r 30 lg muK m%;s - ffjri úfrdaë 
m%;sldr (ART) fiajd iemhSfï yelshdj we;' NSACP j,ska msg; we;s tlu ART myiqlu 

cd;sl fndajk frda. ms<sn| wdh;kfha (NIID)  msysgd we;.  fï ish¨u idhk cd,h iuÕ  

NSACP iïnkaëlrKh fõ. 

  
oelau  
kj  HIV wdidok fjkia fldg ie,lSu iy AIDS wdY%s; urKj,ska f;dr rgla   

  
fufyjr  
kj HIV iy ,sx.slj iïfm%aIKh jk wdidok je<elaùu iy mq¿,a i;aldr iy m%;sldr 
fiajd iemhSu'  
 

b,lalh 
2025 jk úg AIDS wjika lsrSu  

 

 m%Odk ld¾hhka   
 HIV jix.;hg cd;sl m%;spdrh iïnkaëlrKh lsrSu' 

 HIV je<elaùfï ueosy;aùï isÿ lsrSu' 

 ,sx.dY%s; frda. yd HIV je<elaùu i|yd wjYH mrsirhla ks¾udKh lsrSug Wojq 
lsrSu' 

 ,sx.slj iïfm%aIKh jk wdidok i|yd idhksl fiajd iemhSu iy ,sx.sl fi!LH 
m%j¾Okh lsrSu' 

 HIV wdidos; iy mSvdjg m;a jQ mqoa.,hska i|yd m%;sldrh iy /ljrKh iemhSu' 

 ,sx.dY%s; frda. yd HIV frda. úksYaph iy l<ukdlrKh i|yd ridhkd.dr 
fiajdjka iemhSu' 

 ,sx.dY%s; frda. yd HIV je<elaùu i|yd fldkavï m%j¾Okh lsrSu' 

 ,sx.dY%s; frda. yd HIV i|yd WmfoaYk fiajd iemhSu' 

 ujf.ka orejdg HIV iy is*s,sia iïfm%aIKh ùu je<elaùu' 
 fi!LH yd fi!LH fkdjk ld¾h uKav,h mqyqKq lsrSu iy Odrs;d j¾Okh lsrSu' 

 HIV iy ,sx.dY%s; frda. ksrSlaIKh lsrSu' 
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 ,sx.dY%s; frda. yd HIV ms<sn| m¾fhaIK isÿ lsrSu'  

 ,sx.dY%s; frda. yd HIV fiajdjka ms<sn| wëlaIKh iy we.hSu isÿ lsrSu' 

 

සමස්ත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ කකටි සටහන 

පූර්ණ කාලීන ලිංගාශ්රිත ර ග  ග යා න 42 ක් යහ 28 ට වැඩි ශාඛා ලිංගාශ්රිත ර ග  ග යා න 

යප නු ලැගේ .ලිංගිකව යම්ප්ගර්ෂණ  වන ආයාදනවලන් පීඩාවට පත් වූ පුද්ගලයින් යඳහා 

ගේවාවන් .ගෙෙ යා න 32 කින් HIV ආයාදිත ර පුද්ගලයින්ට ප්රතිවෛව ේ ප්රතිවකා  (ART) ගේවා 

යප න ලදී .මීට අෙත ර ව, ජාතිවක ගබ වන ග  ග පිළිබඳ ආ ත රන  (NIID) ද ් තිවෛව ේ 

් තිවකා  (ART) ගේවා යප න ලදී .HIV ආයාදිත ර න් 3600ක් පෙණ සිටින බවට ගණන් බලා 

ඇත ර .ගෙයින් 82%ක් හඳුනාගගන ඇතිව අත ර  ඉන් 55%ක් ප්රතිවෛව ේ ප්රතිවකා  ලබිනන් සිටිතිව .

HIV යෙඟ ජීවත් වන හඳුනා ගනාගත් පුද්ගල න් ගයා ා ගැනීෙ යඳහා HIV පරීක්ෂණ 

ත රවදු ටත් පරිොණ  ගකගර් .HIV ආයාදිත ර න් ප්රතිවකා  ගේවා යෙඟ යම්පබන්ධ  කිරීෙට 

උත්යාහ ද නු ලැගේ.  

කසෞඛ්ය කස්ාා සපයීමම පිළිබඳ කකටි සටහන් 

ලිංගාශ්රිත ර ග  ග යා නවලන් බාර   ග   ස යත්කා  යැපමටෙට අෙත ර ව, ජාතිවක ලිංගාශ්රිත ර 

ග  ග/ඒඩ්සේ ෙර්දන වැඩයටහන ෙඟින් ලිංගාශ්රිත ර ග  ග යහ ් .අයි.වී ආයාදනවලට ගගාදුරු 

වීගම්ප වැඩි අවදානෙක් ඇතිව පුද්ගල න් යඳහා දැනුවත් කිරීගම්ප වැඩයටහන් පවත්වයි .කාන්ත රා 

ලිංගික ශ්රිනක න්, පිරිිනන් යෙඟ ලිංගිකව ්ක්වන පිරිිනන් (MSM), යිංක්රාන්තිව ලිංගික න්, 

ෙත්රවය ්න්නත් ක න්නන් යහ සි කරුවන් වැනි ප්රධ ාන ජනගහන ගම්පවාට ඇුළතත් ග  .

ගෙෙ අපකීර්තිව ට පත් වූ යහ ගකාන් ක න ලද ප්රජාවන් ගවත ර තඟා වීෙට  ාජය ගනාවන 

යිංවිධ ානවල ගේවාවන් යම්පබන්ධ  වි  යුුළ . 

 2021 දී ප්රධාන යය්රහණ/විකේෂ සිදුවීම්  

2021 ුළත යෙේත ර කාර්  යාධ න  

 ඒඩ්සේ වයිංගත ර ආකෘතිව  නව දත්ත ර යහ  ට යඳහා නව ඇේත රගම්පන්ුළ යෙඟ ආකෘතිව  

හ හා ප්රක්ගපපණ  ක න ලදී. 

 COVID-19 කාල  ුළත සි ලුෙ ලිංගාශ්රිත ර ග  ග යා න රි ාත්ෙක වූ අත ර  අවශය 

පූර්වා ක්ෂාවන් යර ත රව. 

 සි ලුෙ ගප -ගේවා යහ ගේවා-ුළත පුහුණුවීම්ප අථත රය ග දිකා හ හා පවත්වන ලදී. 

 විදුත් ගත රා ුළරු කතෙනාක ණ පද්ධ තිව  (EIMS) යඳහා විදුත් ඉගගනුම්ප ග දිකාවක් 

ේථාපිත ර ක න ලද අත ර  දිවයිගන් යා න 31 ක පුහුණුව පැවැත්විණි. 

 Know4sure ගවේ අඩවි  ප්රතිවයිංවිධ ාන  කිරීගෙන් ප්රධ ාන ජනගහන  යඳහා අත රථය 

ප්රග ශ  වැඩි දියුණු කිරීෙ ආ ම්පභ  ක න ලදී. 

 යෙ ව ගේ ිනුළ න් විසින් ගෙගහ වන ප්රධ ාන ජනගහන HIV වැතැක්වීගම්ප වැඩයටහන් 

කතෙනාක ණ  කිරීෙ යඳහා වැතැක්වීගම්ප ගත රා ුළරු කතෙනාක ණ පද්ධ තිව  (PIMS) 

ේථාපිත ර කිරීෙ .ෙෘදුකාිංග  නි මු අදි ගර් පවතී. 

 ප්රධ ාන ජනගහන  යඳහා Know4Sure යොජ ොධ ය වයාපා   ආ ම්පභ  ක න ලදී. 

 අන්ත රර්ජාල ගවන්කිරීගම්ප ග දුෙ (Know4Sure.lk) KPs ර  ොර්ගගත ර වයා්තිව  වැඩිදියුණු 

කිරීෙ යඳහා Quickres ර  නවත රෙ අනුවාද  යෙඟ  ාවත්කාලීන කිරීෙට පටන් ගත්ගත් . 

 HIV යඳහා පූර්ව නි ාව ණ ග  ග නිවා ණ  නි මුවන් ගලය ගකාතඹ යහ හම්පබන්ගත රාට 

දිේික්කවල රි ාත්ෙක ක  ඇත ර. 
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 ේව ිං-පරීක්ෂණ කට්ටල ක් ලබා දීෙ යඳහා ොර්ගගත ර පද්ධ තිව ක් යිංවර්ධ න  කිරීෙට 

පටන් ගත්ගත් . 

 ් .අයි.වී ේව ිං-පරීක්ෂාව  ට ුළත හඳුන්වා දී විශාල ක  ඇත ර. 

 HIV පිළිබඳ දැනුෙ යහ ආකල්ප, ප්රධ ාන ජනගහන , HIV ගේවා යැපමටෙට බලපාන නීතිව යහ 

ශ්රී ලිංකාග  ගපාලේ නිලධ ාරීන් අත ර  ්වැනි නීතිව භ ාවිත රා කිරීෙ" HIV යම්පබන්ධ  ගපාලේ 

නිලධ ාරීන්ගේ වර්ත රොන දැනුෙ, ආකල්ප යහ භ ාවිත ර න් හඳුනාගැනීෙ යඳහා පවත්වන 

ලදී. 

 PLHIV  ට පු ා ොය ුළනක් ඇුළතත ර අලුතිවන් හඳුනාගත් යහ පැහැ  හැරීම්ප පිළිබඳ පූර්ව 

ඖෂධ  යමීක්ෂණ  අවයන්. 

 2020 වාර්ික වාර්ත රාව 2020 විශ්ගල්ෂණ  ක න ලද දත්ත ර යෙඟ යිංවර්ධ න  ක , මුරණ  

ක  පාර්ශවකරුවන්ට ගබදා හරින ලදී. 

 ග  හල් 18 ක ් .අයි.වී පරීක්ෂණ යොගල නන  ක න ලද අත ර  ් .අයි.වී පරීක්ෂණ  

ඉහත නැිංවීෙ යඳහා පුහුණු ක න ලද කාර්  ෙණ්ඩල  875 ක්. 

 HIV/STI ර  යොජ හැසිරීම්ප ගවනේ කිරීගම්ප යන්නිග දන  යහ උපගද්ශන  යඳහා 

යිංවර්ිත ර ොර්ගග පගද්ශ. 

 ් .අයි.වී/ලිංගාශ්රිත ර ග  ග යත්කා  යඳහා ගය්ඛය ගේවකයින් යඳහා පුහුණු ගොඩියුල 

යිංගශ ධ න  ක  ඇත ර. 

 HIV යහ syphilis ෙවගගන් දරුවාට යම්පගේෂණ  වීෙ ුළ න් කිරීෙ පිළිබඳ නැවත ර ඇගමටෙ ශ්රී 

ලිංකාව යඳහා WHO ගග ලී  වලිංගු කිරීගම්ප කිනටුව විසින් සිදු ක න ලදී .යහ ෙවගගන් 

දරුවාට HIV යහ සිෆිලේ යම්පගේෂණ  ුළ න් කත  ටක් ගලය වලිංගු ග . 

 ජාතිවක ප්රධ ාන ජනගහන රි ාකාරී යැලැේෙ ශ්රී ලිංකා, 2022 යිංවර්ධ න  ක න ලදී. 

 ශ්රී ලිංකාග  ් .අයි.වී ඖෂධ  ප්රතිවග  ී  පරීක්ෂණ ේථාපිත ර ක  ඇත ර. 

 WHO ර  විශ්ගල්ෂණ  ක න ලද 2021 දත්ත ර යහා  යෙඟින් වාර්ික වාර්ත රාව 2021 

යිංවර්ධ න  ආ ම්පභ  වි . 

 

 නිේිත කසෞඛ්ය ායායති 2022 යළමු භාගකේදී ආරම්භ විය 

 ඒඩ්සේ වයිංගත ර ආකෘතිව  නව දත්ත ර යෙඟ  ාවත්කාලීන ක න ලද අත ර  HIV යෙඟ ජීවත් 

වන පුද්ගලයින් යඳහා නව ඇේත රගම්පන්ුළ යම්පපූර්ණ ක න ලදී. 

 අථත රය ග දිකා හ හා ගප  ගේවා යහ ගේවා කාල  ුළත පුහුණුව පැවැත්විණි. 

 ප්රධ ාන ජනගහණග  ොර්ගගත ර වයා්තිව  වැඩිදියුණු කිරීෙ යඳහා know4sure.lk ගවේ 

අඩවි   ාවත්කාලීන කිරීෙ යම්පපූර්ණ ක න ලදී. 

 යෙ ව ගේ ිනුළ න් විසින් ගෙගහ වන ප්රධ ාන ජනගහන HIV වැතැක්වීගම්ප වැඩයටහන් 

කතෙනාක ණ  කිරීෙ යඳහා වැතැක්වීගම්ප ගත රා ුළරු කතෙනාක ණ පද්ධ තිව  (PIMS) 

ේථාපිත ර කිරීෙ .ෙෘදුකාිංග නි මු අදි ගර්. 

 PLHIV  ට පු ා ොය ුළනක් ඇුළතත ර අලුතිවන් හඳුනාගත් යහ පැහැ  හැරීම්ප පිළිබඳ පූර්ව 

ඖෂධ  යමීක්ෂණ  අවයන්. 

 විශ්ගල්ෂණ  කත 2021 දත්ත ර යෙඟ 2021 වාර්ික වාර්ත රාව යිංවර්ධ න  ක න ලදී. 

 ් .අයි.වී/ලිංගාශ්රිත ර ග  ග යත්කා  යඳහා ගය්ඛය ගේවකයින් යඳහා පුහුණු ගොඩියුල 

යිංගශ ධ න  ක  ඇත ර. 

 ජාතිවක උපා ොර්ගික යැලැේෙ 2023-2030, ඒකාබද්ධ  හැසිරීම්ප යහ ජීව විදයාත්ෙක 

යමීක්ෂණ  2022, යහ ප්රධ ාන ජනගහන ප්රොණ  ඇේත රගම්පන්ුළ 2022 යඳහා ප්රයම්පපාදන 

රි ාවල  ආ ම්පභ  වි . 
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 යසුගිය ාසර 5 කාර්ය සාධන ප්රාණතාාය 

ද් ක  2017 2018 2019 2020 2021 

HIV සසාිනත් න්ත සවඛ්යාව - අලුතින්ත 

ානානාස න මත් 
285 350 439 363 411 

ART මත් PLHIV සවඛ්යාව 1299 1574 1846 2166 2402 

මවස න්ත දරුවාට සම්සේෂණ  වීම 

සාේතුසවන්ත HIV සසාිනත් ෙුළන්ත 

සවඛ්යාව - වසව ත්  ස ම්භ  ූ  දා සිට 

සුළච්චචිත් 

84 86 86 88 90 

EMTCT සසේවා කකබූ HIV- සසාිනත් 

කාන්තත්ාවන්තස් ්රති ත්  
100% 100% 100% 100% 100% 

ළච්ච.අි.වී සතාසිටි  තීක්ෂා කෙ 

ළච්ච.අි.වී සසාිනත් කාන්තත්ාවන්තට උතන්ත 

බිිදනාන්තස් ්රති ත්  

0 0 0 0 0 

EMTCT සසේවා කාා  ් HIV- සසාිනත් 

කාන්තත්ාවන්තට උතන්ත HIV- සසාිනත් 

ෙදරුවන්ත සවඛ්යාව 

0 0 0 0 0 

EMTCT සසේවාවන්ත කාා සනා ් HIV- 

සසාිනත් කාන්තත්ාවන්තට උතන්ත HIV- 

සසාිනත් ෙදරුවන්ත සවඛ්යාව 

0 0 0 0 0 

දකනට ්රතිවව සේ ්රතිකා  කාා 

 නිදිටන්ත HIV සමඟ ජීව් වන 

පුේ කින්තස් ්රති ත්  (NSACP 

ද්ත්) 

36.98% 44.53% 51% 
51.72

% 
66.59% 

සසාිනත් සනාවන ජන ාන  

1,000කට නව HIV සසාදන සවඛ්යාව 

(NSACP ද්ත්) 

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

අයාපය කාන්කිරීම් සඳහා 

මුල්ය ප්රභාය විස්තරය 

අ ුළදල් සවන්ත ියීම 

(LKR) 

අ ුළදල් භ ාවිත්  

(LKR) 

1. ප්රාග්ධනධන විය ම 

කසෞඛ්ය 

අමාතයාාංශය 

ගගාඩනැගිල ඉදිකිරීම්ප 16,246,996.72 5,265,139.19 

DDG (PH)1 20,000,000.00 1,510,900.00 

ගෘහ භ ාණ්ඩ යහ කාර් ාල 

උපක ණ 
1,330,160.00 1,329,944.00 

ඉදිකිරීම්ප 2,907,836.59 2,850,610.08 
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ගේවා ගිවිසුෙ 2,369,111.24 1,772,272.44 

පුහුණු වැඩයටහන(GPS) 168,000.00 90,600.00 

උය එකතුා 19,883,263.59 4,383,134.94 

UNFPA 
උපගද්ශන වැඩමුළු, උපගද්ශන 

වැඩයටහන්, ප්රකාශන මුරණ  
912,480.00 912,480.00 

කල්ෝක කසෞඛ්ය 

සාංවිධානකේ 

උපගද්ශක වැඩමුළු, යොගල නන 

රැේවීම්ප. පුහුණු ගොඩියුල  
5,836,886.31 3,679,044.68 

GFATM 

ොනව යම්පපත් (HR) 44,645,749.08 38,336,168.17 

ගෙන් යම්පබන්ධ  වි දම්ප (TRC) 23,064,027.93 12,560,539.21 

බාර   වෘත්තී  ගේවා (EPS) 58,687,792.81 45,842,406.64 

ගය්ඛය නිපපාදන - ඖෂධ  ගනාවන 

(HPNP) 
17,063,056.62 17,086,083.37 

ගය්ඛය නිපපාදන - උපක ණ (HPE) 63,781,906.22 61,136,464.04 

ප්රයම්පපාදන යහ යැපයුම්ප දාෙ 

කතෙනාක ණ පිරිවැ  (PSM) 
10,519,285.10 7,539,760.66 

 ටිත රල පහසුකම්ප (INF) 125,300,793.94 95,166,045.64 

ගය්ඛය ගනාවන උපක ණ (NHE) 29,723,610.63 25,688,269.98 

යන්නිග දන රවය යහ ප්රකාශන 

(CMP) 
5,072,514.17 2,458,997.04 

වක්ර යහ ගපාදු කාර්  පිරිවැ  22,426,318.40 14,237,600.43 

උය එකතුා 400,285,054.89 320,052,335.18 

මුළු ප්රාග්ධනධන විය ම 426,917,684.79 329,026,994.80 

 

මූල්ය මූල්ා්ර විස්තරය 
අරමු ල් කාන්ක 

ිරීම (LKR) 

අරමු ල් 

භාවිතය (LKR) 

2. පුනරාාර්තන විය ම් 

කසෞඛ්ය 

අමාතයාාංශය 

පුද්ගලික Emoluments 

178,127,563.00 
168,684,349.97 
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ගමන් වියකගම් 

700,000.00 539,092.00 

 ැපයුම් 
7,400,000.00 4,452,451.92 

නඩත්තු Expenditure 

3,420,000.00 
3,207,538.00 

හ ්වාවන් 
18,600,000.00 15,973,587.82 

විදුලියක    නලයක 
7,500,000.00 3,033,432.22 

හවනත් 
8,000,000.00 5,111,456.61 

 ්ථාන මාරු 
700,000.00 694,037.19 

්රිය් ලනයකාකාරක 11,000,000.00 5,273,306.45 

පුුතු  දීමනා 
120,000.00 68,000.00 

්රියවවර ් ඖෂධ 
140,892,029.45 140,892,029.45 

මුළු පුනරාාර්තන විය ම් 376,459,592.45 347,929,281.63 

මුළු එකතුා (LKR) 803,377,277.24 676,956,276.43 

 

4.1.8  fvx.= u¾ok l%shdldrlï 

  

ාකඳින්තවීම 

හඩැංුණ යකු කාලාුරූපව පැියර යකන ශ්රී ලැංකාහස ප්රධාන ම නන  හ ෞඛ්ය ගැටමවකි. ව ර 2021දී හඩැංුණ 

බවට  ැක හකහරන හරෝගීන් 31,162්  වාර්ථතා වූ අතර, 2022 ජුනි ග් වා හරෝගීන් 35,424්  වාර්ථතා වී 

ඇත. වාර්ථතා වී ඇිය සියකමම හරෝගීන්හගන් 50% කට ආ න්න ප්රමාායක්  බ ්නාහිර පළාහතන් හස. 

 

දක්ම 

ශ්රී  ලැංකාව තුළ හඩැංුණ හරෝගයක හ ්තුහවන් ඇියවන හ ෞඛ්ය, ආර්ථික     මාජීයක බලප ම් අවම 

තත්වහයකන් පවත්වා ගැීමම. 

 

සමසාව  

පාර්ථශවකරුවන් හේ  ම්බන්ීකකරාහයකන්    ියර ාර ප්රයකත්නයකන් තුියන් හඩැංුණ ආහසි.කත්වයක වඩා 

හ ා න් පාලනයක කිමතම    ව ැංගත තත්වයකන් වැළැ් වීම  ඳ ා,   ම මේටමක ම  ැලුමම් කිමතම, 

පුහරෝකථනයක කිමතම    කලින්  ඳුනාගැීමම රිියබඳ ශකයතාව ප්රශ ්ත මේටමක පවත්වා ගැීමම. 

 

අ ුළණු 

• ව ර 2023 වන විට හඩැංුණ හරෝගීන්, නනග නහයකන් ල් ෂයකකට 100 ග් වා අඩු මේටමට 

 ා් ෂාත් කර ගැීමම 

• ව ර 2023 වන විට හරෝගී මරා අුපාතයක 0.1% ට වඩා අඩු කිමතම    පවත්වා ගැීමම 
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2021 දී ජ ්රාණ/විස ේෂ සිදුවීම් 

i. ු ්හේලියකාහස හමාන ෂ් විශ්ව විගයාලහේ හලෝක මදුරු වැඩ ට න  මජ එ් ව ිසයකත් කරන ලග 

හවාේබැකියකා  Wolbachia) පර්ථහේෂා වයාපතියහේ නියකමුඛ අධයනයක අව න් කරන ලග අතර අර්ථධ 

වාර්ථෂිතක ් හෂ්ර ගත්ත ්ව ් කිමතම ග 2021 දී ආරම්භ කරන ලදී. 

ii. හකාවිඩ් මාර්ථහගෝපහද්ශ වලට අුගත හවමින් හපාලිසියක, ිවිධ  මුඛගාව    අහනකුත් 

පාර්ථශවකරුවන්හේ   භාගීත්වහයකන් අධි අවගානම් හ ෞඛ්ය වවගය නිලධාමත ප්රහද්ශ ආවරායක 

වන පලනිස විහශ්ෂ මදුරු මර්ථගන වැඩ ට න් තුන්  ක්රියකාත්මක කරන ලදී. 

iii. කරාරිටියක ශි් ෂා හරෝ ල, ග හ ායි ා මාතත හරෝ ල ඇතුළු හරෝ ේ 15ක හඩැංුණ අධි  ත්කාර 

යකැපුම් ඒකක ශ් ියමත් කරන ලිස. හබගා  ලනන ලග මුඛළු උපකරාවලට බුතපාර හමානිටර 38 ් , 

ඉන්ියුෂන් හපාම්ප 50 ්     අේරා  න්න්ඩ්  ්ක නරයක්  ඇතුළත් හස.  

iv. ව ර 2020 දී 0.12% වූ හඩැංුණ මරා අුපාතයක, 2021 දී 0.08% ග් වා තවදුරටත් අඩු කර ඇත. 

v. ිසවයින පුරා රිහිටි හතෝරාගත් හරෝ ේවලට ඇතුළත් කරන හරෝග ල් ෂා  හිත හරෝගීන් අතර 

හඩැංුණ වවර හේ (DENV) ප්රහේග    ප්රහසි. වර්ථගයක  ඳුනාගැීමම  ඳ ා හඩැංුණ වවර  ්

ආහස් ශන පද්ධියයක්   ්ථාරිත කරන ලදී. වවද්යක පර්ථහේෂා ආයකතනයක    ශ්රී නයකවර්ථධනපුර 

විගයාලහේ හඩැංුණ පර්ථහේෂා මධය ්ථානයක  මජ එ් ව ර ායකනාගාර පමත් ෂා සිදු කරන ලදී. 

හමමකන් නාියක හඩැංුණ මර්ථගන ඒකකයක  ට හඩැංුණ වයිර ් හ හරෝටයිේ වල හවන ්කම් 

විශ්හේෂායක කිමතමට    අනාගතහේ හරෝගයක පැියමතම රිියබඳව පුහරෝකථනයක කිමතමට  ැකියකාව 

ලැහේ. 

vi. නාියක හඩැංුණ මර්ථගන ඒකකහේ පලනපාලනයක යකටහත් පුළුේ හවේ පාගක හඩැංුණ හරෝග නිමත් ෂා 

පද්ධියයක්   ්ථාරිත කිමතම ආරම්භ කරන ලදී. 

vii. කීට විගයා  ීට් ෂා ගත්ත වාර්ථතා කිමතම  ඳ ා හවේ පාගක නැංගම හයකදුම්   ැංවර්ථධනයක කිමතම 

ආරම්භ කරන ලදී. 

viii. මාසික හඩැංුණ ප්රකාශනයක මුඛද්රායක කිමතම - සියකමම හ ෞඛ්ය  හ ්වා කාර්ථයක ම්ඩලයක ඉල් ක කර 

ගනිමින්, හරෝග තත්ත්වයක    හඩැංුණ වැළැ් වීම    පාලනයක රිියබඳ නව ගැුම යකාවත්කාලීන 

කරමින් මාසික පුවත් පත්ලනකා ේරකාශනයක්  ආරම්භ කරන ලදී. 

ix.  ියපතා හඩැංුණ ප්රකාශනයක මුඛද්රායක   කිමතම - පලනපාලකයින්    ම නන හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලයක 

ඉල් ක කරගනිමින් හරෝගහේ වත්මන් තත්ත්වයක    අධි අවගානම් ප්රහද්ශ රිියබඳව ගැුවත් 

කිමතම  ඳ ා  ියපතා රිටු හගකක ප්රකාශනයක්  ආරම්භ කරන ලදී. 

x. Zoom තා් ෂායක  ර ා    රූපවාහිීම නාලිකා ු ්හ ් නනතාව ගැුවත් කිමතහම් වැඩ ට න් 

පවත්වන ලදී. 

xi. නාියක මේටමින් "අධි අවගානම්" ිස ්ි්  ඉල් ක කර ගනිමින් වවගය නිලධාමතන්    අහනකුත් 

වවගයවරුන්  ඳ ා පුුතු  වැඩ ට න් පවත්වන ලදී. 

xii. හඩැංුණ හරෝග පාලනයක  ඳ ා වන නනාධිපිය කාර්ථයක  ාධක බළකා ්ව ්වීම 2021 හනාවැම්බර්ථ 24 

වැනි ිසන නනාධිපිය හේකම්වරයකාහේ ප්රධානත්වහයකන් පැවැත්විි.. එහි ප්රියලලයක්  හල  “හඩැංුණ 

හරෝගයක වැළැ් වීම    පාලනයක  ඳ ා බුත පාර්ථශවීක ප්රහසශයක ශ් ියමත් කිමතම” යකන මැහයකන් 

අමාතය ම්ඩල  ැංහද්ශයක්  ගරු නනාධිපිය තුමා හේ අත් නින් ඉිසලනපත් කර 2021 හග ැම්බර්ථ 

ම  13 ිසන පැවිය අමාතය ම්ඩල ්ව ්වීහම් දී  ම්මත කර ගන්නා ලදී. 

xiii. 2021  ැේතැම්බර්ථ මා හේ සිට, හරෝග නිමත් ෂා, සිද්ධි කළමනාකරායක වැිිසයුු  කිමතම    

මරා  මාහලෝනනයක ඇතුළු සියකමම හඩැංුණ නිවාරා    පාලන කටයුතු (ීටට හපර ව ැංගත හරෝග 

විගයා අැංශයක මකන් සිදු කරන ලදී) නාියක හඩැංුණ මර්ථගන ඒකකයකට පැවමත ඇත. 
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තසුගි  වස  5 කා්  සාාන ්රවණත්ාව  
  

2001 සිට 2021 ද්වා වා්ික සඩවගු ස  ගීන්ත වා්ත්ා ියීම සා ම ණ අු තාත් * 

 
* මරා අුපාියකයක - ව රකට වැි කාලයක්  හඩැංුණ හරෝගයක වැළඳී ඇිය බවට  ඳුනාගත් සියකමම පුද්ගලයකන් අතර හඩැංුණ 

හරෝගහයකන් මියක යකන පුද්ගලයකන්හේ අුපාතයක. 

 

2016-2021 සඩවගු ස  ගීන්ත සතිතත්ා වා්ත්ා ියීම 

 

2022 සහාා සකකසුම් ක  මති විස ේෂ සවව්ාන ක්රි ාකා කම් 

i. “නාතයන්තර පර්ථහේෂා    නහවෝත්පාගන  ම්මන්රායක”: හගෝලීයක ව ැංගතයක මාධයහේ 

හඩැංුණ 2022” (අව න් කර ඇත) 

i. ii හවේ පාගක හඩැංුණ හරෝග ආහස් ශන පද්ධියයක  ක ් කර අව න් කිමතම 

ii. කීට විද්යකා  ීට් ෂා ගත්ත වාර්ථතා කිමතම  ඳ ා හවේ පාගක නැංගම හයකදුම  ක  ්කර අව න් 

කිමතම 
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iii. හඩැංුණ වවර ් අධයයකනයක  ඳ ා අු ක ර ායකනාගාරයක්  රිහිටුවීම 

iv. හවාේබැකියකා පර්ථහේෂා වයාපතියහේ හගවන අිසයකර ිසයකත් කිමතම 

 

2021 ක්රි ාකා කම් 

 
 

2022 ක්රි ාකා කම් 
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4.1.9 cd;sl jl=.vq frda. ksjdrK iy m¾fhaIK tallh  

 

ාකඳින්තවීම 

නිගන්ගත වකුගඩු හරෝගහයකන් හපහළන හරෝගීන්  ඳ ා  පයකු ලබන හ ්වාවන් වැිිසයුු  කිමතම  ඳ ා 

2015 දී රිහිටුවන ලදී. 
 

දක්ම 

ගකුු  ආසියකාහස වකුගඩු හරෝග නිවාරා හ ්වා, හරෝග නිවාරා හ ්වා    පර්ථහේෂා  ඳ ා 

තා් ෂි.ක     ැපයුම්   ායක ලබා දීහම් විශිෂ්ටත්වහේ මධය ්ථානයක වීම 
 

සමසාව  

ශ්රී ලැංකාහස වකුගඩු හරෝග  ඳ ා නවීනතම වැළැ් වීහම් ප්රියකාර, ුමව කිමතහම්  ත්කාර    පර්ථහේෂා 

ක්රියකාකාරකම් ක්රියකාත්මක කිමතම  ඳ ා තා් ෂි.ක     ැපයුම්   ායක ලබා දීම  

අ ුළණු 

• වකුගඩු හරෝග නිවාරා  ත්කාර  ඳ ා තා් ෂි.ක     ැපයුම්   ායක ලබා දීම 

• වකුගඩු හරෝග ුමව කිමතහම්  ත්කාර  ඳ ා තා් ෂි.ක     ැපයුම්   ායක ලබා දීම 

• වකුගඩු හරෝග පර්ථහේෂා කටයුතු  ඳ ා තා් ෂි.ක     ැපයුම්   ායක ලබා දීම 

• නිගන්ගත වකුගඩු හරෝග )CKD) හරෝගීන්හේ ජීවන තත්ත්වයක     මාන  ත්කාර වැිිසයුු  කිමතම 

 ඳ ා ආධාර  ැපීමම  

2021 වසස් ජ ්රාණ විස ේෂ සිදුවීම් 

 PD හරෝගීන්හේ ළජම ඇිය වවගය ආයකතනයකට හපලනහටෝනියකේ ඩයකලිසි ් )PD) පලනහභෝනන ද්රවය 

හබගා  ැමතම  ඳුන්වා දීම. 

• (MSD           RMSD        MOH කාර්ථයකාලයක/මධයම හබහ ත් ශාලාව /ග්රාීටයක හරෝ ේ        හරෝකයකා  

• හතෝරාගත් ශි් ෂා හරෝ ේවල හපලනහටෝනියකේ ඩයකලිසි  ්ඒකක  ැංවර්ථධනයක කිමතම ආරම්භ කිමතම 

• ශ්රී ලැංකා වකුගඩු හරිත ්රාර්ථ හවත ගත්ත ඇතුළත් කිමතම වැිිසයුු  කිමතම  ඳ ා ඩයකලිසි  ්ඒකක 

 හිත හරෝ ේ  ඳ ා ගත්ත ඇතුළත් කිමතහම් ක්රියකාකරුවන් ලබා දීම. 

•  ්ථාීමයක CKD/CKDu රිලන් ුමම් පද්ධියයක  ්වයකැංක්රීයක කිමතම  ැංවර්ථධනයක කිමතම ආරම්භ කිමතම 

• චීන විගයා ඇකඩමියක  මජ අවිනිශ්තත  ම්භවයක්  ඇිය නිගන්ගත වකුගඩු හරෝගයක )CKDu) රිියබඳ 

ඒකාබද්ධ පර්ථහේෂා  ඳ ා ගත්ත ්ව  ්කිමතම ආරම්භ කිමතම 

• COVID-19 ව ැංගත තත්ත්වයක හ ්තුහවන් නවතා ගැමූ ඕ ්හේලියකාු පරමාු ක විගයා තා් ෂා 

 ැංවිධානයක  මජ ඒකාබද්ධ පර්ථහේෂා කටයුතු නැවත ආරම්භ කිමතම 

• අුරාධපුර ිස ්ි් කහේ පාීමයක නල ප්රියහලෝම ු ්හමෝසි ් )RO) යකන්රවල GPS සිියයකම්ගත කිමතම 

 ම්ූර්ථා කිමතම 

• NRDPRU ප්රධාන  න්ේකරුහවකු වන හේරාහගි.යක විශ්වවිගයාලහේ ඒකාබද්ධ පර්ථහේෂා  ා 

 ැංවර්ථධන මධය ්ථානයක විවතත කිමතම. 
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4.2  fi!LH m%j¾Okh iy wdrlaIKh  

 

 4.2.1 jix.; frda. fiajd   

  
ාකිනන්තවීම 

හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ ව ැංගත හරෝග අැංශයක 1959 දී හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානහේ   ායක ඇියව 

ආරම්භ කරන ලදී. එතැන් සිට එයක හබෝවන හරෝග රිියබඳ නිමත් ෂා    පාලනයක  ඳ ා නාියක 

මධය ්ථානයක හල  කටයුතු කරන ලදී. 
 

දක්ම 

නිහරෝගී ශ්රී ලැංකාහස නිහරෝගී නනතාව්  ඇිය කිමතම 
 

සමසාුබම 

හරෝග, තුවාල    ආබාධිත තත්ත්වයකන් වැළැ් වීම    පාලනයක කිමතම මකන් හ ෞඛ්ය    ජීවන 

තත්ත්වයක ප්රවර්ථධනයක කිමතම  
 

අ ුළණු 

1. හබෝවන හරෝග රිියබඳ නිමත් ෂා, වැළැ් වීම    පාලනයක  ඳ ා වගකිව යුතුයක. 

2. ආපගා,  ිසසි අව ්ථා වලදී හරෝග පාලන ක්රියකාකාරකම්    පුපුරා යකාහම් විමර්ථශන    පාලනයක 

 ැසිරවීම. 

3. නාියක ප්රියශ් ියකරා වැඩ ට න  NIP)  ඳ ා හ් න්ද්ර ්ථානයක හල  කටයුතු කරන ලදී. 

4. හබෝවන හරෝග පාලනයක  ා නාියක ප්රියශ් ියකරා වැඩ ට න  ම්බන්ධ ක්රියකාකාරකම් රිියබඳව 

වවගය පශ්නාත් උපාධිධාමතන්    හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලයක පුුතු  කිමතම. 

5. හරෝග වැළැ් වීම    පාලනයක රිියබඳ නාතයන්තර පුුතු  මධය ්ථානයක    ළමා ප්රියශ් ියකරා 

වැඩ ට න හල  කටයුතු කරන ලදී.  
 

2021 ව්ෂ  තුෙ ්රාාන ජ ්රාණ 

 Covid-19 ඇතුළු හබෝවන හරෝග පාලනයක කිමතහම්දී හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ ප්රධාන තා් ෂි.ක    

 ම්බන්ීකකරා අැංශයක හල  ව ැංගත හරෝග විගයා අැංශයක ක්රියකා කරයි.  

 හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ නිල තත්ව වාර්ථතාව 2020/01/28 ිසන වගනික ප්රකාශනයක්  හල  

ව ැංගත හරෝග විගයා අැංශහයකන් ආරම්භ කරන ලග අතර, හකාවිඩ්-19 හගෝලීයක    හද්ය යක තත්ත්වයක 

මාධය    නාතයන්තර  ැංවිධාන හවත ලබාදීම  ඳ ා. හමයක 2021 ව ර පුරාවටම සිදු හකහරන 

අතර ව ැංගත හරෝග විගයා අැංශහේ හවේ අඩවිහයකන් ලබා ගත  ැක.  

 නාියක හයකගන්ම්    එන්නත්  ැලැ ම්  NDVP) ප්රමුඛඛ් ක්ඩායකම්, එන්නත් ගබඩා ධාලනතාව, අරමුඛගේ 

 ැකියකාවන්, එන්නත් විකේප, එන්නත් ක්රියකාත්මක කිමතහම්  ැලැ ්ම    පශ්නාත් එන්නත් ඇගීමහම් 

 ැලැ ්ම ඇතුළුව  ක ් කර, COVAX ප ුමකම හවත ඉිසලනපත් කරන ලදී.  

 COVISHEILD එන්නත් කිමතහම් වයාපාරයක රිියබඳ මාර්ථහගෝපහද්ශ, ව ැංගත හරෝග විගයා ඒකකයක 

විසින්  ක ් කරන ලග අතර, හරෝ ේ    ් හෂ්ර කාර්ථයක ම්ඩලයක හමම මාර්ථහගෝපහද්ශ මත 

නැුකරු වියක. තවග, COVISHIELD එන්නත රිියබඳ ුන්න්හේ කු ලතා    ගැුම වැිිසයුු  කිමතම 

 ඳ ා ් හෂ්ර කාර්ථයක ම්ඩලයක  ඳ ා ධාලනතා වර්ථධන  ැසි පවත්වන ලදී..  

 පුමව, Sputnik, Sinopharm මාර්ථහගෝපහද්ශ ග ව ැංගත හරෝග අැංශයක විසින්  ක ් කරන ලග අතර 

ඒ අුව ් හෂ්ර කාර්ථයක ම්ඩලයක පුුතු  කරන ලදී.  ්පුේනි්  එන්නත  ඳ ා අියශයක ීයතල ගාම 

ප ුමකම් අවශය වියක. ව ැංගත හරෝග විගයා අැංශහේ මගහපන්වීම මත ම ුවර ිස ්ි් කහේ 
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 ්පුේනි්  එන්නත් කිමතම ආරම්භ කරන ලදී. 2021 මැග භාගහේ නාියක එන්නත් හයකගවීහම් 

 ැලැ ්මට අුව Sinopharm එන්නත ග ආරම්භ වියක. 

  පුමව, Moderna    Pfizer එන්නත් මාර්ථහගෝපහද්ශ ග  ක  ් කරන ලදී. ඒවා  ාර්ථථකව 

ප්ර ම්පාගනයක කර ගබඩා කර ිසවයිහන් හතෝරාගත් ිස ්ි් ක හවත යකවන ලග අතර ් හෂ්ර හ ෞඛ්ය 

කාර්ථයක ම්ඩලයක  ඳ ා අගාළ පුුතු  වැඩ ට න්  ම්ූර්ථා කිමතහමන් අනතුරුව එන්නත් කිමතහම් 

වයාපාර ක්රියකාත්මක කරන ලදී. 

 2021 ව හර්ථ අව ාන භාගහේදී පා ේ යකන ළමුඛන්  ඳ ා ෆයි ර්ථ එන්නත් කිමතහම් මාර්ථහගෝපහද්ශ 

 ක ් කරන ලදී. අධයාපන අමාතයාැංශහේ    අහනකුත් පාර්ථශවකරුවන්හේ   හයකෝගයක ඇියව 

පා ේ එන්නත් කිමතහම් වැඩ ට න ග  ාර්ථථකව ක්රියකාත්මක කරන ලදී. 

 2021 ව ර අව ානහේදී, Pfizer බූ ්ටර්ථ මාරා වැඩ ට න ව ැංගත හරෝග විගයා අැංශයක විසින් 

ආරම්භ කරන ලදී.    

   ම ිස ්ි් කයකකම    අහනකුත් ආයකතනවල සිදු කරන ලග එන්නත්  ැංඛ්යාව රිියබඳ වගනික 

යකාවත්කාලීන කිමතම් ලබා ගන්නා ලග අතර, එන්නත් කිමතම රිියබඳ  ම්පාගනයක කරන ලග හතාරතුරු 

අගාළ බලධාමතන් අතර ිසනපතා හබගා ගන්නා ලදී. හම් හතාරතුරු ිසනපතා පුවත්පත්වලට ග නිකුත් 

වියක. හමම යකාවත්කාල කිමතම් මකන් ව ැංගත හරෝග විගයා ඒකකයකට එන්නත් කිමතහම් වැඩ ට න 

රිියබඳ වාර්ථතාව්  තබා ගැීමමට  ැකියකාව ලැහේ.  

 ප්රියශ් ියකරාහයකන්  AEFI) අුගමනයක කරන අහිතකර සිදුවීම්  ීටපව නිමත් ෂායක කරන ලදී. 

පැයක 24 පුරා ක්රියකාත්මක වන ් ෂි.ක ඇමතුම් අැංකයක්  නිකුත් කර ඇිය අතර වාර්ථතා වූ ගරුු  

අහිතකර සිදුවීම් රිියබඳව පුම විපරම් කිමතහම් වගකීම වැඩ බලන උපහද්ශක ප්රනා වවගයවරුන් 

හගහගහනකුට පවරන ලදී. AEFI  ම්බන්ධ ගත්ත  ම්පාගනයක කර එන්නත් කිමතහම් වයාපාරයක 

වැිිසයුු  කිමතම  ඳ ා භාවිතා කරන ලදී. 

 ව ැංගත හරෝග විගයා අැංශයක අගාළ වතත්තීයක විගයාලවල   හයකෝගීතාවහයකන් Covid-19  ායකනික 

මාර්ථහගෝපහද්ශ  ැංවර්ථධනයක කිමතහම්  ම්බන්ීකකරා මධය ථ්ානයක වියක. තවග, ඒවා පුමව 

යකාවත්කාලීන කරන ලදී. 

 අවශය මාර්ථහගෝපහද්ශ  ක ් කිමතහමන් පුම Covid-19 මරා නිමත් ෂා කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. 

අවශය ක්රියකාමාර්ථග  ඳ ා මාධය හවත    අහනකුත් අගාළ පාර්ථශවකරුවන් හවත වගනික 

වාර්ථතාව්  නිකුත් කරන ලදී.  

 Covid-19 මළ සිරුරු බැ ැර කිමතම  ම්බන්ධ මාර්ථහගෝපහද්ශ අගාළ පාර්ථශවකරුවන්හේ 

  හයකෝගීතාවහයකන්  ක ් කරන ලග අතර පුමව එම විෂයක රිියබඳ නව විගයාත්මක ගැුම වර්ථධනයක 

කිමතමත්  මජ යකාවත්කාලීන කරන ලදී.   

 

තසුගි  අවුරුදු 5 කා්  සාාන ්රවණත්ාව  
  

 ට තුෙ සාා  ාා ජක  මගින්ත සා වන ස    ්රවණත්ා  

 ට තුෙ සාා  සා ජක  මගින්ත සා වන ස    ්රවණත්ාව  - තසුගි  වස  5 තුෙ 

වස  වව සේ සාතටිටිසේ අීසා   ටිසතාිඩ් 

2016 884 2932 548 

2017 321 1734 339 

2018 294 1756 304 

2019 352 1699 190 

2020 187 685 92 
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 4.2.2  ud;D yd <ud fi!LH fiajd    

 
ාකිනන්තවීම 
පන්ේ හ ෞඛ්ය කාර්ථයකාැංශයක යකු රට තුළ ප්රනනක හ ෞඛ්ය, මාතත හ ෞඛ්ය, අමත උපන් හ ෞඛ්ය, තරුා 

හ ෞඛ්ය, ළමා හ ෞඛ්ය, පන්ේ  ැලුමම්    කාන්තා  ායකන වැඩ ට න් ප්රියපත්ිය  ැලුමම් කිමතම, 

 ම්බන්ීකකරායක, අීක් ෂායක    ඇගීමම  ඳ ා වගකිව යුතු හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ මධයම 

 ැංවිධානයකයි. 

හමම කාර්ථයකභාරයක තුළ කාර්ථයකාැංශයක පලනධිහේ වැඩ ට න් ලලගායි හල  ක්රියකාත්මක කිමතම  ඳ ා අවශය 

මගහපන්වීම්    මගහපන්වීම්  පයකන අතර නාතයන්තර ආයකතන මකන් අරමුඛගේ  පයකන විහශ්ෂ 

වයාපතිය ක්රියකාත්මක කරයි. වර්ථතමාන    අනාගත අියහයකෝගවලට මුඛුතා දීහම්දී හ ්වා  ැපීමම ප්රශ ත් 

කිමතම  ඳ ා විගයාත්මක  ා් ෂිත මත පගනම්ව FHB මාතත    ළමා හ ෞඛ්ය හ ්වා භාවිතයක  ඳ ා පගනම 

ගමයි. ශ්රී ලැංකා රනයක FHB හි  ම ත් කාර්ථයකයක  ඳ ා අරමුඛගේ  පයකයි. හකහ ් හවතත්,  ම ්ත අයකවැයක 

අවශයතාවහයකන් හකාට ්  විවිධ වයාපතිය ක්රියකාකාරකම් හල  බාහිර  ම්පත්  එ්  ත් නාතීන්හේ 

නිහයකෝිතතායකතන) මකන් පලනූරායක කරු ලැහේ.  

ව ර 2030 වන විට ියර ාර  ැංවර්ථධන ඉල් ක  පුරා ගැීමමට ශ්රී ලැංකාව කැපවී සිටී. පන්ේ හ ෞඛ්ය 

කාර්ථයකාැංශයක මාතත    ළමා හ ෞඛ්ය හ ්වා  ඳ ා වගකිව යුතු හ් න්ද්රීයක නිහයකෝිතතායකතනයක වන අතර, 

එහි නයකග්ර ා අීකක්ෂායක කරමින් ඉල් ක 3 - (යක පත් හ ෞඛ්යයක    යක පැවැත්ම)  ා් ෂාත් කර 

ගැීමම  ඳ ා නාියක  ා ිස ්ි ්  මේටමින් ක්රියකාකාමත  ැලැ ්ම්   ක ් කහළ්යක. 
 

දක්ම 

සියකමම කාන්තාවන්, ගරුවන්හේ    ු න්න්හේ පන්ේවල ජීවන තත්ත්වයක    හ ෞඛ්ය විභවයකන් ප්රශ ්ත 

කළ ශ්රී ලාැංකීයක නාියයක්  හගාඩනැගීම.  

  

සමසාුබම 

  ායකක,  ැං ්කතියකමයක වශහයකන් රිියගත  ැකි    පන්ේ හිතකාීට පුමබිමක වි ්තීරා, ියර ාර, 

 ාධාරා    ුණාාත්මක මාතත    ළමා හ ෞඛ්ය හ ව්ා  ැපීමම තුියන් සියකමම කාන්තාවන්, ළමයින් 

   පන්ේ  ඳ ා  ැකි ඉ ළම හ ෞඛ්ය මේටම් ළජා කර ගැීමමට ගායකක වීම. 

 

්රතිත්ති අ ුළණු 

ඉල් කයක 1 - කාන්තාවන්හේ    ුන්න්හේ   කරුවන්හේ හ ෞඛ්යයක ප්රවර්ථධනයක කිමතම  ඳ ා 

ප්රශ ්ත හ ෞඛ්ය  ම්පන්නව ගැේ ගැීමමට    එයක ජීවිත කාලයක පුරාම පවත්වා 

ගැීමමට. 

ඉල් කයක 2 -  ගර්ථභණීභාවයක, ගරු ප්රූදියයක    පශ්නාත් ප්ර ව කාලයක තුළ ුණාාත්මක  ත්කාර  ැපීමම 

තුියන් මවට    අමත උපන් බිියඳාට ආර් ෂිතත ප්රියලලයක්    ියක කිමතම. 

ඉල් කයක 3 -  ුණාාත්මක  ත්කාර  ැපීමම  ර ා හපර නන්ම  ා නවන හරෝගාබාධ    මරා අවම 

කිමතම   ියක කිමතම. 

ඉල් කයක 4 - ප්රශ ්ත ්වකවරායක්  ලබා දීම තුියන් වයක  අන්රුදු ප ට අඩු සියකමම ගරුවන්ට ජීවත් 

වීමට    ුන්න්හේ වර්ථධනයකට     ැංවර්ථධනයක  ඳ ා  ම්ූර්ථා විභවයකන් කරා ළජා 

වීමට  ැකියකාව ලබා දීම. 

ඉල් කයක 5  -  වයක  අන්රුදු 5 සිට 9 ග් වා ළමුඛන්    නව හයකාන්න් විහේ ගරුවන් හිතකර    

 ම්පත්ගායකක ශාමතලනක  ා මහනෝ  මාජීයක පලන රයක්  තුළ වර්ථධනයක  ා  ැංවර්ථධනයක 

 ඳ ා ුන්න්හේ  ම්ූර්ථා  ැකියකාවන් අවහබෝධ කර ගැීමම   ියක කිමතම. 
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ඉල් කයක 6  -  විහශ්ෂ අවශයතා ඇිය ගරුවන්ට  මානහේ ලලගාීම  ාමාිතකයකන් හල  ක්රියකා කිමතම  ඳ ා 

ුන්න්හේ මානසික, කායික     මාජීයක  ැකියකාවන් ප්රශ ්ත හල  වර්ථධනයක කර 

ගැීමමට  ැකියකාව ලබා දීම. 

ඉල් කයක 7  - අනහේ් ෂිතත ගැේ ගැීමම් වළ් වන අතරම ප්රශ ත් පරතරයක්  ඇියව සියකමම 

හනෝඩුවලට අහේ් ෂිතත ගරුවන්  ැංඛ්යාව ලැබීමට  ැකියකාව ලබා දීම. 

ඉල් කයක 8  -   ්ත්රී පුරුෂ  මානාත්මතාවයක     මානාත්මතාවයක   ියක කරමින් රිලනමින්හේ    

කාන්තාවන්හේ ප්රනනක හ ෞඛ්යයක ප්රවර්ථධනයක කිමතම. 

ඉල් කයක 9  -  උ  ් තත්ත්වහේ MCH හ ්වා  ැපීමම  ඳ ා නාියක, පළාත්, ිස ්ි්     ප්රාහද්ය යක 

මේටහම් හ ෞඛ්ය කළමනාකරුවන් ප්රියනාර ග් වන බව   ියක කිමතම. 

ඉල් කයක 10- තීරා ගැීමමට   ායක වීම  ඳ ා ුණාාත්මක හතාරතුරු උත්පාගනයක කරන MCH 

වැඩ ට හන් ලලගාීම අීක් ෂායක    ඇගීමම   ියක කිමතම. 

ඉල් කයක 11 - MCH හි ප්රියපත්ිය    භාවිතයක  ඳ ා පර්ථහේෂා ප්රවර්ථධනයක කිමතම. 

ඉල් කයක 12 - මාතත    ළමා හ ෞඛ්යයක ප්රවර්ථධනයක කිමතම  ඳ ා පුද්ගලයකන්, පන්ේ    ප්රනාවන් අතර 

ියර ාර හිතකර  ැසිමතම්   ියක කිමතම.  

 

FHB ිට 2021/2022 ජ ්රාණ සා විස ේෂ සිදුවීම් 

පන්ේ හ ෞඛ්ය කාර්ථයකාැංශයක  FHB) විසින් 2021-2022 Q 2 ග් වා ව ර තුළ සිදු කරන ලග ක්රියකාකාරකම් 

මාතත  ා ළමා හ ෞඛ්ය ක්රියකාකාරකම්වල  ැලකියක යුතු ිසයුු ව්   ඳ ා ගායකක වූ අතර එහි ඉල් ක 

 පුරා ගැීමමට  මත් වියක. කාර්ථයකාැංශයක තුළ ඒකක 16්   ්ථාරිත කර ඇිය අතර   ම ඒකකයකකටම 

තමන්හේම කාර්ථයකභාරයකන්    වගකීම් ඇත. 

 

තවුල් සකකසුම් වකඩසටාන 

පන්ේ  ැලුමම් ඒකකයක නාියක පන්ේ  ැලුමම් වැඩ ට හන් හ් න්ද්රීයක ල් ෂයයක වන අතර, එහි ඉල් කයක 

වන්හන් අනහේ් ෂිතත ගැේ ගැීමම් වළ් වන අතරම, ප්රශ ්ත පරතරයකකින්  ා හසලාවකින් අහේ් ෂිතත 

ගරුවන්  ැංඛ්යාව  මිියහේ සියකමම හනෝඩු ලබා ගැීමමට  ැකිවීමයි. 

 

අ ුළණු 

• ුණාාත්මක නවීන පන්ේ  ැලුමම් හ ්වා  ඳ ා ඇිය  ැකියකාව    ප්රහසශයක   ියක කිමතම 

• ගේ ා කිමතම්    නව හයකාන්න් විහේ ගැේ ගැීමම් අවම කිමතම  ඳ ා උපත් පාලන ්රම  ඳ ා ඇිය 

අ ම්ූර්ථා අවශයතාවයක රිියබඳව අවධානයක හයකාමුඛ කිමතම 

• පශ්නාත් ගේ ා  ත්කාර  ඳ ා ුමදුුම පද්ධියයක්   ්ථාරිත කිමතම 

• ුණාාත්මක උපත් පාලන භා්ඩ ප්රනනක හ ෞඛ්ය හවළඳ භා්ඩ ුමර් ෂිතතතාව  RHCS)] අඛ්්ඩව 

පවියන බව   ියක කිමතම. 

• ප්රාථමික හ ෞඛ්ය හ ්වා මේටමින් උප- ාරවත් හනෝඩු  ඳ ා හ ්වා ශ් ියමත් කිමතම  

 

2021-2022 Q 2 ද්වා ජ ්රාණ සා විස ේෂ සිදුවීම් 
 

ජාතික තවුල් සකකසුම් මාසස  ක්රි ාකා කම් 

 

• ජාතික තවුල් සකකසුම් මාසික ක්රි ාකා කම් 

"COVID-19 කාලයක තුළ ප්රනනක හ ෞඛ්යයක අමතක හනාකරමුඛ" යකන හත්මාව යකටහත් 2021 දී FHB 

හවේ රිටුව  ර ා Covid ව ැංගතයක තුළ පන්ේ  ැලුමම් හ ්වාව ලබා ගත  ැකි බවට ගැුවත් කිමතම  

වාර්ථෂිතකව  ැේතැම්බර්ථ 26 හයකහගන 'හලෝක උපත් පාලන ිසනයක' හවුවට සිදු කරන ලදී. 
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• තවුල් සකකසුම් සසේවා සහාා උත් තාකන භ ාණ්ඩ සා උතක ණ ිටකදී  කමේම 

බාධාවකින් හතාරව පන්ේ  ැලුමම් හ ්වා  ැපීමම  ඳ ා රු. 2021    2022 පළමුඛ    හගවන 

කාර්ථතුව තුළ උපත් පාලන ද්රවය මිලියකන 352 ්  ලබාහගන සියකමම ිස ්ි් ක හවත හබගා  ැර ඇත. 

එබැවින්, 2021 දී හකාවිඩ් වවර හයකන් රට ීයඩාවට පත් න්වග, 57.7% ක නවීන උපත් පාලන 

වයාේිය අුපාතයක්   mCPR) ලබා ගැීමමට  ැකි වියක. නවීන උපත් පාලන ්රම මකන් තතේියමත් 

වූ ඉේමම 2021 දී 80% කි. 
 

 පන්ේ  ැලුමම්  ායකන  ඳ ා උ  ් තත්ත්වහේ උපකරා PSSP හි   ායක ඇියව මිලදී හගන MOH 

හවත හබගා හගන ලදී. FP උපකරා ියබීම, FP  ායකනවල වැිිසයුු  කළ හ ්වාවන්     ම ත් 

නවීන උපත් පාලන වයාේිය අුපාතයක  mCPR)  ඳ ා ගායකක වියක. 
 

 ගුණා්මක තවුල් සකකසුම් සසේවා සහාා සසෞඛ්ය කා්  මණ්ඩකස  ාාරිත්ාව ස ාඩනකගීම 

පන්ේ  ැලුමම් ඒකකයක 2021 මාර්ථතු, 2021 මැයි    2022 අහගෝ ්තු මා වලදී වවගය නිලධාමතන් 

45 හගහනකු  ඳ ා ප්රනනක හ ෞඛ්යයක රිියබඳ පුුතු කරුවන් පුුතු  කිමතම  ඳ ා ිසන 3 ක වැඩමුඛළු 

පවත්වන ලදී. ආකතිය    හරෝගීන් මත ඇතුළත් කිමතම් පුුතු හවහි ේරධාන ල් ෂා වියක. එහ ්ම, 

ශ්රී ලැංකාහස නිර්ථවින්ගන වවගයවරුන්    ගැි වවගය විගයාල විගයාලයක හමම වැඩමුඛළු අතරතුර 

ඇනිලැ් සි ් කළමනාකරායක රිියබඳ අර්ථධ ිසන  ැසියක්  පවත්වන ලදී. විහශ්ෂහයකන්ම ඩීඑම්ීයඒ 

එන්නත් කිමතහමන් පුම ඇනිලැ් ටි්  ප්රියක්රියකා වලට ප්රියනාර ගැ් වීම  ඳ ා වවගය නිලධාමතන් 

අතර විශ්වා යක හගාඩනැගීමට හමම  ැසියක වැගගත් වියක. 
 

 WHO විසින්ත දකුසණ් සිට දකුණට හස ු ම් හුවමාරු  SSLE) වකඩසටාන් සහාා තාසුකම් සත න කදී. 
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 නැහජනහිර පළාහත්  ිකුාාමලයක ිස ්ි් කහේ 

කන්තහේ MOH ප්රහද්ශහේ    මඩකලපුව ිස ්ි්  

කිරන් MOH ප්රහද්ශහේ)    බ ්නාහිර පළාහත් 

ගම්ප  ිස ්ි් කහේ කැලි.යක    කටාන MOH 

ප්රහද්ශවල 2021 හනාවැම්බර්ථ මා හේදී උපත් පාලන 

්රම අඩු ප්රහද්ශයකන්හි අීක් ෂා නාලනකා සිදු කරන 

ලදී. ගම්ප  ිස ්ි් කහේ සියකමම හ ෞඛ්ය වවගය 

නිලධාමතන් හවත ෆ්ල ෂ් කාඩ්පත් හබගා හගන ලදී. 

 මාසික උපත් පාලන හතාග ප්රියලාභ  H 1158) ආකතියයක හවේ-පාගක වූ අතර 2021 දී RMSD 

මේටම  ඳ ා  ඳුන්වා හගන ලග අතර 2022 දී MOH මේටම ග් වා පුළුේ කරන ලදී.  ැංහශෝධිත FP 

 ායකන හ් ත, 2022 දී 1154    1200 ආකතිය අත්හිටුවන ලදී. කඩගාසි    මුඛද්රා වියකගම් ඉියලන 

කර ගැීමම    ' ලනත' කාර්ථයකාලයක්  කරා ප්රගියයක්  ලැබීමයි. 

 මුඛිත H 1153    H 1155 ආකතිය නනවාලන මා හේදී 350,000 ්     2021 හග ැම්බර්ථ මා හේදී 

350,000 ්  රුරියකේ මිලියකන 8.2 ක මුඛළු රිලනවැයක්   ඳ ා හ ්වා  පයකන්නන්    FP 

හ ්වාගායකකයින් විසින් පවත්වාහගන යකා යුතු අනිවාර්ථයක වාර්ථතා හස. 

 නාියක උපත් කළමනාකරා මධය ථ්ානයක්  රිහිටුවීම 

පන්ේ  ැලුමම් ඒකකයක විසින් කාන්තාවන්  ඳ ා වන කා ේ වීිසහේ හරෝ හේ උප ම්පගා 

කළමනාකරා මධය ්ථානයක්   ්ථාරිත කිමතම  ඳ ා ඇ ්තහම්න්තුගත මුඛගල රු. මිලියකන 336්  

2022 අව න් වන විට නිම කිමතමට නියකමිතයක. 
 

2016 සිට 2021 ද්වා තවුල් සකකසුම් කා්  සාාන  

කා්  සාාන ද් ක  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

උපත් පාලන වයාේිය අුපාතයක 

 ඕන ම ්රමයක් ) % 
66.4  66.6  67  66.9  66  66.5 

උපත් පාලන වයාේිය අුපාතයක 

 නවීන ්රම) % 
57  57.3  57.9  57.9  57  57.7 

උපත් පාලන අවශයතා  පුරා 

හනාමැිය යුගළ % 
6.2  6.3  6  5.8  5.7  5.6 

නවීන උපත් පාලන ්රම මකන් 

ඉේමම තතේියමත් වීම  %) 
78.5  78.6  79.3  79.6  79.5  80.0 

* මුඛලාශ්රයක:  eRHMIS – FHB  
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2022  සා 2023  සහාා සකකසුම් ක  මති විස ේෂ සවව්ාන ක්රි ාකා කම් 

 MOH මේටහම් FP ක්රියකාකාරකම් හකහරහි අවධානයක හයකාමුඛ කරමින්  ැේතැම්බර්ථ මා හේ නාියක 

පන්ේ  ැලුමම් මා යක  ැමමතම 

 FP හ ්වාවන් වැිිසයුු  කිමතමට ගායකක වූ කාර්ථයක ම්ඩලයක ඇගීමම  ඳ ා උප ාර උත් වයක්  

පැවැත්වීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 සියකමම හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලයක  ඳ ා FP ෆ්ල ෂ් කාඩ්පත් මුඛද්රායක කිමතම 

 පන්ේ  ැලුමම්  ායකන  ඳ ා SOP / මාර්ථහගෝපහද්ශ  ක ් කිමතම 

 හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලයක  ඳ ා FP ධාලනතාව හගාඩනැගීහම් වැඩමුඛළු පැවැත්වීම 

 මානව ආධාරක ප්රනනන    නාන විගයා පනත  HARGA) රිියබඳ පුම විපරම් කිමතම 

 හ ාඳ තීරා ගැීමම  ඳ ා eRHMIS හි FP ගර්ථශක නැවත බැලීම 

 අඩු ක්රියකාකාමත ිස ්ි් කවල  2022 දී උතුරු පළාත) නවීන උපත් පාලන ්රම වයාේියයක අුපාත 

වැිිසයුු  කිමතම  ඳ ා අීක් ෂායක    හයකගන්ම්  ැපීමම 

 

ුළඛ් සසෞඛ්ය වකඩසටාන 

FHB හි මුඛඛ් හ ෞඛ්ය ඒකකයක  OHU) ගැනට පවියන මාතත  ා ළමා හ ෞඛ්ය වැඩ ට න  ර ා අතයවශය 

මුඛඛ් හ ෞඛ්ය හ ්වා  ැපීමහම් වගකීම ගරයි. හමයකට ප්රධාන වශහයකන් පා ේ ගන්ත වවගය වැඩ ට න 

   ගර්ථභීම කාන්තාවන්  ඳ ා වන මුඛඛ් හ ෞඛ්ය වැඩ ට න ඇතුළත් හස. 

 

2021-2022 දී ජ ්රාණ විස ේෂ සිදුවීම් Q 2 ද්වා 

 2022 හගවන කාර්ථතුහසදී අමියන්  මත් වූ පා ේ ගන්ත තකිත් ක ක්ඩායකම  ඳ ා පන්ේ හ ෞඛ්ය 

කාර්ථයකාැංශයක විසින් ප්රථම වරට ිසන හගකක ිසශානිය වැඩ ට න්  පවත්වන ලදී. එයක ප්රාහද්ය යක ප්රනා 

ගන්ත වවගය උපහද්ශකවරුන්  මඟින්   භාගී වූවන් 24 හගහනකු  ඳ ා පාහ ් පවත්වන ලදී. 

ගන්ත ශලය වවගයවරුන්    අීක් ෂා පා ේ ගන්ත තකිත් කයින්  ම්පත් ගායකකයින් හල  

ගායකක හස.  

 'පා ේ ගන්ත වවගය හ ්වා-2020' වාර්ථෂිතක  මාහලෝනනයක 2021 වර්ථෂහේදී ප්රථම වරට eRHMIS 

පද්ධියයක භාවිතහයකන් සිදු කරන ලදී. එහල ම, 'පා ේ ගන්ත වවගය හ ්වා-2021 වාර්ථෂිතක 

 මාහලෝනනයක' ග 2022 හගවන කාර්ථතුහසදී සිදු කරන ලදී. 2021 ව ර  ඳ ා  මාහලෝනනයක 

පැවැත්වීම ප්රමාග වූහේ COVID-19 ආරිත පා ේ වැීයහම් ප්රියලලයක්  හල  පා ේ වර්ථෂයක දීර්ථඝ 

කිමතම හ ්තුහවනි. හමම නාියක  මාහලෝනන හගකම රහේ සියකමම ිස ්ි ් ක නිහයකෝනනයක කරමින් 

අතථය හල  පවත්වන ලදී. 

 පා ේ ගන්ත වවගය හ ්වාවන්හි කාර්ථයක  ාධනයක නැංවාලීම  ඳ ා රුරියකේ මිලියකන 3.4්  වටිනා 

PSSP අරමුඛගේ හයකාගා ගනිමින් ගන්ත වවගය උපකරා  ් ුද්ර හමෝටර 21) මිලදී හගන ිසවයිහන් 

වඩාත් අවගානමට ල් වන ගරුවන්ට හ ්වයක කරන පා ේ ගන්ත තකිත් කයින් හවත හබගා  ැමතමට 
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නියකමිතයක. 2021 ව හර්ථ වන්ධයාකරා ක්රියකාවලියක ශ් ියමත් කිමතම  ඳ ා පා ේ ගන්ත  ායකන අතර 

 ්වයකැංක්රීයක ් හේස 10්  හබගා හගන ලදී. 

 SARS COVID-19 වවර යක රිියබඳ ම නන ගැුවත්භාවයක    අවගානම්  ැංනානනයක වර්ථධනයක 

කිමතම    ගන්ත හරෝ ේවල   භාකවන්නන් අතර පාලන රියකවර රිියබඳව පර්ථහේෂා සිදු කරන 

ලදී. ව ැංගත තත්ත්වයක තුළ පා ේ ගන්ත වවගය හ ්වා  ැපීමම රිියබඳ න්රහේඛ් නිකුත් කරන 

ලදී. හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන කාර්ථයකාැංශහේ    ම රගම මුඛඛ් හ ෞඛ්ය ආයකතනහේ   හයකෝගීතාවහයකන් 

COVID-19 ව ැංගතයක අතරතුර ආ ාගන පාලනයක රිියබඳ වීිහයකෝව්   ක ් කරන ලදී. ආ ාගන 

පාලනයක රිියබඳ පා ේ ගන්ත තකිත් කයින්  ඳ ා ධාලනතා වර්ථධන වැඩ ට න් පවත්වන ලදී.   

 ව ැංගත තත්ත්වයක හ ත්ුහවන් 2021    2022 හගවන කාර්ථතුව තුළ සියකමම ධාලනතා වර්ථධන 

වැඩ ට න් පාහ ් පවත්වන ලදී. ප්රාහද්ය යක ගන්ත ශලය වවගයවරුන්, නව හයකාන්න් විහේ ගන්ත 

 ායකනවලට අුයු් ත ගන්ත ශලය වවගයවරුන්    ප්රනා ගන්ත  ායකන     ම ්ත ිසවයින 

ආවරායක වන පලනිස පා ේ ගන්ත තකිත් කයින් පුුතු  කිමතම. මුඛඛ් හරෝග වල ප්රවර්ථධන    

වැළැ් වීහම් අැංශ ශ් ියමත් කිමතම  ඳ ා සිදු කරන ලදී.  

 

කා්  සාාන ද් ක 
වගුව 2 - පි ාතිනවචි වී මති ුළුව සවඛ්යාසවන්ත දන්තත්  කටලු සහාා තීක්ෂා කෙ  කබිනිද මවුවරුන්තස් 

්රති ත්  

වස  පි ාතිනවචි වී මති ුළුව සවඛ්යාසවන්ත දන්තත්  කටලු සහාා තීක්ෂා කෙ  කබිනිද 

මවුවරුන්තස් ්රති ත්  

2017 69% 

2018 73% 

2019 76% 

2020 80% 

2021 65%* 

* COVID-19 ආරිත දුෂ්කරතා හ ්තුහවන් බලප මට ල් ව ඇත 

 

වගුව 3 - ුළඛ් සසෞඛ්ය සව ණ ද් ක 

ද් ක  2017 2018 2019 2020 2021 

% With caries 12 years 

(25%) 

 

18 20 21 14.60 17.20 

% Free of calculus of 12 

years (60%) 
97 97 98 83.60 92.50 

% Overall healthy 

percentage (40%) 
45 44 46 47.60 47.40 

% Screening Coverage  

 
77 76 79 33.90 34.20* 

% Coverage percentage  

 
67 68 71 60.90 25.30* 

* COVID-19 ආරිත දුෂක්රතා හ ්තුහවන් බලප මට ල් ව ඇත 
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ෙමා සත ෂණ වකඩසටාන 

FHB හි ළමා හපෝෂා ඒකකයක ළමා හපෝෂා වැඩ ට න  ඳ ා වගකිව යුතු නාියක මේටහම් ප්රධාන 

ආයකතනයක හස. 
 

 2021-2022 දී නයකග්ර ා/විහශ්ෂ සිදුවීම් Q 2 ග් වා 

 ළමා හපෝෂා හ ්වාවන් බාධාවකින් හතාරව අඛ්්ඩව පවත්වාහගන යකාම  ඳ ා ආධාර 

 පයකන්නන්හේ අරමුඛගේ උත්පාගනයක කිමතම    අවගානමට ල් වියක  ැකි ළමුඛන්  ඳ ා ආ ාර 

ුමර් ෂිතතතාව   ියක කිමතම  ඳ ා අන්තර්ථ අැංශ   හයකෝගීතාවයක 

 හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ අගාළ පාර්ථශ්වකරුවන්  මජ එ් ව  ිසසි හපෝෂා  ැලැ ්ම්   ැංවර්ථධනයක 

කිමතමට ගායකක වීම 

 වර්ථධන අීකක්ෂායක    ළගරු  ා තරුා ළමා ආ ාර  IYCF) සිැං ල මාධයහයකන් උපහද්ශනයක 

රිියබඳ හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලහේ ධාලනතාව හගාඩනැගීම  ඳ ා මාර්ථගගත පුුතු  පැහ් නයක්  

UNICEF හි   ායක ඇියව  ැංවර්ථධනහේ අව න් අිසයකහර්ථ පවතී. හගමළ පුුතු  පැහ් නයක  ැංවර්ථධනයක 

කිමතම 2022 මැග භාගහේදී ආරම්භ කරන ලදී. 

 2022 දී  ම්ූර්ථා කරන ලග හපෝෂා රිියහවත්    ළමා හපෝෂායක රිියබඳ ලනයකදුරන්    බාධක 

 ඳුනා ගැීමම  ඳ ා IYCF රිියබඳ ආකතියක පර්ථහේෂාවලින් නනනයක කරන ලග  ා් ෂිත, මාතත  ා 

ළමා හ ෞඛ්ය වැඩ ට හන් ළමා හපෝෂා  ැංරනකයක ශ් ියමත් කිමතමට    විධිමත් කිමතමට උපායක 

මාර්ථග  ැංවර්ථධනයක කිමතහම්දී භාවිතා හස. 

 හලෝක මසකිලන දීහම්  ියයක 2022 දී "මසකිලන දීම  ඳ ා රියකවර ගන්න; විහශ්ෂහයකන් ආර්ථික 

අර්ථුගයකකදී මසකිලන දීම ප්රවර්ථධනයක කිමතම, ආර් ෂා කිමතම      ායක වීම  ඳ ා විවිධ පාර්ථශ්වකරුවන් 

විසින් ආධාරක පලන රයක්  නිර්ථමාායක කිමතහම් වැගගත්කම අවධාරායක කරමින් අධයාපනයක    

  ායක ලබා දීම. පර්ථයකන්ත කාර්ථයක ම්ඩලයක  ඳ ා හවේ අඩවියක්  පවත්වන ලග අතර හ ෞඛ්ය 

ප්රවර්ථධන කාර්ථයකාැංශයක  මජ එ් ව මාධය  මුඛව්  පවත්වන ලදී. හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩල    මාධය 

 ඳ ා  මාන මාධය පළ කිමතම්, කරුු  පිකා    අධයාපනික ද්රවය  ැංවර්ථධනයක කර හබගා  ලනන 

ලදී. 
 

2016-2021 ද්වා අවුරුදු තාට අඩු දරුවන්තස් සත ෂණ ද් ක 

සත ෂණ ද් ක   අවුරුදු තාට 

අඩු ෙුළන්ත) 
2017  2018  2019  2020  2021 

අඩු ා   14.5  14.3  14.0  13.1  12.2 

ව්ාන  අඩාක වීම 9.0  8.9  8.4  8.2  7.4 

Wasting   11.1  10.2  9.9  8.6  8.2 

අික ා  0.5  0.6  0.6  0.8  0.78 
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2023 සහාා සකකසුම් ක  මති විස ේෂ සවව්ාන ක්රි ාකා කම් 
රහේ වත්මන් ආර්ථික තත්ත්වයක  ැලකිේලට ගනිමින් වත්මන් ගරුවාහේ හපෝෂා තත්ත්වයක නරක 

අතට  ැමතම වැළැ් වීම  ඳ ා    හපෝෂා තත්ත්වයක තවදුරටත් වැිිසයුු  කිමතම  ඳ ා හ ෞඛ්ය 

අමාතයාැංශහේ  ිසසි හපෝෂා ක්රියකාකාමත  ැලැ ්ම  මඟින් අඩු වියකගම් ියර ාර ක්රියකාමාර්ථග  ැලුමම් 

කරමින් සිටී. ළගරු  ා හයකාන්න් ළමා ආ ාර  ැපීමහම්  IYCF) ආකතියක පර්ථහේෂා, වවගය පර්ථහේෂා 

ආයකතනයක    FHB විසින් සිදු කරන ලග  ීට් ෂා ආිසහයකහි හ ායකාගැීමම් ළමා හපෝෂා හ ්වා 

ශ් ියමත් කිමතම  ඳ ා හයකාගා ගු ඇත; 

 වර්ථධන අීක් ෂා වැඩ ට හන් මන්ගහපෝෂාහේ  වර්ථධනයක අඩාල වීම) මුඛේ අවීකන් කේියයකා 

 ඳුනා ගැීමම හකහරහි වැි අවධානයක්  හයකාමුඛ කිමතම    ිසුණ කාලීනව උග්ර හපෝෂා නනතා 

 wasting, stunting) වල් වාලන ළගරු  ා කුඩා ගරුවන්හේ හපෝෂා රිියහවත් රිියබඳ 

ුමපමත් ෂාකාමත මගහපන්වීම  ර ා කලින් ආපුම  ැරවීම හකහරහි වැි අවධානයක්  හයකාමුඛ කිමතම. 

හයකෝගය හපෝෂා රිියහවත්   ියක කිමතම  ඳ ා ඉල් කගත උපහද්ශනයක     ීටප පුම විපරම් 

වැනි රිලනවැයක-ලලගාීම ක්රියකාවන් තුියන් හමයක  ා් ෂාත් කරගු ඇත. හමම ක්රියකාවලියක ප ුම කිමතම 

 ඳ ා හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලහේ  ැකියකාවන් හගාඩනැගීම  ඳ ා යුනිහ ෆ්   ායක ඇියව වර්ථධන 

අීකක්ෂායක    ළගරු  ා කුඩා ළමා ආ ාර උපහද්ශනයක රිියබඳ මාර්ථගගත පුුතු  පැහ් නයක්  

 ැංවර්ථධනයක හකහර්ථ. 

 ළගරුවන්    කුඩා ගරුවන් අතර මසකිලන දීම ප්රවර්ථධනයක කිමතම හකහරහි විහශ්ෂ අවධානයක්  හයකාමුඛ 

කරමින් ගරුවන්හේ හපෝෂා අවශයතා  පුරාලීම  ඳ ා අඩු වියකගම් ්රම  ඳුනා ගැීමම    හබගා 

 ැමතම. 

 වයක  අන්රුදු ප ට අඩු ළමුඛන්හේ ගැි අපද්රවය හපෝෂායක පුනරුත්ථාපනයක කිමතම  ඳ ා ිහපෝෂ 

කම් හේ හද්ය යකව නිෂ්පාගනයක කරන ලග භාවිතයකට ූදගානම් තකිත් ක ආ ාර  RUTF)  ැලුමම් 

කරමින් පවතී. 

 

මාත්ෘ ස්කා  වකඩසටාන 
 

2021-2022 දී ජ ්රාණ විස ේෂ සිදුවීම් Q 2 ද්වා 

 ්රසව මහ ිටසේ ්රස  තර  BHTs) 

ශ්රී ලැංකාහස බ ්නාහිර    ගකුු  පළාත්වල හතෝරාගත් හරෝ ේවල නියකමුඛ ප්ර ව වවගය BHT 

 ාකච්ඡා වට කිහිපයකකින්    අගාළ තා් ෂි.ක ක්ඩායකම්වල හයකගන්ම් මකන්  ැංහශෝධනයක කරන 

ලදී.  ැංහශෝධිත ප්ර ව වවගය BHT (A, B, C & D) මුඛද්රායක කර ිසවයින පුරා සියකමම මාතත ඒකකවල 

ක්රියකාත්මක කිමතම  ඳ ා හබගා  ලනන ලදී. 

 මාත්ෘ ස ්ෂණ තකස්ජ  සවස  ාන  ියීම 

පවියන මාතත  ත්කාර පැහ් නයක 2011 දී  ඳුන්වා හගන ලග අතර  ම ර අන්තර්ථගතයකන් යකේ පැන 

කයක ඒවා හස. එහ ්ම,  ාමානය ගැේගැීමම් කළමනාකරායක රිියබඳ හරෝග නිවාරා අැංශහේ කාර්ථයක 

ම්ඩලයක  ඳ ා මාර්ථහගෝපහද්ශක අවශයතාවයක්  පවතී. ඉ ත පරතරයක  පුරාලීම  ඳ ා යුනිහ ෆ ්

ආයකතනයක විසින් උපහද්ශකහයකකු පත් කරන ලග අතර අගාළ පාර්ථශවකරුවන් විසින් නව 

මාර්ථහගෝපහද්ශයක්  හකටුම්පත් කර  මාහලෝනනයක කර ඇත. හමම ක්රියකාවලියක තා් ෂි.ක 

කමිටුව්  මකන් අීක් ෂායක කරන ලදී. 

 මාත්ෘ  ්ත්හීනත්ාව  සහාා ස    විනිද ේච  නිද්ණා ක සවස  ාන  ියීම 

පවියන විගයාත්මක  ා් ෂිත මත පගනම්ව, පත් කරන ලග විහශ්ෂඥ ම්ඩලයක මාතත ර් තහීනතාවයක 

රිියබඳ හරෝග විනිශ්නයක නිර්ථාායකක හවන ් කහළ්යක. නව හරෝග විනිශ්නයක නිර්ථාායකක දීප වයාේතව 

ක්රියකාත්මක කරන ලග අතර ඒ රිියබඳව අගාළ කාර්ථයක ම්ඩල  ාමාිතකයින් ගැුවත් කරන ලදී. 

  ටිත්ක තාසුකම් සවව්ාන  සා  ්තිම් ියීම 
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මාතත ආයකතන  යකක HDU  ැංඛ්යාව 10්   ්ථාරිත කිමතමට අවශය උපකරා ලබාහගන හබගා ලනන 

ලදී. 

UNICEF හි මූලය ආධාර ඇියව මාතත ආයකතන 11 ක HDU 22 ්  රිහිටුවීම ග  ැංවිධානයක කරන ලදී. 

මාතත ආයකතන හවත අියන් හගන යකා  ැකි හඩාේලර්ථ අැංක 25 ්     මාතත ආයකතනවල හකාවිඩ් 

ප්රියකාර මධය ්ථාන හවත රුධිර ීයඩන උපකරා අැංක 50 ්  ලබාහගන හබගා ලනන ලදී. 

PSSP හි   යක ඇියව, විභාග වලදී COVID-19 ආ ාගනයක වීහම් අවගානම අවම කිමතම  ඳ ා ් හෂ්ර 

කාර්ථයක ම්ඩලයක  ඳ ා ිිතටේ රුධිර ීයඩන උපකරා 720 ්  මිලදී ගැීමමට කටයුතු කරන ලදී. 

අතයාවශය පශ්නාත් ප්ර ව හ ්වා  ැපීමම  ඳ ා ම නන හ ෞඛ්ය පන්ේ හ ෞඛ්ය හ ්විකාවන් 

ප්රූදියහයකන් පුම නිහව ් බලා යකන විට ්වහගන යකන “පශ්නාත් ප්ර ව කේටල” ලබාහගන හබගා ලනන 

හල  අධය් ෂ, MSD හවත ඉේලීම්  කරන ලදී. 

 COVID – 19 සශ්රිත් ක්රි ාකා කම් 

හකාවිඩ් 19 වයාේියයක අතරතුර මාතත  ා ළමාරක්ෂක හ ්වා රිියබඳ ් හෂ්ර    හරෝ ේ  ඳ ා අතුරු 

මාර්ථහගෝපහද්ශ කිහිපයක් , හකාවිඩ් ව ැංගත  මහේදී නිහරෝධායකන මධය ථ්ානවල ප්ර ව ූර්ථව 

 ත්කාර හ ්වා රිියබඳ මාර්ථහගෝපහද්ශ  ක ් කර හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලයක අතර හබගා  ලනන ලදී. 

ව ැංගත හරෝග විගයා ඒකකහේ    හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ   හයකෝගීතාවහයකන් ගැබිි. මසවරුන් 

 ඳ ා COVID-19 එන්නත් කිමතහම් වැඩ ට න  ම්බන්ීකකරායක කිමතම. 

ම නනතාව    අගාළ පාර්ථශ්වකරුවන් ගැුවත් කිමතම  ඳ ා මාධය  මුඛ     ම්මුඛඛ්  ාකච්ඡා 

කිහිපයක්  සිදු කරන ලදී. 

 මාත්ෘ රැකව ණ  ිරිදාහ මසන  සමාජී  ත්්සසේරුව ිරිදාහ තකස්ජ ් සවව්ාන  ියීම 

FHB, Sri Lanka College of Psychiatrists  මජ   හයකෝගීව, එම පමතක්ෂා ක්රියකාවලියක ප්රමිියගත 

කිමතමට බලාහපාහරාත්තු වන මහනෝ  මාජීයක පමතක්ෂා හමවලම්   PST) හකටුම්පත් කර ඇත. 

හමම හමවලම වලැංුණ කිමතම ගැනට ම ුවර ිස ්ි් කහේ සිදු හකහර්ථ. 

•  මාත්ෘ ස්කා  සා නිදක මා්ස  තසේ  

නාලනහසග  ා ප්ර ව වවගය විගයාහස මිහ ාහප්රා ්හටෝේ භාවිතයක    'පුම ප්ර ව ර් තපාත 

කළමනාකරායක' රිියබඳව SLCOG විසින් හකටුම්පත් කරන ලග මාර්ථහගෝපහද්ශ අගාළ තා් ෂි.ක 

පාර්ථශවකරුවන්  මජ  ාකච්ඡා කරන ලදී. අව න් කරන ලග මාර්ථහගෝපහද්ශ මාතත හ ෞඛ්ය    

පන්ේ  ැලුමම් රිියබඳ තා් ෂි.ක උපහද්ශක කමිටුව විසින් අුමත කරන ලග අතර හ ෞඛ්ය හ ්වා 

අධය් ෂ නනරාේ විසින් නිකුත් කරන ලග පලනිස නාියක මාර්ථහගෝපහද්ශ හල  හබගා  ලනන ලදී. 

 IEC ද්රවය 

පළමුඛ ප්රමාගයක හ ්තුහවන් මාතත හරෝග    මරා අවම කිමතම  ඳ ා UNFPA    WHO හි මූලය 

ආධාර ඇියව මාතත අනතුරු  ැංඥා රිියබඳ වීිහයකෝ ් ලිේ තුන්     විකට හපාත්   ැංවර්ථධනයක 

කරන ලදී. 

මාතත  ත්කාර හ ්වා  ැපීමහම්දී හරෝගීන්හේ ආර් ෂාව රිියබඳ හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලහේ 

ධාලනතාව හගාඩනැගීහම් මුඛලරිමතම්  හල , හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානහේ   හයකෝගීතාවහයකන් 

“ුමර් ෂිතත මාතත ්වකවරායක” යකන හත්මාව හ් න්ද්ර කර ගනිමින් තවත් වීිහයකෝ පටයක්   ක ් 

කරන ලදී. 

 මාත්ෘ රැකව ණ සකෘති ුළද්රණ  ියීම සා සාදා ාකීම 

මාතත වාර්ථතා  H 512 A & B), EPDS ආකතිය පර  සිැං ල    හගමළ),    කි්  ගාන් කිමතහම් 

ප්ර ්ථාර  සිැං ල    හගමළ) ඇතුළු මාතත  ත්කාර ආකතියවල වාර්ථෂිතක අවශයතා මුඛද්රායක කර 

ිස ්ි්  අවශයතා අුව ඒවා හබගා  ලනන ලදී. 

  ්භ ණී වා්ත්ා සවස  ාන  ියීම 

ගැනට පවියන ගර්ථභණී වාර්ථතා ම්ඩලයක්  විසින්  ැංහශෝධනයක කරන ලග අතර මාතත හ ෞඛ්ය    

පන්ේ  ැලුමම් රිියබඳ තා් ෂි.ක උපහද්ශක කමිටුව විසින් අුමත කරන ලදී. 
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• මාත්ෘ ස ්ෂණ භ ාණ්ඩ 

හෆෝලි්  අම්ලයක ටැේලේ නිෂ්පාගනයක කිමතමට FHB SPMC හවියන් ඉේලීම්  කරන ලග 

අතර එයක ූ ර්ථව නිගමන කාලයක තුළ නිර්ථහද්ශ කරු ලැහේ. හයකෝිතත ටැේලටහේ  ්ථාීමතා පමත් ෂා 

ගැනට SPMC විසින් සිදු හකහරමින් පවතී. 

නවතම විගයාත්මක  ා් ෂිත වලට අුූලලව, හරෝග නිවාරා යකකඩ අියහර්ථකහේ මාරාව හෆර  ්

මිමහර්ථේ    හෆෝලි්  අම්ල හපිය BP (91.2mg + 400mcg) මූලද්රවය යකකඩ 30mg ට  මාන හස. 

නව මාතත යකකඩ අියහර්ථකයක  හෆර ් මිමහර්ථේ    හෆෝලි්  අම්ල ටැේලේ BP (91.2mg + 

400mcg) මූලද්රවය යකකඩ 30mg ට  මාන) ූදරයකට ඇතුළත් කිමතමට MSD ඉේලා ඇත. 

 

2022 සා 2023 සහාා සකකසුම් ක  මති විස ේෂ සවව්ාන ක්රි ාකා කම් 
 

 මාතත ආර් ෂා පැහ් නයක  ැංහශෝධනයක කිමතම 

 ැංහශෝධිත මාතත  ත්කාර පැහ් නයක UNICEF හි මූලය ආධාර ඇියව භාෂා තුහනන්ම 2022 දී 

මුඛද්රායක හකහර්ථ. 

2023 දී  ැංහශෝධිත මාතත  ත්කාර පැහ් නයක රිියබඳව අවම වශහයකන් ිස ්ි් ක 12 ක හ ෞඛ්ය 

හ ්වා කාර්ථයක ම්ඩලයක පුුතු  කරු ලැහේ. 

 යකටිතල ප ුමකම්  ැංවර්ථධනයක    ශ් ියමත් කිමතම 

හතෝරාගත් මාතත ආයකතන ප ක HDU 10 ්   ්ථාරිත කිමතම. 

 මාතත ්වකවරායක රිියබඳ මහනෝ  මාජීයක ත් හ ්රුව රිියබඳ පැහ් නයක්   ැංවර්ථධනයක කිමතම 

අරමුඛගේ ගැටළු හ ්තුහවන් ප්රමාග වූ මහනෝ  මාජීයක රිලන් ුමම් හමවලම වලැංුණ කිමතහම් අධයයකනහේ 

හතවන අිසයකර 2022 දී පවත්වු ලැහේ. ලබාගත් ගත්ත විශ්හේෂායක කර හමවලම ක්රියකාත්මක 

කිමතමට හපර අව න් කරු ලැහේ. 

 IEC ද්රවය 

UNFPA හි මූලය ආධාර ඇියව මාතත අනතුරු  ැංඥා ඇතුළත් හපෝ ්ටරයක මුඛද්රායක කර ිසවයින පුරා 

රිහිටි මාතත  ායකන හවත ලබා දීමට නියකමිතයක. 

 

• මාත්ෘ රැකව ණ සකෘති ුළද්රණ  ියීම 

 ැංහශෝධිත මාතත  ත්කාර ආකතිය  H 512 A & B) 2023 දී ිස ්ි්  අවශයතා අුව මුඛද්රායක කර හබගා 

 ලනු ලැහේ. 

• මාත්ෘ ස්කා  සා නිදක මා්ස  තසේ  

ගර්ථභණී  මහේදී තරබාරුකම පාලනයක කිමතම  ඳ ා මාර්ථහගෝපහද්ශයක්   ක  ් කිමතම හම් වන විට 

ආරම්භ කර ඇත.එහ ම්, ගර්ථභණී  මහේදී අ් මා හරෝග    තයිහරායිඩ් හරෝග  ඳ ා මාතත  ත්කාර 

 ායකනික මාර්ථහගෝපහද්ශ අගාළ පාර්ථශවකරුවන්හේ   යක    ආගානයක ඇියව  ක ් කරු ලැහේ. 

• හත්ා විස ේිත් ූ  මාත්ෘ මායසේාාන සහාා ්රිටති 

නාියක මේටහම් වැඩ ට න ශ් ියමත් කිමතහම් හකාට ්  හල  ඉතා විහශ්ෂිතත වූ මාතත මධය ථ්ාන 

 ඳ ා ප්රමිිය හකටුම්පත් කිමතම සිදු හකහර්ථ. 

 

නව ස ාවුන්ත විස  සා ත්රුණ සසෞඛ්ය වකඩසටාන 
 

2021-2022 දී ජ ්රාණ විස ේෂ සිදුවීම් Q 2 ද්වා 

• සතාපිසේ නිදකාාීන්ත සහාා නව ස ාවුන්ත ාා ත්රුණ පිවගික ාා ්රජනක සසෞඛ්ය ින ානතිස  වකඩසටාන්ත 

2021 වර්ථෂයක තුළ, ළමා  ා කාන්තා කාර්ථයකාැංශයකට    අහනකුත් අගාළ කා්ඩවලට අුයු් ත හපාලි  ්

නිලධාමතන්  ඳ ා නව හයකාන්න් විහේ    තරුා ලිැංකක    ප්රනනක හ ෞඛ්ය විෂයකයකන් රිියබඳ ිසශානිය 

වැඩ ට න්  ාර්ථථකව පවත්වන ලදී. හමම වැඩ ට න් හකාළඹ, කළුතර,  ම්බන්හතාට, ගාේල, ගම්ප  



88 
 

   මාතර ඇතුළු ිස ්ි් ක 6ක පවත්වු ලැුහස නව හයකාන්න් විහේ ලිැංකක  ා ප්රනනක හ ෞඛ්ය 

හ ්වාවන් බිම් මේටමින් ්රමවත්ව ක්රියකාත්මක කිමතමට ප ුමකම්  ැලීයහම් අරමුඛා  ා් ෂාත් කර ගැීමම 

 ඳ ායක. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ත්රුණ න්ත විසින්ත ස ම්භ  ක න කද වයාතෘති සා ත්රුණ සාභ ාගී්ව  ්රව්ාන  ියීම 

නව හයකාන්න් විහේ    තරුා   භාගීත්වයක වැිිසයුු  කිමතම    UNFPA අරමුඛගේ  මජ පවියන නව 

හයකාන්න් විහේ තරුා හ ෞඛ්ය හ ්වා  ඳ ා ුන්න්හේ ගායකකත්වයක ලබා ගැීමම  ඳ ා තරුා 

නිහයකෝිතතයින්හේ   භාගීත්වහයකන් තරුා ක්රියකාකාමත ක්ඩායකම් ්ව ්වීම් පවත්වන ලදී. හමම ලබා දී 

ඇිය හයකගන්ම්  ැලකිේලට ගනිමින්, හයකාන්න් රියක  මධය ්ථාන ප්රහයකෝනනයකට ගනිමින් හ ්වාවන් වඩාත් 

තරුා හිතකාීට බවට පත් කිමතම  ඳ ා වැිදුර ක්රියකාමාර්ථග  ඳුනා ගන්නා ලදී. හරෝ ේ කාර්ථයක ම්ඩලයක 

 මජ   හයකෝගහයකන් කටයුතු කිමතම  ඳ ා  ්හසච්ඡා තරුා ක්ඩායකම්  පානදුර මූලික හරෝ හේදී 

 ඳුනාහගන ඇිය අතර, ුන්න් විසින් හයකාන්න් රියක   ර ා 2021 දී තරුායකන් විසින් ආරම්භ කරන ලග 

වයාපතිය කිහිපයක්  පවත්වන ලදී. 

තරුායින් විසින් ආරම්භ කරන ලග තවත් වයාපතියයක්  2022 දී කන්තහේ MOH ප්රහද්ශහේ දී 

කන්තහේ MOH කාර්ථයක ම්ඩලයක  මජ   හයකෝගහයකන් කටයුතු කරන  ්හසච්ඡා තරුා ක්ඩායකම්  

 මජ ආරම්භ කරන ලදී.     

 

 

 

 

 

 

 

 

• නව ස ාවුන්ත විස  ත්රුණ ිටත්කාමී සසෞඛ්ය සසේවා  AYFHS) ිරිදාහ පුහුණුකරුවන්ත  TOT) 

වකඩසටාන්ත සා ින ානති වකඩසටාන්ත පුහුණු ියීම 

2021 දී නව හයකාන්න් විහේ    තරුා හ ෞඛ්ය ගැටළු  ම්බන්ධහයකන් කටයුතු කිමතහම්දී ුන්න්හේ 

කු ලතා    ගැුම වැිිසයුු  කිමතම අරමුඛු  කර ගනිමින් තරුායින්  මජ වැඩ කරන හ ෞඛ්ය කාර්ථයක 

ම්ඩලයක හමන්ම හ ෞඛ්ය හනාවන කාර්ථයක ම්ඩලයක  ඳ ා අතථය හසිසකාව  ර ා ිසන 3 ක TOT 

වැඩ ට න්    ිසශානිය වැඩ ට න් තුන්  පවත්වන ලදී. ් හෂ්ත්ර මේටම. 2022 දී තවත් TOT 

වැඩ ට න් හගක්  RDHS අුරාධපුරහේ    හපාහළාන්නරුහසදී හභෞියකව පවත්වන ලදී. AYFHS 

රිියබඳ ිසශානිය වැඩ ට න් මුඛතුර්ථ මුඛලික හරෝ ල, ුවරඑියයක,  ම්බන්හතාට, ගාේල, මාතර    කළුරට 

ිස ්ි් කවල MOH කාර්ථයකාලවල හ ෞඛ්ය හ ්වා කාර්ථයක ම්ඩලයක  ඳ ා පාහ ් පවත්වන ලදී. 
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• ස  ාල් තදනම් ක  ් ස ාවුන්ත ිර ස මායසේාාන සහාා සාා  ියීම 

2021 වර්ථෂයක තුළ, UNFPA- නපන් අරමුඛගේ උපහයකෝගී කරගනිමින්, හරෝ ේවල    MOH කාර්ථයකාලවල 

අමියන් රිහිටුවන ලග Yowun Piyasa මධය ථ්ාන  යක්   ඳ ා ගත  භා්ඩ    අහනකුත් අවශය 

හතාරතුරු තා් ෂා උපකරා, ගැන්වීම් පුවරු ආිසයක  ඳ ා ආධාර කරන ලදී. 

 

• ත්රුණ පුේ කින්තස් සසෞඛ්ය  ිරිදාහ ත්ා්ෂණිවලක උතසේ ක කිටුව රැසේවීම් තකවක්වීම 

හයකෞවනයකන්හේ හ ෞඛ්යයක රිියබඳ නාියක මේටහම් තා් ෂි.ක උපහද්ශක කමිටු ්ව ්වීම් තුන්  2021 

දී පැවැත්න්ු  අතර, 2022 දී තවත් ්ව ්වීම් හගක්  නව හයකාන්න් විහේ    තරුා හ ෞඛ්යයකට අගාළ 

ගැටම  ාකච්ඡා කිමතමට පැවැත්විි.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ත්රුණ සේස ච්චඡාභ ාව  ්රව්ාන  ියීම සහාා ිනසේි් සකෘතිස  නිද ුළ වයාතෘති  - උතුරු මකද 

තොත් 

ිස ්ි්  ආකතියහේ ආරම්භයක 2021 දී සිදු වියක, FHB, පළාත්    ිස ්ි ්  මේටහම් හ ෞඛ්ය බලධාමතන් 

 මජ එ් ව හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානහේ අරමුඛගේ    වයව ාලනක විගයා ීයඨහේ හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන 

හගපාර්ථතහම්න්තුව, රනරට විශ්වවිගයාලයක උපහද්ශන ආයකතනයක හල  ක්රියකා කහළ්යක. 2022 දී, අුරාධපුර 

   හපාහළාන්නරුව ිස ්ි් කවල PDHS, RDHS    හ ුම හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලහේ 

  භාගීත්වහයකන් ප්රාහද්ය යක මේටමින් ක්රියකාකාරකම් ඉිසලනයකට හගන යකාමට ්ව ්වීම් කිහිපයක්  

පැවැත්විි.. ිස ්ි්  මේටහම් තා් ෂි.ක ක්රියකාකාමත ක්ඩායකම් හගක්  RDHS අුරාධපුර  2022/05) 

   RDHS හපාහළාන්නරුව  2022/06) හිදී AYH  ා  ම්බන්ධ බුතවිධ පාර්ථශවකරුවන්හේ    තරුා 

නිහයකෝිතතයින්හේ   භාගීත්වහයකන් පැවැත්විි.. හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලහේ ගැුම  ා කු ලතා වැි 

ිසයුු  කිමතම  ඳ ා TOT වැඩ ට න් හගක්  පවත්වන ලදී. 
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• නව ස ාවුන්ත විස  දරුවන්ත සහාා නව ස ාවුන්ත විස  පිවගික ාා ්රජනක සසෞඛ්ය   ASRH) ිරිදාහ 

විදු් හස ු ම් සමාඩිුබක ් සවව්ාන  ියීම 

ශ්රී ලැංකාහස නව හයකාන්න් විහේ ගරුවන්හේ ධාලනතා වර්ථධනයක  ඳ ා නව හයකාන්න් විහේ ලිැංකක  ා 

ප්රනනක හ ෞඛ්ය  ASRH) රිියබඳ විගුත් හමාියුලයක්   ැංවර්ථධනයක කිමතම 2022 වර්ථෂහේදී ආරම්භ 

කරන ලද්හද් ලිැංකක    ප්රනනක හ ෞඛ්ය රිියබඳ ගැටළු  ම්බන්ධහයකන් ු න්න්හේ ගැුම    කු ලතා 

වැිිසයුු  කිමතම  ඳ ා යක. හමාියුල වීිහයකෝවල     ඳුන්වාදීහම්  ජීවිකරා වීිහයකෝවල 

අන්තර්ථගතයක  ම්බන්ධහයකන් ගැනට විකුු ම්කරුවන්  මජ  ාකච්ඡා සිදුහවමින් පවතී. 

 

තසුගි  වස  ාත්ක කා්  සාාන ්රවණත්ාව  

  

2015-2021 ට වකඩි ශ්රී කවකාස  නව ස ාවුන්ත විස   කබ් කමේම් අු තාත් 

 
රූපයක 1- 2016-2020 සිට හයකාන්න් විහේ ගැේගැීමම් ප්රියශතයක  

(ගත්ත මූලාශ්රයක - eRHMIS ගත්ත, පන්ේ හ ෞඛ්ය කාර්ථයකාැංශයක, 

https://fhb.health.gov.lk/index.php/en/statistics) 

 
 

2022/2023 සහාා සකකසුම් ක  මති විස ේෂ ක්රි ාකා කම් 

 "හයකාන්න් රියක " හවේ අඩවියක නව හයකාන්න් විහේ    තරුායින්  ඳ ා හවනත් විගුත් හ ෞඛ්ය 

විකේප  මජ වඩාත් අන්තර්ථක්රියකාකාමත හසිසකාව්  හල   ැංවර්ථධනයක කිමතම. 

 නව හයකාන්න්    තරුා හ ෞඛ්ය හ ්වා රිියබඳ නාියක  මාහලෝනනයක්     හ ාඳම පලනනයක 

හබගාගැීමම 

 ශ්රී ලැංකාහස ආයකතනගත නව හයකාන්න් විහේ    තරුා තරුි.යකන්  ඳ ා අවම  ත්කාර 

පැහ් නයක්   ැංවර්ථධනයක කිමතම. 

https://fhb.health.gov.lk/index.php/en/statistics
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 බිම් මේටමින් AYFHS හබගා  ැමතම ත් හ ්රු කිමතම    ක්රියකාකාරකම්  මාහලෝනනයක කිමතම  ඳ ා 

ගැනට ක්රියකාත්මක හයකාන්න් රියක  මධය ්ථාන හවත ් හෂ්ර නාලනකා පැවැත්වීම. 

 AYFHS හි හ ෞඛ්ය    අහනකුත් අැංශ කාර්ථයක ම්ඩලහේ    තරුා නායකකයින්හේ ධාලනතා 

හගාඩනැගීම 

 උතුරු මැග පළාහත් නව හයකාන්න් විහේ    තරුා හ ෞඛ්ය රිියබඳ නියකමුඛ ිස ්ි්  ආකතියයක 

අඛ්්ඩව පවත්වාහගන යකාම 

 

මාත්ෘ සා ෙමා ස   ාාාා සා ම ණ නිදී්ෂණ වකඩසටාන 

MCH වැඩ ට න තුළ මාතත මරා නිමතක්ෂායක ප්රමුඛඛ්තා අැංශයක්  වී ඇිය අතර පද්ධිය වැිිසයුු  කිමතම 

 ඳ ා  ා් ෂිත  ැං ්හේෂායක කිමතහම්දී කැීය හපහනන නයකග්ර ා ලබා ඇත. හමම මාතත මරා නිමත් ෂා 

කාර්ථයකයක COVID-19 විසින් හබහ වින් අියහයකෝගයකට ල්  වියක. මාතත මරා  ැංඛ්යාව  ැලකියක යුතු 

 ැංඛ්යාව්  ග් වා ඉ ළ හගා ් ඇිය අතර මරා 62 ක ගායකකත්වයක්   හිතව මරායකට හ ්තුව COVID-

19    එහි  ැංූලලතා හස. ්ව ්වීම් ීයමා  හිත ව ැංගත තත්ත්වයකත්  මජ මාතත මරා  මාහලෝනන 

පැවැත්වීම දුෂ්කර කාර්ථයකයක්  වියක. මාතත මරාවල අමතර බරත්  මජ, ආයකතනික මාතත මරා 

 මාහලෝනනවලින් 90% ් ම හභෞියකව   භාගී හවමින්    හපර ව හර්ථ මරා  ඳ ා හඩ ්්  

 මාහලෝනන පැවැත්වීහමන් නිමත් ෂා කටයුතු සිදු කිමතමට MMMS වැඩ ට නට  ැකි වියක. සියකමම 

COVID මාතත මරා  මාහලෝනන සිදු කරන ලග අතර ඉිසලන ක්රියකාමාර්ථග  ඳ ා නිර්ථහද්ශ බලධාමතන්ට 

ගැුම් හගන ලදී. 

 

2021-2022 දී ජ ්රාණ විස ේෂ සිදුවීම් Q 2 ද්වා 

ව ැංගතයක අතරතුර හරෝ ේවලට ඇතුළත් කර ඇිය සියකමම මාතත COVID-19 හරෝගීන් රිියබඳ ගත්ත 

්ව ් කිමතම වැඩ ට න  ර ා සිදු කරන ලග අතර හරෝගීන්හේ ්වකවරායක    පුහරෝකථනයක කිමතහම් 

අරමුඛු   ඳ ා  ැලුමම් කිමතම  ඳ ා බලධාමතන්ට ගැුම් හගන ලදී.  ැංශ්හේෂායක කරන ලග  ා් ෂිත 

ගර්ථභීම මසවරුන්  ඳ ා හ ්වා  ැලුමම් කිමතම  ඳ ා විශාල වශහයකන් ගායකක වියක.  

 

     
IMDR ගාේල IMDR මඩකලපුව           COVID මරා  මාහලෝනනයක 

  
CEMD විහශ්ෂඥ කමිටුව                        CEMD  ැ න්වීම  WP) 
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කා්  සාාන ද් ක 
 

වගුව 5 - මාත්ෘ ම ණ අු තාත් 

වස  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MMR 33.7 33.8 39 32 29.2 30.2 

(තාවකාලික) 

 

2022 සා 2023 සහාා සකකසුම් ක  මති විස ේෂ සවව්ාන ක්රි ාකා කම් 
 

 මාතත මරා රිියබඳ ර  ය පමතක්ෂායක  CEMD)  ඳුන්වාදීම, නියකමුඛ පමතක්ෂායක    ක්රියකාත්මක 

කිමතම 

 2022 දී බ ්නාහිර    ගකුු  පළාත්වල  ඳුන්වාදීම    නියකමුඛ පමත් ෂා සිදු කර ඇත. 

 නියකමුඛ පමත් ෂා ප්රියලල විශ්හේෂායකට අුව පද්ධියයක තවදුරටත් වැිිසයුු  කිමතම    2023 දී 

මුඛළු රටටම  ඳුන්වා හගු ලැහේ. 

•  WHO, MPDSR යකාන්රා  ඳුන්වා දීහමන් ගැනට පවියන මාතත මරා නිමත් ෂා    ප්රියනාර 

පද්ධියයක තවදුරටත්  ැංවර්ථධනයක කිමතම. 

ආයකතනික    කලාීයයක මේටමින් MDSR කමිටු රිහිටුවීම හමයකට ඇතුළත් හස. MPDSR පුුතු ව 

මුඛලින් බ ්නාහිර    ගකුු  පළාත්වල සිදු හකහරන අතර 2023 දී ිසවයිහන් හ ුම ප්රහද්ශ ආවරායක 

හකහර්ථ. පුුතු කරුවන් පුුතු  කිමතහමන් අනතුරුව ප්රාහද්ය යක ක්ඩායකම් පුුතු  කිමතමටග ඇතුළත් 

හස.   

 

ෙමා ස   ාාාා ාා ම ණ වකඩසටාන 
 

2021-2022 දී ජ ්රාණ විස ේෂ සිදුවීම් Q 2 ද්වා 

 

2021 

 ෙදරු ම ණ සඩසේ් සමාසක චන රැසේවීම් 

පන්ේ හ ෞඛ්ය කාර්ථයකාැංශයක විසින් 2016 ව හර්ථ සිට රටපුරා කළල බිියඳු මරා රිියබඳ නිමත් ෂා 

කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. හතෝරාගත් ළගරු මරා රිියබඳ හඩ ්්   මාහලෝනන  මජ පද්ධියයක 

තවදුරටත් වැිිසයුු  කරන ලදී. ගත්ත හිඩැ ්, හ ්වා නනතා  ඳුනා ගැීමම    නිමත් ෂා යකාන්රායක 

වැිිසයුු  කිමතම  ඳ ා වතත්තීයක විගයාල නිහයකෝිතතයින්හේ    ම නන හ ෞඛ්ය ක්ඩායකම්වල 

නිහයකෝිතතයින්හේ   භාගීත්වහයකන් නාියක මේටහම්  මාහලෝනන ්ව ්වීම් පැවැත්විි.. 
 

 ්සෂේරස න්ත වා්ත්ා වන මෙ දරු උත් සහාා Google සත  ම  ානාන්තවා දීම 

MOH කාර්ථයකාල මකන් eRHMIS හවත වාර්ථතා කරන ලග මළ ගරු උපත් රිියබඳ හතාරතුරු ්ව ්කිමතහම් 

අරමුඛි.න් Google හපෝරමයක මත පගනම් වූ මළ ගරු උපත් රිියබඳ ් හෂ්ර ගත්ත ්ව ් කිමතම 2021 ග් වා 

අඛ්්ඩව සිදු කරන ලදී. හමම ගත්ත  මුඛගායක හරෝ ේවලින් සිදුවන මළ ගරු උපත් රිියබඳ අඩු 

වාර්ථතාකරායකට    එම නි ා ප්ර ව මරා ගත්ත ගබඩාව පුළුේ කිමතමට භාවිතා කරන ලදී. 
 

• පුේ පික අව ස  ස  ාල්වක ජාතික උත් සාාා සා ්රසව ම ණ සල්ඛ්න සහාා සවබ් තාදක තේාති 

ානාන්තවාදීසම් නිදී්ෂණ තේාති  

හපෞද්ගලික, අර්ථධ රානය,  මුඛගා හරෝ ේ 25්  ප්රාහයකෝකක පුුතු ව්   හිතව ඉ ත හරිත ්්රිවලට 

ඇතුළත් කර ඇත..  
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 COVID ළමා මරා හඩ ්්   මාහලෝනන ්ව ්වීම 

 Covid ෙමා ම ණ සහාා සකෘති ානාන්තවා දීම 

COVID-19 ආ ාගනයක හ ත්ුහවන් ළමුඛන් ග ීයඩාවට පත් හස. ළමා හරෝගාබාධ    මරා ඒකකයක 

විසින් ් හෂ්ර    හරෝ ේ මේටමින් හකාවිඩ් ආරිත ළමා මරා රිියබඳ ගත්ත ්ව ්කරමින් සිටී. 

සියකමම සිද්ීකන් අගාළ විහශ්ෂඥයින්හේ   භාගීත්වහයකන් නාියක මේටහම් හඩ ්්  

 මාහලෝනනයකකට භානනයක කරන ලදී.  මාහලෝනන පැනල යකු වු ගත  මාහලෝනන අච්ුවක 

හ ායකාගැීමම්    ක්රියකා හේඛ්නගත කිමතමයි. එ්  එ්  සිද්ධි අව ්ථා  මාහලෝනනයක කිමතහමන් 

අනතුරුව, ම්ඩල  ාකච්ඡාව්  පවත්වන ලදී. එ්  එ්  ම්ඩලහේ නිහයකෝිතතහයකකු ගර්ථශක 

නඩුහස හකටි  ාරාැංශයක්  ඉිසලනපත් කළ අතර ගැටළු    නිර්ථහද්ශ  ඳුනා ගන්නා ලදී. මරායකට 

හ ්තුව, වැලැ් වීහම්  ැකියකාව    නිර්ථහද්ශ  ාමූහික හයකගන්ම්  මඟින් තවදුරටත් රිලනප දු කරන 

ලදී. 

 
 

 COVID-19 ට ළස ිටව ෙුළන්තට ළන්තන් ියීම සහාා උතසේ න රැසේවීම 

හකාවිඩ් 19 ට එහරහිව ළමුඛන්ට එන්නත් කිමතහම් අවශයතාවයක රිියබඳ හගෝලීයක  ා් ෂිත මතුහවමින් 

පැවතුනි. හකහ ් හවතත්, හම්  ම්බන්ධහයකන් හද්ය යක  ා හගෝලීයක මේටමින් මතහේග ඇිය වියක. FHB 

විසින් හමම විෂයක රිියබඳ පවියන ගත්ත එකතු කර, එයක ළමා හ ෞඛ්යහේ ප්රධාන ක්රීඩකයින් අතර හබගා 

ගත් අතර, FHB හි  ැංවිධානයක කරන ලග ්ව ්වීමකදී ුන්න් අතර  ැංවාගයක්  ආරම්භ කහළ්යක. 
 

 ස ත්නිදක උත් සාාා නිදී්ෂණ තේාතිස  සත්ා තුරු  කා ාම ිරිදාහ බි්ති සටාන් 

ුළද්රණ  ියීම 

හරෝ ේ ඒකකවලින්  ඳුනාගත් උපත් ආබාධ රිියබඳ හතාරතුරු නාියක හේඛ්නාගාරයකට ගලා ඒම 

අවධාරායක කරමින් හපෝ ්ටරයක්  මුඛද්රායක හකලනි.. හමම ගත්ත ්ව ් කිමතහම් මාර්ථගයක රිියබඳ 

අධයාපනහේ නනතාවයක හ ්තුහවන් හරෝ ේවලින් අඩු වාර්ථතාකරායක අවම කිමතම හමහි අරමුඛා වියක. 
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 ්කබ් තාද සිටත් දරුවන්තස් ද්ත් මතුේ ියීමට තාසුකම් සකකීලම 

නාියක උපත් ආබාධ හේඛ්නාගාරයකට ් ලේමිේ ඇිය ගරුවන්හේ ගත්ත එ් ්ව ් කිමතහම් වැඩ ට න්  

මුෂයත්වයක    ඇතුළත් කිමතහම්  ැංවිධානයක  මජ එ් ව ශි් ෂා හරෝ ේ 5 ක ිසයකත් කරන ලදී. 

විකලාැංග  ායකන වලින් ආරම්භ වන ගත්ත එ්  එ්  හරෝ ල  ඳ ා හවනම පලනය ලක නාමයක්   ර ා 

ඇතුළත් කරු ලැහේ. 

 

 

 

 

 

 

 

• ෙුළන්ත තුෙ COVID-19 සසාදන  සාේතුසවන්ත මති වන දරුණු සා ා තත්ක ස    කෙමනාක ණ  

සහාා මා්ස  තසේ  සකසේ ියීම සා සාදා ාකීම 

Covid 19 ආ ාගනහේ ව ැංගතයක ගරුවන්හේ  ැලකියක යුතු පැියමතම  ා රිලනහීමට තුඩු හගයි. ළමුඛන් 

අතර Covid 19 හරෝග වර්ථාාවලියක රිියබඳ නව ගැුම    කළමනාකරායක,  ැංූලලතා 

කළමනාකරා ්රම මාර්ථහගෝපහද්ශවලට ඇතුළත් කර ළමා හරෝග විහශ්ෂඥයින් අතර හබගා  ැර 

ඇත. 

• ෙුළන්ත තුෙ ාහු තේාති ගිනිද අවුලුවන සින්තසර ම  කෙමනාක ණ  ිරිදාහ ුළරිත් මා්ස  තසේ  

සකකීලම සා සාදා ාකීම  MIS-C) 

ගරුු  හරෝග  හිත ගරුවන්හේ ඉ ළ  ැකියකාව කළමනාකරායක කිමතම රිියබඳ මුඛිත මාර්ථහගෝපහද්ශ 

 ක ් කිමතම    හබගා  ැමතම ග අහේ් ෂා කරන අතර MIC-C හි නවතම කළමනාකරායක  ැපීමම 

 ඳ ා ළමුඛන් තුළ පමා්  ඇිය බුත පද්ධිය කනි අන්මවන සින්හරෝමයක  MIS -C)  ක ් කර ඇත. 

• ෙුළන්ත තුෙ COVID-19 සසාදන  ානානා  කමේම සා කෙමනාක ණ  ියීම සහාා හ්මන්ත ස ාුළ 

මා්ස  තසේ   සහාා මා්ස  තසේ  ුළද්රණ  ියීම 

මාර්ථහගෝපහද්ශ මුඛද්රායක කිමතම    හරෝ ේ හවත හබගා  ැමතම    සියකමම මාර්ථහගෝපහද්ශ ඉ් මන් 

පලනය ලනයක  ඳ ා ලබා ගත  ැකි වියක. ළමුඛන් තුළ COVID-19 ආ ාගනයක  ඳුනා ගැීමම    

කළමනාකරායක කිමතම  ඳ ා ඉ් මන් හයකාමුඛ මාර්ථහගෝපහද්ශහේ රිටපත් හබගා  ැමතම 

 මාත්ෘ සා සෙසට  - ෙදරු ම ණ නිදී්ෂණ සල්ඛ්න ඩිජිටල්ක ණ  

පන්ේ හ ෞඛ්ය කාර්ථයකාැංශයක විසින් රට පුරා මාතත    කලල - ළගරු නිමත් ෂා ක්රියකාත්මක කරයි. 

හමම සියකම යකාන්රායකන් කඩගාසි මත පගනම් වූ පද්ධිය එකතු කිමතම්  හල  ක්රියකාත්මක වී ඇිය 

අතර එහි ප්රියලලයක්  හල  හමම මරාවලට අගාළ පිකා  ැලකියක යුතු ඉඩ්  හිමි වන අතර 
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School children with COVID-19
Number

නිශ්තත වාර්ථතාව්  හ ායකා ගැීමහම් අියහයකෝග    දුෂ්කරතා මතු කරයි. වි ඳුම්  හල , අරි සියකමම 

හේඛ්න  මාතත, ළගරු    හපලනනටේ)  ්ක න් කර, ඒවා හවනම PDF හගාු  ැංර් ෂිතත හල  

වර්ථගීකරායක කර ගබඩා කහළමුඛ. 

• Covid 19 සිටත් තාසල් දරුවන්තස් නිදී්ෂණ සහාා Google සත  ම ් ක්රි ා්මක ක න කදී 

Covid 19 ඇිය ළමුඛන් රිියබඳ වැිදුර විශ්හේෂායක  ඳ ා වැගගත් විනලයවලට අගාළ ගත්ත ඇතුළත් 

කිමතමට ප්රහසශයක ලබා දීහමන් Google හපෝරමයක  ්ථාරිත කර  බැ යක සියකමම MOHවරුන් අතර 

හබගා  ලනන ලග අතර Covid 19 ගරුවන්ට  අන්රුදු 0-18) අගාළ ගත්ත ්ව ් කිමතම  ඳ ා හවනම 

Google හපෝරමයක්   ඳුන්වා හගන ලදී. )    හරෝග වාර්ථතා 11000 කට වඩා වාර්ථතා වියක 
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• මාත්ෘ ම ණ සඩසේ් සමාසක චන  - 09 

2020 ව ර  ඳ ා වියක  ැකි මාතත මරා 164්  රිියබඳව පන්ේ හ ෞඛ්ය කාර්ථයකාැංශයකට ගැුම් දී ඇත. 

මාතත මරා රිියබඳ හ ායකා බැලීහම් වරග්  නැිය ්රමයකක  මාහලෝනනයක්  මාතත මරා අවම කිමතමට 

   මාතත  ත්කාර හ ්වා  ැපීමම වැිිසයුු  කිමතමට උපකාමත හස. 

ශ්රී ලැංකා ප්ර ව  ා නාලනහසග වවගය විගයාල නිහයකෝිතතයින්    අහනකුත් අගාළ විහශ්ෂඥයින්  මජ 

කා්ඩ-විහශ්ෂිතත මරාවල වියක  ැකි මාතත මරා  ඳ ා මධයම මේටහම් හම්   මාහලෝනන 10 ්  

පවත්වන ලදී. 
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• ෙමා සි ිනවි නසා කමේම් නිදී්ෂණ  ියීම සහාා  ාන්ත් ණ ් සා සමවකම් සවව්ාන  ියීම 

සහාා උතසේ න රැසේවීම 

  ම ව රකම  ැලකියක යුතු ළමා සියකිසවි න ාගැීමම්  ැංඛ්යාව්  රට තුළ වාර්ථතා වන අතර වවෂයික 

ඇගීමම  ඳ ා සිද්ධි අධයයකනයක්   ැලුමම් කර හමවලම  ක ් කර හමවලම් වලැංුණකරායක    ළමා 

සියකිසවි න ාගැීමම් නිමත් ෂා යකාන්රායක  ැංවර්ථධනයක කිමතම  ඳ ා උපහද්ශන ්ව ව්ීම්  පවත්වන ලදී.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• හලෝක උපත් ආබාධ ිසනහේදී උපත් ආබාධ  ත්කාර    නිවාරායක රිියබඳ Webinarඋපත් ආබාධ 

නිමතක්ෂාහේ තා් ෂි.ක, ළමා හරෝග    ප්රූදත භාවයක රිියබඳ කරුු  ඉ ්මතු කරමින් මාර්ථතු ම  3 වන 

ිසන ශ්රී ලැංකාහස උපත් ආබාධ රිියබඳ විහශ්ෂඥ කමිටුහස   හයකෝගහයකන් හමම webinar  ැංවිධානයක 

කරන ලදී. නාියක හේඛ්නාගාරයක  ඳ ා හතාරතුරු ේරවා යක අවධාරායක කරන ලදී. 

 

• අන්රුදු ප ට අඩු ළමා මරා    කළල මරා  ඳ ා ආකතිය  ඳුන්වා දී හබගා  ැර ඇත ළමා මරා 

ප ්     භ්ර ා මරා  මළ උපත්) යකටහත් හමම ව හර්ථ DHIS 2 හසිසකාහස නාියක මේටහම් හරෝ ේ 

   ් හෂ්ර හවේ පාගක හේඛ්න හවත නිමත් ෂා පුළුේ කරන ලදී. DGHS හවියන් න්රහේඛ්යක්  

සියකමම හරෝ ේ    MOH කාර්ථයකාල අතර හබගා  ලනන ලග අතර එමඟින් හතාරතුරු හවේ පාගක 

ආකතියවලට ඇතුළත් කර ඇිය කඩගාසි මත පගනම් වූ ගත්ත එකතු කිමතහම් ආකතිය ඇත. 

 

සුව නාී වකඩසටාන 

 
2021-2022 දී ජ ්රාණ විස ේෂ සිදුවීම් Q 2 ද්වා 

• ශ්රී කවකාස   කබ්ස ක ිරිදකා තී්ෂාව සහාා HPV DNA වකඩසටාන 
නාියක ගැේහගල රිියකා පමත් ෂා වැඩ ට හන් ගැේහගල රිියකා    ූ ර්ථව රිියකා  ඳුනාගැීමම  ඳ ා 

මූලික පමත් ෂා ්රමයක්  හල  PCR පමත් ෂායක්  වන HPV DNA  ඳුන්වා හගන ලදී. වයක  අන්රුදු 

35    45 වයක ්වල කාන්තාවන්හේ ඉල් කගත නනග නයක ආවරායක කිමතමට  ැලුමම් කර ඇත. 
   

•  කබ්ස ක තී්ෂා ියීසම් වකඩසටාන් සහාා HPV DNA වක වාසි 

HPV DNA  ට ගැේහගල තුවාල  ඳුනාගැීමහම් හසගයක, පැේ  ්මියකර්ථ  මජ පැේ පමතක්ෂාවට  ාහේ් ෂව 

ිසුණ පමතක්ෂා පරතරයක්      යිහටෝ- ්ක්රීනර්ථහේ    පටක වයාධි විගයාඥයින්හේ කාර්ථයක භාරයක අඩු 

කිමතම වැනි හබාහ ෝ වාසි ඇත. හමම පමත් ෂායක  මජ  ාම්පල  ්වයකැං-එකතු කිමතම ග  ැංවිධානයක කළ 

 ැකියක. 
 

ීටට අමතරව, එ්  යකන්රයකකට ිසනකට  ාම්පල 200්  පමා    වාර්ථෂිතකව  ාම්පල 50,000්  පමා 

පමත් ෂා කර වාර්ථතා නනනයක කළ  ැකි බැවින් වාර්ථතා කිමතහම් ප්රමාගයක්  හනාමැත. අනාගතහේදී, ප්රනනක 

වයකහ ් සිටින කාන්තාවන් අතර මරා අුපාතයක පන්ලට ව්ර ප්රියලාභ ලබා හගු ඇත. එබැවින්, හලෝක 

හ ෞඛ්ය  ැංවිධානහේ මාර්ථහගෝපහද්ශයකන්ට අුව    තා් ෂි.ක උපහද්ශක කමිටුහස නිර්ථහද්ශයක්  
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හල , ශ්රී ලැංකාහස ගැේහගල රිියකා පමත් ෂා කිමතහම් වැඩ ට හන් වයක  අන්රුදු 35    45 කාන්තාවන් 

පමත් ෂා කිමතම  ඳ ා HPV/DNA පමත් ෂායක්  ගැි හල  නිර්ථහද්ශ හකහර්ථ.  
 

• අත දකන්ත සිටින ත්කන සා හිනරි  මන 

2021 ව ර අව න් වන විට ගැේහගල රිියකා ඇියවීහම් වැි ප්රවාතාව්  වාර්ථතා වූ ශ්රී ලැංකාහස 

ිස ්ි් ක 20කට ීයමිත HPV DNA පමත් ෂා කේටල ප්රමාායක්  හබගා  ැර ඇත. 

ගැනට ීයමිත පමත් ෂා කේටල ප්රමාායක්  මිලදී ගැීමම  ඳ ා අරමුඛගේ  පයකු ලබන්හන් හලෝක 

බැැංකුව මකනි. පමත් ෂා කිමතහම් වැඩ ට න කළුතර ිස ්ි් කහේ නියකමුඛ හල  ක්රියකාත්මක වූ අතර, 

ඇතැම් ිස ්ි් කවල HPV DNA  හිත කාන්තාවන් පමත් ෂා කිමතම පළාත් රනහේ ප්රියපාගන මත ආරම්භ 

කරන ලදී. 2023 ග් වා ීයමිත පමත් ෂා කේටල ප්රමාායක්  මිලදී ගැීමමට හලෝක බැැංකු ආධාර ඇත. 

රනහේ මුඛගේ  ර ා පමත් ෂා කේටල මිලදී ගැීමමට  ාකච්ඡා කරමින් සිටින අතර කාන්තාවන්හේ 

ජීවිත හේරා ගැීමහම් වැගගත්කම  ැලකිේලට හගන ිස ්ි් ක කිහිපයක්  පමත් ෂා කේටල මිලදී 

ගැීමමට කැමැත්ත පළ කර ඇත. පළාත් හවන් කිමතම. 
        
2021 මුඛේ භාගයක වන විට නව HPV DNA යකන්රයක්  අුරාධපුරහේ  ්ථාපනයක කරන ලදී  අුග්ර යක 

Rotary club). 
 

"කාන්තා හ ෞඛ්යයක නාියහේ  ම්පත් " හල  HPV DNA වැඩ ට න ප්රමුඛඛ්තාවයක්  හල   ැලකියක 

යුතුයක. 

 

 

කා්  සාාන ද් ක 

ප ත වුණහස ගැ් හවන්හන් 2015 සිට 2021 ග් වා වයක  අන්රුදු 35, අන්රුදු 45    අහනකුත් වයක  ්

කා්ඩ අුව WWC  ඳ ා   භාගී වන කාන්තාවන්හේ පළමුඛ පැමිණීම් ගානයි. 
 

වගුව 6 - ව ස අු ව WWC වකට සාභ ාගී වන කාන්තත්ාවන්තස් තෙුළ තකිටණීම්  ණන 

ද්ත් අව   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

අවුරුදු 35 

(තෙුළ 

තකිටණීම) 

94,089 111,798 114,314 132,691 129,321 102,389 76,848 

අවුරුදු 45 

(තෙුළ 

තකිටණීම) 

   28,655 44,634 36,841 31,620 

සවන් ව සේ 

 තෙුළ 

තකිටණීම) 

52,675 50,411 46,936 50,469 45,518 22,592 11,011 

සමසේත් 146,7

64 

162,20

9 

161,25

0 

211,81

5 

219,47

3 

161,822 119,47

9  
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වගුව 7 - ව ස අවුරුදු 35 සා අවුරුදු 45 (2015-2021) කාන්තත්ාවන්ත විසින්ත සාාඳින්ත කාන්තත්ා 

සා න ට තකිටණීම 

ද් ක  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

WWC සහාා සාභ ාගී 

ූ  ව ස අවුරුදු 35 

කාන්තත්ාවන්තස් 

්රති ත්  

45.1 52.8 53.3 61.4 59.1 46.5 34.9 

WWC සහාා සාභ ාගී 

ූ  ව ස අවුරුදු 45 

කාන්තත්ාවන්තස් 

්රති ත්  

- - - 16.6 25.5 20.9 17.9 

 

ඉ ත වුණව 7 හි  ඳ න් පලනිස, ුමව නාමත ක්රියකාකාරකම් රට පුරා ්රමහයකන් වයාේත වියක. අන්රුදු 35 වයක ් 

කා්ඩයකට අගාළව 60% ක පමා ආවරායක්     අන්රුදු 45 වයක ් කා්ඩයක  ම්බන්ධහයකන් 25% 

ක ආවරායක්  පවතී. 

 

වගුව 8 - සා න තකිටණීම  තෙුළ තකිටණීම) සා ස   ාාාා අනාව ණ  ක  මත්  2015-2021) 

ක්රි ාකා කම 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

WWC 

සා නවකට 

සාභ ාගි වන 

අවුරුදු 35ක 

කාන්තත්ාවන්ත 

සවඛ්යාව 

94,089 111,798 114,314 132,691 129321 102389 76848 

වා්ත්ා ක න 

කද  කබ්ස ක 

තකල්කම් හාෙ 

සා අඩු 

සරේණිවලස  

තුවාක සකස 

505 665 442 769 751 775 487 

වා්ත්ා ක න 

කද  කබ්ස ක 

තුවාක 

මා ාන්තතික 

 ිරිදකා) සකස  

32 44 5 8 34 3 9 

ිර ුබරු 

අසාමානයත්ා 

ානානා කමේම 

2,652 2,697 2772 3807 3726 2780 1848 

ින වකඩි ා 

ස     

ානානා  කමේම 

2,780 3,741 3028 4518 5955 4959 5252 
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අි රුි  

ීයඩන  ානානා 

 කමේම 

5,899 6,374 5590 7778 7618 6259 4911 

 

2020 දී හමන්ම, පන්ේ හ ෞඛ්ය කාර්ථයකාැංශයක  FHB) හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ වවගය  ැපයුම් අැංශහයකන් 

 MSD) ුමව වූ කාන්තා  ායකන  ඳ ා අවශය පලනහභෝනන ද්රවය ලබාහගන ිස ්ි්  කලාීයයක වවගය 

 ැපයුම් අැංශ  RMSD)  ර ා සියකමම MOH ප්රහද්ශවලට  පයකන ලදී. ර ායකනාගාර  ඳ ා  ම ර 

ප්රියක්රියකාකාරක FHB විසින් ප්ර ම්පාගනයක කර ඇිය අතර පැේ  ්මියකර්ථ  ඳ ා ගැේහගල  යිහටෝ පමතක්ෂා 

හ ්වා  පයකන සියකමම ර ායකනාගාර හවත හබගා  ලනන ලදී. සියකමම පලනහභෝනන ද්රවය    ප්රියක්රියකාකාරක 

රිියබඳ වාර්ථතා, ඉන්හවන්ටලන කළමනාකරා මතදුකාැංග වැඩ ට න, ‘නැනේ’ භාවිතහයකන් පවත්වාහගන 

යකු ලැබීයක. 

 

2022 සහාා සකකසුම් ක  මති විස ේෂ සවව්ාන කටුබතු 

HPV  ඳ ා ධනාත්මක වන අයක  ඳ ා ව ල විගයාත්මක පමත් ෂායක්   ගැේහගහලහි ව ලීයක 

හවන ්කම් ගැකීමට) "ද්රව පගනම් වූ ව ල විගයා යකන්රයක් "  ඳුන්වා දීමට අහේ් ෂා හකහර්ථ. නාියක 

රිලන් ුමම් වැඩ ට න  ඳ ා එ්  යකන්රයක්  මිලදී ගැීමමට හටන්ඩර්ථ පටිපාටියක ක්රියකාත්මකයි. 

රට මුඛුතා දී ඇිය ආර්ථික අර්ථුගයක  මුඛහස PSSP ප්රියපාගන හයකාගා ගනිමින් HPV DNA පමත් ෂා කේටල 

ීයමිත ප්රමාායක්  මිලදී ගැීමමට නියකමිතයක. HPV DNA පමත් ෂා කේටල 2000ක පමා කුඩා 

හතාගයක්  හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානයක විසින් කුඩා පලනමාාහයකන් න්වග HPV DNA වැඩ ට න පවත්වා 

ගැීමම  ඳ ා පලනතයාග කිමතමට බලාහපාහරාත්තු හස. 

2030 වන විට ගැේහගල රිියකා තුරන් කිමතහම් අන්තර්ථකාලීන ඉල් ක  පුරා ගැීමමට ශ්රී ලැංකාව කැපවී 

සිටින බැවින් HPV DNA පමත් ෂා කේටල අඛ්්ඩව රියකවහරන් රියකවර මිලදී ගැීමම වැගගත් වන අතර 

හමම උත් ා යක  ාර්ථථක කර ගැීමම  ඳ ා මූලය ප්රියපාගන හවන් කර ියබීම වැගගත් හස. 

 

අභ යන්තත්  ්රසව ාා අලුත් උතන්ත ස්කා  වකඩසටාන 
 

2021-2022 Q 2 ද්වා ජ ්රාණ විස ේෂ සිදුවීම් 

 පන්ේ හ ෞඛ්ය කාර්ථයකාැංශහේ අභයන්තර ප්ර ව  ා අමත උපන්  ත්කාර ඒකකයක ගරු ප්රූදියහේදී    

අමත උපන් කාලපලනච්හේගයක තුළදී මාතත    නවන හරෝගාබාධ    මරා අවම කිමතහම් අරමුඛි.න් 

්වකවරායක වැිිසයුු  කිමතහම් වගකීම ගරයි. 

 2017-2025 මාතත    අමත උපන් හ ෞඛ්ය උපායකමාර්ථකක  ැලැ ්මට අුූලලව 2021 ව ර තුළ 

   2022 Q2 ග් වා ප ත ක්රියකාකාරකම් සිදු කරන ලදී. 

 මසකිලන දීහම් උපහද්ශනයක    අතයවශය අමත උපන් බිියඳු ්වකවරායක රිියබඳ හ ෞඛ්ය කාර්ථයක 

ම්ඩලහේ ධාලනතාව හගාඩනැගීම 

 හරෝ ේවල මවි කිලන කළමනාකරායක  ම්බන්ධ හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලහේ හ ්වා තත්ත්වයක ඉ ළ 

නැැංවීම  ඳ ා ගැුම    ප්රාහයකෝකක  ැසි යකාවත්කාලීන කිමතම  ඳ ා මසකිලන දීහම් උපහද්ශනයක/ 

කිලනදීම කළමනාකරායක රිියබඳ පුුතු කරුවන්හේ වැඩ ට න්  ToT) පුුතු  කිමතම සිදු කරන ලදී. 

හකාතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිගයාල හරෝ ල, ඩී.ජී.එච්. මාතර, ග හ ායි ා මාතත හරෝ ල    උතුරු 

හකාළඹ ශි් ෂා හරෝ හේ වවගය නිලධාමතන්, හ ග නිලධාමතන්    වින්නුක මාතාවන්  ඳ ා 

මසකිලන දීහම් උපහද්ශන පුුතු  වැඩ ට න් පවත්වන ලදී. 

 හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලහේ ගැුම ප්රහබෝධමත් කරමින් වවගය නිලධාමතන්, හ ග නිලධාමතන්    

පන්ේ හ ෞඛ්ය හ ්විකාවන්  ඳ ා අතයවශය අමත උපන්  ත්කාර පුුතු  වැඩ ට න් ගම්ප , DGH 

ීටගමුඛව    උතුරු හකාළඹ ශි් ෂා හරෝ හේදී පවත්වන ලදී. 
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 2021    2022 වර්ථෂවල මසකිලන දීහම් උපහද්ශනයක    අතයවශය අමත උපන් බිියඳු ්වකවරායක 

රිියබඳ ළමා හරෝග රිියබඳ පශ්නාත් උපාධි අභයා ලාීතන්  ඳ ා පුුතු  වැඩ ට න් හගක්  

පවත්වන ලදී. SLCOG හි   හයකෝගීතාවහයකන් වවගය නිලධාමතන්, හ ිසයකන්      භාගී වූවන් 35 

හගහනකු  ඳ ා  ිසසි ප්ර ව වවගය ප්රියකාර රිියබඳ ප්රාහයකෝකක කු ලතා පුුතු ව්  පවත්වන ලදී. 

 

ම ියරි දීසම් සති  සකමීම සා ඒ සශ්රිත් ක්රි ාකා කම් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

රූපයක 1: මාතර මසකිලන දීහම් උපහද්ශනයක රිියබඳ ToT 

 

හලෝක මසකිලන දීහම්  ියයකට  මගාීටව අහගෝ ත්ු 01 සිට 7 ග් වා නාියක මසකිලන දීහම්  ියයක හල  

ප්රකාශයකට පත් කර ක්රියකාකාරකම් මාලාව්  පවත්වන ලදී. 

මසකිලන දීම    අමත උපන් බිියඳුන් ්වකබලා ගැීමම රිියබඳ ් හෂ්ර හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලයක 

යකාවත්කාලීන කිමතම  ඳ ා හවේ අඩවියක්     “මසකිලන දීම ුමරකින්න   න්ේ වගකීම් ” යකන හත්මාව 

යකටහත් ළමා හරෝග විහශ්ෂඥයින්හේ හකාහලස  මජ එ් ව මසකිලන දීම රිියබඳ ගැුවත් කිමතහම් මා යක 

 මජ ම නන ගැුවත් කිමතහම් වැඩ ට න් කිහිපයක්  පවත්වන ලදී. 

 ර්ථහවෝගයක    SUN PF, LEO Club of Gampaha Metro  මග එ් ව නනතාව ගැුවත් කිමතහම් 

වැඩ ට න් පවත්වන ලග අතර අීයමිත   භාකවන්නන්ට ඉඩ  ල මින් FB Live/You tube ු ්හ  ්

විකාශනයක කරන ලදී. UNFPA    ශ්රී ලැංකා බිහිලන මධයම  ම්හම්ලනයක  SLCFD) විසින්  ැංවිධානයක 

කරන ලග ශ්රවාාබාධ  හිත පුද්ගලයින් අතර මසකිලන දීම    අමත උපන් බිියඳුන් ්වකබලා ගැීමම 

රිියබඳ ගැුම වැි කිමතම  ඳ ා විහශ්ෂ වැඩ ට න්  පවත්වන ලදී. 
 

 
රූපයක 2 : 2021 මසකිලන දීහම්  ියයක  ැමමතහම් ක්රියකාකාරකම් 

 -19  ැක  හිත/ත න්රු වූ අමත උපන් බිියඳුන් කළමනාකරායක කිමතම රිියබඳ 

මාර්ථහගෝපහද්ශ 

 COVID-19  ැක  හිත/ත න්රු වූ අමත උපන් බිියඳුන් කළමනාකරායක කිමතම    රහේ තත්ත්වයක 

අුව ්වකවරා මේටම් රිියබඳ මාර්ථහගෝපහද්ශ  ක  ්කර යකාවත්කාලීන කරන ලදී. 
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 COVID-19  මහේදී මසකිලන දීම රිියබඳව මසවරුන් ගැුවත් කිමතම  ඳ ා UNICEF හි   ායක ඇියව 

සිැං ල    හගමළ මාධය හගහකන්ම පිකාව්  නිර්ථමාායක කර මුඛද්රායක කර විහශ්ෂහයකන් මාතත    

අමත උපන් බිියඳු  ත්කාර හ ්වා  පයකන හරෝ ේ හවත හබගා  ලනන ලදී. 

 හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලහේ ධාලනතා වර්ථධනයක අඛ්්ඩව සිදු කිමතම  ඳ ා මසකිලන දීහම් උපහද්ශනයක 

 ඳ ා පුුතු කරුහේ අත්හපාත මුඛද්රායක කිමතම  ඳ ා යුනිහ ෆ් සියක   ායක ලබා දුන්හන්යක. 

 ගරු ප්රූදිය කාමර  ඳ ා නාියක හකාට ් ප්ර ්ථාර    MOEWS ප්ර ්ථාර මුඛද්රායක කිමතම    අඛ්්ඩව 

 ැපීමම, නව නන්ම  ත්කාර  ඳ ා NICU/SCBU වාර්ථතා පුරාවට සිදු කරන ලදී. 

 

ජාතික අලුත් උතන්ත දරුවන්ත තී්ෂා ියීසම් වකඩසටාන 

  ැංනානීමයක තයිහරායිඩ් ග්රන්ියක රිියබඳ නාියක අමත උපන් පමත් ෂාව  ඳ ා ප්රියක්රියකාකාරක, 

වියකලන ලග රුධිර පැේලම් එකතු කිමතහම් කාඩ්පත්    රිරවූම් කවර 2021    2022 ව ර තුළ 

 පයකන ලදී. 

 ැංනානීමයක  යිහපෝතයිහරායිඩ්වාගයක  ඳ ා අමත උපන් බිියඳුන් පමත් ෂා කිමතහම් වැඩ ට හන් ගත්ත 

කළමනාකරායක  ා  ම්බන්ධ හිඩැ  ්   ගැටළු  ාකච්ඡා කිමතම  ඳ ා MRI හි ්ව ්වීම්  පවත්වන ලදී.  

 
 ැංනානීමයක  යිහපෝතයිහරායිඩ්වාගයක රිියබඳ අමත උපන් පමත් ෂා වැඩ ට න වැිිසයුු  කිමතම  ඳ ා MRI හි 

3 වන රූපයක පැවැත්විි.. 

 

 අමත උපන් බිියඳුන්හේ ශ්රවා පමතක්ෂා වැඩ ට න ප්රිය ැං ්කරායක කිමතම  ඳ ා කාන්තාවන් 

 ඳ ා වන කා ේ වීිසයක හරෝ හේ    කාන්තාවන්  ඳ ා ග හ ායි ා හරෝ හේ ්ව ්වීම් හගක්  

පවත්වන ලදී. හමම හරෝ ේ හගක තුළ හ ග නිලධාමතන්  ඳ ා නවීකරා පුුතු ව පැවැත්විි.. 

                                                              
රූප  ට න 4 : කා ේ වීිසහේ කාන්තාවන්  ඳ ා වන හරෝ හේ, ග හ ායි ා මාතත හරෝ හේ අමත උපන් බිියඳුන්හේ ශ්රවා 

පමත් ෂා වැඩ ට න ප්රිය ැං ්කරායක කිමතම 

 ආයකතනහේ ධාලනතාව නැවත  ඳුනා ගැීමම  ඳ ා NICU    SCBU හි ඇිය ප ුමකම් ත් හ ්රු 

කිමතම 

අමත උපන් බිියඳුන් ්වකබලා ගැීමහම් මේටම් යකාවත්කාලීන කිමතම  ඳ ා NICU/SCBU (මානව  ම්පත් 

   උපකරා ඇතුළුව) ඇිය ප ුමකම්  ඳුනා ගැීමම  ඳ ා  ීට් ෂායක්  පවත්වන ලදී. 
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ෙමා ්ෂක, සවව්ාන සා විස ේෂ අව යත්ා වකඩසටාන 

 

2021-2022 දී ජ ්රාණ විස ේෂ සිදුවීම් Q 2 ද්වා 

 INCLUDE වකඩසටාන  මතුේ ුළල් ෙමාවි  සවව්ාන ) මාු ව දී ස ම්භ  ියීම සා ින න 

්රාසේශී  ෙමා සවව්ාන මකිනා්වීසම් මායසේාාන   CDICreg) විවෘත් ියීම. 

ශ්රී ලැංකාහස ළමා හ ෞඛ්ය වැඩ ට න  ාම්ප්රගායිකව ගරුවන්හේ පැවැත්ම    වර්ථධනයක හකහරහි 

අවධානයක හයකාමුඛ කර ඇත. එබැවින් හබාහ ෝ ක්රියකාකාරකම් ඉල් ක කර ගත්හත් ගරුවන්හේ වර්ථධනයක 

ඉ ළ නැැංවීම    ළමා හරෝගාබාධ  ා මරා වැළැ් වීමයි. මුඛේ ළමාවියක  ැංවර්ථධනයක ඉල් ක කරගත් 

හ ්වාවන්    ආබාධ  හිත ගරුවන්  ඳ ා වන හ ්වාවන් ම ත්  වන තුරුම ප්රමුඛඛ්තාවයක්  හනාවීයක. 

2002 ව හර්ථ ළමා  ැංවර්ථධන වැඩ ට න හමරට ළමාර් ෂක වැඩ ට න  මජ   හයකෝගහයකන් 

ක්රියකාත්මක න්වග, එයක ප්රධාන වශහයකන් අවධානයක හයකාමුඛ කහළ් වයක  අන්රුදු 5ට අඩු සියකමම ගරුවන්හේ 

 ැංවර්ථධන ප්රවර්ථධන කටයුතු හකහරහියක. 
 

ඇතුළත් මුඛේ ළමාවියක  ැංවර්ථධන වැඩ ට න  ඇතුළත්) හමම හිඩැ  රිරවීම  ඳ ා  ැලුමම් කර ඇත්හත් 

වයක  අන්රුදු 5 ට අඩු සියකමම ගරුවන්හේ  ැංවර්ථධනයක ප්රවර්ථධනයක කිමතම,  ැංවර්ථධන ප්රමාගයකන්    

ආබාධිතයකන්  ඳ ා ුන්න් පමත් ෂා කිමතම    විහශ්ෂ අවශයතා ඇිය ළමුඛන්  ඳ ා පුළුේ හ ්වාවන් 

 ැපීමම අරමුඛු  කරමිනි. හමම වැඩ ට හන් පළමුඛ නියකමුඛ වයාපතියයක 2020 ජූලි 31 වන ිසන හකාළඹ 

ිස ්ි් කහේ ප්රාහද්ය යක අධය් ෂක ම්ඩලහේ   හයකෝගීතාවහයකන් ිසයකත් කරන ලදී. 2021 මැයි 

මා හේදී හමම වැඩ ට න පුළුේ කර ම ුවර ිස ්ි් කයකට  ඳුන්වා හගන ලග අතර ිසගන ප්රාහද්ය යක 

ළමා  ැංවර්ථධන මැිස ත්වීහම් මධය ථ්ානයක  CDICreg) ිසයකත් කරන ලදී.  

ඇතුළත් මුඛේ ළමාවියක  ැංවර්ථධන වැඩ ට න  ඇතුළත්) හමම හිඩැ  රිරවීම  ඳ ා  ැලුමම් කර ඇත්හත් 

වයක  අන්රුදු 5 ට අඩු සියකමම ගරුවන්හේ  ැංවර්ථධනයක ප්රවර්ථධනයක කිමතම,  ැංවර්ථධන ප්රමාගයකන්    

ආබාධිතයකන්  ඳ ා ුන්න් පමත් ෂා කිමතම    විහශ්ෂ අවශයතා ඇිය ළමුඛන්  ඳ ා පුළුේ හ ්වාවන් 

 ැපීමම අරමුඛු  කරමිනි. හමම වැඩ ට හන් පළමුඛ නියකමුඛ වයාපතියයක 2020 ජූලි 31 වන ිසන හකාළඹ 

ිස ්ි් කහේ ප්රාහද්ය යක අධය් ෂක ම්ඩලහේ   හයකෝගීතාවහයකන් ිසයකත් කරන ලදී. 2021 මැයි 

මා හේදී හමම වැඩ ට න පුළුේ කර ම ුවර ිස ්ි් කයකට  ඳුන්වා හගන ලග අතර ිසගන ප්රාහද්ය යක 

ළමා  ැංවර්ථධන මැිස ත්වීහම් මධය ථ්ානයක  CDICreg) ිසයකත් කරන ලදී. 

CDICreg යකු වත්මන් හගෝලීයක  ා් ෂිත වලට අුව ්වකවරායක  ැපීමහම් වඩාත්ම ලලගාීම ආකතියයක වූ 

බුත-විනයක ක්ඩායකම්   MDT) විසින් එම ගරුවන් ්වකබලා ගත්  ායකනයකයි. පරමාගර්ථය   ැකුමම තුළ 

MDT උපහද්ශක ප්රනා ළමා හරෝග විහශ්ෂඥ වවගයවරයකා විසින් හමහ යකවු ලබන අතර වවගය 

නිලධාමතන්, කථන    භාෂා තකිත් ක  SLT), හභෞත තකිත් ක  PT), වතත්තීයක තකිත් ක  OT), මහනෝ 

විගයාඥ    අධයාපනික තකිත් ක  ET),  මාන හ ්වකයකන්, හ ග යකන අයකහගන්  මන්විත හස. 

නිලධාමතන්      ායකක කාර්ථයක ම්ඩල  ාමාිතකයින්. ම ුවර ිස ්ි් කයක  ඳ ා CDICreg ිසගන 

පුනරුත්ථාපන මධය ්ථාන පලනශ්රයක තුළ  ැංවර්ථධනයක කරන ලග අතර එයක අවම හභෞියක  ා මානව 

 ම්පත්  ැංඛ්යාවකින් න්වග ම ුවර වැඩ ට න ිසයකත් කිමතමට  මගාීටව 2021 මැයි මා හේදී විවතත 

කරන ලදී.  

ිස ්ි් කහේ ීය.එච්.එම්.වරුන්ට ්වකවරායක යකටහත් සිටින ළමුඛන් පමත් ෂා කිමතමට  ැකි වූ අතර 

 ඳුනාහගන ප්රනා ළමා හරෝග විහශ්ෂඥ වවගයවරයකා හවත හයකාමුඛ කරන ලග ළමුඛන් ප්රාහද්ය යක 

මධය ්ථානයක තුළ හමන්ම ප්රාහද්ය යක මධය ථ්ානයක තුළ කළමනාකරායක කර පුම විපරම් කරන ලදී. 

හමම වැඩ ට න රට පුරා හකාවිඩ්-19 ව ැංගතහයකන් ීයඩාවට පත් න්වග එයක ම නන හ ෞඛ්ය කාර්ථයක 

ම්ඩලයක විසින්  ාර්ථථකව සිදු කරන ලග අතර CDIC ිසගන කාර්ථයක ම්ඩලයක ප්රනා ළමා හරෝග විහශ්ෂඥ 

වවගයවරයකා විසින් හමහ යකවන ලදී. 
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 සතාදු ෙමා සවව්ාන සාාා සා සාාා කල්ති ා ානානා  කමේම සා කෙමනාක ණ  ියීම සහාා 

"රැකුම් මා්  සා ජාතික කෙමනාක ණ මා්ස  තසේ " ිරිදාහ සතා් ිරවච තා් ානාන්තවා දීම. 

පුමකයක ගශක හගකක කාලයක තුළ ආබාධ  හිත ගරුවන්  ඳ ා වන හ ්වාවන් ම ත්  වන තුරුම 

ප්රමුඛඛ්තාවයක්  හනාවීයක. හකහ ් හවතත්, හමාළහේ නමයතාවයක    හමාළහේ වර්ථධනයක රිියබඳ ම ත 

කාලීන විගයාත්මක  ා් ෂිත  මජ, මුඛේ ළමාවියක  ැංවර්ථධනයක     ැංවර්ථධන අවශයතා  ඳ ා මුඛේ 

මැිස ත්වීම් ආහයකෝනනහයකන් ඉතා ඉ ළ ප්රියලාභයක්  ලබා හගන බව පැ ැිසලි වියක. 

හබාහ ෝ ළමා  ැංවර්ථධන ආබාධ ඇියවන්හන් ප්රූදියයකට හපර හ ෝ ප්ර ව කාලයක තුළ වර්ථධනයක වන 

හමාළයකට කරන අප ා යක්  හ ්තුහවනි. ම ්ියෂ්ක අැංශභාගයක, ුටි ම් වර්ථාාවලි ආබාධයක, 

ි ්හල් සියකා    ුද්ධිමයක දුර්ථවලතාවයක  ාමානයහයකන් ගැකියක  ැකි  ම ර  ැංවර්ථධන ආබාධ  ඳ ා 

උගා රා හස.  

ම තදී, නව නන්ම  ත්කාර    නව ප්රියකාර ්රමවල ිසයුු වත්  මජ,  ැංූලලතා  හිත අමත උපන් 

ගරුවන්හේ පැවැත්ම හලාව පුරා ඉ ළ යකමින් පවතී. හනාහම්රූ මරා අඩකින් අඩු කිමතම මකන් ළමා 

මරා රිියබඳ   ශ්ර  ැංවර්ථධන ඉල් කවල කැීය හපහනන නයකග්ර ායක්   මජ ශ්රී ලැංකාව වයියහර්ථකයක්  

හනාහස. හමම නයකග්ර ායක මධයහේ ආබාධිතයකන් ඇතුළු අියහයකෝග ්ව කට මුඛුතා හගන ිසවි ගලවා 

ගන්නා ගරුවන්හේ ජීවන තත්ත්වයක ඉ ළ නැැංවීමට රට ූදගානම් වියක යුතුයක. 

හමම අවශයතාවයක  ඳුනා ගනිමින් INCLUDE වැඩ ට නට  මගාීටව ඉ ත  ඳ න් හපාත් රිැංන  ක  ්

කරන ලදී.  

INCLUDE වැඩ ට නට ප ුමකම්  ැලීයම  ඳ ා එම විහශ්ෂ අවශයතා  හිත ගරුවන්  ඳුනාගැීමම 

 ඳ ා ළමා ආර් ෂා මාර්ථග තුන්   ඳුන්වා හගන ලදී. ම නන හ ෞඛ්ය මාර්ථගයක යකු ශ්රී ලැංකාහස උපත 

ලබන සියකමම ගරුවන්,  ැංවර්ථධන ප්රමාගයකන්    ආබාධිතයකන්  ඳ ා ම නන හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලයක 

විසින් ්රමාුූලලව පමත් ෂා කිමතමයි. නව නන්ම  ත්කාරක මාර්ථගයක යකු නව නන්ම ක්ඩායකම් විසින් 

නව නන්ම ඒකකවලින්  හනාහම්රූ, අඩු උපත් බර / වර්ථධනයක වන හමාළයකට පර්ථ නේ අවමානයකට 

ල් වන) මුඛගා  ලනන ලග ළගරුවන් පමත් ෂා කිමතම    පුම විපරම් කිමතමයි. ප්රාථමික  ත්කාර,  ාමානය 

වවගයවරයකා    අහනකුත් වවගයවරුන්හේ මාර්ථගයක යකු ඉ ත මාර්ථග හගහකන් මග  ැහරන ගරුවන් 

පමත් ෂා කිමතහම් අව ්ථාවාදී මාර්ථගයකයි. මාර්ථග තුහනහිම පමතක්ෂා ධනාත්මක ිස ්ි් කහේ CDIC හවත 

හයකාමුඛ හකහර්ථ. "හපාදු ළමා  ැංවර්ථධන ආබාධ කේියයකා  ඳුනා ගැීමම  ඳ ා  ත්කාරක මාර්ථග" 

 ැංවර්ථධනයක කරන ලද්හද් ආබාධ  හිත ගරුවන්     ැංවර්ථධන ප්රමාගයකන් ඇතුළත් ්වකවරායක ලබා දීම 

 ඳ ා සියකමම හ ෞඛ්ය හ ව්කයින්ට මාර්ථහගෝපහද්ශ  ැපීමම  ඳ ා යක.  

එපමන්  හනාව, හපාදු ළමා ආබාධ  හිත  ඳුනාගත් ළමුඛන්  ඳ ා පුළුේ ්වකවරායක්   ැපීමම  ඳ ා, 

ුටි ම් වර්ථාාවලි ආබාධ, ම ්ියෂ්ක අැංශභාගයක    අහනකුත්  ්නායු  ැංවර්ථධන ආබාධ  ඳ ා නාියක 

කළමනාකරා මාර්ථහගෝපහද්ශ  ක ් කරන ලදී. 

ශ්රී ලැංකාහස ආබාධ  හිත ගරුවන්    පන්ේ  ඳ ා රානය අැංශයක තුළ ගැනට පවියන හ ෞඛ්ය හනාවන 

හ ්වාවන්  ඳුනා ගැීමමට     ැංවර්ථධන ආබාධ කේියයකා  ඳුනා ගැීමම    කළමනාකරායක රිියබඳ 

්වකවරා මාර්ථගවලට ුන්න්  ම්බන්ධ කිමතම  ඳ ා, "ආබාධිත ළමුඛන්  ඳ ා ලබා ගත  ැකි බුතආැංශික 

හ ්වා" හපාත් රිැංන  ැංවර්ථධනයක කරන ලදී. 
 

 සකාෙඹ ිනසේි්කස  සවව්ාන ස්කා  ිරිදාහ නවජ කණ්ඩා ම් පුහුණු ියීම ස ම්භ  ියීම 

හමම මාර්ථගයක මකන් ගරු ප්රූදියයක සිදුවන හරෝග නිවාරා අැංශහේ හරෝ ේවල මුඛේ ළමාවියක  ැංවර්ථධනයක 

ප්රවර්ථධනයක කරන ක්රියකාවලි     ම්මත හමහ යුම් ක්රියකා පටිපාටි හගන ැර ග් වයි. අමත උපන් බිියඳාට 

   පන්ලට අවශය  ැංවර්ථධන ආධාර  ැපීමහම් වගකීම ගරු ප්රූදියහයකන් පුම අමත උපන් බිියඳා ්වකබලා 

ගන්නා  ායකනික ක්ඩායකමයි. අමත උපන් බිියඳු ඒකක ඇිය හරෝ ේවල, ඉ ත ඒවාට අමතරව, 

හරෝ ේ ගතව සිටින කාලයක තුළ  ැංවර්ථධනයකට හිතකර පලන රයකන්    උත්හත්නනයකන්  ැපීමම    පුම 

විපරම් හ ා න් සිටින ළගරු  ායකනවලදී ළගරුවන්  ැංවර්ථධන ප්රමාගයකන්    ආබාධිතයකන්  ඳ ා පමත් ෂා 

කිමතම  ායකනික ක්ඩායකමට පැවහර්ථ. 
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ලනසහස ආර්ථයකා හරෝ ල, ග හ ායි ා මාතත හරෝ ල, කා ේ වීිසහේ කාන්තා හරෝ ල    ගකුු  හකාළඹ 

ශි් ෂා හරෝ ල යකන හරෝ ේවල අමත උපන් ක්ඩායකම්  ඳ ා පුුතු  වැඩ ට න් 2021 ව හර්ථ 3 

වැනි කාර්ථතුහසදී ආරම්භ කරන ලදී. 
 

 ෙමා සවව්ාන සාාිත් න්ත ිරිදාහ ජාතික සමසාුබම් කිටුවව ිරිටුවවීම 

 ැංවර්ථධන ආබාධ  හිත ගරුවන්  ඳ ා වන පලනූර්ථා හ ්වා  ැපීමම හ ෞඛ්ය අැංශහේ විෂයක පථහයකන් 

ුේබට පුළුේ හස. අගාළ බුත-ආැංශික පාර්ථශවකරුවන්හේ ඒකාබද්ධ   හයකෝගී ප්රහසශයක්   ර ා හමයක 

වි ඳීමට    ීයඩාවට පත් ළමුඛන්, ුන්න්හේ පන්ේ    ප්රනාවන්ට හ ාඳම බලප ම ලබා දීම  ඳ ා DGHS 

හි  භාපියත්වයක යකටහත් "ළමා  ැංවර්ථධන ආබාධ රිියබඳ නාියක හමහ යුම් කමිටුව" 2022 මාර්ථතු ම  

 ක ් කර ඇත.   
 

 ක්රි ා්මක ියීසම් සකකකසේම අවසන්ත ියීම 

ළමා ්වකවරායක,  ැංවර්ථධනයක    විහශ්ෂ අවශයතා රිියබඳ 2025 ග් වා ක්රියකාත්මක කිමතහම්  ැලැ ම් 

හකටුම්පත් කර අව න් කරන ලදී. 
 

 “ශ්රී කවකාව තුෙ සවව්ාන  සවිටන්ත තවතින මාස 24-59 අත්  දරුවන්තස් අු තාත්  ිරිදාහ 

මූපික සමී්ෂණ ” සම්ර්්ණ ියීම. 

ශ්රී ලැංකාව 2030 ව ර  ඳ ා ියර ාර  ැංවර්ථධන ඉල් ක  SDG) නයායක පරයක අුමත කර ඇිය අතර, 

එමඟින් මිනිුමන්ට    පතිවියකට  ාමයක     මතද්ධියක  ා් ෂාත් කර ගැීමම  ඳ ා කටයුතු කරන හල  

රටවේ ඉේලා සිටී. SDGs ළමා අයිියවාසිකම් හකහරහි අවධානයක හයකාමුඛ කරන අතර මානව ප්රාේධන 

 ැංවර්ථධනයක  ා් ෂාත් කර ගැීමම  ඳ ා මුඛේ ළමාවිහේ සිට මැිස ත් වීහම් වැගගත්කම  ඳුනාහගන ඇත. 

SDG නයායක පරහේ සිසවන ඉල් කයක ුණාාත්මක අධයාපනයක හකහරහි අවධානයක හයකාමුඛ කරයි, එයක 

ඉ ළ  මාන ආර්ථික  ැංනලතාවහේ ූර්ථවගාමියකා හල     ගලනද්රතාවහයකන් මිදීහම් යකතුර හල  

 ඳුනාහගන ඇත. ගරුවන්ට අධයාපනයක ලබා දීහමන් අනාගත පරපුරට ගලනද්රතාවයකට එහරහිව  ටන් 

කිමතමට, හරෝග වැළැ් වීමට    වඩාත් ුහරාත්තු හගන     ාමකාීට  මානයක්  හගාඩනැගීමට 

හමවලම් ලැහේ. SDG 4 “ඇතුළත් වූ     ාධාරා ුණාාත්මක අධයාපනයක්    ියක කිමතම     ැමට 

ජීවිත කාලයක පුරාම ඉහගීමහම් අව ්ථා ප්රවර්ථධනයක කිමතම” මඟින් රටකට ඉතා වැගගත් අග  ්    

ප්රියපත්ිය විධානයකන් ලබා හගන අන්තර්ථග්ර ායක     ාධාරාත්වයක තවදුරටත් ඉ ්මතු කරයි. 

ුණාාත්මක අධයාපනහේ ඉල් කහේ ඉල් ක ග යක අතලනන් හගවන ඉල් කයක මුඛේ ළමාවියක  ැංවර්ථධනයක 

හකහරහි අවධානයක හයකාමුඛ කරයි. ඉල් කයක 4.2 රටවේවලින් ඉේලා සිටින්හන් 2030 වන විට සියකමම 

ගැ ැු  ළමයින්  ා රිලනමි ළමයින්ට ුණාාත්මක මුඛේ ළමාවියක  ැංවර්ථධනයක, ්වකවරායක    ූර්ථව 

ප්රාථමික අධයාපනයක  ඳ ා ප්රහසශයක ඇිය බවට   ියක වන හල  ුන්න් ප්රාථමික අධයාපනයක  ඳ ා 

ූදගානම් වන හල යි. 

ගශක ගානාව්  පුරා, මුඛේ ළමාවියක  ැංවර්ථධනහේ වැගගත්කම    හමම කාල පලනච්හේගයක තුළ 

ආහයකෝනනයක කිමතහම් රිලනවැයක-ලලගාීමතාවයක රිියබඳ විගයාත්මක  ා් ෂිත එකතු කර ඇත. හමම  ා් ෂිත 

ියබියකදීත්, රටවේ ECD නයායක පරයක කරියයකට හගන ඒහම්දී ප්රමාග වී ඇත. ශ්රී ලැංකාව  ම්බන්ධහයකන් ග 

තත්ත්වයක එහ ්ම යක. 
 

ශ්රී ලැංකාව තුළ, ළමා හ ෞඛ්යහේ අැංගයක්  හල  ECD වැඩ ට න 2000 ව හර්ථ ආරම්භ කර ඇිය අතර 

එතැන් සිට එයක කිහිප වතාව්  ප්රිය ැං ්කරායක කර ඇත. හම් වන විට, බිම් මේටහම් හ ෞඛ්ය හ ්වා 

හ ්විකාව වන ම නන හ ෞඛ්ය වින්නුක මාතාව  PHM) ECD රිියබඳ පුුතු ව ලබා ඇිය අතර හපෝෂා 

ආර් ෂා රාමුඛව යකටහත් හගමාරියකන්ට අවශය උපහග ් ලබා හගයි. හකහ ් හවතත්, තවමත් අවධානයක 

   ප්රමුඛඛ්තාවයක වන්හන් ප්රියනාරාත්මක ්වකවරායක, කලින් ඉහගීමහම් අව ්ථා    ආර් ෂාව හවුවට 

හපෝෂා ආර් ෂා රාමුඛහස හපෝෂායක    හ ෞඛ්ය  ැංරනක  ඳ ා යක. ශ්රී ලැංකාව තවමත් අවධානයක 

හයකාමුඛ කරන්හන් ිසයුු  වීමට වඩා පැවැත්ම හකහරහි යක. හමයකට හ ්තුව මුඛේ ළමා කාලයක තුළ 

ගරුවන්හේ වර්ථධනයක අප විසින් මනින්හන් නැිය නි ා වියක  ැකියක. මනිු ලබන හද් ආමන්රායක කර 
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වැිිසයුු  කළ  ැකි අතර කිසිදු ගත්තයක්  කිසිදු ක්රියකාවකට හ ්තු වියක  ැකි කිසිදු ගැටමවකට  මාන 

හනාවියක  ැක. 

හමම  ම්බන්ධ මධයහේ SDG නයායක පරයක, ECD මැීමහම් වැගගත්කම අවහබෝධ කර ගනිමින් ප්රගියයක 

මැීමම  ඳ ා ගර්ථශක හගක්   ක ් කර ඇත. ගර්ථශකයක 4.2.1, ලිැංකකත්වයක අුව හ ෞඛ්යයක, ඉහගීමම 

   මහනෝ  මාජීයක යක පැවැත්ම තුළ  ැංවර්ථධනයක හවමින් පවියන මා  24-59 අතර ළමුඛන්හේ 

අුපාතයක මනිු ලැහේ,    ගර්ථශකයක 4.2.2  ැංවිධානාත්මක ඉහගීමහම්   භාගීත්ව අුපාතයක  නිල 

ප්රාථමික ඇතුළත් වීහම් වයක  ව රකට හපර මනිු ලැහේ). 

හගෝලීයක වශහයකන්, 4.2.1 ගර්ථශකයක මැීමහම් හමවලම අමියන්  ැංවර්ථධනයක කරන ලග මුඛේ ළමාවියක 

 ැංවර්ථධන ගර්ථශකයක 2030 (ECDI 2030) හස. හමම SDG ඉල් කහේ භාරකරු හල  UNICEF විසින් 

ECDI2030  ැංවර්ථධනයක කරන ලග අතර, එයක ප්රගියයක නිමත් ෂායක කිමතම හ ෝ වගවීම   ියක කිමතම 

 ඳ ා ළමා  ැංවර්ථධනයක  ඳ ා හගෝලීයක වශහයකන් රිියගත් ගර්ථශක හනාමැියකහම් පරතරයක  පුරාලීහම් 

ප්රියලලයක්  වියක. ECDI2030 ප්රමිියගත ආකාරහයකන් එකතු කරන ලග මුඛේ ළමාවියක  ැංවර්ථධනයක රිියබඳ 

නාියක වශහයකන් නිහයකෝිතත    නාතයන්තර වශහයකන්  ැං න්ගනාත්මක ගත්තවල අවශයතාවයක 

ආමන්රායක කරයි. ECDI2030 තනි පුද්ගල  ැංවර්ථධන ව ම් හ ෝ තනි ගරුවන් රිියබඳ වාර්ථතා කිමතම 

 ඳ ා ගත්ත උත්පාගනයක කිමතමට අග   ් හනාහකහර්ථ. ඒ හවුවට, හ ෞඛ්යයක, ඉහගීමම    මහනෝ 

 මාජීයක යක පැවැත්ම අතර  ැංවර්ථධන අන්තර්ථ  ම්බන්ධතා ග්ර ායක කර ගන්නා තනි  ාරාැංශ ලකුු  

මත පගනම්ව එ්  නනග න මේටහම් ගර්ථශකයක්  නිෂ්පාගනයක කිමතමට අග  ් හකහර්ථ. 

හම් වන විට ECDI භාෂා කිහිපයකකින් ලබා ගත  ැකි නමුඛත් ශ්රී ලැංකාහස නාියක භාෂා වන සිැං ල    

හගමළ භාෂාහවන් හනාමැත. UNICEF හි   ායක ඇියව FHB ECDI 2030 හද්ය යක භාෂාවලට පලනවර්ථතනයක 

කිමතහම්    අියරුතකරායක කිමතහම් ක්රියකාවලියකක හයකදී සිටී. 

ඒ අතරම 2030 ව ර  ඳ ා SDG ගර්ථශකයක 4.2.1  ඳ ා ඉල් කයක්  තැබීමට, ශ්රී ලාැංහ් යක ගරුවන්හේ 

 ැංවර්ථධන තත්ත්වයක රිියබඳ මූලික ගත්ත කිසිව්  අප  තුව හනාමැත. ගැනට, එම ගත්ත කිසිදු  ාමානය 

 ීට් ෂායකකින් හ ෝ නනවිකා     හ ෞඛ්ය  ීට් ෂායකකින් ්ව ් හනාහකහර්ථ. එබැවින්  ිසසි 

අවශයතාවයකට රිියයකම් හයකදීම  ඳ ා  ගානාරාත්මක අුමැියයකකින්    නියකමුඛ අධයයකනයකකින් අනතුරුව 

රහේ වත්මන් තත්ත්වයක  ඳුනාගැීමම  ඳ ා මූලික  ීට් ෂායක්  පවත්වන ලදී.  
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තාසල් සසෞඛ්ය වකඩසටාන 
 

2021-2022 දී ජ ්රාණ විස ේෂ සිදුවීම් Q 2 ද්වා 

• ජීවන කුසකත්ා ිරිදාහ විදු් හස ු ම් සමාඩිුබක ් සවව්ාන  ියීම 

2022 මාර්ථතු මා හේදී FHB හි හභෞියක වැඩමුඛළුව්  පැවැත්විි., බුතවිධ  ම්පත් ගායකකයින්  මජ 

වැඩ ට න් ගළ  ට න්   ක ් කිමතම  

  
 

• සසෞඛ්ය ්රව්ාන තාසල් ිරිදාහ විදු් හස ු ම් සමාඩිුබක ් සවව්ාන  ියීම 

වැඩ ට න් ගළ  ට න්   ක ් කිමතම  ඳ ා බුතවිධ  ම්පත් ගායකකයින්  මජ 2022 හපබරවාලන 

මා හේදී FHB විසින්  ත්කාරකත්වයක  පයකන ලග zoom තා් ෂායක  ර ා උපහද්ශන වැඩමුඛළුව්  

පවත්වන ලදී.  

 
 පුහුණු අ්සතා් ුළද්රණ  ියීම 

ප ත ගැ් හවන පුුතු  අත්හපාත්    හපාත් ප ් අන්රුදු  ැංහශෝධන  හිතව 2021 හග ැම්බර්ථ මා හේදී 

මුඛද්රායක කරන ලදී. 

 මහනෝ  මාජීයක පුුතු  අත්හපාත 

 තරබාරුකම වැළැ් වීම  ඳ ා අත්හපාත 

 හිලන ැර වැළැ් වීම රිියබඳ හපෝ ්ටරයක 

 යකකඩ පිකාව 

 පා ේ හ ෞඛ්ය මාර්ථහගෝපහද්ශයක 

 වර්ථධන ප්ර ්ථාර 

 ඉ ළ මිුම් ප්ර ්ථාර     
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• තාසල්, ජාතික විභ ා  සා ක්රීඩා හස  තකවක්වීම සහාා SOP ද්රවය සවව්ාන  ියීම. 

ප ත මාර්ථහගෝපහද්ශ  ක  ්කර අධයාපන අමාතයාැංශයකට    විභාග හගපාර්ථතහම්න්තුවට හබගා  ලනන 

ලදී. 

 2019, 2020    2021 ව ර  ඳ ා අ.හපා. . උ/හපළ, අ.හපා. .  ා/හපළ,    භූගත 5 

ශිෂයත්ව විභාග පැවැත්වීම  ඳ ා මාර්ථහගෝපහද්ශ 

 පා ේ නැවත විවතත කිමතහම් මාර්ථහගෝපහද්ශ 

 පා ේවල    ම ා තරගවල ක්රීඩා ්ව ්වීම් පැවැත්වීම  ඳ ා මාර්ථහගෝපහද්ශ. 

 කලාප, පළාත්    නාියක මේටහම්  ම්බන්ධතා හනාවන     ම්බන්ධතා ක්රීඩා ඉ ස 

පැවැත්වීම  ඳ ා මාර්ථහගෝපහද්ශ. 

 ුණරු පුුතු   ැසි  ඳ ා මාර්ථහගෝපහද්ශ. 

 

 COVID-19-ානා්මක සා සකක සිටත් සිසුන්ත, සවනම විභ ා  මායසේාානවක සා විස ේෂ COVID-

19 ස  ාල්වක තකවක්වීම සම්ාන්තධීක ණ  ියීම. 

 තාසල් වවදය තීක්ෂණ  2017-2021 

පා ේ හ ෞඛ්ය වැඩ ට හන්  SHP) ඉල් ක ක්ඩායකම වන්හන් රනහේ    හපෞද්ගලික පා ේවල 

ඉහගුම ලබන ළමුඛන්    නව හයකාන්න් විහේ පුමවන්නන්යක. පා ේ 10155 ක සිුමන් මිලියකන 4.1 කට 

පා ේ හ ෞඛ්ය හ ්වා අවශය හස. 

පා ේ හ ෞඛ්යයක හ ෞඛ්ය  ා අධයාපන අමාතයාැංශ හගහකහිම  න්ේ වගකීමකි. FHB යකු ශ්රී ලැංකාහස 

SHP  ඳ ා හ් න්ද්ර ්ථානයකයි. 

SHP හි ප්රධාන හ ්වාවන් වන්හන් පා ේ වවගය පමත් ෂා පැවැත්වීම, හපෝෂා  ා අහනකුත් හගෝෂ 

 ඳුනා ගැීමම, හයකාමුඛ කිමතම, අධයාපනික වැඩ ට න්    එන්නත් කිමතමයි. අහනකුත් හ ්වාවන් වන්හන් 

හ ෞඛ්ය    අධයාපන කාර්ථයක ම්ඩල පුුතු ව, අධයාපනික ද්රවය  ැංවර්ථධනයක, අීක් ෂායක    

ඇගීමමයි. 

හ ෞඛ්ය වවගය නිලධාමත  MOH)    ම නන හ ෞඛ්ය පමත් ෂක  PHI) මාතත  ා ළමා හ ෞඛ්ය වවගය 

නිලධාමත  MOMCH)    උපහද්ශක ප්රනා වවගය  CCP) හේ අීක් ෂායක යකටහත් ප්රධාන වගකිවයුතු 

නිලධාමතන් හස. 
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2018-2022 සිදු ක න කද පුහුණු වකඩසටාන්ත 

2020-2021 දී Covid 19 ව ැංගතයක හ ත්ුහවන්    2022 දී අරමුඛගේ හනාමැියකම හ ්තුහවන් නිතය 

පුුතු  වැඩ ට න් නතර කරන ලදී. TOT හගක්  2022 දී හවේ පාගක E හමාියුලයක්   LMS)  ර ා 

සිදු කරන ලදී. 2022 දී ්ව ව්ීම් එහකාළ ්  zoom  ර ා පවත්වන ලදී. 

 

වුණව 9 

 කා්   2018 2019 2020 2021 2022 

1 ජීවන කු ලතා මත TOT 17 12 3 0 2 

2 හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන පා ේ රිියබඳ 

TOT 

     

3 පා ේ වවගය පමත් ෂායක රිියබඳ 

TOT 

1 0 0 0 0 

4 හවනත් TOT 4 8 7  2 via 

LMS 

5 ්ව ්වීම් විශාලනයක කරන්න     11 

6 ් හෂ්ර නාලනකා 3 5 3 1 0 

7 හවනත් ්ව ්වීම් 6 7 1 5 6 

 

2018-2022 ුළද්රණ  
 

 අරමුඛගේ ප්රියපාගන හනාලැබීම හ ්තුහවන් 2022 දී මුඛද්රායක සිදු හනාවීයක. 

 

වුණව 10 

 සතාත් ති

කාව 

2018 2019 2020 202

1 

2022 

1 මහනෝ  මාජීයක පුුතු  

අත්හපාත 
 S 3000 

E 700 

0 0 0 

2 තරබාරුකම 

වැළැ් වීම  ඳ ා 

අත්හපාත 

S 7000 S 7000 

E 500 

T 3000 0 0 

3 හිලන ැර වැළැ් වීම 

රිියබඳ හපෝ ්ටරයක 
S 15,000 0 0 0 0 

4 යකකඩ පිකාව S 

3,100,000 

S 

3,100,000 

S 

3,100,000 

0 0 

5 පා ේ හ ෞඛ්ය 

මාර්ථහගෝපහද්ශකයක 
S 3000 T 700 0 0 0 

6 වර්ථධන ප්ර ්ථාර 0 20,000 0 0 0 

7 ඉ ළ මිුම් ප්ර ්ථා 0 1,0000 0 0 0 

 

සවබ් සවව්ාන 

ශාමතලනක ්ව ්වීම් පැවැත්වීහම් හනා ැකියකාව හවේ පාගක පුුතු  වැඩ ට න්  ැංවර්ථධනයක කිමතම  ඳ ා 

අපහේ ගැ් ම අධය් ෂායක කරයි. රුරියකේ මිලියකන 4්  වැයකකරමින් හවේ අඩවියක    Parenting 

LMS නිර්ථමාායක කරන ලදී 
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පා ේ හ ෞඛ්ය ඒකකහේ වවගයවරුන්    කාර්ථයක ම්ඩලයක විසින් මුඛගේ වියකගම් හනාකර මහනෝ-

 මාන යක පැවැත්ම රිියබඳ LMS  ැංවර්ථධනයක කරන ලදී. 

 

වුණව 11 

 ශී්ෂ  2018 2019 2020 2021 2022 

1 පා ේ හ ෞඛ්ය හවේ අඩවියක 0 0 0 1 0 

2 මාරියක LMS 0 0 0 1 0 

3 පා ේ ගරුවන්හේ මහනෝ  මාජීයක 

යක පැවැත්ම LMS 

0 0 0 1 0 

4 පා ේ ුණරුවරුන්  ඳ ා හ ෞඛ්ය 

ප්රවර්ථධන පා ල 
0 0 0 0 1 

5 පා ේ ුණරුවරුන්  ඳ ා ජීවන කු ලතා 0 0 0 0 1 

 

2022 සා 2023 සහාා සකකසුම් ක  මති විස ේෂ සවව්ාන කටුබතු 

 පා ේ ුණරුවරුන්ට "හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන පා ල"  ැංකේපයක ඉගැන්වීම  ඳ ා විගුත් ඉහගුම් 

හමාියුලයක්   ැංවර්ථධනයක කිමතම 

 පා ේ ුණරුවරුන්ට "ජීවන කු ලතා"  ැංකේපයක ඉගැන්වීම  ඳ ා විගුත් ඉහගුම් හමාියුලයක්  

 ැංවර්ථධනයක කිමතම 

 E-ඉහගුම් හමාියුල හගකම  ඳ ා DGHS විසින් ලියකා අුමත කරන ලග හයකාමුඛ නියකමයකන්.    

රිලනවිතරයකන්  ැංවර්ථධනයක හවමින් පවතී. අරමුඛගේ  පයකු ලබන්හන් හලෝක බැැංකුව/ ප්රාථමික 

හ ෞඛ්ය හ ්වා පද්ධියයක ශ් ියමත් කිමතහම් වයාපතියහයකනි. 

 "හගමාරියක හපාත" හගමළ මාධයහයකන් මුඛද්රායක කිමතම. අරමුඛගේ මාර්ථගගත කර ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

• හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන පා ල  ඳ ා හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානහේ ප්රමිතීන් අුගමනයක කිමතම - WHO 

හවියන් අරමුඛගේ නල මාර්ථගගත කිමතම. මූලික හේඛ්න කටයුතු සිදු කර DGHS අුමැියයක ලබාහගන 

ඇත. 

අධී්ෂණ  සා ම යීම 
 

2021-2022 Q 2 ද්වා ජ ්රාණ විස ේෂ සිදුවීම් 
 

2021 

• මධයම    පර්ථයකන්ත උපහද්ශක ප්රනා වවගයවරුන් අතර  ැංවාගයක පලනධිහේ ගැටළු  ඳුනා ගැීමමට    

RMNCAH හි නවතම යකාවත්කාලීන කිමතම්  ැපීමම  ඳ ා එ් ිසන ශාමතලනක වැඩමුඛළුව 

• MOMCH හගිසන වැඩමුඛළුව  හභෞියක) 
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සියකළුම මාතත  ා ළමා හ ෞඛ්ය වවගය නිලධාමතන්හේ   භාගීත්වහයකන් ුන්න්හේ ක්රියකාකාරකම්  මාහලෝනනයක 

කිමතම  ඳ ා හභෞියකව 2021 අහේේ මා හේදී පවත්වන ලග හගිසන වැඩමුඛළුව 

               

              
• RSPHNO වැඩමුඛළුව - ිස ්ි්  මේටහම් අීක් ෂා කටයුතු තවදුරටත් ශ් ියමත් කිමතම  ඳ ා 

මාර්ථගගත එ් ිසන වැඩ ට න්  2021 හනාවැම්බර්ථ මා හේදී සිදු කරන ලදී. 

•  ීට් ෂා  ැංඛ්යාන කාර්ථයකාල/PPO/DA පුුතු ව - 2021 ු් හතෝම්බර්ථ මා හේදී පැවැත්න්ු  

ිස ්ි්  මේටමින් ගත්ත  ැසිරවීහම් සියකමම ිස ්ි්  PPOs/DAs  ඳ ා එ් ිසන අතථය  මාහලෝනන 

්ව ්වීම පවත්වන ලදී. 

• CMC    NIHS ඇතුළු ිස ්ි් ක 28හිම නාියක MCH  මාහලෝනන පාහ ් පවත්වන ලග අතර 

 ඳුනාගත් ගැටළු මත පගනම් වූ වාර්ථතාව්   ක ් කර අවශය ක්රියකාමාර්ථග  ඳ ා හ ෞඛ්ය හේකම් 

හවත භාර හගන ලදී          

 

 

 

 

 

 

                . 
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• FHB [eBRIDGE]  ඳ ා ඉහගුම් කළමනාකරා පද්ධියයක්  නිග  ්    විවතත-මූලාශ්ර මූඩ්ේ 

හසිසකාව්  මත පගනම්ව  ැංවර්ථධනයක කරන ලග අතර M&E ඒකක කාර්ථයක ම්ඩල  ාමාිතකයින් 

විසින් ු නය රිලනවැයක්   හිතව අභයන්තර  ැංවර්ථධනයක්  හල  ිසයකත් කරන ලදී.                

    
 

• ු න්ලයින් CME පාඨමාලාව eBRIDGE  ර ා  ඳුන්වා හගන ලග අතර MOHs 60්  CME ලකුු  13්  

 මඟින් ප්රතීතනයක කර ඇිය මාර්ථගගත   ියක පර පාඨමාලාව  ම්ූර්ථා කරන ලදී.    

                                                       
  සියකමම COVID-19 ධනාත්මක ගැබිනි කාන්තාවන් ගැේ ගැීමම    ප්රියලලයක හකහරහි COVID-

19 හි බලප ම ගැකීමට DHIS2 පගනම් වූ රැකර්ථ වැඩ ට න්   ැංවර්ථධනයක කර ක්රියකාත්මක කරන 

ලදී. ගත්ත වලනන් වර විශ්හේෂායක කර අතුරු වාර්ථතා හල  හබගා  ලනන ලදී. 

                                                       
• 2021 ජූලි මා හේ සිට ගර්ථභීම කාන්තාවන් අතර එන්නත් කිමතම නිමත් ෂායක කිමතම  ඳ ා 

එන්නත් ේ්වකර්ථ වැඩ ට න  ක ් කර  ඳුන්වා හගන ලදී 

• හතාරතුරු පද්ධිය වැිිසයුු  කිමතම     මාහලෝනනයක කිමතම  ඳ ා කතතයාධිකාමත ම්ඩල ්ව ්වීම් 

12්   මාසිකව) පවත්වන ලදී 

• PHNS    SPHMs  ඳ ා refresher eRHMIS පුුතු  කිමතම් නවයක්  පළාත් 9ම ආවරායක වන 

පලනිස මාර්ථගගත පුුතු ව්  හල  පවත්වන ලදී. 

• eRHMIS 2  ර ා පුද්ගලික අැංශහේ MNH හරෝ ේ ගත්ත ග්ර ායක කර ගැීමම, ප්රූදිය සිදු වන 

පළාහත් ප්රධාන හපෞද්ගලික අැංශහේ හරෝ ේ පුුතු  කිමතහමන් පුම මධයම පළාතට වයාේත කරන 
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ලදී. බ ්නාහිර පළාහත් හපෞද්ගලික හරෝ ේවලට අමතරව ම ුවර සියකමම හපෞද්ගලික හරෝ ේ 

2021 සිට නාියක ගත්ත ගබඩාවට හතාරතුරු  පයකයි. 

 

2022 

• අමියන් බඳවාගත් PHNS    SPHMS  ඳ ා සිැං ල    හගමළ මාධයවල eRHMIS refresher 

පුුතු  ප ්  පවත්වන ලදී. 

• RMNCAH වැඩ ට න රිියබඳ අමියන් පත් කරන ලග MOMCHs  ඳ ා ිසශානියයක  ැංවිධානයක කර 

2022 මාර්ථතු මා හේදී පවත්වන ලදී. 

• හකාළඹ හතෝරා ගත් හපෞද්ගලික හරෝ ේ කිහිපයක්   ඳ ා eRHMIS refresher පුුතු ව 

 ඳුන්වාදීම 

• කතතයාධිකාමත ම්ඩල ්ව ්වීම්  ත්  පවත්වන ලදී 

• එ්  එ්  වැඩ ට න් ් හෂ්රහේ අවශයතා  ඳුනා ගැීමම  ඳ ා උපහද්ශන ්ව ්වීම් කිහිපයක්  

 මඟින් RHMIS  ැංහශෝධනයක ආරම්භ කරන ලදී. 

• අීක් ෂා හමවලම්  ැංහශෝධනයක කිමතම    WHO හි   ායක ඇියව ආරම්භ කරන ලග පුුතු  

හමාියුලයක්   ැංවර්ථධනයක කිමතම. අවශයතා විශ්හේෂා වැඩමුඛළු පවත්වන ලග අතර අවධානයක 

හයකාමුඛ කරන ක්ඩායකම්  ාකච්ඡා හමම මා හේ   ැේතැම්බර්ථ)  ැලුමම් කර ඇත. 

• 2022 අහගෝ ්තු අව ානයක වන විට, නාියක MCH  මාහලෝනන 28 න් 23 ්  අතථයව    හභෞියකව 

 ම්ූර්ථා කර ඇත. 

 

කා්  සාාන ද් ක 

වුණව 12 

ද් ක  2017 2018 2019 2020 2021* 

මාත්ෘ ම ණ අු තාත්  39.3 32.0 28.8 30.2  

අලුත් උතන්ත දරුවන්තස් ම ණ අු තාත්  6.2 6.5 7 6.4 6.5 

ෙදරු ම ණ අු තාත්  8.7 9.1 10.1 8.4 9 

සති 8ට සත  පි ාතිනවචි ූ   කබිනිද ම වරුන්තස් 

්රති ත්  

79.4 79.8 80.6 80.9 81.8 

ස ත්නිදක සාදාාකීම් ්රති ත්  99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 

පි ාතිනවචි වී මති නව ස ාවුන්ත විස   කබිනිද 

ම වරුන්තස්  

4.6 4.4 4.4 4.1 3.9 

අඩු ා  කුඩා දරුවන්තස් ්රති ත්   අවුරුදු 1-2) 12.8 12.4 12.4 11.9 11.4 

අඩු ා  සත  තාසල් දරුවන්තස් ්රති ත්  

 අවුරුදු 2-5) 

20.5 19.7 19.7 19 18.6 

සම්ර්්ණ ක න කද තාසල් වවදය තීක්ෂණස  

්රති ත්   SMI) 

87.8 98.3 96.9 55 56.5 

නවීන තවුල් සකකසුම් ක්රම භ ාවිත්ා ක න සුදුසුකම් 

ක් සජ ඩු ්රති ත්  

57.3 57.9 58 58.5 57.7 

තවුල් සකකසුම් සහාා සපු ා ත් සනාාකිය 

අව යත්ාව ් මති සුදුසුකම් ක් සජ ඩු 

්රති ත්  

6.3 6 5.9 5.9 5.6 

* තාවකාලික ගත්ත 
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2022 සා 2023 සහාා සකකසුම් ක  මති විස ේෂ සවව්ාන කටුබතු 
• අීක් ෂා හමවලම්    නියකමුඛ පමත් ෂා  ැංහශෝධනයක කිමතම 

• ගකුු  පළාහත් eRHMIS2 පලනමාායක කිමතම 

 

ත්ස ෂණ 
 

2021-2022 Q 2 ද්වා ජ ්රාණ විස ේෂ සිදුවීම් 

 PHM කාර්ථයක ම්ඩල අවශයතා  WISN) ිස ්ි්  PHM හ ්වක අවශයතා ශ්රී ලැංකා 2021 රිියබඳ 

වැඩ බර ගර්ථශක සිදු කරන ලග අතර වාර්ථතාව FHB හවේ අඩවිහේ ප්රකාශයකට පත් කරන ලදී. 

 5ට අඩු හපෝෂා තත්ත්වයක රිියබඳ නාියක  ීට් ෂායක - COVID-19 ව ැංගතහයකන් පුම  2021-

2022  ම්බන්හතාට, යකාපනයක    හකාළඹ ිස ්ි් කවල  ම්ූර්ථා කර ඇත. හ ායකාගැීමම් 

මත පගනම්ව වාර්ථතා  ක ් කරන ලදී. 

 වත්මන් ආර්ථික පුමබ ම තුළ හ ෞඛ්ය පද්ධියයකට ශ්රී ලැංකාව තුළ අතයවශය     ිසසි SRMNCAH 

හ ්වාවන් පවත්වාහගන යකාමට අවශය හස - 2022 කිනම් ත් හ ්රුව්  ආරම්භ කර ඇිය 

අතර ගත්ත ්ව ් කිමතම සිදු හවමින් පවතී. 

 
2022 සා 2023 සහාා සකකසුම් ක  මති විස ේෂ සවව්ාන කටුබතු 

•  අන්රුදු ප ට අඩු ගරුවන්හේ හපෝෂා තත්ත්වයක රිියබඳ නාියක  ීට් ෂායක - Covid-19 

ව ැංගතහයකන් පුම ඉියලන ිස ්ි ් ක 23 තුළ  ැලුමම් කර ඇිය අතර එයක 2022 තුළ අව න් හකහර්ථ. 

•  වත්මන් ආර්ථික පුමබ ම තුළ හ ෞඛ්ය පද්ධියයකට අතයවශය     ිසසි SRMNCAH හ ්වාවන් ශ්රී 

ලැංකාව තුළ පවත්වාහගන යකාමට අවශය හස - 2022 කිනම් ත් හ ්රුව්  ආරම්භ කර ඇිය අතර 

එයක මූලික හරෝ ේ මේටම ග් වා සියකමම හරෝ ේවල      ම ිස ්ි් කයකකම හතෝරාගත් ප්රාහද්ය යක 

හරෝ ේවල සිදු හකහර්ථ. . නිවාරා හ ෞඛ්ය හ ්වා වලින් හතාරතුරු ලබා ගැීමම  ඳ ා හමම 

කිනම් ත් හ ්රුව   ම ිස ්ි් කයකකම හතෝරාගත් MOH ප්රහද්ශ වලග සිදු හකහර්ථ. 

හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක    පලනතයාගය ලීන්හේ නිහයකෝිතතායකතන විසින්  ැංවර්ථධනයක කිමතමට නියකමිත 

ඉිසලන අරමුඛගේ හයකෝනනා  ඳ ා හමම හ ායකාගැීමම් ප්රහයකෝනනවත් වු ඇත. 

 
සකකසුම් ියීම සා සවව්ාන  

පන්ේ හ ෞඛ්ය කාර්ථයකාැංශහේ RMNCAYH හි  ැලුමම්     ැංවර්ථධන කටයුතු  ඳ ා හමම ඒකකයක 

වගකිව යුතුයක.  ාමානයහයකන් RMNCAYH වැඩ ට න  ඳ ා ප්රියපත්ිය, උපහද්ශනයක, උපායකමාර්ථකක 

 ැලුමම්කරායක, නාියක  ා පර්ථයකන්ත මේටමින් ක්රියකාත්මක කිමතහම්  ැලුමම්  ම්බන්ීකකරායක, මානව 

 ම්පත්    ධාලනතා  ැංවර්ථධන ක්රියකාකාරකම්     ම්බන්ීකකරායක, ප්රනනක  ා ළමා හ ෞඛ්ය  ිසසි 

අව ්ථා     ාමානය කළමනාකරාහේ   ායක  ම්බන්ධහයකන් ආපගා ූදගානම    ප්රියනාර 

 ම්බන්ීකකරා කටයුතු ඇතුළත් හස.  

 

2021-2022 Q 2 ද්වා කාක  තුෙ සිදු ක න කද ක්රි ාකා කම් 
ව ැංගතහයකන් පුමබැීයහමන් පුම හ ්වා    මැිස ත්වීම් ආවරායක යකථා තත්ත්වයකට පත් කිමතම  ඳ ා 

මාතත  ා ළමා හ ෞඛ්ය රිියබඳ ිස ්ි්  හ් න්ද්ර ථ්ාන  ඳ ා කුඩා  ැලුමම් වැඩමුඛළු හගක්  පාහ  ්

පවත්වන ලදී., COVID-19 ව ැංගත තත්ත්වයක තුළ, ආපගා ූදගානම    ප්රියනාර ගැ් වීම රිියබඳ පුුතු  

වැඩ ට න් පවත්වන ලදී. ශ්රී ලැංකාහස RMNCAYH පද්ධියයක තුළ විහශ්ෂහයකන් මාර්ථගගත හසිසකා  ර ා 

 ිසසි අව ථ්ා වලදී ප්රනනක හ ෞඛ්ය ගැටළු  ඳ ා ූදගානම    ප්රියනාරයක ශ් ියමත් කිමතම  ඳ ා 
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උපහද්ශක ්ව ්වීම්  ර ා. වාර්ථෂිතක ක්රියකාකාමත  ැලුමම්, ප්රගිය වාර්ථතා, අයකවැයක විවාග, ම  බැැංකු වාර්ථතා 

රිියබඳ  මාහලෝනන ්ව ්වීම් 2021    2022 පුරා නිියපතා පවත්වන ලදී. 

ව ැංගත කාලයක තුළ RMNCAYH පවත්වා ගැීමහම්දී ආපගා ප්රියනාරයක හේඛ්නගත කිමතම    

 න්නිහසගනයක කිමතම. හමම ඒකකයක විවිධ හගෝලීයක    හද්ය යක හසිසකාවල   භාගීත්වයක 

 ම්බන්ීකකරායක කහළ්යක. 

 

2021-2022 Q 2 ද්වා ජ ්රාණ විස ේෂ සිදුවීම් 

•  හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානහේ නාියක    උප නාියක මේටමින් ප්ර ව ්වකවරායක, අභයන්තර 

ප්රූදියයක, මාතත    අමත උපන් බිියඳු ්වකවරායක    උපත් ආබාධ වැළැ් වීම    

කළමනාකරායක රිියබඳ නිර්ථහද්ශ ක්රියකාත්මක කිමතම රිියබඳ  ීට් ෂායක්  පවත්වන ලදී 

•  මධයම මේටහම් වැඩ ට න් කළමනාකරුවන්  ඳ ා ප්රියපත්ිය  ැංවාගයක්  නිර්ථමාායක කිමතම 

රිියබඳ පුුතු  වැඩ ට න - WHO පුුතු  වැඩ ට න අුගමනයක කරන නියකමුඛ වැඩ ට න්  

පවත්වන ලදී 

•  වැඩමුඛළු - අධය් ෂක කාර්ථයකාලයක    වතු    නාගලනක හ ෞඛ්ය  මජ   හයකෝගහයකන් ම නන 

හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩල වැඩමුඛළුහස ගත යක  ඳ ා මුඛගේ කළමනාකරායක. හමයක ශ්රී ලැංකාහස 

සියකමම ම නන හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩල  ඳ ා සිැං ල    හගමළ යකන භාෂා හගහකන්ම පවත්වන 

ලදී 

•  ්රමහේඛ්න අියහයකෝග පුහරෝකථනයක කරමින්, මධයම    පර්ථයකන්ත හ ්වා  ැපීමම  ඳ ා 

RMNCAYH වැඩ ට න  ඳ ා ඒකකයක  ිසසි  ැලුමම්  ක ් කරන ලදී. COVID-19    ශ්රී 

ලැංකාහස ආර්ථික පුමබ ම හ ්තුහවන් ඇිය වූ ආපගා තත්ත්වයකන්  ඳ ා බුත අතුරු මාර්ථහගෝපහද්ශ 

 ක ් කර හබගා  ලනන ලදී. 

 

4.2.3  fi!LH m%j¾Ok ld¾hxYh   

 

ාකිනන්තවීම 

හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන කාර්ථයකාැංශයක  HPB) යකු හ ෞඛ්ය අධයාපනයක, හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනයක    හ ෞඛ්ය 

හතාරතුරු ප්රනාරායක  ඳ ා ශ්රී ලැංකාහස විශිෂ්ටත්වහේ මධය ්ථානයකයි. 

හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන    ප්රනාරා වැඩ ට න මකන් උපහද්ශනයක,  ැසිමතම් හවන ් කිමතහම්  න්නිහසගනයක, 

ප්රනා  විබල ගැන්වීම      හයකෝගීතා  න්ේකාලනත්වයකන් තුියන් වඩා හ ාඳ හ ෞඛ්ය ගර්ථශක    SDGs 

 ා් ෂාත් කර ගැීමමට ප ුමකම්  පයකයි. HPB අහනකුත් නාියක මේටහම් වැඩ ට න් වල   යක ඇියව 

ක්රියකා කරන බැවින් වැඩ ට හන් බලප ම්    ප්රියලල අහනකුත් වැඩ ට න් වලින් රිලිබිුක හස. 

 

දක්ම 

එකිහනකා  ා  ්වභාවධර්ථමයක  මජ  තුටින්  ා  මකහයකන් ජීවත්වන බලගතු නිහරෝගී නාියයක්  ඇිය 

කිමතම 

 

සමසාුබම 

හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනයක  ඳ ා විශිෂ්ටතා මධය ්ථානයක හල  පුද්ගලයකන්ට, ප්රනාවන්ට    පලන රයකට 

බලපාන හ ෞඛ්ය නිර්ථාායකකයකන්ට ආමන්රායක කිමතමට, ුන්න්හේ හ ෞඛ්යයක    යක පැවැත්හම් 

හිමිකාලනත්වයක ගැීමමට නනතාව බලගැන්වීම 
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වකඩසටාසන්ත  ්ීන්ත 

හපෝෂායක, හබෝ හනාවන හරෝග  NCD) වැළැ් වීම, ප්රනනන හ ෞඛ්යයක, අවගානම්  න්නිහසගනයක    

විවිධ අැංශ විසින්  ා් ෂාත් කර ගත යුතු තා් ෂි.ක මාර්ථහගෝපහද්ශ    හපාදු අරමුඛු වලට අුූලලව 

හ ෞඛ්ය  විබල ගැන්වීහම් හවනත් ් හෂ්ර රිියබඳ  න්නිහසගන උපායක මාර්ථග  ැංවර්ථධනයක කිමතම, 

හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනයක  ඳ ා ඒකාබද්ධ බුත ආැංශික ප්රහසශයක්    ියක කරයි. 

හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනයක    මිනිුමන්හේ යක පැවැත්ම  ඳ ා ප්රියපත්ියමයක හවන ්කම් ඉල් ක කර ගනිමින් 

විවිධ පාර්ථශ්වකරුවන්  ඳ ා විවිධ මේටම්වල හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන කාර්ථයකාැංශයක විසින් සිදු කරන ලග ප්රධාන 

 න්නිහසගන උපායක මාර්ථගවලින් එක්  වන්හන් උපහද්ශනයකයි. නන මාධය  ර ා ප්රනාව තුළ යක පත් 

හ ෞඛ්යයක්   ඳ ා ජීවන රටාව හවන ් කිමතම අරමුඛු  කරගත් ම නනතාව ගැුවත් කිමතම හ ෞඛ්ය 

ප්රවර්ථධන කාර්ථයකාැංශයක විසින් ව ර ගානාව්  ිය ්හ ්  පයකු ලබන    සියකම අැංශ විසින් ඇගීමමට 

ල්  කරන ලග අද්විතීයක හ ්වාවකි. හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන කාර්ථයකාැංශයකහි  ම්පත් ගායකකයින් හ ෞඛ්ය    

යක පැවැත්මට අගාළ අහනකුත් ආයකතන  මජ   හයකෝගහයකන්, නැගී එන හ ෞඛ්ය ගැටළු    හ ෞඛ්ය 

 ම්පන්න භාවිතයකන් රිියබඳව මාධය  ර ා ම නනතාව ගැුවත් කරයි. 

හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන කාර්ථයකාැංශයක නිියපතා වත්මන් හ ෞඛ්ය ගැටම රිියබඳව මාධය උපහද්ශන  ම්මන්රා 

පවත්වන අතර, විහශ්ෂිතත හ ෞඛ්ය ගැටම මත පගනම් වූ ිසන රිියබඳවග අවධානයක හයකාමුඛ කරයි. ඊට 

අමතරව, ම ා පලනමාා හ ෞඛ්ය ප්රගර්ථශන, නාියක ප්රනාරක ිසන    ප්රනා සිදුවීම්  ඳ ා ක්රියකාකාමත 

  භාගීත්වහයකන් නැගී එන හ ෞඛ්ය ගැටම, හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනයක    හ ෞඛ්ය  ම්පන්න  ැසිමතම් 

හවන ්වීම් රිියබඳව ම නනතාව ගැුවත් කිමතම  ඳ ා හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන කාර්ථයකාැංශයක වැගගත් 

කාර්ථයකභාරයක්  ඉටු කරයි 

 

වකඩසටාසන්ත අභිස    

 ඳුනාගත් අියහයකෝග කිහිපයක්  ප ත ගැ් හස. 

• පළාත්, ප්රාහද්ය යක    ිස ්ි්  මේටමින් හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනයක රිියබඳව  ාකච්ඡා කිමතමට නිශ්තත 

 ැං ගයක්  හනාමැිය අතර, එවැනි හනාමැිය අව ්ථාවලදී, හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනයක  ඳ ා පවියන 

හසිසකාවල උප-ප්රශ ්ත හල  භාවිතා කිමතම    හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනයක ශ් ියමත් කිමතම  ඳ ා උපහද්ශන 

   මැිස ත්වීහම් උප ප්රශ ත් කු ලතා 

•  ම්පත් අුරිටපත් කිමතම    හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනහේ දී හ ෞඛ්ය හනාවන අැංශ  මජ දුර්ථවල 

  හයකෝගීතාවයක  මජ අහනයෝනය ඉල් ක  පුරා ගැීමහම් දුර්ථවල අන්තර්ථ ආැංශික   හයකෝගීතාව. 

• නිර්ථහද්ශිත  ැසිමතම්    භාවිතයකන්  ර ා ගැුම    එහි හයකදීම අතර පරතරයක 

• හ ෞඛ්ය  ම්පන්න ජීවන රටා රිියහවත්  ඳ ා උප-ප්රශ ්ත   යක  උගා- හ ෞඛ්ය  ම්පන්න ආ ාර 

විකේපවල දුර්ථවල ප්රහසශයක    ප්රහසශයක)    හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනයක     මාන  ැංවර්ථධන වැඩ ට න් 

අතර උප-ප්රශ ්ත  ම්බන්ධයක 

• හ ෞඛ්යයකට හිතකර වයාපාර/වයාපතිය  ඳ ා ප්රමාාවත්   න හනාලැබීම 

• යක පත් හ ෞඛ්ය  ඳ ා  මාන අහලවිකරායක  ඳ ා ප්රමාාවත්   හයකෝගයක්  හනාලැබීම 

   

අසනකු් අව  සමඟ ාවුල්කාරි්ව  

හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන කාර්ථයකාැංශයක හම් වන විට හ ෞඛ්ය, හ ෞඛ්ය හනාවන, රානය    රානය හනාවන ආයකතන 

ඇතුළු විවිධ අගාළ පාර්ථශ්වකරුවන්  මජ ඒකාබද්ධ බුතවිධ ප්රහසශයකන්  ර ා සියක අරමුඛු   ා් ෂාත් 

කර ගැීමම  ඳ ා කටයුතු කරයි. HPB උපහද්ශන කමිටු, උපහද්ශන ්ව ්වීම්, වැඩමුඛළු, පර්ථහේෂා    

 ීට් ෂා  ඳ ා තා් ෂි.ක උපහද්ශන  පයකන අතර එහි විහශ්ෂඥතාව හබගා ගැීමමට අහනකුත් හපාදු 

 ැංවිධාන විසින් හබාහ ෝ විට ආරාධනා කරු ලැහේ. 
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තවුල් සසෞඛ්ය සා සත ෂණ සන්තනිදස දන සා ච් ා නිදී්ෂණ සා ත්ස ෂණ ඒකක  

  ර්ථහවෝගයක, WHO, UNICEF    ADT  මඟින් COVID 19 වැළැ් වීහම් ක්රියකාකාරකම්  ඳ ා ප්රනා 

  භාගීත්ව හසිසකාව්   ්ථාරිත කරන ලදී.  ැංවර්ථධනයක කර මුඛද්රායක කරන ලග ‘COVID-19 

එන්නත් නිකුත් කිමතහම්දී ප්රනා   භාගීත්වයක’ - UNICEF හි   ායක ඇියව ප්රනා නායකකයින්    

බලප ම් කරන්නන්  ඳ ා වරභාෂා හතාරතුරු    ක්රියකාකාමත මාර්ථහගෝපහද්ශයකකි. 

 COVID-19 වැළැ් වීහම් ක්රියකාකාරකම්  ඳ ා සියකමම ආගමික නායකකයින්  ම්බන්ධ කරගනිමින් 

අන්තර්ථ ආගමික හසිසකාව්   ්ථාරිත කර බලමුඛම ගැන්වීම.  ාර්ථථක කතාව 2022 හපබරවාලන 

මා හේ Religion and Health  ජරාහස ප්රකාශයකට පත් කරන ලදී. Covid ුමදුුම  ැසිමතම්  CAB) 

   හපෝෂා ප්රවර්ථධනයක රිියබඳ පි.විඩ ප්රනාව තුළ හතෝරාගත් ක්ඩායකම්  මසවරුන්හේ 

උපකාරක ක්ඩායකම්, ප්රනා ක්ඩායකම්/ ප්රනා නායකකයින්/ SDT) අතර හබගා ගැීමමට SMS 

හසිසකාව්   ්ථාරිත කරන ලදී.  

• ශ්රී ලැංකාහස සියකමම හ ෞඛ්ය  ම්පන්න  ැකුමම්  ඳ ා හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන  ැකුමම් හයකදුම  හපර 

පා ල/පා ල/වැඩබිම/හරෝ ල/ගම)  ැංවර්ථධනයක කර නියකමුඛ කර ඇත. හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන ඉිසලනගර්ථශන 

2022  ජරාහස 'හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන  ැකුමම් නැවත බැලීම  නැංගම හයකදුම්   ර ා හ ෞඛ්ය 

 ම්පන්න  ැකුමම් ඒකාබද්ධ කිමතමට නවය ආකතියයක් ' පිකාව්  හල  ප්රකාශයකට පත් කරන ලදී. 

• ශ්රී ලැංකාහස ිස ්ි් ක ප ක SUN-PF  මජ එ් ව ගැබිි. මසවරුන්    කුඩා ගරුවන්හේ මසවරුන් 

අතර හපෝෂායක  ම්බන්ධ ගැුවත්භාවයක වැි ිසයුු  කිමතම  ඳ ා හපෝෂා මැිස ත්වීහම් 

වැඩ ට න්     පර්ථහේෂායක්  පවත්වන ලදී. YouTube හි  ජීවී ප්රවා යක  මජ  බැ  සිදුවීම්  

හල  මසවරුන්හේ උපකාරක ක්ඩායකම්    ් හෂ්ර හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලයක  ඳ ා වාර්ථෂිතක 

නාියක  මාහලෝනන     ම්මාන වැඩ ට න 2021 පවත්වන ලදී. 

 

මාාය සා ්රචා ක ඒකක  

• හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ නිලධාමතන්    අගාළ ් හෂ්රවල විහශ්ෂඥයින්  මජ   හයකෝගහයකන් 

COVID තත්ත්වයක, වත්මන් හ ෞඛ්ය ගැටම    විහශෂ් හ ෞඛ්ය ිසන රිියබඳව නිරන්තර මාධය 

 ාකච්ඡා පැවැත්වීම. හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන කාර්ථයකාැංශහේ යූ ටියුේ නාලිකාව  ර ා හම්වා  ජීවීව 

විකාශයක වියක. 
 

• නනමාධය  ා  මාන මාධය නාලිකා    මාධයහසදීන් 185 කින්  මන්විත මාධය නාලයක්   ්ථාරිත 

කර ඇිය අතර එමඟින් මාධය  ාකච්ඡා    මාධය නිහසගන හතාරතුරු හබගා  ැමතම. වත්මන් හ ෞඛ්ය 

ගැටම රිියබඳ වීිහයකෝ    ශ්රවය ් ලිේ  ැංවර්ථධනයක කර ඒවා හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන කාර්ථයකාැංශහේ යූ 

ටියුේ නාලිකා    මාධය නාල  ර ා හබගා  ලනන ලදී. 
 

• හ ෞඛ්ය ගැටම රිියබඳ මාධය  ැංවාග  ඳ ා HPB, හවනත් ම නන හ ෞඛ්ය වැඩ ට න්    වතත්තීයක 

විගයාලවල  ම්පත් ගායකකයින්හේ   භාගීත්වයක  ැංවිධානයක කිමතම  ඳ ා මාධය ආයකතන  මජ 

 ම්බන්ීකකරායක කිමතම. 

 

සසෞඛ්ය සන්තනිදස දන සා ජීවන කුසකත්ා ඒකක  

• ිස ්ි්  මේටමින් හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලයක  ඳ ා ‘ලිැංකක     ්ත්රී පුරුෂ  මානභාවයක පගනම් 

කරගත් ප්රන්ඩත්වයක වැළැ් වීම  ඳ ා ධනාත්මක අන්තර්ථක්රියකා     න්නිහසගන කු ලතා’ 

 ප්රීියමත් පන්ේ වැඩ ට න) රිියබඳ පුුතු  වැඩ ට න්  පවත්වන ලග අතර අතථය හසිසකාවල 

පුුතු ව  ඳ ා ප ුමකම්  ැලීයම  ඳ ා වීිහයකෝ මාලාව්   ක ් කරන ලදී. 
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• ිස ්ි්  මේටහම් තරුා නායකකයින්    පුුතු කරුවන්  ඳ ා ජීවන නිපුාතා    මතදු කු ලතා 

වැි ිසයුු  කිමතහම් වැඩ ට න රිියබඳ පුුතු කරුවන් පුුතු  කිමතම  ඳ ා ජීවන කු ලතා පුුතු ව 

   පුුතු  ආධාර  ඳ ා විෂයකමාලා  ක ් කිමතම. 
 

• රිලනමින්හේ හ ෞඛ්යයක වැි ිසයුු  කිමතම  ඳ ා වීිහයකෝ ් ලිේ මාලාව්     ම නන හ ෞඛ්ය කාර්ථයක 

ම්ඩලයක    ප්රනාව අතර ගැුවත්භාවයක වැි කිමතම  ඳ ා උප  ශ්රීකත්වයක රිියබඳ  ජීවිකරා 

මාලාව්   ැංවර්ථධනයක කරන ලදී. 
 

• 'ුමවනාලන' නිල හෆ් ්ු්  රිටුව  ර ා යක පත් කාන්තා  ායකන ප ුමකම්  ැංවර්ථධනයක කිමතම    

ප්රවර්ථධනයක කිමතම. විෂයකමාලා  ක ් කිමතම    ිස ්ි ්  මේටමින් ගැ ැු  ළමයින්    කාන්තාවන් 

අතර ු ේ හ ෞඛ්යයක     ීමපාර් ෂාව  MHH) ප්රවර්ථධනයක කිමතම රිියබඳ ම නන හ ෞඛ්ය කාර්ථයක 

ම්ඩලයක  ඳ ා පුුතු  වැඩ ට න්  පවත්වන ලදී. 

 

ස  ාල් සසෞඛ්ය ්රව්ාන සා සකකසුම් ඒකක  

  ම ්ත ලැංකා හරෝ ේ ප්රධාීමන්, ප්රාහද්ය යක අධය් ෂවරුන්  RDHS), හ ෞඛ්ය හ ්වා පළාත් 

අධය් ෂවරුන්  PDHS), පළාත්    ිස ්ි ්  උපහද්ශක ප්රනා වවගයවරුන්, වවගය නිලධාමතන්, 

අධයාපන නිලධාමතන්  HEOO)    හ ෞඛ්ය අධයාපන හ ග නිලධාමතන් හ ෝ හරෝ ේ හ ෞඛ්ය 

අධයාපන    හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන කටයුතුවලට  ම්බන්ධ හ ග නිලධාමතන්  ඳ ා හරෝ ේ හ ෞඛ්ය 

ප්රවර්ථධන පුමබිම්  ක්රියකාත්මක කිමතම     ැංවර්ථධනයක කිමතම රිියබඳ මාර්ථගගත පුුතු     උපහද්ශන 

වැඩ ට න් පැවැත්වීම. 
 

 eHEAPIMS රිියබඳ මාර්ථගගත පුුතු ව්  පවත්වා සියකමම ිස ්ි්  හ ෞඛ්ය අධයාපන නිලධාමතන් 

 HEOO)  ඳ ා වාර්ථෂිතක ක්රියකාකාමත  ැලැ ්ම්   ක ් කරන ලදී. 
 

  නාියක රිියකා මර්ථගන වැඩ ට න, හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ හබෝහනාවන හරෝග ඒකකයක    නාියක 

ලිැංගාරිත හරෝග/ඒඩ් ් මර්ථගන වැඩ ට න  මජ එ් ව රිියහවලින් රියකයුරු රිියකා රිියබඳ ගැුවත් 

කිමතම, ිසයකවැියකාව වැළැ් වීම    HIV/AIDS වැළැ් වීහම් ප්රධාන අැංශ රිියබඳව මාර්ථගගත හද්ශන 

හරෝ ේ හ ෞඛ්ය අධයාපන  ා හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන කටයුතුවලට  ම්බන්ධ වවගය නිලධාමතන්    

හ ෞඛ්ය අධයාපන හ ග නිලධාමතන් හ ෝ හ ග නිලධාමතන්  ඳ ා පැවැත්වීම. 
 

 හ ෞඛ්ය අධයාපන නිලධාමතන් අතර ුන්න්හේ ිස ්ි් කවල හරෝ ේ හවත හබගා  ැමතම  ඳ ා ගැනට 

හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන කාර්ථයකාැංශහේ පවියන හරෝ ේ හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනයක රිියබඳ මාර්ථහගෝපහද්ශ මුඛද්රායක 

 ම්ූර්ථා කර ඇත.. 
 

ුළඛ් සසෞඛ්ය ්රව්ාන ඒකක  

1. හපර පා ේ හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන  ැකීයම්  ැංවර්ථධන අත්හපාත  ක ් කර මුඛද්රායක කර හපර පා ේ 

හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන  ැකීයම්  ැංවර්ථධනයක  ඳ ා න්රහේඛ්යක්  හබගා  ැර ඇත - සියකමම ම නන 

හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලයක  ඳ ා  CCP, CCD, MO-MCH, RDS, HEO, SSDT, RSPHNO, SPHID) 

වරභාෂා හතාරතුරු    නිමත් ෂා රිලන් ුමම් ලැයි ්තුව්  , PHM/PHI/SDT)    සියකමම හපර 

පා ේ බලධාමතන්, ිස ්ි්     ප්රාහද්ය යක මුඛේ ළමාවියක  ැංවර්ථධන නිලධාමතන්    හපර පා ේ 

ුණරුවරුන්  ඳ ා. 
 

2. සියකමම CCP, CCD, MO-MCH, RDS, HEO, NSECCD හි හපර පා ේ බලධාමතන්    සියකමම ිස ්ි ්  

   ප්රාහද්ය යක මුඛේ ළමාවියක  ැංවර්ථධන නිලධාමතන්  ඳ ා හපර පා ේ හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන  ැකුමම් 

 ැංවර්ථධන වැඩ ට න ක්රියකාත්මක කිමතම, අීක් ෂායක    ඇගීමම රිියබඳ මාර්ථගගත උපහද්ශන    

පුුතු  වැඩ ට න් පැවැත්වීම. 
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3.  "BCC මැිස ත්වීහම් පැහ් නයක් "  ැංවර්ථධනයක කර "මුඛේ ළමා කාලයක තුළ මුඛඛ් හ ෞඛ්යයක ප්රවර්ථධනයක 

කිමතම" රිියබඳ න්රහේඛ්යක්  ප්රනාරයක කරන ලදී - අන්රුදු 0-3 කුඩා ගරුවන් ්වකබලා ගන්නන් 

ඉල් ක කර ගනිමින් - සියකමම CCP, CCD, MO-MCH  ඳ ා වරභාෂා හතාරතුරු    අීක් ෂා 

මාර්ථහගෝපහද්ශයකකි. රට පුරා RDS, SSDT    HEO. රට පුරා සිටින සියකමම CCDs, RDS, SSDTs 

   හතෝරාගත් ප්රනා ගන්ත ශලය වවගයවරුන්  ඳ ා මුඛේ ළමාවිහේදී මුඛඛ් හ ෞඛ්යයක ප්රවර්ථධනයක 

කිමතම  ඳ ා BCC මැිස ත්වීම ක්රියකාත්මක කිමතම, අීක් ෂායක    ඇගීමම රිියබඳ මාර්ථගගත 

උපහද්ශන    පුුතු  වැඩ ට න් පවත්වන ලදී. 
 

4. COVID 19 ව ැංගතයක තුළ අවගානම්  න්නිහසගනයක  ඳ ා IEC පැහ් නයක්   ැංවර්ථධනයක කර හපර 

පා ේ ප්රනාව අතර එයක හබගා  ලනන ලදී. "බුත-විහශ්ෂිතත ගන්ත  ත්කාර" රිියබඳ IEC පැහ් නයක්  

 ැංවර්ථධනයක කර එයක ිිතටේ  ැංඥා    HPB  මාන මාධය හසිසකා  ර ා  ාමානය නනතාව අතර 

හබගා  ලනන ලදී.. 

 

පුහුණු ඒකක  

 හ ෞඛ්ය අධයාපන නිලධාමතන්  ඳ ා ිසශානිය පුුතු  හමාියුලයක  ැංවර්ථධනයක කර ූර්ථව පමත් ෂාවට 

ල්  කිමතම    අමියන් බඳවා ගත් ිස ්ි ්     මධයම මේටහම් හ ෞඛ්ය අධයාපන නිලධාමතන්හේ 

පුුතු ව අව න් කිමතම. 

 OPMD, මුඛඛ් රිියකා    ගන්ත ශලය වවගයවරුන් වැළැ් වීම රිියබඳ අභයන්තර අභයා ලාීත ගන්ත 

ශලය වවගයවරුන්හේ මූලික  න්නිහසගනයක    මූලික උපහද්ශන කු ලතා හගාඩනැගීම  ඳ ා 

පුුතු  හමාියුලයක NCCD  මජ   හයකෝගහයකන්  ැංවර්ථධනයක කර කලාීයයක මුඛඛ් හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන 

ක්ඩායකම්  ඳ ා පුුතු ව පැවැත්වීම. 

 NIHS හවත අුයු් ත හ ෞඛ්ය වවගය නිලධාමතන්  ඳ ා ිසශානිය පුුතු  වැඩ ට න්, වවගය 

සිුමන්  ඳ ා ප්රනා වවගය ලිරිකාර වැඩ ට න්    ම නන හ ෞඛ්ය කළමනාකරායක රිියබඳ 

පශ්නාත් MD ප්රනා වවගය පුුතු  වැඩ ට න්  පවත්වන ලදී. 

 බියකගම නිග  ් හවළඳ කලාපහේ ඇජමම් කම් ේ හ ්වකයින් - MAS හ ෝේින් හ ්වකයකන්  ඳ ා 

Sinopharm එන්නත රිියබඳ මාර්ථගගත ගැුවත් කිමතහම් වැඩ ට න් පැවැත්වීම. උපහද්ශකයින් 

    මාන හ ්වකයින් 200 ්   ඳ ා මානසික හ ෞඛ්ය අධය් ෂක කාර්ථයකාලයක  මජ   හයකෝගීතා 

පුුතු ව අව න් කරන ලදී. මධය ාර නැවැත්වීහම් වැඩ ට න  ැලුමම් කිමතම    හමහ යකවීම, 

NATA ආයකතනහේ   හයකෝගීතාවහයකන් හතෝරාගත් උපහද්ශකයින්  ඳ ා ිසවයින පුරා  ැසි 6්  

පවත්වන ලදී. 

 ම නන ආර් ෂක අමාතයාැංශයක, හරෝග පාලන  ා නිවාරා අැංශයක  මජ ඒකාබද්ධ වයාපාරයක්  

හල  මහනෝ- මාන යක පැවැත්ම, මුඛගේ කළමනාකරායක    වත්මන් හ ෞඛ්ය ගැටම රිියබඳ 

අීක් ෂා හපාලි ් කාර්ථයකාල  ඳ ා TOT වැඩ ට න පැවැත්වීම  ඳ ා මූලික  ාකච්ඡා අව න් 

කරන ලදී. 

 

IEC සවව්ාන ඒකක  

 COVID -19 එන්නත් රිියබඳ ගැුවත් කිමතම රිියබඳ ශ්රවය පි.විඩ, MOH  ැකීයම්    නගර  භා 

   CMC මධය ථ්ානවල PCR පමත් ෂායකට භානනයක වන පුද්ගලයින්ට ම නන ලිරින පද්ධිය 

 ඳ ා  ඬ පි.විඩ    SLBC Vision FM අධයාපන හ ්වාව  ර ා ිසනපතා විකාශනයක කරන ලග 

හ ෞඛ්ය අධයාපන  ඬ පි.විඩ, පශ්නාත් හකාවිඩ්, කළු ිසලීර හරෝග, ගත  මූලික  ත්කාර 

කළමනාකරායක, PCR පමත් ෂායකට භානනයක වන පුද්ගලයින්  ඳ ා පිකා, PCR පමතක්ෂා කළ 

පුද්ගලයින්  ඳ ා  ්ටිකරයක    මාතත එන්නත් රිියබඳ පිකාව  FHB  මජ)  ැංවර්ථධනයක කිමතම    

හබගා  ැමතම. 
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 ප්රාථමික  ත්කාර ආයකතන  ඳ ා ිිතටේ  ැංඥා රූපවාහිීම හසිසකාහස හ ෞඛ්ය අධයාපන නාලිකාව 

ිසයකත් කිමතම    නඩත්තු කිමතම. ිිතටේ  ැංඥා  ඳ ා  ජීවිකරා, හකටි වීිහයකෝ    නිශ්නල ගර්ථශන 

 ැංවර්ථධනයක කිමතම. 

 හපෝෂා අධය් ෂක, මානසික හ ෞඛ්ය, ් ෂයක හරෝග පාලනයක, නාගලනක    වතු හ ෞඛ්ය, නලීතියකා 

හරෝග පාලනයක, පන්ේ හ ෞඛ්ය කාර්ථයකාැංශයක    ව ැංගත හරෝග විගයා අැංශහේ IEC නිෂ්පාගනහේ 

 ම්පත්/විහශ්ෂඥ ම්ඩලවලට   භාගී වී ඇත. 

 

්රජා සසෞඛ්ය ්රව්ාන ඒකක  සා සමාජ මාාය ඒකක  

 "ප්රීියමත් ගම්මාන"  ැංවර්ථධනයකට අුබල දීම    ප ුමකම්  ැලීයම ප්රියලලයක්  හල  අවම 

වශහයකන් එ්  ක්රියකාකාමත  තුටු ගම්මානයක්   හිත MOH ප්රහද්ශ වල ප්රියශතයක 2021 දී 81.1% සිට 

2022 දී 86.7% ග් වා වැි හස. 

  මාන මාධය  ර ා හ ෞඛ්ය  න්නිහසගන ප්රහසශයක පුළුේ හවමින් පවතී - රිටුහස මාසික 

පලනය ලකයින්හේ Facebook හම්රි්  වල මධය අගහයකන් වැි වීම  අවම වශහයකන් මා යකකට 

වර් වත් රිටුහස පළ වූ එ්  පළ කිමතම් වත් දුටු අද්විතීයක පලනය ලකයින්  ැංඛ්යාව) 2021 දී 61% 

(4,588,578 ) සිට 2022 දී 65% (4,767,435) හස. 

 

්රතිත්ති සා උතසේ න ඒකක  

 හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන උපායකමාර්ථකක  ැලැ ්ම 2022 -2026 අව න් කිමතමට ආ න්නව ඇිය 

හකටුම්පත්  ක ් කිමතම. 

 ිසවයින පුරා LED  ැංගර්ථශක ියර  ඳ ා COVID-ුමදුුම  ැසිමතම්    එන්නත්  න්නිහසගන පි.විඩ 

 ැංවර්ථධනයක කිමතම    භාෂා 3ම විවිධ නාලිකා  ර ා හපාදු  න්නිහසගනයක. 

 පාර්ථශ්වකරුවන්හේ  ාකච්ඡා  ර ා අවගානම්  න්නිහසගනයක    හ ්වා  ්ථාන හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනයක 

හවුහවන් හපීම සිටීම. 

 

අවදානම් සන්තනිදස දන ඒකක  

•  COVID-19 එන්නත් කිමතහම් වැඩ ට හන් පළමුඛ  ැංවත් රයක  ැමමතම  ඳ ා තා් ෂි.ක    අගාළ 

පාර්ථශවකරුවන්හේ  න්ේකරුවන්, ියර රනනයක ලිවීම    වීිහයකෝ  ැංවර්ථධනයක  මජ 

  හයකෝගහයකන් COVID-19 එන්නත්  න්නිහසගන  ැලැ ්ම්   ැංවර්ථධනයක කර හබගා  ලනන ලදී. 

• TOR  මජ අවගානම්  න්නිහසගනයක රිියබඳ තා් ෂි.ක උපහද්ශක කමිටුව්  රිහිටුවා අගාළ    

කාලීන අවගානම්  න්නිහසගනයක  ඳ ා ් හෂ්ර, හත්මා    උපායක මාර්ථකක ප්රහසශයකන්  ඳ ා 

ප්රමුඛඛ්ත්වයක දීම  ඳ ා ්ව ්වීම් පවත්වන ලදී. 

•  යුනිහ ෆ්    හලෝක  බැැංකුව  මජ   හයකෝගහයකන් COVID-19  ඳ ා ුමදුුම  ැසිමතම්    COVID-

19  ඳ ා එන්නත් කිමතම    COVID-19 වැළැ් වීම    පාලනයක කිමතම  ඳ ා වීිහයකෝ, රූපවාහිීම 

 ්ථාන    ශ්රවය ගතශය ඇතුළත් පි.විඩ    IEC ද්රවය  ැංවර්ථධනයක කිමතම    හබගා  ැමතම  ඳ ා 

ම නන මාධය ප්රනාරක වයාපාරයක්  සිදු කරන ලදී. 

•  පැයක 24 පුරා ක්රියකාත්මක ‘ුමව ැලනයක’ හ ෞඛ්ය හතාරතුරු ් ෂි.ක ඇමතුම් අැංකයකට ලැහබන පලනිස 

ම නන අවශයතා  මජ  ියපතා සිට  ියපතා තුන් වතාව්  ම නන ගැටම  ම්පාගනයක කිමතම    

නිසි    කාහලෝතත ක්රියකාමාර්ථග  ඳ ා ඉ ළ බලධාමතන් හවත ඒවා හබගා  ැමතම. 

•  පාර්ථශවකරුවන්හේ ්ව ්වීම්  ර ා හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනයක කිමතහම් සිටුවම් වීමට හ ්වා  ්ථාන 

 ැංවර්ථධනයක කරන ලදී 
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4.2.4  udkisl fi!LH fiajd    

ාකිනන්තවීම 

නාියක මානසික හ ෞඛ්ය වැඩ ට න  ඳ ා වගකිව යුතු හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ නාියක මේටහම් 

හ් න්ද්ර ්ථානයක වන්හන් මානසික හ ෞඛ්ය අධය් ෂක ම්ඩලයකයි. ප්රියපත්ිය  ැංවර්ථධනයක, උපායක 

මාර්ථකක  ැලුමම්කරායක, වැිිසයුු  කළ යකටිතල ප ුමකම්  ර ා මානසික හ ෞඛ්ය හ ්වා ශ් ියමත් 

කිමතම, මානව  ම්පත්    නාියක මානසික හ ෞඛ්ය වැඩ ට න අීක් ෂායක    ඇගීමම  ඳ ා හමම 

ඒකකයක වගකීම ගරයි.  

 

දක්ම 

මානසික යක පැවැත්ම    මානව හිමිකම් අගයක කරන    ප්රවර්ථධනයක කරන  මානයක්     මානසික 

ආබාධ  හිත පුද්ගලයින්ට අපකීර්ථියහයකන්  ා හවන ් හකාට  ැලකීමකින් හතාරව වි ්තීර්ථා, ඒකාබද්ධ, 

ලලගාීම     ැං ්කතියකමයක වශහයකන් ුමදුුම මානසික හ ෞඛ්ය    මහනෝ  මාන  ත්කාර  ඳ ා 

කාහලෝතත    ගැලනයක  ැකි ප්රහසශයක්  ඇත 

 

සමසාුබම 

මානසික හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනයක, හරෝගාබාධ වැළැ් වීම, ප්රියකාර    පුනරුත්ථාපනයක, මහනෝ  මාන 

 ත්කාර    මානව හිමිකම් ආර් ෂා කිමතම තුියන්  ැමට මානසික යක පැවැත්ම වැිිසයුු  කිමතම  

 

අ ුළණු 

   ම තරාියරමකම ්වකවරා මානසික හ ෞඛ්යයක  ඳ ා ලලගාීම නායකකත්වයක්     යක පාලනයක්  

ශ් ියමත් කිමතම. 

 වි ්තීර්ථා, ඒකාබද්ධ    ප්රියනාරාත්මක මානසික හ ෞඛ්ය    මහනෝ  මාජීයක  ත්කාර  ැපීමම. 

 මානසික හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනයක    වැළැ් වීහම් උපායක මාර්ථග ක්රියකාත්මක කිමතම. 

 මානසික හරෝග    මහනෝ  මාජීයක ආබාධ  හිත පුද්ගලයකන්හේ මානව හිමිකම් ආර් ෂා කිමතම. 

 හ ්වා  ැපීමම  ඳ ා අවශය  ම්පත් ශ් ියමත් කිමතම. 

 අීක් ෂායක, ඇගීමම    හතාරතුරු පද්ධියයක ශ් ියමත් කිමතම. 

 මානසික හ ෞඛ්යයක රිියබඳ පර්ථහේෂා     ා් ෂිත පගනම් කරගත් භාවිතයකන් ප්රවර්ථධනයක කිමතම. 

 මානසික හ ෞඛ්ය ප්රියකාර පරතරයක, අපකීර්ථියයක    හවන ් හකාට  ැලකීම අවම කිමතම  ඳ ා 

උපහද්ශනයක ප්රවර්ථධනයක කිමතම. 

 

මානසික හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනයක, හරෝගාබාධ වැළැ් වීම, ප්රියකාර    පුනරුත්ථාපනයක, මහනෝ  මාන 

 ත්කාර    මානව හිමිකම් ආර් ෂා කිමතම තුියන්  ැමට මානසික යක පැවැත්ම වැිිසයුු  කිමතම  ඳ ා 

 ක්රීයක පලන රයක්  

 

වස  2021 සා 2022 ද්වා ්රාාන ව්ාන න්ත සා ජ ්රාණ 

 

සසෞඛ්ය ිටනිදසේාක ාා මානව සම්ත් සවව්ාන  

•   ායකනික මහනෝවිගයාඥයින් රනහේ ආයකතනවලට බඳවා ගැීමහම් ක්රියකාවලියක සිදුහවමින් පවතී. 

•  ප්රනා උපකාරක මධය ්ථානවල ප්රාථමික හ ෞඛ්ය හ ්වා කාර්ථයක ම්ඩලයක ළමා මානසික හ ෞඛ්යයක 

රිියබඳව පුුතු  කරන ලදී - ප්රනා උපකාරක මධය ්ථානයක - ිසන්ලරිටියක 
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• වවගය නිලධාමතන්/මානසික හ ෞඛ්ය හ් න්ද්ර ්ථානයක  ඳ ා මාසික ධාලනතාව හගාඩනැගීහම් 

වැඩමුඛළුව පැවැත්වීම 

•  ගම්ප  හපාදු මානසික ආබාධ රිියබඳව ප්රාථමික  ත්කාර ආයකතනවල වවගය නිලධාමතන් පුුතු  

කිමතම 

•  ප්රනා මහනෝතකිත් ක හ ග හ ිසයකන් බඳවා ගැීමම ආරම්භ කර ක්රියකාත්මක හවමින් පවතී 

•  වවගය නිලධාමතන්/මානසික හ ෞඛ්ය    වවගය නිලධාමතන්/මානසික හ ෞඛ්යයක  නාියගත 

ල් ෂයයක) හේ ්වකියකා වි ්තරයක    රානකාලන ලැයි ්තුව  ැංහශෝධනයක කිමතම ආරම්භ කරන ලදී. 

•  පශ්නාත් ීයමාවාසික වවගය නිලධාමතන්/මානසික හ ෞඛ්ය  ඳ ා මානසික යක පැවැත්ම ප්රවර්ථධනයක 

රිියබඳ ධාලනතා හගාඩනැගීහම් වැඩ ට න 

•  රනහේ හ ෞඛ්ය අැංශයකට උපහද්ශකයින් බඳවා ගැීමහම් ක්රියකාවලියක ආරම්භ කරන ලදී 

•  මානසික හ ෞඛ්ය රිියබඳ හතෝරාගත් විෂයකයකන්  ඳ ා පවත්වු ලබන නාටය තකිත් ාව රිියබඳ 

පුුතු කරුවන් පුුතු  කිමතම 

•  වවගය නිලධාමතන්  ඳ ා ිස ්ි්  මේටහම් පුුතු වීම් ප්රාථමික  ත්කාරක  ්ථානවලදී ද්රවය භාවිතයක 

රිියබඳ ආබාධ කළමනාකරායක රිියබඳ පවත්වන ලදී 

 

මානසික සසෞඛ්ය නිදවා ණ සසේවා සා මානසික සසෞඛ්ය ්රව්ානස  ්ර ති  

•  හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ කාර්ථයක ම්ඩලයක  ඳ ා පවත්වු ලබන හ ්වා  ්ථාන මානසික 

යක පැවැත්ම ප්රවර්ථධනයක කිමතහම් වැඩ ට න් පැවැත්වීම 

•  පා ේ මානසික හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන පැහ් නයක  ැංවර්ථධනයක කිමතම ආරම්භ කරන ලදී 

•   ාමානය මානසික යක පැවැත්ම රිියබඳ IEC ද්රවය  ක ් කර මුඛද්රායක කරන ලදී. 

•  නාියක, පළාත්    ිස ්ි්  මේටහම් මානසික හ ෞඛ්ය  මාහලෝනන ්ව ්වීම් පැවැත්වීම 

 

මානසික සාාා සා ළිට කෙමනාක ණ  සම්ාන්තාස න්ත  ු  කාන ක්රි ාමා්  

•  ප්රාථමික වවගය හ ්වා ආයකතනවල මානසික ආබාධ  හිත පුද්ගලයකන් ඇගීමම, හරෝග විනිශ්නයක 

   කළමනාකරායක  ඳ ා  ම්මත මාර්ථහගෝපහද්ශයක අව න් කර මුඛද්රායක කරන ලදී. 

•  මධය ්ථ මානසික හ ෞඛ්ය පුනරුත්ථාපන මාර්ථහගෝපහද්ශයක අව න් කර මුඛද්රායක කරන ලදී. 

•  මානසික හ ෞඛ්ය උපකාරක දුරකථන අැංකයක 1926 රිියබඳ නාියක මේටහම් පුුතු ව්  පවත්වන 

ලදී.  

 

2020 සා 2021 ද්වා  ටිත්ක තාසුකම් සවව්ාන  

•  ම ුවර කටුග ්හතාට    BH-නාවලරිටියක ප්රනා මානසික හ ෞඛ්ය  ම්පත් මධය ථ්ානහේ  ැංහසදී 

ඒකාබද්ධතා ඒකක  ්ථාරිත කර ඇත. 

•  DH ිසන්ලරිටියක මානසික හ ෞඛ්ය ඒකකහේ ප්රිය ැං ්කරා කටයුතු අව න් කිමතම 

• ප්රනා උපකාරක මධය ්ථාන  CSC) රිහිටුවීම - මධය ්ථාන 8්  රිහිටුවා, ිසන්ලරිටියක, නාතන්ියක, 

ම ව, ක ටග ්කිලනයක, හපාේරිියගම    ම ුවර මධය ්ථාන 3 ( තරලියකද්ග, හගාළුව    පන්විල) 

හි වැඩ නිම කරන ලදී. 

•  මහනෝතකිත් ක ඒකකයක බී.එච්.කරවානඇේහේ  ්ථාරිත කිමතම 

 

නව ්රතිත්ති සම්තාදන  

• නව මානසික හ ෞඛ්ය ප්රියපත්ියයක මුඛද්රායක කර ිසයකත් කිමතමට බලාහපාහරාත්තු හස. 
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අධී්ෂණ  සා ම යීම 

• මානසික හ ෞඛ්ය  මාහලෝනන පැවැත්විි. 

• මානසික හ ෞඛ්ය කළමනාකරා හතාරතුරු පද්ධියහේ  MHMIS)  මාහලෝනනයක     ැංහශෝධනයක 

• වාර්ථෂිතක මානසික හ ෞඛ්ය ප්රකාශනයක ප්රකාශයකට පත් කරන ලදී 

 

අඛ්ණ්ඩ සවව්ාන කටුබතු 

• ප්රාථමික වවගය හ ්වා ආයකතනවල    ිස ්ි්  මේටහම් පුුතු වීම්වල මානසික ආබාධ  හිත 

පුද්ගලයකන් ඇගීමම, හරෝග විනිශ්නයක    කළමනාකරායක  ඳ ා මාර්ථහගෝපහද්ශ හබගා  ැමතම 

• මානසික හ ෞඛ්ය    ප්රනා මහනෝතකිත් ක හ ිසයකන්හේ වවගය නිලධාමතන්හේ ධාලනතා 

හගාඩනැගීම 

• 1926 උපකාරක හ ්වා ිස ්ි්  මේටම ග් වා වයාේත කිමතම 

• මානසික යක පැවැත්ම රිියබඳ ධාලනතා හගාඩනැගීහම් වැඩමුඛළු පැවැත්වීම 

• ප්රාථමික හ ෞඛ්ය හ ්වා  ැකුමම් තුළ මානසික ආබාධ කළමනාකරායක  ඳ ා විගුත් ඉහගුම් 

හමාියුලයක  ථ්ාරිත කිමතම 

• මහනෝතකිත් ක  මාන හ ්වකයින්  PSW) බඳවා ගැීමම 

• මානසික හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනයක රිියබඳ  මාන මාධය වයාපාරයක පැවැත්වීම 

• සියකිසවි න ාගැීමම් වැළැ් වීහම් උපායක මාර්ථග    ක්රියකාකාමත  ැලැ ්ම  ැංවර්ථධනයක කිමතම 

• මානසික හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන ද්රවය  ැංවර්ථධනයක - ශ්රවය    වීිහයකෝ ් ලිේ 

 

තසුගි  වස  5 කා්  සාාන ්රවණත්ාව           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

රූත  1-ශ්රී කවකාස  2014-2021 කාක  තුෙ සි ිනවි නසා කමේම්  සේී පුරුෂ භ ාව   අු ව) 

 

2022 සහාා සකකසුම් ක  මති විස ේෂ සවව්ාන කටුබතු 

• TH - රාගම - ළමා මානසික හ ෞඛ්ය ඒකකහේ ප්රිය ැං ්කරා කටයුතු කිමතම 

• නාියක මානසික හ ෞඛ්ය ප්රියපත්ියයක 2020-2030 පළාත් මේටමින් ක්රියකාත්මක කිමතම 

• ිස ්ි්  මේටමට 1926 උපකාරක හ ්වාව ිසයකත් කිමතම 

•  ැංවර්ථධන මානසික හ ෞඛ්ය හ ්වා  පයකන්නන්හේ නාමාවලියක 

• පාලනහභෝකක හ ්වා මාර්ථහගෝපහද්ශ  ැංහශෝධනයක කිමතම 

2484 2389 2339
2586 2619 2489 2484 2632

660 669 686 677 662 646 590 645
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• බුත ආැංශික මත්පැන් නිවාරා වැඩ ට න පුුතු  කිමතම 

• මානසික හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනයක රිියබඳ ම නන හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලයක පුුතු  කිමතම "මහනෝ ාලන 

වැඩ ට න" 

 

 

 

 4.2.5 fnda fkdjk frda. tallh  

දක්ම 
හබෝ හනාවන හරෝග, මරා    ආබාධිතයකන්හගන් බර්  හනාවන රට්  
  

සමසාව  

නිගන්ගත  ා උග්ර හබෝ හනාවන හරෝග  NCDs) හ ්තුහවන් හරෝගාබාධ, මරා    ආබාධිත වල 

වැළැ් වියක  ැකි    වළ් වා ගත  ැකි බර අඩු කිමතමට ගායකක වීම    නනග නයක හ ෞඛ්ය, යක පැවැත්ම 

   ලලගායිතාව    හබෝ හනාවන හරෝග රිියබඳ ඉ ළම ප්රමිතීන්ට ළජා වීම   ියක කිමතම. රහේ  මාන 

ආර්ථික  ැංවර්ථධනයකට තවදුරටත් බාධාව්  හනාහස. 

  

ාකඳින්තවීම 

ප ත ලැයි ්තුගත කර ඇිය ප්රධාන හබෝ හනාවන හරෝග  NCDs) වැළැ් වීම    පාලනයක කිමතම  ඳ ා 

නාියක හ් න්ද්ර ්ථානයක වන්හන් NCD අධය් ෂක ම්ඩලයකයි  

  තග වාහිීම හරෝග  ආඝාත  තග හරෝග, ආඝාතයක, අධි රුධිර ීයඩනයක) 

 ිසයකවැියකා හරෝගයක 

 නිගන්ගත ශ්ව න හරෝග 

 නිගන්ගත වකුගඩු හරෝගයක 

 අ් ෂිත හරෝග 

 ළමා තුවාල ඇතුළු අනතුරු    තුවාල 

හමම NCD    ඒවාහේ අවගානම්  ාධක ආමන්රායක කිමතහම් ප්රහසශයකන් හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනයක, හරෝග 

නිවාරායක, ප්රනා පමත් ෂාව, හරෝග පාලනයක, හරෝග නිමත් ෂා    වාර්ථතා කිමතම, ප්රියපත්ිය    

මාර්ථහගෝපහද්ශ  ැංවර්ථධනයක කිමතම     ඳුන්වාදීම, පුුතු ව    ධාලනතා හගාඩනැගීම, පර්ථහේෂා,    

නවයකරායකන්  ඳ ා නාියක මේටමින් වගකිව යුතු යක. හමම ක්රියකාකාරකම් නාියක ප්රියපත්ිය    

නිගන්ගත NCD වැළැ් වීම    පාලනයක කිමතම  ඳ ා වන උපායකමාර්ථකක රාමුඛවට අුව  ක ් කරන 

ලග නිගන්ගත NCDs    උග්ර NCDs (තුවාල) වැළැ් වීම    පාලනයක කිමතම  ඳ ා වන බුතආැංශික 

ක්රියකාකාමත  ැලුමම්වල  ඳුනාහගන ඇත. අධය් ෂ ම්ඩලයක හමම කටයුතු පළාත්    ප්රාහද්ය යක හ ෞඛ්ය 

බලධාමතන්  ර ා  ම්බන්ීකකරායක කර ක්රියකාත්මක කරයි.  

  

ජ ්රාණ විස ේෂ සිදුවීම් 2021 – 2022 
 

නිදදන්ත ත් සා  සනාවන ස    වකෙක්වීම සා තාකන  සහාා ූ  ජාතික වකඩසටාන 

• උපහද්ශනයක,  න්ේකාලනත්වයක    නායකකත්වයක 

• හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනයක    අවගානම් අඩු කිමතම 

• ඒවාහේ අවගානම්  ාධක කේියයකා  ඳුනා ගැීමම    කළමනාකරායක කිමතම  ඳ ා හ ෞඛ්ය 

පද්ධියයක ශ් ියමත් කිමතම 

 හබෝ හනාවන හරෝග නිමත් ෂා, අීක් ෂායක, ඇගීමම    පර්ථහේෂා 
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1. උතසේ න , ාවුල්කාරි්ව  සා නා ක්ව  

  නිගන්ගත හබෝ හනාවන හරෝග (2009) වැළැ් වීම    පාලනයක  ඳ ා පවියන නාියක 

ප්රියපත්ිය    උපායක මාර්ථකක රාමුඛව  ැංහශෝධනයක කිමතම    ම නන අග   ් ඳ ා හකටුම්පත 

2022 ජුනි මා හේදී ප්රකාශයකට පත් කරන ලදී 

 බුත පාර්ථශ්වකරුවන්හේ ්ව ව්ීම් මාලාව්   ර ා ඉිසලන ප ් අන්රුදු කාලයක  2022-2026)  ඳ ා 

නිගන්ගත හබෝ හනාවන හරෝග වැළැ් වීම    පාලනයක කිමතම  ඳ ා නාියක බුතආැංශික 

ක්රියකාකාමත  ැලැ ්ම  MSAP)  ැංවර්ථධනයක කිමතම. 

 හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානයක  මජ එ් ව නාියක    නාතයන්තර විහශ්ෂඥයින් ක්ඩායකම්  

විසින් නාියක හබෝ හනාවන හරෝග වැළැ් වීම    පාලන වැඩ ට න රිියබඳ පළමුඛ  ්වාීකන 

 මාහලෝනනයක පවත්වන ලදී. 

 නාියක හබෝ හනාවන හරෝග කන්න්සිලහේ ්ව ්වීම්, ගරු නාියක හබෝ හනාවන හරෝග වැඩ ට න 

ක්රියකාත්මක කිමතහම් තත්ත්වයක අීක් ෂායක කිමතම  ඳ ා පාර්ථශවකරුවන්හේ අමාතයාැංශ    

 ැංවිධානවල   භාගීත්වහයකන් හ ෞඛ්ය අමාතයවරයකා 2021 ජුනි    2022 මාර්ථතු මා වලදී 

පවත්වන ලදී. 

 2021 ජූලි මා හේදී පැවැත් වූ හබෝ හනාවන හරෝග රිියබඳ නාියක හමහ යුම් කමිටුව  NCD) 

   හබෝ හනාවන හරෝග  ඳ ා නාියක උපහද්ශක ම්ඩලයක (NABNCD) අහගෝ ්තු 2021 

   2022 හපබරවාලන 15 යකන ිසනවල පවත්වන ලදී. හමම කාල ීයමාව තුළ නිියපතා 

තා් ෂි.ක ක්රියකාකාමත ක්ඩායකම් ්ව ්වීම් ග පවත්වන ලදී. 

 පා ේවල ශාමතලනක ක්රියකාකාරකම් ප්රවර්ථධනයක කිමතම    මාර්ථහගෝපහද්ශ  ක ් කිමතම රිියබඳව 

අධයාපන අමාතයාැංශහේ පාර්ථශවකරුවන්  මජ උපහද්ශන ්ව ්වීම පවත්වන ලදී. 

 ශ්රී ලැංකාහස රනහේ හ ්වා  ්ථානවල ශාමතලනක ක්රියකාකාරකම් ප්රවර්ථධනයක කිමතම  ඳ ා අව ්ථා 

හ වීම  ඳ ා රානය හ ්වා, පළාත්  භා    පළාත් පාලන අමාතයාැංශහේ    කම්කරු 

අමාතයාැංශහේ නිහයකෝිතතයින්  මජ උපහද්ශන ්ව ්වීම්  පවත්වන ලදී. 

 BOI කලාපවල හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනයක  ්ථාරිත කිමතම    පුද්ගලික    රානය යකන හගඅැංශහේම 

කායික ක්රියකාකාරකම්  ඳ ා හ් න්ද්ර ්ථානයක්   ඳුනාගැීමම  ඳ ා මාර්ථහගෝපහද්ශ/න්රහේඛ් 

 ර ා හ ්වා  ථ්ානවල හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන  ැං ්කතියයක්  වර්ථධනයක කිමතහම් මුඛලරිමතම්. බියකගම, 

කටුනායකක    ීයතාවක ආහයකෝනන ම්ඩල කලාපවල ශාමතලනක ක්රියකාකාරකම් ප්රවර්ථධනයක 

 ඳ ා හ් න්ද්රීයක  ්ථාන  ඳුනාහගන ගැුවත් කිමතම්    පුුතු  වැඩ ට න් පවත්වන ලදී. 

 හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානහේ ශාමතලනක ක්රියකාකාරකම් රිියබඳ හගෝලීයක ක්රියකාකාමත  ැලැ ්ම 

 GAPPA) 2018-2030 ක්රියකාත්මක කිමතමට   ායක වීම  ඳ ා  ැංවර්ථධනයක කරන ලග තත්ව 

විශ්හේෂා හමවලම  SAT) භාවිතා කරමින් ශ්රී ලැංකාහස ශාමතලනක ක්රියකාකාරකම් ප්රවර්ථධනයක 

රිියබඳ තත්ව විශ්හේෂායක කිමතම. හමම හමවලම ශ්රී ලැංකාහස වත්මන් නාියක  න්ගර්ථභයක 

රිියබඳ හසගවත් ත් හ ්රුවකට    පාර්ථශ්වකරුවන් රාශියක්   මජ   හයකෝගහයකන් ශාමතලනක 

ක්රියකාකාරකම් ප්රවර්ථධනයක කිමතහම් ප්රගියයකට  ැකියකාව ලබා හගන ලදී. 

 

2. සසෞඛ්ය ්රව්ාන  සා අවදානම් අවම ියීම 

 එකතු කරන ලග මු  පලනහභෝනනයක ීයමා කිමතම ප්රවර්ථධනයක කිමතම  ඳ ා 2021 හනාවැම්බර්ථ සිට 

2022 හපබරවාලන ග් වා සිැං ල    හගමළ රූපවාහිීම නාලිකාවල සියකමම  න්ධයා ප්රයිම් ටයිම් 

ප්රවතත්ිය ඇතුළුව මු   අඩු කිමතම  “මු  ූදරයක” / “උේපු ූදරම්”) රිියබඳ ම නන මාධය 

වයාපාරයක්  ිසයකත් කරන ලදී. 



125 
 

   

 
 වර්ථතමානහේ, මු  අඩු කිමතම රිියබඳ රූපවාහිීම මාධය වයාපාරහේ  ලලතාවයක ත් හ ්රු කිමතම 

 ඳ ා මාර්ථගගත ඇගීමම්  ීට් ෂායක්  සිදු හකහරමින් පවතී. 

 ලවා, ීයනි    හම්ග ප්රමාායක ඇුමරුම් කළ ඝන    අර්ථධ ඝන ආ ාර වල හම්ග ප්රමාායක 

ප්රගර්ථශනයක කිමතම  ඳ ා රථවා න ආහලෝක පද්ධියයක භාවිතා කරමින් Front of Pack Labeling 

(FOPL) රිියබඳ ම නනතාව ගැුවත් කිමතම  ඳ ා හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානයක  WHO)  මජ 

  හයකෝගහයකන්  මාන මාධය වයාපාරයක්   භාෂා තුහනන්ම) ිසයකත් කරන ලදී.  
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 හේබේ අුූලලතාවයක    පාලනහභෝකක  ැසිමතම් වලට එහි බලප ම    පැකේ කරන ලග ආ ාර 

   පානවල FOPL හි හරුණලාසි වලට නිෂ්පාගකයකාහේ අුගත වීම ත් හ ්රු කිමතමට WHO 

හවියන් තා් ෂි.ක   හයකෝගීතාව ලබා ගැීමම. 

 හලෝක ආ ාර වැඩ ට න  මජ   හයකෝගහයකන් නිගන්ගත හබෝවන හරෝග  ඳ ා අවගානම් 

 ාධක වැළැ් වීම    කේියයකා  ඳුනා ගැීමම  ඳ ා  මාන  ා නර්ථයකා හවන ් කිමතහම් 

 න්නිහසගන උපායක මාර්ථගයක්   ැංවර්ථධනයක කිමතමට මූලික රියකවර ගන්නා ලදී. 

 ශ්රී ලැංකා වවගය හපෝෂාහසදීන්හේ  ැංගමයක  SLMNA), WHO    ශ්රී ලැංකා ූදපහසදීන්හේ 

 ැං ගයක  මජ එ් ව 2021 දී නාියක මේටහම් අඩු මු  ආ ාර රිීයහම් අියහයකෝගතා තරගයක 

හකාළඹ ගාම මුඛවහගාර හ ෝටලහේදී පවත්වන ලදී.   ම තරජ ක්ඩායකම් ම  ාමාිතකයින් 3 

හගහනකුහගන්  මන්විත වූ අතර, ිසවයිහන්   ම ප්රහද්ශයකකින්ම ක්ඩායකම් 45්  පමා 

  භාගී වියක.             .                  

     
 

 හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානයක  මජ එ් ව ශ්රී ලැංකා වවගය හපෝෂා  ැංගමයක  SLMNA)    NCD 

අධය් ෂ ම්ඩලයක විසින් 'අඩු මු  වේහටෝරු' රිියබඳ විගුත් වේහටෝරු හපාත එියග් වන ලදී. 

හමම වේහටෝරු නිවහ ් ආ ාර රිීයහම්දී  ාමානය    ප්රියකතම ආ ාරවල මු  අඩු කර පන්ල 

නිහරෝගීව තබා ගැීමමට උපකාමත හස. මාර්ථතු මා හේ  මරන ලග හලෝක මු  ගැුවත් කිමතහම් 

 ියහේ 'මු  පුරුද්ග හ ාලවන්න' යකන මූලික පි.විඩයකට   ායක වීම  ඳ ා හමම විගුත් 

වේහටෝරු හපාත් ප්රාථමික හ ෞඛ්ය හ ්වකයින්  ර ා ප්රනාව හවත හබගා  ලනන ලදී. 

 NCD අධය් ෂක ම්ඩලහේ තා් ෂි.ක හයකගන්ම්  මජ ආ ාර  ැකීයම  ඳ ා ශ්රී ලාැංකිකයකන් 

අතර ප්රසිද්ධ YouTube නාලිකා  ්හසච්ඡාහවන්  ම්බන්ධ කර ගැීමහමන් හ ෞඛ්ය  ම්පන්න 

ආ ාර හසල්  ප්රවර්ථධනයක කිමතම. එයක එම නාලිකාවල හබාහ ෝ අුගාමිකයින්  ඳ ා නිහව ්වල 

ආ ාර රිියහයකළ කිමතහම්දී හ ෞඛ්ය  ම්පන්න විකේප ප්රවර්ථධනයක කිමතම  ඳ ා හ ාඳ  ාකච්ඡා 

 ැං ගයක්  නිර්ථමාායක කහළය්ක. 

 ආ ාර හතෝරා ගැීමම, ආ ාර රුත අරුතකම්    පලනහභෝනනයක ීයමා කිමතම මකන් තරුායකන් 

ඉල් ක කර ගනිමින්  මාන මාධයවල මාධය හතාරතුරු පළ කිමතම  ඳ ා ආ ාර 

ආගර්ථශන/අධයාපන කේටල  ක ් කිමතමට තා් ෂි.ක   හයකෝගීතාව ලබා හගන ලදී. 

 ාමානයහයකන් අුභව කරන ආ ාර වර්ථග  බි ්කේ, හකාත්තු, හ් ් , ආිසයක) හමන්ම හපාදුහස 

ගන්නා ආ ාර වර්ථගවල කැලලන ප්රමාායකන් රිියබඳව අන්තර්ථ ක්රියකාකාමත  ැසි    ම්ඩල 

 ාකච්ඡා පැවැත්වීමට  ැලුමම් කරන ලදී.  

  ැකූද ආ ාර    කාබීමකතත බීම  ඳ ා FOPL නියකාමනයක රිියබඳ පුවත්පත් ගැන්වීම්    මාධය 

හතාරතුරු ළමා අරමුඛගල  මජ එ් ව  ැංවර්ථධනයක කරන ලදී. හමම පුවත්පත් ගැන්වීම් ප්රකාශයකට 

පත් කරන ලග අතර ඉියලන මාධය ද්රවය හබගා  ැමතමට බලාහපාහරාත්තු හස. 
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  මාන මාධය පළ කිමතම් හබගා  ැමතම  ර ා    මාධය  ඳ ා දුම්හකාළ භාවිතයක වැළැ් වීහම් 

   පාලනයක කිමතහම් වැගගත්කම රිියබඳ වරභාෂා කරුු  පිකාව්  නිකුත් කිමතම මකන් 

“2022 හලෝක දුම්හකාළ විහරෝීක ිසනයක”  ැමමතම 

  ගම්ප  ිස ්ි්  හේකම් කාර්ථයකාලයක “දුම්හකාළවලින් හතාර කලාපයක් ” හල  ප්රකාශයකට පත් 

කරන ලග අතර, අධය් ෂ  NCD) විසින් ු න්න්හේ ආරාධනහයකන් දුම්හකාළ පාලනයක ක්රියකාත්මක 

කිමතම රිියබඳ ආරාධිත හද්ශනයක්  හේකම් කාර්ථයකාලහේ කාර්ථයක ම්ඩලයක හවත පවත්වන ලදී. 

 

   
 ිසවයිහන් ිස ්ි් ක කිහිපයකක හ ෞඛ්ය හ ්වා ප්රාහද්ය යක අධය් ෂක කාර්ථයකාලවල දුම්හකාළවලින් 

හතාර කලාප යකිය ත න්රු කිමතම  ඳ ා තා් ෂි.ක උපහග ් ලබා දීම     ම්බන්ීකකරායක 

කිමතම. 

• 2022 අහේේ මා හේදී ශාමතලනක ක්රියකාකාරකම් ප්රවර්ථධන මා යක  මරන ලදී. වරභාෂා කරුු  

පිකා  ැංවර්ථධනයක කර නිල හවේ අඩවියකට උඩුගත කර  ාමානය නනතාව ගැුවත් කිමතම  ඳ ා 

මාධය සිදුවීම්වලට   භාගී වියක. 

• කායික ක්රියකාකාරකම් ප්රවර්ථධනයක රිියබඳ පුවත්පත් ලිරි පළ කහළ්යක. 

• SEM හි හරිත ්රාර්ථවරුන්  මජ එ් ව පා ේවල ශාමතලනක ක්රියකාකාරකම් ප්රවර්ථධනයක කිමතම  ඳ ා 

හකටි වීිහයකෝ පටයක්   ක ් කරන ලදී. 

• ශ්රී ලැංකා වවගය  ැංගමහේ   හයකෝගීතාවහයකන් "Active Lanka"  මාන මාධය ප්රනාරායක 

 ඳ ා පළ කිමතම්  ැංවර්ථධනයක කරන ලදී. 

• හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන කාර්ථයකාැංශයක, ශ්රී ලැංකා ළමා අරමුඛගල    ක්රීඩා අමාතයාැංශයක  මජ එ් ව 

පා ේවල ශාමතලනක ක්රියකාකාරකම් ප්රවර්ථධනයක කිමතම  ඳ ා  මාන මාධය හපෝ ්ේ    ් ලිේ 

 ැංවර්ථධනයක කරන ලදී. 

• හපාහ ාන් ිසනයක  මරමින් රහේ ආර්ථික තත්ත්වයක    ඊට අුගත වියක  ැකි ආකාරයක රිියබඳව 

අපහේ එිසහනගා ජීවිතහේදී ශාමතලනක ක්රියකාකාරකම්වල වැගගත්කම රිියබඳ  ාකච්ඡාව්  

පවත්වන ලදී. 

• සිම් ඒකකහේ වවගය කාර්ථයක ම්ඩලයක විසින් මාධය අව ්ථා  ඳ ා   භාගී වියක - හ ෞඛ්ය 

 ම්පන්න ජීවන රටා මධය ්ථාන රිියබඳ විගුත් මාධය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 හලෝක ශ්රවා ිසනයක  ැමමතම  ඳ ා රූපවාහිීම කතාමාලාවකට   භාගී වියක. 
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 හලෝක ශ්රවා ිසනයක රිියබඳ වරභාෂා කරුු  පිකා  ක ් කර හබෝ හනාවන හරෝග 

අධය් ෂක ම්ඩලහේ නිල හවේ අඩවියකට උඩුගත කරන ලදී. 
 

        
 හලෝක ශ්රවා ිසනයක රිියබඳ  මාන මාධය ප්රනාරායක හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානයක, ශ්රී ලැංකාහස, 

රහේ කාර්ථයකාලයක  මජ   හයකෝගහයකන් පවත්වන ලදී. 

    
 හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ    මුඛගේ අමාතයාැංශහේ හ ්වකයින් හබෝ හනාවන හරෝග  ඳ ා 

පමත් ෂා කිමතම    හරෝග තත්ත්වයක නිමත් ෂායක කිමතම  ඳ ා හ ෞඛ්ය හකාන්   ්ථාරිත කරන 

ලදී. 
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• හ ෞඛ්ය හකාන මුඛගේ අමාතයාැංශහේ, මුඛගේ අමාතයාැංශහේ    HEMAS Ayubo Life  මජ 

එ් ව භා්ඩාගාර පලනශ්රයක තුළ  ්ථාරිත කරන ලදී. හමමකන් මුඛගේ අමාතයාැංශහේ    ඒ අවට 

අුබද්ධ ආයකතනවල කාර්ථයක ම්ඩලහේ හබෝ හනාවන හරෝග පමත් ෂාව ප්රවර්ථධනයක කිමතමට 

අහේ් ෂා හකහර්ථ. 

• තැලීයමියකා වා ක ප්රාන්තයක  ඳ ා පමත් ෂා කිමතම ප්රවර්ථධනයක කිමතම  ඳ ා IEC ද්රවය  ැංවර්ථධනයක 

කිමතම, ම ුවර    අුරාධපුර තැලීයමියකා ඒකක  ඳ ා මූලය ප්රියපාගන    බදුේල    

ම ුවර තැලීයමියකා ඒකකවල ් හෂ්ර නාලනකා පමත් ෂා කිමතම මකන් තැලීයමියකා වැළැ් වීහම් 

නාියක වැඩ ට න ප්රිය ැං ්කරායක කිමතම 

• නාියක හ ෞඛ්ය ප්රියපත්ිය 2016-2025-පාර්ථශ්වකරුවන්හේ ්ව ්වීම්වලට   භාගී වූ අතර 

තැලීයමියකා  ැංරනකයක ඇතුළත් කිමතම  ඳ ා 2016-2025 නාියක හ ෞඛ්ය ප්රියපත්ිය 

 ැංවර්ථධනයකට   භාගී වියක 

• 2022 මැයි මා හේදී “ගැුවත් වන්න, හබගා ලනන්න,  ැලකිලිමත් වන්න  තැලීයමියකා හරෝගයක 

රිියබඳ ගැුම වැි ිසයුු  කිමතමට හගෝලීයක ප්රනාව  මජ එ් ව කටයුතු කිමතම” යකන හත්මාව 

යකටහත් හලෝක තැලීයමියකා ිසනයක  මරන ලදී. මාධය  ාකච්ඡා, මාධය නිහසගන    පුවත්පත් 

ලිරි පළ කිමතම වැනි ක්රියකාකාරකම් කිහිපයක්  පවත්වන ලදී. 

• තැලීයමියකා හරෝගයකට අගාළ කරුු  පිකා භාෂා තුනකින්  ක ් කර හවේ අඩවියකට ඇතුළත් 

කර ඇත 
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1.  සා  සනාවන ස    සා ඒවාස  අවදානම් සාාක කල්ති ා ානානා  කමේම සා කෙමනාක ණ  

ියීම සහාා හී් තේාති   ්තිම් ියීම 

 

 NCD  RDHS (MONCD) හවත අුයු් ත වවගය නිලධාමත හබෝ හනාවන හරෝග  ඳ ා ිස ්ි්  

මේටමින් සිදු කළ යුතු ක්රියකාකාරකම් රිියබඳ මාර්ථහගෝපහද්ශයක්   ක ් කිමතම 

 ද්විියයික    තතියයික  ත්කාර මේටහම් හරෝ ේවල හබෝ හනාවන හරෝග ආරිත ක්රියකාකාරකම් 

සිදු කිමතම  ඳ ා ුමදුුම වවගය නිලධාලනහයකකු පත් කිමතම  ඳ ා  ක ් කරන ලදී.  

 මාර්ථහගෝපහද්ශ         හනාවැම්බර්ථ මා හේදී අමියන් පත් වූ MONCDs  ඳ ා නාියක හබෝ 

හනාවන හරෝග වැඩ ට න රිියබඳ ිසශානිය පුුතු ව  ැලුමම් කර  ම්බන්ීකකරායක කරන ලදී 

 යකාපනයක, මන්නාරම, හකාළඹ කළුතර, NIHS, මාතර, කිලිහනාච්ත, මුඛලියස, අම්පාර, ක ගේල, 

ම ුවර, රත්නපුර    මාතහේ ිස ්ි් ක MONCDs   භාගී වියක) 

 ිස ්ි්  වාර්ථෂිතක ක්රියකාකාමත  ැලැ ්ම  ක ් කිමතම  ඳ ා සියකමම ිස ්ි ් කවල හබෝ හනාවන 

හරෝග හි වවගය නිලධාමතන්  ඳ ා පුුතු  පුුතු ව    නාියක උපායක මාර්ථකක  ැලුමම්වලට 

අුූලල වන නිර්ථහද්ශිත ක්රියකාකාරකම්  මජ මජ හපන්වු ලැහේ. 

 හබෝ හනාවන හරෝග    අවගානම්  ාධක පමත් ෂා කිමතම  ඳ ා වූ අත්හපාත  ැංහශෝධනයක කර 

රිටපත් 1250්  මුඛද්රායක කරන ලදී. 

 "දුම්හකාළවලින් හතාර කලාප රිහිටුවීම  ඳ ා මාර්ථහගෝපහද්ශ"  ක ් කර, ිස ්ි්  මේටහම් 

ම නන හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලයක අතර හබගා  ලනන ලදී. 

 

                                 
 සියකමම ප්රාහද්ය යක අධය් ෂවරුන්, ප්රාහද්ය යක උපහද්ශක ප්රනා වවගයවරුන්    ිස ්ි්  වවගය 

නිලධාමතන්  NCD)  ඳ ා දුම්හකාළ මුඛ් ත කලාප රිහිටුවීහම් නව මාර්ථහගෝපහද්ශයක    

ුන්න්හේ ප්රහද්ශ    ආයකතන තුළ වැඩ ට න ක්රියකාත්මක කරන්හන් හකහ ්ග යකන්න රිියබඳව 

පුුතු ව්  පවත්වන ලදී. 

 'ප්රාථමික හ ෞඛ්ය හ ්වහේ ශාමතලනක ක්රියකාකාරකම් ප්රවර්ථධනයක කිමතම - පුුතු කරුවන්හේ  ැසියක 

පුුතු  කිමතම  ඳ ා ප ුමකම්  පයකන මාර්ථහගෝපහද්ශයක' යකන මාර්ථහගෝපහද්ශයක මත පගනම්ව 

ිස ්ි්  මේටමින් වවගය නිලධාමතන්  NCDs)  ඳ ා මාර්ථගගත පුුතු   ැසියක්  පවත්වන ලදී. 

 හකාළඹ ිස ්ි් කහේ වවගය නිලධාමතන්/හ ෞඛ්ය  ම්පන්න ජීවන රටා මධය ථ්ාන  ඳ ා 

ක්රීඩා    වයායකාම වවගය හරිත ්රාර්ථවරුන්හේ  SEM)   හයකෝගීතාවහයකන් පුුතු  

වැඩ ට න්  පවත්වන ලදී. 

 පුුතු කරුවන්හේ වැඩ ට හන් පුුතු කරුවන්හේ   භාකවන්නන්  ඳ ා PAR-Q ඇතුළත් 

හතාරතුරු පිකාව්   ැංවර්ථධනයක කිමතම, PA පුුතු   ැසිවල   භාකවන්නන් විසින් භාවිතා කළ 
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යුතු ශාමතලනක ක්රියකාකාරකම් රිියබඳ ගැුම රිියබඳ ූර්ථව    පුම ඇගීමහම් හමවලම්   ක ් 

කිමතම. 

 හකටි වයායකාම විරාම ක්රියකාත්මක කිමතම  ඳ ා හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ හ් න්ද්රීයක  ්ථාන  ඳ ා 

පුුතු  වැඩ ට න්  පවත්වන ලග අතර හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ ශාඛ්ාවන් අතර හබගා  ැමතම 

 ඳ ා  ඬ පටයක්     ආගර්ථශන වීිහයකෝව්   ක ් කරන ලදී. 

 බිම් මේටහම් සිවිේ  මාන  ැංවිධාන අතර ශාමතලනක ක්රියකාකාරකම් ප්රවර්ථධනයක කිමතම  ඳ ා ිසයකත් 

කරන ලග “නාියක අතථය ධාලනතා හගාඩනැගීහම් වැඩ ට න” ශ්රී ලැංකා වවගය  ැංගමයක    ශ්රී 

ලැංකා ළමා අරමුඛගල  මජ එ් ව අතථය  ැසි කිහිපයක්  ආරම්භ කරන ලදී. 

 NCD අධය් ෂ ම්ඩලයකට අුයු් ත SEM හි හරිත ්රාර්ථවරුන් පුුතු  කිමතම ප ුම කිමතම  ඳ ා 

පුුතු  හමාියුලයක්   ැංවර්ථධනයක කිමතම. 

 NCD අධය් ෂ ම්ඩලයකට අුයු් ත සියකමම වවගයවරුන්  ඳ ා ගැුවත් කිමතහම් වැඩ ට න් 

"මත්ද්රවය විහරෝීක" රිියබඳව පවත්වන ලදී. 

 PHC මේටම  ඳ ා NCD කළමනාකරා මාර්ථහගෝපහද්ශ රිියබඳ හගිසන පුුතු  වැඩ ට න 

 DM, HT, අධික බර    තරබාරුකම, CVD අවගානම, ි ්ලිරිිමියකා    නිගන්ගත ශ්ව න 

හරෝග) හකාළඹ    වන්නියකාව ිස ්ි් කවල ශාමතලනක පුුතු ව හල ත් අුරාධපුර, අම්පාර    

මාතහේ යකන ප්රහද්ශවල අතථය පුුතු  කිමතම් හල ත් පවත්වන ලදී.  

 PSSP වයාපතියයක යකටහත්  තයාපනයක කරන ලග හ ෞඛ්ය  ම්පන්න ජීවන රටා මධය ථ්ාන 

පවත්වාහගන යකන වවගය නිලධාමතන්, හ ග නිලධාමතන්      ායකක කාර්ථයක ම්ඩලයක  ඳ ා 

මාර්ථගගත වලාකුළු මත පගනම් වූ හ ෞඛ්ය හතාරතුරු කළමනාකරා පද්ධියයක රිියබඳ පුුතු  

වැඩ ට න් මාලාව්  පවත්වන ලදී. 

 PSSP වයාපතියයක යකටහත්  තයාපනයක කරන ලග හ ෞඛ්ය  ම්පන්න ජීවන රටා මධය ථ්ාන 

පවත්වාහගන යකන වවගය නිලධාමතන්, හ ග නිලධාමතන්      ායකක කාර්ථයක ම්ඩලයක  ඳ ා 

ුන්ලයින් ් ලන්ඩ් පාගක වූ හ ෞඛ්ය හතාරතුරු කළමනාකරා පද්ධියයක්  රිියබඳ පුුතු  

වැඩ ට න් මාලාව්  පවත්වන ලදී. 

 සියකමම MOO-NCD    ිස ්ි ් /පළාත් උපහද්ශක ප්රනා වවගයවරුන්  ඳ ා හ ෞඛ්ය හතාරතුරු 

ඒකකහේ   හයකෝගීතාවහයකන් 2022 මැයි 17 වන ිසන ුන්ලයින් ් ලන්ඩ් පාගක හ ෞඛ්ය 

හතාරතුරු කළමනාකරා පද්ධියයක්  රිියබඳ පුුතු  පුුතු කරු වැඩ ට න්  ුන්න්හේ අගාළ 

ිස ්ි් කවල කාර්ථයක ම්ඩලයක  ඳ ා පවත්වන ලදී.  

 PSSP වයාපතියයක යකටහත් NCD පමතක්ෂාව    නිමතක්ෂායක රිියබඳ අන්තර්ථනාලයක  ර ා හ ග 

නිලධාමතන් පුුතු  කිමතම  ඳ ා සියකමම තාක්ෂි.ක කාර්ථයක ම්ඩලයක  ම්පත් ගායකකයකන් හල  

  භාක වූ . 

 සියකමම ිස ්ි ්  MO-NCD  ඳ ා 2019 නව CVD අවගානම් පුහරෝකථන ප්ර ්ථාරයක රිියබඳ 

පුුතු කරුවන්හේ පුුතු  වැඩ ට න්  පවත්වන ලග අතර ප්රාථමික  ත්කාර මේටහම් වවගය 

   හ ග කාර්ථයක ම්ඩලයක  ඳ ා ිස ්ි්  මේටමින් පුුතු ව පැවැත්වීම  ඳ ා ුන්න්ට Power 

Point ඉිසලනපත් කිමතම්    වීිහයකෝ ලබා හගන ලදී. 

 ුන්න්හේ  ැකියකාව කේියයකා  ඳුනාගැීමම, හබෝ හනාවන හරෝග  ඳුනාගැීමම    අීක් ෂායක 

කිමතම යකන අරමුඛි.න් හකාළඹ HLC ආයකතනයකට අුයු් තව හ ්වයක කරන වවගය නිලධාමතන් 

 ඳ ා විහශ්ෂ පුුතු  වැඩ ට න්  පවත්වන ලදී. 

 NCD වැළැ් වීම    පාලනයක රිියබඳ MOH හවියන් කාර්ථතුමයක ප්රියලාභයක    NCD වැළැ් වීම 

   පාලනයක කිමතහම්දී MOH භූමිකාවන්    වගකීම්  ක ් කිමතම. 

 ද්විියයික    තතතීයික  ත්කාර මේටහම් ප්රධාන NCD  ඳ ා කළමනාකරා මාර්ථහගෝපහද්ශ 

   PHC මේටමින් අධි රුධිර ීයඩනයක  ඳ ා කළමනාකරා මාර්ථහගෝපහද්ශ    

හප්රාහටෝහකෝල ලැංකා වවගයවරුන්හේ විගයාලයක  මජ   හයකෝගහයකන්  ක ් කරන ලදී. 
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 අතයවශය NCD ඖෂධ ලැයි ්තුව  ැංහශෝධනයක කර, ප්රාථමික හ ෞඛ්ය හ ්වා  ඳ ා අතයවශය 

විමර්ථශන ලැයි ්තුව්   ක ් කරන ලදී. 

 NCD හරෝගීන්  ඳ ා ප්රාථමික හ ෞඛ්ය හ ්වාහස සිට ද්විියයික හ ෝ තතියයික හ ෞඛ්ය හ ්වා 

ග් වා හයකාමුඛ කිමතහම් නිර්ථාායකක    ප්රාථමික හ ෞඛ්ය හ ්වා ආයකතනවල වවගය  ායකන  ඳ ා 

 ැංඛ්යාත පුම විපරම් රිියබඳ මාර්ථහගෝපහද්ශයක  ක ් කරන ලදී. 

 අව ්ථාවාදී පමත් ෂාව ප්රවර්ථධනයක කිමතම, ුමදුුම හ ෞඛ්ය හ ්වා  පයකන්නා හවත හයකාමුඛ කිමතහම් 

මාර්ථගයක  මජ අර්ථථකථන  ඳ ා  ්වයකැං අීක් ෂා මාර්ථහගෝපහද්ශ  ැංවර්ථධනයක කිමතම, 

හප්රාහටෝහකෝලයක රිියබඳ පුුතු  කාර්ථයක ම්ඩලයක, කළුතර ිස ්ි් කහේ හරෝ ේ 5 ක බාහිර 

හරෝගී අැංශහේ  ථ්ානයක්   රිහිටුවා ඇිය අතර සියකමම PHC ප්රහසෂකයකන්   හරෝගීන්    ුන්න් 

 මජ එන පුද්ගලයින්ට) ප්රහසශ වීමට ඉඩ  ල යි.  

 
 

1. නිදී්ෂණ, අධී්ෂණ , ම යීම සා ත්ස ෂණ 

 2021 වර්ථෂයක  ඳ ා නාියක මේටහම් වාර්ථෂිතක NCD  මාහලෝනනයක 2022 ජුනි 16ිසනවල 17   

පළාත් හ ෞඛ්ය හ ්වා අධය් ෂවරුන්, ප්රාහද්ය යක හ ෞඛ්ය හ ්වා අධය් ෂවරුන්, පළාත් උපහද්ශක 

ප්රනා වවගයවරුන්, ිස ්ි්  වවගයවරුන්හේ   භාගීත්වහයකන් පවත්වන ලදී. ප්රනා වවගයවරුන්, 

සියකමම MOO NCD, NCD අධය් ෂ ම්ඩලහේ කාර්ථයක ම්ඩලයක    ආරාධිත විහශ්ෂඥයින්. ීටට 

අමතරව, 2021  ැේතැම්බර්ථ    හග ැම්බර්ථ    2022 මාර්ථතු මා වලදී පළාත්/ිස ්ි්  උපහද්ශක 

ප්රනා වවගයවරුන්, සියකමම MOO NCD    NCD අධය් ෂ ම්ඩලහේ කාර්ථයක ම්ඩලහේ 

  භාගීත්වහයකන් සියකමම කාර්ථතුමයක  මාහලෝනන ග පවත්වන ලදී  2021 වර්ථෂයක  ඳ ා රිියහවියන් 

කාර්ථතු 2,3,    4 ) 

 නනවාලන, හපබරවාලන, අහේේ    මැයි මා   ඳ ා මාසික MO-NCD ්ව ්වීම් ප්රාහයකෝකකව පවත්වු 

ලැුහස NCD අධය් ෂ, අධය් ෂ කාර්ථයකාලහේ NCD    ිස ්ි ්  MO-NCD වල වවගය කාර්ථයක 

ම්ඩලහේ   භාගීත්වහයකන් ිස ්ි්  මේටමින් NCD වැළැ් වීම    පාලන වැඩ ට න් 

ක්රියකාත්මක කිමතම  ම්බන්ධ ගැටළු අීක් ෂායක  ා වි ඳීහම් අරමුඛා ඇියවයක. 

 හබාහ ෝ දුෂ්කරතා මධයහේ න්වග නාියක මේටමින් ක ගේල, ගම්ප , බදුේල, හමාාරාගල, කළුතර, 

හකාළඹ, අුරාධපුරයක    හපාහළාන්නරුව ිස ්ි්  මේටහම් NCD  මාහලෝනන කිහිපයකකට 

හභෞියකව   භාගී වීමට  ැකි වූ අතර ුවරඑියයක,  ම්බන්හතාට    කේමුඛහ් ිස ්ි්  

 මාහලෝනන  මාහලෝනන  ඳ ා අතථය ්ව ්වීම්  ර ා  ම්බන්ධ වියක. ිස ්ි්  මේටමින් NCD 

වැලැ් වීහම්    පාලන වැඩ ට න් ක්රියකාත්මක කිමතහම්දී ිස ්ි්  කාර්ථයක ම්ඩලයක විසින් මුඛුතා 

හගන තා් ෂි.ක හයකගන්ම්  ැපීමහම් අරමුඛි.න්හස. 
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 SEARO WHO 2021 හනාවැම්බර්ථ 22-23 ශාමතලනක ක්රියකාකාරකම් රිියබඳ කලාීයයක ්ව ්වීහම්දී ශ්රී 

ලැංකාව නිහයකෝනනයක කහළ්යක. SAT පවත්වු ලබන කලාපහේ හගවන රට වන ශ්රී ලැංකාව, රහේ 

අත්ගැකීම් හබගා ගැීමමට ආරාධනා කරන ලදී  හභෞියක විගයාව රිියබඳ තත්ව ත් හ ්රු කිමතහම් 

හමවලම  SAT) ප්රියලලයක ශ්රී ලැංකාහස හ ෞඛ්ය  ම්පන්න ජීවන රටා මධය ්ථානවල 

ක්රියකාකාරකම්  ප්රාහද්ය යක මාර්ථග සිියයකහම් එ්   න්ධි ්ථානයක් )    ශාමතලනක අක්රියකතාව පමත් ෂා 

කිමතම    කළමනාකරායක කිමතම. 

 HLC හි ශාමතලනක ක්රියකාකාරකම් ප්රවර්ථධන වැඩ ට න්  ඳ ා ආධාරක අීක් ෂා හමවලම්  

SEM හි හරිත ්රාර්ථවරුන්  මජ එ් ව  ැංවර්ථධනයක කරන ලග අතර හමවලම පමත් ෂා කරන ලග 

අතර හමවලම පමත් ෂා කරන ලග හකාළඹ ිස ්ි් කහේ HLC හකාරලහවල හවත අීක් ෂා 

නාලනකාවකින් පුමව ුමදුුම හවන ්කම් සිදු කරන ලදී. 

 

  
                                                SEARO ්ව ්වීමට   භාගී වීම 
 

 ුන්ලයින් ් ලන්ඩ් පාගක HIMS පද්ධියයක තවදුරටත් ප්රාථමික වවගය හ ්වා ආයකතන හවත වයාේත 

කරන ලග අතර හ ෞඛ්ය හතාරතුරු ඒකකහේ    ප්රාථමික හ ෞඛ්ය හ ්වා ශ් ියමත් කිමතහම් 

වයාපතියහේ   හයකෝගීතාවහයකන් පුුතු   ැසි මාලාව්  පවත්වමින් HLC කාර්ථයක ම්ඩලයක පුුතු  

කරන ලදී.  

හමයක  ක්රීයක කර ඇත, විවිධ මේටම් වලින් ලබා ගත  ැකි තනි මේටහම් ගත්ත හල  හ ්වාලාීතන්හේ 

 ාමුඛහික අීක් ෂායක කරන ලදී. හමම පද්ධියයක ගත්තවල ුණාාත්මක භාවයක වැි කිමතමට    එකතු 
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කළ ගත්ත භාවිතා කරන විට සිදුවන ගත්ත අලාභයක අවම කිමතමට උපකාමත හස. ගැනට හමම ්රමයක 

හ ෞඛ්ය හ ්වා ආයකතන 450කට ආ න්න ප්රමාායකක ක්රියකාත්මක හස.1 

 

 
 තවමත්  ථ්ාරිත නව ුන්ලයින් හ ෞඛ්ය හතාරතුරු කළමනාකරා පද්ධියයකකින් හතාරව HLC හි 

ගත්ත විශ්හේෂායක  ම්බන්ධ ගැටළු  ඳ ා ගත  ථ් වි ඳුම්  හල   ැං්රාන්ිය හගමුඛුතන් ගත්ත 

කළමනාකරා පද්ධියයක්   ඳුන්වා හගන ලදී. MO NCD විසින් මුඛලින් Excel පගනම් කරගත් 

පද්ධියයක්   ැංවර්ථධනයක කර HLC කාර්ථයක ම්ඩලයකට    ිස ්ි්  කාර්ථයක ම්ඩලයකට ුන්න්හේ 

ගත්ත විශ්හේෂායක කිමතහම්දී මුඛුතා හගන බාධාවලට මුඛුතා දීම  ඳ ා මාධයයක්  හල  

හපාහළාන්නරුව ිස ්ි් කහේ නියකමුඛ හල  ක්රියකාත්මක කරන ලදී. නාියක ක්ඩායකම විසින් 

තවදුරටත් වැිිසයුු  කරන ලග අතර ගත්ත විශ්හේෂායක    භාවිතයක ප්රශ ්ත කිමතම  ඳ ා පලනය ලක 

අත්හපාත්   මජ අහනකුත් ිස ්ි් කවලට  ඳුන්වා හගන ලදී. ිස ්ි් කවලට අවශය නම් ගත්ත 

කළමනාකරායකට අියහර්ථකව හමම පද්ධියයක ක්රියකාත්මක හස.  

 
 ුන්ලයින් ් ලන්ඩ් පාගක වූ HIMS හි ුමමට ක්රියකාකාලනත්වයක  ඳ ා හිඩැ ්  ඳුනා ගැීමම    කළුතර 

ිස ්ි් කහේ ආයකතනික මේටමින් ඇතුළත් වන ගත්ත ක්රියකාවලි සිියයකම්ගත කිමතම  ඳ ා ් හෂ්ර 

නාලනකාව්  සිදු කරන ලග අතර  ඳුනාගත් හිඩැ ් ආමන්රායක කිමතම  ඳ ා පුළුේ වාර්ථතාව්  

ඉිසලනපත් කරන ලදී. 

 හකාළඹ ිස ්ි් කහේ හකාරලහවල HLC හි   ායකක අීක් ෂා නාලනකාව්  සිදු කරන ලදී. 

                                                        
1 හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ හ ෞඛ්ය හතාරතුරු ඒකකයක විසින්  පයකන ලග හතාරතුරු වලට අුව 
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 ක්රියකාමාර්ථගයකන්  ඳ ා ගත්ත හබගා  ැමතහම් උපායක මාර්ථගයක්  හල  2021 ව ර  ඳ ා NCD ප්රනාරක 

   2022 ව හර්ථ පළමුඛ කාර්ථතුව  ඳ ා NCD ුලටින් ප්රකාශයකට පත් කර හබගා  ලනන ලදී. 

      
        සදවන කා්තුව NCD බුකටින්ත 2021    තුන්තවන කා්තුව NCD බුකටින්ත 2021        තෙුළ කා්තුව NCD බුකටින්ත 2022 

 

 NCD අධය් ෂක ම්ඩලහේ වවගය කාර්ථයක ම්ඩල ක්ඩායකම් විසින් සිදු කරන ලග 

පර්ථහේෂා කිහිපයක්  හකාළඹ විශ්ව විගයාලහේ වවගය පශ්නාත් උපාධි ආයකතනහේ වාර්ථෂිතක 

පර්ථහේෂා  ම්මන්රාහේදී වාතක    හපෝ ්ටර්ථ ඉිසලනපත් කිමතම් හල  ඉිසලනපත් කරන ලදී. 

 රට ව  ගැමුඛු  කාල ීයමාව්  තුළ බාහිර හරෝගී හබෝ හනාවන හරෝග ආරිත හ ්වාවන් 

 රානය අැංශහේ හ ෞඛ්ය හ ්වා ආයකතනවල වවගය  ායකනවල Covid-19 ූදගානම; දීප වයාේත 

 ීට් ෂායක්  

 ශ්රී ලැංකාහස හ ෞඛ්ය  ම්පන්න ජීවන රටා මධය ්ථානවලට අුයු් තව සිටින හ ෞඛ්ය හ ්වා 

හ ්වකයින්හේ පුුතු  අවශයතා ත් හ ්රු කිමතම 

 රනහේ අමාතයාැංශ ප්රධාන කාර්ථයකාලයකක  ්ථාරිත හබෝ හනාවන හරෝග  ඳ ා පමත් ෂා කරන ලග 

හ ්වකයින්හේ ල් ෂා 

 හබෝ හනාවන හරෝග  NCD) පමත් ෂා කිමතම  ඳ ා හ ෞඛ්ය හතාරතුරු කළමනාකරා පද්ධියයක 

 HIMS); 2021 හනාවැම්බර්ථ 26 වන ිසන හකාළඹ විශ්ව විගයාලහේ වවගය පශ්නාත් උපාධි 

ආයකතනහේ වාර්ථෂිතක පර්ථහේෂා  ම්මන්රාහේදී ඉිසලනපත් කරන ලග දුර ්ථ පුුතු ව්   ඳ ා 

හ ෞඛ්ය හ ්වා හ ්වක ප්රියනාරයක 

 

අවසන්ත වස  5 ක කා්  සාාන ්රවණත්ා 
 

NCD ති  ත් ියීසම් වකඩසටාන 

   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2022 

Q1 

HLC ුළුව  ණන 814 826 871 922 1000 1000 988 1015 

හක්ක ත් 

ජන ානස න්ත 

තී්ෂා ක න 

කද සුළච්චචිත් %  

23.1 25.5 42.7 58.8 
40.6 

 
44.9 47.8 49.1 
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වා්ික තී්ෂා 

ක න කද  ණන 
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සුදුසුකම් ක් 

ජන ානස න්ත 

වා්ිකව 

තී්ෂා ක න 

කද සුළච්චචිත් % 

7.7 10.6 9.7 10.0 6.9 3.7 2.91 1.51 

තී්ෂා ක න 

කද ිරරිිට : 

කාන්තත්ාවන්ත 

අු තාත්  

1: 2.6 1: 2.7 1: 2.3 1:2.2 1:2.6 1:2.1 1:1.94 
1:1.9

7 

  

 හමම ප්රියශතයක ගානයක කරු ලබන්හන් 2011 ව හර්ථ සිට 2019 ව ර ග් වා පමත් ෂාවට ල්  කරන 

ලග සියකමම   භාකවන්නන්හේ  මුඛච්තත  ැංඛ්යාහවනි. වයක  අන්රුදු 40-65 වයක ් කා්ඩහේ 

ඉල් කගත නනග නයක ගානයක කරු ලබන්හන් 2012  ැංගානයක මකන් ග් වා ඇිය පලනිස, 2018 ව ර 

ග් වා මුඛළු නනග නහයකන් යක.  5,089,860) 2019 වර්ථෂයක  ඳ ා, 2012  ැංගානයක  8,856,356) මකන් 

හපන්ුම් කරන පලනිස මුඛළු නනග නහයකන් අන්රුදු 35    ඊට වැි ක්ඩායකම ගානයක හකහර්ථ. 

  

1.       2020    2021 ව රවලදී Covid 19 ව ැංගතයක අහිතකර හල  බලප  අතර, හමම කාල 

ීයමාව තුළ Covid-19 පැියමතම පාලනයක කිමතහම් රියකවර්  හල  DGHS විසින් නිකුත් කරන ලග 

මාර්ථහගෝපහද්ශයක්  මකන් එයක මා  කිහිපයක්   ඳ ා නවතා ගමන ලදී 

 

තුවාක සිදුවීම වකෙක්වීම සා කෙමනාක ණ  ිරිදාහ ජාතික වකඩසටාන 

හබෝ හනාවන හරෝග  NCD)  රිියබඳ අධය් ෂ ම්ඩලයක ශ්රී ලැංකාහස හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ තුවාල 

වැළැ් වීම    කළමනාකරායක  ඳ ා වන නාියක හ් න්ද්ර ්ථානයක හස. නාියක තුවාල සිදුවීම 

වැළැ් වීහම්    කළමනාකරා වැඩ ට න් ක්රියකාත්මක කිමතම  ඳ ා NCD අධය් ෂ ම්ඩලයක 

හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ    අහනකුත් අමාතයාැංශ, හගපාර්ථතහම්න්තු, බලධාමතන්, පුද්ගලික අැංශයක    

හබාහ ෝ රානය හනාවන  ැංවිධාන  NGO) තුළ ඇිය අහනකුත් හබාහ ෝ අධය් ෂවරුන්  මජ  ීටපව 

කටයුතු කරයි.   

 

2021 - 2022 දී ්රාාන ජ ්රාණ 

ප ත  ඳ න් ප්රධාන ප්රමුඛඛ්තා හක්ෂ්ර ආමන්රායක කිමතම  ඳ ා උපායක මාර්ථකක ් හෂ්ර ප ්  යකටහත් 

නාියක තුවාල වැළැ් වීහම්    කළමනාකරා වැඩ ට න ක්රියකාත්මක හකහර්ථ. ප්රවා න ආරක්ෂාව, 

නිවා  ආරක්ෂාව, ිසහේ කලීහම් ආරක්ෂාව, ්වකියකා  ථ්ානහේ ආරක්ෂාව    ළමා  ා වැිහිටි ආරක්ෂාව 

 අවගානම් ක්ඩායකම් ආරක්ෂාව). ප්රථමාධාර, ූර්ථව හරෝ ේ    පශ්නාත් ඇතුළත් කිමතහම්  ත්කාර 

ඇතුළු පශ්නාත් සිදුවීම් ්වකවරායක ග වැඩ ට හන් ප්රධාන ක්රියකාකාරකමකි.  

 

2021 වර්ථෂහේදී ප ත  ඳ න් උපායක මාර්ථකක ් හෂ්ර යකටහත් වැඩ ට න්  ැංඛ්යාව  ම්බන්ීකකරායක 

කර පවත්වන ලදී: 
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1. උතසේ න , ාවුල්කාරි්ව  සා නා ක්ව  

 ශ්රී ලැංකාව 2021 – 2025 තුවාල සිදුවීම වැළැ් වීම    කළමනාකරායක රිියබඳ බුත ආැංශික 

උපායක මාර්ථකක ක්රියකාකාමත  ැලැ ්ම ිසයකත් කරන ලදී 

 මාර්ථහගෝපහද්ශ  ැංවර්ථධනයක කිමතම මකන් තුවාල වැළැ් වීමට   ායක වීම, සියකමම අැංශ  ර ා 

තුවාල වැළැ් වීම    පාලනයක කිමතම ප්රියපත්ියවලට ඒකාබද්ධ කිමතම  ඳ ා බුත ආැංශික 

මැිස ත්වීම්  ඳ ා හපීම සිටීම 

 තුවාල සිදුවීම වැළැ් වීහම් ක්රියකාකාමත ක්ඩායකම්  මජ වැඩ කර ඇත - මාර්ථග ආර් ෂාව, නල 

ආර් ෂායක, ළමා/නිවා /වැිහිටි ආර් ෂාව, පශ්නාත් සිදුවීම් ්වකවරායක රිියබඳ තා් ෂි.ක 

උපහද්ශක ක්ඩායකම්  TAG) 

 විෂවීම්     ර්ථප ගෂ්ඨන වැලැ් වීම  ඳ ා නව TAG එක්   ්ථාරිත කරන ලදී 

 තුවාල සිදුවීම වැළැ් වීහම් ක්රියකාකාමත ක්ඩායකම්වල හයකාමුඛ නියකමයකන්  TOR)  ැංවර්ථධනයක 

කරන ලදී - තා් ෂි.ක උපහද්ශක ක්ඩායකම්  TAG) රිහිටුවන ලදී 

 ිස ්ි්  මේටමින් තුවාල වැළැ් වීහම් හමහ යුම් කමිටු    ආරක්ෂිත ප්රනා හමහ යුම් කමිටු 

රිහිටුවීමට හයකෝනනා කර ඇත. 

 තුවාල සිදුවීම වැලැ් වීහම් වැඩ ට න වත්මන් ම නන හ ෞඛ්ය වැඩ ට නට ඒකාබද්ධ 

කිමතහම්දී කළ යුතු ක්රියකාකාරකම් අව න් කරන ලදී. 

 හබෝ හනාවන හරෝග රිියබඳ වවගය නිලධාලන  MONCD) රානකාලන    තුවාල සිදුවීම 

වැළැ් වීහම් වගකීම්  ඳ ා මාර්ථහගෝපහද්ශ  ක ් කර ඇත.  
 

2. සසෞඛ්ය ්රව්ාන  සා අවදානම් අවම ියීම 

 ප්ර ව මව්  හ ෝ වයක  අන්රුදු 5 ට අඩු ගරුහවකු සිටින නිවා  අතර නිවා  ආර් ෂා රිලන් ුමම් 

ලැයි ්තුව අඛ්්ඩව හබගා  ැමතම    ආර් ෂිතත  ැසිමතම්    ආර් ෂිතත  ැං ක්තියයක්  ඇිය 

කිමතමට ප්රනාව ගැුවත් කිමතම. 

 ආර් ෂිතත ප්රනා වැඩ ට න රිියබඳව පාර්ථශවකරුවන්    ම නනතාව අතර ගැුවත් කිමතම. 

හතෝරාගත් MOH ප්රහද්ශවල නව ආර් ෂිතත ප්රනාවන් රිහිටුවීම  ඳ ා තා් ෂි.ක මාර්ථහගෝපහද්ශ 

 පයකු ලැහේ. 

 හපර පා ේ    ිසවා ුම්වකුම් මධය ථ්ාන ආර් ෂා රිලන් ුමම් ලැයි ්තුව  ක ් කරන ලදී. 

 නාියක තුවාල නිවාරා  ියයක    ව වි  නිවාරා  ියයක පැවැත්වීම  ඳ ා තා් ෂි.ක 

මාර්ථහගෝපහද්ශ ලබා දීම 

 ිසහේ කලීම වැළැ් වීම රිියබඳ පළමුඛ ද්වි-කලාීයයක තත්ව වාර්ථතාව ිසයකත් කිමතහම් දී ම්ඩලහේ 

 ාමාිතකහයකකු හල  ගායකක වියක 

 ශ්රී ලැංකා ිසහේ කලීහම් තත්ව වාර්ථතාහස හකටුම්පත  මාහලෝනනයක කරන ලදී 

 පළමුඛ හලෝක ිසහේ කලීම වැළැ් වීහම් ිසනයකට  මගාීටව ිසහේ කලීම වැළැ් වීහම් වැගගත්කම 

රිියබඳව නනතාව ගැුවත් කරන ලදී. 

 ිසහේ කලීහම් වැි අවගානම්  ඇිය ප්රහද්ශවල ප්රගර්ථශනයක කිමතමට  ැලුමම් කර ඇිය ගැන්වීම් 

පුවරුහස කලා කතිය නිම කරන ලදී. 

 COVID 19 ව ැංගතයක අතරතුර තුවාල වැළැ් වීහම් වැගගත්කම රිියබඳව ම නනතාව ගැුවත් 

කිමතම 

 රහේ පවියන තත්ත්වයක හ ත්ුහවන් සිදුවියක  ැකි තුවාල රිියබඳව නනතාව ගැුවත් කිමතම 

 යකතුරුපැිස හි ්වැුමම්  ඳ ා වන ප්රමිතීන්  ැංවර්ථධනයක කිමතහම්දී හ ෞඛ්ය ගැටළු  ැපීමමට ගායකක 

වියක 

 මාර්ථග ආර් ෂාව  ම්බන්ධහයකන් යක පත්  මලනතාුවන් ආර් ෂා කිමතම  ඳ ා මාර්ථහගෝපහද්ශ 

 ැංවර්ථධනයකට ගායකක වියක 
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 මාර්ථග රථවා න අනතුරු හ ්තුහවන් සිදුවන අනතුරු වළ් වා ගැීමම  ඳ ා ආර් ෂිතත පටිවල 

ප්රමිතීන්  ැංවර්ථධනයක කිමතම  ඳ ා තා් ෂි.ක විහශ්ෂඥතාව ලබා දීමට ගායකක වීම. 

 බිහිලන පුද්ගලයකන්  ඳ ා ලනයකදුරු බලපර ඇිය ගැටළු  ම්බන්ධ හ ෞඛ්ය ගැටළු  පයකා ඇත 

 ීමියවිහරෝීක මත්ද්රවය භාවිතයක  ඳ ා ලනයකදුරන්  ඳ ා මාර්ථග අද්ගර පමත් ෂා කිමතහම් 

මාර්ථහගෝපහද්ශ  ැංවර්ථධනයක කිමතමට තා් ෂි.ක විහශ්ෂඥතාව ගායකක වියක. 

 මාර්ථග ආර් ෂාව රිියබඳ ADB විසින්  ක ් කරන ලග වාර්ථතාව  මාහලෝනනයක කරන ලදී   

 

3. .ත ේචා් සිදුවීම් රැකව ණ  සා ාාරිත්ාව ස ාඩනකගීම 

 ප්රථමාධාර පුුතු  ක්ඩායකම් රිහිටුවීමට    ිස ්ි්  MONCDs    MOH විසින් 

 ම්බන්ීකකරායක කර ිස ්ි්     MOH මේටමින් ප්රථමාධාර පුුතු  වැඩ ට න් පැවැත්වීම 

 ඳ ා තා් ෂි.ක මාර්ථහගෝපහද්ශ ලබා දීම. 

 කායික අනතුරු කළමනාකරායක රිියබඳ ප්රාථමික හ ෞඛ්ය හ ්වා කාර්ථයක ම්ඩලයක  ඳ ා  ක  ්

කරන ලග මාර්ථහගෝපහද්ශ. 

 මූලික ප්රථමාධාර විෂයක මාලාව    මූලික ප්රථමාධාර රිියබඳ නාියක මාර්ථහගෝපහද්ශයක්   ක  ්

කිමතමට රියකවර ගන්නා ලදී. 

  ාමානය නනතාව  ඳ ා  ක ් කරන ලග ප්රථමාධාර අත්හපාහතහි සිැං ල රිටපත හගමළ 

භාෂාහවන් මුඛද්රායක කිමතමට අහේ් ෂාහවන් හගමළ භාෂාවට පලනවර්ථතනයක කරන ලදී. 

 නාියක තුවාල වැළැ් වීම    කළමනාකරා වැඩ ට න රිියබඳ පළාත්    ිස ්ි ්  මේටහම් 

විහශ්ෂඥ ප්රනා වවගයවරු     ිස ්ි්  MO-NCD  ඳ ා පුුතු  වැඩ ට න්  පවත්වන ලදී. 

 අගාළ පළාත්, ිස ්ි්     හරෝ ේ කාර්ථයක ම්ඩලයක  ඳ ා තුවාල ගත්ත කළමනාකරායක 

රිියබඳ පුුතු  වැඩ ට න් පැවැත්වීම. 

 

4. නිදී්ෂණ, අධී්ෂණ , ම යීම සා ත්ස ෂණ 

 නාියක තුවාල නිමත් ෂා පද්ධියයක  NISS) ශ් ියමත් කිමතමට රියකවර ගන්නා ලදී. 

 NISS හි භාවිතා වන  ම ර ගත්ත එකතු කිමතහම් ආකතිය  ඳ ා H- අැංක ලබා ගැීමම; තුවාල 

මරා හතාරතුරු හපෝරමයක  H 1329), ආයකතනික තුවාල මරා හේඛ්නයක  H 1330), 

ආයකතනික තුවාල මරා පමත් ෂා     මාහලෝනන හපෝරමයක  H 1331), ් හෂ්ර තුවාල මරා 

පමත් ෂා හපෝරමයක  H 1332)    තුවාල මාරු කිමතහම් හතාරතුරු හපෝරමයක, (H 1333) 

 NISS ක්රියකාත්මක කිමතහම්දී හ ග කාර්ථයක ම්ඩලහේ ගායකකත්වයක ශ් ියමත් කිමතම  ඳ ා මුඛේ 

NISS න්රහේඛ්යකට  ැංහශෝධනයක්  නිකුත් කරන ලදී. 

 NISS හවත තුවාල මරා විමර්ථශනයක     මාහලෝනනයක  ඳුන්වා හගන ලදී 

 විහශ්ෂ ආකතියයක්     ගත්ත ඇතුළත් කිමතහම් පද්ධියයක්   ඳුන්වා දීහමන් තුවාල  ම්බන්ධ 

 ්ථාන මාරු නිමත් ෂා විධිමත් කරන ලදී 

 විහශ්ෂ විගුත් හතාරතුරු පද්ධියයක්   හිත හරෝ ේවල බාහිර හරෝගී තුවාල නිමත් ෂා ගත්ත 

ඇතුළත් කිමතමට විහශ්ෂ පද්ධියයක්   ඳුන්වා දීමට රියකවර හගන ඇත. 

 නාියක තුවාල නිමත් ෂා පද්ධියහේ කාර්ථයක  ාධනයක පළාත් මේටමින්  මාහලෝනනයක කරන ලදී 

 නාියක තුවාල නිමත් ෂා පද්ධියයක නාියක  මාහලෝනනයක    හ ාඳම කාර්ථයක  ාධනයක  ඳ ා 

 ම්මාන උහළල පවත්වන ලදී - 2020 

 NCD අධය් ෂක ම්ඩලයක විසින්  ක ් කරන ලග කාර්ථතුමයක NCD ප්රකාශනයක  ඳ ා ගායකක 

වියක 
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තසුගි  අවුරුදු 5 කා්  සාාන ්රවණත්ාව  
 

්රාාන කා්  සාාන ද් ක සා හක්ක වකට ළස ිටව ්ර ති  

    ්රාාන කා්  

සාාන 

ද් ක 

හක්ක  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1  අභයන්තර 

නිමත් ෂා 

පවත්වන මුඛර 

 ්ථාන 

ගාන 

100% - 49% 62% 65% 67% 81% 

2  බාහිර හරෝගී 

නිමත් ෂා 

පවත්වන 

හ න්ටිනේ 

අඩවි ගාන 

100% - 68% 85% 89% 91% 89% 

3  මරා 

ගැුම්දීම සිදු 

කරන මුඛර 

 ්ථාන 

ගාන 

100% - - - 40% 56% 67% 

  

2022-2023 සහාා සකකසුම් ක  මති විස ේෂ සවව්ාන කටුබතු 

• හබෝ හනාවන හරෝග 2022 වැළැ් වීම    පාලනයක  ඳ ා  ැංහශෝධිත නාියක ප්රියපත්ිය    උපායක 

මාර්ථකක රාමුඛව ිසයකත් කිමතම 

• ශ්රී ලැංකාහස හබෝ හනාවන හරෝග වැළැ් වීම    පාලනයක  ඳ ා නාියක බුතආැංශික ක්රියකාකාමත 

 ැලැ ්ම ප්රකාශයකට පත් කිමතම  2022-2026) 

• ශ්රී ලැංකාහස හබෝ හනාවන හරෝග වැළැ් වීම    පාලනයක කිමතම  ඳ ා වියකගම්  හිත බුතආැංශික 

ක්රියකාකාමත  ැලැ ්ම්   ක  ්කිමතම  2022-2026) 

• ප්රාථමික  ත්කාර හ ්වා ශ් ියමත් කිමතම හකහරහි අවධානයක හයකාමුඛ කරමින්  න්ේ  ත්කාර 

හපාකුරු පද්ධියයක  ර ා හ ෞඛ්ය හ ්වා ශ් ියමත් කිමතම 

• හබෝ හනාවන හරෝග වැළැ් වීහම්    පාලන ක්රියකාකාරකම්වල ධාලනතා හගාඩනැගීම ිසගටම 

කරහගන යකාම 

• හබෝ හනාවන හරෝග ආරිත SDG ඉල් ක හවත ප්රගියයක නිමත් ෂායක කිමතම  ඳ ා හබෝ හනාවන 

හරෝග  ම්බන්ධ ගත්ත හිඩැ ් රිරවීම  ඳ ා නිමත් ෂා    හතාරතුරු පද්ධිය ශ් ියමත් කිමතම 

• ගැනට පවියන හ ෞඛ්ය අැංශහේ වැඩ ට න් වලට හබෝ හනාවන හරෝග වැළැ් වීම    පාලන 

ක්රියකාකාරකම් ඒකාබද්ධ කිමතම 

• හබෝ හනාවන හරෝග  ඳ ා විශ්ව හ ෞඛ්ය ආවරායක්  ලබා ගැීමම  ඳ ා හ ෞඛ්ය හනාවන අැංශයක 

 මජ ියර ාර  න්ේකාලනත්වයක්  ඇිය කර ගැීමම 

• තුවාල වැළැ් වීම    කළමනාකරායක රිියබඳ බුත-ආැංශික උපායක මාර්ථකක ක්රියකාකාමත  ැලැ ්ම 

ක්රියකාත්මක කිමතහම් ප්රගියයක අීකක්ෂායක කිමතම    ඇගීමම, ශ්රී ලැංකාව 2021 - 2025 

• මූලික ප්රථමාධාර පුුතු ව රිියබඳ නාියක විෂයක මාලාව අව න් කිමතම, මූලික ප්රථමාධාර රිියබඳ නාියක 

මාර්ථහගෝපහද්ශයක, කම්පන කළමනාකරායක රිියබඳ ප්රාථමික හ ෞඛ්ය හ ්වා  ඳ ා මාර්ථහගෝපහද්ශ 
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• තුවාල මරා පමත් ෂායක     මාහලෝනන පැවැත්වීම 

• ිසවා ුම්වකුම්    හපරපා ේ ආර් ෂා රිලන් ුමම් ලැයි ්තුව  ඳුන්වාදීම 

• පා ේ ආර් ෂාව, වැිහිටි නිවා  ආර් ෂාව    හ ්වා  ්ථාන ආර් ෂා රිලන් ුමම් ලැයි ්තු 

 ැංවර්ථධනයක කිමතම 

 

2021 ව්ෂ  තුෙ සිදු ක න කද විස ේෂ ක්රි ාකා කම්වක මූකය ්ර ති  

2021 වර්ථෂයක  ඳ ා ඇ ්තහම්න්තුගත රිලනවැයක (Rs. Mn) 

GOSL  111-2-14-035-2509(11) 74 

WB 111-02-13-003-2509-38(12) 25.06 

WHO 5.34 

Total 104.4 

 

 

වි දම්: නිදදන්ත ත් NCD සහාා ජාතික වකඩසටාන Rs (Mn) 

• උතසේ න , ාවුල්කාරි්ව  සා නා ක්ව  0.59 

• සසෞඛ්ය ්රව්ාන  සා අවදානම් අවම ියීම 22.66 

• NCD සා ඒවාස  අවදානම් සාාක කල්ති ා ානානා  කමේම සා කෙමනාක ණ  

ියීම සහාා සසෞඛ්ය තේාති   ්තිම් ියීම 

31.25 

• නිදී්ෂණ, අධී්ෂණ , ම යීම සා ත්ස ෂණ 9.189 

වියකගම්  තුවාල වැළැ් වීම    කළමනාකරායක 

• උතසේ න , ාවුල්කාරි්ව  සා නා ක්ව  0.28 

• නිදී්ෂණ, අධී්ෂණ , ම යීම සා ත්ස ෂණ 0.47 

 එකතුව 64.439 

 

STEPS සමී්ෂණ  2021 
 

ාකිනන්තවීම 

හගෝලීයකකරායක, කාර්ථීටකරායක, නාගමතකරායක    ආර්ථික  ැං්රාන්ියයක ශ්රී ලැංකාව ඇතුළු හලෝකහේ 

සියකමම රටවල මිනිුමන්හේ ප්රධාන ජීවන රටා හවන ්කම්වලට හ ්තු වී ඇත. හමම හවන ්කම්වලට 

හ ෞඛ්ය  ම්පන්න හනාවන ආ ාර භාවිතයක, ශාමතලනක ක්රියකාය ලී හනාවීම, මත්පැන් භාවිතයක    දුම්හකාළ 

දුම්පානයක, හබෝ හනාවන හරෝග  NCD)  ඳ ා වැි අවගානම්  ඇිය කරයි. හමම අවගානම හ ්තුහවන් 

හලාව පුරා   ම රටකම හබෝවන හරෝගවල සිට හබෝ හනාවන හරෝග ග් වා ව ැංගත හරෝග  ැං්රමායක්  

ඇිය වී ඇිය අතර එයක ප්රධාන වශහයකන් ශ්රී ලැංකාව ඇතුළු  ැංවර්ථධනයක හවමින් පවියන රටවලට බලපායි. 

හමම හබෝ හනාවන හරෝග වලට  තග වාහිීම හරෝග, ිසයකවැියකා හරෝගයක, රිියකා    නිගන්ගත    දුර්ථවල 

 ්වභාවයක්  ඇිය නිගන්ගත ශ්ව න හරෝග ඇතුළත් හස. 2012 ව හර්ථ හලෝකහේ සිදු වූ මුඛළු මරා වලින් 

68%්  හබෝ හනාවන හරෝග නි ා සිදු වූ බව හපන්වා දී ඇිය අතර එයක හගෝලීයක වශහයකන් මරායකට 

ප්රධානතම හ ්තුව හස  WHO, 2014a). හමම හබෝ හනාවන හරෝග මරා වලින් 80% අඩු    මධයම 

ආගායකම් ලබන රටවල සිදුවී ඇත  WHO, 2014a). හබෝ හනාවන හරෝග හ ්තුහවන් සිදු වූ මුඛළු මරා 

වලින් 40% ්  වයක  අන්රුදු 70 ට හපර සිදුවී ඇත. හමම අකේ මරා වලින් 82% ්  සිදුවී ඇත්හත් 
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 ැංවර්ථධනයක හවමින් පවියන රටවලයක  WHO, 2014a). ශ්රී ලැංකාහසග තත්ත්වයක එහ ්මයක. 2012 ව හර්ථ 

ශ්රී ලැංකාහස සිදුවූ  ම ්ත මරා වලින් 75%්  හබෝ හනාවන හරෝග ආරිත මරා වන අතර ශ්රී ලැංකාහස 

අකේ මරා වලින් 18%්  හබෝ හනාවන හරෝග (WHO, 2014b) හ ්තුහවන් සිදු වූ බව හපන්වා දී ඇත. 

විහශ්ෂහයකන් ශ්රී ලැංකාව ඇතුළු  ැංවර්ථධනයක හවමින් පවියන රටවල හනාහම්රූ මරා  ා හරෝගාබාධ 

 ඳ ා ප්රධාන හ ්තුව හබෝ හනාවන හරෝග බවට පත්ව ඇත. හම්වා ිසුණ කාලීන මිල අධික ප්රියකාර, 

කළමනාකරායක    ්වකවරායක ඉේලා සිටින නිගන්ගත දුර්ථවල කරන හරෝග හස. හම් හ ්තුහවන් හබෝ 

හනාවන හරෝග පුද්ගලයකාහේ, පන්හලහි,  මානහයකහි    රහේ ආර්ථිකයකට බලපායි. විහශ්ෂහයකන්ම ශ්රී 

ලැංකාව වැනි ආර්ථික වශහයකන් ිසයුු  හවමින් පවියන රටවල ආර්ථික වර්ථධනයකට හමයක විශාල 

බලප ම්  එේල කරයි. රහේ හ ෞඛ්ය හ ්වා  ැපයුම් පද්ධියවල පවියන ීයමිත  ම්පත් උපලනමහයකන් 

පලනහභෝනනයක කරන බැවින් හබෝ හනාවන හරෝග කරලියකට පැමිා ඇත. හම් අුව, ශ්රී ලැංකාහස හබෝ 

හනාවන හරෝගහි බර වැළැ් වීම    පාලනයක කිමතම  ඳ ා රට තුළ වැළැ් වීහම් උපායක මාර්ථග 

ක්රියකාත්මක කිමතම අියශයින් වැගගත් හස. 

ශ්රී ලැංකාහස හ ෞඛ්ය, හපෝෂා  ා හද්ය යක වවගය අමාතයාැංශයක  හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක, 2009) විසින් 

 ැංවර්ථධනයක කරන ලග නිගන්ගත හබෝ හනාවන හරෝග වැළැ් වීම    පාලනයක කිමතම  ඳ ා වන නාියක 

ප්රියපත්ිය    උපායක මාර්ථකක රාමුඛව මකන් ශ්රී ලැංකාහස නිවාරා උපායක මාර්ථග හමහ යකවු ලැහේ. හමම 

ප්රියපත්ිය හේඛ්නයක මාර්ථහගෝපහද්ශන මූලධර්ථම කිහිපයක්  මත පගනම් වී ඇත; හ ෞඛ්ය, 

 මානාත්මතාවයක     මාන  ාධාරාත්වයක, ප්රනා    පන්ේ  විබල ගැන්වීම      භාගීත්වයක, බුත-

විනයක    බුත-ආැංශික ප්රහසශයකන්    ජීවන පාඨමාලා ප්රහසශයක්  අුගමනයක කිමතම  ඳ ා ඇිය අයිියයක 

ආර් ෂා කිමතම  හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක, 2009). 

ප්රියපත්ිය හේඛ්නයකට අුූලලව, ශ්රී ලැංකාහස හ ෞඛ්ය, හපෝෂා  ා හද්ය යක වවගය අමාතයාැංශයක විසින් 

හනාහම්රූ මරා අවම කිමතම    හබෝ හනාවන හරෝග අවගානම්  ාධක අවම කිමතම  ඳ ා හ ෞඛ්ය 

ප්රවර්ථධන ක්රියකාමාර්ථග පුළුේ කිමතහම් ප්රියපත්ියමයක අරමුඛා  ා් ෂාත් කර ගැීමම  ඳ ා ප්රධාන 

උපායකමාර්ථකක ් හෂ්ර නවයක්   ඳුනාහගන ප්රමුඛඛ්ත්වයක ලබා දී ඇත  හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක, 2009). හම් 

අුව, උපායක මාර්ථකක රාමුඛහස පළමුඛ ප්රධාන උපායක මාර්ථගයක වන්හන් හ ෞඛ්ය  ම්පන්න හනාවන ආ ාර, 

ශාමතලනක ක්රියකාය ලී බව, මධය ාර පලනහභෝනනයක    දුම්හකාළ පලනහභෝනනයක  හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක, 

2009) ඇතුළු නනග නහේ අවගානම්  ාධකවල වයාේියයක අඩු කිමතම මකන් නිගන්ගත හබෝ හනාවන 

හරෝග වැළැ් වීමයි. 

හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානහේ STEP නිමතක්ෂායකට නිමත් ෂා පද්ධිය හගක්  ඇතුළත් හස, එනම්; හබෝ 

හනාවන හරෝග අවගානම්  ාධක නිමත් ෂා  ඳ ා STEPwise ප්රහසශයක    ආඝාත නිමත් ෂා  ඳ ා 

STEPwise ප්රහසශයක. හබෝ හනාවන හරෝග අවගානම්  ාධක නිමත් ෂා  ඳ ා STEPwise ප්රහසශයක 

නනග නයක පගනම් කරගත් නාියක  ීට් ෂායක්  වන අතර, රට තුළ හබෝ හනාවන හරෝග හි බර තීරායක 

කිමතම  ඳ ා නනග නයක අතර ගැනටමත්  ්ථාරිත අවගානම්  ාධක රිියබඳ ගත්ත ලබා ගැීමම අරමුඛු  

කරයි. හමම ්රමයක ශ්රී ලැංකාව ඇතුළු හලාව පුරා හබාහ ෝ රටවල හබෝ හනාවන හරෝග අවගානම් 

 ාධකවල වර්ථතමාන වයාේියයක ත් හ ්රු කිමතමට භාවිතා කර ඇත. හමම  ීට් ෂායක අු්රමික 

ක්රියකාවලියක්  වන අතර එහිදී  ම්මුඛඛ් පමත් ෂක විසින් පලනපාලනයක කරන ලග ප්රශ්නාවලියක්   ර ා හබෝ 

හනාවන හරෝග අවගානම්  ාධක රිියබඳ ප්රධාන හතාරතුරු ලබා ගැීමහමන්  ීට් ෂායක ආරම්භ කරු 

ලැහේ, පුමව මානවමිියක මිුම් ලබාහගන පුමව වනව ර ායකනික විශ්හේෂායක  ඳ ා රුධිර  ාම්පල 

ලබා ගීම. හමම  ීට් ෂායක  ාමානයහයකන් සිදු කරු ලබන්හන් අධයයකනයකට   භාගී වූවන්හේ 

පන්ේවල  මාන-නනවිකා  ගත්ත, මානවමිියක මිුම්, මුඛරා  ාම්පල එකම  ැකුමමක එකතු කර රුධිර 

 ාම්පල  ායකන පුමබිමක දී ලබා ගැීමමයි. 
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නිද කින ත්ා්ෂණ  

නාියක වශහයකන් නිහයකෝනනයක වන නියකැිසයක්  හතෝරාගැීමම  ඳ ා බුතඅිසයකර  ්ථමතකතත හපාකුරු නියකැිස 

්රමයක්  භාවිතා කරන ලදී. නියකැිසයක ිස ්ි්     අැංශ  නාගලනක, ග්රාීටයක, වතු) මේටම් මත පගනම්ව 

 ්තමතකරායක කර ඇත. ප්රාථමික නියකැිස ඒකකයක්  හපාකුර්  හල   ැලහ් . නනහේඛ්න  ා 

 ැංඛ්යාහේඛ්න හගපාර්ථතහම්න්තුව  DSC) විසින් අධයයකන නියකැිසයක හතෝරාගැීමම සිදු කරන ලදී. 

 

්රාාිටක නිද කදීම් ඒකක   PSU) 

PSU හි රාමුඛව පගනම් වී ඇත්හත් නන  ා නිවා   ැංගානහේ දී  ක ් කරන ලග  ැංගාන හකාට ් මත 

පගනම් වූවකි - 2011, එයක 2018 පළමුඛ කාර්ථතුහස කම්කරු බල  ීට් ෂායක  ඳ ා යකාවත්කාලීන කරන 

ලදී. හම් අුව, ප්රහද්ශහේ නනග නයක මත පගනම්ව  මාුපාියක  ාම්පල  PPS) ්රමයක භාවිතහයකන් 

PSU 644්  හතෝරා ගන්නා ලදී. 

 

ේවිතිික නිද කදීම් ඒකක   SSU) 

නිවා  ඒකකයක්  SSU හල   ැලහ් .   ම PSU එකකින්ම, එ්  එ්  PSU හි නිවා  ඒකකවල නියකැිස 

රාමුඛව මත අ ුක හල  SSUs 12්  හතෝරා ගන්නා ලදී  හමම නියකැිස රාමුඛ DCS  මජ ලබා ගත  ැකි වියක). 

එබැවින්  ීට් ෂායක  ඳ ා SSU හල  නිවා  ඒකක 7728්  හතෝරා ගන්නා ලදී. 

 

ත්ෘීික නිද කදීම් ඒකක   TSU) 

  වි ්තරාත්මක ගානයක කිමතම  ඳ ා ුමදුුමකම් ලත් සියකමම වගඋත්තරකරුවන්හගන්  වයක  අන්රුදු 

18-69 පුද්ගලයින්) එ්  එ්  නිවා  ඒකකයකකින් එ්  අහයකකු අ ුක හල  හතෝරා ගන්නා ලදී. හමම 

කාර්ථයකයක  ඳ ා, හතෝරාගත් නිවා  ඒකකහේ  ීට් ෂායක  ඳ ා ුමදුුමකම් ලත් සියකමම  ාමාිතකයින් 

වයක  අුව අවහරෝ ා අුරිියහවලින් ලැයි ්තුගත කර පුද්ගලික ිිතටේ   ායකකයින්  PDA) හවත 

ලබා හගන ලදී. අනතුරුව, PDA විසින් අ ුක හල  'කිෂ්' ්රමයක භාවිතා කරමින්  ීට් ෂායක  ඳ ා 

ුමදුුමකම් ලත් එ්    භාකවන්හනකු හතෝරා ගන්නා ලදී   ීට් ෂා ්රම, 2013). 

 

්සෂේර  ්රි ාකා කම් 

හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානහේ  ඇමුඛු ම I) නවීකරායක කරන ලග STEPS උපකරා අුවාගයක 3.2 

භාවිතා කරමින් STEPS  ීට් ෂායක සිදු කරන ලදී. STEPS  ීට් ෂායක 2021 අිසයකර තුනක 

 ීට් ෂායක්  වියක. STEPS 1 යකු  ම්මුඛඛ් පමත් ෂක-පලනපාලනයක කරන ලග ප්රශ්නාවලියකකි, STEPS 2 

යකු අධයයකනයකට   භාගී වූවන්හගන්  ්ථාන මුඛරා එකතු කිමතම  මජ මානවමිියක මිුම් වන අතර 

STEPS 3 යකු FBS     ම්ූර්ථා හකාහල ්ටහරෝේ මැීමමයි. 

 

STEP 1 

පුද්ගලික ිිතටේ   ායකක  PDA) හල ග  ැ න්හවන ඇන්හරායිඩ් උපාැංගයකක  ්ථාපනයක කර ඇිය 

 ම්මුඛඛ් පමත් ෂක පලනපාලන ප්රශ්නාවලියක්   STEPS උපකරා අුවාගයක 3.2) භාවිතහයකන් STEP 1 සිදු 

කරන ලදී. හමම ්රමයක ‘පලනගාක ආධාරහයකන් පුද්ගලික  ම්මුඛඛ් පමත් ෂා’  CAPI) තාක්ෂායක හල ග 

 ැ න්හස. 

 

STEP 2 

සභ ෞතික ිටු ම් 

 ීට් ෂාහේ STEP 2 හි ප ත ගැ් හවන මානවමිියක මිුම්    වාි වී සිටින  ්ථානහේ 

විහසක රුධිර ීයඩනයක මැීමම ඇතුළත් වියක. 



143 
 

a) උ  මනින ලද්හද්  වි කළ හනා ැකි අහත් හගන යකා  ැකි ක්රීඩාැංගනයක්  භාවිතහයකන්, 

ආ න්නතම 0.5cm ග් වායක. 

b) ආ න්නතම ග්ර ම් 100 ග් වා වූ  ැංඛ්යාත පැතලි කිරුම් තරාිසයක්  භාවිතහයකන් බර මනිු ලැහේ 

c)  ඉා වට ප්රමාායක මනින ලද්හද් ආ න්නතම 0.2cm ග් වා වූ මිුම් පටියක්  භාවිතා කරමිනි 

d) විහසක රුධිර ීයඩනයක මනිු ලබන්හන්, වාි වී සිටින  ්ථානහේ  විශ්වීයක කෆ් එක්   හිත) 

අහත් හගන යකා  ැකි,  ්වයකැංක්රීයක ිිතටේ ඉ ළ අත් රුධිර ීයඩන හමානිටරයක්  භාවිතා කරමිනි 

. 

හමම මිුම් ගු ලැුහස ් හෂ්ර  ීට් ෂා ක්ඩායකහම් හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩල  ාමාිතක 

 PHNS/PHM) විසිනි. රුධිර ීයඩනහේ මිුම් තුන්     අහනකුත් මානවමිියක මිුම්වල අගයකන් 

හගක්  ගන්නා ලදී. 

 

ුළරා සාම්තක  ළකතු ියීම 

ඉ ත මිුම් වලට අමතරව, මුඛරා හ ෝියකම්    ක්රිහේටිනින් මේටම්වල වනව ර ායකනික විශ්හේෂායක 

 ඳ ා වවගය පර්ථහේෂා ආයකතනයක  MRI) විසින්  පයකන ලග මුඛරා  ාම්පල ගබඩා හබෝතේ වලින් එ්  

එ්  අධයයකනයකට   භාකවන්නන්හගන් මුඛරා  ාම්පලයක්   5ml) එකතු කරන ලදී. පුමව පුද්ගලයකාහේ 

 ාමානය වගනික මු  ප්රමාායක ගානයක කිමතමට මුඛරා හ ෝියකම් මේටම් භාවිතා කරන ලදී. මුඛරා 

ක්රිහේටිනින් මේටම රට තුළ වකුගඩු හරෝගයක පැියමතහම් ගර්ථශකයක්  හල  ත් හ ර්ු හකහර්ථ. 

 

STEP 3 

STEP 3 අධයයකනයකට   භාකවන්නන්හේ වනව ර ායකනික මිුම් ඇතුළත් වියක. 

නිරා ාර රුධිර ේූහකෝ ් මේටම      භාකවන්නන්හේ  ම්ූර්ථා හකාහල ට්හරෝේ මේටම මනිු 

ලබන්හන් අහත් හගන යකා  ැකි  ත්කාරක ේූහකෝීටටර    හකාහල ්ටහරෝේ හමානිටර මකන් 

හ් ශනාලිකා රුධිරයක භාවිතා කරමිනි. 

 

අාය න විචකය 
 

STEP 1 ිට අාය න විචකය න්ත 
 

සමාජ-ජන ාන ක්ෂණ 

• දුම්හකාළ භාවිතයක, මධය ාර භාවිතයක, ආ ාර  ැසිමතම්    ශාමතලනක ක්රියකාකාරකම් වැනි NCD  ඳ ා 

නර්ථයකාත්මක අවගානම්  ාධක ත් හ ්රු කිමතමට    මධය ාර පාලන ප්රියපත්ියවලට අගාළ ගැුම 

 ා ආකේප ත් හ ්රු කිමතමට ප්රශ්න. 

• කායික අවගානම්  ාධකවල වැි වීම්   ම්බන්ධ  ාධක ත් හ ්රු කිමතමට ප්රශ්න උගා  රුධිර 

ීයඩනයක    රුධිර ේූහකෝ ් 

 

STEP 2 ිට අාය න විචකය න්ත 

• රුධිර ීයඩනයක 

• උ  

• බර 

• ඉා වට ප්රමාායක 

• නිරා ාර හනාවන මුඛරා හ ෝියකම් මේටම 

• නිරා ාර හනාවන මුඛරා ක්රිහේටිනින් මේටම 

• මුඛරා හකාටිනයින් මේටම 
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STEP 3 ිට ත්්සසේරු ක න කද විචකය න්ත 

 හසගවත් රුධිර ේූහකෝ ් මේටම 

 හ රුම්  ම්ූර්ථා හකාහල ්ටහරෝේ මේටම 

 

ද්ත් ළකතුව 

2021 අහේේ, හනාවැම්බර්ථ    හග ැම්බර්ථ මා යක තුළ ගත්ත ්ව ් කිමතම සිදු කරන ලදී. 

 

ද්ත් වි ේසල්ෂණ  

STEPS  ීට් ෂාහේ ගත්ත විශ්හේෂා ක්රියකාවලියක සිදුහවමින් පවතී. 

 

අ වක  

හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක විසින් STEPS  ීට් ෂායක  ඳ ා කැබිනේ අුමැියයක ලබාහගන ියබූ අතර 

අයකවැයක ප්රියපාගන රු. 50,000,000.00 (මිලියකන 50)    වියකගම රු. 43,650,249.59 ්     තවත් රු. 

2,472,672.21්  හම් ව හර්ථ රියකවියක යුතුයක. 
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ාකඳින්තවීම 

පාලන ලනක හ ෞඛ්ය, වතත්තීයක හ ෞඛ්ය    ආ ාර ුමර් ෂිතතතා අධය් ෂ ම්ඩලයක යකටහත් පවියන ආ ාර 

පාලන පලනපාලන ඒකකයක  FCAU) පාලනහභෝකකයින්ට ආර් ෂිතත    හ ෞඛ්ය  ම්පන්න ආ ාර ලබා 

ගැීමම   ියක කිමතම  ඳ ා නියකාමන හ ්වා  ම්බන්ීකකරායක    අීක් ෂායක    පළාත් පාලන 

ආයකතන හවත තා් ෂි.ක මාර්ථහගෝපහද්ශ  ැපීමම  ඳ ා වගකිව යුතුයක.  
 

අ ුළණු  

i. ඇතුේවීහම් වරායකන්හි ආ ාර ුමර් ෂිතතතාවයකට   ායක වීම. 

ii. අපනයකන ආ ාර ද්රවයවල හ ාඳම තත්ත්වයක   ියක කිමතම    අවශය විහටක අපනයකන 

හ ෞඛ්ය   ියක ලබාදීම. 

iii. වළ් වා ගත  ැකි හ ෞඛ්ය අවගානම් වලින් පාලනහභෝකකයින් ආර් ෂා කිමතම. 

iv. තරජකාමත හවළඳපල  ඳ ා   ායක වන  ාධාරා    ලලගාීම, විගයාව පගනම් කරගත් ආ ාර 

හරුණලාසි  ර ා පාලනහභෝකකයින් ආර් ෂා කිමතම. 

v. නාියක ආ ාර නිමත් ෂා, බලාත්මක කිමතම    ආ ාර නැවත කැඳවීම්  ම්බන්ීකකරායක කිමතම 

   

ජ ්රාණ විස ේෂ සිදුවීම් 2021 සා 2022.06.30 ද්වා 
 

අ) සාා  සු ්ිත්ත්ා සමාසක චන 

 

බලයකලත් නිලධාමතන්    ආ ාර බලධාමතන්හේ   භාකත්වහයකන්   ම පළාතකම පළාත්  මාහලෝනන 

්ව ්වීම් නවයක්  පවත්වන ලදී. 2022 සිට ිස ්ි්  පගනමින් ආ ාර  මාහලෝනන ්ව ්වීම් පැවැත්වීමට 

තීරායක කර ඇත. 
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ආ) ජාතික සාා  නිදී්ෂණ 

 ාමානයහයකන් පලනහභෝනනයක කරන හතෝරාගත් ආ ාර ද්රවයවල පියහබෝධනාශක, බැර හලෝ     

ඇෆ්ලැහටා් සින් අපද්රවය රිියබඳ නාියක ආ ාර නිමත් ෂා වැඩ ට න්  දීප වයාේතව ක්රියකාත්මක 

කරන ලදී. ිසවයින පුරා පළමුඛ ආ ාර නිමත් ෂා වැඩ ට න 2018 දී ආරම්භ කරන ලග අතර හමම 

ක්රියකාකාරකම ආනයකනික    හද්ය යකව නිෂ්පාගනයක කරන ලග ආ ාර යකන හගකම ආවරායක කරයි. 
 

ිස ්ි් ක 26 ම බලයකලත් නිලධාමතන් විසින්  ාම්පල එකතු කරන ලදී. 
 

හමම  ාම්පල සියකේලම රනහේ රිියගත් ර ායකනාගාර මකන් පමතක්ෂා කරන ලදී.  

• රනහේ ර  පමත් ෂක හගපාර්ථතහම්න්තුහස ආ ාර ර ායකනාගාරයක 

• කළුතර NIHS හි ආ ාර ර ායකනාගාරයක 

• හකාළඹ නගර ර  පමත් ෂකහේ ආ ාර ර ායකනාගාරයක 

• MRI හි ආ ාර ර ායකනාගාරයක 

• පු  වවගය පර්ථහේෂා ආයකතනයක ගන්හනෝරුව හේරාහගි.යක 

 

සාා   සා නා ා ස  නම සාා  ද්රවය සා සිදු ක න කද තී්ෂණ 

 ජස   ස තී්ෂක 

සදතා්ත්සම්න්තතුස  සාා  

 සා නා ා   

 

මිලන ්  ඳ ා ඇෆ්ලැහටා් සින්     ම්මතයකන්  

නැන්ම් එළවළු  ඳ ා  බැර හලෝ     පියහබෝධනාශක 

අපද්රවය  

නැන්ම් හකාළ  ඳ ා බැර හලෝ     පියහබෝධනාශක 

අපද්රවය  

නැන්ම් පලතුරු  ඳ ා බැර හලෝ     පියහබෝධනාශක 

අපද්රවය  

කුවත්  NIHS ිට සාා   සා නා ා   

 

හපාේ හතේ  ඳ ා ඇෆ්ලැහටා් සින්     ම්මතයකන්  

හනාරිූද   ේ  ඳ ා බැර හලෝ     වර්ථාක ද්රවය  

මාළු  ඳ ා බැර හලෝ     හෆෝමේි යිඩ්  

වියකිය මාළු  ඳ ා බැර හලෝ     හෆෝමේි යිඩ්  

MRI ිට සාා   සා නා ා   

 

් ුද්රජීව විද්යකාව  ඳ ා කිලන පැ ්ටමතකරායක  

් ුද්රජීව විගයාව  ඳ ා බත්    වයැංනන ඇුමරුම් 

 

සකාෙඹ න    ස තී්ෂකස් සාා  

 සා නා ා   

 

හනලි හකෝේප, හටෝමි, පළතුරු යුෂ    පළතුරු බීම, ර  

කළ කිලන    හමෝේේ බීම, ුමේ මිශ්රායක    කේ තබා 

ගන්නා ද්රවය  ඳ ා කුළුබඩු හේ ්ේ, වර්ථා ගැන්වීම, 

හම්ගයක, ීයනි    මු  

හද්ය යක කුළුබඩු හේ ්ේ, හයකෝගේ, හපාේ කිලන රිටි, කේ 

තබා ගන්නා ද්රවය  ඳ ා ් ෂි.ක ූඩඩ්ේ ්, වර්ථා 

ගැන්වීම, හම්ගයක, ීයනි    මු  පමත් ෂා 

පාන වර්ථග  ඳ ා කේ තබා ගන්නා ද්රවය, වර්ථාක    

ීයනි පමත් ෂා 
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 න්තසන රුව සප්ති ාසදණිවල  තශු වවදය 

ත්ස ෂණ ස ත්න  

ඇෆ්ලැහටා් සින්    ආකලන  ඳ ා කිලන රිටි 

නැන්ම් කිලන, චී ් වල ඇෆ්හලාහටා් සින්  

 

ම) වි ේසල්ෂණ කටුබතු 
 

නිමත් ෂා    අපවිර වීම  ඳ ා ආ ාර    නල  ාම්පල පමත් ෂා කිමතම  ඳ ා අඛ්්ඩව   ායක වූ ආ ාර 

ර ායකනාගාර  තක නාලයක්  ඇත. 2017 සිට UNIDO  මජ   හයකෝගහයකන් අධය් ෂ ම්ඩලයක ආ ාර 

ර ායකනාගාර ශ් ියමත් කිමතහම්    ප්රතීතනයක කිමතහම් ක්රියකාවලියකක හයකදී සිටී-ISO 17025:2017(2). 
 

MRI හි ආ ාර ර ායකනාගාරයක 2019 ජූලි 1 වන ිසන සිට ප්රතීතනයක කරන ලදී. අහනකුත් ආ ාර 

ර ායකනාගාර ප්රතීතනහේ අව න් අිසයකහර්ථ පවතී. 

  

ඈ) සක සඩ්සේ ක්රි ාකා කම්   WTO-SPS සම්ාන්තාත්ා සේාාන  

පාලන ලනක හ ෞඛ්ය, වතත්තීයක හ ෞඛ්ය    ආ ාර ුමර් ෂිතතතා අධය් ෂ ම්ඩලයක ශ්රී ලැංකාව  ඳ ා වන 

නාියක හකෝහඩ්  ්  ම්බන්ධතා  ්ථානයකයි. කාර්ථයක ම්ඩල  ාමාිතකයින් හගහගහනකු පත් කිමතමත් 

 මජ එයක ශ් ියමත් වියක. 

උනන්දුව්  ග් වන රටවලින් අග   ්ලබා ගැීමම  ඳ ා WTO-SPS හතාරතුරු කළමනාකරා පද්ධියයක 

රිියබඳ හකටුම්පත් ආ ාර ුමර් ෂිතතතා හරුණලාසි ගැුම් හගන ලදී. 

්ව ්වීමට  ක්රීයකව   භාගී වීම, රහේ ගැටළු CODEX e ක්රියකාකාමත ක්ඩායකම් හවත ඉිසලනපත් කිමතම    

අපහේ අවධානයක හයකාමුඛ කළ යුතු ් හෂ්ර  ඳුනා ගැීමම රිියබඳව  ාකච්ඡා කිමතම  ඳ ා අගාළ 

පාර්ථශවකරුවන්  මජ නාියක CODEX කමිටු ්ව ්වීම්  පවත්වන ලදී. 
 

හ) සාා  සු ්ිත්ත්ා ිනන සතිස  ක්රි ාකා කම් 

MOHH මේටමින් ආ ාර  ආ ාර පලනශ්ර ලියකාපිසැංත කිමතම) හරුණලාසි ක්රියකාත්මක කිමතම රිියබඳව ආ ාර 

බලධාමතන් හවත නිහයකෝගයක්  යකවන ලදී. 

 

තසුගි  වස  5 කා්  සාාන ්රවණත්ාව  
 

I. මතුල්වීසම් ව ා න්තිට සාා  සු ්ිත්ත්ාව ට සාා  වීම.  සන න තාකන ක්රි ාකා කම්) 

ශ්රී ලැංකාවට හගන්වන ආ ාර මිනි ් පලනහභෝනනයක  ඳ ා ආර් ෂිතත බව   ියක කිමතම  ඳ ා හ ෞඛ්ය 

අමාතයාැංශහේ FCAU විසින් හද්ශීයමා තුළ ආ ාර ආනයකන පාලන ක්රියකා පටිපාටියක ක්රියකාත්මක කරු 

ලැහේ. මුඛුතදු වරායක, ුණවන් හතාටුපළ    බ ාමම් පර්ථයකන්තවල ආ ාර  ා ඖෂධ පමත් ෂකවරුන් විසින් 

ආනයකන පාලන කටයුතු සිදු කරු ලැහේ. නියකැිස  ැලැ ්මට අුව හේඛ්න, ආ ාර    ආ ාර නියකැිස 

පමත් ෂා කිමතම ඇතුේවීහම්  ්ථානවල කාර්ථයක ම්ඩලයක විසින් සිදු කරු ලැහේ. 
 

ිරවිසුම් ව ා න්තිට සාා  තී්ෂා ියීසම් ක්රි ාකා කම් 

රිවිුමම් වරායකන් ක්රියකාකාරකම් 2017 2018 2019 2020 2021 
2022.06.

03 ග් වා 

RCT පමත් ෂා කරන 

ලග හතාග 

ගාන 

40,45

9 

41,13

5 

36,91

1 

31,85

1 

34,39

1 
8,228 

ප්රිය් හෂ්ප 

කරන ලග 

හතාග ගාන 

03 163 N/A 78 170 22 
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විනාශ වූ හතාග 

ගාන 
N/A N/A N/A N/A 11 00 

FCAU හවත 

හයකාමුඛ කර ඇිය 

නිෂ්පාගන 

ගාන 

N/A N/A N/A N/A 16 04 

FCAU තීරායක 

මකන් නිකුත් 

කරන ලග 

නිෂ්පාගන 

ගාන 

N/A N/A N/A N/A 10 04 

ුළහුදු ව ා  ලියකාපිසැංත කළ 

හතාග ගාන 
1812 2559 3483 N/A 3573 N/A 

ලබාගත් 

 ාම්පල ගාන 
20 18 04 N/A 3573 N/A 

ගුවන්තසත්ාුවතක ලැුු     

පමත් ෂා කරන 

ලග හතාග 

ගාන 

4201 3765 4126 3192 2988 1,357 

FCAU හවත 

හයකාමුඛ කරන 

ලග හතාග 

ගාන 

16 05 04 00 Nil Nil 

විශ්හේෂායක 

 ඳ ා යකවන ලග 

 ාම්පල ගාන 

00 01 06 N/A N/A 26 

අීක් ෂායක 

යකටහත් විනාශ 

වූ හතාග ගාන 

00 01 01 02 Nil 01 

ප්රිය් හෂ්ප 

කරන ලග 

හතාග ගාන 

00 03 02 09 05 02 

 

2. අතන න සාා  ද්රවයවක සාාහම ත්්්ව  සාතික ියීම සා අව ය විසටක අතන න සසෞඛ්ය 

සාතික කාාදීම.  අතන න තාකන ක්රි ාකා කම්) 

ආ ාර ද්රවය අපනයකනයක කිමතහම්දී ආනයකනයක කරන රට එම නිෂ්පාගනයක මිනි ් පලනහභෝනනයකට ුමදුුම 

බවට   ියක කරමින් අපනයකනයක කරන රහේ ආ ාර අධිකාලනහයකන් හ ෞඛ්ය   ියකයක්  ඉේලා 

සිටී. හමයක "අපනයකන   ියකයක" හ ෝ "හ ෞඛ්ය   ියකයක" හල   ැ න්හස. ආ ාර හතාග 

අපනයකනයක කිමතම  ඳ ා අපනයකන   ියක නිකුත් කරු ලබන්හන් ආ ාර මිනි ් පලනහභෝනනයකට 

ුමදුුම බව   ියක කරමින් FCAU විසින් ඉේලීම මත යක. 
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ඒකකස  අතන න තාකන කටුබතු 

ක්රියකාකාරකම් 2017 2018 2019 2020 2021 
2022.06 

ග් වා 

නිදකු් ක න කද සසෞඛ්ය 

සාතික  ණන 
11,320 10,848 12, 334 11,566 13,184 5,498 

අලුතින්ත පි ාතිනවචි ූ  සාා  

ක්මාන්තත් ාකා  ණන 
49 55 06 101 73 25 

FCAU ිට අතන න සාා  

ක්මාන්තත්  ාකාව් සකස 

පි ාතිනවචි ක  මති ුළුව 

ක්මාන්තත් ාකා  ණන 

797 853 859 960 1033 1067 

තකිටණිවල ක්මාන්තත් ාකා 

 ණන 
17 31 31 58 68 172 

 

3. වේවා  ත් ාකිය සසෞඛ්ය අවදානම් වපින්ත තාරිසභ  ගිකින්ත ස ්ෂා ියීම.   ෘාසේා තාකන ) 

ිස ්ි්  මේටමින් ආ ාර  ා ඖෂධ පමත් ෂකවරුන් 61්  සිටින අතර ශ්රී ලැංකාව පුරා ආ ාර පාලන 

කටයුතු   ියක කරන ම නන හ ෞඛ්ය පමත් ෂකවරු 2300්  පමා සිටිිය. ආ ාර පනත    එහි 

හරුණලාසි යකටහත් ආ ාර  ාම්පල ලබා ගැීමම, නඩු පැවමතම    අත් අඩැංුණවට ගැීමම    ප්රනාව ගැුවත් 

කිමතහම් වැඩ ට න් පැවැත්වීම  ඳ ා ුන්න්  ම්බන්ධ හස.   
 

4. සා ත්ල් කෙ ජක  පි ාතිනවචි ියීසම් කටුබතු 

සියකමම හබෝතේ කළ හ ෝ ඇුමරුම් කරන ලග  ්වාභාවික ඛ්නින නලයක    හබෝතේ කළ හ ෝ ඇුමරුම් 

කළ පාීමයක නලයක හබෝතේ කළ හ ෝ ඇුමරුම් කළ නල හරුණලාසි 2005 යකටහත් ලියකාපිසැංත කළ යුතුයක. 
 

සා ත්ල් කෙ සා  මසුරුම් කෙ ජක නිදෂේතාදන තාසුකම් පි ාතිනවචි ියීම 

ක්රියකාකාරකම් 2017 2018 2019 2020 2021 
2022.06.30 

ග් වා 

ුළුව ක්මාන්තත් ාකා  ණන 
153 166 145 149 156 159 

පි ාතිනවචි  අවකවගු ක න කද 

ක්මාන්තත් ාකා  ණන 
N/A N/A N/A 04 02 00 

අලුතින්ත පි ාතිනවචි වී මති සා ත්ල් 

කෙ තාමේ  ජක තාසුකම් සවඛ්යාව 
13 14 13 08 09 03 

අලුතින්ත පි ාතිනවචි ූ  ඛ්නිදජ ජක 

තාසුකම්  ණන 
00 00 01 00 00 00 

සා ත්ල් කෙ තාමේ  ජක තාසුකම් 

පි ාතිනවචි  අලු් ක  මත් 
50 31 40 24 16 09 

ඛ්නිදජ ජක තාසුකම් පි ාතිනවචි  අලු් 

ක  මත් 
02 00 01 00 00 00 

සවචා   කෙ ුළුව ක්මාන්තත් ාකා 

 ණන 
52 36 60 83 75 34 

නිදකු් ක න කද සාතික  ණන 
N/A N/A N/A 32 25 12 
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5. අ ඩීක ණ  කෙ ලුණු නිද ාමන  ියීසම් ක්රි ාකා කම් 

ආ ාරයකට ගත  ැකි  ාමානය මු  අයකඩීකරායක හ ෝ අයකඩීකරායක හනාකළ  ාමානය මු  ප්රවා නයක 

 ඳ ා භාවිතා කරන සියකමම පලනශ්ර 2005 මු  අයකඩීකරා හරුණලාසි යකටහත් ලියකාපිසැංත කර ඇත. 
 

සාමානය ලුණු සහාා ාකත්  නිදකු් ියීම 

ක්රියකාකාරකම් 2017 2018 2019 2020 2021 
2022.06.0

3 ග් වා 

පි ාතිනවචි  අවකවගු ක න කද 

ක්මාන්තත් ාකා  ණන 
N/A N/A N/A 07 02 00 

FCAU ිට පි ාතිනවචි ක්මාන්තත් ාකා 

 ණන 
19 26 38 46 69 70 

තකිටණිවල ක්මාන්තත් ාකා  ණන 19 26 35 26 38 00 

අලුතින්ත පි ාතිනවචි ක  මති 

ක්මාන්තත් ාකා  ණන 
00 06 05 08 05 01 

 

6. ත් ඟකාී සවෙහතක සහාා සාා  වන සාාා ණ සා ඵකදායී, විදයාව තදනම් ක  ් සාා  

ස ගුකාසි ා ාා තාරිසභ  ගිකින්ත ස ්ෂා ියීම.  නිද ාමන ක්රි ාකා කම්) 
 

නියකාමන ක්රියකාකාරකම් ඇතුළත් හස, 

• නියකාමන  ැකීයම් 

• හරුණලාසි  මාහලෝනනයක     ැංහශෝධනයක කිමතම 

• හේබේ කිමතම    තා් ෂි.ක අැංශ  ම්බන්ධහයකන් නියකාමන කටයුතු 
 

අගාළ ආ ාර ීමිය  ම්පාගනයක වන්හන් 1980 අැංක 26 ගරන ආ ාර පනතයි, එහි හරුණලාසි  මජ ආ ාර 

පනහත් 32 වගන්ියයක අුව ප්රකාශයකට පත් කර ඇත. ආ ාර පනත යකටහත් ආ ාර උපහද්ශක කමිටුව 

 FAC) රිහිටුවා ඇිය අතර   ම ම කම නිියපතා ්ව ්වීම් පවත්වයි. 

 

2021 ව්ෂ  සහාා තාත් සහාන්ත ස ගුකාසි අලුතින්ත සකුවම්ත් ක න කදී 

 ආ ාර  මයිහකාහටා් සින්) හරුණලාසි 2021 

 ආ ාර  රිලනප දු කළ ියලනඟු රිටි ශ් ියමත් කිමතම) හරුණලාසි 2021 
 

තාත් සහාන්ත ස ගුකාසි සහාා තා් වකරුවන්තස් රැසේවීම් තව්වන කදී 

 ආ ාර  රිලනප දු කළ ියලනඟු රිටි ශ් ියමත් කිමතම) හරුණලාසි 2021 

 ආ ාර  මයිහකාහටා් සින්) හරුණලාසි 2021 

 

තව්වන කද සාා  උතසේ ක කිටුව සා සාා  උතසේ න අු කිටුව සවඛ්යාව 

නම 2018 2019 2020 2021 
2022.06.

23 ග් වා 

සාා  උතසේ ක කිටුවව 
12 12 08 09 03 

සාා  උතසේ න අු  කිටුවව 

 ත්ා්ෂණිවලක) 
12 12 08 09 06 

සාා  උතසේ න අු  කිටුවව  සසෞඛ්ය 

ිටිටකම්) 
12 12 09 07 06 
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සාා  උතසේ න අු  කිටුවව  නිද ාමන  

සකකීලම) 
54 55 24 43 21 

සාා   සා නා ා  අු කිටුවව 02 02 01 01 00 
 

ස) සේශී  පුහුණුව 

 ම්ූර්ථා ආ ාර ගාමයක  ර ා ආ ාර ුමර් ෂිතතතා කළමනාකරායක රිියබඳ මනා ගැුම්  බලයකලත් 

නිලධාමතන්ට ියබියක යුතුයක. එබැවින් හමම නිලධාමතන්  ඳ ා ධාලනතා හගාඩනැගීහම් වැඩ ට න් 

පැවැත්වීම වැගගත් හස. 

 

සේශී  පුහුණු ක්රි ාකා කම් සා ාව   

පුහුණුවීම්වක නම තව්වු  කාන වකඩසටාන්ත  ණන 
පුහුණුව කකබූ 

නිදකාාීන්ත සවඛ්යාව 

අලුතින්ත ්රකා  ට ත් ක න කද පුහුණු වකඩසටාන්ත විසි ා ් 1700 

ාක ක් නිදකාාීන්ත සා සාා  ාකාාීන්ත සහාා ස ගුකාසි 12 

ාක ක් නිදකාාීන්ත සහාා eRHMIS ිරිදාහ පුහුණු වකඩසටාන 1500 

සාා  නිදී්ෂණ 
 

PHI සාා  නිද කින  

සාා  

අිත්ම  

 

 සා නා ා   

 

2021 2022.06.30 

විශ්හේෂා

යක  ඳ ා ගත් 

 ාම්පල 

ගාන 

 ාම්පල 

ගාන 

  හීමකට පත් 

හනාහස 

විශ්හේෂා

යක  ඳ ා 

ගත්  ාම්පල 

ගාන 

 ාම්පල 

ගාන 

  හීමක

ට පත් 

හනාහස 

PHI විසින්ත 

ළවන සි ලුම 

සාා  සාම්තක  

ආ ාර පනත 

යකටහත් අුමත 

ර ායකනාගාර 

10,179 848 7,370 742 

 

2022 සහාා සකකසුම් ක  මති විස ේෂ සවව්ාන කටුබතු 

1. බලයකලත් නිලධාමතන්හේ    බලධාමතන්හේ කාර්ථයක  ාධනයක ත් හ ්රු කිමතම  ඳ ා ිස ්ි ්  

 මාහලෝනන පැවැත්වීම 

2. හපාදුහස පලනහභෝනනයක කරන හතෝරාගත් ආ ාර ද්රවයවල බැර හලෝ , මයිහකාහටා් සින්    

පියහබෝධනාශක අපද්රවය විශ්හේෂායක කිමතම  ඳ ා නාියක ආ ාර නිමත් ෂායක 
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 4.2.7  j;= iy kd.rsl fi!LH   

 

ාකිනන්තවීම 

වතු    නාගලනක අඩු නනාකීර්ථා නනග නයක යකන හගකම ශ්රී ලාැංකීයක නනග නහේ අවගානමට ල් වියක 

 ැකි හකාට ් හස. දුර්ථවල නිවා      ීමපාර් ෂාව    දුර්ථවල හ ෞඛ්ය හ වීහම්  ැසිමතම්    භාවිතයකන් 

ඇතුළුව දුර්ථවල  මාන-ආර්ථික  ාධක හ ්තුහවන් ුන්න් අවගානමට ල් වියක  ැකි යකැයි  ැලහ් . 

අවගානමට ල් වියක  ැකි ප්රනාවන් හගහකහිම හ ෞඛ්ය තත්ත්වයක වැිිසයුු  කිමතහම් හ් න්ද්ර ්ථානයක වතු 

   නාගලනක හ ෞඛ්ය ඒකකයකයි.  
 

දක්ම 

හ ෞඛ්ය  ම්පන්න ලලගාීම  ා  විබල ගැන්වූ වතු    නාගලනක නනග නයක්   හිත ශ්රී ලැංකාව.   
  

 සමසාුබම 

යකටිතල ප ුමකම්  ැංවර්ථධනයක, මානව  ම්පත්     ාධාරා හ ්වා  ැපීමම තුියන් නාියක ගර්ථශකවලට 

 ාහේ් ෂව හ ෞඛ්ය  ා් ෂාත් කර ගැීමම  ඳ ා හ ෞඛ්ය හ ්වා වැිිසයුු  කිමතම    වතු    නාගලනක 

නනතාව අතර ඒවා භාවිතයක වැිිසයුු  කිමතම මකන් වතු    නාගලනක ප්රනාවන්හි හ ෞඛ්ය විෂමතා අවම 

කිමතම  ඳ ා පුළුේ වැඩරිියහවළ්   ැලුමම් කර ක්රියකාත්මක කිමතම.. 
 

හක්ක  
 ම ්ත හ ෞඛ්ය  ා හ ෞඛ්ය හ ්වා වැිිසයුු  කිමතම මකන් නනාවා  නනග නයක යකටහත් වතු    

නාගලනක ජීවන තත්ත්වයක උ  ් කිමතම 

අ ුළණු 
 

වතු 

• වතු ප්රනාව    අහනකුත් ප්රනාවන් අතර පවියන හ ෞඛ්ය හිඩැ ් අවම කිමතම, මූලික හ ෞඛ්ය හ ්වා 

 ැපීමම, ඉල් කගත මැිස ත්වීම්  ර ා    හ ෞඛ්ය  ා හ ෞඛ්ය හනාවන පාර්ථශ්වකරුවන්  මජ 

  හයකෝගහයකන් කටයුතු කිමතම මකන් වතු ප්රනාවහේ හ ෞඛ්ය තත්ත්වයක වැිිසයුු  කිමතම. 

• හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනයක    වතුකරහේ ප්රනාව  විබල ගැන්වීම  ඳ ා වතු කළමනාකාමතත්වයක    

ප්රාහද්ය යක ම නන හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලයක අතර හ ාඳ  න්නිහසගන පද්ධියයක්   ැංවර්ථධනයක කිමතම 

   සියකම නාියක හ ෞඛ්ය වැඩ ට න් ක්රියකාත්මක කිමතමට   යක හවමින් රනයක විසින්  පයකු ලබන 

හරෝග නිවාරා හ ෞඛ්ය හ ්වාවන් ලබා ගැීමමට වතු ප්රනාවට  ැකි කිමතම. 

• වතුකරහේ සියකමම හ ෞඛ්ය ආයකතන හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක යකටතට පවරාහගන නාියක හ ෞඛ්ය 

ප්රියපත්ියයකට අුව හ ්වාවන් වැිිසයුු  කිමතම.  

 

නා රික සසෞඛ්ය  
• සියකමම හ ෞඛ්ය    හ ෞඛ්ය හනාවන පාර්ථශ්වකරුවන්  මජ   හයකෝකතා  න්ේකාලනත්වයක 

ශ් ියමත් කිමතම මකන් අැංශවල විෂමතා ආමන්රායක කිමතම මකන් නනාවා  ප්රනාවන් යකටහත්  උගා  

මුඛඩු් කු    පැේපත් ප්රහද්ශ) නාගලනක හ ෞඛ්ය තත්ත්වයක වැිිසයුු  කිමතම. 

• අහනකුත් අැංශ  මජ  ම්බන්ීකකරායක වර්ථධනයක කිමතම මකන් හ ෞඛ්යයක සියකම ප්රියපත්ියවලට 

ඒකාබද්ධ කිමතම  උගා  නගර  ැලුමම් කිමතම     ැංවර්ථධනයක) 

• ශ් ියමත් නාගලනක පාලනයක්   ඳ ා නාගලනක හ ෞඛ්යයකට අගාළ වයව ්ථාගායකකයක විධිමත් කිමතම 

• නාගලනක  ැං්රමි.ක නනග නයකට හ ෞඛ්ය  ම්පන්න ජීවිතයක්   ඳ ා මූලික ප ුමකම්  ැපීමම 

 ආර් ෂිතත ආ ාර, නලයක    නවාතැන්) 
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2021 ජ ්රාණ විස ේෂ සිදුවීම්  

• 2018 මැයි මා හේ කැබිනේ තීරායකට අුව වතු හ ෞඛ්ය ආයකතන 450්  ්රමාුූලලව රානය 

අැංශයකට පවරා ගැීමහම් හයකෝනනාව අගාළ සියකමම පාර්ථශව්කරුවන්හේ අුමැියයක මත  ක ් කර ඇිය 

අතර පළමුඛ අිසයකහර්ථදී එවැනි ආයකතන 59්  පවරා ගැීමමට කැබිනේ අුමැියයක ලැබී ඇත. 

• පළාත් පාලන ආයකතන )නගරාධිපියවරුන් , හකාම ාලන ්වරුන්,  භාපියවරුන්    

හේකම්වරුන්    මජ  ම්බන්ීකකරා නාගලනක හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනයක  ඳ ා   හයකෝගීතා 

 න්ේකාලනත්වයකන් වර්ථධනයක කරන ලදී.  

• ළමා හපෝෂායක වැිිසයුු  කිමතහම් අරමුඛි.න් හතෝරාගත් වතුවල ළමා  ැංවර්ථධන මධය ්ථානවල 

මසකිලන දීහම් හකාන් රිහිටුවීම. 

• නනාවා  නනග නයක යකටහත් නාගලනක නනතාවහේ හපෝෂා තත්ත්වයක වැිිසයුු  කිමතම  ඳ ා NCD 
පමත් ෂාව    අවගානම්  ාධක අඩු කිමතම, මුඛගේ කළමනාකරායක වැිිසයුු  කිමතහම් අරමුඛි.න් 

හකාළඹ ිස ්ි් කහේ හතෝරාගත් නාගලනක ම ේ නිවා වල    නනාවා  යකටහත් හතෝරාගත් 

නගරවල ුමවතා මධය ්ථාන    නාගලනක ශූර ක්ඩායකම් රිහිටුවීම. 

• Covid 19 ට එහරහිව  ටන් කිමතම  ඳ ා හකාළඹ ිස ්ි් කවල නනාවා  තේටු නිවා  යකටහත් 

නාගලනක ප්රහද්ශවල අත් හ ්දීහම් මධය ථ්ාන රිහිටුවීම.  

• වතු    නාගලනක හ ෞඛ්ය ඒකකයක  ඳ ා හවේ අඩවියක්   ැංවර්ථධනයක කිමතම 

• IEC ද්රවය, හරිත ්ටර්ථ, අත්හපාත්  මුඛිත ද්රවය, ශ්රවය    ගතශය ් ලිේ වැනි විගුත් ද්රවය)  ැංවර්ථධනයක 

කිමතම. හමම ද්රවය Covid 19, අපද්රවය කළමනාකරායක  පුුතු කරුවන්හේ අත් හපාත්, ිසන 

ගර්ථශනයක, KAP), හබෝ හනාවන හරෝග  NCD), මුඛඛ් හ ෞඛ්යයක, හකළ ගැීයම වැළැ් වීහම් ුමවතා 

මධය ්ථාන,  වතු හ ෞඛ්ය  ඬ හසිසකා    අවගානමට ල් වියක  ැකි වතුවල    නාගලනක ප්රනාවන් 

 හ ෞඛ්ය හනාවන අැංශවල අගාළ බලධාමතන්හගන් මාසික / කාර්ථතුමයක ප්රියලාභ) ඒකකහේ විෂයක 

පථයක යකටහත් හ ෞඛ්ය  ම්බන්ධ ගත්ත ්ව ් කිමතම  ඳ ා වූ ආකතිය වියක. 

• අවගානම්  න්නිහසගනයක  ක්රීයක කිමතම  ඳ ා අගාළ MOHවරුන්ට    නාගලනක බලධාමතන්ට හපන් 

රයිස    හමගාහෆෝන් ලබා හගන ලදී. 

 

දකනට ක්රි ා්මක සවව්ාන වයාතෘති විසේත්  

වයාතෘතිස  විසේත්   

ුළුව 

මසේත්සම්න්තතු ත් 

ිරරිවක  

2021/12/31 වන විට 

සභ ෞතික ්ර ති  

මූකය 

්ර ති  

31/12/

2021 

වතු සසෞඛ්ය ස ත්න  ාජය 

අව  ට තව ා  කමේම. තෙුළ 

අින ස්දී වතු සසෞඛ්ය ස ත්න 

59් තෝ සසෞඛ්ය ාකාාීන්ත 

සවත් තව ා  කමේමට 2022 

ජනවාරි මාසස දී කකබිනට් 

අු මකති  කාා සදන කදී. 

මිලියකන 925 

(ප්රියපාගන ලැබී 

නැත) 

අිසයකර 1  ඳ ා ඉිසලනපත් කරන 

ලග අමාතය ම්ඩල 

 ැංහද්ශයක. යකටිතල ප ුමකම් 

   හ ්වක  ැංඛ්යාව 

වැිිසයුු  කිමතම  ඳ ා නව 

ඇ ්තහම්න්තු PDHS හි   ායක 

ඇියව ආරම්භ කරන ලදී. 

ප්රාහද්ය යක වැවිලි  මාගම් 

 මජ රානය හපෞද්ගලික 

 න්ේකාලනත්වයක්  ඇිය කර 

ගැීමහම්  ැකියකාව ගහසෂායක 

කරන ලදී. 

0% 

(කිසිදු 

හවන් 

කිමතම්  

හනාමැිය 

බැවින්) 
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තසුගි  අවුරුදු 5 කා්  සාාන ්රවණත්ාව   වගුව සා  ්රසේත්ා   ්රසේාා  ) 

 වක  ශී්ෂ   

සවන්ත ියීම (රු.) ්ර ති  (රු.) 

2021 

111-02-15-009-2509 (II) - GOSL  1,000,000.00 820,825.50 

(82.1%) 

111-02-13-003-2509-38(12) - PSSP  5,000,000.00 4,496,709.00 

(90.1%) 

111-2-14-031-2509 (13) - UNICEF  1,458,797.62 1,458,797.62 

World bank  400,000.00 390,198.87 

(97.5%) 

2020  

  

  

  

  

  

111-02-15-009-2509(11)  

  

 

400,000.00 

 

 

390,798.68 

111-2-14-0-2509(11)  1,100,000.00 632,474.40 

111-02-13-3-2509(12)  500,000.00  

UNICEF  3,600,000.00 2,189,797.16 

World bank  75,000.00 74,444.00 

ුමළු මුඛගේ  33,053.00 

2019  

                   

111-02-14-0-2509 (11) ප්රාේධන වියකගම් 2 154,701.52 

 WFP  තජු අරමුඛගේ. ක්රියකාත්මක වයාපතියයක. 

ගත්ත ්ව ් කිමතම 2019.07.25 ිසන අව න් 

කරන ලදී 

2 00 

2018  

111-02-14-35-2509-0-11  

හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන    නිවාරා පාලනයක    

NCD 

5 2,121,969.84 

 

2017  

  

111-02-15-9-2509-(11) හ ෞඛ්ය 

ප්රවර්ථධනයක    හවනත් 

20 15,001,779.00 

111-02-13-41-2104(11) හගාඩනැකේල 

ඉිසකිමතම 

20 221.530,000.00  

2016  

  

111-02-15-9-2502 (11)  

වතුයකාහේ නිවාරා හ ෞඛ්ය හ ්වා 

 ැංවර්ථධනයක 

20  

6,913,459.80 

19-41-2014(11)  

ුමව කිමතහම් හ ෞඛ්ය හ ව්ාව වැිිසයුු  

කිමතම 

150 18,149,958.17 
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2022 සහාා සකකසුම් ක  මති විස ේෂ සවව්ාන කටුබතු 

• වතු හරෝ ේ රානය අැංශයකට පවරා ගැීමහම් කටයුතු අඛ්්ඩව පවත්වාහගන යකාම.  

• අමාතයාැංශහේ අහනකුත් නිවාරා හ ෞඛ්ය වැඩ ට න්  මජ   හයකෝගහයකන් හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන 

කටයුතු සිදු කිමතම. 

• සියකමම පළාත්  ඳ ා MOH ක්ඩායකම    වතු කළමනාකරුවන්  මජ  න්නිහසගන හසිසකාව 

 ඳුන්වාදීම    අඛ්්ඩව පවත්වාහගන යකාම. 

• නාියක නාගලනක හ ෞඛ්ය හමහ යුම් කමිටුව රිහිටුවීම     ම්බන්ීකකරා නාගලනක හ ෞඛ්ය 

ප්රවර්ථධනයක  ඳ ා පළාත් පාලන ආයකතන, නාගලනක  ැංවර්ථධන අධිකාලනහේ නනාවා     වයාපතිය 

අැංශයක    නාගලනක නනාවා   ැංවර්ථධන අධිකාලනයක  මජ   හයකෝගීතා  න්ේකාලනත්වයකන් වර්ථධනයක 

කිමතම. 

• ශ් ියමත් පාලනයක්   ඳ ා වයව ්ථාගායකකයක  MC ආඥාපනත, UC ආඥාපනත, කරගර ආඥාපනත, 

ප්රාහද්ය යක  භා පනත) හවන ් කිමතම 

• නාගලනක  ැලුමම්     ැංවර්ථධන වයාපතියවල හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන  ැංකේප ඇතුළත් කිමතම  ඳ ා 

හ ෞඛ්ය  ම්පන්න නාගලනක  ැංවර්ථධන  ඳ ා නාගලනක හ ෞඛ්ය මාර්ථහගෝපහද්ශක රාමුඛව    

හමවලම්  ැංවර්ථධනයක කිමතම 

• හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන ක්රියකාකාරකම් ඉල් ක කර ගනිමින් හතෝරාගත් නාගලනක නනාවා වල හ ෞඛ්ය 

 ම්පන්න ජීවන රටා හකෝනර්ථ  ුමවගාීම හකෝනර්ථ)    ශූර ක්ඩායකම් රිහිටුවීම, හබෝ හනාවන හරෝග 

පමත් ෂා කිමතම    හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනයක. 

 

 

 

4.2.8 ksfrdaOdhk fiajd    
 

ාකිනන්තවීම 

හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ නිහරෝධායකන ඒකකයක ශ්රී ලැංකාහස හද්ශීයමා හ ෞඛ්ය ආර් ෂාව පවත්වාහගන 

යකාහම් ප්රධාන  න්ේකරුහවකි. හමම ඒකකහේ ප්රධාන වගකීම වන්හන් නාතයන්තර ගමනාගමනයකට    

හවළඳාමට අනවශය ඇඟිලි ගැීයම් වළ් වා ගනිමින් හරෝග    අහනකුත් ම නන හ ෞඛ්ය තර්ථනන 

නාතයන්තරව පැියමතම ීයමා කිමතම    ඒවාට ප්රියනාර ගැ් වීමයි. නාතයන්තර  ැංනාරකයින්, ුණවන් යකානා 

   නැස කාර්ථයක ම්ඩලයක     ාමානය නනතාවහේ හ ෞඛ්යයක    යක පැවැත්ම ඇතුළුව මිනි  ්

හ ෞඛ්යයකට  ානි වැළැ් වීම  ඳ ා රියකවර ගැීමම. 
 

හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ නිහරෝධායකන ඒකකයක ආරක්ෂාව, හර්ථුණව, වනව ආරක්ෂාව,  මුඛද්ර  ා ුණවන් හ ්වා 

ප්රවා නයක,  ත්ව හ ෞඛ්යයක, හපාලි ්     ැං්රමා වගකීම්    හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ අහනකුත් ඒකක 

ඇතුළු හද්ශීයමා පාලන වගකීම්  හිත අහනකුත් ආයකතන  මජ කටයුතු කරයි. 
 

නිහරෝධායකන ඒකකයක මකන් පාලනයක වන ම නන හ ෞඛ්ය කාර්ථයකාල වන්හන් නාතයන්තර ුණවන් 

හතාටුපලවල ුණවන් හතාටුපල හ ෞඛ්ය කාර්ථයකාල  බ්ඩාරනායකක නාතයන්තර ුණවන් හතාටුපල, මහින්ග 

රානප් ෂ නාතයන්තර ුණවන් හතාටුපල - මත්තල, යකාපනයක නාතයන්තර ුණවන්හතාටුපල, රත්මලාන 

නාතයන්තර ුණවන්හතාටුපල), නාතයන්තර වරායකන්හි වරායක හ ෞඛ්ය කාර්ථයකාල  හකාළඹ, ගාේල, 

ිකුාාමලයක,  ම්බන්හතාට)    හනාහරාච්හනෝහේ), වවගය පර්ථහේෂා ආයකතනහේ   කාර වරායක 

හ ෞඛ්ය කාර්ථයකාල    ආගමන හ ෞඛ්ය ඒකකයක හස. 
 

නිහරෝධායකන ඒකකහේ   කාර වරායක හ ෞඛ්ය කාර්ථයකාලයක ක  උා, හමනින්හනාහකාකේ 

හමනින්නයිටි ්    හපෝලිහයකෝ වලට එහරහිව  ැංනාරකයින්ට එන්නත් කිමතමට  ම්බන්ධ හස. 
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 ැං්රමා  ඳ ා වූ නාතයන්තර  ැංවිධානයක  IOM)  මජ හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක හන්වාසික වී ා 

අයකදුම්කරුවන්හේ අභයන්තර හ ෞඛ්ය ත් හ ර්ුව්  සිදු කර මැහේලනයකාව, ෆයිලලනයකාසි ,් ් ෂයක හරෝගයක 

   එච්.අයි.වී. නිහරෝධායකන ඒකකහේ ආගමන හ ෞඛ්ය ඒකකයක ධනාත්මක අයකදුම්කරුවන් හ ෞඛ්ය 

අමාතයාැංශහේ අගාළ ම නන හ ෞඛ්ය වයාපාර හවත හයකාමුඛ කර ු න්න්හේ පුම විපරම් නිමත් ෂායක කරයි. 
 

ශ්රී ලැංකාව තුළ හබෝවන හරෝග රිියබඳ ගැුම්දීහම් ඉිය ා යක 19 වැනි සියකවහ ් අගභාගයක ග් වා ිසව 

යකන්හන් රට තුළ හබෝවන හරෝග රිියබඳ ගැුම්දීහම් ්රමයක ක්රියකාත්මක කිමතම  ඳ ා 1897 දී නිහරෝධායකන 

   හරෝග වැළැ් වීහම් ආඥාපනත  ඳුන්වා දී ඇිය බැවිනි. නාතයන්තර හ ෞඛ්ය හරුණලාසි  IHR)-2005 

ට අුූලල වීමට    ක්රියකාත්මක කිමතමට ශ්රී ලැංකාව ග ීමතයාුූලලව බැඳී සිටී. නිහරෝධායකන ඒකකයක 

යකු ශ්රී ලැංකාහස නාතයන්තර හ ෞඛ්ය හරුණලාසි  IHR)-2005 හි  ම නාියක හ් න්ද්ර ්ථාන හස. 
 

දක්ම 
නාතයන්තරව පැියර යකන හරෝගවලින් හතාර රට් . 
  

සමසාුබම 

නාතයන්තර ගමනාගමනයකට    හවළඳාමට  ැලකියක යුතු බාධාව්  ඇිය හනාකර ශ්රී ලැංකාවට ඇතුළු 

වියක  ැකි හරෝග හ ෝ ම නන හ ෞඛ්ය අවගානම්  හිත සිදුවීම්  ලලගාීම හල  ආර් ෂා කිමතම, වැළැ් වීම 

   පාලනයක කිමතම.  
  

හක්ක  

හලෝක ගමනාගමනයකට    හවළඳාමට අවම මැිස ත්වීමකින්, හරෝග නාතයන්තර වයාේියයකට එහරහිව 

උපලනම ආර් ෂාව   ියක කිමතම අරමුඛු  කරන්න. නාතයන්තර  ැලකිේල රිියබඳ ම නන හ ෞඛ්ය  ිසසි 

අව ්ථාවක  PHEIC) හ ෝ PHEIC වලට තුඩු ිසයක  ැකි තත්වයක්  තුළ ූදගානම    ප්රියනාර ගැ් වීම 

 ඳ ා අුගමනයක කළ යුතු ක්රියකාමාර්ථග හමයකට ඇතුළත් හස.  
 

අ ුළණු 

 IHR- 2005 ට අුූලලව නාතයන්තර වයාේියයක  ා  ම්බන්ධ හරෝග ඇතුළු වියක  ැකි ප්රහසශයක 

වැළැ් වීම  ඳ ා ඇතුේ වීහම්  ්ථාන  PoE) ශ් ියමත් කිමතම. 

 PoE හි හරෝග තර්ථනන    අහනකුත් හ ෞඛ්ය උවදුරු ලලගාීම හල   ඳුනාගැීමහම් නිමත් ෂා 

පද්ධියයක ශ් ියමත් කිමතම. 

 නාියක නිමත් ෂා පද්ධියයක  මජ  ම්බන්ධ වන PoE හි හ ෞඛ්ය, ගැුම්දීම්    හතාරතුරු 

පද්ධියයක  ්ථාරිත කිමතම. 

 නිහරෝධායකන පනහත් නාතයන්තර අවධානයකට ල් වන ම නන හ ෞඛ්ය  ිසසි අව ථ්ාව  PHEIC) 

ඇතුළු ීමියමයක රාමුඛව ශ් ියමත් කිමතම. 

 හබෝින් හ ෞඛ්ය ආර් ෂාව    IHR- 2005 රිියබඳ ම නන හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලයක පුුතු  

කිමතම. 

 IHR- 2005 ශ්රී ලැංකාව තුළ ක්රියකාත්මක කිමතම  ඳ ා  න්ේකරුවන්  මජ  ම්බන්ීකකරායක 

කිමතම. 

 WHO     ාමාිතක රානයයකන්  මජ  න්නිහසගනයක     ැං ්ථාව වැිිසයුු  කිමතම.  

  

2021 සා 2022 ුළල් කාකස  ජ ්රාණ සා විස ේෂ සිදුවීම්  

 නාියක ශාක නිහරෝධායකන ඒකකහේ පුුතු  වැඩ ට න. 

 හකාළඹ වරාහේ COVID-19 රිියබඳ ගැුවත් කිමතහම් වැඩ ට න. 
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 නිහරෝධායකන ඒකකහේ    හකාළඹ වරාහේ වවගය නිලධාමතන්  ැංවර්ථධනයක හවමින් පවියන 

රටවල නිලධාමතන්  ඳ ා ඇතුළත් වීහම්    රිටවීහම් හ ෞඛ්ය නිහරෝධායකනයක රිියබඳ මාර්ථගගත 

 ම්මන්රායකකට   භාගී වියක. 

 හ ෞඛ්ය  ිසසි අව ්ථා  ඳ ා ප්රියනාර ගැ් වීම  ඳ ා WHO ූදගානම ශ් ියමත් කිමතම රිියබඳ 

ක්රියකාකාමත ක්ඩායකහම් ්ව ව්ීම. 

 නිහරෝධායකන ඒකකයක යකටහත් ඇිය ඒකකවල කාර්ථයක ම්ඩලයක  මජ  මාහලෝනන ්ව ්වීම්. 

 රානය ප් ෂ වාර්ථෂිතක වාර්ථතා කිමතහම් හමවලම- 2021 රිරවීම  ඳ ා උපහද්ශන ්ව ව්ීම. 

 උපාධිධාමත වවගය සිුමන්    පශ්නාත් උපාධි වවගයවරුන් පුුතු  කිමතම. 

 හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක විසින් නිකුත් කරන ලග  ැංනාරකයින්    ප්රනාවට අගාළ COVID-19 

වැළැ් වීහම් රියකවරයකන්ට අගාළ මාර්ථහගෝපහද්ශ    SOP  ැකීයමට  ම්බන්ධ වීම. 
 

දකනට ක්රි ා්මක සවව්ාන වයාතෘති විසේත්  

GoSL අ ුළදල් 

වයාතෘති විසේත්   

ුළුව 

මසේත්සම්න්තතු ත් 

ිරරිවක   රු. 

ිටපි න) 

2022.06.30 වන විට සභ ෞතික 

්ර ති  

මූකය ්ර ති  

30.06.2022 

1. සමාසක චන 

රැසේවීම 
0.5 

විශාලනයක  ර ා MOIC ්ව ්වීම 

පවත්වන ලදී 
           - 

වයාතෘති විසේත්   

ුළුව 

මසේත්සම්න්තතු ත් 

ිරරිවක   රු. 

ිටපි න) 

2021.12.31 වන විට සභ ෞතික 

්ර ති  

මූකය ්ර ති  

31.12.2021 

01.IHR 2005 හි 

මූලික ධාලනතාවන් 

 ්ථාරිත කිමතම  ඳ ා 

උපකරා මිලදී ගැීමම 

0.5 

01. මත්තල, කටුනායකක ුණවන් 

හතාටුපළ හ ෞඛ්ය කාර්ථයකාලයක    

ිකුාාමලයක වරායක හ ෞඛ්ය 

කාර්ථයකාලයක මකන් හ ෞඛ්ය 

අමාතයාැංශහේ ගාකාධිකාමත 

  ැපයුම්) ශාඛ්ාව හවත අවශය 

උපකරා  ැපීමමට ගැුම් දී ඇත. 

හටන්ඩර්ථ කැගන්වත් හකාවිඩ් 19 

හ ්තුහවන් එයක ලැබී හනාමැත. 

 

02. ගාේල වරායක හ ෞඛ්ය 

කාර්ථයකාලයක විසින් ගාේල  ඳ ා 

හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ 

හගාඩනැකලි ශාඛ්ාහවන් වායු 

 ීටකරා ඉේලා ඇත. නිහයකෝනය 

අධය් ෂ නනරාේ   ැපයුම්) 

ගන්වා ඇත්හත් එයක අධය් ෂ, 

ශි් ෂා හරෝ ල, ම හමෝගර 

විසින් සිදු කළ යුතු නමුඛත් ගැනට 
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Covid-19 හ ්තුහවන් එයක ඉටු 

කිමතමට හනා ැකි බවයි. 

02. කාර්ථයක ම්ඩලයක 

 ඳ ා හ ෞඛ්ය 

අධයාපන වැඩ ට න් 

 හ ෞඛ්ය    හ ෞඛ්ය 

හනාවන)  මාකරා 

අභයා  

 

 

 

 

 

0.3 

නාතයන්තර ුණවන් හතාටුපහළ්, 

වරාහේ    කතෂිතකර්ථම 

හගපාර්ථතහම්න්තුහස නිහරෝධායකන 

කාර්ථයක ම්ඩලයක  ඳ ා 

වියකගමකින් හතාරව සිදු කරන ලග 

හ ෞඛ්ය අධයාපන වැඩ ට න්. 

 
3. Review Meeting 

3 වන කාර්ථතු  මාහලෝනන ්ව ්වීම 

පවත්වන ලදී. 

 

ගැනට පවියන නිහරෝධායකන හවේ 

අඩවියක  ැලුමම් කිමතම    

 ැංවර්ථධනයක කිමතම SLT Digital 

Service (Pvt) Ltd විසින් සිදු 

කරන ලදී. 

 

WHO ේවිවා්ික අ ුළදල් 2021 - 2022 

වයාතෘති විසේත්   

ුළුව මසේත්සම්න්තතු ත් 

ිරරිවක   රු. ිටපි න) 

2021.12.31 වන විට 

සභ ෞතික ්ර ති  

මූකය ්ර ති  

31.12.202

1 

1. ජාත්යන්තත්  සසෞඛ්ය 

නිද ාමන   IHR) -2005 

ාකිය ාවන්ත ිරිදාහ  ාජය 

ත්ෂ වා්ික වා්ත්ාව 

ිරිදාහ සාකච්චඡා ියීමට 

උතසේ න රැසේවීම. 

 

රු. 794,050.00 

 

කාර්ථයකයක  ම්ූර්ථා කළා 

 

රු. 

774,250.00 
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කා්  සාාන ්රවණත්ා 
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ස ත්නස  කා උණ ළන්තන් ියීම 2015 - 2021
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සමනිදන්තස ාසකාකල් ළන්තනත් 2015-2021
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්රතික්රි ා ්රදාන  ක න කදී
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විස ේෂ සවව්ාන කටුබතු සකකසුම් ක  මත් 

• ඇතුළු වන  ්ථානහේ ුතගකලා කාමරයක ප්රිය ැං ්කරායක කිමතම -   කාර වරායක හ ෞඛ්ය 

කාර්ථයකාලයක  MRI) 

• ගාම වරායක මගී නිහරෝධායකන ඒකකහේ ප ුමකම් වැිිසයුු  කිමතම. 

•  ම්බන්හතාට වරායක මගී නිහරෝධායකන ඒකකහේ ප ුමකම් වැිිසයුු  කිමතම. 

• ිකුාාමලයක/හකාළඹ වරායක මගී නිහරෝධායකන ඒකකයකට ප ුමකම් වැිිසයුු  කිමතම. 

 

විස ේෂ සිදුවීම්වක ඡා ාරූත 

1. නිදස  ාා න ඒකක   ටස් මති ඒකකවක කා්  මණ්ඩක  සහාා සමාසක චන රැසේවීම. 

 
 

2.  ාජය ත්ෂ වා්ික වා්ත්ා ියීසම් සමවකම 2021 ිරිදාහව සාකච්චඡා ියීමට උතසේ න රැසේවීම         

             
 

3. වවදය සිසුන්ත පුහුණු වකඩසටාන්ත තකවක්වීම - ව ා  සසෞඛ්ය කා් ාක    ාලු ව ා . 
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4.  වවදය සිසුන්ත පුහුණු ියීසම් වකඩසටාන තකවක්වීම - ව ා  සසෞඛ්ය කා් ාක   සකාෙඹ ව ා . 

            
5. COVID තී්ෂාව - සකාෙඹ ව ා  

            
 

6. COVID- 19 ළන්තන් වකඩසටාන - BIA 

             
 

 

4.2.9 jeäysá" ;reK" wdndê; yd wNHka;rsl wj;ekajQjka fjkqfjka 
fiajd   

දක්ම 

තරුා, වැිහිටි    ආබාධ  හිත පුද්ගලයින්හේ ජීවන තත්ත්වයක ප්රශ ත් කරමින් ක්රියකාය ලී නිහරෝගී 

වයක ්ගත නනග නයක්  සිටින රට්  හගාඩනැගීම 
 

සමසාුබම 

ශ්රී ලැංකාහස හ ෞඛ්ය ප්රධාන  ැලැ ්මට අුව හ ෞඛ්ය ප ුමකම් වැිිසයුු  කිමතම, හරෝග නිවාරායක    

හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනයක තුියන් තරුා, වැිහිටි    ආබාධිත පුද්ගලයින්හේ ුණාාත්මකභාවයක වැිිසයුු  

කිමතම. 
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වකඩිිටටි සසෞඛ්ය සසේව  
 

 දක්ම 
හ ෞඛ්ය  ම්පන්න ක්රියකාය ලී    ලලගාීම වැිහිටි නනග නයක. 
  

සතාදු අ ුළණු 

1. වත්මන් වැිහිටියකන්හේ කායික, මානසික     මාජීයක යක පැවැත්ම වැිිසයුු  කිමතම. 

2. අනාගතහේදී හ ෞඛ්ය හ ්වාව වඩාත් ක්රියකාය ලී    වඩා ලලගාීම වැිහිටි නනග නයක්   ා් ෂාත් 

කර ගැීමම. 
  

සාාිත් සසෞඛ්ය සසේවා 
 

 දක්ම 

ආබාධිත පුද්ගලයින්හේ ජීවන තත්ත්වයක වැිිසයුු  කිමතම. 
  

සතාදු අ ුළණ 

1. ආබාධිත පුද්ගලයින්  ඳ ා හ ෞඛ්ය හ ්වා වැිිසයුු  කිමතම. 

  

ත්රුණ ිටත්කාමී සසෞඛ්ය සසේවා 
  

දක්ම 

නිහරෝගී    ලලගාීම නව හයකාන්න් විහේ    තරුා නනග නයක හගාඩනැගීම. 
  

සතාදු අ ුළණ 

1. තරුා ගැටම අවම කර ුන්න්හේ යක පැවැත්ම වැිිසයුු  කිමතම  ඳ ා හයකෞවනයකන් අතර ගැුම 

ආකේප    ජීවන කු ලතා වැිිසයුු  කිමතම 

 

2021 වසස් ජ ්රාණ  

වයාතෘති විසේත්   

ුළුව 

මසේත්සම්න්තතු

 ත් ිරරිවක  

 රු. ිටපි න) 

2022.06.30 

වන විට 

සභ ෞතික 

්ර ති  

මූකය ්ර ති  

30.06.2022 

 

වකඩිිටටි 

01. හ ෞඛ්ය  ම්පන්න වහයකෝවතද්ධභාවයක 

රිියබඳ නාියක උපායකමාර්ථකක  ැලැ ම් 

 ැංවර්ථධනයක කිමතම    ක්රියකාත්මක කිමතම 

   වැිහිටි පුද්ගලයින්  ඳ ා පවියන 

හ ්වාවන් ශ් ියමත් කිමතම 

 

02. TH හේරාහගි.හේ වැිහිටි  ත්කාර 

හ ්වා වැිිසයුු  කිමතම 

 

03. වැිහිටි පුද්ගලයින් රිියබඳ 1000 

(ුමවයක)  ජරාව්  මුඛද්රායක කර ඇත 

 

 

1,875,006.0

0 

 

 

 

 

 

7,000,000.0

0 

 

 

250000.00 

 

 

58 

 

 

 

 

 

75 

 

 

100 

 

 

58 

 

 

 

 

 

75 

 

 

100 
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සාාිත් 

01. RRH රාගම පුනරුත්ථාපන හ ්වාව 

 ැංවර්ථධනයක කිමතම 

 

02. පුනරුත්ථාපනයක  ඳ ා වූ නාියක 

උපායකමාර්ථකක  ැලැ ්ම  ැංවර්ථධනයක 

කිමතම    ක්රියකාත්මක කිමතම    

පුනරුත්ථාපනයක රිියබඳ  ැංහශෝධිත 

නාියක මාර්ථහගෝපහද්ශයක ක්රියකාත්මක කිමතම 

 

 

1,450,000.00 

 

 

 

 

1,869,867.00 

 

100 

 

 

 

 

40 

 

100 

 

 

 

 

40 

 

Achievement in 2022 

වයාතෘති විසේත්   ුළුව 

මසේත්සම්න්තතු ත් 

ිරරිවක   රු. 

ිටපි න) 

2022.06.30 

වන විට මූකය 

්ර ති  

සභ ෞතික 

්ර ති  

30.06.2022 

ආබාධිතයි 

01. RRH රාගම පුනරුත්ථාපන 

හ ්වාව වැිිසයුු  කිමතම 

1,000,000.00 200,000.00 20 

 

2021 දී ක්රි ා්මක සවව්ාන වයාතෘති  

වයාතෘති විසේත්    ුළුව 

මසේත්සම්න්තතු

 ත් ිරරිවක  

 රු. ිටපි න) 

වි දම 

(රුිර ල්) 
්ර ති  

වකඩිිටටි 

01. ICOPE නියකමුඛ වයාපතියයක ක්රියකාත්මක 

කිමතම 

03 

WB 
0 

ක්රියකාත්මක 

හවමින් පවතී 

2022 දී ක්රි ා්මක සවව්ාන වයාතෘති  

වකඩිිටටි 

RRH රාගම පුනරුත්ථාපන හ ්වාව 

වැිිසයුු  කිමතම 01 0.2 

අර්ථධ 

වශහයකන් 

අව න් 

01. ICOP (වැිහිටි පුද්ගලයින්  ඳ ා 

ඒකාබද්ධ  ත්කාර) රිියබඳ ප්රාථමික  ත්කාර 

වවගයවරුන්  ඳ ා පුුතු  වැඩ ට න 

0.924975 

WHO 
0  

02. ICOP හි හ ග නිලධාමතන්  ඳ ා පුුතු  

වැඩ ට න 

0.828675 

WHO 
0 

සිදුහවමින් 

පවතී 

03. මධයම පළාහත් PHCI හි වැිහිටි  ත්කාර 

හ ්වා වැිිසයුු  කිමතම 

10 

WB 
0 

සිදුහවමින් 

පවතී 

    

සාාිත්ි    
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01. ිසගන  ම ුවර) පුනරුත්ථාපන ඒකකයක 

 ඳ ා උපකරා 

05 

WB 
0 

ක්රියකාත්මක 

හවමින් පවතී 

02. හ ායි ා මාතත හරෝ හේ    කා ේ 

වීිසහේ කාන්තා හරෝ හේ වවගය නිලධාමතන් 

   හ ග නිලධාමතන්  ඳ ා පුුතු ව     ැංඥා 

භාෂාව 

 

0.5 

WB 

 
ක්රියකාත්මක 

හවමින් පවතී 

 

  

 

4.2.10  cd;sl ÿïfld< iy uOHidr ms<sn| wêldrsh   
 

දක්ම 

දුම්හකාළ    මධය ාර භාවිතහයකන් හතාර රට්     නනතාව්  ඇියකිමතම  . 
  

සමසාුබම 

දුම්හකාළ    මධය ාර නි ා සිදුවන  ානිහයකන් අහේ  මානයක මුඛගා ගැීමම  ඳ ා සියකමම  මාන අැංශ 

බලමුඛම ගැන්වීම.  
 

අ ුළණු 

• ම නන හ ෞඛ්යයක ආර් ෂා කිමතම  ඳ ා දුම්හකාළ    මධය ාර     හවනත් මත්ද්රවය) 

 ම්බන්ධහයකන් ම්ඩලයක    නිශ්තත ප්රියපත්ිය  ඳුනා ගැීමම. 

• දුම්හකාළ නිෂ්පාගන    මධය ාර නිෂ්පාගන නිෂ්පාගනයක, අහලවිකරායක, ප්රනාරායක    

පලනහභෝනනයක ත් හ ්රු කිමතම    අීක් ෂායක කිමතම තුියන් දුම්හකාළ    මධය ාර ආරිත  ානියක 

ඉවත් කිමතම. 

• දුම්හකාළ නිෂ්පාගන    මධය ාර නිෂ්පාගන  ඳ ා ඇිය ප්රහසශයක ීයමා කිමතම මකන් පුද්ගලයකන් 

විහශ්ෂහයකන් ළමයින් දුම්පානහයකන් හ ෝ මත්පැන් පානයක කිමතහමන් අවධර්ථයකමත් කිමතමට ප්රියපාගන 

 ක ් කිමතම. 

• දුම්හකාළ    මධය ාරවලින් ප්රනාව ආර් ෂා කිමතම  ඳ ා රිලනසිදු වායු ීමිය ප්රවර්ථධනයක කිමතම    

අුගමනයක කිමතම    ක්රියකාත්මක කිමතම    පවියන අවකාශයක ීයමා කිමතම. 

• දුම්හකාළ    මධය ාරවලින් නනග නයකට සිදුවන  ානියක වැළැ් වීම  ඳ ා අවශය දුම්හකාළ    

මධය ාර නැවැත්වීහම් වැඩ ට න් ඇතුළු අහනකුත් සියකමම ක්රියකාමාර්ථග හයකෝනනා කිමතම    

ප්රවර්ථධනයක කිමතම 

 

ක්රි ාකා කම් 

 දුම්හකාළ    මධය ාර රිියබඳ නාියක ප්රියපත්ියයක ක්රියකාත්මක කිමතම රිියබඳව රනයකට උපහග ් දීම. 

 මාධය අුග්ර යක    ප්රනා මූලික වයාපතිය  ර ා හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනයක ිසලනමත් කිමතම      ායක වීම. 

 දුම්හකාළ නිෂ්පාගන    මධය ාර නිෂ්පාගන පලනහභෝනනහයකන් ඇිය වන  ානියක අවම කිමතමට රියකවර 

නිර්ථහද්ශ කිමතම. 

 ීමිය විහරෝීක මත්ද්රවය භාවිතයක තුරන් කිමතම හ ෝ අවම කිමතම  ඳ ා අන්තරායකකර ඖෂධ පාලක 

නාියක ම්ඩලයක  මජ  ාකච්ඡා කර ක්රියකාමාර්ථග නිර්ථහද්ශ කිමතම. 

 දුම්හකාළ    මධය ාර රිියබඳ නාියක ප්රියපත්ියයක ක්රියකාත්මක කිමතම  ඳ ා අවශය ීමියමයක, 

බදුකරායක, පලනපාලනමයක    හවනත් ක්රියකාමාර්ථග නිර්ථහද්ශ කිමතම. 

 එවැනි ප්රියපත්ියයක්  ක්රියකාත්මක කිමතම අීක් ෂායක    ඇගීමම. 
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 ප්රියපත්ිය ක්රියකාමාර්ථගවල බලප ම ත් හ ්රු කිමතම    අවශය වියක  ැකි ප්රියපත්ිය හවන ් කිමතම් 

රිියබඳව රනයකට උපහග ් දීම.  

 දුම්හකාළ    මධය ාර  ම්බන්ධ ගැටළු රිියබඳ පර්ථහේෂා ිසලනමත් කිමතම      ායක වීම. 

 දුම්හකාළ නිෂ්පාගන    මධය ාර නිෂ්පාගන නිෂ්පාගනයක, පලනහභෝනනයක    අහලවියක  ම්බන්ධ 

ආර්ථික, හ ෞඛ්ය    අහනකුත් ගැටළු නිමත් ෂායක කිමතම. 

 දුම්හකාළ    මධය ාර භාවිතයක  ම්බන්ධහයකන් පර්ථහේෂා පැවැත්වීම, ප්රවර්ථධනයක කිමතම    

 ම්බන්ීකකරායක කිමතම. 

 දුම්හකාළ    මධය ාර රිියබඳ නාියක ප්රියපත්ියයක ක්රියකාත්මක කිමතහම්දී අවශය සියකමම රානය හ ෝ 

රානය හනාවන ආයකතන    හපෞද්ගලික අැංශහේ ආයකතනවල ආරක්ෂිත   භාකත්වයක. 

  දුම්හකාළ    මධය ාර රිියබඳ නාියක ප්රියපත්ියයක ක්රියකාත්මක කිමතම    අීක් ෂායක කිමතම  ඳ ා 

ක්රියකාකාමත ප්රනා   භාගීත්වයක ිසලනමත් කිමතම. 

 දුම්හකාළ    මධය ාර  ම්බන්ධ ගැටළු රිියබඳව ම නනතාවහගන්  න්නිහසගනයකන් ලබා ගැීමම 

   ක්රියකාත්මක කරන ආයකතනවලට අගාළව අවශය ක්රියකාමාර්ථග නිර්ථහද්ශ කිමතම. 

 දුම්හකාළ නිෂ්පාගන    මධය ාර නිෂ්පාගන නිෂ්පාගනහයකන්    පලනහභෝනනහයකන් ඇියවන  ානියක 

අවම කිමතමට අගාළව රනයක    රානය හනාවන ආයකතන     ැංවිධාන විසින් සිදුකරන සියකමම 

ක්රියකාකාරකම්  ඳ ා  ම්බන්ීකකරා ආයකතනයක හල  ක්රියකා කිමතම. 

 දුම්හකාළ    මධය ාර  ම්බන්ධ සියකම විමර්ථශනවල ප්රගියයක නිමත් ෂායක කිමතම. 

 දුම්හකාළ    මධය ාර  ම්බන්ධ ගැටළු  ම්බන්ධහයකන් හද්ය යක, කලාීයයක    නාතයන්තර 

 ැංවිධාන  මජ  ම්බන්ධ වීම.  
 

2021 වසස් ජ ්රාණ සා විස ේෂ සිදුවීම් 

 දුම්හකාළ    මධය ාර නි ා සිදුවන  ානිහයකන් අප  මානයක මුඛගා ගැීමම  ඳ ා සියකමම  මාන අැංශ 

බලමුඛම ගැන්වීහම් හමහ වර ඉටු කිමතම  ඳ ා දුම්හකාළ    මධය ාර රිියබඳ නාියක අධිකාලනයක ප ත 

අුකමිටු  ර ා කටයුතු කර ඇත. 
 

• NATA පනතට  ැංහශෝධන අුකමිටුව 

• දුම්හකාළ    මධය ාර අුකමිටුව  ඳ ා බදු ූදරයක  ක ් කිමතම 

• දුම්හකාළ    මධය ාර නැවැත්වීම    වැළැ් වීහම් අුකමිටුව 

• දුම් රහිත දුම්හකාළ අුකමිටුව 

• දුම්හකාළ වගා අුකමිටුව  ඳ ා විකේප හභෝග 

• වවගය උපාධි අහේ් ෂක අුකමිටුව  ඳ ා දුම්හකාළ    මධය ාර නිවාරායක රිියබඳ 

විෂයකමාලා  ැංවර්ථධනයක 

• NATA මාධය ප්රියපත්ිය අුකමිටුව බලාත්මක කිමතම    ශ් ියමත් කිමතම 

 

ක්රි ාවට නකවූ  

ක්රි ාකා කම් 

හක්ක 

කණ්ඩා ම 
ජ ්රාණ 

NATA තනත් 

ක්රි ා්මක ියීම 

NATA පනත 

උේලැංඝනයක 

කරන පුද්ගලයින් 

• බලයකලත් නිලධාමතන් විසින් ගු ලැබූ ීමියමයක 

ක්රියකාමාර්ථග 471්     NATA පනත උේලැංඝනයක 

කිමතමට එහරහිව අධිකාලනයක විසින් ගු ලැබූ 

ීමියමයක ක්රියකාමාර්ථග 35් . 
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කුරුනා දුම්වකටි ට 

ළස ිටව මේතිම  

ක්රි ාමා්  

ම නන • Natures Agro Products Lanka (Pvt) Ltd 
විසින් “AyurwedaDhumapanaya” (“කුරුදුසිගරේ”) 

නමින් නව නිෂ්පාගනයක්   ඳුන්වා හගන ලදී. 

• දුම්හකාළ  ා මධය ාර රිියබඳ නාියක අධිකාලනයක 

ඉ ත කී  මාගමට එහරහිව ව ා රියකවර ගත්තා. 

• හම්  ම්බන්ධව යකම් අව රයක්  ලැබී ියහේග 

යකන්න ත න්රු කර ගැීමම  ඳ ා අගාළ ආයකතන 

හවත ලිරි ලියකා සියකම වි ්තර එකතු කරන ලදී. 

• හමම නිෂ්පාගනයක නිෂ්පාගනයක කිමතමට ුන්න්ට 

කිසිදු අව රයක්  ලබා හනාදුන් බව NATA 

 ඳුනාහගන ඇිය අතර හමයක ම නන 

හ ෞඛ්යයකටග  තජුවම බලපානවා. 

•  එයක නිෂ්පාගනයක කිමතම නැවැත්වීමට NATA 
ආයකතනයක ීමියමයක රියකවර ගත් නමුඛත් ගැන් 

හශ්ර්ෂ්ඨාධිකරාහේ නඩුව්  විභාග හවමින් 

පවතී. 

• ඉ ත කරුු   ඳ ා අගාළ බලධාමතන් හවුහවන් 

හපීම සිටීම  ඳ ා මාධය උපහද්ශන 

වැඩ ට න්  පවත්වා විහශ්ෂඥ කමිටු 

වාර්ථතාව්   ක ් කරන ලදී.  

තරපටවල 

උේලැංඝනයක 

කිමතම්වලට එහරහිව 

ීමියමයක ක්රියකාමාර්ථග 

ම නන • NATA ආයකතනයක ප්රසිද්ධ ්වඟුම් පාලක ම්ඩලහේ 

නිමත් ෂකහයකකු හල  ඇතුළත් කර ඇත. 

• දුම්හකාළ    මධය ාර ගැන්වීම් අඩැංුණ ඇතැම් 

සිැං ල තරපට  ඳ ා අුමැියයක ලබා දීහමන් 

වැළකී සිටීමට ම නන කාර්ථයක  ාධන ම්ඩලයකට 

බලප ම් කිමතමට NATA ආයකතනයකට  ැකි වියක. 

• විහද්ය යක තරපටහේ ඕන ම දුම්හකාළ හ ෝ 

මධය ාර ප්රනාරායකකට හමාහ යි්  රටාව්  

භාවිතා කරන හල  NATA විසින් ම නන කාර්ථයක 

 ාධන ම්ඩලයකට උපහග ් හගන ලදී. 

• එවිට අියගරු නනාධිපියතුමා පවා NATA පනතට 

අුව ක්රියකා කරන හල  ප්රසිද්ධ කාර්ථයක  ාධන 

ම්ඩලයකට නිහයකෝග කිමතම. 
 

රූපවාහිීම නාලිකා 

උේලැංඝනයක 

කිමතම්වලට එහරහිව 

ීමියමයක ක්රියකාමාර්ථග 

ම නන • තරපටයකක හ ෝ හටලි නාටයයකක දුම්හකාළ හ ෝ 

මධය ාර හවළඳ ගැන්වීම්  විකාශයක කිමතම 

නැවැත්වීම  ඳ ා සියකමම රූපවාහිීම නාලිකා 

 ඳ ා නව මාධය ප්රියපත්ියයක්   ඳුන්වා දීමට 

NATA ආයකතනයක  මත් වියක. 

•  සියකමම රූපවාහිීම නාලිකා එම මාර්ථහගෝපහද්ශ 

රිියපැග ඇිය අතර, එම රිියපැදීහමන් 1948 Quit 
line පවා ප්රවර්ථධනයක කරන ලග අතර ඒ 

රිියබඳව වඩාත් ගැුවත් වියක. 
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•  NATA ආයකතනයකට එම රූපවාහිීම නාලිකාවල 

ගැන්වීම් විශාල ප්රමාායක්   මජ විකාශයක වීම 

නැවැත්වීමට  ැකි වියක. සියකමම රූපවාහිීම 

නාලිකා ඉ ත මාර්ථහගෝපහද්ශයකන්ට අුූලල වියක. 

•  රූපවාහිනියක එයක ුන්න්හේ යූ ටියුේ නාලිකා 

තුළග ක්රියකාත්මක කර ඇත. 

 මාන මාධය 

උේලැංඝනයක 

කිමතම්වලට එහරහිව 

ීමියමයක ක්රියකාමාර්ථග 

ම නන •  මාන මාධය උේලැංඝායක කිමතම් NATA 
ආයකතනයකට විශාල අියහයකෝගයක්  වූ අතර අපරාධ 

විමර්ථශන ඒකකයක    ුමරාබදු 

හගපාර්ථතහම්න්තුහස  මාන මාධය ඒකකහේ 

  හයකෝගයක ඇියව  මාන මාධයවල පළ වූ 

දුම්හකාළ    මධය ාර ගැන්වීම් ඉවත් කිමතමට 

NATA ආයකතනයකට  ැකි වියක. 

•  NATA ආයකතනයක හමම උේලැංඝනයක කිමතම් 

රිියබඳව වාර්ථතා කළ විට    එම බලයකලත් 

නිලධාමතන් අන්තර්ථගතයක ඉවත් කර නඩු පැවමතමට 

ව ා රියකවර ගත් . 

• හමම උේලැංඝනයක කිමතම්  ම්බන්ධහයකන් යූ ටියුේ 

 මජ ග NATA වාර්ථතාකරුවන් සිටියක  

"අභිසෂේකා පුවරු" 

හව් ියීම 

ම නන • NATA විසින් නාියක ුද්ධිමයක හද්පල 

කාර්ථයකාලහයකන් හ ායකා ගන්නා ලග අතර, 
"අියහෂ්කා" යකන වනනයක  මඟින් ගැ් හවන්හන් 

CTC (Ceylon Tobacco Company)  තු 

වූව්  බවයි. 

• අනතුරුව NATA ආයකතනයක විසින් අියහෂ්ක යකන 

වනනයක  හිත පුවරුව ඉවත් කරන හල ට පළාත් 

 භා හේකම්වරයකා  ර ා උපහග ් ලබා දුන් අතර 

එයක  ාර්ථථකව සිදු වියක. 

අන්තත්්ජාක  ා ාා 

ම්තකන්ත විියණීමට 

ළස ිටව මේතිම  

ක්රි ාමා්  

ම නන • අන්තර්ථනාලයක  ර ා මධය ාර අහලවි කිමතහම් 

හයකෝනනාව ඉිසලනපත් වූ විට, එයක ගැනට 

ක්රියකාත්මක වන NATA පනත    ුමරාබදු හරුණලාසි 

උේලැංඝනයක කිමතම්  බව NATA ආයකතනහේ 

අග   වියක. 

• හම් ග් වා අන්තර්ථනාලයක  ර ා මත්පැන් අහලවි 

කිමතමට අව ර ලබා දී හනාමැිය අතර, 
අියයකානනාධිකරායක  මුඛහස පැවිය නඩු 

විභාගයකග අන්තර්ථනාලයක  ර ා මත්පැන් අහලවි 

කිමතමට අව ර දීහම් තීරායක අියහයකෝගයකට ල්  

කහළ්යක. 
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සුිරරි 

සවකහසතාකවල් 

විසින්ත කාා සදන 

Loyalty Points 

ම නන  • දුම්හකාළ    මධය ාර මිලදී ගැීමහම්දී ුමරිලන 

හවළඳහපාල විසින් හලෝයකේටි හපායින්ේ ් ලබා 

හගන බව NATA  ඳුනාහගන ඇත. 

• එයක NATA පනහත් 37 වගන්ියයක උේලැංඝායක 

කිමතම්  බව ුමරිලන හවළග ැේ නාලයකන් හවත 

ගන්වා සිටි අතර, දුම්හකාළ    මධය ාර මිලදී 

ගැීමම්  ම්බන්ධහයකන් හලෝයකේටි හපායින්ේ 

ලබා දීහමන් වළකින බව සියකමම ුමරිලන 

හවළඳහපාල ගාමයකන් ම නනතාවට ගැුම් හගන 

ලදී.  

NATA තනත් සහාා 

නිදසි අධී්ෂණ සා 

ම යීම් තේාති ් 

සවව්ාන  ියීම. 

බලයකලත් 

නිලධාමතන්    

ම නනතාව 

•  බලයකලත් නිලධාමතන්ට NATA පනත යකටහත් 

හගාු කරන නඩු වාර්ථතා කිමතම  ඳ ා    NATA 
පනත උේලැංඝනයක කිමතම් වාර්ථතා කිමතම  ඳ ා 

 ාමානය නනතාව  ඳ ා නැංගම හයකදුම් හගක්  

 ැංවර්ථධනයක කරන ලදී. 

•  VNATA බලයකලත් නිලධාලනයකාහේ නැංගම හයකදුම 

2006 අැංක 27 ගරන දුම්හකාළ    මධය ාර 

රිියබඳ නාියක අධිකාලනහේ පනත යකටහත් 

  ැංහශෝධිත පලනිස) බලයකලත් නිලධාමතන් විසින් 

උේලැංඝායක කිමතම යකටහත් හගාු කර ඇිය නඩු 

රිියබඳ හතාරතුරු  ැපීමහම් ප්රධාන හසිසකාව 

හස. තවග NATA  ට හමම හයකදුම  ර ා ුන්න්හේ 

හ ්වාව  තජුවම අීක් ෂායක කිමතමට    

ඇගීමමට  ැකියක. 

• එබැවින්, සියකමම මාධයවල උේලැංඝනයක කිමතම් 

හමහිදී  ඳුනාගත යුතු අතර විහශ්ෂහයකන්ම NATA 
 ට හමම හයකදුම  ර ා නව ගත්ත නිමත් ෂායක 

කළ  ැක 

සමා  පුව්ත් 

මගින්ත ක න 

්රකා නවකට 

ළස ිටව මේතිම  

ක්රි ාමා්   කමේම 

හපාදු •  ම ර පුවත්පත් මකන් ව්රව දුම්හකාළ    

මධය ාර ප්රවර්ථධනයක කරන ලිරි හේඛ්න 

කිහිපයක්  ියුි.. 

• NATA ආයකතනයක එම පුවත්පත් වලට එහරහිව ව ා 

ීමියමයක රියකවර ගත් අතර එම පුවත්පත්  මාව 

අයකැග ප්රසිද්ධිහේ තම වැරිස නිවැරිස කර ඇත. 

දුම්සකාෙ සා 

මායසා  ස ගුකාසි 

ිරිදාහ මාජන 

අදාසේ සමී්ෂණ  

වයක  අන්රුදු 15 ට 

වැි පුද්ගලයින් 

• දුම්හකාළ    මධය ාර හරුණලාසි රිියබඳ 

ම නන අග   ්  ීට් ෂායක රිියබඳ කරුු  

පිකා හගක්     හපාත් රිැංන  ISBN අැංක 

9786245979028) ප්රකාශයකට පත් කරන ලදී. 

දුම්සකාෙ සා 

මායසා  

නිද ාමන  ිරිදාහ 

මාජන අදාසේ 

මාධයහසදීන්    

ම නනතාව 

• මාධය  ාකච්ඡාවට මාධයහසදීන් 100්    භාගී 

වියක. 

•  මාධය  ාකච්ඡාහවන් පුම  ීට් ෂායක ගැන 

පිකා 10්  පළ වියක 
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සමී්ෂණ  ිරිදාහ 

මාාය සාකච්චඡාව 

•  ීට් ෂායක රිියබඳව ි ිතටේ මාධය ප ්  වාර්ථතා 

කහළ්යක. 

තාසල් සතෙසතා් 

සහාා දුම්සකාෙ 

සා මායසා  

නිදවා ණ  

සම්ාන්තා සසෞඛ්ය 

තණිවලවිඩ සකකීලම 

සහාා විස ේෂ 

කිටුවව් ිරිටුවවීම. 

පා ේ ළමුඛන් •  කමිටුව විසින් හ ෞඛ්ය පි.විඩ  ැට්   ක  ්

කරන ලග අතර ඒවා ප්රධාන භාෂා තුනට 

පලනවර්ථතනයක කරන ලදී 

•  හතෝරාගත් එ්  හ ෞඛ්ය පි.විඩයක්  10 

හශ්ර්ි.හේ සිැං ල මාධය විගයා හපළ හපාහත්    

11 හශ්ර්ි.හේ හගමළ මාධය විගයා හපළහපාහතහි 

පළ කර ඇත. 

දුම්සකාෙ සා 

මායසා  

නකවක්වීම සා 

වකෙක්වීම ිරිදාහ 

උතසේ න සාතික 

තාඨමාකාව 

NATA පනහත් 

බලයකලත් 

නිලධාමතන්, NATA 

හි නිලධාමතන්    

නාියක හයකාන්න් 

හ ්නාැංකහේ 

නිලධාමතන්    

උනන්දුව්  

ග් වන හවනත් 

අයක 

• දුම්හකාළ    මධය ාර නිවාරායක    පාලනයක 

ඉල් ක කර ගනිමින් උපහද්ශනයක රිියබඳ 

ගැුම, ආකේප    කු ලතා වර්ථධනයක කිමතම 

 ඳ ා විහශ්ෂ උපහද්ශන පාඨමාලාව්  පවත්වන 

ලදී. 

•  දුම්හකාළ    මගය ාර වැළැ් වීම    පාලනයක 

කිමතම  ඳ ා විවිධ ඉල් ක ක්ඩායකම්  ඳ ා 

උපහද්ශන කු ලතා ක්රියකාවලීන්  ඳ ා ලලගාීම 

හල  ගායකක වීමට උපහද්ශන පාඨමාලාව  ක ් 

කර ඇත. 

• දුම්හකාළ    මධය ාර නැවැත්වීම    

වැළැ් වීම රිියබඳ උපහද්ශන   ියක පර 

පාඨමාලාව   ියක පරලාීතන් 23 හගහනකු 

 මජ  ාර්ථථකව නිම කරන ලදී. 

•   ියකපත් ප්රගානයක කිමතහම් උත් වයක 2021 
හනාවැම්බර්ථ 03 වන ිසන BMICH හිදී 

පැවැත්විි., UGC හි  භාපිය ම ානාර්ථයක  ම්පත් 

අමරතුැංග ප්රධාන ආරාධිතයකා හල    භාගී වියක. 

WHO විසින්ත 

තව්වන කද ශ්රී 

කවකාස  දු කාන 

උතසේ න  ිරිදාහ 

අත්ාය පුහුණු 

වකඩුළුවව 

අන්තරායකකර 

ඖෂධ පාලක 

නාියක 

ම්ඩලයක, 

නාියක හයකාන්න් 

හ ්නාැංකයක, 

අුරාධපුර 

ශි් ෂා 

හරෝ ල, ශ්රී 

ලැංකා රනරට 

විශ්වවිගයාලහේ 

නිලධාමතන්    

NATA 

ආයකතනයක මකන් 

පවත්වු ලබන 

•   ියකපත්ලාීතන් 80 හගහනකු දුරකථන 

උපහද්ශනයක රිියබඳ නාතයන්තර පුුතු ව්  ලබා 

ඇිය අතර   ියකපත් හබගාදීමග සිදු කරන ලදී 
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උපහද්ශන 

පාඨමාලාවට 

ීයඨාධිපියවරුන් 

ඇතුළු 

  භාකවන්නන් 
 

1948 Quit line 

සසේවාවන්ත 

සම්ාන්තාස න්ත 

ජනත්ාව අත්  

දකු ව්භ ාව  වකඩි 

ියීම සහාා මාාය 

්රචා ණ ් 

වකඩිිනුබණු ියීම 

සා තකවක්වීම. 

ශ්රී ලැංකාහස 

දුම්හකාළ    

මධය ාර භාවිතා 

කරන්නන් 

• 1948 Quit line හ ්වාව පැයක 24, ිසන  හත් 

හ ්වාව හල  උ  ් කරන ලදී. 

• 1948 Quit line හ ්වාවන්  ම්බන්ධහයකන් 

නනතාව අතර ගැුවත්භාවයක වැි කිමතම. 

• දුම්හකාළ    මධය ාර කර්ථමාන්තහේ 

මැිස ත්වීම් වලට ප්රියප්ර ාර එේල කිමතම  ඳ ා 

  භාගී වීමට ම නනතාව ිසලනමත් කිමතම. 

• 1948 quit line හ ්වාව මාධය  ර ා 

ප්රවර්ථධනයක කිමතම  ඳ ා රූපවාහිීම නාලිකා 

 ඳ ා ුණවන්විදුලි ශ්රවය ් ලිේ    ගතශය ් ලිේ 

 ැංවර්ථධනයක කරන ලදී. 

• • 1948 quit line හ ්වාව  ඳ ා ලාැංඡනයක්  

නිර්ථමාායක කර ප්රියනිර්ථමාායක කරන ලදී. 

1948 දුම්සකාෙ 

සා මායසා  

අ්ාකීසම් සසේවා 

ශ්රී ලැංකාහස 

දුම්හකාළ    

මධය ාර භාවිතා 

කරන්නන් 

• • Quit line හ ්වාව  ඳ ා ලැුු  මුඛළු ඇමතුම් 

 ැංඛ්යාව 9025්  වූ අතර එයින් හ ්වාගායකකයින් 

2797්  උපහද්ශන හ ්වාව  මජ  ම්බන්ධ වූ 

අතර අහන්  අයකට NATA රිියබඳ හතාරතුරු 

ලැබිි.. 

සසෞඛ්ය 

විස ේෂඥින්ත සා 

අදාෙ  ාජය 

සනාවන 

තා් වකරුවන්ත 

සමඟ ාදු සූර  

සකසේ ියීම සහාා 

උතසේ ක රැසේවීම 

බදුකරායක රිියබඳ 

නාියක  ා 

නාතයන්තර 

විහශ්ෂඥයින් ිය ් 

හගහන් . 

• • ශ්රී ලැංකාව  ඳ ා දුම්හකාළ බදු ුමතගත කිමතම්  

 ක ් කරන ලදී. 

දුම්සකාෙ ාදු සා 

මේති විස  ධී සවෙහ 

අත්ාය වකඩුළුවව 

ිරිදාහ WHO 

FCTC දකු ම 

මායසේාාන  

ගැුම හබගා 

ගැීමම  ඳ ා 

අධිකාලනහේ 

නිලධාමතන් නව 

හගහනකු   භාගී 

වියක 

• බදු ුමතගත කිමතහම් ූදරයක හවන ් කිමතම    

දුම්හකාළ බදු ුමතගත කිමතම හවන ් කිමතම  ඳ ා 

TETSiM ආකතියයක  ඳුන්වාදීම  ඳ ා WHO 

FCTC ගැුම හ් න්ද්ර ්ථානයක විසින් දුම්හකාළ 

බදුකරායක    ීමිය විහරෝීක හවළඳ අතථය 

රිියබඳ මාර්ථහගෝපහද්ශ ලබා ගන්නා ලදී. 

සමාණ ා ක සා 

අු  ාාපු  

ිනසේි්කවක 

නිද ුළසවකු ා ාා 

ති සා  දුම්සකාෙ 

ව ාසවන්ත සත්ා  

හමානරාගල    

අුරාධපුර 

ිස ්ි් කහේ 

දුම්හකාළ හගාවීන් 

• හමාාරාගල නියකමුඛ වයාපතියහේදී දුම්හකාළ 

හගාවීන් ඇතුළු හගාවීන් 125 හගහනකු අමතන 

ලදී. 

• බිම් මේටහම් කතෂිතකර්ථම ් හෂ්ර නිලධාමතන් 75 
හගහනකු ගැුවත් කරන ලදී. 
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ිනසේි්ක 

නිද්මාණ  ියීම. 

• හමානරාගල ිස ්ි් කයක තුළ ඉ ළ මේටහම් 

නිලධාමතන් 16 හගහනකු ගැුවත් කරන ලදී. 

• අුරාධපුරහේ නියකමුඛ වයාපතියහේදී දුම්හකාළ 

හගාවීන් ඇතුළු හගාවීන් 150 හගහනකු අමතන 

ලදී. 

• බිම් මේටහම් කතෂිතකර්ථම ් හෂ්ර නිලධාමතන් 100 

හගහනකු ගැුවත් කරන ලදී. 

• අුරාධපුර ිස ්ි් කයක තුළ ඉ ළ මේටහම් 

නිලධාමතන් 20 හගහනකු ගැුවත් කරන ලදී. 

• • පිකා 800්     හපෝ ්ටර්ථ 500්   ැංවර්ථධනයක 

කර මුඛද්රායක කර හබගා  ැමතම 

"Bulath witata 

sebe aruthak" 

(බුක්විටට සකා  

අරුත්්) දුම්  ිටත් 

දුම්සකාෙ සශ්රිත් 

විදයා්මක සඟ ාව 

සා "Sanstha 

bulath sepee" 

(සවසේාා බුක් 

සකීය) සුබ්ස ද 

ඖෂධී  

නිදෂේතාදන ් ින ් 

ියීම. 

දුම් රහිත දුම්හකාළ 

භාවිතා කරන 

පුද්ගලයින් 

• රානය ආයකතන    ශ්රී ලැංකා ආයුර්ථහසග ඖෂධ 

 ැං ්ථාව  SLADC)  ර ා ිසයුු   Chewable 
ayurvedic product) හවහළඳහපාළට 

 ඳුන්වා දීම. 

• 2021 මාර්ථතු 26 වන ිසන BMICH හිදී "ුලත්විටට 

විවතත අරුත් " විගයාත්මක  ජරාව  මඟින් 

 ැංවර්ථධිත නිෂ්පාගනයක්    ැං ්ථාහෟා 

ුලත්ව ැේහේ හල  නම් කර ඇත) 

ම නනතාවට ිසයකත් කරන ලදී.  ISBN අැංකයක  

978-955-4584-12-9) 

• හේරාහගි.යක විශ්වවිගයාලහේ ගන්ත වවගය 

විගයා ීයඨහේ   යක ඇියව මුඛඛ් රිියකාහස  ැබ  

 ානියක රිියබඳව ප්රියපත්ිය  ම්පාගකයින්    

 ාමානය නනතාව යකන හගඅැංශහයකන්ම හපීම 

සිටීම  ඳ ා අධයාපනික වීිහයකෝ ද්රවයයක්  

නිර්ථමාායක කරන ලදී. 

• දුම් රහිත දුම්හකාළවලින් ම නනතාවට වන 

 ැබ   ානියක රිියබඳව ගැුවත් කිමතම. 

සි  ට් මසුරුම්වක 

සා ාාාලුම්වක 

අකවා තිබූ රූතම  

අවවාදවක ිරන්තූ  

සවනසේ ක  මත්. 

හපාදු • බැංේලාහද්ශහේ    තායිලන්තහේ රින්ූරමයක 

අනතුරු ඇජවීහම් ප්රකාශන හිමිකම  ඳ ා NATA 
අව රයක ලබා දී ඇත. 

• ප්රවීායකන්හේ අග  ්  ා හයකෝනනා මත ඡායකාරූප 

ග යක්  හතෝරාහගන නව ඡායකාරූප CTC හවත 

යකවන ලදී. 

දුම්සකාෙ සා 

මායසා  වක්ර 

මාාය ්රව්ාන  

වකෙක්වීම සහාා 

ිර ව  ානාන්තවාදීම 

හපාදු • මාධය ප්රියපත්ියයක  මාහලෝනනයක කර නව 

ප්රියපත්ිය  ක ් කිමතම. 

• රූපවාහිනිහේ විකාශයක වන තරපට    

හටලිනාටය ඇතුළු වැඩ ට න්වලට සිගරේ    

මධය ාර අඩැංුණ වන්හන් නම් හමාහ යි්  ්රමයක 

භාවිත කරන හල  මාධය නාලිකාවලට උපහග ් 

දී එම ්රමයක ක්රියකාත්මක කිමතම. 
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වවදය උතාි 

අසප්ති්ෂකින්ත 

සහාා දුම්සකාෙ 

සා මායසා  

නිදවා ණ  ිරිදාහ 

විෂ මාකා 

සවව්ාන  

ශ්රී ලැංකාහස රානය 

වවගය ීයඨවල 

වවගය සිුමන් 

•  2021 දී වවගය උපාධි අහේ් ෂකයින්  ඳ ා 

දුම්හකාළ, මධය ාර    මත්ද්රවය භාවිතයක 

වැළැ් වීම රිියබඳ විෂයක මාලාව්   ක ් කරන 

ලදී. 

• 2021 අහගෝ ්තු 9 වන ිසන  ැංවර්ථධිත විෂයක මාලාව 

   එයක ක්රියකාත්මක කිමතම  ඳ ා UGC හි 

 භාපියවරයකාහගන් අුමැියයක ලබා ගන්නා ලදී. 

•  ැංවර්ථධිත විෂයක මාලාව නියකමුඛ වයාපතියයක්  හල  

ක්රියකාත්මක කිමතම  ම්බන්ධහයකන් රානය 

විශ්වවිගයාල 3්   මජ ්ව ව්ීම් 3්   Zoom  ර ා) 

පවත්වන ලදී. 
o ශ්රී ලැංකා  බරගමුඛව විශ්වවිගයාලයක  2021 

හනාවැම්බර්ථ 2) 
o නැහගනහිර විශ්වවිගයාලයක ශ්රී ලැංකාව  2021 

හග ැම්බර්ථ 1) 
o ශ්රී ලැංකා රනරට විශ්වවිගයාලයක  2021 

හග ැම්බර්ථ 7) 

•  රානය විශ්ව විගයාල  මජ නියකමුඛ වයාපතිය 

ක්රියකාත්මක කිමතහම් ්ව ්වීම්  ැසි  ර ා, NATA 
විසින් අතථය ඉහගුම් ද්වාරයක්   VLP) 

 ැංවර්ථධනයක කිමතමට හයකෝනනා ලබා ගත් අතර 

මූලික රියකවර්  හල  VLP  ැංවර්ථධනයක කිමතම 

 ඳ ා අු කමිටු  ාමාිතකයින් 6 හගහනකු ඇතුළු 

කමිටුව්  පත් කරන ලදී. 

දුම්සකාෙ සා 

මායසා  

නිදවා ණ  ිරිදාහ 

ජාතික 

සම්මන්තරණ  

 NSTAP) - 2021 

දුම්හකාළ    

මධය ාර 

 ම්බන්ධ අධයයකන 

 ඳ ා උනන්දුව්  

ග් වන 

පර්ථහේෂකයකන් 

• NSTAP- 2021 2021 හනාවැම්බර්ථ 26 ිසන පවත්වු 

ලැුහස ශ්රී ලාැංහ් යක පුමබිම තුළ සිදු කරන ලග 

දුම්හකාළ    මධය ාර ආරිත පර්ථහේෂාවල 

 ාහිතයයක හපාහ ා ත් කිමතම    දුම්හකාළ    

මධය ාර පාලනයක රිියබඳ උනන්දුව්  ග් වන ශ්රී 

ලාැංකික පර්ථහේෂකයකන්  ඳ ා හසිසකාව්  

නිර්ථමාායක කිමතහම් අරමුඛි.න්. 

• NATA ආයකතනයකට  ාරාැංශ  තිය ්   40) 
ුන්න්හේ දීර්ථඝ වාර්ථතා  මජ ලැබී ඇත. 

•  ම්මන්රාහේ ප්රකාශනයක  ඳ ා  ාරාැංශ විසි 

අට්   28) හතෝරා ගන්නා ලදී. 

• වාතක ඉිසලනපත් කිමතම්  ඳ ා  ාරාැංශ වි ් ්  

හතෝරා ගන්නා ලදී. 

• හපෝ ්ටර්ථ ඉිසලනපත් කිමතම්  ඳ ා  ාරාැංශ අට්  

හතෝරා ගන්නා ලදී. 

•  ම්මන්රායකට    අගාළ අධයයකන 

ආයකතනවලට   භාකවන්නන් අතර හබගා  ැමතම 

 ඳ ා වියු් ත හපාත් තුන්සියකයක්   ISBN අැංක  

978-624-5979-03-5) නිකුත් කරන ලදී. 
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• ශ්රී ලැංකාහස දුම්හකාළ    මධය ාර නිවාරායක 

 NSTAP) රිියබඳ ප්රථම වරට නාියක  ම්මන්රායක 

පැවැත්වීමට  ැකියකාව ඇත. 

• දුම්හකාළ    මධය ාර නිවාරායක  ම්බන්ධ 

පර්ථහේෂා පැවැත්වීම  ඳ ා තරුා 

පර්ථහේෂකයකන් අතර උද්හයකෝගයක්  ඇිය කිමතම. 

NATA ිට සචා  

ා්ම සමාසක චන 

කිටුවව ිරිටුවවීම 

දුම්හකාළ    

මධය ාර 

 ම්බන්ධ අධයයකන 

 ඳ ා උනන්දුව්  

ග් වන 

පර්ථහේෂකයකන් 

•  දුම්හකාළ    මධය ාර පාලනයකට අගාළ පුළුේ 

පරා යකක විෂයකයකන් නිහයකෝනනයක කරන 

වතත්ියකයකන් 24 හගහනකුහගන්  මන්විත ආනාර 

ධර්ථම  මාහලෝනන කමිටුව්  රිහිටුවා ඇත. 

• ERC-NATA පර්ථහේෂකයකන්ට පර්ථහේෂා වයාපතිය 

 ඳ ා ආනාර ධර්ථම නිෂ්කාශනයක ලබා ගැීමම 

ඇතුළුව පර්ථහේෂාවලදී  ගානාරාත්මක 

මූලධර්ථම ප්රවර්ථධනයක කිමතමට    ඒවාට අුගත 

වීමට උපකාර කරයි. 

•  ීටට අමතරව, ERC - NATA දුම්හකාළ    

මධය ාර කර්ථමාන්ත විසින් පර්ථහේෂා  ර ා 

නිවැරිස    හනාමජ යකවන හතාරතුරු හබගා 

 ැමතහම් උත් ා යකන් හමෝටාර්ථ    මර්ථගනයක 

කිමතහම් අීක් ෂා ආයකතනයක්  හල  හ ්වයක 

කරයි. 

මාාය සම්මාන 

උසෙක 2021 

මාධයහසදීන්    

ම නනතාව 
• දුම්හකාළ    මධය ාර නිවාරායක  ඳ ා 

ුන්න්හේ ගායකකත්වයක හවුහවන් ප ත  ඳ න් 

මාධයහසදීන් ඇගීමමට  ා ිසලනගන්වන ලදී. 

• ිිතටේ මාධය නාලිකා අට්  
o SiyathaTv 
o SirasaTv 
o ටීවී හගරා 
o රූපවාහිනියක 
o  ්වර්ථාවාහිීම 
o HiruTv 
o අයි.ටී.එන් 
o Shraddha Tv 
o SiyathaTv 

• හවියන් රියුම් විල  ඳ ා විහශ්ෂ  ම්මානයක්  

• 288 / 5,000 

• පලනවර්ථතන ප්රියලලමුඛිත මාධයහසදීන් ියහගහන්  
o හඩ්ලි නින් ් ඉැංග්රීසි පරයකට ආනන්ග 

කන්නන්ගර ම තා 
o නි ැං ලා නදීශානි පියරා හමනවියක අග 

පුවත්පතට 

o Vidiyal.lk (හගමළ ඊ-හේඛ්නයක) 

 ඳ ා ලනෆ්ිය අලි ම තා 

• ුණවන්විදුලි නාලිකා තුන්  
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o SLBC 
o වී එෆ්එම් 
o ල්  ඬ 

• මාධයහසදීන්    පාර්ථශවකරුවන් 100 හගහනකු 

දුම්හකාළ    මධය ාර නිවාරායක හවුහවන් 

හපීම සිටින ලදී 

• බලයකලත් නිලධාමතන්    ම නනතාව  ඳ ා 

නැංගම හයකදුම් හගක්  හමම උත් වහේදී 

එියගැ් විි.. 

නිදක Facebook 

ිරුවව, YouTube 

නාපිකාව සා 

Instagram 

හපාදු • දුම්හකාළ    මධය ාර රිියබඳ නාියක අධිකාලනයක 

එහි නිල හෆ් ්ු්  රිටුව, යූ ටියුේ නාලිකාව    

ඉන් ්ටග්ර ම්  ර ා ම නනතාවට ගැුම, සිදුවීම් 

   හවනත් පුවත් ලබා හගයි. 

• 2021 සිට YouTube නාලිකා    Instagram 
රිටු විකාශනයක කර ඇත. නිල හෆ් ්ු්  රිටුහස 

අුගාමිකයින් 1472 ් , නිල යූ ටියුේ 

නාලිකාහස ග්රා කයින් 134 ්     ඉන් ්ටග්ර ම් හි 

අුගාමිකයින් 18 ්  ඇත. නිල Facebook රිටු 

ප්රමාායක මා යකකට 11000ත් 15000ත් අතර 

ප්රමාායක්  ග් වයි.  

සභ ාතති සා NATA 

කා්  මණ්ඩක  

විසින්ත යූ ටිුබබ් 

ා ාා මාජන 

දකු ව් ියීසම් 

දා ක්ව  

හපාදු • නනතාව ගැුවත් කිමතම  ඳ ා අන්තර්ථගත 

වීිහෟහයකෝ ් ලිේ වල ිසන    අන්තර්ථගතයකන් 

ප ත ගැ් හස. 

•    නනතාව ගැුවත් කිමතම  ඳ ා වීිහයකෝ ් ලිේ 

06්  යූ ටියුේ හවත උඩුගත කර ඇත. 

•    දුම් රහිත දුම්හකාළ නිෂ්පාගනවල ීමියමයක 

තත්ත්වයක -  ැේතැම්බර්ථ 14, 2021 

•    දුම් රහිත දුම්හකාළ භාවිතහයකන් ඉවත් වීමට - 

 ැේතැම්බර්ථ 24, 2021 

•    ශ්රී ලැංකාවට දුම්හකාළ  ඳ ා නිසි බදු ූදරයක්  

 ඳුන්වාදීහම් වැගගත්කම -  ැේතැම්බර්ථ 28,2021 

•    නාියක මධය ාර    දුම්හකාළ පාලන 

අධිකාලනයක ගැන ුබ ගැනගත යුතු කරුු  

කිහිපයක්  හමන්න - 2021 ු් හතෝබර්ථ 4 

•    දුම්පානයක නැවැත්වීම  ඳ ා මහනෝතකිත් ාව - 

2021 ු් හතෝබර්ථ 11 

• NATA මාධය ප්රියපත්ියයක  ැංවර්ථධනයක කිමතම- 

හග ැම්බර්ථ 6, 2021 

සභ ාතතිව  ා විසින්ත 

මාාය සාකච්චඡා 

මගින්ත මාජනත්ාව 

දකු ව් ියීසම් 

දා ක්ව  කාාසේ 

හපාදු • Covid 19 මාධය  ාකච්ඡාව – හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන 

කාර්ථයකාැංශහේ පැවැත්විි. -  ැේතැම්බර්ථ 2, 2021 

• ම නන අග  ්  ීට් ෂා මාධය  ාකච්ඡාව - 

2021 හනාවැම්බර්ථ 12 
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• ම නන අග  ්  ීට් ෂා මාධය  ාකච්ඡාව - 

2021 හනාවැම්බර්ථ 12 

• මාධය  ාකච්ඡාව - දුම්හකාළ    මධය ාර 

නිවාරායක    කාන්තාවන්හේ  මාන භූමිකාව - 

2021 මාර්ථතු 08 

2016 අවක 12 

ද න සත්ා තුරු 

දකන කමේසම් අිති  

ිරිදාහ තනත් 

හපාදු  • අයකදුම්පත්  යක්  ලැබී ඇිය අතර සියකේල  ඳ ා 

රිියතුරු ලබා දී ඇත. 

NATA ිට මානව 

සම්ත් සවව්ාන  

NATA  •  ාමානයාධිකාමත තනතුර  ඳ ා එ්  

නිලධාලනහයකකු බඳවා ගන්නා ලග අතර  ැංවර්ථධන 

නිලධාමත තනතුර  ඳ ා නිලධාමතන් හගහගහනකු 

බඳවා ගන්නා ලදී  හකාන්රාත් පගනම). 

• හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක  ර ා NATA ආයකතනයක 

ප ත  ඳ න් පලනිස MSD හවියන් නව හ ්වක 

තනතුරු ඉේලා ඇත. 

• නව තනතුරු - 

•  ැලුමම් කළමාාකරු - එ්  තනතුර්       
 MM1-1) 

• කළමනාකරා   කාර - තනතුරු  තර්   MA1-
1) 

• ගැනට පවියන හකාන්රාත් පගනහම් තනතුරු 

 ඳ ා  ්ිර තනතුරු ඉේලා ඇත. 

• උපහද්ශක - තනතුරු හගක්   MA3) 

•  ැංවර්ථධන නිලධාමත - තනතුරු හගක්   MA3) 

 

2022 වසස් ජ ්රාණ සා විස ේෂ සිදුවීම් 

ක්රි ාවට නකවූ  

ක්රි ාකා කම් 

හක්ක 

කණ්ඩා ම් 
ජ ්රාණ 

 ම ර තරු පහ ් 

හ ෝටේවල හගවන අත 

දුම්පානයක  SHS) 

නැවැත්වීයක 

ම නන • NATA පනහත් 39 වන වගන්ියයක 

උේලැංඝනයක කරමින් විධිවිධානවලට 

අුූලලව කටයුතු කළ තරු පහ ් හ ෝටේ    

හවළඳ  ැංකීර්ථාවලට එහරහිව ීමියමයක රියකවර 

ගන්නා ලදී.  2022)  

NATA ලාැංඡනයක NATA • නව NATA ලාැංඡනයක නිර්ථමාායක කර 

ලියකාපිසැංත කරන ලදී. 

ිවිධ  මුඛගාවට හනාමිහේ 

මත්පැන්    දුම්හකාළ 

හබගා  ැමතම නතර කිමතම 

ම නන • ිවිධ  මුඛගාවට ලිරි යකැවීහමන් පුම, ුන්න් තම 

කඳන්රු තුළ හනාමිහේ දුම්හකාළ    

මධය ාර හබගා  ැමතම නැවැත්වීමට එකජ වියක  
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 රනහේ හගපාර්ථතහම්න්තු 

තුළ දුම් රහිත දුම්හකාළ 

භාවිතයක නැවැත්වීමට 

රියකවර ගන්නා ලදී. 

ම නන • හම් අුව, NATA ආයකතනහේ ඉේලීම පලනිස 

රානය ආයකතන පලනශ්රයක තුළ දුම් රහිත දුම්හකාළ 

භාවිතයක රිියබඳව සියකමම රානය ආයකතන 

ගැුවත් කරන ලදී. 

"අියහෂ්කා පුවරු" ඉවත් 

කිමතම 

ම නන • ම නන හ ෞඛ්ය පමත් ෂකවරුන්හේ   යක 

ඇියව “අියහෂ්කා” පුවරු ඉවත් කිමතමට NATA 

ආයකතනයක කටයුතු කිමතමට පටන් ගත්හත්යක.  

තම ප්රහද්ශයක තුළ 

දුම්හකාළවලින් හතාර 

කලාප රිහිටුවීම  ඳ ා 

බලයකලත් නිලධාමතන් 

බලගැන්වීම  ඳ ා පළාත් 

මේටමින් වැඩමුඛළු 

පැවැත්වීම  

රට පුරා බලයකලත් 

නිලධාමතන්  PHI)  

• ිසවයින පුරා වැඩ ට න් ග යක්  පවත්වා ඇත. 

• දුම්හකාළවලින් හතාර කලාප 362්  

ක්රියකාත්මක කිමතමට  ැලැ ්ම්   ක ් කර 

ආරම්භ කර ඇත. 

• දුම්හකාළ අහලවිහයකන් වළකින හවහළන්ගන් 

හවුහවන් ඇගීමම්   ියක 3000්  රට පුරා 

හවහළන්ගන්  ඳ ා නිර්ථමාායක කර හබගා 

 ැලනි.. 

• දුම්හකාළවලින් හතාර කලාප  ්ථාරිත කළ 

ම නන හ ෞඛ්ය පමත් ෂකවරුන්  ඳ ා ඇගීමම් 

  ියක 500්  නිර්ථමාායක කර හබගා හගන ලදී. 

• මධයම  ැං ්කතියක අරමුඛගල  මජ එ් ව හග ් 

විහග ්  ැංනාරකයකන් ගැුවත් කිමතම  ඳ ා 

දුම්හකාළවලින් හතාර කලාපයක්  හල  

 ඳ න් කරමින්  ැං ක්තියක  ්ථානවල 

ප්රහසශපරවලට හතාරතුරු ඇතුළත් කිමතමට 

උත් ා  ගරා ඇත. 

දුම්හකාළ වගා බිම් අඩු 

කිමතම 

වාර්ථකක ඉඩම්වල 

වගා කරන්නන් 

•  ාැංඝිකඉඩම් ලබා දීම වැළැ් වීමට රියකවර 

ගන්නා ලදී  

අුරාධපුර  ම හමසනා 

උයකන)    

හපාහළාන්නරුව  ගේ 

වි ාරයක) පුගබිම්වල 

දුම්හකාළවලින් හතාර 

කලාප රිහිටුවීම 

ම නන • අුරාධපුරහේ පුවරු 05්     

හපාහළාන්නරුව 02්  ඇතුළු පුගබිම් අවට 

නාම පුවරු ආරම්භ කර ියහබනවා. 

• අගාළ පාර්ථශ්වකරුවන් විසින් හයකෝනනා කරන 

ලග අතර දුම්පානහයකන් හතාර වීම රිියබඳ ප්රනා 

ගැුවත්භාවයක ශ් ියමත් කරන ලදී. 

• දුම්හකාළවලින් හතාර කලාප ඇිය කළ නාියක 

දුම්හකාළ  ා මධය ාර පනහත් බලයකලත් 

නිලධාමතන් වන ම නන හ ෞඛ්ය 

පමත් ෂකවරුන්ට නිල ඇඳුහම් පැළඳීමට නිල 

ලාැංඡනයක්  ලබාදී ියහබනවා. 

NATA පනත 

 ැංහශෝධනයක කිමතමට 

විහශ්ෂඥ උපහග ් ලබා 

දීම  

හමයක මුඛළු රටටම • NATA පනතට හකටුම්පත් කරන ලග 

 ැංහශෝධන ප්රියපත්ිය හේඛ්නයක  මජ NATA 

හි අධය් ෂ ම්ඩලයකට හයකෝනනා කරන ලදී. 
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තරපට අධය් ෂවරුන් 

හවුහවන් හපීම සිටීහම් 

්ව ්වීම 

මාධයහසදීන් • තරපටවල දුම්හකාළ    මධය ාර ගර්ථශන 

හපන්වීහමන් ම නන හ ෞඛ්යයකට ඇිය  ැබ  

බලප ම හවුහවන් හපීම සිටීමට NATA  ට 

 ැකි වියක. 

• ·   NATA විසින් උේලැංඝනයක කිමතම් සිදු 

කරන ආකාරයක    NATA ීමියගත කිමතම 

උේලැංඝනයක කළහ ාත් ුන්න්ට එහරහිව ක්රියකා 

කරන හල  ුන්න් හයකෝනනා කරන ලදී. 

VNATA බලයකලත් 

නිලධාමතන් නැංගම හයකදුම් 

NATA පනත 

යකටහත් බලයකලත් 

නිලධාමතන් 

• අයකදුම්පහතහි ලියකාපිසැංත වූ බලයකලත් 

නිලධාමතන් 172 ් . 

o ම නන හ ෞඛ්ය පමත් ෂකවරුන් – 163 

o හපාලි ් නිලධාමතන් - 03 

o ුමරාබදු නිලධාමතන් - 05 

o ආ ාර  ා ඖෂධ පමත් ෂක - 01 

o අයකදුම්පත  ර ා වාර්ථතා 20 ්  ලැබී ඇත. 

o හපාලි ් නිලධාමතන් - 01 

o ුමරාබදු නිලධාමතන් - 01 

o ම නන හ ෞඛ්යක පමත් ෂකවරුන් - 18 

VNATA මා්යක 

උේලැංඝනයක නැංගම 

හයකදුම 

ම නන • උේලැංඝනයක කිමතම් 137්  වාර්ථතා වී ඇිය අතර 

ඒවා ුමරාබදු හගපාර්ථතහම්න්තුව, CID, 

රූපවාහිීම නාලිකා ප්රධාීමන්, පුවත්පත් 

කතුවරුන්    හෆ් ්ු්  රිටු වැනි අගාළ 

බලධාමතන් හවත හමම ප්රවර්ථධන ත නම් කිමතම 

 ඳ ා හයකාමුඛ හකහර්ථ.  

NATA හි ආනාර ධර්ථම 

 මාහලෝනන කමිටුව 

 ERC-NATA) 

දුම්හකාළ    

මධය ාර ආරිත 

අධයයකන  ඳ ා 

උනන්දුව්  

ග් වන 

පර්ථහේෂකයකන්. 

• ERC-NATA පර්ථහේෂා  ඳ ා 

 ගානාරාත්මක අව රයක ලබා දීම  ඳ ා 

රිියගත්, අුමත කමිටුව්  හල  හ ෞඛ්ය 

අමාතයාැංශයක විසින් රිියගු ලැබීයක. 

• ERC-NATA  ඳ ා වන මාර්ථහගෝපහද්ශ 

ISBN අැංකයක, 978-955-0645-10-7  මජ 

 ැංවර්ථධනයක කර ප්රකාශයකට පත් කරන ලදී. 

• ·   ERC-NATA හි අවශය සියකමම හතාරතුරු 

NATA නිල හවේ අඩවිහේ උඩුගත කර ඇිය 

අතර උනන්දුව්  ග් වන පාර්ථශ්වයකන්ට එම 

හතාරතුරු ප ුමහවන් ප්රහසශ වියක  ැක. 

දුම්හකාළ    මධය ාර 

නැවැත්වීම    

වැළැ් වීම රිියබඳ 

උපහද්ශන   ියක පර 

පාඨමාලාව  හගවන 

ක්ඩායකම) 

NATA පනත 

 ඳ ා බලයකලත් 

නිලධාමතන්, 

හ ෞඛ්ය අධයාපන 

නිලධාමතන්, 

වරකාහපාළ    

බලැංහගාඩ 

හරෝ ේවල 

• දුම්හකාළ    මධය ාර නිවාරායක රිියබඳ 

විහශ්ෂ පුුතු ව්  ලබා ඇිය   ියකපර 

ගරන්නන් 61 හගහන්  1948 quit line 

ඇමතුම් හ ්වාවට ගායකක වන අතර, පැයක 24 

පුරා ිසන  හත්ම හනාමිහේ හ ්වාව තවදුරටත් 

ශ් ියමත් කරයි. 

• පුුතු  උපහද්ශන නිලධාමතන් විසින් ිසවයින 

පුරා දුම්හකාළ    මධය ාර නැවැත්වීහම්    
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හ ෞඛ්ය කාර්ථයක 

ම්ඩලයක    

නාියක හයකාන්න් 

හභෝගවල 

නිලධාමතන්. 

නිවාරා වැඩ ට න් පවත්වන ලග අතර 

  භාකවන්නන් 2054 හගහනකු පුුතු  

උපහද්ශන නිලධාමතන් විසින් පාඨමාලාව 

තුියන් ලබාගත් ගැුම    අත්ගැකීම් තුියන් 

ගැුවත් වියක. 

• උපහද්ශන පාඨමාලාව ිේහලෝමා මේටම 

ග් වා උ  ් කරන හල  ඉේලමින් 

විශ්වවිගයාල ම ා හකාමිෂන්  භාවට 

හයකෝනනාව්  ඉිසලනපත් කළා. හකටුම්පත් කරන 

ලග විෂයක මාලාව UGC  ර ා  ්ථාවර කාරක 

 භාවට හයකාමුඛ කරන ලදී 

• 1948 දුරකථන උපහද්ශන හ ්වාව  ර ා  ්හසච්ඡා 

දුරකථන උපහද්ශන හ ්වාව  පයකන දුම්හකාළ    

මධය ාර නැවැත්වීම    වැළැ් වීම රිියබඳ 

  ියක පර උපහද්ශන පාඨමාලාහස පුුතු  

උපහද්ශකවරුන් හවත නිල ලාැංඡනයක්  ලබා දී 

ඇත. 
 

විසින් හලෝක හ ෞඛ්ය 

 ැංවිධානහේ නිලධාමතන් 

විසින් ශ්රී ලැංකාහස 

දුරකථන උපහද්ශනයක 

රිියබඳ අතථය පුුතු  

වැඩමුඛළුව පවත්වන ලදී 

නාියක 

අන්තරායකකර 

ඖෂධ පාලක 

ම්ඩලයක, 

 මතද්ධි රානය 

අමාතයාැංශයක, 

ගත  ආර්ථිකයක, 

් ුද්ර මූලය, 

 ්වයකැං ්වකියකා    

වයාපාර  ැංවර්ථධන 

   නතර කිමතම 

   වැළැ් වීම 

රිියබඳ   ියක 

පර පාඨමාලාහස 

අහේ් ෂකයින්හග

වන ක්ඩායකම 

  භාගී වියක. 

• වැඩමුඛළුව අව න් කර   ියකයක  ඳ ා 

ුමදුුමකම් ලැබූ මුඛළු   භාකවන්නන්  ැංඛ්යාව 

65 කි. 

 

හලෝක දුම්හකාළ විහරෝීක 

ිසන වැඩ ට න - 2022 

මාධයහසදීන් • මාධයහසදීන් 37 හගහනකු   භාගී වූ අතර 

දුම්හකාළ    මධය ාර භාවිතයක    පලන ර 

තෂායක  ම්බන්ධහයකන් වත්මන් තත්ත්වයක 

රිියබඳව ගැුවත් කරන ලදී. 

• ·   රනහේ ප්රවතත්ිය හගපාර්ථතහම්න්තුව විසින් 

 මාන මාධය ු  ්හ ් හමම ප්රනාරායක ිසයකත් කර 

ියුි..  
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1948 දුම්හකාළ    

මධය ාර ඉවත් කිමතහම් 

හ ්වාව 

ශ්රී ලැංකාහස 

දුම්හකාළ    

මධය ාර භාවිතා 

කරන්නන් 

• Quit line හ ්වාව  ඳ ා ලැුු  මුඛළු ඇමතුම් 

 ැංඛ්යාව 8681 ්  වූ අතර 2022 මැයි මා යක 

ග් වා උපහද්ශනයක  ඳ ා හ ්වාලාීතන් 1358 

්  හ ්වයකට පැමිා ඇත. 

• 1948 Quit line හ ්වාව  ඳ ා වූ ලාැංඡන සිැං ල    

හගමළ භාෂා හගහකන්ම ප්රියනිර්ථමාායක කරන ලදී. 

• සිැං ල භාෂාහවන් 2500 ්     හගමළ භාෂාහවන් 

500 ්  ඇතුළුව “1948” ් විේ ලයින් හ ්වාව 

ප්රවර්ථධනයක කිමතම  ඳ ා  ්ටිකර්ථ 3000 ්  නිර්ථමාායක 

කර මුඛද්රායක කර ඇත. 
 

COP 9 (දුම්හකාළ 

පාලනයක රිියබඳ WHO 

රාමුඛ  ම්මුඛියයකට 

පාර්ථශවකරුවන්හේ 

 මුඛළුව)    MOP 2 

(පාර්ථශ්වයකන්හේ ්ව ්වීම) 

නාතයන්තර ප් ෂ • දුම්හකාළ    මධය ාර රිියබඳ නාියක 

අධිකාලනහේ වත්මන්  භාපියවරයකා COP9 

(ප් ෂ  ම්හම්ලනයක) විසින් හත්මත පත් වූ WHO 

SEARO කලාපහේ කාර්ථයකාැංශහේ  ාමාිතකයකා 

   MOP2 (ප් ෂ ්ව ්වීම) විසින් හත්මත පත් වූ 

WHO SEARO කලාපයක  ඳ ා ප්රාහද්ය යක 

 ම්බන්ීකකාරක හල  හතෝරාහගන ඇත.  

• ුුත හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානහේ FCTC 

 මුඛළුහස උප  භාපිය    වාර්ථතාකරු හල  

කටයුතු කරයි. 

 

නාියක ගමනාගමන 

හකාමිෂන්  භාහස බ ් 

හකාන්හගා ්තරවරුන් 

   ලනයකදුරන්  මජ 

දුම්හකාළ    මධය ාර 

නිවාරා වැඩ ට න 

ශ්රී ලැංකාහස බ ් 

හකාන්හගා ්තරව

රුන්    

ලනයකදුරන්  

• බ ් රථ ලනයකදුරන්    හකාන්හගා ්තරවරුන් 

186 හගහනකු  ඳ ා මත්පැන්    දුම්හකාළ 

නිවාරා    නැවැත්වීහම් වැඩ ට න් 

පැවැත්වීම. 

 

හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක 

විසින්  ැංවිධානයක කරන 

ලග නාත්තන්ියක 

ප්රගර්ථශනයක 

ම නන • දුම්හකාළ    මගය ාර නිවාරායක රිියබඳව 

  භාකවන්නන් 578්  ගැුවත්. 

• IEC ද්රවය හබගා  ලනන ලදී. 

දුම්හකාළ    මධය ාර 

නිවාරායක  ම්බන්ධ 

හ ෞඛ්ය පි.විඩ  NATA 

පත් කරන ලග විහශ්ෂ 

කමිටුව්  විසින්  ක ් 

කරන ලග) පා ේ 

හපළහපාත් හවත 

ඇතුළත් කිමතම 

පා ේ ළමුඛන් • ISBN අැංකයක, 978-624-5719-43-3  මජ 

ප්රධාන භාෂා තුහනන් ිසයුු  හ ෞඛ්ය පි.විඩ 

ඇතුළත් හපාත් රිැංන්  ප්රකාශයකට පත් කරන 

ලදී. 

• තවත් හ ෞඛ්ය පි.විඩ ඇතුළත් කිමතම රිියබඳ 

හකාම ාලන ් නනරාේ, අධයාපන ප්රකාශන 

හගපාර්ථතහම්න්තුව    නාියක අධයාපන ආයකතනහේ 

අධය් ෂ නනරාේ  මජ ්ව ්වීම් පැවැත්වීයක 

හපළහපාත්වලටනයකග්ර ායක්  හල  NATA 

ආයකතනහේ හයකෝනනාවට ුන්න් හගහගනාම එකජ 

වියක. 
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NATAහි ධාලනතාව 

හගාඩනැගීම 

NATA • ප ත  ඳ න් තනතුර ඉේලීම  ඳ ා MSD 

 මජ ්ව ්වීමකට   භාගී වියක. 

• නව තනතුරු – 

•  ැලුමම් කළමාාකරු – එ්  තනතුර්  

 MM1-1) 

• කළමනාකරා   කාර – තනතුරු  තර්    

 MA1-1) 

• කාර්ථයක් ෂමතා කඩඉම් විභාගයක  ාර්ථථකව 

පවත්වන ලදී. 

වවගය උපාධි 

අහේ් ෂකයින්  ඳ ා 

දුම්හකාළ    මධය ාර 

නිවාරායක රිියබඳ 

විෂයකමාලා  ැංවර්ථධනයක 

ශ්රී ලැංකාහස 

රනහේ වවගය 

ීයඨවල 

• ිසන යකාපනයක විශ්ව විගයාලයක  මජ ්ව ්වීම්  

 ූදම්  ර ා) පවත්වන ලදීවන  ැංවර්ථධිත විෂයක 

මාලාව නියකමුඛ වයාපතියයක්  හල  ක්රියකාත්මක 

කිමතම  ම්බන්ධහයකන් 2022 හපබරවාලන 

• VLC එක්   ැංවර්ථධනයක කිමතහම් අරමුඛි.න් 4 

වන උප කමිටු ්ව ්වීම  Zoom  ර ා) 

03.06.2022  පවත්වන ලදී  

 භාපිය    NATA 

කාර්ථයකම්ඩලයක විසින් 

YouTube  ර ා ම නන 

ගැුවත් කිමතහම් 

ගායකකත්වයකන් 

ම නනතාව ගැුවත් 

කිමතම  

ම නන • වීිහයකෝ ් ලිේ වල ිසන    අන්තර්ථගතයකන් 

ප ත ගැ් හස. නනතාව ගැුවත් කිමතම  ඳ ා 

වීිහයකෝ ් ලිේ 6්  YouTube හවත ඇතුළත් 

කර ඇත. 

• දුම්හකාළ වගාවට විකේප හභෝග  ඳුන්වාදීම - 

2022 නනවාලන 13 

• දුම්හකාළ    මධය ාර නිවාරායක රිියබඳ 

නාියක  ම්මන්රායකට  ැ න්වීම - 2022 -

හපබ 9, 2022 

• දුම්හකාළ    මත්පැන් අනිසි භාවිතයක 

 ම්බන්ධහයකන් දුරකථන උපහද්ශනයක උපකාර 

වන්හන් හකහ ්ග    වි ්තර 1948-මාර්ථතු 12, 

2022 

• උපාධි අහේ් ෂක වවගය සිුමන්  ඳ ා 

දුම්හකාළ    මධය ාර නිවාරා විෂයක 

මාලාව- 2022 මැයි 15 

• දුම්හකාළ බදු ූදරයක ක්රියකාත්මක හනාකිමතම 

සිගරේ පලනහභෝනනයක ඉ ළ යකාමට හ ්තු වියක. 

නිසි දුම්හකාළ බදු ූදරයක ව ා ක්රියකාත්මක කරන 

හල  NATA ඉේලා සිටී 2022 ජූනි 24 

• හලෝක දුම්හකාළ විහරෝීක ිසනයක 2022 - 

 භාපිය පි.විඩයක - 2022 මැයි 31  

 භාපියවරයකා විසින් 

පුවත්පත්  ාකච්ඡා මකන් 

නනතාව ගැුවත් කිමතහම් 

ගායකකත්වයක 

ම නන • දුම්හකාළ    මධය ාර රිියබඳ නාියක 

අධිකාලනහේ මාධය  ාකච්ඡාව - 2022 නනවාලන 

13 
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• හලෝක දුම්හකාළ විහරෝීක ිසනයක 2022 - 

දුම්හකාළ    මධය ාර රිියබඳ නාියක 

අධිකාලනහේ මාධය  ාකච්ඡාව – 2022 මැයි 31 

NATA නිල Facebook 

රිටුව 

ම නන • GATS  ීට් ෂා හතාරතුරු පිකාව මැයි 23 

වන ිසන නිල හෆ් ්ු්  රිටුව  ර ා ිසයකත් කරන 

ලදී.  

රූපවාහිීම නාලිකා 

වැඩ ට න    ප්රවතත්ිය 

් ලිේ 2022 

ම නන • 2022 ව ර තුළ රූපවාහිීම නාලිකා විසින් 

වැඩ ට න් 30්   ඳ ා  භාපියවරයකාට 

ආරාධනා කර ඇිය අතර එම රූපවාහිීම 

වැඩ ට න්  ර ා  භාපියවරයකා නනතාව 

ගැුවත් කිමතමට ගායකක වී ඇත. හම් අතර 

රූපවාහිීම නාලිකා NATA ආයකතනයක විසින් 

සිදු කරන ලග කාර්ථයකයකන්  ම්බන්ධ පුවත් 25්  

විකාශයක කර ඇත. 

ප්රවතත්ිය පර ලිරි 2022 ම නන • 2022 වර්ථෂයක තුළ NATA ආයකතනයක විසින් සිදු 

කරන ලග කාර්ථයකයකන්    දුම්හකාළ    

මධය ාර  ම්බන්ධ පුවත්  ම්බන්ධහයකන් ලිරි 

41්  පුවත්පත්වල පළ වී ඇත.  

 භාපියවරයකා   භාගී වූ 

ුණවන් විදුලි වැඩ ට න් 

ම නන •  භාපියවරයකා ුණවන්විදුලි වැඩ ට න් 8කට 

  භාක වී නනතාව ගැුවත් කිමතමට ගායකක වියක. 

 මාන මාධය රිටු / 

ේහලාේ 

ම නන •  මාන මාධය රිටු    ේහලාේ 2022 වර්ථෂයක 

තුළ NATA විසින් සිදු කරන ලග කාර්ථයකයකන් 

 ම්බන්ධ පුවත්, ේහලාේ    දුම්හකාළ    

මධය ාර  ම්බන්ධ පුවත් පළ කිමතම් 30්  

ප්රකාශයකට පත් කර ඇත. 

1948 දුරකථන 

උපහද්ශන හ ්වා 

උපහද්ශකයින් • 1948 දුරකථන උපහද්ශන හ ්වාව  ර ා 

 ්හසච්ඡා දුරකථන උපහද්ශන හ ්වාව  පයකන 

දුම්හකාළ    මධය ාර නැවැත්වීම    

වැළැ් වීම රිියබඳ   ියක පර උපහද්ශන 

පාඨමාලාහස පුුතු  උපහද්ශකවරුන් හවත 

නිල ලාැංඡනයක්  ලබා දී ඇත. 

දුම්හකාළ වගාව  ඳ ා 

විකේප හභෝග 

 ඳුන්වාදීහම් නියකමුඛ 

වයාපතියයක  ඳ ා ඇගීමම. 

දුම්හකාළ 

හගාවීන් 

• දුම්හකාළ වගාව  ඳ ා විකේප හභෝග 

 ඳුන්වාදීහම් නියකමුඛ වයාපතියයක ඇගීමම  ඳ ා 

ප්රශ්නාවලියක්   ක ් කරන ලදී. 

• වයාපතියයකට   භාගී වූ හගාවීන්හගන් ගත්ත 

්ව ් කර විශ්හේෂායක කරන ලදී. 

සමාන ා ක 

• හමානරාගල ිස ්ි් කහේ හගාවීන්හගන් 

38.6%්  දුම්හකාළ වගාව  ම්ූර්ථාහයකන්ම 

නතර කර ඇත. 



181 
 

• හමානරාගල ිස ්ි් කහේ හගාවීන්හගන් 

29.8%්  දුම්හකාළ වගාව අර්ථධ වශහයකන් 

නතර කර ඇත. 

• හමාාරාගල ිස ්ි ් කහේ හගාවීන්හගන් 

29.8%්  දුම්හකාළ වගාව නතර කිමතමට 

කැමැත්ත පළ කළ . 

• දුම්හකාළ වගාහවන් 58%්  අඩු වී ඇත. 

අු  ාාපු  

• අුරාධපුර ිස ්ි් කහේ හගාවීන්හගන් 

67.4%්  දුම්හකාළ වගාව  ම්ූර්ථාහයකන්ම 

නතර කර ඇත. 

• අුරාධපුර ිස ්ි් කහේ හගාවීන්හගන් 

10.51%්  දුම්හකාළ වගාව අර්ථධ වශහයකන් 

නතර කර ඇත. 

• අුරාධපුර ිස ්ි් කහේ හගාවීන්හගන් 

6.31%්  දුම්හකාළ වගාව නතර කිමතමට 

කැමැත්ත පළ කළ . 

• දුම්හකාළ වගාහවන් ඉඩම්වලින් 92% ්  අඩු 

වී ඇත.  

2016 අැංක 12 ගරන 

හතාරතුරු ගැනගැීමහම් 

අයිියයක රිියබඳ පනත 

ම නන • අයකදුම්පත් ප ්  ලැුු  අතර  තර්   ඳ ා 

නැවත ධාවනයක වියක. 

අධයාපන ආයකතන විසින් 

න්රහේඛ් අැංක 20/2020 

ක්රියකාත්මක කිමතම රිියබඳ 

ත් හ ්රුව. 

(දුම්හකාළ ආරිත 

නිෂ්පාගන, මධය ාර    

හවනත් මත්ද්රවය 

භාවිතහයකන්, 

ප්රවර්ථධනහයකන්    

හවළඳාහමන් අධයාපන 

ආයකතන නිග  ් කිමතම 

රිියබඳ න්රහේඛ් අැංක 

20/2020 අධයාපන 

අමාතයාැංශයක විසින් 2020 

ජූලි 29 වන ිසන නිකුත් 

කරන ලදී) 

 

අධයාපන 

ආයකතන ප්රධාීමන් 

• ත් හ ්රු කිමතම  ඳ ා ගත්ත ්ව ් කිමතහම් 

හමවලම හල  සිැං ල    ඉැංග්රීසි භාෂා 

හගහකන්ම ගූගේ හපෝරමයක්   ක ් කරන ලදී 

• අධයාපන ආයකතන  මජ  ීට් ෂායක සිදු කිමතම 

 ඳ ා ගූගේ හපෝරමහේ  බැ  අධයාපන 

අමාතයාැංශයකට ඉිසලනපත් කරන ලදී 
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දකනට ක්රි ා්මක සවව්ාන වකඩසටාන්ත විසේත්  

 වයාතෘති විසේත්   

ුළුව 

මසේත්සම්න්තතු 

ිරරිවක  

2021.12.31 වන විට සභ ෞතික 

්ර ති  

2021.12.31 

වන විට 

මූකය ්ර ති  

 රු. ිටපි න) 
 

1 NATA පනත 

ක්රියකාත්මක කිමතම 

4.00 බලයකලත් නිලධාමතන්ට NATA 

පනත යකටහත් හගාු කරන නඩු 

වාර්ථතා කිමතම  ඳ ා නැංගම හයකදුම් 

හගක්   ැංවර්ථධනයක කරන ලදී, 

පුමව NATA පනත උේලැංඝනයක 

කිමතම් වාර්ථතා කිමතම  ඳ ා  ාමානය 

නනතාවට තවත් නැංගම හයකදුම්  

 ැංවර්ථධනයක කරන ලදී. තවග, 

වි ්මයකන්  ඳ ා ප්රියපත්ිය 

පිකාව්     මූලික හකටුම්පත් ග 

අව න් කරන ලදී, ගැන් එයක 

අධය් ෂ ම්ඩල  ාමාිතකයින්හේ 

 ාකච්ඡාවට යකටත් හස. 

0.89 

2 අධයාපනයක    

පුුතු ව 

2.20 දුම්හකාළ  ඳ ා  රල    ඒකාකාමත 

බදුකරා ූදරයක්   ක  ්කරන ලදී. 

නාතයන්තර පාර්ථශ්වයකන්හගන් 

විහශ්ෂඥ ගැුම ලබාහගන 

 ැංවර්ථධිත බදු ූදරයක හ ෞඛ්ය 

අමාතයවරයකාට    ඉ ළ 

නිලධාමතන්ට  ඳුන්වා දී කැබිනේ 

ම්ඩලයක හවත හයකාමුඛ කරන ලදී 

0.48 

3 ගැුවත් කිමතහම් 

වැඩ ට න    

උපහද්ශන 

වැඩ ට න 

12.50 ප්රනාවහේ හ ෞඛ්ය වැිිසයුු  කිමතම 

 ඳ ා   යක ප්රනා මූලික මධය ාර 

   දුම්හකාළ නිවාරා 

වැඩ ට න්, ආයුර්ථහසග 

නිෂ්පාගනයක්  ිසයකත් කරන ලදී. 

විගයාත්මක  ජරාව්  ිසයකත් කර 

ආනාර ධර්ථම  මාහලෝනන කමිටුව්  

පත්කිමතම 

2.72 

4 පර්ථහේෂා  ා 

හතාරතුරු පද්ධියයක 

3.0 පැවැත්වීයක 1948 ් විේ ලයින්, 

ම නන අග  ්  ීට් ෂායක, බදු 

ූදරයක  ැංවර්ථධනයක කිමතම  ඳ ා 

විහශ්ෂඥ ්ව ්වීම් පැවැත්වීම    

දුම්හකාළ වගාව    දුරකථන 

බිේපත්  ඳ ා විකේප හභෝග 

 ඳුන්වා දීම. මුඛඛ් හ ෞඛ්යයක 

නැංවාලීමට උපකාමත වන ආයුර්ථහසග 

ඖෂධ නිෂ්පාගනයක SLADC හි 

0.50 
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  ායක ඇියව  ඳුන්වා හගන ලදී. ශ්රී 

ලැංකා හටලිහකාම්  ානියක ගැන 

විගයාත්මක  ජරාව්   ැදීම. 

5 අීක් ෂා    

ඇගීමම 

2.00  ැංවර්ථධිත    පලනවර්ථියත ප්රගිය 

වාර්ථතා 

0.01 

6 NATA කාර්ථයකාලයක 

ශ් ියමත් කිමතම 

1.30 කාර්ථයකාල උපකරා මිලදී ගැීමම 0.10 

    25.00   4.70 

 

තසුගි  තසේ අවුරුදු කා්  සාාන ්රවණත්ාව  

 

දුම්සකාෙ නිදෂේතාදන ්රමාණ  සා ාදු  මූකාර : NDDCB අ්සතාත් 2021) 

අවුරුදු දුම්සකාෙ  ියසක ්ර ම් වපින්ත) ාදු  රු.  ත්) 

2016 2,707,602.600 27,076,026.00 

2017 1,930,680,600 19,306,806.00 

2018 2,185,721.100 21,857,211.00 

2019 2,045,855.600 20,458,556.00 

2020 1,744,156.700 17,441,567.00 

 

නිදකු් කෙ දුම්වකටි  ණන  මූකාර : NDDCB අ්සතාත් 2021) 

අවුරුදු මුඛගල 
2016 3,789,524,960.00 

2017 3,149,437,500.00 

2018 3,150,148,960.00 

2019 2,622,265,600.00 

2020 2,286,659,800.00 

 

ම්තකන්ත නිදෂේතාදනස  ්රවනත්ාව  

 
මූලාශ්රයක  අත්හපාත NDDCB (2021) 
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මූලාශ්රයක  අත්හපාත NDDCB (2021) 

 

2022 සහාා සකකසුම් ක  මති විස ේෂ සවව්ාන ක්රි ාකා කම් 

1. නව දුම්හකාළවලින් හතාර කලාප රිහිටුවීම 

2. දුම්හකාළ    මධය ාර නිවාරායක රිියබඳ නාියක  ම්මන්රායක - II 

3. ආනාර ධර්ථම  මාහලෝනන කමිටුව 

4. දුම්හකාළ    මධය ාර නැවැත්වීම    වැළැ් වීම රිියබඳ විගයාත්මක  ජරාව 

5. NATA පනතට නව  ැංහශෝධනයක්  

 

 

 

4.2.11  fi!LHdrlaIK .=Kd;aul yd iqrlaIs;;d fiajdjka iemhSu 
 

ාකිනන්තවීම 

ශ්රී ලැංකාව  ඳ ා හ ෞඛ්ය ආර් ෂා තත්ත්ව   ියක කිමතහම් වැඩ ට න ක්රියකාත්මක කරන නාියක 

හ් න්ද්ර ්ථානයක හල  DHQS හි දීප වයාේත නාලයක්  ඇිය තත්ත්ව කළමනාකරා ඒකක  QMU)  මජ 

මූලික හරෝ ේ B වර්ථගයකට ඉ ියන් ඇිය සියකමම හරෝ ේවල  ්ථාරිත කර ඇිය අතර අගාළ ආයකතනවල 

තත්ත්ව   ියක කිමතහම් වැඩ ට න ක්රියකාත්මක කිමතම  ඳ ා ප්රාහද්ය යක අධය් ෂ හ ෞඛ්ය හ ්වා 

කාර්ථයකාල ඇත. 
  

දක්ම 

ශ්රී ලැංකාහස නනතාවට ප්රශ ්ත ුණාාත්මක    ආර් ෂිතත හ ෞඛ්ය හ ්වා  ැපීමම. 
   

සමසාව  

සියකළුම පාර්ථශ්වකරුවන්හේ   භාගීත්වයක ඇියව පාලනහභෝකක අහේ් ෂාවන්ට ප්රියනාර ග් වමින් අඛ්්ඩ 

වැිිසයුු  කිමතම් තුියන් හපන්ුම් කළ  ැකි හ ාඳම ආර් ෂාව    ුණාාත්මක හ ෞඛ්ය හ ්වා  ැපීමම 

 ඳ ා හ ෞඛ්ය හ ්වා ආයකතනවලට ප ුමකම්  ැලීයම 
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අ ුළණු 

1. ුන්න්හේ මනාපයකන්, අහේ් ෂාවන්    වටිනාකම්    හරෝගීන් හ් න්ද්ර කරගත්  ත්කාර  ඳ ා 

ප්රියනාර ග් වන පාලනහභෝකක හ් න්ද්රීයක  ත්කාර  ඳ ා ආයකතනික  ැකුමම් ශ් ියමත් කිමතම. 

2. හ ෞඛ්ය හ ්වාහස ුණාාත්මකභාවයක වැිිසයුු  කිමතම    හරෝගීන්හේ ආර් ෂාව  ඳ ා ප ුමකම් 

 ැලීයම  ඳ ා ලලගාීම නායකකත්වයක්   ්ථාරිත කිමතම    පාලනයක    පද්ධිය  ැංවර්ථධනයක කිමතම. 

3. හරෝකයකා  ඳ ා හ ාඳම ප්රියලලයක   ියක කිමතම  ඳ ා  ා් ෂිත මත පගනම් වූ,  ගානාරාත්මකව 

රිියගත්  ායකනික භාවිතයකන් ප්රවර්ථධනයක කිමතම. 

4. හරෝගීන්හේ    කාර්ථයක ම්ඩලහේ ආර් ෂාව   ියක කිමතම  ඳ ා ඖෂධ, ් ලනයකා පටිපාටි    

අහිතකර සිදුවීම් වලින් අවගානම අවම කිමතම. 

5. හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන    පලන ර හිතකාීට හ ෞඛ්ය හ ව්ා  ැංවිධාන නිර්ථමාායක කිමතහම්දී  න්ේ 

වටිනාකම්   ියක කිමතම  ඳ ා තත්ත්ව වැිිසයුු  කිමතහම් උපායක මාර්ථග අභයන්තමතකරායක 

කිමතම. 

6. හ ෞඛ්ය හ ්වාහස ලලගායිතාව, ුණාාත්මකභාවයක    ආර් ෂාව ඉ ළ නැැංවීම  ඳ ා ග් ෂ, 

හ ෞඛ්ය  ම්පන්න    තතේියමත් ශ්රම බලකායක්   ැංවර්ථධනයක කිමතම. 

7. තත්ත්ව වැිිසයුු  කිමතම    හරෝගීන්හේ ආර් ෂාව රිියබඳ ් හෂ්රහේ පර්ථහේෂා ප්රවර්ථධනයක 

කිමතම. 

 

2021 වසස් ජ ්රාණ සා විස ේෂ සිදුවීම්  

COVID-19 ව ැංගතයක මධයහේ, හ ෞඛ්ය ආර් ෂා තත්ත්ව    ආරක්ෂාව රිියබඳ අධය් ෂ ම්ඩලයකට 

2021 ව ර  ඳ ා එහි වාර්ථෂිතක ක්රියකාකාමත  ැලැ ්හම් ලැයි ්තුගත කර ඇිය හබාහ ෝ ක්රියකාකාරකම් 

 ම්ූර්ථා කළ  ැකියක. වාර්ථෂිතක ක්රියකාකාමත  ැලැ ්හම් මූලය ප්රගියයක 30% ්  පමා න්වග, හභෞියක ප්රගියයක 

හමයක ඉ් මවා යකයි. ප්රියශතයක්  හල  DHQS විසින් පුුතු  වැඩ ට න්     මාහලෝනන ්ව ්වීම් 

හබාහ ාමයක්  මාර්ථගගත හසිසකා  ර ා සිදු කරන ලදී. 

  

2021 වසස් ජ ්රාණ විස ේෂ සිදුවීම් තාත් තරිින ස , 
 

1. 2021 සක ක ස  ගී සු ්ිත්ත්ා ිනන  සකමීම 

ිසන හලෝක හරෝගී ුමර් ෂිතතතා ිසනහේ නාියක උත් වයක  මරු ලැබීයක.වන  ැේතැම්බර්ථ ම , හගමුඛුතන් 

උත් වයක්  හල  අධය් ෂක ම්ඩලහේ ශ්රවාාගාරහේදී. නාියක උත් වයකට  මගාීටව හ ෞඛ්ය හ ්වා 

ආයකතන අතර හ ාඳම භාවිතයකන් හබගා ගැීමහම් වැඩ ට න්  ග පවත්වන ලදී. සියකමම හ ෞඛ්ය හ ්වා 

ආයකතනවලට ු න්න්හේ නවය වයාපතිය    හත්මාවට අගාළ හ ාඳම භාවිතයකන් හබගා ගැීමමට අව ්ථාව 

 ල ා හගන ලදී. විහශ්ෂඥ ම්ඩලයක්  විසින් හ ාඳම වයාපතිය හතෝරා ගන්නා ලග අතර හමම හ ාඳම 

පලනනයකන් ඉිසලනපත් කිමතම හමම උත් වහේ ප්රධාන ක්රියකාකාරකම්වලින් එකකි.  

නාියක උත් වයකට  මගාීටව, හබාහ ෝ හ ෞඛ්ය හ ්වා ආයකතන විසින් මාතත    අමත උපන් බිියඳු 

්වකවරාහේ ආර් ෂාහස වැගගත්කම රිියබඳව ගැුවත් කිමතහම් අරමුඛි.න් හරෝගීන්හේ ආරක්ෂිත ිසනයක 

 මරු ලැබීයක. ඉන් අනතුරුව පැවිය කාර්ථයක  ාධන  මාහලෝනන ්ව ්වීහම්දී ුන්න් සියක අත්ගැකීම් හබගා 

ගත්හත් එම සිදුවීම්වල ඡායකාරූප ග  මඟිනි. 

ව ැංගත කාලීයමාව තුළ හ ෞඛ්ය හ ්වකයින්හේ හ ්වයක ඇගීමම  ඳ ා තැඹිලි පැ ැිය හනළුම් කුළුා 

ආහලෝකමත් කිමතම උත් වයකට  මගාීටව සිදු වියක. 

  

2. ඖෂා සු ්ිත්ත්ාව ිරිදාහ ජාතික ක්රි ාකාී සකකකසේම ්රකා  ට ත් ියීම 

ඖෂධ හගෝෂ හගෝලීයක අවධානයකට ල් ව ඇිය අතර ඖෂධ හගෝෂ හ ්තුහවන් හගෝලීයක වශහයකන් වළ් වා 

ගත  ැකි මරා    බරපතල  ානි විශාල ප්රමාායක්  සිදු හස. ශ්රී ලැංකා හ ෞඛ්ය හ ්වා පද්ධියයක තුළ 

ඖෂධ ුමර් ෂිතතතාව   ියක කිමතම  ඳ ා ඖෂධ ුමර් ෂිතතතාව රිියබඳ නාියක ක්රියකාකාමත  ැලැ ්ම්  
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 ැකීයම  ඳ ා නායකකත්වයක ලබා දීහම් වගකීම DHQS විසින් භාර ගන්නා ලදී. හමම නාියක ක්රියකාකාමත 

 ැලැ ්ම සියකමම පාර්ථශ්වකරුවන්හේ  ාමූහික ප්රයකත්නයක්  වන අතර ප්රධාන  ම්පත් ගායකකයකා වූහේ 

ඖෂධහසගයක රිියබඳ හනයෂ්ඨ ම ානාර්ථයක ප්රියකගර්ථශීම ගලේපත්ිය ම ත්මියකයි. ශ්රී ලැංකාහස ඖෂධ 

ුමර් ෂිතතතාවයකට අගාළ අධයයකනයකන්    නිමත් ෂා මත පගනම්ව මූලික හකටුම්පත  ක ් කර ඇිය 

බැවින්, හමම ක්රියකාකාමත  ැලැ ්ම ශ්රී ලැංකා  ැකුමමට අනනය වන අතර හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානයක 

විසින්  ඳුනාහගන ඇිය තන්තු 4    ප්රමුඛඛ් ් හෂ්ර 3 ආවරායක කරයි. ප්රකාශනයක ිසයකත් කරන ලද්හද් 

හරෝගී ආර් ෂා ිසන නාියක උත් වහේදීයක. ක්රියකාකාමත  ැලැ ්හම් මුඛිත රිටපත් හ ෞඛ්ය හ ්වා ආයකතන 

අතර හබගා  ලනන ලග අතර මතදු රිටපත පලනය ලනයක  ඳ ා DHQS හවේ අඩවිහේ ඇත. 

ක්රියකාකාමත  ැලැ ්හම්  ඳ න්  ම ර ක්රියකාකාරකම් ගැනට ආරම්භ කර ඇිය අතර ඒවා ප්රගියහේ විවිධ 

අිසයකරවල පවතී. 

 

2021 දී සිදුසවිටන්ත තවතින සවව්ාන වයාතෘති විසේත්  

 ක්රියකාකාරකම් ප්රියපාගන 
 රු.මි.) 

2021
/12/

31 
ිසනට 
වියකගම් 

2021/12/31 ිසනට 

හභෞියක ප්රගියයක වනනහයකන් 

% 

1 පාලනහභෝකක/හරෝකයකාහේ 

අවශයතා ත් හ ්රු කිමතහම් 

හමවලම්    විවිධ මේටම්වල 

නියකමුඛවන්  ැංවර්ථධනයක කිමතම 

0.05 0.0 ගැනට මූලික  ීට් ෂායක 

පවත්වයි 

10 

2 රිටවීහම්  ම්මුඛඛ් පමත් ෂා    

විවිධ මේටම්වල ුණවන් 

නියකමුඛවන් ඇතුළු  ම ්ත 

හරෝකයකාහේ තතේියයක 

ත් හ ්රු කිමතම  ඳ ා 

ආකතියයක්   ැංවර්ථධනයක කිමතම 

0.05 0.00 හකටුම්පත් ආකතියයක 

 ැංවර්ථධනයක කරන ලදී 
25 

3 පාලනහභෝකක ප්රියහපෝෂා 

යකාන්රායක ශ් ියමත් කිමතම 

0.05 0.00 හරෝකයකා තතේියමත් 

 ීට් ෂායක  ඳ ා ආකතියයක 

අව න් කිමතහමන් පුම 

ක්රියකාකාරකම් සිදු කරු 

ලැහේ 

0 

4 අමාතයාැංශ ආයකතන 45 ක 

තත්ත්ව කළමනාකරා 

ඒකකවල කාර්ථතුමයක කාර්ථයක 

 ාධන  මාහලෝනන ්ව ්වීම 

 ිසන 03) ** 

0.3 0.00 2020 වර්ථෂයක  ඳ ා වාර්ථෂිතක 

කාර්ථයක  ාධන  මාහලෝනන 

්ව ්වීම    2021 පළමුඛ 

කාර්ථතු තුහන්  මාහලෝනනයක 

මාර්ථගගත ්ව ්වීම්  මකන් 

පවත්වන ලදී  100%) 

100 

5 ිස ්ි් ක 26/RDHS ප්රහද්ශ 

වල  මූලික හරෝ ේ වර්ථගයක B 

ට ඉ ල) හරෝ ේවල තත්ත්ව 

කළමනාකරා ඒකකවල 

ිස ්ි්  කාර්ථයක  ාධන 

0.1 0.00 2020 වර්ථෂයක  ඳ ා වාර්ථෂිතක 

ිස ්ි්  කාර්ථයක  ාධන 

 මාහලෝනන ්ව ්වීම    

2021 පළමුඛ කාර්ථතු හගහකහි 

 මාහලෝනනයක අථතය 

100 
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 මාහලෝනන ්ව ්වීම  DPRM) 

** 

්ව ්වීම්  මකන් පවත්වන 

ලදී. 

6 පළාත් අමාතයාැංශ හරෝ ේවල 

අීක් ෂා/අීක් ෂා නාලනකා 

0.1 0.00 හර්ථය යක අමාතයාැංශ හරෝ ේ 

 තරක අීක් ෂා නාලනකා. 

50 

7 හවේ ප්ර ාරායක  හවේ එකට 

එකතු කරන ලග 

ක්රියකාකාමතත්වයකන් ඇතුළත් 

කිමතම) 

0.37 0328 හවේ වි ්තර සිැං ල    

හගමළ භාෂාවට පලනවර්ථතන 

අව න් කර උඩුගත කරන 

ලදී 

100 

8 හතාරතුරු තා් ෂා උපකරා 

   ගත  භා්ඩ ලබා දීහමන් 

හ ෞඛ්ය ආර් ෂා තත්ත්ව 

   ආර් ෂාව රිියබඳ 

අධය් ෂ ම්ඩලයක ශ් ියමත් 

කිමතම 

0.5 0.411 ලැේහටාේ හගක්     ගතඪ 

තැටි හගක්  මිලදී හගන 

ඇත 

100 

9  ායකනික විගාන වැඩමුඛළුව 

 ිසන 02) ** 

0.3 0.034 2021 මාර්ථතු, ු් හතෝබර්ථ 

   හනාවැම්බර්ථ මා වලදී 

 ායකනික විගාන මාර්ථගගත 

වැඩමුඛළු තුන්  පවත්වන ලදී 

100 

10 නාියක  ායකනික 

මාර්ථහගෝපහද්ශ 

හප්රාහටෝහකෝල/අත්හපාත්/ ීට

් ෂා ආකතිය  ැංවර්ථධනයක 

    ැංහශෝධනයක 

0.2 0.062   හ ෞඛ්ය ආර් ෂාහේ 

ුණාාත්මකභාවයක    

ආර් ෂාව රිියබඳ නාියක 

ප්රියපත්ියයක  ැංහශෝධනයක 

කිමතම    ප ් අන්රුදු 

උපායකමාර්ථකක  ැලැ ්ම 

 ැංවර්ථධනයක කිමතම    

හ ෞඛ්ය ආර් ෂා 

තත්ත්වයක    ආර් ෂාව 

රිියබඳ අීක් ෂා    

ඇගීමම්  ැලැ ්ම  ම්ූර්ථා 

කර ඇත. 2021 අව න් වන 

විට එයක  ැංහශෝධිත 

ප්රියපත්ියයක  ඳ ා කැබිනේ 

අුමැියයක ලබා ගැීමහම් 

ක්රියකාවලියකක හයකදී සිටිහේයක. 

80 

11 ප්රමිිය/මාර්ථහගෝපහද්ශ මුඛද්රායක 0.73 0.169 ඖෂධ ුමර් ෂිතතතාව  ඳ ා 

වූ නාියක ක්රියකාකාමත  ැලැ ්ම 

මුඛද්රායක කිමතම  ම්ූර්ථා 

කරන ලදී. 

100 

12 සිද්ධි වාර්ථතාකරා පද්ධියයක 

ශ් ියමත් කිමතම  හමවලම් 

 ැංහශෝධනයක) 

0.05 0.00 හමවලම  ැංහශෝධනයක කිමතම 

රිියබඳ අභයන්තර ්ව ්වීම්  

පවත්වන ලදී. උපහද්ශන 

්ව ්වීම්  පවත්වන ලදී. 

80 
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13  ායකනික ගර්ථශක නියකම කිමතම 0.1 0.00  ායකනික ගර්ථශක 

 ැංහශෝධනයක කිමතම රිියබඳ 

අේයකන්තර ්ව ්වීම්  

පවත්වන ලදී. ් ුද්ර ජීව 

විගයාඥයින්  මජ 

උපහද්ශන ්ව ්වීම්  අතථය 

්ව ්වීම්  හල  පවත්වන 

ලදී. 

අහනකුත් විහශ්ෂතා ් හෂ්ර 

 වවගය, ශලය, ප්ර ව  ා 

නාලනහසග, ළමා හරෝග, ගන්ත 

වවගය හ ්වා, මැහේලනයකා 

ටී.බී    එච්.අයි.වී/ඒඩ් ්) 

 මජ උපහද්ශන ්ව ්වීම් 

 තර්  පවත්වන ලදී 

 හ ෞඛ්ය හතාරතුරු    

තත්ත්ව වැිිසයුු  කිමතහම් 

වයාපතියයක මකන් අරමුඛගේ 

 පයකු ලැහේ) 

70 

14 SLMA  ර ා වවගය 

වතත්ියකයකන් හවුහවන් 

හපීම සිටීම. 

0.6 0.30 

 

මාසික පුවත් පරවල 

ගැන්වීම් 6්  පළ වියක. 

100 

15 මිු ම්  ලකුු  ආයකතනවල 

ුණාාත්මක  ැං ්කතියයක 

නිමත් ෂායක කිමතම  ඳ ා 

අධයයකන නාලනකා පැවැත්වීම 

0.2 0.00 ව ැංගත තත්ත්වයක 

හ ්තුහවන් එයක පැවැත්වීමට 

හනා ැකි වියක 

0 

16 හරෝග නිවාරා අැංශයක  ඳ ා 

හ ෞඛ්ය හ ්වාහස 

ුණාාත්මකභාවයක    

ආර් ෂාව රිියබඳ පුුතු  

වැඩ ට න  ිසන 05)** 

0.5 0.52 පුුතු  වැඩ ට න් තුන්  

මාර්ථගගතව පවත්වන ලග 

අතර   භාකවන්නන් 190 

හගහනකු පුුතු  කරන ලදී 

75 

17 අනාගත පුුතු ව  ඳ ා 

ුණාාත්මකභාවයක    

ආර් ෂාව  ම්බන්ධහයකන් 

වැළැ් වීහම් කාර්ථයක 

ම්ඩලහේ අවශයතා 

ත් හ ්රුව්  පැවැත්වීම 

0.1 0.00 2021 අව ානහේ මූලික 

ත් හ ්රුව්  සිදු කරන ලදී 

80 

18 ුමළු කාර්ථයක ම්ඩලයක  ඳ ා 

හ ෞඛ්ය හ ්වාහස 

ුණාාත්මකභාවයක    

ආර් ෂාව රිියබඳ පුුතු  

වැඩ ට න  ිසන 2) 

0.2 0.08 පුුතු  විෂයක මාලාව 

 ැංවර්ථධනයක කිමතම  ඳ ා එ්  

උපහද්ශන ්ව ්වීම්  

පවත්වන ලදී. පළමුඛ පුුතු  

වැඩ ට න හග ැම්බර්ථ 8 

100 
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   9 යකන ිසනවල පවත්වන 

ලදී. 

19 DHQS හි මධයම විමර්ථශන 

පු ්තකාලයක්   ැංවර්ථධනයක 

කිමතම 

0.5 0.00 හපාත් ලැයි ්තුව  ක ් කර 

ඇත. හපාත් පලනතයාගයක්  

ලැුු  අතර පු ්තකාලයක 

ියබූ ගත භා්ඩ හයකාගා 

 ක ් කරන ලදී 

50 

20 හලෝක හරෝගී ුමර් ෂිතතතා 

ිසනයක  ැමමතම 
 0.059 හලෝක හරෝගී ුමර් ෂිතතතා 

ිසන නාියක උත් වයක 2021 

 ැේතැම්බර්ථ 17 වන ිසන 

DHQS ශ්රවාාගාරහේදී 

පවත්වු ලැුහස ීයමිත 

පුද්ගල   භාගීවන්නන් 

 ැංඛ්යාව්     හ ුම 

  භාකවන්නන් පාහ ් 

 ම්බන්ධ හවමින්. හර්ථය යක 

අමාතයාැංශවල    පළාත් 

හරෝ ේවල හ ාඳම 

භාවිතයකන් ඉිසලනපත් කර 

ඇගීමමට ල්  කරන ලදී. 

100 

 

තසුගි  අවුරුදු 5 මූකය කා්  සාාන ්රවණත්ාව  

අැංක

යක 

ගර්ථශකයක ව ර 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. කාර්ථතුමයක කාර්ථයක  ාධන 

 මාහලෝනන ්ව ්වීම් 

 PRMs) පවත්වන ලදී 

75% 75% 75% 50% 100% 100

% 

2. ද්විවාර්ථෂිතක කාර්ථයක  ාධන 

 මාහලෝනන ්ව ්වීම් / 

ිස ්ි්  කාර්ථයක  ාධන 

 මාහලෝනන ්ව ්වීම් 

 DPRMs) පවත්වන ලදී. 

50% 50% 100% 100% 100% 100

% 

3. 5S, CQI    TQM, 

හරෝගීන්හේ ආර් ෂාව    

 ායකනික විගානයක රිියබඳ 

ප්රධාන පුුතු කරුවන් 

රිියබඳ පුුතු ව ලත් කාර්ථයක 

ම්ඩලයක  ප්රියශතයක් ) 

255/38

0 

(67%) 

329/380 

(86.5%) 

369/38

0 

(97%) 

262/300 

(87%) 

209/30

0 

(70%) 

354/3

50 

(101

%) 

 

2022 සහාා සකකසුම් ක  මති විස ේෂ සවව්ාන කටුබතු 

1. හ ෞඛ්ය ආර් ෂාහේ ුණාාත්මකභාවයක    ආර් ෂාව  ඳ ා  ැංහශෝධිත නාියක ප්රියපත්ිය    

උපායක මාර්ථකක  ැලැ ්ම ප්රකාශයකට පත් කිමතම. 
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2. සියකමම හ ෞඛ්ය හ ්වා ආයකතන අතර හ ාඳම භාවිතයකන් හබගා ගැීමම. 

3. DHQS මකන් පළාත් මේටමින් පුුතු  කිමතම්    අීක් ෂායක. 

4. 2022 හරෝගීන්හේ ආර් ෂාව රිියබඳ ිසනයක  ැමමතම. 

5. සිදුවීම් වාර්ථතා කිමතහම් ආකතියයක  ැංහශෝධනයක කිමතම    මුඛද්රායක කිමතම. 

6. මධයම වන්ධයා  ැපයුම් හගපාර්ථතහම්න්තුහස කළමනාකරායක     ැලුමම් කිමතම    ුම්භක 

අුනාග රූපකරායක රිියබඳ මාර්ථහගෝපහද්ශ මුඛද්රායක කිමතම. 

7.  මතදුකාැංග / හවේ  ැංවර්ථධනයක    නඩත්තු කිමතම. 

8.  PSSP තත්ත්ව අීක් ෂා හමවලම හවේ පාගක පද්ධියයක්  බවට  ැංවර්ථධනයක කිමතම. 

9. හ ෞඛ්ය හ ්වා තත්ත්ව    ආරක්ෂාව රිියබඳ අධය් ෂ ම්ඩලහේ  ම්පත් මධය ්ථානයක්  

 ැංවර්ථධනයක කිමතම 

10.  ායකනික ගර්ථශක  ැංහශෝධනයක කිමතම. 

11.  හගෝලීයක අරමුඛගල මකන්  ම්බන්ීකකරායක කරන ලග හ ෞඛ්ය හතාරතුරු    තත්ත්ව වැිිසයුු  

කිමතහම් වයාපතියයකට අගාළ ක්රියකාකාරකම් සිදු කිමතම. 

 

 

4.2.12 wdmod iQodku iy m%;spdr oelaùfï wxYh (DPRD)  
 

රට මුඛුතා හගන බුතවිධ උපද්රව  ඳ ා හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක තුළ ූදගානම් වීහම්    ප්රියනාර ගැ් වීහම් 

ක්රියකාකාරකම්  ඳ ා ආපගා හපර ූදගානම    ප්රියනාර අැංශයක වගකීම ගරයි. හ ෞඛ්ය අැංශහේ ආපගා    

 ිසසි කළමනාකරායක  ඳ ා වූ හගවන උපායකමාර්ථකක  ැලැ ්ම භාවිතා කරමින්, DPRD විසින් 2022 

ජූනි 30 ිසහනන් අව න් වන ව ර තුළ ක්රියකාකාරකම් කිහිපයක්  ක්රියකාත්මක කරන ලදී. 

 
  

දක්ම 

ආර් ෂිතත ප්රනාවන්  ඳ ා ුහරාත්තු හගන හ ෞඛ්ය අැංශයක්  බවට පත්වීම 
 

සමසාව  

ආපගා,  ිසසි අව ්ථා  ම්බන්ධහයකන් හ ෞඛ්ය අැංශහේ ක්රියකාකාලනත්වයක වැිිසයුු  කිමතම, ආපගා අවගානම 

අවම කිමතම හ ෞඛ්ය අැංශයකට ඒකාබද්ධ කිමතම    හ ෞඛ්ය අැංශහේ ආපගා ප්රියනාරහේ ආධාරකරුවන් 

හල  ප්රනාවන්  විබල ගැන්වීම තුියන් ුමර් ෂිතත ශ්රී ලැංකාව්   ඳ ා ගායකක වීම. 
  

අ ුළණු 

1. ආර් ෂිතත හරෝ ේ මුඛලරිමතම  ර ා හ ෞඛ්ය ප ුමකම්වල වු ාත්මක, වු ාත්මක හනාවන    

ක්රියකාකාමත ධාලනතාව වැි ිසයුු  කිමතම. 

2. හ ෞඛ්ය අැංශහේ ආපගා කළමනාකරායක  ඳ ා මානව  ම්පත් වැිිසයුු  කිමතම. 

3. හ ෞඛ්ය අැංශහේ ආපගා කළමනාකරායක  ඳ ා පාර්ථශවකරුවන්හේ  ම්බන්ීකකරායක ප්රවර්ථධනයක 

කිමතම. 

4. හ ෞඛ්ය අැංශහේ ආපගා කළමනාකරායක  ඳ ා හතාරතුරු   ායක, ගැුම කළමනාකරායක    

පර්ථහේෂා වැිිසයුු  කිමතම. 

5. හ ෞඛ්ය අැංශහේ ආපගා කළමනාකරායක  ඳ ා ප්රනා   භාගීත්වයක වැි ිසයුු  කිමතම. 

6. හ ෞඛ්ය අැංශහේ ආපගා කළමනාකරායකට ප්රියලල මත පගනම් වූ අීක් ෂායක    ඇගීමම 

ඒකාබද්ධ කිමතම. 
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2022 ජූනිද 30 ිනසනන්ත අවසන්ත වන වස  තුෙ ජ ්රාණ  
 

1. 2022 - 2025 උතා  මා්ගික  ාුළව සවව්ාන  ියීම 

ආපගා/ ිසසි ූදගානම  ඳ ා වූ උපායකමාර්ථකක  ැලැ ්ම 2022 දී කේ ඉකුත් වියක. එබැවින් ඊළජ 

උපායකමාර්ථකක  ැලැ ්ම  ැංවර්ථධනයක කිමතහම් අවශයතාව්  මතු වියක. හ ෞඛ්ය ් හෂ්රයක තුළ    ඉන් 

රිටත හබාහ ෝ පාර්ථශ්වකරුවන්  මජ උපහද්ශන ක්රියකාවලියක්   ර ා, උපායකමාර්ථකක රාමුඛව 2022 - 

2025  ක ් කරන ලදී.  ම්පුර්ථා කරන ලග උපායක මාර්ථකක රාමුඛව මුඛද්රායක කරන ලග අතර එයක 2022 

ජුනි ම  පැවිය වැඩමුඛළුවකදී ිසයකත් කරන ලදී. 
 

2. COVID-19 සමසාුබම් මායසේාාන  අඛ්ණ්ඩව තව්වාස න  ාම 

හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක තුළ විවිධ ඒකක    හගපාර්ථතහම්න්තු වලින් COVID-19 ප්රියනාරයක රිියබඳ 

හතාරතුරු DPRD ිසගටම ්ව ් කහළ්යක. එකතු කරන ලග සියකමම හතාරතුරු ඒකාබද්ධ කරමින් ඒකාබද්ධ 

තත්ව යකාවත්කාලීන ිසනකට හගවර්   ක ් කරන ලදී. හමම තත්ත්ව යකාවත්කාලීන හ ෞඛ්ය 

අමාතයාැංශහේ නායකකත්වයක  මජ හබගා ගන්නා ලදී. 
 

3. HOPE විෂ  මාකාස  සමාසක චන  

 ිසසි අව ්ථා වලදී හරෝ ේ ූදගානම  HOPE) යකු ආසියකාු ආපගා හපර ූදගානම මධය ්ථානයක  ADPC) 

විසින් පුහරෝගාීට වූ නාතයන්තරව රිියගත් පුුතු වකි. HOPE විෂයක මාලාව භාවිතා කරමින් හ ෞඛ්ය 

කාර්ථයක ම්ඩලයක පුුතු  කිමතම  ඳ ා DPRD  ම්බන්ධ වී ඇත. HOPE විෂයක මාලාව ශ්රී ලැංකාවට 

ආයකතනගත කිමතහම් මුඛලරිමතමක හකාට ්  හල  විෂයක මාලාව  මාහලෝනනයක කර එයක ශ්රී ලැංකාවට 

අුගත කිමතම අවශය වියක. ADPC හි   ායක ඇියව, හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ විවිධ තා් ෂි.ක 

විහශ්ෂඥයින්    හමාරටුව විශ්වවිගයාලහේ සිවිේ ඉැංිතහන්රු හගපාර්ථතහම්න්තුව වැනි අහනකුත් 

පාර්ථශ්වකරුවන්  මජ  ාකච්ඡා කර හමයක සිදු කරන ලදී. යකාවත්කාලීන කරන ලග HOPE විෂයක මාලාව 

2022 ජුනි මා හේ පැවිය ්ව ්වීමකදී ිසයකත් කරන ලදී. 
 

4. HOPE පුහුණුව 

ශ්රී ලැංකාහස හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩලයක පුුතු  කිමතම  ඳ ා අතථය HOPE පුුතු ව්  පවත්වන ලදී. ඊට 

අමතරව ප ුමකම්  පයකන්නන්හේ පුුතු   ැසි හගක්  පවත්වන ලදී. ADPC හමම වැඩමුඛළු  ැංවිධානයක 

කිමතමට කාරුි.කව   ායක වියක. හමම පුුතු වීම්  මඟින් අනාගතහේදී HOPE පුුතු ව තනිවම කරහගන 

යකාමට ශ්රී ලැංකාවට ගැන්  ැකියකාව ලැබී ඇත. 
 

5. අභ යාස ා ාා ස  ාල් සූදානම තී්ෂා ියීම 

DPRD විසින් ුන්න් ූදගානම් වියක යුතු බුතවිධ උපද්රව  ඳ ා ුන්න්හේ ූදගානම ත් හ ්රු කිමතම  ඳ ා 

හරෝ ේ අභයා  පැවැත්වීම  ඳ ා මූලය    තා් ෂි.ක   ායක ලබා හද්. COVID-19 ීයමා කිමතම් 

හ ්තුහවන්,  ම්ූර්ථා හපාහරාන්දු වූ අභයා  පැවැත්වීම  ්ථාන කිහිපයකකට පමා්  ීයමා වූ නමුඛත්, 

හමම ූදගානම් වීහම් අවශයතාවයක  පුරාලීම  ඳ ා හඩ ්් හටාේ  මාකරා අභයා  සිදු කරන ලදී. 
 

6. ජාතික සතදා සත  සූදානම සා ්රතිචා  දක්වීසම් අභ යාස  

නාියක ආපගා හපර ූදගානම    ප්රියනාර ගැ් වීහම් අභයා යක හමවර හගහිඕවිට ප්රහද්ශහේදී සිදු කරන 

ලදී. හමම අභයා යක අතරතුර, දුෂ්කර ප්රහද්ශයකක ආපගාවකට ප්රියනාර ගැ් වීම අුකරායක කිමතම  ඳ ා 

වවගය කඳන්ර්  පවත්වන ලදී. ීටට අමතරව, ව ර පුරා සිදු කරන ලග හරෝ ේ අභයා   මාහලෝනනයක 

ග සිදු කරන ලදී. 

  

2022 ජූනි 30 ිසහනන් අව න් වූ ව රක කාලීයමාව හ ෞඛ්ය අැංශහේ ූදගානම    ප්රියනාර ගැ් වීම 

 ඳ ා ගායකක වියක  ැකි DPRD  ඳ ා ලලගාීම ව ර්  වියක. 
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4.3  fmdaIKh  

හපෝෂා විෂයකට අමාතයාැංශ කිහිපයකක අගාළ කාර්ථයකයකන් ඇිය අතර  ම්බන්ීකකරා ප්රහසශයක්  අවශය 

හස 

  

4.3.1    fmdaIK wxYh   

  

ානාන්තවාදීම 

හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක හවුහවන් රට පුරා හපෝෂා මැිස ත්වීම්  ම්බන්ීකකරායක කිමතහම් 

හ් න්ද්ර ්ථානයක වන්හන්හපෝෂා කටයුතු සිදු කිමතම  ඳ ා අරි අහනකුත් අගාළ අමාතයාැංශ,  ැංවර්ථධන 

 න්ේකරුවන්    රානය හනාවන  ැංවිධාන  මජ ග   හයකෝගහයකන් කටයුතු කරන්හනමුඛ. 

අපහේ ප්රධාන වගකීම වන්හන් නාියක හපෝෂා ප්රියපත්ියයක, අගාළ උපායක මාර්ථග    මාර්ථහගෝපහද්ශ 

ඇතුළු හපෝෂායක  ම්බන්ධ ප්රියපත්ිය  ැංවර්ථධනයක කිමතම    ක්රියකාවට නැැංවීමයි. ඒවාට අමතරව, 

හපෝෂා අැංශයක හ ෞඛ්ය  ා හ ෞඛ්ය හනාවන කාර්ථයක ම්ඩලයක  ඳ ා හ ව්ා අභයන්තර පුුතු  

වැඩ ට න්, ගැුවත් කිමතහම් වැඩ ට න්    අහනකුත් ධාලනතා හගාඩනැගීහම් වැඩ ට න් පවත්වයි. 

හපෝෂා අැංශයක ශ්රී ලාැංහ් යක පුරවැසියකන්ට හපෝෂණීයක  ්ථාවර නාියයක්  හගාඩනැගීම  ඳ ා හ ්වයක 

කිමතමට හනාපුමබටව කටයුතු කර ඇත. 
  

දක්ම 

ශ්රී ලැංකාව හපෝෂායක වූ නාියයක්  කරා 
  

සමසාව  

හපෝෂායක  ා් ෂාත් කර ගැීමම   ියක කිමතම 
 

අ ුළණු 

 වැිිසයුු  කළ හ ්වා  ැපීමම  ඳ ා බුත-ආැංශික  න්ේකාලනත්වයකන්  මජ හපෝෂා  ැංහසදී    

විහශ්ෂිතත මැිස ත්වීම්  ැලුමම් කිමතම, ක්රියකාත්මක කිමතම, අීක් ෂායක    ඇගීමම  ඳ ා හ් න්ද්රීයක 

කාර්ථයකභාරයක්  ඉටු කිමතම ·          

 හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක තුළ අගාළ කාර්ථයකාැංශයක/අධය් ෂ  මජ  ම්බන්ීකකරායක කිමතම 

 නාියක හපෝෂා ප්රියපත්ියයක, ආ ාර පගනම් කරගත් ආ ාර මාර්ථහගෝපහද්ශ ඇතුළු මාර්ථහගෝපහද්ශ 

   හපෝෂා  ත්කාර හ ්වා  ඳ ා අවශය ප්රමිතීන් ඇතුළු ප්රියපත්ිය  ැකීයම. 

 අගාළ මානව  ම්පත් ධාලනතා හගාඩනැගීහම්දී  ැලුමම් කර ක්රියකාත්මක කිමතම 

 ශ්රී ලැංකාහස සියකමම පුරවැසියකන් විසින් ප්රශ ථ් හපෝෂායක  ා් ෂාත් කර ගැීමහම් අග සින් ජීවන 

න්ර ප්රහසශයක්  අුගමනයක කිමතම හවුහවන් හපීම සිටීම 
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ශ්රී කවකාස  සත ෂණ තකතිකඩ 

 ජාතික සත ෂණ ්රතිත්ති  

2021-2030 

නවත්ම සමී්ෂණ අධී්ෂණ 

ද්ත් අු ව 

 

 අන්රුදු ප ට අඩු 

17.3% (DHS, 2016) සිට 2030 වන විට 

10% ග් වා. 

නාියක හපෝෂා මා යක 2021- 

7.4% 

*ආ ාර ප්රමාාවත්තා 

 ීට් ෂායක 2022- 12.7% 

 

ව ර ප ට 

15.1 % (DHS, 2016) සිට 2030 වන 

විට <15% ග් වා 

නාියක හපෝෂා මා යක 2021- 

8.2% 

 

අඩු උපත් බර 

15.7% (DHS, 2016) සිට 10% ග් වා. 

RHMIS  ාමානය ගත්ත 

2021-12.7 % 

 

අඩු BMI අන්රුදු 10-18 ළමුඛන් තුළ 

26.9 % (MRI, 2018) සිට 2030 වන විට 

18% ග් වා. 

  

*ආ ාර ප්රමාාවත්තා 

 ීට් ෂායක 2022- 21.7% 

අධික 

 

බර අන්රුදු ප ට අඩු 

0.6% (MRI, 2012) 

නව හයකාන්න් විහේ වැි බර    

තරබාරුකම 7.6%    2.2% 

(MRI,2018) --à 2030 වන විට වැි 

වීම්  නැත. 

නාියක හපෝෂා මා යක 2021 

*ආ ාර ප්රමාාවත්තා 

 ීට් ෂායක 2022- 1.2% 

  

 

වැිහිටියකන්    වැිහිටියකන් අතර අධික 

බර 

29.3% (NCD  ීට් ෂායක, 2015) 2030 

වන විට 15% 

ග් වා තරබාරුකම 2030 වන විට 5.9% 

සිට තවදුරටත් අඩු හස 

*ආ ාර ප්රමාාවත්තා 

 ීට් ෂායක 2022- 

කාන්තා අධික බර 

-31.6% කාන්තා තරබාරුකම- 

10%. 

  

 

ර් තහීනතාවයක    අහනකුත් ් ුද්ර 

හපෝෂක නනතා 

2030 වන විට 10% ට වඩා අඩු 

ර් තහීනතාවයක 

 - ගරුවන් ප ට අඩු - 15.1% 

(2012) 

ප්රාථමික පා ේ 6-12 ව ර- 

11.1% 

 8.8% (2017) 

ගැබිි. මසවරුන්- 31.8% 

I(2015)% 

නව 
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හයකාන්න්ගරුවන් ප ් හගහන් -

33.6% (2012) 

 නව හයකාන්න් විහේ- 22.1% 

(2017) 

විටමින් A නනතාවයක - 

නව හයකාන්න් විහේ 0.1% 

(2017) 

විටමින් D නනතාවයක- 

හයකාන්න් විහේ 13.2 % 

(2017) 

  

 

 

  

ගත  ථ් ආ ාර අනාර් ෂිතතභාවයක 

 10.3 % (DCS, 2014) සිට 2030 වන 

විට 5% ග් වා. 

 ආ ාර අනාර් ෂිතතභාවයක 

 2022 අහගෝ ්තු) 

SL- 37% 

 

 

2021 දී මන්තදසත ෂණ  විසඳීම සහාා ස න මති ිර ව  
  

 සත ෂණ  කටුව මඟා වා  කමේම සහාා ිනසේි් විස ේි ත් හක්ක ත් මකිනා්වීම් ක්රි ා්මක ියීම 

 ිනසේි් සත ෂණ ක්රි ාකාී සකකකසේම  DNAP) 

2021 දී - ිස ්ි් ක 23 ක DNAP හයකෝනනා  මාහලෝනනයක කර ිස ්ි් ක 8 කට අරමුඛගේ නිකුත් කරන 

ලදී. රුරියකේ මිලියකන 13.5ක මුඛළු ප්රියපාගනවලින් මිලියකන 3.5් ිස ්ි් කවලට මුඛගා  ැර ඇත. ඉියලන 

ිස ්ි් ක  ඳ ා මුඛලය අැංශයක විසින් ලබා දී ඇිය මූලය ීයමාවන්  මිලියකන 0.1 ීයමාව) හ ්තුහවන් 

ප්රියපාගන නිකුත් කර හනාමැත. COVID තත්ත්වයක හ ්තුහවන්  ැලුමම් කළ පලනිස ිස ්ි්  මේටහම් 

ක්රියකාකාරකම් සිදු හනාවූ අතර හග ැම්බර්ථ 31 වැනි ිසන වන විට වාර්ථතා වූ වියකගම රුරියකේ මිලියකන 1.69 

(48.3%). 
 

 ජාතික සත ෂණ ්රතිත්ති  - 2021-2030 

නවීකරායක කරන ලග අුවාගයක කැබිනේ අුමැියයක  ඳ ා ඉිසලනපත් කිමතමට හපර අුමැියයක  ඳ ා 

හේකම්/හ ෞඛ්ය හවත හයකාමුඛ කරන ලදී. 
  

 ිනසේි් සත ෂණ අධී්ෂණ තේාති   DNMS) 

WHO   ායක ඇියව, නැංගම හයකදුම  DNMS) හපෝෂා  ැංහසදී මැිස ත්වීම් නිමත් ෂායක කිමතමට    අගාළ 

ව්ර මැිස ත්වීම් ක්රියකාත්මක කිමතමට    අීක් ෂායක කිමතමට අවගානමට ල් වියක  ැකි පන්ේවල 

හතාරතුරු හබගා ගැීමමට නව වර්ථධනයකන්  මජ යකාවත්කාලීන කරන ලදී. 
  

 සසෞඛ්ය සම්තන්තන සාා  පුරුදු සමඟ කටුබතු ියීමට  න්තනා කද ක්රි ාමා්  

 ැංහශෝධිත ආ ාර පගනම් කරගත් ආ ාර මාර්ථහගෝපහද්ශ හබගා  ැමතම  ඳ ා විවිධ හේ් ෂකයින්  ඳ ා 

මාර්ථගගත ToT වැඩ  ාේපු කිහිපයක්  සිදු කරන ලග අතර 2021 නාියක හපෝෂා මා යක ආ ාර පුරුදු 

මත අහේ් ෂිතත නර්ථයකාත්මක හවන ්  ක්රියකාත්මක කිමතමට  ම්ූර්ථාහයකන්ම කැප වියක. 
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 සත ෂණ සමසාුබම් කිටුවව සමසා වීම 

හ ෞඛ්ය හේකම් විසින් හපෝෂා හමහ යුම් කමිටුහස මුඛලුමන ගරන අතර රනහේ හ ෞඛ්ය අැංශයක, 

අහනකුත් අගාළ අැංශ     ැංවර්ථධන  න්ේකරුවන් තුළ ක්රියකාත්මක කරන පාර්ථශ්වකරුවන්හගන් 

ප්රියපත්ිය ක්රියකාත්මක කිමතම, උපායක මාර්ථකක මාර්ථහගෝපහද්ශයක    ප්රියහපෝෂා ආමන්රායක කරයි. 

අගාළ ඉ ළ නිලධාමතන්හේ   භාගීත්වයක   ියක කිමතම  ඳ ා නව ToR අුමත කරන ලග අතර 2021 

තුළ ්ව ්වීම් හගක්  පවත්වන ලදී. 
  

 සත ෂණ  සම්ාන්තා කටුබතු සිදු ියීම සහාා සසෞඛ්ය අමාත්යාව    ටස් මති අසනකු් ස ත්න 

සවත් නිදකු් ක න කද අ ුළදල් 

o පන්ේ හ ෞඛ්ය කාර්ථයකාැංශයක 

o මාතත    ළමා හපෝෂායක රිියබඳ තා් ෂි.ක උපහද්ශන ්ව ්වීම්  යක්   ඳ ා අරමුඛගේ නිකුත් 

කිමතම, ූර්ථව කාලීන වර්ථධන ප්ර ්ථාර 30000 මුඛද්රායක කිමතම, ළමා හ ෞඛ්ය  ැංවර්ථධන වාර්ථතා 

145,000 ් , වර්ථධන අීක් ෂා වැඩ ට න් හේඛ්න 6,500 ් .විට මුඛළු වියකගමවන රුරියකේ 

මිලියකන 6.3 කි. 

o හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන කාර්ථයකාැංශයක 

o හ ාඳම හතෝරාගත් පි.විඩ  ඳ ා කු ලාන      ියක රිලනනැීටම  ඳ ා අරමුඛගේ නිකුත් 

හකහර්ථ.විට මුඛළු වියකගමවන රුරියකේ මිලියකන 0.095 කි. 

o වවගය පර්ථහේෂා ආයකතනයක 

o ර ායකනික ද්රවය    උපාැංග ප්ර ම්පාගනයක  ඳ ා නිකුත් කරන ලග අරමුඛගේ.විට මුඛළු වියකගමවන 

රුරියකේ මිලියකන 0.2936 කි. 

o උතුරු හකාළඹ ශි් ෂා හරෝ ල  රාගම) 

o හපෝෂා ඒකකහේ ඉිසකිමතම් අව න් කිමතම  ඳ ා මුඛගේ නිකුත් හකහර්ථ.විට මුඛළු වියකගමවන 

රුරියකේ මිලියකන 5.0248 කි. 
  

 මායසේා උ්ර මන්තදසත ෂණස න්ත සතසෙන ෙුළන්ත සහාා නව අතිස්ක සාා  ිරිදාහ නිද ුළ 

තී්ෂණ තකවක්වීම  MAM) 

MAM නිෂ්පාගනයක වැිිසයුු  කිමතම  ඳ ා තා් ෂි.ක ක්රියකාකාරකම් කමිටු ්ව ව්ීම් පවත්වන ලදී.විට 

මුඛළු වියකගමවන රුරියකේ මිලියකන 0.006 කි. SUN-PF හවියන් අරමුඛගේ ඉේලා ඇත. 
  

 ජාතික සත ෂණ මාස  තකවක්වීම 

වත්මන් හපෝෂා ගැටළු රිියබඳව  ාමානය නනතාව ගැුවත් කිමතම  ඳ ා හපෝෂා අැංශයක වාර්ථෂිතක 

නාියක හපෝෂා මා හේ ක්රියකාකාරකම් පවත්වයි. 2021 වර්ථෂයක  ඳ ා හතෝරා ගත් හත්මාව වූහේ 

“ආර් ෂාව  ඳ ා හපෝෂායක” වන අතර ප්රධාන අරමුඛා වූහේ හතෝරාගත් ආ ාර පගනම් කරගත් ආ ාර 

මාර්ථහගෝපහද්ශ ප ්  හබගා  ැමතමයි. 
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2022 (සකප්තිත්කම්ා් 30 ද්වා) මන්තදසත ෂණ  විසඳීම සහාා ස න මති ක්රි ාමා්  

  

 සත ෂණ  කටුව මඟා වා  කමේම සහාා ිනසේි් විස ේි ත් හක්ක ත් මකිනා්වීම් ක්රි ා්මක ියීම 

 ිනසේි් සත ෂණ ක්රි ාකාී සකකකසේම  DNAP) 

 2022 දී - ිස ්ි් ක 18 ක DNAP හයකෝනනා  මාහලෝනනයක කර ිස ්ි් ක 7  ඳ ා අරමුඛගේ නිකුත් 

කරන ලදී. ඳ ා මුඛළු LKR මිලියකන 1.0 න් මිලියකනවන 0.68 ්  ිස ්ි් ක හවත මුඛගා  ැර ඇත. හගවන 

කාර්ථතුව  ඳ ා හවන් කර ඇිය මිලියකන 1 ක ප්රමාාහයකන්, මුඛගේ අමාතයාැංශයක විසින් පනවන ලග ීයමා 

කිමතම්    හපෝෂා අැංශහේ මූලය ඒකකයක මකන්  න්නිහසගනයක කිමතම මකන් තවදුරටත් අරමුඛගේ නිකුත් 

කිමතම තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලදී. 
  

 තවුල් සසෞඛ්ය කා් ාව   

රු. පන්ේ හ ෞඛ්ය කාර්ථයකාැංශයක  ඳ ා හපෝෂා අැංශහේ ප්රියපාගනහයකන්වැනි 2022 ජූනි0.555733 එම 

ිසනයක ග් වා වියකගම් කර ඇත. 

  

 ශ්රී කාවියක න්ත සහාා සාා  තදනම් ක  ් සාා  මා්ස  තසේ  ානාන්තවාදීම - වවදයවරුන්තස් 

අ්සතාත් 

හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ හපෝෂා අැංශයක විසින් ආ ාර පගනම් කරගත් ආ ාර මාර්ථහගෝපහද්ශ  ැකීයම 

 ාර්ථථකව නිම කර ඇිය අතර මාර්ථහගෝපහද්ශ රිියබඳ හතාරතුරු හබගා  ැමතම  ඳ ා වතත්ියකයකන්හේ 

අත්හපාත එියගැ් වීම  ැංවිධානයක කර ඇත. 
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 ජාතික සත ෂණ ්රතිත්ති  2021-2-30 සහාා කකබිනට් අු මකති  කාා  කමේම 

 ැංහශෝධිත නාියක හපෝෂා ප්රියපත්ියයක  NNP) 2021-2030 අමාතය ම්ඩලයක විසින් අුමත කරන 

ලදී. හබගා  ැමතම  ඳ ා මුඛද්රායක  කිමතහම් ක්රියකාවලියක හවමින් පවතී. 
 

 ාිනසි සත ෂණ ක්රි ාකාී සකකකසේම 2022-2024 

DDG (PHS) II හි මුඛලරිමතම යකටහත්, 2022-2024 නාියක  ිසසි හපෝෂා  ැලැ ්ම  ක ් කරන ලද්හද් 

ආර්ථික අර්ථුගයක    ඉිසලනහේදී ඇිය වියක  ැකි ආ ාර අර්ථුගයක හ ්තුහවන් ශ්රී ලාැංකිකයකන්හේ හපෝෂා 

තත්ත්වයක තවදුරටත් රිලනහීම වැළැ් වීම  ඳ ා යක. හපෝෂා අැංශයක අහනකුත් අගාළ අමාතයාැංශ, එ්  ත් 

නාතීන්හේ නිහයකෝිතතායකතන    අහනකුත් පාර්ථශවකරුවන්  මජ ්ව ්වීම් මාලාව්  පවත්වන ලදී. 

නවීකරායක කරන ලග නාියක  ිසසි හපෝෂා  ැලැ ම් 2022-2024 දීප වයාේතව ක්රියකාත්මක කිමතම 

 ඳ ා හේකම් / අග්රාමාතයවරයකාහේ ප්රධානත්වහයකන් ආ ාර    හපෝෂා ුමර් ෂිතතතාව රිියබඳ 

තා් ෂි.ක උපහද්ශක ක්ඩායකම විසින් අුමත කරන ලදී. 

         
 

 ජාතික සත ෂණ මාස  -2022 

පවියන ආර්ථික අර්ථුගයක තුළ පුද්ගල    ප්රනා හපෝෂායක පවත්වා ගැීමම අවධාරායක කරමින් ‘අඩු 

වියකගමින් හපෝෂායක  ගැනගන්න, ගහසෂායක කරන්න, වර්ථධනයක වන්න    හබගාගන්න’ යකන හත්මාව 

යකටහත් ු් හතෝබර්ථ මා යක 2022 වර්ථෂයක  ඳ ා නාියක හපෝෂා මා යක හල  ප්රකාශයකට පත් කරන ලදී. 

හමයක අර්ථුගකාමත තත්ත්වයක  ඳ ා  ක ් කර ඇිය  ැලුමම් හගකටම  මපාත හස;  ිසසි හපෝෂා 

 ැලැ ්ම  ENP) 2022-2024 හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක    ආ ාර ුමර් ෂිතතතාව    හපෝෂායක රිියබඳ 

නාියක හකටි කාලීන වැඩ ට න  NSTP) විසින්  ක  ්කරන ලදී. හපෝෂා මා හේ ප්රධාන පරමාර්ථථයක 

වන්හන් ප්රහයකෝනනයකට හනාගත් හපෝෂයගාීම ආ ාර ද්රවය, හගවතු වගාව    අවගානමට ල් වියක  ැකි 

අයක  මජ ආ ාර ද්රවය හබගා ගැීමම ඇතුළුව හද්ය යකව ලබා ගත  ැකි, අඩු වියකගම්  හිත ආ ාර 

පලනහභෝනනයකට හයකාමුඛ කරමින් අඩු වියකගමකින් ප්රශ ත් හපෝෂා තත්ත්වයක පවත්වා ගැීමම හකහරහි 

නනග නහේ  අවධානයක හයකාමුඛ කිමතමයි.  
 

 මායසේා උ්ර මන්තදසත ෂණස න්ත සතසෙන දරුවන්ත  MAM) සහාා නව අතිස්ක සාා  ිරිදාහ 

නිද ුළ තී්ෂණ තකවක්වීම 

Sun-PF MAM නිෂ්පාගනයක යකාවත්කාලීන කිමතම  ඳ ා ITI  මජ අවහබෝධතා කවිුමම්   ක ් කිමතහම් 

ක්රියකාවලියකක හයකදී සිටී. 
 

 සාා  ිරරිවක  සා දකරි  ාකිය ිටක වි ේසල්ෂණ  

හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ හපෝෂා අැංශයක, නනහේඛ්න  ා  ැංඛ්යාහේඛ්න හගපාර්ථතහම්න්තුව    හ ් ටර්ථ 

හකාේබ කඩුව හගාවිනන පර්ථහේෂා මධය ්ථානහේ   හයකෝකතා වයාපතියයක්  හල  2021 ව ර    

2022 ව හර්ථ මුඛේ කාර්ථතු  ඳ ා ආ ාර රිලනවැයක    ගැලනයක  ැකි මිල විශ්හේෂායක සිදු කරන ලදී. මූලික 

ප්රියලල පාර්ථශවකරුවන් හවත නිකුත් කරන ලදී. 
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 සසෞඛ්ය ට අිටත්ක  සාා  නිද්වචන  ියීම 

හ ෞඛ්යයකට අහිතකර ආ ාර නිර්ථවනනයක කිමතම  ඳ ා TWG  ්ථාරිත කරන ලදී. ්ව ්වීම් කිහිපයක්  

පවත්වා හ ෞඛ්යයකට අහිතකර ආ ාර නිර්ථවනනයක කිමතමට තීරායක කරන ලදී 

 

 

4.4 uqL fi!LH fiajd 

ාකඳින්තවීම   

ම නන ුමව කිමතහම් මුඛඛ් හ ෞඛ්ය හ ්වා ආරම්භ කරමින් ශ්රී ලැංකා රනයක සියක ප්රථම ගන්ත  ායකනයක හකාළඹ 

ම  හරෝ හේදී විවතත කහළ්යක. අග ශ්රී ලැංකාව පුරා මුඛඛ් හ ෞඛ්ය හ ්වා පුළුේ හල  වයාේත වී ඇිය අතර 

එයක නිවාරා මුඛඛ් හ ෞඛ්ය හ ්වා ග  පයකයි. තවග  පා ේ ගන්ත හ ග පුුතු ව  ගැන් එයක පා ේ ගන්ත 

තකිත් කයින් හල   ැ න්හස) 1953 දී ආරම්භ කරන ලග අතර වයක  අන්රුදු 3-13 අතර සිුමන්  ඳ ා 

එහි හ ්වාවන් පුළුේ කරන ලදී. පලනපාලනමයක වශහයකන් මුඛඛ් හ ෞඛ්ය හ ්වා විමධයගත කර පර්ථයකන්තව 

පළාත් හ ෞඛ්ය හ ්වා අමාතයාැංශ මකන්    මධයම වශහයකන් හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක මකන් හමහ යකවු 

ලැහේ. නිහයකෝනය අධය් ෂ නනරාේ ගන්ත වවගය හ ්වා  DDG/DS) හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ මුඛඛ් 

හ ෞඛ්ය හ ්වාවන්හි හ් න්ද්ර ්ථානයක වන අතර එයක ිසවයින පුරා ගන්ත වවගය හ ්වාවන්හි තා් ෂි.ක 

මග හපන්වීම     ම්බන්ීකකරායක  පයකයි. 

ශ්රී ලැංකා අමාතයාැංශයක විසින්  පයකු ලබන මුඛඛ් හ ෞඛ්ය හ ්වාව හ ්වා  ැපීමහම්  ්ථානහේදී 

හනාමිහේ හස .ීටට අමතරව  ූර්ථා කාලීන පුද්ගලික ගන්ත වවගයවරුන්    රනහේ ගන්ත ශලය 

වවගයවරුන්හගන් හකාට ්  වැඩ කරන හසලාහවන් පුම පුද්ගලික පගනමින් හ ්වා  ැපීමහම් නිරත 

හස. 

අග මුඛඛ් හ ෞඛ්ය හ ්වා මුඛඛ් මැ් සිහලෝ-මුඛුතු   ැත්කම්  උ  ් ප්රිය ථ්ාපන  ත්කාර  විකලාැංග 

 ත්කාර    නැගී එන මුඛඛ් වයාධි ් හෂ්රයක වැනි මූලික ගන්ත වවගය ප්රියකාර වලින් විහශ්ෂතා ග් වා 

වයාේත හවමින් පවතී .තවග  මුඛඛ් හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධනයක    වැළැ් වීම  පර්ථහේෂා    නිමත් ෂා 

ප්රධාන වශහයකන් ප්රනා ගන්ත වවගය ් හෂ්රයක තුළ සිදු හකහර්ථ. 
  

දක්ම   

වයක  අන්රුදු 80 දී ක්රියකාකාමත ගත් 20 ්  ඇිය නිහරෝගී ශ්රී ලාැංකික නාියයක්  ඇිය කිමතම.  
 

සමසාව  

ශ්රී ලැංකාහස නනතාවට ලබා ගත  ැකි    ප්රහසශ වියක  ැකි උ  ් තත්ත්වහේ ප්රවර්ථධන  නිවාරා  ුමව 

කිමතහම් ගන්ත හ ්වාවන්  ර ා ඉ ළම මුඛඛ් හ ෞඛ්ය තත්ත්වයක ළජා කර ගැීමම  ඳ ා කළ  ැකි සියකමම 

ක්රියකාකාරකම් සිදු කරමින් ශ්රී ලැංකාහස  මාන  ා ආර්ථික  ැංවර්ථධනයකට ගායකක වීම. 
 

අ ුළණු 

• ියර ාර     ාධාරා ුණාාත්මක මුඛඛ් හ ෞඛ්ය හ ්වාව්   ැපීමම 

• මුඛඛ් හරෝග වැළැ් වීම    පාලනයක කිමතම  ඳ ා රිලනවැයක-ලලගාීම,  ා් ෂිත පගනම් කරගත් උපායක 

මාර්ථග  ැපීමම. 

• නනග නහේ මුඛඛ් හ ෞඛ්ය රිියබඳ ඉේලීම්    අහේ් ෂාවන් ආමන්රායක කිමතම  
  

 ටිත්ක 

රට පුරා හරෝ ේ    ිස ්ි්  මේටහම් මුඛඛ් හ ෞඛ්ය ආයකතනවල ප ුමකම්  ැංවර්ථධනයක  යකටිතල ප ුමකම් 

 ැංවර්ථධන වයාපතියයක්  හල  2021 වර්ථෂහේදී ගන්ත පුටු 145්   ුහටෝ ් හේස යකන්ර 50්     වායු 

 ම්ීයඩක 30්  ප්ර ම්පාගනයක කර  ්ථාපනයක කර අව න් කර ඇත. 
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ඊට අමතරව ආයකතනික යකටිතල ප ුමකම් අවශයතා  ැංවර්ථධනයක කිමතම  ඳ ා NDH  TH) හකාළඹ  TH 

කුරුා ගල  DGH හපාහළාන්නරුව  TH කරාරිටියක    PGH බදුේල  ඳ ා ප්රියපාගන මිලියකන 

31.0538්  හබගා හගන ලදී.   

 

උතක ණ නඩ්තු ියීම 

වවගය වායු    ලන් තක පැල ටි හ ්වා පද්ධිය    චූෂා    වායු  ම්ීයඩක පද්ධියයක නඩත්තු කිමතම 

 ඳ ා හකාළඹ NDH  TH) හවත නිකුත් කරන ලග රුරියකේ  2 045 904.75 . අැංහගාඩ නාියක හබෝවන 

හරෝග විගයායකතනයකට ගන්ත පුටු හගක්  අමත්වැියකා කිමතම  ඳ ා රුරියකේ  254 300 ්  නිග  ් කර 

ඇත. 
 

සසේවා සකතයීම වකඩි ිනුබණු ියීම 

මුඛඛ් රිියකා කේියයකා  ඳුනා ගැීමම    වැළැ් වීම  ඳ ා අගාළ ප්රහද්ශහේ මුඛඛ් රිියකා ඇියවීම    

අහනකුත් භූහගෝලීයක  ාධක මත පගනම්ව 2021 දී නන්ිකා මුඛඛ්    මැ් සිහලෝහෆ්සියකේ  ැත්කම් 

 ායකන  ථ්ාරිත කරන ලදී .තතතීයික  ත්කාර හරෝ ලක මුඛඛ්    මැ් සිහලෝහෆ්සියකේ ශලය 

වවගයවරයකකු මුඛඛ් රිියකා    මුඛඛ් රිියකා ඇිය වියක  ැකි ආබාධ  හිත හරෝගීන් පමත් ෂා කිමතම   ඳුනා 

ගැීමම    පුම විපරම් කිමතම  ඳ ා නන්ිකා මධය ්ථාන හවත අුයු් ත කරන ලදී.  

හරෝ ේ 22්  ගන්ත වවගය විහශ්ෂඥයකන්  මඟින් උ  ් කරන ලදී .නව ුමදුුමකම් ලත් OMF ශලය 

වවගයවරුන් 3 හගහනකු  විකලාැංග විගයාව රිියබඳ උපහද්ශකයින් 5 හගහනකු    ප්රිය ්ථාපන ගන්ත 

වවගය විගයාව  ඳ ා උපහද්ශකයින් 6 හගහනකු අගාළ ඒකක  ඳ ා පත් හකහර්ථ .ඉියලන ඒකක  ඳ ා 

හනයෂ්ඨ හරිත ්රාර්ථවරුන් ග  හගහනකු පත් කරන ලදී .  

නවීන මුඛඛ් හ ෞඛ්ය හ ්වාව්   හිත දුර බැ ැර ප්රහද්ශවල නනග නයකට මුඛඛ් හ ෞඛ්ය හ ්වාහස 

 ාධාරාත්වයක හමම උපායක මාර්ථගහයකන්   ියක හකහර්ථ. හමමකන් ජීවන තත්ත්වයක ඉ ළ නැංවු ඇිය 

අතර  ප්රනාවහේ  ා් කුහවන් වියකගම්    හපාහරාත්තු කාලයක අඩු කිමතම මකන් ගත  ථ් වය නකාමත 

හ ෞඛ්ය වියකගම් අඩු කරු ඇත. තවග  එයක හර්ථය යක අමාතයාැංශ හරෝ ේවල තගබගයක අවම කිමතම    

හ ්වාව රිියබඳ හරෝගීන්හේ තතේියයක වැිිසයුු  කරු ඇත.  
 

මානව සම්ත් සවව්ාන  

2021 ව හර්ථ II හශ්ර්ි.හේ ගන්ත ශලය වවගයවරුන් හල  ගන්ත ශලය වවගයවරුන් 83්  ) 83) 

හ ්වයකට බඳවාහගන ඇත .ගන්ත වවගය උපාධිධාමතන්  ැංඛ්යාව 93්  ) 93) හගහනකුට 2021 

ීයමාවාසික පුුතු ව රිලනනමා ඇත. 

2021    2022 ජුනි ග් වා ගන්ත ශලය වවගයවරුන් විසිඑ්  ) 21) හගහනකු විහශ්ෂඥයින් හල  

උ  ් කරන ලදී.  
  

ුළඛ් සසෞඛ්ය ්රව්ාන 
ආ ාර ිසනහපාත් ග  ්   1000) මුඛද්රායක කිමතම  නාියක මුඛඛ් හ ෞඛ්ය වැඩ ට න යකටහත් ම රගම 

ආයකතනහේ නිවාරා මුඛඛ් හ ෞඛ්ය  ායකනයකට   භාක වන හරෝගීන්  ඳ ා මුඛඛ් හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන 

ක්රියකාකාරකම්  හල  ම රගම ආයකතනයක තුළ  ඳුන්වා දී ඇිය මුඛඛ් හ ෞඛ්ය වැඩ ට න.  ම්ූර්ථා 

කරන ලග අතර 2022 ව ර  ඳ ා තවත් ආ ාර ිසනහපාත් ග  ්   1000) ක්රියකාත්මක හවමින් පවතී. 

වාර්ථෂිතක මුඛඛ් හ ෞඛ්ය වාර්ථතාව -2019 ප්රකාශයකට පත් හකහර්ථ. විහශ්ෂිතත ගන්ත වවගය ඒකක  ඳ ා 

හරෝගීන්හේ හේඛ්නයක    මාසික ප්රියලාභ මුඛද්රායක කිමතහම් ක්රියකාවලියක සිදු හකහර්ථ. ිසවයින පුරා රිහිටි 

කලාප අධයාපන කාර්ථයකාල හවත ටිකිලන ග න්  ජරාව හබගා  ැමතහම් ක්රියකාවලියක අව න් කිමතම. 
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ස  ලී  ජ ්රාණ 

“හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානහේ හබෝ හනාවන හරෝග නයායක පරයකට මුඛඛ් හ ෞඛ්යයක ඇතුළත් කිමතම ” 

රිියබඳ හයකෝනනාව ශ්රී ලැංකාව විසින් 148 වැනි විධායකක ම්ඩලහේ  ම අුග්රා කයකන්  මජ 

හයකෝනනා කළ අතර එයක 2021 හලෝක හ ෞඛ්ය  භාහස 74 වැනි  ැසිවාරහේදී  ම්මත කරන ලදී .ශ්රී 

ලැංකාව ක්රියකාකාමතව  ම්බන්ධ වියක .අේනිිසග ආසියකාහස 2022-2030 මුඛඛ් හ ෞඛ්යයක  ඳ ා වූ ක්රියකාකාමත 

 ැලැ ්හම් අව න් හකටුම්පත  ක ් කිමතහම්දී ශ්රී ලැංකාව ක්රියකාකාමතව  ම්බන්ධ වියක. 

 

 

  

4.5  cd;sl reêr mdrú,hk fiajh ^NBTS& 
 

ාකිනන්තවීම 

නාියක රුධිර පාරවිලයකන හ ්වයක  NBTS), ශ්රී ලැංකාව යකු හ ෞඛ්ය, හපෝෂා    හද්ය යක වවගය 

අමාතයාැංශහේ මධයගත  ම්බන්ීකකරා විහශ්ෂිතත වයාපාරයකකි. එයක සියකමම රනහේ හරෝ ේවලට    

හපෞද්ගලික අැංශහේ හරෝ ේ බුතතරයකකට රුධිර  ා රුධිර නිෂ්පාගන  ැපීමහම් නාියක වගකීම ගරයි. 

භූහගෝලීයක වයාේියයක අුව හපාකුරු මධය ්ථාන 24්   මජ අුබද්ධ හරෝ ේ පගනම් වූ රුධිර බැැංකු 

106්      ්වාීකන රුධිර මධය ්ථාන 2්  ඇත. 

 

දක්ම 

නාියක වශහයකන්  ම්බන්ීකකරා පද්ධියයක්   ර ා තත්ත්ව   ියක රුධිර හ ්වාවන් ුමර් ෂිතත කරමින් 

හලාවටම අද්විතීයක ආගර්ථශයක්  වීම. 

   

සමසාුබම 

නාියක අවශයතා    හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානහේ නිර්ථහද්ශයකන්ට අුූලලව රුධිර  ැපයුහම් 

ුණාාත්මකභාවයක, ආර් ෂාව, ප්රමාාවත් බව    රිලනවැයක ලලගාීම බව   ියක කිමතම    ඒ ආරිත 

ර ායකනාගාර,  ායකනික, අධයයකන    පර්ථහේෂා හ ්වා. 

   

අ ුළණු 

1. මූලික රුධිර බැැංකු පමත් ෂා ර ායකනාගාර ප ුමකම් ශ් ියමත් කිමතම    නව රුධිර බැැංකු 

 ්ථාරිත කිමතම 

2. ආර් ෂිතත හේ පලනතයාග කිමතම රිියබඳ ප්රනා ගැුවත්භාවයක ශ් ියමත් කිමතම    ගත  ්ථ රුධිර 

පලනතයාග වැි ිසයුු  කිමතම 

3. රුධිර පාරවිලයකන ඖෂධ  ම්බන්ධ උ  ් ර ායකනාගාර හ ්වා ශ් ියමත් කිමතම 

4. රුධිර  ැංඝටක  ැකීයම    ගබඩා කිමතහම් තා් ෂායක ශ් ියමත් කිමතම 

5. අඛ්්ඩ වතත්තීයක  ැංවර්ථධනයක ශ් ියමත් කිමතම 

6. බාහිර තත්ත්ව ඇගීමම    ප්රතීතනයක  මඟින් හ ්වාවන්හි ුණාාත්මකභාවයක   ියක කිමතම 

7. හගාඩනැකලි වැිිසයුු  කිමතම    ප්රිය ැං ්කරායක කිමතම    නඩත්තු කිමතම 

8. ිිතටේකරායක  ර ා හ ්වා කාර්ථයක් ෂමතාව ඉ ළ නැැංවීම 

9. රුධිර  ා රුධිර නිෂ්පාගන ේරවා නයක  ඳ ා ප ුමකම් ශ් ියමත් කිමතම 

10. අීක් ෂා    ඇගීමම් පද්ධිය වැිිසයුු  කිමතම  ර ා ර් තපාතයක ශ් ියමත් කිමතම 
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මූපික කා්  න්ත 

  ප්රනා මූලික රුධිර පලනතයාග වයාපාරවලින්    හරෝ ේ හේ බැැංකුවලින් හේ එකතු කිමතම. 

 එකතු කරන ලග  ම්ූර්ථා රුධිරයක රුධිර  ැංඝටක හවත  ැකීයම. 

 පාරවිලයකන  ම්හේෂා ආ ාගන    රුධිර කා්ඩගත කිමතම  ඳ ා සියකමම රුධිර එකතු කිමතම් 

පමත් ෂා කිමතම. 

 ුමදුුම තත්ත්ව යකටහත් රුධිර  ැංඝටක ගබඩා කිමතම    ප්රවා නයක කිමතම. 

 රනහේ    හපෞද්ගලික අැංශහේ හරෝ ේ  ඳ ා ුමදුුම සියකමම තකිත් ක අවශයතා  ඳ ා රුධිර  ා 

රුධිර නිෂ්පාගන  ැපීමම. 

  රුධිර පාරවිලයකන ඖෂධ  ම්බන්ධ හරෝගී කළමනාකරායක රිියබඳ තා් ෂි.ක   ායක ලබා දීම. 

  රුධිර පාරවිලයකනයක    බද්ධ කිමතම  ම්බන්ධ තකිත් ක ක්රියකා පටිපාටි  ැපීමම  ප්රාථමික ව ල 

 ැකීයම    මුඛගේ  ම්භාරයක්  වියකගම්, තකිත් ක ේලා ්මා ුතවමාරුව,  ්වයකැංක්රීයක PRP ප්රියකාර). 

  අවයකව බද්ධ කරන්නන්  ඳ ා HLA ටයිේ කිමතම     ර ් ගැලීයම  ඳ ා ර ායකනාගාර හ ්වා. 

  WHO   හයකෝකතා මධය ථ්ානහේ හ ්වාවන් පුළුේ කිමතම 

 

2021 ව්ෂ  තුෙ ්රාාන ජ ්රාණ  

1. 100% සේස ච්චඡාසවන්ත වකුවප්ති සනාකාන රුි  තරිත්යා ශීලීන්තස න්ත සම්ර්්ණ රුි  ළකතුව 

තව්වා  කමේම. 

•  ්හසච්ඡාහවන් විශ්රාම හනාලබන රුධිර පලනතයාගය ලීන් 10% වැි කිමතහමන් ගත  ්ථ රුධිර 

පලනතයාගය ලීන් වැි කරයි.  SMS  ඳුන්වාදීම  ර ා) 

• COVID-19 පැියමතම ආර් ෂිතත රුධිර එකතු කිමතම  ඳ ා උපායක මාර්ථග  ඳුන්වාදීම. 

2. ජාතික රුි  තා වික න සසේවස  ද්ත් කාා  කමේසම් ඩිජිටල්ක ණ . 

• NBTS මාසික අැංක යකාහේඛ්න වාර්ථතාකරා පද්ධියයක. 

• NBTS  ියපතා hemovigilance වාර්ථතා පද්ධියයක 

3. සකාටසේ කෙමනාක ණස  සාාහම පුහුණු මා්ස  තසේ   ානාන්තවාදීම 

 

තසුගි  වස  11 සහාා කා්  සාාන ්රවණත්ාව  
 

 රුි  ළකතුව වා්ිකව වකඩිිනුබණු ියීම 

වස  සේස ච්චඡා ළකතුව සසේ න ළකතුව ුළුව ළකතුව 

2011 318,885 11,315 330,200 

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 

2017 423,668 0 423,668 
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2018 450,640 0 450,640 

2019 444,515 0 444,515 

2020 397,833 0 397,833 

2021 385,054 0 385,054 

 

100% සේස ච්චඡා තරිත්යා ශීලීන්තස් තදනම අඛ්ණ්ඩව නඩ්තු ියීම් සමඟ රුි  ළකතුව වා්ිකව 

වකඩිිනුබණු ියීම. 

 
 

  ජන ාන  1000 කට වා්ික රුි  ළකතු ියීම 

වස  
සේස ච්චඡා තරිත්යා ශීලීන්තස න්ත 

රුි  ළකතු ියීම 

වස කට ජන ාන  1000 කට 

රුි  ළකතු ියීම 

2010 268,128 13 

2011 318,885 16 

2012 349,423 17 

2013 380,808 19 

2014 380,367 18 

2015 395,500 19 

2016 414,175 20 

2017 423,668 20 

2018 450,640 21 

2019 444,515 21 

2020 397,833 19 

2021 385,054 17 
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ජන ාන  1000 කට වා්ික රුි  ළකතු ියීම 

 
 

TTI තකතිීම සා සත  වස  සමඟ සකසඳීම 

වස  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ුළුව ළකතුව 

3
8

0
,3

6
7

 

3
9

5
,5

0
0

 

4
1

4
,1

7
5

 

4
2

3
,6

6
8

 

4
5

0
,6

4
0

 

4
4

4
,5

1
5

 

3
9

7
,8

3
3

 

3
8

5
,0

5
4

 

HIV ( 

scr.+ve ) 

648 646 696 764 797 694 533 422 

තකතිීම 0.17% 0.16% 0.17% 0.18% 0.17% 0.16% 0.13% 0.11% 

HIV (Conf. 

+ve) 

26 21 25 28 29 44 34 56 

තකතිීම 0.007% 0.005

% 

0.006

% 

0.006

% 

0.006

% 

0.01% 0.0085

% 

0.01% 

Hepatitis B 

(rpt. +ve) 

394 409 505 618 513 528 252 751 

තකතිීම 0.10% 0.10% 0.12% 0.14% 0.11% 0.12% 0.06% 0.20% 

Hepatitis C 

(rpt. +ve) 

657 800 847 905 898 804 613 495 

තකතිීම 0.17% 0.2% 0.20% 0.21% 0.20% 0.18% 0.15% 0.13% 

VDRL +ve 1,265 1,125 1,027 1411 1577 1344 960 1,496 

තකතිීම 0.33% 0.28% 0.25% 0.33% 0.35% 0.30% 0.24% 0.39% 

TPPA +ve 152 175 152 152 107 119 96 153 

තකතිීම 0.04% 0.04% 0.04% 0.03% 0.02% 0.03% 0.024% 0.04% 

MP +ve 0 0 0 0 0 0 0 0 

තකතිීම 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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(Scr.+ve) - Screening positive; (conf.+ve) – confirmed positive; (rpt.+ve) – repeat positive; MP - 

Malaria parasites; VDRL – Venereal Disease Research Laboratory; TPPA - Treponema pallidum 

particle agglutination 

 

 HLA  සා නා ා  සවඛ්යාසල්ඛ්න සකසඳීම  NBC ිට) 

ටිප්ති ියීම සා 

සක්රාසේ  කකීයම් 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Class 1             2288 2015 1253 2415 

 

1734 2030 

Class 11           2214 1777 1099 2415 1654 2029 

Cross match    1471 2490 1954 828 703 666 835 

B27                 194 319 492 602 543 27/57/

51 

737 

27/57

/51 

838 

PRA  (Class I , 

Class II )           

295 484 475 2456 1255 1175 1391 

ාේා ියීම        

වකු ඩු  ස  ගීන්ත, 

තරි් ා ශීපි ා) 

2094 1589 1027 2017 1704 1454 1665 

මට ිටදුුව 

 ස  ගීන්ත, 

තරිත්යා ශීලීන්ත) 

108 167 163 264 387 182 338 

AP දා ක ා 32 171 7 0 84 89 01 

කකඩසවරි් 

තරිත්යා ශීපි ා 

15 11 34 30 41 18 26 

PRA - Panel Reactive Antibodies 

 

අායාතන , හ කන්තවීම් සා පුහුණු ඒකකස  සවඛ්යාසල්ඛ්න - 2021 
 

වගුව 5: NBTS ිට කා්  මණ්ඩක කාණ්ඩ සහාා තව්වු  කාන පුහුණු වකඩසටාන්ත 

 කාර්ථයක ම්ඩල කා්ඩයක අභයා ලාීතන්  ැංඛ්යාව 

1 වවගය නිලධාමතන්  ම ්ත - 174 

  ිය 4 යි 154 

  ිය 6 යි 20 

2 හ ග නිලධාමතන්  ම ්ත - 73 

 හ ග නිලධාමතන් -  ිය 6 + NBTSIS 73 

3 වවගය ර ායකනාගාර තාක්ෂාහසදීන් 2 

4 ම නන හ ෞඛ්ය පමත් ෂකවරු 1 
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වගුව 6: අසනකු් කා්  මණ්ඩක කාණ්ඩ 

 කාර්ථයක ම්ඩල කා්ඩයක අභයා ලාීතන්  ැංඛ්යාව 

1 හනහරාහලාිත MD අභයා ලාීතන් 1 

2 Hematology ිේහලෝමා අභයා ලාීතන් 14 

3 ් ුද්ර ජීව විගයාව MD අභයා ලාීතන් 10 

4 වවගය සිුමන්  

331 

5 • හකාළඹ විශ්වවිගයාලයක  

3 

MLT සිුමන් 82 

• MLT සිුමන් 56 

• MLS ීයමාවාසිකයින් 21 

 

වගුව 7: CME වකඩසටාන්ත 

 මාත්ෘකාව සාභ ාගිවන්තනන්ත  ණන 

1. පලනතයාගය ලි / නැංගම  ැංවිධායකක  ැසිරවීම    

 න්නිහසගනයක රිියබඳ ගැුවත් කිමතහම් වැඩ ට න 

වවගය නිලධාමතන් 112 

2  ්වයකැංක්රීයක රුධිර කා්ඩගත කිමතහම් යකන්රයක රිියබඳ 

පුුතු ව 

වවගය ර ායකනාගාර 

තා් ෂාහසදීන් NBC 

30 

3 ආර් ෂිතත රුධිර පාරවිලයකනයක ම නන හ ෞඛ්ය 

පමත් ෂකවරු 

34 

 

ත්්්ව කෙමනාක ණ ඒකක  

වගුව 8: රුි  සවඝටක සා ප්ති ති්රි ාකා කවක ත්්්ව අධී්ෂණ  

 ැංඝටකයක  ණන 

RCC – without AS 265 

RCC- BCR-AS 313 

Platelets - PRPD 297 

Platelets - BCD               356 

Platelets -AP 88 

FFP                79 

Cryoprecipitate 10 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ප්රියක්රියකාකාරක පමත් ෂාව  ණන 

QC testing of A,B,O cells 12 sets 

QC testing antibody screening red cells 12 sets 
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ත්්්ව තාකන  සා නා ා  කා්  සාාන  
 

වගුව 9: ත්්්ව සශ්රිත් සිදුවීම් විම් න  

  ැංඝටකයක /ප්රියක්රියකාකාරකයක  සිදුවීම් ගාන 

සව චක ත්්්ව සම්ාන්තා සිදුවීම් 

 

RCC 57 

Platelet (SDP) 4 

Cryo precipitate 1 

Whole Blood 2 

තරිසභ  ජන ද්රවය ත්්්ව සශ්රිත් සිදුවීම් ABO reagent cells 1 

ක්රි ා තටිතාටි ත්්්ව සශ්රිත් සිදුවීම් Blood grouping error 1 

 

ත්්්ව තාකන  - සව චක දෘ ය නිදී්ෂණ  
 

අත මන  ූ  දෘ ය නිදී්ෂණ සිටත් සව චක - ත්්්ව තී්ෂාව 

 

 

 

 

වගුව 10: විස ේෂ අාය න න්ත 

 

 

 

 

 

 

 

 ැංඝටකයක ඒකක ගාන 

Platelets 3826 

විහශ්ෂ අධයයකන වර්ථගයක 
භාවිතා කරන 

ඒකක ගාන 

RCC –PS ඒකකවක හාෙ අ  න්ත නිදසා තරිත්යා ශීපි Hb සා HCT ානානා 

 කමේමට අාය න  ියීම. 

 

100 

සිසිල් සතට්ටි ක අසු ා මති තට්ටිකා ්රවාාන  ියීමට අිශීත්ක ණ 

වාානස  ස   යත්ාව  ත්්සසේරු ියීමට අාය න  ියීම 

 

ඉවතලන පේටිකා 

ඒකක 20 

7 වන ිනන අවසානස  තට්ටිකා සාන්තද්රණස  ගුණා්මක භ ාව  

වි ේසල්ෂණ  ියීම 

 

73 

PC-PRPD සකකීලම සහාා භ ාවිත්ා ක න රුි  ා ් PC-PRPD ඒකකවක 

 කටිති මතිවීම ාා සෘජුවම සම්ාන්තාද  න්තන ී ණ  ියීම සහාා 

විසේත් ා්මක, අනා ත් අාය න ්. 

 

173 
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වගුව 11: සිදු ක න කද ම යීම්  ණන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වගුව 12: තව්වන කද SL-NEQAS වකඩසටාන්ත  

වැඩ ට න න්ර  ැංඛ්යාව  ක ් කළ පමත් ෂා කේටල ගාන 

NEQAS Blood Group 

Serology 

02 220 kits(1760 vials) 

NEQAS TTI 02 40 kits(520 vials) 

 

වගුව 13: විස ේෂ ත්්්ව අධී්ෂණ තී්ෂණ  HBB ස ාුළ ියීම්) 

 

 

 

 

 

 

වගුව 14: තී්ෂණවක සා ාව   

සිදු ක න කද ම යීම් ම යීමට ක් කෙ නිදෂේතාදන  ණන 

Anti D 4vials 

Anti A 3 

Anti B 3 

Anti AB 3 

Anti D blend 2 

AHG poly 3 

AHG-IgG 1 

AHG-C3d 1 

Rare anti sera- Rh 4 

Rare anti sera- others 13 

Copper Sulphate 2 

Galss test tubes 3 

Triple blood bags 3 

 ැංඝටකයක ඒකක ගාන 

RCC 24 

Platelet 40 

FFP 13 

 පමත් ෂා වර්ථගයක පමත් ෂා ගාන 

1 Full Blood Count 3,251 

2 PH 1,513 

3 Blood Culture 380 

4 % Haemolysis 737 

5 DAT 36 

6 Antibody Screening 108 

7 Microscopy testing for Agglutinations 36 
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2022 ව්ෂ  තුෙ ්රාාන ජ ්රාණ 

1. හරෝකයකාහේ රුධිර කළමනාකරා මාර්ථහගෝපහද්ශයක ක්රියකාත්මක කිමතම 

2. හ හරාහලාිත පමත් ෂාව  ඳ ා අවශය ප්රියක්රියකාකාරක හද්ය යක නිෂ්පාගනයක 

• පමත් ෂා ව ල නිෂ්පාගනයක 

• මවි ් පැනලයක නිෂ්පාගනයක 

• පුවරු ව ල නිෂ්පාගනයක 

 
 

2022 සහාා සකකසුම් ක  මති විස ේෂ සවව්ාන කටුබතු 

හ හරාහලාිත පමත් ෂාව  ඳ ා අවශය ප්රියක්රියකාකාරක හද්ය යක නිෂ්පාගනයක 

• Anti A, Anti B නිෂ්පාගනයක 

• Coombs ේරිය් ලනයකාකාරක නිෂ්පාගනයක 

 

   

8 Factor VIII Assay 91 

9 Fibrinogen Assay 91 

10 Evaluations 25 
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4.6  ridhkd.dr fiajd   
 

ාකඳින්තවීම 

හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ ර ායකනාගාර හ ්වා ඒකකයක රානය අැංශහේ ර ායකනාගාර  ර ා හරෝග නිවාරා  

ප්රවර්ථධන    පුනරුත්ථාපන හ ්වා  ඳ ා   ායක ලබා හද්. නිහයකෝනය අධය් ෂ නනරාේ අධය් ෂක - 

ර ායකනාගාර හ ්වාවලට ර ායකනාගාර හ ්වා අධය් ෂ ම්ඩලයක  වවගය පර්ථහේෂා ආයකතනයක    

නාියක රුධිර පාරවිලයකන හ ්වයක ඇතුළත් හස. හපෞද්ගලික ර ායකනාගාර නියකාමනයක කරු ලබන්හන් 

 භාපියත්වහයකන් යුත් හපෞද්ගලික හ ෞඛ්ය හ ්වා නියකාමන  භාව මකනි   තා් ෂි.ක මාර්ථහගෝපහද්ශයක 

ර ායකනාගාර හ ්වා ඒකකයක  ර ා ලබා හගු ලැහේ. 

ප්රධාන උපවිහශ්ෂ ප ්  යකටහත් ර ායකනාගාර හ ්වා  පයකු ලැහේ - පටක වයාධි විගයා  ර ායකනික 

වයාධි විගයාව  ර් තහසගයක  ් ුද්ර ජීව විගයාව    පාරවිලයකන වවගය විගයාව  ඒ   ම එක් ම  ායකනික 

ඉේලීම් පුළුේ කිමතමට ප්රියනාර වශහයකන් විවිධ අැංශවලට හබගා ඇත. 
  

දක්ම 

ප්රමිියකරායක  ඳ ා නාතයන්තර  ැංවිධාන විසින්  ක ් කරන ලග වවගය ර ායකනාගාර  ඳ ා ප්රමිතීන් 

 ා් ෂාත් කර ගැීමම  
  

සමසාව  

අගාළ හ ෞඛ්ය හ ්වා  පයකන්නන්ට කාහලෝතත  විශ්වා ගායකක  උ  ් තත්ත්වහේ හරෝග විනිශ්නයක හ ්වා 

 ැපීමම 
 

්රාාන කා්  න්ත  

1. රනහේ හර්ථය යක අමාතයාැංශ හරෝ ේවල ර ායකනාගාර හ ්වා ශ් ියමත් කිමතම    නියකාමනයක කිමතම 

   විහශ්ෂ වයාපාර 

2. පළාත් හ ෞඛ්ය ආයකතනවල ර ායකනාගාර හ ්වා පුළුේ කිමතම    ශ් ියමත් කිමතම 

3. ර ායකනාගාර  ඳ ා උපකරා මිලදී ගැීමම  ඳ ා ප්රියපාගන ලබා දීම 

4. ර ායකනාගාර උපකරා නිසි හල  නඩත්තු කිමතම  ඳ ා අරමුඛගේ  ැපීමම 

5. හරෝග විනිශ්නයක හ ්වා  ැපීමම  ර ා හරෝග නිවාරායක  පාලනයක    ුමපමත් ෂායක  ඳ ා   ායක 

වීම 

6. ර ායකනාගාර හ ්වාවන්ට අගාළ ප්රියපත්ිය  ැංවර්ථධනයක 

7. ර ායකනාගාර කාර්ථයක ම්ඩලහේ පුුතු ව    අධයාපනයක ලබාදීම 

8. සියකමම රනහේ    හපෞද්ගලික හ ෞඛ්ය ර ායකනාගාරවල කාර්ථයක ම්ඩලයකට නව වර්ථධනයකන් 

රිියබඳව මග හපන්වීම්  ලබාදීම 

9. ර ායකනාගාර හ ්වාවන්ට අගාළ පාර්ථශවකරුවන්  මජ  න්ේකාලනත්වයක   න්නිහසගනයක    

 ම්බන්ීකකරායක 

10. රට තුළ ් ුද්ර ජීවී ප්රියහරෝධයකට එහරහිව  ටන් කිමතහම් හ් න්ද්ර ්ථානයක හල  ක්රියකා කිමතම 

11. ර ායකනාගාර හ ්වා  ඳ ා  ිසසි ප්රියනාර ගැ් වීම ඇතුළුව පවියන හ ෝ නව අියහයකෝගවලට මුඛුතා 

දීම  ඳ ා ් හෂ්රයක  ැංවර්ථධනයක කිමතම  ඳ ා උපායකමාර්ථකක  ැලැ ්ම්   ක ් කිමතහම් අරමුඛි.න් 

ර ායකනාගාර අැංශයක රිියබඳ SWOT විශ්හේෂායක සිදු කිමතම 

12. ර ායකනාගාර අැංශහේ වනව ආරක්ෂාව    වනව ආරක්ෂාව වැිිසයුු  කිමතම 
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1. COVID – 19 සහාා  සා නා ා  ස    විනිද ේච  සසේවා පුුවල් ියීම සා නඩ්තු ියීම 
 

 

1.1  මා්ස  තසේ  සකසේ ියීම සා ඒවා සසෞඛ්ය සසේවා ස ත්න සවත් සාදා ාකීම 
 

 2020 මුඛේ භාගහේදී COVID 19 ව ැංගතයක ප්රකාශ කිමතහමන් පුම  හරෝග විනිශ්නයක  ඳ ා 

අගාළ මාර්ථහගෝපහද්ශ  ක  ්කර හබගා  ැමතමට ර ායකනාගාර හ ්වා රියකවර හගන ඇත. 

COVID 19 හි හ ්වා. හමයක 2021 තුළ ිසගටම පැවතුනි 

  COVID-19 පමතක්ෂායක  ඳ ා හසගවත් ප්රියහද් නනක පමතක්ෂායක  ැපීමම  ඳ ා 

ර ායකනාගාර පමතක්ෂා උපායකමාර්ථගයක  ැංහශෝධනයක කරන ලදී. 

 පුද්ගලික අැංශහේ PCR ර ායකනාගාර අුමැියයක  ඳ ා මාර්ථහගෝපහද්ශ  ැකීයම. 
 

 

1.2 COVID-19 සසාදන  ානානා කමේසම් ස සදන  සා නා ා  අධී්ෂණ  
 

 COVID – 19 PCR හි නියකැලී සිටින ර ායකනාගාර ර ායකනාගාර හ ්වා නිහයකෝනය අධය් ෂ 

නනරාේ    ර ායකනාගාර හ ්වා අධය් ෂ විසින් නිියපතා අීක් ෂායක කරු ලැහේ. 

 හකාවිඩ් - 19 හරෝග විනිශ්නයක හ ්වා  ්ථාරිත කර ඇිය ර ායකනාගාරවල ර ායකනාගාර හ ්වා 

වැිිසයුු  කිමතමට අවශය රියකවර ගැීමම  ඳ ා ර ායකනාගාර හ ්වා ඒකකහේ විහශ්ෂ අවධානයක 

හයකාමුඛ වියක. 

 COVID - 19 ආ ාගනයකට අගාළ ක්රියකාකාරකම් රිියබඳව වවගය පර්ථහේෂා ආයකතනයක 

අඛ්්ඩව අීක් ෂායක කරමින් පවතී. 
 

 

1.3  ට තුෙ සකාවිඩ් - 19 PCR තී්ෂණ 
 

2021 ව ර අව ානහේ ර ායකනාගාර 48්   රානය අැංශහේ 32්     පුද්ගලික අැංශහේ PCR 

ර ායකනාගාර 16් ) COVID – 19  ඳ ා PCR පමත් ෂාව    රහේ පමත් ෂා ධාලනතාව රිියබඳ 

පමත් ෂා කටයුතුවල නිරත වූ අතර පමත් ෂා ධාලනතාව ිසනකට 30 000 කට වඩා වැි වියක. 

 
 

ස ත්න ව්   විදයා ා  සවඛ්යාව 

නිදසේසා ණ  

ියීසම් 

 න්තර 

PCR 

 න්තර 

වදනිදක PCR 

තී්ෂණ ාාරිත්ාව 

සසෞඛ්ය අමාත්යාව   22 
ුළුව  ාජය 

අව ස  

PCR 

විදයා ා : 

31 

41 53 16,900 
ුළුව  ාජය 

අව   

PCR 

ාාරිත්ාව: 

20 120 

උසසේ අායාතන 

අමාත්යාව   
7 2 8 2,020 

ස ්ෂක අමාත්යාව   2 4 6 1,200 

පුේ පික අව   16   13300 

ශ්රී කවකාස  ුළුව PCR 

ාාරිත්ාව 
47 47 67 33,420 
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ශ්රී කවකාස  COVID-19 PCR තී්ෂණ ාාරිත්ාව 

 

 රූත  1.  ාජය අව ස  සා සතෞේ පික අව ස   සා නා ා වක COVID – 19 PCR තී්ෂණ 

ාාරිත්ාව 
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වගුව 2. COVID – 19  ාජය අව ස  සා සතෞේ පික අව ස   සා නා ා වක PCR තී්ෂණ 

ාාරිත්ාව   
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අණුක  සා නා ා  සාදාාකීම 
 

  
රූත  2. ශ්රී කවකාස  අණුක  සා නා ා  වයාප්තිති   2021) 

  

  

2021 දී COVID-19 PCR මායසේාානවක කා්  සාාන සා ාව   

  

 ාජය අව   
  

 ර ායකනාගාර 

නාමයක 

 ම්ූර්ථා 

 ාම්පල 

පමතක්ෂා 

කරන ලග 

ධනාත්ම

ක 

 ාම්පල - 

පළමුඛ 

වරට 

ධනාත්මක 

 ාම්පල - 

අවිනිශ්ත

ත 

 ාම්පල 

ිසනපතා 

 ාමානය 

නැවත 

නැවත 

කරන 

පමත් ෂා 

% 

1 බ්ඩාරනායකක 

නාතයන්තර 

ුණවන්හතාටුපළ 

- කටුනායකක 

339 484 38 789 49 6 026 930 11.4 
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2 MRI 309 472 44 952 100 4 325 848 14.5 

3 මූලික හරෝ ල  - 

නැහගනහිර 

හකාළඹ 

)මුඛේහේලනයකාව  

233 755 41 626 47 13 939 640 17.8 

4 ශි් ෂා 

හරෝ ල  - 

කරාරිටියක 

218 707 27 275 93 586 599 12.5 

5 නාියක හරෝ ල 

- ම ුවර 

169 193 18 657 279 1 419 464 11.0 

6 පළාත් ම  

හරෝ ල  - 

බදුේල 

156 031 24 747 1 4 127 427 15.9 

7 ශි් ෂා 

හරෝ ල  - 

අුරාධපුර 

143 758 11 802 2 538 1 305 394 8.2 

8 ශි් ෂා 

හරෝ ල  - 

යකාපනයක 

143 455 12 258 14 4 642 393 8.5 

9 වවගය ීයඨයක  - 

ශ්රී නවවර්ථධනපුර 

136 236 7 893 579 157 373 5.8 

10 නාියක හබෝවන 

හරෝග ආයකතනයක 

117 807 21 730 1 912 4 641 323 18.4 

11 ශි් ෂා 

හරෝ ල  - 

මඩකලපුව 

110 669 9 466 127 299 303 8.6 

12 ශ්රී ලැංකා යුධ 

 මුඛගා හරෝ ල 

85 157 5 778 214 1 164 233 6.8 

13 ශි් ෂා 

හරෝ ල  - 

කුරුා ගල 

71 055 13 908 66 101 195 19.6 

14 අහේ් ෂා 

හරෝ ල  - 

ම රගම 

62 163 9 604 730 2 047 170 15.4 



215 
 

15 ශ්රී නයකවර්ථධනපුර 

ශි් ෂා හරෝ ල 

62 089 6 692 31 270 170 10.8 

16 ශි් ෂා 

හරෝ ල  - 

රත්නපුර 

60 960 13 537 19 522 167 22.2 

17 ිස ්ි්  ම  

හරෝ ල  - 

ුවරඑියයක 

56 493 11 281 4 1 034 155 20.0 

18 ශි් ෂා 

හරෝ ල  - 

හකාතලාවල 

ආර් ෂක 

විශ්වවිගයාලයක 

)KDU) 

55 424 7 602 257 3 134 152 13.7 

19 ිස ්ි්  ම  

හරෝ ල  - 

ක ගේල 

53 291 12 993 23 747 218 24.4 

20 ශි් ෂා 

හරෝ ල  - උතුරු 

හකාළඹ 

ශි් ෂා 

හරෝ ල  ) රාගම  

49 476 7 839 480 3 136 136 15.8 

21 නාියක හ ෞඛ්ය 

විගයා ආයකතනයක 

)NIHS) 

40 408 9 472 9 3 724 132 23.4 

22 වවගය ීයඨයක  - 

යකාපනයක 

39 253 3 062 5 3 108 7.8 

23 නාියක හරෝ ල 

- ශ්රී ලැංකාව 

38 475 3 860 1 1 911 105 10.0 

24 මූලික හරෝ ල  - 

හතේහගි.යක 

37 023 6 629 156 641 152 17.9 

25 ගකුු  හකාළඹ 

ශි් ෂා හරෝ ල 

29 217 5 342 17 255 80 18.3 

26 වවගය ීයඨයක  - 

හේරාහගි.යක 

13 646 2 957 20 623 37 21.7 
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27 හේරාහගි.යක 

විශ්වවිගයාලයක 

11 020 1 433 4 35 30 13.0 

28 වවගය ීයඨයක  - 

හකාළඹ 

7 809 514 12 250 21 6.6 

29 වවගය ීයඨයක  - 

කැලි.යක 

4 528 1 210 8 397 19 26.7 

30 ිස ්ි්  ම  

හරෝ ල  - 

 ම්බන්හතාට 

2 144 236 2 10 14 11.0 

31 වවගය ීයඨයක  - 

කරාරිටියක 

1 325 292 70 4 4 22.0 

 එකතුව 2 859 523 383 436 7 867 61 474 7 993 13.4 

  

වගුව 3. සකාවිඩ්-19 PCR මායසේාානවක  ාජය අව ස  කා්  සාාන සා ාව  - 2021 

  

සතෞේ පික අව ස  

 
 සා නා ා ස  

නම 

සම්ර්්ණ 

සාම්තක 

තී්ෂා 

ක න කද 

තෙුළ 

ව ට 

ානා්ම

ක 

තී්ෂණ 

නකවත් 

නකවත්් 

ානා්මක 

තී්ෂණ 

අන

සප්ති

්ිත් 

වදනිදක 

සාමානය 

ානා

්මක 

අු තා

ත්  %  

1 
නවහලෝක හරෝ ල 

)පුද්ගලික   මාගම 
703 052 40 733 356 6 1 926 5.8 

2 
ලැංකා හ ා ්රිටේ 

(pvt) Ltd 
272 910 10 178 0 0 748 3.7 

3 
ආසිලන නාන 

විගයාගාරයක 
220 716 15 177 0 0 605 6.9 

4 ඩර්ථඩන් ් හරෝ ල 209 632 10 023 23 0 574 4.8 

5 හ ්මා ් හරෝ ේ 74 361 9 933 432 15 247 13.4 

6 
හමේ ්ටා 

ර ායකනාගාර 
67 949 3 503 0 26 216 5.2 
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7 

Forte 

Diagnostics (pvt) 

Ltd 

63 038 3 411 4 55 209 5.4 

8 
Genelabs 

Medical (pvt) Ltd 
59 467 7 048 5 13 163 11.9 

9 

Credence 

Genomics (Pvt) 

Ltd 

49 132 10 463 5 9 171 21.3 

10 
කිැංේ ් හරෝ ල  - 

හකාළඹ 
41 328 2 170 52 28 137 5.3 

11 හ ා ්රිහනෝර්ථම් 8 482 150 29 8 119 1.8 

12 Ceymed 2 860 235 12 4 28 8.2 

13 

වයකඹ හරෝග 

විනිශ්නයක වවගය 

ර ායකනාගාරයක 

2 441 160 0 0 23 6.6 

14 Synergy-bio 565 37 0 4 6 6.5 

15 CDEM 243 20 0 0 5 8.2 

16 

පන්නිරිටියක 

වවගය හ ්වා 

)පුද්ගලික   මාගම 

133 28 3 3 1 21.1 

 එකතුව 1 776 309 113 269 921 171 4 867 6.4 

  

 

වගුව 4:  සකාවිඩ්-19 PCR මායසේාානවක  ාජය අව ස  කා්  සාාන සා ාව  - 2021 
 

ශ්රී කවකාස  සකාවිඩ්-19 සහාා ස  ව් ්රතිසේාජනක තී්ෂණ  RAT)  2021) 
  

2021 දී සිදු කරන ලග මුඛළු RAT ගාන 2,287,581 

2021 දී සිදු කරන ලග වගනික RAT  ාමානය  6,267 
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රූත සටාන 4. සකාවිඩ්-19 සහාා ශ්රී කවකාව තුෙ  2021) මාස ියිටත ියන්ත සිදු ක න කද ස  ව් 

්රතිසේාජනක තී්ෂණ  RAT) සාදා ාකීම 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූත සටාන 5. සකාවිඩ්-19 සහාා ශ්රී කවකාස   2021) මාස ියිටත ියන්ත සිදු ක න කද ස  ව් 

්රතිසේාජනක තී්ෂණ  RAT) සාදා ාකීම 
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 ශ්රී කවකාස   ාජය අව ස  අණුක  සා නා ා වක PCR සා සේව වක්රී  නිදසේසා ණ  න්තර කාා 

 කමේසම් ාකිය ාව 
  

 ස ත්න  ාාරිත්ාව සේව වක්රී  නිදසේසා ක  
 න්තර 

 ණන 
PCR  න්තර 

 න්තර 

 ණන 

1 

BIA - 

Katunayake  

Extractors : 3 

PCR 

machines: 5 

2500 

Maxwell RSC (48 

wells in 1 hr) 
1 Roche LC (96) x 2 2 

Roche MagNa Pure 

(96 in 1 &1/2 hrs) 
1 Bio rad (96) x 2 2 

Zybio 1 Healforce 96 x 1 1 

2 

MRI - (Total 

Extractors: 3 

, PCR: 6) 

 

VIROLOGY 

Extractors : 1 

PCR 

machines: 4 

 
1950 

    

Qiasymphony (96 in 4 

hrs) x 1 
1 

ABI Thermofisher 

(old) x 1 
1 

  Rotogene x 3 3 

MRI -

MOLECULAR 

Extractors : 1 

PCR 

machines: 1 

Maxwell RSC (16 

wells) x 1 
1 Biorad (96 wells) x 1 1 

    

    

MRI - RABIES 

Extractors : 1 

PCR 

machines:1 

Zybio 1 
Biorad (96 wells) x 

1 
1 

3 

BH - Colombo 

East 

(Mulleriyawa

)  

Extractors : 2 

PCR 

machines: 3 

2500 

BGI AM KT (96 x 2 = 

192 in 1& 1/2 hrs) 
2 ABI Con Studio 5 1 

  BIO ER (BGI) 1 

  
Biorad (96 wells) x 

1 
1 

4 

National 

Hospital - 

Kandy 

Extractors : 3 

PCR 

machines: 3 

1000 

Qiasymphony (96 in 4 

hrs) x 1 
1 Rotor Gene (36) x 1 1 

Kingfisher (hospital 

committee) (96 in 1 

&1/2 hrs) 

1 

Quantum studio 

Dx5 Hospital 

Committee (96 x 1) 

1 

Zybio 1 
Biorad (96 wells) x 

1 
1 
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5 

TH - 

Karapitiya 

Extractors : 4 

PCR 

machines: 5 

800 

Maxwell RSC (48 

Wells) x 1, 16 well x1 
2 

Quantum studio 

Dx5 (96 x 2) 
2 

Eppendorf/Ep 

Motion 5075t (192 

wells x 1) 

1 Rotor Gene (72) x 1 1 

Zybio 1 
Biorad (96 wells) x 

1 
1 

6 

National 

Institute of 

Infectious 

Diseases 

Extractors : 3 

PCR 

machines: 2 

600 

Maxwell RSC (16 x 1) 

Maxwell 48 x 1 

Eppendorf/Ep 

Motion 5075t (192 

wells x 1) 

3 
Biorad (96 wells) x 

2 
2 

7 

TH - 

Anuradhapur

a 

Extractors : 2 

PCR 

machines: 4 

800 

Maxwell RSC (48 

wells) x 1 

Zybio x 1 

2 

Rotor Gene (72) x 3 

(1 borrowed) 
3 

Biorad (96 wells) x 

1 
1 

 Institution 
Capacit

y 
Automated Extractor 

No. of 

machi

nes 

PCR Machines 

Number 

of 

machine

s 

8 

PGH – 

Badulla 

Extractors : 3 

PCR 

machines: 3 

1000 

Maxwell RSC (16 

wells x 1) 

Maxwell (48 wells 

x1) 

Kingfisher (96 x 1) 

3 

Rotor Gene (72 x 1) 

Quantum studio 

Dx5 (96 x 2) 

3 

9 

TH - Jaffna 

Extractors : 2  

PCR 

machines: 3 

800 

Maxwell RSC (16 

wells x 1) 
1 Biorad (96 wells) x 1 1 

Kingfisher (96 x1 1 Rotor Gene (72) x 1 1 

  
ABI Con studio 3 

(old) 
1 

10 

TH - 

Batticaloa 

Extractors : 4 

PCR 

machines: 2 

1000 

Maxwell RSC (16 

wells x 1) 
1 

Maxwell RSC (16 

wells x 1) 
1 

Maxwell 48 wells x 3 3 
Maxwell 48 wells x 

3 
1 

11 

DGH - Kegalle 

Extractors : 1 

PCR 

machines: 1 

500 

Thermofisher 

kingfisher flex (96 x 

1) 

1 

Thermofisher 

QuantStudio 

5DX(96 x 1) 

1 
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12 

TH - 

Rathnapura 

Extractors : 1  

PCR 

machines: 4 

400 

Maxwell 48 wells x1 1 
Biorad (96 wells) x 

3 
3 

  ABI 7500 1 

13 

TH - Sri 

Jayawardhan

apura 

Teaching 

Hospital: 

Extractors : 0 

PCR 

machines: 1 

200 -  
Biorad (96 wells) x 

1 
1 

14 
Apeksha 

Hospital - 

Maharagama 

Extractors : 1 

PCR 

machines: 2 

300 
Maxwell RSC (48 

wells) 
1 

Biorad (96 wells) x 

1 
1 

    Rotor Gene (72) x 1 1 

15 

DGH - 

Nuwara 

Eliya: 

Extractors : 1 

PCR 

machines: 2 

800 Maxwell 48 x 1 1 

ABI Con studio III 

(old) X 1 

Biorad (96 wells) x 

1 

2 

16 

TH - 

Kurunegala: 

Extractors : 2 

PCR 

machines: 2 

300 

Maxwell 48 wells x 1 

Eppendorf/Ep 

Motion 5075t (192 

wells x 1) 

2 

Thermofisher 

QuantStudio 5DX 

(96 x 2) 

2 

17 

CNTH 

(Ragama):  

Extractors : 2 

PCR 

machines: 1 

250 

Maxwell RSC (16 

wells) x 1 

Maxwell 48 x 1 

2 
Biorad (96 wells) x 

1 
1 

18 

NIHS 

Kalutara 

Extractors: 1 

PCR 

machines: 1 

200 

Eppendorf/Ep 

Motion 5075t (192 

wells x 1) 

1 

Thermofisher 

QuantStudio 5DX 

(96 x 1) 

1 

19 

National 

Hospital - Sri 

Lanka 

200 _  Bio rad (96) x 1 1 
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PCR 

machines: 1 

20 

BH - 

Theldeniya 

Extractors : 1 

PCR 

machines: 2 

600 Kingfisher x 1 1 

Thermofisher 

QuantStudio 5DX 

(96 x 2) 

2 

21 

CSTH 

(Kalubowila) 

PCR 

machines: 1 

150 _  Rotor Gene x 1 1 

22 

DGH 

Hambantota 

Extractors : 2 

PCR 

machines: 1 

50 

QiaSymphony 96 x 4 

hr 

Zyi Bio 

2  1 

 
Ministry of 

Health Total 
16900 

Total Automated 

Extractors 
41 

Total RT PCR 

machines 
55 

 Institution 
Capacit

y 
Automated Extractor 

No. of 

machi

nes 

PCR Machines 

Number 

of 

machine

s 

23 

Faculty of 

Medicine - Sri 

Jawawardan

apura 

Extractors : 1 

PCR 

machines: 2 

1000 Kingfisher 1 ABI 7500, Bio rad 2 

24 

Faculty of 

Medicine - 

Jaffna 

Extractors : 1 

PCR 

machines: 1 

400 Maxwell 48 1 1 RT PCR x 1 1 

25 
University of 

Peradeniya 
200 -  Bio rad 1 

26 

Faculty of 

Medicine - 

Peradeniya 

100 - 1 QuantStudio 5X 1 

27 

Faculty of 

Medicine – 

Colombo 

90 -  Bio rad x 1 1 
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28 

Faculty of 

Medicine - 

Karapitiya 

30 -  
Biomolecular systm 

x1, Bio rad x 1 
1 

29 

Faculty of 

Medicine – 

Kelaniya 

200   ABI QuantStudio 5 1 

 

Ministry of 

Higher 

Education 

Total 

 
Total Automated 

Extractors 
3 

Total RT PCR 

machines 
8 

       

30 
Sri Lanka 

Army 

Hospital: 

Extractors : 4 

PCR 

machines: 4 

 
Maxwell RSC (2 x 48 

Wells) 
2 

Biorad (96 wells) x 

2 
2 

  

Eppendorf/Ep 

Motion 5075t (192 

wells) 

1 

Thermofisher 

QuantStudio 5DX 

(96 x 1) 

1 

   Zybio 1 ABI 7500 (old) 1 

31 
KDU (PCR 

machines: 2) 
 -  

ABI QuantStudio 5 

(96 x 1) 
2 

 

Ministry of 

Defense 

Total 

 
Total Automated 

Extractors 
4 

Total RT PCR 

machines 
6 

       

 
Ministry of 

Health Total 
  41  55 

 

Ministry of 

Higher 

Education 

Total 

  3  8 

 

Ministry of 

Defense 

Total 

  4  6 

 

Grand Total 

(MOH + 

MOHE + 

MOD) 

 
Extraction machines 

in state sector 
48 

Total PCR machines 

in state sector 
68 

වගුව 5. ශ්රී කවකාස   ාජය අව ස  අණුක  සා නා ා වක PCR සා සේව වක්රී  නිදසේසා ණ  න්තර 

කාා  කමේසම් ාකිය ාව  2021) 
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  ාජය අව ස  PCR  සා නා ා  

 NHSL- Colombo  BH මුඛේහේලනයකාව  DGH ීටගමුඛව    TH කළුහබෝවිල යකන  ්ථානවලට 

හමරට ර ායකනාගාර හ ්වා ශ් ියමත් කිමතම  ඳ ා උපකරා ්ව ්  ලබා හගන ලදී. 

 ර ායකනාගාර ප්රියක්රියකාකාරක    ර ායකනික ද්රවය  ඳ ා වන ඉේලීම් ර ායකනාගාර හ ්වාවන්ට 

නිරන්තරහයකන් ලැුි.. හමම ඉේලීම් වවගය  ැපයුම් අැංශයක හවත හයකාමුඛ කර  ැපයුම් ගාමයක 

බාධාවකින් හතාරව පවත්වාහගන යකාමට උපලනම අවධානයක හයකාමුඛ කර ඇත. 

 COVID-19 හරෝග විනිශ්නයක  නිමත් ෂා    පාලනයක  ඳ ා රනහේ හරෝ ේවල පමත් ෂා 

ධාලනතාව 15 000 සිට 25 000 ග් වා වැි කිමතම  ඳ ා නව COVID-19 PCR පමත් ෂාාගාර BH 

හතේහගි.යක    DGH  ම්බන්හතාට  ්ථාරිත කරන ලදී. 

 

  ට තුෙ මති ුළුව අණුක ස    විනිද ේච  PCR  සා නා ා  සවඛ්යාව  2021 දී) 

 

 
  

පුේ පික අව ස  COVID-19 PCR  සා නා ා  

සියකමම පාර්ථශ්වකරුවන්  ම්බන්ධ කර ගනිමින් වි ත්ීර්ථා ත් හ ්රු ක්රියකාවලියක්   ර ා  පුද්ගලික 

අැංශහේ ර ායකනාගාරවලට COVID-19  ඳ ා PCR පමත් ෂා සිදු කිමතමට අව ර දීම සිදු කරන ලදී. 

 

2021 හග ැම්බර්ථ ග් වා  ප ත  ඳ න් හපෞද්ගලික අැංශහේ ර ායකනාගාර ග  යකට  16) COVID-19 

 ඳ ා PCR පමත් ෂා සිදු කිමතමට අව ර දී ඇත  

1.   නාන විගයාගාරයක  ආසිලන හ ෞඛ්ය 

2.   ඩර්ථඩන් ් ර ායකනාගාරයක 

3.   Lanka Hospital Diagnostics 

4.   නවහලෝක ර ායකනාගාර 

5.   හමේ ්ටා ර ායකනාගාර 

6.   කිැංේ ් හරෝ ල හකාළඹ ර ායකනාගාරයක 

7.   හ ්මා ් හරෝ ේ ර ායකනාගාරයක 
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8.   හෆෝහේ හරෝග විනිශ්නයක 

9.   හ්රඩන් ් හනහනාමි්  ් 

10.  Generals Medical (pvt) Ltd 

11.  වයකඹ හරෝග විනිශ්නයක වවගය ර ායකනාගාරයක 

12.  Ceymed Healthcare Service(pvt) Ltd 

13.  Synergy Bio (pvt) Ltd 

14.  Hospinorm (pvt) Ltd 

15.  ිසයකවැියකා අන්තරා ර්ථග විගයාව     තග පලනවතත්තීයක  පුද්ගලික)  මාගම  ඳ ා මධය ථ්ානයක 

16.  පන්නිරිටියක වවගය හ ්වා 
 

ශ්රී ලැංකාව තුළ COVID – 19 වයාේත වීමත්  මජ ගත  ්ථ COVID – 19 පමත් ෂා ප ුමකම් පුළුේ 

කිමතමට අවශය වියක. හමම තත්ත්වයක තුළ  ැංනාරක වයාපාරයක  ්ථාරිත කිමතම  හ ්වකයකන් ආපුම හගන්වා 

ගැීමම    කර්ථමාන්තශාලා    හ ්වා  ථ්ාන විධිමත්ව පවත්වාහගන යකාම  ඳ ා හපෞද්ගලික අැංශහේ 

මැිස ත්වීම වැගගත් වියක. තවග  හපෞද්ගලික අැංශහේ පමත් ෂා ධාලනතාවයක පුළුේ වීමත්  මජ ුන්න්හේ 

පමත් ෂාවල ුණාාත්මක භාවයක පවත්වා ගැීමම ග පැ ැිසලි වී ඇත. 

 

පුේ පික අව ස   සා නා ා වක COVID – 19 PCR තී්ෂාසවිට ත්්්ව තාකන  
EQA වැඩ ට න හපෞද්ගලික ර ායකනාගාර  ඳ ා වවගය පර්ථහේෂා ආයකතනයක තුළ  ථ්ාරිත කර ඇිය 

අතර සියකමම අුමත හපෞද්ගලික ර ායකනාගාර බාහිර තත්ත්ව   ියක වැඩ ට නට ඇතුළත් කළ 

යුතුයක. 

  

1.5  ශ්රී කවකාස   ාජය අව ස  PCR  සා නා ා  සහාා WHO සම්ාන්තධීක ණ  ක න කද 

ාාිට  ත්්්ව ම යීම් වකඩසටාන  EQAP)  
  

ආනාර්ථයක නාලිකා ුණාවර්ථධන නාියක වැඩ ට න් නිලධාමත/WHO හේ  ම්බන්ීකකරාහයකන් බාහිර 

තත්ත්ව ඇගීමම් වැඩ ට න්   ්ථාරිත කිමතමට ර ායකනාගාර හ ්වා  මත් වියක. 

බාහිර තත්ත්ව ඇගීමම් වැඩ ට න  EQAP) 1 

SARS-CoV-2 EQAP  ඳ ා WHO හේ ආරාධනයක මත Hong Kong විශ්ව විගයාලයක  මජ 2020 මැයි 

මා හේදී EQA 1  ඳ ා ර ායකනාගාර  තර්  මුඛලින් ලියකාපිසැංත කරන ලදී. හ ාැංහකාැං හි හ ෞඛ්ය 

හගපාර්ථතහම්න්තුහස හ ෞඛ්ය ආර් ෂා මධය ථ්ානහේ වාර්ථතාව මත පගනම්ව  ර ායකනාගාර  තරම 

2020 ජූලි මා හේදී 100% එකජතාවයකකින් නිවැරිස ප්රියලල ලබා හගන ඇත. 
  

බාහිර තත්ත්ව ඇගීමම් වැඩ ට න  EQAP) 2 

හකහ ් හවතත්  WHO විසින් 2020 හනාවැම්බර්ථ මා හේදී ු  ්හේලියකාහස හරෝයකේ හකාහේස ු ෆ් වයාධි 

විගයාඥයින්  තත්ත්ව   ියක කිමතහම් වැඩ ට න  RCPAQAP)  මජ 2020 හනාවැම්බර්ථ මා හේදී 

PCR පමත් ෂාාගාර 25ම හගෝලීයක EQAP හවත ඇතුළත් කිමතමට කටයුතු හයකාගා ඇත. ර ායකනාගාර 25 

EQA 2 හි ඇතුළත් කර ඇිය අතර එහි ප්රියලල 2021 අහේේ මා හේදී ලැුි.. 

  

බාහිර තත්ත්ව ඇගීමම් වැඩ ට න  EQAP) 3 

WHO විසින් EQAP-3  ඳ ා PCR පමත් ෂා ර ායකනාගාර 25්   ඳ ා ඕ ්හේලියකාු වයාධි 

විගයාඥයින්හේ රානකීයක විගයාලයක  තත්ත්ව   ියක කිමතහම් වැඩ ට න  RCPAQAP)  මජ කටයුතු 

කර ඇත.ිසන පැනේ 25්  ලැබී ඇියවන අතර ගැනට විගයාගාරයකට පැනල ප ත පලනිස හබගා  ලනමින් සිටී 

 වුණව1) 
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වගුව 6. ාාිට  ත්්්ව ම යීම් වකඩසටානට  EQAP) පි ාතිනවචි ූ  PCR  සා නා ා  

 COVID_19 PCR  සා නා ා  EQA 1 

්රතිඵක 

EQA 2 

්රතිඵක 

EQA 3 

්රතිඵක 

28 ජූපි 2020 08 අසේල් 

2021 

12 ජූපි 

2021 

 හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක 

 වවගය පර්ථහේෂා ආයකතනයක  ) MRI)       

1  01) වවර ් විගයාගාරයක  ) වවගය ජූඩ්  ✓ ✓ - 

2  02) අු ක විගයාගාරයක  ) වවගය නදීකා  - ✓ ✓ 

3  03) නලීතියකා විගයාගාරයක  ) වවගය දුේමිි.  - ✓ ✓ 

4 මුඛේහේලනයකාව මූලික හරෝ ල - ✓ ✓ 

5 BIA - ✓ ✓ 

6 අුරාධපුර ශි් ෂා හරෝ ල ✓ ✓ - 

7 IDH හරෝ ල - ✓ ✓ 

8 කරාරිටියක ශි් ෂා හරෝ ල ✓ ✓ - 

9 ම ුවර නාියක හරෝ ල ✓ ✓ - 

10 යකාපනයක ශි් ෂා හරෝ ල - ✓ ✓ 

11 මඩකලපුව ශි් ෂා හරෝ ල - ✓ ✓ 

12 ශ්රී නයකවර්ථධනපුර ම  හරෝ ල - ✓ ✓ 

13 අහේ් ෂා හරෝ ල - ✓ ✓ 

14 උතුරු හකාළඹ ශි් ෂා හරෝ ල - ✓ ✓ 

15 රතනපුර ශි් ෂා හරෝ ල - ✓ ✓ 

16 බදුේල පළාත් ම  හරෝ ල - ✓ ✓ 

17 ුවරඑියයක ිස ්ි්  ම  හරෝ ල - ✓ ✓ 
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18 කුරුා ගල ශි් ෂා හරෝ ල - - ✓ 

19 ශ්රී ලැංකාහස නාියක හරෝ ල - - ✓ 

20 CSTH කළුහබෝවිල - 2 - 

21 NIHS කළුතර - - ✓ 

22 ක ගේල ශි් ෂා හරෝ ල - - ✓ 

23 හතේහගි.යක මූලික හරෝ ල - - ✓ 

 ස ්ෂක අමාත්යාව   

24 යුධ  මුඛගා හරෝ ල - ✓ ✓ 

25 හකාතලාවල ආර් ෂක විශ්වවිගයාලයක  ) KDU) - ✓ ✓ 

 උසසේ අායාතන අමාත්යාව   

26 වවගය විගයා ීයඨයක ශ්රී නයකවර්ථධනපුර - ✓ ✓ 

27 වවගය ීයඨයක හකාළඹ - ✓ ✓ 

28 කරාරිටියක වවගය ීයඨයක - ✓ - 

29 යකාපනයක වවගය ීයඨයක - ✓ ✓ 

30 හේරාහගි.යක වවගය ීයඨයක - ✓ - 

31 හේරාහගි.යක පු  වවගය විගයා ීයඨයක - - ✓ 

32 වවගය ීයඨයක කැලි.යක - - ✓ 

  

 

1.6 COVID 19 සහාා PCR තී්ෂණ සහාා සකතුබම් දාම කෙමනාක ණ  විිම් ියීම 

COVID-19  ඳ ා PCR පමත් ෂා  ඳ ා  ැපයුම් ගාම කළමනාකරායක විධිමත් කිමතම හ ෞඛ්ය 

අමාතයාැංශයක ප ුමකම් තවදුරටත් ශ් ියමත් කිමතම    COVID-19  ඳ ා PCR පමත් ෂා  ඳ ා 

 ැපයුම් ගාම කළමනාකරායක විධිමත් කිමතහම් ක්රියකාවලියකක හයකදී සිටී. හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ 

හේකම්වරයකා විසින් ලබා දී ඇිය උපහග ් පලනිස Google පර හයකදුම අඛ්්ඩව අීක් ෂායක හකහර්ථ. 

 

1.7 COVID - 19 ස    නිද්ණ ට සම්ාන්තා  සා නා ා වක මානව සම්තත්  ්තිම් 

ියීම 

පලනූරක වවගය විගයාව යකටහත් ශ්රී ලැංකාහස විවිධ විශ්වවිගයාලවල ව ර 4 ක උපාධියක්   ම්ූර්ථා 

කළ වවගය ර ායකනාගාර විගයාඥයින් 150 හගහනකුට COVID19 ව ැංගත හරෝග විනිශ්නයක    
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පාලනයක ශ් ියමත් කිමතම  ඳ ා හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක යකටහත් මා  6 ක හ ්වා ිසශානිය වැඩ ට න්  

ලබා හගන ලදී .හමම  ැංඛ්යාවට තවත් නිලධාමතන් 63 හගහනකු ළජදීම එකතු කිමතමට නියකමිතයි. 

මූලික හරෝ ේ මේටමින් ඉ ළ ආයකතනවල වවගය නිලධාමතන් හවත කිනම් ප්රියහද් නනක 

පමත් ෂායක  ම්බන්ධහයකන් ප්රාහයකෝකක පුුතු ව පැවැත්විි.. 

 

1.8 ජව ම  සා නා ා  සසේවා 

නැංගම ර ායකනාගාරයක    එහි කාර්ථයක ම්ඩලයක PCR  ඳ ා  ාම්පල එකතු කිමතම සිදු කරන ලග අතර 

Covid - 19 ව ැංගතයක පාලනයකට ගායකක වූ හසගවත් ප්රියහද් නනක පමත් ෂා 32 000්  පමා පවත්වා 

ඇත. 

 

1.9 COVID 19 PCR වි ේසල්ෂණ  සහාා PCR ්රතික්රි ාකා ක සා තරිසභ  ජන ද්රවය සහාා 

ිරරිවිත්  

ර ායකනාගාරවල හතාරතුරු අුව  PCR යකන්රවල විවිධ හවළඳ නාම    මාිසලි භාවිතා හස. එබැවින්  

PCR යකන්ර  මජ අුූලල රිලනවිතරයකන්  මජ පමත් ෂා කේටල ඇාන්ම් කිමතම වැගගත් වන අතර එයක 

පමත් ෂාහේ ුණාාත්මක භාවයකට උපකාමත වු ඇත. 

රCOVID 19 PCR විශ්හේෂායක  ඳ ා PCR ප්රියක්රියකාකාරක    පලනහභෝනන ද්රවය  ඳ ා රිලනවිතරර 

වවර ් විහශ්ෂඥයින්හේ එකජතාවහයකන් කමිටුව විසින්  ක ් කරන ලග අතර එයක වවගය  ැපයුම් 

අැංශයක  මජ හබගා ගන්නා ලදී. 

 

 1.10 PCR කා්  සාාන ද්ත්  ාඩාව සවව්ාන  ියීම සා නඩ්තු ියීම 

රට තුළ COVID-19 ආ ාගනයක ආරම්භහේ සිටම  ර ායකනාගාර හ ්වා ඒකකයක PCR කාර්ථයක  ාධන 

ගත්ත ගබඩාව්   රට තුළ PCR කාර්ථයක  ාධන ගත්ත ගබඩාව්   ැංවර්ථධනයක කර පවත්වා හගන යකන ලදී. 

 ැපයුම් ගාම කළමනාකරායක  ර ායකනාගාර උපකරා  මානව  ම්පත් කළමනාකරායක    අහනකුත් 

 ම්පත් හබගා  ැමතම රිියබඳ තීරා ගැීමම ප ුම කිමතම  ඳ ා ඉ ත ගත්ත  මුඛගායකට විවිධ අැංශ ඒකාබද්ධ 

කිමතමට එයක භාවිතා හස. 

 

 1.11 COVID-19 PCR තී්ෂණ කා්  සාාන  ාුළව සහාා ානානාස න මති ද් ක 

ර ායකනාගාර හ ්වා ඒකකයක 2021 මැග භාගහේදී ප ත  ඳ න් එ්  එ්  කාර්ථයක  ාධන ගර්ථශකවලින් 

80%කට වඩා ලබා හගන ඇත. 

1. COVID-19 PCR පමත් ෂා ධාලනතාව 

2. PCR පමත් ෂා ප්රියලලවල ප්රියශතයක  අුව)   ම ර ායකනාගාරයක් ම)  ාම්පල ලැබීහමන් පැයක 

24්  ඇතුළත ලබා දී ඇත 

3. ර ායකනාගාරවල ප්රියශතයක බාහිර තත්ත්ව ත් හ ර්ු කාල ට නට අුූලල හස. 

 

 1.12 නකසන සත ් ජාන අු ක්රිටක ස ිනකාව භ ාවිත්ස න්ත ජාන අු ක්රිටක  සා නා ා  

ිරිටුවවීම 

වර්ථතමාන Covid-19 ව ැංගතයක තුළ නාන අු්රමික ප ුමකම්  ්ථාරිත කිමතම  ඳ ා ුමදුුම තාක්ෂායක 

ඉතා වැගගත් හස. හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානහේ   ායක ඇියව නැහනෝහපෝර්ථ නාන අු්රමික හසිසකාව 

භාවිතහයකන් MRI    ම ුවර නාියක හරෝ ල හි PCR ර ායකනාගාරහේ අු ක  ා වවර ් 

විගයාගාරවල නාන අු්රමික ප ුමකම්  ්ථාරිත කිමතමට තීරායක කරන ලදී. 

 හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානයක  WHO) හකාළඹ වවගය පර්ථහේෂා ආයකතනහේ වවර ් විගයා  ා අු ක 

ර ායකනාගාරවල නාන අු්රමික ප ුමකම්  ්ථාරිත කිමතම  ඳ ා ඕ ්හේලියකාු රනහේ අරමුඛගේ 
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අුග්ර යක ඇියව නාන අු්රමික යකන්ර තුන්   3) හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයකට පලනතයාග කහළ්යක. COVID-

19 රිියබඳ නිමත් ෂා කටයුතු ශ් ියමත් කිමතම  ඳ ා ම ුවර නාියක හරෝ ල. 

 හ ෞඛ්ය හේකම්  DGHS    අහනකුත් ඉ ළ නිලධාමතන් ගරු අමාතයවරයකා  මජ   භාගී වූ . හමම 

අව ්ථාවට හ ෞඛ්ය අමාතය එ ්. හමම අව ථ්ාවට හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානහේ නිහයකෝිතත වවගය 

අලකා සිැං  UNOPS ආයකතනහේ නිලධාමතන් එ් ව සිටියක . 

 

 
හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානහේ නිහයකෝිතත වවගය අලකා සිැං ම ත්මියක විසින් හමම පලනතයාගයක ගරු 

හ ෞඛ්ය ඇමියතුමා  හවත නිල වශහයකන් භාර හගන ලදී.  

 

 නකසන සත ් ජාන අු ක්රිටක ස ිනකාව භ ාවිත්ස න්ත ජාන අු ක්රමණ  සහාා පුහුණුව -WHO 

සාා  ද්වන IDEA වකඩුළුවව ජ්මාු  වසව ත් සූදානම කණ්ඩා ම  SEEG) 

 

හකාළඹ විශ්ව විගයාලහේ විගයා ීයඨහේ   හයකෝගීතාවහයකන් පවත්වන ලග නැහනෝහපෝර්ථ නාන අු්රමික 

හසිසකාව භාවිතහයකන් නාන අු්රමායක  ඳ ා විසින්ත 22 සිටපුහුණුව 25ද්වා හනාවැම්බර්ථ 2022. 

නර්ථමනිහේ බර්ථලිනහේ හරාබේ හකාච් ආයකතනහේ  ආර්ථහ් අයි) අධි වයාධිනනක වවර ් අැංශහේ 

ප්රධාීම ම ානාර්ථයක ඇන්ඩ්රියකා ් නිේහෂ්    ක්ඩායකම  ම්පත් ගායකකයකන් වූ . 

හමම වැගගත් පුුතු  වැඩ ට න  ඳ ා ර ායකනාගාරවල   භාගීත්වයක  PCR Refresher පාඨමාලා 16 

  භාකවන්නන්    අු්රමික පාඨමාලාව 8   භාකවන්නන්), උපහද්ශකයින්  වවගය නිලධාමතන් 

   MLTs ඇතුළත් හස. 

 

වගුව 7. පුහුණු වකඩසටාන්ත සහාා සාභ ාගිවන්තනන්ත  ණන 

ර ායකනාගාර   භාකවන්නන්  ැංඛ්යාව 

මාු ව  – අණුක විදයා ා   4 

MRI - අණුක  සා නා ා   4 

MRI-වව සේ විදයා ා   4 
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CNTH 2 

අසප්ති්ෂා ස  ාක 2 

TH ක ාිරටි  මාර්ථගගතව  පුමව) 

 

2. ශ්රී කවකාස  ්්ද්ර ජීවී ්රතිස  ා ට ළස ිටව සටන්ත ියීම. 

ප්රිය-් ුද්ර ජීවී ප්රියහරෝධයක  AMR) යකු මානව වර්ථගයකා මුඛුතා හගන  ැලකියක යුතු හගෝලීයක ම නන 

හ ෞඛ්ය තර්ථනනයකකි. මත්ද්රවයවලට ුහරාත්තු හගන හරෝග හ ්තුහවන්   ම ව රකම හගෝලීයක වශහයකන් 

700 000්  පමා මරා සිදුවන අතර හමම ප්රවාතාවයක අවම කිමතමට කිනම් ක්රියකාමාර්ථග 

හනාගතහ ාත් අනාගතහේදී මිලියකන ගානක මරා    ිසුණකාලීන හරෝගාබාධ හනාවැළැ් වියක 

 ැකියක. 

 

්්ද්ර ජීවී ්රතිස  ා ට ළස ිටව සටන්ත ියීම සහාා 2021 දී තාත් ක්රි ාකා කම් සිදු ක න කදී 

 වයාතෘති ක්රි ාකා කම් විසේත්   සභ ෞතික ්ර ති  

1.0 ශ්රී ලැංකාහස ප්රිය-් ුද්ර ජීවී 

ප්රියහරෝධයකට එහරහිව  ටන් 

කිමතහම් නාියක උපායකමාර්ථකක 

 ැලැ ්ම 

  

1.1 ප්රිය-් ුද්ර ජීවී ප්රියහරෝධක 

නිමත් ෂා පද්ධියයක  ඳ ා 

WHONET භාවිතා කරමින් 

ගත්ත එකතු කිමතම    ගත්ත 

විශ්හේෂායක රිියබඳ 

ධාලනතාව හගාඩනැගීම  ඳ ා 

පුුතු  වැඩ ට න 

ප්රිය-් ුද්ර ජීවී ප්රියහරෝධක නිමත් ෂා 

වැඩ ට න  ඳ ා ගත්ත ්ව ් කිමතම, 

එකතු කිමතම    විශ්හේෂායක  ඳ ා 

භාවිතා කරන හමවලම වන WHONET 

මතදුකාැංගයක මත හරෝ ේ 20 ක හ ෞඛ්ය 

හ ්වකයින් 60 හගහනකු  ඳ ා 

පවත්වු ලබන පුුතු  වැඩ ට න 

පවත්වන ලදී . 

2021 අව න් වන විට තවත් හරෝ ේ 

7්   ඳ ා අතථය පුුතු  වැඩ ට න 

පවත්වන ලදී. 

 ම්ූර්ථා කරන 

ලග වැඩමුඛළු 

ගාන  2/2 - 

100% 

1.2 ආ ාගන වැලැ් වීම    

පාලනයක රිියබඳ නාියක 

ප්රියපත්ිය හකටුම්පත අව න් 

කිමතම  ඳ ා වැඩමුඛළු, 

හරෝ ේ ආ ාගන වැලැ් වීම 

   පාලනයක රිියබඳ 

අත්හපාත යකාවත්කාලීන 

කිමතම, ආ ාගන වැලැ් වීම 

IPC රිියබඳ නාියක ප්රියපත්ියයක අගාළ 

පාර්ථශවකරුවන්හේ   භාගීත්වහයකන් 

අථතය  ාකච්ඡා  ැං ගයක  ර ා 

හකටුම්පත් කරන ලදී. 

 ම්ූර්ථා කරන 

ලග වැඩමුඛළු 

ගාන  8/8 -

100% 
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   පාලනයක රිියබඳ නාියක 

මාර්ථහගෝපහද්ශ 

1.3 හ න්ටිනේ අඩවි කාර්ථයක 

ම්ඩලයක  මජ AMR 

නිමත් ෂා පද්ධියහේ ගත්ත 

විශ්හේෂායක    අර්ථථකථන 

කමිටුව විසින් මාසික 

මාර්ථගගත ්ව ්වීම 

25 හ න්ටිනේ අඩවි ර ායකනාගාර 

කාර්ථයක ම්ඩලයක අතර AMR 

නිමත් ෂා වැඩ ට න  ඳ ා 

WHONET භාවිතයක රිියබඳ ධාලනතා 

හගාඩනැගීම සිදු කරන ලදී. 

 ම්ූර්ථා කළ 

්ව ්වීම් ගාන  

6/6 - 100% 

1.4 ප්රියජීවක ගැුවත් කිමතහම් 

 ියයක  ) WAAW)  ඳ ා IEC 

ද්රවය අව න් කිමතම  ඳ ා IPC 

හි ක්රියකාකාමත ක්ඩායකම 

 ඳ ා වැඩමුඛළු පැවැත්වීම 

ප්රියජීවක ගැුවත් කිමතහම්  ියයක  ඳ ා 

IEC ද්රවය අව න් කිමතම  ඳ ා බුත-

ආැංශික   භාගීත්වහයකන් වැඩමුඛළු 3 ්  

පවත්වන ලදී .ප්රිය-් ුද්ර ජීවී නාශක 

තාර්ථකික භාවිතයක, ආ ාගන වැලැ් වීම 

   පාලනයක, බඩවැේ ් ුද්රජීව    

ප්රිය-් ුද්ර ජීවී ප්රියහරෝධයක රිියබඳ භාෂා 

තුනකින් ප්රධාන පි.විඩ 16  16) 

 ැංවර්ථධනයක කරන ලදී. 

 ම්ූර්ථා කරන 

ලග වැඩමුඛළු 

ගාන  3/3 - 

100% 

1.5 WAAW  ඳ ා ක්රියකාකාරකම් 

හපළගැ ්වීම  - 2021 

හනාවැම්බර්ථ 18-24 

රානය    හපෞද්ගලික අැංශහේ විවිධ 

පාර්ථශ්වකරුවන්  ) හරෝ ේ හ ෞඛ්ය 

හ ්වකයින්,  ාමානය වවගයවරුන්, 

MOH කාර්ථයකම්ඩලයක   ඳ ා ් ුද්ර 

ජීවී ප්රියහරෝධයක රිියබඳ  ාකච්ඡා  ඳ ා 

ඉ ත ප්රධාන පි.විඩ    webinar 

මාලාව භාවිතා කරමින් දීප වයාේත 

 මාන මාධය ප්රනාරායක්  බුත-ආැංශික 

  භාගීත්වහයකන් යුත් මාධය  මුඛව්  ., 

ඖෂධහසදීන්    හපෞද්ගලික ුුම ේ 

හිමියකන්, වවගය, හ ග    ෆාමසි 

සිුමන්  පවත්වන ලදී. 

 

1.6 2020 AMR ගත්ත GLASS 

හසිසකාවට ඉිසලනපත් කරන ලදී 

හ න්ටිනේ අඩවි හරෝ ේ 10 ් , ගත්ත 

ඉිසලනපත් කරන ලග අතර වාර්ථතා 1542 

්  ලබා ගත  ැකි වියක .

)හප්රාහටෝහකෝලයක මත පගනම්ව නියකැිස 

හත්මතම  රුධිරයක, මල    මුඛරා  ාම්පල 

එකතු කරන ලදී. 
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වගුව 8. ්්ද්ර ජීවී ්රතිස  ා  ළස ිටව සටන්ත ියීම සහාා සිදු ක න කද ක්රි ාකා කම් 

  

Ø  WHONETර මතදුකාැංගයක යකු ප්රිය-් ුද්ර ජීවී ප්රියහරෝධක නිමත් ෂා වැඩ ට න  ඳ ා ගත්ත ්ව  ්

කිමතම  එකතු කිමතම    ගත්ත විශ්හේෂායක  ඳ ා භාවිතා කරන හමවලමයි. 

2021 ව ර තුළ හරෝ ේ 20 ක හ ෞඛ්ය හ ්වා කාර්ථයක ම්ඩලයක 60 ්   ඳ ා හභෞියක    අතථය 

  භාගීත්වහයකන් WHONET මතදුකාැංග රිියබඳ ප්රාහයකෝකක පුුතු  වැඩ ට න් පවත්වන ලදී. 

 

ජාතික AMR නිදී්ෂණ තේාතිස  ව්මන්ත ත්්්ව  
 

  
  

නිදද් ක 

ව්   

ස    කා ක ස  ගීන්ත  ණන 

සල් Acinetobacter spp. 317 

  E.coli 432 

  K. pneumoniae 323 

  Salmonella spp. 42 

  S. aureus 235 

  S.pneumoniae 28 

ුළරා E.coli 3538 

  K. pneumoniae 724 

මකතා Salmonella spp. 35 
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  Shigella spp. 25 

පිවස්න්තරි  N.gonorrhoeae - 

වගුව 9. ානා්මක සාම්තක සිටත් ස  ගීන්ත  ණන  

 

 3.    සා නා ා  අව ස  මූකය කෙමනාක ණ  

්ර ති  

ගර්ථශකයක 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

අවශය ර ායකනාගාර 

උපකරා ප්රියපාගන 

)මිලියකන වලින්  ප්රියපාගන 

 පයකා ඇත 

3
5

0
 

3
5

0
 

9
0

0
 

9
0

0
 

7
4

0
 

2
3

0
 

5
5

7
 

ප්රියපාගන නිකුත් කර ඇත 

3
5

1
 

6
9

0
 

9
1

9
 

9
0

4
 

7
3

9
 

2
3

0
 

5
4

8
 

නැංගම ර ායකනාගාර 

පමත් ෂා ගාන 

  

1
4

5
 

1
2

9
 

1
2

6
 

4
0

4
 

1
7

0
 

නැංගම ර ායකනාගාර 

පමත් ෂා පමත් ෂා 

3
9

,4
3

6
 

4
7

,7
7

3
 

4
2

,6
7

4
 

4
2

,9
3

5
 

4
6

,5
7

4
 

5
5

,3
2

0
 

3
6

1
8

6
 

ප්රිය-් ුද්ර ජීවී ප්රියහරෝධයක 

 ඳ ා පුුතු  කළ කාර්ථයක 

ම්ඩල  ැංඛ්යාව 

   

6
9

6
5

 

1
3

1
8

 

 

3
2

5
 

 

වගුව 10. ්රාාන කා්  සාාන ද් ක සා ්ර ති  2021 

 වැඩ ට න/ක්රියකාකාරකම්/අයිතම 

වි ්තරයක 

ව ්තු 

හ් තයක 

අරමුඛගේ 

මූලාශ්ර 

2021.12.

31 ග් වා 

හවන් 

කර ඇිය 

අයකවැයක 

ප්රියපාගන

 රු. 

2021.12

.31 වන 

විට 

 මුඛච්තත 

වියකගම් 

රුරියකේ 

මිලියකන 

2021.12.

31 ිසනට 

හභෞියක 

ප්රගියයක 

1.1 2021 දී හර්ථය යක අමාතයාැංශ 

ආයකතන  ඳ ා නව ර ායකනාගාර 

උපකරා මිලදී ගැීමම  ඳ ා 

ප්රියපාගන ලබා දීම. 

111-2-

13-013-

2103-11 

GOSL 470 Mn 471 Mn 95

% 
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1.2 2021 දී පළාත් හරෝ ේවල 

ර ායකනාගාර  ඳ ා ර ායකනාගාර 

උපකරා මිලදී ගැීමම  ඳ ා 

ප්රියපාගන ලබා දීම. 

111-2-

13-013-

2103-11 

GOSL+ 74 Mn 62.2 Mn 84

% 

1.3 2021 දී හර්ථය යක අමාතයාැංශ 

ආයකතනයක  ඳ ා ර ායකනාගාර 

උපකරා අළුත්වැියකා කිමතම, 

හ ්වා කිමතම    නඩත්තු කිමතම 

 ඳ ා ප්රියපාගන ලබා දීම. 

111-2-

13-013-

2103-11 

WB/PSS

P 

10 Mn 10 Mn 100 

% 

1.4 ර ායකනාගාර හ ්වා කාර්ථයකාලයක 

 ඳ ා කාර්ථයකාල උපකරා මිලදී 

ගැීමම 

111-2-

13-013-

2103-11 

GOSL 3 Mn 4.5 Mn 100 

% 

ුළුව   557 Mn 547.7 Mn  

 

වගුව 11. 2021 තුෙ මූකය ්ර ති  

  උතක ණ  න්තර 

 ණන 

්රතිකාභ  කාන 

ස ත්න සවඛ්යාව 

අ ුළදක       ුළදක 

1  ම්පුර්ථාහයකන්ම 

 ්වයකැංක්රීයක ජීව ර ායකන 

විශ්හේෂකයක  මධයම 

ප්රියගානයක)-14  

14 14 PSSP 47,600,000.00 

2 අන්වී් ෂ-28 28 12 PSSP 4 157 720.00  

 

වගුව 12. 2021 තෙුළ කා්තු සදක තුෙ 2021 දී තෝ ස ත්න අත්  සාදා ාරින කද උතක ණ. 

 ක්රියකාකාරකම උපකරා හවන් 

කිමතම 

මුඛලය ප්රගියයක හභෞියක ප්රගියයක 

වි දම 

රුිර ල් 

 ිටපි න) 

% විසේත්    තොත් 

සා ස ත්න ) 

1 ප්ර ම්පාගනයක   /

්වකවරායක 

)වනව 

ර ායකනයක  

 ත්කාර කරුු  

20  වනව 

ර ායකනයක  

20 mn 20 (paid

.) 

 -නව පළාත -

ප්රාහද්ය යක හරෝ ේ 

ප ්  

-මධයම පළාත - 

ිස ්ි්  ම  

හරෝ ේ  තර්  

   ප්රාහද්ය යක 

හරෝ ල්  
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-උතුරු මැග පළාත- 

ප්රාහද්ය යක හරෝ ේ 

ප ්  

- බරගමුඛව පළාත- 

ීයඑම්ීයයූ ප ්  

2 ර ායකනාගාර 

උපකරා මිලදී 

ගැීමම 

කාර්ථයකාලීයක 

ගත භා්ඩ/පලන

ගාක 

ප්ර ම්පාගනයක 

 P.O නිකුත් කර 

ඇත  

50 Mn 47.6 

(Paid ) 

 -මූලික හරෝ ල-14 

*14 ූර්ථා 

 ්වයකැංක්රීයක 

වනව ර ායකන 

විශ්හේෂකයක 

)ISE  මජ 

මධයම 

ප්රියගානයක  

- 4.57  

(Paid ) 

 - ිස ්ි්  ම  

හරෝ ේ  යක්  

-17 මූලික හරෝ ේ 

- ශි් ෂා හරෝ ේ 

 තර්  

-එ්  නැංගම 

විගයාගාර බ  ්

රථයක්   හ ෞඛ්ය 

අමාතයාැංශයක) 

3 ප්ර ම්පාගනයක 

පුුතු  කිමතම 

ප්ර ම්පාගනයක   /

්වකවරායක 

)වනව 

ර ායකනයක  

*28 දුරග් න 

අන්වී් ෂයක 

පළාත්  ඳ ා 

ර ායකනාගාර 

කාර්ථයකාල 

ගත භා්ඩ 

මිලදී ගැීමම 

3.0 Mn Rs 

4,504,79

1.05 

 

 

 පළාත් හරෝ ේ 

ර ායකනාගාරවලට 

කාර්ථයකාලීයක 

ගත භා්ඩ ලබාදීම 

(මාතර රු. 

920,223.33 

 ම්බන්හතාට- 

රුරියකේ 

841,484.02 

ගාේල 

රු.940,851.60 

නැහගනහිර රු. 

1,103,625.10 කි 

වයකඹ පළාත 

රුරියකේ 698,607. 

10) 

4 ර ායකනාගාර 

උපකරා මිලදී 

ගැීමම 

Covid-19 

ව ැංගත 

තත්ත්වයක 

හ ්තුහවන් 

 ැංවිධානයක වී 

හනාමැත 

3.0 Mn - -- - 

 

    76.Mn 

 

66.67 

Mn 

 8
4

.6
9

%
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PSSP වයාතෘති   සක ක ාකවකුව) 2021 තුෙ සභ ෞතික ාා මූකය ්ර ති  

4.    සා නා ා  සත්ා තුරු කෙමනාක ණ තේාති  

 ශ්රී ලැංකා හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක  සියක හ ්වාවන් කාර්ථයක් ෂමව    ලලගායි හල  නනතාව හවත ලබා දීම 

 ඳ ා සියකමම හ ෞඛ්ය හ ව්ා ආයකතන හවත ිිතටේ වි ඳුම්  ඳුන්වා දීමට හම් වන විට කටයුතු කරමින් 

සිටී. හමම ප්රයකත්නහේදී ර ායකනාගාර හතාරතුරු කළමනාකරා පද්ධියයක  LIMS)  ඳුන්වාදීම  ඳ ා 

ප්රමුඛඛ්තාවයක්  හල  ර ායකනාගාර  ඳුනාහගන ඇත.  

LIMS යකු  ාම්පල  උපකරා  පලනහභෝනන ද්රවය    පලනය ලක කළමනාකරායක  ඳ ා 

ර ායකනාගාරවල භාවිතා කරන මතදුකාැංග පද්ධියයකකි. උපකරා    හයකදුම් ඒකාබද්ධ කිමතම  

ඉහල් හරානික ගත්ත ුතවමාරුව  ප්රමිිය අුූලලතාව  හේඛ්න කළමනාකරායක  රිලන ්    කාර්ථයක භාර 

කළමනාකරායක    තත්ත්ව   ියක කිමතම    පාලනයක වැනි කාර්ථයකයකන් ග ඒවාට ඇතුළත් යක. 

LIMS වි ඳුම් නියකමුඛ වයාපතිය හල  ක්රියකාත්මක කිමතම ර ායකනාගාර කිහිපයක්  ආරම්භ කර ඇිය අතර 

හබාහ ෝ අව ්ථාවන්හිදී  ාර්ථථක බව හ ායකා ගන්නා ලදී. හකහ ් හවතත්  හමම ක්රියකාත්මක කිමතම් නිසි 

හල   ම්බන්ීකකරායක කර හනාමැිය අතර අහනකුත් පද්ධිය  මජ අන්තර්ථ ක්රියකාකාමතත්වයක  උපකරා 

ඒකාබද්ධ කිමතම    පලනමාායක  ම්බන්ධ ගැටළු රාශියක්  ඇිය බව  ට න් වියක. හ ෞඛ්ය හතාරතුරු 

ඒකකහේ    ර ායකනාගාර විගයාව රිියබඳ විහශ්ෂඥයින්හේ  ැං ගහේ   ායක ඇියව  DDG/LS 

කාර්ථයකාලයක නාියක LIMS පද්ධියයක්   ඳ ා පලනය ලක අවශයතා රිලනවිතර    පද්ධිය අවශයතා රිලනවිතර 

හකටුම්පත් කිමතම ආරම්භ කර ඇත. 

 

 5.    සා නා ා  අව ස  

වනව ආරක්ෂාව    වනව ආරක්ෂාව වනව ආරක්ෂාව මකන් හරෝගකාරක    විෂ ද්රවයවලට 

හනාගැුවත්වම නිරාවරායක වීම හ ෝ ඒවා අ ම්හබන් මුඛගා  ැමතම වැළැ් වීම  ඳ ා ක්රියකාත්මක කරන 

අන්තර්ථගත මූලධර්ථම  තාක්ෂා    භාවිතයකන් වි ්තර කරයි. 

වනව ආර් ෂායක මකන් ර ායකනාගාර තුළ වටිනා ජීව විගයාත්මක ද්රවය  ) VBM) ආර් ෂා කිමතම, 

පාලනයක කිමතම    වගවීම, ඒවාහේ අනව ර ප්රහසශයක, අලාභයක, හ ාරකම් කිමතම, අනිසි භාවිතයක, 

 ැරවීම හ ෝ නාතයන්තර මුඛගා  ැමතම වැළැ් වීම  ඳ ා වි ්තර කරයි. 

 හමම ප්රහද්ශහේ  ඳුනාගත් ප්රමුඛඛ්තා ක්රියකා ඇතුළත් හස, 

 ගබඩා ආර් ෂායක මකන් ර ායකනාගාර තුළ වටිනා ජීව විගයාත්මක ද්රවය  ) VBM) ආර් ෂා කිමතම, 

පාලනයක කිමතම    වගවීම, අනව ර ප්රහසශයක, අලාභයක, හ ාරකම් කිමතම, අනිසි භාවිතයක,  ැරවීම හ ෝ 

නාතයන්තර මාධය මුඛගා ැමතම වැළැ් වීම  ඳ ා වි ්තර කරයි. 

හමම ප්රහද්ශහේ  ඳුනාහගන ප්රමුඛඛ් ක්රියකා ඇතුළත් හස  

 හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ වනව ආරක්ෂාව    වනව ආරක්ෂාව රිියබඳ නාියක උපහද්ශක කමිටුව්  

ියුාා .හකහ ් හවතත් එයක ගැනට DDG-ර ායකනාගාර හ ්වා යකටහත් නැවත  ක්රියක කිමතහම් 

ක්රියකාවලියකක පවතී.  
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ාකිනන්තවීම  

හකාළඹ වවගය පර්ථහේෂා ආයකතනයක නාියක මේටහම් හ ෞඛ්ය ආයකතනයක්  වන අතර වවගය 

පර්ථහේෂා කටයුතු  ා හවනත් විහශ්ෂිතත ර ායකනාගාර හ ්වා හවුහවන් කැපවී කටයුතු කරයි.හමයක 

ලැංකාහස රිහිටි හබාහ ෝ උ  ් බුතවිධ ර ායකනාගාර නාලයකකින්  මන්විත ආයකතනයක්  හවයි. හලෝක 

හ ෞඛ්ය  ැංවිධානහේ රිියගත් ර ායකනාගාර ප ුමකම්  හිත විශිෂ්ටත්වහේ මධය ්ථානයක්  හල  ශ්රී 

ලැංකාවට පමා්  හනාව  ම ්ත අේනිිසග ආසියකාු කලාපයකටම ර ායකනාගාර හ ්වා  පයකයි.ීටට 

අමතරව වවගය පර්ථහේෂා ආයකතනයක වවගය නිලධාමතන්  ඳ ා වවගය ර ායකනාගාර තාක්ෂා 

විගයාඥයින්    වවගය කීට විගයාඥයින්  ඳ ා උපාධි  ා පශ්නාත් උපාධි පුුතු  වැඩ ට න් ඇතුළු 

හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩල කා්ඩ  ඳ ා පුුතු  ආයකතනයක්  හල  කටයුතු කරයි. 

 

දක්ම  

නවීන වවගය පර්ථහේෂා  ා නවීන හරෝග විනිශ්නයක ප ුමකම් තුියන් හ ෞඛ්ය  ම්පන්න නාියයක්  

  ියක කිමතම. 

 

සමසාව  

හ ෞඛ්ය  ම්පන්න නාියයක්    ියක කිමතම  ඳ ා පර්ථහේෂා  ා උ  ් තත්ත්වහේ ර ායකනාගාර 

පමත් ෂා මකන්  ා් ෂිත ලබා දීම. 

 

වවදය ත්ස ෂණ ස ත්නස  අ ුළණු  

 නාියක  ා නාතයන්තර මේටමින් වයව ාලනක හමහ යුම්    මැිස ත්වීම් පර්ථහේෂා  ඳ ා ප ුමකම් 

 ැලීයම    පැවැත්වීම  ඳ ා   හයකෝගී ආයකතනයක්  හල  ක්රියකා කිමතම. 

 පර්ථහේෂාවලින් ලබාගත් ගැුම තුියන් හ ෞඛ්යයකට අගාළ ප්රියපත්ිය රිියබඳව ශ්රී ලැංකා රනයකට 

උපහග ්  ා නිර්ථහද්ශ ලබා දීම. 

 ප්රධාන විමර්ථශන විගයාගාරයක්  හල  ක්රියකාත්මක හවමින් රානය  ා හපෞද්ගලික අැංශහේ හ ෞඛ්ය 

ආයකතනවලට විහශ්ෂිතත හරෝග විනිශ්නයක හ ්වා  ැපීමම. 

 ප්රමුඛඛ් හ ෞඛ්ය ගැටළු වන  අයකින් නනතාවයක, එන්.ීය.ඩී., හඩැංුණ, හපෝලිහයකෝ, නලීතියකා, 

ඒ.එම්.ආර්ථ.)  ඳ ා නිමත් ෂා වැඩ ට න්  ැලුමම් කිමතම  ා පැවැත්වීම    හ ෞඛ්ය මැිස ත්වීම් 

ක්රියකාත්මක කිමතම අීක් ෂායක  ා ඇගීමම  ඳ ා හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයකට   ායක වීම. 

 හ ෞඛ්යයකට අගාළ උපාධි  ා පශ්නාත් උපාධි පුුතු  වැඩ ට න් පැවැත්වීම      ායක දීම. 

 නැගී එන  ා නැවත මතුවන හරෝග  ඳ ා ූදගානම් වීම     ැලුමම් කිමතම  ම්බන්ධව 

පාර්ථශවකරුවන් ගැුවත් කිමතහම් වැඩ ට න් පැවැත්වීම. 
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ජ ්රාණ 

2021 ව්ෂ  තුෙ ජ ්රාණ  

 

්්ද්රජීව විදයා අව    
 

2021 සා 2022 ව්   තුකදී කක. මති සම්මාන 

1.   President’s Award for Scientific Publications 2018. Awarded in April 2021. Effects 

ofantimicrobial agents on inflammatory cytokines in acute leptospirosis. Antimicrobial 

Agents and Chemotherapy 62(5): e02312-17 May 2018 DOI: 10.1128/AAC.02312-17  

 

්රකා න සා සඟ ා 2021 ාා 2022 

1 Antimicrobial susceptibility and serotypes of Neisseria meningitidis and Streptococcus 

pneumoniae in Sri Lanka: Experience from the National Reference Laboratory. Asian 

Pac J Trop Med 2022; 15(3): 114-120. 

2 C. diphtheriae native-valve endocarditis in children: An emerging pathogen? In 

International Journal of Infectious Diseases 101(S1) (2021)172 

https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.09.463  

3 Study to determine vancomycin susceptibility by different test methods in clinical isolates 

of Staphylococcus aureus from the National Hospital of Sri Lanka International Journal 

of Antimicrobial Agents 2021:58(1) 

4 Development of in-house ELISAs as an alternative method for the serodiagnosis of 

leptospirosis. In, International Journal of Infectious Diseases 105 (2021) 135–140  

5 Case series of meningococcal sepsis: are we seeing the real picture. Sri Lankan Journal 

of Infectious Diseases 2021:11(2) 

6 Development of novel chlorhexidine gluconate hand scrub with Aloe Vera and in-vitro 

antimicrobial activity against selected bacteria and fungi. Asian Journal of 

Pharmacognosy 2021; 5(3): 44-50 eISSN-0128-1119 p.44-50 

7 Evaluation of in vitro and ex vivo antimicrobial efficacy of non-alcohol based herbal hand 

scrubs developed against selected pathogens. Asian Journal of Pharmacognosy (2021); 

5(3): 20-29 eISSN-0128-1119 p. 20-29 

 

විස ේෂ ජ ්රාණ 2021 ාා 2022 
 

1 Laboratory accreditation ISO 15189  

් ුද්ර ජීව විගයා  හගපාර්ථතහම්න්තුහස  ායකනික බැ් ටීලනයකා විගයාගාරයක  එනම්  ායකනික ් ුද්ර ජීව 

විගයා    අු ක ජීව විගයාගාරයක, හලේහටා ්පයිහරෝසි ්  ඳ ා නාියක විමර්ථශන ර ායකනාගාරයක, 

තත්ත්ව පාලන ර ායකනාගාරයක) නාතයන්තර ප්රමිියහයකන් යුත් ISO 15189  ඳ ා ශ්රී ලැංකා ම්ඩලයක 

විසින්   ියක කරන ලග වවගය /  ායකනික ර ායකනාගාරයකට අුූලලව ප්රතීතනයක කරන ලදී. ISO 

15189 යකටහත් ප්රතීතනයක කර ඇිය බැ් ටීලනයකා විගයාව, හ හරාහලාිත    අු ක ජීව විගයාව රිියබඳ 

් ුද්ර ජීව විගයාත්මක පමත් ෂා 36්  ඇත. 

 

2. Proficiency Testing Provider ISO 17043 

් ුද්ර ජීව විගයා  හගපාර්ථතහම්න්තුහස තත්ත්ව පාලන ර ායකනාගාරයක මකන් පවත්වු ලබන  ායකනික 

් ුද්රජීව විගයාව රිියබඳ නාියක බාහිර තත්ත්ව ඇගීමම් හයකෝනනා ්රමයක  NEQAS) ශ්රී ලැංකා ප්රතීතන 
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ම්ඩලයක විසින්   ියක කරන ලග ප්රවීාතා පමත් ෂා  ැපයුම්කරුහවකු හල  නාතයන්තර 

ප්රමිියහේ ISO 17043  ඳ ා ප්රතීතනයක ලබා හගන ලදී. 

 

3. ත සත ි විදයා අව   2021 

1 බ ්නාහිර පළාහත් විශ්වවිගයාල, පා ේ    දුම්ලනයක  ්ථාන ඇතුළත් වන පලනිස මදුරු නිමත් ෂා 

කටයුතු පුළුේ කිමතම. 

2 ගත  ථ් කතමිනාශක නිෂ්පාගනවල ජීව විගයාත්මක කාර්ථයක් ෂමතාවයක ඇගීමම  ඳ ා ර ායකනාගාර 

පමත් ෂාවලට අමතරව ් හෂ්ර පමත් ෂා. 

3 වවගයමයක වශහයකන් වැගගත් මදුරු වා කයකන් රිියබඳ පර්ථහේෂා වයාපතිය හගක්  ආරම්භ කරන 

ලග අතර ඒවා 2022  ඳ ා අඛ්්ඩව සිදු කිමතමට නියකමිතයක. 

4 MLTs, HEOs, PHIs, උපාධි අහේ් ෂකයින්    පශ්නාත් උපාධිධාමතන්  ඳ ා හද්ශන    

ප්රාහයකෝකක පුුතු   ැසි පවත්වන ලදී. 

 

සමී්ෂණ / තී්ෂණ / ත්ස ෂණ කටුබතු / 

පුහුණු සකසි 

්රමාණ න්ත 

2019 2020 2021 

 මදුරුවන් රිියඹඳ  ීට් ෂා  155 171 162 

 වනව කාර්ථයක් ෂමතාව රිියඹඳ පමත් ෂා 221 294 197 

 පර්ථහේෂා කටයුතු 01 01 02 

 හද්ශන  ා ප්රාහයකෝකක පුුතු  කටයුතු  208 256 227 

 

සත ෂණස දී අව   2021 
 

්රකා න 2021  

1 Nutrition status, food consumption pattern, livelihood and food security of households in 

urban underserved settlements in Colombo District, 2020 

2 Impact of COVID-19 on child malnutrition, obesity in women and household food 

insecurity in underserved urban settlements in Sri Lanka: a prospective follow-up study, 

Public Health Nutrition: 24(11), 3233–3241, doi:10.1017/S1368980021001841 

3 Determination and Comparative Study of Sugars and Synthetic Colorants in Commercial 

Branded Fruit Juice Products; Hindawi, Journal of Food Quality, Volume 2020, Article ID 

7406506, 11pages https://doi.org/10.1155/2020/7406506 

4 Estimation of Iron Content and Its Contribution in Iron-Fortified Food Products Consumed 

by School Children in Sri Lanka, Hindawi, Journal of Food Quality, Volume 2020, Article 

ID 6079379, 8 pages https://doi.org/10.1155/2020/6079379 

 

සාා  සවඝටක වි ේසල්ෂණ  

ධානය    ධානය නිෂ්පාගන, මුඛේ    අල, ධානය වර්ථග, එළවළු, පලතුරු, මාළු    නලන ආ ාර, කිලන 

   කිලන නිෂ්පාගන, බිත්තර, කුකුළු ම ්    ම ,් ඇට වර්ථග    බීන, හතේ    හම්ග, කුළු බඩු යකන 

ආ ාර කා්ඩ හගාළ කට අයකත් ආ ාර ද්රවය 324්  . කුළුබඩු    ඖෂධ පැළ ටි, බීම වර්ථග හම්  ඳ ා 

හයකාගා ගන්නා ලදී.  ාමානයහයකන් පලනහභෝනනයක කරන ශ්රී ලාැංකික ආ ාර ද්රවයවල හපෝෂක අන්තර්ථගතයක 

හමයකට ඇතුළත් හස. හපෝෂා හගපාර්ථතහම්න්තුව, වවගය පර්ථහේෂා ආයකතනයක  MRI), SLFCT    

ගත්ත ගබඩාහස භාරකරු හස. SLFCT නඩත්තු කිමතම    යකාවත්කාලීන කිමතම  ඳ ා MRI වගකීම ගරයි. 

ශ්රී ලැංකාහස පළමුඛ ආ ාර  ැංයුිය වුණව 1979 දී හපෝෂා හගපාර්ථතහම්න්තුහස MRI හවියන් ප්රකාශයකට 

https://doi.org/10.1155/2020/7406506
https://doi.org/10.1155/2020/6079379
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පත් කරන ලදී. එතැන් සිට නව හභෝග    වැිිසයුු  කළ හබෝග හබෝ කිමතම හ ්තුහවන් ශ්රී ලැංකාහස 

ආ ාර පද්ධියහේ හවන ්  ඇිය වියක. ශ්රී ලාැංකිකයකන්හේ ජීවන රටාහස හවන ්වීම්    ආ ාර පද්ධියහේ 

ගැුහම් ිසයුු ව හ ්තුහවන් SLFCT යකාවත්කාලීන කිමතම ිසුණකාලීන අවශයතාවයක්  හල   ඳුනාහගන 

ඇත. 

 

සා නිදක සත ෂණ උතසදසේ  

 ායකනික හපෝෂා මාර්ථහගෝපහද්ශහේ අව ාන ඉල් කයක වන්හන් හද්ය යක හරෝගීන්  ඳ ා හ ාඳම    

වඩාත්ම යකාවත්කාලීන කළමාාකරායක ඒකාබද්ධ කිමතමයි. නිර්ථහද්ශ නාතයන්තර මාර්ථහගෝපහද්ශ 

වලින් උපුටා ගැීමම්  පමා්  හනාව හද්ය යක හරෝ ේ පුමබිමක  ායකනික අගාළත්වයක කු ම්කරා 

ක්රියකාකාමත ක්ඩායකහම් විනිශ්නයක මත ග  ලකා බැලීම සිදු කල යුතුයක. 

 

ිනලී ස දී අව   2021 

ිසලීර ආ ාගන ඇිය හරෝගීන්  ඳ ා නව හරෝග විනිශ්නයක පමත් ෂා    ප්රියකාර ්රම ශ්රී ලැංකාවට ම තකදී 

 ඳුන්වා දීම 

 

ස්ව අව   2021 
 

සම්මාන   2021 ාා 2022 

හලෝක විගයා ිසනයක නාියක විගයා පගනහම් ප්රධානත්වහයකන් 2021 හනාවැම්බර්ථ 16 වැනි ිසන හකාළඹ 

බ්ඩාරනායකක  ම්මන්රා ශාලාහසදී “නාියයක යකිය හගාඩනැගීමට විගයාව හයකාගන්න” යකන හත්මාව 

යකටහත්  මරු ලැබීයක. අන්තර්ථ පා ේ විගයා පර්ථහේෂා වයාපතිය තරගහේ  2019/2020) නයකග්රාහී 

හ ාඳම වයාපතිය 10  ඳ ා   ියක පත් ප්රගානයක කරන ලග අතර, ආනාර්ථයක මයුලන තම්මිටියකාහගාඩහේ 

විසින් අීක් ෂායක කරන ලග වයාපතියයක තරගහේ හ ාඳම වයාපතිය 10 අතරට ඇතුළත් වියක. ඇයක වි ්ටාර්ථ 

ීටයකන්  ත්ව ආකතියහේ Vernonia cinerea (හමානරකුඩුම්බියක) විසින්  ක ් කරන ලග "හම්ගයක-අඩු 

කිමතහම් ුණා රිියබඳ විමර්ථශනයක    හත්වල ඇිය වියක  ැකි විෂ  හිත බලප ම්" යකන වයාපතියහේ ප්රධාන 

අීක් ෂකවලනයක හල  හ ්වයක කළායක. හමම පා ේ වයාපතියයක ීටගමුඛව  ලනශ්නන්ද්ර නාියක පා හේ කවිඳු 

කු ේ අහේවර්ථධන මා ්ටර්ථ විසින් හමහ යකවන ලග අතර ුුතහේ විගයා ුණරුවලනයක A.T.M.මුඛාසිැං  

ම ත්මියක හමම වයාපතියයකම ීටගමුඛව ිස ්ි ් කහේ අන්තර්ථ කලාීයයක විගයාත්මක වයාපතිය තරජාවලිහේ 

හ ාඳම විගයාත්මක වයාපතියයක හල  හත්මත පත් වියක. ව ර 2021. 

 

Special achievements in 2021 to 30th May 2022 

ශ්රී ලැංකා ර ායකනාගාර  ත්ව විගයා  ැංගමයක  SLALAS) ශ්රී ලැංකා වවගය පර්ථහේෂා ආයකතනයක  MRI) 

 මජ එ් ව  ැංවිධානයක කරන ලග ර ායකනාගාර  ත්ව විගයාව රිියබඳ   ියක පර පාඨමාලාව 

පර්ථහේෂකයකන් 40 කට අධික රිලන කහේ   භාගීත්වහයකන් 2021 හග ැම්බර්ථ 3 වන ිසන  ාර්ථථකව නිම 

කරන ලදී. "විගයාත්මක පර්ථහේෂා  ඳ ා ීයරොිෂ් හමාඩලයක" යකන හත්මාව යකටහත් SLALAS විසින් 

 ැංවිධානයක කරන ලග වැඩමුඛළුවට ගායකක වූ වවගය පර්ථහේෂා ආයකතනහයක හි ප්රාහයකෝකක  ැසි පවත්වු 

ලබන අතර එයක පාහ ් පවත්වන ලදී. නයායකාත්මක    ප්රාහයකෝකක යකන හගඅැංශහයකන්ම  මන්විත වූ 

හමම අතථය වැඩමුඛළුවට   භාකවන්නන් 50කට ආ න්න රිලන ්   ම්බන්ධ වියක. හමම වැඩමුඛළුහස 

 ම්ූර්ථා ප්රාහයකෝකක  ැසියක වවගය පර්ථහේෂා ආයකතනහේදී පවත්වන ලදී. 

හකාළඹ විශ්වවිගයාලහේ වවගය ීයඨයක විසින් රිලනනමු ලබන ර ායකනාගාර  ත්ව විගයාව රිියබඳ 

පශ්නාත් උපාධි   ියකයක    ිේහලෝමාව  PG Cert &amp; Dip in LAS)  ඳ ා හද්ශන පැවැත්වීම 

   ප්රාහයකෝකක  ැසි පැවැත්වීම මකන්  ම්පත් ගායකකයින් හල  ගායකක වියක. හමම පාඨමාලාව  ඳ ා 

සිුමන් 16 හගහනකු   භාගී වියක. 
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්රකා න /සඟ ා ිරිදඹහ විසේත්   2021 ාා  2022 
 

වාචික හිනරිත් ියීම් (2021) 

 Observation of Toxicity in Dug Well Water Collected from Western Province of Sri Lanka 

using Zebra Fish Egg Model as an Indicator. Thammitiyagodage M.G., Karunakaran R. 

Deshapriya A.B.M.G, Corea S., and Wanniarachchi D. Proceedings of the 8th Annual 

Scientific Sessions and International Conference. 23rd and 24th of January 2021 Virtual 

Conference, Sri Lanka 

 Pattern of Immunity Development in New Zealand White (NZW) Rabbits following Anti-

rabies Vaccination. Rathnadiwakara H., Cliquet F., Thammitiyagodage M.G.,Wasniewski 

M., Thibault J.C., Servat A., Samaranayake D., Ijas M., Pimburage R.M.S.and Gunatilake 

M. Proceedings of the 8th Annual Scientific Sessions and InternationalConference. 23rd 

and 24th of January 2021 Virtual Conference, Sri Lanka 

 Immunity against Rabies in Sheep reared in the Animal Centre of the Medical Research 

Institute. Rathnadiwakara H., Karunakaran R., Thammitiyagodage M.G., Ijas M., 

Deshapriya A.B.M.G., Bandara J., Cliquet F., Wasniewski M., Thibault J.C. and 

Gunatilake M. Proceedings of the 8th Annual Scientific Sessions and International 

Conference. 23rd and 24th of January 2021 Virtual Conference, Sri Lanka 

 

වාචික හිනරිත් ියීම් (2022) 

 Comparison of Colombo and the North Central Province (NCP) dug well water quality 

parameters by cumulative mortality percentage in zebrafish egg model. 

Thammitiyagodage, M.G., Karunakaran, R., Deshapriya, A.B.M.G., Corea, S. and 

Wanniarachchi, D. Proceedings of 9th Annual Scientific Sessions and International 

Conference. Sri Lanka Association for Laboratory Animal Science. 28th and 29th, January 

2022 

 Analysis of pain and distress during blood collection procedure from the middle ear artery 

of rabbits. Rathnadiwakara, H., Thammitiyagodage, M.G., Karunakaran, R., Gunatilake, 

M., Thibault, J.C. and Cliquet, F. Proceedings of 9th Annual Scientific Sessions and 

International Conference. Sri Lanka Association for Laboratory Animal Science. 28th and 

29th January 2022 

 Comparison of immunoreactive protein profile of pathogenic and non-pathogenic serovars 

of Leptospira.Anradha W.G.K., Gangani P.C., Fernando N, Karunanayake 

L,Thammitiyagodage M. G, and Hadunneththi S.M. Programme and Abstract book of 

Third International Conference on Frontline in Molecular and Life Sciences. 6 th -7 th April 

2022. 

 

සත සේට් හිනරිත් ියීම් (2021) 

 Usage of laboratory animals in Sri Lanka; A retrospective analysis of laboratory animals 

issued from the Animal Centre, Medical Research Institute from 2015-2019. 

Thammitiyagodage, M.G., Karunakaran, R., Kumara, W.G.S.S., Deshapriya, A.B.M.G., 

Jayasiri, K.M., Kumaradasa, K. and Guruge, M. Proceedings of the 8th Annual Scientific 
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Sessions and International Conference. 23rd and 24th of January 2021 Virtual Conference, 

Sri Lanka 

 Retrospective Analysis of Animals Issued for Research Purposes to Different Universities 

from the Animal Centre, Medical Research Institute (MRI), Sri Lanka from 2015 January 

to 2019 December Thammitiyagodage M.G., Karunakaran R., Deshapriya A.B.M.G. and 

Guruge M. Proceedings of the 8th Annual Scientific Sessions and International Conference. 

23rd and 24th of January 2021 Virtual Conference, Sri Lanka 

 A Retrospective Study to Identify the Trend associated with Issuing of Blood to the 

Government and Private Sector Laboratories from 2015- 2019 using the available Data 

Base of the Medical Research Institute (MRI) Deshapriya A.B.M.G., Karunakaran R., 

Prabath J.K.I. and Thammitiyagodage M.G Proceedings of the 8th Annual Scientific 

Sessions and International Conference. 23rd and 24th of January 2021 Virtual Conference, 

Sri Lanka 

 Understanding how the first wave of Covid 19 pandemic quantitatively affects the activities 

of the Animal Centre, Medical Research Institute-Case study Karunakaran R., 

Thammitiyagodage M.G., Kumara, W.G.S.S., Deshapriya A.B.M.G., Guruge M., Jayasiri 

K.M. and Kumaradasa K. Proceedings of the 8th Annual Scientific Sessions and 

International Conference. 23rd and 24th of January 2021 Virtual Conference, Sri Lanka 

 

Full paper articles (Published) 

Hypoglycemic and anti-lipidemic properties of Cinnamomum zeylanicum (” Sri Wijaya” 

accession) water-soluble nutraceutical in streptozotocin-induced diabetic and healthy Wistar 

rats. Madushika Wariyapperuma W A, Jayawardena B, Thammitiyagodage MG, Karunakaran 

R, Sisira Kumara W G.. Phcog Mag [serial online] 2021 [cited 2022 Jul 26];17, Suppl S2:188-

95. Available from: http://www.phcog.com/text.asp?2021/17/6/188/326020 

 

Full paper articles (Preprint) 

Changes In Immunological Response in Wistar Rats That Ingested Water From High And Low 

Disease Prevalent Areas from The North Central Province (NCP) And Low Disease Prevalent 

Colombo, Sri Lanka and Their Co-Relations to Histopathological Changes. Mayuri 

Geethanjalie Thammitiyagodage; Rajiva de Silva; Bandula Prasanna Galhena; Champika 

Rathnayake; Ramani Karunakaran; Sarath Sisira KumaraWarahakgodagedera; Nishali 

Ekanayake; Meliyanthi Gunatillake; Mytrel Irangani Thabrew. Research Square. 2021-02-09 

https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-187773/v1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.phcog.com/text.asp?2021/17/6/188/326020
https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-187773/v1
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දකනට තව්නා සවව්ාන වයාතෘති වක විසේත්  

වයාතෘති විසේත්   ුළුව 

මසේත්සම්න්තතු 

ිරරිවක  

30/06/2022 වන විට සභ ෞතික 

්ර ති  

30/06/2022වන 

විට මූකය 

්ර ති  

1. MRI සහාා නව 

මාල් 14 

ස ාඩනකගිල්ක 

රු මිලියකන 3587 • නාියක  ැලුමම් අුමත කර ඇත. 

• කැබිනේ අුමැියයක ලැබී ඇත. 

• ප්රධාන අරමුඛගේ ඒනන්සියක 

 ඳුනාහගන ඇත. 

MRI  ඳ ා නව 

ම ේ 14 

හගාඩනැකේල 

 

 

2. අි අවාානම් 

BSL3 

 සා නා ා   

රු මිලියකන 1000  • හලෝක බැැංකුව මකන් ආධාර ලබා 

ගැීමමට බලාහපාහරාත්තුහවන් 

සිටී  ැලුමම් කටයුතු සියකේල 

ූදගානම් හකාට ඇිය අතර ඉිස 

කිමතහම් කටයුතු ආරම්භ කිමතමට 

බලාහපාහරාත්තුහවන් සිටී  

•  

ඉිස කිමතම් 

කටයුතු ආරම්භ 

කිමතමට 

බලාහපාහරාත්තු

හවන් සිටී  

3. LIMS තේාති  

සේාාිරත් ියීම 

රු මිලියකන 25 •  ැලුමම් කටයුතු සිදු කර ඇත. 

• GFATM හවියන් අරමුඛගේ 

ලැබීමට නියකමිතයි 

 

 ැංවර්ථධන 

කටයුතු ආරම්භ 

කිමතමට 

බලාහපාහරාත්තු

හවන් සිටී 

 

තසුගි  වස  8 ක කා්  සාාන ්රවණත්ා 

පුමකයක ව ර  යක තුළ වවගය පර්ථහේෂා ආයකතනහයකහි ව රකට සිදු කරන ලග මුඛළු ර ායකනාගාර 

පමත් ෂා ගාන 
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තසුගි  වස  ියිටත  තුෙ ත්ස ෂණ කටුබතු 

වවගය පර්ථහේෂා ආයකතනහේ පර්ථහේෂා කමිටුව විසින් ආයකතනයක තුළ  ැලුමම් කර ඇිය විවිධ 

පර්ථහේෂා වයාපතිය  ඳ ා    බාහිර පර්ථහේෂකයකන් විසින් ප්රනාහස හ ෞඛ්ය තත්ත්වයක නැංවාලීම  ඳ ා 

ගායකක වන එවැනි වයාපතියවල අගාළත්වයක    වැගගත්කම  ැලකිේලට ගනිමින් අරමුඛගේ  ැපීමම සිදු 

කරයි.2021 වර්ථෂයක තුළ එවැනි වයාපතිය 17්  ලැබී ඇිය අතර   මාහලෝනනහයකන් පුම වයාපතිය 12්  

 ඳ ා අරමුඛගේ ලබා දී ඇත. 

 

ස ත්න  තුක සිදු ක න කද අසනකු් ත්ස ෂණ වයාතෘති  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 සහාා සකකසුම් ක  මති විස ේෂ සවව්ාන කටුබතු 

1 NEQAS වැඩ ට න  ඳ ා මතදුකාැංග මිලිස ගැීමම 

2 Serum retinol/fecal elastase, Calprotectin, Red cell folates යකන පමත් ෂා  ඳ ා ර ායකනාගාර 

ප ුමකම් වැි ිසයුු  කිමතම 

3 වවර හසදී අැංශහේ Bar coding system  ්ථාරිත කිමතම  

4 ාක්ීරි ාු ස දී අව ස  Whole Genome Sequencing and MALDITOF - advance matrix 

ත්ා්ෂණ න්ත ස ම්භ  ියීම 

5 .ර් තහසග හගපාර්ථතහම්න්තුව විසින් FISH for CML Molecular genetics මගින්ත ස    විනිද ේච , 

පුහරෝකථනයක    ේරියකාර ඇගීමම  

6 නල රිලනප දු පද්ධියයක්  ආරම්භ කිමතම - ේරියශ් ියකරාහසදී අැංශයක 

7 පර්ථහේෂා සිදු කිමතහම් ධාලනතාවයක වැි කිමතම ාා Pneumocycstis FAT    තකිත් ක ඖෂධ මේටම 

නිමත් ෂායක කිමතහම් පමත් ෂා කටයුතු  ්ථාරිත කිමතම-ිසලීරහසදී අැංශයක 

8 Candida RAT, ELISA සා Histoplasma urine Ag පමත් ෂා ආරම්භ කිමතම- ිසලීරහවග 

හගපාර්ථතහම්න්තුව 

9 අු ක හරෝග විනිශ්නයක ් රම ිසයුු  කිමතම - පරහපෝෂිතත විද්යකා හගපාර්ථතහම්න්තුව 

10 විහශ්ෂඥ පටක සයකාධි විද්යකා වවද්යකවරුන්  ඳ ා උපහද්ශක බාහිර තත්ත්ව පාලන වැඩ ට න 

පුළුේ කිමතම    TEM (ඉහල් ේහරෝන අන්වී් ෂයක) මිලදී ගැීමම - පටක සයකාධි විද්යකා 

හගපාර්ථතහම්න්තුව 

11 කීට විද්යකා හගපාර්ථතහම්න්තුව මකන් ගැනට පවියන ප ුමකම් වැිිසයුු  කිමතම    කතමි ්වඳන්ම් 

මැිසලන නඩත්තු කිමතම 
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4.6.2  ffjoH iemhqï wxYh   
 

හපඳින්කවීම 

ගය්ඛය අොත රයාිංශග  ෛවදය යැපයුම්ප අිංශ  (MSD) දිවයින පු ා පිර ටි  ාජය අිංශග  ගය්ඛය 

ගේවා ආ ත රන යඳහා සි ලුෙ ඖෂධ , ශලය රවය,  යා නාගා  රවය, විකි ණශීලී රවය යහ මු්රිත ර 

ආකෘතිව පත්ර යැපමටගම්ප වගකීෙ ද න ෙධ යෙ යිංවිධ ාන  ග  .වට අෙත ර ව , පුද්ගලක අිංශ  ඇුළළුව 

දිවයිගන් සි ලුෙ ග  හල්වලට භ  ානක ඖෂධ  (නින්ග ඇියකරන  හසගනානාශක ඖෂධයප න ්කෙ  (

යැපයුම්පකරු ෛවදය යැපයුම්ප අිංශ  ග . 

 

 ප්ම 

ඵලදාමට හා කාර් ක්ෂෙ ෛවදය යැපයුම්ප කතෙනාක ණ ක් ුළළින්  ාජය අිංශග  ගය්ඛය 

ආ ත රනවල ගය්ඛය ගේවා යඳහා අඛණ්ඩව ෛවදය යැපයුම්ප (ඖෂධ , ශලය රවය,  යා නාගා  

රවය  (ලබා ගැනීෙ යහතිවක ක ිනන් ෛවද්   යැපයුම්ප කතෙනාක ණග  ශ්රී ලිංකාග  විෂ්පටත්වග  

ෙධ යේථාන  බවට පත්වීෙ. 

 

කමකහාර 

 ජග  ගය්ඛය ආ ත රනවලට ෛවදය යැපයුම්ප  ( ඖෂධ , ශලය රවය,  යා නාගා  රවය (

කාර් ක්ෂෙව යහ ඵලදාමට ගලය යහ  ජග  ප්රතිවපත්තිවවලට අනුකූලව අඛණ්ඩව ෛවදය යැපයුම්ප 

ලබා ගැනීෙ (නිවැ දි ගුණාත්ෙකභ ාව , නිවැ දි ප්රොණ , නි ෙ ිනල, නි ෙ ේථාන  යහ නි ෙ 

ග ලාව) යහතිවක කිරීෙ යඳහා ගය්ඛය අොත රයාිංශ ට යහා  වීෙ. 

  

අරමුණු 

  ජග  ග  හල්වලට ෛවදය යැපයුම්ප (ඖෂධ , ශලය, විදයාගා , විකි ණශීලී මු්රිත ර  /ෙත්රවය 

ආකෘතිව ආදි  (නි ිනත ර ග ලාවට යැපමටෙ යහතිවක කිරීෙ යඳහා 6R (නිවැ දි අයිත රෙ , 

නිවැ දි ගුණාත්ෙකභ ාව , නි ෙ ප්රොණ , නි ෙ ිනල, නි ෙ ේථාන , නි ෙ ග ලාව යහ 

සුදුසු පුද්ගල ා ද ලබා ගැනීෙ ගකග ර  අවධ ාන  ග ාමු කිරීෙ 

 ෙධ යෙ ෙට්ටගම්ප, උප ගබඩා ෙට්ටිනන් යහ ප්රාගද්ශී  ෙට්ටිනන් ගබඩා පහසුකම්ප වැඩිදියුණු 

කිරීෙ. 

 අලුතිවන් ේථාපිත ර ත රත්ත්ව යහතිවක ඒකක  හ හා ෛවදය යැපයුම්ප කතෙනාක ණග  

ත රත්ත්ව වැඩිදියුණු කිරීගම්ප පද්ධ තිව ක් යිංවර්ධ න  කිරීෙ. 

 යැපයුම්ප දාෙ කතෙනාක ණ ට යම්පබන්ධ  ආ ත රනවල කාර්  ෙණ්ඩලග  ධ ාරිත රාව 

වර්ධ න  කිරීෙ. 

 MSMIS හ හා දීප වයා්ත ර ගත රා ුළරු ත රාක්ෂණ ජාල  නිසි ගලය ේථාපිත ර කිරීෙ යහ 

ආව ණ  යාක්ෂාත් ක  ගැනීෙ. 

  

කකාවිඩ් -19 ාසාංගතයට එකරහිා සටන්ක ිරීමට කගන ඇි ක්රියාමාර්ග. 

I. දිවයින පු ා පිර ටි ගකාවිඩ්ස -19 ප්රතිවකා  ෙධ යේථාන යහ ඒ ආශ්රිත ර අගනත්ත් ආ ත රන 

ගවත ර ෛවදය යැපයුම්ප ගබඩා කිරීෙ යහ ගබදා හැරීෙ විිෙත් කිරීෙ යඳහා ේථාපිත ර ක  

ඇතිව විගශ්ෂ ඒකකග  නිසි රි ාකාරිත්ව  පවත්වා ගැනීෙ  .ග  හල්වලන් ක න ලද ඉල්ලීම්ප 

ෙත ර යහ විිෙත් ගබදාහැරීගම්ප යැලැේෙකට අනුව ප්රධ ාන වශග න් අයිත රෙ 15 ක් නිත්ත් 

ක න ලදී  .බන්ධ නාගා  ග  හල , යුද හමුදා ග  හල, ගුවන් හමුදාව, නග  යභ ා, ෙැතිවව ණ 

ගකාිනෂන් ගදපාර්ත රගම්පන්ුළව යහ ගුවන් ගත රාටුපත ගවත ර ගෙෙ භ ාණ්ඩ නිත්ත් ක  ඇත ර. 

(නම්ප ක න ලද ගකාවිඩ්ස ෙධ යේථාන හැ  අගනත්ත් ගර්ීය  අොත රයාිංශ ආ ත රන, මූලක 

ග  හල් යහ ප්රාගද්ශී  ග  හල්) 
 

https://www.deranadictionary.com/%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%9A+%E0%B6%96%E0%B7%82%E0%B6%B0%E0%B6%BA
https://www.deranadictionary.com/%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%9A+%E0%B6%96%E0%B7%82%E0%B6%B0%E0%B6%BA
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II. ගල ක බැිංත්ව, ආසි ානු යිංවර්ධ න බැිංත්ව, WHO, චීන  යහ ත රනි 

පුද්ගල         පරිත රයාගශීලීන්ගගන් ලැණුණු පරිත රයාග ගෙෙ විගශ්ෂ ඒකකග න් ගබඩා ක  

නිත්ත් ක න ලදී  .ගෙෙ ඒකක  පැ  24 පු ා රි ාත්ෙක ග             අධ යක්ෂ  /

්ම්ප්ේය විසින් යෘබවෙ අී ක්ෂණ  ක නු ලබන අත ර  නිග  ජය අධ යක්ෂ ජන ාල් 

(ෛවදය යැපයුම්ප (විසින් අී ක්ෂණ  ක නු ලැගේ .ත රවද ෙ ග ෙ ඒකක ට භ ාණ්ඩ ලබා 

ගැනීෙ යහ නිත්ත් කිරීෙ පිළිබඳ ෛදනික වාර්ත රාක ණ පද්ධ තිව ක් ඇත ර. 
 

III. ගකාවිඩ්ස 91 වයිංගත රග  9 වන, 2 වන යහ  3 වන ත ර ිංගවලට ්ග ර  වයාපා   යඳහා 

අවශය සි ලුෙ ග  ග විනිශ්න  ( PCR, ප්රතිවගද්හජනක කට්ටල, ect) හදිසි ප්රයම්පපාදන යහ 

යැපමටෙ සිදු ක න ලදී. 
 

IV.  ට ුළත ගකාවිඩ්ස -19 කතෙනාක ණ  යඳහා පුද්ගලක ආ ක්ෂක උපක ණ, උපක ණ, 

යනීපා ක්ෂක  යා න රවය යහ විෂීජජ නාශක ලබාගගන යප ා ඇත ර. 

  ට ුළත ගකාවිඩ්ස -19 කතෙනාක ණ  යඳහා සි ලුෙ ග  ග විනිශ්න  (PCR, antigen 

Kits, ect), පුද්ගලක ආ ක්ෂක, උපක ණ, යනීපා ක්ෂක  යා න රවය යහ විෂීජජ 

නාශක යැපමටෙ අඛණ්ඩව සිදු ගකගර්. 

  

ප්රධාන සාංාර්ධන සහ යය්රහණ (2021.01.01 සිට 2022.06.30) 

1. ගල ක බැිංත්ව, ගය්ඛය අිංශ යිංවර්ධ න වයාපෘතිව  (HSDP), Indian Credit Line යහ Asian 

Infrastructure Investment Bank (AIIB) ගවතිවන් ලැණුණු ප්රතිවපාදන යෙඟ 2023 වය  යඳහා 

ෛවදය යැපයුම්ප ිනලදී ගැනීෙ. 

2. දිවයින පු ා ග  හල්වල ගුණාත්ෙක අයාර්ථක ෛවදය යැපයුම්ප ගහතා දැකීෙ යඳහා 

විනාශ කිරීගම්ප ඒකක  (ප්රධ ාන ගණකාිකාරී/්ම්ප්ේය යභ ාපතිව යෙඟ යාොස්ඩකයින් 5 

ගදගනත් ඇුළළුව  (ේථාපිත ර ක න ලදී.  

3. අත රයාවශය ඖෂධ  යහ උපාිංග ර ඟ  අවෙ කිරීෙ යඳහා යැපයුම්ප ේථාන යොගල නන 

රැේවීම්ප නිතිවපත රා පවත්වන ලද අත ර  ්  ගය්ඛය ගේවා අධ යක්ෂ ජන ාල්ව  ාගේ 

ප්රධ ානත්වග න් ජාතිවක ඖෂධ  නි ාෙන අිකාරි  ( NMRA),  ාජය ඖෂධ  නීතිවගත ර යිංේථාව 

(SPC) හා ගය්ඛය අොත රයාිංශ  ඇුළළු සි ලුෙ පාර්ශ්වකා  ආ ත රනවල නිග  ස්ඩත රයින්ගේ 

යහභ ා සත්වග න් පවත්වන ලදී. 

4. MSD ර  සූත්ර යිංගශ ධ න (ෛවදය ඖෂධ  ලැයිේුළව , ෛවදය උපාිංග ලැයිේුළ යහ 

 යා නාගා  අයිත රෙ ලැයිේුළව (95% යම්පපූර්ණ ක  ඇත ර. 

5.  ට ුළත වැඩිගවිනන් පවතිවන ගකාවිඩ්ස 19 ත රත්ත්ව  ෙධ යග  ආ ත රනික යහ ප්රාගද්ශී  ඖෂධ  

යහ චිකිත්යක කිනටු රැේවීම්ප (DTC) ගටල යම්පෙන්ත්රණ පහසුකෙ හ හා යාර්ථකව පවත්වන 

ලදී .2022.06.30 දක්වා ෛවදය යැපයුම්ප කතෙනාක ණ  වැඩිදියුණු කිරීෙ යඳහා DTC රැේවීම්ප 

90ක් දු ේථ යම්පෙන්ත්රණ හ හා පවත්වන ලදී. 

6. පාරිගභ  ගික න් යඳහා ගුණාත්ෙක පාරිගභ  ගික යත්කා  ක් ලබාදීගම්ප අ මුණින් ිනල 

නි ෙ කිරීගම්ප යහ පරීක්ෂා කිරීගම්ප ඒකක  ේථාපිත ර ක න ලදී. 

7. උප ගවතඳයැල් ගදකක් MSD ගවත ර ත්ලී පදනෙ ෙත ර ලබාගගන ඇතිව අත ර  ඒවා ග  න්ගගාඩ 

යහ යාවේතිවපු  ප්රගද්ශග  පිර ටා ඇතිව අත ර  කගගල්ගලන් නව උප ගවතඳයැලක් ලබා ගැනීෙට 

යැලසුම්ප ක  ඇත ර. 

8. ගභ ්තිවක යම්පපත් වැඩිදියුණු කිරීෙ  (2229.(  

I. අ (පැලට් ට්රක්  ථ හත ර ක් ිනලදී ගන්නා ලදී. 

II. ආ) Dot Matrix මුරණ  න්ත්ර නව ක් ිනලදී ගන්නා ලදී. 

III. ඇ (්ක් ඡා ා පිටපත්  න්ත්ර ක් ිනලදී ගන්නා ලදී. 
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වා ය සපයුමම් අාංශය මගින්ක සිදුකරන විකේිතත කසෞඛ්ය ායායති 
 

1. “සි ලු පතාත්වල ගර්ීය  අොත රයාිංශ ආ ත රන, ආර්්ම්ප්ේය යහ මූලක ග  හල්වල ගබඩා 

පහසුකම්ප වැඩිදියුණු කිරීෙ” වයාපෘතිව  රි ාත්ෙක ක  ඇත ර .2021 වර්ෂ  ුළත ගය්ඛය ආ ත රන 

90 න් 70 ක් ඖෂධ  ගබඩා වැඩිදියුණු කිරීගම්ප කටයුුළ යාර්ථකව නිෙ ක  ඇත ර .2022 වය  යඳහා 

ගය්ඛය ආ ත රන 34 ක් යඳහා ප්රතිවපාදන නිත්ත් ක  ඇත ර. 

 

 සමස්ත 
සමස්ත කභෞික 

ප්රගිය 

සමස්ත මූල්ය 

ප්රගිය 

මුළු ආ ත රන යිංඛයාව 90  

76% 

යම්පපූර්ණ ක න ලද 

ආ ත රනවල මුළු යිංඛයාව 
70 77% 

අයම්පපූර්ණ ආ ත රන යිංඛයාව 20 23% 

2021 වර්ෂ  යඳහා මුළු 

ප්රතිවපාදන (ිනල න(  
305  

මුළු වි දෙ (ිනල න(  233.37  

ාසර 2022 

මුළු ආ ත රන ගණන 34   

යම්පපූර්ණ ක න ලද 

ආ ත රනවල මුළු යිංඛයාව 
7   

නිත්ත් ක න ලද මුළු 

ප්රතිවපාදන 
127.718   

   

2.  “ෛවදය යැපයුම්ප කතෙනාක ණ ගත රා ුළරු පද්ධ තිව  (MSMIS) පුළුල් කිරීගම්ප” වයාපෘතිව  ෙඟින් 

පතාත් ග  හල් 145කට  ටිත රල පහසුකම්ප යහ MSMIS පද්ධ තිව යම්පබන්ධ ත රාව ලබා දී ඇත ර. 

 ග  හල් වර්ග  යම්පපූර්ණ ක න ලද 

ශි්ෂණ කරෝහල් 01 

විකේිතත කරෝහල් 02 

දිස්ි් මහ කරෝහල් 10 

මූලික කරෝහල් ාර්ගය A 24 

මූලික කරෝහල් ාර්ගය B 46 

ප්රාකීය ය කරෝහල් ාර්ගය A 18 

ප්රාකීය ය කරෝහල් B ාර්ගය 25 

ප්රාකීය ය කරෝහල් C ාර්ගය 17 

PMCU 02 

මුළු 145 
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හ ෞඛ්ය ගර්ථශක    නනතාවහේ හ ෞඛ්ය  ම්පන්න ජීවිතයක  ා් ෂාත් කර ගැීමමට    වැිිසයුු  

කිමතමට අතයවශය වන හ ෞඛ්ය අැංශහේ යකටිතල ප ුමකම් වැිිසයුු  කිමතහම් වැගගත්කම හ ෞඛ්ය 

කළමනාකරුවන් විසින් හ ා න්  ඳුනාහගන ඇත. අඛ්්ඩ ආහයකෝනනවලින් ප්රියලාභ ලබා ගනිමින්, 

වවගය උපකරා, ප්රවා නයක    හගාඩනැකලි ඇතුළත් රහේ හ ෞඛ්ය යකටිතල ප ුමකම්වල ්රමාුූලල 

ිසයුු ව්  ව ර ගානාව්  පුරා නිමත් ෂායක කළ  ැකියක. 
  

ප්රාථමික, මූලික,  ාමානය, ිස ්ි්     තතියයක යකන හ ෞඛ්ය ් හෂ්රහේ   ම තරාියරමකම ුණාාත්මක 

 ා කාර්ථයක් ෂම හ ්වාව්  අඛ්්ඩව  ැපීමම රහටහි හසගවත් වර්ථධනයක්   ා  ැංවර්ථධනයක්  ළජා කර 

ගැීමම  ඳ ා අතයවශය හස. හමම  න්ගර්ථභයක තුළ, රනයක රහේ ප්රධාන හ ෞඛ්ය හ ්වා  පයකන්නා හල  

සියක කාර්ථයකභාරයක ිසගටම කරහගන යකන අතර, හ ෞඛ්යයක  ඳ ා හපෞද්ගලික හ ෞඛ්ය අැංශහේ ආහයකෝනනයක 

ව ර ගානාව්  පුරා  ැලකියක යුතු හල  ඉ ළ හගා  ්ියහේ. 
  

හ ෞඛ්ය හ ්වාවල ුණාාත්මක භාවයක ඉ ළ නැැංවීමට රියකවර ගන්නා අතරම  ාමානය නනතාවහේ 

යක පැවැත්ම වැිිසයුු  කිමතම  ඳ ා නව හ ෞඛ්ය වයාපතිය ගානාව්  රනයක තවදුරටත් අඛ්්ඩව 

කරහගන යකයි. ඉිසකිමතම්  ැරුු  විට රනහේ හ ෞඛ්ය අැංශහේ වවගය උපකරා පගනම ව ලනන් ව ර 

වැිිසයුු  වියක. 

 

5.1  ffjoH WmlrK  

හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ වනව වවගය ඉැංිතහන්රු හ ්වා අැංශයක  BES) හර්ථය යක අමාතයාැංශ හරෝ ේවල 

වවගය උපකරා  ැලුමම් කිමතම, ප්ර ම්පාගනයක කිමතම,  ්ථාපනයක කිමතම    නඩත්තු කිමතම  ඳ ා 

වගකීම ගරයි.  

ඊට අමතරව වවගය උපකරා රිියබඳ ප ත  ඳ න් ් හෂ්ර  ඳ ා BES වගකිව යුතුයක. 

1. හලෝකහේ නවීනතම නවීකරායක කරන ලග තා් ෂායක  පුරාලීම  ඳ ා වවද්යක උපකරා  ඳ ා 

තා් ෂි.ක රිලනවිතර  ක ් කිමතම. 

2. උ  ්     ැංහසදී ඉ ළ වටිනාකම්  හිත උපකරා  ඳ ා හ ්වා    කවිුමම් පවත්වා ගැීමම. 

3. අව ාන පලනය ලකයින්    තා් ෂි.ක කාර්ථයක ම්ඩලයක  ඳ ා පුුතු ව ලබා දීම. 

4. රනහේ    හපෞද්ගලික අැංශහේ ඉැංිතහන්රු උපාධි අහේ් ෂකයින්  ඳ ා කාර්ථමික පුුතු ව  ඳ ා 

ප ුමකම්  ැපීමම. 

5. වවද්යක උපකරා රිියබඳ තා් ෂි.ක විහශ්ෂඥ ගැුම ලබා දීම 

වනව වවගය ඉැංිතහන්රු හ ්වා අැංශයකට වැඩමුඛළු ප ුමකම්, උපකරා  ඳ ා ගබඩා ප ුමකම්    

අමතර හකාට ් ගබඩා කිමතම    පලනපාලන කටයුතු ඇත. 
 

ගැනට ඉ ත කාර්ථයකයකන් ඉටු කිමතම  ඳ ා ප ත  ඳ න් කාර්ථයක ම්ඩලයක සිටී. 

   

 

 

 

 

 

 

 

ත්ා්ෂණිවලක කා්  මණ්ඩක 

  

 ත්ා්ෂණිවලක සනාවන කා්  

මණ්ඩක  

 

අාය්ෂ 01 ගාකාධිකාමත 01 

වජව වවදය හවජිසන්තරු 14 පලනපාලන නිලධාලනයකා 01 

සෙ මන්ත 40  ැංවර්ථධන නිලධාමතන් 14 

කා්ිටක ශිල්ිර ා 41 කළමනාකරා   කාර 21 

  එ ්.හ් .එ ් 63 

  ලනයකදුරන් 13 
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BES ප ත ලැයි ්තුගත කර ඇිය හර්ථය යක අමාතයාැංශ හරෝ ේවල ප්රාහද්ය යක වනව වවගය ඉැංිතහන්රු 

ඒකක වයාේත කිමතහම් ක්රියකාවලියකක හයකදී සිටී. 

• අුරාධපුර 

• බදුේල 

• ම ුවර 

• යකාපනයක 

• මඩකලපුව 

• රාගම 

•  රත්නපුර 

• කුරුා ගල 

•  ඒඑච් ම රගම 

•  කරාරිටියක ටී.එච් 

•  NBC නාරාහ ්න්රිට 

වනව වවගය ඉැංිතහන්රු හ ්වා වවගය උපකරා ඉන්හවන්ටලන කළමනාකරා පද්ධියයක  ඳ ා හවේ 

පාගක මතදුකාැංග  ැංවර්ථධනයක කිමතම ආරම්භ කර ඇත. 
 

දක්ම 

වනව වවගය ඉැංිතහන්රු හ ්වාවන්හි විශිෂ්ටත්වහේ ගකුු  ආසියකාු මධය ථ්ානයක බවට පත්වීම. 
  

සමසාුබම 

ආර් ෂාව, ුණාාත්මකභාවයක, විශ්ව ීමයකත්වයක    නිරවගයතාවයක රිියබඳ ඉ ළම ප්රමිතීන්  ා් ෂාත් කර 

ගනිමින් රහේ රනහේ හරෝ ේ  ඳ ා ුමදුුම නවීන වවගය උපකරා තාක්ෂායකන් ලබා දීහමන් හ ෞඛ්ය 

අමාතයාැංශහේ ගැ් ම  ා් ෂාත් කර ගැීමම  ඳ ා හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයකට   ායක වීම.  

 

අ ුළණු 

1. හර්ථය යක අමාතයාැංශ හරෝ ේ  ඳ ා ුමදුුම වවගය උපකරා නියකමිත හසලාවට ලබා ගැීමම   ියක 

කිමතම. 

2. අවශය මේටමින් උපකරා ක්රියකාකාමත කාලයක පවත්වා ගැීමම  ඳ ා අමතර හකාට ්    උපාැංග 

ියබීම   ියක කිමතම.  

2021 ජ ්රාණ විස ේෂ සිදුවීම් 

අවක

  
උතක ණස  නම ්රමාණ  

මසේත්සම්න්තතු ත් 

ිරරිවක  

(රු. ිටපි න) 

1 Adjustable Beds 803 52.195 

2 Ambu Bags 90 36.00 

3 Anesthesia Machine 14 77.00 

4 
Auto Clave Machine Table 

Top 
199 119.400 

5 BI PAP Machine 377 301.600 

6 Blood Fluid Warmer 17 4.250 

7 Blood Gas Analyzer 23 23.00 

8 BP Apparatus 550 16.500 

9 BP Apparatus Digital 487 2.435 
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10 Bronchoscope Portable 2 1.600 

11 C PAP Machine 198 128.700 

12 C PAP Machine Neonatal 15 37.500 

13 Cardiac Output Monitor 10 32.000 

14 Cath Lab Machine 1 200.000 

15 Colour Doppler 3 48.000 

16 Cooling Micro Centrifuge 7 45.500 

17 CRRT Machine 14 56.000 

18 CT Scanner 5 800.000 

19 CTG Machine 86 21.500 

20 Defibrillator 170 204.000 

21 Dialysis Machine 32 96.000 

22 Dental Chair 139 69.500 

23 Digital Thermometer 125 2.500 

24 Diathermy Machine 3 3.600 

25 DSA Machine 1 200.000 

26 ECG Recorder 264 34.320 

27 Echo Cardiography 6 72.000 

28 Endoscopy System 2 36.000 

29 ECT Machine 6 24.000 

30 Emergency Trolley 216 10.800 

31 Glucometer 30 0.150 

32 HDU Bed 189 9.450 

33 Hand Held Doppler 63 1.890 

34 High Flow Oxygen Machine 399 399.000 

35 High Pressure Sterilizer 14 168.000 

36 ICU Bed 42 14.700 

37 Infant Incubator 73 51.100 

38 Infant Incubator Transport 13 10.400 

39 Infant Warmer 73 62.400 

40 Infusion Pump 1183 118.300 

41 Laparoscopy System 8 240.000 

42 Laryngoscope 109 1.090 

43 Laryngoscope Video 35 31.500 

44 Laser Thermometer 208 1.040 

45 Light Curing Machine 17 0.85 

46 Lithotripter System 1 1.000 

47 Mammography Machine 5 300.000 

48 Multipara Monitor ICU 195 487.500 

49 Multipara Monitor WD 1040 364.000 

50 Nebulizer 362 10.860 
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51 OT Table 31 77.500 

52 Oxygen Regulator 93 0.279 

53 OT Lamp (Ceiling) 15 37.500 

54 Oxygen Concentrator 1667 500.100 

55 PCR Machine 5 22.000 

56 
Phaco Emulsification 

Machine 
3 60.000 

57 Phototherapy Machine 71 49.700 

58 Pulse Oximeter 1311 170.430 

59 Pulse Oximeter Fingertip 2666 7.998 

60 RO Plant 2 2.000 

61 Spinal Table 1 4.000 

62 Spot Lamp 43 6.450 

63 Suction Apparatus 196 58.800 

64 Syringe Pump 590 59.000 

65 Ultrasound Scanner 7 105.000 

66 Ultrasound Scanner Portable 167 501.000 

67 Ventilator ICU 229 1145.000 

68 Ventilator Neonatal 17 93.500 

69 Ventilator Transport 108 324.000 

70 X Ray CR System 7 35.000 

71 X Ray Machine Mobile 26 390.000 

72 X Ray Machine Portable 33 33.000 

73 
X Ray Machine 

C Arm 
3 75.000 

74 X Ray Machine Digital 24 600.000 

ුළුව ුළදක  රු. ිටපි න) 9386.387 

 

දකනට ක්රි ා්මක සවව්ාන වයාතෘති ිරිදාහ විසේත්  
 

අවක  විසේත්  ්රමාණ  
ුළදක 

(රු. ිටපි න) 

 LC විවෘත් ියීමට නිද ිටත්  

1 
MRI Machine (1.5 T) for Apeksha 

Hospital 
1 537.867 

2 Transport ventilators 68 156.244 

3 CT Simulators for Apeksha Hospital 1 174.732 

4 CT Scanner with Accessories Matara 01 151.560 

5 Digital X-ray 6 184.766 

6 Transport Ventilator 65 111.444 

7 Cath Lab - Batticaloa 01 226.718 
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 මණවුම ත්කබි  ුබතු  

8 Spot Lamp 17 2.108 

9 Phototherapy Unit (Single Surface) 10 1.850 

10 Slit lamp with tonometer 8 7.960 

11 Auroscope 28 1.932 

12 OAE Machines 7 11.690 

13 Cardiac Esophageal for TH Karapitiya 01 179.609 

14 Cath Lab for TH Karapitiya 01 192.060 

TEC වා්ත්ාව ්රදාන  ියීම විස  ාත්ා කකහවීම  නකවත් සකසේ ියීම සහාා PC ී ණ ් 

ාකාසතාස ා්තු ස  

15 CRRT 10 35.000 

16 Neuro Monitor 1 13.990 

17 C-Arm X-ray unit 2 20.000 

18 Vitrectomy Machine 5 80.000 

19 MRI Scanner Kalubowila 1 300.000 

20 Diathermy Machines 5 11.000 

21 X-Ray Digital 4 96.000 

22 MRI Scanner 1 491.760 

ම යීම  ටස් 

23 CT Scanner for Awissawella 1 150.000 

24 Multipara Monitors 26 15.000 

25 X-ray Machine - Digital 2 80.000 

26 Anesthetic m/c with ventilator 10 51.900 

27 Infusion Pumps 97 12.610 

28 Phototherapy Unit (Double Surface) 3 0.930 

29 Ventilator (Therapeutic) - Neonatal 16 80.000 

30 Urology Laser Machine(120W) 2 50.000 

31 CT scanner for TH Kaluthara 1 150.000 

32 Ultra Sound Scanner (Color Doppler) 1 8.000 

33 Endobronchial USS (Ebus) 1 20.000 

34 C-Arm Fluoroscopy 1 15.000 

35 Ultra Sound Scanner 9 90.000 

36 X-Ray portable 4 80.000 

37 X-ray Illuminator -Double 46 0.690 

38 Infusion Pumps 90 9.000 

39 Syringe Pumps 90 14.760 

සල්ඛ්න සකසේ ියීම  විවෘත් ියීමට නිද ිටත් කවසු 

40 DSA M/c 3 450.000 

41 Ventilator (Therapeutic) 84 252.000 

42 Arthroscopy 4 96.000 

43 Cardiac Out put 11 13.750 
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44 CRRT 6 12.500 

45 Laparoscopy 3 60.000 

46 Laparoscopy (Operative) 2 32.000 

47 Argon Plasma Coagulation M/c 1 3.500 

48 Doppler - Hand Held 2 0.400 

49 Echo Machine 3 45.000 

50 
Endoscopy System (Processor, Light 

Source, Monitor, Cart) 
3 48.000 

51 Duodenoscopes 6 12.000 

52 Gastroscope 6 12.000 

53 Colonoscope 6 30.000 

54 Double Balloon Enteroscope sys 1 16.000 

55 Video Bronchoscope 2 8.000 

56 Thoracoscope 2 10.000 

ුළුව ුළදක  රු. ිටපි න) 4917.330 

පුමකයක ව ර 5 කාර්ථයක  ාධන ප්රවාතාවයක 
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ඉ ත සියකම  ැංඛ්යා 2022 ජුනි 30 වන ිසනට 

 

2022 සහාා සකකසුම් ක  මති විස ේෂ සවව්ාන කටුබතු 

ආසියකාු  ැංවර්ථධන බැැංකුව  ADB) 2022  ඳ ා තීරාාත්මක වවගය උපකරා ප්ර ම්පාගනයක  ඳ ා 

අරමුඛගේ  පයකා ඇත. ඒ අුව, හ ෞඛ්ය පද්ධිය වැිිසයුු  කිමතහම් වයාපතියයක  HSEP)  ම්බන්ධ කරමින් 

ප ත  ඳ න් වවගය උපකරා ප්ර ම්පාගනයක ගැනටමත් ආරම්භ කර ඇත. 
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අවක  විසේත්  ්රමාණ  
ුළදක 

(රු. ිටපි න) 

1 Mobile ICU 9 405.00 

2 High Pressure Sterilizer 15 135.00 

3 Blood Gas Analyzer 5 1.50 

4 Endoscope 8 128.00 

5 Neonatal Ventilator 5 26.00 

6 ICU Ventilator 10 35.00 

7 Transport Incubator 10 12.00 

8 Diathermy 15 18.00 

9 Anesthetic Machine 5 26.00 

10 OT Table 5 12.50 

11 OT Lamp 5 10.00 

12 CPR Machine 5 5.00 

13 Syringe Pump 50 4.00 

14 Infusion Pump 50 4.00 

15 C Arm Machine 1 25.00 

16 Patient Warmer 10 5.00 

17 Fluid Warmer 10 3.00 

18 Multipara Monitor Basic 20 6.00 

ුළුව ුළදක  රු. ිටපි න) 861.00 

 

 

5.2   boslsrSï 
 

my; i|yka l%shdldrlïj, kv;a;= lghq;= iy fiajd i|yd m%;smdok iemhSu iy fi!LH 
wud;HdxYh hgf;a md,kh jk frday,a iy wdh;k úiska wjYH mrsos kj f.dvke.s,s 
boslsrSu i|ydo Logistic wxYh j.lsj hq;=h' 

   

isÿlrñka mj;sk boslsrSï jHdmD;s ^foaYSh wruqo,a& 

 Project 
TEC 

(Rs.Mn.) 

1 fyo mqyqKq mdi,a Wiia lsrSu 2,933.34 

2 fyo mSGh$ fkajdisld.drh boslsrSu 7,171.80 

3 
f¾Çh wud;HdxYh hgf;a mj;sk frday,aj, yosis wk;=re tallj, 
myiqlï jeäoshqKq lsrSu 9,525.00 

4 ñf,akshï jdÜgq ixlS¾Kh  YslaIK frday, - l¿fndaú, 988.76 

5 
uvl,mqj YslaIK frdayf,ys yDo frda. tallh" le;Sg¾ ,eí" 
ridhkd.dr ixlS¾Kh iy jdÜgq ixlS¾Kh bos lsrSu' 427.00 
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6 
yÿkd.;a frday,aj, ffjoHjrekaa" fyo ks,OdrSka iy wfkl=;a 
ld¾h uKav, i|yd ks, ksjdi boslsrSu 400.00 

7 j;= wxYfha frday,a ixj¾Okh lsrSu 373.22 

8 kj ffjoH jdÜgq ixlS¾Kh - osia;%sla uy frday, - y,dj; 583.70 

9 lrdmsáh frday, ixj¾Okh lsrSu 1,024.00 

10 wud;HdxY f.dvke.s,a, boslsrSu 5,979.00 

11 
uq,af,arshdj uQ,sl frdayf,a cd;sl wd>d; m%;sldr uOHia:dkhla bos 
lsrSu 

1,111.86 

12 
Y%S ,xldfõ ms<sld frda.Ska i|yd by< .=Kd;aulNdjhlska hq;a wê 
Yla;s úlsrK m%;sldr ,nd oSu 6,872.24 

13 lrdmsáh" uykqjr iy f;,smamf,hs ms<sld frday,a ;=kla msysgqùu 
3000 

 

14 

Construction of well Equipped 10 District Based stroke Centres 

and Strengthening the Accident & Emergency 

Care Service in Hospitals 

500 

 

15 
tlaia f¾ tallh" ndysr frda.S wxYh" yosis wk;=re iy yosis 
m%;sldr tallh yd f,a nexl=jlska iukaú; f;uy,a 
f.dvke.s,a,la bos lsrSu – uQ,sl frday, msUqr   

293.70 

16 
lrdmsáh" wïmdr iy hdmkh frday,aj, <ud frda. /ljrK 
ixlS¾K ia:dms; lsrSu 4676 

17 kskaojQ¾ uQ,sl frday, ia:dms; lsrSu 878 

18 lrdmsáh YslaIK frdayf,a uqL fi!LH uOHia:dkhla ia:dms; lsrSu 1,076 

19 uykqjr uy frdayf,a weg ñÿ¿ noaO lsrSfï tallhla bos lsrSu 1,701.00 

20 rsÊfõ wd¾hd frdayf,a yDo uOHia:dkhla bos lsrSu 2,439.78 

21 
r;akmqr m<d;a uy frdayf,a ish¿u oka; úfYaIs;;d we;=,;aj uqL 
fi!LH ixlS¾Khla boslsrSu 340.00 

22 
.¾NKS ixl+,;d iy .¾NKSNdjhka ixlS¾K lrjk frda. i|yd 
fiajd iemhSu l<ukdlrKh lsrSug fld<U" uykqjr iy 
wkqrdOmqr frday,aj, w;s úfYaIs; uOHia:dk msysgqùu 

1,844.78 

23 
ms<sld tallh i|yd jdÜgq ixlS¾Khla boslsrSu - II jk woshr  
m<d;a uy frday, r;akmqr 

530.00 

24 
cd;sl ,sx.dY%s; frda. $ taâia u¾ok jevigyk i|yd 
f.dvke.s,a,la boslsrSu 

126.00 

25 
Y%S ,xldfõ rcfha frday,aj, bf,lafg%dksl ffjoH jd¾;d l%shd;aul 
lsrSu 400.00 

26 ldi,a ùosfha frdayf,a m%ckl m%;sldr uOHia:dkhla ia:dms; lsrSu 
104.7 

 

27 fudrgqj m%dfoaYSh frday, jeäoshqKq lsrSu 1,000.00 

28 fírej, uQ,sl frday, mq¿,a lsrSu 300.00 

29 
Y,H jdÜgq iy Y,Hd.dr ixlS¾Kh boslsrSu - osia;%sla uy frday, 
fudkrd., 790.3 
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30 
Extension of laboratory of the Top Floor of JICA Building-TH 

Jaffna 
90.00 

31 
Establishment of Sewerage& Waste Water Treatment Plant- BH  

Kantale 
100.00 

32 
ksoka.; jl=.vq frda. nyq,j mj;sk m%foaYj, jl=.vq vh,sisia 
uOHia:dk msysgqùu 

6,500.00 

33 Construction of Studio type Staff Quarters – BH Dickoya 27.00 

34 Establishment of Cardiology Unit With Cath Lab at DGH Ampara    354.68 

35 Development of Teaching Hospital, Ratnapura  1,074.77 

36 Construction of 5 Storys Buliding at BH – Kahawatta    192.00 

37 Construction of 5 Storys Buliding at BH – Kolonna    344.29 

 

5.3 iqúfYaIS úfoaY wruqo,a imhka ,o jHdmD;s 
 

 

 

 

Project 

TEC 

(Rs.Mn.) 

1 
m%d:ñl fi!LH moaO;s Yla;su;a lsrSfï jHdmD;sh ^Y%S ,xld rch - 
f,dal nexl=j& 

36,440.00 

2 
ndysr frda.s fiajd ixlS¾Kh ixj¾Okh - fld<U cd;sl frday, ^Y%S 
,xld rch - Ök rch& 14,600.00 

3 
l¿;r osia;%sla uy frday, úfYaIs; ud;D yd <ud frday,la f,i - 
jeäoshqKq lsrSu ^Y%S ,xld rch - fko¾,ka; rch& 5,400.00 

4 
fy,auqÜ fld,a ud;D frday, boslsrSu - lrdmsáh" .d,a, ^Y%S ,xld 
rch - c¾uka rch& 4,480.00 

5 
Rehabilitation and  Expansion of Production Capacity at State 

Pharmaceutical Manufacturing Corporation (SPMC)GOSL - JICA 
16,594.00 

6 
ud;D iy kj Wm;a fi!LH fiajd Yla;su;a lsrSfï jHdmD;sh - 
ud;r osia;%slalh^Y%S ,xld rch - fldrshdkq rch& 1275.00 

7 
Y,H tallh boslsrSu iy ffjoH WmlrK m%iïmdokh lsrSu - 
uvl,mqj YslaIK frday, ^Y%S ,xld rch - bkaoshdkq rch& 275.00 

8 
f;dard.;a frday,aj, fi!LH myiqlï jeäoshqKq lsrSu ^tlaisï 
nexl=j - Ök rch& 15,292.00 

9 
Construction of National Nephrology  Hospital in 

Pollonnaruwa (UK- Sampath Bank) 
5,825.00 

10 
o fidhsid ud;D frday, i|yd kj Wm;a iy m%ij úu¾Yk 
uOHia:dkh ^tlai;a rdcOdksh - iïm;a nexl=j& 830.00 

11 fi!LH moaO;Ska jeäoshqKq lsrSfï jHdmD;sh - ADB 10,500.00 

12 
Y,Hd.dr iy yosis m%;sldr tall jeäoshqKq lsrSu ^Y%S ,xld rch - 
Tiaá%hdj& 1,700.00 

13 
fi!LH yd ffjoH fiajd jeäoshqKq lsrSfï jHdmD;sh ^Y%S ,xld rch 
- chsld& 16,594.00 
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14 
W;=re m<df;a frday,a ixj¾Okh lsrSu ^Y%S ,xld rch - fko¾,ka; 
rch& 12,225.00 

15 
fldúâ - 19 yosis m%;spdr iy fi!LH moaO;s fmr iQodkï lsrSfï 
jHdmD;sh ^Y%S ,xld rch - f,dal nexl=j& 23,791.00 

16 
Capacity Building of Biomedical Engineering Service in Sri 

Lanka(KOICA) 
1,475.00 

17 
Health System Enhancement Project – Additional Financing 

(ADB) 
10,500.00 

18 

 

taâia" laIh frda.h iy uef,arshdjg tfrysj igka lsrSug f.da,Sh 
wruqo, (GFATM) 

1,548.00 

 

 

  5.4  m%jdyk  

 

m%jdyk tallh 
fi!LH wud;HdxYfha m%jdyk tallh wjYH m%jdyk myiqlï i,iñka fi!LH wdh;k ;=< fiajd 
iemhSfïoS b;d jeo.;a ld¾hhla bgq lrhs' my; oelafjk fldgi m%jdyk wxYhg we;=,;a lr 
we;' 
 

 fiajd ia:dkh - uq,af,arshdj 

 w¿;ajeähd lsrSfï fldgi - ffcj ffjoH bxcsfkare tallfha  
 
fi!LH wud;HdxYhg wh;a by; i|yka ÿïrsh ia:dkh$ wxYh msysgqùfï m%;sM,hla f,i wl%ñl;d 
je<elaùug iy úhoï b;srs lsrSu iy;sl lsrSugo yelsù ;sfí' fi!LH wud;HdxYfha jdykj, 
úia;r my; j.=fõ olajd we;' 
   

Type of 

Vehical 

O
ve

r 
2

0
08

 

2
0

0
9 

2
0

1
0 

2
0

1
1 

2
0

1
2 

2
0

1
3 

2
0

1
4 

2
0

1
5 

2
0

1
6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

To
ta

l 

Ambulanc 

es 

7
0
2
 

3
0
 

1
2
 

_
 

2
5
0
 

8
7
 

- - - 3
 

1
9
2
 

    

1
,2

7
6
 

Double 

cabs 4
0
3
 

9
 

- 9
2
 

- - 5
 

3
5
 

- 1
1
 

3
  

2
5
 

 

3
8
 

6
2
1
 

Cars 

4
8
 

- - 5
 

- - - - 3
 

- - 2
    

5
8
 

Lorries 

1
2
0
 

- - - - - - - - - -   9
  

1
2
9
 

Vans 

9
3
 

3
 

- 9
 

- - 1
7
 

- 4
8
 

7
 

-   9
  

1
8
6
 

Mini Vans 

3
0
 

- - - - - - - - - -     

3
0
 

Bowser 9
 

- - - - - - - - - -     9
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Jeeps 

1
2
2
 

1
 

- - - - 2
 

2
 

- 2
 

-     

1
2
9
 

Buses 

7
6
 

- - - - - - - - 8
 

5
     

8
9
 

Ref.Lorrie

s 1
1
 

- - - 1
0
 

- - - - - -     

2
1
 

Three 

Wheels 5
3
 

- - - - - - - - - -     

5
3
 

B/C 

Vehicles 7
 

- - - - - - - - - -     7
 

Vans 

(Mobile) 3
4
 

- - - - - - - - - -     

3
4
 

X-ray 

Vehicles 1
 

- - - - - - - - - -     1
 

Crew 

Cabs  1
0
 

- - - - - 1
0
 

- - - -     

2
0
 

Motor  

Cycles  

1
0
1
0
 

1
2
5
 

- 

1
4
0
 

1
5
0
 

- - - 5
 

- -     

1
,4

3
0
 

Mini 

Truck  

- - - - - - - - - 5
0
 

-     

5
0
 

Tractor  2
 

- - - - - - - - - -     2
 

  

Total  

2
,7

3
1
 

1
6
8
 

1
2
 

2
4
6
 

4
1
0
 

8
7
 

3
4
 

3
7
 

5
6
 

8
1
 

2
0
0
 

2
 

2
5
 

1
8
 

4
0
 

4
,1

4
7
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6. udkj iïm;a ixj¾Okh  

6.1  wOHdmkh" mqyqKqj iy m¾fhaIK tallh  

  
හපඳින්කවීම 

ගය්ඛය අොත රයාිංශග  අධ යාපනප පුහුණු යහ පර්ග ෂණ ඒකක  නිග  ජය අධ යක්ෂ ජන ාල් 

(අධ යාපනප පුහුණු යහ පර්ග ෂණ(  ටගත් රි ාත්ෙක වන අත ර  අධ යක්ෂ ෙණ්ඩල ුළනක් ්නම්ප 

පුහුණුප පර්ග ෂණ යහ ගහද (අධ යාපන( අධ යක්ෂ ෙණ්ඩල ඇත ර. 
  

 ප්ම 

ශ්රී ලිංකාග  ආර්,කප යොජී ප ොනසික යහ අධ යාත්ිනක යිංවර්ධ න ට දා ක වන ගය්ඛය කාර්  

ෙණ්ඩල ක් බිර  කිරීෙ 
  

කමකහාර 

දැනුෙප දක්ෂප කාර් ක්ෂෙප ඵලදාමටප ග   සන් ගක්න්ර ක ගත් යහ නවය ගය්ඛය  කාර්  

ෙණ්ඩල ක් වර්ධ න  කිරීෙ යඳහා ශ්රී ලාිංගක්  ගය්ඛය ක්ගපත්රග  අධ යාපන ප පුහුණු යහ 

පර්ග ෂණ ක්ගපත්රවල ප්රධ ානත රෙ ත රාක්ෂණික විගශ්ෂතත රාව යහ ප්රධ ාන යැපයුම්පකරු වීෙප 

පහසුකම්ප යැපමටගම්ප ගක්න්රේථාන  වීෙ. 
  

අරමුණු  

ෛවදය නිලධ ාරීන් යහ දන්ත ර ශලය ෛවදයවරුන් යඳහා වන මූලක උපාි පාමොලා හැ  අගනත්ත් 

සි ලුෙ ොණ්ඩලක කාණ්ඩ යඳහා මූලක පුහුණු වැඩයටහන් යම්පබන්ී ක ණ  කිරීෙ යහ 

පුහුණුවට අදාත ත රාක්ෂණික ොර්ගග පගද්ශ යැපමටෙප ප්රතිවපත්තිව යම්පපාදනග  ගක්න්රේථාන  

අධ යාපන පුහුණු යහ පර්ග ෂණ ඒකක යි. ත රවදප පශ්නාත් මූලක යහ ගේවා අභ යන්ත ර  පුහුණු 

වැඩයටහන් හ හා ගය්ඛය ශ්රෙ බලකාග  ධ ාරිත රා ගගාඩනැ සගම්ප වගකීෙ ගෙෙ ඒකක  යුළ ග . 

මීට අෙත ර වප ගෙෙ ඒකක  ගය්ඛය යම්පබන්ධ  පර්ග ෂණ යඳහා ප්රතිවපත්තිව යහ ධ ාරිත රාව යකේ 

ක න අත ර  ගේවා ේථාන පදනම්ප ක ගත් පර්ග ෂණ සිදු කිරීෙ යඳහා අදාත නිලධ ාරීන්ට මූලය 

දීෙනා ලබා ගදයි.  
  

ජාතිවක ගය්ඛය විදයා ආ ත රන  (NIHS( ද DDG (ET&R( ර  පරිපාලන යහ ත රාක්ෂණික අී ක්ෂණ  

 ටගත් පවතී. 
  

ත රවදප ගය්ඛය ක්ගපත්රග  ොනව යම්පපත් ධ ාරිත රාව ශක්තිවෙත් කිරීගම්ප අ මුණින් ET&R ඒකක  

ලිංකා ෛවදය විදයාල යභ ාවප විශ්වවිදයාල ප්රතිවපාදන ගකාිනෂන් යභ ාව යහ ශ්රී ලිංකාග  අගනත්ත් 

අදාත අධ ය න යහ වෘත්තී  ආ ත රන යහ යිංවිධ ාන යෙඟ යම්පබන්ී ක ණ  ක යි. 
  

ශ්රී ලිංකාග  ගය්ඛය ශ්රෙ බලකාග  ධ ාරිත රාව ඉහත නැිංවීෙ යඳහා ජාත රයන්ත ර  යිංවිධ ාන යෙඟ 

වැදගත් පුහුණු වැඩයටහන් යම්පබන්ී ක ණ  කිරීගම්ප හැකි ාව ගෙෙ ඒකක  පුළුල් ක  ඇත ර. 

  

 

2021 යය්රහණ/විකේෂ සිදුවීම් 
  

බඳාා ගපනීම් සහ මූලික පුහුණුා  
  

o   මූලික පුහුණු ාපඩසටහන්ක 

පුහුණුව යඳහා බඳවා ගැනීෙ ගය්ඛය අොත රයාිංශග  පරිපාලන අිංශ විසින් ET&R ඒකක ප 

යැලසුම්ප ඒකක  යහ ොනව යම්පපත් යම්පබන්ී ක ණ ඒකක  යෙඟ යාක ඡා ක  තී ණ  

ක නු ලැගේ. 2222-2229 පුහුණු පැතිවකඩ පහතිවන් දක්වා ඇත ර 
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2020 - 2021 දී සිදු කරන ල්  මූලික පුහුණු ාපඩසටහන්ක සහ උයාධිල්ාභීන්කකග්ධන යපිකඩ 

. S. 

අිංක 
කාර්  ෙණ්ඩල 

2222 දී 

බඳවා ගත් 

යිංඛයාව 

2222 දී 

පුහුණුව 

අවයන් කත 

යිංඛයාව 

2229 ුළත 

බඳවා ගත් 

යිංඛයාව 

2229 දී 

යම්පපූර්ණ 

ක න ලද 

යිංඛයාව 

 

1 
හ ග නිලධාමතන්  ) මූලික 

පුුතු ව  
9364 ගහද 3625 2654 

2 
වවගය විගයාගාර කාර්ථමික 

ශිේීයන් 
993 933 

987 

(උපාිධ ාරි

( 

 

3 ඖෂධහසදීන් 32 71 -  

4 හභෞත තකිත් කයින් - 8 -  

5 වතත්තීයක තකිත් කයින් 59 5   

6 ුණවන්විදුලි ශිේීයන්  6 

987 

(උපාිධ ාරි

( 

 

7 
ම නන හ ෞඛ්ය වින්නුක 

මාතාවන් 

වින්නඹු 

ොත රාවන් 

847 

-  752 

8 ම නන හ ෞඛ්ය පමත් ෂකවරු 397 43   

9 කීට විගයා   කාරවරුන් 95 23   

10  තග හරෝග විහශ්ෂඥයින් - - 58  

11 
Electro-encephalograph 

වාර්ථතාකරුවන් 
96 - 97  

12 අ් ෂිත කාර්ථමික ශිේීයන් - 8   

13 ගන්ත කාර්ථමික ශිේීයන් 92 -   

14 පා ේ ගන්ත තකිත් කයින් 55 94   

15 
ම නන හ ෞඛ්ය ර ායකනාගාර 

කාර්ථමික ශිේීයන් 
- 69 62 69 
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16 
ම නන හ ෞඛ්ය ් හෂ්ර 

නිලධාමතන් 
- -   

17 කතියම  ා විකලාැංග 8  94  

18 හරෝ ේ පැමිණීම 421 314   

 මුඛළු 4,489 4,205 3,993 3,467 

  

 o   කහ  නිල්ධාරීන්ක සඳහා යේචාත් මූලික පුහුණුා 

  

2020 - 2021 කාල්ය තුළ සිදු කරන ල්  යේචාත් මූලික පුහුණු ාපඩසටහන්ක කාණ්ඩ, බඳාා ගත් කහ  

නිල්ධාරීන්ක සාංඛ්යාා සහ පුහුණුා සම්ූර්ණ කරන ල්  සාංඛ්යාා 

  පුහුණු ාපඩසටහන්ක 

  

කාල්සීමාා 

  

බඳාාගත් සාංඛ්යාා යම්පපූර්ණ ක න 

ලද යිංඛයාව 

2020 2021 2020 2021(ජූනි 

 ්ාා( 

1 මහනෝ තකිත් ක හ ග පුුතු ව ොය 6 - - 51 - 

2 ආමාශ  ත්කාර පුුතු ව ොය 6 - - - - 

3 ETU පුුතු ව ොය 6 - - - 4 

4 ඉගැන්වීම    අීක් ෂායක 9 වය  21 - 82  

5 වාේටු කළමනාකරායක    

අීක් ෂායක 

අවුරුදු 9 

½ 

822 - - 847 

6 වින්නුක මාතාවන් පුුතු  කිමතම ොය 6 - - 692 - 

7 ම නන හ ෞඛ්ය හ ග  හ ෝගලනයක   925 - - 925 

8 ම නන හ ෞඛ්ය හ ග නිලධාලනයකා   88 - - - 

  මුඛළු   1064  751 952 

  

  

 6.2 කසෞඛ්ය ක යාර්තකම්න්කතුක  කස්ාා සයයන්කනන්කකග්ධන ධාිතතා සාංාර්ධනය 
 

ගය්ඛය ක්ගපත්රග  ගේවා අභ යන්ත ර  පුහුණු වැඩයටහන් කතෙනාක ණ  කිරීගම්පදී ET&R ඒකක  

අවශය ත රාක්ෂණික යහ මූලය ආධ ා  ලබා ගදිනන් ප්රධ ාන කාර් භ ා  ක් ඉටු ක යි. ආ ත රනික 

අවශයත රා ෙත ර පදනම්පවප 2222 - 2229 වය  ුළත ගය්ඛය ශ්රෙ බලකාග  ගබාගහ  කාණ්ඩවල පුහුණුව 

යඳහා අ මුදල් ගවන් ක න ලදී. ගය්ඛය ගේවා අධ යක්ෂ ජන ාල් විසින් අනුෙත ර ක න ලද 

ොර්ගග පගද්ශ ොලාවකට අනුව අදාත ආ ත රන විසින් හඳුනාගගන ඇතිව පුහුණු අවශයත රා ෙත ර 
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පදනම්පව සුදුසුකම්ප යඳහා වන පුහුණු ග  ජනාව ET&R ඒකක  යොගල නන  ක යි. සුදුසුකම්ප 

නිර්ණා ක යපු ාලන පුහුණු වැඩයටහන් යඳහා අ මුදල් යප න ලදී. අ මුදල් භ ාවිත ර  අී ක්ෂණ  

ක  ඇගමටෙට ලක් ගකගර්. 

 

 6.2.1   කස්ාාස්ථ පුහුණු ාපඩසටහන 
 

ET&R ඒකක  විසින්ෙප ආ ත රන ප්රධ ානීන්ගේ යහ වෘත්තී  යිංවිධ ානවල ප්රධ ානීන්ගේ ඉල්ලීම්ප ෙත ර 

පදනම්පව විවිධ  කාර්  ෙණ්ඩල කාණ්ඩ යඳහා ගේවා අභ යන්ත ර  පුහුණු වැඩයටහන් නිතිවපත රා සිදු 

ක යි.  

  

සඳහා 2020 -2021 ාසර තුළ ET&R ඒකකකයන්ක අරමු ල් ල්බා ගත් කාර්ය මණ්ඩල්කේ කස්ාකේ 

පුහුණුවීම් සාංඛ්යාා සහ කාණ්ඩ පභාෂා පුහුණු ාපඩසටහන්ක, තනි පුීගල් පුහුණු ාපඩසටහන්ක 
 

 කසෞඛ්ය කස්ාකිනන්ක 

කාණ්ඩය 

කස්ාා පුහුණුා - 2020 කස්ාා පුහුණුා - 2021 

කණ්ඩා

යම් 

පුහුණු 

තනි 

පුීගල් 

පුහුණු 

භාෂා 

පුහුණු 

කණ්ඩා

යම් 

පුහුණු 

තනි 

පුීගල් 

පුහුණු 

භාෂා 

පුහුණු 

උයකීශකිනන්ක 85  942 963 -  

වා ය නිල්ධාරීන්ක 9844 92 - 777 955 95 

විදුහල්යිාරු/ 

ගුරුාරු 

 97 - 92 - 99 

කහ  නිල්ධාරීන්ක 3249 95 9344 3937 - 22 

PSM කාණ්ඩ 175 - 12 288 -  

යිතූරක 222 -  297 -  

PPO/PPA/DO/HMA/M

A 

888 62 - 9973 - 54 

කසෞඛ්ය 

සහකාරාරුන්ක 

535 - - 2592 - 9 

අකනකුත් කාර්ය 

මණ්ඩල්ය 

729 - - - - 54 

මුළු 8298 106 1574 8277 155 155 
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6.2.2    කානත් පුහුණු ාපඩසටහන්ක 

  

 PSSP අරමු ල් යටකත් 

1. ගය්ඛය අොත රයාිංශ ට අනුයුක්ත රව අලුතිවන් බඳවාගත් කතෙනාක ණ යහකා වරුන් යඳහා 

දින 3 ක ගේවා පුහුණු වැඩයටහන් පවත්වන ලදී - වැඩයටහන් 3 ක් යම්පපූර්ණ ක  යහභ ා ස වූ 

292 ගදගනත්ට පුහුණු ක න 

ලදී.    

2. I පන්තිවග  ෙහජන ගය්ඛය කතෙනාක ණ යහා  යඳහා 2229 දී දින 22 වැඩයටහන් ගදකක් 

යැලසුම්ප ක  ඇත ර  - යහභ ාගිවන්නන් 942 ක් යඳහා 

3. CPD වැඩයටහන් යඳහා අවශය උපක ණ යැපමටෙ සිදු ගවිනන් පවතී (ප්රයම්පපාදන  යැකීමෙ( 

 

 WHO අරමු ල් යටකත් ාපඩසටහන්ක 

   අාංක ලියායදිාංි 

අාංකය 

PO # උ ා.20

21 

කකටි විස්තරය ල්පබුණු 

SLR 

ප්රගිය 

1 2222/92373

73 

222561641 599-

DFC 

ගය්ඛය අොත රයාිංශ  

 ටගත් ඇතිව පුහුණු 

පහසුකම්ප යහ පායල් 

යඳහා දු ේථ අධ යාපන 

පද්ධ තිව ක් පිර ටුවීෙ 

  

6ප449ප622 

දු ේථ අධ යාපන  

යඳහා 

ඉදිරිපත් ක  

යාක ඡා කත 

වාර්ත රාග  

ගකටුම්පපත් 

ගල්ඛන ; අවයාන 

වාර්ත රාව යඳහා 

රැඳී සිටින්න 

ලද මූලක පුහුණු 

ගොඩියුල  

භ ාවිත රා ග   

2 2229/99278

25 

222669745 599-

DFC 

ෛවදය විදයාව යඳහා 

පරිපූ ක වෘත්තීන්ර  

පුහුණු වැඩයටහන් 

(SOP( ප්රිනතිවගත ර 

ගෙගහයුම්ප රි ා 

පටිපාටි (SOP( 

යිංගශ ධ න  කිරීෙ 

යහ අවයන් කිරීෙ 

යඳහා යකේ කිරීෙ 

  

742ප727.4

3 

EEGප ECG යහ 

දන්ත ර ත රාක්ෂණ ප 

අක්ි ත රාක්ෂණ  

යහ විකි ණග ද  

පිළිබඳ මූලක 

පුහුණුග  SOP 

අවයන් ක න ලදී. 

අගනත්ත් SOPs 

රි ාත්ෙක ග  

3 2229/99239

71 

222654761 599-

DFC 

ශ්රී ලිංකාව යඳහා 

ජාතිවක ගය්ඛය 

පර්ග ෂණ උපා  

ොර්ග  යිංවර්ධ න  

කිරීෙ යහ ගත ර  ාගත් 

රි ාකා කම්ප 

රි ාත්ෙක කිරීෙ 

  

9ප885ප322 

අ මුදල් ලැීජ ඇත ර. 

රි ාකා කම්ප 3 

යම්පපූර්ණ ක  ඇතිව 

අත ර  

රි ාකා කම්ප 2.a 

යහ 2.b 82% 

යම්පපූර්ණ ක  

ඇත ර. රි ාකා කම්ප 

9 (ගකාතඹ විශ්ව 

විදයාල  යෙඟ( 

සිදුගවිනන් පවතී. 
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4 2229/99232

22 

222654912 599-

DFC 

HELLIS ජාල ගේවා වැඩි 

දියුණු කිරීෙ යහ 

අවයාන පරිශීලකයින් 

පුහුණු ගේවා යඳහා 

දු ේථ අධ යාපන 

ඉගගනුම්ප රවය 

යිංවර්ධ න  කිරීෙ 

  

622ප113.3

7 

රි ාකා කම්ප 9ක් 

යඳහා අ මුදල් 

ලැීජ ඇත ර. 82% 

වීඩිග   යකේ 

කිරීෙ යඳහා වැ  

කිරීෙට යැලසුම්ප 

ක  ඇත ර.  

   

6.3 යර්කේෂණ 

  

ගය්ඛය අොත රයාිංශග  අධ යාපනප පුහුණු යහ පර්ග ෂණ ඒකක  ශ්රී ලිංකාග  ගය්ඛය හා ගය්ඛය 

ආශ්රිත ර පර්ග ෂණ ප්රවර්ධ න  කිරීෙ යඳහා ජාතිවක ගය්ඛය පර්ග ෂණ යභ ාව (NHRC( යෙඟ ්ක්ව 

පර්ග ෂණ කටයුුළ යම්පබන්ී ක ණ  ක යි. 

  

ප්රධාන ක්රියාකාරකම්   

අ මුදල් යඳහා ඒකක ට ඉදිරිපත් ක න ලද පර්ග ෂණ ග  ජනා ගය්ඛය අොත රයාිංශග  

පර්ග ෂණ කතෙනාක ණ කිනටුව විසින් පත් ක න ලද විගශ්ෂතයින් කණ්ඩා ෙක් විසින් ග  ගය 

දැයි පරීක්ෂා ක නු ලබන අත ර  ඉන් අනුළරුව ඒකාබද්ධ  අ මුදල ෙගින් පර්ග ෂණ දීෙනා ගගවීෙ 

යඳහා අනුෙත ර ක නු ලැගේ. 

  ාජය අිංශග  ගය්ඛය ආ ත රනවල සිදුක න පර්ග ෂණ කටයුුළ යඳහා පරිපාලන අනුෙැතිව  

ලබාදීෙ අී ක්ෂණ  කිරීෙ.  

 ජාත රයන්ත ර  යහග   සත රා පර්ග ෂණ සිදු ක න විට රවය හුවොරු ගිවිසුම්ප යහ දත්ත ර හුවොරු 

ගිවිසුම්ප පරීක්ෂා කිරීෙ. 

 දිවයින පු ා ආනා  ධ ර්ෙ යොගල නන කිනටු පිර ටුවීෙ යහ ධ ාරිත රා වර්ධ න  කිරීෙ ෙගින් 

ගය්ඛය පර්ග ෂණවල යදානා ාත්ෙක පැතිවකඩ යහතිවක කිරීෙ. 

 ශ්රී ලිංකාග  ගය්ඛය පර්ග ෂණ යඳහා ජනව ෙ ේථාපිත ර කිරීෙ. 

 විදයාත්ෙක ක්රෙග ද න් පිළිබඳ පර්ග ෂක න්ගේ ධ ාරිත රාව ගගාඩනැ සෙ යහ පර්ග ෂණ 

ගයා ාගැනීම්ප ගබදා හැරීෙ.  

 

2021 සිට කාල් සීමාා තුළ යර්කේෂණ ඒකකය විසින්ක සිදු කරන ල්  ක්රියාකාරකම් 

රි ාකා කගම්ප නෙ විේත ර   යටහන් 

9.  ොර්ගගත ර පර්ග ෂණ ක්රෙග ද 

වැඩයටහන 

ගය්ඛය කාර්  ෙණ්ඩල  

යඳහා මූලක පර්ග ෂණ 

ක්රෙග ද වැඩයටහන් 

ෛවදයවරුන් යඳහා උයේ 

පර්ග ෂණ ක්රෙග ද 

වැඩයටහන් 

2222 ජනවාරි 9වන 

වැඩමුළුව 2222 ොර්ුළ 

2වන වැඩමුළුව 
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2.  ගය්ඛය අොත රයාිංශ   ටගත් 

ඇතිව ආනා  ධ ර්ෙ යොගල නන 

කිනටු ඇගමටෙට ලක් කිරීෙ ආ ම්පභ  

කිරීෙ 

ERC යිංඛයාව අදාත ERC වලන් 

දත්ත ර රැේ කිරීෙ යඳහා දත්ත ර 

රැේ කිරීගම්ප ආකෘතිව  යකේ 

ක  අදාත ERC ගවත ර  වන ලද 

අත ර ප ගය්ඛය පර්ග ෂණ 

යඳහා ගය්ඛය අොත රයාිංශ  

විසින් ල ාපදිිංචි ක  අනුෙත ර 

ක  ඇත ර 

. 

3. පර්ග ෂණ දීෙනාව යඳහා 

ඉදිරිපත් ක න ලද අධ ය නවල 

පර්ග ෂණ ගයා ාගැනීම්ප ගබදා 

හැරීෙ ආ ම්පභ  ක න ලදී 

අධ යක්ෂ ෙණ්ඩල අනුව 

පර්ග ෂණ වර් සක ණ  යහ 

ගවත ර  ැවීෙට සූදානම්ප 

4. covid91 ආශ්රිත ර පර්ග ෂණ 23ක් 

යහ අගනත්ත් ඒවා යඳහා 

පරිපාලක අවය   ලබා දී ඇත ර 

පරිපාලන අවය   ලබා දී 

ඇත ර 

මුළු අනුෙත ර -25 

ත රාවකාලක අනුෙත ර 4 

අග්ක්ිත ර අනුෙත ර 9 

5.   2295 යහ 2297 නිත්ත් ක න ලද 

පරිපාලන නිපකාශන  පිළිබඳ 

නක්රගල්ඛ  යිංගශ ධ න  ක න ලදී. 

පලනපාලන නිෂ්කාශනයක රිියබඳ 

න්රහේඛ්යක  ැංහශෝධනයක 

කිමතහම් අවශයතාවයක  ඳුනා 

ගන්නා ලදී. 

අිංක 29/32/2222  ටගත් 

නිත්ත් ක න ලද 

නක්රගල්ඛ  

  

6 නාියක හ ෞඛ්ය පර්ථහේෂා 

ප්රමුඛඛ්තාවයක  ඳුනා ගැීමම 
NHRC එයක  ැංවර්ථධනයක කිමතමට 

ගායකක වියක 

ක්රියකාවලිහේ පවතී  - 

හලෝක හ ෞඛ්ය 

 ැංවිධානයක විසින් 

කුලියකට ගත් විහශ්ෂඥ 

හ ්වයක විසින් සිදු කරු 

ලැහේ 

7 ආයකතනික මේටමින් ERC 

රිහිටුවීහම් ගැනට පවියන නාියක 

මාර්ථහගෝපහද්ශ  ැංහශෝධන කිමතහම් 

අවශයතාවයක  ඳුනා ගැීමම 

ගත්ත එ් ්ව ් කිමතම  ඳ ා 

 ක ් කරන ලග ආකතියයක 

 ම්පත්  ැංතතයක 

 ඳුනාහගන ඇත. 

8 ආයකතනික පර්ථහේෂා ව ල 

 ඳ ා හ් න්ද්රීයක ල් ෂය  ඳුනාහගන 

ඇත 

හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ 

 ්ථාරිත ERC  ඳ ා 

මාර්ථහගෝපහද්ශයක්   ක ් 

කිමතමට RMC උපහග ් හගන ලදී 

නව මාර්ථහගෝපහද්ශයක 

මුඛද්රායක කිමතමට හපර 

NHRC    RMC 

හවියන් අුමැියයක 

බලාහපාහරාත්තුහවන් 

 ම්ූර්ථා කර ඇත 

9. ERC  ාමාිතකයින් පුුතු  කිමතම 

 ඳ ා විෂයකමාලා  ැංවර්ථධනයක කිමතම 

ආරම්භ කරන ලදී 

ප්රාහද්ය යක ීයීයීය  මජ 

්ව ්වීම්   ැංවිධානයක කරන ලදී 

හ් න්ද්ර ්ථානහයකන් 

ප්රියහපෝෂායක 

බලාහපාහරාත්තු හස 
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10. MTA  මජ පර්ථහේෂා හයකෝනනා 

අුමත කිමතමට මාර්ථගයක්  

 ැංවර්ථධනයක කිමතම 

කමිටුව  ඳුනාහගන ඇත ක්රියකාවලිහේ පවතී 

11. වවගය හනාවන කා්ඩ  ඳ ා 

පර්ථහේෂා දීමනාව රිියබඳව ගැුවත් 

කිමතම සිදු කරන ලදී 

පර්ථහේෂා කළමනාකරා 

කමිටුහසදී මූලික  ාකච්ඡාව 

පැවැත්විි. 

ප්රධාන පටක බද්ධ 

කිමතහම් කමිටුව යකටහත් 

DDG ETR හි 

 භාපියත්වයක යකටහත් 

අුකමිටුව්  රිහිටුවා 

ඇත. 

12. NHRC පනත අුමත කිමතම. ජීව වවගය 

ඉැංිතහන්රුවන්/මූලය 

නිලධාමතන්    පලනපාලන 

නිලධාමතන් වැනි වවගය 

හනාවන කා්ඩ ගැුවත් 

කිමතම    ප්රවර්ථධනයක කිමතම 

 ඳ ා වැඩමුඛළුව පවත්වන ලදී. 

 ම්ූර්ථා කළා .

ප්රියහපෝෂා 

බලාහපාහරාත්තුහවන් 

13. වවගය නිලධාමතන්  ඳ ා 

මාර්ථගගත පර්ථහේෂා ්රමහසග 

වැඩ ට න 

අමාතය ම්ඩල  ැංහද්ශයක 

 ක ් කර ඇත 

හ ෞඛ්ය අමාතයවරයකා 

ගැුවත් කිමතමට 

බලාහපාහරාත්තු හස 

14. මාර්ථගගත පර්ථහේෂා ඉිසලනපත් 

කිමතම්    මුතබැඳීහම් පද්ධියයක්  

 ැංවර්ථධනයක කිමතම 

උ  ් මාර්ථගගත පර්ථහේෂා 

්රමහසග වැඩ ට න්   ක ් 

කරන ලදී 

අතථය වැඩමුඛළුව්  

හල  2021 මාර්ථතු-මැයි 

මා වල අව න් කර 

අව න් විභාගයකකින් 

අව න් වියක. 

15. නාියක හ ෞඛ්ය පර්ථහේෂා 

ගබඩාව 

පද්ධියයක  ම්ූර්ථා කර ඇත ිසයකත් කිමතමට බලා සිටී 

  

යර්කේෂණ දීමනාා 
 

ගගවීෙ 2299 අ වැ  ග  ජනාවට අනුව ගජයපම නිලධ ාරීන් යඳහා පර්ග ෂණ දීෙනාව ගගවීෙ 2299 

දී ආ ම්පභ  ක න ලදී. 2229 දී ගගවීම්ප යඳහා අනුෙත ර වූ ග  ජනා යිංඛයාව පහත ර පරිදි ග . 

පර්ග ෂණ දීෙනාව ගගවීෙ - 2222 පර්ග ෂණ දීෙනාව ගගවීෙ - 2229 බනි 

දක්වා  

අුමත කළ 

ිසනයක 

අුමත 

කළ ිසනයක 

ප්රගිය 

වාර්ථතා 

ප්රකාශන අුමත කළ 

ිසනයක 

අුමත 

කළ ිසනයක 

ප්රගිය

 

වා

ර්ථතා 

ප්රකාශ

න 

2020.01.25 20 4 3 2021/01/16 5 2 2 
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2020.02.15 5 2 1 2021/02/20 3 5 3 

2020.04.18 14 2 1 2021/04/12 9 3 2 

2020.05.23 5 3 4 2021/05/19 2 2 2 

2020.06.23 4 2 3 2021/06/16 - 2 3 

2020.07.18 6 10 3     

2020.08.15 6 8 5     

2020.09.19 13 8 1     

2020.10.17 5 10 0     

2020.11.21 4 7 4     

මුඛළු 82 56 25  19 14 12 

         

 

යසුගිය ාසර 5 කාර්ය සාධන ප්රාණතාාය 

අිං

ක 
දර්ශක  

අවුරුදු 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

9 

මූලික පුුතු ව 

 ඳ ා ලියකාපිසැංත 

වූ  ැංඛ්යාව 

1794 2968 2757 835 4489 - 

2 

 ාර්ථථකව නිම 

කරන ලග 

අභයා ලාීතන් 

 ැංඛ්යාව 

448 3975 3951 2541 1853 812 

3 

අභයා ලාීතන් 

 ැංඛ්යාව  ) උපාධි 

ගරන්නන්  

ිසශානිය 

වැඩ ට න 

 ම්ූර්ථා කර 

ඇිය  ැංඛ්යාව 

264 356 351 341 340 187 
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4 

පශ්නාත් මූලික 

හ ග පුුතු ව 

 ම්ූර්ථා කරන 

ලග 

අභයා ලාීතන් 

 ැංඛ්යාව 

1596 179 1011 173 

 

751 

 

952 

5

. 

පවත්වන ලග 

හ ්වා අභයන්තර 

පුුතු  

වැඩ ට න් 

 ැංඛ්යාව 203 468 

Group 

Tr.596 

Indivi. Tr.-

386 

Langua 

Tr.115 

 

Group Tr - 

708 

Indivi.Tr - 

358 

Langue 

Tr.110 

Gro. 

Tr.- 

1017 

Indivi.T

r - 143 

Lang 

Tr.16 

Gro. 

Tr.- 

603 

Indivi.

Tr - 

155 

Lang 

Tr.4 

 

6 

පර්ථහේෂා දීමනා 

හගවීම  ඳ ා 

ලැුු  

පර්ථහේෂා 

හයකෝනනා ගාන 

251 287 259 114 29 19 
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7 ixia:d uKav, l<ukdlrK wdh;k   
 

 

 7.1  ,xld rdcH T!IO ksIamdok ixia:dj   
 

 

ස ත්න  ිරිදාහ සකටි ාකඳින්තවීම්  
 

ශ්රී ලැංකා රානය ඖෂධ නිෂ්පාගන  ැං ්ථාව (SPMC)  1957 අැංක 49 ගරන කාර්ථමික  ැං ්ථා පනත යකට හත් 
1987 වර්ථෂ හේදී රිහිටුවන ලදී.   ශ්රී ලැංකා රානය ඖෂධ නිෂ්පාගන  ැං ්ථාව 2021 වර්ථෂහේදී ශ්රී ලැංකා 
නනග නහේ හ ෞඛ්ය උප ්ථානයක  ඳ ා වාි.නමයක වශහයකන් අතයවශය ඖෂධ නිපගවී හමහි 34 ව ර්  
 පුරා ියහේ. ශ්රී ලැංකා රානය ඖෂධ නිෂ්පාගන  ැං ්ථාව  එම  ැං ්ථාව විසින්ම  ැංවර්ථධනයක කරන ලග 
වේහටෝරු 88 ්  ඖෂීකයක නාමහයකන් සියකළු ඖෂීකයක කලාපයකන් ආවරායක වන පලනිස නිපගවයි.  
 
 ැං ්ථාහස ප්රධාන කාර්ථයකයකන් වන්හන් 

1. තමා විසින්ම හ ෝ බද්ධ  වයාපාරයකකට  රානය - හපෞද්ගලික  න්ේකාලනත්වයකට හ ෝ හවනත් 

 මාන කවිුමමකට ඇතුලත් වී ඖෂධ  නිෂ්පාගනයක කිමතම   ැකීයම  ගබඩා කිමතම  ඇුමරුම් 

කිමතම හ ෝ නැවත ඇුමරුම් කිමතම 

2. පාලිත  මාගම් නිර්ථමාායක කිමතම 

3. අනාගත ආහයකෝනකයකන්  මජ නාතයන්තර කවිුමම් වලට ඇතුළත් වීම 

4. ඖෂධ නිෂ්පාගනයක කිමතම     ැකීයම  ඳ ා තා් ෂි.ක   යක ලබා දීම 

5. ඖෂධ විගයාව රිලිබඳ    ඖෂධ ද්රවය රිියබඳ පර්ථහේෂා කිමතම    ඖෂධ ප්රමිියකරායක 

කිමතම    

6.  ැං ්ථාව විසින්ම හ ෝ බද්ධ වයාපාර මකන් හ ෝ හවනත් එවැනි කවිුමම් මකන් නිපගවන ලග 

ඖෂීකයක නිෂ්පාගන අහලවි කිමතම 
 

හවළඳපල හවත මුඛගා  ලනු ලබන සියකමම නිෂ්පාගන බ්රිතානය ෆාමහකෝරියකා (BP)  ා එ්  ත් නනපග 
ෆාමහකෝරියකා (USP) නියකමයකන්ට අමතරව අපහේම (SPMC)  රිලනවිතරයකන්ට අුූලලව නිපගහස.  
“යක පත් නිෂ්පාගන රිියහවත්“ (GMP) හරුණලාසි    ක්රියකාවලියකන් නිතරම අභයන්තලනක තත්ව විගාන 
   කර්ථමාන්තශාලාව  ුමපලන් ෂා කිමතම් මකන් සිදුකරයි. 
 
එහමන්ම ශ්රී ලැංකා රානය ඖෂධ නිෂ්පාගන  ැං ්ථාව හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානයක (WHO) විසින් නියකම 
කරු ලැබ ඇිය “යක පත් නිෂ්පාගන රිියහවත්” (GMP)  නියකමයකන්ග රිියපදී. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ව්ෂ  තුෙ සත න කද සසේවාවන්ත ිරිදාහ සකටි විසේත්  ්  
 

ශ්රී ලැංකා රානය ඖෂධ නිෂ්පාගන  ැං ්ථාව අඛ්්ඩව ුණාාත්මක  ක්රියකාකාමත  ඝා මාරා  ්වරූප 
නිෂ්පාගනයක හකාට හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ වවගය  ැපයුම් අැංශයක  ශ්රී ලැංකා රානය ඖෂධ ීමියගත 
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 ැං ්ථාව    ශ්රී ලැංකා රානය ඖෂධ නිෂ්පාගන  ැං ්ථාහස ඍජු හබගා ලනන්නන් හවත අහලවි කිමතම සිදු 
කර ඇත. 
 

2. මානව සම්ත් සවව්ාන  2021 සදසකම්ා් 31 වන ිනන ද්වා 
 

Category  Number of Employees  

සජ්ෂේඨ කෙමනාකරුවන්ත 20 

කණිවලෂේඨ කෙමනාකරුවන්ත 39  

ත්ා්ෂණිවලක කා්  මණ්ඩක  138  

පිිරකා  ාා සශ්රිත් සරේණිවල 28  

සුුව කා්  මණ්ඩක  88  

පුහුණූවන 13 

සකාන්තරා් තදනිටන්ත 03 

ළකතුව 329 

 
3. ්රාාන ජ ්රාණ 

 

විියණීම් ාා කා් සාාන  2021 සදසකම්ා් 31 වන ිනන ද්වා 
විියණීම් 8,538.94 Mn 

සමසාුබම් කාභ   1,078.81 Mn 

ාේදට සත  ශුේා කාභ   1,235.33 Mn 

ාේදට තසු ශුේා කාභ   1,006.19 Mn 
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2021 වර්ථෂයක  ඳ ා නිෂ්පාගන නිමැන්ම - හපිය  ා කරේ ඒකක මිලියකන 3043.783  
  

විියණීසම් මා්  2021 සදසකම්ා් 31 වන ිනන ද්වා 
විියණීම් සවුබති  වටිණාකම  රුිර ල් 

ිටපි න) 
% 

සසෞඛ්ය සසේවා සදතා්සම්න්තතුව 6,963.00 81.55 % 

ශ්රී කවකා  ාජය ඖෂා නිදෂේතාදන සවසේාාස  

ඍජු සාදාාකීම් ජාක  
1,482.29 17.35 % 

ශ්රී කවකා  ාජය ඖෂා මේති ත් සවසේාාව 93.65 1.10 % 

ළකතුව 8,538.94 100 % 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

4. සවව්ාන කා්   

 හ ාරා මිේල ව ප්රහද්ශහයකන්  අිය නවීන නිෂ්පාගනාගාර ඉිසකිමතම  ග ා  බදු කවිුමම යකටහත් 
නාගලනක  ැංවර්ථධන අධිකාලනහයකන් නව ඉඩම්  ලබා ගැීමම. 

 

5. නව නිදෂේතාදන ානාන්තවා දීම 2021 
 

නිහමාිරින් හපිය බී. ීය. මි.ග්ර . 30 
රැමහඩෝේ කරේ  අයි. ීය. මි.ග්ර .50 
හලහවාතයිහරා් සින් හපිය අයි. ීය. මයිහ්රා.ග්ර .50 

            ුහමප්රහ ෝේ කරේ  අයි. ීය. මි.ග්ර .20 
 

2022  ජූනිද 30 ද්වා කා් සාාන   
 
6. මානව සම්ත් සවව්ාන   

සසේවක ්රසදද  සසේවක සවඛ්යාව 

සජ්ෂේඨ කෙමනාකරුවන්ත 22  

කණිවලෂේඨ කෙමනාකරුවන්ත 39 

ත්ා්ෂණිවලක කා්  මණ්ඩක  138  

පිිරකා  ාා සශ්රිත් සරේණිවල 26 

සුුව කා්  මණ්ඩක  87 

පුහුණූවන 24 
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සකාන්තරා් තදනිටන්ත  03 

Total  312 

 

7.   ්රාාන ජ ්රාණ  
 

2022 ව්ෂස  ජනවාරි සිට ජූනිද 30 ද්වා කාකතරිච්චසේද  සහාා කා් සාාන  
  ජූනිද 30 ද්වා විියණීම් 6,109.01 Mn  

ජූනිද 30 ද්වා සමසාුබම් කාභ   993.15  Mn  

ජූනිද 30 ද්වා ාේදට සත  කාභ   1,127.67  Mn  

ජූනිද 30 ද්වා ාේසදන්ත තසු කාභ   898.78  Mn  

 
 

2022 ව්ෂස  ජනවාරි සිට ජූනි 30 ිසන ිසනට  ම්ූර්ථා නිෂ්පාගනයක හපිය  ා කරේ ඒකක මිලියකන 

1 599.531 කි. 

විියණීසම් මා්  2022 ව්ෂස  ජනවාරි සිට ජූනිද 30 ද්වා කාකතරිච්චසේද  
 

විියණීම් සවුබති  වටිණාකම 

 රුිර ල් ිටපි න) 
% 

සසෞඛ්ය සසේවා සදතා්සම්න්තතුව 4,917.10 80.49 % 

ශ්රී කවකා  ාජය ඖෂා නිදෂේතාදන සවසේාාස  ඍජු 

සාදාාකීම් ජාක  

1,083.50 17.74 % 

ශ්රී කවකා  ාජය ඖෂා සවසේාාව 108.41 1.77  % 

ළකතුව 6,109.01 100  

 
 

8 නව නිදෂේතාදන ානාන්තවා දීම 2022 
 
 ෆ්ම් හලා්  සිලින් කරේ මි.ග්ර .250 

බිහ ාහප්රාහලාේ හපිය මි.ග්ර .5  NMRA ලියකාපිසැංතයක ලබාහගන ඇත) 
 හමෆනමි්  ඇසිඩ් හපිය බී.ීය. මි.ග්ර .500 

 

2023 ව්ෂ  සදාා සකකසුම්ක  මති විස ේෂ සවව්ාන කා්  න්ත  
 
ප ත  ඳ න් ඖෂධ / උපාැංග නිෂ්පාගනයක කිමතමට අිය නවීන නිෂ්පාගන කම් ේ ඉිසකිමතමට  ැලුමම් 
කිමතම. 
 

•  විකලාැංග උපාැංග 

 රිියකා නාශක ඖෂධ 
 හපිය  ා කරේ  
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7.2  YSq ,xld rdcH T!IO kS;s.; ixia:dj   
 
 

ශ්රී ලැංකා රානය ඖෂධ ීමියගත  ැං ථ්ාව 1971 වර්ථෂහේදී ආර් ෂාකාමත ප්රතය් ෂ    තත්ත්වයක   ියක 

කළ ඖෂධ    ශලය පාලනහභෝනන ද්රවය  ාධාරා මිලකට ලබාදීම  ඳ ා රිහිටුවන ලිස. 

2021-2022  ජුනි ග් වා) කාලවකවාු තුළ රානය ඖෂධ ීමියගත  ැං ්ථාව නනතාවට ුමවිහශ්ෂ 

හ ්වාව්  ඉටුකරමින් නව අරමුඛු     ඉල් ක  පුරා ගැීමමට  මත් වී ඇත. 

2021 හග ැම්බර්ථ 31 ිසහනන් අව න් වූ වර්ථෂයක තුළ දී රුරියකේ මිලියකන 80 258 ක රිලනවැටුම්  වාර්ථතා 

කර ඇිය අතර  එයක 2020 වර්ථෂහේදී වාර්ථතා කළ රුරියකේ මිලියකන 63 122 ට  ාහේ් ෂව වැිවීම්  

හපන්ුම් කරයි. 
 

ඉ ත රිලනවැටුම  ා් ෂාත් කර ගැීමම මඟින් රානය ඖෂධ ීමියගත  ැං ථ්ාව බදු හගවීමට හපර ලාභයක 

වශහයකන් රුරියකේ මිලියකන 3 157 ්  ග  බදු හගවීහමන් පුම ලාභයක වශහයකන් රුරියකේ මිලියකන 2 385 ් ග 

වාර්ථතා කර ඇත. රනහේ වවගය  ැපයුම් අැංශයක  ඳ ා රුරියකේ බිලියකන 71 ඖෂධ  ා ශලය 

පාලනහභානනයක ද්රවය  ැපීමමට අමතරව හපෞද්ගලික හවහළඳහපාල තුළග වාර්ථතා ගත රුරියකේ බිලියකන 

9ක විකුු ම් ප්රමාායක්  වාර්ථතා කර ඇත. විකුු ම්වල වර්ථධනයක හපර වර්ථෂයකට  ාහේ් ෂව  ලකා 

බැලීහම්දී 7%ක වර්ථධනයකකි. 2021-2022  ජුනි ග් වා) කාලයක තුළ අමියන් ශාඛ්ා 03්  එකතු කරමින් 

රානය ුුම ල නාලයක ශාඛ්ා 50්  ග් වා වැි කිමතම ඉ ත ගැ් වූ ඉ ළ විකුු ම් ප්රමාායක ලබාගැීමමට 

ගායකක වී ඇත. 

මානව  ම්පත් අශහයකන් ආයකතනහේ ක්රියකාකාලනත්වයක පුළුේ කිමතම තුියන් නව ්වකියකා අව ්ථා 28්  

උත්පාගනයක කරන ලිස. 
 

නාියක හකාවිඩ් මර්ථධන එන්නත්කරා වැඩ ට න  ඳ ා අවශය කරන සියකළුම එන්නත් මනා 

විනිවිගභාවයකකින් යු් තව මිලදී ගැීමමටග හකාවිඩ් ව ැංගතයක පාලනයක  ඳ ා අවශය වූ සියකළු  ිසසි 

 ැපීමම් හිජයකකින් හතාරව  ැපීමමටග  ැං ්ථාව කටයුතු කරන ලිස.  

 

 

 

7.3  úch l=udr;=x. wkqiaurK frday,     
 

විනයක කුමාරතුැංග අු ම්රා හරෝ ල රිහිටුවන ලද්හද් පාර්ථලිහම්න්තු පනත්  මකන් “1998 අැංක 31 

ගරා විනයක කුමාරතුැංග අු ්මරා පගනම පනතයි. ිසවැංගත විනයක කුමාරතුැංග ම තා සිහිවීම රිි.  

රිහිටුවන ලග හරෝ ල කටුනායකක ීයතව නගර  භා බල ප්රහද්ශහේ අ් කර 3 ක භූමි භාගයකක රිහිටා ඇත. 

1999 ු්  හතෝබර්ථ ම  09 වැනිගා එවකට නනාධිපියනියක වූ නන්ිකා බ්ඩාරනායකක කුමාරතුැංග 

මැියනියක අියන් හරෝ ල ම නනතාව  ඳ ා නිල වශහයකන් විවතත හකලනි.. 

හමම හරෝ ල ආරම්භහේ දී එයක බාහිර හරෝගී අැංශයකකින්    වාේටු 02කින්  මන්විත වූ අතර ප්රාථමික 

හ ෞඛ්ය හ ්වා මධය ්ථානයක්  හල  හ ්වයක කහළ්යක. 

හරෝ ල අධය් ෂ ම්ඩලයක්  විසින් කළමනාකරායක කරු ලබන අතර අධය් ෂ ම්ඩලයක  භාපිය 

   අධය් ෂවරුන් 5 හගහනකුහගන්  මන්විත හස. හරෝ ල ප්රධාන වශහයකන් ීයතව, නා ඇල, කටුනායකක, 

රද්හගාළුගම    BOI කලාපයක යකන ප්රහද්ශවලට හ ්වයක  පයකයි. 

2021 දී හරෝ ල බාහිර හරෝගී අැංශයක් , PCU, ගන්ත, අ් ෂිත අැංශයක,  ාමානය ශලය අැංශයක, වවගය 

ඒකකයක හමන්ම පන්ේ වවගය ඒකකයකකින්  මන්විත වියක. 
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්රස  ජන  සා තාසුකම් විසේත්  

වාට්ුව  ණන වාේටු 05  

මහන්ත  ණන 137 

තවතින විස ේෂඥින්ත 

 ණන 
3  ්ිර පගනම මත උපහද්ශකයින්  උපහද්ශක වවගය, උපහද්ශක ශලය 

වවගය, උපහද්ශක අ් ෂිත ශලය වවගය) 

1 වැඩ බලන උපහද්ශකයින්  වැඩ බලන අ් ෂිත ශලය වවගය) 

2 අමාතයාැංශහයකන් අුයු් ත උපහද්ශකයින් – 

(උපහද්ශක පන්හේ වවගය, උපහද්ශක නිර්ථවින්ගන වවගය) 
 

1 පැමිණීහම් පගනම මත උපහද්ශකයින් -  උපහද්ශක අන්තරා ර්ථග 

විද්යකාඥයින් 

   

මානව සම්ත් විසේත්   

 ව්   සදසකම්ා් 2020 වන විට 

1 වවගය අධය් ෂක 01 

2 උපහද්ශකයින් -  ්ීර 03 

3 උපහද්ශකයින් - හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ අුයු් ත 02 

4 උපහද්ශකවරුන් - වැඩ බලන 01 

5 උපහද්ශකයින් 01 

6 ප්රධාන වවගය නිලධාමත 01 

7 ගාකාධිකාමත 01 

8 අභයන්තර  විගාක 01 

9 වවගය නිලධාමත 18+1- වැඩ බලන උපහද්ශක  මජ 

10 RMO 03 

11 ගන්ත ශලය වවගයවරයකා CMO විසින් රානකාලන ආවරායක කිමතම 

12 පලනපාලන නිලධාලනයකා 01 

13 විහශ්ෂ හශ්්රි.හේ හ ග නිලධාලන 01 

14 හ ග නිලධාමතන් 82 

15 MLT 05 

16 ඖෂධහසදීන් 06 

17 ුණවන්විදුලි ශිේරියකා 01 

18 අ් ෂිත තා් ෂාහසිසයකා 03 

19 ECG වාර්ථතාකරු 01 

20 ි ්හපන් ර්ථ 02 

21 ලිරිකරු    අුබද්ධ කාර්ථයක ම්ඩලයක 13 

22 අහනකුත් කාර්ථයක ම්ඩලයක 13 

23 හ ෞකය කාර්ථයක   යකක 67 

Total 227 

  



276 
 

භ ාවිත්  ිරිදාහ විසේත්   

 සත න කද සසේවාව ුළුව ස  ගීන්ත සවඛ්යාව 

1 අ් ෂිත  ැත්කම් - හම්නර්ථ 5,165 

2 අ් ෂිත  ැත්කම් - කුඩා 356 

3  ාමානය  ැත්කම් - හම්නර්ථ 628 

4  ාමානය  ැත්කම් - කුඩා 139 

5 බාහිර හරෝගී අැංශයක 47,514 

6 OPD2 - එන්නත් කිමතම 1,126 

7 OPD2-  ැරුතම් 6,395 

8 PCU 11,256 

ස  ගීන්තස් ළකතුව-WARD මතුේ ියීම් 9,552 

සා න 

1 අ් ෂිත  ායකන 27,603 

2 අ් ෂිත  ායකන - ේූහකෝමා 117 

3 අ් ෂිත  ායකන - ිසයකවැියකා 148 

4 හේ ර්ථ ප්රියකාරයක 1,072 

5 ගන්ත වවගය 3,671 

6 වවගය 30,212 

7 ිසයකවැියකා / අධි රුධිර ීයඩනයක 2,960 

8 ශේයකකර්ථම 4,829 

9 ළමා හරෝග - 

10 මහනෝතකිත් ක 1,601 

11 VP හයකාමුඛ කිමතහම්  ායකනයක OPD 984 

12 පන්ේ වවගය  ායකනයක 5,275 

13 හ ාඳයි කාන්තා  ායකනයක 439 

14 පන්ේ  ැලුමම්කරායක 16 

15 තුවාල  ත්කාර ඒකකයක 9,316 

16 NCD  ායකනයක 426 

17 අන්තරා ර්ථග  ායකනයක 1,65 

INVESTIGATIONS 

1 LAB 53,177 

2 එ්  ් කිරා 1,816 

3 ඊ.ීය.ජී. 3,869 

4 එන්හඩා ්හකාරි ඒකකයක 566 

5 වර්ථතන පමත් ෂායක 5,549 

6 OCT පමත් ෂායක 1,573 
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2021, 2022 ුළල් භ ා ස  ජ ්රාණ විස ේෂ සිදුවීම් 
  

1. නසව ්තාදන, නව ස ත්න සා සිදුවීම් 

 COVID 19 ව ැංගතයක අතරතුර කාර්ථයක ම්ඩලයක    හරෝගීන් ආර් ෂා කිමතම  ඳ ා 

වැළැ් වීහම් රියකවර ගන්නා ලදී 

 2021 ව ර තුළ එන්නත් වැඩ ට න් පවත්වා ඇිය අතර, නනතාව  ඳ ා හකාවිඩ් එන්නත් 

11,386්  ලබා දී ඇත. 

 සියකමම කාර්ථයක ම්ඩල  ාමාිතකයින්ට Pfizer Booster මාරාව ඇතුළුව එන්නත් 3්  එන්නත් 

කරන ලදී 

 වත්මන් අධය් ෂ, වවගය හරෝයි හපහර්ථරා ම තාට හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ වනව වවගය 

ඉැංිතහන්රු හ ්වා අැංශහයකන් නව X කිරා ඒකකයක්  පලනතයාගයක්  හල  ලබා ගැීමමට  ැකි 

වූහේ ගැනට පවියන යකන්රයක ව ර 21්  පැරි.    නිසි තත්ත්වහේ හනාමැිය බැවිනි. 

  

2. වවදය උතක ණ 

මිලදී ගැීමම හ ෞඛ්ය හ ්වාව වැිිසයුු  කිමතම  ඳ ා ප ත  ඳ න් උපකරා මිලදී ගැීමම 

අ් ෂිත ශලයාගාරයක  ඳ ා ක්රියකාකරන අන්වී් ෂයක   රු. Mn 19.32 

HbA1C විශ්හේෂකයක                                                    රු. Mn 4.8 

ගන්ත CR පද්ධියයක-2020                                                රු. Mn 1.38 

Mini Autoclave Sterilizer                                            රු. Mn 0.51 

අයකන වරා විශ්හේෂකයක                                               රු. Mn. 0.28 

හවනත් වවගය උපකරා                                            රු. Mn 0.73 

වවගය උපකරා                                                    රු. Mn 2.33 

  

 

3. ස ාඩනකගිපි වකඩ 

වැසිකිලි අමත්වැියකාව - ශලයාගාරයක                            රු. Mn 1.30 

පන්ේ වවගය  ායකනයක ප්රිය ැං ්කරායක කිමතම                රු. Mn 2.05 

රථගාල අමත්වැියකාව                                                   රු. Mn 2.71 

  

 තරිත්යා  

හතාරතුරු තා් ෂා උපකරා මිලදී ගැීමම                    රු. Mn 2.51 

ගත  භා්ඩ    උපාැංග                                                 රු. Mn. 1.67 

 

තසුගි  අවුරුදු 5 කා්  සාාන ්රවණත්ාව  
 

කා්  සාාන සවඛ් ා සල්ඛ්නවක සා ාව   

අව   වස  ්රතිකා  කකබූ ුළුව ස  ගීන්ත සවඛ්යාව 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

OPD 131,953 117,080 103,420 109,102 71,212 47,514 

ETU 20,901 23,054 21,718 22,435 15,134 11,256 

Dental 8,057 7,556 8,756 6,711 4,757 3,671 
 

 

වවදය අව   
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සා න ට තකිටණිවල ුළුව ස  ගීන්ත සවඛ්යාව 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

වවදය සා න 43,282 43,180 40,695 42,436 34,012 30,212 

       

 
වාට්ුවවට තකිටණිවල ුළුව ස  ගීන්ත සවඛ්යාව 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

WD-1 (වවදය වාට්ුවව-

ිරරිිට) 
1,541 1,434 1,509 1,140 731           619 

WD-2 (වවදය වාට්ුවව-

කාන්තත්ා) 
1,973 1,802 2,238 1,555 1,046      851 

       

සා න සවත් තකිටණීම 

 

 

සා න ට තකිටණිවල ුළුව ස  ගීන්ත සවඛ්යාව  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ින වකඩි ා සා අි රුි  

ීයඩන  සා න  
2,346 3,046 3,548 3,897 5,413     22,960 

ෙමා සා න  1,295 1,145 904 532 182  

මසන චිිය්සක සා න  2,056 2,609 2,344 1,915 1,895 1,601 

ENT   339  135  

       

සවන් සා න 

 
සා න ට තකිටණිවල ුළුව ස  ගීන්ත සවඛ්යාව 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

NCD සා න  79 566 484 523 279 426 

තවුසල් වවදය සා න    2,123 5,336 6,929 5275 

සුව නාරි ස න    74 58 15 439 

       

අ්ි ඒකක  

 
ුළුව ස  ගීන්ත සවඛ්යාව 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

අ්ි සා න  69,338 49,423 47,570 47,854 30,078 27,686 

අ්ි සක්කම් 10,910 1,994 1,336 2,849 3,724 5,521 

WD3 අ්ි වාට්ුවව  ිරරිිට 

සා  කාකණු) 
5,789 3,129 1,863 3,747 4,410 5,679 

සල්ස් ්රතිකා  1,943 962 1,648 988 723 1,072 

ව්ත්න තී්ෂාව 15,193 7,484 8,622 2,197 5,602 5,549 

       

 කය වවදය ඒකක  

 
ුළුව ස  ගීන්ත සවඛ්යාව 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 කය සා න  2,415 3,697 4,494 4,427 3,261 4,829 

ළන්තසඩාසේසකාිර තී්ෂණ  657 950 1,085 748 566 
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සාමාන්ත  සක්කම් 477 889 1,023 1,047 675 767 

WD-6 (ිරරිිට සා කාන්තත්ා 

වාට්ුවව) 
- 2,631 3,541 3,512 2,544 2,284 

තුවාක ස්කා  ස  ගීන්ත 24,221 19,926 15,556 16,745 11,179 9,316 

WD-5 -තුවාක ස්කා  

වාට්ුවව  ිරරිිට සා 

 කාකණු 

වාට්ුවව) 

292 408 358 279 119 119 

       

Supportive Services 

 
ුළුව ස  ගීන්ත සවඛ්යාව 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

LAB තී්ෂණ 59,178 90,605 111,620 101,066 69,697 53,177 

XRAY තී්ෂණ 5,478 2,796 4,728 3,791 1,929 1,816 

ECG තී්ෂණ 4,303 7,344 7,776 8,882 5,409 3,869 

 

 

2022 ව්ෂ  සහාා සකකසුම් ක  මති විස ේෂ සවව්ාන කටුබතු 

 අ් ෂිත, ශලය    වවගය ඒකකවල හරෝගීන්හේ හ ්වයක ිසයුු  කිමතම  ඳ ා වවගය උපකරා මිලදී ගැීමම 

 හරෝගීන්  ඳ ා ප ුමකම්  ැලීයම  ඳ ා යකටිතල ප ුමකම්  ැංවර්ථධනයක කිමතම 

   

 

7.4  Y%S chj¾Okmqr uy frday,    
  

 
  

ාකඳින්තවීම 

ශ්රී නයකවර්ථධනපුර ම  හරෝ ල  1983 අැංක 54 ගරා ශ්රී නයකවර්ථධනපුර ම  හරෝ ේ පාර්ථලිහම්න්තු පනියන් 

බලාත්මක හකාට 1984  ැේතැම්බර්ථ ම  17 හවනි ිසන උත් වාකාරහයකන් ආරම්භ කරන ලග අතර  

2021 වර්ථෂයක වනවිට එයක සියක නයකග්රාහී    විශිෂ්ඨ ගමහනහි 37 හවනි වර්ථෂයක  ම්ූර්ථා කහළ් යක.  හමම 

හරෝ ල රිහිටුවු ලැුහස ශ්රී ලැංකාව තුළ හ ෞඛ්ය  ත්කාරක හ ්වා  ැපීමම     වවගය උපාධි 

අහේ් ෂකයින්ට    පශ්නාත් වවගය උපාධි අහේ් ෂකයින්ට    අනිකුත් හ ෞඛ්ය  ත්කාරක හ ්වා 

පුද්ගලයින්ට සියක පුුතු  කාලීයමාව තුළදී   ායක ගැ් වීම අරමුඛු  කරහගන යක.  හමම හරෝ හලහි හරෝගී 
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 ත්කාරක    අනිකුත් කාර්ථයකයකන්  ඳ ා ඉ ළ ුමදු කම්  හිත  පළපුරුද්ග    කාර්ථයක් ෂම වවගය  

 ාත්තු හ ්වා    තා් ෂි.ක කාර්ථයකම්ඩලයක්  හයකාගවා ඇත. 

හමම හරෝ ල ශ්රී ලාැංකික නනතාව හවත නපන් රනහයකන් ප්රගානයක කරන ලග තයාගයකකි.  ඉතා හ ා න් 

නිර්ථමාායක කරන ලග හගාඩනැකලි  ැංකීර්ථායක්  එයක  තුව ියහබන අතර  ඒවා අනාගත අවශයතා 

 පුරාලීම  ඳ ා තවදුරටත් පුළුේ කළ  ැකි පලනිස ඉිසකර ඇත.  හමම හරෝ ල  ඳ ා ම ා 

භා්ඩාගාරහයකන් ප්රමාාවත් මුඛලය ගායකකත්වයකග  පයකු ලබයි. 

ම නනතාවහේ වාර්ථතමාන අවශයතා  පුරාලියක  ැකිවන පලනිස හරෝ ල මකන්  පයකු ලබන හ ්වාවන් 

පුළුේ කරන හල  ඉේලීම්ග වැිහවමින් පවතී.   

 

දක්ම 
 

2030 ව ර වන විට ගකුු  ආසියකාහසවිශිෂ්ඨ ප්රමුඛඛ්තම තතතීයික හ ෞඛ්ය  ත්කාර  පයකන්නා බවට 

පත්වීම  

  

සමසාව  

“නවීන තා් ෂායක  මකන් රිලනවැයක ලලගාීම හ ෞඛ්ය  ත්කාර වි ඳුම් ලබා දීමට කැපහවමින් විහශ්ෂිතත, 

ුමර් ෂිතත, අනාරධර්මාුකුල    ුණාාත්මක  ම්මතයකන් පවත්වාගැීමමට     හ ෞඛ්ය     මහ ෞඛ්ය 

විගයාවන් රිියබඳ ූව    පශ්නාත් උපාධි අධයාපනයක ලබා දීම ” 

 

විස ේෂඥ වවදය සසේවා සත ු  කාන ඒකක 

 කායික හරෝග 

 ශලය 

 ප්ර ව    නාලනහසග 

 ළමා හරෝග 

 නිර්ථවින්ගන 

 නවයූදිය 

 අ් ෂිත හරෝග 

 උුණර, කා    නා යක රිලිබඳ 

  ්නායු හරෝග 

 නර්ථම හරෝග 

  තත් හභෞතහසග  cardio physiology) 

  ්නායු ශලය 

  තග හරෝග 

  තග උර ් ශලය 

 විකලාැංග 

 වකුගඩු හරෝග 

 හමෞරලිැංකකහරෝග  වකුගඩුබද්ධකිමතහම් 
 

තාසුකම් සා සත්ා තුරු භ ාවිත්ා ියීම  

 වාතර් තහසග    පුනරුත්ථාපන 

 අන්තරා ර්ථගහසග 

 පටක වයාධිහසග 
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 ් ුද්රජීවහසග විහශ්ෂඥ වවගය ඒකක 

 ර් තහසග 

 ර ායකනික වයාධිහසග 

 හේ බැැංකුව  ා රුධිර පාරවිලයකන  

 විකිරාහසග 
 

අ ුළණු සා්ෂා් ක  කනිදම්-2021 ව්ෂ  සා 2022 ව්ෂස  ුළල් කාක  
 

 ටිත්ක තාසුකම් සවව්ාන  ියීම 

 Initiation of a Primary care unit  (Preliminaries) 

 Expansion of laboratory services 

 Introduction of new measures in combating the Covid-19 pandemic in the country 

 Establishing PCR and Rapid Antigen testing 

 Maintenance of routine patient care services uninterrupted amid Covid 19 

 Streamlining of emergency care 

 Enhancing the physical condition of sanitary facilities 
(Management has been able to formulate a stepwise plan to renovate and refurbish the 

buildings. This onerous task is in progress. Completion of this renovation will provide 

an edge to SJGH when competing with the modern private sector health facilities.) 

 New training and development programs were introduced and conducted covering all  
  Categories of staff during the year 2021& up to now 

 Hospital information management system is being constituted. 

 IT system of the hospital was further expanded to manage the stock control system,  

Whereby drugs, dressings, surgical and other items could be managed by the system 

without paper works. 
 

නව ත්ා්ෂණ  

 Purchase of new Medical equipment for 2021 – 2022 

 PCR and rapid antigen test equipment 
 

 ටිත්ක තාසුකම් සවව්ාන  ියරිම -  සම් වනවිට තව්නා තාසුකම්) 

 Refurbishing of the ultra sound scan unit 

 Renovation of the mortuary 

 Renovation  of exiting sanitary facilities ( in progress) 

(In all wards & rooms completed renovation and refurbishment of male/female toilet 

complexes ) 

 Colour Washing of the buildings 
  

සසේවාවන්තිට ගුණා්මකභ ාව  සා්ෂා් ක  කමේම් 

 Implemented 5S concept with the assistance of National Productivity Secretariat 

 

 

 

 



282 
 

Utilization & facility details in 2021 (Hospital)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2021 ව්ෂ  තුෙ සිදුක න කද ුළුව ිය ාකා කම්  ණන 

ද් ක  2021 

1.සිදුක න කද ුළුව  කයක්ම  ණන 

 Total number of minor surgeries 

 

 Total number of Intermediate surgeries 

 

 Total number of Major surgeries 

 

 Total number of  Super Major surgeries 

 

10493 

2249 

2926 

3811 

724 

2. සිදුක න කද ුළුව ාෘේ කන්තතුක  ල්  ක්ම  ණන 616 

3. සිදුක න කද ුළුව CABG (ාි-ාාසේ)  ල්  ක්ම  ණන 485 

4. සිදුක න කද ුළුව වකු ඩු ාේා ියීසම්  කයක්ම  ණන 50 

ද් ක  2021 

1. ස  ගී සහාා තිසාන මහන්ත  ණන 
993 

2.මතුේ ක න කද ුළුව ස  ගීන්ත  ණන 
39,916 

3. සසේවස  ස දී සිටින විස ේෂඥ වවේ  වරුන්ත  ණන 
46 

4.දකඩි ස්කා  ඒකකවකට මතුේ ක න කද ස  ගීන්ත  ණන 
1190 

5.ාිනසි ්රතිකා  ඒකක ඔසේසසේ අතුේ ක න කද ස  ගීන්ත  ණන 
19236 

6.මාත්ෘ ඒකක ට මතුේ ූ  ම වරුන්ත  ණන 
3374 

7. ස  ාසල් සන්තවාසිකව නකවී සිටි කාකස  සාමාන්ත    (ිනන) 
4.8 

8. ස  ාසකිට මහන්ත භ ාවිත්  (%) 
54.29 

a. සාමාන්ත   වාට්ුවවක මහන්ත භ ාවිත්  (%) 
54.02 

b. ස වන වාට්ුවවක මහන්ත භ ාවිත්  (%) 
60.93 

9.ාාිට  ස  ගී අව  ට තකිටණිවල ස  ගින්ත  ණන 
13337 

10. ාිනසි ප්ති  තිකා  අව  ට තකිටණිවල ස  ගීන්ත  ණන 
25702 

11. සිදුක න කද සක හුම්  ණන 
8318 

12. තව්වන කද සා න  ණන 
4292 

13. සා නවකට සාභ ාගි ූ  ුළුව ස  ගීන්ත  ණන 
136085 

14. ුළුව රුි  ළ්රැසේ ියීම්  ණන 
4833 

15. සිදුූ  ුළුව ම ණ සවඛ්  ාව 
813 
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5. සිදුක න කද රුි  කාන්තදු සතීම් (Dialysis) ණන 5637 

6.සිදුක න කද වෘ්ක වාණු  Renal Biopsy) තී්ෂණ 

 ණන 

160 

7. සිදුක න කද ්රති්වනිදත් කන්තතුක ස්ඛ්(Echo) තී්ෂණ 

 ණන 

11975 

8. සිදුක න කද ියීටක වාිටමේ (Coronary 

angiogram)තී්ෂණ  ණන 

1330 

9. සිදුක න කද Stress  තී්ෂණ  ණන 960 

10. සිදුක න කද සාාල්ට් නිදී්ෂණ තී්ෂා (Holter 

Monitoring test) 

881 

11. සිදුක න කද විදු් කන්තතුක ස්ඛ් තී්ෂණ (ECG 

Tests)  ණන 

34973 

12.  ු  කකබූ ඊළම්ජී (EMG)  ණන 814 

13.  ු  කකබූ ඊඊජී (EEG)  ණන 1012 

14. සිදුක ු  කකබූ සක හුම්  ණන 8318 

15. විිය ණශීලී(Radiology) සසේවාවන්ත  ණන 57825 

16.CT අාය න  ණන 9740 

17. සිදුක ු  කකබූ මකසම ් රෑම් (Mammograms)  ණන 430 

18. සිදුක ු  කකබූ අති්වනිදක තරිසක කන (Ultrasound 

scans)  ණන 

7054 

19. සභ ෞත් චිිය්සක (Physiotherapy) සසේවාවන්ත  ණන 27165 

20. සතනාුව ් රි ාකාරි්ව තී්ෂණ  ණන 285 

21. සමෞ්   තික (Urodynamic) තී්ෂණ  ණන 25 

22. චකනල් සසේවාවන්ත කාා කමේමට තකිටණී ස  ගීන්ත  ණන 7446 

23. සිදුක න කද Refraction තී්ෂණ  283 

24.Biometries ණන 3250 

26. සදන කද සත ෂණ උතසදසේ  ණන 1742 

27. සිදුක න කද කාන ප්ති  තිකා  (Speech Therapies) 

 ණන 

711 

28.  ේ      ස්ඛ් (Audiograms)  ණන 1592 

29. ක්ණ තටාතටක තී්ෂා (Tympanograms)  ණන 883 

30. වවේ   තී්ෂණ  ණන 1740 

31. සිදුක න කද මසන  උතසේ ා්මක ප්ති  තිකා   ණන 1431 

32. සිදුක න කද වයාිස දී තී්ෂණ  ණන 1076751 

33. ුළුව ළන්තඩසේසක ත (Endoscopy) තී්ෂණ  4434 

34. ජීවී උත්  ණන 2670 

35.්රසව සා නාරිස දතරිසක කන (Gyn&Obs scans) 

 ණන 

9740 
 

අ ුළණු සා්ෂා් ක  කමේම්   විස ේෂ අවසේාා 2021/2022 
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සත්ා තුරු භ ාවිත්ා ියීම 
 

 

Last 5-year performance 
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8.  fm!oa.,sl fi!LH wxY ixj¾Okh   

  

ාකඳින්තවීම 

හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක විසින් රානය හ ෝ හපෞද්ගලික හ ෞඛ්ය හ ්වා  ර ා  අීක් ෂායක    ඇගීමම  

මාර්ථහගෝපහද්ශ  ර ා නියකාමනයක කිමතම    ධාලනතා වර්ථධනයක    තා් ෂි.ක   ායක තුියන්  ැංවර්ථධනයක 

කිමතම තුියන් ආර් ෂිතත  කාර්ථයක් ෂම    ුණාාත්මක හ ෞඛ්ය හ ්වා  ැපීමහම් වටිනාකම  ඳුනා ගීම. 

 

දක්ම 

පුද්ගලික හ ෞඛ්ය අැංශයක  ර ා ුමර් ෂිතත  කාර්ථයක් ෂම    ුණාාත්මක හ ෞඛ්ය හ ්වාවන්  ැපීමම 

 

සමසාව  

පුද්ගලික වවගය ආයකතන ලියකාපිසැංත කිමතම විධිමත් කිමතම  ප්රමිිය    මාර්ථහගෝපහද්ශ  ක ් කිමතම  

මානව  ම්පත්  ැංවර්ථධන වැඩ ට න්  ඳ ා තා් ෂි.ක මාර්ථහගෝපහද්ශ      ායක ලබා දීම  ආයකතන 

නිමතක්ෂායක    පමත් ෂා කිමතම  ආයකතනවලට එහරහිව පැමිි.ලිකරුවන්  ැසිරවීම  ආයකතනයක විසින් 

සිදුකරන වැරිස අවම කිමතම මකන් හපෞද්ගලික හ ෞඛ්ය අැංශහේ ක්රියකාකාලනත්වයක නියකාමනයක කිමතම    

අගාළ ගඬුවම් ක්රියකාත්මක කිමතම. 

 

අ ුළණු 

i. PMI පනත  ැංහශෝධනයක කිමතහම් ක්රියකාවලියක  ම්ූර්ථා කිමතමට 

ii. හපෞද්ගලික වවගය ආයකතන ලියකාපිසැංතයක    නියකාමනයක වැිිසයුු  කිමතම 

iii. පුද්ගලික හ ෞඛ්ය අැංශහයකන් හ ෞඛ්ය හතාරතුරු ්ව ් කිමතහම් යකාන්රායක විධිමත් කිමතම 

iv. හපෞද්ගලික හ ෞඛ්ය අැංශහේ මානව  ම්පත් ධාලනතාව ශ් ියමත් කිමතම 

v. PMI පනත රිියබඳව පළාත් මේටමින් සියකමම බලයකලත් නිලධාමතන් ගැුවත් කිමතම    ුන්න්ට 

පැවමත ඇිය බලයක ක්රියකාත්මක කිමතම 

vi. PMI පනත  හරෝගීන්හේ අයිියවාසිකම්    හ ෞඛ්ය වතත්ියකයකන්හේ වගකීම් රිියබඳව හ ෞඛ්ය 

වතත්ියකයකන්   ාමානය නනතාව    හරෝගීන්හේ අයිියවාසිකම් ක්ඩායකම් ගැුවත් කිමතම 

vii. හතෝරාගත් ර ායකනාගාර පමත් ෂා    ් ලනයකා පටිපාටිවල මිල නියකාමනයක කිමතම. 

viii. පුද්ගලික හ ෞඛ්ය අැංශහේ  ැංවර්ථධන අධය් ෂ ම්ඩලහේ  ම්පත් වැිිසයුු  කිමතම 

ix. මානව  ම්පත්  යකටිතල ප ුමකම් ආිසයක ඇතුළුව පුද්ගලික හ ෞඛ්ය හ ්වා නියකාමන  භාහස 

)S/PHSRC) ම හේකම් කාර්ථයකාලයක  ) D/PHSD) වැිිසයුු  කිමතම. 

 

2021 ජ ්රාණ විස ේෂ සිදුවීම් 
 

 Covid-19 සම්ාන්තා පුේ පික සසෞඛ්ය සසේවා පුුවල් ියීම  හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ අුමැියයක 

ඇියව පුද්ගලික හරෝ ේ මකන් අතරමැිස  ත්කාර මධය ්ථාන  ICC)    Covid ප්රියකාර 

මධය ්ථාන රිහිටුවීම. 

 කාර්ථයක ම්ඩලයක ආර් ෂා කිමතම  ඳ ා පුද්ගලික වවගය ආයකතනවල Covid-19  ඳ ා හ ෞඛ්ය 

කාර්ථයක ම්ඩල එන්නත් කිමතහම් වැඩ ට න්  පැවැත්වීම. 

 පුද්ගලික හ ෞඛ්ය අැංශයක  ඳ ා වවගය ර ායකනාගාර පමත් ෂා  ඳ ා ුමදුුම ගා ත්ු/මිල  ැංවර්ථධිත  

පාලනහභෝකක කටයුතු අධිකාලනයක -PCR    Rapid Antigen Test  මජ  ම්බන්ීකකරායක. 

 පුද්ගලික වවගය ආයකතන විසින්  පයකු ලබන හ ්වාවන්හි ුණාාත්මක භාවයක වර්ථධනයක කිමතම. 
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 හරෝග නිවාරා හ ්වා පැවැත්වීහම්දී නාියක මාර්ථහගෝපහද්ශ    ප්රමිතීන් හවුහවන් හපීම සිටීම 

   ඒවාට අුගත වීම    අගාළ හතාරතුරු ව ැංගත හරෝග විගයා අැංශයක හවත පැවමතම. උගා  හඩැංුණ 

වැළැ් වීම. 

 පුද්ගලික අැංශහේ ර ායකනාගාරවල හසගවත් ප්රියහද් නනක පමතක්ෂායක්  සිදු කිමතම  ඳ ා 

මාර්ථහගෝපහද්ශ  ක ් කරන ලදී. 

 නාියක රිියකා පාලන ප්රියපත්ියවල  ඳුනාහගන ඇිය පලනිස රිියකා ප්රියකාර මධය ්ථාන    හරෝග 

විනිශ්නයක ර ායකනාගාර හල  ක්රියකා කරන හපෞද්ගලික හරෝ ේ මකන් නාියක රිියකා 

හේඛ්නාගාරයකට හතාරතුරු  ැපීමමට ගායකක වීම. 

 පුද්ගලික හ ෞඛ්ය අැංශහේ මානව  ම්පත් ධාලනතාව ශ් ියමත් කිමතම  ඳ ා 

✓ පුද්ගලික හ ෞඛ්ය අැංශහේ  ැංවර්ථධන  PHSD)  පුද්ගලික හ ෞඛ්ය හ ්වා නියකාමන  භාව 

 PHSRC)  නාියක ආධුනිකත්ව    කාර්ථමික පුුතු  අධිකාලනයක  මජ එ් ව ගැනට හපෞද්ගලික 

හරෝ ේ/වවගය මධය ්ථානවල හ ්වහේ නියුතු “හපෞද්ගලික අැංශහේ හ ග හ ිසයකන්”  ඳ ා 

නැන්ම් / හිඩැ ් රිරවීහම් පාඨමාලා පැවැත්වීම ආරම්භ කිමතම.  NAITA)    පුද්ගලික හරෝ ේ 

    ාත්තු නිවා   ැංගමයක  APHNH). 

✓ PHSD  PHSRC  NAITA    ශ්රී ලැංකා ගන්ත වවගය  ැංගමයක  SLDA)  මජ එ් ව ගැනට 

හපෞද්ගලික ගන්ත ශලය වවගය පලනනයකන්/ ායකනවල හ ්වහේ නියුතු “ගන්ත ශලය 

  කාරවරුන්”  ඳ ා නැන්ම්/හිඩැ ් රිරවීහම් පාඨමාලා පැවැත්වීම ආරම්භ කිමතම. 

 හපෞද්ගලික හරෝ ේ/ ආයකතන ලියකාපිසැංතයක    හපෞද්ගලික වවගය ආයකතනවල බලපර අමත් 

කිමතම වැි කිමතම. 

 පුද්ගලික හ ෞඛ්ය අැංශහයකන් හ ෞඛ්ය හතාරතුරු ්ව ් කිමතහම් යකාන්රායක විධිමත් කිමතම. 

 නනාධිපිය අරමුඛගහේ ලියකාපිසැංතයක  ඳ ා අුමැියයක ලබාදීම  ඳ ා හපෞද්ගලික හරෝ ේ පමත් ෂා 

කිමතමට පැමිණීම. 

 අවශය නම්    අවශය විහටක හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශයක  ශ්රී ලැංකා වවගය  භාව  හ ෞඛ්ය අැංශහේ 

වතත්තීයක  මිිය    වතත්තීයක  ැංවිධාන  මජ  ම්බන්ීකකරායක කිමතම. 

 අව න් අිසයකහර්ථ වකුගඩු හරෝගීන්  ඳ ා හපෞද්ගලික හරෝ ේවල වකුගඩු බද්ධ කිමතහම් ශලයකර්ථම 

 ඳ ා හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ අව රයක ලබාදීම  ඳ ා PHSD මකන් අගාළ ලියකකියකවිලි  ැකීයම. 

 විහද්ය යක විහශ්ෂඥයින්හේ තාවකාලික ලියකාපිසැංතයකට අගාළ ලියකකියකවිලි  ැකීයම. 

 පුද්ගලික වවගය ආයකතනවලට එහරහිව කාහලෝතත විමර්ථශනයක්     ප්රියකර්ථම ක්රියකාමාර්ථග 

බලාත්මක කිමතම මකන් පැමිි.ලි  ැසිරවීහම් ක්රියකා පටිපාටියක වැිිසයුු  කිමතම. 

 හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ ීමතයාුූලල තීරායක  මජ ගැනට පවියන හපෞද්ගලික වවගය ආයකතන 

 ලියකාපිසැංත කිමතහම්) පනත  ැංහශෝධනයක කිමතහම් ක්රියකාවලියක  ම්බන්ීකකරායක කිමතම.  

 පුද්ගලික වවගය ආයකතනවල ලියකාපිසැංතයක අඛ්්ඩව    අමත් කිමතම 

 පළාත්    හපෞද්ගලික හ ෞඛ්ය ආයකතන මකන් පවත්වු ලබන මානව  ම්පත්  ැංවර්ථධන පුුතු  

වැඩ ට න්  ඳ ා තා් ෂි.ක විහශ්ෂඥතාව ලබා දීම 

 හපෞද්ගලික වවගය ආයකතනවලට එහරහි පැමිි.ලි  ම්බන්ධහයකන් කටයුතු කිමතම 

 විහශ්ෂහයකන්ම වකුගඩු බද්ධ කිමතහම් ශලයකර්ථම  ඳ ා අව ර ලබාදීම  ඳ ා හපෞද්ගලික වවගය 

ආයකතන හවත පමත් ෂා    නිමත් ෂායක 
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 නාලනකා හපෞද්ගලික වවගය ආයකතනවල විධිමත් හතාරතුරු පද්ධියයක්   ථ්ාරිත කිමතම 

 වයාපතිය හයකෝනනා ඇගීමහමන් පුම නව හපෞද්ගලික හරෝ ේ රිහිටුවීම  ඳ ා මූලික අුමැියයක ලබා 

දීම. 

  

දකනට ක්රි ා්මක සවව්ාන වයාතෘති විසේත්  

වයාතෘති විසේත්   සම්ර්්ණ 

මසේත්සම්න්තතු 

ිරරිවක  

2021.12.31 වන 

විට සභ ෞතික ්ර ති  

ුළකය ්ර ති  31.12.2021 

1. පුද්ගලික වවගය 

ආයකතන මිලියකන 10     

2. මාර්ථගගත ලියකාපිසැංත 

කිමතහම් පද්ධියයක මිලියකන 1 95% 95% 

 

2016 සිට 2021 වස  සහාා PHSRC ිට පි ාතිනවචි ස ත්න සවඛ්යාව  ) 22 06 2022 ිනනට 

ද්ත් සුළදා   

්රව්   
සව්ි

ප්තිත් 

ද්ත් 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ූර්ථා කාලීන ගන්ත 

 ැත්කම් 

2019/

2020 
26 27 33 40 35 27 

ූර්ථා කාලීන  ාමානය 

රිියහවත් /හබහ ත් 

ශාලා /වවගය  ායකන 

FGP 116 117 171 196 157 137 

ූර්ථා කාලීන වවගය 

විහශ්ෂඥ පලනනයකන් 
4 4 4 6 7 2 3 

වවගය මධය ්ථාන /

පමත් ෂා මධය ්ථාන /

ිසවා ුම්වකුම් වවගය 

මධය ්ථාන /නාලිකා 

උපහද්ශන 

MC 152 191 182 187 154 160 

වවගය විගයාගාර 4 374 405 449 437 381 445 
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හවනත් හපෞද්ගලික 

වවගය ආයකතන 
OPMI 34 40 45 60 51 65 

අර්ථධකාලීන ගන්ත 

 ැත්කම් 
PDS 7 12 20 25 24 14 

අර්ථධකාලීන  ාමානය 

රිියහවත් /හබහ ත් 

ශාලා /වවගය  ායකන 

178 178 188 355 419 276 221 

අර්ථධකාලීන වවද්යක 

විහශ්ෂඥ රිියහවත් 

අර්ථධකා

ලීන 
9 4 7 5 4 3 

හපෞද්ගලික කලන්රථ 

හ ්වා 
AS 12 10 10 11 8 9 

පුද්ගලික හරෝ ේ    

 ාත්තු නිවා     

මාතත නිවා  

PH 104 116 117 115 107 134 

මුඛළු පුද්ගලික වවගය 

ආයකතන 
 1016 1114 1395 1502 1199 1218 

  

 කාණ්ඩ  අු ව පුේ පික වවදය ස ත්න පි ාතිනවචි ියීසම් ත්්්ව  
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2022 සහාා සකකසුම් ක  මති විස ේෂ සවව්ාන කටුබතු 
  

 MOH ප්රහද්ශවල PHI හේ   ායක ඇියව පුද්ගලික හ ෞඛ්ය අැංශයක  ම්බන්ධහයකන්  ීට් ෂායක්  

ආරම්භ කිමතම. 

 හපෞද්ගලික වවගය ආයකතන  ඳ ා හශ්ර්ි.ගත කිමතහම් ්රමයක්  ඇිය කිමතම. 

 හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ නිහයකෝනය අධය් ෂ නනරාේ  වවගය හ ්වා) II  මජ 

 ම්බන්ීකකරාහයකන් PHSD    PHSRC හවත ිිතටේ හ ෞඛ්ය මැිස ත්වීහම් පද්ධියයක්  

 ැංවර්ථධනයක කිමතම. 
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9. T!IO ksIamdokh yd iemhSï wxYh  

 

දැක්ම 

     උසස් ගුණාත්මක බවින් යුත් ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයීම හා නියාමනය තුලින් සසෞඛ්ය ස්පන්න ාාියයක් 

බිහි කිරීම. 

 

සමසහවර 

ඖෂධ නිෂ්පාදනය සහ සැපයීම ප්රව්ධනය කිරීම  වව්ය ප්රියපත්ිය ස්පාදනය හා සැසුම් සකස් කිරීම 

සමන්ම ඖෂධවස ගුණාත්මක බව නියාමනය කිරීම සහ සසෞඛ්ය ක්සෂ්්රසේ  යයනන සහහා නිි  කස  

ඖෂධ සැපයීම මගින් ඉහස සසෞඛ්ය ම් මක  ඟාා ීම. 

වරමුණු 

සසෞඛ්ය ස්පන්න ානනාවක්  බිහි කිරීම සහහා සසෞඛ්ය ක්සෂ්්රය  වව්ය වන්නා ූ  ගුණාත්මක හා 

ප්රමිතියතන ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයීම හා නියාමනය ි දු කිරීම ඖෂධ නිෂ්පාදනය හා සැපයී්  වං්සේ  

ප්රධාන වතීමම ස.. නිි  ප්රමිතියසයන් සනාර බාස ඖෂධ සංකාව  යනයන කිරීම ස්පුර්ණසයන් නහන් 

කිරීම  පියවර තැනීම හා ාානයන්නර ප්රමිතීනන්  වුවව ර  තුඟ නිෂ්පාදනය කඟ හැකි ි යුමම ඖෂධ හා   

යශ්රින උපකරණ සමර  තුඟම නිෂ්පාදනය කිරීම  වව්ය පියවර තැනීම සමම වං්සේ  ප්රමුඛ් වතීමමක් ස.. 

  වුවව සේශීය හා විසේශීය යසයෝාකයන් දිරිතැන්ීම හරහා ාානයන්නර ප්රමිතීනන්  වුවව ර  තුඟ 

නිෂ්පාදනය කස හැකි ි යුමම ඖෂධ ශ්රී සංකාව තුඟම නිෂ්පාදනය කර ඖෂධ යනයනය සහහා වැය වන 

විසේ් විනිමය වවම කර ප්රමිතියසයන් උසස් ඖෂධ සහනදාි  මිතස  ානනාව  සබා ීමස් ්රසමෝපායක් සසස 

“ඖෂධ නිෂ්පාදන කසාප” සමර  පිහිටුීම  දැන මත් ක යුතු යර්භ කර ඇන.   තුලින් ව්ෂ 2025 වනවි  

සමර  ඖෂධ වව්යනාවසයන් 00  ක් සමර  තුඟීමම නිෂ්පාදනය කිරීම  සැසුම් කර ඇන.                     

ප්රධාන කා්යයන්  

 ඖෂධවස ගුණාත්මකභාවය නහවුරු කිරීම සහහා සසෝක සසෞඛ්ය සංවිධානසේ  නි්සේ්වස  ය ත්ව 

රසායනාතාර පහුමක් පුරළුල් කිරීම. 

 ප්රමිතියසයන් යුත් ඖෂධ නිෂ්පාදනය, යනයනය හා සවඟහපඟ තුස පාරිසභෝගික ුමරක්ිනනාව යරක්ෂා 

වන පරිදි මිතස තණන් ක්රියාත්මක කරීමත්, ඖෂධ සවඟහපඟ  කාධිකාරය වැසැක්ීම සහහා සහ 

ප්රමිතියසයන් යුත් ඖෂධ සැල් ප්රව්ධනය සහහා නියාමන ්රමස.දයක් සකස් කිරීම. 

 ඖෂධ නිෂ්පාදනය සහහා සේශීය වයාපාරිකයන් හා යසයෝාන දිරිතැන්ීස් ්රසමෝපායන් සකස් කිරීම. 

 

වං්සේ  කා්ය සාධනය 

 

 COVID -19 එන්නත්කරණ වැඩස හන 

සකාවිඩ් වසංතනය  සා්ථකව මුහුණ ීමම සහහා 

යරක්ින හා ප්රියලසදායී විසුමම වුවසේ  

එන්නත්කරණ වැඩස හන බව  සසෝක සසෞඛ්ය 

සංවිධානය හුමනාසතන ඇන.   වුවව සමර  

පුරේතසි න් එන්නත්කරණය  සක් කිරීම  වව්ය 

එන්නත් සමර   සතන්වා තැනීම  වැඩක යුතු 

යර්භ කඟ වනර එහි ප්රියලසයක් සසස  2021 

වසස් මුස ි  ම එන්නත්කරණ වැඩස හන 

යර්භ කිරීම  හැකියාව සැබිණි. සසෝක සසෞඛ්ය 

සංවිධානය විි න් වුවමන කර ඇිය එන්නත් 

බහුනරයක් වප ර   සතන්වා තැනීම  පුමගිය 

කාසය තුඟ වප සමත් විය. එහිීම රාය විි න් ි දු 

කරුව සැබූ මිතසීම තැනී්වස  වමනරව ඍජු පරිනයාත හා COVAX වැඩස හන ය සත් සැබුණු පරිනයාත ද 

ඇතුසත් ස.. වප රස හි එන්නත්කරණසේ  ප්රතියය සසෝක සසෞඛ්ය සංවිධානසේ  පවා ඇතයීම  සක් විය. 

2022.05.31 වන වි  සමර   සැබී ඇිය මුළු එන්නත් ප්රමාණය 50 642 990 කි. සමහි විස්නර පහන පරිදි ස..  
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සමර   සැබුණු එන්නත් මා්රා ප්රමාණයයන් (2022.05.31 දින ) 

 AstraZeneca Sputnik V Pfizer Sinopharm Moderna 

සෘජු පරිනයාත 500,000 5,000  3,000,000  

මිතසීම තැනී් 500,000 330,000 18,999,630 23,000,000  

WHO (COVAX)  

වැඩස හන ය සත් ප්රදාන  

1,719,840  1,088,420 

 

 1,500,100 

එකතුව  2,719,840 335,000 20,088,050 26,000,000 1,500,100 

  

සසෝක සසෞඛ්ය සංවිධානසේ   වුවමන එන්නත් ව්ත සමර   සැබීම හා භාවිනය පිිබබහ විස්නර පහන පරිදි 

ස..  

                AstraZeneca                                                         Sinopharm  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pfizer                                                                Sputnik V 

                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                    

Moderna                                     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 මිතසීම තැනී්      - 

500,000 

 ඍජු පරිනයාත    - 

500,000 

 WHO (UNDER 

COVAX) –                 

 මිතසීම තැනී් - 

330,000 

 එකතුව        - 330,000 

 

 මිතසීම තැනී් -   

18,999,630                                         

 WHO (UNDER 

COVAX) – 

1,088,420 

 එකතුව - 

 මිතසීම තැනී්   - 

23,000,000  

 ඍජු පරිනයාත  -  

3,000,000 

 එකතුව           - 

20,000,000 

 

 WHO (UNDER COVAX) – 

1,500,100 

 එකතුව    - 1,500,100 
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 ඖෂධ නිෂ්පාදන කසාප පිහිටු ීම 
 

 ාානයන්නර ප්රමිතීනන්  වුවව ර  තුඟ නිෂ්පාදනය කඟ හැකි ි යුමම ඖෂධ ශ්රී සංකාව තුඟම  නිෂ්පාදනය කර 

ඖෂධ යනයනය සහහා වැය වන විසේ් විනිමය වඩු කර නත්ත්වසයන් උසස් ඖෂධ සාධාරණ  මිතස  

ානනාව  සබා ීමම සහහා සේශීය වයාපාරිකයන් හා යසයෝාකයන් දිරි තැන්ීස් ්රසමෝපායක් සසස සේශීය 

ව්සයන් පවත්නා ඖෂධ ඉල්ුමම සපුරරා තැනීම  ඖෂධ නිෂ්පාදනය සහහා සවන් ූ  “ඖෂධ නිෂ්පාදන කසාප” 

පිහිටුීස් වැඩස හන ය සත් වුවරාධපුරර ඔයාමඩුව, සහාරණ මිතල්සෑව හා හ්බන්සනා  දිස්ික්කසේ  

යරුසබාක්ක යන ප්රසේ්යන්හි  ඖෂධ නිෂ්පාදන කසාප ඉදිකිරීම  ක යුතු යර්භ කර ඇන  

හ්බන්සනා  දිස්ික්කසේ  යරුසබාක්ක ප්රසේ්සයහි  ස්ථාපින කිරීම  සයෝත න ඖෂධ නිෂ්පාදන කසාපය 

ශ්රී සංකා යසයෝාන මඩලඩසය විි න් ක්රියාත්මක කරුව සබන වනර එමගින් ලිලික ව්සයන් ඉසක්ක කරුවසේ  

විසේ් සවඟහපඟි . සහාරණ මිතල්සෑව ස්ථාපින කරුව සබන ඖෂධ නිෂ්පාදන කසාපය ශ්රී සංකා රාාය ඖෂධ 

AstraZeneca 

පඟමු මා්රාව  1,479,631 

සදවන මා්රාව  1,418,593 

එකතුව  2,898,224 

Sinopharm 

පඟමු මා්රාව  12,048,787 

සදවන මා්රාව  11,179,991 

එකතුව  23,228,778 

Sputnik V   

පඟමු මා්රාව  159,110 

සදවන මා්රාව  155,812 

එකතුව   314,922 

  Pfizer 

පඟමු මා්රාව  2,579,876 

සදවන මා්රාව       968,596 

ව්ධක මා්රාව              

7,983,646 

සදවන ව්ධක 

මා්රාව   

   5,362 

එකතුව  11,537,480 

Moderna   

පඟමු මා්රාව  804,801 

සදවන මා්රාව  787,361 

එකතුව   1,592,162 

එන්නත්කරණ වැඩස හසන් 

ප්රතියය  

(2022.05.31 දින ) 
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නිෂ්පාදන සංස්ථාව විි න් ක්රියාත්මක කරුව සබන වනර එමගින් ශ්රී සංකා රාාය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාස. 

නිෂ්පාදන ධාරිනාව වැඩි කිරීම  වසේක්ෂා කර ඇන.   

ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයී් හා නියාමන රාාය 

වමානයාං්ය විි න් වුවරාධපුරර දිස්ික්කසේ  

ඔයාමඩුව ප්රසේ්සේ  ඖෂධ නිෂ්පාදන කසාපයක් 

ස්ථාපින කිරීම  ක යුතු යර්භ කඟ වනර   

සහහා වක්කර 80 ක භූමිත ප්රමාණයක් මහවිස්චියය 

ප්රාසේශීය සල්ක් කා්යාසය විි න් සබා සදන සීම. 

ාාියක ්රමස්පාදන සදපා්නස්න්තුස. 

වුවමැියය 2020.11.26 දින සබාතැනීසමන් පුම ප්රි ේධ 

පුරවත්පත් දැන්ී් හරහා 2021.01.10 දින සමම 

වයාපෘියය සහහා සේශීය යසයෝාකයන්සතන් 

වභිසාෂ සයෝානා කැහීම (EOI) ි දුකරන සීම.   

ය සත් වයාපෘිය සයෝානා 31ක්  සැබුණු වනර එම 

වයාපෘිය සයෝානා ි යල්සම ස් සහහා විසයෂසයන් 

පත් කරන සද විසයෂඥ කමිතටුවක  සයාමුකර 

ඔවුන්සතන් නි්සේ් සබා තන්නා සීම.   වුවව වවසාන ව්සයන් සේශිය යසයෝාකි න් 20 සදනකු සමම 

වයාපෘියය සහහා සනෝරා තන්නා සීම. නවද කසාප සංව්ධන (ZONE Development) ක යුතු සහහා වයාපෘිය 

සයෝානා 3 ක් සැබී ියබුණු වනර එම සයෝානා ඇතයී් සහහා පත්කඟ කමිතටුව විි න් Spectrum Pharma Tec Lanka 

යයනනය සනෝරා තන්නා සීම. සමම වයාපෘියය ක්රියාත්මක කිරීම සහහා වමානය මඩලඩස වුවමැියය 

2021.03.23 වන දින හිමිත විය. එසස්ම පාරිසරික නක්සස්රු වා්නාව මධයම පාරිසරික වධිකාරිය සවන ඉදිරිපත් 

කිරීසමන් වනතුරුව වයාපෘියය ක්රියාත්මක කිරීම සහහා වව්ය පාරිසරික වුවමැියය 2021.07.15 දින හිමිත විය. 

සමම වයාපෘියය සහහා වන සමස්න යසයෝානය රුපියල් මිතලියන 28,200 පමණ වන වනර එීම සමස්න 

යසයෝානය, සනෝරා තුව සැබූ යසයෝාකි න් විි න්ම දරුව සබි . එසස්ම සමම වයාපෘියය හරහා ඍජු කිකියා 

වවස්ථා 2,000 පමණ හා ව්ර කිකියා 5,000 පමණ ානින වුව ඇන.   

සනෝරාතත් කසාප සංව්ධන යසයෝාකයා සහ ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයී් හා නියාමන රාාය වමානයාං්ය 

වනර සංව්ධනය හා කඟමනාකරණ ගිවිුමම වත්සන් කිරීම සහහා නීියපිය සදපා්නස්න්තුස. වුවමැියය 

2021.08.26 දින සැබුණ වනර 2021.08.30 වන දින එම ගිවිුමම වත්සන් කරන සීම. සනෝරාතත් යසයෝාකයන් 

සහහා බදු පදනම මන ඉඩ් භුක්ියය සබා ීමම   2021.12.15 දින ි දු කරන සීම. කසාප සංව්ධන යසයෝාක විි න් 

ඖෂධ නිෂ්පාදන කසාපසේ  ලිලික සංව්ධන ක යුතු යර්භ කර ඇිය වනර සනෝරාතත් යසයෝාකයන් 

විි න් ඖෂධ නිෂ්පාදනාතාර ඉදිකිරී් ක යුතුද ුවදුස්ීමම යර්භ කිරීම  ක යුතු සැසුම් කර ඇන.  

 

 

 “ස්වස්ථ” වවදය සැපයු් කඟමනාකරණ සනාරතුරු පේධියය ස්ථාපින කිරීස් වයාපෘියය.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රී සංකාස. ි යුමම සරෝහල් සහ සසෞඛ්ය යයනන වස ඖෂධ, ්සය පරිසභෝාය ්රවය සහ රසායනාතාර 

වි නම මිතසීම තැනී් කඟමනාකරණය කිරීම සහහා සනාරතුරු කඟමනාකරණ පේධියයක් ස්ථාපින කිරීම 

සසෞඛ්ය වමානයං්ය මගින් 2008 ව්ෂසේ  ි   යර්භ කර ඇිය වනර ශ්රී සංකාස. සරෝහල් 115අ වනරින් 250 

ක් පමණ එම පේධියය (MSMIS) මගින් යවරණය කර ඇන. එම වයාපෘියසේ   සැපයු්කරු සමත වත්සන් කර 

ියබු ගිවිුම් කාසය වවසන්ීමත් සමත ඖෂධ මිතසීම තැනී් සහ සබදාහැරීස් ක යුතු හා ස්බන්ධ 

ඖෂධස.ීමන්, වවදයවරුන් සහ වසනකුත් සසෞඛ්ය නිසධාරීන් විි න් ඉදිරිපත් කරන සද ප්රසයෝගික තැ ළු සහ 
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සයෝානා මන, ස් පිිබබද පරිතණක විසයෂඥ මනය විමුම වනර එහිීම සයෝානා ූ  නව සනාරතුරු 

කඟමනාකරණ පේධියය වන “ස්වස්ථ” සහහා 2022 ානවාරි 10 වන දින වමානය මඩලඩස වුවමැියය සැබිණි. 

“ස්වස්ථ” වයාපෘියය මගින් ශ්රී සංකාස. ි යුමම සරෝහල් සහ සසෞඛ්ය යයනන යවරණය වන පරිදි සස්ම රාාය 

ඖෂධ නීියතන සංස්ථාව, රාාය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව සහ ාාියක ඖෂධ නියාමන වධිකාරිය යන 

යයනනද එකිසනක  ස්බන්ධ වන වයුරින් නි්මාණය කිරීම වවසන් 

වරමුණ ස.. ස් සදහා සසෞඛ්ය වමානයාං්ය  ස්පුර්ණ  වි ියය හිමිත, 

වඩාත් කා්යක්ෂම, පිරිවැය සලසදාි  සහ සනය හා නනය සනාරතුරු 

නිවැරදිව වධීක්ෂණය කඟ හැකි සනාරතුරු කඟමනාකරණ පේධියයක් 

නි්මාණය කිරීම වනයව්ය විය.   සහහා සයෝානා කැදීම 2022 ානවාරි 

මාසසේ  ි දු කස වනර ඉන් සත්රීපත් ූ  සැපයු්කරු සවන එම පේධියය 

නි්මාණය කිරීම සදහා 2022 මා්තු මාසසේ ීම භාරසදන සීම. 

රු.මිතලියන 70 ක වියදමක  ය ත්ව සමම වයාපෘියය නි්මාණය කිරීම ි දු 

ස.. පරිතණක මෘදුකාංතය නි්මාණය  කිරීම, පරිතණක ාාසතන කිරීම සහ 

 වා  වන්න්ාාස සබහනා  සබාීමම සමම වයාපෘියසේ  ප්රධාන සකා ස්  

ිත්වය ස.. ස් වන වි  මෘදුකාංත සංව්ධන ක යුතු වලින් වැඩිමනක් ද සනෝරාතත් සරෝහල් 838 ක 

පරිතණක ාාස සැසුම් නි්මාණය කිරීම ද ( Network Design Drawing) වවසන් කර ඇන. නවද, එම සරෝහල් 

වස  වව්ය පරිතණක, පරිතණක ස්ස හා පුරටු සබදා ීම ඇන.  

ස් වන වි  නි්මාණය කරන  සද මෘදුකාංතය නියමු වයාපෘියයක් සසස මහුවවර ප්රසේ්සේ  සනෝරාතත් 

සරෝහල් 5ක් වනර ක්රියාත්මක කරමිතන් පවියන වනර ස් වසර වවසානසේ ීම පරිතණක මෘදුකාංතය නි්මාණය 

කිරීස් ස්පුර්ණ ව්සයන් වවසන් කිරීම  සැසුම් කර ඇන. 
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දක්ම 

 මාන අවධාන හයකන් බැ ැර න් නනතාවහේ අයිියවාසිකම් ත න්රු කිමතම  ා සියකම ශ්රී ලාැංකිකයකන්හේ 

ජීවිත ුමර් ෂිතත කිමතම. 

 

සමසාව  

ශ්රී ලැංකාව තුළ හවහ න, නනතා අවධානහයකන් බැ ැර වූ ප්රනාවන් වන විහශ්ෂ අවශයතා ඇිය පුද්ගලයකන් 

ග හනයෂ්ඨ පුරවැසියකන් ග  ඳුනාගැීමම, ුන්න්හේ ජීවන තත්ත්වයකන් ඉ ළ නැැංවීම    ශ්රී ලාැංකීයක 

නනතාවහේ ිසවි ුම්වකීම හවුහවන් ප ුමකම්  ැපීමම. 

අ ුළණු 

•  1990 ුමව  ැලනයක පගනම මඟින් ක්රියකාත්මක කලන් රථ හ ්වාව තවදුරටත් වයාේත කිමතම  ඳ ා 

ප්රියපාගන  ැලීයම  තුියන් නනතා අවශයතා ඉටු කිමතම. 

• විහශ්ෂිතත අවශයතා  හිත තැනැත්තන්හේ ජීවහනෝපායක මාර්ථග පුුතු  අව ්ථා  ැලීයම  ඳ ා වන 

ප්රියපත්ිය  ක ් කිමතම තුියන් ුන්න්හේ ජීවන තත්ත්වයක ඉ ළ නැැංවීම  

•  විහශ්ෂිතත අවශයතා  හිත ගරුවන්  ඳ ා වන මාර්ථහගෝපහද්ශනයක රිියබඳ ප්රියපත්ිය  ක ් කිමතම  ා 

අගාළ කටයුතු  ම්බන්ීකකරායක තුියන් ුන්න්හේ අනාගතයක ුමර් ෂිතත කිමතම. 

•  මත්ද්රවය වලට ඇේබැහිවූවන් පුනරුත්ථාපනයක  ඳ ා වන ප ුමකම් වැිිසයුු  කිමතමට උපහග ් ලබා 

දීම  ා මජ හපන්වීම තුියන් ුන්න් යක මගට ගැීමම. 

•  හනයෂ්ඨ පුරවැසියකන්හේ අවශයතා ඉටු කිමතමට අගාළ ප්රියපත්ිය  ම්පාගනයක තුියන් ුන්න්හේ 

අයිියවාසිකම් ුම්වකීම  ා බලගැන්වීම. 

අමාත්යාව ස  අධී්ෂණ ට අ ් වන ස ත්න 

1. 1990 ුමව  ැලනයක පගනම  

2.  මාන හ ්වා හගපාර්ථතහම්න්තුව 

3. වැිහිටි තැනැත්තන්  ඳ ා න් නාියක  භාව  ා නාියක වැිහිටි ම  හේකම් කාර්ථයකාලයක 

2021/2022 ව්ෂ සහාා විස ේෂ සවව්ාන ක්රි ාකා කම් 

ප්රාථමික හ ෞඛ්ය හ ්වා, ව ැංගත හරෝග  ා හකාවිඩ් හරෝග පාලන කටයුතු රානය අමාතයාැංශයක  ඳ ා 

හවන් වූ අමාතයාැංශ කාර්ථයකාලයක්  අමාතයාැංශයක රිහිටුවන අව ්ථාහස දී හනාියබූ බැවින් අමාතයතය 

ම්ඩල අුමැියයක මත කුලී පගනමින් අැංක 525, යුනියකන් හපහග , හකාළඹ 02 ලිරිනහේ රිහිටි 

හගාඩනැකේහේ හගවන ම හලහි ප්රාථමික හ ෞඛ්ය හ ්වා, ව ැංගත හරෝග  ා හකාවිඩ් හරෝග පාලන 

කටයුතු රානය අමාතයාැංශ කාර්ථයකාලයක 2021 වර්ථෂහේ හග ැම්බර්ථ ම   ්ථාරිත කරන ලිස. 

එහ ් න්වග අැංක 2277/53  ා 2022.04.28 ිසනැිය අිය විහශ්ෂ ගැ ේ පරහේ විධි විධාන අුව ප්රාථමික 

හ ෞඛ්ය හ ්වා, ව ැංගත හරෝග  ා හකාවිඩ් හරෝග පාලන කටයුතු රානය අමාතයාැංශයක අහ ෝසි වූ අතර 

උ් ත ගැ ේ පරයක අුව අප ආයකතනයක හ ෞඛ්ය රානය අමාතයාැංශයක හල  නැවත  ්ථාරිත කරන ලිස. 

එම හ ෞඛ්ය රානය අමාතයාැංශයකට ආයකතන 06 ්  අයකත් වූ නමුඛත් අැංක 2281/41  ා 2022.05.27 ගැ ේ 

පරයක ප්රකාරව හ ෞඛ්ය රානය අමාතයාැංශයක අහ ෝසි වූ බැවින් එම ආයකතන  මජ කළ කටයුතු ග 

අත්හිටුවන ලිස. 
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10.1 1990 iqj iersh moku 

 

 අස  සේතු 2021 සිට ජූපි 2022) 
 

1990 ුමව  ැලනයක පගනම තම ුමවිහශ්ෂී හමහ වර වන ූර්ථව හරෝ ේ  ිසසි  ත්කාර හ ්වා  ැපීමහම්  යක 

වන ව ර 2022 ජූලි 28 වැනි ිසන  ැරිමතයක. ිසනකට ඇමතුම් 5000+ අධික  ැංඛ්යාව්  හවත ප්රියනාර 

ග් වමින් ආරම්භහේ සිට හම් ග් වා මුඛම ඇමතුම් 5,468,587 ්  ලැබී ියහබන අතර හමම ඇමතුම්වලින් 

98.9%   ඳ ාම ඇමතුම  ලැබී තත්පර 2 තුළ රිියතුරු ලබා දී ඇත. තවග ිසනකට වින්ිසතයකන් 1 000+ 

කට අධික ප්රමාායක්  හවත ූර්ථව හරෝ ේ ප්රියකාර හ ්වාව  පයකමින් ආරම්භහේ සිට හම් වනවිට  ිසසි 

අනතුරු 1,243,638 කට   භාගී වී ඇත. ඇමතුම ලැබී කලන් රථයක රිටත් කර  ැමතම ිසවයින පුරා විනාි 

2 කට අඩු කාලයකකදී සිදුවී ඇිය අතර කලන් රථයක හරෝකයකා හවත ලගා වීම මිනිත්තු 14 තත්පර 02 ක 

ිසවයින පුරා  ාමානය ප්රියනාර කාලයක්   හිතව අපහේ හ ්වාව හකෝවිඩ් හනාවන කාලවලදී ම නනතාව 

හවත ලබා දී ඇත. 2021 ව හර්ථදී 1990 ුමව  ැලනයක හවත මුඛම ඇමතුම් 1,358,047 ්  ලැබී ඇිය අතර ඒ 

අතලනන්  ිසසි අනතුරු 330,615 කට තම ගායකකත්වයක ලබා දී ඇත. 2022 නනවාලන සිට 2022 ජූලි ග් වා 

කාලයක තුළ මුඛම ඇමතුම් 751,313 ්  ලැබී ඇිය අතර ඒ අතුලනන් 202,444 ් ම  ිසසි අව ්ථාවන් හස. 

 

2021 දී ක්රි ාකා කම්වක ්ර ති  

2021 ව ර ආරම්භ වූහේ ිසවයින හකෝවිඩ් 19 ව ැංගත තත්වයකට ගරුු  හල  මුඛුතා දී සිටින කාල 

වකවාුවකයක. එබැවින්, 1990 ුමව  ැලනයක පගනහම් සියකමම කාර්ථයකයකන් එම ව හර්ථදී හකෝවිඩ් 19 

ව ැංගතයකට කාර්ථයක් ෂමව ප්රියනාර ගැ් වීමට ප්රමුඛඛ්ත්වයක දී සිදු කරන ලදී. හකහ ් හවතත්, එම කාලහේදී 

හකෝවිඩ් 19 ආරිත හ ෞඛ්ය මාර්ථහගෝපහද්ශ  ාමානය නනතාවට ලබා ගත  ැකි ් ෂි.ක දුරකතන අැංක 

247 විධිමත් කිමතම  ඳ ා ශ්රී ලැංකා වවගය  ැංගමයක  මජ අවහබෝධතා කවිුමම්  කරන ලදී. තවග 1990 

ුමව  ැලනයක පගනමට කිසිදු වියකගම්  හනාමැියව  ැංවිධාන කිහිපයකක   හයකෝගයක ඇියව “හමන්න  ඩ 

හගන්න ඉඩ” නම්  මානයක ගැුවත් කිමතහම් මාධය ප්රනාරායක සිදු කරා ලදී. ව ැංගතයක හ ්තුහවන් 

 ්ථාීමයක හභෞියක පුුතු  කිමතම් ීයමා වූ බැවින් ගැනට පවියන කාර්ථයකයක ම්ඩල පුුතු  කිමතම් මාර්ථගගත 

පුුතු   ැසි මාලාව්  හල  සිදු කරා ලදී.අත්හිටුවා ියබූ අිසයකර i    අිසයකර ii කාර්ථයකයක ම්ඩල 

බගවාගැීමම් ග 2021 අග භාගහේදී නැවත ආරම්භ කරන ලදී. 

 

2022 දී ක්රි ාකා කම්වක ්ර ති  

හකෝවිඩ් 19 ව ැංගතයක යකථා තත්වයකට පත්වීම  මග 1990 ුමව  ැලනයක පගනහම් ක්රියකාකාරකම් හ ්වාහස 

් හෂ්ර ශ් ියමත් කිමතම     ූර්ථව හරෝ ේ  ිසසි  ත්කාර හ ්වාව  ම්බන්ධහයකන් වැිවන ඉේලීම් 

 පුරාලීම  ග ා කලන් රථ    හ ්වාව පුලේ කිමතමට  ැලුමම් කරන ලදී. හකහ  ්හවතත් රහේ පවියන 

ඉන්ධන අර්ථුගයක හ ්තුහවන් එම ක්රියකාකාරකම් ඉිසලනයකට කරහගන යකාමට අප ුමතා ඇිය වියක. ඉන්ධන 

අර්ථුගයක තුළ වගනිකව  ුමරුවන  ිසසි අව ්ථා 1600 ග් වා ඉ ළ නැක අතර එම අීයරු අව ්ථාහසදී 

අපහේ ජීවිතාර් ෂක හමහ යුම තව දුරටත් ඉිසලනයකට හගන යකාමට හපරට පැමිි. බාහිර පාර්ථශවයකන්හේ 

පලනතයාග ඉම ත් රිටිව ල්  විි.. 2021 ව ර අග භාගහේදී නැවත ආරම්භ කරන ලග අිසයකර i    

අිසයකර ii කාර්ථයක ම්ඩල බගවා ගැීමම රනහයකන් ලැුු  උපහග ් අුව තාවකාලිකව නවත්වන ලදී. 

 ිසසි වවගය තා් ෂි.ක නිලධාමතන්හේ අත්හපාත (EMT hand book)   ක ් කිමතම අව න් කර 

ඇිය අතර හරෝ ේ හවත පැමිණීහම් ඇ ්තහම්න්තු ගත කාලයක (ETA)  ගැුම් දීහම් දීහම් පද්ධියයක  ග ා 

වන නියකමුඛ වයාපතියයක ග හම් වන විට  ම්ූර්ථා කර ඇත. හම් වනවිට ඉහගුම් කළමාාකරා පද්ධියයක 

(LMS) ක්රියකාත්මක කිමතම පලනතයාගය ලින්හේ ගායකකත්වයක  මග ක්රියකාවට නැංවමින් පවතී. හකාළු 

ිස ්ි් කහේ අ ාධය මානසික හරෝගීන්  ැසිරවීමට අගාළ පුුතු ව හම් වනවිට අව න් කර ඇත. එහ ්ම 

හරෝගී  ත්කාර වාර්ථතාව විගුත් හරෝගී  ත්කාර වාර්ථතාව (ePCR) ග් වා පලනවර්ථතනයක කිමතමට අවශය 

මතදුකාැංග  ැංවර්ථධනයක සිදු හවමින් පවතී. 
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10.2  iudc fiajd fomd¾;fïka;=j  
  

2021 ව්ෂස  සා්ෂා් ක   කමේම්  
 
01. අුළණු කුඹු  වෘ්ී  පුහුණූ ස ත්නස  සන්තවාසිකා ා   ාා සාා  ත්ා්ෂණ අව   

නවීක ණ  ියීම 

Child Fund ආයකතනහේ මූලය ගායකකත්වයක යකටහත් නවීකරායක කරන ලග අමුඛු කුුකර වතත්තීයක පුුතු  

මධය ්ථානහේ කාන්තා හන්වාසිකාගාරයක   ා 

වතත්තීයක පුුතු ව ලබන අභයා ලාීතන්  ඳ ා 

Pizza  ක  ්කිමතම රිියබඳ පුුතු ව ලබා දීම 

 ා පුුතු හවන් පුම අගාළ ආයකතනහේ 

්වකියකාගත කිමතහම් වැඩ ට නට අගාළව 

නියකමුඛ වයාපතියයක්  හල  අමුඛු කුුකර 

වතත්තීයක පුුතු  ආයකතනහේ ආ ාර තා් ෂා  

අැංශයක යකටහත් ඉිසකරන ලග මුඛළුතැන්හගයක 

2021.02.11 ිසන විවතත කිමතම.  

 

02. බුේි නනත්ා සිටත් අ වුවන්ත සහාා වන රැකව ණ මායසේාාන  පුුවල් ියීම ාාරිත්ාව  

වකඩි ියීම  

හගමසරියකන්    භාරකරුවන් අහිමි ුද්ධි නනතා  හිත රිලනමි අයකවළුන් 

 ඳ ා ්වකවරායක ලබා දීහම් වයාපතියයක යකටහත්  මාන හ ්වා 

හගපාර්ථතහම්න්තුව මකන් පවත්වාහගන යකු ලබන පුව් රිටියක  නයකවිරු 

හ වා ආයකතනහේ පවත්නා ධාලනතාවයක , ිසහනන් ිසන ඉ ළ යකන 

හ ්වාලාීත ඉේලීම්  ඳ ා ප්රමාාවත් හනාවන හ යින් එහි ධාලනතාවයක වැි 

කරමින්  තවත්   ු ද්ධි නනතා  හිත රිලනමි ළමුඛන්   50්   ඳ ා ්වකවරායක 

ලබා දීම අරමුඛු  කර ගනිමින් ඉිසකරු ලැබූ පුව් රිටියක නව හගම ේ 

හගාඩනැකේල 2021.04.01 ිසන විවතත කරන ලිස. ඒ අුව එහි මුඛළු 

ධාලනතාවයක පුද්ගලයින් 130 හගහනකු ග් වා ඉ ළ ගමා ඇත. 

 

 

03. ජාත්යන්තත්  සුදුසක  ටි සු ්ෂා ිනන සකමරුම් උසෙකට සම ාමීව දෘ යාාාිත් 

නිද්මාණකරුවන්තස් නිද්මාණ මතුක් සතාත්් ළිදදක්වීම   
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දීප වයාේත ගතශයාබාධිත නිර්ථමාාකරුවන්හේ හකටිකතා    පගය රනනා තරගයක්  පවත්වා හතෝරාගත් 

නිර්ථමාා ඇතුළත් කර “කඩතුරාව” නමින් කතියයක්   ම්පාගනයක හකාට එම කතියයක  2021 ු් හතෝබර්ථ 

ම  15 වන ිසන ශ්රී ලැංකා ප්රනාතාන්ික  මානවාදී නනරනහේ ගරු අග්රාමාතය මහින්ග රානප් ෂ මැියතුමා 

හවත රිියගන්වමින් එිය ගැ් වීම. 

04. සත් කව ුළව අු ාේිත් වෘ්ී  පුහුණු මායසේාාන  විවෘත් ියීම 

 මාන හ ්වා හගපාර්ථතහම්න්තුව යකටහත් පවත්නා වතත්තීයක 

පුුතු  ආයකතන මකන් හන්වාසිකව ලබාිසයක  ැකි පුුතු ව 

උපලනම සිුමන්  යකීයයකයකකට පමා ීයමාවී ඇිය තත්ත්වයක්  

තුළ    නිවසින් දීර්ථඝ කාලීනව බැ ැර කිමතමට අකමැිය 

ආබාධ  හිත ගරුවන්  ඳ ා වතත්තීයක පුුතු ව ලබාදීහම් 

වැඩරිියහවල යකටහත් එහි ආරම්භක අුබද්ධිත වතත්තීයක 

පුුතු  මධය ්ථානයක වත්හත්ගම වතත්තීයක පුුතු  

ආයකතනයක  ා  අුබද්ධ කරමින් ක ගේල ිස ්ි් කහේ 

වරකාහපාළ ප්රාහද්ය යක හේකම් හකාේඨා හේ 

හතෝලැංගමුඛව අුබද්ධිත වතත්තීයක පුුතු  මධය ්ථානයක 

හලසින් 2021 හනාවැම්බර්ථ ම  17 වන ිසන විවතත කරමින් 

හතෝරාගත් සිුමන් 17 හගහනකු  ඳ ා බිය්  පාඨමාලාව 

ආරම්භ කරන ලිස.  

 

05. “සේව අභිමාමේ” ජාතික සම්මාන ්රදාසන ්සව  තකවක්වීම 

ආබාධ  හිත තැනැත්තන්හේ  ්වශ් ිය  ැංවිධාන 

ඇගීමහම් නාියක වැඩ ට න යකටහත් 2019  ා 2020 

වර්ථෂ  ඳ ා තයාග  ා  ම්මාන ප්රගාහනෝත් වයක 

2021 හනාවැම්බර්ථ ම  25වන ිසන බත්තරමුඛේල 

“අහේගම” පලනශ්රහේදී පවත්වන ලිස. 

 

 

 

 

06. මඩකකපුව නව වෘ්ී  පුහුණු ස ත්න  විවෘත් ියීම ාා පුහුණු තාඨමාකා ස ම්භ  ියීම 

ආබාධ  හිත තරුා තරුි.යකන්  ඳ ා හගමළ භාෂා 

මාධයහයකන් වතත්තීයක පුුතු ව ලබාදීම අරමුඛු  

කරගනිමින් නැහගනහිර පළාහත් මඩකලපුව 

ප්රහද්ශහේ ඉිසකරු ලැබූ නව වතත්තීයක පුුතු  

ආයකතනයක 2021 හග ැම්බර්ථ ම  02 වන ිසන විවතත 

කරන ලග අතර, ඉහල් හරානි්   ා මැුතම් යකන  

පාඨමාලා හගක යකටහත් අභයා ලාීතන් 40 හගහනකු 

බඳවා ගනිමින්  පාඨමාලා කටයුතු ආරම්භ කරන ලිස. 
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2022 ව්ෂස  සා්ෂා් ක   කමේම්  2022.06.30ද්වා) 
 
01. ාම්ාන්තසත්ාට  ිනසේි් ෙමා මා්ස  තසේ න මායසේාාන  ස ම්භ  ියී 

 

මුඛේ ළමාවිහේ සිටින ආබාධ  හිත ගරුවන් කේියයකා  ඳුනාගැීමම  ා ආබාධ  හිත තත්ත්වයකන් 

මග රවා ගැීමම  ඳ ා ක්රියකා කිමතම හවුහවන්  මාන හ ්වා හගපාර්ථතහම්න්තුව යකටහත් ගැනට 

ක්රියකාත්මක වන නාවින්න ළමා මාර්ථහගෝපහද්ශන මධය ්ථානයක ආගර්ථශ හකාට ගනිමින්  ම්බන්හතාට 

ිස ්ි් කහේ මුඛේ ළමාවිහේ පුමවන ආබාධ  හිත ගරුවන් හවුහවන් හ ්වා  ැපීමම  ඳ ා 

අම්බලන්හතාට ප්රාහද්ය යක හේකම් හකාේඨාශහේ “සිියනයක” නමින් ිස ්ි්  ළමා මාර්ථහගෝපහද්ශන 

මධය ්ථානයක 2022 නනවාලන ම  25 ිසන ආරම්භ කරන ලිස. 

 

02. සාාා සිටත් ූ වන්තස් ජාතික සධුනිදක මකක ක්රිඩා උසෙක තකවක්වීම 

 

ආබාධ  හිත වූවන්හේ  ක්රීඩා කු ලතාව නැංවාලීම අරමුඛු  කරගනිමින් වාර්ථෂිතකව  ැංවිධානයක කර 

පවත්වු ලබන නාියක ආධුනික මලල ක්රිඩා උහළලට අගාළව  2022 වර්ථෂයක  ඳ ා ිස ්ි්  මේටහම් 

තරජ පැවැත්වීම  ා නයකග්ර ායක ලැබූ තරජ කරුවන් නාියක පැරා ුලිම්රි්  තරජයක  ඳ ා හයකාමුඛ 

කරමින් නාියක මේටහම් නයකග්ර ා 08්  ලබා ගැීමම.  
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10.3 jeäysá ;eke;a;ka i|yd jQ cd;sl iNdj yd cd;sl 
jeäysá uyf,alï ld¾hd,h  

  

 

 

2021 ව්ෂස  ස්ෂා් ක   කමේම් 
 

01.වකඩිිටටි ිනවා මායසේාාන ස ම්භ  ියීම               
වැිහිටි ප්රනාවහේ විහසකි කාලයක වඩා ලගලගාීමව හයකාගා ගැීමම  ා 

ආත්ම අියමානයක වර්ථධනයක කර ගැීමම අරමුඛු  කර ගනිමින් ිසවා 

මධය ්ථාන ිසවයින පුරා රිහිටුවීහම් වැඩ ට න ක්රියකාත්මක හස. 

ඊට මගාීටව 2021 වර්ථෂයක තුළ   මනළ වැිහිටි ිසවා මධය ්ථානයක - 

හපාේග හවල   විවතත කිමතම සිදු කරන ලදී. හමම ඉිසකිමතම  ඳ ා 

මූලය ප්රියපාගන හමම කාර්ථයකාලයක මඟින් ගරන ලදී. 

                                                                                         

  

 

 

 

02.සේව ව රැිය ා සදාා සාා  කාා දීම 
 

 ්වයකැං ්වකියකා ආධාර  ලබා දීම  වැඩ ට න යකටහත් 

වැිහිටියකන්හේ ගැුම කු ලතා  ා ආකේප උපහයකෝනනයක 

කරමින්  ක්රීයකව  ආර්ථිකයක කටයුතු   ග ා ගායකක කර ගැීමම 

හමම වැඩ ට හනහි පරමාර්ථථයක හස.  

ඒ අුව හමම වැඩ ට න  ඳ ා  ්වයකැං ්වකියකා හවුහවන් 

2021 වර්ථෂහේ දී වැිහිටියකන් 95 හගහනකු  ග ා ආධාර ලබා 

හගන  ලදී. 

 

 

 

 

 

 
 

03. 2021 ඔ්සත්ාම්ා් මස තකුළ ිනනට ස සදන ජාත්යන්තත්  වකඩිිටටි ිනන  සකමීම 
 

  ම වර්ථෂයකකම ු් හතෝබර්ථ 01 

ිසනට හයකහගන නාතයන්තර 

වැිහිටි ිසනයක  ැමමතම 

හවුහවන් හමම වර්ථෂයක තුළ 

පැවිය හකාවිඩ් ව ැංගතයක 

හ ්තුහවන් නාතයන්තර වැිහිටි 

ිසන  ැමමතහම් උත් වයක ZOOM 

තා් ෂායක ු ්හ  ්සිදු කරන ලදී. හම්  ඳ ා වැිහිටියකන් විශාල රිලන ්  ZOOM තා් ෂායක ු ්හ  ්
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  භාක කරවා ගනිමින් අර්ථථවත් වැඩ ට න්  සිදු කරන ලදී. හමම වර්ථෂහේ වැිහිටි ිසන හත්මාව 

වූහේග “සියකළු වයක ් කා්ඩයකන්  ඳ ා ිිතටේ තා් ෂායක එකහ ් ”යකන්නයි.     

ඒහමන්ම නාතයන්තර වැිහිටි ිසනයකට  මගාීටව 2021.10.01 ිසන හප.ව. 7 .00 ට   ්වාධින රූපවාහිි.   

නාලිකාව ු ්හ ් විකාශනයක වන 7 වැනි පැයක වැඩ ට න  ග ා රානය අමා  තය තුමියක,  අමාතයාැංශ 

හේකම්තුමියක  ා  නාියක වැිහිටි ම හේකම් කාර්ථයකාලහේ අධයක් ෂතුමන්   භාක වන ලදී.  

 

04. වකඩිිටටි ිනවා මායසේාාන සවත් උතක ණ කාා දීම. 
     

වැිහිටි ිසවා මධයා ්ථාන හවත  උපකරන ලබා ිසම වැඩ ට න 

යකටහත් 2021.11.25 වන ිසන නාවනර්ථ අම්පාර වැිහිටි ිසවා 

මධය ්ථාන හවත  උපකරා ලබා දීම . 

වැිහිටියකන්හේ විහසක කාලයක වඩාත් ලලගායි හල  ගත කිමතමත් 

ුන්න්හේ අධයත්මික ුමභ ාධනයක උහග ාත්  හමම වැ ට න 

ක්රියකාත්මක කරන ලදී. 

  

                                                                                                                

2022.06.30 ිනනට  සා්ෂා් ක   කමේම් 

 

01.කත්  ම වකඩිිටටි නිදවාස  හින ියීම 
                                                                                                               

නාියක වැිහිටි ම  හේකම් 

කාර්ථයකාලයක  තු කතරගම වැිහිටි 

නිවා යක වැිහිටියකන් 140 කට 

හන්වාසික ප ුමකම්  ැහලහ න පලනිස 

නවතම නිවා යක්  හල  ඉිසකිලනම් 

ආරම්භ කරන  ලග  අතර ඒ  ග ා මුඛේ 

ගල තැබීම 2022.04.25 වන ිසන සිදු කරන ලදී. 
 

02. ජාතික වක ඩිිටටි මා සල්කම් කා් ාක  මිනන්ත වකඩිටිිටටි න්ත උසදසා ්රකා න 

නිදකු් ියීම 
            

 මානයක තුළ වැිහිටියකා    වැිහිටි භාවයක රිියබඳව  ධනාත්මක  ා  ැංහසදී 

ආකේප හගාඩනැගීම හවුහවන්   ාර්ථථක වැිහිටි ිසවියකට මග -2 වන 

කලාපයක 2022  මාර්ථතු ම  හමම කාර්ථයකාලයක විසින්  නිකුත් කිමතම සිදු කරන 

ලදී. 
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03. ජාතික වක ඩිිටටි මා සල්කම් කා් ාක   සදාා උතා  මා්ගික සකකකසේම සකසේ 

ියීම. 
 
වැිහිටි තැනැත්තන්  ග ා න් නාියක  භාහස  ාමාිතකහයකකු 

වන ම නාර්ථයක ල් ෂ්මන්  ිස ානායකක ම තාහේ ූර්ථා මග 

හපන්වීම යකටහත් නාියක වැිහිටි ම  හේකම් කාර්ථයකාලයක 

 ග ා උපායක මාර්ථකක  ැලැ ්ම්   ක ් කරන ලදී  

 
  
 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



307 
 

            

      

  

    

  

  

  

  

  

  

     

 

   

  

        foaYSh ffjoH wxYh   

  

  

              

      

  
  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  



308 
 

11. foaYSh ffjoH wxYh 

 

ාකිනන්තවීම 

 

හද්ය යක වවගය ් හෂ්රයක  ම්බන්ධහයකන් විහශ්ෂ අවධානයක්  හම් වන විට හයකාමුඛව ඇිය අතර ුමව 

කිමතමට අීයරු හබාහ ෝ හරෝගාබාධ හද්ය යක වවගය ්රමයක තුියන් ුමව කිමතම  අතුරු ආබාධ අවම වීම    

රිලනවැයක  ාහේ් ෂව අඩු වීම වැනි කරුු  හම්  ඳ ා පාගක වී ඇිය බව හපහන්. 
 

පැවිය Covid-19 ව ැංගත හරෝග තත්ත්වයක  මුඛහස හද්ය යක හවගකම් ආශ්රහයකන් සිදු කරන ලග ප්රියකර්ථම 

ඉතා  ාර්ථථක වූ අතර ඒ  ඳ ා රිියගැීමම් ග ලැුි.. “ුමව ධරණී” වැනි ප්රියශ් ියනනක ඖෂධ  දුන්වා 

දීම තුියන් නනතාවහේ ප්රියශ් ියකරායක වර්ථධනයක වූ අතර ආයුර්ථහසග හරෝ ේ පද්ධියයක තුියන් හරෝගීන් 

මියකයකාමට හ ෝ  ැංූලලතාවයකන් ඇිය හනාවීමට වග බලා ගන්නා ලදී. 
 

පාරම්පලනකව පැවත එන හද්ය යක හවගකම හමන්ම ආයුර්ථහසග  සිද්ධ  ා යුනානි වවගය ්රමයකන් හමරට 

ප්රාථමික හ ෞඛ්ය  ැංර් ෂායකට  ා හරෝග නිවාරා කටයුතු  ඳ ා විශාල ගායකකත්වයක්  ලබා හගමින් 

සිටී.  එහ ්ම විකේප වවගය ්රමයක්  හල  හ ෝමිහයකෝපිය වවගය ්රමයකග හම් වන විට නනතාව අතර 

රිියගැීමමට ල් ව ඇත.  
 

හකහ ් හවතත් තවදුරටත් සිදු හකහරන පර්ථහේෂා  ා නහවෝත්පාගන ් හෂ්රහේ ප්රගමනයකට ඉතා 

අවශය වන අතර ඒ  ඳ ා තවදුරටත් ආහයකෝනන කළ යුතුව ඇත. 

රහටහි පවියන හපෝෂා අවශයතා    විහද්ශ විනිමයක ගැටළු  ඳ ා හද්ය යක වවගය ් හෂ්රයක ආශ්රහයකන් 

ියර ර වි දුම් ලබා දීමට  ැකි අතර අමාතයාැංශහේ හද්ය යක වවගය අැංශයක හම් වන විටත් ඒ  ඳ ා 

කටයුතු කරමින් පවතී. 
 

ව  විහ න් හතාර හපෝෂණීයක හද්ය යක ආ ාර පාන නනතාව අතර ප්රනලිත කිමතම    ඒ  ම්බන්ධහයකන් 

ප්රමාි.ක ගැුම්  නනතාවට ලබා දීම අවශය හකහර්ථ. හද්ය යක ඖෂධ නිෂ්පාගනයක  ඳ ා අවශය හබාහ ෝ 

අමුඛද්රවය විහද්ශයකන්හගන් ආනයකනයක කිමතම සිදු වන අතර ඒ  ඳ ා රු.මි.300 - 350 පමා විහද්ශ 

විනිමයක්  වාර්ථෂිතකව විහද්ශයකන් හවත ඇදී යකයි.  එබැවින් හමරට වගා කළ  ැකි සියකළු ඖෂධ 

්රමාුූලලව හමරට වගා කර විහද්ශ විනිමයක ඉියලන කර ගැීමමට හමන්ම නව ්වකියකා උත්පාගනයක  ඳ ාග 

කටයුතු කරමින් පවතී. 
 

එහ ්ම විහද්ශිකයින් ඉල් ක කර ගනිමින් ුමව  ැංනාරක කර්ථමාන්තයක ප්රවර්ථධනයක කරමින් හමම 

් හෂ්රහේ ්වකියකා නියු් ියයක ඉ ළ නැැංවීමටත් හද්ය යක වවගය ්රමයක විහද්ශයකන්හි ප්රවර්ථධනයක කිමතම 

වැනි විහද්ශ විනිමයක වැි වශහයකන් උපයකා ගැීමමට අවශය මූලික කටයුතු හම් වන විට  ැංවිධානයක කර 

ඇත. 
 

හද්ය යක ඖෂධ අපනයකනයක  ඳ ා පැවිය ආයකතනික  ා ීමියමයක බාධාවන් ඉවත් කර කිනමින් හමම 

ඖෂධ අපනයකනයකට අවශය නව ීමිය  ා හරුණලාසි  ම්පාගනයකට අවශය කටයුතු හම් වන විටත් සිදු 

කරමින් පවතී. 
 

හද්ය යක හවගකම නව තා් ෂායක මුඛුම කරමින් තව දුරටත් ඉිසලනයකට යකා යුතු අතර ඒ තුියන් ඉිසලනහේදී 

හද්ය යක හවගකමින් අපහේ ධරණී තලයකම ුමවපත් කරලීමට  ැකිවු ඇත.  
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දක්ම 
හ ළ හවගකමින්  ැමට ුමවහ ත 
 

සමසාව   
ශ්රී ලාැංකීයක අනනයතාවයක ්වහකන අයුලනන් පර්ථහේෂා    නවීන තා් ෂායක උපහයකෝගී කර ගනිමින් 

 ම ්ත ප්රනාවට ුමවහ ත  ල ා මානව ශ් තීන් වර්ථධනයක කිමතම තුියන් ු න්න් නාියක ආර්ථික  ා ියර ාර 

 ැංවර්ථධන ඉල් කයකන්  පුරා ගැීමම  ඳ ා ගායකක කරවීම 

 

කා්  න්ත ාා ක්ත්වය න්ත 

හද්ය යක වවගය ් හෂ්රහේ ප්රවර්ථධනයකට අගාළ ප්රියපත්ිය  වැඩ ට න්  ා 

වයාපතිය ම්පාගනයක කිමතම  ක්රියකාත්මක කිමතම  පුමවිපරම් කිමතම  ා ඇගීමම 
 

01.  පාරම්පලනක වවගය ්රම  ැංර් ෂායක    වැිිසයුු  කිමතමට රියකවර ගැීමම 

02.  ආයුර්ථහසග  සිද්ධ  යුනානි    හ ෝමිහයකෝපිය වවගය ්රම  ැංවර්ථධනයක  ා 

නියකාමනයක කිමතම ක්රියකාත්මක කිමතම 

03.  ආයුර්ථහසග  සිද්ධ  යුනානි  ා හ ෝමිහයකෝපිය ඖෂධ නිෂ්පාගනයක  

04.  ආයුර්ථහසග  සිද්ධ  යුනානි    හ ෝමිහයකෝපිය වවගය ්රමවලට අවශය අමුඛ  ා 

නිෂ්පාිසත ඖෂධ ආනයකනයක  විකිණීම  ා හබගා ැමතම 

05.  ආයුර්ථහසග  සිද්ධ  යුනානි ආදී හද්ය යක වවගය ්රම වැිිසයුු  කිමතම  ඳ ා අගාළ 

හරෝ ේ  පර්ථහේෂා  ා පුුතු  ආයකතන    ඖෂධ හවළඳ ැේ රිහිටුවීම  ා 

කළමනාකරායක 

06.  ඖෂධ පැල ටි  ා  ක ් කළ ආයුර්ථහසග  සිද්ධ  ා යුනානි ඖෂධ අපනයකනයක 

නියකාමනයක කිමතම 

07.   ආයුර්ථහසග ඖෂධ නිෂප්ාගකයකන් නියකාමනයක කිමතම 

08.  ඖෂධ පැල ටි වගාව ප්රවර්ථධනයක කිමතම  ා හද්ය යක ඖෂධ වර්ථග වැි ිසයුු  කිමතම 

ආරිත වයාපතිය අගාළ ආයකතන  ම්බන්ීකකරායක කරමින් ඉටු කිමතම 

09.  ආයුර්ථහසග නිෂප්ාගකයකන්  ආයුර්ථහසග වවගය වතත්ියකයකන්  ා ආයුර්ථහසග අතුරු 

වවගය හ ්වක රිලන ් ලියකාපිසැංත කිමතම 

10.  ආයුර්ථහසග හරෝ ේ  ආයුර්ථහසග පර්ථහේෂා ආයකතන  පුුතු  ආයකතන    ුුම ේ 

රිහිටුවීම  හමහ යකවීම    ප්රවර්ථධනයක 

11.   ැංනාරකයින්  ඳ ා ප්රියකාර කිමතමට හද්ය යක පාරම්පලනක  ා ආයුර්ථහසග ප්රියකාර 

්රම  ඳ ා ප්රමුඛඛ්තාවයක ලබා හගමින්  ැංනාරක ම්ඩලහේ  ම්බන්ීකකරායක  ා 

නියකාමනයක තුළ වැඩරිියහවල්  ක්රියකාත්මක කිමතම 

12.  හද්ය යක වවගය විගයාවට අගාළ ඖෂධ    ප්රියකාර ්රම රිියබඳව පර්ථහේෂා 

පැවැත්වීම ිසලනගැන්වීම  

13.  හද්ය යක වවගය හ ්වහේ පලනපාලනයක    රිලන ් කළමනාකරා කටයුතු 
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සේශී  වවදය අව    ටස් මති ස ත්න 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රනා හ ෞඛ්ය 

ප්රවර්ථධන හ ්වයක 
අුරාධපුර 

 

 
හ ෝමිහයකෝපිය 

වවගය  භාව 
 

 
හ ෝමිහයකෝපිය 

හරෝ ල 

ආයුර්ථහසග 

හගපාර්ථතහම්න්තුව 
 

ශ්රී ලැංකා ආයුර්ථහසග 

ඖෂධ  ැං ්ථාව 

ශි් ෂා හරෝ ේ 

 
ුුම උයකන් පර්ථහේෂා හරෝ ේ 

 

හද්ය යක වවගය ්රම 

රිියබඳ නාියක 

ආයකතනයක 
 

බ්ඩාරනායකක 

අු ්මරා 

ආයුර්ථහසග 

පර්ථහේෂාායකතනයක 

හද්ය යක හවගකම් ප්රවර්ථධන  ග්රාීටයක  ා ආයුර්ථහසග හරෝ ේ 

 ැංවර්ථධන    ප්රනා හ ෞඛ්ය රානය අමාතයාැංශයක 

1. බ්ඩාරනායකක අු ්මරා ආයුර්ථහසග පර්ථහේෂා හරෝ ල  නාවින්න 

2. ආයුර්ථහසග පර්ථහේෂා හරෝ ල  අම්පාර 

3. ආයුර්ථහසග පර්ථහේෂා හරෝ ල  මන්නන්තුඩාව 

4. නමේ රානප් ෂ ආයුර්ථහසග පර්ථහේෂා හරෝ ල   ම්බන්හතාට 

5. වකුගඩු හරෝග නිවාරා ආයුර්ථහසග පර්ථහේෂා හරෝ ල  මැගවච්තයක 

6. හබෝ හනාවන හරෝග පර්ථහේෂා හරෝ ල  නින්ගවූර්ථ 

7. වමත්රීපාල හ ්නානායකක පාරම්පලනක පර්ථහේෂා හරෝ ල  මිහින්තහේ 

1. හබා්වේල ආයුර්ථහසග ශි් ෂා හරෝ ල 
2. ගම්ප  වි්රමාරච්ත ආයුර්ථහසග ශි් ෂා 

හරෝ ල 
3. සිද්ධ ශි් ෂා හරෝ ල  කයිති 
4. සිද්ධ ශි් ෂා හරෝ ල  ත්රීකුාාමලයක 

1. නාවින්න 

2.  ේදුම්මුඛේල 

3. පේටිහපාල 

4. කරාදුරුහකෝේහේ 

5. පේහේකැහේ 

6. රින්නතව 

7. කන්හනලියක 

 

ආයුර්ථහසග වවගය 

 භාව 
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සේශී  වවදය අව ස  ස ත්නිදක කා්  න්ත  
 

අමාත්යාව ස  කා්  න්ත ාා ක්ත්වය න්ත සා්ෂා් ක   ත් ාකිය මේති  ාුළව් සකසේ ියීම. 
 

 2016 අැංක 10 ගරා හ ෝමිහයකෝපිය පනතට අුව හ ෝමිහයකෝපිය වවගය වතත්ියකයකන් ලියකාපිසැංත කිමතමට අගාළ 

නිහයකෝග ශ්රී ලැංකා ප්රනාතන්රවාදී  මානවාදී නනරනහේ අැංක 2294/55  ා 2022.08.26 ිසනැියව ගැ ේ කර ඇත. 

 

 1961 අැංක 31 ගරා ආයුර්ථහසග පනත කාලීන වශහයකන් වැගගත් වන කරුු  එ්  කර  ැංහශෝධනයක කිමතම 

අවශයව පවතී.  හමම පනත 1962 අැංක 05  1969 අැංක 09  1977 අැංක 07    1978 අැංක 06 යකන පනත් මඟින් 

 ැංහශෝධනයකට ල් ව ඇිය අතර 1978න් පුම  ැංහශෝධනයක වී නැත.  ආයුර්ථහසග හගපාර්ථතහම්න්තුව ප්රියවු ගත 

කිමතමට හමන්ම එම හ ්වාවන් පුළුේ කර වඩා වැි හ ්වාව්   ැපීමම  ඳ ා වන  ැංහශෝධන  සිදු කිමතම  ඳ ා 

ගරු අමාතයතුමාහේ උපහග ් මත පත් කරන ලග කමිටුව්  මඟින් අගාළ නිර්ථහද්ශ ඉිසලනපත් කර ඇිය අතර හම් 

වන විට  ක ් කර ඇිය හකටුම්පත නැවත  ැංහශෝධනයක කිමතහම් කාර්ථයකයකන් සිදු කරහගන යකු ලබයි.  
 

 

 

 

 ආයුර්ථහසග ීමිය  ැංග්ර යක  ක ් හකාට ීමිය හකටුම්පත්  ම්පාගක හවත හයකාමුඛ කර ඇිය අතර එයක හම් වන විට 

අව ාන අිසයකහර්ථ පවතී. 
 

 හපෞද්ගලික ආයුර්ථහසග ආහරෝගයශාලා හබහ ත් ශාලා    ආයුර්ථහසග  ්ව ්ථ  ැංර් ෂා මධය ්ථාන, 

අීක් ෂායක    නියකාමන කටයුතු  ඳ ා වූ නිහයකෝග ීමිය හකටුම්පත්  ම්පාගක හවත හයකාමුඛ කර ඇත. 
 

 

ාාරිත්ා සවව්ාන වකඩසටාන්ත 

 

 2022.01.01 ිනන සිට 2022.07.31 ද්වා ක්රි ා්මක කෙ පුහුණු තාඨමාකා 

අු  

අවක

  

ිනන  තකවක්ූ  පුහුණු 

තාඨමාකා 

සම්ත්දා 

ක්ව  

සාභ ාගී වු 

නිදකාාීන්ත 

 ණන වක  කක 

ුළදක 

 රු.) 

01. 2022.04.29 හපෞද්ගලික 

ලිරි හගාු 

කළමනාකරා

යක 

ශ්රී ලැංකා 

පගනම 

 ැංවර්ථධන 

නිලධාමත/රානය 

හ ෞඛ්ය 

කළමනාකරා 

  කාර 

3    

12,000.0

0  

02. 2022.05.26 පලනගාක 

පුුතු  

පාඨමාලාව 

හ ෞඛ්ය 

අමාතයාැංශ

යක 

 ැංවර්ථධන 

නිලධාමත/රානය 

හ ෞඛ්ය 

කළමනාකරා 

  කාර 

2 - 

03. 2022.06.15 ආයකතන 

ලලගාීමත්වයක 

ඉ ළ නැැංවීහම් 

පුුතු  

වැඩ ට න 

හද්ය යකවව

ගය ්රම 

රිියබඳ 

නාියක 

ආයකතනයක 

 ැංවර්ථධන 

නිලධාමත/රානය 

හ ෞඛ්ය 

කළමනාකරා 

  කාර 

26 - 

4 2022.06.16 ආයකතන 

ලලගාීමත්වයක 

ඉ ළ නැැංවීහම් 

හද්ය යකවව

ගය ්රම 

රිියබඳ 

 ැංවර්ථධන 

නිලධාමත/රානය 

හ ෞඛ්ය 

19                 

-    
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පුුතු  

වැඩ ට න 

නාියක 

ආයකතනයක 

කළමනාකරා 

  කාර 

5 2022.06.17 ආයකතන 

ලලගාීමත්වයක 

ඉ ළ නැැංවීහම් 

පුුතු  

වැඩ ට න 

හද්ය යක 

වවගය 

්රම රිියබඳ 

නාියක 

ආයකතනයක 

 ැංවර්ථධන 

නිලධාමත/රානය 

හ ෞඛ්ය 

කළමනාකරා 

  කාර 

17          -    

6 2022.07.01 පලනගාක 

පුුතු  

පාඨමාලාව 

හ ෞඛ්ය 

අමාතයාැංශ

යක 

 ැංවර්ථධන 

නිලධාමත/රානය 

හ ෞඛ්ය 

කළමනාකරා 

  කාර 

2   

 

සේශී  වවදය ක්රම සවව්ාන  සහාා ශිල්ීය  දා ක්ව  කාා දීම 

 

I. සම්්රදාික වවදය ක්රම සහාා වු ්රතිත්ති සම්තාදන  

නාියක විගයා    තා් ෂා හකාමි න්  භාහස (NASTEC)    හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානහේ (WHO) 

  ායක ඇියව  ම්ප්රගායික වවගය ්රම  ඳ ා ප්රියපත්ියයක්   ක ් කමතම  ඳ ා මූලික කටයුතු සිදු කර 

ඇත. ඒ  ම්බන්ධහයකන් හමහ යුම් කමිටුව, ප්රියපත්ිය හකටුම්පත් කමිටුව     ම්බන්ීකකරා කමිටුව 

යකන  කමිටු 03්  හම් වන විටත් පත් කර ඇත. 

 

II. ාහු සවශික ත්ා්ෂණිවලක ාා ස්ික සාස  ගීත්ාව  සහාා ූ  සාව ාක සාා්ක 

්රස     BIMSTEC) 

  ාම්ප්රගායික වවගය විගයාව රිියබඳකාර්ථයක  ාධක බලකායක BIMSTEC) ව රකට වර්  ්ව ්වී, 

එහි ක්රියකාකාරකම් පගනම් කරහගන ක්රියකාකාලන  ැලැ ්ම  ම්පාගනයක හකහර්ථ. 

 පර්ථහේෂා  ඳ ා හරෝග හල  ිසයකවැියකාව    COVID – 19  ඳුනාහගන ඇත.  හමම 

අධයයකනහේ හයකෝිතත විහශ්ඥ පර්ථහේෂා ක්ඩායකම්  ඳ ා පර්ථහේෂකයකන් හගහගහනකු නම් 

කර ඇත. 

 ක්රියකාකාලන  ැලුමම් පලනිස ශ්රී ලැංකාව හම්  ම්බන්ධහයකන් මධය කමිටුව්  පත් කර ඇත. 
 

III. ජාතික සවවිාාන සමඟ සාස  ගීත්ාව  
 

හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානහේ  WHO) උපායකමාර්ථකක  ැලුමම 2014 – 2023 මඟින්  ාමාිතක රට වල 

 ාම්ප්රගායික වවගය ්රම  ැංවර්ථධනයක  ඳ ා   යක ග් වයි. හමම  ැංවර්ථධන වැඩ ට නට ශ්රී ලැංකාව 

 ක්රීයකව   භාගී වී ඇිය අතර පවියන විභවතාවන් ූර්ථා වශහයකන් භාවිතා කිමතමට තවදුරටත් ඉිසලන 

කටයුතු කරමින් පවතී. 

හම් වන විට ආයුර්ථහසග හගපාර්ථතහම්න්තුව විසින් අමාතයාැංශහේ අුමැියහයකන් හලෝක හ ෞඛ්ය 

 ැංවිධානහේ කාර්ථයකාලයක හවත වයාපතිය හයකෝනනා 3්  ඉිසලනපත් කර ඇත. ප්රියපත්ිය  ම්පාගනයක, ප්රනා 

හ ෞඛ්ය වවගය නිලධාමතන්හේ ධාලනතා  ැංවර්ථධනයක    ර ායකනාගාර පර්ථහේෂා නිලධාමතන්හේ ධාලනතා 

 ැංවර්ථධනයක  ඳ ා හලෝක හ ෞඛ්ය  ැංවිධානයක (WHO) විසින් හමම වයාපතිය  ඳ ා අරමුඛගල මුඛගා  ලනු 

ලැහේ. 
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විසේ  පුහුණු වකඩසටාන - 2022 

Name of the programme Center Country Period Officers 

Early Childhood Health Promotion and 

Healthcare Management From 02 to 15 March 

2022 

Thailand 02 to 15 

March 2022 

5 

Specialized Training Program in HealthCare 

Information Technology From 23rd May - 17th 

June 2022 (Online) 

India  23rd May - 

17th June 

2022 

1 

Tropical Medicine : community health care & 

research from 01 to 25 August 2022 (Online) 

Thailand  01 to 25 

August 2022 

5 

Promoting Healthy Communities through 

community health management & 

empowerment from 19 to 20 September 2022 

(online) 

Thailand 19 to 20 

September 

2022 

1 

Training Course of Maternal & Child Healthcare 

to Reduse Infant & Maternal Mortality for BRI 

Countries from 12 to 25 April 2022 (Online) 

China  12 to 25 April 

2022 

1 

Bilateral Seminar on Hospital Management for 

Sri Lanka From 11 to 24 May 2022 (online) 

China  11 to 24 May 

2022  

2 

ITEC Certified Course in Pharmacovigilance from 

03rd 16th May 2022 (online) 

India 03rd 16th May 

2022 

3 

Training  Course on Intensive Care Techniques for 

Developing Countries from 8 to 21 June 2022 ( 

Online) 

China  8 to 21 June 

202 

3 

Seminar on Prevention & treatment of 

tuberculosis for officials from B & R Countries 18 

to 31 May 2022 (online) 

China 18 to 31 May 

2022 

2 

Total Officers   23 

 

සේශී  වවදය අව    ටස් ක්රි ා්මක වන සවව්ාන වයාතෘති  වකඩසටාන්තවක 

්ර ති  

I. සව ්ෂණ සභ ා 
 

ව ර ග  ් ගාන්  අඛ්්ඩව පැවත එන පාරම්පලනක වවගය ්රමයක  ැංර් ෂායක කරමින්, පාරම්පලනක 

වවගයවරයකාහේ ජීවන තත්ත්වයක නගාසිටුවීමත්,  ්වකීයක වවගය වතත්ියහේ අනනයතාවයක ුමරකමින් 

පාරම්පලනක වවගය ්රමහේ ප්රගමනයකට ගායකක කරගනිමින් ප්රාහද්ය යක හේකම් හකාේඨාශ මේටමින් 

පාරම්පලනක වවගයවරුන් එ් ්ව ් කර ආයුර්ථහසග  ැංර් ෂා  භා ක්රියකාත්මක හකහර්ථ. 
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2022 වර්ථෂහේ ආයුර්ථහසග  ැංර් ෂා  භා  ඳ ා රු.මි.3ක ප්රියපාගන හවන් වූ අතර එමඟින් සිදු කළ 

කාර්ථයකයකන්හේ ප්රගියයක ප ත පලනිස හස. 
 

කා්   විසේත්   ්ර ති  

සුබ්ස ද සව ්ෂණ සභ ා 

වවදයවරුන්ත පි ාතිනවචි වීම 

සම්ාන්තාව දකු ව් ියීම ාා 

සවිාක  කන්තවීසම් 

වකඩසටාන්ත 

මිි.හේ  ා ිසන්ලරිටියක ප්රා/හේ හකාේඨාශයකන්හි  ා ගාේල  මාතර ිස ්ි්  

ආයු.  ැං.  භා ගැුවත් කිමතහම් වැඩ ට න් පවත්වා ඇත.  පුත්තලම  

 ම්බන්හතාට  රත්නපුර  හමාාරාගල  ම ුවර  මාතහේ  කුරුාැගල 

ිස ්ි් කවල ආයු.  ැං.  භ  විබල ගැන්වීම  ඳ ා වූ පුුතු  වැඩ ට න් 

පවත්වා ඇත. 
 

සව ්ෂණ සභ ා සහාා 

පුසේත්කාක තාසුකම් කාා දීම. 

ප්රා.හේ. කාර්ථයකාල 10කින් ලැුු  ඉේලීම් ලිරි ප්රමුඛඛ්තා අුව ලැයි ්තු ගත 

කර ඇතත් රානය වියකගම් පාලනයක කළ යුතු බව ගන්වා ඇිය බැවින් හමම 

කටයුතු අත්හිටුවා ඇත. 
 

සුබ්ස ද සව කෂණ සභ ා 

සහාා ඖෂා නිදෂේතාදන 

උතක ණ කාා දීම. 

 ශ්රී නයකවර්ථධනපුර හකෝේහේ  වලේලාවිට  කැලි.යක යකන ආයු. ැංර් ෂා 

 භා  ඳ ා යුෂ  ා හතේ නි ් ාරා කිමතහම් උපකරා 03්  ලබා දී ඇත. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. සත ෂණ මන්තින  

ව  විහ න් හතාර ආ ාර නනතාව අතර ප්රනලිත කිමතම තුියන් හබෝ හනාවන හරෝග වැලැ් වීම  ඳ ා 

නිවැරිස ආ ාර රටාවකට නනතාව හයකාමුඛ කිමතහම් අරමුඛි.න් වාර්ථෂිතකව හපෝෂා මන්ිසර වැඩ ට න 

ක්රියකාත්මක හස. 2021 වාර්ථෂිතක අයකවැයක ප්රියපාගන යකටහත් ඉිසකරන ලග ිසන්ලරිටියක  ා මිි.හේ හපෝෂා 

මන්ිසර රිියහවලින් 2022.01.26  ා 2022.03.04 ිසන නනතා අයිියයකට පත් කර ඇත. 
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III. සුව ා ණී කකතකරු වකඩසටාන 

ුමව හ ්වා ප්රියකාර  ඳ ා ප්රහසශ වීමට අප ුම ආරායගත  ්වාීටන් ව න්හ ්ලා  වැිහිටි නිවා   ා 

ආබාධිත නිවා ගත ප්රනාවහේ හ ෞඛ්ය ුමර් ෂිතතතාවයක ත න්රු කරලීම  ඳ ා හමම ුමව ධරණී ුමවහ ්වා 

කැපකරු වැඩ ට න  දුන්වා දී ඇත. හමහි පළමුඛ අිසයකර වශහයකන් ආරායවාීය ිය් ෂූනන් ව න්හ ්ලාහේ 

හ ෞඛ්ය ගැටළු  දුනාහගන උන්ව න්හ ්ලාහේ හ ෞඛ්ය ආර් ෂාව ප්රවර්ථධනයක  ා හ ෞඛ්යමයක අවශයතා 

හද්ය යක වවගය ්රමයක තුියන්  ම්පාගනයක කිමතමට හම් වන විට කටයුතු කරමින් පවතී. 

හද්ය යක වවගය අැංශයක  ආයුර්ථහසග හගපාර්ථතහම්න්තුව  ා පළාත් ආයුර්ථහසග හගපාර්ථතහම්න්තු  මජ 

ඒකාබද්ධව ිසවයින පුරා හමම වැඩ ට න ක්රියකාත්මක කිමතමට කටයුතු සිදුකරමින් පවතී. එහිදී 2022 

වර්ථෂහේ පළමුඛ වැඩ ට න කදුහබාඩ සියකන  නාතයන්තර විප ් නා භාවනා මධය ්ථානහේදී 2022 

හපබරවාලන 06 වන ිසන හද්ය යක හවගකම් ප්රවර්ථධන  ග්රාීටයක  ා ආයුර්ථහසග හරෝ ේ  ැංවර්ථධන    ප්රනා 

හ ෞඛ්ය රානය අමාතය සිසිර නයකහකාි මැියතුමාහේ ප්රධානත්වහයකන් පවත්වන ලදී. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IV. ඔසු ස ාවි  ම්මාන වකඩසටාන 

 

                 
 

 

ුණාාත්මක අියන් උ  ් ප්රමිියගත හද්ය යක ඖෂධ නිෂ්පාගනයකට අවශය අමුඛද්රවය අවශයතාවයක හද්ය යකව 

 පුරාගැීමමටත්  හද්ය යක ඖෂධ නිෂ්පාගනයකට අවශය අමුඛද්රවය ආනයකනයකට වැයකවන විශාල විහද්ශ 

විනිමයක හද්ය යකව ඉියලන කරලීම  ා හද්ය යක ඖෂීකයක ශාක වගාව හවත නනතාව හයකාමුඛ කරලීම තුියන් 

ග්රාීටයක නනතාවහේ ආර්ථීක  ා  මාජීයක  ැංවර්ථධනයක මුඛලික කරගනිමින් “ුමවධරණී” ු ුම  හගාවි ගම්මාන 

වැඩරිියහවල ක්රියකාත්මක හස. 

 

"සුව ා ණී කකතකරු සුව සසේවා වකඩසටාන"සදල්ස ාඩ කනාසාාඩ විතසේසනා භ ාවනා මායසේාානස දී 
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හමහි  මාරම්භයක කළුතර ිස ්ි් කහේ වලේලාවිට  ඉ ළ හ හව ්  ගම්මානහේදී සිදු කරන ලදී. හමම 

වැඩරිියහවල යකටහත් ප්රහද්ශවලට ආහසි.ක ඖෂීකයක ශාක  ඳුනාහගන එම ඖෂීකයක ශාක වාි.නමයක 

වශහයකන් වගාවට හයකාමුඛ කර ඖෂීකයක අමුඛද්රවය එම නනතාවහගන් මිලදී ගැීමමට කටයුතු කරන අතර 

හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ හද්ය යක වවගය අැංශයක  ආයුර්ථහසග හගපාර්ථතහම්න්තුව  ා ශ්රී ලැංකා ආයුර්ථහසග 

ඖෂධ  ැං ථ්ාව එ් ව ක්රියකාවට නැංවමින් සිටී. 

 

විස ේෂ වකඩසටාන්ත 
 

1. තාසල් ඔසු කකහ වයාතෘති  

රට තුළ පවියන ආර්ථික අර්ථුගයක  මුඛහස පැන නැගී ඇිය පා ේ ගරුවන්හේ හපෝෂා නනතා මජ 

 ැරවීම උහග ා ගරු රානය අමාතයතුමාහේ  ැංකේපයක්  මත හද්ය යක වවගය අැංශහේ හමහ යකවීහමන් 

පා ේවල ුුම කැඳ ලබා දීහම් වයාපතියයක ගරු රානය අමාතය සිසිර නයකහකාි මැියතුමාහේ 

මූලිකත්වහයකන් ආරම්භ කර ඇත. හමම වැඩරිියහවල ිසවයින පුරා සිටින ආයුර්ථහසග ප්රනා හ ෞඛ්ය 

වවගය නිලධාමතන්    ප්රාහද්ය යක හේකම් කාර්ථයකාල මේටමින් පත් කර ඇිය හද්ය යක වවගය  ැංවර්ථධන 

නිලධාමතන් මඟින් ප්රහද්ශහේ ප්රනා  ැංවිධාන  ා  ්හසච්ඡා  ැංවිධාන වල   හයකෝගයක ඇියව ක්රියකාත්මක 

හකහර්ථ. 

      
 

2. සේශී  වවදය සක්ෂේරස  නව ක්රසම තා  තුිදන්ත  සට් විසේ  විනිදම  උ්තාදන  

ියීම 

හද්ය යක වවගය ් හෂ්රහේ පවියන විභවතා තවදුරටත් පුළුේ කරමින් රටට විහද්ශ විනිමයක හගන ඒහම්    

අව ්ථා  ඳුනාහගන  ඒ  ඳ ා පවියන වනියක බාධාවන් ඉවත් කරමින් රටට විහද්ශ විනිමයක හගන 

ඒම  ඳ ා පුළුේ වැඩරිියහවල්  හම් වන විට හද්ය යක වවගය අැංශයක විසින්  ක  ්කර ඇිය අතර හම් 

රිියබඳ මූලික  ාකච්ඡාව්  2022.09.23 ිසන ගරු හද්ය යක වවගය රානය අමාතය සිසිර නයකහකාි 

මැියතුමාහේ ප්රධානත්වහයකන් හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේදී පවත්වන ලදී. 
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නිදදාසේ සුබ්ස ද සාසා්  ාකා ්රතිතාදන සවන්ත ියීම - 2022 

අු  

අවක  

තොත් සවන්ත කෙ ුළුව ්රතිතාදන 

්රමාණ  

2022.09.25 වන විට ස වා මති 

්රතිතාදන ්රමාණ    රු.) 

01. බ ්නාහිර 10 000 000.00 8 850 000.00 

02. මධයම 9 000 000.00 6 000 000.00 

03 ගකුු  8 000 000.00 5 562 500.00 

04. උතුරු 9 000 000.00 4 500 000.00 

05. නැහගනහිර 6 500 000.00 6 500 000.00 

06. වයකඹ 8 000 000.00 5 875 000.00 

07. උතුරු මැග 6 000 000.00 6 000 000.00 

08. නව 6 500 000.00 6 500 000.00 

09.  බරගමුඛව 8 000 000.00 4 589 625.00 

 ළකතුව 71 000 000.00 54 377 125.00 

 

 රු අමාත්යතුමා සාභ ාගී ූ  විස ේෂ වකඩසටාන්ත 

හද්ය යක හවගකම් ප්රවර්ථධන, ග්රාීටයක  ා ආයුර්ථහසග හරෝ ේ  ැංවර්ථධන    ප්රනා හ ෞඛ්ය රානය අමාතය ගරු 

සිසිර නයකහකාි මැියතුමා විසින් හද්ය යක හවගකම් ප්රවර්ථධනයකට අගාළ ද්විපාර්ථශවික  ාකච්ඡා කිහිපයක්  

හමා ්කස හිදී පැවැත්වීමට කටයුතු කර ියුි..  එහිදී හමා ්කස ුවර ආරිත හද්ය යක ආයුර්ථහසග වවගය 

්රමයක ප්රනලිත කිලනම  ඳ ා වූ මධය ්ථාන බිහිකරලීම හවුහවන් රුසියකාු – ශ්රී ලැංකා මිරත්ව  ැංගමයක 

 මජ  ාකච්ඡාව්  2021.12.15 ිසන සිදුකර ඇිය අතර රුසියකාව    ශ්රී ලැංකාව අතර  ාම්ප්රගායික වවගය 

්රම රිියබඳ අධයාපනයක ුතවමාරු කර ගැීමම හවුහවන් රුසියකාහස නනතා මිරත්ව විශ්ව විගයාලහේ 

 ප්රැ්රි්  මමුඛම්බා විශ්වවිගයාලයක)  ාම්ප්රගායික වවගය ්රම රිියබග ීයඨහේ නිලධාලනන්  මජ ද්විපාර්ථශවීයක 

 ාකච්ඡාව් ග  පවත්වා ඇත. 

එහ ්ම හමරට නිෂ්පාිසත ආයුර්ථහසග හත්, ආයුර්ථහසග ආ ාර අියහර්ථක    ආයුර්ථහසග රූපලාවනය ඇතුළු 

නිෂ්පාගන වර්ථග ශාන්ත ීයට ් බර්ථේ ුවර ආරිතව ප්රනලිත කිමතම  ම්බන්ධහයකන් එහි ඉ ළ හපහේ 

වයාපාලනක ප්රනාව  මජ  මුඛව් ග පවත්වා ඇත. 
 

  
 

බුත ආැංශික තා් ෂි.ක  ා ආර්ථික   හයකෝගීතාවයක  ඳ ා වූ හබැංගාල හබා් ක ප්රහසශයක  BIMSTEC) 

 ැංවිධානහේ හද්ය යක වවගය ්රම උහග ා වූ කාර්ථයක  ාධන බලකාහේ 04 වන  ැසිවාරයක අන්තර්ථනාල 

තා් ෂායක ු  ්හ ් 2022.01.20 ිසන පවත්වන ලග අතර හමවර එහි  ත්කාරක රානය ශ්රී ලැංකාව වියක. හමම 

 ැසිවාරහේදී  ාමාිතක රටවේ වලට ආහසි.ක හද්ය යක වවගය ්රම තුියන් නනතාවහේ හ ෞඛ්ය 

තත්ත්වයක ඉ ළ නැැංවීහමහිලා ගත යුතු    ගු ලබන ක්රියකාමාර්ථග රිියබඳව රටවේ අතර ගැුම ුතවමාරු 
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කර ගැීමම, හද්ය යක වවගය ්රම  ැංවර්ථධනයක,  ැංර් ෂායක  ා ප්රනලිත කිමතහම් වැඩරිියහවල  ැකීයම 

 ම්බන්ධහයකන් ඉිසලන කටයුතු කිමතමට අගාළ කරුු  ප්රධාන වශහයකන්  ාකච්ඡා වී ඇත. 

 

 

 
 

හකාවිඩ් ව ැංගත තත්ත්වහයකන් පා ේ සිුමන් මුඛගවාලන “ුමව ධරණී – ුමව නර්ථයකා” පා ේ ළමුඛන් ගැුවත් 

කිමතහම් මාර්ථහගෝපහද්ශ  ැංග්ර යක එිය ගැ් වීම හකාළඹ නාලන්ගා විගයාලහේදී  2021.11.12 ිසන සිදු කරන 

ලදී. පා ේ යකිය විවතත කිමතමත්  මග පා ේ සිුමන්හේ ිසන නර්ථයකාහස නර්ථයකාත්මක හවන ්  තුියන් හබෝ 

වන  ා හබෝ හනාවන හරෝග වලට හගාදුරු වීම වළ් වා නිහරෝගී හ ෞඛ්ය  ම්පන්න ජීවිතයක්  ගත කිමතමට 

හමම “ුමව ධරණී – ුමව නර්ථයකා” මාර්ථහගෝපහද්ශ  ැංග්ර යක මනා රිටුව ල්  වියක. 

 

     
 

 සේශී  වවදය අව ස  මූකය ්ර ති  
 

2022.09.30 ිනනට මූකය ්ර ති  

වක  විෂ   සවස  ිත් 

්රතිතාදන 

 රු.) 

වි දම 

 රු.) 

වි දම් 

්රති ත්  %) 

පුන ාව්ත්න 355 700 000.00 238 564 493.57 67.07 

සාමානය තරිතාකන  සවන් 

වකඩසටාන්ත 

303 200 000.00 144 949 127.76 47.81 
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ස ත්න සසේවා 

  ාජය ස ත්න 

   

සා ිටස  තති වවදය සභ ාව 30 500 000.00 20 192 215.07 66.20 

සා ිටස  තති ස  ාක 22 000 000.00 14 075 169.25 63.98 

්රා්ාන 11 500 000.00 2 413 076.00 20.98 

සාමානය තරිතාකන  

 

විස ේෂ වකඩසටාන්ත 

5 500 000.00 1 458 201.00 26.51 

සව ්ෂණ සභ ා 3 000 000.00 792 215.00 26.41 

සා ිටස  තති කවුන්තසක  1 000 000.00 - - 

සා ිටස  තති ක්රම සවව්ාන  1 000 000.00 - - 

සත ෂණ මන්තින  සේාාතන  ියීම 1 000 000.00 - - 

සවන් 195 000 000.00 2 469 465.00 - 

ජනත්ා ස්න්තරි  සසෞඛ්ය සසේවා 

්රව්ාන  

85 000 000.00 469 465.00 0.55 

ාරිත් ශ්රී කවකා 110 000 000.00 2 000 000.00 1.82 

ුළුව ළකතුව 562 200 000.00 243 447 034.57 43.30 

 

සුබ්ස ද සදතා්ත්සම්න්තතුව 
 

දක්ම  

ආයුර්ථහසග  ා හද්ය යක වවගය ්රම තුියන්  ැමට ුමවහ ත 
 

සමසාව  

ආයුර්ථහසග  ා පාරම්පලනක හද්ය යක වවගය ්රම  ැංර් ෂායක   ැංවර්ථධනයක  ා අනනයතාවයක ුමර් ෂිතත 

කිමතම තුියන්  ැමට ුමවහ ත ළජා කර දීම  ඳ ා නාියක මේටමින් වැඩ ට න්  ැලුමම් කර ක්රියකාත්මක 

කිමතම 
 

්රාාන කා්  න්ත 

1. පර්ථහේෂා  ා ශි් ෂා කටයුතු  ඳ ා හරෝ ේ  ා අහනකුත් ආයකතන  ්ථාරිත කර 

පවත්වාහගන යකාම 

2. ශි් ෂා කටයුතු  ඳ ා  ම්මන්රා  අභයා  පන්ිය  ා අධයයකන පාඨමාලා පැවැත්වීම 

3.  හද්ය යක වවගය ් හෂ්රයකට අගාළ ඖෂධ   ායකනික  ා  ාහිතය පර්ථහේෂා පැවැත්වීම 

4. පාර්ථම්පලනක  ා හද්ය යක වවගය ්රමවල අනනයතාවයක ්වකගනිමින් ඒ වවගය ්රම ප්රනලිත 

කිමතම  ා  ැංර් ෂායක කිමතම 
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5.  ිසවයිහන් සියකම ලියකාපිසැංත පාරම්පලනක  ා ආයුර්ථහසග වවගයවරුන්    ් හෂ්රයකට අගාළ 

අහනකුත් හ ්වාවන් අීක් ෂායක කිමතම  ා පලනපාලනයක කිමතම 

6.  හද්ය යක වවගය ් හෂ්රයකට අගාළ සියකම රානය  ා හපෞද්ගලික ආයකතන  ඖෂධ  උපකරා  

නිවාරා  ා ප්රියකාර හ ්වා නියකාමනයක කිමතම 

7. ඖෂීකයක ශාක වගා කිමතම   ැංර් ෂායක  ා ප්රනලිත කිමතම 

8. හද්ය යක වවගය ්රම  ැංවර්ථධනයකට අවශය නාියක  ා අන්තර්ථනාියක ක්රියකාමාර්ථග ගැීමම 

 

ිටසසත්ල්  කල්වීසම්  ාජය උ්සව  

2022 වර්ථෂහේ හි හතේ ගැේවීහම් රානය උත් වයක 2022.04.17 වන ිසන ම ුවර, ශ්රී ගළගා මාලිගා 

පලනශ්රහේ, ශ්රී නාථ ම ා හද්වාල භූමිහේදී ඉතා අලැංකාර    අියමානවත් හල  පැවැත්විි.. 

අ ්කලන    මේවතු පාර්ථශ්වහේ ම ා නායකක හිමිපාාන් ව න්හ ්ලාහේ ප්රධානත්වහයකන් උත් වයක 

පැවැත්න්ු  අතර උත් වයකට හපර ඖෂීකයක නාු    ආයුර්ථහසග ලිත රට පුරා රිහිටි සියකමම වි ාර ්ථාන 

 ා ආයුර්ථහසග වවගයවරුන් හවත හබගාදීම ග සිදු හකලනි.. 

 

 
 

සාාරැල්ක ජාතික සුබ්ස ද ශි්ෂණ ස  ාසල් අටමාල් ස ාඩනකගිල්ක ජනත්ා 

අිති ට ත් ියීම. 

හමරට ප්රධානතම ආයුර්ථහසග ශි් ෂා හරෝ ල වන හබා්වේල නාියක ආයුර්ථහසග ශි් ෂා හරෝ හේ 

ඉිසකළ නව අටම ේ වාේටු  ැංකීර්ථාහේ පළමුඛ අිසයකර හ ෞඛ්ය අමාතය ගරු හකහ ියයක රුක් වැේල 

මැියතුමා    හද්ය යක හවගකම් ප්රවර්ථධන  ග්රාීටයක  ා ආයුර්ථහසග හරෝ ේ  ැංවර්ථධන    ප්රනා හ ෞඛ්ය රානය 

අමාතය සිසිර නයකහකාි මැියතුමාහේ ප්රධානත්වහයකන් 2022.03.24 ිසන නනතා අයිියයකට පත් කරන ලදී. 

හමම නව වාේටු  ැංකීර්ථායක තුියන් හරෝගීන් 360 හගහනකු  ඳ ා හන්වාසික ප ුමකම් ලබා ගැීමහම් 

 ැකියකාව උගා වී ඇත.  හරෝග ප්රියකාර හ ්වාවන්  ඳ ා වන ආයුර්ථහසග වවගයවරුන් 120්   හ ග  ා 

හ ෞඛ්ය කාර්ථයක ම්ඩල වලින් යු් ත වන හරෝ හේ හමම හන්වාසික වාේටු  ැංකීර්ථායක තුළ 

හපාහරාත්තු වාේටු  ශලය වාේටු     ්ත්රී හරෝග වාේටුග ඇතුළත්යක. 

හමම හරෝ ල මඟින් හකාළඹ විශ්ව විගයාලහේ ආයුර්ථහසග වවගය    යුනානි උපාධියක  ගාරන සිුමන් 

ඇතුළු ශ්රී ලැංකාහස සියකළු විශ්ව විගයාල වලින් උපාධියක  ගාරන ආයුර්ථහසග  ා යුනානි සිුම ගරු ගැලනයකන්ට 

ීයමාවාසික පුුතු ව  ඳ ා ප ුමකම්ග ලබා දී ියහේ.  
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සේශී  පුහුණු වකඩසටාන්ත 

 

ආයකතනහේ හ ්වහේ නියුතු නිලධාමතන් ඉල් ක හකාට වැඩ ට න් 06්  පවත්වා ඇිය අතර ඒ යකටහත් 

16 හගහනකු පුුතු ව ලබා ඇත. 

 

සභ ෞතික සම්ත් සවව්ාන කටුබතු ාා ළිට ්ර ති   2022.09.30 ිනනට) 

වක  විෂ  කා්   සවස  ිත් 

මූකය ්රතිතාදන 

 රු.ිට.) 

මූකය 

්ර ති  

  %) 

සභ ෞතික 

්ර ති  

 %) 

220-01-01-

1303 

ප්රධාන කාර්ථයකාලහේ එිසහනගා ඇිය 

ුමළු අළුත්වැියකා 

100 000 75.58 100 

220-01-01-

2001 

ප්රධාන කාර්ථයකාලහේ ප්රධාන 

අළුත්වැියකා 

1 000 000 39.07 50 

220-02-02-

1303 

ආයුර්ථහසග ශි් ෂා හරෝ ේ වල ුමළු 

අළුත්වැියකා 

200 000 71.93 100 

220-02-02-

2001 

ආයුර්ථහසග ශි් ෂා හරෝ ේ වල 

ප්රධාන අළුත්වැියකා 

10 900 000 23.16 50 

220-02-03-

1303 

නාවින්න බ්ඩාරනායකක 

අු ්මරා ආයුර්ථහසග 

පර්ථහේෂාායකතනහේ ුමළු 

අළුත්වැියකා 

100 000 83.90 100 

220-02-03-

2001 

නාවින්න බ්ඩාරනායකක 

අු ්මරා ආයුර්ථහසග 

පර්ථහේෂාායකතනහේ ප්රධාන 

අළුත්වැියකා 

1 600 000 64.44 75 

220-02-02-

04-2001  

හද්ශියක වවගය ්රම රිියබඳ නාියක 

ආයකතනහේ ප්රධාන අළුත්වැියකා 

500 000 0.00 0 

220-02-02-

05-2001  

ුුම උයකන් වල ප්රධාන අළුත්වැියකා 2 000 000 19.71 40 

220-02-02-

05-2105  

ුුම උයකන් වල භූමියක  ැංවර්ථධනයක 500 000 0.00 0 
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මූකය අව ස  ්ර ති  

 

වක  විෂ   

සවස  ිත් ්රතිතාන 

 රු.) 

92022.0.03  ිනනට 

වි දම 

 රු.) 

්රති ත්  

% 

පුන ාව්ත්න වි දම් 1,925,000,000 1,450,007,503 75.33 

1. සාමානය තරිතාකන  131,500,000 77,492,102 58.93 

2. ස  ාල් සසේවා 1,387,000,000 1,127,737,368 81.31 

3. ත්ස ෂණ 294,000,000 174,124,043 59.23 

4. අායාතන ාා පුහුණු 31,550,000 19,852,200 62.92 

5. ඖෂා ව ාව සව ්ෂණ  ාා 

වයාප්තිති  

80,950,000 50,801,791 62.76 

්රා්ාන වි දම් 32,000,000 8,415,564 26.30 

1. සාමානය තරිතාකන  4,500,000 1,474,257 32.76 

2. ස  ාල් සසේවා 15,900,000 3,562,693 22.41 

3. ත්ස ෂණ 4,600,000 1,384,662 30.10 

4. අායාතන ාා පුහුණු 2,500,000 1,115,417 44.62 

5. ඖෂා ව ාව සව ්ෂණ  ාා 

වයාප්තිති  

4,500,000 903,535 20.08 

ුළුව වි දම් 1,957,000,000 1,458,423,067 74.52 

1. සාමානය තරිතාකන  136,000,000 78,966,359 58.06 

2. ස  ාල් සසේවා 1,402,900,000 1,131,300,705 80.64 

3. ත්ස ෂණ 298,600,000 175,508,705 58.78 

4. අායාතන ාා පුහුණු 32,050,000 20,942,617 65.34 

5. ඖෂා ව ාව සව ්ෂණ  ාා 

වයාප්තිති  

85,450,000 51,705,326 60.51 

ළකතුව 3,912,000,000 2,916,846,779  397.85 
 

 

විභ ා  තකවක්වීම. 

ආයුර්ථහසග වවගයරුන් 322්   ා වවගය සිුමන්  ඳ ා ප ත පමත් ෂා  පවත්වා ඇිය අතර ඒ  ඳ ා 

780්    භාගී වී ඇත.  එම පමත් ෂා නම්  

 ලැංකා සිද්ධ ආයුර්ථහසග වවගය විගයාලහේ අව න් ව ර සිුමන්  ඳ ා අියහර්ථක වාර්ථෂිතක 

පමත් ෂායක - 2022 

 පාරම්පලනක වවගයවරුන් වශහයකන්  බඳවා ගැීමහම් ලිිතත පමත් ෂායක - 2022  

 ආයුර්ථහසග වවගය නිලධාමතන්  ඳ ා වූ කාර්ථයක් ෂමතා කඩයිම් පමත් ෂායක - 2021 

 ආයුර්ථහසග ශා ්ත්රී අියහර්ථක පමත් ෂායක - 2021 
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ශිල්ීය  අව   

අු  

අවක  

හුව කෙ කා්  න්ත අ දුම්ත්වක 

වටිනාකම 

 රු.ිට) 

අ දුම්ත් සවඛ්යාව කකබූ සදා ම 

 රු.ිට) 

01. ආයුර්ථහසග හගපාර්ථතහම්න්තුහස 

ලියකාපිසැංතයක  ඳ ා අයකදුම්පත් 

නිකුත් කිමතම 

600 925 127 700.00 

02. ලියකාපිසැංතයක  ඳ ා අයකදුම්පත් 

භාර ගැීමම 

38 850.00 540 1 048 550.00 

03. ආයුර්ථහසග හගපාර්ථතහම්න්තුව 

මඟින් බලපර නිකුත් කිමතම 

72 300.00 916 1 475 136.00 

 ළකතුව 111 750.00 2 381 2 651 386.00 

 

ආයුර්ථහසග හගපාර්ථතහම්න්තුව මඟින් 2022 ව ර තුළ ූදර කමිටු  තා් ෂි.ක කමිටු  ා හවනත් කමිටු 

වාර 37්  පවත්වා ඇත. 
 

සුබ්ස ද ඖෂා නිදෂේතාදනා ා  සහාා කවසා  තරිතාක සේීතු නිද්සේ  කාා දීම 

කැං ා  ඳ ා නිකුත් කළ නිර්ථහද්ශ ලිරි  ැංඛ්යාව 07 

නිකුත් කළ කැං ා චූර්ථා ප්රමාායක 75kg 

පලනපාක  ්ප්රීතු නිකුත් කළ ප්රමාාය 44830l500ml 

 

I. සුබ්ස ද ශි්ෂණ ස  ාල් සා ත්ස ෂණ ස  ාල් 

 

සුබ්ස ද ත්ස ෂණ ස  ාල් 
 

ස  ගී ්රතිකා  සසේවා  2022.06.30) ිනනට 

ස  ාක නාවින්තන 

 

අම්තා  ාම්ාන්තසත්ාට මකදවච්චචි  මන්තචන්තසත්ාඩුවාි ිටිටන්තත්ක  

ාාිට  17,379 9,535 8,750 7,000 5,310 1,450 

සන්තවාසික 350 103 248 128 -  

සා න 10,280 - - - - 136 

තවචක්ම 374 - - - -  

 

 නාවින්න ආයුර්ථහසග පර්ථහේෂා හරෝ ල මඟින් ආයුර්ථහසග ප්රගර්ථශන 01්   ා ගැුවත් කිමතහම් 

වැඩ ට න් 06්  පවත්වා ඇත. 

ඖෂා නිදෂේතාදන  

ස  ාක අම්තා  ාම්ාන්තසත්ාට මකදවච්චචි  නාවින්තන 

සා ත්ල් 

සසව    500 

වත්ක 124 49  202 

තකණිවල     
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්වාා  1 525 - 6 490 

කෂා  හබෝතේ 35  

202ml 

809 228 2 800 

අු තාන හබෝතේ 115  

920ml 

7 27 248 

තාන පැකේ 23    

සවන් 

 ත්කම්බූ වතු ) 

  168  

සන්තරා බිවදු     

ියසක  ්ර ම් 

චූ්ණ 73kg 

950g 

64.815kg  956.26 

තාණ්ඨ 20kg 

400g 

   

ත්තු  8.295kg 108.85  

ත්කවිපි  25.558kg   

ව්ති    කරේ 628 

තවචවල්කක    හබෝතේ 600 
 

 

සුබ්ස ද ශි්ෂණ ස  ාල් 
 

ශි්ෂණ තාසුකම් කාා සදන කද වවදය සිසුන්ත 

ස  ාක සාාරැල්ක  ්කක කිත්ඩි ිකුණාමක  

ව්ෂ  2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

ශි්ෂණ තාසුකම් කාා 

 ් ්රතිකාීනන්ත සවඛ්යාව 

198 192 201 309 357 210 300 300 

 

ස  ගී ්රතිකා  සසේවා කද වවදය සිසුන්ත 

ස  ාක සාාරැල්ක  ්කක කිත්ඩි ිකුණාමක  

ව්ෂ  2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

ාාිට  82 957 56 684 20 912 14 520 25 645 12 505 9 481 5 393 

සන්තවාසික 1 549 1 487 382 465 449 433 17 13 

සා න 79 690 55 987 19 612 13 120 8 883 4 819 1 591 4 627 

තවචක්ම 3 267 1 038 300 151 112 147 24 16 

 

්රජා ස්කා ක සසේවා කද ්රතිකාීනන්ත 
ආයුර්ථහසග ප්රගර්ථශන 01්   ා ගැුවත් කිමතහම් වැඩ ට න් 06්  පවත්වා ඇත. 
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ඖෂා නිදෂේතාදන  

ස  ාක සාාරැල්ක කිත්ඩි  ්කක ිකුණාමක  

සා ත්ල් 

වත්ක 2 233 - 553.875L - 

සි ප්ති - 122  1210ml 

්වාා 5 655 - 153.75L - 

තාන - 165.21  - 

කෂා  6 788 1 526.08 2092.981 - 

සවන් 343   - 

අු තාන ිටපි.ලීට  

60) 

14 621.6  - 

ත්කම්බූ වතු  -  533.251 - 

සන්තරා බිවදු 12  - - 

ියසක  ්ර ම් 

ගුපි - 34.27 - - 

කල්ක - - 52.9 - 

සල්ත - 0.82 - - 

චූ්ණ - 269.14 326.25 8kg+400g 

තාණ්ඨ - - 1024.4 - 

ත්තු - 258.24 111.42 - 

සල්ා - - 102.95 - 

ගු්ගුලු - - 20.13 - 

සතාට්ටනිද - - 311.3 - 

සවන් - 0.48 15.6 500g 

 

 

II. ාණ්ඩා නා ක අු සේම ණ සුබ්ස ද ත්ස ෂණා ත්න 
 

දක්ම 

යක පත් හ ෞඛ්ය  ැංර් ෂා  ඳ ා හද්ය යක වවගය ්රමයකන් ශ් ියමත් කිමතම  ඳ ා උ  ් ගාහේ 

පර්ථහේෂා පැවැත්වීම 

 

සමසාව  

ශ්රී ලාැංකික නනතාවහේ හ ෞඛ්ය අවශයතා  ඳ ා සිදු කරන විධිමත්  ා ප්රමිියහයකන් යුතු හද්ය යක හ ෞඛ්ය 

පර්ථහේෂා කිමතම  ඳ ා නාියක නායකකත්වයක්   ැපීමම. 

ආයුර්ථහසග  සිද්ධ  යුනානි  ා හද්ය යක වවගය ්රම රිියබඳව පර්ථහේෂා පැවැත්වීම  ඳ ා ඇිය නාියක 

ආයකතනයක වන හමයක අ් කර 17ක භූමි ප්රමාායකකින් යු් තයක.  වර්ථතමානයක වන විට  ායකනික පර්ථහේෂා 

අැංශයක   ාහිතය පර්ථහේෂා අැංශයක  පාරම්පලනක වවගය  ප්රියකාර  ැංර් ෂා වයාපතිය  ඖෂධ 

ප්රමිියකරා අැංශයක  ා ඖෂධ නිෂ්පාගනාගාරයක යකන ප්රධාන අැංශ වලින්  මන්විත හස.   

 ායකනික අැංශයක තුළ  බාහිර හරෝගීන් 450කට පමා හරෝගී  ත්කාර ලබා හගන අතර විහශ්ෂ  ායකන 

ිසනපතා ක්රියකාත්මක හස.  හන්වාසික හරෝගී අැංශයක ඇඳන් 68කින්    වාේටු 4කින්  මන්විත වන අතර 
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ිය් ු වාටටුවග එහි ඇතුළත්යක.  ගැනට හරෝගී පර්ථහේෂා කිහිපයක්  ක්රියකාත්මක වන අතර පර්ථහේෂා 

පිකා කිහිපයක්  ආනාර ධර්ථම කමිටුවට ඉිසලනපත් කර ඇත. 

 

සිදු ක න කද ාා සිදු ක ිටන්ත තවතින ත්ස ෂණ ිරිදාහ සා ාව  ් 

 Activity Progress 

 

 Progress (2021-2022 August) 

 

01

. 

 

Preparation of Quality standards for selected 12 

plant species (collected from different zones) which 

are economically important in Sri Lanka.  

 Heen bin Kohomba-(wet zone, intermediate 

zone) 

 Iriweriya-(wet zone, intermediate zone) 

 Heenarattaala-(wet zone, intermediate zone) 

 Sewendara-(wet zone, intermediate zone) 

 Amukkara-( intermediate zone) 

 Elabatumul-(dry zone) 

 Katuwelbatu-(intermediate zone) 

 Ingurupiyalli 

 Inguru-(wet zone, intermediate zone) 

 Bebila(behethbebila)-(wetzone,dryzone, 

intermediate zone) 

 Malitha mal -(wet zone, intermediate zone) 

 Kollan kola-(wet zone, dry zone) 

 

75% completed  

 

02

. 

Updating drug museum and Identification of 

Medicinal plants and raw materials 
 

i. Updating and modification of dry herbarium 

 

 

 

 

 
 

ii. Updating and modification of Drug museum 

 

 

iii.Identification and authentication  

 
 

 

 

 

50% completed 

Re-arranged specimens 

Discarded destroyed 50 

specimens  

Data recorded 

Add new specimens (about 

80)from April to July  
 

Re-arranged samples 

Discarded destroyed 45 

samples 
 

Plants                - 62   

Raw materials -  82  
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Year  

Research 
 

2021-

2022 

Preliminary Comparative Chemical analysis of selected Piper sp. 

2021-

2022 

Comparative Phyto-chemical & TLC study of Lothsumbul&Bombu 

2021-

2022 

Standardization of Dashanga Guggulu 

 Research based studies  
 

01.Comparative studies of Authentic plants with 

substitutes  
 

I. Identification of “KINDA’’ species used in 

traditional medicine of Sri Lanka  
 

II. Pharmacognostic study of Deththa species 

Baliospermummontanumand 

Boehmerianivea 
 
 

III. Rathhandun with its adulterants 

Pterocapussantalinus with market samples 
 

IV. Elabatu with selected Solanum species 

 Solanuminsanum 

 Solanummelongena 

 Solanummacrocarpum 

 Solanumindicum 

V. L-odhra   with its adulterants 

(Symplocosracemosa, S. cochinchinensis 

andMelaleucaleucodandrum) 
 

02. Morphological, anatomical and biochemical 

analysis of selected Piper species for future plant 

improvement programs. 

 

 

 

 

50%  completed 

 

95% completed 
 

 

 

started from February 2022    
 

 30% completed 
 
 

45% completed 

 

 

 

 

80% completed 

 

 
 

50% completed 

 

 

04

. 

 

 

Tissue culture project 

 

 

Total no of plants taken out 

from the tissue culture 

laboratory   

       - 2000 plants 
 

 Ekaweriya- 1320 Plants 

 Rathnitol - 500 Plants 

 Duhudu - 100 Plants 

 Binkohomba - 60 

Plants 

 Walmee - 20 Plants 



ld¾h idOk yd m%.;s jd¾;dj 2021  
 

328 

 

2021 Assessment of Microbial quality of some heavily used powdered herbal drugs 

prepared in pharmaceutical drug manufacturing unit of BMARI 

2021-

2022 

Comparative evaluation of microbiological quality of Triplachoorna, Kwatha& their 

raw material 

2021-

2022 

Determination of microbial contamination of some selected raw materials heavily 

used in Ayurvedic treatments. 
 

 

සාිටත්ය ත්ස ෂණ අව    
පු ්හකාළ හපාත්  ැංර් ෂායක කිමතහම් ඒකකයක තුළ රිටපත් 400කට අධික ප්රමාායක්  ඇිය අතර හද්ය යක 

ඇ ් හවගකම  හගි වන රිියකා හවගකම  විදුම් රිිය ්ුමම් හවගකම ආිසයක රිියබඳව  ාහිතය පර්ථහේෂා 

සිදු හස.  තේපහත් රිියයකම්  තේපතක ුුම මහිම ආදී වටිනා ග්රන්ථ හමම ඒකකහයකන් ප්රකාශයකට පත් කර 

ඇත.  පු ්තකාලයක වටිනා ආයුර්ථහසග  ා හද්ය යක වවගය ග්රන්ථ වලින්  මන්විතයක.  ආයුර්ථහසග ඖෂධ 

 ැංග්ර යක  හද්ය යක තකිත් ා  ැංග්ර යක  හද්ය යක ත් ත ා  ැංග්ර යක  ුුමතුරු විසිතුරු ග්රන්ථාවලියක ආදී වටිනා 

ග්රන්ථ හමමඟින් ප්රකාශයකට පත් කර ඇත. 

 

්රිටතික ණ අව   
ප්රමිියකරා අැංශයක තුළ ආයුර්ථහසග  ා පාරම්පලනක ඖෂධ  ඖෂධ පැල ටි රිියබඳ ුණාාත්මකභාවයක  ා 

ප්රමිියයක රිියබඳව පර්ථහේෂා කරමින් පර්ථහේෂකයකන්  ට තා් ෂි.ක   යක  ා උපහග ් ලබා හගයි.  හම් 

 ඳ ා ඇිය නවීන උපකරා වලින්  මන්විත විගයාගාරයක්  ඇිය අතර එහි වනව ර ායකනික හසගයක  

් ුද්ර ජීව විගයාව  ඖෂධහසගයක  විශ්හේෂා ර ායකන විගයාව  ව ල හරෝපායක  ා වයාධිහසගයක රිියබඳව 

 ැග මතම  ඳ ා හවන් වූ ඒකක රිහිටුවා ඇත.  ආයුර්ථහසගයක රිියබඳව පර්ථහේෂා පවත්වන්නන්  ට නවීන 

පර්ථහේෂා තා් ෂායක රිියබඳව පුුතු ව ලබා දීම හමමඟින් ඉටු වන තවත් හ ්වාවකි.  

 

උේභිද විදයා අව   
උද්ියග ශාක  ඳුනා ගැීමම    ඒ රිියබඳව පර්ථහේෂා කිමතම හමම ඒකකහේ ප්රධාන කාර්ථයක භාරයකයි.  

ශාක නිගර්ථශක 2000කට වඩා වැි ප්රමාායක්  හමහි අන්තර්ථගතයක.  උද්ියග ශාක රිියබඳව පර්ථහේෂා 

පැවැත්වීමට කුඩා විගයාගාරයක්  ඇිය අතර එහි පටක හරෝපායක කිමතහම් ප ුමකම්ග  හිතයක.  උද්ියග 

ශාක  ඳුනා ගැීමම  ඳ ා විශ්ව විගයාල ශිෂයයින්  වවගය ශිෂයයින්  ා වවගයවරුන් පුුතු  කිමතමග ඒ 

 ඳ ා ප්රමාි.ක උපහද්ශනයක ලබා දීමග හමමඟින් සිදු වන තවත් කාර්ථයකභාරයකකි. 

 

III.  සේශී  වවදය ක්රම ිරිදාහ ජාතික ස ත්න  
 

දක්ම  
ඉිසලන ගශකයකට ගැුහමන් රිලනපුන්  කු ලතා ූර්ථා හද්ය යක වවගය ප්රනාව්  බිහි කරලීම 

සමසාව  

ආයුර්ථහසදීයක මානව  ම්පත්  ැංවර්ථධනහේ විශිෂ්ඨතම ආයකතනයක බවට පත් වීම 

 

අ ුළණු 
 

 ආයුර්ථහසග, සිද්ධ,  යුනානි    පාරම්පලනක වවගය විගයාව රිියබඳ ශා ්ත්රීයක, වතත්තීයක    

වතත්තීයක අධයාපනයක  ැපීමම    ප්රමිියකරායක කිමතම. 

  ාම්ප්රගායික වවගය විගයාහස පර්ථහේෂා    නහවෝත්පාගන ිසලනමත් කිමතම. 
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 පාරම්පලනක ගැුම  ැංර් ෂායක. 

 ඖෂීකයක ශාක  ැංර් ෂායක    ුුම වගාව ප්රනාරායක කිමතම. 

 
 

      තව්වන කද පුහුණු වකඩසටාන්ත ්ර ති    2022.07.31 ිනනට) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 නව මාර්ථහගෝපහද්ශ යකටහත් ීයමාවාසික වවගයවරුන්  ඳ ා Log Book  ක ් කිමතම  

 මාහලෝනනයක කිමතම  ා E – book  ක ් කිමතම. 

 

 ීයමාවාසික වවගයවරුන්හේ පුුතු ව ඇගීමම  ඳ ා NITM මේටහම්    පළාත් ආයුර්ථහසග 

හකාම ාලන ්වරු    ආයකතන ප්රධන වවගයවරුන්  ම්බන්ධ කර ගනිමින් නාියක මේටමින් ගැටළු 

නිරාකරායක කිමතම  ා හයකෝනනා ලබා ගැීමම  ඳ ා හම් වන විට වැඩ ට න් 03 ්  පවත්වා ඇිය 

අතර ඉිසලනහේදී වැඩ ට න් පැවැත්වීමට  ැලුමම් කර ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

මාජනත්ාවස් දකු ම ව්ාන  ියීම සහාා නිද්මාණ  ක න කද අ් තිකා 

ශ්රී ලැංකීයක නනතාව ආයුර්ථහසග වවගය ්රමයක හවත නැුකරු කිමතම අරමුඛු  කර ගනිමින් ඖෂීකයක ශාක  ා 

අත් හබහ ත්  පා ේ ගරුවන්හේ හපෝෂායක වර්ථධනයක කිමතම  ඖෂීකයක පැල ටි ආර්ථීක වශහයකන් වගා 

කිමතම  පලන රහේ ඇිය ුුම පැළ ආදී අත් පිකා මුඛද්රායක කිමතම  ා හබගා  ැමතමට කටයුතු කිමතම.   

 

 

 

වකඩසටාන පුහුණු 

වකඩසටාන්ත 

සවඛ්යාව 

්රතිකාීනන්ත 

 ණන 

තා ම්තරික වවදය පුහුණු 3 120 

ීලමාවාසික වවදය පුහුණු - 321 

වවදය නිදකාාී පුහුණු 7 60 

සතෞේ පික සම්භ ාාන - 27 

ඔසු උ න්ත කා්  මණ්ඩක  - 20 

වවදය සා ක පුහුණු 15 - 
ළකතුව 25 548 
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IV. සුබ්ස ද සවදය සභ ාව 

 

දක්ම 

වතත්තීයක ුණාාත්මකභාවයක  ා අියමානයක ුමර් ෂිතත කරමින් ශ්රී ලැංකා ආයුර්ථහසග ් හෂ්ර හේ උත්තමතතර 

ආයකතනයක බවට පත් වීම 

 

සමසාව  

වතත්තීයක ආනාර ධර්ථමවලට අුගත වූ උපලනම ම නන හ ්වාව්   ල මින් ආයුර්ථහසග ් හෂ්හරේ 

ුණාාත්මක  ැංවර්ථධනයක  ඳ ා අවශය වනියක පගනම ුමර් ෂිතත කිමතම 

 

 සුබ්ස ද වවදය සභ ාස  කා්  භ ා   

ආයුර්ථහසග වවගය  භාහස කාර්ථයකයක භාරයක වුහේ ආයුර්ථහසග වවගයවරුන්  ඖෂධ  ැංහයකෝනකයින්  

 ාත්තු හ ්වකයින් ලියකාපිසැංත කිමතම  ලියකාපිසැංත කිමතම අවලැංුණ කිමතම හ ෝ අත්හිටුවීම  වතත්තීයක  ැසිමතම් 

විධිමත් කිමතම  ා පාලනයක කිමතම යකනාිසයකයි. 

 

ුළකය සම්තාදන  

 
 

වා්ික සදා ම, වි දම ාා  ජස  ත රදාන 

අිත්ම  2021 

 රුිර ල්) 

2022.06.30 

 රුිර ල්) 

 ජස  ත රදාන 7 200 000.00 3 600 000.00 

උත ා ් සදා ම 5,633,507.25 7,821,833.43 

ුළුව කක.ම් 12,833,507.25 11,421,833.43 

ුළුව වි දම 12,717,649.21 7,481,862.15 
 

 

 

2021-2022 ව්ෂ  තුෙ සුබ්ස ද වවදය සභ ාව තකවක්ූ   රැසේවීම් ිරිදාහ විසේත්  

ව්ෂ  ව්ෂ  තුෙ තකව් ූ  රැසේවීම්  ණන 

2021 08 

2022.06.30 ද්වා 05 

 

ක්රි ා්මක ක න කද සේාාව  අු  කිටුව ාා ඒවාස  ක්රි ාකාී්ව  

1. විභාග පාලක ම්ඩලයක 

2. ග්ඩීමයක අව ්ථා රිියබඳ කාරක  භාව  

3. අියහර්ථක ුමදුුමකම් නිර්ථායක කිමතහම් අු කමිටුව  
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පි ාතිනවචි සුබ්ස ද වවදයවරුන්තස් අතිස්ක සුදුසුකම් නිද්ණ  ියීසම් අු කිටුවව 

 

ිත්ම  2018 2019 2020 2021 2022.06.30 

අතිස්ක සුදුසුකම් මතුේ සකාට සාතික 

නිදකු් ක  මති සවඛ්යාව 

11 09 08 21 07 

 

 

විම් න කටුබතු 

අිත්ම  2018 2019 2020 2021 2022.06.30 

විම් න  සහාා කක. මති සවඛ්යාව 13 59 100 50 03 

විම් න  ක  මති තකිටණිවලපි සවඛ්යාව 11 48 82 36 01 
 

විස ේෂ වවදය මණ්ඩක  

අිත්ම  2018 2019 2020 2021 2022.06.30 

තව්වා මති විස ේෂ වවදය මණ්ඩක සවඛ්යාව 04 05 03 05 01 

 

2021/2022 වර්ථෂයක වලදී විහශ්ෂ වවගය ම්ඩල හවත හයකාමුඛ කිමතම  ඳ ා රනහේ ආයකතන  

හගපාර්ථතහම්න්තු  අමාතයාැංශ මඟින් හයකාමුඛ කරන ලග හරෝගීන් 58 හගහනකු  ග ා හපාදු 142 ආකතියයක 

අුව වවගය ම්ඩල වාර්ථතා ලබාදී ඇත.  ඇතැම් හරෝගීන්හේ හගාුවල අඩුපාඩු පැවතීම නි ා 

හගවර්  කැඳවා ඇත. 
 

2018 සිට 2022.06.30 ද්වා සුබ්ස ද වවදයසභ ාස  වා්ිකව පි ාතිනවචි 

සුබ්ස ද වවදයවරුන්ත සවඛ්යාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

අිත්ම  2018 

 

2019 

 

2020 2021 2022.06.30 

සාමානය  ස්වාව ) 

උතාිාාීන්ත 274 246 250 32 283 

ඩිප්තිසක මාාාීන්ත 27 13 01 18 04 

තා ම්තරික - ස්වාව  11 19 07 27 21 

තා ම්තරික - විස ේෂ 44 74 20 45 90 

ුළුව ළකතුව   ස්වාව    විස ේෂ ) 356 352 278 122 398 
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2022.06.30 ිනනට සුබ්ස ද වවදය සභ ාස  පි ාතිනවචි ුළුව වවදයවරුන්ත සවඛ්යාව 

 

අිත්ම  

2022.06.30 ිනනට ුළුව 

වවදයවරු සවඛ්යාව 

 1) ුළුව පි ාතදවචි සවඛ්යාව සාමානය  ස්වාව ) A+B+C 16 311 

A. උතාිාාීන්ත 3 689 

B. ඩිප්තිසක මාාාීන්ත 5 747 

C. තා ම්තරික - ස්වාව  6 875 

(2) ුළුව පි ාතිනවචි සවඛ්යාව තා ම්තරික  - විස ේෂ  10 270 

ුළුව ළකතුව  )ස්වාව    විස ේෂ වවදයවරුන්ත    1+2) 26 581 

ිට ස ාසේ මති වවදයවරුන්ත සවඛ්යාව  - 2022.06.30 ිනනට 3 815 
   

 

  2021 2022 ව්ෂ  තුෙ සිදු ක න කද අසනකු් කා්  න්ත 

අිත්ම  2021 2022.06.30 

පි ාතිනවචි සුබ්ස ද වවදයවරුන්ත සහාා ාකදුු ම්ත් නිදකු් 

ියීම 

105 426 

වාාන නිදක කාවඡන නිදකු් ියීම. 78 43 

වවදය සාතික ත්ාවුරු ියීම් සිදු කෙ සවඛ්යාව 512 169 

නිදකු් කෙ වවදයසාතික සතා් සවඛ්යාව 821 797 

 

 

 

 

V. ඔසු උ න්ත සවව්ාන  

 
හද්ය යක ඖෂධ උගයාන  ැංවර්ථධනයක කිමතම  ග ා හම් වනවිට ප ත  ග න් පලනිස කටයුතු සිදුකර ඇත.  

 හගපාර්ථතහම්න්තුහස  ැංවර්ථධන අැංශයක තුළ ුුම  උයකන්  ැංවර්ථධන ඒකකයක්  රිහිටුවා ුුම  වගා 

වයාපතිය  ම්බන්ීකකරා වවගය නිලධාලනයකකු පත්කර ඒ යකටහත්   ම ු ුම උයකනකටම ු ුම උයකන්  

අීක් ෂා වවගයවරහයකකු බැකන්  පත්කිමතහම් කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

   ම ුුම උයකනකම ශකයතා  අධයයකනයක්   සිදුකර 2025 වනවිට ුුම උයකන  ැංවර්ථධනයක කිමතමට 

 ැංවර්ථධන  ැළුමම්  ක ් කරමින් පවතී. 

 ුුම උයකන්වල ඖෂධ නිෂ්පාගනයක  හසගවත් කිමතමට කටයුතු කර ඇිය අතර  අතයවශය ඖෂධ 

වැිපුර නිෂ්පාගනයක කිමතමට කටයුතු කර ඇත.  එහ ්ම ඖෂධ අ ්වැන්න ඖෂධ නිෂ්පාගනයක  ඳ ා 

හයකාගා ගැීමමට ග කටයුතු සිදුකර ඇත. 

 ුුම උයකන්වල  ැංනාරක වයාපාරයක වැිිසයුු  කිමතමට කටයුතු කරමින් පවතී.   

 දුර්ථලභ ඖෂධ  ැංර් ෂායක කිමතමත්  වයාේියයක  ඳ ා කටයුතු කිමතමත් හමන්ම ප්රමිතගත පැල 

තවාන් පවත්වාහගන යකාමට අවශය කටයුතු ක්රියකාත්මක කර ඇත. 
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ත්ස ෂණ ාා වයාප්තිති සසේවා ඔසු උ න්තිට ්ර ති  
අ
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ත
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 ව
්
 

 ස
වඛ්

ය
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ක
කබූ

 ස
දා

 
ම

 

 රු
.)

 

සි
දු 

ක
 
 ම

ති
 

ස
වව

්
ා

න
 ක

ා්
 

 

භ 
ා 

 
 

01.  ේදුම්මුඛ

ේල 

65 4 653  ගත  

තුළ -58  

 ැංඛ්යාව-

 388  

2 567  117 320.00  අ් කර - 02  

අමියන් පැළ 

සිටුවා ඇත. 

 

02. පලහේකැ

හේ 

3 6 939  391 1 150  37 900.00  හනාමිහේ පැළ 

ලබා දීම -

1200  

  වටිනාකම 

රු. 36 000  

03. රින්නදුව 6.5 5 121   3 546  129 185.00   

04. පේටිහපාල 32 4 528  10 1 108  43 685.00  අ් කර 01ක 

ආඩහතෝඩා  ා 

අරත්ත සිටුවීම 

05. කරාඳුරු

හකෝේහේ 

168 10 740 25 967 3 289 0 .00 00 විශාල  ා කුඩා 

ුුම  පැල වගා 

කිමතම 

06. නාවින්න 15 3 947 275 2 884  100 955.00  ුුම උයකන 

පවිර කිමතම 

ුමළු පලනමාා 

එළවළු  

වගාව්  

පවත්වාහගන 

යකාම 

ුුම පැල 

නිෂ්පාගනයක 

කිමතම 

ුුම පැල 

හනාම්හේ 

හබගා දීම 
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VI. අු  ාාපු  සුබ්ස ද ්රජා සසෞඛ්ය ්රව්ාන සසේව  
 

හද්ය යක වවගය අමාතයාැංශහේ ආයූර්ථහසග හගපාර්ථතහම්න්තුව යකටහත් ක්රියකාත්මක වන ආයූර්ථහසග ප්රනා 

හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන හ ්වයක, අුරාධපුර ිස ්ි් කහේ ප්රාහද්ය යක හේකම් හකාේඨාශ 22 පුරා ක්රියකාත්මක 

වන්නාවූ හරෝග නිවාරා වැඩ ට නකි. 2001 වර්ථෂහේදී නියකමුඛ වයාපතියයක්  හල  අුරාධපුර 

ිස ්ි් කහේ හමයක ආරම්භ කරන ලග අතර ගැනට  ්ිර හ ්වාව්  බවට පත්ව ඇත.  
 

දක්ම 

ආයුර්ථහසග  ැංකේප තුියන් නිහරෝගීමත් ප්රනාව්  සිලනලක තුළ ඇිය කිලනමයි. 
 

සමසාව  

ආයූර්ථහසග ජීවන ගර්ථශනයක තුියන් කායික, මානසික  ආධයාත්මික,  මානීමයක  ා ආර්ථික වශහයකන් 

 මතද්ධිමත් ප්රනාව්  බිහිකිලනම. 
 
 

සිදු ක න කද ්රාාන කා්  න්ත ාා ළිට ්ර ති    

 අු  

අවක  

වයාතෘති වකඩසටාන වකඩසටාන්ත 

සවඛ්යාව 

්රතිකාීනන්ත 

1. හබෝ හනාවන හරෝග පාලන වැඩ ට න 980 16,401 

2. හබෝ වන හරෝග පාලන වැඩ ට න 988 15,792 

3. හපෝෂා වැඩ ට න 

 හපරපා ේ/පා ේ/අහනකුත් ) 

560 6,795 

4. ළමා හ ෞඛ්ය  ැංර් ෂායක  ායකන  ා 

ගැුවත් කිලනම්) 

806 15,521 

5. ප්රනා මූලික වැිහිටි හ ෞඛ්ය හ ්වා 

වැඩ ට න-  ායකන  ා අීක් ෂායක 
134 11,663 

(අීක් ෂායක කළ 6,129) 

6. මානසික හ ෞඛ්ය ප්රවර්ථධන වැඩ ට න 24 329 

7. මාතත  ැංර් ෂායක 18 156 

8. පා ේ වැඩ ට න් 4 371 

9. ප්රනා  ත්කාර හ ්වා වැඩ ට න්    

හවනත් විහශ්ෂ වැඩ ට න් 

102 3,192 

10. ඖෂධ පැල ටි  ැංර් ෂායක ා ියර ාර භාවිතයක 

1.ආගර්ථශ පැල තවාන් /ුුම උයකන් 

 සිටවූ/හබගා ලනන) 

75 8,310 (පැල) 

2.කාබනික හගවතු වගාව  ා හද්ය යක වී 

වගා  හගවතු/වැඩ ට න්) 

687 1,538 

11. ගත  ඒකක ගැුවත් කිලනම 38,121 96,315 
 

 

 ප්රනා  ත්කාර වැඩ ට න - ප්රියශ් ියකරා ඖෂධ හබගාදීම/ඖෂධ පැල ටි රිියබග ගැුවත් 

කිලනම්/පා ේ  ඳ ා හපාත් ලබාදීම/ ඖෂධ පැල ටි රිියබග ගැුවත් කිලනම්/අත් හබහ ත් රිියබග 

ගැුවත් කිමතම/ුුමපැන් ලබා දීම/ආයකතන  ඳ ා අත් පිකා හපාත් ලබා දීම/හි හතේ ග හම් 

වැඩ ට න 

 

 හද්ය යක ආ ාර ප්රනලිත කිමතහම් වැඩ ට න් - ගන් ේ/ග්රාීටයක  ැංර් ෂා  භා රිහිටු වීම 
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සා ිටස  තති වවදය ක්රම  
හබෝ හනාවන හරෝග වැළඳීහම් ප්රවනතාවයක ඉ ළ යකමින් පවියන අවධියකක, ශමතරහේ  ්වභාවික 

ප්රියශ් ියයක ඉ ළ ගැීටම මඟින් හරෝග ුමව කරන හ ෝමිහයකෝපිය ඖෂීකයක ප්රියකාරක ්රමයක අතුරු 

ආබාධවලින් හතාර විකේප වවගය ්රමයකකි. තවග ප්රියජීවක මඟින් මර්ථධනයක කළ හනා ැකි වවර ් 

හරෝග  ඳ ාග හ ෝමිහයකෝපිය ඖෂධ වඩාත් ුමදුුමයක.  හ ෝමිහයකෝපිය ඖෂධ ශාක,  ත්ත්ව,  හලෝ  වැනි 

 ්වාභාවික ද්රවය මඟින් නිෂ්පාිසත අතර, ඉතාම ුමළු ඖෂීකයක ද්රවය ප්රමාායක්  භාවිතහයකන්  හ ෝමිහයකෝපිය 

ඖෂධ නිෂ්පාගනයක  කරන බැවින්, හමම ඖෂධ අතුරු ආබාධ වලින් හතාරයක. නිෂ්පාිසත රිලනවැයකග අවම 

බැවින් ලාභගාීම  හ ෝමිහයකෝපිය ඖෂධ භාවිතයකටග ප ුමයක 

 

I. සා ිටස  තති ස  ාක 
 

දක්ම 

ශ්රී ලාැංකියක   ම ්ථ නනතාවහේ  ැංවර්ථධනයකට ගායකක වියක  ැකි හ ෞඛ්ය  ම්පන්න නනතාව්  බිහි 

කිමතම. 

 

සමසාව    

ශ්රී ලාැංකාහස සියකළුම නනතාවට අඩු වියකගමකින් යුතුව හරෝග  මනයක  ා හරෝග වළ් වා ගැීමමට ප ුම 

 ා ලාභගායකක වවගය ්රමයක්  හල  හ ෝමිහයකෝපිය වවගය ්රමයක ප්රනලිත කිමතම  ඳ ා වැලි ර 

හ ෝමිහයකෝපිය හරෝ ල මඟින් ක්රියකාකාමත වැඩ ට න්  නනතාව අතරට හගනයකාම. 

 

හම් වන විට ව ර 19 ක හ ්වා කාලයක්   පුරන වැලි ර රනහේ හ ෝමිහයකෝපිය  හරෝ ල හ ෞඛ්ය  

හපෝෂා  ා ුමභ ාධන අමාතයාැංශයක විසින් 2003 ව හර්ථදී  ආරම්භ කරන ලදී.  හ ෞඛ්ය අමාතයාැංශහේ 

හද්ය යක වවගය අැංශයක මඟින්  පාලනයක වන හමම හරෝ ල  බාහිර හරෝගී අැංශයකකින්    හන්වාසික හරෝගී 

අැංශයකකින්  මන්විතයක.  බාහිර හරෝගී  අැංශහේ වගනිකව හරෝගීන් 150 කට හනාඅඩු  ැංඛ්යාවකට 

ප්රියකාර  පයකන අතර   අභයන්තර හරෝගී අැංශහේ හන්වාසික හරෝගීන් 20 හගහනකුට ප්රියකාර  ැලීයහම් 

ප ුමකම් පවතී.  ීටට අමතරව හ ෝමිහයකෝපිය  වවගය ්රමයක  ා හරෝග නිවාරා කටයුතු රිියබඳ ගැුවත් 

කිමතම්    නැංගම  ායකන පැවැත්වීමග හමම හරෝ ල මඟින්  ැපහයකන අහනකුත් හ ්වාවන් හස.  තවග 

හ ෝමිහයකෝපිය වවගය  භාව මඟින් පාලනයක වන  ායකන  ඳ ා හ ෝමිහයකෝපිය  ඖෂධ නිකුත් කිමතම  

විහද්ය යක පුුතු වලත්  හ ෝමිහයකෝපිය වවගයවරුන්ට  ායකනික ක්රියකාකාරකම්  ඳ ා ප ුමකම්  ැපීමමග 

හමම හරෝ ල මඟින් සිදු හකහර්ථ 
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කා් භ ා    

i. බාහිර  ා හන්වාසික හරෝගීන්  ඳ ා ප්රියකාර ලබා දීම. 

ii. රනහේ හ ෝමිහයකෝපිය  ායකන  ඳ ා ඖෂධ හබගා ැමතම 

iii. නැංගම  ායකන  ා ගැුවත් කිමතහම් වැඩ ට න් පැවැත්වීම. 

iv. විහද්ය යක ුමදුුමකම්ලත් වවගයවරුන්ට  ායකනික පුුතුව ලබා දීම 

 

ව්මන්ත ත්්්ව  ාා ්ර ති  
 

  රනහේ හ ෝමිහයකෝපිය හරෝ ල වාේටු 02කින්  ා ඇඳන් 20කින්  මන්විත හස. 

 අභයන්තර හරෝගී අැංශයක හකාවිඩ් අන්තර්ථ ප්රියකාර මධය ්ථානයක්  වශහයකන් භාවිතහයකන් පුම , 

අළුත්වැියකා කටයුතු අව න් කරන හත්  හන්වාසික අැංශයක තාවකාලිකව ව ා  ඇත. 

 2022 ව ර තුළ බාහිර හරෝගී අැංශහයකන් හරෝගීන් 14 754්  ප්රියකාර ලබා ගත් අතර 2022 ව ර 

මුඛේ මා  06 තුළ හරෝගීන් 9 484්  ප්රියකාර ලබා හගන ඇත. 

 ඉන්ිසයකාහස ආයුෂ් අමාතයාැංශයක මඟින් වාර්ථෂිතකව රිලනනමන ශිෂයත්ව යකටහත් කේකටාහස 

නාියක හ ෝමිහයකෝපිය ආයකතනහේ හ ෝමිහයකෝපිය වවගය උපාධියක  ැග මතමට ලැංකාහස සිුමන් 

10 හගහනකුට අව ්ථාව ලබා දී ඇත. 

 රානය ඖෂධ  ැං ථ්ාව මඟින් ආනයකනයක කර වැලි ර හ ෝමිහයකෝපිය හරෝ ලට ලබා දුන් මිලියකන 

4.427ක හ ෝමිහයකෝපිය ඖෂධ 2021 ව ර තුළ හ ෝමිහයකෝපිය වවගය  භාව යකටහත් පාලනයක 

වන රනහේ නිග  ් හ ෝමිහයකෝපිය  ායකන  ඳ ා හබගා  ැමතම සිදු කර ඇත.  

 ප්රියකාර හ ්වා  ඳ ා ප්රහසශවීමට අප ුම ප්රනාව  ඳ ා ප ුමකම්  ැලසිහම් අරමුඛි.න් වත්තල 

ප්රාහද්ය යක හේකම් කාර්ථයකාලයක යකටහත් පවියන හතෝරා ගත් වැිහිටි  ායකන  ඳ ා නැංගම  ායකන 

පැවැත්වීම සිදු කරමින් පවතී. 

 

2023  ව්ෂ  සහාා සකකසුම් ක  මති සවව්ාන වයාතෘති 

1. හ ෝමිහයකෝපිය හරෝ හලහි ර ායකනාගාර වවගය පලන් ෂා සිදුකිමතම  ඳ ා ර ායකනාගාරයක්  

 ්ථාරිත කිමතම  

2. අභයන්තර හරෝගී අැංශයක අමත්වැියකා කර නැවත  ්ථාපනයක කිමතම 

3. හ ෝමිහයකෝපිය හරෝ ේ හ ්වාව රිියබඳ හවේ රිටුව්  නිර්ථමාායක කිමතම. 

4. හ ෝමිහයකෝපිය හරෝ ල ශි් ෂා හරෝ ල්  ග් වා ිසයුු  කිමතමට  ා වවගය විගයාලයක රිහිටුවිම 

අවශය මුඛලික කටයුතු ආරම්භ කිමතම. 

5.  ේහලාබියුහලෝ ් නිෂ්පාගනයකට අගාළ ප ුමකම්  ල ා ගැීමම. 

 

II. සා ිටස  තති වවදය සභ ාව 

 

දක්ම  

හ ෝමිහයකෝපිය වවගය ්රමයක නාියක හ ෞඛ්ය හ ්වාව්  ග් වා ප්රවර්ථධනයක කිමතම. 

 

සමසාව  

හ ෝමිහයකෝපිය වවගය ්රමයක අරභයකා මානව  ා හභෞියක  ම්පත් වර්ථධනයක කිමතම  ම්බන්ධ නිසි 

ප්රියපත්ිය  ම්පාගනයක කරමින්  එයක හපාදු නනතාව අතර ප්රනලිත කිමතම, නගා සිටුවීම  ා අියවර්ථධනයක 

කිමතම 
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බටහිර වවගය ්රමහේ විහශ්ෂඥහයකකුවූ නර්ථමන් නාියක ක්රි ්ටියකන් හෆඩ්ලන්   ානිමාන් විසින් 18වන 

සියකවහ ්දී හමම වවගය ්රමයක හලාවට  ඳුන්වා හගු ලැබූ අතර හමම වවගය ්රමයකට පාගක වූ 

මූලධර්ථමයක වන්හන් “  මාන හගයින්  මාන හගයක නැීයහම්”  ්වාභාවික මූලධර්ථමයකයි.  ඒ අුව හමම 

වවගය ්රමයක ශ්රී ලැංකාව තුළග  ්ථාරිත කිමතම  ා වර්ථධනයක කිමතහමහිලා භාරධූර හමහ වර්  ඉටුකරු 

ලබන්හන් 1970 අැංක 07 ගරා පනත මඟින්  ්ථාපනයක කරු ලැබූ  හ ෝමිහයකෝපිය වවගය  භාවයි.  

එහි අරමුඛු   ාධනහයකහිලා හ ෝමිහයකෝපිය වවගය ්රමයක ම නනතාව අතර ප්රනලිත කිමතම  ඳ ා 

ගැනටමත් ශ්රී ලැංකාව තුළ  ායකන 13්  පමා ම නනතාවට ප්රියකාර කිමතම  ඳ ා  ්ථාරිත කර ඇත.   

 

 ජස  සා ිටස  තති සා න කෙමනාක ණ . 
 

රනහේ හ ෝමිහයකෝපිය  ායකන කළමනාකරායක කරු ලබන්හන් හ ෝමිහයකෝපිය වවගය  භාව විසිනි.  

ඒ අුව 2021 වර්ථෂහේ හමන්ම 2022 වර්ථෂහේ ජූනි ම  30 වැනි ිසන හත්  එම  ායකනයකන් අඛ්්ඩව 

පවත්වාහගන යකාම  ඳ ා හ ්වක වැටුේ  ා ිසමනා ලබාදීම  ආයකතන වල කාර්ථයක ම්ඩල පලනපාලනයක  

 ායකනවලට නලයක  විදුලියක  ා  ීමපාර් ෂක හ ්වා  ැපීමම   ායකන උපකරා ලබාදීම   හබහ ත්  ා 

කාර්ථයකාල උපකරා ලබා දීම පමා්  හනාව හගාඩනැකලි නඩත්තු කිමතම  ඳ ාග ගායකකත්වයක ලබා හගන 

ලදී.   

 2022 ජුනි ම  ග් වා රනහේ නිග  ් හ ෝමිහයකෝපිය  ායකන මඟින් නැංගම  ායකන 14්  පවත්වා 

ඇිය අතර ඒවායින් ප්රියකාර ලබා ගත් හරෝගීන්  ැංඛ්යාව 908කි.  

  2021 ව ර තුළ රනහේ නිග  ් හ ෝමිහයකෝපිය  ායකන මඟින් පවත්වන ලග හවනත් ප්රනා 

 ත්කාරක වැඩ ට න් ගාන 11කි. 

  හ ෝමිහයකෝපිය වවගය ්රමයක රිියබඳව නනතාව ගැුවත් කිමතහම්  ා ප්රවර්ථධනයක කිමතහම් 

අරමුඛි.න් පුවත් පත්  ඳ ා 2021 ව ර තුළ  ා 2022 මුඛේ මා  06 ග් වා කාලයක තුළ ලිරි 25්  

පළ කර ඇිය අතර රූපවාහිීම මාධය වැඩ ට න්  14්  ග පවත්වා ඇත. 

 2021 ව හර්ථ 5්   ා 2022 ව හර්ථ 5්  බැකන් ලියකාපිසැංතයක ඉේමම් කර ියබූ හ ෝමිහයකෝපිය 

වවගයවරුන් 10 හගහනකු ලියකාපිසැංත කර ඇත.  ඒ අුව ගැනට හමරට මුඛළු ලියකාපිසැංත 

හ ෝමිහයකෝපිය වවගයවරුන්  ැංඛ්යාව 313කි. 

 2021 ව හර්ථ හ ෝමිහයකෝපිය වවගයවරුන්  ා ආයකතන හවත ඖෂධ ආනයකනයක කිමතමට 

හඩාලර්ථ 63 846.9්     ඉන්ිසයකාු රුරියකේ 155 092.00්  වටිනා ආනයකන බලපර 16්  

 ඳ ා නිර්ථහද්ශ ලබා දී ඇත.  

 2022 ව හර්ථ ජුනි 30 ග් වා වවගයවරුන් 05්   ඳ ා ඇමලනකාු හඩාලර්ථ 18 297.20්  

වටිනා ආනයකන බලපර 05්   ඳ ා නිර්ථහද්ශ ලබා දී ඇත. 

  හ ෝමිහයකෝපිය වවගය  භාව යකටහත් පාලනයක වන රනහේ නිග  ් හ ෝමිහයකෝපිය  ායකන 

13න 2021 ව ර තුළ හරෝගීන් 43 615්   ා 2022.06.30 වන විට 30 685්  ප්රියකාර ලබා 

හගන ඇත. 

 

2023 ව්ෂ  සහාා සකකසුම් ක  මති සවව්ාන වයාතෘති 

අවක වයාතෘති  මූුව වි හම් 

මසේත්සම්න්තතුව 

)රු.ිටපි න  
 

10. 
 

නව  ායකන විවතත කිමතම  
 

5.4 

10. පවත්වාහගන යකන  ායකන ප්රිය ැං ්කරායක කිමතම  
 

0.2 
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10 වවගයවරුත්  ඳ ා පුුතු  වැඩමුඛළු පැවැත්වීම.  2..5 

10 කාර්යාල හ ්වකයින්  ඳ ා පුුතු  වැඩමුඛළු පැවැත්වීම   2.20 

10 හ ෝමිහයකෝපිය වවගය  භා ්ව ්වීම් ශාලාව 

ප්රිය ැං ්කරායක කිමතම  

0.2 

 

ශ්රී කවකා සුබ්ස ද ඖෂා සවසේාාව 
 

දක්ම  

හ ෞඛ්ය  ම්පන්න  මානයක්  අරඹයකා උ  ් ප්රමිතීන්හගන් යුතු හද්ය යක ඖෂධ නිෂ්පාගනහේ පුහරෝගාමියකා 

වීම. 

 
 

සමසාව   

උ  ් ප්රමිියහයකන් යු් ත ආයුර්ථහසග ඖෂධ නිෂ්පාගනයක  ආනයකනයක  හබගා ැමතම  පර්ථහේෂා  

හ ්වා  ැපීමම  ා  ැංර් ෂායක තුියන් නනතා අවශයතා  පුරාලන අතරම හ ්වක අියවතද්ධියක 

ඇිය කිමතම     මාන ුමභ ාධනයක ඉටුකරමින් හ ෞඛ්ය  ම්පන්න  මානයක්  අරඹයකා පුහරෝගාීටව 

කටයුතු කිමතම. 
 

1957 අැංක 49 ගරා රානය කර්ථමාන්ත පනහත් විධිවිධාන ප්රකාර 1969 මැයි 11 ිසනැිය අැංක 14853/1 

ගරන අියවිහශ්ෂ ගැ ේ නිහසගනයක මකන් 1969 වර්ථෂහේ දී  ්ථාරිත කරන ලග අතර එයක හම්වන විට ව ර 

52කට අධික කාලයක්  පුරා ශ්රී ලාැංකීයක ආයුර්ථහසග ඖෂධ නිෂ්පාගන ් හෂ්රහේ ප්රමුඛඛ් කාර්ථයක භාරයක්  ඉටු 

කරමින් සිටී. 

හමම  ැං ථ්ාව විසින් ිසවයින පුරා රිහිටි ආයුර්ථහසග හරෝ ේ, හබහ ත් ශාලා  වවගයවරුන්  ා හපාදු 

නනතාව හවත අවශය ආයුර්ථහසග ඖෂධ නිෂ්පාගනයක කර හබගා ැමතම සිදුකරු ලැහේ.  රනහේ ප්රියපත්ිය 

අුව හද්ය යක  ා ආයුර්ථහසග වවගය ් හෂ්රයක  ම්බන්ධ ප්රියපත්ිය රිියබඳව විහශ්ෂ අවධානයක 

හයකාමුඛකරමින්, පුළුේ ගැ් මකින් යුතුව කටයුතු කරු ලැහේ. 

 

COVID 19 ව ැංගත තත්ත්වයක තුළ පවියන ීයමාවන් යකටහත් න්වග 2020 වර්ථෂහේ සිටම අඛ්්ඩව 

නිෂ්පාගනයක ඉ ළ මේටමක පවත්වාහගන යකාමට  ැකිවූ අතර හමම  ැං ්ථා ඉිය ා හේ වැිම මාසික 

නිෂ්පාගනයක වන රුරියකේ මිලියකන 53.654 ක නිෂ්පාගනයක 2021 ජූලි මා හේදී වාර්ථතා කිමතමට  ැකි වියක.  

 2016 වර්ථෂහේ පගනම් මිල අුව)  තවග 2018 වර්ථෂහේ සිට 2022 ජූනි ම  ග් වා කාලයක තුළ වැිම 

නිෂ්පාගනයක රුරියකේ මිලියකන 58.589 ක නිෂ්පාගනයක 2022 අහේේ ම  වාර්ථතා කර ඇත. 

 

සකකසුම් ත් නිදෂේතාදන  ාා සත්ය නිදෂේතාදන  - 2022 ව්ෂ  

විසේත්   වටිනාකම 

 රු.ිට) 

්රති ත්  

සකකසුම් ත් නිදෂේතාදන  683.458  

සත්ය නිදෂේතාදන   2022 ජූපි මස 31 ිනනට) 303.280 44.37 % 

හිනරි කා්තුස දී කාා ත්ුබතු නිදෂේතාදන  380.175 55.63 % 
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අසකවි  2022 ව්ෂ  
 

2022 නනවාලන සිට ජූලි ම  ග් වා රානය අැංශයකට රු.මි. 359.059ක  ා හපෞද්ගලික අැංශයකට රු.මි. 

30.71ක ඖෂධ අහලවි කර ඇත. 

     

2018 ව්ෂස  සිට සම් ද්වා අසකවි හක්ක ෙ ා ක   කමේම.      

අු  

අවක  

අව   2018 

 රු.ිට) 

2019 

 රු.ිට) 

2020 

 රු.ිට) 

2021 

 රු.ිට) 

2022 ජූපි 

31 ද්වා 

 රු.ිට) 

01. රානය 531.754 575.150 504.447 576.000 

 

359.059 

02. පුද්ගලික 156.489 143.659 179.621 224.966 

 

130.710 

ළකතුව 688.243 718.809 684.068 800.966 489.769 

 

2022 වර්ථෂහේ හම් ග් වා අහලවි ප්රවර්ථධන වැඩ ට න් 04්  පවත්වා ඇිය අතර එමඟින් රු. 

182 914.00ක ු ද්ධ ආගායකම්  ලබා හගන ඇත. 

 

නිදල්මා අසකවි ්රව්ාන වකඩසටාන 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇඹිලිරිටියක  ා කිලනබත්හගාඩ නව ආයුර්ථහසග අහලවි මධය ්ථානයක ආරම්භ කිමතම. 

 

 ැං ්ථා හ ළ ුුම ල  ා ඖෂධ අමුඛද්රවය එකතු කිමතහම් මධය ්ථානයක ඇඹිලිරිටියක  ා කිලනබත්හගාඩ 

නගරයකන්හිදී විවතත කර ඇත. 
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නව සුබ්ස ද නිදෂේතාදන 05 ් ානාන්තවාදීම. 

ශ්රී ලැංකා ආයුර්ථහසග ඖෂධ  ැං ථ්ාව විසින් ගාරුපර්ථපට හපිය, ුමගර්ථශන හපිය, ියලාිස හේපයක, ර් ත 

නන්ගන් හෆ්ෂේ හවාෂ්    හවනිවැේ   න්ඩ්  ැනිටයි ර්ථ යකන නිෂ්පාගනයකන් 2022.05.27 ිසන  ඳුන්වා 

දී ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

වනජීවී ාා වන සව ්ෂණ අමාත්යාව  ්රතිතාදන  ටස් ඔසු උ න්ත සවව්ාන  ියීසම් 

වයාතෘති . 

හද්ය යක වවගය රානය අමාතයාැංශහේ  ම්බන්ීකකරායක යකටහත් වනජීවී  ා වන  ැංර් ෂා 

අමාතයාැංශහේ ප්රියපාගන මත නිකවැරටියක  ා අඹන්හපාල ුුම උයකන්  ැංවර්ථධනයක කිමතම  ඳ ා රුරියකේ 

මිලියකන 18.4 ක ප්රියපාගන හවන්කරන ලග අතර එහි පළමුඛ අිසයකර යකටහත් 2022.03.31 ිසනට රුරියකේ 

මිලියකන 02 ක වැඩ හකාට ් අව න් කරන ලදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 ව්ෂ  සහාා සකකසුම් ක  මති සවව්ාන වයාතෘති ාා වකඩසටාන්ත- 

1. නාියක හ ෞඛ්ය පද්ධියයක තුළ වැි ගායකකත්වයක්  ලබා දීම  ඳ ා ආයුර්ථහසග හරෝ ේ පද්ධියයක 

වැිිසයුු  කිමතම. 

2. හද්ය යක වවගය ් හෂ්රහේ පවියන විභවතා තුියන් රහේ විහද්ශ විනිමයක උත්පාගනයක කිමතමට 

කටයුතු කිමතම. 

3. හද්ය යක වවගය ් හෂ්රයකට අගාළ නිෂ්පාගන අපනයකනයක  ඳ ා ප ුමකම්  ැළීයම. 

4. විහද්ශයකන්හගන් ආනයකනයක කරු ලබන ඖෂධ අවධර්යමත් කර ුුම වගාව තුියන් විහද්ශයකන්ට 

ඇදී යකන විනිමයක ඉියලන කර ගැීමම.  ුුම වගා ප්රවර්ථධනයක  ඳ ා   නාධාර ්රමහසගයක්  

 ඳුන්වාදීම) 

5. පාරම්පලනක හවගකම ප්රවර්ථධනයක     ැංර් ෂායක. 
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6. පවියන ුුම උයකන් උපලනම ධාලනතාවයකකින් ක්රියකාත්මක කිමතම    ඒ තුියන් හරෝ ේ වලට 

අතයවශය ඖෂධ අමුඛද්රවය ලබා ගැීමමට කටයුතු කිමතම. 

7. ව  විහ න් හතර හපෝෂයගාීම ආ ාර පාන ප්රවර්ථධනයක. 

8.  ැංනාරකයින් ඉල් ක කර ගනිමින්  දුනාගත් හරෝ ේ තුළ පැංනකර්ථම ඒකකයක්   ්ථාරිත කිමතම. 

9. නාවින්න  ා යක් කල හ් න්ද්ර කරගනිමින් ආයුර්ථහසග කලාපයකන් ඇිය කිමතම. 

10. විකේප වවගය ්රමයක්  වශහයකන් හ ෝමිහයකෝපිය වවගය ්රමයක නනතාවට වඩා  ීටප කරලීමට 

කටයුතු කිමතම. 

11. පා ේ සිුමන්හේ හපෝෂා අවශයතා නැැංවීම  ඳ ා ඒකාබද්ධ ප්රහසශයකකින් වැඩ ට න් 

ක්රියකාත්මක කිමතම. 
 

 

 

2023 මූක ාන සස  ජන 
 

සේශී  වවදය අව   

අු  අවක  වකඩසටාන ස දවීමට අසප්ති්ිත් ුළදක 

 රු.ිට.) 

01.  ැංර් ෂා  භා  විබල ගැන්වීම 10.00 

02. හපෝෂා මන්ිසර  ්ථාරිත කිමතම 25.00 

03. හ ෝමිහයකෝපිය වවගය  භාව 10.00 

04. හ ෝමිහයකෝපිය ්රම  ැංවර්ථධනයක 15.00 

05. පවියන වත්කම් පුනරුත්තාපනයක  ා වැිිසයුු  

කිමතම 

9.00 

06. මූල ධන වත්කම් අත් පත් කරගැීමම 4.00 

07. ධාලනතා  ැංවර්ථධනයක 1.00 

08. ුුම වගා ප්රවර්ථධනයක  ඳ ා   නාධාර වැඩරිියහවල 15.00 

09. ුමව  ැංනාරක වයාපාරයක ප්රවර්ථධනයක 15.00 

10. ශ්රී ලැංකා ආයුර්ථහසග ඖෂධ  ැං ්ථාව 190.00 

 ුළුව ළකතුව 294.00 
 

 

සුබ්ස ද සදතා්ත්සම්න්තතුව 

අු  අවක  වකඩසටාන ස දවීමට 

අසප්ති්ිත් 

ුළදක රු.ිට.) 

01. හමහ යුම් ක්රියකාකාරකම් 32.1 

02. ශි් ෂා හරෝ ේ    අුරාධපුර ආයුර්ථහසග ප්රනා හ ෞඛ්ය 

හ ්වාව  ැංවර්ථධනයක 
904 

03. පර්ථහේෂා කාර්ථයකයකන් 43 

04. අධයාපනික  ා පුුතු  වැඩ ට න් 22.3 

05. ුුම උයකන් වයාපතිය  ා වයාේිය හ ්වා 55.2 

 ළකතුව 1 056.6 

 




